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 محرلا نهرلا هللا مسب

 تاراهطلا باتك

 ناسنإلا ةجاح ءاضق بدأ يف باب

 . سانلا نع ءاضفلا يف ابوجو داعبالا ناسنالا ةجاح ءاضق ديرمل نس

 رضاح ناك نإف ، هنم جرخي ام اوعمسي وأ هتروع اوري وأ ةحئارلاب مهرضي المل
 راتتسالا نسو ةروعلاب هتلباقم هركت نكل دعبلا بجي الف حيري ال مصأ ىمعأ

 يتؤي نأب ومأكو ويغل وأ هل لام وأ سفن ةيجنتك مهم نع الإ توكسلاو
 مساو هللا مساك مظعمب ناك نإ الإ ملكتلا مرحي الو اهوحنو رامجتسالا ةراجحب

 ولو هللا مسا ركذي الو هللا مسا مالسلا نأل امالس دري الو يبن هب دارم يبن

 تصني الو ليفارسإو ليئابجو زيزعلا دبعو هللا دبعك رخآ مسا عم ابكرم
 . اناكم بلطيلو سيجنتلا نم ارذح لق نإو اهئاضق عم لمعلا هركو ، ثيدحل

 الو سجنلا هيلإ 3 ت الئل حرلا ربدتسيلو لوبلا هيلإ دري الئل الهس
 نيحئاسلا ةكئالملل ليقو حيحصلا ىلع اهتمرحل اهلبقتسي الو ةلبقلا ربدتسي
 امهربدتسي الو نيرمقلا لبقتسي الو ةبعكلا ىلإ نولصي مهناف نجلا يحلاصو
 ةمرحل ءامسلل الو موجنلل الو اهيف انوكي مل ولو امهبراغمو امهعلاطمل الو امهتمرحل

 ناويح هجوو حولو باتكك ةمرح يذ لك الو عرزك أتبان لبقتسي الو كلذ
 © يراحصلاو ينابملا يف اقلطم اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا زوجو رون. اهنال رانو

اهيف ليقو ، ةكم ريغ يف نازوجي ليقو ، يراحصلا يف .ال ينابملا يف نازوجي ليقو



 ةجاح يضقت الو ةلباقملاو ةيورلاب دجسملا ربدتسي وأ لبقتسي مل ام اضيأ

 تيرخ نإو نذإ الب ريغلا تويب يف الو تبني مل نإو ثرح يف ناسنالا

 لخد نإ برخت مل نإو ررض فخي تويبلا يف لحم يف اهئاضق يف صخرو
 رهظ يف ىضقت نأ صخر اك ويغل ال رطضمل عضوملا حالصإ طرشب نذإب

 امم هبارحم ريغ يف دجسملا لخاد يف وأ سدقملا تيبو ةبعكلا ريغ دجسم

 لزني نأ ردقي مل رطضمل كلذو ، لامشلا وأ بارحملا دصقي ليقو ررض فخي

 اهنأل ةحجأ يف ىضقت الو نكمأ امب هبيطي هنكلو حالصالا طرشب جرخي وأ
 باودلا رفاوح نم رفاح رثأ يف الو اهنم جراخ وضي الئل وأ نجلا نكاسم
 ىلع ال للا مسا ركذو اهيف داز اهريغ دجي مل نإو ك نجلا نكاسم نم اهنأل
 لظ وأ نكسم لظ يف الو باب يف الو رماع قيرط ىلع الو دكار وأ راج رهن
 نم هيف امل راتخلا وهو اقلطم راثلا وأ دعاقلا رضي ثيح برقلاب ةرجش

 يف بحطصي الو لعفلاب ةمثم تناك نإ ليقو & اقلطم ةمرح اهل نألو ةطوحلا

 طئاغلا نيبو ، طئاغلاو لوبلا نيب تاقالملا نم رذحيلو رذع الب اهيلإ باهذلا

 كلتو ايندلا ءاعد كلذو ساوسولا ثروتو ءاعدلا بجحت اهنأل لوبلا ىدنو
 مولعملا درولا ابوجو ال ابدن ركذيلو رذحلا نكمأ نإ كلذو ريغص بنذ ةاقالملا

 © ميجرلا ناطيشلا ثبخلا ثيبخلا سجنلا سجرلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 صاخ درولا كلذ لهو ، كلذل دعملا عضوملل لوخدلا ةدارإ دنع كلذو

 ركذيلو رهظألا وهو ءاضفلاو ءانالاك اهريغلو اهل ماع وأ كلذل ةدعملا ةنكمألاب

 هبلقب ركذيلو اهئاضقل ةدعملا عضاوملا ريغ يف بايثلا ريمشت ةدارإ دنع درولا

 يف هللا ركذ ضعب زاجأو ، هينذأ عمسي ال كيرحت ولو هناسل هب كرحي الو هيسان
 حيحصلاو بطقلا لاق ، هناسلب هيف ديس انركذ زوجيف هيلعو ءاضقلا لاح
 وأ سجن دادمب كلذ بتكي ال امك همالكو هللا مسال ًاميظعت ناسللاب هيف عنملا

٤



 ىلع ركذلا الإ ةرزجمو ةلبزملاك ةرذقتسملا ةنكمألا رئاس اذكو سجن حول يف

 . لاكشإ الب ةرزجملا يف ولو لاقي ناف ةحيبذلا

 ىلاعت هللا مسا ةمتاخ صف ىلع ناك نإ يدنقرمسلا لاق بطقلا لاق

 © هفك يف متاخلا صف لعجي نأ ءالخلا لخد اذإ هل بحتسي هنإف يبن مسإ وأ

 باجحب هلوخد زاوج ذخؤي الو لاق © هفك هيلع مضي ينعي بطقلا لاق

 ر ادقم نيترمح رفحيلو ىلوأ كل ذ كرتو ل اق . بايثبو هب وأ ) هدلجب روتسم

 مث طئاغلاو لوبلا يقتلي التلو سجنلا رشني الثل ويغ ضرأ يف ولو ًاقمع ربش
 نم الإ هنيميب ال هارسيب بطتسيلو ضاحرم ريغ يف اهاضق نأ دعب امهنفدي

 مارح ليقو ، روهمجلا دنع سأب الف رذع الب هانميب باطتسا نإو رذع
 نم هأيه ام ف الثلا طنح تيأر يذل ١ وهو هلل ا همحر بطقل ا لاق

 سبي مث ابطر عطق نإو ، زاج طحق سبي نإ ليقو 3 ابطر ولو دوع وأ رجحك
 . قنم رهاط دماج ءيش لكبو الف

 نإو ضعبل افالخ قنم محفلا نأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 ردملاب رامجتسالا نسحي الف كلذ يغبني الو { هازجأ رهاط ريغب باطتسا

 الو } هكح وأ هضفن دعب الإ ضاحرملا برق سجنلا بارتلا ىلع دجوي يذلا

 حي رامشو حوللا و مميتل ١ بارتو هرجحو دجسمل ١ بارتك ةمرح ي ذب بطتسي

 ليقو .{ ابطر وأ سباي اقلطم شيشحب الو ة ةضفو بهذو اهاونو اهنيجا ارعو راغلا
 ركذي مل مظعب زاجو © ةيكذتلا دنع هيلع هللا مسا ركذ مظعب الو ًابطر ناك نإ

نامزل اب هكدو ل از ١ ذإ ة هتيم مظعبو ةيكذتلل جاتحي ال توح مظعبو ان ايسن هيلع



 ناك نإو بصقب الو ةميهبل ناك نإو عيجرب الو ذئنيح هتراهطب لوقلا ىلع
 وأ. ةسمخ وأ ةئالث وأ ىقن نإ دحاو راتيالا عم ةيقنتلا يف غلابيلو عرز ريغل

 . ادبعت ةلصو رخا غولب لبق ىقن اوارتو زواج نإو & ةعبس

 يفكي ال ليقو ، رتولا بابحتساو عفشلا زاوج حيحصلاو بطقلا لاق

 ىتح كح اذإ دحاولاو دحاو ءيش فارطأ نم ددعلا يفكيو ةثالث نم لقأ

 يف اهاضق نإ هب باطتسا امم رجح وحن نم روكذملا كلذ نفديلو هسجحن لاز
 سكع هنم اجورخ هانميو ابدن ض احرم ا يف اڵوخ د هارسي مدقيو ضاحرملا ريغ

 سجنلل ةل اال ١ ف هلبق مدقيو جورخلاو لوخدل ١ ف هانمي مدقي لزنملاو دجسمل

 سأب الف لبقلا رخأ نإو عاد الب هئافتلا مدعو هئاخرتساو هيذخف جيرفت عم

 . هنيميب رجحلاو هلامشب هركذ كسميو سجنلا سمي نأ رذحيلو

 تمدع نإ الإ اندنع ةراجحلا نود ءاملا يزجي الو هللا همحر بطقلا لاق

 ةراجحلا يزجت الو لاق ث انتقراشم نم ريثكو نوفلاخلا هزاجأو لاق اهعم امو يه
. ملعأ هللاو رثكألا دنعو اندنع ءاملا دجاول



 ءاجخسلإل ١ ب اب

 هلوق وهو نارقلا نمو ، ضعب دنع ةنسلا نم ءاملاب ءاجنتسإلا ضرف
 نيعلاو رحبلاك هيف مئاق ىلإ افاضم ءاملا ناك نإو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف
 وأ ويغي امم غبصك هيف عقاو ءيش ىلإ وأ لوقبلاك هنم جراخ ىلإ وأ رثئبلاو
 فاضملا ءاملاب هركي هنأ ليقو ، خيطبلا ءامو رحبلا ءام لوقت ويغي ال امم ويغ

 ءامب ىجنتسي ليقو ، ءاجنتسالا كرت زاج وه الإ دجوي مل نإ هنأو اقلطم
 . لستغي الو هب أضوتي الو رحبلا

 رضي ناك نإ الإ هلامعتسا بوجو حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ سجني ال ةميهب درس وأ دومج دعب ًابئاذ ناك نإو ءاملاب ءاجنتسالا زاجو

 ءاملا نع هلاوز عنتما كدوب طلخ ءامب ىجنتسي الو بنج وأ ءاسفت وأ ضئاح

 ماعطلا ناك ولو ليق & ماعط هيف خبط ءامب الو هب ىجنتسا هنع كدولا لاز نإو
 هنم فيخ نإ الإ هب ىجنتسي ليقو دسجلا يف رثأ نإ ةخبس ءامب الو احلم

 ال ليقو & هلامعتسا دنع ديلاب بارتلا قصتلي بارتلاب ردكم ءامب زوجو ررض
 نم يقب ام ليزي بصلا ناك اذإ ءاجنتسالا يف هزاوج حيحصلاو ، زوجي
 ليقو ءوضولا يف ال لسغلا لبق نإ هلسغي وأ بارتلا نم هلبق بصلا
 لق نإ دكار ءام يف ىجنتسي الو ردكملاب زاوجلا يف ءاوس ءوضولاو ءاجنتسالا
 ءاجنتسالا زوجيف ادعاصف ناتلق ريثكلاو رثك نإو دكارلا يف ىجنتسيال ليقو

 زاج رذقتسي ال ىتح رثك نإو ث ريغتي ال ءاملا ناك نإ نيتلق ردق دكار يف

اذكو نيتلق ردق ناك نإ زوجو رثك نإو يرجت ال رئب ءام يف ىجنتسي الو



 جراخلا ناك ولو هنم جرخي الو اهؤام دادزي فشنت الو يربت ال نيع مكح
 ما يرجأ يردي ال ةيقاس يف ءام يف ىجنتسي الو نالوق اهيف ءاجنتسالا يف اليلق

 نإ زوجي ليقو جورخ الب ءاملا ىلإ امهدحأ دادزي ةيقاس وأ ضوح ءام يف الو ال

 ءامب ىجنتسي الو ، ةدايز الب ولو جورخب زوجي ليقو جورخ الب ولو ديزي ناك

 وذ هيف غلو ءامب الو هركو مهنم نييباتكلا ءام زاوجب ليقو زاوجلاب ليقو نيكرشملا
 الو اره ولو عنمو زاوجلاب ليقو ، سرفو لمجك ال عبسو بلكك ره ريغ بان

 ءانإ يف افيص شمشم ءامب الو ةيحك هيف غلو وأ بلخم وذ هيف غلو ءامب

 دربي مل ولو ليقو © هب ءاجنتسالا زاج درب اذإ ليقو درب ىتح كرت ولو فوشكم

 هنوك يف كوكشملا وهو نالوق بارتسملا ءاملا يفو صربلا رتوب سمشملا ليق
 امأو { ةبيرلل عنملاو نيقيلا مدعل زاوجلا كلذ وحن وأ ابر وأ اقورسم وأ ابوصغم
 نأ الإ مميتلا زوجيو لصألل اباحصتسا هلامعتسا زوجيف هسجن يف كوكشملا

 رمأ دقو عنملاب هيتفي ذئنيح ناسنالا بلق نأل هلمعتسي الف ةهبشلا تيوق

 هلعف هازجأ مارحلاب ىجنتسا نإف مارحلا ءاملاب ىجنتسي الو بلقلا ءاتفتساب
 اهنم ذخألا عنتماو نيتلق نع لق نإ ناردغلا ءام يف الو هبرل ةميقلا مرغ همزلو

 الب ةللحملا يف امب زوجو ةهوركملاو ةللحملا مئاهبلا نوطب ءامب ىجنتسي الو هاناب
 هتراهط ىلع ءانب هازجأ محللا مدب ىجنتسا نإو ةهركب ةهوركملا يفو ةهارك
 زوجو ةتيملا عزن دعب ديلا نم فرغي يذلا وهو ويغ دجو نإ ةنسلا ءامب الو
 ال هلفط وأ ريغلا دبع هاطعأ ءامب الو ويغ دجوي مل ولو عنمو ويغ دجو ولو
 ولو ةلمجلا لهأ ال دحاو نيمأ وأ ليق هتساجنب نانيما دهش ءامب الو ةلالدب

 نإ ال اوقدصي مل نإ كلذ ليقو ءاسنلاو ديبعلاك هتداهش درت نم وأ اورثك
. ةجح قيدصتلا نأ ىلع ءانب اوقدص



 وأ دحاو لفط دهش ولو يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ةاكزلاك اهذخأي ال نمل قوقحلا يف ةميقلاب ىطعي ءامب ىجنتسي الو قدصو ةمأ

 نيءانإ ءامب الو ليق هتباد وأ هبحاص ريغ ولو هيلإ رطضا ءامب الو تارافكلاو
 . هبتشاو امهدحأ سجتت

 وأ نونجم وأ لفط ةيناب طلتخا ءانإ ءامب الو حيحصلا وهو بطقلا لاق .

 ريغ دجي مل نم مميتيلو رض هنم فيخ نإ رودج وأ موذجمك ورشاب وأ بئاغ

 يذلاو سجنلا ادع ام وهو ركذ ام بلاغب ثبخلا مكح ةلازإ حصو زكذ ام
 الب ادمع ءاجنتسالا كرات رفكو امهيف فالخ ىلع شركلا ءامو كودلا هيف

. ملعأ هللاو تقولا جورخ عم رذع



 ءاجتسالا ةيفيك نايب يف باب

 ءانالا يف امهلاخدإ لبق اثالث هيدي لسغ ليللا مون نم ظقيتسمل بدن

 ال هنال ىرخأ دعب ةرم لو راهنلا مون نم وأ ليقو بوجولاب ليقو نيترهاط ولو

 . هدي تناك نيأ يردي

 مونلا يفو راهنلاو ليللا مون يف دجوت ةلعلا هذهو هللا همحر بطقلا لاق

 دحأ هظفح نم اذكو ، هيلع لسغ الف هدي فلو اڵاورس سبل نمف رركت ولو ا

 . اهيلع لسغ الف لاورسب تتاب نإ بيتلا نأ رثألا يفو

 هنأ هادي تتاب نيأ يردي ال هنأب ليلعتلا نم دافتسيو بطقلا لاق ِ

 دافتسيو لاق ، امهنم اللب اتجرخأ هيدي لعل وربدو هلبق ءاجنتسا هل بدني
 © امهلسغ دعب الإ سجنب سمي ال امم هوحنو فحصملا امهب سمي ال هنأ اضيأ

 امدقم ءاجنتسالا يف هيدي لسغ دعب ذخأي ش طايتحاو بدن هلك اذهو لاق

 ليقو ساوسولا رذحيلو نأمطي نأ ىلإ اهلسغي ركذلا ةبقث وهو لوبلا جرخمل
 ىرسيلا هدي ىلع ءاملا ضيفي مث تارم ثالث ليقو تارم سمخ هركذ لسغي

 رهاط ديدج ءامب وضع لك ىلع لخديل كلذو لسفلاب ركذلا ممعت دعب اثالث

 ضيفي مث لسغلا يف ركذلا عم امهعمجي مث امهارسي مث هيتضيب ىنمي لسغي م
 مدق ولو طئاغلا جرخم ش نيبابلا نيب ام لسغي ح اثالث كلذك هدي ىلع ءاملا

 لوصو نع زرتحاو لبقلا ىلع ريدلا مدق وأ زاجل ىنملا ىلع ىرسيلا ةضيبلا
 سجنلا ءاملا هلصو نإ الإ هلسغ بجي مل طوغتب مل نإو يفكل هيلإ سجنلا

 جرخم لسغي امنإو © سجنلا عضوم لسغ الإ مزلي مل لبي ملو طوغت نإ اذكو

١٧٠١



 ءاخرتسا عم رهطي نأ لبق هل ةزواجم الب لفسأ ىلإ ابهاذ هباب قوف نم طئاغلا

 عضوم ىلع مكحيل ةرمب ال هدلج طسبني ىتح اليلق اليلق لاهمإب هندبل
 ةنينامط عم نيل دعب هتنوشخ دجي نأ ىلإ قيضب متخيو ةعسب يدتبي سجنلا
 ىنميلا هتدعقم لسغ يغبنيو اثالث كلذك هدي ىلع ءاملا ضيفي مث ءاقنلاب

 تاضافالا كلت لكو بنذلا مجع ىلإ لسفلاب :امهعمجي مث ىرسيلاف

 لسغو اطايتحا ةرسلا نم أدب عماج نإو بيترتلا اذكو بوجو ال ناسحتسا

 ريغ نم جرخو طئاغلاو لوبلا جرخم هل لوحت نمو هيذخف نم هركذ يلي ام

 . صوصخم ءاجنتسا هيلع سيلو رامجتسا الب طقف سجنلا ةلازإ همزل هجرخم

 هنم جرخي يذلا فنألا ركبلا لسغت ناويدلا يف هللا همحر بطقلا لاق
 وأ اعبصأ لخدت مث فنألا بيتلاو ريدلا مث ربدلا ىلإ اهكاروأ نيب امف لوبلا

 ىجنتست ليقو ، ها ربدلاف كارألا نيب امف اهدي ءارو نم نرقلاب رودتو رثكأ
 هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو يفخ امب بطاخت ملو ركبلاك رهظ ام

 . اهلخاد نم ثدح ام اهؤوضو ضقني ال هنأ هديؤيو
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 سجنلا ماكحأ يف باب

 كلذب ةالصلا نم ةعناملا ءيشلاب ةمئاقلا ةفصلاب ةساجنلا تفرع

 مزال ريهطتلاو ريهطتلا اهتلازإو ريصحلاو ضرألاك هيف وأ متاخلاو بونلاك ءيشلا
 ريهطتلاو ةساجنلا لهج عسيو ةردقلا عم هالصمو هبوثو هندب نم يلصملل

 رفكي الو كلذ ملع هيلع بجو رضح اذإو ةالصلا تقو رضحي مل ام هموزلو

 نإ هلكأ ةدارإ دنع هلسغ هنكمي موعطم لك لسغ بجيو تقولا جرخي ىتح
 نإ سجنتلا نيح يف سجنام لسغ بدنيو اهريغ وأ هتميهب هلكأت ولو سجن
 وأ سجنت ام اهريغو ةميهبلل يطعت نأ زوجي ليقو هيلإ ةجاحلا لبق ولو نكمأ
 . هتاذل اسجن ناك

 الوأ كلذ نع اهدرط بجي له فلتخاو فيعض وهو بطقلا لاق ا
 نسحتساو هيلإ جيتحا يمذ نم هنوكب نإو سجنت ءانإ لك لسغ بجو
 ظفحتلا بحتسيو ءاملا رذعت دنع حسمي تناك نإو سجنلا ةلازإب ليجعتلا

 وأ ندب وأ بوث يف ةساجن عم مونلا ركو امهوحنو ندبلاو بوثلا سجنت نع
 شرفلل يهتنت حاورالا نأ يور امل ةبانجلا ةساجنلا دشأو داقر عضوم وأ شارف
 نأ الإ ءامسلا باب نم بنجلا حور درتف اهقلاخل دجستف اراهن ولو مونلا دنع

 سجنتملا عيب دنع سجنلاب يرتشملا رابخا مزلو درت الف ًأاضوتو سجنلا لسغ

 عيبملا هب دري اشغ رابخالا مدع ناك وبخي مل نإو كلم نم جارخا لك دنعو
 سجنلا هيف دعق يذلا عضوملا ناك نإو هيف لصأتو سجنلا هيف دعق ام الإ

 ناظم يفو تعيب ةميهبكو سجن وكذ وأ هبد يفو عيب دبعك ناسنإ نم
 ناك نإ صخرو اسيلدتو ابيع سجنلا كلذ دعي الف سجن اهنم سجنلا
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 هب عفتني لحمب ناك نإ سجنلاو باعي ال نأ ةاش نرقك رضي ال سجنلا

 مث نمو اهحلاصم نم فينكلاو هب ربخي مل نإ بيع رودلاك ام غيب يف ارهاط
 ديتعا نإ هيف هتجاح ءاضقب نذإ ىلإ فيضك نذإب راد لخاد جاتحي ال

 رفكي الو امهريغ دجو ام ةرورض الب بوثلاو ديلاب سجنلا لوانت مرحو فرعب
 سجنلا هصقني ام مرغ لوانتلاب مزلو هنذإ الب ريغلا ةعتمأب هلوانت مرحو لعف نإ
 يف ةميهب لاكشو ةسفنطك ةعتمألا نكت مل نإ كلذ ةعابت نم ليلحتلا وأ
 سرفلا زمه ةلا روبشا سأرو بلكلا غولو عضومو لسغ عضومو اهلجر
 سجنلا هيف.دعاقلا امم اهوحنو هنطوتسمو همجاحمو ماجح ةقيلو لايع ةينآ عاقو

 نقيتي مل ام اهب مكحيف ةراهطلا اهريغو ءايشألا كلت يف دعاقلا ليقو ابلاغ

 وأ مارحلا دجسملا ريغ ولو ادجسم سجن نميف قافنلا رفكب مكحو اهتساجني
 . ملعأ هللاو هل ماعطلا ناك نإو ةرورض البو دمعب ام اماعط
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 سجنلا تاذ ف باب

 اعرشو رذفتسم لك ةغل يه انموق ضعب لاق هللا همحر بطقلا لاق

 وأ اهتمرحل ال هناكمإ عم رايتخالا ةلاح يف قالطالا ىلع اهلوانت مرح نيع لك

 ةعبرأ اهيلع قفتملا اهنايعأو ةساجنلا عاونأو لقع وأ ندبب اهررض وأ اهراذقتسإ

 محلو ةيعرش ةيكذت ريغب هتايح تلاز ةلئاس سفن يذ يرب ناويح لك يهو
 .امو رمخلا اهعاونأ نمو يمدآ اثبخاو يرب نم حوفسم مدو اقلطم ريزنخ
 مرحملاو ةرهاط اهتاذ نأ انموق ضعب معزو بطقلا لاق انم رثكألا دنع ركسي

 . اهبرش
 ىلع ناخدلا ةرجش ترهطو ل اق هجو هلو هلل ١ همحر بطقل ١ ل اق

 يرحبلا ناويحلا يربلا ناويحلاب جرخف ركسملا تابنلا رئاس اذكو حيحصلا

 ربلا يف يقبي دق هنإف رحبلا لمجك ربلا يف هتايح لوطت ناك ولو رهاط هنإف
 ام رحبلا ناويح يف ءاوسو يح وهو لكالاو هنم عطقلا زوجيف مايأ ةعبس ايح
 ءاملا لفسأ وأ ربلا يف رحبلا فرط يف وأ ءاملا ىلع اتيم دجو وأ دايطصاب تام

 مومع هل لدي اكو 5 هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه ثيدح قالطإ هيلع لدي امك

 مرحي ام ةروصب ولو ءيش توحلا نم مرحي الو نامدو ناتتيم مكل لحأ ثيدح
 ريغ ريزنخلا ءازجأ يف فلتخاو مرحلا ةروص ىلع ام مرحي ليقو ريزنخلاو ناسنالاك
 . هكدو لاز اذإ مظعلاو رعشلاو دلجلا لثم محللاك انباحصأ لاقف محللا

 ميرحتو ايح ولو هسيجنتو هتيلكب هميرحت انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق
 يعفاشلاو دامحو مكحلاو نيريس نبا هب عافتنالا مرح نمثو لاق هب عافتنالا
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 يفو ل اق { يأرل ١ باحصأو كل امو يع ازوأل او نسحل ١ صخرو قحس و دمحا

 مهضعب لاقو ، قفانم وهف همحل الإ ريزنخلا نم مرحي مل لاق نم انباحصأ رثأ
 ىلاعت هلوقل هناكم زواجي مل وأ دلجلا لخاد نم اتتفتم اسباي ولو مدلا ةساجنب

 بررقعلاو روبنزو برقعل ةلئاس الو مدلا معف هم مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح لت

 . ءاملعلا ةماع دنع قالطالا ىلع ةرهاط

 عئام يف تتام اذإ اهنأ ريثك نب ىيحي نع يباطخلا لقنو بطقلا لاق
 برقعلا مسلو امهئابختسال لكألا امرحم روبزلاو برقعلاو هتسجن ليلق
 نع يلع نب ةملسم ةمجرت يف يدع نبا نع يور امل روبنزلا لتق بحتسيو
 لاق « تانسح ثالث بستكا اروبنز لتق نم » لاق ن يبنلا نأ سنأ

 بابذو ءاسفنخو لعجل ةلئاس الو اهنيخدت زوجيو رانلاب اهقارحإ هركيو يباطخلا
 مرح ولو تارهاط نهو بستكم هيف وأ هيف مد ال امم اهوحنو توبكنعو ةلمنو

 س رو م

 . نهريغ نم نهمد نأب نهتراهط مهضعب للعو نهراذقتساب هلكأ

 ضوعبلاو بابذلا يف كلذو لاق لكشم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 هنطب يف رهطي فيكف جراخلا مدلا لكأي ام امأ لوقأو لاق توغربلاو قبلاو
 لاقي نا الا لاق كلذكف هب ذخأي ام ةقرل ندبلا ماسم نم مدلا صمي ام امأو
 وهف لاق هصم لبق جرخي ملو هصم هنأل حوفسم ريغ صمي ام نأ اذه يف
 ال هنأ ويغ وأ بابذب لقتنا مث ضفي مل يذلا جراخلا مدلا يف ضعب لوقك

 زارتحالا رسعي امم نهوحنو قبلاو توغربلاو بابذلا ةراهط يف ليقو ، سجني
 رب يف شيعي ام ءام يف تام نإ ليقو نيدلا يف قيضلاو جرحلا عفدل اهنأ هنع
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 هريغ وأ ماعط نم كلذ دعب هيف عقو ام دسفي الو هدسفي ال عدفضك رحو

 ام دسفأو هدسفأ لخو نبلك ماعط يف تام نإو هل ةاكنك ءاملا ىف هتوم نأل

 وأ سجن وهف ماعط الو ءام ريغ يف تام نإو ويغو ءام نم كلذ دعب هيف عقو
 . نالوق رهاط

 ال هنأ ءاملا يف شيعي يأ ايرحب هنوك رهاظو هللا همحر بطقلا لاق.

 انباحصأ ضعب لوق وهو لاق ماعطلا يف تام ولو هيف تام ام سجني

 صقلاب نعزن اذإف بهذملا يف اقافتا ةتيمم سيل اهعيمج ربولاو رعشلاو فوصلاو
 نرقلا يف مهضعب فلاخو نيرثألاو تارهاطف اسجن رشابي مل امم عطقلا وأ

 . ال وأ ةتيم له يح نم ةلصفنم وأ ةتيملا نم رفظلاو مظعلاو

 خملا امأو ةايحلا اهيف لزنت اهنأل لوألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هلكأ لح ام دولج نأ حصألاو محللاو مدلاكف اهنم محشلاو ديذصلاو حيقلاو
 هوركم هلكأ هركامو غب دلاب رهطت ال هلكأ مرح ام دولجو غب دلا دعب ةره اط

 عمتني ليقو ال ليقو هلدعب هلسغ نم دبال هل غاب ۔الا ريهطتب لوقل ١ ىلعو هدلج

 تاعناملا ريغ يف لمعتسي ليقو رهطي الو غبدلا دعب وك وأ هلكأ لح ام دلب

 لبق اهلك دولجلا لامعتسا يرهزلا زاجأو ءاملا يف لمعتسي ليقو غبدلا دعب
 . . غابدلاب اهلك رهطت دواد لاقو غابدلا

 ةتيملا ةدلجلا ةراهط ىلع انباحصأ ضعب صنو هللا همحر بطقلا لاق

 رثالا يفو حيحصلا ىلع اهيف امو ةلوبملا ترهطو اهعلق نم ءوضو ضقتني الف
 امنإ هنألف ركذلا امأ { حيحصلا وه بطقلا لاق نارهاط بلقلاو ركذلا نأ
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 امأو ڵ بناج ىلإ خسفناو جرخ هنأ ملعن الو جرخ ام لوبلا نم هسجني
 لسغ دقو همدو محللا للبك امهللبف حوبذملا ةلمج نم امهف ةلوبملاو بلقلا

 شحولا عابسو حبذملا لسغي مل ولو ةرهاط ةحيبذلا نأ رثألا يفو لاق حبذملا

 ميرحتلا اهحصأ بطقلا لاق لاوقأ ةهوركم وأ ةمرحم وأ ةحابم له رهطلاو
 يهنلا نأل مارح ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ثيدحل
 اميف دجأ ال لق ال ىلاعت هلوق امأو ةنيرق هفرصت مل ام حيحصلا ىلع ميرحتل

 ىضم امم ىلإ يحوأ اميف ىنعملا نأل عابسلا ةحابإ ىلع ليلد الف ه يلإ يحوأ

 دعب هيلإ يحوأ عابسلا ميرحتو ينم داهتجاب همرحأ اميف الو ىلإ يحويس اميف ال

 نع روهشملاو لاق ميرحتلا ىلع روهمجلاو بطقلا لاق داهتجاب هلاق وأ كلذ
 رمع نبا نعو ناتياور ةحابالاو ميرحتلا ةشئاعو سابع نبا نعو ةهاركلا كلام

 عابسلا اهدرت ضايح نع هيع لئسو ريبج نباو يعفاشلا لاق اهبو ةحابالا
 اهللبو اهروس ةسابن رهاظو بطقلا لاق ريغ ام مكلو تذخأ ام اهل لاقف

 ام يه عابسلاو عابسلا تلضفأ امبو لاق رمحلا تلضفأ امب اضوتيأ لئسو

 ويغ وأ ناسنالا ىلع ودعي ام ليقو ةرواسم الو ودع الب ولو محللا لكأي

 لكأي ال ام جرخو زابلاو باقعلاو رقصلاو دهفلاو دسألاك رواسيو هسرتفيو
 ةجعن مكح همكح ليق عبضلاو بنرألاو لازغلاك رواسي الو ودعي الو محللا
 لكأو ةرواسملاو ودعلا نم روكذملا كلذ اهيف ناك نإو عبسب تسيلف شبكلا
 . كلام اههركو محللا

 ديصلا نم عبضلا كفع هلوقل لوألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اذكو لكويو نسم شبك هيفف مرحملا هباصأ اذإف ديص عبضلا هع هلوقو
 رش بلعتلا كلع هلوقل عبس وهو محللا لكأيو ديصي ناك ولو لالح بلعتلا
 لاق هبو لاق انمعطأو دطصا لاقف هنع ريشب لئس بطقلا لاق عابسلا
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 يفو هكلع هللا لوسر نع ثيدح هلح يف حالصلا نبا لاقو لاق يعفاشلا
 ىلع يوق اذإو عابسلا ديصت اك ديصي وهو فعض امهدانسا يف ناثيدح هميرحت
 بنرألا ركو بانعألاو راثلا لكأيو اهلكأ منغلا راغص ىلعو اهسرف بنزألا
 نأ رمع نبا نع يقهيبلا ىور داطصت الو بشعلا لكأت يهف الإو ضيحلل
 يهو ضيحت اهنأ ركذو اهنع هني ملو اهلكأي ملف بنرأب هل ءىيج هك يبنلا

 . اهيلجر تحتو رعش اهقادشآ نطاب يفو رعبتو رتجتو ويغو محللا لكأت
 لاق ةهارك الب لالح بنرألا روهمجلا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 اهتذخأف اهتكردأف اوبغلف اهيلع موقلا ىعسف نارهظلا رمب ابنرأ انجعنأ سنأ

 اهذخفو اهكروب هع هللا لوسر ىلإ ثعبو اهنف ةحلط ابأ اهب تيتأف

 رسنلا اهنمو ريطلا عابس نم يزابلاو رقصلاو باقعلاك بلاخلا تاوذو اهلبقف
 امأو قسافلا عقب الإ بارغلا لكأ مرحي ليق بارغلاك بلخم هل نكي مل نإو

 ىلع لالح عرزلا بارغو حيحصلا ىلع اضيأ مارح وهف ريبكلا دوسألا

 نع يقهيبلا هاور بطقلا لاق ةمخرلا لكأ نع هع هللا لوسر ىو حصألا

 ليخلاك رفاوخلا تاواذ يفو يوقلاب سيل هدانسإو سابع نبا نع ةمركع
 اهثلاثو ليلحتلا اهيناثو ميرحتلا اهلوأ لاوقأ ليفلاو ةيلهألا ريمحلاو لاغبلاو
 لاق بطقلا لاق ليفلا ادعام اهسماخو طقف ليخلا ليلحت اهعبارو ةهاركلا

 لاق لالح اهلكأف نيذاربلاو فيراقملاو يبزعلا نم ليخلا مسا مزل ام يعفاشلا
 نب ديعس لاق ريبج نب ديعسو ءاطعو ريبزلا نباو نسحلاو يرش لوق وهو
 هللا دبع نب رباج ةياور كلذ ليلدو نوذرب ةفرعم نم بيطأ تلكأ ام ريبج

 ليخلا موحل يف صخرو ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي هع هللا لوسر ىبن
 يفو ريمحلا موحل نع اناهنو ليخلا موحل ع هللا لوسر انمعطأ رباج ىورو

 اهنابلأ برشنو ليخلا موحل لكأن انكف هع يبنلا عم ينعي انرفاس ظفل
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 انرحن تلاق اهنأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع ملسمو يراخبلا يحيحص يفو

 ربيخ موي انحبذ رباج نعو اهانلكأو ةلطع هللا لوسر دهع ىلع اسيف
 انهني ملو لاغبلاو ريمحلا نع هع هللا لوسر اناهنف ليخلاو لاغبلاو ريمحلا
 ؤاكأو ميرحتلا بناج بلغف سرفو رامح نم دلوتم لخبلاو ، ليخلا نع
 . رامحلا ميرحت ىلع ملعلا له

 دواد وبأ سابع نبا نع ةصخرلا هيف ىور امنإو هللا همحر بطقلا لاق

 رجبأ نب بلاغ نع ىور دقو لاق هميرحت ىلع نالا عامجالا ربلا دبع نبا ىعداو

 نكي مل هللا لوسر اي تلقف هيع هللا لوسرل كلذ انوكشف ةنس انتباصأ
 لاقف ةيلهالا رمحلا مول تمرح كنأو رمح نامس الإ يلهأ معطأ ام يدنع

 نع دري ملو ةيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح امنإف كرمح نيمس نم كلهأ معطأ
 وه اضيأو رارطضالا ىلع لمح حص نإف ثيدحلا اذه ىوس رجبا نب بلاغ

 هلوق نأب ثحبيو بطقلا لاق ليق اذك اهيف ةجح الو اهل مومع ال نيع ةيضق

 . ةماع ةيضقلا نأو ةيرارطضا تسيل ةحابالا نأ ىلع لدي اهتمرح امنإف

 هريرحت خسن مدعو يلهألا رامحلا مرحت حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق حيحصلا وهو محلل عبات نبللا نأل ناتالا نبل ميرحت ىلع ءاملعلا رثكأو

 ةيحلاك ماوهلا تارذقتسم عابسلاكو يرهزلاو سواطو ءاطع هيف صخرو
 لديو بطقلا لاق ، ةهاركلا ليقو لحلا ليقو ميرحتلا اهمكحو ٍيحامالا
 يف اضي آ شيعتو ةيرهن ةباد يهو ةناطرسلاو عبسلاك نودعيو تاثيبخ نهنأ لوألل

 بلص نانسألا ريثك دادح رافظأو بلاخمو ناكف الو فالخ اهيفف ربلا

 هردص يف همفو هفتك يف هانيع بنذ الو سأر الب اناويح ىأر هار نم رهاظلا
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 غازرألاو ءاملا برقع ىمسيو لجرأ ةينامث هل نيبناج نم ناقوقشم وهامك

 هنأ يراخبلا حيحص يفن اهلتقب رمألاو اهررضو اهراذقتسال اهمرحت حيحصلا
 مأ اهل لاقيو ( ءاحلا رسكب ) ءايرجلاو اقسيوف هامسو غزولا لتقب رمأ

 يف لاق بطقلا لاق اهسأرب سمشلا لبقتست ةاطقلا وحن رئاط وأ نيبح

 وهو نوركفلا يهو ةافحلسلاو ةلوكأم ريغ غزولا نم عون ءابرحلا ةضورلا
 . رحبلاو ربلا يف شيعي

 ححصو لاق نيهجو اهلح يف يدغبلا ىكح هللا همحر بطقلا لاق

 مزح نيا اهلحب لاقو تايحلا اهلكأ بلاغ نإف اهثابختسال ميرحتلا يعفارلا
 مكل لصف دقؤ » هلوق عم هه ابيط الالح ضيألا يف امم اولك له ىلاعت هلوقل
 لحت ليقو اهل ةاكذ نم دبالو ةافحلسلا ميرحت انل لصفي ملو هم مكيلع مرح ام
 ذفنقلا قلطملا لحلا يف بنزألاكو بهذملا يف نالوقلاو بطقلا لاق ةاكذ الب

 برعلا نأل ذفنقلا لحت يعفاشلا لاق شرك امهلو نارتجي امهنأ .يور ع وبريلاو

 بضلاو لحي ال دمحأو ةفينح وبأ لاقو هتحابإب رمع نبا ىتفأ دقو هبيطتست
 وه مارحأ هل لاق نيحال ديلولا نب دلاخل ٍكقيع هلوقل اعامجإ لكألا لالح ليق
 ينعي ةرضاح هللا نم ىنرضحي يناف الك سابع نباو دلاخل لاق ةياور يفو

 امهنوك عم لصبلاو موثلا نم عنتما اك هيف حيرل هنم عنتما هنأ ديفيف ةكئالملا

 يبنلا ليلحت يف يدنع ليلد الو بطقلا لاق ناببس عانتمإللف ارهاط الالح
 راذقتسا نأ ىلع برعلا ضعب هرذقتسا اك هل رذقتسم هنأ عم بضلا هكلع

 هلوقي امنإ هل ببس راذقتسالا نأب لئاقلا نال ميرحتلا يف ببس ءيشلل برعلا

هسيجنتو ناويحلل ميرحتلا بابسأ نأ يل رهظ ينأ مث لاق هيف صن ال اميف



 هبشو هيف فالخ ىلع راذقتسالا مث امهنم مهفلاو ةنسلاو نارقلا يف صنلا

 هنأب مكحلاو هنعلو هيف فالخ ىلع هلتق نع يهنلاو هيف فالخ ىلع مرحملا

 نع ىهن امو هيف فالخ ىلع اثيبخ هلوك ام نوكو امهيف فالخ ىلع قساف
 ليقو مرحم ليقو اندنع هوركم ةفاطخو درصو ةلحنو ةلمنو دهدهو عدفضك هلتق

 حصالا يف رهاط هتتيمك يرحبلا ناويحلا مدو ةهارك الب رهاط لكالا حابم
 سجن حوفسملا مدلاو ةتيملا كلت لح قالط الو ةاكذ ىلإ جاتحي ال همحل نال
 ةقلع هباحصأ ضعب نأل هنم رهاط يذمرتلا لاقو ٍكقيَع يبنلا نم ناك نإو

 موي طقس امل هنأ يورو امهوحنو هطئاغو هلوب يف فلخلاو ملع دقو ههني ملو هبرش
 رماع ةديبع وبأ امهغزتناف ههجو يف رفغملا نم ناتقلح .تبشن ةرفح يف دحأ

 مث هتنجو نم مدلا يردخلا ديعس ييأ دلاو نانس نب كلام صتماو حارجلا نب
" 

 . رانلا هبصت . همد يمد سسم نم ل لاقف هعلب يأ هدردزا

 رمأ دق ذإ هريغك هنم كلذ ةسابحن حيحصل او هللا همحر بطقلا لاق

 نب ملاس وه همد براش نأ ىور دقو لاق باطخلا مومع يفو هتاذ يف ةراهطلاب

 حوفسملاو سجن هلك مدلا نإف كلذ ىلإ دعت ال هل لاق ةقيَع هنأو جاجحلا

 وأ دوع وأ بابذك ويغب لقتنا نإو هتاذب رخال ناكم نم لقتنا ام اندنع

 نالوق رهاط حوفسم ريغ وأ حيحصلا وه وأ سجن حوفسم وه لهف رجح
 ولو ابطر جرخ مد لك وه حوفسملا ليقو سجن هنكل حوفسم ريغ هنأ امهنلاث

 زواج دقو فنألا نم جرخي مل مد يف فلتخاو هناكم نم لقتني مل اليلق ناك
 حيحصلاو بطقلا لاق نطاب وأ لجر قاقش وأ نيعلا وأ نذألا نم وأ مظعلا
 امو نالوق هيفف ءاملا وأ سفنلاب وأ ديلا وحنب جرخ اذإف ةراهطلا ىلعو سجن هنأ

 مل ام رهاط حرقلا مدو حوفسم ريغ وهف حرجلا مف ألم نإو حرجلا زواجي مل
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 نإو هجورخ درجمب هتساجنب مكح نمل افالخ هعضوم زواج وأ هنم جرخي

 الب عزنلا ىلع ردق نإ ليقف هضهر هتباصأ وأ امد تلصوف ةكوش تلخد

 هيلع ضقن ال رهاط وه ليقو حوفسم جراخ هنأكف الإو هيلع بجو ةرضم

 وشحلاك اهلخاد سجنتو جراخ نم لخد ام لك يف فالخلا اذكو ءوضولل

 فاخو هلجر يف كوش هباصأ نمع هتلأسو زيزع يبأ طقل ظفلو ةأرملا جرف يف

 نإ الإ معن لاق يلصي ىتح هكرتي له ءوضولا هيلع ضقتني نأ هعزن وه نإ
 ةملحلاو توغربلا مد امأو أضوتيلف مد جرخ نإف هعزنيلف هتالص نع هلغش
 ين وأ سجنلا مدلا مكح يف لهف ةدماجلا ةقلعلاو بلقلا مدو لمقلاو نادرقلاو

 . نالوق ةراهطلا يف لاحطلاو دبكلا مكح

 امو بلقلا مد الإ هلك كلذ ةسابن امهحصأ هللا همحر بطقلا لاق

 الإو لاق هتراهط يدنع حيحصلاف لاق قشلاب حبذلا دعب جرخي امم هب لصتي

 يف توغربلاو قبلاك هنع زرحتي ال ام وأ لمقلا نم بوثلا وأ ندبلاب لصتي ام
 هللا مرح دقو جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو جرحلل اعفد امهعضوم

 اذكو يناويحلاو يمد الإ لمقلا مد اينثتسي ملو كيم يبنلاو نآرقلا يف مدلا
 حيحصلاو بطقلا لاق اهريغ يف وأ اهيف تام برحلا ديهش مد يف فلخلا

 يف هتراهطلو هدعب امو ربقلا هب يفاويلف همدب ديهشلا نفك امأو كلذ ةسابغن
 توم الب ولو املظ جرخأ مدو املظ ليتقلا مد كلذكو ويغل ال هتاذ قح

 بلاغلا نكي مل ام ديدصلاو دلجلا تحت نم جراخلا ءاملاو ةساجنلا حيحصلاو

 ليقو اهتاذل يدولاو يذملاو ينلا سيجنت حيجصلاو اضيأ فالخلا هيفف مدلا

 . ةرهاط ةعبارلا تناك تارم عبرأ ىنمأ ولف هيلعو ىرجملل
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 هتاذل اسجن سيل هنأو ينملا ةراهطب يعفاشلا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 بطقلا لاق لكالا لالحلا ناويحلاو هنم ناسنالا قلخ ليلدب ىرجملل الو

 يدولاو يذملا يف دوجوم فالخلاو هب ةالصلا نع يهنلاو هلسغ ثيداحأ هدريو

 لوب يفو لكؤي ال امم وأ همحل لكؤي امم اقلطم سجن لوبلاو ةأرملا رهط اذكو
 لوب ةراهط حيحصلاو نالوق رحبلاو ربلا يف شيعي ام لوبو يرحبلا ناويحلا
 نم ذاش لاق هبو بطقلا لاق همحل لكؤي يذلا ةراهطب ليقو رحبلا ناويح
 ماعنألا لوب ةراهطب ليقو ينايورلاو ةميزخ نباو رذنملا نباو كلامو انباحصأ

 ترهط تلسغ نإ ليقو روهشملا ىلع تلسغو اهلوب ليزأ ولو ةلوبملا تسجنو
 دعب محللا للب رئاسك رهاط ءاملا نم اهيف امو ةهاط يه ليقو اهلكأ لحو
 يأ يف ةقيقر ولو هلكأ حابملا ناويحلا ثاورأ ةراهط حيحصلاو محللا مدو حبذلا
 بحلا لكأي ام ثاورأ اذكو سجنلا نع نيص نإ رهاط جاجدلا تورف نامز

 رحلا اذكو سجنلا نع نيص اعبس ناك ولو رهاط وه امم امهوحن وأ بشعلاو
 اهلك ثاورألا نم روكذملا كلذ ةساجنب ليقو نيص اذإ لكؤي ال امم هوحنو

 ام ثور ةساجنب ليقو كمس وأ دارج نم ناك نإو يمدالا ثور ىلع اسايق

 . قز نإ ليقو بحلا لكؤي

 مل ام جئاهلا لمجلا الإ رهاط ماعنألا للب ناويدلا يفو بطقلا لاق

 مهنمو هافق قرع اذكو مد هيف نكي مل ام صخرو سجن هباعلف هتقشقش قشتت
 مل اذإ صخري نم مهنمو ناتمدقملا هالجرو دراطلا سيتلا سأرو صخري نم

 اهثورف ريعشلاب تشاع اذإ ريمحلاو لاغبلاو ليخلا امأو سجنلا رثأ اهيف نكي
 اقيقر ناك اذإ ريعش ريغب تشاع ولو لوقي نم مهنمو اقيقر ناك اذإ سجن

 لوألل لدتساو د ويغ وأ ريعشلاب تشاع ولو هب سأب ال لوقي نم مهنمو
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 افلع سجنلا هناحبس هللا لعجي الو نجلا باودل افلع ثورلا نوك ثيدحب

 نطب يف يذلا تورلا وركيو بلاغلا يف ةدحاو انماكحأو مهماكحأو مهباودل
 محلب يذغتي ام ثور ةساجن حص الإو همأ عضري نأ لبق دولوملا ناويحلا

 لكؤي ال ناك ولو كلذ ادع ام ثور ةراهطو ةلالحو عبسك سجن وأ هداطصي
 لكاي ام تور ةساجن يف فالخ الو محللا هوركم ناك وأ ريزنخك همحل
 تورلا ليقو ارهاط هب نوكي ال هنطب هلوصو نأل هداطصي امحل وأ سجنلا

 نإو هلوبو سجن يمدالا ءىيقو باعللاو قرعلاك ةهارك امرحتو اليلحت محلل عبات
 هتحئار تلاز نإ لوبلا ةراهطب ةيكلاملا ضعب لاقو بطقلا لاق اماعط لكأي مل

 . ها هتدعم يف رقتسي الو هتفصب هلوبي يذلا ضيرملا لوب ةراهطب اهضعبو

 نم بوثلا لسغب رمألا مومعل سجن ليق مئاهبلا ءىيق يف فلتخاو
 هئيق يف عجري بلكلاك هنأ هتبه يف عجارلا ُكقيفَع هلوقلو ثيدحلا يف ءىيقلا

 رهط ام ءىيق نأ ليقو رهاط رتجي ام ءىيق نأ ليقو ميرحتلاب بسنأ اذه نإف
 . رهاط هثور

 لاق رهاط اضيأ يمدالا ءىيق نأ انموق ضعب معز دقو بطقلا لاق

 جراخلا حيرلاو ال وأ هتاذل سجن ءاوس هناخدو سجنلا رابغ يفو ءيشب سيلو

 هتاذ ريغل وأ هتاذل سجن ام دامرو ربدلا نم جرخ اذإ يمدالاك سجن هثور امم

 ءيشلا ةبغ نأل ةساجنلا رمجلاو دامرلاو رابغلا يف حيحصلا نالوق ورمجو هبهو

 تاذ وهو ارهاط ويصي ال ادامر وأ ارمج سجنلا ةروريصو هنم فيطل ؤزج

 حيرلا يف حيحصلاو هبو سجنت ام دامرو رمج رهطي معن اهنول ريغت ةدحاو

 امنإف ناخدلاو حيرلا ةساجن ىلعو هتاذل سين وه امم ولو ةراهطلا ناخدلاو

 ءيش امهاقال وأ ضعب دنع ءيش يف امهتحئار تيقب اذإ امهب ءيشل ا سجني

٢٤



 ردقلا وحن راوف يف فالخلا كلذكو اسباي دلو ءيش يف ناخدلا رثأ وأ لولبم

 سجنتم دوعك سجن دقوأ اذإو اهيف ام سجن يتلا وأ سجن وه ام اهتحت دوقوملا

 سجن وهف اقلغم ناك نإ ليقو ال ليقو اهيف ام سجن ردقلا وحن تحت ةرذعو
 مدلا امأو مدلا ريغ يف وأ اقلطم ويثكك هليلق له سجنلاو رهاط وهف الإو
 شاشرلو مدلا ليلقك هنع وفعم اقلطم سجنلا ليلق وأ هليلق نع يفعيف

 . ضفي مل رفظلا طسو يف هشاشر عمتجا ول ثيحب لوبلا

 ليلق ديدحت ال اذه ليلقلا ديدحت يف حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 مهردلا قوف ام سجنب لاق نمل افالخ رفظلاب هريغ ليلقو مهردلا ردقب مدلا

 ذفني ملو نيمايق وأ مايق ىلع مد سجني ال ليقو امهنود ام وأ امهردق ال رفظلاو

 . بوثلا

 ردقب نوكي ام هنع وفعملا سجنلا ليلق لوقنف هللا همحر بطقلا لاق

 ةخطل ناكو هنم غبص ام سجني امنإ هنأو هشاشر سجني ال لبإلا لوب نأ هنع

 . ملعأ هللاو
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 سيجتلا ةيفيك باب

 رهاطلا يف سجنلا رثأ رهظ نإ اسجن يف ال رهاط ةساجنب مكحي
 رهاطلاو سجنلا نوكي ناك كلذو نول هل سجن للبك نيعلاب انياعم اروهظ
 سجنلا ذبح ام سجني الف الولبم رهاطلا ناك نإو الولبم سجنلا وأ نيلولبم

 سجنت سجنلل لولبم وهو هتاقالم درجمب ليقو رهاطلا لولبملا نم سبايلا
 تاسبايلا ءىيقلاو ةفطنلاو مدلاك لالحنالا ةئيطبلا ةساجنلا يف فالخلا اذهو

 .. ةاقالملا دجمب سجنتف لالحنالا ةعيرسلا امأو
 الإ سجنت ال نأ يدنع يذلاو لاق ليق اذك هللا همحر بطقلا لاق

 ةساجنلاب اهريغ وأ دي تسجنت نإو تلق ولو ةساجنلا لقنت ةدم ثكمب
 يف تلخداف سجن لخ وأ نبل وأ ءام وأ لوبك ةبوطرلاو لالحنالا ةعيرسلا
 وأ ديلا تقعل نإ ةرهاط اهدعب امو ةعبارلاف ةثلاثو ةيناثب ح الثم تيز ةيباخ

 ةعبرألا سجنت حسمت ملو قعلت مل نإو يباوخلا نم لك نم عزنلا دعب تحسم
 ليق ىلرألاف ةسبايلا ةئيطبلا ةساجنلاب اهوحن وأ ديلا تسجنت نإو اهدعب امو
 ةيناثلا يف سجنلا لاوزل ةرهاط ةسماخلاو لطبي مل نإ لالحنالا مدعل ةرهاط
 . ىلرألا دعب ام سجن قعلت مل نإو تحسم وأ ديلا تقعل نإ ةعبارلاو ةثلاثلاو

 ردق امهريغ وأ نبللا وأ تيزلا ناك نإ لوقأو هللا همحر بطقلا لاق
 ناك نإو سجنلا رهاطلا قال نإ ليقو هنول ريغ امب الإ سجني مل نيتلق
 ةنحطملا مهضعب ىنثتساو لاقتنالا مدعل هتراهط حصألاو سجن نيسباي
 قصتلي مل ولو هتلبرغو هقدو سجنلا نحطب نسجني لابرغلاو قدملاو اهدلجو
 نهب مهضعب قحلاو سجن رهاطلا نهب مدخف تاسجن نك نإو ءيش نهيف
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 صقملا اهلثمو سجن عضوملا نإف سباي ندب يف اهب قلح اذإ ةسجنلا ىسوملا

 ١ . كللذ وحنو موداقلاو لجنملاو طشملاو جسنملاو ةربالاو

 نإ اقلطم هتراهط ىلع رهاطلا ءاقب حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةدهاشمب الإ رهاطلا يف دعقأ ةراهطلاو وثأ هيف ناب نإ الإ اسباي اسجن ىقال

 ةأرما يفكت ليقو ادبع ولو قدص نإ دحاو لدع وأ نيدبع ولو نيلدع
 يأر وأ ةكرشم وأ ةلفط ةمأ ولو هتقدص نم لك يفكي ليقو تقدص نالدع

 نأل هارسي كلذ يف لمعتسيو هديكب هسح وأ هسفنب رهاطلا يف سجنلا رثأ

 ءاجنتسالاو رامجتسالل هارسيو هبارشو هماعطو هؤوضول هع هللا لوسر ىنمي

 سحي ناك نإ نطابلا يزجيو ىلوأ ديلا رهاظو هازجأ هانميب سحأ نإو طاخلاو
 حرطيو ليل يف زوجي وأ اراهن بارتلا يقلي امنإو ابارت رهاطلا ىلع يقلي . وأ
 نإف افيفخ اضفن ضفن يقلا اذإو قصتلا له رظنيف راهنلا ءوضل وأ حبصلل

 ةءاربلا لصالا ذإ اطايتحا الإ لسغ الف نقيتي مل نإو هلسغ سجنلاب نقيت

 سجنلا سح نإف هدي رهاظب سسحت هدحو ناك نإ ةملظب رظانلاو ىمعالاو

 رظانلا عيض نإو ةراهطلا لصألا ذإ بجاو لسغ الف هسحي مل نإو هلسغ
 هيف سجنلا ففجتي ام ردق ةملظب وأ اليل سحلاو ران عم وأ اراهن بارتلا يمرا

 الف لوصولاب نقيتي مل نإ ليقو سجنلا لوصو يف كش نإ لسغلاب طاتحا
 نإ ةساجنلاب مكحي الو ةءاربلا لصألاو همدع لاتحال طايتحالا هيلع بجي

 وأ ةيؤرو سح رذعت ثيح ذيبنو تيز وأ لخو ءامك عئام ىلإ راط هنأ كش

 ىلع ابارت يمرو حسم دق هارف امهوحن وأ هحرج وأ وكذ نم للب جورخ سح
 سجنلاب مكحي الف لاتحا كلذ يفف سجنلل ارثأ ري ملف هب حسم هنأ نظ ام
 . ملعأ هللاو هروهظ مدعل
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 ةلازإلا ةيفيكو سجنلا ليزي اميف باب

 نم ءاملا ريغب افالخ لازيو اعامجإ قلطملا رهاطلا ءاملاب سجنلا لازي

 ىنعم يف رهاط عئام لكب هلاوز حصألاو لصألا لاق ديقملا ءاملابو تاعناملا

 وحن سيجنت نم هركي ام الإ ناهدألا رئاسو تيزو نبلو درو ءامو لخك ءاملا

 عناملا يفف ىقنأ لعف نإو امهل امارتحا مهضعب امهوحنو امهعنمو تيزلاو نبللا
 دحا يف يعفاشلاو كلامو انضعب لوقي ريهطتلابف همدعو ريهطتلا ءاملا ريغ

 ناك نإو رخالا امهلوق يف يعفاشلاو كلامو انضعب لوقب همدعبو امهيلوق
 دصقلا مرحي نكل هب لسغلا عقو نإ ريهطتلا امهثلاث نالوقلاف ةمرح عناملل

 . هيلإ جاتحي ام دجو وأ ءاملا مدع نإ الإ ءاملا ريغب ةراهطلا حصت ال ليقو كلذل

 عمدلاب الو فنالا يف الإ طاخملا الو قلحلاو مفلا يف الإ قيرلاب حصت ال ليقو

 . كريغ نم عضاوملا كلت يف الو ندبلا نم نهريغ يفال نيعلا يف الإ

 دصقلا نأل اقلطم هلك كلذب ةراهطلا حصألاو هللا همحر بطقلا لاق

 لازي ليقو ءاملا ىلع اسايق هب ريهطتلا زوجي هب لاز ام لكف سجنلا لاوز
 غابدلاو رانلاو حيرلاو نامزلاو حسملابو ادماج ناك نإو رهاط لكب سجنلا
 سجنب طلخ تيزو نبلك رذعتم نم ال هلسغ نكمم لك نم هليزي هوحنو ءاملاف
 ناهدألا عيمجو تيزلا ريهطل زوجي ليقو هب خبط وأ هب نجع سجن ءام وأ
 ءاملا جرخي وأ لسغيو هنم ءاملا قيريو ءانإ يف تيزلا غرفيو كرحيو ءاملا بصي
 هب نوجعملاو تارم ثالث ىلإ ءاملا ديعيو تيزلا سبحيو ءانإلا لفسأ ةبقث نم

 خوبطملا ريهطتو رهاظل هنطاب بلقيو ءاملا يف سمغي نأب هريهطت حصي ليق

 سبيي وأ نامزلاب رهطيف كرتي وأ سجنلا غلب ثيح رهاطلا ءاملا لصوي نأب هب
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 يف لسغلا حصو سجنلا غلب ثيح غلبي ىتح ءاملا يف ىقلي رهاظ لسغيف
 ىتح سجنلا يف عقن ولو ءاملا هيلإ ذفن سجنلا لخد ثيح نم لوقبلاو راغلا
 كلذ لك سبييف هخبط ىهتنا ىتح هيف ريغ وأ محللا خبط وأ رمتخا
 خبطي وأ سجنلا غلب ثيح غلبي ىتح رهاطلا ءاملا يف لعجيو رهاظ لسغيو
 يف ديز سجنب زبخ نجع نإو سجنلا لصو ثيح ءاملا لصي ىتح محللا
 جرفلا ريغ ندب لك يف حسملا درطاو هبيلقت راثكإب هتبوطر لوزت ىتح هجاضنا
 رامجتسالا ةراجحب حسملا رهطي ال جرفلاف كرعش عضوم وأ ةقوقشم مدق وأ

 عضوملا كلذ قرعي ال ليقو هاقالام سجن لتبا وأ قرع ولف اهدعب اهريغب الو
 نإ رامجتسالا رهطي ليقو هاقالام سجن للب وأ ويغ نم قرع هلصو نإف

 كلذ اذه ىلع لسغ ولف ةينلا نم دبالف ريهطت ال دبعت ءاجنتسالاب ىقتنا

 زجي مل ةين الو دصق الب كلذ وحن وأ ولد وأ بازيم بص وأ صوغلاب عضوملا

 الإ حسملاب رهطي مدآ نبا دسج ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مل نإ اهلك مدقلا يف ةطخرو فخلا مدق يف ةصخر مثو نيمدقلاو نيجرفلا

 هنأ عم ةميهبلا ندب حسم حصي ليقو جرفلا يف ةصخرو قاقش اهيف نكي
 لاز ىتح يشملاب اهسابلو لجرلا رهطتو يمدالا نم اضيأ حصي ليقو يرعش

 نإو اليم ليقو نيخسرف اهب يشم نإ ليقو ضيألا لجرلا تلن اذإ رثألا
 لجرلا رهطت ليقو اسجن هب ىشمو اهسابل سجن وأ اهسابل يف اهب يشمو تسن
 ال اميف اضيأ حسملا درطاو رخالا رهطي لك سورمع لاقو سكعلا ال اهسابل
 رانلاب ةرارحلا لاح سجنت ولو صاصرو ديدحك هلصو نإ اسجن فشري

 هعفدتف للبلا اهجيهيو للبلا ليزت ةرارحلا نأ ليألا هجو ةيكلاملا ضعبل افالخ
 . هفشرت اهنأ يناثلا هجوو امهداضتل لخاد نم
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 يف ىقليف يمحيف دهاشمو حضوأ يدنع وهو هللا همحر بطقلا لاق
 دوعلا ةراهط يفو سجنلا لصو ثيح لصي ىتح ءاملا هيلع بصي وأ ءاملا

 مث سجن ىلع رورملاب سجني ةأرملا ليذ يف حسملا دروو نالوق حسملاب راخفلاو
 لتبا ولو هقالطإو هرهاظ ىلع وه ليقف دعب رهاطلا عضوملا ىلع حسملاب رهطي
 ليقو رثالا ينف اذإ رهطيف لصالا نع اجراخ اهل اصيخرت بوثلا وأ سجنلا
 يف رجلاب هنع هلاوز رهطتو هب قلعتم سباي سجنب هلاصتا هسجنت ىنعم
 . ضزألا

 درطاو كلامل الوق هتيأر ىتح لوقأ تنك اذكو هللا همحر بطقلا لاق

 « مدآ ينب ثبخ لمتحت ال » وع هلوقل ضرألا يف سمشلاو حيرلاو نامزلا
 يف تيبأ تنك رمع نبا لوقلو هليزتو هينفت لب اهعم هنيع ىقبت ال يأ

 لوبت بالكلا. تناكو ابزع اباش تنكو وع هللا لوسر دهع ىلع دجسملا
 كلذ نأ ىنعي كلذ نم ائيش نوشري اونوكي ملو دجسملا يف ربدتو لبقتو
 تابنو طئاحك اهب لصتا ام ضيألا لثمو نيبتي مل ذإ سجنلا ضيألا لكأل

 لاق ضعب دنع تلصفنا رامث وأ لصفنا تابن اذكو ضرألا نم لمع امو رانو
 رهطي هنأ ءاملا يف هراتخال تالسعملا نم سجتت ام نأ كلذ دافأو بطقلا

 نالوق تابنلا نم عنص اميفو نامزلاب ةراهطلا ةدم تضمو سبي اذإ نامزلاب

 لفط وه يذلا ناويحلا يف اذكو لبق فعسو جسن وأ لزغ ناتك وأ نطقك
 هيف ىشالتي نأب سجنلا بهذي ام لكو نالوق يمدآ ريغ وه يذلاو غلاب وأ
 نامزلاب اهتراهط نم عنام عنمي مل نإ اهريغو دولجلاك نامزلاب رهطي لوزيو

 يربلا ريرحلاو شيرلاو رعشلاو ربولاو فوصلا كلذ يف لخدو كدوو خسوك,

 . توحلاو دارجلاو موحللاو يرحبلاو
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 يف ثيدحلا يف تدرو امنإ نامزلاب ةراهطلاو هللا همحر بطقلا لاق
 تلق لومعملا دح ام تلق نإو لاق اهيلع سايق اهريغ يف اهب مكحلاو ضيألا
 اولاقو ةنانك وأ افخ لعجي دلجلاو احدق دمتسي دوعلاك همسا ةعنصلا تريغ ام

 لمحتي امم هنيع ةلازإ يف يرلاو سمشلا نم ىوقأ يهو سجنلا ليزت رانلا
 رهطي غابدلاو ديلا هقيطت ال ىتح هيلع يمحي ناب راخفلاو ضرالاك رانلا

 رهطي ليقو ةهوركم ولو تيكذ وأ اهلكأ لحي ةتيم نم تناك نإو دولجلا
 نإف مارح همحل امم كلذك امهوحنو امهميرحتب انلق ولو لغبلاو رامحلا دلج
 الو هب ريزنخلا دلج رهطي الو هميرحتب لوقلا ىلع درقلاك غابدلاب رهطي هدلج

 نأ ليقو دلجلا نع عزنت مل نإ الإ غابدلاب اهربوو اهرعشو ةتيملا فوص رهطي
 باها اميأ ةتيملا باهإ يف ٍكقْقَع هلوقل جمأ لوألاو ةتيملا دلج رهطي ال غابدلا

 ةتيملا نم اوعفنتست ال رهشب هتوم لبق هع هلوق يف ةجح الو رهط دقف غبد
 ةتيملا ريغ دلج يف فلخلاو غابدلا لبق ام ىلع لومحم هنأل بصع الو باهاب

 مظعلاو ةتيملا نم نرقلاو عابسلا دولج يفو ال وأ غابدلاب رهطي له سجن نإ
 . ملعأ هللاو نالوق رفظلاو بصعلاو
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 ريهطتلا ةفص ف باب

 دقو داسفالا يغبني ال ناك ولو عطق ام ثيح نم هعطقب سجنلا لازي

 عطقي الو سأب ال هصقف رفظ وأ رعش فرط سجنلا لصو نإ هنأ ركذ
 الب غارفالا وهو حضنلابو اعامجإ كحلا عم ءاملا غارفإب سجنلا لازيو بولا
 معطأ ناب ماعطلا لكاي ناك ولو فلخلا ىلع بطرلا عيضرلا لوب يف كح

 نكي مل ام اهدعب وأ ةدالولا لوأ ويغ وأ رمتب كنحي اكو كرتلل وأ يوادتلل

 نكي مل ام يبصلا لوب حضني ليقو هحضن زجي مل ناك اذإو هئاذغ ماعطلا

 ةنع هلوق هل لديو لسغ كلذك ناك اذإف هاوس وأ ماعطلا لكأ هيلع بلاغلا

 . ةيراجلا لوب لسغيو يبصلا لوب حضني عيضرلا لوب نع لئس امل

 حضنيف يوغللا عاضرلا ىلإ يدنع انه رظنلاو هللا همحر بطقلا لاذ

 هنأ ركذلا صيصخت هجو لبق ماعطلا لكأي ال ناك نإ نيلوح ةنس زواج ولو

 عيضرلا لوب نع لئس هلع هنأو رع وجح يف لاب هنأ ثيدحلا يف دراولا
 رثكيف هب اقلعت دشأ سفنلا نأو ةيراجلا لوب لسغيو يبصلا لوب حضني لاقف

 محل نم ةلفطلا لوبو نيطلاو ءاملا نم هلوب ناو هلوب ريهطت يف ففخف هلوانت
 اقلطم ةبطرلا لاوبألا يف حضنلا زوجو ويغك كح عيضرلا لوب سبي نإو مدو
 لوب ىلع ءام بونذ بصب رمال ةميهب نم وأ اغلاب ولو ويغ وأ عيضر نم

 لك يف حضنلا زوجو حضنلل فلاخم بصلا نأب ثحبيو بطقلا لاق
 ريزغلا رطملا ليقو لوبلا ىلع اسايق اهوحنو ةفطنلا ريغ سجنلا ءاملاك سجن عئ
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 اهلسغ نكمي ءىيقلاو طئاغلاو ةفطنلاو كرع الب دسجلاو بوثلا رهطي ريثكلا
 ريشقتلاو سبيلا دعب اهلسغ لهسي امنإو بعصي نكل ةرشقم ريغ ةبطر ولو

 زوجي ليقو بارتلا طلخ طرشب امهنودب زيجأو امهنم دبال ليقو بوثلا نم
 مث سبيلا لبق ولو كحيو بارتب طلخت ليقو ريشقت الب ولو سبيلا دعب اهلسغ
 هنم نهلسغ حصيف نهريغو ءانإو دسج نم بوثلا ريغ امأو لسغيو ضفني
 وريغ وأ ءاملاب ريهطتلا حصو بارتب تاطولخم الو تارشقم ريغ تابطر ولو

 بارتلاب هكح هبيرتتو سجن ءيشب نهد سأرل بيرتتلا دعبو نيعلا لاوز دعب
 لوتفملا وأ هيلع جوسنملا وأ دوقعملا سجنلا لاوز بعصيو ءاملا عم وأ ءاملا لبق

 حلملا لاوز اولاق بعصيو لوزي ال هنأ ليق اك سيلو بطقلا لاق
 قبس نإ راخفو ةعصقك ع ونصم يف بعصيو هب حلم محل يف همعطو سجنلا

 ءاملاب رهطي له سمشلا وأ رانلاب يمحملا هلثمو عئام لك ليق هيلإ سجنلا

 طقف اليل هيف هئاقبإب وأ قاري مث ةليلو اموي ةرم لك هيف هئاقبإب تارم ثالث

 اموي دحاو ءامب وأ اثالث اذكهو ليللا ىلإ اغراف سمشلا يف لعجيو اراهن قاريو
 سجنلا غلب ثيح .اهغولبو ةراهطلاب نظلا ةبلغ الإ كلذ يف دحال وأ ةليلو
 ريغ زوجيو ءاضيبلا ةبرتلاب بيرتتلا ةتيملا فوص ىقني امنإ ليق مث نمو لاوقأ
 . لسغلا ال قزلي الام لك نم ءاضيبلا

 امل لسغلاب هتراهطب مكحي ال نظلا نأل كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 هتاذب ال بيرتتلاب رثؤي امنإف بيرتتلا دعب لسغلا انطرتشا ولو كدولا نم هيف
 ك دو غلبي ل ثيح نم عطق نإ بيرتت وأ لسغل جاتحي الو ءاملاب هلسغ زيج و
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 وهو رمألا رهاظ يف اهلبق لاز ولو اثالث هدذعت سجنلا لسغ طرش لهو ةتيملا

 ىلع مكحلا وأ هطرش نيعلا لاوز الإ ثالثلا دعب دح الو نيعلا لاوز عم لقألا
 ثالثلا طارتشا امهعبار نيترم هددعت امهثلاث نالوق سفنلا ةنينأنطو نيعلا لاوز
 مهوي ال امب ريغيف لحملا رهط ليقف صقنت ال نيعلا تناك اذإف هل نول ال اميف

 الب قاب وأ ثداح وأ قباس رخآ سجن هنأ ىرخأ ةرم هيف كشي الئل سجن هنأ

 . ركذ امب وييغت ويهطت سجن ليقو نظلا هب ءاسي الئلو لسغ

 هب ىلصيو ريغي هنأ يع هنع انيدح تدفتساو هللا همحر بطقلا الاق
 هرهطي اممإ سجنب يقس لقب ف لاق لسفل ا ف ثالثلا ددعت طرش نمو

 . دحاوب رهطي لاقو طرتشي ل نمو ثالث يقسلا

 يقسلا سجنب يقس اميف مهضعب طرتشي م هللا همحر بطقلا لاق

 هلقبب سجنلا طلخي نم جرخي امنإو نيحلا يف رهاط وهو رثكأ الو لقأ الو اثالث
 دجوو لاق سجنب يقس اميف رهاطب اثالث يقسلا طرتشي ال نم لوقب وأ اذهب
 سجنلا للبلا لوحت اثالث يقسلا لبق وأ اهتحت سجنلا نأ عم ةراهطلاب مكحلا

 سجني مل اك رامثو تابن نم ازج راص ذإ رخا مسجحتو ىرخأ ةيفيك ىلإ

 هب نوكي ام نود هبراش وأ سجن لكا سجني ال اكو ةلالجلا للب مهضعب

 وأ اهترجش تعفتنا رامث نم لكئي نأ يدنع زوجي ال هنأ ريغ لاق الالح

 نمو اهدلب الإ ةتيملاب عفنتسي نأ نع ُقَع هيهن مومعل ةتيملا كدو نم اهلقب
 ةرمي ناك ولو نيعلا لاوزو ءاقنلا الإ ليزملا حسملا يف دح الو حسملا تارهطملا

 ام لقأ وهو لاوزلا عم ءايشأ ةثالثب حسملا نم دبال ليقوأ ةراهطلاب مكحيف
 يقت نأ حيرلا هبرضو ةنس زواج يبص يف ليق مث نمو ةعبسب ليقو يفكي
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 ح ىرخألل لاصيإ الب هيحان نم ءادتباب تاقرخ وأ تافل عبسب هوف حنسم

 هنأل همف نطاب لسغ يدنع اهيلع سيلو بطقلا لاق عبسلا مامت ىلإ سكعي
 يف اسجن كاذ سيل هنأل هب يه فلكت ملو غلاب ريغ هنأل هب فلكي ملو هل ررض

 ثيح نم اهدسج يلي يذلا وه هنأل طقف تركذ ام لسغب تبطوحف اهندب

 قزبي هدجو وأ هلسغ دجي ملو هيفب مد جرخ وأ ريبك ايقت نإ اذكو عاضرلا

 رثألا لاز نإ ةم زوجو اثالث ليقو همعطو ورثأ لاز نإ رهاط وه مث اعبس
 ال سباي بارت لكو لمرلاو صجلاك اهريغبو ءاضيب ةبرتب ةتيم فوص بيرتيو
 ةنكمألا ديدجتو ضرألا يف برضلاو هيلع زدلاب قزال دامر وأ قزال نيطب

 اهب لوانت دي نم سجنلا ليزيو دحاوب زوجو اثالث ليقو اعبس ىيصعلاو

 عم ليك ءاعوو رايع نمو ةرم زوجو اثالث هسنك تيب نمو دصحو ثرحك

 نإ هحشر حشار ءانإ نمو هيرج طاخمو قيرك للبلا يراجم نمو ريطقتو غارفإ

 ةلازإلا يف نامزلا نم صوصخم رادقم رورم نم دبالو جراخ نم سجتت
 سجنلا نيع بهذ نإ دح الب الثم ضيألا ةراهط ةلباقمو حصألا ىلع نامزلاب

 هل تاذ ال ام سبي وأ هتاذ باهذب لاز اذإف سجنلا لاوز دارملا نأ ههجوو

 ولو لسغلاو حسملا يف ثالثلا بوجوب ضرتعيو هجو ريخأتلل قبي مل سبيلا دعب
 نامزلا لهو حسملاو لسغلا يف ثالثلاب ثيدحلا دورول ةم وأ نيترمب رثألا لاز
 نوعبرأ وأ نارهش وأ ةثالث وأ ةعبرأ وأ رهشأ ةتس وأ ماع هب سجنلا لازي يذلا

 لاوز الإ دح ال وأ ةثالث وأ ةعبس وأ اجراخ افيص ولو رشع ةسمخ وأ اموي

 ءاتش حيرلا الو سمشلا هبيصت امل رشع ةسمخف ليصفتلاب ليقو لاوقأ رثألا
 اضيأ ةعبسلاو اجراخ ءاتشلا يف حيرلاك سمشلا هبيصت امل ةعبسلاو الخاد
 براشو لبالا لالجل نوعبرألاو اجراخ فيصلا يف ةثالثلاك افيص لخادل

 ةرشعو ةرقبل نورشعو ةليلو موي رمخلا براشل ليقو ةرطق ولو ةرم ولو رمخلا

٢٥



 ةنسو هم امحل فصنو مويو هج اج دل ةنالثو سوواطل ةسمخو هم اعنل ةتسو ةاشل

 وا ةغوبدم ةيتالا دولجلا يهو كرش دولجو ريصحلو لبإ نطعمو طقس نفدم
 مكحي وأ اهتعنص وآ اهتغابد يف ةساجنب مهتت اهناف كرشلا ضرأ نم ةغوبصم

 لصألا ىلع يرجلاو مهللب ةراهطب مكحلا كلو هللا همحر بطقلا لاق
 باتكلا لهأ كلذ يف ءاوسو اهتراهطب مكحتف سجنب اهوسمي مل مهنأ نم
 ةراهط يف بهذملا يف فالخلاو لاق مهلك مهللب يف فالخلا دوجول مهريغو

 ناك اذإو لاق اهريغو اهوغبص يتلا بايثلا دولجلاكو ةيزجلا يطعملا يباتكلا

 نكي مل نإ كلذكو كلذب ىلوأ يباتكلاف اطومقم يسوجم هب ءاج بوب يلصي
 لسغك هلسغب رهطي كرشلا لهأ هغبص امو سبللا رثأ هيلع ري ملو اطومقم

 دولجلا و نطعملل طرتشي ال ليقو هنم جرخت غبصل ١ م ادام رهطي ال ليقو هريغ

 . هريغك هنأو ةنس ريصحلاو

 سمشلا اهتبرضو تسجنت اذإ دجسملا رصحو جاتلا يفو بطقلا لاق
 ءاملاب الإ رهطت الف نيع سجنلل ماق نإو ترهط نيعلاو رثألا بهذو حيرلاو
 طايتحاو ناسحتسا مهنم اهريغو ةنسلا طارتشاو بارتلابف الإو دجو نإ
 نيعلا لاوز ةراهطلا يف لصألاف الإو سجنلا لاوز نع رظنلا عطق عم باجيإب

 كش دولجو رصحو طقس نفدمل مكحلا كلو هللا همحر بطقلا لاق

 ام ليزملا غابدلاو نيعلا لاوز عم رثكأو لقأو اموي رشع ةسمخب ةراهطلاب اهوحنو
 دلجلل عنام لكو احلم وأ ليق انامر وأ انوتيز وأ ارمت ناك نإو هب غبدلا ديتعا

٢٦



 محل الب فوص يف ةدلج تدجو اذإف اسمش وأ ابارت نإو غابد وهف داسف نم

 حلملاو بارتلا مهضعب عنمو مسدلا لاوز هب طولخملا بارتلاب ةرهاط يهف
 ام رهطيو جراخ نم هحشرب روث وأ لمج دلجكو ةبرقو قز رهطيو سمشلاو

 وأ موي نم ةداع غابدلا هيف رثؤي امب غابد عم هتيرصقب ةتيملا دولج نم لعج
 هيلعو سجنلا وأ ةراهطلا وريغ و رمت نم هب غبد ام مكح لهو رثكأ وأ لقأ
 . حصألا وهو غبدلا دعب لسغلاب رهطي امنإ دلجلاف

 ولو لوألل هيف ليلد الف هروهط ميدألا غابد ُكقيَع هلوق امأو بطقلا لاق
 لبق ناك اذإ اهيلإ ةطساو هنأ هتراهط هلوق ىنعم لوقن انأل لاق هل هب لدتسا
 نآ كشال اضياو لسغلل الباق ناك غبد املو غبدلا ريغ ءيشب رهطي ال غبدلا

 .فيك امهسجتتو هايإ اهتاقالم دعبف دلجلا ةاقالمب ناسجني ءاملاو غابدلا كلذ

 .: ملعأ هللاو نارهطي

٢٣٧



 ثبخلا مكحو ثدحلا هب عفري اميف باب

 ةالصلاك ةصوصخلا ةدابعلا نم عنام ندبلاب مئاق ىنعم وه ثدحلا

 مل وأ أضوتي ملو سجنلا لسغ اسجنتم وأ ةيبكل العاف فلكملا نوك وهو
 بجويو ءوضولا ضقني وأ هدحو ءوضولا ضقني امم ءيشل العاف وأ هلسغي
 ءايشأ عانتماو ندبلا سجنت همكحو سجنلا ثبخلاو عامجلاك ةبانجلا

 فاصوأ ىلع يابلا وهو قلطملا ءاملاب ثبخلا مكحو ثدحلا عفريو ةالصلاك

 ام هنا نم هنع انموق ضعب هب ربع ام هانعم يفو طلاخم الب هتقلخ

 دومج دعب باذ وأ ىدن نم عمج نأو ديق الب ءام مسا هنع قدصي

 مل ولو رذقتسي وأ اهروس سجنتي ال ةميهب روس ناك وأ درلاو جلثلاك

 . بض و رامح روسك سجني

 وأ ضئاح روس وأ اسجن نكي مل ام زاوجلا حيحصلاو بطقلا لاق
 ولو ءاملا كلذ يف الزن نإ ال ليقو امهيدي هيف ناسمي امهتراهط ةيقب وأ بنج

 طلخ اريثك ءاملا كلذ ناك وأ الغ دقف امهللب وأ امهنم كلذ سجن نمو رتكي

 ىتح ال ليقو حيحصلا ىلع سجن ويغ نأو هنم افصو سجنلا ريغي مل سجنب
 ريغتب سجني رطملا ريغ ءام ليقو حيرلاو معطلاو نوللا فاصيألا عيمج ريغي
 عوقو يف كش ءاملا كلذ ناك وأ اعيمج اهريغتب الإ سجني ال هؤامو فصو

 حلمك ورارقب وأ هنكم لوطب ريغت وأ بلحطك هنم دلوتمب ريغت وأ هيف نيغم

 هيف ح ورطم ءيشب ريغت وأ رثأ نإو زوجو وضعلا يف وثأ قبي مل نإ هضرأب

 . امهيلع هيرجب وأ تيربك وأ خينرزك حورطملا كلذو

_ ٢٨



 عفر يفن لب ءاملاب يضوتلا يفن حصألاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 وهو احير وأ امعط وأ انول ريغ نإ دصقب هيف عقاولا ءيشلا ببسب ثدحلا

 وأ رهاط ولو رئب يف عقو نإ كلذ ريغو لخنلا رسبو رجشلا قروك رهاط
 . ءاملا تريغو حيرب اهريغ يف وأ اهيف تعقو نإ ةسجنلا ثاورألاو قاروألاب

 ارييغت هفاصوأ عمتجت مل ام ءاملا ةراهط هلباقمو هللا همحر بطقلا لاق

 ةرهاطلا قاروألاو ثاورألا يفو ذاش وهو لاق عمتجت مل ام رهاطلاب ؤضوتلاو
 كلت ببسب يضوتلا يفن امهنلاثو قالطالا ىلع زاوجلاو عنملا لاوقأ ةريغملا

 نإ زوجو انول ال احير وأ امعط تييغ نإ زوجو اهريغ دجو نإ ةريغملا ءايشألا

 ولو زوجو نول عم احبر وأ امعط تييغ نإ زوجو اعم احيرو امعط تيريغ
 نم هيف عقي هنوكل ابلاغ هيف دجوي ال طلاخمب ءاملا ريغت نإو كلذ لك تييغ

 راتخملا اهثلاث اقلطم عنملاو زاوجلا لاوقأ هيفف ناحيرو نارفعزك خبطب ال جراخ

 سجنت نإ اريثك ناك ولو دكارلا ءاملاو ليلقلا ريغملاب ال ريثكلا ريغملاب بلسلا

 يضوتلا مم مادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا رهاظل ريغتي مل نإو سجان وه ليق
 هلوانتل جاتحي ام سيجنت نع ريفنت يهنلا اذه نأب بيجأو لسغلا وأ هنم

 اهب نوكي ةوف هدورول نأل رهاط وهف سجنلا ىلع رهاطلا درو نإ ليقو كلذل

 ةلقب نيتلق ردق ريثكلا دح يف راتخملاو رهاطلا ىلع سجنلا درو نإ ال لسغلاك

 الطر نوسمخو ناتئام يهو ةنيدملا ىلإ ةبيرقلا رجه ةلقب ليقو اهعفر ةداتعم
 مث سج هيف ناكو رثكأ وأ نيتلق ءاملا ناك اذإ هنأ مث فصنو ناتبرق ةلقلا ليقو

 . رهطي لهف ويغ وأ ذخألاب نيتلقلا نع صقت

٢٩



 مكح هنأل صقن ولو رهاط هنأ باوجلا هللا همحر بطقلا لاق

 هحير وأ همعط وأ هنول ريغت ىتح صقن نإ الإ هتساجن عجرت الف هتراهطب

 ليق امو ريغت نإ الإ سجني ال نيتلقلا نع صقنو لق نإو ءاملا ليقو

 ال ام ريثكلا نأ دحاو ريغ معزو رهاط ريثكلاو هوركم رييغت الب ليلقلا
 . رخا فرط كيرحتب هفرط كرحتي

 ةماق نيرشع ولو قمعي دق هنأو نيتلقلا ثيدح هدريو بطقلا لاق

 نإ الإ غئاس ريغ وهو كيرحتلا هلصي ثيحب فرطلا برقل سجنتيف رثكأو
 . كيرحتلا هلصي ال ناك اذإ هلفسأ ةراهطب مكحيف اهتمع ولو فرطلا ربتعي

 مل ولو سجني امهنود امأو ناتلق ريثكلا نأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نأو ءام لك يف درطم اذه نأو تريغت نإ الإ سجنت ال امهقوف امو امهو ريغتي

 ولو هلوأ نم عطقنملا يراجلا ءاملا ىلع مكحو هنم ريغت ام الإ دسفي ال يراجلا

 هيلع بلغي مل نإ دسفي ال وهف يراجلاب ةاش ةرعب لمح نإ رخا نم عطقني مل

 يرجت رئب ىلع مكحو سجن وهف هيعو هبلغ نإو نيتلق نم لقأ ولو سجنلا
 نالوق اهيفف ضرالا تحت رجت مل نإو رييغتب الإ دسفت الف ةيراجلاب ضرالا تحت

 رئبلا تسجنت نإو نيتلق ناكو ريغتت مل نإ ةراهطلاو ريغتي مل نإو سجنلا
 محل وأ ءاملا اهلوصو نقيتي نأ ةلمق ولو ةلئاس سفن يذ يرب ةيمك هسجنتي

 مد وأ رمخ وأ لوبك عئامب تسجنت نإ ال دسجتملا كلذ عزن حبذ ولو ريزنخ
 ال ادعاصف نيتلقلا نإف ءاملا ةساجنل ال ةنسلل اولد نوعبرأ اهنم فرغي مش

. ٤٠



 ةسجن ليقو نورشع ليقو نوثالث ليقو نوسمخ ليقو ءاملا ريغ ام ال إ امهسجني

 ليقو اهؤام ديزي ناك نإ نيسمخ حزنت ليقو فرغلا ءام يف نالوقلاو فرغي مل ام
 . هلك فرغ ديزي ال ناك نإ

 ةيلكلاب ريغت نإ الإ هلك هفرغ بحي ال هنأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 عقو نإو سجنلا جرخي ىتح ءالدلا عزني الو اهؤام ررغ نإ فرغ ال ليقو

 هجرخم املا باصأ نإ اهنم فرغي ليقف اهيف تمي ملو رئب يف ناويح وأ ناسنإ

 مل ةباحصلاو كفع هنأل حيحصلا وه يناثلاو سايقلا وه لزألا ليق ال ليقو
 اهئالد ربكأب ال ابلاغ رئبلل ديتعأ ةرهاط ولدب فرغلاو جرخلا سجنت اوربتعي
 ءيش لكو لبحلا لسغي ليقو لبحلاو ولدلا عم اهتراهطب مكحي مث حجارلا ىلع
 . اضيأ ولدلا لسغي ليقو ددعلا مامت لبق ءام سم نإ

 ددعلا نم يقب نإو ءاملا ةساجن ىلع ءانب نالوقلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو سجن رثأ قبي ملو غرف نإ ترهطو فرغلا ديعأ ءاملا غارفل ال رثكأ وأ ولد
 نإو اهؤام رزغ نإ سجنلا عزن دعب سجني ال ةنسلا ءامو لقأ وأ ةرشعب غرف

 ريهطت دعب اضيأ ددعلا اهنم فرغ مامتلا لبق ىرخأ رئب يف حزنلا ولد تدر

 زوجو اهغارفإ دعب وأ اهقرخ وأ ولد فارحناب رئبل عجار ءام رضي الو ولدلا
 حزنلا ناك وأ كلذك رئبب نأو ليقو كلذك رئبب ال ةسجان ولدب نإو حزنلا

 دصقلا نم دبال ليقو حزنلا دصق الب وأ ادمع نإو مايأ يف ناك نإو اقرفتم

 . ةسجن اهنأ ىلع ريهطت وأ ةينلاب الإ متي الف دبعت فرغلا له فلخلا ةلعو

٤١



 اهؤام سيلو ةينلا نم دبالف دبعت فرغلا نأ حيحصلاو بطقلا لاق
 نم جرخ بلك دسج نم راج ءام رضي الو فرغي مل وأ ددعلا فرغ اسجن

 . ٠ اديدش رطملا هلب نإ فلخلاو رصي ليقو هوحنو ره

 تاذلا مرحم ناك ام نأ يدنع حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيف ناك نإ الإ هب لصتملا ءاملا سجني ال ريزنخلاك وأ ضعب دنع بلكلاك

 بوث يف لوب ةرطق ءوضولا ردق رهطيو هباعل وأ هطاخم وأ هفرع وأ هكدو ضعب

 وهو هدسفت له ءوضولا ردق يف تعقو نإ اهيف فلخلاو اقافتا دسج وأ
 . هدسفتال وأ نيتلق نم لقأ هنأل حيحصلا

 ءاملا ناك نإ ضوحلاو انباحصأ ضعب لاق هبو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ ناكو سجنلا هيف رهظ اعضوم الإ راج هنال رهاط وه هيلإ دميو هنم جرخي
 دمي وأ هيلإ دمي الو ءاملا هنم جرخي ناك نإو سجنلا هبلغي مل سجن هيف ىقلأ

 مل ام رهاط يراجلاو يرج ج ورخلا نأل ةراهطلاب لوق نالوقف هنم جرخي الو هيلإ
 جرخي ملو دمي مل ولو سجني ال هنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق لوقو ريغتي

 ولو رهاط وهف ج ورخلاو ةدايزلا ةروص يف امأو ريغتي ملو رثكأ وأ نيتلق ناك نإ
 راط ام يفف سجن ءام رهاط ءام يف بص نإو ريغتي مل نإ نيتلق نم لقأ ناك
 سجن يف رهاط بص نإو هوحجرو سجنلاو رهطلا نالوق بصلاب ءاملا نم
 سجن لحمب بص رهاط ءام اذكو نالوق اضيأ هيف ليقو اقافتا سجن رئاطلاف

 . نالوق هيف بوبصملا ءاملا نم راطف

٤٢



 ةبطر لحملا ةساجن تناك نإ وهو ليضفتلا قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لسغ وأ ىجنتسا نإو رهط الإو سجن اهايإ ءاملا سم درجمب لحنت وأ
 هؤام فشن اذإ لحملا كلذب سأب الف ردحني وأ ءاملا فشني لحمب سجن

 مل وأ هقحل اقلطم صخرو لألا رخالا ءاملا قحلي مل نإ سبيب مل ولو
 رهظلا تقو لبق فشني رجفلا ءام ناك اذإ رهاط هنأ لوق هيفو هقحلي

 نأ نودب هيلع ءاملا غارفإ دعب يبارعألا لوب ةراهطب مكحلل هركذ امو

 . غارفالا رركت نودبو هسبي رظتني

 ءاملا بص نقيت اذإ وه امنإ يدنع هلك كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 لحملل السغ اهدعب بوبصملا لوسغملا نوكيف لوسغملا ةراهطب مكحلا دعب

 ديقيو لاق عضوملا سجن الإو ءاملا رينك وأ لئاط دحاو بصب كلذ نكمأ ولو

 الإ مكحي مل لصي الاو سجنلا لصو ثيح رهاطلا ءاملا لوصوب اضيأ كلذ

 وأ دي لسغ نم رئاط ءام رضي الو رهاطلا هلصو يذلا ضيألا رهاظ ةراهطب

 ليقو حصالا ىلع سجنلا رثأ دري مل نإ اثالث بصلا دعب ءاجدتسا وأ اهريغ
 ءاملا لوصو دعب راط اميف صخرو ءاجنتسالا متي مل ام ليقو نيترم بصلا دعب

 يمداك بلكم وأ ره ريغ عبس الو ةلالج ريغ ةميهب روسو اقلطم ضزألا

 كرشملاو عبسلاف رهاط رذع الب فلقا غلاب وأ رمخ براش وأ كرشم ريغ

 ةميهبلاو حيحصلا ىلع مهروس سجن ةلالجلاو فلقألا غلابلاو رمخلا براشو
 رهلا روس ةساجني ليقو روسلا ةرهاط ركذ ام ريغ يمدالاو رهلاو بلكلاو

 فلتخاو رهلا روس ةراهطب ثيدحلا ءاجو امهروس ةراهط حيحصلاو بلكلملاو
 طاخملاو قرعلا روسلاكو ال ليقو هللبو ريزنخلا روس سجنو رافلا روس يف

 هعم امو عبسلا نم هلك كلذ سجغنو اعامجإ ضيبلاو عومدلاو نبللاو باعللاو

٤٣



 نوكي نأ بلكملا يف ءاوسو ةراهطلا يباتكلاو بلكملاو رافلاو رهلا يف حجرألاو
 يباتكلاو ارئاط وأ اعبس ناك ءاوسو دصي مل وأ داص ويغل وأ ديصل ابلك
 نم ِياتكلا ريغ يف حجرألاو ابراحم ناك ولو هيف فلخلاو هوركم ليقو سجن

 هلها ىلع اوبلغتو ادلب نوكرشملا لخد نإو رهاط هللب ليقو ةساجنلا نيكرشملا

 بطقلل رهظ اميف يباتكلا للب مكحك مهللب مكحف باتكلا لهأ ريغ مهو
 يف ةجاجدك سجنلا ايمدآ ناك نإو لالجلا يف حجيألاو ةاقالملا ةرورضل

 . فالخ اهضيب رهاظ للبو اهللب

 نع تنيص نإ اعامجإ ةجاجدلا ضيب ةراهط قيقحتلاو بطقلا لاق

 ءانإ لسغ نسو مسب رذقتسم رهاط وأ سجن اهضيبو ىعفألا روسو ساجنإلا

 ححصو بارتب نهارخأو نهالوأ اعبس حيحصلا ىلع ملعم ريغ بلك هيف غلو

 نامزلاب وأ بارتلاب يفكيو ءاملاب اهلك سجنلا نم ويغك بالثب زاوجلا
 رهاط ليقو نيتلق ردق هيف ناك نإ عبس هنم برش ضوح ةراهط تححصو
 ال ويغ وأ طئاغ سجنب شاع ام وه لالجلاو رثكأ ولو ال ليقو لقأ ولو
 امد وأ ةتيم لكأ وأ مايأ ةثالث اطلخ ءاملا ربتعي ال ليقو ءام ولو رمهاطب هطلخي

 هيف يذلا ءاعولاب ال اهدلو بنذ لكأب ةلالج نوكتو ةرم ولو ريزنخ محل وأ ام
 ىلع الإ اهنبل لحي ال ةلالج يهف اهتدالو مد ةاش تسحل نإف اهنم يذلا دلولا

 عفري الو هشرك لسغ دعب لكأ لالجلا حبذ نإو ةلالجلا ةراهطب لاق نم لوق
 هءوضو يف وضع نع نئاب لمعتسمب الو ثبخلا لاز نإو فاضمب ثدحلا
 لسغ يف وضع نع لصفنملا لمعتسملا زاجو ال ليقو نئابلاب ةساجنلا لسغتو
 ًأطخ وأ دمعب رطق امو رخال وضع نم هلقني نأ امهيغ وأ ضيحلا وأ ةبانجلل
 ًاضوتي الف هدسفأ هب أضوتملا ءاملا نم رثكأ ناك نإ هءوضو ءانإ يف دسج نم

٤٤



 الثم ءانإ نم ةأرماو لجر ريهطت حصو وريغ نم ءاضعألا يقابل أضوتي لب هب
 ومهطتو هتجوز نكت مل نإ ةروع اهنم ناك ام ةيورب رفكي هنكل دحاو لاح يف

 . ملعأ هللاو هسكعك ءاملاب تلخ نإو اهتلضفب

 ةبانجلا لسغ يف باب

 سمو نارقلا ةءارقلو ةالصلاو موصلل ةبانجلا نم لسغلا ضرف
 حضأل ١ ىلع كل ذو ةقالعلا نم هسمي لب هتطيرخو هق اروأو هدلج سم فحصم ١

 لسغل ١ نسو تاي ا ثالث نو د ام ز اوج ليقو امحل بحتسي ليقو امهيف رثكال ١

 ليقو اعبرأ يلصت ثيح وأ نيتعكر يلصت ثيح ءاوس ةعمجلل ةبانج الب
 ليقو ةكم لوخدو ةمع وأ جحب مارحالل نسو .مامالا نامز يف هبوجوب

 دضعلاو ةماجحلا رثأ لحم لسغ نإ ليقو دصقلا ةماجحلا لثمو رضي ال ناك

 . ف اوطللو ةفل دزملاب تيبمللو ةفرعب فوقولل لسغل ١ بذدنو رضل ا ةي اغ لإ دوم

 فيضنتلا ةدايزل تيللا لسغ دعب بذنيو ةدحاو ةنس امهناف اعم يعسلاو

 ١ . .طقف ءوضولا مهصعب بحتساو

 يذلا لستفغيأ هتلأسو ىرغصلا ةنودملا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع سيل لوقي ةديبع ابأ تعمس دقو ال لاق هلسغ نم غرف اذإ تيملا لسغ

 ةالصلا ءوضو أضوتيلف ارذق هنم سم نوكي نأ الإ لسغ ملسملا لسغ نم
 بلاط يبأ نب يلع ناكو اتاومأ الو ءايحأ ساجنأب انسل ةديبع وبأ لاقو لاق

 نإو ليمج نسح لاستغالا روصنم نب متاح لاقو يلإ بحأ لسغلا لوقي
 . هازجأ أضوت

- ٤٥ _



 هللا يضر ةشئاع نع ةميزخ نبا هححصو ةميزخ نباو دواد وبأ ىورو

 نمو ةعمجلا مويو ةبانجلا نم عبرأ نم لستغي هكؤَع هللا لوسر ناك اهنع
 ال مدلا عاطقنا دنع ةضاحتسالل لسغلا بدنيو تيملا لسغ نمو ةماجحلا

 ةالص دنعو نيتالص لك دنع ليقو لسغلا كاردإو وشحلا ىلع تردق ولو هلبق

 راهنلا ةالصل لسغو ليللا ةالصل لسغ ليقو ةالص لك دنع ليقو رجفلا

 ةدارإ دنع ةينلا بجاولا لسغلا ضورفو ضيحلا نم ج ورخلا دنع لسغلا بحيو

 اهلبق ام داعأ رخال ىضمو هطسو يف اهركذت نإو بجت ال ليقو هب سبلتلا

 اهضورف نمو هزاوج مدعو بيترتلا زاوج ىلع ينبم كلذو لكلا ليقو طقف
 ديلا رارمإو ةيفخلا عضاوملا ىلإ دصقلاب دسجلا ميمعتو ةينلا مكح باحصتسا
 حجارلا ىلع فاشنتسالاو ةضمضملاو ركذلا عم ةالاوملاو قلطملا ءاملاب اهبئان وأ

 نم وه ليقو ةيحللا ليلحت لسغلا ننسو ءوضولاك لسغلا يف ناتنس امه ليقو
 امهرخؤيف هيلجر الإ ليقو هلبق ءوضولاو ضرف ليقو الوأ نيديلا لسغو ضورفلا
 . ةيمستلاو كاوسلاو نم ايملاب ءادتبالاو اثالث سأرلا ىلع ءاملا ةضافإو

 نم لسغلا فيك هللا دبع نب رباجل ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا لاق

 ضيفي مث هسأر ىلع اهضيفيو فكأ ةثالث ذخأي ةلقع يبنلا ناك لاقف ةبانجلا

 اسايق دسجلا ةيعفاشلا هب قحلاو هللا همحر بطقلا لاق ، هدسج رئاس ىلع

 ينبم ءوضولا نأل ثيلثتلاب ىلوأ لسغلاو لاق ، ثيلثتلا يف ءوضولا ىلعو هيلع
 دنع بحتسم ندبلا لسغ يف ثيلثتلاو لاق © هراركت عم فيفختلا ىلع

 . انباحصا
 هئانثأو هلوأ يف هلل ركذلاو ءيش لك لبق هب ليجعتلا لسغلا تابودنمو

 ثالث نم رثكأ لوسغملا ريركتو ءاملا بص نم راثكالاو سيكتتلا هتاهوركمو

٤٦



 يف اذكو ادعاص نيلجرلا نم يدتبي نأ هوركملا سيكنتلا ليقو هيف مالكلاو
 ةيفيكو بيترتلا بوجوب ليقو دسجلاو سأرلا نيب الا بيترتال ليقو ءوضولا
 هلك هدسج لسغي نأ زيجأو اثالث وضع لك لسغي نأ ،| تالسغلا ثالثلا

 لكالا هركيو هبجوأو لوآلا ىلع ةنس وبأ رصتقا بطقلا لاق ، ديعي مث ديعي مغ
 جورخب هكرات كلهو نمسلاو ليق ، تاركلاو نبللاو محللا عنمب ليقو هلبق

 ناكماو ةبانجلا لوزن نيح يف لسغلا بجي له فلتخاو ، عنام الب تقولا
 لك ىلعو هلوخدب الاي بجيال وأ اعسوم ابوجو ةاولصلا تقو لبق ولو لسغلا
 نع هجومت رحب وأ رهن وأ ليس لخاد ليق ىزجيو عنام الب هجورخب الا رفكال
 ولدو معي رطم يف فلخلاو كرعب الا . ىزجمال ليقو ةكرح هل تناك نأ ديب كرع

 ةدشلاو ةكرحلا مدع عم ولو كرعلا مهضعب طرتشي ملو ةدشب نابصي بازيمو
 وأ جوز وأ ةيرس وأ ةجوزب كلدلا ناك ناو لسغلا حصو ءاملا لاصيا لب

 ةروعلا فشك مرحي هنأ الإ ىفكو ىننأ وأ ركذ غلابب وأ غلاب ريغي وأ ديس

 هسم هل زاج ولو دحال دحأ أضوتي نأ حصيالو ةيرسلاو ةجوزلا ريغل اهسمو

 وأ بيرقب امهيف حصي ليقو لسغلا يف الويوضولا يف حصيال ليقو حصي ليقو
 امهنأ ىلع ينبم ديقب وأ اقلطم زاوجلل لوقلاو هللا همحر بطقلا لاق مداخ

 هميدقت دارا نإو ةروع وأ اسخب سمي الثل هنع ءوضولا ريخأت طوحألاو فيظنتلل

 يف هلك دسجلاف 3 هبانجلل هيونيو هجرف لسغي مث ويغو هجرف نم سجنلا لزيلف
 ليقو حيحصلا ىلع ءوضولا نع لسغلا يف يفكي الو دحاو وضع لسغلا
 سجنلا لاصيإ نم رذحب الإ لاستغالا نع ءاجنتسالا ريخأت مرحيالو يفكي

 ىلع همامت ليقو اعامجإ همامت دعب ءوضولا يف رتوي سجنلاو هعضوم ريغل
 لخدي نأ ضعب دنع زوجي هناف هلبق وأ مامتلا دعب لسغلا يف رنؤيالو حيحصلا

 . هبانجلل هلسغو رهط سجنلا عضوملا غلب اذاو اسجن لسغلا يف
_ ٤٧ .



 مزلي الو تاهوركملا نم هنكل ةالاوملا مدع هيفو هللا همحر بطقلا لاق

 رعشلا لوصأ ىلا ءاملا لصوت نكلو رئافضلا ضفن ةبانجلا لسغب ةأرملا

 ضفن مزلو رعشلا لسغ بجيال هنأ ضعب معز دقو { هكرعتو هيلع ءاملا بصتو
 تلق نإ ركفتال نأ زيجأو سافن وأ ضيح نم لسغلا ةدارا دنع رئافضلا

 . ةدملا

 نأ زوجي هنأ فاصو نبال ضيحلا ةديصق حرش يفو بطقلا لاق

 رعشلا لوصأ هغلبتو ءاملا بصت تناك نإ لسغلا دنع اهرعش ضئاحلا كفتال

 ثلثو لاطرأ ةسمخ وهو ضعبل افالخ عاصلاب ريدقتلا لسغلا يف متحتي الو
 ذملاب حسملاو ءوضولا ءاضعأ لسغ متحتي الو لاطرأ ةينامث ليقو حيحصلا ىلع

 ردق رفتغا نمل افالخ لقالا ءاقب ءوضولاو لسغلا يف رفتغي الو هيعدمل افالخ

 يف رانلا لاعتشا ثيدح اهدريو لاوقأ فكو ارانيد وأ مهرد وأ رفظ

 لسغلاو ، هسمب ناك ناو لقالا ىلا عوجرلا حصو ءاملا هلصي مل عضوم
 اهل عجري الو ضيألا ىلا هنع نبي م وضع ءام نم حسملا ناك ول ىلوأ
 ثالث هنم ترطق نا مع لسغب ءازجالا حصو لسغلاب الا لقالا ريغ

 نمو رطقت مل ناو ليقو ةدحاو ليقو نيترطق بابصنا يزجي ليقو تارطق
 . سافنو ةبانج وا ضيحو ةبانج اهب تعقو

 نم ترهط اذأ نالسغ اهمزلي هنأ قيقحتلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةبانجلا لسغ اهيزجيالو ترهط اذإ دخاو لسغ اهيزجي ليقو سافن وأ ضيح
 . ءاسفن وا ضئاح يهو

 ضيحلا هبام ريغ ةبانجلا هبام نأل لزألا حيحصلاو بطقلا لاق

 . ملعأ .هللاو رهطلا لبق عنمالو دحاو ىزجي الف سافنلاو

٤٨



 لسفلا هب بجي اميف باب

 ناك نإو ىطوو سافنو ضيح نم ةراهطلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ
 ليقو حيحصلا ىلع ةأرمال مالتحالا ناك ناو مالتحاي ناو لازنابو لازنا الب

 ةفشحلا اهيف بغت ملام ملام تلزنا ولو مالتحالاب لسغلا اهيلع بجال

 يف لازنإ لكبو اهتبويغب اهمزلي هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 بجي ىطو يأ يف فلخلاو ملتحت نمع ةلئاسلا ثيدح يف اك ويغ وأ مالتحا
 داهجاب اهيلجر نيب هلوخدب ليقو نيعقرلا ليقو نيبابلا ءاقتلاب ليقف ريهطتلا هب

 وهو ال ليقو لسغ اهمزل اهجرف ةفطنلا تلخدف اهجرف جراخ لزنأ نإو
 تيمب ولو ةفشحلا بويغ وهو نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجو حجرو حيحصلا
 يف بجيو قهاد نإ فلخلاو لفطلا ىلع لسغلا بجي الو ربد وأ ةميهب وأ

 ليقو لازنالاب ليقو ةفشحلا بويغب ليقو ضعب دنع نيبابلا ءاقتلاب ربدلا

 نيناتخلا ءاقتلا حصو طقف سجنلا عضوم لسغب لب هب لوعفملا ىلع لسغال
 وأ ضعبل افالخ ءاقتلالا مدعل اهضعب يقب نإ بجي الو اهلك ةفشحلا بويغب

 ولو هلك يقابلا باغ نإ الإ اهعوطقم مزلي ليقو اهعوطقم نم اهردق بويغب
 نيل وأ نشخ ءيش يف افوفلم اهردق ناك وأ هتفشحب ركذلا نم لخادلا .ناك

 ينملا جورخ لسغلا بجوم لهو ةقافا دعب نونج وأ ءامغا وأ ركس عم وأ

 ينملا لقتنا ناف ، نالوق ينملا ةذل دوجوو رظن وأ ركذت وأ هشتب نإو ركذلا نم

 جورخ الب ولو ةذللا هبجوم لاق نم دنع لسغلا بجو ةذلب هيراجم لصأ نم
 لسغ نإ هتداعإ يفف هنود وأ لسغ دعبام تقو يف ةذللا نودب جرخ نإ م

 لوبب ةفطنلا نم ءاربتسالا بجي مث نمو فالخ لسغي مل نإ ءادتبا هبابو

 هنكمت مل نإو ةدوارملا دعب لاستغالا ةداعإ هتنكمأ ةدوارم لبق لستغا نمف

٤٩



 ةولصلا ال لسلا ديعيو اهيلع لوبي ءادوس ةفيلب برج اهنودب لستغاف ةدوزملا

 هجورخ فاخ ينم هنم لصفنم لجرل زوجو ةفطنلا نم ائيش اهيف دجو نإ

 نمو ، يربتسي مل نإو لستغي نأ الخاد ينملا درف وكذ رصعف كذ نم
 ىشالتو انطاب بهذ لب جرخي مل نإف هيلع هبجوي مل جورخلاب لسغلا بجوا
 ةذللاب هيراجم نع هلاصفنال همزل ليقو هيلع لسغ الف هنود الو لوبب جرخي ملف
. ملعأ هللاو



 يدرولاو يذولاو ينملا ةفص ف باب

 بارطضاو ةوهشلا دجوت هب علطلاك ةحئار وذ ظيلغ ءام ينملا
 جراخلا ءاملا وه ماجعالاب يذملاو { ةبانجلا وه ءاملا كلذو هفذقو بيضقلا

 بيضقلا هب رسكنيالو هل ةحئار الو هشت وأ ةبعالم وأ ةركاذم باعللاك اقيقر

 ماجعالاب يذولاب الو هب مزلي الو عافترا البو هدعبو ركذلا عافترا لبق دجويو
 ىلع لسغ ضايبلا ىلإ رفصأ اظيلغ ابلاغ هدعب وأ لوبلا لبق جراخلا وهو
 ءامب لسغلا مزلو يذولاب الو يذملاو ينملاب ضعبو امهب ضعب هبجوأو حيحصلا
 هلصأ نع ريغتم ناك نإو بيضقلا هب رسكنا ةذلب ةحئار يذ قفدنم
 لازناب مزلو ، ءارفص ةارملا ةفطنو ، جازم داسفل حبق وأ مد وأ ديدصك

 ةفشحلا بويغب مزلي امنإو امهلازناب مزليال ليقو حيحصلا ىلع نيتبكارتم نيتأرمإ
 اهتلخد ةفطن جورخب عامج نم ةلستغم ىلع ةداعإ الو لزنت مل مأ تلزنأ ريغال

 اهجرف يف ةفطنلل ةلخدمك روكذملا ج ورخلاب :اهمزلو لسغلا دعب اهجوز نم

 يذ ريغ ليللا للبب لسغلا مزلو لسغال ءاجنتساو ءوضو ىطو البو ةذل الب
 دجو ليقو ادحاو دجي مل وأ امهدحأ وأ ايورلاو ةحئارلا دجو اقلطم ليق دراوب

 ليقو ةحئارلا دجو اذإ ايؤرلا دجي ولو ليقو © ايورو ةفطنلا ةحئارك ةحئار هعم
 يف وأ ركذ ىلع وأ وكذ يلي امم هبوت يف وأ وريغ هيف مانيال شارف يف دجو نإ
 وأ هسأر يف هدجووأ ويغو وه هيف ماني شارف يف هدجو نإ مزليالو هذخف

 نبل هنوك وأ ويغ نم هنوك لاتحال هنم هنوك مهوتيال ثيح وأ هيبكنم
 عنملا ، لاوقأ دجسملا بنجلا لوخد يفو ايارو انول لجرلا ينمك هناف شافخ

 هذخأي وأ ائيش هيف عضيل ءاوس ارام وباعل زاوجلاو اقلطم زاوجلاو ةرورضل الإ

. ٥١



 فحصملا سمو ةءارقلا نم هعنم ىلع رثكالاو هيف ميقمل ال هلخدم نم جرخيف
 عبسب ليقو ثالث زاوجب ليقو نيتيا وأ ةيآ زاوجب ليقو ةءارقلا ةحاباب ليقو
 يه وأ هلثم ضئاحلا لهو 5 رثكألا لوق حيحصلاو ةروسلا متخي ملام ليقو
 وأ سملل تجاتحإ نإ اهل زاجو اهلاستغإ ةحص مدعو ةدملا دعبل هنم رذعأ
 نم جرخ دجسملا يف ةبانج هيلع تلزن نمو ، فالخ انايسن تفاخ نإ زاج
 هللاو اضيأ جرخ ةدوارملا هنكمي مل نإو عجرو ردقي مل نإ مميت وأ لستغاو هنيح
 . ملعأ

٥٢



 ضيحلا باب

 ىذاو كارفو كارعو سمطو رابكاو ثمطو ضاحمو ضيحم هل لاقيو
 توجلاو ةيمدالا ضيحلاو ، راصعاو ؤرقو سافنو ساردو سردو كحضو
 يف هببسو بضلاو ةبلكلاو سرفلاو شافخلاو عبضلاو بنزالاو ةغزولاو ةقانلاو
 اهدعبل اهل ةبوقع اهلكأ عم ةرجشلا نم لكألا ىلع مدال ءاوح ةناعإ ءاسنلا

 اهمئاوق بلسب ةيحلا اهباقع وأ اهيمرو ةطنحلا ةجش رسكو هتفو أهبر ةعاط نم

 . لاوقأ اهترجف ةرجفب ليئارسإ ينب نم ةأرما اهل ءاج نم لوأ وأ

 احالطصاو عامتجالا ليقو ضيفلا ليقو ناليسلا هنأب ضيحلا فرعو
 لوبلا لحم نم ال سافنلاو عامجلا لحم نم ةعفايلا لبق نم جراخلا مدلا هنأب

 لوبلا لحم نم لفسأ ، دحاو ضيحلاو سافنلاو عامجلا لحمو ، ربدلا نم الو
 عست ليقو نينس عبس وهو غولبلا دح لوأ يف ةلخادلا يه ةعفايلاو عسوأو

 نوتس يهو ةسيالا نس نع رصقت ةياهن ىلإ اهقوف نمم وأ رشع ليقو نينس
 وأ ةدالوبال ةثالث ىلإ اهنود امف اموي رشع ةسمخ ةدم يف ، حيحصلا ىلع ةنس

 . ةضاحتسا نيتس تاذ نمو ضرم ةعفايلا نود نمم جراخلاو ضرم

 نالوق رطقلا وأ حيحصلا وهو لق نإو ضيفلا ضيحلا طرش لهو
 شيتفتلاب ةالصلا تكرتوأ تلص نمو رهط وأ مد نم هنع شتف امب دتعيالو
 ةرفص تبحاص نإ ضيح دسجتملا ظيلغلا مدلا يهو ةقلعلا لهو { تكله

 فالخ ةبحاصملا طرشب وأ امهنيب بورغ وأ سمش عولط عطقالب اعباتت وأ |
 رطف ناو ةردكلا هلك كلذ يف ةرفصلا لثمو & تعباتت ولو ةرفص الب تاقلعال

_ ٥٢٣



 وأ بناوجلا نم وأ نيبناجلا نم رئادلاب ذخأت لهف ليألا ردي ملو اعم رهطو مد
 نيبت نارخالاب ذخأتو فالخ امهنم دحاوب ذخأتال وأ ىلوأ ليق وهو طسوتملاب

 اهرمأي ضيحلل اطرش ضيفلاب لئاقلاو ةقدصم وأ ةنيمالا ىرتف حسمت ايمعلاو

 رجحو ةقرخك اهملعب ةعكارلاك دوعقو مايق نيي اهارسيب اهفلخ نم حسمت نأ
 طعت مل الوط تلعف نإف لق ولو © اهملعب لصتي دقف الوط امأو ضرعلا ىلع
 . ملعأ هللاو هفرعت ويغب ال كلذبو كلذ درجمب ضيحلل

_ ٥٤



 ءامدلا زييمت يف باب

 مد لكف ، سافنو ةضاحتساو ضيح ةثالث محرلا نم ةجراخلا ءامدلا

 ىتح ضيحف ةحص عم اهلثم ضيحي نأ نكمي نمم جراخ نتنم رتخ دوسأ
 لبق يتأيالو عطقني مل نإ اهتضاحتساب مكحيف هتقو ىصقأ غلبت وأ ةفآ اهل ملعن
 ةنس ةرشع عبرأ دنع يتأي نأ بلاغلا نأ ضعب ركذو نينس عبس يف لوخدلا
 نهنادبأ يف سبحتو ةدراب ةبطر ءاسنلا نادبأ نأ هببسو رشع ء يتنإ لبق يتأيالو

 لوضف رحبتلا نم جرخي اك جرخيف ندبلا لفسأ ىلإ لزنت مث ةريثك تابوطر
 ضيحلا نيابت ةضاحتسالاف ةثالثلا ءامدلا نيب قرفلا فرعت ا اهمزلو اهتبوطر

 لقف تئش نإو اهبجوت ةلع ثودحو مدلا ماود عم هتاقوأ ىصقأ غولبب

 ةضاحتسالا ةفرعمو هناوأ ريغ يف ةءارملا جرف نم مدلا نايرج ةضاحتسالا

 يف لوخدلا لبق ةيلوفطلا يف يؤر امف نامزلا امأ ةنياعملاو ضيحلا لاوزو نامزلاب
 نوتس وه سايالا تقوو سايالا دعبو غولبلا تارامأ نم ضيحلا نأل عبسلا
 نونامث ليقو نوعبس ليقو { نوسمخو ةسمخ ليقو نوسمخ ليقو راتخملا ىلع ةنس

 برعلا تناك نإ دمحأ نع يورو 3 نوعبرأو ةسمخ لاق نم ذشو نوعست ليقو
 ينارحلا ةرق نب تباث لاقو { نوسمخف طبقلاو مجعلا تناك نإو نوتسف

 ضيحت ةيبرعلاو نيسمخ دعب ضيحتال ةيبرعلا ريغ ضعب لاقو نوثالثو سمخ
 زاجأو ءاسن اوناك ولو نييلمجلا ربخ سايالا يف يرجيو © ةيشرقلا الإ اهدعب

 امأو سافن اهتدالوف نيتسلا دعب تدلو نإو ةأرمإ وأ ادحاو الجر مهضعب
 لمح عم يؤرام ةنياعمف ةضاحتسا وأ ةلعل مدلا نأب اهعم مكحي يتلا ةنياعملا
 اهداتعم يف هتأر نإ ليقو اقلطم ضيح ليقو محرلا ةءارب ةمالع لمحلا نأل

 كلذبو نينجلا رغصو ةءارملا ةوق رفوتل ةرات مدلا نوكي دقف الف الاو ضيح وهف
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 هضرمو نينجلا فعضل نوكي ةراتو ، ءابطألا هيلعو لبح عم ضيح نكمأ

 هعم مكحي يذلا لاحلا لاوز امأ ، ةلع مد وهو بلغألا يف اهفعضو اهضرمب
 ريغ عامج وأ ةزفق وأ بوكر وأ ليقث لمح وأ فوخب يور امف ةضاحتسلالاب
 دعب ليقثلا لمح ةدش لاوزو فوخلا لاوزك لاحلا لاوزب مدلا لاز نإف لوأ

 ةثالثو ضيح وهف الإو ضيحب سيلف هكرت دعب بوكرلا ةدش لاوزو هعضو
 اضيح ءامدلا كلب تيربتعا اهيلع دازو مايأ ةثالث ةأرمإب تماد نإ ءامدلا نم

 ةثالثلا لبق تعطقنا نإو مايأ ةثالث متت ىتح موصلاالو ةولصلا كرتتال نكلو

 لاستغاالو ةثعلاو حرجلا مدك وهف ةثالثلا مامت ىلع تعطقنا نإو ةضاحتساف

 اهلحو دورملاب ةدقعلا لحب وأ ضاضتقا وأ ءاود لكأب مدلا نم هارتام وهو اهيلع
 وأ اهنيح يف نيلوئسملا ءارقفلل هيطعت لكأب تدسفام ةيد ةءارملا مرغتو ، مارح

 ةداعلابف هدعبو اهنيح يف اهتئرول ليقو زاج هب تصوأ نإو © اهنيح دعب
 نم مايالا كلت بسحت لهو مايأ ةثالث ىلع ءامدلا كلت عطقنت ةبرجتلاو

 ةهبشلا ءامدو رظنألا وهو اهبسحتال وأ اهمامت ىلع مدلا عطقني مل نإ اهتضيح
 ةعبس تلهج نإ هابتشالا لجأل رذع ضعب اهب ةدابعلا كرت :يف رذعت يتلا

 وأاه بوث يأ نم اهجرف يليام وأ اهبقع وأ اهذخفب مدلا نم هتدجو ام يهو

 تأرام ديزو اهسايإ وأ اهلمح دعب .وأ اهحسم رجح يف وأ تماق ناكم يف
 ىلا لؤت ةرفص ةعبسلا لثمو اهطئاغ وأ اهلوب يف تأر امو اقلطم اهدسج يف

 اهموص مدهنيالو رفكتال ليقف ةضيرف اهمكح ةلهاج اهب تكرت نإف مدلا
 كلذ اهل نوكيال ليقو موصلاك ةولصلا نم مايالا يف تكرتام دعتلو راطفالاب

 بوتلا الإ ةهبش كلذ اهل نوكي ليقو ةظلغملا اهمزلتو تماص ام مدهنيف ةهبش
 نوكيال ليقو مكحلاو لحملا يف ةهبشلا مدك هلك كلذ يف ةهبشلا رهطو ناكملاو
 لوب عم ول كلذ يف هتأر اذإ رهطلا اذكو اضيح لوب عم وأ ربدلا نم جرخام
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 يف غلابب اهيلع لكشأ نأ ضيحلا مد رظانتو ارهط نوكيال ربدلا نم جرخ وأ

 يف قباسلا راخفلا نم ةعطقو يرصم ناوجرأك داوسلا ىلا برض ىتح ةرمحلا
 موصلاو ةالصلا تكرت اذه تأر اذإف ةحيبذلا نم لوألا مدلاو ةملح مدو رانلا

 نيتالص لكل ةلسغ لستغتو لوق ىلع نيموي وأ مايإ ةثالث ماد نإ اضيح ناكو
 اهتقو لخاد هتأر نإ امهعمجت مل ولو امهل ةدحاو ةلسغ لستغت ليقو امهعمجتو
 لمرلا ةرمح قوف هترمح نوكت نأب لمرلا نول فلاخي ام تأر نإ ليقو رهطلا يف
 ةولص لكل وأ نيتالص لكل هب لستغت الو نتني مل وأ ظلغي مل ولو ضيح وهف
 نإ روكذملا لاستغالا لستغت ليقو طقف هلسغت لب رهطلا ىلع لخاد هتأر نإ

 يهو ةفصلاو طقف لمرلا نول فلاخ ولو ضيحلل هيطعتام لكب هلخاد هتأر
 ةردكلاو يوقلا الو فيعضلا مدلا نول ىلع سيلو ةرفص هولعت ديدصلاك ءيش

 ليقو اقلطمال ضيحلا مايأ يف ضيح ليق 3 مدلا نول هل سيل ريغتم ءام يهو
 امه ليقو اندنع حصألا وهو لصألا لاق مد وأ رهط نم امهقبس امل مكحلا
 نانوكتال ليقو ال وأ مد امهقبس اهريغ وأ ضيحلا مايأ يف اقلطم ضيح

 ةيتحتلا ةانثملا ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ءاتلا حتفب ةيرتلا امهلثمو اقلطم اضيح

 اهرهط بقع مدلا ةلاسغ ليقو بارتلا وهو نوللا يف يرتلا هبشت ةبوطر يهو
 ضيح ليقو رهط مدلا دعب وه كلذك سبيتلاو ةرفصلا نود ريغتملا ءاملا ليقو
 نإ مدلا راظتناو ترظتنا ضيحلا يف اهتقو مامت دعب ةقلع اهتءاج نإف ةقلعلاو

 ةرفص تمدقت وأ ةرفص اهتفدرف ةقلع تمدقت نإو مدلاب تقولا تمتخ

 . ضيح يهف ةقلع اهتفدرف
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 رهطلا تامالع يف باب

 لهو ءاضيبلا ةصقلاب رهشو ضيألا ءاملا ىلرألا ثالث رهطلا تامالع

 ةيناثلاو نالوق ةضفلا وهو قرولا نم وأ ريجلا وهو صجلا نم ةعطق يه
 اندنع تبثا روكذملا ءاملاف رهطلا تامالع نم اضيأ وهف ضعب دنع فوفجلا

 ةنطقلا لخدت نأب سبيت وهو فوفجب اهرهط ىف ةداتعم ةأرمال ناك نإو

 ءاملا ةيورب فوفجب ةداتعملا لستغتف ضيحلا مامت دعب مدلا نم ةسباي اهجرختف

 نم ضعب دنع فوفجلا ةيورب ءاملاب ةداتعملا لستغت اك فوفجلل راظتنا نودب

 ةيصان فوصك ضايبلا ديدش وه امب اهيلع هباشت نإ ءاملا رظانتو انباحصأ

 يلي امب وأ ةيشعلا يف مئاص قيرب وأ نيطب لسغو طشم دعب ضيبأ شبك
 ىلصت الو هيلع رورملاب مادقألا هتلكأ ىصحب وأ ةضف نم اهراوس نم انهعارذ

 صخرو كلذ يف اهيلع ددشو همدب موصلا وأ ةالصلا كرتت الو شيتفتلا رهطب
 تفج نإف شيتفتلاب الإ امهدحأ وأ مدلا وأ رهطلا دبحتال ةداتعل شيتفتلا يف

 رظتنت ال ليقو ادغ ىرخأل ةعاس نم رظنت ليقف ءاملاب ةداتعم ضيحلا مامت ىلع

 يلصتو لستغت ليقف ضيحلا مامت لبق تفج نإو تلستغا الاو ءاملا اهاتأ نإف

 يجنتست مث نيترهاط ولو اهيدي لسغت نأ لاستغالا ةيفيكو متي ىتح ال ليقو
 شرفتو هيقنت ءاملاو لاسغ بارت وهو لفطلاب اهسأر طشمت مث سجنلا عزنتف
 نإ سأب الو اهدسجو اهسأر ىلع ءاملا بصت مث راج يف لستغت مل نإ رعشلل

 نإ هعمجتو يراجلا ءاملا يف تلستغإ نإ طشملاب اهنم عقاولا رعشلل شرفت مل

 سأبال ليقو ىريال ثيح هيفختو ىرخأ ةرم هلسغ دعب ءاملا ريغ يف تلستغإ
 هكرتتو ةرم ءاتشلا يف هكفتو ضيح لك يف فيصلا يف اهسأر كفتو هفخت مل نإ
 نإ الإ ضيح وأ رهط ىلإ ليللا يف رظنت نأ ةأرملا ىلع بجي الو ىرخأ

٥٨



 رظنلا الإ اهنكمأو علط اذإو برغملا لبق هيلع يه ام ىلع يضمت لب تسحأ

 ندقوي نك نأ دعب هللا همحر مسو نب نابا لاق اذك © ترظن ءوضلا راشتنال

. ملعأ هللاو رهطلاوأ ضيحلا ءىمجم ليل يف حابصملا



 لاقتنالا يف باب

 نوكت نأ لثم ضيحلا مايأ نم رهطلا ذخأي نأب رهطلل ضيحلا لقتني
 ةفرعمب رثكألا يف لاقتنالا فرعيو سداسلا مويلا يف رهطت مث ةتس ضيحلا مايأ

 سافنلا مدو ةضاحتسالاو ضيحلا مد لئاسمو ةداتعملا راهطالاو ءامدلا مايأ
 عولطلا سماخلاو باستنالاو لوصالاو تاقوألا { ءايشأ ةسمخ ىلع رودت

 يف تقو اهل ررقتي مل نم يهو ةئدتبم نامسق ةسمخلا يف ءاسنلاو لوزنلاو

 امهو رهطلاو ضيحلا يف تقو اهل ررقت نم يهو ةداتعمو رهطلا يف الو ضيحلا
 ضيحلا تقوو ةئدتبملل رهطلا تقوو ضيحلا تقو تاقوالا ذخأ يف ناكرتشت

 درفنتف باستنالاو ءانبلا وهو لوصالا امأو راظتنالا يفو ةداتعملل رهطلا تقوو

 ضيحلا يف اهلقأف تاقرألا امأ © ةداتعملا لوزنلاو عولطلاب درفنتو ةئدتبملا امهب

 يبأ نع بيبح نب عيبرلا ةياور وهو مايأ ةشع ونكأو مايأ ةثالث رثكألا دنع

 ليقو رشع ةسمخ وكأ ليقو كلع هنع سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع

 ةينامز ةعاس ليقو ةليلو موي ليقو ناموي هلقأ ليقو دحالب كلذ قوف ليقو ةينام
 ةئدتبملا قحسا وبأ لاق روهمجلا نع جراخ ذاش ةعفدلاب لوقلاك لوقلا اذهو

 كلذف مايأ ةرشع اضئاح نوكتو اموي رشع ةسمخ يلصتو لسغت ةضاحتسملا

 هتزيم نإ هنع ريغت نيح يلصتو ضيحلا مد يف اضئاح نوكت ليقو ضيحلا رثكأ
 ليقو اهضيح مايأ كرتتو لبق اهتالص مايأ يلصت ةداتعملاو ىلرألاكف زيمت مل نإو
 ةشع دعب اهب مادف ىرخأ ةرم اضيح تأرف ةشع اهل ضيحلا تقو نم
 مادف تارم ثالث ىلإ اهدواع مث رشع ينثا ىلع ارهط تارف نيموي ترظتناف

 مادف ضيحلا يف ةنقوم ريغ لبق تسفن ناو رشع ينثأ تققو كلذك اهرهط

 راظتنإ دعب مايأ ةشع تلص مدلا اهب ىدامتو رهط رت ملو نيعبرأ ىلإ مدلا اهب
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 دعب ارهط تأر نإو ضيحلل يطعت مث اموي ليقو نيموي رظتنت ليقو مايأ ةثالث
 اهتقو نأكو تلصو تلستغا ةشع ىلإ مايألا ةثالث تدر اميف ءاطعالا كلذ
 نوعبرأ حيحصلا ىلع هاصقأو همايأ تداز ضيح وهف سافنلا امأو ضيحلل
 ىلع سافنلا يف دعقن انك انإ ةملس مأ لوقل اهلبق رهطت مل نإ رثكألا دنع اموي

 نوتس ليقو كلذ لبق رهطلا ىرن نأ الإ اموي نيعبرأ ع هللا لوسر دهع
 لاق نوعست ليقو كلام دنع ةنودملا روهشم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق نمو ةعفدلا ليقو حيحصلا ىلع ةشع هلقأو كولملا تانبب ناويدلا يف هديقو

 . رثكألا دنع ةشع رهطلا لقأو لسغلا اهمزلي مل ةشعلا متت مل نإف ةشع هلقأ
 ليقو رشع ةعبس ليقو ةرشع ةسمخ ليقو اندنع حيحصلا وهو بطقلا لاق
 واكأو بهذملا يف ةروكذم لاوقألا هذهو بطقلا لاق ، هظفحأف مايأ ةثالث

 اهل ناك اذإ اهنإف ةضاحتسملا يف ديدحتلا ةدئاف رهظتو هل دحال ليقو نوتس
 نوتس اهاصقأو رم اك ةرشع ةالصلا تاقوأ ىندأو هيلإ بستنت رهطلا يف تقو

 نيبام رهطلاو سافنلاو ضيحلا يف تقوتو رهشأ ةعبرأ ليقو نوعست ليقو رم ك
 دعب اهل تقوت لهو ، ضيحلل تقوت ىتح ةالصلل تقوت الو ىصقألاو ىندالا

 تقوت ىتح وأ ضيحلل تقوت مل نإو نيعبرأ نم لقأ ولو سافنلا تقو
 ترهطف رثكأ وأ ةشع مدلا اهب مادف نوعبرأ اهسافن تقو نمو ضيحللل

 تطعأ نيعبرألا لبق مدلا اهفدرو لقأ وأ رثكأ وأ ةشع تلصو تلستغإو

 رهط دعب دجو مد لك هللا همحر عيبرلا لاقو لزألا اهتقو نع لقتنت الو سافنلل

 نيبام ليق دقو رهطلا لقأ اهنأ ىلع ءانب رشع ةسمخ ليقو ضيح مايأ ةشع
 لل ةأرملا علطت الو ضيحلا مدل ىلوألا ةيورلا يف ضيحلا هيف متي ةرشعلاو ةثالنلا
 ةيورلا. يف امهيلإ علطتو ىلرألا ةيورلا ريغ يف راظتناب رشع ينثإو رشع دحأ
 الو هدعب ةالصو لاستغاب اديقم اراظتنا ال اهضيح مايأ نم نانوكيف ىلألا
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 لب رشع ةعبرأو رشع ةثالث يف الو انقوو اهل امامت رشع انثإو رشع دحأ نوكي
 ىلإ ةأرملا علطت الو انقو اهذخأت الو هل مامت ال ةئدتبملا كلت ضيح نم امه

 يلصتو لستغت لب اراظتنا امهنوكبالو اضيح امهنوكبال رشع ةعبرأو رشع ةثالث
 امامتال ضيحلا نم انوكي نأب ىلرألا امهيلإ إ علطنو ىلألا ةيورلا ريغ يف

 يف ةرشع ىلع عطقنت مل اذإ اذإ ىلرألا ةيورلا متت امنإ هنأل كلذو اتقو امهذخأتالو

 تتقو نمو ىلألا ةيورلا ريغ يف رشع ةسمخ ىلإ ةأرملا علطتالو رشع ةسمخ

 تناك نيح تارم ثالث ع ولطلاب اهيلإ عجرت لهف اهنم تطبهف رشع ةسمخلا

 زوجو ىلوألا ةيورلا ريغ يف اهنأل اهيلا عجرتال وأ حيحصلا وهو الوأ انقو اه

 ىلوألا رشع ةسمخلا تقوت ليقو ىلرلا ةيورلا ريغ يف ولو اهتيقوتو اهيلا عولطلا
 اميف اهب طلوخ نإف ةرفصب طلاخي مل انيخث دوسأ مدلا نوكي نأ طرشب طقف

 ةرفص هتطلاخ نإ نالوق ةرشعلا نود اميفو اتقو رشع ةسمخلا متت مل ةرشعلا دعب

 تأرف ةشع اهب مادف مد اهاتأف نيرشع ةالصللو ةشع ضيحلل تنقو نمو

 .عيبرلا لوق وهو ضيحلل هيطعت ليقف مدلاب تفدر مث ةشع هب تلصف ارهط
 رم دقو ةضاحتسم يهو ىرخأ ةشع ىلصت نأب ليق { اهداتعم ىلصت ليقو
 اهضيح مامت ىلع ترهطف تضاح نإو ليق ، ةضاحتسملا لاستغإ يف مالكلا

 سمشلا عولط لبق احبص ةرهطتمك ةالص نيسمخ اهيف متت مل ةشع تلصف
 مدلاب تفدر مث تمت مايأ ةشع كلذف رشاعلا مويلا نم بورغلا ىلإ يلصتف

 . يلصتف رصعلا دعب ة ةرهطتمك مايألا نم نم ةرشع متت ملو ةالص نيسمخ تلصوأ

 يطعت الف بورغلا لبقو رشاعلا رصع نم غارفلا دعب تفدر مث رشاعلا رصع

 نيسمخلا تلص نإ ليقو ةالص نيسمخ عم مايأ ةشع متت ىتح ضيحلل
 نيسمخلا نود ةشعلا تمتأ نإ هل يطعت الو ةشع متت مل ولو ضيحلل تطعأ

 ام ةالصلل تقوت امنإو ضيحلل تقوت مل ولو سافنلل تقوتو هسكع ليقو
 . ملعأ هللاو ضيحلل تيقوتلا دعب هتدجو
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 لوصألاو ءانبلا يف باب

 اهضيح لوأ يف مدلا نم هيلع ينبت الصأ ةأرملل نوكي اميف فلتخإ
 حيحصلا وهو ةثالث سافنلا يفو ناموي ضيحلا يف لصألا ليقف اهسافن لوأو
 رثكأ وه ضيحلا لقأ نوكي امو ناموي كلذ لئاق دنع ضيحلا لقأ نأ ههجو

 ةثالث وهو اعطق ضيح وهام ىلع هيف نبيلف ضيح وهف ةرشع وهو سافنلا
 لصأ سافنلا ليقو امهيف موي ليقو سافنلاو ضيحلا يف ةثالث لصألا ليقو
 كرت مث © يأر ىلع اموي وأ نيموي اهب موديف مد لوأ ىرت نأ كلذ & نايب هسأرب

 اهتقو ليق هذهف لاز مث امد تأر رشاعلا مويلا يفو مايأ ةعبس هب ىلصتف ارهط
 رشاعلاو نالألا نامويلا نهو امهعمجت مدلا مايأ قفلت مايأ ةئالث ضيحلا يف

 الو رهطلا مايأو مدلا مايأ عيمجلا قيفلتب ةشع اهتقو ليقو رهطلا مايأ كرتتو
 الإ مدلا نم اهل مدقتي مل هنأل ليصاتلاو ءانبلا يف ةثالثلا طرتشم دنع اهل تقو

 نوكي ىتح اضيح ضعب ىلإ هضعب عومجملا اذه نوكيال ليقو ناموي وأ موي
 اموي مث ارهط نيمويو امد اموي نأ الإ هلثم وأ امهطسوت رهط نم رتكأ نامدلا

 ام رادقم اهل ماد ناب رهطلا اهل متف ترهط مث امد اموي مث ارهط نيمويو امد

 هنم رثكأ رهطلا ناك ولو ضيح وهف اهقوف امو ةشعلاك رهطلل اتقو هذخأتام
 نإو رهطلا اقأ ليق يه ةثالثلا مايألاف مايأ ةثالث دحل نيمد نيب للختي مل ذإ

 تأرو امد نيمويو ارهط نيمويو امد نيموي مث ارهط نيمويو امد نيموي تأر

 نيمويلاو مدلا نم نيلوألا نيمويلا قفلت © ةعبرأ ضيحلا يف اهتقوف امات ارهط
 ليق رهطلا نم نيلوألا يف فلخلاو رهطلا نم نيلوألا دعب نيذللا مدلل نيذللا
 مدقت نأ هانعم عطاقلا رهطلاو عطاقلا رهطلا دعبام عمجتالو ال ليقو امهقفلت

 ححصو هدعبام عمجت الف ضيحلل هتقوت امم مدلا مايأ نم هعمجت ام رهطلا
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 كرتتالو لمتحم عطاقلا دعبامو روهشملا ىلع ةثالث ضيحلا لقأ نأل لوقلا اذه
 عطاقلا رهطلا ناك نإ عطاقلا رهطلا دعبام عمجت ليقو ةنقيتم ةدابع لمتحلاب

 ءامدلا عم راهطألا عمجت اهنأب لوقلا ىلع ةشع اهتقو نوكيف اهنود امف ةشع يف
 ش نيموي اهرهطو نيموي اهمد ماد يتلل تقوال ليقو طقف ءامدلا عمجت ليقو

 مدلا وه هيلع ينبملاو هيلع ينبملا طرش ءاقتنال امات ارهطو امد نيموي كلذك

 نود اهب مادف اهضيح ةيئار يف ليقو لوقلا اذه ىلع مايأ ةثالث نوكي نأ هطرشو

 هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق ، يلصتو لستخت اهنأ رهط تأرف ةثالث

 طقف وريغ وأ مد نم سجنلا لسغت لب اضيح سيل كلذ نأل اهيلع لسغال
 ةثالث نم لقأ ىلع ىنبيال نكلو ضيحلل هتطعأ مدب تفدر نإو ديعتو ًاضوتتو
 لسغلا لبق هب تفدر نإ اذكو ءانب ال ليقو موي ىلع ليقو نيموي ىلع ىنبت ليقو
 اذهو ةثالث نم لقأ هنأل الوأ تأر ام ىلع ينبت الو ضيحلل يطعت ةالصلاو

 لوأ دحاو موي ىلع ولو تنب تقو اهل ناك نإف ضيحلل تقوت مل نإ اهمكح
 لبق مد اهدواع مث ارهط تأر مث مايأ ةثالث تمت ىتح مد اهب ماد نإو تقو

 ىنبت ةشع ىلإ ةثالث تدرام اذكو ةثالثلا ىلع تنبو ضيحلل هتطعأ لسغلا
 عمجتالو تقولا جرخي وأ لصت مل ام هدعب وأ لسغلا لبق مدب تفدر نإ هيلع
 ارهط يناثلاو امد موي لوأ تأر نإو امد هيف تأر موي نم ةرشعلا دعب ام

 . مويب اموي ةشع ىلإ اذكهو

 يف فلخلا ىلع سافنلا كلذكو قباسلا فلخلا دحاولا ىلع ءانبلا يفف
 ةأرماك هسأرب لصأ وه وأ موي وأ ناموي وأ ةثالث له هيلع ىنبت يذلا هلصأ

 ةرشع هب تلصف ارهط تأرف مايأ ةئالث ىلإ مدلا مادف اهسافن لوأ تسفن
 كلذك مايأ ةشع هب تلصف رهط تأرف رثكأ وأ مايأ ةثالث ىلإ مدب تفدرف
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 مايأ نم نيمدلا نيب امب رشع ةتس سافنلل اهتقو هذهف امد تأرف اضيأ رثكأ وأ

 مدع يف ضئاحلاك اتقو ركذ ام عم عطاقلا رهطلا دعب ام ذخأت الو رهطلا
 نود ام ءاسفنلل مضو ةرشع نود ام ضئاحلل مض نمو عطاقلا لعب ام ذخأ

 لقأ يه ةرشعلاو ضيحلل ةشعلاك سافنلا رثكأ هدنع يه نوعبرالف نيعبرأ
 ىلع ارهط تأر نإو هعورف هيلع نبإو هلمأتف ضيحلا يف ةثالثلاك سافنلا

 { ارهط تأرف اموي هب مادف امد تأرف اموي نيثالثو ةعست ذب تلصف ةرفحلا

 اهتقو ليقو ةثالث اهرخأتو ةثالث مد اهقبس نإ الإ سافنلل نيعبرألا تقوتال ليقف

 سافنلا نأل مد اهقبسي مل ولو موي اهرخأت نإ ليقو موي اهرخأتو موي اهقبس نإ
 ءاضقنال الصأ تلعج ضيحلل تقو ةأرمال ديتعأ نإو هدنع هسفنب لصأ
 رخآ يف امد رت م نإ و هلوأ يف اموي ليقو وخآ يف امويو هلوأ يف اموي اهتدع

 ةثالث نم لقأب يضقن ةنت الو الصأ ةثالث نم لقأ يه يتلا ةدملا نوكتال ليقو

 اهضيحل ةتقوم لاحك ليصأتلا كلذو ةئدتبملا ةدع هب يضقنت اك ث ةدعلا

 تأر مث اموي امد توءارف ةثلاثلا ةضيحلا تءاجف تقلط ةرشع اهرهطك

 كلذو ةئدتبملاك ال ج وزتتو اهتدع يضقنت ليقف ةرشعلا مامت ىلإ هب تلصفارهط
 © الثم موي مد اهافكف اهل ققحت ةداتعملاو ضيح تقو اهل ققحتي مل ةئدتبملا نأ

 يضقنتال ليقو حصألا وه روكذملا لاثملا يف اهتدع يضقنت ةداتعملا نأب لوقلاو
 ىتح ليقو مايأ ةثالث هارت ىتح ليقو ، امد رشاعلا مويلا يف تأر نأ الإ اهتدع

 رهط وأ ضيح نم قبس امل ةفصلا يف مكحلاو تدوع امك ةمات ةضيح ىرت

 يف اهتقو طسو يف كلذ ناك نإف اعم ارهطو اضيح تأر نمو حيحصلا ىلع
 ليقو هرظتنت املف فارطألا يف ناك نإو بلغال طعتلف ضيحلا وأ رهطلا
 نيرشع كلذ اهب مادف تأر ام لوأ ارهطو امد ةيئار ةئدتبمك ليق ، بلاغلل

 ىلرألا ةشعلا تأر نإف رهطلل ىرخألاو ضيحلل ىلرألا ةشعلا تقوتف اموي
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 ىلوألا يف تأر وأ اعم رهطلاو مدلا ىرحألا ةشعلا يف تأرو امد اهلك الثم

 ةداتعملا ليق هذهكو كلذك إهمكحف رهطلا ىرخألا يفو اعم مدلاو رهطلا
 هرظتنت امل طعتلف اهتقو رخا يف كلذ ناك نإف اعم رهطلاو ضيحلا ىرت يتلا

 نإو بلاغلل طعتلف طسولا يف ناك نإو © بلاغتي رهطلاو مدلا ناك نإو
 مدعب ليقو لئارأل ا ءاملعلا دنع فقولاف ةئدتبم نوكت نأب اهضيح لوأ يف ناك

 ىلإ اهتقو لوأ نم ضيحلاو رهطلا نم روكذملا كلذ اهب ماد نإ لب فقولا

 ةأرملا بسحتو رهطلل ىرخألاو ضيحلل ىلرألا ةشعلا طعتلف الثم اموي نيرشع
 هتأر نإ امهدحأ يأ هتأر نإ هسحت لهو ضيحلا وأ رهطلا هيف ىرت يذلا مويلا

 ةالص تقو نيبو اهعولط نيب ام وأ سمشلا عولط لبق وأ رجفلا عولط لبق
 . ملعأ هللاو لاوقأ رهظلا
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 راظتن ال ١ ب اب

 يف مدلا راظتناف ةيرتو ةرفصو ةردكك هعباتو مد ناهجو راظتنالا

 ضيحلا يف ةليلو موي ةردكلا راظتنا تقوو ةثالث سافنلا يفو ناموي ضيحلا
 ضيحلا يف ةرشع مامت دنع سافنلاو ضيحلا يف لوالا راظتنالا اهمزلو سافنلاو
 دنع يناثلا راظتنالا اهمزلو اهل تقو ال يتلا يف كلذو سافنلا يف نيعبرألا مامتو

 هلوقل سافنلا راظتناك ةثالث ضيحلا يف مدلا راظتنا تقو ليقو امهيف اهتقو مامت

 ليقو امهيف ةفصلاك امهيف موي ليقو مايأ ةئالثب يرهظتسا ةضاحتسمل ك
 لوق وهو حصألا ىلع ضيحلا مكح يف راظتنالا مايأو راظتنا ال ليقو ناموي
 . سابع نبا

 مث مايأ ةثالثب يرهظتسا ثيدح هل لديو هللا همحر بطقلا لاق

 مكح يف سافنلا يف راظتنالا مايأ اذكو ةداعالاب اهرمأي ملف ىلصو يلستغإ

 ام تداعأ امد اعيمج اهيف رت مل ناف ال ليقو ضيحلاك سافنلاف & سافنلا

 ليزي مدلا راظتناو رهطلا مكح يف اهنأ فاشكنال ةالصلا نم اهيف تكرت
 هنأ هيلع قفتم مدلا مكح نأل سكع الب انلق امنإو سكع الب ويغ راظتنا

 يف راظتنالا مايأ ليق هنأو راظتنا ال ليق هنأ رم دقف راظتنالا يف امأو ضيح

 لك ليقو ال مأ ضيح وه له ةرفصلاك مدلا ريغ يف فلخلاو رهطلا مكح
 ليزيال ليقو قباسلا رخالا ليزي قحاللا ويغ راظتناو قحاللا مدلا راظتنا نم

 يف اهتقو دعب مد اهب يدامت ةأرماك كلذو قبسلاب المع رخالا امهنم دحاو
 ليزيال لئاقلاف نيمويلا نم لألا يف ةردك وأ ةفص تأرف تيرظتناف ضيحلا
لزألا مويلا لامكإ اهمزل ةلازالاب لئاقلاو هدنع نيموي رظتنت هعبتيام مدلا مكح



 نم ليقو ةليل وأ موي يف اهلثم ةعاسل رهطلا ءييج اهيف داتعت ةعاس نم طقف

 مامت لبق مدلاب تفدرف مدلا ريغب راظتنالا يف تلخد نإ اذكو بورغل بورغ

 اهمدعب لوقلا ىلع امأو ، اقلطم ةلازالاب لوقلاو هقبس امب نيموي تلمكأ مويلا
 اهاتأف ةعبرأ وأ ةثالث ضيحلل تتقو نمو طقف هب تلخد يذلا ىفوتست

 مدلا ريغ اهب ناك نإف رخالا مويلا يف ارهط رت ملف اهتقو رخا ىلإ مادف ضيحلا
 دغ بورغ ىلإ ةليللا كلت بورغ نم ةليلو اموي ترظتنا سبيت وأ ةفصك

 كلذف يلصتو لستغتو ادغ اهلثمل ارهط اهيف ىرت ةعاس نم رطظتنت ليقو
 لبق ارهط ىرت يتلا ةأرملا يف رهظت فلخلا ةرمثو نيمويلا راظتنا وه راظتنالا

 الو بورغل بورغ نم رظتنت لوألا لوقلا ىلعف وت ملف تقولا ءاجف الثم رهظلا

 رصعلاو رهظلا تقوو ضيح راظتنالا مكح نأل ، وصعو دغ رهظ اهمزلي

 هيف ىرت موي رهظ لبق نم رظتنت يناثلا لوقلا ىلعو راظتنالا تقو يف نالخاد
 . ملعأ هللاو رصعو دغ رهظ اهمزليو رهطتف ادغ هلثمل رهطلا
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 باستنالا باب

 تيقوتلا لبق حجارلا ىلع ةالصلا تاقوأو رهطلا يف روصحم باستنالا

 تأرف ةعبرأ وأ ةتس وأ مايأ ةسمخ مادف اهضيح لوأ ةيئارك هدعبو ضيحلل
 ةرشع متت ىتح تلصو تلستغا مدب تفدر مث مايأ ةعبس هب تلصف ارهط

 نإف ، ةالصلا يف اهتقو نع اهلاؤسب مدلا عطقني مل نإ اهتبيرقل بستنت مث مايأ
 ةرشعلا تلص دق اهنال ضيحلل مدلا تطعا مايأ ةشع ةالصلا يف يتقو تلاق

 ةضاحتسالا لاستغا تلستغا نورشع وأ رشع ةسمخ يتقو تلاق نإو
 وأ اهتمع وأ اهتخأ وأ اهمأ يه يتلا اهتبيرق اهل تلاق ام متت ىتح تلصو

 بطقلا دنع ىنثتستو ، ةكرشم وأ ةمأ ةبيرقلا تناك ولو نهريغ وأ اهتلاخ
 ءادتبالاو تبسلا لحتساو مهفلاخ نم شغب اوناد دوهيلا نأل ةيدوهيلا هللا همحر

 تناك ولو اهلحم يف ةملسم لك ىلإ بستنتلف الإو دجو نإ اهنم ابرق دشألاب
 امب ذخأت ليقو رهظألا ىلع رثكألاب تذخأ اهتبيرق داتعم فلتخإ نإو ةيبنجأ

 ةسمخ وأ ةعبرأ اهب مادف مد لوأ تأر نإ اذكو نيتقوب ذخأت الو هنم ءاشت

 اذإف ضيحلل هتطعأ امد تأرف اموي نيتس نم رثكأ هب تلصف ارهط تأرف

 عم ةرشع تلصو تلستغاو ترظتنا ارهط رت ملو اهتقو ناكام وأ ةسمخلا تمت

 رثكأ اهتالصل تقوت الو هيلإ عجرت اهل تقو ال ذإ رهطلا يف بستنت مث مدلا
 لثمف ، ضيحلل تيقوتلا لبق هيف بستنتامو حيحصلا ىلع اموي نيتسلا نم
 رهطلا تأر اذإف هترظتنا ارهط رت ملو ةشع تمت اذإف موديف مد لوأ ىرت نأ

 نيتسلا جراخ اهءاج نإف مدلا اهيتأي ىتح تلصو تلستغا راظتنالا دعب
 راظتنالا دعب اهب ىدامت نإو نيتس نم رثكأ تقوت ال ذإ ضيحلل تطعأ
 رشع ينثإ ةالصلا عدت ةلعب ةالتبم تناك ةنسلا تمت اذإف ، ةنس تبستنا
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 3 ةضاحتسم يهف رشع يلصتو رشع ةثالث ليقو رشع ىدحا ليقو اموي

 الو اهب ام هللا جرفي ىتح رجفلل لستغتو امهعمجتو نيتالص لكل لستغت
 . ةرشع كرتتو ةشع يلصتو راظتنا الو هللا همحر عيبرلا دنع اهل باستنا

 يف بستنت رثكأ وأ رشع ةتس ىلإ اهب ماد امد تأر ةئدتبم يف ليقو

 هذه كرتت ليقو ةضاحتسم يه مث اهتبيرق تقو دعب رظتنت مث سافنلاو ضيحلا

 مث رظتنت مث هاصقأ يف فالخلا ىلع ضيحلا تاقوأ ىصقأ ىلإ ةالصلا ةئدتبملا

 نوكتف ةشع يلصتو اموي رشع ينثإ كرتت لب بستنت الو ةضاحتسم يه
 نم تكرت ام يناثلا لوقلا اذه يف ديعت لهو حصألا وهو ةم لوأ نم ةالتبم

 ديعتال وأ ةضاحتسا مدلا كلذو ضيحلا لقأ وهو ةليلو موي ةالص الإ ةالصلا

 مث نالوق حصألا وهو ضيحلا ىصقأ غولبب الإ ةضاحتسالاب نقيتت مل ذإ ائيش
 ىلإ يلصتو لستغت مث اهئارقا تقو ةالصلا اقلطم ةداتعملا ةضاحتسملا كرتت له

 ىرخأ ةرشع ىلصتو مايأ ةشع ةالصلا كرتت وأ اهئارقا اهمايأ لثم دوعي نأ

 اذإو ةالصلا اهل يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإ ، شيبح تنب ةمطافل هع هلوقل
 رشع ةسمخ ةالصلا كرتت وأ ‘ يلصو كنع مدل ١ يلسغ اف اهرذق بهذو ترب 5

 ةعست يلصتو ةليلو اموي كرتت وأ نيرشع يلصتو ةشع كرتت وأ اهلثم يلصتو

 . ةفاب ضيحلا عنمي مل نإ رهش لك يف ضيحلا دايتعال نيرشعو

 ليلعتلا اذه درو ةليلو موي هلقأ لوقلا اذه بحاص دنع ضيحلاو
 لب .تضرع ةهبشل ةالصلا كرتتال وأ ، ضيحلا ريغ ةليللاو مويلا لاتحاب
 تقلط نإ اهتدع يضقنت كلذبو 3 لاوقأ اهنع هللا جرفي ىتح يلصتو لستغت
 وأ ثالث وأ نيتنس وأ ةنس دعب اهئالتباب مكحي لهو رهشأ ةثالث دتعت ليقو
 . فالخ اهضيح لوأ نم وأ تارم ثالثب
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 لوزنلاو عولطلا باب

 نم وأ ةثالث نم هصقنو مدلا ةدايز اهبجوم تاقرألا يف لوزنلاو عولطلا

 ضيحلا يف صقنلاو ةدايزلا يف رشع ةسمخل وأ ةشعل فلخلا ىلع نيموي وأ موي
 رثكألابو نيمويلاو مويلاب ع ولطلاو سافنلا يف نيعبرأل ةشع نمو هل تيقوتلا دعب
 ترظتناف اهدعب مدلا اهب ىدامت م مايأ ةثالث ضيحلل ةتقوم ع ولطك ةربو

 تداز نإف ةسمخل لقتنتلف تارم ثالث كلذ اهل ىلاوتو نيمويلا مامت ىلع تأرف

 ةشع ىلا كلذك يه مث ةعبس ىلإ لقتنت يهف كلذ ىلاوتو ةسمخلا دعب

 متو ترهطف ةرشعل اهتتقو ةثالث نم اهب مدلا ىدامت نإ ةرشعلا ىلإ ةرمب لقتنتو
 لوزنلا اذكو ةرشعلا ىلإ لقنلا حص تارم ثالث كلذ اهل ىلاوتو رهطلا

 لزف راظتنا ىلع ارهط ةأرمإ تدجو نإ ليقو نيترم يلاوت نأ ةملابو تاجردلاب
 ! ال وأ رظتنت لهف تقولا جورخ لبقو يلصتو لستغت نأ لبق مدلاب رهطلا
 مث راظتنالا مامت لبق ارهط تأرف رظتناف رهطت ملو اهتقو مت نإ اذكو نالوق
 راظتنالا لوق ىلعف تارم ثالث اهل ىلاون نإف لصت ملو لستغت ملو مدلا اهعجار
 ضيحلا مد لوحت نأ لهف لاقتنالا يف فلخلاو علطت همدع لوق ىلعو علطت ال

 عولطلا يف لوالا تقولا عدتو انقو اهل راص نيترم مادو تقول سافنلا وأ
 يف ةرم اتقو اهل ريصي وأ لوزنلاو عولطلا يف ثيح ثالث مودي ىتح وأ لوزنلاو
 وأ مدلا داز ولو ليألا نع لوحتت ال وأ نيلوقلا فعضأ وهو لوزنلاو عولطلا
 نم عولطلا يف ال تارم ثالثب علطت امنإو قالطالا ىلع فعضألا وهو صقن
 توبث عم لوزنلا يف ةدابعلا كرت ءافتنال نيترمب لوزنلا نوكيو ةنقيتم ةدابع كرت

 يف مدلا اهعجار نإ لهو مدلا تقو لخاد ىؤر زهط دوجوب تبجو ةدايز
 يف لخادلا رهطلا مايأ يف تماص ام ديعت رهطلاب هلاوز دعب تقولا لخاد
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 ءاقنلا يف تماص ام ديعت ال وأ اهرجأ اهلو هنقو يف مدلا عوجرل مدلا تقو

 مدلاب لوزنلاو عولطلاو نالوق ريخألا اذه حجرو بذكي ال رهطلاو نيبلا
 ةرشع اهرهطو الثم ةسمخ اهضيح تقو ةأرماك كلذو رغصل اكبال صلاخلا
 ارهط تأرف ترظتناف ةفص تأر سداسلا يفو مايأ ةسمخ مد اهب مادف الثم

 تارم ثالث كلذ اهل ىلاوتف ةشع هب تلضف سمشلا عولط لبق عباسلا يف

 ال اهنأ وه يذلا لوقلا ىلع سداسلل علطت ال اهتقو ينلا اهسمخ يف ىهف
 سداسلا كلذ يف موصلاو ةالصلا كرتت اهنكلو ةفصلا وحنب لزنت وأ علطت
 نإو ةرفصلا وحنب لزنتو علطت اهنأب لوقلا ىلع ةتسلل لقتنتو ةفصلا راظتنال
 اهل ىلاوتو ارهط عباسلا يفو امد سداسلا يفو ةفص سماخلا يف هذه تأر

 ضيحلا يف اهتقو لخاد ةيؤر ةرفص اهرضت الو ةتسلل تعلط تارم ثالث كلذ

 يف تأرو ارهط عبارلا يف تأر نإ ةتسلل علطت اذكو ضيح يهف مدلا مدقتل

 لخاد ىؤر رهط اهرضي مل اثالث كلذ اهل ىلاوتو امد سداسلا يفو سماخلا

 يفو ارهط سماخلا يف تأر نإو اهعولط حص اذهلو مدلا دح يف هنال اهتقو

 يفو ارهط عبارلا يف تأر نإ اذكو رهطلاب اهتقو لامكل علطت الف امد سداسلا
 رهطلا مكح يف انه ةرفصلا نأل علطت الف امد سداسلا يفو ةفص سماخلا
 مد اهب مادف الثم ةرشع اهرهطلو ةعبس اهضيحل ةتقوم ةأرماك لوزنلا اذكو

 الثم ةرشع اهل رهطلا متو ترهط مث ةرفص تأر سداسلا يفو الثم مايأ ةسمخ

 وخنب علطت وأ لزنت ال هنأ نم راتخملا ىلع ةتسلل لزنت الف نيترم كلذ اهل ىلاوتو

 كلذ اهل ىلاوتو ترهطو امد سداسلا يفو ارهط سماخلا يف تار نإو ةرفص

 الو مدلا مكح يف هنأل تقولا لخاد ىؤر رهطب سأب الو ةتسلل تلزن نيترم
 نم الصتم ارهط ىرت ىتح ضيحلا يف ليألا تقولا نم اقلطم ةأرملا علطت
 مكحك رثكأ وأ مدلا مايأ نم تعلط ام ددع هجراخ ىلإ اهرهط تقو لخاد
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 رثكأ وأ لقأ وأ رشع ةسمخ اهرهطلو رتكأ وأ لقأ وأ ةسمخ اهضيحل ةتقوم

 تفدرف ةرشع هب تلصف ارهط تارف اهنود وأ اهقوف وا ةينامت اهب ماد امد تأرف

 مدلا عطقني مل نإ ضيحلل يطعتو ةروكذملا قشعلاب رشع ةسمخ لصتلف مدب
 تارم ثالث كلذ اهل ىلاوت نإ ةيناغل علطت الو اهرهط لخاد ىؤر مدب ريض الو
 ىلع الإ رثكأ وأ رشع ةسمخ هب تلصو ارهط مدلا ةينامث دعب تأر نإ الإ

 لزنت ال لوزنلا اذكو تارم ثالث كلذ ىلاوت نإ ةينامث ىلإ علطتف عيبرلا يأر
 ماد مدب تفدر اهرهطك ةرشع اهضيحل ةتقومك ضيحلا يف لوألا اهتقو نع
 ةسمخ يلصتو لستغت اهنإف مدب تفدر مث ةشع هب تلصف ارهط تأرف ةسمخ

 همحر عيبرلا يأر نم رم ام ىلع الإ نيترم كلذ ىلاوت نإ ةسمخلل لزنت الو مايأ

 وأ نايسن وأ ضرم وأ اهلقع يف للخل ضيحلا يف اهتقو هباشت نإ لصف هللا
 ةعبس ىلإ ةالصلا تكرت امد تأرف ةرشعل ةعبس نيب ام كلذ وحن وأ عييضت

 ةعبس اهتقو ناك نإف مدلا ماد نإ ةثالث موصلاو ةالصلا نع ترخأتو اهتنقيت

 ناك نإو ةثالث سافنلاك ضيحلا مد يف راظتنالا لئاقلا لوقب تذخأ دقف

 تدخأ دقف ةعست ناك نإو راظتنالا يف نيموي لوقب تذخأ دقف ةينامت اهتقو

 راظتنالا مدع لوقب تذخأ دقف ةرشع ناك نأو راظتنالا يف دحاو موي لوقب

 ضيحلل اهتقو ةينامث ىلع ارهط تأر نإو اذكف اذك ناك نإ يونت نأ اهمزلو
 ةيناثلل تعلط دقف ةعبس ناك نإو اهتقو ىلع ىهف ةينامث ليألا تقولا ناك نإف
 ىلع ةيناثلل تلزن دقف ةرشع وأ ةعست رمأل ا سفن يف لوأل ا اهتقو ناك نإ اذكو

 ال يتلا يف مهفالتخال ترطضا نإ لاوقألاب ذخأتو ةرمب لوزنلاو ع ولطلاب لوقلا
 رظنت لهف يه مك اهضيح مايأ الو تقولا ملع عم يه مك اهرهط مايأ يردت
 يف رهظألا وهو تقولا تلهج نإ لعفت اك اهرهطو اهضيح مك اهتبيرقل
 وأ ةثالث كرتتو ةشع يلصت وأ ىرخأ ةشع يلصتو ةشع كرتت وأ نيتلئسملا
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 مل نإ اذه ىلعف ةروكذم فاصوأب فورعم ضيحلا مد نأل زيمتملا مدلاب لمعت

 ةالصو ةشع كرت وأ اهتبيرقل رظنلا نم مدقت امب تلمع زييمتلل الهأ نكت
 يلصت مث نيموي رظتنت مث اهضيح مايأ نم تنقيت ام ردق كرتت وأ ىرخأ
 تضاح ام لوأ ةئدتبملاك يهف اهضيح مايأ نقيتت مل نإ ريخألا ىلعو فالخ

 اهضيح مايأ تملع نإو ةرم لوزنلاو عولطلا ىري نمل قفاوم وه كلذ لئاقو
 مدلا ماد دقو اهضيحل تقو رهشلا نم تقو يأ ردت ملو يه مك اهرهطو

 . ملعأ هللاو ةرشع دعب ةالصلا كرتت نأ نم عيبرلا يأرب ذخأتلف
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 س افنلا باب

 يف تقو اهل نكي مل نكل لوأ ريغ وأ سافن لوأ ةأرما تسفن اذإ
 تلصف تلستغاف ارهط تأر مث رثكأ وأ ةرشع وأ ةعبس مدلا اهب مادق سافنلا

 لبق اهل تتقو نإ ىلصت تناك ام يلصت ىتح هب لغتشت الف مدب تفدر مث

 ضيحلل ىطعت مث رشع ةسمخ وأ ةشع لصتلف ةالصلل تتقو نكت مل نإو
 لغتشت الف لسغلا دعب مدب تفدر نإ ليقو سافنلل اتقو الوأ تأر ام نوكيف

 سافنلل طعتلف لسغلا لبق مدب تفدر مث رثكأ وأ ةشع ىلع ترهط نإ امأو هب
 لقأ اهنأل ةشع نم لقأ ىلع ينبت الو اهيف مدلا اهب ماد يتلا مايألا ىلع ينبتو
 يف ءانبلا نأ لوق نم رم امل فلاخم مكحلا اذهو ضيحلا يف ةثالثلاك سافنلا
 اموي رهطلاو اموي مدلا اهب مادو تسفن نإو ويغو ةثالث ىلع نوكي سافنلا
 ال نوكي الو نيعبرأ غلبت مل ام لاستغاب رهطلا موي تلصو مدلا موي تكرت

 كلذكو اتقو طقف مدلا مايأ اهل نوكي ليقو اتقو كلذ اهل نوكي ليقو اتقو كلذ

 امد ةثالث وأ ارهط نيمويو امد نيموي ىرت وأ ةرشع نود ام مدلا اهب ماد نإ

 يف ددشو رم يذلا فالخلا هيفو اتقو كلذ ذخات ال كلذك ارهط ةثالثو

 لهو رحبلا يف اهحاتفم لبق ةبهاذلا يهو عييضتب اهرهطو اهضيح مايأ ةلهاج

 اذإ وأ ةلوبملا تقشنا اذإ وأ قلطلا اهبرض اذإ موصلاو ةالصلا ءاسفنلا عدت

 ىتح :كرتت ال وأ ءاملا هلثمو امد تأرو جورخلل اهدلو كرحت يأ تضخمت

 وأ 7 هعضت ىتح وأ حصأ اذهو دلولا ضعب جرخي ىتح وأ ةدالولل دكرت

 يف حصألا وهو ددعت نإ رثكأ وأ نيعبرأ رخأت ولو ريخألا دلولا عضت ىتح
 ليقو اهقلط نإ ريخالا عضت ىتح اهجوز توفت الو فالخ ددعتلا ةلئسم

 . ريخألا عضوب الإ ويغل لحت الو لؤألاب هتوفت
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 ءاسفن مسا قحتست لهو هب لوقأ يذلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 الو مسالا قحتست ال وأ ءاملا هبوذي ال امب ويغل لحتو اقلطم توفتو طقسب
 نإ رثالا يفو بطقلا لاق لاوقأ ةفلخلا ماب الإ ال وأ ةحراج هيف امب الإ لحت

 ليقو ةدعلا هب يضقنت الو موصلا الو ةالصلا كرتت الف امد ةأرملا تطقسأ

 موصلاو ةالصلا كرتتلف ةقلعلا تطقسأ نإو لمعلا هيلع سيلو هب يضقنت
 نوكت ىتح ليقو اهقوف ام وأ ةغضملا طقست ىتح يضقنتال ليقو ةدعلا تمت

 ىننأ وأ ركذ هنأ نيبتي ىتح ليقو ءاضعألاب ةروصم نوكت ىتح ليقو ةقلخ
 نمل لحت ملو ج وزلا تفت ملو موصلاو ةالصلا كرتت مل اهنطب يف نينجلا يقب نإو

 زاج تام نإو ايح ماد ام رثكأ وأ رشعو نينس عبرأ هؤاقب لاط ولو اهجوزتي
 مدل ةالصلا تكرتو لوألا تنافو تجوزت هتطقسأ اذإف هطقسي ام لعفت نأ اهل

 اذإ هطقست مل ولو كلذ تلعف تانيمالا اهتأرو هتومب تنقيت اذإ ليقو اهئيجي
 ققحتي ال ذإ طوخأ هنأل لوألا حيحصلاو حورب ىيح ال هنأ نيقي ىلع تناك

 لعفت امنإو لماح لب عضاو اهنأ اهيلع قدصي الو هنكمم هتايحو ىيحي ال هنأ
 يقب وأ ينف ىتح ائيشف ائيش هطقست تناك وأ لازو اهنطب يف باذ نإ كلذ
 . . ملعأ هللاو ةايحلاب حالصلا هيف روصتي ال يذلا ةلقأ
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 ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ يف باب

 كلذو ءاضقلا موزلب موصلا نمو اهئاضق بوجو الب ةالصلا نم ضئاحلا عنم

 ءاوح تضاح ليقو اهنع ففخف موصلا نود ةالصلا ةنكل ليقو ةنسلاب
 ىلع اسايق هتكرتف موصلا يف تضاحو اهيكرتا لاقف ةالصلا نع مدآ تلأسف
 قافن ةريبك ادمع ءاسفنلاو ضئاحلا ةالصو هلدب اهمزلأف هلأست ملو ةالصلا
 دجسملا لوخد نمو ةالص هنال فاوطلا نم تعنمو ادمع امهموص اذكو

 صاخ لوخدلا نم عنملا لهو ةرافك موزل الب هتلخد نإ تءاسأو مارحلا
 . دجسم لكب ماع وأ مارحلا دجسملاب

 درو ذإ مارحلا دجسملا ىلع اسايق حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع موصب الإ حصي ال هنألو دجسملا يف هنأل فاكتعالا نم عنمتو هيف عنملا
 جوزلا عم قارفلاو ةقالعب ال فحصملا سمو ةءارقلا نم عنمتو حيحصلا

 رفظك لصتم عطقو دضعلاو ماجتحالا نمو علخلاب وأ ءادفلاب وأ قالطلاب
 ال ليقو ذئنيح امهسجنب ليق دقو امهب يلصي ال اك الاط نإ الإ رعشو
 هتعطق نإو لاط نإ لمعلا نع رفظلا ليطعتك رذعل ناك نإ الإ امهعطقت

 تجح وأ ترمتعا اذإو لسغ الب هكرتت ليقو هتلسغ ترهط اذإ ليقو هتلسغ

 يف باصتخالاو رذع الب لاحتكالا نم عنمتو ءاسفن وأ اضئاح ولو ترصق

 يبنلل ةيبك وهو جرفلا يف يطولا نم عنمو زيجأو كايتسالاو لجرلا وأ ديلا
 . ثيداحألا يف ظيلختلل ةنيرق هفرصت مل ام ميرحتلل وهو ثيداحألاو ةيالا يف هنع
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 هب رفكي ال هنأ رماع نب ىسوم انمع طقل يفو هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ نأو رفكي هنأ حيحصلاو لاق هلبق دمحم نب دمحأ خيشلا لاق اذكو لاق

 اهنم حيبأو اميظع ابنذ ىتأ دقف اهضيح يف هتأرما عماج نم ثيدحل ةريبك

 ع هلوقل مفلا يف ولو حابم وهو ندبلا يف يطولا وهو جرفلا يف يطولا ريغ
 ىطو هركو ةرسلا قوف ضئاحلا رشابي ع هنألو جرفلا ريغ ضئاحلا نم لح
 دارملا وأ لوق وه امك ةيهيزنت ةهارك وأ مرح يأ بطقلا لاق نيعبرألا يف ءاسفن
 ةشعلا لبق هركي امنو مرحم ال هوركم اذه نإف نيعبرألا لبق رهطلا يف اهئطو
 نم يطولا حيبأو اقلطم ال وأ سافنلا ناك نإ اهدعب وأ ترهط نإ اقلطم

 مكح يف يهو لسغلا دعبو ةالصلا كرت مايأ نم جورخلا دعب ةضاحتسم
 يف ليقو اقلطم هوركم كلذ ليقو ضئاحلا مكح يف ليقو رثكألا دنع رهاطلا
 اهنأب مكح ثيح هدعب ضيحلا ةفص وأ ضيح يف تئطو نإو ريثكلا مدلا

 قالط مكح يف اذه أل ويغ حاكن اهديفي الو ديبأتب اهقرف بدن ضيح
 عم هللا مهمحر عيبرلاو رباجو ةديبع يبأ دنع اهيلإ دوعلا مدع عم ثالثلا

 نع يورم مالك يف ءاسفنلاو اهل ليلحتلاو اهجوز نع اهل ميرحتلا يف مهفقوت
 ءيطاولا ليقو ضئاحلاك اهبانتجاب رمأيو ءاسفنلا بنتجي هنأ ةع هللا لوسر

 سلد وأ يسن نمل نايصع الو هلثم يهو هنع اهل ميرحت الب صاع ضيحلا يف

 الف هعواطت مل نإو رانيدب امهنم لك قدصت هتعواط نإف حون يبأ لوق وهو
 رانيد ةعواطم يف امهنيب زوجو هتسلد نإ هنود رانيدلا اهمزلو هيلع لب اهيلع
 . دحاو

 ليق لاقف ناميمجس نب ىسيع ىسوم وبأ لئسو هللا همحر بطقلا لاق

 رانيد ليقو نارانيد ليقو ةثالث ليقو ةعبرأ ليقو ريناند ةسمخ دحاو لك ىلع

 يفو هفصن ةرفصلا يف امهنم الك ليق مزلو ام ءيش ليقو هعبر ليقو هفصن ليقو
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 لصألا لاق موي وأ ناموي وأ مايأ ةثالثل مايص وأ ام ةقدص لسغلا لبق رهطلا

 ةرمعلاو جحلاو موصلا يطولا داسفإك اهجوز نع اهل ميرحتلا ىلع انم رثكألاو
 ةملا ىلإ كلذك رفغتسبو بتيلف داع نإو رفغتسيو بوتي ليقو فاكتعالاو
 ةصقلاب رهطلا دعبو لسغلا لبق يطولاو ةعبارلاب دناعم هنآل مرحتف ةعبارلا

 . مرحتف رثكألا دنع ضيحلاب يطولاك فوفجلاب وأ ءاضيبلا
 يف ليلب ارهط تأر نإو مرحت ال نأ هبشألاو هللا همحر بطقلا لاق

 هركو اهموي موص متي الف همامت لبق حابصلا حبصأف لسغلا يف تعرشو ناضمر

 ضيحلا يف مايأ ةثالث تزواج ضئاحل زوجو راهنب هتأر يتلا وبكك هلكأ اهل
 سجنلل افيفخت لستغت نأ ءاملا مدع تفاخو ءاملا نع لقنتلا وأ رفسلا تدارأو

 مضب هلحم ريغل سجنلا لصي الغل ءاجنتسا نود كلذو اهعفني الو خسولا
 . جرفلا ءاملا لصي الئل نيلجرلا ىلع اهدوعقو اهدسج

 مايأ ةعبس ءاسفنلا تلصو اذإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لح ام لك اهل لح كلذ تلعف اذإو جنتست الو اهدسج ىلع ءاملا تضافأ
 ةعبس ىلع لستغت مل نإو موصلاو ةالصلاو جرفلا يف يطولا الإ سافنلا لبق اهف
 لستغت مل نإو رشع ةعبرأ ىلع لستغت ليقو رهطلا ىرت ىتح لستغت الف مايأ
 تءاش ىتم لستغتلف مايأ ةعبس تكردأ اذإ ليقو نيرشعو ىدحإ ىلعف

 تضم اذإ اهدسج ىلع ءاملاب ضيفت نأ اهل ليقو نهيلع لستغت مل نإ نهدعب

 لبقو رهطلا دعب ءيطاو ىلع مرحت الو كلذ نم لقأ يف صخرو مايأ ةثالث
 لصألا لاق ضئاحلا مكح يف تسيلو مميتلا اهل زاج ثيح مميتب لسفلا
 نامدلا ناك نإو ضعبل افالخ ءاسفن مدلا يف يطولاب مرحت الو هبشألا وهو

 . ةدابعلا كرت يف ءاوس
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 ضيح سافنلا نألو اسايق ميرحتلاب ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 هلعف نمف عامجالاو ةنسلاو نارقلاب مارح جرفلا يف ضئاحلا عامج نأ لصحتف

 مثإ الو ةرافك همزلت مل اهضيحب لهج وأ نايسنب هلعف نإف هلحل داقتعاب ال

 امب ركذلاب عاتمتسالا حيبأو رثكألا دنع هيلع تمرحو دمعو هب ملعب هامزلو
 امهنيب امو اعامجإ ةقناعمو ةلبقبو ءاسفنو ضئاح نم ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف

 حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصإ ٍكقَع هلوقل ةمألا ضعبو اندنع جرفلا ريغ يف

 . جورفلا لزعب مترمأ امنإ ع هلوقو
 ةطوح لب هتحت امل ميرحت ريغ رازالا قوف امب ومأف هللا همحر بطقلا لاق

 يبعشلاو دهاجمو ةمركعو يعفاشلا باحصأ ضعب كلذب لاق نمو جرفلا نع

 باحصأ نم غبصأو نسحلا نب دمحو دمحأو يعازوألاو يروثلاو يعخنلا
 ضعب كلذ مرحو دوادو رذنملا نباو روث وبأو ةيوهار نب قحساو كلام

 حيرشو بيسملا نباو ةفينح ينإو كلام بهذم وهو يعفاشلا باحصا
 ام ىلع ةزاجالا يف كفلم وراصتقال ةداتقو راسي نب ناميلسو ءاطعو سواطو

 لب عضوملا كلذ سفنل ال رازألا تحت ام ميرحتب كلام نع ليقو رازلا قوف

 نإو هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري نم نأل جرفلا يف عوقولا ةفاخ
 ال وأ ححصو اهئطو حابي لهف تمميتف ءام دجت ملو رفس يف ضئاحلا ترهط
 ىتح لسغلا عييضت دعب تئطو نإو بهذملا يف نالوق لستغت ىتح حابي
 . مرحت ال ليقف اهتلبقتسا ةالص تقو جرخ

 ىتح تعيض ولو اهمطو هل حابي ال هنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 تيرهطت اذإف ىلاعت هلوقلو لستغت مل ام ضيحلا مكح ءاقبل تقولا جرخ
 مرحت ليقو لاق ليقب ربع كلذلو لاق اهأطيل لسغلا ىلع اهرابجإ بجيف

_ ٨٠١



 نإ ةءارقلا زيوجت نسحتساو ضئاحل ةلبقلا لابقتساو ةءارقلاو ركذلا زوجو
 فوخ امهلسغ طرشب نيديلا باضخو نهدلا اهل زوجو انايسن تفاخ
 تلعف نإ ءيش موزل الب ضئاحل اهركو رفظلاو طشملا ءاسفنلل زوجو سجتتلا
 طشم الب رفضتو هنهدتو اهسأر رعش حتفت نأ ج وزلل تبلج نإ اهف صخرو
 مجتحت الو مايأ ةثالث تضم اذإ ءانحلاب باضخلا يف ضئاحلل صخرو
 . كلذ ىلإ اترطضا نإ الإ ءاسفنلاو ضئاحلا

 نيزتلا نم ءاسفنلاو ضئاحلا عنم روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق
 امهتلبقو ءاسفنلاو ضئاحلا عم مونلا زاوج لع اوعمجأو لاحتكالاك اقلطم
 الإ دمحأ نعو ةضاحتسملا عامج زوجي ال ةشئاع نعو نارهاط امهللبو امهروسو

 لستغت لهو نيريس نبا ههركو تنعلا فاخ نإ الإ هنعو اهب لاط نإ
 لستغت وأ هدحو رجفلل لستغتو نيتالص لكل وأ ةالص لكل ةضاحتسملا
 تلستغا نإو فالخ ةالص لكل أضوتتو ضيحلا نم اهجورخ دنع ةرم
 ال بدن مد هفدري ملو راهنلا ضعبب ارهط تأرف حبصلا ةالصل ةضاحتسملا

 لوق يف مميتلا يف الإ تقولا لبق ةراهطلا زوجتو هفدر نإ لسغ اهمزلو لسغلا
 ناليسو فاعرلاو روسابلاو حيرلا وأ وجنلا وأ لوبلا سلسو ةضاحتسالاو
 . ملعأ هللاو حرجلا
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 ءرضولا باب

 اهحتفب امأو ةصوصخم ءاضعأل ءاملا لامعتسا (واولا مضب) ءوضلا
 ىكح بطقلا لاق سكعلاب ليقو هيف لمعتسي وأ لمعتسا يذلا ءاملا مساف

 ةفاظنلا ةغل وهو ذاش وهو كلذك اهمض ويغو نيينعملا يف اهحتف ليلخلا
 ليقو اهيلصم ىلع تنيعت نإ ةزانجلاو ضرفلا ةالصل ءوضولا ضرفو قيربلاو
 . لفن ةالص وأ ءاعد اهنأ ىلع اقلطم ةزانجلا ةالصل مميتلا يفكي

 ءوضولا ضرفو ضرف ةالص اهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 سمو عادولا فاوطلو ننسلا ةالصل نسو ةضافالا فاوطو ةرمعلا فاوطل
 هحور درت الئل هفنأو همفو هيدي لسغيو يجنتسي نأ وهو ةبانج مونلو فحصملا
 ةءارقلو اقلطم مونلل ءوضولا بدنو شرعلا تحت دوجسلا نع ءامسلا نم

 بدنيو نآرقلل بجي ليقو مالسالا مولع رئاسو ثيدحلاو ملعلا هلثمو نارقلا
 . دجسملا لوخدو ءاعدلل

 نأل اندجسمك نيفلاخلا دجسم نأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 نأل ءوضولا حيبأو ىلصملا دجسملا لثمو ةدابعلل ينب .هنأو ةدحاو ماكحألا

 رئبلا لوزنو رحبلا بوكرك فوخم لكلو ةالص ةدارإ ريغ نم ةراهط ىلع نوكي

 . ليس وأ ودع نم فاخي ثيح يشملاو ةلخنلا عولطو

 هل اضوتملا بسحب ءوضولا نأ يف رص فنصملا مالكو بطقلا لاق

 تادابعلا نم بودنملل بودنم ةالصلا نم نونسملل نونسم ضورفملل ضرف
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 ءوضولا ىمسي لهف هيلعو ةنسلا اذكو ءوضوب الإ لفن ال ليقو حابملل حابم
 اطرش ىمسي وأ هب الإ امهيلع بائي الو ناحخصي ال امهنأ ىنعمب اضرف امهل

 وه كرت ول هنأ عم هموزل نم ضرفلا ظفل مهوي امل اضرف ال هئافتناب امهئافتنال

 ةين عم ةالصلا تقو لوخ لب فلكم ١ ءوضول ١ مزلو ن ايظفل نالوق ةالصلا كلت

 ءوضولا ضئارف نم قلطملا ءاملاو قلطملا ءاملاب ءوضولاب ثدحلا مكح عفر

 اذاش ةينلا بوجو مدعب انضعب لاقو هب سبلتلا لنع ةينل اك اندنع اهيلع قفتملا

 . سكعلابو ضرفلا ىلص الفن ىون نإو

 كلذك سيلو قلطملا ىلع قافتالا فنصملا مالك رهاظو بطقلا لاق

 ريغملابو ةلينلا لثم هيف عقاوب ديقملاب ثدحلا عفر زاجأ دق انباحصأ ضعب نإف

 لاق فالخ كلذ لك يفف هنول ادع ام ريغملابو هناكمب ريغملابو وييغت لق اذإ

 يف دصقي ال نأب ةينلا مكح رارمتسا هضورف نمو ورتعي ملف ذاش هنأكو
 دنع يوني ليقو عطقب هلوهذ سيلو الثم درتلا وأ فصنتلا هئاضعأ ضعب

 ةرمتسم هبلقب اهرضحي نأ بجي ليقو هجولا لسغ دنع ليقو مفلا لسغ ةدارإ
 لسغو سأرلا حسمو اعم نيقفرملل نيديلاو باعيتساب هجولا لسغ اهنمو

 . نيبعكلا عم نيلجرلا

 مهنمو هيلع قفتم ريغ نيبعكلاو نيقفرلا لسغ هللا همحر بطقلا لاق

 مسا يأ مسالا ركذ يأ الوأ ةيمستلا ءوضولا ننسو نيلجرلا حسم لاق نم

 . يفكيف هللا ء امسأ نم
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 لاق نالوق ةلمسبلا لمكي وأ هللا مسب لوقي نأ ىليألاو بطقلا لاق

 دقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاق نإو هللا مسبب ىدؤت ةنسلا نأ لوقأ يذلاو

 رهاظب ءوضولا ىلع. هللا مسا ركذ بوجوب ليقو نسحأ وهو دازو اهادأ
 . ثيدحلا

 هركذي مل نمل رجألا لماك ءوضو ال دارملا لب كلذك سيلو بطقلا لاق
 ةضمضملاو نيديلا لسغ اهنمو وخاو هلوأ ىلع هللا مسب لاق ركذتو يسن نإو
 كلذو امهنطابو نينذألا رهاظ حسمو عباصألاو ةيحللا ليلحتو قاشنتسالاو
 ساوسولل اعفد ةذاعتسالا بدنتو ةبودنم ةيمستلا ليقو تابجاو ننس هلك

 رذعي ليقو يسن ولو رذعي ال ىتح هبوجوب ليقو بيترتلاو ثيلثتلا بدنب نسو
 ناب وضع يف اعمتجا ثيح ضورفملا ىلع نونسملا بيترت هتابودنمو يسن نإ
 . نيتنس ثلاثلاو يناثلاو اضرف لوألا لسغلا يوني

 ةبجاو ةنس لوألا هلسغ يوني هنإف ةنس هلسغ ام امأو بطقلا لاق
 نيملاب يضوتلاو هلبق كاوسلا اهنمو يل رهظ ام اذه لاق ةبحتسم ةنس هريغو

 يف ةغلابملا اهنمو نيلجرلا لسغو فنألاو مفلا كلدب لامشلا صتخيو
 راتخاو هالعأ يأ سأرلا مدقم نم ءادتبالاو مئاص ريغل قاشنتسالاو ةضمضملا
 . مدقملا لإ هطسو نم ءادتبالا ضعب

 ءادتبالا حسملاو لسغلا يف لصألا نأل ىلوأ وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ءاعدلاو هلل ركذلا عم دمب ًاضوت ن هنأل ءامل بص ليلقت اهنمو ىلعألا نم

 . هئانثأ يف
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 نيديلا لسغ نأ ليقو لاق ةبودنم اهنكل ننس هلك كلذو بطقلا لاق

 خسولا ةلازإل لب ءوضولا نم سيل نكل ةنس هنأ ليقو ءوضولا يف بجاو
 دنع عب اضأل ا ليلخت بوجو قحل او لاق هدعب ةينلاف هيلعو دجوي دق سجنلو

 ذأل رانلا نم رماسمب للخت نأ ليق مكعياصأ اللخ هع هلوقل عرذلا لسغ
 ءاملا بص نم راثكالا ءوضولا تاهوركمو ةينرقلا مدع دنع بوجولل رمأل

 يف كش نإو لوسغملا يف ثالثلا ىلع ةدايزلاو رهن وأ رحب ىلع ناك ولو هيف

 . ثالثلا ىلع داز دق نوكي الئل ال ليقو نيقيلا مدعل اهداز ةثلاثلا

 وهو حوسمملا يف ةملا ىلع ةدايزلا اهنمو ىلوأ يدنع لوألاو بطقلا لاق
 اثالث بحتسيف امهلسغ حيحصلاو امهحسمب لاق نم دنع نيلجرلل لماش

 ينبم حسملا نأ هبسانيو لزألا حيحصلاو حومسملا ثيلثت اضيأ بحتسي ليقو
 سجنلا عضوملا يف هركي اذكو ءالخلا لحم يف ءوضولا اهنمو فيفختلا ىلع
 ةرملا ىلع راصتقالاو مهم رمألو هنم دبال امل الإ ركذلا ريغب مالكلا اهنمو اقلطم

 وأ ةضف وأ بهذ ءانإ نم وأ سمشملا نم ءوضولاو ملاعلا ريغل لوسغملا يف
 لجرلا يف نالوقلاو داعيف مارح ةضفلاو بهذلا نيلوألا نم يضوتلا ليقو رفص
 اهنمو برشلا وحنو هيف برشلا ال بهذلا سبل ءاسنلل للحملا نأل اعيمج ةأرملاو

 نجلاو كلملا نأل سنالا نم هاري نمع ةولخب ناك نإو ةروعلا يراع يضوتل
 دحأ ريغتي ل فاضمب يضوتلا اهنمو ءوضلا فرشت ةملظب ناك وأ هدنع

 حسم نإو اهبوثب وكي ال ليقو ةالص بون ولو هوحن وأ ليدنمب حسملاو هفاصوأ
 لوألا هللا همحر بطقلا دنع حيحصلاو لطبي ليقو لطبي مل هلاطبإل ادصق
 ديلا ةنس تمدق ليق ديلا ضفنو ءاضعألا رئاس اذكو ءاملاب هجولا مطل اهنمو

 ديلا تمدقو احيرو امعطو انول ءاملا فاصوأ كاردال قاشنتسالاو ةضمضملاو
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 فنألاف همرج مظعو هللا ركذو قطنلاو قوذلا فرشل مفلاف لوانتلا اهب أل

 ةعاطلا يف امهاودج ةثكل ناديلاف نينيعلاو امهايإ هلومشل هجولاف مشلا فرشل

 كلذ ةلع يردت ال ليقو ةكردملا ىوقلاو ةمكحلا ىلع هلاتشال سأرلاف اهريغو

 افالخو بهذملا يف اقافتا ءوضولا داعأ قاشنتسالاو ةضمضملا كرت دمعت نمو

 . بهذملا ريغ ىف

 وأ ءوضولا مامت لبق امهكاردتسا زاوج قحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 طرتشي ال نم دنع لاصفناب ءوضولا دعبو بيترتلا طرتشي ال نم دنع هبقع

 داعأ ىلص ىتح امهكرت دمعت نأ نأ دعاقلا يف يذلاو لاق فج ولو ةالاوملا

 الوأ فنألا لسغل دصق الب قشنتساو فعر نمو فالخف يسن نإو اقافتا

 ةرمو لسغلل ناترم هازجأ ارثأ مدلل ري ملو اثالث اعم هفنأو هيف يف ءاملا لعج نإف
 . هارجأ اثلاث الو ايناث ال الوأ هآر نإو ءوضولل

 الوأ هفنأ نم جراخلا ءاملا سمي مل اذإ نوكي امنإ وكذ امو بطقلا لاق
 : مل الزو هيلب امم هفنأ ريغ ايناث وأ

 ري ملو نيترم ىلع رصتقا اذإ ىلوألا اذكو رخآ اوضع رهطي الف فنألل رهطم
 نأب لوقلا ىلع هلك كلذو لاق فنألا يف سجنلا رئاس فاعرلاكو اهيف ارثأ

 ل نإ نيترملا يفو ءيش كلذ نم زجي مل الإو ءوضولا ءاضعأ نم اتسيل نيديلا
 هدح ىلع هيفل لعج نكل اثالث وأ ةم ءاملا لعج نم ال نالوق ايناث الو الوأ وي
 ضمضم ولو ءوضولا داعأ هلسغ لبق ًأضوتو هيف نم مد جرخ وأ ءايقت نمو
 ضمضم نإ ءوضولا زوجو ثالث نودب رهطي ال سجنلا نأ ىلع ءانب اثالث
 نمو اهلك فنألا يف ةروكذملا ثاحبألا مفلا يفو نالوق نيترملا يفؤ اثالث
 هيلع راد ام لسغي امنإو لسفغلاب لحملا ىلع هيعبصأب رمأ هفنأ تلصوتسا
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 نكمأو تملس نإ مظعلا ىلإ نيعبصألا لخديو ردجلا لحم ال فنألا ردج
 ريغ لاخدإ همزلي مل عبصألا مظع وأ اهقيض طرفل نكمي مل نإو لاخدالا

 يفكيو لامشلا نم ماهبالاو ةبابسلا وأ ةبابسلاو ىطسولا ناعبصألاو عبصألا
 دعب كلذو ىرخأ يفو ةبقث يف لخدت ةدحاو عبصأ يفكيو دي يأ نم امهريغ
 نم رثن الب هجرخأ نإو نيعبصألاب سفنلا رثبتسي مث ميشايخلاب ءاملا بذج
 يفكي ال ليقو سأب الف هجرخي ملو همف وأ هفنأ ءام علب نإو سأب الف هفنأ
 يف اهريغ يرجيو نيملا نم يرجيو لامشلا نم ةبابسلا لاخدإب ضمضعو
 مث ىلفسلا هتيعابر ىلإ ايلعلا هسارضأب ارام ايلعلا هتيعابر نم ذخآ نميألا هقدش

 ليقو زجي مل ضمضمي نأ لبق ءاملا جرخأ نإو كلذك رسيألا قدشلا
 هجولا بعوتسي ش عبصألا لخدت ش عبصأ الب مفلا يف ءاملا كيرحت ةضمضلملا

 ققحتيل تبنملا ضعب لسغي ليق الوط نقذلا ىهتنمل داتعملا رعشلا تبنم نم
 قوف ام علصألا كرتي امهرعش تبنم نم مغألا الو علصألا لسغي الف ميمعتلا
 ىهتنمو داتعملا تبنملا ىلإ ةهبجلا نم رعش تبنم لسغي مغالاو داتعملا تبنملا

 رهاظ لسغ نقذلا لفسأ رعش ناك نإو امهلفسأ نم نييحللا عمتجم نقذلا
 نم لسغيو رعشلا رهاظو دلجلا ءاملا لصوأ فتكي مل نإو ضرألل يلاتلا هفرطو
 افيثك نكي مل نإ هلك هجولا رعش لسغ بجيو اضرع نذألا ىلإ نذألا
 . كرعيو ءاملا هيلع يقليو فثك نإ للخيو دلجلا ىلإ ءاملا لاصيإب

 هرهاظ نم لسغي. فيثكلا رعشلا نأ روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 بجيو ليلختلا بحتسي نكلو فثك نإ دلجلا ىلإ ءاملا لاصيإ بجي الو
 هانمي لسغي مث تالاستغالا رئاسو سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لسغ يف لاصيالا

 . اهقفرل عباصألا سوءر وهو اهفك ىلعأ نم
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 الإ كلذ امو ىلعألل لفسأ نم لسغ كلذ يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هنأ ليقو زجي مل قفرملا نم أدب نإف قفرملا ةياغلا لعج ذإ قفارملا ىلإ ىلاعت هلوقل
 اهلسغي ةنسلا ةفلاخع الو نارقلا رهاظ ةفلاخم دصقي ل نإ هءوضو يفكي

 . ءاش نإ الإ عباصالا ليلخت الب انطابف ارهاظ

 بوجو يدنع قحلاو مهدنع حيحصلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق

 لاصيالا نأو دارأ نإ الإ ةنونسملا يف هتينسو ةضورفملا ةلسغلا يف اهليلخت

 ارهاظف انطاب هارسي لسغي مث ةنس ليلختلاب كلدلا نوكو نابجاو كلدلاو
 هيدي نم ىنميلا لبق ىرسيلا ةهجلا لسغ نإو رخآ ءامب ال كلدلاب اهعمجيف

 وأ رجح وأ دوعكب نإو لسغلا هيزجيو ةنسلا فالخ دصقي مل نإ زاج

 نم دبال ليقو ةدشب هيلع ءاملا بابصناب وأ هيف هكرعو ءاملا يف وضعلا لاخدإب

 لسغي الو هجولا الإ ءاملا يف وضعلا لسغ زوجي ليقو ءاملا لقن نمو ديلا
 هيزجي هنإف ءاجنتسالا فالخب الثم ءاملا بصب هنيعي نأ الإ هسفن ريغب وضعلا

 ام لقأو ةيرس وأ ةجوز ريغ ناك نإ رفكلا عم نكل وريغ هل يجنتسي نأ
 . لقأ ال رثكأف عباصأ ثالثب تارعش ثالث سأرل ا حسم يف اندنع يزجي

 لهو نيعبصأ وأ عبصأب زوجي هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ نيئلثلاب وأ ثلثلاب وأ عبرلاب ضعبلا دحي لهو هضعب وأ سأرلا لك بجاولا
 . تارعش ثالث نم لقأ ولو ليلق لقأ يزجيف دحي ال

 ديدجت بوجو ىفو لاوقألا رهظأ امه لوألاو اذهو هللا همحر بطقلا لاق
 حسمي ليقو ديدجتلا بوجو مدع امهنم ريتخا نالوق نين ذألا حسمل ءاملا

 ىرغص نم هيلجر ىنمي لسغ دبي مث هجولا عم امهنطابو سأرلا عم امهرهاظ
 اهلفسال اهالعأ نم ةنب لك أدتبيو نانبلا ىربك ىلإ نانبلا نيب اللخم اهنانب

 ىلإ ىربكلا لصأ نم مث نميألا بعكلا ىلإ لجرلا رهاظب ارام اهلصأ نم ليقو
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 حتفب بوقرعلا دصقيو نانبلا تحت نم مدقلا نطاب دصقي م رسيألا بعكلا

 ىلإ اهرهاظب ارام اهنانب ىرغصل هارسي نانب ىربك نم ءىدتبي مت نيعلا
 امل دصق عم بوقرعلاو مدقلا نطاب دصقي مث رسيألا بعكلا مث نميألا بعكلا

 نانبلا تحت امو لجرلا صمخأو بوقرعلا يبناجك ءوضولا ءاضعأ يف يفخي
 عباصألل ليلختو اذكهو ىلفسلا ةفشلا تحتو نيعلا يبناجو بجاحلا تحتو

 ىلع تنكمأ نإ هعبصأ يف متاخلا ةلاحإ هيلع بجيف باعيتساو يحللاو
 اهنونسم ءاضعألا بيترتو وضعلا يف نم ايملا ميدقت بوجو يفو حيحصلا

 ىلع ال بيترتلا زاوج ىلع انم رئكالا فالخ روكذملا بيترتلا اهضورفمو
 اهفالخ دصق نإو ةنسلا فالخ دصقي مل نإ بوجولا ىلع لقالاو هبوجو

 اضرف وأ ضرف ىلع وأ ىرخأ ىلع ةنس مدق ولف حيحصلا ىلع هءوضو لطب
 . زاج اهيلع

 الإ يت هنعوري مل هنأل عنملا يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 نم أدب نإ ليقو هفالخ ىلع اليلد انم دع امل هب هللا أدب ام ةعباتملو بيترتلا
 عم اهيلع ةردقلاب ةالاوملا بجتو ادحاو الوق زجي مل اسكنم فكلاب متخو لجرلا

 دقف نمو هكسام نم عنامب مامتالا نم عنمي نأك ردقي مل نإ بجت الو ركذلا
 مدقملا ىلع ءانبلا حصو دمعلاو ةردقلا عم ولو بجت ال ليقو كلذ وحنو ءاملا

 وأ ةردقلا دقف نإ هضعب وأ هلك فج ىتح ءانبلاو لصألا نيب ام لاط ولو
 بجوأ دحاو ضرف ءوضولا لاق نمو ىلألا ةيافكل ةينلا ديدجتب ال ركذلا

 . رهاظ وهو هبجوي مل ضرف وضع لك لاق نمو رذعل الإ بيترتلا
 يف رذعو ةالاوملا ةنسلا يف فورعملا نأ هيلع دري هنأ الإ بطقلا لاق

 كرتيف ءوضولا يف هنأ ىسني نأ كلذو ءوضولا يف ناث نايسن يفال لوأ نايسن
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 مهناكو :أكو ناث اذهف ركذي مث ىسني مث لوأ هذهف يضوتلا ديزيف ركذتي مث ءىضوتلا

 . ادمعتم اعيضم هودع

 هريغو لزألا نايسنلا ىف رذعي هنأ رهظي يذلاو هللا همحر بطقلا لاق
. ملعأ هللاو مهفأف



 ءوضولا ضقاون يف باب

 طئاغلا جرخمو لوبلا جرخم ناسنإ يجرخم نم ج راخب ءوضولا ضقتني
 ال فاعرو ءىيقك امهنم جرخ ام ناك نإ فنالاو مفلا هيلخدم نم ج راخنو

 ينمو يذمو يذوو ةبادو ربد نم حيرو وخيو لوبك جراخلا كلذو طاخمو قيرك
 لبقلا رب ضقن الو فاعرو سلقو ءىيقو ةبوطرو ةأرما نم رهطو ضئاف مدو

 بحصتسا هنم حيرلا جورخ يف كش نمو ركب نم ناك نإ الإ ضقتني ليقو
 اهريغ يف وأ ةالصلا يف ناك ءاوس احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح لصألا
 هللا مهمحر انباحصأ بهذم اذه حيرلا ريغ نم هيف كش امب ضقن ال ذكهو

 سجني خطلتت مل ولو مفلا وأ فنألا نم ولو ضقان ةبادلا جورخو روهمجلاو
 مل نإو ضمح نإ ليقو ءىيقلا جورخك جرخي ءام ناكس اف حتفب سلفلاو
 ةسجنم ال ةضقان حيرلاو ةداعالا ضعب بحتساو ضقتني مل مفلا دح لصي

 سجتنت ال ةرهاط ليقو الولبم امهوحن وأ اندب وأ ابوث تقال نإ الإ اهللب مدعل

 حوفسم ريغ لظ يذ عفترم مدب ضقنلا يفو ضقنت نكلو الولبم هتقالام
 هب ضقانلاو نالوق اهريغ وأ لجر يف قاقش وأ سأرب ةحرق نم ناك نإو ةهجل
 . احفس هعافترا ربتعي

 هرعش علقب ضقنلا يفو يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ساب الو اضيأ نالوق يح رفظ وأ يح دلج وآ مد الب سرض علق وا لصا نم
 هزأل ضقني ليقو رهاط هزأل ضقني الف ىح نم تيللا دلجلا امأو تيلملاب

 اذهو لسغ نإ رهاط ليقو هنم ناك نإ ال ىلوتم ريغ نم ناك نإ ليقو سجان

 ةساجنل ال ةنس ضقنلا ليقو تيملا سمك هدعبو عزنلا نيح اقلطم هسم يف
 . تيملا دلجلا
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 دعب امو سورضلا وأ رعشلا نم عقو ام امأو هللا همحر بطقلا لاق

 لصألا نم هجورخل ضقنلاب ليقو ضقن الف ءيش ةمداصم الو علق الب كلذ
 يف نالوقف اهلصأ نم علاق اهعلق نإ كلذك باودلا نم رعشلاو فوصلاو

 . اهب ضقنلاو اهتسابخن

 نإو ةمداصمب فاتتنالا اذكو ضقنلاو سجنلا حجارلاو بطقلا لاق

 ضقن الو روهشم ١ ىلع ةره اطف ةمداصم الو عل اق علق الب اهلص ] نم تجرح

 ضقنتو ةسجن ليقو

 وأ هلك كلذ سجنلا لهف ةساجنلاب انلق اذإو هللا همحر بطقلا لاق

 سجن الو ضقن ال نأ قفرألاو لاق نالوق قوف ام ال طقف دلجلا لخاد ناك ام

 وأ هسفن ىوك ايح امحل غلب يكب ضقنلا يفو لصأ نم ولو هدحو جرخ امب
 يف مدلا جورخ وأ مد الب حرجب وأ اران ىطو وأ ديدح وأ دوعب ويغ هاوك
 نذألاو فنألاو نيعلا جراخ ىلإ ضيف الب هعضوم نم نذأ وأ فنأ وأ نيع

 هنكمأ مث هررض فيخ وأ هعزن رذعتو رفظ لخاد وأ دلج لخاد هسبحب وأ
 مدلاب ضقنلاو مد الب حرجب ضقن ال نأ حيحصلاو نالوق هسبي دعب هعزنو
 مدلا يف فالخلا ببسو ضفي مل نإو نذالاو فنالاو نيعلا نم جراخلا

 ؟ ال وأ حفس دلجلا لخاد هعاتجا له دلجلا تحت سبايلا

 ل هنأل ءوضولل ابجوم احفس سيل هنأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةلمد ىف عمتجا مد هنأكف هعزن قطي مل هنأ عم الخاد ناك لب رهظيو جرخي

 ال ضعبو اضقان هسبي دعب هعزن دعي ضعبو فخي ملو نكم أ نإ عزنلا بجو
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 بلغ نإ سأب الو تيم دلجك اسباي جرخ اذإ ارهاط هدنع هنأل اضقان هدعي

 هسكعب ضقتنيو قنكلا يف ليقو حيحصلا وهو نوللا يف مفلا يف مدلا قازبلا
 سجن وأ ندب وأ بوث يف هب يلصيو اهريغ وأ دي هجرخأ ولو رهاط وه لهو
 ديدص وأ قيرب بولغملا الي ضقان سجن كلذ وأ هتلازإ بجت ضقان ريغ
 . ل اوقأ رهاطف

 اسجن اهريغ وأ ديلاب لوقنملا نوك حصألاو هللا همحر بطقلا لاق

 فالخ الالح ناويحلا ناك نإ ناويح وأ يح ناسنإ نم خملا سم يفو اضقان
 يبتحت نأ وهو ليقثلا مونلاب ءوضولا ضقتنيو هسجنو كلذ ةراهط ىلع ينبم
 ادعاق مئانلا وأ ايصق مونلا ناك نإو رعشت ملو كدي يفام عقي وأ اقرتفتف كديب

 وأ دوجس وأ عوكر وأ دوعق وأ ءاكتا عم لواطت نإو مونلا فيفخب ال امئاق وأ
 نإو لواطت نإ ضقن هب ناك نإو عاجطضاب مونلا نكي مل نإ راتخملا ىلع مايق

 نقيت نإ الإ عاجطضاب اليوط اليقث ولو ضقني ال ليقو راتخلا ىلع فخ
 . لصألل اباحصتسا ثدحلا

 ليقو اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ ثيدح هدريو بطقلا لاق

 ركسلاو نونجلاب ءوضولا ضقتنيو اقلطم ال فيفخلاو اقلطم ضقني ليقثلا
 . ءامغالاو

 ريغ بارش وأ ماعطل وأ ضرمل ركسلا دارأ امنإو هللا همحر بطقلا لاق
 يبلاو نويأ امأو كلذ وشو عوج وأ سمش وحنل ركسلاو هب نكسف ركسم
 نونجلاو ركسلاب ضقنلا هجوو اهسم ال اهب ركسلا ضقني امنإف بيطلا ةزوجو
 ركسلاو ةواشغلا يفو تاذلاب ضقاون مونلاو امه ليقو مونلاك حيرلا جورخ
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 مرحملا مالكلاب ضقتنيو عاجطضاو لوطو لقن نم مونلا يف رم ام نونجلاو

 ركذ هضقني ال ليقو همتشو قحتسم ريغ نعلو ةرجافلا نيماو ةميفلاو ةبيغلاك
 . هصيقنت دري مل اذإ هيف امب يلوتملا

 قالحخأل فراقملا يلوتملا كلذ نم ىنثتسيو هللا همحر بطقلا لاق

 هراهشإ بجو هب ءادتقالا فيخ اذإ لب ةبيغ اهب وكذ نوكي ال هنإف ءوسلا

 وأ ركنم وأ اقلطم رفك بجومب ملكتلاو نيدلا يف نعطلاب ءوضولا ضقتنيو

 وأ دادتزالا وأ ىنزلا وأ ةميمنلاو ةبيغلا الإ رئابكلا نم هضقني ال ليقو شحف

 وأ جرف ركذب ضقتنيو ىلوألا ةعبرألا ليقو ةرجافلا نيملاو بذكلاو ةوهشلا رظن

 ولو امهب متش وأ ويغ دنع حبقي مل ولو قطانلا دنع اهئامسأ حيقاب لوب وأ ةردغ
 اهب متش نإ الإ ليقو ادحأ اهب متش نإ الإ ضقتني ال ليقو اهئامسأ حبقأ ريغب

 اهداسفإ وأ اهنع ج ورخلا دمعتو ةضيرفلا ةالصلا لخد نمو موتشملل اهبسنو

 هضقني نم دنع هءوضو ضقتناو اقافن رفك داسف حالصإ ةهبش الو ةرورض الب

 ضقتنيو ةهقهقلا ريغب ةالصلا داسفإب ءوضولا ضقتني ال ليقو اقلطم رئابكلاب
 عم عقاولا يف هب وه ام فالخ ىلع ءيش نع رابخالا وهو بذكلاب ءوضولا

 نم وأ بحاص وأ راج وأ محر يذل ةيقتك غوسم الب فالخلا كلذ ةدارإ
 ءاعدلاك ةحودنم هيفو ضيرعت وأ ليمج راهظإك وأ وض فاخي وأ هعفن ىجري

 ادارم يلوتم ريغل ناك نإو رانلا نم ةافاعملاو ةمحرلاو ةماركلاو ظفحلاو ةيفاعلاب
 اهتماركو اهظفحو اهتيفاعو ايندلا ران هب ادارم وأ هل وعدملا ريغ ءاعدلا كلذب

 اهفلتل هفلت يدؤي ام ىلع وأ هسفن ىلع صخشلا ءاقتا زاجو اهتمحرو
 روهظ دنع ادحأ هب ملظي ال لوق لكبو ناميالاب ةنينأمطلا عم كارتشالاب

 نإ رضح ول هركي امب يلوتملا ركذ يه ةمرحملا ءوضولل ةضقانلا ةبيغلاو فوخم
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 نإف هيف فوقوملاو هنم أربتملا امأ ناتهب هب ركذف هيف نكي مل نإو هيف ناك
 ركذ نأ ليقو هيف فوقوملا ركذ نم ىغبنيال ام الإ ضقني ال امهيف امب امهركذ

 أربتملا نم حابي اميف عورش هب هركذ نأل وكي امب ناك اذإ ضقان هيف فوقوملا

 ىلإ دؤي ملو هضيقنت دري مل نإ هيف امب يلوتملا ركذب ءوضولا ضقتني ال ليقو هنم
 نإو ةالصلا يف ةهقهقلاب ءوضولا ضقتنيو هب ركذ امب هايإ عماسلا ضيقنت

 ليقو ةالصلا تضقنو ءوضولا ضقتني مل مسبت وأ هق لوق نودب كحض ناك
 . مسبتلاب ضقتني ال

 نيح ليجل هع مسبت اك حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 الإ ةالصلا يف كحضلا ءوضولا ضقني ال ليقو ةالصلا يف ليربج هل مسبت
 نإ الإ ةالصلا ريغ يف ةهقهقلاب ءوضولا ضقتني الو لدعلا مامالا فلخ
 عم ةالصلا ةهقهقلاب ضقتنتو كحاضلا نم ةيصعمل وأ بجع ريغل تناك

 ةبطر ديلاو ةسباي وأ ةبطر ةتيملاو بطرلا سجنلا سمي ءوضولا ضقتنيو ءوضولا
 لسغلا دعب ولو راتخلا ىلع ىلوتمل ةتيملا تناك نإو ةتيملا اهب سم اذإ ةسباي وأ
 ال ليقو لسغلا لبق الإ ىلوتملاب ضقن ال ليقو ىلوتم ريغل ولو ضقن ال ليقو
 . ويغ وأ ىلوتم اقلطم ضقت

 ضقنت ديلاو يه ةسبايلا ةتيملا نأ روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 هسفن جرف ةبادلا ريغ جرف سمب ضقتنيو اهلثم ديلا ريغو ةساجنلل ال ةنسلل .

 جرف سم يفو ةوهشب وأ سجنب الإ ضقني ال ةبادلا جرفو ادمع ويغ وا
 ليقو ىثنالا جرفب ضقنلا راتخملا اهثلاثو ضقنلا مدعو ضقنلا لاوقأ يبصلا

 يف سملا وه لهف ضقنلا بجوم يف فلخلاو ةقهارملاو قهارملا جرفب ضقتني
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 ربدلابو هب وأ طقف ركذلاب وأ هيذاحمو ربدلاو نيجرفلا نيب امو نييثنالاو ةناعلا
 يف فلخلا ىلع امهنيب امو ةبكرلاو ةرسلاب وأ لاوقألا عسوأ وهو طقف نيتبقنلا وأ

 سملا ناك نإو ربدلاو ركذلاب ضقنلا ريتخا لاوقألا قيضأ وهو امهلوخد
 وهو عضولا باطخ نم ءوضولا ضقنو دمعب الإ ضقن ال ليقو نايسنب
 الإ ضقن ال ليقو دمعلا الو رايتخالا الو ةردقلا الو ملعلا هيف طرتشي ال يذلا
 الب عبصالا بناج وأ اهبناج وأ فكلا نطابب سملا ناك نإ كلذو دمعلاب

 وأ ةجوز ناك نإو ريغلا جرفب ضقتنيو فالخ اهرهاظبو ديلا ريغ يفو رتاس
 هجورخ نظ ثدح لجأل هجرف سم نإ الإ هسفن جرف هسم هضقني اك ةيرس

 ناكمإ عم سم نإ نكلو راهنلاو ليللا ءاوسو اهريغ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس

 لك نم ءوضولا ضقنو ضقن اليل ران دوجوو هناكمإو راهن يف ةولخك .رظنلا

 عامجب نيجوزلا ءوضو ضقن يفو دمعلا عم ديلاب ةروعلا يف سوملم صخش

 ةيبنجأ ندب سملب ضقتنيو ركذلاب ولو نالوق للب جورخ الب جرفلا ريغ ين

 وأ رارطضا وأ ةجلاعمل ال ءالش ريغ ةملاس ديب اهوحنو زوجعك ال ةاهتشم ةغلاب
 ارفظ وأ ارعش ولو أطخ وأ ادمع ال مأ ةذللا تدجو اقلطم لئاح الب ةيجنت

 ىهتشملا درم الإو ةوهش ريغل سمللا ناك نإو اهلثم ديلا ريغ ليقو انس وا
 . ليق اميف رهظألا يف اهلثم

 هسمو رظن حابيف لجرلاك وه لب كلذك سيلو هللا همحر بطقلا لاق
 ال وأ حيب أ ريزنخ محل وأ مد وأ ةتيم لكأب ءوضولا ضقتني لهو ةوهش الب

 : نالوق

 يف ءايشألا كلت تسجن امنإ هنإ ضقنلا مدعب لوقلا هجو بطقلا لاق

 هجوو رطضملا قح يف ةرهاط يهف رارطضالا لاح يف امأ رارطضالا لاح ريغ
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 لاق رارطضالل سجنلا لكأ هللا حابأف سجنلا ىلع ةيقاب اهنأ ضقنلاب لوقلا

 ضقتنيو هلكأ هللا لحأ ماعط نم أضوتي ال ع هلوق مومع لولل لديو
 ةرس نيب امل رظنلابو دمعب اهيفكو ةيبنجأ ةغلاب ةح هجو ريغل رظنلاب ءوضولا
 نيعلاو مفلاو هجولا ريغ يف ةيبنجألا سمل اذكو ةوهش ريغل لجرلاك ةمأ ةبكرو
 صخرو فكلاو هجولل ولو اقلطم ارظنو اسمل ةوهشلاب ضقتنيو لجرلاو فكلاو
 ةاهتشم ةباش ةجربتملا تناك ولو ةوهش ريغب ةمأو ةيماهتو زوجعو ةجربتمل رظنلا
 ةرسلا قوف نم ترهظأ ام اهنم رظنيف سابلب ولو اهتنيز رهظت يتلا ةجربتملا
 . ةوهش الب ةبكرلاو

 لج هللا نأل اهريغك اهنأو يدنع عنملا قيقحتلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اهنع ءاضغالا بجاولاف اهل ةليزمب اهتمرح اهتحابإ تسيلو ةمرح امل لعج العو

 ةجربتملا سم يف مهضعب صخرو كلذ ريغ يدنع زوجي الو لاق عاطتسا ام
 . نهتبكر تحتو نهترس قوف ةمألاك ةيماهتلاو زوجعلاو

 لاق اهجرف الإ ةجربتملا سم .ليعامسا خيشلا زاجأو بطقلا لاق

 لاق اهنم جرفلاو دادحتسالا عضوم ادع ام سمو رظن زاوجب ضعب حرصو

 ةماهتو اهريغك يهف ةحيبق ريغ ةيماهت تناك نإو يدنع باوصب سيلو

 ةيرسلا وأ ةجوزلا ليبقتب ءوضولا ضقتني الو اهنم بيرق وأ ةكم رسكلاب
 نهادحإ عاونأ ةثالثل ةحابم هتوافتم مرح ثالث مراحملا تاوذ يفو ضعبل افالخ

 الخ ام عضوم يأ يفو اسمو ارظن هبحاص نم لك عتمت نيجوزلل حيبأ هنأ
 ال هسفن جرفل رظنلا ناسنالل زوجيو ج ورفلل رظنلا امهل هركو مفلاو ربدلا

 ةيناثلاو هءوضو ضقتنيو ةوهشلاب مرحيو ضعبل افالخ هءوضو ضقني الو ةوهشل
 نباو لاخلاو معلاو خألاو نبالاو بألا وهو جوزلا نود وه نمل تحيبأ ةمرح
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 نيديلاو هجولل رظنلا مل لح هنأ كلذو بسنلاك عاضرلاو تحألا نباو خألا

 ردصلاو رعشلل رظنلا مهيلع مرحو فتكلاو هلك قنعلاو دضعلاو ةنيز نهيفو

 نم نيراوسلا لحمو قتعلا نم ةدالقلا لحمو نيطرقلا لحم مهل لحي ليقو قاسلاو

 مهل ليقو ةنطابلا ةنيزلا يه عبرألا هذهو نيلجرلا نم نيلاجحلا لحمو عارذلا
 . ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف امل رظنلا

 قنعلاو سأرلل رظنلا زوجي نأ قفزالا طسرألاو هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ يلي امو طبإلاو نييدثلا ال هلك دضعلاو ردصلا ىلعأو قاسلاو عارذلاو
 نمو بالا نود نمل تحيبأ ةمرح ةثلاثلاو اناسحتسا هتلق ليصفتلا اذهو لاق

 ءاسنلا يهتشي ال يذلا لقعلا صقان وه لهو عباتلاو هنباو جوزلا وبأ وهو هعم
 وه وأ نه ذذلتلا لع ةناعإ نمروهظ كل هس نتتسا هنينشا ناو هنهتخي ال
 نيب موقت نأ ةأرمال زوجو عباتلا ةيا لوزن نامز يف ةنيدملاب موق وأ هنطب مداخلا

 سمللاو بابلج الب ديدج رامخو قيفص عرد يف اهكولمم عم موقت اك ءالؤه

 امو هسم زوجيو هرظن زوجي امف دشأ اهريغ يفو رظنلاك ثالثلا مرحلا كلت يف

 ءاوس ليقو عنمي ال نكل انه ولو دشأ سملا ليقو هسم زوجي الف ظن زوجي ال
 نود ام ىلإ رظنلا ةأرملل زاجو يقيقحلا رظنلاك ةارملاو ءاملا يف رظنلاو اقلطم
 ليقو ةمالاو لجرلا نم امهنيب ام ةروعلاو ةنتف فخت مل نإ يبنجأ لجر ةبكرو ةرس

 ةروعلا يف ةبكرلاو ةسلا لوخد يفو هتمرحم عم لجرك ةمالاو ةأرملا عم ةأرملا
 امهنيب امو نيذخفلا ظلغتسمو دادحتسالا عضوم لجرلا ةروع ليقو فالخ
 ائيش هيف ري مل ولو نذإ الب دمعب ريغلا لزنم فوجل رظنلاب ءوضولا ضقتنيو

 . ال ضعب لاقو نذإ ريغب تيب لوخدبو بوبحم نبا دنع
 فوجل رظنلاب ضقن ال انباحصأ ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ولو نيعماجتم وأ نايرع لجر وأ ةفوشكم ةأرماك ةمرح هيف ىأر نإ الإ لزنمل
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 رجات باتكل وأ ناونع وأ ةلمسبل ال رس باتكل رظنلاب ضقتنيو امهندب ري مل
 شيجلا هيف بتكي ناويد وأ مكال ناك نإو رتفد وأ باسح باتكل وأ حيبأ

 وه عمتسملا ناك نإ الإ رسل عاتساب ضقتنيو رعش باتك وأ ةيطعلا لهأو
 هأرب وأ ناتهب وأ بذك عاتساك لطاب عاتسابو هيف رسلا مالك. عقو يذلا

 العفو الوق ةيغص ولو اعرش مرحم لكبو حابنو ءانغو رامزمو وهل عاتسابو ىلوقم

 رسلا عمتسم ىلع ضقن ال ليقو اهيلع رصأ نإ الإ ةيغصلاب ضقن ال ليقو
 ناك نإو ءوضولا طارتشا ىلع رثكالاو هب ملكتي نم لزنم يف عمتسا نإ الإ
 . ةلفانل

 ال نمل ةالص ال لع هلوقل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةالص يف مهل ةجح الو لاق ةنسلل الو اهل هطارتشا مدع ىلع لقالاو هل ءوضو
 اهناكم ىدعتت ال ةصيخرلا نأل رايتخالا يف ةلبقلا ريغل وأ ةبادلا ىلع لفنلا

 ريغ فاوطو نارقلا ةءارقو فحصملا سمو ةوالتلا دوجسل ءوضولا طارتشا يفو
 هللاو فاوطلاو ةزانجلل طرشلا ريتخاو فالخ ةزانجلا ةالصو ةرمعلاو ةضافالا

 . ملعا
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 مميتلا باب

 ةصوصخم لاعفاف ةيرورض ةيبارت ةراهط اعرشو دصقلا ةغل مميتلا
 تصخ امم مميتلاو ءاملا مدع دنع وأ ءاملا لامعتسا نع زجعلا دنع لمعتست

 يلوضو اذه » هلوقل ءايبنألا هيف اهتكراش ولو ءوضولاك مألا رئاس نع ةمألا هب

  ةرغل او ليجحتل ابو ثيلثتل او ةينثتل اب ةمأل ا تصصخو « يلبق نم ايبن ل ا ءوضوو

 كلملا مه امل ةراس نأ ثيدحلا يف تبث دقو هللا همحر بطقلا لاق هببسب

 تيملا ىلع ةالصلاب ةمألا هذه تصحخو ، يلصتو ًاضوتت تماق اهنم وندلاب
 عمجلاو ةمالا هذهب فطلنا مميتلا ةمكحو كلذ ريغو مئانغلاو ثلثلاب ةيصولاو

 ءاملاو بارتلا وهو اهتايح ببسو اهداجيإ أدبم وهام نيب اهتدابع يف اه

 نوكو تقولا لوخدو مالسالاو لقعلاو غولبلا ضورفلا نم ويغك هطورشو
 © سافن وأ ضيح عنام الب اهركم الو امئان الو ايهاسال اركاذ فلكملا

 حيحصلا ىلع لطب وني مل نإو ثدحلا عفرل هلوأ ةينلاو هلبق ءاملا بلط هضورفو

 نكل اضيأ اهنطاب حسميو ليق ، نيغسرلا ىلا نيديلل ىرخ أو هجولل هبرضو

 نم نيفكلاك حسملاب هجولا مومعو بيترتلاو ةالاوملاو ديدجتبال نيديلا ةبرضب
 حسملا ديدبتو ضرف ليقو هجولا حسم ميدقت هننسو رهاطلا ديعصلاب ج راخ

 ىلإ زاجو ىلوأ ىرسيلا ةهجلا ىلإ قفرب امهب قلعت ام ضفنو ضرف ليقو نيفكلل
 لدب مميتلا نأ اوعمجأو ضرألا يف نيديلا عضو لبق ةيمستلااو نيمي ىلإو مادق

 يهو ىربكلا ةراهطلا يف فلخلاو & ءوضولا يهو ىرغصلا ةراهطلا نم
 لدب وه امك اهنم لدب هنأ اندنعف ، سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا نم لاستغالا

 ءوضولل لب ةبانجلل بنج ىلع مميتال هنأ يعفاشلا نع يورو ىرغصلا نم
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 ثدحلا نأ ىلع دقعنم عامجالا نأ ضعب نعو هللا همحر بطقلا لاق

 نباو رمع نع ءاجام الإ يوونلا لاقو ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو نامميتي بنجملاو
 لسغلا نع زجاعلا بنجلا ىلعو كلذ نع نالرألا عجر ليقو يعخنلاو دوعسم
 نأل ءوضولل رخآ مميتو ةبانجو ءاجنتسال مميت ضرمل وأ ءاملا مدعل ءوضولاو
 ءوضوو ءاجنتسا لزألا مميتلاب ىون نإ ليقو { سج عم حصيال ءوضولا

 مدقي مميت لاستغالاو ءوضولاو ءاجنتسالا نم لكل ليقو حص ةبانج ينانلابو
 مميت مدق نإو لاستغالا مميت هدعبو ءوضولا مميتف ءاجنتسالا مميت

 لوألا ححصو اهل هبوني ةثالثلل دحاو زوجو حص ءوضولا مميت ىلع لاستغالا
 ءوضولاو ءاجنتسالا نم لكلا ىون نإ اهلك لاوقألا هذه باحصأ دنعو
 . هوبجوي ملو ارايتخإ لاوقألا نم اوركذام اوراتخإ امنو هازجأ دحاوب لسخلاو

 ءاجنتسالل مميت نم دبال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مميت ميدقت زوجيو لاستغالل مميت مث السغ اهل دجيال يتلا تاساجنلا رئاسو

 اهل هازجأ المجم ةالصلا مميتلاب ىون نإو ءوضولا مميت ىلع لاستغالا

 رفاسمل زوجو امهل زوجو ةالصلا نود موصلل هازجأ ةبانجلا ىون نإو ةبانجللو

 وأ ضرمل رضحلا يف ءاملا ىلع ردقي مل نم اذكو ءاملا دقف نإ مميتيو عماجي نأ
 . وريغ

 عنمي هنأ ةفرع نبإ ركذو لاق بهذملا يف كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 نياو يلع نعو « لوطي نأ الإ ، امهيقي ام ءاملا نم امهعم سيلو ىطولا رفاسملا
 ضئاح عماجتو مساقلا نبا لاق © عنملابو كلذ ةهارك رمع نباو دوعسم
 كلذ عنمو ءاملا ىلع ردقت مل ةضاح اذكو ءاملا دقفل تمميتو رفش يف ترهط

 . ىربكلا نم الدب سيل مميتلا نأ لئاق
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 مميتلا هل حابي نميف باب

 فلخلاو عامجاب ءاملا مدع رفاسمو ءاملا ىلع ردقيال ضيرمل مميتلا حيبأ

 وا ءاملا بلبب لاغتشالاب تقولا توف فاخ نإ مميتي له ، همدع رضاح يف

 لستغيو ديعي لاق نمل افالخ ! دعب ةداعإ الب يلصيو هنيخست وأ هديربت
 ءاملا بلطي وأ موصلا اميس الو ةالصلل اهل مميت دقو ةالصلا دعب ةبانجلل

 هب لصتملا تقولا يف يلصيو تقولا تاف نإو ديربتلا وأ نيخستلاب لغتشيو

 بجي مل رهطلا نأ لوألا هجوو ، هيلع ةردقلاو ءاملا دوجول يناثلا اوحجر { نالوق
 مميتلا هل حابملا ضيرملاو تقولل لدبالو مميتلا وه لدب هلو ةالصلل لب تاذلاب
 ةدايز هلامعتسا نم فلئاخو ءاملا لوانت نع زجاع ، ءاضعألا يهاو ينضم لك

 . رب ريخأت وأ ضرم
 حيحص اذكو روهمجلا بهذمو انبهذم اذه هللا همحر بطقلا لاق

 بورجم وأ ارودجم وأ احيرج ناك وأ ، ضرملا ثودح ءاملا لامعتسا نم فاخي

 هئاضعأ ضعب ملاسلاو ءاملا لامعتسا عم اهب ررضتي ةلع وأ ليمامد اذ وأ
 حسمي له ليلعلا وضعلا يف فلخلاو هل مزال ضرفلاو ءاملا لامعتساب بطاخ

 وضع لك ليلعلل مميتيو ملاسلا لسغي وأ ، لمعلا هيلعو رئابجلا ىلع ولو ءاملاب
 ملاسلا لسغب هثدح عفترا لب ةدح ىلع ليلعلا ضرف هنع طقس وا هضرفب

 وأ وضع ثلث ناك نأب ةلعلا لحم لق نإ اذه وأ ملاسلل أضويو هل مميتي الف

 نأب ليلعلا رثك نإ وأ اقلطم ليلعلاو ملاسلل مميتلا همزلو ؤضول طقس وأ هنود
 ضيح وأ ةبانجل لسغلا لاوقألا كلت يف ؤضولاكو ، لاوقأ ءاضعأ ةثالث ناك

 هؤضو ممتي صقتنإ اذإ هدعي مل اهدحو ةبانجلل مميتي نمو مالسإ وا سافن وا
 © همميت ضقتنا اذإ امهل داعأ ادحاو امميت وريغلو هل ممتي نأو هئاجنتسا وأ
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 لكلل مميت نإو امهل داعأ ضقتناف ادحاو امميت ءوضوو ءاجنتسال مميت اذإو
 امهداعا هئاجنتسا مميت ضقتنا نإو هدحو هداعا هوضو مميت ضقتناف ادحاو

 ةحص ذإ لكلل مميتلا زوجو حيحصلا لسغو هل مميت ليلعلا سجنت نإو
 اذه اوححصو { لاستغالا يف كلذكو رذعت دقو سجنلا لاوز اهطرش ؤضولا
 وأ فوج لاسرتسا وأ لوب سلسك ةلعب ءاجنتسالا نم عونمم اذكو هورهشو
 الأو لستغاو ًاضوتو ىشتحا ءاشتحالا هنكمأ نإ ليقو مميتي ، عطقنيال حرج

 وه مميتلاو طقف أضوتي ليقو سجنلا ةلازال مميتيو أضوتي ليقو مميتي
 هلامعتساب هيلع ثدحيام وأ هترارح . وأ ءاملا ةدورب نم اكاله فلئاخل حيحصلا

 ولو اهلاوز رظتني لب هترارح وأ ءام ةدورب فاخ نم مميتيال ضعب لاقو
 وأ ءام دقف نإ حابم يف رفاسمل مميتلا زاجو مميتلا حيحصلاو تقولا توفي

 ءام هعم ناك وأ تقولل توفمدعب وأ ودع وأ عبس هنود لاح وأ هب هلوانتيام

 وأ ةميهبل شطعلا هفوخ ناك نإو ماعطلا لمعي ام دجيال وأ اشطع فاخو

 هتميق نم رثكأ وه امم ريثكلا نمنلاب الإ هدجي الو لامملا يف ولو هتقفر نم ويغل

 نإ ليقو همزل ريثكلا نمثلاب هيلع ردق نم ليقو رفاسملا هيف يذلا عضوملا يف
 همزليو اقلطم هؤارش همزليال ليقو نيدلاب هيرتشي نإ همزل لام هدلب يف هدنع ناك

 وأ ؤضولاك ةيلوأ ةلقتسم ةضيرف يأ ةميزع مميتلا لهو ال ليقو هتبه لوبق
 يف رهظت هترمث فالخ لسغلاو ؤضولا وه يذلا ضرفلا نع ليهستو ةصخر
 همزلي بوصغم بارتب مميتم وأ مميت ةيصعم يف رفاسم ىلع ءاضقلا بوجو
 . ىلألا لوقلا ىلع همزليالو يناثلا لوقلا ىلع موصلاو ةالصلا ءاضق

 مميتلاو ؤضولاك لوقعم ريغ وهام نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لالضلاو ىدهلا عمتجيالو ةيصعملاو ةعاطلا عمتبت الو ةيصعمب حصي ال

 . ملعأ هللاو ةيصعمب هللا ىلإ برقتي الو
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 مميتلا طورش باب

 بلطلاو امهوحن و ا موصلا او ةالصلا هل غ وستل ثدحلا عفرل ةينلا هطرش

 ضْأل ١ ف عضول ا دنع اهدجوي رثكألا دنع ضرف ةينلاف تقول ١ لوخ دو ءاملل

 نإو ثدحلا عفر ةين ةينلاب دارملاو هتدارا دنع هلبق هل ىلرألاو هدعب وأ هلبقوأ

 طرتشي الو ةليضف ةينلا ليقو مميتلا هزجي مل رخآ ناك دقو اثدح هتينب صخ

 ةينب ال مميت نمف ةين الب ظفلتلا يفكي الو لضفأ هنكل نيلوقلا ىلع ظفلتلا
 وا كلذ يسنو اهتقو ف اهادأ دق ةتئاف ةدابعل مميت وأ ريغلل اميلعت اهب وأ

 مميتلا كلذ هزجي مل زوجيال امب اهدعب وعديل ةلفان ةالصل مميتي نأك ةيصعم
 ديرم ىمسي له فلخلا بلطلا يفو هيزجي ليقو رثكألا دنع ةرضاح ةدابعل

 الأ هبحاص دنع هنظ وأ هملع ولو بلط نود دجاو ريغ ءاملل ادقاف ةراهطلا
 وهو لاوقأ طقف هناريج وأ ةثالث وأ تويب ةعبس يف هدجي الو ءاملا بلطي ىتح
 . راتخملا

 اذكو برشلل لبس ءامب يدنع أضوتي الو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع ررضلا يرجي ال ثيحب رثك ولو كلذل حبي مل هنأل ، لاستغالاو ةساجنلا

 ةبوتب وأ هب ةبانج نم هيلإ ةرورضلا لجرلا سم اذإ ءايضلا يف لاقو لاق ، يغ
 ام حيحصل او ل اق { ررض هريغ ىلع يرجال ناك ا ذإ حسميو هنم لستغي نأ هلف

 نأو بلطلا همزلو كلذ الإ دجي ل نم مميتيلف اقلطم عنمل نم كل تركذ

 نود ءارشب وأ هل بلطلاب يضر نإ مهريغو ةنباو هدبعو ةجوزك وريغ ندبب

 هسفن دهجي نأ رفاسملا ىلع سيلو هب يرتشي امل وأ ءاملل ضرقب وأ نمثلا ةدايز

 هقيرط نع لدعي نأ الو داتعملا هتيشم نم جرخي نأ الو ءاملا كاردال يرجلاب
 ءاملاو نيعلا نم ءاقتسالا ىلإ لودعلا نم ةداعلا هب ترجام رادقم نم رثكأ
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 فوخ وأ ةحارتسال ءام ريغ ىلع لوزنلا زوجو قيرطلا نع هيلا لدعي يذلا
 . نومميتيف كلذ ريغ وأ لام ىلع

 اذإ ءام ريغ ىلع لوزنلا ركي هنأ ليق اك سيلو هللا همحر بطقلا لاق
 ريغ ىلع كفع ماقأ دقو ءاملاب مهيتأي نم نوثعبي مهنأو لاملا ىلع فوخلل ناك

 ليقو 5 ال ليقو اوداعأ ءام ريغ ىلع اولزن نإ ليقو ةشئاع دقع ثيدح يف ءام
 بلطلا لهو ريغلا لام ةيجنت ناك ولو مهألاب لغتشمل مميتلا زاجو تقولا يف
 ميقمل بلطلا ناك نإو تقولا جورخ لبق ءاملا ىلإ ةراهطلا ديرم لوصو هرادقم
 هلاغتشاب هتقفر توف فئاخ ممييتو فالخ ليم فصن وأ ليم هرادقم وأ

 كالهلاو قيرطلا نع لالضلاك ، ررضلا نم فلختلا نم هل لصحي امل هؤضوب
 نظلا عم وأ لهجلا عم يزجي الو مميتلا ءاملا مدع انقيتم ىزجيو هوحنو ع وجلاب

 كلذ تملع اذإو هازجأ مميتو حجرت نإف ، مدعلا نظ حجرتي مل نإ ءاملا مدعب

 دعبولو ركفت مث ىلصو مميتف هلحر يفو ءاملا يسن رفاسم ةالصلا ديعي لهف
 ةالصلل هتداعإ يف رهظلاو نالوق تقولا يف ركفت ولو ديعي ال وأ تقولا
 . تقولا دعب ركفت وأ ةداعالا مدعو تقولا يف ركفت نأ ءوضولاب

 هبلطي ال نأ رفاسمل زوجو بهذملا ىف لاوقألاو هللا همحر بطقلا لاق

 لحم بلطي وأ هبلطي مث بنجأ نإ بلطلا لبق الوأ مميتلا همزلو رضحي مل نإ
 مميتي لهو & فوفجلاب لغتشي مث مميتي هنإف افوفج دجي مل ضيرمك لسغلا
 لاق © نالوق ال وأ ءاملل نيخستلا وأ ديربتلاب لغتشإ نإ كلذك رفاسملا

 هنأل دجي مل نإ هيزجيال مميتلا كلذ نأل ةدئاف يل رهظت ملو هللا همحر بطقلا
 صيصخت يغبنيو لاق ، هب بطاخي مل تقو يف عقو دقف & بلطلا لبق عقو

 لغتشإ نإ ميقم ىلع مميتلا بجي الو .رهطتملا ةروصب نوكيل موصلاب كلذ
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 وأ قيربالا دادعا كلذ نمو لسغلا لحم دادعالا ناك نإو دادعالا وأ بلطلاب

 عيضي مل نإ هيلع حابصلا حبصأ ولو كردأ ام ابوجو لعفي لب ولدلا وأ لبحلا

 رفاسملاك بلط مث مميت فلت دق هدجوف ظقيتسا مث بنجأو ءام دعأ نإ ليقو
 مث هيلا هلصوت ةادأ وأ هتالصل ءام دعأ نإو لحملا دادعإ يف مميتلا همزلي الو

 لهو ث هناريج دنع نإو بلطلا يف دهتجا ةادألا فلتب وأ ءاملا فلتب بيصأ

 مدع ناك نإو مهدنع دجي مل نإ مميتيو ، نالوق ةثالث وأ تويب ةعبس هيزبجي

 الب نإو هل مهبلط دعب اودجي مل ناب هلوسر وأ هتيرس وأ هتمأ وأ هتجوزب دوجولا

 ريغ زوجو انيمأ ريغلا كلذ نكي مل نإ مهريغ ال هل ءاملل مهدادعإ زاجو ومأ
 وا دصح وأ ثرحل هلبق وأ ةالصلا تقو ىف جرخ نمو هقدص نإ نيمأل

 وأ نيعب هملعل ءام دعي ملو نيخسرف نود درجو بطحك هل تحيبأ ةجاح
 © بلطلاب لغتشإ نإ تقولا توف فاخو ةمدهنم وأ ةئاغ اهدجوف كانه رئب
 نم ءام برقأ ىلإ دصقي ليقو يلصيو مميتي ليق نالوق هل مميتلا زاوج يفف
 تقولا تتوف فاخ ولو هلامعتساب لغتشيو ناكمالا بسحب عضوم برقأ

 هعم ءام لمح وأ هلزنمب رهطت نإ اذكو ةالصلا تزاج ىتم هدعب يلصيف
 نأ لبق ءاملا فلت وأ هتراهط امهدعب وأ نيخسرفلا لبق تضقتناف ةراهطلل

 ةالصلا عيض ولو ءاملا ىلإ عوجرلا هنكمي مل نإ مميتلا هيزجي لهف { يلصي
 وأ هلزنمب رهطت دقو تقولا جرخ نإو فالخ الو هيف يلصي ام ردق ريخأتلاب
 ىلعف هلوخد دعب ءاملا فلت وأ تقولا لوخد دعب هتراهط تضقتناف ءام لمح
 مميتلا هيزجي ال رثكألا دنعو © ةالصلاو لسغلا ردق عيض نا روكذملا فلخلا

 جورخلا وأ ضاقتنالاو جورخلا ناك نإو ، تقولا جرخي ملام اعيضم دعي الو

 لايمالا لخاد يف ولو مميتلا هل زاج عوجرلا هنكمي ملو تقولا لبق فلتلاو
 . رهطتلاب بطاخي نأ لبق هرهطتل ءاملا دوجو دعب ةالصلا ديعيو
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 وأ بطحل جورخلا دارأ نم فنصملا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 عجر الاو هؤضول هعم ءاملا لمحب رمأ نيخسرفلا ةزواجم دارأو دارج وأ دايطصا
 فاخ نإو ، اضوتو رفسلا دح غلبي مل نإ تقولا روضح دنع ةيرقلا ىلإ
 نبا لاقو لاق 3 ينغلا نم رذعأ هوحنو اذه يف ريقفلاو مميت هلوصو لبق توفلا
 اهتاوفب ررضتيو هتجاح هتتاف هيلا عجر اذإ ناك نإ الإ مميتلا يف رذعي ال ةكرب

 ملو قزرلا بلط يف ج ورخلا زوجي ذإ ، ريقفو ينغ نيب قرفي ملو هلايع ىلع نإو
 نإو هلامعتسإ مزل ءاملا دجوو رضح اذإف تقولا لبق ةراهطلل ءاملا لمح بجي
 وبا لاق ، مميتلا عسو هسامتلاو هيلإ باهذلا يف ةقشم وأ توف هبلط يفو مدع

 نإو مميت دسف نإف أضوتي ىتح هتيرق نم بطاح الو ناج جرخي ال يراوحلا
 مميت هيلا جرخ امل جاتحا نإف هدنع ءام الو ةالصلا هتكردأو ؤضو الب جرخ

 يعارلا نأ عمسي ملو هتوفي ولو ًأضوتو هيلإ عجر هنع ىنغتسا نإو ىلصو

 الو ءام اودجي ملو تقولا ناح نإ نكلو ءوضوب نوجرخي امهوحنو ةلاضلا بلاطو

 ام يناجلل لصح نإو دعب نإ اومميت مهدارم توفي الإ هيلإ عوجرلا مهنكمي
 مميت لب هيلإ عوجرلا همزلي مل هدي نم عاض ءاملا بلط نإ فاحو قبنك هانج

 ارفاسم هيلع ةداعإ الف ىلصو زوجي اك لعف نم لكو دئاصلا اذكو هنع اينغ ولو

 ىلص ام لك ضرملا لئاسم يف ال ءاملا لئاسم يف ميقملا دبعي ليقو اميقم وأ
 دادعالا نم عنمي مل نإ تقولا لبق ولو ةالصلل ءاملا دادعإ ميقملا مزلو مميتب

 ال امهوحنو طئاغلاو لوبلا نم ففجتي ام ردق ءاملا دعب نأ له مث ودعكب
 نم تقولا لوخدو نالوق دادعالا همزلي الف لكتي وأ دادعالا همزليف هيلع لكتي

 ءوضولا طورش نم سيل هنأ اك طرتشي ال ليقو حصألا ىلع مميتلا طورش

 ىلعف ةصخرو ةدابعلل حيبم وأ ةميزعو ثدحلل عفار مميتلا له فالخلا رانمو
 نقيت نمل راتخاو لاوقأ وخآ وأ هطسو وأ تقولا لوأ زاج لهف لوألا لوقلا

١٠٧



 نأ املا دوجو نظ نلو طيسوتل او ريخأتل ا هل زوجيو هلوأ مميتي نأ ءاملا مدع

 يف ام ةحالا ءاجر فو وخآ وأ هطسو مميتي نأ هف كش لو وخآ ميت
 ٠ فالخلا نم ءاملا ءاجر

 ال هنأو ثدحلل عفار مميتلا نأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيلع قدصي الو هلامعتسا ىلع ةردقلا مدع وأ ءاملا دقفل هنأل تقولا لبق زوجي
 مل لاقي نأ نع الضف هلبق بطاخي مل ذإ تقولا لبق ردقي مل وأ ءاملا دجي مل هنأ
 . ملعأ هللاو ردقي مل وأ دجي

س ١٧٠٨



 مميتلا ةيفيك يف باب

 بطقلا لاق ، ةدحاو ةبرض ىزجن الو نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض وهو
 ةدحاو برض نإ كلام نع مساقلا نبا لاقو لاق انريغ اضيأ كلذب لاقو

 هالعأ نم مميتب هجولا ممعيف . ها هيلع ةداعإ الف تقولا جرخو الهج

 يهو هجولا نوضغ ىعاري هنأ ممعتلا دافأو زاج لفسألا نم أدتبا نإو هلفسأل

 اهيلإ نيرخنملا باجح نم ايلعلا ةفشلا قوف زاحنيو لفستي ام لثم هنباغم
 رذع ريغل ههجول رتاس الب روكذملا باجحلا يهو ةرتولا ىعاريو ىلفسلا تحتو
 غبصك وه امم ةنيز وه امب اههجو ةأرملا ترتس نإو رذعل رتاسلا ىلع حسميو

 نذألا نمو زاج رشق اهل نكي مل نإو اهمميت زجي مل ةشق نوكيو نارفعزو
 نم ال مع نإ هفك نم ةدحاو عبصأب وأ نيعبصأب صخرو نيفكلاب نذألل

 ةيمست عم دمعب ديعصلا يف عضولا ةدارإ دنع عباصألا قيرفتب ويغ فك

 ىلع ىرسيلا ديلا رارمإو ءيش امهب قلعت نإ هجولل عفرلا دنع ضفنو ءوضولاك
 اممعم بوجو الب عباصألا نيب اللحت اهاربكل اهارغص نم ىنملا عباصأ رهاظ

 اللخ اهابكل اهرغص نم ىناب ىرسيلا ىلع رورملا مث وهاظ نم فكلل
 نإو امهحسم حصو ديلا ءازجأل بيترت الب ارهاظ حسملاب امهعمج مث اممعم
 ىلع نأو ةحيحص ديب ةدحاو دي عطق عم حسملا ناك وأ رذعل نيتفوفلم اتناك
 نإ نيفكلابو اهقفرم. نم ترخ نإ اهدضع نطاب وأ ةعوطقم فك عارذ نطاب

 بارتلا لاصيإ بجي لهو نيغسرلا نم امهرخب مميتلا طقسو عباصألا تعطق
 . فالخ ال وأ ءاضعألل

 ىلإ هيدي مميتملا حسم يفكيو دسلا بحتساو هللا همحر بطقلا لاق

 . ملعأ هللاو فالخلل ةاعارم نيقفرملا

- ١٠٩



 هب مميتملا بارتلا ةفص يف باب

 اندنع حصألا وهو اعامجإ تبنم رهاط فيظن يقن بارتب مميتلا زاج

 ةراجحلاو ١ ةرغمل ١ و ا ةخبسل ١ بارتو هيلع يشم ١ ٥هدسف ا بارتو لمرك هريخب زاجو

 ولو ضرألا نم دلوتم لكبو بشخلاو حلبلاو ةروفلاو بشلاو خينرزلاو راغصلا

 . فلخلا ىلع اندعم

 ابارت ضرألا ءازجأ عيمجب انباحصأ ضعب هزاجأف هللا همحر بطقلا لاق

 ديلاب قصلي ال ناك ولو كلذ ريغو تابنو بشخي اماخر وأ انيط وأ رجح وأ

 كسملاو نارفعزلاب ناسيك نبا هزاجأو حلمو ةخبسك تبني ال ابارت ناك وأ

 توقايلاو ؤلؤللاو ةضفلاو بهذلا وحن يف اضيأ فلتخاو ةنجلا بارت نم امهنأل
 هب مميت ام ءارش يف فلخلاو اربت بهذلا ناك وأ اقوقدم كلذ ناك ءاوس

 . املا يف فلخلاك هنمتو هتبه لوبقو

 دمحأو يعفاشلا ةمألا ءاهقف رثكأو انباحصأ رثكأ لاقو بطقلا لاق
 رابغ هل نوكي نأ اوطرتشاو الوأ روكذملا بارتلاب الإ زوجي ال دوادو رذنملا نباو

 ادهاعم وأ ايباتك ولو كرشم تيب نم وأ سجن بارتب زوجي الو ديلاب قصلي

 وأ هدحو بوصغم بارتب الو هتساجن نقيتت مل ام كرشملا تيب نم أزيجأو
 وأ امهخفن وأ نيديلا ضفن نم عمتجملا وهو مميت ةلضفب الو هضرأ تبصغ

 ىتح لسرأ نإ همض دعب قرتفي ال لولبم يرب الو لمعتسم هزأل هجولا نم

 ىلع عضو بارتب الو ربقك هيلع يلصي ال لحمب الو نيطب الو ضرألا لصي
 مميتلا زاجو اهلك ةلثمألا كلت يف ضعبل افالخ ابوث ناك نإو سوجنم ءيش

_ ١٠



 هئاضعأ يفكي ال اليلق هنم دجو نمل ةرم ةرم ءامب امهريغو ةبانجلاو ءوضوللا

 مميت وأ ءوضو نم ءيش الو غلب ثيح ىلإ مث نيديلا مم ههجو نم هب ءادتباب
 ءام دجو نإو ةديبع يبأ نع كلذ لقن نيوضعلا ىلع نايتالا دعب يقابلا ىلع

 نإو لكلا فكي مل نإ هضعب وأ سجنلا لسغ سجن هدسج يغو اليلق
 مميتلاو ءوضولا نعو رباج دنع ةبانج نع هازجأ بنج ليلقب ًاضوت
 الو روهشملا بجاولا وه مميتلاو اضيأ ةبانجلل مميت نإ نسحو ءاجنتسالل

 ءاجنتسالا وأ سجنلا لاوزل الإ هيفكي ال ناك نإو اهنع ءوضولا يفكي
 هدنع ام لامعتسا دعب بارتلاب مميتي ليقو ةبانجلاو ءوضولل مميتيلو لعفيلف
 اهنم يقب امم بارتلا مميتب يونيو غلب ثيح ىلإ ءوضولا ءاضعأ يف ءاملا نم
 ءاملا دقاف ليق يونيو ءوضولا ىف هئاضعأ يفكي ال ءام ليلق دوجو عم كلذو

 نإ كلذو يرحبل عاتم بارتب مميتلا زوجو يلصيو :ءوضو ال امميتي بارتلاو
 هدجي مل نإو هلامعتسا ىلع ردقي ال وأ رحبلا نم ءاملا هب عفري ام دجي ال ناك

 ههجو حسميو ءاوهلا ىلع يونلاب زوجو ىلصو هسفن يف امميت ليقو ءوضو ىون

 ولو راتخلا وهو ديعي ال ليقو ءام دجو اذإ تقولا تاف ولو داعأو ًاضوتو هيديو
 روكذملا بارتلا دجي مل نإ ليقو داعأ الإو ةداعإ الف تاف نإ ليقو تفي مل

 مم اهنم لومعملا مث نداعملا مث ريجلاو سبجلاو راخفلاف الإو هنود بارت ىلإ لقتنا

 مث ىلوأ غوبدملاو دولجلا مث بايثلا مث قوقدم ريغ نإو ةنيفسلا حاولأك تابنلا
 نمو ءاوهلا ىلإ هيديب رشيلف نكمي مل نإو ةراشإب هدسج مث احوبذم ولو ناويحلا
 ىوس لألا حجرو ديعي ليقو ةالصلا دعي مل هب ىلصف هل حيبأ وأ مميتلا همزل
 دجو اذإ هتداعإ يفو مميتلا همزل هلوصو لبق توفلا فاخو ءاملا هزاع يرضح

 زاعو لوانمب الإ هلامعتسا هنكمي الو ءاملل دجاو يرفسو يرضح ىوسو نالوق

١١١



 ليقو ادحاو الوق اهداعأ لوانملا ىلع ردق مث مميتب ىلصف توفلا فاخو لوانمل
 له ددرت نم مهضعب دنع تقولا يف ديعبو هيلع ةداعإ ال لوقي اضعب نأ
 هزاجأ ام لعف نم لك نأ ليق دقو صللا فئاخ اذكو لصوو ءاملا لصي
 . ملعأ هللاو هلعف هارجأ هيلإ عرشلا

١١١



 مميتلا ضقاون يف باب

 هلصاف ريغصلا ثدحلل ناك نإف قافتاب هلصأ ضقان مميتلا ضقني

 ةبانج تثدحف ةبانجلل مميت اذإف لاستغالا هلصاف ةبانجلل ناك نإو ءوضولا

 كلذ زوجو سجن عم هءوضو حصي ال اك همميت حصي مل سجن هندب يف
 اقري ال حرج وا حرق نمو ءوضول ١ وه يذل ١ هلصأك ال هل مميت هنال مميتل ١

 ثدح هعطقي مل ام دحاو هيزجي وأ ةالص لكل مميتي لهف ةضاحتسا وأ همد

 ةبانجل ناك نإو مميتلا ضقني لهو يناثلا بطقلا حجر نالوق هب ام ىوس
 فحصملا هب سمي هتراهط ىلع وهف اهدري ل ماد امف ةيناثلا ةالصلا ةدارإ

 ةبانج تأت مل ام ةبانجلل ناك نإ هب يلصي وهف هضقنت ال وأ دجسملا لخديو

 لصفي لب هيزجي الوأ دحاو هيزجي له نيتالص نيب عماج اذكو فالخ ىرخأ
 امهيناث حجرو عفار وأ حيبم وه له راثم اضيأ فالخ ةيناثلل مميتلاب امهنيب

 وأ ةزانج وأ ةنس وأ ةلفان هب يلصي له ضرفل مميت نم اذكو اعف ار هنوك وهو

 . رخآ مميت نم دبال وأ كلذ وحن لعفي وأ افحصم سمي وأ نارقلا ارقي

 مميتل ١ ضقني ثدح ءاملا دوجو اندنع لوقأف هللا همحر بطقل ١ لاق

 وه يذلا هلصأك وهو بطرلا سجنلا سم لثم ثدح الإ هضقني ال ليقو
 مارحالا ةيبكتب ةالصلا يف عورشلا لبق ءاملا دوجوب مميتلا ضقتنيو ءوضولا
 . اندنع اقافتا مالسلاب اهدعب وأ

١٣



 ال هنإف عفار هنإ راتخلا نأ افنآ هلوقل فانم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 امنإو ءاملا دوجو لبق اهنم هغارفل هتالص تحصو عفار هنأب لوقلا ىلع ضقتني
 لبق ءاملا دوجول اهديعي لوق هيفو ةالصلا كلت دعب امل اهدعب هدوجوب هضاقتنا

 تابيطلا دعب ليقو دهشتلا دعبو مالسلا لبق هدجو نإ ليقو تقولا جورخ
 ءاملا دوجوب مميتلا ضاقتنا يف روكذملا فلخلاو دعب امل هضاقتنا امنإو تحص

 هنكمي مل نإو ءاملا ةيؤر وه له مميتلل ضقانلا مث ةالصلا يف عورشلا دعب

 مميت نإو نالوق راتخملا وهو تقولا لوخد عم هلامعتسا ناكمإ وأ هلامعتسا

 , مميتلا باحصتسا ىلع امه ليقف امهدحأ يفكي ام ادجو مث ءاملا مدعل نانثا

 مميتلا ناديعيو ضقتني وأ لصو ثيح ىلإ همهسب لك ًاضوتيو ضقتني ليقو
 همميت ضقتني له ءام دجي ملو حارتسا مث رذعل مميتب رفاسم وأ ميقم اذكو
 نإو هلامعتسا هنكميو تقولا لوخد دعب ءاملا دجي ىتح ضقتني ال وأ هيلع

 شطعلا بنجلا ىشخي نأ الإ هب ىلوأ هبحاصف بنج هعمو ءام هل نم تام

 هتساجنل هب ىلوأ تيملاف امهنيب ناك نإو هلثم ال ةثرولل ةميقلاب هب ىلوأ وهف
 بنج عمتجا نإو ةئرولل نمضيو ىلوأ يحلا ليقو ايندلا نم هتراهط رخآ هنألو
 مهنيب ءاملا ليقو رثكأ امهعناوم نأل بنجلا نم ىلوأ امهف ءاسفن وأ ضئاحو

 هضاقتنا يف كش نإ بجي الو مميتي نأ بجو ؟ ال مأ مميتأ كش نمو

 . ملعأ هللاو ثدح

س ١٤



 ةقباسلا باوبألا هب تلخأ اميف باب

 . سجنلا ليزي ال رحبلا ءام نأ ضعب معز

 اهنأل نكمأ امب حصت سجنلا ةلازإ نأل أطخ وهو هللا همحر بطقلا لاق

 عفري الو سجنلا ليزي ال هنأ ضعب معزو كح وأ نامزب ولو ىنعملا ةلوقعم
 نم ىلع ناب لوقلا ىلع مالسالا لبق كارشالاو سافنلاو ةبانجلاو ضيحلا ثدح
 . أضوتي الو كلذ وحنو مارحالاو ةعمجلل هب لستغي ال هنأو لستغي نأ ملسأ

 نمل اباوج هؤام روهطلا وه كلع هلوقل أطخ اضيأ وهو بطقلا لاق

 ولو هب لمعيف رحبلا ءام الإ ديقملا كرت قلطملا ءاملا دجو اذإو هب ًاضوتنأ لاق

 ضعب زاجأو لوقبلاو رجشلاو درولا ءامب ثدحلا عفر ضعب زاجأو قلطملا دجو
 نيثلثلا قوف ءاملا ناكو ءامب تطلخ نإ ذيبن وأ لخ وأ نبلب لاستغالاو ءوضولا

 ويغ دجي مل نإ ضعب امهزاجأو ذيبنلاب لاستغالاو ءوضولا سابع نبا زاجأو
 . ءام اودجت ملو ىلاعت هلوقب ةكرب نبا هدرو

 رهاط ثور وأ رعبب ءاملا ريغت نإو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ هب لسغي امب تيملا لسغيو ريغت ولو لاستغالاو ءوضولا يف زاج قرو وأ

 سجن لوبلا هبلغف ءام يف لاب نمو قباسلا فالخلا ىلع ريغت ولو هب ًاضوتي
 فاص هالعأو ضْأل ا يلب امم ريزغلا نول ريغت نإو هنم رثكأ ءام هلخدي ىتح

 رطق ءامب أضوتيو همكح هبلغي مل نإ هالعأ نم رهاطف لفسأ ىلإ سجنلا لزنو
 ال ةفل هنع يور هفصن نم لقأ ليقو هنلث نم لقأ رطق نإ ءوضولا ءام هيف
 يبص لاب نإو اليلق ناك نإ ينعي هنم ًاضوتي مم مادلا ءاملا يف دحأ نلوبي
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 باودلا تلاب نإو كرع الب هيلع ءاملا بص ىزجأ هريغ وأ بوث ىلع ةاش وأ

 لقن دقو اهيف رم نم ءوضو دسفب مل لوبلا ءاملا بلغف اهيلع رطمأف قرطلا ين
 معزو مارحل ١ ءاملاب ثدحلا عفر حصي الو هب ًاضوتي الو ةديبع نأ نع اذه

 مل نإو ىصعو اعامجإ هب سجنلا ةلازإ حصو اعامجإ صاع وهو عفري هنأ ضعب
 مامالل ءاملا ةعامجلا عفدتو هيلإ لخدو مميت دجسملا ف الإ ءاملا بنجلا دجي

 . رهاط وهف سجنل ١ نم هيف عقو امم رثكأ ءاملا ناك نإ ةديبع يأ نعو نومميتيو

 رئبلاو نيتلقلا رابتعا هب لومعملا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 ةلق نوعبرأ اهيف ليقو ناتلق اهؤام يتلا ليقو ءالدلا اهحزنت ال يتلا ةحبتسملا

 اولد نوعبرأ اهنم حزن نإ غرفتال يتلا ليقو حزنلا يف يوقلا بلغت يتلا ليقو
 وأ هكقيَع هلوقل حيحصلا ىلع سجن ةحئارلا هيف تيقبو لسغ امو ةعاس يف

 اذإ رهطي لسغب صقني ال مدك رهاط وهف لوزت ال تناك نإ معن هتحئار

 اورفح تنفد نإف ىرخأ رفح اودارأو رئب تسجنت نإو صقني ال ىتح لسغ
 نمس نع هع لئسو ةتس ليقو عرذأ قشع اودعب نفدت مل نإو اوءاش ثيح
 . قيرها اعئام ناك نإو اهلوح امو اهوقلأ لاقف ةراف هيف تتام

 دعب الب ةاصح وأ مهرد وأ ةاون هيف ىقلي لوقنو هللا همحر بطقلا لاق
 ع انرمأي ملو تلصو ثيح نم عزنيو اعضو هيف عضوت لب ءاوه لصف الو

 ةيباخلا وحن نم بناوجلا ةراهطب مكحنف ءانإلا نم اهعضوم لباقي ام حسم
 لوب مث ريزنخلا لوب مث يمدالا لوب سابحألا ىوقأو اهلوح امو سجنلا انعزن اذإ
 ام تاورأ نإ الإ كلذك ةردغلا مث لكؤي ام لوب مث لكؤي الام لوب مث درقلا

 سجنت ام لافطألاو باودلا ماعطإ يف صخرو ينملا مث مدلا مث ةرهاط لكؤي
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 رهاط ءام يف هخبط ديعأ سجن ءام يف وأ سجن وهو خبط امو رهاط هلصأو

 يفو رانب هتبوطر بهذت وأ رهاظ لسغ دعب سجنلا غلب ثيح غلبي ىتح

 نإو نامزلاب رهطي اميف فالخلا ىلع رهط سبي اذإ ليقو فيغرك عئام ريغ
 ال وأ هلسغ رسعبواو رذعتي ريثك رمث يف زيمي ال امم اهوحن وأ ةسجن ةرمث تعقو

 اك سجني ملو مرحي مو ريثكلا رمنلا اهكلهتسا دق هللا همحر بطقلا لاق
 اندب الو ابوث سيل ام لك ضعب لاق امهيف عقاولا سجنلا ناتلقلا تكلهتسا

 ربتعيو سمشلاو حيرلاب وأ رثألا لوزي ىتح ليوطلا ثكملاب نامزلاب رهطي
 رثألا لاز نإ يشملاب رهطي سجن فخ وأ لعن لكو ةوك نم ولو حيرلا لوخد
 للبلا لخد نإ الإ اضيأ هيف صخرو لخاد يف ال بناج نم وأ ضيألا يلي امم
 مكدحأ ءيطو اذإ ث هنعو يشملا بارت سمي ال ناكف فخلا جسن لخاد
 . امهرهط بارتلاف هيفخب ىذا

 باصأ نإ رثألا يفو فخلا جسن لخاد لخدي مل نإ يأ بطقلا لاق

 لوبلا نأ ريتخاو سباي .ىلع سباي هنأل رهاط اهيف نحط امف سبيو لوب احرلا
 نم بونذ بصب ع ومأل ابطر ناك نإ بصلاب رهطي ريبك وأ ريغص نم
 لوبب وأ عيضرلا لوبب بصلا صيصختف دجسملا يف يبارعألا لوب ىلع ءام

 وأ ةرذع وأ مد وحن ىلع بابذلا عقيو باجيإ ال ثيدحلا يف ناسحتسا ركذلا

 ىتح ةبوطر وأ ةدورب سحأ ولو هسجنب مكحي الف بوث وأ ندب ىلع عقيف لوب
 هلحمف رامجتسالا يف غلاب نمو هب قصتليف بارت هيلع يقلي وأ رثألا ىري
 رامجتسالا زوجي رثألا يفو رهاط ريغ ليقو دبعت كلذ دعب لسغلاو رهاط
 . ضرالاب

١١٧



 ف سجنب سحأو ةالصلا ف ناك نم هنأ قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ هنأ ليق ام ال سلاب هءوضوو هتالص تضقتنا هديب سحأف هربد وأ هركذ

 ضقتني الف ديلا رهاظب سمي هنأ ليق ام الو هتالص ىلع ىضم اسجن دجي

 ىلإ وكذ ىلع هديب برضي وأ رظنلا هنكمأ نإ رظني نأ بجاولا امنإو هءوضو
 درت مل ام غلابت ليقف جرفلا لخاد لسغ يف فلتخاو بوثلا قوف نم هذخف
 ال هنأ ضعب معزو ءاملا اهيف لزنأف تعموج نإ ليقو اقلطم ةدالولا عضوم

 هبوث سبلو هيف سمغنار ارهن لخدو لاب نمو نطاب هنال جرفلا لسغ اهمزلي
 . هركذو هندبو هبوث رهاطف

 كرح وأ يرجي ءاملا ناك نإ الإ اذه راتخي الو هللا همحر بطقلا لاق

 ىتح سجنف مد هنم هسمف امحل الماح يقل نم رثأل ا ىفو يزجي دقف هركذ

 لسغيو ارهاط الإ هعيبي ال ذإ رهاطف هنم هارتشا نإو هحبنم لسغ هنأ ملعي
 امو سجن اهلسغ لبق محللاب تطلخ نإو هماظعو همحل لزعي وأ حبذملا

 وأ سجن ربلا يف تام نإ ليقو ةسجن ليقو ةرهاط هتتيم رحبلا ربلا يف شيعي
 ءاملا تلصو ىتح رئب يف ةلمق تعقو نإو كلذك هلوبو همدو رهط رحبلا يف

 حزن هلف نارهاط اهمدو يه لاق نمو رهطو ةنسلا ءام اهنم حزن هيف تتامو

 نإ اهعضوم سجن بوث يف تتام نإو سجني مل لمق هيف بوث لسغ نإو
 الو اهيف صخرو اهقرح اذكو ةيصعم اهيمرو ةعاط اهلتقو امهدحأ وأ التبا

 مدلا عضوم وأ اهنم جرخ ام سم هنأ ملعي ىتح ةلمق سم نم دي سجنت

 نأ رثألا يفو هتراهطب مكحو همحل لكوي ال ام نبل ضعب لحأو هدي للب عم
 . دسفي ال رافلا لوب نأ روهمجلا

. ١١٨



 الو لاق كلذ ثك ةرورض ليق نإ الإ هل هجو ال هللا همحر بطقلا لاق

 مل ةيح تجرخأو عئام يف تعقو نإ بوبحم نبا لاق سجن هنأ باوصلاو متي

 نمو ةدر هب دري مو هب كشي امب ملكت نم نسحلا وبأ لاق رذقتسيو سجني

 مرح ليقو هيلع لسغ الو هتجوز يف هيلع الف هاطخ ملع اذإ بوتي نآ هناش
 . نالوقف هدمعتي ملو هب ندي ملو ةلمجلا يف باتو هيسنو اطخ ناك نإو لستغيو

 هيلع مرحت مل هكرشب هملع لبق اهسم مث هب كرشي ام لاق نم ناهبن لاقو

 ملست مل اهمرحي هوحنو طلغلا ناك ولف دمعلا اهمرحي امنإو ، وههس وأ طلخب
 نم ىلع تمرحو هدابعب فيطل هللا نكلو ، ريصب ملاع ريغ دحوم ةجوز

 جوزتت مل ام لوالا دقعلا ىلع هيلإ تعجر هلبق عجر نإف اهسمي مل نإو هدمعت
 ال ءوضولاو اهلدبأ هب كرشي ام هتالص يف لاق نمو نالوق طلغب لسغلا يفو

 رفظلا نود اميف ضعب صخرو هللب الو هتجوز مرحت مل ليوأتب كرشأ نمو لسفلا

 وبأ صخرو هب ةالصلا زوجت هنأو هلسغ بجي ال نأو سجني ال نأ مدلا نم
 ءيشلا اذه نأ يف لبقيو لكوي ام لوب نم فكلا خطلي ام ردق يف ةديبع

 يف ال ةراهطلا يف ةجح دحاولا ليقو ناتقث ليقو ةقثلا لوق لوسغم وأ سجن
 رثألا يفو تاولصلا لدبل ىضم اميف سجنلاب هلوق لبقي ال ليقو سجنلا
 . برت الإو سبي نإ ءاملا دقف دنع بهذي ىتح ينملا رشقي

 عضوي ليقو ةلازالا يف ةغلابم بيرتت وأ رشقب ريغي كلام وبأ لاقو

 دقف دنع هيزجيو اثالث وأ ةم ضفنيو هب قزتلي ىتح ابطر ناك نإ بارتلا هيلع

 وأ ركسلا ناك نإو زاج ركس وأ لسعب دوعلا حلصأ نإ رثألا يفو ءاملا
 صخرو ابطر ولو اداوس هيف رثؤي مل نإ بوثلا هب رحبي نأ زاج اسجن لسعلا

١١٩١



 سم ولو يزجي ليقو امهب انبطوخ انأل ءوضولا نع يزجي ال امهريغل وأ سافنلا
 ينال ىلألا يف اهسم وأ ريخألا ينال ةيناثلاو ىلألا يف اهسم نإ ليقو هتروع
 ةضمضملا نأ اوعمجأ رثألا يفو ءوضولا نع يزجأ ةريخألا يف الو ةيناثلا

 نكلو هيف نابجت ال ليق لب كلذك سيلو لاستغالا يف ناتبجاو قاشنتسالاو
 دسجلا يف سجنلا ناك ولو لاستغالا يف لوخدلا حصيو بوجولا حيحصلا

 ال ءوضولاك هنأ ضعب معزو لاستغالل هلسغو ريهطتلل هلسغ هلصوأ اذإف

 ول هنأ هدريو هلسغ دعب لاستغالا داعأ الإو سجنلا لسغ دعب الإ هيف حصي

 كرت رفتغي الو ثدحت ةسابن لكب همامت دعب لاستغالا ضقتنال كلذك ناك

 مزلو رفظ ليقو رانيد ليقو مهرد ردق رفتغي ليقو لاستغالاو ءوضولا يف ليلق

 . رارضإ الب لاستغالاو ءوضولا يف نينيعلا يف ءاملا لاخدإ

 ىتح ةالص اهمزلت مل ارهط رت ملو ليللا ضئاحلا نج اذإ عيبرلا لاق
 عماجيو تايباحصلا ضعب نع كلذ ءاجو مسو نب نابأ لاق اذكو حبصت
 نإ ليقو هضعب وأ دلولا جرخي مل ام مدلا وأ ةدالولا ءام ءاج ولو اهجوز ةأرملا
 . اهقراف ءاملا ءيجم دعب اهعماج

 داتعا نإ ليقو ةضاحتسملاك يلصت مدلا اهءاج اذإ لماحلا عيبرلا لاق

 هللا ركذو ًأطوت ليقو ًأطون ال نكل ةضاحتسملاك ليقو ضيحف هتاقوأ يف اهل

 خفنلا كرتب سأب الو امهضفني وأ نيديلا يف خفنيو مميتلا ةدارإ دنع ةنس

 وأ ههجو ىلع بارتلا حيرلا تفس نإو هعباصأ مميتلا يف للخيو ليق ضفنلاو
 . ال ليقو هازجأ امميت هحسمف نيديل او هجولل هندب نم هذح ا

١٦١٠



 نيديلا يف اوفلتخاو هجولا حسم بوجو ىلع اوعمجأ ةكرب نبا لاق
 لع هنعو هيزجي ليقو وزجي مل مهرد ردق اليلق كرت نإو امهب ةنسلا تضمو
 ريسيلاب نوئضوتملا يتمأ رايخو لقث ام ىلإ ههركأو فخ ام ىلإ ءوضولا بحأ
 انايرع وأ امئاق ءوضولا وكيو هكرت نإ دسفت الو ءام هينيع برشيلو رثألا يفو

 ةجوزلاو زيمي ال نم ةيورب سأب الو دحأ وي مل نإ اراهن ولو حصو اليل ولو
 يفو روهمجلل بسنو ، دحأ وري مل ولو اراهن رعتم نم دسفي ليقو ةيرسلاو
 . هرسي عبصأب قاشنتسالاو ةضمضملا يف فنألاو مفلا كلدي رثألا

 عيبرلا لاقو 5 هانمي عبصأب ليقو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ءوضولا عضاوم نم تسيل ةيحللا نأ ضعب معزو ةهارك الب ةزئاج امهاتلك

 امهلبيل امهخريلو امهضمني الو لسغلاو ءوضولا يف هينيع حتفي ال رثالا يفو

 . ةيماح اران ىرت الئل ءاملا مكنيع ا اوبرشأ ٢ هنع يور ءاملا

 3 فخلا ىلع أضوتي ال ةشئاعو سابع نباو ديز نب رباجو يلع لاق
 هلوق دعب طق امهسبل ام تلاقو ، نيفخلا ىلع حسمي موي يلجر هللا عطق تلاقو

 . ه نيبعكلا ىلإ مكلجرأو ف لجو زع

 . كلذ هللا ىبأ نكلو ةمامعلا ىلع زاجل زاج ول انهملا لاق

 يف عرش نمو ءوضو الب ىلص نيفخلا ىلع حسم نم ءاطع لاق
 يف ناك ولو صخرو هل ءوضو الف هتلازإ ىلع ردقي سجن هندب يفو ءوضولا
 . ريخلل وضعل ١ ف ولو ءوضولل ش ريهطتلل هلسغ هلصو ١ ذإف ٥هءوضو وضع

١٦١١



 اذإ ءوضولل ضقان سجنلا نأل هب لمعي ال هللا همحر بطقلا لاق

 هنأل لسغي وضع يف ةعمل حسم يزجي الو هعم حصي فيكف هدعب ثدح
 هتيحل يف ءاك رخا وضع نم ولو هحسمب صخرو هحسمب ال هلسغب بطوخ
 هسفن نم هضقني ام رخالا نم نيجوزلا دحأ ءوضو ضقنيو ةعملل اهنم رصعي

 عضوم ال نيتبقثلا ليقو ربدلاو لبقلاو ركذلا سم وهو ةيرسلاو ديسلا اذكو
 ةديبع وبأو 5 هب ضألا سم نإ اذكو دسفت مل هلجر ركذ سم نمو رعشلا

 ضعبو هب ءوضولا ضقني لجرلا ركذلا سمي ةالصلاو ءوضولا ضقتني لوقي
 ال نأ روهمجلل بسنو رعشلا عضومب ضعبو نيتضيبلاب ضعبو ةفشحلاب

 يفو ةروع ةرحلا مدق رهاظو نالوق دمعلا مدع سم يفو فكلا رهاظب ضقن
 . اهرغص وأ رغصل يهتشي ال يبص وأ ةيبصل ةروع الو نالوق اهمدق نطاب

 عاضرلا دح نع اجرخو ماعطلا نالكأي اناك نإ دايز وبأ لاقو
 الو ةبطر هذي تناك نإ نالوق كرشم ةحفاصمب ضقنل ا يفو ةضقان امهتروعف
 رخال ١ جرفل نيجورزل ا دح ا رظن موصل ١ الو ءوضولا ضقني ١ ةني الو تسبب نإ ١ ضقن

 . موصلا ال ءوضولا دسمي ليقو

 . انه قرف ال هللا همحر بطقلا لاق

 هبو هيلع ضقن الو رفغتسا ةيبنجأ مدقل رظنلا دمعت نم عيبرلا لاق

 دجو نم رثألا يفو مدقلا ىلإ رظنلاب ضقن ال يلع نبا لاق ميهابا نبا لاق
 امهدحأب نقيأ اذإف عمسي وأ مشي ىتح هيلع الف ير جورخل وبد يف ةكرح

 هنم هنأ هيلع هبتشا نإ الو فوجلا نم ال لفسأ نم تجرخ نإ ال ليقو داعأ

 . ملعأ هللاو ويغ نم وأ

١٧٦١٢



 اهفئ اظوو ةالصلا باتك

 ةالصل او هريغو بج اوو ححصمو دسفم نم امهل عرشل ١ هردق ام يهو

 ةالص تلخدف دوجس وأ ملستو مارحإ تاذ ةبرق اعرشو ريخلاب ءاعدلا ةغل

 جارعملاو ءارسإلا ةليل تضرفو نيدلا ناكرأ نم ةالصلاو ةوالتلا دوجسو ةزانجلا

 سمخب ثعبملا دعب ليقو ةنسب ةرجهلا لبق رخالا عيبر نم نيرشعو عبس ةليل
 نينس عست ايشعو اودغ ناتعكر تاولصلا سمخ لبق تضرف ليقو نينس

 ةالص تلمكأ مث نيتعكر ءارسإلا ةليل سمخلا تضرف مث ةكمب كفع يبنلاو

 . نسحلا دنع ةنيدملا يفو ةشئاع دنع اضيأ ةكم يف اعبرأ رضحلا

 ىلع يهو نيتعكر حبصلاو اثالث برغملاو اعبرأ تضرف سابع نبا لاقو

 يف دوس تارعش ثالثب غ ولبلاو تاولص سمخ اعامجإ هلقع حصو غلب نم
 وأ دوس ةظيلغ يفو نيترعش يف فلخلاو ىنن ألاو ركذلل طبالا وأ جرفلا

 يدنلا وأ ضعب لاق ، نييدثلا بعكتو اه ضيحلابو هل ليقو امهل مالتحلالاب

 نإ ةنس ةرشع سمخب امهلو لمحلاو رخالا هدعب بعكتي نأ ثبلي الو دحاولا

 وه ليقف رتولا يف فلخلاو اذه راتخيو اهل ةشع عبرأبو هل ليقو ةمالع نكت مل
 ناتخلاو مجرلاك ةبجاولا ننسلا نم وهو رفكلاو ةرافكلا هكرات مزلو بجاو
 ع هلوقل حصألا وهو ةدكؤم ةنس لب بجاو ريغ رتولا ليقو ءاجنتسالا
 هلوق لزن عادولا ةجح يفو مكتس لقي ملو مكسمخ اولص عادولا ةجح يف
 هلبق ىرخألا رتولا ثيداحأ نأ ملعف ه مكنيد مكل تلمكأ مويلا » ىلاعت
 زت الو باجيإ هذه دعب لزني ل ذإ ةسداس ةالص مكل داز هللا نأ هلوق لثم

 ةالصلا حصتو باثنف هب هدبعنل باجيإ الب رتولا عيرشت ةدايزلاب دارملا نأ ملعف

١١٧٣



 ارصع وأ ارهظ اهصخشو اهبوجوب ملعلاب اهيلع باثيو اهريغك اهبوجوب ملعلاب
 يف اهتنسو اهرهشو اهمويب ملعلاو ليق اهيف عورشلا روضح دنع اهتقوو الثم
 ملعي ملو اهلعف نإو ةنسلاو رهشلاو مويلا ملع طرتشي ال هنأ حصألاو خيراتلا

 وه يناثلاو نيتبلا يف لؤألاو هيزبت ال ليقو هل باوث الو هترجأ ضرف اهنأ

 نإو بيتأ رمأ اك اهب ىتأ نإ هنأ دقتعي اهيلع باوثلا بوجوب ملعلابو حيحصل
 وه لانتمالاو اهلاثتما ةيفيكيو اهديعي ال ليقو باوث الو هل ةحص الف ملعي مل

 هباقع هكرت نم افئاخو ةنجلا هللا باوث لاثتمالاب ايجار مزلأ اكو هب رمأ اك لمعلا

 ابلطو هلل ةعاط هضرف ءادأب رمالا ةاضرم يرحت يه ضرفلا ةينو ةينلابو رانلا

 لك يف ةمزال باوثلاو اضرلا ةينو حيحصلا ىلع داعأ وني مل نإو هدنع ةلزنملل

 ريثكلا ميدقتلاف اقافتا ريثك الو ليلقب ريخأت نود طرش مارحالاب اهنارتقاو ةعاط

 بوزع رضي ال كلام بهذم رمع وبأ ، نالوق ريسيب اهميدقت يفو كلذك
 موزل يف ريشب نبا كلذ ريغل اهفرصي مل ام ةنيعملا ةالصلل ةينلا دصق ۔اعب ةينلا
 مويلا زكذو ءادلاو ءاضقلا ةينك بوجولا مدع روهشملاو نالوق تاعكرلا ددع

 وهو ةحصلا يفو هيف ال باوثلا يف طرش هنأ قحلاو عرولابو هيف وه يذلا
 هنودو هيف بجي ال لاح يتأي ال ردقلا اذهو اعرش مرحم لك نع سفنلا فك
 ريغ نع فكلاو مارحلل هلاصيإ فاخي لالح نع فكلاف ةهبشلا نع فكلا
 . ملعأ هللاو مومذم قيرط ىلع ىرج امم كلذ

١٦٢٤



 ةالصلا تاقوأ ف باب

 ءاتش ءامسلا طسو نع سمشلا باهذ وهو لاوزلا رهظلا لوأ

 فقوت نإ رهظلا لوأ ةفرعم يف برقألاو رثكألا ءامسلا نم اهعطقو افيصو
 اذإف صقتني ماد ام هلظل رظنتف وتسم ناكم يف رجحو ديدحو دوعك الدتعم

 ةهج لك نم لدتعملا كلذب اريدتسم اطخ لالظلا فرط ىلع طخف فقو
 ناكو طخلا يف لظلا فرط لزن اذإف ةغرفملا ةقلحلاك نوكي لب جوعم ريغ

 رادقملا ىلع داز اذإف لظلا كلذ لوط رادقم ظفحاو رهظلا لصف هنم اجراخ
 . رصعلا لصف مادقأ ةعبس ظوفحملا

 لك يفو نامز لك يف درطت تامالعلا عفنأ هذهو هللا همحر بطقلا لاق

 بصتنم لكف ةعبس ءيش لك مدقو رخالل موي لك ةفلاخم اهيف رهظتو ناكم
 ليقو رصق وأ لاط مدقلا ةباثمب ءزج لكل ةيواستم ءازجأ ةعبس مسقي ةماقلا
 ليقو لاوزلا ردق دعب هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ رصعلا رخاو نيثلثو ةتس
 ضرألا يف اهؤوض ىري ال نأ وخآ ليقو سمشلا نرق بويغ ليقو رارفصالا
 اذإ رخآ ليقو لاوزلا لظ ىلع مادقأ ةعبس ةدايز رهظلا رخآو اهوحنو لابجلاو
 رصعلاو رهظلا ليقو 3 افيصو ءاتش لاوزلا لظ دعب هلثم ءيش لك لظ راص

 هيلإ رهظلا رخؤت مل نإ رهظلا تقو رخآ يف مدق ردقب رصعلا مدقت ناكرتشم
 رخؤتو لاوقأ تقولا لوأ يف رهظلاب الصتم ولو رثكأ وأ يلصي ام ردق وأ
 رخؤت وأ رصعلا هيف ىلصي ال ام الإ رصعلا تاقوأ نم تقو يأ ىلإ رهظلا
 . لاوقأ مدقلا ردق وأ رصعلا لوأ يلصي ام ردق

_ ١٧٢٥



 عم ىلألا كارتشاب لوقي نأ لئاقل حص امنإو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلصو هلوأ دعب ال رصعلا لوأ يف رهظلا ىلص هكلع هنأ عم هلوأ دعبو ةيناثلا
 ةكراشمل ةراشإ ةيناثلا لوأ يف هلوخد نأ ىلع ءانب هدعب ال ءاشعلا لوأ يف برغملا

 كلذكو هلوأ يف الإ اهعقوي مل ولو هلوأب صيصخت ال اهلك اهتقو يف ةيناثلل ىلألا
 امب ءاشعلا صتختف رمحالا قفشلا بويغ نم امهكارتشا يف ءاشعلاو برغملا

 ليقو هبويغ ىلإ برغملا ريخأتو برغملا بقع ىلإ ولو ءاشعلا مدقتو هدعب
 . رمحألا بغي مل ام ليق حصألاو ضيألا بويغل

 هللا لوسر لاق ثيدحلا يف دوجوملا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ضيبألا حصألا ليقو ةالصلا تبجو قفشلا باغ اذإف ةمحلا قفشلا ع

 قفشلا بقار هنأ ليلخلا نعو ءاشعلل تقولا ضحمت امهدحأ باغ اذإو
 ىلإ قفأ نم لقتني هآرف اهتويب مدهتت نأ لبق ةيردنكسالا ةرانم يف ضييألا
 ىلإ بيغي ال هآرف ناك ثيح اماع نيعبرأ هبقار هنأ يورو رجفلا ىلإ قفأ
 . هنم بيرق وأ رجفلا

 اهفلخف سمشلا تناك اثيح هنأ مالكلا قيقحتو هللا همحر بطقلا لاق

 تعلط امو هنع تباغ ام بسحب بذاكو قداص رجفو ضيبأو رمحأ قفش
 نإ رهطتيو يلصي وأ يلصي ام ردق الإ عسوم ريغ برغملا تقو ليقو هيلع
 ةاشلا زيمت ام ليقو ةعبرأ ليقو ناتعكرو وه يلصي ام ردق ليقو رهطتلل جيتحا
 هتمزلو رفك ادمع ةيناثلا ىلإ ىلوألا رخأ نمف كارتشالا مدع ىلعو بئذلا نم

 ليللا عولط بيغملا ىلع اضيأ لديو لاوقألا ةهبشل ةظلغم الب ليقو ةظلغملا
 داوسلا عفتري وأ ليلق ىقبي وأ اهلك ةرمحلا بهذتف ةلبقلل هضرعتو قرشملا نم

١١٦



 ةدوجوم سمشلاو حمر ردق عفتري ذإ ءيشب ريخألا سيلو حمر ردق ضرال ا نم

 ريغ تبب رانل ءوض دوجوو ويغ نم سمشلا بويغ عضوم زييمت مدعو
 هنم نوكي وأ ءوض هتاذ يف نوكي نأب هرظانل همرج يف رمقلا عاعشو فقسم

 نم ليقو برغملا نم غارفلا نم ءاشعلا تقوو رظانلا نيع ىلإ ةدتمم لابح لثم
 ليقو رمحألا بويغ نم ليقو نكمأ ىتم اهراغص روهظو موجنلا كابتش
 برغملا يهتنيو قداصلا رجفلا ع ولطل ليقو هفصنل ليقو ليللا ثلثل ضيبالا

 هتقو رخا نم رتولاو ءاشعلا ردق الإ كارتشالا لوق ىلع ءاشعلا ىهتنا ىتم

 عولط ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم رجفلا تقوو برغملا نود هب ناصتخيف

 ليقو رمحيف ءامسلا نم يبرغلا بناجلا يف اهعاعش لاصتا اهعولطو سمشلا
 لصاف الف هلك ةرمحلا كلت تحت يذلا داوسلا بهذي مل ام دتمم رجفلا تقو
 كارتشابو راهنلا ةالص كارتشاب ليقو كلذ نع ىهن دق هنأ الإ نيتقولا نيب

 رهظلل داربلا ضعب نسحتساو اقلطم هطسوف لضفأ تقولا لوأو ليللا ةالص
 هفصن وأ ليللا ثلث ىلإ ةمتعلا ريخأت نسحيو ءاتش هليجعتو ريخأتلاب رحلا يف

 ضعبو رارمحالا ىلإ رجفلا ريخأت مهضعب نسحتساو ءاتش ليقو اقلطم

 . ضرفلا ىدأ دقف تقولا نم ءزج يأ يف ىلص نمو ضاييبالا

 ءاضق ناك تقولا لوأ نع رخأ نإ نيفلاخلا ضعب لاقو بطقلا لاق
 رهظلا ةالص ىمستو ضرفلا هب طقس لفنف رخالا لبق ىلص نإ ضعب لاقو

 معز اك رجفلا ال ملسو امهيلع هللا ىلص يبنلاب ليبج ةالص لوأ يهو لألا
 عفترتو اهعولط لمكي ىتح سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهنو ضعب
 اذإ هنإف علطت تلعجف ةالصلا لخد نم الإ اربش رشع ىنثا حر ردق اليلق
 اهطسوت دنعو حمرلا ردق رظتني الو يقب ام ىلص اليلق يقبو ةرمحلا تلاز

١٧١٧



 هتنسو حبصلا الإ رجفلا عولط دعبو لمكي ىتح بورغلا دنعو لوزت ىتح

 رجفلا عولط دعب ظقيتسا وأ ركذتف اهنع مان وأ ةالص يسن نإو ةليللا رتوو

 بورغلا لبق رصعلا ةالص دعب وأ سمشلا عولط لبقو اهدعب وأ هتالص لبقو
 اذه ليقو اهتقو كلذف ثيدحل ذئنيح اهالص بيغملا ةالص لبقو هدعب وأ

 بورغلا وأ ع ولطل ا دنع ظقيتسا ول اذكو تاقألا ادع امب صوصخم ثيدحلا

 ىلإ حبصلا ةالص دعب ةالصلا نع يهنو عنملا ةثالثلا يف حيحصلاو طسوتلا وأ

 الإ برغملا ةالص لبق ءيش يلصي الو بورغلا ىلإ رصعلا ةالص دعبو عولطلا

 يقب ام متي مث بورغلا مامت رظتني هنإف ةعكر هنم تكردأ دق رصع نم يقب ام
 الو ةضيرف يلصت الو هيف اهل ظقيتسا وأ تركذ ةالص الإو برغملا ةالص لبق

 كلذ زاوجب ليقو بورغلاو طسوتلاو عولطلا دنع ةتئاف يضقت الو ةلفان الو ةنس
 طقف ةكم يف نمل نهيف زوجت ليقو ةهاركلا عم ةثالثلا تاقوألا كلت يف هلك

 لبق مارحالا ةيبكت ليقو اهتءارق ليقو اهماتب ةعكر هنم كردأ رصع مامتإ زوجو
 . يقابلا ممتيف بورغلا متي ىتح لصو ثيح فقي ليقو بورغلا دنع بورغلا

 نم وأ ةالصلا نم كردأ نم درو هنأ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 هتفت مل هنأو اهب رظتني الو اهيلصي هنأ اهكاردإ ليقو 3 اهكردأ دقف ةعكر رصعلا
 ءادأ اهلك اهيلصي هنأ اهكاردا ىنعم ليقو تقولا يف ةعكر اهنم ىدأ اذإ

 ءادأ اهضعب ليقو ءادأ هنأو بورغلا مامت دعب وه امنإ يتابلاب نايتالا نأو ءاضقال
 فالخلا ىلع همامت دعب وأ عولطلا دنع حبصلا كلذكو { ءاضق اهضعبو

 . بورغلا يف هلك افنا قباسلا

 ظقيتساو اهنع مان ةالص فالخلا يف كلذ لثمو هللا همحر بطقلا لاق
 طسوتل او بورغل او ع ولطل ا ف حبصل و رصعل ا ءاضقو ةعكرب طسوتل ١ لبق اهل

س ١٦٨



 زوجتو لفاونلاب صاخ بورغلاو عولطلا يف يهنلا ليقو امهنع مين وآ ايسن نإ
 ةلزلزلاو ضرف اهنأل ةزانجلا ةالص امهيف عقوتف هيلعو ةدكؤملا ةنسلاو ةضيرفلا
 ةالص اذكو تقو لك يف ةزانجلا ةالص مهضعب زاجأو ةنس امهنأل نيفسخلاو

 ةنس يضقتو اقلطم ظاقيتسالاو ركذلا تقو يف يلصتف اهنع مين وأ تيسن
 لاوقأ اهعولط ىلإ رخدي وأ سمشلا علطت مل ام وأ رجفلا ةالص بقع رجفلا
 وأ ميحتلل تاقرألا كلت يف يهنلاو تقو لك يف ةوالتلا دوجس مهضعب زاجأو
 . لاوقأ ال وأ دقعنتو هيزنتلل

 بورغلاو طسوتلا يف دقعنتال اهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 موي طسوتلا دنع اقلطم ةالصلا ةيعفاشلا زاجأو انبهذم وهو لاق ، ع ولطلاو
 يتعكرو مارحالا يتعكر رصعلاو حبصلا دعبو هيف مهضعب زاجأو ةعمجلا
 دنعو ءاقستسالاو نيفسخلاو نيديعلاو ةعمجلا ةبطخ دنع ةالص الو فاوطلا
 كلذ لبق اهلخد نم اهمتيو اهل ربكي ملام ليقو دجسملا يف ةالصلا ةماقإ

 اهعطقي ليقف اهل ربك وأ ، دعب ةالص تميقأو اهلخد ةالص دعب .ىنثتسإ
 رتولا دعب لقنتلا يفو ، ةعطقنملاك دجسملا نم ةيواز يف ناك نإ عطقيال ليقو

 يف اوفلتخإو برغملا ةالصو بورغلا نيبو رجفلا عولط دعب لقن الو نالوق
 ثيدحل ىضقت ال ليقف © رجفلا ةالصو رصعلا ةالص دعت باوغلا ءاضق

 ةالص دعب ةالص الو سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالصال»

 تلطأ دقو هللا همحر بطقلا لاق ىضقت ليقو « سمشلا علطت ىتح حبصلا
 . لماشلا يف ثحبلا

١١٩٦٩



 ناذالا باب

 ءاعد وأ ضرفلا ةالص تقو لوخدب مالعالا اعرشو مالعالا ةغل ناذالا

 ىلع ةنس وهو ةصوصخم تاقوأ يف ةصوصخم ظافلاب تقولاب مالعأو ةعامجلل

 ىلع ضرف لبقو ةعامجلا روضح دنعو دجاسملا يف انباحصأ دنع ةيافكلا
 فيفختلا ةنظم رفسلا نأل رفسلا ةعامج ىلع بجيالو بدن ليقو ةيافكلا

 ةعامجلاو دجسملا يف بوجولا ىلع لديو هيف ناذألا ىلع بظاوي مل ع هنألو

 امكمؤيلو اميقاو انذاف ثيدحو ةباحصلا ةبظاومو كلذ لع هتبظاوم ةبتارلا

 ءاسنلا ع ةماقإ الو ناذا ءاسنلا الو درفنملا ىلع سيلو امكنسإ وأ امكلضفأ

 ليقو هع هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ىلإ اهب نمؤي ليقو اضيأ
 ةظفلو عبرم ريبكتلا لوأو ىنثم ىنثم ةماقالاو ناذالاو توصلا نضفخيو اهرخا

 عرشلا ماكحاب املاع انيمأ نذؤملا نوك بدنو ةدرفم مامتا عم هللا الإ هلاال

 يور امل عرولا ريغ هيقفلا نم ىلوأ عرولاو اهب افراع تاقوأل اظفاح اعرو
 عمسيلو تاقوالا طبض يف نذؤملا دهتجيلو ءانمض ةمئألاو 3 ءانمأ نونذؤملا
 هلبق هلبق زوج الو تقول ١ هطورش نمو هلل ا دنع ام ءاغتبإ إ ليترتلاب هتوص دعلو هزا ذأب

 هلبق نذأ نإ ليقو هلبق ق زوج ليقف حبصلا ف فلخلاو اعامجإ إ حبصلا ريغل

 ملو تقولا لبق نذأ نإو هدنع ناذأو هلبق ناذأ هل حبصلا ليقو 3 ويغك هداعأ

 نإ ناذا الو تقولا جرخ نأ ةماقا الو ناذأ الو داعأ تقولا لخد ىتح متي

 نإ زوجيو تقولا لوأ بدني ليقو تقولا لوأب مالعالل هنأ ىلع ءانب هلوأ ىضم
 مقيلو مهنم لح او ال ن ذؤيلف اهوسن و ا اهنع ا اوم اومان ن إ ليقو هطسو و ا هلوأ ١ ىصم

 الو ، سمشلا تعلط ىتح اومان نيح كقيلَع لعف اك اوركذت وأ اوهبتنإ اذإ

 ناذالا ظفل ريغب ةالصلل يداني نكل ةعدب هنإف تقولا نيبتي مل نإ ميقم نذؤي

۔ ١٣٠



 ناذالا سيلو ةالصلل ىرحتي اك نذؤيف ىرحتي ليقو يعدي الو نذؤيال ليقو
 دسفي الو ةعقب وأ بوثل نإو اهبوجوب ليقو ةراهطب ناذألا بدنو اهتمادتساب
 سجنلا نم نهريغو طئاغ وأ لوب وأ شدخ وأ فاعر وأ ءىيق ثدح ناذالا

 ال امب وأ ةلبقلل ريدتسم نذأ نإ اذكو دسفي ليقو ءوضو الب كلذك همتيو

 رذحيلو نالوق كلذ:يفف ابنج ناك وأ ربقك هيلع يلصي الام ىلع وأ هب يلصي
 برش وأ لكأ وأ ناذالا لاح ملكت نإو ةماقالل ناذالا نم لزنأ اذإ رابدتسالا

 . نالوق ال وأ راتخملا وهو داعأ

 بجتو هيلع ةداعإ الف ةجاحب وأ داعأ ةجاح ريغب ملكت نإ ليقو

 بيترتلا بجيو ىورخأل ءاكب وأ لاعس وأ ةسطع لصفك ةرورضل الإ ةالاول
 ىلع ىحو نيملا وحن تفنتليلف ةالصلا ىلع ىح دنع الإ لابقتسالاو ةيبرعلاب
 . نالوق ةماقالا ىف تافتلالا اذه ىفو لامشلا وحن حالفلا

 تكسي الو ناويدلا ىف هيلع اورجو تافتلالا امهحصأ هلل همحر بطقلا لاق
 نيتس عفترم عضوم ىلع نوكي نأ ىغبنيو مايقلا اضيأ بجيو هتابفتلا متي ىتح

 عافترا طارتشاب ليقو ال ليقو رذع الب دعق نإ ديعيو رثكأ وأ لقأ أ اعارذ
 دجسملا مادق هركو عبري امف عبرألاو نيترملا ىلع ةدايزلا زوجت الو نكمأ نإ ناكملا
 وأ ابكار ةهارك عم ررض الب ىزجيو ةماقالل باهذلا دنع ةلبقلا ربدتسي الغل
 طلغ نإو ايعاس وأ ايشام ولو ةلفانلا ىلصي اك ، لبقتسا نإ ايعاس وأ ايشام
 لقنتلا عم ةهارك الب زاجو كانه نم داعأ رثكأ وأ ليق ، نيفرح وأ فرحب هيف
 ناكملاب نم ناذالا هنم عمسيال ناكم ىلإ نكي مل نإ ررضل رخال ناكم نم

 ريغلا لامل نإو ةيجنتلا عم زاجو هنم عمسيال ناك نإ زوجي الو هنع لقنتملا

١٣٦١



 ناذا الب نإو دبع وأ زيمم لفط ناذآ ةعامج يزجيو هنامض يف نكي مل يذلا

 يف لجرلا نذؤيو ةأرمإ وأ كرشم وأ نونجم ناذآ يزجي الو نذأ نإ دحاو ةماقإو

 الفط ولو هيف هل نذأ يذلا اذه ناذأ حص نإ هيف ناذا هل نم نذإب هلزنم ريغ

 الئل كلذو لحملا لهأ نم ةثالث ليقو نينثإ نذإب الإ نذؤي ال ليقو 0 ادبع وأ

 نوددعتم نذؤي الو نذإ الب ةرومعملا ريغ دجاسملا يف زوجيو قارتفالا عقي
 ناذا دعب بيوئتلاو ضعب هلك كلذ زاجأو & رخا دعب دحاو الو اعم دجسمب

 ىلع يحب توصلا عفرو لابقتساو مايقب ناذالاب الصتم ال خارتب حبصلا

 نإو نذأ نم بوني امنإو ناذألك هطورشو همكحو حالفلا ىلع يحو ةالصلا

 . ملعأ هللاو بيوثت الب ويغ ماقا رذعب عنم

١٣٢٢



 ةماقالا باب

 نونسم لفن ليقو ضرف ليقو هنم دكآ يه لب ناذألاك ةنس ةماقالا
 ميقي ليقف ةالصلا توف فاخ نمو دبعلا مزلي ال لوقلا اذه ىلع هنا ىتح

 وأ لام وأ سفن فلت فاخ وأ اودع فاخ نإ مقي الو اهميقيال ليقو ةالصلا

 اهكرات مزلا اهبجوأ نمو تقولا يف ىلص نإ ل درفلا اهميقيو تيم داسف
 مل نم دنع اهديعي الو اذه ىلع ءوضولاك طرش يهو ةماقإب ةالصلا ةداعإ
 ديعي ال مارحالل ربك ىتح يسن نأب اهكرت دمعتي مل نإ مهضعب دنعو اهبجوي
 اهالص اهيسن ر ةالص نع مان نم ليقو تقولا يف لصي مل نإ ةماقا الو

 هنأل حيحصلا وه لب اهتقو وهو نايسن نم ركذ وأ مون نم هابتنإ نيح ةماقإب
 ةالصلا هيلع تدسف نمو ةماقإ الف ءاضق تقو ليقو كفع يبنلا لعف

 لاكاب اهلخد نإو تقولا جرخ نأ ال ماقأ تقولا يف اهداعاف طرش لالتخاب
 ديعي ليقو تقولا يف ولو ةماقا نودب اهداعا ءوضولا نود ةالصلا تضقتنا مث

 ليقو اليلق ناك نإ ليقو ارينك ناك. نإو مارحالا لبق مالك اهرضي الو ةماقاب

 ليقو ةجاحل مالكلا اهضقنيال ليقو برشلاو لكألاو دمعلا مالك اهضقني
 بوثب ضعب اهزاجأو ةالصلا مكحك ةراهطلا يف اهمكحو اوهس ولو اهضقني

 بهذ نإ ىنبو رسأ نإ ديعبو ، سجن عضوم يف وأ ثدحب زوبحت الو رهاط ريغ
 عجري ملو هنم عمستال ناكم ىلإ بهذي وأ ربدتسي ملام داسفلا حالصال

 وأ لوبب اهيف ثدحأ نإو هيف يلصي عضوم يف يشملا لاح اهمامتإ زوجيو لوالل

 وأ فاعر وأ ءىيقب ثدحأ نإ ال 0 اهداعأ ويغ نم سجن هب لصتإ وأ طئاغ

 امئاق ةماقالا قاطأ نإو رذعل ادعاق درفنملا مقيو ال ليقو ينبي لب { شدخ
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 اعجطضم ىلص نإ مقي الو ايموم ناك نإ كلذكو ادعاق ىلصو امئاق ماقأ

 ةالصلا ىلع يح ب اذإ نكلو احيحص ادعاق اهميقي نأ دحأ لكل زوجيو

 تنزيجأو قهار نإ تنزيجأو لفطو كرشمو نونجم نم حصت الو امئاق هلاقف ماق

 مل نإو هعم الخاد هسفنل دعاقلا ةماقإ ىزجتو قهاري مل نإو ازيمم ناك نإ

 وه لقي مل ولو ماقأ هنأ ىلع هلمحي نأ هيزجي لب تمقأ لاق نإ هقدصيو اهرضحي
 بهذ مث هسفنل اهماقأ ءاوس مهعم لصم ريغ ةماقإ ةعامجلا ىزجو همغ ال
 الإ اهلصي مل وأ اهالص دقو مهل مقي نأ يزجيال ليقو هسفنل ال مهل اهماقأ وأ

 . مهعم ةالصلا نم عنام هل ثدح مث اهماقأ نإ

 ضقتنت نأ لبق دجسملا لخد نم دعاوقلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 مقيلف مهعم لخدي مل نإ لاق نم لاقو ةعامجلا ةماقإب يفتكي هنإف فوفصلا

 دحو ٥ .

 وأ هسفنل اهميقم ةداعإ يفو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 اودعق نإو © نالوق ةالصلا كلت ىلصت ام ردق اودعق وأ اهدعب دعق نإ ةعامجل
 اهب ىون نإو هترجأ ةنيعم ةالصل ةين الب ماقأ نمو ةماقالا تديعأ رنكأ
 . ملعأ هللاو حصأ وهو ةدحاول حصت ال ليقو ىلوالل تحص نيتالص

١٣٤



 سابللا باب

 بونب ةالصلا زوبحتو اندنع داعأ هنودب ىلص نإو سابلب ةالصلا حصت

 رهظو يلصملا ةروع رتاس رهاط بوث سابللا لقأو بطر عضوم يفو بطر
 ىلع سيل عساو بوثب مكدحأ ىلصي ال» هع هلوقل هيبكنم ليقو ردصو

 طرتشي ليقو قنعلا لفسأ ىلإ ردص ىلعأ رتسي نأ دبالف « ءيش هنم هيبكنم

 تدسف هتروع تنابف هدسج نم هبوث حيرلا طقسأ نمو طقف ةروعلا رتس
 وأ ربو وأ رعش وأ نطق وأ فوص نم سابللا كلذو ينبيو هسبلي ليقو هتالص

 وأ دلج نم نإو رهاط فخب تحصو بايثلا قنكو ضيبالا بدنو تابن
 ثيدحلا درو نالوق لعنلا يفو & رذع نم الإ فوص نم ال ليقو فرص
 ىلع مرحو « لاعنلا يف اولصتال » دروو « دوهيلا اوفلاخو لاعنلا يف اولص »
 بهذلا مرحو رحبلا نم جرخي يذلا ريرحلا لحو يربلا ريرحلا سابل لاجرلا

 ريرحلا شيرفت نع ةلع يبنلا ىهنو ،"اهريغو ةالصلا يف اريثك وأ اليلق اقلطم
 ةطايخ وأ اجسن بوثب ريرح نم مهارد ةشع ردق زوجو ةالصلا ريغ يف ولو
 رثكأ عنمب ليقو سملاب ةالصلا دسفتو سم الب ةالصلا يف ناك نإو اقيلعت وأ

 بوثب طقف امهضرعو امهلوط نيعبصإ عضوم ةزاجإ يورو © مهارد ةعبرأ نم

 بوثلا يف ريرحلا نم ةينكلا مالعألا تزيجأو اهريغ يف ىلرألابو ةالصلا يف
 هنم هتماحل يذلا زيجأو ريرح نم هتادس بوث زيجأو رخال فرط نم ةليوطولو

 . اقلطم ريرحلا زيجأو

 نم مسج لك عنمو اقلطم عنملا روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق
 ةنع هلوقلف رمحألا ساحنلاو ريدزقلا امأ ، ةضفلا ريغ ةالصلا يف نداعملا

١٢٦٥



 هبشلاو ريدزقلا كنالاف « هبشلا وأ كلنألا هيف جسن سابلب اولصت ال »

 بهذلاب ىلص نإو ديدحلاو صاصيلاك امثوغ امهيلع سيقو رمحألا ساحنلا
 ةلالدل سمي مل ولو ليقو رعشو رفظ ريغ سم ليقو هتالص تدسف هسمف

 سم عمولو كلذ ضعب زاجأو سم الب هلمحب دسفت الو داسفلا ىلع يهنلا
 الو داسفلا ىلع ىهنلا ةلالدل سم الب ولو دسفي ليقو ةهاركلا ىلع يهنلل المح

 هبلغي ملام بهذلاو ريرحلا زاجو عونمم ندعم اهبلغي ملام ةضفلا ةسامم رضت

 سمي مل وأ سم اريثك وأ اليلق اهريغو ةالصلا يف اقلطم ءاسنلل عونمم ندعم
 يذلا دلجلا ورفلاو ، ورفلا الإ تغبد نإو دولجب يلصي الو مارحالا يف الإ

 يلصي نأ زوجو صوصخم ناويح دلج سيلو نيلاو هتنوشخ ليزأ وأ ةنيز سبلي
 . اهريغ دجوو غبدت مل نإو .ليقو تغبد نإ دولجلاب

 يف ةنيزلا نأ قيقحتلا ذإ يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نالوق ريواصتلا يذ بوثلا يفو رتاس لالح. رهاط سابل لك مكتنيز اوذخ

 الإ كفع هلوقب لدتسا زيجملاو تطيخ وأ تغيص دسجلا عم وأ هدحو سأرلا
 ةشئاعل بوث يف ءاج ريرحلا عنم لصأ نأل حصأ عنملاو بوث يف امقر ناك ام

 عبارلاو اسأر ةروصلا نكت مل نإ زاوجلا ثلاثلا لوقلاو مقر هيف اهنع هللا: يضر

 ريغ بوثب يلصي الو بيجلا يف اهلمح رضي الو ناويحلا ريغ ةروص ام زاوج
 زاجأو ذفني الو فصي بوثب هركتو ةقروأ حسافت وأ قرخل ذوفن وأ رصقل رتاس

 زاجأو رثكأ مهضعب زاجأو مهرد ردق ةروعلا نم فشكنا اذإ ةقراشملا ضعب
 هتروع فاشكناب ملعي ملو يسن نإ ضعبو سابل الب ةالصلا ةيكلاملا ضعب
 وأ هنم ءاج وأ هسبل كرشم بوثب يلصي الو قافتاب سانلل فشكلا مرحيو
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 الو مهنم كلذ زاجأ باتكلا لهأ للب زاجأ نمو هلسغ لبق هجسن وأ هطاخ

 يف الإ نوتخم ريغ فلقأ غلاب وأ درق وأ ريزنخ رعش وأ كرشم رعش هيف بوثب

 تحصو عنملا حيحصلاو نالوق بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا رعش يفو رذعلا مايأ
 مشك ةنتف فخي مل نإ ةيبنجأ ولو ةأرما بوثب لجر يلصيو رعشلا لسغ دعب
 تدسف مشلا وحنب لاغتشاب تنتتفا وأ نتتفا نإو سكعلا كلذكو هحير

 تفلتخا ولو ةالصلل سابللا بوجو يف لجرلاك ةأرملاو تحص ليقو ةالصلا
 نأ لثم اهيفكو اههجو ريغ فشك يف اهتالص داسفإب ددش دقو امهتروع
 نم دبال ليقو اهلجر وأ اهعارذ وأ هجولا ىلع ولو اهرعش وأ اهسأر فشكت

 ةروع مدقلا نأب لوق ىلع ليلد وهو كلذب كقح ورمأل ةالصلا يف اهمدق رتس

 ءاسن نيب هب دعقت امب يلصت نأ اهف صخرو نالوق هنطاب يفو ةروع رهاظ ليقو
 نود امو اهقنعو اهيديو اهسأر فشكت نأ لثم ءايحتسا نودب مرحم عم وأ
 ةدعاق ليقو ةمئاق تلص اهتبكرل اهترس نم اهرتسي ام الإ دجت مل نإو قاسلا

 سأب الو ةنس ؤتس لاح لك ىلعو اهفرعتك ةرورضل الإ اههجو رهظتال ليقو

 تدسف هيف اهاري ال لاح ىلع مرحم ريغ علطا نإو اهتيب رامخ الب تلص نإ
 يبنجأ اهري ملو ءارحصك اهتيب ريغ يف اهب يحتست ال لاحب تلص نإو اهتالص
 ال ليقو اهتالص تدسف الإو طيخب نإو اهقنع ةأرملا دلقتو ال ليقو تحص

 ةبكرلا ىلإ زوجو زراب اهقاسو ةرحلا يلصت الو لجرلاك لب ةرحلاك تسيل ةمألاو
 وأ اهلك ىربكلا لجرلا ةروع رهظت مل ام ليقو اهاري دحأ اهعم نكي مل نإ
 جرخ وأ كلذ قرخلا لباق نإو سأب الف ركذلا وأ ربدلا لباقم قرخلا ناك
 لعف نإو ابولقم ناك نإ بوثب يلصي الو كلذ عنم حيحصلاو تدسف ركذلا

 ال ناك نإو اهداسفب لاقف مهضعب ددشو حيحصلا ىلع ىلع هتالص تحص

 . ههارك الو داسف الف هنطاب نم هرهاظ نيبتي
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 فرطب ةأرملا اذكو هتبكرل هترس وأ هطبإ نم حشوي نأ لجرلل بدن

 فلي نأبو لاورسو صيمقو ةبج وحن نم دحاوب حيشوتلا نع يفكيو بوث

 نودب ةالصلا حصتو هتبكرل ةس نم هتروع لاني الف هيقفرمل عباصألا نم هدي

 انه يتلا اهتروع سمت ملو ةبكرلل ةرسلا نيب ام يهو هتروع سمي مل نإ حيشوتلا

 يف يهنو تدسف اهتروع تسم وأ هتروع سم نإو اهترس وأ اهجرف رعش تبنم

 امهقوف نم هيدي ىلع هدشو هبوث لجرلا سيل وهو ءامصلا لاتشا نع ةالصلا

 هعفرب دارملاو هنم بناج عفر الب لفسأل هلاسرإو هندب ىلعو امهيلع هقييضت يأ
 فشكتنتف رسيألا قتاعلا ىلع رازألا فرط يمر ءامصلا ليقو ندبلا نع هداعبإ

 . ةروعلا هب

 لاصيإ ةلوهس مدع وأ ةروعلا فشك اما يهنلا ةلعو بطقلا لاق

 رخآو نميألا ىلع هبوث نم فرط يمر وهو ءابتحالا نع يهنو ضيألا وضعلا

 تلصوو هتروع فشكنت مل نإف هتالص دسفتف هتروع فشكتتف رسيألا ىلع
 تدسف ليقو ةيهاركلا عم ليق ةالصلا تحص فلكت الب ضيألا هئاضعأ

 فقوي دوعقلاب صاخ ءءابتحالا ليقو داسفلا ىلع لدي يبنلا نأ ىلع ةلالدلل

 وهو لدسلا نع يهنو امهقصلي مل ولو ليقو هيذخف هنطبل قصليو هيتبكر

 نيبكنملا ىلع وأ هفارطأ نيب اقرفم لفسأل بكنملاو سأرلا ىلع بوثلا ءاخرإ
 قرفت عتم نيبناجلا دحأ نمو ١ فلخ نمو مادق نم لدسلا نوكيو طقف لفسأل

 قوفلا دحو سأب الف قوف ىلإ هاتبكر تدر اميف هفارطأ تعمتجا نإف هفارطأ
 ولو ضرألا نود فارطألا تعمتجا اذإ اميف لدس نوكي ال نأ زوجو ةروعلا
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 ءافتكالا يف صخرو فاشكنالا مدع عم ةروعلا يف ولو قوف تقرتفا

 تحت رازألا لابسا متأ هيلع يقبو ضرألا يف عاتجالا ناك نإو امهعاتجاب
 نم اذكو لدسلا مكح هنع لازو نالوق هدمعتب ةالصلا داسف يفو بعكلا

 الو ضرألا يف فارطألا تعمتجا اذإ لادس ال نأ هل صخري ادعاق ىلصي

 هنع ىهنملا لدسلا ليقو ةبج وأ اصيمق بوثلا تحت سبل اذإ هنع ايهنم لدس

 يهنو يهنلا يف الخاد سيلف فشكتت مل نإو ةروعلا فاشكنا عم بوثب لدس
 مهضعب دسفأو ةالصلا ريغ يف ولو اوهزو ارخف يأ ءاليخ رازألا رج نع
 بنتجي نكلو وهز الب اهريغ يف هرجب ريض الو ءاليخ ريغب ولو اهيف هرجي ةالصلا
 الو ءاليخلا بناجتو اقلطم ةأرملا وجتو راضملا نم ويغ وأ درب فوخ هرج زوجيو
 لمعلل مزتحا اذإ لجرلا اذكو ةداعإ الف تلعف نإف اهبايث يف ةمزتحم ةأرملا يلصت
 بقنت مل نإةيزركلاو ةمامعلاك سأرلا سابلو ضألا امهئاضعأ تلصو نإ

 تبقن نإو ال ليقو ةالصلا تدسف اطسو تبقث نإو هب ىلصي سأرلا طسو

 اهب سأرلا طسو ةيطغت عم ةمامعلاب ىحلتيلو داسف الف بقنلا ىطغو اطسو

 يحلتلا هركو كلذ قوف هعفري الو بلقلا مظع نم لفسأ يحلتلا يخري الو
 هتحت وأ همف وأ هفنأ ىلع وأ هفنأ تحت ىحلت نإو داسف الب طقف نقذلا تحت
 زوجيو سأرلا طسو رهظو ةمك الب ةمامع سبل نإ اذكو نالوق ءازجألا يفف
 نإ ديعي لهو ةع لعف امك هفلخ نم ةمامعلا يخري نأ هللا همحر بطقلا دنع
 . ال وأ حلش الب ىلص

 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا دنع حجارلا وهو بطقلا لاق

 وأ اهيلع ترود ةمامع نم ةجراخ ةمك سبل نإ اذكو وريغ دنع ح وجرملاو
 ال وأ دسفت له سأرلا طسو لباقم اهنم ةجراخ ةمك ىلع ةمامع سبل
 . نالوقلا
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 : هللا همحر بطقلا لاق

 جرحلا هيف ىتأ يطول كاذف جرخ ةمامع نم بوث لكو

 يف ةيحللا ةيطغت نع اضيأ يهنو نالوق رذع ريغل منتلملا ةداعإ ينو
 يفو نالوقف ةياقو نم ةأرما سأر جرخ نإو نالوق اهيطغم ةداعإ يفو ةالصلا

 نوثالث صيمقلابو نورشعو عبرأ ةمامعلابو ةنسح ةشع اتنثا ةيزركلاب ةالصلا
 . لضفأ ليق داوسلاو رجأ هلف هلك كلذ سبل نإو نوعبرأ فوصلا ةبجو

 كلذ ىطعأ نمو لضفأ ضيبألا نأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 اهالغأ بايثلا ف لضفل ١ ليقو هب ىلصي نم رجأك رجأ هلف هب يلصي هريغل
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 ريرحلاو سجنلاب ةالصلا باب

 نداعملا نم بهذكب وأ اريرح وأ اسجن ناك نإو بوثلاب ىلصي
 دوجولا دعب ةالصلل ةداعإ الب كلذ ىوس دجوي مل نإ اهب ةالصلا ةعونمملا

 ديعي هنأ ضعب معزو حيحصلا ىلع ةداعإ الف تقولا يف دجو نإو كلذ ريغل

 . تقولا يف دجو نإ

 دعب ولو تدجو نإ ةداعإ الب لاق نم قرخو هللا همحر بطقلا لاق
 سجنلاو ريخم هنأ لئاقلاو دجي ىتح ةالصلا كرتي هنأ لئاقلا نجو لاق ، تقولا

 ليقو هوحنو بهذلا لبق ريرحلاو تاذلاب نامرحم امهنأل بهذلاو ريرحلا نم لوأ

 ةبيرلاو ريرحلا لبق هوحنو بهذلا نأو سجنلا نم ىلوأ ريرحلا نأ وهو هسكع
 . سجن نم ىلوأ هسيجنب نقيتي مل كرشم بوثو ءالؤه نم لوأ

 وهو هلك كلذ سكع ريتخاو حيحصلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق
 لبق ماخلاو كرشملا بوث نم ىلوأ سجنلاو ةبيرلا نم ىلوأ بهذلاو ريرحلا نأ
 ديعي ليقف دجي مل وأ ويغ دجو مارح بوثب ىلص نمو صالخلا يونيو سجنلا
 نمو نكمأ امب رتتسم ادعاق يلصي امارح ابوث الإ دجي مل نم ليق دقو ال ليقو
 ءافما هتساجنب ربخأ امو دسفأ ام مرغو اهمتأ هل بوثلا سيل هنأ هتالص يف ملع

 بوث ىلع ةفطنب سجنتم بوث مدقي لهو ةساجنلا هيف تدهوش ام لبق
 طئاغلاو هنم سينأ رمحلاو امهنم سينأ مدلاو ناق هسكع وأ ءيقب سجنتم
 نإف لوبلا نم اوهزنتسا يع هلوقل سابنألا سجنأ لوبلاو رمخلا نم سجنأ
 دبعلا هب بساحي ام لوأ هنإف لوبلا اوقتا هلوقو لوبلا نم ربقلا باذع ةماع

١٤١



 ولو هيف فلتخملاو السغ بعصأو نتنأو رذقأ هنأل لوبلا نم رذقأ طئاغلا ليقو

 لوبك هيلع قفتم نم نوهأ همحل لكوي ام لوبك مهريغو انباحصأ ني
 نم ىلوأ هوركملا ريغ دلجو غوبدملا ريغ نم ىلوأ غوبدملا دلجلاو ناسنالا

 غوبدملا اهدلج نم ىلوأ غوبدم ريغ ولو ةتيملا ريغ دلجو هوركملا دلج

 سجنلاو مارحلا لبق ةلالدلا بوثو سكعلاب ليقو سجنلا بوثلا لبق تابنلاو

 يفو ةلالدلا بوثب يلصي ال ليقو ةلالدلا بوث لبق تابنلاو هلبق سجنلا ليقو
 الإ ةأرملا دبت مل نإو 5 هاوس دجي مل ولو موذجملا بوثب يلصي الو نالوق ةالصلا

 لجر اهاري ال تناك نإ ةمئاق هب تلص ارهاط ةبكرل ةرس نم ابوثو اسجن ابوث

 نإ بوثلاو درلاو جلثلا ىلع ةالصلا تزاجو سجنلاب يلصت ليقو ةدعاق ليقو

 يذلا نمو وينك سجنتملا نم نوهأ ةساجنلا هب دمعتي مل وأ هلقأ سجتت
 يف ةرورضلا دنع ءاوس ساجنالا رئاسو امهالباقمو امه ليقو ادمع سجتت
 عيضي مل نإ تباث هب يلصيال امب ةالصلا زاوج نم روكذملا اذهو لامعتسالا

 نع زجعو تقولا ج ورخ لبق هلسغي ال ثيح سجنف رهاطب جرخ رفاسمك

 لقنت نع زجعو هضرم دعب هناكم وأ هشارف وأ هبوث سجن ضيرم وأ رهاط
 وأ رهاط دوجو عم سجنب رفاس نإو كلذك ىلص نإ ةالصلا ديعي الف ويغل

 ملو رهطتلا ىلع ردقو سجنتف ةراهطب وأ سجنب هشارف ضيرملا لخد وأ هتميق

 ةالص لك رفاسملاو ضيرملا ديعي ليقو ديعي ال ليقو داعأ ردقيال ىتح رهطتي
 هتمأ ولو ويغ هلقني نأ ضيرملا فلكي الو رذع ثيحب ولو سبحن بوثب اهالص
 نإ اهب فلكي ليقو ةجأب نكي ملو لقنلا وضي مل نإ فلكي ليقو هدبع وأ
 نفد وأ رجح وأ تابنب ناو رتستب ىلص هبايث نم بلس نمو هل ام اهعسو

 هسفن خطلي نأ دجو نإو ءامو دوعق عم اهيلع بارتلا ةلاهاب وأ ةرفحب هتروع

١٧٤٢



 وأ ابارت ال ءام دجو نإو امئاق ىلص رغتني الو هتروع هب رتسي لولبم بارتب

 رتسو ءاميإب هيف امئاق ىلص قرفلا فاخ نإو هنكمأ نإ ادعاق هب اهرتس ارجح

 وأ مدك ةلع وذ ادعاق يلصيو دوجسو ع وكرب مايق نم دكأ دوعقب نإو ةروعلا
 دوعقلا عم ةراهطلاف دوجسو ع وكرب مايق عم هبايث ظفحت الو فل هدري ال لوب
 هلدبف مايقلا فالخب ةروعلا رتسو رهاطل لدب ال هنأل كلذو مايقلا نم بجوأ

 ةراهطلا وهو دكرالاب لغتشيف رخا ضرف ىلع ضرف لوخد نم كلذو دوعقلا
 مهأ امهنإف ةالصلا يف اهيف داسف حالصإو سفنلا وأ لاملل ةيجنتلاكو رتسلاو

 تاولصلل دحاو فل يزجي ليقو ةالص لكل فل فللا هدري ناك نإو اهنم

 ادحاو افص اولعج هلثمل اماما ركذ امب رتتسملا ىلص نإو هلسغي مث سمخلا

 زيجأو يدارف اولص ارتس اودجي مل نإو مهمامإ دعقي نأ زيجأو مهطسو دعقو
 . ليلب ةعامج اولصي نأ

_ ١٤٣



 ناتكلاو نطقلاو بشخلاك تتبنأ امو ضيألا ىلع ةالصلا تنس

 لوسر ىلص دقو نوشرفي امم ريصح وحن ىلع ليقو ىلوأ ضرألا ىلع ةالصلاو
 ىلع ةالصلا تسيلو ضرألاك ةنس هيلع ةالصلاف ريصحلا ىلع ليع هللا

 ةرجش همالك لمشو سئاقلا وه هكيَع هنأ لاقي دقو تابنلا ىلع اسايق ريصحلا

 ىلع يلصي الو هطب مكح اذإ ةساجن ىلع تبن امو ةرهاط اهنإف ناخدلا

 يفو روبقلا ىلع ال روبقلا نيب ىلص نإ ديعي ال ليقو داعأ ىلص نإو ةرقملا
 داسف حيحصلاو نالوق اجرخأ نإ ربقلا بارتو ربقلا قوف تبانلا ىلع ةالصلا

 اهلصأ نم اهضرأ تعلق وأ اهيف نفد ام علق نإو اقلطم ةربقملا يف ةالصلا

 يف ضعب اهزاجأو هلصأتسم يف ضعب اهزاجأو امهريغ وأ حير وأ ليسب
 هيف لوبت يذلا عضوملا وهو لبإلا نطعم يف الو ةرزجملا يف يلصي الو ةسردنم
 ةزئاج ريغ نامزلاب هتراهط دعب ةهوركم هيف ةالصلاف يناثلا اهبرش دعب لبإلا
 يف ةهارك عم تزيجأو مامحلا يف ىلصي الو وكت مل ءاملاب لسغ نإو اهلبق
 لحم يف امهيف تزيجأو ةعيبلا يف الو ةسينكلا يف يلصي الو هنم رهاطلا عضوملا
 ذإ ةبعكلا رهظ يف يلصي الو سجنلا فوخو ةالصلا ميظعت عنملا هجوو رهاط

 نع هع هللا لوسر ىهن دقو نالوق ةبعكلا لخاد يفو اهرهظ يف ةلبق ال

 ةلبزم يف الو سجن لحم يف يلصي الو ةبعكلا رهظ اهنم عضاوم ةعبس يف ةالصلا

 تهركو هتراهطب لوقي نكل رافرعب ىلع رثوملا وبأ اهزاجأو سجن شارف ىلع الو
 بطقلا رهظتساو داسف الب ةديعب عضاوم نم بلاج داو نطب يف ةالصلا
 ةعراق يف تهركو ىري الو رطملا هيف لزني نأ نكمي ام دعبلا دح نأ هللا همحر

 نم رجح ىلع نوفدمل ةمرح الو نالوق تارارجلا قيرط وأ اقلطم قيرطلا

١٤٤



 الو يمذلا علق دمعتي ال هنأ ريغ ايمذ ولو كرشمل الو ةيدعت وأ ض ا بحاص

 هتقلخ تمت ولو خارص الو ةكرح الب طقسل الو رذعي مل نإ فلقأ غلابو غلاب
 ةمرحلا مدعلو نالوق اقلطم رفظلا يفو رهاطلا رعش ريغ ناسنإ ضعبل الو
 قيض ناكم يف ىلص نمو لصوتساو لحملا علق نإ ةالصلا تحص كلذل
 يلصي ليقو ديعي الف ناكملا كلذ الإ دجي مل نإو داعأ هردص هنقذ غلب ىتح
 ىلع دوجسلا زوجيو ادعاق لصيلف اعكار هيف يلصي اناكم الإ دجي مل نإو ادعاق

 اعكار ةباد رهظ ىلع اضرف ىلص نمو ماحدزالل مارحلا دجسملا يف سانلا
 جرسو ةعدبك ءيش اهرهظ نيبو هنيب ناك نإ ليقو داعأ ةرورض الب ادجاس
 لبق هدي عزن نإ الإ داعأ ويغ دي ىلع دوجسلا يف هدي عضو نمو ةداعإ الف

 لصتا انطاب ناك ولو سجنتم ىلع .يلصي الو ديعي ال ليقو دوجسلا متي نأ
 هنوكك سجتنتملاب لصتا ام سمي وأ يلصملا سجنتملا سمي ناك نإ يلصملاب

 ةثالث ردق رضي ال ليقو رثكأ وأ ةماق ردق نفدلاب هنع اديعب ولو هتحت ا هقوف
 رضي الف هيلعو هسمي مل ام ليقو عباصأ ةعبرأ ليقو ربش ليقو عارذ ليقو عرذأ

 ليقو ابطر سجنلا ناك ولو تحت نم ريصح سجتنت الو ريصح تحت سجن

 . ابطر ناك نإ رضي

 سجنلا دعب نأ لاق نم لوق لاوقألا لدعأو هللا همحر بطقلا لاق

 كلت ىلعف هنم ضيألا يلب ام سجن فقس ىلع ىلص نإو رضي مل ةماق ردق
 يف ليقو ثلاثلا يف ىلص ناحطس هقوف افينك ناك نإو هظلغ يف لاوقألا
 دعب ولو هيف ةالص ال هنأ ءاوه ةالصلا عضوم نيبو هنيب نسيل يذلا سجنلا

 سمي نم ةالصو هرضي ال ليقف عرذأ ةثالث هسأر مادق سجنلا ناك نإو ادج

_ ١٤٥ .



 اسباي ولو سجن هالع ذإ تدسفو نالوق بناج وأ فلخ نم اسباي اسجن هبوث
 ةبوصغم ضرأ ىلع ةالصلا يفو ضيألا يف رجنملا ليوطلا هفط سجنت وأ

 لوق هيفو اهلوخد هل زاج ىتم اهيف بصاغلا ريغ ةالص حصتو نالوق اهبصاغل

 نذإ نودب نإو هيف يلصي نذإب لخد ناكم لكو اهبحاص هل نذأ نإ الإ عنملاب

 وهف نذإب لخدي مل نإو هيف ءيش ال حوتفم تيبك نذإل جاتحي الام اذكو

 يف بصغلاك ةقرسلاو بصغلاو نذالا يف ضرألاك بوثلاو بوصغملا لثم

 وأ سجنلا ىلع اتبن ولو رجشلاو تابنلا ىلع يلصيو امهوحنو بوثلاو ضزألا
 ريغ امهنال اقحي مل ولو نارهاط امه ليقو فافجلاب امهتراهطب مكح اذإ ةتيملا

 تبثي مل نإو هيلع ةالصلا تنكمأو تبث نإ ريرسلا ىلع يلصيو سجنلا نيع

 ىلع شرفي مل نإ هاون ىلع ال همارتحال ماعط ىلع تهركو نالوقف تنكمأو
 ليقو هيلع شرفي مل نإ داسف الف هيزتلل ةهاركلاو بوث وأ ريصح ماعطلا

 ةالصلا تهركو نالوق شيرفت الب يونلا يف اذكو شيرفت الب داسفلاب

 وأ احلم ندعملا ناك ولو امهوحنو ريصحو بوث نودب ندعم ىلع داسفب

 زوجت ليقو رجاو صجو ىرتو نيطو ةخبس اذكو ةرغم وأ اخينرز وأ اتيبك
 سابللاو نيديلاب قصتلتو هيف خ وست مادقالا تناك ولو نيطلا لع ةالصلا

 ىلع ةالصلا تزيجأو ةرورض الب نيطو ءام يف ىلص هيع هنأ ىور دقو

 ىلع يلصي الو ةتباثلا ةخصلا يف فلخلاو رجالاو ةهبجلا ريغ ولو صجلا
 ىلع تهركو ةخبسلا ىلعو هيلع تزيجأو دامرلا اذكو ةرورض الإ ةتباثلا ريغ

 هيلع تزاج هيلع شرف وأ ويغ هبلغ ندعم لكر عوذجلاو راجشألا
 . بهذلا ىلع ولو ةالصلا تزيجأو

١٧٤٦



 ندعملا ىلع ةالصلا عنم نم وكذ امب لمعلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يلصي ام لك لهو هيلع يلصي ال دولجلاو بهذلاو ريرحلاك هب يلصي ال امو
 ليقو نالوق اهتابنو ضرألاب صاخ ةالصلا عاقيإ وأ هيلع ىلصي فوصلاك هب
 ليقو دجسملا قوف ةالصلا تهركو هيلع دجسي الو فوصلا ىلع فقوي
 . ةرورضل الإ تدسف

 لاق هقوف ةالصلا زوجت هنأ ةقراشملا بتك ضعب يفو بطقلا لاق

 زئاج هناب عطقتف لزت نأ كايإو لاق ةهاركلا عم اهزاوج ملعأ هللاو هدارمو

 وأ قيرط عطقي مل نإ برقب دجسملا مادق تهركو هب لمعي الو ةهارك الب
 لخادو هدمع نيبو هقيرطو هباب يف تهركو عرذأ ةثالث برقلا دحو داو

 فقيو اهنيب دوجسلا فوقولاكو دمعلا نيب اهداسفب ليقو ةداعإ الب هبارحم

 هدحو لصم ةداعإ يفو هيف فقي ليقو هيف دجسيو بارح ١ ج راخ مامال ١

 يف سانلاب يلصي نأ مامالل زوجي ال هنأ ليقو نالوق هبارحم راسي نع دجسم

 . ملعأ هللاو بارحلا يف الإ دجسملا

١٤٧



 لابقتسالا باب

 فلكملا مزلو ةلبقلا لابقتساب ضرف ريغ وأ اضرف ةالصلا حصت امنإ
 اذإ الإ رفكي الو ةالصلا هروضح دنع هتيفيكبو ةلبقلا لابقتسا بوجوب ملعلا

 ةلبق يهو اهباب ةبعكلا ةلبقو مارحلا تيبلا ةبعكلا يه ةلبقلاو ةالصلا كرتب رفك
 لبقتسي اهلك قافالا ةلبق مرحلاو مرحلا ةلبق ةكمو ةكم ةليبق دجسملاو دجسملا

 ليقو ةالص لكل اذهو فوخو ءاجرو برقتب حراوجلاو بلقلاو هجولاب ةلبقلا
 اهلبقتساو اهلابقتساب ناد نإ يجام ليقو هناكم نع لوحتي مل ام ةرملا هيزجت

 نإ نيفلاخم ولو نيملسملا روبقب اهيلع لدتسيو ةبعكلا رصبت مل نإ ةهجلا يزبتو

 ىلع وأ نيملا ىلع رابقألا نأ ملعو نالجرلاو سأرلا اهب زيمت ةمالع تناب
 ىلصو دهتجا ريخت نإو موجنلاو رمقلاو نيملسملا دجاسمب لدتسيو ءاقلتسالا
 تقولا يف ديعي ال ليقو هدعبو تقولا يف ديعي ليق هأطخ ناب نإ اهديعي لهو
 رمأي مل كيم هنأل جرخ نإ ال تقولا جرخي مل نإ ديعي نأ راتخلاو هدعب ال
 ةلبقلا ربدتسا نإ ديعي ليقو تقولا جورخ دعب هل ءاس ذإ ةداعالاب ءيطخملا

 ليقو ةداعإ الب ةالصلا ىيف هأطخ ناب نإ ةلبقلا ىلإ فرحنيو تقولا دعب ولو

 . فنأتسيو اهعطقي

 أبخأ ولو لماشلا يف هتنيب اك حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 فرحناو هعبتاف هسفن نم رخآ اداهتجا: راتخا نإ اعامجإ فناتسيو دحاو نيمأ

 ريحتملا يدتقيو نيع ضرف ليقو حيحصلا ىلع ةي افك ضرف ةلبقلا ةلدأ ةفرعمو
 نإ هنأ رهاظلاو ةلبقلا يف نومأم هنكل هلاوحأ يف نيمأ ريغ نإو يدتهملاب

 يف الو ةلبقلا يف نيمألا ريغ دلقي ال ليقو ةلبقلا يف هلوقب ذخأ كرشم قدص

١٤٨



 ديعي ال ليقو ةلبقلا قفاو ولو داعأ ىلصو هداهتجاب نيمألا فلاخ نإو تقولا
 لاق ةجح نوكي ال دحاولا نيمألا لاق نمو اقافتا داعأ اهأطخأ نإو اهقفاو نإ
 . نيمألا عم فلخلاكف هل دشرم الو ىلصو هداهتج ١ ريحتملا فلاح نإو ديعي ال

 يف اهمدعو انه ةداعالا رايتخا ناويدلا رهاظ هللا همحر بطقلا لاق

 تريحت نإو هأطخ نيبتي مل نإ دعي مل نيمألا ريغ فلاخ نإو نيمألا ةفلاخم

 عم لصي الو ةعامج اولص مهداهتجا عمتجا نإو رخاب لك دتقي الف ةعامج
 همالكب لب دحأ فارحناب فرحنيالو ريحتم نيمأب دتقي الو داهتجا يف هفلاخ
 لثم يلصي ليقو نيمأ ريغ نإو ليقو انيمأ ناك نإ يلصي هار نمب يدتقيو
 ةالصلا هل دشرم ال ثيح ريحتمو نجس وأ ةملظ يف ناك نمم ىمعألا

 ناك نإو فوخ ةدشب ليق لابقتسالا طقسو حاو عبرأل تارم عبرأ ةدحاولا

 اك داعو مرحأ اهيلإ مارحالا الإ هنكمي مل نإو ويغ سفن وأ لام ىلع فوخلا
 ىمعو ةملظبو هجوتلا امهعم رذعت قرغو ضرميو ةبشخك ىلع طبربو نكمأ

 ولو ةلحارلا ىلع لفنتلا حصو ةلبقلا مهلك ءالوه يوني ليقو دشرم ال ثيح

 ىلإ مارحإ دعب ةلبقلا ريغل ولو اهيلع ام ةراهط طرشب ماجل ضبقو اهبرض عم
 ةلبقلا ريغ ىلإ شام لفنتت اضيأ حصو طقف ههجوب ال هدسجو ههجوب ةلبقلا

 دجسو عكر دوجسلا وأ عوكرلا غلب اذإو يشم ثيح لباقي مث اهيلإ مرحي نكل
 . ملعأ هللاو ههجو لقني مث ةلبقلا ىلا
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 ةتسلا باب

 هيلع بجو هدنع حجرت وأ هتالصل لذلسفم ىجح يلصملا نقي ة اذإ

 ةيراس وأ رادج نكي مل نإ ةرتس هيونيو همامأ فيس وأ .5 ةرتس لعج
 وأ ةالصلا بارحمك نوكيل اسوقم هطخي لهو اطخ هديب طخ الإو
 اضرتعم وأ فيس وأ ىصع وحن نم زرغي ام ةئيهك نوكيل ةلبقلل اليطتسم

 اذإ نفع هلوقو هيدي نيب رام رورم رضي ال مغ ارتس رثكأ نوكيل الامشو انيم
 نإ نكل ةرتسلا لعج بوجو ىلع لدي افيسا ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ٣

 لإ ىلص ع هن ] ىورو اه دسفي ام ثدحي ل نإ ا دسفت . ةرتسل ا لعجب ل

 هيونيو لبق بصتنم دوجوب و ] اهتين عم اهلعج ةرتسلا حصت ١ ر امنا و { ةرتس ريغ

 دقف نإ الإ طخلا زوجي الو هيزجي الف هوني ملو دجو ام امأو ةيراسلا يوني اك ةرتس

 رمع نبا ىور امك ضرعلا ىلع ةرتس ناويحلا لعج زوجيو فيسلاو ىصعلا وحم

 يف وأ ةسجن ةرتسلا تناك نإو ضرعلا ىلع ةرتس هتلحار لعجي ناك هع هنأ
 رظنيف اطخ الو ارتس لعجي مل نمكف سجن عضوم يف طخلا وأ سبن عضوم
 دحللو طخلا نم ريخ اريغص ناك نإو رجحلا ليقو ال مأ ادسفم ابرق برق له

 ليقو عبصأ ضرع نم لقأ ال ليقو ةقدلا يف ةعش ردق ولو ضرعلا يف ةرتسلل

 نم ماما رمي ليق ذإ ناطيشلا رورم نم اعنم رورملا نمؤي ثيح اهبئان وا ةرتسلا
 ةثالث دعص ام ةرتسلا ليقو فالخ ال مأ ع هنع ىور اك ةتسلا لعجي مل

 عطقي لم امهنيب رمو ةرتس ىلإ ىلص نإو لجرلا رخؤمك ادعاصف رابش ا
 برقلا يف فالخلا ىلع تبرق نإ الإ دسفت ال ليقو تدعب وأ تبرق تدسف

 نيبو هنيب رورملا يف فلتخاو هدوجس عضوم نيبو هنيب رم ولو دسفت ال ليقو
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 نودب ىلص نإو ال مأ راملا عنم هل لهو مرحي وأ ركي له اهنع دعب اذإ ةرتسلا
 رورمب رثكألا دنع ةالصلا تدسف وريغ دجي مل ثيح طخب تناك نإو ةرتس
 وأ هتيم وأ رذعي ال تقو فلقأ غل اب وأ كرشم وأ بنج وأ ءاسفن وأ ضئاح

 وأ رجحلا ىمري اك تيمر وأ اهلمح رورم ءالؤه رورم ىنعمو ريزنخ محل وأ مد

 ضعبو رامحلا ضعب دازو دوسألاب ضعب هديقو ابلك نإو عبس وأ درق رورم
 هجو وأ قيرط وأ ربق وأ سجن هيف اناسنإ ولو ةساجن لابقتسابو اقلطم ةأرملا
 نم ثبدحلا يف هنأل رهلا هجو رضي الو قيرطلا لابقتساب دسفتال ليقو ناويح
 لبقتسي مل ولو لجع وأ ةدقوم اران ولو لطاب دوبعم لك لابقتسابو تيبلا عاتم

 ةدحاو ةقرو ولو متي مل ولو فحصمو ةباتك هيف نكت مل ولو حولو ههجو
 لابقتساو ويغ ىلع نارقلا اهيف بلغ نإ الإ ال ليقو بتكلا رئاس كلذكو

 ولو ناسنإ ريغ ولو عجطضم مئانو ضرأ وأ طئاحب هدحو سأر وأ س أرب ةروص

 مئانلا امأ ، مون الب عاجطضالاب دسفت الو ههجوب لبقتسم ريغو ايقلتسم
 تيملا نودبعي رافكلاو تليلماك هز ألو هنم ةبانجلاو حيرلا ج ورخ عقوتلف

 . هتالص لقأ يف وأ ةملظ يف وأ دمع الب نإو تيملا لابقتسايو

 ةروصلاو منصلا لابقتساب ةالصلا دسفت ال ةيعفاشلا ضعب لاقو
 عضولا يفو الف نالا امأو كلذ ةدابع مهوتي نيح كلذ زوجي ال هنأل امهوحنو
 نإو رهظي اميف ميرحتلا ىنعمب ال اهرهاظ ىلع ةهاركلاو هوركم اهلابقتسا نأ
 اهعطقت ال ليقو ويغ دنع ال هللا همحر بطقلا دنع تدسف هجو بناج لباق

 هللا يضر ةشئاع مون ليلدب بنج هنأ ملع نإ الإ مئانلاب داسف ال ليقو عابسلا
 عاجطضالا اهمونب دارملا لاقي نأ الإ اهب ملاع وهو كفع هيدي نيب اهنع
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 ليق رمجب دسفت الو هل لماح هب رم سجنب دسفت ال ليقو مئانلا ةئيهب عىيهتلاو
 عانتمالا نكمي ال ناويح رورمب دسفت الو رام اهب رم رانب الو ليق حابصمب الو
 همامأ نم تلبقأ ةباد يف اذكو فالخ ءاسفنخلا وحن يفو ضوعبو بابذك هنم

 . انريغ عجطضمب ريض الو اهيلع الو مامأ نم ولو اهب قلعت نإ ايبص لزعتو

 : ادودمم البح ةالصلا تسيل ةبراغملا ضعبو مشاهو بوبحم نباو عيبرلا لاق
 هروجف اهعطقيو بلقلا رب اهلصي ءامسلا ىلإ جرعت امنإو ، اهعطقي ءاج ام

 نإ الإ هدوجس عضوم نيبو هنيب رم ولو هوحنو كلذ نم ءيشب اهعطقي الف

 هجو الو ران لابقتساب دسفت ال ليقو ضئاحلا مهضعب ىنثتساو ةساجن سم
 رهتشي مل نيح ادسفم كلذ ناك انإ هلأو © كلذ وحنو منص الو ناو
 . هترهش دعب ال ديحوتلا

 يف كلذ اهعطقي لهف هيلعو عطقلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لكلا رضي ال وأ عرذأ ةثالث وأ ةسمخ وأ ةعبس وأ اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ

 لحم نم كلذ بسحيو هدوجس عضوم نيبو هنيب نكي وأ هيلع دجسي مل ام
 ناك نإو اهنمف الإو امهادحإ تمدقت نإ ةمدقتملا هلجر نم ليقو دوجسلا

 . :هيتبكر نمف ادعاق ناك نإو دجس ثيح نمف ادجاس

 هدوجس نيبو هنيب سجنلا ناك نإ هنأ ناويدلا نع القن بطقلا لاق

 هيف ريصح ىلع ىلص نم جاتلا يفو هسمي مل نإ صخر نم مهنمو ةالصلا داعأ
 هيمدق تحت نوكي ىتح ضقن الف دجس اذإ هنطب تحت ةرذع وأ بارغ قزخ

 مل ام فلخ وأ بناج نم هلك ركذ امم ءيش رم نإ رضي الو هدوجس لحم وأ
 وأ افحصم ولو تدسف فلخ وأ بناج نم كلذ نم ءيش هسم نإو سمي
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 فيفكلا جاتحيو فلخ وأ بناج نم سجنلا ريغ سمب دسفت ال ليقو احول
 سجني مل نإ هرادج يفكيو هرادج ريغ نيتقيقر نيتبيرق ولو نيتلصفنم نيترتسل

 ىتح ليقو رثكأ وأ رذع ثالث وهو ةدحاو ةتس يفكي ليقو ضعب دنع هلصأ

 اهفلخ نم ةرتس ةأرملا ىلعو سبيت نإ ريض ال ليقو ىمسيو افيتك ذختي
 نكي مل نإ تدسف ةرتسلا نيبو اهنيب وأ ةرتس الب اهفلخ رم نمو يبنجألل
 اهبايث سمي مل ام دسفت ال ليقو لاوقأ عرذأ ةثالث وأ اعارذ رشع ةسمخ امهنيب

 ددشو ةرتس ليقو ةرتس ريغ يراجلا ءاملاو بوثلا قوف نم اهسمي مل ام صخرو
 لعج ذإ قافن رفك راملا رفكي نأب ىلصملا يدي نيب رورملا يف ثيدحلا يف

 . رورملا نم اريخ رشحلا ىلإ فوقولا

 هدوجس عضوم يف رورملا هيدي نيب رورملاب دارملاو هللا همحر بطقلا لاق
 الب هيف راسملا عفد نم يلصملا نكمي يذلا وه كلذ نأل هيلجر ىلإ هنود امو

 ىلإ عرذأ ةثالث تدر اميف رورملا ليقو هعفدل لقتني ال هنأ تبث دقو لاقتنا

 يلصملاو عاطتسا ام هاديلن هيفع هلوق لوألل لديو رجح ةيمر ردق ليقو هيلجر

 عفدلاب هيف دسفأ امل ةيد الو نيلب عجري مل نإ فنعب ناك نإو راملا عفد هل

 . ةيدلا هل ليقو

 متعطتسا امأو ردا ثيدحل رهاظلا وهو عفدلا بوجوب ةيرهاظلا تلاقو
 الو ةعفادملا ثيدحلا يف ةلتاقملاب دارملاو هلاتق هل زوجي ال نكلو بوجولل رمالاو

 اليبس دجو ام راملل زوجي ال مارحلا دجسملا يف يلصملا يدي نيب رورملاب ضقن

 الف ةتس نكت مل نإف ةتس وه ال مهترتس هترتس ليقو هفلخ نمل ةرتس مامالاو
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 الإو مامالا افق زواج اذإ دسفأ اضئاح وأ ابنج راملا ناك نإ ليقو مه ةرتس

 مامالا افق زواجي ىتح موماملا يدي نيب ام رضي الو هافق زواج ولو داسف الف

 هيلع دسفتو هترتس نيبو هنيب لصفلا دوجول حيحصلا وهو هيذاجي وأ ليق
 اومتأ الإو ويغ مهب متيو طقف هيلع ليقو همامأ رم امم هوحنو بلك رورمب مهيلعو

 هيلع رم نم طقف لوألا فصلا ىلع عطق هافق زواجو هفلخ رم نإو يدارف

 مامالا افق زواج ىتح مهيديأ نيب هرورم يناثلا فصلا ىلع عطقيو رمي مل نمو
 مل رادج ىلع مامالا مامأ بلكلا رم نإو ثلاثلاو لوألاو مامالا ىلع عطقي الو
 هغرفتسي مل طسو وأ عبصأ ضرع ردق مامالا يلي امم رادجلا نم يقب نإ رضي

 ءيش ءىيجم ىأر نمل هللا همحر بطقلا دنع زوجيو فصلاو ذفلا مامالا لثمو

 هترتس تعقو نمو ةالصلا يف وهو امهنيب ةتسلا لعجب هقبسي نأ هتالص عطقي
 . ملعأ هللاو ةالصلا حالصإ نم كلذ نأل اهميقي نأ
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 ةالصلا ين مايقلا باب

 رثكأب امهنيب ةدعابم الب لادتعاب هيلجر ىلع مايقلا رداقلا ىلع بجو
 صخرو ربش وأ لعن ضرع نم وأ عب اصأ ةعبرأ ردق وأ طسوأ ةبصق لوط نم
 ميدقتب امهنيب فلاخي الو داعأ لدتعي ال ىتح امهنيب عسو نإو عارذ يف ضع
 هطوقسب عقي ال ناك نا و عقو طقس ول طئاحك ىلع دنتسي الو رصم ريخ أتو

 وأ هقوف هدر نإو دوجسل ١ لحم ف رصبل ا در هل بذدنو ةهوركم اهنكل دسفت ل

 ىأر نإ تدسفو هوركمف تفتلإ نإف اماماو الامشو انيمي تفتلي الو زاج هنود

 ليقو عبسو ودعو اهبورغو سمشلا عولط ىلإ رظنلاك رذعل الإ هفلخ نم
 ءامسلا ىلإ رصبلا عفب تدسفو همامأ ىلإ ولو رذع ريغل تافتلالاب دسفت

 اهنانبب ىرسيلا هلجر ميدقت بدنو دسفت ل هرصب عفر نودب ءامسلا ىأر نإو

 لجرلا رضيالو ليلقب هنيمي نع نينثإ وأ دحاوب يلصي مامإ مدقتك ىنعلا ىلع
 ال ١ هتالص دسفت ل ىنمب ١ مدق ن ١و نيلجرل ١ ةيوست حيحصل ١ لب هيلجر ةيوست

 عم ةارمال ةيوستلا تبدنو ىرسيلا ميدقت اذكو لادتعالا مدعل يضفي اميدقت

 عم امهدمي وأ حجرو امهلاحب هيدي لسري لهو ةيوستلا مدع اهرضي الو مض
 قاصلالاب ةرومام ةأرم او ةرصاخ ىلع عضو الب هيذخف امهب كسمي وأ هيبنج

 هقلغي الو هاف حتفي الو ةصاخلا ىلع عضولاب داسفلا روهشملاو لاح لك ىلع

 لعفي وأ هحتفي وأ هقلغي ليقو حجارلا وهو نيب نيب هكرتيو ةأرق نم غارف دعب
 الب دح وأ ضغ نإ ديعيو ارظن امهب دحي الو هينيع ضغي الو لاوقأ ءاشام

 زواج نإو ةملظو رونو داوسو ضايب نيب زرفي ام ردق امهحتفيلو ةرورض
 امهحتف مهضعب زاجأو ال ليقو ةملظ يف ولو داعأ ةرورض الب ادمع كلذ
 ىمعألا ىقبي لاقي دقو « رصبملا لثم ىمعألا لعفيو ةملظ يف كلذ نم رثكأ
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 ليقو راتخلاوهو هيمدق ىلإ هنم ليقو هدوجس وحن ىلإ هرظنب ىمريو هلاح ىلع
 ضافخنالا { ءيش لك يف ةأرملل نسحتسأو هدوجس عضوم هب زواجيال
 اههجو رتسك هلعفت الف ايهن وأ ارمأ هب مداصتام الإ اهتوصو اهندبل رابتتسالاو
 .اهنيد رمأ نع هلأست يذلا ملاعلا اهعمسيال ام ردق اهتوص ضفخو ةالصلا يف

١٧٥١٦



 ليلعلا ةالص باب

 وأ ضيألا ىلإ امهادحإ لصت ال نأب هيدي وأ هيلجر ىدحإ تلطب نم

 ذئنيح دوجسلا ءافتنال ءاميإب ادعاق ىلص تعطق وأ اهئاروب وأ بناجب اهلصت

 . نكمم دوجسو نكمم ع وكرب امئاق يلصي ليقو ب ار ا ةعبس ىلع

 يدنع زوجي الو لاق & يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 قلطأ دقو « نيتناق هلل اوموقو » لاق ، مايقلاب هناحبس هللا هرمأ هنأل هفالخ

 لجر وأ اعم هادي تعطق ولو ةقشم الب هيلع ردق اذإ هب فلكم وهف مايقلا
 هلوقلو ةفلك الب هقاطأ اذإ هاديو لجرو اديو لجر وأ اعم هاديو لجرو اديو
 نكي ملام الإ هنع طقسي الف متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ » هع
 هركو هنودب نكمأ اذإ رخآ طوقس مزلتسيال ضرف طوقس نألو هعسو يف

 هدر وأ هلتفو رعش رفظ وأ هوحن وأ مك وأ ضرألا نع بوث ريمشت يلصملل
 ةالصلا دنع اهل هدمعت نا ةءاسإو ةالصلا ةحص عم كلذ وحنو هتمامع تحت

 ريمشتلا بجيو حيحصلا وهو اهيف هلعف نإ دسفت ةالصلا نإ ليقو اهلبق وأ

 نع زجاعلا يلصيو ضرألاو هتهبج نيب لوحي رعشلا وأ بوتلا ناك نإ صقعلاو
 ىلا ههجوو نميالا ىلع اعجطضم :لصيلف الاو دوعتلا ىلع ردق نإ ادعاق مايقلا

 ىلإ ال ةلبقلا ةهج ىلإ دوجسو ع وكرب ءاميإب اهيلإ هالجرو يقلتسي ليقو ةلبقلا
 عيمج هسفن يف فيك عاجطضالاو دوعقلا يف ءاممالا نع زجع نإو هردص

 زجع نإ لهو دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو ةءارقلا فيكيف اهلمعي هنأك اهلامعأ
 ىلع اسايق حجارلا وهو اعبرأ وأ اتس وأ وأ اسمخ وأ اعبس ربكي فييكتلا

 اهريغو مارحالا ةيبكت ةالصلا ريبكت لك ربكي وأ هيلع مارحا الو تيملا ةالص
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 هجوي ليقو هيجوت الو هيلع مارحإ ال هنأ ىلع رثكألاو مارحالل ىلزألا يونيو
 نأ حجارلاو هيلع ةماقإ الو هيلع ميلست ال نأ رهظألاو ملستلا يف فلتخاو

 . نيتالص نيب ريبكتلاب يلصملا عمجي الو اضيأ فييكتلاب مقي فيكملا

 نع ضيرملا زجع نإ ليقو ةقراسملا ضعبل افالخ هللا همحر بطقلا لاق

 وهو ريبكتلل عجر ءاقلتسالا وأ عاجطضالا عم دوجسلاو ع وكرلاب ءاميالا

 عجري نأ يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق ، فييكتلا ىلإ ال حصألا

 نع زجع ناو لاعفالا فيكو أرق هقاطأ نإو قطنلا قطي مل نإ فييكتلل
 مل نإو هناسلو هبلقب هعبتيو هيلو ربكي ليقو ويغ ىلع الو هيلع الف ريبكتلا
 زيجأة يبنجالا ريبكت زوجي ليقو ةأرملاو لجرلا يلولا يف ءاوسو هيلع الف القعي
 دوعق مايقلا نع زجاعلا دعقي لهو ريغلا دوجو عم بنجلاو ضئاحلا ريبكت
 هيلجر لصويو مايقلا لاح امهلعجي ثيح هيدي لعجيو هيتبكر فقوي وأ دهشت

 وأ لكلل ادعاق هسأرب يموي له مث امهنيب جرفيو امهلاصإ هنكمأ نإ ضرألل
 . ردق نإ ضرألل دجسي

 ىلع لص » ضيرمل كلع هلوقل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 « كعوكر نم ضفخأ كدوجس لعجاو ءاميإ موأف اليو تعطتسا نإ ضيألا
 ليقو لكلل يمويو دعقي ليقف ، دوجسلا ىلع ال عوكرلا ىلع ردق نإ اذكو
 اذإف فييكتلل عجر اذإو ويغل يمويو دعاق ريغ عوكرلا نم هيلع ردقام لمعي

 لكلا فيكي ليقو حيحصلا ىلع هيلع ردقي ملام فيكيو هلعف ءيش ىلع ردق

 يف ىلص نإو ردق نإ دجسي ليقف ، ىلصمو ادجسم يف ضيرم ىلص نإو
 ال ناك نإ ليقو امومأم وأ اذف اهرظتني مل وأ ةحارلا رظتنإ اقلطم ىموأ امهريغ
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 فلخ ناك نإ دجس الإو ويغ وأ اذجسم يف اقلطم دجس ةحارلا رظتني
 وه لوقلا اذهو عوكرلا ءاميإ نم ضفخأ دوجسلل ءاميالاو درفنإ نإ ىموأو مامإ
 وهو « كعوكر نم ضفخا كدوجس لعجاو » ضيرملل هيع هلوقل حصألا

 ليقو همضب دوجسلا ءاميإو قنعلا دمب ع وكرلا اميإ ليقو مئاقلا ةالصب بسنا
 نإ داسف الو عوكرلا يف دمي ال ام دوجسلا يف هسفن دمي ىلصملا نأل هسكع

 هيتبكر ىلعو ع وكرلل هيذخف ىلع هيدي لعجيو دوجسلاو ع وكرلا اميإ نيب ىواس

 نيب تايحتلا ءاميإو دوجسلاو عوكرلل هيذخف ىلع امهعضي ليقو دوجسلل
 ةدايزل عاجطضال مث دوعقل مايق نم هتالص ذخأيو دوجسلاو عوكرلا ءاميإ
 نإ ليقو قباس ىلع ءانبب ةحارلاب مايقلل مث ، دوعقلل عاجطضالا نمو ضرملا
 دوعقلاو مايقلا نم عاجطضالا ىلإ عجر نإ اذكو فنأتسا عجطضملا حارتسإ
 مايقلا نيب لمعي الو اعجطضم اهيف نوكي يلصملل لاح ال هتالاطبإ فانئتسا

 & دوعقلاو مايقلا نيب لمع نإو امهنم هدصق ام ىلإ ىهتني ىتح المع دوعقلاو
 نإ هتالص داعأ هلمع ىلإ دصق امم ريبكت وأ حيبست وأ ميظعت وأ ةءارقكام

 يف ءاميإب وا دوجسو ع وكرو مايقلب يلصي اقلطم يلصملا داز نإ ليقو ، دمعت
 ىلتي امم ويغ وأ رافغتسإ وأ هوحن وأ ربكف كبرو لثم اريبكت ادمع هتالص
 وأ ايهن وأ ارمأ كلذب دري مل نإ ةالصلاب رضي مل اهأرقي ةروس ريغ نم ناك نإو

 وهسب كلذ دارأ نإ اهدسفي الو ارض هب عفدي وأ اعفن هيرجي وأ اباوج وأ اباطخ
 ةروس ءارق كفع هنأ نم ةفيذح هاور امل نآرقلا يف ام هبش ةدايزب دسفت ال ليقو

 الو هلأس الإ ةمحر ةيب الو ذاعتسا الإ باذع ةيآب رمي ال ناكو ةالصلا يف ةرقبلا

 . حبس الإ هيزنت ةياب
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 وهس ولو نارقلا يف ام هبشب اهداسف حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ذيعتسي كفع ناك نإ هنأل ثيدحلا يف ليلد الو لاق ، ايهن الو ارمأ هب دري ملو
 ناك نإو ةالصلا يف مالكلا ميرحت لبق كلذ امنإف نآرقلا ريغب هزنيو لءاسيو

 بكارو ، كلذ زاوج يف لاكشإ الف هصنب نارقلا نم هبساني امب كلذ لعفي

 هنكمأ امب دوجسلاو ع وكرلاو مايقلا نع زجع نإ ضيرملاك يلصي ليق ةنيفسلا
 ىونألاو اهيلإ مارحالا هنكمأ نإ ةلبقلل مارحالا دعب رابدتسالا رضي الو
 . اقلطم ادعاق يلصي لمجلا بكارك وه ليقو هنكمأ اك مرحاو لابقتسالا

 تراس نإ ادعاق ىلصي ليقو قرافلا دوجو عم سايق اذهو بطقلا لاق
. هنكمأ نإ مايقبف الإو مايقلا قاطأ ولو



 هيجوتلا باب

 ديعيو ةنس ريغ لفن ليقو ضرف ليقو حصألا ىلع ديكأتب هيجوتلا نس
 باحصأ ضعب لاقو ثلاثلاو: ليألا ىلع ال يناثلا لوقلا ىلع هكرات ةالصلا
 اوهس هكرت نإ اهديعي ال يناثلا باحصأ صضعب لاق 5 هكرات اهديعي لألا
 نم نإ ليقو مارحالا لبق هنال هنع وهسلل دجسي الو اوهس ولو اهديعي ليقو
 مهعم عكرو مرحأ مث ، حلا مهللا كناحبس لاقف ةعامجلا هقبست نأ فاخ

 ملكتي مل نإ هارجأ الوأ هجو دقو ضرف ىلإ لفن نم فرصنإ نم نإو هازجأ
 كرتب ضقنالو هازجأ رذع الب اسلاج هجو نمو رتولل ماقو ضرفلا ىلص نإ اذكو

 هلإ الو كدج ىلاعتو كمسإ كرابت كدمحنو مهللا كناحبس وهو هنم نيتملك

 يهجو تهجو ينإ وهو هيلإ مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت مض بدنو كريغ
 هيجوت نأ حيحصلاو نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل

 . هدعب ليقو هلبق ميهاربا

 وأ افينح لوقت نأ ةأرمال زاجو جاتلا نع القن هللا همحر بطقلا لاق
 نبإ دازو نآرقلا ظفللا رييغت هيف نأل يأ ةفينح ةأرملل ركنأ ضعبو ةفينح
 رفغيال هنإف يل رفغاف يسفن تملظ ينإ بر » ميهاربإ هيجوت دعب دوعسم
 يبنلا هيجوت نأ ضعب معزو مارحالا لبق هيجوتلا لحمو « تنأ الإ بونذلا

 نيب عطقي الو ةينلاو ةماقالا ىلع همدقي فلسلا ضعبو مارحلالا لعب نل

 نإ اهديعي لهو ، ةالصلا حالصال ال لمع وأ مالكب مارحالا نيبو هيجوتلا
 داعت الف ىلوألا ةينلا يزجتو ةداعالا ناويدلا يف راتخا © نالوق ال وأ كلذب عطق

 نمو ضعب ههركو ضعب هبجوأو مارحالا دنع ديدجتلا مهضعب بحتساو ةينلا
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 تام نإو دسفت ال نأ حجارلاف هدعي مل نإو هداعأ مامالا مدقت لبق هجو

 يف ةماقالاك وهو هيجوتلا مومأملا داعأ مارحالا لبق رخآ مامإ ثدح وأ مامالا

 ناك نإو اقلطم مارحالا لبق وأ هيف ثدح نإو لابقتسالاو سابللاو ةراهطلا
 هيجوت هيف نم عمسيال ناكم ىلإ لقتنإ ناديعي ليقو هنع لقتنملاب نم هعمسي

 كلذ نم لعف ام بسحب هنود امو ادج هجوملا رهج ربتعيو هنع لقتنملاب نم
 هيوني ملو هجو نإ امأو رهظلل هداعأ رهظلا لصي مل هنأ ركذتف رصعلل هجو نإ
 ةالصلا نم كلذ ريغو اهنع مان وأ اهيسن ةالص هب يلصي نأ هلف ةنيعم ةالص

 اهالص دق ةالصل هجو نإو © ةالص ةماقالاب وني ملو ماقأ نم ىلع اسايق

 الإ هديعي ال ليقو تضقتنإ نإ ةالصلا عم هديعيو ةضاحلل داعأ كلذ دمعتو

 . هءوضو ضقتنإ نإ

 ةماقالا داعأ اهضقنف هتالص يف كش نم جاتلا نع القن بطقلا لاق

 نإو ، طقف مارحالا ديعي ليقو اهنود هديعيال ليقو هيجوتلاو اهديعي ليقوال ليقو
 قرش نم يتأ نإ ليقو فصلاب لصتا اذإ مرحاو ارئاس هجو مامالا توف فاخ

 هأرق هيسن نإو هجويو ةلبقلا ىلإ ههجو فرصيلف وريغ نم يتأ نإ امأو دجسملا
 ضرف هنأ لاق نمو & مرحأ ىتح هيسن نإ هيلع ةداعا الو مرحي ملام ركذ ثيح
 . ةداعالا همزلأ
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 ةذاعتسالا يف لصف

 دنع حيحصلاوهو ضرف ليقو حيحصلا وه ليق ، ةنس ةذاعتسالا
 اهكرتب ةالصلا داعت هيلعو اهريغو ةالصلا يف نآرقلا ةءارقل هللا همحر بطقلا

 داعت الف بدن ليقو هلخدو اثلاث ادح غلب نإ اوهس اهكرتو اقلطم ادمع

 لوقلا ىلعو تركذو تيسن اذإ اهلحم ريغ يف لاقت الو ادمعولو اهكرتب ةالصلا
 ثيح ارس تليق تيسن نإو ةالصلا تديعأ ادمع تكرت نإف ةنس اهنأب
 ليقو ، دوجس وأ عوكر وأ ةيحت يف تركذ ولو امامإ يسانلا ناكولو تركذ
 الإ اهلوقي ال ليقو ةأرقلا لبق ةيناثلا ةعكرلا يف اهلوق نسحتساو امهيف لاقتال

 ليقو اهلاق ةحتافلا ءانثأ يف اهركذت نإو مومأملا ىلع ةذاعتساال ليقو ةأرقلا لبق

 { ةمجعم لاذب يهو ةيناثلا ةعكرلا ىلإ اهرخؤي هنإف اهركذتف ةلمسبلا رق اذإ
 نأ مهضعب صخرو هتالص تدسف يزلاب اهأرق وأ ماجعإ الب اهأرق نإف

 عفدل اهب رهجلا مهضعب زاجأو دسفت الف مارحالا لبق اهب رهج نمو دسفتال

 ركب يبأو دوعسم نباو ةديبع يبأ لوق وهو مارحالا لبق اهلحم لهو كشلا

 ةديبع يبا نع ج روملا يأ ةياور وهو حجارلا وهو ةءارقلا لبق هدعب وأ ةشئاعو

 ليقو باطخلا نب رمع لوق وهو ميركلا نآرقلا ةءارقل اهنأو يع هلعف هنألو

 ظفل يفو ىلألا ةعكرلا لوأ يف اهنأ راتخملاو ، ةءارقلا لبق ةعكر لك لوأ يف لاقت
 . مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ راتخلاو فالخ ةذاعتسالا

 نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ نولوقي راكنلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يذلا » لاقو « ليربج ةأرق كلذ» لاق كيتع هنأ يورو ميجرلا ناطيشلا
 فلاخ رصي الو » ميجر ا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ظوفحم ١ حولل ١ نم هتذخا

 ظافلا يف امهفلاخت رضي ال اك هدعب وأ مارحالا لبق ةذاعتسالاب مومأملاو مامالا

 . كلذ هبشأ امو هجو تايحتلا ظافلا يفو حيبستلاو ميظعتلا ددعو ةحتافلا
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 مالحالا باب

 مارحالا ةيبكت يهو ربكأ هللا وهو ةالصلا يف لوخدلا مارحالاب يوني
 ةالصلا نم يمهو ةالصلا حاتفم اهنألو اهلبق لح ام اهب مرحي هنأل حاتتفالاو
 بونك زوجيال امب اهأدتبا نمف اهلوأب ةالصلا يف لوخدلا اهنم غارفلاب نيبتي

 مارحالا ةريبكتف ةريبكتلا اهأدبم ةعكر لكو اهئاننأ يف هلازأ ولو تدسف سخ

 وأ ةيناثلا ةدجسلا نم هب ماقي يذلا ريبكتلا وه ةعكر لك ءادبمو ىلوالا أدبم

 مامت دعب اهوزاجأو مايقلا اهب يوني ةدجسلا يف ريبكتلا اوزاجأف ، تايحتلا نم
 نأ ىلرألاو مايقلا طسو يفو دوجسلا نم لاصفنالا دعب اهوزاجأو مايقلا

 مامت عم اهمتخيو مايقلا ةفاسم اهب معيو ضرألا نع لاصفنالا نيح نم اهأدتبي

 نإ ليقو ريبكتلا رئاسك ةنس اهنأ ضعب معزو ضرف مارحالا ةيبكتو مايقلا
 صن وه امم كلذ وحنو زعأ هللا وأ لجأ هللا وأ مظعأ هللا يزبيو ضرف و

 فيقوتلا مدعل ربكأ هللا الا زوجي ال ةكرب نبا لاقو ، ةمظعلا ىلع ةلالدلا يف

 هللا زوجي الو ، نالوق زيزعلاو ميظعلاو ريبكلا هللا يفو ليعامسا خيشلا هحجرو

 . هللا الإ هلإ ال ةفينح وبأ زاجأو هلك كلذ زاوجب ليقو هوحنو ميلع هللاو ملعأ
 وأ لجأ هللا وأ هللا الإ هلإ ال لوقي ام بقأف مارحالا نسحي مل نإو ضعب لاق

 ليقو دسفتف مهفتسملاك ناك اهب دم نإو ةحتفب نإو فلالا دمي الو مظعأ هللا

 ةالصلا داعأ ادمع لهجلاو نحل هنأ فرعي مل ولو كلذ رسك وأ مض نإو ال
 وأ ءاهلا دمب ربكأ هللا لاق نإو نالوقف دمعتي مل نإو ال ليقو حيحصلا ىلع

 دمعت ولو نالوق داسفلا يفف ربكأو هللا وأ ماللا ل وأ واولاب هللاو وأ ابلا

 حصو ربكأ لقي مل وأهللا لقي مل نإ تدسفو دمعت نإ داسفلا حيحصلاو

 ةيربربلاب شياو ةيدنهلاب لاشمش لثم راتخملا ىلع اهريغب دسفو ةيبرعلاب مارحالا
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 امهتالاومو تدسف هللا ربكأ لاق ولف ؤ نيظفللا بيترت بجيو ةيناربعلاب لياو
 دنع ءانبلا زوجو ضعب دنع تدسف ربكأ لاق ح تكس ح هللا لاق ولف

 . اهوحن وأ قاوف وأ ةسطع وأ ةلعس عطقك لألا ظفللا ىلع ضعب
 ىلع عطق نإو ناويدلا راتخم وهو امهنيب ناخد وأ يرك ررضل لاقتناو
 ريبكتلا فنأتسي ليقف ةلالجلا ظفل نم اهتدمو ماللا ىلع وأ ءابلا وأ فاكلا

 . لوألا حيحصلاو ىنبي ليقو

 ميظعتلاو ةءارقلا يف اضيأ راج لب مارحالاب اصتخم فالخلا كلذ سيلو
 يف عطق اذإو 3 ءانبلا راتخلا ناك ةملك مامت ىلع عطق اذإف هب ظفلتي ام لكو
 نأ ةأرملل بدنو هتداعإ نسحتف فاضملا الإ ةملكلا ةداعإ راتخلا ناك ةملك

 تدسف ليقو دسف مل اهريغ تعمسأ نإو ارهج مارحإلل ريبكتلاب اهينذأ عمست
 ركذلل بدنو 0 اهناسل تكرح نإ ال ليقو تدسف اهينذأ عمست مل نإو
 نإو امهناذآ ريغ اعمسي نأب قوف ىلإ ديزأب امهناذآ اعمسي نأ مومأملاو درفنملا
 هينذأ عمسي نأ درفنملل ضعب راتخاو تدسف ليقو دسفت مل طقف اهاعمسأ
 يف نأو مهناذآ اوعمسي مل نأب مامالا وأ مومأملا وأ درفنملا اهب رسأ نإو طقف

 عمسي مل نإ مامالا ةالص تدسف ليقو مهضعب صخرو اهوداع ارس ةالص

 وبأ لاق ال ليقو داعأ رهجلا يف مامالا مومأملا قاف نإو طرفملا راهجالا هركيو
 رسأ نإ ليقو مارحالا ةيبكت ةرخالاف ةدحاو نم رثكأ مارحالل ربك نم رثوملا
 ناب رهجلا ةالص يف كلذ روصتيو دسفت مل هفلخ نم ربكو انايسن مامالا اهب

 ىلعو نالوق ةءارقلا يف عورشلا دعب اهيف كش نإ اهتداعإ يفو هتءارق اوعمسي
 ذاعتسا نإ اقافتا ةءارقلا يف عورشلا لبق ةداعالا تبجوو ةءارقلا ديعي ةداعالا

 ةذاعتسالا يف لوخدلا دعب اهيف كش نإف هدعب ذاعتسا نإ امأو { مارحالا لبق

 . ال ليقو ديعي ليقف
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 هتالص تمت ىضم نإو هعضوم برق دقف عجر نإ بوبحم نبا نعو
 يف عورشلا لبق :ركذت نإو ةالصلا فنأتسا نايسنب ثلاث دحل اهزواج نإ
 . اهيلإ عجر ثلاثلا دحلا

 ةالصلا يف لوخد ال ذإ اقلطم فانئتسالا يدنع قحلاو بطقلا لاق

 لبقو اقلطم مارحالا لبق ام لك هتالص تلطب نم ديعي ليقو مارحإ نودب
 . طقف مارحالا ليقو ةينلاو مارحالاو هيجوتلا
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 ةالصلا يف ةءارقلا باب

 لهو رهجلا لحمب ةحتافلا عم نارقلا نم ءيش ةءارق ةالصلا يف ضيف
 ل متي مل نإف طرش ىنعملا مامتو نهيف ىنعملا مث رثكأف تايآ ثالث كلذ ردق

 رشع ةعبارب الإ يزجي ال 4 تروك سمشلا اذإ ؤ ىلاعت هلوقك ارشع ولو زجت
 اهاحضو سمشلاو ىلاعت هلوقو 4 ترضحأام سفن تملع » هلوق ىه
 ناتيآ يزجت وأ ه اهاكز نم حلفأ دق » ىلاعت هلوق ىه ةعساتب الإ ىزجي ال

 ةيآك ةليوط ةيآ يفكي وأ ناتم اهدمك ةيصق ةيآ ولو وأ لوسرلا نماك
 وأ تايآ رشع بحتسلملاو ةحتافلا دعب ةلمسبلا يزجت وأ نيدلا ةياو يسركلا

 نإو حيحصلا ىلع طقف ةحتافلا ةءارق مومأملا مزلو ةادغلا يف رشعلا بجت
 ليقو ةدحاو ةرم اهأرقي مومأملاف رجألا ةالصك لفنلا ةالص يف ةحتافلا تددعت
 هبو كلام بهذم روهشمو ةيفنحلا روهشم وهو ةحتافلا همزلت ال مومأمل ا نأ

 . هنع عجرو بوبحم نب دمحم لاق

 فلخ اهتءارق نم بحأ هنيع يف ةرمج ةقراشملا ضعب نعو بطقلا لاق
 مامالا نأل ةروسلا تناك اذإ اهنم عنميو ةروس ال ثيح هفلخ همزلت ليقو مامالا
 ىلاعت هلوقل اهريغو ةحتافلا هنم عمستي نأ مومأملا ىلع بجيف رهجي ذئنيح

 . 4 اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا أرق اذإو

 يف كيلع هلوقل ةحتافلا ريغ يف ةيالا نأ هدريو هللا همحر بطقلا لاق

 دسفتو باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال هفلخ ةروسلا اوءرق نيح ةدابع ثيدح

 ال ليقو ، لوقلا اذه حجرو ادمع ةروس ةحتافلا عم أرق نإ مومأملا ةالص

١٦١٧



 وأ فرحب افرح حيحصل ١ وهو هعبتي وأ ةحتافل اب مامال ا بحاصي لهو دسمت

 وأ ةروسلا عمسي اك ةحتافلا ضعب عمسيل هقبسي وأ ةياب ةيآ وأ ةملكب ةملك

 ةحتافلا وهو مظعملا عمس دق نوكيل مامالا اهنم غرفي ىتح مومأملا اهأرقي ال

 يف روسلا لئاوأ نم ةلمسبلا ةءارق ةيضرف يفو هليصافتب عابتالا حجر لاوقأ
 حيحصل ١ ىلع ةحتافلا عم تمزلو نالوق اهدعب | ام ةءارق يزجيف اهتينسو ةالصلا

 وه لوقلا اذهو ةءارب تجرخف اهلوأ يف تدجو ةروس لك لوأ نم ةيا يهو
 ةالص يف ارهجو رسلا ةالص يف ًارس أرقت طقف ةحتافلا نم ةيآ يه ليقو راتخملا

 اهكرت دمعت نإو لألا حيحصلاو اقلطم ارهج ليقو اقلطم ارس ليقو رهجلا
 ل لقأ يسن نإو رثكأف ةحتافلا فصن يسن نإ اذكو لوق ىلع هتالص داعأ
 هتالص دسفت الو يضم ع وكر يف ةلمسبلا ركذت نإو داسفلا حيحصلاو دسفت

 ةروسلا متي مل ام وأ ةحتافلا متي مل ام ةحتافلل ةءارق يف اهركذ نإ اهيلإ عجري لهو
 دحلا لوخد لبق اهركذ مث اهيسن نإ ضورفلا اذكو عجر نإ أرق ام ديعيو نالوق
 ةيمستلل عجري ليقو ةضيرفل ا كلت دعب ام هنم يدتبيو اهلحم عجري ثلاثلا

 . اذكو امئاق اهلوقيو اهدعب ام ةداعإ الب اهدحو

 عوجر ال ليقو اهدعب ام ديعي ال ضورفلل عجر اذإ ضعب لاق
 نود اهنأل وأ بجت ال اهنأ ىلع ءانب هتالص تحصو اهلحم زاوج دعب ةيمستلل

 ولو ةبجاو ريغ اهنأ ىلع ءانب اهكرت دمعت ولو داسف الو عوجر ال ليقو فصنلا
 يسن نإ ديعي ال ليقو اقلطم ةحتافلا ريغ لوأ يف اهكرت مكح اذكو ةحتافلا نم
 . داعأ ةحتافلا ريغ لوأ يف ادمع اهكرت نإو

 ءانثأ يف اهتءارق دمعت نإو هجو لوقلا اذه رهظي الو بطقلا لاق
 . ضعب هب مزجو ضقنلا هيلع فيخ ةروسلا

١٦١٨



 رهجلاو رسلا ةءارق يف باب

 نم نيتيخآو برغملا ةرخآو رصعلاو رهظلا يف ةءارقلاب رسي هنأ اوعمجأ
 يف اقلطم قافتاب هدمح نمل هللا عمسو اقلطم تاريبكتلاب مامالا رهجنو ءاشعلا
 ريبكتب رصعلاو رهظلا يف رهجي امنإو نيمومأملا مالعإل رسلا ةعكرو رهجلا ةعكر
 نم عمسي نأ دبالف مامالا امأو مامالا ريغ يف لوقلا اذهو نذألا عامسإ هلقأو
 هكرحي مل نإو نذألا عامسإ نودب ناسللا كيرحتب فورحلا عيطقت رسلاو هفلخ
 ىف ةحتافلاب رهج نإو ريغلا عامسإ رهجلاو نذألا عامسإ رسلا ليقو فييكتن

 رسلاو اهكرت دمعت نإ ننسلا رئاسك دمعت نإ هتالص داعأ رسلا عضوم
 . ناتنس رهجلاو

 ديعي ال ليقو هيرتعي كشل اقلطم هب رسي امب رهجي نأ ديعس وبأ زاجأو
 نإ ارس اهتءارق ديعي ليقو فصنلا نود ام دارملاو ةحتافلا نم ليلقلاب رهج نإ

 نإو اهتءارق دعي مل دمع ريغب رهج نإ ليقو ادمع ولو اهضعبب وأ اهب رهج
 نع الضف ادمع اهب رهج يتلا ةءارقلل نأو ةداعإ الب يضمي ليقو اهداعأ دمعت
 نإ ليقو رسي ثيح اهريغب رهج وأ رهجي"ثيح رسأ نإ فلخلا اذكو ةالصلا
 رسي ثيح ةلمسبلاب رهج نإو داسف الف ةعكر الإ اهلك رسلا ةالصب رهج
 أرق نإ ةالصلا ةداعإ يفو يضمي ليقو رسلاب ةلمسبلا ديعي ليقو ةالصلا ةداعإ
 الف ارس اهأرق نإ ليقو نالوق ةروس ال ثيح ةحتافلا عم ادمع اهضعب وأ ةروس
 . يجبانصلا هاور ام اقلطم ةداعإ ال هنأ ىلع لديو ةداعإ

 هتعمسف بيغملا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف قيدصلا ركب يبأ نم توند لاق

 ىلإ ..... انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر » ىلاعت هلوقو نآرقلا مأب أرقي

١٦٦١



 همامتإ نال ادمعتم همتا فقولا زوجي ال ثيح ركذت مث يسن نإو ه ةيالا رخآ

 رهظلا نم نيتلوألا يف رق نإ ليقو ةحتافلا عم ن ارقلا ةءارق كرت نم دكوأ

 نإو ارس ولو ديعي ءاشعلا يترخاو بيغملا قحخآ يفو سأب الف ارس رصعلاو
 هناسلب هلبق ام ريركت عم وأ هركفب هددر ةحتافلا يف ةءارقلا نم فرح هل فقو

 رفتغاو هدجي مل نإ يقابلاب يضملا صخرو ةالصلا داعأ هدجي مل نإو هدجي ىتح

 هل فقو اذإو هل فرح فوقوو نايسنك رذعل فصنلا نود ام وهو ليلقلا يف

 فرحلا ركذ نإو يضملا هلف فصنلا نود ام رثكأ وأ تايآ ثالث هلو لقألا

 هنم عجري دوجسلا وأ دوعقلا يف ركذت ولو امئاق أرقو هيلإ عجر زواج امدعب
 ناك نإ ال ليقو ةالصلا داعأ هدحو هيلإ عجر وأ هيلإ عجري نإو ةحتافلا مات

 نم فرح هل فقو نإو اهنم وه يتلا ةملكلا عم هديعيو هيل إ عجري ليقو اليلق

 وأ ثالثلا تناك نإو ةليوط ةيآ ليقو نيتيآ ليقو تايآ ثالث أرق نإف ةروس

 ةوس ىلع مرحأ نإو رخا لحمل زاوجلاو عوكرلا يف ريخ نيتروس نم نيتنثالا
 اهتءارق يف عرش يتلا نم غرفي مل ام اهيلإ عجر ادمع ولو اهريغ أرقف اهو
 ىلعو الصأ عجري ال ليقو عجري ملو ىضم نإ سأب الو اهنكأ أرقي مل ام ليقو

 . ديعي ليقو ةلمسبلا ديعي الف عوجرلا لوق

 ةلمسبلا ديعي الف ىون يتلل لمسب نإ هنأ رهظي يذلاو بطقلا لاق
 ساب الو نالوقلاف امهادحإل ةلمسبلا ىوني مل نإو اهداعأ ىرخألل لمسب نإو

 عم ةروسلل نأو بيترتلا بجيو اهيف عرش يتلا متأ ام دعب ىلوألل عجر نإ
 ناب بتري مل نإو ةروسلا ءازجأ وأ ةحتافلا ءازجأ نيب اميف اميس الو ةحتافلا

 ةحتافلا نم الثم لوألا لبق رخالا رطشلا مدق وأ ةحتافلا ىلع ةروسلا مدق

 نإ بيترتلا هيف فلاخ ام ةءارقل اديعم عجرو دمعت نإ هتالص تدسف

۔ ١٧٠



 عماسلا نكمتي ثيحب ةءارقلا يف لاهمالا وهو رثكألا دنع ليترتلا بدنو مهو

 وه يذلا بجاولا ديوجتلا ةلمج نم وهو هبوجوب ليقو فورحلا دع نم
 بتكلا نم يغ أرق وأ ةيبرعلا ريغب نارقلا أرق نإو اهقح فورحلا ءاطعإ
 نارقلا ةءارق زوجت الو هتالص تدسف ةيبرعلاب ولو ليجنالاو ةاروتلاك ةلزنملا

 اقلطم ةيمجعلاب هتءارق ةفينح وبأ زاجأو ةالصلا ريغ يف ولو ةيبرعلا ريغب
 نع عجر ةفينح ابأ نأ يورو ةيبرعلا نسحي ال نمل دمحمو فسوي وبأ هزاجأو

 لقث لجأ نم نحلي ناك نإو ملعتلا كرت لجأ نم نحلي نم رذعي الو كلذ
 ةزمه طاقسإك ىنعم لدبي مل نإ ملعت هنكمي مل نم نحل رضي الو رذع هناسل
 ةياب ةمحر ةيآ لدبي وأ ىحضلاو ىلعالا يف ىدهف لاد ماجعإك وأ حرشن ملأ
 ةيرلا ريخ مه كيلوأ ناكم ةيربلا رش مه كئلوأ لعجك هسكع وأ باذع
 الف ىنعملل داسف الب اهلك باذع ةياب اهلك ةمحر ةيآ لدبي نأ امأو هسكعو

 ميحج يفل راجفلا نإ لدب معن يفل راربألا نإ أرقي نأ لثم دمع الب دسفت

 هنكمأ نإ ويصقت ةهج نم هللا هذخاؤيو رذعي الو رجزي لب نحلي كرتي ال
 . ملعتلا

 وأ نيملاعلا مال رسك نم ةالص دسفت ال جاتلا نع القن بطقلا لاق

 . كايإ فاك رسك وأ ليق تمعنأ ءات مض

 ل هنأل هداسف مدع لعلو كارشإ هتروصف فاكلا رسك امأ بطقلا لاق

 ىنعملا لدبي مل ولو تدسف ادمع نحل نمو هدصقي ملو ىنعم رسكلل مهفي
 . تحبص هلدبي ل نإ ليقو

١٧١



 ةالصلا تاتكس يف باب ,

 تكس مارحالا دعب ذاعتسا نإو ةءارقلاو مارحالا نيب توكسلا يغبني

 موقي نيح أرقي ال رثألا يفو عوكرلاو متخلا نيب دكأتيو ةذاعتسالاو مارحالا نيي
 لهو ةءارقلا نيبو تايحتلا نم وأ دوجسلا نم مايقلا نيب ام ةتكس دعب الإ

 ديعي ال ليقو ةالصلا داعأ رثكأ تكس نإو قير علب وأ سفنت ردق توكسلا

 ام ردق تكسيف مامالا الإ رذع الب هب لصتملا لمعلا ردق تكس نإ الإ

 ةجرف ىأر نإو سفنتلا وأ قيرلا علب نم رثكأ ناك ولو موقلا ريبكت يضقني
 . أرقي وهو اهدس ةءارقلا ءانثأ يف فصب

 ريغ فصب ةجرف دسي نأ هل زوجي ال هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو

 اهدسي مل نإ دسفت هتالص تناك اذإ الإ هيلت ال اهنكل هفصب تناك وأ هفص

 ضقن فخي مل ولو اهدسي نأ هل ليقو مامالا ةهج ىلإ لوألا فصلا ىف اهنوكك

 ال رطم وأ حيرك نم لاقتناك ةالصلا حالصال لغش لك اذكو ، هتالص

 ةالصلا ريغ حالصال ولو اهعطقي لاق نم لوق ىلع الإ ةءارقلا هيف عطقي

 سيكبتلا هركو لام وأ سفنل ةيجنتك ةالصلا ريغ حالص ال لوق ىلع اهعطقيو

 ةعكرلا يف اهقوف ىرخأ ةروس ةءارقو ىلوألا ةعكرلا يف ةروس ةءارقك .روسلاب
 يف ليقو ةدحاولا ةعكرلا يف سيكنتلا هركي امنإ ليقو ادمع ولو داسف الب ةيناثلا

 ام هديؤيو ةيناثلا يف اهلوأو ىلرألا يف ةروسلا رخآ ارقي نأ لثم ةدحاولا ةروسلا

 ةءارقو نييلوأل ا يف نيتروس ةءارق نم قرطلا ضعب يف اهريغو رتولا ةالص يف درو

 عجر امهتءارق ءانث أ يف ركذت نإو ملست لصف الب ةثلاثلا يف امهقوف ةرو

 تقولا يف همتي ال ام ىلع مرحأ نإو نايسنلا يف ةهارك الو بوجو الب ىلفسلل
 ام أرق نيتيآ وأ طقف ةيآ ةءارق ىلع وأ هنم رسيت ام أرق تقولا رصقل وأ هلوطل

 ارق مش ةاروتل ك ن ارقلا ريغ ١ مغ أرقي نأ ىلع مرحأ نإ اذكو ئ هاون هرصي الو هيزجح

. ١٧٢



 ال نأ ىلع مرحأ نإ ةداعالا يفو 3 هلبق يذلاو اذه ديعي ليقو ديعي الو نارقلا

 لكأك عورشم ريغ اهيف لمعي نأ ىلع مرحأ نإ فلخلا اذكو نالوق رقف أرقي
 نيتعكر ىلع ديزي نأ ىلع مرحأ رفاسمك اهيف ديزي نأ ىلع وأ مالك وأ برش وأ
 ال هنأل ةداعالا حجرألاو كلذ لعفي ملو عبرأ ىلع ديزي نأ ىلع مرحأ ميقمكو

 هعزن مث سجن بوثب مرحأ نمك وهف هب رومأم زئاج مارحإب الإ ةالصلا لخدي
 ةحتافلاب حبصلا ةالص نم ىلألا ةعكرلا ةءارقو داعأ ناصقنلا ىلع مرحأ نإو

 ىلع وأ اهيلع رصتقا نإو صالخالا ةروس امهعم ةيناثلا ةعكرلا يف دازيو ةروسو
 بابحتسا كلانه صالخالا ةروس اوبحتسا نكلو زاج ةحتافلا عم ةروسلا

 نيترملا يفو اثالث مظعي مل ام ءانثأ اهيلإ عجر درفنملا اهيسن نإ هنأ ىتح اديدش
 هلامأ اذإ مامالا عجري الو عوكرلل هسأر لامأ اذإ عجري ال ليقو نالوق ةرملاو

 طقف ةحتافلا فرع نمو هفلخ نم ىلع ةالصلا طلخي الئل ريبكتلا ضعبب قطنو

 يف ةحتافلا هتزجأ تقولا زضحو هملعتي مل نإو رثكأف تايآ ثالث اهريغ ملعت
 . ةروسلا نع الدب ةروسلا لحم يف اهينثيو سمخلا تاولصلا

 بجوأو ةروسلا لدب اهنم اهنم تايآ ثالث ةءارق بطقلا دنع زوجيو

 ىلص اهملعت لبق تقولا رضح نإو اهملعت همزل ةحتافلا لهج نإو اهلامكإ وريغ
 ةالصلا لاوقأ رئاس لوقي ادجاس اعكار امئاق ليقو ادعاق روكذملا ريبكتلاب

 مل نم ليقو ال ليقو ملعتلا دعب ليق ديعيو ةءارقلا ردق مايقلا يف تكسيو

 اهددر نيتيا وأ ةيا فرع نإو ادعاقو امئاق ىلصو اهناكم حبس ةءارقلا فرعي

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس اهلدب لوقي هنأ يورو ةحتافلا تايآ ردق
 لاوقأ نم ائيش فرعي مل نمو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو
 لدب حبس ليق ائيش هنم فرعي مل نإو نآرقلا نم فرع ام هلدب رق ةالصلا
 . تايحتلا لدب اثالث هللا ناحبس لوقي هنأ اوركذو اهلاوقأ

١٧٣



 عوكرلا باب

 ىلع هيدي ةحار عضوو هعم ريبكتب ءانحناب ع وكرلا ةءارقلا دعب ضرف

 ىلع هيدي عضو نإو اهمضي ليقو رثكألا دنع عباصألا قيرفت عم هيتبكر

 لعج وأ امهيفك ىلع امهمض وأ امهعباصأ ىلع وأ امهفلخ نم هيتبكر

 نالوق داسفلا يفف امهيلع هيعارذ لعج وأ نيتبكرلا ىلع عباصألا فأ

 الو قرهني مل هرهظ ىلع ءام ءانإ عضو ول ىتح س أرو رهظ ةيوستب لدتعيلو

 زواج نإو هسأر عفري الو اعفترم هيليامو الفستم هلعجي نأب هسأرب بوصي

 هسأرب ىنحنا نإو حيحصلا ىلع اهداعأ هسأر عفر وأ ايلدتم هيتبكر هسأرب

 اهيليام نوكيو اهمادق ىلإ اهقنعو اهسأر ةأرملا ليمتو ، نالوقف هرهظ نود هتبقرو

 نيتبكرلا ىلع وأ نيتبكرلا قوف اهيذخف يف اهادي ثوكتف ضعب نم ليمأ هضعب
 بطقلا دنع يذلاو ةصخر هيفو اهزجع راهظال تدسف لجرلاك تعكر نإو
 مومع نم اهصيصخت ثيدحلا يف ييحي مل هزأل لجرلاك عكرت اهنأ هللا همحر

 ال عوكرلا يف اهزجع راهظإ نم رذحلاو عوكرلا يف هبلص ميقيال ءىرمإ ديعو

 يف ءاملعلا فلتخا دقو ، نهنثتسي ملو كلذ كيم فرع دقو ثيدحلا مواقي

 مل نمل ةالص ال» هنأ درو امل هبوجو حيحصلاو دوجسلاو عوكرلا يف لادتعالا
 هنأ حيحصلا نأ انباحصا ضعب لاقو 3 ارفاك تام تام نإ هنأو « لدتعي

 ىلإ ءانثا الب هيتبكر بصنيلو ةلبقلا نع فرحنإ ىتح جوعإ نإ دسفتو بودنم

 . مادق ىلإ امهينثي ليقو فلخ ىلإ امهدري لب مادق

 بهذم عوكرلا يف مادق ىلإ نيتبكرلا ءانثإ هللا همحر بطقلا لاق

 يف امهلاحك امهبصنو امهريغو حاضيالا بحاصو ناويدلا باحصأ انباحصأ

 عباصالا مض نإ دسفت الو هب سأب ال زئاج نيلوقلا الكو انموق بهذم مايقلا
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 وأ هيذخف وأ هيترصاخ ىلع هيدي كسمأ نإو نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو يف

 وأ هتبكر ىلع عضو الب ةدحاوب ىلدت وأ لفسأ ىلإ امهب ىلدت وأ هيتبكر تحت
 ىرسيلاو ىرسيلا ةبكرلا ىلع نيملا عضو وأ ذخف وأ ةبكر ىلع اعيمج امهعضو
 وأ همامأ امهدم نإو ةنسلا فالخ دمعت نإ الإ ال ليقو ، تدسف ىنمبلا ىلع
 عضو ع وكرل ا ىف يعف اشلا طرتشي ملو ال ليقو داعأ امهعفر وأ هس أر عم

 هيتبكر نم ابيرق امهعضو طرشلا ةيكلاملا نم ينزملا لاقو ، نيتبكرلا ىلع نيديلا
 . نيتبكرلا ىلع امهعضو لمكألاو

 نايب اهيف ام ليقو اذه بوجو ةنودملا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 عارذ وأ نطب قاصلا وكو نيتبكرلا ىلع عضولاب خوسنم قيبطتلاو هلمكال
 نع اهيدي ريخاتو عباصالل ناو ةأرمال مضلا بدنو لئاح بوثلاو ذخف
 مظع هعوكر ىوتسا اذإف لجرلاك نيتبكرلا قوف امهلعجت نأ حيحصلاو اهيتبكر

 تهركو تدسف صقن وأ داز نإ ليقو صقن وأ داز نإ ضقن الب اثالث

 لومعملا ليقو رشع ةنسلا ليقو رثكالا هيلعو ثالث ةنسلا ليقو مامالل ةددايزلا

 رمأ هنأ مهضعب نعو دسفتال اهنأب مهضعب حرصو ةدحاوب تدسفو عبس هب
 ةلفانلا نم راثكالا رضي الو هدوجسو هعوكر ييف ةحيبست نيسمخ وأ نيثالثب
 هعضوم يف ميظعتلا ديعي ليقو ادمع عوكرلا لبق امئاق مظع انإ تدسفو

 وأ ميظعتلا لك ءانحنالا دعبو عوكرلا يف ءاوتسالا لبق ادمع مظع نإو يضميو

 نالوق داسفلا يفف مايقلاب ءاوتسالا لبق وأ هسفنل عفرلا دعب همتأ وأ هضعب

 لثم هفدارم يزجيو ءايلل ديدشت الب ميظعلا يبر ناحبس لاقي نأ وه ميظعتلاو
 هللا لاق وأ اهنم ليضفتلا مسإب ىتأ وأ زيزعلا وأ ريبكلا وأ ليلجلا يبر ناحبس
 هللا مسب وأ هللاب ذوعأو هللا رفغتسا لثم مهضعب زاجأو وزنأ لاق وأ يبر لدب
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 يف لاق نإو دوجسلا كلذكو مظعلا يبر نحبس الإ هيزجيال ليقو هلل دمحلا وأ

 زاجأو امهيف نآرقلا أرقي الو فلخلاف سكعلا وأ ىلعألا ير نحبس عوكرلا
 ريغ ةنس يقابلاو ضرفلا يه ةرملا نأ ملعأو ضرفلا ريغ يف ضعبو اقلطم ضعب
 هدمح نمل هللا عمسب هسأر مامالاو درفنملا عفريو ةبجاو ةنس يقابلا ليقو ةبجاو
 اهنال فذحلل دسفت ليقو دسفت مل اهفذح وأ مض نإو فقولل ءاهلا ناكساب

 وضع لك ع وجرو ءاوتسإب ماقملا اذه يف ظفلل اذه يف ةنسلا يف فذحت م

 نإ ريض الو اهكرت اوزاجأو ةدئاز لبق واولا ، دمحلا كلو انر مومأملا لوقيو هلح
 مامالل هركو دمحلا كلو انبر كرتو هدمح نمل هللا عمس لاق وأ نيلوقلا نيب عمج

 هلإ ال وأ هللا ناحبس وأ ربكأ هللا لثم داسف الب نيلوقلا ريغ درفنملاو مومأملاو

 اريثك ادمح ةدايز تبدنو ال ليقو داعأ نيترم دمحلا كلو انبر لاق نمو هللا الإ

 © رخآ ىلإ هدمح نمل هللا عمس نم روكذملا كلذ يلصملا لوقي هيف اكرابم ابيط
 دنعو هنم عفرلاو دوجسلاو دوجسلاو عوكرلا دنع ريبكتلا اذكو هعفر ءادتبإ نم

 وا .اليلق مدق نإ ريض الو هئاوتسا دنع عطقنيو ىطسولا ةسلجلا نم مايقلا
 دعب وأ عوكرلا يف وهو الثم هدمح نمل هللا عمس لوقي نأ ضعب زاجأو رخأ

 سقو عوكرلا ىلإ هب يوهي يذلا ريبكتلا عوكرلا يف وهو ربكيو امئاق ءاوتسالا
 . ةهارك عم نكل هيلع

 هتلأسو فسوي جاحلا ةمالعلا ظفل بيترت يفو هللا همحر بطقلا لاق
 الف سطع نمو هتالص تدسف لاق 3 مارحالا ةيبكت بواتتلا هل عطق نمع

 هل بحتسيال لاق ، دجسي وأ عكري نأ دارأ اذإ امئاق ربكي نميف لاقو 2 سأب

 . هتالص تمتو كلذ
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 دوجسلا باب

 عم امهنيكمتو ضرالاب فنألاو ةهبجلا عضو هلمكأو دوجسلا ضرف
 رجح هنأك ةيوه يف لجعي هيلإ طوقسلاب نيمدقلا عباصأو نيتبكرلاو نيفكلا

 رثكأف فصنلا الإ يزجيال ليقو رجح ىلعولو ةهبجلا ضعب لوصو يزجيو رخ
 ريبكتلاب دميو تدسف ءانحلا ةقرو رسكي ام ردق هجولاب دمتعإ نإ ليقو

 ىف دمتعإ نإو ضألا سم دنع الإ هعطقي الو دوجسلاو مايقلا نيب ام اقرغتسم

 داسف الب كلذ هل هرك ىرخالا ىلع هداتعإ نم رثكأ هيلجر ىدحإ ىلع مايقلا

 ولف دصقب دوجسلا ىلإ هيوه نوكيو نيلجرلا ريغ اذكو مايقلا ريغ يف اذكو
 وأ ر وأ دحأ هعضو وأ دصق الب ضيألا ىلع عقوو ع وكرلا نم امئاق ىوتسا

 فنالا ليقو فنالاف ةهبجلاف نيديلاب مث الوأ نيتبكرلاب دجسي ث هزجي مل ءيش
 يزجي ال ليقو اهنع يزجي ليقو سكع الب ةهبجلا هنع يزجي فنألاو ةهبجلاف
 سمت مل نمل ةالص ال ثيدحلا يف ءاج هنأل حيحصلا وهو رخالا نع امهدحأ

 مث عفرلا يف ةهبجلا مدقتو ضيألا هفنأ سمي مل نمل ةالص ال ءاجو ضيألا هتهبج
 دوجسلا يف رخأ وأ مدق وأ بتري مل نإ داسف الو ناتبكرلاف ناديلا مث فنألا

 برقأ هنإ لاقو دوجسلا يف نيتبكرلا نع نيديلا ميدقت مهضعب راتخإو عفرلاو
 ىور لاق { نيتبكرلا ميدقت هللا همحر بطقلا دنع حيحصلاو عوضخلل

 لبق هيتبكر عضو دجس اذإ هع هنأ يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا
 عضن انك صاقو نأ نب دعس لاقو هيتبكر لبق هيدي عفر ضبهخ اذإو هيدي

 يف هيتبكر نيب عسويو نيديلا لبق نيتبكرلاب انرمأف © نيتبكرلا لبق نيديلا

 امهقصلي الو هيلجرب اطرفم اعيسوت عسوي الو عسوي مل نإ ريض الو دوجسلا

 ةأرملا قصلتو داسف الف امهقصلا نإو مايقلا يف جرفي ام ردق امهنيب جرفي لب
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 عيسوتب ساب الو هس رو هيتبكر نيب هيدي عضيو قاصل الا كرتب دسفت الو

 هيدضع قنيفاجيو اهقيرفتب دسفت الو هعب اصأ مضيو نيديلا نم رثكأ نيتبكرلا

 شرف نإ داسف الب ضرالا ىلع هيعارذ شرفي الو دسفت الف فاجي مل نإو

 اديدش اداتعإ نيتبكرلا ىلع دمتعإ وأ ففخ نإ داسف الب هيتحار ىلع دمتعيو
 اشحاف اعفر دوجسلا يف نيعارذلا الو نيذخفلا نم امهيلي امو هدعاقم عفري الو

 الب ضرألاب هنطب وأ ردص قصلي الو دوجسلا يف هيبقعب هيتيلإ قصلي الو
 ثيدحلا يف كلذ نع يهنلا رهاظل دسفت ليقو كلذ نم ائيش لعف نإ داسف

 بوجولل رمالاو ةعبسلا ىلع دوجسلاب رمأ دقو هيديب دجسي مل نإ تدسفو
 اذه نإ انموق ضعب لاقو اندنع تدسف ةعبسلا نم دحاو ىلع دجسي مل ولف

 ىلع دوجسلا يزجيو دسفت مل ةعبسلا ضعبب لخأ ولف بوجولا ريغل رمالا
 امم ناك نإ هيلع يلصي ال امب ولو ليقو هيلع يلصي امب ةفوفلم ةعبسلا ءاضعالا

 ارعش دوجسل ١ ف فكي الو ةروع امهن ل بج او امهرتسف نيتبكرل ١ الإ هب يلصي

 هرك هاضراعي نأ نودب امهفك نإو دجسي ثيح هضراع نإ الإ ابوث الو

 ليقو ، ضرالا هتهبج ضعب لصو نإ رعش ىلع دجس نم ةالص تحصو
 نإو ةأرملاو لجرلا ءاوس الصأ لصت مل ولو ليقو { رثكأ وأ فصنلا لصو نإ

 وأ امهعباصأ فارطأ ىلع وأ امهبناج ىلع امهعضو وأ هيدي رهاظب دجس
 فصنلا نود امب دجس وأ هذخف يف وأ ءاوهلا يف ىرخالا كرتو ةدحاوب دجس

 لب اقم وأ تايواستم هيتبكر عم امهعضو وأ نيفكل ا عم امهمض وأ امهنم

 نع امهمدق نإو ةنسلا ةفلاخملا ةداعالا تحجرو نالوق ةداعالا يفف هسأر

 ةدجس دجس ىتح عفرل ا دنع ضأل اب امهكرت وأ هيتبكر نع امهرخ ا وأ هس ر

 ىلع امهعضي مل نإ ديعيال ليقو 3 داعأ ءاوهلا يف امهكرتو امهعفر وأ ىرخأ

 هيلجر نانب نطابب دجسيلو اضيأ اذه يف صخرو ىرخأ دجس ىتح هيتبكر
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 ضعب لاقو { داسف الف اهره اظب دجس نإو اهسور ىلع امهفقوي ليقو

 . اهرهاظ ىلع دوجسلاب رموي ةقراشملا

 اهلك اهلصويو اهنطاب ىلع دوجسلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 ؛ صخرو تدسف لقألا غلب نإو اهنكأ ضرألا غلب نإ ريض الو ضيألا
 ضرالا نع هيلجر اعفار دجس نإو دوجسلا ءاضعأ رئاس يف فلخلا كلذكو
 ديب دجس نميف فلخلا اذكوال ليقو اندنع تدسف ةدحاو عفر نإو تدسف

 يبر ناحبس لاق ةئيهلا هذه ىلع هدوجس لمكأ اذإف ةدحاو ةبكر وأ ةدحاو
 هؤضو ضقتنا ليقو ءايلا ددش نا كرشيأو ةالصلا تدسفو تارم ثالث ىلعألا

 حيبستلاو عمجلا وأ ةينثتلا دصقي مل نإ هكرشب مكحي الو ضقتني ال ليقو
 يف هدمح نمل هللا عمسك عفرلا يف ريبكتلاو الحو افالخو انايب رم اميف ميظعتلاك

 الاثتمإ ىلرألا نوكل وأ عضاوت ةدايز نيترم دوجسلا رركو ويخأتو هميدقت مكح
 رهظت فالخ نكر ليقو نانكر امه ناتدجسلاو ناطيشلل اميغرت ةيناثلاو رمالل

 هتالص رخا يف اهركذف ةدجس يسن نمو دح ىلإ دح نم ةرواجملا يف هتدئاف

 نإو اهأرقي مث اهدجس تايحتلا ىلإ قيخألا يسن نإو ناك ثيح اهدجس

 ءاعدلا يف اهركذ نإو ةمخألاك اهيلإ عجريو ال :ليقو :هتالص داعأ ىلرألا يسن

 ةيبكتو ةءارقلا ريغ ةالصلا لاوقأو 3 اهديعيال ليقو تايحتلا ديعي مث اهدجس
 . ةنس تايحتلا ةءارقو دهشتلا دعب يذلا ريبكتلاو مارحالا

 ةبجاو ةنس تايحتلا ةءارق نأب كلذ يف ثحبيو هللا همحر بطقلا لاق

 ةنس اهنال تايحتلا ىنثتساف ةبجاولا ريغ ةنسلا دارأ هلعلو اهانثتسإ فيكف

 كرتب ليقو ثالث كرتب ليقو اهركأ كرتب الإ داسف الف تاريبكتلا امأو ةبجاو
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 وهسلاب هلك كلذو ترتك ولو ةدايزلاب دسفتال ليقو ةدايزلا يف اذكو نيتريبكت
 ليقو © نالوق ةيناثلا وأ ىلرألا دهشتلا يتسلج ىدحإ الإ ضرف ةالصلا لاعفأو

 اذإو نيتدجسلا نيب يتلا ةسلجلا ضرفلا ليقو ضرف ريغ ليقو ضرف امهاتلك
 مل امهلبق عجر نإو دوعقو ءاوتسا دعب يناثلا دوجسلل عجر دوجسلا نم عفر

 ليقو هتالص ديعي هنإف ةيناثلا يف كشو ةرم دجس نإو داسف الو ةرافك همزلت
 حيبستلا يف كش نإو داعأ اثالث دجس هنأ هل رهظ نإو ىرخأ ةرم دجسي

 يف كش نإو داز ءاش نإو اهتيافكب لوقلا ىلع يضملا هل زاج ةرملاب نقيت دقو
 هيديب كروت الب رهملاك مايقلل دوجسلا نم ضهنيو ديزي ليقو يضمي ليقف ةثلاغلا
 الف ةردقلا عم ةلهمب عفر نإو رذع ريغل ضوهنلا ةدشل هيذخف وأ هيلجر وأ
 اندنع داعأ ادمع هبقع ىلع وأ ضيألا يف هتيدعقم ىلع دعقف عفر نإو ةداعا

 حبس وأ ، مظع وأ حبس مث ميظعت وأ حيبست الب تكسو عكر وأ دجس نإو
 مزع ام رادقم ثكمي ىتح ال ليقو هتالص داعأ عفر مث عفرلا كرتو مظع وأ

 عفرلا كرت وأ تكس نإ الإ كلذ يف ةداعاال ليقو ميظعت وأ حيبست نم هيلع

 نم اذكو ةالصلا رادقم ليقو اهنم يقب ام رادقم ليقو ةماتلا ةعكرلا رادقم

 مزع ام ردق تكس نإ ليقو ديعي ليقف سفنتلا نم رثكأ مارحالا دعب تكس
 اذكهو ةالصلا رادقم ليقو ةعكرلا رادقم ليقو ةعكرلا يف ةأرقلا نم هيلع
 هركو اليلق ولو ادمع ناك اذإ كلذب دسفت ليقو ، زوجي ال نيح تكس املك

 . ةهبجلا ضعب ضيألا سمي مل نإ ةمامعلا ىلع دوجسلا

 ةنسلا ةفلاخم اهضعب سمولو ةهاركلا حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 امم نكت مل نإ تدسفو ةريثك تاقاط تناك نإ ليقو اقلطم اهداسفب ليقو

 بناجلاو اهبناج ىلعف ةهبجلا ىلع دوجسلا ىلع ردقي مل نمو ال ليقو تنب
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 اسم اهسم هتهبجب ضرألا سمي نأ ردق نإو هفنأ ىلع ليقو ويغ لبق نميألا

 هتهبج ىلع دوجسلا نم مايقلا يف دمتعي الو هتالص داعأ لعفي مل نإو هازجأو
 مل نإ داعأ هيفك رهظ ىلع وأ هيتحار ىلع دمتعإ نإو هيتبكرو هيدي ىلع لب
 نأ ىلألا تايحتلا نم مايقلا دارأ نمل زاجو ريبك اخيش وأ ، رذع هل نكي
 لوسر نع درو هنا ليق ، اخيش نكي مل ولو امهيلع دمتعيو ضرألا يف هيدي در
 نبا لوق مومع يف كلذ لخدو هنع كلذ حص نإ امهدري ةرات هنأ دنع هللا

 . ءاش امب هدسج نم هتالص يف لجرلا نيعتسي سابع

 نميف فالخلا عقي ال نكل درلا عنم روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 بجي لب اعطق درلا هل نإف ربك وأ فعضل عوقولا وأ بناج ىلإ ليملا فاخي

 دوجسلا لحم نم لوب ةحئار مش نإو ، ةالصلا حالصا نم هنال ذئنيح هيلع
 الامش لوحيلف اضيأ نيملا يف همش نإو انيمي ههجو لوح هيلجر يلي امم هنود وأ

 دجو نإ اهنم غرفي ىتح هتالص يف ىضمو اليلق رخأت اضيأ كلانه همش نإ
 دحا يف لوبلا دجو نإف رظنيو اهدجي مل وأ هيلا رخأت يذلا عضوملا يف ةحئإرلا
 بدنو ليوحتلا يف لوألا حيبستلا ىلع ءانبلا حصو داعأ اهيف ناك يتلا عضاوملا

 لفسأ نم ءيش يقبي ال ىتح دجيام ردق هدوجس دنع هدسج دم لجرلل

 ملسي ملام ةالصلا عيمج يف يناثلا دوجسلا ديعيو ررض الب هيتبكر قوف هنطب

 بدن ليقو صخرو ةالصلا تلطب هزواج نإو هنود وأ لزألا دوجسلا لحم يف
 ليقو دحاو عضوم يف ةعكر لك يتدجس لعج بدن ليقو ةدح لك لعج
 . لوألا لحمب لك لعج بدن
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 كلذ يف رضي نأ ريغ نم يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نع تيار لب ريثك ثحب دعب هارأ كلذ يف ثيدح مدعل يدنع ليلق مدقت
 فلتخاو هدوجس يف هبلص لجرلا دمي نأ ع هللا لوسر يهن هنأ سابع نبا
 هتدعقم ىلع دعقو دوجسلا نم هسفن عفر نإ ليقو الامشو انيمي فارحنالا يف

 فوص ىلع دجسي الو ديعي ال ليقو داعأ دمعب هيبقع ىلع وأ رذعل ال اببتحم

 ىلع فوقول و دوجسلا بدنو ةهاركلا عم ليقو زاوجلاب ليقو لومعم ريغ نإو

 دوجسلا ىلوألا لهف ةيغص ةعطق دجو نإو ضيألا ىلع ابدن ليقو رصحلا
 ضرألا نع عفترم ريصحلا نم فرط ىلع دجس نإو نالوق فوقولا وأ اهيلع
 هلصوأ ىتح ادمعتم هسأرب هدمتعا نإ ليق تدسفو رضي مل اهل سام ريغ

 دوجسلاب قصتليو نيعبصا ردق ريصحلا عفترا نإ ليقو دسفت مل ليقو ضرلا
 . ويغ دجو نإ ضرألا هلصوي مل ولو تدسف
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 تايحللل دوعقل ا باب

 نبا لوق هبوجو ليلدو ةظلغم ادمع هكرات مزلو تايحتلل دوعقلا ضرف
 هدابع لبف هللا ىلع مالسلا دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك دوعسم

 ىلع مالسلا اولوقت ال ع يبنلا لاقف ليئاكيم ىلعو ليئاربج ىلع مالسلا
 دهشتلا ضرف يف صن وهف هلل تايحتلا اولوق نكلو مالسلا وه هللا نإف هلل

 دوعقلا بدنو بجاو وهف هب الإ بجاولا متيال امو دوعقلا هلحم نأ حص دقو
 امهلاصياو امهيلع هداعاب هارسي صمخاب هانمي نانب العاج هيلجر ىلع لجرلل
 ىلع امهدحأ فقوأ وأ صمخألاب نانبلا لعجي مل وأ سكع نإ ريض الو ضيألا
 وأ امهنيب وأ ليق اهيلع ادعاق هع هنع روهشملا وهو ىرخألا شرفو اهنانب
 هوركم نيميلا ىلإ امهدر نكل ةيحانل امهدر وأ ضيألا امهلصوأ و امهلصرأ
 درتو ضزألا لل اهكاروأب يضفت ت اهنإف ةأرملا امأو لامشلا ةهج ىلإ ضعب ههركو

 دعق نإو 0 هرك لجرلاك تدعق وأ لامشلل تدر نإو نيملا ةهجل اهيلجر

 رذعب تايحتلا يف هيلجر ىدحا دم نإو نالوق داسفلا يفف اهدوعق لجرلا

 ةصخر اهيفو هتالص ديعي هنإف رذع ريغب كلذ ناك نإو هتالصب ساب الف

 رودص ىلع سولجو هيبقع ىلع هتيلا عضو وهو ةشبحلا دوعقب تدفو
 نم اهقوف امو نانبلا نطاب وأ مدقلا رهاظ نم هقوف امو نانبلا رهاظ وهو هيمدق

 قاصلا وهو ءاعقالا نع ىهنو هنع يهنملا ناطيشلا يبقعب رهشو مدقلا نطاب

 ءاعقالا ىفو بلكو سك ضزألاب هيدي عضوو هيقاس بصنو ضرألاب اب هيتيلا

 هيذخف بصنيو هيتيل ةيلإ ىلع دعقي نأ وه هنأ اهنم اذه ريغ ت»اليوات هنع يهنملا

 عضو وهو كولملا عيبرت نع ىهنو كلذ ريغو ال مأ ضرألاب هيدي عضو ءاوس
 نيمدقلا ىلع نيتبكرلا عم رخالا ضعبلاو ضرألا ىلع نيذخفلا ضعبو نيتيلالا

١٨٣١



 ىهنو ث امهنانب ىلع هيمدق بصنو هيبقع ىلع دوعقلا وهو درقلا دوعق نع ىهنو

 وهو كيدلا رقن نع ىهنو هيقاس ىلع هيديب يبتحملا دوعق وهو ءاصفرقلا نع
 وأ رظنب ليملا انه دارملاو بلعثلا تافتلا نع ىهنو متت ال ىتح لاجعتسالا

 ( . ههجو

 ليقو داعأ مارحالا دعب هرصب در نإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 همامأ هدم نإ فلخلاو صخرو داعأ ءيش يف هرصب دح دمعت نإو اهس نإ ال

 رشع ةسمخ هرصب زواجيال ليقو دمعتي مل نإ ةلبقلا ريغ ىلإ ولو ضعب صخرو

 ادعاق ىلص دوجسلا الو عوكرلا هنكمي مل نإو رشع ةعبس ليقو همامأ اعارذ
 ءاميالاب مايقلاو ىلوأ مايقلا ليقو ءاميالاب مايقلا نم ىلوأ ءاميالاب دوعقلاو ءاميإب
 لوصو ريغ نم نيلجرلا ىلع دوعقلاو عييرتلاو ءامالاب عاجطضالا نم لوأ
 ةشبحلا دوعق نم ىلوأ عاجطضالاو عاجطضالا نم ىلوأ ضيألا ىلإ نيتدعقملا

 رضي ناك نإ مئاغلاك هدسج عم هيدي عجطضملا دمي الو كلذ الإ هنكمي مل نإ

 ذخفلا ىلع ىرخألا دميو هذخف بنج ىلع نكلو هيدي ىلع عاجطضالا
 اهمض رضي الو هعباصأ اقرفم هيذخف ىلع هيدي دهشتلل دعاقلا عضيو مئاقلاك
 ف و امهكرت نإ تدسفو لصوي مل نإ داسف الو هيتبكر فارطأل هلمانأ الصوم

 تحت وأ نطبلا وأ فتكلاك نيذخفلا ريغ ف وأ ضألا ىلع وأ ءاوهلا

 تايحتلا ةءارق تنسو هلك كلذ يف صخرو ، نايسن وأ رذع ريغل نيذخفلا

 يعفاشلا لوق وهو امهيتلك ليقو ىلوالا ليقو بوجوب روهمجلا دنع ةريخالا
 ةالص يف اهب رسيو نيتبجاو ريغ ناتنس ةفينح وبأو كلام لاقو دودو دمحاو

 ةالص يف اهب رسيو رهجلا ةالص يف اهب رهجي ليقو روهشملا وهو رهجلاو رسلا

 ال ليقو اهضعب وأ اهلك اهيسن وأ اهثكأ كرت وأ اهكرت دمعت نم ديعيو رسلا

١٨٤



 لإ لصو نإ ليقو ‘ هلاقو نيحلاصلا لإ لصو نإ دمعتملا الو يسانلا ديعي ك

 اذكو تايحتلا ليقو هلاقو تابيطلا ىلإ ليقو هلاقو هدحو هللا الإ هلاال نأ دهشأ

 . دمع ريغب وأ ادمع ثدحأ ثيح ىفلخلا

 أرق نمل الإ ةالصلا حصتال هنأ يدنع هجولاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ ادمع ادسفم لعف نإف © ملسو هلوسرو هدبع وهو اهرخا ىلإ تايحتلا

 نم لحني امنإ هنأل ةرورض هلعف ولو ، ةالصلا داعأ ملسي نأ لبق اطخ
 الو ادمع ةالصلا لخدت ال اك ميلستلا اهليلحتو كي هلوقل ميلستلاب ةالصلا

 غلبي ملو هعم ينبي ال امب ثدحأ نإ هنأ روهشملا نكلو لاق ، مارحإب الإ انايسن
 نيحلاصلا وأ ليق دهشتلا غلب نإو نيحلاصلا غلب نإال ليقو تدسف دهشتلا

 نم جرخ دقو رضي مل ادمع ولو هعم ينبيال امب ثدحأو تابيطلا وأ ليق
 ثدحلا كلذ هرضي ليقو ةبجاو ريغ ةنس هنأ ىلع ءانب ميلست الب ةالصلا

 تايحتلا ردق دعق نم ديعي لهو بجاو ميلستلا نأ ىلع ءانب هتالص دسفتف

 مل وأ ثدحأ نإ هدحو وأ ليق مامإ فلخ فلخلا ىلع اهنم يزجي ام ردق وأ
 وأ ةءارقلا كرت دمعت نم مزلو ، نالوق ديعي ال وأ ائيش اهنم أرقي مل نإو ثدحي

 ةظلغملا ةرافكلاو رفكلاو لدبلا مارحالا ةيبكت وأ دوعقلا وأ دوجسلا وأ ع وكرلا

 ةالصلا دسفت املك ليقو لدبلاف ةنسلاب بجو امم ادمع كلذ ريغ كرت نمو

 تايحتلا نم فرح هل فقو نإو رفكلاو ةرافكلاو لدبلاف ادمع كرت اذإ هكرتب

 هدجي مل ولو ةمات اهب نايتالا همزل ليقو ىضم هدجي مل نإو هدجي ىتح هددر

 ةحتافلا ةءارقب ليقو ادبأ ليقو تقولا جورخ لبق هدجو اذإ ةداعالا هيلعف هيلعو
 اهنم فرع نإو اهلدب ةحتافلا ةءارقب اهفرعيال نل صخرو هل فقوتام لدب

 هلوسرو ىلإ ملسي ال يتلا تايحتلا يف غلب نمو اهرخآ ولو هازجأ اهضعب
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 ىهس نإ دسفت الو يراوحلا وبأ اهمتأو ضعب دنع داعأ اوهس يويندل ىعدو
 يوين دل ولو ليقو يورحخال ىعد ولو ليقو نيتهجل ولو ليقو ةهجل ملسو
 نأ كلذو اهيف غلبيال ام ىلوألا تايحتلا دعب غلب نم ةالص داسف حيحصلاو

 وأ اهرخآ نم تايحتلا سكع نإ ةالصلا ديعيو قح هب ءاج ام نأو لوقي

 نإف البقتسم ءاشام اهتءارقب ماق اطئاغ وأ الوب هبركو اهيف عرش نإو اهطسو

 ىلع ينب هيف ينبي امب اهيف ثدحأ نإو هيلع الف تابيطلا دعب هؤضو ضقتنإ
 الحم غلب نإ البقتسم ائراق ماق هؤضو راسكنإ نم مومأملا فاخ نإو أرقام

 نإو امئاق أرقي هنأل امئاق ملس ضقتني نأ لبق مامالا ميلست عمس اذإف هيزجي
 الب نإو فرصنإ ضاقتنالا دعب عمس وأ عمسي مل نإو نسحأ وهف ملسف دعق

 هتالص تدسف كلذك مومأملاو تايحتلاب يشاملا درفنملا ربدتسا نإو ميلست

 ىزجي لحم دعب ربدتسا نا داسف ال ليقو لابقتسالا هنكمأ نإ ليقو اقلطم

 ملس نإو ءاش ثيح فطصاو مامالا ىلإ عجر بركلا هنع لاز نإ مومأملاو
 ارق نإو امئاق ملس دوعقلا هنكمي مل نإو هناكم ملسو دعق هعوجر دنع مامالا

 مامت لبق ركذت نإو اهديزي نأ هلو ملسيلف رضي مل هاس تايحتلا لدب ةحتافلا

 ىلع تايحتلا ةءارق يزجتالو تضقتنا الإو اهيلإ عجر مايقلا لبق وأ ةحتافلا

 ع وكرلا لبق ركذ نإو تلطب عكر ىتح ركذتي مل ن إو وهسب تئرق نإو ةروس

 ةروسلا عضوم يف تايحتلا ارق نم ليقو عكر مث اهلحمب ةروسلا وأ ةحتافلا أرق
 ةحتافلا عضوم يف تايحتلا أرق نم ليقو عوكرلا لبق ركذ ولو ةالصلا ديعي

 متي ىتح ليقو ةعكر متي ىتح ليقو ثلاثلا دحلا لخدي ىتح دسفت الف اوهس
 ةحتافلا أرقيو امئاق عجري هنإف كلذ نكي مل امف ملسي ىتح ليقو تايحتلا

 ظقيتساو تايحتلا يف مونلا هبلغ نإو امهديعيال ليقو لاق امو لعف ام ديعيو
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 نقوي مل نإو نقيأ ثيح نمف ملعي مل نإو دقر ثيح نم ذخأي ناويدلا يفف
 اهلوأ نم أدبيلف ائيش أرق هنأ ملعي مل نإو ملسيلق اهنم ائيش أرق هنأ ملع نكلو

 ةحتافلا ريغ نارقلا الإ داعأ وهس وأ كشل ال هتالص نم ائيش ش ررك نمو

 ىلع مالسلا ، تابيطلا تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا .. تايحتلا صنو

 ال نأ دهشأ ، نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا

 طقسأ نإو ، هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ، هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ

 ءاقبلا وأ كلملا يه لهو ، ةيحت عمج تايحتلاو ، دسفت مل هل كيرش ال هدحو
 كولم نم الك نأل تعمج امنإو ، تافالا نم ةمالسلا وأ ةمظعلا وأ مئادلا

 لوقن نأ انرمأف هل دجسي نم مهنمو اهب ايحي ةيحت هل ةيلهاجلا يف برعلا

 ىنسحلا ءامسالا ليقو تايمانلا تاتباثلا تاكرابملاو هلل اهعاونأب يأ تايحتلا

 ةالص لك وأ سمخلا يه له © تاولصلاو فطعلا ىلع حصي امنإ اذهو
 تابيطلاو ةمحرلا وأ ءاعدلا وأ مظعألا اهعون مساب تيمس تادابعلا وأ حجرو

 تايقابلا يهو لجو زع هلل تابيطلا تاملكلا ليقو تاحلاصلا لامعألا

 الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا نحبس تاحلاصلا
 نم هريغو نآرقلا تاملك ليقو اهلك حدملا تاملك ليقو ميظعلا يلعلا هللاب

 . لجو زع هللا بتك
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 ملسلا باب

 وهو © نالوق مكيلع مالس ءازجأ يفو مكيلع مالسلا لوقي نأ وهو ميلستلا نس

 مرحملا ليلحت مالسلاو ةميلست ةهج لك ىلإ ليقو نيتهجلل ةدحاو ةميلست

 ملس نمو نالوق رذعل ال ميلست نودب ةالصلا نم فرصنم ةداعإ يفو ريبكتلاب
 حصتف دهشتلا لمكأ نإ الإ هتالص تدسف تايحتلا مامت لبق رذع ريغل

 ينعي لهو وهسلل دجسو اعامجإ ليق دسفت مل اوهس ملس نإو ةهوركم
 ناك نإ هعم نمو امامإ ناك نإ هفلخ نم ينعي وأ ةظفحلا الامشو انيمي ميلستلاب

 . ةالصلا نم فارصنالا هب ينعي وأ امومأم

 نم جورخلا مالسلاب يوني لاقي نأ. .حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق

 متأ نإ طقف ةيحانل ملس وأ انيميف الامش الوأ ملس نإ ريض الو اعطق ةالصلا

 ههجو ليوحتب همامإ ملس نإ اضيأ يفكيو طقف لامشلل هركيو 2 اهيف مالسلا

 ملس ةالصل ال لمع يف عرشي نأ لبق هيف كش نإو ليوحت الب وأ مادق ىلإ

 اذكو كشلاب لغتشي الف ةالصلا ريغ لمع يف عورشلا دعب هيف كش نإو
 مامالاو هب لغتشي الف هلمعي مل هنأ نقيتي ملو هيف كش مث هنم جرخ لمع لك
 وأ كلذ نود ملس نإو امهيف نمل ههجو رهظي ىتح نيتيحانلا ىلإ ملسي

 مل نإو كفع ، هلوسرو يلصملا غلب نإو داسف الف رم امم كلذ ريغ وأ ةيحانل
 نعو 0 هانميب ههجو حسم ملس نإو يعفاشلل افالخ دسفت مل هيلع لصي

 ٤ لوقيو ىنم ا هديب هتهبج حسم هت ةالص نم ملس اذإ ناك ن يبنل ا نأ سن ز

 . نزحلاو مهلا ينع بهذإ مهللا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلا ال يذلا هللا مسب
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 ةعامجلا ةالص باب

 ليقو نيع ضرف ليقو حيحصلا ىلع ةيافكلا ىلع ضرف ةعامجلا ةالص

 نينثا لك مزلت ليقو رماع دجسم لك يف ليقو دلب لك يف بجتو ةيافك ةنس
 يف اذكو ءازجأ ايندلا يف اهب ماق نم ليقو ةزوح لك يق ليقو نيرفاسم ريغ
 يوني نأ ماماب ءادتقالل طرشو تيملا ةالصك نيعتت مل اذإ ةيافكلا ضورف رئاس

 عم لوقي ليقو امهيوني ليقو حص ةعامجلا عم ىون نإو مامالا عم هتالص ءادأ

 طرشو ةيالولا يف مامالا نكي مل نإ ةعامجلا عمو ةيالولا يف مامالا ناك نإ مامالا

 لفنتمك كلذو هتالص سنج نع مامالا ةالص سنج لزنم ريغ مومأملا نوك

 ليزنت زاوجب ليقو انتسم مؤي لفنتمكو ؤ اضرتفم مؤي نتسمكو اضرتفم مؤي
 هللا لوسر عم ضرفلا يلصي دوعسم نبإ نأ اك هتالص نع همامإ ةالص مومأملا

 الف مامالا هيف عوبتملا ضرفلا داحتا طرشو ضرفلا كلذ يف هلهأ مؤي مغ ع

 كلذ زيجأو ، ارهظ لصم فلخ ارصع وأ رصع لصم فلخ ارهظ يلصي
 ولو زاج اضرف اتدحتا نإ ليقو ارصع يلصي مامإ عم هترخأ ارهظ يلصت نأ لثم
 الإ مامالا هلمعيام لك لمعي ةقواسملاو ةعباتملا طرشو امويو ءاضقو ءادأ اتفلتخا

 ةفرعم طرتشتو هقبسي الو هبحصي الو هلبق الو هعم ال هدعب نوكيو هنع هلمحام

 ىلص نمو ديعيال نأ صخرو داعأ هاوس جرخف مامإ ىلع مرحأ نإف 5 مامالا
 مهعم اهالص ةالصلا كلت يلصت ةعامجلا دجو مث ةعامج عم وأ هدحو ةضيرف

 لك دعب ملسو اطايتحإ وأ ةنس وأ ةلفان اهاونو ارصع وأ ارجف نكت مل نإ

 نيتعكر نم ملسيف برغملا امأو ، جرخيو وعديو نيتعكر نم ملسي وأ نيتعكر
 دنع دعقيو مامال ١ مالس دعب ةدحاو ديزيو ةثلاثلاب مرحي نأ زوجيو وعديو هيف

 دوجسلا نم ماق هنأل اتكاس ماق مامالا ملس اذإف اتكاس هعم ةريخل ١ تايحتلا
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 اسايق ةدحاوب لفنلا زاوج ىلع ءانب ةدحاوب مرحي وأ ، مايقلا ريبكت هاون ريبكتب ٠
 ضعب ةزاجال ىلألا تايحتلا دنع ةيعابرلا يف ملسي ال نأ زوجيو رتولا ىلع

 ليقو يلصي مامالا دجو ولو ديعي الف ىلص نم ليقو ثالثب ضعبو عبرأب لفنلا

 ليقو ، حبصلاو برغملا الإ ليقو رصعلاو برغملا الإ ليقو برغملا الإ اهيلصي هنإ

 يف اهيلصي الف ةعامج يف الوأ اهالص نإ ليقو انبهذم وهو حبصلاو رصعلا الإ
 ىون نإو مهعم اهالص اهيلصت ةعامج دجوو هدحو ىلص نإو ىرخأ ةعامج
 تدعححتا نإ مامالا عم ىضم ةضقتنم وأ ةعيضم يضقي نأ هلوخد لبق

 اهل هترجأ ةالصلا كلت لثم هيلع نأ لوخدلا دعب ركذت نإف { ناتالصلا

 ةينلاو هاون اهيلا بلق يتلا ريغ ةالص ةينب ةالصلا لخد هنأل عنملا حيحصلاو
 عجري ال ةين ىلع تاف امو هيف لوخدلا دعب ال هب الصتم هلبق لعفلا بحاصت

 يه ىلألا ةالصلا ليقف ضرفلا امهيأ نيتالصلا نيتاه يف فلخلاو ىرخال

 هنع سابع نبا ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو 3 انبهذم وهو ةلفان ةيناثلاو ضرفلا

 متكردأ اذإف ، اهتقو نع ةالصلا نورخؤي ةمئأ يدعب نوكردتس مكنإ » هت
 يبنلا نأ دوسألا نب ديزي ثيدحو « ةحبس مهعم مكتالص اولعجاف كلذ

 مل نيلجر دجسملا رخآ يف ىأرف فيخلا دجسم يف حبصلا ةالص ىلص هع
 يف انيلص دق هللا لوسراي الاق ز انعم ايلصت نأ امكعنم ام 3 لاقف هعم ايلصي

 مهعم اهايلصف ةعامج دجسم ىلإ ايتأ مث امكلاحر يف اتيلص اذإ لاق 2 انلاحر

 ليقو ، اضرف ةيناثلاو الفن نوكت ىلألا نأ ضعب :لاقو { ةلفان امكل اهناف

 ةجرد نيرشعو سمخب درفلا ةالصب ةعامجلا ةالص لضفو ضرف امهالك
 سانلا دسف اذإ ، لاق عيبرلا وبأ ةبرغملا ريس ضعب يفو نيرشعو عبسب يورو
 ةعامجلا عم ىلص نمك رجألا نم هل ناك هدحو ىلص نمف عماوجلا تريغتو
 . ملعأ هللاو افعض نوسمخ
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 ةمئألا لضافت باب

 باتكلل موقلا أرقأ مامالا نوك ضرف ليقو بدن ةمئألا لضافت

 نم بات نمل لماش 7 امالسإ مهمدقأو انس مهربكأو مهعوأو ةنسلاب مهملعأو

 اووتسا نإف ، رخالا لبق مهرمأ ىطاعتو صاوخلا يف لخد نملو يصاعملا
 لهو ث اهيلباقم نم ىلوا يدترملاو ريصبلاو ج وزتملاو ميقملاف اوراتخا ةبترلا يف
 ىلع ةالصلا لامكإ ىف هتمامإ ةرمت رهظتو ءايبنألا ةثرو ءاهقفلا نأل ىلوأ هقفالا

 رصحتتال ةالصلا يف ثداوحلا ذإ مهأ هقفلا ىلإ ةجاحلا نألو يغبنيام

 ظفحأ ميغو ركب ابأ مدق لع هنألو روصحم ةءارقلا نم اهيف بجاولاو
 . يعفاشلاو كلام بهذم كلذو هنم

 نع اثرإ مظعأ ءايبنألا بتك ةلمح نأ هدريو هللا همحر بطقلا لاق

 ضرعي دق ذإ ، هقفلا ىلا ةجاحلاك ةءارقلا ىلإ ةجاحلاو مهريغ نم ءايبنألا

 هقفلا نم هدنع ناك نإ حجرو 6 نحل نم هتالص دسفي ام هتءارق ف يلصملل

 وأ حجرو © عنمت وأ يبصلا ةمامإ زوجت لهو ةبجاو ءارقالا ةمامإ ليقو يفكي ام

 راتخاو هاوس ةأرقلل نسحم دجوي مل نإ اقلطم زوجت وأ ةنسلاو لفنلا يف زوجت
 نسحلا هجولا وذ مدقيو ىمعالا ةمامإ مهضعب عنمو لاوقأ انباحصا ضعب

 هنم ىلوأ يورقلاو يبارعالا ةمامإ زاوج حيحصلاو ويغ ىلع نسحلا سابللا وذو
 الو ةنعالملا نبا زوجو مألا نبا ةمامإ زوجي ال ليقو مألا نبا نم ىلوأ بلا نياو

 وبآ عنمو ةهاركب ليقو هتالص ىلع ةرجالا ذخاو هتريشع ريغل بستنملا زوجي

 ناوضع صقان ةمامإ تزاجو هلثم سيل نمب .اليل ىشعالا ةمامإ هللادبع

 زاجأو طقف ةهارك ديلا عوطقم نم ضعب اههركو امئاق ةالصلا هل تحص

 وأ اهيلع دجسي ال حرج هتهبجب نمو هيمدق ىلع دمتعي الا روسكم رتوملا وبا

_ ١٩١



 عنملاو زاوجلا لاوقأ دبعلا ةمامإ يفو هعم ميقتسي ال ررض هكرو وأ هتبكر ين
 هفلخ نم يلصي زاوجلا ىلعو لفنلا يف زاوجلاب ليقو لدع مامإ ناك نإ زاوجلاو
 الدع امامإ ناك نإ ءاحصالاب هتمامإ زاوج راتخلاو امئاق ليقو حص نإو ادعاق

 ليقو حيحصلا ىلع امايق هئارو :نولصيف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب ءادتقا

 موقي ليقو هفلخ نمو وه ادعاق اهمتيلف اهيف ضرم مامالل ثدح نإو ادوعق

 يلصي الو اوماقو ماق ةحصلا هيلإ تثدح نإو لدع ريغ ناك نإو هفلخ نم
 ليلعلا ةمامإ يف فلخلا اذكو ال ليقو امومأم يلصيو امامإ عجطضملا

 ضرألا لصي ال هنوكل ادعاق يلصي نمكو سجن هقرافي ال نمك حيحصلاب

 رذعت بهذك ام هدسج وأ هاوس دجي ملو هب يلصي ال بوث سبل الو لجرب

 عطقو لوعلا ناصقنلا نمو هلثمب صخرو ويغ يلصي ال نأ حجرألاف هعزن
 دعقتو ءاسنب لفنت نأ ةأرمال زاجو ىلوملاو ماجحلاو لاقبلاو جاسنلاو عبصالا
 تلاقف نهب تيلص اله ةملس مال لع هلوقل نهنع زربت ال نهطسو وأ نهنب

 . لفنلا ىلع لومحم وهو كلامشو كنيمي نع نكي معن لاق كلذ حصيأ

 هلثم دجوو لاق ضرفلا نهب يلصت نأ انيغ ضعب زاجأو بطقلا لاق
 ركذلا ءاوتسا لصألا نإف لصألا ىلع لمحلا ههجوو انباحصأل طقل يف
 تلص نإو مومعلا ىلع ةملس مأ ثيدح لمحو ةيعرشلا ماكحألا يف ىننألاو

 مل نإ هيبأب لجرلا ةالص هركتو نهلثم اهتالص تداعأ عنملا ىلع ضرفلا نهب

 دعب هيدي عفري ناك ولو فلاخم فلخ ةالصلا تحصو هنم لضفأ نكي
 امهعفري نم فلخ زوجي ال ليقو هبهذم يف اعرو ناك نإ وأ هعم وأ ريبكتلا
 دجوي مل نإ زاوجلا ثلاثلاو نالوق نيما ديزي نم فلخ ةالصلا يفو ريبكتلا عم

 ىلع هنيمي لعجي نم اذكو ةعامجلا ةنس تومو دجسملا بارخ فيخو هاوس
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 لخادلا ناك نإ الإ تنقي ملو اهل ادسفم ةالصلا يف لخدي مل نإ كلذو هلامش

 يف رئاج. تونقلا نأل تنقي هنأ ملعي ناك ولو زوجت ليقو تنقي هنأ يرديال
 مدق نمف . هئارو يلصملا ريغ همدق نإ زوجو قفانم فلخ زوجي الو هبهذم
 ةمئالا نإف اهيف دسفأ ام رازوأ لمحت هيلع فيخو فلسلا ةنس فلاخ اقفانم

 حيحصلاو اقلطم قفانملا فلاخلاو قفاوملا فلخ زوبحت ال ليقو انبر ىلإ اندفو
 ةالص نع ةصقان قفانملا فلخ ةالصلا ليقو دسفم نيبتي مل نإ ةحصلا

 ةنس توم وأ دجسملا بارخ فيخ نإ ليقو ةدحاو ةالص ليقو درفنملا

 يتلا ةدملا ضمت ملام بات ولو لالجلا فلخ زوجت الو ، هفلخ لصيلف ةعامجلا

 لفطلا ةالص زوجتو ءاسنلابو هلثمب زاجو ىثنخلا فلخ زوجت الو اهب رهطي
 نذؤملا ريغ همدقي نأ زاجو هسفنب همدقت هركو مامالل مقملا وأ نتخي مل يذلا

 وأ همدقي نم نكي ملو كلذل لهأت نإ ةهارك الب هسفنل هميدقت زاجو ميقملاو

 ىضرلا يف ربتعيو هب ضري مل مامإ ةالص لبقت الو هيلع اوقفتا لزنم مامأ ناك

 نم دجسم يف مؤي ال نأ يغبني ليق دقو اوقفتي ىتحف اوفلتخإ نإو ريخلا لهأ
 هتوص مهعمسيلو ىطابتي الو هفلخ نمب قفريو دجسملا لهأ نم ناحلاص ههرك

 ثيحب هنيمي موقي نا دحولل نسو هفلخ رثكاف ةثالث موماملا موقيو اباستحا

 رثكأ وأ لقأب هقبس نإو هسأرب هاواس ولو هيلجرب ليقو هيبكنمب مامالا هقبسي
 هفلخ وأهراسي ماق نإ داعأو نالوق داسفلا يفف هلكب هقبس و هاواس نإو زاج

 هفاخ افطصي نأ نيلجرلل نسو هيلجر مدقت مدقتلا يف يعاري امنإو صخرو

 ناك نإ بارحملل مامالا لخادلا عفد ناث هيلع لخد مث دحاوب ىلص نإو

 هبارحم مادق نكي ملو هيف وأ دجسملا ريغ يف ناك نإ هبحاص هيلإ رجو دجسملاب

 لبق ال هجوي نأ دعب بارحملا ريغ يف دجسملا يف ةعامجلا زاجأ نم لوق ىلع

 دعب هبحاص رج وأ مامالا لخادلا عفد نإو هعم فطصيف مرحي مم ، هيجوتلا
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 مامالا مدقت وأ رجب ال هبحاص هيلإ رخأت نإو امهيلع ال جاتلا يفو داعأ مارحالا

 عمسي ملو رجني ملو مومأملا رج وأ عفدني ملو مامالا عفد نإو رضي مل عفدب ال
 ىلص ايلص اذإ وأ اجراخ ادرفنم ىلص هفلخ امهايإ وأ امهمادق مامالا ماقملا
 اوناك نإو ءاج نإ ثلاثلا امهرجو اليلق امهمدقت هنيمي نالجر فطصا نإو

 هدحو سماخلا مرحيو نالوق مهتداعإ يفف هنيمي نع مهيلع مرحأف ةعبرأ وأ ةثالث

 زوجو اهداسف حجر مامالا راسي رثكأ وأ نانثا فطصا نإو هيلع لخد نإ

 ليقو دحاولا رجي امك نيتأرج لخادلل زوجيو الامش وأ انيمي رثكأ وأ ةشع ىلإ
 فقو نإو يزجي دحاولا نأل كلذ دمعت نإ نيتم وأ ةم مهرج ءاوس دسفت
 ىلع تدسف هنيمي نع نم اورجي ملو وريغ هعم وأ مامالا فلخ لخادلا

 ام ردق لوالا فصلا نيبو هنيب جرفي نأ مامالل نسحتساو ال ليقو نيلخادلا

 روث طبرم ردق جرفي ليقو زواج ناريض الو فالختسال جاتحا نإ هدي غلبت

 مهيلع تدسف اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ فصلا نع دعب نإو الوط ةاش وأ
 ردق فوفصلا جرفتتو نيفضلا نيب ام اذكو كلذ ىلع مرحأ نإ اضيأ هيلعو
 نإ اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ اودعب نإ داسف ال ليقو ررضت الب دوجسلا

 عامسأ ردق فوفصلا ليوطت نسحتساو فصلا نوعمسي وأ هنوعمسي اوناك
 طئاحلا ىلإ طئاحلا نم دجسملا يفو ليألا فصلا يف كلذ ليق مهايإ مامالا

 مل مث لزألا فصلا يفام سانلا ملعي ول ع لاق ليألا فصلا يف لضفلاو
 يف اهئاقلإك مالقألا ءاقلإ مهاستلاب دارأ اومهاستل هيلع اومهاستي نأ الإ اودجي

 ىلإ هنيمي مث ، لضفأ مامالا فلخو كلذك مث ، يناثلا فصلا مث ، ةمسقلا
 نيملا نع يذلا لضفف اوتسا نإ هراسي مث ةعبسل ليقو هفلخ يذلا ريغب ةثالث

 لضفلا عجر رثكأ هنيميب ام ناك نإو لامشلا نع يذلا لضف نم مظعأ
 مل لامشلل وأ طقف نيميلل مامالا فلخ نم اوفطصا نإو اووتسي ىتح اراسي
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 لضفأو اهلوأ لضف اهلو وفوفصلا فلخ يلصت ةأرملاو ] ضعب دنع دسفت
 ةعامجلاب نهدحو نيلص نإو مامالا ةهج ىلإ يلاتلاف يلاتلاف رخأتملا نهفوفص
 لاجرلا نع رتسلا ةلعلا نأل لاجرلا فوفصك يلاتلاف لوألا فصلا لضفألاو

 . لاجرلاب نهعاجا يف هنإف هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ هلوق ىلإ ىرت الأ
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 ةالصلا يف فصلا باب

 ةسمخ وأ مهنم دحاو ىلع نيعمتجم هودارأ نإ ةثالث فصلا مزل له
 مامالاب ةشع ىلإ اوهتنا نإ الإ مهمزلي ال وأ هب ةعبس وأ هب ةتس وأ مامالاب

 فصلا له مث مامالا نيمي نع فقولا يف روكذملا فلخلا موزللا يفف اهومتأو

 مامالا فلخ اولصي نأ يناثلا ىلع زوجيو امهلوأ ححصو نالوق بدن وأ بجاو

 ةيوستب رمأ دقو ، ءاش .ثيح .لك يلصي يدارف مهنأك فافطصا نودب
 معزو ةبجاو تناك ثيدحلاب ابجاو صيصرتلا ناك اذإو اهصيصرتو فوفصلا

 للخلا ناك اذإو صيصرتلا مهمزل هولعف اذإو بجاو ريغ فصلا نأ ضعب
 رادقم تيقب اذإ ليقو مامالا نع ديعبلا اهيلات ىلع تدسف لجر فقوم رادقم

 نإو للخلا دسفي ليقو اهيلع ةالصلا متت ىتح داسف ال ليقو لمع ليقو ةعكر

 نم داسفب مكحي مل بجاو ريغ فصلا نأ معز نمو لجر فقوم نم لقأ ناك

 . فص فرط وأ افص لباقي مل ولو فصلا نع اعطقنم هدحو يلصي

 للخلا دسو فافطصالا موزل حيحصلاو فيعض وهو بطقلا لاق
 لومعملا وه كلذ نألو بوجولل رمألاو هب رومأم كلذ نأل فصلاب لاصتالاو

 نم رخآ هيلإ رج افقوم دجي ملو لجر لخد نإو هدعبو هع هنامز يف هب
 هيلإ رخأتي هكرتي مث هدبجب هعم فصي مارحالا لبقو هيجوتلا دعب فص

 دوبجملا رجيو للخلا دس ىلإ جاتحي الئل فصلا فرط نم دبجلا بحتسيو

 هدحو فص فلخ ىلص نإو هرخ أت يف أرقيو ةلبقلا ربدتسي الو ضزألاب هيلجر

 نإو ناويدلا يف هيلع دمتعا يذلا وهو زوجو داعأ فص نم رخا هيلإ رجي ملو
 مامالا ءازإب فقو نإ ليقو © هيلع ةداعإ الف هدحو فقوف هدعاسي ملف هرج

س ١٩٦



 دسفت مل هيلجر رجي مل نإ رورجملا نأ رهاظلاو رخا هيلإ رجي مل ولو تحص
 رتتست ال نم وأ يبص وأ اهمرحم دبج اذكو لجرلاك ىرخألا دبج يف ةأرملاو
 رذنملا نبا بهذ هيلإو فصلا فلخ ةالص ال ةجام نبا :يورو هنم

 يلصي الجر ىأر ةع هنأ دبعم نب ةصباو نع دواد وبأ ىورو يديمحلا
 دعب الإ وهو اهيلات ةجرفلا دسيو ةالصلا ديعي نأ هرمأف هدحو فصلا فلخ

 دحأ وأ بيرقلا اهدس نإو هدحو هتالص تدسف الإو الامشو انيمي مامالا نم

 تدسف ليألا فصلا نم دست مل نإ وأ زجأ رخآ فص نم وأ فصلا نم

 مامالا فلخ ىلإ اولصتي ملو افص اولباقي مل مهنأل فصلا رخآ لإ دعبألا نم

 امهيغ وأ امهدحأ وأ اهنايلي ناذللا اهدس مامالا فلخ ةجرفلا تناك نإو

 فصلا يف اناك نإو ليألا فصلا ريغ يف امهدحو امهتالص تدسف الإو
 اهايإ هدس يلصملل لوق ىلع زاجو هلك لزألا فصلا نع تدسف هفلخ لزألا

 وأ انيمي ةهج يف تناك وأ فص امهنيب لصف ولو فص يف همامأ اهآر نإ
 فقو هناكم دس نإو هناكمل عجر ويغ اهدسف اهيلإ بهذ نإو اهنم الامش

 جرخ الإو هيف ىلصو هيف فوقولا هنكمأ نإ نيفصلا نيب هيف وه يذلا هناكم
 شعي مل نإ فصلا مامأ يشملا يف هيلع ريض الو ةالصلا هيف هل ترسيت لحم

 قيضل اجورخ دجي مل نإو كلذ ىلع يشم نإو ريض ال لب مهدجاسم ىلع
 وهو هيلجر رجيو هناكم هسأرب ءاميإ هل صخرو داعأ لمعب مامالا هقيسف ماقملا

 ريض الو صخرو تدسف باهذلا نيح ةءارقلا كرت نإو دسلل بهذ نإ أرقي

 امهنيبو رسيألا هفتك ءاقلت مامالا فلخ ةأرملا فقتو دسفت ليقو هيلجر عفر نإ
 هتمرمع تلص نإو اهدحو ةيبنجاب يلصي الو هنم ةمرحم تناك نإ فص ردق

 ىواست ولو زوجو ليقو هبكنم اهدوجس زواج نإ تضقتنا رسيألا هبناج نم
 همادق اهنم الو هتجوز ولو ةأرما فلخ لجر نم ةالصلا حصت الو امهدوجس

١٩٧



 فقيو نالوقف الإو كلذ ىلع امرحأ نإ طئاح وأ ةتس امهنيب تناك ولو

 تءاش ثيح وأ كلذك ةدحاولاو دحاولا فلخ ناتأرملاو مامالا نيمي دحاولا

 داعأ كلذك اهيلع مامالا مرحأو مامالا نيمي تفقو نإو اهيلع فصي ال ذإ
 ضعب يدتقيو هنود تداعأ الإو مامالا ملع نإ حيحصلا ىلع ةأرملاو مامالا

 ضلئاحك هنم حصت ال نم ىلع مامالا مرحأ نإو ترثك نإ ضعبب فوفصلا

 نإف نينيعم ىلع مرحي الو هدمعت نإ مارحالا داعأ نونجم وأ بنج وأ ءاسفن وأ

 هنعي مل هنأ هربخي داسفلا ىلعو نالوق ريغلا ةالص داسف يفف مهريغ ءاجو لعف

 نإ مارحالا هفلخ نمو وه ديعيو ةالصلا ديعيل هلمشيل ممعي مل هنأو اصوصخ

 يف تناك نإ اذكو اهيلات ديعي ليقو هنود نوديعي ليقو فصب ةجرف ىلع مرحأ
 نإ َنه ليقو نهو مه اوداعأ لاجر فص ءاسن فص يذاح وأ ةأرما فصلا

 تناك نإ اذكو نهل امرحم نكي مل نإ َنهيلات داعأ الإو كلذ ىلع مامالا مرحأ

 ىلع مرحأ نإ اقلطم نوديعي ليقو ، ةجرف ءاسنلا فصو لاجرلا فص نيب

 ضقن الو ضقانف هيف امأ فص ريغ يف ةالصب ةيبنجأ ةاذاحم لجرل وكو كلذ

 وأ اههجو سم نإ الإ ةالصلاو ءوضولا اداعأ اسامت نإف ندبب اسامي مل نإ

 نم هدحو عفترم ناكم يف مامالا فقو نإو ةوهش الب اهمدق نطاب وأ اهفك
 هدحو هيلع. ليقو لكلا ىلع تدسف لقأ ال رثكأ وأ عارذ ردق موقلا ىلصم

 ملو هيلع فالختسالا رسعتل وأ اربك هيف نأل عافترالا نع مامالا يهنل كلذو
 كدحأ مأ اذإ كيلع هنعو ربشلا وحنب اهعافترا رثكي ضيألا نأل ربشلاب هودحي
 قوف مامالا ناك نإ ناويدلا يفو مهناكم نم عفرأ ناكم يف مقي الف موقلا

 الف حطسلا قوف مومأملاو لفسأ ناك نإو ، سأب الف دحأ هعم ناكو حطسلا
 ال هيلع تدسف رابشأ ةثالثب مامالا عفترا نإ ليقو دحأ هعم نكي مل ولو سأب

 هعم فقي مل ولو تحص نيمومأملا نم لفسأ مامالا ناك نإو هفلخ نم ىلع

١٧٩٨



 ليقو تدسف هدحو لفست نإو فالختسال هجايتحال هنم دبال ليقو دحأ

 دعقي نأ ادعاق يلصي نمل زوجو الو ال ليقو العي الو ولعي ليقو العيو ولعي
 ىصقأ يف عاتم هل نميفو كلذ نسحي ال نكل مامالا افق يف ولو فصلا طسو
 يلصي الو دسفت ال نأ فلتلا ةفاخم مامالا ةالصب هدحو هيف ىلصو دجنسملا

 راتخملاو اعبات دجسملا نوكي الئل هجراخ مامإ ىلإ دجسملا لخاد نم لجر ليق

 نكي مل نإ هلخادل هجراخ نم زوجتو طقف ةلع يذو ضيرمل زوجي ليقو هزاوج
 ال مامإب ةالصلا زوجت ليقو هفلخ نم وأ مامالا اهب رصبي ةوك هيف ناكو رتس
 وأ هتوص عمست تنك نإ هيف ةوك ال رادجك لئاحل هدعب امومأم ىرت الو هارت

 الإو فالختسالل اجراخ وأ الخاد مامالا عم دحأ نم دبالو مومأملا توص

 نم نيبو هنيب لاح نإو اقافتا ةدحاو ةالص يف نيمامإ ىلع دقعنت الو تدسف

 اهلف كلذ وحن وأ سجن وأ ةلبزم وأ ةبقم وأ قيرط وأ رهن | وأ عراش هفلخ

 ةالص بتار مامإ هل رومعم دجسمب ناتعامج يلصت الو صخرو ةداعالا حجر

 ىلع ضقن الب ةنس ةالص ولو ىزخأ دعب ةعامج وأ دحاو تقو يف ةدحاو
 يف ةالصلا تميقأ اذإ لع هلوقل ضقنلاب ليقو تعقو نإ مهدنع حيحصلا

 دعب ةدحاو نيتفلتخم نيتلصب كلذ زوجيو هيف ةبوتكملا الإ ةالص الف دجسملا

 ىرخأ دعب ةدحاو تاعامجب سأب الو بتار هل مامإ ال رومعم يف زوجيو ىرخأ
 زوجو دحاو ناكم يف ولو ةعامجلا ةالص تدحتا نإ رومعم ريغ دجسم يف
 ةالص زوجيو ةربقملا وأ قوسلا وأ لحاسلا دجسمك دحاو تقو يف ولو

 دجسمب ةالص عمج نيرفاسمل ركو مارحلا دجسملاب ىرخأ دعب ةعامجب ةدحاو
 لك تاراح تاذ ةنيدم اذكو مهنم دحاو نم نذالا زاجو مهنذإ الب نيميقم

 ةالصب ريض الو هلهأ نذإ الب لك دجسمب ةراح لك لهأ ىلصي ال اهدجسم
 نإو هنحس يف رخالاو دجسملا يف امهدحأ ناك ولو مامالا عمسي هدحو ذف

١٩٩



 هتيحان وأ هفلخ ىرخأب يلصي نأ ناثل زاج دجسم ريغ يف ةعامجب مامإ ىلص
 نإو رشع ةتس ليقو رشع ةسمخ نيمامالا نيب نكي مل نإ ال ليقو همامإ وأ

 دسفي امم يغو سجنك دوجسو عوكر نم عنام مهمامإو موق نيب لاح
 ىتح الوحت اودجي مل نإف مهنكمأ نإ افلخ وأ الامش وأ انيمي اولوحت ةالصلا

 نإ امأو { نوكردتسي مهأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو اوداعأ لمعب مهقبس

 ناك نإو هيلع تدسف كلذك مهيلع مرحأ نإو مهل ةالص الف هيلع اولخد

 عناملا كلذ هل ناك نإ مامالا اذكو ادوعق وأ امايق لوم وأ نيط وأ ءاك رذعل

 ىلإ دوعقلا وأ مايقلا نم اوعجر نإو ضرم مهيلإ تدج نإ اذكو يموي

. ملعأ هللاو نوديعي ليقو يدرف اومتأو اوقرتفا عاجطضالا



 ةالصلا يف داسفلا حالصإ يف باب

 هحالصاب لغتشا سفن وأ لام نم هداسف فاخ ام ىلصملا ىأر اذإ

 ةرات ةرمب امهب لغتشا هنكمأ. نإو اعم حالصالاو ةالصلاب لاغتشالا هنكمي مل نإ

 ىلص داسفلا فخي مل نإو هتالص ىلع ينبو اتيم كلذ ناك نإو هيف ةراتو اهيف

 ال ليقو ةالصلا يف هنأل اعيضم دعي مل هسفن لام حلصي مل نإو هيلإ عجرو

 عطق نإو ءاشع وأ ادغك وريغ هل سيلو هنم هل دبال ناك نإ الإ هلام حلصي

 يف رفكلا الو ةرافكلا همزلت مل اهفنأتساو سفن وأ لام داسف حلصأو ةالصلا

 رثك وأ لق ويغ لام وأ هلام نم داسفلا ةلازإ حالصالا كلذ يف ءاوسو لوق

 ىمعألاو يبصلا يجنيف رثك وأ رضلا لق وريغ وأ هسفن نع رضلا ةلازإو
 ردق ةالصلا رصتخا ءيشلا داسفو ةالصلا توف فاخ نإو لفاغلاو زجاعلاو

 ىلإ عجر مث لعف ريبكت وأ ءاميإب الإ هنكمي مل نإو هداسف لبق ءيشلا غلبي ام
 دحاو لاح يف حلصأو ىلص ةالصلابو حالصالاب لاغتشا هنكمأ نإو حالصالا
 وأ لاملا حلصي نيح أرقي الو لاغتشالا اذه دعب دسف نإ هيلع ءيش الو
 داسفلا حلصأ نإو ليألا روهشملاو أرقي ليقو ةالصلا توف فخي مل نإ سفنلا
 نإو يدارف اومتأ توفلا اوفاخ اذإو تقولا توف اوفاخي مل ام هوبقترا مهمامأ

 ثدحأ نإ ذكو نوديعي ليقو دحأ مهب مؤي نأ زيجأو يدارف اومتأ مهنع باغ
 جرخف فاعرلاو شدخلاو ءيقلا وهو هيف ينبي امب ثدحأ نإو هعم ينبي ال امب

 مامالا عم هيلإ اوضم ةماعب حلصي امنإ داسفلا ناك نإو اوضم فلختسي ملو

 بطقلا دنع يذلاو لألا عضوملل عوجرلا زاجو كلذ مهعضوم يف اونبو
 كلذ نال ، ادجسم ناك ولو لوألا عضوملل عوجرلا مهل زوجي ال هنأ هللا همحر

 ليألا عضوملا يف يقب نإ الإ تدسف اوعجر نإف هيلإ جاتحم ريغ لمع ةدايز

_ ٢.١ _



 ىلع لخدي الو يقابلا مهيلإ ىضم اوعجري مل نإو عوجرلا رظتني نيمومأملا ضعب

 رابدتساب الإ هحلصي مل نإ هيلع ضقن الو زوجو داسفلا هحالصإ لاح مامالا

 زاج كلذ هعضوم يف اهمتأ نإو مهب متيو حالصالا دعب موقلا ىلإ عجريو ةلبقلا

 عم هتالص تحص مهضعب وأ اوعمسي مل نإو ، مهضعب عمس وأ هل اوعمس نإ

 نإو نالوق حضاولا وهو نونبي وأ مهعامس عاطقنال مهيلع ضقتنت لهو ةهارك
 هتاف ام كردتسي مث هدجو ثيح نم ذخأو همامإل عجر مومأم داسفلا حلصأ

 عطق هنال مامالا غرفي مل نإ هيلع تدسف هناكمب ىلصو عجري مل نإو هب

 نإ داسفلا حالصإ نيح مامالا ىلإ ةالصلا موماملل زاجو همامإ نع هتالص

 مهيلع تدسف مامالا تام نإو ةالصلا يف قاب مامالاو ةالصلا توف فاخ

 نع كسميو لوألا فصلا نم هلباقي مل نم فوفصلا رئاس يضمي ليقو
 موقلا غ رفي ىتحف دحأ هعفري مل نإو تيملا دحأ عفري ىتح هلباقم ةالصلا

 نع هكاسمإ نكل زاج ىلصو مادق ىلإ ولو هلباقم لوحت نإو ةالسدلا نم
 . هلوحت نم ىلوأ ةالصلا

 نإو ةالصلل حالصإ هنأل لوحتلا يدنع لزأ همحر بطقلا لا
 يف لجر تام نإو هسمي ملام ال ليقو هيلع تضقتنإ تيملا لابقتسا عم ىضم
 ديعي ليقو هفلخ فصلا يف هلباقمو مامالا افق يف ناك نإ هايلات داعا فص
 هندب سم نإ هياان داعأ فص فرط يف ناك نإو هافق ين ناك نإ هلك هفص
 متأو مادق ىلإ ولو هنكمأ نإ لوحت هباقم الإ نكي مل نإو نالوق هفلخ نميفو
 ىضم ماقف عقوف هيلع يشغ نإو اهتداعا ريتخإ ىلصو لوحتي مل نإو هتالص
 ليقو مهيلعو هيلع تدسف عرص نإو هتالص تدسف عرص نإو هتالص ىلع

 داعأ سفن وأ لام داسف يلصملا حلصأ اذإ ضعب لاقو هولبقتسي الو نوضمي
 . ملعا هللاو ةالصلا

٢.٢



 ثادحألا نم هعم ىنبي ال اميف باب

 امم امهريغ وأ لمع وأ سجن نم هعم ىنبي ال امب مامالا ثدحأ نإ

 ىتح هتالص تدسف هنأب هتوص عفريو هفلخ نم ىلع تضقتنا اهدسفي

 نإو هيلع ضاقتنا دعب فلختسي الو هفلخ نم ىلع ضقتنت ال ليقو اوعمسي
 ثدحي امك هنأ ىلع ءانب ال ليقو مهيلع تدسف فلختسا نم اوعبتو فلختسإ
 مامالا هفلختسي نأ نودب ولو نيمومأملا ىلع مامالا ثدحي مامالا ىلع مومأملا

 رخآ نوفلختسي لبقو ضقنلا ري مل نم دنع ىدارف مامالا فلخ نم متيو لألا

 ملع مث سخب ناكم يف وأ سخب بونب وأ ؤضو الب وأ ةبانج مهب ىلص نإ
 دسفت ال ليقو رثكالا دنع ةبانجلا يف مهيلع تدسف ةالصلا نم غارفلا دعب

 هيلع بجي هناب لوقلا حجر اوباغ نإو تقولا جرخ ولو نوديعيو ةبانجلا يف ولو

 ال ليقو مهمالعإ هيلع بجيال ليقو اوديعي يكل اهريغ وأ ةباتكب مهمالعإ
 © تقولا جرخي ملام نوديعي ليقو فصلا نارتقإ دعب اوملع اذإ مهيلع دسفت

 سجنلا عضوملاو سجنلا بوثلاو ؤضولا مدعب نيمومأملا ىلع دسفت لهو
 وأ دمعت نإ دسفت وأ اقلطم دسفت ال وأ اهيف نيتكألا لوق يف ةبانجلاك اقلطم

 اوجرخي مل وأ صحف يف اوناك نإ مهفوفص قرتفت مل نإ وأ تقولا جرخي مل نإ
 لكلا ىلع تدسف ةالصلا لخاد روكذملا كلذب ملع نإو دجسملا باب نم

 مهتالص دسفت ال لوقي مامالا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص نإ لاق نمو

 . هلوق لوبق مهف ولو اوملعي مل نإ زوجي ال امك رمألا لوأ نم اهيف لخد ولو

_ ٢٠٢٣ _ .



 مامالا عابتا هيف بجي اميف باب

 بجي ال هنإف هدمح نمل هللا عمس ريغ لاوقألا يف مامألا عابتا بجي

 مامأ ةزاجإب لوق ىلع اسلاج لصي مل نإ لاعفألا يفو زوجي لب هيف هعابتا
 مايقلا مهيلع بجي لب سولجلا يف هعابتا بجي الف رمالا لوأ نم ادعاق ةالصلا

 كلع هللا لوسر طقس سنأ نع هللا همحر عيبرلا حيحص يفو نوسلجي ليقو

 انب ىلصف ةالصلا ترضحنف هدوعن هيلع انلخدف نميالا هقش شجحف سرف نع

 متؤل امامإ مامالا لعج امنإ لاق ، ةالصلا ىضق املف ادوعق ةءارو انيلصف ادعاق

 ليق نيعمجأ ادوعق اولصف ادعاق ىلص اذإو لاق مث 9 اوعكراف عكر اذإف 2 هب

 سانلاو اسلاج هيف تام يذلا هضرم يف ىلص دقو ميدقلا هضرم يف كلذو

 لصويلو هرمأ نم رحالاف رخألاب ذخؤي امنإو دوعقلاب مهرمأي ملو امايق هفلخ

 عوكرلاو ريبكتلا يف هلعفو مامالا لوق رخآب مهلعفو مهلوق لوأ نومومأمل

 مهو ضرالل دجسي وأ ريبكتلا نم هتوص عطق دنع نودجسي لهو دوجسلاو
 . هبقع هب نيلصتم هيف هعورش دعب ءانحنالا يف نوعرشي مهن أ امهنلاث نالوق مايق

 نإو داعأ مامالا قبس دمعت نمو لمعلا هبو هللا همحر بطقلا لاق
 عجري ىتح كسمأ هلحم مومأملا كردأ دقو بؤانت وأ ساطعب مامالا لغتشا
 تدسف مامالا لبق هسأر عفر دمعت نم جاتلا يفو هدعب ءارقيف ةأرقلا ىلا مامالا

 لحمل عجر مامالا قبسف يسن نمو لاوت الب نإو نيترم هعفري ىتح ال ليقو هيلع
 يف ديزي الئل مامالا هكردي ىتح هناكم كسمي ليقو لعف ام داعأو هنم جرخ

 بحطصم ةداعإ يفو هنم جرخ يذلا دحلا ىلإ عجري نأ حيحصلاو ، هتالص

 برقتي مل نمو هل ةعامج لضف ال هنأ ليقو مارحالا ةيبكت يف ولو نالوق مامالاب
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 برقتملا رجأ نود رجأ هل ليقو هل رجأ ال نكل ال ليقو تدسف هتالصب

 مارحالا ين ءارلا ىلع مامالا فوقو بقع ربك نمو لعفلا لوأ قبسلا يف ىعاريو
 دوجسلا وأ عوكرلا يف أطبأ نمو قدحلا دوس وأ ءارمح ةقان ةئام قفنأ هنأكف

 تدسف ليقف ةعكرلا كلت نم عوكرلا عضوم ىلإ ىرخأ ةرم مامالا عجر ىتح
 هفلاخ دقف لمعب مامالا هقبس نإ لهو نيلمعب هتوفي ىتح ال ليقو هيلع

 يف مامالا وأ ةءارقلا يف مومأملاو عوكرلا يف مامالا نوكي نأ لثم هيلع دسفتف
 امنإو ، هل ةفلاخم لمعب توفلا نوكي ال وأ ميظعتلا يف مومأملاو دوجسلل ءانحنالا

 ام ريض ال هنأ ليقو رثكأ وأ لمع امهنيب لصف ولو همامإ دعب نوكي نأ طرشلا
 عفرلاو لمع ميظعتلاو لمع عوكرلاو لمع ةءارقلا لهو لامعأ ةثالثب هقبسي م
 عفرلاو لمع ع وجرلاو لمع هنم عفرلاو لمع حيبستلاو لمع دوجسلاو لمع

 امه وأ لمع عوكرلاو يه ةءارقلا وأ لمع تايحتلاو لمع مايقلل وأ تايحتلل
 اهيف لمعي امو ةعكرلا وأ اعم حيبستلاو دوجسلاك ميظعتلاو ع وكرلا وأ ميظعتلاو
 عم هتين تفلتخا نإو فالخ دحاو لمع ةالصلا نم لبقتسا ام عيمج وا

 امهراثم نالوق داسفلا يفف رصعلا مومأملاو رهظلا مامالا ىلصي نأ لثم همامإ

 دسفت الف ال وأ حيحصلا وهو دسفتف همامإ ةالصب ةطبترم هتالص له
 هنأ روهشملاو اقافتا ةحتافلاو ةروسلا ىلرألا ةعكرلا ةءارق مومأملا ىلع مامالا لمحبو

 الو بهذملا روهشم وهو اهريغو ىلألا يف اهدحو ةروسلا ةءارق لمحي ليق

 امهدحأ نالوق تايحتلا لمح يفو حجارلا ىلع لاوقألا نم ويغو ميظعتلا لمحي
 رادقم لجرلا دعق اذإ كلع هلوقل اهلمحي هنأ هللا همحر باهولا دبع مامالل

. هتالص تمت دقف تدحأ مث دهشتلا



 داري نأ لاتحال مامالل ثيدحلا اذه يف ليلد الو هلل همحر بطقلا لاق
 نم ائيش دهشتلا ىلع دري مل ولو هتالص تمت دقف أرقو دهشتلا رادقم دعق اذإ

 وهو مارحالا ةيبكت ىوس لوق لك مامالا لمح يف صخرو وريغ وأ ءاعد

 . نايسنلاو كشلاو ءايرلا لمحيو ليق فيعض
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 مامإلا هيبنت يف باب

 هلباقم لوق وأ لمع يف طلغ وأ رثكأ وأ فرح هل فقو اذإ مامالا هبني

 © هبتني مل ام ههيبنت رركي ليقو تارم ثالث ىلإ ويغ زاجو لوألا فصلا نم
 ضاقتنال اهضاقتناف مونل ناك نإف هيلع ضقتنت ىتح هبنملا هكرت هبتني مل نإو

 لمع ريغ يف وأ اتكاس هئاقبب اهضاقتناف مونب نكي مل نإو مونلاب ءوضولا
 نومتيف لامعأ ةثالث ردق وأ لمع ردق هلحم يف سيل اهل لمع يف وأ ةالصلا

 هيلع اهضاقتنا لبق اومتأ نإو رخا اوفلختسي نأ مهل نأ ليقو نوديعي ليقو
 امل ناك نإو داعأ اديلقت هعبت نإف هعم ةالصلا يف نكي مل نم ههبن نإو اوداعأ

 نقيتي مل ام مهديلقت هلف نومومأملا امأو { ةداعإ الف باوصلا هل ىلجت ههن
 لمسبف رمع نبا فلخ برغملا ىلص رمع نبا ىلوم اعفان نأ يورو مهفالخ
 ائيش هيلع بعي ملو رمع نبا اهأرقف ضرألا تلزلز اذإ عفان لاقف هيلع جتراو
 ىلاعت هلوقب رسلا لحم يف رهجلا يفو هل فقو فرحب ةءارقلا يف مامالا هبنيو

 مايقلا يفو مئاهب تفاخت الون ىلاعت هلوقب هسكع يفو ؛ميكتالصب رهجت الول
 نيتناق هلل اوموقي هسكع يفو ه نيدعاقلا عم اودعقا له هلوقب دوعقلا لحم يف
 يف هبنيو افورح لقأ اهنأل رثدملا ةروس يف يذلا مقب مايقلل هبني نأ ىلوألاو
 . مقي مل ولو نوموقي مث هنوهبني ليقو دوعق مهو ريبكتلاب هلحم ريغ يف ميلستلا

 نآ ههجوو فيعض وهف ادمع لمعب هوقبس مهنأ هيف بطقلا لاق
 مل .ام هوعبتا ماقف اوهس نيتهجل ولو ملس ام دعب هبتنا نإف مامالا نم روصقلا

 ثدحيو الكأ وأ مالك وأ يشمك ةالصلا ريغ نم المع ميلستلا دعب ثدحي
 تضقتنا مهللا كناحبس أرقو ىرخأل امايق ثدحأ نإف ىرخأ ةالصل امايق

 تضقتنا اعد نإو ربدتسي مل ام يشمو ماق ولو ضقتنت ال ليقو اوضمو هتالص
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 ضعبك هب ههبن ام ههبنم ديعي لهو هنيدل ةيبرعلاب اعد نإ ال ليقو اوضمو
 . ءادأ ال اهيبنت كلذ لعف هنأل مالسلاكو ههبن اذإ ريبكتلاكو ةحتافلا

 يف ههبني امنإ ليقو نالوق ديعي ال وأ حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نآ لثم هب هبتني ال ناك اذإ هللا ناحبسب ههبني الو هللا ناحبسب وهس لك

 يفف هللا مسب لثم ويغ ىلإ ظلغف حيبستلاب ههيبنت دارأ نإو فرح هل فقوتي
 { يمارلا ىلع تدسف ةاصحب هامرف مصأ ناك نإو نالوق هبنملا ةالص داسف

 تدسف هبنملا هيلإ ىضم نإو هل حنحتت نإ اذكو اهحالصإ يف هنال ال ليقو

 دمع الب طلغلا ىف يف هوعبتا نإو ، اهحالصإ يف هنأل ال ليقو هدحو هبنملا ىلع

 هوعبت نإ ال ليقو عجر ولو مهيلع تدسف اودمعت نإو تحص اوعجرو عجر

 ءاسنلا ىلع سيلو يزجي ام أرق اذإ ال وأ عجري مل ام ههيبنت زوجي لهو اطايتحا

 قيفصتب اهريغف الإو تدجو نإ هتمرحم هتهبن الإو لجر نهعم ناك اذإ هيبنت

 . ديب ذخف برضو اهيديب

 نإو ءاسنلا قفصيلو لاجرلا حبسيلف رمأ مامالا ينع اذإ ع لاقو

 هفلخ نم اهيف ىضمو ءامغالاب هءوضو ضاقتنال هيلع تلطب مامالا ىلع يمغأ

 ىرسيب هسأر وأ نمأل هبكنم ىلع كرح مان نإو هتوم مكحك هئامغإ مكحو

 ىرسيو لجرلا ىنميب وأ بكنملاو سأرلا ريغ يف هاكرح نإو ةأرما ىنميو لجر
 مل نإو © ةمرحم ريغل ديب ة ةرشابمب ال ةاصح وأ دوعكب ةأرملا هنت دسفت مل ةأرملا

 مل ثيح هدسج اهدي رشاب نإو ةفوفلم اهديب ههبنت اهنإف دوعلا وحن دجوي

 الو رظنلاك سملا نأب لوقلا ىلع كلذب نتفت مل نإ اهيلع داسف الف ةروع نكي
 ادعقي ثيح دعق نإو هبتني مل نإ هيلع ةالصلا ضاقتنا لبق هفلخ نم يضمي
 ىتح هبتني ملو هوهبنو لقع فعض وأ ةلفغ وأ مونب ءىطابتو موقي ثيح ماقو
 دسفت ىتح هوبقترا توفلا اوفاخي مل نإو اوفناتساو هوعطق تقولا توف اوفاخ
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 فوفصلا يدتقتو هب يدتقيو كش نإ هفلخ نمب مامالا يدتقيو هيلع

 هيلع ا اوفلتخ ا نإو صخشب صخشو فصب فص مهض اعياب صوخشلاو ١

 وأ هكسمأف لجر طلغ نإو رثكألاب ذخأ ةيالولا يف اووتسا نإو ءانمألاب ذخأ

 طلوخ ضيرمل صخرو ال ليقو كسمم ا اذه داع ا هسنخجب و ا هيل ١ راش ا و ا ههبن

 ريغ ولو لصم ريغب اودتقي نأ اضيأ هل صخرو عيضم ال لهاج دتبمو هيلع
 ولو زيجأو فلكم ريغ ولو ليقو نيمألا الا ال ليقو ، هقدصو نسحأ نإ نيمأ
 وأ تممتا دقف ملس هل لئاقب يدتقي نأ ساوسو هبيصي درفنمل زاجو اكرشم

 وأ تعكر دق وأ ةروسلا وأ ةحتافلا أرق وأ دجس وأ عكر وأ اذك كل يقب

 موم ًاملل زوجحم الو س اوسول ١ هيلع بلغت نإ ١ ليقو اقلطم كلذ د وحنو تدجس

 نأ زوجو همامإ ريغ مامإب الو هدحو لصمب الو رخ آ مامال موم أم يدتقي نأ .

 وأ مميت وأ ، ءوضو وأ لاستغا يف كش نإ اذكو هقدص نم لكب ىدتقي

 اذكو هلوق فالخب نقيتي مل نإ كلذ تلعف هل الئاق قدصي نيعم بوثب ةالص

 ظفحي نم هعمسي ىتح اهعيمجب رهجي نأ كاشلا ريغل زوجو اهفئاظو عيمج

 ةرورضل متأ ١ ذإ ةالصلا متأ هنأ هربخو تلعف دق كنأ وأ يقب ام هملعيو هيلع

 . كشلا هيرتتعي نم اذكو ملعتلا
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 ةالصلا يف فالختسالا باب

 هنأل ىصع فلختسي مل نإو مامالا ىلع نيمومأملل قح فالختسلالا

 وأ ةلفان تيملا ريغ ةالص يف زئاج وهو مهتالص داسف يف فالخلل ضيرعت

 فالختسا الب يضميف فلختسي الف تيملا ةالص امأو & اضرف وأ ةنس

 © تيملا ةالص يف ولو فالختسالا زوجو يدارف نومتي ليقو مهيلع دسفتف

 امأو ، فاعرلاو شدخلاو ءيقلا نم مومأمللو مامإللو ذفلل ءانبلا حص امنإو

 فلختسا اذإو نالوق مهتالص يفو هتالص تدسف هب ثدحأ نمف اهريغ

 مهنيب وأ مهدجاسم يف يشمي نأ الإ بجي ملو فلختسي مل وأ ىضمو مامالا

 هندب وأ هبوث هوحنو ءىيقلا لصو نإف ةرورضلل مهنع كلذ اهضقني مل اهنيبو

 فالختسالا نم ائيش لعفي ال وأ ينبيو أضوتيو هلسغبو فلختسي لهف

 نومتيو هدحو هتالص ضاقتنا امهثلاث نالوق هضقتنم هتالصو مهتالصو ءانبلاو

 اذإ امك ينبي ليقو هيلع تدسف هبوث سم وأ ويغ نم ةثالثلا دحأ هسم نمو

 نإ متي ىتح ىضمي لب كش نإ ال كلذب نقيت نإ فلختسيو وه ثدحأ
 دق هنأ كلذو اهضقني ام ثدح هنأ ناب نإ مهربخأو اهداعأ هدجو نإف كش

 نم وأ حرجلا نم مدلا جرخي مل ناب اضقن دجي الو شدخلاو فاعرلا دجي
 دجو ولو لكلا ةالص يف نالوقف فلختساو كش نإو ، هتالص تمتف فنألا
 نإف اهدقي الو اهيلإ بهذيو رانب وأ اراهن هنيعب رظن كش اذإو { دعب ثدحلا

 مث اهب سحي ليقو هارسيب سحو هذخفل هدر ركذ يف كش نإو دسفت مل لعف
 وأ فاعرب نانيمأ وبخأ نإو هانميب سح نإ ليق داسف الو هذخفل حسمي
 ليق نالوق دحاولا رابخا يفو امهلوق فالخب نقيتي مل نإ فلختسا شدخ

 ةلمجلا لهأو رظن متأ اذإو ، هتالص يف يضمي ليقو حيحصلا وهو فلختسي
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 يأر ىلع نيمألا اذكو رظن متأ اذإو ، يضميو مهلوقب فلختسي ال كشلاك

 وأ ةأرما ولو ةالص هل حصت ال نمم ناك ولو هقدص نم لكب فلختسي ليقو
 ثيح دم فالختسالل هيف احلاص دجي مل نإف ليألا فصلل هدي دميو الفط

 وه نم ىلإ بهذف ابيرق هلامش وأ هنيمي وأ هفلخ دجو نإ دسفت لهو دجو

 رهظ الإو ددرت هيف ويغ نم فلختساو لألا يف دجو وأ فصلا يف دعبأ
 . داسفلا

 جتحي مل المع داز هنأل اهداسفب عطقلا هللا همحر بطقلا دنع يذلاو

 هديب هدبجي ليقو فرصني مث هفقومل هلصوي ىتح هبوث وأ هديب هدبجتو هيلإ
 © لاجر ةثالث ىلإ ريغ دبج هعواطي مل نإو بهذيو بارحملل ايضام اهكرتيو
 ال نم فداص نإو توفلا فخي وأ دحأ هعواطي مل ام دح الب هدبجي ليقو

 اقلطم هتالص تضقتنا هعم يلصي ال نم وأ لفط وأ ةأرماك هفالختسا حصي
 هتالص ضقتنت ال ليقو { هب اودتقا نإ نيمومأملاو ةفيلخلاو مامالا ىلع تضقتناو

 يذلا عديلف دحاو نم رثكأ دبج نإو ، حصي ال نم دمعت نإ امزج ضقتنتو
 ىلع ةفيلخلا نوكيو هتالص دسفت مل نعي مل يذلا ذخأ نإو هاوس كرتيو هانع

 أدتبا نإ ريض الو دوجس وأ عوكر وأ ةءارقك ليألا مامالا اهيلع ناك ةئيه

 اهضعب الو رركت ال اهنأل حضاو وهو ةحتافلا ريغ ةءارق ليقو 5 اقلطم ةءارقلا
 ءادتبالا نسحألاو الوأ هب هتاف ام أرق ةحتافلا يف مامالا هقبس نإو © ةرورضل الإ
 داسف الب عضولل لصي ىتح ةفيلخلا أرقي الو ةءارقلا يف مامالا غلب ثيح نم

 ثيح نم أدبيف رسلا ةالص امأو ، هفلختسا ثيح نم ةمامالا يونيو أرق نإ

 عمسي ال هنأل رسلا ةءارق يف رخأتي نأ مومأملا ىلع بجي الو ةحتافلا يف لصو
 نإو ارخأتم نوكي نأ زيحتي لب هقبسيل ةعرسلا دمعتي ال هنأ الإ مامالا
 مث هنوعمسي ام ردق ارهاج هدمح نمل هللا عمس هناكمب لاق اعكار هفلختسا
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 ريبكتب هسأر عفر دوجسلا يف هفلختسا نإو مهب دجسيف مامالا ماقمل مدقتي
 ام ردقب فصلا نع اليلق تحز حيبستلا متي مل نإف © مامإ هنأ اوملعيل رهجم

 ىلوالا ةدجسلا يف هفلختسا ناك نإف { ةمامإلل وان وهو متأو هنع عطقني ال

 ماق اذإف ةيناثلا مهب دجسي مث فصلا نم هسفن عطقي ال ام ردق اليلق مدقت

 هسفن عفر ةيناثلا ةدجسلا يف هفلختسا ناك نإو { مامالا ماقمل مدقت ريبكتلاب

 نم زربي ىتح ادعاق مدقت دوعقلا يف هفلختسا نإو { مدقتو ارهج ريبكتلاب
 ىلع رادملاو مامالا ماقمل مدقتيو ريبكتلاب موقي مث تايحتلا أرقي مث فصلا

 لعفي مامالا عضوم ىلإ تايحتلا يف وأ دوجسلا يف فحزي نأ لثم ناكمالا
 نإو ، مهيلع تدسف هوعبتي ملو فلختسا نإو { ركذ ام فلاخ ولو هنكمأ ام

 دحاو مدقت وأ اوفلختسا نإ تدسفو مهتالص ىلع اوضم فلختسي ملو جرخ

 زواجي ىتح فلختسي مل نإ اوضمي الو ال ليقو راتخملا وهو هب اودتقاف هسفنب
 ام ردق فصلا مامأ يشمي وأ هيف ناك نإ دجسملا نم جرخي ىتح وأ فصلا

 ينبي ام هل ثدح نإ اثلاث يناثلا فلختسي الو ، صحف يف اوناك نإ هزواجي
 هجو اثلاث فلختسي نأ هل ليقو رثكألا دنع اوداعأ هب اودتقاو لعف نإف { هعم
 ىلع ىوقي الف فلختسم عرف هن ل ةفيلخ وه يذلا مامال ا فعض لوأل ا

 هل زاجأ نمو رخآ افلختسي ال سفنلا وأ لاملا ةفيلخ نأ اك فالختسالا

 لبق امامإ راص فالختسالابو ةمامإلا حيحص مامإ هنأ لاق فالختسالا

 الجر نإو مهيلع تدسنفالإو هعابتا همزلو ليألا نيبو هنيب قرفالف عورشلا
 نأو هدحو هيلعف الإو هب اودتقا نإ لكلا ىلع تدسف ويغ مدقتف فلختسا
 مومأم ثدحأ نإو { تحص هوعبتاو ىضمو رذعل هعضومب هتدحل ماما ممتي

 رذعل ممتي نأو ، هب هتاف ام كردتساو همامإ عم متأو عجرو ًاضوت هعم ينبي امب

 أضوت يذلا غضوملا يف هتالص ىلع ىضم نإو ومأ حص مامالا عم هماقم يف
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 وه ىلصو مامالا فلختسا نإو 0 اهنم مامالا غرفي مل نإ هتالص تدسف هيف

 ثدحأ نإو ، ةفيلخلا اهنم غرفي مل نإو ةداعإ الب هل هرك هءوضو عضوم

 الو هيف اوئضوت يذلا مهعضوم يف هب اودتقا اوئضوت مث هفلخ نمو مامالا
 هلبق اوئضوت نإو © هيلإ لخد مهنم أضوت نمف مهلبق أضوت نإ مهرظتني
 نولصي ام ردق هورظتنا نإو ، مهتالص نم يقب ام هيف نولصي ام لقأ هورظتنا

 ملعي مل نإو اضيأ اهوداعأ اهنم مهغارف لبق ًأضوتو هورظتني مل نإو © اوداعأ هيف
 لصو ثيح نم أدب اهريغ وأ تايحتلا وأ ةحتافلا يف مامالا ناك نيأ ةفيلخلا
 . ملعأ هللاو الثم تايحتلاو ةحتافلا لوأ نم أدبي ليقو وه
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 رفاسملل مقلملا فالختسا باب

 نأل رفاسملا ةالص ميقملا زواج ولو رفاسمل ميقم فالختسا زاج
 الفن ناتريخآلا ناتعكرلا تسيلف ميقملا فلخ ىلص اذإ عبرأب بطاخم رفاسملا

 فلختسا ولف مامالا ةالصب ةفيلخلا يلصيو اميقم رفاسملا فالختسا زاجو

 ام نومتيف نيميقملا نم هعم نمو وه ماق مث رفس ةالص مهب متأ اميقم رفاسملا

 يلصي هنأ يوني ميقملا فلخ يلصملا رفاسملا نأ رهتشاو يدارف مهتالص نم يقب
 ةيرفس الو ةيرضح الو امامت الو ارصق اهوني الو ةينلا يفكتو كلذ لوقيو هتالص

 ال ليقو مامالا ةالصك يتالص نأ يوني رفاسملا فلخ يلصملا ميقملاو

 نم ناتيلوألا ناتعكرلا اهدحو هتالص دح زواج اذإ ارفاسم مقملا فلختسي

 .. ةرخالا ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا
 امامإ رفاسملا يلصي ال ةقراشملا ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ناك وأ عرو وأ ملع وحنب مقملا نم لضفأ وأ الدع امامإ ناك اذإ الإ ميقملل

 . نيعم عضوم يف ابتار امامإ
 نمف ايلاو وأ امامإ نكي مل نإ ميقمب رفاسم مؤي ال دايز وبأ لاقو لاق

 اداعأ امامت هب يلص نإو ارصق يلص نإ داعأ كلذك ال رفاسم فلخ ىلص
 . تمت مقملا متأف ارصق هب ىلص نإو ث اعم

 لوأ نم ءادتبالاو فالختسالا كلذ يف ءاوسو اعامجإ سيمخ لاق

 رفس ةالص نيميقملاب ميقملا هفلختسا يذلا رفاسملا ىلص نإو ث ةالصلا

 ةفيلخ هنأل اعبرأ مهب يلصي نأ همكح نإف هب اودتقا نإ لكلا ىلع تضقتنا
 فلختساف نوميقمو نورفاسم هفلخ رفاسم مامإ ثدحا نإو اعبرا يلصي نم

 ملسيف ملسي مث يداف نومتيف نوميقملاو وه موقي مث ةيرفس مهب متأ اميقم
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 داعأو مهتالص اوداعأ نوميقملا هب يدتقا نإو ، نيميقملاو نيرفاسملا نم لكلا
 رفاسملا مامالا هتاف نإو © نوديعي الو ديعي ال ليقو ةمامالا محل ىنع نإ هتالص

 نودعقي ليقف هفلختساو اهيف مقملا هيلإ لخد يتلا ةعكرلا يف ثدحأ مث ةعكرب
 نم نيرفاسملاو نيميقملاب ذخأي مث اهكردتسيف هتتاف يتلا ةعكرلل وه موقيو هفلخ

 نورف اسملا دعقيف رفسلا ةالص مامال ا ةالص مهب متي ىتح فلختسا ثيح

 ملسي مث اومتي ىتح دعق متأ نمف يدارف نومتيف نوميقملاو وه يضميو كانه
 نم يضمي ليقو ، ملس متأ نمو ملس مهلبق مامالا متأ نإ ليقو ، اعم نوملسيو
 دعقيف نيميقملاو نيرفاسملاب ةيرفسلا متي ىتح ىلوأ وهو فلختسا ثيح
 ميلستلاب الإ هنوبقتري الو يدارف نوميقملا يضميو هتتئاف كردتسي مث نورفاسملا
 نورفاسملا ملسو ملس اهلمكأ اذإف { اهلاكإ ىلإ عجري مث ةتئافلا يضقي ىتح

 . ملعأ هللاو نوميقملاو
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 نالصولا يف باب

 ىقبيف وهس وأ ةالصلا ضقني ال مونيو مامإ ١ تومب ةالصلا لصوت

 هب ضقن ال امهم ىفلذ وحنو ء انبل ا هعم حصي تدحو داسف حالصإ ابو اتكاس

 ال نأ دهشأ لقي مل ام هيلع لخدي لهو 3 هيلع لوخدلاب اهعفيف هيف رذعو
 ل ام هيلع لخدي وأ هلوسرو هدبع ادمحم نأو & هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 عبارل ‘ اهلك تايحتل ١ كر 5 نإ الإ هلوخ د حصي ال هز ا امهنل اٹ نالوق ملسي

 . مامالا مالس كعب مومأملا هب يتأي اميف اوفلتخاو ةعكر كردأ نإ الإ ؛ حصي ال هنأ

 هتالص لوأ سيل هعم هكردأ امو { ءاضق وه لمعلا هيلعو رثكألا لاقف

 امو ، ءادأ وه ليقو © اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ ام ثيدح هل لديو

 ىلعو اومتاف مكتاف امو ةياورلو مارحال ا عضوم هن ال {. هتالص لوأ وه هعم كر دأ

 ىلإ مامالا ملست دعب ريبكت ريغ نم موقي برغملا خآ هعم كردأ نإ لألا

 ىلعو امهنيب تايحتلل سولج ريغ نم ةروسو ةحتافلا امهيف رقيو نيتعكرلا

 ارقو سلج اهدوجس نم عفر اذإو ةروسو ةحتافلا أرقيو .ةدحاول موقي يناثلا

 ريبكتلاب نوكي ةدحاولل همايقو اهدحو ةحتافلا أرقيو ةيناثلل موقي مث تايحتلا

 موقي وأ ةين اغلل مايقل لإ ةدحس رخا نم هسأر هب عفري نأ قحتسي يذل ١

 لوخدلا ةحص راتخلاو سلج هنأ الإ هب هسأر عفر دق ريبكتلا كلذ نال هنودب

 ةبجاولا ريغو ةبجاولا ةالصلا نم اهريغك تيملا ةالص يف تئافلا كاردتساو

 » تاف ام كردتسي الو ملس ىتم ملس تيملا ةالص يف هيلع لخد نإ ليقو

 أل عوكرلا هتاف مايقلا هتاف ىتمف طقف مايقلا ي ليق لوخدلا حصي امنإو

 لك يف لوخدلا حصي ليقو ادوجسو اعوكرو امايق لمشي ام ةيعرشلا ةعكرلا

 © دوجسلا نم عفرلا يفو امهنيب امو دوجسلاو عوكرلا يف ركي نكل عضوم
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 لهف اهلك ةحتافلاب هتافو مايق يف لخد نإف { نيلمعلا نيب اميف زوجي ال ليقو
 الو هعم عكريو ةروسلا مامالا ةءارقل عمسي وأ ةروسلا أرقي مامالاو اهأرقي

 وهو مايقلا ضعب كردأو ةروسلاو ةحتافلا ةءارقب هتاف نإو © نالوق دعب اهكردتسي
 ةءارقلا كاردتسا همزل لهف قير علب ردق وهو مامالا هيف تكسي يذلا ردقلا

 نأب ةروسلا نم ةمات ةيآ ةءارق هعم كردأ نإو ال .وأ ةالصلا نم مامالا غارف دعب
 غارف دعب ةحتافلا كاردتسا همزلي ال رهجلا يف اهل مامالا ةءارقل رضحو مرحأ
 ثلاثلا ىلع ةحتافلاو يناثلا لوقلا ىلع ةحتافلاو ةروسلا كردتسا نإو © مامالا

 ةالص بوبحم نبا زاجأو ، نالوق ال وأ دسفت لهف موزللا مدعب هبحاص لئاقلا

 مامالا دوجس كردأو ، عوكرلا نم مهعفر عم عكرو رقو مايقلا يف لخد نم
 . دحاو مومأم دوجس كردأ ولو صخرو ع وكرلا يف لخد ولو صخرو

 نإو & تدسف أرقو ةءارقلا ضعب كردي مل نإ دمحأ نب نسحلا لاقو
 نم وأ دعب هيلع الو طقف كردأ ثيح نم اهذخأي لهف ةحتافلا ضعب كردأ

 ةءارقلا ديعي الف ةءارقلا نود عوكرلا هعم كردأ نم جاتلا يفو ؤ فالخ اهلوأ

 هيلع ريض الو عوكرلا لبق مرحي مل نإ الإ ال ليقو اراهن اهديعي ال ليقو ، اقلطم
 قوبسملاو اهتءارق يف الو ةحتافلا غارف دعب اهرخآ ىلع هكردأ نإ ةحتافلا كرت يف

 ذإ ذيعتسي ال نأ رهظألاف مارحالا لبق ذعتسي مل نإ ال مأ ذيعتسي له ةءارقلاب

 غارف دعب ةءارقلا دنع ذيعتسي نكلو ةءارقلا هتتاف دقو ةءارقلل ةذاعتسالا تعرش

 . مامالا هب هقبس ام اهتءارقل ماق اذإ ةالصلا نم مامالا

 ةذاعتسا الب لبق نآرقلا أرق هنأل فيعض اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ مامال ا ذيعتسي ال ثيح ذاعتسا هنأ هيفو ةين اثلا ةعكرل ١ لوأ نم ذيعتسي ليقو
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 وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعكرلا يف مامالا ىلع لخد نإو ، نآرقلا ةءارقل وس هنأ

 ملسيو ىلوالا ةعكرلا كاردتسا همزل اك اهكاردتسا همزل دقف ةءارقلاب هتافو ةعبارلا

 هيف لخد اقلطم دوعقلا يف ليقو دوعقلا يف وأ مايقلا يف لخد ثيح لخادلا
 لخذي الو دوعقلا يف نوكي نأ ميلستلا لصأ نأل حيحصلا وهو ويغ يف وأ
 هقدص نإ ناك نيأ هل لاق نم لك يزجيو اهيف ناك نيأ ملعي مل نإ مامالا ىلع

 نأ انموق زاجأو ، مامالا نيأ فرعي ملو لخد نإ ديعيو نانيمأ ليقو نيمأ ليقو
 فرعي ملو مامالا ناك نيأ. فرع نإو ، ناك نيأ فرعي مل ولو هيلع لخدي

 ةالص هتالص ىون ارفاسم لخادلا ناك نإف اميقم وأ مامالا ناك ارفاسم

 ةين ىلإ جاتحي الو نالوق ارفاسم هقفاو نإ هتداعإ يف كلذ وني مل نإو ، مامالا
 برغملاو حبصلاو ناضمر مايقك ميقملاو رفاسملل توتسا يتلا ةالصلا يف كلذ
 هنأ يوني الو ةعامجلا عم هضرف ءادأ ىون اميقم لخادلا ناك نإو © رتولاو

 مقملا مامالا زواجي مل ام هسكعك ميقملا ىلع رفاسملا لخديو مامالا ةالص يلصي

 . ةيعابرلا نم ناتلوالا يهو رفاسملا ةالص

 اعبرأ يلصي هنأل اهزواج ولو هلوخد زاوج هللا همحر بطقلا رهظتساو
 حرصو هل لدي ام ةقراشملا بتك ضعب يفو لاق { ميقم همامإ نأل ارفاسم ولو
 . ملعأ هللاو ءاملعلا ضعب هب
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 © اهرخآ وأ اهطسو وأ ةالصلا لوأ هتوفي نأ لألا هوجو كاردتسالا
 اهلوأ وأ اهرخآو اهطسو وأ اهطسوو اهلوأ وأ اهرخآو اهلوأ هتوفي نأ يناثلاو
 ملسي مث كردتسيو هتاف ام ىلإ دصقي ن أ همكح لزألا اهرخاو اهطسوو

 وأ ةعكر هتتاف لخادك اهلوأ هتوفي نأ وهو هجولا اذه عاونأ نم لوألا عونلاف

 اهلوأ نم هتاف ام ىلإ ريبكت الب ماق مامالا ملس اذإف كردأ ام يلصي وهف ناتعكر
 هجو يأ يف كاردتسالل ماق اذإ ليقو ، ملسي مث هيف لخد لحم ىلإ هكردتسيف

 . ريبكتلاب ماق عون يا يفو

 ةالصلا ديعي هنإف هيلعو ةلهجلا لعف نم ةتس وبأ هلعجو بطقلا لاق
 لاق نارقلا يف ام هبشي امم ةدايز دمعت نم ديعي ال لاق نمو 0 ةدايز دمعت هنأل

 كردتسي الو هلوسر ىلإ هعم اهأرق ملستلا ةيحت مامالا أرق اذإو © هيلع ةداعإ ال

 يف كلذك اهطسو هتوفي نأ وهو يناثلا عونلاو ، هكردتسي ليقو © دعب اهيقاب
 اهلوأ نم رثكأ وأ لقأ وأ نيتعكر هعم ىلص نإف مالسلا دعب تئافلا كاردتسا
 ملو ةثلاثلا ةعكرلل ةيبكتب موقي نأ لبق ثدحأ وأ مان مث دهشتلا هعم دهشتو

 ريبكتب وه ماق ملس اذإف ، ةعبارلا هعم كردأف ةعكرب هتاف ىتح ًاضوتي وأ هبتني

 نإف كاذك اهرخا هتوفي نأ وهو ثلاثلا عونلا {. تئافلا كاردتسال دهشتلا

 ملس ىتح اضوتي وأ هبتني ملو اثالث هعم ىلص ام دعب الثم ثدحأ وأ مان

 يناثلا هجولاو ، رم ام دح ىلع ريبك ةب موقيو ، هيلع امك هتالص متأ مامالا
 وأ هبتني ملو ثدحأ وأ مان مث { نيتعكر هعم ىلصو لوأ نم ةعكر هتتاف لخادك
 عرشي مث ريبكت الب اهيلإ مايقلاب ىلرألا نم أدبي هنإف مامالا ملس ىتح ًاضوتي
 ىلع لخد مقمكو ملسي مث دهشتلل دعقي مث ريبكتب اهيلإ مايقلاب ةعبارلا يف
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 ريبكتب موقي مث ، ىلوألا يلصيل ريبكت الب وه ماق ملس اذإف ، ةعكرب هتاف رفاسم
 اهل ريبكتلا عم ىلرألا ةعكرلا يتدجس نم ةيناثلا ةدجسلا نم عفر دعب دهشتلا

 رخا متي مث دهشتلا ريبكتب وه ماق رفاسملا ملس اذإ ليقو ، ملسي مث يقابلا متيو
 هتتاف نإو ملسي مث دعقي مث ةيناثلا ريبكتب موقيو ىلوالا كردتسي مث ةالصلا

 أضوت وأ هبتناف ثدحأ وأ مان مث دهشتلا عم ةيناثلا هعم ىلصو ىلألا ةعكرلا

 اذإف ، اهيلصيف ىلوألل ريبكت الب وه ماق مامالا ملس اذإف 5 ةعبارلا هعم ذخأف
 اهمتي ىتح ةثلاثلا يلصي مث دهشتلا ريبكتب ماق اهريبكت عم ةدجسلا نم عفر

 ةعكرب هتاف مث { دهشتلا عم نيتلوألا هعم لصمكو ملسي مث هيف لخد لحم ىلإ

 ملس ىتح ثدحأ وأ مان دهشتلل دعق املف ، ةعبارلا هعم ذخأف هبتناف مونب
 يهتني ىتح ماق اهتدجس نم عفر اذإف 5 ةثلاثلل دهشتلا ريبكتب وه موقيف مامالا

 قو تايعايرلا يف اذهو , ملسي مث ك ريخألا دهشتلل دعقي مث هيف لخد لخ
 . اهريغ اهيلع
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 غلب اذإ هيف نم ةالص تضقتنا دجسملا يف ةالصلا تميقأ اذإ : لزألا
 تقبس اهنأل ضقتنت ال ليقو ، ربكي مل ام ال ليقو ، ةالصلا تماق دق ميقملا

 ولو ، الفن اهيونيو نيتنثا نم ملسي نأ كلذ فاخ اذإ ضعب زاجأو { اهمتيلف

 . ةبجاو ةيعابر يلصي ناك

 نميف قباسلا فالخلا هيفف ايسان مامالا عم ملسو لصو نم : يناغلا

 ةالص نم ةعكر لصي مل ام دسفت ال اهنأ انه مهضعب دازو ميلستلا لبق ملس

 . كلذ لثم لعفي وأ ملكتي وأ ربدتسي مل مإ اهالص ولو ليقو ، ىرخأ
 ارصق اهداعا ءوضو الب وا سجنب مقم ىلع رصقم لخد نإ : ثلانلا

 رفاسملا اهلدبأ مامالا نم داسف رهظ نإو ، نالوقف الإو تقولا يف ركذ نإ
 . تقولا يف امامت ديعس وبأ لاقو © اقلطم ارصق
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 ةعمجلا ةالص يف باب

 ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ ؤ ىلاعت هلوقل ةعمجلا تضرف
 الجر رمآ نأ تممه دقل هيع هلوقو ، بوجولل رمألاو ه هللا ركذ ىلإ اوعساف
 متهي الو مهتويب ةعمجلا ةالص نع نوفلختي لاجر ىلع قرحا مش أ ش مث سانلاب يلصي

 عم تضرفو اهريغب ال ةيبك وه امب لحت ءامدلاو زئاج مهلتقف زئاجلا ريغب
 ليقو ، صاع زئاجلا فلخ اهكراتف ازئاج امامإ ناك ولو ةمئألا نم اهميقم
 ةبجاو ال رئاجلا فلخ ةزئاج ليقو { انباحصأ ضعب دنع حيحصلا وهو كلاه

 رئاج فلخ نيليم رصب باهذو وبك دعب اهيلإ داقي ةديبع وبأ ناكو

 كلذو { اهلثمل دوعأ ال نأ يلع كل مهللا لاقف © اموي ديز نب رباج تتافو

 زئاج مامز فلح

 زوجت ال اهنأ ضعب معزو انتعمج انيلع در يذلا هلل دمحلا راحص لاق
 لخدأ نإ زوجت الو ، ةعبسلا نم رصم يف هفلخ بجت امنإ ليقو رئاجلا فلخ
 ركذ غلاب رح لك ىلع يهو يلوتم مامإ فلخ الإ زوحت ال ليقو ، ادسفم اهيف
 درب وأ رح وأ ضرم وأ ودع نم فوخك رذع نم الإ نيع ضرف لقاع ميقم
 ديعب ولو هل ضيرم توم فوخلو تنيعت ةزانج وأ رض هنم فيخ رطم وأ
 ويغ هيفكي ولو رهص وأ بيرق توم فوخو وريغ هفكي مل نإ هنع بسنلا
 ءادن عامس نم عنام دعبو توق بلطب لغش وأ هلام ىلع فوخو ليق اميف

 © نيخسرفلا يف نم ىلع بجت ليقو ، حايرلاو ت اوصألا نوكس نمو { تيص
 ةأرما وأ لفط وأ دبع اهرضح نإو ، ةثالث ليقو ، لايمأ ةعبرأ يف ليقو
 ضرفلا هنع طقسو نيتعكر مامالا ةالصب ىلص رفاسم وأ اهقاطأ ضيرموأ
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 . زاج ليقو 5 زجي مل الثم هدحو اعبرأ ىلص لب اهلصي ملو اهرضح نإو 7 اقافتا
 & ةردقلا مدع هعنام ناك نإ زاوجلا مدع هللا همحر بطقلا رهظتساو

 هرفس يف مامالا اهيلصي ال ليقو ، هيلع تبجو دقف ردقو اهروضح فلكت دقو
 مامالا عم قبي مل نإو 3 هنطوي مل ولو هلخد نارصم يف رفس يف اهيلصي ليقو
 عفر نإ مدقت دقو ، نيتعكر ىلع مرحي مل نإ اعبرأ ىلص هيلع بجت ال نم الإ
 امهنأ مهضعب صنو ةلمسبلا كرت هلثمو هفلخ ةالصلا نم عنمي ال هيدي فلاخملا
 اهنم ةعنام ملعب هنولعفي امم امهوحنو تونقلاو عباصألا كيرحتو نيمآو فيتكتلاو
 . عنمت ال ليقو هفلخ
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 ةعمجلا طورش ف باب

 دجسملاو هرمأب هبئان وأ مامالا يهو طورشب ةالصلا رئاس نع تصخ

 نأ لثم تزاج امهنم دحاو نكي مل نإف « بوجو طرش هبئان وأ مامالاف رصملاو

 يف نيملسملا رمأ ىلوت نإ بئانو مامإ ريغ بهذملا نم يلوتم فلخ اهيلصي

 . ضعب دنع هيف اولع عضوم
 لاق 5 هبئان وأ مامإب الإ حصت ال هنأ انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق

 عمج الف رئاج وأ لداع مامإ هلو اهب افافختسا اهكرت نم هكلع هلوق هل لدبو

 اهنأ مصخلا لوق لطبف لاق ، كلذ نودب بجت ال اهنأ لدي اذهف هلمش هللا

 حصت ليقو ، ال ليق ، كلذ نودب بوجو الب حصت له ىقبيف هنودب بجت
 . امئاق نينمؤملا رمأ ناك اذإ

 يف وأ اقلطم راصمالا يف بجت لهو بهذملا يف لوقلاو بطقلا لاق

 { ةنيدملاو { ةكم يهو 0 هنع هللا يضر رمع نهرصم يتل ا ةعبسلا راصمالا

 ىلع دحاو رصمو نامعو وهو ، نيرحبلاو ، ماشلاو ، ةرصبلاو { ةفوكلاو

 بجت ليقو ةعبس نم رثكأ تسيلف ، لينلا رصمو ، ماشلا اذكو ، حيحصلا
 بجت لهو مهب يلصي ادحاو نومدقيف مامإ اهيف نكي مل ولو راصمألا هذه ين
 ريغ يف بجت لهو ال وأ الثم رعشلا تويبو راغصلا ىرقلاك راصمالا ريغ يف
 . دجسملا ريغ يف اضيأ بجت وأ ال وأ عماجلا دجسملا

 دنعو بهذملا روهشم يف اندنع طرش رصمل هللا همحر بطقلا لاق
 يف الإ ةعمج ال ىلع ثيدح نم تبث ام انل يعفاشلاو كلامل افالخ ةفينح يأ

 . اعامجإ يراربلا يف اهتماقإ زوجت الو عماج رصم
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 ذفب ولو اهتماقإ مهضعب زاجأ دق لب فالخ اهيف لب بطقلا لاق
 نأ ةبيط نم ةبيرقلا ىرقلا رمأي مل يع هنأب رصملا طارتشا ىلع لدتساو
 . اهوميقي

 نم لوأ نأ كلام نب بعك هيبأ نع بعك نب نمحرلا دبع لوق امأو
 درجم دارملاف الجر نوعبرأ نحنو ةرازر نب دعسأ ةضايب ينب ةح يف انب عمج

 كلذ نأل عبرأ ةالصو ركذلل وأ ةالصلا قلطمو ركذلل ةعمجلا موي يف عامتجالا
 . ةضورفم كاذ ذإ ةعمجلا تسيلف ةرجهلا لبق

 للع هدجسم يف ةعمج دعب تعمج ةعمج لوأ نأ سابع نبا لوق امأو

 اهبوجو ىلع هيف ليلد الف نيرحبلا ىرق نم ةيرق اثاوجب سيقلا دبع دجسم يف

 دق ةنيدملا نألو رثكأو الجر نوعبرأ اهيف نوكي نأ لاتحال هلهأ لق لحم يف

 مهرمأي مل نإو مهراصمأ يف اهتماقإب هلامع رمأي نأ مامالل زاجو ةيرق ىمست
 دحاو دلب يف نينثال نذأي الو همامإ نذإب الإ ويغ لماع رمأي الو اعبرا اولص
 موي رفاسي نأ مامالل بحتسي الو رفاس نإ ويسم يف مامالا اهيلصي الو
 تقولا لح امدعب الصأ رفسلا هل زوجي الو لحي مل وأ تقولا لح ث ةعمجلا

 ىغبنيال ام لعف هنأ الإ سأب الف تقولا لبق رفاس نإو ، ةعمجلا يلصي ىتح
 نيتعكر يلصي ليقو اعبرا ىلصاهتقو تاف ىتح ةبطخلا نم عنام هعنم نإو هل
 رمأي مل ولو نيتعكر ليقو نيتعكر اهتالصب ورمأي مل نإ اعبرا مامالا ةفيلخ يلصيو
 لبق ةعمجلا ةالص ترضحو تام وأ رذعل فلخت وأ مامالا ضرم نإ اذكو

 نإ ةعمجلا ةالص نيتعكر مهدحأ مهب يلصي ليقو اعبرأ نولصي ليق مامإ ميدقت

 اهميقي الف ةعامج ةيرق ريغ يف وهو هتفيلخو مامالا رفاس نإو امئاق مهرمأ ناك

 يفو مامإ عم عماج رصم يف بجتو رصم وأ ةيرق لهأ لثم هعم ناك ولو
 . مهضعب دنع مامإ الب ولو اهدحو راحص
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 ضرأ يف الو اهريغ يف ال ةعبسلا راصمألا يف بجت ةديبع وبأ لاق
 لصاحف ةمذلا لهأل ضرأو برعلل ضرأ لك يف بجت مامض لاقو ، مجاعألا
 نإ مجع وأ برع دلب مالسالا مكح هيف ىرج دلب لك يف ىلصت اهنأ كلذ

 ءانبلا ةلصتم ةيرقلا تناك ن إ ىرقلا لهأ ىلع كلام اهبجوأو دودحلا اهيف تميق

 . مامالاب نانثإ ةعامجلا لقأ لهو

 وأ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا راتخم وهو هللا همحر بطقلا لاق
 هب حصت ام لقأ وه كلذو لاوقأ مامالاب ةعبرأ وأ ناويدلا هيلعو مامالاب ةثالث

 . نوعبرأ ليقو 0 نوثالث هب حصت ام لقأ ليقو © ةعمجلا

 رارحأ ءالقع نوملسم الجر نوعبرأ اهيف ةيرق يف بجت قحسا وبأ لاقؤ

 اوبهذ نإو ، مهب متت اهأ ينعأ لاجر ةعبرأ مهنم اهيلصي نأ يفكيو رصم يفو

 دعب ددعلا نع اوصقن وأ اوبهذ نإو ، هدحو اعبرأ ىلص مرحي نأ لبق هنع
 اهومتأ مهب اهمتي نأ لبق مهكرت نإ اذكو ، هدحو ولو ةعمج اهمتأ مارحالا

 ليقو ، تهرك ةعمجلا هيف ىلصت عضوم يف رهظلل اعبرأ ىلص نمو نيتعكر
 اذإ اضرف يناثلا ىلعو ، الفن مامالا عم نيتعكرلا يلصي لوألا ىلعو ، تدسف

 . ملعأ هللاو مامالا هدعب ىلص
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 اهئادأ ةفص يف باب

 هنأب هيلع دريو هلبق لبنح نبا اهزاجأو لاوزلا وهو تقولا اهئادأل طرش
 دعب اهتبطخب حصتو ، لاوزلا دعب نوبطخي امنا مهدعب نمو ةباحصلاو هع
 بطخ نإو ، مهتزجأ اهالصو اهل نذؤي مل نإ هنأ حجارلاو هدعب ناذإو لاوزلا
 يفكي ام ردق وهو هدعب ائيش ةبطخلا تذخأ نإ الإ حصت مل لاوزلا لبق اهل

 اذكو ، اريبك انايصع ناعيابتملا ىصعو دقعني ليقو ، ناذألا دعب عيب دقعني الو

 ةباجإ نع لغشي ام عيمج مرحو نهرلاو ءاركلاو ةرجألا دقعك دقع لكو حاكنلا
 ناذالا دعب ولو ةعمجلا همزلت ال نمل امهوحنو حاكنلاو عيبلا دقع زاجو ءادنلا

 دنع ىلوأ باب نم دقعلا حص همزلت ال نمم نيدقاعلا دحأ ناك نإو 5 ةبطخلاو

 دحأ نالطبل امهمزل نمع هلطبأ نم دنع لطبو امهمزل نمم هححص نم
 صخرو لاوزلا دعب رفاسي الف همزلت نم امأو ، زوجي رفسلا اذكو نيبناجلا
 © اهوحن وأ ملع وأ وزغ وأ جحل الإ اهحبص دعب رفاسي ال ليقو © هلبق ناسو

 ركذي ديعو هيفف ديلا لمعو ةطايخلاو جسنلاك دوقعلا ريغ عئانصلا ةيقب

 هلعفف لاجرلاو ءاسنلا نم ةعمجلا موي لعف نم هنأ وهو يع هللا , نع

 يف ماد ام هتالص الو هموص لبقي الو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك هبسكو مارح

 هنع ةرخأتم ريخألا ناذألاب ةلصتم ةبطخلاو ةبطخب الإ ةعمجلا يدؤت الو هنطب

 مل لصاف لصف نإو { ةالصلاب ةلصتم ةماقالاو اهب ةلصتم اهدعب ةماقالاو

 . دسفت

 ةعمجلا دعب مامالا بطخ اذإ .ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 اهدعب بطخ اذإ باتتسي هنأ رهاظلاو لاق { ةمامالا نم جرخ دقف ادمعتم

 حصت الو اهنم جرخ رصأ نإو © هتمامإ يف يقب بات نإف اهدعبو اهلبق وأ
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 الدب ةبطخلا تسيلو ةبجاو اهنأل اعبرأ اولص بطخي مل نإو 5 ةبطخب الإ ةعمجلا
 ضعب لوق وهو امهنم لدب ليقو ، اهب ربدتسي هنأل حيحصلا ىلع نيتعكرلا نم
 لاق نم لوق وهو ، ةبطخ نودب ةعمجلا تزوجو حبسملا نب دمحمو { نيفلاخملا

 © نيتعكرلا نم لدب لاق نم نكل 7 اهبوجو حيحصلاو ةبجاو ريغ ةبطخلا نأ
 ىلص نإ ناويدلا يفو طرش يه لاق ، لدب ريغ لاق نمو ، نكر يه لاق
 . اهديعي الو ةمات هتالصو كلذ هل زوجي الف اعبرأ مامالا

 حيحصلاو لاق نيتنثا اهديعي هنأ حيحصلا هللا همحر بطقلا لاق

 ال ليقو ، نيتعكر هتالص تحص نكل ادمع اهكرات ىصعو ةبطخلا بوجو

 . اعبرأ ىلص تقولا جرخ نإو { امهديعيو بطخيف هيلعو حصت
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 مامالا يتأي مث دجسملا يف ويغ لفتنيو هتيب يف لفتني نأ مامالل نس
 مل نإ سأب الف ىرسيلا مدق نإو هانمي عولط يف امدقم ربنملل ادصاق دجسملا
 ىلع ىوتسا اذإو ضيألا يف الوزن هارسي مدق لزن اذإو نيملسملا ةفلاخم دصقي
 ىلع افقاو ماق ريخألا نذؤملا غرف اذإف دعاق وهو نيتالاو نذؤملا رظتنا ربنملا
 الف دمتعي مل نإو ، ربنم دوع وأ فيس وأ يصع وأ سوقك ىلع ادمتعم ربنملا

 مهيلع ملسي الو ههجوب سانلا لبقتساو نالوق تدسف وأ وك دعق نإو ريض

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا ركذب ائدتبم ةبطخلا يف عرشيو ربنملا نم

 لوقي ىتح لزني ال من مهداعم مهفوخيو مهظعيو سانلا ركذيو 5 هع هيبن
 . ةالصلا ىلع يح لوقي ىتح ليقو 0 ةالصلا تماق دق ميقملا

 لب دحأ يلصي ال نأ ريتخا ريخألا ناذألا يف ذخأ اذإ رثوملا يبأ نعو

 للا نإ بيطخلا لوقي ام رخآو ةبطخلاب مامالا أدب هللا الإ هلإ ال غلب اذإف دعقي
 نارقلا يف امب ظعولاو يهلاو رمالا هل بدنو نوركذت ىلإ ناسحالاو لدعلاب رماي

 وأ ةشحاف ةصق ركذي نأب وقلي ىتح رعش وأ اهوحن وأ ةصقل ةياورب ضقن الو

 ظعولا كرتو اقلطم رعشب ضقتني ليقو ، لزغ رعش وأ كاحضالل ةصق
 هيليو ثيدحلا يف امب هيليو نسحأ نارقلا يف امب ظعولاف نسحأ رعشلاو ةياورلاب

 اريخ تسلو مكتيلو ركب يبأ لوق اهيف يوري ديعس وبأ ناكو 3 رثألا يف امب

 لزغلا رعشو ايندلا رمأك يغبني ال امب ملكت نإ بيطخلاو رخا ىلإ مكنم

 ديعي ليقو اعبرأ اولصو مهمامإ ناك نإ مهتالص هفلخ نم ىلعو هيلع تدسف

 دعي مل ولو مهتالص الو هتالص دسفت ال ليقو ، نيتعكر نولصيو ةبطخلا
 . لزألا لوقلا ىلع طقف هيلع تدسف مهماما بيطخلا نكي مل نإو ث ةبطخلا
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 ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا نيديعلاو حاكنلاو ةعمجلا ةبطخ يف ليق ام لقأو

 نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيقتملل

 ةعمجلل ةبطخ صالخالا ةروس يزجت ليقو ، نيملسملا عيمجلو انل مهللا رفغاو

 ءانثلا ليق ريبكتلاف نيديعلا الإ دمحلا اهحاتفم ةبطخ لك ليقو ، نيديعلاو

 © اهنم دبال ناكرأ ءاعدلاو وع هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا ىلع

 وأ امئاق ريكذتلا عضاومو ةفرعو ةزانجلا يفو امئاق نيديعلاو ةعمجلل بطنيو

 ال وأ ةفيفخ ةسلج ةعمجلا ةبطخ يف سلجي لهو زجوأ رحنلا ةبطخو ادعاق

 كلذ ثدحأ امنإو نالوق سولج يلعو رمعو ركب وبأ نع ، عفري مل اذإ سلجي

 .. ربك نيح ناثع ليقو هنطب محش رتك نيح ةيواعم
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 لصنف

 لبق دجسملا لخد نمو انروهمج دنع ةبطخلل تاصنالا بوجوب نس
 متي الام ردقب ةبطخلل مامالا أيهت دقو لخد نإو هللا ركذو ءاشام ىلص ةبطخلا

 & سلج ملس اذإف هتالص متأ بطخي مامالا عرشو مرحأ نإو سلج نيتعكز
 امهعكري ليقو امهريغ اذكو دجسملا يتعكر عكري الف ةبطخلا دنع لخد نمو
 نإ همزلي ال ليقو حي وأ دعب وأ ممصل عمسي ال ناك ولو اهل تاصنالا همزلو
 رتوملا وبأ زاجأو كاذ ذإ تاصنالا ىوس لمع لك نع ىهنو عمسي ال ناك
 ريض الو حبسي وأ ركذي وأ هناسل كرحيو هسفن ىف أرقي نإ عمسي ال ناك نإ

 رخال دحاو لاق نإو ، درلاو سطاعلا تيمشت يف فلخلاو هسيلج عمسأ نإ

 اغل دقف مسبت وأ كحض وأ ىصحلاب بعل وأ هديب راشأ وأ هص وأ تصنا
 نمل ةعمج الو « اوغل مسبتلا سيلو وغل هنأ حيحصلاف ةهقهق الب ولوكحضلاو
 ديعيو جراخل جرخي ملو هنكم ىلع رمتسا نإ اعبرأ يلصيف هتالص تدسنفو اغل
 هنم جرخ دحاو باب الإ دجسملل نكي مل نإف 3 رخآ باب نم الوخد

 باوث بيترت يف يور دقو وغللاب هداسف ال هل قبسلا باوث توف عم هنم لخدو
 ىلألا ةعاسلا يف ىشم نمف ، ةضيب ىلإ هندب نم قبسالاف قبسالل ةعمجلا
 ةيناثلا يف ىشم نمو سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم يهو ةندبلا هلف
 عافترالا نم يهو ةثلاثلا يف ىشم نمو ةرقبف اهعافترال سمشلا عولط نم يهو
 يف ؤأ ةجاجدف ةعبارلا يف ىشم نمو نرقأ شبكف لاصفلا ضمرت نأ ىلإ
 هلف لاوزلا يف ءاج نمو لاوزلا ىلإ ىلعألا ىحضلا نم امهو ةضيبف ةسماخلا
 نهو لاوزلا دعب اهلك تاعاسلا عيبرلا لاقو ، طقف ةالصلاو عاتسالا لضف
 يف هانع نمو فورعملاب رمألا نع نإو ةبطخلا لاح يف ىهنو تافيطل تاظحل
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 ءامإ وأ قطنلاب هتفيو امهرضي مل ارضاحل داسف هيلع فاخ ام هبوث وأ هندب

 وأ نالف اي حسف لوقيو بوبحم نبإ لاق 0 ءاميالاب تيمثتل او مالسل ا در ريتخاو

 وه دسفملا ليقو ؤضولا داعأ كحض وأ ملكت نم ليقو فصلا اومدقو رخأت

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ركذلاك ريخلا لوق ال مرحملا لوقلاو هوركملا لوقلا
 جرخي مل نإو يتاي وأ قبس ام ىلع باوثلا هلف ضرفلا دسفيال ليقو ركنملا
 وا ءابتحا رضي رضي الو باوثلا لامكل وه امنإ يهنلاو اناكم لدبي ملو لخديو
 © هثدحأ لمع هنأل كلذ وضي ليقو ، همادقل رظن وأ تافتلإ وأ فقسل رظن

 مل نإ فلخف برش وأ لكأ نإو ديب زاجو بوث وحنب ءابتحالا نع يهن ليقو
 . توكسلاب ةراشالا تزيجأو رحلل ةحورمب حورتلا زاجو رضي

 ةبطخب ناتعكر ةعمجلا ةالص نأ لصحتف هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 ةروسب تتسو تايا ثالثو ةحتافلاب امهيف ةءارقلاب راهجإب اهدعب ال اهلبق

 © ىلعألا ةروسب ليقو ، نوقفانملا كءاج اذإب ةيناثلا يفو ، ىلرألا يف ةعمجلا

 لخد ىتح هلوسرو وهو ريخالا دهشتلا متي مل نإ ليقو ، ةيشاغلا ةروسب ليقو

 هعنم نإو رصعلاو رهظلا كرتشاب لوقلا ىلع ولو اعبرأ اهاضق رصعلا تقو
 لح ولو ، نيتعكر يلصي ليقو 3 اعبرأ يلصي نأ حيحصلاف ةبطخلا نع عنام
 نإ ةالصلاو ةبطخلا داعأ اهب يلصي ةراهط ريغب بطخ نإو & رصعلا تقو

 ينبيو ، هعم ينبي ال امب ثدحأ نإ اذكو & حيحصلا ىلع ةراهطب ولو ، ىلص

 تام نإو ةراهط ريغ ىلع اهيف مهضعب صخرو ، هعم ينبي امب ثدحأ نإ هعم
 فنأتسا لزألا تام نيح رخال ةمامالا اودقع نإو 0 اعبرأ اولص هتبطخ ىف

 هعم ينبي ام ةبطخل ١ نم غارف لعب ثدحأ نإو ئ لوالاب ءافتكالا زوجو ةبطخل ١

 نإ اوداعأو اقلطم نيتعكر مهب ايلصم اوفلختسا هعم ينبي ال امب وأ ليقو

 اعبرأ اولص فلختسي مل نإو . اعبرأ اهوديعي هب اودتقاو همزلت ال نم فلختسا
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 نأ ةبطخلا رضحي مل نمل زوجي ، نالوق ةبطخلا لاح مامالا هجو ىلإ رظنلا يفو

 يف الإ هدجي مل نإ ليقو ، ملسي مل ام هيلإ لخديو نيتنثا مامالا عم يلصي
 نأ اناظ هتيب يف ةعمجلا رهظ ىلص نمو © هيلع لخدي الو اعبرأ ىلص تايحتلا
 ةيناثلاو ، ةلفان ىلرألاف هعم اهضعب وأ اهلك اهكردأ مث اهنم غرف دق مامالا

 ةيناثلا نوكتف اهريغك ةعمجلا ةالص ليقو © اهريغك تسيل ةعمجلاو ضرف

 . ملعأ هللاو الفن
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 ةعمجلا ننس يف باب

 همحر بطقلا لاق .. ضرف ليقو © ابابحتسا لاستغالا ةعمجلل نس

 روكبلا اهل نسو هلبق ال حبصلا دعب اهل لستغي امنإو ، ناويدلا رهاظ وهو هللا

 ىلع زوجيو © العتنم مادقألا ىلع يشملاو راهنلا لوأ هلبق ليقو ، لاوزلا دعب
 نيمدقلا ىلع هنوكو بجاو اهيلإ باهذلاف رذع ريغل يغبني ال نكلو ث ةبادلا

 طبالا فتنو ضيبلا بايثلا سبلو خسولا ةلازاب فيظنتلا نسو ةنُس
 اليلق ولو عضاوملا كلت يف دجو نإ رافظألا ميلقتو براشلا صقو دادحتسالاو
 ناذالا بقع تقولا لوأ دجسملل ةعراسملاو ةقدصلاو بيطلاو كاوسلاو

 . ةبطخلا دنع ال ةالصلا تقو يف لفنتلاو

 هدعب امو لاستغالا نم ننسلا كلت له رظناو هللا همحر بطقلا لاق
 ةبطخلا ريغ ع رشت اهنأ يدنع يذلا لاق 5 اعبرأ رهظلا ةالص يف اضيأ عرشن

 يف مقي مل نإ ناضمر ءاضق ماصل ناضمر مايق زاجأ اضعب نأ كلذل لديو

 عرشت له انه اوفلتخي نأ هيف مهفالخ يضتقيو لاق هعتم ضعب نكل ناضمر
 رطفأ نمل اوزاجأ مهنأ عرشت اهنأ ىلع لديو اعبرأ رهظلا ىلص اذإ ننسلا كلت

 . ضعب هعنمو هيف مايقلا يلصي نآ ناضمر يف
 نأ يراخبلا هيلإ ليمي يذلا نأو اوفلتخا انموق نأ ةتس وبأ ركذو لاق

 انباحصأ مالك نم رهاظلا وهو هيلع تبجو نمل الإ عرشي ال ةعمجلل لسغلا

 . ملعأ هللاو ميمعتلا نسحألاو اهننسو ةعمجلا بادآ يف
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 رفسل ١ ةالص ف لباب

 له © فالخلا راثم مامت وأ رصق يه له رفسلا ةالص يف فلتخا

 الوأ تضرف وأ رصق يهف صيخرتل نيتعكر ىلإ تصقنف اعبرأ الوأ تضرف
 مامت ناتعكر رفسلا ةالص رمع لوقل مامت يهف ناتعكر رضحلا يف ديزف نيتعكر

 ةالص نع ع هللا لوسر لئس هنأ يور املو مكيبن ناسل ىلع رصق ريغ
 رصقلا امنإ ، ارصق اتسيل رفسلا يف ناتعكرلا ال لاقف { يه رصقأ رفسلا
 داعا ىلص نإو 0 اعبرأ رفاسملا يلصي نأ زوجي الف هيلعو {©] فوخلا دنع ةدحاو

 ِ . اعبرأ يلصي نأ هيلع زوجيف ليألا فالخم

 مقم فلخ الإ اعبرأ يلصي نأ زوجي ال هنأ لوأل ا باحصأ ضعب لاقو

 نم ترصق اهنأ وهو ثلاثلا لوقلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يضقي وأ ميقم فلخ ىلص نإ الإ اعبرأ رفاسم يلصي ال نأو اصيخرت عبرأ

 لوقي هللاو نمالا يف ةالصلا رصق ناك مل رمع لئس رفسلا يف رضح ةالص
 لاقف ٍكقلَع يبنلا تلأسف تبجع امم تبجع دقل هلئاسل لاقف متفخ نإف

 اهتيمست ىلع رمع ورقاف هتقدص اولبقاف مكيلع اهب قدصت هللا نم ةقدص

 رمألاو اهلوبقب مهرمأو ةصخر اهامسو اضيأ اهيلع رمع هقلع يبنلا رقاوارصق
 ةالص نم رصق رفسلا ةالص نأ ليقو ، ليق اذك عبرأ زوجي الف بوجولل

 حابم وأ ةعاط يف رفاسملا رصقي امنو ، مثو هتزجأ اعبرأ ىلص نإ هنأو رضحلا
 مل نإو ، ضعبل افالخ ةيصعمل رفاس اذإ ريصقتلا هل زوجي الو مهوحنو روسأملاو
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 اهالص مث & اعبرأ ةيعابرلا ىلص داسيالا لخاد ىف مأ رفسلا يفأ وه نيأ ردي

 نم ناخسرف وأ لايمأ ةثالث وأ مايأ ةثالث وأ موي رفسلا دح لهو © نيتعكر

 فلأ رشع انثا خسرفلاو دلبلا روس نم وأ نارمعلا باب نم وأ نكسملا باب
 نم عارذلاو طسوالا ليقو © رفاسملا عارذ عارذلاو { لايمأ ةثالث يهو عارذ

 ال ىطسولا عبصألا رخآ ىلإ دضعلاب الصتم فلخ نم نوكي يذلا مظعلا

 رفسلا دح نأ ىلع لديو عارذلا يبناج يف نانوكي نيذللا نيمظعلا دحأ نم

 يذب رصقلا ىلص ايزاغ وأ اجاح جرخ اذإ يع هنأ دلبلا نم ناخسرف

 مكملعأ نأ ديرأ ل اقو & عجرو ارصق اهيف ىلصو اموي اهيلإ جرخو © ةفيلحلا

 رثكأ وأ نينثا ءانمألاب :لايمألا نيبتتو ناخسرف ةبيط نيبو اهنيبو رفسلا دح

 نيبتت اهنأ حجارلا نالوق ةهشلا يفو 5 اهلزعل رضحي وأ وه اهزعي نأب ةدهاشملاو
 © قدص اذإ نيمأ ريغب زيجأو نيمأب زيجأو ةءاربلاو ةيالولاو راطفالاو موصلاك اهب
 رفسلا ةين ىلع جرخ نإ وأ رفسلا وني مل ولو نيخسرفلا زواج نإ رصقي لهو

 ىلع هنكسم نم زرب نإ وأ نابأ لوق وهو لزنملا زواجو ، مايأ ةثالث وهو يئانلا
 مامالا نيب ةزواجملا لبق ريخم وهو نيخسيفلا ةزواجم الب نأو اقلطم رفسلا ةين
 امهزواجي ملو نيخسرفلا رخآ ىلع فقو نإو اهدعب ريصقتلا بجوو ريصقتلاو

 فرط يف هالجر تناك نإو باحصألا ضعب هراتخاو رصقي ليقو ، متأ
 نارمعلا نم ج ورخلا يئانلا ليقو ، متأ لايمألا جراخ دجسل دجس ولو لايمألا

 ىتحف نيخسرفلا قوف ةجاح بلط يف جرخ نإو 0 لايمالا جورخ ليقو

 امايأ لايمألا يف ماقأ ولو ، هنطو لخدي ىتح عوجرلا يف رصقيو امهزوابي

 اذإ ليقو © متأ هنارمع لخد اذإ ليقو ، هلخدي ملو زواج وأ هلخدي ملو ةينك

 لمتشملا رصقلا يف رصقيو لزنملا روس دح ىلإ رصقي ليقو « متأ لايمألا لخد
 ىلإف ثرحي هل رئب بناوجب نكس نإو 3 هداتوأ ىلإ صخلاو هباب ىلإ تويب ىلع
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 نمو امهلخدي ىتحف ناك نإ ليقو ، راغ وأ تيب هيف هل ناك ولو ، هثرح
 عساو اهتقوو تتأ وأ ةالص هيلع تأت مل ذإ رصقي ملو هنطو لايمأ نم جرخ

 اهجراخ يف ىلص نإ اذكو ، اهجراخ رصقي مل ذإ اهيف متأ لايمألا ىلإ عجرف
 بوثب ةيرفس وأ ةنس وأ الفن ىلص وأ رهظك ميقم فلخ ةحيحص ةالص
 هلخدي ال امم برغمك ىلص وأ هيلع تضقتنا وأ انايسن ةراهط الب وأ سجن

 اهلصي ملو لايمألا جراخ اهيف رصقي ةالص تقو هيلع جرخ نإو رصقلا

 لخدي ىتح رصق ىرخأ ةالص تقو رضحف لايمألا لخ د م انايسن وأ ادمع

 لدبأو رفك ادمع تقولا جرخ ىتح دعي ملو ماملا لحم يف , رصق نمو هنطو

 زاوج نظ نمو هيف رفك ال نكل سكعلا يف اذكو فلخ ةرافكلا يفو
 طوبه ناك نإو ، ةدحاو ةرافك هتمزلو لدبأ زواجم ريغ وهو عمجف نيخسرفلا

 ةعرزم هل نمو اهزواجم رصق لقأ ءاوتسالاو رثكأ وأ نيخسرف اهعولطو ضيألا
 رطفأ وأ رصقف اهيلإ عجر مث امهزواج نأب ارفاسم نوكي نأ لاتحاو امهنم لقأ
 . ملعأ هللاو ةرافكلا هيلع فبخ
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 نانطألا يف باب

 ىلإ هذاختا لهج زوجي ليقو ، ةالصلا روضح دنع نطولا ذاختا ضرف
 مل نمل ةالصلا حصت الو ال ليقو ، هقيض ىلإ رصقلا لهج زوجيو تقولا قيض

 عجر نم نطو هنطوف الإو نطويس هنأ ىون نإ هل حصت ليقو ، همزل نإ نطوي

 . اهجوز نذإب نيطوتلا ةأرملل زيجأو طقتلمو ديسو جوزو بأك ورمأ هيلإ

 نأو ، وريغ ىلإ هلكي الو هسفنب نيطوتلا يلي ناويدلا نع بطقلا لاق
 همأ نبا نطوو اهل صخرو زجي مل امهسفنأل انطوي نأ هتأرما وأ هدبع لكو

 هيف رهظ دلب ال هيف ةماقالا زاوج نطولا طرشو { ءاش نإ ذختي وأ اهنطو
 ماكح اهيف رهظ دلب نيطوت زوجي ليقو 2 دلبلا لهأ نم نكي ملو كش ماكحأ
 اهضعب وأ اهلك مالسالا ماكحأ تماد ام نيكرشملا هيف بلاغلا ناكو كرشلا

 هيف لصي ناك اذإ هذاختا زوجي ليقو ، موصلاو ةالصلاو ناذألاك ةرهاظ لعفت

 هتانبو هجاوزأو ةديبع ىلص ايودب سيلو هسفنل نطوي مل نمو ارس هنيد ىلإ
 مدقيو اوعمجي الو ةالص لك يف ريصقتلاو مامتلا هيلإ مهرمأ.عجر نمم مهريغو
 نومتي انطو مهسفنأل اونطو هسفنل نطوي نأ ىبأ نإ ليقو ، لصألا هنأل مام

 ليقو © ارصقو امامت يلصي لب هالوم فلاخي الو هسفنل نطوي ال دبعلا ليقو ، هيف
 ملاع وهو هيبأ نطو كرتيو هيبأ نطو ريغ انطو هسفنل ذخأي نأ غلابلا نبالل زوب
 اذإ ليقو © امهيبأ ةالصف ةالصلا ةيبصلاو يبصلا دارأ نإو هتحت ناك ولو هب

 ولو ، اهجوز ةأرملا عبتتو ج وزتت وأ غلبت مل ام اهمأك يلصت ليقو ، اراتخا اغلب

 يف مثإ فرعي الو ادلاو هل نكي مل نإو ، غلب ثيح رصق لفطلا غلب اذإو الفط
 وني مل نإو ث دلبلا كلذ نيطوت حص نإ انطو هاوتو هيف غلب يذلا دلبلا
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 ىتح اقلطم غلب ثيح متي يبصلا ليقو ، راتخملا ىلع هيلع لدب الف رصقو
 . عضوملا لايمأ نم جرخي

 نم خيشلاو فنصملا قالطإ هديفي ام يدنع قيقحتلاو بطقلا لاق
 انطو هاون نإ الإ رصق هيبأل انطو نكي مل نإف دلب يف غلب اذإف 5 هيبأل عبات هنأ
 . انطو ذختي نأ ناسنالل زوجيو ، هتنيفس امهل نكاسلا ةنيفسلا بحاص نطويو

 يراشلا نطوو اناطوأ نئافس عبرأ ذختي وأ ، ةنيفسلا يف انطوو ضرألا يف

 حئاسلاو هدومع يدابلا نطوو اهجراخ متيو ، هدلب لايمأ يف رصقيف هفيس
 نإ لاقي نأ نكميو مهذاختا هزاجأ نكميو ددرت يراشلا ديبع يفو ؤ هاصع
 . هلثمف هعم اوناك وأ اورصق دلبلا يف مهكرت

 رفس ىلع مادلا ةنيفسلا بحاصب دارملاو لوقأ اذكهو بطقلا لاق

 نم علقي ىتح متأ هبكرم ىسرأ اذإف ةلبق كابآ وأ ، هدحو وه هداتعا رحبلا
 ةنيفسلل هيبشت كلذو اهاسرم نم رب وأ رحب يف نيخسرف زواجيو ىسرملا
 . تيبلاب

 اهنم لزني ىتح ادبأ اهيف متي هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ناطزألا لهأ عوجر ال رارقلا ىلإ ءالؤه ع وجر حصو نيخسرف اهنع دعابتيو
 مل نم هقتعي وأ دحأ ملسي نأ ةحايسلا ةروصف ةنيفسلاو دومعلاو ةحايسلا ىلإ

 © ةحايسلا يف لخديف هوبأ يردي الو ناسنإ غلبي وأ ويغو كرشمك نطوي

 رمأ هنإف ءارشلا كلذك سيلو ركذ نم امهذختي دومعلاو ةنيفسلا كلذكو
 لهأ عوجر حصي مل امنإو 3 ةمالا هذهل ةحايسلا زوجت ال هنأ يورو بودنم

 كتمأ نم كجورخ رئابكلا نم ةثالث اندنع اروهشم يور امل ءالؤه ىلإ رارقلا
 نم اهيف هيلع يرجي امل رئابكلا نم ناك امنإو © انطو كرشلا راد ذاختا وهو

٢٢٣٩



 ناب لسن رييغتو ادبع هذاختاو همد ةحابإو هلامل منغو هدلول يهبك ماكحألا

 توملاك كلذ ريغو نيدلا ةقرافم ىلع هلسنل وأ هل هاركإو نوكرشملا مهلضي

 كنوكك كتقفص لهأ كلاتق ةيناثلاو ، اهيلإ هللا رظني ال اهلهأ روبق نإف اهيف
 لتاقتو ودعلا ىلإ تعجر ودعلا ةلتاقمب اوفعض اذإ ىتح نيملسملا ركسع يف

 نم نطولا عزنك ةرجهلا دعب برغتلا وهو كتنس كيلدتب ةثلاثلاو 2 هبناج نم
 رارقلا نم نطولا عزن مهل زوجيف ةارشلا امأو ، راش ريغل ةيداب يف هدرو ررق

 مهرارق ىلإ مهفويس لامعتسا نم ع وجرلا ةارشلل حابي ال نكلو ةيداب يف هدرو
 وأ نيعبرأ الإ نوجرخي الو لاجر ةثالث نع اوصقني وأ كلذ ىلع اوجرخ نإ الإ
 ايداب ةيراق تجوزت نإو ، لقأب جورخلا زيجأو ةأرملاب ةدعلا لمكتو رثكأ
 هدزو رارق نم هنطو عزن نميف لخدتف ةالصلا يف هعبتت اهنأ ثيح نم تكله

 ذختت نأ هيلع تطرتشإ نإو ةالصلا تقو لخدي ىتح كلمتال ليقو ةيداب يف

 كلذ اهل حصيال ليقو كللهت الف رفسلا ةالص يف هعبتت ال اهنإف تذخاف انطو
 يف هتعبت هيف ذختا ثيحف رارقلا يف انطو هسفنل ذختي نأ هنم بلطت نكلو
 تزاجأ نإ يداب تحت ةلفط كلهت كلذكو متأ اذإ مامتالاو رصق اذإ رصقلا

 . قتع دعب اهسفن رتخت مل ةمأو غولبلا دعب حاكنلا
 تحت ةلفطلا نأ انه رخالا لوقلاو لوق اذه هللا همحر بطقلا لاق

 ودبلا اهنطوف كلذ اهل زوجي لب رفكت مل حاكنلا تزاجاف تغلب اذإ يدابلا

 ريخت مل ةمأ اذكو ةغلاب ريغ اهنأل لالقتسالاب الو عبتلاب ال لبق ال نطو ال هنأل

 هعبت داب هارتشإ نإ دبعلاو اهجوز نم اهسفن رايتخإ مدعب رفكت الو لوق اهيف
 لهجي ايداب ةجوزتم بلطتو هديب سيل عيبلا رمأ نأل هيلع كاله الو هتالصب
 ةيعابرلا تلص ييأ نإف رارق يف اهل نطوي نأ زوجي ال هنأ لهج وأ يودب هنأ

٢٤٠



 ليقو ةيدابل رارق نم اهعوجرو اهجوز ةفلاخم عانتمال ارصقو امامت نيترم
 نطو ةآرملاو لجرلا نطو نإ ليقو لبق نطو اهل مكي مل نإ اهسفنل نطوت
 نإو امهئابآ نطو اعبتي مل انطو اذإف { امهسفنال انطوي ملام اتاومأ ولو امهئاب ا
 تاذو نطوي مل ام قتع نإ هديس نطو ىلع دبعلاو هدج نطوف هيبأ نطو لهج
 اهنطو هنطو كلذك انئاب اقالط ولو هنم تقلط وأ تمرح وأ اهنع تام ج وز

 نيبي نأ لجرلا ىلع بجو ليقو بدنو اهيبأكف اهبلج بلطي وأ بلجت مل امو
 . هيلا قلعت نمو هدبعو هتينو هتجوزل هلايمأو هنطو

 نعو هبوجو قحلاو ابودنم هنييبت نوكل هجو الو هللا همحر بطقلا لاق

 نهسفنأ مكح نهمكح ةنعالملاو ةمرحلاو ويغ وأ تومب ةنئابلا نأ ضعب
 ناك اهتالص رمأ هتجوزل در نمو ةملتخملاو اهنع ىلوملاو اهنم رهاظملا يف نالوقلاو
 . اهاون اهل

 لصن

 هوجو نم عوجكب وأ ودعب الإ هنم جرخي ال دلبب نطولا ذاختا بدن
 اهنم جرخي دلبب هذاختا زاوج بدنلا لباقمو بارخو طحقك اهلك رارضالا

 ِ . وني مل وأ جورخلا ىون كلذ نودب
 ذاختا هل زوجي هنأ داري نأ الإ اذه يل رهظي الو هللا همحر بطقلا لاق

 ملع نم هتجاح يضقي نأ ىلإ ماماو ةماقالا ىون نإ اماو كلذ نود نطو وذ

 نكمت رهاط ضيألا نم ناكم ىلإ دصقيلو زوجي ال اذهف كلذ وحن وأ اربت وأ
 كلذ نم نطو نإو رثكأف اولعو اضرعو الوط هيف نكمت ام رذق ةالصلا هيف
 نيطوت زاجو اضيأ هلايمأ يف متي لب هيف اصوصخم سيل مامتالا نأ ههجو زاج
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 ةدحاو لك يف انطو ذختيو تاقرفتم تازوح ذاختا زوجي ال ليقو رثكأف ةزوح

 هل ناك نإ زاج اهنم اضعب الإ اهنطو نإف اهلك ايندلا نطو نمل نطو الو ءاشنإ

 هنع ىنغتسيال دارأ نيح لك هلزني الحم ناسنالا نطويو ميلاقألا كلت يف ددرت

 نطوي الو ةهاركب هل حص ادجسم ذختا نإو هالصم وأ هناتسب وأ هرادك

 قيرطو قوسو ةرزجمو ةلبزم وأ ةربقم وأ ةلخنو ةرجشو عذج وأ فقسك

 زيجأو نطوي مل نمكف زوجيال ام نطو نمو هيف يلصي ال عضومو ندعمو
 عبرأ حاكنك رخالا :لايمأ نع جراخ لك ةدحاو ةزوح يف ناطوأ ةعبرأ نيطوت

 نإو رخالا لايمأ يف نطو ذاختا ضعب زاجأو ةدحاو ةزوح يف نهلك ءاسن
 الإ ليقو نينثا الإ ليقو ادحاو الإ ذختي ال ليقو ناطوأ ةعبرأ نم رثكأ نطو
 نأ ةأرملل ليقو ادحاو اجوز الإ جوزتت ال اك ادحاو انطو ةأرملا نطوتو ةثالث

 هيف تمتأ عضوم ىنكس اهجوز ىلع تطرش نإو رثكأ وأ ناطوأ ةعبرأ ذختت

 يف الإ رفس وأ رضح يف هتالصب يلصت ليقو اهطرش تكرت نإ الإ 0 رصقو
 هتيضر اذإ تمتأ ةفاسم ميقم ج وزت نأو ةضاح وأ ةئاز هيف متتف اهانكس لحم
 هدلب ريغ انكسم تطرش نإ ليقو اهسفن ىلع وزيجت وأ اهلجاع اهافوأ اذإ ليقو

 تيب وأ رادب ناك نإ هنطو لجرلا لخدي الو هتنطو نأ الإ هنطو يف ترصق
 هيف يلصي لحم دصق نطولا ذاختاف ريغلا نذإب الإ رادلا كلت تنكس نإ ريغلل
 مادام رصقي رفاسملاف ، هيف مامتالا ةين لب هب ةماقالا ةين وه سيل هذاختاف امامت

 دلب يف ماقملا ىون اذإو رثكأ وأ اماع نيرشع دلب يف ماقأ نإو رفسلا ةين ىلع
 لاقو © متأ مايأ ةعبرأ هيف ماقملا ىون اذإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا تلاقو متأ هيف مامتالاو

 © متأ اراد هيف ىرتشإ اذإ ةديبع وبأ لاقو 5 اموي رشع ةسمخ يروثلاو ةفينح وبأ

 لب ةلوهجم وأ طقف ةمولعم ةدمل نطوي نأ زوجي الو ، حيحصلا وه لألاو
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 ولو هتيب داب ىنب نإو ةدمب دييقتلا اضعب زاجأو انروهمج دنع نيطوتلا لسري
 هلخدي ىتح ليقو تيبلا لايمأ يف ناك نإ متي نأ همزلو اميقم ناك جراخ نم

 وأ ةحار وأ برش وأ لكأل هلحرب لزن اذإ متي رارق الو هل تيب ال حئاسلاو
 ليقو ةدابعلا ةحايس يف كلذو ، كلذ لايمأ يف متيو كلذ ريغ وأ مون وأ ةالص

 اذكو سانلا دسف نإ الإ اهنع يهنلل هتحايسب ىصعو هتالص تحصو اقلطم

 . هلايمأ يف متيو تيبم وأ ليقمل هعاتمب لزن اذإ متي هاصع الإ هل نطو ال يعارلا

 هلزنمب رصقي يراشلاو هلايمأ متيف ودبلا يف وأ رضحلا يف هلزنم يذلا امأو
 عجري ال نأ ىلع جرخ نإ هلزنم لايمأ نم جرخ اذإ متيو هيلا عجر اذإ هلايمأو

 عدوتسا نإو اهجراخ رصقو هلايمأو هلزنم يف متأ عوجرلا ىلع جرخ نإو
 هنطو ع زانك لايمألا نم جرخي ىتح متأ ليس هب بهذ وأ قرتحإ وأ هتييدأب

 ليقو ، هنطو هنم لاز هنم بصغ وأ هنهر وأ هاركإ وأ هتيب راعأ نإو ، لحم نم
 . ملعأ هللاو هعزني ىتح.
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 نطولا ذاختا ةيفيك يف باب

 . ظفلي مل ولو يونلاب هعزن زوجيف هذاختاك هعزن ليقو
 نم ءيش يفوري مل ذإ يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 جحب مارحالا الإ نيعباتلاو ةباحصلا الو ع يبنلا نع ةينلاب ظفلتلا تادابعلا

 يوقت ةنسحتسم ةعدب تا دابعل ا ةينب ظفلتلاف امهب ظفلتلا يور دقف ةرمعو

 هنطو لايمأ زواج رفاسمك هل انطو نكي مل دلب يف نطو نمو ةبجاو ريغ ةينلا
 هنال رصق نيخسرف نم لقأ هذختا ام هنيبو اهلبقتسا ةدلب يف نطوف لألا

 . هنطو لايمأ لخد رفاسم
 هنطو لايمأ لخاد رصقي لاق نم لوق ىلع اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ملو نطوو غلب اذإ لفطلاو هب لومعم وهو لاق & اهجراخ رصقي مل ولو رصقيو

 جراخ رصقي مل هنال هلخدي مل نإو متي ناخسرف نطو ام نيبو هنيب نكي

 ةالصلا هترضحف رخالا هنطو لايمأ لخدو هنطو لايمأ نم جراخ اذكو لايمالا

 لخدو ث هنطو ل ايمأ نمو 0 لجر كلم نم جرخ دبعك متي امهنيب رصقي ملو

 اهيبأ لايمأ نم تجرخ ةأرماو ، امهنيب رصقي ملو هنطو ل ايمأو رخا كلم

 ىلع اومادل نينطولا نيب ءالؤه رصق ولو رصقت ملو اهجوز لايمأ تلخدو
 نإ رخآ نطوي ىتح نطو عزني الو هلايمأ ليقو ، يناغلا اولخدي ىتح ريصقتلا
 نال هلايمأ جراخ رصقي مل ام هنطو هنم عزن لحمب لجرلا متيو ويغ نكي مل

 اك © لعفلاب ةالصلا رصق عم نيخسرفلا ةزواجمب ريصقتلا بجوت عزنلا ةين
 اهنم جرخ اذإف اهنم جرخي مل ام متي ليقو 5 ةماقالاب مامتلا بجوت ذخألا ةين نأ

 اذكو ، اهزوابي مل نإو ، رصقي ليقو ، اهجراخ رصقي مل ولو رصق اهيلإ عجرو

٢٤٤



 يف اوغلب اذإ ديبعلا راغصو اهجوز نطول ةبهاذو ديسلا كلم نم جرخ دبع

 دعب اهحكانل احاكن تزاجأ ةيغصك رفاسم وهو هيلإ اولقتنا نم كلم

 لبق مهل نطو ال ذإ هنع اولقتنا نم لايمأ يف ولو نورصقي كلذك غولبلا
 حاكنلا ةلفطلا زبت مل نإو ، هنطو ع زانك اوسيلف عبتب الو لالقتساب ال غ ولبلا
 كرتشملاو اهيف تغلبو تعجرف اهيبأ لايمأ نم ج وزلا اهجرخأ ولو اهيبأك تلص

 نإف هتاداسك لقاع غلاب عم نونجم وأ لفط وأ دابو يرضح وأ ءاسن نيب نإو
 لك ةلودب يلصي ليقو ى متأ مهدحأ لايمأ ىف ناك نإو رصق مهلايمأ نم جرخ

 رمأ تلوت نإ ال ليقو ، اقلطم هحاكن خسف ج وز دنع تلص ام ةأرملا ديعتو

 . عبتلاب ال دقعلا ذنع هتطرش نإ هنطو نيطوتل دصقب اهسفنب اهنطو

٠ 

 ( ةستت )

 رجشلاو لخنلا ربتعت الو الصتم ولو ثرحلا نارمعلا يف ضعب ربتعي مل

_ ٢٤٥ __



 نارقلا باب

 تقولا هببسب يردي ال ميقلو هيف زيجأو مرحم ريغ رفسل نآرقلا نس
 فاخ نراقلل وأ نراقلا ريغل لامل نإو ، توف هب فيخ رذعل وأ قاش ضرمو

 تقولا ردقي نأ يغو ميغل تقولا هنع يفخ نمل زوجيو فخي مل وأ نامضلا
 نقيتي ىتح رخؤي نأ زوجيو ، يرحتلاب يلصيف ةءارقو ةطايخك عناص لمعب
 عمجيو اهيلصيف ةيناثلا لوخدب نقيتي ىتح رخؤيو اهيلصيف ىلألا لوخدب
 الإ عمجلا زوجي ال ليقو ، تقولا ىلع هلدي نم دجي مل نإ هداهتجاب سوبحملا
 . ةفلدزملاو ةفرع يف الإ زوجي ال ليقو ، رفس وأ تقولا هب كردي ال ميغ وأ ضرل
 رهظلا نيب عمج هلع هنأ ءاجو رذع لكل زيزعلا دبع ركذ ام حيحصلاو

 نأب عمجلا ةروصب ىتأ دارملا نأب بيجأو © زذع الب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 نأ ملعاو ، الثم ءاعدلاب لصف دعب ةيناثلل ماقو ، اهتقو رخآ يف ىلرألا ىلص
 لاز نإو مغ ةيناثلل مارحإ دعب نآرقلا ببس لاز نإو ، لضفأ ةنسلا ةينب نارقلا
 دصق ذإ رذع عم ولو لضفأ دارف ابلف ةحارو زجعل نرقي الو ضقتنا هلبق

 ماقأو ادلب لخد ولو عمجلا زوجيو اقلطم لضفأ دارفألا ليقو & ةحارلاو لسكلا
 ريسملا ىف الإ عمجلا بحتسي ال ليقو & عمجي ال نأ يغبنيو انطو هوني ملام هيف

 لاقف هل ليقف ، رصعلاو رهظلا نيب يع هلعفو ميغ الو رذع الب عمجلا وكو
 نيبو رصعو رهظ نيب درفنملل نأو ، نآرقلا زاجو يتمأ حرجت الكل تلعف
 عم انجرخ لبج نب ذاعم ل اق ، ةرخالا ليجعتو ىلرألا ريخأتب ءاشعو برغم

 رصعلاو رهظلا نيب عمجي لع هللا لوسر ناكف كوبت ماع كلع هللا لوسر

 بقع برغملا ةنس يلصي نأ عماجلل ةديبع وبأ بحتساو ، ءاشعلاو برغملاو

 امهنيب لصي ملو ءاشعلاو برغملا نيب عمج ةنع هنأ يورو ءاشعلا لبق برغملا
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 تقو لوأ نآرقلاب ريض الو دحأ هيلع هقفاوي مل ةديبع وبأ لعف امو 3 ائيش
 سمشلا نم نرق بيغمل لاوزلا نم زاجو هوركم هنكل ةرخالا رخآ وأ ىلألا

 نم نآرقلا يوني نأ دعب رجفلا عولطل وأ هفصن وأ ليللا ثلثل اهبيغم نمو
 ال ليقو ، هسكع زوجي الو ، ءاشنا قرف عمج ىلع مرحأ نمو ىلوألا تقو لوأ
 . هيجوت وأ ةماقإب الإ امهنيب عماجلا قرفي الو ، عمجلا ىلع مرحأ نإ قرفي
 قرف نإ عمجلا لطبيو مهللا كناحبس هنم لوقي ليقو & ةيناثلل هجوي ال ليقو
 ردق لطي مل نإ لجر وأ دي لمعب لطبي الو برش وأ لكأ وأ ركذب ولو مالكب
 ىلوالا تحص نارقلا لطب اذإو ، ةيناثلا ةالصل الوأ اهأرقي يتلا ةءارقلا لمع

 نيب عمج اذإو & نآرقلا لطب ىلألا ةلفانب امهنيب لصف نإو 8 ةيناثلا رخأو
 ىتح يناوتف درفي نأ رفاسملا ىون نإو زيجأو دعب لفنتي الف رصعلاو رهظلا
 وهو عمجلا ةين مدع عم ريخأتلاب ىصعو عمجلا هل زاج زيال تقو لخد
 تقو يف عمجلا رفاسمللو ةالصلا ةدارإ دنع الإ عمجلا ةين طرتش رتشي مل نم لوق

 نيب مالك ريسي يف صخرو رصقي لوقي نم دنع هلايمأ لخد ولو ىلألا
 نإو اليلق برش و لكأ يفو ةالصلا رمأل ال نإو هيلإ جيتحا نإ نيتالصلا

 اهمتي ام ردق ةيناث ةالصب ال لغش نإو ، لطب نارقلا لاطبإ كلذب ىون
 ديعي ليقو { ذئنيح اهيلصي نأ صخرو اهتقول ةيناثلا رخؤيف نارقلا ضقتنا
 ضقتناو ىلألا نم ملس نإو هنآرق ضقتنا املك فالخلا اذكهو اضيأ ىلألا
 جورخلاو لوخدلاك ةالصلا رمأل ناك ام اذكو © نآرق الإ لطبي مل هءوضو
 هنع اولغاشتي مل نإ رصعلل موقلا رظتني نأ عماجلا مامالل زيجأو © ةرورضل
 نبا اهالصو رصعلا تقو يف رهظلا ىلص اذإ لوطلا ديعس وبأ زاجأو ، اليوط
 اذكو ، رخا يف رصعلا مهب ىلصو ةعامج بلطي جرخو ، دجسم يف بوبحم

٦٢٤٧



 ليوطتلا هركو افيفخ ةيناثلاو ىلوألا نيب وعدي نأ زيجأو امهدنع ءاشعلاو برغملا
 ردق امهنيب ملكتلا ةهاركب زيجأو ، ءاعدلاب لطبي ليقو ، نيتعكر ردق هردقو
 لغتشاف ماعطل يعد وأ دحأ هملكو هتباد ترفنف لزالا نم ملس نمو نيتعكر

 الب اديعب ةيناثلل اعضوم لدب نمو لطي مل نإ ال ليقو © هنارق لطب كلذب
 ىوان ةالصلا رخأ نإو عمج نمل رتولا ريخأت زوجي ال ليقو ، تدسف ررض

 ذئنيح امهنيب عطقيو قيرفتلا ىلع مرحأ نإ الإ قرفي الف تقولا رخا ىلإ نارقلا
 ال نمو ، عنم ضعبو لفنلا ليلعلاو رفاسملل ضعب زاجأو ام لصاف وأ مالكب
 اذكو & رصعلا ليقو © رهظلا ىلص رصعلا وأ رهظلا الإ تقولا نم كردي

 هتمزلو لدبأ اهلك اهعمجيل سمخلا رخأف عمجلاب عمس نمو ءاشعلاو برغملا
 . ملعأ هللاو كرتلا دمعتي مل لهاج هنأل ال ليقو { ةدحاو ليقو 0 تارافكلا

٢٤٨



 فرخ اةالص ف باب

 فوخ اذكو رضحي مل وأ ودعلا رضح فوخلا يف ةالصلا ضرفل نس
 لكلو مامالل ناتعكر رضح يف وأ ابرغم ةالصلا تناك نإو ، ليس وأ عبس

 يف طقف ةحتافلابو رجفلاو ءاشعلاو برغملا يف ةروسلاو ةحتافلاب ةعكر ةفئاط
 ثلاثلا سرحيو مامالا عم نانثا يلصي نأ ضعب زاجأو ، رصعلاو رهظلا

 اهحالسب ةفئاط ودعلا هجاوتف امرحتف نيتفئاطلا ىلع مامالا مرحي سكعلابو

 ىرخألا رظتني مامالاو ودعلا هجاوتف اهتحلسأ ذخأتف ةعكر هعم ىرخأ يلصتو

 ةدحاوب وأ يقابلا رظتني ملو نينثاب اهالص نإو ، ةعكر يلصيف يتأت ىتح
 كاسمإ ىلإ ةيناثلاو ىلألا تجاتحا نإو © يقابلا قحليف تحص كلذك
 وأ اساحن وأ اصاصر وأ اديدح سمت ولو هتكسمأ ةالصلا لاح يف حالسلا

 . دهشت ىلرألا ىلع سيلو 3 ابهذ
 هذه نأ ههجوو ودعلا نوهجاوي مث { نودهشتي قاحسا وبأ لاقو

 وه هجولا اذهو ، اعم اوملس ملس اذإف 5 اهتيحت عم مهتالص رخا يه ةعكرلا
 © نسحلاو سواطو دهاجمو ديز نب رباجو سابع نبا لوق وهو اندنع حيحصلا
 فوخلا ةالص يمخللا زاجأو 5 اهتعكرل يتأت ىتح ةرخالا ةفئاطلا مرحت ال ليقو

 خيشلا عنمو اذاذفأ اهزاوج مهضعب نع يبلاعثلا نعو ، ةمئأب ويغو نيمامإب

 . ملعأ هللاو ركسع هل مامال الإ فوخلا ةالص رقصلا نب نازع

 ةالص الو اذف فوخلا ةالص زاوج مدع رهاظلا هللا همحر بطقلا لاق
 ' !ك اولص لاتقلا دتشا نإو نيمامإب اهتالص الو اذف ضعبو 5 مامالاب ضعب

 اهفئاظو ريصقت هلام ىلع نإو فئاخل زاجو { ريبكت وأ ءاميإب ولو مهنكمأ

 همزلي ام حالصإب لغش نإ اذكو هدعب ميلستلاو ريبكتلا ىلإ ولو ناكمالا ردقب

٢٤٩



 ردق نإ دحوملا لامك هكرتب يصعي وأ ةيراعلاو ةعيدولاو ةنامألاك دسف نإ همرغ

 نمأ مث فئاظولا ريصقت وأ فوخ ةالص كلذك ىلص نإ مث هتيجنت ىلع
 نإ اهنوعطقي لهو زئاج هجوب اهالص ذإ حجارلا ىلع ديعي الف قاب تقولا
 مث فوخ ةالص اهنومتي وأ مهيفكتو نمآ ةالص اهنومتي وآ اهيف نما مهل لصح

. ملعأ هللاو ضقنلاب قاحسا وبأ عطقو ددرت كلذ يف اهنوديعي ال وأ اهنوديعي



 رهسلا دوجس يف باب

 ىف اهس نإ امأو ، ناتدجس ةدحاولا ةالصلا يف ددعت نإو وهسلل رس

 نكل هتالص دسفت مل دجسي ملو اهس نإو © ناتدجس ةالص لكلف تاولص

 { للخلا ربجل ليقو ، ناطيشلل ماغرإ امهو امهبوجوب ليقو ؤ ةسيسحخ هتلزنم
 ةدجس وهسلل دجسي ليقو ، ربجلاو ماغرالل انوكت نأ لمتحيو دبعتلل ليقو

 ال ، عفري نيح ع يبنلا ىلع يلصيو اثالث هللا رفغتسا اهيف لوقي ةدحاو
 مامالا اهس اذإ ةعامجلاب دجسي نأ زوجي ليقو © ةعامجلاب وهسلل دجسي
 يلصي نأ زاوجل وهسي مل ولو مهب دجسي نأ اهس نإ زوجي ليقو { هعم اوهسو

 © رجفلاو رصعلا دعب دوجسلا زوجي الف وهسلا نكي مل اذإو ، لفتنمب ضرتفم
 دعب هلعلو هسي مل ولو دجسي عيبرلا ناكو وهس نكي مل ولو امهريغ دعب زاجو
 دوجسلل عومسم ةالصلا ضعب نع ةلفغلا نأ ىلع هنم ءانب اقلطم وأ امهريغ

 امهدجس نإو ث راتخملا ىلع اقلطم ميلستلا دعب وهسلا دوجس لحمو امهدعب

 هلبقف اوهس ةالصلا نم صقن نإ ليقو هلبق زوجي ليقو ، هتالص تدسف ليق
 © مظعلا يبر ناحبس ليقو ، ىلعألا يبر ناحبس امهيف لوقي هدعبف داز نإو

 بر لاقي الو يل رفغا مهللا وأ & ينم ناك امم مهللا كرفغتسأ لوقي ليقو

 له مث ، دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلل انبر كنارفغ وأ يل رفغا
 ..امهل ىرخأ تايحت امهنم عفرلا دعب ارقي وأ ةيحت نودب امهنم عفرلا دعب ملسي

 نكلو ملسي الو دهشتي ال وأ ملسي الو اهأرقي مغ ةالصلا ميلستك ملسي م
 هدحو مهو نإ مامالا اهدجسي فالخ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنل ا ىلع يلصي

 مامالا ليقو © امهدوجس هدحو مهو نإ مومأملل ححصو هعم اودجس الإو

٢٥١



 ، دجسي ىتح اوفرصني الف مامالا ىلع دوجسلا بجو اذإو ، مهولا هنع عفار

 داز ةدحاو نم ملس نإو © اضقنو ءانب ةالصلاك امهو مهفارصنا زوجي ليقو

 ولو هسلجم يف ماد ام ليقو ربدي وأ فرصني مل ام ضعب دنع امهدجسيو ىرخأ
 امهدجس نراق ىلوألا يف مهو نإ وأ ربدم فرصنا ولو ليقو 3 ملكت وأ ربدأ

 همالس دعب دجس برغملا يف اهس نإو امهنم غرفي ىتح ليقو & اهمالس دعب

 نيتعومجملا يف مهو نإو امهدعب الإ زوجي ال ليقو 5 هدعب نيتعكرلا دعب زاجو
 تاولص يف مهو نإ بوجوب ال بدنب بتري اذكو ةيناثلل مث ىلوألل دجس

 يفف ةالص نيتدجس لكب وني لو همزل ام ددعب دجس نإو & تاعباتتم

 دعب امهدجسو الفن رثكأ وأ نيتعكر ىلص وهسب امهكرت نإو ، فلخ ءازجال
 زاجو ، هيف يلصي تقو ىلإ رخأ هيف يلصي ال تقو يف ركذت نإو 2 ميلستلا

 ةلفان وأ ةنونسم وأ ةضورفم ةالص لك دعب زاجو { نيتعكرلا نودب امهدوجس

 نيلمع ليقو & لمع ةدايزك اهضقنت ال ةدايز وأ اهضقني ال صقنب نابجتو
 لاق نإو ، دوجسلا همزل نيملاعلا بر هلل دمحلا لاقف سطع نإو ، دمع ريغب

 ملو اوهس اضرف كرت نإ اذكو ال ليقو ؤ تدسف اوهس هسطع دعب ربكأ هلل

 وأ مايقك لمعلا كلذو هيلإ عجريو دوجسلا وبج ثلاثلا لمعلا يف عرشي

 وأ هدمح نمل هللا عمس لدب :ليق ربك نمو ةءارق وأ دوجس وأ ع وكر وأ دوعق

 همزلو دمعتي مل نإ دسفت مل حيبستلا لحم ربك وأ كلذ لحم يف حبس وأ سكع

 ةالصلا نم سيل اركذ ركذ وأ مارحالا دعب هجو نم اذكو ال ليقو ، دوجسلا

 رسلا يف رهج وأ ةعكر داز وأ هعضوم لبق دهشت وأ هعضوم لبق ملس نإو

 ولو داعأ ننسلا رثكأ كرت نإو 3 ريبكت وأ مظعتك ةنس صقنكو سكع وأ

 هتالص تدسف ثلاث دحل زواج ىتح اوهس ولو هكرت نإف ضرفلا امأ اوهس

 ثيح كارألا قرتفتو مادقألا هلقت ىتح ماق نإ وهسلا دوجس بج امنإو

٢٥٢



 هلصافم عجرت ىتح دعقي نأ وهو هسكعك نيتدجسلا نيب وأ تايحتلل دعقي

 . دجس ءاش نإ الإ وهسلا نم اذه ريغ يف مزلي الو موقي ثيح اهعضاوم
 وهسلا بجي ليقو ، لمعلا لوقلا اذه ىلع ناويدلا نع بطقلا لاق

 وهسلا دوجس هب يذلا دوعقلاو هكاروأ قرتفت مل نإو 5 هيمدق ىلع ىوتسا نإ
 كش نإ وهسلا يتدجسل وهس الو هلصفمل وضع لك عوجرب روصتي
 امهدجسيف وهس امهل ليقو ، امهدجسي نكلو ، حصالا ىلع ال مأ امهدجسأ
 نيتنثا وأ ةدحاو ةالصلا يف دجس له كش اذإو © .امهنع وهسلل دجسي مت

 رثكأ وأ نيترم ربكي نأ لثم رركي ال ام امهيف ررك وأ كلذ وحنو ال مأ ربك وأ
 ليقف امهيف اوهس ةالصلا ضقني ال ام ديزيو هعفر وأ ةدجسل هضافخنا دنع

 ال ام داز وأ رركي ال ام ررك اذإو وهسلل دجسيو هلعف له كش ام لعفي

 6 لعف له كش ام لعفي نكلو كلذل دوجس ال ليقو & وهسلل دجس ضقني

 نيترم دجس وأ رثكأ مأ ةعكر ىلصأ كش نمو هيغلي لب كشلا ربتعي ال ليقو
 نقيت ام ىلع اهمتي ليقو ، وهسلل دجسو نيقيلا ىلع ينب ال مأ عكر وأ ةرم مأ
 ال ليقو ، يزجت مل ولو هتينب اهرجأ هل نأل نواهتي الو وهسلل دجسيو اهديعي م
 يف كش نم يلصيو هلعف هنأ ىلع يرجيف هيف كش ام كرتيف كشب لغتشي
 اهعطقيو اذف ناك نإ اهيف ناك نيأ يردي ال هاس اهديعيو ال مأ ىلصأ تقلا

 فوقو يف وهأ فوقو يف وهو كش نأب هيلع ينبي هل نيقي ال ذإ هنيح ين
 وأ دوجسلا نم مايقلا فوقو يف. مأ عوكرلا نم مايقلا فوقو يف مأ ةءارقلا
 لثمو 5 ةعبارلا مأ ةثلاثلا مأ ةيناثلا مأ ىلوألا ةعكرلا يف وهأ يردي ال نأ تايحتلا

 دجسو ىلوالا ةدجسلا دوعق يف م تايحتلا دوعق يف وهأ يردي الو دعقي نأ

 هركف ثبشتو لغش يف كامهناب اهيف هتين تبزغ نمو امومأم ناك نإ وهسلل

_ ٢٣ ٢٥ _



 ىلع ءانب ةالصلل هتداعإ ريتخا اهنم غرف ىتح اهيف هرظن دري ملو لوضفب
 دحاولا ضرفلل ادادعت ناك اهداعأ ولو اهداسف مدعل ديعي ال ليقو 3 اهداسف

 درو ركذت نإو & طقف رجل ا هتوفي امنإو ؤ هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو

 ردق اهنم ظفح ام لاطأ ولو صخرو كلذ يف لطي مل اذإ هتالص تحص هتين

 اهيف رظنلا درو اهظفح ىنعمو اسدس ظفح ام ليقو ، رشع ىلإ سمخ وأ عبر
 . لوقي ام يناعم يف ركفتي نأ

 هركفو رظن در ولو هتالص تمتو رجألا هل نأ قحلا نكلو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو ه هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف لل ىلاعت هلوقل ةدحاو ةملك يف

_ ٢٥٤



 ةالصلا ضقاون يف باب

 ةكرحك ةرهاظ لاعفأو لاوقأ ةدايزلاف صقنو ةدايز ةالصلا ضقن بجوي
 ةألصلا سنج نم تناك نإ لاوقألاو ةدارإو داقتعاك ةنطابو نوكسو

 سيل ام اهيف لخدأ نم ليقف نآرقلا يف ىلتي امم هلل دمحلاكو ميظعتلاو ريبكتلاك
 مل ام باتكلا صن ىلع وكذ نإ اهديعي ال ليقو © اهداعأ اهحالصال ال اهنم

 الإ هتالص تدسف كلذ هب دارأ اذإف باوج وأ لاؤس وأ يهن وأ رمأك هب دي
 . تدسف ليقو ، داسف الف اوهس هدارأ نإ

 حنحتت وأ نذأتسا نمل ةالصلا يف رهج نم ناويدلا نع بطقلا لاق

 . صخر نم مهنمو داعأ نآرقلاب باوجلا در نإو داعأ هل

 نميف نالوقلا اذكو باوجلا در دمعت ولو صيخرتلا رهاظو بطقلا لاق .
 نو ) هأرقي يذلا نارقلاب ةالصلا ىف ءاعدلا ىنع نميفو { ةالصلا يف رهج

 نإ باوجلا يف صخرو ةالصلا داعأ هسفن يف باوجلا در وأ هسفن يف لأس

 ملع نإ هسفن يف باوجلاو لسلا يف يف صخرو هيف وه يذلا عضوملا ملع

 داعأ همهف ىتح ةالصلا يف هعم سيل نم مالك ىلإ ىغصأ نإو هعضوم
 يذ ثيدحو خسن مث ةالصلا .يف مالكلا لح دقو { هعضوم ملع نإ صخرو
 يف امك نآرقلا يف امم باوجلا دب ضقن ال ليتو ك خسنلا لبق عقو نيديلا
 :ىلع وهسب تناك نإو ، داعأ مالكلا سنج نم لاوقألا تناك نإو ث ناويدلا

 . حصألا

 مالكلا ىلع هركأ نمو بهذملا روهشم وهو هللا هحر بطقلا لاق
 . ديعي ليق ادمع ةالصلا حالصال ملكت نم هنأ دايز نبا ركذو داعأو ملكت

_ ٢٥٥ _



 ريغل ملكت نإو 5 اعامجإ داعأ ادمع اهحالصإ ريغل ملكت نإو ديعي ال ليقو

 فوخل ةءارقلا عطقو هعمس ىقلأ نإو ، نالوق ةداعالا يفف اوهس اهحالصإ

 دعرك اهعطقي مل ولو تدسف فوخم ريغل نإو ، دسفت مل مهمل وأ ودعك
 عطقي ملو امهوحن وأ ظعو وأ ةءارقل عمتسا نإ زيجأو ال ليقو ، مالكو
 عطق نإ الإ دسفت ال ليقو 3 داعأ مهمل ولو عطق نم ليقو ، داسفلا حيحصلاو

 بواتتك ضرع نإ قاوف رضي الو تاحيبست ثالث ردق ةالصلا ريغل ىغصأو

 اعيرس متيو ىهتنيل هيطاعتو هلك كلذ عطق ةاناعم زاجو & لاعسو سطعو

 لامشلا ليقو ، اهرهاظب ليقو ، ديلا نطابب بواتتل هقلغو مف ىلع دي لعجك
 . هلك كلذ هرك ضعبو هعباصأ لعب ليقو © اهنطاب ليقو © اهرهاظب

 لاق ، ناطيشلا نم هنأل لامشلاب هدر نوكي نأ ىلوألاو بطقلا لاق

 © ىنملا هدي ةالص حالصإ وأ ةضملا عفدل لجرلا لمعتسي امنإ ناويدلا يفو

 ام دعب بارتلا نم هجولا حسم وأ دوجس ناكم حالصإ يف ال لامشلا ليقو

 تحصو لامشلاب ةرضملا حلصي امنإ ليقو ، نيعيا اهيف لمعتسي امنإف ، غرف

 أرقي مل نإو ، أرقي نأ ذئنيح بجو اهفورح متأ نإ ةءارقلا ويغو بواتتلا عم
 كلذ نودب ةالصلا يف تكس نمك نأك فورحلا متأل أرق ول هنأ عم

 نع كلذ هلغش نإو لمعلا يف فالخلا ىلع لمع ردق ناك نإ ضقتنتف

 متي ام ردق دعقي مل ام لوزي ىتخ هيف وه يذلا لمعلا عطق وأ اهعطق اهمامتإ

 نإو ، تقولا تاوف فخي مل نإ هنع لزي مل ام زاج ليقو ، هلبقتسا المع هيف

 وأ هوأ وأ خأ لاق وأ ةايحل عقعقت ىتح بواتت نإو ، هنكمأ امك اهرصق فاخ

 دمعت نإ الإ ال ليقو ، عقعقتلا ريغ يف حيحصلا وهو تدسف حنحتت وأ خفن
 . سارضألاو نانسألا توصب ريض الو انركذ امم ائيش
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 دسفت ال نأ صخر اضعب نأ جاتلا نع القن هللا همحر بطقلا لاق

 هنم جرختل هاف حتفف ءاشجت نم ىلع داسف الو فرعت ىتح ةحئار قاشنتساب

 . ةالصلا داعأ اهنيبي ملو بواتتلا يف ةءارقلاب هناسل كرح نإو حيرلا

 اعامسإ وأ امالك هديري حنحنت نمو هيف أرق ام ديعي ليقو بطقلا لاق

 . اوهس ولو تدسف
 ءوضولا الو ةالصلا رضي الو ادمع ولو صخرملا صخرو بطقلا لاق

 ةالصلا ضقتو هل تمسب يل كحضف ليئاكيم ي رم ع هلوقل مسلا
 لوسر رمأ لوقي سنأ ناكو نالوق ةهقهق نودب كحضلا يفو ةهقهقلا ءوضولاو
 يف صخش عوقو نم موقلا كحض نيح ةهقهقلا نم ءوضولاب ع هلل
 ناكو © ةالصلاو ءوضولا ديعيلف كحض نم لاقو 0 ةالصلا يف مهو ةرفح
 © ءوضولا ال ةالصلا دعيلف ةالصلا يف كحض نم لوقي هللا دبع نب رباج

 نعو هنع كسمأو هل ضرع نمو ءوضولا الو ةالصلا ضقني ال ةكرب نبا لاقو

 توص ريغ نم كحضلا يدابم مسبتلاو هيلع الف هنع بهذ ىتح ةالصلا
 يفخ توص عم رورسلا نم نانسالا رهظت ىتح هجولا طاسبنا كحضلاو

 رمأل ءادعصلا سفنتو ءاكبلا يفو ، ديعب نم عمسي توص عم اذه ةهقهقلاو
 ناك نإ كلذ عيمج اهضقنيو يورخأل نينألاو جشنتلا اذكو © نالوق يورخأ

 ولو هل توص ال ءاكبب ضقنت الو هفلخ نم هعمسي مل نإ ال ليقو { يويندل

 . يويندل ولو عومد هل ترطق

 ( ةدلناف )

 هللا نإف هيزبت ال ىرحأل او هللا دنع هيزجت ةدحاو نيتالص ىلص نم
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 دمتعملا وهو طقف مثإلا اهيف طوطحم هيزجت ال يتلا نأ ليقو 5 امهيلع ورجأي

 . ملعأ هللاو اهلك ضئارفلاو ةاكزلا اذكو

 لدن

 ال ةحابم تناك نإو ث اهنم نكت مل نإ ةرهاظ لاعفأ ةالصلا ضقنت

 نم تضراع وأ هتضراع نإ ةباد وأ ةيح وأ برقعك ذوم لتقك اعرش مهم

 . ةالصلا يف هعم

 لهج نم ناك نإ ال ليقو ، ثبعلاب دسفت جاتلا يفو بطقلا لاق

 الف اكاسمإ هلجر تحت هتباد مامز عضو نمو تدسف اهاقلأو ةلمق ىأر نمو

 مامزلا سجنت نإو اهبوره نم افوخ هديب هكسمأ ولو رثوملا وبأ لاق
 اليقث هتباد ىلع وأ رهظ ىلع لمح دقو ةالصلا هترضح نمو هنكمأ ىتم داعأ

 عم ايشام ولو هنكمأ اك ىلص ةالصلا توف فاخو هعم هعفري نم دجي ال

 لاتقلا اودارأ نم نيب زجحلا يعرشلا مهملا نمو يلصيو هعضي ليقو ، ةبادلا

 مالكب الإ نوقرتفي ال اوناك نإو ينبيو مالك الب مهقرفيف مهيلإ يلصملا يشميف
 يف نكي مل نمع برقعو ةيحك ايذوم عفد نم ةالصلا ديعيو داعأو ملكت
 هفاخ نإ يذوملا لتق نم ديعي الو ال ليقو عفدلا هيلع بجو نإو ، ةالصلا

 نإ ديعي ليقو © هفخي ملو هل يذوملا ضرعتي مل ولو ديعي ال ليقو ، رضي مل نإو
 زاج ةداعالاب ليق اذإو ، لتقلا بوجو عم هفاخ وآ هل ضرعت ولو اقلطم هلتق

 ةالصلا يف هدسج ىلع ضوعب وأ بابذ وحن لتق نمو اهمامت لبق اهعطق هل
 ليقو ، داعأ رضلا عفد لاح ةلبقلا ربدتسا نإو دمعتي مل نإ ال ليقو ، داعأ
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 نيتوطخك نإو 3 اهنيسحتو ةالصلا رمأ يف ناك نإ فيفخ لعف زاجو ال

 . اهعفر ولو ليقو © امدق عفري مل ام هيلع :ةردقلا عم هعضوم ةبوعصل
 ينعي ، داعأ هفقوم نع رخأت وأ هدجسم مدقت نإ بوبحم نبا لاقو

 دمعتي مل نإ كلذ نودب ديعي الو هفقوم هدجسم وأ هدجسم هفقوم راص هنأ
 . مهمل دمعت وا

 ينبيو اهجارخإ هلف هتلغشأو ةالس هتنعط نإ دمحأ نب نسحلا لاقو
 . اهلك لحنت مل نإ ةمامعلا دش فيفخلا لعفلا نمو ، هلغشت مل نإ داعأو

 حسمو ىذأ ةطامأو سأرلا وأ فتكلا ىلإ بوث عفرو ءادر ةيوستو رازلا اذكو

 . دوجسل نكمتم ىلإ ةثوعول ابيرق لوحتو هلحم ةيوستو دوجسل ىصح
 اولاق مث نمو ، هدمعت نإ الإ ضقني ال اندنع فيفخلاف زيزعلا دبع لاق

 ةثالثلا يفو نالوق نينثالا يفو ، ضقني ال ةالصلا سنج ريغ نم اوهس لمعلا
 . انباخضأ نم اقافتا ليق ، ضقنلا

 ال انريغك لاق نم مهنم نإف انباحصأ قفتي مل هللا همحر بطقلا لاق
 ءاطغلا ىقلأ نمو ، نالوقف اماشتحا هسأر ىطغ نمو رثكأو ةثالثلاب ضقن

 نم جاتلا يفو ، اهقشري الو هسأر يف هتيزرك دريو زاج درب وأ رحل هدرو ةلعل
 . هللا دبع يبأ دنع هيلع الف هيف يه دي ماهبإب امتاخ كرح

 مل نميف اذكو دمعت نميف نالوقلاو تدسف ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 خيشلا راتخاو ، تدسف اماهبإ ولو ىرخأ دي نم عبصأب اهكرح نإو دمعتي
 نإو تدسف اهلح وا ممعت نإو ةالصلا نع هلغشي مل نإ همدع سيمخ

 دمعلاو وهسلا يف نالوقلاو تدسف لعف نإ ليقو & ةدحاوب اهدش تحخرتسا

 لحم حسم نمو سأب الف اهريغ وه اذإف هكرحف برقع هبش ىأر نمو
 داعأ هعب اصأب تاريبكتلا وأ تايالا دع نمو ال ليقو 3 داعأ عنام ال دوجسلا
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 اوهس ملس نم نأ ضعب لاقو هسفن يف اهدع زاجو وك نإو ويغ ال ضرفلا
 يويندل ةيمجعلاب ولو اعدو هئادر يوسو ةريثك وأ ةليلق تاوطخ يشم وأ

 الف ءوضولا ضقنو رابدتسالاو مالكلاو برشلاو لكألا ريغ كلذ ريغ لمعو
 نم الامعأ داز وأ اوهس تكس نميف فالخلا نأ لصجتف هتالص دسفت

 لمعلا يف مهفالتخا ىلع لمعلا رادقم كلذو ضقتنت ىتم ةالصلا لامعأ

 نم هكفيَع هللا لوسر جرخ دقو طلغ ةثالثلاب ضقنلا ي قافتالا ءاعداو

 خسنو ينب هل رهظ املف ملكتو هيدي كرحو دعقو دنتساو يشمف اوهس ةالصلا

 ادمع كلذ لعف نإو وهسلا يف هلك كلذو خوسنم ريغ كلذ يتابو مالكلا
 ليق اك ادمع فيفخ دحاو لمعب ضقن ال ليقو { ادعاصف دحاولاب صقتنا
 . هفلخ نم رظن نإ الإ اهنادسفي ال ادمع ءامسلا ىلإ رظنلاو تافتلالا نأ

 يف بنع وأ نيت ةبح رساكو كلذب داسفلا حيحصلاو بطقلا لاق
 ةرورضل اهرسك ول امأو ، وهسلاب ولو ديعي ليقو ، دمعتي مل نإ ديعي ال همف
 ولو اهعلب نإو داسف الف كلذ وحن وأ قير علبل وأ ةءارقل اهيلع هنانسأ ءاقتلا

 هناسل كرح نإو ، برشلا اذكو مظعأ لكألا نأل اقلطم تدسف ةروسكم ريغ

 هناسل وأ هتفش ضع وأ نيتفشلا نم ةرمحلا زواجي ل ولو هنم هجرخأ وأ هيف يف

 وأ هفنأ يف هعبصأ لعج وأ ارظن هبدحأ وأ رصب ضغ وأ هدجاوت ىلع ضع وأ
 ءارو نم هجرف اهب سم وأ هطبإو هترسو هنذأك هدسج نم نطاب يف وأ هنيع يف
 وأ هفلخ اهدر وأ هئاضعأ نم اوضع اهب كسم وأ ثدحل سسحت ريغل بوث

 . نالوق وهسلا يفو دمعت نإ تدسف ءاوهلا يف وأ هسأر قوف اهعفر
 ةالصلا لك يف ولو رصبلا ضغب ضقن ال جاتلا نع بطقلا لاق

 ةعكر ليقو ، ادح زواجي مل نإ ليقو ، لق نإ ضقن ال ليقو ، ضعب دنع ادمع
 هب نكي مل نإ اهدلو عضرت نأ ليق زاجو 0 هلثم حتفلاو ، ةالصلا لك ليقو
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 وهسب نيعبصأ ولو قلغأ نإو { ةالصلا نع هحايص اهلغش نإ هلمحتو رذق
 دسفت ليقو { نيلمع امهدعل نيعبصأب رضي ليقو ، رضي مل دمع وأ ليق
 . لامعأ ةثالث نهنأل ةثالثلاب تدسفو ةدحاوب

 عباصأ قالغإب الإ دسفت ال لوق هيف لب اعامجإ سيلو بطقلا لاق

 عباصأ قالغإ يف ددشو ةدحاو عبصأ قالغإب نإو دمعلاب دسفتو اهلك ديلا

 ال لاعفأ اذكو كلذك هتالص متي مل ام رضي ال ليقو اوهس ولو اهلك ديلا

 ريغ وأ مامإل صخرو نالوق ال وأ وهسب ولو اهب متأ نإ رضت له اوهس ضقنت
 نإ هسفنلو امامإ ناك نإ هفلخ نمب اهمتيو عجري نأ يشم وأ ماقو ملسف اهس

 الف لوقلا اذه ىلعو © هبناج اهالوأو ةلبقلا ربدتسي مل نإ امومأم وأ اذف ناك

 لاعفأ ةدايز اذكو مظع وأ لاط ولو ةضيرف صقن هيف نكي مل نإ وهسب دسفت

 ميظعتلا متأ نإف عوكرلا داعأف اهنم ادوجس دارأ عوكر نم عفارك اهسنج نم

 ال لاق نمو ، نيلمع ةدايزل تدسفو نالمع ع وكرلاو وه ينانلا ميظعتلا اذهف

 ولو ةديزملا ةالصلا لامعأب دسفت ال ليقو ، اهتحصب لاق نيلمعب دسفت
 دوجسلل لزن مث اتكاس عفر حيبستلا متي نأ لبق ركذ نإف رثكأ وأ ةثالث تناك

 © اضيأ نالوقلاف همتأ نإف حيبستلا متي مل ام عجر عوكرلا كرت نإ اذكو 5 ربكم

 اذكو رشع نم رثكأ مظع ولو لمع هلك ميظعتلاو اضيأ نالوقلاف داز نإو
 اعوكر ىوت نإف عفرلاو امه ليقو ، دحاو لمع ع وكرلاو ميظعتلا ليقو ، حيبستلا
 ءاوتسا نودب عوكرلا ىلإ ريبكت الب ضرألا نم عجر اوهس دوجسلل لزنو ال وأ
 كرت نإ اهضورف عيمج اذكو ريبكتب عكر مث ماق ادوجس ىون نإو ث مايقلل

 يسن نإو اهنم نيلمع لمعي مل ام كانه نم ذخأو هيلإ عجر وهسب اهضعب

 . رخا لمع يف لخد نإ هيلإ عجري الف ننسلا نم ائيش
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 لعن

 نمف اهحالصال نكي مل نإ ادمع اهدسفي اوهس اهضقني ال لعف لك

 وأ ناخد وأ رطم وأ حيرك اداسف هنم فاخ ام هيلإ ثدح مث اهيف لخد

 متأ اذإو © اهيلع يضمو لوحتب اهحالصإ يف ذخأ راغ وأ تيب طوقس فوخ

 هتءارق يف داز هنكمي مل نإو ، عضوملا كلذ يف هنكمأ نإ دجسو عكر هتءارق
 اك اهرصقو اهفنأتسا الإو تقولا توف نمأ نإ كلذ هيف هنكمي الحم غلبي ىتح

 ضغب وأ لوزن وأ عولطب وأ جورخ وأ لوخدب كلذ ناك ءاميإب نإو هنكمأ

 الخدم دجو نمف حير وأ ناخد وحن ىلع لخدي مل ن إ ىرخأ هحتفو ةرات هرصب

 وأ الخدم دجي مل نمو كلذ ىلع ضغو هيف يقب نإ داعأ امهلثم نم اجرخم وأ
 ىتح ضغلا الإ دجي مل نإو ، ناكمالا ردقب ىرخأ حتفو ةرات ضغ اجرخم
 حتفلا عم مايقلا هنكمي ملو حتفلا عم دوعقلا هنكمأ نإ دعقيو ريض الف اهلمكأ

 .يف حتفلا هنكمي ملو مايقلا هنكمأ اذإ ضغيو موقي ليقو ، مايقلا عم ضغي الو
 . حتفلا عم دعقي الو مايقلا

 دوعقلا ىلع وأ اضاغ مايقلا ىلع امإ ردق نإ هلصاح هللا همحر بطقلا لاق

 مايقلاب ةالصلا نأل ضغيو موقي ليقو ، حتفلا لع هلاتشال دوعقلا حجرف احتاف

 صخرو ضغب اهمتأ ولو كلذ هيلع تدح نإ تبثي مكحلا اذهو أ ع وكرلاو

 نأ امهريغ وأ حتف وأ ضغل جاتحي لب هقيطي ال وهو كلذ ىلع اهيف لخد ولو

 حتفلل دمرلا وذ جاتحا نإو ، ديعي الو حتفو ضغ نم هنكمأ ام لعفي
 هنإف هيثبخأ عفادي وهو اهلخد نمو لوحألا اذكو ، نكمأ ام لعف قالغالاو
 هدسج نباغم سي الو نالوقف هبلغ مث هنم ملسي نأ عمط نإو ، اهعطقي

 نأ لثم هنم دبال رذعل الإ دمعب ةالصلا حالصال ال هنيعو هفنأو هترسو هطبإك
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 وأ حالصال هنباغم سمل جاتحا اذإو ، هضعت وأ هنذأ وأ هفنأ يف ةلمن لخدت

 رضلا ةلازإو حالصالا هنكمأ نإ ديلاب ةروعلا ةشابم عنتمت امك اهرشابي الف رذع
 نم ىلوأ وهف رظني حلصي ناك نإف بوث يف دي فلو دوعك ةرشابملا ريغب
 هنكمأ دقو رذع وأ حالصال ةرشابم هديب ةروعلا وأ نباغملا سم نإف ةرشابملا
 ديعي الف ةشابم الب كلذل اهسم نإو ال ليقو { داعأ رظنو دوعك اهريغب
 وأ اهسميف هتروع يف اسجن سحي نأ كلذ نمو © ةداعالا ناويدلا يف راتخاو

 ليقو 0 ةالصلا ديعي ليقف سملا الإ دبي ملو اهسمب هليزيف اهيف ءيش رضي
 © رذعلا ىنثتسي ملو اهسمب ءوضولا ضقن ثيدحلا قالطال ءوضولاو ةالصلا
 ءوضولا ضقني ال لاق نم لاق دق اضيأو رذعل هزأل امهنم ادحاو ديعيال ليقو

 . ةوهشب نإ الإ ةبقثلا يف فكب ولو اهسم
 سي هنأ نم بتكلا يف رهش ام بيجعلا نمو هللا همحر بطقلا لاق

 حضاولاو لاق ، هتالص ىلع ىضم هدجي مل نإف آ سجنلا فاخ اذإ هتروع

 ليقو 3 اهلوا نم ةالصلا ديعيو اضوتيف اسجن دجي مل ولو سملاب هءوضو ضاقتنا

 ىلع ىضم دجي مل نإف & هب سميلف هيلعو هب ةروعلا سم ضقني ال ديلا رهاظ
 يف فلتخا دقو سم نود رظن ، رظنلا هنكمأ اذإ لاح لك ىلعو هتالص

 . ءاوس امه مأ سملا مادشا رظنلا ةلمجلا

 ةجوزلا ةروع سم نأ ىرت الأ دشأ سملا نأ حيحصلاو بطقلا لاق

 ءوضولا ضقني ال مهنيب اميف ةروعلل رظنلاو سكعلا اذكو ءوضولل ضقان
 هب لمعي ءيشل كاسمإو هيلع دي ضبقب ال ارضم هسفن نع ناسنالا عفديو

 ضبقي ليقو { راتخلا ىلع ةداعإ الف نكمي مل نإو ، كلذ ريغ نكمأ نإ
 رض عفدل ناك نإ ضبقب دسفت ال ليقو { ديعيو كلذ ىلإ جاتحا نإ كسمو
 هعبصأب هيف ءيش هرض نإ هدسج كحي هنأ ركذو ضبق الب هعفد هنكمأ ولو
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 مل ام ال ليقو ، داعأ ةرعش وأ ةدلج علق نإو { سأب الف لعف نإو ، ورفظب ال
 ناك نإو ، ةروعلا يف نكي مل نإ قوف ناتبكرلا درام هانميب حلصيو مدلا جرخي
 ادعاق ناك ناديلابو امئاق ناك نإ امهتحت ام ىنملا هلجرب حلصيو هلامشبف اهيف

 هب ضقنلا يفف هسكع وأ لجر لحمب ادپ لمعتسا نإو ، همفب ام هناسلبو
 كح وأ هدي ريغب هسأرب ام عفد اذإ اذكو ضقنلا مدع ناويدلا راتخم نالوق

 رض نإو 3 امهحيرب هدبج وأ هفنأ وأ هيفب ائيش يفن وأ هيتفشب ام هنانسأب

 هعزنيلف هنكمي مل نإو 5 هديب هعزني مث هنكمأ نإ هناسلب هعزن ماعطك هسارضأب
 دوعل اليلق يشميو هاف هدي لخدي الل اليوط هوحنو دوع سمب لب ديب ال دوعكب
 هنكمأ وأ هدجو دقو هوحنو دوعلا كرتو ديب هعزن نإو { هديبف هدجي مل نإو

 وأ هيفب هلغشي نأ فاخ نإ اذكو ضقنلا راتخاف دوع وأ ديب هعزنف هناسلب

 هذخأو هيتفش ةرمح هناسل زواجي نأ رذاحو هناسلب هنم هجرخأ هعلب فاخ

 ةرمح هناسل زواج نإف هيفل اعوجر فخي مل نإ هكرت وأ كلذ دعب هعبصأب
 ههجو ضارعإب الامش هامر قازب هلغش نإو لمع يف ةدايز هنأل داعأ هيتفش
 ليقو ، ةالصلا يف مادق ىلإ قازبلا نع وع هيهنل هرسي مامأ ال هارسي لباقم
 هيف نأل اهتحت امو هتفش ىلإ هلسري ال امنإو ،اهارسي يلي امم هيلجر نيب هيمري
 كلذب دسفت الو ةلبقلا ىلإ قازبلا هبش هيف نالو ، ةالصلا ناش يفانت ةهوش
 هامر نإ دسفت ليقو كلذب دسفت الو هارسي مامأ ولو امادقو انيمي هنع يهن دقو

 زاج امكف نكمأ نإ هعلبو ةبعكلا يف الإ ال ليقو زاج هبوث يف قزب نإو همامأ
 يف نالوق ردص نم علاط وأ هسأر نم لزان يفو الخاد زاج اجراخ هعفد

 همف نم قير جرخ وأ هعلبف همف لخد وأ هعلبف هفنأ نم جرخ نإو هب ضقنلا

 نكل مف وأ فنأ نم اجراخ هتحت يمريو ريصح عفري نأ زوجيو داعأ هعلبو هدرف
 هيفب نمو تاوطخ سمخ ىلع داز نإ الإ ال ليقو ، داعأ رخأت وأ مدقت نإ
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 اك ىلص الإو هلاوز رظتنا اهتقو عستا نإف ةالص ترضحو امد ليسي حرج
 ضرألل هسأرب أطأطو لامشلا مادق ىلإ هارسي بناج همامأ مدلا قزبو هنكمأ

 ناليسلا ةرثكل كلذب امئاق يلصي نأ هنكمي مل نإو ، هبوث مدلا لصي الئل

 بارت هب اليدنم عضوو ادعاق ىلص ةعقبلا وأ ندبلا وأ بوثلا سجنت فاخيف

 يف الدب مايقلل نال مايقلا نم دكا هتراهطف هبوث نم ارذح قزبيو هيتبكر ىلع

 وأ لصتم فاعر هب ناك نإ اذكو بوثلا ةراهطل لدب الو دوعقلا وهو عرشلا

 لامأو نكمأ اك ىلص توفلا فاخ نإو ، لاوزلا رظتني هدي وأ ههجو يف مد
 امئاق ىلص مدلا دري فللا ناك نإو { ادعاق ىلصو اهزربأ لجرلا يف ناك نإو

 ىلإ رطضا نإو © هتقاط قوف فلكي مل هعنم دجي ال ائيق وأ امد علب نإو

 عنملا دجي وهو كلذ علب نإو ، مدلا عاطقنا ىلإ هيجني ام لعف برشو لكأ
 ليقو ، ام ةقدص ليقو © ةلسرملا ليقو ةظلغملا هتمزلو رفكو ةالصلا تضقتنا

 نيبتي لنغ يف اهبورغ وأ اهعولط فاخ نإ سمشلل رظنلا زاجو ، طقف ةبوتلا
 وأ تعلط له دهتجيو نيحتي ةرم هفلخ ولو طسوتلا وأ بورغلا وأ عولطلا هيف
 ةالصلاو ةءارقلا ىلع رمتسا برغت وأ علطت مل نإف تفتلي مث هتقاط تبرغ

 ىلع رمتسيف اهمامت نقوي ىتح كسمي مث ، بورغلاو عولطلا نقيتي ىتح
 وأ علطت اهآر نإف رظتني ام متي مل ام ليقو ، تارم ثالث ليقو © ةالصلا ا

 وأ بورغلا وأ عولطلا متي ىتح هيف ناك لحم يف ةالصلا نع كسمأ بيغت

 نإ ديعي ال ليقو ، كسي مل نإ داعأو ، ةالصلل اريخأت دمعتي مل نإ طسوتلا
 كلذو © اهلبق عكر نإ كسمي ال ليقو ، بورغلا وأ عولطلا لبق ةعكر كر دأ

 ىضم ريخاتلا دمعت نإو & تقولا قيض ملعي نأ نودب اهلبق مرحأ نإ هلك

 هل زاج امنإو & ع ولطلاو بورغلل رظنلا يف لال اك هل صخري الو مارحالاب
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 يفو © موصلا ءاضق يف لوخدلا زوجي إك كلذ لبق اهمتي ال ناك اذإ لوخدلا

 همامتل لبق موصلل عطاقلا ءىيجي هنأ ناسنالا ملع دقو © موصلا ةرافك

 عولطلاو قرشملا نم ةرمحلا لاوزب نيبتي بورغلاو ضيحو ديعو ناضمرك

 وأ عولطلا فئاخ وهو هتالص ىلع ىضم نمو بيغملا نم داوسلا لاوز

 وأ بورغلا لبق ىلص هنأ لاتحا مثف تيرغ وأ تعلط اهآر ملس املو بورغلا
 يف لخد اذإ هلك كلذو كسمأ هقدص نم وأ ليق نيمأ وبخأ اذإو ، عولطلا

 زوجيو رظنلا ديعي ال نأ هيلع سأب الف مرحأ مث رظن نإ امأو ، كش مث ةالصلا
 & ايشم وأ اتوص سحأ نإ رظن لحمب فاخ نإ اذكو فاخ نإ اضيأ رظنلا هل

 وأ هلام وأ ويغ وأ هسفن للع فاخ ءاوسو صخرو داعأ رظنو سحي مل نإو
 داعأ الإو سحأ نإ دعق دوعقلل جاتحاو فاخ نإو 0 هظفح همزل لام

 . صخرو
 نم ديعي ال هنأ صيخرتلا اذه يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ قيرح وأ عبس وأ ودع نم هوركملا هلصي نأ ناكمال سحي نأ لبق رظن

 نإ ديعي ليقو ، هيلع الف هلغشت ملو ةباتك هل تناب نمو هسحي نآ لبق امهريغ

 وآ ةبابذك هلغشي نأ فاخ ام هسفن نع هديب فرصيو اهفورح هل تناب

 ةدايزلل دمعت هنأل حيحصلا ىلع داعأ دمعت نإو كلذ لتق دمعتي الو ةضوعب

 ىلإ لصي ال ناك نإ دمعلا لتقب دسفت ال هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو

 مامأ رمم نميف ع هلوقلو هب الإ هيلإ لصي الو فرصلا هل كل لتقلا الإ هفرص
 لحلاو اهريغو ةالصلا يف يذؤملا اولتقا ع هلوقو ناطيش هنإف هلتقا يلصملا
 ةالصلا يف ح ورتي الو نالوق بطقلا ريغ دنع أطخب هلتاق ةداعإ يفو ، مرحلاو

 نم رذحيو هبوث لصي نأ هدسج نم سجن لحمب اقرع فاخ نإ الإ ةحورمكب
 ج ورتلاك لاعفألا نم دشأ اهيف بوثلا ةساجنف سجنلا لحم لب نإ بوثلا سم
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 حيحصك عفدي ال ذإ ىمعأك هلباق نإ هعضوم نع يحنتلا هل زاجو ةرذاحملاو
 نيأ ملعي ناكو ىمعألا وحن وضي نأ فاخ نإ الإ هعفد دصق نإ داعأو
 نإو عفدلا رضي ال ذإ هعفديف هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو بهذي

 كلذ يف هسفن لمعتسا نإ اهداعأ ركذ كرحت ىتح ةالصلا يف هسفن تلغش

 . هترخال ركف در لمعتسي مل نإو هيلإ اهلمهأو
 رمأ نم فاخي امو هرومأ ةبقاع ىلإ هركف دري ناويدلا يفو بطقلا لاق

 مل نإ نكسي ىتح قبس نإ كلذ ىلع اهلخدي الو لوزي ىتح هترخآو هايند
 ةياهن ركذ غلبي مل ام صخرو ركف درو ىلص هفاخ نإو تقولا توف فخي
 ال ناك نإو زيجأو تقولا عستا نإ ءام رطقي بوثب ةالصلا لخدي الو مايقلا

 . تقولا عستا ولو هب ىلص لولبم هنكل رطقي
 وأ رطاق ندبب اهلوخدب داسفلا مدع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هنال ءابصحو ريصح يف اك خطلتي ال ناك نإ اميس الو خطلتي ولو رطاق بوث

 مكحلا امأو ، ليصفتلاب مكح هانركذ امو بارتلا هب ارشابم كلذ لعفي هكلع
 . اهنع هلغشأ نإ هب لغتشي اهحالصإ هيف ام لكف ةلمجلاب

 لصن

 دوعق وأ غراف مايقك لمع وأ ةءارق نع اوهس نوكس ةالصلا ضقني
 ديعي ال ليقو © ةالصلا داعأ لق نإو هدمعت نمو لبقتسم لمع ردق غراف

 علب وأ سفنت ردق نم رثكأ ةءارقلا كرت مرحمك كلذو لمعلا ردق دعق نإ الإ

 ىلع هتالصل هيزجت ةءارق ردق وأ لق نإو ةداعالا وه يذلا ليألا ىلع قير
 دجس نإ اذكو لمع ردق ناك نإ الإ ةداعالا مدع وه يذلا يناثلا لوقلا
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 ةنطاب لاعفأ ةالصلا ضقنتو ادمع ميظعتلا كرتو عكر وأ ادمع حيبستلا كرتو

 ملو ادمعت دسفت ليقو ، دسفت مل دمعتي مل نإو © ةلبقب اهفييكت دمعت نإ ةليلق

 صخرو ديعي هنإف باجأ وأ اهب بطاخ نإو ، لئاس وأ اباوج در نإ دمعتي
 اهل اداقتعا وأ ةيصعمل افييكت نكي مل نإ لاطأ ولو هيف ناك الحم اهنم ظفح ام

 هللاب كرش وأ طونق وأ سايا وأ نمأ وأ دسح وأ رفاك ةبجم وأ ملسم ضغبك

 نكي مل اذإ ةالصلل ضقان كلذف بلقلا يصاعم نم كلذ وحن وأ هيف كش وأ

 هيف ساوسو وأ ناميالا يفن هل رطخ نإو ، ساوسولاو رطاخلا ليبس ىلع
 ريغو ةيورلا داقتعاك ةكئالملا وأ هللا تافص يف وأ هضعب يف وأ هيف كيكشتب

 يفنلاو تابث الب لاغتشال اذإ هيفن بجي ام فنيو هتابثإ بجي ام تبثيلف كلذ
 هيف فقوتلا عسي ال امم تانايدلا لاعفأ رئاس اذكو بجاوو اهنم مهأ اهيف

 تابثاك لطاب لاطبإو قح قيقحتو بجاو باجيإو عنتمم عنمو زئاج زيوجتك
 ناضمر ريغ يف لكألا نأ هل رطخ اذإف اهلهأل ةيالولاو ةوادعلاو ةلاسااو ةوبنلا

 ىنزلا ميرحت مدع هل رطخ نإو لكألا زاوج تبثيلو رطاخلا فنيلف زوجي ال
 دوجوو هبوجو تبثيلف بجاو ريغ ناضمر موص نأ هل رطخ نإو هميرحت تبثيلف
 ةءاربلا يف انالف نأ وأ يبن ريغ ىسوم نأ هلابب رطخي نأ لثمو هتينادحوو هللا

 امهدقتعيو هبلق يف نالفل ةيالولاو ىسومل ةوبنلا تبثيو سكعيف ةيالولا يف هنأ عم
 عمسي ام ظفلتي ىتح ال ليقو ، داعأ كرح نإو كلذ لثم يف هناسل كرحي الو

 ليزيو يضمي هنكلو كسمي ال ليقو ، نارقلا كلذ ركذ اذإ ظفلت ولو ال ليقو
 تابثالا نم روكذملا كلذ ضقني الو تابثالا هنأش ام تبنيو ةلازالا هنأش ام

 هلعف بوجو عم هتالص ضقني ليقو ، بجاو وه لب ةدقتعم ةالص ةلازالاو
 صقن ةالصلا ضقنيو هنع هابتشالا يفنو يرابلا ديحوت تابثإ نكي مل نإ

_ ٢٦٨ ..



 ادمع وأ اوهس اقلطم بئاغرلا ال ةبجاولا ننسلا صقنو وهسب نإو ضئارفلا
 عجر ضرفل ناك نإف ةالصلا يف صقنلا ركذت نإف رجألا يف بئاغرلا رثؤتو
 هيف اهركذت يذلا عضوملا يف اهلاق ةنسل ناك نإو ، ثلاث دحل زواجي مل ام هيلإ
 ةئيه ىلإ عجري ليقو ، هيف هلاق دوجسلا يف ركذو هدمح نمل هللا عمس سانك

 هدمح نمل هللا عمس الئاق اهنم موقيو اهزواجي الو ريبكت الب ضرألا نم عوكرلا
 تقولاو لابقتسالاو ةينلاو ناكملاو دسجلاو بوثلا ةراهطك ةالصلا ضلئارفو
 هنم عفرلاو عوكرلاو ةءارقلاو مارحالل ريبكتلاك ناكرألا رئاسو ةردقلا عم مايقلا
 وأ متي ىتح ركذتي ل نإ دسفت هنم دحاو نايسنبف دوعقلاو هنم عفرل او دوجسلاو

 يف لخاد ريغ اهكرت نمف اهلبق امو مارحالا ةيبكتل الإ ثلاث دحل زواجتي
 ةءارقلاب رهجلاو ةلمسبلاو ليق 5 ةذاعتسالاو هيجوتلاك ننسلاو الصأ ةالصلا

 ميظعتلاو دهشتلا نم مايقلل يذلا ريغ وأ ليق مارحالا ريغل ريبكتلاو اهب رارسألاو
 نإ ائيش اهنم سان ديعي الف ميلستلاو تايحتلاو حيبستلاو ، هدمح نمل هللا عمسو

 ةذاعتسالاو هيجوتلا ليقو ؤ فصنلا قوف ام وهو هتالص رثكأ يف نكي م
 مل مهضعبف لوقلا اذه باحصأ فلتخاو { تايحتلا اذكو ، ضرف ةلمسبلاك

 منأ مهضعبو ؤ تايحتلاو هيجوتلا لك يسن نإ الإ ةداعإ دحاو نايسنب مزلي
 ال لفاون ميلستلاو ةلمسبلاو ةذاعتسالاو هيجوتلا ليقو { ةداعإ هضعب وأ هنايسنب

 ميهاربا هيجوتك بئاغرلاو حصأ لوألاو اناصقن لب ةداعإ ادمع اهكرت بجوي
 يف بللا ةلاطإو ةءارقلا يف يزجملا ردقلا ىلع ةدايزلاو عوشخلاو مالسلا هيلع
 . درفنملل حيبستلاو ميظعتلا راثكإب دوجسلاو ع وكرلا
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 لفن
 تيب يف تيب عدخلاو اهتيب نحص نم لضفأ اهعدخمب ةأرملا ةالص

 رمي مل ولو كلذ ريغ يف حصت الو هيف مامالا عم ولو دجسملا نم لضفأ اهرادو
 وأ ةميهب وأ طئاح وأ دوع وأ بونكب اهفلخ نم ةرتسب الإ اهفلخ يبنجأ
 اهنم مرحمب وأ فلخلا ةرتسل ةراهطلا طرتشي الإ ءاسفن وأ اضئاح ولو ءاسن

 © لقأ وأ عرذأ ةثالث امهنيب اهمامأ نم لجرلاك اهل ةبودنملا ةرتسلا ىلع ةدايز

 ليللا يف اهفلخ ةتسلل جاتحت الو اهتالص تدسف امهنيب غلاب يبنجأ رم نإو
 ال ليقو ، اهل حبي مل وأ ليق ، اهل حيبأ رفس يف الو مامإ فلخ الو ارمقم ولو
 وأ ةعكار اهفلخ رم نإ الإ اهفلخ نم ةرتس لعجت ملو اجراخ تلص نإ ديعت
 ليقو ، رضي مل ةمئاق اهب رم نإو ، يبنجأ رظنلا حيحص لقاع غلاب ةدجاس
 رظني مل يذلا راملا اهرضي الو ،.ةدجاس وأ ةعكار ولو رضي ال ليقو ، اهرضي

 دجسملا يف وأ اهتيب يف اهب رم نإ الو مرحملا وذو نونجملاو يبصلاو ىمعألاو اهيلإ
 لوبلا نم دشأ طئاغلاو هيثبخال عفادم الو لوبب نقاحلا وهو هانز يلصي الو

 هنأكف اهيف طئاغلا هءاج نم ليقو ، داعأ كلذك ىلص نإف هعضوم يدعتل
 وهو ناسنالا ىلص اذإف لامعتساب ولو هعفد حيرلا هءاج نإف هبوث يف وص
 دسفت ال ليقو ، اهيف اثدح وأ ةالصلا امهب لخد تدسف اطئاغ وأ الوب عفدي

 مل ام دسفت ال ليقو { ىرخأ عضيو الجر عفري مل ام ليقو 3 رمأ اك اهب ىتأ نإ

 ال ناك اذإ الوزيل عجطضا وأ الوزيل دعق وأ امهعفدل كرحت نإو ، ءيش جرخي

 داسف الف الوزيل بوثلا قوف نم هتروع ىلع هديب كسمأ وأ دوعقلاب الإ الوزي
 ةالصلا لجأل رعش صقاع يلصي الو ةالصلا حالصإ نم هلك كلذ نأل
 لعف نإ ال ليقو ، داعأ لعف نإو ، ةأرما ولو همامأ هدقاع الو هافق فلخ

 صق يهو هسأر يف سمخ لاصخلا نم رشع ناسنالل نس دقو ، اقلطم اهلبق
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 قلح زوجيو © قاشنتسالاو ، ةضمضملاو ، كاوسلاو ، رعشلا قرفو ، براشلا
 باذع وه ليقو { ةهاركب هفتن زيجأو © ةهوركم ةعدب ليقو ، براشلا

 نإ الإ براشلا قوف ام ةلازإ مزلي الو ، هضعب فتن هوركملا ليقو ، نيقفانملا
 ولو يزجي كاوسلاو { هوش وأ كلذك لاط نإ الإ لازي ال لب مفلا لخدو لاط
 ءوضولا لبق كاتسيو هنم ىلوأ هقرعو كاراب بدنو ويغ دجي مل نإ عبصأ

 ميلقتو ، هطبإ فتن : يهو دسجلا رئاس يف سمخو © ةالصلا لبقو ، مميتلاو
 هصقو طبالا قلح زوجيو ، هؤاجنتساو ، هناتخو 3 هدادحتساو © وفاظأ

 الو ةأرملل ناتخلا بدنيو فنتنلاب وأ ةرونلاب ةناعلا قلح زوجيو 5 ةرونلاب هتلازإو
 سيردإو تيشو مدآو يع انيبن َدلْؤَو رذعل الإ غلبي ىتح يبص كرت عسي
 مالسلا مهيلع ىسيعو ايركزو ناميلسو ىسومو فسويو طولو ماسو حونو
 وهو مالسلا هيلع ميهاربا نتتخا نم لوأو انوتخم مهريغ دلوي مل ليقو 3 نينوتخم
 رعش لوطب ريض الو ةالصلا داعأ همف يف لخد نإ براشلاف ةنس نينامث نبا
 لازي ليقو ، نيكرشملا يز يف راصو حبق اذإ هصق بجي ليقو ، مفلا يبناج
 دسفت قرفلاو ، ةعبس ليقو ، اموي نوعبرأ ليقو ، رهش ىضم اذإ براشلا رعش
 نإ ىرحألا هتيحان نم تارعش ثالث زواج نإ هدوجو عمو همدعب ةالصلا
 نم جرخ نإ هفتن بجي طبإلا رعشو رثكأف عباصأ ةعبرأ ضرع ردق لاط
 اموي نيعبرأ لك يف هفتن مهضعب بحتساو بنجلاب عارذلا قاصلإ دعب طبإلا
 نوعبرأ هيلع ىضم نإ ليقو & ىطسو عبصأب راد اذإ اهرعش قلح بجي ةناعلاو
 يف لكلل بوبحم نبا بحتساو نوعبرأ لاجرللو نورشع ءاسنلل ليقو ث اموي
 . هفتن ءاسنللو هقلح لاجرلل بحتسيو رهش لك

 فاخأو ةناعلا ينعي اهفتن وأ اهزج لجر ةنسلا فلاخ ديعس يبأ نعو
 كلذ مدع نمو دجو نإ اههبش يزجيو اضيأ اهفلاخ اهريغب اهقلحو مثالا هيلع
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 اهكرات ةالص دسفت ال حور نبا لاق ، صقلا مث لثم الإ وهو ىسوملاب قلح
 يأ نعو اهحبقي ثيح تبن نإ رعشلا قلح ةأرملا ىلع بجيو رثكأ وأ ةنس
 طبالا فتنو رافظألا ملقتو براشلا صق يف ادح ملعأ ال يراوحلا يبأو ةديبع

 هميلقت بجي رفظلاو . ها كسفن نع كلذ حزاف ناك اذإ الإ ةناعلا قلحو

 انب يدتقي دوهيلا تلاقف © رافظأ نفدي كلع ناكو عبصإ سأر زواج نإ
 اهملق نم نإو ةعدب رعشلا نفدو اهنفد نأ يورو الامشو انيمي اهثني ناكف
 كرت عم ال كلذ ىلع ةالصلا حصت ليقو رقتفي مل ةيلاوتم اسيمخ نيعبرأ
 . انباحصأ نم اقافتا قاشنتسالاو ةضمضملاو ناتخلاو ءاجنتسالا
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 ةالصلا ءاضق باب

 بجي لهو { اقافتإ اهتقو جرخو اهنع من وأ تيسن ةالص ءاضق بجو

 . ةرافكلا هتمزلو نيلوقلا ىلع رفكو نالوق ال وأ ادمع تكرت نإ ءاضقلا
 موصلا يضقي اك ءاضقلا بوجو حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نأ ثيدحلا يف درو دقو هلل نيد اهنكل تقولا لازو تقوب تقلع ولو اهنالو
 يلصي نم يلع ولو هبجوي مل نمو ظفللا مومعب ةربعلاو ءافولاب قحا هللا نيد
 . ويغ لوق وه اذه يف ديدشتلاو ىرخأ كرتيو ةرات

 هيلع ءاضق ال هنأ ناويدلا يف هيلع دمتعملاو هللا همحر بطقلا لاق

 قلعت لعف ةلزنمب نيعم تقوب قلعت امف صاخشأل ا ةلزنمب فاقرأل ١ نأ ههجوو

 رجفل او برغم ا ةنس ةالص داعت ليقو ةنسلا ةالص داعت الو نعم صخشب

 ةات لصم يف ددشو ، ناضمر مايق كلذ نمو حون يبأ لوق وهو ءاشعلاو
 ال نأ بات ىتح اهكرات ف صخرو صيخرت هيفو اهديعي نأ ىرخأ ةرات كرات

 امم ائيش يضقي ال نأ هل صخر اهديعي ال نأ هل صخر ىذلا اذهو اهديعي

 لبق هلام بهذ نإ جحو هعاوناب تارافكو موصو ةاكزك هللا قوقح نم هكرت
 الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل رع هلوقل كرشملاب اهيبشت اهدعب وأ اهعم وأ ةبوتلا
 ةظحللا يف ولو تقولا يف هيلع ىمغأ وأ نج نم ءاضقلا مزلو ةالصلا هكرت
 ىلصي ام رادقم تقولا نم بهذ نا الإ ال ليقو تقولا دعب قافأو هنم ىلألا

 ٠ ٠ ٠. - ٠ ء : 1 ٠!
 ق ءاضقلا مزلو ع ونمت ريع ركا د وهو لصي ملو فن اظول ١ نم همزل ام عم هيف

 نأل موزللا مدع حجارلاو هدعب دئازلا تقولا لبق :يذلا ءامغالا وأ نونجلا

 نكي ملو فلكم ريغ وهو اهتقو هيلع لخد اذهو اهتقو يف اهب فلكي ةالصلا
 بوجولا يف ناتفصلا تقفتإ نإ ءادألاك ءاضقلاو جرخ ىتح فيلكت لاحب
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 ةيرضح امهادحإ نوكت نأب نافلتخي لب ءادألاك ءاضقلا نكي مل اتفلتخإ نإو

 يف يأر ىلع بوجو يف هيلع يمغملاك امهوحنو يسانلاو مئانلاف ةيرفس ىرخألاو
 وه ةداعالا نم ىأرو مهريغ ماكحاك ال ةالصلا ديعي نأ وهو هيلع ىمغلملا

 اك ةداعالا همزلت ال هدعب هبتنإو تقولا لبق مان نم لوقي نم مهنمو حيحصلا

 . هيلع ىمغملا يف يأر وه

 مان وأ ةيرفس يسن نمف ثيدحلاب دودرم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 الو تقولا يف هبتناو ركذت ولو ةيرضح اهالص رضحلا يف الإ هبتني ملف اهنع
 مان نم هع هلوقل ةلئسملا هذه سكع يف ةيفس اهلصيو تقولا دعب اميس
 تقو اهركذت تقو لهف اهتقو كلذف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع

 ةيرفس كرت دمعت نمو فالخ همزلأ اهئاضق تقو وأ حجرو اهئادأ بوجو
 الإو ةيرفس اهاضق رفسلا دح يف تقولا جرخ نإف هنطو لخد ىتح

 اهداعأ رفس يف اهداسف ناب مث رضح يف يلص نإو هسكع اذكو ةيرضحف

 ىلص ناز لوألا حيحصلاو هسكعك ةيرفس ليقو جرخ وأ تقولا يقب ةيرضح
 ناب نإو مامالا ةالص اهاضق تقولا دعب اهداسف ناب مث مقملا فلخ رفاسملا

 اهلخد نإ اذهو مامالا ةالص اضيأ ليقو ارصق اهاضق تقولا يف اهداسف

 مامالا ةالصب اهديعيلف اهيف للخلا هيلع ثدح نإ امإو هنم دبال ام ناصقنب

 مث نيتعكر رفاسملا وأ ميقملا فلخ هعمج ىلص ميقم اذكو ةيرفس ليقو اقلطم
 لخد ءاوس نيتعكر مامالا فلخ تبجو اك ، اهاضق تقولا دعب اهداسف رهظ

 يفو اعبرأ تقولا يفو مرحأ امدعب اهدسفي ام ثدح وأ دسفم للخب ةالصلا

 نيبو اهنيب اميفو اهنود امف سمخلا يف اهنيب اميف تايضقملا بيترت بوجو
 مل نمو هفالخب ريض الو رجفلاب أدتبي نأ مهضعب راتخاو فالخ ةرضاح

 وحنو رجفلاب . هبقعيو برغملا وأ الثم رهضلا يضقي نأ زاجأ بيترتلا بجوي

٢٧٢٤



 أدتبي هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو برغملاب يضقي يذلا يدتبي ليقو كلذ
 اهل له ، فالخلا راثم كلع هللا لوسر اهالص ةالص لوأ هنأل رهظلاب
 وأ ةقيضم اهتاقوأ لهف اتاقوأ اهل نأ وهو ليألا ىلعف ال مأ هادؤملاك تاقوأ
 اهوجو تقو هدارم لاق نمف 2 اهتقو كلذف هع هلوق نم كلذ ءاشت ةعسوم
 يذلا ةالصلا تقو جرخي ملام وأ تمي مل ام اعسوم هيلع ايند اهلعج عسوملا
 وأ هابتنا دعب اهكرت دمعت نمف هيلعو هقيض اهئادأ تقو لاق نمو هيف ركذت
 نإ ادحاو اناذأ نهل نذؤي لاوقألا كلت ىلعو كله هيف اهيلصي ام ردق ركذت
 لهو 3 هدنع ةماقإ الو ناذأ الف اهئاضق تقو لاق نمو ةدحاو لكل ميقيو ءاش

 ارهظ يسانلاف ، لاوقأ تقولا جورخل وأ توملل عسوم وأ قيضم ءاضق تقو
 جورخ دعب ولو رصعلا مث ىلألا يلصي طقف ةدحاو كردي ثيحب رصع رحال

 . ةالصلا هيف زوجت تقو ىلإ رصعلا رخؤي ليقو هتقو
 رهظلا مث رصعلا يلضي ليقو ، حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو رصعلا يف لوخدلا لبق ىلألا ركذ نأ مكحلا اذهو تقولا جورخ دعب
 ةتئافلا كارتشاب ليقو رهظلا يلصي مث رصعلا ىلع يضمي لوخدلا دعب اهركذ
 ىلصت اهتقو يف هبتنإ وأ اهركذ نإ عستا وأ تقولا قاض تقولا يف ةرضاحلاو
 ولو ةيسنملل اهنم جرخيف ةرضاحلا يف لوخدلا دعب ولو ةرضاحلا مث ةيسنملا

 كرت دمعت نمو دحاو تقو يف رصعلاو رهظلاك نيتادوم كارتشاك تقولا قاض
 توف فاخ نإ اهيلصي ليقف ةرضاحلا يلصي نأ دارأ مغ اهتقو جرخ ىتح ةالص

 جرخ ىتح ةكورتملا ليقو ةضاحلا مث الوأ اهالص الإو ةكورتملا يلصي مث اهتقو
 رومأم هنأ كلذ راثمو 5 اهكرتب نيترم رفكي ال ذإ تمي مل ام اهتقو عسوم اهتقو

 وأ ندب وأ بوثب سجنب ىلص نمو يخارتلا وأ روفلا ىلع رمألا له اهئاضقب
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 ةعسوم هتمذب يهف تقولا جرخ ىتح ملعي ملو لاستغإ وأ ءوضو الب وأ لحم

 . فلخلا نكميو
 ناويدلا هب حرص دقو اعطق دوجوم فالخلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لوأ مئانك رفك تقولا جرخ ىتح اهكرتو اهلطبا امب تقولا يف ملع نإو
 يف رفكي هنإف هدعب هبتنا نأ دمعب ةالصلل تقولا يف موقي نأ ةين ىلع تقولا
 عييضت مونلا يف سيل هكلع هنعو ةرافك الو رفكال ليقو ةظلغملا هتمزلو لوق

 هلخد نإو ةبلغ مان نم ىلع ريض الو تقولا يف املو تقولا لبق امل لماش وهو
 مل تقولا دعب ركذف مانف ةالصلا يسن وأ هلوخد يسن نأب تقولا يف نايسن

 تقولا يف اهفئاظوب اهمتيال ىتح اهكرت دمعت نمؤ ادمع مئانلاك سيلو رفكي
 ال ىتح اهكرتف لسخلل لهأت نإف ، اهتقو جرخي ىتح رفكي ال ليقو رفك
 رفكو رذعي ال ليقف ىلصو مميتف لسغلا نم عنام رذع هب ثدح مث هب اهمتي
 . مميتلاب هتالص تحصو ةظلغم هتمزلو

 ناويدلا يفو هيلع ةرافك الو ىصع هنأ حيحصلاف هللا همحر بطقلا لاق

 مث امهب الا متي ال ىتح اهرخأ ءاميإ وأ ربكتب لصم اذكو كلذ هل يغبني ال

 نمو صخري نم مهنمو رفكي ناويدلا يفو رفكي ال لاحلا اذه ىلع حارتسا
 يلصي نآ لثم ديعي ليقو 2 ءاسأو دعي مل ز زئاجلا قفاوف هنظ يف زوجي ال اك ىلص

 اذإف سجن هنأ ىلع بوثب يلصي وأ هل ءام ال نإ قفاوف ءام هل نأ ىلع مميتب

 يف ءاسفنلا وأ ضئاحلا ترهط وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب نإو رهاط وه

 اهنوضقي الو مهمزلت الف اهل نيكردم ريغف اهفئاظوب هيف اهنوكردي ال تقو

 مهنكمأ اك اهورصقيلف مهتمزل ليقو اهعسي ال تقو يف اوبطوخ مهنأل مهريغك
 متي ىتح اودعقي وأ اهي ىتح اوسكميف ع ولطلاو بورغلل اورظنيو اهومتي وأ
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 اهكردي ال ناك نإ مميتي لفطلا يف ليقو اهيف اولخدي مث بورغلاو عولطلا

 نورهطتم مهو ةعكر عسي ام ردق هنم اوكر دأ نإ ليقو ءوضوو سجن لسغب

 كردم بورغلا لبق ةعكر رصع نم كردمف اهوكردأ دقو اهيف اولخديو اومرحيلف

 . ذئنيح اهمتي لب رظتني ال ليقو رصعلا متي مث بورغلا مامت رظتنيو رصعلا
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 ننسلا باب

 بجاو رتولا رع هلوقل حيحصلا وهو ديكأتب ليقو بوجوب رتولا نس

 ىلع اوظفاح ىلاعت هلوقل ضرف وه ليقو لفن لاق نم برغأو مكنود ىلع

 لاق ع هنأ عيبرلا ةياورلو لوق يف رتولا يأ ىطسولا ةالصلاو تاولصلا
 . رتل يهو ةسداس ةالص مكيلع هللا داز هباحصأل

 مكنود ىلع بجاو رتولا يع هلوقب هبوجو خسن هللا همحر بطقلا لاق
 مع اهدعب لجر هلأسو ٤ مكسمخ اولص عادولا ةجح دعب لاق اضيأو

 ملو عوطت نإ ريغ مكيلع سيل لاقو تاولص سمخ هنم هل ركذف بجو
 زاجو ناتنثإ اهمدقتي ةعكر اندنع رتولا لقأو عادولا ةجح دعب مكح لزني
 ةدحاو ةعكر زوجو هبحتسإ مهضعبو هبجوأ انباحصأ ضعبو ميلست امهنيب

 عبس رتولا ليقو ، زجع الب كلذ زوجو نيتنثإ مدقت الب زجعلا دنع

 . | . ثالث ليقو سمخ ليقو تاعكر
 , تسب اهلبق لفنلا مدقتب ةدحاو هنأ حيحصلا هللا همحر بطقلا لاق

 قشي يتلا لاخلا زجعلاب دارملاو رثكألل دح الو رثكأ وأ نيتنثإ وأ عبرأ
 7 رتوأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع انغلبي مل نكلو اهعم ةالصلا ناسنالا

 نيتعكرلا نيب ميلست الب ثالث وه ليقو عبسب بدنو ةعكر ةشع ثالث نم

 ليقو رجفلا عولط دعب مهضعب هزاجأو رجفلاو ءاشعلا نيب ام هتقوو ةثلاثلاو
 اذإ رتويلف رتولا يسن نم هع لاق { وكذ اذإ هيلصي هيسانف رجفلا ةالص

 يف ليقو سمشلا عولط دعب هيلصي ليقو همزلي مل رجفلا علط اذإ ليقو ركذ
 تقولا جرخ ىتح ادمع هكرت نإو فلخلا هيف هنع مان نم اذكو ةلبقملا ةليللا
 ال ليقو حيحصلا ىلع هدعب لفنلا زوبيو هديعي هضرفب لاق نم لاقو هدعي مل

 اعبرأ هدعب يلصي ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا نعو ظقيتسي ىتح ليقو
 . ادجاس اعكار ليلل ١ مئاقك نوكيف ىحضل ١ ةروس ةءارقب
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 رجفلا ةنس باب

 ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر يع لاق { ناتعكر رجفلل ديكأتب نس
 يف امب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا باوث نم ريخ ةرخالا يف امهباوث يأ 3 اهيف امو
 أرقي ، اهلك دحأ اهكلم ولو اهلك ايندلا يف امب عتمتلا نم ريخ وأ هلك ايندلا
 ثالث صالخالا ةروسو ةحتافلا ةيناثلا يفو نيرفاكلا ةروسو ةحتافلا ىلوالا يف

 . ناتبجاو رجفلا يتعكر نأ يرصبلا نسحلا نعو كلذ ريغ يفكيو تارم

 لع امهكرتي ملو ةدكؤم ةنس امهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 باهذلا مث تيبلا يف امهتالصو امهيف فيفختلا بدنو رفس يف الو رضح يف

 حبصلا دعب امه اذإف هنظ يف حبص لبق ةلفان نيتعكر ىلص نمف دجسملل

 الإ رجفلا عولط دعب ةالص ال هلع هلوقل رجفلا يتعكر نع هاتزجأ

 . رجفلا يتعكر
 نيتعكرلا ىلص امنإ اذه نال ثيدحلا يف ليلد الو هللا همحر بطقلا لاق

 وهو بطقلا لاق ، رجفلا ةنسل هنايزجي ال ليقو ، رجفلا ةنس ريغ ىلع
 امهتقو رجفلا اتعكر ليقو ناويدلا يف هيلع دمتعاو ةنسلا هذه ةين مدعل حضاولا

 عماج وأ مانو رجفلا لبق امهالص نإ نكلو ليللا نم رخالا فصنلا لوخد

 يراوحلا وبأ زاجأو عامج وأ مون ريغب ثدحأ نإ الإ امهداعأ هدعب ولو ليق

 ادجسم لخد نمو رتوي وأ مني مل ام رجفلا لبق ضرفلا نيبو امهنيب لفنلا
 الإو مامالا توف نمأ نا هجراخ امهالص امهعكري نأ لبق ةالصلا تميقاف

 ىلإ سمشلا عولط دعب امهاضقو امهنم ىلوأ يهو هعم رجفلا ضرف ىلص
 ءاضق ضرفلا دعب امهيلصي ليقو عولطلا دعب امهيف هل ةياغ ال ليقو لاوزلا
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 مارحا لبق امهمتي ناك نإ ةماقالا دعب ولو دجسملا يف امهتالص تزاجو

 ديكأتلاو ةنسلا يف امهلثمو ضرفلا ةالص يف مامالا قحليو اقلطم ليقو مامالا
 يف لاصتاب برغملا ةالص دعب برغملا اتعكر رفس يف الو امهكرت مدعو ةءارقلاو

 وأ برغملا نيبو امهنيب مالكلاو رخآ عضوم يف امهتالص هركتو دحاو ناكم
 نيب اعبس رانلا نم هللاب ريجتسي نأ لصمل بدنو هتنسو رجفلا ضرف نيب

 . برغملا يتعكر نم دكعأ رجفلا اتعكرو هتنسو رجفلاو هتنسو برغملا
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 ةوالتل ١ دوجس ف باب

 الب ضرف انباحصأ ضعب لاق { دوجسلا ميركلا نارقلا ةوالتل نس

 ءارسالاو لحنلاو دعرلا يفو فارعالا ةمتاخ يف هنم عفرلا دعب مالس البو مارحإ
 باثم ءرق اذإ ليقو بانأو ءرق اذإ صو ليزنت ملاو لملاو ناقرفلاو جحلاو ميرمو
 . نومئسي ال دنع ميحرلا نمحرلا نم ليزنت محو

 اذإ الإ مزلت وأ ةدجسلا نست ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ءىراقلا ربكي هينيع نيب ام ليقو دجس اضعب ِرَق اذإ ليقو اهلك اهتايآ تئق
 انبر دعو ناك نإ انبر ناحبس هدوجس يف لوقي مث دوجسلا ىلا ىوهي نيح
 . ءارسالا يف ولو اثالث الوعفمل

 يف لاقي هنأ لوقي بهذملا لهأ ضعب تعمسو هللا همحر بطقلا لاق
 اضيأ بكم هسأب عفري مث اثالث حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس ءارسالا
 يذلا هلل دمحلا ، رصبو هعمس قشو هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس الئاق
 اك ينم اهلبقتو يرزو اهب عضو يرجأ اهب مظعأ مهللا هل ال اندوجس لعجي مل
 ىلع ملسيو يلصيو ليق لوحيو هتدجس مالسلا هيلع دواد كدبع نم تلبقت
 اهدرجس صخرو ، ةراهطلا ةبوتكملاك اهطرشو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 سجنلا ناكملا يف صخرو دجاو حيحصل ولو ءوضولاو ءاجنتسالل مميتب
 ىلع: نالوقلاو ركذ امم دحاول مميت الب ولو صخرو ةعس يف ولو هسجن بايثبو
 الو اهريغ أرقي امك أرقت لب هيف يلصت ال تقوب دجست الو ةالص ال ءاعد اهنأ
 دعب دجست لاق هنإف ضعبل افالخ سأب الف ذئنيح اهتءارق كرت نإو دجسي
 بورغلاو طسوتلاو عولطلا يفو كلذ يف دجست ضعب لاقو رصعلاو رجفلا
 الو اهأرق دوجسلا ةيآ لصوو هيف دوجس ال تقوب أرق نمو ءاعد اهنأ ىلع ءانب
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 ءاعد اهنأ ىلع ءانب لضفأ اه لابقتسالاو دوجس كلذ دعب همزلي الو اهكرتي
 ةعامج ولو عمتسمو راق دجسيو ةالص اهنأ ىلع ءانب لابقتسالا نم دبال ليقو
 وه مامإب الو ةلبقلا ريغ ىلا مامإب دجست الو هنوعبتيو ريبكتب مامالا ىوهي مامأب
 هفلخ ىلإ اوبهذي وأ مهمادق ىلإ بهذي لب مهطسو وأ نيرضاحلا فلخ
 شام اهل دعقيو ءاك ام عنام وأ زجعب ماقو عجطضمو دعاقل ءاميإب حصتو

 ةلبقلل ال نإو ههجو ءاقلت ءىموأ الإو هنكمأ نإ بكار لزنيو اهعمس وأ اهأرق

 دوجسلا مزلو اضيأ بكار ريغلو لوزنلل ناكمالا عم كلذك ءاميالا زوجو

 نإ ليقو اقلطم امهتالص تحص نإ ةيا امهيلع تيلت نإ عمتسملاو عماسلا
 ال ريخألا اذه ىلعو امهل هتمامإ زوجي ناك نإ ليقو هدوجس حصي يلاتلا ناك

 اهتباك دجسي الو نونجم وأ يبص وأ ىثنخ وأ ةأرمإ نم اهعمس نم دجسي
 وأ ثدحم وأ ضئاج وأ بنج اهأرق نإو ةوالتلا ءافتنال اهيجهم الو اتكاس
 ال ليقو هنيح يف ليقو رهطت وأ لستغا اذإ مهنم لك اهدجس مهيلع تئق

 اهنأل غرفي نيح الفن وأ اضرف لصم عماس وأ ءىراق اهدجسيو مهيلع ءيش

 ليقو ريبكت الب عفريو ريبكت الب ىوهيو اهأرقي نيح لفتنملا اهدجسي ليقو لفن
 . داعأ ضرفلا يف دجس نإو هب عفريو ىوب

 ولو اهأرق اذإ اهدجسي انضعبو انموق ضعب لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ليقو سلجملا يف ولو ويغال طقف ىراقلا اهدوجس مزل ليقو ضرفلا ةالص يف
 مث اهعاتسال ال سلج نإ عمتسملا ينو اهعمسي مل ولو سلجملا يف نم مزلت
 وأ همزل ةم لكب لهف اهتأرق ررك نمو موزللا امهنم حجرو نالوق اهعمتسا
 . فالخ لحملا ددعت نإ اهعمس وأ اهأرق املك وأ مويلا يف ةدحاو
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 ناضمر مايق ف باب

 ليقو رذعل ناضمر يف لكأي نم هيلصيو هيف بغرو ناضمر مايق بدن

 ماص نمو رفاسمكو ربك وأ فعض وأ ضرمل موصلا قيطي ال نمك كلذو ال
 نيذلا يلصي الو ال ليقو ناضمر يف هلصي مل نإ مايقلا يلصي نأ هلف ءاضقلا
 ةالصلا هيلع هالص دقو ةعامج هنولصي ليقو ةعامج مايقلا موصلا نوضقي

 ةنسلا تضمف كلذك رمع مث اهلثم ركب وبأ داز مث تاميلست عبرأ مالسلاو

 الإ رثكأب زوجي الو ةمئأ ةثالثب ةعكر نيرشعو اعبرأ مايقلا يلصي نأ كلذب

 عبرأ ىلع هفلخ نمب ةثالثلا نم لك حوريو ثدح وأ ةيجنت وحنل فالختساب
 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبسب يتأي ام ردق نيتميلست ليقو تاميلست
 نيلئاق وأ نيتكاس نودعقي مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو

 ضعب حور وأ حيورتلا كرتو نانثإ وأ ادحاو اهالص ولف لك بوجوب ال كلذ
 نإو دسفت مل ىدارف اولص وأ هيلع داز وأ ردقلا نم لقأ حور وأ ضعب كرتو
 ةعكر ةرشع ةتس هدحاو يلصي نأب © افاصنأ ال اثالثأ هايلص نامامإ الإ نكي مل

 نارمعلا الو ع يبنلا قفاوي مل افاصنأ هولص اذإ امهنأل تاعكر نامث رحالاو

 . هفعض وأ اثلث يلصي زجاعلا مامالاو ةشع يتنثإ امهدحأ هلصي مل هنأل
 ةعكر نيعبرأ نولصي نامع لهأ ناكو ليق هللا همحر بطقلا لاق

 انثإ مايقلاو ةعكر لك يف تايآ رشع ضعب بحتساو ةالصلا ةأرق هيف يفكيو
 يلصي نأ زوجيو عبرأ لك ىلع ملسي نأب تاميلست تس ليقو اميلست رشع
 ةحيرلا يف زاجو امهدحأ وأ ءاشعلاو برغملا مهعم لصي مل نم امامإ مايقلا
 ةريبكت ىلع راصتقالا زوجيو زاج ةميلست يف برشف هقلح فج نإو برش

 عبزلا ةين زيجأو ةذاعتسالا كرتو ةينلاو هيجوتلا دعب ةينامث لكل مارحالا
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 طقف مارحالل ربك ميلست لك نم ماق اذإو ةذاعتسالاو هيجوتلاو الأ نيرشعلاو
 ضعب نعو مامالل فيفختلا يغبنيو اضيأ بجر يف مايقلا يلصي ضعب ناكو
 يضر رمعل ةفلاخم مايقلا ةعيّسلاو ضفاورلا تكرتو تايآ سمخ ةعكرلا ةءارق لقأ
 لبقو ةمتعلا دعب هعم بدنو ةفلاخم دصق الب هكرات ةلاح تسخو هنع هللا

 لصألاو « رجفلا علطي مل ام رتولا دعب وأ ةمتعلا لبق هتالصب سأب الو رتولا
 ليقو ىحضلا يف ولو اراهن هاضق اليل هتاف نمو رتولا دعب يلصي ال نأ ةنسلا وأ

 ولو ليقو هتقو جرخي مل ام ةعامج هيلصتو هتوف دعب يضقي ال ليقو رهظلا دعب
 ةعامج ءاضقلا ةالص مهضعب زاجأو ةعامج لفنتلا ضعب زاجأ دقو هتقو جرخ

 هتقو ماد ام ناضمر يف ةعامجلاب رتولا ىلصيو نايسن وأ مونب نكت مل ولو اقلطم
 لصمب رتولا بدنو ىدارف هولص هتقو جرخ اذإو ةعامجب مايقلا اولص اذإ
 ةمتعلا ىلص نم عم رتولا لصيلف رذع ناك نإو 3 ةهارك الف ةعامج ةمتعلا

 نأ صخرو ىدارف اورتويلف هعم اهالص نم اودجي مل نإو ويغ عم ال مامالا عم
 اورتوي الف ةعامجب اومتعتي مل نإو مهعم متعتي مل نإو مايقلا مهعم لصمب اورتوي

 نإو زوجو هعم ماقأ ولو هعم رتوي الف مامالا عم متعتي مل نمو اهب اوماقأ ولو اهب

 ريغ يف ولو ةعامجب رتوي هلك كلذ زوجو اهب رتوي الف ةميقلا ىلع مايقلا مدق
 ناضمر ريغ يف اهنع هللا يضر ةشئاعب رتولا ىلص هع هنأ ىور دقو ناضمر
 لفنال ذإ رتولا دعب اوماقأ نأ مهب بطخي الو هدعب اوبطخ رتولا عم اومتعت نإو
 رصعلاو رجفلا دعب نوبطخي اوناك مث نمو هدعب ةبطخلا لبقي رتولا دعب ايوق
 مل هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع لقن ذإ ، ناتكلا نامز يف ةعمجلا رهظ دعبو

 ةبطخلاب دارملاو نيتعكر يلصيف دجسملا نم فرصني ىتح هعمجلا دعب لفنتي
 الو مهل امامإ ةمتعلا لصي مل نمل زاجو ةعمجلل ةدوهعملا ةبطخلا ال ءاعدلا انه
 نأ ةزاجإ يف ضعبلل افالخ رتولا مهب يلصي الو مايقلا مهب يلصي نأ امومأم
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 امامإ هيلصي مل نم ى مايقلا اولص امدعب ةمتعلا مهب يلصي نأ زاجو مهب هيلصي
 رتوي نأ هل لضفلا لاقو ، نيميقم فلخ دجسم يف رتوي الو امومأم الو مهل

 رجفلا دعب رتولاو ةمتعلا يلصي امنإ نكلو رجفلا نولصي وأ نوميقم مهو متعتيو
 مامالا ملكت نإ هللا دبع وبأ لاق ، ليللا رخآ مايقلل لضفألا ليق هنأو هاتاف اذإ

 ضرفلاك مايقلاو اوملكت نإ هفلخ نم ال هجوي نإ همزل مايقلا يف مالسلا دعب

 نمو 0 ءاملا اضقنو اطرس دجاو حيحصل مميتب هيف صخرو ءيق وحنل ءانبو
 همايق نم يقب هنأ مالسلا لبق هل ناب مث رتولا لبق نيتللا نيتعكرلا يف عرش

 ةدحاوب رتوي مث رتولا لبق نيتللا نيتعكرلا يلصي مث ىونلاب هيلا امهدر ناتعكر

 ةضيرف در ىلع اوقفتاو مايقلا ةينب امهيف لخدي مل هنأل ، حيحصلا وهو ال ليقو
 هيف عرش ام ونيلف رهظلا لصي مل هنأ نيبتيف ، رصع يف عرشي نأ لثم ةلفانل

 . ةضيرفلل ةلفانلا در ىلع اوقفتي ملو الفن

 ةلفانلل ةضيرفلا در ىلع اوقفتي مل مهخأ قحلاف دعبو هللا همحر بطقلا لاق

 در يفو ةدعاقلا ىلع يراجلا وه لب ناويدلا يف هيلع صن امك ضعب هنم لب
 ةلفان نع تزوجو ةدحاو نع ةصيرفل تدر ةلفان يزجت الو نالوق اهلثمل ةلفان
 درتو ليقو اقافتا سكعلا زوجي الو ال ليقو ةنسلل ةضيرفلا درتو ىلوألا ريغ ىرخأ
 لفنل برغم در حضو ، هلك كلذ عنمب ليقو ةنسل لفن دريو لفنلو ىرخأل ةنس
 تايحتلل دعقي مل ام اهيلا ةعبار ةعكر ةفاضإبو ةثلاثلا يف ةحتافلا عم ةروس ةرقب

 زواج ولو امهيف درلا زوجو ةعكر ةفاضإب لفنلل هدي رتولا اذكو { ةريخألا

 حبسملاك ضرألا ههجو سهيو ريبكت الب ضرألل عجري نكل همتي مل ام دهشتلا
 ام درل كلذ زيجأو اهيف ثكام الو ضيألا يف حبسم ريغ امئاق ريبكتلاب موقيف
 . ملسي م
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 نيديعلا ةالص يف باب

 ىلع رورسلاو حرفلاب هدوعل ليقو ماع لك يف هدوعل اديع ديعلا يمس
 قاحسإ وبأ لاقو ، ضرفي ملو مزلا ليقو ناتعكر نيديعلل بيغرتب نسو سانلا
 يف ةروسلا نوك بدنو ةروسو ةحتافلاب ةأرقو مارحإو هيجوتب ةيافكلا ىلع ضرف

 بحتساو اهاحضو سمشلاو ةيناثلا يفو ىلعألا كبر مسإ حبس ليألا ةعكرلا

 & ةيناثلا يف ةعاسلا تبرتقاو ىلوالا يف ق مهضعبو ةيشاغلا ةيناثلا يف مهضعب

 رطفلا ىلوأ يف أرقي ليقو ىحضلا ةيناثلا يفو سمشلاو ىلألا يف مهضعبو
 يفو سمشلاو ىحضألا ىلوأ يفو ىحضلا هتيناث يفو ىلعألا كبر مسإ حبس

 ميلستلا دعبو ع هللا لوسر نع تاياور لاوقألا هذهو ، ىحضلا هتيناث
 ربكي ىحضألا ديع يف ةيحضلاو رطفلا ديع يف رطفلا ةاكز اهيف ركذي ةبطخ
 وأ ةدحاو سلج امئاق بطخ نإو ، رثكأو لقأ زوجيو اعبس ةبطخلا لبق
 نم مكحو تاصنالا بوجوو ةيفيكلا يف ةعمجلا ةبطخك يهو & نيتسلج
 ريخأتو حبذلاب اولغتشيل ىحضألا ليجعتو اعنمو ازاوج اهدنع ةالصلاو 3 ىغلأ

 مدعب لاوزلا ىلإ حر ردق سمشلا عافترا نم نادبالا ةاكز جارخإل رطفلا

 ليقو ، دغ حبصل هتالص ترخأ لاوزلا دعب ديعلا حص نإو ةياغلا لوخد
 اليل حص نإو رصعلا اولصي م ام ليقو 3 يشعلاب ولو وبخ ءاج ىتم هيلإ زربي

 طسوتل ا ىلإ مونلل وأ انايسن وأ ادمع اهورخأ نإو { اليل ىلصت الو دغل اهورخأ

 . اهولصي الف

 اهيلصي اهيسن وأ اهنع مان نم نأ يدنع يذلا هللا همحر بطقلا لاق

 تاف اذإ ةعمجلاك لصي مل لاوزلا دعب حص اذإ ليقو ، مايا دعب ولو اهركذ اذإ
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 لهأ جورخلا ىلع ضحو لزنملا نم جورخلاو اليل ولو نوجرخي ليقو ، اهتقو
 ىتح ةنيزلا نم هنكمي ام عيمجو سابللا نسحأو حالسلاب ىرقلاو راصمالا
 ءالمإب مالسالل زيزعت وه امنإ ، جورخلاو رودخلا راكبإو لافطألاو ءاسنلا
 ةكم الإ راصمالا لهأ هب رمأو نيبابجلا ىلإ اهيلإ جورخلا نس دقو ث نويعلا
 رذع نم الإ اهدجسم يف اميس الو دجاسملا نم لضفأ نيبابجلا يف يهو

 ناك نإ ناطلس وحنل بوكرب نإو اهيلإ جرخيو ؤ فوخ وأ حير وأ رطمك

 ناكو ، ع لعف اك رخآ نم عوجرلاو قيرط نم باهذلا يغبنيو ، هلزعأ

 مهب ىلصف رطف موي يف رطم مهباصأو ءارحصلا يف ديعلا يلصي ام رئكأ هع
 وأ ةعبس وأ ةسمخب وأ مامالا امهثلاث نينثاب نإو ىلصت لهو ، دجسملا يف
 ليقو ، بطخي ليقو ، بطخي الو هذحو ىلص ادحأ دجي مل نمو لاوقأ ةرشع

 وأ ءاسنب ولو ددعلا متي لهو ، ةبطخ الو ديعلا تاريبكت الب نيتعكر يلصي
 ءاسفنلاو ضئاحلاك يلصي ال نم دعقيو بهذملا يف نالوق ال مأ ديبع

 . نيلصملا فلخ

 وأ اموزل جورخلاب نرمؤيو بيتلاو ركبلا جرخت جاتلا نع بطقلا لاق

 ةهارك اهجوز نم ةفراع الو ءاسفن :الو ضئاح ىلع جورخ الو نالوق ابدن
 نإو ادحاو مامالا نوك بدنو عنملا ج وزلاو بال هركو اهابأ ركبلا نذأتستو

 زوجي ليقو ، دحاو لحم يف دحاو دعب دحاو ال ةيحان مامإ لك ىلص عنام عنم
 اهوديعي الف موقب اهالص نمو مهل تمت مقأو اهل نذأ نإو دجسملا ريغ يف

 مل نإ طقف ديبعلاو ءاسنلاب اهيلصي نأ مامإل زاجو زاوجلاب ليقو ، نيرخاب
 ىلإ رظني نأ نودب بطخو ءاسنلا عم وأ لافطألاب اذكو { مهريغ رضحي

 سكعلاب سأب الو اهدعب رحنلا ديع يفو اهلبق رطفلا ديع يف لكألاو ءاسنلا
 ةالصل باهذلا لبق رطفي ع ناكو { ةيوشم دبكب رحنلا يف رطفلا يغبنيو
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 يف نسو تاوسح ءاملا نم اسح الإو تارمتف نكت مل نإف تابطرب رطفلا

 سابل نسحأو لاستغاو بيطو امهوحن وأ مائيك وأ كاراب كايتسا ةالصلا نأش

 وأ اولصي مل ام هيلإ اوجرخ اذإ ةالصلا رمأ وأ ركذلاب الإ ديعلا يف مالكلا وركيو

 مامالا كرت مهل نسحي ال نكلو ، ةبطخ الب ج ورخلا مهل زاج اولص اذإو اوبطخي
 . سيسخ رذعل ال ديعلا ةالص كراتو هدحو

 وأ راصمألا وأ ىرقلا لهأ نم موق عمتجا ول جاتلا نع بطقلا لاق

 نإو هيلع رمتسا وأ اهكرتب ناد نم ىلوتي الو هب اومنأل اهكرت ىلع ةعامجلا
 الو نسحف اعبرأ وأ نيتعكر يلصو اهيلإ جرخي مل نمو هل تيقبأ هتيالو تقبس
 مل نإو ، دجسملا يف هالص يكملا جحي مل نإو ىحضألا ديع جح نم يلصي

 زوجي الو ، ىلوأ ةعمجلاف ةعمجلا ةالص تاوفب الإ ديعلا ةالص روضح نكمي
 ةالص نم عنام ةيرق لهأ عنم نإو رذعل الإ ديعلا ةالص نع فلختلا دحأل

 نذؤي الو نورفاسم ةثالث اهيلصيو ىرخأ ةيرق ىلإ اهيلإ جورخلا مهمزلي مل ديعلا

 ربكي لهو ال ليقو ، ةعامجلل اهل يداني ليقو ، ةضورفم ريغ ةالصل ماقي الو
 . لاوقأ ةشع ثالثب وأ ةشع ىدحإب وأ عستب وأ عبسب اهيف

 لمعلاو ةشع عبس ربك ءاش نإ ينامعلا كلام وبأ لاقو بطقلا لاق
 يف ةءارقلا دعبو اعبرأ ىلرألا ةعكرلا يف مارحالا دعب ربكي لألا لوقلا ىلعف لألاب
 ةءارقلا دعب ةيناثلا يفو 5 اعبرأ مارحالا دعب ىلرألا يف يناثلا ىلعو اثالث ةيناثلا

 ةيناثلا يفو اتس ىلرألا يف ثلاثلا ىلعو اثالث ةيناثلا يفو اتس ىلرألا يف وأ اسمخ
 نالا نامع لهأو تلق اعبس ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف عبارلا لوقلا ىلعو اسمخ

 عمس دعبو اسمخ ةءارقلا دعب ةيناثلا يفو اسمخ مارحالا دعب ىلوألا يف نوربكي

 يفو ، ةءارقلا لبق اعبس ىلرألا يف ربكي لع هنأ يورو اثالث هدمح نمل هللا
 هللا لوسر ناك نالوقي ةفيذحو ىسوم وبأ ناكو 3 ةءارقلا لبق اسمخ ةيناثلا
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 دمعت نمو رئانجلا ىلع ويبكتك تاريبكت عبرأ رطفلاو ىحضألاب ربكي هع
 لوق ىلع مرحأ نمو داعأ ليواقألا يف روكذملا ددعلا اذه ىلع اصقن وأ ةدايز
 ىتح ديعي الف اصقن وأ اديز دمعتي مل نإو ، نالوق هتداعإ يفف وريغب لمعف

 دمعت نإ لطبت ال ليقو ، نيتيبكت ليقو ، تاريبكت ثالث صقني وأ ديزي
 صقني ىتح ال ليقو ، داعأ اصقن دمعت نإو ثالث نم رثكأ داز ولو ةدايز

 يفو 5 اعامجإ ةءارقلا لبق ىلوألا يف وه ريبكتلاو تاريبكتلا فصن نم رثكأ
 الب نيتعكر ىلص ريبكتلا نسحي مل نمو نيرخال افالخو ضعبل اقافو اهلبق ةيناثلا

 لزألا يف ربك ام ملع نإ هكردتسا ءيشب مامالا هتاف نإو 3 ديعلل امهاونو ريبكت
 كردتسي ال ليقو ، هقدص نم وأ نيمأ هلد وأ ةيناثلا يف ربكي امب لدتسا الإو
 هيلإ لخد ميلستلا الإ كردي مل نأب نيتعكرلاب هتاف نإو 5 ةزانجلاك اهنم تاف ام
 نأ ضعب دنع تحصو ةأرما ولو هب قثي نمب وأ ءانمأب ربك ام هل ناب نإ
 ال نم ليقو { داعأ الإو ددعلا قفاو نإ صوصخم ددع ىلع ملع الب لخد

 نمو ةرشع ثالث ىلإ ءاش ام وأ اعبس ربك { مامالا ربك ك يردي الو عمسي

 © هعبتيو لجر هل ربك نإ زوجيو { مايأ دعب ولو همامإك اهداعأ هيلع تدسف

 اهلبق لفنتي اندنعف فالخ سانلا دنع يلصملا يف اهدعب وأ اهلبق لفنتلا يفو

 لبقو © هلبقو رطفلا ةالص دعب لفنلا نولصي ليقو ، لاوزلا ىلإ اهدعب ال
 لضف كلذ الإ امهنكمي مل نإ اهيف يضوتمو مميتمو اهدعب ال ىحضألا ةالص
 ديعلا ةالصل هاونو هءام ضافأ سافن وأ .ضيح وأ ةبانج نم لستغملو لستغم

 لبق لاستغالا يرجي الو اضيأ لستغملا لضف ليألا لسغلا نم هغارف دعي
 لسغلا هنكمي مل نإو ، هيلإ ودغلا نيح لسغلا بحتسملاو هدعب يزبيو رجفلا
 نوكيو ، ههجوو نيتبكرلل ليقو ، نيبعكلا ىلإ هيلجرو نيقفرملا ىلإ هيدي لسغ
 . لستغملا لضف هل
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 ةالص نم ملس اذإ مامالا لعفي امع تلأس ناويدلا نع بطقلا لاق
 اذإ بطخي لوقي نم مهنم ، كلذ يف ةوعدلا لهأ قيس تفلتخا لاق ديعلا

 ىلإ ههجو يلوم وهو بطخي نم مهنمو ، بيغملا ىلإ ههجو دار وهو ملس
 امئاق بطخ نم مهنمو { ةبطخلا يف ههجوب س انلا لب اقي نم مهنمو { قرشم ١

 مامالا رمأيو ادعاق بطخي نم مهنمو © ناتسلج ليقو { ةسلج هل نوكنو

 . ملعأ هللاو ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب سانلا
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 تابزالا ةالص ف باب

 بنذ هل مجنك ءامسلا يف ةمالع روهظو ةلزلزلاو نيفسخلاكل نس
 اهئاقبو ةداتعم ةثك ةرمحلا ةثكو بكاوكلا ضاضقنا ةثكو دوهعم ريغ مجنو
 ال اهنود ةعكرف احيبستو اميظعتو ةءارق ةليوط ةعكر نم ناتعكر داتعم ريغ ءاقب
 اولصف رمقلا فسخنا وأ سمشلا تفسكنا اذإ يع هلوقل ةعكر يف ناتعكر

 اهنأ هنع قرطلا ضعب يف سابع نباو ةشئاع ةياورلو اهومتيلص ةالص ىدحإك
 . ةيرقلاو رصملا لهأ ىلع دكوأ يهو ناتدجسو عوكر ةعكر لك يف ناتعكر
 لوزي ىتح نوعديو نوركذي دجاسملا يف نوعمتجي ليقو ، كلذل ةالص ال ليقو

 . ىفك ةالصلا لدب نارقلا اوأرق نإو & ريض الف اوعمتجي مل نإو

 فوسك ةالص ثيداحأل كلذك سيلو هللا همحر بطقلا لاق
 دعرلا ةدشو بكوكلا ضاضقنال يلصي له جاتلا يفو لاق ، رمقلاو سمشلا

 يف ةعامجو فقب ةالصلاو فالخ ىعدي وأ بابضلاو ةملظلاو حيرلاو قرلاو
 يف امأو ، تلاز ولو ليقو ، ةمالعلا لزت مل ام ةالصلا هيف زوجت يذلا تقولا
 نيتعكرلا يف رهجي لهو ، نآرقلا أرقيو هللا ركذيو ىعديف هيف يلصي ال تقو
 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا دنع حيحصلا لؤألاو نالوق رسي وأ ةءارقلاب

 ةفينح يبأ لوق رسلاب لوقلاو ةءارقلاب امهيف رهجي لاق هكَْع هنأ يور امل
 تام موي ع هتبطخ امأو ، حصألا ىلع اهدعب ةبطخ اهطرش نم سيلو
 مهرجزيل بطخ ميهاربا ع هدلو تول سمشلا تفسك سانلا لوقلف هدلو
 . لوقلا اذه نع

 ليقو { اقلطم ةعامج وأ اذف اهتالص زاوج حيحصلاو بطقلا لاق
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 ىلصت ال ليقو ، هسكع ليقو ، سمشلا يف يدارفو رمقلا يف ةعامجب ىلصت
 . اقلطم ةعامجب

 ةليوط ناتعكر امهنأ نم رم امو لاق ناويدلا راتخم وهو بطقلا لاق

 ةالصلا هيلع هنع يور امل ةعكر يف ناتعكر امه ليقو 0 راتخلا وه اهنودف
 هدمح نمل هللا عمسب ماق مث البوط عكر مث أرقي اليوط ماقف امهالص هنأ مالسلاو
 نمل هللا عمس الئاق عفر مغ لوألا نود اليرط عكر مث ليألا مايقلا نود أرقي اليوط

 دجس ليقو 0 ملسو امهنود نيتدجس مث نيتليوط نيتدجس دجسو هدمح
 لمعلا نأ رم دقو ، سمشلا تلجت دقو فرصنا مث ةلاطإ الب طقف نيتدجس

 وه اضيأو ةياور رثكأو لوصألاب قفوأ اهنأل ةدح ىلع لك نيتعكرلا ثيدحب
 . ةعكر يف ناتعكر وه يذلا لوألل اخسان نوكيف رخأتملا

 . مهراثآ يف هرأ ملو لسغلا اهننس نمو بطقلا لاق
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 » ة ماخ »

 عوضوم ريخ ةالصلا ُككليَع لاق اهنكأل ةياغ الو لفاونلا يف بغر

 رهظلا لبق يلصي هنأ لع هنع يورو رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نمف
 لبق يورو نيتعكر ءاشعلا دعبو نيتعكر برغملا دعبو نيتعكر هدعبو نيتعكر

 لبقو هدعب اذكو عبرأ رهظلا لبق يلصي نأ اورمأو نيتعكر هدعبو اعبرأ رهظلا
 ةلفان لخد نم وأ رحس ناتعكر هدعبو ءاشعلا لبقو برغملا دعبو رصعلا
 نإ اهديعي ال اك اهديعي ال ليقو ، اهديعي نأ همزل هيلع تدسف وأ اهدسفأو

 . زوجي ال امب اهلخد
 ههرك ضرفلا لبقو رصعلا ناذأ دعب لفنلا جاتلا نع بطقلا لاق

 دابعلا هلعفي لاق ضعبو الو ال ضعبو ضعب هبجوأو ضعب هب رمأو ضعب

 بدنو ههرك ضعبو ضرفلا لبق بورغلا دعب هزاجأ ضعبو ءاملعلا هعديو

 . ءاضق هيلع نم لفتني ال رثوملا وبأ لاق © هلحم نع ضرفلا دعب لفنلل لقنتلا
 نإ كلذ ىلع بانيو ءاضق هيلع نم لفنت زاوج حيحصلا بطقلا لاق

 ليقو ، ىنثم ىنثم لفاونلاو عسوم ءاضقلا تقو نال هيلع ام يضق دقو تام
 زوج ليقو ؤ عبرألل ةزواجم الب عبرأ وأ ثالث وأ ناتعكر وأ ةدحاو ةضيرفلاك

 نامث ىحضلا يف حتفلا ماع ةكم يف ةلع هللا لوسر ىلص اك نامثو تسب

 باطخلا نب رمع نأ يورو نهرخا ةدحاو ةميلستو تايحت عبرأب تاعكر
 زاجأو ةروسو ةحتافلاب لفاونلا ىلصت ةيحتل ةعكر هيف ىلصف دجسملا لخد
 رذع نم الإ رهطتو مايقب تاعكرلا عيمج يف اهدحو ةحتافلاب لفنلا ضعب

 امئاق هتالص فصن لثم ادعاق مكدحأ ةالص هع هلوقل دوعقو مميتب تزوجو
 مدعو ءام دوجوو ةحص عم نإو 0 يشم عمو ءاميإب ىلصتو ةالصلا هل تبثاق
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 وأ نيطب نم الو ابوث دجي مل امئاق نايرع يلصي الو ةرورض الب ةباد ىلعو ةرورض
 طيبر الو هبوث سجنتي ليلع الو ةلعل عجطضم الو ءاميإب كلذ ريغ دجي ال ءام
 رجفلا يتعكر ريغ هفلخ هدي تلغ نم الو سن بوث يف وأ سجن ناكمب
 . رتولا ةعكرو برغملاو

 لك ىلصت نأ راتخلاو فيعض وهو ضعب بهذم كلذ بطقلا لاق
 . ريبكتلاو فييكتلا ىوس ضئارفلا هب ىدوت امب ننسلاو لفاونلا

 ىلع ردقي ال نم فييكتلاب لفنلا يلصي نأ حيحصلاو بطقلا لاق

 ءاج هيفو ءامالا وأ دوعقلا ىلع ردق ولو لفنلا عجطضملا يلصي ليقو ، ويغ
 فصن عجطضملا ةالصو 0 مئاقلا ةالص فصن دعاقلا ةالص نأ ثيدحلا

 رجفلا ةنسو برغملا ةنس ىضقت ليقو © لفاونلا ةتئاف ىضقت الو دعاقلا ةالص

 ننسلاو ةضورفملا تاولصلا طايتحال لفاونلا لعج زاجو 3 ءاشعلا ةنسو
 ةطوحلل برغملاو رجفلا يتعكر ريغ اضيأ ننسلا لعج زوجو 3 ةدكؤملا
 . رثولاب طاتحي الو برغملاو رجفلا يتعكرب ناو ضرفلا ىلع طاتحي نأ صخرو

 يلصتو ضرف ريغ ليق نإ لوق ىلع زاوجلا هللا همحر بطقلا رهظتساو
 ةزانجلاو ةدجسلاو برغملاو رجفلا يتعكر نذإ الب ضراقمو ريجأو ةجوز

 يهو ماقملا فلخ نيتعكرلاو نيديعلا ةالصو ناضمر مايقو 0 ةلزلزلاو نيفسخلاو

 حيحصلاو نالوق نذإ الب اهريغو ةزانجلاو ديعلل ةجوزلا جورخ يفو & ننس
 يتعكزو ماقملا فلخ نيتعكرلا دبعلا يلصيو اهيلإ جايتحالا ةرورضل الإ اهعنم
 مل نإ فلخ ننسلا يقاب يفو ةدجسلاو ةزانجلاو نيديعلاو رثولاو رجفلاو برغملا

 نإ نذإ الب اوعاش امب اولفتني نأ ةجوزلاو ضراقملاو ريجألل صخرو هديس هعنمي
 ةنس الإ هل زجي مل هتوق ىلع وأ ةصوصخم ةدم ىلع ريجألا رجأ نأو اوعنمي مل
 . ملعأ هللاو ءاشعلا ةنسو برغملا ةنسو رجفلا
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 زئاجلا باتك

 حصفأ رسكلاو دحاو ىنعمل ناتغل رسكلاو حتفلاب ةزانج عمج زئانجلا
 اذإ الإ شعن لاقي ال مهضعب نعو تيملل حتفلابو شعنلا رسكلاب ليقو

 نيقلت هل رضاح يح ىلع افلاخم ولو دحوم تيم قح نمو تيملا هيلع ناك
 نقلي مل نإو كرشمل ةداهشلا نيقلت مهضعب زاجأو رضتحا اذإ هل ةداهشلا
 مل نإو ، ةقدصلاو ةيصولاو ةبوتلاب هرمأ يغبنيو يغبني امم سيلف دحومل ارضاح
 وأ لحنلا وأ دعرلا وأ سي ةءارق رضاحلل يغبنيو مهلاومأ نم اوقدصت مهل نذأي

 عطقتو اهوداعأ وأ ىرخأ اوأرق تمي ملو ةروس اومتخ نإو نهريغ وأ كلملا

 ىلع أرقي ال ليقو ، ادبع ولو قح هل نم لك ىلع نومرقيو تام اذإ ةءارقلا
 حإ ... ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي أرقي نأ رضتحملل يغبنيو هنم أربتم الو فلاخم

 هب لابقتسالا مهضعب بحتساو ويغ كلذ أرقي وأ حإ ... قحلا ءاج لقو وأ

 ىضري الو يحلاك تيملا ةمرح نأل ههجول نإو تيملا دسج يف رظن دجي الو

 الو هيلإ رظني الئل هلك هرتس بدنو عنملاب قحأ تيملاو هيف كرظن دحت نأ يحلا
 ضمغ نسحيو هتروع رتسي لقاع هراضتحا دنع هيليو ىلوتم هجو ليبقتب سأب
 نإو هيديو هيلجر ةيوست رضي الو هلبق ال هحور جورخ دنع همف قلغو هينيع

 تيمللو هسفنل عديلو ةراهط ىلع رضاحلا نكيلو رخال عضوم نم لوحيو هلبق
 وأ سجن عضوم يف هوكرتي الو ارهاط ورمأب لغتشملا نكيلو نينمؤمللو هالوت نإ
 جورخ ربتعيو ليمج نسحف هلوح ام اوبيط نإو سجن برق يف وأ سجن بوث
 ةدوربو ةكرحلا دعب نوكسلابو هبوقرعو هيبعك نيب كرحتم قرع نوكسب هحور
 قلعم نازيمب لماح ةأرما توم ربتعيو هسفن عاطقناو هنول ريغتو هدسج

٢٦٩٥



 نإو اهلمح نقيت نإ ةيح لماحلاف هفك تكرحت امف اهترس ىلع عوضوم
 وحنب رابتخالاب هنوكس دعب ةالصلاو اهلسغ اوداعأ دلولا كرحت مث اهوزهج

 نم زيهجتب ليجعتلا بدنو اهداسف فيخ ولو كرحتي ماد ام نفدت الو ةفك

 يف وأ ناخد وأ مده وأ ءام وأ ةيح نم غدلب تمي مل نإ هنفدبو هتوم ققحت

 اهيف اوتام ةعاس نم ءالؤهب ازاوج ال ابوجو رظتنيف ركس يف وأ ءامغإ وأ نونج
 لثم ىلإ هب رظتني سيلف ءاملا يف هطوقس دنع ةيوق ةبرض هتباصأ نإو ادغ اهلثم
 ثالث لايل دعب الإ تام تكاس نفد ىغبني ال ءابطألا لاقو ، ةعاسلا كلت

 . راظتنا نودب نفدي ويغكف الإو الوأ قفي ملو هتوم ققحتي مل نإ

 غيدللاب رظتني ال تاومألا باتك يف لاق كلذكو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلإ ضيرملا جرخيو اوتام م اوقافأ وأ مهتوم ققحت نإ مهوحنو ميدهلاو قيرغلاو

 وهف هتروص لايخ هيف رظانلا ىأر نإف هينيع دوسأ يف رظنيف ءيضم عضوم
 كلذب باصم نفد ديرم كرتي الو تامالعلا حصأ وهو تيم وهف الإو يح

 ال نأ هلتق هل نمل زاج هلتق لح نمو هيلو نفدلا ديرم ناك ولو راظتنا لبق

 ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ كْيفَع هلوقلو ثرإلا نأشل ىلوأ راظتنالاو هرظتني

 هعم دعقي لب قلغم تيب يف ولو هدحو تيملا كرتي الو بيذعت نفدلاب لتقلاو
 ةأرملاو ةأرملا دنع لجرلا دعقيو هظفحي ال اضيرم ال هظفحي الفط ولو هظفحي نم

 نم مهنمو هونمض ءيش هيف دسفف هوكرت نإو ةبير نكت لم نإ لجرلا دنع

 فرذو همسبتو افيفخ اقرع هنيبج قرعو تيملا هجو قالطنا نا ملعاو صخري

 امهسحي نكلو هسفن يف هللا يف عمطو هبلق يف دب اذكو ريخ تارامإ هينيع

 رضحيو هبلق قوف نم ةدوربلا سحت دقو ، هنع هللا يضر ديز نب رباجك رضتحملا
 . تبثت ءوسلا تارامإ الو ةيالو تبثي كلذ سيلو هناسل يف ريخلا ظافلأو عمطلا

٢٩٦



 نيبجاحلا ضابقناو نيبجلا ضابقناو ءوسلا ظحللاو سبعتلاو ةيالو ليزت وأ ةءا
 ةدايع بستحتو ءوس تارامإ نيتفشلا ديبزتو رخالا ةهج ىلإ لك وأ نينيعلا ىلإ
 ةدايع ال يورو دمر نم مقرأ نب ديز داع :ثك هزأل نينيعلا عجوب ولو ضيرملا

 نم مهيلع لخدي لب امارح مهيلع لوخدلا سيلو سرضلاو لمدلاو نيعلا يف
 رابخالل وأ ةارادملل وأ ابحاص وأ اراج وأ امحر وأ يلوتم هنوكل ةرايزلا قيرط

 ةعورشم مهتدايع ناداقتعا ةياورلا هذه ىلع عونمملا امنإو ، ةقفش وأ ءاودب

 . ملعأ هللاو

٢٦٩٧



 تيملا لسغ باب

 نإ ليقو ، بنجلا هب لستغي امب ةدحاو ةلسغ هلسغ اتيم ارضاح مزل

 ىفك كلذ وحنو غبص ءام وأ هيف عقو وأ ماعط هيف خبط وأ ردك ءامب لسغ

 زوجيو نامضلا مزلو ال ليقو ، ىفك مارح ءامب لسغ نإو دسجلا يف رثؤي مل نإ
 مهيلع سيل ليقو ، نمثلا يف دزي مل نإ مهلاومأ نم ءاملا نورتشيو ةلالدلا ءامب

 وأ نونجملا وأ لفطلا لسغ يزجي لهو تيملا لام نم هنورتشي ليقو 5 هؤارش
 ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو © نالوق ال وأ وه اك هباوثأ نا فلقألا وأ كرشملا

 ابنج تام نمو ، بنجلا نم ىلوأ ءانسفنلاو ءاسفنلا نم ىلوأ ضئاحلاو بنجلاو

 هب بطاخي يذلا هنأل طقف تيملا لسغ هلسغ مزل ءاسفن وأ اضئاح وأ
 يف ناسنالا هب بطوخ امنإف سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لسغ امأو 5 ءايحألا

 ةبانجلا وأ سافنلا وأ ضيحلا لسغ لسغيف كلذ لك مزلي ,ليقو ، هتايح

 هلسغ ليقو © ةيافكلا ىلع ةبجاو ةنس يأ ةيافك ضرف وه تيملا لسغو

 مث هيلجر ىلإ لسغيو ، تالسغ ثالث هلسغ بدنو لألا حيحصلاو بودنم
 نوكي نأ يغبنيو حارق ءامب اهلوأ دحاو وضع هنأل كلذك داعي مث داعي كلذك

 ءاملاب بوذي بيط روفاكو ءامب اهثلاثو ردسو ءامب اهتيناثو ةدوربلاو ةرارحلا نيب

 ردسلا بوجوب لاقي الو ثالثلا تالسغلا بوجوب ليقو ، ركسلاو حلملاك
 ىلع سانإ تام دق هنأب درو مدا ثيدح رهاظ نم اذخأ هب ليقو ؤ روفاكلاو

 لك نادجوي اسيل امهنألو اردس الو اروفاك مه اولعجي ملو رع هللا لوسر دهع
 وأ نيترم لسغي نأ ىصوأ نإو ةدحاولا بوجو حصألاو دحأ لك دنع تقو

 لسغي هنأ تيملا يف ليقو ، مهنكمأ امك هولسغ مولعم لجر هلسغي نأ وأ رثكأ
 رتولاو عفشلاب ريض الو عبسلا زواجت الو اعبس وأ اسمخ وأ اثالث وأ ةدحاو

. ٢٦٩٨



 نأ ىصوأ نإ هب نولغتشي الو اهب فظن نإ ثالث ىلع راصتقالا يغبنيو نسحأ
 ابيط سمي الو ردس عم نوكي نأ بدنيو ءامب لسغي مرحلاو مولعم ءامب لسغي

 زاج هب مارحالا حصي رثكأ وأ ابوث هيلع اوداز نإ ليق © همارحإ يبوثب نبفكيو
 بجاولاف اهيقاب ىطغيو اههجو ىطغي الو ةأرما ناك نإ الإ هسأر رمخي الو

 ناك نإ لسغيو نيقفانملا وأ نيكرشملا برحب ةكرعم ديهش ال ملسم لك لسغ
 لسغ الإو لسغي الف هموي يف تام نإ ليقو © ال ليقو © ايح اهادعت وأ ابنج

 مل نإ ليقو ، همد هنع عزني الو لزألا روهشملاو اقلطم ديهشلا لسغي ليقو
 هنإف ديهشلا لسغ اذإو ، ديهشلل مميتي ليقو ، لسغ ةيالولا يف ليتقلا نكي

 ممعي مل نإ سونرلا هنم عزنيو هيلإ لوصولا دنع لسغي وأ همد لسغ موقي
 هللا يضر رمع لسغ دقو ، هبايث يف لمزيو متاخلاو نافخلاو لاعنلاو قرقلاو هيلع
 لسغي ال هموي حيرج تام نإ ليقو { مايأ ةثالثب هنعط دعب هتومو نفكو هنع

 مميتي الو اهموي تتام نإ ءاسفنلا اذكو ، لسغ هموي تمي مل نإو هل مميتي الو

 ءاوسو طقسب تتام ول اذكو اقلطم لسغت ليقو © اقلطم لسغت ال ليقو © اهل

 ديهشو ةرخالاو ايندلا ديهش روكذملا ليتقلاو مارح وأ لالح نم اهلمح ناك

 مده يذو قيرغو نوعطمو نوطبمو اقلطم املظ ليتقك ريثك طقف ةرحالا
 نمو همون ىف تام نإ همون دنع هللا ركاذو لولسمو ءاسفنو عبس ليكأو غيدلو

 اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأ ديري هشارف ىلع تام

 دبهش هلام نود ليتقلا رخآ ثيدح يفو ، ثيدح يف يور اذكه ، ىلفسلا
 نكمأ ام هنفك يف لخدي نأ لبق ثدحأ نإ هءوضوو تيملا لسغ داعي لهو

 لسغ دعب هل ًاضوتيو هلسغ داعي ال وأ سمخ ىلإ وأ تارم ثالث ىلإ وأ
 هثدح لسغ راتخملاو فالخ طقف هثدح لسغي وأ ةالصلا ءوضوك ثدحلا

  

٢٩٩



 نفكلا يف هلاخدإ دعب ثدحأ اذإ اميف ليألا لسلاب ءافتكا عم هل يضوتلاو

 نولسغي ليقو © هل اوؤضوتو سجنلا اولسغ ويغ نم سجنلا هقحل نإو
 دعب ثدحأ نإو {© طقف سجنلا اولسغ ةالصلا دعب هقحل نإو سجنلا

. ملعأ هللاو ثدحلا نولسغي ليقو { مهليبسل اوضميلف ةالصلا



 لسفي نميف بلاب

 عم ةدرفنم ةأرما لسغت لهو اقافتا ءاسنب ةأرملاو لاجرب لجرلا لسغي

 سجنلا عضوم ىلع ءاملا بصي نأب بوثلا قوف نم اهجوز مهيف سيل لاجر
 لاقتنا رذحيو بوثلا قوف نم دومع وأ رجح وحنب كلديو بوثلا قوف نم
 ءاسن عم لجر درفنا نإ اذكو هيلإ لقتنا ام لسغيو هعضوم ريغ ىلإ سجنلا
 مميتيو اهل مميتي وأ مرحم ريغ وأ اهل امرحم ناك ءاوس اقلطم هتجوز نهيف تسيل

 بوثلا قوف نم اهل نوميقي لهف هيلعو مرحم ريغ وأ اهل امرحم سكعلا يف هل
 ال وأ هيديو ههجو نورشاببو اهيديو اههجو نورشابي وأ كلذك هل نمميتيو

 الإ نورشابي الو اقلطم نرشابي وأ نهل امرحم ناك نإ الإ نرشابي الو نورشابي
 . مراحم نك نإ

 اهيدي ةأرملاو هيدي لجرلا يوطي نأ حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 مميتت لب هيجرف ريغ اهمرحم ةأرملا لسغت وأ حصألا وهمميتلاو نامميتيو
 ىوأ وهو ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وأ نيتدعقملا ضمحاو ركذلا هيجرفب دارملاو امهل

 ولو اهمرحم ريغ ةأرملا تلسغ نإو اهل مميتي نكل هتمرحم لجرلا لسغي الو
 همحل ارهتي نأ فيخ نمو مهازجأ دقو ، هلسغ نوديعي الف لاجرلا ةضحم

 مل ام لفطلاو حيحصلا وهو هل مميتي وأ ءاملا هيلع بصي له رودجملاك

 الإ هلسغي الف اهزواج نإو ، ءاسنلا وأ لاجرلا هلسغت نينس عبس زواجي

 تقو تام ولو & لفطلل ءاسنلا مميتت ليقو 5 هل مميت الإو اورضح نإ لاجرلا
 صخرو تدلو موي ولو اهل نومميتي مهناف طقف لاجر اهرضح ةلفطك هتدالو
 لفطلا ةأرملا لسغت ليقو 5 اهل اومميت الإو نينس عبرأ زواجت مل نإ اهولسغي نأ

٢٣١



 فل الب هولسغي نأ لفطلا يف صخرو ملكتت مل ام ةلفطلا لجرلاو ملكتي مل ام
 زواجت مل ام فل الب ةلفطلا لسغي نأ صخرو اعبس ليقو © اعبرأ زواجي مل ام
 رخلا نيجوزلا دحأ لسغيو اتومو ةايح هسكعك هتجوزب ىلوأ ج وزلاو اعبرأ

 اهلسغي الو هلسغت ال ليقو ، جرفلا دنع فلي ليقو ، ةزوعلا يف ولو ةشابم
 لوسر لسغل رخالاب ىلوأ نيجوزلا دحأ ناك ولو ، امهنيب ةمصعلا عاطقنال

 . اهنع هللا يضر ةجيدخ هكلع هللا
 سيمع تنب ءامسأ هتجوز ركب يبأ ءاصيإ الولو هللا همحر بطقلا لاق

 . رخالا لسغي ال نيجوزلا دحأ نأب لوقلا ترتخال هلسغت نأ

 الو اهجوز لسغت نيفلاخملا ضعبو انباحصأ ضعبو ةفينح وبأ لاقو

 دقو ، نالوق رهظألا وهو ال وأ هلسخغتو هتيرس ديسلا لسغي لهو 3 اهلسغي
 نم ةمأ هل يرتشت ليق ، لاوقأ ةلكشملا يفو ، سكع نود اهل هلسغ ححصي

 لاجرلا هل مميتي ليقو ، لاملا تيب نمف لام هل نكي مل نإو 0 هلسغتو هلام

 نم لاجرلا وأ ءاسنلا مميتي مميتلا لاوقألا نسحأو ةشابم زيجأو بوث قوف
 . ملعأ هللاو ةشابم وأ بوثلا قوف

٢٣٢



 لسفلا ةفص باب

 نانثا هلسغي نأ زوجو لقأ ال ةثالثبو ةعبرأبو ةسمخب تيملا لسغ حص

 هيف هيلع ديلا رجو ءاملا يف هسمغ يف فلخلاو هل مميت الإو نكمأ نإ دحاو وأ
 بدنو ال ليقو { هبناج يف لسغيو نيعلاو يداولاك ءاملا عضومل هلمح زوجو
 زجاع ريغ وهو ةراهط ريغب هلسغ نإو ، زجع نإ مميتي نأو رهطتلا هلساغل
 هيف ناك نإ هركذب أدبي نأ ىلزألاو هل رمجتسي مث قفرب تيملا نطب رصعيو زاج

 نم هيلجر يف ام لازأ هلسغ دارأ نمو 3 وبدل رمجتسيو هنطب رصعي مث للب
 يف تيملا نولعجي الو طابر وأ زرح نم هيدي وأ هيعارذ يف امو فخ وأ لعن
 دنع لجرلا ىلحتي الو كلذ ريغ مهنكمي مل نإ الإ ةلبقلل البقتسم هلسغ لاح

 ناتأرما لعفت اذكو ، هتبكرل هترس نيب ام نانثا هنع رتسلا كسميو تيملا لسغ

 . ليق اذك 3 ةتيم
 نأ يغبنيو نهل هفشكت ال ام عيمج رتس ىلوألاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةرتسلاف ةملظ يف لسغ نإو © ىرخأ ةرتس ءامسلا نيبو تيملا نيب نوكت
 نأ نودب هتحت نم وأ بوثلا قوف نم ثلاث ءاملا بصيو ةبجاو الو ةبحتسم
 هبناوجو رهظ لسغ لهسيل عبار هفلخ نم هكسميو اهسمي وأ تيملا ةروع ىري

 اك اذه نودب هولسغ نإو ، اضيأ امهلسغ لهسيل هيتبكر عبارلا اذه فقويو
 ةراجح وأ ةرفح ىلع ءاملل جرخم ريصحك ىلع سماخلا هلسغيو زاج مهنكمأ

 الوأ هيدي لسغي رفح الو باب الو ريصح الب ولو نكمم ردقب لسغيو ءانب وأ

 مث سكعلاب ريض الو هارسي مث تيملا ىنمي مث نيترهاط اتناك نإ بوجو الب
 الإو ىرسيلا هديبف ةروعلا وأ سجنلا لسغ يف ناك اذإف ، هغسر ىلإ هدي فلي

  

٢٣٠٢٣



 دنع فللا نم دبال نكلو ىرسيلاب وأ ىنملاب لكلا لمع نإ ريض الو ىنمابف
 هل اهلسغيف هتروعل هترس نم ءادب ضرملا هفندأ نإف ةبكرلا ىلإ ةسلا نم ةروعلا
 تيم لسغ كلذ لسغي مث ةطوح سجن لسغ هيذخفو هيتدعقم اضيأ لسغيو
 تدر ام لسغي مث نيبابلا دصق ضرملا هفندي مل نإو & لاخدتساو شيتفتب ال

 هل أضوتي مث ةقرخلا عزني مث تيملا لسغ نم هيونيو افلخو امادق هتبكرل هترس

 فالخب يلصي تيملا سيل هنأل هل ءوضو ال ليقو ، حصألا وهو هسفنك

 نإ يمطخ وأ ردسو ءامب هلسغ يف أدتبي مث هب تدرو ةنسلا نإف لسغلا

 ءاملاب هلسغ ءدب يف ضعب لوق اذهو هدحو ءاملاب لسغيلف الإو امهادجو

 نميألا هسأر قش نم هلسغي ال وأ حارق ءامب لسغي هنأ اذه لبق مدقتو ردسلاو

 نميالا قشلا ميدقتب هقنع مث نينذألا حسميو رسيألا مغ مادقو فلخ نم هيلي امو

 لسغ ولو 3 امهيلاتف رسيالاف نميالا هابناج مث كلذك هارسي مث اهيلاتو هانمي مث

 الإ هسأر لسغ نإ اذكو زاج رخآ عم يتابلاو بناج عم نطبلاو رهظلا ضعب
 كلذك هارسي مث هلجرل هيتبكر انمي نم مث زئاج هنإف سأرلا دعب هلسغف هجولا
 دنع ةبكرلا ىلإ ةرسلا لسغيف لسغلا نع ءوضولا رخأ ءاش نإو ، لجرلا ىلإ
 قفرب هممعي مث هدي فل اهغلب اذإف ءوضولا مدق ءاش نإو فللاب اهيلإ لوصولا

 وأ فنع نإ امهنم لازأ ام نمضي رعش وأ دلج ةلازإ نم رذحو ايناث السغ

 هولسغيلف وضعلا كرت نإ ال ادمع ولو ءازجأ وضع نم اليلق كرت نإو طرف
 كلذ يف ءاوسو ليلق كرت يف رذعي ال ليقو & هدعب ام عم هنم ليقو & هدحو
 كرتي الو ال ليقو ، زاج هدي ريغب هلسغ وأ هل أضوت نزو ، لسغلاو ءوضولا
 ةالصلا اذكو ، هلسغ اونسحأ نإ مهل كرتي نأ صخرو ةلمجلا لهأل ىلوتم

 عزنلا لبق هلسغ حصي لهو الوأ هدسج نم سجن عزنيو زيهجتلا نم اهريغو

 يف زوجي امك توم لسغ مث © ريهطت لسغ لسغ هيلإ لصو اذإو ةبانجلاك
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 يف كلذ زوجي ال اك ال وأ باوثلل لسغلاو سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لسغ
 ضقني ام هضقني تيملا ءوضوو هلسغ دعب هل ًاضوتي ح رهشألا ىلع ءوضولا

 جرخ نإ هطاخم وأ هباعلب ضقتني لهو ، هيلع لصي مل ام هءوضو يحلا ىلع
 مهدحأ هلسغي نأب لاجرب نإو هءوضو حصو ، نالوق ال وأ هعومدب وأ
 ةرب وأ بيترتلا ىلع اوضع رخالا مث اوضع مهدحأ لسغي وأ رخالا بصيو
 وأ هطئاغ لصتي نأ لثم تيمل هب زاج يحل مميت هببسب زاج امو بيترت الب
 يفكتو بارتلا يف هيدي هل مميتملا عضيف هعاطقنا نم اوسئي ىتح همد وأ هلوب

 نم الدب مميتأو ثادحألا اذه يمميتب عفرا هسفنك لوقيو اهضعب وأ دي

 هانمي اعضاو ههجول مميتيو قفرب امهضفنيو امهعفري مث & تيملا يونيو لسفلا

 بارتلا يف امهعضي مث هسفنك هارسي دخ ىلع هارسيو نميألا تيملا دخ ىلع
 هانميب اهحسميو وه هارسي رهاظ ىلع تيملا ىنمي لعجيو امهعفريو ايناث اعضو

 هجولا يف لعف نإو هارسيب اهحسميو وه هانمي رهاظ ىلع تيملا ىرسي لعجي مث
 نإف ، تيملا يزجي ال يحلا يزجي ال امو هازجأ اذه ريغب نإو هنكمأ ام نيديلاو

 يزجي ليقو حسملا يزجي الو هيديو ههجو نولسغي ءاملاب هل اومميت بارت نكي مل

 بارتلاب هيديلو ءاملاب ههجول اومميت نإو بارتلا دوجو عم هب مميتلا زيجأو
 ةدحاو ةبرض ءازجأ يف فلتخاو سكعلا زاوج بطقلا رهظتساو كلذ مهازجأ
 يف الو ةسوجنم بايث يف تيملل مميتي الو نالوق هيدي ميدقت يفو هيديو ههجول

 ال مد ههجو مميت نم مهعنم نإو اولعف نإ ةداعإ الو ايراع وأ سوجنم ناكم

 ةداعإو ءوضولاو هلسغ بجي لهو مدلا هذفني ال ام هيلع اوعضو فللا هدري
 . ددرت هيف ؟ ال وأ همدعل هل مميت دقو هنفد لبق ءاملا دجو نإ هيلع ةالصلا
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 © هليبسل ىضم هنأ سابعلا وبأ ءاملعلا نيز مزجو هللا همحر بطقلا لاق

 ةالصلا يف هودجو نإ هنأو ةالصلا لبق ءاملا دجو نإ لسغي هنأ ركذو لاق

 ىلوأو ، نفدي مل ام لسغي ليقو هولسغ ىنعمب تضقتنإ نإو اهيلع اوضميلف
 ىلع لهو ءاسنلا اهلسغيلف الإو ناك نإ اهجوز اهمراحم نم السغ ىشنألاب
 هل لحي مل الجر تناك ول ةأرمإ لك نه ةمرحلا تاوذو ةمرحلا يف بيترتلا
. بسنلاك عاضرلاو ةبيرقلا دعب ةيبنجألا مث 5 ةبارقلا ببسب اهحاكن



 نيفكتلا باب

 ضيبأ رهاط نطق وأ ناتك بوث يف وضاح ىلع تيملا نيفكت ضرف
 ريغ يف زوجو امهيغ يف زوجيو ىلوأ نطقلا وأ ناتكلا بوثو رسيت نإ ديدج

 هنع هللا يضر ركب يبأ نعو ، سجن يف زوجي الو ىلوأ امهنكل ديدجلاو ضييألا
 مهظعب بحتساو { ةرورضل الإ اهنم دبال ةراهطلاو ديدجلاب قحأ ءايحألا
 ىلإ هنفك يف رظني امنإ ليقو هيف ةالاغملا ضعب هركو نكمأ ام نفكلا نيسحت

 وأ لسغلا دعب الإ هنفك يف تيملا لعجي الو هلام لمتحي امو فرشلا يف هلاح
 ىصوأ نإو ثلنلا نم ال لام هل ناك نإ هلام لك نم نيدلا لبق وهو مميتلا

 طقف يزجملا دحاولا وه لكلا نم نوكي يذلا امنإو ثلثلا نمف لاقيو اريثكب
 بسحب هتثرو ىلع نفكلاف لام تيملل نكي مل نإو يلاغلا الو ريثكلا ال
 ىلعف الإو هورضح نإ ةبصعلا نم اونوكي مل نإ ةلالكلاو جاوزألا ريغ مهماهس
 نفكلا ةميق ذخأ ىلع رضاحلا اذه دهشأ نإف هلام لكب هدجي مل نإو رضاح

 هنيب اميف ذخألا زوجيو مكحلا يف اعربتم دع الاو ذخأ هثراو وأ كلاملا لام نم
 ثيح نم اهلك هتكرت ذخأي ولو اقدصت نفكلاب قدصت هنأ وني مل نإ هللا نيبو
 لسغ الو مهيلع مميت الف موذجم وحن ةنراقمب اكاله اوفاخ نإو © نوملعي ال

 بدنو اودجو ام اولعف الإو اهوطعيلف ةرجألاب كلذ هل لمعي نم اودجو نإو
 نإو ةعبس نم رثكأب زوجي الو عفشب زوجيو ةعبسل دحاو نم رتوب نيفكتلا
 ليقف ةأرملا امأو ةثالث لجرلل ىلؤألاو نفدي مل ام دئازلا عزن زاج رثكأب نفك
 ىلع دشي فيطل بوثو ناتفافلو رامحو عرد اهل بحتسي ءاملعلا رثكأ نع
 رتاس دحاو بوث يزجيو ةفافلو رامحو عرد يزجيو اهبايث هب عمجي اهطسو
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 لاملا تيب ىلعف هثراول الو لام تيملل نكي مل نإو ةقرخو بوث ريغصلا يزجيو
 هتايحب هتالص ىوث هب نفكي ام نوك بدنو نيملسملا ةفاك ىلعف نكي مل نإو

 ةثالث ةأرملا هب نفكتام لقأ انموق ضعب لاق © هللا همحر بطقلا لاق

 " مأ هتنبإ ةيطع مأ تلسغ امل كيلع هنأل © ةسمخ ةنسلاو بطقلا لاق

 آ رخ آ بوث يف تجر دأ مم ةفحلمو ارامخو اعردو ارازإ اهلوان بابلا ىلع ناكو

 . نابوث لجرلاو لاق
 نم باوثأ ةثالث يف نفك كليم هنأل © ةثالث ةنسلاو بطقلا لاق

 نامع بايث نم نييراحص نيبوث يف نفك ليقو الوحس هل لاقي نميلاب عضوم
 هب حصت ال امو ةالصلا يبوث يف نفكلا نس دقو هتالص يبوث يف نفك ليقو

 يف نفكت الف ، ةأرمإ تيملا ناك ولو تيملا هيف نفكي الف لجرلل ةالصلا
 . ريرحلا اهل زوجمو ايندلا يف اهل ازاج ولو بهذ هيف بوث وأ ريرح

 . ريرحلا يف نفكت ال ةأرملاو سابعلا وبأ لاق ، هللا همحر بطقلا لاق

 . هيف نفكت لوقي نم مهنمو
 يف الو ةرورض يف الإ غوبصم يف نفكي الب فرس هيف نفكلا يفو

 ريرحلاك يلصملا هسمي ال ام سم نم رذحيو ةرورض ولو ةققحملا ةبيرلاو مارحلا

 الإ هيلع ةالصلا دنع هيلع عضوي الو ةضفلا ريغ ندعم دسجو سجنلاو

 يف ةالصلا زاجأ نمو ةرورضب زاجو هيلع ىلصي ال ندعم يف نفدي الو ةرورضل
 سمي نأ زوجي ليقو ةرورض الب اهيف نفدلا زاجأ ةالصلا يف اهسمو نداعملا
 تابن نم لمعي اميف نفكي الو هندعم يف نفدتو بهذلاك هب يلصت ام ةأرملا

 هب ترتس هلك رتسي ال نفك دجو نإو ةغوبدم ولو دولجلا يف الو ضيألا

 . ةرمحب لعف اك لؤألاب لمع هترسل هلجر نم وأ هتبكرل هسأر نم مع نإف هتروع

 كلذ يف ءاوسو ةالصلا يف يحلا اذكو { تابنلاب هالجر رتسو هنع هللا يضر
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 هاوس اودجي مل نإ الإ زوجي ال امب هوجولا كلت يف هولصي الو ةأرملاو لجرلا هلك
 ناك نإو ايوتسإ نإ اعيمج هب ارزو دحاو نفك دجوو ناتيم عمتجإ نإو
 تيمل نفك هجو نإو ، ىلوتملا هب نفك ، ىلوتم ريغ رخالاو ىلوتم امهدحأ
 . اعفش نوكي ولو اضيأ هيف هنيفكت زوجو هبحاصل در انوفكم دجوو

 ةعبس يف نفك ناك نإ هيف نفكي ال هنأ رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نافكأ يف لعجلاو هبحاصل درلا يف فلخلا اذكو ءارقفلا نافكأ يف لعجي ليقو

 رخآ ىلع ولو ايح دجوف تيم هنأ ىلع هيلإ لسرأ نإو انوفدم دجو نإ ءارقفلا
 هنأ ىلع هل المح هيف هنيفكت صخرو يحلا نفكي ال ذإ 5 هبرل .در تام مث قمر

 نإ امأو ءارقفلا نافكأ يف لعجي ليقو ايح ناك نإ هيف هونفكف تام اذإ دارأ
 هنإف ايح هودجوف انفك هيلإ لسرأف ضيرم هنأ عمس وأ ةايح ةيقب هب نأ ملع

 تيب نم نفكي نأ ديرأ نمو هبحاصل ديلف ىبحو حص نإ الإ هيف نفكي
 وأ دحاولا ىلع ةدايزلا يف هتثرو عزانت وأ نافكألا ىلع فوقوم نم وأ لاملا

 رهظألا يف دحاو يف نفك هيف نفكي امب صوي ملو نونجم وأ ميتي هترو يف ناك
 تتفت نأب نكمي مل نإو نكمأ نإ هيف تيملا در ىلع تيمل نفك عزان ربجيو
 . ءارقفلا نافكأ يف لعجي وأ هئراول دري لهف رحب وأ ليس هب بهذ وأ ىشالتو
 مهومسقيلف اورطضإ نإ الإ دحاو نفك يف ةثالث وأ نانثإ نفكي الو ، نالوق
 نم نفكلا لخدأ تيملا لسغ اذإو ، ءيشب اوزجح مهمسق نكمي مل نإو
 نإ ذبجيف اليلق رخالا بناجلا عفري مث اليلق هبناج عفرب نميألا هبناج تحت

 نفكلا بناج عفريلف هنفك يف هوعضوو هوعفر نإ اذكو رسيت امكف الإو نكمأ
 هيطبإ نم احاشو ويغ نم وأ هنم لعج دحاوب نفك نإو الوأ هنم نميألا ىلإ
 ركذلل كلذو الوأ هنيم نم هلاخدإب ريض الو الوأ هلامش نم هلاخدإب هيتبكرل
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 هدسج عم اهومض هندب عم اهتيوست اودجي ملو تيملا دي تدتمإ نإو ىننألاو
 الإو هقوقح تمزل نإ اقيقر وأ اريغص ولو تيم لكل حاشولا بدنو هنفك يف

 نفك الب هنفد زوجي ليقو هلك وتس ليقو طقف نفكلاب هتروع رتس بجو
 نم حشو دحاو نم رثكأ يف تيملا نفك نإو هنفك دصقي الو كرشم نفديو
 نفك هيلع ديز مث هل اماع احاشو هلك لعج وأ يقابلاب فل مث هندب يلات نفك

 يف ناك نإ الإ هيلع اولصي مل ام هوحشوو هنفك اولح تيملا حشوي مل نإو
 تام دلو ريغ ددعتم دحاو نفك يف نفكي الو تيملا وأ نفكلا داسف كلذ

 هلبق وأ هجورخ دعب تام نإو امهنيب قيرفت لبقو هلبق وأ جورخ دعب همأ -

 نم اهنكمأ ام همأل لعجي همأ عم تيملاو امهتوم رظتني الو امهنيب قرف ةيح همأ
 ناك نإ اهمامأ لعجيو هدحو هفل دعب دحاو نفك يف اهدلو عم مضت مث اهتنس
 ليقو اضيأ اهمامأ لعج الكشم ناك نإ هلعلو ىننأ ناك نإ اهفلخو اركذ
 دلو قوقح مزلت ال ذإ توملا دعب امهنيب قرفي الو اؤاش ثيح دلولا نولعجي

 بيطلاب هدوجس ءاضعإ دصقو مرحم ريغ تيم بييطت بدنو اتيم جرخ

 نم ءيش بيطي ال ليقو دوعب يغبنيو هيف ناك يذلا تيبلاو هنفك بييطتو

 مل ام هل لمع يسن وأ هقوقح نم عيض امو مهرضي حير ناك نإ الإ كلذ

 ليقو مهتافو ال ليقو ادمع هيلع اولصي مل نإ اوكلهو ةيوت اهعييضتب مزلو نفدي
 ناك ولو ةلبقلا نولبقتسيو هنوونيو اوناك ثيح نم ماوعأ دعب ولو هيلع نولصي
 ليقو هتطايخ الإ اودجي مل نإ الإ طاخي الو تالالخب نفكلا هيلع للخيو مهفلخ

 زئاجف رتسيو هب متي ام نفكلا ىلإ طاخي نأ امإو ليلحتلا ناكم كلذو طاخي

 كرتو دمعلا لح ربقلا يف عضو اذإو هيلجرو هسأر ىلع دقعيو هلاخدإ دعب ولو
 . نفكلا ىلع هب رود ام عزنيو امهيلك وأ ىنبا هنيع نع فشكيو هيف
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 تيللا عييشت ف باب

 نوكي نأ يغبنيو بوثب هيلع رتس شعنلا ىلع عضوو نفكو لسغ اذإف
 ىلصملل ربسلا يف هسأر مدقيو هيف ناك نأ تيبلا نم الوأ هسأر جرخيو ضيبأ

 ام اولعفو الوأ ربقلا هسأر يلي ىتح هب اورادتسا نكمي مل نإو نكمأ نإ ربقلا وأ

 ال ريسلا يف تيلب قفريو لضفأ هنأل سأرلا مدق امنإو هلك كلذ يف نكمأ
 هللا مهازخأ مهئطب وهو ىراصنلا بيبدك الو مهتعرس وهو دوهيلا بيخك ريس
 دجو شعن وأ ةماعلا شعن ىلع لمحيو ريصحك شعن ريغ يف هلمح زوجيو هللا
 نيصوصخم سان وأ دحأ شعنب ال ةربقملا وأ دجسملا يف وأ ةنيدملا باب يف

 هولمح اذإو تيملا لام ليقو مهلاومأ نمف ءاركلاب الإ نكي مل نإو هلهأ نذإب الإ
 بدنو ٤ اودارأ امل هب اوعفتنيلف هيلع هلوصو الإ اووني ملو اهوحن وأ دئارج ىلع
 ناكو كلذ ريغب وأ تومي ال يذلا يحلا هللا الإ هلا ال كلوقب هفلخ ركتلا

 هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه» هفلخ اولوقي نأ سانلا ملعي مهضعب

 هراسي مدقتلا هيليو شعنلا» نيمي مدقتلا يف هلماح اندنع لضفلاو « هلوسرو

 هنعو © ةعبات ال ةعوبتم ةزانجلا أل رخأتلا هعيشمل لضفألاو هنيمي رخأتلا هيليو

 هيلع ترم نمو اهمدقت نم اهعم سيلو ةعبات تسيلو ةعوبتم ةزانجلا كر
 اذه » لاقو يشم وأ مايق وأ دوعق وأ ءاكتإ وأ عاجطضإ نم هلاح ىلع يقب

 نفك نمو تانسح رشع .هلو « هلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام

 . ةمايقلا موي ىلإ وبق يف. ماد. ام هوسكي نمك وهف هلام نم اتيم

 نمو كلذك هيف هفلي نم نوكي نأ دعبي الو هللا همحر بطقلا لاق

 رفغ اتيم لسغ نمو ايبن لسغ نمك املسم لسغ نمو بنذ هل قبي مل هلسغ
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 الإ ةباد هعيشم بكري الو رجأ هدسج نم ةرعش لكب هلو ةرفغم نيعبرأ هل هللا

 رضحت ، مالسلا مهيلع مالكلا ةكئالملا نم روضحو ةكئالملا عابتال ةرورضل
 ولو هنوعبتي تيملا ةكئالمو اديعس وأ ايقش هنوردي ال ذإ دحوملا عبتتو ةكئالملا

 يف سلاجلاك ةزانجلا يف بكارلا امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 3 هتوقش اوفرع
 طاريق اهيف بكارللو ناطاريق اهيف يشاملل ، يراصنألا هللا دبع نعو هلهأ

 لوقي وأ خوسنم لوقي عناملاو ، اعجارو ةزانج يف ابهاذ بكر ع هنأ يورو
 © ةكئالملا فارصنال فرصنالا دعب ةبادلا بوكرب سأب الو ةرورضل بكر هنإ

 فلخ نم نعفر الإو ندرطيو نهاوس لماح دجو نإ اهعابتا ءاسنلل وركو
 عم تيملا ناك نإو مادق نم نالجرلا هلمحيو نيلجر عم تيملا ناك نإ شعنلا

 نسناسناب تيملا لمح حصيو رهظالا يف نيملا مامأ نم دحاولا لمح دحاو

 الإ نكي مل نإو ريض الف ردقو دحاو هلمح نإو ةعبرأ نم رثكأبو ةثالثبو اضيأ

 . نهدحو هنلمح ءاسنلا

 هتيالو لهأ هلمحيلف يلوتم تيملا ناك نإ سابعلاوبأ لاق & بطقلا لاق

 الإ ضئاح وأ بنج وأ كرشم هلمحي الو ريض الف مهريغل كرت نإو هوعيشيو

 كرتي الو رطملو فوخو كلذل هوعضيو اوحيرتسي نأ هولمح نمو ةرورضلا ىلع

 نمو سورلا ىلع ال بكانملا ىلع لمحيو ةرورض الإ لزنملا ىلا ي الو هدحو
 الإ بكنملا ىلع الو شعنلا يف لمحي ال قباو ةرشانو ةنتف بحاصك هل قحال

 مل نإ لثم ةرورضل الإ شعنلا ريغ يف لمحي الو هعاتم يف لمحي امنإو ةرورض
 الإ اودجي مل نإو ةباد ىلع لمح ث هلمحي نم اودجي مل نإو { شعنلا اودجي

 . مهلاومأ نمف ه اركلاب

 ةملظو ارعول هعوقو فيخ نإو هلام نم ليقو هللا همحر بطقلا لاق
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 لماحلا نيمي ةيحان ىلإ هسأر دريو عارذلا ىلع ريغصلا لمحيو بوثلا يف لمح
 ىلع ريغصلا لمحو عارذلا ىلع هلمح ىلإ اورطضإ نإو شعنلا ريبكلا يف ةنسلاو
 هيدي نيب ةلفطلا لمحي الو لضفلل وبق ىلا ريغصلا لمح لوادتيو زاج شعنلا
 ءاسنلا اذكو { نينس عبس تزواج نإ شعنلا ىلع الإ لمحتالو اهمرحم الإ
 لل نإ غلبي مل ام نهيديأ نيب ءاسنلا هلمحت نأ لفطلا يف صخرو ريبكلا لفطلل
 نإ الإ اهذخأي ليقو ةرجألا لساغلا ذخأي الو ، لاجرلاك ءامالاو لاجرلا نكي
 يف لزني الو لمحي الو هنفك يف لعجي الو تيملا لسغي الو ويغ لسغي نم ناك

 ال هيلع طبر تيملا عوقو فيخ نإو هقوقح هتمزل نم وأ هيلو نذإب الإ ورق
 هيف دسفأ ام ليوطلا نمض الإو هسأر ىلع ريصقلاو هيبكنم ىلع ليوطلا عفري
 نورخالا ليقو نولوألا نمض عقوف ارودح اولزن وأ ةبقع اوعلط نإو ريصقلا ليقو

 رمجلاب عبتي الو رانلاب هوعبتا ليلب روثعلا اوفاخ نإو داسفلا نمض رثع نمو
 لمحتو وبق ىلإ هعبتت :ت ران تيلا داز رخا نوكي نأ » كيلع هيهنل { كلذ ريغل

 مرح ليقو مالكلا وركو اورطضا نإ ةنيفس وأ ريرس وأ ةباد ىلع ةينك تاومأ
 ليقو ربقلا نم عجري ىتح توص ضفخ يف ركذلاب الإ اهيلا جورخلا دنع
 نيفكنلاو لسفلا يهو ةعيأل اهفانكأب ذحألا ةزانجلا مامت ليقو ءاملا شري ىتح
 نع عضوت ىتح دعقي ال نأو مهم وأ ركذ نع الإ تمصلاو نفدلاو ةالصلاو
 . هوركم ريغ ليقو مالسلا ركي امك © اهيف مالسلا در ركو لاجرلا قتاوع
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 تيملا يلع ةالصلا باب

 حيحصلا لوقلا يف ةبجاو ةنس هيلع ةالصلا هنيفكتو هلسغ دعب نس

 الب هونفد نإ ليقو كاله الف ةبجاو ريغ ليقو اهكرتب سانلا كلهيف ةيافكلا ىلع
 نامزلا لاطو اودعب ولو اوناك ثيح هيلع اولصو اوبات عنام ريغب دمعب ةالص

 © ءاضيب نب ليهس ىلع هيف كلع هتالصل دجسملا يف اهزاوج حيحصلاو
 دعب ةعامج هيلع ىلصتو دحاو ةالص ىزجتو روبقلا نيب اهتهارك حيحصلاو

 الو لاجرلا ةرضحب هيلع ءاسنلا ةالص يزجت الو لضفلا لهأ نم ناك نإ ىرخأ
 نكي مل نإ هيلع ةعامجلاب ءاسنلا ةالص زوبتو نيناجملاو لافطألا ةالص يزجت
 نإو فصلا نيمي نوكت ليقو 0 اليلق نهقبستو فصلا طسو نوكتو نهريغ

 ةالصب اوءدبيلف ضرفلا ةالص ترضح نإو ةزئاج نهتالصف ءيشب نهقبست مل

 داسف اوفاخ نإ ريبكتلا ىلإ ولو هورصقو ضرفلاب اوءدب تقولا قاض نإو تيملا
 ناك نإ تيملا يلع ةنونسم ةالصلاو اوداعأ هلسغ لبق هيلع اولص نإو تيللا

 الو قبا الو لام ذخأ وأ شحف وأ برض وأ لتقل اليبس عطاق ريغ ادحوم

 نيد ءاطخ نأب نيدلا يف نعاط الو اقح عنام الو ماح شارف ىلع دعاق
 ريغو اوبات نأ الا ادمع هسفنل ولو .لتاق ريغو ءيش ىلع متسل لاق وأ ةيضابالا

 غلاب ريغو كلاهملا نم اهريغ وأ قرحيل ران يف هسفن قلم ريغو ةبوت الب موجرم
 نع تجرخ ولو حابملا وأ بجاولا يف اهجوز نع ةرشان الو رذعل ال تلقأ

 ولو اهيلع لصي مل بتت ملو هنع ترشن دقو هتومب وأ قالط وحنب اهجوز
 . يناثلا نع زشنت ملو هدعب تجوزت
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 ولص هع هوف مومعب الؤه ىلع ىلصي لوقأو للا همحر بطقلا لاق
 ةالصلا زوجت ال هنأ مهضعب معزو لاق 5 اكرش رسأ نم الإ رجافو راب لك ىلع
 ال هنأ ضعب معزو ىنزلا دلو ىلع ىلصي ال هنأ ضعب معزو رئابكلا لهأ ىلع

 . ةكرعملا يف نيلوتقملا ءادهشلا ىلع ىلصي

 درتو ركذ نم ءانثتسا نم فنصملا ركذ ام روهشملاو بطقلا لاق
 الإ اهيلع لخدي ال نكل اهزاوجب ليقو هتحكانمو رذع ريغل فلقالا ةداهش

 نومعطي ال ةسمخ ءاملعلا لاقو هفلخ ىلصي الو هتحيبذ لكوت الو ناتتخالا دعب

 ةرشانلاو قبالا مهو نولسغي الو مهيلع ىلصي ال اك مهيلع ملسي الو نوقسي ال

 كلذكو ةتس وبأ لاق ، قحلا عنامو مارح شارف ىلع دعاقلاو املظ لتاقلاو
 الف ةنرم الو ةحئانل ةمرح الو غلابلا فلقالاو نيدلا يف نعاطو ليبسلا عطاق

 ريغ هلوق نم ركذ نمم دحأ ىلع ىلصي ال هنأ روهشملاو بطقلا لاق
 الب قفتا اك انفد نفدي امنإو نفكي الو لسغي الو ةنرمو هلوق ىلإ اليبس عطاق
 الو نولسغي الو ةلبقلل نونفديو نونفكي ليقو مهل قحلل ذإ لابقتسا قح ةاعارم
 امأ وأ ابأ ناك وأ راجلا قح هل مزلي لهف اراج مهدحأ ناك نإو مهيلع ىلصي

 اعامجإ هتايح تفرع دولوم ىلع ىلصيو © نالوق ؟ نيدلاولا قح مزلي لهف
 ال لوق { نالوقف هتايح نيبتت مل وأ اتيم دلو نإو يحلاب ةصتخم ةكرح وأ حايصب

 . هيلع ىلصي
 لاق ، يأرلا باحصأو يعفاشلاو انبهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 . هيلع ىلصي لوقو ، حيحصلا وهو
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 جرخ افل طخسلا ناتكلا ىف ركذو سابعلا وبا لاق ،] بطقلا لاق جرخ اذإ طقسلا نأ باتكلا يف ركذ

 " " ١ تاوم ا ننس هل لعجتو هيلع ىلصي هنأ & تيم وهو ةقلخلا مات

 ب ال نمو هيلع يلصي نم طلتخإ اذإو رهشأ ةعبرأ غلب نيح ١

 . هيلع ىلصي نم ةالصلاب دصق
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 تيملا ىلع ةالصلاب ىلرألا باب

 نبالا مث جوزلا مث الع نإو هدجو هوبأ تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو
 ىلص اووتسا نإو بقألاف برقألا مث كلذك معلا مث يوبالا مث قيقشلا خلا مث

 ىلصي الو ةيفاك هتالصف ايبنجأ ولو ديعب ىلص نإو اوعرتقا اوعزانت نإو دحاو
 يف موقلا مدقي ليقو هنفد اذكو ةأرمإ يلولا ناك ولو هيلو نذأتسي ىتح هيلع

 ةالصلا ريغ اذكو ليق تاولصلا نم اهريغك ةالصلل هب اوضر نم ةالصلا

 يلولا نم ىلوأ شيجلا ريمأ وأ مامالا ليقو « مهلضفأ موقلا مؤي » ةلع هلوقل

 دحاو هيلع ىلص نإو يلولاف نكي مل نإو ةعمجلا ةالصك تيملا ةالص يف
 ليقو اهردص ةأرملا نمو هسأر لجرلا نم لبقتسيو ابلا نع ضرفلا طقس
 . هسكع

 نيأ يلابي ال يرصبلا نسحلا نأ يورو سابعلا وبأ هراتخاو بطقلا لاق
 هلبقتسي ام تفلاخ ةأرمإ هيلع تلص نإو زاج همدق لبقتسا ولف تيملا ماق

 اقلطم هردص لايح لباقي ليقو لجرلا
 تيملا نم ءيش لبقتسا اذإ سابعلا وبأ لاق ، هللا همحر بطقلا لاق

 اوذاحيلف افقوم اودجي مل نإو ال ليقو اوداعأ هنم ائيش اولبقتسي مل نإو ازجأ

 مل نإو اولعف هقوف اودجوو اوذجي مل نإو هلامش نعف نكمي مل نإو هنيمي نع تيملا
 . تام نم ددعت نإ ةدحاو ةالص ىزجتو اولعف تحت الا نكمي

 لضفألا مدقيو اوردق نإ ادحاو ادحاو مهيلع نولصي سابعلا وبأ لاق

 مامالا مامإ ليقو ويغو حلاصو لفطو دبعو ةأرماو لجرك ةلبقلل ىتوملا مامأ
 ليقو رحلا لفطلا مث ركذلا غلابلا رحلا مث لضفأ ركذلا غلابلا رحلا حلاصلاف
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 حيحصلا ىلع ةبجاو ةنس اهنأو تيملا ةالص ءادأ هيجوتلا لبق يوني غلابلا دبعلا

 هللا ىلاعتو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس ليقو ضرفلا هيجوتك اههيجوتو

 ربكي مث ارس ةحتافلا أرقي مث ذيعتسي مث مارحالل ربكي مث « كلذ ريغ ليقو
 ملسيو يلصيو هللا دمحي مث ةثلاث ةريبكت ربكي مث ةحتافلا أرقي مث ةيناث ةريبكت

 امب وعديو تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع
 كدبع نبا كدبع انالف نإ مهللا ءاعدلا يف لوقي ليقو ملسيف ربكي مث هل حتف

 ربكي مث هدعب انتفتالو رجأ انمرحت ال مهللا هدعب انتيقبأو هتيفوت كتمأ نبا

 الهأو هراد نم اريخ راد هل لدبأ مهللا هيف ديز ىلوتم تيملا ناك نإو ملسيف

 عمجأو نيحلاصلا حاورأ يف هحور دعصأو هرارق نم اريخ ارارقو هلهأ نم اريخ
 ربكيو بوغللاو بصنلا اهيف بهذيو ةبحصلا اهيف يقبت راد يف هنيبو اننيب

 هلوسر ىلع يلصي مث الامشف انيمي اهب حفصي ةفيفخ ةميلست ملسي مث ةعبار

 انل هلعجإ مهللا لوقيو يلوتمل ناك نإ لفط ىلع محرتيو مالسلاو ةالصلا هيلع
 ناك نإو ملسيف ربكي مث هدعب انتفت الو رجأ انمرحت الو ارجأو اطرقو افلس

 زوجو ةيعدألا نم كلذ ريغ ليقو نينمؤمللو هبنذل رفغتسا ىلوتملا ريغل لفطلا
 نع تقولا قاض نإو تقولا اهعسو نإ ةحتافلا ةءارق عم تاريبكت ثالث

 ديز نب رباج نع انموق ركذو ةحتاف الب اثالث ربك ريخأتلا لمتحي ملو ةحتافلا
 تقولا قاض اقلطم طقف ثالث تيملا ةالص تاريبكت نأ سنأو نيريس نباو

 وأ ةحتافلا نسحي ال نمو اوهس تديز نإ ةسماخ ليق رضت الو ، قضي مل وأ

 ةالص طورشو { تاريبكت عبرأ هترجأ بتري فيك وأ لعفت فيك نكل اهنسحي
 اقافوو افالخ اهضقني ةبوتكملا ضقني املكف حيحصلا ىلع ةبوتكملاك تيللا

 لحم ىلع وأ سجن بوث هيلع وأ انايرع وأ مميت وأ لسغ لبق هيلع اولص نإو
 ةداعإ الف ةالص ال ءاعد اهنأو ءاعدلا هب زوجي امب زوجت ليقو اوداعأ سجن
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 . هيلع اهب يلصي الف سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا الا ءيش هل طرتشي ال ءاعدلاو
 طارتشأ ليلدب ءاعد ال ةالص اهنأ حيحصلا نكلو بطقلا لاق

 ةيعرشلا يناعملا ىلع ةنسلاو ثيدحلا ظافلا لمح لصالا نالو ةلبقلل لابقتسالا

 ةداعإ الب ثدحلا فوخل دجسم يف هركو ةربقم يف هيلع ىلصي الو ةيوغللا ال
 الف رثكأ وأ لقأ دعب نإو دجسي ام ردقب تيملا نع ىلصملا دعبيو لكلا يف
 ريغ ةروس أرق نإو نوديعي ليقو نوديعي الف ةءارقلاب مامالا رهج نإو ةداعإ

 . ةحتافلا أرقي ملو سأب الف ارهج وأ ارس ةحتافلا

 © ةالص ال ءاعد تيملا ةالص نأ ىلع ءانب اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةحتافلا عم اهتءارق ديري نأ لمتحيو لاق ، باتكلا ةحتافب الإ ةالص الف الاو

 مهللا كرفغتسا © مالسلا لبق اهدسفي ال امب اهيف يهاسلا لوقي نأ طوحألاو
 . وهسلا دوجس لدب ينم ناك امم
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 ربقلا باب

 الب هنفد اوكرت نإو اعامجإ هيف هنفدو تيمل ربق رفح ةيافكلا ىلع بجو

 الو هدي يف الو ربقلا يف لفنتي الو رفحلا لاح يف رفاحلا نئي الو اورفك رذع

 دحاو لكل رفحلا اوعيطتسي ملو تاومألا رثك نإو ، ربقلا ىلع مهيديأ نوضفني
 ةعبس وأ ةسمخ ةسمخ وأ ةثالث ةثالث اهنورفحي ةرفح وأ قدنخ يف مهولعج

 مهوطلخ نإو ، لاجرلاو ءاسنلا اوطلخي الو اودجو امك مهونفدي ليقو ، ةعبس

 دسف ام اونمض ضعب ىلع اضعب اولعج نإو © هودجو نإ ازجاح اولعجيلف

 ىلع مهنوملعي ليقو © ادحاو اربق بارتلا مهيلع نووسيو مهب نولبقتسيو

 ,اهل جتحي مل ، ةدايز وأ صقن الب تيملا لوط سايقب ربقلا لعجيو ، مهددع
 ىضم دقف نفدو زووج نإو 3 هنع ةزواجم الب بكنمللواوقحل وأ ةبكرل قمعيو

 ربقلا رفحي نأ ىهن هكلع هنأ يورو رتس نإ زاج نفدو ةبكرلا نود رفح نإو
 ةماق هربق قمعي نأ ىصوأ هنع هللا يضر رمع نأ يورو عر ذأ ةثالث قوف

 قشلا وهو دحللاو رابشأ ةثالث ليقو ، تيملا ردقبف ربقلا ضرع امأو ، ةطسبو
 الو ربقلا طسو يف قشلا وهو حيرضلا نم ىلوأ لوطلا ىلع ربقلا بناج يف
 دحللا ةفاح عم هبكنم يوتسي ىتح نكلو { ىراوتي ىتح تيملل دحللا رفحي
 & رثكأف ةثالث نم ةربقملاو همادق ال نكمأ نإ هفلخ رفحلا دنع ربقلا بارت دريو

 روبق ةثالثل ةربقملا ميرح لعجيف ةنابجو ةبقم ىمستو ادعاصف نيربق نم ليقو
 نإ نذإل جاتحيو ةصاخل فرعت مل نإ ةحابالا اهضرأ يف دعاقلاو ادعاصف

 ةنتفلا لهأ ةمقم يف نفدي الو انانإ ولو صاخشأ ةثالثل نذإ يفكيو تفرع
 ىلإ ةمقم نوزواجي الو ليبس دجو ام نيفلاخملا قبقم بنتجتو كرشلا وأ يغبلاو
 نمو 0 تيملا زيهجت يف ةلجعلا بحتستو رخال دلب نم تيملا عفري الو اهريغ
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 هتثرو اهيف نفدتو صخرو هديبعو هلافطأ الو اهيف نفدي الف ةبقملل اضرأ لعج
 ضوعي ليقو « هعزنب هنفاد ذخؤي ليقف ، زوجي ال امك ضرأ يف تيم نفد نإو
 { ميرحلاو ربقلا ضوع نمض رذعي امب وأ طلغ ىلع هنفد نإو { همرحو ورق
 امهريغ وأ نفدلا وأ رفحلا لاح يف لغتشي الو ةميقلا ليقو ، ربقلا ضوع ليقو
 نكتلو تيملا زيهجت هيلإ جاتحا ام الإ ةظعوم وأ ةلئسمب تيملا جئاوح نم
 كرتي الو رافغتسالاو بلقلا يف بونذلا نم فلس ام ركذو راقولاو ةنيكسلا

 وأ هيشاومب اهقشيو ةرقملا لخدي نم ىلع زجحيو هيف نفدي ىتح هدحو ربقلا
 اضرأ لعج نمو دح اهل لعجيو هنم قحلا جرخأ رجحلا رسك نإف اهيف اهاعري

 هتايح يف ةبقحلل اهلعج نمو حلصت اضرأ اورتشاو اهوعاب اهل حلصت ملو اه
 هدسفي ناك نإ تيملا عزن ربقلا مدهنا نإو اهدسفي امو اهترامع نم عنم

 يف دجو نمو ، عزني الف هعزن يف داسف فيخ نإو ، كرتي ليقو خ نفدلا

 ال تيملا ناك نإ الإ هنم تيم عزن ملعي مل نإ تيملا هيف نفد اروحم ةرقملا
 ىطعأ هتيم وه هيف نفدو تيمل رفح نإو كرشمو طقسو نعاطك هل ةمرح

 نونفديف ادحأ رضي ال اعضوم اودصق ةرقم موقل نكت مل نإو 5 هئانع وفاح

 هيف تام لحم نم هلمح نكمي مل نإو ، عرازمو قرطو ةرامع يف ال مهتيم هيف

 نم هجارخإ مهل نكمي مل نإو ، نامض ال ليقو ، هبحاصل اونمضو هيف هونفد
 يذلا نكرلاك هيف هونقدو هولسغ هداسف اوفاخ نإو © اورظتنا هيف تام دجسم

 الو بارحملا يفال لامشلاو ابصلا نيبف نكمي مل نإو ، روبدلاو لامشلا نيب
 الإ اربق اودجي مل نإو 3 هنم هلمح نكمي مل نإ الإ دجسملا وأ ىلصملا يف نفدي
 نكمي ال امو هنفدب نورومأم مهنأل كلاهلا لام نم ال مهلاومأ نم هورتشا ءارشب

 هيف رفحلا عنتمي لحمب تام نإو © هب رومأملا لثم بجاو وهف هب الإ لاثتمالا

٢٢١



 مهنكمي ام وأ ةراجحلا اوديلف الإو دجو نإ هيف بارتلا هيلع اودر هنم هلمحو

 ءام وأ نيط يف نفدي الو ةراجحلا اودجي مل نإ الإ داوعألاب نفدي الو هب وتس
 . ءاملا يف هلزني ام هيلإ طبريو رحبلا يف ةنيفس يف تيم نفكيو ةرورض الإ

 هطسو يف طبري هنأ يظفح يف يقب يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 فيخ نإ ةرورضلا دنع ربقلاك وه 97 ةنيفسلا نم الوأ هسأر جرخيو

 ءام هيف دجوف ربق رفح نإو & برق نإ رحبلا نم 7 رخأ الإو هداسف
 رذعت وأ لكلا يف دجو نإف ، ةثالث ىلإ رفحلا فنؤتسا ةيذؤم ةباد وأ نيط وأ
 هب ترمأ ام تنأ لعفاو هب انرمأ ام لعفن انعد هيف دجو امل ليق ، فانتتسالا
 . ثلاثلا يف الو يناثلا يف الو لألا يف ةبادلا لتقت الو هيف نفدي مث ، اضيأ

 اهوعزن ةيذؤملا ةبادلا عزن نكمأ نإ هنأ سابعلا وبأ صنو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو

٢٢٢



 ربقلا يف تيملا عضو ةفص يف باب

 ربقلا قوف نم مهل هيطعي هئايلوأ نم ةثالث وأ نانثا ربقلا يف تيملا لزنيو

 عضو نإو ، هسأرف هبنجف الوأ هالجر لزنيو ، رثكأ وأ لقأ هلزني نأب ريض الو

 هنوعضي ام دعبف هيلجر وحن نم ربقلا بابو زاج نيلجرلا لبق بنجلا وأ سأرلا
 نم هسأر نولخديو بلق الو ريودت الب هيلجر ةهج ىلإ هنودري ربقلا مامأ

 اضرتعم ةلبقلا لبق نم ذخؤي ليقو 5 ربقلا يف هالجر هيف نوكت يذلا عضوملا
 ام لح ربقلا يف عضو اذإف { اوعاش ةهج يأ نم ذخؤي نأ مهضعب ريخو
 فشكو ةثرولل يطعأ جرخأ نإو 5 هناكم طيخلا كرتو هيلجرو هسأر ىلع دقع

 يلبو حجارلا وهو اهجوز ليقو { اهمرحم الازنإ ىثنألاب ىلوأو ىنملا هنيع نع

 نيمأ اهزجع ليلف جوز الو مرحم نكي مل نإو ، ادحاو ناك نإ اهزجع اهمرحم
 نأ الإ بزقألاف بقألاف هنفدو هنيفكتو هلسغ ىلع تيللا ءايلوأ عزانت نإو

 يف هيلع ةالصلاك ربقلا لاخدإو نيفكتلاو لسغلا يف بألا نم ىلوأ جوزلا
 ىراوي ىتح ريغص ركذل نإو اليل ولو ربقلا ىلع بوث وحنب رتسيو رهظألا
 هعضاو لوقيو ، رتسلا تحت نم ربقلا يف عضاولاو نفادلا سأر نوكيو بارتلاب
 هيلع بارتلا دري مث ىلوتم ناك نإ هللا لوسر ةلم ىلعو ديزيو هللابو هللا مسب هيف
 اهيفو مكانقلخ اهنم ه بارتلا دار لوقيو © قفرب ربقلا قوف ناك نم ةلاهل
 . ابارت ولو دسؤي الو هيف هل شرغي الو « ةيالا ... مكديعن

 يف تيملا ىلع بارتلا در نم سابعلا وبأ لاق : هللا همحر بطقلا لاق

 مهيديأب بارتلا هيلع دريو ابهذ بارتلا نم در ام لثمب قدصت نمك وهف وبق

 ىثنألاو اليلق العأ هيلجر لي ام اولعجيلف اركذ تيملا ناك نإو ، اهريغ وأ
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 . اقلطم ىوسي ليقو 5 اقلطم تيملا سأر يلي ام العي ليقو ، كلذ سكع
 ةمالعو اهسأر نم نيتمالع ىثنألل نولعجي سانلا انكردأو بطقلا لاق

 عنمي ام هل لعجي الو هسأر نم ةمالعو هيلجر نم نيتمالع ركذللو اهلجر نم

 نميالا هبنج ىلع تيملا عجضيو نيطب ىنبي الو ربقلا صصجي الو هنع بارتلا

 نم جرخا يذلا بارتلا لضف نإف ، هدبج عم ىنملا هديدمتو ةلبقلل البقتسم

 مل نإو ، عارذ وأ ربش ىلع هعافترا ديزي ناك ولو ، هلك هيلع در هنع ورق
 ةمالع هناصقنو ريخ ةمالع بارتلا ةدايزو عارذ وأ ربش ردق الإ عفري مل لضفي

 هتسم ام رذحيو عبسك نم هزرحتل ةراجح بارتلا قوف ربقلا ىلع لعبيو ءوس
 . ةراجحلا نم رانلا

 اهوحنو عابسلا دري ام هيلع نولعجيو سابعلا وبأ لاق : بطقلا لاق

 نوشريو هيف دسفي ام نورذحيو دئارجلا وأ كوشلا وأ نبللا عضوو هيلع ءانبلاك
 & هنم دبال ام الإ هيلع اوديزي الف ربقلا بارت صقن نإو 3 اوءاش نإ ءاملاب ربقلا

 © مداقت نإ هيلو ربق ةراجح اوعزن روبقلا ىلع ام الإ ةراجحلا نم اودجي مل نإو

 ام وأ رقبلا وأ ليخلا ثورو عابسلا عنمل ربقلا ىلع نارطقلا نولعجيو ال ليقو

 اوكرتيو هوعضو ربق ىلع الإ ربقلا بارت نوعضي نيأ اودجي مل نإو ، عبسلا عنمي
 تاومال اهنأ اومهتي ملو ءاضعأ اودجو نإو .ث هنم اوعزني نأ ةطوح هضعب هيلع
 نم الإ اودعقو تيملا اوعضو ربقلا ىلإ اولصو نإو ، دحاو نفك يف اهومض
 عمس نإو © دعق ءاش نإف ، بارتلاب رتسي ىتح دعقي الف ربقلا دنع ناك

 زوجي امك اناسنإ لتق نمو ، نفكلا لحو شبن نفدلا دعب هنم كرحت وأ توص
 كلذ نودب هنفدي ليقو { هنع لصفنا ام الإ هلامو هحالس عم هنفديلف فاخف

 نإو ، اهونبي الف تمدہهناف اهونب نإو اهصيصجتو روبقلا ناينب نع لع ىهنو
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 نفكلا عطقل جيتحا نإو ، نفدي مل ام لاملا عزنو لح لام ىلع تيملا نفك
 نفدلا همع نإو ، اضيأ لاملا اوعزن هضعب نفدي مل نإو ، عطاقلا نمضو عطق

 . دصقيف لاملا عضوم ملع نإ الإ الف

 اي لاقيف نفدلا دعب تيملا سأر ىلع ماقي ككْقَع هنع ةمامأ يبأ نعو
 . .ادعاق يوتسيف ةنالف نب نالف اي لاقيف ، بيجي الو عمسيف نالف نب نالف

 نم هيلع تجرخ ام ركذأ لاقيف نوعمست ال نكلو هللا كمحر يندشرأ لوقيو
 هللاب تيضر كنأو 5 هللا لوسر ادمحم نأو 5 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ايندلا

 . ربكتو رتم رخأتي هنإف امامإ نآرقلابو الوسر دمحمبو انيد مالسالابو ابر
 هتجح نقل دقو ، اذه دنع اندعقي ام انب قلطنا رخالل دحاو لك لوقيو

 نبا راتخاو ءاوح نبا لاق همأ فرعي مل نإو { هنود امهبيجح هللا نوكيو

 دقو ، نونجم وأ لفط نقلي الو بارتلا هيلع لاهي نأ لبق نيقلتلا اذه حالصلا
 هب بيجي ناك ولو { قحلاب باوجلل الاجعتساو اسانيإ ديسلل نيقلتلا نوكي
 . ملعأ هللاو نيقلتلا هعفني مل ايقش ناك نإو نقلي مل ولو
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 تيملا زيهجت باب

 ىلعو ةناعالل وعدملا وأ يلولا مزلو ةيافك ضرف هلك تيملا زيهجتو

 لبق فرصني الو زيهجتلل وريغ وأ يلولا هاعد 0 يعد نإ بيجي نأ ناسنالا

 نإ ءايلوالاك ديبعلا تاداسو هاعد نم نذأب الإ هلك زيهجتلا نم غارفلا

 نإ الإ نذإ الب ولو غارفلا لبق فرصنإ عاد الب ءاج نمو مهتيم عم اورضح
 بحطصا نم ىلع هزيهجتف هيلو الو هديس تيملل رضحي مل نإو هيلا جتحا
 هلايمأ يف وأ هيف تام لزنم لهأ ىلعوأ اقلطم هرضح وأ ارفاسم ناك نإ هعم

 نم كرتي الو توملاب هوفيخي الو ةايحلا نم سيؤي الو مهنكما اك رضتحملا نوطغيو

 نأ همزل تيم ىلع رم نمو هقوقح اهلهأ ىلعف ةاح يف تام نإو هيلع يكيي
 الو هالوتم وأ هدبع وأ هيلو ناك نإ الإ ال ليقو ردق نإ قح نم هلام هل لعفي

 مزلتو دجو اذإ توملا طقسلا يف لصألاو ةنايدب مهتيم يف هنولعقي امم دوهيلا عنمي

 خلسنإ نإف ، هؤازجأ قرتفت ملو هماظعر همحلو هدلج ىطغ ام تيملا قوقح
 بطقلا رهظتساو هيلع ةالصلاو هنفكو هلسغ طقس هئاضعأ تقرتفإ وأ هدلج

 نإف ، متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ ثيدحل هيلع ىلصي هنأ هللا همحر

 اهب مزلت لهف هسأر نود هتثج تدجو نإو هنفد مزلو هل مميت ، همميت نكمأ
 دجو نإ لكلا مزلو سأرلا مدعل طقف هتاراومو هفل مزلي وأ ةغكلل ارظن هقوقح
 نود ةثجلا اودجي نأ وهو لوألاك فالخ هيف ليقو ادحاو الوق هدحو سأرلا

 منظعكو مدقت نمم امهوحنو كرشمو طقسك هقوقح مزلتال نمف ةلمجلابو سأرلا
 هنفدو تناك نإ ةروعلا فل ليقو هنفدو هلك هفل مزل وضعو محلو رعشو دلجو

 فلقأ وأ نعاط وأ كرشم وه نمل اضيأ نفدلا مزلي ال ليقو طقف نفدلا ليقو

 مظع فل بوجو مدع حصألاو غاب وأ دترم وأ قبآ وأ ةرشان وأ عطاق وأ
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 تمزل نمو ةربقم ركذ نمل لعجي الو يح وأ تيم نم رعشو دلجو محلو

 هقوقح مزلت ال نم كرت وأ نفد هل دعي ملف وبق نم عزن مث هل تلعجف هقوقح
 قح ال نم كرات ىلع نامض ال ليقو هوكرات كلذ نم ادساف نمض نفد الب

 مزل صحفب ادرفنم تام نمو دسفأ نم ىلع لب نفدلا ةداعإ كرات ىلع الو هل

 ناكو هداسف لبق هلصي ناك نإ دعب ولو تاومألا ننس هل لمعيو هيتأي نأ هيلو
 . همزلي ل هعنم نإف فوخ هعنمي ال

 دعب هلصي ناك ولو فخي مل نإ همزلي هنأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 موق لايمأ نم اجراخ تام نمو هنفديل ايقاب ائيش هنم قحلي ناك اذإ & هداسف

 ءايلوأل لعجي نأ يغبنيو (همتت) هيلو مهيف نكي مل نإ هقوقح مهمزلت مل ادرفنم
 يفو ةيصعمب اولغتشي مل نإ اماعط ويغ وأ مهبيرق ةبيصملا باحصألو تيملا
 لام نم امأو لكؤي الف متيلا لام نم لوعجملا يعنلا معط امأو ارجأ كلذ

 . زئاجف ةارادم الب ىضرب غلابلا
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 ربقلا نم فارصنالا دعب ننسلا يف باب

 مهنم ننس ربقلا نم فارصنالا دنع انباحصأ هللا همحر زيزعلادبع لاق

 اظفح امهيلك هيلجرب وأ ضيألا يف اهرجي ىنملا هلجرب ةطخ ربقلا عم ريدي نم

 هنيمي نع ارام هسأر نم ائدتبم ةطخ الب رودي نم مهنمو لجو زع هللا نذإب هل
 مث هأدبمل يهتني ىتح ةذاعتسالا دعب نورصبي ال ىلإ سي لوأ نم هنيح يف ائراق

 هيلع ىلص ولو موقلا لضفأ كلذ لعفي ث هيلإ تفتلي الو ربقلا نع فرصني
 الو كلذب لغتشي ال نم مهنمو رثكأ وأ نانثإ كلذ لعفي نأ زوجيو ويغ

 بلقي الو ساف دي عزني الو ةناهالل ةروص هزأل ربقلا ىلع مهيديأ نوضفني

 لهأ نم تيملا ناك ولو اقلطم هتيم يف ىلوتم ريغ ولو ملسم ىزعيو ، شعن
 نع دعبلا يف غارفلا دعب يلولا ىزعي امنإو ، ريثك نامز ىضم نإو يغبلاو ةنتفلا
 ةربقملا نم جرخي ىتح ىزعي الف ةربقملا طسو يف ربقلا ناك نإو هلبق ال ربقلا

 لهأ ىزعي الو طقسلا يف ةيزعت الو دجسملا يف ةيزعتلا زاوج بطقلا رهظتساو
 نم ملسم ريغ نإو مهبيرق مهيلع ىزعيو مهنم تام نميف عطقو يغبو ةنتف

 ملسملا ةيزعتو قيلي امب ىزعي هنإف اكرشم ولو ةأربلا وأ فوقولا وأ ةيالولا :لهأ
 ةرخالا يف باوثلاو ةرخالاو ايندلا يف فلخلاو ءازعلا نسحيو ربصلاب هل ءاعدلا
 كرجأيو كبلق ىلع طبريو كرجأ مظعيو كءازعو انئازع هللا نسحأ يلوتملا يرغي
 الثم لوقي نأب ، كلذ ري ريغو ايندلا يف فلخب ملسملا ريغ ةيزعتو كالتبا اميف

 بيجيو فلخلاب هتأرمإ ىلع لجرلا ةيزعتو جور يذ لك ليبس كلذ نإف ربصإ
 الاو ةحالاو ايندلا ريخب هباجأ ىلوتم ناك نإف باوجلا نم قيلي امب ىزعملا
 . ايندلا ريخبف
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 رصعيف دوعقلا نم برقي وأ دعقأ تيملا لسغ ديرأ اذإ ( دئاوف )
 ةأرملا تناك اذإ ، لع يبنلا نع سابع نبإ نعو قفرلا عم ديلاب هنطب

 الو بناج نم لب ، بصلاب تيملا هجو دصقي الو اهنطب زمغي الف الماح .
 لاستغإ نإ ليق اك تيملل أضوتي ال ليقو كلدتو ةيحللا ىلع بصلاب سأب
 يفو اسجن سمي ملو تيملا لسغ نم ىلع ءوضو الو ءوضولا نع يزجي .

 رهاط وه مهيفلاخم ضعب لاقو لسغي ىتح سجن تيملا انباحصأ لاق رث

 . فيظنت وأ دبعت هلسغو

 هللا همحر بطقلا لاق " اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا قيلع لاق

 بجوي ملو ةراهطلا نم هيلع ناك امع همكح لقنب ال هيف توملا لولح لوقنف
 نأ نم رهطأ ملسملا نإ لاقو ةاهط ضقن تيملا لساغ ىلع ديز نب رباج
 . هروهط نم لسغي

 يعفاشلاو يعخنلا ميهارباو نسحلاو ةشئاعو رمع نباو سابع نبا لاق

 لساغ ىلع لسغ ال يأرلا باحصأو هيوهار ني قحساو لبنح نب دمحأو
 نيريس نبإو تيسملا نب ديعسو ةريره وبأو بلاط يبأ نب ىلع لاقو تيملا

 . ضقتنا الإو هءوضو ضقتني الف ىلوتم ناك نإ ليقو لسغلا هيلع يرهزلاو
 سجن وأ هتروع سمب الإ فلاخم وأ قفاوم تيمب ضقن ال ديعس وبأ لاق

 لسريو قفر يف ديلاب تيملا رعش كفيو ، ةراهطلا ديحوتلا لهأ يف مكحلا نإف

 . حرسي ال ليقو زجي الو شحف ولو رفظ وأ تيملا رعش صقي الو رفضي الو
 دب الو لاط ام هطبإو هبراشو رعش نم صقي © هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ ةشئاعو انباحصأ هركو ُككَع يبنلا نع كلذ يورو انموق لاق هبو لاق

 ال وأ عبس ىلل وأ سمخ ىلإ يوأ ثالث ىلإ هلسغ ديعأ ءيش هنم جرخ نإو
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 هنم عزنتو ابنج ناك نإ الإ ديهشلا لسغي الو طقف سجن ام لسغي لب داعي

 ةكرعملا ريغ ءادهش لسغيو اتكرت ةمكلا قوف ةمامع تناك نإو نافخلاو همكلا

 نب دمحم لاقو © نالوق هلسغ يفف تامف ةكرعملا نم لمح نإو رمع لسغ اك

 لتق نم لك الو صوصللا ليتق لسغي ال يروثلا نايفسو يبعشلاو حيسملا
 . هلسغ نع قيرغلا قرغ ىفكي الو بوث ديهشلا ىلع دازي الو املظ

 قوف لعجت تيملا ليوارسو اهلام نم ةأرملا نفك هللا همحر بطقلا لاق

 هيف نوثعبيو هيف نوروازتي مهنإف مكاتوم نافكأ اونسح هع هنعو هصيمق
 لعجيو هتالص بايث يف نفكي نأ لضفألاو ةمامعلا تيملا سبلي له فلتخاو
 ربدلا مث نيطبألا مغ هجولا مث نينذألا مث نينيعلا مث نيرخنلا مث مفلا يف طونحلا

 ههجو بيط نأ زوجيو لعجي ليقو لجرلاو ديلا عباصأ نيب ال ، هيتحار يفو
 فلا نورشعف نيترم وأ ةنسح فالآ ةشع هلف ةزانج لمح نمو هسأرو هتيحلو

 لوقت ةحلاصلا ةزانجلاو افلأ نوعبرأف اعبرأ وأ افلأ نوثالثف اثالث .أ ةنسح

 الإ ءيش لك اهعمسي يب نوبهذت نيأ ىلإ هاتليواي لوقت اهريغو ينومدق

 ةريبك نوعبرأ هنع طح عيرألا ريرسلا مئاوق لمح نمو قعصل عمس ولو ناسنالا
 عيبرلا لاقو ، ةزانجلا عابتا نع ءاسنلا عنم روهشملاو ع يبنلا نع سنأ هاور
 مل نهنأ يورو نهنوهتي الو نورضاحءاهقفلاو ةزانجلا نعبتي ءاسنلا انيأر ليق اميف
 نعجرإ ، لاق ُكَيَع هنأو عنملا روهشملاو ديز نب رباج دهع ىلع نعبتي نزي

 الإ بورغلاو طسوتلاو عولطلا دنع قوملا نفدت الو ، تاروجام ريغ تاروزام
 اونسحأ دع يبنلا جوز ةملس مأ نعو كلذب ثيدحلا ءاج ، ةرورض دنع

 ءاضق اولجعو ةيصولا ريخأتب الو ةيكزتلاب الو ليوعلاب مكاتوم اوذؤت الو نفكلا

 الو روبقلا اوصصجت الو ءوسلا ناريج نع اولزعإو هوعسوو ربقلا اوقمعو هنيد

_ ٢٢٣٠ ..



 يعفاشلا دنع ربقلا حطسيو 3 دجاسملا اهيلع اوذختت الو اهيلع اوشمت الو اهونبت

 هيلع تعضوو هع هللا لوسر ربق تمنس يلع نعو منسي ةفينح وبأ لاقو
 ذختملاو روبقلا ةراوز ُكقْيَع هللا لوسر نعل سابع نبا نعو { راجحأ ةثالث

 يورو قشلا نم ىلوأ دحللاو اهترايز نهل حابأ مث يأ ، دجاسملاو جرسلا اهيلع
 نأ قشلا لاقو ديعس وبأ لاق اك ، نكمأ اذإ ينعي انريغل قشلاو انل دحللا نأ

 . ةرورضلل يع اهف صخر اهيف نفديو ةرفح رفحت
 ةيحان تيملا ماظع لزعت انباحصأ رثأ يفو ديعس وبأ لاق بطقلا لاق

 زاجأ هنأ دعاج نب رصان نع اوكحو هللا همحر بطقلا لاق ، رخآ هيف ربقيو
 زوجي ال تلق لاق { ةرايزلل اوفرعيل ملعلاو فرشلا لهأ ىلع ءانبلاو صيصجتلا

 امهنم ناجرخي ال امهيرفح يف ةموجرملاو موجرملاو يهنلا يف ثيدحلا مومعل كلذ

 ةرسلا ىلا لجرلا لقي ملو رحنلا ىلا امهل رفحي لاق نكل ، عيبرلا نع يور اذك
 نب رصان لاقف ، ءيش ربقلا ىلع بتكي نأ رع ىهنو ؤ فتكلا ىلإ ةأرملاو
 ديسوت اوزاجأو ديهشلا مسإ حوللا يف بتكي رثألا يفو هيزنت يهنا ناهبن ينأ
 . تيملل رجحلا

 عفانمو روبقلا رجشش رامث دمحم وبأ لاق 0 هللا همحر بطقلا لاق

 بابشلا ةعبرأ الإ نهردق فرعي ال ةعبرأ ، مصألا متاح لاق 2 ءارقفلل رجشلا

 ال ةحصلاو ءالبلا لهأ الإ اهردق فرعيال ةيفاعلاو خيشلا الإ ردق فرعي ال

 كيبن ةكربب مهللا تيملا الإ اهردق فرعيال ةايحلاو ضيرملا الإ اهردق فرعي

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو كتعاط يف انييحأ كفع دمحم

٢٢٣١



 .................. ةلازالا ةيفيكو سجنلا ليزي اهيف باب

 ............................ ريهطتلا ةفص ىف باب

 .............. ثبخلا مكحو ثدحلا هب عفري اميف باب

٢٢٣٢ 

............................. سجنلا ماكحأ يف باب



 ٦٣ ...................................... لوضألاو ءانبلا يف باب
 ٢٧ ............................................ راظتنالا باب
 ٦٩ .......................................... باستنالا باب

 ٧١ ............................................ لوزنلاو عولطلا باب

 ٧٥ .............................................. سافنلا باب

 ٧٧ .............................. ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ يف باب

 ٨٢ ............................................. ءوضولا باب

 ٩١ ...................................... ءوضولا ضقاون يف باب

 ٧٠٠ .................................................... مميتلا باب

 ١٧٠٢ ....................................... مميتلا هل حابي نميف باب

 ١٠٤ .............................................. مميتلا طورش باب

 ٧٠٩ ........................................... مميتلا ةيفيك يف باب

 ١٠ ..................................... هب متملا بارتلا ةفص يف باب

 ١٣ .......................................... مميتلا ضقاون يف باب

 ١٥ .............................. ؛اسلا باوبألا هب تلخأ اميف باب

 ١٢٣ ..................................... اهفئاظوو ةالصلا باتك

 ١٢٥ ........................................ ةالصلا تاقوأ يف باب

 ١٣ .................................................... ناذألا باب

 ١٣٣ ............................................. ةماقالا باب

 ١٣٥ .............................................. سابللا باب

_ ٢٢٣٢٣



 عوضومل ا

 ..................... ةالصلا ىف سابللا ةفص يف باب

 ....................... ريرحلاو سجنلاب ةالصلا باب

 ......................٠ ةالصلا تاتكس ف باب

_ ٢٣٢٣٤ _



 عوضملا
 .................. ةالصلا يف داسفلا حالصإ يف باب
 ................ ثادحألا نم هعم ينبي ال اميف باب
 ..................... مامالا عابتا هيف بج اميف باب

 . ............................. مامالا هيبنت ف باب

 ..................... ةالصلا يف فالختسالا باب

 ..................... رفاسملل ميقملا فالختسا باب

 ............................ ن١٧دلصولا يف باب

 .......................... اهئادأ ةفص ىف باب

 ........................ رفسلا ةالص يف باب

 .................................. نارقلا باب

 س ٢٢٥

 



 ٢٤٩ ...................................... فوخلا ةالص ىيف باب

 ٢٥١ ..................................... وهسلا دوجس ىيف باب

 ٢٥٥ ...................................... ةالصلا ضقاون يف باب

 لصف ............................................ ٢٥٨

 رضن ............................................ ٢٦٢
 لض ............................................ ٢٦٧

 ٢٧٠ ............................................ لضف

 ٢٧٢٣ ....................................... ةالصلا ءعضق باب

 ٢٧٨ ............................................ ننسلا باب

 ٢٧٩ ......................................... رجفلا ةنس باب

 ٢٨١ ....................................... ةوالتلا دوجس يف باب

 ٢٨٢٣ ........................................ ناضمر مايق يف باب

 ٢٨٦ ....................................... نيديعلا ةالص يف باب

 ٢٩١ ............................. .......... تايالا ةالص يف باب

 ٢٩٢٣ ........................................... ةعاخ

 ٢٩٥ .......................................... زئانجلا باتك

 ٢٩٨ ............................................ تيملا لسغ باب
 ٣٤١ ........................................... لسغي نميف باب

 ٣٣ ........................................... لسغلا ةفص باب
 ٢٣٤٧ ............................................. نميمفكتلا باب

_ ٢٢٦ .



 عوضملا
 ............................. تيملا عييشت يف باب

 ............................ تيملا ىلع ةالصلا باب

 ...................... تيملا ىلع ةالصلاب ىلرألا باب
 ............................... ربقلا باب

 ................ ربقلا يف تيللا عضو ةفص يف باب

 .............................. تيملا زيهجت باب

 ............. ربقلا نم فارصنالا دعب ننسلا يف باب

٢٢٣٧
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