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 عرشلا نايب باتك نم نوسمخلاو عساتلا ءزجلا
 ميهاربإ دمحم خيشلا ليلجلا ملاعلا فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا

 هنع هلل ا يضر ي دنكل ١ ن اميلس ني أ

هاضرأو





 لوألا بابلا
 اياصولا رف

 هتيضقو هللا نم قح ةيصولا نأ اوملعأو رقعج نبا عماج نمو
 هللا هاطعا اقزرو ًالاضفا هللا هالوا دبعل ةينه هللا دنع نم ةيطعو
 : هماسنأ تبرتكأ ىتح هداعمل اهنم مدقي ملو هداز نع اهب حشق الاوماو

 هلامعأ عاطقناو هلاح قيضا دنعف 0 هامحو هتوم هءاجو همايأ تغرفو
 ةرسح يف هللا هعدي ملو ةركسلا هنع الخف هلام نم ءزجب هللا هناعأ

 نسحي مل نم ىقشو 0 تامملا دنع اهب هللا هدعساو تاف ام اهب كرادتق

 فاخ اماف رما يذلا يف هللا فلاخف هتامم دنع هبر ىصعو هتايح يف
 هللا هرذنا دقو ةرخآلاو ايندلا هتتافو هرذعم هل هللا لبقي نلف رصق امإو
 مكبيقي اضرق مكالوا امم هللا اوضرقاو اضرق هللا ىلإ اوداف الإ هرذحو

 رضح اذإ مكيلع بتك ) لجو زع هللا لاقو ىضريو هيلع هللا
 نبرقأل او نيدل اولل ةيصول ١ اريخ كرت نا توملا مكدحا

 يف امهلام خسن هنإف نيدلاولا اماف [ نيقتملا ىلع اقح فورعملاب
 نبا نع : ليقو 0 نيبرقاللام تبثو ثاريملا نم امهل ضرف امب ةيصولا
 هنم نوثري ال نيذلا هتبارقل ضوي ملو لام لضف هل ناك نم سابع
 نإ هيلع هللا نم قح ى اضرف عيضو ةيصعملاب هلمع متخ دقف ائيش
 دقف رذع هيف ببسل كلذ هكرت امب اروذعم نوكي نأ الإ نيقتملا نم ناك

 نمق ) لجو زع هللا لاقو نايسنلاو أطخلا ةمالا هذه نع هللا عفر
 ىلع ينعي [ هتولدبي نيذلا ىلع همثإ امناف هعمس ام دعب هلدب

 نويدلا يق كلذ ليق دق معت ديعس ويأ لاق تيملا هنم ءعيربو يصولا

 :كلذل ةنكملا دنع نيتقت دهشأف ةقث ىلإ اهب ىصوأ اذإ اياصولاو
 ىتح نيدلا نم أ اريب الو ةيصولا يف كلذ نإ : لاق نم لاق

 ارصقم اعداخم هللا رذعي الو اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو ملسي
 وهو امثإ وأ افنج صوم نم فاخ نمف ءايصو الل لاق مث باتكلا نمو
 ىلاعت هللا لحا دقف ةيصولا يف روجلل دمعتلاو مثإلاو ملظلاو اطخلا

٢



 لدع ىلع ثاريملا مسقيو مهنيب حلصي نأ مهرمأ ىلو نمل وأ ةيصولا
 ينعي ميحر روفغ هللا نإ هيلع مثأ الف تيملا روج كرتو هللا باتك

 قحلاب الإ هرمأي نإ هتيصو رضحي نم هللا ىهنو حلصي نيح ىصولل
 افاعض ةيرذ مهقلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو ) لاقف لدعلاو

 لدع نم ليقو [ اديدس الوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع اوفاخ
 رجألا ميظع وهف هللا ليبس يف هلام هجو امنأكف توملا دنع هتيصو يف
 هتيصو يف ىصوملا نأب ءاهقفلا ضعب لاق دق ديعس وبأ لاق هريغ نمو
 مكرمأي ) هللا نأ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . هتيضق يف يضاقلاك

 نا سانلا نبي متمكح اذإو اهلهأ ىلاإ تانامالا اودؤت نأ

 الإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو باتكلا نمو [ لدعلاي اومكحت
 فالتخالا ءاج دقو هريغ نمو س ثراو كولممل الو ثراول ةيصو زوجتال
 هل ةزئاج ةيصولا نإ ليق دق هنأ ىعمف ثراولا كولمملل ةيصولا ىف

 هلام نم ءزجب هل يصوي نأ الإ هل زوجت ال : لاق نم لاقو لاح ىلع
 دبعلا ينعأ هنم ءزجب هل يصوي ىتح : لاق نم لاقو عبس وأ عبر لثم
 ىنعم ىلع اذه تلق امنإو هثرأو كولممو هكولمم نيب اقرف ملعأ الو
 عيبرلا لاقو لدعلا الإ هنم ذخأت الو كلذ يف رظنتف راثآلا يف ءاجام

 دنع هيف سانلا قدص ام قحا نأ امهيلع هللا ةمحر ةديبع يبأ نع

 . زئاج وهف نيدب وأ قحب ثراول رقأ نمف توملا

 ىف هسقنل هلام نم ءرمل ا هم دقب مهر ل ليقو ب اتكلا نمو : ةلأسم

 لجر نع هل اٹمو ب اتكل نمو تومل ١ دنع مهر ل ةئامتس نم ريخ ةحصل

 اوريجي الو ةثترولل بحتسي معن ل اقف هنع ىصوي له صوب ملو ت ام

 وأ اهلام نم ءىشب اهتراول ةأرملا ترقأ اذإ هريغ لاق : ةلاسم
 نأ تدارأ امنإو نيدلاو لاملاب هل ترقأ امك يه اهدنع .وه سيلو نيدب
 زجت مل اذإ كلذ هل تبثيل اهلوقب اقح اهيلع هلعجتو هل رقتو هلضفتو هلقنت

 نأ اهعسي ال كلذ نإ مهئاملعو نيملسملا ءاهقف نع انفرع دقف ةيصولا
 بذكلاو ةلاحم ال ةبذاك يهف هل ترقأ امب كلذ يف ةقداص نكت مل
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 اهلمع تمتخ دق نوكي نإو لالهلا اهيلع فاخو ناميالل بناجم
 هللا ىلص يبنلا نع ىور دقو ،:عجرتو بتت مل نأ ىلاعت هللا ةيصعمب
 وهو هؤانث لج هللا لاقو ققانم وهف ةبذك بذك نم لاق هنأ ملسو هيلع
 هللا قتيلق رانلا ىف لقسالا كردلا ىف نيقفانملا نإ دحا هنم قدصأ ال
 هرارقأ يف ىصوملا لدعيلو لمعلا ةمتاخ'ةيصولا نإف هسفن يق لك
 ءىشب لام نم ءيشب دحال رقي الو هتيضق يف يضاقلا لثم هتيصوو
 هبحن يذلاو كلذ هعسي الف الإو هيلع هل نوكت نأ الا نيدب الو لام نم

 لك كلذكو هذافناب ىصوي وأ هنيدب رقي نأ توملا هرضح اذإ ىصوملل

 مهل يصويو مهريغو هنراو يف لاومالاو سقنألا شرا نم هيلع.ةعبت
 لكشأ اذاو هسفن صالخ يف هؤانث لج هلل هنم داهتجا ىلع مهقوقحب

 الب هدوهجمب كلذ يف طاتحا مهريغو هتراول قوقحلا نم همزلي مك هيلع

 وأ هيلع امم رثكأب هطايتحا يف هتراول رقأ ناك نإف فيح ىلإ دصق
 دقف هداهتجا كلذ ناكو هللا دنع ثملا نم رثكأ ىلإ هقراو ريغ ىلإ
 كلذ يف هيلع سأب ال هنأ مهئاملعو نيملسملا ءاهقفلا نع كلذ يف انفرع
 ةرافكب طاتحي نأ ضيرملل بحنو 0 هللا ءاش نإ ةمالسلا هل ىجريو
 ىصويف امزال كلذ نوكي نأ الإ كلذ همزلي نأ الب ةالص ةرافكو نيمي
 مل ام هلام ثلث ىلإ دارأ ام ربلا باوبأ يف ىصويو كلذ نم همزلي امب
 اندنع هل رذع الو كلذ همزل اذإ نيبرقإلا ةيصو هيلعو فيح ىلإ دصقي
 نايسنلا دنع هب ىلوا هؤانث لج هللاو كلذ ىسني نا الإ اهكرت يف
 زع هللا قح نم همزلي ام عيمجب ىلاعت هلل ناد اذإ ةمالسلا هل ىجرتو

 ردق اذإ هيلع امم صالخلا هيلعو هلهج وأ كلذ ملع هدابع قوقحو لجو
 . كلذ ىلع

 نأ بحأف اضيرم ناك نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 اهب طاتحي سانلل قوقحو نويد لبق نم هلام رثكاب وأ هلك هلامب ىصوي
 ال ناك اذاق هيف كشي ءيشل هنمو فورعم هفرعي ءيشل هنم هسقن ىلع

 نم صالخلا بلط يف طاتحي نأ هلو كلذي سأب الف ةرثألا كلذب ديري

 يغبنيال لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو هلام
هللا رثؤملا وبأ لاق هسأر تحت ةبوتكم هتيصوو الإ ةليل تيبي نأ لجرل



 يف ةيصولاب هللا رما امنإ نأ ريغ مزحلا وهف هب ذخأ ام هب قحأف
 . ضرلملا

 بيصن يف ةيصوب ىصوأ ادصوم نأ ول يلع وي أ لاق : ةلأسم

 ٠ كلذ زج مل ةثرولا صعف

 لاقف هنع ىصوي له صوي ملو تام لجر نعو : ةلأسم
 ىري نمم ناك نإو كلذل اله ١ مهبحاص ن اك أذ ا ةثرولل كلذ بحتسي

 . اوربجي نأ ريغ نم مهسفنا نم ةبيطب هنع اوطعي ن نأ اورمأ ةنصولا

 نإ تيارأ تلق ةفاضملا ةدايزلا نم نئاهرلا باتك نمو : ةلأسم
 ىلع هلام ثلث عدي نأ هل لضفا امنإف قئالعلا عيمج نم ايئرب ناك
 بجوأ امك هتبارقل ىصوأ اذإ لاق ربلا ب باوبأ ىف هي ىصوي وأ هتترو

 نع ىور امل هل لضفأ ةثرولا ىلع كلذ نم ىقبام ناك هيلع ىلاعت هللا
 هلامب يصوي نإ دارأ دقو دعسل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نأ نم ريخ ىنغ يف كلايع عدت نئل ريثك ثقلاو ثلثلا لاق ال : هل لاقف

 دعب مهريغ نم لضفأ لايعلا نأ بجوي اذهف سانلا نوففكتي مهعدت
. عرشلا نايب باتك ىلإ ( عجر ) . ملعأ هللاو نيبرقألا ةيصو



 يان اتلا ب ايل ا

 ضيرملا ةبصو يق

 ضرأب يذلاو فحزلا دنعو قرفلا فاخي يذلاو ىلبحلا نع لئسو
 . توم ةيصو مهتيصو لاق نوعاطلا اهب

 ىبنل ا نع ةريره ىبأ ثيدح نم : ةفاضملا ةد ايزل ١ نم : ةنأسم

 ل اق سرضل و دمرل ١ بح اص نود اعي ال ةثالآ ملسو هيلع هللا ىلص

 . نويحلا ىهو لمدلا هلعل فضا

 لوقي ن ا هرك ر اتخملا نب دمحم ن أ شيرق نب دردعسس : ةلأسم

 ايحي نأ نكمي هنإف ايحي ضيرملا اذه نأ قدصا ضيرملل ناسنالا
 . ةيهارك وأ زوجي ال هنأ كلذ ىق هنم كشلا

 هل له اقفانم اضيرم دوعي نمعو نسحل ىب ] نع :: ةلاسم

 ىضرملل ةلصو قالخالا نسح نم دصق ام لضف هل معن لاق لضف
 نم ضيرملا ةدايع ىف ء اج دقو هللا ءاش نإ كلذ ىق ىشاملا ةلصومو

 . دحا نود ادحا ثيدحلا صخي ملو ليزجلا باونلا

 ترهس ينأ سانلل لوقي نأ هيلع سأبال هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 لاق هانع يذلا فصيو ديدش ضرمو ىمحلا يف ءانعو عجولا نم
 ربخلا هجو ىلع نكلو ىوكشلا هجو ىلع كلذ نوكي ال ليق دقو هريغ
. عرشلا نايب باتك ىلإ ( عجر ) . هراهظا نم لضقا كلذ رتسو



 تلاثلا بابلا

 مف يف ءاملاو نهدلا ريطقت يف
 "كلذ هبشا ام و خيرملا

 لقعي الو ةدشلا لاح يف راص اذإ ضيرملا يف تلقو ددعس يبأ نع

 دح يف راص ن إ كلذكو انهد وأ ءام هقلح يف بصي نأ زوجي له

 ال وأ هقلح يف بصيو انهد وأ ءام بلطي فيعض مالكب ملكتيو ةدشلا

 يق ءاملا بصي له ء املا ديري هنأ مهوتي امم هديب يمؤيو ملكتي ردقي

 نإ هعم ناك اذا كلذ زوجي معنف كلذ لك زوجي لهو هديب هئامياب هقلح

 تلاس اضيأ بسحأ اميق هنعو كلذ نيح يف ضيرملل حالصلا نم كلذ

 عزنلا دح يف ةديدش ةأرما عم ةدعاق تناك اهنإ لوقت ة رما نع

 نم اهمزلي هنأ كدنع امق تلق تتامو هب تقرشقف انهد اهمف ىف تبصفقف

 سيلف اهحلصي هنأ فراعتي امم كلذو اهحالص كلذب تادارأ اذإف كلذ
 . ءيش كلذ يف اهيلع

 ضيرمو ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم
 وأ نهدلا همق يف اويصي نأ هلهأل لهف مجتعاف ناضمر رهش مئاص

 هئايلوأل ناك ةحلصم كلذ يف هل ناكو هيلع ىشخ اذإف هيأر الب ءاودلا
. هللا ءاش نإ كلذ



 عبارلا بابلا
 ةيصولا هبق مزلت يذلا تقولا يك

 له توملا هرضحفق ءيش هعم نكي ماو قح هيلع لجر نع لئسو
 كلذ يف ةلعلا امف تلق كلذ هيلع نإ يعم لاق هب هل ىصوي نأ هيلع

 هل ثدحي هلعل هنأو رارقإلا صالخاو ةبوتلا قيرط نم هنأ يعم : لاق

 كلذ نمو اهب ملعي ال وهو هيبال هعيدو وأ ملعي الو هل ثاريم نم ءيش

 برضلاو تافوخملا ىناعم وأ ةلاهجلا ىف جورخلا نع رذع هل ناك هنأ

 نأ دبعلا ىلع بجي يذلا تقولاف : هل تلق ههبشي امم ضرألا يف
 نإ ليق دق هنأ يعم : لاق هتفص ام كلذ كرت هعسي الو هيق يصوي

 ةبجاولا قوقحلاو ةمزاللا اياصولا نم مزاللاب ةيصولا توبث عضوم

 رضح اذإ مكيلع بتك ) لجو زع هللا لاق امك توملا روضح وه
 كنيب ةداهش ) لاقو [ ةيصولا اريخ كرت نأ توما مكدحا
 اميف قافتالا ىنعم تبثف [ ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ
 اذه ناكل توملا ناك ولو توملا هيف فوخملا ضرملا توملا نأ ىدنع
 تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو ) ىلاعت هللا لوقل ًايفانتم
 نأ تبثف [ نآلا تبت ينأ لاق توملا مهدحا رضح اذإ ىتح

 يذلا ضرملا انه اه ىنعملا ناكو . ةبوتلا ةمتاخ يه امنإ ةدصولا

 جرخي ام ىنعم اذهق لامعألا عفرتو ةبوتلا لبقت ام نيح يف فاخي

 عامجالاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتك نم همكح
 برحلا نم هب قحل وهف هنم جرخي امم اذه هبشا امنإ هنأ يعمو
 . ةهبشا امو رضاحلا برحلاو رضاحلا قرغلا توملا هنم فاخي ىذلا رضاحلا

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو : ةلأسم
 لاق هسأر تحت ةبوتكم هتيصوو الإ ةليل تيبي نأ لجرل يغبني ال
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع احيحص ثيدحلا ناك نإ ملعأ هللا رثؤملا وبأ
 الإ ةيصولاب هللآ رمأ امنإ هنأ ريغ مزحلا وه هب ذخا ام ذخآق ملسو
 كرت نأ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك ] لاقف ضرملا يف
 دنعو ضرملا يف ةيصولا نوملسملا بحتسيو لاق [ ةيصولا اريخ
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 يف رصقي نأ ملسملل يغبني ال اذهف برحلل زيهجتلا دنعو رفسلل ةئيهتلا
 ىهو مزحلا وهف ةحصلا يف ىصوا نمو لاق ىناوتي الو مهيف ةيصولا
 رمأي ناك هنأ نيملسملا ضعب نع رثألا ءاج دقو لاق هريغ نمو لضفأ

 نم : لاق نم لاقو ةعمج لك هتيصو ددجيو هعمج لك ةيصرولاب
 كلذ ناك ولو ةيصولا هيف هيلع بجو ناسنالا هرفس رفس لك نيملسملا
 امنإ : لاق نم لاقو ىرقلا نبي هجئاوحو هتشيعم بلط يف رفسلا

 رحلا بوكر دنعو توملا هنم فاخي يذلا ضرلملا يف ةبجاولا ةيصولا

 يف ىلاعتو كرابت هللا ثحو هنمو س توملا بابساو تافوخملا نم هنأل
 هلوق ىلإ مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا ) هلوق يف ةيصولا
 باتكلا يف كلذ ناك افورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نإ الإ
 . [ اروطسم

 رفسلا ديري يذلا يف ليق دق هنأ يعم ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنأ ملعأ الف برحلا امإ ةيصولا همزلت هنأ رحب بوكر وأ برح ىلإ

 نم توملا هنم فاخي م هرضح اذإ اذهو ةيصولا موزل يف فلتخي

 برحلا ىلإ جورخلا دارأ اذإ هل اهموزل امأو هريغو برحلا بابسأ
 اذإ ةيصولا ىلع ردقي ال هنأ فاخي نأ الإ كلذ همزلي ال هنأ يدنعف

 رصي ملام هيف فلتخت هنأ وجراف رحبلا بوكر امأو برحلا ىلإ جرخ
 . هلوق ىنعم ىلع برحلا لثم وهو رطخلا ةلزنمب

 زوجي له خ ايشأل ١ ب اتك نرم : ةفاضملا ةد ايزل ا نم :: ةلاسم

 جرخي ال ل اق هند ل ء اضق ةين ىلع وهو جرخي ن ارصم نم رف اسملل

 رصمل ١ نم هجورخ ىدنع كلذكو ةيصول ا وأ ءاضقلا دعي الا رحيل ١ ىف

. يصوي ىتح



 سماخلا بابلا
 ءالماو ضيرملا ماهفتسا يف

 تيتب له هنع هلهأ

 نم مساقلا نب رمع نب مساقلا يبأ ىلإ اضيأ ةفاضملا ةدايزلا نم
 ضيرم يف هللا كمحر يخأ تركذو حلاص نب دمحم نب هللادبع هيخأ

 وأ هماحرا نم دحا هنع لوقي نإ حلصيفآ تلق مالكلا هيلع لقث اذإ
 كلام ىف كيلع هل لوقي نإ لثم تلق نيدلا وأ اياصولا نم ائيش هتراو

 ىرأف تلق معن لوقي وهو اذه هابشا وأ اذكو اذك نالفل كيلعو ةجح
 اميتي فلخ دقو هتوم دعب نم هلام ىق نيدلا اذهو ةيصولا هذه زوجت

 تبثي معن لاق كيصو نالف نبا نالق ليق اذإ كلذكو تلق س ميتي ريغ وأ
 معن ضيرملا لوقيف ةجح كلام يف كيلع هلوق اماف تفصو ام ىلعف اذه
 نم لاق دق هتفصو يذلا اذه نال تبثي ال هنأ افالتخا هيف ملعن ال اذهق

 ضيرملا نم نوكي ال هنأ : لاق نم لاقو رارقالا ماقم موقي هنأ : لاق

 نع رقأ ضيرملا نأ ولو هسفن تاذ نع كلذ ضيرملا لوقي ىتح ارارقأ
 اياصولا نم ائيش وأ ناميأ ةرافك وأ ةجح هلام ىف هيلع نأ هسفن تاذ
 امأو ى ةيصو هلعجيو هب يصوي ىتح ةقرولا ىلع تبات ريغ كلذ نإف
 دق اذهف معن لوقيق اذكو اذك كبراق الو اذكو اذك ءارقفلل كيلع هلوق
 همحر ىراوحلا ىبأ باوج ىف اندجو ىذلا امأف فالتخالا هيف انفرع
 ىتح رارقألا نم ناك اميق ضيرملا نم ظفللا اذه تبثي ال هنأ هللا
 كيلع هل لاق اذإ لوقي نأ كلذ نمو هسفن تاذ نم كلذ ضيرملا لوقي
 اذهف معن هلوق امإو اذكو اذك ءارقفلل ىلع معن لاق اذكو اذك ءارقفلل
 معن نأ كلذ يف مهتجحو تبات هنأ : لاق نم لاقو فالتخالا هيف يذلا

 اقح مكبر دعو ام متدجو لهق ) ىلاعتو كرابت هللا لوقو رارقأ
 همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم هانفرع لوقلا اذهف [ معن اولاق
 لاق معن امأو تبات انعم اذهف معن لوقيف كيصو نالف هلوق امإو هللا
 يذلاو اياصولا ةهج نم هنأل هتويث يف افالتخا هيف ملعن ال فيضملا

 ضيرملا هب رقأ ام تبث هنأ هللا همحر يراوحلا يبأ باوج يق هانفرع
 اذكو اذكب تيصوأ دق ةمهفتسي يذلا هل لوقي نأ كلذو اياصولا نم
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 لوقب رارقالا ظفل نم ناكام تبتي الو تباث اذهف معن لوقيف كلام نم
 ةيصو انعم ظفللا ا ذهو هسقن تاذ نم ضيرمل لوقي ىتح معن ضيرمل ١

 .7 يق رارقأ وهق َ اتباث ارارقأ نوكبام عضوم يف معنب باجأ اذإ هنأ

 ىق لوأل ا لثم اذه له معن لاقف همهفتسا نإ كلذكو هل تلق ره اظل ١

 يف ماهفتسالا ينعم يف لوألا جرخم جرخي هنأ يعم : لاق رارقإلا
 يف ير اوحل | ىب أ نع درعس وي أ هظفح امم هبسح و ةبصول اي ر ارق ال ا

 تيبلا لهأ هئلمي امب بتاكلا بتكيف ةيصو بتكيل اسانا وعدي لجرلا
 عيمجب يلع اودهشأ لوقيو باتكلا هيلع أرقي مث هتيصوو هنيد نم

 ةيصو تبتي الو هيلع اودهشي نأ دوهشلل زوجي ال هنأ يعمق اهيف ام
 اذ ا دوهشلل زوجبو هنم هتيصو تيثت ذئنيح من اهتفرعمب رقب ىنح هنم

 اذ ا ام او هتيصو بتكي ن نارم ا امن ا و أ هنيصو بتكي ̀ نارم ا امن ا نه اك

 يدنع هيلع دهش رارقإلاو ةنصولاأ ىلإ هنم ادصق هنم ظفللا كلذ ن ناك

 ىل ا ) عجر ( هيلع هي اودهشو هلوق نم دوهشل ا ظفح امم ة هصو تدب ذاكو

 . عرشلا نايب باتك
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 سداسلا بابلا
 بتاكلاو ةيصولا يق بانكلا يت

 اهيلع دهاشلاو اهل

 ن امض هيلع له تلق اهتي اكح اطخاف ةيصو موقل بتك نمعو

 ملعأ هللاو همزلي ال اذه نأ هللا ءاش نإ وجراف

 هيلإ هتيصو ىلع دهشأو نومام لجرل يصوأ لجر نعو : ةلأسم
 ىفف كلذ تبثي له تلق ةنايخ الو ةقثب افرعي ال ةلبقلا لها نم نيلجر
 يف اتباث نكي مل نإ تلقو تاقثلاو لودعلا ةداهشب الإ تبثي ال مكحلا

 ذفنيو يصوملا لام نم ارس ذخأي نإ هل له ةداهشلا لجا نم مكحلا
 . كلذ ليق دق معنتق هب ه اصوا ام هنع

 ينلعجو تام نالق كل لاقق ةقت ريغ وأ ةقث كيقل لجرو : ةلاسم

 ءيشلا اذه وأ مهرد فلا فلألا اذه كيلا عفدا نأ يناصوأو هيصو

 اذإ كلذ زوجي هنأ يعمف تركذام ىلعف هذخأي نإ كلذ : زوجي له تلق

 . هريغ لام نم هملعت مل

 دنع نم مهردلا اذه نإ ةقثلا ريغ هل لوقي يذلا امأو : ةلأسم

 هنأ يدنع فرصتي هنإف هلام نم لقي مل اذإ هنأ يعمق هب هل ىصوا ديز

 كنأل هريغو ملسملا دنع نم هريغ دنع نم هيلإ ملسي نأ هي هل يصوأ

 مل ولو رمأ وأ بلطم نم عينص هيف هل ناك اذإ نالف دنع نم اذه لوقت

 نم هنأ الإ جرخي مل نإو هعم ينعملا يف جرخ اذإ اذهو هدي نم نكي

 ينعم يق لئاقلا كلذ قدص نا ,اف يصوا هن ] هبلع ىعدملا نالف لام

 قيرط نم يدنع هقيدصت رضي مل مهتي ملو قحتسي ملو لوقيام
 جرخ اذإ حصا كلذ كرتق كلذك نكي مل نإو هدي يف هنأل هنانتمطإلا

 يدنع لوصالا امأو اعيمج ةنانئمطإلاو مكحلا ىنعم نم هتحص
 نم كلذ نآ هل رقملا ملعي مل اذإف لاح لك ىلعو اذه يناعم يف قيضاف

 . فالتخالا لاح نم يدنع جرخي مل هيلع ىعدملا لام
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 ضيرملاف تلق خايشألا باتك نم : ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 له ةيصو هيق بتكي نأ هرمأو لجر ىلإ اساطرق ملس اذإ يواشلا
 . زئاج كلذ نأ تعمس لاق كلذ زوجي

 مهيلع اهأرقيو ادوهش هتيصو ىلع لجرلا دهشأ اذإو : ةلاسم

 زوجي ال كلذ نإف اياصوو رارقأو ةقاتع اهيفو مهيديا نيب اهبتكي ملو
 ملو مهيلع اهأرقي مل هنأ لجأ نم ةروشنم وأ ةموتخم وأ تناك ةيوطم

 كلذ ىلع مهدهشأو هديب ةيصولا بتك نأ مشاه لاقو اهيف ام اوقرعي

 اذه يف امب كيلع دهشن اولاقو هيلع اهوأرق نإف 0 ليق زئاج وهف
 نم زوجي ال هريغ لاق زئاج مشاه لاق قطني ملو هسأر كرحف باتكلا
 يتيصو اهنأ اودهشا لاقو مهيديأ نيب اهبتك اذإ هنكلو قطني مل هنأ لجأ

 هذه نأ دهشن اولاقف مهيلع اهأرق وأ هيلع اهوأرق ول و زئاج ن اك

 . هريغ نمو ةيصو هذهو زئاج وهف معن لاق كتيصو

 بولقلا تنأمطاو مالظلاب ليللا يف ضيرملا ىصوا اذإو : ةلاسم
 لئاح مالظلا نأ الإ راهنلا يف ناك ول امك هيف اوباتري ملو وه هنأ
 هثرولا متأ اذه ىلع كلاهلا هب ىصوأ ام ذافنإ يصولا عسي لهف مهنيب
 مل اذإ ةنانئمطالا يف امإو كلذ زوجي الف مكحلا يف امإف اوريغ وأ كلذ
 ال نأ وجراف قح ةجحب لئاح كلذ نم مهنيب لحي ملو كلذ يف كشي
 . عرشلا نايب باتك ىلإ ( عجر ) هيلع كلذ قيضي

 هيلع ىمع بتاكلا نأ ريغ ارهاظ هقيح ناك نإف هل تلق : ةلأسم

 الف الطاب وأ افيح ناك اذإ لاق ءىش اذه ىف همزلي له ةباتكلا تقو

 . يل نيبي الو كلذ لهج هعسي الو لطابلا بتكي نأ هعسي

 بتكي ن أ بت اك بآي الو { ىل اعت هلوق ىنعم نع هتلأسو : ةلأسم

 اذإ كلذ نع عنتمي ال نأ هيلع بجاو ضرف اذه تلق [ هللا هملع امك
 كدنع جرخي نإف هل تلق ةرورض ناك اذإ هنأ يعم : لاق هيلإ يعد

 يف هماقم موقي نم مدع اذإ هنأ يعم لاق كلذ يف ةرورضل ١ لاح
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 ال هنأ ريغ بتكي نم هترضحب ناك نإف هل تلق كلذ يف هتابتاو باتكلا
 ال هنأ يعم : لاق ضيرملا عم اورضحو باتكلا تابثا يف هلاح ام ملعي
 مهمزلي ام كرت ىلع اوعمجي ملو ةرضحلاب ناك اذإ كلذ هيلع قيضي
 لاق بتاكلاو باتكلا يف لوقلاك ةداهشلا يف لوقلاف هل تلق كلذ نم
 ىلإ هنأ اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو هلوق ينعم نإ لاقو يدنع اذكه

 . اهلمحو اهئادأ

 نالف عم ينيصو ب اتك ل اقف تومل | هرضح لجر نعو : ةلأسم

 لجرلا عم نوكي نأ الإ كلذ زوجي الف هب اوذخف هعم يذلا يق ناك امق

 . باتكلا ىف امي رخآ دهاش باتكلا هدري 1

 امهل ل اقف مهيلع ٥ ارقي مل ب اتك ىلع نيلجر دهش ] لجر : ةلأسم

 يذل | هضرم يف كلذ نم هبق امي امهدهش او يتيصو هذه نأ اودهشأ

 تيأرف امهيلإ هعفد يذلا باتكلا بتك وه هنأ نيدهاشلا دهشي ملو كله
 ناك يذلاف امهيديأ يف باتكلا نكي مل نأو ةزئاج هيف امهتداهش نأ
 ملو اهيلع امهدهشاو هتيصو يقابلاو ةداهشلا زئاج باتكل هدي يف

 نإ هنأ ملعأ هللاو لوقلاف ةداهشلا كلت زوجت له دوهشلا ىلع اهأرقي
 نإو ةزئاج اهنأ لوقاف هظقحي نم دنع باتكلا لعج مث بتكي نمم ناك

 هيف ام تقرعو هتارق دق ىنأ مهل لاق اذإ رثؤملا وبأ لاق هتداهش

 نأ نكمي دق هنأل زوجي الف هبلع هتأرق دق لامت نإو زئاج وهف اودهشاف
 اذإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو ائيش متكي وأ ءىش نع هأرق ىذلا لعقي

 مل ولو زئاج كلذف هتقرعم تمهفو يلع ( ةخسن يقو ) هيلع أرق دق لاق

 هلل و ةيصو اهن ا ل اقو اهيف ام ىلع مه دهش ا ا ذ ا دوهشل ١ ىلع اه أرقن

 . ملعأ

 هعم يذل ١ ىف ن اك امف نالف عم ىنيدو ىتيصو ب اتك ل اقق ة افول ا

 دهاش هعم باتكلا هعم ىذلا نوكي نأ الإ كلذ زوجي الق هب اوذخق
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 ةيصرولل حصي ىتح هنأ يعم دردعس وبأ لاق باتكلا يف ام ىلع رخآ

 كلذ ̀ روجي الف دوهشل ١ اهيلع دهشيو اهسفن اه ارقي وأ .اهيلع نادهاش
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 عباسلا بابلا
 عومجم اباصولا نم ءيش يك

 هعطق ولو ضعبل هضعب نم وه يصويو هي دهشي ي ذل ا مالكل او

 كلذ ل ريع يف هل مالك ق ا توكسب هعطق .: ںِ اف يفاب 3 ادل ١ مالكل ١ مب تاو هسقني

 مي دق مالك نوكي ن ا ال ا هي لصتم ريع يد ذاثل او تي ات لوأل ١ مالكل اف

 ناك اذ ل ا ان دنعو اذ دهو هريبع نمو تيثبو هعضوم ىق م دق ) هخسن ىقو)

 كلذب دهشأو اهمهف وأ اهتفرعمب رقأو تأرقو هرمأب تبتك وأ هتيصو
 لهأ لوق ىف اهظفل نم تبثيام ىلع تناك اذإ ةيصو تناكو كلذ زاج

 . لدعلا

 اهل ىعدي نأ ترمأ ة رم ١ نعو نسحل ١ يبأ ب اوج نم : 7

 ضرم يق وأ اهتحص يف كلذ ناكو اهتيصو ىلع نودهشي دوهش
 ريغب هتأرما ىلع اولخدي ال نأ دوهشلا ىلع مرح اهجوز نأ مت اهتوم
 اولخدي نأ دوهشلا عسي له تلق ةيصولل هنم ةيهارك كلذ ناكو هيأر
 ملق اهنيعي ةلاسم ا هذه يف تقصو ام يلعق مهيلع جوزل | مرح ولو اهيلع

 نإ امأ لوقنف اههبشي اميف اهريغ ىف انرظن انا الإ ائيش اهيق ظفحن

 تدارأ اذإ ةأرملا يف هباوج يف رخآ عضوم يفو ةأرملا ةحص يف ناك

 يصوت نأ ةيه ارك هلزنم لوخد جوزلا مهعنمو اهتيصو ىلع دهشت ن ا
 لوقنو اهيبشت اهيف انرظن انأ الإ هنيعب ائيش اذه يف ظفحن ملف هتجوز

 اهيلع اولخ دي ن أ دوهشل | ىلع جوزل ١ مرحو ٥ ةأرمل ا ةحص يف ناك

 ةحرحص تناك اذ ١ دوهشل | ىلإ | 7 جرحتو هنذاب ال ا هتيب اولخدي 7

 ىلع اوجتحيف اهضرم يف كلذ ل ناك نإ امأ او اهتيصو يلع مه دهشتو

 ناك ن نا كلذكو قح مهل اهيلع ناك اذإ سانلا قوقح لطب ال نأ اهجوز

 اهتيصو لطبتو ة ٥ أرمل ١ توم اوق او عنتم او ىبي ا ٠ ناف قح اهل يه

 لطبت الئل اهتيصو ىلع اودهشي ىتح مهيلع مرح ولو اهيلع اولخديلف
 نم ٠ ةلأسملا هذه يف تلق امنإو كلذ باوصب ملعأ هللاو سانلا قوقح

 قوقح لطبت ال ن أ ) هخسن و) اهيق رظن اف اهنيعب اهيق ظقح ريع
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 تبتك امنإ هريغ لاق ملعأ هللاو اهيف ظفح ريغ نم تلق امنإو سانلا
 يبأ طخب ةبوتكم ةيصو نمو . ةلئسملا يف رصتخا فيك فرعتل اذه
 ترقأ ام اذه بسحأ اميف نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع

 نم بجشلا ةلحمب ةنكاسلا ديعس نب دمحم تنب ميرم تصوأو هب
 زاوجو اهلقع نم ةحص يف اهسفن ىلع هب انتدهشأو ىوزن ةيرق
 ادمحم ناو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلآ ال نأ دهشت ىهو اهتيصو
 دنع نم دمحم هب ءاجام عيمج نأو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع
 ال ةيتآ ةعاسلا ناو ارسفمو المجم هب ءاج امك نيبملا قحلا وهف هللا
 نب دمحم تنب ميرم انتدهشا روبقلا يف نم ثعبي هللا ناو اهيف بير
 تيب ىلإ ةجحب تصوا دق اهنأ باتكلا اذه يف هر اهركذ مدقتملا ديعس

 ةئامعسب اهلام يق اهسفن ىلع اهتضرف دقو ةكمب يذلا مارحلا هللا

 ةجحلا هذه اهنع جحي نم اهب اهنع رجتئي نأ تصوأو ةيرط مهرد
 مامت ىلإ اهمارحإ ندل نم ةنسو ةضيرف نم اهيف مزليام عيمجب
 لك تاولص تارافك عبراب تصوأ دق اهنإ انتدهشاو اهعادوو اهكسانم
 دعب اهلام نم اهنع كلذ رفكي نأ تصواو انيكسم نيتس ماعطا ةرافك
 نيثالثب ائيش اهنم نوتري ال نيذلا اهيبرقألو ءارقفلل تصواو اهتوم
 ميرم انتدهشاو اهتوم دعب اهلام نم اهذاقناب تصواو ةلماعم امهرد
 اهذافناب تصواو ةلماعم امهرد نيعبرأ ءارقفلل اهيلع نأ اهسفن ىلع
 يتلا قعلبلا ةلخنلا تلعج اهنا هذه ميرم انتدهشاو اهتوم دعب اهلام نم
 ىلع افقو اهضرا عيمجو اهدودحو اهقوقح عيمجب ةينامثعلا يف اهل
 اهل يتلا بتسملا ةلخنلاب تصواو اهتوم دعب كلذب اهنم ةيصو ء ارقفلا

 يذلا دجسملا ىلع افقو لئاجالا ىلع يتلا ةيقرشلا ةيرقلا ليجا يف
 هرامع حلاصم نم هيلإ جاتحيام عيمجب ىوزن نم ىلع ألا رقعلا ةراحب
 ماق ام الإ اهلوح يتلا ضرألا نم اهل سيل نأ ىلع هرامع حلاصمو
 نب هللادبعو ديعس نب دمحم تلعج دق اهنإ انتدهشاو اهعذج هيلع
 ناموقي رمألا يزئاج اهتيصو ءاضق يف اهتوم دعب اهييصو ديعس
 اهل يذلا لخنلا ليجا نم اهتيصو اذقني نأ امهل تلعج دقو اهماقم

 سانلا نم دارأ نم ىلع هاعيبي نأ امهل تلعجو ةفرع تاذب فورعملا

 وأ ءادنب ثراو ىلع ةروشم الو مكاح مكح ريغب نمثلا نم اءاش امب
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 وأ اتباث ناك باتكلا اذه ىف ام عيمج اهسفن ىلع تتبثا دقو ةمواسم
 نم امهنم دحاو لكل تلغج دقو اهتوم دعب هذافناب تصواو تباث ريغ

 اهسفن ىلع ىلاعت هللا تدهشا كلذبو امهعيمجل هتلعج ام دارفنالا
 همهفي ترق اف اهيلع ء ىرق ام دعي ب اتكل ١ يف نيملسمل ١ دوهشل و

 نيتسو ىنامث ةنس نم لوألا عيبر ىف ةداهشلا هذه تناكو هتفرعمو

 بتكو ن امثع نيب دمحم ني دمح ] نب نسحل ١ اهيلع دهش هن امعير و

 هلل دمحل و > هرمأب هنع بتكو . ميه اري ا ني دمحم اهيلع دهش . ١ دري

 . ملىسو هبلع هللا ىلص دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 تاياوج ىف هتدجو ىنأل بسسحأ اميق يوايسبل ١ نع : ةلاسم

 نأ كلذو أربي ىتح ةأرما وأ لجر ىلإ يصوي نأ دارأ لجر نعو هل
 نإ ءىرب هيلإ وأ اهيلإ ىصرواف ةأرما وأ الجر ناك ةقث يصرلا ناك

 نالف نب نالف هب ىصوا ام اذه هتيصو ىف لوقي هنأ كلذو هللا ءاش

 هللا الإ هل ال نأ دهشي وهو لقعلا حيحص هرما زاوجو هتحص يق
 وه دمحم ءاجام ناو هلوسرو هديبع ادمحم ناو . هل كيرشال هدحو

 هللا ناو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا ناو لاقام لك ىف قداص هنأو قحلا
 ءاضقب أدبي نأ توملا ثدح هيلع ثدح ىتم هنأو روبقلا يف نم ثعبي
 ىصوا ةيصرولا يف لوقيو هلام ث نم هاياصو مث هلام سأر نم هنيد

 اذكو اذك ةاكزب ىصواو اذكب ءارقفللو اذكب هبراقأل نالق نبا نالف
 لوقي يذلاو مارحلا هللا تيب ىلإ مالسالا ةجح هنع اهب جحب امهرد

 ةعبت هيلع نأ رقأ وأ اذكبو رمعل هيلعو اذكو اذكب ديزل هيلع نا رقأو
 هلام نم يضقي قادص هتجوزل هيلع نا رقأو هلام نم هنع ذفنت دلاخل
 ةنيبلا تدهشو هتيص ول نماضلا وهق هلايصو نالف نب نالق لعج دقو
 هللا ءاش نإ أربي هناف . ةقثلا ةيصولاو ةلداعلا

 لوقي لجر يف ديعس نب دمحم ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ملعن الو هندب ةحص يف نالف نب نالف اندنع رقأو اندهشا هتيصو يق
 ناو هل كيرشال هدحو هللا الإ هلآ ال نأ دهشي وهو اناصقن هلقع يف
 لكو ةقورعملا لزانملا نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ادمحم
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 فورعملا عضوملا يف ردسو رجشو لخنو باوبا نم اهيلعو اهيف ءيش

 نب دمحم نبا هارشل يه ىسوم نب دمحم نب هارش هل وه يذلا
 وأ توم ثدح اذه ليعامسا نب ديعسب ثدح نأ هيلع هل قحب ىسوم
 ءاضقلا هجو ىلع جرخي ىنعم اذهف هرقتسم نيا فرعي ال ةبيغ دقف
 جرخي هنأ لوقي ضعيو توم ثدح ديعسب ثدح نأ لوقلا ضعب يف
 كلذ يف ةثرولل سيلو تباث وهف رارقأ هنأ لوقي يذلاف رارقإلا هجو ىلع
 اؤاش نإ رايخلا ةتروللف ءاضقلا هجو ىلع جرخي هنأ لوقي يذلاو لخدم
 ىف نأ الإ لزانملا اوذخاو لزانملا ةميق اوطعا اؤاش نآو كلذ اومتا
 نبا هارش هل وه يذلا فورعملا عضوملا يق هلوق ادحاو افرح ةصقلا

 نإ يعم يذلاف ىسوم نب دمحم نب ةارشل يه ىسوم نب دمحم
 ريركت وهو هيف ىنعم ال طلغ لوألا مسالا ىسوم نب دمحم نبا هارش

 . نب ديعس اندنع رقأو اندهشاو لاق ناو كلذكو تلقو مسالا يف

 دمحم نبا هارشل هب دهشاو هب رقأام دعب هل لام لك نأ اذه ليعامسا

 سيق نب دمحم ةنبا ةبوتكم هتجوزل وه هتيصوو هنيد دعب ىسوم نب
 كل تفصو ام ىلع وهو زئاج انعم اذهف اهل هيلع يذلا اهقادصو اهقحب
 ةثرولل رايخلا نم ءاضقلا ىف امو ءاضقلاو رارقالا نم فالتخالا نم
 لام لك هتجوزل نوكيو ةترولل رايخ الب توبثلا نم رارقالا يف ناكامو
 ثقلا نم ال لاملا سأر نم هلك اذهو ةتيصو ذاقناو هنيد ءاضق دعب هل
 رقأو اندهشأو هتيصو ىف لاق نأ كلذكو تلق س اعيمج نيلوقلا ىلع
 ىسوم نب دمحم نبا ةأرش لعج دق هنأ ليعامسا نب ديعس اندنع
 هيف هلكو ام عيمج يف ىصويو لكوي نأ هل لعج دقو هيصوو هليكو
 نب ديعس لام نم عيبي هسفن ماقم يف موقي هرما زئاج هيف هيلإ ىصوو
 مكاح مكح الو ةاد انم ريغب دارأ فيكو دارأ امب هدارا ام ليعامسا

 كلذ نوكيو ةزئاج ةيصولا هذهف ينع يضقيو ثراو ىلع ةروشم الو
 اهل ىنعم الف ةلاكولا امأو تقصو امم هل لعج ام هل تبثيو توملا دعب
 يف امأ نيينعم دحا ىلع الإ عقت ال ةلاكولا نال عضوملا اذه يف
 ولو توملا دعب عقت ةيصولاو توملا دد دعب ىمسم امأو ةايحلا يف دودحم
 ىصوملا هل دحي نأ الإ اياصولا عيمج ىلع عقتو توملا دعب مسي مل
 . هل دح ام الإ هل سيلف هتيصو نم ائيش
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 نالق نب نالف لوقيام اذه ددبعس يبأ ىلع ضرع اممو : ةلسم

 رمإلا زئاج وهو نامع نم اذكو اذك ةيرق نم اذكو اذك ةراح لزانلا

 اذه يق بوسنملا اذه نالف نب نالف رقأو اناصقن هلقع يق ملعنام

 اذكو اذكو مهرد اذكو اذك نالف تنب هنالق هتجوزل هيلع نا باتكلا
 هتوم دعب هلام نم كلذ ءاضقب ىصوأو هيلع اهل قادصو قح ةلخن
 هلام يف هبراقألو ءارقفلل ىصوأ دق هنأ اذه نالق نب نالق اندهشأو

 ىصواو هتوم دعب هلام نم هنع ذفني كلذب هنم ةيصو امهرد اذكو اذكب
 نامع نم ىوزن ةيرق نم ةراجحلا دجسمب فورعملا دجسملل هيلع نأ
 دعب هلام نم كلذ هنع ذفني نأ ىصوأو هيلع هل اقح امهرد نيرشع
 قح امهرد نيرشع نامع نم ىوزن ةيرق نم عماجلا دجسمللو هتوم
 يذلا نالق نب نالقلو هتوم دعب هلام نم هنع ذفني نأ ىصوأو هيلع هل
 مهاردلا نم قيناود ةعبرأو امهرد نيرشع نامع نم ىوزن ةيرق لزني
 نالف نب نالقلو هتوم دعب هلام نم هنع ذقني نأ ىصوأو هيلع قح
 نأ ىصواو مهارد ةتالث نامع نم راحص نم ةرطنقلا لزانلا تامسلا

 ةراح لزانلا نالف نب نالفل لعج دقو هتوم دعب هلام نم هنع يضقي
 نأ ىصوأو فصنو امهرد نامع نم اذكو اذك ةيرق نم اذكو اذك
 نم اذك ةراح لزانلا نالف نب نالفلو هتوم دعب هلام نم هنع يضقي
 هنع يضقي نأ ىصوأو بح كوكمو رب بح يسدس نامع نم ةيرق
 نم ىوزن ةيرق نم توض جلفب فورعملا جلفللو هتوم دعب هلام نم
 يف كلذ لعجي نأ ىصواو هنمو هيق همزل قح مهارد ةرشع نامع

 ىوزن ةيرق نم قتنغلا جلفب فورعملا جلفللو هتوم دعب هلام نم هحالص
 يق مهاردلا ةسمخلا هذه لعجت نأ ىصوأو مهارد ةسمخ نامع نم

 اذه ىف بوسنملا نالف نب نالف اندهشأو هتوم دعب هلام نم هحالص

 لسرم نيمي ةرافكو ةالص ةرافكب هلام نم ىصوأ دق هنأ باتكلا

 لزانلا نالف نب نالقل هيلع ناو هتوم دعب هلام نم هنع ذفنت نأ ىصواو
 مهاردلا نم طاريقو نيقن ادو مهرد نامع نم ىوزن نم اذك ةراح

 ةراح لزانلا نالف نب نالف اندهشاو هلام نم هنع يضقي نأ ىصواو
 تنب هنالف هتجوزو نالق نب نالق هاخا لعج دق هنأ ىوزن نم اذكو اذك
 قوقحلا عيمجو همزاولو هنيد ءاضق عيمج يق هتوم دعب هييصو نالق
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 رمألا ىزئاج هتوم دعب هلام نم هاياصو عيمج ذافناو هيلع يتلا
 اميف امهعيمجل لعج ام امهنم دحاو لكل لعج دقو هماقم ناموقي
 نم هرضح نم عيمج هيلع دهشي نالف نب نالف لاقو هب امهيلا ىصوأ
 هتفرعمب رقأف هيلع ءىرق ام دعب باتكلا اذه يف ام عيمجبو دوهشلا
 نالف باتكلا ىق ام ىلع دهش اديهش هللاب ىفكو هللا دهش افرح افرح

 يلايل سمخل اذك موي ةداهشلا هذه تناكو نالف نب نالف نب نالق نبا
 نب نالف اندهشا كلذكو .. اذكو اذك ةنس نم اذك رهش نم نولخ
 نع هتوم دعب هلام نم هنع ذقنت مهارد ةرشعب ىصوأ دق هنأ نالف

 ةظلفم الو ةلسرم مسي ملو ناميألا هذه نوكيام تلق هناميا ةرافك
 دق هنأ نالق نب نالف اندهشأو ةظلغم اهب ىمسي ىتح ةلسرم يهف
 نم ارب ابح نييرج ءارقفلا ىلع هتوم دعب هلام نم قرفي نأ ىصوا
 تلق هسقن همزلاف تبثت مل ةيصو نم نالق نب نالف هل ىصوا ام ةهج
 ةحصلا يف هسفن مزلي نأ الإ ثلثلا نم تبات يعم اذهف اذه تبتي له

 ىتم لوقيو دهشي يذلا يف تركذو لاملا سأر نم هنإف كلذ حصيو
 نب نالف ىلع اهنم يترجا تبجوتسا نالف نب نالف ةجح تيضقام
 تلق مهرد اذكو اذك ةجحلا هذه نم يترجأ نم نالف نيب نالقلقف نالق

 لك نإ اودهشأ لوقيف دهشي يذلا يقو يعم تبثي معنف اذه تبثي له
 ءاضق دعب اذكو اذك لزانلا نالف نبا نالفل وه اذكو اذك ةيرقب ىل لام
 . تبثي معنف اذه تبثي له تلق يلام نم يتيصو ذاقناو يلامو ينيد

 ةأرما ىف لوأ ديعس نب دمحم ديعس ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 مساق تنب رفعج مآ هب تصوأ ام اذه اهتيصو يف لوقتف تصوأ
 هللا الإ هلآ ال نا دهشا لوقت يهو اهرما نم زاوجو اهلقع نم تابثب
 ةرشعب تدهشأو ترقأ ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 بح نم نييرج مهل اضيأو يلع ينبل ةرشعو ةمومعلل نيرشعو هلوئخلل
 الإ عيش هنم تبثي ال اذهف نيبرقألا لبق نم ةيصولا يف نولخاد مهو
 ولو بوبحلا نماو ءاش امي ةثرولا رقت بح نم نييرج مهل اضيأو اهلوق
 نأ تدهشأو ترقأو ملعلا ىلع اوفلح مهناميأ اودارا نإو هرثوك بح
 مهارد ةسمخب تلاق اذإ تبثي ال اذهف مهارد ةسمخب رقص نب مساقل
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 ال اذهف ةاكزلا ىرجم يرجت بح نم ةيرجا ةثالثب تدهشأو ترقاو
 بح نم نييرج مساق ء ءاقتعلو هوذقني نأ ةثرولا ءاشي نإ الإ تبثي

 يف يتلا ةعطقلا نأ دهشأو ترقأو تبثي ال اذهف دادما ةسمخو
 ال اذهف اهبرشو تم وأ تييح يلع مهمايقب هتاوخاو دشارل تاتبرجلا
 ةعطقلا هذه نا دوهشلا اهيلع دهشتو اهنيعب ةعطقلا فرعت نأ الإ تبثي
 كلذل حص اذإف ةنيبلا كلذب حصتو اهلام يف نوكتو اهب تدهشا يتلا
 الف اهبرش اماو كلذ مامتا وأ اهتميقب اهادف يف رايخلا ةثرولل ناك
 تايشحلا ىف ىتلا ةمادقملاو ىئام نم اهبرشو لوقت نأ الإ تبثي
 رفعج مأ يتخأ تنبل ناراوسلاو تبتي ال اذهق اهيلع مهل قحب ةمولعملا
 تدهشأو ترقأو اهل امهنإو امهنيعب ناراوسلا حصي ىتح تبثي ال اذهق
 اهل ناك نأ ريبدت وهو تبثي اذهف هلل ةرح يهف تمانا نأ نسيحم نأ
 تبثي مل نسيحم اهمسا ةيراج اهل نكت مل نإو نسيحم اهمسا ةيراج
 ةيصولا يف نيلخاد اهينيو مهارد ةعبس ةزايح نب الو ءيش اذه نم
 اضيأو تبثي ال اذهف حاحص مهارد ةعبس ينبا تنبلو تبتي ال اذهق
 هنعو تبثي ال اذهف ينع اهذقني ىتح يتيصو يف لكوملا دمحمو تلاق
 اضيأو اذكو اذك نالفل يلع هتيصو يف لوقي لجر يف لوقتام تلقو
 الإ لوألا لثم نالف نبا لوقي الو يلوالا مسا لثم اذكو اذك نالفل
 الوا همسا وه ذإ لوألا تبثي له تلق هيباب ىمسي الو هدحو همسا
 يف رظني الو فورعم بسني نالق نبا ىمسي ىتح هريغل الو هل تبثتي

 رصبن الف قحلاب هل دهشأ يذلا لوألا مسا لثم تناك ولو هدحو مسالا
 هل اضيأو اذه هظفل رثأ ىلع لوقي ىتح هريغل الو هل كلذ توبث لدع
 ىمس اذإ امإو كلذ يدنع تبثي كلذ لاق اذإف مساب مسي الو اذكو اذك

 "71 هللاو يدنع اهب فرعت ةفصو بسن يلإ مسالا جاتحا امسا
 اضيأو لوقي نإ الإ هب هلوقا ام هل تبت هفصوو هب ىمس نأ لوألاو
 ىعم لوألل تبثتي اذه نإق اذه نالفل

 ىبأ نع هنأ رثألا ىف امم دجوي يذلا ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 وحن وأ دبعب وأ بوتب وأ مهرد فلاب لجرل لجرلا يصوي نأ لتم وهو
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 كلذكو ةفصلا يف ةهبشلا هيلع عقيو ةفصلا يف فورعم وه امم اذه

 وأ لام نم ةلخنب وأ هلام نم ديعب وأ هلام نم مهرد فلاب ىصوأ نأ

 يصوا نأ كلذكو مهبملا قيرط نم جرخي هلثم وأ اذهف هلام نم بوثب
 مهبملا قيرط نم جرخي اذهف هلام نم بوتب وأ هلام نم مهرد فلاب هل

 هذه هتلخني هل يصوي نأ وهو ملعملا لوصالا نم يناثلاو اذه لثم وأ

 اذه لثم نم هل ىصوا املكف هذه هرادب وأ اذه هيوثب وأ اذه هدبعب وأ

 مئاق هب هل يصوا يذلا كلذو يصوملا تام نإف ملعملا قيرط نم وهف
 هيلع وهف صقنامو هب هل ىصوملل وهف ثقثلا نم جرخف صقان وأ دئاز
 نكي مل هب هل ىصوا يذلا ءيشلا كلذ فلت دقو يصوملا تام نإو

 يصوا يذلا ءيشلا كلذ الإ يصيلملا لام فلت نإو ءيش هل ىصوملل

 نم ملعملا مكح يضتقي هوحنو اذهو ءيشلا كلذ ثلث هل ىصومللف هل

 هل ىصوي نإ وهو فاضملا وهو اياصولا نم ثلاٹ هجوو 0 اياصولا
 هل ىصوا اذإق هبايث نم بوتب وأ هلخن نم ةلخنب وأ هديبع نم دبعب

 نإف يصوملا لام نم هب هل ىصوملا ءيشلا كلذ طسو هل ناك اذهب

 كلذ نم هل عقي امم ةميقلا نم ءزجلا هل ناكو ةميقلاب برض فلتخا
 وهو عدوملا ىمسي نأ وهو عبار هجوو . هنم هب هل ىصوأ يذلا ءيشلا

 هل يصوي وأ هذه هتلخن يفوأ هذه هراد يف مهرد فلاي هل يصوي نإ

 وأ هذه هضرا يف ةلخني وأ هذه هراد يف دبعب وأ هلخن يف بوثب

 اذهف اذه هدبع نم مهارد ةرشعب وأ اذه هدبع يفق مهارد ة ةرشعب

 ءيشلا كلذ يف الإ ةيصولا نوكت الو اياصولا نم عدوملا يمسي هنمو

 لوصفملا وه سماخ هجوو 0 ةيصولا تلطب ءيشلا كلذ فلت نإف هنيعب
 هلام رشعب وأ هلام عبرب وأ هلام ثب هل يصوي نأ وهو اياصولا نم

 نم مهسب ىصوا اذاف اريثك وأ اليلق ن اك هلام نم ىمسم مهسي . ١

 ىذلا اذه امنإو اياصولا نم لوصفملا باب نم جرخ ىمسم هلام
 هقورحب ظفللا ليبس ىلع ال هنع دجوي ام زاجم بسح ىلع هتيمس
 . هيف لوقلا زاجم انعم وه امنإو هتيمستالو
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 نم اتلا بابلا
 ةيصولا بانك يق

 عضوملا يتأيف اهريغو ةيصولا لتم سانلل بتكي لجر نع هتلاسو
 ساطرقلا بحاص يأر ريغب باتكلا قلخي له قيلخت هيف نسحي يذلا

 بتكو هل لقي مل هنإف تلق انا تئشام ساطرقلا اذه يف بتكا هل لاق
 الو ساطرقلا كلذب جتحي نإ الب باتكلا حلاصم نم كلذ نأ وجرا لاق
 . كلذب سأب الف ررض هبحاص ىلع لخدي

 يتفتسي نم ةلزنمب ناك اذإ ةيصولل باتكلا يف لاقو : ةلاسم
 لقي ملو ةيصولا بتكو ايتفلا يف هأطخ هنع عفرت نم ةلزنمب نكي ملو
 افلاخم ءيش اهيف ناكو كلذك ناك اذإف نيملسملا ىلع اهوضرعأ مهل
 ةلزنمب اهيقف ناك اذإو نماض وهف جرخم الو فالتخا هيف سيل قحلل
 اك نإ كلذكو هنامض هيلع نكي مل ايتفلا يف أطخلا ةنع عفري نم
 كلتب اناك اذإ امهيلع نامض الو كلذ نم ةبوتلا هيلع امنإف الهاج
 عفري نم ةلزنمب ناك نإف ةيصولا هيلع ةضورعملا كلذكو لاق ةلزنملا
 ريغ ناك اذإ امأو نامض هيلع سيلف الهاج وأ ايتفلا ىف اطخلا هنع

 قحلل افلاخم ائيش ةيصولا نم تبثا اذإ نامضلا ةيلعف لهاج الو هيقف
 اهيف ناكو اهضرعي ملو اهدفنا اذإ يصولا كلذكو لاق ى فالتخا الب
 قحلل فلاخم هنأ فالتخا الو جرخم هيف هل سيل قحلل فلاخم ءىش
 سيلو ةبوتلا امهيلعف ةيصولا ىلع نادهاشلا اماو لاق نماض وهف
 ءيش اهيف ناكو اهضرع نأ دعب يصولا اهذفنا اذإف نامض امهيلع
 ىلع نامض الف ايتفلا يف نمضيال نم ىلع اهضرع دقو قحلل فلاخم
 دقو اهذقنا ناق كلاهلا لام ثلث يف يهو هيقفلا ىلع الو يصولا

 يذلا هلام يق نماض وهفق ايتفلا يف نامضلا همزلي نم ىلع اهضرع

 يصولا ذفتا اذإو لاق 0 قحلل ةفلاخم يهو اهتبثاو هيلع تضرع
 ةفرعملا ةلزنم نمايتقفلا يق نامضلا همزليال نمم وهو هتفرعمب ةيصولا

 ناك اذإ كلذكو س كلاهلا لام ثظ يف وهو كلذ يق هيلع نامض الف

 ةقرعملا ةلزنم نم ايتفلا يف نامضلا همزليال نم ةلزنمب هيلع ةضورعملا
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 اذإ كلذكو س بتاكلا الو هيلع ةضورعملا الو ىصولا ىلع نامض الف
 يف اهذقناف ايتفلا يف نامضلا همزلي ال نم ةلزنمب يصولا ناك

 تضرعو نامضلا همزلي نم ةلزنمب وهو بتاكلا اهبتك دقو هتفرعم
 ناك اذإ نامض ادحا قحلي الف ايتفلا ىف نامضلا همزلي ال نم ىلع
 اذإو ةفرعملا ةلزنم نم ايتفلا يف نامضلا همزلي ال نم ةلزنمب مهدحا
 نامضلا مهمزلي مهناف ايتفلا يف نامضلا مهمزلي نمم مهلك اوناك
 نيرخالا ىلع ناكو ةلمجلا در هيلع ناك بات مهياف ثالثلا ىلع ةلمج
 ناك اذإو مهيلا كلذف همزليام دحاو لك ةلمج اودري نأ الإ هيلع ادري نأ

 فلاخم وهام اهيف ناكو هتفرعمب ةيصولا تذفناف اهيقف ةثالثلا دحا

 اهضرع اذإو لاملا ثلث يف ناكو ةلمج مهنع نامضلا لاز قحلل

 ىلع نامضلا همزلي نمم ناكو ايتفلا عضوم يف وه نم ىلع يصولا
 ةيصو هدي يف نمل سيلو لاق يصولل هيلع ةضورعملا نمضيو يصولا
 لاق مهتداهش اهيف نأل دوهشلا يأرب الإ يصولا ىلإ اهعفدي نأ تيملا
 قيقد لصآ هنأل رثألا اذه يف رظنلا نيعت ينبجعي لماتملا

 ىلع لجر هنمتئا لجر نعو ديعس يبأ باوج نمو : ةلأسم
 نم هيف يصوأ امو هنيد نم هيق رق ا امو هنيدو هتيصو هيف باتك

 اذه نم صلختي نم ىلاف تلق س هدي يف باتكلا ىقبو تامو هاياصو
 نم هيف يصواو تلق . هنيد نم هيف رقأ امو هتيصو هيف يذلا باتكلا

 امو تلق هتاريم قحتسي نم ىلإ هعقدي وأ هتهج ىلع هكرتبو هتنصو

 يق نامضلا نم همزليام سانلا نم دحا ىلإ باتكلا ملسي نأ كدنع
 مل وأ باتكلا فلت نأ هاياصوو هنيدب لجرلا ةيصو هيفو باتكلا اذه
 هملس يذلا دي نم عاضو هريغ ىلإ هملسو هدي نم هعقر دقو فلتي

 لتم نامض يف همزلي امف تلق . هيلإ عجري مل هنأ الإ عضي مل وأ هيل
 تلقق هيلإ باتكلا هيلإ عجر نإو هاياصوو لجرلا نيد هيف ناك اذإ اذه
 هنأ يعمف 0 لعفي اذام وأ تلق اميتي ناك نإو هتثرو ىلإ هملسي نأ هيلع
 مهعيمجب قحلا ىلع نودهشي هيلع يذلا دوهشلا ىلإ باتكلا ملسي
 نمتأيف كلذ يف مدقتو ةاقث كلذ ىلع ءانما اوناك اذإ مهيلإ اهملسيو

 عفادلا نم ساطرقلا مهل باطتسا اذإ كلذو ةنامألا هجو ىلع ةقث
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 ةداهشلاو هتثرول وهو هعفد نمل ساطرقلا نأ انعمف بطتسي مل اذإو

 نكلو س انلا قوقح فلتتق ةثرول ١ ىل ا كصلا ملسي ن ] بحن الو دوهشلل

 . ةقث لجر كصلا اذه ىلع نمتأي نأ بحت

 هندصو بتك لجر نمع تلأسبو : ةفاضملا ةد ايزل ١ نم :: ةلأسم

 لجرلا نأ مث سانلا نم لجر ىلإ وأ دوهشلا ىلإ اهعقدو هضرم يق"
 لجرلا اذهل له ةيصولا باتكلا ذخأي نأ بلطو ءيربو حص يصوملا :

 سيل لاقف . دوهشلا يأر ريغب هيلإ اهعفدي نأ ةيصولا ىلع نمتؤملا
 يف سيل نا وه ملعي نا الإ دوهشلا يأرب اهعفدي امنإو نذأ يصولل
 ناكو ةحصلا اهتخسن اياصو يه امنإو ةبجاو قوقح ةيصولا

 يق لعل الق ال ا او هيلإ اهملسي نأ هلق يصومل ١ وأ وه هل ساطرقل ا -

 . عرشلا نايب باتك ىلإ ا (عجر) ةتبات اقوقح ةيصولا

 هريغل ةيصولا بتكي نأ ديري ىذلا ىف ديعس ابأ تلاس : ةلاسم
 نب نالف اندهشأ باتكلا اذهل نورضاحلا لاق بتكي نأ نسحا فيك.
 ام اذه بتكي وأ نالف نب نالق هب اندهش ام اذه بتكي وأ نالق
 اذه لاق نالق نب نالف اندهشا بتكي وأ نالف نب نالق هب اندهشا
 يأبف ةيصولا ىنعمب ظفللا ىنعم يف توبثلا ىنعم ىلإ عجري يدنع
 هلزنأو نالق نب نالق هب اندهشا ام آذه بتك اذإف تلق نسحف ادب اذه
 اذه نالق نب نالف رقأ كلذ يف قحلي دوعيا هفيرعت تبثي ىنعمب

 لوأ يق اندهشا هلوقب يفتكيو اذك نالفل هيلع نأ هسفن ىلع اندهشاو

 ىفتكي هنأ ىعم لاق نالفل هيلع نأ هرثأ ىلع بتك هلزن اذإف باتكلا .

 تلق ةيصولا وأ رارقالا هيف جرخي ىنعم ىلع مالكلاب يفاو اذإ لوألاب
 رقيو قحلي وأ اندهشأو اذه ناو قحليأ كلذ دعب قحلي نأ دارأ اذإق هل

 لاق بتك اذإ هلوق ىنعم ىلع لاق هسقن ىلع دهشيو اذه نالق

 ىلع دهشيو نالف نب نالف هب رقي ام اذه باتكلا اذهل نورضاحلا
 اذه وأ هسفن ىلع هب دهشإو نالق نب نالق هب رقأ ام اذه وأ هسقن

 امتإو زئاج لكو نالق نب نالف لاق ام اذه وأ نالق نب نالق لوقيام
 . ءيش وأ كلذ دعب ةلص ىلإ يدنع جاتحي الو رارقالاو ةيصولا ىنعم ىنعملا
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 تام نإ هنأ دهشاف قح لجرل هيلع لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هيلع يذلاو قحلا بحاص تامف قحلا كلذ ينعي هتمزل ةيصو وهف هلبق
 نأ قحلا هيلع يذلا ةترو ىعداو هبحاص لبق تام امهيإ ملعي ملو قحلا
 تام هنأ ملعنال نورخآ لاقو . قحلا هيلع يذلا لبق تام قحلا بحاص
 بحاص ةثرو لوق كلذ يف لوقلا لاق كلذ يف لوقلاام مكبحاص لبق

 ةثرو ىلعو رخآلا لبق تام مهبحاص نأ نوملعيام مهنيمي عم قحلا

 تايثأ نوعدي مهنأل مهبحاص لبق تام قحلا بحاص نأ ةنيبلا رخآلا

 اميف ليق دقو لوقلا ضعب ىلع اذه جرخي دقو ديعسوبأ لاق . ةيصولا
 لاتم ىلع لكشا هنأل ةيصو قحلا فصن كلذ نم تبثي هنأ اذه هيشي
 . كلذ لاثماو ىقرغلا يف ةثراوملا

 يضرم نم وأ يرفس نم تم نأ لاق لجر نعو : ةلأسم
 ملو ءيش ىلع سيلف تححص وأ تعجر ناو مهرد فلا ىلع نالفلف
 هضرم نم تمي مل وأ تام مهرد فلا همزلي لاق نيد لاق وأ نيد لقي

 وأ حص اذ ا ءىش همزلي ال ىلع نب ىسوم ل اقو كلذ هرفس نم وأ كلذ

 . هرقس نم عجر

 ينأ نيدهاش دهشاف هيلع فيخ ىتح ضرم لجر نعو : ةلأسم
 نإ هنأو يلع اودهشت الف تييح نإو مهرد فلا نالقل يلعف تم نإ

 ييح افيعض الإ هارأ ال مشاه لاق هيلإ قحلا هل يصوملا بلطف حص
 مل نإو هيلعف تام نإ ليق دقو هريغ لاق : يلوق وهو تام وأ يصوملا

 . تام وأ ييح فلألا هيلع : لاق نم لاقو هيلع ءيش الف تمي

 نب مشاه باوج نم هنأ دجوي امم راثآلا نم : ةلاسم

 فلأ يلع نالفلف تم اذ إ لوقي لجر نعو يلع نب ىسوم ىلا ! ناليغ
 ال لاقف ءيش نالفل له يفوعفقف ءيش ىلع سيلف تيقفوع نإو مهرد

 فلالا هل نإ رثألا يق دجوي دقو هريغ لاق ٨ تام اذإ إ ءيش هل امنإ

 هيل ا اوعقد اف ائيش هلام نم تلكا دق ين ذا لاق نإ ١ تلقو تام و ] ىيح

 لاق ائيش لقأ مل لاق يقوع املف يلع ءيش الف تييح نإف مهرد فلا
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 ذخؤي نكلو فلأل ا هيلع سيل هريغ لاق مهرد فلا هيلعو هيلإ كلذ سيل

 ىق هلوق لوقلاو هلام نم هلكا هنأ رقأ دق امم ءاشي امب هل رقي ىتح

 هنيمي عم كلذ

 ىل ام نم ١ ذكو اذك ,رغ ضرمل ا دنع هنيصو يف ل اق لجرو : ةلأسم

 هيل ا هملسف توم ثدح ييب ثدح ن ] هتترو نم لجرل ينعي نالقل

 تفصوام يلعف اذه تيثي لهف تلق ة هصو نالفاي هيلإ هعقدا وأ نالفاي

 نإو قحي ل ا ثراول ةبصرلا زوجي الق ةيصو اذه نأ لاق نم لاق دقق

 ناك نإو هل ا هملس يصوملا لام ثلث نم اذه جرخو ثراو ريغ ناك

 . ثثلا نم جرخام الإ هنم هيلإ ملسي مل ىصوملا لام ث نم جرخيال

 ةيصو امهرد اذكو اذك نالقل ىلع لوقي ىذلا نعو : ةلاسم

 نم وهو انعم تباث اذه معنف كلذ همزلي له تلق هل يلع قحب وأ ينم

 ثلنف توم ثدح يب ثدح نأ هضرم يف لوقي لجر نعو 0 لاملا سأر
 دحاو امهليبسق تلق ء افوب يلع هل وه سيلو يلع هل قحب نالفل يلام

 سأر وهو تياث ء اضق اذهف هيلا ا عجريام ىلإو كلذ نم تيثيامو تلق

 . لاملا

 ام عيمجب تصوا دق يصوملا لاق اذاو ددعس ويأ لاق : ةلأسم

 اذه يف ام عيمج ينع ذقنت وأ يلام نم ينع ذفني نإ باتكلا اذه يف

 يف كلذ تيثي وأ يلام نم يتوم دعيوأ يتوم دعب يلام نم باتكلا

 سأر نم قوقحلا نم هيف ام ذفنيو هيلع تباث يعم اذهف لاق ةيصولا
 كلذكو تبثت ىتلا ظافلالا نع رصق ولو تارارقالا نم ناك امو لاملا

 نال ةيصولا دنع ظفللا ةفيعض تناك ولو لاملا ثلت نم ذفنت اياصولا
 وأ ىصوأو رقأ ام ىلع باتكلا اذه يفام عيمج هنع ذقنت نأ ةيصولا

 هنم حالصا وه باتكلا اذه يفام عيمجب وأ باتكلا اذه يقام ىلع

 قيرط نم لصألا يف فيعض باتكلا اذه يق امم رخآلاو لوألل كلذل

 فيحلا نم لطابلا هب ديرأ هنأ حصام عيمجو مارحلاو ابرلا نم لطابلا
 نال هنيعب وه هتبثا ولو هتابثأ حلصيال يدنع كلذف لطابلاب ءاجل إلاو
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 وأ تانياعملاب الإ حلصتال يتلا تالوهجملا نكلو ادبا تبثي ال لطابلا
 اذه هابشاو هحالصا ىلع ردقي ال ىدنع كلذف ةفصلا تمدعأف ةفصب

 لدتسي ةفصب فصوي وأ نيعب فرعي اميف الإ حلصيال همو اذه نإف
 . هيلع اهي

 ن أ ل ارأ ١ نميف لوقت امو دمح أ ني نسحل ١ يلع يب ] نع : ةلأسم

 لاق اذاق تيثب يذلا ظفللا فيك دجسمل وأ ء ارقفلل هلام نم ائيش فقوب

 . كلذ تيث دجسملا ىلع وأ ء ارقفلا ىلع ًأفقو اذكو اذكي تصوأ دق

 ىصوأو لاق اذا ىصوملا يف ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 وأ هتوم دعب لقب ملو كلذ ريغ وأ ةرافك هلام نم اذكو اذك هنع قرفي نأ

 ةظفللا هذهب ةيصولا تابثا ىف فلتخا هنأ كلذب هنم ةيصو تام اذإ

 : لاق نم لاقو اهدحو ةظفللا هذهي ةيصولا تبثي لاق نم لاقواهدحو

 سانلا عم فراعتلا يف ةيصولا هب ديرأ امنإ ىنعملا نال ةيصولا تبثت
 ىلإ (عجر) مكحلا يف هتابثا نوبحي مهرن ملو تبثت ال : لاق نم لاقو
 . عرشلا نايب باتك

 يونثل ا اذه لجرل لاق لجر نع ددعس وي أ خيشل ا لئسبو : ةلاسم

 هر ارقأ ا زوجب اذه ناك هنأ يعم لاق اذكو كاذك ينع قرفو هعيب كل

 ام هي هل رقأ اميف لعفيو مكحلا ىق ا ىق يدنع هل ا رارق ا اذه هلوق جرخ

 اذكه لاق رارقإلا كلذ هل زوجي اثراو هل رقملا ناك ناف هل تلق ءاش

 يف يدنع هلعلو ضرملا يف رارقالا توبثب لوقي نم لوق ىلع يدنع
 يق ةيطعلاو ةيطعلا هلزنمب هلعجي ضرملا يف رارقالا تبثيال نم لوق
 يعمو ى ثراول ةيصو الو ةيصولا ةلزنمب اهنال ثراولل زوجت ال ضرملا

 رارقالا قحلي كلذكو هل تلق ى اهيف فلتخي ضرملا يف ةيطعلا نأ

 قحلي ال مأ فالتخالا نم ثراولا قحليام ثراولا ريغب ضيرملا
 نم لوق ىلع فالتخالا هقحلي هنأ ىعم لاق . ثراولا الا فالتخالا

. ةيطعلا عقوم عقي رارقالا نأ لوقي



 : لاق نم لاقف كل يبوت لاق اذإ ضيرملا نع هتلأسو : ةلسم
 كل يبوثف تم نأ لاق نإف تلق ى ةيصو هذه : لاق نم لاقو رارقإ اذه
 نأ لاق نم لاق رايخ هيف ةثرولل تلق ءاضقلا نم اذه لاق يلع كمايقب
 ىلع تيارأ تلق رايخ هيف ةثرولل سيل لاق نم لاقو ٠ رايخ هيف ةثرول
 ملعي ىتح الا بوثلا كلذ ذخأي نأ هل زوجي له ةيصو هنأ لوقي نم لوق
 نأ هل زوجي هنأ لاق نم كلذ لاق دق معن لاق هلام ثلث نم جرخي ال هنأ

 ةيصولا نأ : لاق نم لاقو هلام ث نم جرخيال هنأ ملعيال ىتح هذخأي
 اضيأ دجوي دقو هريغ لاق ةيصولا ةلزنمب ضرملا يف ةءاربلاو ةيطعلاو
 تبثيال : لاق نم لاقو هنمو ثراولل زوجي الو ةيصولا لتم فقولا نإ
 لاقو هلام ثلث يف هتيصو تبثتو ضيرملا نم ءاربلاو ةيطعلاو هقدصلا
 كلذ ظفحو ةيصولا عم ثلثلا يف نوكتو تبثت هتبهو هتيطعو هتعارب نأ
 . لوقلا ضعب يف ددعس يبأ نع هظقح نم

 اذكه ةيقفلا دمحم نب ديعس ةيصو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 لجر وهو اذكو اذك نكاسلا نالف نبآ نالف هب ىصوأ ام اذه تدجو
 نوقراع هب نحنو اناصقن هلقع يف ملعن ال ندبلا حيحص ملحلا غلاب

 هللا ىلص ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا اال نأ ٢ نأ دهشي هنأو

 ىلص هللا لوسر دمحم هب ءاجام عيمج نأو هلوسرو هدبع ملسو هيلع
 كرابت هلل نئاد وهو نيبملا قحلا وه زعو لج هللا نع ملسو هيلع هللا
 لها نيدو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيدب هروما عيمج يف ىلاعتو
 عيمج نم ةبوتلاو رافغتسالاب ىلاعت هلل نئادو هتما نم ةماقتسالا
 نم ةماقتسالا لها نيدو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد هيف فلاخام

 عيمجو هللا قوقح عيمج نم هدر همزليام عيمجب ىلاعت هلل نئادو هتما

 نم هللا مراحم نم هنع ءاهتنالا همزلي امع ءاهتنالاو هدابع قوقح

 نيدو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دمحم نيد يف هدابع قوقحو هقوقح

 هيف همزليام عيمج نع لاؤسلاب هلل نئادو هتما نم ةماقتسالا لها
 دمحم يبنلا نيدو هدايع قوقحو هقوقح عيمج نم لاؤسلاب ةنونيدلا

 ةيصولا ناو هتما نم ةماقتسالا لهأ نيدو ملسو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيصولاو هدابع قوقحو ىلاعت هللا قوقح نم ةمزاللا قوقحلاب ةبجاولا
 هنأو نيقتملا ىلع اقح اريخ كرت نم ىلع نوتريال نيذلا نيبرقألل
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 ام عيمجب نيلماعلا عيمج هتيصو هتغلب نم عيمجو هبراقا عيمج يصوي
 متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتت نإو هيلع ةظفاحملاو هب 7

 ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلق انيد مالسالا ريغ عبتي نم هنأو نوملسم
 جرخي قوقح همزل دق هنأ فوختيو ىشخي هنأو نيرساخلا نم
 الو هل اهموزل ققحتيام اهنمو مهيلإ اهؤادا همزليو دابعلل اهجرخم
 يف لخدي هلعلو هنيعب دحال مكحلا هبجويام ىلع اهلها ةفرعم ققحتي
 دق نمم ةفصلاو مسالا وأ ةفصلا وأ ةفصلاو مسالاب هلها فرعيام كلذ

 فوختي وأ مهتوم نم مهتايح وأ مهدوجو كاردأ يف مهتفرعم هنع باغ
 هسقن مزلا نإ كلذ يف طاتحا دق هنأو هلهأ بيتتسيو هفرعيو كلذ ةرثك

 لوق ضعب يف اهجرخم جرخت يتلا يناعملا هذه يف همزليام عيمج نع
 ىلإ هدنع هنم لوصولا مدعل كلذب هنم اعسوت ءارقفلل نيملسملا نم لهأ

 ةرشع لك نزو نامع دقن ةنزاو ةدحاو مهرد ةئام هيف مكحلا ةقيقح

 دعيو هتايح يف هنع كلذ ذفني نأ ىصواو ليق نم ةعبس اهنم مهارد

 هداقتعا ىلع اهنم صالخلا ليبس ىلع ءارقفلل لعجتو هلام نم هتوم

 غلب ىتم مكحلا ةقيقح نم مكحلا هبجويام ىلع هلك كلذ هسفن مازلا

 يق وأ هنع كلذب مايقلا ىلوتي نمو هتوم دعب وأ وه كلذ ةفرعم ىلإ

 وأ ةحصلا هوجو نم هجوب وأ ةنيبب هنم ءيشب وأ كلذ ةحصب هتايح

 هنيد يف هتقتو ةقيدصت حصي نمم دحأ هيلع هنم ائيش وأ كلذ يعدي

 ائيش وأ كلذ يعدي نمم اذه لثم يف لعج دق هنأو نيملسملا نيد يف

 دعب كلذ ناك نإف ةنيب ريغب هنيمي عم هنم هيلع هاعدا اميف قيدصتلا

 اقح هلعج دقق كلذ دحاوب ةرجا هل نوكيو كلذ مامتا نيب ريخ هذافنإ

 داقتعا ىلع هنم صالخلا ىق ةقلابملا داقتعا ىلع هلام ىق ابجاو

 ىلاعتو كرابت هلل هروما عيمج يف ةنونيدلا همزلتام عيمج يف ةنونيدلا
 ةيصوو كلذ عيمجل هنم افارتعاو رارقأ هدابع نم دحال وأ هل قح نم

 ال نيذلا ةيراقال ىصوا دق هنأو كلذ نم قحلا هبجويام ىلع هذافقناب

 نيقتملا ىلع هللا اهبجوأ يتلا هيلع هبجاولا ةيصولل يرحتلا ىلع نوري
 يق وأ هتوم دعب هلام نم مهيف ذقني كلذب مهل هنم ةيصو امهرد نيعبرأب

 لاقو كلذ نم قحلا هيجويام ىلع عسوو كلذ يأرلا بجوأ نأ هتايح

 هنالف وأ انالق لعج دق هنأ باتكلا اذه مدقم بوسنملا نالق نب نالفق
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 هلعج ول نأ هيف هليكو هلعجي نأ هل زوجي ام عيمج ىق هتايح ىف هليكو
 عيمج نم هل زيجي نأ هل زوجيام هلام عيمج يف هل زاجاو هليكو
 هلعجي نأ هل زوجيام عيمج ىف هتوم دعب هيصوو رومالاو ءايشألا
 عيمج يق هل لعجو هل زاجأو هيف هل ةيصو هلعج ول نأ هيف هل ةيصو

 لاق كلذ عيمج يف هماقم موقي رمالا زئاج هلعجو هل هزأجآ ول نأ هل
 م امت اذه اهنم تخسن يتل ا ةخسننلا يف تدجو فيضم و فلؤمل ١ ريع

 ردص يف بوسنم ا اذه نالق ني نالف ىصو و ددعس يب ا طخب كصلا

 نم اذك ة هىرق نم اذك ةراح لزني ن ر اك يذلا نالفل هبلع نأ باتكلا اذه

 ن ] رق و هلام نم هنع ىضقي ن ] ىصو اورب بح ةبرج ١ ةرشع ن امع

 اري بح ةبرجأ ةرشع ن امع نم اذك ةبرق ىق ي ذلا اذك جلقفل هيلع

 . هلام نم هحالصا ىق كلذ لعجي نأ ىصواو

 امم ديعس يبأ مالك نم ةعقر يف مالكل ا اذه تدجو : ةلأسم

 نم ةلحملا لزانلا للهملا نب دمحم هب اندهشأام اذه كوكصلا ىق بتكي

 اناصقن هلقع يف ملعن ال ملحلا غلاب ذئموي وهو نامع نم تولس ةيرق
 يبأ تنب دنه هتجوزل هيلع نأ هسفن ىلع هب رقأو نوفراع هب نحنو
 دقن ءاقنلا نم دايج ةمزاو مهرد فلأ نامع نم ايسب ةيرق ةلزانلا كلام
 اهبرشو ةلخن هئامو هتذخا . كلذ ذخا تعاش ىتم اهل هيلع ةلاح نامع

 ةيرق لهأ نم اهئاسن ةنس ليبس ىلع اتباث هيلع اهل اقادص ءاملا نم
 كلذ تباثو تولس ةيرق نم ءاسنلا تاقدص ىف ءاضقلا ليبسبو تولس

 هللا ثدحي نأ ىلإ ةلجؤم هيلع ةلجآ نامع نم تولس ةيرق يق اهل هيلع
 وأ ةمرحب هنم نيبت وأ اهقلطي نإ وأ امهدحا توم نم اتدح امهنيب
 ىرستتي وأ ءاسنلا نم اهريغ اهيلع جوزتي وأ ةنونيبلا هوجو نم هجوب
 اذه ردص يق بوسنملا اذه للهم نب دمحم نم كلذ ثدح ناك اذإق

 نم اهل قادص يف يتلا ةلخنلا ةئاملا هذه دنه هتجوزل لح دقف باتكلا

 هطرشو كلذ ركذ نم مدقت ام ليبس ىلع نامع نم تولس ةيرق
 اذه نم باتكلا اذه ردص ىق بوسنملا اذه للهم نب دمحمل ةءاربال

 هنم ءيش نم الو كلام يبأ تنب دنه هذه هتجوزل هب رقا يذلا قحلا
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 ثراو وأ رومأم وأ ليكو نم اهماقم موقي نم ىلإ وأ اهيلإ هئادأب الإ
 نأ دعب باتكلا اذه يف ام ىلع دهشو اديهش هللاب ىفكو هللا دهش
 نأ دعب باتكلا اذه ردص يف بوسنملا للهملا نب دمحم هيلع ءىرق
 هيلع دهشي نأ رضح نمل لاقو هيناعمبو هب فراع هنأ لاقو هيلع ءىرق
 نالف هبتك باتك اذه هتيصو يف هطخب رخآ كص يف تدجوو هيف امب
 ملحلا غلاب ذئمؤي وهو نامع نم اذكو اذك ةيرق لزانلا نالف نبا
 ةبجاولا ةيصولا نأ ملعي وهو اناصقن هلقع يف ملعنال ندبلا حيحص
 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلآ ال نأ دهشي نأ ىصواف نيقتملا ىلع قح

 هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاجام عيمج نأو هلوسرو هدبع ادمحم نأو
 نيدب هرومأ عيمج يف هلل نئاد هنأو نيبملا قحلا وه هللا نع ملسو
 هنأو نيملسملا نم هتمأ نم ةماقتسالا لهأ نيدو نييبنلا متاخ دمحم
 نيد يف هنم صالخلا ىلع ردقيو همزليام عيمج نم صالخلاب نئاد
 هللا قوقح عيمج نم نيملسملا نيدو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 اذه بوسنملا نالق نب نالف رقأو نيملاعلا عيمج نم هدابع قوقحو
 نم اذك ةيرق لزني ناك يذلا نالفل هيلع نأ هسفن ىلع دهشاو باتكلا
 نم هنع كلذ ىضقي نأ ىصرواو هتراو ءاضق ريغ ريناند ةسمخ نامع

 ابيرج نيسمخو رب نم ابح ابيرج نيسمخ هيلع نأ نالف لاقو هلام
 ىقبامو ضرف رمت رمتلا كلذ نم عبرلاف ارمت ابيرج نيسمخو ةرذ بح
 ىصواو هلام ةاكز نم كلذ همزلي ناقرص رمتو قعلب رمت وهف كلذ نم
 هلام يف هيلع نإو كلذب هنم ةيصو هلام نم كلذ عيمج هنع ذفني نأ

 ةئامسمخ هلام يف اهضرف دقو مارحلا هللا تيب ىلإ ةضيرفلا ةجح
 هلام نم كلذ هنع ذقنت نأ ىصواو نامع دقن دايج حاحص مهرد

 باتكلا اذه ردص ىق بوسنملا اذه نالق ىصواو كلذب هنم ةيصو

 هاريام ىلع مهنيب مسقت مهرد يتئامب نامع رصم يف نيذلا هيراقأل

 الو نيرحبلا يف نيذلا هبراقال قح الو برق الاف برقألا نوملىسلا
 نم كلذ عيمج يف هنع ذقني نأ ىصواو اهيف نامع ريغ نم اهريفغي
 . هلام نم هنع ذقنني كلذب ةيصو اذكو اذكب ءارقفللو هلام

 ان دهش درعس يب ا ىلع ةضورعم اهت دجو ةعقر نمو : ةلأسم
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 اذك دلب نم اذكو اذك عضوم نمك اذك ةراح لزانلا نالق نب نالف

 هلقع يف ملعنال ملحلا غلاب لجر وهو نوفراع هب نحنو هسفن ىلع اذكو
 هيلع اهل اقح ةلخن نيرشع نالف تنب ةنالف هتجوزل هيلع نأ اناصقن

 تياث يعم اذه درعس وبأ لاق . هلام نم هنع يضقي نأ ىصواو

 امهرد نيسمخو مهرد ةئام ءارقفلل هيلع نأ رقأو لاملا سأر نم جرخي

 نم جرخي تبات اذهو ديعس وبأ لاق . هلام نم هنع يضقي نأ ىصرواو

 ةرشع اذكو اذكب فورعملا نالق نب نالفل هيلع نأ رقأو لاملا سأر
 نيسمخب ءارقفلل ىصواو 0 هلام سأر نم جرخب تبات اذهو لاق مهارد
 اهتمق ء ارقفلل هلام ثلث نم وهو تباث هنأ ىعم ديعس وبأ لاق امهرد

 هنع رفكت نأ ىصواو ةالص ةرافك هيلع نأ ىصواو اهاثلت براقأللو
 دجسملل ىصواو هلام ثلث نم وهو تبات يعم اذه لاق هلام نم

 نالق هيف مؤي يذلا نيناتسبلا دجسمب فورعملا نالف دجسمب فورعملا
 اهبرشو اذكو اذك جلف ىقس نم هلام دايج نم تالخنرشعب نالق نب
 اذهل تالخن رشعلا هذه ةلغ نوكت دضاوع نوكت نأ الإ هئام نم
 هنم بارحملا ريصحو هجارس ىقو باتكلا اذه ىف بوسنملا دجسللا
 ةجح هيلع نأ يصوأو هلام ث نم تباث يدنع اذهو . ديعس وبأ لاق
 ىلع هلام يف اهضرف دقو ةكمب يذلا مارحلا هللا تيب ىلإ ةضيرفلا
 مهردلا ةئامعبرأل ا هذهب هل جحي امهرد نيرشعو مهرد ةئامعبرا هسقن

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق هنع رازيو ةضيرفلا ةجح نيرشعلاو
 لزانلا نالف نب نالفل هيلع نأ رقأو تباثب سيل يعم اذه ديعس وبأ لاق
 نأ ىصوأو قناد فصن الإ مهارد ةثالث اذكو اذك ةيرق نم اذكو اذك

 لاملا سأر نم وهو تبات يدنع اذه ديعسوبأ لاق هلام نم هنع يضقت
 يل نيبيال اذه ديعس وبأ لاق مهارد ةتسب اذك جلف حالصل ىصواو

 تنب هنالف هتجوز لعج دق هنأ اذه نالق نب نالق لاقو ملعأ هللاو هتوبت

 وأ اهسفنل هتعدا هل اميف قيدصتلا اهل لعج دقو هدالوا ىف هتيصو نالف
 وبأ لاق اهتميقو مهرد فلا ىلإ هتميقو مهرد نم سانلا نم دحا
 نالف نب نالف لاقو يعم قيدصتلاو يعم ةميقلاو تبات اذه يعم ديعس
 لاق ةنالف هتخا ةنبال هيخأ نم هتاريمف هبلص نم دلو هتري مل نأ اذه
 هتخأ هنبال هناريمف هبلص نم دلو هتري مل نأ لاق ناك نأ ديعس وبأ
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 تدجو) هنأ كلذ لطب هبلص نم دلو هترو نإو لوقلا ضعب يف تباث وهف
 نم توم ثدح يب ثدح نأ اذه نالف نب نالف لاقو (اطقاس مالكلا
 نإو تبات اذهف ديعس وبأ لاق هللا هجول رح لبقم همالغف اذه هضرم
 نالف نب نالف لاقو لاملا ثلث نم كلذف هضرم نم تامو اضيرم ناك
 نكي مل نإو ىتنألا هدلول وه هنكسي يذلا هلزتمف ىثنا دلو هل ناك نأ

 نالف هيخا ةنبال هنكسي يذلا اذه هلزنم فصنف ىثنا الو ركذ دلو هل
 نإف ةطيرشلا هذه ىلع لوقلا ضعب لع تباث يعم اذه ديعسوبأ لاق
 نإو ىثنالا هدلول ةفصلا هذه ىلع هنكسي ي ذلا هلزنمق ىثنا دلو هل ناك

 يعم اذهف ةفصلا ىلع هيخأ ةنبال هفصنف ىتنا الو ركذ دلو هل نكي مل

 تنب ةنالف هتجوزل هيلع نأ نالف نب نالف رقأو تبث اذإ لاملا سأر نم
 لاق هلام نم هنع يضقي نأ ىصواو امهرد نيثالثو مهرد ةئام نالف

 هنأ نالف نب نالف لاقو لاملا سأر نم وهو تباث يعم اذهو ديعس وبأ
 ءاضق يف هتافو دعب هيصوو هتايح يف هليكو نالف نب نالف لعج دق
 هسقنل هاعدا اميف هلام ىف قيدصتلا هل لعج دقو هاياصو ذافناو هنيد
 وبأ لاق اهتميقو مهرد فلا ىلإ هتميقو مهرد نم سانلا نم دحال وأ
 نب نالف ينيل هيلع ن أ اذه نالف نيب نالف رق أو تي ات يعم اذه درعس

 ديعس وبأ لاق مهارد ةرشع اذكو اذك نم اذكو اذك نيلزانلا نالف
 ىلع دهشي اذه نالف نب نالف لاقو لاملا سأر نم تباث يعم اذهو
 هيلع ءىرق ام دعب كلذو باتكلا اذه يف ام عيمجب رضح نم عيمج
 تدجوو اديهش هللاب ىفكو هللا دهش افرح افرح هتفرعمو همهفب رقأو
 ةيصولا هذه يف هللا كمحر يخأ ترظن دق ةعقرلا رهظ ىلع ايوتكم
 ىنم اليم ه انعمب رمأ لك هرمأ نييب اوجرا ام اهلاؤس يق تددر دقو

 ماق اف دحاو عضوم يف هركذ يف يسفن ىلع لوطا الو هلقعا ال ن نأ ىلإ

 لوعجملا هب رقأ امم تباث يعم كلذف ةيصولاو هتجوزل يذلا قيدصتلا
 امو هلام سأر نم وهف هيلع نيد وأ هيلع قح هنأ امهنم قيدصتلا هل
 جرخم جرخي كلذ نم ناكامو هلام ثلث نم وهف هنم ةيصو هنأ لاق

 وأ هب ىصوأ هنأ قيدصتلا هدي يف لوعجملا كلذ يف هبتشاو ةيصولا

 هلام يق هيلع كلذ ناق ةسقن ىلع كلذ تايا هبلع ىعدي هنأ الإ هب رقأ

 نم يدنع وهف قوقحلا جرخم جرخي ناكامو ثلثلا نم يدنع كلذف

٣٦



 الو هربدتيلف ةيصولا هذه رما ىف هانبتر اميف رظن نمق لاملا سأر
 ىلصو اريثك هللادمحل او ب اوصل او قحل ١ قف او ام ال ا هعريمج نم ذخأي

 . اميلست ملسو هلآو دمحم ىلع هللا

 هنصو يف ناكف لجرلا ىصوا اذإ هللاديبع ويأ لاقو : ةلأسم

 اذكو اذك نيبرقأللو اذكو اذك ءارققلل نالف نب نالق ىصوأ ام اذه

 نم ةزئاج ةيصو هذه لاق اذه لاثماو ةلخن نالفلو مهرد ةئام نالفلو
 لام يف نوكت امنأ ةيصولا نال يلام نم الو يلام يف لقي مل ولو هلام

 قادص ىتجوزل لاقف رخآ ءىش ءاج اذإو لاق اولاق اذكه ىصوملا

 يلام يف وأ ىلع لوقي ىتح ءيش اهل سيلف ةلخن ةئام

٢٧



 عساتلا بابلا
 قوقحلاب رارقإلا بابسا يف

 لاق لاق هنآ دانساب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو هريغ نمو
 رهاعللو شارفلل دلولا ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك هللا ىطعا
 ريغ ىلإ ىعد ١ وأ هدلو نم ىفتن ا نمف هللا ىلع مهباسحو رجحل

 ةيراعلاو ةادؤم ةحنملا ةمايقلا موي ىلإ ةغلابلا هللا هنعل هيلعف هيلاوم
 ن ] رخ ال ا مويل او هلل ا نمؤت ٣ أرم ال لحي الو مر اغ ميعزل او ة دودرم

 ماعطلا الإ سلجملا يف لجر لاقف هنذإب الإ اهجوز لام نم يطعت
 سيل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ماعطلا الإ هللا لوسراي
 يب ] ىلع ضورعم ب اتك يف ةر داورل ا هذه اندجو ماعطل 1 انل اومأ ريخ

 يف دجو اذ ا هن أ :" درعس وبأ لاق انعم اميق هللا همحر ةبواعم

 تالخن رشع نالفل ن نا ىصو و تالخن سمح نالفل ن ن ] ىصو ] ةبصول ١

 . هلوق ىنعم ىلع تباث ءىشب همدقت دق هنال تبثي اذه نأ ىعمق

 نالفل تلعج هيف تام ي ذلا هضرم يف لاق لجر نعو : ةلأسم

 هل ةنسصو كلذ لعج نأ هنأ يعم لاق ايح مادام هتقفن زو هتوسك يلام يف

 يدنع تبثي مل ةبه وأ هيطع هلعج نإو هلام ثلث يف يدنع تباث وهف
 هلوق امأو فلتخي لعجلا نال هلام سأر نم يدنع تبت رارقأ هلعج نإو
 الو هلعج اميف نيبتي ىتح هفعض هنأ اذه لثم ىف تدجو ىنأكو اذكه
 . كلذ ريغ ملعأ

 هيلع تب ر افك مهر ل 4 امي ء ارققلل ىصو او هلوق ام او : ةلأسم

 نوكي ْن ] ينبجعيو ةزئ اج ةئامل اي ةيصولا ١ ن ] يعمف ةمزا ال قوقحو

 نم ع . انصل ا فصنو هرذل ١ نم عاصلاب فصنو } س اد دسأ ةعبر آ نيكسم

 . ىصوا امك ء ارققل ١ ىلع مه ارد دقنت ةئاملا فصنو ريل

 موقل اهنمث فصن ع ايت ةلخني يصوي ي ذلا نع تلأسو : ةلأسم

٢٨



 هلدبس اذهو اذه نم تبثي ام تلق فاعضلل اهنمت فصنو هتبارق نم

 فصن نوكيو رارقالا ليبس ىلع جرخي اذهف رارقالاو ةيصولا لثم
 اذه نال ةيصولا مسق ىلع ال مهسؤر ددع ىلع هتبارق نم موقلل اهنمث

 مسق ام فيك ءارقفلل نوكي اهنمث نم فصنلاو رارقالا ليبس ىلع
 نإو تلق تبات انعم اذهو ءارقفلا مه انعم فاعضلاو كلذ زاج مهنيب
 له تلق فاعضلل صنلاو هتبارق نم نالف ينبل نمثلا فصن لاق
 ثظلاو هتبارق نم فصنلاب هل ىصوأ نمل ناتلتلا نوكيو كلذ عمجي
 ىرجم يرجي الو رارقأ اذه مأ ءارقفلا مه فاعضلا ناكو فاعضلل
 كلذ اوذقني نأ ةثرولا ءاشي نأ الإ ءىش هنم تبثي ال اذهف ةيصولا

 كلذ فرعو كلذ ناك نإف وه ام فرعا ال نمثلا فصن نأل مهيلا كلذف

 .رارقالا ةلزنمب وهو كلذ يف لوقلا ىضم دقف ةلخنلا نمت هنأ هرمأ نم

 لوقي وأ ىتوم دعب اذكو اذك ةنالف اوطعا لوقي ىذلاو : ةلأسم
 ناك ناف اذه تبثي له تلق يتوم دعب يلام نم اذكو اذك ةنالف اوطعا
 نأ هنأ ليق دقف مالكلا اذهل ءادتبا وه امنإو ةيصو قسن ريغ ىلع كلذ

 نأ الإ كلذ زجي مل مهريغل لاق نإو كلذ زاج هتثرول وأ ةيصول كلذ لاق
 هلوق امإو يل ام نم انالف اوطعأ هلوق يف كلذو ةيصو هب ىمسي

 . هل ىصوي نأ الإ كلذ تبثي الف هلام نم لقي ملو انالف اوطعأو

 اذإ هيلإ يصوي يذلا هتيصو يف لئاق لاق اذإو تلق : ةلاسم
 له يلام نم لقي ملو ةلخن انالف اوطعأ لاق مث ةلخن انالف ىطعاف تم
 ةيصو ظفل قسن ىلع ناك هلام نم لقي مل اذإف هلام نم كلذ تبثي .
 . هلام نم كلذ تبثي ال هنأ يعمف ةيصولا نم مدقتب ظفللا اذه تبثي .

 الماح اهكرت ةأرما هلو ريثك نيد هيلعو ىفوت لجر نعو : ةلأسم
 اذإ هل تلقف هنيب هب نكي مل نيد هيلع ناكو هتأرماو هنيد يقوي لام هلو

 ىلع ىلماف ةنيب هب سيل نيد ىلعو يل بتكا لاقف كنيد تبتك تضرم .
 ام ىلع دهشي ملو ةأرملا ىلإ باتكلا ملسا مث هيلع ناك ام بتكو لجر .

 هيلعو اذكو اذك نالفل ىلع نأ ىلما دق ناك نإف هنيد نم بتك

٢٨٩



 هيلع تبات وهف امهدهشي نأ ريغ نم كلذ لوقي هاعمس وأ نادهاش
 هتأرما ىلإ باتكلا عفدو باتك ىف نيدلا بتكو دحا كلذ ظفحي مل نإو
. هيلع هن / تملع وأ هني د نم هر رقن هتعمس ام ىضقنتلف اهرتتس او



 رشاعلا بابلا
 ةيصولا يك

 رايخ هل لاقي نيملسملا نم لجر ناك نايفس وبأ لاق : ةلأسم
 يبأل لوقي ناكو الضاف ناكو نامع لهأ نم ءىط نم ملاس نبا

 تنك ول كنم هقفا انأف ةرصبلا رهن تزواج اذإ همالك ضعب ىق ةديبع
 لاق ةديبع وبأ كحضف لاق سانلا ىلع ديدش تنأ دحأ كباجا ام ايبن
 ىلالو مهرد ىلع امف ىصوأ اذإمف لاقف ىصوا هل ليقف رايخ تامق
 . رايخ ةتومك ةتوم نولوقي اوناكف مهرد دحأ ىلع

 الو دل او الو دلو هل نكي مل اذ ا نورب اني احصا ن اكو : ةلأسم

 ناف سدسل و سمخل اف ءالؤه نم ةثرو هل ناك نأو ثلنل اي ىصوا ةوخ ١

 . ريثك مهدنع خ سمخل اف ريثك لام ١ ن اك

٤١



 رشع يداحلا بابلا
 اياصولا ظفل يف

 ملو ولو هلام ىف ةيصو ىهف ىعمف اذكو اذكب تيصوأ دق لاق اذإف
 هيف حرشي ملو هاياصو نم كلذ عبتي امف ةيصوب أدب اذإو يلام يف لقي
 أدب اذإ كلذكو هبرقي رارقا وأ هل هيلع قحب هنأ لوقي ىتح ةيصو وهف

 . ةتيصو هنأ لوقي ىتح قح هنم وهف لصتا امف قوقحلاو نيدلاب رارقالا
 ملو توم ثدح ىب ثدح اذ او توملا دعي هيف لوقب اد اصولا نم ناكامو

 دهب لاق ثيح ةيصو هنأ ليقف هوجولا يأ ىلع هيف نيبب ملو هيف نيب
 . توملا

 وأ هنم حص دق ضرم يف وأ هتحص يف لاق لجرو : ةلاسم
 نم اذكو اذك ك ربلا عاونأ يفق وأ هلل وأ ءارقفلل تلعج دق ينأ هيف تام

 .ءاهقفلا ضعب لاقف هلام نم هنع هذافناب صوي ملو كله مث يلام
 اهب ذخوي الف اهيف ثنح اذإ ناميألا ةلزنمب ىدنع وهو كلذ فعضتسا

 . اهذافناب صوي مل اذإ هدعب نم هتثرو الو فلح يذلا

 . نإف مالكلا أدتبم ةقايس نوكتام ىلع ةيصولا نأ ليقو : ةلسم
 اذكو اذك نالفو نالقلو اذكو اذك نالفلو نالفل اذكو اذكب تيصوأ لاق

 اذكو اذكب نالفلو لوقي ىتح ليق دقو ديعسوبأ لاق ةيصو كلذ لكف
 نيد كلذ لكف نالفلو نالقلو اذكو اذك هل ىلع نالقل لاق اذإ نيدلا هنمو

 كلت عطقي ىتح ءىشب رقاق أدب اذإ كلذكو هنمو معن ديعسوبأ لاق

 هضعب نم وه يصويو هب دهشي يذلا مالكلاو اهريغ ةفصب ةفصلا
 توكسب هعطق نإو يقابلا مالكلا متا اذإ هسقنت سقنل ةعطق ولو ضعي

 نوكي نأ الإ هب لصتم ريغ يناثلاو تباث لوالاف كلذ ريغ يف مالكب و
 . تبثو هعضوم يف اضيا مت دق مالك

 كيلع هبتكا مل نأ لاقف لجر ىلع قح هل لجر يف لاقو : ةلاسم
 هيلع هيتكم ملو عضوم يفو قحل ١ هل ي ذل ت ام مث ينم كل ةيصو وهق

٤٢



 ةنيب ةثرولا ىلعو ثملا نم جرخي ناك نإو هب دهشا امك هل ةيصو وهف
 هنأ ملعيام فلح فلح نأ هريغ لاق هل ىصوملا نيميف الاو هبتك هنأ
 . هبتك

 يل ام نم نالفلف تم اذ ا هتحص يف لوقي لجر . نعو : ةلأسم

 نالفلف تم اذإ لاق اذإ ةيصو هذهف ةيصو الو ةيطع لوقي ال اذكو اذك
 رارقا هنأ لاق نم لاقو نسحلا وبأ لاق اذكو اذك

 ةعطق هلف تم نإف نالفل مهارد وأ قح ىلع لاق نمو : ةلأسم

 مك نيبي ملو قح يلع لاق هنال ةيصو كلذ نأ ليقف يلام نم اذكو اذك
 نأ الا نسملا يبأ عماج يفو قحلا كلذب هل يه لوقي نأ الإ قحلا
 ءاضق كلذف قحلا كلذب هل ىه لوقي

 اذإ هضرم ىف وأ هتحص ىف ل اق اذإ نسحل ا ويأ لاق : ةلاسم

 ةيصو اذه نأ لاق نم لاقف يلام نم اذكو اذك نالقفلقف تم نأ وأ تام

 ٠ ةصوب سيلو ر ارق ١ هنأ ل اق نم ل اق.و

 هل تصو ] دق ضرمل | يف وأ ةحصلا يف ل اق ول كل ذكو : ةلأسم

 قيرط نم تيثي الو ثلتل ١ نم ينبجالل كلذ تيثي يلع قحب اذكو اذكي

 . ثراولل كلذ تبثي الو ءاضقلا

 نالف هب ىصوا امم اذه اهيف دجوو هتيصو يف لاق ولو : ةلاسم
 هنع دجوي اميق هلل ١ ددع ىب ا نعق ١ ذكو ١ ذك بر اقأللو ١ ذكو ١ ذك ء ارققلل

 ةلخن ةئام قادص يتجوزلو كلذ رثأ ىلع : لاق نم لاق نإو زئاج هنأ
 ىلع هلوق امأ هريغ لاق هلام نم وأ ىلع لوقي ىتح ءيش اهل سيلف
 جرخم جرخي الو تيثي اذه يل ام نم ةلخن ةئام يتجوزلو اذه قسن

 نوكي نأ نكميال هنال تبات وهف يلع لاق نأ كلذكو هلام نم ةيصولا
 يف بجي يذلاو هيلع وأ هلام يف لوحتيو هريغ ىلع اهل قادصلا
 نم لوقي ىتح ءارقفلل نالف هب يصوأ ام اذه لاق اذإ هنأ ةيصولا

٤٢



 هي يصولا ام اذه لاق ن ا امإو مهل ينم ةيصو وأ يلام يف وأ يلام

 ولو تباث كلذ نأ اذكو ا 7 نالفلو ا ذكو اذكي ء ارقققفلل نالف نب نالف

 هنأل ريخ تل او مي دقتلا ىلع جرخي اذه ن ال ة هيصو الو يل ام نم لقي مل

 ميدقتلا ىلع تجرخ ديز اهب يصوأ مهارد ةرشع ءارقفلل لاق ول
 كلذ نكي مل ١ ذكو اذك ء ارقفلل نالف هي ىصو ام اذه ل اق ولو ريخأتل او

 لاملا سأر نم رارقألا ليبس ىلع نوكي مث يلام نم لوقي ىتح ائيش
 مه ارد ةرشع ء ارققفلل ل اق ولو ريخأتل او ميدقتل | ىلع جرخي ال هنأ كلذو

 نمو ةيصولا هجو ىلع امهدحاو رارقالا هجو ىلع امهدحا نالوق اهيف
 . هريغ

٤



 [ وخا باب هربح نم و ]

 مه ار ل ةرشع نالقلو مها رد ةرشع يلع نالفل ن ں ١ تيصو ١ ل اق ولو

 ةنصو ال ً رارق ا كلذ ناكو رخآل او لوأل ١ عيمجلا ىق ذ ًازئاج اذه ناك

 اتي اث لوألا ن ا,',اك مه ارد ة ةرشع نالفلو مه ارد ةرشعب د نالفل رق ] ل اق ولو

 تيصواو همالك أدتبم يف لاق نإو كلذ مهفاق الطاب رخآلاو رارقالا يق
 نمف ر ارق ال ا يف الو ةيصرول ١ يف از اج كلذ نكن مل مه ار ل ةرشع نالفل

 مه ر ل ةرشع نالفلو مه ر ل ةرشعب نالفل تيصوأ دق هلوق ن اك كلانه

 . ةيصولا ظفل نم هنال تبات ريغ رخآلاو اتيات لوالا ناك

٤٥



 رشع يناثلا بابلا
 [ وخآ باب ]

 اذكب نالقلو اذكو اذكب نالفل تيصوأ دق هتيصو يف لاق ول ليقو
 نالقلو لوقي ىتح كلذ يل نيبي الو ةيصو وهو زئاج هنأ رثألا يفف اذكو
 ال ارارقأ جرخي اذك هنأل اذكو اذكب هلوق ريغ هلوق نأل اذكو اذكب

 دق لاق ولو كلذ يدنع تبثي الو كلذ مهفاف هريغ ىلع لوقي ناكو ةيصو

 جرخو ريخالل كلذ تبثي مل اذكو اذكب نالفو اذكو اذكب نالفل تيصوا
 ريغل كلذب هاصو هناكف اذكو اذك انالف تيصواو هنأ لوقلا قسن
 . فورعم ءيش الو فورعم

 نم يفو دايز ني رمع نب هللادبع ةيقفلا خيشلا نع : : ةلأسم

 باوجلا . ال مأ كلذ تبثي رانيد فلا نالفلو رانيد فلاب نالفل ىصوا
 طاقساب رانيد فلا نالقل هلوق امأو تياثف رانيد فلاب نالفل هلوق امأ

 هذه يق دادم نب دمحأ ةيقفلا خيشلا نعو 0 ملعأ هللاو تبتيال ءابلا

 فلا نالفلو رانيد فلاب نالفل نالف نب نالف يصوا لاق نأو ةلأسملا

 هنم ءايلا طاقسا هلطبي الو هلك تباث اذه نأ رانيد فلا نالفقلو رانيد

 ةتباثلا ةيصولا نيبو ءابلاب ةتباثلا ةينصولا نيب عطقي مل ظفلب لصتم هنال
 . عجر . ملعأ هللاو مالكلاب

٤٦



 رشع تلاتلا بابلا

 رارقإلاو اياصولا يف
 ىلعو يلامب نالقل تيصوأ دقو نالفل يلام هتيصو يفق لاق ولو

 يذلا نالقل نوكي لاملا نإف مهرد فلا هلك هلام دجوف مهرد فلا نالفل

 الو ءيش فلألا بحاصل سيلو نالفل يلام لاق يذلا وهو لاملاب هل رقأ
 نالفل يلعو نالفل يلامب تيصوأ دق لاق ولو ءيش لاملاب هل ىصوملل
 لاملاب هل رقأ يذلل لاملاو ءاوس هلك اذه ناك نالفل يلامو مهرد فلا
 يلامب ديزل تيصوأ دق لاق ولو هب هل رقا نمل اتباث رارقا اذه نوكيو
 ميدقتلا يف ءاوس هلك اذهو ةيصو ديزل سيلو لاملا ناكو زْمعل يلامو

 ناكو يلامب رمعل هنيعو اذه يلامب ديزل تيصوأ دق لاق ولو ريخأتلاو
 ورمعل هلك لاملا ناكو مهبملاو نيعملاو رمعل هلك هلام ناكو ءاوس كلذ

 هذهو ديزل يلامب تيصوأ دق لاق ول كلذكو ةيصولا تلطبو رارقالابو
 الو ديزل هلك لاملا ناك وأ زئاج لوألا ناكو ورمعل ىلام نم ةلخنلا
 هلامب رقأ نأ دعب نم كلذ دافتسا هنأ حصي ىتح رخآلا رارق الا زوجي
 نم دبعلا اذه وأ تيبلا اذه وأ ضرألا هذهو ةلخنلا هذه لاق ولو ديزل
 لاق مث نالفل وه لاقو هدي يف هنأ الإ يلام نم لقي مل وأ نالفل يلام
 امو ديزل هلام نم هب رقا امب لوألا رارق الإو تباث كلذ نإف نالفل يلام
 عقو اذإف نالفل يلام لاق يذلا نالفل وهق كلذ دعي هلام نم يقب

 ىلوا لوألا رارقالاف نيدب رقأ مث هنيعي هلام نم ءيشب وأ هلامي رارقالا

 رارقالا ناك هلام نم ءيشب وأ هلامب رارق الإ لبق نيدلاب رقأ ولو هنأ
 مهرد فلا ديزل لاق ولو نيدلاب رارقالا نم ىلوأ هنم ءيشب وأ هلامب
 ملو هنيدب ديزل لاملا ناك مهرد فلا هل دجوف يلامب ورمعل تيصوا دقو
 دقو مهرد فلا ىلع ديزل لاق ناف ةتيصوب هلام نم ءيش ورمعل نكي
 هنيدي مهرد فلا ديزل ناك مهرد افلا هل دجوفو ورمعل يلامي تيصوأ

 ءاش نأ بابلا اذه اذك اذه يلعف هتيصول رخآلا فلالا ثلت ورمعلو
 . هللا

 | ذكي تصوأ دق لجرل الاق ا ذاف تلق نسحل ا يبأ نع :: ةلاسم
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 ىلع ةمات ةيصو يه معنف يلام نم لقي ملو همات ةيصو يه اذكو
 لقي ملو اذكو اذك نالفل ىلع لاق نأ كلذكو تلق ذخان هبو لوقلا ضعب
 ملو اذكو اذك نالفل ىلع لوقيف تفبصوام يلعف يلام نم ينع يضقي
 لاق اذ ا رق ةا دقق يل ام نم ينع يدؤي و أ يل ام نم ينع يضقي لقب

 لاق اذإف هنع يضقي لقي ملو اربخ ربخا هنأكف اذكو اذك نالفل يلع
 . هلام نم هنع يضقي نارم ا دقف ينع يضقي

 يلع يصومل ا ل اق ا ذ ا بسح ] اميق ير اوحل ا يب أ نع : ةلأسم

 نوكي نأ نكمي هنأل رارقالا نم نوكي هنأ ةيصو اذكو اذك نالفل
 . هلع يهف اهيهذا ةنصو هي هل ىصوا
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 رشع عبارلا بابلا
 اياصولا نم هب 7 1٣ انل يك

 ةرشع لاقف هتيصو يف نيدب رقأ اذإ لجرلا نع ديعس ابآ تلاسو
 هنع ذفني نأ يصواو لوقي فيك هتوم دعب هذافناب ةيصولا دارأو مهارد
 هلام نم كلذ هنع يضقي نأ يصوأ لوقي وأ هتوم دعي هلام نم كلذ

 رارقالاو اعيمج نازوجي امهتا يعم لاق ءاوس امهالك مأ هتوم دعب
 كلذ ىضقي يصوي نأ رايتخالا ىنعم يلع ينبجعي هنأ الإ ةيصولاو
 . هلوق ىنعم ىلع هتوم دعب هلام نم هنع

 يف لاق نم كلذكو هللا همحر نسحلا يبأ باوج نمو : ةلسم

 لاقف مهرد انا ينعو مهرد يدلاو نع نالف ىلإ عفدي نأ توملا ضرم
 اذهف هسفن ىلع طيحتسي نأ دارأ نكلو ال لاقف نيد هل كيلع ثراولا هل

 اغلاب ثراولا ناك نأ هنع كلذ ذفني نأ بحاو ةيصولا بسح ىلع يعم
 امهرد نيرشع نيبرقالاو ءارقفلل نالف اندهشأ خيشلا نع دجوي دقو
 قرفو هذه يتباد عب اهثارول تلاق ةأرما نعو تباث اذه لاقق هنع قرفت

 نأ بحاف اذه يف تدجو ام سايق يلعف كلذ تبتاف ءارقفلا ىلع اهنم

 اهظفل هيشي خيشلا نع تدجو امم اهظفل نال اهلام ثلث نم كلذ ذقني

 تتقفتسا ول ةالصلا امإو كلذ تابثا هباوج يف اندجو دقق اهتيصوو

 اهي بهذ ناك اذإ لوقلا ضعب يف اهمزلي نك مل ةايحلا يف يهو اهيق

 نيموي وأ اموي موصت افورعم عنصتف ةمتعلا ةالص يف الا ةرافك مونلا

 رقكي نأ تصواو تكله دق تناك ناف نينيكسم وأ انيكسم معطت وأ

 ملعأ هللاو كل تفصوام ىلع كلذ اهنع ذقنيف اهلام نم اهنع كلذ

 . هريغو كلذ باوصب

 ٢ ام نم لقي ا هل ينم ةنصو مهر د ئ ام نالفل ل قو هل ا ينم ةيصو
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 اذك نم نالق نب نالف هل لحتسي نأ يصوي نم نعو : ةلأسم
 سيلف تقصوام ىلعق اذكو اذك هلام نم ىطعيلفالاو هل لحا نإف اذكو

 هضرم يف الو هتوم دعب صوم نم زوجت ال ةيطعلا نال اتباث اذه
 هبشيامو اذكو اذك هلام نم هيلع هلف هلحي مل نأ لاق اذإ زوجت نكلو
 . ظفللا نم اذه

 ةجحب ىصويف ةيصو لجرل بتكي ىذلا نع تلأسو : ةلأسم

 تببحا كنا تلق ظفللاو باتكلا نوكي فيك تلق تاولصو ناميأ ةرافكو
 بتاكلا رظن نيح ىلع وه امنإ اذه نأ هللا كمحر ملعأف كلذ ةفرعم

 نالف ىصواو بتك اذإ هنأ الإ فلتخي دق ظفللاو ةيصولا بتكي يذلا
 يهو هسقن لع اهضرف دقو هلام يف ةضيرفلا ةجح هيلع نأ نالف نبا
 باتكلا اذه يف هامسملا ةضيرفلا هذهب جحي امهرد وأ ارانيد اذكو اذك

 اهكس انم عيمجب ةكمب يذلا مارحلا هللا تيب ىلإ نالف نب نالف نع
 يف هيلع يهو ةنسلاو ةضيرفلا يف جحلا بوجو اهيف مزليامو اهترمعو
 لاق اذإا هب يفتكي هنود وأ ظفللا نم اذه ريغو هلام نم هنع ذقنت هلام

 اذكو اذك هبلع نأ نالف نب نالف لاق كلذكو هلام نم هنع ذفنيو هيلع
 نب نالف لاقو هلام نم هنع رفكي نأ ىصواو اظلغم وأ السرم انيمي
 نإف هلام نم نرفكي نأ ىصواو تاولصلا نم اذكو اذك هيلع نأ نالف

 الإ هتوم دعب لقي مل نإو نك وأ وهف اذكو اذك اهترافك نيمي لكل يمس
 دق ظفللا نم اذه ريغو يزجي كلذف مسي مل نإو ةرافكلا نم ىمسام

 . تركذام ىلع انباتك نيح ىق هركذ انرضح ام اذهو هب تبثي

 وهو لاق نم يق تركذو نسحلا يب أ باوج نمو : ةلأسم

 ارب بح يرج نالف دالوا ىلإ ينع ملسي ثدح ىلع ثدح نأ ضيرم
 دالوا ىلإ ىنع ملس لاق نإف تفصوام يلعف زوجي ال مأ كلذ زئاج

 مكحي مل اماتيأ ةثرولا ناكو يلام نم لقي مل نإو ةيصو اذهف نالف
 نيغلابلا نم اوناك نإو مهل ينم ةيصو لوقي نأ الإ كلذب مهيلع

 نإو هلام ثلث نم كلذو مهيلع مكحي نأ ريغ نم ذافقن الاب مهانرما

 هللاو ينم ةيصو لوقي وأ يلام نم لوقي ىتح مهيلع مكحي مل اوعنتما
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 مهنيب ةيوسلاب مسق مهل حص نإف مسقت فيك تلقو باوصلاب ملعأ
 فيكو مهاطعأ دقو زئاج ريغ ناك نأ تلقو ءاوس هيقف ىثنالاو ركذلا
 لحتسي وأ ةثرولا ىلع هدري نأ كلذ نم صالخلاف اذه نم صالخلا

 . لدعلاب ملعأ هللاو نيغلاب اوناك نأ ةثرولا

 رقعج نب دمحم نب رهزألا طخب هنأ ابوتكم تدجو : ةلأسم
 كلذف توملا دنع ىصوملا اهب ىصوي ىتلا ةيصولا تبثت فيك تلأس
 قحب هيضقي ام هنمو هلام نم 7 رقي هل مزال يذلا نم كلذ نال فلتخي

 اياصولا بتك يف بتكيام لوآ هنأ الإ هتوم دعب هب يصويام هنمو هيلع

 هللا مسب بتكي نأ سانلا هلعف دقو دارأ دق هنأ انعم سانلا لعق دقو

 يف هسقت ىلع دهشأو نالف نب نالق لوقي ام اذه ميحرلا نمحرلا
 هدبع دمحم نأو هللا الإ هلا ال نأ دهشي هنأ لقعلا حيحص وهو هضرم

 نم هللا ىلإ بئات هنأو هللادنع نم قح دمحم هب ءاجام نإو هلوسرو
 ىلع اندهشاو هللا ةيصعم نم هيف لخدو هللا ةعاط نم جرخام عيمج
 اذك هلام نم نالفل نارقاو اذكو اذك نالفل نيدلا نم هيلع نأ هسفن
 اذهو هنيعب حصيو نيعي ىتح تبتي ال اذه نأ ليق دقو هريغ لاق . اذكو
 نم نالفل رقأو لاق نإو ةفصلا هذه ىلع ةيصو الو ارارقأ جرخي ال
 اذك عضوم نإ رقأو هنمو هلام نم اذكو اذك وأ تبث اذكو اذك هلام
 انالف ىضق دق هنأو هنم هيلا ءىرب دقو نالفل وه هدحيو هفصي وأ اذكو

 هل وه سيلو هل هيلع قحب هتفصيو دودحب هدحيو اذكو اذك عضوم
 وه اذهف هتوم دعب هللا هجول ارح انالف همالغ لعج دق هنأو ءافوب
 هجول رح نالف همالغف اذه هضرم نم تنام نإو لاق نإو 0 ريبدتلا
 اريرحت نكي مل هضرم نم ماق نإو لاق امك رح وهف تام نإف هللا
 ةيصو اذكو اذك هلام نم نالفل نأ ىصواو همالغ مالغلاو اريبدتالو
 نأ ىصواو مهل ةيصو هلام نم اذكو اذكب هيبرقأل ىصواو هتوم دعب
 ظلغم ريغ السرم انيمي اذكو اذك هيلع نإو اظلغم انيمي اذكو اذك هيلع
 هنأ بتك ةفورعم ناميا نكت مل نإو ةرافك هلام نم جرخي نأ يصواو
 بحلا نم وأ مهاردلا نم ءارقفلا ىلع هلام نم قرفي نأ ىصوا دق
 هللا تيب ىلإ هنع جحي نأ ىصواو هناميأ ةرافك لبق نم اذكو اذك
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 جحي وأ نالف لبق نم هيلع ةجح وأ هيلع يتل ا ةضيرفلا ةجح م رملا

 يف 77 اهب هنع جحت نمل اذكو اذك يف اهلعج دقو ةلفان ةجح
 اذه وحنو رئبل لاق نأ كلذكو هنع كلذ ذفنيو هلام نم اذكو اذك دجسم

 يف نوكي نأ يصوي اذشلا نإ يمسي و اذشلاو ربلا باوبأ نم
 بتكو دهشأ افقو فقو نإف هللا ليبس يف جرخ نمل هزاهجو ةحالص
 افقو هلعج هفصيو هدحيو اذكو اذك عضوم لعج دق هنأ انالف اندهشأ
 موقي نم هاريام ىلع مهل هتلغ نوكت ليبسلا رباع ىلع وأ ءارقفلا ىلع
 وهو هضرم يف اذه نالف نب نالف اندهشاو نيملسملا نم كلذب
 ءاضق يف هتوم دعب هيصو نالف نب نالف لعج دق هنأ لقعلا حيحص
 ىصرا هنأ لاق اميف اقدصم هلعجو هدلوو هلام يفو هتيصو ذاقناو هند هنيد

 قدصم وهو هيلع نئاد هنأ رقأو هلام يف هيلع هي رقأو اياصولا نم هب

 لك نم كلذ ةميق وأ مهاردلاو ريناندلا نم اذكو اذك كلذ لك يف

 . ةميقلا يف ةمزلب ام

 ام اذه هتيصو يف بتك نيريس نب دمحم نأ لاقي : ةلأسم
 هلوسرو هدبع ادمحم ناو هللا الا هلآ ال نأ دهشي هنأ دمحم هب ىصوا

 ىلإ ىصواو روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا ناو
 هللا اوعيطي ناو مهنيب تاذ اوحلصي ناو هللا ىوقتب هدعب نم هلها
 بوقعيو هينب ميهاربا هب ىصوا ام مهاصواو نينمؤم اوناك نا هلوسرو
 ىلصو نوملسم متناوالا نتومت الف نيدلا مكل ىفطصا هللا نأ ىنباي
 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو يبنلا دمحم ىلع هللا

 نيد لجر ىلع هل لجر نعو ناليغ نب مشاه نعو : ةلأسم
 ءىش ىلع تردق نا هل لاقو ةثرولا ةفواخم ىفوتسا دق هنأ دهشاف

 ةثرولا نم ناك نأ لاق كيلع دحال ليبس الف تم انأ نإف ىنطعاف

 زوجيام كلذ يف هل زوجيو ةيصو يهف مهنم نكي مل نإو كلذ هل سيلف
 . ةيصولا ىف

 لجرل هتحص يف ىصوأ لجر نع نسحل يب أ نع :: ةلأسم
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 نم لاق دقف ةتيصو هل ىهف توم ثدح هب ثدح اذإ هلام نم ءىشب

 نأ هتحص ىف هتحص ىق هلوق امأو ةعجرلا هيف هلو ةيصو هذه نأ لاق
 توم ثدح ىلع قحب نالفل اذكو اذك عضرمف توم ثدح ىلع ثدح
 ىلعهف هل ينم رارقأ لاق وأ هل ىلع قحب نالقل اذكو اذك عضومف

 هل ةعجر الو دوهشملا نم رارقا اذهق هتحص يف ناك اذإف تفصوام

 باوصلاب ملعأ هللاو هيف

 نمل ةعيتلا فرعيال جلف نم ةعبت هتمزل لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 وأ ةيصو لعجتا تلق كلذب يصوي نأ دارأ مث جلقلا باحصا نم يه

 ةيصولا جرخم جرخي ال رارقا هلعجيف امزال ناك اذإ هنأ يدتعت ارارقا
 هرارقاب ةيصو نوكت له نيدلا ليبس ىلع هل رقأ نأك نأ تلقو لطبيف
 هتيصو يف لاقف ىصوا اذإ هنأ يعمقف امهرد اذكو اذك جلقل هيلع نأ

 نم هحالص يف اذكو اذكب تيصوا دقو اذكو اذك جلق نم ةعبت ينتمزل

 اذه سيلو كلذ نم هئزجيام ملعأ هللاف كلذ هئزجي له يتوم دعب يلام
 يف كلذب تيصوا دقو لوقي نأ الا رارحالا جرخم جرخي يدنع

 نأ هيف هجولا نوكي امم كلذ ناكو امهرد اذكو اذك وهو هحالص

 قفاو اذإف اتيات اذه جرخي نأ وجراف هحالص ىف هنم هعيتلا لعجي

 هنع زواجتي نأ توجر هتينالعو هرس يف هلل دهتجاو هتيصو يف لدعلا
 . هتمحرب

 لوقيف ىصوا هدلو هل لوقي لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ءارقفللو . نيبرقألل مهارد ةرشعب صروا هدلو هل لوقيف ىصوا امب
 قرفو اماتيا تيملا كرتي مل اذإف تفصوام يلعف معن دلاولا لاقف بارجب
 قرفملل اعفان نوكي نأ وجرنو هللا ءاش نإ نسح وهف هنع غلابلا هدلو
 قرفو اماتيا ةثرولا ىف ناك نأ كلذكو ةثرولا ىأرب كلذ ناك اذإ هنع

 مكحي الو هللا ءاش نأ تفصو امك زئاج وهف مهبيصن نم نوفلابلا

 نالف ني نالف ىصوأ ل اق اذ او ر ارق ال او ةبصرول ١ يف : ةلأسم
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 ناب هانعم وه امنإ هنال كلذ تبثي مل مهارد ةرشع نالف نب نالفل

 نإف هل تلق نأ بصتنا ءابلا طقسا املف مهارد ةرشع نالف نب نالفل

 نم مهارد ةرشع نالف نب نالفل نالف نب نالف هب ىصرواام اذه لاق
 لاق نإف تلق هتيصو هنأ ىعم لاق رارقا وأ ةيصو اذه نوكيام هلام

 مهارد ةرشعب نالف نب نالفل نالف نب نالف نب نالف هب ىصوا ام اذه
 لاق نإف تلق رارقأ هنأ يعم لاق ةيصو مأ رارقأ اذه نوكي هلام نم

 يعم لاق مهارد ةرشعب نالف نب نالفل نالف نب نالف ىصوا ام اذه
 هب ىصوا يذلا نالف نب نالف هب ىصوأام اذه لاق نإف تلق ةيصو

 تلق يدنع اميف ةيصو اذه نأ يعم لاق مهارد ةرشع نالف نب نالف
 ةرشع نالفل ىصوا يذلا نالف نب نالف هب ىصوأ ام اذه لاق نإف

 ىصواام اذه لاق ناف تلق يدنع اميف ةيصو اذه نأ يعم لاق مهارد

 نأ يعم لاق هلام نم مهارد ةرشع نالقل يذلا نأ نالف نب نالف هب
 هب ىصوا ام نإ نالف نب نالف هب رقا ام اذه لاق نإف تلق رارقا اذه

 نإف تلق ةيصو اهنإ اهب رقا ةيصو اهنإ يعم لاق مهارد ةرشع نالفل
 هلام نم هنع ذفنت ةاكز مهارد ةرشع هيلع نأ نالف نب نالف رقأ لاق

 لاق نإف تلق رارقأ هنأ يعم لاق ةيص وأ رارقا اذه نوكيام هتوم دعب
 لاق هلام نم مهارد رشع نالفل هب رقا يذلا نالف هب ىصوا ام اذه

 نالقل ةتيصو نأ نالفل هب رقأ ام اذه لاق نإف تلق رارقا هنأ ىعم
 نإف هل تلق هتيصو الو هرارقا تبثيال اذه نأ يعم لاق مهارد ةرشع
 ةيصو اهنا ىعم لاق مهارد ةرشع نالفل نالف هب ىصوا ام اذه لاق
 هتيصو يف نالفل نالف هبتكام اذه لاق نإف هل ليق يصوملا لام يف
 رارقا اذهف ىلام نم اذكو اذك نالفل هيلع لجرل لاق اذإ ديعس وبأ لاق
 مل يلام نم وأ ينم لقي ملو ةيصو اذكو اذك نالفل لاق اذإو يدنع
 ةيضو اذكو اذك نالفل ىلع لاق اذإو ةيصو الو رارقا ىدنع اذه نكي
 اذه نال فالتخالا ىنعم ىل نيبيالو رارقالا ىنعم ةبشي يدنع اذهف
 نالقل لاق اذإو تبثت ةيصو نم هيلع نارقم وه امنإو هنم ةيصوب سيل
 فالتخا هيق يل نيبي الو ارارقا يدنع ناك ةيصو يلام نم اذكو اذك

 لاق اذإو هلام نمو هلام يف هريغ نم ةيصوب هل رقي امنإ اذه نال
 هلام يف هل ًارارقا يدنع اذه ناك ةيصو يلام يف اذكو اذك نالفل
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 حصي نأ الإ افيعض اذه نأ لوقلا ضعب يف جرخيو هريغ نم ةيصوب
 نوكي وأ اعدوتسم هلام يف ةيصو نكمي اذه نوكي نأ هنيعي هب رقا ام

 هتيصو يف لاق اذا و هتيصو يف لاق اذإو ةيصو هلام هلمج يف الخ اد

 هي هلوقل ةنصو تبثي هنأ مهارد ةرشع ديزل هللادبع هب يصوا ام اذه

 نالفل نالف نب نالف يصو ا ام اذه لاق ناف مه ارد ةرشعب لاق هناك

 مالكل ا ةلاحتسالا اذه تيثي ال هنأ يعم لاق مها رد ةرشع نالق نب

 ىلإ تلاحتساف مدقتملا مالكلا نييو نأ نيب هب تلخد اذإ هب ىنعمل

 قسنلا يف نكي مل اذإف هيلع نأ كلذ يف مدقت ول نأ قسنملا ىنعم
 ىصوملا مالك نم أدتبم اذه ناكو مدقت دق رارقا يف هيلع نأ مدقتملا

 . لطب

 نالفل ضيب ال ا هبوث ن أ رق أو هتسصو يف ل اق ن أ تلقو : ةلأسم

 رقملل نأ افورعم ناك اذإ ضيبا بوث ولو اتباث رارقا اذه نوكي له
 . تبات رارقأ اذه معنف هريغ هل سيل ضيبا ابوت

 يف ةلخنب لجرل ىصوا لجر يف ملعلا لهأ ضعب لاقو : ةلأسم
 لاقف هتري وأ ائيش يصوملا نم ثري هل ىصوملاو هيلع هل قحب هلام

 هل قحب ةلخنلا هذهب هل تيصوأو ةبخنلا هذه انالف تيطعأ دق ىصوملا
 ناف ةعطقلا وأ ةلخنلا كلت ريغ لام هل ناكو ىلام نم هتاريميو ىلع
 نم هثريميو ةقحب ةعطقلا وأ ةلخنلا كلتب ىصوأ امب هل ىصوملا ىضر
 هقحب ةعطقلا ؤأ ةلخنلا ةميق فصن هل ناك كلذ ريغ نإو كلذ هل لام

 وأ ةيصولا ةثرولا متي مل نإف ةلخنلا رئاس نمو هلام نم هتاريم هلو
 رئاس نم اهفصن نم هثاريم هلو ةقحب ةلخنلا فصن هل ناك ءاضقلا
 هل قحب ةعطقلا وأ ةلخنلا هذهب هل تيصروا دق ىصوملا لاق نإو لاملا

 اذإف ةلخنلا كلت الإ يصوملل نكي ملو يلام نم مسي ملو هتاريمبو ىلع
 كلذك لاق هلام رئاس نم هثاريم هلو هل ىصوملل ةلخنلا نإف كلذك ناك

 يزجيو هيلع هل قحب هلام نم ءيش وأ هلخن نم ةلخنب هل ىصوا ولو
 ملو هقحب اهب هل ىصوملل ةلخنلا تناك هل هيلع فلس لبق نم بح
 لالحلا تبثيو ةضراعم كلذ ناكو ءىشب ةلخنلا ىف فلسلا لخدي
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 وأ هيلع هل قحب ةلخنلا هذهب هل ىصوا لاق ول كلذكو لاق مارحلا لطبيو

 اهلك ةلخنلا تناك مارحلا نم ءيشب وأ رمخ نم قز نمثب وأ رمخ قزب

 . لوقلا كلذ هرضي الو هقحب هل

 نالقلو نالفل اذكو اذك نيدلا نم هيلع نأ دهشأ نمو : ةلأسم
 هتجوزل هيلع وأ مهاردلا نم اذكو اذك ناميإ ةرافكل هيلعو اذكو اذك
 نم مدقت ام هنأ انظفح دقو لاق امك نيد هلك اذه نإف ةلخن ةئام

 لاق دق اذهف هريغب كلذ نيب عطقي ىتح امهنم وهف اهعبت امف ةداهش

 مهل وهو نيدلاك وهف يبراقال ىلع لاق نإو كلذكو هيلع اهنإ ةرافكلا يف

 .ءابآ ةعبرا ىلإ
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 رشع سم اخلا بابلا
 تارارقالاو اياصولا ظفل يخ

 باوصلاو قحلا قفاو امبالا هنم ذخؤيالو هيف رظنب ايوتكم تدجو
 . نيملسملا ىلع ضرعي ىتح

 تناكو رمعلو يلام ثلثب ديزل تيصوا دق لاقولو : ةلأسم
 ديزل تيصوا دق لاقول كلذكو نيفصن امهنيب ثلثلا ناكو ةزئاج ةيصولا
 هلوق هنأل ءيش ورمعل نكي ملو ديزل ةيصولا تناك ورمعو يلام ثلثب
 هيف رظن نم لاق ديز ىلإ ال ثلثلا ىلع ورمعل ةفاضإ ىلع نذإ ورمعل
 نأ كلذكو ةيصوال ارارقأ اذه ناك ىلام ثلث ديزل تيصوأ دق لاق اذإ
 ثب تيصوا دق لاق دق ولو رارقأ اذه ناك يلام ديزل تيصوا دق لاق
 ىلع افطع اذه ناكو نيفصن امهنيب ةيصولا تناك ورمعو ديزل يلام
 ىلع افطع اذه ناكو رمعلو يلام ثلثب ديزل تيصوا دق لاق ولو كلذ
 رارقالا كلذكو ديزي اقحل ن ناك ورمع يف نالا لخدا هنال هب قحلو كلذ

 لاق ول كلذكو نيفصن امهل لاملا ناك ورمعو ديزل ديزل يلام لاق ول
 يلام ديزل لاق ولو نافصن امهنيب لاملاو ءاوس ناك ورمعلو ديزل يلام

 ةئام ىلعو رمعلو ديزل لاق ول كلذكو نافصن امهنيب لاملا ناك ورمعلو
 امهنيب ناك ورمعلو ديزل ىلع مهرد فلا لاق ول ءاوس ناك مهرد
 هيلع نيفصن امهنيب تناك ورمعلو ديزل ىلع مهرد فلا لاق ولو نيفصن
 ورمعلو ديزل يلام ثلثب تيصوا دق لاق ولو اتباث رارقالا اذه ناكو
 يف ثملا ثلث ورمعو ديزل ناكو ةتباث ةيصولا تناك دلاخو هللادبعو
 كلذي لاق نم ةجحو ثلثلا ثلث دلاخلو ثلثلا ثلث هللادبعلو لوقلا ضعب
 يماتيلاو يبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف سمخلا يف هللا لوق
 ( لصالا يف ضايب ) مهنيب يبرقلا يذلو لوسرللو هلل لاقف نيكاسملاو
 يق مه : لاق نم لاقو ماللا لاخدا عضومل مهنيب دحاو لكل 1

 لها نم هلوسر ىلع هللا ءاقا امو ىلاعتو كرابت هللا لوقل ءاوس ثلثلا
 ةيالا رخآ ىلإ نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو لوسرللو هللف ىرقلا
 رضي ملف ءاوس هيق اوناكو دحا ىلع دحال ليضفت اذه يف نكي ملق
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 لاق هل كلذ يف قرفي نم لوق ىلعو هجارخا عفني ملو ماللا لاخدا
 ديزل ناك صفحو هللادبعو ةبتعو دلاخو ديزلو ورمعل يلام ثلثب تيصوا
 اذه مهفاف ثلثلا عبر صفحو هللادبعلو ثقلا عبر ةبتعلو ثئثلا عبر

 . رظنلا ىف نسحا لوقلا اذهو هللا ءاش نأ نسح باب هنإف بابلا

 ىلعو ورمعل يل امبو مهرد فلاب ديزل تيصوا دق لاق ولو : ةلاسم

 ملو هلل اديعل مهرد فلال ١ تناك مهرد فلا هل دجوف مهرد فل ١ هللادبعل

 . ةيصولا لبق قوقحلا نال ءيشو ورمعل الو ديزل نكي

 يف رارقالاو اياصولا نم ىلوا تارارقالا نأ ملعأو : ةلأسم
 لوصفملاب رارقالاو هيلع مدقمو لوصفملا يف رارقالا نم ىلوأ ملعملا
 فلا رخآلو هلامب رخآلو دبعب لجرل رقا ولو مهبملاب رارقالا نم ىلوأ
 ناك نإ فلألابو هلامب رارقالا لطب هريغال دبعلا كلذ هل دجوف مهرد
 . مهرد فلا ىوسي دبعلا

 ىلعو ورمعل يلامو مهرد فلاب ديزل تيصوأ دق لاق ولو : ةلاسم
 ديزل اهب ىصوا ىتلا مهرد فلالا هل دجوي ملف مهرد فلا هللادبعل

 رارقالا نال ديزل الو هللادبعل نكي ملو ورمعل مهردلا فلالا تناك اهنيعب
 . ىلوأ

 هيخأ نم دمحم نب رمع ىلإ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 هب اندهش ام اذهف ةيصولا هذه يف انرظن دق اناف دعبو يراوحلا يبأ
 ىلع نأ (ةخسن يقو) هلام يف هيلع نأ بعصم نب دمحم نب ديلولا
 نامياللو لاملا سأر نم وهو تباث اذهف ةرذ نييرج ءارقفلل يلام يف
 كلت نمل ىمس الو يناميال لقي مل هنأل اتباث هارنال اذهف ةرذ نييرج
 سأر نم ناميالا ةرافك يف نوكبو تيثي ليق دقو هريغ لاق ناميالا

 نييرج هلام يف هيبرقأل نأ بعصم نب دمحم نب ديلولا اندهشأو لاملا
 نم وهو تباث هنأ ليق دقو هريغ لاق لاملا ثلث نم وهو تباث اذهف ةرذ

 هريغ لاق لاملا ث نم اضيأ تباث اذهف يناميال نييرجو لاملا سأر
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 نب دمحم نب ديلولا اندهشاو لاملا سأر نم تبث ليقو تبثيال ليق دقو
 تيب ينع اهب جحي ةجح ارانيد رشع ةينامث يلام يف ىلع نأ بعصم
 اذه نإ ليق دقو هريغ لاق لاملا ثلث نم وهو تباث اذهف مارحلا هللا
 بهو ةنبا صوحالا مأ يتجوزلو لاملا سأر نم تبثي ليقو تبنثيال

 تباث اذهف هب ينم رارقا ىلع اهل اقادص اهبرشو اهضراب ةلخن نينامت
 هيفام عيمجب اذه يلزنم صوحألا مآ يتجوزلو لاملا سأر نم وهو
 سأر نم تباث وه اذهق تومت نأ ىلإ انكس اهلو ةينآو رمتو بح نم

 ريبكلا يرومخم يتجوزل نأ بعصم نب دمحم نب ديلولا لاقو لاملا
 لاملا سأر نم وهو تباث اذهف هي اهل ينم ارارقا ناجرملا يف يذلا

 يتن ذافرص دمحم نب لضفقلل ن ] بعصم نب دمحم نب ديلول ١ ل اقو

 سأر نم وهو تباث اذهب هل ينم ارارقا ناجرملا يف يتلا ةميركلا
 نب ديلولا لاقو حصتال يدنع اهنإف هذه يق رظنا هريغ لاق لاملا

 يف مه ارد ةرشع ديلولا نب دمحم ىنبب فورعملا دجسملل نأ دمحم

 تبثيال اذه نأ ليق دقو هريغ لاق لاملا سأر نم وهو تباث اذهف يلام
 يف يتلا يتقعلب نأ دمحم نب ديلولا لاقو ىلع وأ يلام نم لوقي ىتح
 اذهف يخأ نب نامعنلا نب دمحمل يه ورمع ينب دضاع يف ةعطقلا

 يليكو ةريغم نأ دمحم نب ديلولا لاقو لاملا سأر نم وهو تبات
 ىتح ىتثرو نم دحأل ة هجح هيلع سيل يتافو دعيو يتايح يق ييصوو

 ةتباث ةيصو هذهف باتكلا اذه يف هب تررقأام عيمج ينع يضقي

 نب دمحمل ىلع نأ دمحم نب ديلولا لاقو ٹراو ةجح عطقت الو ةريقملل

 اذهف اهب هل ينم ارارقا ضيقلا ىلإ ارب نيكوكمو ةيرجا ةعبرا ريمن
 . لاملا سأر نم وهو تبات

 ةيلاغ ةيصو يف هللا همحر يراوحلا هب باجأ ام اذه : ةلسم

 تيب ىلإ اهب جحتو عابت مدأب اهل يتلا اهلخن نأ اهلوق اما رمع تنب
 هنم ءارقفللق اهلخن نمث نم يتئامو مهارد ةئام ثالثب مارحلا هللا
 مهارد ةسمخ يبيضمل ا ءارقفلو مهارد ةسمخ ينسب مه ارد ةرشع

 امك وهف مهارد ةرشع اهل ةالصلاو مهارد ةرشع اهيراق الو اهمامت

 ىلع قرفيو بح تاولصلا مهاردو ناميالا مهاردب يرتشيو تلاق
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 لكلف ةرذ ناك نإو كوكم فصن نيكسم لكلف ارب ناك نأ ءارقفلا

 نيعست دلاخ اهجوز ىلع اهلوق امأو فصنو سادسا ةعبرأ نيكسم
 اهدلو عم لخدي ملام هل هتكرت دقف تقحتساامو اهبرشو اهضراب ةلخن
 دلاخ اهجوزل وه هلادعلا نم اهلامو ةيزافقلا ةعطق اهيطعيو اهتاريم يف
 نارمع تنب ةيلاغ تلاقو اهثاريم يف اهدلو عم لخدي ملام دمحم نب
 اهل ناكام ةرمث فصنو اهتنبال وهف ةريغصلا اهقانعالا اهجوزل اهباود
 نب دلاخ اهجوزل وهف هلك يبيضملا نم اهرمثو ةرذلا نم يبيضملا يف
 تبثي الو لطاب هلك اذهف هثاريم يف اهدلو عم لخدي ملام دمحم
 هيلعو اهنم هتاريم اهجوزلو اهتثرو نيب وهو ءيش اذه نم اهجوزل
 هنأ اهرمتو اهبح عم اقحل اهتلعج تناك نإف باودلا الا اهقادص

 باودلا لعجي مل تناك نأو لطاب وهف ثاريملا يف لخدي ملام اهجوزل
 تعقو نإو اهتنب ال اهنإف ةريغصلا قانعلا الا اهباود اهجوزلف كلذل اقحل
 امك اهجوزل اهباودف اهلعجت مل وأ اقحل اهتلعج يردن ال اولاقو هنيبلا
 نأ اهلوق امإو هتجوز نم هتاريم اهجوزلو هريغصلا اهقانع الإ تلاق
 نأ تلاقو يبيضملا نم اهلام نم ةلخن نامعنلا تنب ةجيدخ اهتخال
 تلاق امك وهف ىنس نم اهلام نم ةنافرص لهسلا نب دمحم اهلاخل
 ىلإ تملس اهنايعاب ةفورعم ةلخنلا هذه تناك نإف لاملا سأر نم وهو

 نم هب هل يصوا ام مهنم دحاو لك يطعا ةفورعم نكت مل نإو اهلهأ
 ناكام هللادبع نب دحاولا ديعل نأ اهلوق امأو اهلام نم طسبو لخنلا

 اهل امب ىلوا يهف تحص نإو توملا اهب ثدح نأ اهتايح يف هلكاي
 نإو كلت اهتضرم نم تتام نأ تباث وهو دحاولا دبعل ةيصو هذهف
 ىلع اهرمت نم نارخدم اهنع قرفي نأ اهلوق امإو هل ءيش الف تحص
 يرتشيو كياكم سمخو رمت نم ايرج اهلام نم اهيلع معطي وأ ءارقفلا
 اذهق اهلام نم اهرمت نم يناجرجو اهمتأم ىلع حبذتو اهلام نم ةاش
 تحص ناو كلت اهتضرم يف تتام نأ تباث وهو ثلثلا نم وهو ةيصو
 نأ اهلوق امأو ضقتنم وهف كلذ نع تعجر تناك نإو ضقتنم وهف
 قحب اهنم رارقاب اهتنبال اهيلحو ةيوسقلا اهتبرح وأ نارفعزلا اهتفحلم
 سأر نم وهو تباث اذهق هملعت الو يه هملعت اهل دارإ هلعل اهيلع هل
 ءارضخلا اهنم ركذاس ةمطافل نأ اهلوق امأو ةحصلا هضقنت الو لاملا
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 ىقب امم اهتفقك دعب نم نأ اهلوق امآو ةحصلا هضقنت االو تباث اذهف

 وهف رفصالا رازإلا ريغ ءارقفلل وهف هب تفصوأ ام ريغ اهبايث نم
 نم وهف ةنالفل رفصالا رازالاو تباث وهف اهيلع اهمايقب ةنالف اهتخال
 ثمظلا نم وهف ءارققلل ناكام امأو ةحصلا هضقنتالا وه لاملا سأر

 مدأ دجسمل نأ اهلوق امأو هلل اذه نال ةعجرلا هيف اهلو ةحصلا هضقنتو
 دجسم اهلام نم هلخن يبيضملا دجسم اهلام نم هلخن عماجلا
 هضقنتو ثملا نم وهو تباث اذهف ينس نم اهلام نم ةلخن لهسلا
 اهتخأ اهتخا تلكو دق اهنإ اهلوق امأو هلل اذه نأل ةعجرلا هيف اهلو ةحصلا
 مألل سيلو تيثيال اذه امأو دمحأ نب دمحم اهدلو يف رمع:تني ةوبح

 نأ ىبصلا راتخا نإف ةصاخ بألل كلذ امنإو ادحأ اهدلو ىف لكوت نأ
 ابأ نأ اهلوق امإو . هلام يف هتلاخل ةلاكو الو كلذ هلق هتلاخ عم نوكي
 نم اهلامق ةيصولا هذه دعب نم هلو هيلعام يضمي نأ دلاخ اهجوز
 اهل ةلخنو هب هل اهنم ارارقأ دمحأ نب دمحم اهنب ال وهف ينس

 اهنبال ةرطنقلا ضرف هل لاقي اهل ضرفو عبشملا اهل لاقي يبيضملاب
 وأ اهجوز ىبأ دمحأ نب دمحم اهنبال وهو تباث اذهف دمحأ نب دمحم

 ءيشب كلذب سيلف يضمي نأ اهجوز ىبأ نأ اهلوق يف رظني الو بأي مل

 اهنبال وه ضرفلاو عبشملا ناتلخنلاو دمحم اهنبال وهف تس نم اهلامو
 نب ميهاربأ تلكو دق اهلوق امأو . ةحصلا هضقنت الو .. لاق امك

 هعيب يف هيلع ال اهتجح داقناو اهلام عيب يف اهناكم ا نامثع
 ةلاكو هذه اهلام يف هل ةنؤم ال ىركلا نم همزلامو اهريغ الو ةادانم
 هتلعج دق لوقت ىتح ةلاكو هل نكت مل ةأرملا تتام اذاف اهتايح يق ةتباث
 هل لعجت مل اذإو اهتيصو ذافناو اهنيد ءاضق يف اهتوم دعب نم اهليكو
 اهنأ اهلوق امأو . ةيصولا نايب اذهو ةرجالاو ةلاكولا تلطب دقف كلذ

 تبثيال اذهف مايقب هيلع اهل قح لك نم دمحم نب دلاخ اهجوز تاربأ
 امأو اهتثرول اهقادص اهجوز ىلعو اهيلع همايقب لوقت ىتح اهجوزل
 اذه تبتيالو لوألا لثم اذهق مايقب ىنسب اهل ناكام اهتنبال اهلوق
 اهلام ثلث دلاخ اهجوزل اهلوق امأو اهيلع اهمايقب لوقت ىتح اهتنبال
 هاثظ اهتنيالو اهلام ثلث جوزلل تلاق امك وهو تبات وهف ه اثلث اهتنيالو

 نم اهيف ناكامو تبات وهف قوقحلا نم ىلوألا ةيصولا يف ناك امو
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 كلذكو هاثظق اهتنبالو اهلام ث اهجوزل اذه اهلوق هضقنيق اياصولا
 امأو تبات وهف اهريغلو اهتنبال اهرارقا نم ىلوالا ةيصولا يف ناكام
 ةيصولاو قوقحلا نم هب ترقا امم ىقبيام دعب نم هلام ث اهجوزل
 سيلف ةحصلا هضقنت الو تبات هنأ ىلوالا ةيصولا ىف انلق امك ىلوالا

 ملعأ هللاو لوألا باتكلا ىف هب تمس نمل تبات وهو ءىش هيف جوزلل
 . باوصلاب

 لصو دق هنإف دعبو هيلا بتك نم ىلإ ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم

 اندهشأام اذه كباتك يفو دمحم نب ميمت ةيصو هيف ركذت كباتك ىلإ
 نيتس ىلع تنب دلاخ مأ هتجوزل هيلع نأ هسفن ىلع دمحم نب ميمت هب
 اندهشأو تباث اذهف اهل اهقادص دلبلا برش اهبرشو اهضراب ةلخن
 ةاداو بايثو رمتو بح نم هيفام عيمجب هلزنم نأ دمحم نب ميمت
 هيلع قحب يلع ةنبا دلاخ مأ هتجوزل وهف هيفام عيمجو هردج تولامو
 لوقي ىتح تبثي الف مايقلا امأو قحلاب اهل هيلع تبات اذهف مايقو اهل
 اودر اعاش نا رايخلا ةترولل ناك اهل قحلاب تبث اذإو ىلع اهمايقبو
 مهثاريم اوذخايو ةأرملا ىلع كلذ ةميق اودرف ىمس هيفامو لزنملا ةميق
 نأ اندهشأو ةميقلا اودري ملو هيف اهل ئمسامو لزنملا اودارأ نإو هنم
 تباث اذهف هلام يف قبزم مهارد ة ةرشع دمحم تنب مساقلا مال هيلع

 هنع قرفي نيتالص هيلع نأ دمحم نب ميمت اندهشأو لاملا سأر نم
 يف هنع امهترافك وأ هلام نم هنع ارفكي لوقي ىتح ءيش اذه سيلف
 هيلع لاق امنإو انيكسم نيتس ىلع هلام نم هنع قرفي لوقي وأ هلام
 ءارقفلل نأ دمحم نب ميمت اندهشأو اذه فرعي الو هنع قرفت نيتالص

 ءارقفلل هلام ثلث ىف تباث اذهف هنع قرفت امهرد نيرشع نيبرقالاو
 نب ميمت اندهشأو ثلثلا ءارقفللو نيرشعلا نم ناتللا نيبرقالا هبراقالو
 هنع قرفقت ةاكز نارخدم نيرشع مدأب يذلا هلام يف هيلع نأ دمحم

 مئاقلا دمحم نب ميمت اندهشأو مدأ ءارقفل هلام ثلث يف تباث اذهف

 ديري نأ الإ قرفت نم يلع يمس ىتح هنع قرفت ريخادم ةسمخ ينسب

 ناتالصلا كلذكو ميتي مهعم نكي مل نأ مهيلإ كلذف كلذ اومتي نأ ةثرولا
 هتايح يف هتليكو يلع نبا دلاخ مأ هتجوز نأ دمحم نب ميمت اندهشأو
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 لاملاو ةيصولا هذه دفنت ىتح هلام ىف ةطلسملا ىهو هتافو دعب هتيصوو
 هذه ذفنت نأ اهلو تباث اذهف باتكلأ اذه ىف ةامسملا ةيصولا اهدي ىف

 يضقت ىتح تعاش نم لكوت نأ اهل نأ هلوق امأو هتوم دعب ةيصولا
 نإف نيغلاب اوناك اذإ ةثرولا اهيضقي امنإو كلذ اهل سيلف قحلا اذه
 اهقح اهيضقي اليكو نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا اهل ماقأ اماتيأ !وناك

 اهيلا ىصوا يتلا ةيصولا هذه اهنع ذفني نم اهتايح يف لكوت نأ اهلو
 يف ةنؤملا اهلف يصولا اذه يف دحا اهعزان نإ هلوقو اهقح الا اهجوز
 نإ هلام يق رايخلا اهل هلوقو اهل تباث اذهف مهرد ىتئام ىلإ هلام

 نآ هلوقو اهل د تياث اذهف ينس نم وأ مدا نم اهقادص ذخأت تعاش

 . ةصول ا هذه تضقنا هلام ثظ يف اال ة ٥ اشو

 نالق نب نالف تيضق ينادهشأ نإو راثآلا ضعب نمو : ةلأسم
 وه لاق وأ ءافوب هل وه سيل لاقو هل يلع قحب اذكو اذكب هل تيصواو
 . در هيف ةثرولل سيل رارقالا اذهف كلذ نم رثكا هقح وأ هقح نود
 اذه وحنو يضرم يف يلع ماق امب وأ يلع همايقب لاق نأ كلذكو
 وأ هقح نم لقأ وهو اذه نم رثكأ هقحو ىلع هل قحب لاق نأ كلذكو
 همايقو ىلع همايقب لاق نإ كلذكو . رارقالا ةلزنمب هلك كلذف هقح نود

 ليق دقو هريغ لاق رارقالا ةلزنمب اذهف اذه نم رثكأ وأ اذه نم لضفا
 نكي مل هل تبث هيلع همايقب هلام نم ائيش ىضق وأ هل ىصوأ اذإ

 مظعأ الو رثكأ همايق الو افوب هل وه سيلو لقي ملو رايخ كلذ يف ةترولل
 نم ائيش هاضق وأ هلام نم ء ىشب هل ىصوأ اذ ا هنأ ليق دقو كلذ نم

 نأ الإ رايخلا ةتروللو اضيأ تبثي ال ءافوب هل سيلو هيلع هل قحب هلام
 . ضقتنم ءاضقلا لصأ نال هقح ىلع ائيش لاملا بر حصي

 نالغل ن ] ىصو | لجر ىفق ير اوحل ١ نب لضفل ١ ل اق : ةلأسم

 هريغ نمو هبرل ىصوأ نمل زئاج رارقالاو رارقالا وه اذه نأ رادلا هذه
 نأ نالف نب نالف يصواو هباتك يف لاق نأ اذهو اذه ليق دق معن لاق
 ىف ناك اذإ كلذكو لاملا سأر نم وهو اذهف يلام نم اذكو اذك نالفل
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 هلام نم اذكو اذك نالق نب نالفل نأ نالق نب نالف ىصوا ام اذه

 باتكلا يف لاق اذإ امإو رارقأ اذهف هرارقا هيف زوجي سيل اذكو اذكو

 نم لاق اذكو اذك نالق نب نالفل نأ نالف نب نالف هب ىصوا ام اذه
 زوجي امم ناك اذإ كلذو اضيأ رارقأ لاق نم لاقو ةيصو هذه لاق
 اذكو اذك نالف نب نالقل نأ نالف نب نالف لاق لاق اذإو هيف مهرارق
 ةيصو وأ اهقحتسا ةيصو وأ هيلع ةيصو وأ هل ةنصو وأ ةيصو هلام نم

 لاقو لاملا سأر نم وهو رارقأ اذه لكف هل قحب ةيصوو قحب هل تيبثت
 اذكو اذك نالف نب نالفل لاق نإو ثلثلا نم ةيصو اهنإ اضيأ لاق نم
 هل رقأ دق هنأل رارقأ هنأ لاق نم لاق دقف هب هل هنم ةيصو هلام نم

 مالكلاب الصتم ناك اذإ لاق نم لاقو مالكلا يف وشح ةيصولاو كلذب
 لاقو ث ةيصو نوكيو مالكلاب قحال كلذ نإف مالكلاب قحال كلذ نإف
 نم هنأ ىلع هل قحب نالفل هنالف يراد لجر يف يراوحلا نب لضفلا

 ةهج نم هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو . نيدلا ءاضق ءاضقلا ةهج
 نع دجوي كلذكو قحي اهنإ ء اضقلا ىعداو اهي هل رقأ دق هنال رارقإلا

 نب لضفلا لاقو تباث وهو رارقإلا هجو نم هوحنو اذه نإ رثؤملا يبأ
 نأ هل ىلع قحب يلام نم اذكو اذك نالف هدلول لاق لجر يف يراوحلا
 هاضقام هل ناك ءامرغلل ءافو لاملا يف ناك نإف ءاضقلا هجو نم اذه
 يف نكي مل نإو همامتأو هتميقي كلذ ءادف يف رايخلا هيلع ةثرولا رئاسلو

 ردقب ءامرغلا صصاحي : لاق نم لاقو هب ىلوأ ءامرغلا ناك ءافو لاملا
 ءامرغلا ناكو ءامرغلا صصاحي مل ضقي مل نإو ضرملا يف يضق ام

 ردق يقبام ذخأ لضف لاملا يف يقب نإف اوفوتسي ىتح هب ىلوا

 لوقي نم لوق ىلع رارقألا ةهج نم اذه نأ : لاق نم لاقو هتصح
 . ءامرغلل الو هيلع ةثرولل لخدم الو هل زئاج كلذو كلذب

 قحي ةلخني ث ثارول يصو ا نمعو ير اوحل ١ يب ] نع : ةلاسم

 اذه تبثي له همايقب الو ىلع هل قحب لقي مل أذكه الإ لقي ملو مايقو
 ثر اولل اذه تيثي ال ليق دقو هريع ل اق تب اث اذ ذهف تفصو ام يلعف

 . ثراولا ريغل تبثيو
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 لاق قحب هلام نم ءيشب لجرل ىصوا لجر نعو : ةلاسم
 نم زوجي هنأ لاق نم لاقو هريغ نمو هل يلع قحب لوقي ىتح زوجيال
 كلذ زوجي هنأ لاق نم لاقو ةيصولا ةلزنمب نوكتو ثراولا ريغل ثقلا
 . هللا همحر يراوحلا يبأ تاباوج ضعب يف دجوي اميق كلذو ثراولل

 هللا امهمحر بوبحم نب دمحم هللادبع ىبأ باوج نمو : ةلاسم

 يلع قحب لاق وأ لاق اذكهو نالفل وهف هل لام لك نأ دهشأ لجر نعو
 قحب رخآ الجر ينعي نالفل وهف هل لام لك نأ كلذ دعب دهشأ مث هل
 سوؤر نم عقو ام لك نأ رحبلا ىلإ هجورخ دنع دهشاو السرم الوقو
 دهشو تامف جرخ مث اهل هيلع قحب هنالفل وهف هدي يف يتلا لاومألا
 ةنيبلا ةأرملا ترضحاف هيب اهل ادهشا ام ىلع ةنيبلا نالوالإ نالجرلا

 نحن نولوقي كلاهلا ىلع قح هل نمم اهريغ تاجو تقصوام ىلع
 ال كقحو ةحيحص انقوقح نال تنا كنم لاومالا سوؤر حبرب ىلوأ
 ىف لوألا رارقالا وأ ءاضقلا اذه ناك نإف بلطي لكو وه ام فرعي
 نأ الإ ءامرغلاو ةأرملا نم رخآلا نم هب ىلوأ وهو هل وهف هنم ةحص
 يلعف ةيناثلا امهل دهشا نأ الإ ىلوألا ةداهشلا دعب الام دافتسا نوكي

 ةداهشلا دعي هل دهشا نم يلا تقتلي ال هللا ءاش نأ سايقلا اذه

 ١ كل تقصوام ىلع ىلوال .

 هذه لوقيف تومل أ دنع يصوي ي ذلا ىق ل ايز وي أ ل اق : ةلأسم

 هللادبع وبأ لاق رارقا هعم هنآ تكس مث نالفل رادلا هذه وأ ةعطقلا
 . ىصوملا رقملا دي ىف لاملا ناك اذإ كلذ لثم

 تيقوع مث اهتضرم ةضرم يف تدهشأ ةأرما نعو : ةلسم
 يف قرفتو امهرد نيثالتب نيبرقأل او ءارقفلل تصوأ دق تناك اهنإ اهنم
 نب نالقلو اهجوزلو امهرد نيسمخب نيملسمللو امهرد نيسمخ اهناميأ
 وأ ارارقا تالخن رشعلا هذه تلاس تالخن رشع اهلام نم نالق

 اذه يف رظنا ديعس وبأ لاق هب هل تبثتت الو ةيصو اندنع هذهف ةيصو
 نالقلو جوزلل تبثيو رارقالا جرخم جرخي انعم يذلا نإف ةيصو اندنع
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 تلأسو هباوجب لصتم هنأل هللادبع ىبأ نع بسحأ نيفصن كلذ نم

 ناك هنأو اهيف تام هنأو راحص لهأ نم رمعم هل لاقي لجر نع
 اذشو هل راوج هتيصو يفو ةرصبلا ىلإ هجورخ دنع ةيصوب يصوأ
 ةئامسمخ اهلو ةرح هتيراج هنودمحف توم هب ثدح نأ ةيصولا لوأ
 يذلا رمعم تيب تيبلا عاتم نم هنودمح تعدا امو هلام نم مهرد

 هنم ءيش يف عزانت الو ليبسال هقداص اهنإف اهل هنأ هنوفرعي دوهشلا

 هتيراج ةحافت اهلو هللا هجول ةرح هسنؤم هذلو مأ نأ رمعم مهدهشأو
 لاقي يتلا هدلو مأو تيبلا عاتم فصن اهلو اهل هفرع قحب لدع هتيدنهو
 اذإ يدنهلا جرف همالغو هلام نم مهرد ةئامسمخ اهلو ةرح نيز اهل
 توملا رمعم رضح املق . اذكه رح وهف ةرصبلا رمعم لايع غلب
 ةيصولا الإ اهاصوا ناك ةيصو لك نع عجر دق هنأ دهشأ ةرصبلاب
 ىلإ لايع لمحي بلطي جرف نأ تركذق هتوم دنع اهب ىصوا ناك يتلا
 هسنومو هنودمح باوجلا اماف ى كلذ يف ترظن دقف ميتي مهيفو ةرصبلا

 هتيصو دنع نهيف تبث دق ريبدتلاو ريبدت هنال نقتع دقف نيز هدلو ماو
 هنودمحل لاق ام امأو .4 نهرييدت يف عجري نأ هل سيل هنأل ىلوأل ١

 لعج يذلاو تيبلا عاتم يف قيدصتلا نم هل لعج امو مهرد ةئامسمخ

 نال نهل تبثي كلذ نإف نيز هتيراجل اضيأ لعج امو هسنوم هتيراجل

 نإف يدنهلا جرف همالغ امأو هلك كلذ ضقني ىلوالا هتيصو نع هتعجر
 ولو هيف عجري نأ هل سيلو لاق امك رح وهف ةرصبلا رمعم لايع غلب
 نأ رمعم لايع وأ هريغ وأ يصوملا كلذ هركو مهغلبي مل ناف ايح ن ناك

 الإ ديسلا لاق امك ةرصبلا ىلإ مهغلبي ىتح دبع وهف ةرصبلا مهغلبي
 تومي نأ الإ مهلك ءايحأ رمعم لايع مادام هعيب مهل يردا ال ينأ
 دحا تام اذإ هنال اسأب هعيبب رأ مل مهنم دحأ تام نإق دحأ مهنم

 مهغلبي نأ اوهركو رمعم لايع غلب نأ كلذكو قتعلا ىلإ لصي مل مهنم
 مهلصويف كلذ اولعقي نأ ىسع مهنال هعيب مهل نكي مل ةرصبلا ىلإ

 لدع هتيدنهو ةحافت هتيراج اهل ةرح هسنؤم هتيراج هلوق امأو قتعيفق

 نأ رايخلا ةتروللو اهل هفرع قحب هلوقل تباث اهل وهف اهل هفرع قحب
 اهوطعيو اهوذخاي نأ اوءاش نإو مهيلإ كلذف كلذ اهل اومتي نأ اواش
 انقفو هلام سأر نم نقتعي نهنإف نهلك راوجلا امإو مهل كلذف اهتميق
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 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كايأو هللا

 ىري ن اك رشيمل نب ديعس ن أ هللا ديع ني ن اسغ ىورو : ةلاسم

 تبوم ا موي ل اقف احيحص وأ اضيرم ن اك ىصو ا ا ذإ ىصرومل ١ يمف

 لوقي نأ الإ توملا لبق هضقني ملام مات وهف يلام نم اذكو اذك نالفلف
 كلذ رن ملف اهريغ نم ت ام مت اهنم حصق هذه _ هرم نم تم ن ]

 . ضقتنا هارنو امات

 تلاقق ن أ دلو اهلو تضرم ة أرم | ىفو ديعس ىب ] نع :: ةلأسم

 نم اهل الخن اهٹراو ريخي اهتبارق نم ةيراجل يلام نم ةلخن امهل
 ةلخنلا ملست ملو تماقو ضرمل ا كلذ نم تحص كلذ دعي اهنإ مث يدنع

 ةلخنلاب ةيراجلل صوت ملو تتامو كلذ دعب تضرم مث ةرمت اهترمثو
 اذإف تفصو ام ىلعف ةلخنلاب اهدلو كسمتو ةلخنلا ةيراجلا دلاو بلطو
 تباث رارقأ اذهو ةيراجلل ةلخنلاف ةفورعم ةيراجلاو ةفورعم ةلخنلا تناك
 نيح اهنأل رارقالا ضوع مالكلا يف وشح يدنع نم اهل اهلخن اهلوقو
 باوصلاب ملعأ هللاو اضوع رارقالا دعب لخنلا ناك رارقالاب تلاق
 ثاريمو نالف نب نالق اهب يصوا يتلا هتيصو نأ لجر لاق نأ تلقو
 نم هل لام لك لاق مث هلام ىف توملا ثدح هيلع ثدح نأ اهنم هيخأ
 انلق ءافوب هل سيلو هل ىلع قحب هل وه نالف نب نالف همع نبال وهف دعب
 لاق تنأ تلبق نالف نب نالف همع نبال انلقو معن لاق اذهب كيلع دهشن

 يلع يسب تأى ء اضق انعم اذ دهف تقفصو ام يلعق ة هعجر هل له عجر مت معن

 هلف هبق عجرو كلذ ضقنق حص مت ضرملا ىف .داهشلا تناك نإف رمألا

 ملعأ هللاو كلذب هيلع مكحي هلام ةميق اذه همع نبال هيلعو كلذ
 هذه يف هر تصوأ اهتميق رظنأ نالف ني نالف ل اق نأ تلقو ب اوصل اي

 هدعي نم ةغليم كلام يف كىخ الو بجي امو اهتينثتس ا دق يتل أ ةيصول ١

 يل كدلع نأ يل تررقأ كنأل مه ارد هتميق وأ يل وه لاملا نم يقبيام

 رقأ يذلا اذه نالفل هيلع بجي له تلق ءافوب يل سيلو كلام ةميقب قح
 ىلع ناك نأ ةلئسملا يق باوجلا ءاج دقف تفصو ام يلعق ال ما هب هل
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 ء افوب وه سيلو يلع هل قحي نالفل وه ينم يخا ث ا ك ثاريم دعي يل ام

 نال ينوم دعي كلذ لاق اذإ فورعم ءيش عقي ال لوهجم ء اضق اذهف

 ءيش لاملا نم يقبي ال هلعلو وهام فرعي ال هتوم دعي هنم هبخأ ثاريم

 هنم هوخأ ثري ل ةلاح يتأي لعلو هلام لك هوخأ ثري ةلاح يتأي وأ

 نم ءاش امي هل رقي نأ ذخوي نأ اذه يف لوهجم ء اضق اذهق ائيش

 يلام لك لاق نأ امأو لوهجم قحب هل رقأ دق هنأل هيلع فلحو قحلا

 الو تباث رارقأ اذهف نالق نب نالفل وهف يلام نم يخأ ثاريم دعب
 يف قرفلا مهفاف ىتوم دعب وأ ىنم لقي مل اذإ هلام ىف هيخأل ثاريم

 . اذه

 ينعت ةنالف ت اني توملا ضرم يف تلاق ة أرم ا نعو : ةلاسم

 له تلق ةنالفل ةريغصلاو نالفل ةريبكلاو نالفل ةنالف اهل ةيراج تانب

 نأ ثراولل زوجي لهو عمسيو ارضاح ناك دقو ثراولا ىلع اذه تبثي
 اذهف تقفصوام يلعف دحاو دهاش الا هب دهشي مل اذإ يصولا اذه ذقني

 تناك نإق ةنالفل نيتريغصلا نم ةريبكلا اهلوق امإو رارقالا نم انعم

 نم اذه كلذ تبت ةنالقل اهنإ ترمأ ةريغصلا نم ةريبكلا اهتيراج لاق

 الو كيلا هي انيتك اميق رظنأق كلذ يف لدعلاب ملعأ هللاو رارقالا ظفل

 نحنو انم وهو ضقراق هاطخ كل ناب امو هباوص كل ناب ام الإ لبقت

 امأو عرولاو ةريصبلا لهأ نيملسملا لاؤس نم ددزاو هللا رفغتسن

 يق ةيصوملا ىلع تبثي اميق كلذب ةيصوملا نم كلذ .عمس اذإف ثراولا

 الا تبثي الف مكحلا امأو هللا نييو اهنيب اميق اهتراو ىلع تبث اهظفل

 . لدع يدهاش ىلع

 هيلا تلخد ضيرم يفو دمحأ ني نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 اهملس لاقو مهارد ىلإ ملسف لجرل اقح هبلع نأ يدنع رقأق هدوعأ

 اهذخأ نأ يل زوجيأ هيلع لمحي ال ضيرم وهو قحلا بحاص ىلإ

 رقأ نم ىلإ اهميلستو اهذخأ زوجي ال وأ هل اهب رقأ نم ىلإ اهميلستو

 حلصا كلذ نوكيأ اهميلست يف ينلكوأ اذإف كلذ زوجي ال وأ هل اهب
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 اهملسو هتايح يف ناك اذإف ضيرملا اذه ةايح يف ء ءاوس هلكوأ زوجيو

 ايصو هلعجي ىتحق هتوم دعب اهملسي نأ هرمأ اذإو كلذ زاج هرما امك

 هتايح يف زئاج كلذق هيلإ اهميلستب هرمأيو هل رقي وأ اهميلست 7
 هللاو لوقلا ضعب ىلع زئاج كلذف هتوم دعب هيلإ اهملسي لوقي وأ هت

 ١ ه
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 رشع سداسلا بابلا
 وأ ةثرولا هب ربخب نأ هيلع له لام هل نميق

 مهريغ

 هثرولا ربخي هيلع له نيد سانلا ىلع هلو توملا ةرضح لجر نعو

 اعدوم ناك اذإ لاملا ىلع فاخيام لثم ةثرولا هب ملعي مل نأ فلتلا كلذ

 موزلك همزلي كلذ يل نيبي الو هب ربخي نأ ينبجعيف ضرألا يف
 هبد ات ن اي دلا ىلعو هريغ ىلع نومضم اذه ن ال هيلع ت انومضم |

 غولبو ة ةعقنم كلذ يف ذ هل عقو اذ ا ىعم اذكه ل اق ں اح ىلع هب ربخي ن ]

 وأ ضرألل هل الام اعدوتسم ناكاذا اذاف هل تلق هلوقب ةعفنملا ىلإ ةثرول ا

 امأ لاق كل ذي ربخي ن ] همزلي تومل ١ هرضحو ةنامأ لجر عم هلع اج

 كلذب ربخي نأ يدنع هيلعو لاملل فالتإ يدنع اذهف ضرألا هلام
 . ضرألا هعدوتسا يذلا وه ناك اذإ هيلع دهشيو

 نب ديعس نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 اذكو اذك عضوم يف يل نأ هتوم دنع يصوي لجر يف لاقو شيرق
 هنكسي ال عضوم ىف كلذ ذخأ يصولل زوجي له انوقدم انيفد الام

 كلذب ضرعتي نأ يصولل زوجي الو هب هل موكحمب كلذ سيلف تيملا
 يصوملا لاق نإف تلق دحاو ىنعملا لاق اثراو يصولا ناك اذإ تلقو
 الا دحاو ىنعملا نأ يدنع لاق لاق امك كلذك دجوق اذكو اذك هتمالع

. عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) يصوملا هنكسي عضوم يف نوكي نأ



 رشع عباسلا بابلا
 كيلامملا ةبصو يق

 هلام يف الو رحلا هدلو ي ةيصو كولمملل سيلو

 وه هتراجت يق هنيد ء ءاضق يق هنصو زوجت ت رجأاتل او دبعل ١ انأ كدل ١ هي

 ن ] بح او هلل ١ امهمحر بوبحم ني دمحم نع كلذ يف تدجو دقو

 . هللا ءاش نإ دحوأ كلذب لوقلا نوكي

 هرلع نيدب يصويو تومي ي ذلا ام و اضي ] هنعو : 077

 ىصرولا يضقف هتيصو ذ ذافن او هنيد ءاضق يف لجر ىلاإ يصويو

 لاق كولمم دبع لجرلا نأ حص مث اياصولا ذفناو لاملا عابو نويدلا
 الو هلام يف هرما زوجي ال هنأو زوجتال دبعلا ةيصو نأ انعم يذلاف
 ناك نإف ةراجتلل هجارخا نم حيرصتلا يف هالوم هل لعجام الإ هل لام
 هنادا يذلا هنيد ءاضقب ىصواف كلذ حصو ةراجتلل هجرخا دق هديس

 دقف ةراجتلل هيف جرخم وه ىذلا لاملا نم هدي ىق امف لاحلا كلذ ىف
 ام امأو هديس ىلع لاملا ىف زئاج كلذ ىف هلعف نال انعم كلذ زاج
 وأ ةراجتلا ريغ يف نويد وأ كلذ ريغ وأ شورأ وأ جح نم كلذ يوس

 نم هيف وهام ماكحا يضمو ةراجتلا لاح يف هديس هجرخا دق ناك
 لاملا اذه ناك نإف هرارقأ الو هتيصو زوجت الف ةراجتلا يف طيلستلا
 كلذ حصي مل وأ كلذ ريغ ىلع ناك نإو زاج دقف قح هجو ىلع ذفن دق
 يرتشملل يصولا نمضو هديس ىلإ عجر هنيعب لاملا كردآ نإف
 نآو مهيلع رذق نإ ءامرغلا ىلع يصولا عجريو مكحلا يف هنم ضبقام
 نأ الإ يرتشملل نمضيو هل ءيش الف اوتام وأ اوباغو مهيلع ردقي مل

 ملع الو لاملا اذه كل تعب امتا إ ينأ يرتشملا ىلع طرش يصولا نوكي
 اذه هيلع طرش نإف كل يلع قح الف لاملا اذه كنم قحتسا انإف هب يل

 فلتا نم يلع حصو هنيعب لاملا كردي مل نإو يرتشملل هيلع ءيش الف
 لودعلا ىأرب هتميق وأ هاورش كلذ نامض هفلتآ نم ىلع ناك لاملا اذه
 . هاورش مدعا نإو
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 رشع نم انلا بابلا

 نيناجملاو نايبصلا ةبصو يق

 ةيصو اوصوأ اذإ ةميتيلاو ميتيلا يبصلا نع هتلاسو : ةلاسم
 اذإ اونقلي ملو نيلقاع اوناك اذإ معن لاق مهتيصو زوجت له توملا
 له جحو نامياب نوصوي تلق مهتيطع زوجت الو فورعملاب اوصوأ
 اوصوا اذإ مهل تبقي انعمس امنإ مهل تبثي سيل لاق كلذ مهل تبقي
 تلق ال لاق زوجي لاملا ث ىلإ فورعملاب اوصوأ اذإ تلق فورعملاب
 . سمخلا ىلإ لاق مك ىلاف

 وهو هتوم دنع غولبل اي رق ] يبص يف رثؤمل ١ وبأ لاق : ةلأسم

 غلابلا دح يف وهو غولبلاب رقا اذإ هرارقأو ةزئاج هتيصو نأ غلابلا دحب
 لاق توملا دنع ةيبصلاو ىبصلا ةيصو زوجت ىتمف تلق : ةلأسم

 وأ فورعملا نم امهسفنأ ءاقلت نم ايصواو انقلي ملو ةيصولا القع اذإ
 ىلإ امهتيصو تزاج ريقف وأ ينغ ناسنال ايص واو ربلا باوبا نم
 ثثلا امهل يسخما الو زوجي اضيا عبرلا ىلإ ليق دقو امهلاومأ سمخ

 ثلا ىلإ كلذ امهل زوجي هنأ رخآ الوق اهيف لعلو غلابلل هيضما امك
 نا ارمأ امب الإ نايصوي انسحي ملو ةيصولا انقل نإو ملعأ هللاو
 ءاقلت نم ناك وأ انقل افرعي مل نإو امهتيصو زوجت الف هب ايصوي
 لقعي ال امهم نأ ملعي دح يف انوكي نأ الإ امهتيصو تزاج امهسفنا
 تآ امهاتا نأ تلق اهتيصو زوجت الف نيقلت وه امنإ كلذ امنإو ةيصولا
 نوكيا العقف اذكو اذكب نالفل ايصواو ءارقفلل اذكو اذكب ايص وأ لاقق
 . كلذ نم عفرا امه مهفي ال يذلا ريغصلا دح يف امهو انيقلت اذه
 لوقي نا يدنع نيقلتلاو زئاج هنأ لوقاو نيقلتب سيل اذه نأ لوقأ لاق
 اذكو اذك الوق امهل لوقيف لوقن فيك نالوقيف اذكو اذكب ايصوأ امهل
 نمو . ةيصولا هذه زوجت الو نيقلت يدنع اذهف ناظفلي فيك امهملعيف
 مهقي ال يذلا ريغصلا اذه يف سيل امهنأ دارأ هنأ انعم يذلا لاق هريغ

 اذكو اذكب يصون نأ ديزل الاق نأ تيارأ تلق . كلذ نم عفرا امه
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 ام لاق انيقلت اذه نوكي اذكو اذكالوق اهل لاقف دوهشلل لوقن فيكق

 ادارأ امهنكلو كلذ القع امه امهنال زئاج هتأ لوقأو نيقلت اذه لوقأ
 سيلو غلابلا لجرلا كلذ لعفي دقو ةيصولا هب تبثت يذلا لوقلا ةفرعم

 نيقهارم اناك نأ تيارأ تلق زئاج اذهف تبث يذلا ظفللا نسحي لك
 ىلع اناك اذإ امهتيصو نأ لوقا لاق امهتيصو زوجتا انقل وأ ارمأق
 . عيبلا نم دشأب يدنع اذه سيلو ةزئاج لاحلا اذه

 ىصواو مالغلا لقع اذإو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 باطخلا نب رمع اهزاجا دقو ملتحي مل ولو هتيصو تزاج فورعملاب
 مالغ ةيصوو نينس عست ةنبا ةيراج ةيصو زيزعلادبع نب رمع زاجأو
 ثلقلا نم ةتيصو تزاج ىصوأ اذإ : لاق نم لاقو نينس رشع نبا
 هريغ نمو ىلإ نيلوقلا بحأ وهو هلام نم سمخلا ىلإ : لاق نم لاقو
 هلام يف كلذب مكحي الو زوجت ال يبصلا ةيصو نأ : لاق نم لاقو
 الإ لئآسولا هيلع زوجت ال نأ ىرحاف ضرغلا هنع لئاز هنال غلبي ىتح
 ىصواو قوقحلا نم ءيشب مالغلا ىصوا نإف كلذ ةثرولا متي ن ]

 . هحصو ةحضاو ةنيبب الإ قوقحلا هيلع زوجت الف هيلع ةمايقب ناسنال

 ىلإ ربلا باوبا يف هتيصو تزاج مالغلا لقع اذإف : ةلاسم
 نم لاقو عبرلا ىلإ : لاق نم لاقو ثقلا ىلإ لاق نم لاقو سمخلا
 رارقالاب الو قوقحلاب هتيصو زوجت الو غلبي ىتح هتيصو زوجتال : لاق
 . ةنيبلاب هيلع حصي ىتح غلبي ىتح

 ىسوم ىلإ هللادبع يبأ باوج نمو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 كلذ زوجي له نيبرقالل هلام ثلثب ىصوأ نونجم لجر نعو يلع نبا
 امإو حيحصلل زوجيام هلام ثلث ىلإ هل زوجي لوقي ناكف ىسوم اماق
 . سمخلا هل زوجي ناكف نامثع نب ناميلس

 ن ] ل اق اهتوم دنع اهل ام ثلتب تصوأ ةبر اج نع هتلآسو : ةلاسم

 هاضما نإو تلقع دق تناك اذإ هضمي مل ءاش نإو ىضما يلولا ءاش
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 . اهتصو تزاج لقعت تناكو تلدع اذإ هلل اديع وبأ لاق نسحأ دقق

 يبصلا ىصوا اذإ لاقو هللادبع يبأ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم

 جحل ١ يف اندنع لدعل او هلام ثظ ىلإ هتيصو تزاج لدع ةيصوب

 ناك ولو سمخلا ىلإ الإ ةيصو زوجتال لاق نم لاقو ليبسلاو ءارقفلاو
 . الدع

 ل اهز وي أ ل اقف امهتيصو ذ زوجت له هوتعمل او يبصل نعو : ةلأسم

 ىسوم ل اقو امهتيصو تز اج امهل ام سمخي ايصروأ ١ ن أ امهنأ انظقح

 هلام ثظظ ىلاإ تزاج ةيصرلا لقعي يبصلا ناك اذإ هنأ رباج يبأ ني

 تز اج هلقع به ذ ةرمو لقعي ة هرم هوتعملا ن ا ,راك اذ ل ا ن ناورم ودب ] ل اقو

 . هلام ثلظ ىلا هنصو

 ل اق اهتوم دنع اهل ام ثلظب تصوأ ةبر اج نع تلأسو : ةلأسم

 : نسحا لاق ىضما اذإف تلق ضمي مل ءاش نإو ىضما ىلولا ءاش نأ
 نم ىصوي ن ] يبصلل زوجي : : ل اق نم ل اق ةبش احل يف هريغ نمو

 ةبنصو زوجتال ليق دقو لاق هريع لاقو هعاطو قح يف ناك اذ ا هلام

 ءارقفلل ناكام وه امنإو مزال ريغ نم ربلا يف زوجت الو قحب يبصل
 مل مزاللا نم زوجيو ناميا وأ ةاكز وأ جحب ىصوا نإف ربلاو ليبسلاو
 هنإف قوقحلا الإ ربلا نم اياصولا عيمج يف زوجت : لاق نم لاقو زجي
 . هيلع هل نيدب الو هل قحب الو هيلع همايقب لجرل ءيشب ةيصو زوجت ال

 نعو يلع نب ىسوم ىلإ زرحم نب ديعس باوج نمو : ةلاسم
 لاقف انيدو ةيصو ركذو هلام ثب هتلاخل ىصوأ ملحلا غلبي مل مالغ
 اماف س ىلع اهناسحاب وأ ىلع تماق اميو يلام ثلثب يتلاخل تيصوأ
 كلذ وحن وأ هيلع تماق ام رجا ىطعت لاقو كلذ فعضتسي دايزوبا

 ةملسم لاقو اهل زوجي رذنم لاقو انلبقام فعض هللا كمحر تفرع دقو
 ليق دقو هريغ لاقو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو سمخلا زوجي
 باوبا يف زوجت امنإو هيلع مايق الو هيلع قحب يبصلا ةيصو زوجتال
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 . ربلا
 يبص لجر نعو دلاخ نب دمحم نم ع امس نمو :: ةلأسم

 مالغلا قتعي لاق همالغ قتعاق لقعيو يلصي يبصلاو ةافولا هترضح
 .لقعبو يلصي ناك اذإ

 عيمج يفو جحل ١ يفو قتعل ١ يف يبصل ١ ةنصو ن ] ليقو : ةلأسم

 جرخي امم دابعلآ قوقح الإ زئاج ثقلا نم جرختام عيمج يفو ربلا
 نم لاقو هلام ثلث ىلإ ةزئاج هتيصو : لاق نم لاقو لاملا سأر نم
 . باوص كلذ لكو هلام سمخ ىلإ : لاق
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 رشع عساتلا بابلا
 مجعأ اذإ ضبرملا ةيصو يك

 بتكو ساطرقو ةاودب اعدف همالك بهذو مجتعاو ضرم لجر نعو
 دهش اف ينم ةيصو ١ ذكو اذك نبيرقاللو | ذكو اذك نوب دلا نم ىلع

 تباث اناو يناسل يلع كسما دق هنإف اذهب ىلع نالف تناو نالفاي
 نحن انا يلع يبأ نعف . هديب هلك اذه طخف بتكا ام فرعأ لقعلا
 ام و ملكتي مل ثيح كلذ فعضو رذأل ١ هيق بلطنو كلذ ءاضما نع ريخن

 اودهشأ لاقو دوهشلا ىلإ اهعفدو ةيصو بتكو بتكي وه نمم ناك نأ

 نودهشيبو زئاج كلذ ن ں ] ليق دقق ينيصو اهناف باتكلا اذه يف امي يلع

 أرقيو بتكي وه ناك اذإ هيلع هوأرقي مل ولو باتكلا اذه يف امب هدلع

 مهدهشيو هيلع ب اتكل 1 أرقن ن ں ا ال ا كلذ زوجي الف بتكي ال ن اك نإو

 ام لك نوفرعيو (ةخسن يفو) اوفرعيو مهيديا يف باتكلا نوكيو كلذب
 نأ مهل بتكو هتيصو بتكو بتكي نمم ناك اذإ نسحلا وبأ لاق هيف
 هذه نأ مهل بتكو بتكي ناك اذإ اضيأ مهلو ةزئاج يهو اهيلع اودهشي
 لاقو بتكي وه ناك اذإ اهوأرقي مل ولو اهيف امب ىلع اودهشاف يتيصو
 اندنع ب اوصل ا ىلع نيلوقل ا عيمج جرخي ل اق هريغ نمو اهيتك دق هنأ

 سيل باتكلا اذه ال : لاق نم لاقف افالتخا باتكلا ىف انفرع دقو
 همحر يلع يبأ لوق جرخي ىنعملا اذه ىلعف بتاكلا ملكتي ىتح مالكب
 لوقل ضعب يف قلطت مل هتأرما قالط ب بتك ول هنأ امك ناك دقو ه هللا

 هبلع دو د ل ني ن ناميلس نم ح اجتحال ١ تيي دقو هلل ١ همحر نسحل ١

 نيملسم ينوت تاو ىلع اولعت ال هلوقل رد اط ر اقنم نم سيقلب مالسل ا

 . ديعس ىبأ خيشلا لوق نع انفرع اذكه كلذ يف رظناف

 هلعل لجرلا ناسل بهذ اذإ : ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 دارأو هتيصو يف هديري ىنعمل هديب راشأو هسأرب اموف لجرلا ثيدح
 ىلع الإ عقيال مكحلا نال هدارم ىلع لدتسا نارجي مل كلذب يصوي نأ
 نظلاب مهوتلا ريغ هتراشاب ديري نأ ام ملعن ال اذهو لقعلا نم ةحصلا
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 كلذب قطني مل نإو هتراشاب دجوي ملف تباث لقعلا نإو لئاق لاق نإف
 ءيشب ملكت ول لجرلا نأ كلذو هناسلب الإ هلقع ةحص ملعنال هل ليق
 باهذ ىلع لدي ءيشب ءاج وأ ةمالك ىف طلخق لقعلا ةحص اندنع وهو
 (عجر) هناسل كلذ ىلع انلد امنإو لقعلا لئاز امنأ هيلع مكحن انكل هلقع
 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 نورشعلا بابلا
 هلام يف ناسنالل زوجي اميق

 هنحص ياك لعقلا نم

 اهنأ تركذو اهريغ كلمتال ةمأ اهل نأ تركذ ةأرما يف تركذ

 يف اهقتعت نأ تدارأو لعفت ام اهل تلعفو اهضرم يف اهيلع تماق
 اهبر نيبو اهنيب اميف اهريغ كلمت ال يهو اهل كلذ زوجي له اهتحص
 امم تلق اهضرم يف كلذ تدارأ نأ كلذكو تلق . دابعلا ماكحا يفو

 كلذ يف ملعن ال زئاج كلذف اهتقتعا اذإ ةحصلا يف اماف كلذ نم تبثي
 كلذب تدارأ اذإف هللا نييو امهتيب يف امإو دابعلا ماكحا يف افالتخا
 ىلع فيح ةدارا ريغل وأ اهيلإ ةمالل ناسحالا ةازاجم وأ هللا دنع
 ال كلذف ثراولا ىلع فيحلا تدارأ نأ امأو 0 اهل زئاج كلذف ثراولا

 يف امإو ةحصلا يف كلذ ناك اذإ لاح كلذ مت تلعف نإف . زوجي
 يف ملعن الو ةمالا ةميق ثلث نم الإ مكحلا يف كلذ زوجي الف ضرملا
 عجرتو افالتخا كلذ يق ملعن الو تقتعا اذإ ةمألا قتعت ةتعتو . افالتخا كلذ

 مل اذإ ضرملا يف اهعسي اميف امإو س اهتميق يثب ب ةمألا ىلع ةثرولا
 نأ وجرآ ىنإف كلذ ىف ىلاعت هللا هجو تدارأو ثراولا ىلع فيحلا درت
 تلقو س هللا ءاش نأ كلذ اهعسو كلذ تكرت نإو مثآ كلذ يف اهمزليال
 وأ هفلتي وأ هليزي وأ هتحص ىف هلام سانلل بهي ةأرما وأ لجر كلذكو

 اميف كلذ هل زوجي له ةحصلا ىق كلذ لعف نإو هل وه سيل نمل هبرقي
 هللا هجو ةدارا الو ىنعم ريغب هلام فالتا امإو ةثرو هلو هللا نيبو هنيب

 كلذ لعف نإف هللا نيبو هنيب اميف كلذ هل زوجي الف يناعملا نم ءيش يف
 هيلع كلذ تبثي مكحلا يف هيلع تبثي امم ائيش لعق وأ هبهو وأ هب رقاف
 ىنعم ريغل هلام فلتي نأ دبعلل زوجي الو س كلذ حص اذإ هتترو ىلعو
 ةعاضا نع يهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نال هيلع روجحم كلذو
 كلذب دارأ اذآ امإو \ هعاضا دقف ىنعم ريغل هلام فلتا نم لكف لاملا

 ةلصاوم وأ ناسحا ىلع ةأفاكم وأ هللا هجول هقدص ةحص ىفق وهو

 اقيح كلذ دري ملو هوجولا نم هجوب هللا دنع يدايالا ذاختا وأ ناوخالل
 كلذ عقو اذإ مكحلا يقو . هللا نيبو هنيب اميف زئاج كلذف هثراو ىلع
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 . ملعلا لهأ ماكحأ يف مكحلا يف زئاج اعقوم

 هلام كرت نمعو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هلام ظقحي هللا رما دقو كلذ هل لحي ال لاق ةرمث هيف سيل وأ ةرمث هيفو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر)

 هل تكرت اذإ هتجوز ىلإ نسحي نأ دارأ لجر ىفو : ةلأسم

 اهئفاكي نأ دارأو هتايح يف هلام نم ائيش اهيطعي نأ بحي ملف اهقح
 لبق نم مثإلا يشخو اهلبق تام نأ اهل نوكي ءيشب هيلإ اهناسحاب
 هتافو دعب اهل نوكي ةلبحيو هندي ةحص يق هلدحي لاتحي نأ دارأ ثراولا

 فيكو ءيش كلذ نم زوجي له تلق اهلبق توملا ثدح هب ثدح نأ
 هب بيطت هتافو دعب اهل نوكيو هتايح يف اهل نوكي ال ىتح كلذ نوكي
 كلذ فرع نأ كلذ يف هثراو لبق نم مثأي الو هلام هبهذي الو اهسفن
 نم تاينلا ةعارب عم ناسحالا ىلع يدايالا ةافاكمو اليبس هيلإ دجوو

 توملا دعب كلذ توبث يف هجولا امإو . باوثلا هيف ىجري امم فيحلا
 وأ توم ثدح هب ثدح ىتم هنأ دهشأ نأ هنمف ةايحلا يق نوكي الو
 هيف اذه لاق اذإ هتجوزل هلام نم اذكو اذك عضومف تامام ىتم

 ضعبو ةجوزلل تبثي الف ةيصولا جرخم جرخي هنأ لوقي ضعب فالتخا
 . ةجوزلل تبثيو رارقالا ماقم موقي هنأ لوقي

 دري ملو هتحصو هتايح يق هريغل هلامي رقأ نميف ليقو : ةلسم

 ديري هجول وأ ةأفاكمو هل ةليسو كلذب دارأ هنأ الإ ثراو ىلع اقيح كلذب

 هلام ةلمج ىلإ زئاج كلذف افيح دري ملام قحلا هوجو نم اهجو هيق

 همزلت يتلا هقوقح مزال نم افوخ هريغ هاطعا وأ هي دهشا هنأ ول ليقو

 نم كلذ ريغو جحلا لثم قوقحلا نم كلذ ريغو ةاكزلا لثم لاملا يق

 7 كلذ هيلع بجو دق نكي مل ولو ءارقفلا نود ءاينغألل ةمزاللا قوقحلا

 هب موقي الف قوقحلا نم هريغ وأ كلذ هيلع بجي نأ افوخ هلازا هنأ

 قوقحلا نم بجي امب موقي الوأ فاخ اذإ لجا نم هسقن ىلع فاخيو

 . زئاج كلذ نأ

٧٩



 نورشعلاو يداحلا بابلا
 اياصولا يف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ظافلا يف رظني نأ اياصولا يف رظانلل يغبني ام لوأ رثؤملا وبأ لاق

 اهتنكما نع اهليزي الو اهعضاوم يف رومالا عضيل يه فيك يصولملا
 ةعدوملاو ةملعملاو هلوصفملا هجوأ ةسمخ ىلع اياصولاو رثؤملا .وبأ لاق

 وأ يلام سدسب نالفل تيصؤا دق هلوق ةلوصفملاف ةمهبملاو ةفانضملاو
 وأ هذه يرادب نالفل تيصوا دق هلوق لثم ةملعملاو ةعبرب وأ هتثب
 دق هلوق لثم ةعدوملاو هذه ىمهاردب وأ هذه ىتلخنب وأ اذه ىدبعب

 دقو هذه يراد يف بوتب وأ هذه يتعطق يف مهرد ةئامب نالفل تيصوأ
 تيصوأ دق هلوق لثم ةفاضلملاو هذه يلخن يف ةلخنب نالفل تيصروا

 لتم ةمهبملاو كلذ وحن وأ يديبع نم دبعب وأ يلخن نم ةلخنب نالفل

 وحن وأ بوثب وأ ريعيي وأ ديعي وأ مهرد فلاب نالفل تصوا دق هلوق

 اعدوم فاضملا لعجتف كلذ ىف كيلع رمألا سبتلي الو لاق س كلذ

 لوق نأ ملعاو لاق 8 هبتشم كلذ يف رمالا نإف افاضم عدوملاو
 باب نم يلام يف وأ يلام نم مهرد فلاب نالفل تيصوا دق يصوملا
 هل تيصوا دق لاق اذإ معن لاق ة ةريغ نمو هلام يف ماع هنأل مهبملا

 ةئامي وأ يلام يقوأ ىلام نم لمجي وأ يلام نم ىوأ يلام يق بوثب

 لخدي ال هلك اذهف اذه لثم نم ءيشب وأ يلام يقوأ يلام نم مهرد

 جرخي هنأ كلذو لاق مهبم وهو لاملا ةلمج لخديال عدوملا نال عدوملا
 باتكلا نمو . مهبملا جرخم جرخت هيف ةيصولاف لاملا عيمج عدوم هنأ

 يراد يف بوثب نالقل تيصوأ دق يصولملا لوق نأ ناظ نظي الو لاق
 امنإ لوقي وأ لطاب يراد يف بوثب هل يصوأ امنإ لوقي وأ لطاب
 ىلع كلذ يف رمالا سيلو هلام نم هنأ لقي ملو هراد يف بوثب هل يصوأ

 نأ الإ تبثي ال ليق هنأ ىعمو هريغ لاق ريخأتو ميدقتب كلذ امنإ نظيام

 كلذ حصي ىتح ليقو بايث هل رادلا يف دجوي وأ هنيعب بوتلا كلذ حصي
 ءازجألا ىلع ددعلاب ليقو اهطسوأ ليقو انمث اهلقا هل ليقو اهنم بوثلا
 يف نالقل تيصوأ دق لاق هناك ريخأتو ميدقت باتكلا نمو اهتميق نم
 هل عابي رادلا لصأ يف لعجي طسو بوث هل نوكيف بوثب هذه يرادا
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 لوقي الئاق لعلو لاق ةثرولا اهيدفي نأ الإ بوت اهنم هل يرتشيو اهنم

 يتلا دلبلا لهأ بايث نم طسو بولاف بوثلا فرعي ىتح لطبي اذه
 اذإ رادلا يف يتلا بايثلا نم بوت هل نوكي امنإو لاق دلبلا يف لمعت
 تيصوا دق لآق وأ ىراد ىف ىتلا ىبايث نم بوتب هل تيصوأ دق لاق
 هريغ نمو . رادلا يف يتلا بايثلا طسوأ هل اذهف يراد يف يل بوتب هل
 هلعل هراد يف بوتب وأ هراد يف بوتب لاق اذإ هناف كلذ يف رظنا لاق

 عدوملا باب نم نوكيو بايثلا نم طسو بوت هل امنإف هراد نم دارأ
 يتلا بايثلا نم بوثب وأ يراد يف يتلا يبايث نم بوتب لاق اذإ امإو
 نم اذه نوكي وأ رادلا يف يتلا بايثلا طس وأ هل نوكي اذهف يراد يف
 نكي مل نإف مكح رادلا يف هل سيلو اهيلا افاضم بايثلا يف ملعملا باب
 لثم نأ اذه لثم يف يدنع جرخيو لاق ةيصولا تلطب بايث رادلا يف
 بوثب هل تيصوا دق لاق نأ كلذكو هريغ لاق . ملعم ىلإ فاضم اذه

 نمو . فاضم وهو هراد يق يتلا بايثلا نم بوثب وأ يراد يفق

 ىلإ اهلوصحم نكلو فلتخت دق ةسمخلا ظافلالا نأ ملعأو لاق باتكلا

 دق لوقيف يصوملا يصوي دقو لاق كل تركذ يتلا ةسمخلا هوجولا
 نمث نم وأ هذه يمهارد نم هل يرتشي ابوت انالف يطعت نأ تيصوا
 وه سيلو نم هيف لاق ناك نإف عدوملا باب نم اذهف لاق هذه يمنغ
 ىلع مجهت ضعب نم اهضعب رومألا لصف مهفاف لاق فاضملا نم
 عدوملا باب ىف هابتشالا رثكاو لاق س هللا ءاش نأ كلذ باوص

 . كيلع سبتلي ال ىتح هللا ءاش نإ كلذ ىف قرفلا كل نيب امو فاضملاو

 وأ يتعطق نم مهرد فلاب نالفل تيصوا دق يصوملا لوق نأ ملعأو
 ةعطق كلاهلل دجوي مل هنأ ولو عدوملا باب نم يريناند نم وأ يراد نم
 امتإو بلطيل ةيصولا هيف تلعج ىذلا ءيشلا وأ ريناتد الو راد الو

 دجو اذإق يلخن يف ةلخنب هل تيصوا دق هيف لوقت نأ فاضملا سقن

 نم ةلخن هل ىصوملل امنإف رارش لذر وأ رايخ مرك اهلك لخن كلاهلل

 وأ يبايث نم بوتب لاق نأ كلذكو ارارش وأ ارايخ تناك هلخن طسوا

 بايثلاو ديبعلا تناك ولو هبايث وأ هديبع نم طسولا هلف يديبع نم دبعل
 فاضملا اذهو ى اهطس وأ اهنم دبع وأ اهنم بوت هلف ءالغلا ةقياق ةيلاغ
 نم بوتب وأ يليخن يف ةلخنب هل تيصوا دق لاق اذإق عدوملا امإو
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 وأ رايخ بايثو رارش وأ رايخ لخن هل دجوف يديبع يف دبعب وأ يبايث

 بوت هل ىصوملل يرتشي هنإف كلذ نم طسو هل دجوي ملو كلذك رارش

 هلعج يذلا عونلا يف نمثلا نوكي ةطسبو ةلخن وأ طسو دبع وأ طسبو

 هل ىصوملا ىلإ عفد اطسو هب ىصوا يذلا فنصلا يف دجو نإو هيف

 ملف هبايث نم نطق بوثب لجرل ىصوا آيصوم نإ ولو لاق كلذ مهفاف
 نوكيو هل يرتشيو طسو بوت هل ىصوملل ناكل ناتك بايث الا هل دجوي
 ىرتشا يمهارد يف رانيدي هل تيصوا دق لاق هنأ ولو هيايث يف نمتلا

 لبق ريناثدلا تيقبو مهاردلا تكله نأو هيلإ عفدو مهرادلا نم رانيد هل

 قوطم رانيدب هل تيصوا دق لاق ولو . هتيصو تلطب ءيش هيلإ عفدي نأ
 ناكو هيلإ عفدو قوطم هل يرتشا ليقاثم الإ دجوي ملف يريناند نم
 الا هل دجوي ملف هبايث نم يسامخ بوثب يصروا ولو ريناندلا نم نمثلا
 هبايث يف هنمث ناكو طسو يسامخ بوث 5 هل ناكل ةيعابر وأ ةيسادس

 هل ناكل اقوطم الإ دجوي ملف هريناند نم لاقثم رانيدب ىصوا ولو

 هريناند نم رانيدب هل ىصوا هنأ ولو هريناند يف وهو لاقثم رانيدب
 هل دجوي ملف دارأ هلعل ءيش هل نكي مل ليقاثم الإ هل دجوي ملف ليقاثملا
 هل تدجوف ةيسادسلا هبايث نم يسامخ بوتب هل يصوا ولو ليقاثم
 لاق ءيش هل ىصوملل نكي مل ةيسادس هل دجوت ملو ةيسامخ بايث
 ملف يريناند نم رانيدب هل تيصوا دق هلوق نأ نظي نأ اناظ لعلو
 كلذ سيلو قوطم رانيد هل امنإ هنأ هقوطم هل تدجوو ليقاثم هل دجوي
 لثم رانيد هلوق نال ةقوطملا هريناند يف نوكيو مات رانيد هل لب كلذك
 هنأ امك لاقثملا ريغ ىلإ هبسني الأ لاقثم رانيدلا نال لاقثم رانيد هلوق
 بوت هل ناكل ةيسامخ هل دجوي ملف هبايث نم يسامخ بوتب هل ىصوأ
 هل دجوي ملف هبايث نم بوثب هل ىصوا هنأ ولو هبايث يف هتنث يسامخ
 هبايث يف بوثب هل ىصوا ول كلذكو ءيش هل نكي مل بايثلا نم ءيش
 عونلا دجوي نأ كلذ تركذ اميق فاضملاو عدوملا نيب قرفلا امنإو لاق

 هل هلوق يفف هنع اصقان وأ طسولا نع الضاف يصوملا هب ىصوا يذلا
 هيف دجوي مل اذإ هنمت ىق نوكي عونلا كلذ يف طسولا هل اذكو اذك

 ارش وأ اريخ ناك عونلا كلذ طسوأ هلف اذكو اذك نم لاق اذإو طسو
 هل ىصوا اذإ معت لاق هريغ نمو . كلذ مهفاف ءيش هريغ نم هل سيلو
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 وهف اذه وحن وأ هلخن نم ةلخني وأ هبايث يف بوثب وأ هلامج يف لمحي

 طسو بوث هبايث يف وأ طسبو لمج هلامج يف دجو اذاف . عدوملا نم

 هل نوكي الو طسولا هل كلذ هل ن ناكو هودعي مل هطسو ةلخن هلخن يف وأ

 كلذ يف نكي مل نأو فاضملا باب نم جرخ دق هنأل كلذ ريغ هيلعالو

 لبق طسولا فلت نأ كلذكو كلذ نم اطسو كلذ نمث ىف هل ناك طسو
 نمو . عونلا كلذ نم طسولا كلذ نمث نم هل ناك هيلإ ملسي نأ
 وأ يلام نم مهرد فلاب نالفل تصوا دق يصولملا لوقو لاق باتكلا

 فلاب هل تصوا دق لاق وأ يلام ثظ نم وأ يلام ثظظ يق وأ يلام يف

 نم نالفل وأ ينع ةيصو وأ ينم ةيصو مهرد فلأ نالقل وأ مهرد
 معن لاق هريغ نمو . مهبملا باب نم ءاوس هلك اذهف مهرد فلأ يلام
 يلام نم نالفل هلوق الإ مهبم ثملا يف ةيصو لاق امك هلك انعم اذه
 نكمي هنأل لاملا سأر نم رارقأ هنأ ضعب لاق دقف ةيصو مهرد فلا
 يف ةيصو لاق امك هلك انعم اذه معن ةريغ نمو . ةيصو نوكي نأ
 ضعب لاق دقف ةيصو مهرد فلا يلام نم نالفل هلوق الإ مهبم ثلثلا
 دق هريغ نمو . ةيصو نوكي نأ نكمي هنأل لاملا سأر نم رارقأ هنأ

 بوثب هل ىصوا ولو باتكلا نمو هوجولا نم هجوب هلام يق تبثي
 ءيش هل نكي مل ةيسامخ هل دجوي ملف ةيسامخلا هبايث نم يسامخ
 هل ناك ةيئدرو ةقياف وأ ةئيدر وأ ءالغلا ةقياف ةيسامخ بايث هل دجو نإف
 ةيسامخ بايث ةعبرا هل ناك نإو ءيش اهريغ نم هل سيل وأ اهطس وأ

 ةوادرلا يف تابوتسم رارش نانثاو تابوتسم ءالقلا يق ناقئاق نانتا

 لاق . هرما لكشا دق هنأ نينودالإا دحأ فصنو نيقيافلا دحأ فصن هلف

 كلذ عبر جرخ نإف باوثالا ةميق عبر هل نوكي ليق دق هنأ يعمو هريغ
 ىدحا يف مهس عقو نإف بايثلا يف مهسالاو هل ناك دحاو بوث يف
 دحا يف مهس عقو نأو هصخي ام ردقب هيف اكيرش ناك نيعقترملا

 بوثب هل ىصوأ ولو باتكلا نمو . هتميقب كلذ يف اكيرش ناك نينودألا
 رارش وأ رايخ بايثالإ هل دجوي ملف ةيسامخلا هبايث يف يسامخ
 بايثلا هذه يف هنمث ناكو طسو يسامخ بوت هل ىرتشا ةيسامخ

 ةيئدر الإ ةيسامخ بايث هل دجوي مل نإق ةقئافلاو ةيئدرلا ةيسامخلا

 عابت ةرشع تناك ولو اهلك هل تناك بايثلا نم طسو نم نمت غلبتال
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 يسامخ نمث اهيف هل متي مل ولو ائيش اهيلع دازي الو بوث هل يرتشيو
 الو اهلك هيلإ اهوملسي نأ ةثرولا ءاش نإو نمثلا هيلإ عقد طسو
 غلبت مل نإف هل ىرتشاو تعيب ميتي مهيف ناك نإو مهل كلذف اهوعيبي

 لاق . هللا ءاش نأ اياصولا ليصفت نوكي اذه ىلعف نمثلا هيلإ عق
 ولو يسامخ بوث كلذ نمت نم هل يرتشي نأ جرخي هنأ يعمو هريغ
 نأ نوفلاب مهو كلذ ىلع نوقفتي اونوكي نأ الإ مكحلا يف انود ناك
 نأ ملعأو رثؤملا ويأ لاق باتكلا نمو مهل يدنع كلذق نمثلا ذخأي

 لاومألا ديزت ىتح ذفنت الف يصوملا توم دعب سبحت دق اياصولا
 اهيف مكحلا نوكي فيك كلذ يق هجولا فرعت نأ ريدج تنأف صقنتو
 لاق هتهج يف اهنم ءيش لك لعجت ىتح ناصقنلاو ةدايزلا دنع
 هوجو ةثالث ىلع ناصقنلاو هوجو ةثالث ىلع لاومألا ىف ةدايزلاف
 ديزي نأ يناثلا هجولاو ءالغلا لبق نم لاومالا نمث ديزي نأ ةدايزلا
 باودلا نمس لاومالا يف رهظي حالص لبق نم لاومألا نايعا
 نم دلوتي اميف ةدايزلا ثلاثلا هجولاو . اهبابشو لخنلا مركو اهبابشو
 هذهف لاقام الإو باودلا دلاوتو رودلا لاوغو لخنلا رامث لثم لاومالا
 لبق نم لاومالا نامثا صقنت نأ ةثالثلا ناصقنلا هوجوو ةدايزلا هوجو
 اذهك رييغت لبق نم لاومالا نايعا صقنت نأ يناتلا هجولاو . صخرلا
 تومك لاومالا نايعا كالهتسا ثلاثلا هجولاو لخنلا عايضو باودلا
 . ناصقنلا هوجو عيمج هذهف لاق رودلا مادهناو لخنلا تومو ناويحلا
 هذه نأ ملعي نأ اياصولا باوبا يف رظانلل يغبني يذلاو رثؤملا وبأ لاق
 ىلع لخدي ناصقنلاو ةدايزلا همزلت اياصولا نم ةسمخلا هوجولا
 ذيفنت يف مكحلا عقي عقي موي لاومألا يف رظنلا نوكيف باوبالا عيمج
 نأ ذئنيح ثقلا نم اميف ذيفنتلا موي لاومألا ةميق نوكتو اباصولا
 امنإ لئاق لاقو ثلثلا ىلإ عيمجلا در ثظلا نم جرخي مل امو جرخ
 ةدايز اهيلع لخدي الو ةيصولا عقي موي لاومألا ةميق يف رظنلا نوكي
 نوكيو مهضعب ىلع ناصقنلاو ةدايزلا لخدت لئاق لاقو ناصقن الو

 عقب موي اهضعي يفو ةيصولا عقي ١ عقي موي ةمرقل لي اهضعب يف مكحل ١

 ادناعم نأ ولو هوجولا ةثالثلا هذه دحأ نم ليواقالا جرخي هناف ذيقنتلا

 اهل لاق وأ ةدايزلا اهيلع لخدي الو ناصقنلا اهيلع لخدي لاقف دناع
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 نيبتسم لوق هنكلو الوق هنم اذه ناكل ناصقنلا اهيلع لخدي الو ةدايزلا
 هيلع بجو ةدايزلا هل تبجو ام لك نال هيف ةرظانملا جاتحي الو هطلغ
 انل يغبني الف فالتخالا نم هوجولا يه ةثالثلا ليواقالا نكلو ناصقنلا
 دسف اذإ هنأ كلذ يف هجولاو 4 كلذ يف باوصلا هوجو سمتلت نأ

 ١ ناصقنلاو ةدايزلا يف لاق نم ىلع لخدي يذلاف ثلاثلا تيث نالوق

 امأ مكحلا موي نوكت اهنإ ةميقلا امنإو اياصولا عيمج ىلع لخدي
 مهرد فلا ىاوست ةمأب لجرل ىصوا الجر تيارأ هل لوقنف هلأسن
 هيصولا هل حصت مل هنأل ةمالا هيلإ ملسي ملف مهرد يفلا اهريغ كرتو
 تدازو تمت مل وأ تتام وأ دالوالا ةمألا تدلو ىتح للعلا نم هلعل وأ
 اهدالوأب هل اهنإ لاق نإف مهرد فلا ىوست تراص ىتح:اهتميق
 دقف ىصوملا تام موي ثلثلا نم جرخت تناك اذإ اهناصقنو اهتدايزو
 عيمج يف نوكت ةميقلا (ةخسن يفو) ةيصولا نأ معز اذإ هلوق مده
 نم هل سيلو ذيفنتلا موي لاملا موقي لب لاق ناو ذيقنتلا موي اياصولا
 لاق نإف هكلم ريغ يف وأ هكلم يف يهو تدلوف هل ليق ءيش اهدالوا

 ملست نأ لبق اهقتعا ول تيارأ هل ليق هكلم ريغ يف يهو تدلو امنإ

 دعب الإ قتع ال هنأ هلوق مده دقف قتعت لاق نإف قتعت تناك له هيلإ
 هكلم حصي اذهبف هل ليقو هلوق لطاب نم نيبت دقف ق ال لاق نإو كلم

 قتعت لاق نإو داسفلا رهاظ لوق اذهو 4 يصولا توم دعب اذإ اهل

 نال قتعت ةصح اهيف هلف ةصح اهيف ناك اذإق هل ليق ةصح اهيق هل

 نأ معز نم ىلع لوقلا اذه داسف نيبت دقف اهدالوا نم اهنم (ةخسن

 هلاسن نإف اياصولا عيمج يف ةيصولا عوقو موي نوكت اهيف ةميقلا
 ءارقفلاو نيبرقألل وأ ناميا يف اياصوب ىصوا الجر تيارأ هل لوقنف
 ثظ نم جرخت اياصولا تناكو كلذ ريغ يفو ءارقفللو (ةخسن يفو)
 مث كله مث هريثك ةلغ لغأ ىتح اياصولا ذفنت مل مث تام نأ موي هلام

 ءيش ةلغلا يف اياصولا لهال سيل لاق نإف ةلغلا تيقبو لاملا كله
 ثلث كله نأ اضيأ كلذكو هل ليق ءيش مهل سيلف لصالا يف مهل امنإو
 ةترولل سيلو هلك اياصولا لهأل وهف لاملا ثلث يقبو ائيش لقي ملو لاا
 مهل نكي مل امكو ةيصولا عقت موي نوكت امنإ ةميقلا تناك اذإ ءيش

 لاقي نأ اضيأ هيلع لخديو ءيش ناصقنلا يف مهيلع كلذك ةدايزلا يف
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 مث ىصوملا تام موي ثلا نم جرخت اياصولا تناك نأ تيارأ هل
 ذقنت اياصولا نأ لاق نإف نبتثلثلا اياصولا تراص ىتح لاملا صخر

 ةيصولا عوقو موي ثلا نم جرخت تناك اذإ لاملا تغرفتسا ولو اهلك
 . هلوق مده دقف ىقبام ثلث ىلإ عجري لب لاق نأو شحفلا رهاظ اذهف
 تام موي ثلثلا نم جرختال اياصولا تناك ول تيارأ لاقي كلذكو
 جرخت تناك له لاملا عبر اياصولا تراص ىتح لاملا الغ مث يصوملا
 لئاق لاق نإف ىصوملا تام موي هيلع تناكام ىلإ درت امنإ وأ اهلك
 الو هنامثا ةدايز يف الو لاملا باقر ةدايز موي هلام ثلث نم نوكت امنإ
 اذإ اياصولا يف لخدت هنأ انركذ امب هلوق داسف رهظ دقف هتلغ يف

 اياصولا رادقتمالا هلك لاملا كله ولو تام موي ثلثلا نم جرخت تناك
 مده دقف ةميقلا موي هنم جرخت تناك اذإ ثلثلا نم جرخت لاق نإو

 ضعب نأ وهو ثلاثلا هجولا الإ قبي مل ناهجولا ناذه دسف املف هلوق
 نوكي موي اهضعيو ىصوملا تومي موي هيف مكحلا نوكي اياصولا
 هيف مكحلا نوكي هسمخلا هوجولا يأ ملعي نأ يرحل ابف لاق ذيفنتلا
 هوجولا هذه عضاوم فرعن نأ ردجا نحنو 0 ةيصولا عوقو موي
 دارقنالاو قافتالا نم ةثالثلا باوبالا نم اياصولا نم ةسمخلا

 نوكتو بابب اهنم يصوملا يصوي نأ وه دارفن الاف س كارتشالاو
 رثكأ وأ نيبابب ىصوي نأ قافتالاو ى هجولا كلاذ يف اهلك اهظافلا
 باوبا نم عون هلام عاونأ ضعب وأ هلام نم عون لك يف نوكيف
 عون يق رتكأ وأ اياصولا نم نيباب عمجي نأ كارتشالاو ى اياصولا
 ىف لوقي لجرك دارفنالا امإ . هللا ءاش نأ كلذ نيبنسو هلام نم
 نالقلو دبعب نالقل تيصوا دقو مهرد فلاب نالفل تيصوا دق هتيصو
 نالفل تيصوأ دق لوقي وأ مهبملا نم وحنلا اذهب الإ ىصويالو بوتب
 وحتو هذه يديبع يف مهرد فلاب نالقل وأ هذه يتعطق يف مهرد فلاب

 يمهارد نم مهرد فلاب نالفل تيصوا دق لوقي وأ عدوملا نم اذه

 تيصوا دق لوقبو فاضملا نم اذه وحنو يلخن نم ةلخنب نالقلو

 هذهف لوصفغملا نم اذه وحنو يلام رشعب نالقلو يلام نمثب نالقل
 تيصوا دق لوقي نأ قافتالا هوجوو . اهانيب دقو دارفنالا عيمج هوجو
 ةلخنب نالفلو مهرد فلاب نالقلو هذه يرادب نالفلو يلام نم سدسب
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 يفو) دق اذهف هذه يتعطق يف امهرد نيرشعب نالقلو يلخن نم
 هوجوو هلام ىف اياصولا عاونألا تقفتا دق اذهف هذه ىتعطق (ةخسن

 مهرد ةئامب نالفو هذه يرادب نالفل تيصوا دق لوقي نأ كارتشالا
 نم عونلا يف كرتشا دق اذهف اهسدسيو نالفلو اهنم ثلثب نالفلو اهيف
 يف اضيأ لجرلل عمجي دقو لاق 0 اياصولا نم فانصأ ةعبرا هلام
 نالفلو مهرد فلاب نالفل تيصوا دق لوقيف اهلك باوبالا هذه هتيصو
 نالقفلو يمهارد نم مهرد فلاب نالفلو هذه يتعطق يف مهرد فلاب

 اهيف مهرد فلاب نالفلو يرادب نالقلو هذه يلخنب نالفلو يلام سدسب
 قفتت يتلا اياصولا عيمج هذهف لاق اهنم تيبب نالقلو اهسدسب نالفلو
 رثؤملا وبأ لاق 4 " ا لام ثلث يف اهلك يهو درقنتو كرتشتو
 حيحصلا هجولا (ةخسن يفو) بابلا اندجوف اياصولا باوبأ يف انرظنف
 تومي موي هل ىصوملل يهف اهنيعي ةتباث ةملعم ةبصو لك نأ كلذ نم

 ةيصولا عوقو نأ نولئاق لاق دقو ى ةيصولا عوقو موي يهو يصولملا
 .امنإ ىرن اميف اولاق ام ىلع كلذ سيلو يصوملا يصوي موي اندنع
 نوكي اياصولا رئاسو لاق يصوملا تومي موي اندنع ةيصولا عوقو
 لجر . هللا ءاش نإ كلذ رسفنسو ذيفنتلا موي مكحلا وأ اهنم ةميقلا
 فلاب رخآلو هرادب لجرل ىصواو مهرد فلا ىوست اراد كرتو كله

 لاملا ثلث ىلإ اعيمج اعجرف هلام اثلث تام موي يتلا هتيصوف مهرد
 ةثروللو رادلا فصن رادلا بحاصلف هتيصو فصن امهنم دحاو لكلف

 ىصوملل راص دق هنأ ملعاف مهرد ةئامسمخ فلالا بحاصلو اهفصن

 ةئام سمخ رادلا فصن مهيديا يف ةثرولا يديا يفام سمخ فلاب هل
 سمخ مهرد كلذ نم هلف هئامسمخو نافلا كلذق نيرخآ نيفلاو مهرد

 ىتحو رادلا تلغ ىتح ذفنتو ةيصولا يف مكحي مل نإف مهيديا يف ام
 يذلا رادلا بحاصل نإف مهرد يفلا تلغأو مهرد يفلأ ىوست تراص
 صقنت الو ائيش كلذ ىلع دازتال اهتلغ فصنو اهفصن اهب هل يصو

 عم مهرد افلا يقابلا اهفصن ةميقو مهرد فلا رادلا ةلغ نم يقبيو
 مهرد فلاب هل ىصوا يذلا يقابلا فالا ةعبرأ كلذق نيرخآلا نيفلالا

 ةميقلا تداز اذإ مهرد ةئام ثالث كلذ نأ مهرد ةئام نامت اهسمخ

 فآلا ةعبرأ اهنمث راصو مهرد فآلا ةعبرا رادلا تلغا نإق . ةلغلاو
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 نم ىقبيو اهتلغ فصنو اهفصن اهب هل يصوا يذلا اهبحاصلق مهرد
 . فآلا ةتس كلذف نيلوالا نيفلالا عم نافلا اهفصن ةميقو نافلا اهتلغ
 هتيصو ىلع لضف هل سيلو مهرد فلالا فلاب هل ىصوا يذلل سيلف
 دي ىف ىقبي ام سمخ فلاب هل ىصوا ىذلل فالا ةسمخ ةثرولل ىقبيو
 رادلا ةميق تصقن نإف لضف هل سيل مث هتيصو يفوتسي ىتح ةثرولا
 يه اذإ ةيصولا ذيفنت اودارا املف يصوملا تام موي يوست تناك امع

 هيلع دازي ال اهفصن اهب هل يصوا يذلل نإف مهرد ةئامسمخ يوست
 عم امهرد نوسمخو مهرد اتئام اهتميق نم ىقبيو هنم صقني الو
 هل ناك هنال اهسمخ مهرد فلاب هل يصوا يذلل نإف نيلوالا نيفلألا
 نوسمخو مهرد ةئامعبرا يصوملا تام موي مهيديأ يف يقبيام سمخ

 وأ يصوملا تام موي هل ناك امم امهرد نيسمخ الإ صقني ملف امهرد
 مهرد يتئام رادلا نم هدي يف ناكام فصن رادلا بحاص صقني
 تكله رادلا نإ ولو اهنمث فصن صقتن ال رادلا نأل امهرد نيسمخو

 تلطبل ءيشب اياصولا يف مكحي نأ لبقو اهب هل يصوملا ملسي نأ لبق
 نيفلالا سمخ مهرد فلألاب هل ىصوا يذلل ناكو رادلا بحاص ةيصو
 دئاز اهنمثو رادلا تيقبو ةيصولا ذيفنت لبق نافلألا تكله ولو نييقابلا
 فلالاب هل يصومللو ةتروللو اهفصن اهب هل يصوا يذلل نإف صقان وأ
 نم يقب ام سمح فلاب هل ىصوملل ةسمخ ىلع مهنيب يقابلا اهفصن

 ةعبرا ةثروللو نمثلا هيلإ عفديو عابت مهارد هنمت هيلا إ عفدي رادلا

 . هللا ءاش نأ بابلا اذه مهفاف فصنلا سامخا

 ةينامث امهدحأ ىواسي نيدبع كرتو كله لجر ىرخا : ةلاسم
 يذلا دبعلاب ىصواف مهرد فالا ةعبرا رخآلا يواسيو مهرد فآلا

 تام مت مهرد فلاب رخآل ىصواو لجرل مهرد فآلا ةينامث يواسي

 يف انرظنف ةيصولا ذيقنت لبق مهرد فالآ ةينامث ىوسي ىذلا ديعلا

 كلذق مهرد فالا ةعستب هلام عابرا ةثالثب ىصوا هنأ انملعف كلذ

 يوسي يذلا دبعلاب هل ىصوا يذلل فآلا ةعبرالا هلام ثلث ىلإ دودرم

 مهرد فلاب هل يصوا يذللو س فالالا ةعبرالا عاستا فآلا ةينامث

 نيذللا لاملا يثلت ىلإ مومضم مهرد فالالا ةعبرالا عستق اهعستب
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 ةعبراو مهرد ةئامعبراو مهرد فالا ةينامث كلذف ةيصولا دعب نالضفي
 مهرد ةئامعبراو فالا ةينامثلا نم مهرد عاستا هعبراو امهرد نيعبراو

 نوعبراو ةعبراو مهرد ةئامعبرالا هذهف عاستا هعبراو نيعبراو ةعبراو
 ءزج اهعست ىلع فالا ةعبرأ لك نال مهرد عاستا ةعبراو امهرد

 ةعبراو ةئامعبرالاو ءزج رشع ةينامث فالا ةعيرالاو فآلا ةعبرأف
 ىذلا دبعلا تام اذإف اءزج رشع ةعست كلذف ءزج عاستا نوعبراو
 ةعبرأ يقبيو ءيش هب هل ىصوا يذلل سيلف مهرد فآلا ةينامث يواسي

 ةعبس نم ءزج مهرد فلاب هل ىصوا يذللف يقابلا دبعلا ةميق فالا
 يوتسي ىتح تداز وأ هتميق تصقن يقابلا دبعلا نمث نم ًاعزج رشع
 هنمث دازو ةلغ لغا يقابلا دبعلا اذه نأ ولو ةدايز هل سيل مث فلألا يف
 رخآلا امأو فلألا الإ هل نكي مل افلا نيرشع هتميقو هتلغ تراص ىتح
 هب هل ىصوا يذلا دبعلا تام اذإ هتيصو تلطب دقف
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 نورشعلاو يناتلا بابلا
 لوصقملا يخ

 ةرشع يواسي لاملاو هتب وأ هلام سدسب لجرل ىصواو كله لجر
 نيرشع يواسي راص ىتح ةيصولا ذيفنت لبق لاملا داز مث مهرد فالا
 نإف حالصل وأ لسن وأ ةلغ وأ ءالغ لبق نم هتدايز تناكف امهرد فلا
 هتلغ نم لاملا عيمج نم هسدسب وأ ثب وأ سدسب هل يصوا يذلل
 فآلا ةسمخ يواسي راص ىتح ةفصن كله وأ لاملا صقن نأ كلذكو
. ةيصولا ذيفنت موي هثلث وأ هسدس هلق



 نورشعلاو تلاثلا بابلا

 ملعملا يف

 يفلا كرتو مهرد فلا يواسي دبعلاو دبعب لجرل يصواو كله لجر
 ىواسي ديعلا راصو نيفلألا دحا كله ىتح هيلإ عقدي ملق نيرخا مهرد

 سيلو هتلغو هب هل ىصوا يذلا دبعلا نإف مهرد يفلا لغاو مهرد يفلا

 هل سيلو هتلغ هلف ةلغ لغآ دقو تام ولو ءىش هتلغ ىف الو هيف هثرولل
 فلا كرتو مهرد يفلا يواسي دبعب هل ىصوأ ولو ءيش كلذ ريغ يف
 نأ لبق دبعلا ةميق تصقن مث ائيش كلذ ريغ كرتي مل دبعلا عم مهرد
 هل نكي مل مهرد ةئامسمخ يواسي راص ىتح هنم هتصح هيلإ ملسي

 هتميق تداز يصوملا تام موي هفصن هل ناك امنإ هنال دبعلا فصن الإ
 عم هفصن هتثرولو هفصن هل ناكل مهرد فالا هتس هنمث نوكي ىتح
 نيرشع هتلغو دبعلا ةميق تراصو ىلوالا فلألا كله ولو ىلوالا فلالا
 هتلغ فصنو هفصن دبعلاب هل ىصوملل ناكل ةيصولا ذفنت نأ لبق افلا

 . كلذ نم فصنلا ةتروللو

٩١



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 عدوملا يق

 مهر ل فل | كرتو امهر ل فل ١ يو است اضر ١ كرتو كله لجر

 مويلا ةيصولا تذفن نإف هذه هضرا يف مهرد فلاب لجرل ىصواف
 ذقنت نت مل ناق لاملا ثلت وه كلذ نأل ضرألا ه هذه يف فلأل ١ ثلث هل ن اك

 ةميق تد از نإو مهرد فلا دعي اهتميق ضرأل ا تناك , ں ] ضرأل ا هذه

 تكله نإو م ات هفلأ هلف مهرد فال ١ ةتالت يواست تراص ىنح ضرأل ١

 سيلف فلألا تيقبو نمث الو رثأ اهل قبي ملف اهيلع ىتأ ليسب ضرألا
 نم تكله ن او هتيصو تعدو ا يتل ا تكله دق هنأل ء يش هل ىصوملل

 هلق مهر ل يفل | ىوست ضرأل ا تر اصو مهر د ئ ؛امسمخ مهر دلا فلأل ١

 . ضرال ا كلظ يف هي هل ىصوا يذل | فلأل | س ادىسا ةسمخ
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 نورشعلاو سم اخلا بابلا
 فاضملا يف

 امهنم ةدحاو لك ىوست امهريغ كرتي مل نيتلخن كرتو كله لجر
 نيتلخنلا يدحا يثلث هل نإف هلخت نم ةلخنب لجرل يصواف مهرد فلا

 (عجر) اوقفتي مل اذإ امهيلع هل مهسي نأ يدنع كلذ جرخيو هريغ لاق

 يواست ةدحاو لك تراص ىتح ءيش هل ملسي مل ناق باتكلا ىلإ

 سيل امهيدحا اث هلف امهرد امهنم ةدحاو لك يواست وأ مهرد يفل

 ةيصولا ذفنت لبق مهرد فلا اتلغأ نإف رثك وأ اهنمث لق كلذ ريغ هل
 سيلو نيتلخنلا ىدحا هلف مهرد فلا يواست امهنم ةدحاو لك تناكو

 اوقفتي مل اذإ امهيف مهسلاب يعم اذهو هريغ لاق . ءيش ةلغلا يف هل

 : هل سيلف مهرد فآلا ةعبرا اتلغا نأ كلذكو باتكلا ىلإ (عجر)

 كرتو كله لجر . هللا ءاش نأ كلذ نيينسو كلذ ريغ هل سيل امهادحا

 ملف مهرد فلاب لجرل ىصواو هتمأب لجرل ىصواف ةما كرتو الام
 ادلو هتوم دعب ةمألا تدلو مث كله موي لاملا ةميق الو ةمالا ةميق فرعت

 لها نم دحأ عدي ملف هعم تحص اذإ ةيصولا ذاقنا مكاحلا دارأ مت

 هيلع يه ام نع كله موي تناك لاملا ةميق نأ ةثرولا نم الو اياصولا

 هيف رظنيو لاملا موقي مكاحلا نإف ةنيب حصت ملو كلذ اوعدا وأ مويلا

 مهرد فلا يواست ةمألاو مهرد يفلا يواسي هدجوف لاملا موق نإف

 مكاحلا ناف يصوملا توم دعب ديعلا اذه تدلو ةمألا نأ ةنيبلا تحصو

 هتيصو فصن هل امنإ هنأل اهدلو فصن ةمألاب هل ىصوا ىذلل لعجي

 كلذو نيفلا تناك ةيصولا نأل اهانددر هتيصو فصن فلالا بحاصلو
 فصن دحاو لكل ناكو لاملا ثلت مهرد فلا ىلإ امه انددرق لاملا اثلث

 يقب اميف انرظنو اهدلو فصنو اهفصن ةمالا بحاصل راصف هتيصو

 فصن مهرد هئامسمخو مهرد يفل ا اندجوف ةمألا دلو ريغ لاملا نم

 هقصن ةميقو ةمألا دلو فصن مهاندز مت مهرد ةئامسمخ ةمالا

 يف ام سمخ هل انلعج امك ةئامسمخ هل انلعجق مهرد ةئامسمخ

 حصق مهيديا يف ام سمخ مهرد ةئامسمخ هل حصق لاملا نم مهيديا

 . فآلا ةثالث وهو مهيديا يفام سمخ مهرد ةئامتس هل
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 لبق دبعلا كلهف هدبعب لجرل ىصواو مهرد فلاب لجرل يصواو مهاردو
 ىعدافقف اهذقني نأ مكاحل ا د اراف ةيبصرول ا تحص مث ةبصرول ا ذقنت نأ

 هل ىصوملا ىلإ عفد مهرد فالآ ةتالث لاملا نم ىقبام مكاحلا دجوو
 مهرد ةئامثالث مهرد فالآ ةثالث عست وهو مهيديا ىف ام عست فلالاب

 هل ن اك هزأل ثلل ١ عير مهر ل 4 امسمخ لك هنأل ثلتو نيثالثو ةثالثو

 مك دبعلا ةميق حصت مل نإف ةثرولا يديا يفام عست وهو ةيصولا عبر
 مهردل ا فلال اي هل ىصوم | رقي ىتح ءيشب مهل مك احلا مكحي مل يه

 دبعلا ةميق نأ ملعنام فلحتسي مث اذكو اذك تناك دبعلا هتميق نأ
 اذكو اذك تناك دبعلا ةميق نأ ةثرولا ىعدا نأ هب رقأ امم رثكا تناك
 فلحي ن ] 1 ىصوم ١ هركو ةنيب ةثرول | عم نكي ملو هل ىصوم ١ ركن او

 اذك تناك دبعلا ةميق نأ اوعدا ام ىلع اوفلحيف ةثرولا ىلإ نيميلا درو
 ثقلا ىق ةميقل او ثلثلا فلالا نوكبو كلذ ىلع هتميق لعجي مث اذكو

 ءيشب مك احلا مكحي مل نعميل ا هل ىصوم ١ هركو نيميل ا ةثرول ا هرك ن و

 نأ مكاحلل نإف اميقم اميتي ثراولا وأ فلألاب هل ىصوملا نوكي نأ الإ

 تناك هتميق نأ اودهش نإف ىصوملا تام موي دبعلا نع دلولا دبعلا

 اتلغ و فال ا ةتالث ىوست ةدح و لك تر اصق اهنمث اوأر ناف ١ ذكو ١ ذك

 تراصف اهنمث صقن ناو نيتلخنلا ىدحا عاستا ةينامت هلف مهرد يفلا

 امه ادحا ال ا هل سيلق مهرد ىفلا اتلغ وأ مهرد ةئام ىوست ةدحاو لك

 يقل ىوست تر اصق امهيدح ١ نمت ل ارأ نا اق ءيش ةلغلا يف هل سيلو

 يتل ا ةلخنلا هلق مهرد فلا اهنمث امن ا اهلاح ىلع ةدحاو تيقبو مهرد

 تد از امن و ائيش الغي مل اذ ا , يعم اذهو هريغ ل اق مهرد فلا اهنمث

 فصن تراص ىتح امه ادحا وأ تلغا نإف اهلاحب ٥هذه تيقيو ٥هذه

 ىرخالا تيقيو مههرد ةئامسمخ تراصف امهيدحا نمث صقن ن او
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 اهنال مهرد ةئامسمخ ىوست يتلا هلف مهرد فلا ىوست اهلاح ىلع
 نيتلخنلا الإ ةلغ نكي مل اذإ اذهو هريغ لاق كلذ ريغ هل سيلو لاملا ثلث
 ىوست تراصف امهادحا ةميق تصقن نإف باتكلا ىلإ (عجر)
 هل نإف مهرد يفلا اتلغاو اهلاح ىلع ىرخألا تيقيو مهرد ةئامسمخ

 نيسمخو مهرد ةئامعبس امهنم ةدحاو لك فصن ةميق نيتلخنلا نم

 عقو نإف نيتلخنلا ىلع مهسلا هل حرطيف فلالا عابرا ةثالث امهرد
 ىوست يتلا ذخاو اهذخا مهرد ةئامسمخ ىوست يتلا ىلع همهس

 فلا ىوست يتلا ىلع همهس عقو نإو اهعابرأ ةثالث ذخا مهرد فلا
 ةدحاوو مهرد فالآ ةتالث ىوست ةدحاو تراصف اهنمث داز نإو مهرد

 نيتسبو ةتسو مهرد ةئامتسو مهرد فلا اهتميق نم هل نإف نيفلا ىوست
 هل حرطيف امهادحا هل متت الف فلا اتئثو فلا كلذف مهرد يثلثو امهرد

 اهسادسا ةسمخ ذخأ نيفلا ىوست يتلا ىلع ةمهس عقو اذإف مهسلا
 هريغ نمو اهعابسا ةسمخ ذخأ فالآ ةثالث ىوست يتلا ىلع عقو اذإو

 بورضم اهلك ةميقلا ثلث هل ناك ائيش الغي مل اذإ ةلاسملا معن لاق
 يهو هذه ىلخن نم ةلخنب يصوي يذلا كلذكو باتكلا ىلإ (عجر) اهيف

 اهفصنو ايئدر رارش اهفصن ناك نإف لخنلا كلت طسوا هلف ةلخن ةئام
 هذه دحا فصن ذخأو هديجو هئيدر ىلع همهس حرط امياف ارايخ
 نم دبعب هل ىصوا لاق اذإ كلذك انفصو امك هل عمجو هذه فصنو
 ةميق تقفنا اذإ يدنع جرخي اذهو هريغ لاق . ةلخنلا لثم وهف هديبع
 كلذ فلتخا اذإ امأو ءيدرلا فصنلا ةميقو هلك ديجلا فصنلا
 مث ةميقلا رشع رشع هل نوكت مث اهلك لخنلا موقت نأ كلذ يف جرخملاف
 جرخ نإو هل كلذ ناك لخنلا نم ءيش ةميق يف كلذ جرخ نإف رظني
 ةميقلا فلتخا نإو تاقفتملا ىلع مهسلا هل حرط ةدحاو نم رثكا ىلع
 . باتكلا نمو رظنلا يف كلذ هل ناكو كلذ ناكل مهسلا حرطب
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 نورشعلاو سداسلا بابلا
 مهبملا يك

 فلاب لجرل ىصواو مهرد فالآ ةتالث يوسي الام لزنو كله لجر
 يوسي راصق ءيش هنم كلهو لاملا صقن ىنح ةبصرلا ذقنت ملف مهرد

 راص ىتح لاملا داز نإف لاملا ثلث الإ هل ىصوملل سيلف مهرد يفلا

 ىصوا ول كلذكو فلألا الإ هل ىصوملل سيلف مهرد فألا ةعبرا يوسي

 ىتح لاملا صقن مث مهرد فالآ ةعبرا يوسي الام كرتو مهرد فلاب هل

 صقتنيال لاملا ثلث هلو لاملا ثلث الإ هل سيلف مهرد يفلا ىوسي راص

 ىوسي راص ىتح لاملا داز نإف هتيصو يف يفوتسي ىتح ءيش هنم
 الام كرت هنأ ولو س هب هل ىصوا يذلا فلالا الإ هل سيلف فالا ةتس

 ىوسي راص ىتح لاملا دازف مهرد فلاب لجرل مهرد يفلا يوسي
 راص ىتح صقن نإو مات فلا فلالاب هل ىصومللف مهرد فالآ ةثالث
 راص ىتح لاملا داز ولو لاملا ث الا هل سيلف مهرد فلا ىوسي

 فلا ىوسي الام كرت ولو ةدحو فلألا الإ هل سيلف فالا ةعبرا ىوسي
 يفلا ىوسي راص ىتح لاملا دازف مهرد فلاب لجرل ىصواو مهرد
 هلف مهرد ةئامسمخ يوسي راص ىتح صقن نإو لاملا ثلث هلف مهرد

 الو مات فلالا هلف فالآ ةعبرا وأ فالآ ةثالث ىوسي راص ىتح ث
 نم دارقنالا باب يف لخدي ام انرسف دقو رثؤملا وبأ لاق . هيلع دازي

 مل اذإو رثؤملا ويأ لاق . ءاوس اهلك كل تركذ يتلا ةثالثلا هوجولا هذه

 رظنلا نإف ىصوملا تام موي اذكو اذك ىوسي لاملا نأ ةنيبلا دهشت
 ىصوملا تام موي ناك هنأ حصي ىح ذيفنتلاب مكاحلا مكحي موي هيف
 ىلع ناك هنأ ةنيبلا تدهشا نإو رثؤملا وبأ لاق لاحلا هذه فالخ ىلع
 لاح يف نكي مل كلذ نكلو ناصقن وأ ةدايز نم لاحلا اذه فالخ

 موي هب مكحو كلذ يف مكاحلا رظني مل كلذ دعب ناك امنإو ىصوملا

 تدلو اهنأ ةنيبلا تدهشو هذه هتمأب لجرل ىصوأ لجر لتم كلذو هدجي

 تام موي تناك فيك دهشت ملو ةنسب وأ رهشب ىصوملا توم دعب ادلو
 لاملا يف ةيراجلا ةميق نوكي امنإف مكحلا لبق دلولا تام مث ىصوملا
 سيلو ةثرولل وهف هتدلو ىتم فرعي ملف اهعم دجو نإف مكحلا موي
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 نإف كلذ حصو ىصوملا توم دعب هتدلو هنأ ملع نأو ةمالاب هل ىصوملل
 موي اهتميق فرعي مل هنإف مكحلا موي تموق اذإ ثلا نم ةمالا تجرخ
 هل ناك ثظقلا نم اهفصن جرخ نإو س هل ىصوملل اهدلوفق ىصوملا تام

 يف هل ىصوملا تكراش اياصو اهنم تناك نإو اهدلو فصنو اهفصن

 هتدلو اهنأ حص اذإ كلذ ردقب اهدلو نم هلو اهنم هل حصي ام هلف ثلثلا

 عرش لاملا يف اهدلو نمو اهنم ىقبام لخديو ىصوملا توم دعب
 لاملا يف موقي هنأ تفصو ام ىلع هيف نورخآلا مهل ىصوملاو ةثرولا

 نإ كلذ نيبنسو لاملا ةميق ىف لخدت سيلف اهدلو نم وه هتصح امإو
 ىصواو هتمأب لجرل ىصواو ةمأ كرتو الام كرتو كله لجر . هللا ءاش
 مث كله موي لاملا ةميق الو ةمالا ةميق فرعت ملف مهرد فلاب لجرل

 تحص اذإ ةيصولا ذافنا مكاحلا دارأ مث ادلو هتوم دعب ةمالا تدلو
 تناك لاملا ةميق نأ ةثرولا نم الو اياصولا لهأ نم دحأ عدي ملف هعم
 مكاحلا نإف ةنيب حصي ملو كلذ اوعدا وأ مويلا يه امريغ كله موي

 ةمالاو مهرد يفلا ىوسي هدجوف لاملا موق نإو هيف رظنيو لاملا موقي
 مهرد فلا ىوست ةمالاو مهرد فلا ىوسي اهدلوو مهرد فلا ىوست

 دلولا اذه تدلو ةمالا نأ ةنيبلا تحصو مهرد فلا فلا ىوسي اهدلوو
 فصن ةمالاب هل ىصوا يذلل لعجي مكاحلا نإف يصوملا توم ذعب
 هتيصو فصن فلالا بح اصلو هنيصو فصن هل امن ا هنأل اه دلو

 فلا ىلإ مهانددرو لاملا انلت كلذو نيفلا تناك ةيصولا نال امهاتددر

 ةمألا بحاصل راصف هتيصو فصن دحاو لكل ناكف لاملا ثلت مهرد

 اهفصن ةمألا دلو ريغ لاملا نم ىقب اميف انرظنو اهدلو فصنو اهقصن

 ةمالا فصن مهرد ةئام سمخو مهرد يفلا هاندجوف اهدلو فصنو

 ةئامسمخ فصن ةميقو ةمالا دلو فصن مهاندز مث مهرد ةئامسمخ

 لاملا نم مهيديا يف ام سمخ هل انلعج امك ةئامسمخ انلعجق مهرد

 . هريغ نمو فالآ ةثالث وهو مهيديا يف ام سمخ مهرد ةئامتس حصق

 وأ هلام نم تالخن رشعب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 اياصولا يف مهبملا هجو نم اذه نوكي له تلق هلام نم بايث ةرشعب
 كلذ تيثي له هلام نم لقي مل ن أ تلق مهيمل ا نم جرخي هنأ يعمف
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 كلذ تبثي ال ليقو كلذ ليق دق هنأ يعمق لاملا يف مهبملا نم نوكيو

 راوج هدنعو هتيراج وأ هدبعب هل ىصوا نأ تلقو هلام نم لوقي ىتح
 ال هنأ ضعب ىنعم ىلع جرخي هن أ يعمف هل ىصوملل نوكيام ديبعو
 لوقلا ضعب يقفو ةيراج وأ دبع يف دوهشلا كلذ دجي نأ الإ هل تبثي

 ضعي يفو مهنم طسبول ا هل نوكي لوقل ا ضعب يفو ةميق مهلق ١ هل تيثي

 . فاضملا هجو ىلع رخآلا لوقلا

 تلق همهارد نم مهرد ةئامب لجرل ىصوا لجر نعو : ةلأسم
 نم هتراو مهرد ةئام هل نوكي هنأ يعمفق اعدوم وأ افاضم نوكيام

 عدوملا ةبشيو مهرادلا نم اهتوبث يف فاضملا هبشيو هل يتلا همهراد
 نأ كلذكو تلق . ددعلا ليبس ىلع همهارد نم تسيلو هثراو اهتوبث ىف

 نأ يعمف اعدوم وأ افاضم نوكيام هلخن نم مهرد ةئامب هل ىصوا
 نم ةلخن ةئامب هل ىصوا كلذكو تلق . هلخن يف عدوملا نم اذه

 هل ىصوأ كلذكو تلق همهارد يف عدوملا نم اذه نأ يعمفق همهارد

 هذه لقي مل وأ هذه هضرا وأ هراد وأ همهارد يف تالخن رشعب

 ءيش يف كلذ لاق ناف عدوملا باب نم جرخي اذه نأ يعمف نوكيام

 يف اعدوم ناك فورعم يف لقي مل نإو ملعم يف اعدوم ناك فورعم

 ىنعم فاضملل لهو تلق هلام نم هل ةفصلا هتكردا ام ثيح فوصوم

 جرخي هنأ يعمف يدنع عدوملا نيبو هنيب قرفلا ىلع هب لدتسي ام

 نم اطسو جرخي ناكام ىلع وهو هيلإ ىدهو هرصبا نم دنع ىنعملا
 . هنم وأ هيف هب ىصوملا ءيشلا
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 كلذكو هيلإ ىصوب نأ زوجب نميق

 ةيصولا دعب تدحب لاملا يق

 هل زوجي الو ثملا ىلإ هلام يف توملا دنع يصوملل زوجي امنإو
 يبأ نبا لاس ليقو ربلا ب باوبأ يف هب يصوي امنإو كلذ دم رثكأ

 لاب لاقف هلام نم ىصوي مكب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا صاقو
 يقو) نوقففكتي مهعدت نأ نم ريخ ىنغ يف كلايع عدت نأل ريثك ثلثلا

 هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو سانلا نوفكفكتي (ةخسن
 ركبوبا لاقو . مكلامعا يف مكل ةدايز توملا دنع مكلاوما ثلث مكل لعج
 ىصوا انأو سمخلاب مئاتغلا نم ىضر هللا نأ هنع هللا يضر قيدصلا
 . يلام سمخب

 نم هب ملع نكي مل لام ثدح مث هلام ثب ىصوأ نمو : ةلأسم

 نأ لاق نم لاقو لاملا عيمج يف ثقثلا لاق نم لاقف هوحن وأ ثاريم
 اذه لعلو هيف ىصواو هل نأ ملع يذلا هلام ثلث ثلثلاب هل ىصوا يذلل

 . هللا همحر يلع نب ىسوم يأر

 ث يف اياصولا امنإو توملا دعب ةزئاجف ةيصولا امإو : ةلأسم

 هلام نم ءزجب ىصوا نأ كلذكو رارقالاو قوقحلاو نيدلا دعب لاملا

 ةيقب نم جرخي ءزجلا كلذ امنإو نالفلا اذكو اذك وأ عير وأ سدسب

 اذه يلام سدس لاق ىصوملا : نأ الإ رارقالاو قوقحلا دعب هلام

 ةفصلا هذه ىلع هدح ثيح زاج اضيأ كلذي ىصوا نإق نيدلا لبق

 . ريلا ب باوبأ يف هلام ثظ ىلإ يصوي نأ ىصوملل زوجي امنإو

 لتق نإف ىصوملا لتق مث هلام ثلثب لجرل ىصوا نمو : ةلاسم
 يف هل قح الف ادمع لق نإو ةيدلا ثو هلام ثلث هل ىصومللق اطخ
 ىصوملل ناك ةيد دمعلا عجر نإف اوحلاصيو هترولا اوقعي نأ الإ كلذ

 لبق مث هلام ثلثب لجرل لجر ىصوا اذإ نسحلا وبأ لاق . ةيدلا ث هل
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 نأ كلذكو . لاملا نم ةيدلاو هتيد ثظقو هلام ثق هل ىصومللف ىصولملا

 ديعسوبأ لاق تام موي هلام ثلت هل ىصومللف ةيصولا دعب الام داقتسا

 ثب ىصوأ اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو ةيدلا يف لخدي ال ليق دقو

 هلام ث هل امنإ لاق نم لاقف فالتخاب لتق وأ الام دافتسا مث هلام

 لام ث لاق نُم لاقو تام موي هلام ثلث لاق نم لاقو ةيصولا موي
 . لاملا يف هلخاد ةيدلاو ةيدلا ثلث عم تام موي

 الجر ن أ ول اضيأ ١ ليق كل ذكو ير اوحل | يب أ ب اوج نمو : ةلأسم

 يف ةب دلا تلخدل اطخ يصولمل ا لتق مث 5 ثلثب لجرل ىصو ا ة ارم ١ قو أ

 . ةيدل ا ثلتو لاا ا ث هل ىصوملل ناكو ةبصرول ١

 نم سمخلاب يصوي نأ تيملل بحتسيو لاق رثالا نمو : ةلاسم
 نيبرقأللف يقبامو ءارقفلل سمخلا سمخ لعجيف سمخلا ردق وأ هلام

 هل يصوي نأ هل بحتسيف دلو هل نكي مل نمو دلو هل ناك نمل كلذ
 يقب امو ءارقفلل عبرلا عبر لعجيف انمث هردقب وأ هلام نم عبرلاب

 . نيبرقالل

 ها دعتي الو معن لاق هلام ثلظيب ىصوي نأ هل زوجي له : ةلاسم

 . ريثك هنأ نوري ءاهقفلاو

 ملف هلام عبرب لجرل ىصواف هاقولا هترضح لجر نعو : ةلأسم

 هتيد نم هل ىصوملا اذهل له أطخ وه لتق وأ اثاريم ثرو ىتح تمي
 نم هل ناك نمف تومي موي هيأر نا ديلولا وبأ لاق ءيش هتاريم نم وأ
 موي ىصوملا لقي مل نأ هل انلق هل ىصوملا هنم ذخأي تومي موي هلام
 هل ىرن الق اطخ لتق نم لاقو توملا دعب نوكت امنإ ةيصولا نأ تومآ
 اذه لاق ىصوا موي هلام عبر الا هل ىرأ ام حبسم لاقو ائيش هتيد يق
 . ملعأ هللاو هي دارب

 هتماب لجرل ىصوافق ةمأ الام كرتو كله لجر نعو : ةلأسم
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 موي لاملا ةميق الو ةمالا ةميق فرعي ملف مهرد فلاب لجرل ىصواو
 ذإ ةيصولا ذافنا مكاحلا دارأ مث ادلو هتوم دعب ةمالا تدلو مث كله

 ةميق نأ ةثرولا نم الو اياصولا لهأ نم دحأ عدي ملف هعم تحص
 ناف ةنيبب حصي ملو كلذ اوعدا وأ مويل ١ يه ام ريغ كله موي لاملا

 مهرد يفلا يواسي هدجوف لاملا موق نإو هيف رظنيو لاملا موقي مكاحلا
 ةمألا نأ ةنيبلا تحصو مهرد فلا يواسي اهدلوو فلا يواست ةمألاو

 هل ىصوا يذلل لعجي مكاحلا نإف يصوملا توم دعب دلولا اذه تدلو
 فلالا بحاصلو ةيصولا فصن ىه امنإ هنأ اهدلو فصن ةمالاب
 لاملا اثلث كلذو نيفلا تناك ةيصولا نأل . امهانددر ةتيصو فصت
 ةيصو فصن دحاو لكل ناكف لاملا ث مهرد فلا ىلإ امهانددر
 لاملا نم ىقب اميف انرظنو اهدلو فصنو اهقصن ةمالا بحاصل راصف

 ةئامسمخ ةمالا فصن مهرد ةئامسمخو مهرد فلا هاندجوف ةمالا دلو
 لاملا نم مهيديا يف ام سمخ هل انلعج امك ةئامسمخ انلعجف مهرد
 . فالا ةثالث وهو مهيديا يفام سمخ مهرد ةئامتس هل حصف

 يصرواف مهاردو الامو ادبع كزتو كله لجر ىرخأ : ةلأسم

 ةيصولا ذفنت نأ لبق دبعلا كلهف هدبعب لجرل ىصواو مهرد فلاب لجرل
 دبعلا نأ ةثرولا ىعداف اهذفني نأ مكاحلا داراف ةيصولا تحص مث

 مكاحل ا دجوو يصولملا تام موي مهرد فالا ةئالث هتميق كله يذل ١

 عست فلالاب هل ىصوملا ىلإ عفد مهرد فالا ةتالث لاملا نم يقبام

 نوثالثو ةثالثو مهرد ةئامتلت مهرد فالا ةثالث عست وهو مهيديا يفام

 وهو ةيصولا عبر هل ناك هنأل ثلا عبر مهرد ةئامسمخ لك هنال ثلتو

 مكحي مل يه مكدبعلا ةميق حصت مل نإف ةثرولا ىديا يف ام عست
 دبعلا ةميق نأ مهردلا فلألاب هل ىصوملا رقي ىتح ءيشب مهنيب مكاحلا

 اذكو اذك تناك دبعلا ةميق نأ ةثرولا ىعدا نأ هب رقأ امم رثكأ تناك

 فلحي نأ هل ىصوملا هركو هنيب ةثرولا عم نكي ملو هل ىصوملا ركناو
 اذك تناك دبعلا ةميق نأ اوعدا ام ىلع اوفلحق ةثرولا ىلإ نيميلا درو

 موي ثلثلا يف ةميقلاو فلألا نوكيو كلذ ىلع دبعلا ةميق لعج مث اذكو

 نأو كل تركذام ىلع ةترولا يديأ يف اميف هتصح اذهلف يصوملا تام
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 ءيشب مكاحلا مهل مكحي مل نيميلا هل ىصوملا هركو نيميلا ةثرولا هرك

 لتسي مكاحلا نإف اميتي ثراولا وأ فلالاب هل ىصوملا نوكي نأ الإ
 عزن دبعلا تام مث دبعلاب ىصوا كلاهلا نأ ةيصولاب تدهش يتلا ةنيبلا
 نإف كل تفصو ام ىلع هتميقب مكح اذكو اذك تناك دبعلا ةميق نم

 هتميق نم هب نودهشي ام لقا ىلع مهلاس يه مك هتميقب اودهش
 لعجي مت اذكو اذك ىصوملا تام موي هتميق تناكام لقأ نأ نولوقيف

 يطعي مث ثقثلا يق كلذ لعجيو فلألا اهيلإ فيضيو كلذ ىلع هتميق

 تفصوامك ىلع مهيديأ يف يقب امم هتصح فلالاب هل يصولا ميتيلا

 انياتك ردص يف اذه انرسف دقو ائيش هديزيال مث فلالا يفوتسي ىتح

 ملو دبعلا فرعي الو نالف هدبعب ىصوا امنإ هنأ ةنيبلا تلاق نإو اذه

 نوكيو ةلطاب دبعلاب ةيصولا نإف دبعلا دجوي ملو دبعلاب ةنيب دهشت

 كلاهلا هب ىصوا ءيش لك كلذكو هلام نم دجويام ثلث يف فلالا

 نوكتو ءيشب هل سيلق تام موي هل ناك هنأ هنيب هب حصت ملو مدعق

 . هلام نم حصي ام ثلث يف ةحيحصلا اياصولا

 نالفلو ةنالف هتماب لجرل ىصواو كله لجر ىرخأ : ةلاسم
 تدلو دق ةمالا تدجو ةيصولا ذيفنت مكاحلا . د ارأ املف مهرد فلاب

 يواست ةمالاو ةمالا ريغ مهرد فالا هسمخ يواسي كلاهلا لام دجوو

 مهرد فلا يواسي ناك كلاهلا لام نأ كلاهلا ةثرو يعداو مهرد فلا

 نإف ةمالاب هل ىصوملا كلذ ركناو مهرد فلا يواست ةمألاو تام موي

 ناك تام موي كلاهلا لام نأ ةنيبلا اورضحا نإفق ةنيبلا ةترولا ىلع

 يواسي مويلا لاملاو مهرد فلا يواست ةمالاو مهرد يفلا يواسي

 ةمالا فصن ةمالاب هل ىصوا يذللف ةمالا ريغ مهرد فالا ةسمخ

 يذللو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد فلا مويلا اهنمث ناكو اهدلو فصنو

 ام هل ىصوملا فلحتسا ةنيبلا اوزجعا نإو مات هفلا فلاب هل يصوا

 اذإو مويلا هتميق نم لقا هتميق تناك تام موي كلاهلا لام نأ ملعي

 توم دعب دلولا اذه تدلو اهنأ حص اذإ اهدلوو ةمألا هل تناك فلح

 مهرد فالا ةسمخ لاملا ةميقو مهرد فلا مويلا اهتميق تناكو ىصوملا

 الف اهوتعم وأ اميتي ةمالاب هل ىصوملا ناك نإف هفلأ فلالا بحاصلو

١.٢



 يواسي ناك كلاهلا لام دجو نأو انفصو ام ىلع اهدلوو هيلع نيمي
 موي يواسي ناك كلاهلا لام نأ ةمالاب هل ىصوملا ىعداف مهرد يفلا
 امو ةمالا هلف اهرضحا نإف ةنيبلا هيلع نإف مهرد فالا ةسمخ تام

 كلاهلا لام نأ نوملعي ام نيميلا ةثرولا ىلعف ةنيبلا زجعا نإو تدلو
 فصنت هل ىصوملل ناك اولفحا اذإف مويلا هتميق نم رثكأ هتميق تناك

 نم مهيديا يفام سمخ فلالاي هل ىصومللو اهدلو فصنو ةمالا

 ال فلالا يفوتسي ىتح اهدلو فصن نمو ةمالا فصنت نمو نفلالا

 الو هوتعملا ىلع نيمي الف هوتعم وأ ميتي تد ةثرولا يفق ن اك نإو هل ةدايز

 نيميلا نع نيغلابلا ضعب لكن نإو نيغلابلا ىلع ناميألاو ميتيلا ىلع
 نببميلا در نم هتصح هل نأ هل ىصوملا فلحق هل ىصوملا ىلع اهدرو

 ىلع ةمالا نم هتصح ذخأ مهنم فلح نمو ةمالا نم ةثرولا نم هيلإ

 قيفوتلا هللايو انفصو ام

 ةيصولا نم هيلع بجي مكف توملا هرضح لجر نعو : ةلأسم
 يف ةيصولا ليق دقو ريثكلا نم ريثكلابو ليلقلا نم ليلقلاب يصوي هنإف
 كلذ هل ناك اذإ هلام سمخب يصوي نأ هيسحف ادعاصف مهرد ةئامتس

 نسحف كلذ نود هب ىصوا امو ءارقفلل سمخلا كلذ سمخ لعجيو

 . هلام ثلت ىلإ ىصوي نأ هل زوجيو

 نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم ) لجو زع هلوق : ةلاسم
 زوجي نأ لحي الو [ ميلح ميلع هللاو هللا نم ةيصو راضم ريغ
 نأ هل لحي الو لاق ارجاف وأ ناك أرب هتراو ىلع فيحق ةيصولا يف

 ام فلاخ دقف لعف نإف اذه يف هل لحي الو هتيصو يف ثقلا زواجي
 دقو لاق هللا رما ام هللا فلاخو ىدتعاو هتيصو ىف راجو هب هللا رمأ
 ىلص هللا لوسرل لاق ادعس نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور
 ال لاق رطشلاب يصواف لاق ال لاق هلك يلامب يصوا ملسو هيلع هللا
 ءاينغا كلايع عدت نال ريثك و ريثك ثلاو معن لاق ثظلاب يصواف لاق
 . سانلا نوفكفكتي مهعدت نأ نم ريخ
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 بستكاو هلام كلهف هلام ثب نالفل ىصوا نمع لئسو : ةلسم
 نال هب هل ىصوا ىذلل بستكا ىذلا هلام ث هل لاق هريغ الام

 امنإ هيف حبرف لام هل ناك ول هنأ ىرت الإ توملا دعب عقت امنإ ةيصولا
 امنإ ليقو اذه ليق دق ديعس وبأ لاق . لاملا ثلت عم حبرلا نالفل لعجي
 . ةيصولا موي ناك يذلا لاملا ث هل
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 نورشعلاو نم اتلا بابلا
 تلتلا نم نوكي اميق

 لاملا سأر نم نوكب اميف 3

 رقي لجر نعو ثلنلا نم ناميالاو جحلاو ريدملا لاق العملا نبا معزو

 رم و أ ثقلا نم نوكي له يتنحص يف يمالغ تريد دق يد ذا هتوم دنع

 . هلام ثظ نم اندنع وهف لاملا سأر

 رقأ ةافولا هترضح املف انينس هتقدص عيض لجر نعو : ةلأسم

 مهارد نم اذكو اذك يلعف ةنس اذكو اذك ذنم يتاكز دؤا مل ينأ

 ءادا ةثرولا هركو ثلثلا تدعف هتاكز عم تبسح اياصوب يصواو

 اميق صقنلاو ةمات ةاكزلا ىأرف مشاه امأف كلذ نع تلأس دقق ةاكزلا

 ناميلس نع كلذ ظفحو هعيمج يف صقنلا نأ يأرق رهزالا امإو يقب
 هتحص يف هتايح يف ائيش تبثي نم لك لاق ىسوم امأو نامثع نب
 . هلام س أر نم هن أ هل اهتقدص نم

 د قتعا . ناك ناف اديع قتع كعا هنأ تركذو يراوحل ١ يبأ نع :: ةلأسم

 هتحص يف هديع قتعا ناك نإو لاملا ث نم وهف هضرم يف هديع

 . ضرملاو ةحصلا يف ضام قتعلاو لاملا سأر وهف

 ثلثلا نم تلأس اهجرخأ ملف ةيصوب ينتصوا يما نآ لاقو ةيصوب
 هذهب يصوا دقو وه هثرو دق لام همأب ناك نأ ملعاف ال ما نوكت

 ىصو | يتل ا ةبصول أ ه ذهف اهنع هثرو لام هل نكي ملو هريع اهثرو نكي

 هللادبع لاق هلام ثظ يف هلك هسفن نع هب ىصوا ام عم هم ا نع اهب

 لاقو ث ثلثلا نم اهلك اياصولاو جرحي لاملا سأر نم نيدلا مزاح ني

 لاق . هلام ثظ نم ةقفنلا هلو قتعي هن ] اريغص امالغ قتع ا لجر يف

 نم قنع هضرم ىف هقتعا اذ ا : ل اق نم ل اقو اذه ليق دق معن هريغ
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 يف هنمض هنأل هلك لاملا نم هيلع انامض هلام يف هتقفن تناكو ثقلا
 يف كيرش يف هل ادبع قتعا نأ كلذكو س هسفن ىلع اهانج يهو هتايح
 ةصحو هلام ثظق نم دبعلا نم هتصح تناكو دبعلا قتع هضرم
 ثلت نم : لاق نم لاقو ةيانج اهنأل لاملا سأر نم هلام ىف هئاكرش

 لام فلتا هنال هيلع طوحا لوألا لوقلاو ضرملا يف هنأل اضيإ هلام
 هيلع موكحم يبصلا ةقفن كلذكو س هلام يف هيلع وهو هنمضف هكدرش
 ن راك اذا ليق دقو هريغ لاق . هلام يف هيلع نيد يهف هت ايح يف اهب

 يف ناك اذإو لاملا سأر نم ةقفنلا تناك ةحصلا يف قتعلاو ريبدتلا
 . ثمظلا نم ةققنلاف ضرملا

 نم يتحص يف اذه يمالغ تقتعا دق لاق لجر نعو : ةلسم

 . ثلظلا نم لاق لاملا سأر نم وأ ثلظلا نم نوكي نيا

 نم ءيشب رق أو اياصوو نيدب ىصوا اذإ لجرلا نعو : ةلاسم

 ل املا سأر نم هنم نوكيامو ثقلا نم اذه نم نوكيام ناسنألل هلام

 نم يقبام ىلإ رظني مث هب هل رقا نم ىلإ لاملا نم هب رقأ ام عفدي لاق

 نم ءىش هنم ىقب نإق هنيد هنم ىضقيفق رارقالا كلذ دعب هلام

 نيدلا ءاضق دعب هلام نم يقب ام ثظ يف اياصولا

 اميق انؤ املع قفت ةت ا هللا هيضر دمحم يب ] عم اج نمو :: ةلسم

 قتعلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ضرق همزل نم نأ مهنع انيلا اهانت
 نم ناك امو هب ءافولا هيلع بجو رذن وأ اهثنح نيمي نع ةقدصلاو
 امم اهيف نيقولخملا نم هل مصخ الو اهلعفب هللا رما يتلا قوقحلا رئاس
 ثراولا ىلع ءيش ال هنأ اهب ىصوا الو اهدؤي ملو اهئادآ يف نعما وه

 قيرط نم اكرات كلاهلا ناك اهنم ءيش ءادا الو اهئادأ قلعي الو
 لاقف اهذافناب رماو اهب ىصوا اذإ هيف اوفلتخاو . دمعلا وأ نايسنلا
 توملا دعب لاملا ةلمج نم كلذ جارخا بجي هريغو نامثع نب ناميلس
 . لاملا ةلمج نم اهجارخاب رومأملاو قوقحلا رئاس ليبس هليبسو
 ةيمعثخلا هتلأس امب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقب اضيأ اوجتحاو
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 دقو ةلحارلا ىلع كسمتسي ال ريبك خيش يبأ نأ هللا لوسراي تلاقق

 ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنع جح افأ جحلا يف هللا ةضيرف هتكردا
 تلاق كلذك ةيضاق تنك وأ هنع هتيضقق نيد كيبا ىلع ناك ول تيارأ
 نم نيدلا ناك املق نيدلاب جحلا هبش دق اولاقف قحا هللا نيدف لاق معن

 نب دمحمو يلع نب ىسوم لاق . ملعأ هللاو هلثم جحلا ناك لاملا سأر
 هذه نم ناكام ءاهقفلا نم ءالؤه ريغو رثؤملا وبأو ةيواعم وبأو بوبحم
 هب ىصوا اذإ ثملا ىلإ عجري هريغو جحلا نم اهانركذ يتلا قوقحلا
 نيدلا نأ كلذو ربخلا هتحصب دهشيو رظنلا هبجوي يذلا اذهو تيملا

 ةيصولا دعب الإ هؤاضق بجي ال جحلاو هب صوي مل نآو هؤاضق بجي
 هتايح يف هنع يضق ول نيدلا نإف اضيأو 4 كلذ ىلع اعيمج مهقافتاب

 نأ رخآ ليلدو 0 قافتاب هتافو دعب كلذكو هؤادا هنع طقسل هرما ريغب

 أدبي هنأ امهئاضقل ءافو فلخي ملو جحو نيد هيلع ناك ول ضيرملا
 رخآ ليلدو هعم هل برضل نيدلا ليبس هليبس ناك ولو ىضقيف نيدلاب
 مكدحا يتأي نأ لبق نم مكانقزر امم اوققتاو ) ىلاعت هللا لوق

 نكاو قدصاف بيرق لجا ىلإ ينترخا الول بر لوقيف توملا

 ناسنالاف [ اهلجا ءاج اذإ اسفن 7" رخؤي نلو نيحلاصلا نم
 ردقي الام ىلع رسحتي امنإو هلعف ىلعو هيلع ردقي ام ىلع رسحتيال
 لمعا لعل نوعجرا بر لاق ) همسا لج هلوق كلذكو هلعق ىلع
 بجاولا نم هتاف ام ىلإ ةعجرلا بلطي امنإ [ تكرت اميف احلاص
 ملسيو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ههبش امنإو بلطي مل بجاولا ريغو
 اذإ نيدلا ءادأب كلذ اهل ههبشفق ءادألا نع تلاس ةأرملا نإق نيدلاب

 نع هلأست ملو هتضق اذإ هنع نيدلا ءاضقك هنع اهاضق لاق هنع هتضق

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو هنع باوجلا دريف بوجولا

 همزلت يتلا ةضيرفلا ةجح اهنأ اهب رقأ اذإ ةجحلاف تلق : ةلأسم

 اهب رقأ اذإ هيلع ةنومضم يتلا هلام ةاكز كلذكو اهذاقناب ىصواو
 هنأ ىعم لاق ثملا نمو لاملا سأر نم اذه نوكي اهذافناب ىصواو
 نم هنأ لاق نم لاقو لاملا سأر نم هنأ لاق نم لاق كلذ ىق فلتخي
 هلام ةاكز اهنأ رقي ملو ةاكز وأ ةجح هيلع هنأ رقأ اذإ امإو لاق س ثئلا
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 نأ نكمي هنأل لاملا سأر نم يدنع جرخي اذهف ةضيرفلا ةجح الو
 هل تلق . هلوق ىنعم ىلع انيد هيلع تراصف هريغ نع هتمزل نوكي
 سأر نم مأ ثلثلا نم جرخي ام أطخلا لتق ةرافكو ناميالا ةرافكف
 لاق اهيف فلتخي هلل مزلت يتلا اهيلع عمتجملا مزاوللا نأ يعم لاق لاملا
 هل تلق س ثٹقلا نم اهنأ لاق نم لاقو لاملا سأر نم اهنا لاق نم
 سأر نم وأ اهمزلي نم عم ثلثلا نم فالتخالاب هلل مزلت يتلا قوقحلاف
 لثم يه ةمزال اهاري نم يدنع اهيف فلتخي يذلا نأ يعم لاق ء لاملا
 تتيث اذإ دايعلا قوقح امأو لاق ‘ يدنع هيشي اميق هدنع اهيلع عمتجملا

 هلوق ىنعم ىلع اهيف فلتخي ادحا نأ ملعأ سيلو لاملا سأر نم يهف

 وأ ةجحب ىصوا دق ناكو هلام عيمج دايعلا قح غرفتسا اذاف هل تلق

 مزلي امل كرتي الو نيدلا يف هلك لاملا يضقي له هلل مزاوللا نم اهريغ
 هنأ يعم لاق . ثملا نم اهنا لوقي نم لوق ىلع ءيش قوقحلا نم هلل
 قوقحلا تناك ءيش لاملا نم ىقب نإف دابعلل يذلا نيدلا يضقي
 نم لوق ىلع لاملا نم ىقبي ام ثلث يف اياصولا عيمج يف هلل ةمزاللا
 اياصولل مكحي مل ءيش قبي مل نإو ثلثلا نم هللا قوقح نأ لوقي
 اذكه لاق ثلثلا نم نيبرقألا ةيصوف تلق نيدلا ىف هلك ىضقو ءىشب
 نم ضرملا يق ةرافك ريغل قتعلاف تلق افالتخا كلذ يق ملعأ الو يدنع

 هنأ لوقلا ضعب يفو ثلثلا نم هنأ يعم لاق ثلثلا نم مأ لاملا سأر
 ةراقك ريغب قتعلا يف فالتخالاف هل تلق ثظقلا نم وأ لاملا سأر نم

 لاق ةرافكلا يف قتعلا يف فالتخالاك ثقلا نم وأ لاملا سار نم هنأ
 دق هنأ يعمف ةرافك نع هنأ هتايح يق ةرافكلا هتمزل يذلا قتعا اذإ امإ

 لاملا نم فلخي مل ولو افالتخا كلذ يف ملعا الو هيلع ام ىدا دقو زاج
 هيشيق ةرافكلا نع قتعلاب ىصوا اذإ امأو . ملعأ هللاو انيد فلخو هريع

 ىلع يدنع ءاوس ةرافكلا ريغل قتعلا يفو هيف فالتخالا نوكي نأ
 جحلاو ةاكزلا لثم مزاول اهنم اياصولا تناك اذإف هل تلق هلوق ىنعم
 ىقب نإف ةمات اهتلمجل جرخي مزاوللاب دبي له لفن اهنمو تارافكلاو
 هل كرتي مل ءيش قبي مل نأو لفنلا اياصولا ىلع هعزو ءيش ثللا نم

 ثلنلا يف قبي مل نأو لقنلاو مزاوللا اياصولا عيمج صصاحي حأ ءيش
 مزاوللا اياصولا عيمج صصاحي هنأ لوقلا ضعب يف هنأ يعم لاق
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 أدبي هنأ لوقلا ضعب يفو اهترثكو اهتلق ردق ىلع ثلثلا يف لقنلاو
 نيب هعزو ءيش ىقب نإف اهب ىصوأ امك ةمات اهلك جرخت مزاوللاب
 ناك نإف تلق . ءيشب هل مكحي مل ءيش هل قبي مل نأو لقنلا اياصو
 اياصولا نيب عزوت لفنلا نود همزاللا اياصولا نع صقني ثلثلا
 مزاوللا مدقت يذلا نأ يعم لاق لفنلاو اياصولا نيب مأ اهدحو ةمزاللا

 اهكرشي وهف اعيمج مهكرشي يذلاو لفنلا عديو اهنيب ثققلا عزوي
 اياصولا نم ائيش نأ ملعتف هل تلق هلوق ىنعم ىلع مت وأ ثثلا صقن
 اقح تراص دقف ز اهموزلب رقأ امنإو لفن يه امنإ مأ همزال نوكتو دابعلل

 هبر فرعي ال همزل قح نوكي نأ الإ قالطالا ىلع كلذ ملعأ ال لاق

 هل تلق 0 هلوق ىنعم ىلع مزاوللا هبشي يدنع اذهف ءارقفلل هب ىصويف

 لاق ثلثلا نم نوكي له اهبر فرعي سيلو هتمزل ةعبتل ىصوا اذإف
 ىلع اهب رقأ نإف هل تلق دابعلل قوقح هنأل لاملا سأر نم اذه نأ يعم
 لاق اضيأ لاملا سأر نم نوكت ءارقفلا ىلع اهذافناب ىصوأ مث ةفصلا
 نأ كلذ ريغ هيلع له ةفصلا ىلع اهب رقأ اذإف هل تلق يدنع اذكه

 رقي نأ همزلي امنإو همزلي كلذ ملعأ ال لاق ءارقفلا ىلع اهذاقناب يصوي

 ىنعم ىلع نوملسملا هاري ام ىلع ذفنيو هتمزل يتلا ةفصلا ىلع اهب
 . هلوق

 ريصي كلذ امن اف ن امد ا هنع معطي ن ] ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 نم ةضيرفلا ةجح ىري ىسوم ناك لاق ةيصو كلذ امنإ وأ ثملا نم
 ناميلس امإو لاق اهلثم يدنع ناميالاو هلوقب ذخآ انأو لاملا سأر
 . ثقلا نم اهاري ناكف

 جحو ت اولص ة هر افك همزلت نمعو ير اوحل ١ يب ا نع : ةلاسم

 ثظظلا ذفني لهف هنع هلام ثلث زجعب هيبرقألو ءارققلل ةيصوو ةاكزو

 لعجي نأ ىصوي نمل زوجي لهو ثقلا نم رثكأ ىلإ هلل ىلإ قوقحلل
 نم ناك ام اماف تقصو ام ىلعف لاملا سأر نم ٥ اكزلاو جحلا

 هيشا امو ةلفانلا جحو ء ارقفلاو نيرقالا لثم ريلا ب باوبا يف اياصولا

 جح نم ناك ام امأو ثلظلا كلذب ذقني نأ هل ٠ روجي الق لقاونلا نم كلذ
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 نم همزلي امو ناميألاو تاولصلا نم تارافكلاو ةاكزلاو ضئارفلا
 نم نوكي اذه ءاهقفلا ضعب لاق دقو ثلا نم نوكي اذهف تارافكلا
 ضعب لوق ىلع كلذ هل زاج ثلثلا نم رثكأ اذهل ىدعت نمق لاملا سأر
 . مكحلا هل ىأر ام الإ هل نكي مل مكاحلا يأرب نكي مل اذهو ءاهقفلا

 نيبرقالاو جحلابو ناميالابو ةاكزلاب ةيصولاف تلق : ةلاسم
 فلتخي هنأ يعم لاق لاملا ث نم مأ لاملا سأر نم جرخت ءارقفلاو

 تراصو هت ايح يف هتمزل دق تناك يتلا ا مزاوللا نم هب ىصوي اميف

 مزاللا جحلا نم هتوم دعب اهب ىصوأ مث هللا قوقح نم هيلع هل اقح
 لاقو انيد هيلع تراصو هتمزل دق ذإ مزاوللا نم كلذ هابشاو ةاكزلاو

 ملعأ الو لاملا سأر نم اهنإ لاق نم لاقو لاح ىلع ثقثلا نم لاق نم
 ةيصو اهنإ اهامس اذإ لاملا سأر نم براقالا ةيصو نأ لاق ادحا نأ
 هنأ الو همزل دق مسي ملو اذه هابشاو ةاكزلاو جحلاب ىصوا اذإ امإو
 تناك ناف هل تلق لاح ىلع ثلثلا نم اذه نوكي نأ ىنتبجعيف همزل ا

 وأ صصحلاب ناصقنلا نوكيف كلذ لامك نع اصقان ناكو ثقلا نم

 كلذ نم رخؤملا ىلع ناصقنلا نوكيو ءيش ىلع كلذ نم ائيش مدعت
 صصحلاب ناصقنلا نأ ليق دقف ثلثلا نم كلذ تبت اذإ هنأ ىعم لاق

 هتيصو يف يصوملا هب أدب امب أدبي ليقو اهترثكو اياصولا ةلق ىلع
 مزلا وه امب آدبي ليقو ءيش اهنم ىقب نإو هدعب رخآلا ذفني مث مدقيف
 . ىصوملا ةايح يف ناك ول نأ
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 نورشعلاو عسانلا بابلا
 هلل اقح هبلع نأ ةبصولاو رارقإلا يك

 هودا لقي ملو تارافك وأ اناميا وأ رذن وأ ةجح هيلع نأ ىصوا نمو
 الإ هنع هذاقناب صوي ملو هب رقأ امنإ تباث ءيشب اذه سيل ليقف ينع
 نمو . ةيصو هذه نإف رذنب وأ نامياب وأ ةجحب يصوأ ينأ لوقي نأ

 نم هنأ ليق دق امم مزاللا نم ءيشب رقأ اذإ هنأ ليق دق لاق هريغ

 بجوي ال ثثلا نم هنأ لوقي يذلاف ثقلا نم هنأ ليقو لاملا سأر
 ىلع كلذ تبثي لاملا سأر نم هنأ ىري ىذلاو هب ىصوي نأ الإ هذافنا
 . هدافنا مهمزليو ةثرولا وأ يصولا

 نوثالث ىلع توملا دنع هتيصو يف لوقي لجر نعو : ةلاسم
 لوقيو اهددعب ىمسيو تاولص ةرافك ىلعو انيمي نورشع ىلعو ةجح
 ىلع اذهف لاملا سأر يف وأ ثلثلا يف نوكيو يلام نم ينع اذه جرخي
 . اياصولا هوجو نم اذه نال هلام ثلث نم جرخي تفصوام

 صوب ملو ةاكزو تارافك هبلع هنأ ضيرملا رقأ اذاو لاق : ةلأسم

 اوجرخي نأ ةثرولا يلع لاق ءاهقفلا ضعب لاق كلذب رقأ وه امنإو هب
 مهيلع سيل نورخآ لاقو هللا همحر نامثع نب ناميلس مهيفو كلذ
 دمحمو هللا همحر يلع نب ىسوم لوق وهو هب ىصوي نأ الإ هجارخا
 . هللا همحر بوبحم نب

 يف هلام نم الام يكزي نكي مل هنأ رقأ لجر نع لئسو : ةلسم

 مل هنأ لمتحا اذإ هنأ يعم لاق ةاكزلا ثراولا ىلع له تام مث هضرم

 رقم هنأ الا لمتحي ناك اذإو اذه هرارقال ىنعم الق رذعل هيكزي نكي

 ضعب يف هنأ بسحاف اهكزي ملو لاملا اذه يف اهعاضا ناك دقو ةاكزب

 ةلزنمب هتمذ يف نومضم هنأل بجاو اذه لتم يفق رارقالا ن أ لوقلا

 هنأ وجراو لاملا سأر نم هنأ لوقي نم لوق ىلع جرخي كلذ لعلو نيدلا

 . مكحلا يف هي ىصوي نأ الا هرارقأ تيثي ال هنأ لوقلا ضعي يف
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 نوتالتلا بابلا
 نبدلا هكلهتسا اذإ لاملا يق

 ةثرولا لعفت فيك
 لخدي سانلا نويدو ءاسنلل قوقح هيلعو الام كرتو كله لجر نعو

 ىلع ملع ام ىضقي نأ ثراولا دارأو صوي ملو بئاغلاو ميتيلا اهيف
 نع لاملا ةلمج ضبقيو كلاهلا لام نم قوقحلاو نويدلا نم هدلاو
 نم رضح نم ىضقي نأ لخدي نأ ثراولا اذهل لهف نويدلاو قوقحلا
 ميتيلاو بئاغلل فقويو قوقحلا لهأ نم هيف عمط نم لأسيو سانلا

 يتلا ةلضفقلا نوكي امنإو فلتيو عيبيو ىقبام لكأيو لاملا نم ارطش
 نم فصنلا كرت ىلإ ةوقحلا باحصأ ضعب هاعد هنأل اهفلتيو اهلكأي
 ميتيلل فقويو هفلتيو هلكأي نأ ديري يذلا وهو لضفلا اجرف مهقوقح
 نامع ىرق ضعب يق بئاقلا نأ تلق كلذكو . امات هتصح بئاغلاو
 ادجسم ناك نأ كلذكو هقح هيطعيل هيلإ هلامو هسفن لمحي نأ همزليا

 يدي تسمغ انأ نأ لوقت ام تلقو 0 هيف كلذ يدؤيو هب موقي نأ هيلع
 بايغألا نم باغ نم ترخاو رضح نم تيضقو لاملا اذه يف
 ام تلقو س نيدلا هيلعو لاملا هل يذلا لعفي ام وحنك تلعفو ماتيالاو

 له هقح قح يذ لك ىلإ ريصي نأ لبق توملا ثدح يب ثدح نأ لوقت
 نم تيضق انأ نأ لوقت ام تلقو 4 كلذ يف ىأرلا فيك مأ املاس نوكا

 يقب اذإ ىتح هنم لقث ام نيدلا نم ىقب اذإ ىتح هنم لقت ام نيدلا
 ةثرولا ىلع لاملا نم ىقب ام تمسق بئاغ وأ ميتيل ليلق نيدلا نم
 نيدلا نم مهنم دحاو لك ىلع مهل تلقو نيدلا نم ىقب :ام مهتقرعو
 يل له اوركنا وأ نيدلاب اورقا كلذ مهتفرعو ثاريملا نم هل عقو ام ردقب

 اذإف نيدلا نم لضقام الا ثراولل سيلف 0 هجولا اذه ىلع مهتمساقم

 لاملا يف ءامرغلا ناك نيدلا نع صقني ناكو نيدلاب موقي لاملا نكي مل
 نم ائيش ءامرغلا نم دحا كرت نإف هترثكب رثكمللو هتلقب لقملل ةوسا
 ىتح ءامرقغلا ىلع عجر كلاهلل هكرت نإو هلكا هل زاج ثراولل هلام
 نم نيرضاحلا ةصح ردقب لاملا نم عابي امنإو مهقوقح اوفوتسي

 ىلإ افوقوم نوكي يقابلاو مهيلا كلذ ميلست ىلع نوردقي نيذلا ءا هرفلا
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 اليكو مكاحلا مهل ميقي ميتيلاو رصملا نم بئاقلاو هئادأ ىلع ردقي نأ
 هلام ضبقل رضحي نأ هيلع جتحي رصملا يف بئاغلاو امهلام ضبقل
 اليكو مكحلا هل ماقا وأ هقح ردقب هل تفقوأ ةجحلا دعب رضحي مل نإف
 رئاس مهقحلي الف مكاحلا نم مكحب س ءامرغلا يل ملس امو هقح ضبقي
 مكح ريغب هوضبق نأو لاملا فلت نأ مهقوقح اوضبقي مل نيذلا ءامرقغلا
 مهقوقح ىلإ قوقحلا باحصآ لصي نأ لبق لاملا فلت مث مكاح
 مل نأ لوقت ام تلقو ءامرغلا نم نوضباقلا هضبق اميف اوصصاحت
 لاملا نم هدي يف لقثو ءيشلا هيلع مظعو اذه يق لوخد ثراولل نكي
 ىلع . هنم هصالخ فيكو كلذب لمعي فيك كلذ ريغو بتكو فيس
 نأ ثراولل سيلف هديري نأ ىسعو هلام طيحي هنأ هنيد نم كل تفصوام

 مهقوقح ىلإ قوقحلا لها غولب دعب الإ هسفنل لاملا نم ائيش كلمتي
 ىصو مث هل نكي مل اذإ هل ظفحلا هجو ىلع لاملا نم ائيش زاح نإف
 نأ ىلإ هظفحيل هزاحف مهقوقح قوقحلا باحصأ ىلإ لصو الو هب موقي
 ىلع زوحلا كلذ هل زاج اهعفديق مهقوقح ىلإ قوقحلا باحصأ لصي
 تلق . هجولا اذه ىف هيلع نامض الف لاملا فلت نإف ليبسلا اذه
 هوذخاو ضعب ركناو نيدلاب ضعب رقاف ةعامج ةثرولا ناك نأ لوقتام
 ىلع مهل الو هل لضف لاملا يف سيل نأ ملعي وهو كلذ همزليا ةمساقملاب
 ىتح ةثرولا عيمج عم نيدلا حصي مل اذإف هلعفي نأ ىرت يذلا ام هملع
 نيدلاب ةجحلا هيلع مقت مل نم ةجح تناك ةجحلا كلذب مهيلع موقي
 هقح هيلإ راص اذإف لاملا همساقي نأ هيلعو نيدلاب رقأ نم ىلع ةمئاق
 ءامرغلا عيمج ىلع غلب ام ثيح كلاهلا نيد يف هذفنا لاملا نم
 ءىش هلام نم هل ىقب نإف نيدلا هل اكلهتسم لاملا ناك نأ صصحلاب
 نم هلام ردقب نيدلا نم هيلع امنإو مرغ هيلع سيلف صقن نإو هل ناك
 لهأ ضعب هيلع عفر نأ لوقت ام تلقو . باوصلاب ملعأ هللاو ثاريملا
 اذإف انيد مهريغل هيبا يلع يذلا مهقحب مهل رقاف بلط وأ قوقحلا

 نويد ءافو نع صقن وأ ءيش نيرخالل قبي مل ةمات مهقوقح مهاضق
 مهساقي ال نأ لهو كل تفصوام ىلع لعقي نأ فيك هل تلق نيرخالا
 نويدلا نأ ينعت تنك نأ كلذ يف باوجلا ىضم دقق لاملاو مهعديو

 مهقوقح تحص امنإ مهضعب ناك نإف ةثرولا دحا رارقاب تحص امنإ
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 سأر يف ناك ةنيبلاب هقح حص نمف ةثرولا دحا رارقاب مهضعبو ةنيبلاب

 رقأ نمل هتصح يف رقملا ىلع لاملا نم ءيش يقب نإف ةلمجلا نم لاملا
 هتمساقم هبلع بجيو ىلوألا ةلاسملا يف كل 7 ام بسح ىلع هل

 الام عيبي نأ دارأ نأ لوقت ام تلقو مهيلع قدصي ال هنأل هئاكرشل

 نأ هل زوجي له بايغألاو ىماتيلا مهيف ةكرش يهو ليبس نم كلاهلل
 نم دحأل هضرعي وأ ةقث ريغ وأ ناك هقت اهيف هئاكرش ضعبل هعيبي
 زوجي لاملا اذه ناك اذإف تاقث ءاكرش ريغ وأ ءاكرش نيدلا باحصأ

 نم لاق دقف ماتيا ءاكرش هيف هلو اهعيب زوجي يتلا لاومألا نم هعيب
 ميتي كيرش هيف ناك اذإ عاشملا لاملا نم هتصح عيبي نأ هل سيل لاق
 ليبسلا هل لعجي ال هنأل بئاغلا وأ ميتيلا ىلع هنماي نم الا بئاغ وأ
 هنماي ال نمل هعيبل ررضلا هكيرش ىلع لخدي نأ هل سيلف هكيرش ىلع
 يتلا ةصحلا هذه ريغي اكيرش ناك يدنع ءاوسو هكيرش ةصح ىلع

 ةصح يفق هدارقنا يق هنأل كيرش ريغ روأ يرتشملا ينعأ اهيرتشي

 . باوصلاب ملعأ هللاو ءاكرشلا ريغ امهيلع هنم فاخي بئاغلاو . ميتيلا
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 نوثالتلاو يداحلا بابلا
 هتراو ضعب يطعب نأ ةترولاو ىلا بلط نمبيق

 يهو هتجوزو ركذ دلو ةثرولا نم هل ناكو توملا هرضح لجر يف
 يدلو لصا نأ بحا ينأ مهل لاقف ىصويل موق هرضح دقو يبصلا ما
 ىلع اثراو لعقتال هيلا اورضح يذلا موقلا هل لاقف يلام نم اذه

 نم هب دهشا ام يل ىمتا وأ لحلا يف "ةديلعجا هتجوزل لاقف ثراو

 كلذ دهشاف تدرأ امو تئشام كلام ىف لعفإ هل تلاقف ىتترول ىلام

 لخنو ضرا عطقب كلذ هدلول هرضح نم ةعامج يصوملا كلاهلا لجرلا
 لاق نالقو تلق هدلول هنم رارقاب كلذ دكاو هل اودكاو تلق هدلول لزانمو

 يبص كلذ هدلوو هيف تام يذلا هضرم يف كلذ ناكو ءافوب هل سيلو

 يتلا لخنلاو ضرألاو عطقلا كلت نم هتكيرت ةأرملا تبلط تام نأ املف

 ميتيلا يلو كلذ نع اهعن امو اهثاريم يبصلا اهدلول اهجوز اهب رقأ
 كلذ يل نكي مل تلاقف هلعفي تيضرو كلذ هل تنذا تنا اهل ا ولاقو

 تام نأ املف تعنتماف ليبس هيلع يل الو قح هلام يف تقولا

 يأر ىلإ اعيمج اولزنو هنم هتبلط هل ام نم يثاريم تققحتساو

 نم ةداهشلا تتبث اذإف كنفص يلعف . كلذ يف كدنع امق نبملسملا

 يلع تباث كلذف ءافوب هل سيلو هيلع قحب ءاضق وأ تباث رارقاب رقملا

 متي ال ناك نإو هتوم دعب وأ يصوملا ةايح يف متت مل وأ تمتا ةأرملا

 يف كلذب هل تنذأ دق تناكو كلذ يف اهمامتا نيملسملا لوق يف كلذ

 تنذأ اذإ ةعجر هيف اهل سيل هنأ كلذ يف ليق دقف اهيأر نع هلعفو هلام

 . كلمت ال اميق تنذأ اهنال ةعجرلا اهل ليقو هب هل
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 نوتالتلاو يناتلا بابلا
 اتيش هثراو ضعب ىطعأ نمك

 هناريم ريغ هلام نم

 نم ءيشب هينب نع ةثرولا عطقف امهريغ هثروو نانبا هل لجر نعو
 ريغ هينيال يقب ام لعج وأ يقب امي هينبال رقأو هنم امهتثاريم ريغ هلام

 هر مهل ىمسو مهن ؟اريم ريغ مهعطق ةثرولل اذه تيث له تلق امهت اريم

 امنإ ناك نإف مت مل وأ مهاضر مت نإو هب اوضري مل م أ كلذي اوضر

 الاو هلعقب كلذ متيال وأ وه هلعفب متي وأ اعيمج ةثرولا ىضرب الا متي

 كلذ هاطعا امنإ ناك اذإف هتوم دعب الو هتايح يف هتثرو عيمج مامتاب

 ةثرولا نم يضر نع الإ متي ال كلذف كلذب ايضارتو هنم هتاريم نم
 هيلع متي ال كلذكو لاملل مهنم قاقحتساو كلاهلا توم دعب نم مامتاو
 عيمج يضري كلذ ناك ولو كلاهلا توم دعب هنم مامتاب الا كلذ وه
 هتثرو هيتبل هب رقأام امإو عفني ملو كلذ رضي مل كلاهلا توم لبق ةثرولا
 رارقالاف ارارقا هي مهل رقا امنإو ائيش هنم ن نثتسي مل اذإف هلام نم

 مكحلا يف اذهو رشو ريخ نم هسفن ىلع بستكا امب ىلوا وهو تباث
 . كلذ فالخ مهاوملعي نأ
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 نوثالثلاو تلاثلا بابلا
 لمع نم تيملا نع يحلا لمعي اميق

 كلذ هبشأ امو ةقدص

 رما هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ليقو رقعج نبا عماج نمو
 مهضعب لاقو طئاحب اهنع قدصتف همأ نع قدصتي نأ ةدابع نب دعس
 نأ ءاهقفلا فلتخي ملو خب خب لاق تيملا نع يحلا ةقدص سوواطل تلق

 هنع قدصمللو 0 ةزئاج ىحلا نع ىحلا ةقدصو تيملا نع ىحلا ةقدص

 لثم تيملا نع ىحلا لمعي امع كلذ دعب اوفلتخاو . هللا ءاش نإ رجا
 تيم نع زوجي ال كلذ نأ ءاهقفلا رثكأ لاقف فاوطلاو ةالصلاو مايصلا

 فط مق هل ىلوملو هل نبال لوقي ناك هنأ ءاطع نع يورو يح نع الو

 رمأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو زئاج تيملا نع جحلاو س ينع
 . مايص اهيلعو تيفوت دقو اهتخأ نع موصت نأ ةأرما
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 نونالتلاو عبارلا بابلا
 يكو حص مت ضرملا يك 7 اذإ ضيرملا يك
 اهيف ضقنتنت يتلا ةلاحلا يفو عجر مت رفسلا

 كلذ هبشأ ام 9 ةحصلا دعب ةصولا

 تضقتنا حص مث هضرم يف يصوا نمو رفعج نبا عماج نمو
 كلذ يق عجري مل اذإ هتباث ةبصولا ليق دقو ديعس وبأ لاق ةيصولا كلت

 اذه نموأ ةضرملا هذه نم توم ثدح ىب ثدح نأ لوقي نأ الإ

 يف ةعجرلا هل ناك هضرملا كلت نم تمي مل مث كلذ لاق اذإف ضرملا
 دنع ىصوا اذإ كلذكو باتكلا نمو . ضرملا كلذ نم حص اذإ كلذ
 وبأ لاق . ضيرملا لثم نأ هل ليقف عجر مث هرفسي نأ دارأ هل رفس
 ثدح نأ لوقي نأ الإ هتعجرب رفاسملا ةيصو ضقنت ال ليق دقو ديعس
 ضيرملا ةيصو ضقنتنت : لاق نم لاقو اذه يرفس يف توم ثدح يب
 هلك اذه يف لوقي نإ الإ عجر اذإ رفاسملا ةيصو ضقتنت الو حص اذإ
 تمي مل ن ن أ هن اف اذه يرفس و ] ذ ده يضرم نم تم ن ] ةيصول أ دنع

 كلتف هتحص يف ىصوا نمو باتكلا نمو . ةعجرلا هل ناك كلذ نم

 ىتح حص مث رفس وأ اهدعب ضرم ولو اهنع عجري مل اذإ ةتباث
 . ًاهضقني

 نم حص مت رفس دنع و ضرم يف ىصو نمو : ةلاسم

 هي ث ثدح ن ] هرفس ه هجو يف هتصو يف ل اق ن ] ل اق نم ل اقو قوقحل ١

 عجري ىتح هتباث ةيصولاق الإو كلذ ددحو اذه يرقس نم توم ثدح

 ضرملا نأ ديعس يبأ نع : لاق نم لاقو ضرملاك سيل اذه نأل اهنع

 . هظم وه سيل لوقلا ضعب يفو لوقلا ضعب يف رفسلا لثم

 حص مث دعي نم ضرم من هتحص يف يصوأ نمو : ةلأسم

 ىتح ةحصلا لا يف تناك اذإا هتياث ةيصولا كلتف دعب نم تام مث اضيأ

 ةحصل اي ضقنت د ال ضيرمل ١ ةيصو ن ں ] ليق دقو هريغ ل اق . اهنع عجري
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 وأ تييح لاق نأ لاق نم لاقو اذه يضرم نم تم نأ لوقي نأ الإ
 . ةحصلا ةصقنت ةصقنت الو زئاج كلذق ينيصو تم

 جرخو ءيرب مث هضرم يف ىصوإو رقأ اذإ ضيرملا نأ : ةلاسم
 تبثو هتيصو تضقتنا هكسمي كسمم الب أضوتي جرخ وأ هتيب نم
 رمأ ناك نإف ىلوالا هتيصو ددجف ءيرب نأ دعب ضرم نإف . هرارقا
 هتيصو تتبث اهددحف ةحص وأ ضرم يف تأرقف ترضحاف ةيصولاب
 رقي ملو ةيصولا ديدجتب دهشا ةيناث ضرم امل نكي نإو هللا ءاش نأ
 امك اهتبتك ملعأ هللاو انظفح اذكه هيلع أرقت ىتح هتيصو تبثت مل هيلع
 . اهتدجو

 انيد هنع يضقي نأ ىلع لجر ىلإ ىصوأ نم نعو : ةلاسم
 يصوي عجري ملو ضرم عجر مت ضرملا كلذ نم حص مث هيلع سانلل
 تضقتنا دقف هضرم نم ضيرملا حص اذإف تفصو ام ىلعف اهب
 نم ةيصو ضقتنت كلذكو 0 ربلا باوبا نم اهب ىصوا يتلا هاياصو
 هب رقأامو كلذ دعب هل ةلاكولاو ةيصولا هل ددجي ىتح هلكوو هيلإ ىصوا
 اذإو ى تام وأ هضرم نم ءيرب هيلع تباث وهف سانلا قوقح نم
 . هناسلب اهضقني نأ الإ ضقنت الو هتباث ةيصولاف هتحص يف ىصوا
 هتحص يف هلكو نمو هتباث هتيصوف هتحص يق هيلا ىصوا نم كلذكو

 نمو ه هتايح يف هلكو دق لوقي نأ الإ ةضقتنم ةلاكولاف هضرم يف وأ

 تضقتنا اذكه لقي مل اذ اذإف هتيصو ذافناو هنيد ءاضق يفق هتوم دعب

 .ك اذإا توملا دعب نم ضقتنت الف ةيصولا امإو توملا دعب نم ةلاكولا

 نم لقي ملو هتباث ةيصولاف نالف ىلإ يصروا زاق وأ هيصو نالف لاق
 ذقني ليكولاو هتوم دعب نم الإ ائيش ذفني ال يصولا نآ الإ هتوم دعب
 . هتوم دعب نم كلذ هل لعجي ىتح هتافو دعب نم ائيش ذقني الو هتايح يف

 ثكمق اهريغي ملو اهكرتف حص مث ةيصوب ىصو ا نمو : ةلأسم

 . اهريغي مل اذإ ةزئاج اهنإف هتيصو ريغي ملو تام مث انيح كلذ دعب

 مث هد اهشل اي حصنو اد اصوب يصوي ضيرمل ١ نع هتلآاسو : ةلأسم
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 ةيناث ضرم مث كلذ هضرم نم يفوع هنا ثراولا لاقف ىصوملا تام

 هل تلق هاوعد ىلع كلذ حصي نأ الإ ال لاق كلذ هنم لبقي له تامو
 لاق نيمي همزلي له هل ىصوملا نيمي دارأو ةنيب هدنع نكي مل نإف
 هذهب هيف ىصوا ي ذلا هضرم يف يف وع اذه انالق نأ ملعيام فلحي

 رضحا نأ لاق نيبرقألل وأ ءارقفلل ةيصولا تناك نإف تلق ةيصولا

 . ناميأ مهيلع نكي ملو تذفن الإو ةيصولا تلطب هاوعد ىلع ةنيب ثراولا

 يصوأف ضرم لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 ملو تامو ضرمف عجر مث حصو هضرم نم ءيرب هنا مث اياصوب
 اهددج الو اهضقنال اهلاحب ىلوالا هتيصوو رخآلا هضرم ىف صوي

 يف تناك هتيصو نم ناكام ضقنت ةحصلا نإف تفصوام يلعف
 . ةمات اهنإف لاملا سأر نم يتلا قوقحلا نم ناك ام الإ ضرملا

 مث شاعف حص مث هضرم يف ىصوا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 تناك اذإ معن لاق ىلوالا هتيصو زوجت له هيصو ثدحي ملف تام

 نحن هللادبع وبأ لاق الدع ناك اذإ تزاجو اهب ذخا ةبوتكم هظوقحم

 نم ناكام الا هتيصو تضقنتنا دقف كلذ هضرم نم حص اذإ لوقن
 . نويدلا

 ملو تومي عجري مث رقس يف جرخيو يصوي نم نعو : ةلاسم
 يف ام اف . عجري ىتح ضقتنت م أ ةمات نوكت ١ اهريغ ةبصو ثدحي

 انسفنا يف نإو كلذ لثم اندنع رفسلاو تخسقنا حص اذإ هنإف ضرملا

 يرفس يف تم ن ] هتىصو يف ل اقو ىصو ا اذ ا رثؤم ا وي ] ل اق ائيشل

 ىرفس نم تم نأ لقي ملو ىصوا اذإو ةيصولا تضقتنا عجر مت اذه

 . لقي ملو اذه يضرم نم تم نأ لاق

 نوكتا صوي ملف حص مت ىصوأف ضرم لجر نعو : ةلأسم [
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 ددحي نأ الإ ضرملا دعب نم حص اذإ ةمات اهنأ لاق ادحا نأ ملعأ الو

 هريغ وأ اذه يضرم نم تم نأ يتيصو اهيق لوقيو

 يصويف ضرمي لجرلا يف يلع نب ىسوم نع ظفح : ةلأسم

 اذه ىف دردعس يب ] ع هريع ل اق هنيصو تضقتنا دقق . حصي مت

 ن ] ددعمس يب أ نع لدقو اهضقني ن ن ] ىلوال ا هتيصو ضقتنت ةتنت الق ةيصول ١

 نم ل اقو لوال ١ خسني رخآل او ضقتنت ضعي ل اق هيق فلتخي اميق كلذ

 . رخآلا تيثبو لوالا ضقتني ال : . لاق

 نأ عجر مث هرقس ىلإ هجورخ دنع ىصوأ نميف لاقو : ةلأسم
 ضياق نميف كلذكو ةحصلا ةيصو اهنال لوقلا رثكأ يف ةتباث هتيصو
 ىف ىصوا لجر نعو لوقلا رثكأ ىف هعفشلا هيف نأ ةدايزو لامي الام

 الإ بهذيو ءيجيو هسفن جرخيو هسفن لخدي نأ الإ هضرم نم ةقافا
 هللا ءاشام كلذ دعب شاع مث ةلعلا ملأ نم فعضلا هيف دعب هنأ
 ايصو هل لعجو ةيصوب ىصوأ ناك دقو تام مث ضرم مث احيحص
 ةمات ىلوألا هتيصو ىتا ء ءيشب رخآلا هضرم يف صوي ملو كلذ يف

 هوجولا نم هجوب ةيصولا هته متت لهو تلق ةيناث ةيصوب اهبقعي ملام
 امنإو تلاز دق ةلعلا تناك اذإ ات ةنصولا هذه معنق ةفصلا هذه نع

 اهلمحي ةفوخم ريغ ةلع يهو اهلاحب ةلعلا تناك نإو اهملأو اهفعض يقب
 ةلبقتسم ةثداح ةلع تناك نإف همات اضيا كلذك ىهف بهذيو ءىجيق

 توملا اهنم فاخي ةلعلا كلت نأ فراعتلا نمو دهجلاب اهلمحيال ةفوخم
 يف هتيصو ضقتنتو هتيطع زوجي ال يذلا ضرملا دح اذه نأ ليق دقف
 ةلع يف شارفلا اخا نوكي ىتح لاق نم لاقو حص اذإ ضرملا اذه
 وأ ايحي ارضتحم نوكي ىتح لاق نم لاقو هيلع لمحي ردقي ال ةفوخم
 ةيصولا هيف ضقتنتو ةيطعلا هيف زوجتال ىذلا ضرملا رما اذهف تومي

 ةرطعلا هيق زوجت ال ىذلا ضيرملا رخآ اذهو دارأ هلعل هريغ لاق
 ناك اذإ ينبجعيو باتكلا ىلإ (عجر) ملعأ هللاو ةيصولا هيف ضقتنتو
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 الوت هيلع فاخيو هل ىجريو هيناعمل بهذيو ءيجيو هسفن لمحي ضيرملا
 نم فراعتلا يف ةايحلا نم ساي الاو هقفشلا دح يف رصي ملو ةلعلا

 يف هتيصو ضاقتنا يف ضرملا ماكحا هقحلي ال اذه نوكي وأ ةلعلا كلت
 كلت نم سايألا دح ىف ةفوخم ةلعلا هذه تناك اذإ امإو ةلعلا هذه

 ضيرملا دح وه هذه نوكي نأ ةلعلا كلت ثودح نم هيلع ةفشلاو ةلعلا
 نم اذه هبشا امو ةيطعلا هيف زوجت الو ةيصولا هيف ضقتنت يذلا
 يفخي نأ داكي الو هيناعم ضعبل هسفن لقتني ناك ولو اهريغو عويبلا
 . هللا ءاش ام الا هرصبي نم ىلع الو ضيرملا ىلع لاحلا اذه

 الو تومل أ دنع كرت ال هنأ ملع أو رفعج ني | عم اج نمو : ةلسم

 هبل | ج اتحي ذ هضرم يف ضيرمل ١ عيبي ن أ ال ا ء ارش الو عيب الو ةرطع

 يف نوكي يذلاو برحلا يف نوكي يذلا كل ذكو هلايع ةنؤمو هتنؤم نم
 ءالؤه لكف داليمل دنع لم احل او ف ذاخي يذل ١ بخل ١ مهل ضرعيو رحريل ١

 موذجمل ا ال ا هنم مهل دي ال امل نوملسم [ هز اجأ ا اميق ال ا مهعيب درب

 مهل زئ اج ء الوهف به ذبو ء يجي ي ذل ا ضيرمل او لولسم و جولغمل او

 ٥ ةايح يف هيق رذعال كلذ نإاف ث ثر اول ا ةراضم الي مهل اوم ا يف اولعفام

 نوكي ي ذلا ضيرمل ا دح ن ] ملعل ا لهأ ١ ضعي ل اقو هربع نمو . توم الو

 يف ضيرمل ١ مكح همكح نوكبو كلذ نم ءيش هل نوكي الو ةبصرول ا هل

 صوي مل ضرملا كلذ الول ضرم لك كلذف كلذ وحنو اياطعلاو اياصولا
 ةغدل نم ضرمل ا لجأ نم اذه وحنو أرب و لحأو ىطع و ىصو ا امن او

 برضوا هيف تجرخ ةحراج وأ ضارمالا نم هريغ مأ ماسرب وأ
 رح ا عضوم يف كل ذكو ىصوي هلج ا نم نوكي امم اذه وحن وأ برض

 ضيرمل ا مكح همكحف هسقن ىلع هفوخو ىصو ا هر اضتحا ةرضتحل ا

 ام ارضتحم نوكي كلذ يف ضيرملا دح ن أ لاق نم لاقو هريغ نمو
 ىف اياصولا امنإو توملا دعب ةزئاجف ةيصولا امأو تومي امأو ايحي
 رارقالاو قوقحلاو نيدلا دعب لاملا ث

 ضرملا ىف هقتع ىف فلتخا مث هدبع قتعا يذلا امأو : ةلاسم
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 يف ناك هنأ ملعي ىتح ةحصلا يف هنأ مكحلاف ةحصلا يف وأ ناك

 مث اضيرم ناك هنأ حص نأو ماكحالا ضراعم ضرملا نال ضرملا
 ضرملا يف وهف هضرم نم حص نأ دعي ناك نأ قتعلا يق فلتخا

 هي ضقتني امم ناكا هضرم يف فلتخا اذإو ةحصلا يف هنأ ملعي ىتح

 تحص اذإ اياصولاو قتعلا توبث ىلع ةيراج ماكحالاف ال ما اياصولا
 مهفاف هلعف يذلا كلذ هيف هنم زوجي ال ضرم يف ناك هنأ ملعي ىتح

 لاقف فالتخاب ةيصولا الإ هنم زوجيال يذلا ضرملا يف ليق دقو . كلذ

 قتعاو ىصوا كلذ لجأ نمو توملا هبلع فاخي ضرم لك هنأ لاق نم

 اهعفربو هيف هسفن لمحي ال اضرم اضيرم نوكي ىتح لاق نم لاقو
 نوكي ىتح لاق نم لاقو ةالصلاو ءوضولاو طئاغلا نم هيناعم
 اذإو لوصاو يناعم هل كلذ لكو تومي امأو ايحي امأ توملل ارضتحم

 لوق يف ضرملا كلذ يف قتعلاق هوجولا دحأب ضرملا ماكحا تبث
 . ثلثلا لدعت ال اياصولا ةلزنمب ثلثلا نم انباحصأ

 نإف هل تلق نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ": ةلأسم
 فيضملا لاق تباث كلت يتلع يف تيصوا تنك يتلا يتيصو لوقي ناك
 لاق ال مأ اذه هلوقب عفتني ىصو ريغ ىلع تام مث يتيصو ينعي هنظا
 ضرم يف هب تيصوا تنك يذلا يتيصو تممت دق لوقي نأ الإ ال
 كلوق نم وه ام تبات هظفلي ملعأ أ هللاو هضقنا الو ىتحص يف هتيئو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر)
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 نونالتلاو سم اخلا بابلا
 ةيصولا نع عوجرلا يك

 نأ هب رما مث بوثب لجرل لجر ىصو اذإو رفعج نب عماج نمو
 وهف غبصق هب رمأ نأو عوجرب كلذ سيل ليقف أفري وأ لسغي وأ بدهي
 كلذ نوكي نأ الإ بوثلا يف ادئاز غبصلا ناك اذإ هيف هنم عوجر
 . عوجرب نوكي الف بوثلا صقني

 نبقصت عطقق هي رم ا مت بوثب هل ىصو ا اذ او هنمو : ةلأسم

 اذه نأل هب هل ىصوا ىذلل ىقابلا فصنلا اذه نإف هفصن بهذاف

 . ةدايزب سيلو صقن

 نم رخآ لجرل ىصوا مث هلام ثلثب لجرل ىصوا اذإو : ةلاسم
 امهنم دحاو لكل برضي ةتالث ىلع امهنيب فصنلاف ثلثلا فصني دغلا

 اذإ اذه فصنلاب فصنلا بحاصو ثلاب ثلثلا بحاص هتيصوب
 يذلل ناكو نسحلا يبأ عماج يفو رخآلا ثلثلا فصنب هل ىصوا

 اذإ امإو مهعس فصنلاب هل ىصوا يذللو نامهس ثقلاب هل ىصوأ
 نأ هل زئاج كلذف رخآل هب ىصوا ناك يذلا ثلثلا اذه فصنب ىصوا
 اذهو ناقفصن امهنيب ثلثلاو اهيف عجريو صقتنيو ةتيصو يق ديزي
 نسحلا يبأ عم اج يفو . رخآل ا ثظلا فصنب لوالا ىلع هنم عوجر

 اذه يف اضيأ ليق دقو لاق هريغ نمو ثلثلا فصنب عجر يذلل ناكو
 . ةعبراب امهنيب هنأ ليقو نيفصن امهنيب هنأ ليقو ةتالثب امهنيب هنأ عوجر

 اصيمق هعطق مث بوثب لجرل ىصوا اذإ باتكلا نمو : ةلاسم
 نم كوكمب هل ىصوا ول كلذكو . هل ىصوملل ءيش الو عوجر اذهف
 نسحلا يبأ عماج يقو . كلذ يف رظناو زبخو نحطي نأ هب رمأف بح
 هنأ اذه يف نسحلا ويأ لاق هريغ نمو . عوجر وهو كالهتسا كلذق

 رما مث نيحطب هل ىصواو نحطف هب رما مث بحب هل ىصو اذإ عوجر

 . ةيصولا يف عوجر كلذف زبخق هب
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 ىصوملا ىصوأ اذإ نسحلا وبأ لاق عماجلا ريغ نمو : ةلسم

 هل ىصوملل ناك ثلثلا اذه فصنب رخآل ىصوأ مث هلام ثلثب لجرل

 كرشأ هنأل هفصن يقابلا فصنلاب هل ناكو الماك ثلا فصن ثب
 ىف عوجرل ا نأ نسحل ا ويأ لاق هريغ نع راثالا يف كلذكو فصنلا يف

 اهيف هنم عوجر وهف اهيف ديزي امم اهيف يصولملا ثدحا ام ةيصولا
 معن لاق اعوجر نوكي اذهف هيلاع وأ هلخاد نم جسي تيبلا لثم هل تلق
 نوكيأ هلص هيلع تبكرف هب رما مث هب رما مث تيبب هل ىصوا ول كلذكو

 اهب رما مث ةلخنب هل ىصوا ول كلذكو هل تلق معن لاق اعوجر اذه
 اهي رمأ ول أ كلذكو تلق اعوجر اذه ري ملف اعوجر اذه نوكيا تطرشف

 . معن لاق اعوجر اذه نوكيأ ا تتينق

 ر ١ لي لجرل ىصو ١ لجر نع هتلأسو ير اوحل ١ يب ا نع : ةلأسم

 معت ل اق ةصرول ١ يف اعوجر كلذ ن اكأ تصصجق اهي رم ا من

 تعطقق هي رم ا من بوتب لجرل ىصوأ لجر نع هتلأسو : ةلسم

 بدهف هب رما ناك هل تلق معن لاق ةيصولا يف اعوجر اذه ناكأ هيده

 يف اعوجر هتروصق الو هتي ا ده ال ل اق ةنصول ١ يف اعوجر اذه ن اكأ ١

 تعطقق اهي رم | مت ةلخنب لجرل ىصو ١ لجر نع هتلأسو . ةبصرول ١

 لجرل ىصوا لجر نع هتلاسو معن لاق ةيسصولا ىف اعوجو كلذ ناكأ
 هتلاسو معن لاق ةبنصرلا ىف اعوجر كلذ ناك تحيذق اهي رمأف ةاشيب

 يف اعوجر كلذ ناك د ارأ ام اهنم ذخأف مهاردب لجرل ىصوا لجر نع
 هنم اعوجر كلذ ناك فلتأو اهنم ذخأ ام هريغ لاق . ال لاق ةيصولا
 . هل ىصوملل وهف ىقب امو

 ام اهنم ريغي نأ ىونو ةيصوب ىصوأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 نأ هلف توم ةيصو تناك نأ لاق ريغي نأ هلآ هي حصقي مل مث ءاش

 . توملا لبق ءاشام اهنم ريغي

 لجرل ىصو ١ لجر نعو هللا همحر ةبو اعم يب ا نعو : ةلأسم
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 ةيصولا نم هل ىصوملل ىرنال اناف اهمدهف اهب ىصوا امدعب مث رادب
 هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ةيصولا نع اعوجر اذه نأ ىرنو ائيش
 اهفصن مدهب رمأ ول كلذكو هنمو ةدايزب سيلو ناصقن هنال عوجرب سيل
 نأ هيف فلتخا دق كلذكو اعوجر كلذ انيأر مدهق اهنم ءزج وا اهثمت وا

 لاقو عوجر لاق نم لاقف اهجراخ وأ اهلخاد نم اهجس وأ اهصصج
 مث هنيعب فورعم دبعب هل ىصوا ول كلذكو هنمو . عوجرب سيل لاق نم
 دبعب هل ىصوا ول كلذكو ةيصولا نع اعوجر هتم اذه انيأر هقتعا
 قتعيو ةيصولا نع هنم اعوجر اذه انيأر دبعلاب لثم مث هنيعب فورعم
 معن لاق هريغ نمو . هب لثمملا ديسلا لام سأر نم دبعلا جرخيو دبعلا
 ةفورعم ضرأب هل ىصوا ول كلذكو هنمو هلام ثلت نم جرخي ليق دقو
 كلذكو هريغ لاق ةيصولا نع اعوجر اذه انيأر تينبف اهب رما مث اهنيعب
 اعوجر اذه انيأر اهلسف ول كلذكو هللا همحر يراوحلا يبأ نع دجوي
 هللا همحر يراوحلا يبأ نع دجوي كلذك لاق هريغ نمو 0 ةيصولا يق
 يف اعوجر اذه انيأر اصيمق ةعطق مث بوثب هل ىصوا ولو كلذك لاق
 هل ىصوأ ناق رباج يبأ نع دجوي كلذكو معن لاق هريغ نمو 0 ةيصولا

 اذه رن ملو هتيات هل ةيصولا نأ انيأر بدهف هب رما مث بدهي مل بوثب

 رباج يبأ نع دجوي كلذكو معن لاق هريغ نمو 0 ةيصولا نع اعوجر
 اذه رن مل هبده عطقف ايدهم بوتلا ناك ول كلذكو هنعو يراوحلا يبأو

 كلذ نآ يراوحلا يبأ نع دجوي لاق هريغ نمو ةيصولا يف اعوجر هنم

 اهصصج رادب هل ىصوا ول كلذكو هريغ نمو ةيصولا يف عوجر هنم
 كلذ نأ ليق دقو لاق هريغ نمو ةيصولا يف هنم اعوجر هنم اذه رن مل
 مث ةفورعم اهنيعب مهرادب هل ىصواول كلذكو هنعو ةيصولا يف عوجر
 اذه رن ملو مهاردلا نم ىقبام هل ىصوملل انيأر اهفصن اهنم ذخأ
 كلذ نأ يراوحلا يبا نع دجوي دقو لاق هريغ نمو ةيصولا نع اعوجر

 طيخق هب رما مث طخي مل صيمقب هل يصوأ ول كلذكو عوجرب سيل
 ةيصولا نع اموجر هنم اذه رن ملو هل ىصوملل صيمقلا نأ انيأر
 نع اعوجر هنم اذه رن مل هلسغ مث ىجوس بوثب ىصوا ول كلذكو

 يراوحلا يبأو رباج يبأ نع دجوي كلذكو معن لاق هريغ نمو ةيصولا
 نع هنم اعوجر اذه ىرن انإف هغبصق ضيبا بوثب هل ىصوا نأو
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 ادئاز غبصلا ناك نأ رباج يبأ نع دجوي دقو لاق هريغ نمو ةيصولا
 نمو ةيصولا نع هنم اعوجر نكي مل بوثلا صقني ناك نإف بوثلا يف
 اك نإف بوثلا يف دئاز غبصلا نأ رباج يبأ نع دجوي دقو لاق هريغ
 اذه اند أر هجسنف لزغب ىصو ١ ولو هنعو اعوجر نكي مل ! بوثل ١ صقني

 تحي ذف اهي رم أ مث ٥ ةاشي ىصو | ول كل ذكو ةيصرول ١ نع اعوجر هنم

 . ةبصرولا نع اعوجر هنم اذه انيأر

 اذه اني أر هخبطف محلب هل ىصوأ ول كلذك هريغ نمو :ة ةلأسم

 اعوجر ١ ذه رن مل هكالقف محلب هل ىصو ١ ن او ةبنصول ١ نع اعوجر هنم

 . ةيصولا نع هنم

 هعطق مث بوثب لجرل ىصوا لجر نع لئسو هريغ نمو : ةلأسم
 اهنم لمعف ةديدحب وأ هجسنف لزغب وأ هل زغف نطقب وأ اصيمق هطاخو
 اهانبف ءانب اهيف سيل رادب وأ امتاخ اهنم غاصف ةضغب وأ افيسو ءانا
 يذلا ءيشلا كلذ ريغ هنأ لبق نم ةيصولا يف عوجر هلك اذه نإف
 هذه لثم ىلع هريغ مث هب ىصوأ ام لك كلذكو هلاح نع هب ىصوا
 اذه لثم يف اذه ريغ يل نيبي الو يدنع اذكه ديعس وبأ لاق ةفصلا
 سيلف اهمده وأ اهصصج مث رادب وأ هلسغ مث بوتب هل ىصوا اذإو
 لاق اهلاح نع رادلا ريغي مل هنأ لبق نم ةيصولا يف عوجرب اذه
 نيبي الف بوثلا امنإف لوقلا ضعب يف اذه جرخي هنأ يعم ديعس وبأ

 اهمده يف نأ بسحاف رادلا امإو هلوسغ يف فالتخا هيف يل
 نوكي نأ لوقلا ضعب يف نأ بسحأو افالتخا ىصوملا نم اهصصجو
 بسحأو اعوجر ناصقنلا نوكي الو اعوجر اهيف ةدايزلاو صيصجتلا
 اذه لثم يف اعوجر ةدايزلا نوكت الو اعوجر ناصقنلا نوكي ليق هنأ
 اذإ هنأ وجراو بارخ دعب ةرامع ىنعم ىلإ اهيف هتدايزب اهلوحي ملام

 ولو هنمو ليق ام ضعب يف اعوجر كلذ ناك ةبيرخ تناكو اهرمع
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 مث هارتشا مت هعاب مت بوتب وأ دبعب ىص وأ لجر نعو : ةلاسم
 هل وهو تام هنأ ليق نم ثقلا نم ةزئاج ةيصولا لاق هدنع وهو تام

 عجر مث هبهو ول كلذكو هنمو هعاب اذإ عوجر هنأ ليق دقو معن هريغ لاق
 هلام ث هل تلعج لام هل سيلو هلام ثلثب هل ىصوأ ول هنأ ىرت الا هيف
 ذئموي هب ىصوا يذلا لاملا يف نكي ملو تومي موي بستكا يذلا يذلا
 هثلث نم هل زئاج وهف ةيمصو وآ ثاريم وأ ةبهب دبعلا هيلإ عجر ول كلذكو
 دعب هيلإ راص نأ دعب هب ىصوي عجري مل نإف عوجر عيبلا هريغ لاق

 يف عوجر هعيب نال ةلطاب ىلوالا ةيصولاو عوجر كلذف ةبهلاو عيبلا
 عوجر هعيب نال ىلوالا ةيصولا يف عوجر كلذف [ةخسن يفو] ةيصولا
 ةيصولا موي هلام ثلث هل نوكي امنإ ليق دق ديعس وبأ لاق ةيصولا نع
 هل نكي مل لام هل نكي مل نإو ءيش كلذ دعب دافتسا اميف هل سيلو
 يف ىصوملا نم ةيصولا يف فلتخي هنأل لوقلا اذه ىنعم ىلع ةيصو
 ضعي يفو ىصوي موي اهمكح ةيصولا نأ لوقلا ضعب ضعب يفق اذه لثم

 وأ بوثب ىصوا لجر نعو هللا همحر ةيواعم يبأ نعو تومي موي لوقلا
 هل ىصوملل ءيشال لاق هدنع وهو تام مث هارتشا مث هعاب مث دبعب
 وأ ةبه وأ ثاريمب دبعلا هيلإ عجر نأ كلذكو هعاب اذإ هنم عوجر كلذو

 . ةيصولا دعب ةلازا دق ذإ هل ىصوملل ءيش الف ةيصو

 لجرل ىصوأف عجر مث دبعب لجرل ىصوا لجر نعو : ةلاسم

 ريصيف هيف ناكيرش رخآلل فصنلاو لوئلل فصنلا لاق هفصنب رخآ
 عبر دبعلا فصنب هل ىصومللو دبعلا عابرا ةثالث دبعلاب هل ىصوملل
 ظقحو نسحلا يبأ نع كلذ وحن دجود كلذكو معن لاق هريغ نمو ديعلا

 فصنت فصنلاب هل ىصوملل نوكي هنأ لاق نم لاقو هنع ظفح نم كلذ

 هتيصو يف صقنيو ديزي هل هنال ةيصولا نع هنم عوجر كلذو دبعلا
 لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو . هريغو رباج يبأ نع كلذ وحن دجويو
 نوكيف مهس هقصنب هل ىصومللو نيمهس دبعلاب هل ىصوملل برضي
 نع كلذ دجويو ثظلا فصنلا بحاصل نوكيو ناثلا لكلا بحاصل
 كلذ هلامب رخآ لجرل ىصوأ مث هلامب هل ىصوا ول كلذكو رثؤملا يبآ
 رخآلل نوكي : لاق نم لاقو نافصن امهل نوكي لاق نم لاقق هنيعب
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 امهنيب نوكي لاق نم لاقو ةيصولا يف هنم اعوجر كلذ نوكيو امهنم
 كلذ هلام فصنب رخآ لجرل ىصوا مث هلامب هل ىصوا نإف نافصتن
 اذإ ضئارفلا هجو ىلع هلعجي هنال هنلث هل نوكي لاق نم لاقو هنيعب
 ال امهنم لوألل فصنلا نوكي هعبر هل نوكي لاق نم لاقو تلاع
 ةثالث كلذ نوكيف نافصن امهنيب رخآلا فصنلاو هيق رخآلا هكراشي

 لاملاو نيعملا دبعلا يف يرجي ىنعملا اذه ىلعو رخآلل عبرو لوألل عابرا
 هلام فصنب لجرل ىصوا امنإو نيعملا ريغ يف امإو كلذ وحنو بوثلاو
 لجرل ىصواو هلام فصنب لجرل ىصوأو هلام ب لجرل ىصوأو
 هلام ث نم رثكأ يف يصوملل ةيصو ال هنأ لاق نم لاقف هلام ثب
 ثلا يف مهلك نوكيف تبثي نوكي نأ الإ كلذ عفني ال هنأ انملع دقو
 نيثظلا بحاصو فصنلا بحاصو ثلثلا بحاص ةعبرا ىلع اعرش
 ىلع وهف عابرا ةثالثب وأ نيثقلاب هل ىصوا ول كلذكو لكلا بحاصو
 ضئارفلا لوع ليبس ىلع ءازجالاب مهنيب ثلثلا مسقي لاق نم لاقو اذه
 ىتح كلذ ىلعو ىري مث هنم مسقيف ثلتو فصن هل نوكي ءيش رظنيو
 هقح قح يذ لك ذخأي

 ةيصولا رمأ يف انفرع يذلاو نسحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 ءيشلا كلذب رخآل ىصوأ مث هلام نم ءيشب لجرل يصوملا ىصوا اذإ
 امهنم رخآلل هتيصو نأل امهنم رخآلل ةيصولا لاق نم لاقف هنيعب
 . نافصن امهنيب لاق نم لاقو امهنم ىلوالل هتيصو نع هنم عوجر
 اهب ىصواف داع مث ديزل ةيصوب ىصوا اذإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو

 ال هريغ لاق ةيصولا عبر ورمعلو ةيصولا عابرا ةثالث نوكي هنإف ورمعل
 . امهنيب افصن رخآلل اهنأ الإ يل نيبي

 دبعب لجرل ىصوا لجر نعو هللا همحر ةيواعم يبأ نع : ةلاسم
 سانلا نم فالتخا كلذ يف دبعلا كلذب رخآ لجرل ىصو مث فورعم

 رخآلل دبعلا نأ نم مهنمو ناقصن امهنيب دبعلا نأ ىري نم مهنم
 دبعلاب هتيصو نال انيلا بحا وهو ائيش هنم لوألل ىري الو امهنم
 هللا همحر باطخلا نب رمع نع كلذ عفري دقو ةيصولا نع هنم عوجر
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 نع دجويو فالتخاب كلذ يف ليق دقو معن لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو
 لهأ نم هريغ نمو ةيصولا نع عوجر هنأ رفعج نب دمحم رباج يبأ

 ىصوا متاخب لجرل ىصوا ول كلذكو هنعو نافصن امهنيب هنأ ملعلا
 وه كرتشيو لوالل متاخلا نأ لوقي نم سانلا نم نإف هصقب رخآل
 عوجر رخآلل ةيصولا نأ لوقي نم مهنمو نافصن صخغلا يف رخآلاو
 انيلا بحا لوألا لوقلاو لوألا نود رخآلل وهو لوالل ةيصولا نع هنم
 ةلخنلا لاق اهترمث دج مث ةرمثم ةلخنب لجرل ىصوا لجر نعو
 . ةلخنلا ةرمث ىف الإ ةيصولا نع اعوجر هنم اذه ىرن الو هل ىصوملل

 يف لاق لجر نع لئسو هللا همحر ةيواعم يبأ نع : ةلأسم
 وأ نالقل ليال هل ينم ةيصو نالفل نالف يمالغ هيف تام ىذلا هضرم

 يذل او باتكلا يق اياوج ةلأسملا هذهل دجن مل لاق هريغ نمو نالفل

 نوكت ةيصولا نأ لوقلا جراخم ضعب ىلعف فالتخا كلذ يفق انعم

 مث هلام ثلتب نالفل ىصوا اذإ هنأ لوقي نم لوق ىلع كلذو موقلل

 نيفصن امهنيب لاملا نوكيو اعيمج امهل ةيصولا نإ رخآل هب ىصوا
 رخآلا ةيصو اذه لطبأ دقف امهنم رخآلل نوكي هنأ لوقي نم لوق ىلعو
 تبثي ال لاق نم لاقو نيفصن امهنيب نوكي هنأ نالفل وأ نالف لبال هلوقب
 نوكي هنإف نالفل وأ نالفل يلام ثلث لاق اذإف ةيصو امهنم دحاول
 ثم لاق اذاف ةيصو امهنم دحاول تبثي ال لاق نم لاقو نيفصن امهنيب
 امهنم رخآلل ةيصولا نأ لوقي نم لوق ىلع نالفل ىصواو نالفل يلام
 عقو دقف نالقل وأ هلوقو امهنم رخآلل ةيصولا عقو دقف نالقل وأ هلوقو

 سيل لاق نم لاقو لوقلا ضعب ىلع امهنم عقي الف امهدحال ةيصولا
 ءيش رخآالو فصنلا لوألل نوكي نأ لوقلا لمتحيف ءيش اعيمج امهل
 دحاو لكل نيرخآالو فصنلا لوألل ةيصولا نوكي نآ لوقلا لمتحيو
 ءيش لوالل سيلو نيرخآلل ةيصولا نوكي نأ لمتحيو عبرلا امهنم
 نيرخآلل سيلو لوئال ةيصولا نوكت نأ لمتحيو نيفصن امهنيب نوكيو
 سيل نأ لمتحيو هنيعب ةعجر الو هيف هعم ءانثتسالا نيبي مل هنأل ءيش
 ىلع انعم اهلك ليواقالا هذه لمتحيف ءيش ةيصولا يف اعيمج مهل

 . قيقوتلا هللابو اهنالطبو ةيصولا توبث نم انفصو ام يناعم
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 كلذ دعب لاق مث لجرل هناتسب ةلغب لجرلا ىصوا اذإو : ةلسم
 يف عوجر وهفق رخآ نالفل هي تيص وأ هتلغب تيصو ١ ي ذلا ن اتسيل ١

 . ثظل ١ نم رخالل ةزئ اج ةيصول او ىلوال ١ ةصرول ١

 كلذب ىصوا مث ثلثلا نم وهو هدبعب لجر ىصوا اذإو : ةلاسم

 تيملا نع قتعي ال هنال ةيصولا يف عوجر اذه نإف قتعي نأ دبعلا
 ىصوأ ولو دبعلا دعب [ةخسن يفو] دبعلل ةيصو هتبقر يف رخالل نوكيو
 رخالا نال كلذ نم رخآلاب ذخآ ىناف عابي نأ هب 7 مث هقتعب

 . ادبا ناعمتجي ال نيتيصولا نيب ام نألو لوالا يف عوجر

 هب رما مث بوثب لجرل ىصوا لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم
 اذه نوكب لهو اعوجر كلذ نوكن اذه تلق لسغ وأ بده وأ رصققف

 هنأ يل نيبي الف ةلاسغلاو ةراصقلا اماف غ غبصق هي رما كلذكو هيق ةدايز

 هنأ وجراف غبصلا امإو اهيق فلتخي هنأ يعمف ةيادهلا امإو عوجر

 رما مث ةلخنب هل ىصوأ نأ كلذكو تلق اضيا فالتخالا ىنعم هقحلي
 مضر وأ اهبرك دلج وأ تدج وأ تطرش وا تفرخ وأ تتبننم اهب
 اهب رما اذإ هنأ يعمف ةيصولا يف اعوجر اذه نوكي له تلقق اهلصا

 كلذف كلذ ىوس امأو عوجرلا ينعم نوكن نأ هيشي تمضر وأ تدقسق

 ضعب يف ليق دق هنأ بسحاو / يدنع هفلتاو لعف اميف هنم عوجرب هلعل

 خيشلا لوق نم ظفحن ىذلا هريغ لاق اعوجر ناصقنلا نوكي دق لوقلا
 يف قافتا ىنعم بابلا اذه يف انباحصال ملعأ ال لاق هنأ ديعس يبأ
 . هلوق نم اذه وحن وأ فالتخالا ىنعم هقحلي نا ىعمو ناصقنلا

 ىصوا مث هلامب لجرل ىصوا نمع رثؤملا ابأ تلأسو : ةلأسم
 ةثالث ىلع مهنيب هلام ثلث نوكي لاق هلامب رخال ىصوا مث هلامب رخآل
 لاق هلام ثب رخآل ىصوا مث هلام ثلثب لجرل ىصوا نأ تيارآ تلق
 تلق ةيصولا يف هنم اعوجر وه سيلو ةتالث ىلع مهنيب هلام ثلت نوكي
 ىصوا مث هلام ثب رخال ىصوا مث هلامب لجرل ىصوا نأ تيارأ
 نم رثكأب مهل ىصوا يذلا امأ لاق هلامب رخال ىصوا مث هلام سدسب
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 هل ىصوا يذلا امإو ءاوس ثقلا بحاصو مهو ءاوس مهلكف ثلا
 امإو [ةخّسن يفو] يذلاو ثلثلاب هل ىصولل ام عابرأ ةثالث هلف عبرلاب
 مسقت ةيصولا هذهف ثلثلا بحاصلام فصن سدسب هل ىصوا يذلا

 لاملاب هل ىصومللو ثقثلاب هل ىصوملل امهس نيثالثو ةثالث ىلع
 كلذق مهسا ةعبرأ مهنم دحاو لك سفنا ةعبس مهو نيثلثلاو فصنلا
 هل ىصومللو مهسأ ةتالت عبرلاب هل ىصومللو امهس نورشعو ةينامث
 نم ةيصولا هذه مسقت ليق دقو معن لاق هريغ نمو . نامهس سدسلاب
 ينثا دحاو لكل هلك هلامب هل ىصوا نم لكلف امهس نيعبسبو دحاو
 هل ىصوا يذللو مهسا ةينامث هلام يثلثب يصوا يذللو امهس رشع
 يذللو مهسا ةعبرأ هلام ثب هل ىصوا يذللو مهسا ةتس هلام فصنب
 نامهس هلام ىيدسب هل يصوا يذللو مهسا ةتالت عبرلاب هل ىصوا
 ىصوا مث اذه هدبعب لجرل ىصوا لجر نعو هنمو ثلثلا نم كلذ لكف
 نمو رخآلل ةيصولاو لوذلل ةيصولا نع هنم عوجر اذه لاق هب رخآل
 ىصوا نأ تيارأ تلقو هنمو نافصن امهنيب هنأ ليق دقو معن لاق هريغ
 بحاصل هيف نابرضي لاق هفصنب رخال ىصوا مث لجرل اذه هدبعب
 نمو ثلثلا نم جرخ اذإ كلذو نامهس لكلا بحاصل مهس فصنلا
 امهنم رخالل لاق نم لاقو نافصن امهنيب هنأ ليق دقو معن لاق هريغ
 لجرل ىصوا نأ تيارأ تلق هنمو ثلثلا نم جرخا اذإ كلذو عبرلا

 نع عجر دقو رخآلل وه لاق لجرل هلك هب ىصوا مث دبعل ا فصتب
 ضعب يف دبعلا عبر لوألل نوكي هنأ يدنع جرخيو هريغ لاق لوألا
 كلذو هتلت لوقلا يفو كارتشالا ىنعم ىلع كلذو لوقلا نم جرخيام
 هفصنبي لجرل ىصوا نأ تيارأ تلق هنمو ءازجالاب ةمحازملا هجو ىلع

 لجرل ىصوأ نأ تيارأ تلق نافصن امهنيب وه لاق هفصنب رخال مث

 هل ىصوملل ةعبس نم هنامسقي لاق هفصنب رخآل ىصوا مث هثلتب
 هريغ لاق هعابسا ةعبرا نيلاب هل ىصومللو هعابسا ةثالث فصنلاب
 ليبس ىلعو ةمحازملا ليبس ىلع جرخيام ىنعم ىلع يعم اذهو
 بحاصل نوكي كارتشالا ليبس ىلعو نيفصن امهنيب نوكي عوجرلا
 انثا كلذف مهسا ةسمخ فصنلا بحاصلو هنم مهسا ةعبس نيثلثلا
 يصوا مت لجرل اذه هدبعب ىصوا نأ تيارأ تلق هنمو امهس رشع
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 ةيصو لطبتو رخالل وه لاق رخال هلك هب ىصوا مث رخال هفصتب
 نم لوق ىنعم ىلع يدنع اذه هريغ ل اق اهنع عجر دق هنأل نيلوأل ١

 ىلإ هيف بهذي نم لوق ينعم ىلعو اعوجر ملعملا يف اذه لتم لعجي
 ىصو ا نيذلل مهس ا ةسمخ ىلع مهنيب يدنع نوكي هناف تامحازملا

 مهس هفصنب هل يصوا يذللو نامهس امهنم دحاو لكل هلك هب امهل
 نم مهنيب نوكي هنأ يدنع جرخيف كارتشالاب لوقي نم لوق ىنعم ىلعو
 امهنال هلك هب امهل يصوا نيذلل ةتس وهو فصن امهس رشع ىننا
 نوكيف هيف اكرش مهنيب ثالثا ةتس وهو فصنو ةصاخ هيف ناكيرش
 تيارأ تلق هنمو نامهس رخاللو مهسا ةسمخ نيكيرشلا نم دحاو لكل

 دبعلا دازف هلام سدسب رخآ لجرل ىصواو اذه هدبعب لجزل ىصوا نأ
 لاق امهل برضي فيك ثملا ىلع سدسلا وه داز وأ لاملا ثلث ىلع
 سدسلا بحاصل برضيو ةمات دبعلا ةميقب دبعلا بحاصل برضي
 ةئام هتميق تدجوف اذه هدبعب لجرل ىصوا لجر لثم امات سدسلاب
 مهرد ةئام ثلثلا نأ ملعف امهرد نبسمخ هلام سدس ةميقو مهرد

 اهاثلت دبعلاب هل ىصومللو مهرد ةئاملا ث سدسلاب هل ىصومللف
 نوكيف هلك لاملا عست سدسلاب هل ىصوملل نوكيو ديعلا اثلاث هل نوكيف
 عاستا ةتس دبعلاب هل ىصوملل نوكيف هلك لاملا عست عم دبعلا عست هل

 دبعلا اعست ةثروللو دبعلا عست سدسلاب هل ىصومللو دبعلا

 نم قح لجر ىلع هل ناك لجر نع رثؤملا ابأ تلاسبو : ةلأسم
 ثدح يب ثدح نأ هل لاقف ه ريغ وأ بح وأ مهارد هريغ وأ فلس

 نأ ليق تام مث يل ام نم كل ةيصو وهف كنم هذخا نأ ليق نم توم

 نأ تيارأ تلق ثقظلا نم جرخ اذإ هنم ءىرب دقو هل وه لاق هنم ه ذخأي

 ملف هب هل ىصوا يذلا قحلا اذهب هاداتسا مث ةيصولا هذهب هل ىصوا
 ثيح ةيصولا يف عجر دق نوكي وأ هنم أربي له تام ىتح هايا هطعي
 ةيصولا نع عوجرب هايا هؤاديتسا سيلو هنم ء يرب دق لاق هاداتسا دق

 ةيصولا نع تعجر دق لوقي نأ الإ ةيصولا نع عجر دق نوكي نآ الإ

 مث هدي نم هلازأ مث هلام نم ءيشب لجرل ىصوا لجرو : ةلأسم
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 مل نم مهنمو ةيصرول تيدب 1 نم مهنم فالتخا كلذ يفف ت امو هبل ا ل ز

 ن أ هضعب هنم قحتس | مث ءىشب ىشب هل ىصو | ن أ كل ذكو ًأزئ اج كل د ري
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 نوتالتلاو سداسلا بابلا

 اهضقنو ةصولا ةثرولا ماعنا يك

 نإف ةثرولا رئاس كلذ زاجإف ثراول ةيصوب يصوملا ىصوا اذإو

 دعب اهوزاجا نإو نوكلمي الام نوزجي مهن ال زجي مل هتايح يف اهزاجا
 . كلذ زاج هتوم

 كلذ عفدي نأ هرماو مهارد لجر ىلإ ! عقد لجر نعو : ةلاسم

 لوقلاو . ءارقفلا ىلإ كلذ عفد يف هيلإ ىصواو هتوم دعب ء ارقفلا ىلإ

 همتاف ةثرولا كلذب ملعف تبثي ال وأ طقللا يف تبثي امم هب هرما يذلا
 ركذي ملو همتأ وأ ءارقفلا ىلع هقرفي نأ روماملاو يصوملل زاجاو
 الإ ثراولا عم كلذ حصي ملو ةلداع ةنيب ةجح هيلع مقي ملو زاوجلا
 ثراولا متاو هب رقا يذلا وأ هب ىصوا ام عفدف لجرلا لاق يذلا لوقلا
 له 7 هضقنو همتأ ناك يذلا كلذ مامتا نع ثراولا عجر ىتح ةعفد

 دعب وأ هب ملعلا دعب كلذ مت اذإف همامتا دعب كلذ نع عجري نأ ثراولل
 دقف ملع مث هملعي ال وهو كلذ متا اذإ امأو ةعجر هل سيلف هذاقنا
 اذإ هل ةعجر إل ليقو ةعجرلا لاملا يف ةلاهجلاب هل ليقف كلذ يف فلتخا
 . ملعي مل وأ كلذب ملع كلاهلا هلعفام مت
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 هل ناك نإف دلبلا يف ماقا نأ ةلخن ةرمثب لجرل يصوي لجر نعو
 ماقا نأ تباث اذهف تبثي ال مأ اذه تبثي له دلبلا يف ماقملا يف ةبغر
 تبثي الف كلذ نكي مل نإو دلبلا يف ةماقالا يف ةبغر هل ناك وأ دلبلا يق

 اياصولا يف طورشلاو ءانثتسالا يف نوفلتخي انباحصأ ريغ لاق .
 لاق نم لاقو تبات هلك لاق نم لاق تاعويبلاو اياطعلاو تارارقالاو
 لاقو عيبلاو رارقال او هيصولاو هيطعلا تبثتو نالطبي طرشلاو ءانثتسالا
 , تباث ريغ هلك لاق نم

 اهل وه ليقف جوزتت ملام اذه همالقغب هنالفل ىصوا نإو : ةلاسم

 بحاو لطاب هطرشو هايا اهكلم دق هنال جوزتت مل وأ تجوزت اهتتر ولو
 اهمدهي ةيصولا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ةلاسملا هذه ىق رظنلا

 . اهمدهيال لاق نم لاقو ءانثتسالا
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 نوتالتلاو نم اتلا بابلا
 مل اذاو ةيصولا لبقب مل اذإ هل ىصوملا يك

 كلذ هشا ام و اهضبق دارأ مت اهضبقب
 بجب ىتم و اهضبق قحي لاح يأ يقو

 مث لاملا مسق ىتح كلذ بلطي ملق نيد وأ ةيصوب لجرل ىصوا نإو
 . هدجو ثيح لاملا اذه ىف هنيدو هتيصو كردي هنإف بلط

 ةيصولا يف اوفلتخاو هللا هيضر دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم
 هل ىصوا نمو زارحاو لوبقب الا حصت الو ةيطع ةيصولا مهضعب لاقف
 لوبقلا رهظي مل هنأل هل ءيش ال هنأ يصومل ا توم دعب تام مث ءيشب

 الو لوبق ريغب حصت ةيصولا مهضعب لاقو هب هل ىصوا امل زارحالا الو
 . بئاغلاو لمحلل نوكت اهنال اهزارحا ىلإ اهل جاتحي

 نم ضيرملا لح يف اضيأ اوفلتخاو اضيأ باتكلا نمو : ةلسم
 ضيرملا لح اذإ مهضعب لاقف سانلا نم دحأ ىلع نيد نم هلام

 هنأل حصي ال هنم لحلا نورخآ لاقو امهل زئاج ةيصو كلذف هميرغل
 لوقلا اذه باحصا دنع ضيرملا نم ناحصي ال ةيطعلاو ةبهلا ةلزنمب
 نمل زوجي ال مهضعب لاقف رخآ هجو نم اضيأ اوفلتخاو ضرملا يف
 هسفن ءىربي الو كلذ لبقي نأ هيلع نيد هل لحا وأ ةيصوب هل ىصوأ
 وأ هنم ضيرملا هربا يذلا نيدلا وأ ةيصرولا نأ ملعي نأ الا هيلع امم

 هتوم دعب ثقلا نم جرخ اذإف ثلثلا نم جرخي هنأ هنم لح يق هلعج

 امهنأ ملعي ىتح لحلا كلذكو زئاج هل ةيصولا لب نورخآ لاقو هل حص
 ال ناب دبعتم وهو هلام ةلمجب ملعأ تيملا نأل ثلا نم ناجرخي ال
 ةزاجا ىلع افوقوم هلعج ام الإ هلام هل ثلث هتيصو يف زواجي زوجي
 رابتعا يف جرخي نأ ةيصوب ول ىصوأ نم ىلع سيلو هتمزل هل هتترو
 ال مأ هلام ث نم جرخت له ةيصولا ةفرعم بلطو هتاكزيو تيملا لام
 نم) ىلاعت هللا لوقب موق جتحاو اذه ريغ ىلع سانلا لمعو جرخي
 ضيرملا لعف نم زوجي ال لاقو [ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب
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 نيذه ىدع امو باتكلا يف نيروكذملا نيذه نم الا ءيش هلام يف
 فلتخ و ب اتكلا رمو . لط اي وهف ةيصرول او ني دلا وهو نيروك ذمل ا

 اهل لوبقلاب الإ حصي ال مهضعب لاقف ةيصوب هل ىصوا نميف انباحصا
 ضبق ىلإ جاتحت ةبهلاو اهدري ملام هل يه نورخآ لاقو ةبهلاك
 . ضبق ىلإ جاتحت ال ةيصولاو هل بوهوملا

 لاقو ةلخنب لجرل ىصواو كله لجر باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 مث اذكو اذك عضوم وأ اذكو اذك عوصوم نم اهذخأ ءاش نأ كلاهل ١

 . هلام نم ةلخن هل لاق ائيش اشي ملو هل ىصوملا تام

 اهلغتسي هدي يف تناكو ةيصوب لجرل ىصوا لجر نعو : ةلسم
 . معن لاق ةلخنلا دري نأ هيلع له هيلع مهل مكحف ةثرولا هعزانف

 هريل ا 7 ١ لجر نعو هللا همحر ير اوحل ١ يب أ ب اوج :: ةلاسم

 يف ىصوم ا ت امو ١) حنم يف ليق ةنصول ا هل انت بيرق تيملل ن ن اكو تيم

 لوقن اناف تقصو ام ىلعق ليق اهيأ ا هل ىصوم ا كر دي ملو ماي ابالا كلت

 هتثرو يطعيف هل سيل لاح يفو هل هتلاح يف هل بجي ام فصن يطعي

 مهلانت نيذل ا نييرقال ١ ىلع يقابل ١ فصنل ا دربو كلذ نم فصنل ١

 تام مث ةيصوب ىصو ] نميق ل اق نم ل اق هريغ نمو . ةيصرول

 باوج نم عومجمل باتكلا نم ةفاضم ١ ةدايزل ١ نم : ةلآمسم

 هركو لاملا نم ءيشب لجرل ىصوا لجر نعو هللا همحر يراوحلا يب ]
 لبقا سيل ةايحلا ىق هل ىصوملا لاقو هضبقي نأ لاملا كلذب هل ىصوملا

 هوطعاو اهنوعيبيق لخنلا هذه ضبقت مل نأ لوقي ىصوملاو ةيصولا هذه
 ال ن ا اهب هل ىصو ١ ي ذلا اذه بح او كلذ ىلع تام ىتح اهنمث

 يف اسأب هيلع ىرت له هايندو هنيد يف هسفن ىلع ةفاخم اهضبقي

 ىوزن بونج دلب )١(
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 اهلبق نإف تفصوام يلعف جاتحي امبرف امدعم افيعض ناك نإو اهكرت
 نب كلملادبع مامالا نع انغلب دقو هل زئاج وهف اهكرت ناو هل زئاج وهف
 هلام نم ء يشب رمع هنب ال دهش | ن اسنا ن اك دقو هللا همحر درمح

 . هلقي ملو كلذ كرتي نأ هرمأف

 لجر لكل تصوا ةأرما نعو خابشالا باتك نم : ةلأسم
 ناتسبلا نم يتصح وأ ةلخن ذخأي هللا ءاش نإف انالف الإ اهتوخا
 ائيش رتخي ملو تامف اهنم هل ةيصو ةفورعم ريغوأ ةفورعم اهتصحو
 . عرشلا نايب باتك (عجر) كلاهلا ةترول يهو ءيش هتترول له
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 نوتالتلاو عساتلا بابلا
 اذكو اذكب ىصوأ هثراو نأ تراولا رارقأ يق

 سيلو هوبأ كله لجر يف ءاهقفلا ضعب لاقو رفعج نبا عماج نمو
 لي تيسنت لاق مت نالفل ةتيب ىصوأ هايا نأ نبالا لاقف هريغ ثراو هل

 ىلإ عفديو ال وأ هي رقا يذلا ىلإ ثلثلا عفدي هناف نالفل هب ىصوا

 0 يناثلل نمضي نأ هيلعف لوالا كلهتسا هنأل اضيأ رخآ ثظ يناثلا

 لاق من 5 تكس من 5 هتيب اذهل يبأ ىصوا لاق ولو يناثلل هنمضي [ةخسن

 ىلإ عفديو الماك ثلقثلا لوالا ىلا عقدي هناف هثب اذهل ىص واو دعب

 نم رثكأ لوألا ىلإ عفدو امهنيب ثقلا نأ معز هنأل ثلثلا فصن يناثلا

 ناف لاق هريغ نمو . ثلقلا فصن رخآلل نمضف كلذ كلهتساف هقح

 ثبي نالفل ىصرواو لاق مت 5 تكسبو هلام ثلتب نالف ىلإ يبأ ىصوا لاق

 . ثملا ثلث ثلاثللو ثظلا فصن يناثللو الماك ثقلا لودلل نإف هلام
 زجي مل هعم ةثرو هدلاولو رارقالا اذهب رقأ ولو نسحلا يبأ عماج نمو
 . هسقن يق وه همزلو ةترولا ىلع هلوق

 مث تيملا نبا هيلإ هعفدف هلام ثلثب لجرل ىصوا لجر : ةلأسم

 ناك نأ لاقف ةنيب كلذ ىلع ماقأو هل تناك ةيصولا نأ معزف رخآلا ءاج
 نأ لاقف هنيب كلذ ىلع ماقأ هيلإ عفد يذلل ىصوأ امنإ ملع دق نبالا
 ةنيبلا رخآلا ماقأ مث هيلإ عفد يذلل ىصوا دق هابا نأ ملع دق نبالا
 هنإف هل اهنأ ملعي ال وهو لوالا ىلإ عفد ناك نأو ةنيبلا ماقا يذلل مرغ
 . ءاش نإ هنم ذخأيو هيلع

 رقأ اذاو بتكل ا صعي ىف تدجو ةفاضا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هناف رخآل ا ثقل اي دوهشل ا دهشو نالفل ثلتل اي ىصو أ ه اي ] ن ] ٹثر اول

 نأل ء يشب ثر اول ا هل رق ] ي ذلل نوكي الو دوهشل أ ةد اهشيب ذخؤي

 ةصح ىلع ثراولا رارقأ امإو ثلثلا نم رثكأ يف زوجت ال ةيصولا

 هب ىصوا لاق وأ نالفل هب ىصوا دق كلذ دعب لاق مث نالقل ثلثلاب

\٤.



 نوكي الو اعيمج نيهجولا يف لوألل نوكي هنإف نالف نبال وأ نالفل
 كلذو هل بجو دق ثملا نأل لوالا ىلع ثراولا قدصي الو ءىش رخآلل
 هب ىصواو نالفل ثلثلاب ىصوا لاقف رقأ ولو \ دحاو دهاش ناك اذإ
 لثم اذه يف لصتملا مالكلا سيلو نيفصن امهنيب ثلثلا لعج نالفل
 هعفدي ملو نالفل لب ال لاق مث نالفل هب ىصوا لاق ولو عطقنملا مالكلا
 يناثلل لعجي ملو لوالل يضاقلا هب ىضقف يضاقلا ىلإ عفدي ىتح
 دهاش اذه لثم يف وه امنإف اذه يف ثراولآ ىلع نامض الو ائيش

 دعب رخآل رقأ مث ثلا يهو اهنيعب مهرد فلا ةيصوب لجرل رقأ اذإو
 الو لوالا ىلإ لوالا فلا ذقني هنإف يضاقلا ىلإ كلذ عفر مت ثقظظلاي كلذ

 اذه نإو ثقثلا الإ ثراولا ىلع زوجي ال هنأ ىرت الا ائيش يناثلل لعجي
 دهاش ثراولا اماف ثراولا نود لوألا ىلع الخدم ناك امنإ رخآلا

 ةثرولا نم نادهاش دهش اذإو . ءاوس اذه ىف ثقلاو اهنيعب ةيصولاو
 اذإو ةثرولا ريغ ةداهش زوجت امك ةيصولا ىلع ةزئاج امهتداهش تناك
 هنأ ادهش مث هيلا كلذ اهعفدف ثملاب نالفل ىصوا امهابأ نأ ادهش

 ىلإ هناعفدي ثلل نانماض امهو ناقدصي الف انأطخا امنإ الاقو رخآل
 مث ًافلا دحاو لك ذخأف فالآ ةتالت لاملاو ةثالث ةثرولا ناك ولو رخآلا

 يف امم ذخأي نأ نالفل ناك نالفل ثلثلاب ىصوا هابا نأ مهدحا رقا

 يف ام ثلث هيلإ عفدي نأ دحاو لك ىلعف لاملاو نانثا ناك ولو هت هدي
 نم اهث ثراولا ذخا امهدحا ىلع اقلأو انيع افلا لاملا ناك ولو هدي

 كل امنإف لاملا اذه عيمج يف ثئثلاب كل تررقأ لوقي ثراولا نأ لبق
 نأ سايقلا يف يغبني ناكو هدحج دق يخأ نال ثقلا يبيصن يف

 لاملا نم امهبيصن نأ معز دق هنأل هدي يف ام فصن فصنلا هل نوكي
 . كلذ يق رظناو ءاوس

 تيملا نأ رقا امهدحا لجرل ناثراو دمحم ىبأل تلق : ةلأسم

 نيبرقألل هلام ثلثب ىصوا لب رخآلا لاقو ءارقفلل هلام ثب ىصوأ
 رقأ ام فصن امهالك مزلي لاق كلذ يف لوقلا فيك تلق ةنيبلا زجعو

 ليبس سيل لاق نيدلاك هي رقأ املك هتصح يف همزلي ال ملو تلق هب

 لاقو ءارقفلل هب ىصوا امهدحا لاق نأ تيأرا تلق نيدلا ليبس اذه

١٤١



 ةبارقلا ىلإ عفدت لاق ءارقف ةبارقلا يف دجوف هئارقفل هب ىصوا رخآلا
 باتك ىلإ (عجر) ناتفصلا اتدجوو نالوقلا اقفتا دقو مهيف ناك اذإ

 . عرشلا نايب

١٤٢



 نوعبرألا بابلا .
 اعيمج انام اذإ هل ىصوملاو يصوملا يك

 هقح ىلإ لصي نأ لبق هل ىصوملا تامف ءيشب رخآل ىصوأ لجرو
 هنأ يعم لاق . بجت نمل ةيصولا هذه مكح ام ثراو ىلع هل ردقي ملو

 ىصوملا تام مث يصوملا دعب ايح ناكو هل ىصوملل ةيصولا تبث اذإ
 فرعي ال لام ةلزنمب ةيصرولاف ةثرو هل كردي مل نإف هتترول ةيصولاف هل
 كلذ نع ثحبي نأ هئزجي هنأ لوقلا ضعب يفق مكحلا يق باتبرا هل

 ىلع قرف مهتفرعم كرد ىجري ثيح نم ةنس ىلإ هثرو هل دجي مل نإف
 بر هل حصي ىتح دبؤم ىرشح لام هنآ لوقلا ضعب يفو س ءارقفلا
 هتوم حصو ابئاغ هل ىصوملا ناك نإف تلق هلاحب وهف الإو هيلإ ملسي
 ىلوالا لثم نوكي له ال مأ ةيصولا نيح ايح ناك فرعي مل هنأ ريغ
 توم لبق يصوملا تومو هل ىصوملا توم حص اذإ هنأ يعم لاق
 توم لبق هل ىصوملا توم حص نإو ةيصولا تتبث هل ىصوملا
 يف اعم اتام امهنإ حصي ملو امهتوم حص نإو ةيصولا تلطب ىصوملا
 حصي ال هنأ لوقلا نم جرخي ام ضعب ىفف اتام امهنأ الإ دحاو تقو

 ضعب يفو هل ىصوملا لبق تام يصوملا نإ حصي نأ الإ ةيصولا
 لبق ىصوملا توم لامتح الو ةيصو اهتوبتل هتباث ةيصولا نأ لوقلا
 نإو يصوملا لبق تام هنأ ملعي ىتح ةتباث ةيصولاف هل ىصوملا توم
 لبق تام امهدحا يا ملعي ملو هبحاص لبق تام امهدحا نأ حص

 ن ] ملعي ىتح ةلط اي ةيصرول أ ن أ يدنع جرخي لوقلا ضعي يفف رخآل ١

 هل ىصوملل نوكي نأ لوقلا ضعب يفو ىصوملا دعب تام هل ىصوملا
 نأ لمتحي ذإ اهيلع لخد ىذلا لاكشالل اهفصن لطبيو ةينصولا فصن
 مل كلذ ةفرعم مدع نأ املف هبحاص لبق تام امهتم دحاو لك نوكي
 لاكشالا ىنعم يف اهتلمجب هنع لطبت ملو اهتلمجب ةيصولا قحتسي
 هل ىصوملا لبق يصوملا تام هنأ لامتحالا لاح نم فصنلا هل ناكو

 ىصوأ لجر يف هلل ١ كمحر ترك ذو ير اوحل ١ يب ا نع : ةلأسم

١٤٢



 هذه ذخا هل عساو اذهف تفصو ام ىلعف ثقثلا نم جرخت ال اهنإ ملعي

 . ثقلا نم رثكأ اهنأ ملعي ىتح ةيصولا

 لجر هل ىصو ١ لجر نعو هللا ديع يبي أ ب اوج نمو :: ةلأسم

 ن أ هل له هبلع مهل مكحف ةثرول ا هعز انف اهلغتسي هدي يف تناكق ة هصوي

 . ةلغلا دري نأ هيلع معن لاق ةلغلا دري

 تام مث لجرل ةيصوب ىصوأ لجر نعو باتكلا نمو : ةلأسم
 اذإ لاق هتوم دعب لبق مث يصوملا ةايح يف لبقي نأ هل ىصوملا ىباف
 ءيش 1 ىصوملل سيلق هتيصو يف عجرو لبقي مل هنأ يصومل | ملع

 لبق مث هتايح يف كلذ لبقي ملف ةيصولا لقتسا هل ىصوملا ناك نإو

 ىصو أ لجر نعو يصرومل ١ عجر نكي مل اذ ا كلذ ل ر زاج هتوم دعي كلذ

 ىلإ هتصح عجرت لاق توملا دعب ةيصولا امهدحا درف ثملاي نيلجرل

 ةيصولا نم ةزئاج رخآلا ةصحو تيملا ءابرقا ىلإ مهضعب لاقو ةثرولا

 ضعب ىلع اهدر مث هتوم دعب اهلبقو ةيصوب لجرل لجر ىصوا اذإو
 . ءاشي ام هيف عنصي هلام هنال اهبهو نمل زئاج وهف ضعب نود ةثرولا

 كردل ١ ملسي ي ذلا امأ او دمح ] ني نسحل ١ يلع يب ] نع :: : 7

 اهذخا كل زئاجف نالف ةيصو نم كدلولو كل مهاردلا ٥هذه لاقو مه ارد

 يصولملا نأ ملعي مل اذإ اذه هريغ لاق كلاهلا لام نم اهنأ ملعت ملام

 هضبق هلف كلذب هل ىصوا ىصوملا نأ ملع اذإ امإو كلذب هل ىصوا

 كلذب هل ىصوا يصومل ا نأ ملعي مل نأو هقي ريغ وأ ةقث يصوم ا ناك
 وأ كلاهلا لام نم هنأ رقأ ةنانئمطالا قيرط نم هضبق هلف ةقث ناك نإف

 هضبق هل نكي مل كلاهلا لام نم هب رقأ نإف ةقث ريغ ناك نإو رقي مل
 . دجوي اذكه ملعأ هللاو هضبق هلف كلاهلا لام نم هنأ رقي مل نإو

 مل مث ةيصوب لجرل ىصوا لجر نع ديعس وبأ انربخاو : ةلأسم
 هنع دجوي اميق يراوحلا وبأ امأ لاق هبحاص لبق تام امهيأ ملعي

 نكي ملف نسحلا نب دمحم امأو هي هل يصو +

١٤٤



 . ةثرولا

\ ٤٥



 نوعبرألاو وبداحلا بابلا .
 هنحص يف لعق امب ضيرملا رارقا يك

 تنك ينأ هضرم يف لوقي لجر نع هتلثسو ةفاضملا ةدايزلا نم
 هل تلق معن لاق كلذ تبثيا يتحص يف ءارقفلا ينالقلا يلام تيطعا
 امف تلق ال لاق كلذ هل تبثيأ يتحص يف ريقفلا انالف هتيطعأ لاق نإف
 موقلاو ضبق هل سيل نمل هيطعب رقا هنإف ءارقفلل هلوق امأ لاق قرفلا
 هنيب حص نإف ضبقلا ىلع ردقيف نالف امأو نيمولعم ريغ نولوهجم
 عجر ةيطعلا تلطب حصي مل نإو ةيطعلا تتبث تيملا ةحص يف ضبقلاب
 . عرشلا نايب باتك ىلإ

١٤٦



 نوعبرألاو يناثلا بابلا
 هرارقاو هنقدصو هنصوو ضيرملا ةبطع يك

 هيلإ ءاجف توملا نيدلا بحاص رضحف نيد لجرل هيلع لجر نعو
 يف ءيرب تد ذأو هنم كتأ اريا دق لاق اذكو اذك يلع لاقق ني دلا هيلع يذل ا

 ضيرملا ةيطع لاق نم لاقو ملعأ هللا لاق نيدلا نم أربي له لاحلا
 نإف هلام ثلث يف وهف هضرم نم تام نأ لاق نم لاقو ءيشب سيل
 حص مث هضرم يف ضيرملا ىطعا ام لاقو هل وهف هلام بلطو حص
 هنيد نم هيلع ناك نم أرباف نيد هل ناك نإف تلق هل وهف هضرم نم
 سيلف تام ىتح مهيلإ بلطي ملف حص اذإ لاق حص مت ضيرم وهو
 . ةعبت هتثرول مهيلع

 حص مث ضيرم وهو هلام نم هفئاطب قدصت لجر نعو : ةلأسم
 ةيطع نأ لوقن انأ ريغ ملعأ هللا رثؤملا ويأ لاق هتين ىلإ كلذ دعب

 عجري نأ هل بحن الف هللا هجو اهب ديري قدصت ناف زوجت ال ضيرملا
 . اهيف

 نالفل تبهو دق ينأ هضرم يف رقا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 دق يبأ اهضرم يف لوقت ةأرملاو يلع هزرحأو يلام نم اذكو اذك
 هضرم يف لوقي دلاولاو هلبقو يقادص يتحص يف يجوزل تكرت
 تعزتنا وأ يتحص يف مكما قادص نم يسفن تاربا دق ينا هدالوال

 الو زئاج الو تباث ريغ اذه لك لاق يتحص يف اذكو اذك يدلو نم

 لام نم دلاولا أربي الو قادصلا نم جوزلا أربي الو لاملا لجرلل تبثي
 انالف ىطعا دق هنأ رقي لجرلا ىف اوفلتخاو لاق . تفصو ام ىلع هدلو

 زاج هيلع زارحالاب هسفن ىلع رقأ اذإ لاق نم لاقف هيلع هزرحاو هلام
 ىلع زوجي كلذك ةنيبلاب حصي نأ الإ هيلع تبثي ال لاق نم لاقو هيلع
 . افالتخا هيف ملعأ مل رقأ اذإ ضرملا يق امإو هتثرو

 اهل ابوث اهل ابيرق تطعاف توملا اهرضح ةأرما نعو : ةلأسم

\ ٤٧



 تلاق وأ معن تلاقف كلام نم يل بوثلا اهل لاقف اهضرم يف اهلام نم
 ةيطع وأ رارقا وأ ةيصو اذه نوكيام يلام نم كل بونلا اذه يه

 ناكو تتام مت ةيطع اهنم تيث اذإو ر ارقال ١ ىنعم يف جرخي هنأ يعمف

 ال هنأ لوقلا ضعب يف ليق هنأ يعمف ةيطعلا هيف زوجت ال اضرم كلذ
 . ةيصولا ةلزنمب هنأ لوقلا ضعب يقو تبثي

 ضيرملل ةع اريل و ةبطعل و هقدصلا تيثي ال ل اق نم ل اقو 07

 هتعارب نأ لاق نم لاقو هريغ نمو . هلام نم ثلثلا يف ةيصو تبثيو
 . ةيصولا عم ثلثلا يف نوكيو تبثت هتبهو هتيطعو

 ىطعا هنأ لجر رقا اذإ هنأ ىلع ىبأ نع دجوي امم : ةلأسم

 ضرملا يف رارقا ناك ولو ةحصلا يف زرحاو ةحصلا يف الام الجر
 ضرملا ىف ةيطعلاب رارقالا زوجيال لاق نم لاقو هريغ لاق كلذ زاج
 نيجوزلا دحا ىطعأ اذإو هنمو ةحصلا ىف ناك كلذ نأ رقا ولو
 نأ الا تبثي ال اولاقف ىتم هلبق دق هنأ توملا دنع رقأو ةيطع هبحاص
 اذهو هريغ لاق . ىطعملا ةحص ىف لبق دق احلا نأ لدع هنيب حصي
 اقح رخآل كرتي يذلا امإو هنمو زئاج كلذ لكو هيلف فلتخي امم اضيا
 هنأل لوبق هيلع سيلو هنم ىرب دقف كلذ هل لاق اذإف هايا هيطعي وأ هيلع
 هيلع ليقو اذه ليق دق معن هريغ لاق ة ةحصلا يف ناك اذإ هدي يف

 دلاولاو نيجوزلا الا لوبقلا

 تعب دق ينأ اودهشا لوقيف ةافولا هرضحت لجر نعو : ةلاسم

 لاق سانلا نم هدلو ريغل كلذ لوقي وأ نمثلا تيقوتساو ةعطق ينبال
 عيبلا ناك تعب دق لاق اذإ ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق هب رقا ام زئاج
 امإو كلذ زئاج ةحصلا يق هل تعب تنك دق لاق اذإو تقولا يف اعقاو

 ىضرلا يف نمخلاي هل هرارقا زوجيف نمثلا هنم تيقوتسا دق ينأ هلوق

 هجو ىلع جرخ امو ضرملا يف هقح يفوتسي نأ زوجيو ر ارقأ هنال
 . زاج رارقالا

١٤٨



 ىل ام نم انالف تضق دق ل اق اذ ا تلل ١ نع هتلأسو : ةلأسم

 هل تبثي ال ليق هنأ يعم لاق هيلع كلذ تبثي له يلع قحب اذكو اذك

 لقي ملو يلع لاق هنأل هيلع هنأ كلذ نيبي ىتح كلذ يل نيبي الو ءيش

 ىلع فاخ ىتح هضقي ملف قح رخآل همزل لجر نعو : ةلاسم
 هنأ يعم لاق هضرم يف كلذ هيضقي نأ هل زوجي له توملا هسفن

 هرضحي مل هنإف هل تلقو اضورع وأ مهارد ناك نأ هل همزلام هيضقي

 نأ هل له تقولا يف كلذ ريغ نم يضقي نأ هل له تقولا يف كلذ

 فالتخا كلذ يف ليق هنأ يعم لاق رعسلا لدعي كلذ ريغ: نم يضقي

 ضرملا يف نيدلا يف تلق كلذ هل ري مل ضعبو كلذ هل زاجا ضعبف

 ضيرملا دصق نأو كلذ يف قرف الو ءاوس هنأ يعم لاق ءاوس ةحصلاو

 عم قلعتو نيدلا نم هئربي نأ ميرفلا هنم يضرؤ هسقن صالخ ىلإ

 مل هريغ نود هميرغل ريفوت ىلإ دصق نأو اهجو يدنع كلذ ناك ةثرولا

 وأ ضرق نم بح هيلع ناك نإف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع كلذ هل بحا
 يعم لاق هيلع يذلا نيدلا اذهب هلخنلا هذه ميرغلا ضيرملا يضقف نيد
 يف هريغو ثراولا ءاضقق هل تلق رعسلا لدعب ناك اذإ كلذ زوجي هنأ

 يدنع قرف الو اضعب هضعب هبشي هنأ يعم لاق ءاوس هريغو ضرملا

 يف فلتخي هنأ يعم لاق ءاوس هريغو ثراوللو رارقالاف هل تلق كلذ يف

 هريغو ثراولل ةيطعلاو ةيطعلا ةلزنمب ثراولل رارقالا لعجي ضعبق كلذ
 زوجت ال ةيصولاو ةيصولا جرخم يدنع جرخت اهنأل ضرملا يف
 هنأل كلذب رارقالا ءعىزجي الف ةنيبيلاب كلذ هيلع تبثي مل اذإق ا

 ىلإو يصوملا هب رقأ ام ىلإ رظني ضعبو ث حصام الإ تبثي الو هلعف
 هجرخا هنم جرخي ناك نإف ثلثلا ىلع هلك هلمحيفق هب ىصوا ام

 الف اذه ىلعف مهل ىصوملا نيب ىواس الاو جرخ نإف ةيصولا جرخم
 تبثي الف لوألا لوقلا ىلعو ثراولا ريغ تبثيو ءيش ثراولل تبثي
 نيب نوقرفي انباحصا اندجو يذلاو لاق هيطع هنأل هريغ الو ثراول
 هيلع هوتبتيو رارقالاب هوقحليو ةيصولابو ثراولا ريغو ثراولل رارقالا
 . هلوق ىنعم ىلع هريغو ثراولل رارقال او ةيصولا نيب نوقرقيو

١٤٩



 قحي ١ ذكو اذك انالق تيضق دق ل اق لجر نع هتلأسو : : ةلأسم

 اذكو اذك هل ىلع هلوقك هل ينمزلي امب هلوق هنأ يعم لاق هل ينمزلي امب
 هضرم يف اذإ امإو كلذ همزليو ءاوس وه همزلو همزلي يدنع هلوقو

 هنأ ملعي ىتح هن الا ١ جرخم جرخي ليق هنأ يعمف ١ ذكو ١ اذك هل ي دنع

 نم لاقف فالتخا هبق يدنع جرخيف يلبق لاق اذإو كلذ نامض همزلي

 ةنامألا جرخم جرخيو كلذ همزليال هنأ لاق نم لاقو كلذ همزل هنأ لاق

 . هيلع نومضم هنأ حصي ىتح

 هديع قنع ١ هن ] هضرم يف رق ] لجر يف درعس وي ] ل اقو : ةلأسم

 هنأ هضرم يف رق ] ول كلذكو ةثرول ا ىلع هر ارقأ روجي ال هن ] هتحص يف

 عيبلاب هرارقأ : روجي ال هنأ ةئاملا هنم ضيقو مهرد ةئامب الام ديزل عاب

 لك نأ لاق نم لاقو هلام يف نمتلا هل نوكبو نمنلا ضيق هيلع ز روجيو

 يف هلعق هن ا هي ٥هر ارقأ ا زوجي الف ضيرمل ١ لعف نم زوجي ال ء يش

 هتحص يف هيلع ناك اقح ديز نم يفوتس ا هنأ رق أ هنأ وا ل اقو هتحص

 . هتحص ىف هضيق ول نأ هضيق زوجب هنأل هبلع اتي اث هر ارقأ ن اك

 سأر نم لاق ثقلا نم نوكي ضيرملا ىنج امف هل لبق : ةلأسم
 . لاملا

 نالف يدلول دبعلا اذه هضرم ىف لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لاق ولف تلق رارقا اذه لاق ةيصو وأ ارارقإ اذه ناكام هيلإ هوعفدا

 هل ةبه وهو يلام نم وأ يدنع نم هيلإ هوعفدا نالف يدلول دبعلا اذه
 َ . ةيصو هذه لاق رارقأ وأ ةيصو هنم ناكام ينم

 دارأو هنم ثري نمل نيد وأ ةعبت هيلع ناك اذإ لجر نعو : ةلأسم
 كلذ نم صلختي ىتح هل الحتسا نوكي فيك هضرم يف هلحتسي نأ

 هل ليق هب هل رقي نأ الإ لحلا هل زوجي ال هنأ هلوق ىنعم ىلع لاقف
 لك لوقي هنأ تعمس ينأ يعم لاق رارقالا يف ظفللا نوكي فيكف
 ولو تام وأ ييح هيلع كلذ تبث دقف معن هل لاقف يل وهف كل يلع ءيش

١٥.



 يف كلذ يف ةعجر هل نكي مل هضرم نم حص اذإ كلذ يف هيلع عجر

 تباث هريغل رقملا نأ هلوق يف ىنعملا انعمسو 0 لوقلا ضعب يف مكجلا
 يف هب رقأ امب هتلاهج هعفنت الو ةعجرلا دارأ نأ ةعجر كلذ يف هل سيلو
 لجرل تذخا ينأ ول هل تلقف كلذ نم ىنعملا هتلاسو لوقلا ضعب
 ملف اهبلطي ناكو اهتذخا ينأ ملعي ملو هب عفتني امم اهريغ وأ احرس
 ىذلا كلذ لخدي له معن لاق يل وهف كل ىلع ءيش لك هل تلقف اهدجي
 دق ناك ام الإ كلذ هرارقا تبثي ال هنأ يعم لاق يل رقأ اميق يدنع هل

 امئاق هل كدنع ناك ام امأو تاعبتلاو نيدلا نم ةمذلا ىف كيلع قلعت
 نمثلا كلهتساو كدنع ىذلا تعب نإف هل تلق كلذ ىف لخدي الف هنيعب
 رارقالا ىف لخدي هنأ يدنع لاق

 در من 5 ةحصلا يف هنم ىرتا اقح وأ ةيطع ضيق نمو : ةلأسم

 يراوحلا وبأ ل اق ضرملا يف كلذ زجي مل هبحاص ىلع هضرم يق كلذ

 يف هيلع اهدر ن أ هناف قوقحل ا يف كلذ ليق دق نامثع نب ن اهين نع

 أرملا كلذكو زوجت اهنأ هلوقو زوجت لاق نم لاقو زوجت ال اهنأ ضرملا
 . زئاج وهف هضرم يف اهيلع هدر مث اهقح نم اهجوز تاربأ اذإ

 هيلع تقلعت ةعبت نم اضيرم لحتسي نأ دارأ لجر نعو : ةلأسم
 ال توملا هيلع فاخي يذلا ضيرملا نأ ليق هنأ يعم لاق هلحتسي فيك
 نمل هتيصوو هرارقا تبثي نكلو هتيطع الو هكرت الو هتعارب الو هلح تبثي
 تمزل يتلا ةعبتلا كلت لعج نأ لوقلا اذه ىلعو ةيصولا هل زوجت
 يذلا ناك اذإ ىصوملا لام ثظ يف يدنع تيد 5 هل ةيصو هل لحتسلا

 نأ لاق نم لاقو ضيرملا ىصوملا ةيصو هل زوجي نمم ةعبتلا هتمزل
 نإف تلق ةيصولا ماقم موقتو تباث هتيطعو هكرتو هتعاربو ضيرملا لح

 مكحلا ام هل لحتسملل ةيصو ةعبتلا لكل لعجو لام ضيرملل نكي مل
 ثلث لحتسملل تبث ضيرملا ينعا لام هل نكي مل اذإ هنأ يعم لاق

 هل تناك نإو ةيصولا هذه ريغ ةيصو ىصوملل نكي مل نإو ةيصولا
 . هلوق ىنعم ىلع صصحلاب ءاكرش مهل ىصوملا ناك اهريغ ةيصو

 اهريغ رأ احرك هنذإ نودي هريغ لام نم ائيش ذخأ هنأ ىلإ ريشي هناكو لوصزالا يف اذك ) )١

 ١٥١



 يف هل هيلع قح نم الجر أربا ضيرم نع هتلأسو : ةلاسم
 ةبهلاو ةيطعلا ةلزنمب ضيرملا ةعارب نال هقح نم أربي ال لاقف هضرم

 ةلزنمب ضرملا يف ةأربملا نال قحلا نم ربي ءاهقفلا ضعب لاقو لاق
 . . ضبقلاب رارقالا

١٥٢



 نوعبرألاو تلاثلا بابلا
 ضيرملا لح يك

 ينمزل قح لك هل لوقيف هسفن عفري ال اضيرم لحتسي لجر نعو
 ملو ضيرمللو لحتسملل اذه تبثي له معن ضيرملا لوقيق يل وهف كل
 بحا الف ضيرملا اماف ضيرملا كلذ عسي له ةفورعم ةميق ىلإ هل مسي
 اهيف هل زوجي امم ةيطع وأ هدصقم ىف ةيصو هلعجي نأ الإ كلذ هل

 امب هل رقي نأ هل بحا الو افيح نوكي الو تبثي امم ىنعم ىلع هتيطع
 كلذ ملعي نأ الإ هل زوجي ال كلذف ملعي الام لاق دق كلذب نوكيف ملعي ال
 ينعم كلذب ديري نأ كل تفصو امك هانعم نوكي وأ هل هنأ لصألا يف
 كل ينمزل قح لك حيحص لجرل وأ ضيرملا لاق نإق هل تلق هل زوجي
 تبثي له معن لوقيف يل وه ءايشألا عيمج نم رثكأ وأ ليلقلا لقا نم
 ريثك هيلع ناك قح نم هل همزلام عيمج نم لجرلا اذه ًاربي لهو اذه
 احيحص وأ اضيرم ناك هجولا اذه ىلع لحي لحملا عسي لهف ليلق وأ
 هنأ ىعمف هل رارقألا ىنعمب باوجلا اذهب قحلا هل ىذلا هباجا اذإف
 جرخم جرخي ال رارقألا نأ لوقي نم لوق ىلع مكحلا يناعم يف هعسي

 تبثي الف ةيطعلا جرخم جرخي رارقالا نأ لوقي نم لوق ىلعو ةيطعلا
 ةيصو ضيرملا ةيطع لعجي نم لوق ىلع وأ حيحصلا نم الإ هدنع كلذ

 ١ هلام ثظ نم تجرخ اذ .

 هل لاقو ةلام ىف ةحابالا ضيرم لجر ىلإ بلط لجرو : ةلسم

 نم تيقتسا ام عيمج كلذكو كلام نم تعفتنا ام عيمج يل تلعج دق

 تابث بحاق ال مأ كلذ هل بيطيا معن ضيرملا لاقف يل ةيصو وهف كئام

 . ملعأ هللاو هاياصو رئاس عم ثلقتلا يق كلذ

 لاسي ىذلا امإو دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلاسم

 لعج اذإ اماف لوقلا رثكا ىف زوجي ال انعم ضيرملا لحف لحلا ضيرملا
 اذإف ظفللا امأو زئاج كلذق ثلثلا نم جرخي وهو هلام نم هل ةيصو كلذ
 اذكو اذك ىلإ كل ينمزل امم ةعسو لح يف ينتلعج دق ضيرملل لاق
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 كلذ تبث دقف معن لاقف كلام نم ةيصو يل كلذ تلعجو اهتميقو امهرد
 نم جرخي ٥ اياصو رئاس عم قحلا اذهو ضيرملا تام اذإ هللا ءاش نأ

 هللاو صصحلاب ثلثلا نم هصخي ام ردق ىلع ء اريلا تعقو ال و ثلثلا

 . ملعأ

 يتايسبلا نسحلا يبأ خيشلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 اذاف هل ةيصو هلعج ىذل ا نم أربي تام اذإ ضيرمل ا تلق هللا همحر

 قيفوتلا هللابو نيدلا نم هيلع ام هنع طقسيو ةيصولا هل تراص تام
 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر)

١٥٤



 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 ضيرملا عيب يك

 امل هامسو هلام نم ءيشل هعيب زوجي له ضيرملا عيب نع تلاسو
 كلذ تيثيبو تببو هلوع همزلي نمو هلايع ةنؤمو هتنوؤم نم هيلإ جاتحي

 نيد ءاضق ىق هلامل هعيبي زوجي لرق دقو لاق هنم ىرتشا وأ هل عاب نمل

 همزلي نم ةنؤمو ةتنؤم نم هتقو يف هيلإ جاتحي امو هتمزل هعابت وأ هيلع

 لاق نم لاقو . هئم يف سانلا نبافت نبغ هعيب يف نكي مل اذإ هتنؤم
 ىلعف هل تلق ةحصلا دعب ضرملا يف رايخلا عئابللو تبثي ال كلذ نأ
 اذه ىلع تيارأ هل تلق معن لاق عئابللام ثراولل نوكي رخآلا لوقلا اذه
 عيبلا كلذ ريغي ملف ثراو هثرو مث ضيرملا عئابلا كله نأ رخآلا لوقلا
 كلذ ضقن هثراو بلطو ثراولا تام ىتح هضرم يف هيلو هعاب ىذلا

 ضيرملا عيب تبثي ال نم لوق ىلع كلذ ليق دقو لاق ضقتني له عيبلا
 عاب اذإ بحا اذإ لاق كيلا نيلوقلا بحا امف تلق كلذ هل سيل ليقو

 تيأرا تلق هدعب نم هتترو ىلعو هيلع تبثي نأ همزلي اميف رفسلا لدعب
 ضقتني نوكيف ةحارج هيف عقتف هراد وأ ةلخن ىلع نم عرصي لجرلا
 دحي اذه نوكي له اهي تومي نأ ىلإ هيلع تيثي ةرمو اريب ةرم هيلع

 ةلع نم ًايواث ناك اذإ لاق فالتخالا يف هعيب زوجيال يذلا ضرملا
 ام لكو ةيصولا هل زوجتال يذلا ضيرملا دح وهق توملا اهنم فاخت

 اهتب وأ ىجري ال ةلع قيرط نم طوقسلا هل هثروم هنامز نم هاون ناك
 يف ليق اميف حيحصلا ةلزنمب وهف اهتفيخ تلاز دق ةلع فعض نع وأ
 . اذه

١٥٥



 نوعبرألاو سم اخلا بابلا ٠
 هبلإ هلام ميلستو ضيرملا رارقأ يك

 هنصصاقم و هئاضقو هعيب و

 امهيلع هللا ناوضر بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم فلتخاو
 نم تام نأ مهرد فلا هيلع نالفل نأ دهشاف توملا رضح لجر يف
 امك وهف يلع نب ىسوم لاقف هيلع ءيش الف حص ناو كلذ هضرم
 دمحم لاقو . هل ءيش الف حص نأو مهرد فلا هل هيلعف تام نأ لاق

 يف هل رقأ امك هيلع وهو مهرد فلا هل هيلع نأ هل رقأ دق بوبحم نب
 . هيلع هل ءيش الف حص اذإ هلوقب عفتني الو هتاممو هايحم

 اهدلول ترقأف هريغ نم دلو اهلو جوز اهل تتام ةأرما : ةلاسم
 يذلا قادصلا تفوتسا دق اهنأ هتربخأو هيف تتام يذلا اهضرم يف

 جوزلا ةبلاطم اهدلول زوجتأ ءيش هيلع اهل قبي ملو اهجوز ىلع اهل
 باوجلا ال مأ قادصلا ميلست جوزلا ىلع بجيو اهتوم دعب ةمأ قادصب

 نع قادصلا طقس دقو كلذ نم ءىشب جوزلا ةبلاطم دلولل لحي ال هنأ

 . هيلع اهئاقيتساب همأ رارقاب جوزلا

 يذلا هضرم يف لاق لجر يف هللا كيديا لوقت امو : ةلاسم
 يتنب ال لزانمو ديبعو ءامو ضرأو لخن نم هفلخا ام عيمج هيف تام
 لوهجم رارقأ اذهف كل تقصو اميف مهنيب مكحلا ىرت فيك ينب الو

 مكح ىلع هتترو نيب ثاريم وهف كرتامو مكحلا يف تباث ريغ نوكيو
 . هياتك ىق هللا

 رقعج ني دمحم ني رهز ال ا يلع يب ] نع دجوي اممو : ةلأسم

 ي ذلا ضيرمل ١ وه عيبل ١ الو ةيطعل ا هنم زوجت ال ي ذلا ضيرمل ١ ن أ

 . هشارف ىلع ضرملا هسبحي -

 زوجي ال امك زوجي ال ضيرملا نم ضايقلا نأ ليق دقو : ةلأسم

١٥٦



 فرع نأ دودرم يقابلاو نمثلا ردقب رعسلا لدعب تبثي ليق دقو هعيب
 . تبثيو قحلا لطبي ال هلعلف نمثلا فرعي مل نإو

 ىضق لجر نعو هللا همحر يلع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم
 ءامرغلا لخدي له تلق هيف تام ىذلا هضرم ىف هقح هئامرغ ضعب

 اوبلطو هئامرغ رئاس كرتو هتنب وأ هتأرما يضق وأ ءاضقلا كلذ يف
 ردقب ةوسا مهنأ ىرن انا ملعاف ىضق اميف ىضقملا عم لوخدلا
 فلخي مل نأ معن رثؤملا وبأ لاق . ملعا هللاو كلاهلا كلام يف مهقوقح
 هئامرغ نم نيقابلا يزجي الام فلخ ناك نأ امإو يضق ام الإ الام
 . الدع لودعلا هآر اذإ هضرم ىف زئاج هءامرغ هضرف ىف هؤاضقف
 نع مهارد هبسحي هيلع ائيش هضرم يف هءامرغ يضق نأ هريغ لاق
 تيب 5 ءافو لاملا يف ناكو ريناند نع ريناند وأ بح نع ايح وأ مهارد

 نأ ليق دقف هيلع يذلا ريغ هيلع ءيشب ائيش ئضق نإو ءاضقلا كلذ
 . قحلاب هودف اؤاش نإو كلذ اومتا اوعاش نأ رايخلا هيف ةترولل كلذ

 ضيرملا ةصصاقم يف ليق هنأ يعم ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 لاقف هنيد ءاضقو هضرم يف هلامل هعيب يف اوفلتخا دقو هلام عيب ةلزنمي

 الإ لصألا يف لولعم هنأ لاق نم لاقو رعسلا لدعب كلذ زئاج لاق نم
 زوجي هنأ لوقي نم لوق ىلعف هتحص دعب همامتاب وأ ةثرولا نم مامتاب

 رخآلل وه هيلع ضورعلا نم نومضم ءيشب هل هريغ ناكو هعيب
 نإف لئاق هل لاق تقولا ىف رعسلا لدعب انصصاقتي نأ زاج امهارد
 له ةمدقتلا ليبس ىلع هتضبق دامس هل يدنعو مهارد هيلع يل ناك
 زيجي نم لوق ىلع هنأ يدنع لاق رعسلا لدعب ةصصاقم يل زوجي

 نوكي نأ الإ زوجي ال كلذ زيجي ال نم لوق ىلعو زئاج هنأ يدنعف كلذ
 مهدنع ضبق وه ةمدقت دعب دامسلل ضبقلا نأ سانلا نيب فراعتلا
 ةداعلاو فرعلا هب يرج امم يناث عيب ديدجت الب مهدنع كلذ زئاجو

 كلذ يف كيلع نوكي الو اذه ىلع كلذ زوجي هنأ يدنعف مهدنع

 . هتباث ةصصاقم

١٥٧



 ميتيللق ميتي هلو الام الجر هضرم يف ىضق نمو : ةلاسم

 نإو يصوملا ءاضق موي هتميق درو لاملا ذخا ءاش نأ غلب نأ رايخلا
 ىلع سيلق ةميقلا درو لاملا ذخا ميتيلا راتخا نإف ءاضقلا متا ءاش
 اذإ ةعفشلا لثم ىدنع اذهو بوبحم نب دمحم لاق ةلغلا در ىضقملا
 نم عيبالاو مهاردلا اوطعا نإف لجالا امإو ى بلطي ملف ثراولا ملع
 . ةميقلا در يف الجأ ةثرولل ىرأ الو ةادانملاب تيملا لام

 ت دهش اف تيصو ا ة أرم ١ نع هدنع ان و لجر هلأسو : ةلأسم

 نأ ملعي وهو ضرم يف يلع همايقب تلاقو اهلام نم ةعطقب اهجوزل
 ق ا مهر د ةئامسمخ غلبت ةعطتل او نيرهش وأ ارهش ن اك امن ا اهضرم

 الو كلذ هل زئاج وه لاق هتطعا ام هنك اهيلع همايق نوكي ال رثكا

 اههبن نوكي نأ ةلعلف ائيش اهضرم يف اهنم يلو دق هنأل هردق ملعي
 امم لضفقأ دارأ هلعل لضفا اهدحو ةالصلا كلت نوكتف ةدحاو ةالصل

 . كلذ يري ن اك هنأ هللا همحر ىلع ىبأ نع يور مهتطعأ

 ء ارش ال ١ هضرم يف ء ارش الو ضيرملل عيب ال اول اقو : ةلأسم

 جوزتي نأ هلو هضرم يف هب جلاعي يذلا هب يوادي امو ةوسك وأ ةقفن
 . اهگظم قادصي ءاش نإ

 يف اهجوزتو اهقتعاف ةيراج هلو اضيرم ناك لجر : ةلأسم
 راضم هنأ ملعي نوكي نأ الإ زئاج وه سأب ال لاق اهرهماو هضرم
 اهل ضرفو اهحكنام دعب اهسم دق ناك نإو زوجي ال كلذ نإف هتترول
 . هبلع اهرهمق

 ضيرمل ١ ن اك ةعيب دو هل ن اسنالا دنع ضيرم نع هتلأسو : ةلأسم

 له تفلتق ةعيدولا هيلإ عفدف هضبقي ام زوجي الو ضبقي نم دحب
 نإو هيلع نامض الف ضيرملا نم رايتخاب هيلإ عفد ناك نأ لاق نمضي
 . نمض لاملا فلتق ضيرملا نم هرك ىلع هيلإ عفد ناك

 هبش )١(
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 تام مث ثراول وأ ثراو نع ةلافكب ضيرملا لفك اذإو : ةلاسم
 نم زئاج وهف ثراو ريغب لفك نإو زوجت ال هتلافك نإف ضرملا كلذ نم
 . زوجت ال هتلافكف لفكف هلامب طيحم نيد هيلع ناك نإو هتلت

 تام مث ثرا ولو ثراو نع ةلافكب ضيرملا لفك اذإو : ةلأسم

 نم زئاج وهف ثراو ريغل لفك نإو زوجت ال هتلافك نإف ضرملا كلذ نم
 . زوجت ال هتلافك نإف هلامب طيحم نيد هيلع نوكي نآ الإ هتلث

 ضيرملا ءاضق ىف ديعس ىبأ نع ظفح نم ظفحو : ةلأسم

 كلذ يف جرخم دقف لقي مل وأ ءافوب هل هسيلو لاق قحب هلام نم ائيش
 يف رايخلا ثراوللو ءاوس هلك كلذ نأ لاق نم لاقف فالتخالا ىنعم
 نكي مل ءافوب هل سيلو لاق اذإ هنأ لاق نم لاقو ةميقلاب لاملا ىدف
 هسيلو لقي مل ولو لوقلا ضعب يف جرخي هلعلو كلذ يف رايخ ثراولل
 نم لوق ىلع كلذو هيلع هل قحب هاضق ذإ رايخ ثراولل سيلف ءافوب
 نميف ليق دقو رعسلا لدعب ناك اذإ هنيد ضيرملا ءاضق ةزاجاب لوقي
 كلذ يف رايخ ثراولل سيل نأ ضيرم وهو قحب هريغل هلام دهشا
 هل قحب لوقي وأ هيلع قحب لوقي ىتح رارقألا ليبس نم اذه نوكيو
 نأ هنأ الإ مكحلا يف ةعفش اذه يف عيفشلل سيل لوقي كلذكو ىلع
 ةيلع قح هل قح ريغب لاملا اذهب دهشا هنأ ملعي ام عيفشلا هنيمي بلط

 اذإ لوقلا ضعب يف ةعفشلا ميلست هيلع بجو فلحي مل نأو كلذ هلق

 . اهبلط هل بجي ام تقو يف اهلحب بلط

 نأ امهل زوجي له قح ضيرمل هيلع ناك نمع لئسو : ةلأسم
 هنإف ةردقبو هيلع ام سنج نم ناك اذإ هنأ يدنع لاق كلذب اصصاقتي
 امهضعب ىلع اطاتحي نأ زوجي له ةعبت تناك نإف تلق زوجي يدنع
 لاقو هسنج نم ناك اذإ زئاج كلذ نأ ضعب لاق دق لاق كلذب اضعب
 هيلع امب ضيرملا صصاقي نأ حيحصلا دارأ اذإف تلق زوجي ال ضعب
 زئاج كلذ نأ ليق هنأ يدنع لاق هتهج نم لحلا هيلع لقت اذإ هملعي الو
 دحأ صخر لهف تلق هسنج نم ناك اذإ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو
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 ريغ نم ناك ولو ةصصاقملا امهل زوجي هنأ كدنع اميق نيملسملا نم

 يف ديزي لضف امهنيب نكي مل اذإ هنأ يعم لاق هيلع يذلا سنجلا

 نال زئاج ليق دق هنأ يدنعف امهنيب هب اصصاقت ام ىلع ةعراشملا
 لدعب يضقي كلذكو هتاعبتو هنيد ءاضق يف رعسلا لدعب عيبي ضيرملا
 هعيبي الو هءاضق هل زيجي ال اضعب نأ ىعمو عيبلا هل تبث اذإ رعسلا
 تام نإف تلق هقح ميرغلا نوضقي اودارأ نأ كلذ ضقن ةثروللو
 نم ناك كلذب ةثرولا ملعي الو هسفن صصاقي نا اذهل له ضيرملا

 اوناك اذإ لوألا اذه لثم ىفق ةثرولا نأ ىعم لاق هريغ نم هسنج

 اذإف هل تلق ىدنع ةثرولا ىف قحل لوألا ىف قحل امو نيرضاح نفلاب
 قحلاب هوذخا مهملعا وه نأ فاخو كلذب نوملعي ال ةثرولا ناك
 الو كلذب مهملعي الو هسفن صصاقي نأ هل له هاوعاد ىلع ةحصلابو
 اذإ مهنمأي نوكي نأ الإ كلذ هل ليق دق هنأ يعم لاق كلذب مهيلع جتحي
 نوكي له اماتيا ةترولل ناك نإف هل تلق ةريرس مهيلع جتحاو مهملعا
 اوسيل مهنأ ليق دق هنأ يعم لاق نيغلابلا يف لوقلاك مهيف لوقلا

 ىلع جتحي نأ هيلع ناك امنإو مهل الو ةجح مهيلع سيل هنال نيغلابلاك
 ريغ نم وأ سنجلا نم قحلاك هسفن صصاقيو مهيلع ةجح الو نيغلابلا
 هيلع جتحي نأ هل له ميتيلا غلب نإف هل تلق ‘ بهذملا اذه ىلع سنجلا

 يف هسفن صصاق ناك ن نإف تلق هسفن صصاق نكي مل اذإ معن لاق

 لاق يبصلا ىلع جتحي نأ هيلع نوكي الو أربي له يبصلا متي لاح
 هسفن صصاق دق ناك اذإ هغولب دعب هيلع جتحي نأ يدنع هيلع سيل

 لاق كلذب ملكتي نأ الب ةصصاقملا هداقتعا هئزجي نأ ليق له هل تلق

 هنأو اذه ىلإ بهذي اضعب نأ بسحاقف هسنج نم ناك اذإ هنأ ىعم

 رخآلا ىلع ام لثم امهنم دحاو لك ىلع ناك اذإ امهنيب ةبلاطملا لوزت
 ريغ نم امأو ةيلاطملا تلازو لصالا يف امهنم دحاو لك ءىرب دقو

 ةيندقع الي أربي هنأ كدنع لهف هل تلق ملعأ هللاو اذه يل نيبي سنجلا

 هسنج نم ناكو هل ضيرملا ىلع ام ردقب ضيرملل هيلع اذإ مالك الو
 الإ كلذ زوجي ال لاق نم لاقو امهنيب ةبلاطملا لوزي هنأ ليق دق ة لاق
 . كلذ كردا نأ ةصصاقملاب
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 ىف هتعاضا كرتو هلام ظفح ناسنالا ىلع بجاولاو : ةلاسم
 ليقلا نع يناهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل هتافو دعبو هتايح
 ناك ةعاط يف هلام قفنا نم لاجرلا ةاحالمو لاملا ةعاضا نعو لاقلاو
 ارفص جرخي ىتح هلام عيمج قافنا هل سيلف الفن وأ اضرف انسحم
 طسبلا لك اهطسيت الو) ىلاعت هللا هلوقل ةعاط ىف هتقفن ناك نأو
 ام هلام هسفن ىلع سيحي نأ بجاولاف } اروسحم امولم دعقتف

 اذإ هلام قفنا ام هجو ىأ ىف هلعف ىلع اروسحم امولم دعقي الئل هتيقي
 هلعف هيلع صقني نأ مكاحلل سيلو هقحلي لاح ءوس ىلإ هيذوي هلعف وناك
 ةافولا هترضح اذإف هقافنا يف انصاع ناك نأو هلام قفتا هجو يا يف

 ءاضقل وأ ءاذغ وأ ءاودل هتلع لاح يف هتنؤم يف الا قفني نأ هل نكي مل

 ضيرملل دب ال اميفو هضرم لاح يف هب موقي نم ءاركل وأ هيلع نيد
 نيهجو يف الإ هتوم دعب هنع دقفي اميف هرمأو هلعف زوجي الو هنم
 ةيصو وأ ةلداع ةنيبب هيلع حصي وأ هسفن ىلع هب رقي نيد يف امهدحا
 اوطعاو ىلع اوعفدا لاق نإف هلام ثلث ىلإ ربلا باوبا ىف ثراو ريغل

 مالكلا اذه ىنعم يف ناك ام وأ اوبه وأ ينع اوقرف وأ يلام نم ينع
 وأ يلام نم هل ةيصو وأ نالفل هب تيص وأ لوقي وأ تيص وأ لقي ملو
 هنم ةيصولا ركذ مدقتي نأ الإ ةيصوب سيل كلذ لكف ينم هل ةيصو

 ىلإ دوعي مث اياصوب يصويو ةبصولا ركذي وأ هيلع اقسنت اذه نوكيف

 ءايشا ذاقناب نويدلا ركذ ىلع ينبي مث امهئاضقب رمالاو نويدلا ركذ
 ريخالا روكذملا اذه نوكي الف ةيصولا ركذ هل ديعي الو نيد ريغ يف
 ىلع الإ نوكي ال فطعلا نأل لوالا ىلإ اعجار نوكي الو انيد نيدلا دعب
 . ملعأ هللاو هيليام

 لاح يف هيلإ هملسي نأ زوجي له رخآل قح هيلع لجرو : ةلأسم

 نأ هلو لقعي ماد ام هملسي نأ هل هنأ هللا همحر خيشلا لاق ضرملا
 . ةقث ريغ وأ ةقث هيلإ همدلستي هرمأي نم ىلاإ هملسي

 مهيل | راشا امك خ ادشال | يأر ناك صقح ويأ ل اقو : ةلآسسم

 هتقفن يف وأ هيلع نيد يف عيبي نأ الإ زوجي ال هنأ ضرملا يف عيبرلا
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 هيف وأ هنمت نم لقأب هعاب ناك نإف هيف رظنيو زوجي هنإف هلايع ةقفنو
 هاطعا ىذلا نمثلا ردقب الإ كلذ نم يرتشملل زجي مل هاباحم وأ نبغ
 . ةثرولل لاملا نم يقابلاو

 هضرم يف هلام نم لامب ضياق لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم
 ضقن ةثرولا بلطو . انود رما ءافو هضايق ناكو هيف كله يذلا
 هنأ كشال نمثب عابو ىفوتساو هلام نم الام عاب نأ كلذكو ضايقلا

 تلقو ةلمج هب ضياق وأ ةلمج هلام عاب هنأو ةثرولا كلذ دعب بلطو ءافو
 اعيب زوجي ائيش هنم رن ملف كلذ يف انرظن دقو . ءيش هنم زوجي له
 زوجي هعنص رن مل انأل هريغ وأ ءافو ضايقلا وأ عيبلا ناك اضايق الو
 لاق دقو معن رثؤملا وبأ لاق نمثلا وأ لاملا ةثرولا دارأ اذإ ضرملا يف
 عاب نإف هيلإ جاتحي اميف عيبي نأ الإ هعيب زوجي ال ضيرملا نآ لاق نم
 . "هضرم يف عاب اذإ ازئاج ناك ءافو ناك نإف لودعلا رظن

 لجر نيبو هنيب ناك لجر نع هتلئسو يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 هل ميقي نأ هكيرش هيلإ بلطف ةافولا لجرلا رضح مث ةعاشم ضرأ

 يف لكوف هتيب يف هل لكوتي نأ دحأ ابأو ماتيأ هلو همساقي اليكو
 لكوملا ةايح ىف تضم ةمسقلا تناك نأ لاقف اهدحو ضرألا ةمساقم
 ةلاكولا تخسفنا دقف لكوملا تام ىتح اومسقي مل نأو كلذ زاج دقف
 ضرألا كلت ةمسق يف يتوم دعب نم اذه تلكو دق لكوملا لوقي نأ الإ

 ناك نإف نيغلاب ريغ هتترو ناك اذإ هتباث ةلاكو اهتيأر اذكه لاق اذإف
 ريغ ىلع تبثتو نيغلابلا ىلع هتلاكو تبثت مل غلاب دحأ هتثرو نم
 . نيغلابلا

 ءاجو هبحاص هلمح ضرم لك ليق دقف ضيرملا امأو : ةلأسم
 يف هماكحاف توملا هيلع هنم فاخي لاح يلإ هنم لصي ملو بهذو هب
 اذه هلعل يكشتملا اذه لاح يف رظنيف هلعف يف ةحصلا ماكحا هلام
 . ةفرعملا حصت ةفص وأ ةدهاشملا ىتعمب الإ حصي الف نطبلا

 )١( هتنؤم يف هخسن يف .
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 نأ لثم لاعفال | نم ائيش متا اذإ ضيرملا نع لئسو : ةلأسم

 ضرم مث ءيش هل سيلو ه دد يف لام نم وأ هلام نم عاب ناك الجر

 هنأ يعم لاق كلذ تيثي له همتأف كلذي عئابلا اذه هربخاق لاملا بحاص

 وأ كلذب رما دق ناك ن اف هل تلق هيق هلعق ٠ روجي ال اميق همامتا ٠ روجي ال

 ولو تبثي له رومأملا وأ ليكولا عابف هلعفو هرما زوجي ام تقو يف لكو

 . يدنع هيشي اميق هلعق اذإ ىدنع

 نم اءزج نالفل عاب دق هنأ رقأ اذإ ضيرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 تفرع ام رثكأ لاق هتثرو ىلع هل م يف كلذ تيثي له هتحص يف هلام

 دجوي دقو هب هل رقأ نأ هلام يف ار ارقأ ا كلذ يق تبثي ال هنإ اذه يف

 ىقوتس ا هنأ لاق ول تد د أر ١ مهلوق نم هدمتع أ ل ين ذأ ريع تيثي هن أ كلذ

 هنأل هنم ارارقا نوكبو كلذ زوجي هنأ يعم لاق هتحص يف هل ميرغ نم

 كلذ ٠. زوجي هن أ يعم لاق هتحص يف هل ميرغ نم يفوتسي ن أ هل زوجي

 هتحص يف هميرغ نم يفوتسي نأ هل زوجي هنأل هنم ارارقا نوكيو
 هل ازئاج نوكي امب هلعف نم رقي امب ضيرملا نم ضتقي امنإو هضرمو
 . هلعف ول نأ ضرملا يف

 من هل 4ءاب وأ هضرم يف لجرل هلام ىضق لجر نعو : ةلأسم

 بلط مث ثراولا تام ىتح عيبلاو ءاضقلا كلذ ثراولا ريغي ملف تام
 ام ىلعف ءاضقلاب املاع لوألا ناك دقو ءاضقلا ضقن هدعب ىذلا ةترولا
 كلذ امنإو ءاضقلاو عيبلا اذه ضقن رخآلا ثراولا اذهل سيلف تفصو
 ثراولل سيلو هدعب نم يذلا هثراول وف يضق يذلا ضيرملل زوجي
 سيل رثالا ء اج كلذك هلبق ناك نم وأ هوبأ بلطي ملام بلطي نأ ثلاثلا

 امك وهق تفصو ام ىلع ناك اذإف هوبأ بلطي مل ام بلطي نأ دحال
 . كل تقصو

 ةثرولل هلام ىف هتمسق زوجي ال ضيرمل ا ن أ خيشل ا لاقو : ةلاسم

 ريغلو زئاج ريغ ةترولل هلحو همهس مهنم دحاو لك ضبق ولو مهريغو
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 لاقو ةيصو نوكيو ضيرملا لح زوجي مهضعب لاق فالتخا هيف ةثرولا

 ن ] هل ام هل بهي وأ هل ام عيبي نم رمأي ضيرمل | يف ل اقو : ةلأسم

 ضيرملا ةمساقم نأ لاقو هضرم يف هلعقك هضرم يف ضيرملا رمأ

 هنأ لدعلاب كلذ ناك اذإ هريغ وأ هلام لصا يف ةءاكرش مساق اذإ
 . زداج رئ اح

 عاب ناك هنأ هرارقا زوجي له ضيرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع زوجي معن لاق هتحص يف اذكو اذك عضوم نم نالق نب نالفل
 زوجيو نمثلا ضبق دق هنأ هرارقا زوجي كلذكو هل تلق كلذب هرارقا

 لهف هل تلق هميرغ نم ضبق دقو ةميرغ نم ىفوتسا دق هنأ هرارقا
 ىتح ال لاق هضرم لبق هتحص ىف هنم هأربأ دق هنأ هرارقا زوجي

 زوجي له كلذكو تلق هتحص ىف هلحاو هنم هأربا دق هنأ كلذ حصي

 لاق هيلع هزرحا دقو اذكو اذك عضوم انالف ىطعا ناك دق هنأ هرارقا
 . ةنيبلاب زارحالا حصي ىتح ال

 توملا نيدلا بحاص رضحف نيد لجرل هيلع لجر نعو : ةلاسم
 كتاربا دق لاق اذكو اذك كل يلع هل لاقف نيدلا هيلع يذلا هيلإ ءاجف
 مث ملعأ هللا لاق نيدلا نم أربي ىتح له لحلا يف هنم تناو هنم

 7 نم تام نأ لاق نم لاقو ءيشب اهسيل ضيرملا ةبطع لاق نم

 ضيرمل ىطعأ ام لاقو هل وهف هلام بلطو حص نأو هلام ث نم وهق

 نيد هل ناك نإف تلق هل وهف هلام بلطف هضرم نم حص مث هضرم يف
 ملف حص اذإ لاق حص مث ضيرم وهو هنيد نم هيلع ناك نم ًرباق
 ."ةعبت هتثرول مهيلع سيلف تام ىتح مهيلإ بلطي

 . هيلع هل قحي هل ل امي هريغ وأ لجرل دهشم دهش ا اذ او : ةلأسم

 اوعاش نآو لاملا هيلإ اوملساو اعاش نأ رايخلا هتثرول ناك تام ناق

 هل سيل هنأ ركنأ عجرف دهشملا حص نإف لودعلا يأرب لاملا ةميق اودر
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 ضرلملا يف زوجي ال عيبل او . عيب ء اضقلا نال عجري نأ هلق قح هيلع

 رقأ ام الإ هيلع سيلو ءاش امب رقي ىتح ربجي بوبحم نب دمحم لاقو
 مكحلا نب ناميلسو ةبقع نب حاضولا لاقو هنيمي عم قحلا نم هل هب
 هاصق يذلا لاملا يضق يذلل نأ ناليغ نب مشاه نع يور كلذكو

 نب دمحم لاقو انيلا نيلوقلا بحا وهو رقملا ىلع لاملا كلذ ةميق
 . ءاش امب هل رقي »ىتح ربجي بوبحم

 يلع قحب نالفل اذكو اذك عضوم هضرم يف لاق لجر : ةلأسم

 هل ىرتا هريغو كلذ ضقنف هضرم نم يقوعو ءافوب هل :وه سيلو هل
 نع هرضح دق ضرم يف هنم ناك اذاف ال حأ تقفصو اميق ةعجر

 . ىضق وأ عاب اميف ءاش نأ ةعجرلا هلف باهذلاو ءيجملا

 تالخنل ١ رشعل ١ هيق ت ام ى ذل ١ هضرم ىف ل اق لجر : ةلأسم

 تبثيا اهقح نم نالف تنب هنالف هتجوزل اذكو اذك عضوم يف يتلا
 نهبرقملا كلم هيلع عقي نمم نك اذإف ال مأ ظفللا اذهب تالخنلا ةأرملل

 . اهكلم ىلإ هكلم نم نلصقو اهل نيبت دقف هتجوزل

 هنم ارارقإا ةحصلا يف نيد لجرلا ىلع حص اذإ ليقو : ةلاسم

 هرارقا زوج الو يلوا ةحصلا نيدق ضرملا يف نيدب رقأ مت هنيبي وأ

 نيدلا ءامرقفلا يف وتسا اذإف ةنيبلاب كلذ حصي نأ الإ ضرلملا يف

 ميهاربا نع كلذ انغلب ضرملا يف مهل رقا نيذلا ذخا مهقوقح تحص

 ضرلملا يف رارقالا مهريع لاقو .4 حابر يبأ ني ء اطعو يعخنلا

 : لكو ضرملا يف تحص يتلا قوقحلا عمو ةحصلا يف رارقألا عم

 . لاملا سأر يف

 رقأ اذإ مهضعب لاقف ثراولا يف انباحصا فلتخا دقو : ةلاسم

 ناتسبلا اذهو رادلا هذه هنيدب هتيضق ينأ لاقو نيدب هتراول ضيرملا
 كلذ ةميقب ناتسبلا وأ رادلا اوردقي نأ ةترولا ءاشي نأ الإ زئاج وهف
 نكي مل اذإ مهضعب لاقو اوءاش نأ هل رقملا اوقلحي نأ ةتروللو مويلا
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 ءيشب رقأ نإف هضرم يف هرارقا زوجي الف ليكو وأ نزوب افورعم
 هضرم يق هرارقأ زوجي ال نورخا لاقو زئاج هرارقاف فرعي فورعم
 . هنيب هل رقملل نوكي نأ الإ هوجولا نم هجوب هتراول

 نم هلام ضبقي نأ هل زوجي هنأ ضيرملا يف ليقو : ةلأسم

 ضقي ملام هضرم يف قوقحلا نم هيلع ام يضقيو هضرم يف قوقحلا

 ةخسن يفو كلذك ضبقي وأ ضورعب مهارد وأ مهاردب اضورع
 زئاج كلذق هنيعب قحلا ىضق وأ ىضتقا اذإ امإو كلذكو هنم اهضبقيو

 ناك اذإ ىضقي نأ زوجي الو يضتقي نأ زوجي لات نم لاقو هلو هيلع
 . رثكالا وه لوالا لوقلاو ءامرغلا كلذ متي نأ الإ هلامب طيحي نيد هيلع

 يف ىضقو ضرقلا نم ءيش ضيرملا ضرتقا اذإو : ةلاسم
 وهو هنمضو هضيق اذا ض رتقا ام هبلع تيثي كلذكو كلذ زاج هضرم

 ىلع ءافولاب هرارقا زوجي ال لاق نم لاق كلذكو ءامرغلا عم هلام يف
 هنأ رقا اذإ ةترولاو ءامرغلا ىلع هلك كلذ زوجي لاق نم لاقو ةثرولا
 ىلع يذلا هنيد نأ ضيرملا رقآ اذإو قح هيلع هل ميرغ نم ىفوتسا

 يفو] مهقح ءامرغلا ىفوتسي ىتح زوجي ال كلذ نإف نالفل لجرلا اذه
 كلذ هريغ لاقو لجرلل كلذ دعب زوجي مث فورعملاب مهقوقح [ةخستن
 ثراو نع ةلافكب ضيرملا لفك اذإو نيدلا لبق لاملا سأر نم وهو زئاج
 يمذلاو ملسملاو س زوجت ال هتلافك نإف ضرملا كلذ نم تامف ثراول

 يف جرخي دقو هريغ لاق 0 هانركذ ام عيمج يف ءاوس رجاتلاو دبعلاو
 كلذ نال قحلاب نامض الو زوجي ال ضيرملا ةلافك نأ لوقلا ضعب
 ثلت ىق كلذ نوكي دقو هيلع لوفكملاو هنع نوضملل كلذ نال ةيطع

 . . انباحصأ لوق يق رثكأ لوقلاو

 اذك عضوم نم يلام هضرم يف لاق اذإ ضيرملا نعو : ةلأسم

 يل لاق لاق ءيش هل نكي مل لاقف حص هنأ مث ىلع هل قحب نالقل اذكو
 لاقو ءىشلا كلذ ةميق هل هيلع لاق نم لاق هنأ هللا همحر يراوحلا وبأ
 ىتح ءيشلاب رقملا ريجب هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللاديع ويأ
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 لاق كلذ ركناف حص هنأ مث ءافوب هل سيلو ىلع هل قحب نالق نب نالفل
 . هب هل رقا ام ةميق هل هيلع نأ اذه ىف لوقا

 أربيو زئاج كلذ تلق هل اقح لجر هيلا عفد لجر نعو : ةلأسم

 ناك اذإ زئاج كلذف تفصو ام ىلعف ال مأ هقح ضيرملا ىلإ عفادلا
 اذه بسح ىلع اضيرم ناك ولو هضبقي نم رمأ وأ هضبقف لقعي
 يف سيل ضيرملا نال هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرع
 دق هنال هتبه الو هؤارشالو هعيب ضيرملل زوجي ال امنإو نونجملاك اذه
 ريغب هيلع يذلا قحلل هميلست امأو كلذب رثالا هيف ءاج دق دحب راص
 نم ريغ هب ذخاي ال هنيعب قحلا ينعا ضاقت ريغب هقح ضبقو ءاضق
 زئاج كلذف ضورعلا نم هريغ هيلع يذلا قحلاب يطعي الو ضورعلا
 ىلع ضيرملا نم زئاج كلذ لكف هتمسأاقمب هرماو هلام ةمساقم كلذكو
 . باوصلاب ملعأ هللاو انفرع اذه بسح

 قتعا ناك هنأ هضرم يف رقأ لجر يف دردعس وبأ لاقو : ةلأسم

 هنأل هلام ث نم قتعلا اذه نوكي لرق هنأ يعمقف هتحص يف اذه هديع

 امي الا هضرم يف هرارقا : روجب الو ثقملا نم ناك هضرم يف هقتعا ول

 نالف ىلع عاب اب هنأ هضرم يف رف ةا نإ اف هلوق ىنعم ىلع هلعف هبق زوجي

 هر ارق أ ن أ يعمقف نمختل ا هنم ىقوتس و هتحص يف مهر د فل اي الام

 ول هنأل هنم هضبق هنأ رقا يذلا نمثلا امإو ةثرولا ىلع تبثي ال عيبلاب

 هيف زاج ضرملا يف هل زاج امف هضرم يف مهرد فلاب نالفل رقا
 . هلوق ىنعم ىلع ةحصلا ىفق هلعف ناك هنأ هرارقا

 قح هئامرغ ضعب ىضق لجر نعو هللادبع يبأ نعو : ةلاسم
 انا لاق ءاضقلا كلذ ىف ءامرغلا كردي له هيق تام يذلا هضرم يف

 . ىضق يذلا يف ءاضقلا عم مهقوقح ردقب ةوسا مهنا ملعن

 لتعا نم نعو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
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 هنم لبقي ال لاق ةيراع وأ عاتم وأ ماعط نم هتبهومب هتيده لبقت له
 اهذخأ نإف ةيراعلا اماقف ءىش كلذ ىف هنم تبثي الو كلذ نم ءىش

 بوثلا لثم هنم ضبقلاو تلق هنم زوجت ال ةيدهلاو اهنم ىرب اهدرو
 هظفحيل هنم ضبقي ناك اذإ زئاج هنم ضبقلا معن لاق ءاعولاو باتكلاو
 لاق هقوقح هيلإ ملسيو تلق هل كلذ هيلإ عفدلاب هرمأي نم ىلإ هملسيو هل
 هل ىقبي لهو تلق هنمو هلقع ريغتي ملام هلام ضبق هلو هل زئاج كلذ معن
 حالصو هحالصب دوعي اميف هرمأ لاق هتلغ تقو ىف ىهنو رما هل اميف

 ىلع هلام نم هفلتي اميف زوجي الو زئاج هتثرو ىلع وأ هلام زوحو هلاح
 ىلإ (عجر) هللا ىلإ هب رقأ وأ هتحص يف هيلع حصي قحب الإ ثراولا
 . عرشلا نايب باتك
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا
 كلذ ريغو هنيطعو ضيرملا كرت يك

 عيب الو ةيطعالو توملا دنع كرت ال هنأ ملعأو رفعج نبا عماج نمو

 هتنؤم نم هيلإ جاتحي امل هضرم يف ضيرملا عيبي نأ الإ ءارش الو

 وأ نيد نم همزل ام عيمج يف هعيب كلذكو ددعس ويأ لاق هلايع ة ةنؤمو

 لاقو س فالتخا ديعس يبأ نع فرع دقو هلتم وهف كلذ عيمج وأ ةرافك

 يف عاب اذإ ازئاج ناك ءافو ناك نإف لودعلا رظن عاب نإف رثؤملا وبأ
 لوصألا هلام عيب عيمج يف المجم كلذ ليق دقو لاق هريغ نمو هتنؤم
 رابخال هتوم دعب زئاج ضورعلا هلام عيب نأ لاق نم لاقو ضورعلاو
 نباغتي ال امم ناك نإو الدع ناك نأ هب هعاب يذلا نمتلاب هيف ةثرولا
 لاق نم لاقو نيملسملا يأر نمو رعسلا لدعب ةميقلاب زاج سانلا هيف
 برحلا ىف نوكي ىذلا كلذكو باتكلا نمو . هعيب نم هلك كلذ دري

 لماحلاو هنم فاخي يذلا بخلا مهب ضرعتو رحبلا يف نوكي يذلاو
 دبال امم نوملسملا هزاجا دق اميف الإ مهعيب دري ءالؤه لكف داليملا دنع
 نم لاقف افالتخا لماحلا يف هانفرع يذلا لاق هريغ نمو س هنم مهل

 لخدي موي لاق نم لاقو كلذ اهنم زوجيال لمحتام نيح نم لاق
 لاق هريغ نمو . ملعأ هللاو داليملا اهعاج اذإ لاق نم لاقو اهرهش
 كلذ هبشي امو هتبهو ضيرملا ةيطع يف ديعس يبأ نع انفرع يذلا
 جرخ نأ لاق نم لاقو زوجي الو هلك لطاب هنأ لاق نم لاق افالتخا
 ضعب يف اضيأ دجوي كلذكو ثلا يف اياصولا لثم هلام ثلث نم كلذ
 بهذيو ءيجي يذلا لولسملاو جولغملاو موذجملاالا باتكلا نمو . راثآلا
 رذع ال كلذ نإف ثراول ةراضم الب مهلاوما يف اولعف ام مهل زئاج وهف
 ضيرملا دح نأ ملعلا لهأ ضعب لاقو هريغ نمو توم الو ةايح يف هيف

 مكح ةمكح نوكيو كلذ نم ءيش هل نوكي الو ةيصولا هل نوكي يذلا
 كلذ ال ولو ضرم نم لك كلذف كلذ وحنو ءاطعلاو اياصولا يق ضيرملا

 لحا نم اذه وحنو لجأ ىلإ ىطعاو ىصوأ امنإو صوي مل ضرملا
 هيف تجرخ ةحراج وأ ضارمالا نم هريغ وأ ماسرب وأ ةغدل نم كلذ
 رخآ عضوم يف كلذكو ىصوي هلجال نوكي امم اذه وحن وأ برض وأ
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 لجأ نم كلذكو تومي امإو ايحي امأ رضتحملا ضيرملا كلذ نأ
 نمو 0 ضيرملا مكح همكحف هسفن ىلع هفوخ وأ ىصوا هراضتحا

 ايحي امأ ارضتحم نوكي كلذ يف ضيرملا دس نأ لاق نم لاقو هريغ
 لاملا ثلث يف اياصولا امإو توملا دعب ةزئاجف ةيصولا اماو تومي امأو

 رارقإلاو قوقحلاو نيدلا دعب

 تنك ينأ هضرم يف ىصوأ لجر يف هللادبع ويأ لاقو : ةلأسم

 تام مث نمثلا هنم تيفوتساو نالفل اذكو اذك عضوم نم يلام تعي

 لاملا نوذخابو مهل كلذ ناك عيبلا اذه ضقن هتثرو ءاش نإف ىصوملا

 اذه هل عاب هنأ مهبحاص ىصوا يذلا ىلإ نمثلا نم هب رقا ام نودريو

 هل ىصوأ يذل ا ىلع اودري نأ مهيلعو لاقف عجر [ةخسنن يفو) لاملا

 ىمس نكي مل نأ لاملا كلذ ةميق ءافولاو عيبلاب هل رقأو مهبحاص
 عاب ناك هنأ ضرملا يف رقا اذإ هنأ ليق دقو لاق هريغ نمو . نمتلاب

 هتثرو ىلع زئاج كلذ نأ ةحصلا يف نمخلا ىفوتساو ةحصلا يف

 زوجي ال ليق دقو ددعس ويأ لاق. ءافولاب رقأ اذإ زئاج كلذب هرارقاو

 زوجي ال كلذكو ضرملا يف هعيب زوجي ال هنال ضرملا يف عيبلاب هرارقا
 . ضرملا يف هرارقا

 فلاب هضرم يف هدلو ىرتشا نم نع عيبرلا تلآسو : ةلاسم

 دلولا اذه ثرو افلأ هلام ثلث غلب نأ لاق رارحا هريغ ةترو هلو مهرد

 هنإف افلا هلام ثلت غلبي مل وأ رارحا هتترو نكي مل نإو هتثرو رئاس عم

 . هدلول اضيا لاملا ةيقبو هدلو نمث هلام نم يطعي

 يف هئامرغ ضعب ىضق لجر نع نسحلا ابأ تلاسو : ةلأسم

 ائيش لعف وأ قحب مهل ىصوأو هيلع مهل قحب هلام نم ائيش هضرم
 لوقلا نوكي فيك ماتيا ةترولاو هتوم دعب رايخلا هيف ةترولل نوكي امم

 نأ مهغولب دعب رايخلا مهلو ةترولا غلبت ىتح ةلاحب كرتي لاق كلذ يف
 ماقم موقي ىصو مهل نوكي نأ الإ مهلام اودقف اؤاش نأ وأ اومتا اؤاش
 رظتي كلذكو معن ديعس وبأ لاق هريغ نمو س كلذ يف رظانلا وهق مهيبأ
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 . بوصتم مكاح نكي مل نأ ةعامجلا وأ مكاحلا مهل

 يف ةيطعل و ةيهل | يف اوفلتخ او دمحم يب أ عم اج نمو : ةلآاسم

 ىلإ ة ةيرق كلذ لك ء اوس ةيصرولاو ةطعلاو ةبهلا مهضعب لاقف ضرملا

 لاقو . زارحا ىلإ اذه نم ءيش عم جاتحي الو ضيرملا نم ىلاعت هللا

 الإ ناتبثي ال امهنال ضيرملا نم ناحصي ال ةيطعلاو ةبهلا مهضعب
 سيل فوقوم ضيرملا نأل رذعتت ضيرملا نم ةيطعلا زارحاو زارحاب
 لقتنا دق كلملا نال زوجي ال هتوم دعب زارحالاو حيحصلا زاوجك زئاجب
 ال هتوم دعب زارحالاو لقتنا دق كلملا نال زوجي ال هتوم دعب زارح الاو
 لح يف اوفلتخاو مزليال هريغ ىلع زارحالاو لقتنا دق كلملا نال زوجي
 لح اذإ مهضعب لاقف سانلا نم دحا ىلع نيد نم هلام نم ضيرملا
 هل نل ضيرملا لح نورخآ لاقو اهل ةزئاج ةيصو كلذف هميرغل ضيرملا
 لاقو هلام نم ءيشل فالتا وهو قحلا نم هل ءاربإ وه نيد هيلع
 نم ناحصي ال ةيطعلاو ةبهلا ةلزنمب هنال حصي ال هنم لحل نورخآ

 ال اول اقف : نيد 7 اهب يصوي ةيصو دعي نم ( ىل اعتو كرابت

 يف نيروكذملا نيذه نم الإ ءيش هلام يف ضيرملا لعق نم زوجي
 . لطاب وهف ةيصولاو نيدلا وهو نيروكذملا نيذه ادع امو باتكلا

 ءاضق وأ هيلع هل قحت ةيصوب لجر ىصوا ول هل ليقو : ةلأسم
 در يف هل حلصا وهام هل رظن يصو هل ناك نإف ميتي هتراوو هاضق
 نم لاقو ليكولا كلذكو يصولا لعف نم كلذ زاجو كلذ مامتإو ةميقلا
 ملسي هنأ ليقو متي ملو غلب اذإف ميتيلا غولب ىلإ فوقوم ءاضقلا نأ لاق

 . غلب اذإ هتجح ميتيلل ىنثتسيو ىصوملا ىلإ
 نود امو ضوردعلا نم هلال ضيرملا عيب يف ليق دقو : ةلأسم

 نم لاقو لوصالا ةلزنمب وهو زوجي ال 7 اق نم لاقف فالتخاب لوصالا
 . كلذ تبثيو لودعلا يأرب رعسلا لدعب زوجي لاق
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 بكار ةيطع زوجي ال هنأ ىسوم لاق مشاه معزو : ةلأسم
 تاج وأ ةنيفسلا تباغ وأ جوملا دتشا اذإ هؤارش الو هعبي الو رحبلا
 ىف كلذكو ضاخملا اهبرض اذإ لماحلاو هسفن ىلع اهنم فاخي ةلاح
 . ناعمجلا ءارت اذإ برحلا

 كلت نإف هيف ةاباحم هضرم يف عاب لجر نع لئسو : ةلاسم
 ضقتنا الاو يرتشملاو عئابلا دعب ىضر نإف نيدلا دعب هتلث يف ةاباحملا
 اثراو عيفشلا ناك نإو كلذب اهذخأي نأ عيفشللف راد تناك نإف عيبلا

 نال هل ةعفش الق رخآ عيفشلاو ثراول عيبلا لصأ ناك نإو كلذ هلف

 اليلق ائيش هتراو نم عيبي نأ ضيرملل سيل نورخآ لاقو . دساف عيبلا
 ضيرملا عيب زوجي ال ليق دقو مهريغ لاقو رثكاب الو ةميقلاب اريثك الو
 ناكو همتا نإف ةثرولا همتي نأ الإ دودرم كلذو ثراو ريغل الو تراول

 هتحص يف ق ] تومل ١ هرضحي نبي دلا هر طيحي ي ذل ا نعو :: ةلأسم

 ىلع نكي مل وأ نالق نم تيفوتسا دق لوقيو رخآ ىلع انيد كرتي
 ىفوتسا دق هنإف هلوق اماف نيدلا اذه نم رخآلا أربي له نيد ضيرملا
 زوجي ال كلذق هتكرت دق هلوق امأو هنم أربي هنإف هيلع ىذلا نيدلا هنم
 دنع لجر لاق نأ تيأرا تلق نيدلا كلذ نم رخآلا أربي الو هضرم ىق
 رقا اذإ هب هرارقإ هيلع زوجي اذهف ىدنع ةعيدو نالفل لاملا اذه هتافو

 هرارقإ زاج يدي يف ةبراضم لاق اذإو لاملا اذه لوقيو هنيعب لامب
 وهق دحال هنيعب ءىشب رقأ اذإف لام هل سيلو نيد هيلع ناك نإف اضيأ
 . رقأ امك

 امو هحاكن زوجي ىسوم لاقف ضيرم وهو حكن لجرو : ةلاسم
 موذجملاك هناريج عم ثدحتيو جرخيو لخدي ناك اذإ قادصلا نم لبقت
 ىلإ قادصلا دريو زوجيال هحاكن نإف شارفلا ىلع ايواث نوكي نآ الإ
 . اهئاسن تاقدص لدع
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 لقانف ةافولا هترضح الجر نأ ول ىسوم اضيأ لاقو : ةلاسم
 ىلإ ةلقانلا بحاص عجريو ضقتنم كلذ نأ هل لام ىلإ هلامب الجر

 لجرل مكح دقو ىسوم تدهشو اضقتنم هعيب ناك اضيا عاب ولو هلام
 ىرابي امم راحص ناقاتس طخلا نأ تدجو رظانلا لاق طخلا لهأ نم
 لقان دق هنأ دهشاف ةافولا هترضح الجر نأ كلذو ىرقلا نم لحاسلا

 لاقف هدجل هتيصو نم مالغلل عضوم ىلإ اذكو اذك عضومب هنبا
 بالل ناك ام موق ضايقلا كلذ فرع نأ يلع نب ىسوم يضاقلا
 ءاش نإف هوبأ هضياق امم مالغلل ناكام ةميق حرط مث مالغلل ناكامو
 هب دهش يذلا ميتيلا لام نم يقبام نمث اودري نأ كلذ دعب نم ةترولا
 دهشا ىذلاو ةزئاج ةلقانملاف كلذ فرعي مل نإف هتميق اوداو مهيخال هوبا
 مل فرعت مل نإو ةلقانملا فرعت مل وأ كلذ زاج امنإو هل زئاج هوبا هل
 دنع ترذن تنك ينأ توملا دنع لجرلا لاق اذإو ىسوم مكح كلذب زجي

 . زئاج وهف هتيطعا دقو اذكو اذك هيطعا اناو ينبا ىفاعي نأ توملا

 الو ءارش الو عيب اهيف دحال زوجيال يذلا لاحلا نعو : ةلأسم
 عيبلا نم تركذ ام اماف ناضمر رهش موص يف راطفالاو ةيطع
 فاخي اضرم ضرم ناك اذإ ليق دقف ضرملا ىف ءارشلاو ةيطعلاو
 هعيب الو هتيطع زوجت ال اذه نأ ليق دقق هنم تام وأ توملا هيق هيلع

 كلذف همقس لاط دق اميقس نوكي نأ الإ ضرملا كلذ ىف هارش الو

 "هبجعلا هقب يذلاو بوبجملاو موذجملاو حولفملا لثم حيحصلا ةلزنمب
 اذه هابشاو نوطبملاو مسربملا امإو حيحصلا ةلزنمب مهنا ليق ءالؤهف
 ءاهقفلا ضعب لاق دقو ءارشالو عيب الو ةيطع مهل زوجي ال نيذلا ءالؤهف

 اذإ كلذ يف زئاج مهعيب نإف مهحلصي امو مهتنؤم يف اوعيبي نأ الإ
 . نمتلا اوفوتسا

 ضرم لجر نعو هلل ا همحر ير اوحل ١ يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 ضرمف عجر مث حصو هضرم نم ءيرب هنأ مت اياصوب ىضواف
 الو هضقن ال هل احب لوأل | هنصوو رخآل ١ هضرم ىق صوب ملو ت امو

 . ةيجح بص ا رأ ةيجح يف ضرم نم هلعلو كردلا س أر ةبجحل ) ( ١
7 
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 تن اك ةيصو نم ن اك ام ضقنت ةحصلا ن اف تقفصو ام ىلعف هل دح

 حص اذ ا اذه لكف هيلع قحي هر ارق او هل هيلع قحي ةيصوو ضرمل ا يف

 ال ضيرملا ءاضقو ءاضق هنأل حص اذإ ضقتني كلذ نإ لاق نم لاقف

 ملو تامق عجر ىتح هضقني مل ن ] ل اق نم ل اقو ه٥ء ارشو هعيبك زوجي

 ةحصلا يف ضقتني امنإو لاملا سأر نم هنأل تباث وهف كلذ يف عجري
 . ضقتني ال هناف لام ١ سأر نم ناك ام امأو ثظل ا نم ناكام

 ىلع دهشأو رقاو هلام نم هيطع الجر ىطعا لجرو : ةلاسم
 ىتح هتثرو ىلع كلذ زوجي ال لاق ةيطعلا هذه هيلع زرحا دق هنأ هسفن

 نأ نهارلا لاق اذإ نهرلا ةلزنمب اذه امنإو زرحا هنأ لدع هنيب موقت

 هتثرو ىلع الو هيلع زجي مل عجر مث نهرلا اذه ضبق دق هنم نهترملا
 اذإ اندنع اذهو نهرلا اذه ضبق دق نهترملا نأ لدع ةنيب موقت ىتح

 نإو هيلع زئاج اذهب هرارقاف ةحصلا يف رقا اذإ امإو توملا دنع رقأ
 زيجي ناك هللا همحر يلع يبأ نع دجويو . هتترو ىلع زاج تام

 دقو لاق هريغ نمو 4 زرحا هنأ ةننيب حصت مل ولو ةحصلا يف هرارقا

 هيلع زرحاو ةحصلا يق ىطعا دق ناك هنأ ضرملا يق هرارقا نأ ليق

 كلذ زوجي الو يبنجالل زوجي لاق نم لاقو هيلع زئاج هنأ ةحصلا يف

 ليق دقو هريغ لاق محر الو يبنجال كلذ زوجي ال لاق نم لاق م احرألل
 كلذ كاذ لبقي نأ الإ ىري نم لوق ىلع كلذكو هنمو ثراول الإ كلذ زوجي

 رقأو ةيطع هبحاص نيجوزلا دحا ىطعا اذإ لدع ةنديال ا توملا دنع

 ىلا نأ لدع ةنيب حصت نأ الإ تبثي ال لاقف ينم هلبق دق هن أ توملا

 . ىطعمل ا ةحص يف لبق دق

 ثلثلا ىق هتيصوو هلك هلام ىق هرارقا زوجي ضيرملاو : ةلأسم

 اومتي نأ ةتروللو هؤاطع الو هؤاضق الو هؤارش الو هعيب زوجي الو هلام
 نمثلا ضبق ناك نأ هعاب ىذلا لاملا نمت اوطعيو هوضقني وأ كلذ
 . هايا هاضق نمل هيلع قحب هاضق يذلا لاملا ةميقو

 نإف هيلع هل قحب هلام نم هضرم يف ادحا ىضق نمو : ةلأ
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 هب هل دهشا يذلا لاملا كلذ اوملساو ءاش نأ رايخلا ةثرولل ناك تام

 عجرف دهشملا حص نإو لودعلا يأرب لاملا كلذ ةميق اوطعا اوعاش نإو
 زوجي ال عيب ءاضقلا نال ةعجرلا هل نأ ليقف هيلع هل قح ال هنأ ركناو

 نم ءاش امب رقي ىتح زيجي بوبحم نب دمحم لاقو . ضرملا يف
 لاق كلذك حبسملا نب دمحم لاق هريغ هل سيلف هب هل رقأ وه امم قحلا
 نم ةعامج لاق . هنىمى هنيمي عم لوقلا وهو هللا همحر بوبحم دمحم

 هاضق يذلا لاملا كلذ ةميق عجر اذإ هاضق يذلا ىلع ىضقملل ءاهقفلا
 مث ءاش امب رقي ىتح زيجي رثؤملا وبأ لاقو اندنع لوقلا رثكأ وهو هايا
 هقح هنأ لاقو قحب هاضق نإو هب هل رقأ يذلا الإ هيلع هلام فلحتسي

 ىضقملل تبثي هنإف ءافوب هل هتيضق ىذلا اذه سيلو لاقو اذه نم رثكأ
 لاقف فورعم قحب هاضق اذإ امإو رايخ كلذ يف ةثرولل سيلو ىضق ام
 نإو هيلإ لاملا اوملس ةثرولا دارا نإف رثكا وأ لقا وأ مهرد فلاب
 ةيصو ةثرولا ذفنا نأو لاملا اوذخأو هنيعب لاملا كلذ هوطعا اودارا

 ىلوأ يصولاو ىصوملاو يصولا نع كلذ أزجأ هنيد اوضقو كلاهلا
 الف تييح نأو اذه يضرم نم تم نأ نالفل رادلا هذه لاق نأو كلذب
 لاقو رارقأ يدنع اذه رثؤملاوبأ لاق ةيصو هذه نإف هل ءيش
 لاق اذإو هبلع تباث وهو رارقأ لاق نم لاقو اذه ليق دق يراوحلا وبأ

 نم وأ اذه يضرم نم تم نأ هل يلع له قحي نالفل رادلا هذه

 ءيش ىلع هل سيل لاقف ييحف ىلع هل قح الف تييح نإو اذه يرفس
 لاق نم لاقو اذه ليق دق ىراوحلا وبأ لاقو رادلا ةميق هيلع هل ليقف
 لاق 0 ذخأن هبو قحلا نم ءاش امب هل رقي ىتح ربجي هنأ ءاهقفلا نم
 كلذكو رثؤملا يبأ نع هريغ نمو ءيش هيلع هلام فلحتسي رثؤملا وبأ
 ريغ هل سيلو هب هل رقأ يذلا الا قح هيلع هلام هنيمي عم ءاش امي رقي

 وأ اذه يضرم نم تم نأ مهرد فلا ىلع هل لاق نأ كلذكو كلذ

 مهرد فلا هيلع هلف تام وأ ىيح نإف ىلع هل ءيش الف تييح
 وأ اذك ىلع هلف تم اذإ هلوق ءاهقفلا نم فعضتسا نم فعضتساق

 ضيرملا ىطعا نأ امأو ءاوس امهآر مهضعبو تم نأ لوقي ىتح اذك

 نال زوجي ال كلذف تم وأ تييح كل وه هل لاقو هلام نم ائيش اناسنا
 ضرملا يف زوجت ال ةيطعلا
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 مث هحرج حرجي اذكو اذكب نالقل هضرم يف دهشا ن : ةلأسم

 لاق نأ لاق نم لاقو لاملا كلذ ة هميق حرجلا بحاصل /. عجرف حص

 الو ةعجر هيف هل سيلو رارقأ كلذف هتحرج جرجب.وأ ىلع هل قحب هل وه
 نأ لاق نم لاقف ىمسم نيد وأ فورعم حرج وإ ةيمغب لاق نإو هتترول
 ةيمغلا وأ حرجلا كلذ شرا وأ ىمسملا نيدلا كلذ اوطعي`نأ هتثرولو هل

 لاق اذإ رثؤملا وبأ لاق لاملا كلذ اوملس اودارأ نأو ةفورعم يه ثيح

 الإ رارقأ اذهف اذكو اذك نيدي وأ اذكو اذك حرجب وأ قحي هل لاملا اذه

 وأ اذكو اذك نيدب لاملا اذهب هتيطعا وأ هل تيصواو هتيضق دق لوقي نا

 اوملس اؤاش نأ رايخلا ةثروللو ءاضق اذهف هيمغ وأ اذكو اذك حرجي
 وأ هاطعا وأ هل ىصوا اذإو لاملا اوذخاو قحلا كلذ اودا اواش نإو

 هل سيل وأ كلذ نم رثكأ هقحو هيلع هل قحب ائيش هل لعج وأ هاضق
 رايخ هيف ةترولل سيلو هل وهف كلذ نم لضفا ةمايقو ةمايقب وأ ءاقوب
 قحب اذه هلام هاضق وأ انالف ىطعا هنأ هتحص ىف لجرلا دهشا اذإو

 هايا هاضق دق هنأ هضرم يف وأ هتحص يف لاق نأو تبات هنأ هيلع هل
 هل قحب هاضق هنأ هتحص يف لاق نإو فيعض هنأ ىلع لقي ملو قحب

 اذاف هريغ ىلع وأ هيلع قحلا ناك ءاوس هنأل تباث وهف ىلع لقي ملو

 فيعض هنأ ىلع لقي ملو هل قحب هايا هاضق هنأل زئاج وهف هقحب هاضق

 يذلا اذهف هيلع قحب الإ هلام يضقي نأ ضرملا يف هل زوجيال هنال

 . هللا ءاش نا كلذ يف رظننو ظاقلأل ا هذه نيب اميف قرفلا نم انببحا
 لك ناسنال لاق اذإ ضيرملا ىف تركذو . نسح نيب قرق هريغ لاق

 هل ىلع قحب هل وه هدنع هل ءىش لك وأ ىدنع نم كيلا راص ءىش
 كلذ دنع فلخو ىصوملا تامو اذكو اذك ةميق ىلإ هملعي ال وهو
 يتلا ةميقلا كلت نود اهتميق كلذ ريغو مهاردو ريناندو ابايث ناسنالا
 هب رقا يذلا قحلاب كلذ ذخأي نأ هل زئاجا ضيرملا لجرلا اهلعج
 هل رقأ نإو هل كلذف هل هنأ هدنع امب هل رقأ نإف كلذ زوجي ال وأ ضيرملا
 ةثرولل نوكي عاتملاو بايثلا يف ءاضقلا يفف هدنعام هاضقو قحب
 ءافوب هل سيل هنأ ضيرملا لوقي نأ الإ هتميقب هودف اؤاش نأ رايخلا

 يف رايخ ةترولل سيلف مهارد لاق نأ كلذكو كلذ يف رايخ ةترولل سيلف
 اذك ةميق ىلإ هل دح اذإ هنإف ةلاسملا هذه يف رظنا هريغ لاق . كلذ
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 لخدي ملو رايخل ةترولل ناكو ءاضتلا يف ةميقل ا تلخد امهرد اذكو

 دح نأ كلذكو مهاردلا هل دحي ملو مه اردلا ةميق ىلإ دح هنأل مهاردلا

 ىوس ءيش لك لخدو ريناندل | لخدت مل ارانيد اذكو اذك ةميق ىلإ هل

 ريد . رىناندلا

 هب هبلطي ناك قح نم توملا دنع الجر ربا لجر نعو : ةلاسم
 توملا دنع انعم ةيطعلاف ةيطع كلذب دارا ناك نإف ةءارب ىه لاق
 لاق . زئاج هل وهف هنم ىفوتسي نأ ىلإ بهذ ناك نإو فعضت
 دق وأ هنم هتيفوتسا دق لوقي ىتح قحلا هيلع ىذلا أربي ال رثؤملا وبأ
 ال ضيرملا ةيطعو هل كرت اذهف هنم هتأربا دق لاق دق نإو هنم هتضبق
 لهأ ضعب لاقو . ملعأ هللاو هقح نم ءيشل هكرت الو هتيطع زوجت
 تنا لاقف هل اهلحا وأ اهنم هعسوف ةعبت لجرل هيلع ناك لجر يف يأرلا
 ةيصولا ةلزنمب اهنم ءىرب دق هنأ لاق نم لاقف تام مث لح يف اهنم
 الإ اهنم أربي مل ثراولا لثم ةيصولا هل زوجتال نمم ناك نا لوقا انأو
 نمو . كلذ هل ناك ىطعا اميف عجرف ضيرملا حص نأو هتصح نم
 يف فلتخا دقف تام ىتح هتيطع يف عجري ملف حص نأو معن لاق هريغ

 ضيرملل لاق نأ تلقو تبثي ال ضعب لاقو تبثي ضعب لاقف كلذ
 مهرد فلا ىلإ هتميق وأ طاريق نم لحلا ىف تنا هلحتسا ناسنال
 ءىش لك لاق نإ كلذكو هملعت ال تنأو انأ هملعأ كل ىلع قحب اهتميقو
 كل سيلو كل ىلع قحب كل وهو لحلا ىق هنم تنأف ىل هتذخا كدنع
 يذلاف تفصو ام ىلعف تباث وها ضيرملا نم اذه نوكي ام ءافوب

 نأ هيلع ضيرملل قحلاو قح ضيرملا ىلع هل نكي مل اذإ هنأ انفرع
 نم اذكو اذك ةميق ىلإ كلام نم يل ةيصو وه كل ىلع قح لك لوقي
 ضيرملا لوقيف امهرد اذكو اذك ىلإ وأ ةميقلا ديري ناك نأ مهاردلا
 نوكي اذه ىلعف اذكو اذك ىلإ كل ينم ةيصو كل يل كمزل قح لك معن
 راك نأو هتوم دعب ضيرملا لام ث نم جرخي كلذ ناك نأ هصالخ
 لك ضيرملا لاقف ضيرملل قح اذه ىلع ناكو اذهل قح ضيرملا ىلع
 ناك اذإ كلذ زاج ءافوب كل هسيلو كل ىلع قحب كل وهف ىل كيلع قح
 الف ةليح وأ ءاجلا هنأ ملعي ملو اذه دنع هبذك باغ وأ اقداص ضيرملا
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 هنأ اوجرنف تنا تلق ام ىلعو قدصلا ىلع الإ امهالك امهل زوجي
 . بذكلاب هيف الماعتي مل اذإ زئاج

 املف هل نيدب هضرم يق الام الجر ىضق لجر نعو : ةلأسم
 . ىضتقا امب لجرلا كسمتو انلام ذخأنو كقح كيطعن ةثرولا لاق تام
 لاقو مهلام نوذخأيو هقح هنوطعي لاق نم مهنمف كلذ يف فلتخا لاق
 الف هل تلق هلضق نوذخأيو لاملا كلذ نم هقح ردقب هل نوكي ىسوم
 . هاضق امنإ صوي مل لاق ةيصو لضفلا نوكي

 اذك ةيرقب هل الام اهقادصب هتأرما ىضق لجر نعو : ةلاسم

 امب تكسمتو يلام لضف ذخآ انأو اهقح قوف وه لاقف يفوع مث اذكو
 ولو هضرم يف ىصوا اذإ هلام لضف ذخأي لاق هضرم يف اهاضق
 الإ اهل نكي مل اهقح ىلع ىقبام لضفاو اوذخأي نأ ةترولا بلطف تام

 ءاضقلا ضقتني هنأ لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو 0 هلضف مهلو اهقح
 . ملعأ هللاو اهقح الإ اهل سيلو ضرملا يف

 هيخا نبال هلام نم ءيشب هضرم يف دهشأ لجر نعو : ةلأسم

 مل ينأ جتحا وأ هلام يف عجرو هضرم نم يفوع مت هل هيلع قحي

 معنف هلوق ليقي له اذكو اذك الإ قحلا نم هل ىلع سيلو يلام فرعا

 هلو قحلا نم هب هل رقأ ام الإ هبخا نبال سيلو اذه يف هلوق ليقي

 مل نإو هايا هاضق هنأ هضرم يف دهشا ناك اذإ اذه هلام يف هعجرلا

 يلخن وأ يلام لاق امناو هايا هاضق هنأ امهدهشأ هنأ نادهاشلا دهشي

 اذهق ىلع هل قحي يخا نبا نالقلا اذك عضوم يف يتلا يتعطق وأ

 سيلو رارقأ وهو هيلع مات وهو هيق همعل ةعجر الو هيخأ نبال تياث

 هنأ اضيأ ليق دقو هريغ لاق ءاضقلا ةلزنمي ضرملا يف اندنع رارقإلا

 . ةفصلا هذه ىلع ء اضق

 ىر ا امق هء ارش وأ هعيبو هضرم لمحي ضيرمل ا نعو : ةلأسم

 . جرخيو لخديو اضرم لمحي ناك اذإ اسأب
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 دهشأ لجر نعو بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو : ةلأسم
 هيلع اهل ىذلا اهقادصب هلزنم هنبا ةكيلم ىضق هنأ دق هضرم ىف

 اهيلع اودري نأ هتترول لهو هضرم يف هؤاضق زوجي له اماتيا فلخو
 هضرم يف اهل هنم ءاضقلا نأ ملعاف ى هذخأيو لزنملا اذه ةميق
 اودر هتثرو اود ارأ نأ لودعلا يأرب لزنمل ا ةميق اهل تيثيو فعضبو

 نم كلذو اهل يه اهثاريمو مهل كلذ ناك هنم معصصح ةميق هيلع
 امك اهل لزنملا اذه نم ىماتيلا ةصح امأو نيغلابلا نم مهنم ناك
 اوغلب اذإ مهتجح ىماتيلا كلاهلا ةترول مكاحلا ىنثتسيو اهجوز اهاضق

 ناك اوغلب اذإ لزنملا اذه نم معصصح ةميق اهيلع اودر اوءاش نإف
 نأ ملعت ام اهنأ اهيلإ هملسي نأ لبق نم هللاب نيمي اهيلعو مهل كلذ
 اهنا تلاق اذإ كلذو هيلع اهل قادص ريغب لزنملا اذه اهيلإ اجلا اهجوز
 فلحت نأ اهيلعف هفرعت اهنا تلاق ناو هبلع اهل ىذلا اهقادص فرعتال
 يف اوغلب يذلا رايخلا ةثروللو اهل ناك مث اذكو اذك هيلع اهقادص نأ
 هيلع تفلح يذلا نم لقأ تناك نأ كلذكو اهيلع معصصح ةميق در
 ةميق نم لقأ كلذو هيلع تفلحو اهقادصب اذكو اذك اهل نأ تلاق نأو
 ءاضقلا اذه لطبيو اهقادص ردقب لزنملا نم اهل نوكي امنإف لزنملا اذه
 اذه اهقادص ردقب اهجوز لام نم مكاحلا اهل عيبيو اهل زوجي الإو
 ردقب اهل هنم اهل عاب لزنملا اذه ريغ لام هل نكي مل نأو اهيلإ هعفديو
 . ةثرولل ناك هنم ىقبامو اهقادص

 هاضقو هضرم يف هثراول رق أ اذا ثراولا يف ليقو : ةلاسم

 كلذ نأ لاق نم لاقف قحلا كلذب مسي ملو هل هيلع قحب هلام نم ائيش
 هتميقب هودف اؤاش نإو هلوقب كلذ اومتأ اؤاش نأ رايخلا ةثروللو زئاج

 زوجي الف ليكب وأ نزوب فورعم ءيش هل نكي مل اذإ مهضعب لاقو

 لاقو زئاج هرارقاف فورعم ءيشب رقأ ناف هثراول هضرم يف هرارقأ

 نأ الإ هوجولا نم هجوب ثراول هضرم يف هرارقأ زوجي ال نورخآ
 . ةنيب هل رقملل نوكي

 اهب لخدو ضيرم وهو اهجوزت مث هتمأ قتعا اذإو : ةلاسم
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 رهمو اهتميق تناك نإف مهرد ةئام اهم رهمو مهرد فلأ اهتميقو

 نإو حاكنلا تزجأو ثاريملاو رهملا اهل تلعج ثلا نم جرخي اهلثم
 لثم ارهم اهيلإ تعفد ثلثلا نم جرخي ال اهتميقو اهلثم رهم ناك
 . اهتميق نم ىقب اميف تعس مث ىقب اميف ثلثلاو اهرهم

 فلا اهرهماو هضرم يف ة رم ١ جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم

 الإ اهل سيلف راضم هنأ ملع نأ لاقف مهرد ةئام اهم رهمو مهرد

 ثاريملا اهلو اهرهمأ ام اهل زاج راضم هنأ ملعي مل نإو اهم رهم
 رهم اهل نوكي امنإ ليق دقو لاق هريغ نمو لاح لك ىلع رئاج حاكنلاو

 . ضرملا يف لاح لك ىلع اهلثم

 . دق هضرم ىف ضيرملا لاق اذإو راثآلا ضعب ىفو : ةلاسم
 ال هنال فيعض هنإ ىلع لقي ملو هيلع هل قحب اذكو اذك انالف ىضق
 كلذكو نسحلا وبأ لاق هيلع هل قحب الإ ىضقي نأ ضرملا ىف هل زوجي
 قحب لاق اذإ هنأ يراوحلا يبأ خيشلا لوق نم انفرعو رثآلا يف اندجو

 يف هبشي هنأ يعم هريغ لاق رايخلا ةتروللو تبات هنأ ىلع لقي ملو هل

 ضعبو هلطبي ضعبف ضيرملا ةيطع ةلزنمب نوكي هنأ لوقلا يناعم ضعب
 لوقلا ىنعم يف جرخي هنأ يعم ديعس وبأ لاق ةيصولا ةلزنمب هلعجي
 نوكي نأ نكماو هيلع نوكي نأ نكما يلع لقي ملو قحب ىضق اذإ هنأ
 سيل هنأ وهو ةيصرلا ىنعم يف اهأوسا هلاوحأ نم تيثيو هيلع سيل

 نع هنم ءاضقلا ن ناك هيلع هنإ تبثي مل اذإو هيلع هنإ حصي ىتح هيلع
 نم ةيصو اذه تبث ضيرملا ةيطع تتبث اذإف ةليسو ةيطعلا ةلزنمب هريغ

 اهلطبي نم لوق ىلع ضيرملا ةيطع تلطب نأو ىصوملا لام ث
 . كلذ يف رظنيو يدنع اذه فعض

 دق ينأ ينأدهشي لجرلا تيأرأ تلق رثؤملا يبأ نع : ةلاسم

 لاق ةعجر هل له حيحص وهو ىلع هل قحب هذه يضرأ انالق تضق

 معن لاق ةعقش عيقشلل اذهق تلق هل دهشأ يذلا لبق اذا هل ةعجر ال

 لاق عجرف حص مث هضرم يق كلذ لاق نأ تيأرا تلق اهتميقب اهذخأي

 ضرألا ةميق عفدي مهضعب لاق عجر اذإ هيف ءاهقفلا فلتخا دقو كلذ هل
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 فلحي مث ءاش امب هل رقي نأ فلكي مهضعب لاقو اهايا هاضق يذلا
 لوقن رخآلا لوقلا اذهبو كلذ ريغ هيلع نوكي الو هب رقأ ام الإ هيلعام
 وأ اذه ريغ هل هيلع ام فلحي هنأ يدنع جرخي هنأ يعم هريغ لاق
 اذه ناك نأ افلاح ىدنع ناك اذه الا هل هيلع ام فلح اذإ هنأل ىوس
 يف عجر نأ تيأرا تلق هنمو ى كلذ هل هيلع نوكي ال نأ نكمي دقو هيلع
 تيأرا هل تلق هتحص دعب هعوجر لثم هضرم يف هعوجر لاق هضرم
 اءاش ناف ةثرولا ربجي ب لاق كلذ هضرم نم تام ىتح عجري مل اذإ
 نأ تيأرا تلق اهوذخاو اهتميق هيلإ اوعقد اوعاش نآو ضرألا اوملس

 حلصا وه ام هل نوذخأيف مكاحلاو يصولا هل رظني لاق ميتي مهيق ناك

 الف اعاشم وه سيلو الام ميتيلل يرتشي يذلا ةلزنمب اذه ىرتا تلق هل
 هلصا ضقتنم ءاضق اذه لاق كلذ لثم اذه سيل لاق هؤارش زوجي
 ليق دق هنأ يعمو هريغ لاق ى حلصا هل هاري ام ميتيلل يصولا رظنيف

 هنمو هل رظنلا هيفو هغولب ىلإ هيلع فوقوم هنأ ميتيلل ء ارشلا اذه يف
 كلذ نوكي امك اوءاش امب هل اورقي نأ مهل نوكي ال ةثرولا لاب امف
 ىري نم دنع هتلزنمب ةثرولا سيل لاق حصي مث هضرم يف يضقي يذلل
 امأو هتجح هل ىريو ءاضقلا ضقن هل ىري هنال ءاش امي رقي نأ هل
 ال هنأل اهتميق اوملس اعاش نأو ضرألا اوملساو ءاش نإف ةثرولا

 لوقلا يناعم ضعب يف جرخي هنأ يعمو هريغ لاق وه مك قحلا فرعي
 تلق هنمو ةثرولا لوق ىلإ هنأ فورعم ءيش حصي ملو ءاضقلا لطب اذإ
 ءافوب وه سيلو ىلع هل قحب هذه ىضرأ هتيضق دق لاق نإ تيأرا
 هيلع اودري نأ هتثرول له كلذ هضرم نم تام مث هضرم يف كلذو

 لجأ نم كلذ مهل سيل يلع نب ىسوم لاق دق لاق اهوذخأيو اهتميق
 نم هللا ءاشي نم هب ذخاو كلذب انذخأق ءافقوب هل ىه رسيلو هلوق

 . نيملسملا

 يق رارقا زوجي دارأ هنأ يعم هلام يف زوجي ضيرملاو : ةلأسم
 لاق انيأر وهو كلذ فعضي ضعبو هلام ث يف هتيصوو هلك هلام
 ءاهقف ضعب زاجا دقو زوجت ال ضرملا يف ةيطعلا يراوحلاوبأ
 هلايع ةنؤمو هتنؤمل هضرم يفق هلام نم عيبي نأ ضرملا اذهل نيملسملا
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 ةئروللف لاملا كلذ نمت لقأب هنأ ىعم هلام نم ع اي ناف هنيد ءاضق يفو

 كرتو هنايد ضعب ىضقو هلام نم ىضقو هلام نم عاب نأو لاملا
 نإف هنايد نم ىقب نمل 7 افو كرتي ملو هدنع نبع نم مه اضق وأ مهضعب

 دعب هل ىقب امو هضرم يف ىضق امب اعيمج نوصصاحتي هنايد عيمج
 لمحي ن اك ام مومحم ا ام او مهقوقح ر دق ىلع ء اوس هيق وهق هتوم

 يف ء الؤهل نا رثآل ١ يفق جولغفمل و به ذو ءيجي ي ذلا لولسم و ىمحل

 بهذيو ءيجيو هصقن لمحي يذل ١ موذجمل ١ كلذكو ء احضصألال ام مهل اومأ

 نعو يلع نب ىسوم ىلإ بوبحم نب دمحم باوج : ةلأسم
 اذك هريغ الجر روأ ينبا تيطعا تنك ينا لاقف ةافولا هترضح لجر

 دنع زارحالاو ةيطعلاب هرارقا زوجي له يلع هزرحا دقو يلام نم اذكو

 كلذ هل زوجيف ثراولا ريع امإو هل اذه هل ٠ روجي الف ثراولا امأف توملا

 نمثلا هنم ىفوتساو اذكو اذك هل عاب ناك نأ هريغ وأ ثراول رقأ نإو

 لودعلا يأرب هتميقب لاملا كلذ اودفي نأ ةثروللو هرارقأ زاج
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ىلع ةقرفتلاب رسألاو توملا دعب لحلاو لعفلا
 كلذ هبشا امو مهتيطعو ءارقفلا

 هقرفف تم نأ تلاقو ابح هيلإ تعفدو لجر ىلإ تصوأ ةأرما نعو
 هريغ اهل هقوفي ةيصو هذه سيل لاقف هيف لعفي فيك تتام مث يل
 هب قدصت لوقت وأ ءارقفلا ىلع هقرف لوقت نأ الإ اهتقرو ىلإ هعفديل
 . ينع

 ىلإ هجورخ رضحف قح لجر ىلع هل لجر نع هتلآسو : ةلاسم
 دقو نالف ىلإ كيلع يذلا عفداف تم انا نأ قحا هل يذلا لاقف عضوم
 نإف تلق هل وهو هب هل تيصوا دق لوقي نأ الإ ال لاق ىربي له تئرب
 هب هل تيصوا دق لاق نأ لاق كولمم وهو نالف ىلإ هعقدا لاق ناك
 نالف ىلإ هعفدا نإف تلق هديس ىلإ هعقداف هل وه لاق نأو هيلإ هعفذاف

 لوقي نأ الإ ثراول ةيصو ال لاق هب هل تيصوا دقف ثراولا نم وهو
 . هل وه

 هتلأسو ةبراغملا بتك نم هنأ كلذ ىف كش وجرا اممو : ةلأسم
 رح يمالغف اذه يضرم نم تم نأ لوقيف ةافولا هرضحت لجر نع
 هثلث كلذ غلبي الف اذكو اذك انالف اوطعاو ىنع هوقتعاق اسأر اورتشاو
 ريغ نمو ةيصولا بحاصل ناك ءيش لضف نإف قتعلاب دبي لاق
 هنع مهارد هنع قوفي نأ الجر رما لجر يف لوقت امف هل ليق باتكلا
 اريقف ناك اذإ اهنم ذخأي نأ رومأملا عسي له ءارقفلا ىلع هلام نم
 زوجي ال لاق نم لاقو كلذ هل زوجي هنأ لاق نم لاق دق هنأ يعم لاق
 ىنعملا يف جرخي هنأ يدنع لاق لوقلا هذه يف ةلعلا امق تلق كلذ هل

 ٩ ملسي نأ هعسب مل دحال ميلستلاب رما اذإف ميلستلاب رمأ ناك هنأ
 له ءارقفلل مه اردلا هذه لاق نإف هل ليق رمالا دنع هل مسي مل ام هريغ

 افالتخا كلذ يف ملعأ الو هل زوجي هنأ يعم لاق اهنم ذخأي نأ هل زوجي
 ءارقفلا طعا لاقو ءارقفلا مهاردلا هذه طعا هل لاق نأ تيأرا هل ليق
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 ال هنأ يعم لاق اهنم ذخأي نأ هل زوجي له يلام نم مهارد ةرشع

 . هلوق ىنعم ىلع نم ال | رمأل ١ ريغ جرخي ء اطعل ١ نال كلذ هل - روجي

 اهل تلاقو مهارد ىرخا ىلإ تملس ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 لاقف هبق فلتخي هنأ يعم لاق تتام مث ءارقفلا ىلع اهيقرففق تم اذإا

 اهقرفف اهلوقق هل تلق كلذ اهل سيل لوقي ضعبو هقرفت نأ اهل لاق نم
 ناف هل تلق قرف كلذ يف يل نيبي ال لاق ء اوس نوكي له يتوم دعب

 اهقحلي له تتام مث ءارقفلا ىلع اهيقرفف مهاردلا هذه يذخ تلاق
 تلق تبثي ال هنأو لوألا لثم ىدنع اذه سيل لاق لوالا لثم فالتخالا

 مه فاعضلا نوكي له ىتوم دعب فاعضلا ىلع اهيقرف تلاق نإف هل
 كلذك لوقلا ضعب يف هنأ يعم لاق فاعضلا مه ءارقفلا وأ ءارقفلا
 نوكي دق فاعضلا نال ةلاسملا هذه نع فقو اضعب نأ بسحأو

 فاعض هنأ ىنعملا رهاظ هبشأو دجولا فاعضو نادبالا فاعض

 كلذ نم فقو نم فقو هلعلف نيبي ملو ىنعملا اهلخد نأ املق نادبالا

 ءارقفلا مه نوكي له نيكاسملا ىلع اهيقرف تلاق نأ تيأرا هل تلق
 يعمو لوقلا ضعب د يف كلذ ليق دق هنأ يعم لاق ء ارقفلا نم ناك نمم

 رقتفاق ىنغ هل نكي ملو ةنكسملا ىلع ا اشن نم نيكاسملا نأ ليق هنأ
 . دالوا يف ناك نإف هل تلق رقتفا مث ىنغ هل ناك نم ءارقفلاو
 ال هنأل توملا دعب كلذ زوجت ال هنأ .يعم لاق مهيطعت نأ اهل له ءارقف

 . ثراول ةيصو

 هرمأو هضرم يف مهارد لجر ىلإ ملس لجر نع لئسو : ةلاسم
 رمآلا يصوملا تامو توم ثدح هب ثدح نأ ءارقفلا ىلع اهقرقي نأ

 لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يف ليق دق هنأ يعم لاق كلذ زوجي له
 كلذ هلعجي ىتح زوجي ال لاق نم لاقو لاح ىلع رمآلا تام اذإ زوجي
 كلذ لعجي ىتح زوجيال لاق دقو كلذ يق ايصو هلعج ولو هنم ةيصو

 . كلذ يف ايصو هلعج ولو هنم ةىطضو

 ةاكز امهرد نيثالث اهيلع نأ ةأرملا تلاق اذإو تلق : ةلأسم
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 اهنع قرفي نأ زوجي له تلق اهتوم دعب اهلام نم اهنع قرفي اهيلح
 نم ضعب كلذ زاجا دقف ارمت وأ ابايث وأ ابح امهرد نيثالثلا ةميقب
 . كلذ زجي مل ضعبو هزاجا

 ملسق توم ثدح ىب ثدح ن ] هريغل لوقي ي ذلا ام و : ةلاسم

 اذه نأ لوقلا ضعب يف جرخي هنأ يعمق هلام نم وهو ديز ىلإ اذه

 وأ ةيصو كلذب ىمسي ىتح ةيصو جرخيال هنأ لوقلا ضعب يف ةيصو
 . ارارقا

 انطق وأ ارمت وأ ايح ءارقفلا يطعي نأ زوجي لهو تلقو : ةلاسم

 مهاردلا الا زوجي ال مأ مهاردلا نم ةقرفتلا ةعاس قوسب اضورع وأ
 اضارت اذإ كلذ ٠ روجي زاق نم لاقف كلذ يف مهاردلا يف فلتخا دقق

 ريقفلا اذهل سيل قحلا نال كلذ ٠ روجي ال لاق نم لاقو يطعملاو ء ارقفلا

 . ىلا بحا لوقلا اذهو هنيعب

 ىصوا لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو رثألا نمو : ةلاسم
 ةرشع ينع انالف طعاو ةعاضبلا هذه وأ فيسلا اذه عب لاقق الجر

 قأ ناطيشلل لاق وأ دحال الو ءارقفلل لقي ملو هلل هقرق يقابلاو مهارد

 يأرب الا فسسلا اذه عيبي نأ لجرلا اذهل سيلف تقصو ام ىلعق نجلل

 عيبي وأ مهارد ةرشع لجرلا اوطعاو فيسلا اورق ودارا نأو ةثرولا
 ةثرولا ىلع ةجحلا دعي نم مهارد ة ةرشع هل رما ثيذلا يطعيو يصرلا

 ىلع هقرف هلام ثلث نم جرخي كلذ ناك نإف هلل ىقب ام قرق هلوق امأو

 ىشب اذه سيلف نيطايشلل وأ ءآرقفلا ىلع هقرف هلوق امأو ءارقفلا
 هناف نجلا ىلع هلامب قدصت ناك هنأ لوقي نأ الإ ةثرولا ىلإ عجريو

 . ءيشب سيلف نيطايشلا امأو سنالا ءارقف ىلع هقرفي

 .ا ذكو اذك قرفي ن أ ىصو نم نعو ير اوحل | يب ] نعو : ةلأسم

 ةيصو هذهف تقصو ام ىلعف نوكي نمل نييرق ال ا وأ ء ارققلل هي مسي ملو

 . ةثرولا ىلإ عجريو ةلطاب
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 ىصو ١ ن و ايح قرف بحي ء ارقفلل ضيرمل ١ ىصو ا اذ او : ةلاسم

 . دحاو لكل رثكأ وأ نيقناد مهارد قرف مهاردب ءارقفلل

 ثدح نأ اهضرم يف تلاق ة رما يف تركذ ام امأو : ةلأسم

 مث ريثك لام اهلو مهرد فلاب يل ام نم اوقدصتقف توم ثدح يب

 . اهلام يف مهرد فلاف تركذ نكي

 تصبرت نأو اهل زئاج وهف اهتحص يف هب تقدصت نإف : ةلاسم
 تحص اذإ ليق ىفو ل اق هريغ نمو اهل يذل | ىف هناف ثادحألا هب

 ٠ ةيصولا تضقتنا

 ملس لجر نعو دمحم نب هللادبع دمحم ىبأ باوج نم : ةلأسم

 هنأو كلذ يف هلكو هدلاو نأ معزو هدلاو نع هقرفت نأ كرماو ائيش كيلا
 هيلع اوضقنو كلذ هل اومتي ملو ةترولا رئاس كلذ يف هيلع فلاخو عاب
 ضرتعا دقو ةلاكولاب هل دهشت ةنيب هعم نكت ملو بئاغ وه نم مهيفو
 دنع نم نمتلا وه نزوو هارتشا نم ىلع هعابف هدلاو هلام نم ائيش
 نم هنع هقرقا نأ ىنعاسو هتوخا نود هسفنل لاملا دلولا ذخأو هسقن

 اهنأ لاقو مهارد كيلا ملس اذإف تفصو ام ىلعف كيلع جلاو هدلاو لبق
 نأ كل زاج هعاب يذلا لاملا كلذ نمث ريغ نم اهنأو هسفن دنع نم
 عاب ام در ةثرولا رئاسل وه همزليو كرمأي ام ىلع هقرفتو هنم ذخأت
 سيلف هعاب يذلا لاملاب كسمتم هنأ ملعت كنأ تركذ ام امأو مهلام نم
 هنم ضبقت نأ كل سيلف هنيعب كلذ نم كيطعي هنأ تملع نأو كلذ كيلع
 ام درو هللا ىوقتب هلف بصتقم تفصو ام ىلع وهو هقرفتو ائيش

 ارما كلذب هرما هدلاو ناك نإق هنم ءىرب الاو لعف نإف قحلاب هتوخأل
 هدلاو لام هنأ فرعي نمل هدلاو لام نم عيبي نأ هل زوجي الف احيحص

 ال ام ىلإ لجرلا كلذ اعد دق ناك كلذ لعف اذإف دهشت هنيب هعم سيلو
 هدلاو لام نم عيبي نأ هل زوجي امنإو اكلاه ناك اذه لعف نمو هل لحي
 نمو هدلاول هنأ ملعي ملو هل ىفختسا اذإ هنأ لوقي اميف اقحم ناك اذإ
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 اميف لخد دق هنأ الإ ازئاج هل ناك اذإ اكلاه وه نوكي ال لاق هريغ

 ىلع وهو الطبم نوكي نأ نكميو اقحم نوكي نأ يرتشملا دنع نكمي
 مهوخا عاب نيذلا ءالؤه يف تركذو ى ملظ هنم رهظي ال هنأل هتيالو

 ىعدي يذل ا اذه ل اق دق ءاسن نهو مهصصح عيب نم هوعنمو مهل ام

 ىلع عاب امم مهدلاو نع قرفي نأ ديري هنأ مهدلاو نم ةياصولا
 انجاوز | ىطعا نأ ةوسنلا نلقف كلذي ٥ اصو هدلاو نأ تركذو ء ارقفل ١

 نهجاوزا ناك نإف عيبلا متي مل ءيش مهطعت مل نآو عيبلا كل انممتا

 نممتي طرشلا اذه ىلع نوكي نأ بحا سيلو مهيطعي نأ هل زاج ءارقف
 رما هناك ائيش تيملا نع ءىزجي هرا مل هذه ىلع ناك اذإ هنأل عيبلا

 طرش ريغ نم عاب نأ امأو نهجاوزا ىلإ نمثلا ملسيو نهلاوما عيبب
 ءارقفلل ازئاج كلذ نوكي نأ توجر ءارقف اوناكو نهجاوزا ىلإ ملسو
 هللا ءاش نأ

 يخأاي تلاسو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلأسم
 ىلإ اهيلح نم ائيش تعفدف ةافولا اهترضح نيملسملا نم ةأرما نع
 ىلع ء ارقفلا ىلع هقرفو ابح هنمثب يرتشاو اذه عب تلاقف اهل بيرق

 الو ءيشب ءارقفلل صوت ملو ناميإ ةرافك هنأ لقي ملو ناميألا ةق
 7 هل تلاق ام هيف ذفني نأ بحا اذه ىلعف اذه ريغ ءيشب نيبرقالا
 ةظوفحم يدنع ىرخالا ةعقرلاف ىرخالا ةعقرلا يف ام فالتخا اذهو

 اهل يلحلا كلذ نأ انيقي وه ملعي ال ناك اذإ هنال اهنم رظن يف تنكو

 ملعي ال هنال هيف هل تلاق ام ذفنيف اهدنع هببس ناك فيك ىردي الو

 ىلع هنمث قرفو هعبف تم اذإ هل تلاقو اهل هنأ ملع اذإ امأو ببسلا
 نوكيو ةيصولاك اذه نوكي نأ بحاف ناميالا ةقرفت ىلع ءارقفلا
 قرفي ثلا وهو يقابلاو ءيشب مهل صوت مل ثيح اهيبرق ال هنم ناثلا
 كلذ ريغ ىلع هقرف ناو زئاجف ناميالا ةقرفت ىلع هقرف نأ ءارقفلا ىلع
 ءىش نيبرقالل نوكي ال كلذ دنعف ناميا ةرافكل هنأ هنيبت ىتح سأب الف

 ةيقرلا كيلا ثعاب اناو ناميالا ةرافك قرغي امك قرفيو بح هب ذخويو
 . هللا ءاش نأ اهعم باوجلاو
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 هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يبأ باوج نمو :: ةلأسم

 هل لاقو هتحص يف ائيش لجر ىلإ ملس لجر يف هللا كمحر تركذو
 يلعف كلذ يف هلكوي ملو ءارقفلا ىلع ينع هقرقف ثدح يلع ثدح نأ
 هتوم دعب هب ىلوأ هتثروف تبثي الامو اتباث اذه ىرا الق ظفللا اذه

 باب نم اذهق مزال قح يلع ءارقفلل كلذ نإف ءارقفلا ىلع ينع هقرفف
 لاق ول نأ كلذكو لاملا سأر نم وهق تارارقالا نم ناك امو رارقالا

 مهل ينم ةيصو ءارقفلا ىلع ينع اذه قرفق توم ثدح يب ثدح نأ

 ريغ مكح اياصولل ثلثلا نم وهو اياصولا نم اذهف يلام نم هب
 اذإ ليق دقو لاق ديعس ىبأ نع هنأ وجرا درلا اذه هريغ نمو رارقإلا

 نم لاقو ةيصو هنأ ءارقفلا ىلع اهقرفف توم ثدح يب ثدح نأ لاق

 ذافنا يف ةيصو هلعجي ىتح لاق نم لاقو ةيصو كلذ لعجي ىتح لاق
 . كلذ

 4 ايت ن ں ] ةلخنب تصو ا ة أرم ١ نعو ير اوحل ا يب ا نعو : ةلأسم

 ام ىلعق ةلخنل ١ ذخ ب ن ا ثر اول ل ارا اف ء ارقفل ١ ىلع اهنمث قرفيو

 ثراولا اهذخا اهنمث ماقتسا اذإف اهيلع ىداني ةلخنلا هذه نإف تفصو

 اهنمث ةماقتسا نوكيو عمج عبرا اهيلع يدانيو ءارقفلا ىلع اهنمث قرفو
 . ةعبارلا ىف

 اهنمت قرفو هذه يتباد عب اهتراول تلاق ةأرما نعو : ةلاسم

 ةلخنلا لثم هذهف اهنيعب ةبادب تلاق نإف تفصو ام ىلعف ءارقفلا ىلع
 مل نأو اهذخأ دارأ اذإ اهيلع يداني ةدحاو هعمج نوكي ةبادلا نأ الإ
 ةغلابمب دهتجا اذإ كلذ زاج ءادن ريغ نم ةمواسملاب اهعابا اهذخا دري
 نم ةباد طسو ىلإ رظن اهنيعب ةباد عيبي تلاق نكت مل نأو نمثلا

 ءيشب نيبرقألل تصوا نكي مل نأو كل تفصو امك اهيف لعفو اهباود
 اذه ناك اذإ اذهو هريغ لاق ةلخنلا كلذكو نيبرقاألل ةبادلا نمث اثلت ناك

 لطب ةيصول ا ينعم ىلع نكي مل نأو ةيصولا جرخم رمالا جرخم
 . رمآلا تومي رمألا
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 ثدح يب ثدح نأ لاقو ائيش كيلا عفد لجر نعو هنعو : ةلأسم

 نأ هل زوجيا اهريغ ةثرو هلو يتجوز ىلإ ءيشلا كلذ عقداف توملا

 يب ثدح نأ لاق نأ تيأرا ةثرولا عيمج ىلا وأ هتجوز ىلإ هعفدي

 نإف تفصو ام ىلعف توم ثدح لقي ملو يتجوز ىلإ هعفداف ثدح

 رو هلو يتجوز ىلإ ء ءيشلا كلذ عفداف توملا ثدح يب ثدح نأ ناك

 نأ تبآوأ ةتوولا عيمم ىلإ وأ هتجيز ىلإ هعفدي نآل نوجيا اهريغ
 نكي مل ناو اهيلإ هعفديلف يتجوز ىلإ هعفداف ثدح يب ثدح نأ لاق

 الإ اهيلا هعفدي نأ هل زجي مل تام ىتح اهيلا هعقدي ملف ثدحلا يمس

 اهيلإ هعفداف ثدح ىب ثدح نأ ىتجوزل ءىشلا اذه لاق نوكي نأ

 . " . هب ئلوا يه تناكو

 يلام نم اذكو اذك ضرملا دنع هتيصو ىف لاق لجرو : ةلأسم
 هيلإ هملسف توم ثدح يب ثدح نأ هتثزو نم لجرل ينعي نالفل

 تفصو ام ىلعف اذه تبثي لهف تلق ةيصو نالفاي هيلإ هعفدا وأ نالفاي
 نأو قحب الإ ثراول ةيصولا زوجي الو ةيصو اذه نأ لاق نم لاق دقف
 ال ناك نأو هيلإ هملس يصوملا لام ث نم جرخو ثراو ريغ ناك
 ثلثلا نم جرخي ام ال ا هنم هىل | إ ملسي مل يصومل ١ ل ام ثظ نم جرخي

 لاقف قحلا هل يذلا ضرم مث قحب لجر لفك لجر نعو : ةلأسم
 و أ يتجوز ىلإ ا هعقداق ك ا ا ٠ نا ل اق نالف يلع كل تلفك ين ذأ ليقكل ا هل

 يف تفصوام ىلعف تام مث لحلا يف هنم تناف كطعي مل نإف نالف ىلإ
 هنم تناو نالف ىلإو ىتجوز ىلإ هعفداف كاطعأ نأ ليفكلا لجرلا لوق

 ىلإ هعفدا هلوق امأو زوجيال ضيرملا لحو لطاب هلك اذهف لحلا يف
 لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلبف نالف ىلإ وأ هتجوز
 ىلإ هعفدا لاق اذإف هل وهف نالف ىلإ هعفدا لوقي ىتح كلذ زوجيال
 . ءىرب دقف هيلإ هعفد اذإف كلذ هل زاج هل وهو نالف

 ١ ذه هل تل اقو مه ار دو ايه ذ لجر ىل ا تملس ة رم ا نعو : ةلاسم

 هقرفو تئش فيك هعب لح يف تناو ءارقفلا ىلإ هنم تئرب دق ءيشلا

١٨٩



 تعجر اذ اف تقصو ام ىلعف اهتايح ىف هتيلطو تعجر مث ءارقفلا ىلع

 اهيلع هدريف مهيلع رومأملا هقرفي ملو ءارقفلا ىلإ لصي نأ لبق نم هيف
 تدارا ناو قدصملا وهف ء ارقفلا ىلع هقرف دق ناك نأو هر ىلوا يه

 . هيلع اهل كلذ ناك هنيمي

 ضيرم وهو ائيش الجر يطعي لجر يف لوقت ام تلقو : ةلأسم
 سيل هناف ء ارققلا ىلع ينع هقرفف توم ثدح ىلع ثدح نأ هل لوقيو

 هقرفي نأ هل زئاجف تفصو ام ىلعف ال ما زئاج اذه تلقف ثراو يل
 هقرف اثراو هل ملع نأو لاق امك اثراو هل فرعي مل اذإ هلك ءارقفلا ىلع
 نأ ملعيو اثراو هل نأ ملعي ناك نأو هلام ث نم رثكأ هنأ ملعي ىتح
 يقابلاو هلام ثلث ردقب هنم قرف هلام ث نم رثكأ هيلإ هملس يذلا
 هلام ناك ولو هقرفي نأ هل زاج ثراو هل ملعي مل نأو ثراولا ىلإ هملسي
 . يصوملا لام ينعا لك

 مث هلام نم ةقدص جرخا وأ ايده لجرلا ىدها اذإو : ةلاسم

 دنع هضرم يف كلذ لعج ولو اثاريم اهلعج اهذقني نأ لبق تام
 هنال ضبقي مل ناو ثلا نم كلذ تزجا ةقدص نيكاسملا يف ةيصولا
 . هب ىصوا

 يف لاق اذإ ضيرملا يف ليق هنأ يعم ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ىلع اذه جرخ اذكو اذك انالف ينع يضقا ثراو وأ يصول هضرم

 هلوق اماو هلوق امأو هيلع وه ام الإ هنع يضقي ال هنأل رارقالا هجو

 هب مسي ىتح زوجت ال ضيرملا ةيطعفق اذكو اذك انالق ينع اوطعا

 نم تبث هتيصو هب يمس اذإف يلام نم يتوم دعب لوقي وأ ةيصو
 ةيصو هنأ لوقلا ضعب يقف يتوم دعب يلام نم لاق نأ كلذكو ثقتلا

 قرف هلوقو ةيصو اهب يمسي ىتح ةيصو تبثي ال هنأ لوقلا ضعب يفو
 ىنع اوطعا هلوق ةلزنمب يدنع جرخي اذهف اذكو اذك ءارقفلا يلع ينع

 تيثي ال يدنع اذهف اذكو اذك ينع اوملس هلوق كلذكو اذكو اذك اتالق

 . ةيطعلا ةلزنمب اذهو
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 هضرم يف رخآل لوقي يذلا يف تركذو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 يلعف ءارقفلا ىلع يلع كل يذلا نيدلا اذه قرق تم نأ نيد هل هيلعو

 ملسيف ثراولا حصي ىتح هلاحب نيدلاو تباثب اذه سيلف تفصو ام
 . هللا ءاش نإ هيلإ

 ريناند هنع قرفي هنأ ىصوا لجر نعو ديعس يبآ نع : ةلأسم
 ىلإ اوعفديو ريناندلا يطعي نأ زوجي له مهريغ وأ ءارقفلا ىلع دلب يف

 ال هلاس اهتهج ىلع ريناندلا قرفت وأ قرفتو مهارد فرصت وآ ءارقفلا
 ريناندلا هذه فرصت الف تفصو ام ىلعف عطقت الو مهاردب فرصت

 يرتشت ريناند تناك نأو اهنيعب ريناند تناك نأ اهنيعب ذقنتو عطقت الو

 هنال زئاج كلذف ريناندلا عطق نم ريناندلا مسا هيلع عقي ام اورتشا نإف

 مل ريناندلا نم ةملاس اهارتشا نإف ةعطقمو ةملاس ريناندلا نوكت دق

 فرصلا يف ررض عطقلا كلذ يف ناك اذإ ةملاس اهقرفو اهوعطقي

 ءارقفلا نم ةعامج دحاو رانيد يف اوكرتشي نأ اودارأ نإف كلذ مهفاف

 اذإا ءاكرش هيف ءارقفلا اوناكو اعيمج كلذ مهيلا اوملسو مهوعمج

 ريناندب ىصوا اذإ امأو ٠ هللا ءاش نأ كلذ مهفاف ءارقفلا كلذب ىضارت

 يف نكي ملو اررض اهعطق يف ناك لاح ىلع عطقت الف قرفت اهنيعب
 . كلذ مهفاق ررض اهعطق

 مهارد رخآ ىلإ عفد اذإ بيرقلا يف تركذو اضيأ هنعو : ةلأسم

 اهقرفق توم يب ثدح يب ثدح وأ تم نا هل لاقق قح هيلع هل ناك وأ

 كلذ نأ لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دقف تفصو ام ىلعف ءارقفلا ىلع

 ذاقنا يف ةيصو اهلعجي ىتح كلذ هل زوجي ال هنأ لاق نم لاقو ةيصو
 صالخلا هل بحاف نيدلا اماو كلذ ذافنا بحاف هنامألا ىق اماق كلذ

 نأ تلقو ا هللا ءاش نأ كلذ هل زاج ةنامالاو نيدلا يق كلذ لعق ن أو هنم
 هللاو تبثي ال يدنع اذهف ءارقفلا ىلع اهقرففق ثراو يل جيل مل نأ لاق

 نكمي دقو اهب فرعي ةياغ اذهل سيلو هثراو ءيجم دح ال هنأ كلذو ملعأ

 يل جي مل مث توم ثدح يب ثدح ن أ لاق اذ إ اذهو هثراو ءيجي نأ

 يل جي مل لاق امنإو توم ثدح يب ثدح نأ لقي مل ن أ امأو ثراو

١٩١



 باوصلاب ملعأ هللاو هللا ءاش نأ كلذ مهفاف ءيشب اذه سيلف ثراو
 نأ هل لوقتق ةأرمال ةنامأ رمت ابارج هعم نوكي يذلا يف اضيا هنعو

 اهبارج نم تلكا تعجر مث ءارقفلا ىلع هقرفف توم ثدح يب ثدح
 دق نحنو كبارج نم يلكات ةنالفاي لاق نم ضعب اهل لاقف تلكأ ام
 اهبارج نم يقابو تيفوت مث قرف دحاو نم هنم ىقبول تلاقف هب انرشبت
 وأ لبق نم هب تصوأ امك ءارققلا ىلع قرفي اذه نوكي :

 ةيصو وهف هنم ىقب امف ةيصو تبث اذإ اذه نأ يعمف اهٹراول نوكي
 ةيصو هنأ لوقي ضعبف افالتخا هيف نأ يعمو هتفلتأ اميف اهتعجر امنإو
 وه سيل لوقي ضعبو هريغ هقرفي نأ زوجي الو هب رومأملا هقرف اذر
 ملعأ هللاو هتقرفت يف اهل ايصو رومأملا لعجي وأ هب يصوي ىتح ةيصو

 نوكيو اذه زوجي له ء ارقفلا ىلع هقرف ثدح يب ثدح نأ تلاق نأو
 اذه نوكي الف ء ارقفلا ىلع هقرفف توم ثدح اهب ثدح نأ اهلوق لثم

 هدنع لجر يف تركذو اضيا هنعو توم ثدح اهب ثدح نأ اهلوق لثم
 ثدح يب ثدح نأ لجرلا لاقف ضرم نأ ىلإ فيس وأ رامح لجرل

 نأ اذهل له تلق تامو رخآ لجر نالف ىلإ فيسلا وأ رامحلا ملسف
 ىتح كلذ كلذ زوجي الف لجرلا كلذ نالق ىلإ فيسلا وأ رامحلا ملسي

 ثلثلا نم جرخيو هب هل يصوي وأ هب رقي وأ هل وهو هيلإ هملس لوقي
 لجرلا اذهل ضيرملا دي ىف فيسلا وأ رامحلا ناك نأ كلذكو تلقو
 نإو هللا ءاش نأ كلذ زاج ملسو هيلإ هميلستب رماو ضيرملا كلذب رقأو
 اذه ىلإ ملسي لاقو لاقو هب لجزلا اذهل رقي ملو ضيرملا دي يف ناك
 الف هب هل صوي ملو هب هل رقي ملو رامحلا اذه وأ فيسلا اذه لجرلا
 دحاول لوقي ىذلا تلق اضيا هنعو توملا دعب كلذ زوجي الو ءىش
 هي ىنعي ءارقفلا ىلع هقرقق توم ثدح ىب ثدح نا ةعيدو هعدوتسي

 دقف كلذ ريغ مأ ةيصولا ليبس هليبسو هقرفي نأ هل لهف تلق ةعيدولا
 هلعجي ىتح هقرفي ال ليقو ةيصولا ليبس هليبسو هقرفي نأ هل نأ ليق
 . هللا ءاش نأ زئاج نسح كلذ لكو هتوم دعب هقرقيو كلذ يف ةيصو

 تلاق اهنأ اهنبا لاقف ةافولا اهترضح ةأرما يف تركذو : ةلاسم
 تلق اوقرقي نم ىلع مهفرعت ملو يرمت نم رمت يف ارخدم ينع اوقرف

١٩٢



 تبثت مل كلذ نيبت مل اذإف ال مآ ةذفان ةيصولا هذه يف يرت امف
 . ةنصولا

 لوقي وأ ىتوم دعب اذكو اذك انالف اوطعا لوقي ىذلاو : ةلاسم

 اذإف اذهب تبثي له تلق ىتوم دعب ىلام نم اذكو اذك ةنالف اوطعا
 ةيصو قسن ىلع نكي مل نإو تبثو كلذ زاج ةيصو قسن ىلع ناك
 زاج هتثرول وأ هيصول كلذ لاق هنأ ليق دقف مالكلا اذهل ءادتبا وه امنإو

 هلوق يف كلذو ةيصو هب يمسي نأ الإ كلذ زجي مل مهريغل لاق نأو كلذ
 الف يلام نم لقي ملو انالف اوطعا هلوق اماو يلام نم انالف اوطعا

 . هي هل ىصوي نأ ال ا كلذ تيّي

 ءاضق يف لجر ىلإ ىصوا لجر ةفاضملا ةد ايزلا نم ا ن ةلاسم

 نم امهرد اذكو اذك يلام نم انالف طعا لاق مث هتيصو ذاقناو هنيد

 يلام نم هطعا هل لاق نأ ىسعو فعضلا ىلا نوكي نأ فاخاق يلام

 . عرشلا نايب باتك ىلإ (عجر) ةيصولاك نوكي نأ يتوم دعب

١٩٢٣



 نوعبرألاو نم اتلا بابلا
 ءاضقلا يف

 قحي يلام نم ‘ ىمس ائيش انالف تيضق دق هتحص يف لاق ولو

 ملو هيلع قحب ءاضق هنأل ضرملا يف كلذكو ءيشب كلذ نكي مل يلع

 لاق هل قحب الإ ء اضقلا هل تبثي ال هنأل هريغل وأ يضتقملل وه نمل مسي
 الا ء اضقلا نوكي الو هيلع قحب هاضق دق هنال زئاج اذه نأ انعم هريغ

 هلام نم ائيش هاضق ولو هنمو كلذ هل لعج دق نمم هريغل وأ هل قحب

 هل قحب هايا هاضق هنال زئاج كلذف ىلع لقي مل ولو هل قحب ةحصلا يق

 كلذف ةحصلا يف هقحب كلذ هاضق اذإف هريغ ىلع وأ هيلع ناك زئاجف

 ضرملا يف هلام نم ائيش هاضق ناو افالتخا كلذ يف ملعن الو زئاج

 جرخي هنأل لوقلا ضعب يف تبثي اذهف هل يلع قحب لقي ملو هل قحب
 قحلا نوكي نأ لمتحا هيلع قحلا مسي مل املف هنع وأ هريغ نع هاضق

 لمتحا نإ املق هريغ ىلع نوكي نا لمتحاو يضقملا ىلع يضتقملل

 هيفف ةيطعلا هجو ىلع هريغ نع هؤاضق جرخي هنأل حصي ملو كلذ

 الو لاملا سأر نم لاح ىلع ضيرملا ةيطع تبثي ال هنأ امهدحا نالوق
 اذه ىلع جرخي ءاضقلا اذهف ثلثلا نم تبثت اهنإ رخآلاو ثقظلا نم

 هيلع هل قحب هضرم يق وأ هتحص يف هلام نم ائيش هاضق اذإو هجولا

 ةثروللف ضرملا يف اماو هترولل رايخ الف ةحصلا يف امأف زئاج كلذف

 مسي مل نأ هتميقب هودف اوعاش نأو اومتا اءاش نإو ةترولل رايخلا

 يف ةثرولل رايخ ال هنأ ليق دق هنإف ءافوب هل وه سيلف لوقي نأ الإ قحلا
 يف تبث امف هل قحب هلوق ةلزنمب وهف هقحب هلوقو ءاضقلا تبثيو اذه
 وأ هيلا هتملس وأ هتيضق دق هلوقو هقحب هلوق يف هم تبث هل قحب هلوق
 قحب يلام نم اذكو اذك هيلإ تعفد دق وأ هل تلعج دق وأ هتيطعا دق
 هقحتسبو ةحصلا يف تيگيو ءاضقلا جرخم جرخي اذه لكق هل يلع

 ضرلملا يف ناك اذإ كلذكو ةحصلا يف كلذ ناك اذإ يضقملا توم لبق

 ءاضقلا باب نم وهف ضرملا يف هلوق كلذكو ءاضقلا باب نم وهف

 كلذ نأ ىلع هل قحب اذكو اذكي هل تيصوا دق ضرملا ىف هلوق كلذكو

 يق ناك اذإ رايخلا هلك اذه يف ةتروللو ءاضقلا جرخم جرخيو زئاج

١٩٤



 دق ةحصلا ىف هلوق امإو 0 ءافوب هل وه سيل لوقي نأ الإ ضرملا
 توملا دعب الإ تبثي ال كلذف ىلع هل قحب ىلام نم اذكو اذكب تيصوا
 تام اذإف يصوملا تومي ىتح هل تبثي الو ءاضقلا جرخم جرخي وهو
 عقوا ءاضق هنأل كلذ يف ةثرولل رايخ الو ءاضقلا تبث كلذب يصولا
 هل تصوا دق هل لاق اذإو كلذ مهفاف توملا دعي هقحتسي هقحتسي ةحصلا يف

 يف كلذ ناك هلام ث نم زئاج كلذف هل قحي يلام نم اذكو اذكب

 ثراول تبثي الو ثراو ريغل الإ كلذ تبثي الو ضرملا يف وأ ةحصلا
 ةحصلا يف كلذو هل قحب يلام نم اذكو اذكب هل تصوا دق لاق دو

 لاملا سأر نم كلذ تبثيو ثراو ريغل وأ ثراول هتوم دعب تبثي كلذ نإف
 كلذ تبثي ال نأ بحنو ى كلذ يف لوقلا ىضم دقف ضرملا يف امأو

 كلذ تبثي هل قحب اذكو اذكب هل ىصوا اذإف ثراولا ريغ امأو ثراول
 مل اذإ يبنجالل ةيصولا تبثت انال ةيصو ثلثلا نم لاح لك ىلع انعم

 اهضقتي ملام ةيضصولاف ةيصولاب أ ادبي دق هنأل ءاضق هنأ كلذ هل حصي

 يبنجالل ةيصولا مكح تبث دقو ءاضقلا مكح تبثي مل املف ءاضق مكح
 هل تيصوأ دق ضرملا ىف وأ ةحصلا ىف لاق ول كلذكو ةيصولا تتبث

 قيرط نم تبثي الو ثلثلا نم ىبنجالل كلذ تبث ىلع قحب اذكو اذكب
 ثراولل كلذ تبثي الو ءاضقلا

 ىصوا لجر خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 وأ تام نينبلا نم دحاو تام مث مهل هيلع قحب هلام نم ةعطقب هل نينيل

 هتصح عجرتو ءيش هلبق تيملا هنبال سيل لاق هتوم لبق مهلك اوتام
 قحلاب هامس دق بألا ناك نإف قحلا كلذ ام فرعي نأ الإ ةثرولا ىلإ

 مث هلبق مهلك اعيمج اوتام نأ كلذكو بالا لام نم نبالا ةثرول وهف
 ىذلا قحلا فرعي نأ الإ ءيش هينب هثرول سيلف مهدعب نم وه تام
 يذل ا قحلا كلذ ردقل لام نم هينب ةترولف وه مكو وه ام مهل ىصوا
 يف تناك نأو هونب تام نأ ىلإ بالا دي يف ةعطقلا تناك نأ هب امس
 ثاريملا نم هقح هلو مهتثرول يهف مهيلإ اهملس دق نينبلا دي

 هلام نم ائيش انالف ىضق دق هنأ ادوهش دهشا نمو : ةلأسم

١٩٥



 لقي ملو هدح دق الام اذكو اذك لنالف تيضق دق ينأ اودهشا لاقف

 ناك نإو ت تبثي هناف ةحصلا يف اذه لاق نأ لاق كلذ ريع الو يلع قحي

 هتميقب هعفشلا هيفق تيث اذإو فعضلا ىلا هناف ضرملا يف

 زئاجف ىضق امأ لاق نالق ىضقاو ىضق هلوقف تلق : ةلأسم
 وه سيلف الإو زئاج كلذك عضوملا يف مهتغل ناك نإف ىضقا امأو

 . مالكلا يناعم يف ةزاجالا هبشي يدنع

١٩٦



 نايب باتك نم نوسمخلاو عساتلا ءزجلا مت ققحملا لاق
 ه ١٤٠٥ ةنس بجر رهش نم نماثلا 7 موي يف عرشلا

 نيتخسن ىلع اضورعم م ١٩٨٥ ةنس ليربإ رهش نم نوثالثلا

 اهنم غرف يلخنلا يليهكلا ملاس نبا بلاط نب ملاس طخب ىلوالا

 اهنم غرف يشاورقلا رماع نب ملاس نب رماع طخب ةيناثلاو

 يثراحلا ناميلس نبدمح نب ملاس هبتكو

١٩٧





 سرهفلا
 عرشلا نايب نم نوسمخلاو عساتلا ءزجلا

 بابلا

 لوالا بابلا

 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا
 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا
 رشع يناثلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا
 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا
 رشع سداسلا بابلا
 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو ىداحلا بابلا
 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةحقصلا عوضوملا

 ٢ اياصولا ىف
 ٧ ضيرملا يف ةيصولا
 ٨ دكلذ هبشأ امو ضيرملا مف يف ءاملاو نهدلا ريطقت

 ١ ةيصولا هيف مزلت يذلا تقولا يف
 ١١ تبثي له هنع هلهأ ءالماو ضيرملا ماهفتسا

 ١٢ اهيلع دهاشلاو اهل بتاكلاو ةيصولاو باتكلا يف
 ١٧ عومجم اياصولا نم ءيش يف
 ٢٥ ةيصولا باتك يف
 ٢٨ قوقحلاب رارقإلا بابسا يف
 ١ ةيصولا يف
 ٦ اياصولا ظفل ىف
 ٤٦ رخأ باب

 ٤٧ رارقإلاو اياصولا ىف رخآ باب
 ٤٩٦ اياصولا نم هب تبثيام ظفل ىف

 0٧ تارارقإلاو اياصولا ظفل ىف

 ٧٠ مهريغ وأ ةثرولا هب ربخي نأ هيلع له لام هل نميف
 ٧١ كيلامملا ةيصو يف
 ٧٢ نيناجملاو نايبصلا ةيصو يف
 ٧٦ مجعأ اذإ ضيرملا ةيصو ىف
 ٧٨ هتحص يف لعفلا نم هلام يف ناسنالل زوجي اميف
 ٨ رثؤملا يبأ نع اياصولا يف
 ٩ لوصفملا ىف
 ٩١ ملعملا ىف
 ٩٢ عدوملا يف

فاضملا ىف 1



 بابلا

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا

 نوثالثلا بابلا
 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 نوثالثلاو ثلاثلا ابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوثالثلاو سداسلا بابلا
 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 نوعبرألا بابلا

 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 نوعبرألاو ىناتلا بابلا
 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 نوعبرألاو سماخلا بابلا

 نوعبرألاو سداسلا بايلا

 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ءاضقلا يف نوعبرألاو نماثلا بابلا

 9 مهبملا يف

 ١٨ ةيصولا دعب .

 ١٠١ { لاملا سأر نم نوكي اميفو ثملا نم نوكي اميف
 ١١ هلل اقح هيلع نأ ةيصولاو رارقالا يف
 ١١٧٢ ةثرولا لعفت فيك نيدلا هكلهتسا اذإ لاملا يف

 ١١٥ هثراو ضعب يطعي نأ ةثرولاو ىلإ بلط نميف

 ١١١ .هثاريم ريغ هلام نم ائيش هثراو ضعب ىطعأ نميف
 ١١٧ هبشأ امو ةقدص لمع نم تيملا نع يحلا لمعي اميف
 يفو حص مث ضرملا يف ىصوا اذإ ضيرملا يف
 اهيف ضقتنت يتلا ةلاحلا يفو عجر مث رفسلا

 ١١٨ كلذ هبشأ امو ةحصلا دعب ةيصولا

 ٢٤ ةيصولا عوجرلا يف
 ١٢٥ اهضقنو ةيصولا نع مامتا يف

 ١٣٦ ةيصولا ىف ءانثتسالا ىق
 اهضبقي مل اذإو ةيصولا لبقي مل اذإ هل ىصوملا يف

 قحي لاح يا ىفو كلذ هبشا امو اهضبق دارأ مث

 ١٢٣٧ بحب ىتمو اهضدق

 .٤\ اذكو اذكب ىصوأ هٹر و نأ ثٹثراول ر ارق يف

 ٤٢\ اعيمج اتام اذإ هل ىصوملاو ىصوملا يف

 3 هتحص يف لعف امب ضيرملا رارقأ يف

 ٤٧\ هرارقاو هتقدصو هتيصوو ضيرملا ةيطع يف
 ٥٢\ ضيرملا لح يف
 ٥٥ ١ ضيرملا عيب ىف

 هن اضقو هعييو هيل ١ هلام ميلستو ضيرمل ا ر ارق يف

 ١٥٦ ُ هتصصاقمو

 ١٦ كلذ ريغو هتيطعو ضيرملا كرت يف
 ء ارققل ١ ىلع ةقرقتل اي رمأل او تومل ١ دعي لحل او لعفل ١

 ١٨٢ كلذ هيشأ امو مهتيطعو

١٩٤



 :يدنكلا ءيتماراإندَمَثرلاَعلا

ن وتسل ا ء رجل ١





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 يف لوألا بابلا

 اهتراقكو ةالصلاب ةيصولا

 تارافك سمخ هيلع نأ نالف نب نالف ىصوأ هتيصو باتك يف دجو لجر
 لاملا سأر نم اذه نأ يعمف هلام نم هنع كلذ ذفني نأ ىصوأو تاولص

 هريغ لبق نم اقلعتم وه همزلام ريغ نم كلذ هيلع نوكي نأ لمتحي كلذ نأل
 فلتخي يذلا يدنع كلذف هتاولص عييضت نم وه همزل امم كلذ نأ رقأ نإف

 تبث اذإ امأو لاملا سأر نم لاق نم لاقو ثلثلا نم لاق نم لاق 0 هيف

 كلذ يف يل نبي مل هتاولص نم هنإ رقي ملو هبوجو ام فرعي ملو هبوجو
 تلقو ى هرارقإ يلع هتوبثل هتاولص ريغ نم كلذ بوجو لامتحإل فالتخإ
 هنإ يعمف كلذ يزجيو ةدحاو ةرافك ىلإ كلذ اودري نأ يصوملا ةترول له

 هامس ام ىلع هب يصوأ ام هنع ذفنأ تاولص تارافك سمخب ىصوأ اذإ

 مهل ناك تاولص سمخ ةرافكب ىصوأ نإو تارافك سملخب ىصوأ هنال

 تارافك سمخ ريغ تاولص سمخ ةرافك نأل اذه يف يدنع رايخلا

 لاق فالتخإلا كلذ يف ناك تاولص سمخ ةرافك تبث اذإو ف كلذ . مهفاف

 لكل لاق نم لاقو ةدحاو ةرافك تاولص سمخ ةرافك نع يزجي لاق نم

 رارقإ وأ ةيصوب هتوم دعب تاولص تارافك سمخ تبث اذإو ةرافك ةالص
 رايخلا كلذ يف نكي ملو يدنع تارافكلا تتبتف كلذ هجو فرعي ملو هتبثي
 . فالتخإ كلذ يف يل نبي ملو

 تاف ىتح اهيسنف ةالص لدب وأ رذن ةرافك همزلت لجر يفق : ةلاسم ا

 رذنلا ةرافك امأف اذه لثم يف ةيصولا هيلع له تلق أدماع اهكرت وأ

 هيلع نأ توملا هرضح ىتح رفك نكي مل اذإ هنأ يفغمق كلذ همزلي ن اك اذإ ٢

 وجرأف ةالصلل لدبلا امأ او هيف فلتخي ال امم كلذ نم همزلي امي يصوي ن ]

 نأ بحأو دمعتلا ىلع كلذ هنم ناك ولو اهلدبب ةيصولا يق فلتخي هنا

 نع دحأ يلصي ال ليق دق هنأل لديلاب ةيصولا نود كلذ نم ةيوتلا هيزجت

. تامملا يق الو ايحملا يق دح أ





 ل دي أ ن اف تومل ا هرضح ىتح هل درب ملو ةالص ل دي همزل نمو : ةلأسم

 هيلع سيلو هيلع سأب ال نأ وجرنف لدبي ملو تام نإو زئاجف ريبكتلاب ولو
 . كلذ ىف ةيصو

 هشراو نم رضحم يف لوقي لجر كلذكو تلق ديعس يب أ نع : ةلأسم

 ةالص امكنم دحاو لك ينع يضقي ناتالص يلع يبصو غلاب اه لجر امهو

 هنإف كلذب غلابلا لبقي نأ الإ امهيلع تبثي ال اذهف ؟ اذه تبثي له تلق
 ملو ناتالص لع هلوق تبثي له تلقو هسفن همزلأو هب لبق ام هيلع تبثي
 لوقي وأ نيتالص ةرافكب يصوي ن أ الإ تبثي ال اذهف نيتالص ةرافك لقي

 هبو نيملسملا لوق ضعب يف كلذو امهذاقنإب يصويو نيتالص ةرافك يلع

 لقي ملو امهذافنإب صوي ملو ةثرولا عم نيتالص ةرافكب رقأ نإ امأو ذخأن
 ال هنأ بحن يذلاو كلذ يف فلتخا دقف كلذب هنم ةيصو ينع امهوذفنأ

 . كلذب يصوي ىتح مكحلا يف كلذ تبثي

 امف نيملسملا يل اولاساف تاولص يلع نأ لوقي يذلا نعو : ةلاسم
 تبث امف هل لخن ةرمث نم وأ هل لخن ةلغ نم ينع هوذفنآف ينمزلي هنأ هوأر
 كرت هنأ لوقي ىتح ءيش اذه يف يل نييب الق هيف بجي ام وأ اذه نم

 امأو 4 . يه ام يرد أ الف تاولص هيلع امأو تاولص عيضو ادمعتم ت 7

 يلع هوأر امف اهنع نيملسملا يل اولأساف تاولص ةراقك يلع لاق ن

 ةرافك تفصو ام ىلع همزلي ام لقأ اذهف ىلخن ةلغ نم كلذ ىنع ن
 ثالث همزلي ام رثكأ ىفو ى نيملسملا لوق ضعب ىف ةدحاو ةالص
 كلذ ينع اوذفنأ لاق نإف يلام ةرمث نم ينع اهوذقنأف هلوق امأو . تارافك
 الو يلام نم لقي مل نإو ةيصو اذهف يلام ةرمث نم وأ يلام نم يتوم دعب
 رثأ ىلع ناك الو ةيصو ساسأ اذهل مدقت الو يتوم دعب يلام ةرمث نم
 . ةايحلا يف رمألا ىلع الإ اذه جرخي سيلف ةيصو
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 ىصوأ نإف هل تلق ةيافكلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 يف دجويو ءيش هلام يف تبثي ال هنإ يعم لاق هلام يق تبثي ام ةالصب
 لاق يصولا مزلي ام عاصلا ىلع ديزي كوكمب ةالص ةرافك جرخأ يصو
 وأ فورعم كوكمب يصوملا يمسي نأ الإ ةدايزلل نامضلا همالت هنأ يعم
 . فورعم سدس
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 يناتلا بابلا

 هنع ذفنن ةاكزب ىصوأ نميك

 ًاحاحص اهطرشو هيلع ةاكز نع هتوم دعب هنع ذفنت مهاردب ىصوأ نمعو

 ىلعف كلذ زوجي له تلق روسكلا نم ءيش اهيف مهارد يصولا اهنم ذفنف

 مه ارد اهزيم وأ تلقو ىصوأ امك احاحص الإ هنع ذقنت الق تفصو ام

 مهردلا ضعب يطعي ناكف ءيشلا دعب ءيشلا اهنم يطعي ناك مث ًاجاحص

 ىلع مهاردلا رسكي ناكف كلذ نود مهيطعي نأ ديري ضعيو هنيعب حيحصلا

 روسكم يطعي الف ازئاج ًالمع كلذ نوكي له تلق رثكأو لقأو عطق عبرأ
 ًاسقنأ يطعي 7 دارأ اذإف كلاهلا هب ىصوأ امك احاحص الإ يطعي الو

 الئل كلذ دارأ ن نإ مهيأر نع اعيمج هيف مهكرشأو احيحص امهرد مهاطعأ

 هب ىصوأ امل فالخ وهو حيحصلا نع صقنلا هيف لخديف هرسكي
 ملعأ هللاو

 رب بحب دمحم ابأ نأ ركذو نسحلا يبأ نع لئاسم رثأ ىلع : ةلاسم

 وأ لضفأو ناك ام دوجأ وهأ ديجلا بحلا اذه دح ام . ةاكز اديج اريبت

 ءيدرلاو لضافتي طسولاو لضافتي ديجلاف تفصو ام ىلعف . طسو وه
 ددج مكعم وهو مكعم ءيدرب وه سيل اديج هبح نم متجرخأ اذاق لضاقتي

 ددجلا رايخ نم وأ ددجلا لضفأ لوقي ىتح يزجي هانيأر ديجلا طسسبوأ نم

 بحلا نم اديج مكعم ناك ام ةيمستلا ىلع يرجي ظفل هنأ اذه لوقي امنإو
 هفرعي نم هيلإ رظنو هيلإ مترظن اذإ مكيلع يفخي ال ديجلا نأ وجرأو
 . زاج هنم متجرخأق اديج

 يلحل ١ نم ءىشي ء د ءارقفلل تصو و تكله يتل ا ة رم | نعو : : ةلأسم

 مامإل ىلإ لذ م عفدي نأ يصولل زوجي له اهيلع ةاكز لبق نم مهاردلاو
 نأ بحأ ينإف يلع ةاكز نم اذكو اذكي ء ارققلل تيصوأ دق تلاق تناك ن اف
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 ةاكز اذكو اذكب تصوأ دق تلاق تناك نإو تصوأ امك ءارقفلا ىلاإ عفدت

 نأ زوجي هجولا اذه ىلع وجرأ ينإف ء ارقفلا ىلإ ملستل يلام نم يلع

 . هللا ءاش نإ اهضبقي نأ هرمأ نم ىلإ وأ مامإلا ىلإ ملست

 ناكو ةاكزب تيملا ىصوأ ن إ كلذكو هل تلق ةيافكلا باتك نم : ةلاسم

 يطعي نأ يصولل زوجي له ءارقف مهلك اوناك وأ اريقف دحأ ةثرولا يف
 ناك اذإ لاق مهلام نم اهقيرفت يلي وه ناك اذإ ثراولا نم ءارقفلل اهتم
 نم هتصح مهنم دحاو لك زاح ناف هل تلق كلذ يل نييب الق لاملا ةلمج نم

 ام مهنم دحاو لك ملسو اهب ىصوملا ةاكزلا نم هيلع بحي ام ذافنإو لاملا

 نأ هل زوجي له هقرفي ماقو ةلمج هلمحق يصرلا ىلإ ةاكزلا نم هيلع عقي

 هل تلق هل كلذ يل نيبي ال لاق ء ارقف اوناك اذإ تلق . كلذ نم ثراولا يطعي

 نأ يصولل زوجي له هقرف ةثرولا نم دحأ هاطعأ املك يصولا ناك نإف
 رخآلا هيلإ عفد امم رخآلا هاطعأ ام ةثرولا نم هيلإ ملس نم ريغ يطعي

 يعم لاق كلذ ضبق مه مهل زوجيو هيلع عقو اذه ملس ام رخآلا يطعيو

 كلذ لعفي نأ ينبجعي الو مهضعبل مهلعق لثم وهف مهيأرب ناك اذإ هنإ

 امم دحاو لك مزتلا اذإ ةثرولا يف ليق امم هبشي وهو مهيأرب الإ مهضعبل

 بجي ام رخآلا يطعي نأ مهنم دحاو لك دارأف ءارقفلا ةيصو نم هيلع عقو

 لاملا يق ءاكرشلا ةلزنمب مهنأل كلذ مهيلع قيضي ال هنإ هتصح يق هيلع

 يتلا ةاكزلا ةلمج نم اوذخأي نأ اعيمج مهل زوجي الف ةاكزلا هيف يذلا

 هنأل اهنم ذخأي نأ مهنم دحاول الو لاملا سأر نم اهوجرخأ اذإ مهعمجت
 امم هتاكز ءادأ هيحاص مهنم دحاو لك ئلو اذإف ةلمجلا يف اهئادأب ديعتم

 ةاكزلا نم همزلي امم هبحاص مهنم دحاو لك يطعي نأ يدنع نسح همزلي

 لصألا يف اهنأل زوجي ال هنإ ىنعم يف ةلمجلا يف يعم جرخي هلعلو لاق

 هيق يل نبي مل كلذ لعف نإف هزنتلل يلإ بحأ وهو ثراول ةيصو الو ةيصو
 1 - ديعس يبأ نع تدجو ام ىنعم اذكه قيض

 ةرشع ةاكز هيلع نا رقاو مهارد ةرشع ديزل هيلع نأ رقأ لجر نع لئسو خسنلا ضعب نم ةدايز ()

 نم لاق ناف تلق نافصن امهنيب مسقت ة ةرشعلا نأ يدنع لاق ةرشع الإ كرتي ملو كلذ ذافنإب ىصراو مهارد

 كلذ نأ بجوي اظفل ناك وأ ىلام ةاكز نم لاق اذإ هنأ يعم لاق فالتخإلا هقحلي مأ ثملا نم اذه نوكيأ هلام
 ةاكز نم كلذ نأ جرخي ملو هيلع نأ كلذب رقأ اذإ امأو فالتخالا ىنعم هيف جرخي يذلا يدنع وهف هلام ةاكز
 لجر نع ديعس وبأ لئسو ةلاسم . لاملا سأر نم قوقحلا ةلزنمب بجاولا نيدلا ىنعم يف هنأ يعم جرخي كلذف هلام

 . اهلحم يف تمدقت نالف ىلإ هملسف توم ثدح يب ثدح نإ لاقف نيد لجر ىلع هل ناك
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 ىف ثلاثلا بابلا
 مايصلاب ةيصولا

 نم هنع م اصي ن أ ىصوأ نم يصو رم أ نم هترك ذ ام امأف درعس يب أ نع

 نع يزجيو هل زئاج كلذ عيمج نأ يعمف تقصو ام بسحب ناضمر

 . هللا ءاش نإ زئاج كلذق هتفصو ام هجو نم وأ

 ماي انأ موصب ىصوأ نميق دمحأ ني نسحل ىلع يبأ نع : : ةلاسم

 ةأرملا موصت نأ : روجي لهف هنع موصي نم هل رجأتسي نأ يصرلا دارأف

 زجي ملو لجرلا نع ةأرملا موص زوجي ملف ًازئاج كلذ ناك نإو لجرلا نع
 هللاو فالتخا هيفف جحلا امأو زئاج كلذف كلذ يف قرفلا امف هنع جحت نأ

 . ملعأ

 ىصوأ نميف لدقو ن افكلا ب اتك نمو ةفاضملا ةد ايزل ا نم : ةلاسم

 . موي مايص هيلع تبثي ام لقأف هب مسي ملو مايصب

 ملف ناضمر رهش لدب همزل نم نأ قافتالا هيشي ددعس ويأ : ةلأسم

 هيلع تباث كلذ نأل ماعطإلا هنع يزجي الو هنع ماصي هنإ تام ىتح هلدبي

 افالتخا هيف مهنيب ملع الو ,مايصلا هنع يضقي كلذكو اماعطإ ال الدب

 ًاماعطإ هذاقنإب ىصوأ اذإ ًاماعطإ ناك هانعم يف ةرافكلا نم همزلامو

 هر ىصوملا تام ىتح هيف هرذنب في ملف مايصلاب رذنلا نم ناك ام امأو

 نم هنع ذقنأ اموص هب ىصوأ نإ هنأ مهلوق يناعم يف جرخي هنأ يدنعف

 هب ىصوأ نإو هنع موصي نم هلام نم هل رجتاو ىصوأ امك اموص هلام

 يف كلذ يف صيخرتلا هل ناك دق هنأل هب ىصوأ امك هنع ذقنأ ًاماعطإ

 ولو ,موصلا قيطي ال ىتح معطي نأ كلذ يف صخري ال ضعيو هتايح

 تيثيو ةيصولا نم اليحتسم كلذ ناك ًاماعطإ ناضمر رهش لديب ىصوأ

 . ملعأ هللاو ًالدي
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 يك عبارلا بابلا
 تاراقفكحلاب ةبضخولا

 نأ هل نأ يعمقف نيمي وأ ةالص نع ةر افك نيرهش ماي انصي ىصوأ يذل ١ امأو

 ماي اسصل ي م اعطإل | ن اك اذ ل ا هل ققت تا فيك معطيو كلذ ل ضعي هنع . موصي

 لكو هم امتي م اعط ا و أ هم امتب ماي اص نوكم ن ن أ ال ا زوجي ال ليقو الوصوم

 . هللا ءاش ن نإ زئاج كلذ

 نأ دارأ مث اهطلخو ةفلتخم تارافكب ىصوأ يذلا امأو : ةلأسم

 ةرافكلا نم دحاولل فعضي الو كلذك اهقرفي نأ هلف ءارقفلا ىلع اهقرفي

 يف نيحلا يف دحاولا نيكسملا ىطعأ نإو نينيكسملا يطعي ام ةدحاولا

 . كلذ مهقاف زئاج كلذق نهعيمج

 قرفيق ناميآو تاولص تارافك قيرفتب يصوي لجر نعو : ةلاسم

 نيكسم نيرشع يطعي ة ةرمت لك يف رامت ثالث يف ةدحاولا ةالصلا ةرافك

 تلق ًاضبأ مو رار ةثلاثلا يف مت اضيأ مهيطعي ةيناثلا ةرمتلا يف مث

 لك يق قرفي نأ يدنع زوجيفق رامتلا ىلع امأف ال حأ زوجيو كلذ يزجيآأ

 وأ ريقفلا ىلع رركي نأ امأو ةرافكلا لمكأ اذإ دارأ امو هنكمأ ام ةرمث

 ال كلذ نأ ليق دقق ةدحاو ةرم نم رثكأ ةدحاو ةرافك نم ءارقفلا ىلع

 . انباحصأ لوق يف زوجي

 نبتالص اهنع رفكي نأ تصوأ ٥ ةأرما نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 اهنع معطأ نإف انيكسم نيتس ماعطإ ةالص لكلق ةالص لكل مك دحت ملو

 تار افكلا تضرفق نكت مل اذ ١ كلذ يزج ] اعيمج نيتالصلل انيكسم نتس

 نأ ىصوأ لجر نع لئسو ب ضرف امك هنع رفك تارافكلا تضرق اذإق
 هلام اومستقإ ةترو فلخو ةالص ةرافك هتوم دعب هلام نم ةرافك هنع ذفني

 يعم لاق ةصول ا نم همزلي ام ذقني مهنم دحاو دارأو ائيش هنع اوذقني ملو

 ذافنإ هيلع ناك ةيصولا موقي كلاهلا لام نم هتاريم ثلث ناك اذإ ليق هنإ
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 نم ذقني نأ هيلع نكي مل ةيصولا نع هتاريم ث صقن نإو اهلك ةيصولا

 هيلع امنإ ليقو ةيصولا نم غلب ام ثيح هنم هثاريم ثلث الإ كلاهلا ةيصو
 ملعو هبلع نيدب كلاهلا رقأ نإف هل ليق ثملا يف ةيصولا نم هتصح ردقب
 كلاهلا ةثرو دحأ دارأو ائيش نيدلا نم اوذفني ملو لاملا اومستقإ ةترولا هب

 نأ كلاهلا ةثرو نم دارأ نم هنإ ىعم لاق نيدلا نم همزلي م ذقني نأ

 نم هثاريم نم يضقي نأ هيلع ناك نيد نم كلاهلا هب رقأ امم صلختي
 ءيش هل لضفي ملو هلك كلاهلا نيد هتاريم قرغتسا ولو كلاهلا نيد كلاهلا
 لاملا سأر يف نيدلا نم لاملا نم هل يذلا ردقب هتصح يق هيلع امنإ ليقو
 لسعلا نم هل نوكي ام لسع ىأ مسي ملو لسع نمب هل ىصوأ نإف هل تلق
 ناك نإف هل تلق ةيصولا هيف يذلا دلبلا لسع نم هل نوكي هنإ يعم لاق

 هل نوكي نأ ينبجعي لاق هل نوكي ام كلذ ريغو لخنو بصق لسع دلبلا يف

 . دلبلا يف بلغألا لسعلا نم

 كلذب ىصوأو رييختلا اهيفو ةرافك هيلع نأ رقأ نم نأ تدجو : ةلأسم
 ماعطإلا نم لقأ موصلا ةرجأ نإ كلذ نم لقألا الأ هلام نم ذفني ال هنأ
 . كلذ نم لقأل ا ذفنأ موصل ١ ةرجأ نم لقأ م اعطإل او
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 سماخلا بابلا
 كلذب يصوي نأ دارأو جحي ملف جحلا هبلع بجو نميق

 ىصوأف توملا هرضح ىتح جحي ملف جحلا هيلع بجو لجر نع هتلأسو
 اريقف وأ ةيصولا نبح يف اينغ ناك ةيحضلاب يصوي ن أ هبلع له ةجحي

 كلذكو هل تلق هيلع كلذ يل نيبي الف لاق ثلثلا نم جرخت هتيصو نأ الإ
 هيلع سيلف لاق كلذ هيلع سيل مأ هنع رمتعي نأ يصوي نأ هيلع له كلذكو
 . يدنع كلذ هيلع سيلف لاق كلذ

 هرضح ىتح جحي ملق جحلا هيلع بجو لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 هلام ثلتو كلذ نم رثكأ جرخت الو مرحل ا نم جرخت ةجحب ىصوآق توملا

 هلزنم نم ةجحلا نوكت ام تجرخل ةمات اهب ىصوأ ولو كلذ نع لضفي
 ةجح نع هيزجي نأ مرحلا نم اهب هل رجتئا اذإ ةجحلا كلت ىرت ىتح

 ليق هنطو نم جحلا ىلع ارداق ناك اذإ هىزجت ال اهنأ يدنعف لاق ةضيرفلا
 دقو كلانه نم اهجرخأفق مرحلا نم ل إ ةجحلا نع هل ام ث زجع نإف هل

 هل تلق هيزجي نأ وجرأ لاق كلذ هيزجي ًله كلذ لبق جحلا ىلع ارداق ناك
 له مدعلا دح ىلإ راصو هلام داب مث جحلا هيلع بجو دق ناك نإ تي دأرأ

 دنع كلذي يصوي ن أ هيلع نوكي الو جحل ا ضرف هنع طحنيو ةيوتلا هيزجت

 ال امم كلذ نأل لاح ىلع يصوي ن أ هيلع نأ ليق هنأ يعم لاق ةاقولا

 امم هقيطي ام لعقي نأ هيلعف هقيطي اممو هقفني امم هللا ردق نإف هرضي

 تجرخأق مرحلا نم ةجحلا هنم جرخت ا الام هل هللا ردق نإف هل تق هي ديعت

 نوكيو ىلوألا ةجحلا هيزجت له اريثك الام هللا ردق كلذ دعب مث اهب جحو

 ةيصولا تذقنأ كلذك اهب ىصوأ نإف لاق ةثرولا رجأ دافتسملا لاملا اذه

 نم تجرخأ ىتح اهنع لاملا صقنق ةمات ةجحب يصوأ نإو س هب ىلوأ هللاو
 نإف هريغ وأ ثاريمي هتايح يف هل ناك هنأ حص الام هللا هل قاس مث مرحلا

 تجرخأ هدلب نم ةيناث ةجح اهب جرخي ةجحلا نم مهاردلا نم يقب ام ناك
 ثيح هنع جحي نم اهب رجؤتسا كلذ نع تصقن نإو هدلب نم ةجح هنع

 ل ام هل هللا ق ؟اس داع نإو تلق هلام ثظ نم تجرخ اذ ا ةين اث ة هجح تغل
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 هل تلق معن لاق ةثلاث هنع جحت له ةمات هنم ةجحلا جرخت نيلوألا نم رثكأ
 ةمات ةجحلا ذفنت ملو لوألا نم رثكأ لام هل باصي اذه ىلع ماد ام كلذكو
 لاق ةمات ةجح هل جحي ىتح لام هل بيصأ املك هنع اوجرخي نأ مهيلعف
 . ةيفاو جرخت ىتح كلذ ىلع نولازي ال معن

 اهلام يف تصوأو تكله ة ارما نعو يراوحل ١ يبأ نعو : ةلسم

 نأ مث ةقث ريغ تلكوو ءيشب اهلام يف 'نيبرقألاو ءارققلل تصوأو ةجحب

 ىذلا يصولا ذفني ملو ائيش ليكولا ىلإ اوملسي ملو لاملا اوذخأ ةترولا
 ىذلا يصرلا ذقنيو كلذ نم صلختي نأ مهنم دحاو بحأو ةأرملا هب تصوأ

 نأ دارأ دق يذلا اذهل زوجيأ نورخآلا ةثرولا ىبأفق ةأرملا هب تصوأ

 اياصولا ضعب يف وه هذفني وأ ليكولا ىلإ هلبق يذلا ملسي نأ صلختي
 ةثرولا ءالؤه نم صالخلا دارأ نمف تفصو ام ىلعف ةأرملا هب تصوأ يذلا

 ردق ىلع ةيصولا هذه نم هيلع بجي ام ملس ةأرملا هذه هب تصوأ امم

 هل سيلو هللا ءاش نإ صلختو ءيرب دقف كلذ لعف اذإف ليكولا ىلإ هتاريم

 . كلذب ليكولا هل نذأب نأ الإ ًايح ليكولا ماد ام ةيصولا هذه ذفني نأ

 امي كوكم فصن نيكسم لكب ةرافك لكل ىصوأ نمع لئسبو : ةلأسم

 يطعي هنا إ يعم لاق هتق و يف سانلا نبي ةلماعملا كوكمي مأ عاصلاب يطعي

 نيكسم لكل يمس ناف هل تلق سانلا نيي لمعلا هيلع ىذلا دلرلا كوكمي

 فصنو سادسأ ةعيرأ كلذ يطعي هنأ يعم لاق ةرذ فصنو سادسأ ةعبرأ

 يعم لاق كوكملا عابرأ ةثالث نيكسم لكل لاق ناق هل تلق عاصلاب ةرذ

 نإف هل تلق هتق و يف سانلا نيي لمعلا هيلع يذلا دليلا كوكم عابرأ ةثالث

 يطعي هنا إ يعم لاق سدس يأب هل نوكي ام ةرذ بح سدسي لجرل ىصوأ

 لجرل ىصوأ نإف هل تلق هتق و يف سانلا نبي لمعلا هيلع ىذلا دليلا سدس

 كوكمب نايطعي نمب رب بح سدسب لجرلو رب بح فصنو سادسأ ةعبرأب
 هرلع يذلا دلبلا سدسب نايطعي امهنإ يعم لاق عاصلا سدسب وأ دلبلا

 مسي ملو سدسب لجرل ىصوأ نإف هل تلق 4 هتقو يف سانلا نيب ةلماعملا

 ذلا بشخ سدس هل نوكي هنإ إ يعم لاق هل نوكي ام هريغ ارب الو ةرذ

٢٢



 ئش مسي دي ملو كوكمب هل ىصو أ ٠ نإ اف هل تلق دليل ١ سدس هل . ن ك هن ١ , يعم

 ريغ وأ ارفص وأ ايبشخ ناك دليلا كوكم هل نوكم هنا ! يعم لاق هل نوكت ام

 . كلذ
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 يك سد اسلا ب ابل ا

 ةيحولاظ نل

 هنع اهب جحي مهرد ةئامعبرأ ةجح هلام يفو هيلع نأ ةجحب رقأ يذلا امأو
 فالتخإلا نم انفرع ام بسح ىلع تبات انعم اذهف مارحلا هللا تيب ىلإ
 يذل ا امأ او هللا ءاش ن نإ ا تقصو ام ىلع تيثت نأ ةلظغقللا هذه يق بحنو

 يذلا مارحلا هللا تيي ىلإ هنع اهب جحي ةجح هلام يقفو هيلع نأ ىصوأ

 رع ه ا ءاش نإ تباث زئاج اذهف أر انبد نيرشع هلام يف اهضرف دقو ةكمب

 . ًلجو

 يف ىصو ] نالف ني نالف ان دهش أ دردعس يب ] نع ةضورعم : ةلأسم

 ٠ تياث اذهف مارحلا هللا تيي ىلإ هنع اهي جحي مهرد ةئامعبرأب هلام
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 ىف سداسلا بابلا
 كلذ هبشآ ام و جحللو خحلاب ةبصولا

 وأ هنع ةجح يف اذكو اذك هلام نم عاب ايب ن ن أ ىصوأو كله لجر يف لاقو

 عم هلام ثظ نم نوكتو ةجحلا هذهل عضوملا اذه يف زئاج كلذف هل وأ هيلع

 . هاناصو

 اهضرفي ملو ةجحب ىصوأ نميف تركذو يراوحل ا يبأ نعو : ةلأسم
 بلطيف نيملسملا نم ًايلو ةجحلاب يصوملا ناك نإ لوقي رثؤملا وبأ ناكف
 نأ الإ هيلع فقأ سيلو ريثكلا ءيشلاب ركذ دق هنأ الإ نيملسملا نم الجر

 هلام ثلث غرفتسي نأ ىلإ ناهو زع امب نيملسملا نم الجر هل رظني ىنعملا
 امف سانلا رئاس نم ناكو كلذك سيل يصوملا ناك نإف كلذ نودب ىضريو
 رثكأ اياصولا يف مهيلع سيلو ريثك وأ ليلق نم جاحلاو ةثرولا هيلع قفتا
 هيلع قفتا ام ليق دقو هريغ لاق اياصولا عم ةجحلا نوكتو ثملا نم
 نم لجر الأ يلولل جحي الو س كلذ ريغ مهيلع سيلق ريجألاو ةثرولا
 . كلذ يف هتراجأ هل بسحيو نيملسملا

 نع جح دق ةقث ال ا يطعت ال ن و ةجحب ىصو ا لجر نعو : ةلاسم

 . ٥٩ دح زواجي نأ ىرأ الو ادح ح دق لاق هسقن

 وأ هتحص يق يطعت نأو ةجحب هتحص يف ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 عابي وأ ةجح ىف لاقو هامسو هدح دق هلام نم ءىشب هتوم ضرم ىف
 لعج اذإف تفصو ام ىلعق ظفللا اذهب كلذ تبثي له تلق هب هنع جحيو

 نم جرخي ناكو هضرم يف ناك نإو كلذ زاج هنع هب جحي هلام نم ائيش
 هتراول نكي مل هتحص يف ىصوأ ناك اذإ كلذو رييغت هتراول سيلف ثقلا

 . هنع هب جحي هتجح يف وه لاق اذإ رييغت هيف

 نيلجر اودجوق هنع هب جحي مهرد فلأب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
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 ىطعت مأ جحي دحاو لجر ىلإ مهاردلا عفدتأ مهرد فلأب نيتجحب ناجحي
 مل اذإ اذهو معن لاق هريغ نمو . نيتجح يف ىطعت نأ ىرنق نيتجح يف
 ةجح يف هتيصو تذفنإ ةدحاو ةجح يف اهب ىصوأ ن نإو ةجح نم مك مسي

 نم هجو نم هل امزال ناك كلذ لعلف هرمأ اوفلاخي نأ مهل نكي ملو ةدحاو

 . هوجرولا

 ةجحلا باصتو مهرد فلأ اهل لعجو ةجحب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 الإو ةجح غلبت تناك نإ لضفلاو . هجحف اهنم لجر يطعيف كلذ نودب
 . هلوق اهب زواجي ال ةجح يف اهلك يطعت هريغ لاق تلصو ثيح يهف

 مهرد فلأب هنع جحي نأ يصوي يذل | يف اوفلتخ و ركب ويأ : ةلاسم

 رثكأ الو ةجح لقي ملو اذكي ينع اوجح لاق اذإ هنأ جرخي ديعس وبأ لاق

 هن اف يصوم ا رم أ ريتعي ينبجعيو ا دعاصف ة هجح من تأ اميق كلذ لعجي ليقف

 نإو هازجأو ةجح يف يطعأ ا يصو أ ام لتم قفنأ هسفن جرخ اذإ ناك

 اوجح هلوق امأو هسفنب هب جحي نأ ربتعي ام يطعأ ةجح نم رثكأ جرخ
 . ةدحاو ةجحي الإ نكي مل كلذ تبث اذإف ةجح مهرد فلأي ينع
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 يك نمه اتلا ب ابل ا

 جحلاب ةىذصولا

 ةئام نم لق أ هلام ثلثو مهرد ةك امي هنع جحي ن أ ىصوأ لجر نع لئسو

 هنع جحي ن ] ىصوأ اذ ا امأ او غلب ثيح نم ثقثلاب هنع جحي لاق مهرد

 نم غلب ام ثلثل اي جحي هن اف ةريثك اججح غلبي ثلثل او ة هدح او ة هجح هتمظي

 ةجح ثظظل اي هنع جحي ليق هنأ يعمو درعس وي ] ل اق ة هرم م اع لكو جحل ١

 ناك ولو غلب ام اججح هي هنع جحي لدقو كلذب ىصوأ اذا إ غلب ام ةدح او

 هنع جحي نأ ىصوأ اذاو هنمو رخآلا لوقلا يف ىزجأ دحاو ماع يق كلذ

 هتقفن نم يقبف اهب جحفق هثلث يهو [ةخسن يفو] هثلث يف مهرد يتئامب

 نمو . جحلا ليبس يف لعج ةجحلا نم يقب ام ليق هنإ يعمو ديعس وبأ
 ةقفنلا نم ىقب ام دريو هيلع ةر افكلاف دسفقفأق هتجح ىق عم اج ن او ب اتكلا

 . قفنأ ام نمضبو

 هل اوعطقق الجر اورجاتس اف هنع جحي ن أ ىصوأ لجر نعو : 7

 يف لضفي امنإ لجأ نم عطقلا زوجي ال انباحصأ ضعب لاق جحف ةرجا
 ن 5 مهيلع ن ں هنقفقن هنع تزجع نإ اف ةثرول ١ يلإ ٥ ١ درب ةققنل ا نم هب

 ةثرول ١ عطق اذ ا س اي ال مهضعب ل اقو . هنم هل دب رال امو هظم ةققن "

 هنأل هل وهف هتقفن نم لضفي ء ىش لكف ةجحل اي ريجأل | نمضو ةرجأل ا
 ب - ۔اض

 . م

 هتققن تقرسق الجر اوجحأق هنع جحي نأ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 يف يقب ام ث نم رخآ اوجحي نأ مهيلع لاق عجرف قيرطلا ضعي يق
 لاق هنأ ىرت الأ هنمو 4 يدنع نسح هريغ لاق متي مل لوألا نال مهيديأ

 مهيلع ناك قتعت نأ لبق تتامف مهرد ةئامب اهورتشاف ةمسن ينع اوقتعا

 . يدتع نسح هريغ لاق مهيديأ يف يقب ام ث نم اوقتعي نأ

 هيلعف ثنح مث ةجح نيثالثب فلخ نم ءايضلا باتك نم : ةلاسم

 ةدحاو ةنس يف اهلك اهجرخأ نإ مهضعب لاقو ةجح ةنس لك اهؤادأ
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 ٠ ء احق

 . رداج

 ةريثك ججحب ىصوأ ن ن او هللا همحر نسحل 7 ] عماج اح نمو : ةلأسم

 ] عجر) يزجي ن أ ىسعف ةنس يف اهوعف د ن او لضفأ ١ ةجح ةنس لك يفق

 . باتكلا ىلإ

 رم أ نم ترك ذام ام و هلل ا همحر نسحل ١ ىب أ ب اوج نمو : ةلاسم

 ةعطقلا رمثف اهتجحل اهتعطق تلعج تناك نإق ةعطقلا هذهو ةجحلا هذه

 اذ ١ ةعطتلا رمث .د يه امن هنإو ضقن كلذ يف ةترولل سيلو ةجمحل ا يف لعجي

 ةجحل اب جرخي نأ بلط امهدحأ نأ أ كلذو ةجحلاب ذفني نأ امهدحأل سيلف

 ىطعت لاق نم لاقو كلذ ىلع اقفتي نأ الإ ةجحلاب ذفني نأ امهدحأل سيلف
 جراخ ةجحلاب جرخ نإف ةقث ريغ يطعت لاق نم لوق نم انعم ىلوأ ةقث
 مل ن ں او كلذ ل حصي ن أ كلذ هيلعف كسانملا دنع ةد اهشل ١ هيلع اوطرشو

 ضعب يف تدجو ينأ بسحأف اهب جح دق هنإ لاقو كلذ هيلع اوطرتشي
 اهتعطق تلعج اذإ اذهو هيلع اوطرتشي مل اذإ لوبقم هلوق نأ راثآلا
 نم دح و لكل لعج اذ ا هريغ لاق يتجح يف يتعطق اهلوق يف اهتجحل

 امهنم رخآل ا رماي اه ةححل اي امهدحأ جرجي ن . راج اح امهعيمجل ام نبيصول ١

 ائيش لوقأ ال نأ الإ ظفللا هبشي يعم يهف يتعطق يف يتجح اهلوق امأو

 يتجحل ق أ كلذ دي ةيصو يتجح يف هذه يتعطق ل اق اذ ا هريغ ل اق ظفللا يف

 هذه يتعطق يف يتجح تل اق ا ل اف اهتجح يف ذقنت ترمث 1 امو ةعطقلا اف

 يف ةطسو ة هجح تد ذاك ءيشب مست مل ن ں او ةعطقل ١ يف تنك اهي تمس ن اق
 ه

 . ةثرولل يقب امو ةعطقلا

 عابت نأ لجر اهب ىصوأ ضرأ ةعطق نعو يراوحلا يب أ نعو : ةلاسم
 ةسمخ اهي يطعأ اف تضوعو ضرأل ١ ترد ةدو ليكول آ تامق هنع اهي جحيو

 ةثرولل ن رد اج كلذ ذف تقصو ام ىلعف تغلب ثيح اهي حجحيو ع ايت له ريد ذاند

 وهو جحلا همزل نميف ليقو تغلب ثيح اهب اوجحيو ضرألا هذه اوعيبي نأ
 مث نونس كلذل الخ قح هئاضقب لمأيو جحلاب نيدي هنأ الإ جحلا ىلع ردقي
 نأ هيلع سيلو ملاس هنأ جحلاب مرحي نأ لبق نم قيرطلا يف تامف جرخ
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 تاقيملا نم مرحأ اذإف ةرمعلاب وأ جحلاب مّلمل نم مرحي ملام كلذب يصوي
 همزل دق ن اك جحل ١ ددري ن اك اذ ل ١ ا جحلاب اب يصوي ن ] هيلعق ةرمعل ايو جحلاب ب

 . جحلا دارأو جحلا يف لخد دق هنأ الإ ًأريقف ناك وأ ينغلا نم جحلا
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 عساتلا بابلا

 هللا دبع يبأ نع ةجحلا ذاقنا يك

 الجر يصولا اهاطعأف ةفورعم مهارد يمسو ةجحب ىصوأ لجر يف لاقو
 زئاج كلذ لاق هيلعف لضف امو ةجحلا ذخأ يذلا ىلعف صقن ام ةنماضم
 مهارد مسي ملو ةجحب ىصوأ لجرلا نإف تلق امهنيب ناك امك وهو هل
 امو جراخللف لضف ام هنأ ادقاعتو مهرد ةئامثالث ريجلا يصولا ىطعأف
 ءيشب مسي ملو لجرلا ىصوأ نإف تلق 4 اضيأ زئاج كلذ لاقف هيلع صقن

 لاق مهلف لضق امو مهيلعف صقن ام هنأ ىلع هنع جحي الجر ةترولا ىطعأف

 وه قرغف رحبلا يف بيصأف جرخ لجرلا نإف تلق مهنيب اولاق امك وه
 هتجح اودؤي ىتح يصوملا لام نم اوجرخي نأ مهيلع لاق هعم نمو
 نإف تلق ءيش كلذ دعب مهيلع سيلف ثلثلا زواج اذإو هلام ثلث يف ةجحلاو

 يف هعم ام بهذف بيصأ دق هنأ لاق قيرطلا يف ناك نإ املف جرخ لجرلا
 . فلحتسيو نيمأ وه لاق رحب وأ رب

 يف صوي ملو ةجح هب ىصوأو هلام نم ائيش نابأ لجر نعو : ةلاسم
 هنأل مهمزلي ال هنإ إ يعم لاق هنع اهوذفني نأ ةترولا مزلي له ادحأ اهذاقنإ

 لاق اهذاقنإ مزلي نمف هل ليق أدحأ اهذافنإب صوي ملو ةجحلا نابأ دق وه
 اوجرخي نأ ةثرولل زوجيف ليق نيملسملا نم رمألا يلوأ مزلي كلذ نأ يعم
 تناك اذإ هنإ يعم لاق ةجح هلعج يذلا لاملا اوذخأيو مهدنع نم ةجحلا

 . كلذ مهل زجي مل هلام نم اهنابأ دق ةملعم ةجحلا

 هنع اهب جحي تيملا اهب ىصوأ دقو تفلت اذإ مهاردلا نعو : ةلاسم

 لاق تفلت يتلا هذه ريغ هلام نم ةجح هنع اوذفني نأ ةترولا ىلع له ةنيعم
 ضعب يف كلذ مهمزلي الف اهريغب صوي ملو ةيصو كلت تناك اذإ هنإ يعم
 ةضيرفلا ةجح اهنإ اهب رقأ اذإ ةجحلا نأ لوقي نم لوق ىلع لوقلا
 سأر نم اهنإ لوقي نم لوق ىلع امأو ثقلا نم نوكت اهنإ اهب ىصوأو
 اذإف هتمزل اهنأ اوملع دق ةثرولا ناكو ةفصلا هذه ىلع تناك اذإ لاملا
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 ىلع همزلام ءادأ مهمزلي مهنأ كلذ دعب اهيضقي نأ نكمأ ولو كلذ اوملع
 هنأ ةثرولا ملعي ملام نيدلا ةلزنمي هلعجو كلذب صوي مل ولو ةفصلا هذه

 نم ىرخأ ةجح جارخإ مهمزلي هنا إ يعمف همزل هنإ اوملع يذلا كلذ ىضق

 الو كلذب وه رقي ملو اوملع اذا ! مهنإ لاق نم لاقو لوقلا اذه يلع هلام

 اوملع اذإف هل تلق هاضق دق نوكي نأ نكمأ اذإ هاؤدأ مهمزلي مل هب ىصوأ

 هكرت مهعسي له هاضق نكي ملو قحلا اذه وأ نيدلا اذه همزل دق هنأ

 كلذ ملعأ ال لاق هب ىصوأ الو هي رقي مل اذإ هلام نم هؤاضق مهمزلي الو

 اذا ةجحلاف هل تلق يدنع هءاضق مهمزلي اذهو لوقلا ضعب يف جرخي هنأ

 هلام ةاكز كلذكو اهذاقنإب ىصوأو همزلت يتلا ةضيرفلا ةجح اهنأ اهي رقأ

 لاملا سأر نم اذه نوكي اهذافناب ىصوأو اهب رقأ اذإ هيلع ةنومضم يتلا
 لاملا سأر نم هنأ لاق نم لاق كلذ يف فلتخي هنإ يعم لاق ثقلا نم وأ
 جرخيأ اطخلا لتق ةرافكو ناميإلا ةرافكف تلق ثمثلا نم هنأ لاق نم لاقو

 مزلت يتلا اهيلع عمتجملا مزاوللا نأ يعم لاق لاملا سأر نم وأ ثظلا نم

 . ثملا نم لاق نم لاقو لاملا سأر نم اهنأ لاق نم لاق اهيف فلتخي هلل

 لجر ىلإ ىصوأو مهارد وأ ريناند ةجحب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 مث اضرأو الخن هاطعأو الجر ةجحلا يصولا ىطعأف نع اهذاقنإ يف

 هذه نإق الإو اذكو اذك تقو يف ةجحلا ىدأ اذإ نأ ىلع هنم اهنهرتسا

 اذه ىلعو تباث ءيش اذهف كلاهلا ةجح يف يصولا ىلإ ةعجار لخنلا
 لام نم يصولل كلذ نوكي امنإ هنإ كلذ يف ليقو لعفيو دهشي نأ يغبني
 نأ دعي نم نويدلاو اياصولا يق لوصألا نم اضورع يطعي نأ كلاهلا

 ءادف يف ةثرولا ىلع يصولا جتحيو هنمثب فقيو كلاهلا لام ىلع يداني
 اياصولا ىف كلذ قحتسي نم ىلإ هملسي كلانهف هودقي الق لاملا كلذ

 لام عيبي نأ هل يصولا نأ لاق نم لاقو ضورعلا ليبس ىلع نويدلاو
 اذإ هل ضرعي نأ زوجي كلذ ىلعو رفوأ كلذ نأ يأر اذإ ةمواسملاب كلاهلا

 . اياصولاو نويدلا يف هل رقوأ كلذ ىأر

 وأ ةعطقلا هذه 4 تىصو ىق لجرل الاق ا ذا نسحل ا ويأ ل اقو : ةلأسم
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 سيلو هتجح دح دقف يتجح وأ يتجحل وأ يتجح يف دودحملا ءيشلا اذه

 امأو 4 لاق نم لوق ىلع كلذي ىصوأ اذإا كلذ الا اوجرخي نأ ةثرولا ىلع

 وبأ لوقي هبو يراوحلا وبأ خيشلا ناكف يه مك مسي ملو ةجحب ىصوأ نإ
 هل جحي ةقث ةقث لجر هل رجؤتسا نبملسملا نم ادلو ىصوملا ن اك نإ هنإ رثؤملا

 وه قفتأ امف يلو ريغ ناك نإو هلام ث ىلإ ولو كلذ يق هل غلابي ة ةجح

 كلذ يف ةثرولا ضراعي الو ريجألاو مه اوققنأ امي ةجح اوجرخأو ةترولاو

 هذه لاقو مهاردلا نم ائيش ة ةجحب ىصو اذإف لاق اوءاش نم اوجرخأ اذإ

 هتجح مهاردلا نم ائيش دح وأ يتجح وأ يتجحل وأ يتجح يف مهاردلا

 نع لضف امو ثظثلا نمف صقن امف هتجح يف لعجيو عابي كلذ لاق

 يتجحل ةعطقلا هذه لاق اذإو ةتروللق هب هامس يذلا دودحملا ءيشلا

 ةجحلا جرخت نأ ىلإ ترمثأ ام وأ ة ةرمث اهيف تناك نإ اهترمثو ةعطقلاف

 ةعطقلا هذه لاق اذإ امنأف يتجح ةعطقلا هذه لاق اذإ كلذكو ةجحلل يهف

 كلذ ريغو لخنلا كلذكو ةرمثلا اهل سيلو ةعطقلا ةححلل امنإاق يتجح يف

 . ةكردم ريع وأ ةكردم ةرمتلا تناكو

 اعدف ةافولا هترضح لجر يف تركذو ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ةجحب اهؤامو اهضرأ هلام نم ةعطق يف ىصوأف ضيرم وهو دوهشلاب
 اوزيجي ملو هتوم دعب اوريغ مهنأ مث هتيصو اورضحي مل نوبئاغ هتتروو
 عابو ثراولا ريغ ثيح ةيصولا نم ربيف اليكو لكو دق ناكو يصولا
 نميف ناكو 1 دنع نم اهعارش لجر دارأو ةدم تلخو ةعطقلا ةترولا

 ىصوأ اذإف تفصو ام ىلعف اهؤارش هل زوجيأ تلق كلاهلا يصو دهش

 اهودقي نأ الإ لخدم اهيف ةثرولل سيلف ةجحلا مك م مسي ملو ةجحل اهيق

 كلذو لاملا بر ىصوأ ام ىلع ةجحلا يف تعيب الإو ةجحلا يق اهتميقب

 اوملسيو اهتميقب اهودفي نأ الإ اهيف مهل لخدم 7 هنأل لطاب انعم عيبلا

 يأرب ةثرولا ذقني وأ يصولا ىلا ةجحلا يف ةيصولا ذاقنإ يف اهتميق

 لجرلا نأل هنم اهؤارش كلذ ملع نمل زوجي الو اهعيب زوحي الف الإو يصولا
 يصوي ةيصو دعب نم ىلاعت هللا لاق كلذكو هتيصوو هنيد يف هلامب ىلوأ

 قوقحلا نم كلاهلا لام نم هللا لعج ام دعب الا ثراول قح الف نيد وأ اهب
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 ينعأ لاملا ث نم جرخت تناك اذإ كلذ مهفاف ةيصولاو نيدلا نم ةتباثلا

 دعب ةلأسملا هذه يف يظفح نم يسفن يفو انفرع اذه بسح ىلعق ةعطقلا

 رثكأ ةعطقلا هذه تناك ن نإ هنأ تلقل سايقلاب وأ رظنلاب لوقي نمم تنك ولو

 ىلع لعجأ مل اهنم لقأب جرخت ةجحلا تناك نإف ترظن هلام ث نم
 الإ كلذ لعقي نأ يصرلا ىلع لوقأ كلذكو ريجألاو مه اوقفنأ ام الإ ةثرولا

 كلذب نوموقي نيملسملا نأ ليق دقفق نيملسملا نم ىصوملا نوكي نأ
 اذهو كلذ مهقاق ةعطقلا ةلمج ىلإ هتجحب جرخي ةقث :الجر هل نورظنبو

 تظفح ام الإ كلذ يف دمتعأ ال ينكلو عضوملا اذه يف ىلا بحأ وه لوقلا

 يف ريجألاو ةثرولا قفنأ امم ةجحلا جرحت امنإ لوقلا اذه ىلعو تقرعو

 كسماق الإو رخآلا لوقلا اذه باوص كل ناب نإف مهل وهف يقب امو ةجحلا

 هدمتعأ الو لوألا لوقلا نم يردص قاض دق هنإف اعيمج نيلوقلا نع

 حصي ال ةعطقلا عيبقف تالاحلا لك ىلعو اذه دعب هيقف رظنأ ىتح هبذخألاب

 وأ ءيش ةعطقلا نم فلت ىتح ةجحلا جرخت مل ول هنأل ةجحلا جرخت ىتح

 لضف اهيف نوكي ال نأ ىلإ عجرت ىتح اهرعس صخر وأ اهتميق تصقن
 هللا ءاش نإ لوقلا اذه مهقاق ةجحلا يق اعيمج تبهذ ةجحلا ذاقنإ نع

 يف وأ امهيف باوصلا نيبت نأ دعب نيلوقلا دحأ ىلع ةجحلا تذقن ام ىتمق
 ةثرولا لعف اهيف تبثيو ةترولل ةعطقلا تقلطأ كلانهف هيف لماعلل امهدحأ

 . ملعأ هللاو

 ينع اهي جحي مهرد ةئامثالثلا هذهي ىصوأ دق لاق نإف تلق : ةلأسم

 رم اهنمض هجوي مه ر دلا تقلتق كل ذي هنم ةيصو م ارحل ا هلل ١ تيي ىلا ا

 . يعم اذكه لاق مهاردلا كلت لدب نم جحلاب ةيصؤلا تبثت له اهفلت

 هلام نم ججح ثالث كل ذ نم تين هناف جحي ىصوأ كل ذكو : ةلأسم

 نم تجرخ نإف هلام ثلت نم جحلا نأ ةريثك ججحب ىصوأ لجر ىف ليقو
 مل نإف تافرع نم تجرخأ اهنأ ولو تجرخ ثيح نم تجرخأ هلام ثلث
 تافرع يف اهب فقي ةجح لكل عقي ام كلذ نم نكي ملو تافرع نم جرخت
 سيلق الإو تافرعب فوقولاب الإ جحلا متي الو تافرعب الر جحلا نوكي الو
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 ججحلا كلتب عقي ام لكب يرتشي هنأ كلذ يف لاق نم لاق دقو جح كلذ
 جرخي ام ىلع هب جحيو عمجي كلذ نإ لاق نم لاقو ينمي رحنتو ناندب
 نم اهجورخ نم نوكي ام ىلع جيجحلا فرعي ىتح جيجحلا نم جرخ
 . زئاج كلذ لكف تجرخ ثيح نم وأ تافرع

 ملو هجحب ىصو أ لجر نعو دمحم هللا ديع يب أ ب اوج نمو : : ةلاسم

 يلام يف تيصوأ دق لاق ن ١ | ملعأ هللاو يدنع يذلاف هنع جحلا مكي م مسي

 نم ذفنت اهنإ ملعا هلل و لوق اف مارحلا هللا تىب ىلإ ينع اهب جحي ةجحب

 من ك اذإ ةكم نم لو تجرخ ثيح ۔ نمف هدلب نم هلام ث نم جرخي

 أربي الو ةنومضم يهف هنع ىدهت ةندبب هلام نم ىصوأ نمو : ةلاسم

 نأ الإ هتثرو نم يقب نم ىلع يه سيلو هلام نم هنع اودؤي ىتح تيملا
 نأ الإ هلام ثلث نم ةثرولا ىلع ةبجاو يهف ىصوأ اذإ ليقو هل كلذ اولعفي
 . لاملا سأر نم ةضيرفلا ةجح نأ ءاهقفلا ضعب لاقو اسفنأ كلذ اوبيطي

 هيلإ عفديو ةجح يف رخآ ىلإ ىصوأ لجر يف لوقت ام تلقو : ةلاسم
 ىلع ةجحلاب جرخي نم ىلا عفدتو مه اردل ا يصول ١ ذخأيق ةجحل ١ مه ارد

 نأ الإ كلذ هل زوجي الف كلذ هل زوجي تلق هيقوي ىتح هتلغ نم رامنلا
 كلذ ىلإ رطضا نإف ةنونيدلا هيف هعست امب هيلإ رطضيو كلذ ىلإ جاتحي
 نم ذخأي ام ءادأي نادو هسفن ىلع هيق فاخ همزل دق مزال وأ شاعم ىف

 نإف كلذ ٠ روجب ه الف ةجحل ١ يق اهنيعي مه ارد هذه يدؤي ن ] هيل ا ىصوأ

 الإ ةجحلا يف هنمض دق ام يدؤي نأ هل نكي ملو اهل ًانماض ل ناك اهفلتأ
 مهارد هيلإ عفدو ةجحلا ذافنإ يف ايصو هلعج ناك نإ امأو ةثرولا يأرب
 كلت يف مهاردلا كلت يدؤي نأ ىلع طرشلا نكي مل نإو هاياصو يق اهذفني

 . ةلاسملا لوأ ىف كل تفصو ام ىلع ةجحلا
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 ىلإ ةجح هتوم دعب هلام نم هنع ذفني نأ ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 وأ ثراولا دجوف مهرد ةئامعبرأ اهضرفو ةكمب يذلا مارحلا هللا تيب
 يقابلا نم هيربيو كلذ نم لقأ وأ مهرد يتئامب هنع جحي نم يصولا
 هنا إ يعمق ال مأ هب ةياصولا مت دق اجح كلذ نوكي له كلذ ىلع اطراشتو

 ليق هنإ يدنع اميف اهب ىصوأ امك تتبث ثلا نم ةيصولا تجرخ اذإ
 نيذلا ىلع همثإ امنإف اهلدب نرؤ اهلدبي نأ يصرولل الو ثراولل سيلو
 اهب جحو يصوملا اهب ىصوأ امم لقأب اهب جحي نم رجأتسا نإف هنولدبي
 ةءارب تيثت الو يصولملا نع ةجحلا تيبثت اهنأ يعمفق كلذ ىلع ريجألا

 تعقو امنإ ةجحلا تناك اذإ ةجحلا تتبث اذإ يصولا الو ثراولل ريخألا
 مل نإف كلاهلا نع ةجح يق يقب ام لعجي هتإ ليقو مهرد يتئ ام ىلع
 ليقو ةكم نم ولو تجرخو تغلب ثيح يهف كلاهلا دلب نم ةجح يف جرخي
 يف تلعج كلذ نكي مل نإف ةيفرع تناك ةجح نم تجرخو ةيفرع تناك ولو
 قحلا قفاو امب الإ يلوق نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت جحلا بابسأ
 . باوصلاو

 وأ ةققنلا تد از ة هفورعم مه ر دي ةجح الجر ىطعأ ا نمو : : ةلأسم

 طرش كلذ بوبحم نبي دمحم ل اق هتى افك نع تصقنق هيلع اهؤ ادأف تصقن

 عضوم يفو مهبح اص نع اومتيلقف هلام نم ةجحب لجرل ١ ىصو ] تيثي ال

 توملا هكردأ ا نإق هلامو هسفن يف هتمزل دقف نامضب اهذخأ نم موق لاق

 .اهب ىصوأ

 ن اسنا ! ىلاإ ا صوب ملو ةجحب ىصوأو تام لجر يف ترك ذو : ةلأسم

 لاقو مهارد تناكو هدي يف ةجحلا نوكت نأ مهدحأ دارأق هتترو ىلإ الا

 دكش متئش نإ نكلو مكيديأ يف ةجحل ا مه ارد نوكت ن ں ] مكب قثن ال مهضعب

 : جرح ىتح اوقفتي مل اذإ ةقث دي يف ةمحلا مه " هذه تناك متئ ح
 اهولعجرلقف اضعب مهضعبب اوقثي مل اذ آ اوقفت ١ نإ اف تقصو ام ىلعف ج احلا

 وه هدي يف هتصح مهنم دحاو لك نوكي وأ ةجححل ١ جرخت ىتح ةق دد ىق
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 لعجت نأ انسفنأ يف قثوأو كلذ مزحأ ىرن نحنو ةجحلا يف هتصح مراغ
 نإ اهلعل اهنأل ةجحلا يدؤي ىتح نيمأ ةقث دي يف اعيمج مهيأر نع ةجحلا
 بيغلاب ملعأ هللاو اهعيبضت نمؤي ملف ثادحألا تعقو نإو تذقن اهومستقا

 هذه كسمب نأ مهضعبل زوجيأ مهدلاو اهلعج يتلا مه اردلا هذه تلقو

 هتصح اهنم دحاو لك ذخأي نأ الإ هل زوجي ال وأ ةجحلا يق مهاردلا

 نأ مهاصوأ مهدلاو ناك نإف تفصو ام ىلعف تيملا لام يف ةجحلا نوكتو
 اهونفنيو مهاردلا كلت نم ةجحلاف مهيلع يتلا مهاردلا كلت يف هتجح نوكت

 مهيلع هفلخ يذلا هلام يف ةجحب مهاصوأ ناك نإو مهاصوأ امك هنع
 همزلي ام دحاو لك قحلا مكح هبجوي ام ىلعو هلام يف يهو مهيلع ةجحلا
 نم دارأ ثيح نم ءاش نإو مهاردلا هذه نم همزلي ام جرخأ ءاش نإ اهيف

 مهلام نم اهوجرخأو مهاردلا تمسقوأ مهاردلا نم اهوجرخأ اذإو هلام
 اوقفتا نإ ىرن نحنو كلذ زاج مهدلاو ةيصو يف قحلا مكح هبجوي ام ىلع

 قح اوعديو ثادحألا ةفاخم كلذ نولجعيو مزحأ وهف مهاردلا جارخإ ىلع

 مهمزلي ام هتيصو يف مهدلاو

 ىصوأ يذلا امأو رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلاسم

 امك الإ زوجي الف كلذ نم لقأب جرخي نم دجوو اذكو اذك اهضرفو ةجحب
 مهل كرت نإ ةجحلاب جرخي يذلاو ةثرولا قفنأ نإو تلق يصوملا ىصوأ
 ليق اذإ لوقأف مهرد ةئامعبرأب مهرد ةئام ىوسي ام هوطعأو مهرد يتئام
 ىصوأ ام ىلع ةجحلا هوطعأ نأ دعي هبأري كلذ مهل لعقو جرخي يذل ا كلذ

 لاملا هتثرول نوكي تام نإو تلقو لعف ام مهل زوجي هنأ وجرأف يصولملا
 . هنيبو مهنيب ناك يذلا لاملا هل امنإف مهرد ةئامعبرألا وأ هذخأ يذلا

 ن أ لجرل ١ ءايلوأ ١ هبل | إ بلطف لجر ىلإ ٣ هجحي ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 نإو نايبلا نم ًديالق أدحأ تججحأ وأ تججح دق لاقف مهبحاص نع جحي

 ن ] ليق دقو هريغ ل ق هتجح تت تامو تام دق هنأل ة هنيب هتثرو ىلع سيلق كله

 جح دق هنإ هلوق امأو لوبقم ةيصرلا ذقنأ دق هنأ لاق اذإا يصولا لوق

 لعجي نأ ل ا هلوق لبقي الو كلذ هل حص فيك ةنيبلا هيق هبلع كلذقأ ةجحلاب

٢٢٧



 . ىصوملا كلذ هل

 هل جحيو هل عابي لامب ىصوأ لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ثراولل ةرمثلاق تفصو ام ىلعف هل زوجت له عيبلا قفتي نأ ىلإ هترمثق هب

 ىصوملا تام ىتح مرصت مل مث ةيصولا تقو يف تناك ةرمث نوكت نأ الإ

 اذإ اذهو هتترول وهف رامثلا نم كلذ دعب ثدح امو لاملل عبت ةرمثلاف
 اذه لاق وأ ةجح يف لاملاب ىصوأ نك نإف هتجح يف لاملا عيبب ىصوأ

 . ةجحلا يف هترمثب لاملا ناك هنع هب جحي لاملا
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 يك رس اعلا ب ابيل ا

 ناييألل ةنحولا

 ةرافك يق نوكبو زئاج كلذ نأ هنامرأل فورعم ءيشب ىصوأ نم ليقو

 نم كلذ ىلع يرجي هناميأل رارقإلا كذكو زوجي ال لاق نم لاقو ناميألا
 هدق يرجي كلذكو نيميل وأ ناميلالل ىصوأ وأ رقا ن أ ن ا كلذكو فالتخإل ا

 يف ةيصولا زوجت ليقو كلذ يف رارقإلاو ةيصولا زوجت ليقف فالتخالا
 . رارقإلاو ةيصولا زوجت ال ليقو زوجي ال رارقإلاو كلذ

 ةلخنب هتوم دنع ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع بسحأ : ةلاسم
 امهرد نيرشع ةلخنلا جرخت ملف هناميأ ةلحت يف امهرد نيرشعب عابت هل

 امهرد نيرشع ةلخنلا جرخت ت مل اذاف تقصو ام ىلعق نمتلا كلذ رظتني له

 نأ دارأف ذقن دق ثلثلا ناك ناف تيملا لام ث نم نيرشعلا مامت ن اك

 هبلع سيلو يصرولل كلذ ناك هناميأ يف كلذ قرفبو تجرخأ امي ةلخنلا عيبي

 ناك امهرد نيرشع نم رثكأ رمثلا نم تجرخأ ول كلذكو رظتني نأ
 نأ لبق نم تتام وأ ةلخنلا تطقس ول كلذكو نيرشعلا دعب ةثرولل لضفلا
 يصولا نوكي نأ ال ! ناميإلا ىف تيملا لام ث نم نورشعلا تناك عابي

 هلام يف ةلخنلا ةميقل نماض وهف تكله ىتح ىناوتو ةلخنلاب صبرت دق

 همزل تكله ىتح اهغلبي مل من مت رثكأ وأ ىمسملا نمتلا ةلخنلا تقغلب اذإا كلذو

 الف تكله ىتح رظتناو ىمسملا نمتلا نم لقأ ةلخنلا تغلب نإو نامضلا

 هناميأ ةلخنب ىصوأ اذإ اذهو ديعس ويأ لاق هريغ نمو 0 هيلع نامض

 ءيشب صوب ملو هناميأ ةلحت يف ةلخنلا هذه عابت نأ ىصوأ مت اهنييو

 هذهب ىصوأ هنأ الإ اهريغ الو امهرد نيرشع هناميأ ةلحت نم فورعم

 ةلحت يف ةلخنلا نوكتو كلذ الإ سيلف هناميأ هلحت ىف ذقنيو عابت نأ ةلخنلا

 . هناميأ

 ةلحت ىف اهيتينرب تلاق ةأرما نعو يراوحلا وبأ نع بسحأ : ةلاسم

 )١( لخنلا نم عوت ةينربلا .
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 اذإف تفصو ام ىلعف نيتينرب تكرت اهنأ ريغ نيتينربلا ال ةنيبلاو اهناميآ
 يف ناتينربلا تناك ناتينرب ة ٥ رملا هذهلو نبيتينربلا فرعت ال ةنيبلا تناك

 فرعي ال ناك اذإ اهلام ثظ نم ناجرخي ناتينربلا تناك اذإ اهناميأ ةلحت

 يف امأو اهناميأ ةلحتو اياصولا يف اذهو نيتينربلا نيتاه ريغ نيتينرب اهل
 ىف لوقلا كلذكو نيتينربلا ةفرعم ىلع ةنيبلا دهشت ىتح زوجي الف رارقإلا
 ت نم طسولا ناك لامج اهلو لمجب تلاق اذإ امف ، كلذ ةاشو لمجلا
 لامج اهلو اهلمج تلاق اذإ اياصولا يفو ًاضيأ رارقإلا يف كلذكو لامجلا

 ددع ىلع ءزج لمج لك نم نوكي لاق نم لاقو كلذ نم طسولا ناك
 . لامجلا

 يلع لاق حيحص وهو ىصوأو هضرم يف ىصوأ نمعو : ةلأسم
 نيبرقالل نوكيأ ىرت ام تلق يناميأ يف ينع قرفيو ةاشلا هذه عابت ناميأ
 نيبرقألل سيلف تفصو ام ىلعف ناميألآ ىلع قرفيو ةاشلا عابت وأ ءيش
 نأ ليق دق هنأل ةصاخ ناميألا ةرافك يف نوكيو ءيش ةيصولا هذه يف

 . نيدلا نم ناميلا

 الإ مسي ملو مهارد ةرشعب ناميأللو نيبرقأل ىصوأ نمو : ةلاسم
 ناثلا نيبرقألل نوكي وأ فصنلا نيبرقأللو فصنلا ناميألل نوكيأ اذكه
 فصنلا نيبرقأللو فصنلا ناميلل نيفصت ىلع مسقت ةرشعلا هذه نإف
 لاق نيبرقألاو ءارقفلل فصنلاو ةرشعلا هذه فصن ن ": ناميألل لاق ناف تلقو
 نيبرقأللو ثمظلا نم ثلثلا ءارقفللف ةتالث ىلع مسقي نيبرقألل يذلا فصنلا
 كلذ مسق ناميألاو ءارققلل فصنلاو فصنلا نيبرقألل لاق نإو ناثقلا

 . فصنلا ناميأللو فصنلا ءارقفللف نبفصن ىلع فصنلا

 دنع ىصوأ لجر نع هدنع ان و ل اس ير اوحل ا اي أ لأسو : ةلأسم

 نكمي ملق هيلع تناك تاولص ةرافك يف هلام نم هنع رفكي لجر ىلإ هتافو

 يف وأ ةنس لك يف قرقي نأ هل له دحاو تقو يف كلذ قرفي نأ ىصولا
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 نيكاسمل ددع فرع اذإ كلذ هل زئاج معن لاق هنكميو ردقي ام ىلع رهش لك
 . كلذ نم ائىش قرف ام لك ىصحأو

 ةلسرم نيمي ةر افكي ىصوأ نم هللا همحر هلل ا ديع وي ] لاق : ةلأسم

 . نيكاسم ةرشع ماعطإ ةرافك اهنإ

 كلذ ىفف هن اميأل ىصوأ ن ا ام و ددعس يي أ نع هريغ نمو : ةلأسم

 ةلحت وأ هناميأ ةرافك يف لوقي ىتح لاق نم لاقو تبثي نأ بحنو فالتخا

 . اذه نم ىمس ام وأ هناميأ
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 يك رتم ىداحلا بابلا

 نأ مهيلع لاقف لجرلا ةثرو هعابف همالغ قتعب ىصوأ لجر نع هتلأسو
 . هوقتعأو هظم اورتشإ الإو هوقتعيو هيلع اوردق نإ هورتشي

 نم لاقف هلهأ هعيبي ملق نالف مالغ هل يرتشي ن أ ىصو أ ن !و : ةلاسم

 ىلإ ثللا در تام وأ قتعأ نإف اكولمم ايح ماد ام أدبأ ثلثلا فقوي لاق

 رح وهف هورتشي مل نإف نالفل اذه يمالغ اوعيبت نأ ىصوأ نإو ةثرولا
 رخؤي ال هتعاس نم نمثلا هيشي امي ه ارتش ا نإف نالف ىلع مالقغل ا ضرعيق

 . ارح راص هرتشي مل نإو هل وهف رخآ تقو ىلإ

 هثلظو مهر د ئ امي ةمسن هنع قتعي ن ] ىصوأ لجر نع لئسبو : ةلأسم

 ول هنأ ىرت تأ تغلب امب ةمسن ثقلاب هنع قتعي لاق مهرد ةئام غلبي ال

 هنع جح امهرد نيسمخ ال ا ثلنل ١ غلبي ملف مهرد ةئامب هنع جحي ن ] ىصوأ

 . تغلب ثيح نم

 لاق ثقل اي رخآل ىصوأو ةمسن قتعي ن أ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 هب قتعأ ةمسنلا باصأ امو هل وهف ثلثلا باصأ امف ثلثلا امهنيب مسقي

 . تقلب ام ةمسنلا

 ل اق ةمسن هنع قتعيقف نالق ديع يرتشي ن ] ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 ىتح ثظلا فقو ثثل اب هعيبي نأ ىبأو هبحاص عنتما نإف هتلق نم يرتشي

 . دبعلا تومي وأ هعيبي

 زجي ملف هلام عيمجب ةمسن هنع قتعي نأ لجرلا ىصوأ اذإو : ةلأسم
 لجرلا ىصوأ اذإو هنع قتعيف ثلثلا نم ةمسن هل يرتشي هنإف ةترولا كلذ

 رثكأ وأ رهش وأ مويب يتوم دعب رح وه لاق وأ هوقتعإ لاق ذإ هدبع قتعب
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 سيلو صصحلاب مهنيب ثلثلاف مهرد فلاب لجرل ىصوأو لقأ وأ كلذ نم

 ةمهبم يتوم دعب رح وه لاق اذإ ةيصولا لبق هب أدبي يذلا قتعلا نم اذه

 اذه يضرم يف توم ثدح يب ثدح نإ لاق وأ ةتبلا هضرم يف هقتع وأ
 ةعاس توملا دعب عقي ال قتع لك كلذكو ةيصولا لبق هب ادبي اذهف رح وهف
 لوقي ناك كلذكو سابع نبا نع كلذ انغلب ةيصول ا ليق هي ادبي ال هنإف

 نمو قتعلاب أدبي هنإف قتع ةيصو تناك اذإ الاق اضيأ يعخنلا ميهاربإ
 ءاج اذإ رح تنأ هدبعل لاق اذإ امأو ثقلا يف عرش كلذ لك ليق دقو هريغ

 عيبي نأ هل سيلو لاق امك وهف اذه يضرم نم تم نإ وأ دغ ىلإ وأ ليللا
 . هضرم نم ًاربي ىتح بهي الو

 نمث غلبت الو ةمسن اهب يرتشي مهاردب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 . باقرلا يف لعجت لاق ةمسن

 تامف رح نالف همالغ هادلو غلب اذإ هنأ ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 دبعلا لاقو امهغنولب رادقم ىلإ همدختست ةثرولا لاقف ناريغص امهو هانبإ
 يذلا تام اذإ لاق ليبس يلع مكل سيلو اوتام دقف هدالوأ ىلع تفقوأ امنا

 . ليبس هيلع مهل نكي مل مهيلع فقو

 اوقتعاف تم اذإ لوقت ةأرما يف ديعس يبأ باوج نمو : ةلسم

 ةيراجلا ةنالف يمأ نع اوقتعأ اهدعب نم اهدلو لوقيف تتامو ةنالف يتيراج

 كلذ يف لوقت امو اهدلو لوقي وأ مألا لوقب عقو دق قتعلا نوكي له تلق

 وأ ةثرولا نم لوقي نملو اهلوق حص اذإ ة آرملا لوق امأف تقصو ام ىلعف

 اوقتعاو ةنالف يتيراج ينع اوقتعاف تم اذإ هنيعي دحأل وأ ءايصوألا

 قتعي ةيصولا اوذفني نأ مهيلعو ةيراجلا قتعي ةيصو هذهف ةنالق يتيراج

 كلذب ينم ةيصو لوقي ىتح لاق نم لاقو نبملسملا ضعي لوق ىلع ةمألا

 كلذ يف ملعن الو ةنصو كلذف ةأرملا نم ةيصولا قسن ذ يف كلذ ناك اذإ امأو

 تمس وأ اهتيصو يف كلذ تلاق اذإ ةأرملا لام ث نم قتعت اهنأ قالتخا

 ىتيراج اوقتعا وأ يتمأ اوقتعاف تم اذإ تلاق اذإ امأو اهنم ةيصو كلذب
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 / يذلاو ةيراجلا قتعي ةيصو هلعجي يذلاف كلذ يف فالتخالا كتملعأ دقق

 وقتعا ةأرملا لوق امأو اذهف ةيصو اهب يمسي ىتح قتعي ال ةيصو هلعجي
 ٣ ملو ةيصو اهب م مست ملو اهتيصو يف كلذ نكي ملو ةنالف يتيراج ينع
 يتيراج ينع اوقتعا وأ ةنالف يتيراج اوقتعا تلاق امنإو تم نإ وأ تم اذإ
 قتعلاب رومأملا قتعي نأ لبق ةأرملا تتام اذإ ءىشب اذه سيلف ةنالف
 ةأرما يق تركذو باوجلا نمو . باوصلاب ملعأ هلاو د كلذ مهقاق ةيراجلا

 اهدنع لجرلو اهٹراول لاق لاحلا اهب دتشإ املف توملا ضرم تضرم
 ثراوي وه سيل يذلا لجرلا اهل لاقف مهلك يديبع حرسأ نأ بحأ ينإف

 ملو تتكسق رارض اذه ثراولا اهل لاقو حرسي نأ لهاتسي الف نالف اما
 ركذت ملف توملا ضرم لبق نم ضرمت تناك دقو ائيش مالكلا نم درت
 اذه الإ ثراولا اهنم عمسي ملف ظفللا اذهب توملا ضرم دنع الإ اهديبع
 ظفللا اذهب تبثي الو قتع هب بجي ال ظفللا اذهف تفصو ام ىلعف ظفللا

 هق اذإف كلذ مهفاف هيلإ تدصقو قتع اذهب تدارأ اهنإ حصي ىتح قتع
 نأ ينعنم يثراو نإف اهدنع سانل تلاق نإ تلقو اهتجح تتامو تتام

 ثدحي موي تلاق اهنإ اهدنع ناك يذلا لجرلا اهنع ىورو يديبع حرسأ
 تلق قدصي نمم وهو قداص لجرلاو يديبع يف دحأل ةجح الف ةثداح يب

 تم اذإ تلاقو يديبع حرسأ بحأ انأ تلاقو ةأرملا هذه لظقل يق لوقت ام

 يهو تتامو تلقو ظفللا اذه يف لوقلا ام تلق يديبع يف دحأل ةجح الف

 اذه اهل لاق امنإ ثراولاو اهدنع نمل لوقلا اذه لوقت تعمس اهنأ لوقت
 سيل كلذف اهديبع حرست نأ ديرت اهنأ اهلوق امأف تفصو ام ىلعف رارض
 ةجح الف توم ثدح اهب ثدح نإ اهلوق امأو هيف باوجلا ىضم دقو ءيشب
 قتع نوكيو اهتوم دعب قتعلا هب بحيو ريبدت ا انعم اذهف اهديبع يف ذحأل
 اذإا ضرملا كلذ يف تتامو ضرملا يف كلذ ن ناك نإ اهلام ث نم اهديبع

 سانلا نم كلذ لوقن نم ثراولا قدص وأ لدع ةنييب اهلوق نم كلذ حص

 . لقعلا حيحص اغلاب ثراولا ناكو

 ةبقر را اني د همالغ هنيصو يف ل اقو 4 هيصوب ىصو ] لجر ن نعو : ةلاسم
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 ًاريبدت ةبقرلا نوكت ال اهنأ انعم يذلاف ةيصولا هذهب يصوملا ةترو ىلع

 اربدم هيمسي وأ ىمسم لجأ ىلا هربدي وأ ارح وه تم اذاف لوقي ىتح

 كلئاسم باوج ىلع يتأي نأ وجرأ ارصتخم اباوج كتبجأ دقق كلذ مهفاق

 قحلا قفاو امف مهراثآ ىلعو نيملسملا ىلع هضرعاو افرح افرح هريدتقف

 ىلإ بئات انأ ينإف هلبقت الو هب ضفراف قحلا فلاخ امو هب ذخو هب كسمتقف
 . هنم هللا

 سيل هللا هجول ةرح ةيراج اهل نأ اندنع ترقأو اضيأ هنعو : ةلاسم

 نارح امه ةيراجلا تومت موي وأ ةيراجلا تومت نأ ىلإ ةبقر تنب يلع اهل
 اهل ةبقرملا يه ناك اذإ كلذ تبثي الف اهمأ نم ةنبإلل ةبقرلا امأف هللا هجول
 اهتنبإ ىلع ةبقر امهنإ ترقأ نإ امأو ةيصولا جرخم ىلع جرخي كلذ نأل
 نيفيصولل نيكلاملا نم اهريغ نم كلذ نوكي نأ لمتحا اذإ زئاج رارقإلاف
 توبثو اهتنبإ ىلع امهبقرأ دقف نيفيصولل كلاهلا لوألا باقرأو اهلبق نم
 نم هجوب وأ ثاريملاب نيدبعلا ةبقر يه اهقاقحتساو اهريغ نم امهل كلذ

 نإو اهتنبال ةبقرلاب اهرارقإ تبث اذه لمتحا اذإ اهتنبإ توم ىلإ هوجولا
 ام ىلع كلذ تبثي مل اهتنبإ ىلع نيفيصولل ةبقرم يه اهنأ الإ لمتحي مل
 . اهدلول اهنم قح ريغب ةبقرلا جرخم وأ ةيصولا جرخم جرخ اذإ تفصو

 ا ناك ضرملا يف هقتع يف فلتخا مت هدبع قتعأ يذلا امأو : ةلآاسم
 نأل ضرملا يف ناك هنأ ملعي ىتح ةحصلا يف هنأ مكحلاف ةحصلا يق

 ولا يف فلتخا مث اضيرم ناك هنأ حص نإو ماكحألل ضراعم ضزلملا
 هنإ ! ملعي ىتح ضرملا يف وهف هضرم يف وأ هضرم نم حص نأ دعب ناك
 ال م أ اياصولا هب صقنت ناكأ هضرم يف فلتخا اذإو ةحصلا يف

 ناك هنإ ملعي ىتح تحص اذإ اياصولاو قتعلا توبث ىلع ةيراج ماكحألاف
 ي ذلا ضرمل ١ يف ليق دقو كلذ مهف ةاف هلعف ي ذلا كلذ هبق زوجي ال ضرم يف

 هنم هيلع فاخي ضرم لك لاق نم لاقق فالتخاب ةيصولا الإ هنم زوجي ال
 اضرم اضيرم نوكي ىتح لاق نم لاقو قتعأو ىصوأ كلذ لجأ نم توملا
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 نم ل اقو ةالصلا وأ ءوضول ا وأ طئاقلا نم ةني اعم اهعقربو هسقن لمحي ال

 ناعم هل كلذ لكو تومي امأو ىيحي امأ توملل ارضتحم نوكي ىتح لاق

 يف ضرملا كلذ يف قتعلاف هوجولا دحأب ضرملا ماكحأ تبث اذإو لوصأو

 . ثظلا ودعي ال اياصولا ةلزنمب ثظلا نم انياحصأ لوق

 رح نالف يدبعف اذه يضرم نم تم نإ يصوملا لاق اذإو : ةلاسم

 دق ةثرولا لاقو كلذ هضرم نم تام دبعلا لاق مث ةنيب كلذ ىلع دهشو
 تزجأ ةنيب اعيمج امهل تماق نإو نيميلا مهيلعو ةثرولا لوق لوقلاف حص

 7 يمالغفق اذه يضرم نم تم نإ ١ ل اق نإو يعدمل ١ وه هنأل ديعل ا ةنيب

 ةثرولا لوق لوقلا نإف ردي مل مث رح نالق يمالغف تححص نإو رح
 . اضيأ قتع ةنيبلا رخآلا ماقأ نإف مهناميأ

 نم تبثي هنإ باقرلا مك مسي ملو باقر قتعب ىصوأ نمو : ةلأسم
 هسفن ةنؤمب موقي نمم نيغلابلا نم هقتع زوجي امم طسو باقر ثالت كلذ

 نم زوجي امنإو ضرم وأ ربك نم هسفن ةنؤمب موقي ال ءيش الو يل اغ ال

 ةنؤم تناك ايبص يصولا قتع أ نإف ليق هسقنب موقيو هقتع زوجي ام كلذ

 هتنؤمو زئاج هقتعف هقتعي نأ هل نكي مل كلذ نأل يصول ا لام يف يبصل

 تناك هضرم يق ايبص كلاهلا قتعأ هنأ ول ليقو هلام نم يصومل ا ىلع

 ث يف هتنؤم تن ذاك هقتعي ىصو ا ن و ل ذا س أر نم كل اهل ا لا ام يف هتنؤم

 هيو كلذب هتيصو تناكف ةيصولا عم قتعلا قحتسيامتإ هنأل كلاملا لام

 . هلام نم ججح ثالث كلذ نم تبثي هنإف ججحب ىصوأ نإ كلذكو ذخأن
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 ولتت يسن اتلا بابلا
 كقوكقولا سك

 ةيصولا نإف لاح يف اهنم ءارقفلا مدعأف فقو ةيرق ءارقف ىلع فقو ولو
 عجرت الو ةيصرلا لطبت الو ام اموي ءارقف اهل دجوي ىتح سبحتو اهلاحب
 هنأل اهلاحب ةيصرولاف ًايارخ تراصو اهلك ةيرقلا تيرخ نإق ةثرولا ىلإ

 فقو اذإو مهل ةيصولا نوكتو ءارقف اهل عجريو ةيرقلا عجرت نأ نكمي
 يصوملا ةثرو ىلإ ةيصولا تعجرو اوتامو مهلوسن ىلعو موق ىلع افقو
 فقوأ نإف ينغي موي ال نيلوألا ةثرولا ثاريم ليبس ىلع هتترو ةثرو ىلإو

 ةيصولاف كلذ برخفق ءايشألا هذه نم ءيش وأ جلف وأ رئب وأ دجسم ىلع

 هلعلف أدبأ فوقو وهو كلذل ةياغ الو عجريو ماقي نأ هل ىجري مادام اهلاحب

 فوقول ا كلذ نمو هحالص ىلع سيبحتو ةلغل او ةرمل عمجتو ام اموي عجري

 أدبأ ةفوقوم ةيصولا نإف تقو يف كلذ مدع نإف داهجلا يق وأ ءاذشلا ىلع

 . ةمايقلا موي ىلإ عجريو كلذ موقي ىتح

 فقوب هنبإ ةنبال ىصوأو كله لجر نعو يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 وهق دلت مل نإو اهل كلذ مت ًأدلو تدلو ناف اهتايح كلذ اهل لعج هلام نم

 حابأف اهدج هلعج امك اهل كلذ ممت ثراولا نإو تومت نأ ىلإ اهيلع فقو
 ونب دجلل ناك نإ تيأرأ تلقو هلك كلذ قحتستو دلت نأ لبق نم اهل هعيب

 هل يصوملل ممت يذلا وهو مهدجل دلو هتاريم بجحيو نوتري ال نينب
 انمع لعلو هفقو مامت بلطن نحنو فقولا اذه فقوأ اندج اولاقو اوجتحاف

 دقو ثاريملا عجريف يه تومت مث ةأرملا هذه لبق نم توم ثدح هب ثدحي

 امي ىلوأ ةأرملاو مهل كلذ ىرت امق مهل كلذ ىرتأ ًألجأ فقولا اذهل لعج

 . اهدج ثرو يذلا ثراولا اهل ممت

 فصن لعجف مهر د فال ا ةرشعي اضرأ ىرتش ١ لجر نعو : ع 7

 لعجو هيل !ومل يف ةقايل | بصنل ا فصن لعجو 4هدني ينبل ضرال ا كظط ةلغ

 هني وني لضفي لهو اهيق مسقل ا فيك نك اسم و ىم اتيلل ريخأل فصنل
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 لعج ام مهوبأ لعج موي نكي ملو مهدالوأ نم ثدح نم لهو هتنب ينب ىلع
 تناك نإ لاقف مهدالوأ ىلع مهقتعأ نيذلا هيلاوم لضفي لهو دعب دلو
 امأو هتنب ينب ىلع هينب ونب لضفي نأ ىرأ ينإف كلذ دعب نوكت الف عطقنت
 مهينب نم هيلإ برقأب مهقتعأ يذلا سيل هنأل ءاوس عرش هيف مهف يلاوملا

 نم ثدح نمل ىرأ الو هيلإ برقأ مهنأل هتنبا إ ينب ىلع هنيب وني لضفي امنإو

 يرجت ةيصولا تناك ن ا تيأرأ تلق هيلاوم الو هينب ينب نم ابيصن ہهدالوأ

 ىرأ ام لاق هتنبا إ ينب يلع هينب وني لضفيأ ةعطقنمب تسيل ةنس لك مهيلع

 تلق مهدالوأ ىلع يلاوملا لضفي الو مهاتنأو مهركذ ءاوس هيف مهو الإ

 دالوأ نمو هينب ينب دالوأ يف مهعم لخدي دالوألا نم ثدح نم تيأرأ

 هدلو ذخأيف لجر تومي نأ الإ مهعم اولخدي نأ مهل ىوأ ام لاقف يلاوملا

 . هتوم دعي هيبصت

 جلفلا ىلع ىحر ىلع هل ًالخن فقو نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلسم
 ىحرلا ترسكناف ةلخنلا كلت نم لكأي يتأي نأ هلف اهيلع نحطي يتأي نم

 تلعج امنإ اهنأل لخنلا ةلاغ يف لمعلا فيكف ىحرلا كلت ىلإ دحأ تأي ملف
 هذه ضرعي نأ دحأل يغبني الف تفصو ام ىلعف اجرلاب نحطي نم ىلع

 موقي ىتح دحأ ىلإ اهملسي الف هدنع اهرمث لعجو اهضرع نمق لخنلا
 . اهلاح ىلع ةفوقوم لخنلاو ىحرلاب نحطي نم اهنم لكأيو ىحرلا
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 رشع تلاتلا بابلا
 هدازوأ ىلع فكولا

 انباحصأ هاور امل هل كلذ زجي مل هتثرو ىلع هلام فقوأ نم دمحم وبأ لاق
 ام ىلع سيل لاق دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ليق دقو حيرش نع
 اذه دحأ ن اك اذ ا اني احصأ ضعي ل اقو سبح هللا ب اتك م اهس هيلع عقو

 هيف ءارقفلا قح قلعتل زئاج وهف مهدعب نم ءارقفلا يلع مت مهيلع سبحلا
 . عيبلا ىوس هيف فرصتلا ةتروللو ةيصولاب

 كلذكو تبثت ال ثراولا ىلع ةبقرلا نأ عماجلا ريغ نمو : ةلاسم
 . ةيصولا هيش هنأل فقولا

 فقوي نأ ديري لجر نعو رفعج نب دمحم رهزألا باوج نمو : ةلسم
 فيك تلق ءارقفلل وه مث اهجيوزتو اهغولب ىلإ هتنبإ ىلع ةيرق يف هل الام
 هتنبإ وه اذكو اذك عضوم نم هلام ةلغ نأ رقأ نإ هنأ يدنعف كلذ تبثي
 تومت وأ جوزتت وأ ءاسنلا دح يف ريصت نأ ىلإ كلذب اهل نم ًأرارقإ ةنالق

 كلذي مهل هنم رارقإ ء ارقفلل وه هدودح عيمجب هتلغو هلصأ لاملا اذه مث

 . هللا ءاش نإ تباث اذه نأ يدنعف

 . ةنصو فقرولا نأ ليقو : ةلأسم
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 يتك رشع عبارلا بابلا
 ةيطعلاو عيبلاو هب رارق .الاو ت اريمل اب ةيصولا

 مث تمي مل ةايحلا يف هوبأو 0 هيبأ نم هتري ام لكب لجرل ىصوأ لجر نعو
 ناك ام الا اهددح الو ةيصرلا يف عجري ملو وه تام من هليق نم هوبأ تام

 هذه لاق ةيصولا هذه زوجت له هيبأ ةايح يف هتيصوو لوألا هلوق نم
 . كلمي الام ىلع تسسأ اهنأل زوجت ال ةلطاب ةيصو

 همأ تتام مث هل خأو همأو وه الام هيبأ نم ثرو لجر نعو : ةلاسم

 هيبأ نم ثرو امب لجرل رقأ مث وه هتروو هوخأ تام مث هوخأو وه اهتروو
 عروت مث هجولا اذه ىلع هيبأ نم هل ثاريم لاملا اذه عيمج نأ نظي وهو

 هعسي له هيبأ نم هتاريم ملسو هيخأو همأ نم ثرو ام كسمي نأ دارأو

 تقصو ام ىلعف عيمجل ا ىلعق هتين امأو هظفلو هرارقإ ناك كلذ ىلعو كلذ

 مل اذإ هيخأو همأ نم ثرو امم ائيش هل رقملا ىلإ ملنسد ن نأ هيلع ىرأ امق

 هيلع تبثي امنإو رقي مل وأ هب رقأ هيلإ هملس هملع نإو اقح هيف هل نأ ملعي
 هل سيل امب هل رقأ هنأ ملع اذإف هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا يف رارقإلا

 . هكاسمإب هيلع سب الف

 هيبأ نم ثرو مث لجرل هيبأ نم ثرو امب رقأ لجر نعو هنعو : ةلاسم
 تبثي له هنم همهس مك يردي الو رقملا هفرعي ال موق نيب لام يف ةكرش
 هنم فرع ام هلك كلذ ىق زئاج تباث انعم رارقإلاف كلذ ىف رارقإلا هيلع

 تبثي هيبأ نم ثرو امب رقأ اذإ ةفرعم ىلإ رارقإلا جاتحي الو فرعي ملامو
 . عيش لك يفق هيبأ نم ثرو ام هل

 هب امهو هاضق وأ هايإ هاطعأ وأ هتري نمم هناريم عاب نمو : : ةلاسم

 وأ ث نم لاملا نم وه مك يمس اذإ زئاج كلذف عاشم هتاريمو نافقفر اع

 . كلذ وحن وأ عبر
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 يق رشع سماخلا بابلا
 لذ ةبشأ امو قادصلاب ةبصولا

 اهتيصو يف دجو ة أرم | يف دردعس ني دمحم ددرعس يب أ ب اوج نمو

 لك عيمج نأ نانسب ةفورعم ا ميهاربا تنب ةديس اندنع ترق او انتدهشأ

 لحتساو هيلع اهجوزت امم دمحم نب ةارس اهجوز ىلع قحو قادص
 نم هتربأو هنم هتفوتسا دق امهرد نوسمخو مهرد ةئامعبرأ يهو اهجرف
 ءافوب هل وه سيلو وه هفرعت ملو هتفرع قحب ءافيتساو ضبق ةءارب هعيمج

 نانسب هفورعملا ميهاربإ تنب ةديسل قبي ملو اهيلع هل هتملع يذلا هقح نم

 هجوب هريغ الو انكل ا يف روكذملا اهقادص نم قح ىسوم نب دمحم نم
 نم لكو كلذ نم ءىرب هللا دنع وهو بابسألا نم ببسب الو هوجولا نم

 هرارقإب لطبم مثآ هل ملاظ وهف هوجولا نم هجوب قح نم ىوعد هيلإ ىعدإ
 نم اندنع أرب دقف دمحم نب ةارس امأف باتكلا اذه يف فصوو يمس امي

 هيلع ىعدإ نم اهلوق امأو تركذ ام ىلع هذه ميهاربإ تنب ةديس قح

 نإف لوقلا نم وشح اذهف هل مثآ ملاظ وهف هوجولا نم هجوب قح نم ىوعد
 ام ىلع هل هاوعد تناكو 6 اظ نكي مل قح هيلع ىعدإ أ و أ قح هيلع حص

 . قحلا هبجوي

 لاقف هترضحب هنيبلا ىلإ لسرأف ضرم لجر يف اضيأ هنعو : ةلاسم
 تالخن رشع يل كرتت اهيلإ اوقلطنا ةلخن نوعبرأ ىلع هذه ىتجوزل هنيبلل
 هل لاقف لوبقم يناطعأ ام تلاقف اهايإ اهيضقأ ةلخن نيثالثب اهفرعأ ىتح
 نيعبرأ اهل دعق كيلع يذلا اهقح ةأرملا فوأو كتنّيب كنع عد دوهشلا دحأ

 اهيلإ ءىربو ةلخن نيعبرأ اهيلع دع يتح اهعضوم يف ةلخن لك دعب ةلخن
 لثم ء ءاضق لودعلا هآرو ءاضقلا نم الدع ناك نإ تباث اذهف اهقحب نهنم

 دقو تاقدصلا نم كلذ ناك نإ اهدلب ىق لخنلا ءاسنلا تاقدص ءاضق

 اهوضقو 8 هوضقن اوعاش نإو كلذ اومتأ اواش نإ رايخلا ةترولل ليق
 تعب هذه ىتجوز دوهشلل لاق هنأ تلقو اهدلب تاقدص ءاضق ةلخن نيعبرأ

 يتيب اهتضق دقو مهرد ةئامتالثب وأ مهرد ةئامتالت نم وحنب اهلام نم اهل
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 هومتأ اوعاش نإ رايخلا ةترولل اذهف اهلام نم اهل تعبأ امب هيف ام اذه
 نإو افورعم ناك نإ قحلا نم اهل رقأ امب اههضقو هوضقن اوعاش نإو
 لوق يف زوجي ال ضيرملا ءاضقو هيف امو تيبلا ةميقف فورعم ريغ ناك

 نم وحنب اهلام نم تعبأ لاق اذإ ىلوألا لثم هذهو نيملسملا ضعب
 وحنلا يف ليق دقو ةئامتالت تبثي ام لقأف مهرد ةئامتالثب وأ مهرد ةئامتالث

 ظفللا اذه نم تبثي ام لقأو مهرد ةئامثالثلا نم ءيش هنم صقني هنإ
 ريغب اهلام نم عاب نوكي نأ نكمي اذه امأو مهرد الا ! مهرد ةمئامتالت

 قحلي امنإو اهرمأ ريغي ةئامثالثي مهرد ةئامتالث نم رثكأ ىوس ام اهرمأ

 نأ اذه يف بجوأو هب هعاب يذلا نمثلا سيل هعاب يذلا لاملا ةميق هيلع

 هنبإ رضح تلق كلذ مهفا ةثرولا همتي مل نإ هيف ام تيبلا ةميق اهل نوكي
 نم ائيش نأ لاقو هنذإب اهعمسو ةداهشلا ةأرملا هذه ريغ نم ريبكلا اذه

 يف ىرت امق تلق هتجوز هوبأ هاضق امم هيلع همأ اهتفلخ هل لخنلا هذه

 كلذ ىف عدم دلولاف دلاولا دي ىق لخنلا تناك اذإ هنإ اذه ىف ىرأف اذه
 هاضق نيح ءاضقلا كلذ ريغ دقو هل لاملا نأ ةنيب كلذ ىلع دلولا حص نإف
 ىلع تبثي لاق نم لاقف كلذ ىف فلتخا دقف سلجملا كلذ ىف هتجوز هوبأ
 بحأ انأو زوجي ال لاق نم لاقو ةدلاولا ضرم يف هلام هدلاو ءاضق دلولا
 نكي مل نإو اهجوز لام ةأرملا قحلتو لام دلاولل ناك اذإ كلذ زوجي ال نأ
 كلذ ريغي مل نإو هدلو لام يف دلاولا لعف نم ًازئاج كلذ تيأر ام دلاولل
 الف ةنيبلاب دلولا كلذ حصي مل نإو لاح لك ىلع مكحلا يف هيلع تبث دلولا
 ىلع دلاولا ءاضق ءاضقلا تبث اذإ كلذو كلذ مهفاف هاوعدب ءيش هل تبثي
 لاح لك ىلع دلاولا ء اضق نأ لوقي يذلاو لوقلا ضعب يف كل تفصو ام
 ناك ام ثيح اهجوز لام ةأرملا قحليو زوجي ال كلذف الدع ناك نإو ضقتم
 حصأو لخنلا نم هدلو ىلع دلاولا لكأ ام امأو ةنيبلاب هل حص ام دلوللو
 لصأ ليزي سيلو هدلو ىلع دلاولا هلكأ نإ اولاق دقو ةنيبلاب هيلع دلولا كلذ
 هيلع هيعدي نأ الإ ةجح نوكي الو هدلو لام يفق دلاولل زوجي كلذ نأل هلام
 دعب دلولا بلطم لطبيو مكحلا يف هل تبثي كلذ نإف ركني الو ريغي ال وهو
 ءاضقلا حص اذإو ركني و ريغي ال وهو دلاولا هيلع هاعدإ اذإ دلاولا توم

 دقو لخنلا عبت ضرألا نأل مسي مل وأ اهي يمس اهضرأ لخنللف لخنلا يق
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 ةلاسملا لوأ ىف ءاضقلا توبث كل تنيب

 ًانآرب اهقادص نم هتجوز هتأربأ لجر يف تركذو اضيأ هنعو : ةلأسم

 بجي ملو هيلع اهنم عوجر هل نبي ملو ندبلاو لقعلا ةحيحص يهو احيحص
 نم لاني الو تومي نأ فاخي هنأ ريغ جرخي ال وأ جرخي ام هسقن ىلع قح

 هنديو هلقع ةحص يف ائيش اهل لعفي نأ بحأو ىضريو ديري ام هيدلو

 ثدح هب ثدح نإ دهشي نأ هل زوجي له تلق اهلبق تام ن إ اهل نوكي

 هنم اهل اناسحإ هيلع نوكت مهاردب رقي نأ ديري اذكو اذك هبلع اهلف توملا

 هلام نم خلسني ال اهل ءازج كلذ امنإو هتراو لبق نم بيخي ال نأل اهيلإ

 هعسي امو هل زوجي امو كلذ يف كدنع امق تلق مئإلا هسقنت ىلع يشخو

 هيق كشي ال امدق احيحص ًانآرب اهقح نم ءيرب اذإف هللا نيبو هنيب اميق

 سيل امب اهل رقي الو ءيشب هلام نم اهل دهشي نأ هل زوجي هنإ يعم سيلف
 كلذ اهل لعجيف هريغ وأ مايق لبق نم قح هيلع اهل نوكي نأ الإ اهل وه
 وأ هللا ةاضرم ءاغتبا هلام نم ءىشب هتايح ىف اهئربي نأ ديري وأ اهقحب

 كلذ نإف ثراو ىلع فيح ريغ نم هيلع اهل تمدقت دي ىلع اهل ةأفاكم
 . يدنع هل زوجي

 نم زاوجو اهلقع نم ةحص يف تفرتعاو ترقأ ةأرما يقو : ةلاسم

 تكرت دق اهنإ ضرم الو شغ اهلقع يف الو ةهركم ريغ ةعئاط اهرمأ
 فارتعالا الإ اهعسي مل اهيلع هل قحب قح هيلع ناك ام عيمج اهجوزل
 رايخلا هيف ةثرولل لوقأ الو كلذ تبث اهتحص يف كلذ ناك نإف نيد ءاضقو

 وأ ناويحلا وأ ضورعلا نم افورعم اهقح ناكو اهضرم يف ناك نإو
 . هب تدهشأ ام ىلع همامتا وأ هتميقب هئادف ىف رايخلا اهتترول ناك لخلا

 ىلاإ بهذإ هدلول لاق لجر يف تركذو درعس يبأ نعو : ةلأسم

 يدلاو نأ اهل لاق دلولا اهعاج املف اهقح كرتت تلاق اهنأ اهل لقق يتجوز

 هريخ اف دلول | عجرف فصنلا نكلو ال هلك تلاق كقح كرتت 5 تلق كنأ لوقي

 دلولا ناكو هنع لزع يف اناكو هيلإ اهاعدف دلولا عجرف يلإ اهوعدأ لاقف
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 اوبهذإو نالفو انالف ذخ هل لاقف هيلإ دلاولا جرخف ساتلا نم ةعامج دنع
 نب نالف يجوزل تكرت دق ينإ اودهشإ تلاقف اهيلإ موقلاو دلولا ءاجق اهيلإ
 نم يتيفوتسا دق دلولا لاقق هيلع يذلا يقح وأ هيلع يل قح لك نالق
 هيلع كل قح ال هنأو هريغو قادص نم هيلع كل قح لك نالف نب نالف يدلاو
 تناكوو ةيونثم هيفام ال تلاقف ةيونثم هيفأ ةأرملا خأ لاقف معن ةأرملا تلاقف

 5 :ارم ا هذه تعاجو لجرلا اذه يفوتو جحلا ىلإ اجرخو لقعلا ةحيحص

 زوجي ناك لهف تلق كلذ ثراولا ملعت ملو اهيلإ بلط هنإ لاقو اهقح بلطت
 موقل او دلولا ءاجق اهيلإ اوبهذاو ًانالفو انالف ذخ هدلاو هل لاق اذإ دلولل
 وأ هيلع يل قح لك نالف نب نالف يجوزل تكرت دق ينأ اودهشإ تلاقف
 نم يتيفوتسا دق كلذ دنع اهل لوقي نأ دلولل زوجي ناكف هيلع يذلا يقح

 كل قحال هنأو هريغ وأ قادص نم هيلع كل قح لك نالف نب نالف يدلاو
 مل وأ فوتست مل اهنأ ملعي ناك اذإ كلذ هل زوجي ال مأ معن تلاقف هيلع
 ركذلا ناك امنإو اهل لاق ام مهفت مل ةأرملا لعلو تلق ال مأ تفوتسا ملعي
 بلط جوزلا نأ تلاق نإ اهيلإ هنبإ هلاسرإو جوزلا ظافلأ لثم كلذكو كرتلل

 ىلعف كلذ يف ةجح اهل له تلق كلذ يف اهلوق لبقي له هل كرتت نأ اهيلإ
 هنأ حص ولو هتوم دعب هل ةعجر الو اهقح نم ءىرب دقف هذه هيف تفصو ام
 هتجح تتام تام اذإ هنإف كلذ ىلع اهربج هتأ حصي نأ الإ اهيلإ هبلط

 حصي نأ الإ اهيلإ هبلط هنأ حص ولو هتوم دعب ةجح ةثرولا يلع اهل سيلو
 نيبي الف تقصو ام ىلع تناكو اهيلإ هبلط هنأ حصي ملامو اهل هنم ربجلا

 ريغ نم كلذ ىلإ يه تعد نوكي نأ نكمي هنأل بلطم هلك اذه يق نأ يل
 اذإ ماهفتسالا هجو ىلع مهفتسي نأ هل زوجيف دلولا امأو اهيلإ هنم بلطم
 هيف بذكت اهنأو قح ريغب كلذ ءاجلإ ديرت اهنأ ملعيو كلذ يف اهبذك ملعي مل
 رصق دقف لعف نإف كلذ يف اهماهفتسا هل بحأ مل هيف بذكت اهنأ ملع اذإف

 كلذب اهرمأي مل قح ريغب هئجلت نأ اهيلإ بلطي مل اذإ كلذ يف هيلع مثإ الو
 . هتدارأ ام يف اهماهقتسا كلذب دارأ امنإو هيلع اهنعي مملو
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 توملا هرضح املف قادص ىلع ةأرما جوزت نميف ةدايزلا نم : ةلأسم

 اهجوزت امم رثكأ وهو يلع ًأقادص قادصلا نم اذك يتجوزل ىلع نإ لاق
 اهقادص اذك اهل هيلع نأ لاق نإو معن لاق هب اهل رقأ ام اهل تبثي له هيلع

 نأ زوجي لوألا نأ امهنيب قرفلاو تبثي مل رثكأ وهو هيلع اهجوزت يذلا
 هنإ حصو هيلع اهجوزت يذلا لاق امنإ يناثلاو تاقدص هيلع اهل نوكي
 . لقأ ىلع اهجوزت
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 يك رشع سداسلا بابلا

 ي ذلا لجرلا كلذ اهفلأف لجر يلإ ا اهتملسف ريناند تطقل ةأرما يفو

 اهملس وأ هسقن اهمزلأ ريناندلا طقل يذلا نأ الإ اهفلتت مل وأ هيلإ اهتملسأ

 ةطقل ر اني د ا ذكو اذك هيلع ن ناب اب هل يصو ىلإ ا ىصروأف ت امو هريبع ىلاإ ا

 يصوملا اذه ىصوو لمعي فيك نوملسملا ىري امب اهيف لمعاف اهطقل
 اهل ناك نإ ريناندلا هذه فرعيلف اهيف لمعي نأ هل زوجي امو ريناندلا هذهب
 ىلإ ةنيب وأ ةمالعب اهقحتسي نم اهل دجو نإف اهب فرعت ةمالع وأ ةفص
 رجألا نيب ريخ اهبعاج ىتمف ءارقفلا لع قرفت اهنأ ليق دقف الإو ةنس

 ي ذل ا م ں ا ول كل ذكو تلق انعم اميق ةطقلل ١ يف نيملسمل ١ ي أر اذ دهو مرغل او

 دنع 4هسقن يف هيلع بجي ام تد تامو ةطقل اهنأ ا هتفرع ريد ذاندلا هرل ا تملس

 تقرع نإف ةمالع اهل تناك نإ اهفرعي نأ هيلع بجيف تتامو هل كلذ ذ اهلوق

 ىلع اهقرفي نأ هل ناك فرعت مل نإو قحلا هبجوي ام ىلع اهعفد اهتمالعب
 ن ا كلذ هعسو هيل ا اهملس نم ىل ا اه در ن او كل تقصو ام ىلع ء ارققل ١

 . هيلع ردق
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 يق رشع عباسلا بابلا
 كلذ هيشآ امو طتاحلاو لخنلاب ةيصولا

 يف وهو هلام يف لقي ملو اذكو اذكب وأ تالخن رشعب نالقل ىصوأ نمو
 [ةخست يفو] يلام يف لقي مل ولو ةيصو وهف ءيشب ىصوأ نم كلذكو هلام
 . يلام نم لوقي ىتح ليق دقو ديعس وبأ لاق يلام نم

 زد داج ف كلذق نالفل ةلخنل او نالفل هذه يتلخن ة هرمد 5 ل اق [ ن !و : : ةلأسم

 نكت مل ن ن و نالفل اه دحو ةرمثل ١ كلتي ىصو ] موي ةرمن 5 ةلخنلا يف ن اك م نإ اف

 ةلخنل و ] دي ] نالفل اهترمثف اهيف ة ةرمث الو يفوتو ىصو أ موي ةرمث اهيف

 رخآلا نالقل

 لخنب رخآ لجرل ىصوأو طئاحب لجرل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم
 هل ىصوأ يذلا لجرلل نإف ثقلا نم جرخي وهو تام مث كلذ هطئاح
 فصن لخنلا بحاصلو طئاحلا ضايب نم ىقب امو لخنلا فصن طئاحلاب

 كلذ لصنب رخآل ىصوأو اذه هفيسب لجرل ىصوأ ول كلذكو ةصاخ لخنلا
 ىوس امو نفجلاو هب اعيمج امهل ىصوأ هنأل امهنيب لصنلا ناك فيسلا
 لخنلاب هتيصو نأ ليق دقو ديعس وبأ خيشلا لاق ةصاخ لصألا بحاصل
 لخنلاو طئاحلا بحاصل ةيصولا يف هنم ةعجر طئاحلاب رخآلل هتيصو دعب
 بحاصل وهف طئاحلا نم ىقب امو اهب هل ىصوأ ىذلل قحتست امب اهلك
 ةفورعم ةيرق نم كلذ هابشأو هلخنب هل ىصوأ اذإو فيسلا كلذكو طئاحلا
 يصوملل تناك نإف ةنيعم ناك نإو ةمهبم تناك اذإ ثلثلا نم كلذ هل تبث
 هل ىصوأ ادإ كلذكو تيثي ملو هلام يف كلذ مزلي م هل نكت مل نإو تتيتث

 كلذ تبثي مل املعم ناك نإو امهبم ناك اذإ كلذ تيق فورعم جلف نم ءامي

 هادعت نإ هلام نم تبثي الو ىصوملل ءاملا نوكي نأ الإ

 كلذ يف سيلو ةلخن نم بطر نم زيفقب لجرل ىصوأ لجر : ةلأسم
 نم هيلإ عفدي مث هلخن لمحت ىتح ءيش هل سيلف بطر هلخن يف مويلا
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 ًزيفق هلخن نم هيلإ عفدت اهنأ ىصوأ نإو لخنلا كلت بطر نم ًازيفق هتلخن
 ةيصولا تلطب كلاهلا لخن تكله نإف هل ءيش الف لخن هل سيلو بطر نم

 يصوملل نكي مل لخنلا رمثي مل نإو ةيصولا تلطب لخن كلاهلل نكي مل نإو
 هريغ لاق لخنلا كلت بطر نم ًازيفق يطعيو لخنلا رمثي يتح ءيش هل
 ىلإ ١ ريصي ىتح هفالت ا الو لخنل ١ نم ءيش ةل از ا اذه ىلع ةثرولل سيلو

 . هنمو هتيصوو هقح

 تام موي بطر هل دجوي ملف هبطر نم زيفقب ىصوأ نإف لاق : ةلاسم
 لوصأ يف هلف بطر نم زيفقب هل ىصوأ نإف ةلطاب ةيصولاف هلخن نم
 نم زيققب هل ىصوأ اذإ كلذكو هريغ لاق عدوملا باب نم اذه نأل هلخن
 ناك هلخن بطر نم زيفقب هل ىصوأ اذإ هريغ لاق كلذك وهف هلخن نم بطر

 دجوو بطرلا يف لاحلا طسوت ىتمف رمثت مل ولو هلخن ةعدوم ةيصولا

 نإو هنمو هلخن لمحت مل ولو هلخن ةرمث نم بطر نم زيفق هل ىرتشا
 نإف ةلطاب ةيصولاف تام موي بطر هل دجوي ملف بطر نم زيفقب هل ىصوأ

 هل اودجو نإف هتيصو يصوملل اونمض ةثرولا هكلهتساف بطر هل ن
 نم زيفقب هل ىصوأ نإ معن هريغ لاق دجو ام الإ هل سيلف زيفق فصت
 هبطر نم زيقفقب هل ىصوأ نإو ةيصولا تلطب بطر هل دجوي ملف بطر
 نم زيفق هلف ةيصولا قحتست موي اهريغ نم وأ هلخن نم بطر هل ودجوف
 هلخن نم بطر هل ناك نإ هلخن نم بطر زيفق الإ هل سيلف هلخن نم بطر
 موي بطر كلاهلل ناك هنإ هل ىصوملا ىعدا نإو هنمو ةيصولا قحتسي موي
 لام ىف دجو نإ كلذ نوملعي ام ةثرولا ىلع نيميلاو ةنيبلا هيلعف تام

 ىعداو تام موي يصوملل ناك هنأ هل ىصوملا ىعدا هتوم دعب بطر كلاهلا
 اذإ هل ىصوملا لوق كلذ يق لوقلاف هلخن يف هتوم دعب ثدح هنأ ةثرولا

 ىلعو يصوملا توم دعب ثدح هن أ ملعي ام هنأ هنيمي عم ] دوجوم ناك

 . يصومل ا توم دعب ثدح هنأ ةنييلا ةثرولا

 ةلخني هلوق اماف ىتلخنب لاق وأ هلام نم ةلخنب هل ىصوأ ن او : ةلأسم

 زئاج وهق يتلخنب هلوق امأو ةطسو هلام نم ةلخن هلو زئاج وهف يلام نم
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 . اهٹظ هلف ةلخن الإ دجوي مل نإو اضيأ

 تصوأ ة ارم ١ نعو لل ١ همحر ه هللا ديع , ايب ] نعا ان .دجو اميف : ةلأسم

 رتخي ملو تامق هل اهنم ة هصو ةفورعم ريغ ق 1 ةفورعم اهتصحو ر ١ دل ١ نم

 نم ء يش هتثرول ولو هل سيل ل اق ةصرول ا هذه نم ء يش ةترولل له ائيش

 . ةنصرولا هذه

 اهب هل يصوملا اهلغتساف هضرأ نم ةلخنب لجرل يصوأ لجر : ةلاسم
 ةلخنلاب هل يصوي نأ الإ معن لاق ةلسقف اهناكم سرغي نأ نل له تعقو مت

 نإ كلذكو اهضرأ هل نوكت الو ةلخنلا هل نوكت امنإف اهضرأ ينثتسيو
 . عذجلا هل امنإف عذجلاب هل ىصوأ

 ةلخن هل نوكت لاقف هلام نم ةلخنب نالفل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 نم اهايإ انفرعو ةلخنب ىصوأ هنإ نادهاش دهش نإف تلق هلام نم ةطسبو

 اهيف مك ةعطقل ا كلت رظنت لاق هنيعب اهدجنال ةعاسلا ان ا ريغ ةعطقلا هذه

 ةميق ًأزجت ةميئللاو ةطسولاو ةميركلا بسحتو ءزج هل يطعي مت ةلخن نم

 ةعطقلا كلت نم ةلخن اهب ىطعيو ةميقلا كلت نم أءرج ىطعي مت عيمجلا

 لاقو تبثي ال لاق اق نم لاق دقف ف ةلخنب هل ىصوأ اذإ ا امأ ا معن ل اق .هريغ نمو

 ةلخنلا ةمرق نم ء ازجالاب كلذ هل لاق نم لاق ةلخن " ةلخنلا نوكت ليق

 لصأب رخآلو ةلخن ةرمتب ىصوأ لجر نعو ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم
 ةرمثلا بحاص ىلع لاق ةلخنلا يقس نوكي نم ىلعف تلق زئاج لاق ةلخنلا
 نأ ءاشي نأ الإ معن لاق ةرمث اهيف نكت مل وأ ةرمث اهيف ناك نإف هل تلق
 اهل ةيصولا تناك اذإ هنأ لاق نم لاق دقو معن لاق هريغ نمو هتيصو لطبي
 هل كلذ نأل ىقسلا لصألا بحاص ىلع ناك ةرمثلاب دودحم ءىشب ءاضقنإ
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 ناك رمثي نإو يقسلا ةرمتلا بحاص ىلع لاق نم لاقو يضقني اذهو هعقن
 اذإف ىقسلاب لصألا بحاص ذخؤي لاق نم لاقو لصألا بحاص ىلع
 نم لاقو اهيف ةرمثلا تناك ام ىقسلاب ةرمثلا بحاص ذخأ ةلخنلا ترمثأ
 ام ةرمثلا بحاصل ناك لصألا بحاص ىقس نم لخنلا ترمتأ اذإ لاق
 نوكي ال ةرمثلا ةلغ نم لصألا بحاص يقس امب عفد نإو يقسلا نم يقب
 امأو هلبق نم عقو عقنلا ن ال ةرمثلا ةلغ نم يقس ام ردقب لصألا بحاصل
 ةرمثلا بحاص ىلع يقسلاف اهل ءاضقنإ ال ًادبوم ادبأ ةيصولا تناك اذإ

 توم ىلإ ةرمثلاب ةيصولا تناك نإو امهكرتيف هتيصو نم ًربتي نأ ل
 يردي ال هنأل فالتخالا هيف ىرجيو ءاضقنإلا هل نوكي امم كلذف هل ىصوملا
 نم ةرمثلاب هل ىصوملا تام نإف هتلخن يقس لصألا بحاص تومي ىتم
 ةلخنلا رمثت نأ لبق تام نإو هدعب نم ةثرولل ةرمثلاف ةلخنلا رمثت نأ دعب

 توم دعب ةلخنلا ترمتأ اذإ لصألا بحاصل ةرمتلاو هتترول ءيش الف

 دعب ءيشو ةلخنلاب هل ىصوملا ةايح يف ةلخنلا ترمثأ نإف ةرمثلا بحاص
 دعب رمثأ ام لصألا بحاصل ناكو هتايح يف رمثأ ام هتثرول ناك هتوم

 ةرمثلاو هتلخن يقس ةلخنلا بحاص ىلع ناك "ةرمثلا نم يقسلا ناكو هتوم

 هرمثو اهلمح نابتساو لخنلا تلمح امف ادعاصف علطلا نم اذه يف انعم
 هذه ترمثأ امو كاردلا ريغو كاردلا ىلع عقي ةرمثلا مسإ نال ةكردم ريغ
 نببنس نم كلذ نم هل دح ام ةيصولا بحاصل وهق هريغو رارغ نم ةلخنلا

 ةرمتلا هل ىصوملا اذه قحتسي امنإ هنأل لوقلا اذه انببحأ امنإو ةايح وأ
 تومي مت اذه يقس نوكي نأ نكميو دودحم ءيش كلانه سيلو ترمتأ اذإ

 هل عقن ال هلام بهذيو ًائيش اهنم هتثرو قحتسي الو هتوم دعب ةلخنلا رمثتو
 . عفن هل ىقبي الف فلتت لخنلا لعل كلذكو ةرمثلا هل امنإو هتترول الو

 مشاه ىلإ ناميلس دمحمو ةقىيذح ييأ نيب ءالعلا باوج نمو : : ةلأسم

 نيتاسب هفوج يف ريبك ناتسب هلو ناتسبب لجرل ىصوأ لجرو مهجلا نب
 ذخأ هل ىصوملا لاقق هيلع دسيو هنم لخدي ًاباب اهنم ناتسب لكل ةدع

 تناك اذإ تئش ام اهنم ذخف ناتسب كل امنإ ثراولا لاقو هيف امب ناتسبلا
 ناتسبلا ةنيبلا فرعت مل اذإ طسو ناتسب هل امنإ اولاقف كلذ لثم راد

٢٥.



 . هنيعي ن اتسي هل مسي ملو هب هل ىصوأ ي ذلا

 نالفل هذه يتلخن لوقي لجر نعو ديعس يبأ خيشلا نعو : ةلاسم

 يف اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف اذه تبثي له تلق رخآ لجرل اهترمثو
 قيرط نم كلذ نأو لاق ام ىلع زئاج اذهف كلذي هنم ةنصو كلذو ةيصولا

 ال اذهف نالفل اهترمثو لاق مث ريثك وأ اليلق تكس نالفل ةلخنلاب رارقإلا
 اهيف ناك نإف مالكلاب الصتم كلذ لاق نإو اهب هل رق ةأ نمل اهترمثو زوجي
 مل نإو لاق امك أزئاج كلذ ناك مالكلا كلذ متو ةكردم ريغ وأ ةكردم ةرمت

 رقي هنأل لطاب هرارقإ نأ يعم يذلاف ةكردم ريغ الو ةكردم ةرمث اهيق نكت

 دق ةنصو ةهج نم هلعل كلذ تيثي اضعب لعلو هب رقأ دق اميق هريغ ىلع

 امي رخآلل رقأو هكلمي يذلا لصألا اذهب اذه رقأو رخآلا نالف اهقحتسا

 دعب نم هريغ ىلع هرارقإ نأ ضعب لاقو ةيصولاب هلام نم هقحتسا دق

 مزلأ نمل ارظن هب كتبجأ ام عيمج يفو كلذ يف رظناف لبقي ال هيلع هتوبث

 قحلا قفاو ام الإ هب كنبجأ ام عيمج نم ذخأت الو اهل رظتلا هسفن

 . نبملسملا ىأرو باوصل او

 ةلختب ىصوأ لجر نع هتلأسو هللا همحر درعس يبأ نعو : ةلاسم

 بحاص ىلع لاق اهيقس نم ىلع نينس رشع اهترمثب رخآل ىصوأو
 ىلع ةلخنلا يقس ناك فورعم دح ةرمثلاب هل ىصوملا ن راك اذإ لصألا
 ةلخنلا يقس ناك ةياغ ةرمثلاب هل ىصوملل نكي مل نإو لصألا بحاص
 ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو 0 ةرملاب هل ىصوملا ىلع
 ةثرول يه نمل ةمرص اهتحت ءاج مث ةلخنب ناسنإل وأ ةلخنب دجسملل
 اهتحت نكت مل اهنأ ةنيبلا نم ىلعو ةلخنلا هل يذلل وأ عئابلل وأ يصوملا
 تام يذلا تقو ضرع نإف تفصو ام ىلعف ةكردم نمكت مل وأ كلذ موي
 يصولا توم دعي اهلثم ثدحي ناك ناف ةلسفلا ىلإ رظن تقو وأ يصولملا

 هذه نأ اغلاب وأ ناك ثراو لوألا ةلخنلا بحاص ىلع تناك عيبلا دعبو
 كلذ يف ةكردم تناك اهنأ عيبلا لبقو يصوملا توم لبق تناك ةلسقلا
 ىلع ناك عيبلاو يصزملا توم دعب اهم ثدحي ال امم تناك نإو تقولا

٢٥١



 ريخألا ةلخنلا بحاص ىلعو ةنيبلا ةلسفلا بلاط ىلعف تقولا فرعي مل نإو
 . ةنىدىلا

 م تلسقف امي اهيني دحأل تصوأ ةأرما نع يراوحلا يبأ نعو : : ةلآسم

 ال هتوخأ لاقو ةلخنلا هذه لسفق هنأ وه لاقف تيثي ام اهلام يق مرصلا

 ىلعو هب ىلوأ وه ءيش هدي يف ناك نم تفصو ام ىلعف ةنيبلا نم ىلعف

 يذلا ىلعف ًاعاشم ناكو دحأ دي يف لخنلا هذه نكت مل نإف ةنيبلا يعدملا
 نم مكحلا يف تبثي مالكب هل تصوأ تناك ناف ةنيبلا ةلاسغلا يعدي

 نإف كلذ هل ناك هتلاسقفب ةنيبلا هيلع ماقأ امف ءاضقلاو رارقإلا بابسأ
 يذلا لسغلا يق هؤانع هلو ثراول ة ةيصو الق ةيصو هل تصوأ امنإ تناك

 . هلسف هنأ ةنيبلا هل تدهش

 ىصو ] لجر نع هلل ا كمحر تلأس ير اوحل ١ يب أ ب اوج نمو : : ةلاسم

 عضوم ا كلذ يف هل اذ اف اورظنف نالفل ا ذكو ١ ذك عضوم نم يتعطق ل اقف

 ام ىلعق ةفورعم ةعطقب ب مسي مل هنأل نع نهتيأ يردي الو ةريثك عطق

 ةعطق لك نم هل ناك ناتنثا هل ناك نإف عطقلا ىلإ اورظنيف تفصو
 ىلعف رثكأ ناك نإو اهتالث ةعطق لك نم هل ناك ثالت هل ناك نإو اهفصن

 انيلإ بحأ لوألا لوقلاو عطقلا طسو نم يطعي لاق نم لاق دقو باسحلا
 عقي عطقل ا نودآ ال مكحلاب ام عطقل ١ نود ا ل 1 هل حصي ال ليق دقو هريغ لاق

 . نهلضفأ ىه طايتحإل و ةعطق ذخأ نم دعد الف

 هلام يف ةلخنب لجرل رقأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم
 بحاص لاقف اهلصأ رمعي ال زرج ضرأ يف اهلساقم تذخأ دق لخن يق

 ركنأ او لخنل ١ نبي س ايقل و زرجل ١ ضرألا ١ يف عدر ذ ] ةتالث يتلخنل ةلختنل ١

 ةلخنلا هذه تناك نإ لوقأف ضرأ الب ةلخن كل امنإ لاقو ضرألا رخآلا
 زرج ضرأ يق تناك نإو عرذأ ةثالث اهلف زرج ضرأ يف اهب هل رقأ ىللا

٢٥٦٢



 ام نوكي نأ الإ اهيلت ةلخن لك نيبو اهنيب سايقلا اهلف اهلساقم تذخأ
 . عرد ا ةتالث ىلا ا ةلخنلا عجرتف ع ارذ رشع ةتس نم رثكأ أ امهنيب

 لاق نم لاقف نافيس هل دجوف فيسب ىصوأ لجر نع لئسو : ةلاسم
 لاق هفصن [ةخسن ىفو] هتصح دحاو لك نم هل لاق نم لاقو امهأدرأ هل

 وأ ناتلخن هل دجوف هلام نم ةلخنب هل ىصوأ نإف امهلضفأ هل ليق دق هريغ
 ةلاسم لثم امهيق باوجلاف ناتلخنلا امأو ةلخن نم طسوأ هل لاقق ثالت

 هلف ةلخن الإ هل دجوي مل نإو زئاج اضيأ وهف يتلخنب هلوق امأو فيسلا
 هل نكي ملو لاملا نم ةلخنلا الإ هل نكي مل اذإ اذه معن لاق هريغ نمو اهثمت
 هث نم ةلخنلا جرخت لام هل ناك نإ امأؤ ةلخنلا ث هلف ةلخنلا الإ لام
 هنمو اهريغ لام هل ناك نإ لاملا ث نم اهنم جرخ ام وأ ةلخنلا هل تناك
 هل ينم ةيصو لوقي وأ يلام نم لوقي ىتح ًازئاج هارأ الف ةلخنب هلوق امأو

 ةلخن هل نوكيو زئاج وهو ةلخنب هل ىصوأ اذإ ليق دقو لاق هريغ نمو
 نم هوطعي نأ ةثرولا دارأو لخن هل نكي مل نإ هلام نم هل يرتشت ةطسبو
 امأو لخنلا طسو اهيف ناك اذإ هلام نم ةلخن هل ناك نإو اهريغ وأ ةلخن

 ىصوأ نإ امأو ءيش هل سيلف لخن هل دجوي ملف هلخن نم ةلخنب هل ىصوأ
 ةلخن كلذ نوكيو طسو لخن هل نكي مل ولو هلام نم ةلخن هلف ةلخنب هل
 . هلام نم لخنلا نم ةطسو

 مولعم لمج وأ دبع وأ هلام نم ةمولعم ةلخنب هل ىصوأ نإو : ةلاسم
 دعب هل ءيش الف يصوملا توم دعب فلت نإف هلام ثلث نم جرخ نإ هل وهف
 ةلغلا تناك ةلغ دبعلا نم وأ ةرمث ةلخنلا نم تلصح نإف ةثرولا ىلع كلذ

 لوهجم كلذ نم ءيشب هل ىصوأ نإف هلام نم اهنأل هب هل ىصوأ امل اعبت
 الإ ةثرولا ىلع هل سيلو ةلسفلا كلذكو ةترولل ةرمثلا تناك هلام ةلمج يق
 دنع هنم ىصوأف ةافولا هترضح لجر نعو مكحلا موي هب هل ىصوأ ام

 نم اهب يمس دق ةعطق هل هماحرأ نم لجر نالف ن نأ دالوأ ةتالت هلو توملا

 انيخأل يضمن ال ةوخال ا لاق نينس رشع اذه ي دلو اهلكأي ن ن ] دعي نم هلام

 يه مث نينس رشع ةثرولا نيب ةلكألا هذهو ةيصو ثراؤلل زوجت الف ةلكالا
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 . هر هل ىصوملل

 هب مسي ملو أرب هيرجأ ةرشعب نيبرقألل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 اذاف تفصو ام ىلعف ربلا اذه نوكي امو يصولا هلعفي ام يدل اخالو ًأريبت

 روذبلا نم ءاش امم تيملا ةعارز نم يصولا ىطعأ ةعارز تيملل تناك

 ًأطسو ًابح هل ىرتشآ ةعارز تيملل نكي مل نإو هللا ء اش ن نإ كلذ هل زوجيو

 دحأ ىلع فيح ىلإ دصقي ملام ز زئاج هل كلذف ريبت ريغ وأ ًأريبت ريلا نم

 يصولا جرخأ ربلا نم ءيشب يمس اذإ ليق دقو هريغ لاق دحأل رثأ الو

 تفقو هيلع هللا ن ناوضر حور نب دمحم هللا دبع يبأ باوج ناك اطسو أرب

 هينبل ىصوأ نمع تركذ ام امأق هذه كتعقر نطب يف ام ىلع هللا كمحر

 ةيصو ال هنأ هللا كمحر ملعاف عرز ريع وأ عرز اهيف ضرأب هتأرما وأ
 ىصوأ نم الا إ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةنسلا كلذي تعاج ثراول

 اذاف هيلع هل يذلا قحلل ءافوب هل ىصوأ يذلا سيلو هيلع هل قحب هثراول

 ءافوب هل سيلو لقي ملو هيلع قحب لاق نإو كلذ هل تبث كلذب يصوملا رقأ
 اوعاش نإو هب هل ىصوأ نم ىلإ كلذ اوملس اؤاش نإف رايخلا ةنرولل نإف

 يف هايإ هاضق وأ هضرم يف كلذب هل ىصوأ اذإ كلذو كلذ ةميق هوطعأ

 نأ الإ ةثرولل وهف كردأ دق ناك نإ ضرألا يف يذلا عرزلاو هضرم
 عرزلا ناك نإو ةيصولا نم تبتي ام ىلع هب هل ىصوملل يصوملا هينثتسي
 . عرزلا اهيف يتلا ضرالاب ىصوأ نمل وهف كردي مل

 يصومل ١ اهيب ىصو ا يتل ا ضرأل ١ امأ او درعس يي ] نعو : ةلسم

 . ةكردم ريغ وأ ةكردم تناك نإ اهب هل ىصوملل ةرمثلاف
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 يف نماثلا بابلا
 ءاملاب ةيصولا

 ثملا يق ًاتباث كلذ ناك اذكو اذك جلق نم ءام نم موي نمثب هل ىصوأ ولو
 طرش يق زوجي دق كلذ نألو مودعمب سيل كلذ نالو فورعم كلذ نأل

 لامب صوي ملام تاقدصلا طرش يف ةيصولا يف اتباث نوكيف تاقدصلا
 وهو ءاملا نم دودحم ىلع هنم ةيصولا تعقو اذإف هنيعب هريغل وهو دودحم
 هريغ لام يف هتيصوو هريغ لامب هل ىصوأ ول هنأل ةيصولا تلطب هريغل

 كلذ ناك هريغل وهو هنيعب دودحم فورعم ءام ىلع جوزت ول كلذكو ةلطاب

 اهم قادص ةأرملل ناك كلذ ىلع زاوجلا عقو نإف ةجوزلل تبثي ال الطاب

 ولو اهئاسن شم اهل نكي مل نإ ءاسنلا نم اهم قادص وأ اهئاسن نم
 اذكو اذك جلف ءام نم موي نمثب ىصوأو ءام جلفلا كلذ يف يصوملل ناك
 كلذ نم مهئام نم هوطعأ اوءاش نإ رايخلا ةثرولل نإف يئام نم لقي ملو
 نم لاق ولو مهءام اوذخأو جلفلا كلذ نم نمث هل اورتشا اعاش نإو جلفلا
 هل ىصوأ نإف جلفلا كلذ نم هئام نم نمثب هل يصوملل تبث هنم يئام
 رايخلا ةثروللو ىلوألا ةلزنمب وهف يلام نم اذكو اذك جلف نم موي نمثب
 ناك هنم لقي ملو يئام نم اذكو اذك جلف نم موي نمثب هل ىصوأ ول كلذكو
 نم ءام نمث هل اورتشا اوعاش نإو هئام نم هوطعأ اوعاش نإ رايخلا ةترولل
 . هريغو جلفلا كلذ نم هئام نمت نم جلفلا كلذ
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 يف رشع عساتلا بابلا
 امهب رارقإلاو ةرمتلاو ةلغلاب ةبصولا

 يف هل نوكي هنإ هتلخن ةرمت وأ هتلخن ةلغب لجرل ىصوأ لجر يف ليقو
 هل ىصوملل امنإق ةرمت ةلخنلا يف ناك نإف ةلخنلا ةرمث ةرمثلا كلذ عيمج

 تماد ام ةلخنلا ةرمث هل تناك ةرمث ةلخنلا ىف نكي مل نإو ةرمثلا كلت

 هذه ةرمثب وأ ضرألا هذه ةلغب هل اهب ىصوأ اذإ ضرألا ىف ليق كلذكو

 كلت هل امنإف ةرمث اهيف ناك نإف ضرألا كلت ةرمث هل نوكت امنإف ضرلألا

 لاثم ىلع ضرألا كلت ةرمت هل نإف ةرمث اهيف نكت مل نإو اهنيعب ةرمثلا
 سيلو ةرمتل ١ ال ا ةرمل او ةلغل اي هل ىصوملل سيل ليقو كل ذ هل تبثيو ةلخنل

 . رمثت ىتلا ةرمتلا الا ضرألا الو ةلخنلا نم ىتأي امم ءىش الو بطحلا هل

 يف سيلو هلام ةلغ ثب وأ هلام ثلث ةلغب رخآل رقأ يذلاو : ةلاسم
 اولاق دقف اهريغ وأ ةلخنلا هذه ةرمثب ةيصولا امأف ةعارز تقولا كلذ لاملا
 ةرمث لك لوقي ىتح ةرمتلا كلت الإ هل سيلف ةرمث تقولا كلذ اهيف ناك نإ

 ام يف اهترمث هلف تقولا كلذ يف ةرمث اهيف نكت مل نإو تناك ام اهل تناك
 لبقتسي ام يف هلام ةلغ ثلث هل ىرأ الو كلذ فالخ اذه ىرأ ينأكو تناك
 . باوصلاب ملعأ هللاو رضح يذلا اذه ثلت عم اضيأ

 يصرومل ١ ةرمثف هت ايح هلخن ةرمثي رخآل ىصوأ لجر يف لاقو : ةلآاسم

 تام ن ن او يصومل ١ ةثرول ةلخنلا نم رمث ام نإ ا ت امو ةلخنلا ةرمتثب هل

 ىصو أ نإ اق هل ىصوملل ةرمثلا ن ا ن ! ة ةرمث اهيفو ةرمتلا ا ك ار د ليق هل ىصوم ١

 نوكي هنا { يعم ل اق ةلخنلا يف ةرمث الو اهلصأب اه رخ الو هتلخن ة ةرمثي هل

 ت ام [ ںِ َ تلق ةلخنلا لصأل ١ بح اصل نوكبو ا دي ] ةرملاب اه هل يصوملل

 نوكت لاق نم لاق فالتخا هبقق اعيمج اتام ناق اعيمج اتام وأ امهدحأ

 ةرمثلا عجرت لاق نم لاقو ةرملاب هل ىصوملا مهبحاص ةثرول ةرمنلا
 ليق ةلخنلا ةر امع 7 ةيبصرول ١ ايح اص فلت خ ا اذا و لصأل أ بح اصل

 7 م اق تئش ن إو ث كل ةرمتل و ةلخنل ا ٥ ذه رمع اق تئش نإ ١ ةرمثل ١ بح اصل
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 رظن ىف كلذ نم كصخي ام ردقب كترمث ىق كيلع هلو لصألا بحاص

 ةرامع نأ لوقلا ضعب يفق ةدودحم ةرمثلاب ةيصولا تناك اذإ اذه لودعلا

 ىلع كلذو كلذ هيلع سيل لاق نم لاقو اهترمث حالص تقو يف اهترامع
 يف نيينعم دحأ اذه يف يدنع ام حصأو كلذ د ارأ ن نإ | ةرمثل ١ بحاص

 ةرمثل | توبث ىنعمب يقسل ا لصأل | بح اص مزلي ن ں أ ام ا ٥ ةدودحم ١ ةدصرول ا

 ء اش م ںإ ١ ريخم ةرمثلا ا بح اص ىلع ة هرضم يقسل ١ كرت .الو اهتح اصل هدق

 نأ لصألا بحاص بلطف هكرت نإف هكرت ءاش نإو هترمث حالصل كلذب ماق
 نإو هترمث اذهلف ترمثأ نإف كتلخن قساف تئش نإف هل ليق كلذب موقي
 . كلام عدو كيلع ءيش الف رمثت مل نإف اهعد تئش

 هنم ةيصولا تناكو هذه ةلخن ة ةرمثب لجرل ىصوأ لجرف تلق : ةلأسم

 تام مث ةرمثلا ترضح ىتح اضيرم لزي ملف ةرمث ث اهيف لخنلاو هضرم يف
 لخنلا يف يتلا ةرمثلا هل نوكي امنإ ليق هنإ يعم لاق هل يصوملل نوكي ام
 اذه ىلع يدنع هل ىصوملل ءيش الف يصوملا اهيف عجر اذإو ةيصولا موي
 ىصوملل كلذ نوكيأ ريسي اهنم يقبو ةرمثلا ةماع لكأ دقو تام ناف تلق

 هلكام نأل اهنم يقب ام ةرمثلاب هل ىصوملل نوكي نأ يدنع اذكه لاق هل

 سيل لخنلاو نم ةيصولا تناك نإف تلق لكأ اميف عجار هنأكف يصوملا
 له تام مث اهنم ائيش وأ اهلك اهلكأو ترمثأ ىتح تمي ملف ةرمث اهيف
 اهيف نكي مل اذإ ىلوألا ريغ هذه ىنعم يف جرخي لاق ىلوألا لثم نوكت
 فنأتسملا يف ترمتأ ام ىلع ةيصولا نأو ذئنيح ةيصولا اهيلع عقت ةرمت
 ةرمثو ةكردم ةرمث اهيفو ةيصولا تناك نإف تلق اهريغ وأ ةرمتلا هذه نم
 ةرمثلا هل ىصوملل نوكي هنإ يعم لاق هل ىصوملل نوكي ام تامو كردت مل
 هلام ةلكأب رخآل ىصوأ نميف لاقو ليق ام ىنعم ىلع ةكردملا ريغو ةكردملا
 . هلام عيمج نم رمثأ ام عيمج هل نأ

 ل املا نم ءيش يفو هلام ثب لجرل رق أ لجر نع هتلأسبو : ةلأسم

 نوكبو هب رق ] ىذل ا تيثبو ر ارقإ ا اذه ل اقف هيق ةرمت ال ءيش هنمو ةرمث
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 ةرمتلا كلت هل هب رقأ ام تقو ىف ةرمتلا هيف تناك يذلا لاملا ةرمت ث

 رمثأ ام ةرمت هيف نكي مل يذلا لاملا نم يقب ام ةرمث ثلث هل تبثو اهدحو
 ةلامعو ةعارزلا ةنؤم ةرمثلا ثب هل رقأ يذلل همزلي لهف هل تلق لاملا كلذ
 لاملا ةنؤم يف هقحلي معن لاق هب هل رقأ يذلا ثلثلا ردقب لامعلا
 . هنم دب دال ام

 وأ هت ايح هلام ةلغو هتيب ىنكسب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 ةلغب نالقل تيصوأ دق لاق نإ كلذكو زئاج لاق تومي نأ ىلإ وأ ايح مادام
 . تومي نأ ىلإ شاع ام هتلغ هل لاق شاع ام ىلام

 لكأيف هتوم موي ةقدص لخنل | ةرمث لعجي لجرل ا يف ليقو : ةلاسم

 كلذ نوكيف هضرأ يف هسرفيف اهتحت نم اهلسف عزنيو تومت ىتح اهترمث
 نمل ةرمتلا تناك اهيلع لخنلا كلظ ترمتو لجرلا تام ناف اهل زئاج هل

 . هل اهلعج

 لمحت ملو كردت ملو ادبأ ةلخن ةلغب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 يذلا ىلع ةقفنلاف اهتعفنم تكردأ اذإ اهنأل ةلخنلا بحاص ىلع ةقفنلا نإف
 ىلع ةقفنلا نإف لمحت ملف لاحأ مث 5 ادحاو اماع لمح اذإف ةعقنملا هل نوكت
 هنإف لمحي ىتح هيلع ةلغلا اص قفنأو لعقي مل نإف ةلغلا بحاص
 لاق ةلغلا بحاصل وهف لمحلا نم يقب امو لمحلا كلذ نم هتققن يفوتسي
 بحاص ىلع ةقفنلاق رمثأ اذإف لاق انعم مكاح مكحب هلعف اذإ كلذو هريغ

 يناعم ضعب يف نسحب اذه نأ يعم ديعس وبأ لاق هتلغ نذإ اهنأل ةلخلا
 نينس ةلغلاي ةيصولا تناك اذإ هنأ لوقلا ضعب يف نأ بسحأو ليق ام
 تناك نإو ةلخنلا بحاص ىلع ةقفنلا تناك ء اضقنإ وأ ةياغ اهل ةفورعم
 ىنعم تيث اذإو ةلغلاي هل ىصوملا ىلع ةققنلا تناك اهل ةياغ ال ةيصولا

 نأ لوقلا ضعب يف نأ بسحأو امهيلع اموكحم ناك اذه ىلع لوقلا
 الب ةصاخ ةلخنلا حالص بجوي امم رظنلا يف عقي ام بسح ىلع ةقفنلا
 عقنت ام ىنعم عقو اذإو ةقفنلاب ةلخنلا بحاص ذخؤي كلذ مايأ ىفف ةرمث

٢٥٨



 ىنعمب ةعفنملا تدرفنا اذإو اعيمج امهيلع ةقفنلا تناك ةلخنلاو ةرمتلا هب
 هلعلف اذه لدع ىنعم تبث اذإف ةرمثلا بحاص ىلع تناك ةقفنلا ىف ةرمثلا
 . ةرضم ١ فرصو ةعفنمل ١ ىف ةكر اشم ١ ل اخدإ ىن اعمي هبشأ

 هذه هضرأ ةرمثب لجرل ىصوأ لجر نع رثؤملا ابأ تلاسو : ةلاسم
 » لاق ةيصولا هذه تبثت له اهيف ةرمث ال حارب ضرالاو نينس رشع
 هيلإ ملستف نينس رشع هذه هضرأ ةلغب هل يصوي نأ الإ هل تبثت اهارأ

 نأ ليق دقو لاق هريغ نمو ةثرولا ىلإ عجرت مث هدي يف نوكتف نينس رشع

 ىلإ ملستو ًاحارب تناك ولو ةعطقلا هذه ةرمث يف ةزئاج ةيصولا هذه

 . اهترمث هل نوكتو اهعرزي هل ىصوملا

 ىصوأو ةلخنلا هذهب لجرل ىصوأ لجر نعو رثؤملا يبأ نع : ةلاسم
 نوكت لاق يصولا تام مث اهيف ةرمث ال وأ ةرمث ةلخنلا يفو اهترمثب نالفل
 لصألاب هل ىصوملل اهلصأ ناك تتام نإف ةرمثلاب هل ىصوملل ةلخنلا ةلغ
 موي وأ يصوملا ىصوأ موي ةرمث اهيف ناك ءاوسو تام دق ناك نإ هتثرولو
 ناك نإف هذه اهترمثب هل تيصوأ دق لوقي نأ الإ ةرمث اهيف نكي مل وأ تام
 هل ىصوملل ةرمثلا تناكو اهب هل ىصوملل ةلخنلا لصأ هل ناك كلذك لاق
 هل ىصوأ يذلل سيلف يصوملا توم لبق ةرمثلا تكله نإف ةصاخ ةرمنلاب
 نم ةيصولا تجرخ أذإ هلك كلذو اهب هل ىصوملل ةلخنلاو ءيش ةرمثلاب
 كلت الإ هل سيلف ةرمث 5 ةلخنلا يف ناك اذإ ليق دقو معن لاق هريغ نمو ثقنلا

 نإ تيأرأ تلق هنمو أدبأ اهترمث هل ناك ة ةرمث اهيف نكت مل نإو ةرمنلا

 نالفل اهترمثب هل تيصوأ دقو هذه يتلخنب نالقل تيصوأ دق لاقف ىصوأ
 نكي ملو يصوملا اهدحو تكردأ مث يصوملا ىصوأ موي ةرمث ةلخنلا يفو
 تام مث ةلخنلا هذه ةرمثب لاق امنإ اهنيعب ةرمثلا هذه هتيصو يف لاق
 ةرمث ةرمثلاب هل ىصوملل هتيصو نوكت له ةرمث ةلخنلا ىلع سيلو يصولملا
 سبايلا ةلخنلا هذه صوخ تيأرأ تلق معن لاق ايح مادام ةلخنلا هذه

 نوكي نمل وه امك يقبو ةرمثلا هنم تجرخ اذإ فارغشلاو قسعلاو بركلاو
 قسعلا امأو لصألا بحاصل وهف بركلاو سبايلا صوخلا امأ لاق كلذ
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 . ةرمثلا بحاصل وهف ةرمثلا نم ةلخنلا هتعلطأ ىش لكو فارغشلاو

 هذه يضرأ ةلغ نالفل نأ رق ةأ لجر نع رثؤملا ابأ تلاس : ةلأسم

 رارقإ اذه نوكي له يلع هل قحب لاق وأ هل قحب لاق وأ قحب نينس رشع
 عجر مث حيحص وهو رارقإلا اذهب رقأ نإ تيأرأ تلق معن لاق هيلع اتباث

 سيلفأ تلق حيحص وهو رقأ اذإ ةعجر هل سيل لاق كلذ هل له هرارقإ نع
 اذهب رقأ اذإ لاق لوهجم عيبب رقأ وأ لوهجم ءاضق وهو ءاضق اذه

 قحو هيلع قح اذه نوكي نأ نكميو زئاج رارقإ وهف حيحص وهو رارقإلا
 نأ ملعي وهو هيلإ تراص ضرألا هذه نوكت نأ نكمي هنأل هيلع هل قحيو هل
 عجر نإ تيأرأ تلق اهب ىصوأ ةيصو لبق نم نينس رشع اهترمث رقملل
 رارقإلا اذه تبثيأ تام نإ تيأرأ تلق ةعجر هل سيل لاق رارقإلا اذه نع

 رقملا دي يف ةعطقلا هذه تتبث نإ تيأرأ تلق معن لاق هتترو ىلع هتوم دعب

 اهيف نكمت ملو رمنت ملق نبنس رشع هتوم دعي وأ رقملا ةايح يف هدعي وأ هل

 نوكي له ةلغ ضرألل نوكتو ءام يتأي ىتح هدي يف كرتت نأ بلطف ةعارز

 كلذ ريغ هل سيلف نينس رشع هدي ىف تثبلف هيلإ تملس اذإ لاق كلذ هل

 ضيرم وهو تفصو يذلا رارقإلا اذهب رقأ نإ تيأرأ تلق لغت مل مأ تلغأ
 اودقي نأ ةثرولا دارأ نإ تيأرأ تلق معن لاق رارقإلا اذه تبثيأ تام مث
 نودفي امنإو ةفورعم ةميق هل سيل ءيش اذه لاق كلذ مهل له ضرألا هذه

 مث نينس رشع ضرألا هيل إ نوملسي مهنكلو كلذ مهل سيلف هتميق فرعت ام
 عجرو حص مث ضيرم وهو رارقإلا اذهب رقأ نإ تيأرأ تلق هنم اهنوضبقي
 دق ضيرم وأ حيحص وهو لاق نإ تيأرأ تلق ةعجر هل له هرارقإ نع
 71 هذه هل تعيأ دقو نينس رشع هذه يضرأ ةلغ تيطعأ

 ال هلك لطاب اذه لاق يلع هل قحب نينس رشع هذه يضرأ ةلغ هتيضق دقو
 يف ةعجرلا هلو هضرم يق الو هتحص يف هتوم دعب الو هتايح يق هيلع تيثي

 يشب اذه سيلو كلذ اومتي ال نأ هتثرول ناكل تام ىتح عجري مل ولو كلذ
 مث ث لع هل قحي نينس رشع هذه يضرا ةلغ هتيضق دق لاق اذإ هنأ الا

 هب رقأ يذلا اذه ريغ قح هيلع هلام فلحي مث ءاش امب رقي نآ فلك جر
 .يش اذه نأل كلذ مهل سيلف ةعطقلا اوعزتني نأ هتثرو بلطو تام نإو
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 دق لاق نإ تيأرأ تلق نينس رشع هدي يف نوكيف ةفورعم ةميق هل سيل

 هتيضق دق هلوق لثم وه أ يلع هل قحب نينس رشع هذه يضر أ ةلغ هتيطعأ ١

 سيل لاق نينس رشع هذه يضرأ ةرمثب نالفل رقأ نإ تيأرأ تلق معن لاق
 ةرمثي هل رقأ اذإ نكلو ءيشب هل رقي ملق ةرمث اهل ضرألا نأل ءىشب اذه

 . هضرأ ةلغب هل هرارقإ ةلزنمب ناكو كلذ زاج نينس رشع هلخن

 نإ تالخنب لجرل ىصوأ لجر يف مشاه نع دايز وبآ ظفحو : ةلأسم
 دق ةرمث تالخنلا ىلعو كلت هتضرم نم ىصوملا تامق ثدح هب ثدح

 نإ ليقو اذه ليق دق هريغ لاق نهترمثو تالخنلا هل مشاه لاق تكردأ
 ريغ تناك نإو ةثرولل ةرمثلاف ةكردم تالخنلا ةرمثو ةيصولا تعقو تناك

 ةلخنلاب ىصوأ دق يصولملا ناك اذإ هريغ لاق تالخنلل عبت يهف ةكردم

 وأ ةكردم تناك امي هل ىصوملل ةرمثل او ةلخنلاف ةكردم ةرمت اهيف ن ن ] ملعيو

 نإ هنأ انعم يذلاو فالتخاب كلذ يف لدق دق معن لاق هريغ نمو ةكردم ريغ

 ىصوأ اذ او يصولم ا تومي موي ةرمنلا يف مكحل اف اهنيعي ةلخني هل ىصوأ

 نم ةيصولا تناك نإ ليق هريغ نمو ضبقي موي اهيف مكحلاف نيع ريغب
 مدي اهيف مكحلاف مملا نم تناك نإو ضبقلا موي اهيف مكحلاف مهبملا
 . ددعس يبأ نع انظفح كلذك يصوملا تومي

 ةرمث اهيفو اهنيعب ةلخنب لجرل ىصوأ نميف فلتخاو ليق : ةلاسم
 نم لاقو اهب هل ىصوملل ةكردملا ريغو ةكردملا ةرمتلا لاق نم لاقف ةكردم

 تناك اذإو يصوملا تومي موي كلذ امنإو يصوملل ةكردملا ةرمثلا لاق

 امأو ءاوس كلذف ىصوملا توم موي كلذ دعب تكردأ وأ ةيصولا موي ةكردم

 بهاولاو عئابلل يهف ةكردم ةرمث ناك ام هلك كلذف عيبلاو لحنلاو ةيطعلا

 لاق اذإ امأو نالفل ةلخنلا هذه لاق اذإ كلذو لاق افالتخا كلذ يف ملعن الو

 . فالتخا هيفو ةيصولا لثم كلذف نالفل هذه يتلخن

 اذه هلام ة ةرمثي ق أ هذه هلخن ة ةرمثي لجرل ىصو ] نميف ليقو : ةلاسم

 ل اقو هدعي نم هتثرولو هل ةنصو هذه ل اق نم ل اقف نينسل ا نم مك م مسي ملو
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 هل ناك لاملا اذه ةلكامب هل ىصوأ نإف هتايح وه هل نوكت امنإ لاق نم

 لكأي نأ هل ىصوأ نإ كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعن الو هتايح ةصاخ
 هل ىصوأ ناف ءيش هل سيلف تام اذإف هتايح ث كلذ هل امنإف اذه هلام ةرمث

 يف بجي كلذ يف فالتخالاف أدح كلذ يف ددحي ملو اهلكاف اذه هلام ةرمثب

 اذه هلام ة ةرمثب ىصوأ نإ امأو يصولا ةثرول كلذ ناك تام اذإ هنأ اذه

 ةثرو ىلإ عجريو هتترول ءيش الف تام اذاف هتايح هل امنإ اذهف نالف اهلكأي

 ىنكس وأ همالغ ةمدخب ىصوأ نإو ‘ افالتخا كلذ يف ملعن الو يصومل ١

 ءيش هدعي هتثرول سيلو ثلتلا نم ايح مادام الا كلذ هل نوكي الف هراد

 همالغ ةمدخبو هراد ىنكسب هل ىصوأ نإو يصو ا ةثرو ىلإ كلذ عجريو
 يف جرخي تام اذإف ادح دحي مل اذإو فالتخالا هيف ىرجي امم اذهف

 نأ لوقلا ضعب يفو . هتترول ىنكسلاو دعب ثيح ةمدخلا نأ لوقلا ضعب
 بحنو كلذ يف ءاوس ةمدخلاو ةثرولاو ىنكسلا نأل ةثرولا ىلإ عجري كلذ
 ةمدخلاو ىنكسلا يف بحنو كلذ ىلع هدعب نم هتترول نوكت نأ ةرمثلا يف

 هذه هراد ىنكسب هل ىصوأ نإو ىصوملا ةثرول نوكي نأ هجولا اذه ىلع
 ىصوأ نإ كلذكو هدعب .نم هتترولو هل ىصوملل اذهف اذه همالغ ةمدخب وأ
 هلعلو انعم هدعب نم هتترولو هل نوكي اذهف اذه همالغ ةلغب وأ هراد ةلغب هل

 ملعأ هللاو دودحم ءيش كلذ يف نكي ملام فالتخا كلذ يف يرجي

 . باوصلاب
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 يف نورشعلا بابلا
 افل ةيطعلاو ةلكأملاب ةبصولا

 ءاضقنإ لبق كله مث نينس رشع اهتلكام هل ةعطق الجر ىطعأ لجر نعو
 عجر ول وه هنأل كلذ مهل ن ن أ ىر أ لاق كلذ اوضمي ال ةثرولا د ارأف رشعلا

 لاق هتوم دعبو هتايح يف اهلكأي لاق نوكي نأ الإ كلذ هل تيأرل هتايح يف

 اهيفو ةلوهجم ةلكامل ا ةدطعو ء يش دعي ع يش ءيجت ي دنع ةلكأمل ١ هريغ

 ةلكاملا نم ائيش كردي ملام مسي مل وأ يمس لاح لك لع ةعجرل ا يدنع

 هلف هتوم دعبو هتايح يف ىمس ولو نينس رشع يمس ولو يطعملا هزرحيو
 اهتلكام هل نأ ىلع ةيطعلا نأ ينعي هنأ وجرأ هريغ نمو هتايح يف ةعجرلا
 . يطعملا وهو نينس رشع

 مل وأ نينس رشع هتوم دعب اهتلكأم هاطعأ نإق باتكلا نمو : ةلسم

 نع عجري مل نإو ثلثلا نم جرخت ةيصولا ةلزنمب يدنع تناك ءيشب مسي
 يمس نإو ةيصولا ةلزنمب زئاج نوكي نأ ينبجعأ تام ىتح ةيصولا
 هل نوكت نأ ينبجعأ كلذ يف عجري ملو هتوم دعبو هتايح يف نينس رشع

 ناك امو لاملا سأر نم ناك يطعملا ةايح يف اهنم تناك امف نينس رشع

 يطعأ امنإو هتوم دعب مسي مل نإو ةيصولا ةلزنمب ثلظتلا نم ناك هتوم دعب

 نوكي نأ 7 ةيطعلا لطيت نأ ينبجعأ يطعملا تام اذاف نينس رشع ك كلذ

 كلذ متي نأ وجرأف يطعملا توم ليق اهزرحأو ةيمستلا يف ةلكأملا تتيث

 يدنع تناك نيبنس رشع اهتلكأم هل تلعج دق لاق اذإو هزرحأ دق ىذلا

 تناك توملا دعب كلذ يمس اذإ ةقدصلا يف كلذكو ةيطعلا يف هلوق ةلزنمب

 ريصت ىتح ةيمستلا يف ةلكام جرخت ال يدنع ةلكأملاو ةيصولا ةلزنمي

 يهو اهترمث يطعأ اذإ امأو جرختو لكألل حلصتو لكؤت ةلزنمب ةرمثلا
 ينعأ رمثت نأ دعي اه:رحأو اهربأ اذاف لمحت نأ يهو ترمثأ اذاف ةلخن

 ليق دق هنإ ىعمف امههبشأ امو ةقدصلاو ةبهلاو ةرمثلا زرحأ دقف ةرمتلا
 ةقدصلا الإ كلذ ىف زارحإلا هيلع نوكي ام ىلع زارحإلاب الإ زوجت ال هنأ
 نم ىلع قدصت اذإ زارحإ كلذ يف سيل ليق دق هنإ يعمق هلل وأ هللا هجول
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 اهلبقي مل نإف هيلع قدصملا اهلبق نإ ةقدصلا تتبث دقف ةقدصلا هيلع بجت
 ىلإ وأ قدصتملا ىلإ عجرت ليق دقف هللا هجول ةقدصلا تناك دقو اهدرو

 اهذقني نكلو قدصملا ىلإ عجرت الو هل نكت مل اهلبقي مل اذإ ليقو هتثرو
 نم هتثرولو هل اهتلغو هيلع قدصملل اهنأ ليقو ةقدصلا لهأ نم هريغ يلع
 نوكتف تومي وأ اهضبقي وأ اهلبقي ىنح هلع ة هفوقوم يهو تام اذإ هدعي

 وأ بهاولا هب الهاج ناك اذإ ةلاهجلا هلخدت امم هلك كلذ نأ يدنعو ًهتثرول

 ىلع هللا هجول ةقدصلا يف الإ كلذ هل ناك ةلاهجلاب كلذ يف عجرف قدصملا
 يل نيبي الف ىنعملا اذه ىلعف لاح ىلع هيلع قدصتملل اهنإ لوقي نم لوق
 ةبهلا نأ لاق نم لاق دقو مكحلا ىنعم يف ةلاهجلاب ةعجر هل نوكي نأ
 نوكي الو لوقلاب تبثيو زارحإ ريغب تبثي امم هلك كلذ هبشأ امو لحنلاو
 لاقف رارقإلا امأو لوحنملا وأ هل بوهوملا لبق اذإ كلذ ىف ةعجر بهاولل
 ىنعمب تبثيو زارحإ هيف نوكي الو ةلاهجلا هيف لخذت ال هنأ لاق نم

 هتلكأم وأ هترمث وأ نالفل لاملا اذه نأ لاق اذإ كلذ ىف ىنبجعيو رارقإلا

 رارقإلا اذه نإ هدي يف وه ذإ رقملا نم رارقإلا هيف زوجي امم لاملا كلذو
 هيف ناك امو هل وهو هل رقملا ىلع هيف زارحإ الو ةلاهجلا هيف لخدت الو زئاج

 كلذ يف لزي مل هنأ هنم رارقإ اذه نأل ةكردم ريغ وأ ةكردم ةرمثلا نم
 اذه يلام ةرمت وأ اذه يلام لاق اذإ امأو هسفنل هيلع هيعدي الو هل لاملا
 هقحل اليحتسم نكي ملو تيث اذاف هتوبث يف فلتخي امم اذهف نالفل هتلكأمو

 وحنلا اذه يف ينبجعيو زارحإلاو ةلاهجلا يف فالتخالا ىنعم اضيأ يدنع
 هنع لقتنإ ىتح هلام ناك هنأل كلذ جرخم جرخي هنأل ةيطعلا عقوم عقي نأ

 ةرمث هيفو اذه هل زقأ اذإف مكحلا ىنعم يف رارقإلاب هل ةلازإ نكي ملو كلذب
 بهاولاو عئابلا وأ يطعملل ةكردملا ةرمثلا يف ةيطعلا ىنعم هيشأو ةكردم

 رارقإلا ناك اذا هل رقملل اههيشأ امو ةرمثلاف ر ارقإلا امأو قدصتملاو

 . ةيطعلا ىنعم هلخدي ال احيحص

 هذه يلخن ةلكأم انالف تيطعأ ا دق هتحص يف ل اق لجر نعو : ةلاسم

 روجي ال كلذ نأ هللا ديع يبأ نع لاقف هل ءيش الف تام اذإق انح مادام

 لجر نعو 0 هل كلذف اهبح اص عجر نا اف ءانتتسا اهيق ةّنطع هذه نأل
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 لاقق هل ءيش الف تام اذاف انح مادام هذه يلخن ةلكام نالقل نأ ىصوأ

 . ثظئلا نم يهو ةزئاج هذه يف ةيصولا ن ] هللا درع يبأ نع

 ةعطق تناك ن ا هنعو بسحأ ابمق ةفيذح يبأ ني ءالعلا نع : ةلاسم

 كله مد 5 تلمح ىتح هدي يف تثيلو ة هنس اهلكأف ةلكأم اهايإ هاطعأ لخن

 لوألا رمألا نال اهترمثو كلاهلا ةثرول يهو ًائيش ىطعملل ىرأ الف يطعملا
 ًاخضف تراص دقو يطعملا تومي نأ الإ ةرمثلا كارد لبق نم ىضقنإ دق
 اذإ اذهو معن لاق هريغ نمو هتيطع تحص اذإ يطعملل يهف ابطر وأ

 اهترمث هاطعأ نإ امأو كردم ىلع الا إ عقي ال لكألا نأل ةلكام اهايإ هاطعأ

 عقو دقو ةرمتلا زرحأ دقف يطعملا توم لبق ىطعملا اهتبنف ترمثأ اذإف
 اذإ زرحأ دقف ردج وأ رجس نإ كلذكو تابنلاب ةرمتلا زوجتو ةرمتلا مسإ

 . اهترمث هاطعأ دق ناك

 نم رمث أ ام هل ن أ هلام ةلكأمي رخآل ىصوأ نميف ل اقو : ةلأسم

 . هلام عيمج

 ثلت ةلكأم نالفل تلعج دق هضرم يف لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 اذإ هدح يذلا دحلا ىلإ ةلكالا تبثت له هل ةيصو اذكو اذك ىلإ يلام
 ثثلا ةلغ نم ىرتشي نأ زوجيف هل ليق يدنع اذكه لاق ثلثلا نم جرخ

 نم نوكي باودو ديبع هل ناك نإف هل تلق ىدنع اذكه لاق لصألا لاملا

 . يدنع اذكه لاق هل ىصوملل ةلكأملا ةيصو ىف كلذ لخديأ ةلغ كلذ

 هل ةأرمال هل لامي ىصوأ نمعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 ال اذهف تقصو ام ىلعف اذه تيثي له هدالوأل وه مث تومت نأ يلإ هلكأت

 ةثرولا يلع ناك ءىشب ةثرولل رقت ملو اهدي يق لاملا اذه ناك ن راف تبثي

 مكحلا يف اذه نيميلا ا ةارلا ىلعو كلاهلا مهبحاصل هنأ لاملا اذهي ةحصلا

 اذه ليق دق هريغ لاق س ةيصولا هذه ىلع لاملا اذه لكأت نأ اهعسي الو

 ةيجوزلا قيرط نم ال ةيصولاب اهل هتلكام تومت نأ ىلإ اهتايح يف تباث
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 . اهل ةيصو ال ةجوزلا نإف

 دهش ا لجر يف تركذ دو هلل ١ همحر نسحل ا يب ا ب اوج نمو :: : ةلاسم

 هتخأ نأ مث كلذ تلبقو هل هلامف تتام اذإف اهتايح يف هلكات هل لامب هتخال
 لاملا عجر تتام اذاق ة هبح يه تماد ام هلكأي لاملا كلذب اهل نبإل تدهشأ

 . رخآلاو لوألل زئاج كلذ معنق ةثرولا ىلإ

 وه مث تومي ىتح هلكاي هلام ثلثب هنبإل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 دلو نم ىقبي ال نأ دعب نم نيكاسملا وأ ءارقفلل لاق مث هدعب نم هنبإ ينبل
 ةلطاب ةيصو هذه ىرأ لاق ةيصولا هذه تبثت له ىثنأ الو ركذ دحأ هدلو

 تلطبو ثاريملاب ةثرولا اهكلم تام املف ثراول اهب ىصوأ هنأل ةترولل عجرت
 هل سيلو هريغ كلمي امب ةيصو هدلو دلول ةيصو تراص مث ثراولا ةيصو

 ىلع هل تزاج نمل ةزئاج ةيصولا نأ ليق هنأ يعمو معن هريغ لاق كلم هيف
 نم تبثت ال ةيصو دعب عقت امنإ تناك ولو يصوملا هطرش يذلا طرشلا
 . ثراولل ةنصولا

 ال د نمم هماحرأ نم لجرل هلام نم ةعطقب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 رو يصومللو نينس رشع ةعطقلا هذه ةلغ ةلكأم نالف يدلول لاقو ثري
 ظ اذه ال ا امهعم نكي مل ناق ن ادهاشلا صحفي نأ ىرأ لاق هدلو ريع

 هل ىصوملل من من اتباث رارقإ نينس رشع ةعطقلا هذه ةلغ هدلولو رارقا اذهف

 ةعطقلاب ىصوأ هنأ نادهاشلا لاق ناف لاملا ثلث نم ةعطقلا ةعطقلاب

 نينس رشع ةعطقلا هذه ةلغ نإف نينس رشع اهتلغب هثراول يصوأو نالفل
 لاق ثلثلا نم اهب هل ىصوملل ةعطقلا نوكت مث هتثرو نيب ًاتاريم نوكي
 نم اهب هل ىصوملل نوكت ةعطقلا نأ اذه لثم يف ليق دق هنأ يعمو هريغ
 ةلغلا هذهلو ةعطقلا هذهل ةيصولا تعقو ذم اهب هل ىصوأ نمل ةلغلاو ثملا
 . ثظلا نم كلذ لك

 نيب ال نينس رشع ليق ةثرول ١ نم دح و تام ن ١ تي أر ] تلق : ةلأسم
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 الو تلق هتثرول نوكت لاق ةلغلا نم هتصح نوكت نمل هريغل وأ هل ىصوملا
 يهو مهيلإ عجرت ال لاق هل ىصوملا ىلإ عجرت الو كلاهلا ةثرو ىلإ عجرت
 ىضمت ىتح هتصح هتثرولف : مهنم تام نم لكو ريخألا تيملا اذه ةترول

 نمل هل أر ارقإ ةلغلا هذه تتيث دقو هدلو تام ن نإ ا كلذكو تلق نهينس رشع

 مأ لوألا كلاهلا ةثرو ىلإ عجرت مأ هتثرول هتوم دعب ةعطقلا هذه ةل غ نوكت

 ةثرول نينس رشع ةعطقلا هذه ةلغ نوكت لاق ةعطقلاب هل ىصوملا ىلإ عجرت
 ثلا ام اهب هل ىصوملل ىهف نينس رشعلا تضقنإ اذإف هل رقملا نبإلا
 ىتح اهتلغ ةلكام يدلولو لاق كلذ همحرل ةعطقلاب ىصوأ نإ تيأرأ تلق
 ءاضقنإ عضوم هتوم عضومو ىلوألا ةلاسملا يف هلوق لثم وه لاق تومي

 هنا !إ يعم لاق ائيش هضرم يف الجر ىطعأ ا لجر نع لئسو : ةلاسم

 7 ةلزنمب تناك ثملا نم تجرخ اذإ لوقو تبثت ال ةيطعلا نأ ليق
 ةنس اذكو اذك ىلإ ىلام ث ةلكأم نالفل تلعج لاق نإف هل تلق ىدنع
 لاق ثملا نم جرخ اذإ هدح يذلا دحلا ىلإ ةلكاملا تبثت له هل ةيصو
 هل هلعج يذلا لاملا هذه ةلغ نم يرتشي نأ هل زوجيف هل تلق يدنع اذكه
 لعج ام هل تيث اذ ا لاق كلذ ريغ و أ الصأ ا الام هدح يذل ا دحلا ىلإ ا ةلكأم

 . ل ارأ ا ام هيق لعفن ن ن ] يدنع ر زاج هل
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 يك ن ورشعلاو يداحلا بابلا
 هيفامو تببلاب [

 هذه تبثت له عاتم نم هيف امو فورعم وهو هتيبب ىصوأ لجر نع لئس
 تتبث دقف ثلثلا كلذ نم تجرخ اذإ هنإ ىعم لاق اهنم تبثي امو ةيصول

 كلذ تبثي له دس امو اذه هتيبب هل ىصوأ نإف تلق ةيصولا هل تبثت
 ناويحلاو لوصألا نم دس امو تيبلا هل تبثي لوقي اضعب نأ يعم م لاق
 تييل ا هل تبثي اضعب ن ن ] يعمو لاق دس ام عيمج نم كلذ ريغو ين ذ اوأل و

 تناك اذا تيبلا ةيصو يف ةلخاد تيبلا ب اوبأ نأ لاقو هدس ام فعضيو

 . هنم يهو ةبكرم

 هباب دعم امو تييل ١ اذهب هل تيصوأ دق لاق ن نإ ١ كلذكو تلق : ةلاسم

 3 ىجراخلا بابلا دس ام نا ؛ يعم لاق هيق لوقلا نوكي ام ةريثك باوبأ

 . هنم ىهو ةبكرم تناك اذإ ةيصولا ىف ةلخاد تييل ١ ب اويأ

 يف تيبب رخآل لجر ىصوأ اذإ لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 اتيب يطعي الو رادلا باب نم جرخي نأ ىلإ قيرطو تيبلا كلذ هلف هراد
 د هيف عقت ال احوبذم

 رادب هل ىصوأو الجر ىطعأ لجر نع لئاس هلأسو رثألا نم : ةلاسم
 ناك امق لاق رادلا نم يه لاقق لخن رادلا يف ناكف اهياوبيأ تدمس امو

 لخدي امم هنأل باودلاو قيقرل ا يق مالكلا امنإو مهاردلاو لاق مه ارد نم

 ب اودل و قيقرل ا نم ءىش ىلع ن ن ,اده اشلا دهش نإ ريشي ل اق مث جرخيو

 هنإف كلذب دهشي مل نإو رادلا نم ناك اهب دهشأ ةعاس رادلا ىف ناك هنأب

 . جرخيو لخدي دق

 دق لجرلا لاق اذإو هللا همحر ۔ رثؤملا يبأ نع دجوي امم : ةلأسم
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 نم ىصوأ ام تقو يف هتيب يف ءيش لكف يتيب يف امب نالفل تيصوأ
 ناك امو ةتباث هيف ةيصولاف قرو وأ يلح وأ نيع وأ ن ناويح وأ ضورع

 يف ناك امو ةيصولا نم وهف لخاد نم تيبلا رادج فوقس يق الخاد

 ناك ام هوكلا كلذكو معن هريغ لاق ةيصولا نم سيلف جراخ نم هفوقس

 ىلإ ًاموتخم ناك امو تيبلا يف وهف اهيف ناك امف ًالخاد ًاموتخم اهيف
 جراخ ىلإ تيبلا نم ًاذفان ناك امو تيبلا يف سيلف اهيف ناك امف جراخ
 نكي مل وكلا كلذ يف هدي لخدم لخد ول هنأل تيبلا يف نوكي ال نأ بحنق

 دعي تيبلا يق لخدأ ءيش لك هنمو هنالف تيب لخدي ال فلح دق نإ ثتحي

 امم جرخأ ءيش لكو تيبلا يف وهو يصوملا تام ولو هيف ةيصو الف كلذ
 يصوملا تام ولو ةيصولا يف لخاد وهف ىصوأ ام تقو يف تيبلا يف ناك
 هتيصو يف يصوملا لاق نإو هكلم يف وهو تام اذإ تيبلا نم جراخ وهو
 لاق ةلملاب ةيصولاف تويبلا يف امب وأ تيبلا يف امب نالفل تيصوأ القو
 تتبث هل كلذ نوكي ةنيبلا ةداهشب تويبلا وأ تيبلا فرعي نأ الإ هريغ
 نم تيبلا رادج هب طاحأ ءيش لكف هتيب يف امب ىصوأ اذإو هنمو ةيصولا
 لثم ةتباتلا ءايشألا نم ناك ام الإ ةيصولا ىف لخاد وهق رجحلاو زونجلا

 امو اهيلع ىنبملا داتوألاو هيلع ىمغملا بشخلاو بصنلاو رجشلاو ردجلا
 نوعدلاو امغ هيلع نوكي يذلا بصنلاو شرعلاو ةدوتوملا داتوألا نم ناك
 نسح هريغ لاق . ةيصولا يف لخاد كلذ لكف حورطملا بشخلاو دامسلاو
 هنمو ةىصو وهف عيبلاو رارقإلا دنع تيرلل ًأعبت نكي مل ام هنأ انعمو لاق ام

 فينكلاو يوطلا يف ناك ةيصولا يف وه سيلف رادلا ناتسب يف ناك امو
 ملو هريغ تيب هلو هتيب يف امب هل ىصوأ ولو تيبلا رادج هيلع ىول امم

 ردق ىلع هتويب نم تيب يف ام لك نم ءزج هلق ةنيبلا نيبت ملو امهيأ فرعي

 يف امي ىصوأ نإو ء اوس هلكف امهنم دحاو يف انكاس ن ناك نإو هتويب دع

 نكي مل نإف هل تيب ال وأ كلذ ريغ تويب هلو هريغ تيب يف نكاس وهو هتيب

 امناف تيي ناك ناف هنكسي يذلا تيبلا يف ام ىلع ةبصرولا تعقوو تيي هل

 دق لاق اذإو هريغل ناك اذإ هنكسي يذلا تيبلا يف ام ىلع ةيصولا عقت
 نود هنكس ىلع ةيصولا عقت امنإف هنكسأ يذلا هتيب يف امب هل تيسموأ
 تعقو هيف انأ يذلا يتيب يف ام لاق اذإو هكلمي ال وأ هكلمي ن ناك هريغ
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 الا لزنملا رئاس نود ةصاخ ةعاسلا كلت هيف وه يذلا تيبلا ىلع ةيصولا

 ام ىلع ةيصولا تعقو شيرع وأ ةرجح لثم فقس ريغ يف نوكي نأ
 نإف هيق انأ يذلا يلزنم يف امب هل تيصوأ دق لاق اذإو هلك نكسلا

 يف ناك ولو يتيب هلوق لثم وه سيلو هلك نكسلا يف ام ىلع عقت ةيصولا
 معن هريغ لاق يلزنم هلوق لثم وهف يراد لاق اذآ كلذكو صاخ هنم تيب

 هلوق كلذك هلزنم عقوم عقي هناف ينكس يف امي تيصوأ دق لاق نإ كلذكو

 يف وهو اذه هتيبب هل ىصوأ نإو هريغ لاق يرادو يلزنم هلزنمب ينكسم
 . هنع لقعي امي هيلإ ريشي وأ ةيمست بجوي اذه هلوق نكي مل هل تيي

 دس امو تيبلاب ةيراجل تصوأ ةأرما نع بوبحم نبا تلأس : ةلأسم

 امو يتيبب تصوأ اهنإف تلق دس امو يتيب لوقت نأ الإ اهل ءيش ال لاق

 . ةصح تيب لك نم ةصحلا تويبلا نم اهل لاق تويب ةتالث اهل دجوف دس

 يف امهيلع ۔هللا ةمحر - ن اورم يب و يلع يب ] ب اوج نمو : ةلأسم

 رظن اهيق ىلف ق اقدلا امأف تييل ا ق اق دي ةيصوب اهل تخأل تصوأ ة أرم ا

 . هللا ءاش نإ لضفأ هل ىصوملا نيبو ةترولا نيب حلصلا ىرأو

 م اعطلا نم تييل ا اذه يف امي لجرل يصوي لجر نعو : ةلأسم

 ةيصو هذه معن لاق ةيصولا زوجت له وه مك فرعي هنأ الإ هل ماعطلاو
 . ةزئاج

 قحب اهل تيبب لجرل تصوأ ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلئسم
 كلذ ىلع ردق نإ هذخأي نأ هل زوجي له لدعي ملو هتنيب تلطب مث مايقو
 كلذ هعسيو لزنملا اذه ذخأ كلذ ىلع ردق نإف تفصو ام ىلعف هعسي لهو
 مهلزنم اوذخأيو لزتملا ةميق اودري نأ اودارأ نإ ةثرولا ىلع جتحي هنأ الإ
 نإو هيلع مهدهاجي نأ هل سيلف لزنملا نع ةثرولا هعنم نإو كلذ مهل ناك
 اوملع دق نوكي نأ الإ كلذ هل ناك لاتق الب لزنملا اذه ذخأي نأ ردق
 هل تصوأ لجر نعو ۔ هنعو ۔ هيلع مهدهاجي نأ هلق لزنملا اذهب هل اهتداهش
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 نإ ثراولا لاقف كلذ ريغ حطس ةفرفللو ةفرغ حطس هقوف تيبب هل ةدج
 نملف هؤامسو هضرأ هلو هتيب رهظ هل نأ تيبلا بحاص لاقو هل تيبلا رهظ
 هفرعت دودحم هب ىصوملا تيبلا اذه ناك نإف تفصو ام ىلعف كلذ نوكي

 ن او قحتس ا امو الع امو لفس ام هب هل ىصوأ نمل تييل ا كلذ عيمجف ةنييل ١

 هذه تيثت الو لوهجم ءيش اذ ذهقف هبلع فقوت الو دودحمب سيل اذه ن اك

 . تيبلا نم ثراولاو هل ىصوملا هيلع قفتا ام الإ ةيصولا

 وه اهلزنم يف ام لك لوقت ةأرما نع تلاس ديعس يبأ نعو : ةلأسم
 نوكي له تلق ةوسك اهيلعو يلح اهيفو لزنملا يف ةدعاق يهو اهجوزل
 مأ هيف ام هل ترقأ يذلا لزنملا يف يذلا اهلام يف لخاد يذلا يطلا
 اذهف هلك كلذ لخاد اهيلع يتلا اهتوسكو اهندبو اهيدي يف يذلا يلحلا
 . اهلزنم يف كلذ نأل رارقإ اذهو اهجوزل وه يدنع
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 يفق نورشعلاو يناتلا بابلا
 ةبنآلاو عانملاو شامقلاب ةيصولا

 تنرب وأ هش امقب هل ىصوأ وأ لجرل رق أ لجر نع هتلاسو نسحل ا يب ] نع

 ناويحل و لوصأل ا ىوس ام هيشي ام ء يش لك هل تبثي ل اق هع اتمي و ]

 نا او فيسلا اهيق لخديو اضيأ أ ن اويحل ا اهيف لخدي هتتر هلوق يف

 مل هتيب شامق وأ هتيب ةثر وأ هتيب 4 اتم لاق ناك ناف فحصم و بتكل و

 ناويحلا الو ةمعطألا الو سرتلاو فيسلاو بتكلاو فحصملا كلذ ىف لخدي
 ىوس ام ءيش لك لخديف هشامقو هعاتم هلوق امأو كلذ رئاس هيف لخديو

 ةيدملا ةينآلا ىف لخدت مل ةينآب لجرل ىصوأ اذإو ناويحلاو لوصألا

 . تيبلا ةينآ هيف لخدت امنإو بلخملاو

 عاتم نم هيف امو فورعم وهو هتيبب ىصوأ لجر نع لئسو : ةلأسم
 ثقلا نم كلذ جرخ اذإ هنأ ىعم لاق اهيف تبثي امو ةيصولا هذه تبثت له
 لوقلا ضعب يف نأ يعم لاق عاتملا امف هل تلق ةيصولا هل تبثت نمل تبث
 ناويحلا الإ لوقلا ضعب يفو لوصألا ىتح ءايشألا عيمج ىلع يتاي هنأ
 دليلا يف عاتملا ىنعم يف ةغللا هيلع جرخي ام ىلع لوقلا ضعبو لوصألاو

 لخنو هلام نم يصوملل ناك ام عيمج هل ىصوملل تلق ةيصولا هيف يذلا

 هل رقملاو هل ىصوملل لوقلا اذه ىلع وهف هل ناك ام عيمجو ديبعو ضرأو
 . هنع دجوي ام ىلع ةيواعم يبأ لوق وهو

 عيمجي لجرل ىصوأ لجر نع ۔ هللا همحر - ةبواعم ابأ تلأس : ةلأسم

 نم لاقق كلذ ىف فلتخا ةيواعم وبأ لاقق ىوزن دمسب عاتم نم هل ناك ام

 توباتلاو ةعصقلاو ةتفجلاو تشطلا لتم ةينآلا نم ناك ام عاتملا نأ لاق

 دمسب هل عاتم لك نأ مهتويب يق سانلا اهب ىنأتي يتلا ةينآلا نم ناك امو
 هل ىصومللق عاتم اهلك ايندلا نأ لاق نم لاقو هب هل ىصوملل وهف ىوزن
 رمتو بحو جاجدو مقحو ديبعو ضرأو لخنو لام نم لجرلل ناك ام عمج
 ىصوملل لوقلا اذه ىلع هل وهف هل ناك ام عيمجو فويسو بايثو مهاردو
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 يف ام وأ ع اتم نم ينيب يف ام ىصوأ ن ا كل ذكو هل تلق يلوق وهو هل

 . معن لاق عاتم نم يراد

 تييل ا ع اتم هتأرم ا ىطعأ لجر نع لئسو هلل ا ديع يبأ نع : ةلأسم

 . تيبلا ةينآ عاتملا امنإو عاتملا نم سيل كلذ هابشأو نطقلاو رمتلاو ربلاو رقبلاو لمجلاو رامحلا لاقف
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 يك نورشعلاو تلاتلا بابلا
 ١ كيلامملاب ةيصولا

 همدخي نالفل اذه يمالغ نأ يصولملا ىصوأ اذإو رقعج نبا عماج نمو

 ج نإو هكسمأ ءاش نإو هعاب ء اش نإ هتثرولو أدبأ هل وه لرق دقق ةنس

 وزتت ملام اذه همالقغب ةنالفل ىصوأ نإو ةنس هتمدخ هل امنإف ةمدخب هل

 ."7 ايإ اهكلم دق هنأل جوزتت مل وأ تجوزت اهتثرولو اهل وه ليقف
 ةيصولا نأ ليق دقو لاق هريغ نمو . ةلاسملا هذه يف رظنلا بحأو لطاب
 . اهمدهي ال لاق نم لاقو ءانثتسالا اهمدهي

 همحر ۔ بويحم نب دمحم هللا ديع ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم

 دعب يجوز جوزت نإ تلاقف ديبع اهلو اهتافو دنع تصوأ ةأرما نعو ۔ هللا
 نأ لبق اهتوم دعب نم اهجوز جوزتق رارحأ ءالؤه يديبعف ةأرما يتوم
 رظنيف اهتوم دعب ثنحلا زوجي ال لاق اومستقا ام دعب وأ ديبعلا اومستقي

 بحأ لوألا يأرلاو نافلاخي امهنإف اهنم ىلعأ يتلا يفو ةلاسملا هذه يف
 . ريبدتلا لثم نوكيو نوقتعي مهنأ ليق دقو هريغ لاق يلإ

 هل ثدح دقو تام مث نالفل ىقيقر لاقو تيملا ىصوأ نإو : ةلأسم

 اوناك نيذلا قيقرلا الإ هل ىصوملل سيل لاق نم لاقف ةيصولا دعب قيقر
 ناك ام نوكيق نالفل يقيقرف توم أ موي لوقي نأ الإ ىصوأ موي هكلم يف

 ىصوملل نوكي هنأ ةيصولا يف ليق دقو ديعس وبأ خيشل ا لاق تومي موي هل
 . لاملا لثم ديبعلاو ةيصولا موي هديبع لاق نم لاقو تومي موي هديبع هل

 ىلع وهف نالقل اهنطب يف امو نالقل لماحلا يتيراج لاق اذإو : ةلسم

 . ةزئاج ةيصولاو لاق ام

 دنع هل بوثب وأ نوهرم هل مالغب لجرل لجر ىصو اذ ا : ةلأآمسم

 كلذ نأل هلام يف يصومل ا ىلع هؤادقق هارتشا ناك رب لدعب وأ لاسقلا
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 وهف هؤادف جرخي نأ دعب ثقلا نم جرخي ناك نإف رظني مث هيلع نيد
 ءادقلا ددعس وي أ لاق ثمقلا نم جرخي ام هنم هلف جرخي مل ن او هل ىصوملل

 . لاملا سأر نم

 نم الإ نيملسملا ىلع ضرعي ىتح هب ذخؤي ال ابوتكم تدجو : ةلاسم
 ديبع هل دجوي ملف هديبع نم دبعب لجرل لجر ىصوأ اذإو ليق هلدع رصبأ
 ءامإلا نأل ةلطاب ةيصولا نأ امهدحأ نالوق هيفف ثانإ ءامإ هل دجوو ناركذ

 هئامإ نمث يف طسو دبع هل نوكي لاق نم لاقو ديبعلا مسإ نهيلع لخدي ال
 ولو ةغللا يف فورعم اذهو دبعو ةدبع لوقت كنأل ديبعلا نم ءامإلا نأل

 رايخ ديبعو ريثك ء امإ هل تدجو ولو ىثنألاو مهنم ركذلا قتعل هديبع قتعأ

 نم ديع هنأل اعيمج نيهجولا يف هنيعي ديعلا كلذ هل ناك طسبو وأ نود وأ

 الا هل دجوي ملق هددبع نم ديعي ىصوأ ول كلذكو ثلثلا نم جرخ اذإ هدردبع

 ارايخ وأ ًاطسوأ ديعلا كلذ ناك ام فيك هديبع نم هنأل ديعلا كلذ هلف ديع

 نم طسو ديبع هلف اهلاحب ةلأسملاو هديبع يف دبعب هل ىصوأ ولو نود وأ

 دييعلا مسا نهيلع لمتشي ء امإلا نأ لوقن يذلاف هديبع نمث يف دييعلا

 ديبع ناركذ هل دجوي مل نإف ن ناركذلا ديبعلا نمث يف دبعلا كلذ نوكي

 ديبع هل دجوف هئاما إ يف وأ هئامإ نم دبعب هل ىصوأ ولو ةيصولا تلطب

 يف نوكي الو هئامإ نمث يف ديبعلا نم طسو دبع هل ناك ء ءامإو ناركذ
 ديبعو ءامإ هل دجوف هديبع نم ةمأب هل ىصوأ نإو ءيش ناركذلا هديبع
 هل نوكي ديبعلا مسا نهيلع لخدي ءامإلا نأ لوقي نم لوق ىلعف ناركذ
 ةمأ هل نكت مل نإف ةمأ هلوقك وه سيلو هديبع نم ةمأ اهنأل هئامإ نم طسو

 هديبع نمث يف ءامإلا نم ةطسو ةمأ هل ناك ءامإلا نم ةطسو هئامإ يف

 مل ولو هئامإ طسوا هل ناك هئامإ نم ةمأ لاق ولو ءىشب ءامإلا يف لخدي الو

 . نود وأ ًأرابخ وأ تناك ةطسبو ةمأ هل تاك ة ةدحاو ةمأ الإ هل نكت

 نإو ه٥هدديع نم طسبو ديع هلف هكيلامم نم ديعي هل ىصوأ نإو : ةلآسسم

 ناكو اطسو ادبع هل ىرتشإ ءامإ الإ هل دجوي مل وأ طسبو دبع هل دجوي مل

 نكي ملو هئامإ نم ةمأب هل ىصوأ نإو ديبعل او ء امال ا ىق هكيلامم ىف هنمث
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 دعب ةلغ تلغوأ ادلو تدلو نإف هل ىصوملل ىهف ثلثلا نم جرخت ةمأ الإ هل
 هيلإ عفدت ملام اهتلغ الو اهدلو يف هل ىصوملل قح الف يصوملا توم
 نهتلغ يف هل ىصوملل قح الف ةريثك ءامإ كلاهلل ناك نإ كلذكو
 . ندلو ام الو

 ديعل أ كلذ دي ىصو ] مث فورعم دبعب لجرل ىصو أ لجر نعو :: ةلأسم

 امهنيب ديعلا ن ] ىري نم سانلا نم افالتخا كلذ يف ناف رخآ لجرل

 هنم ائيش لوألل ىرب الو امهنم رخآلل ديعل ا ن ] ىرب نم مهنمو ن افصن

 نع كلذ عفري دقو ةيصرول ا نع هنم اعوجر اذه ىرن انأل انيل ا بح ] وهو

 ىصو أ مث ديعي لجرل ىصو ] لجر نعو - ۔ هللا همحر ۔ ب اطخل نب رمع

 ليقو هعير هقفصني هل ىصومللو ديعل | ع اير ] ةتالث ديعل اي هل ىصوملل

 . مهس فصنلا بح اصلو ن امهس لكل ا بح اصل

 نإف هيراوج نم ةيراجب هتخأل ىصوأ نإو ينراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 لك نم اهلف ًاعست نك نإو رشع ةيراج لك نم اهلف ارشع يراوجلا تناك
 ةيراج اهل ناك ةمهبم ةيراجب اهل ىصوأ ناك نإو اذه ىلع ًاعست ةيراج
 تناك اذا ةيراجلا ةميق يف اوفلتخا نإو هلام نم ثلثلا نم ىرتشت اطسو

 اذإ ليق دقو هريغ لاق . ةجلع ثو ةيسادس ثلثو ةيسامخ ثلث هلف ةمهبم

 هتيراجب هل ىصوأ نإو هيراوج طسوأ هل ناك هيراوج نم ةيراجب هل ىصوأ

 لاق نم لاقو نهطسوأ لاق نم لاقو اهنم هتصح ةيراج لك نم هل ناك
 ةطسو ةيراج هل ناك ةيراجب هل ىصوأ اذإو نهرايخ لاق نم لاقو نهنودأ
 راوج هدنعو هتيراج وأ هديعب هل ىصرأ نإ تلقو هلام ثلث نم هل ىرتشت
 الإ هل تبثي ال هنأ ضعب ىلع جرخي هنأ يعمف هل ىصوملل نوكي ام ديعأو

 مهلقأ هل تيثي لوقلا ضعي يفو ةبراج وأ ديع يف دوهشلا كلذ دحي نأ

 هجو ىلع لوقلا ضعب يفو مهنم طسولا هل نوكي لوقلا ضعب يفو ةميق
 . فاضملا
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 نمل لاق يلحو ب ب اث ة هبر اجل ا ىلعو هتىر اجي ىصو ] لجر نعو : ةلأسم

 نح اهيلع ن ن اك اذ ا هنا إ يعمف 7 اجلل قو أ هتثرول ق أ هل ىصوملل نوكت

 . ل ام هنأل صو ا ةترول كلذف كلذ حصو يصومل ا درسلل ةيصول ا

 هل ديع يف ىصوأ لجر نع تلأس يراوحلا يبأ باوج نمو : : ةلأسم

 ينم ةيصو نالفل اضيأ وهو هل ينم ةدصو نالفل هتمدخ اذه يدبع لاقف

 هسفن دبعلاب هل ىصوأ نمل وأ هتمدخب هل ىصوأ دبعلا اذه نوكي نمل هل
 ىصوملا اذه تام اذإف هتمدخب هل ىصوأ نمل ةمدخلا نإف تفصو ام ىلعف
 ةنؤم ةمدخلا بحاص ىلعو هسفنب هل ىصوأ ىذلل دبعلا ناك ةمدخلاب هل
 " .. ةلخنلا كلذكو دبعلا

 ينجف رخآل هتبقربو لجرل هتمدخب ىصوأ نإ عضوم يفو : ةلاسم
 هبقرلا بحاص ىلع ناك هنم أربي نأ ةمدخلا بحاص ء اش نإف ةيانج

 اهنأ لوقو دبعلا ةيانج هيلعف اهلاحب ةمدخلا هل نوكت نأ ءاش ن نإو ةيانجلا

 نم ةمدخلا بحاص هادق نإف اعيمج امهيلع جتحيو اهيف عابي هتبقر يف

 عنتما ن نإو تومي نأ ىلإ ةبقرلا يف هل ءيش الو ةمدخلا هل تناك هسفن ىأر

 نم هقح ءافو هيلإ راص نإف هتلغ يف كلذ ناك ةبقرلا بحاص هادفو

 عيب ًاعيمج هايدفي مل نإو اهب هل ىصوأ نم ىلإ ةمدخلا تعجر هتمدخ

 . هتيانج يف
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 ياك ن ورشعل او عبارلا بابلا
 ةلفغلاو ةمدخلاب ةبحولا

 هنأف هريغ لام هل سيلو ةنس هدبع ةمدخب لجرل ىصوأ لجر نع لئسو
 نإو ةنس هل ىصوملا لمكتسي ىتح اموي هل ىصوملاو نيموي ةثرولا مدخي
 ةنس اهثلت نكسي هنإف اهريغ لام هل سيلو ةنس هراد نكسب هل ىصوأ
 . هتمدخ الإ هنم مسقني ال دبعلاو ضعبتتو مسقنت رادلا . دبعلاك تسيلو

 نكسلا يف مسقنت ال نوكت نأ الإ لاق ام ىنعم هبشي يعم ديعس وبأ لاق
 مايألاب وأ ةرهاشملاب اهونكسي نأ يدنع هبشيف اهثظ يف نكسب عفتني الو
 ةصلاخ هل ةنس اهانكس ىفوتسي ىتح ثقلا هل ىصومللو ناثلا ةترولل
 نمو . ةصلاخ ةنس يقوتسي ىتح همدختسي نأ هل دبعلا يف يدنع كلذكو
 هتلغ ث هل ناك هريغ لام هل سيلو ةنس هدبع ةلغب هل ىصوأ ولو باتكلا
 اذإو ءاوس انهاه دبعلا ةلغ ىهف هراد ةلغب هل ىصوأ ول كلذكو ةنسلا كلت
 ةراجإلا نأ لبق نم رجؤي نأ هل سيلف هراد ىنكس وأ هدبع ةلغب ىصوأ

 نأ هل سيلو ىنكسلاب هل ىصوأ امنإو هب هل ىصوأ نمل اقح اهيف دجوي
 كلذ ريغ ىف هلهأ هل ىصوملا نوكي نأ الإ رصملا كلذ نم دبعلا كلذ جرخي
 لاق ثقلا نم دبعلا ناك اذإ كلانه همدخيف هلهأ ىلإ هجرخيف رصملا
 انعم هراد ىنكسبو هدبع ةمدخب هل هتيصو ىف جرخي هنأ ىعم ديعس وبأ

 وأ رادلا ىنكس رجؤي وأ هريغ همدخي وأ دبعلا رجؤي نأ يف فالتخالا
 نإو كلذ هل سيل نأ لاق ام ىنعم ىلع يدنع لاق نم لاق هريغ اهنكسي

 مدختسي نآ الإ كلذ هل نكي مل هراد نكسي وأ هدبع مدختسي نأ ىصوأ
 قرف نكسي نأ نيبو هراد ىنكس هلوق نيبو رادلا نيبو رادلا نكستو دبعلا
 ىصوأ اذإ رادلاو دبعلا رجؤي هنأ لاق نم لاقو كلذ يف رظنيو ملعأ هللاو
 نكسلا ةرجأو ةمدخلا ةرجأ ىنعم تبث اذأ هدبع ةمدخو هراد ىنكس هل

 . هنمو ءاش فيك هقرص هل ناك اذإق هل ةمدخلاو نكسلا نأل

 ديعل ا ةبقرب رخآلو لجرل همالغ ةم دحي لجر ىصوأ اذ او : ةلأسم

 ةبقرلا بحاصل دبعلا ةبقر ةزئاج ةيصولاف ثلثلا نم جرخي دبعلاو
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 امي رخآلو ةمأي لجرل ىصوأ ول هنأ ىرت الأ ةمدخلا بحاصل اهلك ةمدخلاو

 ءيش ال ىصوأ امك ثلثلا نم كلذ ناك ثلثلا نم جرخت يهو اهنطب يف

 اهيف امو نالفل ةرصوقلا هذه لاق ول هنأ ىرت الأ دلولا نم ةمألا بحاصل

 لاق . ثلثلا نم جرخي ناك اذإ لاق امك كلذ نإف انالف هوطعاف رمتلا نم
 ةيصولا تبث اذإ لصفلا اذه ىف لاق ام وحت ىلع ىدنع جرخي ديعس وبأ

 هنأ الإ ةيصولا تبثت ظفل امهل ىصوأ امب امهل ىصوملا نم دحاو لكل
 ةيصولا يتأت نأ رمت اهيفو ةرصوقلا هذهب نالفل ىصوأ اذإ ينبجعي
 ىصوأف عجر اذإف ةيصولا ىلع تكس ول نأ رمتلاو ةرصوقلا ىلع انهاه
 رمتلا يف ةيصولا يف عوجر هنأ يدنع جرخيف هريغل اهيف يذلا رمتلاب
 نافصن امهنيب رمتلا نوكي هنأ يدنع جرخيو لاق ام بسح ىلع نوكيو
 ديزل ةرصوقلا فرظ لوقي نأ الإ لوألل ةرصوقلا نوكتو ليق ام ضعب ىلع
 نيبي الو لاق ام ىنعم ىلع يدنع جرخيف ةيصو ورمعل اهيف يذلا رمتلاو
 ةرصوقلا هذه يف يذل | رمتلاب ىصوأف ادب نإ كلذكو فالتخا كلذ يق يل

 ديزل اصلاخ رمتلا نوكم نأ اذه ىلع ينبجعأ ورمعل ةرصوقلايو ديزل

 امو اهب هتيصوو ةمألا ىف اذه ىل نيبي الو فرظلا ورمعلو هب هل ىصوملا

 ةرصوقلا هذه وأ رمتلا اذه ةرصوق لاق اذإ لوألا لثم كلذو اهنطب ىف

 ىنعم يدنع هبشأ رمتلا ركذي ملو ةرصوقلا هذه لاق امنإ ناك نإو ةرمتلا
 . اهنطب ىف امو ةمألا

 مدخي هنإف رخآل هدبع ةلغيو هدبع ةمدخب لجرل ىصوأ اذإو : ةلآسم

 بحاص ىلع هماعطو ارهش ةلغلا بحاص ىلع لقيو ارهش ةمدخلا بحاص

 لغي يذلا رهشلا يف ةلغلا بحاص يلعو همدخي يذلا رهشلا يف ةمدخلا

 لاقي ليق هناف ةبانج انج ناف نافصن امهيلع هتوسكو هماعطإو هيق هيلع

 ةيصولا تلطبو ةثرولا هادف ايبأ نإو هلاح ىلع ناك هايدف نإق هايدقأ امهل

 هلاحب ناك هادف نإف ةيصولا بحاصل انعم رايخلا هريغ لاق نيذه ةيصو
 الف هوملس نإف ةيانجلا يف هميلستو هئادف نيب ةثرولا ريخ هدفي مل نإو
 يقب ام عجر ةيانجلا تذفن نإف هيلع كلذ يف اوعجر هودف نإو مهيلع ءيش
 اذه نأ يعم ديعس وبأ خيشلا لاق اهلاحب يهف الاو يصولملا ىلإ ةلغلا نم
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 ضقن يل نيبي الو . ملعأ هللاو يل نيبي ام يناعم يف هبشأ رخآلا لوقلا
 لوقلا نم ىضم ام ىلع هئادف ىق ةثرولل رايخلا نوكي هنأ الإ ةيصولا

 هل مكحي نأ نيبو هلالغتسا نيب ةيانجلا بحاص ريخ اوبأ نإف هميلستو
 ىضري الأ يدنع رجؤي مل هتبقر يف ةيانجلا تتبث اذأو هتبقر يف هتيانجب
 هتقو يف هتبقر يف اهب موكحملا وهو هيلع ينجملا نم

 شاع ام هتايح يف اهبكري ناسنإل هتبادب لجر ىصروأ اذإو : ةلاسم

 . زئاج كلذ ناك هللا ليبس يف وأ

 لجر رقأ نإ تيأرأ تلق رثؤملا يبأ نع اباصولا باتك نمو : ةلئسم
 رقأ نإ تيأرأ تلق ءيشب ثب اذه سيل لاق تومي ىتح هتمدخ لجرل هيلع نأ

 هلك اذه لاق أرهش هتمدخ هل هيلع نأ رق ةأ وأ ارهش هتقفن هل هيلع نأ

 لجرلا نوكي نأ نكمي سيلأ تلق ةمدخلاو ةقفنلا هذه يمسي ىتح فيعض

 نوكيو ة ةفورعم نينسل هتقفنب هل يصوي وأ تومي ىتح هتقفنب لجرل يصوي
 مث هتقفنب هل ىصوملا ملظيو هلك لاملا كلهتسيف لاملا ثريف ثراو نبا هل
 اذه نكمي دق لاق اذه نكمي دق سيلأ هيلع انيد اهب يصويف ةبوتلا ديري

 بيلف ةبوتلا دارأ نإف هيلع ًانيد نكي ملو هييأ لام يف ناك امنإ اذه نكلو

 هتوم دعب هيلع كلذ تبثي ذئنيحف لاملا رمأ ناك فيكو هيبأ ةيصو ناك ةرك

 نمو . هتايح يف هيلإ كلذ ىدأ هتايح يف بات ناك نإو نايدلا صلخيو
 ملو هتنؤمو هتقفنو هتوسك اهيلع اهجوزل ةأرما ترقأ نإ تيأرأ تلق باتكلا
 لاق اهتافو دعب وأ اهتايح يق رارقإلا اذه اهيلع تبثي له اهلام يف لقت

 رارقإ اذه نوكي الو اهتوم دعب الو اهتايح يف اهيلع:تبثي ال لطاب اذه
 الا كلذ نوكي الو ةنؤم الو ةوسك الو ةقفن نيد دحأ ىلع دحأل نوكي ال هنأل

 ثراولا لثم تاققنلا اهيف مزلت يتلا هوجولا ىلع ةقفنلا همزلت نم ىلع
 . هنمو دبعلاو ةجوزلاو

 هتنؤمو هتوسكو هتققني اهجوزل اهل ام يف ت رقأ ة ارم ١ نعو : ةلأسم

 اذه معن لاق رارقإلا اذه تبثي له هتترول ءيش الف تام اذإف تومي ىتح
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 . ترقأ امك هل تباث رارقإ

 لجر ىف ل اق هللا ديع ىب أ نع هن أ بسح أ اميق دجوي امو : ةلاسم

 موقتو هتبقر موقت لاق هسفنب رخآل ىصوأو هدبع ةمدخب لجرل ىصوأ

 نإو ةبقرلا بحاص ذخأ هتميق يفوتسي ىتح اذه همدختسا نإو ثقلا

 ةميقلا نم هل ناك ام ذخأ ا ةيقرلا بحاص ذخأب نأ ليق ديعلا بحاص تام

 ناك ن نإ كلذكو ثلثل | نم اياصولا عيمج كلذك ثلل | وهو ف كلاهل ١ لام نم

 . ةمدخلا ةميق ثلث ناك ءيشب نيبرقألل ىصوأ نكي مل نإو ثلثلا نم كلذ
 ىصوأو هنيعي ديعي لجرل ىصوأ اذ ا هنأ انعم ي ذلا ددعس وبأ خيشل ا لاق

 ةميقب ديعلاب هل ىصرأ يذلا د ١ دبعل | برل برضي هنأ ديعل ا كلذ ةمدخب رخآل

 ىصو ] دقو ديعل ا توم لبق ة هم دخل اي 4 ىصو أ ي ذلل ديعل ١ ديعل اي هل ىصو أ

 هل ىصوأ يذلا تام نإف هب هل ىصوأ يذلا دبعلا عجر دبعلا ةمدخب هل

 يذلا . تومي هي ىنح اهلاحب ةمدخلاف . ةمدخلاب هل ىصوأ يذل ١ ليق ديعلاب

 اذ ا هتقفن و ديعل | ةوسك ةمدخلاب هل ىصوأ يذلا ىلعو ةمدخلاب هل ىصوأ

 . لوهجم ءىش يوأ هل ةراغ ال كلذ ناك

 كلذ يف هل دحي ملو هل دبع ةمدخب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 انح دبعلا مادام هدعب نم هتترولو هل يصوملل ديعلا ةمدخ تيثت له ادح

 يدنع هبشيف هتمدخب هل ىصوأ اذإ هنأ يعم لاق ثلظلا نم جرخي ناك اذإ

 نأ ىعمف هتمدخ هل نأ ىصوأ اذإو هتترول ةمدخلا توبث ىف هيق فلتخي هنأ

 ىصوأ اذإو فالتخا اذه ىف ىل نيبي الو هتثرولو هل ىصوملل نوكت هتمدخ
 اذه يف يل نيبي الو هتثرول تبثت الو هدحو هل هتمدخ تناك همدخي نأ
 مزلت نم هتمدخب رخآلو دبعلاب دحاول ىصوأ نإفق هلوق ىنعم ىلع فالتخا

 يف فلتخي نأ يدنع هبشي لاق . اعيمج ةيصولا البق اذإ هتقفنو هتوسك

 هل يذلا ىلع لاق نم لاقو لصألا هل يذلا ىلع هنأ لاق نم لاقف كلذ
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 ءيشب ةدودحم ةمدخلا تناك ن اف هل تلق يدنع رطقل ا ة ةاكز كلذكو ةمدخلا

 . اضيأ ا ةرطقل و هتققنو هتوسك يف كلذ يف فلتخي هنأ يعم 9 اق فورعم

 ارهش اذه م دخيق هتم دحي رخآلو هديع ةلغي لجر ىصو أ اذ اف : ةلاسم

 ل اقب هن اف هت انج ينج ن او ًايعمج امهيلع بجي امو ارهش رخآل ١ ىلع لغيو

 . ةثرولا هادق اذإ ةيصولا تلطب الإو هايدف نإف هايدفأ امهل
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 يف نورشعلاو سماخلا بابلا
 لامجلاب ةيصولا

 هل دجوف هرعابأ نم لمجب لجرل ىصوأ لجر نعو ديعس يبأ نع بسحأ
 نوكي وأ نهنم طسو هل نوكيأ نوبل تانيو ضاخم تانب لتم راغص لامج
 هنأل هذه هقون يف طسو لمج هل نوكي هنأ يعمف نهيف لامجلا نم طسو هل
 وه امنأف لامجلا مسا هيلع عقي ال ام وأ قون هل دجوو لامج هل دجي مل اذإ

 ناكف هلامج وأ هلبإ يف ريعبب هل ىصوأ ول كلذكو تلق 3 عدوملا لثم يدنع
 ىلع مسالا عقو اذإو ءاوس هنأ يعمق ءاوس هيف لوقلا نوكي له لوألا لثم
 ام فيك نهطسوأ هل ناك هل ةدوجوملا ءامسألا نم هيلإ افاضم جرخي ام
 ةلزنمب ناكف يناعملا وأ ءامسألا مسالا فلاخ نإو رابكو اراغص نكمأ
 ةيصولا لعج يذلا هلعج يذلا عونلا كلذ نم طسو هل ناكو يدنع عدوملا
 روكذ هل دجوي ملو ثانإ قون هل دجو ول كلذكو هل تلق عدوملا هبشأو هنم

 لمج هل نوكي له تلق هرعابأ نم لمجب وأ هلامج نم ريعبب ىصوأ دقو
 هلامج نم ريعبب هل ىصوأ اذإ هنإ جرخي هنأ ىدنعف قونلا نمث نم طسو
 قونلا نأل ةيصولا لطبت يدنع لوقلا ضعب يفف قون الإ هل دجوي ملف
 لامجلا مسا اهقحلت اهنأ لوقلا يناعم ضعب يف جرخيو لامجب تسيل
 نم يدنع ريعبلا نأل لامجلا لثم يدنع رعابألا كلذكو اعدوم نوكيو
 ىنعم هلك كلذ قحلي نأ وجرأو لامجلا نم لبإلا نم ناركذلا ءامسأ
 له هقون نم لمجب وأ هقون نم ةقانب هل ىصوأ نإ كلذكو هل تلق فالتخالا
 نم نوكي هقون نم لمجب هلوق نأ يعمف هقون ىلإ افاضم هلك كلذ نوكي
 نم نوكي هقون نم ةقان هلوقو ليق هنأ يعم ام ىلع هقون يف عدوملا ىنعم

 امف اعدوم رخآلاو افاضم امهدحأ ناك نإ تلق هقون ىلا فاضملا ىتعم

 هقون يف لمج هلوقو هذه يف لوقلا ىضم دق يعمق عدوملا امو فاضملا

 نوكي هقون نم ةقانب هلوقو همسا ريغ نم هنأل فاضمي سيلو اعدوم نوكي

 نوكي له تلق هب ىصوملا ءىشلا ةيمست نم هب ىمسم هنم هنأل افاضم
 نإ كلذكو كلذ نم رابكلاو راغصلاو روكذلاو ثانإلا ىلع عقي رعابألا مسا
 نم راغصلاو رابكلاو روكذلاو ثانإلا ىلع اذه عقي له هلبإ وأ هلامج لاق
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 يلع عقي مس ١ هنأ يدنعف لبإل ا امأف ءيش نود ءيش ىلع عقي م ] كلذ

 لامجلاو رعابألا امأو رابكلاو راغصلاو روكذلاو ثانإلا نم كلذ عيمج
 نك اذإ امأو روكذلا ةلمج يف ثانإلا نك اذإ كلذ يف فلتخي هنأ وجرأق

 كل كلذكو ةبمستل ا ىنعم يف ل امجل | مس ١ نهيلع ي ال هن أ يعمق ل ت ١ درقم

 . هقحل

 روكذ ل امج ال ١ هل دجوي ملف هقون نم ةق اني هل ىصوأ ْن او : ةلأسم

 نإف هلبإ يف اهنمث ناكو هل تيرتشا لبإلا نم ةقان هلف ةفلتخم وأ ثانإ وأ

 ةقان هلف روكذ لامج هل دجوي ملو قون هل دجوف هلامج نم ةقانب هل ىصوأ
 ىصوأ نا اف هلب ا نم طسبو لمج هلف هلب ١ نم ريعيي هل ىصوأ نا و هطسبو

 ثانإلاو ناركذلا ىلع عقي لبإلاو هلبإ إ يف هلوق لثم وهف هرعابأ يف لمجب
 . ملعأ هللاو رعابألا كلذكو رايكلاو راغصلاو

 غلاب هل نوكي ام تلق هلام نم دبعب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
 اذإ هنأ يعمف ادعاصف ميطقلا نم هوطعي نأ ةثرولا بلط نإو غلاب ريغ وأ
 دق يدنع اذكه لودعلا رظن ىف جرخي امك طسو دبع هل ن اك ةنصولا تتيث

 ر ايكل و ر اغصلا نم دييعل ا نم ء ازجألاي اب هل نوكي هن ] ليق لهو تلق ليق

 يف تاقدصلا يف ليق ام ىنعم ىلع يدنع كلذ دعبي الف طساوألاو

 دعبي الو ءازجألاب هولعج مث ديبعلا نم ًاطسوأ اهل نأ ليق دقو اهطسوأ
 نم طسو دبعل لودعلا نم رظنلاب جرخي امنإ ةيصولا لثم نوكي نأ يدنع
 ىرعتي الو ههبشي يدنع اذهو ب ايلاو لخنلا يف ن اك ام لثمك دلبلا ديبع

 كلذكو تلق اباصولا أ ىنعم يف فالتخال ١ يف ء اج دق اميق هلك كلذ هيبش نم

 نإ أ كل ذكو تلق ء اوس دبعل او يعم اذ ذهفقف هلام نم يجنزب هل ىصو ا نإ ١

 تيث اذ ا ىجنزل و ديعل ا لثم هنأ ىعمق هل نوكي ام هل ام نم مالقب هل ىصو ا

 هيلع ىرجي ام ىلعو ىصوم دلب ىنع ] ٥ دلد درديع نم كل ذي ةيصول ١ ىندعم

 . ةيصولا مهيف نوكت نيذلا كيلامملا هدلب ناملغ نم بلغألا

٢٨٤٤



 ۔هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نع دجوي امم : ةلئسم

 يق قتعأف مهاوس لاملا نم كرتي مل دبعأ ةتالت كرتو كله لجر نعو
 اهنامدخي هماحرأ نم ةأرما ىلع افقو نيرخآلاب ىصوأو مهدحأ ضرملا

 نم ىصوأ امك وهف ميتي الو بئاغ مهيف نكي ملو ةترولا زاجأ نإق اهتايح

 ديبعلا ث نم ىصوأ امو قتعلا ناك ةثرولا زوجي مل نإو . فقولاو قتعلا
 بحاصل برضي مهاوس لاملا نم فلخ نكي مل اذإ كلاهلا مهفلخ يذلا
 كلاهلا فلخ ام ثلث يف مهس قتعملا مالغلل برضيو مهس هتمدخب ةيصولا
 نيمالغلا ةمدخ تناكو افورعم ناك ةمدخلا مهس بحاص باصأ امف
 ةصح نوكتو ةصحلا ردق ىلع امهتمدخ نوصصاحتي ةثرولا نيبو امهنيب
 ام ردق ىلع موي لك يف وأ رهش لك يف فورعم ءاركي ةمدخلا بحاص

 كلاهلا فلخ ام ث نم امهس باصأ يذلا يفوتسي نأ ىلإ ةمدخلا نوكت
 نأ لبق تتام نإو ةثرولا ىلإ مالغلا ةمدخ نم يقب ام تفوتسا اذإف

 قتعملا مالغلا ىلإ دودرم كلاهلا لام ثلت نم اهمهس باصأ ام يفوتست

 باصأ ام هيلإ درام ءيش كلذ دعب لضف نإف ءيشب ةثرولا هقحلي نأ ىلإ

 ث نم قتعملا مالغلا مهس باصأ ام امأو ةثرولا ىلإ در ةمدخلا بحاص
 نم همهس باصأ ام ردقب هنع حرطيف هتميق يف رظني هنإف كلاهلا فلخ ام
 ةثرولا زاجأ نإف هتميق نم ىقب امب ةثرولا هيعستسيو كلاهلا لام ث
 مالغلا ةثرولا عستسي مل نيمالغلا ةمدخب هل ىصوملل اوزيجي ملو مالغلل
 تتام نإ هنأ الإ انركذ ام ىلع يمالغلا ةمدخ تناكو هتميق نم ءىشب

 نم اهمهس باصأ ام لمكتسي نأ لبق نم نيمالغلا ةمدخب اهل ىصوملا
 لوق ىلع امأف ةثرولا ىلع ادودرم اهمهس باصأ امم ىقب ناك اهتمدخ

 ام ث اهل نوكي اهل ىصوأ اميف نيبرقألا نولخدي مهنإف يكزإ لهأ
 يذلا لاق هريغ نمو . باوصلاب ملعأ هللاو ناثلثلا نيبرقأللو هب اهل ىصوأ
 هتميق ث قتعملل ناك ةميقلا يف اووتسا نإف ديبعلا ةميق رظني هنأ انعم
 ةمدخلاب هل ىصوأ يذلا ىلع قتعملا لخدي ملو نيثلاب ةثرولل ىعسيو
 اموي نيدبعلا مدختسي نأ ةمدخلاب هل ىصوأ يذلل ناكو ةمدخلا نم ءيشب

 ةلغ كلانه سيلو امهمدختسي يذلا مويلا نيدبعلا ةقفن هيلعو نيموي ةثرولاو
 ىلإ كلذ عجر ةمدخلاب اهل يصوأ يتلا ة أرملا تتام ام ىتمق ةرهاشم الو
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 نيدبعلا نم ةميق رثكأ قتعملا دبعلا ناك نإو ةمدخلاو نيدبعلا ةثرولا
 دبعلا ناكو نيدبعلا ةميق نم دبعلا ةميق مك رظن ةأرملل امهتمدخب ىصوملا

 مهرد فلأ امهتمدخب ىصوملا نيدبعل ا ةميقو مهرد يفلأ ا هتميق قتعملا

 ثظ ةلمج يف مهس ةمدخلاب هل ىصومللو نبمهس قتعمل ١ ديعلل برضيفق

 ءيشب قتعملا ىلع يصوملا الو ةمدخلاب يصوملا ىلع قتعملا لخدي الو لاملا
 لجر نعو هنمو ةثرولا ىلإ ةمدخلا تعجر ةمدخلاب اهل ىصوملا تتام ىتمف
 تام لجر نعو هنمو . ةثرولا ىلإ ةمدخلا تعجر ةمدخلاب اهل كرتو تام
 هلام ثلثب لجرل ىصوأو مهرد فلأ ىوسي امالغ كرتو مهرد يفلأ كرتو
 هتايح هراد نكسب رخآلو هتايح هتقفنب رخآلو هتايح همالغ ةمدخب رخآلو
 بئاغ الو ميتي ةثرولا يف نكي ملو كلاهلا هب ىصوأ ام ةثرولا زاجأ نإف
 ىصوأ يذلا نكسو هلام ث وهو هب هل ىصوأ ام ثلثلا بحاص ىلإ ملس
 بحاص كلذكو كلاهلا ةثرو ىلإ عجر تام اذإف هتايح رادلا نكسب هل
 يصوملا ةثرو يلإ مالغلا عجر تام اذإف همدخي مالغلا هيلإ ملسي ةمدخلا
 هتوم ىلإ هتققن هيلع ىرجت ةقفنلا بحاص ىلع لاملا نم ىقب ام فقوو
 ةزاجا ىلع اذهف يصوملا ةثرو ةثرولا ىلإ لاملا نم يقب ام ملس تام اذإف

 ىصوأ ام عيمج ناك تيملا هب ىصوأ ام ةثرولا زجي مل نإف ةيصولل ةثرولا
 ثلا بحاصل برضيلف اياصولا باحصأ هيف صصاحتي هلام ثلث يف هب
 كلذك يصوملا فلخ ام ثلت نم مهس هلام ثب كلاهلا هل ىصوأ يذلآ وهو
 همالغ ةمدخب تيملا هل ىصوأ يذلا وهو مالغلا ةمدخ بحاصل برضي

 وهو رادلا نكس بحاصل برضي كلذكو كلاهلا لام ثلظ يف مهس هتايح

 ىرن انأل كلاهلا لام ثظ يف مهس هتايح هراد نكسي تلملا "هل ىصوأ يذلا

 مهل برضن امنإو ثلثلاب هل ىصوأ نم ةلزنمب هل ىصوملا نم دحاو لك
 ءالؤه اووتساف باصولا باحصآ عم يصوملا كلاهلا لام يف لماك ثب
 مهنم دحاو لكل انبرضف ةصصاحملا يفو ةيصولا يف مهل ىصوملا رفنلا
 لك باصأ ام انرظن مث مهرد فلأ وهو 'يصوملا كلاهلا لام ثلث يف ًامهس
 امهرد نوسمخو مهرد اتئام وهو رفنلا مهل ىصوملا ءالؤه ماهس نم مهس
 هلام ثلثب كلاهلا هل ىصوأ يذلا وهو ثلا بحاص مهسب باصأ ام امأو
 كلاهلا هل ىصوأ يذلا وهو ةقفنلا بحاص باصأ ام امأو هيلإ ملسيف
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 لبق تام نإف ةقفنلا هنم هيلع ىرجتو هيلع فقويلف هتايح هلام يف هتقفنب
 باحصأ ىلع همهس ب اصأ امم يقب ام در همهس باصأ ام غرفتسي نأ

 تناك نإف هراد نكسب كلاهلا هل ىصوأ يذلا امأو ةصحلاب مهنم اياصولا
 تملس امهرد نوسمخو مهرد اتئام وهو همهس باصأ ام ىوست ر ادلا

 باصأ ام غرفي نأ ىلإ رهش لك يف فورعم رجأب اهنكسي رادلا هيلإ
 باصأ ام غرفتسي نأ لبق تام نإو كلاهلا ةثرو ىلإ رادلا درت مث همهس
 نأ ىلإ همهس باصأ امم اياصولا باحصأ ىلع لضفلا در همهس
 اذهف كلاهلا ةثرو ىلإ يقب ام ملس ءيش كلذ دعب نم لضق نإو اوفوتسي
 رثكأ رادلا ةميق تناك نإ امأو همهس باصأ ام لثم رادلا ةميق تناك اذإ
 ةثرو ةنرولا كلذ يف هصصاحي ةصحلاب هنكس ناك همهس باصأ امم

 رجأب ارهش اهنكس هل ناك مهرد ةئاسمخ رادلا ةميق تناك نإق كلاهلا

 باصأ ام يفوتسي نأ ىلإ مولعم رجأب ارهش اهنكس ةترولل ناكو مولعم
 رادلا ىرجم هتمدخ هيلع يرجت مالغلا كلذك كلاهلا لام ثلث نم همهس

 ثلثلاب هل يذلل برضي هنإ ليق دقو هريغ نمو . باوصلاب ملعأ هللاو
 ىنكسب هل ىصوأ يذلل برضيو ثقثلاب ةقفنلاب هل ىصوأ يذلل برضيو
 لك باصأ امف هتميقب دبعلا ةمدخب هل ىصوأ ىذللو رادلا ةميقب رادلا
 ام ثثلاب هل ىصوأ يذلا ىلإ ملس مث كلذ رظن ثظلا نم مهنم دحاو
 قحتسا ام ردق رادلا ىنكسب هل يصوأ يذلل فقوأو هتصح يف قحتسا
 . دبعلا كلذك هل برض امم ثقلا نم

 دبعلاو بوثب رخآلو فيسب رخآلو دبعب لجرل يصوأ ولو : ةلأسم
 هلو ناتئام هتميق فيسلاو مهرد ةئام هتميق هتميق بوثل او مهرد ةئامسمخ هتميق

 ةئامنامثو مهرد فلأ غلبي ضرعو مهرد ةئامن امو فلأ كلذ ىوسي لام

 ةئامثالث هنم دبعلا بحاص بيصن هنإف كلذ اوزيجي نأ ةترولا ىبأف مهرد

 نم صقني ةئامتس ثللاو مهرد ةئامنامث ةيصولا نأ لبق نم نوسمخو
 هنأ انعم يذلا لاق هريغ نمو هردقب لك ةصح نم انصقنف ناتئام ةيصولا
 ةئامتس انمثأ نوكن مهرد / ةئامتس ثظلاو ثلثلا انماثأ ةسمخ هل نوكي

 ةثالث دبعلا يف كلذ نوكت امهرد نوعبسو ةسمخو ةئامثالث وه مهرد
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 نوكيف بوثلا يف امهرد نوعبسو ةسمخ بوثلا بحاصل نوكي دبعلا عابرأ
 فيسلا يق نوسمخو ةئام فيسلا بحاصل نوكيو بوثلا عابرأ ةثالث هل

 مهرد فلأ هتميق الام كرت هلعل لاق هريغ نمو . عابرأ ةتالث هل نوكي

 ةئامتس هنم ثظلا مهرد ةئامنامثو فلأ يقب ام هر ىصوأ ام عم نوكيف

 . ةيصولا جرخت اذه ىلعو مهرد

 هلو لجرل لاملا سدسو ةئام هتميق فيسب لجرل ىصوأ ولو : ةلاسم
 ناكو ةئامسمخلا سدس لاملا سدس بحاصل ناك هفيس ىوس ةئامسمخ

 نيبو فيسلا بحاص نيب فيسلا سدسو سادسأ ةسمخ فيسلا بحاصل
 امهنم دحاو لكل هتميق فيسلا كلذ نأ لبق نم نافصن سدسلا بحاص
 بحاصل هيف برضي مهنيب ثققلا ناك اضيأ ذه عم ثلثلاب ىصوأ اذإو

 هيف برضيو فيسلا سدس سادسأ ةسمخو ةئامسمخ ثلتب ثقلا

 باصأ امف فيسلا سدس الإ فيسلا سادسأ ةسمخ فيسلا بحاصل
 ىق هل ناك ثقلا بحاص باصأ امو فيسلا ىف هل ناك فيسلا بحاص

 يق ناكو سدسلا بحاص باصأ امو فيسلا نم يقب امو مهاردلا
 دبعلاو دبعب رخآاو ثلثلاب لجرل ىصوأ اذإو فيسلا يف يقب امو مهاردلا
 هل برضي ثلثلا بحاص نإف كلذ ىوس مهرد افلأ هلو مهرد فلأ هتميق

 دبعلا سادسأ ةسمخب دبعلا بحاصل برضيو دبعلا سدسو نيفلألا ثلثب
 ةيصو يقابلا ثملاو دبعلا يثلث يف ةيصو ثملا بحاصل هنأ لبق نم
 دبعلا بحاص باصأ امق ثلا كلذ فصنب اذهو اذه يف برضيف امهنيب
 نم يقب ام يف وهف ثلثلا بحاص باصأ امو فصنلا يفو دبعلا يف وهف

 نأ لبق نم ديعلا سمخو دبعلا نم يقب ام سمخ هل نوكي لاملا يقفو ديعلا

 ديبعلا بحاص يفوتسا املق ةعبرأ ناتقلاو نانثا ثقلاف ةتس نم ةيصولا

 ةثروللو مهس ثلثلا بحاص بيصن يقبو مهس هبيصن نم طقس هتيصو
 بحاصلو ةسمخ ثلثلا بحاصل كلذ ىلع لاملا نم ىقب راصف ةعبرأ
 ام ث ثظلا بحاصل نوكي هنأ رخآ لوقو لوق اذهف سامخأ ةعبرأ نيثلا

 لثم دبعلا نم هبيصنتب نيقلألا سدسو دبعلا سدس كلذو دبعلا نم ىقب
 هريغ نمو نسح وهف تلق نيلوقلا نيذه يأف دبعلا بحاص باصأ ام ث
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 بحاصل برضي هنأ نيملسملا لوق نم انفرع ام امأو نسح لوق اذه لاق

 ثملا يف هلك كلذ نوكيو دبعلا ةميقب دبعلا بحاصل برضيو ثثلاب ثمنلا
 رخآلو هنيعب امهدحأب لجرل ىصوأف ءاوس امهتميق نادبع لجرل ناك اذإو

 مهسأ ةعبس ىلع مسقي ثقنلا نإف امهريغ لام هل سيلو هلام ثب

 كلذو مهسأ ةعبرأ ديعلا بحاصلو اعيمج نيديعلا يف هتظ ثقلا بحاصل

 هب ىصوأو هل ىصوأ دق ثملاو ةيصو هاثق هل دبعلاب هل ىصوأ يذلا

 انممض هثل رخآلا دبعلا ىف هبحاصلو هفصن هبحاصلو هفصن هلف هبحاصل

 اذه نم ثو اذه نم سدس ناكف ضعب ىلإ هضعب ثلثلا بحاص بيصن
 ثلثلا ىلع داز ام ىلع انيقلأق مهسأ ةسمخ رخآلل ناكو مهسأ ةتالث ناكو

 ىصوأ لجر نعو ةعبر أ هل ىقبي مهس كلذو ةثرولا بيصن هنأل برضي ال

 رخآل هلام سدسلايو رخآل اضيأ كلذ هدبعيو رخآل هلام ثظيو ديعب لجرل

 نيعبرأو ةعبرأ ىلع مسقي ر ثلملا لاق كلذ ىوس نافلأ هلو فلأ ديعلا ةميقو

 ةسمخ ثلنلا بحاصلو امهس نوتسو نانثا ديعلا :يبحاصلف ة ةئامو

 باصأ امف امهس نورشعو ةعبس سدسلا بحاصلو امهس نوسمخو
 يف هل ناك ثثلا باصأ امو ديعلا يف نافصن امهنيب ناك دبعلا يبحاص

 امو لاملا يف هل ناك سدسلا بحاص باصأ امو ديعلا نم يقب امو لاملا

 هلام ثئب رخآلو هفصنب رخآلو دبعب لجرل ىصوأ اذإو دبعلا نم يقب

 انددرف كلذ ريغ هل لام الو نيفلأ ىوسي لاملاو مهرد فلأ ىوسب ديعلاو

 امهس دبعلاب هل ىصوأ يذلل برضي مهنيب مسقي ثلثلا نإف ثظلا ىلإ كلذ

 بحاصو ديعلا بحاص باصأ امق امهس ثقلاب هل ىصوأ يذلل برضيو

 نم يقب ام يف وهف ثلثلا بحاص باصأ امو ديعلا يف وهف ديعلا فصنت

 رثكأ امهدحأ ةميق دبعب رخآلو دبعب لجرل ىصوأ لجر نعو لاملاو ديعلا

 صصحلاب مهنيب ثمظلا مسقي لاق ثلثلا نم لقأ رخآلا ةميقو ثلا نم
 يذلل برضيو هدبع ةميقب ثلثلا نم لقأ هدنع يذلل برضي نورخآ لاقو

 الو لاملا ثلت نيبو هنيب ام هلك هدبع ةميقب ثلثلا نم رثكأ هدبع ةميق
 اذه ىلع مهنيب ثلثلا مسقيف ةثرولا بيصن هنأل ثقلا ىلع لضفلاب برضي
 ةلطاب ةيصولاف ةقان هل تدجوو لمج هل دجوي ملو هلمجب هل ىصوأ نإو
 ةيصولاف ركذ لمج هل دجوو ةقان هل دجوت ملف ةقانب ىصوأ نإ كلذكو
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 ةيصولاف ركذ لمج هل دجوو ةقان هل دجوت ملف هتقانب ىصوأ نإ امأف ةلطاب
 يف ةيصولا تناك لمج الو ةقان هل دجوت ملف ةقانب هل ىصوأ ن امأف ةلطاب
 نإو امهدحأ هلف نالمج هل دجوف هلمجب ىصوأ نإو هل يرتشي هلام ث
 هل ىصوأ نإ كلذكو دحاو يف كلذ هل عمجي هفصن دحاو لك نم هلف افلتخا

 يف كلذ انيب دقف نينتا نم رثكأ لامجلا تناك نإ كلذكو هلامج نم لمجب
 . . فاضملا باب

 ناك نإف قونو ناركذ لبإ دجوف هلبإ نم ةقانب هل ىصوأ اذإو : ةلاسم

 نمث يف ةطسو ةقان هل تناك الإو هل تناك قونلا نم ةطسو ةقان هلبإ يف
 لمجب ىصوأ نإو يرعابأ نم ةقان وأ يلامج نم ةقان لاق نإ كلذكو هلبإ
 نإف هلامج نم ًأطسو المج هل ناق قونو روكذ لامج هل دجوف هلامج نم

 ناركذلا هلامج نمث يف طسو لمج هل ناك طسو ركذ هلامج يف نكي مل
 نم اهنم ناركذلا ىلع عقي امنإ لامجلا نإ لاق نم لاقو ثانإلاو اهنم
 ثانإلا يف لخدي الو ناركذلا هلامج طسوأ هل نإف لوقلا كلذ ىلعف لامجلا

 نم لمج هنأل هل وهف دحاو لمج الإ لوقلا اذه ىلع هل نكي مل ولو ءيشب

 هل ىیصوأف روكذ لامج هل ناكو ءيش قونلا نم هل نكي مل اذإو هلامج
 هذهو دحاو لمج الإ دجوي مل ولو هلامج نم طسولا هلف هلامج نم لمجب
 هيفف يلامج نم لاقو قونلا تناك اذإ امأو هجولا اذه يف فاضملا نم
 هنأ رخآلاو اهنم طسولا هلو روكذلا هلامج يف فاضم هنأ امهدحأ نالوق

 هل ناك الإو طسبو ركذ اهيق ناك نإف ثانإلاو اهنم روكذلا هلامج يف عدوم

 . روكذلا هلام عيمج نمث نم طسو ركذ لمج
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 يف نورشعلاو سداسلا بابلا
 ` منغلاب ةيحصولا

 رخآلو همنغ نم ةاشب رخآلو هلام نم ةاشب لجرل لجر ىصوأ ول ليقو
 ةرشع اهتميق ةدحاو ةاش الإ هل دجوت ملو هلام ثلثب رخآلو مهارد ةرشعب
 لاملا ٹث ىلإ عجرت اهلك اياصولا نإف لاملا نم يه الإ هل سيل مهارد
 نإف منغلا نم ةطسو اهكرت يتلا ةاشلا تدجوو فلخ يتلا ةاشلا ثلت وهو

 ثظ يف مهس ] ةثالثب هل برضت همنع نم ة اشي ىصوأ يتل ا ةاشلا بح اص

 ٥ ةاشلا ا بح اصل برضيو ٥ ةاشل ١ نم مهسي ثلل بح اصل برضيو ٥ ةاشل ا

 : ةثالث ىلع ة ٥ اشل | ث مسقيف امهس رشع ةتالث كلذ ذق مهس ] ةئالتب ةمهيمل ١

 ةيصرول ١ حصت امهس نوثالثو ة هعست ى كلذ ذف ةتالث يف بورضم امهس رشع

 اهوطعأ ةثرولا ءاش نإ هلام نم يتلاو ةمهبملا ةاشلا بحاصلف كلذ نم
 ةاش نم اوع اش نإو ةاشلا ث نم امهس رشع ةتالث نم مهسأ ةتس

 يذللو لودعلا ي أرب كلذ ةميقف مهارد ىلع اوقفنأ نإو اهريغ نم ةطسو

 ءزج رشع ةثالث نم ءزجو فصنو قين اود ةعبر ] مه ر ل ةرشعي هل ىصوأ

 هوطعأ ا اش نإو ةاشلا ث نم هوطعأ ةثرول ا ء اش نإو قن اد فصن نم

 نم مهسأ ةعبرأ ا همنع نم يتل ا ةاشلا بح اصو ثقملا بح اصلو هريغ نم

 ن أ ال ١ ثلل ١ نم اجرخي ن ں أ مهيلع سيل ة ٥ اشنل ١ ث نم امهس رشع ةتالث

 . ةلأسملا هذه مهفاف ةثرولاو امهنم قاقتاي كلذ اديرب

 تامف هذه يمنغ نم هايش رشع نالفلف تم اذإ لاق اذإو : ةلاسم

 هتصح ةنصرلا بحاصل ىرت له اهضعي وأ اعيمج منغلا تجتنو لجرلا

 ردقب اهجاتن نم هل نأ هللا دبع وبأ لاق هل ىذلا ةرشع ردقب اهجاتت ىق

 نمو . ملعأ هللا ديلولا وبأ لاقف عيبرلا نع كلذ نأ تدجوو هيأرب هرشع
 فاضملا نم اذه نأل كلت همنغ نم رشع الإ هل سيل ليق دقو لاق هريغ
 هلف نهنايعأب هايش رشعب هل ىصوأ اذإ ملعملا امنإو ملعملا نم سيلو
 توم لبق تداز نإ يصوملا توم دعب كلذ نم صقن ام هيلعو داز ام
 ةثرو ةثرولل جاتنلاو ةاشلا هل امنإف يصوملا تام مث تجتنف يصولملا
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 نم هريغو عيبرلا نع راثآلا يف دجوي دقو لاق رخآ عضوم يفو يصولملا
 نجتن امو هايشلا كلت هلف نهنايعأب ةفورعم ةاشب يمس ناك نإ هنأ ءاهقفلا
 طسوأ نم هايش رشع الإ هل سيلف مسي مل نإو كلذ الإ هل سيلف نتم نإو
 نإ لاق نم لاقو دايز يبأ لوق هنأ تدجو لاقو كلذ يف هل جاتن الو منغلا
 نجتني مل نإو اهجاتنب منغلا طسو نم رشع هلف تجتن اهلك منغلا تناك
 مل وأ نجتن هل وهف منغلا طسوأ نم هايش رشع ىلإ رظني امنإف نهلك
 وه هل سيلف نكي مل نإو نهجاتنب هيلإ نملس نجتن نكي نإ ينعي نجتني
 نم هل سيل هنأل نهلك منغلا تجتن ولو هايش رشع الإ هل سيل لاق نم لاقو
 نأ الإ ءيش جاتنلا نم هل سيل منغلا نم هايش رشع هل امنإو ءيش ةلغلا
 . ناصقنلا هيلعو ةدايزلا هلق اهنيعب منغب هل يمسي

 نهلك نتم ه اش رشع هلو تامق همنغ نم ة اشي هل ىصوأ ولو : ةلأسم

 نإف ةيصولا ىضق موي همنغ نم اهنأل ةاشلا كلت هل تناك ةاش تيقب ىتح

 . ءيش هل نكي مل هدعي وأ يصومل ا توم ليق اهلك منغل ا تتام
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 يف نورشعلاو عباسلا بابلا
 همه أر دل اي هيح ول ا

 امنإ ليقف سانلا ىلع نويد هلو اهنيعب مهرد ةئامب لجرل ىصوأ لجر نعو
 ام نيدلا اذه نم اوجرختسا اذاف اهنم نيثلثلا فقويو ةئاملا هذه ثلث هل
 نإو ةئاملا هذهب ىلوأ وهق ثلقنلا زواجت ال اياصول او ةئاملا هذه عيمج نوكي

 ريغ لاملا ناك نإو ةصحلاب اياصولا ىف ثلثلا ناك ثلثلا ىلع كلذ داز

 ةئام ىتح نالف اوطعآو هتيصو لاق يف لجر يف اضيأ لاقو : ةلاسم
 مهرد ةئام ىلإ لاق نإف مهرد ةئ ةئام ىطعيو زئاج لاقق يلام نم مهرد

 ءاوس هنأ ليق دقو لاق يلام نم لاق اذإ اريسي ائيش الإ ة ةئام ىطعي لاقف

 هنأل ةئام ىلإ هلوق يفو ةئ ام ىتح هلوق يف نيتظقفللا يف مهرد ةئام ىطعيو

 كرابت هللا لوقل ةياغلا ىنعم ىلع هلك هنأ انعم جرخي هريغ لاق ةياغ هنأك

 علطم ىلإ اندنع كلذ يف ىنعملاف "رجفلا علطم ىتح يه مالس » ىلاعتو

 . ةباغ هلك راصف رجفلا

 ام رهش لك يف مهارد ةسمخ ةقفنب لجرلل لجرلا ىصوأ اذإو : ةلاسم

 فصن ثلاب هل ىصوأ ىذلا ذخأي امهنيب ثلثلا نإ هلام ثظب رخآلو شاع
 هبلع قفني ةقفنلا بحاصل ثلثلا فصن فقويو ءاش ام هب عنصيو ثقلا
 كلهتسي نأ لبق تام نإو شاع ام رهش لك يف مهارد ةسمخ كلذ نم
 بحاص قفنتسا نإو لوألا ثئثلاب هل ىصوملا ىلع يقب ام در ثلثلا فصن

 . كلذ ريغ هل سيلف تومي نأ لبق هل لزع ام ةقفنلا

 يصوملل دجوف اهنيعب مهرد ةئامب لجرل لجر ىصوأ ول ليق : ةلأسم
 صوي ملو ءىلم ريغ وأ ءىلم ىلع نيد مهرد فلأ هل دجوو مهرد ةئاملا هذه
 ةئاملاب هل مكحي هنإف مهرد ةئاملا هذهب الإ اياصولا نم ءيشب يصوملا
 الو نانلا فقويو ةئاملا ثلث هيلإ ملسي نكلو اهب ةيصولا لطبت الو مهرد
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 ىلع ىتلا قوقحلا نم ةثرولا ىلإ راص نإف ةثرولا ىلإ الو هيلإ ناملسي
 ةئاملا عم ءامرغلا نم لصح ام ثلث نم جرخت ةئاملا نوكت ام ءامرفلا
 جرخي ام ردقب ةئاملا نم هيلإ ملس كلذ نم لقأ ناك نإو هيلإ ةئاملا تملس
 اهلاحب يهو ةئاملا عم نيدلا نم لصحي ام اياصولا رئاس عم ثلثلا نم
 نم هجوب قوقحلا تلطب نإف مهقوقح ىلإ ةثرولا ريصي ىتح ةفوقوم
 كلاهلا لام نم ءيش هتثرو لصي ال هنأ حصو ث اهنالطب حصف هوجولا

 ةئاملا هذهب لجرل ىصوأ نإف اهنيعب اهب ىصوملا ةئاملا نم يقب ام ذئنيحف
 ةئاملا بحاص ىلإ ملسي هنإف اهلاحب ةلأسملاو مهرد ةئامب رخآلو اهنيعب
 هل ىصوملا صصاح ءيش نيدلا نم جرخ نإف اهيقاب فقويو ةئاملا ثمت
 مهرد ةئامثالث مهيلإ ريصي نأ دعب مهيلإ راص اميف ةثرولا ةمهبملا ةئاملاب

 ةئاملا بحاص يفوتسي ىتح ائيش ةئاملا بحاص ذخأي الو ممعصصاحيف
 بحاص ىفوتسا اذإف هتئام ث ةئاملا بحاص ذخأ امك هتئام ث ةمهبملا
 ةئاملاب هل ىصوملل ناك نيدلا نم كلذ دعب جرخ امف ةئاملا ث ةئاملا
 اذه ذخأيو ةملعملا ةئاملا نم هبيصن اذه ذخأيف نبفصن ةملعملاو ةمهبملا

 ىلإ راص اذإق ةترولل يقب امو امهقح ايفوتسي ىتح ةئاملا نم هبيصن
 هتئام ةملعملاب هل ىصوملا قحتسا مهرد ةئامسمخ ءامرغلا دنع نم ةثرولا
 ناك نيدلا نم ناتئام مهيلإ راص اذإو هتئام ةمهبملا ةئاملا بحاصو

 نوسمخ ةمهبملا ةئاملاب هل ىصومللو اهفصن ةملعملا ةئاملاب هل ىصوملل

 لاح ىلع ءيشب ةملعملا ةئاملا يف نولخدي الو ةثرولا يديأ يف امم امهرد
 ىصوأ نإو 4 كلذ يف كش الب نالطب لاخ هيلع تأي ملو امئاق لاملا ناك ام
 ىتئام ىوسي وهو دبعلا هل دجوف مهرد ةئامي لجرلو هنيعب دبعب لجرل

 زاح ىلع لاملا ثلت نم جرخت ةيصولا نإف مهرد ةئامعست نيدو مهرد

 هيلإ ملست نكلو دبعلا هيلإ ملسي الو دبعلا ثلث دبعلاب هل ىصوملا قحليف
 هلك لاملا ةثرولا ىفوتسا نإف هتلغ اثظو دبعلا هيلع فقويو دبعلا ث هلاح
 ملسيو مهرد ةئامسمخ ةثرولا ذخأو مهرد ةئام ةئاملا بحاص ىلإ ملس
 وأ لقأ وأ مهرد فلأ كلذ يق ديعلا لغأ نإف هتلغو هدبع دبعلا بحاص ىلإ

 دبعلا الإ هلك لاملا لطب نإف ةثرولا كلذ يف لخدي الو لغأ ام هل وهف رثكأ
 نوكيفق ةئاملاب هل ىسصصومللو هب هل ىصومللو ةثرولل نوكي دبعلا نإف هدحو

آ!



 الو ةثرولا كلذ يف هكراشي الو هيلع ىعسو هاعست دبعلاب هل ىصوأ يذلل
 مهعم لخديو ةثرولل دبعلا عابسأ ةعبس نوكيو لاح ىلع ةئاملاب هل ىصوملا
 نأ كلذو ىفوتسا اذإف ءافو هيف ناك نإ يفوتسي ىتح ةئاملاب هل ىصوملا
 بوصخغملا لاملا يف لوقلا اذه جرخيو مهلاومأ ذخأ ىلع نوردقي ال ةثرولا
 . ةثرولا هيلع ردقي ال يذلا

 تام مث امهرد نوثالث اذه يلزنم يف نالفل لاق لجر نعو : ةلأسم
 ةثرولا لاقو هلصأ نم تذخأ هتميق تغلب امف تيبلا موقي هل ىصوملا لاقف
 . ملعأ هللاو مهاردلا الإ هل ىرن امف لجرلا كل ىمس امك مهارد كيطعن لب

 نيثالثب ىصوأ لجر نعو رثؤملا يبأ نع اياصولا باتك نم : ةلأسم
 يقب امف اذكو اذك عضوم يف اهب ىصوأ يتلا هتيصو اهنم ذفنت ارانيد

 مهل ة ةيصو نيكاسملاو ء ارقفلل وهف ةيصولا كلت ذيفنت دعب ريناندلا هذه نم

 كلت هتيصو ىلإ رظن نإ تيأرأ تلق معن لاق ةيصولا هذه زوجت له

 رشع ةسمخ كلاهلل يصولا دجوو ةرضاح رانيد رشع ةسمخ تدجوق

 لام نم هلهم ىلع عيبي مث اياصولا اهنم ذفني نأ داراف ةرضاح ارانيد

 امهسقيو ةيقايلا رانيد رشع ةسمخلا نيكاسملاو ءارقفلا يطعيو يصلوملا

 ارانيد نيثالثلا فصن انل نأ ملع دق اولاقو ءارقفلا كلذ يبأف مهيلع

 اياصولا باحصأ هيطعت نأ تدرأ ءيش لكف فصنلا اياصولا باحصألو

 فصنلا ءارقفلل نوكي نأ ىرأ لاق . مهنيب ةمسقلا فيك هلتم انطعاف

 ريناندل ا نم دجو ام مهنيب مسق يصول ا ءاش نإف فصنلا مهل ىصومللو

 اعيمج مهافوأو لاملا نم عابو نيرخآلا رخأو نيقيرفلا دحأ مدق ءاش نإو

 نيذلل نمضي لاق اعيمج مهيفوي نأ لبق هلك لاملا فلت نإ تيأرأ تلق

 ام لثم مهل نمضي ال ملف تلق مهمدق نيذلا ىلإ عقد ام فصن مهرخ ]

 عفد ام فصن نيلوألل ناك امنإ هنأل كلذ هيلع سيل لاق نيلوألا ىلإ عقد

 نإ تيأرأ تلق مهل ناك يذلا مهل نمضي امنإف هفصن نيرخآللو مهيلإ
 مث مهاياصو اياصولا باحصأ يقويأ ارانيد نيثالثلا نع ثلظلا صقن
 لاق ثلثلا يف اعيمج مهل برضي مأ ثقلا نم لضفلا ءارقفلل نوكي
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 امو اهنم ياب د اصو ذفنت ل اق ن نإ | تي أر أ تلق ثقلا يف اعيمج مهل برضي

 معن ل اق ء ارقفل ١ ةلزنمي نوكيأ ١ نالفل ة هرصو وهف ار اني ل نيثالثل ا نم يقب

 ةعست لاملا ثظظ ثلقنلا ناكو ارانيد نيرشع اياصولا تناك نإ تيأرأ تلق

 صصح ىلع اهنومسقي ريد ذاند ةتس اب داصول ا لهأل ٤ ل اق ريد ذاند

 هذه يف نأ يعم هريغ لاق ريناند ةثالث لضفلاب هل ىصومللو مهاياصو
 ةقورعم هل ريناند نم هاياصو ذقنت نأ ىصوأ اذإ هنأ كلذو ارظن ةلأسملا

 ريناندلا نم قبي مل ولو اياصولاب أدبي هناف نالفل ة هصو وهف اهنم يقب امو

 ناق يقب ام يطعي امن ا كلذك وهف ثقنل ١ نم يقب امف لاق ن ں! ١ كلذكو ءيش

 ثلتل آ نم رثكأ ١ ةدودحمل ١ ريتاندل ١ تدجو : هصو هل نكي مل ءيش قيي مل

 . ءيش الف اياصولا ذفنت ملو ءيش

 ثظ نم ىقب امو ٥ اب اصو هنع ذقنت نأ ىصوأ نإ تيأرأ تلق : ةلأسم

 تذفتف الإو هل ءىش الف ثلا تغرفتسا نإ لاق نالفل ةيصو وهف هلام
 . لضفلاب هل ىصوملل ناك ثلثلا نم ىقب ام مث اياصولا

 7 دجوي ام اهنم عفدي دد أر انيد نيتالثب ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 نم لضف امف مهيلإ عقديو هبر اقأل نالقو نالف اهي دهش يتل اهتيصو

 يتلا كلت هتيصو يق دجوف ء ارقفلل ةيصو وهف كلذ دعب ارانيد نيثالثلا

 مهو ىمسم ءيشب مهنم لجر لك هماحرأ نم موقل نالقو نالق اهب دهش
 هذهي كلاهلا اذه يصوي نأ ليق اتام دق نانثا مهنم دجوق سفنأ ةرشع

 نيئالٹلاب ىصوأ نأ دعب نم اوتام دق ةثالث مهنم دجو وأ ارانيد نيثالثلا

 يح وهو سماخلا هدج دلو نم ادحاو مهنم دجوو يصولا ةايح يف ارانيد

 هدج دلو نم سفن أ ةعبرأ مهنم يقبو ةبصرولا يف فورعم ىمسم ءيش هل

 ىلإ رظني لاق ارانيد نيثالثلا هذه مسقت فيك هتوم دعب ءايحأ عبارلا

 رظنيو مهيلإ / عقديف عبارلا هدج دلو نم نيذلا ء ايحألا ةعبرألا ءالؤه ةصح

 نيذلا ىلإو ارانيد نيثالثلاب كلاهلا ةيصو لبق اتام نيذلا نينثآلا ةصح ىلإ
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 ةصح عفدتف ارانيد نيثالثلاب ىصوأ ام دعبو يصومل ا ةايح يف اوتام

 كلذ دعي ارانيد نيثالثلا نم يقب ام ىلإ رظنيو ةثرولا ىلإ ةسمخلا ءالؤه

 لام نم ةبصو سماخلا هدج دلو نم يذلل سيلو ءارقفلا ىلع مسقيق

 هدج دلو نم يذلا اذه ىطعيو ءيش رانيد نيثالثلا هذه نم يصولملا

 اذه نوكبو ارانيد نيثالثلا ريغ نم ىصولملا كلاهلا لام نم ةىصو سماخلا

 اياصولا هذه نع كلاهلا لام ثلث صقن ناق يصولا لام ثظ يق هلك

 . هتصحب مهنم دحاو لك لاملا ثظ يف اوبرض

 توملا ضرم يف ىصوأ لجر يف تركذو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 مهارد يمس الو قيرف لكل مسي ملو امهرد نيرشعب نيبرقألاو ءارقفلل
 مهاردل ا هذهف حضو مهرد نع ةلماعم نيمهرد لك سانل ا ةلماعم الو حضو

 دلبلا كلذ يف زوجت يتلا مهاردلا نم ةمهردم امهرد نيرشع نوكت

 نيدلاو اياصولا سيلو ةلماعم نوكت الو ةنزاو نوكت امنإو اهب نوعيابتيو
 . ةلماعملاك

 نايبصل ىصوأ نميف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلسم

 ميتيلا مهنمو ددعلاب مهنيب اهمسقي نأ ةيصو فرعو اددع امهرد نبسمخي

 اييرض تناك اميرو ءيش نم ربكأ ءيش فلتخت مهاردلاو بأ هل مهنمو

 أدب نإ مهاردلا هذه مسق يف ىرت فيك طخ يف ةكوكشم يهو ةفلخم

 فيك مأ كلذ هعسيأ لوألاف لوألا هاطعأ ةبصرولا هل مدقت نم رظنف يصولا

 اددع مسقت هلوقو نزولاب مهنيب مسقت نأ ظفح ريغب بحأ يذلاف هيف هجولا

 . ملعأ هللاو رخآلا مهسلا لثم هددع مهس لك نوكي نأ بجوي ال

 ل مه اردب هتبارقل ىصوأ لجر يف بسحأ اميف هنعو : ةلاسم
 هبلع ترسكناق يصولا اهسبح ددعلاب قفنت مهارد وأ رصملا لهأ اهرسكت

 ةكرشلا هجو ىلع مل اهنأ يعمو ائيش ق ظفحأ ال اهيف يأرلا فيك
 . ملعأ هللاو مهيأرب اهيف نوقفتي ام ىلع مهيلع مسقت
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 لجر ىلع هلو تومل ا ة ةرضح لجر يف يلع وي أ لاق رذأل ١ نم : : ةلأسم

 انيع مهرد ةئام فلخو هيلع يتلا ةئ ا ةئاملا يثب هل ىصوأق مهرد ةئام رسعم

 برض أ هل ل اقق ن نىتئامل ١ نبب تاه ىوس ائيش فلخي ملو اهيشلتب لجرل يصواف

 ةئاملا مسقأو يلا سدس وهو هدي يف يقب ام ث ل نامهس وهو

 ةعبر ] ةثروللو كلذ نم سمخل ا هل ىصومللف ة هسمخ ىلع اهقلخ يتل

 ىلع اضيأ اهتمسق هيلع يتل ١ مه اردل اةىقب ةيقب رسعمل ا ىر ] نإ اف س امخأ

 ددبعس وي ] ل اق س امخأ ةعبرأ ةثرول او سمخل هل ىصوم | تيطعأ اف ةسمخ

 . ارظن اهيف نإف ةلاسملا هذه يف رظنا

 مهل سيلو مهنيب اميف مهرد فلأب لجر مهل ىصوأ موق نعو : ةلأسم

 اهتبثي نأ الإ ةبهاذ مهتيصوو مهنع ةلطاب مهتداهشف مه الإ دوهش

 . كلذ مهل ن اك يصومل ا لام نم هوذخأي نأ اوردقو

 هريناند نم رانيدب ىصوأ نإ تيأرأ هل تلق ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ةقوطملا هريناند نم لاقثم رانيد هل نوكي هنأ ىعم لاق هل نوكي ام ةقوطملا

 ةقوطملا ريناندلا نمت هل نوكي سيلو ليقاثملا يف دلبلا دقن ىلع نزولاب
 ةقوطملا هريناند نم لاقثم رانيدب ىصوأ نإف هل تلق نزولاب هل نوكت امنإو
 ملف هريناند نم رانيدب ىصوأ نإف تلق يدنع اذكه لاق ءاوس كلذ لكأ

 هريناند نم لاقثم رانيد ليق اميق هل نوكي هنأ يعم لاق ةقوطم الإ دجوي
 قوطم رانيدب هل ىصوأ نإف هل تلق اذه لبق يضم ام لثم اهنم نزولاب
 نمث يف قوطم رانيد هل ليق هنأ يعم لاق هل نوكي ام ليقاتملا هريناند نم
 هل ىصوأ نإ كلذكو هل تلق لوألا ريغ يدنع ىنعملا اذهو ليقاثملا هريناند
 نإف هل تلق يدنع ءاوس هلك لاق ليق اٹملا لقي ملو هريناند نم قوطم رانيدب

 هل نوكي له ةقوطملا ريناندلا هيف دقنلا عضوم يف وهو رانيدب هل ىصوأ
 . قوطم رانيد
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 ًاعيمج مهرد فالآ ةرشع لجر نم ذخأ لجر نع هتلأسو لاق : ةلاسم
 اك نإ ىرتف لاق اهتيقب نع اهنيبو اهنم فالآ ةسمخ هسقن ىلع تبثأف

 هسقن ىلع تبثأ يتلا ةسمخلا هيلعف سانلا لاومأل الحتسم اهذخأ يذلا
 هيلع وهف سانلا لاومأل الحتسم نكي مل نإو هنيعب لاملا باصي نآ الا

 . اعيمج

 كباتك ىلإ لصو يلع ابأ هللا ىفاعف كايإو ديعس كوخأ لوقي : ةلاسم
 اليكو تلكو اهنأو هللا دبع نب دمحم يتنبا ةعزانم هيف ركذت هللا كمحري

 دبع نأ ادهش نيدهاش ترضحأو هئاعدا ببسب هيلإ راص هنأ تجتحاو
 ةيصوو نيد نم مهرد ةعبرأ ىلإ هقدص هنأ لاقو هيبأ نم ةلاكو ىعدا هللا

 قوقحلا هتاوخا نم هللا ديع يفوتساو كلذ ريغ مكباتك يف اهتلوأت كلذك

 ديزي وأ ةئامعبرأو ءارقفلل مهرد فلأ كلذ نمو هدلاو ىلع اهنأ ىعدا ىتلا

 اهليكو هب جتحا امو هللا دبع جتحا ام تركذو هافوتسا كلذ لك هرذع ىنبل
 نينسلا نم الخ امب هللا دبع جتحاو هلهأ ىلأ راص اذه نأ ملعت مل اهنأ
 يف ترظان ينإو ناوخالا نم تيأر نم كلذ يف ضراعأ نأ ينم تببحأو

 مهلكو ناميلس نب دمحمو دلاخ نب ةملسمو ريشب نب مكحلا نب رذنملا كلذ
 امأو انيمي الإ هللا دبع ىلع اوري ملو اعيمج انفرصناو هريغ نع ردص
 ام ذفنأو هوبأ هلكو دقل فلحي امو رذنملا امأو مهناخ ام فلحي لاقف ةملسم

 كيلع مالسلاو كلذب كمالعا تببحأ هوبأ هب هلكو اميف ةثرولا نم ذخأي
 . هتاكريو هللا ةمحرو

 مهاردب نيملسملل ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نم باوج : ةلاسم

 يصوملا لاقف راقن نم تناك لجرلا ىصوأ موي اهقرقي نأ ليكولا دارأف
 قرفي نأ هل زوجي الف تفصو ام ىلعق ابح هنع قرفي نأ زوجي له مهارد
 اهب ىصوأ نوكي نأ الإ قرفت موي دلبلا دقن يلع ىصوأ امك مهارد الإ هنع
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 . ىعد اهي يمس نوكي ن أ ال ا اه دقني حوي مه ار 5 ىلع تقرف اقىزم

 ؟اخلا ٠. ؟ - ٠ ٠ ٠ < - إ ٠ ء

 متا , نا ليقف هصغب رخآلو متاخب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 رخآلل صفلا نآ ليقو نافصن امهنيب هصقب رخآلاو وه كرتشيو لوئلل
. هنم عوجر اذهو



 يك ن 9 رشعل ا 9 نم اتل ا ب ايل ا

 امهأد رأ هل لاق نم لاقف نافيس هلدجوف فيسب لجرل لجر ىصوأ اذإو
 . امهلضفأ ليق دقو هريغ لاق فصن دحاو لك نم لاق نم لاقو

 ثقملا نم هتىلحو هنفجي فيسل | هتىطع ] فيسي هل ىصوأ ولو : ةلأسم

 امب مئاقلا ىلع ةيلحلاو لمح امو لصنلا فيسلا هل امنإ ليق دق هريغ لاق
 . فيسلا نم سيل لمح امو نفجلاو فيسلا لمح

 يف هنفج لخدي له تلق اذه هفيسب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 ريغ نفجلا نأل ةيصولا يف نفجلا لخدي ال ليق هنأ يعمف ال مأ ةيصولا
 رخآل هلصنب ىصوأ مث نالفل هفيسب ىصوأ نإ تلقو ةيمستلا يف فيسلا
 امهنم رخآلل لصنلا لوقلا ضعب يف هنأ يعمف هيف لوقلا نوكي فيك

 نيفصن امهنيب لصنلا نوكي لوقلا ضعب يفو هيلع امو مئاقلا لوذللو

 . هيلع امو مئاقلا لوأللو

 هفيس لثم ةينآلا نم ءيشب ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو
 هعرد الو هسرت الو هفدس دوهشل ا فرعي ملو كلذ ه ايش و هعرد وأ هسرت وأ

 يف امأف تفصو ام ىلعف هل تيثب م أ هي هل ىصوأ ام ىصول ا نع لطبب أ

 الو هنيعب ةلداعلا ةنيبلا هيلع تدهش ام الإ كلذ نم ءيش هل تبي الف مكحلا
 اذإف ةيصرولاب ملع دق ناك اذإ عونلا كلذ نم ءيشب كسمتي ثراولا عسي

 مل ولو هي هل ىصوملل وهف هب ىصوأ ام وأ عرد وأ افيس هل نأ ثراول 7 ١

 تيمل | ل اق ١ ذإ تيملل فيسل ا اذ دهو عردل ١ هذه ن ا فرع ١ ذإ هندعي فرعي

 ال اذهف نالفل عردلاو فيسلا لاق اذإو تباث اذهف نالفل ىعردو يفيس
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 . هي كسمتلا ثراولا عسيو تشد

 دا كي هكف ةمل نيس يمسي يسنأ عو لات فييس فيسب لجرل ىصوأ لجر يف بسح
 و تلق معن لاق ةميقلاب يطعي تلق هبايث نم بو لجرل ا

 ىصوأ يتلا ةلخنلا كلت فرهب ملو هلام نم ةلخنب لجرل لجرل يصوأ 7
 . هلام نم ةطسو ةلخن يطعي ل ت ا هل
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 ب شك اي ¡ هبيبح : ]

 ةيصوملا تكرتو ةنالفل اهدسج بايثب ةأرما تصوأ اذإ ءاهقفلا ضعب لاقو
 مل ام امأو عطق ناك ام اهل امنإف سبلت ملو عطقت مل ًابايثو ةعطقم ًابايث
 ندبلا بايث نم ليقف ةيدرأ نوكت نأ الإ ندبلا بايث نم وه سيلف عطقي
 . اهسبلت مل وأ اهتسبل

 هلام يف اهشاعمو اهتوسكب هتأرمال ىصوأف د كله لجر نعو : ةلأسم

 نأ لوقعملاو هلام ث يف كلذ اهل لاقف ًأثدح ثدحت نأ الإ تومي ىتح

 اسفن تلتق وأ ًاجيوزت تثدحأ دق ةثرولا لاق نإف تلق ماعطلا وه شاعملا

 ثدحلا اذهب ىمسي ىتح اهتصو لطبأ امف ثادحألا نم اذه هيشي ام وأ

 وبأ لاق ثدحي امم اهمايقو اهدوعقو اهتاكرح نأل هتيصو دنع وه ام
 نم امهنأل هتجوز نم جوزلل الو اهجوز نم ةجوزلل ةيصولا زوجت ال نسحلا
 . قحب الإ ثراول ةيصو الو ةثرولا

 نم بوثب لجرل ىصوأ لجر يف لوقت امف ديعس يبال تلق : ةلأسم

 نوكي ام ناقئاف نايلاغ نانثاو ناطقاس نانثا باوثأ ةعبرأ هل دجوف هبايث
 ىنعم تبث اذإو بايثلا ىف كيرش هنأ اذه ىف ىدنع ىذلا لاق بايثلا نم

 مهنم مدع اذإف طسو بوث هل نوكيو مهسلاب يدنع ةمسقلا تناك ةكرشلا
 ىوسي ام قئافلا موقي بايثلا نأ كلذو هتصح دحاو لك نم هل ناك طسولا
 نهيف دجو نإو بايثلا هذه نم ةميقلا عبر هل نوكي مث ىوسي امب ءيدرلاو
 دجوف هبايث نم بوثب هل ىصوأ نإف هل تلق طسو بوت الإ هل نكي مل طسو
 لاق هل نوكي ام ءالغلاو ةءادرلا ىف نالضافتم طسبو اهيف سيل بايث هل

 اوذخأ ةثرولا ءاش نإو بايثلا هذه ةميق نم هل ىرتشي طسو بوث هل نوكي
 هذه تفلت نأف هل تلق اطسو ًابوث هل اورتشا وأ اطسو ابوث هوطعأو بايقلا
 هبايث نم بوثب هل ىصوأ نإف هل تلق ءيش هل سيل لاق هل نوكي ام بايثلا
 فرعي ملو بوثلا نيعو هراد يف و أ هب اث يف يذل ا هيوثب وأ هبايث نم وأ
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 هذه يف هل نوكي هنأ يعم لاق بايث هل دجو اذإ هل نوكي ام هنيعب بوثلا
 لاقو نهروجأ لاق نم لاقو لوقلا ضعب يف نهطسوأ اياصولا نم بايثلا

 هنأل هنيعب بوثلا حصي ىتح ءيش هل تبثي ال لاق نم لاقو نهأدرأ لاق نم

 ءزج دحاو لك نم بايثلا نم ء ازجألاب لاق نم لاقو فرعي مل مث هنيع دق

 نوكي هنأ يدنع لاق . بايث هل دجوف هراد يف بوثب هل ىصوأ نإف هل تلق

 يق بوث 3 هل نوكي هنأ يعم لاق س بايث هل دجوي مل نإف هل تلق نهطسبوأ هل

 هل تبثي ال لاق نم لاقو عدوملا نم اذه نأ ليق هنأل يدنع اميق رادلا نمث

 اذإ لوقلا اذه يف ةلعلا امف هل تلق رادلا يف بوث 5 هل نوكي نأ نكمي هنأل

 ناعدوم عدوملا نأ يعم لاق عدوملا ىنعم هبشي اذهو رادلا يف هلعجي مل

 لثم عوضوم هيق نكمي لاملا نم يش يف ةيصولا تناك اذإف يف لاق اذإف

 ىصوأ يذلا ءيشلا هيق نوكي نأ "نكمي امو ضرألاو تيبلاو ةلخنلاو رادلا

 ضعيق كلذ تويث يف فالتخا بايلا اذه يف يدنع ناك هيف عوضوم هب

 اذإ امأو 4 هنيعب حصي ىتح هتبثي ال ضعبو ءيشلا يف اعدوم هلعجيو هتبثي

 لمتحي الو هيف كلذ نوكي نأ نكمي ال لاملا نم ءيش يف كلذ ناكو يق لاق

 كلذ يف ملعأ الو ةتباث ةيصولا نأ يدنعف هوجولا نم هجوب هيف هعضو هل

 يف ناك ن نإو هنمث يف ء ايشألا نم طسو عدوملا باب نم نوكيو افالتخا

 نوكي نأ بابلا اذه يف لاق ادحأ نأ ملعأ الو طسبو هنم هل ن ناك طسبو كلذ

 فويسلاو بايلا لثم هيف ىصوأ يذلا ءيشلا كلذ ددع يق هل اكيرش

 كلذ يق نوكي نأ نكمي ناك اذإ كلذ تبثي نم لوق ىلع كلذكو كلذ وحنو

 . ليق ام ىنعم ىلع ء اوس يدنع اذه يق وه اعوضوم ءيشلا
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 يف نوثالثلا بابلا
 قبلاوجلا لثع ا هريغ هيك نوكب ىذلا ءيشلاب ةص ولا

 كلذ ريغو قودنصلاو ةلسلآو

 يبأ ىلع ضورعم اذه هيف تدجو هطخب خيشلا باتك نمو ابوتكم تدجو
 اذإو هيف امو بارجلا هتيطعأ يورهلا بارجلا اذهب هل ىصوأ اذإو يراوحلا
 ىصوأ ولو قيل اوجل ا هطعأ ملو ةطنحلا تزجأ قيل اوج يف ةطنحب هل ىصوأ

 جرسب هل ىصوأ ولو ثمقلا نم هنفجو هتيلحب فيسلا هتيطعأ فيسب هل
 فيسلا هل امنإ ليق دقو هريغ لاق هعاتم نم لمح امو جرسلا هتيطعأ
 فيسلا لمح امو نفجلاو فيسلا لمح امب مئاقلا ىلع ةيلحلاو لصنلا
 اذإو دوبللاب ةنقلا هتيطعأ هكرت هنقب هل ىصوأ اذإو هعاتم نم نفجلا

 نارفعز هلسب هل ىصوأ اذإو ناديعلا نود ةوسكلا هلف ةلجحب هل ىصوأ
 يف وهو لسعلا اذهب هل ىصوأ ول كلذكو ةلسلا نود نارفعزلا هتيطعأ
 . اذه هبشأ امو تيزلاو نمسلا كلذكو قزلا نود لسعلا هتيطعأ قزلا

 نارفعزلا اذه ةلسب هل ىصوأ اذإ لاق نم لاقو هريغ نمو : ةلأسم
 لسعلا اذه قز كلذكو ةطنحلا هذه قيلاوج كلذكو اهيف امب ةلسلا هل ناك
 ناك قودنصلا وأ بارجلا وأ قيلاوجلاو ةلسلا هذهب هل ىصوأ ول كلذكو
 نوكي الف تيبلاب هل رقأ وأ تيبلاب هل ىصوأ اذإ هنإف تيبلا الإ هيف امو كلذ
 اذهو قودنصلا اذهو قيلاوجلا هذه هلوق امو لوقي قح هيف امو تيبلا كلذ

 قزلاو قودنصلاو قيلاوجلا هل نوكي لوقي اضعب لعلو فالتخا بارجلا
 قذو ةطنحلا هذه قيلاوج لاقف يمس اذإو هيف ام هل نوكي الو بارجلاو
 هيف امب تباث اذهف ريناندلا هذه قودنصو مهاردلا هذه سيكو لسعلا اذه
 . اياصولا نم ثقظلا نم

٣.٥



 يف نوتالتلاو يداحلا بابلا
 دالسلاو ةوسحكلاب ةبح ولا

 نوكي ام نالقل يتوسكب تيصوأ دق لاقف هتوسكب لجرل ىصوأ لجر نع
 هتوسك مسإ هيلع تبتيو اهاستكا دق يتلا هتوسك هل نوكي هنأ يعم لاق هل

 نوكيف هل تلق ذئنيح هل نكي مل وأ هدسج ىلع ناك امم اهاستكا دق يتلا

 ىصوأ نإق هل تلق هتوسك جرخم جرخي هنأ يعم لاق هتنيز بايت هل
 هسبل ام هحالس عيمج هل نوكي هنأ ىعم لاق هل نوكي ام نالقل هحالسب
 بشخلا نم ناك امو ديدحلا نم حالسلا مسا هيلع عقو امم هسبلي مل امو
 بايثلاو ديدحلا نم اذختم يذلا سبللا نم ناك امف هل تلق حالسلل اذختم
 الو برحلا ةلآ نم هنأ يعم لاق ال مأ حالسلا نم نوكي برحلل كلذ ريغو

 يف جرخيو ةوسكلا نم سبللا اذه نوكيف تلق حالسلا نم هنأ يل نيبي :

 ةوسكلا ىنعم يف جرخي ال هنأ يعم لاق نالفل هتوسكب ىصوأ نم ىنعم
 ةيمستلا يف احالس الو برحلا ةلآ هانعم نوكيو ةوسكلا مساب اهلع قلطملا

 نم ىلغأ امهادحا ناتيراج هلو هتيراجب لجرل رقأ نمف تلق ةوسك الو
 دحت مل نإف هل تلق هتيراج هل نوكي هنأ يعم لاق هل نوكي ام ىرخألا
 هل مكحي ال هنأ يعم لاق كلذ يف مكحلا ام رارقإلا هيلع عقو امهيأ ةنيبلا
 يعم لاق ةدحاو ةيراج هل سيلو نالفل هتيراج نأ رقأ نإف هل تلق ءيشب
 هتيراجب هرارقإ حصو نالف يصوملا ةيراج هذه نأ ةنيبلا تدهش اذإ هنأ
 ةيراج هل يصوملا انالف نأ ةثرولا لاق نإف تلق هل ةيراجلا هذه تناك نالفل
 هتيراجب هل ىصوأ ناك نإف تق ةنيبلا ةثرولا ىلع هنأ يعم لاق هذه ريغ
 ناك هلام ثلث نم اتجرخ اذإ امهنأ يعم لاق هل نوكي ام ناتيراج هل دجوف
 قرفلا امف هل تلق امهنم لقألا هل نأ لوقلا ضعب يقو اعيمج امهفصن هل
 اهنيعب ةدحاو ىلع الإ عقي ال رارقإلا نآ يعم لاق ر ارقإلاو ةيصولا نيب

 يف وه هنم لعف ةيصولاو نيعلاب الإ ءيشب لاملا يف مكحي مل فرعت مل نإف

٣.٦



 نم رظنلا ىنعم هقحل الإو ةيصولا يف هلام يف تبثأ دق ام فرع نإف هلام
 طايتحالا ىنعم يف لقألاب الأ مكحي ال مكحلا يفف م رصبلا لهأو ماكحلا
 تبثأ دق ام ىنعمل امهدحأ نم ىرعتي ال ىتح ةكراشملا نم الإ جرخي الو
 هل نوكي ال هنأ ىعم لاق هل نوكي ام هتيراجب ديزل رقأ نإف هل تلق هلام ىف

 ةيراج هل تبثي هنأ يعم لاق هل نوكي ام هتيراجب هل ىصوأ نإف تلق ءيش
 . ةفورعملا يراوجلا مسإ هيلع عقي يذلا دلبلا لهأ يراوج نم

٢.٧



 يك نوتالتلاو يناتلا بابلا

 نالقلو ن لقلا هبص ول ا

 هللا دبع نب يلع نب دمحمل اذكو اذك نيذلا نم هيلع نأ يصوي لجر نعو
 وأ حنم نم وأ يكزإ نم لجرلا كلذ نع لاسف تلق حنم نم وأ يكزإ نم
 نب يلع نب دمحم مهلك ةثالث دلبلا كلذ يف دجويف ىرقلا نم ةيرق نم
 ام ئلع قحلا اذه عفدي ىتح فيكو اذه يف هجولا فيك تلق هللا دبع
 ءالؤه بسن قفتاو هنيعب فرعي ملو هب يمس نم ىلإ لجرلا هب ىصوأ

 الو ةفصي هنيعي مهنم دحأل ا ا ذه حصي مل ١ ذ اف ل اق لح و بسن ىلع موقل ١

 حص ] نا اف ء اوس هيق مكحلا ىق ١ ف اون اك رخآل ١ نود هقحتسي بسن الو ةلح

 كلذ ىلع حصي ملو اعيمج 4 هوعد ا نإو هل .0 ں اك هريغ نود هل هن ] مهدح ]

 هبح اص يلع نيميل ١ مهنم دح حاو لكل ن ن اك اضعب مهضعبل ةنييل اي مهد دحأل

 هتجح هي عطقنت امي قحل ا اذه نم هتجح 1 كلذ ل يف هيلع مك احلا ه اري

 مهنيب هن ] لوقل ١ ضعي يف اعيمج اوفلح ن ں او مهنم فلخ نمل تد ذاكو

 و ] رم أ ىلع هيق اوحلطصي ىتح فوقوم هن أ لوقلا ضعي يف ن أ بسح و

 يد ذأكو قح نم هجوي هيح اص نود هقحتسيفق ةنييل ١ مهنم دح ا حصي

 هللاو عسي كلذ نأ وجرأف صالخلا يف امأو مكحلا يف لوقلا اذه يلحتسا
 . باوصلاب ملعأ

٣.٨



 يك نوتااتلاو تلاثلا بابيلا
 تمحم يبأ عماج نم و ربلا باوبأ ىلا ةيصولا

 يف نوكي مهضعب لاقف ربلا يف هلام ثب يصوي لجرلا يف اوفلتخاو
 دنع هللا ىلإ برقتي ام لضفأو هركذ لج هللا ىلإ ةبرقلا دارأ هنأل ةبرقلا
 نأ ادعس ل هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن كلذك اولاق محرلا ةلص توملا
 نإ لاقو هنم ثلا الإ كلذ نم هل زجي ملو ةقدص هلعجيو هلك هلامب برقتي
 نوففقكتي ء ارقف مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتترو كرتت نأل ريثك ثقلا

 نم نيمثلاب هللا ىلإ هب برقتي ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعجف سانلا
 نأ ربلا يف يلام ثلثي تيصوأ ينإ لاق اذإ نورخآ لاقو . هتثرو رئاس

 هللا ىلإ اهب برقتي يتلا برقلا هوجو يف هلعجي هبلع ةيصولا ذافنإل يلوتملا
 مل هنأل ةثرولا ىلإ عجري مهضعب لاقو . كلذ نم وه ىري ام ىلع ىلاعت
 نع هنع هللا يضر كلام ابأ خيشلا تلاس ربلا اذه فرعي هجو يأ يف نيبي

 نوكي لاقف ربلا ىلوأ يف يلام ثلثب تيصوأ دق هتيصو يف لوقي لجر
 هتلأسو نيبرقالل نوكي كلذكو لاق ربلا لضفأ يف لاق نإف تلق نيبرقألل
 كلذ يف هباوج ناك امب امهدحأ يف باجأف نيتلأسسملا نبتاه نع كلذ دعب

 . ربلا لضفأ يه اهنع فق وت يتلا نأ نظأو ىرخآلا يف هياوج نع فقوتو

 ليقف امهرد نيرشعب ىصوأ ريقف لجر نعو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ىلاعت هللا لاق امك قحأ نوبرقألاف لضفأ ثيح لاق نيبرقألل وأ ءارقفلل هل
 كلذك كلذ نم سمخلا ءارقفلل لعجي نأ بحن انإ ريغ نيبرقألاو نيدلاولل

 . ملعأ هللاو انعمس

٣.٩



 يف نوثالثلاو عبارلا بابلا
 دارأ تبح هلعجب يصو ىلا هثلثب ىصوأ نم

 ثيح هعضي سانلا نم امهريغ وأ هتجوز وأ هيبأل هثلثب لجر ىصوأ اذإو
 دارأ ثيح هعضي الوأ"لارأ ثيح هعضي نأ ىصوللو ةزئاج ةيصولاق دارأ
 هعضي نأ هل بحن ال هنأ هللا دبع ىبأ نعو هريغ الو هسفن ىلع هعضي الو
 ىصوملا تام ىتح هعضي مل نإو هيلع كلذ مرحي مل لعف نإف هسقن يلع

 يف تيملا نع كلذ ذفني نأ يصولا ىصوأ نإو لوالا ةث رو ىلإ عجر هيلإ

 ىف تيملا نع ذقني نأ ىصوأ اذإ ديعس وبأ لاق . زئاج كلذق اذكو اذك

 زجي مل ءاش ثيح هلعجي نأ هريغ ىلإ ىصوأ نإ امأو هلعج دقف اذكو اذك
 . ةتباث هيصو هل ىصوأ الو كلذ له لعجي مل هنأل كلذ

 نأ ليقف دارأ ثيح هعضي ىبص ىلإ هلام ثب ىصوأ اذأو : ةلأسم
 نإ امأو دارأ ام هيف لعف غلب اذإف يبصلا غولب ىلإ سبحي ثقلا نم كلذ
 لوال ١ تيملل ناك ن و لوأل ١ تيمل ا ةثرو ىلإ ا ثقظنلا عجر غلبي نأ لبق تام

 مل نإو يبصلا غولب ىلإ هيصو يدي ىلع ثقلا نوكي لاق نم لاقف يصو
 ملامو يبصل ا غولب ىلإ لدع يدي ىلع ثقلا ناطلسلا عضو يصو هل نكي

 . هلعق زوجي ال هنأل هيلإ ةياصولا زوجت الف يبصلا غلبي

 اهذقن و ةيصرول ا لقعي ىبصل ١ ن اك اذ ١ نسحل ١ وي ] ل اقو : ةلأسم

 اهلعجي ثيح لقعي مل نإو كلذ هل لعج اذإ اهايإ هذافنإ زاج ءاش ثيح
 . اياصولا رئاس ىق كلذكو دارأ ثيح اهذقنأو هريغ هعم لعج

 نم مهرد فل أ لعجا هل لاقو لجر ىلإ ىصوأ لجر نعو : ةلسم

 اهلعجي وأ هسقنل اهذخأي نأ يصرللأ ‘ تدرأ ثيح وأ تئش ثيح يلام

 هسقنل اهذخأي نأ زئاج وهف مكحلا يف امأف ادحأ اهب صخي وأ دلول

 ليبس يف اهلعجي نأ هل بحتسيف هزنتلا ةهج نم امأو ءاش ثيح وأ هدلولو
 1 يصولا ةيناثلا يفو يصوملا دارأ ىلوألا يف يتعي ]٦(

٣١. 

 



 ناك نإ اظح هدلولو هل ناك ءارقفلا اهاطعأ نإو فورعملا ليبس نم
 . اريقف

 ثيح هلعجي ن أ هلام ثلثب لجر ىل ا لجر ىصوأ اذ ا ليقو : ةلآسم

 ثر اول هلعجي ن ] هل سيلو ء اوس هلكف ءاش وأ بحأ ثيح هعضي وأ ءاش

 . دودرم وهف ثراول هلعج نإف

 هايطعي وأ ءاش ثيح هثلث اعضي نأ نيلجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 لاق رخآ هيطعأ اذه لاقو انالف هيطعأ اذه لاقف كلذ ىف افلتخاف ءاش نم
 نوكي ال نورخآ لاقو ءاش ام امهنم دحاو لك يطعيف نيفصن ثلثلا مسقي

 امهنم دحاو ىلع اعمتجي مل نييصولا نأل ريثك الو ليلق نيلجرلا نم دحاول
 جرخيف ءاش ثيح هالعجي هثب نيلجر ىلإ ىصوأ يذلا امأ دردعس وبأ لاق

 امهيلإ ةيصولا ىنعم تبث اذإ فالتخالا نم لاق ام وحن ىلع ىدنع
 . امهفالتخا وأ امهقافتا ىلع يصوملا نم ةيصولا زوجت ثيح هالعجو

 عابي نأ هامسو هقتعب هقيقر نم سأرب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 براقأ هل ناك اذإ معن لاق كلذ زوجي له نوملسملا ىري ثيح هنمث لعجيو
 . يأرلا ىذ يأرب اءعاش ثيح لعجي

 ءادف يف هلعجت نأ يلع هلام ثب هتجوزل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم

 تلق هدالوأ هب بلاطي يذلا جارخلا ىف هيدؤت رئاجلا ناطلسلا نم هدالوأ

 ىضم دقو اذه توبث يل نيبي الف ٠ ىنعملا اذه ىلع ةيصولا اهل زوجي له
 هلعجي هلام ثب اهل ىصوأ نإ كلذكو هل تلق هللا ءاش نا هلثم ىف لوقلا
 الف 0 كلذ زوجي له دالوأ لبق نم اهمزلي يتلا تاعبتلا نم تاش ثيح
 نوكت نأ امإ هنأل اذه لثم يف لوقلا يدنع ىضم دقو كلذ توبث يل نيبي

 همف هدالوأل ةيصولا نوكت نأ امأو ثراول ة ةنصو الف اهتاعبتل اهل ةيصولا

 نم تعاش ثيح هلعجت هلام ثب اهل ىصوأ نإف هل تلق ثراول ةيصو ال
 مأ اهسفن يف هب عفتنتو اهسفن ىلع هلعجت ملام اهل زوجي له ربلا باوبأ

٢١١



 نم لاحب ثراولل ةيصولا زوجت ال هنأ يعمف ثراولل ةيدصرلا زوجت ال

 نع ال ربلا نم ءيشل هسفن ىلع ثراولل هلعجي امنإ كلذ ناك ذإو لاوحألا

 نم تعاش اميق يه هلعجت نأ هنع ةسصو كلذ لعجي امنأ ناك نإو يصولم ا

 ربلا نم هتلعج ثيح نم كلذ زوجي ليق هنأ يعمق كلذي هنم ةيصو هنع ربلا

 يصوملا ةيصو زوجت ال هجو يأب يصولملا ةيصو زوجت ال ثيح نم الإ زاج

 نم ةيصو يه امن ا هنأل هل لوعجمل ١ هلعجي ن ن أ كلذ ن رجي مل ىصو ] ل ن نإ ١

 دارأ ثيح هلعجي نأ ىلع وه هب هل ىصوأو ثراو ريغ نوكي نأ الإ يصولملا
 ةيصولا تناك اذإ هجولا اذه ىلع زوجي ال نأ وجرأف يدنع ربلا باوبأ نم
 . ةيصولا هل زوجت نمم وه هل

٣١٢



 يف نوتالتلا و سم اخلا بابلا
 ثلثلا نم ىقبب امب ةبحولا

 ءيشب دحأل هنم صوي ملو نالفل هلام ث نم يقب امي ىصو ] نم ليقو

 هذه ليق ء ءيشب دحأل هنم ىصو أ اذ !و هلك ق واب هنأل هل ىصوملل هلك ثقتلاف

 ١ هل ىصوملل ىف ةايل او هنم جرخيو ء اوس وهق اه دعيو هد ايزل .

 ليق هل اونذأ او هي يصوي يذل | يف هتثرو لجرلا نذأتس | اذإو : ةلأسم

 كل ذكو نوكلمي ال اميق هل اونذ ل أ ذا مهنال مهل كلذق كلذ دعب اوعجر مث مد هتوم

 ۔ هللا همحر ۔- مكحلا ني ناميلس نع تلخقح

 مهفرعو مهيأرب ثللا نم رثكأب ىصوأ اذ ا ل اق نم ل اقو : ةلأسم

 نع كلذ دجويو هتوم دعب ةعجر مهل نكي مل كلذب هلاونذف يه مك ةدايزلا
 . عيبرلا

 دعي اوعجر مث هتوم دعي هل ىصوملل 4 ىصوأ ام اومت ] اذ او : ةلأسم

 امب مهفرع اذإ لاق نم لاقو نسحلا وبأ لاق مهيلع مات وهف اومتأ نأ
 مه ار دلا وأ ةعتمألا وأ لوصأل | نم ن اك هوفرعو كلذ مهل دحو هب ىصوي

 . هتوم دعب ةعجر هيف مهل سيلف هب يصوي ام اوفرعو

 هي يصوي ام اوفرع اذ ا ليق دق درعمس ىبي ] ل اق هريع نمو : ةلأسم

 توملا دعب هل اومتأ ولو ةعجرلا مهل اضيأ ليقو توملا دعب ةعجر مهل سيلف
 ام اوفرعي مل ولو ةعجر مهل سيل لاق نم لاقو اومتأ ام اوفرعي نآ الإ
 . توملا دعب اومتأ اذإ اومتأ

 ثنحفق ء يش ىلع نمك اسملا يف هلام ةق دصي فلح لجر نعو : : ةلأسم

 لكف ثلثل | ىلع ديزت اد راصويو كلذ دي ىصو ا مت تام [ ن ] ىلإ | هرشعي مل مث

 . ثنح موي لاملا ةميقو هلام ثظ ىف وه امنإ كلذ

٢٢



 هلام ثبيو رخآل أ هنبا ا ىطعأ ام لثمي هنبال ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 من 5 لاملا ةقد ةي ثلث لجرلا ذخأي من 5 هلام سأر نم نيدلا جرخي لاق لجرل

 كلذو ةردان ة ةنسح ةلأسملا هذه ديعس وبأ لاق . هاخأ ىطعأ ام لثم دلولل

 يذلاو دلولا لبق نيدلا دعب نم ثلثلا نم ةيصولاو لاملا سأر نم نيدلا نأ
 ليبس ىلع هيخأ ىلإ راص امع لدب وه امنإ نيدلا دعب وه امنإ هدلول

 . كلذ مهيملاو ثاريملا يف ءافولا

 نم هل تيثيو ةلط اي هتصو تناك ثقللا نم رثكاي ىصوأ ن اف : ةلأسم

 كلذ زوجي انباحصأ لاق . ثظقلا ىلع داز ام ةثرولا زاجأ نإف ثلثلا كلذ

 . هي هل ىصوأ نمل

 وأ مهبملا نم كلذ ناك ةيصوب يصوملا ىصوأ اذإ ليقو : ةلأسم
 ذاقنإ دعب جرخي امنإ كلذ لكف ملعملا وأ عدوملا وأ لوصفملا وأ فاضملا
 عجرتو لاملا لقو اياصولا ترثك ولو ثظلا كلذ زواجي الف ثمثلا نم نيدلا
 اذإو دابعلا قوقح عيمجو تارارقإلاو نيدلا دعب ثلثلا ىلإ اهلك اياصولا
 ثلثب اذه نالفل تيصوأ دق لاقف لوصفملا نم ةيصوب يصومل ١ ىصوأ

 الو لاملا ىلع ىتأت ات قوقحلاو نيدلا ناك نإف قوقحلا لبقو نيدلا لبق يلام
 دعب ءيش لاملا نم يقب نإو لاح ىلع ةيصولا 7 ءيش هنم لضقي

 يفق قوقحلاو نيدلا لبق لاملا ثظب هل ىصوملل برضي هنأف قوقحلاو نيدلا
 عم هتيصو هل نوكتو اياصولا رئاس دعب قوقحلاو نيدلا دعب لاملا ث
 هلام ثب ىصوأ ول نأ لثم كلذو قوقحلا دعب ثلثلا نم ةصحلاب اياصولا
 لطبت هنإف لاملاب كلذ طاحأ نويدو قوقحب رقأ مث نيدلاو قوقحلا لبق

 هلامب لجرل ىصوأو ثقنلا يقيو لاملا يثلثب قوقحلا تطاحأ نإف ةيصرلا

 ةثالثب قوقحلا لبق ثلثلا بحاصل برضي هنإف اذكه ناك اذإف السرم
 ثلث يف مهسب لسرملا لاملا ثلت بحاصل برضيو لاملا ثلث يف مهسأ

 نم اياصوب هل ىصوأ ول كلذكو . مهس اذهلو مهسأ ةتالث اذهل نوكتف لاملا
 يف هتصحب اياصولا باحصأ نم دحاو لكل برضي هنإف هوجولا عيمج
 رارقإلاو اياصولا نم ىلوأ تارارقإلا نأ ملعاو قوقحلا دعب نم لاملا ث
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 لوصخفغلملاب اه رارقال ال او هيلع م دقمو لوصفم ١ يف ر ارقال ال ١ نم ىلوأ ملعملا ىف ا

 مهرد فلأب رخآلو هلامب رخآلو دبعب لجرل رقأ ولو مهبملاب رارقإلا نم ىلوأ
 دبعلا ناك ولو فلألابو هلامب رارقإلا لطب هريغ ال دبعلا كلذ هل دجوف
 . مهرد فلأ ىوسي

 تيلا نبا هيلا هعفدف لجرل هلام ثب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ناك نإ لاقف ةنيبلا كلذ ىلع ماقأو هل تناك ةيصولا نأ معزف رخآ ءاج مث
 مرغ ةنيبلا رخآل ١ ماقأ مث هيلا عفد يذلل ىصوأ امنإ ٥ ايأ نأ ملع دق نبال ١

 . هللا ءاش نإ هنم اهذخأيو

 لاق زئاج ث كلذ . هيراقأل ثملاب توملا دنع يصوي مت هريدم تام اذإ

 ناميلس كلذب تربخأو لاق قحلا لاق لاقف ًاريشب كلذب تربخأف مشاه
 ولو هتيصو ضقن ءاش ول لجرلا نأل ريبدتلا يف زوجي امنإ لاقو كلذ هركف
 ليق دقو لاق هريغ نمو كلذ هل نكي مل قيقرلا يف ريبدتلا ضقني نأ دارأ
 توملا هرضح اذإف هلام ثب ىصوأ ولو ةتباث ةحصلا ىف هتيصو نأ كلذ
 ةيصوو ةحصلا ةيصو لاق نم لاقو هلام ث ىلإ هتيصو تزاج ىصوأق
 يف هتصو زوجت لاق نم لاقو كلذ عيمج هلام ث يف نوكتو ةتياث ضرملا

 كلذ نأل ةحصلا ةيصو دعب نم هلام ثلث يف ضرملا ةيصو نوكتو ةحصلا
 دعب نم ثلثلا يف ةيصولاو رارقإلا ةلزنمب ةحصلا يف زاج دق لام
 رارقإلا

 ةيصرول | له أ يصول أ ىطعأف هلام ثلظي ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ةثرولا ةصح تكلهف بيغ رابكو راغص مهنأل ةثرولل نيثلثلا كسمأو ثملا
 يث مهنم اوذخأيف ةيصولا لهأ ىلع اوعجري نأ ةثرولل له هدي نم
 ىطعأ يصولا نإف هل ليق مهيلع ةزئاج يصولا ةمسق نأل ال لاق ةيصولا

 بيع رابكو راغص مهنأل ةيصرلا لهأل ثقظلا كسمأو نبيثظل | ثاريملا لهأ ا
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 كلذ عفد يصولا نوكي نأ الإ معن لاق ةثرولا ىلع نوعجري له ثلثلا كلهف

 ىلع اوعجري نأ مهل سيلف مهل يصوملا ةصح كاسمإب هرمأف يضاقلا ىلإ
 . زوجت ال هل ىصوملا ىلع هتمسق نأل ةثرولا

 هل هنم ةيصو هل ام ثلثب لجرل دهش أ ي ذل و دردعمس يب ] نعو : ةلاسم

 كل وهف ثلثل ١ نم يقب امو ةبصرول ا هذه ينع ذفن ] ل اقو ة هيصو هيق لعجو

 ىصوأ يذلا اذه لاقو قتع ] يذل | ديعلا ةميق ةثرولا بلط مث من ةبقر قتع و

 ةزئاج ةيصو هذهف كلاهلا لام ث نم وه ثقثلاو نيثلثلا مكيطعأ امنإ هل
 ةيصولاو تفصو ام ىلع لاملا ثلث ةثرولل امنإو ليبس هيلع ةثرولل سيلو
 ةيصوب يصوملا صوي مل ولو هل ىصوملل وهف يقب امو للاملا ث نم
 . هل ىصوملل ثظئلاق

 ءارقفلا ىلإ يصولا ملسو ءارقفلل هلام ثب ىصوأ لجرو : ةلاسم ٠
 مسق نأل ءيشب مهيلع نوعجري ال مهنأ عاضف ةثرولل نيثمثلا كسمأو ثثلا
 تقلتف ءارقفلا ةصح كسمأو مهتصح ةكرولا ىلإ ملس اذإو زئاج ةيصولا
 . مهيديأ يف ام ثلثب مهيلع اوعجر

 هتايح هتققنب رخآلو هلام ثبي لجرل ىصوأ لجر يف لاقو : ةلأسم

 هتيصوب مهنم دحاو لكل برضيف لاق ايح ماد ام نيقنادب موي لك رخآلو

 هتايح موي لك نبيقنادي هل ىصوأ يذللو ثظلا ث ثقئنلاب هل ىصوأ يذللف

 ىصوأ ىذلا تام ناف ثقظلا ثلث هتايح هتققني هل ىصوأ ىذللو ثقتلا ثظ

 يذلا ىلإ يقب ام عجر هب هل ىصوأ ام غرفتسي ملو هتايح هتقفنب هل
 ملو هتايح موي لك نيقنادب هل ىصوأ يذلا تام نإ كلذكو ثقلاب هل ىصوأ

 نيذه نأل ثظقلا بحاص ىلإ يقب ام عجر هب هل ىصوأ يذلا غرفتسي
 . ثمنلا بحاص ىلع نبلخاد

 ۔ هللا همحر ۔ درعس ىبي ] نع بسح ] اميق 7 افكلا ب اتك نم :: ةلأسم

 ذخأو لاملا مسقق ًاليلق الام كرتو هلام ثلثب لجرل ىصوأ نإ كلذكو تلق
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 قحلي له تلق هتوم لبق نم هل بيرق نم ثاريم حص مث ثملا هل ىصوملا
 تعقو موي تعقو ةيصولا هذه تناك اذإف لاق ال مأ لاملا اذه نم ثقنلا يق

 الو هب هل ىصوملل وهف هثلثف هب ملعي مل ولو هل ىصوملل لاملا راص دقو
 امنإو ائيش قحتسا دق نكي مل ىصوأ موي ناك نإو افالتخا كلذ يف ملعن
 ىذلا نم هلام ث هل نوكي امنإ لاق نم لاق دقف ةيصولا دعب هقحتسا
 " رخآلا لوقلاو تام موي هلام ث هل لاق نم لاقو ةيصولا موي ناك
 حصو هيلع ضرع هلام ث اذه نأل هلام ثب ةيصولا نوكت امنإ هنأل يلإ
 . هللا ءاش نا

 اذكو اذك يلام لاقو هيخأ نبال هلام ثب يصوأ لجر نعو : ةلسم
 هوجرختساو ةثرولا هعزانف يل هسبلو نح ذنم انالف هتيطعأ تنك

 هازطح دق هنأل هيف ءىش ال لاق هوجرختسا اميف ثلثلا بحاص لخديأ
 . مهنيب ةثرولا كلذ مسقي امنإو ةيصولا نع

 مهر د ئ امي نالفلو مالغ قتعي هتوم دنع ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 مسقيو ناثلثلا ةثرولل لاق هريغ هل لام الو مهرد ةئامثالث ىوسي مالغلاو
 . انتصح ر دقي ء يرم ١ لك صقني هر هل ىصوم و ديعل ا نبي ثلظل ١

 لجرل هلام ثلثب يصوي لجر نعو يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ءالؤه ىلع درأ انأ ثلاب هل ىصوملا لوقيف ثللا ىق لخدت اياصوبو

 باحصأ ةثرولا لوقيو ايفاو ثلا انذخأو يعم اولخدو مهل ىصوأ نيذلا
 نم ثلثلا نم كتصح تنأ ذخو انلام ذخأنو مهيلع درن نحن لب لصأل ا

 . كلذب ىلوأ لصألا بحاص لاق كلذب ىلوأ ىرت

 مث تيملا نيبا هيلإ هعفدف لام ثلثب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلأسم

 ناك نإ لاقف ةنيبلا كلذ ىلع ماقأو هل تناك ةيصولا نأ معزف رخآ ءاج
 مرغ ةنيبلا رخآلا ماقأ مث هيلإ عفد يذلل ىصوأ امنإ هابأ نأ ملعي نبالا
 هيلع عجري هنإف هل اهنأ ملعي ال وهو هيلإ عفد ناك نإو ةنيبلا ماقأ يذلل

 . هريغ ةخسن ) \ (
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 هنم ملعب لوئلل ةيصولا نأ ملع اذإ هريغ لاق هللا ءاش نإ هنم اهذخأيو

 هيلع مكح ةنيبلاب هريغل كلذ حص اذإو ةعجر هيلع هل نكت مل هيلإ اهملسو
 ىلإ ملس نإو هاوعدو هلوق لبقي الو ةنيبلا هب هل تحص دق ام ميلستب رخآلل
 نأ ءاش نإ اضيأ هلف ةيصولاب هنم هل رارقإ الو ةحص الو مكح ريغب لوألا
 . هريغ نمو كلذ هلف عجري

 معن لاق وهو ةلاسملا هذه يف ادر رخآ عضوم يف تدجو : ةلاسم

 هيلإ هعفد امنإو كلذب هل رارقإلا الو قيدصتلا ريغ ىلع هيلإ هعفد اذإ كلذو

 رقأ وأ هل هقيدصت حص دقو هقدص نإ امأو رارقإ الو قيدصت ريغب هاوعدب

 هللا نيبو هنيب اميف امأو ملعي مل ولو هيلع ةعجر مكحلا يف هل سيلق هب هل
 . كلذ هلق كلذب ملعي مل اذإف

 ثلظلا مسق هعبرب رخآلو هلام ثب لجرل لجر ىصوأ اذإو : ةلأسم

 لصأو ةثالث عبرلا بحاصلو ةعبرأ ثملا بحاصل مهسأ ةعبس ىلع امهنيب
 ةعبرأ اهثلث ذخأت امهس رشع ىنثا كلذو عبرو ثمت الام ذخأت كنأ كلذ
 امهس نورشعو دحاو كلذف ةثالث ىق اهبرضاف ةعبس كلذف ةتالث اهعبرو
 . ةثالث عبرلا بحاصلو ةعبرأ ثلثلا بحاصل ةعبس كلذ نم ثملاف امهنيب

 سيلو تام نإ لاقو هضرم يق وأ هتحص يف دهش لجر نعو : ةلأسم
 متلقو لاق امك زئاج رارقإ اذهف ءارقفلل هل ءيش لك ثلتف ةجوز الو دلو هل
 ىلع ةقدص هل ءىش لك ثلف دلو الو ةجوز هل سيلو تام نإ لاق نإ تيأرأ

 تام نإ ىصوأ امك وهو تام نإ هلوق لجأ نم ةيصو اندنع هذهف ءارقفلا
 هل سيلو تام نإ لاق نإ مهيلعو . ةتباث هتيصوف دلو الو ةجوز هل سيلو
 متلقو ىصوأ امك ةتباث ةيصو هذهف ءارقفلل ءيش لك ثظف دلو الو ةجوز
 متلقو ءيشب اذه سيلف دحأل اهب مسي ملو ةيصو يلام ثلت لاق نإ تيأرأ
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 لاق امك هيلع زئاج وهف هتحص يف ناك نإف تام ىتح هنع عجري ملو
 لك ثظئف دلو الو ةجوز هل سيلو تام نإ اف هضرم يف ن اك نإ ١ تيأر ] متلقو

 رارقإ ١ وهو دلو الو ة هجوز هل سيلو تام اذ ١ هيلع : رداج اح وهف ء ارققلل هل ءيش

 زئاج وهف هرق تام وأ هضرم نم حص ةحصلا يف وأ ضرملا يف ء ءاوسو

 مهضعب ل اقو ة هصو هن أ اذه لثم ىف ء ءاهقفل ١ ضعي ل اق دقو . هل ة هعجر الو

 رارقإ هنأ انلوقو رارقإ وه
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 يك نوتالتلاو سداسلا بابلا

 هينب دحأ بيصن لتمب ىصوأ نميك

 كرت دقو هينب دحأ بيصن لثمب هيخأ نبال ىصوأ اذإ لجرلا نع هتلاس
 اهيتي دحأ بيصن 17 اهيخأ نبال تصوأ ه أرم ا وأ هينب عم هتأرم ١ لجرل ١

 مهعم ناك خأك وهو مهدحأ بيصن لثم هل نوكيأ عنصي فيك جوز اهلو
 لثم هل ىصوملل ل عفدي نيرشع نم اذه ةمسق . جوزل ا ىلع لخدي وهو
 اهجوزل نوكي مث من امهس رشع ةتس ىقبيو مهس ] ةعيبر ] هيني دح ] بيصن

 اهينب نم دحاو لك يطعيف رشع انثا ىقبيو امهس رشع ةتس نم ةعبرأ
 ةعيبر أ ذخأي امن ا هل ىصوملل نوكيو رشع ىنن ذا نم مهس أ ةعبرأ ةثالث مهو

 ول نب ا بيصن لثم لاق نإ ا اهنع ينربخ أ تلقف مهدح أ بيصن لثم مهس ]

 عفديق امهس رشع ةعست نم اذه ةمسقو فلتخم كلذو اذه لاقق ابح ناك

 مهنس أ ةعبرأ جوزلل نوكيف امهس رشع ةتس ىقبيف مهس أ ةثالث هل ىصوملل

 ناك اذإ اذهف امهس رشع ىنثا نم مهسأ ةعبرأ مهنم دحاو لكل نبينبللو

 بيصن لثمي هل ىصو أ اذ ا هنم ابيصن رثكأ ١ مهدح ] بيصن لثتمي هل ىصو ]

 ناك ول رخآ دحاو

 ىصوأو نتخ و نيتنب ١ كرتو تب ام لجر نعو ةبو اعم يي ] نع : _ ةلأسم

 ءاهقفل ا نمف . ءيشب مسي ملو تام مث نه ادحأ بيصن لثتمي يبنج ] لجرل

 رثكال ا فصنو لقأل ا فصنت هل ىرب نم مهنمو ةبصنأل ١ لقأ ا هل ىرب نم

 . لاملا عبر نوكي كلذق

 ثظظيو مهدح ] بيصن ىصوأاف نسنب ةسمخ هل لجر نع لئسو : ةلاسم

 كلذ نم ثمثلا امهس نيسمخو دحاو نم ةضيرفلا لاقف ثلا نم يقب ام
 ثظ بح اصلو مهس أ ةينامث كلذ نم بيصنتل بح اصلق امهس رشع ةعيس

 نوكيف نيثلثلا ىلع اهدرق مهس أ ةتس تيقبو مهس أ ةتالث ثظلا نم يقب ام

 بح اص يطعي ن ن ا هريسقت .4 ةين امت نب ١ لكل ةسمخ نيب امهس نبعير /

 هيرض ] مت ةعست نوكت ةتالث برضي مت مهس أ ةتس نوكيق امهس بيصنلا
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 ثظثلاف ثظلا نم يقب ام ث كلذ هنأل امهس نيسمخو دحأ نوكي ةتس يق

 يقب ام عبرو مهدحأ بيصن لثمب ىصوأ اذاو امهس رشع ةعيس كلذ نم

 ةثالث كلذ نم ثملاف امهس نيتسو ةعست نم ةضيرفلا نإف ثلثلا نم
 تيقيو ةثالث يقب ام ٠ عبرو رشع دحأ كلذ نم بيصنلاف امهس نورشعو

 رشع دحأ نبا لكل امهس نيسمخو ةسمخ نوكت ن نيثالثلا ىلع اهدرف ةعست

 ةضيرفلا نإف يقب ام سمخو مهدحأ بيصنت لثمب ىصوأ اذإ امأو 4 امهس

 ةعيرأ كلذ نم فصنلاو نورشعو ةعست كلذ نم ثقلا نينامثو ة ةعيس نم

 نعيس نوكيف نيثالثلا ىلع اهدز مث مد ةثالث حرطاف رشع ةسمخ تقبو رشع

 مهدحأ بيصن لثمب لجرلا ىصوأ اذإو امهس رشع ةعبرأ نبا لكل امهس

 كلذ نم ثلثلاف نيسمخو ةعبس نم ةضيرفلا نإف ثلثلا نم يقبام ثمت الإ
 ثلث الإ لاق هنأل ةثالث اهنم صقنا مث ةرشع كلذ نم بيصنلاو رشع ةعست
 نيثالثلا ىلع كلذ در مث رشع ىنثا نوكتف ةعستلا ىلإ اهدرف ىقب ام

 نم اذه ةعبس لثملا بحاصل هريغ نمو ةرشع نبا لكل نيسمخ نوكيف
 تناك ثلا نم يقب ام عبر الإ مهدحأ بيصن لثمب ىصوأ ولو هريغ
 بيصنل او نورشعو ةسمخ كلذ نم ثظلاف نيعيسو ةسمخ نم ةضيرفل ١

 ًامهس نيعبس نوكيل نيثلثلا ىلإ اهدز مث ةثالث حرطاف رشع ةتالث كلذ نم
 كرت اذإو ةرشع لثملا بحاصل رقيو معن لاق امهس رشع ةعبرأ نبا لكل
 نإف ثلثلا نم يقب ام ثبو هينب بيصن لثمب ىصوأو هتأرماو همأو هيتنبإ

 دحأ بيصنت لثمو نورشعو نانثا ثملاف امهس نيتسو ةتس نم ةضيرفلا

 كلذف نيثملا ىلع اهدرف ةعبرأ تيقبو نانثا ىقب ام ثلظو رشع ةتس نينتالا

 ةبصعللو ةتس ةأرمللو ةينامث ماللو نوثالثو نانثا نيتنبإللق نوعبرأو ةينامث
 ثقظظلا نم ىقب ام ثلث الا نيتنيإلا دحأ بيصن لثمي ىصوأ ولو نامهس

 ةئام كلذ نم ث ثملا رشع انثاو ةئامثالث نم ةضيرفلا نإف ةثرولا ىلع دري
 نم ىقبيو امهس نونامث نيتنبإلا دحأ بيصت لثمو مهسأ ةعبرأو مهس

 مهسأ ةينامث يقب ام لثم بيصنلا نم حرطيف امهس نورشعو ةعبرأ ثقلا

 امهس نوتسو ةئام نيتنباللف نيتئامو نيعبرأ نوكيف نيثلثلا يلع يقب ام در
 يهف مهسأ ةرشع ىقبتو امهس نوعبرأ ماللو امهس نوتالت ةأرمللو
 ام ثظيو مه دح ا بيصن لثمي ىصو و ةسمخ نونبلا ن [ و ةيصعلل
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 اهبرضت مث دحاو ىلع اهدزتف ةسمخ ذخأت نأ اهلصأ نإف ثثلا نم يقب
 عيمج كلذق ةثالث يف اهبرضت مث تدر يذلا دحاولا صقنت مث ةثالث يف
 ةثالث يف مث ةتالث يف هبرضاف دحاو بيصنلا نأ ملعت نأ تدرأ اذإو لاملا

 ث الا ا مهدحأ بيصن لثمي لاق اذاف بيصنلا كلذق ادحاو هنم حرطا مث

 ةثالث يف اهبرضا مث مث ادحاو اهيلع دز مث ةسمخ ذخفق ثلثلا نم يقب ام
 هبرضت مث ةئالث يف هبرضتف ادحاو ذخأت ,نأ بيصنتلاو لاملا عيمج اذهق

 ةسمخ نونبلا ناك اذإو بيصنلا كلذف ادحاو اهيلع ديزت من 5 ةثالث ىف

 اوزاجأو هيتأرمال ثلثلا نم ىقبي ام ثلثبو عبرلا لامكب مهدحأل ىصوأو
 ةلمكتو نوسمخو نانثا ثلثلاو ةئامو نيسمخو ةتس نم ةضيرفلا نإق كلذ

 ثلثلا نم يقب امو امهس نورشعو ةتس بيصنلاو امهس رشع ةتالث عبرلا
 ةثالث ثلثلا نم يقب ام ثب هل ىصوملل نوتسو ةعبس عبرلا لامك دعب
 هدنب دحأ بيصن لثمي هيخأ نبال ىصوأ اذإا لجرلا نع لئسو امهس رشع

 لاق ايح ناك ول بيصت لثم تلاق ةأرما وأ هينب عم هتأرما لجرلا كرت دقو

 تدجو هريغ لاق . بابلا ردص يق يتلا ةلاسملا هذه يف ب باوجلا ىضم دق

 هل ىصوملا نأ انعم يذلا لاق وهو ةلاسملا هذه يف ادر رخآ عضوم يف
 نينب ةعبرأو اهجوز تكرت ةأرما هذهو نيهجولا الك يف جوزلا يلع لخدي
 رسكني لاملا عابرأ ةثالث [ضايب] مهدحأ بيصن لثمب اهيخأ نبال تصوأو
 مهنم دحاو لكلو ةعبرأ جوزلل رشع ةتس كلذق ةعبرأ يف هبرضافق مهيلع
 ول مهدحأ بيصن لثمب تلاق اهنإف نورشع كلذف ةعبرأ خألا نبالو ةعبرأ
 نينبلل نورشع كلذف ةسمخ يف ةضيرفلا برضف ةسمخ اوناكل مهدنع ناك
 نكي مل املف ةتالث سماخ نهعم ناك ول نهنم هدحاو لكل رشع ةسمخ

 نودوجوم هيلع مه ام ىلع اهلصأ ىلإ ةضيرفلا تددرو ةتالت هل ىصوملل

 . رشع ةعست كلذف رشع ةتس عم ةئالت نوكتف عيمجلا نم ةيصولا تناكف
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 يف نوثالثلاو عباسلا بابلا
 لاملا نم ءزجب ةبحصولا

 دجو ت ام املف ا ذكو اذك عضوم وه ل اقو هلام نم عبر لجرل ىصوأ اذ او

 . صقن وأ داز هلام عبر هلف لقأ وأ هلام عيبر نم رثكأ عضوم ا كلذ

 ثظب رخآلو هلام فصني رخآل هلام عيمجي لجرل ىصوأ اذإو : ةلأسم

 ىذللف هلام ثئث اعيمج كلذ نم هل زوجي امنإف هلام سدسب رخآل هلام
 فصنلاب هب ىصوأ يذللو هلام ثلث نم نامهس هلام عيمجي هل ىصوأ

 مهس سدسسلاب هل ىصوأ يذللو نامهس ثقلاب هل ىصوأ يذللو نامهس
 نم لقأ ناك ام تبثأو ثلثلا ىلإ هدرو ثقلا ىلع داز ام لطبأ هنإ كلذو
 ام ردق ىلع مهنيب برضي لاق نم لاقو ىلإ بحأ يأرلا اذهو ثلثلا
 عيمجلا بحاصلام فصنك فصنلا هل ىصوأ يذلل نوكي مث هي مهل ىصوأ

 ام فصنك سدسلا بحاصلو فصنلا بحاصل ام ىٹثلثك ثلثلا بحاصلو
 ىصوأ اذإو مهنيب نوكي ثلثلا نم نوكي كلذ لكو ثظقلا بحاصل نوكي
 ام هنوطعي ةثرولا ىلإ كلذ لاق نم لاقف مهسب وأ هلام نم ءزجب نالفل
 هلام عبر وهف هلام نم فورعم ءزجب هل ىصوأ اذإ لاق نم لاقو اوبحأ
 هنإ لاق نم لاقو هلام سدس هنأ لاق نم لاقف هلام نم مهسب ىصوأ اذإو

 تانب هل ناك نإ هتانب نم نيتنثا مهسك لاق نم لاقو هلام ماهس نم مهسك
 لاق نم لاقو هل نوكتف ماهسلا لقأ ىلإ اورظني ليق دقو ديعس وبأ لاق
 ماهس نوكي لاق نم لاقو كلذ فصن هل نوكيف اهرثكأو ماهسلا لقأ عمجت
 . هلام ث نم هل يرتشت اهب يمري يتلا لبنلا ماهس نم

 لجرل ىصوأ لجر نع بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لئس : ةلأسم
 ىلإ نادري ناعيمج امهنإ لاق هلام فصنب رخآ لجرل ىصوأو هلام ثب

 . رخآلا ىلع امهدحأ لضفي الو نافصن امهنيب مسقي ثقلا

 تلق اهامس دق بايثو هلام سدسب لجرل ىصوأ لجر نعو : ةلاسم
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 بايثل ١ يطعيو سدسل ١ يطعي وأ هسدس نم بايثل ا هيلع م وقتأ يطعي فيك

 . اضيأ كلذ

 هتوم دنع ىضصروأ لجر نعو ۔- هللا همحر - هللا ديع ىبأ نع : ةلاسم

 ةبدصو هذه لاق ىرت ام هتثرو دحأ مهسك لقي ملو امهس هلام يف نالفل نأ
 نم لاقو مهس اذكو اذك نم يتثرو دحأ مهسك لوقي ىتح تيثت ال ة هفيعض

 مهس لاق نم لاقو لوقلا رثكأ وهو امهس نيرشعو ةعبرأ نم مهس لاق
 معن لاق هريغ نمو . لوألا لوقلاب ذخآ انأو ماهسلا لقأ مهسأ ةتس نم

 نم مهس هلام يفق هل نوكي نأ نكمي هنأل هللا دبع وبأ لاق ام نسح

 لاق نإ امأو هلام يف هل ءيش الو ًانوفدم لبنلا نم اهب يمرت يتلا ماهسلا
 يتلا ماهسلا نم مهس هل يرتشي نوكي ام لقأف مهس يلام نم نالفل
 . كلذ يف فلتخا دقو اهب يمري

 ماهس يف رظني هنإف هلام نم مهسب لجرل لجرلا ىصوأ اذإو : ةلأسم
 تناك اذإو سدسلا هلف ةتس وأ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث ناك نإق ةضيرفلا
 اهنم دحاو لثم هل ناك ةتس نم نوكت مهماهس تحص اذإ ةضيرفلا
 نإ مهدحأ مهسك وأ ةفينح وبأ ذخأي ناك هبو ةثرولا نيب يقب ام مسقيو
 ةثرولا هزجت ملو ثمنلا ىلإ در ثقلا نم رثكأ كلذ ناك نإو اورثك نإو اولق
 ماهسلا ترثك اذإ لوقي نم لوق ىلعف ماهسلا ترثك اذإ يراوحلا وبأ لاق
 ىصوأ اذإو ىثنا مهيف تناك اذإ ىثنألا مهسك هلف مهنم دحاو مهسك هلف
 هلام نم صقشب وأ هلام نم ةفئاطب وأ هلام نم فصنب وأ هلام نم ءزجب

 . كلذ نم اواش ام هنوطعي ةثرولا ىلإ كلتو ءاوس هلك كلذف

 فصنلا وه ضعبلاق هلام ضعبب ىصوأ اذإ لاق نم لاقو : ةلأسم

 لمحي وأ ائيش الإ وأ اليلق الإ ثظلاب ىصوأ اذإو كلذك لاق نم لاق كلذكو
 امو اهنم فصنلا هل نإف ثلثلا نم جرخي فلألا هذه ةماعب وأ فلألا هذه

 نم اوءاش ام هنوديزيو فصنلا هنوطعي ةثرولا ىلإ كلذق فصنلا ىلع داز
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 ةأرماو نانبإ هلو هلام نم مهسب جرل لجرلا ىصوأ اذإو رخآلا فصنلا
 هلام نم مهسب ىصوأ اذإو امهس نيرشعو ةعبس نم مهسأ ةتالث هلف بأو
 هريغ لاق نيثالثو دحأ دحاو نم مهسأ ةثالثف تانب ةرشعو نينب ةرشع هلو
 باسحلا يف عقو هنأ الإ اعيمج نيتلاسملا يف لاق امك هلك حيحص اذه
 هنأ ةلاسملا رهاظ جرخي اذهو امهس نيثالثو دحاو نم مهل عقي امناف

 . امهس نيثالثو دحاو نم مهس وهف فاضملا باب هب فلتخي

 هلام نم مهسب لجرل ىصوأ نميف دوعسم نبا نع ركذ : ةلاسم
 ماهس دحأك امهس هل اولعجا لاق هنإ حيرش نع انغلبو سدسلا هل لاقف
 نيا نياو نيتنبا كرت نيتلاسملا نيتاه يف انعم يذلا هريغ لاق . لاملا

 وهف ماهسلا لقأب اذه هلام نم مهسلاف هلام نم مهسب ىصوأو ةجوزو
 نبالا نبالو نيثلثلا نيتنبالل نأل امهس نيرشعو ةعبس نم مهسأ ةتالث
 نيرشعو ةعبس ىلإ ةضيرفلا تلاع نمثلا ةجوزللو ةضيرقلا تلمك ثلنلا
 حصت اذه ىلعو امهس نورشعو ةعبرأ ىقبت ماهسلا لقأ مهسلاو امهس
 تجرخ ةجوزو بأو ناتنبا هل ناك اذإو لوقلا اذه ىنعم ملعأ هللاو

 امهس نيرشعو ةعبرأ ةضيرفلا ىلإ ةفاضم ةيصولا نأل اضيأ ةبصرولا

 امأو . درفملا هجو ىلع ال فاضملا هجو ىلع تجرخف مهسأ ةثالث ةيصولاو
 يف انعم وه كلذكف امهس نيثالث نم مهس ماهسلا لقأف ةيناثلا ةلاسملا
 ةنصرلا ماهسلا ىلع اندرو ةلماك مهماهس نيتنبلا انيطعأ ناف ةلأسملا هذه

 مهس مهنم دحاو لكل نينبللو امهس نيثالثو دحاو نم امهس مهسلا ناك
 ماهس نم مهس مهنأل مهس ةيصولاو مهس نهنم ةدحاو لك تانبللو
 يف لاق ام لدع رظني الو نيلوقلا نيبأ وه اذهو ماهسلا لقأ وهو ةضيرفلا
 " نم مهس هب ىصرللا مهسلا ىطعأ نإف هباوصب ملعأ هللاو اذه

 مسقو كلذ زاج امهس نيثالث نم امهس ىطعأ نإو كلذ زاج امهس نيثالثو

 نم ةضيرفلا تلاع ةجوزو ابأو نيتنبا كرت نإو تانبلاو نينبلا ىلع يقابلا

 ةثالث ةيصولا وهو ماهسلا لقأ وهو ةتالث نمثلاف امهس نيرشعو ةعبرأ
 ةدايز ةيصولا تلعج تئش نإو لوق اذهو امهس نيرشعو ةعبرأ نم مهسأ
 مهسأ ةثالث كلذ نم ةيصولاف امهس نورشعو ةعبس كلذف ةضيرفلا ىلإ
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 ناتنباو ناوبأ اهل ةأرما تناك ولو باتكلا نمو . امهس نيرشعو ةعبرأ نم
 نأل فصنو ةينامث نم امهس تلعج اهلام نم مهسب تصوأفق جوزو

 ةعبرأ ناثلا نيتنبالل فصنو ةعبس انهاه مهسلاب هل ىصوملل ةضيرفلا

 ان دز فصنو ةعست كلذ ذق فصنو مهس عبرل ١ جوزللو ن ں اس دسل ا نيوياللو

 هذه ن ] انعم ي ذلا ل اق هريغ نمو . . فصنو ةين امث نم تد ذاكو امهس هيلع

 لاق هنال ًاجوزو نيوب و نيتنب ا تك رت ةرمل ١ ن ] اهره اظ ىلع جرحت ةلاسملا

 جوزو نيوبأو نيتنبا ناك اذإف نيتنبول ناثلا نوكي امنإو ناثلا نيتنبإلل
 تناكف نيوبألا دحأ سدس ةضيرفلا هذه ىف ماهسلا لقأ هنأ ىلع لاق امك
 ةتس نم ةضيرفلا ىلإ ةيصولا ةفاضم نيوبألا دحأ مهسك ةيصولا
 مهس جوزللو مهس امهنم دحاو لكل نيوبأللو ناثلا وهو ةعبرأ نيتنبإلل
 ىلا ا ةف اضم امهس ةيصرول ١ تن اكو فصنو مهس أ ةعيس كل ذق فصنو

 ةفاضم تناك اذ ١ فصنو مهس ] ةعيس نم فصنو مهس وهو ةضيرفقل ١

 يهاب ةاىل ا مسقيو فصنو ةعيس نم امهس تدب ذاك ل ذ ا س أر نم تد ذاك ا ذإو

 نيوبألل ن ں اك ًاجوزو نيوب و نهنيب ١ تكرت ولو كلذ ل مهف اف فصنو ةعيس ىلع

 م اهسل ١ لقأ اق نينبالل فصنو ن امهس عم فصتو عبرل | جوزللو ن ں اسدسىسلا

 ةثرولل يقب ام مسقو مهسلل ل ارقنال 1 ىلعو . ةفاضالا هجو ىلع مهس ا

 نمو ةثرول ١ ىلع ةموسقم مهس ا ةسمخ ىقيت ةتس نم مهس هل ىصومللف

 . باتكلا

 ةامسم ةضيرف ناسنإ لكل اذه نأ الإ لوألا باتكلاك اذهو : ةلسم
 ىلع ةلأسملاو ًاجوزو امأو مأل نيتخأو مأو بأل نيتخأ ةأرملا تكرت ولو

 ءالؤه نم دحاو لكل نأل امهس رشع دحأ نم امهس اهل تلعج اهلاح
 نأل فاضملا هجو ىلع تجرخ معن لاق هريغ نمو . ةمولعم ةامسم ةضيرف

 وهو مألا نم تخألا مهس ماهسلا لقأو ةرشع ىلإ لوعتو ةتس نم ةيصولا
 اجوز تكرت ولو امهس رشع دحأ كلذف ة ةرشع ىلاإ فاضم ةرشع نم مهس

 . فسوي يبأ لوق يق سمخلا هل تلعج اهلام نم مهسب تصوأو نيوخأو
 امنإ ةمولعم ةضيرف اهتوخال هنأ كلذو سدسلا ةقينح يبأ لوق يفو
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 انهاه ماهسلا لقأ نال معن لاق هريغ نمو . ةتس نم انهاه ةضيرفلا
 ماهسلا لقأ نوكي امهس هل ىصوملل نأ لوقي نم لوق ىلعف عبرلا
 جرخت ام لقأف ثملا ىلإ ةيصولا كرتو ثلا نم رثكأ ناك ولو ةضيرفلا
 لكل نيوخأللو نامهس فصنلا جوزللف مهسأ ةعبرأ نم ةضيرفلا هذه
 مهسأ ةسمخ كلذف ةعبرألا ىلإ فاضم مهس ةيصولاو مهس امهنم دحاو

 لوقي هنإف هفينح يبأ لوق يلع امأو . فسوي يبأ لوق ىلع جرخي اذهف
 دحأ نم مهسلا ناك ام ةضيرفلا دحأ نم دحاو مهس لثم هل نوكي امنإ

 نم رثكأ ةثرولا دحأ لقأ بيصن ناك اذإ امأو كلذ نم لقأ وأ ةثرولا
 ةعبرأ ىلع موسقم يقب امو انهاه مهسلاو سدسلا مهسلا ناك سدلا

 نيب وهو ةعبرأ نم يقب امو ةسمخ نم مهس رخآلا لوقلا يف مهسلاو
 مأل نيتخأو بأو مأل نيتخأو همأو هتأرما كرتو لجر تام ولو ةثرولا
 مهسأ ةعبس نم مهس ةيصولا بحاصل تلعج هلام نم مهسب ىصوأو
 ىلع ضورعم انه ىلإ معن لاق فصنو ةينامث نم ةضيرفلا لصأو فصنو
 بوتكم بابلا اذه مادق باب يف تدجو ينأل يدنع اميف يراوحلا يبآ

 يبأ ىلع ضرع انهاه ىلإ هللا ءاش نإ حص باتكلا اذه يف تدجو

 يراوحلا يبأ ىلع ةضورعم ةبوتكم لئاسم بابلا اذه فلخو يراوحلا
 . هللا ءاش نإ كلذك هنأ يدنعو

 ىلإ ةثرول ا كلذ درف فصنلاب رخآلو ثقنلاب لجرل ىصوأ نإو : ةلأسم

 ثلثلا نأ انباحصأ ضعب لاقو صصحلاب ثملا امهنيب مسقي هنإف ثملا
 عيمجب رخآلو ثللاب لجرل ىصوأ ول كلذك اولاق نافصن امهنيب مسقي
 بحاصلو عابرأ ةثالث لكلا بحاصل ناك ةثرولا عيمج كلذ زاجأف لاملا
 نمو هثمث يف ثملا مساقيو لاملا يثلث عيمجلا بحاصل نأل عبرلا ثملا
 سايق ىلع مسقي لاملا نأ لوقي نم لوق سايق ىلع اذه معن لاق هريغ
 وهو ةينامث كلذف نانثا ثلثلاو ةتس نم لاملا نوكيف ضئارفلا باسح

 لريس ال هنأل يسلا ب ا بحاصل ل نيثمثل ا نأ لوقي نم لوق ,ىلع امأو ا عبرل
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 عيمجب رخآلو ثقتل اي رخآلو هلام فصني لجرل ىصوأ ناو : ةلاسم

 بحاصلقف امهس رشع دحأ ىلع لاملا مسقي لاق ةثرولا كلذ زاجأاف هلام

 نانثا ثقلا بحاصلو ةثالث فصنلا بحاصلو ةتس باصأ ام عيمجلا

 لهأ لوق وهو ضنئارقلا سايق ىلع اذهو ميه اريإا يبأ نع انغلبي كلذكو

 بحاصل سدسلاو عيمجلا بحاصل فصنلا سانلا ضعب لاقو . نامع

 الأ ىلا بحأ لوألا لوقلاو ثالثا مهنيب ثظلاو فصنلا بحاصو عيمجلا

 كلذكو اذه ىلع تمسق تلاعو ةتسلا تزاج اذإ ضئارفلا نأ ىرت

 . ةتسلا تعاج

 لجرل ىصوأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع وجرأو هريغ نمو : ةلأسم
 ثقتلا الإ كلذ نم ةترولا زجي ملو هسدسب رخآلو هثب رخآلو هلام فصني

 نم لاقف يأرلا نم فالتخا هيف اذهف تفصو ام ىلعف مهنيب نوكي فيك
 ناسمخ ثلثلا بحاصل نوكيو ةسمخ ىلع مهنيب ثلا مسقي لاق

 مسقي لاق نم لاقو سمخ سدسلا بحاصلو ناسمخ فصنلا بحاصلو

 بحاصل نوكيو ثظقلا فصن فصنلا بحاصل نوكيو ةتس ىلع ثلثلا

 ةثالث فصنلا بحاصلو مهس سدىىللا بحاصلو نامهس ثققلا ث ثقلا

 باوصف لوألاب ذخأ نمو هب انذخأ يذلا وهو لاملا ثلثلا فصن وهو مهسأ

 . هللا ءاش نإ

 نوكب ليق دق هنأ يعمف هتيب صضعيي لجرل ىصوأ اذ !و : ةلآمسم

 ءيش نم ءزج نم تيبلا يف ناك ام ضعبلا نأ ليقو تيبلا فصت ضعبلا
 . ضعب وهو ناك ام ضعبلاو ضعي وهو

٢٢٨



 ققحملا لاق

 ثالث لب نيتطوطخم نيتخسن ىلع ءزجلا اذه ضرع هلل دمحلاو ىهتنا دق
 ه ١١٨٧ ماع اهنم غرف يشاورقلا ملاس نب دشار نب رماع طخب ىلوألا

 ه ١٦٢٦٤ ماع اهنم غرف يسيمخلا هدومح نب ملسم نب يلع ةيناثلا

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو
 م ١٩٨٥/٤/١٧٨ ه ١٤٠٥ ةنس بجر ٦٧

٢٢٨٩





 لوألا بابلا
 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا
 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا
 رشع يناثلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا
 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا
 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا
 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نوتسلا ءزجلا تسرشتكت
 عرشلا نايب نم

 مقر
 ٢.٤ .................................. اهترافكو ةالصلاب ةيصولا
 ٢.٧ ................................. هنع ذفنت ةاكزب ىصوأ نميف

 ٢٠٩ ............................................ مايصلاب ةيصولا
 .٢١ ............................................. تارافكلاي ةيصولا

 ٢١٢ ..... كلذب يصوي نأ دارأو جحي ملف جحلا هيلع بجو نميف
 ٢١٥ ..................................................... ةيصولا ظفل
 ٢١٦ ........................ كلذ هبشأ امو جحللو جحلاب ةيصولا

 ٢٧٨ ................................................. جحلاب ةيصول
 ٢٢١ ............................... هللادبع ىبأ نع . ةجحلا ذافنإ
 ٢٢٩ .......................................... ..... ناميألل ةيصولا
 ٢٢٢ ............................................. قتعلا ىف ةيصولا
 ٢٢٧ ................................................... فوقولا ىف

 ٢٢٩ .......................................... هدالوأ ىلع فوقرلا

 .٢٤ ................ ةيطعلاو عيبلاو هب رارقإلاو ثاريملاب ةيصولا
 ٢٤١ ............................ كلذ هبشأ امو قادصلاب ةيصولا
 ٢٤٦ .............................................. ةطقللاب ةيصرولا
 ٢٤٧ ..................... كلذ ةبشأ امو طئاحلاو لخنلاب ةيصولا
 ٢٥٥ ................................................. ءاملاب ةيصولا

 ٢٥٦ ......................... اهب رارقإلاو ةرمثلاو ةلغلاب ةيصولا

 ٢٦٢٢ ................................. اهل ةيطعلاو ةلكأملاب ةيصولا

٢٦٨ ..................................... هيف امو تيبلاب ةيصولا





 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا
 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نوشعلاو عساتلا بابلا
 نوثالثلا بابلا

 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا
 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 نوتسلا ءزجلا تسرشك
 عرشلا نايب نم

 ةحفصلا مقر

 ٢٧٢ ......................... ةينآلاو ع اتملاو شامقلاب ةيصولا

 ٢٧٤ .......................................... كيلامملاب ةيصولا

 ٢٧٨ ........................... ...... ةلاغلاو ةمدخلاب ةيصولا

 ٢٨٢ ........................................... لامجلاب ةيصولا

 ٢٩١ .............................................. منغلاب ةيصولا

 ٢٩٢ ........................................... مهاردلاب ةيصولا

 ٢٠١ ........................................... فيسلاب ةيصولا .

 ٢.٠٢ ............................................ بايثلاب ةيصولا

 قيلاوجلا لثم هريغ هيف نوكي يذلا ءيشلاب ةيصولا
 ٢٠٥ ................................ كلذ ريغو قدنصلاو ةلسلاو

 .................................٢٠٦ حالسلاو ةوسكلاب ةيصولا

 ٢٠٨ ...................................... نالفلو نالفل ةيصولا

 ٢٠٩ ..................................... ربلا باوبأ ىلإ ةيصولا

 ٢٣١٠ ............ دارأ ثيح هلعجي يصو ىلإ ةثلثب ىصوأ نم

 ٢١٢ ................................ ثملا نم ىقبي امب ةيصولا

 ٢٢٠ ....................... هينب دحأ بصت لثمي ىصوأ نميف

٢٢٢ ...................................... لاملا نم ءزجب ةيصولا


