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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 حاكلل ا باتك

 دقعلاب يمسو يطولا يف هلامعتسا رثكو لخادتلاو مضلا ةغل حاكنلا ِ

 . دقعلاو يطولا يف ةقيقح وه ليقو ، هببس هنال

 اولاق اذإو دقعلا دارملاف نالف تنب وأ هنالف حكن اولاق اذإ يسرافلا لاق

 ححص ام ىلع ازاجم يطولاو ةقيقح دقعلا اعرشو يطولا دارملاف هتجوز حكن

{ دقعلا ف زاجم يطول ١ ف ةقيقح ليقو © دقعلل الإ نارقل ١ ف دري لو © ضعب



 ةع يبلا تايصوصخ يف باب

 دواد ج وزت دقو ءاسن عست حاكنب هتمأ نع ن دمحم انيبن صخ

 ريغل عستلا حاكن ضفاورلا تزاجأ دقو { افلأ يرستو ةئامثلث ناميلسو ةئام

 . عست كلذ ددعف « عابرو ثالثو ىنثم » لجو زع هلوق نيلوانم لع يبنلا

 لواتم ريغ وأ قفانم وهف الو امم كلذ حاب ا نمو هللا همحر بطقلا لاق

 البو رهم الب حاكنلاب ةكم انيبن صخو ، يصاع ءىطخم امهالكو كرشم وهف

 وأ جيوزتلا ظفلب الإ ويغل زوجي الو ةبهلا ظفلبو اهنم ىضر الو دوهش الو يلو
 هللا لوسر ج وزتي م لاق سابع نبا نأ صعب ركذو كلذ وحن وأ حاكنالا

 هنأو ، نيمي كلم وأ قادصو دقعب الإ ةأرما هدنع نكت ملو طق ةبهاو

 م ا ةميزخ تنب بنيز هدنع تب اك ليقو ئ طرشل ١ قيرط ىلع تبهو نا لاق امنإ

 تنب ةلوخ ليقو ، ةيدسالا رباج تنب كيرش مأ ليقو { ةيراصنألا نيكاسملا

 حيحصل ١ ىلع هئاسن نيب ةلادع بوجو الب صخو ةيملسل ١ صقإأل ١ مكح

 ةيحضتل و د از ءاش نإو نيتعكر ىحضل ا ةالص بوجوو هدلوو هسفنل مكحلابو

 ينب هلآ ىلعو هيلع ةاكزلا ةمرحو ريثكلا ودعلل ةباصملاو كاوسلاو دجهتلاو
 مامت دعب هجاوزأ لدبتو هكاسمإو لصبو مونك هيرك لكأو بلطملاو مشاه
 هعمو ةرخالا يف هل تاجوزو نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ نال ةيباتك حاكنو عستلا

 توصلا عفرو ويغ ىلع اهب لخد يتلا هتحوكنم ةمرحو ةمأ حاكنو 3 ةنجلا يف
 ةحابإو ةينكلاب زاجو دمحأو دمحم همساب هئادنو هثيدح ركاذ توص ىلعو هيلع

 سنجلاو منغملا يفص ذخأبو اهيف لتقو لاتقبو مارحإ الب ةكم لوخدو لاصولا
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 الو هتوم دعب همحل الو هماظع رخنت الو ثروي الو ءاش نمو هسفن نم ج وزيو

 مهف ةحوكنملا ةمرحك ضعب يف مالسلا مهيلع ايبن ألا هكراشو هؤالخ ىري

. مهئالخ ةيور مدعو مهموحلو مهماظع رخن مدعو مهنم ثرالا مدعو



 ءاسنلا نم اهيف بغري نميف باب
 ابع بغري نمو

 جوزت نم ليق دقو 5 الامجإ هيف بغرم وهو نيلسرملا ننس نم حاكنلا

 ينإف اوجوزت هكلع لاق يقابلا فصنلا يف هللا قتيلف هنيد فصن زرحأ دقف
 © ج وزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي لاقو 5 مألا مكب رثاكأ

 نم ريخ نهنع ربصلا ليقو { ءاجو هل موصلا نإف مصيلف عطتسي مل نمو
 رهظ قرو رهم نزوو رهد مغو رهش حرف جوزتلا لثملا يفو ، نهيلع ربصلا
 نكي مل نإ ركبلا ج وزتي امنإو ، نيد تاذو ةفيفع ركب ج وزت رداقل بدنيف

 ءاسنلا نم هتمل لجرلا نحكنيل هنع هللا ىضر رمع نعف ، اهرض نمأ وأ خيش

 يع لاق © هتلتقف ةباش جوزت اخيش نأ كلذو ، لاجرلا نم اهتمل ةأرملاو
 بذعأ نهنإف راكبألا اوجوزت ىورو 3 ءايحو ابح دشأ نهنإف راكبألا اوجوزت
 ددوأ نهنإف زاجعالا تاوذ يف بغريو ريسيلا عضبلاب عنقأو اماحرأ قتنأو اهاوفأ
 اهبسحو ى اهلامجو 2 اهلامل : لاصخ عبرأل ةأرملا حكنت كفع لاق ، نهجاوزأل

 امنإو ، اهتكرت نإ ترقتفا يا كادي تبرت نيدلا تاذب ترفظ نإف 3 اهنيدو

 وأ ةأرملاب لوملا دصق نمف باوثلاو ةنسلا عابتاو هنيد ظفح ج وزتلاب دصقي
 ايندلا ءاقبو نيدلا ظفحل هللا هعضو ام لمعتسا دقف اهلامجل وأ اهب زعلا

 دصق ام هل حجني الف ىوهو زعو لومت نم كلذ ريغ يف ريخلا ىلع نواعتلاو
 برقأ هلعف ناكف ىلاعت هللا ةيصعمب ءيش ىلإ لصوت هنأكو رمألا هيلع سكعنيو

 ىلاعت لاق ىنغلا بلجي ةريقفلا وأ ريقفلا جوزت لب ىجر امم دعبأو ىقتا امم
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 هللا ىصع هكرت اذإ نم ىلع بجاو ج وزتلاو 4 هللا مهنغي ءارقف اونوكي نا ظ

 ، كلذب يصعي ال ناك نإو ، هجرف وأ هحراوج نم ةحراج وأ هبلق وأ هنيعب

 . بجي ليقو جوزتلا هل بدني ليقف

 نع بغييلو سانلا دسف ثيح هكرت هل ىلرألاو هللا همحر بطقلا لاق
 تبنم يف ءانسحلا نعو يغطملا بسحلاو يغطملا لاملاو نتفملا لامجلا تاذ

 نم يه ءوسلا تبنم يف ءانسحلاو ءايحلاو نيدلا ةليلقلاو قلخلا ةئيسلاو ءوسلا
 كلذ نإف ؤ صيب وأ ماذج وأ ىنز وأ ةيدوبع ءابآ ةعبس ىلإ ولو اهقورع يف
 3 حلاصلا رجحلا يف اوجوزت » لاقو « نمدلا ءارضخو مكآيإ » يع لاق قحال
 نول هنإف داوسلا اذه اوبنتجاو مكفطنل اوريخت » لاقو « ساسد قرعلا نإف

 نهناوخإ هابشأ ندلي ءاسنلا نإف مكفطنل اوريخت » كيلع هنعو « هوشم

 ءادوس يورو « رقاع ءانسح نم ريخ دولو ءاوس » هكلع لاقو « نهعاوخإو

 . لادلاب

 بنجتيلو رقاعلا ةأرملا نامزلا اذه يف ىلوألا نكل هللا همحر بطقلا لاق

 ةبهنلاو ةلوزهملا ةليوطلا يهو ةرهللاو ةيذبلا يهو ةبهشلا ءاسنلا نم ج وزتملا

 ةميمذلا ج وزت نم نإف ، ةميمذلا ةيصقلا يهو ةردنهلاو ةربدملا زوجعلا يهو

 بوقرلاو كريغ نم دلولا تاذ توغللاو هفرط اهب ضغي ال هنأل ج وزتي مل نمك
 بضغلا ةيثك يهو بوضفغلاو هلام ذخاتف تومي نأ اهجوز بقارت يتلا يهو

 هلامب اهلاني ال يتلاو ةفلاخملاو ةقسافلاو نودلاو اههجو سبعت يتلا يهو بوطقلاو
 . هسمىو

 ام ةأرملا بنتجتو لبسلا تاذ ةيرقو نارقألا لذو بئابر تاذ بيث ةاجنلاو
 . هنم اهقح ذخ ] ىلع ردقت ال وأ هبسكيو مارحل ١ لكأي نمو “{&© لجرل ا هبنتجي
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 ةالاغم ةينغلا جوزت يف ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

. كلذ سكعب ةيقفلاو



 ءاسنلا نم هجوزت مرحي نميف باب

 اهتنب نبا تنب لثم لفس نإو تدلو امو همأ جوزت لجرلا ىلع مرح
 هتنباو اهمأ مأ يبأ مأ لثم الع نإو ةوبألا وأ ةمومألا قيرط نم ًاقلطم اهدلو امو
 نإو تدلو امو 0 مال وأ بال وأ ةقيقش اقلطم هتخأو لمفس نإو & تدلو امو

 هيبأ نم هتخأ قوف امو اهمأو اهيبأ نم تادج نم هيوبأ نم هتخأ قوف امو لفس

 لبق نم اهقوف امو همأ نم هتخأ حاكنو اهمأ لبق نم اهقوف امال اهيبأ لبق نم
 اتدلو امو هتخأ تنبو ، هيخأ تنب حاكن مرحو 0 اهيبأ لبق نم اهقوف ام ال اهمأ

 تادجو تاهمأ نم هيخأ تنب قوف ام ال كلذك هيخأ ونب دلو امو لفس نإو

 هتمع حاكن مرحو ، اهيبأ نم تادج نم اهقوف ام حاكن مرحو 3 اهمأ نم
 عاضرلاو كلذك امهتالاخو هيوبأ تامعو امهتحت ام ال امهقوف امو هتلاخو

 هيخأك تدلو امو هتدجو هدجك اهقوف امو همأك لفط ةعضرمف بسنلاك
 لجرلا ىلع تمرحو اذكهو هتخأ دلوو هيخأ دلوك تدلو ام دلو امو هتخأو

 ام وأ كمأ وأ كابأ تعضرأ ةلئاقو همأك ذئنيح اهنأل كتعضرأ هل ةلئاق

 ةلزنمب لجرلاب ريصي ام الإ اهدلو امو تدلو امو هتدجك ذئنيح اهنأل امهقوف

 ةكيرت زاوجب لوقلاو لاوقأ ححصو 9 هركي ال وأ ضعب هححصو امهنيب قرفي
 ةأرما تمرحو هتجوز يبأ ةكيرت ج وزتي نأ ضعب هركو رمألا كورتم نم دجلا

 ترمأ نإو الفط ناك وأ اضيأ سمت مل نإو & كلذك هتنب نباو لفس نإو هنبإ

 هنبإو هيبأ ىلع تمرح ريغ اهغلب املف اهيلو ريغ وأ لجرب اهجوزي نأ اهيلو ةأرما
اهمرحي مل دقعلا دعب تيضر نإ الإ هتبثي مل نمو دقعلا توبثب لوقلا ىلع



 © ضرت مل ولو هنبإو هيبأ ىلع تمرح لجرل بيثلا ريغ هتنب ج وز نمو © امهيلع

 ام الو امهريغ نم اهتانبو هنبإ ةأرما تاهمأ مرحت الو ضرت مل نإ لحت ليقو
 نم اهدلو امو هتأرم] سمي مل نإو خ هتأرم] مأ تمرحو امهنبل نم ال هتعضرأ

 هدنع يتلا عم تدلو ام عمجي الو تدلو ام ال الع نإو ةمومأل او ةوبأل ا ةهج

 سم تدلو امو تنبلا مرحيو 0 اهتلاخو ةأرملا نيب الو نيتخألا نيب عمجي ال ذإ

 نأ ضعب نعو ال مأ وجح يف تنبلا تيبر ءاوس ةهج يأ نم ةدجلا وأ مألا

 مألا ىلع دقعلا درجم مرحي الو لوخدلاك ةوهشل ركذلا ريغب سملاو ةوهشل رظنلا
 © انموق ضعبل افالخ اهتنب هيلع مرحت مل لوخدلا لبق اقرتفاو اهيلع دقع ولف
 ملو ةيبص جوزت نمو ؤ تنبلا تنبو نبالا تنبو تنبلا ىلع دقعلاب مألا مرحتو
 ةيبصلا حاكن تبثي ال نم دنع اهمأ حاكن هلف غ ولبلا دعب هتركنأو اهب لخدي

 نب هللا دبع نع يذمرتلا يورو اهب لخدي مل ولو ، هتبثي نم دنع ال غلبي ىتح
 حاكن هل لحي الف اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأ يع هنع يصاعلا نب ورمع

 اهب لخدف ةأرمإ حكن لجر اميأو ، اهتنبإ حكنيلف اهب لخد نكي مل نإف 2 اهتنبإ
 . اهمأ حاكن هل لحب الف لخدي مل وأ

 تقدص ةولخلا ناكمإ عم سملا مدعب مألا ترقأ نإف سم ةولخلا لاق

 سملا مدعب جوزلا رقأ ولو مألا دقعتو تنبلا تمرحو قادصلا فصن اهل نأ يف

 توملا نأ ىلع ءانب تنبلا لحت لهف ةولخلا لبقو لوخدلا لبق مألا تتام نإو
 . لوخدلا ةلزنمم توملا نأ ىلع ءانب مرحت وأ قالطلا ةلزنمب

 كو بهذملا يف نالوقلاو ليألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةبيبر نبالاو هنبا ةبيبر بالاو اهتبيبر ج وز ةارملاو هبيبر ةجوز لجرلا ج وزت

 ركت ال ليقو ، همأ جوز ةجوزو همأ جوز همع ةجوز لجرلاو هييا

 © ةبيبرلا تنب تمرح اك بييبرلا تنب تمرحو ، مارح ليقو ‘ بيبرلا ةجوز
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 ةأرما مهضعب هركو بييرلا ةجوز يف لاوقألاو ، تهرك ليقو ، تلح ليقو
 اهيلع مرحو ، لجرلا ىلع مرح ام ةارملا ىلع مرحو ، اهب لخد نإ بييرلا
 نإو اهكلم نم جرخ نإ لحو ، هضعب تكلم وأ هتكلم دبع اضيأ

 . ملعأ هللاو دصق ريغب عقاو وأ دوصقم قتعب
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 امهنيب عمجلا مرحي نميف باب

 ةارملا جوزت نم عنمي امو

 رستب عمجلا ناك وأ عاضر نم اتناك نإو ، نيتخألا نيب عمجلا مرح

 رنكو اتح ةدقع ف امهعمج دمعت نإو حاكنب ىرخألاو , رستب امهادحا وأ
 تلح ةدحاو سم نإو © امهسم نإ اتمرح ليقو ، حكنملاو دوهشلاو وه
 اهلف ةدحاو سم نإو « سمي ملو نيتخأ امهدمعتي مل ولو اتمرح ليقو ، ىرحألا
 نإو ، ثرإ الو بسن الو تمرح تملع نمو & عمجلاب ملعت مل نإ قادصلا

 ثراوت الو ىلوالا بسن تبث ادمع امهتر نإو ث اتلحو بسنلا تبث ملعي مل

 سمي مل نإ ىلوألا لحتو ةيألا قرافي ليقو { ىلرألا سم وأ اتسم نإ اتمرحو
 نيب عمجلا نإف © اهتلاخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحيو ةيحلا
 عنمي ام عاضرلا وأ ةبارقلا نم امهنيب نيتأرما لك هطباضو مارح نيتمرحم
 تانب نيب عمجلا وكيو ىثنأ ىرخألاو اركذ امهادحإ تناك ول امهحاكن
 ةيسوجم حاكن مرحو ث محرلا عطق لجأل تالاخلاو تامعلاو لاوحألاو مامعألا

 © ةيسوجم جوزت ةفيذح نأ ضعب معزو ملعي مل نإ بسنلا تبثو ةينثو وأ
 نهنيبو هيباصو ةينارصنو ةيدوهي نيي عمجلا زوجيو ، تسجمتف ةينارصن ليقو
 مهنيد ىلع مهئاقبإل ةيزجلا نال ضرفلا اهموص يف ةيباتك اطي الو ةدحوملا نيبو
 هل تلح اهعماج مث تلصف يلصت نأ ىلع ةيسوجم ج وزت نم نأ ضعب نعو
 نإو ةكرشم ةمأ يرست مرحو & مالسالا ىلع تيبج أ ةيسوجم ملسم ج وزتي ال
 كلم مومعل ةيباتكلا ةمألا يرست هتزاجأ يف هللا همحر سورمعل افالخ ةيباتك
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 ةوزغ يف تاببسملا حاكنل ةينثو ولو ةمألا يرست انموق ضعب زاجأ ىتح نيملا
 . ساطوأ

 اوكسمت الو تاكرشملا اوكحنت الو هلوقل عنملا حيحصلاو بطقلا لاق

 وأ ةغلاب ةيباتك ةح خاكن لفطلاو غلابلاو دبعلاو رحلل لحو رفاوكلا مصعب
 ادح فيسلاب لتقيو { اهيلع مكحلا ءارجإ ىلع هبئان وأ مامالل ةدهاعم ةلفط

 مل وأ اهب لخدي مل نإو عاضرب نإو اهيرست وأ ةمرحم حاكن دمعتم روهظلا يف
 هنوك نب اضيأ قرفي الو ةرورضل اب نيدل ١ نم ملعي كلذ نال 0 ميرحتل اب ملعي

 لزتعي ىتح ناهكلا يف امهريغ وأ برض وأ سبحب عجويو نصحم ريغ وأ انصحم

 وأ لقأ وا ىرخا نيسمخ برض لزتعي مل نإو ، نيسمخ نود ام برضي ليقو
 هنأب لوقلا ىلع ناهكلا يف هلتق زوجيو ، نيجرفلا نود اميف نإو ، سم نإ رثكأ

 © نادحيو ادمع ةدعلا يف جوزتم بسن تبثي الو روهظلا مكح نم دبجي

 8 تعواط نإ تمجرو لتق هتمرحم يطو دمعت نم ليق نادحي الو تبثي ليقو
 . لتقت ليقو

 اهملع نإ ميرحتلا لهجب رذعي الو نصحي مل نإو مجري رباج لاقو
 ف تبثيو طقف مال ا ف تبثي ال ليقو © اقلطم اهنم هبسن تبني الو { هتمرح

 دقعلاب رفكي لهو هيلع دح الف هتمرحم اهنأ لهج اذإو . ال مأ اهملع اهريغ

 رفكو ىصعو رفكب مكحي مل سمي ملو دقع ولف سملاب وأ حيحصلا وهو

 ةدقعب سمخ ىلع دقاع سبحب ربجيو اوملع نإ ةجوزلاو اضيأ ج وزملاو دوهشلا
 ةلمجلا يف نهنم عبرأ ةيلخل بسنلا تبثو ، نهسم نإ نهميرحت دباتو نهلزع ىلع
 دقو سمخ نهنأب نملعي مل نإ قادصلا نهلو ءاش نإ سمي مل نمل ددجيو ال ليقو
 ربجأ تادقع ىيف نإو { قادص فصن الو قادص الف سمي نإو & نهسم
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 نهادحإ قلطي ىتح ةسماخ جوزتي نأ عبرأ هل نمل لحي الو ، ةسماخلا قارفب
 مل ولو تومت وأ ةدعلا متت مل ولو ةعجرلا هيف زوجت ال اقالط قلطي وأ ةدعلا متتو

 ىتح اهتمرحم ج وزتي الف ةأرما هل نمو ، ةدعلا متتو مرحت وأ توملا دعب ةدعلا متت
 امهقالط ىلع ةدقعب ةمأو ةرح وأ نيتمأ جوزتم ربجيو 3 ةدعلا متتو اهقلطي

 نإو ادبأ امهنم ةسوسمم تمرحو بسنلا تبثو سمي مل وأ سم وأ برضب
 ىلع سمي مل نإ ربجيلف ةدقع ريغ يف امهجوزت نإو ، سي مل نمل ددج ءاش
 . ىلوالا هل تحصو ةريخالا قالط

 تحصو ةقباسلل قالط ةرحلا ىلع وأ ةمألا ىلع ةمألا حاكن ليقو
 عرشلا مكحب ةلطاب ةيناثلاو ، ةيناثلا جوزتب ىلوألا اعم نامرحت ليقو 5 ةيناغلا

 ثالث اذكو ، ةدحاو هفكت مل اذإ ةمأ رحلل زاجأ ءاملعلا ضعبو 0 قالط الب

 زوجيو © اهعم رئارحلا نم اهريغ عطتسي ملو ةرحلا هفكت مل اذإ ةرحو ةمأو عبرأو

 ولو ةمألا حاكن ضعب عنمو ، ضعب همرحو ضهب ههركو اعم اهتمأو ةأرما حاكن

 زاج ةلفطو لفط نيب جالياب ولو ىطو عقو نإو ث اهتالوم قالط دعب

 امو تانبلاو نينبلا نم رخالا دلو ام لكل زاجو © هلبقو غولبلا دعب امهحكانت
 امهحكانت زوجي ال ليقو » هركي ليقو 0 رثكألا دنع تاهمألاو ءابالا نم هدلو

 ، بوبحم نبا لوق وهو جلوأ نإ زوجي ال ليقو { هدلو وأ رخالا دلو ام لكل الو

 يف كلذ امهنيب عقو نم حكانت زاج امنإو & ىهتشاو قهار نإ زوجي ال ليقو
 عبصأك هركذو { حاكنلاب ذذلتلا غلبم نيغلاب الو نيفلكم ريغ امهنأل ةيلوفطلا

 ام الو نالحي الف لقاعو نونجم وأ نينونجم نإو نيغلاب نيب كلذ عقو نإو
 مرحي ليقو ، انونجم اغلاب رخالاو الفط امهدحأ ناك نإ اذكو 0 هادلو وأ امهدلو

 كلذب ذتلم ريغو ناز ريغ غلبي مل نم نأل سكع الب غلبي مل نم ىلع غلب نم
 مرحت ال غلاب اهب ينزي ةلفطلا هتجوز ىأر نم نألو ، عبصألاك يبصلا ركذو
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 دحأ مرح امنإو ، ةغلاب ةأرما هب ينزت لفطلا اهجوز ةغلابلا تأر نإ اذكو هيلع

 هنكل فلكم ريغ ناك ولو نونجملا نأل كلذ امهنيب عقو اذإ رخالا ىلع نينونجم
 ىلع هجرف عضو نمو { ميرحتلا عقيف ذتلإ دقف عامجلاب ذاذتلالا غلبم غلب دق

 لوخدلا قادص اهلو امهنيب قرف اهب لخدو اهغولب دنع اهب ج وزت مث ةيبص جرف

 عضوم سم نإو ، ةفشحلا بويغب بجي امنإ ليقو ، حاكنلا لبق هسمب رخاو
 © اهحاكن زوجي الف بات مث اهجرف رظن وأ جلوي ملو هركذب ةيبصلا ناتخ

 دساف ىلع هئانبل امهنيب قرف الإو سم وأ رظن ام لجأل نكي مل نإ هيف صخرو
 . هتشت ملو قهارت مل نإ ليقو ، اقلطم اهحاكن زوجي ليقو ، ال ليقو

 هتدلو امو اه دلو اميفو هتمطلو ةركنمو ةهر اك تناك نإ رب اج ل اقو

 ىلعو اه دلو امو تدلو ام لحو لحت ال ليقو : فالخلا كلذ بسح فالح

 ركذ ةغلاب تعقوأ نإو ، هتحت تناك نإ اهمأ قراف اهجرف سم نإف ميرحتلا

 ج وزت نإو قهار نإ ليقو لقعي ناك نإ ليقو 0 اهيلع مرح اهجرف يف يبص

 نيب عقو نإو & نكممب هنم تدتفا الإو اهقدص ذإ اهقرافو اهقدصأ هتربخأو
 نم لفس نإو رخالا هدلو امم لك عنم ربدلا ريغ يف يبصو لجر وأ نيلجر
 كلذ نال صخرو ةطاولب عقو نإ الإ صخرو الع نإو ، هدلو امو ةهج يأ
 هب ىمسي ال هنال نيحكانتمل ١ ريغ ح وزت عنمي ال يعرش ريغ دساف ىطو

 هركي ليقو 3 هتنب وأ هجوز مأ هيلع مرحت نأ نع الضف رخالل ةجوز امهدحأ
 ام مرح ال ليقو ئ امهتحت امو امهقوف ام لحب ليقو © هب لوعفمل ا تنب لع افلل

 . ةفشحلا هيف تباغ نإ الإ هتحت وأ غلابلا وأ يبصلا قوف

 امو اه دلو امو ةغل اب تمرحو لزأل اب لمعل او هلل ١ همحر بطقل ١ ل اق

 أطخب تلحو ، رهشألا ىلع أطخب نإو هديب هسام وأ اهجرف رظان ىلع تدلو
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 ليقو 0 ال مأ عضول ا باطخ نم كلذ له فاخا .7 حيحصل ا ىلع

 © عامجلا لحم بقنلا دسفملا جرفلا دحو دمعت ولو اهتنبو اهمأ حاكن هنبال

 هفرعو هديب كلذ سم نإو ، رعشلا لحم ليقو ، هبناوج ليقو ، قشلا ليقو
 © جلوي مل نإ ىنمأ وأ هجرفب ولو ال ليقو ، هيلع تمرح اظيلغ ولو رتاس قوف
 ال ليقو ، حيحصلا ىلع تمرح اهنطبو اهتيلاك كلذ ريغ يف ركذب ثبع نإو
 © ةفطنلا كلتب تلمح نإ الإ ال ليقو ، جرفلا تلخدو ةفطنلا تلاس نإ الإ

 سم نم لك ليقو 0 امهنيب قرفي الف اهجوزتو هيف اهناليس دمعتي مل نإ ليقو

 يف ركذلا سمي الإ مرحت ال ليقو ، ركذلاك عضوم يأ يف هب مرحت ديلاب ةوهشب
 ديلاك ندبلا رئاس ليقو © هلوح امو جرفلا يف هب الإ ال ليقو ، عضوم يأ

 سملاك رظنلا سيل ليقو ، دسفملا جرفلا يف الإ ةوهشب رظنلاب مرحت الو ةوهشب

 ءوضولا امهب ضقتناو امهريغ يف رظنلاك ةارملاو ءاملا يف رظنلاو هب مرحت الف
 © فصنلا الإ اهلام ليقو ، الماك قادصلا هب مزل هتجوز تناك نإو © موصلاو

 لجرلا ىلإ ةأرملا رظنو ، فصنلاف الإو لماكف هيف وهو ءاملا يف ظن نإ ليقو

 ىلإ هدي دم نمو ، ال ليقو ، هلك كلذ يف هسمو اهايإ رظنك هايإ اهسمو
 جرف رظن يف ددشو & ال ليقو ، جوزتلا هل زاج هيلإ لوصولا نقيتي ملو ج رف

 1 نإو ، صخرو هجوزتت ال ادمع لجر ةروع ةرظان مكح اذكو دمعب ةيبص

 ضعب راتخاو سملا اذكو حيحصلا ىلع تلحو روهشملا ىلع تمرح دمعتت
 وأ رظنت اهنأ دمعتي ملو هجرف رظن تدمعت نإو ، لزنأ ىتح هتسم نإ عنملا

 مرحي ليقو ، ميرحتلا يف اعم نيدمعتملاكف رظني هنأ دمعتت ملو اهجرف رظن دمعت
 نيلجر نيب عقو نإ ةروع رظن رضي الو سكع الو دمعت نم ىلع دمعتي مل نم
 الو هسكعك ةبكارل ةبوكرم لسن لحو ريبكلا نايصعلا عم دمعب نيتأرما وأ
 جرفلا يف ولو ةأرملاو لجرلا نيب سمو رظن ةجلاعمل زاجو ، امهجاوز أ هب مرحت

 ليقو ، اجوزتي مل ةوهشب اسم وأ ارظن اتبثأو ةذللا امهترضح نإو هب نامرح الو
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 رداب نمك أطخب وأ ةجلاعمل ولو جرفلا سمب نامرحي ليقو 3 اجوزت تعفود نإ

 نملو جوز قوف نمل ركو اهجرف ىلع هدي تءاجف ةباد نم اعوقو تدارأ ةأرما
 اهدلت ةيراج لوأ ج وزت ج وزلا كلذ تنب هيلع مرحت نم لكو هيخألو هتحت

 . ةهاركلاب ليق 5 نالوق ةيناثلا يفو ؤ توم وأ قالط وأ ميرحتب هنع ةجراخ

 نكي مل نإف ، نبللا قحالت ةفاخم ورك امنإو © ةثلاثلا يف ةهارك الو اهنودب ليقو
 مالغ لوأل ركاذكو يناثلا دنع تدلو ام ءالؤهف هركي مل نبل لوألا دنع اهيف

 . ادعاصف هتدجو همأو هتخأو اهتحت امو لوألا ج وزل ةنبا حاكن رخالا عم هدلت

 مهمكح ناملغلا ءالؤه دلو ام مكحو ، ثلاثلاب سأب الو نالوق يناثلا يو

 لجرلا ىلع مرحو كلذك جيوزت وأ عيبكب ديس نم تجرخ ةيرس دلو مكحو
 ال ربدلا انموق ضعب لاقو ، ربد يف وأ فوفلمب وأ هركب نإو اهب ىنز نم حاكن

 ع

 . ادحا مرح

 احلصأو ابات نإ ليقو ، اهتبوتو هتبوت دعب ولو فيعض وهو بطقلا لاق

 هاورو ةفينح يباو يعفاشلاو كلام لوق وهو ابوتي مل ولو ليقو ، امهحكانت زاج

 الثم انباحصأ نع مهتياور تسيلو سابع نباو ديز نب رباج نع نوفلاخما

 حافس هلوأ سأب ال هنأ سابع نبا نع يور امو هللا همحر لاق

 ىنز كرشم هلحم هرخا اهارتشاو راهنلا لوأ ةلخن نم لكأ نمك هنأو حاكن هرخاو
 نيزح ناك نإ ليقو ، اقلطم امهمالسإ دعب حكانتلا امهل زوجي هنإف ةكرشمب

 لعجيلو اهجوزتي الف ةارماب ىنز نم ديز نب رباج نع ةحيحصلا ةياورلاو

 اميأ قلع هنعو لعفيلف اهيلإ رظني ال نأ عاطتسا نإو ، رضحملا رحبلا امهنيب
 حافس دعب حاكن ال لع هنعو ادبأ نايناز امهف اهجوزت مغ ةأرماب ىنز لجر
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 رخالا نأ امهنم لك نظي نأ لثم مرحت مل امهدحأ الو ىنزلا ادمعتي مل نإو

 يف هدجو وأ هجوز هنأ رخالا نظو اناركس وأ امئان امهدحأ ناك وأ هجوز
 اهيرست مرحي اهتحت امو اهقوف امو ةينزملا حاكن مرحي اكو ، هجوز هنظو هشارف
 هينبل زوجيو نهريغو اهتمعو اهتلاخو اهتخأ زوحتو اهتحت امو اهقوف امو كلذك

 هتحت نمو هقوف نمو هحاكن اهيلع مرحو اهب هانز لبق تدلو يتلا اهتانبو اهتاهمأ

 الو بسنلا تبنو اهقدصأو اهقراف احكانت نإو 5 هلاخو همعو هيخأك لحو

 ناقرفي ليقو احكانت نإ ناقرفي الف دي سم وأ رظنب تمرح نإ امأو ، ناثراوتي
 نأ كلذو ملعلا لهأ رثكأ دنعو اندنع كل لحت ال كتينزم اهتعضرأ نمف

 . هتحتوأ هقوف نمل اهتحت وأ اهقوف ام الو لحت ال بألا ةينزمك لالحلا مرحي مارحلا

 مرحي له ةأرماب ناز نع لئسو هصن ام طقللا ضعب يفو بطقلا لاق
 ةرضحب ةأرما عامجب سأب الو اهمأو اهتنب الإ هيلع مرحي . ال لاق . اهلسن هيلع

 كلذ نأ حص م اهب لخدو ملع ىلع بئاغ ةأرما ج وزت نمو ، لقعي ال لفط
 هتينب ضعب اهمرحو رفك ليقو ، ىصعو هل تلح ةدع ءاضقناو توم دعب
 . اهارستي وأ اهجوزتي ال نأ عقي ملو هتعواط نإ ىنز ىلع ةأرما دوارمل نسحتساو

 ةهارك الب زاجو 0 اقرفي مل عقو نإو ، هتعواط ذإ ال ليقو ، زاج اهجوزت نإو
 اهعنمو رباج اهزاجأ ةركنمو ةهراك هديب اهسم نإو ، ةفيفع عافد هتعفاد نإ

 ذوبنل نسحتساو الف الإو تزاج تركنأو هتمطل نإ رباج نعو 3 ةديبع وبأ
 نازلو هيلإ عجر نإ هيف هبسن فرعي ال هنم ريغض يبسملو رصم ريغ يف دجو

 هبسن فرعي الو اليل لفط وأ لجرب ىنز لجرلو لجرب هيف ةينازلو اليل ةأرماب هيف

 . مهيلع مرحي نمب اوعقي نأ ةطوح هيف اوجوزتي ال نأ فرعي ال نمب اراهن وأ هيف

 مارحلاو نيب لالحلا نأ لوقي يع يبنلا تعمس ريشب نب نامعنلا لاق
 تاهبشل ١ ىقت ١ نمف س انلا نم ريثك نهملعي ال تاه اشتم روم ا نہهنيبو 7
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 لوح يعارلاك مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو ، هضرعو هنيدل ًاربتسا دقف
 همراحم هللا ىمح نإو الإ ىمح كلم لكل نأو الإ هيف عتري نأ كشوي ىمحلا
 تدسف نإو 3 هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الإ

 مهيلع مرحي نمب اونقيتي مل ام زاج اوجوزت نإو بلقلا يهو الأ هلك دسجلا دسف

 الو ويغ اوقفاو نإ نومتأي ال ليقو ، اومتأ ويغ اوقفاو نإو ، اوكله هوقفاو نإف
 . هوقفاو نإ نوكلمي

 مهل زوجي ال ليقو ، بوبحم نبا لوق رهاظ وهو هللا همحر بطقلا لاق
 . مهيلع مرح نمم سيل نوجوزتي نم ناب اوملعي ىتح كلذ نم ج وزتلا

 نبا ركذو كلذ يف ىنزلاك نامرحلا سملاو رظنلاو ىلوأ وهو لاق
 نم ج وزتي نأ هلف هجرفب نإو اهجرف سمو اهمضف اليل ةأرما يقل نم بوبحم
 نمو 8 هتنبا ج وزتي الف نالف نب نالف تنب انأ تلاق نإو 5 اهملعي مل نإ اهتيرق

 هنم جوزتي ال ليقف هل زيمتت ملو ناتأرما هيفو لزنم يف ادمع ةأرما جرف رظن
 هيبأ ريغ دنع همأ ض حاكن لجرل هركو هنم جوزتلا هل ليقو ، نيقي ىلع الإ
 ةأرما تلاق نإو © ةهارك الب ةزئاج اهنإف هتنبا ةرض ال اقلطم هتدج ةرضو

 نايب الب اهسفن تبذك ولو اهجوزتي الف كتمرحم انأ ريغص يبسم وأ ذوبنمل
 ةيراجل لجر كلذ لاق نإ اذكو اهب مرحي نمو يه تلح نايبب اهتبذك نإو
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 ةبطخلا باب

 ليق ولو دقعلا لطبي الو ضعب دنع بيدات يهنو روهمجلا دنع ميرحت يهن ةأرملا
 . لخدي مل نإ ليقو ، اقلطم حاكنلا خسفيو لطبي ليقو & ميرحتلل هنأ

 ةيكلاملا نم ريثكو ةيفنحلا بهذمو انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق

 هنم مزلي ال ميرحتلل يهنلا كلذ نوكو بطاخلا ىصعو اقلطم حاكنلا ةحص

 ملسملاو حاكنلا يف اطرش تسيل يهو ةبطخلا هنع يهنملا نأل خسفلاو نالطبلا

 ةبطخب الفط وأ انونجم وأ ابوبجم وأ اينغ وأ افوقوم وأ هنم اربنم ولو دحوملا انه
 ىلع بطخيف ىلوتملا وه ليقو 2 ءالؤه ةبطخ ىلع بطخي الف همئاق وأ هيبأ
 . هنم ربتملاو هيف فوقوملا ةبطخ

 نبا نعو لاق . ناويدلا يف ردص هبو ليألا رهاظلاو بطقلا لاق
 نأ فيفعلل زاج اقساف ناك اذإ لوألا بطاخلا نأ كلام بحاص مساقلا

 قسافلا نوكيف ةفيفع ةبوطخلا تناك اذإ هجتم وهو ليق ، هتبطخ ىلع بطخي

 . ةبطخ الك هتبطخ نوكتف اهل ؤفك ريغ

 قاحلالاب ويغلو صيصتتلاب هل وأ ةبطخلا طقف هل تزاج يناثلل ليألا نذأ نإو

 . نالوق حجرو
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 اذإو © ناويدلا يف رصتقا هيلعو ليألا يدنع حيحصلاو لاق

 ام دحأ لك ةبطخ ىلع بطخيو ةبطخلا تزاج ةبطخلا وه كرت وأ لوألا تعنم

 .ةبطخو ةسماخ وأ ةمرحم ةبطخو ةدع يف ةبطخك زوجت ال ةبطخ ىلعو لصت مل
 اهقنعو ليق ، اهرعش رظن ةأرما ج وزت ديرمل زاجو ، اهسفن ىلإ ةلفط وأ ةنونجم

 اذإ كلع هنعو © اهتبكر تحتو اهترس قوف ام ىري نأ بطاخلل زوجي ليقو
 رظني امنإ ناك اذإ اهيلإ رظني نأ هيلع حانج الف ةأرملا مكدحأ بطخ

 اهتدج وأ اهمأ حاكن ةأرما بطاخ وركو & ملعت ال تناك نإو ، ةبطخلل اهيلإ

 زاجو دج وأ بأ ةبوطخم هتحت نمو نبال وكو { اهتحت امو اهتنبا ال امهيرست وأ
 يغ وأ وه دقع نإ هتحت نمو نبال نسحتسا ةلعلا هذهلو ةهارك الب هسكع

 الب زاجو © نبالا اهجوزتي ال نأ دقعلا بألا ركنأف ورمأ الب هيبأ ىلع ةأرما
 حص اذإو ، وكنأ نإ ومأ الب غلاب نبا ىلع دقع ام حاكن دجوأ بأل ةهارك

 .لوخد نكي مل ولو رحنلا ىلع تمرح نبالا ىلع وأ بألا ىلع ةجوزلا دقع

 . ملعأ هللاو هنبإ وأ هيبأ جوز اهنأل
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 ةدعلا يف ةبطخلا باب

 كلمي ةدع تناك ءاوس اهبطاخ ىلع اهتدعب ةبوطخم ميرحت ديبأت روهشملا
 ءاوس تام مأ هيلع تمرح مأ ةعجرلا حصت ال مأ كلمي ال مأ اهيف اهتعجر لألا
 هدمعب وأ هلهجب اهيف اهجوزتي نأ ىلع وأ ةدعلا دعب اهجوزتي نأ ىلع اهبطخ

 تجوزتف ةدعلا تضقنا ىتح اهكرت نإ هل تزوجو اهيف ةبطخلا ميرحت لهج ولو

 . توم وأ ميرحت وأ هوحن وأ قالطب هقراف مث اهب لخدي مل ولو رخآ

 نإ هل لحت ليقو ، ناويدلا رهاظ ىلع راتخملا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ءارقالاب امهادحإ تناك نأب تفلاخت ولو ىلألا دعب ىرخأ ةدع تدتعا

 اذإ جوزتي مث بطخ نيح نم باسحلا فنأتسي ليقو 3 رهشألاب ىرخألاو
 سأب ال ليقو ، بات نإ ىلألا ةدعلا مامت دعب اهجوزت ولو هل لحت ليقو ، تمت
 نأ اهنع هللا ىهن يتلا ةدعاوملا بويأ نب لياو لاق 3 افلاحتي وأ ادعاوتي مل ام

 نأ ةدعب ةبوطخملل ليقو 5 اهجوزت اهتدع تمت اذإ هدعتف اهسفن يف اهملكي
 . مثالا ىلإ رظنلاب كلذو اهجوزتي نأ هل سيلو اهبطاخ ج وزتت

 هل تلح ةدعلا يف نونجم وأ لفط بطخ نإ ناويدلا يف بطقلا لاق

 نمو زوجو اهتمع الو اثالث ةقلطملا تخأ تنب بطخي الو ةقافإ وأ غ ولب دعب
 ىلإ بطخ نإو { هل تلح اهمأ ىلإ وأ اهيلو ريغ ىلإ ةدعلا يف ةأرما بطخ
 ةعست تغلب اذإ ةدعلا مامت يف ضئاحلا قدصتو 3 نالوقف رضاح بألاو اهيخأ
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 مل نإ بطختو ، نيرشعو ةعست ليقو ، نيثالثو ةعست ليقو ، اموي نيعبرأو

 الف اهسفن تبذكأ مع ةسماخ وأ اهتخأ وأ اهجوزتف تمت تلاق نإو ، برتست

 ذنم اموي نيعبرأ نود طاقسألا يف قدصت الو اطلغ تعدا نإ اذكو اهب لغتشي

 ىتح بطخت الف رهشأ ةعبرأ نود تعضو مث لماح نع تيم نإو تجوزت
 اذإ هجوزت اهل زاج ةدعلا يف لجرلا ةأرملا تبطخ نإو ، نيلجألا دعبأ يضقني

 وأ لفطلا هيلو ىلع ةدع يف ةأرما بطاخ زاجو ، ةبطخلا كلت اهعم كرتشي مل

 وأ متيل وأ هسفنل اهجوزتي نأ هيلع فلختسا نونجم وأ متي ىلع وأ نونجملا

 دعب ةقافإ وأ غولب دعب امهل ةبوطخلا نونجملاو لفطلل زوحت الو رخا نونجم
 ةدع يف اهتبطخ اورشابي مل ولو مهنأل مهل زجت مل امنإو ، امهيلع ةبطخلاب مهملع
 نإو مهيلع راج همكحو اهورشاب مهنأكف مهماقم مئاق وه نم اهرشاب نكل
 يلولا ناك ولو ةقافالا وأ غولبلا دعب امهل زوجت ليقو ، مهنيب قرف اهوجوزت
 نونجم وأ لفطل زاجو 5 ةقافالا وأ غ ولبلا لبق اضيأ زوجت ليقو 2 ابأ بطاخلا
 وأ غولب دعب ةدع يف هسفن ىلع هسفنب هتبوطخم حاكن اديع امهدحأ ناك ولو

 لقي مل وأ اذك كيطعأو كتأرما قلط رخال لاق نمو ، ةدع ءاضقناو ةقافإ

 تلعفف كجوزتأف كجوز عم يقرتفا ةأرمال لاق وأ اهقلطف اذك كيطعأو

 كلذ نأل كتأرما قلط هلوق ىلع رصتقا لب اهجوزتأل لقي مل ولو هيلع تمرح
 لوق نأل قالطلا ىلع لئاقلا نم ذخأ ام اهجوز ىلع مرحو ةدعلا يف باطخ
 ىلع لام ذخأ هتعواطم ىلع ةرجألا ذخأف مارح هلعفو مارح كلذ هل لئاقلا

 الو هيلع مرحت الف اهجوزتي دصقي ملو اهقراف هل لاق نإ امأو ، هدر مزلف ةيصعم
 ضرعتلا نم دشأ ج وزلا تاذل ضرعتلا نأ ليق دقو ، ذخأ ام ج وزلا ىلع مرح

 ىلوألا ةروصلا يف وركت ليقو ، نوهأ امه ليقو 3 ةدعاوملا اذكو 5 ةدعلا يف يتلل
 اهتجوزت اهنع تام وأ اهجوز تقراف ول لاق نإو © ةهارك الب لحت ليقو
 . تربخأ وأ تعمس نإ هيلع تمرح
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 وأ تام اذإ لاق نإو & اهنعال وأ لزألا اهفدق نإ لحت بوبحم نبا لاق

 وجرأ ينإف ينع فك تلاقف ءوسب اهدارأ نإ اذكو هل تهرك كتجوزت كقلط

 نم اهوجرخأف اهلهأ عمسف اهيواه ينإ ةيبص يف لاق نإو ، يجوز تومي نأ

 وأ اروز اهقالطب دهش وأ اهجوز قرافتل ةأرمال بتك نمو 5 هل تهرك اهجوز

 تمركو هيلع تمرح اهقارف ىلع وبجأ وأ املظ اهجوز لتق وأ اروج هب مكح
 يك يملسأ كشم تحت ةكرشمل لاق نإو اقح هبدهاشو الدع اهقالطب مكاحل

 كلذ لاق نإو حيحصلا وهو تمرح وأ هل تلح لهف تلعفف كجوزتأ

 كالوم عم قرتفا قيقر عم لئاقل وكو ادحاو الوق تمرح دحوم تحت ةيباتكل

 . هئارش كيرتشاف

 لالحب ةأرماو لجر نيب عمج نم نأ ايركز يبأ باتك يفو بطقلا لاق
 نم ةبز فلأب برض اعمتجا نأ دعب امهنيب قرف نمو 5 ءاروح فلأ هللا هاطعأ

 دهشي وأ ويغل اهتبطخ وأ اهحاكن ةأرما نم ىنز ملاع ىلع مرحو 2 ديدحلا
 هلك كلذ زوجي ليقو ، اهجوزتي نأ ويغل وأ جوزتت نأ اهل ريشي وأ اهحاكنب

 امنإو 5 اهريغب اهلثم ناز اهحكني نأ زوجي ليقو © اهجوزتي الف اهب ىنز نم الإ
 يزئاج لاجر ةعبرأ ةداهشب وأ امهرارقإب وأ انيقي هتدهاشمب ىنزلا ملع لصحي
 هل هركي امنإف هبشلا رئاسو طقف ةولخلا لثم كلذ نكي مل اذإ امأو ، ةداهشلا

 لجر نم ىفزلا ملع نإ اذكو طقف ةهارك هلك ركذ امو اهبطخي وأ اهجوزتي نأ

 نإ اذكو ريشي الو دهشي الو هل بطخي الو امهريغ الو هتمأ الو هتيلو هل جوزي ال

 ملاعل صخرو اهب ينزي مل ذإ هجوزت اهل زوجي ليقو ، هجوزتت ال ةأرما هنم هتملع
 جوزي نأ صخر اذكو اهتبوت دعب اهحاكن دقعيو اهجوزي نأ هتيلو نم ىنزلا
 لمعي هبو حصأو حضوأ الوأ ركذ امو ةبوتلا مهضعب طرتشي ملو بات قسافل

 نإ الإ جرتبت تناكو ىفزلاب ترهش نإ ةداهشلاو اهجيوزتو اهجوزت مرحي الو
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 ليقو © هتقراف ىنزلا ةد يف تجوزت نإو ، ةعبرأ دهش وأ تنيوع وأ هب ترقأ

 ذخأي نأ ويغ ىلع بطاخلل نسحتسإو حيحص حاكن يطو نم الإ ةدع ال
 ماص امنأكف ملسم حاكن دهش نمو © هللا دنع ام يغتبي نأو كلذ ىلع ةرجأ

 هنعو 3 اهيطعأف اهبلط وأ ةرجألا ذخأ نإ سأب الو ةئامعبسب مويلاو اموي هلل
 يف ةنتف نكت اولعفت الأ هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ كف

 . ريبك داسفو ضرالا

 تناك نامز يف ادولوم سانلا باصأ ايركز وبأ لاق بطقلا لاق

 ةئام اهيف ةص هعمو مهتانابج ضعب يف هللا مهمحر انباحصأل ناوريقلا

 الف ايندلا يف ناك نم ةينغو ينغ نب ا اذه اهيف بوتكم ةعقرو رانيد

 رباج نع ىورو ، ةيشع اهجوزيلف ةركب هتيلو هيلإ تبطخ نمو ةيلب نمأي

 راوب نم هللاب ذوعنف هودرت الف ؤفك مكيلإ بطخ اذإ السرم ديز نب
 . ملعأ هللاو ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور تانبلا
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 ضيرعتلا باب

 يتلل ضيرعتلا زاجو ركذت مل ءيش ىلع هب لدت ائيش ركذت نأ ضيرعتلا
 لقعلا ركني حيرصتلا نإف حرصي الو ضرعي نأ وهو فورعم لوقب ةدعلا يف
 تدجو ينتيل وأ كبايث نسحأ ام هلوقك كلذو هيف حكنت ال تقو يف اهنأل

 نأ يتين وأ ةحلاص وأ ةليمج كنأ وأ كيف بغار وأ كبحأ ينأ وأ كلثم

 رظتنمو كيف بغار نم مك لوقي ليقو ، لالحلاب اننيب عمجي هللا لعلو كجوزتأ
 هللا ءاش ام يه لوقتو © اذه وحنو ناك اننيب ارمأ هللا قفو نإو كتدع ءاضقنال

 . يضق ءاش امو ناك

 ضرعتي نأ ضيرعتلا ىنعم ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو
 بارشلاو ماعطلا يف ةيدهلا لثم اهجوزت يف هتبغر ىلع لدي ىنعمب ةأرملل لجرلا
 كجوزتأ انأ وأ ينيبخأف كتدع تمت اذإ لاق نإو ، مالكلا نم كلذ ريغو

 ةرابع لكب ضيرعتلا زاجو & يناثلا حيحصلاو ناويدلا يف هلاق ال ليقو ، زاج

 قالطلاو توملا ةدع يف كلذو حيرصتب احاكن دعاوت مل ام دوصقملا مهوت

 حصت ال ليق نإ علخ وأ ءادفب وأ ميرحتب ةدع يفو ، ثالثلا قالطك نئابلا

 راتخم ىلع طقف توملا ةدع يف ليقو 0 اهتحص روهشملاو امهيف ةعجارملا

 هنم رمأ الب ةدعلا يف غلاب رحل وأ ويغ دبعل بطخ نمو 3 ناويدلا

 ال ليقو ، تمرحو ىصع ةيعجر ةدع يف ضرع نمو ، اهجوزت هل بوطخمللف

 نمل الو باتكب ولو كلذ اهل لصومل وأ اهيلول وأ اهسفنل ةدتعم بطخت الو مرحت
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 هدعو ولو اهيبأ ىلإ ةغلابلا باطخب سأب ال ليقو 0 ايبنجأ ولو هديب اهرمأ نوكي
 يف قدصتو اهسفنل اهباطخك اهيبأ ىلإ ةيبصلا باطخو 0 يه هدعت مل ام
 مايألا يف ال هيف متت نأ نكمم نيح يف ضيحلاب تناك نإ ةدعلا ءاضقنا

 دقو ةدع يف اهجوزت نإو نينيمألاب امهيف ذخؤي امنإف تبيرتسا نإ روهشلاو
 تمرحو 0 قادص الف هتبذكو تضقنإ تلاقف اهلأس وأ سمو هنود تملع
 لوألا حيحصلاو ةدعلا يف حاكنلا ةمرح تلهج نإ قادصلا اهل ليقو 2 ادبأ

 دق تلاق نإ دعب تجوزت نإف تضقنإ لاقف هلاس نإ الإ ىلولا ىلع مرغ الو

 قرفي الو قدصتو اهتبوت تفرع نإ اهنم لبق ضقنت مل اهنأ تمعز مث تضقنا
 اهقدص نإ هللا نيبو هنيب اميف ج وزلا ىلع مرحو 5 اهرارقإ دعب مكحلا يف امهنيب
 ولو هللا نيبو اهنيب اميف اهل قادص الو هعم ميقت نأ اهيلع مرحو { اهعم ميقي نأ
 مكحلا يف قادصلاب ذخؤيو اهقادص ناض اهمزلأ اهأطخ نأل دمعتت م
 الو اهليبس يلخي نإ دجت مل نإ الإ كلذ اهل لحي الو اهانكسو اهتوسكو اهتقفنبو

 ىتح جوزتت الو جوز اهل فرع نإ اتوم وأ اهجوز نم اقالط ةيعدم قدصت
 جوز يل ناك تلاق مث تجوزتف جوز اهل ملعي مل نإو 0 اهاعدم رهظي

 يف ال ليقو { اهبذك وأ اهقدص حضتي ىتح اهلزع همزل ينع تام وأ ينقلطف
 مل اقلطم ايح وأ قلطم ريغ ايح هتعدإ نإو © اهل ملعي مل نيح يحلا ريغ
 نإو ، روهظ ىلإ مكحلا يف امهنيب قرفي الو هتفرعم ناكمإل اقافتإ اهلزع يناثلا

 ىلع قادص الف جوز تاذ اهنأ نيبت نإو ، امهنيب قرف اجوز اهل نأ رهظ
 نإو ، نيرادلا جاوزأ اهيلع مرحو ، رهشأ ةتس دعب تدلو ام يناثللو امهدحأ

 ةتسلا لبق هب تتأ نإ ليقو ، اقلطم لوال دلولاو يهو وه دح ينانلا ملع

 اهل ناك نإو ، سم لكل ليقو ادحاواهقدصيو دحيوهل تبثي مل اهبصغ نإو

 ملع الب اثالث قالطلا دعب سم لكلو اهلبق هتدلو نإ ليقو ، هل دلولاف جوز
 همزلو محلا قرف نإ الإ بسنلا تبثو قادص رابجإ وأ دوحج عم وأ نهب
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 نيبت مث قالطلا وأ توملا ةينب تماق نإو ، دحيو ةتسلا لبق تدلو ام ذئنيح
 امب الإ يناثلا لوخدب مرحت ال ليقو ال ليقو ، ليألا ىلع قادص اهلف اهفالخ
 تيأ اذإو ةهبش الب دمع ىلع ىفزب مرحت امنإو ، ةهبش ىوعد الب ةيناز هب نوكت
 . لألا ىلع تمرح لوخدلاب

 مارح لصألا يف ولو ةهبشب يطو لك ليقو ، جاتلا نع بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو جاوزالا ىلع هب مرحت الف
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 جم ورتلا ىلع ةيدهلا باب

 مامتلا مدعب ةحابإلا لبقو © ةدعلا ماتب ةبطخلا ةحابإ دعب ايادهلا حابت

 الو اهدعبو ةدعلا يف زئاج هنإف ضيرعتلا حابي امك & ضيرعتلا زاوج تقو وهو
 نأ اهلو ، يعجرلا قالطلا ةدع مامت لبق ضيرعتلا الو ةبطخلا الو ةيدهلا زوجت

 اهنأ ملعي مل ام يلولا لكأي الو لجرلا اذكو هجوزت تون نإ سبلتو هنم لكأت
 هدري مل ولو جوزتلا تدارأ نإ لكألا اهلو هديرت ال اهنأ ملعي مل ام زوجو هديرت
 نيب عمجلا ىلع ةيدهلاك مرح اذإ حاكنلا ىلع لكألا دحأل لحي الو يلولا

 اهيلع هل سيلف اهكرت مث اهيلإ ىدهأف ةأرما بطخ نمف لكألا ملو نيتمرحم

 در الف تكرت مث اهجوزتي نأ ىلع هيلإ تدهأ نإ اذكو & تعنتما نإ اهمزلو در
 تدر تفلت اذإو رخالل لك ديلف اعيمج اكرت نإ اذكو ىيبأ نإ همزلو هيلع
 نإو { ةقفنلاو ءانعلا كردي الو عفنلاو ةلغلا درتو نكمأ نإ لثملا ليقو ، ةميقلا

 عيبك اهيف هلعف زاجو ، هنيع فلت هيف نكي مل نإ هصقنو هدر بيع وأ صقن

 ال نمو ادساف وأ اعبرأ جوزت نإ الإ اعوجر هجوزت سيلو قتعو نهرو ةبهو

 اقفتا نإو عوجرب سيلف ادساف ج وزت نإ ليقو ، دوهش الب ولو اهعم عمجت

 ولو عوجر اهجوزتو عجارف صقن وأ داز نمف تقو وأ طرش وأ قادص ىلع
 ادبف اهدعب ثدح وأ ايادهلا لبق ناك بيع امهدحأب دجو نإو ، دوهش الب

 نأ كلذ لصحمو ىطعأ ام هيلع دري الو ذخأ ام بويعملا در كلذل كرتلا رخالل
 ةعبرألا يهو ىطعأ ام هيلع دري الو ذخأ ام هيف بويعملا ي مسق ةئالث بويعلا

 رخالا يف هدوجوب عجارلاف همدعك هدوجو مسقو يتأتسو حاكنلا يف درت يتلا
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 عانتمالاف لتقلاو قترلاو ةعبرألا ىوس ام وهو ىطعأ ام هيلع دري الو ذخأ ام دري

 ىلع لوخدلا نم هبحاص عنتما نإ هيلع دريو هب دري مسقو عجارلا نم تا

 نأ نسحتساو قترلاو لتقلا وهو ةلمجلا يف هعم عاتمتسا ناكمإل بيعلا كلذ

 لنم ايادهلا دعب ثدح نإ هلل ا لبق نم تآ ام عنام وأ بيع ف در مزلي ال

 امهتوم وأ امهدحأ تومب ناددارتي لهو هيلع دريالو در امهدحأ نم تعقو نإ

 . ال وأ اعيمج

 روكذملا ناسحتسالا رهاظو لزألا رايتخا ناويدلا رهاظو بطقلا لاق
 اهنع يفوتملا يف مهدنع راتخملا نألو هللا لبق نم تا تيملا نأل يناثلا رايتخا

 ريص نإ ايادهلاو هيلع دري الو هبحاص لتاق دريو امات قادصلا امهل نأ سملا لبق

 ىدهأ نإف اذه ىلعف بوطخلا رمأ هديب نم ىلإ تيدهأ نإو ، درت اهدر يف
 ىلع دري لهف غولبلا دعب حاكنلا تعفد مث هايإ اهجوزف اياده ةلفط يلول لجر

 . ةيدهلا درت ال وأ سملاب هقحتسا دق هنأل قادصلا دري الو ىدهأ ام جوزلا

 اهب جوزتي نأ ىلع ىدهأ هنأل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 © ةغلاب ريغ اهنأ ملع دقو 5 اهب لوخدلا هل حابأ ايعرش اجوزت اهب ج وزت دقو

 ام هل اودر غولبلا دعب حاكنلا تركنأو ةغلاب ريغ يه اذإف ةغلاب اهنأ اولاق نإو

 حاكنلا عفدف اهايإ هجوزف لفط يل ول تدهأ ةأرما مكحو قدصأ امو ىدهأ

 ةيده ذخا درلاب ربجيو ال ليقو { تدهأ ام اهيلع دري ليق كلذك غ ولبلا دعب

 امنإو مكحلا يف در ال ليقو بطخ نإو ، هجوزت هسفن يف نكي ملو جي وزت ىلع

 طرش ىلع ذخأ اميف الإ در ال ليقو © رابجإ الف هيلعو هللا نيبو هنيب اميف مزلي
 . احيرصت حاكنلا
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 ىلع يطعأ ام لك در موزل حيحصلا روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق

 مكحلا يفو هللا نيبو هنيب اميف ملع وأ جوزتلا ىلع هنأ ذخالا نظ اذإ جيوزتلا

 الإو عدم ةنيب تدجو وأ ذخألاب رقأ نإ امهنيب ةموصخ ال ا بصنيف هيلعو

 ينتيطعأ كنأ ردأ مل رخالل امهدحأ لاق نإو ، ذخأ ام هيلع ىعدملا فلح

 فلحبو هيلع در الف ةرامإ الو ج وزتلا ىلع ىطعأ هنأ رخالل ةنيب الو ج وزتلا ىلع
 ةبحص سانلا ملعي مل نإ هنأ حيحصلاو فلحي ال ليقو ، كلذ ملعي مل هنأ ىلع

 نأ ىلع ةرامإ كلذ نإف هناوأ غولبو جوزتلا ركذ نيح يف الإ ةاداهمو امهنيب

 . ملعأ هللاو در ىبأ نمف ج وزتلل ةيطعلا
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 حاكنلا ىلع داهشالا باب

 3 نيدهاشو يلوب الإ حاكن ال هكلع هلوقل حاكنلا ىلع داهشإلا بجي

 ولو رسلا حاكن مرحو هب نلعأ اذإ دوهش الب حاكنلا ةيرهاظلاو كلام زاجأو
 نم ةثالث وأ ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ حاكنلا يف زاجو 5 ةقرفلا بجوأو دوهشب

 وأ مهنم ناتأرماو مهنم نالجر وأ مهنم ةوسن عبرأو مهنم دحاو وأ ةلمجلا لهأ
 اهلك تاداهشلا يف زاجو ، ناتنيمأو مهنم نالجر وأ مهنم ةوسن عبرأو نيمأ

 زوجي الو ويغب ليقو & مهيف ناك نإ جوزلاب ليق 5 ةعبرأف ىنزلا يف الإ نالجر
 وأ ةعبرألا دوهشلاب نايتالاب رمأ ذئنيح هنأل كلذ يف مئاقلا وه ناك نإ اعامجإ

 ريغ يف زوبحت ليقو 2 اهيف زوجت ال ءاسنلا نإف اقلطم دودحلا يف الإو نعالي
 اقلطم هللا دنع نيقسافو نيفلاخم ولو ةلمجلا لهأ ةداهشب حاكنلا متيو ىنزلا

 دجو نإو راكنالا عقو ولو اضيأ هيف متي ليقو ، راكنإ ال ثيح مكحلا ينو

 لهأ نم نادهاش هيف زوجي ليقو ، مجر الو دلج الف راكنالا يف ءانمألا ريغ

 عقو ولو مكحلا يف نازوجي ليقو ، اقلطم هللا دنعو راكنإ نكي مل نإ ةلمجلا
 لطبي ام امهنم رهظي مل نإ دودحلا ريغ تاداهشلا يف ضعب امهزاجأو راكنالا
 يف يقهيبلا هاور لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال ةقلع لاق دقو ، ةداهشلا

 زاوجل ال امهب مكحلل وه امنإ ةلادعلا طارتشا ليقف ةشئاعو نارمع نع هننس

 ةمهت نكت ملو ةداهشلا تحص اذإ ةلادع الب ولو زئاج لوخدلا نأو لوخدلا

 دلاو ال ويغ عم ج وزلا دلاو حاكنلا ىلع زاجو بوجو ال لامك اهطارتشا ليقو
 وأ تجوز لئاقلا وهو هتدقع ىلوت يذلا يف اوفلتخاو حصألا لوقلا ىلع ةأرملا
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 حاكنلا ىلع زوجت له هديب رمألا لعج نإ يلو ريغ ناك نإو ، الثم تحكنأ

 نم اعطق قادصلاو حاكنلا ىلع تزاجو فالخ طقف قادصلا ىلع وأ طقف

 لهأ نم ولو زيجأو انيمأ ناك نإ هديب جوزتلا لعجي مل يذلا ةبطخلا ءىراق
 قادصلا ىلع بألا نم زوجت الو اقلطم هللا دنع تزاجو { اقساف ولو ةلمجلا

 تزاج هيلع ورمأ وأ دقعلا ىلع هلكو وأ ويغ فلختسا نإ يلولاو قافتاب
 قادصلا ىلع هتداهش زجحت مل ابأ ناك نإو ابأ نكي مل نإ هتداهش اضيأ امهيلع
 قادصلا ىلع هتداهش تزاج مهنم دحاو اهجوزف ءايلوأ ةأرمال ناك نإو اعطق
 باجح ءارو نم نيعماسلا ةداهش يفو ءاكرش نيب قيقر كلذك الو حاكنلاو

 دهشن ال اولاقو مهدهشأ وأ مهدهشي ملو سان ةضحب يلولا اهجوز نأو نالوق

 روهشملاو هللا دنع ليقو ، اقلطم اعم ريصبو ىمعأ ةداهش زوبجتو حاكنلا زاج

 اهحاكن اهسم دعب ملع نإ ةسوسمم مرحتو هنوكردي اميف نايمعلا ةداهش زاوج
 الف هيغ امأو ، ةدع الب اهئطاول هديدجت يف صخرو نيكرشم وأ ديبع ةداهشب
 . دحاول انه ءاملاو نيءاملا نيب لصفلل ةدعلا نأل كلذ ليق امنإو ، ةدعب الإ

 ملعلاب هتمرح كردي ال مارح يطو لك نأ اندافأف هللا همحر بطقلا لاق
 نم ةداهشب ملعلا دعب اهئطو نإ اهمرحت دباتو دقعلا ددجي لب ةأرملا مرحي ال

 . هتداهش درت نم وأ نيناج وأ لافطأب وأ ركذ

 هيلع تمرح سمف ءاسن داهشإ دمعت نإ ناويدلا نع لاقو ه

 ةداهشب جوزت نإو & سم ولو نهريغ دهشأ دقعلا دعب نهب ملع نإو
 وأ نيكرشم وأ ديبع ةداهشب اهجوزت نإو © اقلطم تمرح سمف لافطألا

 ددجي لهف هئطو لبق ةقافإ وأ غولب وأ مالسإ وأ قتع عقو مث نيناجم وأ لافطأ
 زاجأو لألا دقعلا ىلع موقي وأ تمرح سمو ددجي مل نإو مهب ولو حاكنلا
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 نمو ؤ عنملا ىلع رثكألاو نيدبعلا ةداهش رقصلا نب نازعو يضاقلا رش

 وا دوهش الب نيحكانتم نيب ثراوت الو زاج نييباتك ةداهشب ةيباتك ج وزت
 الب وأ يلو الب اهجوزت هنأ تملع نإ اه قادص الو امهدحأ تام نإ يلو

 الو حيحصلا دقعلاب قادصلا نأل هتلهج وأ كلذ ميرحت تملع ءاوس دوهش

 رخالا فصنلا همزلي ملو هتحص مدعل فصنلا امهدقعب مزلي ملف حيحص دقع

 تثطو نإ ملعت مل ولو مرحتو 9 هيلع اهرهقي مل ىنز سم هنأل سملاب لكلا وأ
 ملعت مل نيح اهقدصأ ام اهل ليقو { اهلثم قادص اهلف ملعت مل نإو كلذ ىلع

 . نالوق بسنلا توبث يفو 0 ناويدلا راتخم وهو

 هتوبثب ناويدلا يف مزجو توبثلا مدع ايركز وبأ راتخا بطقلا لاق

 اقلطم بسنلا تبثو سم نإ تمرح هتكئالمو هللا ةداهش ىلع جوزت نمو

 مل نإو سمي نأ لبق ادوهش اهيلو عم دهشي نأ هلو ملعت مل نإ اهقدصأو
 ال جوزلا هدهشأ نم يلولا دهشأ دحاو عضوم يف داهشالا ىلع اعمتجي

 داز سمي ملو زوجي ال امهدحأ نيدهاشب وأ دحاو دهاشب ج وزت نإو ، ريغ

 بجيو روكذملا فالخلا بسنلاو قادصالا يفو تمرح سم نإو ث رخا
 نييباتكلا داهشإ يزجي الو ملسم اهجوزت ةيباتك ىلع نإو نيملسملا داهشإ

 يلولا نود جوزلا داهشإ حصي الو هيلع العي الو ولعي مالسإلا نال
 نإ حاكنلا ىلع رخا امهداهشإ زاجو ، دوهش الب قبس حاكن ىلع هسكعو
 يف زوجو تمرح دحاوب يطولا عقو نإو & يطو لبق دحاوب حاكنلا قبس
 . ملعأ هللاو صيخرتب يلولا عم دحاو حاكنلا
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 ءايزألا يف باي

 تحكن ةأرما اميأو ثيدحلا يلوب الإ حاكن ال رتاوتو ن هنع رهش

 الو ةنيو قادصو يلوب الإ حاكن الو ثالث اهلاق لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب
 نذإ ريغب تحكن اذإ ةأرملا نأو نيلدع نيدهاشو قادصو يلوب الإ حاكن

 نمو عوفرملا مكح يف هنكل عوفرم ريغ رثأ اذه ليقو ةنجلا ةحئارالف حبرت اهيلو
 ىلإ لطاب اهحاكنف اهيلاومو اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ ةشئاع قيرط

 . هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإو اهنم باصأ امب اهرهم اهلو ثالث

 زاجأ ولو امهنيب قرفي هنأ الطاب هنوك ديفيو هللا همحر بطقلا لاق

 مرحتو قيرغتلا ثيدحلو ثيدحلا يف نالطبلا قالطإل سملا دعب زاجأ نإ يلولا
 الو نادلجي الو حافس وهف حاكنلا نع جرخ اذإ هنأل حيحصلا ىلع ادبأ
 هدرت ىنزلا يف ىطعأ نمكف اهاطعأ ام لكف الطاب ناك اذإو © ةهبشلل نامجري

 نإ حيحص اهلو نذإ ريغب ةرحلا حاكن نأ ةيفنحلا تمعزو هب قدصتيو هيلإ

 جوزلا مصاخي نأ يلوللو اهلثم رهم نع اهرصقي ملو اهوفك يف اهسفن تعضو
 . ةمألا ثيدحلا يف ةأرملاب دارملا نأو ، امهنيب قرفي وأ امل هلمكي ىتح

 اهراتخع نم ةأرمل ١ ح وزت بجيف دودرم ديعب وهو هلل ١ همحر بطقل ١ ل اق

 للع هلوقو هم نهلهأ نذإب نهوحكناف ل ىلاعت هلوقل اهل اوفك ناك نإ

 ممألاو ، اهوفك يف اهسفن تعضو نإ يأ « اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا »
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 نهعاضبأ يف ءاسنلا اورمأتسا هلوقو ابيث وأ اركب ىننأ وأ اركذ هل جوز ال نم

 اذإ » قلفع لاق اهل اؤفك هاوهت نم ناك اذإ كلذو © نهئاوهأب نهوقحلأو

 ءايلوألا ىلوأو « تانبلا راوب نم هللاب ذوعنف هودرت الف ؤفك مكيلإ بطخ
 معلاف برقالاف برقألا هنباف حألاف برقألاف برقألا دجلاف بألا حاكنلاب

 معلا نباف برقألاف برقألا معلا نباف مألا نم معلل مكح الو يوبألاف قيقشلا

 خألا نأ ىلع رثكألاو قيقشلا خألا نبا نم ىلوأ يوبألا خألاو برقألا بألل
 دلولا نم لتقلابو حاكنلاب ىلوأ بألل وأ قيقشلا خألا نباو بألل وأ قيقشلا

 هنم ىلوأو خألا نم لتقلاو حاكنلاب ىلوأ دعب وأ برق دلولا ليقو ، دلولل ةيدلاو

 جيوزت يف يلولا ذخؤيو مألل عل حاكنلا يف مكح الو الع ولو دجلاو بألا
 نكي مل اذإ هنباف معلاف هنباف خألاف دجلاف بألا بيترتلا ىلع مكاحلا دنع ةأرملا

 عمج نم يلو جوز ناو معلا ىلعو خألا نبا ىلع مدق دلولا ناك اذإف دلول
 ناك نإو 0 ىضمو زاج مامعأكو ءاقشأ ةوخأك ةجرد ىيفوتسم ددعتم

 نوقابلا عنم ولو مهيقاب نذإ الب وأ لقعي الفط .وأ القع مهلقأ وأ مهرغصأ
 نذإ الب دحاو هجوز نإف كرتشملا قيقرلا امأ ، كلذل لهأتملا نوكي نأ بدنو
 دعب نورخالا زاجأ نإ ليقو ، تمرح ةزاجألا لبق سم نإف 5 زجي مل نيقابلا

 وأ مهعاتجإ نسحألاو زاج ضعب نود ضعب هجوزف هوقتعأ نإو { زاج سملا
 © لايمألا جورخب بئاغ يلو نم دعبأ ناك ولو رضاح يلو دقع حصو مهنذإ
 . مايأ ةثالث ليقو © ةزوحلاب ليقو

 يف ناك نإف جيوزتلا ىلإ تجاتحاو باغ نإ ناويدلا نع بطقلا لاق
 ىلإ اهكرتي الو اه حلصأ رظنيف هترماتساو هيلإ تلسرأ نيموي وأ موي وحن برق
 الإو دجو نإ هنود نم اهجوز تجاتحاو دعبو هتبيغ تلاط نإو ، يتأي نأ
 & ةجحلا هلانت ال ثيح ناك نإ الإ هتنب جوزت الف بألا الإ . ها ةعامجلاف
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 قوف ام دعبلا نأو بيرقلا برق عم ديعبلا اهجوزي ال ليقو ، ويغك وه ليقو
 قرفي مل سمو بئاغ ريغ بيرقلاو ةغلاب تناكو ديعبلا اهجوز نإو 3 مايأ ةثالث
 ولو ال ليقو ، سم ولو امهنيب قرفي ليقو ، بيرقلا ددج سمي مل نإو ث امهنيب
 معزو تمرح يلولا زيجي نآ لبق سمو يبنجا اهجوز نإو تيضر نإ سمي مل
 اهجوز اذإو 5 اقرفي مل زجي مل نإو ليق ، زاج سملا دعب ولو زاجأ نإ هنأ ضعب
 نإ ليقو { ويغك وه ليقو ، تمرح هتزاجأ لبق سمو رضاح بلالاو يلو
 ليقو ، اقرفي مل سمو مالا وأ بالا لبق نم اهماحرأ وأ اهترشع نم دحأ اهجوز

 . ةريشعلا نم ال ةليصفلا نم ناك نإ زوجحم

 نإ حاكنلا نالطب حيحصلاو صخر هذهو هللا همحر بطقلا لاق

 كرش وأ نونجب يلولا لطب أذإو © يلولا ةزاجأ لبق سملا ناكو يبنجأب تجوزت
 ىثنخلاو فلقألاو ىمعألا جيوزت يفو نكي مل هنأكف ةبيغ وأ دقف وأ ممص وأ
 تلاق اذإو ، فالخ ةعامجلاو ناطلسلا ىلع ماحرألا يوذ ميدقتو لكشملا

 ةفيلخ ةميتيلا ىلع دقعلاب ىلوأ لهو زاج اهجوزي نأ هترمأو يتلو نالف ةأرما
 جيوزتلا يف هل ظح ال تيملا نأل حصأ وهو هسكع وأ اهلو نم اهيلع اهيبأ

 يلولا ناك نإو نسحالا وهو هيلع ناعمتجي وأ بسنلل قح وه امنإ جم وزتلاو

 اهجوز نإ نكل نيقساف ولو ازاجو ةفيلخلاك ليكولاو ءاوس ةفيلخلاو وهف ادج
 3 بألا نم الإ ةلاكولاو ةفالخلا زوجت الو مآحلا هضقن اههركأ وأ اهوفك ريغب
 بللا نم ولو نازوجت ال ليقو ، برقألاف برقألا اضيأ ويغ نم نا زوجت ليقو

 باغ اذإف عنملا ىلعو توملا دعب هتفالخ ال باغ نإ بألا ريغ ةلاكو زوجت ليقو

 نإ هقتعم قيقرلا ج وزيو هنود نم اهجوزي لب هتفالخ وأ هتلاكو ربتعت مل تام وأ

 اذكو اهطقتلم ليقو © ةعامجلا ةطيقللاو اهتبصع مألا تنبو بصاع نكي م

 ةسوسمملا تمرح سملا ناكو تجوزف ةأرما لكو نمو ، لجر دي ىلع ةملسم
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 دقع ةيلوو هدوهشو جوز كاسمإ يلوللو جوزب الجر رمات لب ةصخر هيفو

 اورقأ نإ ةدلج نيعبرأ نود مهرزعي ليقو ، مهب دويف مآحلا دنع هنذإ الب اهيلع

 . اوركنأ نإ مهفلحيو كلذ دمعتب

 مل ام نييفوكلاو زيزعلا دبع نبا دنع ناثراوتيو هللا همحر بطقلا لاق
 يدنعو لاق ةنيدملا لهأ دنعو اندنع ال امهحاكن ناطلسلا وأ يلولا خسفي

 مل اورقأ ول ذإ مد الو لام ىلإ عجري ال كلذ نأل اوركنأ نإ مهيلع نيمي ال هنأ

 اهنباو يلو الب اهيلع دقع ةأرماو جوز نيب قرف دقو مد الو لام يلولل مهمزلي

 ال نم ناطلسلا وأ يضاقلا جيوزتو هسفنل هتيلو يلولا جيوزت يفو اهرجح يف
 هنذإ نودب هتمأك هالوم نذإ الب دبع ةحوكنم تمرحو ، نالوق هسفنل اهل يلو

 يلولا ربجيو كلذك دحأ اهجوزي الو يلولا نذإ نودب ةأرما حاكنب دهشي الو

 حيحصلا وهو سبحب ربجي ليقف ملظ وهو رذع الب هنم عنتما نإ اهجيوزت ىلع
 ليقو ، ؤفكلا رضح نإ اهؤفك نم اهجوزي ىتح دودحم ددع الب برضي ليقو
 وأ يه لكوت وأ اهل نولكوي وأ ةعامجلا وأ هوحن وأ مامالا اهجوزيو ابيدأت برضي

 © حيحصلا ىلع هكولمم هبلط نإ ديسلا اذكو عنتمملا يلولا نود يلو اهجوزي
 نم عنتما نإ اهسفن بيط الب اهجيوزت ىلع هتيلو نم لام ذخأ يلولا ىلع مرحو
 اهل لحو ضرف ىلع لاملا ذخأ هل لحي الو ضرف اهايإ هجيوزت نأل هب الإ جيوزتلا
 نأ نهولضعت الو ل لاقو « مكنم ىمايألا اوحكنأو لف ىلاعت لاق ىطعت نأ
 . ةينرقب الإ ميرحتلل يهنلاو بوجولل رمألاو 4 نهجاوزأ نحكني

 لاملا هب دارأ نإف هعنم يف نوملسملا رظني ناويدلا نع بطقلا لاق

 نإف اورظن ةلعب لتعا نإو ىلاعت هللاب هوفوخيلو كلذ ىلإ هوكرتي الف اهترضمو
 دارا نإو ث اهل رظانلا هنال اهيلو ةعاطب اهورماو ةارملا ىلإ اوعجر اهجو اهل اوار
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 هدرف رخآ مث هدرف ادحاو هيلإ تبلط نإو ، ويغ اهرمأ يلوت نأ اهورمأ اهرارضإ
 ال ذإ اهرارضإ ىلإ رظني امنإو ، نالوق ال مأ اليطعت كلذ نوكي لهف رتكأ وأ

 هل هجو الو ادحاو در امرو هجو هلو دحاو نم رثكأ در امير هنأل كلذل دح

 رئاجلا ليقو ، مامالا نكي مل نإ ارئاج ولو نمأ نمو ناطلسلاو رمأ نمو ماماللو
 ةفاسم يف اهيلو باغ نإ ةأرما جيوزت ةعامجلاو مآحللو ةيعرلا نم دحاوك

 ال امب عنتما وأ هنود يلو نكي ملو ةزوحلا نم جرخ نإ ليقو ، رثكأف مايأ ةثالث

 كرشمو نونجمك همدعك هدوجو نكلو ناك وأ يلو اهل نكي مل وأ لبقي
 راتخاو نيتقثبف اونوكي مل نإو ، ةعامجلا وأ ناطلسلاب موقت يلولا ىلع ةجحلاو

 دنع دئاقللو ارئاج ولو سكعلاب ضغبو ناطلسلا نم ىلوأ محرلا نأ ضعب

 يف افيرع ولو ليق دلب يف ناطلسلا رمأ يلو نم لكلو ليق ناطلسلل ام ضعب
 يف ايلو اهل نوملعي ال مهنأ ادوههش تماقأ نإ ركذ نم اهجوزي امنإو © ةراحلا

 يلب ليقو ، اهل ليكو :اق مه زوجتو لماح وأ ةدع يف اهنأ الو اجوز الو دلبلا
 تلكو ءالؤه دبت مل نإ ن و مهملعب كلذ يف نومكحي الو هسفنب كلذ يلاولا

 نم نوكي نأ الإ زوجي ال ليقو ، اهتيشع :نم نوكي نأ ريتخاو اهجوزي اركذ

 الو اهعم نم لضفأ اهجوز اهعم يلو ال ةفاسم تضرم نإ ليق 0 اهتليصف
 اجوز هتيضرف ارهق اهؤفك ريغ نم اهجوز نإو ، اهؤفك ريغ نم هتيلو ج وزي
 وأ ىنز اهنم فاخ نإو ، اهل ملاظ هنأل هنع ىضرت نأ اهنم بلطيلف وك ىلع

 نوهأ ةرورضب عفدت ةرورضلا نأل ديحوتلا لهأ نم دجو نمب اهجوز تفاخ

 نم الو اهقح هنم ذخؤي ال ملاظ نم اهجوزي الو نوهأ ىنزلا نع زرحتلاو اهنم
 نمل الو هقافن رهظ قفانمل الو ملظب اسفن لتاقل الو نيدلا يف اهنتفي فلاخم
 نإ ةأرملاو دوهشلاو وه كلهو اهنوصي ال نمل الو يودبل الو مارحلا اهمعطي
 هايإ اهمعطأ نإ مارحلا بحاص وأ اهقح رابجلا اهعنم نإ رابجلا اهجوز
 لوتقملا مدو همد ؤفاكتت ثيحب ادمع لتاقلاو هنيد ىلإ اهدر نإ فلاخملاو
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 لتقي وأ هنع افعي وأ ةيدلا ىطعي ىتح يوؤي الو رقي ال هنأل لتقلا قحتسيف
 وهو ايودب نوكي نأ يرضحلا ىلع مرح دقو ، هتالص يلصت اهنأل يودبلاو
 فلاخملا اهدر ولو يودبلا ريغب نوكلهي ال ليقو 5 اوملعي مل نإ كاله الو قيبك
 . اهدي نأ ىلع اولعفي مل مهنأل هنيد ىلإ

 تعجر اذإو ةدحاو نيدحوملا ماكحأ نأل حيحصلا وهو بطقلا لاق

 قرفت نأب ضعب ددشو ءالؤه نع قرفت الو اهدحو اهعوجرب تكله هنيد ىلإ
 دقف ةرورض رابجلل تجوز نإو ، دكوأ يودبلا نع اهقيرفتو فلاخملا نع

 نإف هب تجوزتف اهلتق وأ اهب ىنز الإو رابجلا اهبلط نإو ، كلذ يف صخر
 مرحو ثيراوت الو قادصلا اهلف الإو ثرإلاو رهملا اهلف وك .ىلع اجوز هتيضر

 هتجوزت نإ هلتق دارأ نم هيفخت الو قوقح لتاقلا ىلع اهل سيلو رخالا ىلع لك
 لحي الو اهجوز ال اهديس ةالص يلصت اهنأل دابل ةمأ ي وزت رضي الو لتقلا دعب

 لحي الو هتراتخا نإ تكلمهو هقرافتو اهسفن راتخت لب تقتع نإ هعم مقت نأ اه

 ىلع مرحو ةزاجالاب اتكلهو حاكنلا زيجت نأ ةقافإو غولب دعب ,ةنونجم وأ ةلفطل
 تمرح .وا تام وا اهقلط نإ هدعب ايودب جوزتت نا ايرضح تجوزت ةيودب

 دحيو بسنلا تبثي مل لعف نإو ، ايباتك ولو كرشم حاكن ةملسم ىلع مرحو
 ةهبشلل نادحي ال ليقو ، دحتو اكرشم هتملع نإ قادص الو ةدحوم اهملع نإ

 ينبي الو اهيف قتعي الو انطو اهذختي الو ىرستي الو كش رادب ملسم ج وزتي الو
 كرشلا ماكحأ اهيف رهظ يتلا ةدلبلا يهو اهيف جوزتلا ركي ليقو 3 ادجسم اهب
 ملسملا قاطأ ولو كرشلا ماكحأب مكحي اهيف هل مكحلاو اكرشم اهيلع مكاحلا ناكو

 اهتمرح يفف سمو ىرست وأ سمو ج وزت نإو ، هموصو هتالص راهظإ اهيف

 ادجسم اهيف ىنب نإو ، قتعلا تبث اهيف قتعأ نإو اهمدع حيحصلا { نالوق
. ملعأ هللاو ادجسم ناك



 اهراكنإو ةأرملا ىضر يف باب

 برعت بيثلاو اهتمص اهنذإو اهسفن يف رمأتست ركبلا يع هنع ءاج
 يأ مألا حكنت الو اهتامص اهنذإو اهيلو نم اهسفنب قحأ مّيألاو اهسفن نع
 يف ءاسنلا اورمأتساو » نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو رمأتست ىتح بيئلا

 » اهتمص اهنذإو نذأتست ركبلاو رمأتست ىتح حكنت ال بيثلا نإف همي نهرمأ

 مل نم يه ركبلاو ه نهئاوهأب نهوقحلاو نهعاضبأ يف ءاسنلا اورمأتساو
 يأ اهسفن يف رمأتستو ةرذع الب تقلخ وأ بصاغب اهتراكب تلاز ولو جوزتت

 ليق نإ ىضر اهتوكس نوكي ليقو { اهتوكس اهتمصو نذإلاو رمألا اهنم بلطي
 ريرقت يأ اهجيوزت دارأ اذإ هل ىغبنيو ليق ، ىضر كتوكسف يتكس نإ اهل
 نالف نب نالف نم اهجوز دق هنأ اهناربخيف نينيمأ اهيلإ لسري نأ هتابثإو

 اذه ىلعف كاضر وهف يتكس نإ اهل نالوقيو قادصلا نم اذك ىلع ينالفلا

 نم كلذ اهعنميف لجخت الئل اهعم ماقملا لاطي ليقو & تتكس نإ اهمزلي

 . تتكس ولو حكنت مل اهنم طخسلا ةمالع ترهظ نإ ليقو ، ةعراسملا

 ثيدحلاو كلذ اهل لقي مل ولو اهتمص اهنذإ نأ حيحصلاو بطقلا لاق
 بوني نأ نع الضف امهل نذإ ال ةنونجملاو ةلفطلا نإف ةلقاعلا ةغلابلا ركبلا يف

 . انذإ امهل نأو ث ةغلاب ريغ ولو ركبلا رامئتسا نم دبال ليقو { هنع امهتمص

 نأ ثيدحلا رهاظو لاق ثيدحلا رهاظ وهو هللا همحر لاق
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 حكتت ال ةي اور كلذب تحرصو راميتساب الإ هرمغ الو ل ا اهجوزي ال ركبل ١

 . لطب تركذأو عقو ناف نذأتست ىتح ركبلا

 لوقي ةنيدملا لهأك هنإف هللا همحر دابع نبا الإ انلق هبو لاق

 هنع ةشئاع نع دهز نب رباج ىور دقو ، هتدر ولو اهيلع ضام بألا دقع
 تهركف بيث يهو اهوبأ اهجوز ةيراصنألا مازح تنب ءاسنخ تناك هلع

 . اهحاكن درف هتربخأف هقلع لوسرلا تتأف كلذ

 . اهيلع زاج اهيلو اهجوز نإ ركبلا يف ليقو ، ناويدلا نع لاق
 نإف © ةروكذملا ةياورلل اهاضر دعب الإ ركبلا ىلع دقعلل مدقي الو اهل راكنإ الو

 "7 مهفو انباحصأ دارم اذه كلذ دعب اهيلإ رمألا در اهناذئتسا لبق عقو

 & اهيلإ رمألا دري مث ناذئتسا نودب دقعلا ىلع مادقإلا نوزيجي مهنأ مهنع

 :. توكسلا لثمو حصفت نأ يحتست دق اهنأل اهاضر اهتوكس لعج

 اندنع اقلطم يلولا لعف اهيلع ضعي مل »« :م اذإو © ةحيصلاو ءاكبلاو

 . هتدر ولو بألا لعف اهيلع اوضمأ مهنإف ةنيدملا لهأك دابع نبا الإ

 امهلو لعف بيثلاو ركبلا ىلع زاج ليقو ، ناويدلا نع بطقلا لاق
 مل تركنأف اهجوزف تتكسف اهيلو ركبلا نذأتسا نأ ليقو . ها اتركنأ ولو

 تيضف اهتجوز وأ اهجوزأ نأ ينترمأ هلوق اهيلع لبقي الو اهمزلي ليقو 0 اهمزلي
 لعب تركنأ ولو ئ اهمزل م لمع ف تذح وأ تدعق وأ تماقف تملعأ نإو

 مل هيف تركنأ تقو يف الإ ملعت مل اهنأ تعداو تركنأف نامز ىضم نإو

 ماعط بيثلا تلكأ نإو © هلثم اهنع ىفخي ال نمم تناكو رهش نإ اهيلإ تصني

 مزلو ال ليقو ‘ ىضرف ح وزتل ١ ىلع هر اد تنكس وأ هبايث تسبل وأ جح وزل ١
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 يف اهيلع ةجحلا موقتو نيع ةفرط ولو بلقلا يف امهاضرب حاكنلا ركبلاو بيثلا
 ‘ نانيمأ هب ربخم وأ حاكنل ا رهتشي ىتح ليقو 0 توكسل او رارقالاب مكحل ١

 نإو ي رتاوتملا ربخلاو اهيلع ةجح امهدحأ لوسر وأ جوزلا وأ يلولا مالعإ ليقو
 نإو ، درت وأ لبقتف دقعلا دعب ربخت نأ نم دبالف تئش امب ينجوز تلاق

 يفو ، اعوجر اذه يف دجت ال ليقو ، كلذكف هب اهجوزف نالفب ينجوز تلاق
 ئ الجر نمعت ل ولو اهجوزي نأ هل تح اب ا ١ ذإ راكن الا دحت ال اهنأ لوق كلذ

 حاكنلا زاج تزاجأ مث ةبلغ تثطو مث تركنأف اهيلو نذإب ةأرما تجوزت نإو
 . انم ليلقو انريغ لدنحع مرحتو انروهمج دنع

 لوق هجوو لاق يدنع حيحصلا وه اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 مسر ىلع لب ىنزلا ةين ىلع اهعماجُي مل هنأ يل رهظ اميف اهميرحت مدعب انروهمج
 نازب سيلف اهاضر لبق اهب هلوخد يف أطخأ ولو نيدهاشو يلوب حاكنلا
 نأ طرشب هيلع ءاقبلا زاج مرحت مل املف ةبولغم اهنأل ةيناز تسيل يه كلذكو
 ىلع مرحو . ها ال ليقو ، بسنلا تبثي ميرحتلاب لوقلا ىلعو سملا دعب زيجت
 دعب تركنأف اهنذإب يلولا اهجوز نإ ليقو ، زيجت نأ لبق اهبرقي نأ جوزلا
 . تمرح اهنذإ الب وأ مرحت مل تسمو جيوزتلا

 تبث تركنأ مث لجرب اهجوزي نأ اهّيلو ةأرما ترمأ نإ بوبحم لاق

 مل نإ فالخلا اذكو عوجرلا اهل نأ نامع لهأ لوق نم بجعتي ناكو اهيلع
 نبا هراتخاو رثكألل يناثلا بسنو دقعلا دعب تركنأ مث تيضر نكل ومأت

 نإ تلحو سملا دعب يلولا زاجأ ولو يلو نودب تجوزت ةلفط مرحتو أ فاصو
 الب اهعامس دنع تركنأف رهاظ حاكنب يلوب ةغلاب تجوزت نإو 0 هلبق زاجأ
 . اهراكنإ لبق ناوت
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 نإ دارأ هلعلو اهنم لبقي مل تركنأ مث تناوت نإ اهنأ وهاظ بطقلا لاق

 بلقلا يفام ىلع نيملا زاجأ نم لوق ىلع اهفيلحت هلو اهتموصخ ج وزللف تناوت
 . راكنالاب اهئاطبإو حاكنلا ةهشل كلذو ىضرلاب رقت مل اهنأ اهفيلحت هلو

 ام اهنم ردصي وأ هب حرصت مل ام ىضرلاب اهيلع مكحي ال بيئلاف الإو لاق
 ىضرأ ال تلاقف حاكنلاب تربخأ نإو 3 اهنم اهجوز اهنيكمتك هيلع لدي

 دجت مل ضرأ مل وأ لبقأ مل تلاق نإو ، زاج تيضر مث ديرأ ال وأ لبقأ ال وأ

 همتت ملف تربخأ نإو ، ناويدلا يف اك هدجت ليقو ، ددجت لب دعب لوبقلا

 ، سلجملا نم دوهشلا قارتفا لبق هتمتأ نإ متي ليقو ، متي مل رييغتلا دعب ب هتمتأ م

 بطقلا دنع حيحصلاو اهمايق دعب ولو ليقو © اوقرفت ولو مقت مل ام ليقو
 اهب ج وزلا كسمتسا ام لوبقلا زوجي ليقو { راكنالا دعب تيضر نإ ديدجتلا

 حص راكنالا لبق تيضر دق ينإ تلاق ش تركنأ نإو © مهتداهشب دوهشلاو

 دي مل نإ اهقيلطتب رمؤيو هديدجت مهضعب بجوأو هديدجت نسحألاو حاكنلا
 مل ام ةهاركلاب سأب الو اهجوزت دارأ نمل ةهبشلا لوزتل اهكرت . لب ديدجتلا

 نارخاو جي وزتلاب ةأرملا يضر ىلع نادهاش دهش نإو ، راكنإ ةهارك نكت

 جي وزتلاب ىضرلاب اهرارقإ اهجوز ىعدا نإو ، ىضرلا يدهاشب لمع راكنإلاب
 ال ليقو س بلقلاب ىضرلا ىلع ال رارقالا ىلع هل تفلح نايب الو اهعامس دعب

 حاكنلا ةحص نأل نيملا اهيلع نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغو بسنلا توبثو ثاريملاو قادصلاو جوزلا ىلع ةقفنلا بوجو ىلإ لؤت

 ركنملا ىلع كردي قح فلحلا نأل اضيأ بلقلا يفام ىلع فلحت ليقو ، كلذ
 ىعدا نإ اضيأ نيمي اهيلع هلو بلقلا ءانثتسا ثيدحلا يف ءيجي ملو هراكنإ

 ىضرلاب رارقالا يأ امهيف ليقو © اهبلق يف اهتزاجا ىلع ال يلولا لعف اهتزاجا

٤٤



 . تجوزت باغو اهفلحي نأ ىبأ نإو تيضر ام اهنأ فلحت يلولا لعف ةزاجإو

 نيملا توبث يف رص وأ حيرصلاك رماع خيشلا مالكو لاق
 ىلع نيمي ال هنأ روهشملا حيحصلاو بهذملا يف نالوقلاو لاق بلقلا يفام ىلع

 اهيلو جيوزتب تيضر اهنأو هل ةجوز اهاعدا نإ اهيلع هل نيمي الو بلقلا يفام
 اهجوزي ال نأ دوهش وأ ضاق وأ ناطلس دنع يلولا ىلع ترجح ام دعب هوحنو

 نأ ةأرملا وأ ةلفطلا يلو ىلع رجحي نأ مكآحللو هنودب اهجوزف اهنذإب الإ

 لعف نإ هبدؤيو ؤفك ريغ يف اعضو وأ ارارضأ هنم ىأر نإ رمأب الإ اهجوزي ال
 نأل رارضإ هب اهجيوزت يف سيل يذلا ؤفكلا وهو هلحم يف مكاحلا هزاجأ ولو
 جم وزتلا لطبو هنم هعنم رمأ يف هلوخدو مآلا رجح رسك سفن ىلع بيدأتلا

 ىلإ كلذ يف جاتحي الو سم ولو امهنيب قرفيف لحملا قفاو ولو مكاحلا هزجي مل نإ
 اهجوز نإ هلاطبإ محلا دجي الو ىضم لعف نإ ليقو { طوحأ قيلطتلاو قيلطت
 لعف اهغلبف اهرمأ الب نايلو اهجوز نمو 3 اقلطم ليقو ، رارضإ الب اهؤفك يف
 اهئطو نإف 0 هيلإ عجرتو كلذ اهلف هتيضرف لوألاب تملع مث هتزاجأف ريخألا

 ىلإ عجرت ال ليقو ، تدلو نإ بسنلا تبثو دتعتو اهقادص هنم اهلف ريخألا
 بطقلا دنع حيحصلا وهو ريخألا اذه اهسمي مل ولو ريخألاب اهاضر دعب لألا

 نإف ، بللا هزاجأ نإ الإ يناثلا عم اهل ءاقب الو ابأ لوألا نوكي نأ الأ هللا همحر
 دنع حيحصلا وهو تهرك وأ تءاش لطاب بألا روضح عم بألا ريغ جم وزت

 ىلإ تعجر تلبقف اهوبأ مث تيضرو اهوخأ اهجوز ول لب لاق ، بطقلا
 هيجي ىتح حيحصلا ىلع رخالا حاكن حصي مل هلبقت مل ول لب بألا جم وزت

 اهفيقوت بجو اهلو نذإ الو اهنذإ الب ةأرما هلثمل ءعىزهتسم جوز نأو 5 بألا

 دقو هايضرف هب امه املعأ نإو ، زاج هازاجأ نإف جي وزتلاب يلولاو ةأرملا مالعإو

 اهجوز نم عدتو هتيضر يذلل عوجرلا اهلف لبق رخا نم اهجوز يلولا ناك
 . اهلو هنم

_ ٤٥



 وهو جوزتلا اذهب امهمالعإ بجي ال ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 هجوز نم ىلإ عجرت الو ليألا ريغب اهجوزي نأ اهّتلولف لاق يدنع حيحصلا

 نم اذكو ةلكشم عوجرلا زاوجب لوقلاو لاق © ةيناثلا ةلئسملا يف ءيزهتسملا

 ةلئسم يف عوجرلاو لوألا تملع مث رخالا تيضرف اهرمأ الب نالو اهجوز
 ىلوالا يفو ءىزهتسملا وه الوأ ةيناثلا يف اهل جوزملا نأل الاكشإ دشأ ءيزهتسملا

 ال هتهرك ولو لزألا جيوزت تبث اهاجوزف نييلول تنذأ نإو 2 ءايلرألا دحأ وه

 اضيأ ىضرلا نم دبال لاق نم لوق ىلع الإ ويغ ىلإ لاقتنالا وأ هلاطبإ دبت
 ريخألا اهسم نإو 5 نيعت مل وأ تنيع هنع قباسلا ىضرلا يفكي الو دقعلا دعب

 اهقلط نإو ، دعت ىتح ىلألا اهبرقي الو بسنلا تبثو اهرهم هيلعو امهنيب قرف

 هلوق فنصملا لاق امل ةجحلاو ال ددج يناثلا ءاش نإف قادصلا فصن اهلف

 وهف نيلجرل اعيب عاب لجر يأو امهنم لوألل يهف نايلو اهجوز ةأرما امّأ
 بحأو الجر تبحأ نإو امهترمأ نأ ام ىلع لمحي ثيدحلا اذهو امهنم لوألل

 حجر ايوتسا نإف اهل قيلأو لضفأ امهيأ ةعامجلا وأ ممحلا رظن رخا اهيل
 ادغ اهنع لءاسي هقنع يف ةنامأ اهنأل يلولا هللا قتيلف اهاوهب اه قاحلا اهراتخم

 . اهؤفك هعنمب ملاظ وهو

 جوزلاو ريثكب الإ ىبأف هتنب هيلإ تبطخ نم رثألا يفو بطقلا لاق

 نإو © هتيضر نمب اهجوزي نأ اهيخأ وأ اهمعل زاج هنم لقأب تيضرو ؤفك

 يلو هل اهجوز هنأ لك نيب نإ اخيرات افلك لألا ملعي مو اهنذإب نايلو اهجوز
 هللا نيبو هنيب اميف رذعي الو رخالا خرؤي مل نإ خرو نمل مكحلا يف تحصو
 قبس دق هنأ ملع نإ الإ اهنع عروتيلف خرؤي مل يذلل رمالا سفن يف تناك نإ
 زاجو انياب اهقالط ىلع ابجأ امهخيرات ذختا وأ اخرؤي مل نإو 3 هيلع سأب الف
 اهاسمي مل نإ قالطلا بقع ولو امهنم قالطلا دعب حاكنلا اهل ددجي نأ لكل
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 مل هنأل مرحت ال ليقو ، ديدجتلا رخالل زاجو هيلع تمرح امهنم سم نمو
 ملو هلبق رخالا قلط وأ قلطي نأ لبق امهدحأ تام نإف ىنزلا ةين ىلع اهسمي

 نم عنتما وأ نج وأ امهدحأ باغ نإو 2 اهيلع يقابلا اهعم ميقي الف وه قلطي

 ةدحاو ةعتم اهاعتم اهاسمي ملو اهاقلط نإو ، اهقلطي ىتح ج وزتت الف قالطلا

 عبر امهنم لك ىلع امهنيب هفصنف اهل اضرف اناك نإو © اقادص اهل اضرفي مل نإ

 ةعتم فصن هبحاص مزلو هعبر همزل امهدحأ اهل ضرف نإو ، قدصأ ام قادص

 ال ليقو { ةدحاو ةعتم اهاعتمو اهل ضرف ام الك مزل اسمو اضرف نإو
 نأ لبق تتام نإو ، امل ضرف وأ تسم نمل ةعتم ال هنأ ىلع ءانب اهل ةعتم

 اللاحت نإ سأب الو اعروت نإ اجرحتيو مكحلا يف دحاو ثاريم اهنم اثرو اهاقلطي
 تجرحت تعروت نإو ، ةأرما ثاريم فصن لك نم اهلف امهدحأ وأ اتام نإ

 ملعي مل اذإ اكرتشم نوكيو هاثرو دلولا تام نإف مكحلا يف تدلو ام امهمزلو

 بأ ثاريم هنم امهثاريمو ملعي ملو امهدحأ نم وأ امهنم سملا عقوو لألا

 لقعيو نبالا ثاريم فصن دحاو لك نم ثرو امهدحأ وأ اتام نإو ، دحاو

 جوزلاو نمثلا ىلإ ةجوزلاو سدسلا ىلإ مألا بجحيو هيلع نالقعيو امهيلع
 . ملعأ هللاو اذكهو عيرلا ىلإ
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 ءافكالا باب

 راوب نم هللاب ذوعنف هودرت الف ؤفك مكيلإ بطخ اذإ » هع لاق
 هتنامأ ىورو « هقلخو هنيد نوضرت نم كءاج اذإ » لاقو & « تاانبلا

 © ضيرع ةياور يفو ، ريبك داسفو ضيألا يف ةنتف نكت اولعفت الأو هوحكنأف
 3 ىلوملا : ةعبرأ الإ ءافكأ مهلك ديحوتلا لهأ نم رارحألا « : ن لاقو

 نأ ةباحصلا رمع رمأو ، دبعلاو رفاكلا دريو « لاقبلاو ، جاسنلاو ، ماجحلا
 © نهل هميرحت ريغ نم رانلا ىلإ نهئاعدو نهردق طاطحنال تايباتكلا اوقلطي
 ليقو ، امهنيب قرفي مل رفاكلا ريغ ءالوه نم دحاوب يلولاو ةأرملا تيضر اذإو
 يلوو يه تيضر نإو ، لوألا حيحصلاو سم ولو ليقو ، سمي مل نإ قرفي

 ج وزت نإ ضعب نعو ال ليقو ، قالطلا ىلع ربجي قارفلا رخآ يلو بلطو
 نإو ، سمي مل نإ قرفي نأ هلف اهتيشع ريغ نم نإو ، لجر وركف ةيبرع يلوم
 مل نإ ضقنلا امهثلاث نالوق ضقنلا يفف هابأ ماجحلا وأ لاقبلا وأ جاسنلا ناك

 زاج ناب مث امهزع نإو قباسلا يف وأ لاحلا يف كلذ لمع ناك ءاوسو سمي
 نم هنأ ىلع ج وزت نإو 5 ةيفنحلا ضعب هلطبأو اقلطم ليقو ، ايضر نإ حاكنلا
 ناك نإ ضعب دنع حصو ةيفنحلا ضعب دنع دقعلا لطب اهريغ نم نابف ةليبق

 . اوريخ هنود ناك نإو ، فرشأ وأ وهظأ ام لثم همتك ام

 ج وزلا ناك اذإ سمي مل ولو ضام حاكنلا نأ يدنع قحلاو بطقلا لاق
 قرف ويغ وهو نالف انأ لاق نإو ، قلطي نأ ءاشي نأ الإ اهل الالح ادحوم

_ ٤٨



 نود ىلوم تيضر نإو ال ليقو ، قادصلا فصن سمت مل نإ اهلو امهنيب
 ةيباتك ةرح دبع جوزت نإو ، ناطلسلا ليقو ، نيملسملا ضعب اهجوز اهئايلوأ
 اهل رتساف ادحأ تهرك نإو اوبأ نإ ناطلسلا اهجوزيو اهئايلوأ هرك ولو زاج
 يفو اهلقع ربغتي مل نإ زاوجلاب ليقو ، اهعم ميقي نأ زجي مل تيضر ىتح
 هللاو اهمحر عطق دقف اقساف وأ اهقع دقف اهيفس هتمرح جوز نم ثيدحلا
 . ملعأ

٤٩



 قادصلا باب

 نأل ذذلتلل ال ءاسنلل قادص ةيبرتلاو عاضرلاو لمحلا ةقشمل ضرف
 رثأك ةأرملا ةذلو لجرلا ةذل نيب ام لضف هلقع لاق لجرللام ذذلتلا نمةأرملل
 ةئام نم زج هتذل نأ ٍلفْيلَع هنعو ءايحلاب نهرتسي هللا نأ الإ نيطلا يف طيخملا

 . اهتذل يف ؤزج

 اولحتسا ةفع هلوقل عامجلل قادصلا نأ يدنع يذلاو بطقلا لاق

 اسيلو اهيلع ابجول عاضرلاو ةيبرتلل تناك ولو مكلاومأ بيطأب ءاسنلا جورف
 . حيحصلا ىلع اهريغ نم دلولا لبقي مل نأ الإ نيبجاوب

 عجرتو هنودب دقعلا حصو اندنع لامك طرش وهو بطقلا لاق

 ىتح زوجي ال لوخدلا ثيح نم ةحص طرش ليقو ، لثملا قادص ىلل
 امم قادصلا حصي لهو اقافتإ دقعلا حصو ضرفل ١ ىلع ربجيف ضرفي

 . كاوسب نإو هب ايضارت

 مهارد ةثالث هلقأ وأ ةفينح وبأ لاق هبو حيحصلا وهو بطقلا لاق

 ةقرسلا يف عطقل ا ىلع اسايق روهمجلا لوق وهو مهارد ةعبرأ وأ رانيد عبر يهو

. عطقلا باب يف بهذملا وهو حيحصلا ىلع مهارد ةعبرأ يف بجي هنإف



 ضرعم يف ساق هنأ .اا علمف ىلع سايقلاب لوقلا دريو بطقلا لاق

 ىضارت امبو امن ءيشهو دي.اح نم متاخو نيلفتب يزجي هنأب ثيدحلا دورول صنلا
 ولو نولهألا هب ىضارت ام ىلع ىمايألا اوحكنأ » لقع هنعو نولهألا هيلع

 . كلذك جرفلا سيلو نيبتو عطقت ديلا نأ اضيأ لوقلا بو كارأ نم ةضب
 ديلا نأو ، ءىطولا عم دري قادصلا سيلو عطقلا عم هدر بجي قورسملا نأو

 يف يلع نب ىسوم فقوتو بجي دقو ، حابم حاكنلاو ةيصعملل الاكن تعطق
 عقوو ةفيزم تناك نإ هلطبأو ةعبرأ ىلع ريشب هزاجأو نيمهرد ىلع عقو حاكن
 ةسمح هلقأ ليقو ، امهنيب يلع نب ىسوم قرفي ملف سملا ناكو قناود ةعبرأب
 ةشع ليقو ، مهارد ةسمخ يهو ةاون هنعو بويأ نب لئاو , وهو مهارد
 يعخنلاو رباج يبأ نب ىسوم لاقو ، ثلثو ةثالث ليقو © ةكرب نبا هيلعو
 بيثللو ةكرشم وأ ةدحوم اهتيد رشع ركبلل هلقأ ليقو ، نوعبرأ هلقأ يبعشلاو

 ةميقلاو ةيدلا زواج ولو ورثك أل دح الو ةميقلاب ةمألل اذكو رشعلا فصن

 نهحبصأ يتمأ ءاسن ريخ ليرت هنع ةشئاع تور ذإ هيف فرسلا وكو

 يورو هنمي ليلد قادصلا يف رسيلا هلع هنع يورو ارهم نهلقأو اهوجو
 ةيقوأ ةشع يتنثا نم رثكأب هتانب نم دحأ جوز الو ةأرما ج وزت ام قلع هنأ

 جؤَزو ، نارقلا ميلعتب زوجي الو امهرد نوعبرأ يهو ةيقوألا فصن يهو شنو

 . كريغل لحي ال لاقو هب لجرل ةأرما

 ىلع وأ كعم امب اهتجوز لاق هنأ اندنع ةياورلا نأ الإ بطقلا لاق

 اهتجوز ىنعملا نأ لمتحاف كريغل زوجي ال هنأ ركذ نود ن ارقل ا نم كعمام

 لحي مل وأ هلجأ لح وريغ وأ انيد اهيلع وأ اهريغ ىلع امب زوجيو ، كتأرق لجل

 ضارقلاو ةعاضبلابو تملع نإ اهريغ دنع وأ اهدنع هتعيدو و هتنامأبو

 زوجيو اهل يقابلاو لاملا نم هل وه ليقو ، حبرلا نم هبانم ضراقملل نمضيو
 . ه ةيالا ... كحكنأ نأ ديرأ ينا » ىلاعت هلوقل راجيتسالاب قادصالا

٥١



 ضعب هزاجأو ناويدلا يف هوعنمو لاق جاتلا هيلعو هللا همحر بطقلا لاق

 . انعرش ريغ يف كلذ نأ ههجوو لوخدلا لبق مامتلا طرشب

 © انيغب صوصخ كلذ نأ ف حرص صنب الإ ملسي الو لاق

 بصاغلا دي يف امو مهاردلا وأ ريناندلا نم اعاص وأ ازيفق اذكب زوجي لهو

 وا قادص الب ج وزت نمو 0 شرإ نم هل اهيلع ام زاجو { فالح هوركمب وأ

 ليقو ، هيلع بجاو قادصلاف اهل قادص ال نأ ىلع وأ زئاج ريغ قادصب

 . اهسم نإ تمرحو اهل قادص ال نأ ىلع اهجوزت نإ حاكنلا لحيال

 اهقادص نم اهيطعي ال نأ ىونف ةأرما ج وزت لجر اميأ يع هنعو قادصلاب

 نأ ىونف اعيب لجر نم ىرتشا لجر امأو ، ناز وهو تومي موي تام ائيش
 هاور رانلا يف نئاخلاو نئاخ وهو تومي موي تام ائيش هنمث نم هيطعي ال
 جرفل ١ نو د اميف ولو اهب ذذلتلا نم هعنم هلل ١ دنعو مكحل ١ ف اهلو بيهص

 اهلو اقفتا ام بسحب الجآ وأ الجاع هضرفي وأ اهيطعيو قادصلا اه ضرفي

 هتجوز ىلع لجرلا لخدي ال كلامو رمع نباو سابع نبا لاق لب اهقوقح
 وا اهقدصي مل ولو لخدي نا زوجي ليقو 0 هنم ائيش اهيطعيو اهقدصي ىتح
 اذإ مم اهقدصيلف هلهأ مكدحأ عماج اذإ لع هنعو قادصلا نم ائيش اهيطعي
 هاؤر اهتجاح يضقت ىتح اهلجعي الف اهتجاح يضقت نأ لبق هتجاح ىضق

 دعب هعنمت الف جرفلا نود ولو ةعواطمب وأ ةرم ارسق ولو اهئطو نإف ، سنأ

 هب همزلي مل اهسم ىلع هترهق نإو رقعلا وأ ليألا سملاب لثملا قادص بجوو
 اهسمي ىتح كلذ دعب هعنم اهل حصو هرايتخاب اهسمي ىتح مات قادص

 ىتح الجاو الجاع وأ الجاع اهقدصأ نإ هعنم اهلو اهايإ رهقب وأ اهاضرب
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 ليق اهلو هعنمت الف ىضرب امإ رسقب ناك نإ يطو دعب ولو لجاعلا اهيلإ يدؤي
 نإ لجأ تبلط مث لخد نإو ، يدؤي ىتح دالبلا نم تءاش ثيح جرخت نأ
 هعنمت الف اهاضرب اهئطو نإو ز اهنومي ام اهلو هعم نوكت نأ رمؤتو ارسعم ناك

 اهيطعي وأ قدصي ىتح هتعنم اذإ يطولا ىلع اههاركإ هركو اقلطم اندنع
 هنأل تءاش نإ هتعنم لح ىتح اهسمي مل نإو هلك لجأ نإ هعنمت الو لجاعلا

 ال ليقو 3 هايإ اهيطعي ىتح هب هعنمت لجاعلاو لجاعلا ةلزنمب راص لح اذإ
 كردتو ناويدلا يف امك سمي مل وأ سم لحب مل وأ لح لجأ وأ لجع هعنمت
 الو هنم هذخأ ىلع تبجأ لجالا ذخأ هتجوز ىلع ضرع نمو اهقادص
 ةجوزللو قادصلا نم وهف دقعلا دنع هيلع طرتشا ام لكو بطقلا دنع ربجت

 نم ةدجك اهباسنأ لثم يزجي ال وأ تبثي ال ضرفب وأ ضرف الب تئطو نإ
 . بألا ةهج نم نهوحنو معلا تنبو خألا تنبو تخأو ةمعو بألا

 لثم اهل نأ لثملا قادص اهل بجو ةأرما يف ناويدلا يفو بطقلا لاق

 نم ىرقلاف ىرقلاف الإو بألا نمف الإو اهتقيقشف ملعي مل نإو اهمأ قادص
 نهلثم تناك اذإ كلذو لكل ام فصنف اهيتخأ اقادص توافت نإو لا ةهج

 ملعي مل وأ الإو حراوجلا ةمالسو لامجلاو لقعلا ةحصو مالسالاو ةفرحلا يف
 لامجلا يف اهلثمل ام اهل ليقو ، تاملسملا نم اهلثم قادصف اهتبارق قادص

 © ةعنصلاو قلخلاو نيدلاو ردقلاو ىنغلاو نامزلاو دلبلاو بسنلاو ةراكبلاو نسلاو
 ةمألا اذكو رشعلا فصن بيثلا يفو اهتيد رشع ركبلا يف وهو رقعلا اهل ليقو
 الب ضقتنا لوخدلا لبق افلتخاو ضرت ملو ضرف الب اهجوزت نإو ث ةميقلاب
 يقادص لب تلاقف ريناند ةرشع كقادص الثم لاق نإو ، ةعتم الو قالط

 اذكهو ةعستلا اهلف ةعست لب تلاق نإو & نورشعلا اهلف اهسمف نورشع
 قادص لثمل درت ليقو © هنود ناك وأ هقاف وأ هاواس هب تمتخ امب ذخؤي
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 هاركإ الب اهسمف ةرشع لب لاقف نورشع تلاق نإو { رقعلا اهل ليقو 0 اهباسنأ

 . رقعلا اهل ليقو ، كلذك اهباسنأل درت ليقو { ةشعلا اهلف هتنكمأو

 امي الو تلاق امب كلذ يف ذخؤي ال نأ يدنع حيحصلاو بطقلا لاق

 يدنع زوجيو لاق لثملا قادص وأ رقعلاب ذخؤي لب ءيش ىلع اقفتي مل ام لاق
 اهاقلعو ةضيرف اضرف نإو © رقعلا اهيف ةروص لك يف لثملا قادصب مكحلا
 الكوي وأ هليكو عم ضرفت وأ هعم ضرفي نم لكوت نأ اهو هاضرلف نالف ىضرل

 تدر هتلازأ مث اهلام قنك ىلع ريثكب اهجوزت نإو ، نيدبع وأ نيلفط ولو اعم

 ليقو 0 اهل هيلع وهف اهقادص اهل نمضو هتيلو جوز نمو © اهلثم قادص ىلإ
 قادصلا هيلع امنإف عبصأب هتجوز ضتقا نمو يلولا بلطي وهو ج وزلا بلطت
 شلرالا هيلعو لجاف نكي مل نإو ، لجا وأ لجاع وه اك قادصلا هيلع ليقو

 هتأرما عماج نمو ، سأرلا مدقم شرا ليقو ، مهرد ةئاتس وهو نيلدع موس
 نإ هفصنو اركب تناك نإ اهرقع ثلث همزلو هيلع دح الو كله اهتوم دعب
 دقعلاب هتجوز اهنأل هتثرو سمي ملو تامف ضرف الب جوزت نإو ، ابيث تناك
 قلطت مل اهنأل ةعتم الو سمت مل اهنأل رقع الو اهل قادص الو ةافولل تدتعأو
 اهل ليقو © هنع رقعلاو ةعتملاو قادصلا طقسو اهثرو كلذك تتام نإو

 قادصلا عم هب ىتفأ دوعسم نبا نع يورم وهو نيتروصلا يف لثملا قادص
 ام لثم قشاو تنب عورب يف كلذب ةلي ىضق لاقف نانس نب لقعم ماقف
 © بيئلاكف ادمع اهترذع تلازأف ضرف نإو ، اضيأ ةعتملا اهل ليقو ، تيضق

 ولو نافصن امهنيبف نيعم ضرفب ةدقع يف نيتأرما جوزت نإو اهضرف ليقو
 اركب امهادحإ وأ ءانسح ىرخألاو ةميمذ امهادحإ نوكت نأ لثم اتفلاحت

 كلت يف ءاوس ناك امنإو ث ةيرحلاو قرلاو كرشلاو مالسالا يف وأ ابيث ىرحألاو
 ةرايزلا ءاعداف ءاوتسالا ةكرشلا لصأ نأل نهل هميسقت مدعل اهلك لئاسملا
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 ليقو ، حيحصلا وهو دقعلا دنع لضافت نيبي مل نإ كلذو ليلدل جاتحت ىوعد

 نإو نهب لخد نإ لثملا ىلإ نعجري ليقو & لك رهم ردق ىلع نصصاحتي
 هملكيف ج وزلا وفعي وأ هكرتتف ةأرملا وفعت نأ الأ هفصنف سملا لبق قلطف ضيف

 وه ليقو © هنع هللا يضر رمع دنعو اندنع حاكنل ا ةدقع هديب يذلا وهو

 دّيسو هلام نم اهل هنمضيف ةنونجملا وأ ةلفطلا هتيلو قادص نع وفعي يلولا
 اهجرف نطاب سم وأ رظن نإو ، يعفاشلا لوق كلذو اهقادص نع وفعي ةما
 نإو هلك ليقو ، قادصلا فصن همزل اهقلطف هركذب اهندب سم وأ هرهاظ وأ

 ملي ال ليقو ، ال ليقو لكلا همزل اعبصأ هيف لخدأ وأ ركذب اهربد سم
 وأ ارهق هتجوز ريغ سم نمو ، لبقلا يف ةفشحلا بويغب الإ الماك قادصلا
 ليقو ، جرفلا يف ركذلاب الإ رقعلا همزلي مل ىنزب اهديس ىضر الب ةمأ وأ ةلفط

 نإو ، جرفلا ريغ يف امهب مزلي الو فالخ سملاو رظنلا يفو هتفشح بويغب

 ولو هلسن وأ هتلغ فصنو هفصنف سملا لبق قلط مث اناويح وأ الصأ ضيف
 سم نإ هنمض هديب فلت وأ كلهف انيعم ضرف نإو © دقعلا دعب ثدح

 ] اذلو هيف انيمأ سيل هنأل عييضت الب نإو سملا لبق قلط نإ هفصن نمضو
 لاع نم هعوقوب وأ ةلخن وأ رادج عوقوب تام نإف هللا رمأب كله نإ هنمضي

 مل ةقعاصب تام نإو ، عيضي مل ولو هنمض كلذ وحن وأ ليس وأ عبسب وأ

 مل يل هزرحأ تلاقو هتضبق وأ اهنيبو هنيب ىلخف اهيلإ هملس نإو ، نمضي
 ال فلت وأ كلهف هتضبق نإ هفصن تنمضو عييضت الب كله نإ هنمضي

 ام فصن درت ناويحلا يف ليقو © هلبق اهقلط نإ اهنم عييضت الب نإو تومب
 امو اهيلإ عفد ام فصن ليقو & اهديب يقب ام فصن لصالا يفو اهيلإ عفد

 . ويغو لصألا نم فلتملاو يقابلا نم فصنلا درت ليقو © اهلام نمف فلت

 هل اهتبهو مث اهتضبقف مهرد فلأ ىلع اهجوزت نإ جاتلا نع بطقلا لاق

 ليقو 0 راتخملا ىلع هدجي مل فصنلا اهيلإ بلطو سملا لبق اهقلطو اهضبقو
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 © لخنلاو رمتلا فصن تدر هلبق قلطو الخن اهاضق نمو عبرلا ليقو 3 هدجي
 معزف اهل هظفح ىلع رهملا هيلإ تدر نإو هضرأ فصن تدر لخنلا تام نإو
 مم اريثك حيرف نيعم ضرفب رجتأ نإو اهناخ ام فلحو هفصنب اهعبت فلت هنأ
 رثكألا دنع نيجوزلا نيب ءانع الو نافصنف هلبق تقلط نإو 5 لكلا اهلف سم
 ةحماسملا ىلع امهانبم نأل حيحصلا وهو رخالا لام يف امهدحأ ينعت اميف
 نيلوقلا ىلع هب هل مكح رخالل امهدحأ هبرقأ نإو ءانعلا امهنيب ليقو 3 نواعتلاو

 © سمت مل نإ هلك فصنلاو تسم نإ لكلا اهل كلذكف هب ترجتأ نإو اعيمج

 ةقفص تيجتأ نإ هلك فصنلا اهل ليقو ، حبرلاو اهيلإ عفد ام فصن ليقو

 هنم هثرإ ج وزلا ذخأيو اهثراولو هلك اهلف اهسم لبق تامو ضرف نإو ةدحاو
 تتام نإ اهلام رئاس نم كلذك ثييو نبا دلو الو ادلو كرتت مل نإ هفصن وهو

 © لوخدلا ةلزنمب توملا نأ ىلع رثكأل ا دنع ذخألا لبقو هتوم دعب وأ هتوم لبق

 . قالطلا ةلزنمب توملا نأ ىلع امهيف هفصن ليقو
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 ضرفلا اهلف هتمرحم يه اذإف تسم مث تحيف مولعم ضرفب تيجتأ نإ
 ءانع ال لاقي نأ نع الضف هل ةجوز تسيل ذإ اهئانع هيلعو حبرلا هلو مولعملا
 اهقدصأ دق نوكي نأ ىلع ارس ارانيد نيرشع ىلع ايضارت نإو ث جاوزألا نيي
 ال مكحلا يف اهل نوعبرألا تتبث سانلا دنع نيعبرألا ىلع اهجوزتف نيعبرأ ارهاظ
 ىلع الو نيرشعلا ىلع ال كلذ ملع نم اهل دهشي الو حيحصلا ىلع هللا دنع

 ملاع اهب لوقلا اذه ىلع اهل دهشيو اضيأ هللا دنع اهل تتبث ليقو ، نيعألا
 اوملعي مل نإ نيعبرألا ىلع دوهشلا دهشت نأ لوقلا اذه ىلع اهل زاجو كلذب

 ىلع اهل اودهشي الو ارهج نيعبزألابو ارس نيرشعب قادصالا نم روكذملا كلذب
 ىلع الإ كلذب ملعلا ىلع مهلمحت الو كلذب اوملع اذإ نيرشعلا ىلع لوقلا
 . ملعأ هللاو نوزومو ليكم يف دوهشلل ةئزجتلا زيجي نم يأر
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 هريخأتو قادصلا دقن يف باب

 نكل رضح ريغ يأ لجاع وأ رضحم ىنعمب دوقنم يأ دقن امإ ضرفلا
 وأ عيب وأ حاكن يف دقعلا دنع عفد ام دقنلاف لجآ وأ هيلإ رخؤي هل لجأ ال

 دقعلا دنع الثم رانيد ةئام هدقني نأ ةأرما يلو عم قفتا نمو ةرجأ وأ ءارك

 هعنمت مل نإو هتعنم نإ ال ةأرملا نذأتسي مل ولو جوزلا ربيو ابأ ناك نإ زاج

 وهو هتزاجأ نإ الإ هنم ربي مل دقعلا سلجم ريغ يف اهقادص بألا ىطعأو
 ذخالا يلولا ىلع وه عجرو هيلع تعجر ربي مل اذإو أربي ليقو ، حيحصلا
 ىتح هنم جوزلا أربي الو بأ ريغ ناك نإ دقعلا دنع داقنالاب اهنذأتسيو

 قادصلا عفدي نأ جوزلل زوجي ليقو 5 اهنذإ نودب هعفد نإ هلعف زيجتوأ اهلصي
 يف ةأرملا نذإ ىلإ جاتحي الو هنم ربيو دقعلا لاح يف هماقمب نم وأ يلولا ىلإ
 سيلو اهماقمب ماق نم وأ ةأرملا ىلإ الإ هعفدي الف ةدقعلا دعب امأو ، كلذ

 ام لكف زاج اهيلع هلاميف بألا هلكأ نإو هتيلو قادص لكأ ابأ ولو يلولل
 نم وهف ليق اهرمأ كلامل وأ اهّيلول نإو هب الإ احاكن دجي ال امم ج وزلا هيطعي
 اهنذإب الإ هنم ناك ام سبح ويغ وأ يلول لحي الف ءادفلا دنع دريو قادصلا

 . ءادفلا ناك اذإ

 لك نأ ىلع ج وزت نم هتارصتخم ضعب يف زيزعلا دبع لاق بطقلا لاق

 هنا ىعداو هتبلطف اهقلطو اعربتم هتنظو عفد مث سم مث اهقح نمف اهيلإ عفدام

 نأ طرش نإو عربتم هنأب هيلع مكح ابوث اهل عفدوأ اذك غوص اهل غاص
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 نم اهيلإ ىدهأام دعيالو قادصلا نم هنأب هل مكح هل وهف سملا لبق هعفديام

 مل ءايشأ اهل هنم ناكف ةأرما بطخ نمو اهيلع هطرش نأ الإ اهلجاوأ اهلجاع

 هتقحتسا نإ الإ هل در جيوزتلا ناك نإف سملا دعبولو اقرتفا مث كلذ لبق رب

 هل دريال ليقو هكاوفو محلو زبخك ماعط نم ناك اميف درال ليقو اهقحب
 © فورعم ىنعم ىلع هعفدو هطرش ام الإ ليقو & قادصلا نم هنأ فروعت ام الإ

 تدنتنا نإ اهيلع هل دعي اهيلع يحضي ام ىتح سملا لبق تضبق ام لك ليقو
 اهالح امو اهاسك ام هلو سملا دعب ناك ام ال اهقادص اهثراو بلطو تتام وأ

 اذك اهل قدصي نأ لجاعلاو . ها ةبه اهل هتيمست الو مكح الو طرش الب
 نيعي ملو فصو نإ هتميقب مكحيو كلذ وحن وأ ابوث وأ امداخ وأ ارانيد اذكو

 يبايث نم لاق وأ نيعي مل اذإ طسيألاب مكحي ليقو ، نيع ام تذخأ نيع نإو
 مايأ يف جوزت نإو ، ىندألاب ليقو ، ىلعألاب ليقو ، كلذ وحن وأ يريناند وأ
 داقنالا تقو ليقو ، ضرفلا تقو ىلإ رظنلاف سكعلاب وأ فيزلا ناك م ءاقنلا

 تداز نإو ، ليألا بطقلا دنع حيحصلاو اقلطم ءاقنلا اهل رثوملا وبأ لاقو
 ىلع ةجوزلل دهشيو ةثداحلا ةكسلا هيلع نأ ليق دقف تصقن وأ ةكسلا

 الف نيعلا ريغ امأو ، هضبقت مل ولو انيع ناك نإ وه هطقسيو هيكرتو هب ج وزلا
 مكح اذكو لوصألاو ضورعلاو ماعنألا لثم هضبقت ىتح هيكزت الو هطقسي
 ةاكرلاف تكردأ دقو { ةاكزملا للغلا نم ةلغ اهل قدصأ نإو ، لجاعلا نيدلا

 نإ الإ اهتضبق ولو اضورع وأ ابح يكزت الو لألا حيحصلاو اهيلع ليقو هيلع
 ال لبقو تكردأ اذإ اهيلع ةاكزلاف كردت مل ةلغب اهجوزت نإو ، رجتلا هب تدصق
 يف لهجلا زاوجل رزجلاك يفخ امب اهجوزت يف فلخلا اذكو كردت مل ةلغب زوجي
 اهفصن ىلع تدأ رانيد ةئاك اهقدصأ نإو ، لثملا قادصف عنملا ىلعو قادصلا

 ام اضيأ فصنلا ىلع تدأ تسم نإف رخالا فصنلا ىلع ةاكزلا نابسحيو

 3 سم الب اهقلط نإ دقعلا موي نم هيضام ىلع يدؤيو جوزلا هطقسأو ىضم
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 قحتست اهنأ ىلع ءانب سمت نأ لبق نإو ، دقعلا تقو لوأ نم ةئاملا يكزت ليقو

 ادبع اهل ضرف نإو ، اهفصنل تفنأتسا هنودب تقلط نإف دقعلاب قادصلا

 هلبق قفنأ ام تسم نإ هيلع دتو تقلط ولو سمت نأ لبق امهنيب هتقفنف انيعم

 ريغ هتميق تذخأ تءاش نإو اهلف لمع وأ نحط وحنب قادصلا ريغ نإو
 مت نإ هيلع كردت مل ماملا لبق قحتسا نإو نكمأ نإ نزولا وأ ليكلا وأ ريغم

 ام لخدي مل اهيف امو لقي ملو ضرألا هذهب اهجوزت نإ ليقو ، كردت ليقو ائيش
 وآ ارانيد اذكو اذك اهقدصي نأ امهدحأ : ناهجو لجالاو . اتابن ولو اهيف

 لحي ىتح هيكزت الف ىمسم لجأ ىلإ كلذ وحن وأ ةاش وأ ةمأ وأ ابوث وأ امهرد

 . حيحصلا ىلع امهدحأ تام وأ تقلط وأ تسم ولو لجألا

 تام ١ ذإ لجؤم لك لحب كل ام لاقو : لاق بهذمل ١ وهو بطقل ١ لاق

 . هيلع وه نم

 لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا هلع هلوق هديو لاق
 عيبلاو حاكنلا نألو ه دوقعلاب اوفوأ » ىلاعت هلوقو الالح مرح وأ امارح
 يرست وأ اهيلع جوزت نإ كلذكو نمثلا نم طسق ريخأتللو ةجأ راجيتسالاو
 ةئاك اهقدصي نأ يناثلاو هب لحي هنإف تاروكذملا هذه دحأ لجألا ناك نإ الإ

 لحيف الجأ ركذي الو ةلجؤم اهنأ لوقي نأب ىمسم لجأل ال ةلجؤم رانيد
 حاكنبو ةمرحيو يعجر قالطب اهتدع ءاضقنابو انئاب اهقالطبو امهدحأ تومب

 ال نأ هيلع طرتشت مل ولو اهجوزتي نأ لبق هنم ةيدتفم ةعجارمو رستب وأ اهيلع

 ةيبص وأ اهتدع يف هنم ةيدتفم ج وزت ولو هل تنذأ ولو ىرستي وأ اهيلع ج وزتي
 وأ ةيدتفم ةعجارمب لحي الو اهجوزتي نأ لبق هنم ةيدتفم ةعجارمب لحي ال ليقو
 قبس اذإ ةعجرلا هيف حصت نياب قالط لك ءادفلا لثمو جيوزتلا دعب ةقلطم
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 حاكنلاب لجألا لح امنإو ، اهجوزت دعب ةعجرلا تناكو ةيناثلا ج وزت قالطلا

 دنع يرستلاب اه بحي الو كلذب رسكني ذإ اهبلقل اربج ةعجارملا وأ يرستلا وأ

 . ريشبو ىسوم

 اذإ ليقو ، رستب الو حاكنب قادصلا لحي ال يلصوملا ركب وبأ لاقو
 © يشل اهلجآ نم ذخأت ال ليقو ، لجاعف وه ام لجألا مسي ملو اهب لخد

 نيد صالخو ةضيرف جحو هتقفن اهتمزل نم ةقفنك اهمزل امل ذخأت ليقو

 ال ليقو 0 اهيوبأ وأ اهمدخي مداخ ءارشلو اهموزلب لوقلا ىلع رطفلا ةقدصو
 . ىلوألا بلط لبقو سملا لبق اهقرافو ىرخأ ج وزت نإ لحي

 الو قالطلا لبق اهلجاع ىرخألا تضبق نإ لحي بوبحم نبا لاقو

 وأ رصاحلا لصألاك هقحتستو باغ وأ رضح نيعم قادص يف ليجأت حصي
 اذكو اهيف هلوخد نمو ةمذلا لوبق نم عنام هنييعت نأل دقعلا نيح نم بئاغلا

 مل نإ بطقلا دنع لجاع وهف الجا الو الجاع ركذي ملو قدصأ نمو عيبلا يف

 هنأ ىلع نيبو لجاع هنأ ىلع تنيب نإو اهب لمع تناك نإو ، ةداع نكت
 اهقدصأ نإ اهئطو نم هعنمتو لاحلا ةلالد ىلع ةنيبلا مدقتو اهتنيبب ذخأ لجا
 . لجاعلا اهيطعي ىتح الجاو الجاع
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 قادصلا يف ىوعدلا باب

 ناك وأ لح اذإ هب كسمتست نأ اهلف انوزوم وأ اليكم اهل قدصأ نإ
 ليكب سنجلا ءادأب هيلع تنيب وأ تلاق امب رقأ نأ بجيف محلا دنع الجاع

 نإو 0 انازيم وأ الايكم انيعي مل نإ هيف اهجوزت دلب نزو وأ ليكب كلذو نزو وأ

 نإ افصن لك نم ليقو 2 انيعي مل نإ طسيألابف نيزاوم وأ ليياكم هيف تناك
 ماعطلا انيعي مل نإو لثملا قادص ليقو { اذكهو ةثالث ناك نإ اثلثو نانثإ ناك

 دعي امب اهجوزت نإو ، امهدحأ نم ليقو ، ريعشلاو ربلا نم ليقو ، ةتسلا نمف

 نوزوم وأ ليكم يف وربجي الو ةميقلاب ليقو ، ددعلاب وبجأ ضيبو نامرك

 نإ ةفصلابو امهددعب ورجي ليقو ، ةعلس وأ ناويح يف اهب ويجي اك ةميقب
 ةيمست يف مهاردب قحلا هيلع نم ربجيو ربشو عارذك حسملابف حسمي امو افصو
 ءالغلا يف مهدنع ديتعا دقو امهوحنو قادص وأ عيب يف هثلثو هفصنك رانيد نم

 { رانيدب ةعبرأ ناضلاو رانيدب ةسمخ زعاملاو ةقانل ةعبرأو ةمأل ريناند ةعبرأ

 وأ تلق ةميق ىلع هدعب وأ دقعلا دنع اقفتي وأ فرع نكي مل نإ كلذب مكحيو

 تجوزت ةأرمال مكحف ةأرملا دلب ةداع رباج يبأ نب ىسوم ربتعاو ، تنك

 الإ اهلام اولاقو خايشألا ضعب هيلع باعو ةلخن نيعبرأ يسراف لكب نييسرافب

 هتميقو ةيفنحلا دنعو اندنع ضيبأ فيصو ىلع زاجو ، سرفلا نم نيلجر ةميق
 ضيبألاو يسرافلا ناكم نولعجي نامع لمهأو ارانيد نوعبرأ ةفينح يبأ دنع
 . ايدنس
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 . محلا هسبح يدؤي نأ ىبأ نإو ةميقلا ىلإ رظنلا قحو بطقلا لاق
 ةتس هل لجأ ةئاتس ن ك نإ هنأ ضعب معزو هردقب هل لجأ عطتسي ل نإو

 . ةثالث ىلإ ةعبرأف لقأ ناك نإو ، رهشأ

 اهدلب ىلإ باهذلا دجت الو اهنوميو اهرشاعي هنأ حيحصلاو لاق

 هنأ مهضعب ىعداو لح وأ لجع ام ءادأ ىلع ربجي نكل هاضرب الإ عضوم وأ

 اهافوأ هنأ هلوق لوقلا نأ ضعبو يدؤي ىتح تبأ نإ اهرشاعي نأ بحي ال

 ولو اهقادص تضبق اذإو 0 هفوي مل هنأ اهلوق لوقلا نأ حيحصلاو لجاعلا

 © هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا ىلع تءاش ام هيف تلعف مآحلا رابجإب
 امير هنال جوزلا لابح يف تماد ام بجاول الإ اهكلم نم هجرخت ال ليقو

 اعوجرم اقادص اهقدصأ نإو ث هيلإ عفدت ام دجت الو ىنعمب جوزلا ىلإ عجري
 لب هب اهل هيلع مكحي الو هسفنب هقحتست ال اهنأل ةاكزلا هيلع يدؤت الف ةميقل
 دنع ةفرعمو ةن امأ لودع ةئالثب موقي ىتح وه هطقسي الو لوهجم هن ل ةميقلاب

 جاتحملا قحلا همزل نم لك اذكو نالدع يفكي ليقو ، جوزلا مهب يتأي مكح

 حلاص رمأ ىلع اوقفتيلو لودعلا دهتجيلو مهترجأ هيلعو لودعلاب يتأي ميوقت ىلإ
 نإو ، اضيأ مكحلا يفو ليق هللا دنع نامضلا همزل ناخ وأ مهنم رصق نمو

 ةاكزلا نم ارارق هطحيل مهرمأ نإ ال تباغ ولو هوموق اهل هيدو ال ىلع هوموق لاق
 يتأي الو اهيدؤي ةاكزلا نم رافلا نأل هتضبق ولو اولعف ولو طحي الو اولعفي الف

 مهميوقتب دتعي مل الإو يضر وأ قحلا هيلع نم رضح نإ الإ قحلا هل نم مهب
 ريغ وأ الصأ وأ ةميقل عوجرم يف ةعلس اهل ىضق نإو اعفن هسفنل رجي هنال
 هللا دنع اميف صخرو تاعبتلا يف اذكو مكحلا يف ءاضقلا دسف ةميق نودب

 نإو اهنبغي ملو ةلقاع ةغلاب يهو تيضر نإ اضيأ مكحلا يف مهضعب صخرو
 ىتح هيلع ام هنم يضقي الو هلام يف فرصتي ال نأ اهجوزب ةأرما تكسمتسا

 . فلتلا تفاخ نإ دبت ليقو كلذ دبت مل اهل هفقوي وأ اهقادص اهيطعي
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 هنم قبي مل اذإ لوقأو ءاش ام هلام يف لعفي نأ هل نأ حيحصلاو لاق

 ليق لب نيعم ءيش ىلع اهجوزت نإ اميسالو هيف فرصتي الف اهقادص لثم الإ

 موقي مل نإو ، حص هنم همزل نم قح وذ أربأ نإو ز ذئنيح هيف فرصتي ال

 موقي ىتح ءءاربالا حصي ال ليقو ؤ ةمذلاب امو لوهجملا ةبه زاوج ىلع ءانب

 . ةفرعملاو ميوقتلا لبق هاربأ نإ هيف عوجرلا هلف روهشملا ىلع ةميقلا نم هيريف

 نم مزاللا نم ءابالا نأل ليألا يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 دبعلا اذهك انيعم اهقدصأ نإو 3 ملعلا اهيف طرتشي الو اهوحنو ةقدصلا باب

 الف مدخ ةرشعكو رانيد ةئاإك اهتمذ وأ اهريغ ةمذب ارقتسمو ةلخنلا هذه وأ

 ةدح ىلع دحاو لكب دهشي لب مكاحلا دنع ةوعد يف اعمجي الو كلذب دهشي
 مأح دنع سملاو حاكنلا ىلع ناجوزلا قداصت نإو { كلذك هيف ىعديو
 نأل اهل هئادأب وبجأ ارقع ىمسي ام اهقدصأ نوكي نأب ارقع هيلع تعداو

 . لاقي اميف هب مكحي محلا

 هب نمكحيلف كلذ يف لثملا قادص اهل نأ حيحصلاو بطقلا لاق

 الإ ضرت ملف ةميتي تغلب نإو لق ولو طقف اهل قدصأ ام اهل نأو مكحلا

 نم لقأب هتيلو يبص جوز نإو ، اهلثمك ليقو ، ضرف ام اهلف امات اهقادصب

 يف ةغلابك تسيل ليقف كلذك ةيبص جوز نإو ال ليقو & غلابكف اهئاسن

 . فالتخالا يف ءاوس كلذ لك ليقو ، غلاب جيوزت يف ةيبصك الو يبص جي وزت

 قادص ةيبصلاو ةفغلابلل نأ يدنع هب ىتفي يذلا راتخملاو لاق

 قادص الب احاكن تعدا نإو 3 هنم لقأ يبصلا هب امهجوز ام ناك نإ لغملا

 ركنأو قادصب احاكن تعدا وأ رقعلا نم لقأ قادصإ ىعداو ارقع تبلطو
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 ةروصلا يف جوزلا وهو يعدملا ةينب تحص نإف قادص الب احاكن ىعداو

 .رقعلا جوزلا ىدأو ركنملا فلح الإو اهب لمع ةيناثلا ةروصلا يف ةأرملاو ىلألا

 وأ قادصالا نكي مل اذإ لثملاب مكحي نأ حيحصلا نكل بطقلا لاق

 ىعدا نم نأ كلذ لصاحو لاق رهتشا امل افالخ رقعلاب ال تبثي ال امب ناك

 هركنأ نمو © نايبب الإ تبثي ال ثداح رمأ هنأل نايبلا هيلعف قادصلا امهنم

 وأ ءاوس وأ رثكأ وأ رقعلا نم لقأ ناكو جوزلا هيعدم ناك ءاوس نيملا هيلعف

 ةحص الب امولعم اقادص تعدا نإو ، ءاوس وأ لقأ وأ رثكأ ناكو ةجوزلا

 مكحي الف مولعم قادص ءاعدا دعب امل تصني مل لثم قادص وأ ارقع تبلطف

 امهنيب ةموصخلا مكاحلا بصن لجر نم ىفزب اسم تعدا نإو ، هفلحي الو هيلع
 اهب هيغب حص نأب همزل نإ رقعلا دحلا عم همرغو اهل نايب الو ركنأ نإ هفلحيف
 رقي ملو ىزلا هيلع تعدا نم ىلع ةأرملا نييبت بت مل اذإو رارقإ وأ دوهش ةعبرأب

 اهكسمأ نإو ،“ تعواط نإ لثم قادص ل رقع الو ةدلج نينامت تدلج

 هب ملعت ال ةأرما هيلع لخدأو هتيب الجر لخدأ نم اذكو امهنم لك ىلعف رخا

 قادص همزل هتدهاجمب ابيث تراص نإو 3 اههركأ نم اهيلع لد وأ اههركأف
 مث هاركإب رقأ نمو ، لالحلا يف اذكو بيثلا رهم ناصقن ليقو 5 رقعلا وأ لثمل
 لهو دحلا يف عورشلا لبق ركنأ نإ دحي ال ليقو ، قادص ال دح هيلعف ركنأ
 ىلع ةعجارم الب اهيلع مقأ قيلطتلاب ةملاع ريغ ةقلطمو ىنز تكسمأ ةبوصغمل
 نإو ، قادص ناكم لكب وأ طقف دحاو وأ رقع سم لكب قلطملاو بصاغلا
 . قادص سم لكبف اهدريف برهت تناك

 هنأل سم لكب همزلي هنأ نيلوقلا نم حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لكب اهلف بصغو ملظو مارح سم لك نأل هدعب امو لألا سملا نيب قرف ال
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 ةبرض لكل هل ناكل رخال دحأ برض ددعت ولف ردهي ام رن ملو قح دحاو
 لكبو لوق ىلع دحاو همزل اهرهقي ةراتو ىضرت ةرات تناك نإو ، ةدح ىلع قح
 تناك ولو ، ةنونجم وأ ةلفط ريغ ةعواطمل ءيش الو حيحصلا ىلع اههركأ ام

 رمأ ريغب ةمألاو ةنونجملاو ةلفطلا امأو { اهديس رمأب اهب ىنز نإ ةمأ ةعواطملا

 بيلثلا ةغلابلا ةمألاب رقعلا مزلي ال ليقو ، نيضر ولو نهب رقعلا مزليف اهديس

 . ملع ا هللاو تيضر نإ

س ٦٦



 قادصلا يف دعولا باب

 وه لعفي نأ ىلع اهقالطب فلح مث اهل قدصأو ةأرما لجر ج وزت نإ
 مث اهسمي مل مأ فلحلا لبق اهسم دق ءاوس سملا لبق اذك امهريغ وأ يه وأ
 همزلو هيلع فولحملا عامجلاب عقو قالطلاب ثنحلا نأل تمرح لعفلا لبق سم
 قادص هب اهل بجو اسم دواع نإو ، لعفي ىتح هعنم اهيلعو قادصلا سلملاب

 دواعي ىتح وأ ليألا سملاب رفكي لهو تبلغ وأ ميرحتلاب ملعت مل نإ رخ ١

 تقدصأو اهجوزت نإو © ادحاو الوق ةفشحلا بويغب مرحت اهنأ لصاحلاو نالوق

 نإو ، سملا لبق اهقلط نإ هفصن اهل همزلو هيلع عجر رانيد فلأك امولعم هل
 لاملا كلذ ريغ رخآ قادصب اهجوزتو هذخأف ينجوزتو لاملا اذه ذخ هل تلاق

 هفصن وأ اهقادص اضيأ همزلو هذخأب الإ اهجوزتي مل نإ هدر همزل اهقلط م
 . سملا مدعلو سملل

 زاج اهجوزتيل ةرجأ لجرل ةأرما تطعأ نإ ناويدلا نع بطقلا لاق
 يف ببست اذإ دريو اهسمي مل ولو ليقو ، اهسم نإ ال ليقو ، اهدر اهقلط نإف
 هب ينجوزتو لاملا اذه ذخ تلاق نإو { اقرفم تلعف وأ تتام نإ ال ةقرافملا

 هنأل طقف فصنلا اهل در سملا لبق اهقلط نإ نكل اهقلط نإ ويغ همزلي الف

 هدري هنإف كاسمالا تطرش نإ الإ جوزتلاب اهل ىفو دقو 5 ةبحلاب هكلم لخد

 كيلع اوعضو امف يلهأ ىلإ ينبطخأ تلاق نإو ، سملا لبق قلط ولو هلك
 تقنفانو لكلا اهل ليقو ، حيحصلا ىلع كلذ حص كيلع سيلف اذك قوف
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 وأ ينقلطت ال نأ ىلع وأ ينقلطت وأ ينجوزتت يك هذخ تلاق نإو { فلخلاب
 ضيفالو هيلع مارحال هل كلمو هل زئاج هلعف كلذ نأل هذخأ هلف يلع ج وزتتال
 هيلع تطرش ام ضقن نإف & هيلع تطرش ام لعف ىلإ ةقلعم هل ةبه وهو هيلع
 مل هنأل ىلرألا ريغ يفف قادصلا امأو ، لكلا يفف درلا امأ ، قادصلاو رلا همزل

 نآ بلطت نأ ةأرملل زوجي الو هدي نأ نع الضف اهل قادص الف اهجوزتي

 نإ الإ ايرورض ناك ام الإ بحي ام بحت نأ اهيلع بجي هنأل اهجوز اهقلطي
 قالطلا هنم بلطت نأ اهل نإف كلذ وحن وأ لوطي ارفس دارأ وأ اهجوز اهرضأ

 ولو اهترض قالط لأست نأ اهيلع مرحو ، هنود وأ لامب وطاخ بيطو هاضرب
 مرحو هل لالح قالطلا نأل هذخأ هلف كلذ ىلع الام هل تبهو نإو ، ةكرشم
 نأ ىلع لاملا اذه يذخ ىرخأل تلاق نإو ، كلذ ىلع هيطعت نأ يه اهيلع

 اهأطي ال نأ ىلع لاملا اهجوز تبهو نإو © هذخأ اهلف يجوز يجوزتت ال
 ءادفلاب ظفلتي مل ذإ هدر اهئثطو نإف حيحصلا وهو ال وأ ءادف كلذ لهف هلبقف
 ةجوزل لحي الو ءادف نوكي الف اصوصخ اتقو تنيع نإو © هانع الو امهدحأ

 ىلع اهنم لام ذخأ هل الو هب الإ هعواطت مل نإ يطو ىلع جوز نم لام ذخأ

 نإو ؤ يطولا نم اهقح ىلع ةدايز ناك نإ هزاوج بطقلا رهظتساو ، يطو
 نإ الإ هدر همزلي مل ىرست وأ اهيلع ج وزتف اهقلطي ال نأ ىلع الام هل تبهو
 اهل هدريلف قالط هيرستو هجوزتف قلاط يهف تيرست وأ اهيلع تجوزت اذإ لاق
 اذإ اميف اهل هدر اهقلطف ىرستي ال وأ اهيلع جوزتي ال نأ ىلع هل هتبهو نإو
 كلذ طارتشا اضيأو © اضيأ اهقلطي ال نأ تدارأ اهنأ ةرامإ تناب وأ ملع

 تاذلاب امارحو الالح اهقدصأ نإو 0 اهقلطي ال نأ طارتشال نمضتم

 ةرجأ وأ مارح ةرجأ وأ ىنز ةجأ وأ بوصغم لاك ضراعب وأ ةتيمو ريزنخك
 لالح هنأك موقي مارحلا ةميقو لالحلا اهلف اهملعب ال ىنز وأ ةوشر وأ ضرف
 اهل ليقو ، مارحلا لطبيو لالحلا الإ اهلام ليقو ، اهسمي مل وأ اهسم ءاوسو
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 مارحلاب تملع نإ طقف لالحلا اهلو ليألا حيحصلاو رقعلا ليقو ، لثملا قادص

 امولعم اهقدصأ نإو ، لثملا قادص ليقو © مارحلا ةميقو لالحلا اهل ليقو

 مولعملا اهلف حرجلا ةميقو ثرحو رجشك هلام نم دسفأ ام ةميق لثم الوهجو
 . لدعلا يوذب لوهجملا ةميقو

 يف لهجلا زاوجل ناويدلا راتخمو حيحصلا وه اذه بطقلا لاق

 نإو © طقف مولعملا اهل ليقو © اهباسنأل درت ليقو ، رقعلا اهل ليقو ، قادصلا
 اهقدصأ نإو 2 اهباسنأل درت ليقو ، لدعلا يوذب هتميقف طقف الوهجم اهقدصأ
 وأ هلك ليقو ، رقعلا ليقو ، لثملا ليقو ؤ لالحلا نم هتميقف اهملعب ال امارح
 نم هتميق اه لهو ةميقلاف الإو هلثمف الإو انوزوم وأ اليكم ناك اذإ هنزو

 . اهلثمل درت وأ تملع نإ نكمأ نإ هلثم اهلو لالحلا

 ال وأ رقعلا اهل وأ حيحصلا وهو ناويدلا يف رصتقا هيلعو لاق
 وأ ضرفي ىتح هعنمت نأ اهلو اه ضرفي نأ هبلطتلف امل ضرفي مل ام اهل ءيش

 © اه قادص ال نأ ىلع تجوزت نمك اهنأل كلذ ىلع اهسم نإ هيلع تمرح

 لامب اهجوزت نمو ، لاوقألاف ريزنخ وأ رمخ وحنب ةيباتك دحوم جوزت نإو
 نإو © هلثم هيبأ لام نم دلولا ذخأيو © اهلف اهلحتسا دقو اغلاب ولو هدلو
 . هتضبق نإ هدجي الف هوبأ هدرف هب اهلحتساو هيبأ لامب جوزت

 نإ لاح لك ىلعو هتضبق ولو هذخأي نأ هل نأ حيحصلاو بطقلا لاق
 اهلف اهملعب ال ارح اهقدصأ نإو ، دلولا لام نم هتميق وأ هلثم هلف هذخأي مل

 ناك نإ دحوم رح ةيد هتيد اهل ليقو { حيحصلا وهو ادبع ن اك ول هتميق

 لاوقألا هيفف رح هنأ تملع نإو ، اكرشم ناك نإ كرشملا ةيد وأ دحوم
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 وأ ةاش وأ ةنوتيز وأ ةلخن ةئام اهقدصأ نإو ، هدحو مارحلا قادصإ يف ةروكذملا

 ىندأ اهل ليقو ، بيع هب نكي مل امم حيحصلا ىلع طسيألا اهلف سيف وأ ةقان
 معي وه امم اهوحنو هايشلا يف ذخأتو بيع هب نكي مل امم مسالا هيلع قلطي ام
 يليخن نم لاق نإو 2 ءاش ام ليقو ىثنأ فصنلاو اركذ فصنلا ىثنألاو ركذلا
 طسوألا ةميق ةميقلاب اه مكحيف مكحلا يف امأو 3 هللا دنع اميف طسيألا اهلف

 قادصلا اتضرف دق ةجوزلا وأ جوزلا لاق نإو كلذب مكحي ليقو ؤ لودعب
 جوزلا لوق لوقلاف سنجلا وأ ةثكلاو ةلقلا يف افلتخا نإو ، ركنملا لوق لوقلاف
 ةئبتلا يف وأ هلجأ لح دق هنأ وأ لجآ وأ لجاع قادصلا نأ يف افلتخا نإو

 هلك كلذ يف هلثم امهنم تام نم ةثروو اهلوق لوقلاف هب لطبي ام وأ ضبقلا وأ
 لوق لوقلاو مولعم هنأ لاق نم لوق لوقلاف لوهجم قادصلا امهدحأ لاق نإو

 دنع قالخألا مراكم نم هيف امل بيعب قادص دري الو بيت وأ ركب اهنأ جوزلا
 ليقو ، بيعلا شرا ضوعت الو لهجلا هلجأ يفو هيف زاج كلذلو رثكألا
 نيجوزلا دحأ ركني نأ كلذو اقلطم نيمي هيف درت الو هب دري ليقو ؤ هضوعت
 مزلتف هليجأت وأ هليجعت وأ هماكحأ نم مكح يف وأ هضعب يف وأ هيف رخالل
 يف درت ليقو ، كل وهف لوقت ىلع ام فلحإ يعدملل لوقيف ركنملا نيملا

 . نوزومو ليكم

 لك يف درتو وفعو قتعو قالطو حاكن يف درت ناويدلا يفو بطقلا لاق
 ال ليقو ، هفصن وأ هتقو يف كلم ام اهلف كلمي ام اهل قدصأ نإو & رضاح
 تدر هدعبو خسف زاوجلا لبق افلتخا نإو & لهجلل ءيش ىلع ناقفتي لب
 مل نإو { هديب ام اهلف هتوم ىلإ ىعسي امو هديب ام ال قدصأ نإو 5 لثملل
. لثملل تدر ضرت



 نم ءيش هخسفي ال حص حاكن لك نأ يدنع قحلاو لاق

 قادصلا لهج اذإ امأو 3 اهل قادص ال هنأ ىلع اهجوزت نإ الإ قادصلا ةهج

 موي هفصن اهلو زاج لصألا يف هلام فصن اهل قدصأ نإو © لثملا قادصف

 قادصالا جوزلا دحج مث ةأرملا معزت اميف امستقا مث كلذ العف نإو { دقعلا
 نإو ، ةمسقلاو قادصلا ىلع ربخلا اهازجأ هثراو وأ امهيلك وأ ماستقالا وأ
 هنيمي عم هلوق لوقلاف اهفصن لب ج وزلا لاقو ، اهمعز يف رانيد ةئام اهقدصأ

 ليقو ، ناويدلا رايتخا رهاظ وهو حيحصلا ىلع اهب لخدي مل ولو نيبت مل نإ
 . لوخدلا ىفتنا نإ اهنيمي عم اهلوق لوقلا

 هبرجت ءيش ي اهلوق لوقلا لعج يف هجو ال ذإ فيعض وهو بطقلا لاق
 نوكي ال سملاو امم ةنوعم الو اهدي يف نوكي نأ ةنوعم ريغ نم اهسفنل اعفن

 يف لوقلا ليقو ، ركب وأ بيث اهنأ يف هلوق لوقلاو كلذ ىلع ةيوق ةنوعم
 اهلاثمأ زواجت مل ام اهلوق ليقو © نيمي الب اهلوق ليقو © نيمي الب هلوق قادصلا

 فصن طعاو قلط لاقي ليقو ، ج وزو بأ نم هدنع يه نم لوق عيبرلا لاقو
 . ملعأ هللاو بألا لاق ام طعاو لخدأ وأ لوقت ام
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 ةفالخل او جوزتلا يف ا ىف ةرامال ا باب

 ححص نالوق ةفالخلا يفو لوبق الب جيوزتلا يف ةلاكولاو ةرامالا حصت
 يف رمالا ةرامالاو ناويدلا يف رصتقا هيلعو لاق لوبقلاب الإ حصت ال اهنأ بطقلا

 رمألاف يظفل قرفلاو دحاو امه لاقي دق لب ةلاكولا اهنم برقيو صوصخم ءيش
 هل لوقي نأ ةلاكولاو هلعفت نأ كترمأ وأ اذك لعفإ الثم لوقي نأ ةرامالاو

 © ةماع ةفالخلاو هلعفت نأ فاكلا فيفختب كيلإ هتلكو وأ هلعفت نأ كتلكو

 . ماع يف ةلاكولا لمعتست دق اك صوصخم يف لمعتست دقو

 ةأرماب الز عورلا ي يف 7 عنم اضعب نا ناويدلا نو بطقلا لات ا

 تناك نإ أطخأ هنأ نا ليكو ه دهاش ه م جوز نم هيف ف لخادل

 وأ رمأب وأ هسفنب هجوزت لجرلل زاجو ث رخال ماح ريغ نم ةباتكلا
 مهجيوزتب نارمأي وأ دبعلاو ةمألاو ةيلولا ناجوزي ديسلاو يلولا اذكو فالختسا
 ءاش نإ لب هسفنب اهجوزي نأ اهيلو مزتلت نأ ةأرملل سيلو هيلع نافلختسي وأ

 رمأ نإو 0 اهجوزي نم فلختسا وأ لكو وأ رم أ ءاش نإو 0 هسفنب اهجوز

 هلوبق لبق لعفف طقف هناسلب لبق ءاوس هلعف همزل هلوبق لبق لعفف هيلع اجوزتم
 ىلع هفلختسا نإو ، لباق ريغ وهو لعف مث هبلقب الو هناسلب لبقي مل وأ هبلقب

 دقعي نأ لجرلل زاجو 5 حيحصلا ىلع حصي مل لوبقلا لبق هل ج وزتف جي وزتلا
 ةيصعملا دعب ءيشلا يف ةعاطلا ةلزنمب كلذ نال اهدر دعب نإو ةرامالا يف هيلع
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 هلوبق هفلختسا يذلا زاجأف درلا دعب لبق نإ الإ دلا دعب ةفالخلا يف حصي ال
 عزنلاب امهنم ملعب ال عزن دعب فلختسملاو رومأملا دقع افلختسمو ارمآ مزلو
 كلذو هللا نيبو هنيب اميفو ليقو ، مكحلا يف ةعيابمو قتعو قالطو حاكن يف

 . قتعلاو قالطلا يف مزلي ال ليقو ، عزنلاب هملع مدعل

 فاشكنال هلك كلذ نم ءيش عقي ال هنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق
 عفري امنإو ، عزنلا دعب حاكنلا وأ ةعيابملا وأ قتعلا وأ قالطلا لعف هنأ بيغلا
 نيعي ملو هفلختسا وأ اجوزتم رمأ نإو 0 شال او نامضلا عزنل ١ ملع مدع هنع

 هل نهموزل يفف ةدقعب اعبرأ وأ اثالث وأ نيتنثا هيلع دقعف اددع الو اصاخشأ
 . نهلك هتمزل ليق ٤ نالوق

 نوكي جيوزتلا نأل ناويدلا مالك رهاظ ىلع حيحصلا وهو لاق

 لك يف هيلع هلعف حص هل ديقي مل املف عبرألا نود امب نوكي امك لاحلا هذهب
 رش هنأ ليق دقو ، جيوزتلا يف ةداعلا ليكولا ةفلاخمل ريخم ليقو ، يعرش ج وزت

 و عبرأب رمأ نإو ، تبتر نإ ىلألا هتمزلو اعبرأ هلكوم ىلع ج وزت نم ءالكولا
 تتامف ةدحاو ليكولا ج وزت نإو ، ةدقع يف ولو اقلطم عبرالا هتمزل فلختسا

 الب جوزت نإ الإ دعب هل جوزت حاكنلا داسف ناب نإو ، دعب هل ج وزتي الف

 جوزتي الف اهعم عمجت ال نم وأ اهتنب وأ اهمأ ج وزتف ةأرما نيع نإو ، دوهش
 تخأ ىلع وأ اهتدع تمت اذإ ةنيعم ىلع هلكو نإو 5 ةلاكولا نم هجورخل دعب هل

 نإو ، زاج تدتعاو اهجوز تام اذإ ةنالف ىلع وأ هتجوز تتام اذإ هتجوز
 يف هل دح نإو ، زوجي الف يل اهجوزتف ةمأ ىرتشا وأ ةلفط نالف دلو اذإ لاق

 لوهجم تقوب هدح زاجو رخأ وأ مدق نإ هلعف حصي مل اعضوم وأ انامز ةلاكولا

 وأ يل جوزتف كلزنم تلصو اذإ وأ داصحلا ءاج اذإ وأ ثرحلا ءاج نإ لثم
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 هلام نم نيعم ءيش ىلإ دصق نإو ال ليقو ، كلذ ىلإ جوزتلا ىلع كتلكو
 قلطف ةأرما يل ج وزت لاق نإو ، هتلاكو تلاز نيعملا يف هنذإ الب هب هل جوزتف
 نإو ، نالوق اهقلط نإ ليكولا ةأرما يفو { همزلت مل ليكولا هل هجوزف هتأرما

 تثرو قباسلا ملعي مل نإو ، هتوم لبق دقع نإ هتثرو تام دق هدجوف هل ج وزت
 اهب جيوزتلا نألو ةبيعم اهنأل تعفد ةمأ هيلع جوزت نإو 5 دعقأ ةايحلا نأل اضيأ

 هل جوزت نإو ، يتأي امب الإ وزيجي الو جوزتلا زاجأ نإ الإ لصألا فالخ
 اهل ج وزتف ادحأ فلختسا وأ ترمأ نإ ةأرملا اذكو ، نالوق اهموزل يفف ةقوتعم

 جي وزت زاوج ىلع ءانب زاج هلبق نإو { ةنونجم هل جوزت نإ ج وزتلا لطبو اقتعم

 نم هتمزل ليقو ، زاج اهلبق نإ ليقو ةلفط هل جوزت نإ غولبل قلعو ةنونجملا

 لطب ليقو 5 ةلفطو ةغلاب نوكت ةجوزلا نأل لبقي مل نإو ، حيحصلا وهو هنيح

 نإ ةيباتك مزلتو ، غولبلا دعب راكنالا اهل نابو صقنلاب ةبيعم اهنأل هنيح نم
 رومأملا ةمرحم رمالا مزلتو قح اهنأل هتمزل ةأرما لقي مل نإو ال ليقو 5 ةأرما لاق
 مل نيع نإو هل نيعي مل نإ كلذو 3 هتمأو هتنبإ الإ اهجوزي يذلا وه ناك ولو

 رج ةوقلو هسفنك لجرلا تنب نأل تنبلا مزلت مل امنإو ، نيع ام ريغ همزلي
 © ريغلاب لعفي امم رثكأ ةلالدلاب وأ رهقلاب اهقادص لكأي هنأل هسفنل ةعفنملا

 تبثو هرغو ملع نإ اهقادص رومأملا نمض سملا دعب رمالا ةمرحم تجرخ نإو

 نإو ، رومأملا ىلع هب عجريو قادصلا ىلع جوزلاب كسمتستو بسنلا
 . فصن الو ال قادص الف سملا لبق كلذك تجرخ

 ال هلك دسافلا حاكنل ١ ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق

 & لثملا قادصف ضرفي مل نإو ، ضيف ام اهلف سم نإ الإ ةعتم الو هيف قادص
 © هسفن مزلأ ام هيلعف جوزتف هنم ةيمست وأ قادصلا يلعو ج وزت هل ليق نمو

 مل نإو & هب ج وزلاو ج وزلاب كسمتستو & طقف هللا نيبو هنيب اميف هيلع ليقو
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 ءيرب ايدافت نإو ، ةأرمال كلذ لاق نإ كلذكو سم نإ لثملا قادصف ضرفي

 هب هيلع دقع قادص الب حاكنب ورمأ نإو © اضيأ هتمزل ةدعلا يف عجار نإو

 © رضأ هنأل حاكنلا عفد نإ هقوف ال هنود وأ اهرقع ىواس نإ قدصأ ام همزلو

 نودب هيلع دقعف اقادص هل نيع نإوء رقعلا قوف ناك ولو همزل هعفدي مل نإو

 فلاخ هنأل هزاجأ نإ الإ حاكنلا لطب اهرقع نم لقأ نيعملا ناك نإف قادص

 مزل ةأرماو اقادص نيع نإو ، هنم رثكأ نيعملا ناك وأ هاوانس نإ حاكنلا مزلو
 حاكنلا زيجي نأ نيب رثكألاب ريخو نيعملا نم لقأ ناك وأ ىواس نإ حاكنلا

 رومأملا نمضو حاكنلا همزل رثكألاب ملعلا لبق سم نإو ، هلطبي وأ رثكألاب
 اقلطم دئازلا رومأملا نمضي نكل اقلطم حاكنلا مزلي ليقو ، نيعملا ىلع دئال
 رثكأب اهعم يباحف نييعت الب قادصلا يف هضوف نإو ، سمي مل وأ جوزلا سم
 مكحلا يف ال هللا دنع دئازلا رومأملا نمضو جوزتلا همزل اهلاثمأ هب ج وزتي ام
 اذهو رومأملا ىلع نامض الف مزال ريغ جوزتلا نأ ضعب لاقو ، رثكألا دنع

 اهل صقن نإ ةأرملا كلذكو اهيف نباغتي ال ةشحاف ةدايزلا تناك اذإ اميف لوقلا

 هيلع طرشو ليكولا هل ج وزت نإو جي وزتلاك اهلك لئاسملا كلت يف ءارشلاو عيبلاو
 ليقو ، لكوملا ريخ ىرست وأ اهيلع ج وزت نإ اهديب اهرمأ نإ دقعلا دنع يلولا
 اذكو رايخلاب لكوملاف كلت يف فلاخف ةضيرفب هيلع جوزتي نأ هرمأ نإو 2 همزل
 تلطب نيثالثب لعفأ انأو نيرشعب هل كجوزتأ نأ ينلكو لاق نإو ث ةأرملا

 لاق نإو ، لكوملا هيضر نإ الإ جيوزتلا تبثي ال ليقو ، اهنمضي ليقو 8 ةدايزلا

 نإو ، لكوملا لوق لوقلاف فالخلاب وأ رثكأب ليكولا لاقو اذكب كترمأ لكوملا
 هل اهجوزت نإ جوزتلا همزل اقرتفا مث تجوزت ىتح ىناوتف ركب يهو ةنيعمب رمأ
 مل اهب لخد نإو ، لألا اهب لخدي ملو اهتراكب بهذت مل اركب اهلاحب تناكو
 ولو ابيث نيع نإ همزلو اهتراكب لزت مل ولو لوخدلاب اهلاح ريغتل ج ورتلا همزلي
 نأ زاج ةنيعم ىلع نانثا هلكو نإو { اهريغي ال اهب لوخدلا نأل لزألا اهب لخد
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 3 قادصلا فصن اهايطعأو اهاقلط هيسن نإو 5 هلوق لبقيو امهدحأل اهجوزتي

 ىلع رومأملا هل دقع مث اعبرأ هسفنب ج وزتف باغو اعبرأ هل جوزتي نأ ورمأ نإو
 © رمالا ىلع الو ةعتم وأ قادص نم هيلع ءيش الو رومأملا لعف لطب هدعب عبرأ

 تبث روماملا لعفب ملع الب اعبرأ هسفنب دقع مث عيرألاب رومأملا دقع قبس نإو

 همزلي الو نهقادص نهلو بسنلا تبث نهسم ىتح ملعي مل نإو ، لوألا دقعلا
 نهايإ هجوزت نأل نهب لخد نم دتعت ىتح رومأملا هيلع نهدقع نم لزع

 فصن يلوضفلا مزل هملع دعب ركنأف ورمأ الب هيلع جوزت نإو © لطاب
 ل تناك نإ هلكو هيلع ج وزتملل لحت تناك نإ هفصن ليقو 5 اقلطم قادصلا

 نال هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو اقلطم هيلع ءيش ال ليقو & هل لحت

 هزجي مل نإ مكح هيلع بترتي الف دقعنم ريغ هنم رمأ الب ناسنالا ىلع دقعلا

 يذلا نأو يلوضف هنأ حاكنلا لبق اهلهأ يلوضفلا ربخأ نإ الإ كلذ دعب

 ءيش الو در ءاش نإو { زاجأ هيلع دقع نم ءاش نإف ينرمأي مل هيلع جوزتا

 وأ يضرف ةأرما كيلع تجوزت لجرل لاق نمو ، قافتاب ذئنيح يلوضفلا ىلع

 3 امهيمسي ىتح ال ليقو ، جيوزتلا مزل تيضرف الجر كيلع تجوزت ةأرمال

 يف تييخ لقأب اهجوزف مولعم قادصب مولعمل اهجوزي نأ ايلو ةأرما ترمأ نإو
 ىتح لقأب اهجوز هنأب ملعت مل نإو 5 هب هرمأ امع اهصقن هنأل درو ةزاجإ
 اقادص هل تيع نإ جيوزت مزلي الو صقنلا يلولا نمضو جيوزتلا مزل لخد

 اغلاب ناك نإ ويغل نإو ومأ دبع دقع رمآ ىلع زاجو 2 رثكأب ولو هيف فلاخو
 دقع ال ليقو ، همادختسا ةرجأ هبرل يطعيو هبر نذإ الب همادختساب ىصعو

 ريغ ةأرمال مولعمب جيوزتب رمأ نمو ، اقلطم ال ليقو ، هديس نذإب الإ دبعل

 رثكألاب ملعي مل نإو ، امهب جيوزتلا همزلي مل لقأب وأ رثكأب هيلع دقعف ةنيعم
 حصي ال هنال لفط ةرامإ حصت الو دئازلا روماملا نمضو همزل لخد ىتح

 . ويغل هجوزت حصي فيكف هسفنل هجوزت
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 هنأ حيحصلا نأل حصت ال هترامإ نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 حصت الو ىمايالا اوحكنأو باطخ هلمشي مل هنال غلبي ىتح هتيلو جوزي ال

 . قالط وأ حاكن ىلع اهيلو نم اهسفن ىلع اهترامإ تناك نإو ةأرما ةرامإ

 اذإف 5 ةيناز يهف اهيلو ريغ نم اهسفن تجوز ةأرما اميأ ع لاق
 هناحبس هللا ركذي ملو اهريغ جوزت نأ حصي ال اهسفن جوزت ال تناك

 ريخ نإ الإ لجرلا ديب الإ نكي ملف ةنسلا يف اذكو لاجرلل ابوسنم الإ قالطلا

 ةأرما تجوز نإو 3 اهنم حصي قيلطتلا نإف ءيشل قيلعتب وأ قيلعت الب هتجوز

 بوبحم نبا لاقو . اهجيوزت يف ةيصو تلعج ولو امهنيب قرف لخدو ىرخأ
 اهتنب ج وزي نمو ، اهجوزي نم لكوت لب . ها يه هتدقع نإ هلح ىلع ىوقأ ال
 طوحألاو ليكولا ليكو جيوزت يف فلخلاو اهسفن ج وزت نأ اهوبأ امل لعج ولو
 لكو وأ هسفنل اهجوزتف اهجوزي نم تلكو نإو ، لوخدلا عقي مل نإ ديدجتلا

 زوجي ليقو ، لكوي نأ ليكولل زوجي الو ، نالوقف هسفنل اهجوزتف هتيلو ج وزي نم
 ادحاو اهجوزي ليقو ، ةمالا اهجوزي نأ هفلختسا وأ يلولا هلكو نمل زوجي الو
 رمأ ليقو ، ةرمالا اهجوزي الف هرمأ نإو ، لكوملا يلولا تمي مل ام دحاو دعب

 ايباتك ولو كشم دقعي ال نأ نسحتساو ابأ ناك نإ ليقو 5 هليكوتك يلولا
 يمذ جوز نإو ، بأ ريغ ولو زيجأو ، ملسم ىلع ةيباتك تناك ولو هتيلو

 مل نإ ةعامجلا وأ مامالا اهجوزيو نالوق قيرفتلا يفف ج وزلا لخدو ةدحوم
 . ملعأ هللاو ملسم يلو اهل نكي
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 نينثالا رمأ يف باب

 هيلع اجوزت وأ هدح ىلع لك هيلع ج وزتف هيلع اجوزتي نأ نينثا رمأ نإ

 دق لك ناكولو زاج ةدحاولا وأ نيتأرملا ىلع عاتجاب ةدحاو وأ الثم نيتأرما
 . هتمأو هتنب ريغ رخالا ةيلوب هل ج وزت

 هتمأ وأ رحلا تنبب هل دحاو لك ج وزت زاوج حيحصلاو بطقلا لاق

 زوجي الف دحاو لجرك امهلعج ناب امهعمج نإو { زاج اعبرأ هل اجوز نإو
 ج وزلا ىضري وأ رخالا ىضريو امهدحأ هيلع جوزتي وأ هيلع اعمتجي ىتح جم وزت
 دحاو ج وزت نإف لك ىلعو رخالا ىضرو امهدحأ ج وزت يزجي ال ليقو ، هسفنب
 . ملعأ هللاو امهنيب قفي مل اعمتجا امهنأ اناظ جوزلا لخدو رخالا ضري ملو
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 حاكللا دقع ف باب

 هتوف فيخ ضرف نع لغشي مل نإ تقوو ةعقب لكب ي وزتلا دقع زاج
 ةقث ريغ لكوي نأ ةأرما يلول ليق زوجي الو هبئان وأ جوز عم هبئان وأ يلو نم

 ةحصب الإ ةلاكو يعدم نم لبقي الو لخد نإ امهنيب قرفي الو ددج لعف نإف

 هيلإ سفنلا تنأمطا نإ هللا نييو اننيب اميف لبقي ليقو ، بوبحم نبا ناك ولو
 يف اهلكو اهلو نأ تعدا نإو ، لوقلا اذه ىلع اودهشي نأ دوهشلل زاجو

 تناك نإ قدصتو زوجي ليقو ، تنيب ولو زجي ملو اهنع لبقي مل اهسفن جي وزت

 نإ ليقو ، بري ملام زاج ج وز وأ لكوف يلو هنأ ىعدا نمو اقلطم ليقو 5 ةقث
 الإ اقلطم ال ليقو ، اتنب تناك نإ ليقو ، اتخأ وأ اتنب تناك نإ ليقو ، تيأ

 & هبذك اوملعي ىتح ايلو هوملعي مل ولو اودهشي نأ دوهشلل زاجو © ةحصلاب
 ريثكلا نم ليلقلا ددعلا لقع نإ هليكوتو لفطلا يلولا جي وزت زاجو ، ال ليقو

 نعو © ايسادس ناك نإ كلذ زوجي ليقو ، نيقلتب الإ لوقي نأ فرعي مل ولو

 زاوجب ليقو ، جوزي فيك فرعو لقع نإ تس نبا زوجي بوبحم نباو عيبرلا

 & رثكألل بسنو اؤفك ج وزلا ناكو ، هدشر سنوأو حيرلا نم نبغلا فرع نم
 & طرشلاو ةداهشلاو جيوزتلا نسحأو ايسادس ناك نإ رابشأ ةتس غلب نم ليقو
 الو صقانلا نم دئازلا وأ ضرألا نم ءامسلا وأ هلامش نم هنيمي فرع نم ليقو

 دحلا نود لفط اهجوز اذإو © غلاب الإ زوجي ال ليقو ، رابشأو ربك يف دح
 ناك نإ زاج غلب ةوخأ هلو همأ قهارم جوز نإو ث اقرفي مل جوزلا لخدو
 ثك عم دجسملا يف دقعلا بدنيو قافأ اذإ عرصي نمم زاجو اوفك ج وزلا
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 انايع ج وزملاو ج وزلا اوفرع نإ ران الب اليل ولو زاجو { هيف قيثوتلاو دوهشلا

 اذإو ، ران الب اليل دقع نإ ارابخأ قادصلاب اوربخيو اقلطم ليقو 3 راهنلاك

 اوصعو لطب ليقو & حص دقع نإو ، دقعي الف ةعمجلا موي رهظلا تقو لخد

 ضرفلا تقو يف هدقع زاجو ، ةعمجلا مهيلع بجت نمم اوناك نإ لاح لك ىلع
 توفي الو توفت ةالصلا نأل هريخ أت نسحألاو رهظلا ةالص لوأك عسوملا

 ال ليقو 5 اورفكو دقعنا تاف ىتح ضرف تقو يف دقعلاب اولغتشا نإو 3 دقعلا
 . نالعالا حاكنل او حافسلا نيب ام قرف ثيدحل هب نالعالا بجوو دقعني

 الإ زوجي الو نالعالاب حاكنلا نابأ لع يبنلا نأ يدنعو بطقلا لاق

 اذه امنإ ثيللا وبأ لاق ، فوفدلاب هيلع اوبرضأو حاكنلا اونلعأ ةياور يفو 5 هب

 وه امنإ فالخلاو لاق ، هنيعب فدلا برض دري ملو ، جيوزتلا راهظإ نع ةيافك

 فد برض امأو { مدقتملا نامزلا يف هب برضي يذلا فدلا برض يف

 . قافتالاب ركيف تالجالجلاو تاجنصلا

 ةرهشل لبطلا برض نأ يتالتلاو رمع خيشلا معزو بطقلا لاق
 كلتل فدلا برض كلذكو هيف هحابقتسال اذه اننامز يف زوجي ال جيوزتلا
 ىلع ءانغلا مدع طرشب اهل زاج نإو 3 حابقتسالا كلذل اضيأ زوجي ال ةرهشلا

 . مكح ناكمو نامز لكلو هيف امهحابقتسا مدعل اميدق فدلا

 درو حاكنلا راهشإل فدلا برض نأل كلذك سيل لوقأو لاق

 هزاوج مدعب مكحلا دحأل زوجي الف نامز دييقت الب قالطالا ىلع ثيدحلا هب

 بجو نامز لهأ فرع ىيف ةنس تحبق املك ن اك ولف هحيبقت ةلعل نامز ف

 اذه يف لدعي لاق ول معن ةنس قبت مل ةبجاو تناك نإو © زاج وأ اهكرت
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 زاجأو ، انكمم ناكل حيبقتلل ويغب هراهشإ ىلإ فدلاب هراهشإ نع نامزلا
 . ءادعألل افيوختو ابييهت برحلل لبطلا برض يتالتلا

 ءانغو عاتجاب ولو جيوزتلل حرفلا زوجيو ، كلذك رمألاو بطقلا لاق

 هي همودق دنع راجلا يتب يزوج تلعف اك زوجي امو © نيملسملا حدم
 ةجوز تركنأ لب ركني ملو ةنيدمل يف ع رضحمب سرع يف لعف اكو ث ةنيدملا
 لاجرلا روضحك ركنم هيف نكي مل ام كلذو مهيعد لاقو ، هجاوزأ نم

 ءارشلاو عيبلا يفو جيوزتلا دقع يف رذحيو صقر عم ضعب هعنمو © ءاسنلاو
 نع يور ذإ بيرجت وأ ةداعبال ملعب رهشلا رخا اعبرأ نم ةماجحلاو رفسلاو

 سحن هنأب ضعب هلوأو رمتسم سحن رهشلا يف ءاعبرأ رخآ هلع هللا لوسر

 ةرمع وأ جحب مرحو مئاصل ةهارك الب جيوزتلا دقع حصو رافكلا ىلع رمتسم
 نم هل دقعي نم مرحلا لكو نإو © جيوزتلا دقع مرحم زوجي ال ليقو © امهب وأ
 ةأرملا وأ امرحم ىلولا ناك نإ نالوقلا اذكو ال ليقو ، اضيأ زاج امرحم سيل
 ك هللا لوسر نأ سابع نبا نع ثيدحلا يفو ، نيمرحم دوهشلا وأ ةمرحم
 ليلد اذهف مرحم وهو سابع نبا ةلاخ ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ج وزت

 لوسر نأ سابع نبا نع رباج نع مامض نع عيبرلا ىور ، ةهارك الب زاوجلا
 ال ع هنع نافع نب نافع نعو 5 مرحم وهو ةنوميم هتلاخ ج وزت يع هلل
 نبا مهو بيسملا نبا لاقو ، عنملا ليلد اذهو بطخي الو حكني الو مرحملا حكني

 . لالح وهو ينجوزت ةنوميم تلاق ، سابع

 8 ىتش قرط نم لالح وهو اهجوزت هنأ ةياورلا ربلا دبع نبا لاق
 مهولا نم برقأ دحاولا ىلإ مهولا نكل دانسالا حيحص سابع نبا ثيدحو
 ديفي هنأل دمتعملا وهف مرحلا عنم يف حيحص ناثع ثيدحو ح ةعامجلا ىلإ
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 نم امهريغو رمعو ايلع نأ تبث دقو هعق او ليمي ساب اع نب ١ ثيدحو ةدعاق

 الو تبث تبث نع الإ اذه نوكي الو هتأرما نيبو حكن مرحم نب اوقرف ةباحصلا

 لخدي الو ويغ نيبو هنيب صاصق الو هجح متي الو جوزي الو فلقألا ج وزتي

 مل نإو ، تمرح لخدو ج وزت نإو ، هطاسب ىلع وأ هبوثب يلصي الو ادجسم

 هسمي اضيأ مرحت ليقو ، لألا ىلع ماقملا زوجي ليقو ، ددج نتتخاو لخدي
 ةيمذب ج وزت نإ فلتخاو قادصلا اهلو نتخلا كرت يف رذع هل ولو رظنو جرفلا

 مل اهب لخد نإو ، اهل ددج هتيلو جوز نإو ، يسوجمك هنأل عنملا ريتخاو
 فكتعمل ج وزتلا ركو نتخ نإ هيبأل يه الو اهمأ هل لحت الو « ضعب دنع قرفي

 ةفكتعملا ةأرملا يف مالكلاو يلولا بئان وأ رضحي نمو دوهشلاو يلولل اذكو
 لخديو فكتعملا جوزلا لثم مهوحنو نيفكتعملا دوهشلاو فكتعملا يلولاو

 اهنأ امداخ ولو هقدص نم وبخأ نإ لبق نم اهفرعي مل ولو ةأرملا ىلع جوزلا
 اهيلع ىأرف هيف اهنكرتو نمقف ءاسن عم تناكو تيب يف اهيلإ لخد وأ هتجوز

 فرعلا ىرج دقو اهلأسي ل ولو اهيلإ إ مدقتي نأ هلف هبلق نكسو سورع ةئيه

 ةيلع هللا لوسر نع ناويدلا يفو دقعلا دنع ركذلا راثكإ بدنو ، كلذب
 ةنسلا نأو ، قالطلا نم هيلإ ضغبأ الو حاكنلا نم هللا ىلإ بحأ ءيش سيل

 وأ ةنالف كتجوز لجرل اهيلو لاق نإو ، دقعلا مت اذإ اثالث سانلا ربكي نأ

 لاق لاق نإو & زاج حاكنلا هجو ىلع كل اهتعب وأ حاكنلا هجو ىلع كل اهتبهو

 ال جرفلاو زجي مل حاكنلا هجو ىلع لقي ملو كل اهتعب وأ كل اهتبهو
 ل نع درو دقو ، جيوزتلا ةين ىلع اذهو ، ةبهلا ظفلب زوجي هنأ ضعب معزو
 بعل نمف قاتعلاو قالطلاو حاكنلا دج نهزهو دج نهدج ةثالث لع هللا

 نمو 0 هل ادبع هقتعأ نم ناك نأب هطورش تمع نإ هيلع زاج اهنم ءيشب

 اميف حاكنإ الو قيلطت الو قاتعإ ال هنإف هل ةيلو اهجوز نمو © هل ةجوز اهقلط
 معن لاق اهنيتحكنأ دحاو لاقف يتنب هحكنأ مكيأ لاق نمو ، كلمي ال
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 ةعبرأ رضحي مل حاكن لك ليقو ، نانثا رضح نإ هتأرما يهف مدنو اهكتحكنأ

 كتبطخأ ةغيصب دقعلا حصو لطاب وهف دوهشلاو يلولاو جوزلاو حكنملا
 ظفل لكبو ةحاصف دشأ ريخألاو حصفأ امهو كتجوزو كتحكنأبو كتكلمأو
 . فرعلاب غاس

 تللحأو تحبأ ال تزوجو تيطعأ زوجي ناويدلا يفو بطقلا لاق

 زاجو فرعلا ىلإ تحنمو تلحن عجربو تلدبأو تضوعو تضيقأو تعبو
 نم وأ نالفب وأ نالفل ةنالف تجوز زوجيو { ةنالف حاكن ةمصع كتيطعأ
 لوقيو لجرلا مساب أدبي ليقو 5 ةنالفل انالف تجوز نم ىلوأ كلذ ليق نالف
 . اقرفي مل لخدو نالفب ةنالف لاق نإو ةنالفب انالف تجوز

 جيورتلا لوبق ىلع ج وزلا ربجيو هلك كلذ زاوج حيحصلاو بطقلا لاق
 ةعونمم اهنأل بطقلا دنع حيحصلا وهو هدنع امب ملكتي نأ ىأ نإ هعفد وأ

 ال ليقو ، ملظ اهليطعتو اهل الطعم نوكيف اهدري وأ اهلبقي مل ام جيوزتلا نم
 ىلع ابج سيل كلذ نأب ديو ىضر نع الإ ةقرف الو حاكن الو عيب ال هنأل ربجي
 نإو { امهنم ءاش ام لعفي نأ ىلع رهقو ملظلا نع رجز لب ةقرف ىلع الو حاكن
 لبق دقف اهقلط نإو 0 اهثرو لبقو تتام نإو ، اهل قادص الو هثرت مل تام

 جونزلا ماق نإ ليقو ، راكنإف اهعم عمتجت ال نم وأ اعبرأ ج وزت نإو ، ال ليقو
 نمو © وبج ىلإ ةجاح الف هيلعو ناويدلا يف هركذ حاكن الف لبقي نأ لبق

 زاجأ نإ ليقو 5 ةقافإ وأ غولبل قلع هيلو نذإ الب نونجم وأ لفطل هتيلو جوز

 ىضر طرش ولو جيوزتلا همزلو قلعي الو هحاكن زوجي ال ليقو ، حص يلولا
 نإ ليقو ، هيلإ قلعملا ىضري ىتح همزلي مل طرشلا مدق نإو © هلوبق دنع هيدلاو
 اهجوز نإو ، هاضر لبق سم نإ ناقرفيو هيلإ قلع يبنجأ ىضرب ولو هقلع
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 حاكنل ا متو هل عوجر الف يلولا ملع لبق جوزلا عجرف اهيلو ىضر ىلع يبنجأ
 نإ وآ نالف ىضر نإ تيضر لاق نإ هنأ بطقلا دنع قيقحتلاو يلولا همتأ نإ

 قيلعتلا تاودأ نم كلذ وحن وأ نالف ىضر طرش ىلع تيضر وأ اذك ناك

 ىلإ قلع نإو © مزال هنإف انالف رواشأو تيضر لاق نإ امأو 2 مزلي مل لاصتالاو
 ىضرل قلع نإو & هنيح يف زاج دامجو ةميهبو تيمك ىضرلا هنم نكمي ال نم

 معن ال تجوزتو تيضرو تلبق زاجو ةقافإ وأ غولبل قلع نونجم وأ لفط

 قيدصت ثلاثلاو لوألا لب الوبق نسل نهنأل تيضر وأ تلبقا رثأ لجأو ىلبو
 كتجوز لاق ولف اهمساب ةأرملا نيبعت بجيو سأرلا كيرحت يزجي الو رابخألا يف
 مهنيب اميف زئاج ليقو زجي مل ةدحاو ةمأ وأ ةدحاو تنب هدنعو يتمأ وأ يتنب

 . هب دهشي الو هللا نيبو

 دهشيف كلذب تفرع نإ يدنع اضيأ مكحلا يف زئاج وه بطقلا لاق
 ةنالف لوقي ىتح ال ليقو ، ينالفلا نالف تنب ةنالف كل تجوز زاجو هب

 لاق وأ اهابأ ال اهامس وأ اهتليبق مسي مل نإو ، ينالفلا نالف نب نالف تنب

 © اهب تفرع نإ الإ زجي مل اهمأ ةليبق ىلإ اهبسن وأ امهوحن وأ هتنب وأ نالف تخأ
 وحن وأ فيرشلا وأ يكملا وأ غابصلا وأ زارخلا نالف نب نالف تنب لاق نإو

 زاج اهمساب ةامسم هدنع سيلو ةنالف يتنب لاق نإو ، زاج هب فرعي امم كلذ

 وأ ءاضيبلا وأ ءادوسلا وأ ىطسولا وأ ةيبكلا وأ ةيغصلا وأ يتنب لاق نإ ال
 هنبا تنب الإ هلامو يتنب لاق نإو ، كلذب تفرع نإ زوجو ءايمعلا وأ ءاروعلا

 اهدارأ نإ هللا دنع زوجي ليقو ، تسم ولو اقرف اهمسا ريغب اهجوز نإو 0 نالوقف

 مكحلا يف قادصلا فصن اهلف مسالا تاذ هتمكاح نإو 3 . جورلا دوهشلاو

 يبقلب زاجو اهدارأ يتل يه هتجوزو دقعلا كلذب اهأطي الو اهقيلطت همزلو

 بيجيف هب ىعدي رخاو هلهأ دنع مسا هل ناك نمو 0 افرع نإ لجرلاو ةأرملا
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 نمو ث رخالاب تفرع ولو هب بيجت تناك نإ لوألاب اضيأ زاجو 3 هب زاج
 نايب الو الثم ةيبكلا امهنم لك ىعداف مساب نيتامسم نيتخأ اجوزت
 هذه تسيل لوخدلا دعب لاقف طقف دحاو جوزت نإو اددجيو امهاقلطيلف

 دوهشلا ىسنو تامف لجرل هتانب نم ةنالف جوزت نمو 3 اهقلطو اهقدصأ
 نهنيب ةعتمف الإو ضفر نإ قادصلا فصن نهلو نهقالطب لجرلا ربجأ اهمسإ
 رانيد ةئامك ىلع ةأرملاو جوزلا ىضارت نإو ، لخدي مل نإ ةدحاول ءاش نإ ددجيو
 لبقف ةئام نم رثكأ وأ نيسمخ ىلع دقعف يلولا طلغف دوهشلا ملعو ارهم
 ال لوأ هيلع ايضارت ام هللا دنع ةأرمللو جيوزتلا مزل هطلغب اوملعف جيوزتلا

 نإ اودقع امب نودهشيو لبق الوأ هيلع ايضارت امب اودهش ولو دقعلا دنع ةداهشب

 نمل نسحتساو طلغلا عقو نإ هديدجت نسحتساو وأ هيلع ايضارت امب اوملعي م
 بيع كلذ نال كلذ نيعي نأ ءايمع وأ ةبئاغ وأ ةنونجم وأ ةلفط ج وزي

 نإو © زاج ةنونجملا در نإ نكل هنودب حاكنلا مزلو نييعتلا بجي ملو ناصقنو

 زجي مل كلذ فالخ جرخف رصبلاو روضحلاو لقعلاو غ ولبلاب ربخأو متكو لأس
 مل نإو ، ىمعأو بئاغو نونجمو لفطك يف نييعتلا بجيو جوزلا ىضرب الإ
 مكحلا يف امأو 3 هللا نيبو مهنيب اميف عوزتلا مل جوزتلا تلبق دقو نيعي
 سم نإو ث ةنونجملاو نونجملا مج ج وزت دسفأ ضعب ضعبو هاضمأ ضعب ضعبو فقو ضعبف

 © لقعلا دعب نونجلا ناك نإ الإ ادبأ تمرح ةنونجم لقاعلا وأ ةلقاع نونجملا

 دوقعملا لوضفلا ربخأ نإو ، هيلع اوقلطي نأ هئايلوأ ذخأ انونجم جرخ اذإ ليقو

 هملع دعب هركنأ ولو قادصلاو وه همزل هلبقف قادصلاب ال حاكنلاب هيلع

 قادصب هتيلو ج وزم اذكو ، قادصلل لوبق حاكنلا لوبق نأل قادصلا ةيمكب
 © هتلقب ملعلا دعب تعفد ولو قادصلا اهمزل هتيضرف حاكنلاب تربخأف مولعم

 نكت مل نإو ، نيرضاحل اريشم اذهب هذه تجوز زاجو لثملا قادص ليقو
 . امهئامسأب ةراشالا
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 الإ حاكنلا ىلع دوهشلا ةداهش حصت ال ركب نب دمحم نب دمحأ لاق

 ءامسأو امهئامسأ ةفرعمب وأ امهروضحب ةأرملو جوزلل ةفرعملو موهفم عاتساب
 كل تجوز زوجي الو ةأرملا هذه ندب كل تجوز زاجو امهلئابقو امهئابآ

 وأ هذه وأ لجرلا يف كلذكو كلذ وحن وأ اهدي وأ اههجو وأ اهسأر وأ اهمسا
 ىلإ لاق نإو ، ويغ وأ كوبأ اهبحأ وأ كبحأ نم وأ امهنم تئش نم وأ هذه

 نإو ، نيحلا يف زاج لجالا لهج نإو لبق نإ زاجو 3 هيلإ قلع اذك تقو
 لبق وأ ايندلا وأ يه قلخت نأ لبق وأ ةلفط يهو وأ سمأ كل اهتجوز لاق

 زجي مل كمأ نطب يف وأ كتيلوفط يف وأ دلوت نأ لبق وأ كنوك لبق وأ كنوك
 بألا لوهجم بسنيو زجي مل هدعب وأ دغ ءاج اذإ وأ ادغ كل اهتجوز لاق نإو

 ىلإ ةكرتشم بسنتو ةأرما ولو همساب هيلإ ريشأو رضحأ الإو تفرع نإ همأل

 وأ وه بسن نإو ، زاج طقف هتليبقو امهدحأ ىلإ اهبسن نإو امهلئابقو اهيوبأ

 مكحلا يال هللا نيبو مهنيب اميف زاج دجلا ىلإ بسن وأ بأ امهلو مألا ىلإ يه
 هفلح همودق دعب بئاغلا لبقو تتامف رمأ الب بئاغ ىلع ةأرما دقع نمو

 حرص نإ ال نيمي الب اهيو هفلحي ال ليقو نيملا نع لكن نأ ثري الو اهثراو

 فالخ وهو بلقلا يفام ىلع نيملا ليألا لوقلا يفو اهري الف اهثريل اهلبق هنأب
 اهلبق هنأب هحيرصت اهثرإ نم هعنمي الو هيلع نيمي الو اهي ليقو { اندنع روهشملا
 . اهثريل

 اهتاوفل حرصي مل وأ حرص اهي ال هنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق
 دقع بئاغ تام نإو ، تامو رضاحل هبئاغ ىلع دقاع اذكو هلوبق لبق توملاب

 هنأب الو ضري مل هنأب هثرإ ىلع اهل نيمي الو هت مل عفد وأ لوبق هنم ملعي ملو هيلع
 اهيلع دقع ةبئاغ ثريو ةمتم الو اهل قادص الو حاكنلاب بئاغلا ىضر ملعي مل

 نأ اهلبق يتلاو ةلئسملا هذه نيب قرفلاو تتام نإ عفد الو لوبق اهنم ملعي ملو
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 هضقنت مل ام احيحص هلعف ناكف اهماقم مئاق هنأكو اهيلو اهيلع دقعي ةأرملا

 اهثرو اركب اهوبأ اهجوز نإ ليقو ، لكوي وأ هسفنب دقعي هنإف لجرلا فالخ
 اهجيوزتب ج وزلا اهثي الف بألا ريغ امأو ابيث ولو ليقو ، ىضرلا لبق تتام ولو
 . ىضرلا لبق تتام نإ

 اهجوزو اركب تناك ولو اهثري ال هنأ يدنع حيحصلاو بطقلا لاق
 ىلع دقع نإو ، بألا صخي ملو نهعاضبا يف ءاسنلا اورمأتسا مومعل اهوبأ

 ينرمأ وأ ينلسرأ لاقو بئاغ ىلع ج وزت نمو 2 اراوتي مل كلذك اتامو نيبئاغ
 ربجأ هيلعنايب الو ركنأ مث جوزلا ىلع قادصلا اولعجو كلذ ىلع هوجوز نإف
 ربجيو فصنلا همزل لقي مل نإو ، ءيش لوسرلا الو همزلي الو اهقالط ىلع
 اهيلو نم ةبئاغ ج وزت نمو فلخيو ومأ دق نوكي نأ فوخ اهقالط ىلع ركنملا
 وأ يبص وأ بئاغ ىلع اجوزتم قادصلا مزلو اهقلط نإ قالطلا مزل اهملعب ال
 جوزي نأ زوجي نم دح يف ناك نإ هسفنل ميتيلا ج وزتي نأ ضعب راتخاو ميتي

 نذإ الب لجر ىلع جوزت نمو © همزلي مل ةدقعلا لبق لسرملا تام نإو 0 هتيلو
 ملعي نأ لبق تتام نإ ليق زاج ملعي نأ لبق خسفلا اهلو هل ادب مغ ةلاسر الو

 بئاغ ىلع دقع نإو ، ملعي نأ لبق تام نإ هئرت الو فلح نإ اهثرو ىضر م
 كلذ قادصلا فصن مزلي لب قادص الو حاكن همزلي مل همودق دنع ركنأ مث
 ال تناك نإ هلك قادصلا ليقو ، ضعب دنع هنم نذإ الب هل اهجوز يذلا

 بئاغلا مزلو فصن الو قادص ال هنأ بطقلا دنع يذلاو ج وزلا كلذل لحت
 الو هتقفن همزلت الو مكحلا يف هيلو هيلع دقع نإ همودق لبق هب تتأ نإ دلولا
 الو سمي مل نإ هللا نيبو هنيب اميف هتلادع الو هدلول بألا مزلي ام لك الو هسابل
 مزلو هيبال دلولا مزلي ام هل همزلي ال دلولا اذكو هللا نيبو امهنيب اميف امهنيب ثرإ
 وهو اقلطم ال ليقو 0 هابأ دقاعلا نكي مل نإ ال ليقو ، مكحلا يف هلك كلذ
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 ناك نإ همزلي ال اك لقاعلا غلابلا يف نذإ الو لوبق الب شارف ال ذإ حيحصلا

 همزلي مل اييص بصاغلا ناك نإو اقافتإ تبيرتساو هرارضإ ديري نمم هيلو ريغ

 اه قادص الو حاكنلا لطب اهمودق دنع ةبئاغ تركنأ نإو ، حاكنلا الو دلولا
 نمو اهحاكن دعب دلوي نأ نكمي دلو اهعمو تتأ نإف ةعتم الو فصن الو

 يف فلتخاو همزلي مل الفط ناك نإو 5 ال ليقو ، مكحلا يف همزل اضيأ جوزلا

 بئاغ ج وزت نإ اذكو لاصتالا نكمي ال ثيحو يصخلاو لصأتسملاو بويجملا

 ال موزللا ىلعو ال ليقو ، اضيأ مكحلا يف همزل رهشأ ةتس دعب تدلوف ةضاح

 دلولا موزل اندنع راتخملاو زيزعلا دبع لاق . هدالوأ نيبو هنيب ةلادعلا هيلع قيضت

 . لوخدلا تقو نم

 دابع نبال افالخ دقعلا تقو نم ال روهمجلا بهذم وهو بطقلا لاق

 لوخدلاب قحلاو يطو الب ادبعت جوزلاب هقوخل نايري ةفينح يبأو هللا همحر
 يف اهب الخ نإ ال اهب هولخ اذكو لوخدلا ناكمإ عم دقعلا سلجم نم امهمايق

 حصت مل نإو اهب لخدي مل هنأ هلوق لوقلا نإف افكتعم وأ امرحم وأ ناضمر رابغ

 ترقأو اهعماج ملو تحص نإو هيلع نيمي الو رقأ نإ الإ دلولا همزلي مل ةولخلا
 ولو هتفطن تلخدأ نإو ، لزني مل ولو عامجلاب همزلو ال ليقو همزل عامجلا مدعب
 تعدإ نإ جرفلا لخاد لوأ تلصو ولو همزل ناليسلاب تلخد وأ ةقرخ يف

 الو هب رقي الو لوخدلا ةحص ملعي مل نإ همزلي ال ليقو ، لخدا ىلإ افوصو
 وأ اهتلخدأف اركب تناك نإو 2 هلام هثروأ نإ سأب الو ةهبش هنأ لقيلو وركني
 . ملعأ هللاو نالوق هموزل يفف تلخد
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 رسلا حاكن ف باب

 نع كفع هللا لوسر ىهن هللا همحر نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ لاق
 ىتح حاكن ال هنعو نالعالا حاكنلاو حافسلا نيب ام قرف هنعو رسلا حاكن

 برض حاكنل او حافسل ا نيب ام قرف هنعو ناخد ىري وأ فدلا نينح عمسي

 هركيو فدلاب ولو هورهشأو دجاسملا يف هولعجاو حاكنلا اونلعأ هنعو فدلا

 ىلع كلذ اولمحو ةيهارك عم هزاوج انباحصأ لوق لجو الم يف عقو ولو هناتك
 . ةهاركلا

 ليلقلا نأ مهروهمج يأ انباحصأ لج هلوق نم مهفيف بطقلا لاق
 وبأ ناكو كلذك وهو لاق ، امهنيب قيرفتلاو رسلا حاكن داسفب نولوقي مهنم

 نبا لاق كلذبو رمع اذكو امهنيب قرفيو هلطبي يأ رسلا حاكن زيجي ال ركب
 هللا دبع نع هنع يورو تمجرل هيف تمدقت ول لاق هنأ رمع نع يورو ةكرب
 مل اذإ رس حاكن وه له اوفلتخاو رسلا حاكن حاكنلا رش لاق هنأ ةبتع نبا

 نم افوخ هومتكتسا نإو ، نالوق متكتسا نإ الإ رس حاكن نوكي ال وأ رهشي
 ءانب راهشإ الب هدقع زوجي ليقو ، امهنيب قرفي الو مرحي ال هنأ رهاظلاف ملاظ
 الب عقو ام امأو ، نادهاشلا هيف متكتسا ام وه هنع يهنملا رسلا حاكن نأ ىلع

 ارس هعاقيإ نعو هماتكتسا نع يهني ليقو ، رهشي مل ولو هب سأب الف ماتكتسا
 دوهشلل لاقي نأ لثم يهنملا وهف ةيغص ةدم ولو متكتسا نإو هماتكتسا نودب
 اهدعب اوربخأو ةعاسلا هذه يف اوربخت ال وأ ادغ اوربخأو ادحأ مويلا اوربخت ال
 . انباحصأ ضعبو كلامل افالخ همتكب دسفي الو
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 رخالا يف نيجوزلا دحأ ثادحأ ىف باب

 هثري لهنف حورجم ا تامف اجوزت ش هتحرج وأ ةأرم ١ لجر حرج نإ

 هثري ال وأ ثرالا لاجعتساب مهتي الف اثراو نوكي نأ لبق هحرج هن ل حراجلا

 . هليتق لتاقلا ثري ال ثيدح رهاظ مومعل

 نأ دصق امهدحأ نأ رهظ نإو لزألا يدنع رهاظلاو بطقلا لاق

 ةرامإ تناب نإ اذكو هثري ال هنإف هيف حرجلاب توميف هجوزتيف رخالا حربي

 الإ اثاوتي مل امهئايلوأ امهب نيتفلتخم وأ نينونجم وأ نيلفط ىلع دقع نإو ، كلذ
 وأ ةيلوفطو اغولب ةجوزلاو جوزلا فلاخت نإو 2 اراوت ازاجأف اوحص وأ اغلب نإ
 لفطلا ركنأ ولو تام نإ لقاعلا وأ غلابلا ثرو انونجو ةيلوفط وأ القعو انونج
 ليقو ، كلذ لبق امهكلم ثاريملا لوخدل وحصلا دعب نونجملاو غ ولبلا دعب
 ريغ غلابلا ثري ليقو 3 ناثراوتي ال ليقو © امهثاريم ادر كلذ دعب اركنأ نإ
 لطبي الو لقاعلا لقاعلا ريغ ثري اك لقاعلاو غلابلا غلابلا ريغ ثري امك غلابلا

 سمف لكل ضرفف نيتأرما جوزت نمو ، حاكنلا دعب ثداح نونج ثرالا

 نم ةدع يف تام مث ةنئاب ريغ ةقلط نييعتب ال ةدحاو قلط مث نييعتب ةدحاو

 ثرالا نم اهلف ةقلطملا اهنوك لاتحال ثرالا عابرأ ةثالثو اهقادص اهلف تسم

 ثرالا عومجم اهل مسقف هلك اهلف ةقلطملا ريغ اهنوكو ةكيرش اهل نأل هفصن

 اهنأل ثيالا عبر سمت م يتللو عابرأ ةثالث عومجملا كلذ فصن اهلف فصنلاو
 ال لوخدلا لبق ةقلطملا نال ةقلطملا اهنوك ريدقت وهو امل ءيش ال ريدقت ىلع
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 وهو فصنلا اهل رخا ريدقت ىلعو هضرم يف اهقلط ولو ةدع الو اهل ثيإ

 الو عبرلا وهو فصنلا فصن اهلف ةكيرش اهل نأل ةقلطملا ريغ اهنوك ريدقت
 ةقلطملا ريغ اهنوك وهو امات هقحتست ريدقت ىلع اهنال قادصلا عابرأ ةثالث

 ةقلطملا اهنوك ريدقت وهو فصنلا قحتست رخا ريدقت ىلعو لوخدلاك توملاو
 اهاطعأ قالطلاك توملا لاق نمو { عابرأ ةثالث وهو ركذ ام عومجملا فصنو

 عابرأ ةثالث ةقلطمللف ةسوسمملا تلهجو ةقلطملا تفرع نإو ، اقلطم فصنلا

 هاتثرو اتلهج نإو ، ثرالا عابرأ ةثالثو اهقادص اهريغلو ثرالا عبرو قادصلا
 ةداهشب وأ ىنزب فارتعاب نيجوزلا دحأ مجر نإو 5 اعبزالا ناقادص امهلو ءاوس

 . مجرف دوهش ةعبرأب هبحاص هيلع نيب نإاأل هبحاص هثرو

 ىقزلاب اهرارقإب هيلع تمرح دقو اهثري فيك ثحب يقب بطقلا لاق
 ىغليف ثرالا تيوفت رارقالا نأ كلذ هجو وأ هقدصت مل وأ اهقدصي مل هلعلو
 ثري جاتلا يفو لاق مجرلا يف هب لمع ولو ثرالا بناج نم امهقيدصت هيف
 نم قادصلا ذخأتو اه قادص الو اهي ال ديلولا وبأ لاقو ، اهجوز ةموجرملا
 قاس ام هلو اهجوز ةموجرملا ثري ال ليقو ، هب ذخأن الو هثرت الو مجر نإ هلام
 . رهظ ىلع ام هلف ءيش هنم رهظ ىلعو الإو ردق نإ اهيلإ

 هنأل هبحاص ىلع نيب يأ هيلع نيب نإ الإ لاق امنلو بطقلا لاق

 رخالا نأ رهاظو دوهشلا عمج الإ لعفي مل ولو هثي الف همجر يف عاس ذئنيح

 هتنياع وأ هتقدص ولو هيلع مرحت ال لاق نم لوق وهو هقدص ولو فرتعا اذإ هثري

 . ملعأ هللاو دوهشلا دهش و ىنرب
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 جم ورتلا يف طرشلا باب

 ال وأ هنكستو هوسكتو هقفنت نأ دقعلا دنع ةأرملا ىلع جوزتم طرش نإ

 وآ ليللا يف الإ وأ اقلطم اهعماجي ال وأ اهترضو اهنيب لدعي ال وأ كلذ اهل لعفي

 وأ بيث وأ ركب اهنأ وأ دلت ال اهنأ وأ دلت نأ اهيلع طرتشا وأ راهنلا يف الإ

 لزعي نأ وأ هثرت ال نأ وأ بسنلا ةفورعم وأ اذك ةليبق نم وأ ةيقف وأ ةينغ
 ىتم وأ هتقراف تءاش ىتم تطرتشا وأ اهل قادص ال نأ وأ عامجلا دنع اهنع

 اذإ وأ اهديب اهقالطف اهيلع جوزت ةأرما لك نأ وأ تقدص قالطلا تعدا

 وأ عامجلا يف مدقم اهيأر نإ وأ ةح يهف ىرست اذإ وأ قلاط يهف اهجوزت
 لطب كلذ وحنو فصنت ال نأ لثم اهيلع هل امم كلذ ريغ وأ هلزنم جورخ

 اهيلإ ديو اهقوقح نم اهطعي مل ام اهيطعي نأ همزليف مكحلا يفو هللا دنع طرشلا
 هتلطباف بات م اهيلع طرشلا عقو نإ امأ ، طرشلا كلذل هيلع تفرص ام

 هيلع تفرص ام ىلع هتمكاح نإو 5 هلبقي نأ هيلع سأب الف اهرايتخاب هتمزتلاو
 اهقالطو ةلادعلاو اهانكسو اهتقفن هيلعو حاكنلا مزلو اه مكح طرشلا كلذل

 امهليكو وأ اهيدي وأ هديب اهقالط نوكي نأ اهيلو طرش نإ هنأ ضعب معزو هديب

 امهضرف مايقلاو ةقفنلا نال روهشملا ىلع طرشلا حصي مل امنإو ، طرشلا تبث
 لقن يفف لجرلا ديب قالطلا اذكو هل اهيلع ال هيلع اهل ىلاعتو هناحبس هللا

 انل اهار يتلا ةحلصملا نع ةرداصمو ىلاعت همالكل ةضقانم ةيلكلاب كلذ

 امارح لحأ اطرش طرشلا كلذ ناكف در وهف عرشلا هيلع سيل رمأب ءيجو
 تلضفت اذإ ام فالخب هرخا ىلإ مهطورش ىلع نونمؤملا ثيدح هيلع دري ملف
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 قلع اذإ امأو وفعو حماست لب كلذ يف ةضقانم ال هنإف اهقوقح نم ءيشب هيلع
 ىنم اهئطو هلو قلطملا هنأكف ءيشلا عقو اذإ هنإف ءيش عوقو ىلإ قالطلا اه
 اهآر اذإ لخدي نأ هلف اهرغصل اهيلع لخدي ال نأ اهئايلوأ طرش ولو ءاش

 ولو فكي نأ همزل ضاضتقالا ىلع ردقت ال تناك نإو ، هموي يف ولو تقاطأ
 اهسمي ملف رهتن ةعبرأ اهسمي ال نأ هيلع اوطرش اذإو & ضرملا اذكو اوطرتشي مل

 وأ سافن وأ ضيح يف الإ اهتقاط ىلع اهسم هل نأ لصاحلاو ءاليإ نكي مل

 { ةراهطلا كردت . ثيح وأ هنذإب اناك نإ فاكتعا وأ لفن وأ بجاو موص

 يلام يظفحت نأ ديرأ امنإ لاقف هب يل ةجاح ال وأ لجرلا قيطأ ال تلاق نإو

 همتأ اهئطوف كلذل اهقادص نم لقأب اهجوزتف عامجلا قيطأ ال لاق وأ يرادو

 ةفورعم وأ اذك ةليبق نم وأ ةيقف وأ ةينغ اهنأ ىلع اهجوزت نإ ليقو ، اهل
 تطرش نإ ليقو ، جيوزتلا توبث يف رايخلاب ناك كلذ ريغ تجرخو بسنلا
 ةيناثلا دقع دنع اهديب هلعج ولو همزلي مل اهديب اهقالطف اهجوزتي ةأرما لك نأ
 « هلبق هطرش اذكف حاكن لبق قالط ال ذإ هدعب هلعج نإ همزل ليقو 3 هدعب وأ
 هتجوز يهف اذك ىلإ رهملاب ىتأ نإ تطرش نإو 2 هلبق ولو طرشلا همزل ليقو
 تأي ملف قلاطف هب تأي مل نإ تطرش نإو 3 هب تأي مل ولو هتجوزىهفدافالاو
 اهدر تهركف هيبأ عم نكست نأ ىلع ريثكب اهجوزت نإو ، فصنلا اهلو تناب

 نم اهلقني ال نأ هيلع تطرش نإو ، رخآ الزنم اهنكسأو اهلثم قادص ىلل
 وأ اهيلع رست وأ حاكنك مولعم ءيشل اقلعم اهديب اهقالط نوكي وأ اهدلب

 حاكنك وأ ةصوصخم ةدلب وأ كرش وأ مالسإ دلب يف وأ نيلوح وأ نيرهش ةبيغ
 لحي الو الالح مرحي ال طرش لك نم كلذ وحن وأ اذك ةليبق نم وأ ةنالف
 نأ اهلف الثم نيماع باغو دقعلا دعب جوزلا نج ولف طرشلا زاج امارح
 ىلع يهو دمعن! هيف طرتشي الف عضولا باطخ نم كلذ نأل اهسفن قلطت

 اهلقنيف اهلقني ال نأ طرتشت نأ لثم هفالخ تلعف ولو هنم ورت مل ام اهطرش
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 وأ اهنم رمأ الب جوزتي نأ لثمو يطرش تكرت دق لقت مل ام ىضرب وأ اهرك

 نأ اهلو اهدلب نم ىرخألا ةلقنلا نم هعنمت نأ اهلف ةصوصخم ىف اهنم رمأي

 لو ج وزتت نأ كل تحبأ دق هل لقت ل ام رخآ اجوزت ج وزت اذإ اهسفن قلطت

 وه طرتشي مل ولو اهلقني نأ هلف اهلقني ال نأ طرتشت مل نإو ، ةصوصخم ديقت

 نإ قالطلا همزل قلاط يهف اذك عضوم يدعت نأ اهل طرش نإو 3 اهلقني نأ

 تنيب نإ الإ اذك تقو ىلإ طرشلا نأ هلوق لبقيو اهطرش تكرت ولو هادعت
 © اهقادص طرش نم هنأل الوهجم ولو زاج طرشلا اهنم ىرتشا نإو 5 هفالخ

 امهريغ دي وأ اهدي وأ يلولا ديب رمألا لعج نإو ، طرشلا عيب تبثي ال ليقو

 اذإو ، هدعب اهاضرب وأ اهرمأب الإ ويغو يلولا طارتشا حصي ال ليقو زاج
 كل تعزن تلاق نإ اذكو اهل ليقو ، قالط الو اهف رايخ الف اهنذإب ج وزت

 . كل هتكرت وأ رمألا

 ج وزت نإف اقالط دبت الف كرتلاو عزنلا موزل حيحصلاو بطقلا لاق

 يعجر قالطب ةقلطم اهيلع عجار وأ خسف جوزتلا اذإف اهسفن تقلطو اهيلع

 امآو ، لولل عجرت اهنإف تجوزتو اهتدع تمت ىتح ملعت مل ولو اهقالط لطب
 نأ اهلف اهسفن تقلط اهيلع عجار اذإ هنأ حاكنلا ةدقع يف هيلع تطرش اذإ

 ةجوز اهنع متكو هل ةجوز ال هنأ ىلع هتجوزت نإو ، عجار اذإ اهسفن قلطت
 اهمتك يتلا قلطي نأ هلأست الو اهقلطي ىتح هعنمت نأ اهلف انايسن وأ اعادخ
 نأل كلذ اهل حص امنإو 5 ةعلتخم وأ ةيدتفم ةعجارم يف اهقالط اهل حصو
 . ةأرملا ىضر ىلع هفقوتل ديدجلا حاكنلاك تاعجارملا ءالؤه

 اهسفنل اهقالط اضيأ حصي ال ناويدلا يف لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ديدج حاكنب ةدعلا يف اهجوزت وأ ةيدتفملاك اهتعجر وه كلمي ال نم عجار اذإ
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 اهتعجر كلمي ال اقالط اهقلط وأ اهعلاخ وأ اهادافف رمألا هيلع طرتشت مل نإو
 نإو © كلذ اهلف رمالا اهل لعجي نأ الإ ةعجارملا نم تعنتماو اهاضرب الإ

 تباث وهف طرشلا ركذي ملو اهعجارو اتاب اهقلط وأ اهعلاخ وأ اهادافف تطرش

 تملع مث هل تزوجف ةنالف ج وزت هنأ تعمس نإو ، حيحصلا وهو لئاز ليقو
 عقو مث اهقلط مث ءيشل اهديب قلع اذإو هذخات نأ اهلف ةنالف تسيل اهغأ

 نمف اهتدع ءاضقنا لبق اهقلطو اهسفن تقلطف ةدعلا ءاضقنا لبق ءيشلا

 حصت وأ ثالث وه وأ ةعجرلا هيف حصت ال نياب اهسفن اهقيلطت لاق نمف
 اهقحلي لاق هكلمي يعجر قالط لاق نمو ، قالط اهقحلي ال لوقي اهاضرب
 تتام وأ ةيألا قلط ىتح رست وأ حاكن دنع اهسفن قلطت مل نإو 5 هقالط

 قلطت نأ اهل سيلف اهقتعأ وأ تتام وأ اهجوز وأ اهعاب وأ ةيرسلا بهو وأ
 . هيرست وأ هحاكنب ملعت مل ولو كلذ دعب اهسفن

 ةدع ضقنت مل ام اهسفن قلطت نأ اهل ناويدلا يفو بطقلا لاق

 دقف تجوزت نإ تلاقف اهملع الب ج وزت نإو ، هتعجر كلمي اقالط ةقلطملا
 وأ هنم تبره تملع نإو 5 هللا دنع هنم تناب يسفن تقلطو يرمأ تذخأ
 كلمي ال ةدحاو ةقيلطتف اهل زوجي ثيح اهسفن ةأرملا تقلط اذإو { تدنتفا
 . اهتعجر كلمي ةدحاو ليقو & ثالنلاك ةدحاو ليقو ، تيضر نإ الإ اهتعجر

 نأ ىلع ليلد ال ذإ لألا يدنع حيحصلاو هللا همحر لاق
 اهسفن قيلطت اهطارتشا ةدئاف ذإ اهتعجرل اكلام هنوكل هجو الو ثالث ةدحاولا

 نإو ، روكذملا فالخلا يف كلذك رييختلا قيلطتو اهمكح اهل نوكي نأ

 يف اماد ام ليقو ، اقلطم هقالط اهقحل ةدعلا يف اهقلط مث اهسفن تقلط

 هقالط قبس نإو { هتمصع نم ةجراخ اهنأ ىلع ءانب اقلطم ال ليقو & سلجملا
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 مث تعلوخ وأ تيدوف وأ تقلط اذإو ةدعلا يف ولو اهسفن قلطت نأ حصي مل

 © ةدعلا دعب اهجوزت نإ ال اهقيلطت حص هب اهسفن قلطت ام لعف مث تعجور
 تملع اذإ قلطت نأ اهلف ملعت ملو هب اهسفن قلطت نأ تطرش ام لعف اذإو
 نأ اهنكمي ملو ابج اهسم نإو ، ربج الب ملعلا دعب اهسمي مل ام اهسم ولو
 هتزواجم تقو نم تبسح رفاس نإو ، اهسفن قلطت نأ اهلف قيلطتلاب هقبست
 نيبت نإو ، هلوخد اهل نيبتي ىتح ةبيغلاب هيلع مكحيو هنكسم نم نيخسرف

 دعب نيخسرفلا ةزواجم تقو ناك نإف دعب بئاغب سيلف هلزنم لخدي ملو اهل
 لبق ناك نإو © اهلبق ام غلتو ةلبقملا ةليللا نم بسحتلف سمشلا عولط

 نإ فالخلا ىلع اذكو ةلماك ةليللا بسحتف ةيضاملا نم تبسح اهعولط

 تقو درجم يف اذكو اهنم ىلا وأ دقف وأ تام وأ ضيحت ال نمم يهو اهقلط

 هتحص يفو مولعمل اقلعم اهديب اهقالط عوجر تطرش نإو ، ضيح وأ سافن
 اهلوق طرشلا كلذ ىلع تداز نإ اهراظتناو اهيناوت اهرضي مل فالخ لوهجملا يف

 كلذ دزت مل نإو ، رمألا اهتاف اهسم اذإف اهسمي مل ام يسفن تقلط تئش ىتم

 مامت وأ حاكنك هيلإ قلعملا مولعملا عوقو دنع اهسفن قلطت مل نإ قالطلا اهتاف

 اهدي يف هلعج اذإ يناوتلا اهرضي الو اهتوفي ال ليقو ، رفسلا يف نيلوحلاك ةدملا
 لخدو تمت اذإو ، حصي مل ةدملا متت نأ لبق اهسفن تقلط اذإو 3 اهل اقح

 نإو ، ىرخأ ةدم متتو رفاسي ىتح قلطت نأ حصي مل قلطت نأ لبق لايمألا

 رثكألا اهلف نيتئام لجآ يفو ةئام لجاع يف قادصلا نوكي نأ ىلع اهقدصأ
 لخد نإ لثملا قادص ليقو ، الجآ رثكألا ليقو 3 الجآ لقألا ليقو ، الجاع
 . ملعأ هللاو امهفصنف لوخدلا لبق اهقراف نإو ، لدعألا وهو اقفتي نأ لبق
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 نيكرشملا حاكن يف باب

 ىلع ماقأ نهدقع بتر نإف هعم نملسأو نامث هتحتو كرشم ملسأ نإ

 ولو ديدبت الب هدقع ىلع هل ماقملا زوجو ءاش نمل ددج الإو لئارألا عبرلا
 ضعب ىكحو 0 مهتنايد يف كلذ ناك نإ اثالث اهقلط وأ دوهش الب اهجوزت
 نم هل زوجت ليقو هتقبس وأ تقو يف املسأ نإ نييمذلا ةماقإ ىلع عامجالا
 ماقأ ىرخأب اعبرأ مث ةدقعب اعبرأ حكن نإف مهتنايد يف زجت مل ولو اثالث اهقلط

 نملسأ نإ لئاوأل عجري الو نهيلع ماقأ رخارألاو وه ملسأ نإف لئارألا ىلع
 نأ ىلع ءانب حاكنلا دقع افنأتسا تملسأ مث كرشلاب ةجوز فلخ نإو دعب
 . تعنتما نإ فانثتسالا ىلع ربجتو ةمصعلا عطقي مالسالا

 مل ام لزألا دقعلا ىلع امهماقم زوجو ربجت ال نأ حضاولا بطقلا لاق

 زاجو 5 اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي وأ جوزتت مل ام ةماقالا هل ليقو { اهتدع ضقنت
 وأ تخأ ةدع دعب وأ تجوزت نإ ةدعو ةمصع نم جورخ دعب اهل هديدبت

 ال امهيلع هماقم حصي مل اتملسأو نيتخأ ىلع ملسأ نإو © نهقلط نإ عبرأ
 هيلع اظيلغت ةدحاو سمي مل ولو اقلطم هديدجت الو ليألا دقعلاب ةدحاو ىلع

 اضيأ هماقم صخرو امهدقع دحتي ملو اهسمي . نإ ةدحاول ديدجتلا صخرو

 ديدجتلا صخرو امهعمج مهتلمب غاسو دقعلا ددعت نإ ديدجت الب ىلوالا ىلع
 ىلع نإو ميقي الف هعم اتملسأو اهتمرحو ةأرما ىلع ملسأ نإو ، غسي مل ولو
 ايفتنا نإ ددجي نأ صخرو دقعلا داحتاو سملا ىفتنا ولو امل ددجي الو ةدحاو
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 املسأ مث لعب تاذ وأ ةدع يف ةأرما جوزت نإو ، سملا ىفتنا نإ صخرو
 نإو ، تنبلل ددج سي مل نإو اتمرح امهسمو ةدقع يف تنبو امأ وأ اهقراف

 تامف هنع ةمرحم وأ هتمرح جوزت نإو 3 اتمرح ليقو { اهكسمأ ةدحاو سم

 ثراولا مزلي مل هتوم دعب تملسأ وأ اهتوم دعب ملسأ مث اهثروف تام وأ هتثروف

 ثيدحل همالسإ لبق لاملا مسق نإ ةيجوزلا ةهج نم ثرو امل در امهنم
 مل ةبراحم ةيباتك وأ ةينثو وأ ةيسوجم كرشب كرت نإو ث هلبق ال بج مالسالا

 نإ ةكرشملا دقعت ىتح مالسالا يف اهعم عمتجت ال نم وأ اهتخأ حاكن هل حصي

 ةدع وأ نهتدع يضقنت ىتحف اعبرأ كشلاب كرت نإ اذكو ، همالسإ لبق اهسم

 وأ ةدحاو ةدع تضقنا ىتمف هل تاجوز نك نملسأ ول نهنأل نهضعب
 اهتدع ءاضقنا وأ اهتوم لبق جوزت نإو { اذكهو ءاش نإ ةدحاو ج وزت تتام

 اهقلط وأ اهاداف وأ اثالث هتجوز ملسم قلط نإ اذكو مرحت ملو امهنيب قرفي مل

 ةدع يضقنت ىتح اعبرأ وأ اهعم عمتجت ال نم جوزتي ال هيلع تمرح وأ انئاب

 وأ نهتدع يضقنت ىتح جوزتي ال اثالث اعبرأ قلط نإ اذكو تومت وأ ليألا

 لجعت نإ هلك كلذ يف ج وزت نم مرحي الو جوزت نم نيبو هنيب قرفي الو نتمي
 نم جوزتي نأ اهجوزل زاج ةأرملا تتام اذإو ، توملا وأ ءاضقنالا لبق هب

 لبق كلذ ج وزت امأو ، هنع رجزي الو كلذ وكي الو اهنودب اعبرأ وأ اهتخأ هنيح
 وأ ةمرحلا نم وأ نئابلا قالطلا نم وأ ثالثلا قالط نم ىلألا ةدع ءاضقنا

 © اهنيبو هنيب قرفي ملو هيلع مرحت مل عقو نإ نكل وركيو هنع رجزيف ءادفلا نم
 وأ ةدع ءاضقنا لبق اهعم عمتجت ال نم وأ ايعجر ةقلطم تخأ جوزت نإو

 نإ الإ ىلألا مرحت ال ليقو ، امهادحإ سمي ملو اهسمي مل ولو دقعلاب اتمرح توم

 سمب ىلألا مرحت ال ليقو ، اهسمي مل ولو ىلوألا تمرح اهسم نإو ث ةيناثلا سم
 كرشلاب ةجوز كرتو دهاعم يباتك ملسأ نإو ، اهسمي مل وأ ىلرألا سم ةيناثلا

 ددجي الو ميقي ال وأ ةيباتك ملسم جوزت زاوجل اهيلع مقي لهف ةدهاعم ةيباتك

٩٨



 وأ رمخك اهقدصأ دقو ناكرشملا ناجوزلا ملسأ نإو ، ءاش نإ ددجي ليقو
 نيكرشملا لودعب هتميق اهلف الإو امهكرش لاح يف هتضبق نإ هنم أربت ريزنخ
 هكردتو كشب كرت نم قادص كرشلا نم ملسأ نم مزلو مرحم ةميق ةملسمل وكو

 كرشم ىلع لماح كردت الو نيتروصلا يف اهسمي مل ولو هنود تملسأ نإ هيلع
 رجيو ملسم جوز ىلع ةكرشم لماح اهكردت نأ رهظتساو ةقفن تملسأ نإ
 جم وزتلاب ةمأ هتحت نم ملسأ نإو { مالسالل هدالوأ راغص امهنم ملسأ نم

 يرستلا ىلع ةردقلا مدعو تنعلا فوخ وهو يتالا هطرشب هددج تملسأو
 لبق هتجوز هعم تملسأ نمو ملسملا اهكلام يضر نإ ةرحلا ىلإ لوطلا مدعو
 عقي مل نإ نيكرشملا حاكنب دتعي ال ذإ نييباتك ولو ايضر نإ اددج لوخدلا
 مل ةجوز كرت نإ لزألا ىلعو هيلع ناميقيف هب دتعي ليقو ، طوحأ اذه لوخدلا
 نإ اهلو همالسإ موي اعبرأ وأ ءاش نإ اهتخأ جوزتي نأ هلف كرشلاب اهسمي

 ملسم نم ةقلطمو اهموي تءاش نم ج وزتت نأ كلذك كرشلاب هتكرتو تملسأ

 اهجوزلو ةدع الب اهمويب حاكن اهب لخدي مل ميرحتب ةجراخ وأ اهب لخدي م
 ج وزتت الو ركذ ام ج وزتي الف لوخدلا عقو نإو 0 هنيحب اعبرأ وأ اهتخ أ حاكن

 هنيحب اعبرأ وأ اهتخأ ج وزت هتجوز تتام نإو © ةدعلا يضمت ىتح اقلطم يه

 مث مالسالاب ةجوز كرتو دترا نمو ، لخدي مل وأ لخد وه تام نإ يه دتعتو
 ىلع ناميقي لهف هيلإ تعجر مث مالسالاب اجوز تكرتو تدترا وأ هيلإ عجر
 ولو ضقنت مل ولو اقلطم ءاش نإ ناددجي وأ ةدعلا ضقنت مل نإ ليألا دقعلا

 مظعأ هنإف دادترالا رمأ مظعل قالط الب تجرخ هدادترابف هتعاس نم ملسأ

 تضقنا ولو ناميقي امهنأ ليقو ، حجرو مالسإ هقبسي مل يذلا كرشلا نم
 اقافتإ اددج تملسأ مث ةدرلا يف تجوزت نإو { ناويدلا راتخم وهو ةدعلا

 نم ةدعلا يضقنت نأ لبق اعجر نإ ماقملا يف صخرو اعجر مث ادترا نإ اددجو

 لجر دترا نإ اذكو ةدرلا يف اهسم نإ تمرحو ةدرلا يف اهسمي ملو اهسم موي

٩٩



 ةأرما تدترا وأ دترا نم ىلع اظيلغت ةكرشملاو وه املسأ مم ةكرشمب ج وزتو

 الإو اهيف اهسمي مل نإ اددج كرشملاو يه تملسأ مث كرشمب تجوزتو كلذك

 املسأ مث ةدرلا يف اجوزت مث ةأرماو لجر دترا نو ، دترا نم ىلع اظيلغت تمرح
 ، بسنلا تبثي الو اهل قادص الو تمرح لخد نإو { اددج لوخدلا لبق

 لحي الو ةدرلا يف تدلو يتلا هتنب لحت الو دترملا ةحيبذ لكؤت الو تبثي ليقو

 وأ ملسي لب باتكلا لهأ مكحب هيلع مكحي الو باتكلا لهأ ىلإ دترا ولو هللب
 اهجوز دترا نإ عضولا دعب لماح دعقتو نمؤي الو دهع هنم لبقي الو لتقي
 تدتعا عضولا دعب دترا نإو ، طقف عضولاب دتعت نأ صخرو ؤرق ةثالث

 وآ ميرحتب لماح ملسم نع تجرخ نإ اذكو رهشأ ةثالث وأ ؤرق ةثالث اعامجإ

 بطقلا ححصو . عضولاب دبتعت ليقو 5 ةثالث عضولا دعب دتعت ليق ءالي
 وأ اهنود وأ ةضيح تدتعاف ايعجر هتجوز قلط نمو ، طقف عضولاب دعت نأ

 ؤرق ةثالث ةدرلا موي نم تفنأتسا دتراف ثالثلا لمكت مل نكل رثكأ وأ اهفعض

 اهنم ىلآ نإ اذكو اهتدع يتاب ىضقنا نإ اهحاكن زوجو رهشألاب ةدتعم اذكو
 ليقو © هدادترا موي نم قالطلا ةدع دتعت اهنإف رهشأ ةعبرأ مامت لبق دتراف

 ايعجر اهقلط ملسم ةأرما مكحو تجوزت تمت اذإف رهشألا ةعبرألا ىلع ىقبت
 تمرح مث رهشأ وأ ؤرق ةثالث ةدع نم لقأ تثكمف رهاظ وأ اهنم ىلا وأ

 وأ ؤرق ةثالث دتعت ىتح هدعب جوزتت ال ريفكت وأ ةعجارم لبق سمب وأ ناعلب

 اهتدع يقاب ىضقنا اذإ اهحاكن زوجو ميرحتلا لبق تثكم ام ىلع ةدايز رهشأ
 ةثالث رهشأ وأ ؤرق ةتس تدتعا سمب هتجوز هنع هنبإ وأ جوزلا وبأ دسفأ نإف

 ناب الماح تناك نإ عضولا دعب ولو ج وز نم قارفل ىرخأ ةثالثو سملا اذهل
 ةدعلا بجوي مل نمو ةتس تدتعا تعضو اذإف هنبإ وأ هيبأ نم الماح اهسمي

 نإو عضولا دعب ةدحاو ةدع الإ اهمزلي مل مارحلا سمب ج وزلا تاذ ىلع

 دعب طقف رهشأ وأ ؤرق ةثالثف اهتنب وأ اهمأ ىطوب اهجوز اهدسنفأ

۔ ١٠٠



 الإ نهئطوب مرحت ال ليقو ئ ىقزل ١ نيح نمف الإو الماح تناك نإ عضول ١

 هبلق يف رضحتسي نأب اهريغ ةوهشب ةليلح عامج رثكالا ركو دمع ىلع

 . ضعب هب اهمرحو اهريغ

 دقو طقل يف رثكو سانلا ةنسلا يف رهتشا يذلا وهو بطقلا لاق

 ةركنتم اهسفن هتأطوأ وأ هتجوز ريغ اهنأ ىلع ةأرما عماج نميف اوفلتخا

 هنأل امو © ىنزلا ةينل امإ اهمرحتف مرحت ليقو © مرحت ال ليقف اهريغب ةهبشتم
 هتأرمال دجي ال لجر ليق ناكو اهريغ عماجي هنأ مهوت ذإ اهريغ ةوهشب اهعماج

 بالجتسال هدنع هتيراج ركذ هتأرما عامج دارأ اذإف ةليمج ةيراج هلو ةدوم

 اذإ امأو ، ريشب اهلحأو هلوقب سانلا ذخأف ىسوم هيلع اهمرحف هبلق يف ةوهشلا
 يف هلاحم نع ءاملا لصفناف ءاسنلا وأ هدنع عامجلا سانلا ركذ وأ عامجلا ركذ

 . ملعأ هللاو مرحت الف هتجوز عماج مث جرخي ملو هلخاد

١٠١



 ثرا اهيف ركذ يتلا يهو ثرالا ةيآب رثكألا دنع ةعتملا حاكن خسن

 نا دعب ةدعلاو ثاريملاو قالطلا ةياب ليقو هيف ثرإ ال ةعتملا حاكن ذإ نيجوزلا

 نال ةعتملا حاكن يمسو 4 نهنم هب متعتمتسا امف ظ لاعت هلوقل ازئاج ناك

 . يبنلاب خوسنم ليقو © ةدم للز عتمتل درجم هنم دوصقملا

 ف هللا لوسر ىبن يلع نع هل ىور نمع رباج نع ةديبع وبأ لاق

 اهيأ بطخو ةيسنالا رمحلا موحل لكأ نعو ربيخ موي ,ءاسنلا ةعتم نع
 دق هللا ناو الا ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك ينا » : سانلا

 نهومتيتا امم اوذخأتالو نهليبس لخيلف نهنم ءيش هدنع نمو ادبأ همرح
 © كوبت ةوزغ يف ةياور يفو ، حتفلا موي ةعتملا حاكن نع ىهن ةياور يفو «ائيش

 ماع ةياور يفو © ءاضقلا ةرمع يف ةياور يفو © عادولا ةجح يف ةياور ينو
 نب رباج نع ءاطع نعو © هيلع تدلجل هيف تمدقت ول رمع لاقو 3 ساطوأ

 مث رمع ةفالخ نم فصنو ركب ينأو لع هللا لوسر دهع ىلع انعتمت هللا دبع
 ليقو ، ةلع يبنلا ليلحتب مالسالا لوأو ةيلهاجلاب لعف دقو اهنع رمع ىبن
 ةبوزعلا مهيلع تقشو ءاسنلا ىلإ اهيف اوجاتحا ةوزغ يف مايأ ةثالث هلحأ امنإ

 الب تناك اهنع ىهنو تخسن يتلا نأ ليقو ، نهلبق هلحي ملو نهدعب هنع ىهنو
 تسيل لاقو ، نميلاو ةكم نم هباحصأو ةعتملا حاكن سابع نبا تبثأو ، جي وزت
 ام هيف رمع يندعاس ول لاقو 5 كقلع دمحم ةمأ اهب هللا محر ةمحر الإ ةعتملا

١٠٢٦



 الف نهنم هب متعتمتسا امف ف لجو زع هلوقب جتحاو يقش الإ ىنزلا يف دلج

 . ه مكيلع حانج

 بوبحم هزاوج ىري نممو كلذ يف تسيل ةيالا نأب بيجأو بطقلا لاق
 حاكن دجاول ةفص وبأ لاق . ةفص نب كلملا دبع ةرفص وبأو ليحرلا نبا

 ريغ هنأ رايتخا يف صنلاك ناويدلا مالكو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ىنعم ليق نهنم هب متعتمتسا امف هيلع جرخو هتبثأو هيلع ىرج ذإ خوسنم
 حاكن نأ ضعب نع همالك رخآ يف لاقو لاق لجالا دعب نم ةضيرفلا دعب
 . ها تباث هنأ ضعب نعو هوركم هنأ ضعب نعو خوسنم ةعتملا

 هلعفي لو لاق ركب نب كمحح نب دمجأ سابعل ١ وبأ زاوجلا ىلعو لاق

 . ىمسم لجأل مولعم قادصو دوهشو يلوب جوزت وهو انم دحأ

 ىلإ اذكب اهجوزت نإو ، لاط ولو لجألا زاج ناويدلا نع لاق
 اهجوزت نإو ، نيلجألا نم هيلع اقفتا ام ىلع زاج لوطأ ىلإ رثكأب وأ اذك

 زاج ليقو ، زجي مل دصح وأ ثرحك لوهجم ىلإ وأ اذك ىلإ وأ اذك ىلا
 ادارأ مث مولعم ىلع اقفتا نإو © لاجالا هذه يف تبث ليقو ، طرشلا لطبو

 دعيو قالط الب تجرخ لجلا مت اذإو © اهقلط ءاش نإو هنادبي الف هضقن

 قادصلا يف هنم ةدايز ىلع لجألا مامت لبق اقفتا نإو ، نالوق دعي ال وأ اقالط
 لجأل ا لبق امهدحأ تومب ناثراوتي الو دوهشو يلوب العف لجل ا ىف اهنم ةدايزو

 روهمج ثراوتلا زوجو خ وسنم ريغ هاري نم ضعبو اخوسنم هاري نم قافتاب

 . هبجوأ لب خوسفم ريغ هاري نم

١٠٢



 امهنيب ثاريملاف لجألا يف امهنم تام نم ناويدلا نع بطقلا لاق

 نأ لبق لجألا كردأ نإو ، لجألا نود هيلع زئاج ؤاليإو وراهظو هقالطو راج

 ىضقناو اهقلط اذإ ليقو © ءاليالاو راهظلا لطب ءاليالاو راهظلا ةدع يضقنت
 ال ليقو 5 اهنع يفوتملا ةدعف لجألا يف تام نإو 5 ةقلطملا ةدع اهيلعف تقولا

 . ءادف الو راهظ الو ءاليإ الو قالط اهيلع عقي

 حاكن زاوج ىلع انينب اذإ كلذ اهقحلي اهنأ باوصلاو هللا همحر لاق
 مث اذك اهعم مقي نأ يونيو ةأرما جوزتي نأ ةعتملا حاكن نم سيلو ةعتملا

 . ملعأ هللاو هبلقب هفلاخيو ارمأ اهدعي ال نكل قالطلاب اهقرافي

١٠٤



 راغلا حاكن ف باب

 © لصألا يف لوبتيل هلجر بلكلا عفر ةمجعملا نيشلا رسكب راغشلا
 حاكنلا كلذ ةسخ ةيمستلا هجوو لوألا روهشملاو دقعلا ليقو ، عامجلا ليقو

 رباج نع ةديبع وبأ امهاور همرحتو راغشلا حاكن نع يهنلاو بلكلا سخ اك

 وه جوزي نأ ىلع لجرل هتيلو لجرلا جوزي نأ وهو يلع هنع ديعس يبأ نع
 ءاوس ةيلهاجلا لامعأ نم وهو كلت قادصب هذه قادص العجيو اضيأ هتيلو هل

 لك لوقي لب هانيع ولو ائيش رخالل امهدحأ يطعي الو ال مأ امهيقادص انيع

 بجو يذلا قادصلا لدب هتكرت دق كيلع بجو يذلا قادصلا نأ امهنم

 قادصلا سيل اضيأو قادص نودب حاكنو قادصلل ليطعت كلذ يفو ، يلع

 تسم نإ اهلثم قادص ةدحاو لكل بجو العف نإو © هنابهي فيكف امهل
 . سمت مل نإ ةعتم وأ قادص نم اهل ءيش الو اتمرحو

 ال هنأ مهقافتال راغشلا حاكن ىلع ءاقبلا زاوجب لئاق ال بطقلا لاق

 ربلا دبع نبا لاق . حيحصلا وهو سم نإ ادبأ ناعمتجي الو ناقرفيف هيف ثرإ
 ىلع روهمجلاف هتحص يف اوفلتخا نكل زوجي ال راغشلا حاكن نأ اوعمجأ
 رهم اوبجوأو ةيفنحلا هتزاجأو هدعب ال لوخدلا لبق خسفي كلام نعو نالطبلا

 ميحتلل يهنلا ليق نإو © هيزنتلا ىلع يهنلا اولمحو دمحأ نع ةياور وهو لمل
. هيلع لدي ال وأ داسفلا ىلع لدي يهنلا نأ يقب



 ناويدلا يف اورج سملاب قيرفتلاو ميرحتلا ىلعو هللا همحر بطقلا لاق
 { اراغش سيلف الضافتو نيقادصلا ايمس نإ ناويدلا يف اولاقو لاق بسنلا تبثو

 . راغشف قادص الب يتيلو كجوزأو اذك ىلع كتيلو ينجوز لاق نإو

 نع هولخل راغشلا حاكن يمس هنأ ةيكلاملا ضعب ركذو لاق

 حيرص امإ هنأو ى مالسالا يف راغش ال ك هلوقل قافتاب مرحم هنأو قادصلا

 سم نإ لثملا قادص اهلو ادبأ خسفيف ءيش ريغب كتيلو ينجوز لوقي نأ وهو
 لوخدلا لبق خسفيف ةئامب كجوزأ نأ ىلع ةئامب ينجوز لوقي نأ وهو هجو امأو

 سمت مل نإ نإ ءيش الو رثكأ وه ام لثملا قادصو ىمسملا نم الو سم نإ تبنيو

 خسفيف ةئامب كجوزأ نأ ىلع ءيش ريغب ينجوز لوقي نأ وهو بكرم امأو

 وه امأ رثكألا اهلف اهل يمس نمو ، لثملا هب اهلو سم ولو مسي مل نم حاكن

 نال ءامالا يف راغش الو . ها لثملا اهل ليقو ، سملا لبق خسفيو لثملا امأو

 . هيف اوصصاقت دقو ، نهيلاومل نهقادص

 زئاجلا امنإو قادص الب حاكن هنأل يدنع كلذ زوجي الو بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو ابهاوتيو اقادص انيعي نأ

١٦



 كيل امملا حاكن ب اب

 وأ ءاليإ الو راهظ الو ةعجارم الو قالط الو ةمأ وأ دبع حاكن حصيو

 هل عيبلا نذالاب زاجو نذإب نإو ةداهش الو ثرإ الو ديسلا نذإب الإ ءادف

 ذخؤيو هتعيض يف هرارقإ زاج ةراجتلل هجرخأ اذإف اهريغو ةراجالاو هنم ءارشلاو
 نود هيف كيرش هيلع دقعي الو ةراجتلا يف ليكوتلا هل زاجو © هيلإ ملسيو هنم

 تمرح لخد ىتح رخالا زجي ملو دقع نإو 3 امهريغو عيبو حاكنك ارمأ رخا

 مهس نمضو هؤاطعإو هتبهو هيف هبيصن كيرشلا عيب زاجو بسنلا تبثو
 وهو رارحالا رئاسك بتاكملا لعف زاجو & هقتعأ وأ هبتاك وأ هربد نإ هكيرش

 ولو ةاكزلا وهو ه متا يذلا هللا لام نم مهوتآو لف ىلاعت هلوقل اندنع رح

 الو انم هل ركذي مل وأ هيلع بتوك ام دوي مل نإو ، ةاكزلا هل لحت مل ادبع ناك

 ماد ام هديسل قيقرلا مكحو هتميق يدؤي رح وهف كسفن كل تلق لب ادح
 ميتيلا قيقر حاكنو رحلا هيلول مكحلاف قتع اذإف ارح هيلو ناك ولو هيلول ال اقيقر

 دوجالاو ةفيلخ امهل نكي مل نإ امهيلو وأ ةفيلخ امهل ناك نإ امهتفيلخل نونجملاو
 نإو 5 هجيوزتب رمأت نأب اهيلول هنع قيلطتلاو هجيوزت لكت نأ ةأرما كولمم يف

 لوق يف جوزي الو ةمرحلا تعقو سمو هتجوز نإو ، زاج هجيوزتب وريغ ترمأ

 ازوجو طقف هدبع زوجو هتمأ وأ هدبع هيلو وأ نونجملا وأ ميتيلا ةفيلخ ضعب

 قيقر حاكن حصو احالص ىأر نإ امهريغل نإو ليقو ، امهنيب اميف طقن

 اصيخرت لوخدلا دعب اضيأ زوجو ىمسملا لبقو دقعلا دعب ديسلا ةزاجاب

 جرخ مث دبعل هتيلو جوز نمو ؤ حاكنل ا ديسلا لاطبا عم ولو بسنلا تبو
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 هيلإ لوقنملا وأ قتعملا هلبقف حاكنلا لوبق لبق قتعب ناك نإو ديسلا كلم نم

 ةمأ تجوز نإ اذكو ديدجت نودب هيلع ماقملا يف صخرو سملا لبق هددج

 . فلخلا ىلع اهديس نم تجرخ ىتح لبقي ملو لجرل

 دوهشلا رضحأ هتمأب هدبع ج وزي نأ دارأ نم ناويدلا نع بطقلا لاق

 الب امهجوز نإ وأ رضحي مل نإ مولعمب ةنالف يتمأب انالف يدبع تجوز لاقو
 جوز هنأل هتمأب هدبع جوزي ال كلام وبأ لاقو . ها زاج ةيمست الب وأ ضرف

 . روصتي ال اذهو هسفنل هيلع قادصلاو هلامب هلام

 امهنأو ، يعرشلا حاكنلل قيقحت قادصلا نأ باوجلا بطقلا لاق
 مل نإو ، هيلع نايرجو امهل يعرشلا مكحلاف اغلب نإف ةدحاو سفن ال ناسفن

 حصو الفط وأ ةلفط اجوز نمكف كلذك اناك وأ نج وأ امهنم دحأ غلبي

 جوزتي نأ ورمأ نإو 5 هليكوت وأ ومأب وأ هسفنب هتمأب هدبع ديسلا جيوزت

 هجرخي موي ديسلا هيدؤي هتبقر يف دئازلاو رانيدلا همزل رثكأب ج وزتف الثم رانيدب
 ام لك لاق نم لوق ىلع الإ هقتع هب رظتنيف هتميق زواج ام امأو ، هكلم نم

 هكلم نم هجرخي موي هيطعي هنإف هتبقر نم رثكأ ناك ولو هالوم مزل دبعلا ىنج
 الثم ةرشعب ج وزتي نأ كرتشملا ءاكرشلا ضعب رمأ نإو هنيح يف ليقو ، اضيأ
 رخالاو اهفصن ةشعلا بحاص مزل الثم ةئامب جوزتف مسي ملو رخالا ومأو
 اذإ هيطعي دبعلا يف مسي مل يذلا بيصن يف يقابلاو نوسمخ مسي مل يذلا

 نيع ام فصن الك مزل انيع نإو 3 هتميق زواج ام همزلي الو هكلم نم جرخ

 ىلعف اهزواج امو ، امهكلم نم جرخ اذإ هنايدؤي هتبقر يف انيع ام ىلع دئازلاو
 لقاب جوزتف نيرشع رخالاو ةشع امهدحأ نيع نإو ، قتع نإ هيدؤي دبعلا
 نم هجرخأ مث مولعمب ةرح وأ ةمأ هدبع ىلع دقع نمو ، نافصنف كلذ نم
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 نم ىلعو ، قادصلا فصن لزألا ىلعف رخالا كلم يف دبعلا اهسم مث هكلم

 ليقو 5 هيلإ لقن نم هقتعأ نإ هسفن دبعلا ىلع وأ رخالا فصنلا هيلإ لقن

 نإ ةمألا قادصو دقعلاب قادصلا توبث ىلع ءانب ليألا ىلع هلك قادصلا
 وأ تقتعأ نإ اهل رخالاو هل هفصن لوخدلا لبقو دقعلا دعب ديسلا نم تجرخ
 تبثي قادصلا نأ ىلع ءانب لوألل هلك ليقو & دعب تسم نإ هيلإ تلقن نمل

 نإف هيلعو يناثلل ليقو ، فصنلا هنم لطب سمت مل نإ نكل دقعلاب هلك
 . اهلف تقتعأ
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 « لصف »

 ام ةمرح الب ةمأو ةرح وأ نيتمأ وأ نيترح نيتأرما حاكن دبعلل زاج

 اضعب وأ ءامأ وأ رئارح اعبرأ ج وزتي نأ هلف داز نإ عبرأ وأ ثالث وهو امهقوف

 نم الو رئارخحلا نم اعبرأ ج وزتي نأ زوجي ال ليقو { ءامألا نم اضعبو رئارحلا نم
 ءامأ عبرأ ج وزتي نأ هل ليقو 5 ةمأو ةح وأ نيتمأ وأ نيح جوزتي نأ هلو ءامألا

 مل ةدحاو قتعلا دعب ىداف نإف ءامأ وأ رئارح نك قتع نإ نهيلع ماقملا هلو
 ناك نإ اهعجاري نأ زاجو ، احاكن افنأتسا اقفتا نإو { اهتعجارم حصت

 فوخو لوط مدعب ةمأ حاكن رحل زاجو 3 ايعجر اقالط اهقلط دق
 تزاج تنعلا فوخو لوطلا مدعبو ةقشملا وأ مثالا وأ داسفلا وهو تنعلا

 نم جرخي ىتح ج وزت تنعلا نم هعنمت ملو ةدحاو هفكت مل نإو { ةدحاو
 يفو ىلاعت هللا لاق امك ءامألا جوزت نم لضفأ ربصلاو ةعبرأ متت وأ تنعلا
 طارتشا نأ فاصو نبا معزو هكاله ءامألاو ، تيبلا حالص رئاحلا ثيدحلا
 ج وزت زوجي هنأو باجيإ ال بي دأت ةيالا يف تنعلا فوخو لوطلا مدع

 زوجي هنألو هديؤت لقعلا ةجحو هبجوي رظنلا نأل قحلا ىلع ةدقلا عم ةمألا

 رحلا تدجو ولو دبعلا جوزت ةرحلل

 عطتسي مل نم يف باطخلا ليلد نأل هفالخ حيحصلاو بطقلا لاق
 هنم ملع نمل الإ ةمألا ج وزت ال ناويدلا يفو لاق رهظأو ىوقأ . حإ الوط مكنم

 هل تلح نيح اهجوزت هنأل رسيأ نإو اهعم ماقملا هلو تنعلا فوخو لاملا دقف
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 نإ اهعجري الف اهقلط وأ اهاداف نإف ةرحلا ج وزتيو اهقلطي نأ هل يغبني هنكلو

 افنأتسا اهيف رقتفا مث قالطلا وأ ءادفلا نم اهتدع يف رسيأ نإف هدعب رسيأ

 تمرح لخد نإو & لخدي ل نإ ددج رقتفا مث ىنغ يف اهجوزت نإو © اجيوزت

 زوجو ةدعلا متتو ةمالا قرافي ىتح ةرحلا تيضر ولو ةمأ ىلع ةرح حكنت الو
 وأ اهملع الب ةمأ ىلع ةح جوزت نمو ث مايألا يف ثيلثتب اتناكو تيضر نإ
 © قادص اهلو ىضرت نأ اهلو ةمألاب ملعلا دعب ركنت نأ اهلف ةرح اهأ اهل لاق

 ةمأ ىلع ةح جوزت نم عيبرلا نعو ةمألاب ملعت مل ولو رايخ ال ضعب لاقو
 ةمالا قالط ةرحلا حاكن ليقو ، بقاعي الو ارغاص هنم تعزن اهنع رمالا متكف

 ةمألا حاكنو ةمألا قالط ةرحلا حاكن ليقو 3 ةرحلاو ةمألا قالط ةمألا حاكنو

 اهجوزتل ةمالاو ةمالا حاكن وه يذلا قالطلاب ةرحلا اعم اتمرحو ةرحلا قالط

 . لحي ال هجو ىلع

 ىلع تلخد نإ ال ةمأ اهيلع تلخد اذإ رايخلا ةرحلل بوبحم نبا لاق

 ذإ هدر اجوزتم هملع مث اقيقر ىرتشا نمو ةح اهيلع تلخد نإ ةمألل الو ةمألا
 دعب ءارشلا لبق هيف ناك نإ بيعب هدر دجي الو راتخلا ىلع اقلطم بيع ج وزتلا
 ىلع قلط نإ هئارش لبق يذلا بيعلاب درلا هل زاجو ، هشرا هلو هدنع حاكن
 رح نم اهجوزف اهارتشا ةمأ تقلط وأ انئاب اقالط ءارشلا دعب هل ج وزت دبع

 يرتشملا دنع اهسم مث عئابلا دنع اهسمي مل ةجوز اذ ىرتشا نمو 0 انئاي اقالط

 ةمألا مكحو قادصلا فصن همزلو ءاش نإ درلا هلف ءارشلا لبق بيع هب اذإف

 © ةلغلاك ءارشلا قبس بيعب اهدر نإ هدنع سملل هفصن اهيرتشملو كلذك
 ةماقالا يف ريخ ةح تناك نإو ةجوز وذ قتع نإو ، اهعم فصنلا دري ليقو

 امنإ هنأل اهلثم ارح هقتعب ناك ولو سمي مل وأ سم هسفن رايتخا يفو اهعم
 مل ام كلذ يف هل دح الو قتعلا دعب هخسف هلف هاضر ربتعي الو هكلام هجوز
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 ثالث ىلع هدنع يهف دعب اهجوزت نإف قالطب هسفن رايتخا سيلو اهسمي

 نإ رييختلا يف ةمألا اذكو ةمأ تناك نإ نيتنثا ىلعو ةح تناك نإ تاقيلطت

 تحت ةرحل رايخ الو قالط امهرايخ ليقو ، اهسم ولو رح تحت ولو تقتع
 اهنأل ةعساو اهتقفنف هلبق ام فالخب قتعلا ةقفن قيضل اهل ليقو ، قتع نإ دبع

 لبقي الو هاركإ الب قتعلا دعب سم نإ قتعمل رايخ الو ديسلا لام ردق ىلع

 نمو ، ةداع اهيف هب ملعي ةبيغ باغ وأ رضح نإ قتعلاب ملع مدع عدم لوق
 امهاضرب الإ امهيلع دقعي الف رثكأ وأ لقأ وأ هتوم لبق رهشل ةمأ وأ ادبع ربد
 لبق تامف امهاضرب لعف نإف ، نارح دقعلا تقو يف امهلعل يردي ال هنأل
 © نارح دقعلا نيح امهنأ بيغلا فاشكنال امهنم دحاول رايخ الف لجألا مامت

 دقعلا نيح امهنأ فاشكنال امهلف دقعلا موي نم هئاضقنا دعب تام نإو

 ةيرحلا ع وقو دعب هتوم لبق امهنيب يذلا سملا رايخلا لاطبإب امهرضي الو ناقيقر
 جوز تاذ ةلفط تقتعأ نإو ، قولخملا ةقاط يف سيل كلذ كاردإ نأل امهيلع

 وأ اهل راتخي نأ ارح يلولا ناك نإو ، اهيلو الو غولبلا لبق اهل رايخ الف
 ةجوز هلو قتعأ لفط اذكو ثداحلا قتعلا ةهج نم اهل راتخي نم فلختسي

 الو اهاضرب ةرجأب اهمدختسي الو اهجوزتي ال نأ هلل ةمأ قتعأ نل نسحتساو

 تقتعأ نإ ةأرما اذكو مارح وهف اهنم ىضر الب امأو ، قجأ الب اهنم ىضرب
 مزال نيدب قتعلا ناك نإو ، هجوزتت الو همدختست ال نأ بحتسي هلل ادبع
 طرش ىلع ادبع تقتعأ نإو ةهارك الب كلذ زاج راهظلا وأ لتقلا ةرافكك

 اهقتعأ نإ ةمألا اذكو قرلا يف دري الو ج ورتلا ىلع ربجي الف عنتما مث اهجوزتي نأ
 نأ هنالطب هجوو طرشلا نالطبو قتعلا ةحصل تبأف اهجوزتي نأ ىلع لجر
 لاقو ، هسفن يف كولممل دقع الو كولمم وهو طرشلا هسفن ىلع دقع كولمملا

 ىلع نونمؤملا ثيدحل هطرش هلو قتعت ال هللا دبع وبأ لاقو ، هطرش هل رثوملا وبأ

 لب قرلا يف دري ال ليقو ، امزح لعي ملو الالح مرحي مل ديرش اذهو مهطورش
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 لجر نم اتنب بطخ نمو طرشلاو قتعلا نم لكل ءاضما جوزتلا ىلع ربجت
 الب راكنالا يفو ةمالا هل تلح نإ اهيلع هتماقإ يف ريخ هايإ اهجوزف هتماب ورفف
 امل ةميق الو اهرقع وأ هتمأ قادصل عيضملا وهف وغ هنأل سم ولو همزلي قادص

 يف قادصلا همزلو جوزلا هذخأي رح وهف سملا لبق ملعي مل ذإ اهعم دلو

 ةرح اهنظي الجر ةمأ ترغ نإو هتنب هجوزيف هتمأ هيلإ بطخي نأ وهو سكعلا
 . ضرف ولو لثملا قادص ليقو اهسم نإ اهرقع هيلعف ةمأ اهملع مش

 اهريغ اهب رغ نإو ديبع اهعم دلو ام نأ رهظتساو زيزعلا دبع لاق
 عنتما ولو ةميقلاب مهوبأ مهذخأو اهبرل اهعم دلو ام ةميقو اهقادص ريغلا ىلعف
 رثك وأ لق عاب امب هعيب ىضم مهيبأ ريغل مهعاب نإو ، عنتما نإ ال ليقو ديسلا
 سملا دعب ادبع هتملع مث مهتيلو هوجوزف رح هنأ هسفنب دبع اموق رغ نإو

 ناك نإ هتبقر نم رثكأ هديس ىلع سيلو هيف هذخأتف هتبقر يف اهقادصف

 لام كلذ نأل سابلو بارشو ماعط نم اهيلع قفنأ ام عيمج درتو رتكأ قادصلا
 هنأو ، مهل راغ هنأ ملعت مل اهنأ ههجوو فلتملا ال طقف مئاقلا درت ليقو ؤ ديسلا

 ناك نإ هيبال وأ هيحأل وأ هنبال هتمأ ج وز نمو اهنم عفنتسمو امل رسب اح

 هكلم نأ هيلع قتعي نمم هبسن نم هحاكن هل لحب ال نم لكل وأ ادبع لا

 ج وزي نا لجرل هركو همع وا هلاخ اهجوز نإ ررحي الو اهعم دلو ام هيلع ررح

 يه ةمأ نم ثرو نمو { اهدبعل اهتمرح جوزت نإ ةأرمال هركو هدبعل هتمرحم
 ةمأ ةقفن بجتو حاكنل ا لطب اهجوز وه دبع ف ةأرم ١ وأ ابيصن هتجوز

 كلذو هالوم ىلع كردتو حيحصلا ىلع ادبع ولو اهجوز ىلع اهانكسو اهتوسكو
 شارفو ةوسكو قافنإ هيف همزل جوزلا دنع طقف اليل تناك نإو ث اهبلج نإ

 ةمدخ نع اهيف اهلغشي ال تاقوأب اهيتأيو اراهن اهديس ةوسكلاو قافنالا مزلو

 شارفو اهتوسكو اهتقفن اهجوز ىلعف اراهنو اليل ج وزلل ديسلا اهالخ نإو اهديس
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 امهيف اهديس اهسبح نإو & ديسلل مدخت تناك ولو امهيف اهانكسو اهمون

 الو اهديس ىلع لب اقلطم اهجوز ىلع ةمألل ةقفن ال ليقو ، هيلع هلك كلذف

 ركو ةرحك ال اهديس ةالص يلصتو اهديس نذإ وأ اهنذإب الإ اهنع ج وزلا لزعي

 ىلع هنم رارقإ كلذ نأل هحاكنو قتعم انأ لئاق ناسنإ مادختسا ميرحت ةهارك
 ملعي مل نإ صخرو اهنع ج ورخلا ءاعدا هنع لبقي نأ يغبني الف ةيدوبعلاب هسفن

 رئاسو ةراجالاو هنم ءارشلاو هل عيبلا حاكنلاكو قتعم انأ هلوق نم الإ هتيقر لصأ
 دعب اهجوزتي الف موق ةمأ يه اذإف اهسمف هنظ يف ةح ج وزت نمو ، تالماعملا
 تدلو نإ هبسن تبثو هب تمرحف مازح سيسم سملا كلذ نال اهارستي وأ

 يف ةح اهجوزت نإو ، مهذخأيو مهتميق مهوبأ هيطعي اهديس ديبع مهو ادال
 رست وأ حاكن نم عنمو اضيأ بسنلا تبث بيصن اهيف هل ةمأ تجرخف هنظ

 ةروصو موق ةمأ اهجورخ ةروص نيتروصلا يف صخرو دعب اهلك اهكلم اذإ اه

 ج وزت نإو © ىزلا دمعتي مل هنأل صخر امنإو ، بيصن اهيف هل ةمأ اهجورخ
 اهعنمو بسنلل اتوبث كلذكف ويغل تجرخف اهئطوف هنظ يف اهديس نذإب ةمأ

 دحاو ديس نم اهجوزت نإو ، يرستلاو حاكنلا يف اصيخرتو اهيرست وأ اهحاكنل
 اعنمو اتوبث كلذكف كيرش اهيف هعم جرخف اهسمف هنظ يف هل كيرش ال

 كلذكف ةرح تجرخف اهسمف ارهاظ اهديس نذإب اهجوزت نإو { اصيخرتو

 ريغل وأ ةرح وأ ةكرتشم تجرخف هارتشم يرست نمو اصيخرتو اعنمو اتوبث
 ملع الب اهسم مث ابيصن اهيف ثرو مث ةمأ جوزت نمو ، اضيأ كلذكف عئابلا

 نم اقافتا دعب اهلك اهكلم ذإ اهبرستو اهحاكن نم عنم هب ملع مث ثرالاب هنم
 . ملعأ هللاو اهب ىنزلا دمعتي مل ذإ هل نوصخرملا اهزاجأو ، نيددشلملا
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 نونجملاو لفطلا حاكن ف باب

 وأ يضاقلا وأ مامالا وأ هتيشع وأ هيلو لفطك ىلع جوزتي نأ زاج

 نكي مل نإو © هوبأ الإ هجوزي ال ليقو ، حالصلا رظنب هليكو وأ ةعامجلا

 دقعي ال ليقو ، غلبي ىتحف نكت مل نإو 3 همأ نذإب ركذ نم دحأ هجوزيلف
 امأو ، يح بألاو هجوزيف هفلختسي وأ هلكوي وأ هوبأ رمأي نمو هيبأ ريغ هيلع
 ارضاح ولو مودعملا ةلزنم لزن وأ بألا مدع اذإ بألاك وه ليقف بألا وبأ دجلا

 . ال ليقو ، ةجحلا هلانت ال ثيح باغ وأ كرشي وأ نجي نأ لثم

 ىوقأ بألا نأ دجلا يفو هيف وأ بألا يف رصحلا هجوو

 ولو تنبلا هجيوزت يضمي اضعب نأ ىرت الا لفطلا ىضر ىلإ هعم جتحي ملف
 ىضر ال هنأل غلبي ىتح ويغك اضيأ بألا عنمب ليقو تركنأو تهركو تغلب
 نسحتساو ةغلاب ريغ ةشئاع ج وزت هنإف ع يبنلل الإ رباج لاق هبو لفطلل
 نونجملاو مكبألاو هحاكن ىلع هيلوو هيبأ توم دعب لفطلا ةفيلخ يأر عمج
 نم كلذ ناك ءاوس قطني ال نم مكبألاو كلذك ةنونجمو ءامكبو ةلفطك
 . اثودح هل ثدح وأ هلصأ

 الو ةراشإب هنع مهفي الو مهفي ال ناك نإ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 يفو غولبلا دعب نونجلا ثدح ولو هاضرب الإ جوزي ال وهف الإو ةباتكب

 ج وزيف غولبلا ىلع قباس مكبك لعجي نأ نيب ددرت غولبلا دعب مكبلا ثودح
 . اعطق ج وزي الف الوأ
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 دعب همكب ثدح ولو مكبألا جوزت زاوجب مهضعب مزجو

 وه نم امأو 3 ةراشالاب مهفي ناك نإ سرخألا جيوزت مهضعب زاجأو غولبلا
 وأ دسفي وأ وكي وأ جوزي نأ ءامالاب مهفي ناك نإ زئاجف ءامجع وأ مجعأ

 ناك نإ وأ ىضرلا هب فرعي امب زوجي وأ هيلو الإ هجوزي ال وأ هلهأ ىلإ ومأ
 . لاوقأ احالص

 نإ ىركس وأ ناركس جوزت نإ سملاب ميرحتلا حيحصلاو

 نعو قرفي مل سملا عقو اذإ هنأ ضعب معزو جوزتلا نيح لوقي ام لقعي مل

 تبغي ليقو © غولبلا ىلإ فقوي ليقو ، اعضر ولو راغصلا جيوزت زوجي ضعب

 غلب اذإ ليقو ، صقانلا نم دئإزلاو ريثكلا نم ليلقلا اوفرع اذإ ليقو 2 اولقع اذإ
 اهايدث راص اذإ ليقو 5 اهب ارثأ غلب وأ اهيدث كرحت اذإ ىثنألا يف ليقو 2 مهب انأ

 ج وزت نإو ، هوحنو بالا ال ةلفطلا وأ لفطلا جي ورتلا لبقي امنإو ، ريعبلا قعبك
 ركنأ نإف زاج لفطلا لام نم وأ هلام نم اهقدصأف ةأرما هيلو لفطك ىلع

 قادصلا لك اهلف غ ولبلا لبق ىطولاو وحصلا وأ غولبلا دعبو ىطولا دعب
 لفطلا تام ولو يلولا ىلعف غولبلا دعبو ىطولا لبق ركنأ نإو ، لفطلا ىلع
 نإ هيلع ءيش ال نأ دقعلا دنع ةأرملا يلو ىلع طرتشي مل نإ قادصلا فصن
 ام هنم ردصي مل يبصلا نأل ةقافالا دعب نونجملا وأ غولبلا دعب لفطلا ركنأ

 جوز نم ىلع سيل ليقو ، ربتعم ىضر الو دقع الو سم ال ءيش هيلع هب بجي
 ولو طقف بلالا مزلي ليقو ، هونمض وأ يلولا مهيلع هطرتشي مل ام قادص ءالؤه

 كردأ اذإو غلابلا ريغ سمب قادصلا مزلي ال ليقو ، هنمضي ملو هيلع طرتشي م
 مهجيوزتب دصق اذإ ةفيلخ ولو مهلام نم هكردأ ءالؤه جوز نم ىلع قادصلا
 متأف غلب مث ةغلاب يبصلا ءىطو نإو ، ذخأي ال نأ ىلع ىطعأ نإ الإ حالصلا

 هل مزال لكلا ليقو ، ضعب دنع ءيش هئطزب همزلي الو فصنلا اهلف اهقلط م
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 لاح لك ىلعو قهارم ا قالط حصي ليقو { قمهار ولو لفطل ا قالط حصي الو

 . ركني وآ متيف ليق اميف غلبي ىتح قهاري مل ولو اهقلط اذإ هدي نم عزنت

 الإ سملاب مرحت الو اهعزن مزلي ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةفيلخلا الو يلولا الو نونجلا قالط حصي الو راكنالاو غولبلا دعب سم اذإ
 لطبي الو ةقافالاو غولبلا دعب اتركنأ نإو قادص اتسم نإ ةنونجمو ةلفطلو

 نم دنع نهل ءيش الف كلذ دعب نركنأو نسسمي مل نإو ، راكنالا امهقادص
 . اقالط هلعج نم دنع فصنلا نهلو ةقرف راكنالا لعج

 مكبلاو نونجلاو ةيلوفطلا نم جورخلا دعب راكنالاو زيزعلا دبع لاق
 ليقو ، ةعجارملا حصت الو حاكنلا ديدجت زاجو قالط ال ةقرف ىتنألاو ركذلل
 غولبلا دعب تركنأو ةيبص غلاب ءىطو نإ ليقو ، ةعجارملا حصت ال قالط
 . رثكألل بسنو ادبأ هيلع تمرحو قالط الب تناب

 نإ ليقو 0 ةعجارملاو ليقو 0 ديدجتلا زوجي هنأ حيحصلاو
 ديدجتلاف وريغ اهجوز وأ الإو اهسم نإ ديدجتلاو ةعجارملا هلف لا اهجوز

 امنإ هقيقحت ىلع هلوأ نإف روهظ بسحب غ ولبلا لوأ دنع وه امنإ راكنالاو طقف
 خارتب ال روفلا ىلع مكبألا ناسل قالطناو نونجلا نم ةقافالا دنعو هللا هملعي
 دعب هدجت الو امد تأر نيح ركنت نأ اهل ليقو ، ءاوس كلذ يف ىثنألاو ركذلاو

 الإو اهسم نإ اذهو تدارأ ىتم اهل زاج الإو عماجتو دعب رهطت مل ام ليقو
 مكح ىلع يه ليقو © غولبلا تامالع رئاس اذكو ضرت مل ام كلذ اهلف
 ينا تلاق مث ةنس تثبل ولو ليقو © اهأطي وأ ضرت مل ام تغلب ولو راكنالا
 ىلو تضاح اذإ مكحلا يف ليقو ، اهنيمي عم اهلوق لوقلا ناكل ةهراك تغلب ذنم
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 هغولب دعب اهرشاعو ةغلاب ج وزت نإ ليقو ، اهيلع تبث تلسغ ىتح ركتت

 رأ غلب اذإو ال ليقو ، ىطولاك هنطاب رظنو جرفلا سمو هيلع تبث اهب الخو

 كرحتك ريثكب هيف امهل رهظ يذلا تقولا نع قباس هنأ ناعطقي اغولب تغلب
 ثداحلا يف داتعملل فالخ هداوسو هظلغ عم تابنلا لوطو اهنطب يف لمحلا

 الو كلذ ثودح دعبو كلذ لبق اميف اسمي مل ام ال ليقو { راكنالا امهتاف

 الو قتعلا رايخ اذكو راكنالا امهل نأ لهجب الو غولبلا ةمالع لهجب نارذعي

 حاكنلا ضرأ مل ينأ هللاو لوقي نأ همزلي ال يأ هغولب نيح يف ركنم ىلع نيمي
 & هب لومعملا حصألا ىلع يخارتلا دعب مكحلا يف لبقي الو الثم غولبلا دعب

 دعب تركنأ نإو ، ضرت مل ام ىخارت ولو لبقيف هللا نيبو امهنيب اميف امأو

 تلعف نإف تيضر دق اهلعل امهل مكحلا يغبني الف بئاغ وهو غولبلا
 رايخ ال ليقو ، هتجح بئاغللو عنمت مل راكنالا ىلع تدهشأ دقو تجوزتو

 هجوز نإ امهدحأل الو ليقو { هوبأ هجوز يبصل الو ليقو اهوبأ اهجوز ةيبصل
 وأ امهنيب اميف ةيبصو يبص جيوزت زوجي ال ليقو ، حلصأ هارو يصو وأ يلو

 فوقوم ليقو { هديدجت نم دبالو غولبلا دعب هومتأ ولو لطاب وهو امهريغب

 نم راكنالاب اهلهأ ةيبصلا رمأ نإو زاج زيجأ نإف بألا نم ولو غولبل

 يف طرتشي الو امارح هدنع تناك ويغ تجوزت نإو { لطاب اهراكنإف اهجوز
 يف ةلفطلا ركنتو ةلفطلاك اعم غولبلاو ةهبشلا يف نوكي نأ لفطلا راكنإ
 نم عزنت الو مآحلا رذعت نإ ءانمألا وأ مكاحلا دنع اهغولب لوأو اهتهبشو اهتيلوفط
 اذإ تانيمأل درتو اهئطو هل زاجو اهيلع نمأ نإ ةيلوفطلا راكنإب جوزلا دي
 هنأل اهتروع رظن نرخؤيو زاج نم دق ايأو اهيطبإو اهييدث نرظنيف تهباشت

 مالتحالاب ترقأ نإو اهريغ يف غولبلا ةمالع ندجي مل اذإ الإ زوجي الف ةرورض

 لوأ دنعو سمشلا عولط دنع تارم ثالث موي لك اهنرظني اهرارقإ ىفك
 نإ مكاحلا دنع مث نهدنع تيكنأ غولبلا ناب نإف رصعلاو رهظلا نيبو لاوزلا
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 لغتشي الو ربخلا يزجيو اهراكنإ مكاحلا ىلإ نوغلبيو ءانمألا دنعف الإو رسيت
 يف تلعجو هنم تعزن تركنأو غولبلا تبراق اذإ ليقو ، غلبت مل ام اهراكنإب
 نم تماق وأ راكنالا ريغ يف تذخأ وأ اهسفن هتأطوأو تغلب نإو ، ةنيمأ دي
 غولبلا لبق اراكنإ تعدا نإو ، حاكنلا اهمزل دحأ ىلإ هتقلع وأ اهناكم
 لبق اهغولب ىعدا نإو 0 هلوق لبق ةعاسلا تركنا امنإ ج وزلا لاقو هدنعو
 غولبلاو ةهبشلا يف تركنأ نإف ، اهلوق لوقلاف ةعاسلا تغلب تلاقو اهاضرو

 . ةيلوفطلا يف ال زاج

 نأ ةفاخم بير اهيف ناك طقف غ ولبلا يف تركنأ نإ نكل بطقلا لاق

 غ ولبلا راكنإ ءايركز وبأ عنم كلذلو لاق غولبلاو ةهبشلا يف تيضر دق نوكت
 مل ةهبشلا يف ركنت ملو غولبلاو ةيلوفطلا يف تركنأ نإ كلذكو لاق ذإ هدحو
 غولبلا دنع ىضرت نأ ناكمال مكحلا يف غ ولبلا ريغ يف حصي الو اهراكنإ زجي

 . ةربتعملا ةلاحلا وه هنأ عم

 يف ركتنت مل ولو ، غولبلا دنع اهراكنإ نويناممتلا زاجأو
 مقت نأ اهلو غولبلا راكنإك هدحو ولو ةهبشلا راكنإ ليقو ، اهلبق الو ةهبشلا
 حاكنلا ددجتو ةيلوفطلا يف راكنالا دعب تمدن نإ ديدجت الو ةعجارم الب هعم

 . ماقملا تبحأو تمدن ولو غولبلا وأ ةهبشلا يف راكنالا ناك نإ

 .ناك نإ ةدعلا اهتمزل قالط راكنالا نأ انلق اذإو هللا همحر بطقلا لاق

 ةمئان غ ولبلا دعب اهسم نإ الإ اهيلع ةدع الف قالط ريغ هنأ انلق نإو سملا

 الو اهتيلوفط يف اهسمي مل نإو ، اغلاب وأ الفط ناك كلذ يف ءاوسو ةه ركم وأ
 لفطب ةدع ال ليقو & سم نإ ةدعلا اهب مزلت ةقرف وه ليقو اهيلع ةدع الف دعب
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 دعب لفطلو مهدرت وأ غولبلا دعب مهنم راتخت نأ ىلع ددعتمل ةلفطلا ج وزت الو

 ةقيقحلا ىلع اجوز سيل هنأل هتبيبر تسيل اهنأل ةركنملا تنب حاكن راكنالا
 رم امك اهتاذ دح يف ةقيقحلا ىلع هتجوز يه نمل مأ اهنأل اهمأ ال هغولب مدعل
 ةبيبر كت ملف سمالك لفطلا سمو ه مكئاسن تاهمأو ل ىلاعت هللا لاق

 سم نأل سمي مل وأ سم هلك كلذ يف ءاوسو كلذكف قلطو غلب اذإو هسمل
 هل ةجوز تسيل اهنأل غلابلا حتفلاب ركنملا بأ ج وزت ةلفطلو ربتعي ال لفطلا

 نونجملا وأ لفطلا تام نإو { ةقيقحلا ىلع اهل جوز هنأل هنبإ ال ةقيقحلا ىلع
 لوخدلاك توملا نأ ىلع ضرف نإ قادصلا اهلف اهسمي ملو ةأرما نع مكبألا وأ

 ضرفي مل نإو ، لفطلا ثرت ليقو { ثرالا ال قالطلاك هنأ ىلع هفصنو

 نإ ءامكبلا وأ ةنونجملا وأ ةلفطلا اذكو رقعلا وأ لثملا قادصف سمو قادصلا

 ليقو © اهثري ليقو ، اهجوز اهي الو ضرف نإ اهقادص اهثراولف سملا لبق تنام
 رحلا هثرو امهنم لقاعلا غلابلا تام نإو ، سملا لبق تتام ةيبصل ءيش ال

 . هل فلاخملا

 ثرالاو قادصلا اهلف سم غلاب تام نإ زيزعلا دبع لاق

 قادصلاف تلكن نإو 3 اجوز هتيضرل يبح ول تفلحو غولبلا دعب هتمتأ نإ
 نع تام نمو ، ثرإ الو قادص الف تلكن نإ نكل سمي مل نإ اذكو طقف
 قادصلاف لوألاب هدعب تيضرف غولبلا لبق تجوزت مث اهب لخدي مل ةيبص
 © هنع مرحت ليقو © هل ةعجارم الو اهسم نإ ريخالا اهقدصيلو ةدعلاو ثرالاو

 جوز وأ لفطك ةجوز تتام نإو د ريخألا حاكن حصو لرألا ثرت ليقو
 دعب راكنالا حصي مل ةقافالا وأ غولبلا دعب يحلا نم راكنالا عقو مث ةلفطك

 وأ ةلفط قلط نمو ورك وأ دارأ هل ةيجوزلا بيصنف ثرالاو ةدعلا تمزلو توملا

 حكنت ىتح قالطلا همزل ةدعلا يف تركنأف تقافأ وأ تغلب مث اثالث ةنونجم
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 غولبلا يف هراكنإ حصي مل ةهبشلا يف لفطلا سفن ىضرلا لخد نإو © وريغ

 اذهو ىضرلا دعب راكنالا هل حصي الف اغلاب هاضر لاح يف نوكي نأ ةفاخم

 ةهبشلا يف راكنإ هقبس نإ الإ غولبلا دعب راكنالا حصي ال هنأ ىلع ينبم

 هغولب برقو اهنوصي ناك نإ هل اهجوزت نإ ةلفط ىلإ ةأرما بلج يلول زاجو
 نإو ابلج وأ كلذ تبلط نإ ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل هتمزلو تهرك ولو

 اهنأ بطقلا دنعف اهنومي ال اريغص هنوكل بلجلا نع تعنتماو كلذ تبلط

 اهتيجوز اومزتلاو لفطلل اهوجوزت مهنأل ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا كردت
 تنغأو سملاب اهب عتمتلا نكمأ نإ قيغص نإو ةلفطلا بلج ج وزلو اهولطعو
 هلمتحت تناك اذإ امات اعامج اهعماجي نأ هلو اهعنم اهيلو دجي الو اهمأ نع

 ف وأ قوف نم قيطت ام ردق اهعماج لمتحت ال تناك اذإو ئ عست تاذك

 هركو اهربجي الف هتعنم اذإ ليقو ؤ غلبت ىتح ةميتي ىلع زابال ليقو ، نيذخفلا

 رفاسي نأ ةيبصلا وبأ دارأ نإو ، هلبق اهجوزتو غولبلا لبق ةميتي ىلع لوخدلا

 تعنتماو اهب لخد نإ ليقو ، اقلطم بطقلا دنع اهجوز ىضرب الإ دجي مل اهب
 ال اهنأل ةيبصلا ىطو عسي ال ليق لب حاكنلا توبث مدعل اهب رفسلا اهيبألف هنم
 . ال تلاقف اجوز ينتيضرأ لاقف تغلب ىتح اهسمي مل نإو { اهسفن كلمت

 نإو هتجوز بلج جوزلا ىلع يلوللو تبث اهاطعأف اذك ينتيطعأ نإ الإ

 نال تباغ ولو اهجوزت ةلفط ةنؤم هيلعو اهتعضرم ةرجأو اهقوقح هيلعو ةعيضر
 ةقفن الف يلول ١ اهعنمو بلجل ١ بلط نإو ئ اهلوبق بلطي الو ص ام اهيلع دقعلا

 اهلوبق ملعي ىتح اهقوقح مزلت الف ةبئاغ ةغلاب جوزت نمو ةنؤم الو هيلع اهل
 غلب اذإو © غلبي ىتح لفطلا باغ ولو هلفط ىلع ةجوزتم نومي نأ يلولا ىلعو

 كردي مل وكنأ نإو ، حاكنلا زاجأ نإ هسفن لام نم هب اهنام ام هيلع كردأ

 موزل يفف هلوبق ملعي ملو ارضاح ولو غلاب ىلع يلولا اهجوزت نإو ، ائيش هيلع
 فلكت ذإ يلولا موزل مهدنع حيحصلاو نالوق همدعو يلولا لام يف اهل ةنؤملا
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 ملع املو ةأرما بئاغلا هنبال لجرلا جوزت نإو ، ومأ نإ جوزلا مزلو اهلطعو

 الف الإو هفصن هيلعف اهقادصب هسفن ىلع لا لبق ناف اهب يل ةجاح ال لاق

 ددجي نأ هلو اهلهأل درت ىتح اهنومي ام هيلعف ىرخأ ىلإ ضرأ نم تلمح نإ الإ

 . ومأ نإ لحت الو اهب هنبا ومأي مل نإ هسفنل اه

 اذإ قادصلا نم ءيش بألا مزلي ال هنأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق
 ىلعف نبالا اههركو هنبا ةجوز رهمب لبق نإو ورمأ الب غلابلا هنبا ىلع جوزت
 وأ غلبف ابئاغ وأ اريغص هنبال جوز نم ليقو ؤ قالطلا نبالاىلعو قادصلا بللا
 لفطلا ىلع عجرت الو ركنأ نإ هفصنو بألا ىلع قادصلاف حاكنلا زاجأف مدق

 تمت وأ نينس نامث هل متت مل لفط ةجوز تتأ نإو { هوبأ هنمض اذإ غلابلا وأ
 رثكأف ةعساتب لخد نإ همزلو همأ نبا وهف دلوب ةنوم دعب ةعساتب لخدي مو
 ناك الإو لقأ ال رثكأ وأ رهشأ ةتس دلولا ةدالوو ةعساتب هلوخد نامز نيب ناكو

 يف لخد اذإ هغولب ناكمإ ىلع ءانب هل متت مل ولو عبس نبال زيجأ دقو همأ نبا

 اجوز لفطلا اذه ناك املو شارفلل دلولا قيلع هلوق لاوقألا هذه هجوو ةعباسلا

 نكمي نم دحب نوكي نأ اوطرش نكل هل شارفل نأل دلولا هومزلأ ةجوز هل ةأرملاو
 لاق امك شارفلل دلولا مومعل كلذ نود ناك ولو هل دلولا نأ ليقو { غولبلا هنم

 غولبلاو هتجوز ىلإ هلوصو نكمي ال ثيحب ناك ولو ج وزلل دلولا موزلب لاق نم
 هنأ روهشملاو نيوادوس نيتينثب ليقو ، ةناعلا وأ طبالا يف ةظيلغ ءادوس ةعشب

 هب نكت مل نإ ةنس ةشع ثالث مامت نود اميف ةجوزلا هثرت الو دوس ثالثب
 نم اقافتا هتثرو رشع ةسماخب لخد نإو 5 دلولا همزل نإو { غولب ةمالع
 يف هلوخدب لفطلا غلبيو رشع ةثلاثلا يف اهلوخدب ةلفطلا غلبت ليقو 5 انباحصأ

 . اهب امه ليقو ، رشع ةسماخلاب وهو رشع ةعبارلاب يه ليقو ، رشع ةعبارلا
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 تاف اذإ كلذو انريغل لوقف رشع ةعباسب لوقلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو ةلفطلا يف اذكو هورظن الإو قرغ وأ نفد نأب غولبلا ليلد هب رصبي مو
 مهت ا نإ الإ رظنل جتحي لو هب لمع تابنو مالتح اك هتمالعب وأ غ ولبل اب رقأ

 ةلخاد ج وزلا ثريو غولبلا هيف نكمي يذلا دحلا نود رقأ نم الإ يه اذكو

 مزال رشع ةعبارلا يف اهلوخدب اهمزلو غولب ةمالع اهب نكت مل ولو رشع ةعبار
 نم اهءادف زيجأ دقو & كلذ ريغو جوز قوقحو موصو ةالص نم ءاسنلا
 الو اهنم ثيإب الو اهغولب مكحي الف غ ولب ةمالع اهب نكت مل نإ ليقو ، اهجوز
 نمو رشع ةعبار يف لخاد ةيانجب ديقأو رشع ةسماخب تلخد نإ الإ اهئادفب
 وأ توملا دنع ةعساتب تلخد نإف دلوب تتأ مث اهقلط وأ ةلفط نع تام

 زوجو هلك هب تتأ ام همزل اهل هقارف دنع ةنماثبب تلخد نإ ليقو ، همزل قالطلا
 . ملعأ هللاو ةعباسب تلخد نإ
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 بورلا يف باب

 © ءاسنلا ديري ال نم وهو نينعو شحاف صيبأو موذجمو نونجم بيع
 احصو نونجب ةرم عرص ولو هوتعملا نونجملا لمشو ةلوفك ربألا ريغص ليقو

 ىري ال ثيح ناك ولو ريثكلا وه شحاقلا صيبلاو ةنس نيرشع اهدعب

 نم ليق نينعلاو لق ولو قاسلا وأ عارذلا وأ هجولا يف رهظ ام ليقو ، رهظلاك
 لضفأ ءاهتشالا نكلو ابيع ةأرملا يف ءاهتشالا مدع نوكي الو ءاسنلا نع زجع

 الو اهجرف يف ةفيفعلا اهجوز ىلع ةملغلا ةفيفعلا مكئاسن ريخ هع هلوقل
 & دلولا ديرت اهلعل همقعب رابخالا همزليو طبالا نتنم رخألاو شخنألا باعي
 مهضعب دنع دريو كلذك ةأرملاو عامجلا قاطأ نإ ميقعلا نم اهل رايخ ال ليقو

 ةيقرلاو رفكلاب الإ لجرلا دري ال ليقو ، اضرع اعبصأ ةشع اتنثا ركذ لوط نم
 نم جرخت يتلا يهو ءءارخيو ضعب لاق كلذك ءاصربو ةموذجو ةنونجم تبيعو

 ءالفع تبيعو كلذك حير اهفنأ نم جرخت يتلا يهو ءاشخنو ةنتنم ر اهمف

 ةنيطقيلاك هيف ةمحل ليقو & لجرلا ةيصخك ءيش اهجرف نم جرخ يتلا يهو
 ناك نإ لفعلاب درت امنإو © اهيف ةجلاعم الو عامجلا عنمتف هيلع ىلدتت ةريغصلا
 يمعلاك بويعلا كلت ريغب در الو اهسم اذإ قادص ءالفعلل طقللا ينو اسباح

 سبيو ضيحلا مدعو يدنلا مدعو رظنملا حبقو ةمجعلاو مكبلاو ممصلاو

 يف لوبلاو مسعلاو جرعلاو روعلاو نيلجرلا قالطنا مدعو للشلاو نيقاسلا
 سيلف لجرلاب كلذ ناك نإف هدنع ثدحلاو عامجلا دنع لقعلا ةبويغو شارفلا

 فصنلا وأ قادصلا ىطعأو اهقلط ءاش نإف ةأرملاب ناك نإو ، هدر ةأرملل
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 قيضل اهعامج عاطتسي ال ةافصلاك اهجرف ماحتلإ وهو قترلا بويعلا نمو

 نوكي ثيحب ركذلا ءاخرتسا وهو لتفلاو لابملا الإ اهل قرخ ال وأ اهجرف
 وهو اهجوز وأ ءاسنلا اهجلاعت ةأرملاو اهريغ وأ ىسومب ةنس ناجلاعي ةليتفلاك

 هجلاعي لجرلاو ةيبنجأف انسحت مل نإو 3 اهتخأ وأ اهمأ اهجلاعت امنإو ، ىلوأ

 قتعلاك مزال قتعو تلبق نإ الإ حاكن يف زوجت ال ىلألا ةعبرألاو لاجرلا
 اهيلول ةعبرألا كلت ضعبب ةبيعم تبطخ نإو يرتشملا لبقي مل نإ عيبلاو راهظلل
 لأس نإو ، لأسي مل نإ هب بطاخ مالعأ ةأرملا الو همزلي مل هب ملع دقو
 هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو اقلطم اهمزلي ليقو ، مالعالا همزل امهدحأ

 مل نإف لاؤس كلذف كلذك اهلأس وأ ءاسنلا هب درت بيع اهب له لأس نإف
 له اهل لاق وأ اهب له هل لاق نإ الإ ال ليقو ، قادصلا انمض املع دقو اربخي

 مل ولو رابخالا ةأرملاو بيعلاب ملاعلا يلولا موزل لوق ىلعو ماذج وأ نونج كب
 اهقلطو هب ملع م هب ملاع ريغ اهسمف اهبيعب ملاع ريغ تجوزت نإف ، الأسي
 دقع هنال ملعي مل وأ بيعلاب يلولا ملع قادصلاب يلولا ىلع عجر هببسب

 تذخأف سملا لبق ةبيعم تقلط نإو © هب ربخت مل اهنأل اهيلع وه عجريو

 ديو بيعلا ببس الب قلط هنأل درلا اهمزلي مل اهب بيعلا اذإف ضرفلا فصن

 وأ هناسلب يضر نإ هب دي الو هدهع مداقت وأ هؤرب دعب نإو 5 هبيعب بيعم
 لخد اذإ ليقو ، دقعلا دعب بيعلا ثدح وأ انايسن ىعدا ولو لخدف ملع

 له فلخ هسمو جرفلا رظن يفو & قادصلاو حاكنلا همزل ملع الب ولو

 نإو لخد ولو ليقو & لخدي مل ام لجرلا يو ضعب فقوتو 3 ال وأ لوخدلاك
 وأ امهبيع قفتا ءاوس هبحاص در لكلف هب دري بيع امهنم لكبو احكانت
 نمو ، حيحصلا وأ بيعملا تام ءاوس درلا لبق تام نإ هثرا هلو فلتخا

 هب دعب دري الف هجوزت مث ابيعم در نمو © درلا هلف هدعب رخاب ملع مت ابيع يضر
 دقو قالطلا عقو وأ بيعلاب هدر نإو ، بيعلا كلذ دادزا وأ هنايسن ىعدا ولو
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 نإ دلولا همزلو ةدعلا اهتمزل ىطول ١ مدع ىلع اقداصتو دقعلا دوهش نع ابيغت

 نأ لبق اهتمرحم ج وزتي نأ كرتي الو ةدع الب جوزتت كرتت الف مكحلا يف هب تتأ
 ىلع اقداصت اذإ ةقلطمللو كلذ امهلف هللا نيبو امهنيب اميف امأو ، ةدعلا متت

 درلا وأ قالطلا عقو نإ دلو موزل الو ةدع الو قادصلا فصن ىطولا مدع

 ةحص يفو امهصاخشأ ىرت الو املظم سلجملا ناك نإ الإ سلجملاب بيعلاب

 اهل تبثيل ةدودرم سملا تعدا نإو 0 نالوق هب ملعب ال سملا دعب بيعلاب دزلا

 اهتراكب ىعدا ولو هلوق لبقي ل سملا مدع جوزل ا ىعداو الثم قادصلا

 الو ةراكب ةلازإ الب جرفلا يفو ندبلا عيمج يف ركذلاب نوكي هنأل اركب تدجوو
 جورخلا دبت الو هل تبنتل دودرم سملا ىعدا نإو © اهسم هنأ اهيلع هل نيمي

 بيعلاب درلاو اهسمي مل هنأ نيمي هيلع اهل الو هب لغش ال همدع يه تعداو هنع
 ناك ولو بويعب ارارم رخالا امهدحأ در ولو ثالث ىلع دعب امهف قالط ال ةقرف

 ىضرو هدعب دارلا نم املع وأ دقعلا لبق بيعلاب امالعإ امهنم عدم ىلعو سملا
 الو فتنم هافن ام نأ نيمي دحاجلا ىلعف الإو ناك نإ ربخب نإو نايب بيعلاب

 ةلفط درت الو ركنيف قيفي وأ غلبي ىتح ةبيعم در نونجم وأ لفط يلو دجي

 دعب بيعلاب در الو غولبلا دعب راكنالا اهلو بيعب ةيلوفطب اهسم نإ اهجوز

 ام درلا هل ليقو ، جرفلا يف ديلاب اذكو جرفلا نود امب نإو ركذلاب سملاو ملعلا

 . ملعلا دعب جرفلا يف ركذلاب سم نكي مل

 ةجوزلاب صتخي لعف لكب بيعلا همزلي نأ قيقحتلاو بطقلا لاق
 ضقني ال ليقو ، ىضرلا ىلع لدي لوق لكبو نطاب رظنب وأ اهسمب ذذلتلاك

 ةقافالا وأ غ ولبلا دعب ةنونجملا وأ ةلفطلا تركنأ اذإف قالطب الإ يلولا دقع

 هتأرما در نإ اذكو قالطلا ىلع جوزلا ربجأ بيع الب ولو لوقلا اذه ىلع
 . هيلع قادص الو اقالط هيلع دعيو اهقلطيلف بيوعب
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 ول ذإ دقعلا ةحصل قالطب هنم جرخت امنإ زيزعلا دبع لاق

 ج وزلا ربجيو ركنأ نإ قالطلا ىلع غلب اذإ لفطلا ج وزلا ربجيو اهكسمأل ءاش
 الو ةعتم الو هيلع قادص الو هتأرما هتدرو هب دري ام هب ناك نإ قالطلا ىلع
 اذافنإ هيلع ربجأ هنأل كلذو ثالث ىلع هل يهف اقالط قالطلا اذه هيلع دعي
 . هيلع ربتعم قالط وه ليقو & تاذلاب ال راكنالل

 كاسمالاو درلاو ثالثلا تاقيلطتلا نم دعيف قحلا وهو بطقلا لاق

 هل كاسمالاو درلاف ديسلا الإ ابأ ولو دقاعلا ىلإ ال هيلع دوقعملا ىلإ نالوكوم

 لقأ اقفتا نإو 5 ةنس اهل لجؤيف هدنع اهركنيو اكاح اقتر هل ةجوزب دحاو يتأيو
 اهسفن تجلاع نإف امهقح كلذ أل هيلع اقفتا ام مكاحلا اهل لجأ رثكأ وأ

 هيلعو اهلبقي نأ دارأ نإ الإ اهل قادص الب اهكرتيلف الف الإو هتجوز يهف اهيف
 ام عيمجو نكسملاو ريقاقعلا اهلهأ ىلعو هيلإ جاتحت امو اهتوسكو اهتقفن لجألا يف
 اهجوز ىلع ءاقتلا نكسم نأ بطقلا دنع يذلاو ةرجألاو جالعلا يف هيلإ جاتحت

 تجلاع دقو نيتنس دعب مآحلا تتأ نإو 5 اهيف تومب ناثراوتيو اهجالع ةدم يف
 اه نيمي الف الإو هتدجو نإ انايب تفلك ةنسلا ءاضقنا لبق جالعلا تعداو

 الو يه كلذب همزلت مل اهبيعب ملعي ملو ركذب جرفلا نود اهسم نإو 0 هيلع

 تزيجأو عبرأ تانيمأ اهترظن اقتر تركنأ نإو 3 امهموزلب ليقو ، اهقادص
 . ناتنثاو ةدحاو

 تملع ام تفلح ءاقتر نوكت نأ تركنأ نإ رثألا يفو
 مدع اذإ انيمي اهيلع نأ رثألا دارم لعلو لاق كلذب نايبلا جوزلا ىلعو كلذ

 نإف ةنس هلجؤيف اكاح هب هتدجأو جوزلاب تتأ ج وزب لتف دجو نإو ، نايبلا

 بسنو قالطب ليقو ، مقت نأ تءاش نإ الإ قالط الب تجرخ الإو ردق
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 ولو اهلك اهتنؤم اهيف هتمزلو امهنيب قرفي مل ام اهيف تومب ناثراوتيو رثكأل

 لتف وأ ةنع وأ ةلعل كلذ دعب زجعف ةرم ولو هتأرما لجر عماج نإو 3 انكسم

 هيلع تقو الف هتبثأو اهجوز نم اعامج تفن نإو 5 راظتنا ال هيلع لجأ الف

 نكلو اهل تقو ال ليقف هنع هزجعل هيفن يف اهقدص نإو 5 اهاشغي هنأ لاق نإ
 نإ هيلع ربجي الف جرخت نأ تبلطو زجعب تكتشا نإو ، صيرتتو يوادب
 نإو وبكل اهئثطو نع زجع اذإ اضيأ خيشلا ةجوزل رايخ الو ةم ولو اهعماج
 دجي ل نإو © هدعب هثودحب انايب فلك هدعب هاعداو حاكنل ا لبق لتفلا تعدا

 ءانمالا هبرج لتفلا ركنأ نإو & تءاش نإ هنع جرختف اهيلع هل نيمي الف اناي

 لتف الف اهيغفرو اهتناعب دجو نإف افتكم اهيلإ لسريو هيغفرو هتناع ىلع نارفعرب
 : تلاق اك وهف الإو

 اليلد اهتناعب هدوجو نوكي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اهيغفرو اهتناعب نارفعزلا لصتيف لفسأ ىلإ وكذ عجري دق ذإ لتفلا مدع ىلع
 ابوبجم دلولا مزلو رشتنم ريغ وأ ارشتنم هوريف ركذ لاجرلا سمي نأ رهاظلاو لاق

 عوطقم وهو الصأتسم الو انينع ال لزني ناك نإ ركذلا ضعب عوطقم وهو

 الف اهدحو ولو ىرسيلا تعطق نإ ليقو ، نالوق يصخلا يفو هلصأ نم ركذلا
 بوبحم نم تلحو نينع ةحيبذ لكؤت الو اهنم نوكي امنإ دلولا نأل دلولا همزلي
 . دوعو رجحو ورمك ويغب نإ ال ديدحب لصأتسمو

 بوبجملاو يصخلاو نينعلا نم لح أهنأ يدنع يذلاو لاق
 ةلادعلاب مهتداهش لبقتو لفطو ةلفطو ةأرما نم تزاج اك اقلطم لصاتسملاو
 . ملعأ هللاو
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 تنز نميف باب
 ج روز تاذ ريغ وأ ج رز تاذ يهو

 لثم هنع ةيانكب اهيلو تعنم ىنزلا ةدعب تبطخ مث ةأرماب ينز نإ
 ال تقولا اذه يف حاكنلا يل زوجي ال وأ ةدعلا يلع تبجو لوقت نأ

 اهب ىنز اهنأب تحرص نإو ، يب ىنز الجر نأ لوقت نأ لثم هب حيرصتب
 تبطخ نإف ، رهقلاب قطنت ارهق ناك نإ نكلو & زاج وركذت ملو لجر
 نم ةدعلا ديدجت مزلي الو اهبطاخ ىله مرحت الو سأب الف اهسفن ىلإ ولو
 بسنلا تبثو هللا دنع اميف دسفو لطب ةدعلاب اهجوز نإو ، تبطخ نيح
 يف جوزتلا تعدا نإ مكحلا يف قدصت الو تسم ولو قادصلا در اهمزلو

 عم حيحص دقع نم الإ ةدعلا مزلت ال ليقو { دقعلا دعب ىقزلا ةدع

 . ىنز نم الو دساف نم مزلت الو ءىطو

 ال دساف حاكن نم اميس الو اقلطم ةدعلا موزل قيقحتلاو بطقلا لاق

 اهنأ اتح هتفرع اركب اهنظي ابيث بطخ نمو حيحص حاكنك هنإف ىزلا ةين ىلع
 ام فصن تذخأ ركبك اهقدصأو هتسلد نإو ررغلاو سيلدتلا ةمرحل بيث
 اهنأ هل يه تطرش نإ الإ لماك اهل ليقو ، حيحصلا وه اذه طقف اهقدصأ

 تفلح اهطرش تركنأ نإو ، تطرش اذإ لثملا قادص ليقو ، فصنلاف ركب
 اهملع دقو ركب اهنأ انهّيلو طرش نإو ، نالوقلا لثملا وأ فصنلاف تلكن نإو
 دقو بيث اهنأ يلولا لاقو اركب تناك نإو ، نيقادصلا نيب ام لضف هيلعف ابيث
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 ٨ ركبك اهلف ركب يهو بيث اهنأ تلاق نإ اذكو ركبك اهلف بيثك اهقدصأ

 دقو هل دتعت نأ لبق ىنزلا دعب اهسم نإف ارهق اهب ينز مث ةأرما ج وزت نمو

 الف لوخدلا لبق ىنز نم تلمح نإو { نالوق هيلع اهتمرح يفف هلبق اهسم

 لبق اهسم نإ ليقو ، يدتعملا الإ اهسمي مل ولو ج وزلل دلولاو لوخدلا لبق
 همودق دنع اهئطو نإ بئاغك دوقفم ةجوز مرحتو همأ نباف الإو هلف يدتعملا

 مث تسمف تجوزت ةلهاوك اهسم جوز نم اهذخأ نإ دعبو دتعت نأ لب
 الو يناثلا سم نم دتعت نأ لبق تسمو تعجور نإ ةدعلا يف اهطلغب تملع

 نسحيو ابيث اهدجو نإ اهتراكب لاوز ببس نع اهلاؤس اركب جوزت نم مزلي
 وأ الفط ولو هدنع تناك ج وزب هل تفرتعاف اهلأس نإف اهعم مقيو اهب نظلا

 ناب نإ اهيلع مقي نأ هلف دوع وأ عبصأب اهتراكب ليزي نأ ناكمال الصأتسم

 اهيلع ميقي نأ هل هرك مونب ىطو وأ اهب ناز ةبلغب تلتعا نإف الإو لبق اهحاكن
 تعداو مارح عامجب تيقأ اهنأل تمرح ليقو « ىضرب تنز دق نوكت نأ ةفاخ

 . اهل رهق نايب الو رهقلا

 نإو 0 ىنزلاب ةعواطملاب تفرتعا نإ اندنع فالخ الو زيزعلا دبع لاق

 اهلأس نإو ، اهعم ميقي نأ زاج ةبثو وأ بوكر وأ ضرم وأ حرقب تلاز تلاق
 الو بوكر نم الو حرق نم الو جوز نم كلذ سيل تلاق وأ هبيجت نأ تباف
 مدعل مرحت ال تتكسف تينز اهل اولاق نإ اذكو ىنزب رقت مل اهنال مرحت مل رهق نم

 دعب تنز نإو ، اهقلطي نأ هل بدن اهبار نإو ، اهيلع ةداهشلا مدعو اهرارقإ
 لوقلا ىلع ةدعلا لبق اهسمي ال نأ لاتحتو هل تلحو هنع ترتس اهيلع دقعلا

 اهقدصو هل تحرص نإف هل حرصت الو حيحصلا وهو ىنزب ىطو نم اهموزلب
 مل اهسم نإو ، دتعت ىتح اهكرتيو هيلع مرحت مل اهاركإ تعدا نإو © اهقراف
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 ملعي مل ولو هيلع تمرح دقف هنم مرم يذب تنز نإ الإ ضعب دنع مرحت

 تتأ نإو ، ارس ورختو تبره لبقي مل نإو ، تكلم امب نإو ، هنم يدتفتو
 رهشأ ةعبرأ مامت لبق كرحت وأ دقعلا موي نم رهشأ ةتس مامت لبق دلوب ةحوكنم

 ولو دلولا همزل اهقرافف هلبق جوز امف ناك نإف همزلي مل دقعلا موي نم رشعو
 ليقو ، نينس عبرأ دعب همزلي ال ليقو ، اهقارفب محلا مكحي مل ام هل اهقارف لاط
 اهحاكن يناثلا ج وزلل لهو 3 ةدعلا دعب همزلي ال ليقو { نيماع دعب همزلي ال

 لمحلاب يه ملعت ملو لمح لاح اهجوزت دمعتي مل ذإ حيحصلا وهو ديدجت دعب
 لمحلاب تملع نإو ، لوألل تلحو هللا همحر ةديبع يبأ لوق وهو ؟ ال وأ

 نإ اذكو هيلع مرحت الو اهيلع مرحي ليقو ، هيلع تمرحو اهيلع مرح هب تجوزتف
 مرح همأ نبا دلولاف جوز اهل نكي مل نإو رهشأ ةعبرأ لبق كرحت مث ملعت مل
 . ليق اميف اقافتا يناثلا ىلع اهحاكن

 افنا هتركذ يذلا فالخلا هيف لب كلذ يف قافتا الو بطقلا لاق

 رهشأ ةعبرأ لبق هكرحتب هملع دعبو عضولا لبق اهسم نإف روكذملا ليصفتلاو
 حيحصلا نالوقف ديدجت الب عضولا دعب اهسم نإو © هيلع تمرحو اهيلع مرح

 ةدعلا يف مايألاب ةدتعم ايعجر اقالط ةقلطم وأ ةيدتفم تطلغ نإو 5 ميرحتلا
 مايألا ةثالثلا ضقنت مل ام اهتعجارم تزاج هب تملع مث تجوزتف مايأ ةثالث

 الو اهسمي ال نكلو اهتعجارم تزاج تسم نإو ، سمت مل نإ ةدع الب اهقلطمل
 اذإ هنيح نم اهئطو هل زاجو ةدعلا متت ىتح هتأرما نم جوزلا رظني ام رظني

 نإف يناثلا سم نم دتعت نأ لبق اهسم نإ تمرحو رخالا اهسمي ملو اهعجار

 مزل ةعجرلا موي نم كرحتلا ةدم لبق اهلمح كرحت وأ ةتسلا رهشألا نود تدلو

 اهرقي الو لمحلاب اهلغشأ يذلا وه هنأل عضت ىتح اهتقفن هيلعو ريخألا
 هركذ عضولا نأل عضولاب ةدعلا ضقنت مل امنإو عضولا دعب دتعت ىتح عجارملا
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 هتدلو نإو & قالط الكف يناثلا اهقلط نإو { ةقلطم ريغ هذهو ةقلطملا ىف هللا

 نإو ، عجارملا لوألا مزل ةتسلا دعب هتدلوو ةدملا دعب كرحت وأ ةتسلا دعب

 رخالا اهقراف اهتدع تضقنا ىتح اهعجري ملو مايألا كلت يف طلغلاب تملع
 حاكنب اضيأ هل قباسلا ءاملا نأل ةدع الب ءاش نإ ةأرملاو رخالا يأ اددجو

 هيلع تمرح الإو طلغلاب اهملع دعب اهسمي مل نإ لوألل ال هل دلولاو يعرش

 الو اهقراف يذلا الإ مايألا ءاضقنا دعب ويغ الو لزألا اهجوزتي الو اهب هانزل ادبأ
 ءاضقنا دعب طلغلا تملع نإو { رخالا سم نم دتعت ىتح دحأ اهبطخي

 ءاش نإ ناددجيف طلغلاب ملع دعب مايألا ةثالثلا دتعت ىتح رخالا اهلزتعا مايألا
 حاكنلاب ريخألا اهيلع ميقي ليقو 5 امهريغ ج وزتت نأ اهلو مايأ ةثالث دتعت نأ دعب

 مايأل ا يضقنت ىتح اهلزع همزلو اهقلط أشي مل نإو & ءاش نإ تهرك ولو لال

 تضم يتلا ةثالثلا نأ ىلع ءانب لازتعالا مدع يف صخرو ملعلا دعب ةثالنلا

 اهيف تملع يتلا ةثالثلا مايألا يف اهتعجارم لوألل زوجو اهيفكت ةطلاغ اهنع
 ىلعو امهدحأ تام نإ اهيف ناثراوتي امهف تجوزت ولو هتمصع يف يهف طلغلاب
 مل نإو ، تءاشو ءاش نإ هديدجت رخالا مزل اهعجاري مل نإف روكذملا زيوجتلا
 دعب هتدلو نإ لألا دلولا رخالا جوزلا مزل امهريغ تجوزت الو ددجت ملو عجارت

 دلولا يفو ليألا ج وزللف الإو قبس ام ىلع هلوخد ناكمإو هدقع موي نم ةتسلا
 يف حماست الو همأ نبا لب ثلاثلا مزلي الو همأ نبا وأ هل له فالخ ينانلا

 تطلغ نإ حماست الو ةثالث نم لقأ يف ولو رهشلا لوأ نم تدتعا نإ اهطلغ

 الو هيلع تمرح يناثلا اهسم نإو ، هلوأ ريغ نم تدتعا ولو ةثالثلا نم رثكأ
 لوللو اهسم ةدع دعب ديدبب ينانلل زوجت ليقو { اهتعجارم لوألل حصت

 ةسمخب طلغ اهنع يفوتملل صخرو ىنزلا يناثلا الو يه دصقت مل ذإ اهتعجارم
 ىلع ةدئازلا قشعلل طقف دحاو موي اهل زاج رهشلا لوأ نم تام نإو © مايأ

 ةدتعملا ةقلطملاك تراصف رهشألا لوأ نم تأدتبا اهنأل طقف رهشألا ةعبرألا
 م ٠ . 0 ١ رهشب . 4
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 الو اهنود امف مايأ ةثالث يف لهولا بيصن ناويدلا نع بطقلا لاق

 تذخأ نإ هدجت الو مايألاب تذخأ نإ رهشألاب ةدتعم يف الإ لهولا نوكي

 ليقو ، ةعست ليقو ، ةعبس ليقو 2 مايأ ةسمخ لهولا ليقو ، رهشلا ةرغ
 كلذ اهل نأ تنظو رهشألاب ضئاح تدتعا نإو ، الصأ لهولا بيصتال

 اهيف ؤرق ةثالث تأر نإ الإ تمرح تسم نإو ، لطب تجوزتف اضيأ
 . ملعأ هللاو
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 حاكنلا ف ىوعدلا باب

 ةيجوزلل اهدوحج نم افوخ مكاحل ا دنع ةأرم ١ حاكن تابثإ جوز دارأ نإ

 اهجوز انأو يتأرما نالف نب نالف تنب ةنالف هل لاق ةلمجلا لهأ وأ ءانمألا ربخ

 اذه ةجوز نالف نب نالف تنب ةنالف هل نيلئاق دوهشب انايب هفلكيف اهتجوزت دقو

 اميس الو اهتوم دعب نإو ، ربخلا يزبيو اهيلع حاكنلا تبثيف اهجوزت دقو لجرلا

 هثراو دوحجو هدوحج نم افوخ هحاكن تابثإ يف كلذك .يه لعفتو ةداهشلا
 عقي ملو اوبارتسي مل نإ ةلمجلا لهأ نم ةثالثلاب وأ ءانمألاب ربخلا مآحلا غلبتف

 ةأرملا لوق لبقي الو هتوم دعب نإو ، كلذ عقو نإ ءانمألا ةداهش بجتو راكنإ

 تفلك ركنأف اجوز تعدا نإو 0 0 ا دنع يتجوز اهنأ لجرلا وأ يجوز هن ]

 سيل هنأ فلح نايبلا دبت مل نإف لجأ نإ لجألا يف ةنؤم ةيأ اهل سيلو انايب

 اهانكسو اهتوسكو ةيجوزلل ةدحاج قافنإ مزلو هيلع نيمي ال ليقو 0 اهجوز

 هئاعداب اهلطع دق هنأل نايبلاب يتأيل لجأ نإ لجألا يف ةجوز اهيعدم ىلع
 مل نإ اثالث قالطلاب انيمي وأ اهوحنو ةقفنلا يف اليمح هيلإ تبلط نإف ةيجوزلا

 .ال ليقو نيبي مل نإ تفلحو كلذ اهلف نايبلاب لجالا ىلإ تاي

 لصألا فالخ قالطلاب فيلحتلا نم ركذ امو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاليالاو راهظلا اذكو لزع هب مصخلا فلح اذإ يضاقلا نأ اوركذو لاق
 عيبلا ركني نأ لثمو فنصملا ركذ يتلا ةلئسملا هذه لثم كلذ وحنو ميرحتلاو

 . ةرورضلل اهوحنو ةلئسملا هذه يف هوزاجأ امنإو عاب ام قالطلاب هفلحيف
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 وأ هتجوز اهنأ ةأرما ىلع لجر ىعدا اذإ ناويدلا نع لاق
 يحلا ىعدا نإ اذكو نيملا ركنملا ىلعو نايبلا يعدملا ىلعف اهجوز هنأ تعدا

 وأ هتيلو هجوز هنأ لجر ىلع ىعدا نإ اذكو امهنم تيملا ةثرو ىلع جيوزتلا امهنم
 تبذكأف تام مث هل نايب الو ةأرملا تدحج نإو { كلذ لجرلا هيلع ىعدا

 . هثرت ليقف هاوعد تقدصو اهسفن

 ءاعدا ىلع تام هنأل رهظي اميف حيحصلا وهو هللا همحر لاق
 ثرالا ةدارإب ةمهتم اهنأل هثرت ال ليقو © ةيجوزلا

 8 اهسفن ىلع هب تمكح ام ىلإ عجرت فيك ردابتملا وهو لاق

 اهتموصخل عطق اهايإ هفيلحت نأل هثرت مل تام مث اهدوحج دعب اهفلح نإ ليقو

 هنأ وأ اهتوم دعب اهقدصو تتام نإ اهجوز هنأ هتيعدمل ركنم اذكو اهل ميلستو
 ىلع كلذك اهسفن تبذكأف تام مث اهل نايب الو ركنأف انئاب وأ اثالث اهقلط

 نمو لاكشإ الب ثرو هبحاص تومو هراكنإ دعب نيتلئسملا يف نيب نمو فلخلا
 وأ راهظ وأ هئاليإ وأ يعجرلا هقالط ةدع يف تتام اهنأ هتجوز ىلع ىعدا

 اهملعأ ال يحلا لاق وأ ةدعلا دعب توملا ثراولا لاقو كلذ تعداف تام

 ءارقالاب ةدتعم تتام نإو ، ثراولا نيب نإ الإ هنيمي عم هلوق لوقلاف تضقنا

 اهيلع ىعدا نإو { اهئاضقناب ترقأ اهنأ ةنيب مقت مل ام ةنس تضم ولو اهثرو
 مل نإو ، قادصلا نم هتئبت ىلع ةنيبلا هيلع نإف هتركنأف اهاداف هنأ جوزلا

 نم ءادف ىعدا نمو ، نئاب قالط اهيلع عقوو اهقادص مرغيلف ةنيب هل نكت
 ناب انئاب اهقالط ىلع ريجأ هل نايب الو ةمرح وأ اثالث وأ انئاب اقالط وأ هتجوز

 ىلإ كلذ تبلط نإ ةمصعلا عطقل انئاب اقالط وأ اثالث قلاط يه الثم لوقي

 هنأل هل املظ قالطلا ىلع هرابجإ سيلو اهعم هوكرت هسفن بذك نإو 2 متآحلا
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 عطقنتو ةأرملا ج وزتتل ربجأ امنإو ، ءادفلاب ةقرفلا نم هيعدي امل قفاومو بسانم

 اهقلطيلف بره وأ هيلع ردقي ملو ىصاعت ولف لطعت الو اثراوتي الو امهنيب ةوعدلا
 هنأل الثم هاعدا اذإ اقالط ج وزلا مالك نكي مل امنو ، كلذل انئاب اقالط مكاحلا

 دهش نزو ةأرملا هب فتكت ملف قالطلل ءاشنإ ال هيعدي اميف عقاو نع رابخا
 اوقتعي مل اروز ادهش امهنأ هديبع قتعو هئاسن قالطب فلحف هقالطب نالدع
 { ةزاجالا دعب امهسفنأ ابذكأ ولو مآحلا امهزاجأ نإ يه قلطتو نقلطي ملو

 نإو 0 قلاطف اهبذكف ينقلط تلاقف تقدص دقف اهتقلط تلاق نإ لاق نمو

 هعم مقت نأ اهل زاجو هتفلح ايعجر ناك نإف اهل نايب الو ركنأو اقالط تعدا
 ام هعفادتو ضعب دنع ةهبشلل ةلازإ اهدري نأ مكاحلا وبجيو سم الب ةدعلا يف

 ةداهش الب سملاب ةعجرلا يف فالخلا دوجول ضعبل افالخ هلتقت الو تعاطتسا

 هلك اهلامب نإو تدتفاو هنم تبره تنقيأو اثالث وأ انئاب قالطلا ناك نإو
 يدتفت وأ انئاب اهقلط ام هنأ هتفلح نايب اهل نكي مل نإف نايب اهل نكي مل نإ

 نأ اهل لحي الو هيعدت امب رقيف فاخي هلعل فيلحت الب هكرتت نأ اهل لحي الو

 الو جورخلا اهعنم اذإ هفلحت نأ لبق هلام نم سبلتو نكستو برشتو لكأت
 ىري الام اهنم ىري الو ةعاط الو هيلع اهل قح الو اضيأ هفلحت نأ لبق هلتقت

 ءاج اذإ هلتقب ولو تعاطتسا ام هعنمتو اهيلع اياب هدعتو ةأرملا نم يبنجألا
 وأ يرهاف تقدص نإ مكآحلا اهل لاق هتفلح اذإو دعب وأ لبق ال عامجلل

 تقدص نإ كل لحت ال اهنإف هللا قتا هل لاق ةيدفلا لبق نإف تردق امب يدتفا

 هلتقت الو كلتق يل اوزاجأ نيملسملا نأ اهءاج اذإ لوقتو مسلاب هلتقت الو

 هلتقت الو هلتقت ليقو ميرحتلا يف فالخلل ادمع ضيحلا وأ ربدلا عامجب اهتمرحل

 لجأ دعب اهلو هلتق ةيناثلا ةرملا يف اهلف هلبق اهسم اذإو راهظلل ريفكتلا لبق

 اهليطعتل اهنومي ام لك هيلع تكردأ هنم جورخلا ىلإ اليبس دجت مل نإف راهظلا
 ام ىلع رصتقت اهأ هللا همحر بطقلا دنعو اهطعي مل نإ هلام نم كلذ ذخأتو

١٢٦



 لام نم ةجوزلا قافتنا قفتنت الو ديزأ ال هكرتب اهندب ررضتي امم هنم دبال

 هنأل هذخأت الف ادب هنم دجت ال ام ىلع ادئاز اهاطعأ اذاهنأ يدنعو لاق اهجوز

 نإو ، هنم دبال ام ىلع رصتقت لب اهب ىنزلا دارأ نمل ينازلا ءاطعإ هيطعي امنإ
 تركنأو ةلمجلا لهأب ولو هتجوز اهنأ ةأرما ىلع نيب نمو نايبلاف ةعجارملا ىعدا
 ىلع امهنيب ةموصخ تبصن اهقادص وأ اهنومي امب هتبلط مث هدعب وأ نايبلا لبق
 لحي الو تتام نإ اهثيو تام نإ هثتو هل نعذي مل نإ اهقح اهيطعيل كلذ
 نإ تعاطتسا ام اهسفن عنمتو جوزب سيل هنأ ملع نإ رخالا ثرإ امهدحأل

 اهل نايب الو ركنأف اثالث وأ انئاب اقالط هيلإ تعدا نإو 5 ةنيبلا بذك تملع

 ىلع اهف فصنأو امهنيب مكح اهقادصو اهقوقحب هتبلط مث هفلحت مل وأ هتفلحف

 ةجوز اهاعدا نإو يجوز نالف نم يقح ينطعا ماحل تلاق ولو ةجوز اهنأ
 كلذ نع ثحبلا انمزلي مل ةبير رهظت ملو هتقدص مث هتبذك وأ هتقدصف

 اهلو هقدصو تيكنأف دوهشو يلوب ةلفط حاكن ىعدا نإو . ةنيبلاب ةبلاطملاو

 وأ اهدالب نم جارخإ اهيلع فخي مل نإ هقدص نيح هديب كرتتو اهراكنإ عفد

 لك اهاعداف ةأرما يف نالجر مصتخا نإو ، مصاختف غلبت ىتح اهيلع ملظ
 نمف اخيرات افلك امهالك هب ىتأ نإو ، هل يهف هب ىتأ نمف انايب افلك امهنم

 ربجأ امهخيرات دحتا وأ خيرات امهل نكي مل نإو ، هل يهف هخيرات قبس

 مل نإو { هيلع قلطي نأ مآحللف بره وأ هيلع ردقي مل نمو 2 انئاب امهقالطب
 نإ الإ اهيلع لخديو امهنم هب ترقأ نم اهيف دعقو ال ليقو امهل تفلح انيبي

 اهرارقإب دعقي ال ليقو هب ترقأ نم لخدي الو هل لجؤي هنإف نايب يل رخالا لاق
 امهدحأل نايب الو اقيقر ايعدا نإ اذكو هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو اهيف
 نإو امهدحأ ديب ناك نإ هديب نمل وه ليقو { فلخلا ىلع امهدحأب رقأف
 ةجوز ىعدا نإ اذكو تعفد هنبا وأ هابأ تعدا مث نايب الو ركنأف اجوز تعدا

 تعدا نإو ، نهل لحي الو عفدي هنإف اهتنب وأ اهمأ ىعدا مث نايب الو تركنأف

_ ١٢٦٧



 وأ نايبلا اهتماقإ موي نم رهشألا ةتسلا نود تدلوف لجأل انايب تفلكف الجر

 ةعبرألا لبق كرحتي ملو ةتسلا دعب تدلو نإو ، دلولا همزلي مل ةعبرألا لبق كرحت

 رهشألا ةتسلا نم رثكأ خيراتلا ناكف دقعلل اخروو اهتوعد تحص نإ همزل

 هديسو وه ركنأف اهجوز هنأ دبع ىلإ تعدا نإو 5 ةدالولا ىلإ دمعلا موي نم

 . هدحو دبعلا فلح الإو اهجوز هنأ تبث نإف انايب تفلك

 نأل احيحص ناكل دبعلا ال ديسلا فلحي هنأ ليق ولو بطقلا لاق
 دبعلا ركنأ ولو حصل ديسلا رقأ ولو ديسلا هقدصي مل نإ حصي مل رقأ ول دبعلا

 هدبع ىلع زاج ديسلا رقأ نإو ، ديسلا فلح هديس ركنأو دبعلا رقأ نإف
 هجوز هنأ ملعي ىتح هللا دنع اميف اهبرقي الو مكحلا يف ركنأ ولو حاكنلا همزلو

 كتجوز لاق اذإ جيوزتلا يف اهيلو قدصت نأ ةأرملل ضعب زاجأ دقو 0 اهب

 يل كجوز اهل لاق اذإ جوزلا قدصت نأ ضعب زاجأ لب نالف ركني مو انالف

 . انيمأ ناك اذإ هلك كلذو كلو

 رومأ ةلزنم كلذ لزن هنأ زيجملا دنع كلذ زاوج هجوو هللا همحر لاق

 . بوثلل ريهطتلاو تادابعلا تاقوأك تانايدلا

 مل ثيح ةلمج لهأ وأ نيلدعب الإ كلذ عنم حيحصلاو لاق

 نايب دبعلا فلك هديسو يه تركنأف ةأرما دبع ىعدا نإو ٤ اوباتسي
 نم ىلع نيملا مومعل دبعلل نيملا اهيلعف نيبي مل نإو ، ديسلا ةزاجأو جيوزتلا
 اهيلع مكحلا يف زاج اهبر هب رقأو ةمأ يهو جوزلا تدحج ذإ اذكو ركنأ

 اهبر قدصت ليقو 3 ةلمجلا لهأ وأ نيلدعب ملعت ىتح اهسفن هنكمت الو تبلو
 نايب تفلك اهديسو وه دحجو هتعدا نإو ، فيعض وهو انيمأ ناك نإ

١٢٦٨



 اهاعداو احاكن ةأرما تدارأ نإو جوزلا فلح نيبت مل نإو 5 ةزاجالاو حاكنلا

 نيمي اهيلع هلو تجوزت هتوعد تفيز نإف هعم مصاخت ىتح تفقو لجر

 هرارضإ نابو لطعو مصاخي نأ ىبأ نإو هل نايب الو اهيلع هيعدي ام اهراكنال

 نأ نسحألاو اهفلح ءاش نإو ، تجوزت لعفي مل نإو ث هنايب ةماقإب ربجأ

 فلحا مكاحلا هل لوقي نأ لثم ضعب دنع اهتوفي ام ىلإ اقلعم قالطلاب فلحي

 . تجوزتو تدتعإو تقلط هقراف اذإف قلاط يهف ينتقراف نإ كنأ

 . ملعأ هللاو مصاخيو

١٣٩١



 هب قحلأ امو لوخدلا ف باب

 سلجم نع دقع دعب غلاب اهب الخ نإ قيغص ةلفط ولو ةقلطم دتعت

 باغ وأ ران الو دقعلا تقو اليل دحاو عضوم يف ادعق وأ هدوهشو دقعلا

 اهلثم عم اجي ال ةلفط ىلع ةدع ال انموق ل اقو دقعلا سلجم ف امهوكرتو دوهشل ا

 مل انإ الاق ولو هب تتأ نإ دلولاو قادصلا دقعلا دعب ةولخلاب مزلو اهعماج ولو

 جوزلا قحلي دلولاو ينسمي مل تلاق اذإ الماك مزلي ال هنإف قادصلا الإ ساهن

 نع هيف ءاردي ىطو لك لبق ىنزلا دمعتي ل اذإ دقعلا حصي ل ولو ءيش ئداب

 هشارف يف اهدجو ةأرما ءعىطو نم ليق ىتح دلولا هيف قحلي دحلا هبحاص

 . امهقحلي هنإف لبق اهئطو جوز اهلو ةتسل تدلوف هتجوز اهنظي

 وهف اهب لخدي مل نإو ، ج وزلل هنأ يدنع قحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 اهل تناك وأ ملعت مل نإ لثملا قادص ءىطاولا ىلع اهلو نالوق هل وأ ءىطاولل

 اهجوز اهبرقي الو هيلع قادص الو فلخلا ىلع دلولاف هتدعاس نإو { ةجح

 همأ نباف تعواطو تملع نإ الإ هل دلولاف ج وز اهل نكي مل نإو ، عضت ىتح
 نم اهجوز ناك نإ دلولاو لماكلا قادصلاو ةدعلا نم روكذملا كلذ مزلي الو

 يف تقلط وأ اقلطم غلاب ريغ ناك نإ ليقو ث دلولا همزلي ال ثيحب رغصلا

 مزل سلجملا يف قيلطتلابو لفطلا سمي ةدعلا مزلت ليقو 5 اهب ولخي نأ لبق سلجملا
 بوبحم نم اهردق وأ ةفشحلا بويغبو تعتم الإو ضرف نإ ق ادصلا فصن

_ ١٤٠



 لاستغا مزلو دلولا قوحلو لماكلا قادصلاو ةدعلا نم ركذ ام مزل فل عم ولو

 موص داسفو ادلو امو امهدلو ام ةمرحو ةرحب ناصحاو قالطلا ددعو تومب ثراو

 اهقلط وأ رفكي ملو ىلا وأ اهنم رهاظ نإ ةجوز ةمرحو ةرمعو جحو فاكتعاو
 ةظلغمو رفكو دح موزلو لوألا شارف عاطقناو اثالث ةقلطمل ليلحتو عجاري ملو

 « ركذلاب ةجوزل لوألا سملاب قادصلا مزلو ةعواطمب ىنزب مزلي الو بصغب رقعو
 اعيمج دلولاو قادصلا مزلو هنطابل رظنبو ديب نإو جرفلا سمبو اهجرف نود نإو

 وأ جرفلا يف ديلاب وأ ليق جرفلا نود اميف ولو ركذلاب سملا ناكو هب تتأ نإ
 نإو 5 ةولخلا درجمب نامز الف مكحلا يف امأو ، نيتفدلا نيب ام وهو هنطاب رظنب

 لهو } نكمأ اذإ ىطولاب امهيلع مكحت اف ال لب امهتاذل ال نكل ىطولا ناك

 وأ جرفلا نود اميف ركذلاب سملا دعب نيتنثا وأ ةدحاو تقلط نإ ةدع اهيلع

 يف سم ال هنأ ىلإ ارظن ال وأ ةدعلا يف ناثراوتيو اهتعجارم هلو هيف ديلاب
 ثرإ الف ةعجارم الف ةدع الف ةدعلاب ءاملا عطق نع الضف ركذلاب جرفلا

 رهظتساو لزألا يف هلكو اذه يف قادصلا فصن اهلو ةدعلا يف نانوكي امهنأل
 وه امب رقأ ولو عامجلا مكحب ةولخلا تعقو اذإ مكحي هنأل مكحلا يف كلذ موزل

 دنع اميفو ويغ نم اسام صخي ملو شارفلل دلولا ثيدحلا يف ءاج دقو ، هنود
 . كلذ مزلي ال هنأ رهاظلاو ددرت هللا

 ديب سمب ةدعلا بجت ناويدلا يفو لاق لوقأ هبو هللا همحر بطقلا لاق

 اذكو هللا نييو امهنيبو مكحلا يف اهموزل هقالطإ رهاظو لاق هنطاب ةيؤربو اهجرفل
 رظن وأ جرفلا يف هديب نإو جرفلا يف ركذلاب سيل اسم اهسمف تقلط نإ
 دعي له ريفكت لبق اهب كلذ لعفف ىلآ وأ اهنم رهاظ وأ ةعجارم ليق هنطاب
 دعي ال هنأب ضعبو أسم دعي هنأب مهضعب حرصو ددرت هيف ، ال وأ مرحتف اسم

 الفط ةأرما تجوزت نإو © ليق اميف قادصلا لب نطب ام ةيؤرب ةدع الو

١٤١



 الإ يبصلا ىطوب لسفلا اهمزلي ال ليقو & هتفشح تباغ نإ تلستغا اهسمف

 همزلي لسغلا نإف ةيبصلا عم غلابلا فالخب لازنالا اهمزلي هنإف تلزنأ اذإ

 جوزتي الو غولبلا دعب اهسمي مل هنأ عم عفدف غلب نإ دتعتو لزني مل ولو اهتبويغب
 . ملعأ هللاو هدلو امو رحلا دلو ام امهنم لك

١٤٢



 قادصلا لطبي اميف باب

 . نالوق ؟ ال وأ تبات نإ عجري لهو اهقادص تلطبأ هب تلتق نإ اهريغ

 اهسفن هب توفت ام نيب ليصفتلا يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاضقناكو هنم ولو هب لحت ال ام ثدح ىتح دادترالا يف اهئاقبك اهجوز نع

 الف هب تلتق نإ ريغلا لتق وأ اهسفن لتق وأ هلتقكو ىنزكو ةدرلا يف اهتدع

 عجريف زوشنو بورهو رحسك اهسفن هب توفت ال ام نيبو تبات ولو عجري

 ترحس نإ الإ حصل بتت مل ولو هلطبي ال رحسلا نأ ليق ولو لاق 5 ةبوتلاب

 نيمي الف تركنأو اهسفن هعنمت هتجوز نأ ىعدا نمو هلاح نع ريغتو اهجوز

 الف اهقحلي ررض الب اهيلع هل امب هفصنت ملو هتفلاخو هيلإ تءاسأ اذإو اهيلع
 ام لكو هتيب نم جرخت مل ام اهل وه ليقو ، فصنت ىتح ةوسك الو اهل ةقفن

 الإ اهقادص لطبي ال ليقو ، اهقادص هب تلطبأ اهجوز ىلع اهمرحي امم تلعف
 اهسفن تيوفت قادصلا لاطبإ يف ةدمعلاو اضيأ اذه ريغ هيف ليقو ، ىنزلاب
 ةرجألا ذخأ ريجأك يهف كلذ تلعف اذإف اهب عتمتلل وه امنإ قادصلا نإف

 هنبا وأ هيبأب تنز وأ اهقدصو ترقأ وأ ملعو تنز اذإف ىنزلا امأف لمعلا عنمو

 تلكأو تنز دقف هنبا وأ هيبأب اهانزب ملعي مل اذإف مرحت اهنإف ملعي مل ولو

 دقف ملعي ملو امهريغب تنز نإو ، مارح اهيلع قفني ام لكو امارح اهقادص
 ليق دقو ، ءاملعلا نم اه صيخرتف هعم ثكلملا ةحابإ امأو ، اهقادص تلطبأ

١٤٣



 ىلع اهجوزب تكسمتسا نإ محلا اهف تصني الو ملعي مل ولو اهميرحتب
 هدنع كلذ ناب نإ ةموصخ امهنيب بصني الو هنيبو هنالطب ىعداو قادصلا
 هركذ وأ هاركذي ملو قادصلا لطبي ام تلعف اهنأ نالدع دهش وأ تيقأ نأب
 ىعدا نم ىلع ةلمجلا يف نيمي ال هنأل نيبي مل نإ اهفلحي الو انايب هفلك الإو
 يلولا ريغ هاعدا ام نألف لتقلا امأو ، ركنأو رحس وأ ز وأ كرشأ هنأ هيلع
 . نيملا كردي الف

 نمضتي اهراكنإ نأل نيملا موزل يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 تلعف مث قادص الب جوزت نمو © هنم هتأرب يعدي جوزلا نع لام ذخأ

 هلعفت امب لب لوألا لعفلاب اهقدصأ ام لطبي مل سملا لبق اهقدصأ مث هل الطبم

 تلغتساو هرامث نم تلكأف اهقادص تضبق نإو © هلطبي امم قادصالا دعب

 كله وأ صقن نإ هتميقب تذخأام در اهمزل الطبم تلعف مث هلالغ نم

 اهقادص تلطبأ هتعواط مث ةأرما هركأ نمو ، تفلتأ امو تلكأ ام تنمضو

 دعب ةأرما ج وزت نمو ، ةفشحلا بويغ لبق هتعفاد مث هتعواط نإ الو ال ليقو

 اهجوز تيبخأو تنز نمو ، ميرحتلاب ندت ملو اهسم نإ اهقادص هبرل اهب هانز
 نم لقأ ىلع هتجوز تدلو نمو { ريخألاب قادصلا اهلف اهئطوف اهقدصي ملو
 اهل ناك اهلبق يف اهحكنف اهربد هتنكمأ نإو نالوق قادصلا يفف رهشأ ةتس

 اذكو هيلإ تنكس نإ لطبو ويغ هتنكمأو ىطولا نم هتعنم نإ اذكو هلطبي الو
 5 فقولاف عبضأل ا لخ داف عبضأل ا نع هتهنو ركذ تحاب أ نإو 0 عبصأل ا يف

 مث الطبم تلعف مث هضعبب وأ هب تدنتناف مولعم قادصب تجوزت نإ

 ال ةدعلا يف الطبم تلعف نإ ايعجر اقالط ةقلطم هلطبتو لطبي مل تعجوز

 نإ الإ اهتعجر كلمي ال ةيعجر ةدع يف الو ةيعجر ريغ ةدع يف الو ةدعلا دعب

 ج وزلا هلعف لعف لكو اهدعب وأ ةدعلا يف اقلطم ةنونجمو ةلفط هلطبت الو تءاش

١٤٤



 تعواطو تملع اذإ الإ اهل ليقو { رقع هب اهل سيلف هيلع اهمرحي امم هتأرماب
 مل ةدعلا يف يهو تنز مث ةعجرلا لبق اهاضرب اهعماجو اهقلط ولف اهل رقع الف
 الو بكارتلاب نيتبكارتم قادص لطبي الو هيلع تمرح اهنال اهقادص لطبت

 تمزلو هب اتكلهو ىرخألا لسن امهنم لك ىلع مرحي الو امهجاوزأ ىلع امهمرحب
 فاكتعالاو موصلل دسفم وهو كلذ ريغ ليقو & ةلسرم ليقو ، ةظلغم الك

 قادصلا نمضو اتلزنأ نإ الإ لسغلا امهمزلي الو ءوضولاو ةرمعلاو جحلاو
 وأ همأ اهعضرتف ةعيضر ج وزتي نأ لثم ةرورض الب اميرحت نيجوزلا نيب لخدم
 وأ ارهق هنبا وأ هوبأ اهب ينزي نم لثمو هتعضرأ نم اهعضرت وأ هتدج وأ هتخأ

 الو حاكنلا تدحج مث قادصب ج وزت نمو ، اهجوز هنأ ماهيإ ىلع وأ مون يف
 هدعب ارهق وأ راكنالا لبق اهئطو ولو اهقادص همزلي مل اهسفن هتعنمو هل نايب
 . ملعأ هللاو
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 اهنيبي وأ ةأرملا مرحي اميف باب

 بويغو دمعب اهسم نإ قالط الب نيبتو اهيلع دوقعم دييأتب مرحت

 ناويدلا يف اك ربدلا سمب مرحت ال نأ ضعب صخرو مفلا وأ ربدلا يف ةفشح

 . ارارم كلذ دمعت ولو امهريغو حاولألا باتكو

 امهنم الك مزلأو يناطسرفلا ىيحي وبأ صخرو هللا همحر بطقلا لاق
 لك قفني نأ صخرو امهماحرأ نم ةيالولا لهأ ىلع ناقدصي ريناند ةسمخ

 مل نإ مرحت الو ءيش امهنم كلذ دمعتي مل نم ىلع سيلو كلذك ةثالث امهنم
 نإ تمرح رخالا نود امهدحأ دمعت نإو ضعب هححصو مرحت ليقو ادمعتي

 كلذب كلذ دعب رخالا امهدحأ ربخأ نإو ، ال ليقو ، كلذ دعب رحالا ملع

 اهجوز اهطلخأ نإو نالوقلاف هقدص نإو 0 انيمأ ناك ولو هقدصي ال نأ هلف

 رهظتساو ويغل ال اهعامجو اهعم ماقملا هل صخرو ويغ ىلعو هيلع تمرح
 نم ءاش ثيح اهعماجيو ربدلا بنتجي نكل ويغلو هل لالح اهنأ بطقلا

 ول لب حيحصلا وهو ال ليقو تمرح هدسج ريغب اهضتقا نإو ، اهدسج

 اذإ ربدلاب مرحت ليقو ، حيحصلا ىلع مرحت مل ابيث اهجرف يف هدسج ريغ لخدأ
 { لسنلا هنم نوكي ال هنأل ربدلا ىلع سيقم مفلاو ةفشح بغت مل ولو لخد

 قوف ام ضئاحلا نم لحي ؤ هلوقل لزنأ ولو ال ليقو ، هيف لزني مل ام ال ليقو

 يف ءاوسو مرحت مل دمع الب مفلا يف اهسم نإو { ةرسلا قوف ام يأ رازلا
 مفلا دحو تباغ نإ الإ مرحت ال ليقو ، اهمدعو ةفشحلا بويغ مفلاب ميرحتلا

 . ةفشلا ة
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 ءيش ناك اذإو ، تباغ ولو مفلاب مرحت ال نأ حيحصلاو

 دمعتي مل نم مرح ليق رحلا نم دمع الب رخالاب نيجوزلا دحأ هلعفف مرح

 ف هركذ لخدي نأ لثم رحالا ىلع لك مرح ليقو ئ سكع الو دمعت نم ىلع

 . نونج وا مونب ناركس وهو اهرب د

 لب دمعتي ل نم ىلع دمعت نم مرح ال نأ حيحصل او بطقل ا لاق

 ةقباسلا هتجوزب لخد نإ تدلو ام وأ اهدلو ام اهيلع ج وزت نإ مرحتو سكعلا

 وأ اهتخأ جوزت نإ مرحتو دمعت نإ الإ مرحت ال ليقو 5 ال وأ يناثلا جوزتلا دمعت

 ) نالوقف الإو دمعت نإ اهعم عمتجت ال نمو 0 اهيب ] ةجوز وأ اهتلاخ وا اهتمع

 سج الإ نهريغو اهتلاخو اهتنبو اهماك اهيلع اهتمرحم ج وزتب ةأرملا مرحت ال ليقو
 اتنب وأ ةدج وأ امأ ةيناثلا تناك نإ الإ ةيناثلا سم ولو مرحت ال ليقو ، ةيناثلا

 ارب د ولو اه دلو ام جرف لمعب رظن نإ ةجوزل ١ مرحتو ةين الا سم عقوو اهنو د امو

 ريغل وأ ةرورضل دمع الب وأ ادمع هديب هسم وأ اهدجو اهتدجك الع نإو

 نإ بطلا ةرورضلا لاثمو ، ةرورض مدعو دمعب الإ مرحت ال ليقو ، ةرورض
 هب مرح نمف ةوهشل ادمع ديلاب جرفلا ادع ام سم امأو 3 ةيجنتلا وأ هل نيعت

 ئ سمل ا كلذ اهدلو ام سم ١ ذإ هتأرم ١ هب مرح اهجوزت لبق كل ذك سم نم

 . الف ال نمو

 هيلع تمرح هنأ هتأرما تنب وأ هتأرما مأب ىنز لجر يف يبعشلا لاق
 ىورو . بجحلا ءام مرحف بج يف هبصف رمخ نم ازوك ذخأ نمك هتارما

 معزو لالحلا مارحلا بلغ الإ مارحلاو لالحلا عمتجا ام هوحنو كلذ ف يقميبلا

 هيلع تمرح ةأرملا جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ هنأ يلع هنعو فيعض هنأ يقهيبلا
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 يف دوعسم نبا نع ىورو هب جتحي ال فيعض هنأ يقهيبلا معزو اهتنبو اهمأ

 . اهتبناو ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ هللا رظني ال هنأ كلذ

 دودرم يقهيبلا فيعضتو لاق فيعض هنأ يقهيبلا معزو بطقلا لاق

 دسج نم عضوم يأ يف هجرفب هسم رظنلاكو هلك كلذ يوقت دهاوشب
 ولو اهتخأب سملا دمعت وأ لفس نإو تدلو ام اذكو دمع الب ولو اهيدلاو
 الو هتجوز تخأب ىنزلاب مرحت ال ليقو ، لفس نإو اهتخأ تدلو ام وأ ةيلالك

 رظن وأ دجلاو بألا اذكو هب مرحتف اهتدج وأ اهمأب ىنزلا امأو 3 هتجوز ةمرح
 سملا دمعت نإ اذكو نالوقف الإو دمعت نإ ويغ نم ولو ةغلابلا اهتنب جرف نطاب

 لجر نم اهبيبر نأل اهريغ نم نإو ، هدلو اهئطو وأ ويغ نم نإو 2 اهتلفطب
 هيبأ يباك الع نإو هدلاو وأ هتنب نبا ناك نإو دلول لفس نإو هنم اهدلوك

 نم اهدلو نأل اهجوز ريغ نم ولو الفط ولو اهنبا اهئطو وأ هاركإب ولو همأ ينأو

 هلك كلذ يف سملاك رظنلاو ويغ نم اهدلوب مرحت ال ليقو ، اهنم هدلوك وريغ
 تنبلا اولاقو ، هنم اهتنبب مرحت اك ويغ نم اهتنب ةروع هرظنب هتجوز مرحت ال ليقو
 عاضرلا لئاسملا كلت يف ءاوسو اهب مرحت اهمأ نأ نونعي تيبلا يف اهمأ ةودع

 اهنم يبنجأب هانزك ال اعيمج املع وأ طقف نيجوزلا دحأ ملع ءاوسو بسنلاو

 ريغ لفطلا يف ليقو ، املع نإ الإ ةمرحلا هب عقت ال هنإف هنم يبنجأب اهانزو

 . مرحت ءايضلا يف لاقو { ةأرما هب مرحت ال وكذ نأ قهارملا

 ليقف اهيخأ وأ هتأرما تخأب ىنز نإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 نإ ليقو ، سانلا نم ويغك وهف اهجوز يخأب تنز نإو مرحت ليقو ، مرحت ال
 يف ضعب صخر اذكو مرحت ال دمع الب اهتدج وأ اهمأ جرف نم نطب ام ىأر
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 وأ هديب اهدج وأ اهيب ] ةروح سم وأ هتنب ةروع نم نطب ام ىأر نإ دمعلا ريغ

 . لفس نإو اهديب اغلاب اهجوز نبا ةروع تسم

 نم لجر ةروع رظنب مرحت ال ةأرملا نأ الوق ايركز وبأ ركذو لاق
 هتنب جرف رظن وأ سم نمو 3 امهريغو اهجوز نباو اهجوز يبأك اقلطم لاجرلا

 نم نطبام رظن نم راثالا ضعب يفف © ال ليقو ، اهمأ تدسف ةوهشل ال
 اهتنب هيلع تمرح ةأرما جرف نم نطبام رظن نمو اهمأ هيلع مرحت مل هتنب جرف

 رظن لك يف ليقو ، ديب هسم وأ اهيبأ ربد رظنب دسفت الو تنبلا لثم ةبييرلاو
 نم هتنب ىطوب هتجوز دسفت الو دسفي ال هنأ دمع الب ءىطو وأ سم وأ

 مل ولو اهتيراج ىطوب ضعب دنع دسفتو ضعبل افالخ تملع نإ الإ اهريغ
 مرحت ال اهلهجل هنبإ وأ اهجوز يبأ جرف تسم نإ ةأرملا نأ ضعب معزو ملعت
 نإف هب ارقأ نإ ال لفط وأ ةميهب ولو اهنم ملعب ىنز وأ هنم ملعب تنز نإ مرحتو
 قيدصتلا عقو نإو ، هقدصي الو هيلع مرحي مل ىنزلاب رخالل نيجوزلا دحأ رقأ

 امهدحأ رقأ نإ ليقو & كلذب بذكيو هبلق نم هفنيلف امهدحأ بلق يف
 لبق ىنزلا نم هنم عقو امب امهدحأ رقأ ولو ليقو ، ةمرحلا تعقو رخالا هقدصو

 © ينلا ىلع مرح ليقف ينزي رخالا هاري نيجوزلا دحأ يف فلتخاو امهجوزت
 ليق اهسم نإ ةجوزلا مرحتو رخالل لك لح ليقو ، رخالا ىلع لك مرح ليقو
 نم لهو ةعجارم لبق وأ راهظ نع ريفكت لبق وأ هيلع اهقالطب فلح ام لعف
 ال نأ ريتخا اهقرافف اهب لوخدلا ذعب ملع مث ةيناز اهملعي ملو ةأرما ج وزت

 الف ىنزلا ىلع تهركا نإو لطبي ليقو ، جيوزتلا لبق تنز نإ اهقادص لطبي
 اهتنب وأ اهتدج وأ اهمأ وأ هتعضرأف الفط تجوزت نإو { اهاري ناك ولو مرحت

 ةلفط ج وزت غلاب اذكو اهيلع مرح اهيخأ وأ اهتخأ تنب وأ تلفس نإو
 هيخأ تنب وأ اهتحت امو هتخأ وأ تلفس نإو هتنب وأ تلع نإو همأ اهتعضرأف
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 اتمرح ةدحاو امهتعضرأف نيتلفط ج وزت نإو ، هيلع تمرح ةغلابلا هتجوز وأ

 تعقوأ ةدحاو امهتعضرأف امهئايلوأ امهيلع دقع ةلفطو لفط اذكو هيلع

 ىلإ عوجرلا عقي ىتح ةمرحلا تعقو تدترا وأ دترا نإو & ةمرحلا امهنيب

 دنع اهسمو كرشم اهجوزت ولو اهجوز ىلع مرحت مل ةأرما تيبس نإو ، مالسالا
 لاق نمو ، نيكرشملا كلم لخدي ال نيملسملا نم نوكرشملا ابسام لاق نم

 ادبع تجوزت نإو لخد نإ ملسملا اهجوز ىلع تمرح لوقي مهكلم لخدي
 ريصي هنأل قتعب ولو اهكلم نم هجرخت ىتح اهيلع مرح هضعب وأ هتكلم م

 مث ةمأ جوزت رح اذكو قتع نإ اذكو هجوزت اهل زاج جرخ اذإف اهنم امرحم
 هسفن راتخاف قتع مث ةأرما دبع ج وزت نإو ، حاكنلا لطب اهضعب وأ اهكلم
 تراتخاف تقتع مث ةمأ تجوزت نإ اذكو ةدع الب ددجي نأ هلو حاكنلا لطب

 يفو اهل ليقو ، اهجوز قتع ةحل رايخ الو هديدجت حصو حاكنلا لطب اهسفن
 دمع عم ناضمر يف وأ ةمع وأ جحب مارحإب وأ سافن وأ ضيحب ءىطو

 سافنلاو ضيحلاب ميرحتلا بسنو ةمرحلا مدع اوراتخا نالوق ةفشح بويغو
 نإ ةأرملا مرحت له اوفلتخاو مارحالا يف عامجلاب مرحت ال اهنأ قيقحتلاو رثكأل
 تلخدأ ول اهنأل ةمرحلا مدع بطقلا دنع حيحصلاو هعبصأ اهجرف يف لخدأ

 يف لخدأ اذإ هنأ لاقي دقو ، هيلع مرحت مل هب تذنلاف ويغ وأ ادتو اهجرف يف

 © اهب ويغ ىنز هنأكف وكذ ريغب اهعماج دق ناك تذتلاف وكذ ريغ اهجرف
 رثكألا دنع مرحت مل اهايإ يه اذإف هتليلح ريغ اهنظ ةأرما سم دمعت نمو
 تاذ ج وزت دمعت نإ اذكو عيمجلا دنع ىصعو هتين ىلإ ارظن ليلقلا اهمرحو
 مرحت مل مرح تاذ الو جوز تاذ ريغ يه اذإف هنم مرحم تاذ وأ مرحم وأ ج وز
 دقعلا لطبي ليقو 0 هتينب اهانز هنأل مرحت لب حصي ال ليقو { حاكنلا حصو
. ملعأ لل او هديدبحت حصيو



 نيجوزلا قح يف باب

 كرتت الو امهيف هنوخت ال نأب لاملاو سفنلا يف اهجوز ظفح ةأرملا مزل
 يف هل ضرعتت ةكوش هبيصي هعدت الو دسفي وأ باودلا هلكأت وأ قرسي هلام

 الو بابذلل هبارشو هماعط عدت وأ كلذ وحن وأ ةوه يف عقي وأ الثم تيبلا
 الام هلمحت الو هسفن يف هل عفن اهنيزت نأل نييزت الب اهسفن عدت الو هشارف

 رمأ اميس الو هلك هتيب رمأ بابحتساب يلتو هب اهل مكح ولو ةنؤم نم قيطي

 نحطتو اهسفنب هشارفو هشيع يلت نأ بحتسي هنإف هشارفو زبخو خبطك هلكأ
 ءاملا هل بصتو هعنصتو هنحطتو رانلاب لمعي ام لك لمعتو بيطتو زبختو هل
 الو هبار اعضوم لخدت الو مداخ ةئام هل ناك نإو ، كلذ وحنو اقسلا نم

 ضغبت الو هضيغب قداصت الو هديري ال نم هتيب لخدت الو وكي نم لزنم
 ربتو عرشلا نوناق هتقداصم وأ هضغب فلاخ نإ كلذ يفخت نأ اهلو هقيدص

 ايند رمأ نم هنم دبال امل الإ هنذإب الإ جرخت الو تعاطتسا ام هناريجو هئابرقأ

 © اهسفن يف هظفحتو حابم يف هيصعت الو هفيض مركتو هايإ اهفكي مل ىرخأ وأ
 اذإ هنع اهسفن عنمت الو ًانتن وأ اهجرف وأ اهجراخ يف اخسو عدت ال نأو

 اميس الو هعنمت الف هبتق ىلع اهعماجي نأ دارأو لمج بتق ىلع تناك ولو اهاعد
 . هنذإب الإ ةملو الو اسرع رضحت الو هنذإب الإ لفنت الو هنم لزنت نأ اهبلط نإ

 الإ ًامتأم وأ ةبدأم يتأت الو ترفك ةأرما ولو اهجوز ريغ اهاريل تنيزت اذإو
 نإو اقالط هلأست الو هنذإب نإو ، اركنم وأ ابعلم وأ ىهلم يتأت الو هنذإب
 امم كلذ وحنو ءادفلاو قالطلا هلأست نأ اهل زوجيو { امارح فخت مل اذإ اهترضل
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 الو ةضلاب الو قالطلاب اهدعاوي الو عدتري نأ ىبأو اهيلإ ءاسأ اذإ هب هقرافت

 مل كدنع تبصأ اذام تلاق اذإو ، هب بضغلا رهظتو هنم تقزر ام طخست

 ةأرملا ىلع بجول رخال قولخم دوجس حص ولو تبات اذإ الإ ةنجلا ةحئار مشت

 تدأ ام اديدصو احيق همدق ىلإ هسأر نم هتسحل ولو اهجوزل دجست نأ

 اذإ هعيطتو اهاعد اذإ هبيجت نأ اهعمجب ليق اقح نوعبسو نانثا اهيلع هلو هقح

 . اهاهن اذإ يهتنتو اهرمأ

 مل ولو قوقح هل ذإ عماجب يدنع كلذ سيلو هللا همحر بطقلا لاق

 اذإو © هنع يهني وأ هب رمأي نأ هنأش نم ام ديرأ نا الا لاق يهني وأ رمأي

 الو ههجو يف مسبتتو بتت مل نإ ران نم ريماسمب اهنيع يف برض ءوسب هتظحال
 ولو هل شرفتو هيلعن عزنتو هحالس هدي نم ذخأتو رفس نم مدق اذإ اميس

 اهلهأ رجهي وأ اهثعشيوأ اهيرعي وأ اهئمظي وأ اهعيجي ال نأ همزلو اهئادر فرطب
 الو ايندلا وأ نيدلا يف اهل وأ هل ارارضإ هنم فاخ نإ الإ نييضرم ريغ نإو

 وأ اهرجزي نمل الإ اهشفي الو اهبئاعم رتسي نأ همزلو مهيف ءوسب اهملكي
 ام عرجتي نأو هيلع ةقاشلا اهقوقح لمحتي نأو هنع ذخأت مل نإ نإ اهحصني

 ىتح ءاودلا برش ىلع ربصي اك هيلع ربصيو اهل زجي ملو رضي امم اهنم ردصي

 الو جسن الو لزغ اهيلع هل سيلو سوبعب اهيلإ لخدي وأ اهنم مقتني الو اهقرافي
 الف ءاش نإ الإ هللا نيبو اهنيب اميف بوجولا قيرطو مكحلا يف نحط الو زبخ

 ءاملا نيخست الو هضرم يف هب مايقلا اهمزلي الو هشيع يلت نإ بابحتسا يفاني

 وأ هبايث لسغت وأ هل طيخت وأ وخبت وأ هل شرفت وأ هحورت نأ الو هديربت الو هل
 اهمزل ليقو ، ةعضرم دجي مل نإ الإ مهعضرت وأ مهيبرت وأ هينب بايث

 تاومسلا ةكئالم هل دهشيو شرعلا لصي اهلزغم ترص نإىورو ، مهعاضرإ
 محر هتجوز تتام امل هنع هللا يضر باهولا دبع مامالا لاقو ، هنوعمسي نيذلا
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 يلح هيلع اه سيلو يلع رهدلا نعي ملو رهدلا ىلع ينناعأ صخشلا اذه هللا

 ولو ناحيرلاو ءانحلا هيلع كردت ليقو ، عربت نإ الإ ناحير الو ءانح الو ريرح الو
 بارطضاو بورهب هعنم اهلو نامزلا ىلع امهنواعت بدنو كلذ انأ ديرأ ال لاق

 الو هيلع حبصتو :هيف اهل نذأ رذن وأ ةرافك موص وأ ناضمرب اراهن اهئطو نم
 ناضمر ءاضق يفو لسغلا كردت ال ام ردقب ناضمر يف ليللا رخا يفو هلتاقت

 يف حايصلاب ىطولا نم هعنمو نيعم نامز هل سيل ءاضقلا نأل حايص الب اراهن
 دعب هعنمتو جرفلا ريغ يف هعنمت الو جرفلا يف مدلا ريغ يف ولو سافنلاو ضيحلا
 رهطتلا هيف كردت ال تقو يف هعنمتو هب ليقو حايص الب لسغلا لبقو رهطلا

 يف اهدارأ نإو © ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب ركو ةالصلل
 زاجأو { هيف هعنمتو سانلا ىأرم مرحو هعنمت الف لعفلا الإ ىبأو كلذ

 الإ ىمعأ رضحمب هب سأب الو نازيمي ال نونجمو يبص ىأرمب عامجلا ريثك
 ةيغص تناك نإ اهتقاط نم رثكأ اهأطي الو عامجلا توص عمسي ناك ن]

 ليق اهباصأ ام نمضو تهرك ولو دح الب ءاش ىتم ةريبكلا ىطو هلو
 ليقو ، تتام ولو ناثلا تزواج اذإ نامض الو نينس نامث نود اميف اهب لخاد
 . غلبت ل ام تتام اذإ اهنمضي

 لخاد ىلع نامض ال نأ يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 © اهلمح رضي امب الماح عماجي الو لمتحت تناك نإ ةعسات ةنس يف ةلخادب

 ءاجف عنتمت مل نإو ، تنمض تطقسأف عامجلل اهجوز نم تعنتما نإ

 كرحتت نأو ، هيلإ جاتحا اذإ وكذ ىلع قازبلا لعجت نأو { هيلجر نيب اهيلجر
 بلقتت الو هسفنل حسمي هتكرت تءاش نإو ] ىحنت ١ ذإ هحسمو عامجل ا دنع

 لحي ال هلع يبنلا نع يورو © هنذإب الإ اهرهظ هيلإ درت الو هشارف يف هنع
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 ضرعت فيكو هل ليق ، اهجوز ىلع اهسفن ضرعت ال ةليل تيبت نأ ةأرمال

 وأ اهنع لزعي الو هدلبب اهدلج قزلتو هشارف يف لخدتو اهبايث عزنت لاق اهسفن
 .اهديس نذإو اهنذإب ةمأو نذإ الب ةيرس نع لزعلا زاجو ، نذإب الإ هنع لزعت

 نع لزعي ال هنأ فالخ ال ربلا دبع نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هححصو يلازغلا هيلعو نذإ الب هتزاجأ ةيعفاشلا نأب درو اهنذإب الإ ةرحلا

 ناثدحتي الو عامجلا يف مهدنع ةأرملل قح ال هنأ كلذو نيرخأتملا ضعب

 رزولا يف امارح عماج نمك عامجلا يف امهمأب امهنم ثدح نم نإف امهرسب

 ال دق اهنألو عامجلا ةذل اهتوفت نكل سأب الف لعف نإف ةمئان اهعماجي الو
 الو ضئاح اهلعل يردي ال دقو اهربخأ نإ هقدصت ال دقو & لستغتف يردت

 . ملعأ هللاو ركت الو كلذب مرحت
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 ةجوزلا ةقفن يف باب

 نكسلاو ةوسكلاو

 روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق اهتوسكو اهانكسو هتجوز ةقفن هتمزل
 يعفاشلا اهرذقو لاق ةيافكلاب ةردقم ةجوزلا ةقفن نأ رثكألا هيلعو انموق دنع

 لاق ، دم رسعملاو فصنو دم طسوتملاو نادم موي لك رسوملا ىلعف دملاب
 دملاب ريدقتلا يفو لاق 5 انباحصأل هلثمو اضيأ كلام نع ةياور دملاب ريدقتلاو

 لاق ذإ ةيافكلا ىلع اهنأ ىلع لدي ةبتع تنب دنه ثيدح لب هل ليلد الو رظن
 نود داتعم ماوق هب ام ةقفنلاو كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ

 قيلي اك ىنكسلاو هب مكحي الو عرشلا يف ةقفن سيلف فرسلا امأو ، فرسلا

 بوث وهو بابلجكب اهتوسكو دربو رح نم اهنكي ام اهل نأل ءاتش وأ افيص
 ام يهو ةياقوو اهس أر ةأرمل ا هب دشت ام يهو ةعنقمو ةفحلملا نود ةأرملل عساو

 فورعمب لعنلا ريغ لجرلا سابل وهو فخو اهبايث ىلع اهسأر نم هب ظفحتت
 ىلع اهب وأ هب رارضإ الب ىنكسو ابارشو اماعط اهب قيليو اهردق ىلع اهرتسي
 . غبص هيلع سيلو لام نم هل ردق امم دلبلا ةداع

 دقف رارضالا مدعو دلبلا ةداع ردق ىلع رمألاو هللا همحر بطقلا لاق
 كردت الو دلب لهأ غبصي ال دقو © لقأ اهيفكي دقو كلذ نم رثكأ ىلإ جاتحت

 ذخأتو نهدلا ريغ هب نيزتت وأ اسرع هب رضحتام الو اهتوسك قوف هب يلصت ام
 اهبايث لسغي وأ اهمدخي نم هنم يطعتو همزل امم هايإ اهيطعي نأ ىبأام هلام نم
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 اهاطعأ نإو هعيض نإ هتقفن هتمزل نم هنم يطعتو اهتالصل املاب اهيتأي وأ

 نإ الوق ليقو © هلوق لوقلاف ىلع ةبجاولا لب لاقو { ةيده تلاقف ةوسك
 ىطعأ وأ اهلسغ تسجتنت وأ تخسوت نإو 0 اه بجي ام هبشت ال تناك

 كردتو مزع الف تسبلام يل مزعا تلاقو اهلام نم تسبل نإو 5 اهلساغ ةرجأ
 . لبقتسملا يف

 نم ةنيزلاو رتسلاو بايثلا نم داتعا امو دلب لكو رثألا نع بطقلا لاق

 بلجلل تبلط وأ اهبلج نإ همزلي روكذملا كلذو . ها نيجوزلا ىلع ةضبييغ
 نإ ليقو يه تبلط نإ اذكو اهيلو وأ اهوبأ وأ اهجوز بلاطلا ناك ءاوس
 وأ يلولا بلطي مل ولو كلذ اهل جوزلا مزل اهوبأ تام دقو اهيلو دنع تناك

 . بلجلا يه

 © ناويدلا يف هيلع ىرج يذلا وه اذه نأ ىلع تعلطا مث بطقلا لاق

 بأ اهل يتلا ركبلا قح مزلي ال ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو لاق

 ال نأ ىلع هيلإ ءيجت وأ اهبلجا هل لوقي وأ اهبلجي ىتح اهقوقح هيلإ قلعتت
 تمزل ابيث تناك وأ كلذك بأ اهل نكي مل نإو ، اهكسما وأ اهيبأ ىلإ عجرت
 اهتقفن همزل هب انواهت اهبلج ج وزلا كرت نإو . ها دقعلا نيح نم اهقوقح

 همزلي مل ةبئاغ اهجوزت نإو بلجلا بلطت مل ولو اهتنؤمو اهانكسو اهتوسكو
 ىلإ ءيجملا نأل تطرش نإ الإ اهل كلذ وحن وأ لمحم وأ ةنيفس وأ ةباد ءارك

 اينغ هتعداو ارقف ىعداف مال هب تكسمتسا نإو 3 اهيلع قح اهجوز

 ىطسولا وأ ايلعلا يف هتعدا نإف & ىطسوو ىلفسو ايلع تاجرد سانلاو
 ىطسولا يف هنأ اولوقي وأ ايلعلا يف هنأ اولوقي نأ لثم ربخب نإو ، تنيب ركنأف
 هلام عسو تعدا لب انيعم اهسفنل ائيش عدت م اهنأل نيبت مل نإ فلحي الو
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 مومعل فلحي ليقو ، ىلفسلا ىلع اهقفنيلو ىلفسلا يهو لصألاب هكاسمتسالو
 يدؤي هراكنإو ةقفنلا عيسوت وهو كلذ يف اقح اهل نألو ركنأ نم ىلع نيما
 الف الإو هنيب الوزن ىعدا مث ىطسولا وأ ايلعلا ىلع اقداصت نإو © هلاطبإ ىلإ
 موي ةقفن اهتقفن ىلع ماخلا أبجيو اعولط تعدا نإ اذكو فلحت ليقو ، فلحت

 نإو { انئاب قلطي وأ قفني ىتح برضب رثكأ ا ىلع ال ةليل وأ موي ليقو 5 ةليلو
 . ورم ي لب هبرضي مل ايعجر قلط

 مل ولو يأ نئاب قالطلا كلذ نأ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 وحنل مآحلا وحن نم قييضت ىلع ناك قالط لك اذكهو نئاب هنأ جوزلا ركذي

 بسكلا ىلع ردق وأ لام هل ناك نإ قلطي وأ قفني ىتح برضي امنإو ةقفن

 اذكو قلط وأ قفنأ هل لاقي ليقو ، تحرتسا تقلط نإو ، قفنأ هل لاقيو

 نمل ربجي ةوسكلا يف اذكو سبحب ناويحلا يف ربجيو ديبعلاو ءايلوألا ةقفن ىلع ربجي
 الب برضب ءاتشلا يفو سبحب فيصلا يف ليقو ءاتش ولو اقلطم سبحب هل مزلت
 لمتحي امم هيلإ جاتحت امو انكسم هيف ءىيهي الجأ هل نولجؤيو لكلا يف ددع

 نم ةقفنلاو ريخأتلا لمتحي ال امم ةوسكلاو برشلاو لكألا فالخب ريخأتلا

 دلبلا ةقاذإ بسحب هبلاغ ريغ نم اهقيذيو لودعلا رظنب دلبلا ماعط بلاغ
 اهاطعأ نإف نامز لك يف معطي امم اهمعطيو قاذي امم اهقيذيو هلام ةعسو
 لاق نإف اهترضحب انيمأ هارأ ائيدر هتمعزو لومعم ريغ وأ الومعم اماعط وأ ازبخ
 ةنوؤم نإف © هاوس همزلي مل ائيدر الإ دجي مل نإو ، رخآب لدبأ ديج ريغ وه
 يف ءاشعلاو هتقو يف ءادغلا كردتو اهفرش ىلإ رظني ليقو 2 هلام ردق ىلع ةأرملا
 اهلف هدبع وأ اهريغ نم هدلو وأ هئاسن وأ هيوبأ عم لكأت نأ تبأ نإو 3 هتقو

 دنع حيحصلا وهو دجت ليقو 3 هلكاوت ال نا دجت الف اهنم هدلو امأو & كلذ
 تام وأ تتام مث رثكأ وأ لقأ وأ رهش ةقفن تضبق نإو ث هللا همحر بطقلا
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 تام نإ هثراو وأ جوزلل يقابلا در ةدملا مامت لبق تمرح وأ انئاب تقلط وأ

 درجمكف الإو محلا ةموكحب كلذ اهاطعأ نإ الإ در ال ليقو 0 ةوسكلا اذكو

 نسحو زاج تيضرو ةعتم هنأ ىلع ابوث اهل كرت نإو ز ةقلطمل ةوسك الو ةبه
 اهل نأل هدعب يقابلا هل درت ال اهنإف اهتعجر هتدع يف كلمي يذلا قالطلا امأو

 الئاس نإو اهتقفن نم معطت الو اهسبلي نمل اهتوسك ريعت الو ةدعلا يف ةقفنلا

 نإ اكاله اوفاخ ولو اقلطم قيقرلاو يلولا اذكو افيض معطت الو ابلك وأ اطق ولو

 © ةيجنتلا بجت ليقو ، كاله نم هيجنتو لئاس ءاطعإ مهلو اهل ليقو ، معطي م
 اوجنو اوطعأ الإو ادحأ اوجني ملو الئاس اوطعي مل مكحب مهاطعأ نإ ليقو
 ىلع ةدايز ديسلاو يلولاو ج وزلا مهاطعأ اميف اوفرصتي نأ مهلو كالهلا فئاخ

 ماعط نم ةفورطأو مايألا رئاس يف سبلي امم سيل ميرك بوثك ةوسكلاو ةقفنلا
 قفنملا ىلع مهعوجر حصو هوبهو وأ هب اوقدصت وأ هوعاب اوءاش نإف بارش وأ
 وأ اهبوث عضت نأ عبيضتلا نمو عييضت الب لجألا لبق مهيدبأ نم كله امب
 رهشك ةقفن تضبق نإو 3 ةبادلا اهلكأت وأ قراسلا اهذخأي ثيح اهتقفن

 ردقت مل نإ نذإ الب اهل زاج اهجوز ريغ نم نإو رمتكب هتلدبتساف ريعش وحن
 نإو ، سأب الف قيلي ام اهنمثب يرتشتل اهتعاب نإو ، ويغ وأ ضرمب هيلع

 تحير نإو ، كلذ يغبني الف هوحنو ضرم الب بحت ام يرتشتل اهتعاب وأ اهتلدبأ
 اهبساح ءاش نإو 0 هيلإ ةقفنلا تضبق يذلا تقولا نع داز ام اهجوزل تدر

 دعب تضرم نإو 0 ةنوؤملا رئاس اذكو ةقفنلاك هلك كلذ يف سابللاو هيلع

 امنإ هنأل دعب اهلكأت الو هيلإ اهتدر خلسنا ىتح لكأت ملف رهشل اهضبق
 نإو ، ضرملاك وه اهلكأ نم عنام لكو تاف دقو ، صوصخم رهشل اهاطعأ

 يرتشت نأب هلك ولو هلوأب تضبق ام هيف تلكأ وخآب تئربو هلوأب تضرم
 يف اهتوسكو اهتقفن هتمزل جح بجاول تضم نإو 0 الثم يلاغلا ماعطلا هب

 عوجرلا يف همزلي الو باهذلا يف ليقو ، حيحصلا ىلع باهذلا يف ال ع وجرلا
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 هئايلوأ تبلطو اهنع باغ نإو 5 اعطق ةنيفس وأ لمحم وأ ةباد ءارك همزلي الو
 نيبو مدق اذإ هتجح هلو كلذ اهلف اهجوز لام نم اهنومي نم هل اوفلختسي نأ

 نع اهسبح ةريشعل ١ وأ وه هفلختسا يذل ا هتفيلخ دجي الو ةقفن اهل كرت هنأ

 ةفيلخلا اهمكاحو كلذ يف جوزلا اهيلع رجح نإو ، جوزلا لثم جورخلا
 ال ناك نإ لفطلا ةجوز سبح لفط يلو دجي الو جوزلا مسرب اهيلع كردا

 هب اوتأي نأ هئايلوأ تبلطو هتجوز نع بره نمو ، ءاسنلاب برا هل الو اهنوصي
 اهنومي ام هيلع اهل لعجي نأ مكاحلا تبلط وأ ةزوحلا يف ناك نإ كلذ مهيلع اهلف

 امأو ، مدق اذإ اهل هيدؤي ىتح سبحلاب هيلع ورجيو رستي ثيح نم وأ نيدب وأ
 كلذ نم رف ءاوس ال وكام ناك نإ ةقفن هنم اهل ردقي مكآحلا نإف الام كرت نإ

 أدبيو ال وأ ضورعلا عاب الوصأ وأ لكؤت ال اضورع كرت نإو ، رفي مل وأ
 محلا ىلإ اهرمأ تعفر ةقفن كرتي ملو راف بهذ نإو رادلاب متخيو باودلاب

 امهنيب اميف ىضم امل هيلع تكردأ هيلإ عفرت مل نإو ، مدق اذإ هيدؤيف امل ضرفيف
 اهريغ دلو نع الضف وريغ نم اهدلو اهنبلب عضرت الو مكحلا يف ال هللا نيبو

 ةرجالا هلو هنذإ الب ولو هتعضرأ اهاوس لبقي مل نإو © هنذإب الإ اهاوس لبق نإ

 اهعنم نإ الإ ن ذإ الب اهريغ نم هدلو عاضرإ الو هل نبلل ا نال كلذ ىلع

 قفنأ اذإو 5 دلاو هل نكي مل نإ هلام يف وأ هدلاو عاضرلا تقو اهتقفن تمزلو

 قافنالا لاح لام هل ناك نإ دلولا لام يف قفنأ امم عجر هلام نم اهيلع هدلاو

 وأ بئاغ ةجوز وأ ةلهاوك اهجوز ريغ نم تلمح نإو ، دعب ثدح نإ ال

 اهلغاش تمزل اهراتخاو مدقف ةدعلاو توملاب مكحلا دعب تجوزت دوقفم

 فرص هلو باوبأ قلغ الب ةجوز سبح مكحلا يف هلو عضت ىتح لمحلاب
 دنع اهتبارق نم ابيرق وأ اراج وأ ءاسن وأ تيبلا جراخ نم ولو اهنع اهل ثدحم

 امأو ، مهررض ناب نإ الإ اهنع مهفرص دجي الف اهتخأو اهابآو اهمأ الإ ضعب
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 وأ اهنيد دسفي نم الإ اهنع عنملاب اهيلع قييضتلا هل زوجي الف هللا نييو هنيب اميف
 هيلع كردتو نيملسملا ضغبي نمو ةقساف يه نمو هنع اهدسفي وأ اهايند

 اذإ كلذو باغ وأ ىفتخا نإ اهجوزب يتأي نأ هجو ليمح وأ ةقفن ليمح
 هسفنب اهسنؤي نأ هيلعو وش تفاخ نإ هدنع نوكت انيمأ وأ هبوره نم تفاخ

 ريغ اتيب اهنكسيو تفاخ نإ ةعامجلا روضح نع هب رذعيو كلذ تبلط نإ

 نإ اهنوري ثيح هدنع سانلا عاتجاب اهيذؤي راج هل الو شحوم الو ملظم
 توصب وأ مهتاوصأب وأ اهل زوجي اك هتعفر اذإ اهتوص نوعمسي وأ تجرخ

 يف وأ قوس برق وأ ةرصعم وأ دادحو راجنك هدنع عمتجي عناصك هلمع

 ةعساو ةعصقك اهبايثل نإو اهلسغمو هب لستغت ءانإ همزلو رتتسم ريغ قيرط
 اهلو اهتنوم هيلعف ةيدعت يف تسبح نإو & اهحابصمو اهشارفو اهيف اهبايث لسغت
 . ملعأ هللاو هباب اهعم هيلع قلغيو سبحلا يف اهيتأي نأ هبلطت نأ
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 ءاسنلا نيب لدعلا باب

 نونجملاو لفطلا ىلعال اكرشموأ ادبعولو هئاسن نيب لدعي نأ جوزلا ىلع
 لقعو كرشو ديحوتو ةيدوبعو ةيرحو ضرمو ةحصو رغصو ربكب نفلاخت ولو
 لدعلاو نهقوقح همزلت ليقو ، نهبلج هيلإ بلط وأ نهبلج نإ كلذو نونجو

 ةقفنلاو نكسملا يف لدعلا بجيو بلجلا هيلإ بلطي ملو نهبلجي مل ولو نهني
 هل تناك ولف سفنلا هيلع حشت ام لك نم قالطالا ىلع كلذ ريغو سابللاو

 ةدملاب ىرخألا هتنكس يذلا ىندألا يف ىلعألا ةنكاس نكسيلف ةتوافتم تويب
 وهو رثكألا دنع كلذ نود امو تيبملاو عامجلا يف ولو بجاو لدعلا نإف
 ضعبو اقلطم عامجلا يف بجي ال ضعب لاق هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا

 هسفن اهعامج نع تبغر نم نيبو هسفن اهعامج يف تبغر نم نيب بجي ال
 ةوسك رهش ةقفن نهل ىطعأ نإو ، ةدحاو جوزت لدعي ال نأ فاخ نإو

 هلبق وا تقولا كلذ مامت دنع هتلباو اهل ىطعأ ام ةدحاو تغرفتساف ةنس

 ذخأيو ءاطعالا يف نهنيبو اسيلف اهلام نم تقفتنا اهنوكل ولو ىرخألا تقبأو
 نزخي الو هلثم ىرخالا يطعي وأ باسحب الإ اهل هعدي الو ىرحألا دنع لضافلا

 يه الإ لاملاب مايقلا نسحي مل وأ اهاوس نمتأي مل نإو ، طقف ةدحاو دنع هلام

 لزني الو اهدنع نزخي نأ ةدحاو نمتئا نإ صخرو نهتويب ريغ تيب يف نزخيلف

 نسحت تناك نإ صخرو طقف ةدحاو دنع مهناكسإو مهماعطإو هفايضإ عاتم
 اهب صخي نأ صخرو اهيف لدعي هنع ينغتسي ال امم هجئاوح كلذكو عنصلا
 نيب الو اهيوبأ دنع نمو هلزنمب تناك م نيب ةلادعلا بجت الو اهل حلصي نم
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 ةرمع وا جحل ةبهاذو هدنع نم نيب الو نالعإب اهجوزت نمو رسب اهجوزت نم

 ةضيرمو ةحيحص نيب الو عجرت ىتح كلذ ريغ وأ اهمحر وأ اهيدلاو ةرايز وأ

 ءالؤه نم ةدحاو تداز ولف هتبيرقو لزنملا ةديعب نيب الو اهريغو رهاط نيب الو

 سأب الف كلذ ريغ وأ سابلوأ ةقفن وأ تابم وأ عامج نم ءيشب اهلباقم ىلع

 نم اهتصح اهيطعيف لكل ١ ف ةلادعلا يبت ليقو { ريغلاب عتمت ١ مدعل هيلع

 . نكمأ ام كلذ ريغو عامج

 سابلو برشو لكأ نم تاف ام نأ يدنع يذلا هللا همحر بطقلا لاق

 نيح وأ هيلع هيف لدع الف دلبلا يف اهيدلاو تيب يف ولو تباغ نيح عامجو

 همزلي كلذ ريغ نهاطعأ ام امأو ، نهسابلك سابل ىلع ردقت ملو تضرم
 اوددش ءاملعلا نأ ىنعمب عامجلا يف ةلادعلا يف ةدشلا نأ ليقو © هيف لدعلا

 يغ ةدشل وريغ يف لدعي مل نم ىلع اوددشي مل ام هيف لدعي مل نم ىلع
 يف مهيلع ةلادعلا باجيإ يف لاجرلا قحلي ديدشتلا نأ ىنعمب وأ هيف ءاسنلا
 . مهيلع هيف لدعلا ةبوعصل عامجلا

 نهادحإ ةيون يف ضرم نإ صخرو ىلوأ لزألا هجولا

 ضرم يتلا ةبونلا متي نأ نودب اهقح اهيطعي نأ ىرخألا ةبون يف يفوعو اهلك
 رثكأ بلاج ادبو صقنلا متأ صقن نإو ، اهمامتإ همزلي ال هنأ حيحصلاو اهيف
 © ةلمجلا يف اليضفت ريبكلل نأل اذكهو اهتيلاتف قيبك نم ةليلب ةدحاو نم

 هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو عرقي ليقو ، ركبلاب يدتبي ليقو

 ناويدلا راتخم وهو لاق © هل اصصخم ربكلا نوكي الو امومع لدعلا بوجول

 اهيلع دقعلا قبس نمي يدتبي ليقو ، نهنيب عرق انس نيوتسا نإو رهظي اميف

 طعيلو يسنف هنع نرفاس وأ اريثك ضرم وأ اليوط ارفس نهنع رفاس نإ اذكو
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 & ليللاب ءىدتبي نأ نسحألاو نيضارت نإ الإ لقأ الو رثكأ ال ةليلو اموي الك

 متأ هيف عجر مث اهموي وأ اهليلب ةدحاو نم جرخ نإو ، زاج راهنلاب أدتبا نإو

 ادب دقو اليل عجر نإو 5 اهتبحاصل طعيلف مويلا ءاضقنا دعب عجر نإو 2 يقابلا
 برغت ىتحف ليللاب ادب دقو اراهن عجر نإو & ادغ سمشلا بيغت ىتح ماقا هب
 اهتاف هنأل اهليل وأ اهموي نم اهاف ام كردت الو هيف عجر يذلا راهنلا اذه سمش

 لكل موي ءاوس ةيباتكلاو ةدحوملا ليقو ، ةيباتكل مويو ناموي ةملسمو رفسلاب

 ةرحللو موي اهل ةمأ عم ةرحلا اذكو بطقلا لوقي هبو ناموي هلو ةعبرأ يف ةدحاو
 تحت وأ ليقو ، دبع تحت اتناك نإ ءاوس ليقو ، امهعمج هل حيبم دنع ناموي

 مسجلا قيغص نإف اهنومي ام لكلف ةنوملا يف امأو مايألاو يلايللا يف اذهو رح
 ال ام اهيفكي رعشلا ةليلقو هتريبك امهب يفتكت ال نكسمو سابلب يفتكت

 دقو { ةريبكلا لكأت امم لقأ لكأت نسلا ةيغصو نهدلا نم هتريثك ىفكي
 اهنيب ةلادع الف اركب اهنوكل وأ ةلعل عامجلا ةأرما هركت دقو اذكهو سكعني

 نم ىلوألل ىطعأ ام ةخالل ىطعأ ىرخأ ىلع ةأرما ج وزت نمو هيف اهريغ نيبو

 يقب نإ الإ همزلي ال ليقو ، ةيناثلا ىلع دقعلا لبق اهتنفأ ولو ةنيزو بايثو يلح
 ال هموي نم لدعي ليقو ، ةيناثلا جوزت ىتح اهكلم نم جرخي مل ىلوألا دنع
 ةملظ يف ولو دحاو تيب يف نهعماجي الو حيحصلا وهو ىضم اميف هيلع ءيش
 ىرخالا تناك ولف عامجلا توصل عمست الئل نيتمئان وأ نييمع اتناك وأ

 لستغي الف ةدحاو نم لستغا نإو 0 اهترضحب عامجلا عنمي مل ءامص ءايمع

 ىرحألا ةبون يف ةدحاو يتأي الو اهريغ نم لستغي ىتح ىرخأ ةرم اهنم
 عامجلل اهجوزت هنأل اهدارأ نإ هعنمت الو ةلادعلا وركذتو لعف نإ هللاب هفوختلف

 ال هتمذ يف اهنكل هيلع تبجو ولو ةلادعلاو ةلمجلا يف بجاو اهيلع قح وهو
 يف لفنتيالو ثالث هلو عبرأ نم مويو ةليل اهلف ةدحاو ةأرما هدنع نمو اهتمذ يف
 هايندل ةثالثلا يف غرفتيو لاغشألا نم هنم دبال ام اهيف هلو اهنذإب الإ اهتليل
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 نم هل نكلو هيف غرفتي ليل وأ موي هل نوكي الف ةوسن عبرأ ىلإ اذكهو هارخأو

 © ةأرملل راهنلاو ليللا بوجوب لوقلا ىلع كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 اراهن وأ اليل تفاخ نإ الإ ءاش ثيح غرفنلا هلف طقف عامجلا اهف بجوأ نمو
 © رشع ةتس نم ةليلو موي ةأرملل ليقو ، هنم فاخي ال نمب وأ هسفنب اهسنؤيلف
 هبلط ترنكأ نإو ، رثكأ وأ ةنس هبلطت مل ولو هتبلط نإ الإ هيلع عامج ال ليقو

 هتأربأ وأ لح يف نهادحإ هتلعج نإو ، رشع ةتس نم وأ عبرأ نم ةليل اهلف

 ةقفنلا يف ولو اقلطم زاوجلا يفف لبقتسملا يف امأو ، هازجأ ىضم اميف اهتبون نم
 اهتبون ةدحاو يطعت الو ةيبكلا ةأرملا يف زاوجلا امهنلاث نالوق امهوحنو ةوسكلاو
 مويلا وأ ةرضاحلا ةدحاولا ةليللا امأو 3 زاوجلاب ليقو ، رارمتسالا ىلع ىرخأل

 هنأل هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو ماودلا ىلع ولو سأب الف رضاحلا
 لحلا يزبيال مهضعب نعو ةنسلا يف كلذ دورولو تءاش نم هيطعت اهل قح

 . ملعأ هللاو ةمايقلا موي هدسج نم الإ اهقح جرنيالو ةيبكلا نم ولو
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 يرسنلا باب

 ذاختا احالطصاو كلذ ريغو هبلطو عامجلا باستكا ةغل يرستلا

 كل راعأ ولف اهكلم ةمأ الإ ناسنالا ىرستي الو حاكنلا وهو رسلل هتمأ ديسلا

 كل لحي الف كل اهراعأ اذإف راعت ال ج ورفلا نأل اهيرست كل زجي مل ةمأ ناسنإ

 نإو ، سانلا ءامإ رئاسك يهو ةوهشب اهيلإ رظنلا الو ةوهشب اهسم الو اهعامج
 هل ضرقأ نم نأل لاق اهيرست كل زوجي هللا همحر بطقلا دنعف كل اهضرقأ

 & ريغتي مل نإ لثملا در هل لب ايقاب"ناك ولو هنيعب هدر همزلي ملو هكلم لخد ءيش
 هدر ناكل اهئطو دعب اهنيعب اهدر ولف هبحاص ىضر نإ الإ هدري الف ريغت نإو
 نأ لجرللو هنع اهجورخ دعب لزألا كلم ىف الاخدإو هكلم نع اهل اجارخإ اهل

 نهنيب همزلت ةلادع الو دودحم ديقم ددعب ال افولأ ولو ءامالا نم ءاش ام ىرستي
 ةلمجلا لهأ نم ةثالث زاجو نيلدع يرستلا ىلع دهشيلو ةيرسو ةرح نيي ال
 داهشإب وأ داهشإ الب اهارست ولف بوجو الب هدعب الو هلبق ال لوخدلا دنع

 لثم دلو ريغ موزل ةهارك عامجلا لاح داهشالاب رمأ نكلو مرحت مل دعب وأ لبق
 ىلول ا لبقو ىطولا مدعب رابخإلا لبق توميف لوخدلا لبق دهشتسي نأ
 اهأطي نأ لثم دلو دابعتسا ةهاركلو هنم سيل هنأ عم تدلو امب هيلع مكحيف

 وأ اذك تقو نم اهارست هنأ رقأ اذإ نكل دبع اهدلو نأب مكحيف دهشتسي ملو
 . هبذك نيبتي مل نإ قدصي ينم دلولا اذه نأ

 نم بجاو ريغ داهشتسالا نأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هزأ ثيح نم بج او ةداهش الب هتيرس نم هل لالح هناف حاكنل ١ ثيح
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 مزلي ليقو ، هل دلو ريغ موزلو هدلو دابعتسا وهو مارح وه ام ىلإ همدع يدؤي
 . شارف اهناك دهشتسي ملو وكنأ ولو هتمأ تدلو ام ديسلا

 نم ديسلا دلو يف ناهجو لب ال نالوق ةيكلاملا دنعو

 نمو © ةيرحلا يف مهابأ نوعبتي ليقو ، قرلا يف مهمأ نوعبتي ليق 3 هتيرس
 دلوب تتأ نإو ، تدلو ام همزل يرستلا موي نم رهشأ ةتس دعب هتيرس تدلو

 دعب رخاب تتأ مث ةتسلل ممتملا رخالا مويلا بورغ لبق ولو اهمامت نود دحاو
 رهشأ ةتس هل متت مل لوالا نال لوألا ال رخالا همزل كلذ دعب وأ ادغ وأ بورغلا

 وأ دقعلا موي نم ةبوسحملا ةتسلا خالسنا لبق دلوب تتأو ةأرما جوزت نم اذكو

 يرستلا موي نم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت نإ نكلو دوهعملا فلخلا ىلع لوخدلا
 يرست لجرلل هركو ماع دعب دلو ولو هل سيلف نيلوقلا ىلع لوخدلا وأ دمعلا وأ
 نإو دجلاك سم ام حاكن هل لحي ال نمم امهريغ وأ هنبا وأ هيبأ نم اهثرو ةمأ

 ذذلت وأ اهسم دق نوكي نأ رذح عاضرلاب ولو تنبلا نباو نبالا نباو الع

 نإو ، امهريغ وأ ةبه وأ ءارش وحنب ركذ نمم اهكلم وأ رظنب وأ سملب اهنم
 ةمأ نم يرست ام ميرحتب هيلع مكحي الو انيمأ ناك نإ هقدص لعفأ مل لاق
 هتجوز نوكرشملا ىبس نمو اهورست دق مهنأ نيبتي مل ام امهوحن وأ نبالا وأ بألا

 © ليق اميف دلولا يف هوكرشي نأ فوخ اهثطو هل وك هوبس مث هتيرس وأ
 نم دنع الإ مالسالاب رقت ىتح اهأطي الف همهس يف ةمأ تعقو نمو
 لبق اهعماج نمو ، اقلطم ةكرشملا يرست زاجأ نمو 3 ةيباتكلا يرست زاجأ
 مهيلع يرجي هنأ ىلع ةييرعلا ةمألا يرست زوجيو ، نازف همهس يف عقت نأ
 . روهمجلا دنع قرلا
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 مهنرشل مهيلع يرجي ال ميدقلا يف يعفاشلاو دمحأ لاقو بطقلا لاق
 اذهو نيتضيحب اهيرست لبق ةمأ ءابتسا مزلو شيرق ريغ ىلع يرجي لوقنو لاق
 . الئاح ىمستو ضئاحلل

 لئس سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا لاق

 ىتح لماوحلا اوعاطت ال لاقف ءامالا نم ايابسلا ءىطو نع هيفع هللا لوسر

 ةسمخب ربك وأ رغصل ضئاحلا ريغ يربتستو نضحي ىتح لئاوخحلا الو نعضي
 ليقو ، نيرهشب ليقو ، حيحصلإ وه كلذو رهشأ ةثالث فصن اموي نيعبرأو

 تناك نإ ةدحاو ةضيحب ربتست لاق نم لوق وهو نيرشعب ليقو © نيعبرأب
 ديس تومب هل تناك نإو ، عيبكب هل اكلم تناك نإ هلك كلذو ضيحت

 رشعو رهشأ ةعبرأ فصن مايأ ةسمخو نارهشف هتثرو نع ءارش وأ ثرإ ةطساو

 اهنإف ةرحلا لثمك رشعو رهشأ ةعبرأب ربتستلف الإو ادلو اهعم فلخي مل نإ
 نم هتلخد ولو مزال ءاربتسالاو اهضعب وأ اهثرو دق الثم اهنبا نأل ةرح اضيأ
 هيلع جرخت ال ثيحب اهمرحم نم وأ سيسملا هنم نكمي ال يبص وأ لداع مامإ

 اهارستي ال نكلو ررحت مل اهكلم اذإ هنإف عاضرلا نم اهلاخ وأ اهمعك ةح
 تلخد وأ . ها صقش اهيف هل ناك وأ اهكلم اذإ عاضرلاب ةمرحملا ررحت لبقو

 وأ مامالا نم تلخد نإ مهضعب صخرو هذه يف صخرو ةأرما نم هيلع

 . اهسم هنم مهوتي ال لفط وأ تدتعا الاق نإ نيمالا

 وأ سملب ءاربتسالا لبق عتمتسي ال هللا همحر يداربلا لاق

 اهتمرح يفف ةيبنجألاك يهو كلذ مرحو بايث نم ديرجت وأ رظن وأ ليبقت
 نبا وهف حيحصلا وهو ءاربتسا ريغب رستم بسن تبثي لهو فالخ كلذب
 .هب شيعي ائيش هيطعيو دبالو هقتعي وأ هبهيو ءاشنا هعيبي دبع وهو ال وأ رح هل
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 ىلع امهنيب ثرإ الو اذه رايتخا ناويدلا رهاظو هللا همحر بطقلا لاق

 مجري ال نكل ىفز ءاربتسا ريغب سملا نأل هيلع تمرحو قوقح الو لوقلا اذه

 كيرش نم تدلو ام بسن توبث ينو ادبأ هل لحت الو يه اذكو دلجي الو هب

 © ةمالا يف امهنم لك بيصن ردقب امهنيب دبع دلولاف هتبثي مل نمف نالوق اهيف

 نال هيلع تمرحو ادبع ناك ول هتميق فصن هكيرشل هوبأ طعيلف هتبثأ نمو

 نإف هتمأ يرستب هدبعل ديس نذإ مرحو رخالا كيرشلا ىلع ال ىنز هنم كلذ

 ديسلا بات نإو عامجلاب ملع نإ ديسلا ىلعو هانزل هيلع تمرح ىرستو نذأ

 ءاربتسا لبق ام هجوب كلم نم جرخت الو ةيرس عابت الو ديسلل تلح تبات
 وأ نيرهشل رايخب ةمأ ىرتشا نمو { اهربتسي مل هنأب يرتشملا ملعأ نإ زاجو
 ةدملا هيزجت الو اهؤاربتسا همزل لجألا دنع ءارشلا تبث مث نيمأ ديب تلعجف لقأ

 اهكلام نم كلذ نأل رثكأ وأ ناتضيح اهيف تءاج ولو نيمألا دنع ةعقاولا

 ءانبلا يفو تمت نإ اهئازجأ يف صخرو رييختلل فيقوت لب اضحم ءاربتسا سيل
 اهتيربت ا دق عئابلل لاق نإو { هسفن نع اهعطقو اهلزع دق اهكلام نأل متت ل نإ

 عيابلا دنع ةضيح ليقو ، هقدص نإ زيجأو اهل يرتشملا ددج نيمأب سيلو

 اقلطم ال ليقو 5 اقلطم ليقو 5 انيمأ عئابلا ناك نإ يرتشملا دنع ىرخأو
 ةمأ يرست دارأ نمو 5 اربحم هللا محر ربحم لثم ناك نإ زاج ةديبع يبأ نعو

 اهارتشا ةمأ ىرست نمو ث ءاربتسالا ةدم يضمت ىتح هتيب نم جرخت اهعدي الف

 مهملعب ءاملعلا هزيمي ال امم خاسفنالا ناك نإف خسفنم اهؤارش اذإف

 تمرحو هبسن تبث ةفصلا لوهجم نم وهو اهضعبل نإو قاقحتساك
 لالتخاك ملعلاب هنوزيمي امم خاسفنالا ناك نإو ، دلولا ةميقو رقع اهقحتسلو

 نالوق بسنلا توبث يفف ميرحتلا لوهجم نم وه طرشلا لالتخاو عيب يف طرش

 لجأ وأ نمث يف لهجك عيب يف طرش لالتخاك ةرات توبثلا نع زيمي خسفلاو
 ةرات خسفلا زيمي الو ةفراقملا دعب هيف رذع الو ميرحتلا لوهجم نم وهو امهوحن وأ
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 هيف رذعيو هضعبل نإو عيبم قاقحتساكو دبعلل ريبدتب ملع مدعك ىرخأ
 لهجك نيعلا لوهجم ةثالث لوهجملا مارحلا نإف ةفصلا لوهجم نم هنال هيرتشم

 ميرحت لهجك ميرحتلا لوهجمو ريزنخ ناويحلا اذه نأو ، رمخ عئاملا اذه نأ

 لهجك ةفصلا لوهجو ةربدم يرستو هكلمي ال نمم لام ءارتشاو ريزنخلاو رمخلا
 ةتيم نم محللا اذه نأو 3 هيف فرصت هعئابل سيل اذه نأو ةربدم هذه نأ

 يف رذعي ليقو ، نيلوالا يف ال هيلع علطي مل ام بيغلا نم هنال هيف رذعيو

 . قحسا وبأ هيلعو نيعلا لوهجم

 زيزعلا دبع لاق امهيف رذع ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 عم لهج يف رذع الو هيف هللا مكح ملعي نأ لبق ءيش ىلع مادقألا عانتمال

 تبثو ةفصلا لوهجم نم كلذ نأل رذع ةح يه اذإف ةمأ ىرست نمف ةفراقم
 مل نإ قادص اهلو ةلفط تناك نإ هزاوج امهثلاث نالوق اهب هجوزت يفو بسنلا

 هل لعجت الو هل نيزتت الف ةقورسم وأ ةبوصغم وأ ةرح اهنأ تملع نإو { ملعت
 . هتلتاقو عفدلا دشأ هتعفاد اضيأ وه ملع نإو { تناك امك دعقتو اهيلإ اليبس

 هل يرتشي الجر رمأ نمو 5 نايبب الإ هقدصت الف كالوم نم كلتيرتشا لاق نإو
 اهبر رارقإب هل ءارشلاب ملعي ىتح اهبرقي الف تكسو هيلإ اهعفدف ةمأب هاتأف ةمأ

 زاوجل هتوم ىل اهربد نإ ال اهيرست هلف هتوم دعب نيرهشل ةمأ ربد نمو 2 ةنيب وأ
 وأ ةمئان اهنأ اناظ ةتيم اهأطي نأ لاتحال اهتوم وأ عامجلا لاح تومي نأ

 . ليق اذك ىیركس

 رهاظلاو لاق اهريغو ةبدملا يف لمتحم اذه نأل رظن هيفو بطقلا لاق
 عنملل افنآ ةروكذملا ةلعلا نأل هتوم وأ اهتوم ىلإ اهربد نإ اهيرست نم عنمي ال هنأ

 ىلإ اهربد نإ ضعب هزاجأو هتوم ىلإ اهربد نإ اهارستي نأ زوجو ةداتعم ريغ
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 وأ اهتوم وأ هتوم لبق رثكأ وأ لقأ وأ رهشل اهربد نإ يرستلا حصي الو اهتوم
 كلذ دعب وأ تومي وأ هيف تومتف الثم موي لوأ اهأطي نأ ناكمال امهريغ

 دعب اهئطو هنأ نابو لعف نإو 3 ةح اهجورخ تقو ع وقو دعب اهئطو هنأ نيبتيف

 اهارستف ةربدم عاب نمو ، نالوق بسنلا يفو هلام نم قادصلا اهلف اهتيرح

 مل هنأل هعم تدلو ام بسن تبثو اهنمث هيلإ اهعئاب در اهريبدتب ملع مث اهيرتشم
 ام ةميق الو اهرقع يرتشملا مزلي الو اهبرل تدرو ىنزلا مسرب اهيلع لخدي
 لهج نإ تدلو ام ةميقو رقعلا يرتشملا مزلو رارحأ هدالوأ مهف هنم تدلو

 الهاج هثراو اهعابف هتوم دعب رثكأ وأ ةنسل هثوروم اهربد نأك اهريبدت عئابلا

 هقورسم وا ةبوصغم يه اذإف هل تدلوف هارتشم ىرست نمو ، ريبدتلا كلذب

 ام ةميقو رقعلا نم ركذ ام هل مزلو نمثلا هيلإ عجرو بسنلا تبث اهبر اهذخأف

 يف دبألل اهتمرح يفو بصاغلا ىلإ هب عجريو اهارست يذلا هايإ اهيطعي تدلو
 همزلي مل اهارتشا مث ةمأ جوزت نمو نالوق اهلبق ريبدتلا ةلئسمو ةلئسملا هذه

 هئارش لبق اهنم هدالوأ نأل يرستلا ىلع دهشيلو هل دلولاو هل ءاملا نأل اهؤاربتسا

 لاق اميف مهعيبي ال هل ديبعو ضعب لاق اميف رارحأ هدعبو اهالومل ديبع اهايإ

 ليق © نالوق يناثلا يفو دالوأب تتأ نإ لزألا دلولا همزل دهشي مل نإو ، ضعب
 همزلي الو لوكلا ديسلل دبعو همأ نبا هنأ ليقو ، ليألا ديسلل دبعو هل دلو هنأ

 لوألل دبع همأ نبا وهو هدعب هتثرو وأ هنع تكس وأ وكنأ نإ ثلاثلا دلولا

 نع دلولا عطقني ىتم فالخلا ىلع ينبم كلذو يناثلل دبع همأ نبا ليقو
 مكحي مل ام ليقو ، هقبس نيبتي مل اذإ رهشأ ةتسب عطقني ليقف لوألا حاكنلا
 مث هتيرس قتعأ نمو ، كلذ ريغ ليقو © نيتنسب عطقني ليقو ، هعطقب مكاحلا
 ىلع كلذكف مهب تتأ مغ هثراول اهكرتف تام نإو ، كلذك وهف دالوأب تنأ
 . رهشأ ةتس نود هب تتأ ام همزل ليقو { فلخلا
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 نطب نم نيدلوب تتأ نإو © ناويدلا رهاظ رايتخا وهو بطقلا لاق
 امف هتثرو اهمستقا نإو ، دحاو دلو ةلزنمب امهذأ اقافتإ تيملا نم امهبسن تبل
 عم ثري ارح هل انبإ ناكو ثوروملا مزل ةمسقلا موي نم رهشأ ةتس نود هب تنأ
 دبعو همأ دلو هنإف ةمسقلا موي نم ةتسلا دعب نم هب تتأ ام ال ةثرولا رئاس

 نود ثوروملا توم دعب تدلو امف دحاو اهثرو نإ اذكو ةمألا هل تراص نمل
 . ثراولا اذه دبعو همأ دلو هنإف اهقوف ام ال ثوروملا مزل ةتسلا

 لثم وه ماعل دلو ولو رشعو رهشأ ةعبرأ لبق كرحت ام نأ نع لفغ الو
 ولو تيملل وهف توملا موي نم رهشأ ةعبرأ لبق كرحت نإف رهشأ ةتس يف دلو ام
 اثالث ةجوز قلط وأ ءابتسا دعب ةيرس عاب نم ليقو ، ةمسقلا نم ةنسل دلو
 الو ةجوزلل قالط وأ ةيرسلل عيبب مآلا مكحي مل ام هومزل دالوأب يتأت تناكف
 مكحلا موي نم رهشأ ةتس نود هب تتأ ام الإ كلذب كال ا مكح دعب همزلي

 رهشأ ةعبرأ نود اهنطبب كرحت وأ عباسلا رهشلا لولح لبق ةتسلا نودب دارملاو

 . مايأ ةرشعو

 نإ اهجوز اهنع يفوتملا وأ ةقلطملا نأ روهشملاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 مل ام يفوتلا وأ قالطلا موي نم نيلوح ىلإ هقحل اهجوز نم هتعداو دلوب تنأ
 نإو ، يفوتلا ةروص يف هتثرو وأ قالطلا ةروص يف وه ركنأ نإو ، ج وزتت
 & لوأللف ةتسلا لبق هتدلو وأ ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت ام الإ اهجوزلف تجوزت

 اهنطب يف ثبل ولو هلف يفوتلا وأ قالطلا موي نم ةرشعلاو ةعبرألا لبق كرحت نإو
 . تام وأ هتطقسأ هنأ نيبت نإ الإ رثكأ وأ اماع نيرشع

 لمحل ١ رثكأ نأ ىلع انب اروهشم هركذ امو هلل ا همحر بطقل ا لاق

 ةاينسو امهنع ةللا يضر ةشئاعو ةديع يأ روهمجلا لوق وهو لاق ناتنس
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 ةعست وثكأ يرهاظلا دواد لاقو لاق هب لومعملا وهو لاق يأرلا لهأو يروثلا

 كرحت نإ الإ اهدعب ءاج ام هب قحلي الف ءاسنلا ةداع نم بلاغلا ىلع رهشأ

 لاقو ، سمخ ليقو ، نينس عبرأ ليقو ، ةنس وثكأ ليقو ، ةرشعلاو ةعبرألا لبق
 يف قالطلاب مكاحلا مكح كلذ يف ءاوسو كلذ نم رثكأ ىلإ هب قحلي يرهزلا

 تفقو دولوم اهنم هل دلو الو الماح ةيرس كرتو تام نمو ، ال مأ هتروص
 عضولا ىلإ ةمألاو قحلا هيف فلتخت امم ىنزو فذقو حرجو لتقك اهماكحأ

 ايح هدلت مل نإو 5 اهنم ثرو وأ اهثرو دق هنأل ةح يهف ايح تعضو نإف

 نم وأ لاملا نم وأ اهدلو بيصن نم ةرح جرخت ايح هعضو ىلعو ةمأ يهف

 اهدلو نود مهئابصناب ةثرولل ىعستست وأ ويغلو هل هتنمض هيلع داز امو ثلثلا
 هنود اهنم مهبوني ام ردق لاملا نم ويغ ذخأي وأ اضيأ هبيصنب هل ىعستست وأ

 اهدلو بيصن نم تررح نإ لهو ثرالا ردقب مهنيبو هنيب هيقاب مسقي مث
 تررح نإ اهيف كرتشملاو اعامجإ قح يهو لاوقأ ال وأ مهئابصنا ويغل نمضي
 نع تام نإو ث دلولا مأ يف فلخلا ىلع ءاكرشلا نم دلو ريغ اهنم مرحمب
 اذكو ائيش اهنم اهدلو ثري مل اذإ قتعت مل هلامب نيدلا طاحأ دقو اهديس ةيرسلا

 عاب نمو 3 اهرستي مل وأ اهارست تنهر دقو اهديس اهنع تام نإ قتعت ال
 الف ام هجوب عيبلا سلجم يف هيلإ تدر مغ ام هجوب هكلم نم اهجرخأو هتيرس
 . هل تدلو ام لكف اهنع هشارف عطقني الو هيلع ءاربتسا

 لاق اشارف ىمست ةمألا نأ ىلإ ءاميإ كلذ يفو هللا همحر بطقلا لاق

 نوكي رئارحلا يف شارفلا نأ هلصاح ام نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ لاق
 هلل هللا لوسر نأو © يطولاب ديسلا رارقإ ءامالا يفو يطولا ناكمإو دقعلاب

 ليقو } صاقو يبأ نب دعس عم ةعمز نبا ةصق يف ةمألا يف شارفلل دلولا لعج
 همزلي الف سلجملا يف هيلإ تعجر ولو اهيربتسيف عيبلا درجمب اهنع هشارف عطقني
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 ةتس نود تدلوف ةيرس فصن عاب نمو ، رهشأ ةتس لبق هب تتأ نإ الإ دلولا

 عطقو كلذ قوف اميف فقويو ارح ناكو تدلو ام همزل عيبلا موي نم رهشأ
 ىرتشا مث ةمأ جوزت نمو ، هكيرش نيبو هنيب دبع وهف همزلي ال هنأب مهضعب
 ةعبرألا لبق كرحت وأ ةتسلا لبق تدلو نإ كلذكف هل بهو وأ هثرو وأ اهفصن

 ال اهنود تدلو ام همزل هدبعل نإو ءاربتسا دعب هتيرس ج وزت نمو ث ةرشعلاو
 كل اهجوز نإو ، دقعلا تقو نم ةرشعلاو ةعبرالا مامت لبق كرحت نإ الإ اهقوف
 لو ةتسلا دعب ولو اقلطم اهديس تدلو ام مزل دلو همزلي ال نمم ريغص لفط
 همأ نبا وهو رهشألا ةتسلا قوف ام همزلي ال ليقو { كرحتلا ةدم لبق كرحتي

 اهعاب نإو ، همأ نبا نوكي الف ةرشعلاو ةعبرألا مامت لبق كرحت نإ الإ هل دبعو

 ليقو ، شارفلا عطقي محلا مكحي مل ام همزلي ليقو 5 اهقوف ام همزلي مل اهبهو وأ

 ةمأ كرشم وأ يدوهي ربد نإو ، سمخ ليقو © عبرأ ليقو ، ناتنس ضع مل ام

 رخالا عم تدلوف اهمالسإ دعب ملسمل ملسملا اهجوزف ملسمل اهعاب مث ةكرشم
 دعقتف اهعيبو ءالؤه نع اهحاكن مرحو يدوهيلا كلم ىلإ تدر ريبدتلاب ملع م

 ام عيبب ربجيو اهتنومم ذخؤيو اهترجأ يدوهيلا ذخأيو مهمدخت نيملسملا دنع
 عفد هدلو هنأ رقأ مث اهدلو عم ةمأ عاب نمو ، يناثلا ملسملا بسن تبثو تدلو

 اموي هكلم لخد نإو & بسنلا تبثي الو عيبلا حصو ةنيبب تأي مل نإ هلوق

 ىلع هتناعإ نسحتساو ارح نوكيف دلولا كلذ همزلو لوألا هرارقإ هيلع زاج

 صخرو الماح هتيرس عيب لجرل هركو © هتبوت تفرع نإ هيرتشم نم هدادرتسا
 زاجو اهيبتسي ىتح هدبعل اهجوزي وأ هتمأ لجر ىرستي الو اهلمح ءانثتساب

 ةكولمم ةرشع ىدحإ ءىطو مرحو 2 ءاربتسا نودب نإو © هدبع ريغل اهجيوزت

 8 جوز تاذو ، كريغ نم لماحو ث ةينازو ، ةكرتشمو © ةكرشم : يرستلاب
 نم كلتلاخو ، كتمعو 0 اهتخأ وأ اهمأو ، ةمأو ، كنبإو { كيبأ ةسوسمو

 . ملعا هللاو عاضر
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 عاضرلا باب

 هنذأتست مل نإو اهجوز نذإب الإ ةرورض الب اهدلو ريغ ةأرما عضرت ال

 نم اهنبلب الفط ىجنت نأك عنم ولو ةرورضل نذإ الب زاجو 5 اهيلع ةعابتف
 ريغ مف يف هلعجت نأ نم اهل ريخ ةيح مف يف اهيدث لعجت نأل ليق دقو ، توملا
 نذإب ولو هقالطإ ىلع رجز كلذو باسنألا كيبشت ةهارك ةجاح ريغل اهدلو

 ذإ هوركم هلك كلذ عم وهو داهشإو نذإب ناك اذإ مثإ ال نكلو نبللا هل نم

 الدع وأ نيلدع دهشتلو ةرورضل الإ كلذل مدقت الف دوهشلا ىسني دق
 اذإ هيلع ةرجألا ذخأي نأ نبللا هل نمو هتدارأ نم عاضر الإ كلذ ىلع نيتلدعو

 الإ دلولا لبقي مل وأ يه الإ دجوي مل نإ الإ ةرورضل ولو هنم ةأرملا تعضرأ

 عرجت هنأ تكشو لفط مفب اهيدث تلعج نإو ال ليقو ، ةجألا هل ليقف اهنع
 تكشو وادتب هقلح يف حرج يف وأ وخنم وأ هنيع وأ هنذأ يف هترطق وأ اهنبل

 لصو دق نوكي نأ ةفاخم اهجوزتي الف ةهبش بجوم كلذف هفوج هلوصو يف

 ةحفاصملا وأ جيوزتلا عقو نإو ، لصي مل نوكي نأ ةفاخم اهحفاصي الو فوجلا

 وأ نذأ يف رطقب سأب ال ليقو ، قيرفتلا بجي الو رفكلاب الو ميحتلاب مكحي مل
 . عاضر ليلق لقأو { ربد

 يلعو انباحصأو كلام لاق هبو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةفينح وبأو هنع ةياور يف دمحاو كرابملا نباو سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو

 مدعل نييقارعلاو نييزاجحلا ضعبو نيعباتلا نم ةفئاطو يعازوالاو يروثلاو
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 ديبع وبأ لاقو ه مكتعضرأ يتاللا مكتاهمأو لف يلاعت هلوق يف ديدحتلا

 دمحأو يعفاشلا لاقو ب تاصم ثالث نم لقأب ميرحتلا عقي ال دوادو روث وبأ

 : لاق ع هنأ ملاس يف ةلهس ثيدحل سمخ نم لقأب ميرحت ال هنع ةياور يف
 مرحت ال » لع هنع ةشئاع نع ملسم جرخأو « تاعضر سمخ هيعضرأ »

 مرحت ال » ع هنع لضفلا مأ نع اضيأ جرخأو « ناتصملا الو ةصملا

 . ةرشع نم لقأب ميرحت ال نييزاجحلا رثكأ لاقو © « ناتجالمأل او ةجلمألا

 ال اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ رمع نبال ليق هنأ يور ام انباحصأ ةجحو

 قلطأ هللا نأ ينعي كلذ نم ريخ هللا ءاضق لاقف ، ناتفطخلا الو ةفطخلا مرحت

 نإو مرحي ويثكوي عاضرلا ليلق سابع نبا نعو ، مرحي هنم ليلق لقأف عاضرلا
 كلذف هفوجب لوصو دعب هءاق ولو اهيدث وأ اهدي نم وأ ءانإ نم هيف يف هتبص
 نبل وأ ءاك يف هتلعج نإو هءاق ولو رمخك ركسم براش دحي اذكو عاضر
 عاضر كلذف رثكألا وأ لكلا هتمعطأ وأ هتقسف ماعطب وأ اهريغ وأ ةاش

 . ةيهيش الو عاضر الف برشي ملو نيبتو بناج يف نبللا درفت نأو ةهبش لقألاو
 " اعاضر ناكل يبص اهنم برشف رئب يف ةأرما نبل نم ةطق ترطق ول ليقر
 ءاملا ناك نإ ال ليقو ءاملا هيلع بلغو هنولو نبللا نيع تكلهتسا نإ ال ليقو

 نإ عاضر كلذف هليلق ولو هتمعطأف سباي ماعط وأ قيقدب هتلعج نإو ، رثكأ
 هلكأف هتبوطر تبهذ ىتح سبيتو ماعط يف اهنبل عقو اذإو ، هعضوم نيبتي م
 وأ نالفط هبرشف دحاو ءانإ يف هتلعج نإو © هلاوزل اعاضر نكي مل يبصلا

 هضعب لفط برشف دحاو ءانإ يف نهنابلأ ءاسن تلعج نإو © عاضرف رثكأ
 عاضرف هلك برش نإو © نهنم ةدحاو حفاصي الو جوزتي الف نهنيب ةهبشف
 لك قح يف ةهبشف لافطألا نم ددعتم قيرف هضعب برش وأ هبرش نإو { نهنم
 ةهبش تعقو هصمو يدنلا يبص مقلأ نإو اعيمج نهيلعو رخالا عم دحاو
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 روهظ نود صملاو نبل هيف ناك نإ كلذو ةهبشلا تكرتو هب ىلوأ عاضرلاو
 الو ةهبش هنأ الإ نبللا هل ردحني الو صمي دق هنأل اعاضر بجوي ال نبللا

 نبللا اهساسحإب وأ هيتفش يفرط يف نبللا روهظب وأ ةحصلاب الإ مكحي
 نع ىنغتسا ولو عاضرف لقأف نيلوح نبا تعضرأ نإو 0 اهنم بلحتي
 ماعطلا ىلع دمتعا نإو ، عاضرف عاضرلاو لكألا عمج نإ ليقو ، عاضرلا
 الو جوزتيلف رثكأف نينس ثالث نبا تعضرأ نإ ال عاضرب سيلف هب ىزتجاو

 ضعب هلاقو ، اطايتحا ةديبع وبأ هلاق ماوعأ ةعبرأ ةبيرلا دعبأ ليقو { حفاصي

 نيتنس نبا مهلوق ىنعم وهو هجوزتت ال ةعبارلا ةنسلا نود هتعضرأ نمف امزج
 نإو حفاصي الو حكاني عبرأ نباو ، الو ال ثالث نباو حكاني الو حفاصي
 اوملع دقو 9 اهلهأ ىلع كلذ يفخف اهيف انايص تعضرأف ةلحم ةأرما تلخد
 نإو ضعب اهعنمو رخال خأ هنأ ملع نم الإ موقلا ةحكانم تزاج عاضرلاب

 ةيرس تاجوزلا نم ريثك عم وأ ةجوزلا عم ناك وأ ةجوز نم رثكأ لجرل ناك
 نم هيبأ نم هوخأ هنأل هنبل نم ىرخأ عيضر ج وزتي ال هنبل نم ةدحاو عيضرف

 نمو هل نبللا نال لحفلا داحتال عاضرلا نم اهبيبر هنال اهجوزتي الو عاضرلا

 ليقو ، اهاوس عضرم هلو ةينغ تناك نإ الإ هعاضرإ اهعنمي مل دلو تاذ ج وزت

 هيغ اهجوزت مث اهنع تام وأ ةجوز قلط نمو { هسفن يفكي ىتح اهعنمي ال
 لزألا دلو عضرت تناك ولو يناثلا ىلإ لوألا نع نبللا عطقنا يناثلا اهسم نإف

 نبلو عضتو هنم لمحت ىتح ليقو ، يناثلا نم لمحت ىتح عطقني ال ليقو
 جوزتي الو ىثنخلا نبل اعاضر نوكيو نوكي ليقو © اعاضر نوكي ال لجرلا

 كلذ نمو © ىثنأ عيضرلا ناك اذإ هنبل نم اهعيضر هنباك ةأرماب ناز وبأ
 ج وزتي الف هيلإ بسني نبللا كلذف اهل ج وز الو هانزب لمحتف ةأرماب ينزي نأ
 دلولاف ينازلا هعطقي ال هل نبللاف جوز اهل ناك نإو ، هب تعضرأ ام

 الإ لحي الف مارح سجن هنأل ةتيم ةأرما نبل لفط عاضرإ مرحو ينازلل ال هل
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 مل نإو ، ةرضم ةلع تاذ نم عضرتسي الو ةيباتك ريغ ةكرشم اذكو ةرورضل
 ريغ قلخ تاذ نم الو ةفيفع ريغو ةليصأ ريغ نم الو رض نإ هتنمض اهب ربخت
 فرعي مل ولو ءيش اهيدث نم جرخو ةتيملا ةأرملا نم عاضرلا عقو نإو ، يضرم

 جوزتي الف اهريغ ىلإ اهزواجتي له عاضر هنأ ىلعو ال ليقو ، عاضرف وه ام
 لهو عاضر كرشمو دبع نم ةكرشمو ةمأ نبلو ، نالوق ال وأ اهمأ الو اهتنب
 امهزواجتي ال وأ ةملسمو ةحك امهتاهمأو امهدالوأ يف ةمرحلا رشنيو امهزواجتي
 هنم اسيلو ةيبص ىرخألاو ايبص امهادحإ عضرت ناتأرما هل نمو { فالخ

 ال روهمجلا لوق ىلعو هزاوج ىلع مهريغو امهحكانت ميرحت ىلع روهمجلاف

 تنب يهو هتخأ الو هنبل نم تعضر يتلا يهو عاضر نم هتنب ج وزتي

 اتمرح ةيراج تعضرأف ةأرماب ىنز نمو هنبل نم عضر نم تنبو هتعضرم

 نم دبزلاو كيخأ ةعضرمو اهتخأو عاضر نم كتنب مأ ج وزتت نأ كلو هيلع
 ةيرحلل عبات نبللا نأ وه طباضلاو هلك بابلا يف ركذ اميف نبللاك ةأرملا نبل

 ابولغم نبللا ناك ولو ةهبش وهف امهب وأ مد وأ حيقب نبل ريغت نإو ، مالسالاو
 بلغأللف مكحلا امأو ؤ حفاصي ال جوتي ال عرولاو جرحتلا باب يف
 الو الالح ال لحف اهسمي نأ لبق بيث وأ ركب ةيراج نبل عاضر يف فلتخاو

 يعرش عاضر وه له نبل صلاخ ال ابوشم اهيدث نم ةأرما هتبلح اميفو امارح
 نم مرحي ال هع هنعو محللا تبني ناك نإ عاضر هنأ امهثلاث نالوق ؤ ال وأ
 . محللا دش ام الإ عاضر ال ةقيَع هنعو ، قتف ام الإ عاضرلا

 ميدق نبلب ميرحتلا عقي ال لوقلا اذه ىلعو هللا همحر بطقلا لاق

 تلاق نإو ، محللا تبني الو يذغي ال ثيحب ةأرملا يف هدهع لاط فيعض .
 قرفو تبذك دعب تلاق ولو ، امهحكانت مرح ةنالفو انالف تعضرأ ةأرما

 رئاط قطن ول ليق دقو ، امهحكانت امهتعضرأ اهنأب اهلوق قبس نإ اتح امهنيب
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 رهاظ حاكن دعب كلذ تلاق نإ ال جوزتلا ىلع مادقالا زجي مل عاضرب

 نإ قدصتو اقرف كلذ تلاقف ج وزتلاب ربخلا اهغلبو تباغ نإو { هترضحو

 نإ قدصت ليقو ، نايبب الإ قدصت مل الإو ةالوتم تناكو انايسن تعدا

 هعضرت نأ نكمم يف اقلطم ةأرملا لوق ليقيو ةالوتم ريغ ول انايسن تعدا

 عاضرلاب ةدهاشل عوجر الو ليق ، لأست مل ولو ةعضرملا ةداهش تزاجو
 لوقف امهعضرأ مل تلاقو ةنالفو انالف تعضرأ ةنالف نانيمأ لاق نإو

 اهراكنإ عم مهلوقب ذخؤي الف ةلمجلا لهأ امأو { اهلوق نم قحأ ءانمألا

 ل _ ام راكنالا عقو ولو مهتداهشب مكحلا زاجأ نم دنع الإ اورثك ولو

 نآ ءاسنلا ةداهش لبقت لهو طوحأ وهو مهلوقب ذخؤي ذئنيح هنإف اوبارتسي
 © نالوق قارعلا لهأ هيلعو ، نهدحو نهنم لبقت ال وأ انالف تعضرأ ةنالف

 ةيضرم ةدحاو وأ نيتنثا وأ يعفاشلا هيلعو عبرأ نم لبقت لهف ليألا ىلعو
 . لاوقأ فلحتست ال وأ فلحتستو

 وأ ةرح ةعضرملا ةنيمألا ةدحاولا زاوج انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق

 ولو دقعلا دعب درت ليقو ، لوخدلا دعب اهريغ نم درتو حاكنل ا دعب ولو ةمأ

 تباغ وأ تنج وأ تتام نإ ةعضرم نع نيلدع نم تزاجو & لوخدلا نكي

 ةنيمالا ريغ تربخأ نإو ، عاضرلا يف نييمذلا ةداهش تزاجو { كلذ نود ال

 ةجوزلا تلاق نإف ةهبش ىلع موقأ الو اهتدصأ ج وزلا لاقف دقعلا دعب عاضرب
 قالطلاب هيلع مكح هتمكاحو الإو قادص الو قالط الب اقرتفا كلذك
 . قادصلا فصنو

 ىلع الإ اهدحو ةأرملا زوجت ال هللا دبع يبأ نع هللا همحر بطقلا لاق

 . ةلدع ةلباق نم ضعب دنع تزاجو دحأل اهاوس عاضرإ نود دحال اهعاضرإ
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 تلبق سكعلاب وأ تيسنو امهتعضرأ تلاق مث امهعضرأ مل ةأرما تلاق نإو

 ملف نيعمتجم امهتارو امهحاكنب تملعو تفن نإ ليقو ، تلدع نإ اقلطم

 اقرفي نأ لبق تعجر مث تدهش نإو ، تدرو تمهتا نامز ىضم ىتح دهشت
 نإو © قيرفتلا متو قادصلا تمرغو تدر قيرفتلا دعب تعجر نإو ، تلبق
 هتجوز تمعزف ةأرما بطاخ نمو ، لزألا اهلوق در تركنأ مث امهتعضرأ تلاق
 نإو ، تبيرتسا نإ اهلوق عفد اهتعضرأ تلاق ةأرما دارأ املك مث اهتعضرأ اهنأ

 ةالوتم تناك نإ ليقو ، تقدص دقعلا لبق نيلدعل كلذ تلاق وأ برتست مل

 بألا ملع نإو ، تملع ولو بسنلا تبث هملع الب عاضرب ةمرحم ج وزت نمو

 هب مرحت نم وأ هوبأ لاقف ةأرما بطخ نإو { بقوعو قادصلا هل نمض
 مل سملا وأ دقعلا دعب اولاق نإو ، اهكرت ينتعضرأ وأ اهتعضر وأ اهتسم

 انايسن اوعدا نإ هدعب ولو نوقدصي ليقو ، سملا لبق نوقدصي ليقو { اوقدصي

 . ملعأ هللاو اولوتي مل وأ اورضح ولو
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 دقفلا باب

 نم دوقفملاو هنع فشكلا ناكمإ عم ناسنالا ربخ عاطقنا دقفلا

 نال ربخلا عاطقناب ريسألاو رسألا جرخف هنع فشكلا ناكمإ عم وبخ عطقنا

 دهع ىلع رصعلا لهأ نم عامجإب دقفلا مكح عرشو ربخلا مولعم ريسألا
 دحأ هيلع ركني ملو هتيالو نامز هدي ىلع ىرج هنأل هترضحو هنع هللا يضر رمع
 لاق هنأ يلع نع يورام امأو ، اعامجإ مهتوكسو همكح ناكف رصع لهأ نم
 لب هنع حيحص ريغف هقالط وأ هتوم اهيتأي ىتح جوزتت ال دوقفملا ةأرما

 . ناثع لاق اذكو رمعك لاق هنأ هنع حيحصلا

 دقفلا مكح عقيو عامجالا داقعنإ لبق هلعلف حص نإو بطقلا لاق

 هب طاحأ نمو ، ليس وأ رئب وأ نيع وأ رحب ءام هب طاحأ نم ةسمخ ىلع

 فلختمو حالس الب هل تملع ةجاحل ال اليل جراخو برحب لاجر وأ قيرح

 قيرغلاو ةايح وأ توم نم مهب راص ام ملعي مل نإ اهيف هنوك دعب ةقفر نع
 ءاملاب ارومغم هنوك هب ءاملا ةطاحإب دارملاو هب ترسكنا وأ ةنيفسلا نم عقو ءاوس

 ةحابسلاو ءاملا جلاعي هوأر نإو © ءاملا وه قبس وأ ءاملا هقبس ءاوس هيف ابئاغ

 اهب راد ضرأ ضعب يف هوأر وأ كلذك هوكرتو بيغيو رهظي ابولغم ناك ولو

 تيملا ةئيه ىلع ارمتسم ءاملا يف ىري ناك نإو ، بئاغ وهف فلتي داكي ءام
 فصلا ىفو اقافتا دوقفمف برحلا نم ليألا فصلا يف ناك نمو ، تيم وهف
 يف اعيرص كرت نإو ث اقافتا دوقفم ريغ ثلاثلا فصلا يفو فالخ ناثلا
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 & لتقلا هتداع رئاج هسبح نم اذكو ، نالوق ادوقفم هنوك يفف حارجب هناكم

 لب ادوقفم نكي مل ةمولعم ةجاحل اليل جرخ وأ اراهن هلزنم نم جرخ نمو
 امأو ، بئاغ هنأ ليق هتقفر نع فلختملاو دوقفم هنأ راثالا ضعب يفو { بئاغ

 ولو ليسلا لومحم نوك يفو 0 اهقبس نم اذكو بئاغف اهقحليل اهدعب ج راخلا
 ةنيفس وأ رب يف جرخ فورعم عضوم ىلإ جراخلاو ليسلا ىهتنم ىلإ دجوي م

 . نالوق نيدوقفم وه ويغ يف الو هيف رهظي ملف

 هيلع مدهنمو اعبس نإو ةباد لومحمو نادوقفم امهنأ بطقلا رهظتسا

 حيحصلاو لزألا روهشملا دوقفم ليقو ، بئاغ هعزن قاطي ال رادج وأ لبجك
 قاطي ال رادج وأ لبج لثم هيلع مدهنا نميف يناثلا هللا همحر بطقلا دنع
 مكح مدهنملا تحت ةايحلا لمتحي ال ام ردق ىضم اذإ هنأ ليق لب لاق هعزن

 الو هلزنم نم جرخ نمو اهدعب ري ملف برحلا رضح نم دوقفملا ليقو 0 هتومب
 دقفلا زاجو وبخ ملعي الو وثأ عطقني نم لك وه ليقو ، طقف وبخ يردي
 مهلام يف مكحلل كلذو لفطلا وأ نونجملا وأ ىثنخلا وأ ةمألاو دبعلا ىلع نإو
 ةبيغلاب مهيلع مكحي برحلا مهب طاحأ اذإ ةأرملاو دبعلاو لفطلا نكل مهجاوزأو

 يف لبقي الو دقفلاب مهيلع مكح اولتاق نإف دصقلاب نولتقي ال مهنأل دقفلاب ال
 دوقفم هنأ هدقف يف كش نميف نيلصملا نم ةثالث لاق نإو ث ءانمألا ريغ دقفلا
 دق وأ هدقف موي نم اهدعب وأ نينس عبرأ نود ايح هانيأر هدقف حص نميف وأ

 هدقف موي نم ةعبرالا نود هدقف حص نميف اولاق نإو 0 موق عفد اهنود تام

 وأ ةثالث نود رقأ نم ناك نإو © هب اولتقو مهيلع زاج انالف انلقف اهدعب وأ

 لبقيو دقفلا مكحب لب هانلتق انإ مهلوقب هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو رثكأ
 دعب نإو ايح هوأر مهنأ هدقف ةحص دعب وأ دوقفم وأ دقف انالف نأ ءانمأل الوق
 هدقفب مكحلا دعب مهلوقب حصو هدقف دعب هتبيغب مكحيف هدقف موي نم ةعبرالا
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 تام اولاق نإ هتومب مكحيو هتبيغب مكحلا دعب هدقفب مكحلا وهو هسكع ال

 هلام يف ماكحألا يربحتو هدقف موي نم ةعبرألا دعب مويلا كلذ يف اذك موي

 لها نم ةثالثلاب نإو بئاغ تومب مكحيو هنم ثري نمو هثري نمو هدالوأو

 مكحي مل راكنإ عقو نإو ، ةجوز وأ ثراو نم ةبير وأ راكنإ عقي مل نإ ةلمجلا
 . تام هنأ محلوقب

 هثراو نم الإ هتوم راكنإ لبقي ال ءايركز وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق
 مهلثم ءاجو نييلمجلا ةثالثلا ةداهشب بئاغلا تومب مكح نإف هتجوز وأ

 دعب نانيمأ اهب ءاج نإ هتايحب لوقلا لبقيو مهنم رثكأ اوناك ولو مهلوق در هتايحب
 دعب يح هنأ نيمألا لوقب هتايحب مكحي الو نييلمجلا ةثالثلاب هتومب مكحلا

 زجي مل اذك دلب يف انبإ تيملل نأ ةلمجلا لهأ لاق نإو امهلثمب هتومب مكحلا

 يف اثراو هل نأ اولاق نإو ، مهيلع زاج ليقو 5 اوطاتحا نإ الإ ةثرولا ىلع مهلوق
 انا ةلمجلا لهأ لوق زاجو كلذ يف نينيمأ لوق زاجو زجي مل هوزرفي ملو اذك دلب
 امهريغو .هتجوز حاكنو هلام ةمسق ىلع ال اولتقيف طقف مهسفنأ ىلع اتالف انلتق

 مهلوق زوجي الو هلك كلذ ىلع زاج ليقو ، توملا ىلع ةيراجلا ماكحألا نم
 الإ كلذ يف ءانمألا لوق زاجو هيلع انيلص وأ وبق اذه وأ هانفد وأ هتزانج هذه

 3 هلزنم لخدي ىتح نيخسرفلا زواج نإ ةزوحلا نم جراخلا باغو نفدلا
 هيلع مكحي ال ةزوحلا نم جرخو امهنم لقأ هلزنمو اهدح نيبو اهفرط ىلع نمو
 نيخسرفلا زواجي ىتح اهزواج ولو رطفي الو ةالصلا رصقي الو بئاغ مكحب

 مل ولو اهتزواجمب هتبيغب مكحيو رطفيو رصقي هنأ ليقو ، هلزنم نم نيبوسحم

 هببس ام الو هجوت نيأ ردي ملو هدلب نم جرخ نم بئاغلا نإ ليقو ، امهزوابي
 ةنس نورشعو ةئام هل تمت اذإ توملاب بئاغلا ىلع مكحيو ، تيم مأ يحأ الو
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 وأ نوعبس وأ نونامثو ةئام وأ نوثالثو ةئام وأ ةبيغلا لبق هرمع نم هل ىضم امب

 . ححصو هتومب مكحي ال وا نوعست وا نوعبسو ةسمخ

 لنأ }إع هنع ةيره يأ ثيدح نيعبسلا لوقلا لديو
 نوغلبي نيذلا يتمأ لقأ يع هنع رمع نبا ثيدحو { نيعبسلا ءانبأ يتمأ

 قالط الب تجوزتو ةافولا ةدع هتجوز تدتعا هتومب مكح اذإو & نيعبسلا

 ال هدقف موي نم نينس عبرأ هيلع تضم اذإ توملاب دوقفملا ىلع مكحيو يلو

 لوق وهو بطقلا لاق & لمعلا هيلعو ةهج لكل ةنس دقفلاب ةداهشلا موي نم

 . اندنع هلام مسقيونينس تس يلع نعو عبس دوعسم نبا لاقو ، ريغو رمع

 كشب ثاريم ال ذإ مسقي ال ةيكلاملا تلاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاوسو بطقلا لاق ، بئاغلا يف رم ام يهو ريمعتلا ةدم هيلع يتأي ىتح

 حكنتو ملس وأ برح يف كشلا دلب يف دقفلاو ديحوتلا دلب يف دقفلا اندنع

 نب نالف نم نالف تنب ةنالف تقلط لوقي نأ لثم هيلو اهقلطي نأ دعب هتجوز

 يذلا هيلو اهجوزتي الو دوقفملا نالف نب نالف نم قلاط تنأ وأ دوقفملا نالف

 نإو ، بقألاف بقألاف اهنم نإو 3 هنباف هوبأ اهقالطب ىلوأو هنم اهقلط
 هقيلطت ىضم محلا نم رمأ الب قلط نإو { مهدحأ مكاحلا رمأ هءايلوأ ىوتسا

 الب تجوزت نإو ، بيرقلا داعأ بيرقلا دوجو عم ديعبلا اهقلط نإو ، حصو

 مل ولو ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولل قالطلا دعب دتعتو امهنيب قرفي مل بيرقلا ةداعإ
 اهنأ ىتح امهنم دبال ةافولل اهدادتعاو يلولا قيلطتو اهيلع ةدع الو اهب لخدي

 اهقلطي ىتح جوزتت مل قالط الب رثكأ وأ نيتنس نينسلا عبرألا دعب تنكم ول
 وه عبرالا دعب عقاولا يلولا قالط دعب طقف ةافولا ةدعب لوقلاو ةافولل دتعت مث

 دعب ةافولل دتعت اهنأ ليقو 3 هنع هللا يضر رمع نع روهشملا وهو هب ىتفملا
 . ليق اميف رمع مكح هبو افصنو اموي ديزتو قالطلا
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 © هنع هللا يضر رمع نامز يف لاح ةعقاو كلذ نأ نظأو بطقلا لاق
 © ةافولا ةدع دعب يلولا اهقلطي مث ةافولل دتعت اهنأ نم رثكألا هيلع ام يناثلاو

 دتعت نأ ثلاثلاو اهمامت دعب قالطلل دتعت مث اهيلع زاج اهمامت لبق اهقلط نإو
 . قالط الب ةافولا ةدع دعب ج وزتتف اهيلع قالط الو ةافولل

 يلو نم نإو قالطلا زاجو 0 انم ليلقو ةيكلاملا لوق وهو لاق

 مكح البو { ءايلوألا ىلع ةأرملا عفر البو مح وحن نم رابجإ الب زاجو ، دحاو
 ناطلسلاو ىبأ وأ بيرقلا باغ نإ ديعبلا يلولا اهقلطيو هدقف حص نإ مآح.

 حصي يلو ال ثيح ةعامج وأ ماح وأ ضاق وأ لداعلا مدع نإ رئاج ولو

 رضحو ةأرملا تبلط نإ قالطلا ىلع ربجي لهف هيلعو باغ يلو هل وأ هقيلطت

 ءايلوألا نم هنود وه نم اهقلطي هنأ امهثلاث نالوق سبحي وأ قلطي ىتح برضب

 الو هيلع قالط الف اقالط بلطت مل نإو ، محلا وأ مامالا قلطي نأ امهعبا
 دنع زاج هتوم ةيعدم دقفلا ةدم مامت لبق دوقفملا ةأرما تجوزت نإو ، رابجإ

 . ديعس يبأ دنع لطبو ةكرب نبا

 دوقفملا مدق مث تقلط نإو يدنع رهاظلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ريخألا ج وزلا اهنع تام مث نيقادصلا لقأ راتخاف مدقي ملو هتايح تحص وأ

 قالط هيلع دعي الو تاقيلطت ثالثب هدنع تناك دوقفملا اهجوزتف اهقلط وأ
 قرفي لهف قالط الب ةدعلا ءاضقنا دعب ادحأ تجوزت نإو © اقالط يلولا

 نع رثأ ال ذإ لاق هللا همحر بطقلا بهذ هيلإو الوأ رثكألا هيلعو امهنيب

 رمع نع يور امنإو لاق يباحص نع الو قالطلا اذه يف ف هللا لوسر

 قالطلا ىلإ ةجاح الف هتومب موكحم هنألو اهنع ىفوتملا ةدعو نينس عبرأب ديدمت
 هنألو هيلع اقالط دعي ال هنأل مدق ول امكح بجوي ال قالطلا اذه نألو
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 قفنت مكحلا٦-يف يح دقفلا ةدم مامت لبق دوقفملاو . ها ةعجارم الب اهيلإ عجري

 يف ايح هنوك ديفيو هتثرو نم تام نم ثيريو هلام نم هتقفن همزلت نمو هتجوز
 بئاغلا اذكو هل شارف اهنأل مكحلا يف هل دلو وهف هب تتأ دلو لك نأ مكحلا

 لبق مهدنع حص ام امهتثرو ىلوت نإو ، ءيش لك يف يحلا مكحب هيلع مكحيو
 عفر نإ الإ هيف مهتضراعم ةعامجلا وأ ماحلل سيلف هلام مسق نم ةدملا مامت

 قفنت الو ةقفنلا ذفنيلف ةقفنلا يف مهيلع ةأرملا تعفر وأ هراكنإ بجي رمأ هيلإ

 ىف ناقفنت ليقو © اهنع ىفوتملل ةقفن ال ذإ ةبيغلاو دقفلا ةدم دعب امهل ةجوز

 .ق بئاغلاو دوقفملا توم حص نإو ، انه ةافولا ققحتت مل ذإ ةافولا ةدع ةدم

 لجأ يف ةمألا ةحلاكو نومضم اطخلا نأل توملا دعب اتلكأ ام اتدر امهتدم مامت
 كلذك ةدوقفم تومب مكحيو { ءاليإلاو ليق سافنلاو ضيحلا ماكحأو دقفلا

 الب عبرأ وأ اهجوزل اهتخأ لحتو اهلام ثرويو دقفلا موي نم نينس عبرأ يضمل

 . اهجوز دقف اذإ ةأرملاك ال قالط البو نئابلا قالطلاك توملا نأل همزلت ةدع

 لجأ لبق اعبرأ وأ اهعم عمتجت ال نم وأ اهتخأ جوزتي نأ ءاش نإو

 ىتح ال ليقو ، نهجوزت مث نيتنس ليقو ، ةنس نهكرتو اهقلط دقفلا
 . دقفلا لجأ يضقني

 تناك نإ نهجوزت هل زيجأ ينإ الإ لوقأ اذبو هللا همحر بطقلا لاق
 نأ دعب كلذو ضيحت نأ نكمي ال ثيحب ةيغص وأ ضيحلا نم ةسيآ ةدوقفملا

 مل ةدوقفم قلط نإو ، اهضيح ناكمإ تقو لبق رهشأ ةئالث يضمتو اهقلطي

 لجر نم تدقف نإو ، هنيح نم اهعم عمتجت ال نم وأ اعبرأ ج وزت اهب لخدي

 عبرأل ا نم ةدحاو تمدق مت نينسلا عبرأ مامت دعب اعبرأ ج وزت مث تاجوز عبرأ

 نإو ، هنع رخارألا نجرخ ةدحاو ةدقعب رخاوألا عبرألا جوزت نإف لئارألا

 لئاوألا نم ةيناث مودقبو رخاوألا نم ةيخألا تجرخ تادقع يف نهجوزت
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 مودقبورخارألا نم ةيناثلاجرخت لئارألا نم ةثلاثلا موقبورخارلا نم ةثلاثلا جرخت

 لئاؤألا نم مدق نم لزع همزلي الو رخارألا نم ىلرألا جرخت لئاوألا نم ةعبارلا
 همزلي الو نهحاكن داسف فاشكنال رخارألا نم تجرخ نم ةدع ءاضقنال

 مكح وأ سم عقو نإ ندلو نم بسن تبثو نهسمي مل نإ قادص فصن نهه
 وأ رخ اوالا تومت نأ لثم ثرالا در حاكنل ا خسفب مزلو هن اكمإو ةولخلل هب

 هثرتف تومي ناو اهثرو نم دنع هب جرخي ام لئاوالا نم مدقي مث ثريف نهضعب

 در ال ضرف فصنو ةعتم در اضيآ مزلو هنع هب نجرخت نم مدق مث رخاوالا

 . ملعأ هلاو سم وحنب بجو قادص
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 دوقفملا ريغو دوقفملل رييختلا باب

 وأ يناثلا جوزلا دنع اهدجو ءاوس هتجوز تجوزت دقو دوقفملا مدق نإ
 هقادص نيقادصلا لقأ يفو اهيف ريخ ويغ وأ قالطب وأ هتومب هل ةقرافم اهدجو
 ولو نيقادصلا لقأ ريغ ائيش ةأرملا نم ذخأي نأ هل سيلو ريخألا قادصو

 لقأ راتخا اذإو ، هنم لجللاو دوقنملاو لجاعلا هلف لقألا راتخا اذإو ، هتطعأ

 لزألا فلكي ليقو ، ةدع الو ديدجت الب ريخألا اهجوزل نوكت اهنإف نيقادصلا
 . هلوق نم دتعتف اهتكرت دق لوقي نأ لقألا راتخا اذإ

 دوقفملا ةايحب ملع اذإ نكلو ليألا مهدنع حيحصلاو بطقلا لاق
 تدتعا اهراتخا نإف اهقدصأ امب اهراتخي وأ لقألا راتخيف مدقي ىتح اهزتعا

 نكل عضولا اهتدعف الماح تناك نإو © رهشأ وأ ؤرق ةثالث ريخالا حاكن نم

 . اضيأ عضولا دعب دتعت ليقو ، سافنلا نم رهطت ىتح جرفلا يف اهعماجي ال

 ملو قادص الب اهاجوزت نإو 0 مدقت امب بسنأ وهو لاق
 رايخالو ةينلالو ديدجتل جاتحيال لزألا دقعلا ىلع هل اهنإف لزألا اهذخأ اهاسمي

 انه نكي مل املو هوحنو سملاب ةوق ضعب ىوقي امنإو فيعض يناثلا دقعلا نأل هل
 اجوزت نإ رايخ ال اذكو ربتعملا وهو ليألا دقعلا الإ نكي مل هنأك يغلأ سم
 اهاسم نإو ، قلط ءاش نإو ليألا اهذخأيلف طقف دحاو اهسمو قادص الب
 لو اهاقدصأ نإو ، بيث رقع وهو نيرقعلا لقأ يفو اهيف لوألا ريخ اعيمج
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 راتخي ليقو ، رك وأ ءاش هتجوز اهنإف اضيأ هل رايخ الو لزألا اهذخأ اهاسمي

 دقف نإو ، رخالا اهسمو امهدحأ اهسمي مل وأ اهاسمي مل ولو ءاش نإ لقألا
 اهلاحب يهو مدق ش هدقف ةدم مامت دعب تجوزت ش ةنونجم وأ ةلفط نع

 ءاقب عم لوالا جوزتلا قبسب يناثلا جوزتلا فعضل هل رايخ الو اهذخأيلف
 ثدح نإ رايخلا هل اذكو ةقيفم وأ ةغلاب اهدجو ناريخيو نونجلا وأ ةيلوفطلا

 ةنونجم ريخأل ا اهجوزت محش ةلقاع اهنع دقف نإو 3 حاكنل او غ ولبلا دعب نونجلا اهب

 يناثلا ج وزلا حاكن فعضو هتوقو ليألا ج وزلا حاكن ةحصل رايخ الو اهذخأ

 مل ام ةقافالا وأ غولبلا دنع حاكنلا راكنإ اهلف ةنونجم وأ ةلفط نع دقف نإو

 تسيلف يمكحلا هتومب هتمصع نم تجرخ دقف تمت اذإ اهنأل دقفلا ةدم متت

 هيلو هيلع دقع نونجم وأ لفط اذكو ركنت نإ نع الضف هتمصع يف ةجوز
 الف اهدعب ال ةدملا مامت لبق ةقافالا وأ غولبلا لاح راكنالا هل هتجوز تدقفو

 لقاع دقف نإو © مكحلا يف دوقفملا توم روضح دنع قالص الو الصأ راكنإ

 رايخ الو اهذخأ انونجم لألا مدق مث ةدملا مامت دعب ريغ تجوزت دقو ةأرما نع

 © هيلع حصي ال يلولا قالطو قالطلا ةلزنمب قادصلا رايتخا أل ابأ ولو هيلول
 هدعب تجوزت دقو غلاب دقف نإو دقفلا مامت دعب يلولا نم حصي امنإو
 رخالا قلط نإو ، يناثلا حاكنلا فعضل مدق اذإ لزألا اهذخأ انونجم وأ الفط
 وأ ثرإ نم يناثلا نم تذخأ ام در اهمزل لألا مدق مث اهنع تام وأ هتجوز
 . هب هتقحتساو سملاب هنأل هدرت الف قادصلا امأو ، قادص فصن وأ ةعتم

 درت ال ليقو لاق ، رثكألا هيلعو يدنع حيحصلا وهو بطقلا لاق

 نأ ىرت الأ فيعض وهو لاق ، تجوزت هبو ملعلا قيرطب كلذ تذخأ اهنأل
 تجوزت نإ اذكو اهفالخ نيبت اذإ رت مث ةنسلا ىلع ذخؤت ءايشألا نم اريثك

 تام نإ يناثلا نم تذخأ ام در اهمزل مدق مث هتومب مكحلا دعب بئاغلا ةجوز
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 مث تسمف مولعم قادصب رخآ تجوزت نإو ، درت ال ليقو ؤ اهقلط وأ يناثلا
 ريخألا مزلو مدق اذإ اتح ليألا اهجوز اهذخأ هضعب وأ هلك قادصلاب تدتنا
 بئاغلا ةجوز اذكو حاكنلا خسفب ءادفلا لطبو سملاب هبوجول قادصلا كلذ

 عبرألا دعب امو مكحلا يف نينسلا عبرألا نود هتجوز تدلو ام دوقفملا مزلو
 ةدم تبراقت ولو نالوق يناثلا يفو ، مهنم ليألا دلولا همزلي دقفلا موي نم

 وهف ثلاثلا همزلي الو همأ نبا ليقو هل دلو ليق رثكأ وأ لقأ وأ ةعاسب عضولا
 نإ يناثلا نطبلا يفو اعبرأ وأ اثالث ولو دحاو نطب نم تدلو ام همزلو همأ نبا
 يف دالألا نم جرخ ام وه دحاولا نطبلا وأ ثلاثلا ال نالوق هيف ام ددعت
 نطبلا يف هنأ نيبتام همزلو رخالا بقع ادحاو ال ةعفد وأ ةدحاو ةميشم

 اهدعب كرحت ام اذكو رثكأ وأ ةنس نيرشع اهدعب يقب ولو ةعبرألا مامت لبق
 تارم ثالث تدلو ولو اهدعب رهشأ ةتس لبق دلت امو ةرشعو رهش أ ةعبرأ لبق

 . رثكأ وأ

 لبق دلت ام لك همزل لب لاق يدنع قيقحتلا وه اذه بطقلا لاق

 اريثك تدلوف اهنع دقف نإو 0 هل هتعدا نإ نينسلا عبرألا دعب نيتنسلا ج ورخ

 كلذكف لقا وا هدقف موي نم رهش دعب هتوم حص ش نينسلا عبرالا نود اميف

 نإو ‘ تدلو ام اليوط انامز هتجوز نع بئاغلا مزلو © ثلاثلا ال لوالا همزلي

 هتبيغ موي نم رثكأ وأ لقأ وأ رهش دعب هتوم حص نإف هل شارف اهنأل رثك
 . فالخ يناثلا يفو ، ثلاثلا ال لزألا موزل يف دوقفملاكف

 وأ دقفلا ةدم دعب تجوزت نميف نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ ركذو
 بئاغلا وأ دوقفملا ةايح تنيبت مث ادالوأ تدلوف ةداهشلاب بئاغلا جوزلا ةافو

 عيبرلاو ةديبع يبأو يلعو روهمجلا دنع هشارف اهنأل يناثلاب نوقحال دالرألا نإ
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 نوقحال مهنأ دابع نباو ةفينح وبأ لاقو لاق انباحصأ ةماعو زيزعلا دبع نباو

 دقف ام تقو نم لوألل مهلك دالأل اف هيلعو ةقيقحلا يف هل شارفلا نأل لوألاب

 لك دقف ةدم مامت لبق تدلوو ةثالث نم رثكأ هدعب تجوزت ولو هعوجر ىلإ
 نم ةجوز تبره نإو 0 اوقلط وأ اوتام لب اودقفي مل وأ اهمامت دعب وأ دحاو
 مث اهنع تام وأ اهقلط مث اجوز هب تجوزتف هيف فرعت ال ادلب تلخدف ج وز

 نالوق يناثلا يفو دالرألا نم لألا يناثلا مزل اهذخأف ليألا مدق مث اريثك تدلو

 لجر ةجوز بصاغ ج وزت نإو ، يقيقحلا شارفلا هنأل كلذ قوف ام لزألا مزلو

 لوألل لكلاف اريثك .هدنع تدلوف اتيب اهل ذختاف كلذب نلعأف هتيرس ىرست وأ

 . هل شارفلا نأل مكحلا يف

 موي نم رهشألا ةتسلا نود تدلو ام همزلي ليقو ، حيحصلا وه اذهو
 . مهمأ ونب كلذ قوف امو ، هيرست وأ بصاغلا حاكن

 عطقناو تبصغ وأ لجرب تقحلو ج وز نم تبره نإ بوقعي وبأ لاقو

 بسنلا نأ ليقو ، جوزلا قحلي ال ىنز دلو اهدلوف اهنع جوزلا ىطو
 ليقو 0 لحتسملا ةلزنم هل اليزنت هسفنل اهمض اذإ بصتغملل تباث
 8 هل رايخ الو هتأرما ذخأي ليقو { نيقادصلا رثكأ راتخي دوقفملا

 . رخالا ىلعو هيلع تمرح ليقو

 ىعن نإو ث هتارصتخم ضعب يف زيزعلا دبع لاق هللا همحر بطقلا لاق

 دلولاف لوالا ةايح تحصو تدلوو تجوزتو تدتعاف اهجوز ةأرم ا ىلإ

 ريخألل اهلح يفف قارف وأ تومب هنم تجرخ نإف ، لوالا ةجوز يهو ريخألل
 ةعبرأ ذنم اهتجوزت ل اقف تدلوو ةأرم ١ ج وزت نمو { همدع ريتخ او {8 فالح
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 هنأب رقأف ةتس نم لق ل تدلو نإو 0 اهلوق لوقل اف ةتس ذنم تل اقو & رهشأ

 . هب قحل هدلو

 جوزتت ال ةالتبم دوقفملا ةجوز ليقو قحلي ال هللا همحر بطقلا لاق
 . هقالط يتأي وأ هتوم حصي ىتح

 همودق دعي بئاغلل رايخ الو رم ام هب ىتفملاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 ليقو 5 دوقفملاك ريخي ليقو ، يناثلا نم دتعت ىتح اهبنتجيو هتجوز ذخاي لب
 . دقفلا يف ةلمجلا لهأ زاوجب

 تجوزت دقو دوقفملا مدق نإو حورطم نيلوقلا الكو زيزعلا دبع لاق

 رخالا نم تجرخو تتام نإ اهثروو هتثرو هراتخم ملعي نأ لبق تامف هتجوز

 نمو 0 هسم نم ةدعلا لعب تءاش نإ هريغ وأ رحلا اذه عم احاكن تددجو

 نإو هل ءاملا نأل ريخألا تدارأ نإ طقف ةافولا نمو ريخألا ريغ تدارأ نإ ةافولا
 رحلا اهسم نإ هيلع تمرح رحلالا نم ةدعلا لبق اهسمو لوأل ١ اهجوز اه ذخأ

 اذه ىلع تدلو امف نالوق رظنلا يفو ، اهجرف يف ركذب وأ اقلطم هركذب
 يف دوقفملل كلذ قوف امو رخالل مزال ذخألا موي نم ةتسلا نود روكتملا

 ريخألا مزليف مايأ قشعو رهشأ ةعبرأ يهو ةدملا مامت لبق كرحتي مل ام مكحلا
 بئاغلاو دح الب ادعاصف نينس ثالثك ةدم لوط دعب دلو ولو ذئنيح

 سملل دتعت مث عضت ىتح اهسمي الف رخالا نم الماح اهذخأ نإو 3 دوقفملاك

 اهراتخا نإو ، ضيحت ال تناك نإ رهشأ ةثالث وأ ضيحت تناك نإ ؤرق ةثالث

 ىتح امهريغ الو رخالا الو دوقفملا ج وزتت الف رخالا نم الماح اهقلطو دوقفملا

 مدقت لهو قالطلل ةثالثو رخالا سمل ةثالث رهشأ وأ ؤرق ةتس دتعت مث عضت
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 ايعجر اقالط اه قلطملا لوألل نوكيف قالطلا ىلع همدقتل سملا ةدع اهاونب
 هتوفت اهئاضقنابف قالطلا ةدع مدقت وأ ناثراوتبو ةدعلا ضقنت مل ام اهتعجارم

 الإ امهتددج اهتدم تضمو ىرخألا نع امهادحإ ميدقت ونت مل نإو ، نالوق

 ناب رخالا نم لماح نع دوقفملا تام نإو 0 ةدعلل ةينلا طرتشي ال نم دنع

 دعب دتعت ىتح ج وزتت الف عضولا لبق تام مث اهراتخاو الماح اهدجوو مدق

 رهشأ ةعبرأ ةافولل دتعت مث رخالا سمل لوالاك رهشأ ةثالث وأ ؤرق ةثالث عضولا

 تام نإ ةافولا ةدعو عضولا دعب رهشأ وأ ؤرق ةثالث لماحلا دتعتو ارشعو

 ةثالثو سملل ةثالث دتعتو هتوم ربخ ءاج لب الصأ رضحي مل وأ رتخي ملو دوقفملا

 نم ؤرق ةثالث اهنع ىضم نإف اضيأ رخالا نم لماح ريغ اهقلط نإ قالطلل
 ميدقت ةين ىلع امهدحأ تام نإ ناثراوتي الو دعب اهعجاري الف هيف اهقلط موي

 ام تداعأ هدعب جوز نم هتجوز ذخأو دوقفملا مدق نإو ، قالطلا ةدع
 اذكو نيقادصلا لقأ راتخا نإ ال رخالا دنع ةالص نم هيف لوألا تفلاخ

 زاج امك اولعف مهنأل ديبعلا الو اهذخأ ولو ةجوزلا ديعت ال نأ صخرو هديبع
 بئاغلا نالف تام لقأ ال ةلبقلا لهأ نم رثكأ وأ ةثالث لاق نإو 5 اعرش مهل

 نم ليقو ، هتومب اودهش موي نم ةافولل دتعت ىتح هتجوز حكنت الف اذك موي

 . هتوم هيلإ اوبسن موي

 وأ ةلمجلا لهأ لوق ةثرولا در نإو ، يدنع حيحصلا وهو بطقلا لاق
 لتقب ةلبقلا لهأ نم رقم لتقيو هتجوز حكنت الو هلام اومسقي الف هوبارتسا
 نإو 5 ةثالثلا نم لقأب هتجوز حكنت الو هلام مسقي الو رقملا ددعت نإو بئاغ
 . ملعأ هلل او هب لق لا لتق
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 راهظلا باب

 مث ويغل رهظ دحأ ةيلوتو هسمو اقلطم رهظلاب قطنلا ةغل راهظلا
 هيبشت احالطصاو يمأ رهظك ىلع تنأ هتجوزل لئاقلا لوق ىنعمب اهيف لمعتسا
 عاضر وأ رهصب نإو رخآ ؤزج وأ مرحم رهظب اهؤزج وأ هل لحت نم فلكللا

 ءيشل وأ هلعفي ءيشل هراهظ نلعي مل رهاظم ليق ىصعو ةيلهاجلا قالط وهو
 لاقو اهلثم يه وأ همأك يه لاق نإف انايصع نكي مل قلع نإو © هلعفي ال

 رهظك لاق نإو ، نيد كلذ وحن وأ ةقفش وأ ارب وأ ةبح اهلثم اهنأ تدأ
 نإو ، ادبأ نالحت ال تاكرشملا عومجمو ةكرشملا ةقيقح نأل راهظف تاكرشم

 نأل نيمي لب راهظب سيلف عبرأ نم رثكأ ولو تانيعم ءاسن تاكرشمب دارأ

 هذه وأ ةأرملا هذه لاقو ةنيعم دصق نإو © ناميالل تالباق تاصخشللا

 تناك نإو ، ةمرحم نكت مل نإ ةلسرم هب مزلت نيمي هلوقف يمأ رهظك ةكرشملا
 زاوجل راهظلا بجوي ال ةبراحم اهنوك نإف ةبراحم ةيباتك تناك ولو راهظف ةمرح

 { راهظف لاجرلا ءاسنك وأ تايباتك نإو تابراحمك لاق نإو ، ملست نأ

 ةينززمك وأ هتينزمك لاق نإو © نيميف اهنيعب ج وز تاذ و ةبراحع دصق نإ

 وأ نيلسرملاو ءايبنألا ءاسنك وأ اهتنب وأ اهمأب ىنز ةأرماك وأ هنبا وأ هيبأ

 ينب ءاسنك يه لاق نإو 0 راهظف لحت ال نم معف صيصخت الب ءاسنلاك

 يه هلوق اذكو هتمرحم مهيف نكت مل نإ نيميف طهر وأ ةليبقل اريشم نالف
 نم راهظلا طحم نأل اضيأ نيمي رمح وأ مد وأ ريزنخ محل وأ ةيمدآ ريغ ةتيمك

 اهجوز تهبش نإ اهيلع راهظلا بجوو اعرش مرحو افرع وأ القع هجوزت نكمي
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 فالخلا ىلع لاجرلا نم اهل لحي ال نمب ههبشت نأ هطباضو ركذ نم سكعب

 ىضم ءاليالاب جرخت الو اهريفكت لبق نإو اهثطو هلو اهلك ةقباسلا ليصافتلاو

 هجوب اهقراف وأ تمرح وأ اهقلط وأ اهنع تام نإو ، اضيأ يطولا لبق ةعبرألا

 . لبق رفكت مل نإ دعب راهظلل ترفك ام

 كلام لاقو 0 انموق ضعب لوقو انلوق هلك كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 ةرافك اهيلع مهضعب لاقو { اهيلع ةرافك الو ةأرملل راهظ ال هنأ يعفاشلاو
 ترهاظف رهاظت نإ زاجأ وأ اهراهظ زاجأ هنم ترهاظ امل ناك نإو ، نيمل

 اهسفن تقلط وأ هنم اهسفن قلطتف قالطلا اهيف اهل زيجي يتلا ةيفيكلا ىلع
 رهشأ ةعبرأ يضم لبق رفكي ىتح اهسمي الف اراهظ هنم دعي كلذ نإف زاجأف

 وأ تتامو اهنم رهاظ نإو ث اهيف قباسلا فالخلا ىلع ريفكتلا يه اهملو
 مل نأ دعب يفكي راهظلاب تجرخ وأ ام هجوب اهقراف وأ تمرح وأ اهقلط

 ١ ام هجوب اهقراف وأ تتام وأ اهقلط نإ ريفكت همزلي ال ليقو ، لبق رفكي
 ال وأ راضتحالا دنع هب يصوي ريفكت همزلي له اهيلإ دوع الب تامو اهنم رهاظ

 مزلت راهظلا ةرافك نأ كلذ لصاو رفكي ملو ةعبرألا تضم نإ اذكو { نالوق
 هراهظ يف قلع وأ ةعبرألا يضمي وأ ةعبرألا لبق اهقراف ول هنأ ىتح راهظلا سفنب
 ةعبرألا لبق اهدارأ نإ همزلت امنإ وأ ثنحف قلع ول اك ريفكتلا همزل هقيلعت ربف

 يوذ نم ةعامجل اريشم ءالوه رهظك يه لاق نإو ، نالوق ءيشب هتفت ملو
 الب ةثالث ىلإ نهيلإ راشملا ردقب ددعتيو دحاو راهظف هيلع َنمرح ْنَم وأ همراحم
 يمأك وأ يتخأو يمأك لوقي نأ كلذ لثمو رثكأ ىلإ راشأ ولو اهيلع ةدايز
 ليقو وأب فطع اذإ اك دحاو راهظ هلك كلذ يف مزلي ليقو 3 يتنباو يتخأو

 نيمي ةدحاو لكلف تامرحم نكي مل نإو 3 وأب فطعلا ناك ولو راهظلا رركت

 لك ليقو ، رفكي مل ام ةدحاوف ةنكمأ وأ ناكم يف راهظلا ظفل ررك نإو
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 هتمزلو وريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتي الف ةثالث متت ىتح راهظب ناكم

 . تارافكلا

 ه هناكم نم لقنتي نأ ليق ولو راهظلا ددعتي يدنعو بطقلا لاق
 ثالثب نيبت نكلو هراهظ ددعب تارافكلا نأ يدنعو لاق ، رفكي نأ ليقو

 اسمخ ولو هددعب رفك ولف سمي ملو رفكي ملو رهشأ ةعبرأ مامت راظتنا ىلع طقت

 نأل تاقيلطت ثالثب تجرخ الإو هنع جرخت مل كلذ لبق رثكأ وأ ارشع وأ
 ريغ هتجوز يه راهظلا ةدم يف اهنأل راهظلا اهقحلي امنإو ، قالطلاك راهظلا

 قحلي قالطلا نأ ريبخ تنأو راهظ دعب راهظ قحلي ال فيكف ةقلطم
 دحاو يقبو نيراهظ نع رفك ولو اهكلمي يتلا ةيعجرلا ةدعلا يف قالطلا

 لبقو ريفكتلا دعب سملا طرتشي مل نمو ، ثالثب تجرخ رهشأ ةعبرأ تضمف

 راهظ نع رفك نإو 0 نيتنثا ىلع هل تيقبو ةدحاولاب هدنع تجرخ يضملا

 لجرلا لوقو ىهتنا ةدحاو ىلع هل تيقبو نيتنئالاب هنع تجرخ ةعبرألا تضمو

 ةينزم وأ ةمع وأ تخأ هل نكت مل نإو 5 راهظ هتينزم وأ هتمع وأ هتخأك يه
 © نالوق نيمي وأ راهظ اهتنب وأ اهمأك وه تلاق وأ هنبا وأ هيبأك يه لاق نإ
 ليقو ، راهظف لاجرلا رهظك لاق نإو & كلذ يف نيمي الو راهظ ال ليقو

 ءيش ال ليقو ، نيمي ةرافك لاجرلا رهظ لثم يف ليقو 5 همراحم اوناك نإ الإ ال
 نم اهيلع مرحي نم لك نم هوحن وأ كيبأ رهظك كيلع انأو مراحملا ريغ يف هيلع
 تنأ يفو يلع وأ كيلع كمأ رهظك يلع تنأ اذكو راهظ ءاسنلاو لاجرلا
 يلع نكادحإ ويغ ةأرماو هتأرمال لاق نمو ، راهظ هيلع نالف مأ رهظك يلع
 نم رهاظ نإو نيد اهريغ تيون لاق نإو ، هتجوز نم راهظف يمأ رهظك
 رهاظ يتلا ىلع الإ عقي مل اهراهظ يف كتكراش ىرخألل لاقو هيتأرما ىدحإ

 ليقو ، ةرحلا ةجوزلاك راهظلا يف ةمألا ةيجوزلاو ةيرسلا نأ ىلع رثكألاو اهنم
 . اهرستي مل هل ةمأك نيمب ةيرسلاو ةمألا ةجوزلا نم راهظلا
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 ءاش نم سابع نبا لاقو قحسإ وبأ هيلع ىرجو سورمع لوق وهو
 هتيرس وآ ةمالا هتجوز نم لجرلا ىلع راهظ ال نأ دوسالا رجحلا دنع هتلهأب

 . رئارحلا راهظلا ةيآ يف ءاسنلا نأ ىلع ءانب

 لمشت اهيف ءاسنلا نأ ةعامجو يروثلاو كلامو انبهذمو بطقلا لاق

 كيلع يه وأ كيلع كمأ رهظك كيلع كتأرما هدبعل لاق نإو { ةمألا

 رهظك وأ يلع كمأ رهظك كيلع يه لاق نإو { راهظف يلع يمأ رهظك
 نم ىري ال رهاظملاو دبعلا نم وأ هنم ةمرحم نكت مل نإ نيميف كيلع يمأ

 ىتحف اهقالطب اهنم ىلا نإ اذكو رفكي ىتح انطب الو رهظ هتجوز
 يف اهعم دقريو اهعم لكأي نأ زوجيو لعفي نأ فلح ام لعفب اهعجاري
 . هلك كلذ ىيف تيب

 الب اهيلع لخدي ةرهاظملاو قالطلا لثم راهظلا سيل ةيواعم وبأ لاق
 الو هجرف ىلإ رظنتو اهجرف ىلإ رظنيو هنم رتتست الو رهشألا ةعبرأ يف نذإ

 نم نأ لوقلا ضعب يفو كلذ نم ءيش هل لحي ال قلطملاو رفكي ىتح اهسمي
 رتسي ريشب لاق ، هيلع مرحت ال ةدعلا يف هديب اهسم وأ هتقلطم جرف ىلإ رظن
 نبا لاقو ، ةكرب نباو مئاعدلا بحاصو يلع وبأ لوقب هبو لاهجلا نع اذه
 رظنلاو جرفلا ريغ يف عامجلا رهاظملل ليقو { ادبأ كلذب هيلع دسفت بوبحم
 ركذو اهلاخدإ دمعت نإ الإ مرحت مل هيف ةفطنلا تلخدف ويغ يف عماج نإو

 تيب يف اتيبيو هنود ام رظنيو اهجرف ريغ يف هديب اهسم قلطملل نأ ضعب
 ةدعلا تجرخ اذإو هل نيزتتو دحاو شارف يف نادقريو نذإب اهيلع لخديو دحاو
 تمرح لاخدإ الب قوف نم اهجرف يف ايعجر هتقلطم عماج نإو اهريغك يهف
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 ةعجارملا لبق عماج نمع لأس نمل ابيجم يخامشلا دمحأ خيشلا لاق
 نب رشب مناغ يبأل قالطلا باتك نمو لاق 2 ميرحتلا دييأت بهذملا روهشم
 هنأ الهج قالطلا دعب ساملا نع ةديبع وبأ لئس جرؤملا وب لاق مناغ

 دسفي ال لهجلا ىلع سملا نأ هموهفمو لاق ، بطاخلا عم بطخيو اهيربتسي
 . اهجيوزت لحيو

 نب رمع لاق ، رباجو سابع نبا دنع هب نادحيو يطولاب مرحت و
 . نادحي الو امهنيب قرفي زيزعلا دبع

 لبق سم نإ رهاظملا ىلع اندنع تمرحو لاق ةهبشلل يأ بطقلا لاق

 دوعي الو رافغتسالا هيلع ضعب لاقو { انايسن وأ ربج وأ الهج ولو رفكي نأ
 ةعبرألا يضمب نئاب قالط هب اهجورخو ءاليإب تجرخو مرحت الو رفكي ىتح

 ليقو ، تضم ىتح اهسمي مو اهيضم لبق رفك نإ اذكو ريفكتلا لبق رهشأل
 رهاظ نإو © تناب ةعبرالا تضم ىتح نجف رهاظ نإو سملا مدعب جرخت ال

 نالوق عجار نيح نم بسحت وأ ىضم ام ىلع تنب ةعبرألا لبق عجارو ىدافف
 بجعأ انأو لاق هسفن راهظلا تقو نم بطقلا دنع بسح رهاظ نمو
 سافنلاو ضيحلا يفو راهظلا يف دازي وأ ةليللا وأ مويلا ضعب ىغلي فيك

 نمو © اهب وأ ةدع الب تجوزت رفكي ملو ةعبرألا تضم اذإو ، نهريغو ةدعلاو

 تقولا يف عزن نإ ليقو ، تمرح اهقلط وأ اهقالطب ىلا وأ يطو لاح رهاظ
 هجارخإب دمعت نإو ، هقالط ةعجارم ىلع دهشيلو هراهظ نع رفكيلف رخأتو

 اهجرف يف وكذ نوك نم هلاح ىلع وه اك كسمي ليقو ، هيلع تمرح ذذلتلا

 لزن وأ عفر وأ رخأت وأ مدقت نإو ، تقولا يف هنكمأ نإ دهشي وأ رفكي ىتح
 وأ اهقالطب فلاحلاو ، تمرح اهتكرحب ولو هلفسأ وأ جرفلا فقس ىلإ وركذب
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 نإ اهعجاري مث ىونلاب هسفن ثنحبو يطولا ىلع ليق مدقي اهعماجي ال اهراهظ

 ءاليالا يف ريخأتلا رضي الو اهراهظب تلح نإ رفكي وأ اهقالطب فلح
 . اهلبق سم رفك وأ عجار اذإف ةعبرألا ضمت مل ام راهظلاو

 راهظلاو قالطلا يف فعض لوقلا اذه يفو هللا همحر بطقلا لاق
 لب هلعفي ال نأ فلح ام لعفب ثنحي امنإو ، ىونلاب ثنحلا حصي فيك
 رتسلا يخري مث دوهشلا رضحي ليقو { ةحراجلاب ثنحي ىتح هيلع ةيقاب نيملا

 ول هنأل رخأتي الو مدقتي ال طقف ةفشحلل ةبيغم ةنعط نعطي مث مهنيبو هني
 مث مرحتف ريفكتلا وأ ةعجارملا لبقو ثنحلا دعب اعامج ناكل رخأت وأ مدقت

 اهنود ارتس يخري مثةبقر رضحي وأ اهقالطب فلح نإ اهتعجارم ىلع دهشي
 . اهراهظب فلح نإ اهقتعي مث رخأتي الو مدقتي ال ةنعط نعطيف

 اهسمي ليقو & حضوأو حصأ يدنع لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق
 ىلع دهشي وأ اهراهظب فلح نإ قتعي مث ثنحي هبو ةفشحلا بويغب امات اسم
 . ملعأ هللاو اهقالطب فلح نإ ةعجارملا
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 راهظلا نع قتعلا باب

 هل حصي الو رهاظ نإ ةمأ وأ دبع ةبقر قتع ةاكزلا هل لحت ال اينغ مزل

 همحر بطقلا دنع يذلاو موصلا ىلع ارداق ماعطالا يزب الو ماعطإ الو موص
 الو موص هيزجي ال ليلق هل ىقبيو اهئارش ىلع ردق وأ ةبقر دجو نم نأ هللا
 موصلا هيزجي اهيرتشي ةبقر ىنغلا دجي مل نإ هنأو ىنغلا دح لصي مل ولو ماعطإ
 . موصلا رادقم الإ ىقبي ال ىتح رخأتي نكلو

 الإ ءارش دجي مل نإو هيف صخرو ةبقر دجي مل يلل موص ال ناويدلا يفو
 الإ اهدجي ل نإو © موصي نأ هل صخرو رتشيلف هلك هلامب وأ اهتميق نم رثكأب

 الإ هلصي ال ناك نإ هيزجيو موصلا هيزجي الو هيلإ راس رثكأ وأ رهش ريسم يف

 . هنم تن ابو

 نأ ىلرألاو لاق رظن هلك هلامب ولو ءارشلا مازلإ يف هللا همحر بطقلا لاق
 الو ةبقرلا لجال هنكسم عيبي الو ليلق هل ىقبي ناك نإ ءارشلا همزلي لوقي

 موص هزجح ل ةبقرلا وا لاملا فلت ىتح عيض نمو & هنع ىنغتسا ام الإ هلوصا

 دنعو هقتع هل زيجي ال نم دنع ماص ربدم الإ هل .ركي ل نإو ئ ماعطإ الو

 ىلع ةردقلا عم موصلا نم روكذملا كلذ ىلع تسم نإ ةأرملا مرحتو هقتعي زيجملا

 . اندنع ةكرشم ةبقر يرجت الو موصل ١ ىلع ةردقل ١ عم ماعطال ١ نمو 0 قاتعال ١
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 الو ايباص وأ اينارصن وأ ايدوهي يمذلا قتع زوجي مئاعدلا بانك يفو

 حاكنلا يف هب درت امب ةبيعم الو قيفت تناك نإ يزجت ليقو { ةنونجم ةبقر يزجت

 ولو ةحراج لطبأ نإ مع وأ للش تاذ الو ةدحاو انس نإو ةحراج ةدقاف الو

 . زاج ةحراج لطبي مل نإو © مزال نيدك راهظ ريغ نع

 يصخلا الو هضعب وأ ركذلا عوطقم زوجي ال هنأ كلذ نم تملع دقو

 مل نإ روعألا مهضعب زاجأو & ضيرملاو روسكملاو بدحألاو روعألاو ىمعألاو

 © هب غضمي ام الإ هنانسأ تبهذ نم ضعب زاجأو ، باستكالا نع هروع هعنمي

 وأ عزق تاذو اعافتنا عنمي مل نإ نس وأ لجر وأ دي يف عبصأ ةدئاز تزاجو

 اهنالطب وأ ةحراج دقفل كلذ دؤي مل نإ يك وأ حرق وأ طوس رثأ وأ حرج

 © هتدالو موي نم رهشأ ةعبرأ وذ لبقيو ايح دلو ولو نطب يف نينج يزجي الو

 امو هعاضرإو ةقفن هقتعم تمزلو دلو نيح نم يزجي ليقو ، نيرهش وذ ليقو

 نم هل لكوي نأب ةاكز ولو هقوقح هيطعي نأ هل زاجو" غلبي ىتح هيلإ جاتح
 غولبلا لبق تام نإو © هدشر سنؤيو غلبي نأ ىلإ هل رخدتو هنع ضبقي
 نم لهو ، معطي ال نأ هل صخرو هب ارتأ غلبي ىتح هناكم انيكسم معطأ
 هقتع يضمب هيزجي هنأ اناظو هيزجي هنأ ايوان راهظ ريغ نع ولو هيزجي ال نم قتعأ
 . هاون هتفلاخمل ال وأ هيزجي ال ناك ولو هنم رودصل

 نمو © هقتع يضمي هنأ بطقلا دنع يذلاو ددرت هيف زيزعلا دبع لاق
 تبنت مل نإ لطبو هقتع حص ملكتي ملو ربك دعب هب ارثأ ملكتف اريغص قتعأ
 قتعلا دعب ثودحلا ةنكمم ملكتلا مدع ةلعو ةقباس اهتبن مدع ةلع نال هنانسأ

 نيبت مث عرشلا يف هيلع مادقالا هل زاج قتع لك اذكو سملاب هتجوز مرحت الو
 وأ قحتسا وأ ارح قتعملا جرخ نإو ، هب هتجوز هيلع مرحت ال هيفكي ال هنأ
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 مرحت ليقو ، هتجوز مرحت الو قتعلا داعأ سملا دعب ملعلاب زيمي ال امب هئارش خسف
 نإ ىرخأ ةبقر قتع ديعيو ملعلاب زيمي ال اميف مثالا يف رذعي امنإو ، اقلطم

 لجألا يف كلذ ناب نإف ، قح تجرخ وأ ام هجوب تقحتسا مث ةبقر قتعأ
 قتعلا هيف دعي مل نإف ؤ هنم تابلا هلف هراهظ موي نم رهشأ ةعبرأ وهو لزألا
 الجأ فنأتسا هخالسنا دعب ناب نإف ، هنع تناب ليألا نم خلسنا ىتح

 لبق نإو ، هيف ناب موي نم لابقتسا صخرو هيف ناب يذلا هموي نم رخا
 نإو & هموي نم ةعبرال ا بسحيف هنم ىضم ام يغلي نأب لوأل لجأل ا خالسنا

 وأ موصلا هيز لهف كاذ ذإ ىرخأ نع زجعو ةح تجرخف ةبقر رسوملا قتعأ
 قتعأ نمو ليألا هللا همحر بطقلا دنع امهحصأ نالوق قاتعالا الإ هيزجي ال

 اهتيقر ىلع دجي مل ام وأ روزب اهتيرح ىلع دهش ةبقر وأ ةقباو هيلع ةبوصغم ةبقر

 ةقبالاو ةبوصغملا هيزجت ليقو ، هتجوز تمرح كلذ ىلع سم نإف لبقت مل انايب
 نم وأ ةقابإ نم تعجر وأ دعب ةيدوبعب تفرتعا نإو ، امهنع هكلم لزي مل ذإ
 ال ام ثودح نم ةملاس ةعبرألا رهشألا خالسنا لبقو يطولا لبق بصاغ

 للش وذ زوجو يطولا دعب كلذ ناك نإ تمرحو هتزجأ راهظلا يف يزجت

 اهقتعأف ةبقر هب ىرتشا نإ نمث بصاغو راهظ نع نإو ، بويعلا باحصأو

 ةدملا خالسناو ىطو لبق هاربأ وأ هلام نمثلا برل مرغ نإف قتعلا كلذ زجي م

 خالسناو ىطولا لبق هلعف اهكلام زاجأف اهقتعأ نإ ةبقر بصاغ اذكو هازجأ
 زاجأ نإ احاكنو اقتع ددجيو هب مرحتو ىطولا دعب ةزاجالا حصت الو هيزجت ةدملا

 & يطولا مدع عم كلذو قتعيف ءاليالا هيلع عجريف اهجوزتي نأب خالسنالا دعب

 © ىصعو هكيرشل مرغلا همزلو هتزجأو اهلك تقتع هل ةبقر فصن قتعأ نمو

 نم رهاظ نمو 0 هيزجت ال ليقو ، هكيرشل نامضلا ىون نإ هيزجت امنإ ليقو
 مل نكل ةبقر لك نم فصن ةدحاو لكل ىرخأ مث ةدحاو امهنع قتعأف نيتأرما
 وأ اهلدب امهنع نيرهش ماصف ىرحألا قتع نع زجع وأ نيعي ملو اذه وني
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 هنأل ةدحاول كلذ هيزجي ال نأب ةدش كلذ يفف موصلا قطي مل نإ نيتس معطأ

 نع ةمأ عومجم قتعأ هنأل صيخرت هيفو ةدحاول زجت ملف ةعفد امهنع ةمأ قتعأ

 نم الدب امهعومجم نع معطأ وأ ماصوأ امهنع ىرخأ عومجمو نيترما عومجم
 لكل ريفكتلا مامت دعب ناكف امهنم لكل ةرافك لك نم افصن وني ملو ىرحألا

 هيتجوز نم رهاظ نمو لوألا هللا همحر بطقلا رهظتسإو 5 ةمات ةرافك امهنم

 هذه فصن تقتعأ لاق نأب لك نع ةبقر فصن قتعاف الثم ميرمو ةمطاف

 اهنع فصنلا ررح امل هنأل ىلرألا نع هتزجأ ميرم نع اهفصنو ةمطاف نع ةبقرلا
 ةبقرلاك اهازجف ىرخأ ةبقر ذخأ نإوء ةرح اهلك تناكف رخالا فصنلا هعبت
 هقتع حص دقف ةريخألا هذه نع اهقتع حص ةريخألا ةجوزلاب ادبف ىلألا

 ءارش دجي مل ارسوم يزجي الو ةيخالاب ةيخالاو ىلوالا ةبقرلاب ىلوالا اعيمج امهنع
 ةربدم قتع يزجي الو دجي مل هنأ هيلع قدص هنأل يزجي ليقو ، قتع ريغ ةبقر

 يزجي الو هيلإ تربد ام عوقو لبق قرلا نع اهجورخ مدعل صخرو راهظ نع
 ديسلا الإ هتجوز نإو ، هيلع هماعطإ وأ هموص وأ ويغ قتع رهاظم نع

 رهاظملا لام نم رهاظملا ريغ لعف نإ حصو هدبع نع هماعطإو هقتع يزجيف

 خالسنا دعب قافأ مث نجف رهاظ نإو ، خالسنالاو ىطولا لبق هلعف زاجأف
 ريفكتلا لبقو راهظلا دعب هنونج يف اهسم نإ تمرحو ءاليالاب هنع تناب ةدملا

 اهقالطب ىلا وأ رهاظ نإ اذكو عاجترا لبق هنونج لاح يف ةقلطم سم نإ اذكو
 هنم تناب ةعبألا تضم ىتح سمو رفكي ل وأ هيلع ىلا ام لعفي لو نجف

 يلولا نم عاجترالا وأ ريفكتلا يزجي الو نيبطاخلا ةلمج يف دعب قافأ نإ اهبطخو
 ءاليالا وأ راهظلا دعب نجو قلط وأ ىلآ وأ رهاظ نم ىلع ةفيلخلا وأ

 . قالطلا وأ
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 راهظلا نع موصلا باب

 ثدحف ارهش ماص نإف نيعباتتم نيرهش موص قتعلا نع زجاعلا مزلي
 موي يف رطفي الو هدعب وأ قتعلا لبق رطفأو قتعأ نيرهشلا مامت لبق لام هل
 موصلا يف لخد دقو الإ لاملا هل ثدحي مل نإ ليقو ، همتي لب لاملا هل ثدح
 يف لاملا نم هل ثدح ام كله نإ موصلا ددجيو قتعلا همزلي مل ماعطالا وأ

 ل عيضتب كله نإو ، عيضي مل نإ لألا ىلع ءانبلا صخرو عييضتب ال هنيح
 ىتح قتعي مل نإو ، قتعلا الإ هل زجي مل عييضتب كله نإ ليق لب ءانبلا هل زب
 ماص نإو ، قتعلا ريغ هيزجي هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو تناب ةعبرألا تمت

 برش وأ لتقب هاركإ وأ عوجب رارطضا وأ نايسن وأ ضرمب اراهن لكأف ارهش
 . رذعي ملف نيعم تقو هل سيل راهظلل ريفكتلا نأل ددجي ليقف شطعب

 & رهاظ ريغ ليلعتلا اذه تلق لاق ليق اذك هللا همحر بطقلا لاق

 برش وأ لكأ نإ ليق لب يناثلا يدنع امهرهظأ بطقلا لاق ، ينبي ليقو
 داعأو ىنب هفوج بارشلا وأ ماعطلا لصوأف ربجأ نإو ، هموي لطبي مل انايسن

 اذإ فلخلا اذكو ال ليقو ، ددج رفسل رطفأ نإو ، هديعي ال ليقو © هموي
 هلبقتساف اضعب ماص نإو ، هتحص دعب موصلا عيضي ملو ضرمل امايأ رطفأ

 لبق همتي ال ىتح موصلا يف لوخدلا عيض نإ ددج ىحضألا وأ ناضمر

 عم ىنبو نالوق عبيضتلا يف ليقو ، نالوقف عيضي مل نإو ، ىحضألا وأ ناضمر
 وأ بجر ءانثأ ف وأ نابعش ىف رهاظي نأ عييضتلا مدع لاثمو عييضتلا مدع
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 ممص رفكو ءاضقلاو تارافكلا رئاس يف فالخلا اذكو ةدعقلا يذ يف

 هيلع ءانبلاو ءازجألا يفو ، ىصع ليقو { ويغ وأ راهظ نع رطفلاو ىحضألا
 امهب دتعا امهماص نإ ليقو © امهماص ولو موصلا ددجي ليق { نالوق

 راهظل ناضمر ماص ارفاسم يزجي لهو ، امهلبق ام ىلع ىنب الإو امهبسحو

 امأ دح او نع يزجي ال وأ اهاون ةرافك نع وأ ناضمر نع هموص ةرافك وأ

 ناضمر موصي نأ نيب ريخم رفاسملا نلف ةرافكلا امأو 5 هوني مل هنألف ناضمر

 . ويغ موصي نأ نيبو كلذ نيب ال رطفي نأ نيبو

 معطأ وأ نيعباتتم ماص نمو يدنع رهاظلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 © ملعلا لبق سم نإ مرحت الو وزجي مل هموص لبق هدنع ةبقر وأ لامب ملع م
 يفال قالطلاو ءاليالاو راهظلا يف اهجوز ةأرملا قدصتو هدعب سم نإ مرحتو

 الثم لاق نإ صخرو قالطلا دعب عاجترالاو ءاليالاو راهظلا نع ريفكتلا
 دحاو تقو يف اهربخأ كتعجارو كتقلط وأ ترفكف كنم تيلا وأ ترهاظ

 ثكمف باغ مث ىلآ وأ رهاظ نمو ، ةعجرلاو قالطلاب وأ ريفكتلاو راهظلاب
 نإ ؤرق ةثالث ثكمف باغ مث قلط نإ اذكو تءاش نإ تجوزت ةعبرالا دعب

 حصي ىتح ج وزت ال ليقو ، ضيحت ال تناك نإ رهشأ ةثالث وأ ضيحت تناك

 نإف ةدعلا وأ ةعبرألا تمت ىتح عجاري مل وأ رفكي مل نإ هرارقإ وأ هتوم

 لبق رفك وأ ةدعلا ءاضقنا لبق اهعجار هنأ دهشأو تجوزت دقو مدق
 اهسم نإ ليقو ، اقلطم اهحاكن ىضمو هتتاف راهظلا يف ةعبرألل خالسنالا

 ىتح اهسمي الو لوألل عجرتو اقلطم يناثلا قرافت ليقو ، لوأللف الإو يناثلا
 . اهسم نإ يناثلا نم دتعت

 لبق مدقو باغ نإو يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةدملا وأ ةدعلا مامت لبق عج ار وأ رقك دق هزأ دهشتس او رع ج وزتت نأ
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 دق .هنأل اضيأ طرتشملا دنعو راهظلا يف سملا طرتشي مل نم دنع اهكردأ

 عاجترا وأ ريفكتب اهل اغالبإ ىعداو تجوزت نإو ث اهكردي ال ليقو ، باغ
 نيب ءاليالاو راهظلا يف ةدملل خالسنا وأ قالطلا يف ةدعلل ءاضقنا لبق

 . نيبي مل نإ اهيلع هل نيمي الو

 ريغ اهدجو نإ اهفلحي اك انيمي اهيلع نأ يدنع يذلاو بطقلا لاق

 نمو ، لألا اهجوز اهنع عنمو يناثلا اهجوز نع تلزع تلكن نإو ، ةجوزتم

 مايأ ةثالث ىلإ مويب طلغب ملع مث اررم ولو سمف هدنع اميف نيعباتتم ماص
 وأ معطأ كردي مل ددج نإ ناك نإو ، رهشلا لوأ نم دبي مل نإ موصلا ددج

 طلغو رهشلا لوأ نم أدب نإ تمرحو ليكلا وأ ماعطالا هيزجي ال ليقو ، لاك

 صخرو سم نإ رهشلا لوأ نم أدبي مل ولو ةثالث نم رثكأب طلغلابو مويب ولو
 طلغلا يف صخرو هلوأ نم أدبي مل اذإ نود امف ةسمخب طلغ يف مرحت ال نأ

 ملع نإو ، دحاو مويب طلغ ولو رذعي الف رهشلا لوأ نم أدب نإ امأو رثكأب
 يتابلا ماصو هب دتعي ال وأ ارطفم هيف لعف دق ناك ولو هتيقب ماص اراهن طلغلاب

 امئاص دغلا نم حبصي مل وأ مويلا ةيقب ارطفم لعف وأ لكأ نإ دسفو هدغ نم
 موي يف طلغلاب ملع نإو © ناضمر وأ اديع دغلا ناك نإ الإ ليألا هموص

 عرش يتلا مايألا ةثالثلا يف لام هلخد نإو ، هدغ نم يقابلا ماص ىحضألا

 قتع الو هيف هعورشل هموص متي ليقو { هموص لطبو قتعأ طلاغلا اهموص يف

 نيتس معطأ تقولا يف موصلاو قتعلا نع زجعو طلغلاب ملع نإو 2 هيلع
 ام ردقب ليقو مهل لاك وأ مهمعطأ فعض مث اضعب ماص نإ اذكو انيكسم
 قاطأ نإو ، نيتلئسملا يف هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو طقف يقب

 مل يقب ام موصي ليقو ينبي ليقو 5 هفنأتسا ماعطالا مامت لبق اضيأ دعب موصلا

 ضرم وأ فعضل هيلع ردقي ال ىتح موصلا عيض نإو 5 هنع معطي ملو همصي
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 نيعباتتم ماص نمو هيزجي ليقو 9 رثكألا دنع ماعطالا زجي مل تقولا قيض وأ

 ال هنأ ىلع ءانب هموص هيزجي ليقف راهظلا موي نم ةعبزلا مامت عم امهرخآ ناكف
 الو ليلق نامز ءاقب طرتشي ال هنأ ىلعو ليق { ةعبرألا جورخ لبق سملا طرتشي

 مل هنألو ليق ، اهجورخ لبق سملا تاوفل هيزجي ال ليقو ، ريفكتلا دعب ريثك
 اذكو هب اهقحلي نامزلا نم ةظحل تيقب دقو ريفكتلا نم غرف هنأ هيلع قدصي

 امهادحإ نع اهقتعأ ةبقر هدنعو نيتأرما نم رهاظ نمو 3 ماعطالاو قتعلا يف

 ال ليقو ، سم نإ تمرحو موصلا دسف موصلاب أدب نإو ىرخألا نع ماصو

 « هيزجي ليقو ، الك دصقي مل نإ اتناب امهنيب رهشأ ةعبرأ هيتأرما نع ماص نإو
 مان نإو ، ريفكتلا رئاس اذكو زجي مل هنونج يف متأف نجف موصلا يف ذخأ نإو
 دعب يمغأ وأ رجف دعب نج موي هيزجيو هيزجي ليقو ، ىمغأ نإ الإ هزجأ امايأ
 وأ هتيرس ايسان عماج نإو ، مدهنا ةبانج يسن نإو موصلا تيب دقو 2 وجف
 . ملعأ هللاو صخرو مدها اهنم رهاظي مل يتلا
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 راهظلا نع ماعطإلا باب

 أدبي ءاشعو ءادغ انيكسم نيتس موصلاو قتعلا نع زجاعلا معطي

 انايبص وأ ءاسن وأ نيناجم مهلك اوناك ولو ءاشعلاب ؤدبلا زوجيو ءادغلاب
 لهأ مهضعب زاجأو ، نيكرشم وأ اديبع ال ماعطلا نم مهتزوج نوذخأي

 بوبحلا نم نيدم لكل يطعي وأ نيملا ةرافكو راهظلا يف نيدهاعملا باتكلا
 . ةتسلا

 نأ مهضعب زاجأو لاق اهريغ نم انموق زاجأو هللا همحر بطقلا لاق

 لكو لاق ، ليألا هب لومعملا حيحصلاو لاق & ةضبقو ادم نيكسم لكل يطعي
 دنع يزجي ءادلا وأ رطملا هباصأ اذإ بحلاو ةئادرلاو ةدوجلا يف اهماعطو ةدلب

 مهماعطإ يزجي الو هلكأي نمل رطفلا ةاكز يف زاجو ناميالاو راهظلا يف ضعب
 ءاشع مهمعطي نأ لب سمف ءادغ مهمعطأ نإو ، هسكعك ءاشع نود ءادغ

 . ال ليقو ، تمرح سكعلاب وأ

 ةلكأ انيكسم نيتس معطأ اذإ هنأ عرشلا نايب يف ركذو

 نإ مرحت الف ةيناثلا مهمعطي ىتح سملا زوجي ال هنأب الهج سمو ةدحاو
 ةحصلاو قتعلاو ماعطالاو موصلا يف لجرلاك ةأرملاو مهنايعأب ةيناث ةم مهمعطأ
 الو اهراهظ نع اهريفكت لبق اهل ج وزلا سمب مرحت ال نكل فالخلاو نالطبلاو
 لاقو ، ةلسرم ةرافك الإ ةرهاظملا ىلع سيل هنأ ليقو © ةعبرألا يضمب توفت
 . اهيلع ةرافك الو اه راهظ ال هنأ يعفاشلاو كلام

٦٢٠٧



 نيءاشع وأ نيءادغ نإو معطأ نمو ، لجرلاك اهنأ انبهذمو

 مايأب كلذ دعب مث ءادغ معطأ وأ ءاشعلا معطأ مث امايأ يقبو ءادغلا معطأ وأ
 معز نمل افالخ هازجأ ءاشعلا مهل لاك مايأ دعب مث ءادغ معطأ وأ ءادغ معطأ

 ءادغ راهنلاب معطأ امو موصلا ىلع اسايق ليكلاو ماعطالا يف عباتتلا نم دبال هنأ
 رهظلا نم ءاشعلاو رهظلل رجفلا نم ءادغلا ليقو { ءاشع ليللاب معطأ امو

 معطأ نإ اذكو زاج ءاشعو ءادغ مايأ ةتس نيكاسم ةشع معطأ نمو ، رجفلل

 . اموي نيتس ادحاو معطي نأ مهضعب صخرو اذكهو اموي نيرشع ةثالث

 انيكسم نيتس ماعطإ ىنعم نأ ىلع ةفينح يبأ لوق وهو بطقلا لاق

 موي يف ءاشعف ءادغ انيكسم نيتس معطي نأ نسحتساو نيتسلا ماعط ماعطإ
 ديزو مايأ ةثالث قوف امف ةثالث ماعطإ نيملا ةرافك يف حصو ةليلو موي يف وأ
 ةرافك ءاطعإ زوجيف ماعطالاك ليكلاو مايأ ةشع ادحاو معطي نأ زاجو رشاع

 وأ اوتامف مهئادغ نيتس معطأ نمو ، ةرب ولو ليكلاب دحاول اهريغك راهظلا
 نيتس معطي الو ددج مهعمج نع زجعو مهئاشع مهمعطي نأ لبق اوقرفت
 نيرخالا نم ةلمكتلا عم ىلرألا نم اضعب الو ىلرألاب ادتعم ةيناث ةلكأ نيرخآ

 كلذكو تناب ةعبرألا تمت ىتح ددجي مل نإو ، تمرح سمو كلذ لعف نإف
 ىنغلاو كرشلاك ريفكتلا يف زوجت ال لاحب كلذ دعب اوراصو ولكأ مهمعطأ نإ
 ال نمم مهنوكب وأ طلغب ةثالث صقنب ملع مث هدنع اميف نيتس معطأ نإو

 لبق سم نإ مرحتو ىرخأ ةثالث معطي ىتح لزعلا بجو سم دقو يزجي

 هيف قيطي تقوب سيلدتلاب وأ يزجي ال نمب وأ هطلغب ملع نمو ، مهماعطإ
 ىتح امهمتي مل نإو © نيعباتتم ماص ماعطالا نم غارفلا لبق موصلا

 صخرو رحلا مويلا سمش بغت مل ام قتعلا همزل ةبقر هب دجي لام هلخد
 وهو رثكألا ماص نإ ليقو ، رخالا مويلا يف لاملا هلخد نإ هموص مامتإ يف
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 معطأ ا نإ ليكلا او ماعطالا ف اذكو هافكو موصل ا همزل فصنلا قوف ام

 . رثكألل لاك وأ رتكألا

 همزلي مل موصلاب ريفكتلا يف عرش اذإ هنأ هلك كلذ نم صخرأو
 رذعي الو قتعلا الو موصلا همزلي مل ليكلا وأ ماعطالا يف عرش اذإو ، قتعلا

 لقأ وأ شع معطأ نميف ملع نإ ليقو ، نيكاسم ةثالث نم رثكأ يف طلغلاب
 زيمي ال ام هنأل هب مرحت الو مهب هملع لبق هسمب ريض الو مهلدبأ اديبع رثكأ وأ

 . ملعلاب

 نأل سم نإ ةصخر يدنع دجي مل رثكأ يف طلغ نإو لاق ةثالث يف هل اوصخر
 قارفلا ىلع مدقأ مل اهعم ناكو سملا دعب متأ نإ نكلو لاق ، ريصقت نم كلذ

 نيتس معطأ نمو ، طلغلاب لب لهجلاب لعف امم سيلو ةمرحلا كاهتنا دمعتي مل ذإ

 بحل ١ نم ما أل ١ ةميق وأ مهم ١ دأ مهيطعي نأ صحخرو تمرح سمو م ١ دا الب

 مادألاو تارافكلا يطعي اك هريغل ىطعأ قرفتل مهنع زجع نإو 0 سملا دعب

 نأ ليقو ، لسعلاو نبجلاو قرملاو تيزلاو نبللاو محشلاو محللاو نمسلا وه

 مادأ تخبط اذإ ةنجالا لوقبو يناطقلا عيمجو سدعلاو لوفلاو تاركلاو لصبلا
 ازبخ مهمعطأ دق ناك نإف ملع مث اسجن امادأ مهمعطأ نإو ، هدحو حلملا الإ

 ويغ وأ اريعش مهاطعأ نإو © هيزجي الف سجن تيز وحنب ماعطلا نم وريغ وأ

 دعب ارهاط مهلدبيلو ملعب سم ولو سأب الف اتيز مهاطعأو هلاحب لكؤي ال امم
 . مويب دح او ددعل ناترافك معطت الو ةعبرال ا تجرخ ولو

 هنأ حيحصلاو لاق { امهماعطإ ال رمتلاو بيبزلا ليك يزجي ناويدلا يفو

 نم رثكأ ولو ليكب موي يف دحاو ددع معطي نأ زاجو { اضيأ امهماعطإ يزجي
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 يف ىضق وأ ليكملا كلذ لكؤي مل ولو ليكلا دعب ىطولا رضي الو نيترافك
 ةقرسب فلت وأ ةرجأ وأ اقادص لعج وأ بهو وأ عيب وأ ويغ هب لدبأ وأ نيد

 ةاكزلا يف يطغي ال ام معطأ مث اهنم رهاظف افلاخم تجوزت نمو ، بصغ وأ

 © اندنع زئاج نم معطي ىتح اهسفن نم هنكمت الف هبهذمب زاج ولو اندنع
 نإ اذكو كلذب نيدت نأ هنكمت نإ صخرو مرحت ليقو ، هيلع مرحت مل اهبلغ نإو
 وه امك طقف مألا يف راهظلا ىريو انيمي رفكف هتخأ وأ هتنب رهظك يه لاق
 تانبلا ركذي نأ هللا ىسني نل لئاقلا يبعشلاو ةداتقو يعفاشلا بهذم

 © راهظ ريفكت رفكي ىتح اضيأ هنكمت الف تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو

 وأ همأ رهظك هيلع يه لاق نإ اذكو كلذب نيدت نأ هنكمت نأ اضيأ صخرو

 الف هنيد نم باوص ىلع الإ وه ام وأ اهنيد نم أطخ ىلع الإ يه ام قلاط
 © قالطلا يف عجاري وأ راهظلل رفكي ىتح هلوق يف بذاك هنأل دعب هنكمت
 هديب قالطلا نأل هتيغب ىلإ هكرتتو ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ ضوفت نأ اه صخرو
 نأو © لبق نإ هنم يدتفت نأ اهل يغبني معن قيلطت الب بهذت نأ دجت الف

 . اهقلطي نأ هنم بلطت

 نع اهنتفي فلاخل هتيلو جوزي نأ يلولا ىهن مث نمو زيزعلا دبع لاق
 . اهنتفو فلاخ اهجوز نإ اهكالهو هكالهب ليق ىتح اهايند يف اهرضيو اهنيد

 اهنتف نإ يه كلهت امنإو ، يدنع كلذك سيلو هللا همحر بطقلا لاق
 اهركذ يتلا لئاسملاك هنع دجت ال رمأ امأو ةحودنم هنع دجت رمأ يف تنتتفاف

 . ملعأ هللاو هب اهجوز نإ سأب الف اهنتفي ال فلاخمامأو ، اضيأ يه كلهت الف
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 ءال يإلا باب

 ريغ ةمأ ولو ةجوزلا ىطو نم عناملا مالكلا اعرشو نيملا ةغل ءاليإلا
 يلع وأ اذكب قدصتأ نأ يلع لوقي نأ لثم هيف فلح ال ام لخدف راهظلا

 نونجملا ءاليإ ينو اهسمأ مل نإ وأ اهتسسم نإ قالط وأ قتع وأ رذن اذك
 سملا نع زجع نم اذكو ، هلك راهظلا يف رم ام رفاكلاو دبعلاو لفطلاو
 موق لاقو 5 انموق ضعبو اندنع فلحلا موي نم ءاليالا لجأو ينافلا خيشلاك
 ال هللاو لوقي نأ لثم اهسمي ال هتأرمال هللاب فلاحلاف ماحلل عفرلا موي نم مهنم

 هتمذب يهو ةرافكلا ءاش ىتم اهسم نإ ةلسرم نيمي ةرافك ركي اهعماجأ
 ثنحلاب ةرافكلا تبجو اذإ هب ذوخأملا ىلع يرج هلبق ال سملا دعب ريفكتلاو
 . ةرافكلا نع سملا ريخأت اتزوجو رهشألا ةعبرأ نع اهييخأتب سأب الف سلاب
 عبرألا نم ىلآ نإو ، ةرافك الو ءاليإ الف هتفص ريغو هللا ريغب فلح نإو
 دارأف ءيش ىلع ىلآ نمو ةرافكب لكف ةدح ىلع لكب وأ ةرافكف دحاو مالكب
 . كلذ دعب لعفلا رضي الو عجاري مث لعفيو دافيلف هلعف

 فلح لجر يف انئاهقف نم نوملسملا لاق بوبحم نب دمحم لاق
 مث اهسفن اهاربأو اهقادصب هتأربأ اذإف اهمأ تملك نإ اثالث هتأرما قالطب

 قالطلا عقي مل كلذ دعب اهمأ تملك مث نيدهاشب اهعجار مش اهمأ تملك

 ةلمج يف ءاش نإ اهبطخيو اهتعجر كلمي ال دحاو قالط ءاليالاب اهلاصفناو

 ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح فلاحلا كلذ اهسمي مل نإو ، باطخلا
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 رفسك هنم عنام هعنمو سملل عجرو ظفللا عم هب وأ ىونلاب هنيمي كرت نإ الإ

 هل ةرافكلا موزل يفو نيبت ال اهنإف عنام رئاج وأ هضرم وأ اهبوره وأ اهرفس وأ

 ضرم نملو ، نبت ملو هازجأ اهدسج نم عضوم يف ركذب اهسم نإو ، نالوق

 مل نإ اهنم ىلوملا ةأرملا نيبت ليقو ، نيبت الف هديب اهجرف سمي نأ هتجوز وأ وه

 تءاش ىتم ويغو ليألا جوزتت لهف تناب اذإو 5 اهجرف يف ةفشحلا بغت
 نإ دلولاو هل ءاملا نأل ؤرق ةثالث ةعبرألا يف ضحت مل ولو ةدع الب ةعبرألا دعب

 . هل وهف ناك

 لاقو لاق ث ءاربتسالل ةدعلا لاق نم لوقب بسنأ اذهو بطقلا لاق

 اذه رهاظو لاق ، ؤرقلاب دتعت تناك نإ اهضيحت نأ طرشب ةفئاطو سابع نبا

 قبس ام بسحتو ةعبرألا دعب اهمتت ىتح جوزتت مل ةعبرألا يف اهضحت مل نإ اهنأ
 تقبس ةدع يه ليق ، ضعب دنع ىلألا روهشملاو ضعب لوق اذه ةعبرألا يف
 دقو ةدع ءاليالاب ةجراخ ىلع سيل دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق ، اهقالط

 لوألل ةدعلا بجت وأ ةعبرألا دعب ةدعب الإ لوألا ريغ جوزتت الو اهقالط تقبس

 نمم تناك نإ رهشأ ةثالثوأ ضيحت تناك نإ ةعبرألا دعب ؤرق ةثالثب ويغك

 . رهشالاب دتعي

 وأ ءاربتسالل ال دبعت ةدعلا نأ لاق نم لوقب بسنأ اذهو بطقلا لاق
 . ويغل ال لوألل دتعت وأ طقف ليألا ريغل دتعت

 ههجوو نبللا وذو لبق نم ج وزلا هنأل فعضألا وهو زيزعلا دبع لاق
 اك ال اضيأ راهظلا يف كلذكو بهذملا يف اهلك لاوقألا هذهو هيلع ديدشتلا

 اهيلإ عوجرلا وأ قالطلا ىلع ربجأ ةعبرألا هيلع تضم اذإ يلوملا نأ ليق
 . ءىطولاب
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 نيلئاق رمع نباو يلعو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو
 اومزع نإف ىنعمو يطولاب ةدملا ءاضقنا دعب نهيلإ اوعجر نإف اوءاف نإف ىنعم
 لبق اوعاف نإف ةفينح يبأو انباحصأ دنعو لاق & ظفللاب هومزع نإف قالطلا
 لماح ءاليالاب تجرخ نإو . ها يضقنت ىتح ءيفي ال نأ مزعلاو اهئاضقنا

 تءاش نإ اهجوزت لوألا دارأ نإو تجوزت تعضو اذإو © لزألا نع تناب

 قتعب وأ اهراهظ وأ اهقالطب وأ اهسمي ال هللاب اهل فلح نإو © عضولا لبق
 ىتح اهسمي ملف كلذ ريغب وأ مارحلا تيبلل يشمب وأ نيكاسملل هلامب وأ هدبع

 ال نإ وأ لحي ال ام لعفي نأ ىلع فلح ولو ءاليالاب تناب ةعبرألا تضم

 اهسمي مل نإف ارش مرحم نم ةتيمك وأ مارح هيلع يه لئاقلاو بجو ام لعفي
 الب هنيح نم ةتيملاك اهلعج وأ اهمرح هنأل هنم تناب ةعبرألا تضم ىتح

 مرحت امنإ ليقو ؤ ةعبرألا دعب ولو ءاش ىتم ةلسرم نيميف سم نإف ، قيلعت
 نإ مارح يلع تنأ لاق نإو 5 هلاق يذلا هلوق لجأل اهكرت نإ ةعبرألا يضم

 تضم ىتح سمي مل نإو ، سميلف رمخ وأ ةتيمك وأ اذك ءاتلا رسكب تلعف
 تلاط ثنح اذإ ةرافك الإ قبت ملو ثنحلاب مكحف قلع هنأل هنع جرخت ال

 نإف انيمي رفك هتلعف نإ هيلع مارح اهنأ لاق ام تلعف نإو & ترصق وأ ةدملا

 ةتيمك وأ مارح هيلع يه لاق نإو ، اضيأ جرخت الف رفكي ملو ةعبرألا تضم
 لبق سم نإف تناب ةعبرالا تضم ىتح لعفي ملو اهسمي مل مث اذك لعفأ مل نإ

 الو مرحت الو سملاب ءاليالا عطقناو ثنحب ءاش ىتم اهرفكي ةلسرم نيميف لعفلا
 الو ءاليالاب جرخت الف سملا لبق لعف نإو ، سمام دعب لعفي مل ولو جرخت
 ىون ام ردقب همزل لهف اقالط هب ىونو مارح هّيلع يه لاق نإو & هيلع ةرافك

 ريفكتو قالط وأ ةظلغمب وأ ةلسرمب ريفكت وأ رثكأ وأ ةدحاو قالطلا نم
 . لاوقأ امهالك
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 اهسمي مل نإ هيلع هلل لجرلا لوقو ليألا اهحصأ هللا همحر بطقلا لاق

 ملو تضم اذإو ، ةعبرألا تضم ىتح اهكرت نإ.هب نيبت ال ةقدص وأ ةبقر قتع

 اهلزعف ةبضاغم هتأرماو لجر نيب ناك نإو ، هسفن مزلأ ام وأ قتعلا همزل اهسمي

 . اندنع كلذب هنم نيبت الف ظيغب اهرجاهو نيمي الب ةعبرألا تضم ىتح

 رهاظلا يلع اداتعا حيحصلا وهو روهمجلا بهذم وهو

 اهئثطو كرت اذإ نيبت كلام لاقو لاق ، نيلاب اليالا مكح مزلي امنإ هنأ نم

 كرت داقتعاب همزل امنإ مكحلا نأل ىنعملا ىلع اداعا ةعبرألا تضم ىتح ارارضأ

 ناك ىلع ءاملا ةدوربل وأ يمسج لزهي الئل اهسمأ ال هللاو لاق نإو ، ءىطولا

 هلف هديق نإو © رهشأ ةعبرأل وهف هديقي ملو سملا فلاحلا ىفن اذإو 2 ءاليإ
 لجرلا كرتف قلاط يتأرماف كتجوز تئطو نإ لجرل لاق نمو 5 هديق مكح

 نيبت ال ةعبرألا تضم ىتح هبحاص ةجوز قالط نم ارذح هتجوز ءيطو
 نيكاسملل هلامب وأ اهأطي ال هللاب هل فلح نإ اذكو اهئطو هكرتب لجرلا ةجوز

 اهئطو اذإ هنأل هبحاص ثنح نم افوخ اهأطي ملو ةعبرألا تضم ىتح اهكرتف

 ال هللاب هل هتجوز تفلح نإ اذكو هنم نيبت الف نيمي ةرافك هبحاص تمزل

 هعنمي ام هنم ردصي مل هنأل نيبت ال اهثنح نم ارذح رهشأ ةعبرأ اهكرتف اهسمي
 وأ ةعاسلا وأ ةليللا وأ مويلا اذه يف اهأطي ال هللاب اهل فلاحلاو اهسم نم

 ملو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهكرت نإ هنم نيبت بوثلا وأ عضوملا وأ تيبلا
 . كلذ ريغ يف اهعامج هل نأل ال ليقو ؤ ويغ يف الو كلذ يف اهأطي

 تنابو يدنع حيحصلا وهو حتف نب سورمع لوق وهو
 اهسمي مل اهكرتو رخآ نود اهدسج نم مولعم يف اهأطي ال هللاب اهل فلح نإ
 . ةعبألا تصضم ىتح هريغ ف الو هيف
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 ريغ يف اهأطي نأ هل نأل نيبت ال ليقو سورمع لاق هبو
 ال هللاب فلحف مهريغل وأ اهلهأل تبهذ نإو { اهدسج نم عضوملا كلذ

 هل نأل نيبت الف عجرت ملو ةعبرألا تضم ىتح اهكرتف هتيبل عجرت ىتح اهأطي
 . تناب ةعبرالا تضم ىتح اهاطي ملو تعجر نإو ، عجرت ملولو ءىطولا

 ةأرما جزت نمو ، نيبت ال اهنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 اهسمي ال فلحف هيلع اهلام يتأي ىتح اهبلجي نأ هوعنمف اهلهأ دنع تناكف
 هب جرخت الف هب فلحي نأ هل نيمي لكو رهشأ ةعبرأ اهكرت نإ ءاليالاب تناب
 ىتح اهكرتف اهأطي نأ اهقالطب فلح نمو هب فلحي نأ هل سيل امب جرختو

 نإ ليقو ، نالوق اهأطي نأ هل اتقو دحي مل هنأل ال وأ نيبت لهف ةعبرألا تضم
 هلف هيلعو قالطلا ةدع دتعتف قالطب تجرخ اهأطي ملو ةعبرألا تضم

 . ملعأ هللاو اهتعجارم
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 راهظلا وأ قالطلاب فلحلا باب

 ةعبرأ لبق لعف نإف اذك لعفي نأ اهراهظ وأ ةأرما قالطب فلح نم

 هلعف لبق اهسم نإو ، تناب ةعبرألا تضم ىتح لعفي مل نإو ، هنيمي رب

 هلف ويغ لعفي ال وأ وه لعفي ال راهظلاب وأ قالطلاب فلح نإو ، تمرح

 وأ اهقالطب فلح نإو 5 راهظلا وأ قالطلا عقو لعف اذإف لعفي مل ام اهسم
 ةعبرالا تضم ىتح اهأطي ملو هلعف مث اذك لعفي نأ ءاليالا هوجو نم وريغ
 نإف بغت مل ولو ليقو 0 ةفشحلا تباغ نإ نبت مل عماج نإو © هنم تناب

 ناك نإو ، قاش ضرم وأ عنام رفسب ءطولا نع رهاظملا وأ يلوملا زجع

 نيبت الف يطولا نم عنم هنأ دهشيلف سافن وأ ضيح رح وأ اهنم ضرملا وأ رفسلا `

 عناملا لاز وأ رضح مث دهش أ اذإو هازج أ هنيم كرت دق هنأ دهشأ نإو ، ذئنيح

 دبال ليقو ، ةعجرلا يف سملا نع بان دق هنأل هداهشإ هافك ةعبرألا ضمت ملو
 همحر بطقلا دنع يذلاو ةعبرألا تضم اذإ تناب الإو دعب هقاطأ اذإ سملا نم

 يغبنيو نيبت الف جرفلا ريغ يف وكذب ءاسفنلاو ضئاحلا عماجي نأ هل نأ هللا

 . سأب الف لعفي مل نإو 3 هنكمأ ام فيك وأ هديب اهجرف سملي نأ ضيرملل

 تناب ةعبرألا تضم ىتح عنامل اهأطي مل نإ ناويدلا نع بطقلا لاق

 هبلق يف اهئطو يوني نأ صخرو نيبت الو اهدسج ىلع هدي ضيرملا رجي ليقو
 لوقل اف اهئطو هز ا ل اق نإو © هنيمي عم هلوق عن ام هعنم هنأ ف لوقل او نبت الو

 مل مث هيلع فلح ام فلاحلا لعف وأ رهاظملا رفك اذإ ليقو ؤ هنيمي عم هلوق
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 وأ رهاظمب وه سيل ذإ هنم نيبت الف عنام الب ةعبرألا تضم ىتح اهعماجي
 نود ام لجألا لعجو اهنم ىلآ نمو ، هنيمي رب ام دعب وأ ريفكتلا دعب لؤم

 ةعبرالا تضم ىتح هلجأ نم اهكرت نإ ليقو ، هب نبت مل ةعبرأ اهكرتف ةعبرأ

 اديز ملكي نأ اهقالطب فلح نمو © اهيضمب تناب رثكأ لجأ نإو & تناب

 ةدحاو ةقيلطتب تناب ةعبرألا تضم ىتح مهنم ادحاو ملكي ملف ادلاخو ارمعو
 ثلاثلا ملكي ملو نينثا وأ ادحاو ملك نإو ث ليألا حيحصلاو ثالثب ليقو
 ال ارمع الو اديز ملكي ال فلح نإو ، ةدحاوب تناب ةعبرألا تضم ىتح
 . ثنح ادحاو ملك نإف واب وأ واولاب ادلاخ

 همأ رهظك هيلع يه لاق نم نأ مئاعدلا باتك يفو بطقلا لاق

 نيترم رهاظ اذإ اك ىمس ام ددعب ليقو ، ةدحاو ةرافكف رثكأ وأ اثالث وأ نيترم

 لثم وأب دحاو مالكب ةفلتخم ءايشأب رهاظ نإو ، مالكب ةدحاو لك رثكأ وأ
 املكف انالف ىطعأ وأ نالف ىلع لخد وأ انالف ملك نإ همأك يه لوقي نأ

 اهكرت نإو ، ةرافك دحاو لكل رفك عيمجلا لعف نإو ، ثنح ادحاو لعف
 © ىضم نإ الإ همزلي مل يناثلا لجأ ىضم نإف لوألاب تناب ةعبرألا تضم ىتح

 تناب اذإ هيلع تقو ال ليقو ، تناب تضم نإو 0 ةرافكلاف اهجوزت دقو
 فلح نإو { لوأ نم بسح ددعتم ءاليإ وأ راهظ مزل اذإو ، اهجوزتو
 فلاحلا نيب ناك نإف مويلا نود اهسم هلف اذك موي اذك لعفي نأ اهقالطب

 اهكرت ولو نبت مل لقأ امهنيب ناك نإو ، نيبت الف رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ مويلاو
 ىمسملا مويلا لخد نإو ، تناب كلذ لجأل ةعبرأ اهكرت نإ ليقو ث ةعبرأ

 تقلط لعفي ملو مويلا سمش تباغ نإو ، تمرح لعفلا لبق هيف اهسمف
 يف هراتخاو اضيأ تمرح مويلا نود اهسم نإ ليقو ، ىمس ام وأ ادحاو اقالط

 نإ قلطنؤ تناب رثكأف اضيأ رهشأ ةعبرأ مويلا نيبو هنيب ناك نإو © ناويدلا
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 كلذ يف الإ لعفي ال نأ وني مل نإ ال ليقو © هدعب وأ مويلا كلذ لبق هلعف

 نإ اذك نيبو هنيب اميف اذك لعفي نأ قالطلاب فلاحلا ىلع تمرحو © مويلا

 لعفي ملو مويلا نيبو هنيب رهشأ ةعبرأ تضم نإ هنم تنابو لعفلا لبق سم
 نإ تقلط لعفي ملو مويلا كلذ لخد نإو { مويلا نيبو هنيب اميف لعفلا حصو
 يف هلبق ام لثم الثم مويلا كلذ ىون نإ قلطت الو رهشأ ةعبرأ نود اميف ناك
 لهأ نمو هاون يف قدصم وهو لعفي ملو هسمش بيغت ىتح لعفلل تقو هنأ

 . رابجإب هيف لعف نإ الإ ارطضم وأ ايسان

 مل رطفي ال انايسن براشلا وأ لكالا لاق نمو هللا همحر بطقلا لاق

 اذك ةنس اذك لعفي نأ قالطلاب فلح نإو { هموص ةحصل اهقالطب مكحي

 سملا هل ليقف فلخلا نم ةنسلا لوخد نود اميف ءاليالاو سملا يف مويلاكف

 تضم اذإ هنأو تمرح سم نإو 0 اهنود سملا هل زوجي ال هنأ ليقو ؤ اهنود
 نإو ال ليقو & تقلط اهنود لعف نإو ال ليقو 0 تناب اهنود ةعبرأ

 وأ لعفي ملو اهنم ةعبرأ تضم نإف تمرح لعفلا لبق سم نإف ةنسلا تلخد

 ليقو ، سملا مدعب ريض ال ليقو ، تناب سملا لبق ةعبرألا تضم نكلو لعف
 قالطلاب ال ءاليالاب نيبت ذئنيحو هلعفل لجأ اهلك اهنأل اهلك خلسنت ىتح ال
 اذإ ةقيلطتب نيبتو قلطت اهنأو اهلك ةنسلا خلسنت ىتح نيبت ال اهنأ ليقو

 لجأ اهلك ةنسلا نأل لعفي ملو اهنم ةعبرأ يضمي نيبت الو لعفي ملو تخلسنا

 ةعبرأ تضم نإف بجر وأ مرحملا يف وهو جحي نأ قالطلاب فلح نمو لعفلل
 حصي مل همايأ يف ال جحلا ةروصب ىتأ نإو ، جحي ملو ةعبرأ يضمل تناب جحي ملو
 سمي وأ لجألا اذه يف سمي الو هلعفل لجأ جحلا نيبو هنيب امو نيبت ال ليقو
 ملو انالف لتقي نأ قالطلاب فلح نمو ث ةنسلاو مويلا يف ناقباسلا نالوقلا
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 اهجوزت نإف تمرح لتقلا لبق اهسم نإو ، تناب ةعبرألا تضم ىتح هلتقي
 تضم ىتح لعفي مل نإو ، تمرح لتقلا لبق سم نإف ءاليالا هلبقتسا دعب
 مل نإو ، تمرح لتقلا ىلبق سم نإف اضيأ هلبقتسا دعب اهجوزت نإف ، تناب

 فلح نإ اذكو ويغ حكنت ىتح هل لحت ال مث تناب ةعبرألا تضم ىتح هلتقي
 اهقلط دق ناك نإف قالط راهظلا وأ ءاليالاب نيبلا نأ كلذو هلتقي نأ راهظلاب

 © يقب ام الإ يلوي وأ رهاظي نأ هل نكي مل نيترم وأ ةرم راهظلا وأ ءاليالا لبق

 رفكي ىتح سمي ال نكلو اهجوزت نإ نيبلا دعب ءاليإ الو راهظ قحلي ال ليق
 نإف لوالا اهجوزت مث هتقرافو ثالثلا دعب ويغ تجوزت نإف © هل دح الو

 ضعب هراتخاو لعفلا لبق سم نإ مرحت لهو نيبت الف لعفي ملو ةعبرألا تضم
 . نالوق مرحت ال وأ

 دعب راهظ الو ءاليإ هقحليال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لبق سمينأ هل نإو. ويغ حاكن دعبو اهدعب وأ ثالثلا لبق اهجوزت اذإ نيبلا

 ةنس موصي نأ قالطلاب فلح نمو ، هتمذ يف ةرافكلاو هلك كلذ يف لعفلا

 نإو 2 اراهن الو اليل سمي مل نإ تناب رهشأ ةعبرأ ماصف هموي نم أدبف اهنيعي ملو

 بطقلا دنع حيحصلا وهو نيبت الو اهلك اهموصي نأب ليقو ، تمرح سم
 لوقلا ىلع اليل يطولا هلو تقلط اهنم نيديعلا ريغ اموي لكأ نإف هللا همحر

 اهسم دقو لعفلا لبق تام مث اذك لعفي نأ قالطلاب فلح نمو 0 ريخألا

 اهسمي مل نإو { اهثرو ضمت ملو تتام نإو 3 هتنرو ةعبرأ ضمت ملو هفلح لبق
 تاوفب قالطلا عوقول هثت الف ةعبرالا يضم لبقو لعفي نأ لبق تام مث طق

 ةدعلا يف ثرت امنإو ، توملاب عقاولا قالطلا كلذب اهيلع ةدع ال هنأ عم لعفلا

 اهثروو لعف ةعبرألاو لعفلا لبق تتام نإو © سملا لبق ةقلطملا ىلع ةدع الو
 نأ ىون نإ الإ تتام ولو هازجأ ةعبرألا لبق لعف ىتمف لعفلا ىلع فلح هنأل

 . اهتايح يف لعفي
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 نأل كلذ وني مل ولو اهي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإو ، كردم اهكردي ال ةتيملاو اهكرديل لعفلا نأل يزجي ال اهتوم دعب هلعف
 رهشأ ةعبرأ ضمت ملو لعفلا لبق تام مث اذك لعفي نأ اثالث قالطلاب فلح

 لعف ةعبرألا لبق تتام نإو 5 اهتدعب ةبع الف اثالث قالطلا عوقول هت الف

 لبق تتامف ءيشلا كلذ يه لعفت نأ اثالث اهقالطب فلح نمو 0 اهثروو

 اثالث اهقالطب فلح نمو 2 هتثرو تلعف تام نإو { اهثي الف ةعبرألاو لعفلا
 مل نإو هتوم عم تقلط لعفلا لبق فلاحلا تام مث اذك امهريغ لعفي نأ

 لعف ةعبرألا لبق جوزلا تام نإو ، تناب ةعبرألا تضم ىتح فلاحلا لعفي

 قالطلاب فلح نمو 3 اهجوز اهثروو لجرلا لعف تتام نإو ، تثروو لجرلا
 ليقف هفالتإب وأ هلكأب قبسف ءاعو ريغ يف انيعم وأ نيعم ءاعو يفام لكأي نأ
 الإ اهلك اهقوقح جوزلا مزلت اذه ىلعف تناب ةعبرألا تضم ىتح هلكاي مل نإ

 تقلط ليقو تمرح اهسم نإو ، تناب ةعبرألا تضم اذإف اهسمي الف سملا
 . ويغ وأ لكألاب فلتأ تقو

 وأ هلكأب قبس نإو لكأي ام هيف نكي مل ذإ رهاظلا وهو بطقلا لاق
 ىتح هلكأي مل نإ ءاليإ ليقو { رهاظلاوهو قالطلا عقو ليقف هنيمي لبق هفالتإب
 هنأكف هدوجو ةين ىلع فلح هنأل امهنم دحاو عقي ال ليقو 5 ةعبرألا تضم

 لعفي نأ قالطلاب فلح نمو 0 هلكأي ملو دجو نإ قلطت اهنأ هناسلب طرش دق
 نإف هلفق وأ باب قلغك ىرخأ ةم هلعفي نأ نكمم وهو ويغ هلعفف اذك
 هئاليإ نم ربي مل وه هقلغأ مث ويغ وأ وه هحتفف ويغ هقلغأف هقلغي نأ مسقأ

 له لاحم ىلع فلح نم لك اذكو هب قبسولو ةم هلعفي نأ ىون نإ الإ
 يف قالطلاب كلذ يف ليقو ، لجأ نإ تقولا يضمي ىتح ال وأ هنيح يف ثنحي

 تناك تلبح نإف ةرم اهئطيلف قلاط تنأف كلبحأ مل نإ اهل لاق نإو ، هنيح
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 لبحت مل نإو 3 اهدعب امو ةقلعلاو ءاملا اهبيذي ال ةفطن لمحلا يف يفكيو هتجوز
 © اهدعبو ةعبرألا لبق تانيمألاب همدعو لبحلا نيبتيو تناب ةعبرألا تضم ىتح
 لاب ىلبخ ريغ نوكت نأ لمتحا رثكأ وأ نيترم اهثطو ول هنأل ةرم اهأطي امنإو
 نود اهأطي نأ صخرو ىلرألاب لبحت مل اهنأل ىرخألا ةسملاب هنع مرحتف ىلألا
 رغصل اهلبحي نأ نكمي ال نمم تناك ولو ةعبرألا يضقنت ىتح ارارم رهشأ ةعبرأ

 نم ةتس نود تدلوف اهسم نإو ، لمج نم عنام ربكك امهريغ وأ ةراكب وأ
 دعب اهعضوب الإ نيبلاب ملعي مل ولو رهشأ ةعبرأ خالسنا دنع تناب سملا موي
 وأ ةعبرألا عم تعضو نإو 5 هعامجب لمحت مل اهنأ روهظل الثم رهشب كلذ
 انينج تطقسأ وأ سملا تقو نم هتدم نود كرحت نإ اذكو تقلط اهلبق
 لك نيعبرأ نود ةقلع وأ اموي نينامث نود ةغضم وأ رهشأ ةعبرأ نود اروصم

 ال هنأل هسم لبق ناك هنإف هنيمي نم ركذ ام هيبي الف سملا موي نم كلذ
 © نيعبرأ لبق ةقلع الو اموي نينامث لبق ةغضم نوكي الو رهشأ ةعبرأ لبق روصي

 ةغضم مث نينامث ىلإ ةقلع مث ةفطن اموي نيعبرأ تناك محرب ةفطن تعقو نإف

 لاتحال ةشع ديزو ىلاعت هللا نذإب روصيف رهشأ ةعبرأ كلتف نيرشعو ةئام ىلإ
 عضت ام لقأ نأ ليق دقو ، حورلا هيف خفنيف هتكرح سحت الف نينجلا فعض
 : لجو زع هلوقل هيلع عمجم اذهو رهشأ ةتس ايح نوكيف اهلمح همامتل ةأرملا

 ةتس لمحلل يقبو ، عاضرلل ارهش نورشعو ةعبرأف ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو

 اذكو اعامجإ انيمي رفك اهسمف اهجوزت مث اهسمي ال هتجوز ريغل هللاب فلح نمو
 مث اهسمي ال تيبلل يشمب وأ قتعب وأ نيكاسملل هلامب ةم لوأ اهل فلح نإ

 هنم تناب ةعبرأ تضم ىتح اهسمي ل نإو هب فلح ام همزل اهسمف اهجوزت

 نإو ، اهجوزت لبق تعقو ولو ةجوزلا ىلع مزلت نامالا نأ لاق نم لوق ىلع
 ال اهقالطب فلح نمو ، ءاليإ الو ةرافك هيلع نكي مل مارحلا سملا اهسمي ىون
 كلذ ريغ ىلع قلطت الو لوقلا كلذ ىلع قلاط يهف اهسمف اهجوزت مت اهسمي
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 نبت ملو لوقلا كلذ ىلع هنم تناب ةعبرألا تضم ىتح اهسمي مل نإو ، لوقلا

 رقك اهسمف اهجوزت مث اهسمي ال اهراهظب فلح نإو 5 لوقلا كلذ ريغ ىلع
 ىلع نيبت الو لوقلا كلذ ىلع تناب ةعبرألا تضم ىتح اهسمي مل نإو ، انيمي
 . لوقلا كلذ ريغ

 نع رباج نع ةديبع وبأ هاور امل حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 الو راهظ الو ءاليإ ال هنأ نم هكقيفَع هللا لوسر نع مهنع هللا يضر سابع نبا

 قالط ال ذاعم نعو ، يلو الب حاكن الو كلم لبق قتع الو حاكن لبق قالط
 ةيصعم يف رذن الو محر عطق يف نيمي الو كلمي ال اميف قتع الو كلمي ال اميف
 يلع نعو ، رفغتسي ليقو ، ةيصعملا كرتبو رفكيو محرلا لصيو رفكي يأ هلل
 الو غولب وأ ملح دعب متي الو لاصف دعب عاضر الو حاكن دعب الإ ءاليإ ال

 . موصلا يف لاصو الو ليللا ىلإ موي تمص

 قتعلا الو ءاليإو راهظ نم هوحنو قالطلا عقي ال هنأ يف صنلاك كلذو
 يعفاشلاو ديز نب رباجو لاق هبو حيحصلا وهو لاق ةنيعم ىلع نقلع ولو
 ةبارق يلع تضرع يمأ نإ هللا لوسر اي لجر لاق فلسلا نم ةعامجو
 . اهجوزت سأب ال لاقف © اهتجوزت نإ قلاط يه تلقف اهجوزتأل

 دعب الإ لح الو راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هيلعو
 ةأرما لك لاق نأب ممع نإ كلام لاقو ، لح قالطلاو دقع حاكنلاو دقعلا

 لاقو ، عقو ةنيعم وأ تاروصحم صخ نإو ، عقي مل قلاط يهف اهجوزتأ
 تلعف نإ راهظلا يلع لاق نمو . ها صصخ وأ ممع نإ عقي ةفينح وبأ

 مكحو هلعف نإ اهبيترت ىلع راهظلا ةرافك هتمزل نكت مل وأ ج وز هل تناك اذك
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 نإو ، همأ رهظك يه هلوق ةلزنمب راهظلا يلع هلوق نأل رهاظملا ماكحأب هيلع
 . ليق اميف تناب ةعبرالا تضم ىتح لعفي ل

 لعفلاب راهظلآ قلع وهو لعفي مل هنأل نيبت ال هللا همحر بطقلا لاق

 تضم ىتح سمي ملو رفك وأ ةعبرألا تضم ىتح رفكي ملو لعف نإ نيبت امنإو
 ةرافك يهو ءاليالا ةرافك اذك تلعف نإ ءاليالا ينمزل وأ ءاليالا ىلع هلوقب مزلو

 فلحلا ىنع نإ الإ ءاليالاب سيل ليقو 0 هلبق وأ سملا دعب اهرفكي نيب

 راهظ الو قالطف قالطلا ىونو همأ رهظك هيلع يه لاق نإو © قالطلاب

 قالطلا ناك راهظلا ىونو قلاط يه لاق نإو © راهظلا هيلع ليقو ث هيلع
 يفو نيتقيلطتب تناب قالطلا لجأ لبق راهظلا لجأ ىضقنا نإف راهظلاو

 يتوم لبق قلاط يه لاق نإو { ناتقيلطتف اعم ايضقنا نإو ، ةقيلطتب سكعلا
 اهل لاق نمو ، نالوق ةعبرألا يضمب وأ اهتعاس نم تجرخ الثم مايأ ةثالثب

 نإو ، صخرو تمرح ةبوتلا لبق اهسمو كلذ وحن وأ ةكرشم اي وأ ةيدوهي اي
 نإ ليقو © اهل ةوسك الو ةقفن الو بوتت ىتح اهبنتجا كلذ لثم هل تلاق

 لعفي ال هتأرما قالطب فلح نمو ، فيعض وهو تمرح ةبوتلا لبق اهسم
 وهو لألا اهجوزتف هتقراف مث وريغ تجوزت اثالث اهقلط مث اذك نلعفيل وأ اذك
 ثنح همزلي ال وأ لعف نإ هب فلح يذلا قالطلاو ثنحلا همزلي لهف فلاحلا

 فلح نإو & فالخ كلذ ثالثلا كلت تمده دقو ثالثلا دعب قالط الو

 كلذ ثالثلا مدهل مرحت ال ليقو © هلبق سم نإ هيلع تمرح لعفي نأ قالطلاب
 ىلع تنابو يناثلا لوقلا ىلع هنم نبت مل ةعبرألا تضم ىتح لعفي مل نإو
 . لألا لوقلا

 مدهت له ثالثلا تاقيلطتلا يف نيلوق نيتلئسملا اتلك يف نأ لصاحلاو
 كلذ نمدهي الف ناتنثالاو ةدحاولا امأو { ال مأ دعب اهجوزت اذإ راهظلاو ءاليالا

٢٢٢٣



 ءاملعلا ضعب لاق دق لب روهشملا يف اندنع ادحاو الوق دعب اهجوزت اذإ

 و راهظ الو ءاليإ هقحلي مل اهجوزتو ويغ جوزتت ملو ةدعلا نم تجرخ اذإ
 وأ ءاليإ نم هقبس ام دعيف هتتاف ام دعب ديدج جوزت انه نأل قالط
 ال نم قلط نمك وهف جوزتلا اذه لبق هنأل مدعلاك قالط وأ راهظ

 لئاسملا كلت يف كلذ قحلا نم هجوو كلمي ال نمم ىلا وأ رهاظ وأ كلمي
 اهعوجرو هنع اهتافو دعب هقحلف هتجوز يهو عقو كلذ نم عقو ام نأ اهلك

 مث اذك لعفي نأ الثم اهقالطب فلح نإو { تاقيلطت ثالث دعب ولو هيلإ
 ءاليالا لبقتسا لألا اهجوزتف هتقراف مث ويغ تجوزتف ثالث نم لقأ اهقلط
 نإف تناب ةعبرألا تضم ىتح لعفي مل نإو ، تمرح لعفلا لبق اهسم نإف
 دعب ةعبرأ فنأتسي نأ صخرو هنم يقابلا هلف لألا ءاليالا يف اهجوزت
 فلح نمو © اهحاكن موي نم هلبقتسا هخالسنا دعب اهجوزت نإو ، جوزتلا

 الف اهحاكن ددج نإف ةعبرأ اهكرت نإ هنم تناب رثكأ وأ ةنس هتأرما سمي ال

 ملو تناب اهكرتو ددج نإف ، تناب ةعبرأ اضيأ اهكرت اذإف رفكي ىتح اهبرقي
 ىتح اهسمي ال نكلو دعب نيبت نلف تناب اذإ ليقو { ويغ حكنت ىتح لحت
 ةليل لك سملا ىلع مزعيلف ةرم الإ ةنسلا يف اهسمي ال اهقالطب فلح نإو رفكي
 ىلع مزع ةيناثلا ةنسلا تلخد اذإف ةرم اهسم رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىقبي ىتح

 تلخد اذإو ، ةم اهسم ةعبرأ نم لقأ ىقبي ىتح كلذك ةليل لك سملا
 وأ ىلرألا هتنس تضقنا ىتح اهسمي مل نإو { ادبأ اذكهو كلذكف ةثلاثلا
 وأ نيترم اهسمي ل هزأل قلطت ملو اهعامج نم عنمي مل هنأل نبت مل ادعاصف ةيناثلا

 وأ ىلرألا ةنسلا لوأ اهسم نإو 3 ةم قوف اهسمب قالطلا قلع امنإ وهو رثكأ
 نم عنم سم اذإ هنأل تناب ةنسلا مامت لبق ةعبرأ تضم ىتح اهكرت مث ةيناثلا

 ىرخأ ةسم اهسم نإو ، ءاليإ سملا نم هعنمو ىرخألا ةنسلا ىلإ سملا ةداعإ
 نيترم الإ ةنسلا يف اهسمي ال اهقالطب فلح نم اذكو تقلط ةنسلا مامت لبق
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 نيترم الإ وأ ةرم الإ سملا اهعنم ذإ اهقح يف ةأرملا هتمكاح نإو ث اثالث وأ

 سابل وأ ماعط نم اهقح عنام ىلع مكحي امب هيلع مكح كلذ ون وأ
 هيلع تفلح ام لعفب كسفن ثنح وأ حيرتستف اهقلط هل لاقيف امهوحن وأ

 هيلع هبرض زوجي بطقلا دنعو سبحي الو عامجلا ىلع برضي الو قلطتف
 دقع امم رثكأ سملاب ثنح ءاش نإو مارحلا نع فعت هبو اهل قح هنأل هسبحو
 ةنس ىلع هنيمي ناك نإ ءاش املك اهسمي نأ هل نوكيف اهعجاريف قلطتق هيلع

 املك اهعجار اذإ سملا هل لحيف اهيدافي نأ رخآ هجوو دبألا ىلع ال ةدحاو
 الو ةنس مسي ملو ةرم الإ اهسمي ال اهقالطب فلح نم اذكو ضعب دنع ءاش

 قلطت الو هتوم ةنس يردي ال ذإ سمي الو ىيح ام ةليل لك سملا ىلع مزع ارهش

 اهكرتو ةرم اهسم نإو ، تتام نإ اهثروو هتثرو اهسمي ملو تام نإو نيبت الو
 قالطلا دعب اهجيوزت هلو تقلط ىرخأ اهسم نإف ، تناب ةعبرألا تضم ىتح

 قالطلا يف فلخلا لصحو ءاليالا هلبقتسيو روصلا كلت يف سملاب عقاولا
 . نالوق ال وأ ةيناث اهجوزت نإ ءاليالا مدهي له ثالنلا

 ال وأ اهنم ىلا نإ هنأ هانعم ءاليالا مدهي قالطلا مهلوقو زيزعلا دبع لاق

 جرخت الف ءاليالا ةدع لبق قالطلا ةدع نم تجرخف كلذ دعب اهقلطف

 مدهي ال ءاليالا مهلوقو نيتقيلطتب دعب هل يهف دحاو قالط عقاولاف ءاليالاب
 ةدع لبق ءاليالا ةدع تمتف اعم اهنم ىلاو ال وأ اهقلط نإ هنأ هانعم قالطلا

 اذإ قالط اندنع ءاليالا نأل ناتقيلطت كلذف اعم امهب جرختف قالطلا
 دق ناك نإ ةدحاو ةقيلطت ىلع دعب اهجوزت اذإ هدنع نوكتف هب تجرخ

 نيتقيلطت اهقلط نإ ويغ حكنت ىتح مرحتو ةدحاو ةقيلطت ءاليالا دعب اهقلط
 همزل اهنم رهاظف نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط نإو 0 اثلاث اقالط اليالا نوكيف
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 داف وأ اهعلاخ وأ انئاب اهقلط نإو ، ةدعلا نم جرخت مل نإ راهظلا الف اهاداف وأ اهعلاخ وأ انئاب اهقلط نإو 0 ة :

 . ملعا هللاو راهظلا اهقحلي
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 ءادفلا باب

 نيجوزلا نيب ةقرف اعرشو لام وحنب هوركم نم صلختلا ةغل ءادفلا

 ليقو 8 هلوبقو هضعب اهدرب امهنيب ةقرف علخلاو هايإ هلوبقو اهقادص هيلإ اهدرب
 ال نكل رثكأب اضيأ عقي لب اقلطم امومع ضعبلاو لكلاب عقي معأ ءادفلا

 علخلا ليقو 3 امهيف لحي ليقو ، مكحلا يف الو هللا نيبو هنيب اميف هل لحي
 « هنم رثكأو لكلابو ضعبلاب عقت ءاوس ناربلاو ةارابملاو حلصلاو ةيدفلاو ءادفلاو
 قالط هعاوناب ءادفلاو اهقالط ىلع ضوعلا ةأرملا لذب وهو ىنعمب نهنا ليقو
 عجارو اهادافو عجارو اهاداف نأب تارم ثالث هتأرما ىداف نمف رثكألا دنع

 ىتح هل لحت مل ةم ىدافو نيترم قلط وأ نيترم ىدافو ةرم قلط وأ اهادافو

 نب رباج نعو ، قالط ريغ هنأ انم ذاش لاقو هللا همحر بطقلا لاق
 . اقالط علخلا ىري ال وهو تام هنإ ليق ارشع اهاداف ولو قالط سيل هنأ ديز

 يعفاشلاو سابع نبا لاق رباج لوقكو لزألا هب ذوخأملاو

 ىلاعت هللا نأل خسف هنأ روث وبأو قحساو دمحأو ةمركعو سوواطو ميدقلا يف
 اهقلط نإف لاقف ةثلاثلا ةقلطلا ركذ مم ءادفلا دعب ركذ مث نيترم قالطلا ركذ

 اقالط ءادفلا ناك ولو ويغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف
 ولو اهاضرب اهحاكن ددجي نأ رباج بهذم نكل اعبار قالطلا ناكل
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 تاقيلطت ثالثب دحاو ءادف ىلع نيبت ةيعفاشلا تلاقو ثالث نم رثكأ

 نباو دهاجمو لوحكمو يرهزلاو يروثلا نايفسو كلامو ةفينح وبأ لاقو

 ناثعو يلعو دوعسم نباو نسحلاو يبعشلاو يعخنلاو ءاطعو بيسملا
 . قالط نأ ديدجلا يف يعفاشلاو

 ءايركز وبأو زيزعلا دبع هبسن يذلا وهو رهظألا وهو بطقلا لاق

 .عيبلا يف ةلاقالاك ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا زاوجب اوجتحاو رثكألل هللا امهمحر

 قفتم ال اهيف فلتخم ةلاقالا يفو هيف ةدايزلا زاوج نأب ثحبيو لاق

 ءادفلا يف هركذي مل اذإ رهملا در اهمزلل اخسف ناك ول هنأب اضيأ اوجتحاو اهيلع

 . ناسحإب حيرست وأ هلوق ةثلاثلا ةقلطلا نأب اضيأ اوجتحاو ةلاقالا يف اك

 الو امهفورعم لكؤي الف اهعجارو اثالث اهاداف نإ ناويدلا يف لاق

 ولو ةيدتفمل ةقفن الو امهبسن تبثو داعبألل الهأتو اسلاجي الو امهلظب لظتسي
 نم اهجوزل ةأرملا تربت نإف ىلبح تناك نإ ةقفنلا اهل ليقو ، ىلبح تناك

 ءادفلا عقو نإو © اهثروو هتنرو ءادفلا لبقي نأ لبق تتام وأ تامف اهقادص

 . ناثراوتي الف تاموأ لبقت ملو تتامف ةعجارم ىلع اهل قادصلا درو

 اش نإ لب ءادفلا يف ةعجارم ال هنأ انم ذاشو انموق لاق

 ثراوت الف هيلعو ةدعلا ضقنت مل ولو قادصو دوهشو يلوب حاكنلا اددج

 . ةدعلا يف ولو امهنيب
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 عقي ءادفلاو اضيأ هب ذوخأملا ىلع ثرراون الو لاق رم ام هب ذوخأملاو

 ىلع يقادص كل تددر لوقت نأ لثم لمجم ريغ دارملل مهفم ظفل لكب

 ىلع يقح وأ يتقادص نم كتأربأ دق لوقت وأ تيضر وأ تلبق لوقيف ةقرفلا
 رثكألاف لبق مث ركني ملو لبقي ملو ماقف هنم هتأربأ نإو ث ةقرافملا وأ قالطلا

 حيحصلاو ءادف كلذ نوكي الف هيلعو سلجملا دعب عنملاب ليقو ، هزاوج ىلع
 & دعب هل لوبق الف لبقي نأ لبق تعجر نإو ، مئاعدلا بحاص هيلعو لزألا

 © دري وأ لبقي نأ 4 ربجي ليقف لبقي ملو ماق اذإو اهئطو نإ اذكو هل ليقو

 تلعقف ءادف ىلع هنم ىلإ يربت لاق نإو ، لوبقلا لبق همايقب لوبقلا هتاف ليقو

 . عقو ليقو © ءادف الف هلبقي ملو

 ءارشو عيبو نهرو حاكن نم دوقعلا عيمج ف فالخلا اذكهو

 هل دقع ام دعب لبقي ملف هل دقعف دقعلا ناسنإ بلط اذإ قادصإو ةرجأو

 ءيربت وأ اذكب اذه يل عب الثم هلوق نأ عوقولا مدع هجوو كلملا بحاص

 لوبقلاب الإ مزلي الف ريغ ال يربتلا وأ عيبلا يف عورشلاب رمأ كقادص نم يلا
 نإ لوبقلاب مزجلا همالكب يوني امنإ بلاطلا نأ ع وقولاب اب لوقلا هجوو كلذ دعب

 نإو & يدنع لوبقمو يل مزال وهف اذكب يل تعب نإ لوقي هن أك هل دقع

 ءادفلا ىلع هنم تأربت نإو ى يدنع لوبقم مزال وهف كقادص نم يلإ تأربت

 كتسبح هعوقو دعب هلوق هعفني ملو هتلبق هلوقب ءادفلا عقو كتسبحو هتلبق لاقن

 اذه يف عيبرلا لاقو ، طرشلا قيرط يف عقي مل دئاز مالك هنأل حيحصلا وه اذه

 تلبق لاق نمو © همالك لصو نإ ءادفلا عقي ال ليقو امهنيب قرفي ملو خسو

 ىلإ اريشم اذكب كتسبح لاقو هضعب لبق نإو 5 ءادفلا عقو هللا ءاش نإ

 & هلبقي مل ام اهل يقبو لبق ام تاوفلاب اهنع طقسو ءادفلا عقو يقابلا ضعبلا

 زاج ءادفلا تلبقو ةدحاو ركذي مل وأ ةدحاو كتقلط اهل لاقف هنم هتأربأ نإو
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 كتقلط هلوقب امهادحإ نيتقيلطتب تنابو قادصلا هنع طقسو قالطلا

 وأ ةدحاو كتقلطو لاملا تلبق لاق نإو ، نئاب قالط هنأل ءادفلاب ىرخألاو
 ةدحاو ةقيلطتب تنابو اضيأ قادصلا هنع طقسو ءادفلا زاج اثالث وأ نيتنثا

 ءادف هلوبقو قادصلا هلوبق دعب قالط ال هنأل قالطلا اهقحلي الو ءادفلا يهو

 لاق نإو ، اهقحلي نأ نع الضف اهاضر الب يعجر ال نئاب قالط ءادفلاو

 فصن يقبو لاق امب تناب لاملا تلبقو ديزأ وأ ةدحاو كتقلط اهئطو لبق

 يقبو اثالث تقلط هتلبقو اثالث كتقلط ىطولا دعب لاق وأ امل قادصلا

 نإو ، نهب تناب اهنأل تاقيلطت ثالث دعب ءادف ال هنأل كلذو اه قادصلا

 كتقلط وأ لاملا تلبق لاقف اثالث ينقلطت نأ ىلع يقادص نم كتأربأ تلاق

 ناب لوبقلا رخأو قالطلا مدق نإو { قادصلا هنع طقسو ءادف وهف اثالث

 ثالثلا تاقيلطتلا نأل اهل لاملا يقبو اثالث تقلط هتلبقو اثالث كتقلط لاق
 اذكب كقالط كل تعب لاق نإو ، نهدعب ءادفلا اهقحلي الف نهب ةأرملا نيبت

 اه يقبو هب اهل هعاب ام لثم قادصلا نم هنع طقسو ءادف كلذ ليقف تلبقف
 نإو © هلك قادصلا هنع طقس قادصلا لثمب اهل هعاب نإو ، كلذ قوف ام
 اذكهو قادصلا ىلع ةدايز اهمزلت الف قادصلا نم رثكأ هب هعاب ام ناك
 ام لكب زوجي وأ هنود امو قادصلاب زوجي له اقلطم ءادفلا يف راج فالخلا

 هكلم يف اهنأل اهقدصأ ام فاعضأ ناك ولو ةأرملا هب تيضرو جوزلا دارأ

 عيب نإو ث اهريغل الو ةجوزلل قالطلا عيب زوجي ال ليقو ، هكلم ام رئاسك
 . قالط الو ءادفب عيبلا كلذ سيلف

 اهريغل هعاب نإو { كلذ ريغ يدنع رهاظلاو هللا همحر بطقلا لاق
 عيب يفف نالوق هزاوج يفف ريغلا ءاش اذإ وأ مولعمل ريغلا اهقلطي نأ ىلع

 هب راجتتسالاو هتبه اذكو ةجوزلا ريغل عنملاو زاوجلاو عنملا لاوقأ قالطلا
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 نم وأ يقادص فصن نم كنتأربأ ىطولا لبق هل تلاق نإو ، هب قدصتلاو
 لماك نم اهل يقب لبقف كيلع يلام فصن نم وأ ينتقدصأ ام فصن

 نإ الإ كلذ ريغ اه ىقبي الو قادصلا فصن سملا لبق اهل نأل هعبر اهقادص

 نإ ليقو ، عبرلا كلذ عم لماكلا قادصلا فصن اهل نإف دعب اهيلع لخد

 امهل ىقبي الو لماكل ا نم عبرل ا اهل يقب كيلع ىلام فصن نم كت أرب أ تلاق

 نأل ينتقدصأ ام فصن نم وأ يقادص فصن نم كتأربأ تلاق نإ ءيش

 يذلا فصنلا نم هءاربإ ىلع اهمالك لمحف اهقادص ىمسي هلك قادصلا

 نأل امهنيب ءادف الف هتمرحم يه اذإف قادصلا نم هت ةأربأ نإو © دقعلاب اهل

 الف الإو سملا لجأل سم نإ اهقادص اهلو حيحص دقع نم نوكي امنإ ءادفلا

 نإ اذكو اه قادص الف هاركإ الب اهسمو تملع نإو © هفصن امل نوكي

 ام اهل دري هنإف هنم تدتفا مش حاكنلا دعب هجوب هيلع تمرح وأ اثالث اهقلط

 مل ولو هل تبث هنم تدنتفا مث نيتنثا وأ ةيعجر ةدحاو اهقلط نإو ، هب تدنتفا

 يف عوجرلا اهلف تدتفاف ركنأو تملع نإو © ةعجرلا هل نأل قالطلاب ملعت
 ىأر نإو ، امارح ينأطي نأ ةفاخم هنم تيدتفا لوقت نأ اهل نأل قادصلا

 هنم ةأرملا هتضبق نإ قادصلاو لاملا هل حص ءادفلا عقوو ينزي رخالا امهدحأ

 هنم تدتفا مث هكالهإب اهجوز ملعي ملو هتكلهأ نإف هتنمض هب تدتفاف فلتف

 وه تلاق نإف رجزو ديدهتب الامجإ همرغ ىلع تيبجأو ديدحلاب تدفص هب
 امنإو { ةدايزلا ىعدا نإ اهفلحو هب ترقأ ام تطعأ هل نايب الو اذكو اذك

 كلذ ناكف ىنف دق وهو ءادفلا لبقف هانفب ملعي مل هنأل ربجتو دفصت

 نإو © ءادفلاب هسفن حمست مل الإو دوجوم هن ا مهوتي ناك ذإ اهنم سيلدتلاك

 وأ ريناند اهل قدصأ نمو ، دفص الب هل هيدؤت ىتح دجب هبلط اهمزل ملع

 عيبت نأ لثم حبرو رامثو نبلك ةلغ نم تلكأ ام در اهمزلي مل اراجشأ وأ اناويح
 يزع هلوقل اهمزلي مل امنإو ، هجوب اهيلإ عجري مث هيف حيرتو قادصلا كلذ
 . نامضلاب جارخلا
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 ولو حبرلاو ةلغلا درت ال اهنأ يف رهاظ ثيدحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لاح كردم ريغ رجشلا ىلع ةلغ نم ناك امو ءادفلا لاح .. نيدوجوم اناك

 لخنلا فعسو ةرجشلا ناصغأ لثم هنأل ءادفلا لاح جوزلل هدرت قادصالا

 لاح اكردم ناك اذإ هنم يقب ام درتو ءادفلا لبق هتنفأ نإ هدرت الف كردأ امو

 امو ربؤم ريغ قادصالا لاح يف ناك ام هيلإ درت ليقو ، كردم ريغ وأ ءادفلا

 ال هنأ هللا همحر بطقلا دنع حصألا نالوق لسنلا يفو ، هدرت الف اربؤم ناك
 نطب يف دلولا ناك نإ الإ دعب ثدح لب اهاطعأ امم سيل هنال هدر اهمزلي

 قادصلا فالخب ءادفلا زوجي ال ناويدلا يف لاق هلف قادصالا لاح ناويحلا

 الصأ وأ انوزوم وأ اليكم وأ ادقن نإف ردقب فلت نإ اك زوجو دجو نإ

 حص هدوجو عم هفالخب تدتفا نإو 0 ةميقلاف اناويح وأ اضورع نإو هلثمف

 اهب تسرغف اضرأ اهقدصأ نإو هردقب هب تدتفا ام هل ليقو ، هل ءيش الو

 يه تكسمأو ضْؤأل ا ذخأ هنم تدتفاف كلذب ملع نإف ءانب تنب وأ اسورغ

 يف تلعف امب هملع عم ءادفلا هلوبقف هملعل ةميق الب اهيف اهئانب وأ اهسورغ

 تتام نإو ث ءادفلا ةدارإ نيح هتلازإ طرشل ءاش ولف اهيف تلعف امل ريرقت هضرأ

 نم اهيف امو ضْؤأل ١ ذح ا ملعي مل ن او 6 هيلإ ضرأل ١ تعجر ءانبل ١ حاطوأ ١ سورغل ١

 يف ملعي مل اذإ ريخم وه ليقو ، هلثم زاجو كلذ ةميق اهاطعأو ءانب وأ سرغ
 ضقنلاو سرغلا ناك نإو ، ضوعلا ذخأ يفو ءانبو سرغ نود ضرألا كاسمإ
 نم تطعأ ام الإ اهل ءيش در الب اهيف امو اهذخأ اهقدصأ يتلا ضرألا نم
 اهل ءانع الو اهسفنب اهينعت نم لدب هنأل ال ليقو 3 اهلف سراغ وأ نابل ةرجأ
 ال ءيش در الب هلوق ىلإ ريناند قدصأ نمو ، هلوق نم هلك كلذ ىلع مكحلاو

 . ملعأ هللاو ةعجارملا ىلع اهل هدر مث كلذ ناكف ءادفلاب هيلإ عجر نإ
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 علخلا باب

 تأربأ نإف قادصلا ضعبب ءادف اعرشو كرتلا ةغل ءاخلا مضب علخلا

 نإ همرغ اهمزلي مل قادصلاب هنم تدتفا مث ءادفب ال قادصلا نم اهجوز ةأرملا

 تاعابتلا عاونأو سانلا لام نم لاصتناك ويغل وأ هل قح يف هل هضقت
 . هب هنم تدنتنا اذإ هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو قالطلا همزلو شرإو نيدك
 لمحيف هتميق وأ هلثمب عقي ءادفلا نإف ءادف الب كلذ لبق هل هتكرت دقو

 كتأربأ لجرل لاق نمو يقادص ةميقب وأ قادص لثمي يأ فذح ىلع اهمالك
 ال انئاب تقلط ءادفلا ىلع اهنم الدب هنم كلذ لبقف ةنالف كتأرما قادص نم

 قادصلا ناكو اهمزل اهريغ لعف ام هتجوز تزاجأ نإف اهاضرب الإ اهتعجر دجي
 هكردي الو امهنم ءاش نم ىلع هكرديو دحاو قالط الإ هيلع عقي الو ءادفلاب هل
 همزلو اهقادص ىلع يهو زجت مل نإ ال عربتم هنأل اهيلع هاطعأ نإ اهيلع لئاقلا
 يف ولو احاكن اددج ةعجر ادارأ نإف ةدعلا يف ناثراوتي الف هلوبقب انئاب قالطلا

 در الب ءادفلا ةعجارم تزوجو حاكنلل ديدجت الب اهيف اهعجاري نأ زوجو ةدعلا
 . لامي الإ ءادفلا ةعجارم حصت ال ليقو ، ةأرملا ىلإ قادص

 علخلا حصي ال ركب نبدمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق بطقلا لاق

 ةلفط ج وزت نمو ، ويغب ناحصي ليقو ، امهيف ةعجارملا اذكو لامب الإ ءادفلاو
 يف ناثراوتي الف انئاب قالطلا همزل هلبقف ءادفلا ىلع اهقادص نم هتربأف ةنونجم وا

 ةعجارملا تزوجو ةدعلا يف ولو اهيلو وحن نم حاكنب الإ اهيلإ عجري الو ةدعلا
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 ءادفلا يف ةنونجمو ةلفط لعف حصي ال هنأل كلذو الماك اهقادص اهلو اهيف

 غولبلا دعب هازيجت مل اذإ امهل هعلخ وأ ةفيلخ وأ ابأ ولو يلو ءادتفا الو علخلاو
 غولبلا دعب هزجت ملف قادصلاب اهوبأ ةنونجم وأ ةلفطل ىدتفا نإو © ةقافالا وأ

 نيح نم قالطلا عقوو بألا ىلع هب ج وزلا عجرو اهجوز نم هتذخأ ةقافالا وأ
 عقو اذإ ليقو { ةقافالا وأ غولبلا هب رظتني الو بألا نم ءادفلاب جوزلا يضر
 نع لزعتو قالط الو ءادف عقي مل اهجوز نيبو ةنونجملا وأ ةلفطلا بأ نيب ءادفلا

 © يلولا اذكو قالطلا ال ءادفلا ناك تزاجأ نإف & قيفت أ غلبت ىتح اهجوز

 تجرخ ج وزلا لبقو لعف اذإف مات زئاج هتنونجم وأ هتلفط ىلع بألا لعف ليقو
 ةدعلا يف لوقلا اذه ىلع ةعجارملا هلف ءادفلا ريغ قالطب ال قالط وهو ءادفلاب

 هضعب وأ اهقادص لكأ نإ اهجوزل در اميف اهل مرغلا بألا ىلعو بألا ىضرب
 ولو اهقادص لكأ نإ هتنبو بألا نيب ةموصخ بصنن الو هللا نيبو هنيب اميف
 © اهقادص يف هتنب نيبو هنيب ةموصخلا مكاحلا بصني ليقو 3 ةلقاع ةغلاب تناك

 يف يصولاو ةفيلخلاو ءايلرألا نم بألا ريغ لعف ةنونجملاو ةلفطلا ىلع زوجو
 وأ ةعامجلا وأ مامالا :نمو { بألا بأ نكي مل نإ بألاك علخلاو ءادفلا
 حصي الو علخ الو ءادف نونجملا وأ لفطلا مزلي الو اهل احالص ىأر نإ يضاقلا

 لعف ليقو ، ابأ ولو يلو وأ ةفيلخب نإو قالط الو علخلا وأ ءادفلل لوبق امهنم
 احالص ىأر نإ ركذ نمم ويغ لعف امهيلع يضمي ليقو ل امهيلع ضام بألا

 وأ ءادفلا يف ةفيلخلل صخرو ةفيلخلا ال بألا لعف زوج سابعلا وبأ لاق
 . رذعل ناك اذإ علخلا

 نيرح نيغلاب نيب الإ علخ الو ءادف ال هنأ حيحصلاو بطقلا لاق
 علخلا زاجو ، نالوق ةقهارملاو قهارملا يفو امهدحأ ركب ال نيديرم نيلقاع
 يف رحبلا هيلع ماقو زوجعلاو ينافلا خيشلاو نيلتعمو نيضيرم نم ءادفلاو
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 درو ارح وأ شطع وأ عوجب توملا ىلع فرشمو ءام وأ قيرح هب طيحمو ةنيفس

 ام هيلع توملا فوخب ثلثلا ىلإ هلاعفأ عجرت نمو ، ح ورجمو بولصمو لماحو

 نم ناركسلا تمزلو قالطلاك فكتعم وأ امهب وأ ةمع وأ جحب مرحمو لقع

 لاز ولو قالطلا همزل ليقو ، هلقع لاز نإ الإ لقع ام امهريغو ءادفو قالط
 .رمخ وأ ناخدك سأب وأ رخالا نم زوشنب الإ ءادفلا امهدحأل زوجي الو هلقع

 عم نعلتخا اذإ يأ تاقفانملا نم تاعلتخملا ةظع هللا لوسر لاق

 مارحف سأب ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأرم ١ امنأ لاقو . ج وزل ا ناسح ١

 يف اهناكم تبلط دقف قالطلا هيلإ تبلط اذإ اهنأ اوركذو ةنجلا ةحئار اهيلع

 نمو © امهدحأ كلهي ىتح نيجوزلا نيب ءادفلا عقي ال سابعلا وبأ لاق

 مل نإو © اهنع ضرعأ تبأ نإف هلالج لج هللاب اهفوخو اهظعو هنع ترشن
 نيملسملا ىلإ اهعفر هتنت مل نإف حربم ريغ ابرض اهبرضو اهشارف بنتجا كرتت
 رخالا لك ربخيو نامكحلا يقتليف اهلهأ نم امكحو هلهأ نم امكح اوثعبيف
 قتاف ملاظلا تنأ هل الاق زشانلا وه ناك نإف لدعلاب امهنم زشن نم نارمأيف

 اهل الاق ةرشانلا يه تناك نإو 0 ءادفلا ىلع هكيطعت ام كل لحي الو هللا

 مل نإو ، ةعاطلا ىلإ يعجرت ىتح كل ةقفن الو هللا يقتاف ةملاظلا تنأ
 يلب نمو امهاضرب امهنيب اقرف امهايندو امهنيد يف ريخ ةقرفلا نأ انظو احلطصي

 زوشنلاو نايصعلاب هيلع مكحي مل هقح هل ىفوأو هتهاركو رخالا ضغبب امهنم
 ىلع قلطأف بعصلا عضوملا وأ عفترملا يأ زشنلا عضوملا يف ةماقالا ةغل

 ضعبلا وأ لكلاب ءادفلا زوجو هتبوعص عم هيف عفن ال هنأل امهدحأ ةبوعص
 ايئان ارفس ديري نأ كلذ نموء هيطعت ام لحيف اعم ايضر نإ زوشن نودب
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 تلبقف ءادفلا اهيلع ضرعف ءاسنلا نم اهريغ دارأ وأ اهلضعي ال نأ اعم ادارأف
 . تلبقف ءادفلا اهيلع ضرعف اهقوقح ىلع قطي مل وا

 ىلاعت هلوقب نيجتحم انموق روهمج لاق زاوجلابو هللا همحر بطقلا لاق

 بهت نأ زاج اذإف ه ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإف أل

 ءادفلا يف هيطعت نأ ىلوألاب زاج ءيش ىلع اه لصحي نأ ريغ نم هل اهرهم
 دنع الإ ءادفلا حابي ال دوادو يعخنلاو يرهزلا لاقو لاق ئ اهسفن رمأ هب كلمتل

 دسف اذه ريغب عقو نإو ئ لل ا دودح اميقي ال نأ نم فوخل او بضفلا

 حإ .. افاخي نأ الإ ائيش هنم اوذخأت نأ مكل لحيالوإ ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 ةشيعم قيضو قوقح عييضت نم هقيطت ال ام اهلمحف هتجوز ىلع بلغت نمو

 يف زاج نإو ث هللا دنع اميف هذخأ هل لحي مل هنم تدتفا ىتح ةرشاعم ءوسو
 هلام نم هذخأت نأ الو بات نإ درل ١ همزلو اضيأ هيف زوجي ال ليقو ‘ مكحلا

 ال لح هيلع رصأو ررضلا ناك اذإو © هتلقو ررضلا قنك يف دح الو ةيفخ

 ةبانج نم لستغا الو موصأ الو يلصأ ال تلاق نإف هترض نإ يه اذكو ءادفلا
 ثيح وأ براقأ مهنوكل وأ مهترواجم دوهشل اب ررضل { تبئيو ء ادفلا هل لح

 . لهألاو مدخلاو ناريجلا دنع ةرهشلاو ةداهشلا اوققحت

 ليقو & تءاش نإ اهسفن تقلط رارضالا تبث اذإ هن أ ةيكلاملا تمعزو

 رجدزي ملو برض وأ سبح وأ مالكب هرجزي نأ دعب مكآحلا اهقلطي لب حصي ال
 . اهسفن قلطتو مكاحلل هعفرن ليقو

 هل كرتت نأ ديري هتأرما نع ههجوب ضرعأ الجر نأ ول يبعشلا لاق

 عجرتو اهعاجأ اذإ يدتفت نأ اهلف اهتقفن ىلع ردقي مل نإو ، هيلع مرحل اهرهم

 . ينغ وهو اهعاجأ اذإ هب عجرت اجرسيأ اذإ هب هيلع
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 ردقي مل نإ هيلع هب عوجر ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق
 ريغب اهدر هلف ةدعلا يف اهقادص تبلطف هتأسال تدتفا اذإ ليق ، رصقي ملو
 . اه هدريو ةدعلا ىف تماد ام اهيار

 هنأ تعدا مث تدتنا نإو ، اهاضرب الإ اهدري ال هللا همحر لاق
 رارقإ وأ نايبب رضلا حص نإ كلذو ءادفلا حصو اهل هدر تدتفا ىتح اهرض

 ال ليقو ع رارضألل تدتنا امنإ هنأ فلحتلف رقأ وأ تنيب اذإو ، هدري الف الإو
 نإ هدرتو اهقلط ىتح ةرشع تءاسأو ترشن نإ قادصلا ذخأ امل لحي الو نيمي

 ءادفلا عقو نإ قادصلا نم ىطعأ ام ىلع دئازلا ذخأ ج وزلا ىلع مرحو تبات

 دئازلا ذخأ هل لحو ةيفخ هلام نم دئازلا ذخأ اهلو ترشنو نسحأ ولو هللا دنع

 نيبو هنيب اميف قادصلا ىلع دئازلا ذخأ هل زوجي ليقو ، ال ليقو ، مكحلا يف
 . هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف ىلاعت هلوق مومعل مكحلا يفو هللا

 مهتجحو قادصلا نم رثكأب ءادفلا زاوج ىلع انموق روهمجو
 ال نأ بجوف ةضراعم ىلع دقع ءادفلا نأو رثكأب قالطلا اهئارش زاوج

 الو مظعلا رهملاب الإ ىضرت ال نأ اهل دقعلا دنع اهنأ اك نيعم رادقمب نوكي

 نسحلاو يبعشلاو يرهزلاو يلع ةدايزلا عنمو جوزلا ضغب ترهظأ دقو اميس
 ٠. سوواطو ءاطعو

 اذإ تبات ةأرما ةصق يف ةدايز ةعفشلا باتك يف رماع خيشلا ركذو

 ةدايزلا امأ لاق كيلع هنأ ةدايزو يناطعأ ام هل درأ تلاقو هنم ءادفلا تدارأ
 لاق ، اذه هيف ركذي ملو عيبرلا حيحص يف روكتم ثيدحلاو لاق ، الف
 :ادحأ تيأر ام كلام لاقو رثكأ اهنم ذخأي نأ جوزلل اندنع زوجي الو ةتس وبأ
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 حانج ال ىلاعت هلوقل اهقادص نم رثكأب ةأرملا يدتفت نأ وكي هب يدتقي نم
 ةمولعم ةدم اهنم هدلو نومت نأ ىلع هنم تدتفا نإو 3 هب تدنتنا اميف امهيلع
 هدلو نومت نأ كردي ملو حص هيل إ اهقادص در ىلعو فالا ةشع ىلإ مهرد نم

 ةدملا تنيع ولو عجرت نأ اهلف هنومت نأ ىلع اهاداف وأ اهعلاخ نإو 0 ةدايز هنأل

 © كلذ نم دلولا قرغتسي مك امهلهجل اذك ىلإ مهرد نم تلاقو نينس رشعك
 ةئام ذخ تلاق نإو 5 ال ليقو ، زاج مولعم ىلإ هدلو عضرت ناب اهاداف نإو
 . ءاليإ الو ءادف الو اهكرتيف اهذخأ هلف ةليللا ينكرتاو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد

 هلف اهكرتف ةليللا ينكرتت نأ ىلع هنم اذك وأ يقادص كل تكرت تلاق نإو

 ام هلو ءاليإب تناب رهشأ ةعبرأ اهكرت نإ ليقو 5 نالوق ءادفلا عوقو يفو كلذ
 ههاركإ مدع نيب قادصلاب ءادفلا ىلع هنم اهل اهاركتسا تعدا نإو 3 هتطعأ

 . مدعلا نييبت دجي الو

 هل دهش اذإ هنأل زوجت ال رتاهتلا ةداهش هذهو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ رتاهت يهو يفن ةداهش اهنأل امهتداهشب دتعي الف اههركي ل هنأ نادهاش

 اهيلعف هاركالا تعدا نإ ليقو ، نانيمأ تقولا رضحو هاركالل اتقو ترصح نإ

 فلحي مل نإ هنأ ضعب ركذو هتفلح الإو هتطعأ ام اهل در تنيب نإف نايبلا

 فالخلا ىلع تدقتفا ىتح ةءاسالا تعدا نإ اذكو رهملا اهاطعأو اهفلح

 ءاضقنا لبق ولو هثرت مل هضرم يف تامف هنم تدتفاف تضرم نإو © روكذملا

 هاركتسا وأ هتءعاسإب تدتفا ولف اهرايتخاب اهثايمل طاقسإ اهئادتفا نأل ةدعلا

 نإ اهثري الو تام نإ اذكو ءىرب نإ اضيأ ءادفلا هيلع زاجو 3 ةدعلا يف هتثرو

 يف اهثرول هلوبق ىلع هركأ ولف هرايتخاب هثاريل طاقسإ ءادفلا هلوبق نأل تتام

 نإف هب تدتفا ام هلو اهيلع زاج تيفوع ش هنم تدتفاف تضرم نإو © ةدعلا

 ضعبلاب تدتفا نإ هضعب وأ قادصلا نم لقألا ذخأ اهضرم يف تت
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 نإو ، ةيصولاب هيبش ضرملا يف ءادفلا نألو ىطعأ امم رثكأ ذخأي الكل ثرالاو
 رثك نإو ،: قادصلا هل بجي ليقو { امهدحأ ذخأ ثرالاو قادصلا ىواست

 . ثرالا ىلع دازو

 ىنطعأ ام الإ هل نكي مل ةدايزب تدتفا نإو هل ثرإ الو حيحصلا وهو

 ثراو هنال ثراول ةيصو الو اهاضرب ولو ةيصولاك اهتوم ضرم يف ةدايزلا نال
 ناكل ءادفلا الول هنألو قادصو ثرإ نم لقألا ذخأي ناك ثيح ةلمجلا يف
 لقأ ناك نإ ثرالا هلو ثرآلا نم لقأ قادصلا عم تناك نإ ةدايزلا هل وأ اثراو

 . امهذخأ ثرزالاب ايواست نإو © امهنم

 كلذو ةدايزلا هل تبثأ رثكأ ولو قادصلا هل بجوأ نمو 0 رهاظلا وهو

 لقألا هل نأ وهو لزألا لوقلا ىلعو ةدايزلا ذخأ يف رم ام ىلع مكحلا يف

 هثرإ يف هل لصحتي امم لقأ هضعب وأ قادض نم هب تدتنا ام ناك نإ

 ناك نإو ، طقف قادصلا ذخأ اهقادصو اهكورتم نم اهدنع ام ةلمج يف.

 يقابلا عفديو قادصلا نم هيلع امم هسبحيو لقألا ذخأ هنم لقأ لصحتملا

 ىفتكا ايواست نإو ثياولل هب ىدتفا نإ هضعب نم وأ قادصلا نم
 . هب ىدتفا نإ هضعب وأ اهقادصب

 جوزلا ربي ل امهدحأ توم دنع ءادفلا ناك نإ هنأ فاصو نب ١ ركذو

 {© هتعجر كلمي قيلطت كل ذو ةدعلا ف ثرال ا هلو ربي تتام نإ ليقو ئ اثراوتو

 . ةافولل تدتعاو تثروو ءىرب تام نإو

 ف ايرابت نإ هللا دبع وبأ لاق ٤ لاق يلإ بحأ اذهو بطقلا لاق

 مدقن" نأو ، اهقادص نم أربي الو ةدعلا يف اهثريو اهتعجر كلمي ةقيلطتف اهضرم
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 نإ هثرت ملو ءىرب هضرم يف ايدافت نإو ث اهثي ملو ءىرب ثلاث اذهو ناتقيلطت

 الو هل تبث ليق يتحص يف يقادص هل تكرت اهضرم يف تلاق نإو { تام
 ءادفلا ىلع لاق نإ الإ معن تلاق ولو اضيأ ءادف الف يل هتكرت لاق نإو 3 ءادف

 مل يتحص يف لقت ملو هل هتكرت تلاق نإو 5 هب هيلع مكحي هنإف هلوبقب رقأو
 لبق هنم تدتفا مث ائيش اهقدصي مل نإو ، اهضرمب تمت مل نإ الإ هل تبثي
 ولو زوجي هنأ ىلع ءانب ءادفلا زاج ةمأ وأ ةيباتك نإو تام وأ تتامف سملا

 نيدحوم نيرح ولو هثرت الو اهثي الو ائيش يطعي الو نئاب قالط وهو لام الب
 هنأل اضيأ ثرإ الو ءادف ال قالط اذهف هيلعو لامب الإ ءادف ال ليقو ، نيغلاب

 مث اهبر ضرم يف ءادفلا ىلع اهقادص نم ةمألا بر هاربأ نإو { هيف ةدع ال

 هعسو ام ردقب طوقسلاف الإو هلام ثلث هعسو نإ اهقادص هنع طقس تام

 نإو ، ج وزلا تحت نم هب تجرخ ذإ اقلطم اعيمج هنع طقس ليقو ، ثلللا

 ةمأ ج وزت نمو ث هنم هثرإ يف نيلوقلا ىلع كلذ وضي مل اهبر ةثرو نم ناك
 نإف قادصلا هنع طقسو اهبر نذإب هنم تدتنفا مث اهسمف ىمسم قادصب

 مث زاجأف هنذإ الب وأ هنذإب ءادف عقو نإو ، تزاج ةعجارم ديسلاو وه دارأ
 حصت ليقو 5 هادارأ نإ حاكنلل ديدحتلا بجو ام هجوب هكلم نم اهجرخأ

 ءادفلا دعب هنم اهثرو نإ اهحاكن اهجوز ددجيلو ديسلا توم دعب نإو ةعجرلا
 لبق تعيب مث مولعم قادصب ةمأ لجر جوزت نإو 5 اهقتعأ وأ اهبهو وأ اهعابف
 ام فصن همزل اهقادصب اهجوز نم اهاداف مث يرتشملا دنع سملا عقو مث سملا

 ىلع ج وزلل ليقو © غلابلل بجو يذلا فصنلا ءادفلا يف لخدي الو هل بجو
 . ملعأ هللاو قادصلا وهو هب اهاداف ام لك يرتشملا
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 ءادفلا ةعج ارم ب اب

 ةعجر ىلع ءادفلا ةعجر مدق ةعجرلا دارأ مث اهاداف مث هتجوز قلط نم

 نإو & تمرح قالطلا ةعجر لبقو ءادفلا ةعجر دعب اهسم نإو 0 قالطلا

 ةعجر ميدقت حصي ةالو طقف ءادفلل اهعجار ءادفلا ةدع لبق قالطلا ةدع تمت

 ةعجارم ميدقت ديدجت الب كلذب تسم نإ مرحتو ءادفلا ةعجر ىلع قالطلا
 قادص در ىلع ءادفلا ةدع ىيف داهشإب ءادفلا ةعجارم تحصو ءادفلا

 الو لامجإ الب دارملل مهفم ظفل يأب رثكألا دنع اهنم ىضرو لوبقو ةعجارملل
 دق ينأ ينأ اودهشا ءادفلاب انقرتفا دق لبق نم يتأرما هذه لوقي نأ لثم سابلا

 ينأ اودهشا لوقيو اهيلع هتلبق ينأ اودهشا لوقتو ةعجرلا ىلع اهلام اهل تددر

 ليقو ، لبقتو انك اك اهقادصب اهتددر لوقي نأ لثمو اهتعجار وأ اهيلع تعجر
 ال حاكن خسف ءادفلا نأ ىلع ءانب ادارأ نإ ةدعلا يف نإو حاكنلا ديدجت بجي

 نإو حاكنلا ديدحتب الإ حصت ال ءادفلا ةعجارم نأ ةيكلاملا تمعز قالط

 ىلع لادلا لعفلاب حصتو لوقلاب حصتو داهشإ الب حصت قالطلا ةعجارم
 حصت اضيأ قالطلا ةعجارم نأ مهدنع حيحصلاو ةلبقلاو يطولاك ةعجرلا
 ةعجارم نود ةأرملا ىضر ءادفلا ةعجارم ىف طرتشا امنإو . ها ةينلا درجمب

 نأل ةمأ وأ ةلفط تناك ولو تهرك ولو قالطلا ة ةعجارم اهعجاري هنإف قالطلا
 فالخب اهيلع ةعجارملا يف كلذك ناكف هدحو لجرلا نم قالطلا يف لعفلا
 الو اهيف نيكرتشم اناكف اعم ةأرملاو لجرلاب عقو امنإ هنأل ءادفلا ىف 3 ةعجارملا

 اج اهدحو اهب وأ هدحو هب عقو ولو امهب الإ نئابلا قالطلا يف ةعجارملا حصت
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 ف ةل اكول ١ وأ ةفالخلا وأ ةرامال ١ حصت الو مولعمل هقيلعتل اهسفن تقلط ا ذإ

 رومأم وأ ليكو وأ ةفيلخ ةعجارمب سم نإف قالطلا ةعجارم الو ءادفلا ةعجارم
 . تمرح

 ةعجارم ىلع فلختسا نمعو هصن ام زيزع يبأ ظفل يفو بطقلا لاق
 ةرامالاو ليكوتلا زوجي لوقلا اذه ىلعو بطقلا لاق ، زئاج كلذ لاق قالطلا

 هنم طبضاو فالختسالا نم صخأ امهنأل ىلوأ باب نم قالطلا ةعجارم ىف

 جيوزتلا يف تانئاج ةرامالاو ليكوتلاو فالختسالا نأ زاوجلاب لوقلا يوقيو لاق
 ةرامالا تزاجو ىلرألاب عرفلا يف نزج لصألا يف نزج اذإف ةعجرلل لصأ وهو
 نم رثكأ وأ نينثا ةداهش يفو ءادفلاو قالطلاو حاكنلا يف ةفالخلا وأ ةلاكولا وأ
 قالطلا ةعجارم يف زاوجلا اهلوأ لاوقأ مهنم أربتملاو مهيف فوقوملا ةلمجلا لهأ
 يف زاوجلا ريثك دنع راتخملا روهشملا امهثلاثو { امهيف عنملا امهيناثو ، ءادفلاو
 . طقف قالطلا ةعجارم

 ةلمجلا لهأ اهتعجارم يف ىفكف هنع نبت مل ةقلطملا نأ كلذ هجوو

 مهنأ وهو عبار لوق يقبو لاق ، نئاب قالط هنإف ءادفلا فالخب

 ىلعف ناويدلا يف وكذ قالطلا ةعجارم يف ال ءادفلا ةعجارم يف نوزوجي
 ليقو 0 امهدنع ةيالول ١ لمهأ ربتعي امثإو ، تمرح مه سم نإ عنمل ا ل اوقأ

 لبق اهسم نإ اعطق تمرحو هلك كلذ يف لجرك ناتارماو جوزلا دنع
 نهتداهش زجي مل لجرلا عم حاكنلا يف ءاسنلا ةداهش زجي مل نمو ، داهشالا

 عوجر مث ءادف هب عقو نإ قادصلا نم لجللاو ءادفلاو قالطلا ةعجر يف هعم

 تطرش نإ اذكو لجؤم هنأ ةعجارملا دنع نيبي مل نإ لولحلا ىلع وأ هللا همحر
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 قاب وه لهف تعجور مث تدنتنفا مث مولعمل اقلعم اهديب اهقالط رمأ دقعلا دنع

 نكي مل اذإ لجاعلاو نالوق عوجرلا دنع هؤاقب طرتشت مل نإ اهنم لياز وأ اهديي
 قادصلا ليجأت جوزلا طرشو عوجرلا دنع هتطرشف دقعلا دنع اهديب رمألا

 صقنلا وأ اهل ةدايزلا طارتشا حصي لهو هطرش لكلف هيلإ رخؤي ىمسم تقول
 ال وأ طقف ةدايزلا طارتشا وأ ءادف نم عاجترالا دنع لوألا قادصلا ىلع هل

 . امهنم لك طارتشا حصي

 اهلو ءادفلا حصي صقنلا عنمو اهعنم لوقو ةدايزلا عنم لوق ىلعو
 هلاطبإ طارتشا زاجأ صقنلا طارتشا زاجأ نمو ، رثكأ الو لقأ ال قادصلا

 عيبرلا لوقي يناثلا لوقلابو لام الب ءادفلا ةعجارم زيجي نمم ناك نإ هلك

 ناك ولو زوجي لب لاملا روضح ءادفلا يف طرتشي الو رثوملا وبآ هراتخاو
 اهل قادصلا هدرب اهعجار نإ اذكو جوزلا ةمذ يف ناك نإ اذكو ابئاغ اصخشم

 نأ الإ هلك كلذ يف لوبقلا ناكو لصأ وأ لجاع وأ لجؤم هتمذ يف وهو
 صقن ىلع قالطلا ةعجارم عجار نمو ، لصي ىتح ةمذلا هب أربت ال بئاغلا

 . كلذ هلف اهاضرب لاطبإ وأ

 عم ةيدتفملا ىلع صقنلا طارتشا زاوج يدنع حيحصلاو بطقلا لاق

 اذك هيطعت نأ طارتشا زوجو قادص الب حاكنك نوكي الئل ضعبلا ءاقبإ
 ةعجارم ىف كلذكو ائيش اهيطعي نأ نم دبال نكلو هذخأ هلو ةعجارملا ىلع اذكو
 يذلا قالطلا دعب هيلإ عجرت نأ نم اهسفن تعنمو ترشن نمو ث قالطلا
 نيبت نإ هب هيلع مكحي الف هيلع تطرش وأ ءيشب اهاضرأ ىتح هتعجر كلمي

 لبقتسا وأ ىضم رارضإ ةلباقم يف اهطرش ناك نإ الإ همزلي الو كلذ اهنم
 أ تيضر وأ تهرك هتجوز يهف اهعجار اذإ لاح لك ىلعو هل زوجي ال ثيحب
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 هيف طرتشت نأ اهلف ةعجرلا هيف حصت نكل هتعجر كلمي ال يذلا قالطلا امأو
 عجار نمو ال مأ اهكلم اقلطم ةعجرلا يف طرشي نأ ج وزللو ءاوس ءادفلاك

 همزل سملا لبق قلطف لوالا قادصلا ىلع دازو نئاب قالط وأ ءادف ةعجارم
 ةدايزلا فصن همزلو لثملا قادص وأ رقعلاف الإو ضرف نإ اهل ليألا قادصلا

 نأل امهالك ةدايزلاو قادصلا همزل ليقو & ةدايزلا نود سملا ىلع قادصلا ءانبل
 هيغ يف رفتغي ال ام عباتلا يف رفتغي ام اريثكو لزألا قادصلل ةعبات ةدايزلا

 نودب دحأ نع دحأ ىلص ولو فاوطلا يتعكر هنع يلصي ويغ نع جاحلاك

 ناتقيلطتلا هتمزل نيتقيلطت ةعجرلا دعب سملا لبق اهقلط نإو ، حصت مل كلذ
 سملا لبق اهيف اهقلط نإف ديدج قادصب ةدع يف ةيدتفم حاكن ددج نمو
 ليقو © اهئادفب هدنع وه يذلا لألا ةلزنم هل اليزنت ديدجلا قادصلا لك اهلف
 تزيجأو نكمأ نإ هلثم وأ لثملا نكمي مل نإ هتميقب لوألا لثم ريخألا نم اهل
 لثملا وأ ةميقلاف الإو لزألا ىلع لضفي ناك نإ لضفلا فصنو اقلطم ةميقلا

 ام همزل سملا لبق نيتقيلطت اهقلطف هنم اهئادف ةدع يف اهجوزت نإو 3 طقف
 اضيأ ءادفلا نأل ويغ حكنت ىتح اهجوزتي الف قباسلا سملاب ءافتكا قلط
 لثملا قادص ليقو ، لزألا همزل قادص ركذ الب ةدعلا يف ددج نإو ، قالط

 اهقلط مث ديدج قادصب ةدع دعب ددج نإو ، قلط ام همزلو رقعلا ليقو

 ىرخأو قيلطتلا اذهب ةدحاو ةقيلطت هتمزل ديدجتلا يف سملا لبق نيتقيلطت
 لوألا هحاكن ةدع نم اهجورخل هلك ال ديدجلا قادصلا فصن اهلو ءادفلاب

 نإ مرحتو احاكنإ دارأ نإ سملا لبق ةقلطم وأ ةيدتفمل حاكنلا ديدجت بجيو

 دق ةدعلا نأ انظ نإو ، انه ةدع الو ةدع يف الإ عاجترا ال ذإ عاجتراب تئطو

 كلذ نم ةدعلا دعب ديدجتلا امهل زاج هب ناز دعي امب طلغلا عقو دقو تمت

 نمو & لمحلا هب نيبتي مل نإ زوب ال يذلا سملا نم ةدع ال ليقو ، سملا
 ءاوس مهيديأ نيب اهعجار مث مهملعب اهاداف مث دوهشو مولعم قادصب ج وزت
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 ىلع مهتدهشأ مث كلذ ريغ يف وأ دحاو عضومو دحاو تقو يف كلذ ناك
 نأ لبق هوربخيو محلا دنع قادصلاب هيلع اهل اودهشي نأ زاج قادصلا

 ةداهشلا دعب كلذب هوربخي نأ زاجو عاجترالاو ءادفلاب هيلع اهل اودهشي

 اهتوعد يف مهدعب زاجو © مهلبق ةعجارملاو ءادفلاب كلذك ويختو قادصلاب

 اهل اودهشي الو عاجتراو ءادف ركذ الب قادصلاب اهل اودهشي نأ صخرو
 نودهشي الو هضعبب عابترالا يف اذكو هنم ضعبب اهاداف نإ قادصلاب

 رمأ يف رييغتلا ناكمإل اعيمج عاجترالاو ءادفلاو حاكنلل اورضح نإ الإ قادصلاب
 ال جوزلا رارقإب قادصلاب اهل اودهشي نأ مهلو ةعجارملاو ءادفلا يف قادصلا

 حاكنلل اورضحي مل نإو ، ةعجرلا ىلع درلابو ءادفلاب هرارقإو قادصلاب اذك هيلع

 اودهشيو اهرارقإ ىلع ةعجارملا اوركذيو اضيأ ءادفلاب اهرارقإب اوربخيو ءادفلاو
 ءادفلا تعدا نإو { هبحاص ىلع رخالا هدحج نإ امهدحأ رارقإ ىلع حاكنلاب

 نم هنكمت الو هل نيزتت الو هلام نم لكأت الو هل لاملاو هتجوز يهف ركنأو
 تعقو تركنأو ءادفلا ىعدا نإو 5 اهلقع ذإ اهتقفن لكأ اهل ليقو © اهسفن

 ائيش اهاطعأ هديب كلهو اهقادصب اهاداف نإو ، ج وزتتو دتعتو امل لاملاو ةقرف

 اهغلبف ءانمأب ةبئاغ اهعجار نإو هب تيضر نإ عاجترالا ىلع هلبقتف عاجترالا ىلع
 تلبقف كلذب اهوربخأف دوهشلا ةضحب ةعجارملا ىلع اهلام اهل در وأ مهب ربخلا

 لاملا هيلإ بلطتف رضحت ىتح زبت مل اهيلع مهدهشأف اهلوبقب اضيأ هوربخأ م
 اهتعجر ىلع مهدهشيف مهترضحب بلط الب هلبقتف اهل هدري وأ هلبقتف اهل هديف
 . ملعأ هللاو
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 قاللطلا ةعجارم باب

 ةدعلا يف انئاب اقالط كتقلط لاق نأب انئاب ةقلطم ةعجارم حصت له

 اهرمأب الإ نوكي الف هدي نم هتعجر توف ىنعم ىلع انئاب هنوكل المح اهنإب
 اقالط الو اهل امرحم ائيش سيل هنأل اهنذإ نودب نإو ةعجارملا حصت وأ اهاضرو
 ثالث وه هنأ ىلع ءانب اهنذإب نإو ةعجارملا حصت ال وأ دحاو قالط لب اثالث

 نإو ءاش نإ ديدجتلا مزل نكلو ةدحاو ةقيلطت وه وأ رخا اجوز حكنت ىتح
 . هب ذوخأملا وهو زيزعلا دبع لاق © ةدعلا ىف

 هلف ىون نإو كلذ نم ائيش جوزلا وني مل اذإ اميف اهلك لاوقألا هذهو
 . ةاونب هيلع مكحيو ةأرملا هقدصتو ىون ام

 مولعمل اقلعم اهديب هدر اذإ اهسفن اهقالطو هللا همحر بطقلا لاق
 هلوق كلذ نمو لاق ، قباسلا فالخلا اضيأ امهيف اهريخ اذإ رييختلا قالطو

 يدنع راتخملا نوكي ال نكل لاق 3 نئاب قالط هنأب لوقلا ىلع مارح هيلع يه
 يدنع راتخملا لب لاق & ديدج حاكنب الإ حصي ال هنأ اهسفن تقلط اذإ اميف

 حاكنلا ددج ممت انئاب قلط نمو ، اهاضرو اهنذإب نكل ةعجرلا حصت هنأ

 قادصلا لك اهلو هاتمزل نيتقيلطت سملا لبق قلط مث ةدعلا يف ديدج قادصب
 اهقلطو نئابلا قالطلا نم ةدعلا دعب اهجوزت نإو ، هفصن ليقو ، ديدجلا

 اتناك نإ ناتنتو ىرخأ دعب ةدحاو اتناك نإ ةدحاو هتمزل سملا لبق نيتقيلطت
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 { ةدعلا يف ثالث نم لقأ قلطمل عاجترا حصو اعامجإ اهل فصنلا متحتو ةرمب

 اهجوزت نإو ، ديس نذإ الب ةمأ وأ ةيبص تناك وأ تهرك وأ اهنذإ الب نإو

 دعب ةدحاو سملا لبق نيتقيلطت اهقلط مث نئاب ريغ قالط نم ةدعلا دعب
 ليقو 5 اعيمج هتمزل ةرب اثالث وأ هاتمزل ةرمب وأ ةقباسلا دعب ةدحاو هتمزل ىرخأ
 ديدج قادصب عاجترالا ماقم مئاق حاكنلل ديدجت زاجو ، فصنلا اهلو ةدحاو

 ال ليقو ، ةعجرلا نم ىوقأ جوزتلا نأل نئابلا يف رم اك نئاب ريغ نم ةدعلا يف
 ال ليقو & نئابلا ةدع يف زاجو عجاري لب نئابلا ريغ ةدع يف ديدجتلا زوجي
 لبق قلط ام همزلو اهنع فكي ملف جوزتلا ريغ ةعجرلا نأ ههجوو امهيف زوجي
 ولو قباسلا يطولا ربتعاف ةعجارملاك ةدعلا يف حاكنلا نأل نيتقيلطت ولو ىطولا

 ام قالطلا اهقحلي ةأرملاو ىلرألا ةدعلا تجرخ دقو الإ ديدجتلا دعب قلطي مل
 ديعتو ايعجر هتدع ىف يه يذلا قالطلا ناك نإ نيترم ولو ةدعلا يف تماد

 . ريخألا نم ةدعلا

 وأ ةدعلا يف اهعجار نإ الإ اهقحلي ال ليقو لاق حيحصلا وه كلذو
 كلم هزأل لزألا قادصلا ريغ اهل سيلو ةدعلا فنأتست ال ليقو ئ اهجوزت

 اهمزلت الو سملا لبق ةادافم وأ ةقلطم عاجترا حصي الو اهفنأ مغر ىلع اهتعجر

 ةدحاو ةقيلطت هتجوز قلط نمو © عاجترالا كلذب تسم نإ تمرحو 0 ةدع
 هيلع مرحت مل اهسم مث ةدحاو ةقيلطتب هدنع اهنأ دهشأو اهعجار مث دهشأو
 ءاشنإ ةلزنم ةدحاوب هدنع اهنأ هلوقل اليزنت مكحلا يف ةثلاثلا ةقيلطتلا هتوفتو

 هدنع اهنأ هلوق ىلع اهسم ذإ مرحت نأب كلذ يف ددش دقو ، رخآ قالط
 . ةعجارم هدعب عقت مل رخآ قيلطت ةلزنم اذه هلوقل اليزنت ةدحاوب

 ظفلتي مل هنأ عم ملسم ىلع تلغ ال ثيدحل لزألا حيحصلاو

 ةعجارملا دنع دهشأو اهعجارو نيتقيلطت اهقلط نإو ، ةعجارملا دعب قالطلاب
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 مل :نإ ةدحاوب هدنع اهنأ دعب دهشي نأ هلو هتعجارم زجحت مل نيتقيلطتب هدنع اهنأ

 ةدحاوب اهنأ داهشالا ةداعإ لبق ليألا داهشالا كلذ ىلع سملاب مرحتو اهسمي

 . لوالا ةلئسملا ف ددش نم اهيف صخرو صعب دنع

 يدنع اهنأ هلوق دعب تعقو دق ةعجارملا نأل يدنع حيحصلا وهو
 امنإو لاق © عئاض بذك وأ نايسن وأ طلغ وه امنإ اذه هلوقو نيتقيلطتب

 دنع قالطلا نم يقب ام نايب نم دبال هنأ ىلع مهنم ءانب ميرحتلا اوراتخا

 دوهشلل لاق م ركنأو اقالط تعدا نإو 3 اطرش يدنع سيلو لاق ةعجارملا

 حصي مل نيتقيلطت ىلع يدنع يهف تلاق ام ىلع رمألا ناك نإ هنأ اودهشا
 اك ال نظ وأ كش ىلع تزاجو © قالطلاب رقي ىتح هنم راكنإ ىلع هعاجرا

 . راكنالاك هنأ لاقي دق

 ةعجارم زاوجب ةريثك عضاوم يف اوحرص دقو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ هتدحجو هاعدا نإ ءادفلا يف اذكو ةهبشلل ةلازإ اهيف نونظملاو اهيف كوكشملا
 تضقنا تلاق نإو { ةحيحص هلك كلذ يف ةعجارملا نأ ليقو { سكعلاب

 © تضقنا اهلوق يف اهبذك نيبت نإ الإ اهعجاري الف ضقنت مل تلاق مث يتدع
 ملف ةدع ءاضقناب هل ترقأ نإو { ديدج حاكنب اهجوزتيلف نيبتي مل اذإو
 تلطبأ اهئاضقنا يفنب اهئاضقنا دعب تيقأ مث اهتعجرل ديرم وهو اهعجاري
 نإ ديدج حاكنب اهجوزت ءاش نإف اهجوز نم اهسفن تتوف اهنأل اهقادص
 ايندلا جاوزأ اهيلع مرحي الو ءاضقنالا لبق ءاضقنالا نمروكذملا كلذ تلاق

 ءاوس اهل حص ةدعلا ءاضقنا دعب اجوز لاجرلا نم هتذختا نم لكف ةرخالاو

 ضقنت مل يهو تضقنا دق تلاق مث تعجور نإو ، ويغ وأ لؤألا اهجوز ناك

 اهيلع مرحو مكحلا رهاظ يف اهسفن تيوفتب قادصلا تلطبأ عاجترالا دعب الإ
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 هتمصع يف ةدعلا يف اهعوقول رمألا سفن يف ةحيحص ةعجرلا نأل ايندلا جاوزأ

 هذه ىلع مرحو ليألا ىلع ايندلا جاوزأ تمرح ليقو ، ويغل لحت الف هل ةجوزو
 نيرادلا جاوزأ ةمرح نم صلختت ةيناثلا نأ ليق رهاظلاو ةرخالاو ايندلا جاوزأ

 ضقنت مل تلاق نإو 3 هتللاحم عم اهكاسمإ وأ قالطب اهتمذ ج وز ءاربإو ةبوتب
 ىتح ترهظ نإ ةقداص ةبوتب الإ قدصت ل اعقاو اهئاضقنا تمعز ممت اهعجارف

 ام مكحلا ينال هللا نيبو هنيب اميف اهقارفو اهل لزعلا هيلع بجيف اهجوز اهقدص
 مدع تعدا نإ رخآ حاكنل دقع دعب ةحوكنم قدصت الو اهقيدصتب رقي ل

 نيبتي مل نإ مكحلا يف ءاضقنالاب رارقإ دعب قباسلا اهجوز نم اهتدعل ءاضقنا
 طلغلا يف اهل نكمي هنأ وهو رهشألاب ةدعلا يف انكمم اطلغ عدت ملو اهقدص

 ليقو 3 اهنع يفوتملل ةسمخ يف صخرو رهشلا لوأ نم يدتبت مل اذإ مايأ ةثالث
 ليقو ، ةعبسب اضيأ زوجي ليقو 5 اهنع يفوتملا ريغل ولو زئاج ةسمخب طلغلا
 نينثا وأ ادحاو ةقلطم نكمت الو الصأ لهولا بيصت ال ليقو { ةعستب اضيأ

 مل وأ قالطلاب تملع دقو اهب ملعت مل نإ ةعجارم ىعدا نإ جوزلل اهسفن
 الب دوهشلاب اهعجاريلف قالطلاب ملعت مل نإو ، كتعجار ينإ هلوق نم الإ ملعت
 نإ الإ هل اهسفن نكمت الف قالطلاب ملعت ملو ةعجارملاب اهربخأ نإو ، اهملع

 هنأ هلوقب لغتشت الو ةمب ةعجارملاو قالطلاب اهبخأ نإ صخرو دوهشلا اهربخأ
 دعب الإ اهوربخي ملو ملعت مل نإو ، انيمأ ناك نإ صخرو انيمأ ولو اهعجار
 اهوربخأ نإ ليقو 5 اهنيح نم جوزتلا اهلو مهب الو هب لغتشت الف ةدعلا ءاضقنا

 جوزتت نأ زجي مل باغو ةملاع اهقلط نإو ، هيلإ تعجرو مهتقدص اهدعب ولو
 ةعجارم يف لجرك ناتأرملاو ةدعلا يف اهعجار هنأ نيمألا عم اه بتك نإ
 ىتح لعفي نأ اهيلع راهظ وأ قالطب فلاحل اهسفن نكمت الو ءادفلاو قالطلا
 هقدصت الو ةمأ ولو هتقدص نم لك صخرو نيمأب وأ اهتدهاشمب لعف هنأ ملعت
 اهقالطب افلاح عنمت الو انيمأ ناك نإ صخرو انيمأ ناك ولو لعفلا هئاعدا يف
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 رفكي ىتح هتعنم لعف هنأ تملع اذإف لعف هنأ ملعت ىتح لعفي ال اهراهظ وأ

 ءيشلا لعفأ مل لاق نإ ءيش لعفل نيقلعملا راهظلا يفو قالطلا يف هقدصتو

 الف اذك يه لعفت ال امهنم دحاوب فلح نإو ، لعفلا مدع لصألا نأل

 فلح نإو 0 ةالوتم ةنيمأ قيدصت يف صخرو هلعفأ مل تلاق نإ اهقدصي

 نإ اهقدصي الو تلعف اهنأ ملعي ىتح اهبرقي الف اذك لعفت نأ امهنم دحاوب
 دحاوب فلاح اذكو ةنيمأ تناك نإ صخرو ةنيمأ تناك ولو لعفلا تعدا

 ىتح ةأرملاو ج وزلا هقدصي الف هلعفي ال وأ اذك لعفي نأ نيعم ناسنال امهنم

 نأ صخرو ال مأ لعف املعي ىتح عامج وحنب اراقتي الو ال مأ لعف املعي

 اسايمتي الف امهنع بيغت نإ نكلو نيمأ ريغ ولو لعفأ مل لاق نإ هاقدصي

 عوقو دعب سملا نوكيف لعفلاب ناملعي الو امهسم لبق لعفي نأ رذح
 يف نهعمجف ثالث نم لقأ نهقلطف ةدحاو ةجوز نم رثكأ هل نمو ، قالطلا
 . قالطلا يف قرف نإ هيف قرفيو عاجترالا يف قيرفتلا وأ عمجلا هلف قيلطلا

 قلط ولو ةرمب ةعجارملا زاوج يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق
 كل ذ ف نيع وأ اهنيعب ال ةدحاو قلط نإو & ةدح ىلع الك ىدان وأ

 ىلع هدنع نهف قيرفتب نهعجاري مث ةقلط نهنم لكل ققح اهيسنو ةدحاو

 . دعب نيتقيلطت

 حاكنلاو ةعجارملا زوجتو ةرمب ةعجارملا هل نأ يدنع يذلاو بطقلا لاق
 . مارحالا يف اذكو اندنع ةحصلاو ضرملا يف

 مل ولو ثرت اهنأل ضرملا يف ةعجرلا زوجت انموق لاقو لاق
 لاق ، ثراو لاخدإ هنأل ضرملا يف جوزتلا زوجي الو ةدعلا يف تام نإ اهعجاري
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 ج وزلا نظف مالك نيجوزلا نيب عقو نإو { اندنع حص اهعجارو تضرم نإو
 عوقو مدع ملع مث نيتقيلطتب هدنع اهنأ ةعجرلا يف دهشأف هب قالطلا عوقو
 ةقيلطت هتجوز قلط نمو ، مكحلا يف ةدحاو هتتافو سم ولو مرحت مل قالطلا
 تمرحو هتعجارم حصت مل نيتقيلطت ظفلب ال نيتنثاب هدنع اهنأ دهشأف ةدحاو

 . كلذ ىلع اهسم نإ

 ىلع داهشالا رثأب كلذ لاق نإ ثحب هيفو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 . نيتقيلطت امهب ينعي نيتنثالا نأ ةأرمل ا روهظل عاجترال ١

 نأب كلذو اعطق رئاج وهو ليلدل توعنملا فذح هنأ هيف ام ةياغ

 اهنأو اهتددر وآ اهتكسمأ وأ اهيلع تعجر وآ اهتعجار ينإ اودهشا الثم لوقي
 . ملعأ هللاو ةدحاوب وأ نيتنثاب يدنع
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 ناصحلا باب

 اضيأ قلطيو اهنم عانتمالاو شحاوفلا نع ففعتلا ةغل ناصحالا
 هيف وا هنم ىتاتي يذلا غلابلا لقاعلا ناسنالا نوك اعرشو جوزتلا ىلع

 رحلا نصحو ةأرملاو لجرلا لخدف زئاج حيحص دقعب جوز اذ ىطولا
 ةلقاع ةغلاب ةح عامجلل عنام بيع نم ملاسلا لقاعلا ملسملا غلابلا

 لاق هبو حيحصلا وهو اساهي مل نإو 3 هنصحتو بيعلا نم ةملاس ةملسم

 وأ مارحإ وأ سافن وأ ضيح وأ ربد يف ولو امهسامت طرشب ليقو رباج
 . ءاليإ وأ راهظ وأ فاكتعا

 ظفح نمو لاق لوألا ىلع عامجالا مهضعب لقنو هللا همحر بطقلا لاق
 ول هنأ هطارتشا مدع هجوو بزاعلاك سمي مل ام هنأ سملا طارتشا هجوو ةجح

 . سمي مل ولو ةيغ هقحلت هناو سمل ءاش

 نبا لاقو لاق ناصحلا يف يفكي دقعلا نأ ليألا رهاظو لاق
 هب نوكي يذلا سملا يف فلتخاو دقعلا درجمب نوكي ال هنأ اوعمجأ رذنملا

 سم وأ ام عضوم يف ركذب سم لك ليقو ، ةفشحلا بويغ ليقف ناصحالا

 بغت مل ولو كلذك ركذلاب جرفلا سم ليقو 0 ةوهشو دمعب جرف يف ديب
 ىز اذإ اهجوز نصحت له اهتراكب لزت مل يتلا ءارذعلا يف فلتخيف ةفشحلا
 اهب عفدي هل ةجوز اهنأل هنصحت ليقو ، هنصحت الو ةمألا رحلا نصحو اهلاوز لبق
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 نصحم الو اهنصحي ليقو ، اهنصحي الو دبعلا ةرحلا نصحتو تنعلا هسفن نع

 نصحت اك ةغلابلا نصحي لفطلا نأ ليقو 5 ةلقاعلا نونجملا الو ةغلابلا لفطلا

 ' افالخ املسم ةيباتكلا نصحت الو غلابلا ةلفطلا نصحت ال ليقو ، غلابلا ةلفطلا

 . ةكرشمو كرشم نصاحتك اهنصحيو دبعلا ةمألا نصحتو اهنصحيو ضعبل

 لوضفملا نصحي تافصلا كلت نم ةفصب لضفألا نأ كلذ طباضو

 نصحي الو اهنصحتو ةرحلا بوبجماو لوتفملا نصحيو لضفألا نصحي ال لوضفملاو
 جلاعت ىتح اهجوز ءافترلا نصحت الو نالوق يصخلا يفو ةجوز لصأتسمو نينع

 ينززلا مجري هنأ بهذملاف رخالا ركنأو سملاب نيجوزلا دحأ رقأ اذإو
 . ىطولا طرتشي مل نم دنع اذكو ةولخلاب ىطولا ناكمال امهنم

 8 نصحم سملاب رقملا ليقو ، انصحم امهدحأ نوكي ال انريغ لاقو

 ئ نالوق ال وأ هقالط وأ ج وزل ١ توم دعب نإو { ةنصحم ةأرمل ١ ىقبت لهو

 . لجرلا اذكو

 امهناصحا ءاقب رايتخا ناويدلاو لصألا رهاطو هللا همحر بطقلا لاق

 نصاحتو اهئاضقنا دعب فلخلاو بير الب يعجرلا قالطلا ةدع يف انصاحتو

 ةمألاو دبعلاو سامتلا طرشب ليقو ، مالسالا يف اساتي مل نإو 3 ةكرشمو كرشم

 رشتنا نإ ليقو { اكرشم وأ ناك ادحوم هركم ىلع دح الو قتعلا دعب كلذك
 دحت الو دح ناطلس ريغ ههركأ نإ ةفينح وبأ لاقو . دحلا هيلعف جلوأ ىتح

 © ةبيرغ نكت مل نإ لمحلا روهظب ةأرملا دحتو تبصغ وأ تهركأ نإ ةأرما

 ةنيب وأ ةثاغتسا وأ حايص ةرامإب الإ لبقي مل ابصغ وأ اهاركإ تعدا نإو

 نيسمخ نادلب ةمألاو دبعلا نإف ةفلتخم مهناصحأو رارحألاو ديبعلا ماكحأو
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 مل نإ نارزعيو انصحأ نإ نيسمخ ليقو انصحأ نإ ةئامو انصحب مل نإ ةدلج

 . نارزعي الو ةمألاو دبعلا دحي ليقو ، دحلا ريزعتلاب غلبي الو انصحي

 وأ هتمرح يه ١ ذاف اهسمف ةأرم ١ ج وزت نمو ذخأن اذه لبق يذل ابو

 اهيلع ناميقي ال يتلا هوجولا نم هجوب ادساف اجوزت اجوزت وأ دوهش الب اجوزت
 . نالوق نصاحتلا يفف يلو الب اجوزت نإو { نانصاحتي الف

 الو دسافلا حاكنلاب ناصحالا نوكي ال هنأ اوعمجأ رذنملا نبا لاق

 مكح يطعي دسافلا نأل انصحم نوكي لاقف روث وبأ مهفلاخو ةهبشلا

 . ةببيرلا ميرحتو ةعو دلو قوحلو رهم نم حيحصلا

 . ملعأ هللاو تاهبشلاب دودحلا اؤردا مومعب بيجأو بطقلا لاق
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 ناعللا باب

 نيناسنإ نم لك نعل ةغل وهو نالوق ال وأ مامالا نمزب صتخي لهو

 ىلع ةجوزلا نيميو بسن يفن وأ ىنزب هتجوز ىلع جوزلا نيمي اعرشو رخآ
 ال ىنزب ةملسم ةلقاع ةغلاب ةح هتجوز ملسم لقاع غلاب رح ىمر نإف هبيذكت

 لاق وأ نالف عم لاق ءاوس كلذ وحن وأ تنز لاق وأ تينز اهل لاق نأب اهنع

 فاحل يف لجر عم اهتيأر لاق نإو ، كجرف يف اركذ تيأر لاق وأ لجر عم
 وحن وأ ةينازلا تءاج وأ ةيناز اي لاق نإو 0 بدأ هتعجاض وأ هل تدرجت دقو

 ىلإ هبسنو ىنزب اهامر نإو دح لكن نإف نعالي ليقو ، نعالي الو دح كلذ
 اذه اهل لاق اذإ ام ىنزلاب يمرلا يف لخدو ، نعالي الو دح اهب هجوزت لبق ام

 وه امنإ لمحلا ىلع ناعللا نأ اومعز نكل ينم سيل كنطب يف يذلا وأ دلولا

 . ةضيحب اهاربتسا اذإ

 يف ءاربتسالا طرتشي ال ليقو ، ثالثب ليقو & روهشملا وهو
 يف ناعللاو ىنزلا ىأر نإ الإ لمحلا يف ناعل ال اضيأ ليقو ، لمحلاب ناعللا
 سانل ا نم عمجمب هوحنو مامالا ةرضحب رصعلا دعب ربنملا دنع عماجلا دجسملا

 نيدهاش ةرضحب وأ كلذ ريغ يف انع الت ولف بحتسم ظيلغت كلذو البقتسم
 لقأ نأو {| ابج او ظيلغت ليقو ] زاج لبقتسم ريغ وأ هوحن وأ مامال ١ رمأب طقف

 الإ هب ةداهشلا حصت ال ىنزلاب رارقالا نأ ىلع ءانب لاجر ةعبرأ رضحي نم
 امينع نعالي نمب ايضارت نإو 2 رارقالاب نينثا ةداهش يفكت ليقو © ةعبراب
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 هوحن وأ محلا هب صتخي نأ يضتقي اظيلغت ناعللا يف نأل حصي مل نعالف

 دنع امهفيوخت بدنو ىلوأ رصعلاو ليألا ىلع سمخلا نم ةالص رثأ بدنو

 يه هذه هتسماخ دنع لكل لاقي نأو امهب باذعلا لوزن لحم اهنأل ةسماخلا
 عضوم لصأو ةرخالا باذع نم نوهأ ايندلا باذعو باذعلا امكيلع ةبجوملا
 ةعيبلا يف ةيدوهيلا نعالتف دلبلا ةنكمأ فرشأ نم هنامظعي ام ناعللا

 دجسم يفف املسم امهجوز ناك نإف اذكهو ةسينكلا يف ةينارصنلاو

 عم ةكرشمو نيكرشم نيب ناعللا تابثإ ىلع اذه ركذ اميف امهو نيملسملا
 لوقيو رصعلا دعب دجسملا ةيراس ىلع هدي لجرلا عضي هنأ ضعب ركذو ملسم

 ةنالف يتجوز هب تفذق اميف نيقداصلا نمل ينإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ

 نيبذاكلا نم تنك نإ يلع هللا ةنعل لوقي مث تارم عبرأ ىنزلا نم نالف تنب

 نأو ةينازب تسل ينإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ لوقتو كلذك ةأرملا موقتو

 ناك نإ يلع هللا بضغ لوقت مث تارم عبرأ هلوق يف يلع نيبذاكلا نمل يجوز
 نإو ، نيقداصلا نم ناك نإ كيلع هللا بضغ مكاحلا لوقيو ، نيقداصلا نم

 ولو دلولا وأ لمحلا ىنزلا لدب اركذ وأ كلذ ىفك ذدلولا وأ لمحلاب يمرلا ناك

 مسقأ وأ فلحا حيحصلا ىلع يزجي الو هدعب ديعت ليقو { زاج ةأرملا تمدق
 لعف نم داعأامهتيسماخ يف ةنعللا تركذ وأ بضغلا ركذ نإو ، دهشأ لدب
 { ةدملا لطت مل نإ طقف ةسماخلا دعيلف امهناكم يف ناك نإ الإ ناعللا كلذ

 . ناعل الف انعتلي نأ لبق هسفن بذك نإو

 لدب اهيلإ بسن اميف لوقي نأ يدنع حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق
 هتجوز فذق نم يبأ نإو ، ناعللاب ةأرملا ءدب ضعب زاجأو ، اهفذق اميف هلوق
 ناعللا ناك اذإو {© دح ناعللا نم ىبأف نجس نإو ، نجس ناعللا نم

 ذئنيح نانعالتي ليقو { همدع ةفاخم عضت ىتح ناعل ال كلام نعف لمحلل
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 قلعتب كلذو لماح يهو هتجوزو ينالجعلا نيب نعال ع هللا لوسر نأل
 رومأ بترتي بيجأو اهلمح رهظ اذإ ةقلطملل ةقفنلاب يضقي اك اهريغو ةقفنلا

 ىقزب هتمر نإو © ةردان ثيدحلا ةروصو ةمرحو خسف نم ناعللا ىلع ماظع

 ةمرحم وأ هتمرحم يه اذإف اهنعال نمو ، ناعل امهنيب نكي ملو نينامث دحلا تدلج
 . هب اهامر اميف هقدصت مل نإ دحلا دلج جوز تاذ وأ هجوب هنع

 ناعل حصو حيحصلاك ناعللا يف دسافلا حاكنلا انموق ضعب لاقو

 وهو ةدعلا يف نإو ، حصي ال ليقو ، ةدع يف ايعجر اقالط ةقلطم

 هلبق اهامر اذإ لب هلبق وأ قالطلا دعب اهامر اذإ اميف نالوقلاو سابع نبا لوق

 . لاقي اذك ناعللاب قحأ هنإف

 ذإ ناعللا مكح نع عجر دق هنأل هدعب ناعل الف هلبق اهامر اذإ لب"
 قالط دعب ناعللا حصي الو هسفن بيذكت ةلزنمب اهايإ هقيلطت نإف اهقلط

 دلو وأ هتوم دعب ولو دلولا يفن يف ناعللا حصيو اقافتإ ةنونيب وأ ميرحت وأ ثالث

 مهتدلو وأ مدقو ادالوأ تدلو نإو ، دحلا طوقس هتوم دعب ناعللا ةدئافو اتيم

 ىتح رخأف مكاحلا ىلإ عفرلا هنكمأ نإو ، دحاو ناعل ىفك بئاغ ريغ وهو ةرم
 دحلا نيبلا وأ ميرحتلا وأ ثالثلا دعب يمارلا دلبيو يفني نأ هل نكي مل تدلو

 الب بدؤي ليقو ، نينامث ليقو © نيعبرأ ةنونجم وأ ةلفط يمار دلجو نونامث وهو
 الب امهامر ول اذكو ةنونجماو ةلفطلا ةهج نم دقعلا مامت مدعل ةمصع قيرفت

 ناعل حصي ال اك ةنونجم وأ ةلفط ناعل حصي الو لفطلا ىمر وأ امهب ج وزت

 لبق امهدحأ تام نإ نانع الثم ثراوتي لهو دبعل ةجوزتم ةرحو ةمأو ةيباتك

 ال وأ هيف عرش نإ همامتإ نعو الصأ ناعللا نع يقابلا كسميف ناعللا مامت

 نم ثري الو ناعللا يف عرشي مل نم ثري نأ امهنلاث نالوق يقابلا نع اليف
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 هقيرفتبف ليق امهنيب هوحن وأ مامالا قرف نينعالتم نيب ناعللا مت اذإو ، هيف عرش

 . ةقرفلا عقت

 نع ريجحت درجمبف مكآحلا قيرفت امأو & ناعللا سفنب اقرتفا لب

 ضعبو اندنع ناعللا دعب اهل ج وزلا قالط ىلع ةقرفلا فقوتت ال اك امهعاهتجا

 ادبأ هتنعالم هنع مرحتو قالط الب نينعالتم نيب كلت قرف دقو انموق
 اجوز ناك نإ فذقلا دح دح عجر مث نعال نمو 0 ويغ تجوزت ولو
 © ادبأ اقرفو ىنزلاب ترقأ نأب ةجوز تناك نإ انه مجرلا وهو ىنزلا دحو

 نالوق ال وأ راتخلا وهو نعالي نأ لبق عجر مث اهامر نإ امهنيب قرفي لهو

 مهعبارو ةثالث ىنزب ةأرما ىلع دهش نإو ث ناعللا مامت لبق عجر نإ اذكو

 . ةثالثلا دحيو اهنعالي لهف اهجوز

 ةداهشلا يف مهزوجأ وه وأ لصألا بحاصو ناويدلا راتخم وهو
 ةتس وهو ةدالولا ةدم لبق هتدلو ام الماح ةأرما انعالم مزلو اهنعالي الو مجرتف
 الو ةتسلا دعب هتدلو ام ال رهشأ ةعبرأ لبق كرحت ام وأ ناعللا تقو نم رهشأ
 . ىنزلا نع الإ نعالي مل ولو ناعللاب يفتني هنإف ةعبرألا دعب كرحت ام

 مل اذإ ام هلحمف شارفلل دلولا هع هلوق امأو هللا همحر بطقلا لاق
 ىفتنا امل ةأرملاب دلولا قحلاو نينعالتملا نيب قرف لع هنأ ليلدب هيلع نعالي
 . اذك لاق © هيفنل ناعل ةداعإ الب جوزلا هنم

 ةأرملا نع ىفزلاو هنع دحلا عفري ىنزلاب ناعللا نأب درو لاق دمحأ لاق
 لمحلا يفنل طرتشي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو ، هقحل هقحلتسا ولو
 . ينم سيل الثم لوقي نأ يفكي لب ىز نم هناب جوزلا حيرصت
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 هب تءاج اذإ ام ىلع لومحم اهل ةنعالملا دلو نأ رفعج نبا قالطإو
 اهب رهظ نإ هنأ قحسا وبأ ركذو لاق © هيفنل ضرعت وأ ناعللا نم ةتسلا دعب

 ىنزلا يف ثدح هاركإ وأ ىنز نم هنأ ةأرملا رقتو هدحجف اهب لخد دقو لمح
 وأ دقعلا موي نم ةتسلا دعب ناكو اهب لخد اذإ يفني ال ليقو ، دلولا هنع ىفنو

 بذك نإف هنع ىفنو اهنعال ركنأف لمح رهظف اهب لخدي مل نإ هنأو لوخدلا
 جوزتت الو ثرالاو قادصلا مزلو دلولا هقحل ناعللا مامت لبق تام وأ هسفن

 نعضي ىتح لماوح نك نإ دترا جوز تاذ الو ميرحتب ةجراخ الو ةنعالم

 صنو توم وأ قالط الب ةقرف نهجورخ ذإ ؤرق ةثالث عضولا دعب نددتعيو

 ىلع اسايق نعضو اذإ نجوزتي ليقو ، توملاو قالطلا يف عضولاب درو نارقلا
 . ملعأ هللاو توملاو قالطلا
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 هتقلطم لجرلل لحي اميف باب

 حكنت ىتح اهقلطمل راهظ وأ ءادف وأ ءاليإب نإو اثالث ةقلطم لحت ال
 بيغت نأب عامج ةذل يأ لك ةليسع قواذتب هيف سيلدت ال احاكن ويغ اجوز
 مل ولو ليلحت دصق الب دقعلاب قلطملل لحت بيسملا نب ديعس لاقو ؤ ةفشحلا

 . سم نكي

 مل ولو ةفشحلا بيغت نأب ةليسعلا قوذب الإ لحت ال اهنأ حيحصلاو
 احاكن ىمسي ام ىندأ نأل ءامسألا لئاوأب اذخأ روهمجلا لوق وهو لازنإ نكي
 هرطو ىضقيو بيغت ىتح لحت ال نأ مزل الإو اهرخاوأب ال ةفشحلا بيغت نأ

 حاكنب الو ةفشحلا تباغ ولو ربدلا ىطوب ىلحت الو هب لئاق الو لاق لعفلا متيو
 وأ ءادف وأ رايخب نإو ، ام هجوب ريخألا نم قارف دعب لوألل تلحو دساف
 ةدحاولا يفو اقافتا ج وزلا ثالثلا مدهيو ةم لوأك ثالثب هدنع تناكو علخ

 اهجوزتيف اهقرافيو هيغ اهجوزتيو قح رحلا قلطي نأ لثم فالخ نينثالاو
 سابع نبا لاق هبو ثالثب هدنع نوكت ثالثلا نود ام مدهي هنأ ىلعف لألا
 نب رمع لاق هبو ، نيتنثاب هدنع يه مدهيال هنأ يلعو ةفينح وبأو حرشو

 . يعفاشلاو كلامو بوبحم نب دمحو لبج نب ذاعمو باطخلا

 يناثلا اهسم نإ لوألل لحت لهو يدنع رهاظلا وهو بطقلا لاق
 جرفلا يف ولو هديب اهسم وأ وكذب ولو لحت ال وأ جرفلا نود اميف

 . يطولا طرتشم رابتعاب
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 نم لكو ةأرملا لهأو دوهشلاو يلولاو هل للحملاو للحملاو للحملا نعلو لبقلا يف
 . نعلي ل ليلحتلا مهنم دصقي ل نمو ليلحتلا دصقب كلذو يضر اذإ ملع

 © يذمرتلا هجرخأ هل للحملاو للحملا هللا نعل كقْيقَع لاق دوعسم نبا لاق
 ىلب اولاق ، راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ ةياور يفو حيحص ثيدح لاقو

 . هل للحملاو للحملا هللا نعل لاق مث رسكلاب للحملا وه لاق ث هللا لوسراي

 لحلا عوقول ال مهمعز رابتعاب كلذب مهتيمستو هللا همحر بطقلا لاق

 اهجيوزتب اهيلو رمأي نأ ج وزللو امهتمجرل ةللحمو للحمب يل ىتأ ول رمع لاقو

 امل كلذ راهظإ الب هل للحتلا دصق كلذ يف لخديو اهجوزتب هاوس رمأيو
 نإ لاق نإو & لوألل تعجر هتقراف نإ اهبلق يف رمضت نأ اهل اذكو اهل الو

 دصق نإو © حاكنلاب دصقت مل نإ زاج كتجوزت قارفلاب هللا ىضقو تجوزت
 ىلع تجوزت له اهلاسي نأ هيلع سيلو ةقرافملاب هل تلح امهنود ةلحتلا يناثلا

 . ال. وأ هتدعاو ام

 هب ملع نإف ليلحتلا دارأ نإ ريخألا نم داسفلا يتأي امنإ ناويدلا يفو
 ةدارإب هل لحت الف ةأرملا ال هل للحملاو للحملا قفتا نإو ، اهجوزتي الف لألا

 هعم هب وأ امهعم قافتا الب ويغ تجوزتف اهجوز عم تقفتا نإو ، ليلحتلا

 الو اهسمي الف اهليلحتل امهنم قافتا ىلع للحملا اهجوزت نإو ، لألا اهل لحي م

 امهلف ابات نإ ليقو & هيلع مرحت الو هدلو تبثو اهقدصأ اهسم نإو & اهكسمي
 رباعك هرطو ءاضق الإ دري مل نإو 3 هيلع مرحت ليقو ، امهحاكن ىلع اميقي نأ
 لهو كلذ هل لحي مل ليلحتلاو رطولا ءاضق دارأ نإو © هيلع الف ويغو ليبس
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 ديعي ال نأو سمي مل ناك نإ اهسمي ال نأ ، هيلع بجيف اهقالط يف للحملا ةبوت
 هكرت هنم ةبوتلاف هنع يهنم حاكن هنأ ههجوو اهقلطي نأو سم دق ناك نإ سملا

 دارأ نمع اهل اعنم اهكاسمإ يف نأ ههجوو اهكاسم] يف هتبوت وأ هنم جورخلاو
 . دقعلا ةحص ىلع ناينبم نالوق امه وأ يهو وه

 ابوتي ملو ادعاوت ولو هل لحت اهنأ يل رهظي يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 امب هنم اهسفن يدفت نأ ةأرملا ةبوتو هديب قالطلا نأل كلذ للحملا وني مل ام

 ليلحتلا دصق نم روكذملا كلذب لزألا اهجوزت نإف لوألل دوعت الو تردق
 . فالخلا دوجول امهنيب قرفي الو امهفورعم درو اددهو ارجه

 ةلحتلا دصق عم ولو لوألل لحت اهنأ لوقي انموق ضعب نإف
 يفو لاق ليلحتلا دصقي مل يناثلا جوزلا نأ لاحالو ليق ةفينح يبأ لوق وهو
 اهب لخد نإ امهنم لك اهقدصيو هل تلحأ نمو 3 اهلحم نيبو اهنيب قرفي جاتلا

 . دقعلا ددجو بات الإو اهسم نإ اهعم مقي نأ للحملل زوجي الو

 لاق سمي مل ولو نكل قيرفتلاب بجاحلا نبا لاق اذكو

 اذإ ىمسملا اهلو ةنئاب ةقيلطتب هدعبو ءانبلا لبق امهنيب قرفي هترابعو

 نأ يف رص وهو لاق . ها اهلثم رهم ليقو ، حصألا ىلع اهباصأ
 داسفل اهقلطي نأ الب ناقرفي هنأ رم ام رهاظو لاق قالطلاب قيرفتلا

 يناثلا دصق اذإو 0 ادبأ هنع تمرح اهسم نإ ضعب لاق ىتح دقعلا

 دصق اذإ لحتو اهلك ةروكذملا لاوقألا هيفف هنود تدصق وأ اهنود ليلحتلا

 نيتقيلطت ةقلطم وأ اثالث هنم ةيدتفم جوزت وأ عجار نمو ، طقف امهدحأ

 دوجول اضيأ قيرفت الب كلذك ارجه ريغ حكنت نأ لبق ءادف عم
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 الخ نإو ، هيف سمت مل رهط يف ادحاو قالطلاك ءادفلا نسو فالخلا

 مل ذإ لوألل تلح اقرتفاف اثطو اتبثأو دوهشلاو سلجملا نع دقع دعب يناثلا اهب
 نإو ، طقف يطولاب اهرارقإب ولو ةولخ دعب لحت ليقو ، ادوصقم ليلحتلا نكي
 . لحت مل سكعلاب وأ ةأرملا هتركنأو ىطولاب يناثلا رقأ

 تام وأ ينقلطو كريغ تجوزت اثالث اهقلطمل تلاق نإ ناويدلا يفو

 ماتلا سملاو حيحصلا حاكنلاب نادهشي نينيمأب الإ اهقدصي مل يقدع تقو
 هركنأو امط تعدا نإو ، نويلمجلا الو انيمأ ولو يناثلا قدصي الو امهل اهرارقإب

 لحت ليقو ، قهارمب لحت ليقو ، لفط يطوب لحت الو اهب لغتشي مل يناثلا
 . نونجلاب لحت ليقو ، نونجمب الو هب ذتلت جوز هنأل قهاري مل ولو لفطلاب

 نأل يدنع حيحصلا وهو ناويدلا يف مزج هبو هللا همحر بطقلا لاق

 يصخلا ىفو بوبحو لوتفم تلحو لصأتسمو نينعب لحت الو هب حصت ةليسلا
 لحت الو رذع نإ فلقالاو ثنحلا اهللحيو ، نالوق يلو الب ج وزتلاو فوفلملاو
 وأ نيرضاح نم ناضمر راهن يف يطوب لحت الو ميرحتلل هيلع ماقي ال حاكنب

 وأ قالطب ءاليإ وأ ريد يف وأ سافن وأ ضيح يف وأ مارحإ وأ فاكتعا يف

 . ملعأ هللاو ريفكت لبق راهظ
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 ةقلطملا ةعتم يف باب

 اهيلع دري امع اهسفنل ابييطت اهقالط دنع هتجوز ج وزلا هيطعي ام يهو
 ءافتناو سملا ءافتنا عم ةقلطم عيتمت بجوف قارفلا نع اهل ةيلستو ملأ نم

 نمل الو اهل ضرفو تسم نمل ةعتم الف امهدحأ توبثب وأ امهتوبثب ال ضرفلا

 الإ ةعتملا اقلطم ةأرملل ليقو ، سمت ملو امل ضرف نمل الو اهل ضرفي ملو تسم
 ليقو سمب اقادص ةبجوتسمل ةعتم ال ليقو ، ضرفلا فصن اهل يتلاو ةيدتفملا
 . ةعتم ةأرما لكل

 يتلا الإ ةعتم ةقلطم لكل رمع نبا نعو لاق الوأ ركذ ام حيحصلاو
 دعب ةعتملا كردتو رهملا فصن اهبسحف اهجوز اهب لخدي ملو رهملا امل ضرف
 تام نإف ةعتم تسم ولو ةقلطملل نأ لاق نم لوق ىلع ةدعلا ءاضقنا

 ةمصعلا عاطقنا مدعل اهثري وأ هرت اهنأل اه عيتمت الف رخالا ةثرو اهيف امهدحأ

 نإو ةيدتفمل الو ةدع يف ةعجارمل الو ميرحتب ةجراخل عيتمت الو قالطلا كلذب

 . اهتطرش نإ اهطرش زوجو ءادفلا دنع اهتطرش

 مهطورش ىلع نينمؤملا نأل رهاظ وهو لاق ناويدلا رهاظ رايتخا وهو
 اهكردتو نالوق ءاليإب ةنئابلاو ةنعالملا يفو الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ

 يف نإو ثالث تاذو نئاب قالط وه امم ويغ وأ ناعل وأ ءاليإب ةنئابلا
 الو ةدعلا يف نإو تومب امهنيب ثرإ ال هنأل كلذو نيبلا وأ قالطلا موي
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 عسوملا ىلع فورعمب ةعتملاو تدترا وأ تنز ولو تبجو اذإ ةعتملا لطبت
 . هردق رتقملا ىلعو هردق

 © دمحاو يعفاشلاو كلام بهذمو انبهذم وهو حيحصلا وه كلذو
 هةغو امهرد نيسمخب ديز نب رباجو ءادوس ةمأب فوع نب نمحرلا دبع عتم دقو
 عاتم لاقف مهرد فالآ ةرشعب ةيراج يلع نب نسحلا عتمو © نيبوثب

 . قرافم بيبح نم ليلق

 هنأو رسعلاو رسيلا يف جوزلا لاحب ربتعت ةعتملا نأ ىلع لدت ةيالاو

 لاح نأ نيبو تاجوزلل هللا بجوأ يتلا ةقفنلاك هنأل داهتجالا ىلإ ضوفم
 مداخ اهالعأ سابع نبا نعو ، كلذ يف رسعملا لاح فلاخي رسيملا

 وأ ةعنقمو ةياقو كلذ نود اهلقأو 3 رازأو رامحو عرد باوثأ ةثالث اهطسوأو
 ةملسملا ةرحلا ةعتم نم لقأ ةيباتكلاو ةمألا ةعتمو ةضفلا وهو قرولا نم ءيش

 ال ةميقلا ىلع ربجيو لودعلا رظنب هبر لام ردقب رحلا ةجوز نود دبعلا ةجوزو
 ةللاحم اهيف يزجت الو لبق ال ميوقتلا دعب اهيلع ربجي امنو ، اهريغ وأ بايثلا ىلع
 نإو ، كلذ يف صخرو ميوقتلا ىلإ عوجرم لك اذكو ميوقتلا لبقو ةدعلا دعب
 دنع ورقف دعب ىنغ وأ قلطملا ىنغ دعب رقف عقو مث ريقف وأ ايعجر ينغ قلط
 مكحلا موي الو قالطلا موي ال اهئاضقنا موي لاح عيتمتا ربتعا ةدعلا ءاضقنا

 . ملعأ هللاو اهل مكحلا موي ليقو 0 اهل
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 ةقلطملا ةقفن يف باب

 ةدعلا يف اهجوز اهانكسو اهتوسكو ايعجر تقلط ةجوز ةقفن تمزل

 عبر طسولا ىلع يهو قالطلا لبق كلذ نم اهل اك رثكأ وأ ةنس تلاط ولو

 تقو يفو ربربلا تقو يفو ىوزن نزوب رمت نمو 3 موي لكل بحلا نم عاص

 لكل ةثالث وأ نامهردو ادبأ ربلا اهلف ادبأ ربلا لكأي نمم تناك نإو ةرذ ةرذلا

 . مكاحلا ىري ام ىلع انهدو امادأ رهش

 ثلث تجوزت ولو همأ تقلط اذإ ريغصلا ةقفنو هللا همحر يتايسبلا لاق

 ىتح ةقفنلا فصن مث رابشأ ةسمخ غلبي ىتح عاضرلا نع لصف اذإ ةقفن

 لودعلا رظنب لوق كلذ يفو ، غلبي ىتح ةقفنلا اثلث مث رابشأ ةتس ىلإ لصي

 دح نم عيضرل ١ جرخ اذإ ليقو . ها فلتخت مهنيب لاوحألا نأل كلذ دنع هيف

 فصن هل ضرفي نينس عبرأ هيلع تمت اذإف ةقفنلا ثلث هل ضرفي عاضرلا

 الو ةقفن الو ةلماكلا ةقفنلا هل ضرفي نينس تس وأ اسمخ غلب اذإف ةقفنلا

 اهيلع ةدع ال ذإ نيحلا يف اهجوزت زاوجل سملا لبق ةقلطملل ةوسك الو ىنكس
 انئاب وأ اثالث تقلط لماحلو هعضري نم رجح يف هنأل عيضرلل ىنكس الو

 . هضعب وأ باستكالا
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 ةقلطملل نأ ملعلا لهأ عمجأ مهاربا نب فسوي بوقعي وبأ لاقو

 لاقف لماح ريغ اثالث ةقلطملا امأو ، ىنكسلاو ةقفنلا اثالث تقلط ولو لماحلا

 امل سيق تنب ةمطافل هكفيَع هلوقل يأ طقف ىنكسلا اهل ةنيدملا لهأو دابع نبا
 همومع ىلع مكحلا يقبف ىنكسلا طاقسإ ركذي ملو كل ةقفن ال اثالث تقلط

 هذهل يأ ىنكسلاو ةقفنلا اهل عيبرلا لاقو . ةيالا .. نهونكسا ىلاعت هلوق يف

 اهل نأ ع هللا لوسر نع باطخلا نب رمع ىور دقو 5 ةعبات ةقفنلاو ةيالا
 هللا لوسر تيتأ ةمطاف لوقل ىنكس الو ةقفن ال موق لاقو & ىنكسلاو ةقفنلا

 . ةقفن الو ىنكس يل لعجي ملف هع

 يردن ال ةأرما لوق ىلإ هللا باتك عدن ال باطخلا نب رمع لاق

 ءاوسو دحأ هيلع ركني ملو نهونكسا ىلاعت هلوق ىلإ ريشي تبذك مأ تقدصأ
 . هديس هنع يطعيف دبعلاو رحلا كلذ يف

 نإ الإ دواد ناميلس يبأ دنع ال نالسيو دنع ةقفنلا ةيدتفملا لماحللو

 . اهعضو لبق تام نإ ج وزل ١ ثٹثر او ةقفنلا مزلت الو اهتطرش

 لب ةقفن اهنع يفوتملا لماحلل سيل هكلع هنع هللا دبع نب رباج لاق
 نإ هتدالو موي نم اهدلو ىلعو لام اهل نكي مل نإ اهيلو وأ اهلام يف اهتقفن مزلت
 لام نم اهيلع قفنأ ام هلام نم اهيلع قفنأ يذلا اهيلو دي الو لام هل ناك

 دعبب اهدالبل لقنت نم تمرح وأ هنم تناب لماح عنم ج وزللو هسفنل اهدلو

 ةقفنلا عم هيلع اهلو عضت ىتح دلبلا برق ولو اهعنم هل ليقو { هدلب نم

 عنمو نبت مل لماح عنم هلو اهل ةوسك الو لقنتلا نم اهعنم هنأل اضيأ نكسملا

 نم تناب نإ لماح ةرحل لهو ةوسكو نكسمو ةقفن امهلو لمحت ملو نبت مل نم
 . اهليطعت هدبعب نأل عضولا ىلإ ةقفن هالوم ىلع دبع
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 أل الوأ دبعلاو رحلا تلمش ذإ اهرهاظب ةيالا مومعل حيحصلا وهو
 قتعأ نإ دبعلا ىلع ةقفنلا اهل نئابلا لماحلاو هديسل الو دبعلل ال اهف دلولا

 ةمأل ةقفن الو قباسلا فالخلا ىلع ىنكسلا اذكو ال ليقو 5 هل دلولا نأل

 نإ هيلع ليقو ، اهديسل دلولا نأل رثكألا دنع رح نم نإو تناب نإ لماح

 دعب اهتقفن دبعلا ىلعو اهليطعت اهجوزب نأل اهتقفن ادبع نإ هالوم ىلع وأ رح
 اهلمح قتعو رح نم لماح ةمأ تناب نإو ، هل دلولا نأل عضت ىتح امهقتع

 اهل ةقفن الف هل بوهوملا هقتعأف اهلمح اهبر بهو نإو 0 اهل ليقو اهل ةقفن الف

 ملو ةمألا قتعأ مث لمحلا ديسلا بهو نإو © اهجوز ىلع الو هل بوهوملا ىلع
 ديسلا ىلع ال عضت ىتح هل دلولا نال اهتقفن هيلعف هلمح لمحلا بر قتعي

 وأ الماح ةح تجرخف ةمأ ىرتشا وأ الماح ةيرس قتعأ نمو ؤ جوزلاو
 اهنا ردي مل اذإ اك ملعلاب زيمي ال امم هخاسفناو اهئارش خسفب ملع وأ تقحتسا

 ىلآ وأ اهرهاظ وأ هتجوز قلط نإ رفاسملاو هل لمحلا نأل عضولل اهقفنأ هتمرح
 مش اريثك كلذ ىلع تماقأف اهجوز هتدقتعأ دق هلام نم نومت يهو رفكي ملو

 نأ اهل زوج ام در الو اسبلو انهدو ابرشو الكأ هنم هب نومت ام در اهمزلي مل مدق
 سيلو قالطلاب ملعلا لبق ىنكسلا ةرجأ الو عيبو ةقدصك هلام يف هلعفت

 همزلو ملعت الو الثم اهقلطي نأ يف بلاغلا ىلع يرج وه امنإو ، اطرش رفسلا
 الب قلط ذإ هسفن مزلأ هنأل هب ملعلا لبقو قالطلا دعب هيف تنعت اميف اهؤانع

 اقلطم تام موي نم كل ذ تمرغ هتومب ملعت ملو رفس يف تام نإو © ملع

 كلذ يف هل ببس ال هنألو ةثرولا لام هنأل اهدعب وأ ةدعلا يف اريثك وأ البلق

 دعب تلكأ ام تمرغ تامو رفاس مث هتومل اهبر اهربد نإ ةمألا اذكو ريصقت الو
 . ملعأ هللاو ثوروملا لام يف هثراو ىلع اهئانع اهلو ملعت مل نإو ، قتعلا
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 ةناضحلا باب

 لبقو تعنتما نإ اهدلو عاضرإ اهجوزل ادلو اعضاو ةأرما مزلي ال

 الب برضب ربجتو لوقلاب اهل ظلغي نكلو ناويح نم ولو اهريغ نم عاضرلا

 اهمزلي ليقو & ةمصعلا تجرخ ولو هعضرت ىتح اهريغ لبقي مل نإ ددع
 لبق هلصفت الو.نالوح متي ىتح اهريغ نع لبق ولو هيبأ عم تناك اذإ هعاضرإ

 الف اهفشل عضرت ال نمم ناك نإو ، يبصلا رضي الو هوبأ يضر نإ الإ نيلوح
 نع لبقي مل نإ الإ طرشلاك فرعلاو كلذك فرعلا ناك نإ اهيلع عاضرإ

 مل نإ مألا ريغ يف فلخلاو لام دلولل نكي ملو رسعأ وأ بألا تام وأ اهريغ

 ىلع ةجأ اهل همأو ةرجألا اهلو لزألا حيحصلاو ال وأ ربجت له اهريغ لبقي
 قلطت ملو هتمصع يف تناك ولو جوزلا دنع اهتبلط نإ اهلثم ةرجأك هعاضر
 ىلع هدلو لام نم وأ هلام نم ةرجألا جوزلا اهطعيلف هل ناك نإ اهدلو دنع وأ
 اهدلو لام يف اهكردت ال هنأو ةمصعلا يف تماد ام اهل ةرجأ ال ليقو ، حجارلا

 بوبحم نبا لاقو ، هتجوز تماد ام اهل ةرجأ ال هنأ رفعج نبا رهاظو

 عاضرإ ىلع ربجتو حاكن ةلدتعم وأ ةجوز تماد ام اه ةرج ا ال ةفينح وب ا

 يف اهتقفن ىلع ةدايز مطفي ىتح عيضرلا ةقفن مللو يعرش بأ ريغ نم اهدلو
 هتقفنو نيمهرد هل اوردق دقو © هنهدت نأب ولو هب نومت ام ردقب ةدعلا يف اهسفن
 ىتح وأ نينس عبرأ هل متت نأ ىلإ ةلماكلا ةقفنلا ثلث ماطفلا دعب ريقفلا ىلع
 اذإو ةلماكلا ةقفنلا فصن هل نوكيف فصنو ةعبرأ ليقو ، رابشأ ةسمخ غلبي
 . غولبلا ىلإ اهاثلث هلف رابشأ ةتس غلب
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 الو لفطلا الو عيضرلا ةقفن يف دح ال هنأ هب لوقأ يذلاو بطقلا لاق

 ةنمزألاو سانلا لاوحأ فالتخال لودعلا رظنب كلذ لب ةقلطملا الو ةجوزلا

 الإ مزلي الف لكألا ةليلقلاو لوكألا نهنمف ةوسكلاو نكسملا يف اذكو ةنكمألاو
 هعم ءاحلصلاو مكحلا كلذ يلو اميتي دلولا ناك نإو ، حيحصلا ىلع لكأت ام

 عيبي الو نيدلا يف اذكو مزلي ام ردقب هلام نم عابيو رهش ةقفن هل ملسيو
 يف راثدو شارفو ةوسك هدالوأل هيلعو اعاتم وأ اناويح ناك نإ الإ هلك ءيشلا

 جوز نم اهدلو عضرت نمو مهددعب ةرجألا ةعضرمللو ، لودعلا رظنب دربلا

 لضف نإ نذإب الإ رجأب نإو ، ويغ عضرت الف مزلي امب هثراو اهل ماقو قلطم وأ

 نكي مل نإو " اهل فصنم ريغ بألا ثراو وأ همئاق وأ هوبأ ناك ولو اهنبل هنع

 ىمسي دلولاب مايقلاو هيلع يبتكا وأ هيلإ هيعفدإ هدلو مأل ليق لام بألل
 هعجضمو هسابلو هماعط ةنومو هسفن ىيف دلولا ظفح ةناضحلاف ةناضح

 اذإ طقستف نضاحلل قح يه له ةناضحلا يف اوفلتخاو هدسج فيظنتو
 الف نوضحملل قح ليقو { اهبحاص اهطقسأ اذإ قوقحلا رئاسك اهطقسأ
 ىلع طقست الف ىلاعتو هناحبس هلل ليقو ، امهل قح ليقو ، اهطقسأ نإ طقست

 اهنأ ىلعو دلولل مألا ربجت ال نضاحلل قح اهنأ ىلعف نضاحلا طاقسإب نيلوقلا

 . رذعل الإ هيلع ربجت دلولل قح

 ةدراولا ع ورفلا دارطا هبسانيو لاق امهل قح اهنأ ريتخاو بطقلا لاق

 ال ليقو ، اهدنع هنوك درجم ىلع ةرجأ الو ةمدخلا ةجأ نضاحللو امهيلع
 نإو ى ةقفنلا اهلف ةيقف مألا تناك نإ ليقو ، ةرجألا ىلع تداز نإو 5 ةقفنلا

 اهلف ربكك مهريغل جوزتلا نع تدعق نإو ، اضيأ نالوقف ةسوم تناك
 © تدعب نإو اهمأف { دلولا ةناضحب ىلوأ مألاو ةقفنلا نود تناك نإو & ةرجألا
 & خلا ةنبا مث ، ةمعلا مث ، تحنلا مث ، بألا مث ، بألا مأ مث ليق ؤ ةلاخلا مغ
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 ادب ةجرد لهأ ددعت اذإو © ةبصعلا م ّ يصولا مث ، حألا مث { تحملا ةنبا ش

 ربتعا هجو لك نم اووتسا اذإف يمالاف يوبالاف قيقشلا مدقيو انس ربكالاب
 ل ا ةهج نم تاهمألا نم اهقوف امو ممالا دعب بلا ىفو © ةقفشلا ديزم

 روكذلا راغلا دنع مألا نم ىلوأ بألا ليقو ، رخؤي ليقو ، مدقي ليق ، فالخ

 تنب ليقو ، ىلوأ خألا تنبو روكذلا ةيقب نم ىلوأ ءاسنلا ةيقبو ميلعتلاو ةييرتلل
 هقافنإو هراد عيب ىلع هتناضح همأل هتدج تدارأ نإو ، ءاوس ليقو ، تحألا
 ليقف وراد هل ىقبتف اهلام نم هقفنت نأ ىلع هتناضح هيبأل هتدج تدارأو اهنم
 امهادحإ اذكو ىلوأ مألا نأل ىلوأ مألا لبق نم هتدج ليقو ، هلام ءاقبل ىلوأ يه
 ىثنالاف هسفنب موقي ال فيعض قلخ يبصلاو هنود وأ يبصلا لامب ةمعلا عم

 محرلا تاوذ نم ةنضاحلا نوكت نأ بحتسيو ةقفشلا اهعبط يف نأل هب ىلوأ

 قتعملاو خألا نباو معلا نباك ةيالولا درجمب هتناضحف ركذلا امأو 3 مراحملاو

 مالتحالا دحلاو راغثالا ىلإ يبصلا ةناضحو ناطلسلا همدقي نمو يصولاو

 ولخلاو ةنايدلاو غولبلاو لقعلاو زرحلاو ةنايصلاو مسجلا ةحص ةناضحلا طورشو
 ال اهنأل ةهيفَّسلل ةناضح الو نوضحملل ادج جوزلا ناك نإ الإ جوز نع

 ج وزتل تطقس اذإ الإ تداع لاز مث رذعل ةناضحلا تطقس اذإو ، نوصت

 تحص اذإف نبللا مدعو رفسلاو ضرملاك كلذو لاز نإ روهشملا ىلع دوعت الف
 ةناضحلا بجت نأ لثمو ، ةناضحلا تداع رفسلا نم تعجر وأ نبللا داع وأ

 ةجوزتم ريغ تناك اذإ ام فالخب ةروذعم اهنأل اهجوز قرافت مث ةجوزتم يهو
 وأ رفس ثداح الب ةناضحلا كرت نمو ، ج وزتلل اهتكرتف ةناضحلا تبجو دقو

 ادعاصف درب ةتس لاملا قفني يذلا يلولا رفاس نإو 0 دعب اهدب مل هوحن

 نإ الإ ةنضاحلل قح الو هعم دلولا ذخأ هلف هوحن وأ رجتل ال ةناطتسالل

 بوكر مدع طرتشي الو امأ ةنضاحلا تناك ولو ليق ، هعم تنكسو تيفاس
 لجر جوزت نإو « رحبلاو ربلا يف ريسي يذلا وه لت ىلاعت هللا لاق رحبلا
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 اذكو كلذ ملع نإ هنع رحلا دلو جارخإ امهدحأ دبي مل دلو اهل ةأرما دلو هل

 دجتف بلا امأو ، هجارخإ رخالا دجي ال امهدحأ عم تنكس اذإ ةدجلا وأ مألا

 . ررض هتنكاسم يف له رظني ليقو © هتنكاسم عنم

 امهريغ اذكو تءاش نإ مألاو بألا ةنكاسم عنم بهذملاو بطقلا لاق

 ةعيضولا ليقو ، اهرمأ ىلع مهعالطا ررض نم ةجوزلا ىلع امل ةمعلاو تخألاك
 . ةرضم الإ هيوبأ ةنكاسم نم عنتمت ال

 نكس امهعم ءانتبال ١ نيح نم نم جارخإ نم كم ناجرز ١ عنميو

 مكحلا كاذ سكع مهاوس يفو مأ وأ ةلالج وأ دلو نم

 مأ وأ دلوب يه وأ وه تأي ملو ءانتبالا نوكي نأ سكعلاو لاق

 دلو درب ربجيو هدارأ نم كلذ دجي الف كلذب نايتالا يه وأ وه ذارأ مث ةدج وأ

 ةجأك تناك نإ ةرجأب هتبلط ولو اهريغ لبق ولو ، هعاضر تبلط نز مأل
 تبلط يتلا ةرجألا نم لقأ ةرجأب وأ ةرجأ الب ةعضرم دجو نإ ليقو ، لثملا

 & لثملا ةجأب هعضرت نأ ملف ةرجأ الب هدنع هعضرت نم دجو نإو { ريخمف
 نإو © اهف مالك الف ةرج أ الب ألا دنع هعضرت نم دجو نإو ث ريخم ليقو

 © مكاحلا مكحب ناك نإ درت ليقو ال ليقو ، تدر همدع نيبتف لمحلل تقفنأ

 الإ عاضرل ترجؤتسا نم ىلع ليحكت الو خيرمت الو نيهدت الو سكعلاب ليقو
 ةيابرلا مكاحلا دنع تبلطو هنم اهدلول هتعضرم نع باغ نمو & كلذ طرش نإ

 تجتحا تام نإو 0 همودقل هتجح ىنثتسيو هلام يف ال باسحب اهل مكح

 اهل ملعي ام هنأ هنيمي عم ثراولا لوق لوقلا ليقو ، ىدأ الإو نيب نإف هثراو ىلع
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 ةيابرلا يف مآحلا ىلإ متيلا مأ تعفر نإو٬ تيملا لام يف يعدت ام لبق نم اقح

 ال هيلع اهلف هدالأل نكسم ارك ةقلطم تبلط نإو 0 اهيف لخدي ال نأ هلف

 نإو ، اهلزنم يف مهانكس ءارك ىلإ هبلطت نأ اهل ليقو © اهلزنم يف اهعم اوناك نإ
 قيطي ىتح ورغص يف همأ دنع دلولا ءاقبإب بألا ربجيو هارتكا هنم صخرأ دجو
 ىتح ىشنألاو نينس سمخ متي ىتح ليقو ، هيدي لسغو هبايث سبل ركذلا
 وأ اهنم هملعتي وأ ءاوس اهدلو ملعت نأ يف مألا برتست مل نإ تغلب ولو حكنت
 . هرصب

 الإو هدنع ناك دلولا ىنغتسا نإ ناويدلا نع هللا همحر بطقلا لاق

 نولكأي اوناك اذإ ليقو ث راغثالا ءانغتسالا دحو دحاو لك هدارأ اذإ اهدنعف

 اهل دلولاب رمعو ركب وبأ ىضقو ميلعتلاو بيدأتلل هدنعف مهسفنأب نودقريو
 مل ام هب قحأ ةمعلاو ةلاخلاو ةدجلاو مالا ضعب لاقو © راتخيف غلبي ىتح

 نفغتسي مل ولو تجوزت نإ قحأ وهو ةمعلاو ةلاخلا نم قحأ وه ليقو ، نغتسي
 ايح ناك نإ بالا دنع الإ تغلب اذإ ىثنالا نوكت الو تام نإ هناكمب يلولاو

 الو ةقثلا اهيلو دنعف نيملسملا رظنب تبيرتسا نإو ، برتست مل نإ مالاف ال

 . ةزوحلا نود اميف الإ ةشيعمل مهدلب نم مهب قحأ يه تقو يف ولو مهب جرخت
 ولو هلام ىلعو هيلع نمؤي نم دنعف بيرق هل نكي مل نإو ، لايمألا نود ليقو
 ىلإ حلصألا دنعف محر هل حص نإو هللا لامف نكي مل نإو & هلام نم رجأب
 لافطألا لاوحأ فالتخال ىلوأ رظنلاو نينس عبس نم هدحو رايخلا لقعي نأ

 اهلف ةضيرفلاب اهدلو تذخأ اذإو ، جوزتت مل ام همأل دلولاب كلت مكحو
 ليقو & هل ةحلصم ناك نإ الإ هنامدختسي ال ليقو 0 هيبال ليقو ، هتمدخ

 تدع ةضيرفلاب هتذخأ نإو ، احربم ال اهيلع ابدأ هبرضو اهيلع هرابجإ هيبأل

 نإو ، اليل اهدنعو ميلعتلاو بدألل اراهن هدنع نوكي ليقو © اهنم هتمدخ
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 تراتخا نإو ، مهتم ريغ ال اهنم تعزن اهيلع مهتي نم ةلفطلا مأ تجوزت
 تراتخا اذإو ، هيلإ تدر ادحاو تراتخا املكف اهمأ ىرخأو اهابأ ةرات ةلفطلا

 نوكت نأ تراتخا نإو 5 رايخلا فرعت ال اهنأ ىلع ليلد كلذف حلصي ال نم

 ىمح ولو ةبارقلا رئاس اذكو سكعلابو هيلع تربج حلصأ اهوبأو اهمأ عم
 . ةلاخلاو مألا مأو بألا نيب رايخلا اهل ليقو ، ايح مل نإ ةبارقلا نم راتختو اهاوبأ

 ذخؤيو اهريغ لبقي مل نإ هعاضرإ همأ مزل هعاب وأ اعيضر ادبع بهو نمو
 اهنأل مئاهبلاو ماعنألا يف ال يمدالا يف كلذك رمالاو كلذب بهاولاك عئابلا

 كرتي الو لكؤي ال ام حبذيو اعييضت نكي مل تتام نإو © لكؤتو حبذت
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 ةدعلا باب

 يف ةدعلا بجتو ةميهب ىطوب ةدع الو ؤرق ةثالث ضئاح ةقلطم دتعت
 ركذلا عوطقم جوزلا ناك وأ دلت نأ نكمي ال ةيغص تناك ولو ةقلطملا قح

 . نييثنأل او

 عوطقملاو قيغصلا يف ةدع ال هنأ ضعب ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ةدعلا موزل يفو ءاربتسالل ةدعلا نأل هلثمل دلوي ال يذلا ريغصلاو نيروكذملا
 . رهشأ ةثالث ةيغصلاك ةسيالا دتعتو موزللا حصألا نالوق ىنزلاب

 رت مل ولو رهشأل اب دتعت ال ةغلابلا نأ بهذملا روهشمو لاق

 وأ ؤرق ةثالث ىرت ىتح ح وزتت ال اضح ح رت ل يتل ا ةغل ابل ١ ليقو 7 ضيحل : ١

 جوزلا توفتو ةنس ليقو ، ناويدلا رهاظ رايتخا وهو لاق 2 اهب ارثا سيات
 اهنطب يف تام نإو 5 ةيباتك ةمأ ولو عضولل لماحلا دتعتو اهنم ىلوألا ةثالثلاب
 ىلاعت هلوقل اهنطب يف تام ولو هعضت ىتح قفنتو هعضت ىتح ج وزتت الف

 نعضي ىتح نهملع اوقفنأو هلوقو ئ نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامح الا تلالوأو

 ريخأت ةبيرلا ببس ناك نإف الماح اهنوك يف ةبيرو كش لصح اذإف ، نهلمح

 لوق ف ةدعلاك رهش ] ةثالث ش ءاربتسا رهش أ ةعست تصبرت هتقو نع ضيحل ١

 اذإف ، روهشملا ىلع سايلاو ءارقالا ترظتنا عاضرإو ضرمل ناك نإو & ضعب
 ةبيرلا ببس ن اك نإو © ةنسلا ىضم لحت ليقو { رهش أ ةثالث تدتعا تسيأ
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 ىصقأ دعب الإ حكنت ال نطبلا سبحب ةباملاو بجاحلا نبا لاقف نطبلا سبح
 اذإف © ةعبس يورو ةعبرأ يورو روهشملا ىلع ماوعأ ةسمخ وهو عضولا دمأ
 اضيا تجوزت ةدملا لبق تلاز نإو 0 ةبيرلا تيقب ولو تجوزت ةدملا تضم

 نإ امأو ، كلذ وحن وأ لمح وأ حيرب اهنطب ةكرح له ةبيرلا تناك اذإ اذهو

 . عضت ىتح ادبأ لحت الف دلولا دوجو ققحت

 ناتنس لمحلا ةدم ىصقأ انباحصأ نم ويغو ليعامسا خيشلا لاقو

 هنأ ققحتي مل نإ ناتنس متت مل ام هتقراف يذلا ج وزلاب قحلي هنأ دارأ هنأكو لاق

 ج وزتت ل نإ همأ نبا وهف امهدعب كرحتو ناتنسلا تضم ولف هدنع هكرحتب هنم

 قالطلاب محلا مكحي مل ام لوألاب قحلي ليقو 3 يناثلاب قحلي ثيحب نكي ملو
 ريخألا سمش بيغمل رشعو رهشأ ةعبرأ اهب لوخدم ريغ ولو اهنع يفويملا ةدعو
 عطق وأ كلذ هنم نكمي ال الفط ناك نإو دلي نأ نكمي نمم جوزلا ناك نإ
 ءانثأ يف تام نإو ، ةدع عوطقملل ليقو ؤ هتافول ةدع الف هايثنأو ركذ

 نإ اهموي يغلتو عبارلا نم هتلمكو ثلاثلاو يناثلا يف لالهلاب تلمع رهشلا

 دنع حيحصلا وهو تقولا نم بسحت ليقو ، رجفلا عولط دعب تام
 رشعو رهشأ ةعبرأ لجأو عضولا لجأ نيلجألا دعبأ اهتدعو هللا همحر بطقلا

 سابع نباو يلع دنعو اندنع اطايتحا الماح اهنع يفوتملا هذه تناك نإ

 ةياو لماوحلا ةيآ مومع نيب عمج هيفو سابع نبا نع كلام لاق هبو

 دبع نبا ةملسوبأو ةيره وبأو ويغو كلام راصمألا ءاهقف لاقو لاق تيملا
 لامحألا تالوأو مومعل اهلمح عضت نأ اهتدع ةمألا ءاملع روهمجو نمحرلا
 يضر ةملس مأ لوقلو قالطلا يف ةيالا تناك نإو ، نهلمح نعضي نأ نهلجأ
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 تءاجف رهش فصنب اهجوز ةافو دعب تدلو :ةيملسألا ةعيبس نأ اهنع هللا
 . تئش نم يحكن او تللح دق لاقن قل هلل ١ لوسر

 يف ةدئاف الف عضولاب ةئيرب محرلا نأ ملعي هنأل يزارلا رخفلا لاق هبو
 . لحت اهنأ لئاق الف لمحلا يقبو رهشألا تمع اذإو ئ ريخأتلا

 اندنع هب ذوخأملا وهو سابع نبا لاق ام ىلع لمعلا ةديبع وبأ لاق

 للع هلوق امأو ، حلإ .. مكنم نوفوتي نيذلاو هباتك يف هناحبس هللا لوق وهو
 نيقيب الإ جرخت الف نيتفصب ناتعمتجم ناتدع كلذ نأل يأ ةصخرف ةعيبسل

 ىرخألا صوصخب نيتيالا نم لك مومع صيصخت هيف نألو نيلجألا رخآ وهو
 عضوب ةافولا ةياو ةافولا ريغب لمحلا ةيا ديقتف ةدعاقلا وهو نيليلدلاب المع

 ىنكسلا يفو ةوسك الو اهنع يفوتملل ةقفن الو رشعو ةعبرأ ىلع داز ولو لمحلا
 عضوب الإ متت الف عضولا يف ريخألا ربتعا نطب يف نينجلا ددعت نإو ث نالوق
 نإو ث مايأ ةسمخو نارهش ةرحلا فصن لماح ريغ اهنع يفوتملا ةمألاو ريخألا
 © هفصنو رهش رهشألاب اهتدعو ناقالط اهجوزلو ناتضيح اهتدعف ةمأ تقلط
 هتدعو قالطلا يف ةملسم ةرح ثلث ةيباتكلاو هلك كلذ يف ةرحلاك يه ليقو

 رهشبف الإو ضيحت تناك نإ ةضيحب دتعتو رخا حكنت ىتح نيتقيلطتب نيبتف

 ثلثلا اهتيدو قحلا لثم يه ليقو { اموي رشع ةعبرأو رهش اهلف ةافولا ةدع يفو
 ؤرق ةثالث ةافولل اهتدعف اهجوز ثرت ال ةأرما لك ليقو © انبهذم لهأ نم اقافتا

 نإو ةرحلا قالطو ةريغص وأ ةسيا تناك نإ رهشأ ةثالثو ضيحت تناك نإ

 ةفينح يبأ دنعو اندنع ناقالط رح نم نإو ، ةمألا قالطو ثالث دبع نم
 اعوفرم سابع نبا نع يورو ءاسنلاب ربتعم قالطلا نإف ، يلعو دوعسم نباو
 . ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا كفع يبنلا ىلإ
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 نباو تباث نب ديز لاق هبو لاق حيحصلا يف تبلثي تبثي ملو بطقلا لاق

 رابتعاب ةدعلاو ثالثب الإ ةيباتكلاو ةمألا نيبت الف يعفاشلاو كلامو سابع

 مايأ ةسمخو نيرهش نود تقتع مث ةمأ جوز تام نإو اعامجإ ليق ، لاجرلا
 وأ ثالث نم لقأ تضاحف ايعجر تقلط نمو { ءانبب رشعو ةعبرالا تمتأ

 ةدعل تلقتنا اهنع تام مث ضيحت ال تناك نإ رهشأ ةثالث نم لقأ تثكم

 ريغ اهنوك لاح تام هنأل ةافولا ةدعل عجرت ال ليقو ، انب الب اهنع يفوتملا
 مث انئاب نإو ةمأ تقلط نإو ، تام مث انئاب تقلط ول عجرت ال اك هل ةجوز

 ةدعلا يف ةلفط تغلب نإو ث ةرحلا ةدعل ءانبلاب تلقتنا ةدعلا يف تقتع

 نإ ضيحت ةغلاب اذكو هيلع ينبملاو ينبملا فالتخال ءانبب ال ؤرق ةثالث تدتعا

 ةمالا ةدعو اضيأ ءانبلا نودب رهشأ ةثالث دعقتلف ةدعلا يف تسيأ مث تقلط

 © رهشأ ةثالث ءانبب تمتأ هنود تقتع نإف فصنو رهش تقلط نإ ةيغصلا

 نود اهنع تام نإف { ءانبلا نودب ؤرق ةثالث تددج اهيضم لبق تغلب نإو

 نيلجألا ىصقأ تصيرت لمح اهب ناب نإف ةافولا ةدع توملا نم تددج اهمامت
 ةسمخ وأ نوعبس وأ راتخملا وهو نوتس وأ ةنس نوسمخ سايالا دح لهو

 ةقدصم ةدحاو ةأرما وأ ءاسن ولو ةلمجلا لهأ هيف زاجو فالخ نوسمخو

 جورخو ثرالا ثيح نم امأو ، كلذ وحنو عامجو ضيحل كرتو ةالصل كلذو
 نإو ث ةلمجلا لهأ نم ةثالث نم دبالف ماصخ هيف امم كلذ وحنو ةمصعلا

 نم فنأتست ليقو © ةدعلا نم ىضم ام ىلع تنب اهقلط مث هتجوز قلط
 دصق هيلع مرحو ةعجارملا دعب اهسمي مل ولو تفنأتسا اهعجار نإو 3 ريخألا
 لزألا نهتدتعا لاجر نم تادع ةأرما تمزل نإو { قالطو ةعجارمب رارضالا

 يزجت ليقو ، رهشألاب نهضعبو ءارقالاب نهضعب ناك ولو كلذ حصو ىلألاف
 تنظف ؤرق ةثالث اهيف متت ملو رهشأ ةثالث ضئاح ةقلطم تدتعا نإو ، ةدحاو

 نإو تسم نإ تمرحو مامتلا دعب اهددجتف اهجوزت دسف تجوزتف اهيزجي كلذ
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 تزاج نإو © ةدعلا يف ةينلا طرتشي مل نم لوق ىلع زاج اهيف ؤرق ةثالث تمت
 ضيحلل دح ال هنأ ليقو { تڵلصو تماص اهتداعك امد تأر مم سايالا دح

 ام لكو موصلاو ةالصلا هل كرتت يهف ةنس نيعست نم رثكأ تغلب ولو هيغلت الو
 نهيتأي ال يتاللا هانعمف ضيحملا نم نسئي يناللاو ىلاعت هلوق امأو & هل كرتي
 ءارقالا تاقوأب مدلا اهيتأي يهو ءارقالاب تدتعاف سيالا تقلط نإو © مدلا
 دعب ضيح ال ذإ كلذب تجوزت نإ اضيأ اهحاكن لطب سايالا لبق اهتداعك

 تاقوأ ريغب مدلا اهيتأي ناك نإ اميس الو كلذب تسم نإ تمرحو ساي
 كرت مايأ بسحت ةضاحتسملاو رهشألا مامت دعب تددج سمت مل نإو ث ءارقالا
 نأ اهرمأي زييمتلاب لاق نمو ، تجوزت ضيح ثالث تمت اذإف اضيح ةالصلا

 زيمت مل نإو ، ةضاحتسالا نع ضيحلا مد اهزييمتب ةالصلا كرت مايأ بسحت

 قلط نموتجوزتو ةثالث ةسيالا ثكمت اك ةثالثو لمحلل رهشأ ةعست تثكم
 ةدعو قالطلا ةدع نددتعا تام ىتح قلط نم نيع ملعي ملو هيتأرما ىدحإ

 . ليق اذك ةافولا

 وأ قالطب جوز نم تقرتفا نإو 5 ةافولا ةدع نددتعي لب بطقلا لاق

 ال ليقف ةينب اهدقعت ملو اهيلع تداز وأ اهتدع تضقنا ىتح تصبرتف توم

 نم تون اذإو ، ةينب الإ حصت الف ةدعلا ضرف لجال ةينب دتعت ىتح ج وزتت

 نودب ولو تضقنا اذإ ج وزتت نأ صخرو تون نيح نم تبسح ةدعلا طسو

 . هل تون ام فالخ جزخف ويغ وأ قالطلا ةدع تون ول اذكو ةينلا

 ىنعملا ةلوقعم ةدابع دادتعالا أل لوقأ اذهبو هللا همحر لاق

 امو ةينلا طرتشت الف ةين الب ولو ردقلا يضمب دجوي وهو محرلل ءاربتسا اهنإف
 جوزلا توفت اهنالو ةين الب ولو ةراهطلا هب لصحت سجنلا لسغك الإ يه
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 نكي ل نإ فنأتست ليقو © ةين الب ولو اعطق ردقلا يضمب يضمب ثراوتلا عطقنيو

 . انم ] دوهشل ١

 الإ ملعت ملو تام نإ لاق ذإ ناويدلا رهاظ رايتخا وهو لاق
 الإو هيف متت ام اهل اوتقو نإ تجوتو اهتزجأ ءانمألاب رشعو رهشأ ةعبرأ دعب

 اهقلط نإ اذكو اهوربخأ ثيح نمف ءانمأ ريغ اوناك نإو ، تملع ثيح نمف
 اهربخأ اذإ جوزلاو . ها كلذ لك يف فنأتست ليقو ، تملع مث ملعت مو
 فنأتست ليقو 0 مهريغكف الإو ؤ ءانمألا دوهشلاكف انيمأ نإف ةقرف وأ قالطب

 ءارقالا ربتعم دنع اموي نيرشعو ةعست نم لقأب ةدعلا ءاضقنا يف قدصت الو
 نارهط الإ نكي مل ولو ةدعلا تضقنا دقف ةثلاثلا ةضيحلا تمت ىتمف ضيحلاب

 نأ ىلع ضيح ثالثو نارهط نيرشعو ةعست يفف ةثلاثلا دعب رهطلا رظتنت الو

 نمو هيف تقلط يذلا رهطلا ءاغلإ لعو ةثالث ضيحلا لقأو ةشع رهطلا لقأ
 يف اهقدص موي لاق نمو ، نيرشعو ةتس يف اهقدص ناموي ضيحلا لقأ لاق
 رشع ةسمخ يف اهقدص ضيحلاك ةثالث رهطلا لقأ لاق نمو { نيرشعو ثالث
 ركذ ام حيحصلاو هباسح ىلعف موي وأ ناموي ضيحلا لقأو ةثالث هلقأ لاق نمو

 رهطلا رخآ اهقلط نإو ، ةشع رهطلا لقأو ، ةثالث ضيحلا لقأ نأ نم
 دنع نيثالثو ةعست نم لقأب قدصت ال اك لقأ ال نيثالثو ةعست يف تقدص
 . هلوأ يف تقلط يذلا رهطلا رابتعاب اعم رهطلابو ضيحلاب ءارقالا ربتعم

 راتخلا وه اعم رهطلاو ضيحلاب ءارقالا رابتعا نم ركذ امو

 وأ تضح تلاق نإ عاجترا تاذ قدصتو انباحصأ ىلإ هل ايسان ناويدلا يف

 يف الو انه اهيلع نيمي الب يتدع تمت وأ لماح انأ وأ تطقسأ وأ ترهط

 ج وزتل ١ زاوج ىف يف اهلوقب مكحيو اهريغ و ا نيرشعو ةعستب اهقي دصت لئ اسم
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 مل نإ اهجوزل عامجلا زاوجو ةعتملاو ةقفنلا يفو ةعجرلا يفو لوألل وأ لوألا ريغب

 يف اهنوكو رهطلاو سافنلاو ضيحلاب ريغتي مكح لك نم كلذ ريغو اهقلطي
 ثالث نم لقأ تقلط نإو { اهلوق فالخ نيبتي مل ام اهنم ةجراخ وأ ةدعلا

 مكحلا يف هتثرو اهئاضقنا مدع تمعزف اهقلطم تامف رثكأ وأ ةنس تصيرتف

 نإو ، لصألل ابحصتسم ءاضقنالا مدع امعاز كلذك تتام نإ اهثروو

 اهرارقإب لجرو ناتأرما وأ نالجر دهش وأ اهعمس نإ اهثري مل ءاضقنالاب تيقأ
 . ملعأ هللاو
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 ددملا ماكح أ باب

 جرخ الو هنم دبال امل الإ اهتيب نم جرخت الو اهجوزل ةيعجرلا نيزتت
 الو كلذ ريغب الو رذعل الإ باضخ وأ كاوس وأ لحكب نيزتت الو نئابلا
 امل الإ جرخت الو اهنع ىفوتملا نيزتت الو نذإب الإ نالخادتي الو هبراشت الو هلكاوت
 امتاخ سبلت الو نزحلا ةمالع هنأل دوسألا بوثلا سبلتو ةدعلا متت مل ام هنم دبال

 بيطلاب رخبتت الو بيطنت الو امامح لخدت الو اساحن ولو الاخلخوأ اراوس الو
 ةريغص وأ ةيبك اهسأر يف رمتخي امب الو ءانحب الو بيطم نهدب طشنمت الو

 عرشو كلذ ىلع ربجتو دحوملا اهجوز ىوت اذإ ةكرشم وأ ةملسم ةمأ وأ قح
 يف لاحتكال اهنع ىفوتملا تجاتحا نإو © ةأرملا هل دارت امع اداعبإ نيزتلا مدع

 تلاق اهنأ ةملس مأ نع يور امو اراهن هحسمو اليل اهل زاج ضرمل اهينيع

 اهجوز اهنع ىفوت يتنبا هللا لوسر اي تلاقف يع هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج
 يه امنإ لاق مث 3 اثالث ال : كفع هللا لوسر اهل لاقف { اهنيع تكتشا دقو

 . رشعو رهشأ ةعبرأ

 ىرت نأ عنمف ةيورلا تقو هنأل اراهن اهعنم يدنع رهاظلاف بطقلا لاق

 . هيف ةيور ال هنأل ةرورضلل اليل اهل حابيف ةنيزلا دصقت مل ولو ةنيزتم

 ةملس مأ نع اثيدح ويغو أطوملا يف نأ ىلع تعلطا مث لاق

 انزح ةنيزلا كرت ةأرملل لحي الو راهنلاب هيحسماو ليللاب هيلعجا ةلئاسلا كلت يف
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 ال هنأ ىلع ليلد هيف ، ثيدحلا يف امك لايل ثالث الإ اهجوز ريغ تيم ىلع

 . هوحنو قالطلل انزح ةنيزلا كرت امل زوب
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 « لصف »

 ةعست يضم دعب ضئاح ةقلطم نم هثرإ ذخأي ال نأ جرحتمل بدن

 © ةدعلا نم جرخأ مل ينإ اهلوقب ةدعلا ءاضقنا مدع رهظ نإ الإ اموي نيرشعو

 ام اهثرإ مرحي الف ليلدب الإ هنم اهجورخ مدع لصألاف ةدعلا يف تلخد اذإو

 لثم ةدوصقم ةعدبب اهيف تقلط ةضيح اهتدع نم بسحت الو ليلد نكي م
 تلحو امهنيب ثراوتلا لازو اهقلطم تتافو ضئاح يهو اهقالط دمعتي نأ
 امل حابم رهاط ءامب ةثلاث ةضيح لسغ نم اهيمدق تحت نم اهيدي رورمب ويغل

 ىتح ارهطت عيضت ل نإ رثكألا دنع ءاملا نع تزجع نإ بارتب مميتب وأ

 . ةالصلا تقو جرخ

 ىلع ءاملا غارفإب توفت اهنأ ضعب لوق رثكألا لوق لباقمو
 جرخ ىتح لسغلا اهعييضتبو ءارقالا ماتب توفت اهنأ ضعب لوقو اهسأر
 . ىطو زاج تقولا

 ةقلطم يف لبجلا لهأ عم تفلتخا سي نعو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 اولاق اسايا تبراقو ةثلاث ةضيح اهنع تسبحف قالطلا دعب نيتضيح تضاح

 تلقو ، رهشأ ةثالث سايالا دعب دتعتف سيات وأ ةثلاثلا ىرت ىتح جوزتت ال

 ربك وأ رغصل ضيحت ال نم ةدع وهو ضيحلل ةثالث مث لمحلل ةعست صبرتت

 ملو ةثلاثلا تسبحو نيتضيح تضاح نإ فالخلا اذكو تءاش نإ ج وزتتو

_ ٦٢٨٤



 ةثلاثلاو ةيناثلا اهنع تسبتحاو ةدحاو ةضيح تضاح نإ اذكو سايالا براقت

 ولو تضاح وأ قالطلا لبق ضيحت تناك نإو © هبراقت مل وأ ساي.ا تبراق

 ؤرق ةثالث اهل متت ىتح ال ليقو ، كلذك ةنس اهيفكت ليقف هدعب ضحت ملو ةرم
 نينس تثكم ولو ؤرق ةثالث ةعضرملا ةدع ليقو ، رهشأ ةثالث دتعتف سيات وأ

 . قالطلا تقو نم ةنسلاب تلمع ضرمل رخأت نإ ليقو

 اهجوز توفت تلق ةثلاث رهط تأر اثالث ةضئاح يفو سي لاق

 اهيمدق تحت وزيجت ىتح توفت ال لبجلا لهأ لاقو { اهسأر ىلع ءاملا ةضافإب

 رخآ هنأل مدقلا نطاب صخو اهدسج نم ءيش ىقبي ال نارم اميفو انه دارملاو
 . تلالوسغلملا

 ال اولاقو قلط وأ قفنأ هل لاقي تلق اهتقفنب هيلع رسعم يفو سي لاق
 . قالطلاب ءاش نإ اهنم صلختيل ةقفنلا ىلع طايسلاب ربجي لب قالطلاب رمؤي

 ناك نإ بطقلا لاق لئاوو بوبحو عيبرلا لوق وهو ىلوأ لوألا لوقلاو
 © تحرتسا تقلط نإو ، قفنأ هل لاقي ليقو ، الف الإو ربجأ ليلق ولو هدنع

 يف تريخ ىضم اذإف ارهش تلجأ هقارف تدارأف اهتقفن كرتي ملو باغ نمو
 لسرأ الو اليمح الو ةقفن اهل كرت ام اهنيمي دعب اهسفن قلطت نأ يفو 2 ءاقبلا
 © الام هل تملع الو كلذب مئاق اهل ماق الو ةقفن الب ماقملاب تيضر الو اهيلإ
 لجا اعوجرو اباهذ رهش نم رثكأ دعب ولف لجألا دعب محلا اهقلطي ليقو
 رخالا عضوب وأ لألا دلولا عضوب اهقلطم لماحلا توفت لهو رهش نم رثكأ
 . اعطق جوزتلا لح ريخألا عضوبو نينجلا ددعت نإ
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 ءاربتسالل ةدعلا نأل رخالا يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 دحاو نطب يف ةنجالا نالو اهئاربتسا مدعل ةدعلا يف يهف ريخألا عضت مل امف

 ام ال ةفضم وأ ةقلع طاقلب ويغل لحتو اهقلطم توفتو دحاو نينج ةلزنمب

 امد ناك ولو فكلا يف انيخس هيلع بصي نأب ءاملا هبوذي ال امب ليقو 5 اهنود

 تام نإو ، ةغضم وأ ةقلعب توفتف تاوفلا امأو ، روصمب الإ لحت ال ليقو
 زاج لهف كالهلا ىلع تفرشأو جورخلا نع ىصعتساو همأ نطب يف نينجلا
 لوألاو نالوق ال وأ ةرورضل هنم هجرخأو يبنجأ لجر نم نإو هيلإ دي لاخدإ
 اهل ليقو ، لجرلل ال ةأرملل زوجي هنأ امهثلاث هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا

 نإو زوجي ليقو ، يح وهو دلولا هنم عزنيل تتام اذإ اهنطب قشي الو اهمرحمو
 هنوعضيو هفارطأ نيب نوفلاخي بوثب اهورصع نويبنجألا الإ اهرضحي ملو ترسعت
 © تومت ولو اهتروع ال اهمرحم اهرشابي نأ سأب الو ردصلا يلي امم لمحلا قوف
 ضعب اذه زاجأو ، ءاسنلا مدع دنع هنم دبال اميف اهتروع رشابي ليقو
 يوستل اهدي ةلباقلا لخدتو ةرشابملا هذهب مرحت الو هلبق محرلاو اضيأ يبنجألل

 تدارأ اذإ اهدي نهدتو رسع اذإ هجرختل ءاعولا ىلإو هجورخ رسع اذإ دلولا
 . ملعأ هللاو كلذ
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 قالطلا باب

 درو يلهاج ظفل قالطلاو نيجوزلا نيب ةدقعنملا ةمصعلا لح وهو

 . قاثولا لح ةغل وهو وريرقتب عرشلا

 ضيح يف عقوملا وهو يعدبلا وهو مارح امإ قالطلا نيمرحلا مامإ لاق

 هوركم امإو 5 رثكأب وأ دحاو ظفلب رثكأ وأ نيترم عقو وأ هيف سم رهط يف وأ

 اهنم روص يف وهو بجاو امإو & لاحلا ةماقتسا عم ببس ريغب عقاولا وهو
 . ليق اميف نامكحلا كلذ ىأر اذإ قاقشلا

 ريغ قالط وهو بودنم مإو ، دوقفملا ةأرما دوقفملا يلو قالط اهنمو

 يف اهلزتعا هدارأ نمف هيف سمت مل رهطب .ةدحاو ةقيلطت ةنسلا قالطف ةفيفعلا
 الو اهريغب الو ديب اهجرف سمي الو ندب الو جرف يف ركذب اهعمابي ال ناب رهط
 ةنسلا قالط نم جرخي ال ليقو © اهب ذذلتي الو رهاظ الو اهجرف نطاب رظني
 لبق امات ارهط اهلزتعي ليقو © هيلع ارصتقم ناويدلا يف اك جرفلا يف عامج ريغب
 ام وأ لاستغالا بقع ةدحاو ةقيلطت اهقلطي مث رهطت مث ضيحت ىتح ةضيحلا
 مث ةدحاو ضيحت مث ءاش نإ اهقلط ىرخأ ةضيح نم تلستغا اذإ مث ضحت مل

 . لوألل لحت هبو ج وزتت
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 يبأ بهذمو انضعب بهذم وه روكذملا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ةدعلا يف اهعبتي ال نأ ةنسلا قالط طرش نم كلامو انضعب لاقو : لاق ةفينح

 ةدعلا نأ ىلع ءانب وكذ امو لاق يدنع حيحصلا وهو لاق رخآ قالط

 قلط نإو ى ريخألا نم بسحت اهنأ حيحصلاو لاق ليألا قالطلا نم بسحت

 مث ارهش اهلزتعي ضئاحلا ريغو ةعدب قالطف اثالث وأ نيتقيلطت دحاو رهط يف
 رهشلا خلسنا اذإ اهقلط ىرخأ ةقيلطت ءاش نإف رخا رهش لوخدل اهقلطي

 دعب حكنتو رخآ رهش خالسنال اهقلط ىرخأ ءاش نإ مث هيف اهقلط يذلا
 دعب قلطتو طقف ضيحلا يف اهقيلطت ديرأ يتلا ضئاحلا لزعت ليقو ، كلذ
 ليقو { اهقلط ءاش ىتم وخا ىلإ رهشلا لوأ نم قلطت ضئاحلا ريغو لسفلا

 © سم الب مايأ اهرهش وأ اهرهط نم ىضم ولو لسغلا دعب ضئاحلا قلطت
 نوكي ال هنأ كلذ بوجو ىنعمو رهش لوأ وأ ضئاحلل رهط لوأب بجي ليقو
 . هب الإ ةنسلا قالط

 تنأ ضيحت يتلل لاق نمو { ةنسلل قلط نم مدني نل ءاملعلا لاق
 يف عقو ليقو ، لستغت مث رهطت مث ضيحت ىتح اهيلع عقي الف ةنسلل قلاط
 وأ هلدع وأ قالطلا نسحأ لاق نإو 0 ةنسلل كتقلط لاق نإ اذكو اهنيح

 اهنيح يف دحاو قالط عقو ليقو ، ةنسلا قالطكف هدوجأ وأ هلضفأ وأ ويخ

 اهقلطي هنإف لماحلاك ضيحلا تقو ريغ تقو لك يف اهب لوخدملا ريغ قلطيو

 حيحصلا وهو لبح عم ضيح ال هنأ ىلع ءانب مدلا تقو ولو تقو لك يف
 . ةنسلل قلطو عجار بات نإف ادمع ضيحلا يف قلطم ىصعو

 © ضام ضيحلا يف قالطلا نأب حيرصت اذه هللا همحر بطقلا لاق

 يف هتجوز هنبا قلط امل رمعل :كر هلوقل روهمجلا بهذمو حيحصلا وهو لاق
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 ءاش نإف رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسميو اهعجري نأ رم ضيحلا
 هدعب الإ نوكت الف قالطلا عرف ةعجرلاو سمي نأ لبق قلط ءاش نإو كسمأ

 در وهف انرمأ هيلع سيل لمع لك هيع هلوقل عقاو ريغ هنأ ضعب معزو لاق
 . هعوقوو هذوفن مدعب رعشي اهدرب ورمأ نإف

 ربجيو بوجولل درجتلا دنع رمألا نأل ةبجاو اهتعجارم نإ ملعاو

 اهيلإ بودنم اهنأ يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأو دمحأ لاقو ، اهيلع
 . هيلع روهمجلاو بدنلل رمألا كلذو

 اهيلع ربجي كلام لاقو ث اهيلع رابجإ الب بجت اندنعو بطقلا لاق

 نم رثكأ قلطم ىصعو سافنلا وأ ضيحلا يف ولو عاجتزالاو حاكنلا حصو
 ال ليقو ةنسلا ةفلاغل سملا لبق ولو نيتملك وأ ةملكب ةرب ةدحاو ةقيلطت
 ىصعو هوركم نيترم قالطلا نإ ليقو ةرمب ثالثلا قالط يف الإ ةيصعم
 . ةرمي ثالثلاب

 هيلع مكحي هنأ اثالث الو نيتنثا الو ةدحاو وني ملو قلط نميف بهذملاو
 لاق ةققحملا يه ةدحاولا نالو هيلع قدصي ام ىندأ ىلع ظفلل المح ةدحاوب

 ام ىلعأ ىلع ظفلل المحو اطايتحا ثالثلاب هيلع مكحي انموق ضعب لاقو

 نم مزلي ال ليقو ، ةملكب ولو سملا قبس نإ قلط ام همزلو هيلع قدصي
 اثالث قلاط وأ نيتقيلطت قلاط تنأ لاق ولف دحاو قالط الإ ةملكب قالطلا

 لك ربكي ىتح وزجي مل تارم عبرأ ربكأ هللا تيملا ىلع لاق ول اك ةدحاوف
 . حيرصتب ةيبكت
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 4 ناترم قالطلا ل ىلاعت هلوقب نيجتحم ةعامجو رهاظلا لهأ لوق وهو

 ةرم قلطم نيتنثا وأ نيتقيلطت ظفلب وأ ثالثلا ظفلب قلطملاو ةثلاثلا ركذ مث
 دهع ىلع ثالثلا قالط نأ سابع نبا نع نيحيحصلا يف ءاج امو ةدحاو

 ةناكر نأ يور امبو دحاو رمع ةفالخ نم نينسو ركب يو هلع هللا لوسر
 ةقيلطت تكلم امنإ اهعجار هلع لاقف دحاو ظفلب سلجم يف اثالث هتأرما قلط

 هاور لزألا سابع نبا ثيدح نأ هديؤيو لاق لزألا لوقلا ىلع روهمجلاو
 مهريغو رانيد نب ورمعو دهاجمو ءاطعو ريبح نب ديعسك وريغ يورو سوواط
 ةنركع نع قحسإ وهو هيوار نم مهو هنع يناثلا ثيدحلا نأو قلط ام مزلي هنأ
 مزل ليقو ث اثالث ال ةتبلا قلط ةناكر نأ تافتلا هاور يذلاو لاق سابع نبا نع

 . ةملكب قلط نإ ال وأ سم قبس اقلطم قلط ام

 ضعبل الوق هيلع تعلطأ ىتح يقرب لوقأ تنك اذهبو بطقلا لاق

 ام همزل دحاو ناكم يف نيتنثا وأ اثالث اهقلط نإ سابع نبا لاقو © ءاملعلا

 الإ نكي مل سم قبسي ملو ةملك ريغب قلط نإو ، ةدحاو دعب ةدحاو ولو قلط
 تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ وأ قلاط تنأ قلاط تنأ لوقي نأ لثم ةدحاو

 نيتنثا اهقلط نإ ةدحاوب تنابو نيتقلطب هدنع تناك دعب اهجوزت نإ ، قلاط
 تناكو سملا لبق اهقلطو لزألا قالطلا دعب اهجوزت نإ ةدحاو ةملكب ةثالث وأ
 اهنأ ملعي ىتح اهجوز ةبئاغلا قلطي الو ةدحاو دعب ةثلاث ةم اهجوزت نإ هدنع
 اذإ اهيلإ بتكي ليقو ، اقلطم ىضم قلط نإو 3 اهقالط هيف زئاج تقو يف
 قلاط تنأ لاق نإو © قلاط تنأف ترهط مث تضح مث اذه يباتك كءاج
 لوأ نم ةسياآو ةيغص قلطتو ةضيح لوأ نم ترهط اذإ ةدحاو تقلط ةنسلل

 مولعمل قيلعتب وأ رييختب اهديب اهرمأ عجر نم اهسفن قلطت الو اتباغ اذإ رهشلا

 نم رثكأ اوقلطي الو امهراظتنا وأ سافن وأ ضيح يف قالطلاب رومأم الو
٢٩٠



 وأ يه تقلطف اهريغ وأ هتجوز ديب قالطلا لعج نمو ، ةدحاو ةقيلطت

 امهدي يف لعجي ل نإ ةدحاو الإ عقت ال وأ كلذ عقو اثالث وأ نيتقيلطت اهريغ

 . ملعأ هللاو اهقوف ام

٢٩١



 قاللطلا نم دارفأ ف باب

 ليقو ، ىرخأ ةقيلطت هتمزل قلط مث قلاط تنأف كتقلط املك لاق نإ

 ثالث هتمزل قلاط تنأف يقالط كيلع عقو املك لاق نإو { ثالث تعقو

 لاق نإو 8 ةيناثلا هذه عوقوب ةثلاثلاو قيلطتلا عوقوب ةيناثلاو هقيلطتب ىلألا

 تنأ قلاط تنأ لاق نإو ، لاق ام ددعبف واولاب وأ قلاط قلاط قلاط تنأ

 وني مل نإف هللا دنع امأو ، ركذ ام ردقب وأ مكحلا يف ثالثف قلاط تنأ قلاط

 اذكو هاونل در رخال مث تقلط دحأل لاقف قلط نإو { ةرركم ةدحاوف ددعتلا
 لاق نإو ، نهب تناب ليقو اثالث اذه رركو قلاط تنأف اذك تلعف نإ لاق نإ
 اهيلع عقي الف همالك مت نيح ماق مث قلاط تنأف اذه يدعقم نم مقأ مل ىتم
 وأ سمأ قلاط تنأ لاق نإو ، قلاط يهف موقي ام ردق مقي مل نإو ، قالط

 © وشح ادغو مويلا تقلط ادغو مويلا لاق نإو ، اهنيح يف تقلط سمأو مويلا

 ىنع نإف ناضمر يف لاق نإو ، ادغ تقلط دغ ءاج اذإو ادغ يف لاق نإو
 قلاط تنأ لاق نإو ، لخد اذإ عقو لبقتسملا ىنع نإو ، هنيح يف عقو يضاملا
 يضمب نيبت ليقو ، اهعجاري ناك نإ ةنس لك مامت دنع تقلط ةدحاو ةنس لك

 يفف نينس ثالث مامت لبق هيلإ تعجر مث ةيناثلا يف ريغ تجوزت نإو . ةعبرأ
 وأ اذك تلمع وأ ثيدحلا اذهب تثدح نإ لاق نإو 0 نالوق قالطلا عوقو

 نإ لاق نإو ، قلطت مل طقف اضعب تلعفف قلاط تنأف ماعطلا اذه تلكأ
 تنجع وأ هضعب هيف ابوث سبلف قلاط تنأف كزبخ تلكأ وأ كلزغ تسبل

 كتضضتقا نإ لاق نإو & تقلط هنم لكأف رونتلا يف هلعاجل هتطعأف تزبخو

٢٩٢



 كماعط تلكأ نإ لاق نإو ال ليقو ، تقلط هعبصأب اهضتقاف قلاط تنأف
 لكو ةمدخلاو سابللاو بوكرلا اذكو هلكأ نإ قلطت الف هل هتبهوف قلاط تنأف
 تلكأ ام ددعب ينيربخت مل نإ لاق نإو & هب قلطت الف اهكلم نم جرخ ام

 ىتح دحاو نم ددعلا تذخأ نإ ليقو ، تقلط هددع فرعت ملو قلاط تنأف

 وأ اهتدعص نإ اهل لاقو ، جردلا تطسوت نإو قلطت نل تلكأ ام تزواج

 اهلمحي ليقو ، وني مل نإ قالط عقي الو اولع وأ الفس تبثو قلاط تنأف اهتلزن
 لاق نإو 3 اهريغ اهلمح كعضوم نم تبهذ وأ تفقو نإ لاق نإو 3 دحأ
 مل وأ اهلثم تدرف ذخأت مل يهو قلاط تنأف تذخأ ىتلا مهاردلا يدرت مل نإ

 بهذف قلاط تناف الثم شارفلا تحت ناذللا نامهردلا بهذ نإ لاق وأ درت

 نإو ، امهدحأ باهذب تقلط ابهذي مل نإ لاق نإو ، قلطت مل طقف امهدحأ

 كلذو قلطت مل ائيش عفرت مل يهو تعفر ام درت نأ اثالث اهقالطب فلح
 نالوقف تحبذ دقو قلاط تنأف ةاشلا هذه يحنت مل نإ لاق نإو & صيحنت
 قالطلا نأل تاقلط ثالث اهسدسو اهثلثو ةقيلطت فصن كلتقلط هلوقب مزلو
 ةقيلطت فصنب مزلو ثالث ليقو ، ةدحاوف قالط ثلث لاق نإو ث أزجتي ال

 ةثالث كتقلط لاق نإ ناتنثا تمزلو فصنلا ريغ اذكو مكحلا يف ةدحاو
 ملو ةتس وأ فاصنأ ةسمخب ثالث تمزلو فاصنأ ةعبرأ وأ ةقيلطت فاصنأ

 ضعب لاق نإو & ثالث امهفاصنأ ةثالثب تمزلو ناتنثا نيتقيلطت فصنب
 كمسإ ال كندب كتقلط لاق نإو ، ةدحاوف ارطش وأ هنم ةرزج وأ قالط

 وأ كرعش وأ كدي وأ كثلث وأ كفصن لاق نإ تقلطو سكع نإ ال تقلط

 قلطت الو لصتاو دعب هتدر ولو قلطت مل الصفنم اهنم ائيش قلط نإو ، كجرف
 تقلط يلجر وأ يدي وأ يفصن كقلط لاق نإو ، اهطاخم وأ اهباعل قلط نإ
 اثالث قلاط تنأ لاق نإو ، لصفنا نإ قلطت الو ال ليقو & كلذ لصتا نإ

 ةدحاوف ثالث وأ نيعبصأب راشأو قلاط تنأ لاق نإو ، تقلط رايخلاب انأو
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 اهيلع عقو اهقالط يف كتكراش ىرخألل لاقو ةأرما قلط نمو ، رثكأ نعي مل نإ

 نإو ، ةدحاو لك ىلع تعقو ةقيلطت امكنيب لاق نإو 3 ىلرألا قلط ام ردقب
 هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو ةدحاو امهنم لك ىلع تعقو ناتقيلطت لاق

 اتناب ثالث امكنيب لاق نإو { ةقيلطت لك يف امهكارتشال ناتنثا لك ىلع عقي

 وأ اهدعب وأ اهلبق ةقيلطت قلاط تنأ يفو ناتقيلطت لك ىلع ليقو © ثالثب

 دعب وا ةقيلطت لبق ةقيلطت لاق نإو ، ةدحاو ليقو ، ناتقيلطت ةقيلطت اهعم
 دارأ نإ الإ ثااثف نيتنثا لب ةدحاو قلاط تنأ لاق نإو ، ةدحاوف ةقيلطت

 اقالط اهل ملع نإ ةقلطم اي يلاعت يفو © ناتنثا طقف ةدحاو ةدايز فطعلاب

 هلوقب مزلو ىون ام ىلع مارحاي وأ نئاب اي اذكو قلاط يهف الإو ىون ام وهف
 ىرخأ مث تبرغو تعلط اذإ ةدحاو قلاط تنأف تبرغو سمشلا تعلط املك

 بورغلا لبق امهدحأ تام نإف اعقو اذإ ةثلاث مث بورغلاو عاولطلا عقو اذإ

 ىلاعت هلوق رهاظل ءافتقا ناتنثا هللا لاق اك كتقلط هلوقب مزلو اثراوت ثلاثلا

 ناسحإب حيرست وأ هلوقب ةثلاثلا ركذ دق هللا نأل ثالث ليقو { ناترم قالطلا

 هعيمجو قالطلا لك يفو هللا لاق امك يف ليقو & ثالث هعيمجو قالطلا لك يفو
 نإو ، ةدحاو هللا ءاش نإ الإ وأ هللا ءاش نإ كتقلطبو ناويدلا يف اك ةدحاو

 نإ لاق نإو ، هانع نإ الإ قلطت مل هللا دنع قالطلا لاقف ينقلط هل تلاق

 هتئيشم ىلإ لصوتي ال امم كلذ وحنو ةرقبلا وأ دامجلا وأ نجلا وأ ةكئالملا ءاش

 © تقلط تعش لاقف لفطلا ءاش نإ لاق نإو ، نونجملا ءاش نإ اذكو تقلط

 تامف نالف ءاش نإ لاق نإو ، تقلط هاضر ىلع وأ سيلبإ ءاش نإ لاق نإو
 نإ تقلط تئش لاقف نالف ءاش نإ لاق نإو ، قلطت مل هتئيشم ملعت نأ لبق

 دنع حيحصلا وهو تقلط ليقو ، هسفن ىلع سبل دقف الإو انيمأ ناك

 لاق نإو & تئش تلاقف اهيلإ ةئيشملا در نإ فالخلا اذكو هللا همحر بطقلا
 قلاط تنأ لاق وأ نيتنثا وأ ةدحاو تئش تلاقق تئش نإ اثالث قلاط تنأ
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 ىتح قلطت ال ليقو ، تلاق ام اهلف ةدحاو تئش تلاقف تئش نإ نيتنثا

 تنأ لاق ة نإو © هفلخي : نأ هل دعوف © كقلطأ ا تئش ل لاق نإو ك © لاق ام ءاشت

 . اهسفن تقلط تد ارا

 جرخت مل ام ثالث ىلإ قالط اهيلع عقو تدارأ ىتم لب بطقلا لاق

 اهنع لاز أشت ملو اهناكم نم تماقو تئش نإ وأ تئش اذإ لاق نإو ، ةدعلا

 وأ تئش دق هل تلاقف تئش ام وأ تئش نإ اثالث قلاط تنأ اهل لاق نإو

 قالطلا رثكأب تمزلو ءيش الف أشأ مل تلاق نإو ث اهب تناب اثالث تعش
 عيبرلا لاقو & قالطلا لك لقي مل .هنأل « ناترم قالطلا لت ىلاعت هلوقل ناتنثا

 قالطلا رثكأب مزلي هنأ ضعب معزو هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو ثالث

 8 هشحفأو هحبقأو هنسحأك ةدحاو وبكأو همظعأو قالطلا رغصأبو ةدحاو

 ءامسلا نيب ام ألمي قالطو ثالث هشحفأو هحبقأو وبكأو همظعأ يف ليقو

 امم امهريغ وأ رجشلا وأ موجنلا ددع لاق نإو ، ةدحاو امهل دعب. وأ ضرألاو

 © كلذ هبشأ امو تاقيلطتلا نم رايعلا وأ تيبلا ءىلم يف اذكو ثالثف دعي

 © ثالث ليقو ، ةيعجر ةدحاو ةتبلا قلاط تنأ يفو رثكأ وني مل ام ةدحاو ليقو

 تاب وأ نئاب وأ ءيرب كنم انأ وأ ةيلخ وأ جرح قالط يفو ةنئاب ةدحاو ليقو
 وني مل نإو ، ةيعجر ةدحاو يدتعا وأ ةتاب وأ ةنئاب وأ ةئيرب ينم تنأ وأ

 ول اك قالطلاريغ هب وني مل نإ عقو ليقو © عقي مل ءيرب كنم انأ لثم يف قالطلا
 يئيهت يفو يتجوزب تسل يفو كبراغ ىلع كلبح يف اذكو قالطلا هب وني مل
 نالف توم وأ كتوم وأ يتوم لبق قلاط تنأ هلوقب اهنيح نم تقلطو قرفلل
 رثكأ وأ لقأ وأ رهشب قالطلا لجأ نإو قتعلا اذكو لجأ الب ةبادلا هذه وأ

 وأ شاع مث سم نإف كلذ نوكي ىتم يردي ال ذإ دعب اهسمي الف توملا لبق
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 كلذ ىلع اهسم وكو مرحت مل رهشلا زواج ىتح ةبادلا وأ نالف وأ تشاع

 مل ذإ سم الب رهشأ ةعبرأ يضمي نيبت الو قالطلا دعب سملا عوقو نم ارذح
 ليقو ، لجأ امم رثكأ عوقولا مدع وأ ةايحلا لاحال انيقي اهعامج نم عنمي
 ولو هيف ةعجر ال انئاب اهقالطب ربجي ليقو ، ةلمجلا يف هنم عونمم هنأل نيبت

 نم قلطت ليقو 3 اهليطعت هيلع مرح هنأ كلذ هجو انئاب هوني مل ولو اهاضرب
 هتوم لبق يذلا وهو هتومل يلاتلا رهشلا يف اهتدع متت ملو تام نإ هثرتو اهتعاس
 اهنأ فاشكنال ارهش اهدعب شاعو تتام نإ اهثروو رهشب يتوم لبق لاق نإ
 يتلا ةدملا يف نكت مل نإ اهثرو رهشلا لبق تام نإو ، ةقلطم ريغ تتام
 اذإ ىتح اهقلطي نأ امهدحأ : نامسق رارضالا قالطو اهتوم لبق اهيف تقلط
 اهعجار اهتدع ءاضقنا اند اذإف ءاش اذإ اهقلطي مث اهعجار اهتدع ءاضقنا اند

 اهقلط نإو ، ثرت ال اك اهقلطي نأ رخالاو اهقلطي مث اهليطعت كلذب ادصاق
 وأ برقعب وأ ةأجف تام وأ لتق وأ ةدعلا يف تامف ضرمف هتحص يف اثالث

 تامف ءاليالاب تنابو رهاظ وأ هضرم ىف اهنم ىلآ وأ قرح وأ قرغ وأ ةيح

 ضرملا يف عقوف ةحصلا يف مولعم ىلإ اثالث اهقالط قلع وأ ؤرق ةثالث متت مل ولو
 وأ ةأجف تام وأ لتقف قلط نإ ليقو { هلك كلذ يف هثت ملا ةدعلا يف تامو

 اثالث اهقالطب فلح نإو ، حيحصلا وهو هتثرو ضرم الب قرح وأ برقعب
 مودقل هقلع نإو ث هتثرو هضرم يف هتلعفف هلعفت ال نأ هلعفت نأ بجي ام ىلع

 وهو ال ليقو { هتنرو هضرم يف نالف مدقو لجألا ىتأف مولعم يف نالف
 . لوألا رايتخا ناويدلا رهاظ بطقلا لاق 3 . حيحصلا
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 قالطلا نم عاونأ يف باب

 نإ اثالث تقلط واوب انالفو انالفو انالف تملك نإ قلاط تنأ لاق نإ

 . ةدحاو ةقيلطتف ادحاو تملك نإو 0 مهتملك

 الو اعيمج مهتملك نإ ةدحاو قلطت اهنأ هب وق يذلاو بطقلا لاق

 ىلع قالطلا قلع هنأل نينثا وأ ادحاو تملك وأ مهملكت مل نإ قلطت

 نإو { هوني وأ اهريغب حرصي مل ام ةرم ىلع لمحي قالطلاو مهلك مهميلكت
 دحاو ملكت يف ةدحاو عقاولا نأ اك مهتملك نإ ةدحاو ةقيلطتف وأب كلذ لاق

 ملكت ىلإ مث دحاو ملكت ىلإ مث دحاو ملكت ىلإ اهقالط قلعي مل هنأل نينثا وأ
 انالف ناك ءاوس مهنم ناك نم انئاك طقف مهنم دحاو ملكت ىلإ هقلع لب دحاو

 ملكت ةدايزب اقالط ددزت ملف تقلط مهنم ادحاو تملك اذإف انالف وأ انالف وأ

 نإ تقلط قلاط تنأف هذه وأ رادلا هذه تلخد نإ لاق نإف مهنم رخا

 سابللاو ماعطلا يف اذكو دعب ىرخالا لوخدب قلطت الو ةدحاو تلخد
 ليقو ، الثم ىرخألا لوخدب ايناث تقلط واولاب لاق نإو ، كلذ وحنو بوكرلاو

 لست م ن نإ لاق نإ ال امهادح ايرب هذه وأ هذه لخدت نأ فلح نإو 0 ال

 نإ عقي مل ناقلاط تنأف رادلا هذه اتلخد نإ هيتأرمال لاق نإو { هذهو هذه

 هل نمو & كلذ وحنو بوكرلاو سابللاو لكالا يف اذكو امهادحإ تلخد
 واوب ةنالفو ةنالفو قلاط ةنالف يتأرماف انالف تملك نإ لاقف ثالث تاجوز

 اهيلع هعقويف ءاش نم رتخيلو ةدحاو تقلط وب لاق نإو { هملك نإ نقلط
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 هذه وأ هذه لاق نإو { اعيمج نقلط هملك نإ ليقو ، هدعب وأ هملكي نأ لبق

 وأب يملا روصلا كلت يف ةدحوو ىنع نإو ء انقلط قلاط اكاذحإ لاق وأ قلاط
 تنيع لاق نإف اهنيعي وأ ةدحاو راتخي نأ لبق امهادحإ تتام نإو { قدص

 ملو اتتام نإو © مهتا نإ فلحو ةتيملا ثروو اهقراف قالطلاب اهراتخا وأ ةيحلا

 . هلوق لوقلاف امهرما نيبتي

 ذخأ تهبتشاف ةنيعم دصق نإو ، مهتا نإ هنيمي عم زيزعلا دبع لاق

 تنأف ةمطاف تقلط اذإ ةشئاع اي لاقف ةمطافو ةشئاع هل نمو امهقالطب
 دصقلاب ةقيلطتف قلاط تنأ ةشئاعل لاق مث كلذك ةمطافل لاقو { قلاط
 اتنأ اهريغو هتجوزل لاق نإو © نيمبلاب ةدحاو ةمطاف قلطتو نيعلاب ىرخألاو

 ءاسنل لاق نإ اذكو اهدحو تقلط ناقلاط اي وأ قلاط اكادحإ وأ ناقلاط

 هتجوز هتباجأف ةشئاع اي ةشئاع هتجوزل لاق نإو ، رثكأ وأ هتجوز نهادحإ
 رثكألا دنع ىونلابو ظفللاب اعم اتقلط ةشئاع اهنظي قلاط تنأ اهل لاقف ةمطاف

 . ةمطاف يهو ةبيجملا ليقو & ةشئاع يهو ةيونملا قلطت ليقو

 دمحأ نب نسحلا يلع ابأ نأ بسحإو فاصو نبا لاق بطقلا لاق

 اهنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق 5 امهادحإ ىلع قالطلا عقي ال ضعب نع لاق

 تجرخ نإ فالخلا اذكو هظفلبو هبلق يف ةيونملا اهنأل طقف ةشئاع قلطت
 نإو قلاط تنأ جرخت مل يتلا اهنأ انظ ةنالف اي اهل لاقف تيبلا نم امهادحإ

 هللا نيبو هنيب اميف تقلطو مكحلا يف قلطت نل رصبت يهو ايمعلا ةنالف لاق

 ناك نإو ، ةدحاو قلاط تنأف مالغ كنطب يف ناك نإ لاق نإو 5 اهدارأ نإ

 مالغلاب ةدحاو اثالث تقلط اعم امهتدلوف نيتنثا قلاط تنأف ةيراج هيف

 تدلوف طقف ىثنأ وأ طقف ركذ هيف ناك نإ ىون نإو 5 ةيراجلاب نايرخألاو
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 قلاط تنأف امالغ كنطب ىفام ناك نإ لاق نإو © قالط الف ةيراجو امالغ

 قالط الف اعم امهتدلوف نيتنثا قلاط تنأف ةيراج هيفام ناك نإو ، ةدحاو
 مدع اعم اهيف امه اذإف قلاط تنأف ةرذ وأ ارب قلاوجلا يفام ناك نإ هلوقب مزلو

 ةقلطف اهيف امه اذإف قلاط تنأف ةرذو ارب اهيف ناك نإ لاق نإو ، قالطلا

 امالغ تدلو نإ هلوقب تمزلو قلاوجلاك قلاوجلا ريغو ناتنثا ليقو { ةدحاو
 ةقيلطت امهتدلوف نانثا قلاط تنأف ةيراج تدلو نإو © ادحاو قلاط تنأف

 يف وأ ةرمب امهتدلو نإو ث ةيراجلا تقبس نإ اهفعضو مالغلا قبس نإ ةدحاو
 نإو دلت ىتح هلك كلذ يف سملا هلو تاقيلطت ثالث هتمزل ةدحاو ةميشم

 اذكو ، تقلط روصم ريغ وأ اتيم ولو تعضوف قلاط تنأف تعضو نإ لاق
 سمأ قلاط تنأ هلوقب مزلو ءاملا هبوذي الام تطقسأف تطقسأ نإ لاق نإ

 هلبق اهسم زاجو وجف عولط دنع ادغ قلاط تنأ هلوقبو هنيح نم قالطلا
 رئاس اذكو ثالثب قيلطتلا عقو نإو ، رجفلا لبق امهدحأ تام نإ اثراوتو
 ةنسلا وأ يتالا رهشلا وأ يتالا سيمخلا موي قلاط تنأ لوقي نأ لثم دودحلا

 تاومسلا يف قلاط تنأ لاق نإو ، تقولا كلذ يتأي ىتح قلطت الف ةيتالا

 يف هنيح يف عقو كبوث يفوأ رادلا يفوأ سمشلا يف وأ ىهتنملا دس تحت وأ
 كلوخد يف وأ ةكم ىلإ كباهذ يف لاق نإو 5 هتين ىلإف هللا دنع امأو ، مكحلا

 نأ لبق لاق نإو ، كلذ لعفت ىتحف اذك بوث كسابل يف وأ نالف راد
 لاق نإ عقي الو ءيشب سيل ليقو ، هنيح يف عقو يقلخت وأ قلخأ وأ كجوزتأ
 وأ نيلصت تنأو قلاط تنأ لاق نإو ، مويلا اهجوزت امنإ وهو سمأ كلتقلط

 يف لاق نإو 3 هتين ىلإف هللا دنع امأو ، مكحلا يف عقو ةضيرم وأ ةيلصم
 اهمزلي مل كتالص يف وأ كباهذ وأ اذك ىلإ كرفس وأ كعجضم وأ كضرم
 . ملعأ هللاو كلذ دجو نإ الإ
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 هوحنو ضيرملا قالط يف باب

 انئاب وأ اثالث اهقلط ولو هتثرو هيف اهتدع يف تامف هضرم يف قلط نم
 ةدع امأو 5 اهل ارارضإ قلط هنألف ثيإلا امأ ةافولا ال قالطلا ةدع تدتعاو

 ول امأ اثالث اهقلط نإ كلذو اهيف ةعجر ال ةدع ىف اهنع تام هنألف قالطلا

 دتعتو ثرت اهنإف ةدعلا متت ملو هضرم يف نيتنثا وأ ةنئاب ريغ ةدحاو اهقلط

 هضرم يف انئاب وأ اثالث اهقلط ولو هتوم لبق ةدعلا تضقنا نإ ثرإ الو ةافولل

 لثم انئاب وأ اثالث قلط ولو ثيت مل رارضالا اهقيلطتب دصقي مل ولف رارضالا ةينب
 ملعي ىتح رارض ضرملا يف قالطلاو تلاق ام قلطف اثالث ينقلط هل لوقت نأ

 . ضيرموهو هتلعف نإ ءيشل ةحصلا يف اهقالط قلع اذإ اك رارض ريغ هنأ

 اهثري الف هثرت الئل اثالث هضرم ىف اهقلط نإ ناويدلا نع بطقلا لاق

 هثرت الف ةدعلا ىف يهو تامو ضرمف هتحص يف اثالث اهقلط نإو ، تتام نإ

 اهتدع يف تامو هضرم يف عقوف مولعم ىلإ هتحص يف اثالث قالطلا قلع نإو
 تراتخاف رايخلا اهل در وأ اهتدع يف تامف هضرم يف اهاداف نإو © هثرت الف

 الف لعفف اثالث اهقلطي نأ هتبلط وأ اهسفن تقلطف قالطلا رمأ وأ اهسفن
 هثتو ثالثلا اهيلع عقو ضرمف اثالث قلاط تنأف تضرم اذإ لاق نإو © هثرت

 تعقو قافأف اثالث قلاط تنأف يضرم نم تفقأ نإ لاق نإو ، اهل راضم هنأل

 تقلط تامف هدواع مث هنم قافأ نإو ، هثتو قلطت الف هيف تام نإو © اهيلع
 اثالث تقلط كلذ نم تم نإ اهل لاقف عجو هباصأ وأ حرج نإو 0 هثرت الو
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 اهجوزتف اهتدع تمتف هضرم يف نيتنثا ولو اهقلط نإو 0 هتثرو هنم تامف
 هضرم يف هسفن راتخاف هل رايخلا ناك نإو هثرت ليقو © هثرت ل سملا لبقاهقلطف

 هثرت مل هيف انعالتو ةحصلا يف اهفذق وأ ضرملا يف انعالتو اهفذق نإو © هثرت الف

 ىلع وأ هضرم يف الإ هلعفي ملو اذك لعفي نأ ىلع اثالث اهقالطب فلح نإو

 هيلع نيدب اهل رقأف هضرم يف اثالث اهقلط نإو 2 هتثرو هيف لعفف هيف لعفي نأ
 ال ليقو ، كلذ هلو هتثرو هلام ائيش اهل ىطعأ وأ ةيصوب اهل ىصوأ وأ هيف اهل

 هثرت ال ليقف اثالث يتحص يف لبق كتقلط هتجوزل لاق نإو ، نيدلاو ثيملا
 نإ اذكو هثرت ليقو © اهل رارضإب مهتي مل نإ هتوم دنع نوكي ام قدصأ هنأل
 هذه لبق كتقلط دق هضرم يف اهل لاق نإ اذكو هب اهبطاخي ملو كلذب ربخأ

 ثرالا يفف تامو ةدملا كلت يف ةدعلا نم تجرخ دق تدجوو ماعب ةعاسلا

 دق نانيمأ اهل لاق نإو ال رخالاو { رارضإ نيبتي مل نإ ثيت اهأ امهدحأ نالوق

 هثراو اضيرم ينقلط تلاقف ج وزلا تام نإو ، هثرت مل هتحص يف اثالث كقلط

 اهقالط ثراولا ىعدا نإو © اهلوق ليقو 3 هلوق لبق احيحص كقلط هثراو لاقو

 نمو ، ضرملا يف ولو اثالث تقلط نإ ثاريملا اهف سيل ليقو اهلوق لبق هتفنو
 هنأل هتثرو اهسمي نأ لبق تامو هتلع يف اهقلطف لتعا مث هضرم يف ةأرما ج وزت

 هضرم يف اهجوزت نإو 2 اهيلع ةدع الو ضرفلا فصن اهلو ارارض اهقلط
 . هثت مل ىرخأ ةلع ثودح الب سملا لبق اهقلطو

 فصن سملا لبق ضرملا يف ةقلطملل فنصملا باتك نمو بطقلا لاق

 . ةقلطملا ةدع ردق اهسفن تسبح نإ ثرالا اهو ةدعلا اهيلعو قادصلا

 © اهسفن سبحت مل ولو هلك كلذب ليقو ذخأن هبو هللا دبع وبأ لاق
 قادصلا لك ليقو © ةدع الو ثرالا ال فصنلا اه رباج يأ نب ىسوم لاقو
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 تام ليقو © اهلثم ةدع يف تام نإ ثرالاو قادصلا ليقو ، ةدع الو ثرإ الو

 تناك نإ الإ ثرت مل رارضالا مدع نيبت اذإو ى جوزتت مل ام اهدعب وأ ةدعلا يف

 يذلا هضرم يف تام اذإو ، اهقلطي نأ بلطت نأب كلذ روصتيو ةدعلا يف

 يف اهوقلط اجاوزأ ثرت اذكو اجاوزأ هتوم لبق تجوزت ولو هنثرو هيف اهقلط
 . ارارضإ هضرم يف اهقلط نم اهثي مل تتام نإو ، مهضرم

 ناثع هنم اهثروف ضيرم وهو ةتبلا هتأرما قلط نمحرلا دبع نأ يورو
 نإ الإ هثرت مل تام مث هضرم نم ةنيب ةحص حص نإو اهتدع ءاضقنا دعب

 اهقلط مث ضرملا لبق اهجوزت نإو ، ةدعلا يف تناكو نئاب ريغ قالطلا ناك
 ةدعلا رادقم يضم لبق تام نإ ثرت ليقو ، ثرإ الو ةدع الف اهسمي ملو هيف

 ناك نإو اهثرإاب مكحو تام ولو طقف هفصن اهلف سمت مل يتلا قادص امأو

 ناعلب اقرتفا نإو ، لحي ىتح هلبق اهقلط نإ هفصن كردت الف الجآ قادصلا

 جولفملاو دعقملاو هفصن ليقو { اهسمي مل نإو 5 الماك اهقادص اهلف هوحن وأ
 مل اثالث هتجوز جولفملا قلط ولف قالطلا يف حيحصلاك ىنمزلا نم امهوحنو
 هلقع نأل هب هيلع موكحمو عقاو ناركسلا قالطو ةدعلا يف تام ولو ثيت

 ال مامضو ديز نب رباج دنع هوتعملا قالط مزلو ارومغم ناك ولو هيف دوجوم
 مزلي الو لقعلا طلتخملا وهو ىرخأ اوحصيو ةرات نجي نم وهو ةديبع يبأ دنع
 . نونجملاك هقالط مزلي ال ناركسلا نأ ليقو ، اعامجإ نونجملا قالط

 ليقو ، الف الإو مزل زييمت ضعب هل يقب نإ هنأ قيقحتلا بطقلا لاق
 قالطلا همزلي رمخلا برش وحنل ناركسلاو همزلي ال هبرش ءاودل ناركسلا

 ءاوسو هجوزتو هتبهو هؤارشو هعيب حصي الو قالطلاك قتعلاو راهظلاو ءاليالاو
 الو هتفيلخ وأ نونجملا يلول قالط الو ركسملا برش ىلع هاركإ وأ هسفنب ركس
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 مهئايلوأ نم حصي انموق ضعب لاقو ، هتفيلخ وأ هلقع يف طلاخلا يلول

 ملي الو دقع الو رارقإ همزلي الو ناركسلا نيمي يف اضيا اوفلتخاو مهفئالخو
 . نالوق قهارملا يفو يبصلا قالط

 لقع اذإ بيسملا نبا لاقو ، راكألا بهذمو انبهذم يف كلذو
 غلب اذإ ليقو ، ناضمر ماصو اهلقع اذإ ليقو 0 هقالط زاج ةالصلا
 قلط وأ هب هديس ورمأ نإ الإ دبعلا قالط الو ةالصلا لقعو ةنس ةشع يتنث

 الو هنع قلطي نم لكوت وأ رمأت لب نذأت الو هتديس هل زيجت الو هل زاجأف

 وأ نونجملا وأ لفطلا ةفيلخ الو اوزاجأ نإ الإ ضعب نود ءاكرشلا ضعب قالط
 أشن اذإ مكيألاو مصألاو هنبا دبع ىلع بألا قالط زاجو هدبع ىلع بئاغلا
 حاكن وأ قالط نم اعنص ام امهيلع زاج نا ديري ام ةراشالاب نوفرعي موق عم

 هامهفأ ولو امهل قالط ال ليقو 0 ءارشو عيبو راهظو ءاليإك امهريغوأ
 . ةباتك وأ ةراشإب

 ل اذإ همزلي ال قالطلاب هناسل جلجلت اذإ مجعألاو ليألا حيحصلاو

 خسف اذكو نيبتم مالكب تبثي امنإ حاكنلا نأل مالكلا اهب متي فورحب نيبتي
 لك ىلع هقالط عقي ال ليقو & ةمغن هنم تعمس اذإ ءاميإب هنم زوجو قالطلا

 سرخ مث جوزت نمو ، ليبس نم جورخلا ىلإ سيل نأ لبق ةأرملا فرعتف لاح
 عقي ليقف ةراشالاب هقالط يف فلتخاو اقافتإ هيلو هنع قلطي الف عطق وأ هناسل

 ةباتكلاب هقالط يف فلتخاو ازاج هحاكنو هقالط يف تمهف نإ ليقو ال ليقو
 مالكلا لاصتا نع هسبحي لقث هناسلب نمو هل مالك ال ذإ عوقولا حيحصلاو
 هتين ىلع هتقدص نإ اذك تلعف نإ لاق نأ ىلإ هب سبحف قلاط هتأرما لاقف
 © قالطلاب هيلع اهل مكح هتمكاح نإو 0 زاج اهدنع ةقث ناكو همكاحت ملو
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 تنأ لاقف الثم ةاش نرقب كسمأف ينقلط تلاقف هتجوز هب تقلعت نمو
 تنأ لاق نمو ، ةاش اي لاق نإ الإ ةاشلا دارأ هنأ هلوق لبقي الو تقلط قلاط

 قالطلا دارأ نإو ، مخرف مامتا دارأ نإ الإ متي ىتح عقي مل لاط تنأ وأ اط

 ةيانكو ال ليقو & قالطلا همزل تكسف طرشلا ركذ لبق مدنف وكذف طرش ىلع

 لثم ةيانك حصي ال مالكب قالطلا ىنع نإو ، حيرصتلا نع ينغت قيلطتلا
 ينعو ةدحاو ةقيلطت قلط نإو ليقو ، عقي مل هللا ناحبس وأ يبرشا وأ يلك
 ثالثلا هتمزل ةدحاو ينعو اثالث قلط نإو { ةدحاولا ليقو ثالثلا هتمزل اثالث

 تدعق وأ تمق ىتم رطاخلا هل لاق نإو ، قلطت مل هلابب قالطلا رطخ نإو

 ، هب مزجو كلذ ينع نإ الإ همزلي مل كمزل كلذ وحن وأ تبرش وأ تلكأ وأ

 عازنلا لاح يف ولو اهبوث كسمأ نمو ، كلذب قطني مل هنأل اقلطم ال ليقو
 © هيلع مكح هتمكاح نإو ، زاج هتقدصو بوثلا تينع لاقو كتقلط لاقف

 . ملعأ هللاو قالطلا ىنع نإ الإ قلطت مل يتجوز تسل لاق نإو
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 رابجإلا قالطو قالطلاب نيميلا باب

 نم اهجرخأف ةنيعم يهو نالف راد لخدت ال نأ هتأرمال فلح نم

 اهقلطف لخدت ال اثالث اهقالطب فلح نإو 0 دعب اهتلخد نإ تقلط هكلم

 قلطت ليقو © اهتلخد نإ قلطت الف لألا اهدر مث اهقلطف ويغ تجوزتف ةدحاو
 تبلقناف قلاط تناف كلهأ ىلإ تبهذ نإ لاق نإو © اثالث الوأ اهقلط نإ الإ

 تاوطخ ثالث وطخت ىتحف مهيلإ تيضم نإ لاق نإو & تقلط ةبهاذ مهيلإ

 تجرخ نإ لاق نإو ، هيف يه تيب نم جرخت ىتحف تجرخ نإ لاق نإو
 ال نذآ نإ ليقو 0 هنذإ الب تجرخ اذإ تقلط تقلط ينذإ ريغب يلزنم نم

 نإ لاق نإ اهادي تجرخ نإ قلطت الو قلطت مل نذإ الب تجرخ مث ةرم
 وأ كل تنذأ نإ الإ قلاط تنأف تجرخ نإ لاق نإو ، يملع الب تجرخ

 اهدي وأ اهسأر تلخدأ اذإو ، دعب جورخلا اهل زاج ةرم نذأف كل نذآ ىتح
 فكلا لخدت مل نإ قالط الو تجرخ وأ تلخد دقف تجرخأ وأ اهلجر وأ

 اهب فلخ نم الإ ةعقاو نيملا نأ ىلع اوعمجأو بعكلا ىلإ لجرلا وأ غسرلا ىلإ
 هيلع هلوقل قالط اهركمو اروهقم مزلي ال هنأ اندنع راتخاف فالخ هيفف ه-ركم

 ام همزلي الف ام ءيش يف يأ دهع الو دقع روهقم ىلع سيل مالسلاو ةالصلا

 اهركذ ةياور يفو كلذ وحن وأ ءارش وأ عيب وأ قتع وأ قالط نم هيلع وكأ
 . روهقم هيأ بوصغم ىلع لاق وأ بولغم ىلع قالط ال ةكرب نبا
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 ريبزلاو يلعو رمعو سابع نباو ديز نب رباج كلذ ىلعو بطقلا لاق

 امهنع ةياور يف رمعو رباجو قارعلا لهأ لاقو يعفاشلاو زاجحلا لهأو ءاطعو

 نأ كلذ عقوإنم ةجحو امهيغو رذنو هقتع اذكو عقاو روهقملا قالط نأ

 يبنلا قأف قلطف هقنع ىلع نيكسلا تعضو يئاطلا رامع نب ناوفص ةجوز
 ال لاح ةياكح كلذ نأب بيجأو قالطلا يف ةلاقإ ال لاقف وبخأف هكلع

 فلتخاو دقع روهقم ىلع سيلو بولغم ىلع قالط ال وحن فالخب اهل مومع
 نإ اه كلامب سيل يأ هسفن ىلع انيمأ لجرلا سيل رمع لاقف هاركالا دح يف
 راشأ وك نجسلاو ورك ديعولاو وك ديقلا نأ حيرش لاقو ، برض وأ عجوأ
 نمف لعفلا يف رهاقلا عرش اذإو ديعولابو رارضالا يف عورشلاب رذعي هنأ ىلإ

 . عرش دقو بلط ام هلوبقب لفكتي نمو هفكي

 ىتح رذع ال لوقي نم ىلع درلا ىلإ ةراشإ هذهو هللا همحر بطقلا لاق
 ليقو اعامجإ ليق هقتع اذكو عقاو نابضغلا قالطو هوحنو فيسلاب ريشي
 . امهيف افالخ مهضعب

 ريغف لاز نإو ، اعطق فلكمف هزييمت يقب نإ هنأل لكشم وهو لاق
 . امهعوقوبو فالخلا لحم امف اعطق فلكم

 ىلع دري هبو ةباحصلا نم دحاو ريغ هب ىتفأو ةشئاعو سابع نبا لاق
 لب لاق بضغلاب قالغإ يف قاتع الو قالط ال ربخ ىف قالغالا رسف نم
. ملعأ هللاو هاركالاب هريسفت باوصلا



 قالطلا نم بورض يف ةمتاخ

 دق لوقي ىتح ليقو ، قالطلاب هيلع مكح هللا كقلط هتجوزل لاق نم

 مل نإ قلاط تنأ لاق نإو © هبر نيبو هنيب اميف ىون ام هلو هللا كقلط

 اهتعاس نم تقلط لبج لمحك هقيطت ال امم كلذ وحنو ءامسلا ىلإ يدعصت

 نم درطلا هيلع قح ىضم اميف كلذ لعف هنأ فلح نإو ءاليإ كلذ ليقو

 تنأ هلوق ليق اميف ةيانك نمو 5 نالوق قالطلاب هيلع مكحلا يفو سلاجمل
 تلخد نإ وأ ءاسنلا وأ لاجرلا وأ مدآ ينب تملك نإ لاق نإو 3 ةقلطملاك

 مت ىتح الف الاجر وأ نييمدآ لاق نإو ، دحاوب تقلط كلذ وحنو تويبلا

 وأ يتخأ يه وأ يمأ اي وأ يتنب اي وأ هاتخأ اي لاق نإو ، كلذ نم ةثالث

 يفف اذك تدرأ لاق نإو ، نالوق ادبأ هيلع تمرح وأ راهظف يمأ وأ يتنب

 ةمصع يف وأ ةدع يف اهجوزت وأ ادبأ هيلع ةمرحم يه لاق نإو ، نالوق هنييدت

 الو هتثرو اضيرم كلذ لاق نإو ، مكحلا يف هسفن ىلع اهمرح ةيسوجم وأ ج وز
 بيغلا ناميإ ليقف بيغلا نيمي يف فلتخاو همالكب مثأو هللا دنع هيلع مرحت
 امب هنم ملع ريغ ىلع اهقالطب فلح نمف مارح اهب ةرطاخلاو ثنح اهلك
 ملو ىثنأ وأ ركذ ةلسفلا هذه نأ اهقالطب فلح نمك قلطت اهنإف هيلع فلح

 ىلع ال مزجلو نيملا ليبس ىلع ىثنأ نكت مل نإ لاق وأ ال مأ تلمح اهفرعي
 قالطلاب امهدحأ فلحف دحأ مالك نالجر عمس وأ قلاط يهف طرشلا ليبس
 تقلط فلح امك نالف وه اذإف هيلع الخد ح نالف مالك مالكل ا اذه نأ

 . كلذب ملكتملا انأ نالف لاق ولو بيغلا ىلع فلح كلذ نأل هتأرما
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 فلح نمو ، هيلع لوعي ال توصلا نأ ىلع ءانب كلذو بطقلا لاق

 دقف امهاري ناك نإف كلذ وحنو سبي ام رحبلا نأو هناكم لبجلا نأ قالطلاب

 © كلذ لعفي نأ ىلع رداق هللا نأل عقاولا هفلح قفاو ولو قلطو ثنح الإو رب

 لصوتي اميف بطقلا دنع حيحصلا وهو عقاولا هفلح قفاو نإ قلطت ال ليقو
 هلاح ملعي ال ام امأو بيغلاب اثناح سيلو ثنحلا ىلع رادملا نأل دعب هلاح ىلإ

 وأ ةنجلا لهأ نم نكأ مل نإ لاق نإو ، ملكتلا نيح نم قالطلاف بيغلا نم
 مل نإ ةقفاومل فلاخم لاق نإو © اهنيح يف تقلط قلاط تنأف نالف وأ تنأ

 ىلع هفلحل عسو يف اهنإف قلاط تنأف هيلع تنأ تنك نإ وأ قحلا ىلع نكأ

 اذك وأ ابارغ نكي مل نإ لاقف رئاط ىلإ رظن نإو ، قالطلا عقو ليقو ، هملع

 هل ج وزت نمو ، هملع ىلع هفلحل ال ليقو ، تقلط هفالخ جرخف قلاط تنأف

 لبقو دعب ملع ولو قالط عقي مل قلاط يتأرما لاقف ملعي ال ابئاغ ويغ وأ هوبأ
 ال قالطلاب فلح نإو عقاو ليقو 3 هلبقي ىتح هتجوزب تسيل ذإ حاكنلا

 تقلطو اهملك دقف كتفرع اهل لاقف اباب تقلغأ وأ النم تلخدف اهملكي

 © هعفني ليقو & بابلل ةكرحملا يه تناك اذإ هعفني مل ةنالف تينع لاق نإو

 اهعمسي نأ نكمم عضوم يف هتملكف قلاط تنأف اديز تملك نإ لاق نإو
 الو عمسي نأ دصقت ملو تملك نإو { اهعمسي مل نإو ، ثنح ديز هنم

 اتيم هتملك نإ ال عماس هنأ تملع ولو ثنحي مل اهمالك عمسو هباطخ تدارأ

 ةفاسملا دعبل عمسي ال ثيح هتملك نإ ثنحي الو اتيم هتملك نإ ثنحي ليقو

 ليقو ، ثنحي ليقف اهنم اهعمسل اعيمس ناك ول ةفاسم يف مصأ تملك نإو
 فلح يجوز نأ ويغل تلاقف انالف ملكت ال قالطلاب فلح نإو 0 ال
 عمسي نأ ديرت يهو اذه اهلوق عمسي مل رضاح وهو انالف تملك نإ يالطب
 هب ثدحت ال هل لاقف اثيدح الجر ثدح نمو ، قلطت ليقو ، قلطت ال ليقف

 يقل مث هضعبب الجر ثدحف قلاط يتأرماف ادحأ هب تثدح نإ هل لاقف ادحأ
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 هثدح يذلا هب ربخأ نإو ، قلطت ليقو ، قلطت ال ليقف هتيقبب هثدحف رخآ

 . ال ليقو ئ هتأرم ١ قلطت ليقف

 تنأ تحرزل نالف لاق هتجوزل لاق نمو حيحصلا وهو بطقلا لاق

 نأ تدرأ ىتح :ح ينتبضغأ لاق وأ قلاط كنأ تلق ول يلع اذام لاق وأ قلاط

 وأ اه داعأو اهقلط هنأ همانم يف ىأر ن إو ، قلطت مل قلاط تنأ كل لوقأ

 مل بذاك وهو كتقلط ينأ يمانم يف تيأر لاق نإو ، قلطت مل ايؤرلا اهريغل
 سأب الف اباتك هيلإ بتكف الجر ملكي ال فلح نمو ، قلطت ليقو ، قلطت
 ملكي ال نأ اهقالطب فلح نمف هيلع ءىرق وأ هأرق نإ ثنح ليقو © هيلع
 © عقو ليقو ، قالط عقي مل قطنب ال ةباتكلاب مالكلا ناكو انالف يه وأ ,وه

 نإو ، تقلط هلسري ملو هبتك وأ اهريغ ىلإ وأ اهيلإ هتأرما قالطب بتك نإو
 هب قطن نإ ال إ قلطت ال ليقو ، مالك باتكلا ليق هنأل باتكلا اهلصي م

 مالكلا نم عونمملا ةباتكب قلطت ليقو ، ءىرق وأ دعب وأ لبق وأ ةباتكلا نيح.
 ىتح قلطت مل قلاط تنأف يباتك كغلب اذإ اهيلإ بتك نإو ، وريغ ةباتكب ال
 الوأ تقلط لاق هب قلطت لاق نمو & باتكلاب قلطت ال لاق نم دنع اهغلبي

 ظفل نإ مكحلا يف همزلو اهايإ هغولبب اهقالط قلع هنأل ايناث تقلط اهغلب اذإو

 ال مهنع هللا يضر ديز نب رباجو سابع نبا نع ركذ امل هللا دنع ال هوني ملو هب

 اهقالط بتك نمو ، هدمعتي ملو هب أطخأ اميف ملسم ىلع تنلغ الو طلغ
 هنأ ليقف هحولو هندبك اهريغ يف هبتك وأ امهريغ وأ دي وأ عبصأب ضيألا يف

 قلطت ال ليقو ، ءىرق اذإ قلطت ليقو ، بتك ام فرع اذإ هاحم ولو قالط
 ةين ىلع دعب وأ لبق وأ قالطلاب قطن نإ الإ جوزلا اهأرقو تزيمت ولو كلذب
 ءاوهلا يف وأ ءاملا يف هبتك نإو & بوتكملاب ظفلتلا درجم ىلع ال قالطلا عاقيإ

 لاق نإو © هوني مل ولو عقو اقالط بتك اذإ ليقو ، نالوق هعوقو يفف قطني ملو
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 مث ةالصلا يف نكت مل وأ ةضيرف يف تناك قلاط تنأف تيلص اذإ اهل
 ةبكرم ةنس يف تناك نإو © ميلستب اهمتت ىتح قلطت الف ةضيرفلا يف تلخد

 ريغ ةنس وأ ةلفان يف تناك نإو ، كلذكف رجفلاو برغملا ةنسك نيتعكر نم
 الف تمُص اذإ لاق نإو © ميلستب نيتعكر يلصت ىتح قلطت الف ةروصحم

 نإو & هلمكت ىتحف ناضمر تمص اذإ لاق نإو ، موي مايص متت ىتح قلطت

 ىتح رهطت ملف تدلوف اموي هنم تماص نإو © قلطت مل هموص كرت تدمعت

 ةعاط ريغ ىلإ يرمأ ريغب يلزنم نم تجرخ نإ اهل لاق نإو ، قلطت مل ىضقنا
 تقلط محر وأ ملسم ةرايز ىلإ وأ ضيرم ةدايع ىلإ تجرخف قلاط تنأف هلا
 ءاملا بلط ىلإ تجرخ نإ ال ةعاط ال ةيصعم هنم نذإ الب جورخلا كلذ أل

 لفاونلا يف اهجورخو ةلفان ةرايزلاو ةدايعلاو ةضيرف هبلط نأل ةالصلل هوحنو
 فلح نمو ث هنذإ الب اهجورخب ةجح ةلفانلا تناك ولو ىلاعت هلل هيف ةيصاع

 & هلك هيرتشي ىتح ثنحي ال ليقف هنم اءزج ىرتشاف ادبع يرتشي ال قالطلاب
 هنم ازج ىرتشا نإ بوثلا امأو ، حصأ لوألاو هئارش يف عرش هنأل ثنحي ليقو

 نإ هنإف نيعم بوث نع فلح نإ الإ ثنحي هنإف درب وأ رحل اسابل نوكي
 لاق نإو ، ضعبلاب ثنحي ليقو © هلك هيرتشي ىتح ثنحي مل هنم اءزج ىرتشا
 هلاق وأ تلبق لقي ملو اذكو اذكب هكتعب لجرل لاقف همالغ عاب نإ قلاط يه

 مل ولو هعاب دقف هايإ كتعب لاق اذإ هنأل قلطت اهنإف دقعني مل وأ عيبلا دقعنا

 كانه سيلو لوبق هبقع الو مواست هقبسي مل ولو عيب وه هكتعب هلوقف امواستي

 هنم كلذ سيلف نمثلا نم اذكب نود هكتعب دق لاق نإو ، رخالا نم ءارش
 © عيبلا دقعني ىتح ثنح ال ليقو 0 هنودب عيب ال ذإ نمثلا نيعي ىتح اعيب

 اهلعجف تبأف الاخلخ وأ اراوس وأ ةص هنم نضبقتل قالطلاب ال فلح نإو
 قلطت اهنإف اهديب هدي نم هضبقت نأ ىنع نإف اهيلإ هعفدو فوفلم بوث يف
 نأل ائيش نيعي ملو لوقلا قلطأ نإ ال بوثلا تضبق لب هنم هضبقت مل اهنأل
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 ررص يف اهلعجف ةرصلا هذه ضبقت ال تفلح نإو 0 تالاتحا هل ضبقلا
 اهضبقت ال تفلح نإو ، ثنحت مل هنم اهتضبقو اهيلإ اهعفدو ةقح يف اهلعجو

 اهنإف هنع اهتزاح و ازوحم ناك ام ضبقلا ىري نم دنع مكحلا امأف اهيف امب
 تذخأ نإو 3 اهثنحب لقي مل ءيشلا سفن لوانت ضبقلا ىري نم دنعو ةثناح

 تبهذف قلاط تنأف هيدرت مل نإ اهل لاقف رجات ىلإ هتملسو همهارد نم امهرد

 هدرت مل ذإ قلطت اهنإف هيلإ هتعفدف امهرد اهاطعاف هطلخ دقو هدرتستل رجاتلا ىلإ
 . هتدر دق اهنال ، ال ليقو © هنيعب

 نسحي ال فالخلا اذهو لاق هنيعب هدرت مل ذإ فيعض وهو بطقلا لاق

 تقلط نيعي مل نإو & قلطت الف هتدر دقف مهردلا قلطم درت نأ ىنع نإ هنأل

 هعفدتو هذخأتف الثم مهردلا هيف يذلا سيكلا هيلإ رجاتلا عفدي نأ نسحألاو
 مل امهرد هنم ذخأ اذإف هفرعأ ال ينإف كمهرد هنم ذخ هل لوقتو جوزلا ىلإ

 . هنيعب همهرد نكي مل ولو قلطت

 قلطت مل الثم هدي سيكلا لصو نإ هنأ يدنع رهاظلاو لاق
 هطلخو هب اذإو غئاصلل هتعفد نإو ، هنم ذخ هل لقت مل وأ هنم ذخأي مل ولو

 هيف طلخ ام هيلإ عفدت نأ نسحألاو ال ليقو ، تقلط هلثم هيلإ تعفدو ويغب

 يف ربي مل اصخشم انيعم هدرت نأ ىنع نإو ربيف هدي لصو دق نوكيف

 جورخلا تدارأف هتيب باب نم جرخت ال اهقالطب فلح نمو { نيتروصلا
 & ويغ وأ ملسب طئاحلا ىلع نم وأ هرادج نم لزنت وأ رخا اباب اه بقنيلف

 ىرخآلا جوز فلحو هتذخأ نإ اهقالطب فلحف ىرخأل اهيلح تراعأ نإو
 . هدرت نأ اهقالطب
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 ادغ اهرشابي نأ فلح نإو ، ةيعملا ذخأت الو هذه درت ةديبع وبأ لاق

 يف حبصأ نإو 5 اهعماجو اراطفإ ايونو اليل لايمألا ازواج ناضمر لاله لهأف

 نم لستغت ال اهقالطب فلح نإو { اهعامجل لصوتي ملو تقلط رضحلا
 © قلطت مل رذع الب وأ رذعل لستغت الو اهعماجي ناكف رهشأ ةعبرأ ىلإ ةبانج
 مل ام رصعلا دعب اهعماج ةعبرألا نم موي رخآ ىلإ اهمطو نع كسمأ نإو
 فلحف ءامب هتتأ نإو © هيلع سأب الو بورغلا دعب لستغت مث سمشلا بغت

 وأ اهدي نم دحأ هبرش ادحأ هتقس وأ هتبرش وأ هتقارأ وأ هتعضو نإ اهقالطب

 . ةيراج يرتشي نأ اهقالطب فلح نمو { بارتك هبرشي ام هيف عضوي

 وأ ظفللا ىلع يرجت نيملا نأ ىلع اذهو ةنيفس يرتشي فسوي وبأ لاق

 نأ وهو حيحصلا وهو ةنيفسلاب ربي الف الإو لسرأ لب ةمألا فلاحلا نعي م
 رونس هلكأف محللا اذه خبطت مل نإ اهقالطب فلح نإو ، دصقلا ىلع نيمبل
 نإو ، تقلط هفوج يف محللاو بلكلا وأ رونسلا كلذ تخبطف بلك وأ
 تزرب وأ تلكأ وأ تزبخف قلاط تنأف ىيأر ريغب ائيش تلمع نإ اه لاق

 كلذ رئاسو تقلط تزبخ اذإف هيأر الب اهلهأ ىلإ تبهذ وأ تيبلا نم
 لمعلا نإف هلمشي ال لمع لب ةداعلاو فرعلا يف همالك هلمشي لمعب سيل

 مدهت وأ ينبت وأ يرتشت وأ عيبت وأ ضرقت وأ هلام نم قدصت نأ لثم امهيف
 اذإ ثنح ائيش لمعي ال فلح نم بوبحم نب دمحم لاقو 3 ائيش ىون نإ الإ
 لامعألا نم ناك ام لمعلا نأ سانلا دنع فورعملا نأل ايندلا نم ارمأ لمع

 لهألا ىلإ لوصولا الو تيبلا نم زويبلا الو اهنم برشلاو لكألا سيلو ةقورعملا
 تأضوت وأ تطوغت وأ تلاب نإ اذكو ىون ام هيف هيلعو هلف ائيش دصق نإ الإ
 ام الإ ثنح اهب هيلع بجي ال ةرخالا لامعأو قلطت ال هنذإ الب تلص وأ

 3 ديعب يف محرل ةرايز وأ جحلل رفسك نذإ الب حبقي نأ هنم ردابتيو مظعي
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 ىلع وأ تلخدف هتزانج ىلع ترمف نالف متأم لخدت ال اهقالطب فلح نإو
 متأملا ناك نإ الإ قلطت مل لخدت ملو ترم نإو 2 مايأ ةثالث يف ثنحي هنإف اهرثأ

 مل اهيضم دعب تلخد نإو ، لوخد كلذ نإف هيف نمب تلصتاف ءارحص يف
 قالطلاب فلح نإو 0 مايأ ةثالث متأملاو هيف اوكب يذلا نامزلا لك سيلو ثنحي
 ال اهل لاق نإ ال تقلط مهدنع اهتدجوف اهلهأ ىلإ تضمف ةزانج يتأت ال

 رضحت ال هب فلح نإو 3 اهدنع اهتدجوف اهمأ ىلإ تبهذف اهيلإ يبهذت
 فلح نإو ، ثنحي مل هتزانج ترضحف اهوب أ تامف انزح الو احرف اهيخأل

 لعفأ مل تلاق نإو ث ةهبشلل اهقراف تلعف دق تلاقف لعفت ال نأ قالطلاب

 فلح نإو © هازجأ اهقدص نإ ليقو { طاتحا الإو ةنيمأ تناك نإ اهقدصيلف

 هلعفت نأ اهرمأ الإو اهنمأ نإ اهقدص تلعف تلاقف لعفت نأ قالطلاب اهل

 نأ ةأرملا تعدا نإو 5 اهقدص نإ هيزجي ليقو ، طاتحا الإو نكمأ نإ هترضح

 ةزئاج امهتداهشف ةدحاو اهقلط هنأ نادهاشلا دهشو اثالث اهقلط اهجوز

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ملعأ هللاو سكعلا .يف اذكو
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 ةحفصلا عوضوملا

 ٣ ............................................. حاكنلا باتك

 ٤ .............................. ةع يبنلا تايصوصخ يف باب

 ٦١ ................ اهنع بغري نمو ءاسنلا نم اهيف بغري نميف باب

 ٩ .............................. ءاسنلا نم هجوزت مرحي نميف باب

 ١٦ ............. ةأرملا ج وزت نم عنمي امو امهنيب عمجلا مرحي نميف باب

 ٢٠ ............................................. ةبطخلا باب

 ٢٢ ..................................... ةدعلا يف ةبطخلا باب

 ٢٦ .................................... ...... ضيرعتلا باب

 ٢٩ ..................................... جم وتلا ىلع ةيدهلا باب

 ٣٢ .................................. حاكنلا ىلع داهشالا باب

 ٣٥ .......................................... ءايلوالا يف باب

 ٤١ .................................. اهراكنإو ةأرملا ىضر يف باب

 ٤٨ ............................................ ءافكالا باب

 ٥٠ .......................................... قادصلا باب

 ٥٧ ............................................... لحف

 ٥٨ .................................. أيخأتو قادصلا دقن يف باب

 ٦٢ ..................................... قادصلا يف ىوعدلا باب

 ٦١٧ ....................................... قادصلا يف دعولا باب

٧٢ ................................ ةفالخلاو ج وزتلا يف ةرامالا باب



 ......................... نيكرشملا حاكن ىف باب

 ............................ ةعتملا حاكن يف باب

 ......................... راغشلا حاكن ىف باب

 ................٠. ......ه كيلامملا حاكن ف باب

 جوز تاذ ريغ وا ج وز تاذ يهو تنز نميف باب
 ........................ حاكنلا ف ىوعدلا باب

 .................... هب قحلأ امو لوخدلا يف باب
 ....................... قادصلا لطبي اميف باب

 .................... اهنيبي وا ةأرملا مرحي اميف باب

 .......................... نيجوزلا قح يف باب

 ........... نكسلاو ةوسكلاو ةجوزلا ةقفن يف باب

 ......................... ءاسنلا نيب لدعلا باب
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...................... ...... بويعل ١ ف باب



 ............................... ...... راهظلا نع موصلا باب

 ......................................٠ راهظلا نع ماعطالا باب

 ............................................. ءال يالا باب

............................................ ةدعلا باب



 . | . قالطلا باب

 ! :: قالطلا نم دارفأ يف باب

 : " . قالطلا نم عاونأ يف باب

 ] هوحنو ضيرملا قالط يف باب

 . رابجالا قالطو قالطلاب نيملا باب

 ................................ قالطلا نم بورض يف ةمتاخ
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٥٩٦١٢٢٧٦ : ت ةيطولاب ةثيدحلا ناولألا ةعبطمب عبط


