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 ن ا هس و - 2 - 1 ے

 هف اٹٹلاو جنوتقلا تارتل ١ ةرازو

  

 ت

 نونلاو ورلالغ ق
 مالعل تل تيلا

 ىتاطبلاتماش رتخي

 سماخلا ءزجلا

٤٥ه _ ٥١٩٨٥





 عويبلا باتك

 يف هتحابإو عامجالاو ةنسلاو نارقلاب زئاج عيبلاو عيب عمج عويبلا
 الإ اهمومع ىلع يهو « ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ه ىلاعت هلوق اهرهظأ تايآ
 ىلع اهادع ام يقيف ةريثك عويب عرشلا ةلداب صخ دقو ليلدلا هصخ .ام

 قلعتت ناسنالا ةجاح نأل هيضتقت ةمكحلاو كرشم عيبلا ركنمو ةحايالا لصأ
 ىلإ ةليسو عيبلا عيرشت يفف هلذبي ال دق هبحاصو ابلاغ هبحاص دي يف امب

. ىلاعت هللا نم ةمعن وهو جرح ريغ نم ضرغلا غولب



 هعاونأ يفو عيبلا فيرعت يف باب

 ىلعو دقعلا ىلع اعرشو ءيشب ءيش ةلباقم ىلع ةغل عيبلا قلطي

 يغبني ءارشلاو عيبلا نم لكو عيبلا مساب روهشملا وه هلباقمو ءارشلا لباقم
 هب سبلتلا لبق كلذ يف هللا مكح فرعي نأ بجيف ىولبلا مومعل هب ماتهالا

 مهاردو مهاردب رانيدك نمثب انمث ناك نإف رضاحب رضاح امإ ازئاج اعيب عيبملاو

 وأ افص ىمسي الو عيب وهف نمثب انمث رضاحلا نكي مل نإو ، فرصف رانيدب
 هزاجأو لجأ نإ ملسك رضاح ريغ نمثمب رضاح نمثك ةمذ يف ءيشب رضاح
 مهاردلاو ريناندلاب الإ ملس ال هنأ حيحصلاو مهاردلاو ريناندلا ريغب مهضعب

 لجأ ال نكل نمثملا نود نمثلا راضحإ وهو دقنلا عيبكو ةكسلا نم امهوحنو
 ةاش وأ رمث نم اليك وأ ابوث كيطعي نأ ىلع ارانيد هيطعت نأ لثم كلذو هيف

 دقنلا عيب زوجي ال ليقو 5 هتيدتسا ام يدؤي ةصوصخم ةفص ىلع كلذ وحن وأ

 . كعم سيل ام عيب هنال

 مهاردلاو ريناندلاب الإ نوكي الف زاوجلا ىلعو راتخلا وهو بطقلا لاق

 وه رضاحلا نوكي نأب لولحلا عيبكو لوألا حيحصلاو اهريغب ضعب هزاجأو
 وأ هادتسا عئابلا ءاش ىتم لب لجأ الب نكل نمثلا وه رضاحلا ريغو نملا
 انمثم وأ لجؤم ءيشب رضاح عابي نأ وهو نيدلا عيبك لجؤم نمثب انمثم
 عيبلا مسا لمشو دقنلا عيب ىمسملا ريغ وهو دقنلاك لجعم نمثب ارضاح
 : ةعبرأ اهلوصأ هداقعنا نم ةعنام هانم عراشلا نم تدرو مث ةحبارملاو رايخلا

٤



 . ابرلاك هانعم لقعيال دبعت يجن : لزألا

 ريغل هميرحت ناك نإو رحلا عيبو ةتيملا عيبك مرحم عيب نع يبن : يناثلا
 . رمخت طولخم لخ ميرحتك هنيع

 . ضرألا يف تفللاو رزجلا عيبك ررغ نع يهن : ثلاثلا

 ةعبرألا نم روكذملا كلذ نع عرفتو عيب يف طرش نع يهن : عبارلا
 عيبلاو ةملظ يف وأ اليل عيبلاك نامزلاو راكتحالاو نابكرلا يقلتك ررضلاو شغلا
 ركتحملا عيبك ناكملاو لفطلاو مونلا هيلع بلغتملاو وكس لاح يف ناركسلل
 هيلإ ىقلتت عضوم يف عيابتلاكو هيف هركتحا يذلا هناكم يف وركتحا اماعط
 هبصاغ ىلإ ةبسنلاب بوصخغم ناكم وأ ملظم ناكم وأ بلج امو علسلا

. ملعأ هللاو



 تايهنملا ضعبو تامرحملا عيب يف باب

 اهربوو اهرعش عيب زاجو ةتيمك كلذو اسأر هميرحت ىلع عمجم عيب مرح

 عاب نإو ، رهطتل ةتيملا نم اهنأب يرتشملل عئابلا نم مالعإب اهدلجو اهفوصو

 اهرعشو ةتيملا فوص نأ معز نمو ، بيع عيب وهف رابخإ البو ريهطت الب

 اهنرقو اهمظع يف فلتخاو اهعيب زجي مل اهمحلك هنأو رهطي ال اهدلجو اهربوو

 نأل اقلطم نهعيب عنم ةايحلا نهيف لزنت لاق نمف 3 اهرفاحو اهفخو اهفلظو

 لزنت ال ةايحلا نأ لاق نمو ، حيحصلا وهو تاتيم نهف نهتايح لاوز اهتومب
 دبكلا ريغ مدلا عيب مرحو نهب ام ةلازإل مالعالا طرشب نهعيب زاجأ نهيف

 اعامجإ ريزنخلا محل عيب مرحو امد فرعلا يف نايمسي ال امهنإف لاحطلاو

 اهراكسإ لاز نإو ، تاركسملا نم امهوحنو رمخلا عيبو حيحصلا ىلع ورئاسو

 هنأ كلذو ةللختملا رمخلاو رمخلا لخ ذئنيح ىمسيو فالخلا ىلع تزاج
 اهبرش زئاج اهعيب لالح ذئنيح ةرهاط يه ليقف اهوحنو حلملاب اهراكسإ لوزي
 . ةرهاط ريغو كلذ زئاج ريغ ليقو & رمخلا دح نم اهجورخل

 انيب اطخ اهمرح نم يدنع ًاطخأو ةوهقلا اهنم سيلو بطقلا لاق
 وأدامسب ةطولخم ةرعك رهاط ءيشب طلخ ل نإ هلوبو ناسنالا طئاغ عيب مرحو

 ريغ مرحملا ناك نإ عيبلا زاج رهاطلا دوصقملا ناكو رهاطب طلخ نإو & بارتب

ركذو هقير زاجو هئازجأ رئاسو ناسنالا محل عيب مرحو ءارشلاو عيبلا يف ربتعم



 هؤارشو هعيب زجي مل حص نإف ناسنالا ةراطف نم لمعي ام مسلا نم نإ سانلا

 .هلام لكب نإو دجو امب هدرب هعئاب ربجيو ابتاكم ولو رح عيب مرحو هب عافتنالاو

 عاجرتساو هنم صلختلا ةين ىلع هذخأي هنأل نيد ذخأب نإو

 ءارقفلل هتمدخ ةميق ىطعأ ةيدوبعلا ىلع اتيم هدجو نإف رحلا
 هرقعو هتيدو طاتحا يه مك ملعي مل نإو ، ةءاربلا يف اوناك ولو اقلطم نيدحوملا

 هل ملعي مل نإ كلذو اقلطم ءارقفلل ليقو ، ءارقفلا نم نيلوتملل ىثنأ ناك نإ
 شيتفتب ءاصيإ همزلو هيرتشمل هتميق در دعب كلذو كلذ هاطعأ هملع نإو اثراو

 نأ ءاملعلا نم ريثك ىعدا دقو هدجي نأ لبق اتوم فاخو هدجي مل نإ هنع
 ادبأ كلذب نوقدصتي ال ليقو ، نيلوتملل الإ نايطعت ال لوهجملا ةيدو ةطقللا

 . ظفحي لب

 ال ليقو ، يصو دعب يصو هب يصويو ءيشب يدنع سيلو بطقلا لاق
 تلقتنا نم وأ يرتشملا اهارستو ىثنأ ناك نإ وقعو هتميق الإ رح عئاب مزلي

 . ملعملا نمث لحؤ ملعم ريغ بلك نمث مرحو هتمدخو هيلإ

 هتعب اذإ بلكلا نمث ذخأت نأ ركب ني دمحم نب دمحأ خيشلا زاجأو

 ديز نب رباج نع ةديبع وب أ ىورو ، ديصل وأ عرضل وأ عرزل هبسكي نمل

 . بلكلا نمث نع ىهن هنأ ُكييَع هللا لوسر نع سابع نبا نع

 ىلع ريطلاو شحولا عابس نم بلخم يذو بان يذ نمت مرحو هفلتم ىلع ةميق
 زاجو 0 ههرك هرك نمو © همرح مرح نمو 0 نمثل ١ للح هللح نمف فلخلا

پ .



 نم هوحنو ديصل ملعم ءانتقاو عرضو تابنو عرزكل ملعم ريغ بلك ءانتقا

 بناجأ ولو هيلع فاخي نم لكو تادجو تاهمأو راغص لايعك عفانملا

 هيهن اماو ، كلذل هعابو كلذل هانتقا نإ هعئابل زوجيو هيف نمثلا ءاطعإ زوجيف

 رض عفدل الو عفن بلجل ال اهنم ينتقي اميف وه امنإف بلكلا ءانتقا نع هك
 ابلك ىنتقا نم هع هللا لوسر نع ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ ىور اك
 ناطاريق ةياور يفو ، طاريق موي لك وجأ نم صقن عرضل الو عرزل ال
 . دحأ لبجك طاريقلاو

 عرضلاو عرزلا ىلع اولمحو ملسملا عوري هنأل يرصبلا نسحلا لاق
 لحي ال ليقو ، هيلع صوصنمف ديصلل هؤانتقا امأو ، راضملا عفدو عفانملا رئاس
 هكلام نم هيرتشي نابره ءانتقا زاجو { ديصللو ثيدحلا يف ركذ امل الإ اهذاختا

 ةبويرم ةرهلا فرعي مل نإ ةكولمم ريغ ضرأ يف وأ هراد يف ةره دلت وأ هل بهوي وأ
 هبرل هصقنو هدر هقرس نمو ، هبر نع هسبحي مل نإ هيغ ره معطم ىلع سأب الو
 هيلعو مامحلاك لالح ناويح لك ءانثقا زاجو & فلت نإ هتميقو هسبح نإ
 نأ هل نكلو مهموخلو سانلا ةمعطأ لكأي ره ءانتقا زوجي الف هررض فك
 . هكلمي مل هنأل سانلا نم لكأ ام همزلي الو ايويرم هفرعي مل نإ هيتأي اره فلؤي

 نع يهنو وه كلام ىلع نامض ال نأ ةصخر تظفحو بطقلا لاق
 ريب ءام عيبي الف ءانعلاو ءانالا ءام ريغ هعنم نع رجزلا دارملاو ءاملا لضف عيب
 وأ هتلقك ءانإ يف رطملا هعمج وأ هعلطأ نإو © ءارحصلا يف وأ دلب يف رفح

 اهبر نذإ الب ريب نم ءاقتسالا زوجيو هعيب زاج امهوحنو هلجام يف وأ هترج

 يفام امأوء ءارحصلا ريغ يف زجي مل هعنم نإ ليقو ء اهبر عنم ولو ةراهطلاو برشلل
 صاخ ءاملا لضف عيب نع يبنلا ليقو ، عنم ولو اهنم ىقتسيف ءارحصلا

_ ر -



 هعيبو سجن كدوو نمسو تيزك نهذب حابصتساو عافنتسا زاجو ءارحصلاب
 بيعف الإو هسجنب مالعإب كلذ وحن وأ نوباصلا هب لمعيل وأ ائيش هب نهديل
 ال ليقو ، ةراهطلا هل طرتشت امم كلذ وحنو هب ةالصو لكال هعيب زوج الو
 هل طرتشت ال ءيش هب نهدي نأ يف فلخلا اذكو سجن نهدب حابصتسالا زوب

 هوقيرأف اعنام ناك نإ هنأ ةرأف هيف تتام نمس يف كيلع هنع ةياور يفف ةراهطلا

 هتقارإب رمأي مل ءيشل هب عافنتسالا زاج ولف هلوح امو هوقلأف ادماج ناك نإو

 . لاملا عييضتو فارسالا لحي ال هنال

 هلكأ نع يهنلا هوقيرأ هلوقب ةع هدارم لوقأ انأو لاق

 بكرم زاجم هوقيرأ ةلمجف ةراهطلا هل طرتشت اميف هلامعتساو هبرشو
 رفكي مل ابنتجم هكرتو هقري مل نإ هنأ ليلدب هل تعضو ام ريغ يف ةلمعتسم
 لدي رمألا لاق نم دنع ولو رفكي مل ةقارالا ىلإ هروفب لجعي مل نإ هنأو

 هنأ يلازغلا معزو هب حابصتسالاب رمأ كلع هنأ يلع نعو روفلا ىلع
 عنم قحلاو سجنتم ال سجن هنأ عم حابصتسالل ةتيملا كدو حلصي

 يفو اهدلج الإ ةتيملاب عافتنالا نع يهنلل عافتنا لكو هب حابصتسالا

 ماع لوقي كلع هللا لوسر تعمس هللا دبع نب رباج نع ملسمو يراخبلا

 ليقف مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نأ ةكمب وهو حتفلا
 دولجلا اهب نهديو نفسلا اهب ىلطي اهنإف ةتيملا موحش تيأرأ هللا لوسر اي
 كلذ دنع ٍكقلع هللا لوسر لاق مث ، مارح وه ال لاقف ، سانلا اهب حبصتسيو
 اهنمث اولكأف اهوعاب مث اهولمج:اهموحش مهيلع مرح امل هللا نإ دوهيلا هللا لتاق
. ملعأ هللاو



 ابرلا باب

 هانعمب دملاو مملاب ءامرلا لاقيو وبري ابر نم ةروصقم ءارلا رسكب ابرلا

 قلطيو & تبرو تزتها ىلاعت هلوق هنمو ةدايزلا وهو فيفختلاو ءارلا مضب ةيبرلاو
 ىلع ةمألا تعمجأ دقو 5 ةنسلاو باتكلاب مارح ايرلاو مرحم عيب لك ىلع ابرلا

 مذو هنع يهنلا يف ثيداحالاو ليصافتلا يف اوفلتخا نإو { ةلمجلا يف ابرلا ميرحت
 ايرلا هللا نعل هع هلوق اهنمو ةنعلب تدروو ادج ةريثك هناعأ نمو هلعاف

 هللا دبع نعو رباج نع ملسم هاور ءاوس مه لاقو { هيدهاشو هبتاكو هلكومو
 اهرسيأ اباب نوعبسو ةثالث ابرلا لاق هيع يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب
 ابرلا باوبأ ىلعأو ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نأو ، همأ لجرلا حكني نأ لثم

 بحاص لكأ هاندأو هنم لقأ وأ فعضلا نم رثكأب وأ ةئيسن هفعضب مهرد
 زوجي ال هنإف لاح ريغ وأ لاح نيدب لام هل هيلع يذلا ميرغلا ماعط لاملا

 وأ ةقدص وأ راوج وأ ةبارق درجمل هاطعأ نإ الإ هيلع هلام ىلع ةدايز هنأل هلكأ

 معزو لعفلا يف عورشلا دنع ايرلا لعاف رفكو سانلا ةلمج يف وأ ةبحص
 ابرلا 'نم ةروصلا نوك وأ هتمرح لهج نإو { همامت دنع رفكي هنأ مهضعب
 ريغ رضاحلاو هب مكحلاو هل بتاكلاو هب دهاشلا رفكو لهج نإو هب يضارلاو
 هنإف رضاحلا الإ ابر اهنأ اوملعي مل ولو ةروصلاب اوملع نإ ةردقلا عم يهانلا
 ءاربإ الو ابرلا يف ةللاحم الو مرحم ابرلا نأو 2 ابر ةروص اهنأ ملعي مل ام هيلع سأبال
 نإو ى درلا هنم ابئات مزلو ءاربالاب لحني ةمذلا يف قح هنال كلذ زوج ضعبو
 الو ءارقفلل حبرلا ليقو ، حبرو لام س أر نم هيلإ در ام لوبق رخالا مزلو هحيل

_ ١٧٠



 © هزجي مل نإ هنبإو بألا نيب الو هديسل هلامو دبعلا نأل هدبعو ديسلا نيب ابر
 ىلع دلولا ىبرأ نإ امأو ، دلولا ىلع دلاولا ىبرأ نإ فالخلاو ابرلا امهنيب ليقو

 وأ عئابلا نم ةدايزو لجأو سنجب اندنع ققحتيو فالخ الب مارح وهف دلاولا
 ابر نكي مل الإو ترخأت نإ سنجلا نم ةدايزلا نوكت نأ طرتشيو يرتشملا نم

 رضاح فوصب ابوث عاب ولف ثحبلا دارأ نم ميرغلا ماعط ا يف ثحبي اذهبو
 ققحتلا كلذو ابر هنأ ضعب معزو ابر نكي مل بئاغ امهريغ وأ رب وأ ريعشو
 اريعب عاتبا هنألو روضحلا يف ال ريخأتلا يأ ةئيسنلا يف ابرلا امنإ ٍكقلَع هلوقل

 دبعب نيدبع لجر هل ىرتشا ديب ادي نيدبعب دبع عيب زاجأو ديب ادي نيريعبب

 ةماسأو مقرأ نب نب ديز ناك اذكو ديب ادي ةعبرأب دبع عيب اضيأ حابأو هعيب زاجأف

 ديب ادي دحاولا سنجلا يف لضافتلا عيبل ينعأ ىرقلا يداو نايتأي ديز نب

 ريغ ديب ادي لضفلا ابر نال اندنع يقيقح ةئيسنلا يف ابرلا امنإ هلوق يف رصحلاو

 ناسنجلا فلتخا اذإ هلوقلو ديب ادي نيريعبب اريعب هعايتبا وحن يف ركذ امل تباث

 ىلإ ةبسنلاب يفاضإ رصحلا نأ موق معزو هنع مكتيهن ام الإ متئش فيك اوعيبف

 لضفلا ار ميرحت لل عجر سابع نبا نأو 5 نيفلتخم ف لا . نع ةعامج لاؤس

 . فالتخالا مدقت دعب هميرحت ىلع اوعمجأ مهنأو سنجلا داحتا يف ديب ادي

 ىفو ةفلتخملاو ةقفتملا سانجألا يف فلخلاو ثيداحألا هذه كلذك سيلو
 فلاختب ءاملاب ءاملا ىتح لام لك يف يهف ةيلاملا انرثكأ دنع ىهف ىبرلا ةلع

 نم هتيمك ىلع ة دايز ءاملا ةبوذع ناف ريخأت عم ةحولمو ةبوذع وأ ةرثكو ةلق

 ١ حلام .

 ريخأتلا نأ اضيأ كل تققح دق لب قيقحتلا وه اذه بطقلا لاق
 الإ ابرل ققحتي ال لب يونعم ١ توافتل اب رابتع ا ال ليقو . ة دايز الب ولو ءابرإ

 . مكل ا ةدايزب
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 ةضفلاب بهذلا مكح امف تلق نإو لاق ىلوأ هتركذ امو لاق

 نم الوأ ركذ امو ءاهؤاه الإ ابر قرولاب بهذلا هكلع هلوقل ةئيسنلاب ابر تلق
 كلام دنع هتلعو هل ةلع ال ابرلا ققحتل طورش يه ةدايزلاو لجألاو سنجلا
 وهو مايأ ةثالث ليقو ، رثكأو رهشأ ةتس داسف الب راخدالا ناكمإو تايتقالا

 تايتقالا يف هلثمب عابي ال سنج رخديو هب تاتقي امف نيبلاطلا جهنم رهاظ

 ناك نإ ديب ادي ناك وأ لضف الب عونلا فلتخا ولو راخدالا ناكمإو

 دنع هتلعو مهدنع هيلع لومعملا كلام بهذم نم روهشملا وه اذه لضفلا
 موعطم نم تنب امف ايوادت وأ ام داتوأ اهكفت نإو معطلا انم ضعبو يعفاشلا

 ولف مظعلاو رعبلاك مهباودو نجلاو باودلا موعطمب رابتعا الو سنج ناسنالا
 هبهذمو ابر ناك لضف الب ولو ةئيسن وأ ديب ادي لضفب نبل وأ محلب رمت عيب
 ديب ادي زاجو لضافت الب ولو ريخأت عم ع ونلا داحتا ةلعلا نأ معطلا ريغ يف

 نزوي وأ لاكي امف نزولاو ليكلا انضعبو ةفينح يبأ دنع هتلعو لضفب ولو

 اقلطمو ديب ادي لضف عم سكعلاو نوزومب ولو ليكم زوجي الف دحاو سنج
 زوجي ال سنج كلذ ىوس اميف ع ونلا دحتملاو سنج تاحوسمملاو ريخأتب

 بهذم ليلدف ليلد نيلئاقلا ءالؤه نم دحاو لكلو لضف الب ولو ريخأتب
 رمتلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا ثيدحلا يف ركذ كيم هنأ انم رثكألا

 لوقت اك مالكلا يف راصتخالاو ليثمتلا قيرط ىلع كلذ ريغو حلملاب حلملاو رمتلاب
 ثيدحلا يف دارملا اذكو اهلك ءاجهلا فورح ديرت تنأو ( ث ت ب أ ) ملعت

 نأ الإ هيلع هبنل ابر ريعشلاب رمتلا ناك ولف طقف نيدحتم لك ىلإ ةراشالا

 ابر سكعلاو ريعشلاب ربلاو سكعلاو ةضفلاب بهذلا نأ جراخ نم ماق ليلدلا
 اذه وحنو ديب ادي نيريعبب ريعب عاتبا هنأل ةئيسنب الإ هلك كلذ يف ابر ال هنأو

 . رم امم
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 ليثمت ثيدحلا يف ريعشلاو ربلا ليقو حيحصلا وه كلذو بطقلا لاق
 هكاوفلل ليثمت رملاو سنج هلك وهف ال مأ فالغ هل ناك ءاوس هب تاتقي امل

 حلملاو سنج اهلك يهف فيرخلا رامث عيمجو تالسعملا نم اهلك تاولحلا
 سنج فالغ هلامو نيتلاو بيبزلاو رمتلاك سنج تالسعملا ليقو ، رازبألل لينم
 هب حلصي امو سنج موحللاو كدولاو نمسلاو تيزلاك سنج ناهدألاو لوفلاك
 لخلاو نبللاو ءاملاك سنج ةيرشألاو سنج نومكلاو ةيواركلاو لفلفلاك خيبطلا
 دعسلاو ناحيرلاو ءانحلاك سنج نيحايرلاو موثلاو لصبلاك سنج راوحلاو ذيبنلاو
 ةلينلاو نارفعزلاو ناوجزألاك سنج تاغبصلاو ربنعلاو كسملاك سنج روطعلاو
 تاوذو سنج رفاوخلا تاوذو سنج ماعنألاو بشلاو دمثألاك سنج نداعملاو
 . سنج ةحنجألا

 وه اك ةدح ىلع سنج كلذ نم دحاو لك نأ حيحصلاو
 ركذ ام الإ ابر ال ليقو ، ةئيسن لمجب ةاش عيب زوجي رثألا يفف بهذملا

 ليقو ، خاسفنا هاوسو هيف ركذ ام الإ ابر ال ليقو ، لالح ويغو ثيدحلا يف
 ديدحلا يف فلتخاو ةاكزلا اهيف مزلت يتلا تسلا بوبحلا يف الإ ماعطلا يف ابر ال
 . صاصرب ديدحك رخالاب كلذ وحن وأ ساحنلا وأ صاصرلا وأ

 ابر ءارشلا دعب عئابلا دنع داز يذلا عيبملا يمست ةقراشملاو
 ليقف ريخأتلاب لمع امم رثكأ هل لمعي نأ ىلع المع وريغل لماع يف فلتخاو
 رانيدلا يفو ، ةطورشم ةدايزب زوجي ال ليقو ، تاراجالا يف ابر ال هنأل زاوجلاب
 رب حصي الو ابر ليقو ، ديب ادي كت مل نإ خاسفنا ليقف هفص نم لقأ مهاردب

 وأ طقاب نبل الو هنم ماعط وأ نيجع وأ زيبخوأ هنم قيقدب امهوحن وأ ريعش وأ

 نأل امهب ضيخم نبلو امهب نبج زاجو دبزب نمس الو ، دبز وأ نمس وأ نبج
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 نبجب طقاك ضعبب هضعب زوجي ال نبللا نع ماق ام لك ليقو ، جرخأ دق هدبز

 ليقو ، هنم هنال محشلاب ال دبزلاو نمسلاو طقالاو نبجلاو نبللاب محللا زوجيو
 محشلا زوجي ال ليقو ، هنم جرخي امو نبللاو نمسلاب محشلا زاجأو زوجي
 لسعب رمتلا زوجي الو اقلطم ال ليقو & نمس نم ايلاخ اضيخم ناك نإ الإ نبللاب

 هلك كلذب لحنلا لسع زاجو ، هلسعب اهنم ءيش زوجي ال راثلا اذكو رمتلا
 الو ءاذغو ماعط هنال زوجي ال ليقو ‘ اود هنالو سنجلا فلاختل ماعط لكبو

 اذكهو رمتب رمت لخ الو بيبزلا نم وآ بنعلا نم لومعم لخب بيبزلا زوجي

 ناتك وا نطق وا ربو وا رعش وا فوص الو هب زوجي ال هنم لمع ام لك لخ

 يف قافتال هيلإ لؤي امب وأ هنم لمع امب ءيش لك الو هنم لمع امب ريرح وأ
 ولو ريعشب رب نم لمع ام الو ربب ريعش نم لمع ام زوجي ال اذكو سنج

 اميس الو ريعشب ريعش ليصقو ربب رب ليصق زاجو ءايشالا هذه ءامسأ تريغت

 عيب زوجيو نيتلاب بيبزلاو بيبزلاب رمتلا زوجي ال ليقو ، رخا ع ونب عون ليصق
 سأر وأ خ وأ كمسب محل ال رمتب فشحو حلبك ةكردم ةلغب كردت مل ةلغ

 صخرو نالوق دلجلاب محللا يفو مولعم رادقمب كمسلاب محللا زوجي ليقو
 . خيطبلاو ناجنذابلاك ماعطلاب مايأ ةنالث ف هداسف فاخي ام عيب ف ضعب

 زاجو اصيخرت ال ةلاصالا ىلع زئاج كلذ نأ قيقحتلاو بطقلا لاق
 اذكب بوثلا اذهو ديدح نم ريماسم هيف ناك ولو ديدح نم الطر اذكب باب

 . امهنم ءيش امهيف ناك ولو ةضف وأ بهذ نم اذكو

 ام تاذلاب ددصقملا ثيح نم نكل كلذ هبشأ ام اذكه و لاق

 ةضف نم اذكو اذكب ربتعم ريغ ةضف نم ليلق هيف احالس عيبي نأ لثم فلاخ
 ليقو { راتخملا ىلع اهاونب زوجت راثلا لك اذكو ىونلاب رمتلا زاجو بهذ نم وأ
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 تافوصملا طرتشي مل اذإ منغلاب فوصلاو دلجلاب ناويحلا عيب زوجيو كلذ عنمب

 يع هللا لوسر ىهن يردخلا ديعس يبأ نعو © محللاب ناويحلا عيب زوجي الو
 ناك نإ زوجي ليقو ، دحاولا سنجلاب كلام هصخو ناويحلاب محللا عيب نع
 ءاملا ريطك هتايح لوطت ال امو ةيسكلاو ةفولعملاك حبذلل الإ داري ال ناويحلا

 نم يصخلاك هتعفنم تلق وأ زعاملا نم يصخلاك محللا الإ هيف عفن ال امو

 نإو ليق ، محللاب هيبش كلذف ةليلق فوصلا يه يتلا هتعفنم نإف ناضلا

 هللا دبع نأ ةيعفاشلا تمعزو اعطق هسنج نم ناويحلاب هعيب زاج محللا خبط

 ىلإ ةعبرألابو نيريعبلاب ريعبلا هرمأب دقع يبنلل عاتبا يصاعلا نب ورمع نب

 فلاخم هل فرعي ملو لجأ ىلإ اريعب نيرشعب المج يلع عابو قدصملا جورخ
 فالخلا تملع دقو & روضح الب دحاو سنج هنال كلذب لمعلا زوجع الو

 قفتملا خاسفنالا عيب زيجمو رامحب لمجو لمجب دبعك نيفلتخم ناويحب ناويح يف
 دحاو سنج نم نيناويحب ناويحو ةئيسن هفعضب ديدح راطنقك هعنم ىلع

 وهو اخاسفنا هيمسي ضعبو 5 ابر كلذ لثم يمسي ضعب كلاه ةئيسن
 . خسفنم وهف حيحص ريغ عيب ابرلا نإف يظفل فالخ

 ثيدحلا يف ركذي مل ام يمسي انموق ضعب نأ كلذو بطقلا لاق

 ضعبلاو اخاسفنإ هنومسي هوحنو ءاهو ءاه الإ ابر ربلاب ربلا هلوق وه يذلا
 . ملعأ هللاو ابر هنومسي انباحصأو رخالا
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 اهنع يهنملا عويبلا يف باب

 ريخأتب اهعون نم ليكمي اهراجشأ يف راغلا عبب يهو ةنيزملا نع يهن

 بنع نم ليكمب هتجش ىلع بنع عيبو لجؤم هنم ليكمب لخن ىلع رمث عيبك

 . ليكلاك نزولاو لجؤم بيبز نم وأ

 ةردابتملا ةداعلا ىلع ايرج ركذ هنكلو ديقب ليجأتلا سيلو بطقلا لاق

 لاق ، رضاح رمتب رخآ يرتشي ال رضاح رمت هل نم نأ بلاغلا نأل ةبلاغلا

 ىجن لاق ذإ ثيدحلا ريسفت يف يردخلا ديعس وبأ وكذي مل هنإف ىلوأ هطاقسإو
 لخنلا سوؤر ىلع رمتاب رمثلا عيب ةنبازملاف ةلقاحملاو ةنبازملا نع كلع هللا لوسر

 ليق ، اليك رمتلاب لخنلا رمث عيب ةنبازملا رمع نبا نعو ، ضيألا ءارك ةلقاحملاو
 نم لوهجم لوهجم عيب ليقو ، لخنلا ىلع نكت مل ولو بطرلاب رمثلا عيب دارا
 ىرتشاف ةلخنلا تحت رمتلا رضح نإو ، هسنج نم لوهجمب مولعم وأ هسنج
 اذكو زاج ضزألا نم هبرقل وأ هيلإ دوعصلاب يرتشملا هملع دقو اهيلع يذلا هب

 عيب يهو ةلقاحملا نع ىهنو زجي مل الج آ وأ الجاع رخ أ نإو © راثلا رئاس

 هيفو لجؤم بح ليكمب لبنس عيبك بح ليكمي ريعشلاو ربلاك يتلا بوبحلا
 لاحلا ةعقاول ةنيازملا يفو انه لجألا ركذو بحلا نم لبانسلا يفام رادقم لهج

 ديعس يبأ نعو ، رم ام ليجأتلا ركذ يفو ، يع هللا لوسر دهع ىلع
 وهو اهنم جرخي امم ءزجب ليقو © اقلطم يأ ضرألا ءارك ةلقاحملا يردخلا

 . روهشملا
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 ذوخأم ربلاب هلبنس يف ماعطلا عيب يه ةديبع يبأ نع رجح نبا لاق
 عيب هنع يهنملاو هقوس ظلغي نأ لبق نم بعشت اذإ عرزلا وهو لقحلا نم

 يف ام عيب ليقو & اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب ليقو © هكاردإ لبق ع رزلا

 .ةلاهجلل كردأ ولو اقلطم هلبنس يف عرزلا عيب يه ليقو { رمتلاب لخنلا سوؤر

 اذإ بحلا عيبب ثيدحلا دورول هيزنتلا ىلع يهنلا لمحيف بطقلا لاق

 ةنبازم لوق ىلع ىمسي رمتلاب لخنلا ىلع رمثلا عيب نأب ريبخ تنأو لاق دتشا
 هنإف ايارعلا عيب ىمسي اعون الإ زئاج ريغ هنع يهنم وهو ةلقاحم لوق ىلعو

 قيرط ال هل لوقي مث رخالل اهترمث لجرلا يطعي لخن ايارعلا عيبرلا لاق هيف صخر
 . يلع كل

 اهصرخب اهعيبي نأ كيلع هللا لوسر هل صخرف يردخلا ديعس وبأ لاق

 وهو يعفاشلا لاق اك سلجملا يف اضوبقم وأ كلام لاق امك الجؤم ولو يأ ارمت
 . افازج زيجأو لاق امك ليكلاب اضيأ وهو نسحأ

 هيلع هلوخدب ىذأتي مث ةلخنلا لجرلا لجرلا يرعي نأ ةيرعلا كلام لاق

 معزو هضبق لبق ماعط عيب نع ىهنو . ها رمثب هنم اهيرتشي نأ هل صخرف
 وأ ةبه وأ ضرقب دحأ ةمذ يف ناك نإ هضبق لبق ماعطلا عيب زوجي هنأ مهضعب

 . هضبق لبق اماعط ىمسي ال امو رزبلاو ءاودلا عيب زوجي هنأو ةقدص

 ولو ثيدحلا نأل ضبقلا لبق عابي ال هلك كلذ نأ قحلاو بطقلا لاق

 لك عيب نع رخآ ثيدح يف ىجن هنكل ءارش نع يذلا ماعطلا هيف ركذ
 ام عيب نع ىهن وهو ال مأ ءارش نم ناكو ال مأ اماعط ناك ءاوس ضبقن مل ام
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 لع هنأ وه هلسرأ اثيدح ديز نب رباج ىورو نمضت مل ام حبرو ضبقت مل
 وحنب هدنع ناك ولف يعرش هجوب كعم سيل يأ كدنع سيل ام عيب نع ىجن

 لبق ماعطلا عيب نع يهنلا نم معأ نايهنلا ناذاهو اضيأ هعيب حصي مل بصغ

 ولو كنامض يف سيلو هيف حبرتو ائيش عيبت نأ نمضت مل ام حبر ىنعمو هضبق
 ضبقلا لبق هتعب نكلو هتيرتشا دق وأ هيرتشت مث هدنع ناك نم ىلع عاض عاض

 لبق هيف كرشي وأ هيف ليقي وأ هيلوي نأب ةكراشم وأ ةيلوت وأ ةلاقإب ناك نإو

 ةلماعملا نهب زاجأ اعويب نهري مل نمو 5 اعويب ثالثلا ىري نم يأر ىلع هضبق
 نبأ انلق ولو نمب ماعطلا يف كلذ زوجي لب لاق ةنامض الب حبرلاو ضبق الب

 عاتبا نم هاور نمع بيسملا نب ديعس هاور ثيدح يف :ك هصيخرتل ع ويب

 يأ ةلاقإ وأ ةيلوت وأ ةكرش نم ناك ام الإ هيفوتسي ىتح هعبي الف اماعط

 عيب مهضعب لوق يف زوجيو . ها ضرقلاك نكف فورعملا بابب .نههبشل
 ام حبرو ضبقت مل ام عيب نع يهنلا تبث اذإو ، هضبق لبقو هلولح دعب ملسلا

 حبرو ضبقت ملام عيب نع يهنلا عوقول حيحصلا وهو ماع وه لهف نمضت مل
 اظيلغت ثيداحالا ضعب يف ركذلاب ماعطلا صخ امنإو ، امومع نمضت ملام

 . مهاهنف هنولعفي سانلا يأر هنألو ابلاغ عقاولا هنألو هيف يهنل

 نأ لبق هيف تحنو ةقدصلا نم اماعط تيرتشا مازح نب مكح لاق
 ماعطلاب صاخ يهنلا وأ نمضت مل ام حبر ذخأت ال لع لاقف هضبقأ ع . ٤٤ اام 7 . ۔؟
 نوزومو ليكمب ص اح وأ كلام بسنو ثي داحلالا ضعب ف ركذل اب هصيصختل

 . يرتشملا وأ عئابلا عجري مل ام نوزومو ليكم ريغب زاجو ويغ وآ اماعط

 ىرتشا نمو ، هضبقت ىتح هعبت الف نزويو لاكيام امأ عيبرلا لاق

 الو نمثلاب ذخؤي ال ليقف لجألا لح ىتح هضبقي ملو عيبلا متو لجأل اعاتم
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 هضبق لبق الوأ هيلع ىرتشا يذلا لجألا ددجيو ضبقلا لبق هئاطعإ ىلع ربجي
 وبج راتخملاو لجأ ديدجت الب نمثلا هيلإ ملسي نأ يرتشملا دارأ نإ الإ هموي نم
 هنع هسبح نإو هرايتخاب هكرت نإ عاتملا كلذ ضبقي مل نإو نمثلا ميلست ىلع

 نإو & نهرلاك هيف امب بهذ فلتو تبثي وأ دهشي وأ نمثلا هيفوي ىتح عئابلا

 يف فالخ الو ال ليقو ، ضبقلا نم لجالا ددجي ليقف لجالا مامت لبق هضبق
 مدع يف الو هرايتخاب هضبق دعب هكرت نإ لجأ ديدجت الب نمثلا ءاطعإ موزل
 نأ عئابلا ىبأ نإو هضبق لبق هرايتخا نودب هكرت نإ ديدجت الب ءاطعالا موزل
 ام ضبقي ىتح نمثلا هلواني نأ يرتشملا ىبأو نمثلا هيطعي ىتح يرتشملا لواني
 عاب ام هلواني نأ عئابلا ىلع مث نمثلا يطعي نأ الوأ يرتشملا ىلع مكح ىرتشا

 ضورعلاو لوصألاف عيبملا يف:ضبقلا فلتخيو ضعب لاق اك عوجرلا امهل سيلو
 ىرتشا وأ عيب ام وهو فرجلاو عارذ وحنب ردقت الو لاكت الو نزوت ال يتلا
 ةطاحإو يرتشملاو عيبملا نيب ةيلختلاو دقعلا درجم نهيف ضبقلا ليك الب اعومج
 حصو دعب دودعملاو نزوب نوزوملاو ليكب هؤافيتسا ليكملا ضبقو اهب ملع
 نامضلاف عرذ وأ دع وأ نزو وأ ليك عقي مل ام رتشمو عئاب نم لك ع وجر
 حصي ال ليقو ، هلام نم عاض عيبملا عاض نإ كلذ عقي مل ام عئابلا ىلع

 ضبقلا هيف طرتشي مل نمف لاكت الو نزوت ال يتلا ضورعلا يتاب امأو ، عوجرلا
 طرش نمو دقعلاب نامضلا يرتشملا مزلأ ضبقلا ةلزنم ةيلختلا لزنو ديلاب

 ناويحلا انه ضورعلا يف لخدو ضبقلا لبق عاض نإ عئابلا نمض ديلاب ضبقلا
 عيابتلا نوكي نأب ريناندلاو مهاردلا نم دع وأ ليك وأ نزول جتحي مل امو

 ةبادلا يف اذكو لوصألا ريغ يف ديلاب ضبقلا نم دبال ليقو نيرانيد وأ رانيدب
 عوجر الو لماعلا وأ ريجألا ليدبت وأ حاتفم ذخأ لصألا ضبق ليقو ، روفنلا

 وأ ليكلا عقو ثيحو ليك وحنل جاتحي ال ضرع ىلع دقعلا عقو ثيح لكل
 نمثلا دقنو ضبقلاب يرتشملاو ميلستلاب الوأ عئابلا ربجيو امهب وه اميف نزولا
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 الجر نأ ليقو © اعنتما نإ ضبقي ىتح يرتشملاو ملسي ىتح عئابلا سبحيو
 هضبقي ال لعجف نمثلا كتدقنأ ينتيفوأ اذإ هل لاقو اماعط لجر نم عاتبا
 ليقو & يفوتسي ىتح دجسملا ةيراس ىلإ هوطبرا لاقف حيرش ىلإ امصتخاف

 ضبق لبق عيب اميف لزألا عئابلل حبرلا لهو امهيف دعب الو لبق ال اعم ناربج
 نأل فيعض وهو عئابلا ىصعو عيبلا حصو يناثلل لاملا سأرو ليألا هعئاب نم

 نإ الإ الصأ عيبلا تبثي ال وأ عيبلا ىلع هذخا لكؤي ملو هعبي مل لاملا بحاص

 عئابلا هزاجأ ولو هلاطبإ يناثلا يرتشمللو حبرلا هل نوكيف لزألا عئابلا هزاجأ
 رقتسي مل ام عاب يناثلا عئابلا نال ضبقت مل ام عيب نع يهنلاب هداسفل لالا

 تتاف نإ له مث ريغلا هزاجإ نأ زاج اذلو ويغ لامل عئاب وهف هنامض ىلع

 هعفدي ال وأ ءارقفلل وأ عيبلا زاجأ نإ اضيأ لوألل حبرلا نوكي عيبلا اذهب ةعلس

 . ةميقلا وأ لثملاب اودارتو عيبلا لطبو يرتشملا

 وأ عيبلا تبث لهف حبر نكي مل نإو يدنع حضاولا وهو بطقلا لاق
 رجتلاب هدافتسا امف ابرلا لامب رجتأ نم اذكو حضاولا وهو هزاجأ نإ الإ ال

 . كلذ ريغ ليقو { ءارقفلل ليقو © رجاتلل ءانع الو لاملا بحاصل

 ةراجإو ضرقو ملسك عيب الب ةمذب امو لؤألا حيحصلاو لطاب وهو
 ملسملا ةيلوت زاوجب ليق دقو هضبق لبق اضيأ عابي ال ةقدصو رذنو قادصو
 مل ام عيب ىنعم ليقو ، ضبقي مل ولو هلجأ لح اذإ هجو يأب هب ةلماعملاو هعيبو
 هبيجيف دقع الب رخآ دنع ةعلس دحأ مواسي نأ نمضت مل ام حبرو ضبقت

 ضبقي مل نإو دقع نإ ضعب دنع زاجو اهئارش لبق اهعيبيف هاضري امب اهبحاص
. اصخشم عيبملا ناك نإ نكي مل وأ حبرلا هيف ناك



 لبق هعابف لزألا نم هارتشا نإ امأو لاق ذإ ناويدلا ةرابع يف راتخلا وهو

 كعم سيل ام عيب نع يهنو زئاج ريغ لوقي نم مهنمو زئاج كلذف هضبقي نأ
 وه رخآ لجر هل لاقف ءيش ءارش دارأ لجر لثم كلذو هلصأ كدنع سيل امو
 لعفي ال هنإف لوألل هعابف رخآ نم هارتشاف بهذف هدنع نكي مل وهو يدنع

 نإو ، زوجي ال كلذف هارتشا مم الوأ هعاب نإ امأو 2 زئاج عيبلاف لعف نإف كلذ
 هلام ذخأ يفو عيبلا مامتإ يف رايخلا هلف ومأ الب هل هعابف ريغلا لام هدنع ناك

 عيبو رمجلا عيب زاجو سابتقالا عيب نع ىهنو هدنع سيل ام عئابك نوكي الو

 وأ هضرأ ةرمث عيب وهو ةمواعملا عيب نع يهنو ةدقتم ريغ وأ ةدقتم ران هيف دوع
 الو دقنب هعيب ناك نإو 0 ةمذلا يف ام عيب نع يهنو اماوعأ هتلخن وأ هترجش

 ةلواحملا الإ ريغ ةمذ يف يرتشملل امب وأ يرتشملا ةمذ يف نيدب ناك نإ اميس
 ىلإ ملست نأ نيدلاب نيدلا عيب نمو ، نيدلاب نيدلا عيب اهيف ناك ولو ةزئاجف
 هب يرتشا لام الو هكيطعأ ماعط يدنع سيل كل لاق لح اذإف لجأل ماعط

 نع يهنو زوجي ال اذه وحنف اذك ىلإ نمثلاب ينلجاو يل هعب نكلو كيطعأف

 نأ ىلع ائيش لجرل لجر فلسي نأ كلذو ضرف يأ فلسو عيب عاتجا
 لوقي نم مهنمو زئاج عيبلاف لعف نإف هل هفلسأ يذلا كلذب ائيش هنم يرتشي
 هذه كل عيبأ لجرلا لوقي نأ لثم عئاب نم كلذ ءادتبا نوكيو زوجي ال

 اذك ينع يرتشت نأ ىلع اذك كفلسأ وأ اذك ينفلست نأ ىلع اذكب ةعلسلا

 وأ هب اذك كنم يرتشأل اذك ينفلس لوقي نأ لثم رتشم نم نوكيو هب
 وأ ةقفص يف فلسلاو عيبلا ناك ءاوسو اذك كنم يرتشأل اذك كفلسأ

 ةراجالا زوجت ال اذكوةقفص يف اناك اذإ امب ديقم يهنلا نأ ضعب معزو نيتقفص

 يف قبس ام امهيف يرجيو عيبلاك وأ عيب امهو فلسلا طرشب امهوحنو ءاركلاو

 لكأيل هل فلسي نأ لثم ةعفنم رج ضرق نع يهن دقو عيبلاو فلسلا عاتجا
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 . ٠ .ا[ رم - هل ضقت وأ همدخ وأ هنم
 ملو هلبق امهنيب رج | 1 م ة امهنيب كلذ ىرج ولف كلذ وحن وا ةجاح : :
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 عئارذلا عيب يف باب ع

 هيمستو ابرلا وحن ىلإ اهب عورذم ةلعف وأ ةلصخ ىنعمب ةعيرذ عمج وهو
 يف فلتخم عئارذلا لئاسمو تابالقلا عيب اضيأ ىمسيو لاجالا عويب ةيكلاملا

 نم نال زوجي ال مهتلا ىلع سانلا لمحو ةفنأتسم ع ويب اهنأو زوجت ليقف اهزاوج
 ذإ اهنع هللا يضر ةشئاع مالكب جتحا اهلطبأ نمو © ةمهتلاب اهلطبأ امنإ اهلطبأ

 هنأ كل ذو بتي ل نإ هلمع لطبأ دق هنأ اديز يغلبأ مقرأ نب ديز ةيرسل تلاق

 ةيرسلا هنم اهترتشاف ءاطعلا جورخ ىلإ مهرد ةئام يناثب هتيرس نم ةيراج عاتيا

 ف انرثكأ دنع زوجي ال وهو ةروصل ١ هذه لثم وه عئارذل ١ عيبو ةئاتسب ادقن

 امم ن ك ناف هوحن وأ ابر هره اظ نأل ٥ داسفب مكحل و هنع يهل ١ بجيف مكحل ١

 كلذو هداسفب مكحي ال نكلو يهنلا بجو عقو نإ خسفي ال نكلو زوجي ال
 رمالا ترجأو ةمهتلاب اهنع هللا يضر ةشئاع تذخأ دقو ةمهتلا ىلع امهل لمح

 ةئام يناثب ةئاتس ىلإ لؤي امهرمأ نأل تلاق ام ديز ةيرسل تلاق ذإ رهاظلا ىلع

 لؤيف لجال نيرشعب اهيرتشم نم اهذخأي مث ادقن ةشعب ةعلس عيبكو ةلجؤم
 . ابر كلذف ةليح امهنيب ةعلسلاو نيرشعب ةرشع عفد ىلإ امهلعف

 نإ الإ ابر كلذ نأب امهيلع مكحي ال هنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق

 رئاس يف روصتي لب ةعلسلاب اصتخم ةعيرذلا عيب سيلو ابرلا ادصق امهنأ رهظ

 امهرد نيعبراب ةاش لجر نم ىرتشا نم رثالا ءاج دقو لصالا يفو ضورعلا

 لام ىلإ رباج جاتحاو مارح ليقو ، هلعف زاج دقنلاب هل اهعاب مث ةلجؤم
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 لاقف ادقن ينم اهيرتشي نم لاق مث اهضبقو لجأ ىلإ ابايث زازب نم ىرتشاف
 عفد نم طقف ركذ ام ىلإ لؤي ةرات وه عرذتلا عيبو ادقن هل اهعابف انأ زازبلا
 يفرظنا ىلاو كلذ ىلإ لؤي ةراتو سنجلا داحتا عم الجؤم هنم رثكأب ءيش
 ةعلس عيبك لجألل ليجعتو نمثلا نم طاقسإ ىلإو كلذ ىلإ ةراتو انمث كديزأو
 ام ىلع ةدايزب ةبلاطم الب كلذ ناك نإف لجألا لبق ةيناثب درت مث ةلجؤم ةرشعب
 ام ىلإ لؤي هنإف لزألا عيبلا لجأ دنع ليألا عيبلا هب امل ةمتم يناثلا عيبلا هب

 ةينامثلا عاب دقو ليجعتو عضو ىلإو دحاو سنجلاو ةشعلاب ةيناثلا عفد نم ركذ
 . ضبق الب ةلجؤملا قشعلاب

 عضولا لب كلذ ادصقي مل هنأل زاوجلا قيقحتلاو بطقلا لاق

 لآ لجألا دنع ةدايزلا تبلوط نإو ، ضعب دنع دصقب ولو نازئاج ليجعتلاو

 هعيب زوجي ال ام عيب ىلإ لؤي ةراتو كديزأو ينرظنا ىلاو ركذ ام ىلإ امهلعف
 ليكم عيبك ضبقت مل ام عيب هيلع مزلو هءافيتسا لبق ماعط عيب ىلإ ةراتو ةئيسن

 نزو وأ ليكب هميلست لبق هيرتشم نم هعئاب هيرتشي مث لجؤم نمثب نوزوم وأ
 . اقلطم كلذ عنتميف

 مل نإ اهلك ركذ يذلا لئاسملا يف زاوجلا يدنع يذلاو لاق

 امأو لاق تركذ اك زاوجلاب ليق دقو لاق ةدايزلاو راظتنالا الو ابرلا دصق نكي

 دقن ريغ لجاعب عيبلا نأ ملعاو ىفخي ال اك امهب سأب الف ليجعتلاو عضولا
 اذإ ام بابلا لئاسم لحو اهيف ناكمالا بسحب بابلا لئاسم يف لجاب عيبلاك

 ريغ وأ الثم ةلاكولا قيرطب ويغ ةعلس عاب اذإ امأ هل ءارشلاو هل عيبملا ناك

 ةعلس عئابل صخرو ليصفت ريغ نم اهيرتشم نم هسفنل اهؤارش هلف ةعلسلا
 ءاوس فالخو ادقن وأ لقأ وأ رثكأ وأ هب اهعاب ام لثمب اقلطم اهدري نأ الثم
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 اهدجو نإ لجأ الب لزألا ناك وأ هعم وأ هلبق وأ لزألا لجألا دعب لجألا ناك

 زاجو ءيش ىلع قوسلا يف اهل عئابلا يرتشملا عم قفتي نأ نودب قوس يف عابت
 عيبم يف ثدح نإو ، صقن وأ ةدايزب نإو دقنب اهدري نأ دقنب ةعلس عئاب

 هؤارش هعئابل زاج لوالا ءارشلا نيح يف يتلا لاحلا ىلع هتاذ يف يسح صقن

 نوكت ةئيسن الوأ هب هعاب امم لقأب اقلطم الجآ وأ الجاع اميس الو ادقن
 دقنب هيلإ عجرت مل ذإ همهت الف يناثلا يف صقنلل ةلباقم ليألا عيبلا يف ةدايزلا

 ةمذ يف يذلا دئازلا ةلباقم يف نوكي رخالا ضعبلاو اهضعب هيلإ عجر لب اهلك
 عئابلا در زاوج رهظتساو نالوق ةميقلا صقن وهو يونعملا صقملا يفو يرتشملا
 ناك ءاوس رثكأ وأ لقأ وأ عاب ام لثمب الجا وأ الجاع وأ ادقن اقلطم هعاب ام
 اهب هتروريصل ةيسح ةدايز عيبملا داز نإ هعم وأ هدعب وأ لزألا لبق لجألا

 عئاب لاقأ نإو © نالوقلا ةيونعملا ةدايزلا يفو ةميقلا دزت مل ولو ىرخأ ةعلسك

 نإ مهلعف زاج ىرخأ ةرشع اهعئاب هل ديزي نأ ىلع اهيرتشم ادقن ةرشعب ةعلس
 رتشم مدن نإو ث زجي مل اهرخأ نإو ث ةلاقالا نيح يف دقنب ةرشعلا هل داز

 : ا ةشعلا ضبق ليق ةسمخ هل دازو عئابلا لاقتساف ةلجؤم ةرشعب ةعلس

 ةرشعب الوأ ىرتشا نإو ى لجأب اهداز نإ ال ةلاقالا نيح يف ادقن ةسمخلا داز

 يرتشملل ديف ةرشعلا نم ةسمخ كاسمإب عئابلا يرتشملا لاقتساف ادقن

 نمو 0 كلذ امهلعف زاج ةعلسلا يرتشملا هل دريو طقف ىرخالا ةسمخلا

 ماعطلا نمنلا ذخآ زاعو نمثلا دقنأو لجؤم ماعطل ريناند وأ مهارد ملسأ

 هيلإ هعفدي مث ماللا رسكب ملسملا نم هيرتشي نأ هل زوجي لهف لجلا دنع
 نأل اقفتي مل وأ اقفتا اقلطم عنتمي وأ كلذ ىلع الوأ اقفتي مل نإ هماعط ناكم

 نالوق هلع هللا لوسر نع درو امب الإ هيف عسوتي الف ةصخر ملسلا باب
 . عنملا امهرهشأ
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 باب نوك نع رظنلا عطقب زاوجلا يدنع امهحصأو بطقلا لاق
 مث نزو وأ ليكب هقح ملسملل ىوأ نإو ، درو امب الإ هيف عسوتي ال ملسلا

 ٩. وأ الجاع ةئيسن هل فل انح وأ لوألل راسم رخآ ليكب ءارشب هنم هدرتس ١

 قافتا الو قحلا ءافيإ ةدارإ دنع وأ ملسلا دقع دنع دادرتسالا كلذل طرش الب

 لطبف رهاظلاب مكحي مكآحلا نأل مكحلا يف ال هللا نيبو امهنيب اميف زاج هيلع

 لاف هبحاص ىلإ عجر ماعطلا دجوو امهلعف ىلع علطا دقو يناثلا عيبلاو ملسلا

 ريثك دنع ابر كلذو ضرقلا قيرط ىلع ال ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب ىلإ رمالا
 مل قافتالاو طرشلا ناك اذإو ، ةمهتلل ةحازإ اضيأ مكحلا يف امهلعف زوجي ليقو

 ءارلا حتفب براضملل زاج لهف ةبراضم ىلع انمث دحأل ىطعأ نمو 5 اعطق زجي
 ل هنأل هنمثب ةعلس رسكلاب براضملا وهو نمثلا هاطعأ يذلا نم يرتشي نأ

 يرتشي ال وأ اهب ةبراضملا ةروص ىلإ امهلعف لا ولو ضورعلاب ةبراضملا دصقي

 عرذت نم ارذح نمثلا سفن ريغ ىلإ نمثلا لوحتي ىتح نمثلاب ةعلسلا هنم
 . ملعأ هللاو لرأل ١ يدنع حيحصل او بطقل ١ لاق . نالوق ضورعب ةبراضم
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 ليجعتلاو عضولا باب

 : الاوقأ لجألل ليجعتلاو نمثلا نم عضولا ةزاجأ يف نأ ملعأ

 ال ذإ يدنع حيحصل ١ وهو بلطقل ١ لاق اقلطم زاوجل ا : لرأل ١ لوقل ١

 انل نأ اولاقو مهئالجإ دارأ امل ريظنلا ينبل ع هلوق هل لديو كلذ نم عنام

 ولو زاوجلا ثيدحلا رهاظو لاق اولجعتو اهنم اوعض لجأ ىلإ اقوقح سانلا ىلع
 دورو عم عنملا يف رثؤي ال اقيض ملسلا باب نوك ذإ كلذك وهو ملسلا يف

 يف رفتغي ام هيف رفتغي ال ناكو لصألا نع اجراخ ناك ولو زاوجلاب ثيدحلا
 نع مهلأسل نيزئاج ريغ ليجعتلاو عضولا ناك ولو مهضعب مهوت امك وغ
 . اهعنم املس تناك نإف ، سانلا ىلع مهل اهنأ اولاق يتلا قوقحلا

 نع ىهن كلع هنأ ةياورل ويغ وأ ملس يف اقلطم عنملا : يناثلا لوقلا
 يل لجع لوقي نمع لئس نيح ابر هامس ذإ رمع نبا لوق وهو ليجعتو عضو
 ثيدحل ضراعمف ليجعتلاو عضولا نع يهنلا امأ بطقلا لاق . كنع طحاو

 جراخ ليلدل انعجر خيراتلا لهج نإو مدقتملل خسان رخأتملاف ريظنلا ينب
 نم هيوارو رهشأ هنأل ريظن ينب ثيدحب لمعلا نكيلف امهدحأ هب يوقن
 لاقي نأ الإ مهللا كلذ ريغلو يهنلا ثيدح يوار نم املع رثكأ ءاملعلا
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 يف ءاوسو ويغ يف زاجو ملس يف كلذ زوجي ال هنأ : ثلاثلا لوقلا
 . ضري مل وأ ميرغلا يضر لاوقالا كلت

 لبق ليجعتلاب ميرغلا يضر طرشب ويغو ملس يف زاوجلا : عبارلا لوقلا
 نامزلا لباقي امب قحلا بحاص ىلع عربت دق نوكيف عضو الب نإو لجألا
 . نمثلا نم اطسق لجألل نإف قحلا نم كورتملا

 . عضو الب نإو ملسلا ريغ يف ميغلا ىضرب زاوجلا : سماخلا لوقل

 عيب نم مهارد وأ ريناند ريغ ناك نإ هاضرب زاوجلا : سداسلا لوقلا

 ماعطلاو ضرعل ا نأل عيب نم ال ضرق نم ماعط وأ ضورع وأ لجؤم ضرق وأ
 عفتنيل ريخاتلا يف حيحص ضرغ يرتشمللف قاوسالا بلاغلا يف امهب دصقي

 نأل نيدلا يف عنملاو ضرقأ امب عفنلا دصق هل زوجي الف ضرقلا فالخب حبرلاب
 اهيضتقي فلس ةلجعملاف ىرحألا طقس و ةسمخ لجعف لجأل ة ةرشع هيلع نم

 . ملعأ هللاو ضعب معز اك ةعفنم رج فلس كلذف لجألا لح اذإ هسفن نم
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 اهنع يهنملا عويبلا نم عاونأ يف باب

 انشغ نم الإ لع يبنلا نع سابع نبا قيرط نم ررغلا يبن درو

 ريغ ليقو ، انتلم لهأ نم سيل ليقو 5 اننيد لهأ نم سيل ليق ، انم سيلف
 دحاو ردقب وأ نمثم ةفص وأ نمث ةفصب امإ لهجلل ررغلا نوكي امنإو ، كلذ
 رذعتو هيلع ةردقلا رذعتل وأ هدوجوب وأ لجأ نإ امهنم دحاو لجأ وأ امهنم
 هعيب لبق تام هلعل بيذ هفلح لكأ دقو 5 ايح هكرت ام عيبي نأ لثم هئاقب

 ةسمالملا عيب نع هكلع هيهنك كلذو هيلإ يرتشملا لصوت لبق هدعب تام هلعلو
 رادمو رانب اليل وأ اراهن عقو ولو رظنو عرذو رشن الب ةسمالمب بوث ءارشك
 لبق انطابو الخاد ةفصو اضرعو الوط يرتشملا هملع ولف لهجلا ىلع كلذ
 ال ظفلب عيبلا زاج هقدصف ويغ وأ عئابلا هب وبخأ وأ كلذ وبخأ وأ كلذ

 لك حرط وهو ةذبانملا عيب نعو ، هدسفي رشنلا ناك نإ زوجي ليقو & سمي

 رظن البو هذهب هذه الوقي نأ الو ةميق نييعت الب رخال هتعلس نيعيابتم نم

 فرعو ةاصحلا عيب نع يهنو كلذبنأو يلذبنأ لك لوقي لب دقع البو امهيف
 ةاصحلا مكح ةاصحلا ريغ مكحو عيبملا ىلع وأ ضيألا يف ريغص رجح ءاقلإب

 يدي نم ةاصحلا تعقو اذإ رتشمل عئاب وأ عئابل رتشم لوقي ةردمو ةاونك

 يفو عيبملا ىلع وأ ضيألا ىلع اهيمريف يل هيلع ةعقاولا بوثلا وأ عيبلا بجو
 ناك اذإ اذكو ، نالوق ملعلا عم ةاصحلاو ةذبانملاو ةسمالملا يف عيبلا ةحص

 عيب نع يهنو ديدجتلا دعب الإ حصي ال وأ ملع دعب ةمماتملا زوجت لهف لهج
 لمحي نأ ىلإ لجؤم لوصألا وأ ضورعلا نم ءيشل عيب وه لهو ةلبحلا لبح
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 طقست اهلعلو انينج لمحت ال ةقانلا هذه لعل لهجلل يهنلاو ةقانلا هذه دلت ام
 دجوي يذلا وأ دوجوملا اهنينج عيب وه وأ ديعب وال بيرق اهجاتن نأ يردي الو

 الصأ ادوجوم سيل وأ طقسي هلعلو هب لهجلل يهنلاف ةلماحلا لبح عيب دارملاف

 نم ركذ امو ، هللا همحر عيبرلا ريسفت وهو ةقانلا وحن نطب ينام دلو عيب وه وأ

 يف ءام عيب وهو جيقالملا عيب وه نطبلا يف هدوجو لبق ولو ةقانل نينج عيب
 رجملا نع ىهن ك هنأ ركذو ةقان نطب يفام عيب وهو نيماضملاو لمج رهظ

 نوطب هتنمضت ام عيب وه نيماضملا عيب نعو نوطبلاو ماحرأل ا ينام عيب وهو

 هذهو لبإلا نوطب يفام وهو حيقالملا عيب نعو ، لوحفلا بالصأو ماعنألا

 ولو اهلعاف نايصعو اهلعف ميرحت ىلع قفتم ةيلهاج عويب يه ةروكذملا عويبلا
 نوجرعلا عيب نوكيف لهجلا اهيف ىفتنا اذإ ىلرألا ةثالثلا دقع ةحص يف فلتخا

 عيب اذكو ةمواعملا عيب نم هنألو هدوجوب لهجلل عامجالاب امارح هدوجو لبق
 ةسمالملا عيب ناك اذإو ، هدوجوب لهجلل رزع هنال مارح ضرالا يف رزجلا
 ىلوأ لصبلا وحن ميرحتف اهلك هيف عيبملا ةثج روهظ عم هميرحت ىلع اعمجم
 رهظيو رفصت وأ رمحت يأ وهزت ىتح اهئارشو ةمث عيب نع يهنو عامجالاب
 داسف وهو نامدلا نم راثلا بيصي امع جرختو ةوالحلا اهلخدت نأب اهحالص

 ماشقلا نمو كلهتف ةرمثلا يف عقي ءاد وهو ضارملا نمو ، هكاردإ لبق لخنلا
 دتشت ىتح ريعشو ربك ةبح عيب نع يهنو بطرت ال ىتح اهبيصي ءيش وهو

 الف بيطلا ىلإ كلذب راشأو دوسا باط اذإ امم تناك اذإ دوست ىتح ةتبعو
 . راثلا رئاس اذكهو بيطي ىتح نيتلا الو بيطي ىتح بنعلا عابي

 رارمح الاب لخنل ١ يفف هيسحب ءيش لك ف حالصل ا ودب مهضعب لاق

 يفو ، رخداو عزن اذإ دسفي ال نأب زوملا يفو ، ةوالحلا روهظو رارفصإلاو
 يف اهب عافتنالاب لوقبلا يفو ، امهماكأ خافتناو امهرون روهظب نيمسايلاو درولا
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 لوفلاو سبيلا يف ذخألاب قتسفلاو زوللاو زوجلاو هقرو بلقب ركسلاو لاحلا
 وأ رارفصالاب خيطبلاو داقعنالاب رايخلاو ءاتقلاو نهوحنو سدعلاو صمحلاو
 قذعلا رسكنا ول ثيحب راص اذإ لخنلا ىلع رمتلا عيب لضفأو خبطتلل ءىيهتلا

 ناك اذإ لخنلا راكذو خاخشلا هنم بهذ اذإ نوميللاو فشحي ملو بطرأ

 نم ثيدحلا يف درو امك عاتبملا هطرتشي مل نإورمتربؤم لخن عئابلو حيقلتلل حلصي
 نإ اهنم ءزجك اهنأل يرتشمللف ةربؤم ريغ تناك نإف يردخلا ديعس يبأ قيرط
 ءاقبالا ىلع وأ عطقلا ىلع اهئانثتسا زاوج يف فالخ ىلع عئابلا اهطرتشي مل
 لوق مدقت امو دحأ اهربأ ول امكف اهسفنب تيبان نإو ، ريبأتلاب حلصت ال اهنأل

 تباط ولو هدعبو ريبأتلا لبق عئابلل ةفينح وبأو يمقلعلا لاقو ، روهمجلا
 هلف اهطرتشاو امهنم اهركذ نمف ةرمثلا ركذت مل اذإ كلذو ىليل يبأ نبا سكعو

 لوق وه ىليل يبأ نبا هب لاق امو اهطرش عئابلل زوجي ال كلام لاقو 2 اقلطم
 ام ىرتشملل اهنوتبثي ةريزجلا لهأو عئابلل اهنأ عيبرلا نع ليقو ، دابع نباو عيبرلا
 اربؤم الخن عاب نم اتيفلا فالتخا يفو ثيدحلا رهاظل فلاخم وهو بطت مل

 زيزعلا دبع نبا لوق وهو ذخأن هبو يرتشملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل اهترمثف
 . ها يرتشملل ةرمثلا دابع نبا لاقو عيبرلاو

 ثيدحلا هب دهشي يذلا وه عيبرلاو زيزعلا دبع نبا نع لقنلا اذهو

 ةرجشلا اوساقو يرتشملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل اهترمثف تيبأ دق الخن عاب نم
 ربؤم ريغ اهضعبو ربؤم اهضعب ةلخن عاب ول يعفاشلا لاقو { لخنلا ىلع
 نيتلخن عاب نإو ، هل مكحيف رثكأ امهدحأ ناك نإ لاقي دقو ، هل عيمجلاف
 هل ربؤملا دمحأ لاقو { همكح لكلف الإو ناسنجلا دحتا نإ هلف ةربؤم امهادحإ

 نإو © اقلطم عئابلل اهتلغف تعيب نإف ركذلا ةلخنلا امأو ، يرتشملل ويغو
 . يرتشملل وهف دعب تعلطا امف ةربؤم ةلخن تعيب
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 معزو هكلم يف يهو هتعلطأ اهنأل يدنع حيحصلا وهو بطقلا لاق

 كلام نع مساقلا نبا دنع عرزلا ريبأتو ةبؤملا رمث نم هنأل عئابلل هنأ روهمجلا
 ريبأتلا مكحلل بجوملا له دشر نبا لاقو ، رمثلا رئاس ىلع اسايق كرفي نأ

 وه هدعب اهعيبو هدعب وأ عطق وأ ءاقبإ طرشب قلخلا لبق اما راغلا عيبو هتقو وأ

 لخنلا يف وهزلا لبق امإف مارصلا لبق ناك نإف هدعب وأ مارصلا لبق امأ
 عيبلا نم لكو وهزلا دعب وأ لوقبلا يفو هيف حالصلا ودبو رجشلا يف كاردالاو
 اهعيب وهو لوالاو ءاقبإ وأ عطق طرشب وأ اقلطم اعيب امإ هلبق عيبلاو وهزلا دعب
 عيب وهو ةمواعملا عيب نم هنأل ال مأ عطقلا طرش ءاوس اعامجإ عونمم قلخلا لبق
 نأ لبق رثكأ وأ اثالث وأ نيماع وأ اماع ضيألا ةلغ وأ ةجشلا وأ لخنلا ةلغ

 بتك ضعب نع ةتس يبأ ذيملت هاور ام الإ اعامجإ زوجي ال كلذو قلخت
 . نينس راثلا عيب نازيجي اناك ريبزلا نباو باطخلا نب رمع نأ نيفلاخملا

 ةلود لبق رئازجلاب ىمسملا دلبلا يف ةمواعملا عيب عقو دقو بطقلا لاق
 اضيأ كلذ عقوو انريغ دنعو اندنع اطخ كلذ نكل نورفوتم ءاملع اهيفو مورلا

 © ضْألا اهلوصوو راثلا عطق دعب عيبلا زاوج يف فالخ الو . ها رصم يف
 نم اعامجإ عنم ءاقبالا طرشب وهزلا لبق اهعيبف اهقلخ دعب اهعيب ناك نإ
 ركذ مدعب ديقم وهو وهزلا لبق راثلا عيب نع دراولا يهنلل اضيأ انباحصأ
 . عطقلل عيبلا زاجو © عطقلا

 لام مكدحأ ذخأي مف ةرمثلا هللا عنم ول متيأرأ يهنلا دعب يع لاق

 يفو 0 عئابل ا نامض نم حالصل ا ودب دعب ةهاعلا نأ هنم ردابتيو ليق 0 هيخأ

 ام ناك ةهاع هتباصأ مث هحالص ودبي نأ لبق ارمت عاتبا الجر نأ ول ةياور

 ةحئاج هتباصأو حالصلا ودب دعب عيب رمث يف كلام لاق اذهلو هبر ىلع هباصأ
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 لاقو ، عيمجلا عضوي ةديبع وب أو دمحأ لاقو © ثلثلا يرتشملا نع عضوي

 . ءيشب عئابلا ىلع عجري ال نويفوكلاو ثيللاو يعفاشلا

 عضو نأ لوقأو لاق هيلع عالطالا لبق لوقأ تنك اذهبو بطقلا لاق

 هلل دمحلاو هتيأر مث عطقلا طرش ريغب حالصلا ودب لبق عيب اميف ةحئاجلا

 ال ليقو ، لق ولو باصملا ردقب عضوي امنإ هنأ قيقحتلاو لاق ءالؤهف اصوصنم
 دقف ادعاصف ةرمثلا ثلث بيصأ .اذإ كلع هلوقل راغلا ثلث نود ام عضوي

 اذإ عضو الو راثلا يف لب ةميقلا يف ثلثلا ربتعي الو ةعيضولا عئابلا ىلع بجو
 بجاو عضولاف الوأ تعيب نإو ، تعيب مث لصألا عيب وأ لصألا عم تعيب

 ليقو ، تلق نإو لوقبلا ةحئاج عضوتو ءاوس هلك كلذ يف رمثلاو رمتلاو
 عرزلا يف ةحئاج الو رطملا وأ هيقس نيع هنع عطقنت نأ لثم ادعاصف ثلثلا

 درلاو رلاو ديلجلاو جلثلاك هعفد عاطتسي ال ام ةحئاجلاو راثلا نم سبي امو

 ول هعفد قاطي هنال رثكالا دنع قراسلا اهنم سيلو دارجلاو شيجلاو ءارلا حتفب
 رهاظ مومعل عطقا ولو حالصلا ودب لبق راثلا عيب زوجي ال ليقو & هب ملع
 هيفف ءاقبالا وأ عطقلل طرش الب حالصلا ودب لبق راثلا عيب عقو نإو © يهنلا

 . ءاقبالاب عئابلا ضري مل نإ عطقلا ىلع ربجيف هزاجأ عطقلا ىلع هلماحف فالخ

 عيبلا كلذ مامتإ زوجي الف يناثلا لوقلا اذه ححصو هعنم ءاقبالا ىلع هلماحو

 ودب لبق عيبلاو ءاقبالا طارتشا ماقم ماق امهتوكس نأل اذه ىلع امهاضرب ولو
 ىلع هلمح وهو لزألا لوقلا فالخب ايضارت ولو زوجي ال ءاقبالا طارتشاب حالصلا

 لبق زاجأ نإ حصو ءاقبالا زاج ءاقبالا ىلع ايضارت اذإ امهنإف هتزاجأو عطقلا
 لبق اهرمث ىرتشا مث اهرمث طرتشي ملو اربؤم الخن ىرتشا نمو 5 مايأ ةثالثب هخسف
 عم اهارتشا اذإ ام فالخب القتسم امكحاهرمثلأل زجي مل ءاقبالا طرشب وهزلا
 ةيكلاملا هتزاجأو ، قيقحتلا وه اذه هزي مل ولو عبات هنأل زئاج هنإف رمثلا
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 اهب اعفتنم نوكي نأ عطقلا ديقب حالصلا ودب لبق راثلا عيب ةحصل طرتشيو

 رمألا يلو رجحو لاملا ةعاضإ نع لع هيهنلو داسفلا بحم ال لاعت هللا نأل

 . داسفلا مظعل عيبل ١ حصي ل الإو دلبلا لهأ اهيلع ًألاتي ال نأو كلذ ىلع

 اهب عفتني ال ناك ولو عيبلا ةحص يدنع قيقحتلاو بطقلا لاق

 ع رزلاو رجشلاو لخنلا يف وهزلاب هنع ربعملا حالصلا ودب ليصفت يف فلخلاو
 ام رهظيو رفصت وأ رمحت ىتح لخنلا يف حالصلا ودبو وهزلاب مكحي ال لهف
 ولو باط ام يفكيو ةبنعلا داوسو ةبحلا ةدشك رجشلا يف كاردالا هب فرعي

 لك ضعب بيطي ىتح وأ اهلك بيطت نأب اهتهاع نمؤت ىتح وأ رضخأ ناك
 رارفصالاو رارمحالاب اهلك كردت ىتح وأ اهتلغ ةارتشملا رجشلا نم ةجش
 رجشلا يتاب نم ءيش بطي مل ولو اهتلغ ةارتشملا راجشألا ضعب رمث بيطيو
 ىتح وأ اهتلغ رتشي مل قجش يف ولو ضعب بيط يفكي وأ اهتلغ ةاتشلمل
 ضيبالاو ضماحلاب ولحلاو رنفصالاب رمحالاك سنج ريغ نم نإو ضعب بيطي
 يف حالصلا ودب امهو رارفصالاو رارمحالا وهزلا نأ لاوقألا هذه حصأ دوسألاب

 . ثيدحلا يف ويسفت درو اك لخنلا

 وأ رمحي مل ام ءارش الو عيب زوجي ال هنأ يدنع حيحصلا بطقلا لاق

 بلاغلا ناكو لق ام الإ اقلطم رجشلا نم هحالص دبي وأ لخنلا نم رفصي
 عيب وأ ءارش زوجي الف هيف اعئاش ناكو حالصلا يداب وأ رفصم وأ ارمحم هيلع

 نإ الإ ضعب نود هحالصإ ادب وأ رفصا وأ اهضعب رمحا ةلخن وأ ةرجش ةر
 رصقيف ةدح ىلع اونق نكي ملو اعئاش اليلق كلذك نكي مل يذلا ضعبلا ناك

 كلذك نكي مل يذلا ضعبلا كرتيو لق ولو كلذك ناك ام ىلع عيبلاو ءارشلا
 وأ تباط نإو ، رجش ىلع ةلغ عيب زوجي ال ليقو { رثك ولو ةدح ىلع ناكو
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 ىلع ربجيو زاج نيعم تقول اهئاقب طرشو ةكردم ةلغ ىرتشا نمو عطقلا ىلع
 ررضتت ةرجشلا تناك نإ اهيقس اهيرتشم مزلو نيعملا تقولا غلب اذإ عطقلا

 > قالطالا لنحع قيقحتل ١ وه كل ذو عئابل ١ مزلي ال ك همزلي الإو يقسل ١ مدعب

 همزلي هنإف اذه ىلع الخد وأ ةرجشلا كلام اهيقسي نأ ةداعلا تناك نإ امأو

 الف اتقو عطقلل نعي ل نإو ) يقس داتعم نم اهعئاب هعنمع الو يرتشم ا ال

 نإ الإ هلف ةداعلا نود اهعطق دارأ نإو © دلبلا ةداع نود عطقلا ىلع رابجإ

 حي رامشلاو نيجارعلا كرتو رمثلا عزن نإو © ةرجشلا ىلع ةرضم عطقلا يف ناك

 الو عئابلل اهنأ ىلع عيبلا عقو نإ الإ هل يهو هنم اهعطق داتعي امم اهعطقب ذخأ

 طرش نإ الإ ةجشلا بحاصل هلك كلذ لب بطحو فيلو فعس هل نوكي

 رسك نإو ئ ءيش ىلع ةداعلا ترج وأ امولعم ائيش كلذ نم ةلغلا يرتشم

 ع رزلاو بنعلا رمثلاكو دمعتي مل نإ شأ الو هنمض هل سيل امم كلذ نم ائيش

 عيب نإف عطقل ليصق ءارش زاجو ، اعطقو ءاقبإو ايقسو افالخو اعنمو ازاوج

 ىتح عئاب ١ نذإ الب هضعب وأ هلك هيرتشم هكرتو قالطالا ىلع عيب وأ عطقل

 ال وأ ماي أ ة هعبس يصمب لب ال وأ اهيضممب ءارشل ١ خسفني لهنف . أ ة هر :الت تصم

 عئابلا هل دريو عئابلل هدري ةثالثلا لاوقألا ىلعو بيطي ىتح هكرت نإ الإ خسفني

 ردقلا ىلع داز ام هيرتشمل سيلف باط نإف هيلعو اقلطم خسفني ال و ا نمنلا

 كرتشاو ةحماسمب لب قيقحتب انكمم هيلع فوقولا سيلو ءارشلا لاح دوجوملا

 يرتشملل ءارشلا ردق نوكي نأب دئازلا ردق يفو ءارشلا ردق يف يرتشملاو عئابلا
 وأ لخن ةلغ ىرتشا نإو ، لاوقأ رهظألا يف عئابلل بحلاو عئابلل دئازلا ردقو
 ليقو 3 اموي نيعبرأ ليقو { مايأ ةعبس اهكرتو قالطإب وأ عطقلا ىلع رجش
 5 تباط ىتح اهكرت نإ الإ ال ليقو 0 خسفن ا نذإ الب ةثالث ليقو & نيثالث

 نذإب ةلغ وأ اليصق كرت نإو ، بيطلا لبق ام ةميق هل نكل تباط ولو ليقو
 لثم اهنم عطقي ام اهلك ةالغلاو ديزي ال ام كرتب خسف الو اقلطم زاج عئابلا
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 يف كلذك رعشو فوصك ناويح نم نإو مسيبلاو ءانحلاو تاركلاو لصبلا
 ادب اذإ رهاظلا تابنلا عيب زاجو رهش وأ ةعبس وأ مايأ ةثالث يضمي خسفلا

 نطابلا ال عفانملا نم كلذ وحنو ةعنصل وأ ويغ وأ ناسنإ لكأل هحالص

 هلماحلا رذبلا وأ قرولا نم رهظ ام دوصقملا ناك نإ الإ لصبو رزجو تفلك
 نإو ، ضرألا يف نطب ام ىلإ الئام هبلق نوكي ال نأ طرشب هيف دجو اذإ وه

 . ةمماتملا ىلع الإ دقعني مل نطب ام ىلع عيبلا عقو

 نأ هانعم سيلو عيبلاب نايضريف رهظيف علقي نأ اهانعمو بطقلا لاق

 اهنع ىنغ ال ةربتعم هلبق ةزاجالا تناك ولو هنإف يفخي ال اك علقلا لبق هازيجي

 رزعلا ةلعلا تناك اذإ اميف يهنلا ثيداحأو ةيناث ةزاجاب جتحي ملو اهلبق عيبلا

 هوحنو رزجلا عيب نع يبنلل ةلدأ اهلك ويغو حيقالملا عيب نع يهنلا ثيدحك

 نبتلاب بحلا راتتسال زوجي ال سرد دعب ريعشو ربك عرز عيب اذكو ضيألا ف

 رجشو لخن نم هتلغ عيب زاج ةلغ نم ادحاو انطب رمثي امو سردلا لبق زاجو

 ضعب يف بنعو نوميلو نيت ةقجشك رخا دعب انطب انوطب رمثي اميف فلخلاو
 ناوأ لبق عطقلا ىلع تعيب وأ تعطق اذإ الإ اقلطم هتلغ عيب عنتمي له دالبلا

 يفام زوجي وأ ضعب لام امهضعب لكأيف دازملاب عيبملا طلتخي الئل ةدايزلا
 وأ طوحأ لوألاو امهنيب زييمتلا يف دهتجي نكل حيحصلا وهو عئابلل دئازلاو تقولا
 نكي مل ديزي ام نأ عم كلذ زاج امنإو ، تداز ولو ةنس ةلغ ةلغلل يرتشملل

 اك الالقتسا حصي الو اعبت حصي ءىيش مكو دوجوملل اعبت عيبلا لاح ادوجوم
 ال هنأل فيعض لوق كلذو ةدحاو ةرجش يف كردأ ام عم كردي مل ام عيب زاج

 لبقو اهقلخ دعب اهنم عنم دقو قلخت نأ لبق راثلا عيبو ةمواعملا عيب نع جرخي

 ديزتس يتلا نأ ركذو ةرضاحلا ةلغلا ىرتشا نإ امأو ، اهقلخ لبق فيكف اهوهز

 وأ ديزتس يتلاو ةرضاحلا تيرتشا لاق نإ اذكو اعطق زوجي الف عيبلا يف ةلخاد
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 يف اضيأ زئاج عيبلا نأ ليقو 5 هازاجأو كلذ ىلع اماقو كلذ تعب عئابلا لاق

 ناجنذابلاو ءاتقلاو عرقلا لثم ةلغ عيبو لوقلا كلذ ىلع روصلا هذه
 رثكالاو هنوطب لاصتال نيتلا ةلغ عيب نم نوطبلا رابتعاب زاوجلل برقأ

 هلثمو هتقابإ يف قباو ءاملا يف وهو هب لهجلل ةكرب يف كمس عيب عنم ىلع

 بيصنو ناويحلا نم اهريغو معن نوطب يف امو هبورهو هرافن يف ناويح عيب
 ىلع اوقفتا نإو { اهعيب ىلع اهلهأ قفتي مل نإ ةمسق لبق ةمينغ نم ناسنالا

 ةقدص اذكو ةاكز ءارشو اعامجإ زاج ةيمست وأ اهنم ؤزج عيب وأ ةلمج اهعيب

 نوطب ينام عيب نع ىجن هع هنأ يردخلا ديعس ينإ نعو ضبقلا لبق لفنلا
 دبعلاو ضبقت ىتح ةقدصلا ءارشو مسقت ىتح مئانغلاو عضت ىتح ماعنألا
 نأ لبق مامالا اهعيبي نأ معي ضبقلا لبق ةقدصلا ءارشو عجري ىتح قبالا

 ملعأ هللاو زوجي ال كلذ لك اهضبقي نأ لبق اهاطعي نم اهعيبي نأو { اهضبقي
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 هعيب نع ىهنام ضعب عيب يف باب

 لوصألاو ضورعلا نم اهريغ وأ ةعلس عيبك ةعيب يف نيتعيب نع ىهن

 ديدرتلا ىلع نيعيابتم نم ىضرب ىمسم لجأل ةئيسن نيرانيدب وأ ادقن رانيدب
 تعش نإ لاق هنأك لجاع وأ دقن وأ لجأو نيعم نمث عطق ىلع ال رييختلاو

 يبأ لوق وهو هعنم راتخاف رهشل نيرانيدبف تئش نإو 0 ادقن رانيدب اهذخف

 عنملاب لوقلا ىلعو هب عوطقم لجأ ىلع الو نيعم نمث نع عقي مل هنأل نسحلا
 نم ةروص يف رتشم ديب تفلت نإو 3 اهبحاصل تدر ةعلسلا تكردأ نإف
 نكمأ نإ عفدلا وأ عيبلا موي ةميق ال اهفلتأ موي اهعئابل اهتميق عفد روصلا
 لثملا نكمأ نإ اهلثم عفد وأ اهتفص يف هنيمي عم اهيرتشم لوق لوقلاو اهميوقت
 عم هلوق لوقلاف ميوقتلا رذعت نإو ، ةميقلاف لثملا نكمي مل نإو ، هل رايخلاو
 يف عيبلا زوجو لثملا نكمي مل نإ الإ ميوقتلا ىلإ راصي ال هنأ حيحصلاو هنيم
 نيلجألا ىندأب مكحي لهف زاوجلاب لوقلا ىلعو جاهنملا يف وراتخاو اهلك روصلا
 طرش لطبأو عيبلا زاجأ هنأ ههجوو هللا همحر ةديبع يبأ لوق وهو نينمثلا ىلغأو
 نيلجألا دعبأو نينمثلا لقأب وأ دحاو طرش نوكيل نمثلا طرش تبثأو لجألا

 نينمثلا لقأو نيلجألا برقأب وأ عئابلا ىلع ديدشت هيفو بوبحم نبا لوق وهو
 وحن يفو نيلجألا دعبأو نينمثلا رثكأب وأ اعم نيطرشلل الاطبإو عيبلل ةزاجأ

 رثكألا دنع طبضنم تقو ريغل لجأ عيب لك دسفو عيب يف ناطرش لاثملا اذه

 قوسلا وأ تيبلا لوصوو جاحلا وأ نيرفاسملا مودقو سودو ذاذجو داصحك

 عيبلا هيلع اسسأ ام ىلع لوهجملا لجألا ىلإ زوجي ليقو قزرلاو ءاطعلاو ذحألاو
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 عئابلا هب هذخأيف لولحلا ىلع هداقعناو عيبلا توبثب مكحيف هزاوجب لوقلا ىلعو

 . ءاش ىتم

 رفوي فيكف نمثلا نم اطسق لجألل نأل فيعض وهو بطقلا لاق
 بوبحم نبا زاجأو ديدجتب الإ هداسف قيقحتلاف لاق الجاع ذخؤيو نمثلا
 اهنأ ىلع زاوجلاب ليقو © مايألا ىلإ ال فلسلا اذكو ةثالث يهو مايأ ىلإ عيبلا
 الإ تبث ليق ، فالخ ءاتشلاو فيرخلاو عيبرلاو فيصلاو ظيقلا ىلإ يفو عبسلا
 باسح يف ركذت يتلا لوصفلا ادارأ نإو ، هامتأ نإ الإ ال ليقو ، هاضقن نإ

 ةلهالا لجالا حصأو هلوأ ىلإف اذك رهش ىلإ لاق نإو ، اعطق زاج كلفلا
 يف نيتعيبو عيب يف نيطرش ىنعم نمو م سانلل تيقاوم يه لق » ىلاعت هلوقل
 هلثم رخالا هل عيبي نأ ىلع رخال ائيش دحأ عيبي نأ ةقفص يف نيتقفصو ةعيب

 لاح لك ىلعو اعون ادحتا نإ الإ عيب يف نيطرشب ىمسي ال هنأ ضعب معزو
 لاقي دقف سنجلا دحتا نإ اميس الو طرشلاو وه لطبيف عيبلا كلذ عنمي لهف
 زوجي وأ ةليح وه نمث نم امهنيب امو ةئيسن سنجب سنج ابرلا ىلإ عرذت هنأ
 مالكلا درجم ىلع ال امهنيب عقاولا لوألا مالكلا دعب ةزاجإو ةماتم ىلع تبنو

 هئيش يرتشملا هل عيبي نأ طرش وهو طرشلا لاطبإ ىلع تبثيو زوجي وأ لألا
 عيب عيب يف نيطرش ىنعم نم روكذملا كلذ نمو هل عبي مل يرتشملا ءاش نإف
 هذه ذخف تئش نإ وأ نيرانيدب هذه وأ رانيدب صخشل ةعلسلا هذه عئاب

 رانيدب عاب نإو ، دحاوب امزجي مل ذإ نمغملاو نمثلاب لهجلل هب هذه وأ رانيدب
 ريناندب عيبلا بوبحم نبا عنم دقو زوجي ال ليقو { زاج لجأ ىلإ نيرانيدو ادقن
 عاب نمو © امهدحأ يضقي نأ هل ويغ لاقو 3 امهدحأ انيعي ىتح مهارد وأ

 نإ اذكو وركاذك نمثلاب يل رتشاف لجألا لح اذإ يرتشملل لاقو لجأل ائيش
 © هل ىرتشا نم ىلع عاض ليقف ىرتشا ام عاضف هل ىرتشا نإو لجاعب عاب
 . لزألا عئابلا دي لصي مل نمثلا نأل ىرتشملا ىلع ليقو
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 « ةدلنئاف »

 © دقعلا ف ةفصب وأ نمخمل ١ وأ نمثلل هوركمل ١ عيبل اب كا ١ مكحي ال

. ملعأ هللاو مرحي مل ام لك يف مكحلا هل زوجي بطقلا لاق



 عيبلا يف ءاشتسالاو طرشلا باب

 امهنيب مومعلاو صوصخلاو معأ طرشلاو طورشلا نم صخأ اينثلا
 ىلع انيثلا نم معأ ءانثتسالا اذكو انيث طرش لك سيلو طرش انيث لكف ناقلطم

 كلمت لحو يرتشملا وأ عئابلل عفن هيفو امولعم طرشلا ناك نإف دعب هارت ام
 لبق وأ عيبلا هدقع يف نإك ءاوس عيبملاو وه حص عيبملا سفن يف ناكو طورشملا
 راد عيبو نيعم عضومل لمحلا وأ هيلع بوكرلا طارتشاو لمج عيبك دعب وأ

 هلوقل ةمولعم ةدم اهلكأ طارتشاو ةرجش عيبو ةنيعم ةدم اهانكس طرتشاو
 امأو ، « الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا » :

 لاقي نأب ليوأتلل لباق وهو فعض هدانسإ يفف طرشو عيب نع يهن ثيدح
 نوطرتشي لاجر لاب ام » نيع هلوقك امرحم طرشلا ناك اذإ امب ديقم هنأ

 لحي مل نإ طرشلا لطبو هيف اهزاوج نكي مل يأ « هللا باتك يف تسيل اطورش

 ءالولاو حيحص عيبلاف دعب تقتع نإ اهئالو طارتشاو ةمأ عيبك عيبلا حصو

 إك بسنلا ةمحلك ءالولا ةمحل نإف هل طرتشملا اهعئابل ال اهقتعأ اذإ اهيرتشمل

 لاقف اهئالو عئابلا طرتشاو اهقتعتل ةريرب ةشئاع ترتشا دقو { ثيدحلا يف

 لطبأ نمل هيف ليلد الف طرشلا لطبأو عيبلا زاجأو « قتعأ نمل ءالولا » ع
 نإو مارح هعيبو عابي ال ءالولا نأل امارح لحأ هيف طرشلا نأل اقلطم طرشلا

 راد عيبو اهلكأ طارتشاو لخن عيبك راتخملا ىلع طرشلاو عيبلا لطب طرشلا لهج
 وأ انكسم دجأ نأ ىلإ وأ توملا ىلإ اهانكس وأ ديدحت الب اهانكس طارتشاو

 اراد يرادلا ممت عاب دقو طرشلا لطبو عيبلا حص ليقو ، لهجي امم كلذ وحن
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 مل هنأل طرشلا لهجل اعم طرشلاو عيبلا لع يبنلا لطبأف اهانكس طرتشاو

 هيف ليلد الف الوهجم هنوكل لب طرشلا درجمل هلاطبإ سيلو ةمولعم ةدم طرتشي
 هللا دبع نب رباج نم عاتبا ع هنأ يور املو طرشو عبب لك لاطبإب لوقي نمل
 طرشلاو عيبلا ع يبنلا زاجأف ةنيدملا ىلإ ةكم نم ورهظ رباج ىنتساو ايع
 وأ هنحط طارتشاب اريزيفقكب ةعلس عيبك عيبملا سفن ريغ يف طرشلا ناك نإو
 عيبلا عنم هيرتشم ىلع رخآ لمع وأ ويغل هنع هعيب وأ نيعم ناكمل هلمح
 مهرد ال ءارشلا ديرم لاق نإو ، طرشلا عنم هعنم نم مزلو نمثلا يف لهجل

 كلذ اطراشت نإ نالوق ضقتنا وأ هامأ نإ مث اضورع كيضاقأ هل ليقف يدنع

 هتوم ىلإ اهلكأ ةلخن عئاب طارتشا فعضو زاج ةطراشم الب كلذ ضرع نإ
 نإ عئابلا ثراو الو هثراو هضقني مل تام ىتح يرتشملا هتبثأ نإو هامتأ نإ الإ

 اذك عم هدر اذك تقول اهايإ هطعي مل نإ هنأ لع ةئامب اروث عاب نإو ، تام

 عئابلا طرش نإو ، نالوق لثملا ءارك هلو ضقتنا وأ زاج هلامعتسا ةرجأ اذكو

 هعيبي ال نأ ىلع ائيش عاب نمو ، نالوقف جسنك نمثلا نع لمع ضيوعت
 وهو طرشلاو عيبلا لطب ليقو ، هدحو طرشلا لطب هنم يطعي ال وأ يرتشملا
 نمثلا نم ائيش هل كرت نإف نالفل هعيبت ال نأ ىلع كل عيبأ لاق نإو 5 راتخملا
 يرتشملا طرش نإ طرشلا زاجو هل كرت ام در هعابف نالفل هعيبي ال نأ ىلع

 نأ ىلع رانيدب هتعلس يرتشي نأ عئاب عم قفتي ناك هل دري نأ نمثلا ضعب

 اميس الو زئاج وهو رانيد فصنب ءارشلا ةلزنمب كلذ نال الثم هفصن هنع طحي

 طرشف ائيش كلذ ىلع عئابلل لمع دق ناك نإ هلمع ةلباقم يف طحلا ناك نإ

 نابرعلا عيب نع يهنو هدعب هل هلمعي لمع ةلباقم وأ عيبلا نمث عم هل هسبحي نأ
 يرتشملا عجر نإف صوصخم تقول هديب نوكي عئابل نمثلا ضعب عفد وهو

 نمثلا نم ضعبلا كلذ عبتري مل الإو دوصقملا كلذف تقولا كلذ يف عئاب
 ال دقع هنأل يقابلا نمثلاب هل يرتشملا تأ ولو زوجي ال عيبلا اذهو عئابلا نم
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 دري نأو ، تقولا يف عجري مل نإو ، ضعبلا كلذ هل دي نأ عئابلا مزلو لحب
 لاح لك ىلع ةبوتلا امهتمزلو دقعلا عيبلا امتأ نإ ليقو ، اضيأ هذخأ نإ يقابلا

 دهاجم افالخ حصي مل عقو ن نإو ، ضوع الب لام لكأو ةطاخمو ررغ هنأ ليق

 لهأ لاقو ع يبنلا هزاجأ هنعو ملسأ نب ديزو ثرحلا نب عفانو نيريس نباو
 افازج ءيش عيب وهو اينثلا عيب نع يهنو لع هنع فورعم ريغ كلذ ثيدحلا
 عيبملا لهجلا وه ليق يهنلا ةلعو نزو وأ ليك ءانثتسا عم نزو الو ليك الب

 ا ةبادلا وأ مالغلا اذه عيبك لوألاو انيعم وأ اعئاش نوكي نأ امإ ىنثتسملا

 تبثي هتبثم نالوق رثكأو فصنلا ءانثتسا يفو زئاج وهو هعبر وأ هثلث الإ ضيألا

 نكل فصنلا نم رثكأ يف هيفن ىلع انباحصأو هلطبي هيفانو عقو امك عيبلا
 ارهاظ نوكي نأ امإ يناثلاو ءانثتسالا لطبيو حصي وأ عيبلا لطبي له اوفلتخا

 عيبك عونم رهاظلا نم لوهجملاو الوهجم وأ امولعم نوكي نأ امإ رهاظلاو ال وأ
 ةلخنلا هذه رمث كل تعب لوقي نأ لثم اهنم اددع الإ ددعلا ةلوهجم منغ

 ولو لطاب وهف هنيح نم هنيعي ملو ةقدصلل وأ دجسملل انوجرع الإ ةكردملا

 نم مولعملاو نييعت الب ادحاو الإ مغلا هذه كل تعب وأ زاج عيبلا نيح هنيع
 منغلا اذه عيبكو ةنيعم ةرجش الإ نيعم ناتسب عيبك ءانثتسالا زئاج رهاظلا

 وأ كلذ مك اعم املع دقو اهدوس وأ اهروكذ وأ اهثانإ الإ وأ انيعم ادحاو الإ

 عيبك ءانشتسالا عنتمم رهاظلا نمو { ربؤت امل نوكت نأب اهترمث الإ ةرجش عيب
 هعطقيف ةرجش نم نيعم نصغ ءانثتسا زاجو انيعم ولو هنم اوضع الإ دبعلا

 . فالخف اهيف رمثيل ةرجشلا ىف ادبأ هيقبي نأ ىلع هارتشا نإو

 نإو © هردقب ةاقاسملا هيلعف زاوجلا يدنع حيحصلا بطقلا لاق

 فوص ءانثتسا زاوج يفو © ءاقبالا يرتشملا هل زاجأ نإ الإ هعطقيلف هانثتسا
 زوجو رمام عطقلاو ءاقبالا يفف هيلعو زاوجلا امهحصأ نالوق هعيبو منغ ىلع
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 سأرلا ريغو حبذل تيرتشا نإ اهدلجو هعيب كلذكو ةاش سأر ءانثتسا
 . طرشو عيب كلذ نال ليق ، نسحأ عنملاو لجرألاك رهاظ وه امم سأرلاك

 لاق ءانثتسا دجم وه امنإو ، اطرش كلذ يف رأ مل لاق

 دعب هؤانثتساو رهاظ وضع عيب اعامجإ زاجو . ها زاوجلا يدنع حيحصلاو

 نالوق ال وأ هعيبو هؤاننتسا زوجي له رهاظلا ريغو عوطقم ريغ ولو رحن وأ حبذ
 زاج ح ورلا هيف خفن نإ هنأ ثلاث لوق هيفو اهلمح الإ ةمأ وأ ةاش عيبك كلذو

 الإ ةاشلاو اهخم الإ ضيبلاو اهاون الإ رمثلا عيب كلذكو الف الإو هؤانثتسا

 حصيو ال ليقو  عيبل اك ءانثتسالا زوجب ليقف ةدودحم ةمحل وأ اهبلق وأ اه دبك

 6 ةاشك نطب ف محش عيب هركو عيبل ١ الو ءانثتسال حصي ال ليقو ‘ عيبل ١

 زاجو هنع يهنملا ةبيغلا عيب نمو ، لوهجم هنال حيحصلا وهو زوجي ال ليقو
 © نينجلا فالخب اقيقحت عيبملا ضعب وهو لوهجم هنأل عنملا حيحصلاو هؤانثتسا

 محشلا ءانثتسا زاوج نم روكذملا اذه ىلعف عيبلا زجي مل محل لطر ىنثتسا نإو

 مدقت امو اقلطم ةيمستلا عيب زاوج نم ملع ام عم اهيف هعيب ةهاركو ةاشلا ف

 نم صوصخو مومع انثتسالاو عيبل ا نيب فصنلا نود اهئانثتسا زاوج نم

 كلذ نم لكل عبرو ثلثك فصن نود ةعئاشلا ةيمستلا يف امهعاتجال هجو

 هل عيبي نأ لثم فصنلا قوف اميف عيبلا دارفناو هعيب زوجي اك هكؤانثتسا زوجي
 اهرشعو اهيل هل عيبي نأ لثمو اهيثلث هل عيبي ن أ لثمو اهرشعو ةاشلا فصن

 نطبلا ىف ١ يف هوحنو :" ١ ف ءانثتسالا دارفناو هؤانثتس ١ ال هعيب زوج كلذف

 ىنتتسللا ةهاركب نكل ازئاج ناك ولو عيبلا نإف عيبلا نع ةهارك الب زاوجلاب
 ةلغ نم رضاح ريغ ءانثتساك امودعم وأ رم امك ادوجوم نوكي نأ امإ اضيأ

 ءانثتسالا ناك نإ ءانثتسالاو عيبلا ةحص امهثلاث نالوق طرشلاو عيبلا دسفي
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 وغ وأ ةجش وأ اراد فقو هيف ام عيب زاوجب لوق كلذ نم ذخؤي و ادودحم
 ةحصب لوق نوكيف فقولا ىنثتسيو عابي رارمتسالا ىلع ةلخن يف ونق فقوك

 فقو هيف ام عيب نيرخأتملا ضعب زاجأو ، فقولا نالطبو زوجي ال ليقف عيبلا

 رغصو ونق ربكك هيف صخري ةلاهج ضعب نم كلذ يف امو ءاننتسالا ةحصو

 يرتشملا بهي نأ كلذ نم ىلوأو نطبلا يف ىنثتسم محش لهج يف صخر اك
 نوزوم وأ ليكم نم مولعم نزو وأ ليك ءانثتسا زاوج يفو فقولا جرخي نأ
 عالطالاب امإو { رثكأ وأ عيبملا رادقم هيف نأ كاردإو نيعلا ةطاحإب امإ مولعم

 زاوجلا حيحصلا فالخ هعيب زاوج يفو نزو وأ ليك نم هيف ام ةلمج ىلع
 ليك ءانثتساك لوهجم نم عيبلاك ءانثتسالا عنميو عيبلا يف عنملا مهضعب راتخاو

 الإ ةاشلا هذه عيبك هسفن نم ءيش ءانثتساب عيبلا دسفو ليكم ريغ ماعط نم

 وأ اهفصنو اهايإ الإ ةاشلا هذه كل تعب كلوقك هنم رثكأ ءانثتسا وأ اهايإ

 نالطبب عيبلا كلذ زوجو ضيألا هذه الإ ةاشلا هذه عيبك هسنج ريغ نم
 ناك نإ زوجي ليقو زجي مل هكيرش مهس هنم ىنثتساو ائيش عاب نإو ث ءانثتسالا

 نيح زوجي ليقو ، زجي مل هفالخب هامسو ائيش عاب نإو 5 امولعم هكيرش مهس
 لاق نإو ، راد وأ لمج ىلإ اريشم ةاشلا هذه كل تعب لوقي نأ لثم هدصق

 نإو © زاج ادغ وأ مويلا هلبق اذإ ليقو { زجي مل ادغ ءيشلا اذه كل تعب

 هللاو ادغ هبصي مويلا هعفد . ملعأ

- ٤٥ ..



 يهانملا نم عاونأ يف باب

 يف هيخا موس ىلع لجر موس نع عئاب وأ رتشم ىلع عقي ررضل يهن
 مواسي هدجي نأب واسم وأ رثكأ وأ لقأب حاكنلاو ءاركلاو ةراجالاو ءارشلاو عيبلا
 كلذك هعيب نعو ةدايز الب اهبلطي وأ اهيرتشيل هيلع ديزيف نمثب اهريغ وأ ةعلس

 ناك نإو © هتعلسب يرتشملا ضراعيف ةعلس عيبي هدجي نأب هيخأ عيب ىلع يأ

 وأ ةنونجم وأ ةلفطك هريغل هعيب وأ هموس ن ك وأ نمت فالخ وأ ريخأتب كل ذ

 ءارشلل مهئاقل ىلإ دصقلا يأ نابكرلا يقلت نع يهنو ةيلوت وأ ةلاقإب وأ ةيصو

 . اقلطم محل عيبلل وا اقلطم مهم

 ورمع نب دمحم هللا دبع يبأل هتيأر مث يل رهظ اذك بطقلا لاق

 علاوسلا اوقلتت ال ةياور هل لديو هلل دمحلاو رجح نبا نع ةتس يبأ ني
 عيب نع يهنو لحملا غلب اذإ رايخلا هلف قلتم هاقلت اذإ ثيدحلا ينو

 رهاظل عيبلاب يهنلا مهضعب صخو يرضح ىلع هتناعإو دابل رضاح
 . لوالا حيحصلاو ثيدحلا

 مهل اوعاتبن وأ اوعيبت نأ متيهنأ كلام نب سنأ تلأس نيريس نبا لاق

 الإو رجأب كلذ مرحي امنإ يراخبلا لاقو 3 اعيمج كلذ نع انيهن يأ معن لاق
 . ةحيصن نيدلا فلع هلوقل الف
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 ثيدحو ماع ثيدحلا اذه نأل ميرحتلا قالطإ قيقحتلاو بطقلا لاق
 امهيف نيغل شجنلا نعو راكتحالا نع يهنو ماعلا ىلع يضقي صاخ بلابلا

 نسحتساو صاع لعافلاو اندنع تباث لكلا يف عيبلاو ةقيذحو شغ نعو
 كلذك عيبو كشم موس ىلع موسب سأب الو شغلاو شجنلا يف رتشمل رايخلا
 ىلع ازاجو هعيبو يمذ موس ىلع عابي الو ماسي ال ليقو ايمذ ولو كرشم عيب ىلع

 نم لكو هيلع روجحملا دبعلاو لفطو نونجمك ءارش وأ عيب هنم حصي ال نم
 ولو هيلع رجح اذإ هيبأ تحت يذلا دلولاو هيفسو مدعمو سلفم هيلع رجح

 . هيف فوقومو هنم أربتم نم يلوتم ريغ ىلع عيب وأ موسب سأب الو ليق اغلاب

 يهنل ١ ليقو 0 ل اومأل ١ ماكحأ ف كارتشالل فيعض وهو بطقلا لاق

 تلعج اهنأل زئاجف كلذ يف امأ { ةعئابملل ةادانملا لاحمو قاوسألا ريغب صاخ

 عيابتلا مايق تقو ريغ يف ولو كلذ هيف زاج اهيف عضو امف ةديازملل
 . ةديازملل سيل هنأ ىلع علطي مل ام ةادانملاو

 ةادانم ريغ نم عيب لحم وأ ناكدب اميف عنملا ةتس وبأ رهظتساو

 ثيدحب صوصخم هعيبو رخالا موس ىلع عيبلاو موسلا نع يهنلا ثيدحو
 عابأو ركني ملو اهيف نوديازتي مهآر ع هنإف قاوسألاو ةادانملا لاحم يف امهزاوج
 هعابف نيمهردب مسف ديزي نم لاقف مهردب مسف حدقو سلح وهو جاتحم لام

 . نيمهردلاب همئاسل

 نابكرلا يقلت نع يبنلا لولدع دصق لهو روهمجلا هيلعو قحلا وهو
 دلبلا لصو اذإ هنإف بلاجلا عفن وأ نابكرلا هدصق يذلا دلبلا لهأ عفن

 عفن دصق وأ نبغي الف عيبي فيك فرعو رعسلا فرعو سانلا هيلع محدزا
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 ةثالثلا لاوقألا يف قحلا هل نم يقلتلا حابأ اذإف بلاجلا عفنو دلبلا لهأ
 . دحأ ةحابإب حابتسي الف يدبعت يبنلا وأ حيبتسا

 كلذ لعف نمو ثلاثلا لوقلا يدنع اهحصأ هللا همحر بطقلا لاق
 هراتخاو دسف ليقو ، احص كلام لاقو اندنع ىصعو هؤارشو هعيب حص

 ليق ، نيخسرف نود رجتل مهيلإ جورخلا دصقب اوقلتي الو هب مزج لب يراخبلا

 . مادختساو لكأو سبلك رجت ريغل زاجو

 علاوسلا يقلت نع يهنلا مومعل ويغل الو رجتل زوجي ال هللا همحر لاق
 ريغل وأ رجتل هتعيابمب دلبلا لهأو بلاجلا قحلت ةرضملا نألو قوسلا طبهت ىتح
 . نيخسرفلا دعب زاجو ربحت

 نمف ةرضملا قوحلو يهنلا مومعل اقلطم عنملا يدنع يذلاو لاق
 نأ لبق مهلزانم يف مهدصقي ناب بلاجلا مسا قلطي نأ لبق مهيلإ بهذ ءاش

 نود ام ضعبو ليملا نود ام عنملا دح ليقو 0 هيلإ اهنع اوجرخيو دلبلا اهب دصقي
 ال يقلتلاو رصقلا ةفاسم نود ام ضعبو نيخسرفلا نود ام ضعبو نيمويلا

 ناك نإو ، رجتل مهيلإ جراخ ىلع رجحيو يقتلملا ريغ دلب اودصق ولو زوجي
 عستب بدؤيو ةأرما وأ ارفاسم ناك نإو 2 دلبلا لهأ نم سيل يقتلملا جراخلا

 رجتل مهيلإ جورخلا ممحو ارجحرسك نإ هبدؤم رظنب اهنود امو ةبرض ةشع
 لوقلا ىلعو بلاجلا عفن يهنلا ةمكح نأب لوقلا ىلع لزنملا لهأ نذإب نإو
 هل اوزاجأ ولف لزنملا لهأ عفن هتمكح نأب لوقلا ىلع امأ ، يدبعت يهنلا نأب

 اودرو نمب ريض الو نذالا يف مهمئاق نيناجملاو ماتيألا نع يزجيو زاج مهلك
 يف كلذ ريغ ىنعمل مهدصق وأ مهيلإ دصق الب ويغ وأ ارفاسم قيرط يف هيلع
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 يقلتلا يف درو يبنلا نأل نيخسرف نود وأ رجتل نإو ، مهل عيب وأ مهنم ءارش
 ةلع دوجول رهاظلا وهو ةيعفاشلا دنع حصالا وهو ال ليقو © ةعيابملا دصقب

 دري الو هل موهفم ال بلاغلا ىرجم راجف ةعيابملل ثيدحلا يف يقلتلا امأو عنملا

 لهأ ىلع مهعيابت مرح اودر نإف رخآ لزنمل هيلإ اوهجوت لزنم نع نورفاسم
 ىلع مرح ليقو ، لزانملا رئاس نم يتأي نمم مهريغل لحو هيلإ نيدودرملا لزنملا
 هنع يرتشي نم بلاجلا بلط نإو ، هيلإ اورهق لزنم يف مهنال اضيأ مهريغ
 هيلع دلبلا لهأل الو دلبلا لهأ ةعفنم بلاجلا ىلع سيل ذإ ءارشلا هلف دلبلا لبق

 اوعفتنيل رضحلا لهأب قفرلا هل هعيبو دابل رضاح ةناعإ نع يهن نم دصقو قح
 قزر امب عيبي يدابلاو ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ وع هلوقل ةأدبلاب
 نأ كلذ يف لخدو ءاش فيك سانلا ىلع هلامب هنيعم مكحتي الو رعس نم
 عيبلا ىلع يهنلا رصق نم لوق ىلع الإ هل ةناعإ كلذ نأل يدابلل رعسلا نيبي
 هلأس هنأ ةحلط نع يور دقو ، فيعض وهو طقف عيبلا ىلع وأ ءارشلاو
 اذإ ليق دقو ، كيلع ريشأو مواس نكلو رع هيهنل ال لاقف هل عيبي نأ يودبلا

 مهضعب قزري سانلا اورذ تاياورلا ضعب يف نال هحصن يدابلا هحصنتسا
 لسرأ اذإ ام كلذ يف لخدو هحصنيلف هاخأ مكدحأ حصنتسا اذإف ، ضعب نم

 فانم كلذ نال ءارشلا اذكو هعيب هل زوجي الف هعيبي يرضحل ءىشلا يودبلا

 داب ىلع رضاح ةناعإ وأ داب ىلع داب ةناعإب سأب الو رضحلا لهأب قفرلل
 نودابلا ناك ذإ ةيلهاجلاب صاخ يهنلا ليقو ، رضاح ىلع رضاح ةناعإ وأ

 راكتحالا نع يهنلاو هظفلب ثيدحلا مومعل اقلطم عنملا حيحصلاو نيكرشم
 نعو هعيبو خألا موس ىلع عيبو موس نعو دابل رضاح عيب نع يهنلا نم دشأ
 حرلا رظتني رجاتلاو ، ةنعللا رظتني ركتحملا كيلع هلوقل نابكرلا يقلت
 يع هنع يورو 0 نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا هلوقلو ةمحرلا يورو

 نيملسملا ىلع اهب يلاغي نأ ديري كح ركتحا نم هنعو ءىطاخ الإ ركتحي ال
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 ماذجلاب هللا هبرض مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم هنعو { ءىطاخ وهف

 هللا ءعىربو هللا نم ءىرب دقف ةليل نيعبرأ اماعط ركتحا نم هنعو & سالفالاو

 راكتحالا ىنعمو ةمذ لهأب اوسيل نوكرشم هلهأ دلب يف راكتحالا زاجو 2 هنم

 © مايآ ةثالث هدحو هيف هءالغل راخدا دصقب هدلب يف رجتل اماعط مقم ءارش

 وأ انهد ولو معطي ام لك يف ماع وه لهو هل دح ال ليقو { اموي نوعبرأ ليقو
 توقلا لجج نأل ريعشلاو ربلاب وأ اهنم دلوتي امو ةتسلا بوبحلاب صاخ وأ ابارش

 هيف روصت رمتلا يف وأ ريعشلا يف وأ ةدلب لهأ توق لجربلا يف ناك نإف امهيف
 رثكأ وأ ةثالث وأ نيعون يف توقلا لج ناك نإ اذكهو ويغ يف ال راكتحالا

 وأ هب ىرتشا ام لثمي عيبلا ىلع ربجي لب ىرتشا امم رثكأ عيبي ركتحملا كرتي الو

 ىبأو سانلا ىلع اماعط ركتحا نم رباج نعو هنم صخرأب عيبلا ىلع ال هتميق
 ةميقب مهنيب مسقيف هنم عزنيو هدجي الف لاغ وهو همكح ىلع الإ عيبي نأ
 وأ هتقفنل هدر وأ هجوب هكلم نم جرخ نإ عيبلا ىلع ركتحملا ريجي الو ةفورعم

 لثم هلاح نع ريغت نإ اذكو هللا قح يف هقافنإك لبت سيل ام لك نم هجول

 الو هثراو ربجي مل ركتحملا تام نإو ، وزبخيف اقيقد وأ هخبطيف ابح نوكي نأ
 ولو ةقفنلا نع لضف ام عيب ىلع الو هجوب ركتحملا دي نم هكلم لخد نم ربجي

 دقو 0 هلايعلو هسفنل اماعط يرتشي نأ عيبرلا نذأتسا رمتعملا نأ يورو © اريغك

 تنأو ةدش يف سانلا نوكي نأ بحأ ام لاقو ، هل صخري ملف هءالغ فاخ

 نوعدي امك جرفلاب وعدتو كناوخإ بيصي ام بيصت نكلو عسو يف
 رجتل دلبلا لهأ ةجاح نع الضاف اماعط رتشم نوكي ال نأ نسحتساو

 هنع ىنغ دعب ماعطو اهتقو يف ةلغ ءارش زاجو ، هءالغل ورخدا نإ وأ ركتحم
 ادحأ هلهأ دبي الو دلبلا ماعطل رتشم وه ركتحملا ليقو © الغلل امهراخداو

 دقو هسبحو هارتشا نم امأو ، ديرأ ام ىلع الإ مكعيبأ ال لوقيو مهل عيبي ويغ
نم ةولجلا ىقلتي يذلا وه ركتحما نأ رثألا يفو ركتحمب سيلف يغ اودجو



 ءالغلا هيف صبرتيو هعيبي الو هسبحيو هيف ركتحي مث هلك كلذ ذخأيف ماعطلا

 بولجملا عونلا سبح اذإو 5 اهيلإ بلجت ءايشألا نأل ةكمب هسبح ليق هركبو
 . ملعأ هللاو . ها هنع يهنم ١ وهف هريغ لدنحع دجوي الو

٥١



 ش ختلا باب

 هناكم نم هتراثإو ديصلا ريفنت ةغل ميجلا ناكسإو نونلا حتفب شجلا
 ةعلس نمت يف ةدايزلا اعرشو ةعيدخلاو لتخلا شجنلا ةبيتق نبا لاقو { داصيل

 مدقتي مل اذإ امو ءاطعإ مدقت اذإ ام لمشف اهيف ويغ عقويل اهئارش ديري ال نمم
 لقأ وأ اهلثم وأ عيبملا ةميق نم رثكأ ءادتبا ءارشلا دري مل يذلا اذه ىطعأ لب

 ال هلك كلذ اذكب تيرتشا وأ اذك اهيف عفد ليق اذإ امو ويغ هيلع ينبيل

 هشهدي وأ هعطقيل ويغ هب زجعي انمث ىطعأف ءارشلا دارأ اذإ امأو ، زوجي

 عم اهبحاص ءىطاوت نإو ، قافن نايصع شجنلاب شجانلا ىصعو زئاجف
 الب ىضرو كلذب اهبحاص ملع نإ اذكو نايصعلا يف اكرتشا كلذ ىلع ويغ

 اهبحاص نم ناك ءاوس اضيأ شبن تيرش امم رثكأب اهئارشب رابخالاو ةأطاوم
 نإ اهيف ديز امب اهذخأي نأو اهدي نأ نيب يرتشملل رايخلا نسحتساو يغ وأ
 كلذ ملعي ملو شجنلا ىلع اهبر عم شجانلا قفتا وأ شجانلل ةعلسلا تناك

 شجانلا عم قفتا ولو اهبحاص شجني مل نإ رايخ ال ليقو ، شجنلاب يرتشملا

 مل اذإ مكحلا يف راتخملاو عيبلا همزل لب رايخلا نسحتسي مل يرتشملا ملع ولو
 هنود وأ قافتاب ويغ وأ اهبحاص شجانلا ناك اقلطم عيبلا موزل هب ملعي

 ىلع ةعابتلا كلت نم لصنتلا بوجوو يضارلاو شجانلا ىلع نايصعلا توبثو
 ىلع ةبوتلا بوجوو هتدايز ىلع ىنب امو داز ام يرتشملل يطعي نأب شجلا
 . ملعا هللاو يضارلاو شجانلا

_ ٥٢



 عيبلا يف شغلا باب

 هعيب تقو حبق ءافخإو نسح راهظإب عيبم م ةروص عئاب رييغت شغلا
 طشمو نيمس هنأ نظيل هيقس م ناويح زئاطعإك ال مأ كلذ دعب رهظي ءاوس

 نيح ةاشلا خفنكو لقثيل محشب حلم لعجو اديدج ىريل ديدج ريغ ءاسك

 انشغ نم هلوقب للع هنع ىجن امم وهو هيف رثؤي ال ناك نإ الإ خلسلا ةدارإ

 انم سيلف انريبكرقوي ملو نينم محري مل نمو ، نيملسملا رشعم يأ انم سيلف
 رانلا يف عادخلاو ركملاو انم سيلف انشغ نم دوعسم نبا نعو ، سابع نبا هاور

 اذه بيطأ ام لاقف ماعط ىلع كلع رمو انل يلوب سيل يأ انم سيل ىنعمو
 لاقف ، اريغتم هدجوف اهلخدأف هفوج يف كدي لخدأ ليربج هل لاقف ث ماعطلا
 اشغو كنيد يف ةنايخ نيتلصخ تلمح دق كنأ امأ ماعطلا بحاصل

 خفنلاك ةجاحل ركذ امم ائيش لعف نمو ربلا وه ماعطلا كلذو نيملسملل

 وأ هنم دودلا دلوت نع هل احالصإ محشلا يف حلملا لعجو خلسل ا ىلع ةناعالل

 كلذ لعفي نمو ءارشلا دارأ نماربخيلف باتو شغلل ادصقأكلذ'نم ائيش لعف

 ىصح وأ بارت هيف ابح عاب نمو ، اشغ نكي مل امولعم ناك وأ ارهج ةجاحل
 ادمع كلذ لعج دنإ الإ اداتعم اليلق ناك اذإ شغب كلذ سيلف سوس وأ

 ديدج ءاسك طشمك اهنيع يف ةعلس نييزت شغلا نم سيلو هب وثكيل
 وأ سرفكل ةادأب نييزت وأ ىدص وأ رابغ نم ةآرملاو فيسلا وحن حسمكو

 يف نبللا عمج ةيرصتلاو منغلاو لبإلا اورصت ال ع هنع يورو { ةمأ وأ لمج
 ريغ اذكو مارح ملسملا ةبالخو ةبالخ تالفحملا عيب اضيأ يورو ، عرضلا

_ ٥٢٣



 سبح ليفحتلاو ةيرصتلاو هتبالخ مظعتف هنأش مظعل ركذلاب صخو ملسملا
 كرت نأب رثكأ وأ نيمويب نهيغ وأ ةقب وأ ةاش عرض وأ فالحأ يف نبل

 كلذ دمعتو كلذك موي لك اهنبل نأ مهويل اهعضري ام نيبو اهنيب ليحو اهبلح
 ءاوس نامرح ليفحتلاو ةيرصتلا نأ ةيعفاشلا ضعب مزجو ميرحت هنع يهنلاف مارح

 ال جرعالا نع يناسنلا جرخو ناويحلا ءاذيإ امهيف نال © ال مأ شغلا دصق

 . عيبلل منغلاو لبإلا اورصت

 دقو سيلدتلاب رثكألا ليلعت هل لديو حجارلا وه اذهو بطقلا لاق

 وأ ماهيإلا ضرغل ال شطع دعب هناويح ىقس نمف هرغو ملسملا ماهيإ نع يهن
 مزل دوجوملا ريغ مهوتي يرتشملا ناك نإف ماهيالل ال عرضلا يف نبللا سبح
 هتعلسب ملعي نأ لثم سيلدتلا عيبلا يف زوجي ال ضعب لاق 3 رابخالا مئابلا

 حرط دقو ءام نبللا يف لعب نأ لثم شغلا الو يرتشملا نع همتكيف ابيع
 يف بذكلا يهو ةبالخلا الو ليق اميف هبحاصل ابيدأت شغ انبل ضرألا يف رمع
 رتشا لوقي نأ لثم هعقوي ىتح مالكلاب هعدخي نأ يهو ةعيدخلا الو نمثلا

 بيعلا ناتك الو كلذ وحن وأ ديج وأ صيخر هنإف رتشا وأ كيلع صخرأ

 ىصعو مزال ةلفحملاو ةرصملا عيبو ديجب ءيند طلخ الو سيلدتلا نم عون وهو
 ةيرصتلا ىلع هعالطا دعب مايأ ةثالث يرتشملل رايخلا نسحتساو عئابلا

 عاصلاو ثيدحلا يف امك رمت نم اعاص دريو هدري وأ عيبلا لبقي نأ نيب ليفحتلاو
 ام بلحي دقف هنم بلح نإ نبللا نمت در نع ةيانك لب امزال اديق سيل رمت نم
 وأ رثكأ بلحي دقو نبللا نم لثملا وأ ةميقلا وأ عاصلا همزليف رمت عاص يواسي
 مل نإو نبللا يف لثم ال ليقو 5 لثملا وأ ةميقلا وأ رمث نم هيواسي ام همزليف لقأ
 ام ةميق نع ةبانك كلذ نإ ليقو & ءاش نإ ءيش الب عيبلا در ائيش هنم بلحي

٥٤



 همزل اريثك وأ اليلق هنم بلح نإ ليقو ، لمح وأ بوكر وأ نبل نم هب عفنتسي

. ملعأ هللاو لوقلا اذه ىلع دبعت كلذو طسوألا نم رمتلاو رمت عاص



 نبغلا باب

 يهتنيو ثلثلاو عبرلاك رثكأف اهتميق سمح ةعلسلا يف نبغي نأ نبفلا

 . انبغ ءاهقفلا دنع يمسي ال عبسلاو سدسلاك سمح نم لقأو فصنلل
 ليقو ، عبزألا ضورعلا يفو ، سمخلا ليقو ، ةميقلا رشع لوصألا يف ليقو
 امو انبغ سانلا هاري الام الإ كلذل دح ال هللا همحر ديعس وبأ لاقو ، ثلثلا

 هديب ناك نإ عئابلا ريغل عيبملا ناك ولو عئاب ىلع رتشمل زئاج سانلا هيف نباغتي

 دجسملا لامو ةطقللاو هلكومو هيلع فلختسملاو هيصوو ةنونجمو ةلفط لامك عيبل

 هيف نباغتي ام ناكولو رتشم ىلع عئابل نبغلا زوجي اذكو ىباح نا عئابلا نمضو
 امو ىباح نإ نمضو ءارشلل هديب ناك نإ ويغل هب ىرتشا ام ناك ولو سانلا
 زوجي امع ازارتحا شحافلا نبغلاب اضيأ هنع ربعي انبغ حالطصالا يف ىمسي

 فرعي ال نم وأ ةأرما وأ ىببص ىلع ولو زئاج وهو هنود ام وهو نباغتلا هب

 ةاباحملا نيب قرفلاو نوريخي ليقو ، داز ام مهيلع تبثي ال ليقو { ءيشلا ةميق

 وأ يرتشملا عفن دصقل ادمع هتميق نم لقأب ءىيشلا عيب ةاباحملا نأ نبغلاو
 عيب زئاج ريغ لهو اطيرفت وأ الهج رئكأب هءارش وأ لقأب هعيب نبغلاو ضرغل
 يف نإو زئاج وأ يرتشملا وأ عئابلا لام يف نإو سانلا هيف نباغتي ال اميف نبغ

 نإو ضقتنا ويغ لام يف ىباح نإو ، ويغ لام يف ةاباحمب ال ويغ لام
 . باحي مل نإ اذكو اعطق زاج هلام يف ىباح
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 رامح نسر لجرل لجر عاب ولف نبغلاب عيبلا ضقتني ال بوبحم نبا لاق _
 عيب يف تبثي ال هنأ ليقو ، ةرورضلاو ةعسلا يف كلذو هيلع زاجل مهرد فلاب

 ءانإ عيبك رارطضا ريغ نم عضوملا كلذ يف ءىشلا يوسي ام الإ ةرورضلا
 كلذ تبثف ةلخن يفلاب ةلخن قفانم نم جاجرلا وبأ ىرتشا دقو رانيد ةئامب ءام

 . كلع د هللا لوسر دهع ىلع

 لصألاب لصألا عيب يف ايرلا نوكي ال هنأ هنم اندفتساو بطقلا لاق

 لدب زاوج اضيأ اذه لديو كاذب اذه دقن ناك اذإ امهدحأ وأ امه اياغ ولو

 ةميقلا نكت مل نإ هيف ةعفش ال هنأ ىلع اوصنو قالطالا ىلع لصأب لصأ

 نبغلا عيب زوجو هبحاصل نبغلا نامضب وريغ لام يف نإو ةاباحملا عيب زوجو
 الف تام ىتح نبغلا نوبغملا بلطي مل نإو نيعيابتملا نيب نبغلا ددارتب اقلطم

 . هملعي ال نم ىلع نبغلا يضمي الو ةوعدلا ىمحأ نإ الإ هثراول مايق

 ليقو . ها نبغلاب دري الف ماع ىضم اذإ هنأ جاهنملا يفو بطقلا لاق

 ةمسقو ةعرقلا ةمسق يف رثؤيو عيبلا يف رثؤي ال نبغلا نإ ليقو ، دح الب دري
 وأ ةمدخب الثم عيبملا ريغت اذإ نمغلاب مايق ال هنأ ملعاو ضعب دنع رياختلا
 ريغتيو عيبملا يف عقي نأ لثم نبغلا هيف عقي مل اميف ريغتب قبع الو اهوحن
 . ملعأ هللاو هب يرتشملا

٥٧



 هنع يهل ١ عيبل ا باب

 نابزلاو ناكملا ةهج نم

 ملعلا وأ ركذلا وأ نآرقلا سلجمو ىلصملا وأ دجسملا يف عيبلا نع يهن

 بدني هناف حاكنل ١ الإ كلذك نهرلاو ةراجالا دقعو هلك كل ذ ف عيبلا دقعنيو

 اقلطم ليقو © هبصاغل ةبسنلاب بوصغم ناكم ف عيبل ا نع يبنو دجسملا ىف

 ثكمي وأ هلخدي نم ىلع هبحاص رجح ناكم يفو هبحاص هل نذأ نم الإ

 الثم هيف عيابتلل لخدي الف ن ذال هلوخد ىف جاتحي ناكمو يرتشيو عيبي وأ هيف

 ءارشو عيب نع يهنلاكف نامزلا ةهج نمو ضراوعلا نم كلذ وحنو نذإ الب
 ةعمجلا ةالص هتمزل نم عيبلا داسف لحمف ةعمجلا موي نم لوالا ءادنلا تقو

 . ال ليقو ، عقو نإ عيبلا خسفنيو همزلت نم ال

 انلق اقلطم هلعاف ىصعو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 لهو نالوق حاكنلاو نهرلاو ةراجالاك هب دوقعلا رئاس قوحل يفو ال مأ هخاسفناب
 لاغتشالا نع ابيدأت عقو رجفلا دعبو سمشلا عولط لبق عيبلا نع هع هيهن
 لاغتشا يف ابيغرت عقو وأ ليللا ةملظ ةيقبل ررغ يف عوقو نعو ركذلا نع
 ليللا ةملظ ةيقبب سابتلاب ررغل وأ تقولا كلذ فرشل تقولا يف ركذلاب
 . ملعأ هللاو اليل عقاولاك دسفيف

_ ٥٨



 عيبلا هب دقعني اميف باب

 هيلع لدت ةموهفم ةيمجع وأ ةيبرع ظافلأب عئابلا نم عيبلا دمعني
 ىلع لدي ظفل لكب دقعنيو تعبأ نم حصأ تعبو اذكب اذك كل تعبك

 كل تبهو وأ كل تيطعأب نإو ويغب وأ تلدبأو تدوعك هسفنب ةضراعملا
 هيلإ بلطيلف لجر نم ائيش يرتشي نأ لجرلا دارأ اذإ هنأ ناويدلا يف ركذو
 لاق نإو ، زاج اهو اه عئابلا لاق نإو زاج بلط الب هل عاب نإو ، عيبلا

 مل اذكب كيلع هب تقدصت وأ اذكب كل هتفلسأ وأ اذكب هيف كل هللا كراب

 © نالوقف هللا ءاش نإ تعب لاق نإو 5 زاوجلاب ةكرابملاو قدصتلا يف ليقو ، زجي
 اذكب كل وه زاجو هدحو عئابلا نم ردصي ال هنأل رظن اهو اه هلوق يفو

 هيف كنم تيضر زاجو ، كيلع تعب نم حصأ كل تعبو كتعياب زاجو
 ىلع لدي امم كلذ وحنو مالكلا نم عونمو سرخأ نم ةباتك وأ ةراشإبو اذكب
 سيل نمم ةباتك وأ ةراشإب زوجي الو ءارشلا ديرمل هلواني نأ لثم عيبلاب ىضرلا
 يرتشملا فرعي ال ناك نإ زاجو روهشملا ىلع مالك نم عونمم الو سرخأب

 هتعتيأبو هتيرتشا هلوقب رتشم نم عيبلا دقعنيو يرتشملا مالك فرعي الو همالك
 امب وأ اذكب هتلبق كبو كلذب وأ تلق امي وأ عيابلا هب عاب ام ىلإ اريشم اذكي

 وأ هتيضر وأ هتلبق زوجي ال ليقو ، هتذخأو هب تيضر لثم كلذب وأ تلق
 وأ هتلبقأ عيابلا لوق دعب يأ لجأ وأ معنب دقعنيو نالا ظفل داز نإ الإ امهوحن

 ام اذكو الصأ ماهفتسالا مدعب وأ ماهفتسالا ةادأ ركذب هتذخأ وأ هتيضر

 يف فرصتب عيبلا دقعنيو اذكب كل وهأ هلوق عيبلا ىلع لدي امم كلذ هبشأ

. ٥٩



 هدبع وأ هسفنب هليف دسفم ناسنإ ذخأك ب ىضرلا ىلع لاد ءيشب عيبملا
 ريغل هتيلوتب وأ هتلاقتساب وأ هميلستب هعياب ةبلاطمو هنونجم وأ هلفط وأ هتباد وأ
 شراب هبلط كلذ وحنو بيعب عيبملا دب عيابلا ةبلاطمب وأ يرتشملا ريغ وأ عيابلا

 سيلف رثكالا دنع نمثلا لاصيإ وأ ابرلاو خسفلا ءاعداو شغلا وأ بيعلا
 نم جارخإو لصأ هنإف عيبلا فالخب مهدنع ءارشلا بناج يف اطرش ظفللا
 ةلباقمو ةحص طرش ال رثكألا دنع لاك طرش قطنلاو حيرصتلا هيف طرشو كلم

 ظفلب ءارشلاب حيرصتب لب ىضرلا ىلع لادب فرصتلا دجمب ءارشب مكحي ال هنأ
 مهردب فيغرك دودحمب ادودحم ناك اذإ عيبلا تبثي ليقو © ةقباسلا هظافلأ نم

 اعطقي ملو اقفتا وأ افلتخاف امواست نإ فلخلا اذكو كلذ ىلع فرعلا ناكو

 لاق وأ عيبلا ديرم نمثلا وأ ءارشلا ديرم عيبملا ذخأف طقف امهدحأ ملكت وأ عيبلا

 اعطقي ملو يلوسرل هملس وأ ىلإ ههجو وأ كيأر يأرلا مواستلا دعب امهدحأ

 نيبو امهنيب اميف امأو ، مكحلا يف وه امنإ لئاسملا يف فلخلاو كلذ وحنو اعيب
 عقي مل هيلع ةلاد الو عيبلل عضوت مل ظافلأب املكت نإو امهلبق بسحبف هللا

 هبلقب ىضرلا ىلع هبحاص ىلع نيملا يرتشملا وأ عئابلا كردي له فلتخاو عيبلا
 بلقلا يفام ىلع امهدحأ اهكردي ال هنأ ريتخاو رأرقالا ىعدا اذإ لك اهكرديو

 ائيش عيبي ناك نمو اعيب سيل نهرلا نإف اذكب كل هتنهر عئابلا لوق زوجي الو
 ينعياب ال ىنطعا تلق امنإ لاقف نمثلا بلط مث هاطعاف اذك ينطعا هل ليقف

 مل نإو ءيشلا بحاصل ال هنيمي عم نمثلا ذخالل لوقلاو ةميقلا وأ لثملا درف
 بحاص لاقف اذكب ءيشلا اذه عب ءارشلا ديرم لاق نإو { لودعلا هموق فلتي

 اذكب هزتشا عيبلا ديرم لاق وأ يرتشملا بلط امب يأ اذكب كل هتعب هل ءيشلا

 لاق وأ اذكب ينم هتيرتشا هل لاق نإ اذكو حجارلا ىلع همزل هب هتيرتشا لاقف

 & هنمث ركذي نأ نود كل هتعب وأ كنم هتيرتشا هل لاقف اذكب كل هتعب عئابلا
 © عيبلا دقعني مل ةيناثب وأ رشع ةسمخب وأ ةسمخب لبقف ةرشعب هل عاب نإو

٦٠



 لك نأ ىلع فايسألا هذه كعيابأ لاق نإو 3 عئابلا يمس امب دقعنا ليقو
 هذه نم ةثالثب هعياب نإو 5 هامتأ نإ الإ ال ليقو ، حص ريناند ةرشعب دحاو

 اذه ءارشب ةتسو يل كيلع قح نم ةتس لاقو امهرد رشع ىنثإب وأ مهاردلا
 هضقن نإف ينتيفوأ نإ معن لاقف ةرشعب يل هتعبأ لاق نإو ، فالخ كاذ يفف

 زئاج ليقف دلبلا رعسب وأ عيبت ام رعسب يل هتعبأ لقي نأو ضقتنا امهنم دحأ

 رعسلاب هملعأ نإو 5 الوأ نمثلا ىلع اقفاوتي مل امه اذإ راتخملا وهو فيعض ليقو

 اداوذأ لجرل هجو نمو مولعم نمثب عيبلل اعطقي مل ام ضبقلا دعب يضرف

 ايرتشم اعئاب نوكي نأ هركي هناف مولعم نمثب هتدرأ ام اهنم ذخ لاق .وأ اهعيبيل

 ةعلس هعم لسرأ نإو هل يرتشي ادحأ فلختسي هنكل موسلا يف دهتجا ولو

 اهكسمي نأ زاج اهذخف كسفنل اهتدرأ نإ هل لاقف لصح امب هل اهعيبيل

 لمحف نزوف مولعم ليك ىلع اقفاوت نإو هل اهيرتشي ادحأ رمأي ليقو ، هسفنل
 يرتشملا لقي ملو ماعطلا كل تعب عئابلا لقي ملو نمثلا اذه لمحو ليكملا اذه

 مزلي ليقف فورعم نزو وأ ليكب نإو ةفصلا عبب يف فلخلاو فالخف هتيرتشا
 ال ليقو ، ريهشلا وهو نزولاو ليكلا نوكي ىتح مزلي ال ليقو ، ةقفصلاب

 لجرل عاب نمو ، امهريغو نوزوملو ليكملا يف كلذو هيلع اقفتا اذإ هيف عوجر

 نم اماق نإ ليقو ، هلبقي وأ عئابلا ركني مل ام هل عاب اميف عوجر الف ائيش

 © عيب الف لباق ريغ يرتشملا ماق نإ ليقو ، عيب الف يرتشملا لبقي ملو امهسلجم
 ناعّبلا عيبرلا دنسم يف يورملا ربخلاو عفدلا وأ ىضرلا ىلع يرتشملا ربجي ليقو
 دقعلا يهو ةقفصلاب ليقف روكذملا قارتفالا يف فلخلاو اقرتفي مل ام رايخلاب

 اذه عاب نإف يعخنلاو ةفينح يبأو هباحصأو كلامو اندنع كلذو ناسللاب
 نإ ليقو ، دوقعلا رئاسك ادعق وأ اقرفت امهدحأل رايخ الف اذه ىرتشاو

 دواد نع ىوريو روث يبأو يعفاشلاو رمع نبا نع يورم وهو نادبألاب قارتفالا

 مل ام عيبلا ضقني نأ يرتشملاو عئابلا نم لكل نأ مهدنعف دمحأو قحساو
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 ىلع نونمؤملا يع هلوقب خوسنم ثيدحلا ليقو { امهسلجم نم اقرفتي

 ولو نيعيبلل فلاحتلا ثيدحو طرشلا دسفي مزل نيح رايخلا كلذف مهطورش
 نمثب ائيش لجرل عيبي نمو نيمي نودب ةدقعلا لحل ايفاك ناكل رايخلا تبث

 ليقف عيبلا يف فلخلاف نمثلا نم هبوني امب ءيشلا ضعب لبق يرتشملاو مولعم
 لبقف ائيش لجرل نالجر عاب نإ كاذكو دمتعملا وهو حصي ال ليقو ، حيحص
 عبي نمو © هلك لطبي ليقو ، لبق نم بيصن تبث ليقف امهدحأ بيصن
 © عئابلا كراش امهنم لبق نمف نمثلا نم هبان امب امهنم دحاو لبقف ائيش نينثال

 وأ عيبلا لوبق ىلع يراشلا ربجي له فلخلاو زئاج ليقو ، ضقتنم هلك ليقو
 نع نوكي عيبلا امنأل ناويدلا يف هيلع رصتقاو ربجي ال وأ عئابلا هل عاب اذإ هدر

 وأ عيبملا لبقي نأ امإ يرتشملا ربجي نأ وهو حيحصلا وه نيلوقلا لوأو ىضر
 نونجم وأ ريغص وأ بئاغل عيبلا عقو اذإو عئابلا نع ررضلا ةلازإ لجأل هدري

 عيبلا ليقو ث نونجملا ةوحصو ريغصلا غولبو بئاغلا مودق ىلإ فقوي هنإف
 . نالوق مهنع يصولاو بالا لوبق يفو & ناويدلا رهاظ رايتخا وهو لطاب ءالؤهل

 بلألا ربج الو عئابلا زاجأ اذإ الإ عنملا لوق هللا همحر بطقلا ححصو

 وأ نونجملا قافأ وأ بئاغلا مدق نإو ناربج ليقو ، درلاو لوبقلا ىلع ةفيلخلاو
 يرتشملا نج نإو ث ال ليقو ، درلا وأ لوبقلا ىلع نوربجي ليقف لفطلا ملتحا
 لبق يرتشملا تام نإو & وحصلا لاح ىلإ عيبلا قلع لوبقلا لبقو عيبلا دعب
 عيبلا نالطب ناويدلا يف راتخاو دي وأ لبقي هماقم يف هثراوف هدر وأ عيبلا لوبق
 يراشلل هلوبق قلع نج وأ تامف ائيش عاب نمو ، بطقلا دنع حضاولا وهو
 . ملعأ هللاو
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 عيبلا ضبق باب

 عيبملا يف ضبقلاو ضبقلاب الإ عيبلا متي الو مزال طرش عيبلا دعب ضبقلا
 عرذت الو لاكت الو دعت الو نزوت ال يتلا يهو ضورعلاو لوصألا يفف فلتخم
 يرتشملاو عيبملا نيب ةيلختلاو دقعلا سفن لوصألاو ضورعلا يأ اهيف ضبقلاف
 نزولاب نوزوملاو دعلاب دودعملاو ليكلاب ليكملا ضبقو عيب امب ملعلا ةطاحإو

 وأ ليكلا عقي مل ام يراشلاو عئابلا نم لك عوجر حصو عرذلاب ع ورذملاو
 نإو ، هوحنو ليكلا عقي مل ام ءىيشلا عئاب ىلع نامضلاف عرذلا وأ نزولا
 امأ عيبلا دعب عوجرلا حصي ال ليقو ، هعئاب لام نم عاض عيبملا عاض

 دبال ليقو لوصألاك دقعلاب اهضبق ليقف نزوت الو لاكت ال يتلا يهو ضورعلا
 ينارألا اذكهو هديب هكسمي نأ فيسلاو هدوقب ناويحلا ضبقو ديلاب ضبقلا نم
 حاتفمو لماعلا وأ ريجلا ليدبت لوصألا ضبق ليقو { زوحلاب ديبعلاو بتكلاو
 وأ ليكلا عقو نإ نوزوملاو ليكملا يف عوجر الو اهمضرو ضزال ا ثرحو رادلا

 دقن ىلعو ضبقلا ىلع يرتشملا ربجيو عاب ام ملست ىلع الوأ عئابلا ربجيو نزولا
 & هارتشا ام ضبق ىلع يرتشملا ربجيو عاب ام ملسي ىتح عئابلا سبحيو نمثلا
 ربجيو دعب الو لبق ال اعم ناربجي ليقو ، نمثلا ءادأ ىلع الوأ يرتشملا ربجي ليقو

 حبرلا يف فلخلاف ابرلا لامب رجتأ نمو نمثلا عفدب يرتشملاو عيبملا ميلستب عئابلا
 . ءارقفلل هحير ليقو 0 رجاتلل ءانع الو لاملا برل ليق
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 ملسك عيب الب ةمذ تحت نوكي امو حيحصلا لألا بطقلا لاق

 مل ام عيب ىنعم ليقو ث زاوجلاب ليقو ، ضبقلا لبق عابي الف ةرجأو قادصو
 مث دقع نودب رخا عم ةعلس ىلع الجر مواست نأ نمضت مل ام حبرو ضبقت
 ءارشلا ةدقع دقعي نأ لبق نم يناثلل اهعيبي مث نمث نم اهبحاص ىضيي امب هبيجت
 . هنع يهلا وه اذهف لوألا عم

 ١ لالص ِ
 نإو ، نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب نع زع هللا لوسر ىجن

 ملعأ هللاو لطاب وهف كلذ دعب هارتشا مث هدي يف نكي ملو الوأ عاتملا عاب .
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 يرتخملاو عئابلا باب

 مات ناسنإ يليكو وأ نيكلام نيغلاب نيلقاع نيرح نيناسنإب عيبلا دقعني

 وأ ةأرما عم لجر وأ لجر عم لجرك امهدحأ ىلع وأ امهيلع روجحمب سيل
 نبغلا مكح رم دقف عيبلا وأ ءارشلا دنع ةأرما تتبغ نإو ث ةأرما عم ةأرما

 اهنأ نم انريغ نع ءاج امل افلخ ءارشلاو عيبلا يف رجح اندنع ةأرملا ىلع سيلو
 . اهيلع رجح لاملل اهعييضت ناب نإو ، اهلام ثلث نع داز ام عيب نم عنمت

 ال نأ ىرقلا هذه يرخأتم ضعب ركذ ام يفو هللا همحر بطقلا لاق

 اهجوز نم ارهق ةأرملا تعدا نإو ، نهيف عييضتلاو هفسلا قغكل ءارشلا كلذ
 الو اهجوز ترمأ ام فلحتو نينس نم ولو عاب اميف عجرت نأ اهلف افوخ وأ
 . ىضرلاب تيقأ

 ضرت مل تملع ام دعب نم اهنأو كلذ ىلع فلحت ءاملعلا ضعب لاقو
 لام عبي نمو اجوز وأ ابأ عئابلا ناك ولو عيبلا بجو ليقو & همتت ملو هعيبب

 ريغ وا ثرإب عيابلا ىلإ لاملا لقتنا كلذ دعبو عيبلا بجوي هجو نودب وريغ
 لبق ملع امل هكلام ممت نإو { دقعنم هنأ ليقو ، حيحصلا ىلع لطاب عيبلاف
 همكحف بصتغملا نم يرتشملا لغتسا امو عيبلا مت يناثلا ىلإ هلاقتنا

 رداق رضاح ءىرما لام عبي نمو بصغلاب يرتشملا ملع نإ كاذو بوصخغملاك
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 لاملا بحاصل نمثلا يرتشملا عفديف حيحص عبب كلذف ريغي ملو رييغتلا ىلع
 هنا ءاعداب هعبي ناو حيحص ريغ عيبلا نإ ليقو ، عئابلا ىلإ نمثلا عفد زاجو
 مهضعب ىكح دقو عئابلل نمثلاو دقعنم عيبلاف لاملا بحاص ركني ملو هل
 ىري نمو هعنمي مهضعبو هدلو لام دلاولا عيب مهضعب زاجأو همامتإ يف فالخلا

 ال اينغ بللا ناك نإ هنبال نمثلا هونمض مهنكل اينغ دلاولا ناك ولو هتبثي هتوبث

 زاجو 0 هتيد نم وأ هدلو لام نم أربي نأ دلاولل زاجو 5 اريقف بألا ناك نإ
 دلولاب رض نيعتي مل ام كلذو اينغ دلاولا ناك ولو هكلمتيو لاملا هنم عزني نأ

 ربخل اقلطم هيبال دلولا لام له مهفالخ ىلإ لاحلا اذه يف فالخلا عجرمو

 ربخل اجاتحم بألا ناك نإ وأ كيبأل كلامو تنأ هكقْيَت لوسرلا نع ىوري
 نكمأ نإ رييغتلاب نيب ةيقتلل كلاملا ىعدا نإو هلامب قحأ لك يع يبنلا

 عوجرل لاقو امهنم وأ رتشم وأ عئاب نم فوخ عنم هنأ دهشي ارس الإو ارهج

 ملو هغولب دعب ملع نمو ركنأ ولو تباث عيبلاف ملاع وهو امهنم دحأ تمي مل ام
 اذإ الإ لاحلا يف ريغي مل ولو تبنيال لاقو مكحلا يف كلذو عيبلا همزل ركني

 ملو ملع دقو دعب يرتشملا كلهي وأ ريغي هي ملو هغولب دعب يرتشملا هيلع ىعدا

 عئابلا مزلتف درلا نم يراشلا عنتما نإو 3 قافأ اذإ نونجملا مكح كاذكو ريغي

 بحاصلف ابصاغ ناك نإ ليقو & بلطلا موي ليقو ، عيبلا موي اهتميق ةميقلا

 وأ قالط وأ عيب نم ويغ لعف امب هبلقب يضر نإو نيتميقلا لضفأ لصألا
 نإو ك بلقلا ىضرب همزلي ال هنأل مكحلا يف ال تبثو هللا عم ىضم كلذ وحن

 دلولاو يلاو وأ ضاق نم هيلع روجح نم عيبلا حصي الو هيلع تبث ىضرلاب رقأ

 هيبأ لام هعيب زوجي الو هفسل هيلع رجحي مل ام هءارشو هعيب زوجي هيأ عم غلابلا
 . ملعأ هللاو دلاولا هزاجأ اذإ الإ هيلع رجحي مل ول دحأ نم هل هءارش الو
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 دبعلاو يبصلا عيب باب

 يبصلا دلاو نم لاسرالاب هنمث لقي اميف يبصلاو دبعلا نم عيبلا زاج

 يف كلذو ضعبلا دنع كلذو اناظ وأ لاسرالاب املاع ناك نإ دبعلا ديسو
 ولو اريثك هنمث نوكي اميف كيو اضيأ مكحلا يف ليقو ، مكحلا يف ال فرعلا
 اوزرب نإ نايبصلا نم ءارشلاب سأب ال ليقو ، عيبلاك ءارشلاو لاسرالاب اونقيت
 كلذب يراشلا ملعو كلذل اوجرخأ نإ تيناوحلاو باوبألا ىلع ارهج عئاضبلاب
 قوسلا يف ويغ وأ الصأ قيقرلا وأ يبصلا ىرتشا نإو ، كلذب مهرمأ رهشو

 3 يبصلاك قهارملا مكحو ديس وأ بأ نم نذإب الإ زوجي ال ليقف ويغ وأ
 رضاح. صخش رجاتلا دنعو ةعلسب رجات ىلإ يبصلا قأ نإو 5 غلابلاك ليقو
 ىلإ لسرأ هنأل يبصلا نم يرتشي نأ رضاحلا صخشلا كلذل زوجي الف
 . ملعأ هللاو هل رجاتلا اهارتشا اذإ الإ رجاتلا
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 ضيرملا عيب باب

 هيلع روجحملا لثم هنأل الصأ حصي ال هنأ ليقف ضيرملا عيب يف فلتخا

 فعض لجأل هئرب ليقو 5 هتوم لبق نم هعيب اوضقني نأ ثراولاو يضاقلاو مللف
 اورهظي مل ولو امرش هيلع روجحم كاذف نونجلاو يبصلاب قحلاف ضرملا نم هلقع
 ناك نإ كاذو © هلام يف هثراو هدنع كرتشا ضيرملا نأل ناسللاب هيلع عنملل

 هضرم يف هلعف نأل ويغ هدنسأ اذإ الإ مايقلا قطي ملو شارفلل امزالم ضيرمل

 الإ ضقتني الو هعيب حص نمثلا نم افوب هلام نم عاب نإ ليقو ، هلام ثلث نم
 نإف سانلا هب نباغتي ال امم نبغ هعيب يف نبي نأو ناصقن هلقعب نأ حص اذإ

 تبثيف ضرملاب فعض ام ةحصلاب يوقيف هعيب تبثي ضرملا نم ةحصلا دعب

 يف يذلا فعضلا مدقل هضقن هل ليقو ، هضري مل وأ هيضر ةحصلا دوجوب
 . ضرملا

 نكي نإو احيحص هلقع ناك نإو ، ىلألا هللا همحر بطقلا ححصو

 يذلا امأ سلفملاو مدعملا عيب ليق زوجي الو حيحصلا نبغك همكحف نبغ هيف
 ال ليقو ، زئاج هعيبف قرغ وأ عوج وأ قرح وأ ضرمب كالهلا ىلع فرشأ
 هعيبف ضرملا يف ضيرملا تام نإو ، لاملا ثلث زواجي مل نإ زئاج ليقو ، زوجي
 © ثلثلا ىلإ در داز نإف ، ثلثلا ىلع داز اذإ الإ هثراول عيبلا نكي مل نإ مات

 . ملعأ هللاو صصاحي الإو هل هنإف ثلثلا هعسو نإف ةيصو دعي هنإ ليقو
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 ىمعألاو يلوضفلا عيب باب

 ضعبلا دنع كاذو دوقعلا رئاسك لوق ىلع هءارشو يلوضفلا عيب دقعني

 هنكل عيبلا كلذ يف فرصت هلماع يذلل سيلف كلام بحصو انبحص نم

 © دري وأ ىضريل رابخإ نم دبالو يلوضفلا لعف هيلع دقع نم دري ىتح فقوي
 امف هيلع فقوي الو هلام يف فرصتلا هلماع نملف يلوضفلا عيب دقعني ال ليقو

 نأ هلماع نملف يضرو هوربج نإو ، درلاو ىضرلا ىلع ربج هيلع اودقع نم ىلع
 . انباحصأ ضعبو يعفاشلا هيلعو زيجي نأو ضقني

 هنع يور ام هداقعناب لاق نم ليلدو طقف هءارش دقعني ةفينح وبأ لاق

 نيتاش رانيدلاب ةورع ىرتشاف ةاش هب يرتشي ارانيد يقرابلا ةورعل عفد هنأ ن

 يبنل ١ زاجأف رانيدو ةاشب ك هللا لوسر لا داعو رانيدب امهنم ةدح او عابف

 يفو 5 امهادحإ عيبي نأ الو نيتاش يرتشي نأ ورمأي مل هنأ عم هلعف لع
 هيلع دقع نم عيبلاب يضر اذإ يلوضفلا نم عيبلا داقعنا ىلع ليلد ثيدحلا

 ملو هل نذؤي مل نإ دبعلاو طرش اذإ فيكف ىضر ىلع طرش كلانه نكي مل ولو
 مل نإ لفطلا اذكهو ىرتشا وأ عاب نإ يلوضفلا مكح همكحم هديس هلسري

 ةيؤر ىلع فقوتي يذلا ىلع كاذو هيف اوفلتخا ىمعألا نم ءارشلاو عيبلاو لسري
 دنع حيحص هعيبف ىمعلا لبق نم هار ناكو ريغتلا هقرطي ال ناكو & نيعلا

 . عيبلا ةدقع دنع رضحي مل وأ ضعبلا
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 ال وأ رضاح عيبملا ناك ولو مدهنم يمألا عيب ءاملعلا ضعب لاقو

 وهو هنيعب هاري ال هنأل هفكب هسمل ولو روضحلا مدعك هروضح نأل ريغتلا هقرطي
 ىمعلاو ةيؤرلا نيب نكي نأو هعيب لبق هفرع ولو بئاغلا عيب زيجي ال نم لاقم
 هب ىرد نإ زوجي ريغتي امل هعيب ليقو ، ضقتنم عيبلاف ريغتلا عقي ام رادقم
 ىمعألل زئاجف رظن ىلإ جاتحي ال ناكو ريغتلا ةدم هيلع ضمت ملو ىمعلا لبق

 مل وأ ىمعلا لبق هفرع عنتمم ىمعألا نم عيب لك ليقو ، ءاملا عيبك كاذو هعيب
 ريغتلا هقرطي جاتحم ريغ وأ رظنلاو ةيؤرلا ىلإ جاتحي اضورع وأ الصأ ناك هفرعي

 تام نإ اذكهو ضقن هثراول سيلف تام نإو ، مارح هعيب ليقو { هقرطي ال وأ

 ىمعلا لبق هي مل ولو فخ ام عيب زئاج ليقو ، ضقتني ال عيبلاف يرتشملا
 ءارشلاو 7 يف لكوي نأ ىمعألل يغبنيو عيبلا يف فلخلاك ءارشلا يف فلخلاو
 هحاكنو هقتعو هليكوت زاجو © هتجوز قالط هعيب زاجو © هنع دقعي ادحأ

 ةأرما ناك نإ هل يذلا رهملا هءارش اذكهو هتجوز نم رهملا هءارشو هقالطو

. ملعأ هللاو لكو ءاصيالا دارأ اذإو



 عيبلا باب

 ناكو دسفملا طرشلاو ابرلاو ررغلا نم ملس ام وه احيحص اعيب عيبملا
 الو لجألاو ردقلاو دوجولاو ةفصلا مولعم ناكو هيرتشمل هءادأ ىلع ارودقم
 عئابلا هاري ارضاح ايئرم ناك نإ ةفصلا هذهب ناك ام عيب ةحص يف فالخ

 نإ فصاوب ولو هعيب حصي الف يئرم الو رضاح ريغ ناك نإو ، يرتشملاو

 ءىشلا عئاب وأ ةمأ فصاولا ولو ةفصلاب زوجو يرتشملاو عئابلا هلهج
 ناك نإ هار اذإ يرتشملا ريخو عئابلا فصوب زوجي ال ليقو ؤ رخالا هقدصو

 هار نإ ليقو 3 ربخلاك سيل نايعلا نال فصو ام لثم هار ولو فصولاب هارتشا
 ملاعلل ليقو ، رايخلا هلف فصولا ىلع عاب نإ عئابلا كلذكو همزل فصو املثم
 نأب لوقلا نسحتسإو بوبحم نبا لوق وهو لهاجلل ام رايخلا نم امهنم
 .هدحوهفرع عئابلا ناك نإ فصو ام لثم هار ولو هاري نأ دعب رايخلا هل يراشلا

 هقح يف فاك فصولاب هسفنب عئابلا ملع هللا همحر بطقلا لاق

 هملع دعب باغ ولو هاملع اناك نإ ءىيشلا عيب حصو يرتشملا كلذكو

 ناويحلاك ةدايز وأ صقنب ةبيغلا ةدم يف ريغتلا هقحلي ال ناك نإ هتبيغ تلاطو

 ناصقنلا يف ليقو ، هضقن نينثالا نم دحاو لكلف رييغت هارع اذإو ، لوصألاو
 رثؤي له فلخلاف ريغتلا لق نإو © عئابلل ريغلا ةدايزلا يفو يرتشملل ريغلا
 © هار اذإ رايخلا يرتشملل نأ طرشب بئاغلا عيب زوجو عيبلا ةحص يف كلذ

 اقفاوتي نأ الإ دعب نم ضقن امهل سبلف عيبملاب نافراع امهنأ ناعئابلا رقأ اذإو
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 هنا ملعي ام نيميلا عئابلا ىلعف الهاج ناكو ةفرعملاب يرتشملا رقأ نإو 3 هيلع
 . عيبلا متو عئابلا اذكهو هب الهاج ناكو هارتشا

 يعدمل لوقلاف ةفرعم الو ةيؤرب رارقإ نكي مل نإو اذه يف نيمي ال ليقو

 نأ ثيح حيحصلا وهو يناثلا لوق لوقلا ليقو ، لطاب عيبلاو هنيم عم لهجلا
 يف حصي بئاغلا عيب ليقو © عيبملا هديب نم لوق ليقو & تبث دق عيبلا
 تبثي ال ليقو ، هللا همحر بطقلا هاور اميف راتخا وهو ملعلا عم طقف لوصألا

 يذلا امأ ريغتلا هقرطي هنأل امولعم ناك ولو اضرع وأ الصأ ناك بئاغلا عيب

 نإف دهع ام لثم دجو ولو دساف عيبلاف ريغتي ام ردق باغ نإف ريغتلا هقرطي

 ريغتلا ةدمو زئاج وهف هاي نأ ءاش نإو هتيؤر دعب نم اعيب اددح ديدجتلا دارأ

 ليقو © مايأ ةثالث ليقو ، فالخ هيف ناضلاو زعاملاك ناويحلا راغص يف

 لكلل ليقو مايأ ةثالث ليقو مايأ ةعبس ليق ناويحلا رابك يفو مايأ ةعبس
 مايأ ةعبس نوكي نأ ريتخاو مايأ ةينامث ليقو مايأ ةعبس ليقو مايأ ةثالث
 هيفف ملحلا لبق هملع دق ناكو ائيش عاب نمو راغصلل مايأ ةثالثو رابكلل
 . حصي ال ليقو & فالخ

 هللا نيبو امهنيب ال مكحلا يف كلذو هتوبث هللا همحر بطقلا ححصو

 فاك لكوملا ملع اذكهو لكوملا نع بان هنأل هلكوم نع فاك ليكولا ملعو
 ءوضب ولو حصت ال ليقو 3 ليللا ةفرعم يف فلخلاو هل ةدقعلا امنأل ليكولا نع

 ةيؤرلا ىلإ اجاتحم سيل يذلا امأ ، رمقلا ءوض ىلع ضعب اهزاجأو { رمقلا
 يف هعيب زوجي ليللإزبق فرعام كاذك هللا همحر بطقلادنع ليللا يف متي هعيبف

 ايناث اعيب ادارأ اذإ امهمزلي عنملاب لقي نمو ريغتي ام ردق عيبملا قبي مل نإ ليللا
 اوححصو تبث رانلا ىلع هازاجأ نإ ليقو 3 راهنلا يف وأ ران ىلع هادقعي نأ
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 ءابرهكلا ءوضو تلق ، ةعمشو حابصمك ران ءوض ىلع تناك اذإ ليللا ةفرعم

 لوقلاو رمجلا ءوضل فلخلاو راهنلا لثم هنأل توبثلا ىلإ بقأ اننامز يف
 امهنمملع نودب هعابام يفو هليكو هل ىرتشا اميف رايخلاليكوللو برقأ داسفلاب
 لبق هيضر ولف ربتعم ريغ هاري نأ لبق نم هاضرو رايخلا هل ناك نم عفدو هب
 هيضرف هآر مث هاري نأ لبق وركنأ نإ اذكهو هاري نأ دعب راكنالا هلف رظني نأ
 ةدهاشم الو هب ملع ةطاحإ الب ىري مسج عيب حصي ال ليقو ، اضرلا هلف

 ةفصلا عيبب اضيأ صخ فلسلاو فلسلاب صخي هنإف انركذ يذلا ةفصلا عيبو

 نوزوملاو ليكملا يف حصي عيبملا يف زيرحتلاب ملعلاو ةمذلا هلبقت ال نيعملا نأل
 دودعملا يفالو حومسملا يف حصيالف ددعلاو داحالا ال ةلمجلا هيف دصقتام لكو

 عيبلا زاجو ، دودعملاو نوزوملاو ليكملا يف ضعبلا هعنمي فازجلاو زيرحتلا عيبو
 نأ فازجلا عيب يف طرتشيو هداحآ دصقت ال ام لك نم كلذ ريغل فازجلاب

 نأل ادج اريثك نوكي ال هنأو زرحي ال بئاغلا امنأل هيلإ اروظنم عيبملا نوكي

 © كلذ رادقم نالهجي يرتشملاو عئابلا نوكي نأو رزحلاب وريدقت ملعي ال ريثكلا

 ىرد نإ ليقو 5 رايخلا هل هب ملاع ريغ ناك نم نإف امهنم دحاو هب ىرد نإو
 دساف عيبلاف كلذب املاع يرتشملا كي نإو ، رايخلا يرتشمللف هيف امب عئابلا

 نكي نإف زرحلاب نيفراع عئابلاو يرتشملا نوكي نأ فازجلا عيب يف اضيأ طرشيو
 نوكي نأو ررغلا مظعب كلذب هنأل مدهنم عيبلاف زرحلا فرعي ال امهنم دحاو
 هداحا دصقت امم نوكي الو هدع نكمي ال عيبملا نوكيو وتسم ناكم يف عيبملا

 ةدوصقم ريغ ءايشالا هذه داحآ نإف ناتيحلا راغصو زوللاو بنعلاك كلذو

 هنزو نكمي ام لك يف نزولاب عيبلا زاجو هسكع ال نزولاب لاكي ام عيب حصو

 اذك هنأ لاقو هنزو وأ اماعط لاك نمو ، حسمي وأ دعي وأ لاكي امم ناك ولو

 فازجلاب هعيب زاج صقن وأ داز هنأ يردأ تسلو انم اذك اذك وأ اعاص اذك

 هلفسأو هالعأ ىأر دق ناكو نبغ لجأل فازجلاب عيبملا يف صقنلا بلط نمو
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 رظني مل نإو ، ضقنلا هلف هعيمج ىلإ رظني مل ناك نإو ، ضقنلا بجي الف

 نمو ضقنلا هلف اريغتم هلخاد نم ادب نإو ضقنلا امهلف يرتشملا الو عئابلا
 يرتشملا ربخي نأ همزلي هدع ملعي وهو ليكلاب ناجنذابو نامرو خوخ لثم عاب
 ملي ال نزولاو ليكلا يف حيجرتلاف وظني يرتشملا امنأل مالعالا همزلي ال ليقو
 ةرارغك عيبلل ءاعو يف كرتي اميف فلخلاف ةداع كانه تناك اذإ الإ عئابلا

 هءاعو ليقو © هرادقم ملعي ال هنأل فارجلا مكح همكح ليقف ردقو ةيباخو

 يفوي نأ همزل ناصقن هيف رهظو نزو وأ ليك نم اذك هيف لقني نأو هلايكم
 ددعلا هيلع يرجي ام لكو لطاب عيبلا ليقو 2 انوزوم وأ اليكم ناك نإ صقانلا
 ةمرع يرتشي نأك فازجلاب امهعيب زاجو فازجلاب هعيبف نيدقنلاك عيبلا يف
 نود افازج ناويحلا عيب زوجي الو ليكلاب عابي نأ زاجو ، ايلح اهب لمعيل مهارد
 ع رذلا هلصأ اميف فازجلاب عيبلاو هزاوج ىأر مهضعبو هداحا تدصق نإ دع

 ال ليقو ، ةمامعلاو صيمقلاو لبحلاو ةبجلاك هداحآ ال هلوط ديرأ نإ حصي
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 ن اوريحل عيب ب اب

 ءاجو هعيب رك اهوركم ناك نإو ، امرحم نكي مل ام ناويحلا عيب زاج

 نأ زاجو © رسنلاو بلعثلاو مخرلا الإ عابسلا نم عابي ال هنأ مهضعب نع
 ىعداولو بارتسموأ بوصغم هنأتملع اذإ الإ يف هدي ناك نمم ناويحلايرتشي
 ناك هنأ وأ ةبه وأ ثرإب هيلإ لآ وأ دحأ نم هارتشا هنأ هدي يف دجو نم
 ل هنأ وأ هبه ل هنأ هبحاص هبذكو هعاب نإف ث هنم هؤارش زئاجف هعيبب ارومأم

 رئاس كلذك هعيب يضمي ال ليقو ، هبذك حصي ىتح ضام هعيبف هعيبب رمأي

 نم ليخلاو نذأ نم روثلاو هنسر نم هكسمأ لمج عيب دارأ نم ليقو & ضورعلا
 وذو اهلجر نم ةاشلاو هدي نم دبعلاو اهقنع نم ريمحلاو لغبلا اذكو اهتيصان

 رقبلاو لبإلاو منغلا عيب حصو زئاج كلذ لعفي مل نمو ، هحانج نم حانجلا
 نإو افازج هعيب حصو طقف ددعلاب ليقو ، هددعبو هنس نم ىرد امب ريمحلاو
 اذك موي لك بلحت اهنأ ىلع نبل تاذ ةميهب عاب نمو ، ددع وأ نس ةفرعم الب

 ادورش المج عاب نمو ، ضقتنم ليقو { مات عيبلا ىبأ ليقف لقأ تبلحف اذك
 عاب نم مزلي هنإف دبعلا قبأ وأ لمجلا درشف هبيعب يرتشملا ربخي ملو قبا دبعك
 ءاجف يرتشملا اهنف ادساف اعيب ةميهب عاب نمو & بيعلا شرإ دبعلاو لمجلا
 © حبذلا ءانع يرتشملا ءاطعإو اهمحل ذخأ يف ريخ ةحوبذم اهدجوف اهعئاب
 ىلع هبرجيل اروث عبي نمو & لدعب اهتميقو نمثلا نم اهمحل غلبي يذلا يفو
 هفلك هنأب نالدع دهش نإ الإ مرغ هيلع امف تام ريبلا ىلع فقو املف رجزلا

 حبذف انم اذك اذك هتاش محل نم يرتشي نأ الجر دعاو نمو © هتقاط قوف
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 اهحبذ نإ ليقف مكحلا يف زئاج كلذف يرتشي ال نأ هل ادب اهحبذ املو ةاشلا

 عيبلا ضقتني الف بش ىتح همأ تحت يقبف ناويحل يرتشمو همزلت هدعول
 اهتميق لمح اهب نكي مل نإو 5 اذك اهتميق لامح اهب ناك نإ طرشب ةميهب عئابو
 . ملعأ هللاو نيتعيب يف ةعيب كلذ ذإ عيبلا اذه زاوج يف فلخلاف اذك
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 ديبعل عسيب ب اب

 ناك نإو ، ادحاو كلاملا ناك ولو قفرب مهمادختساو ديبعلا عيب حيبأ

 لع هنع ءاجو اميتي كيرشلا ناك نإ صوصخلابو ىلوأ قفرلاف كيرش هيف
 نوقيطي ال ام مهوفلكت الو نوستكت امم مهوسكاو نومعطت امم مهومعطأ

 موزل الو هكيرشل همهس عيبي نأ ربج نم كيرشلا ىلع سيلو نوجنت ىرحلابف

 امب قوسلا يف ميتيلا مهس ىلع يداني نكل ميتيلا هكيرش مهس يرتشي نأ هيلع
 عابت مهبلا يف متيلا كرتشا نإ ليقو { ةميهبلا يف مكحلا اذكو ةميقلا نم غلبي

 تناك اذإ الإ انباحصأ بهذم يف دلولا مأ عابت نأ زاجو ، ءاش نم يف اهلك

 ةيشخ كلذو لمحلا ىنثتسيو عابت ليقو © اهلمح عضت ىتح عابت الف الماح
 . رحلا دلولا دعبتسي نا

 هللا لوسر دهع يف دالألا تاهمأ عيبن انك هللا دبع نب رباج لاق

 كلذو انيهتناف رمع اناهن ىتح رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ دهعو هع
 كاذ امو لاق ، دحأ هب نعي مل رمأب تينع ينأ لاقف لجر هيلإ ءاج ارمع نأ
 اهيلع تعقو دقو 3 اهفرعأ الو اهتيرتشاف تعيب دقو ةمأ يهو مأ يل تناك لاق
 © يبص حايص اموي عمس ارمع نأ ليقو { دالألا تاهمأ عيب نع رمع ىهنف

 نإو مهل اراشم باحصالا عمجف همأ تعيب دلو اولاقف حايصلا اذه ام لاقف

 . نهعيب نع كلذ دعب ىهن مث امرحم ائيش نكي مل كلذ
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 عيب زوجي الو ءاشت نمل اهعيب زوجي كتاشك كدلو مأ سابع نبا لاق
 ربخأو رهشلاو ماعلاب ريبدتلا ةدم تفرع اذإ الإ هللا همحر بطقلا دنع ريدملا
 © توملل ريبدتل ك ةدملا تلهج ولو هعيب زوجب ليقو 3 عيبلا ةدقع عم يرتشملا

 ةيقت الب قرلاب رقا نإ دبعلا ءارش لحمو هءارش دعب هقتعي نمل هعيب زاج ليقو
 وأ دبع هنأب يرتشملا ملع وأ هلقع نم ةحص يف رتشمو عئاب نم فوخو
 مل نإ نيمأ ريغ نم نإو ربخب زوجو 3 نيمأ دحاو نم ربخب زاجو 3 انمألا وبخأ
 هدي يف ناك نم هعيبي نيملسملا قوس يف عابي دجو نإ هءارش زوجو بير نكي
 ىعدا نمو © عئابلا نم الو رتشم نم فئاخ ريغ ناكو دبعلا هيلع ركني ملو

 هرارقإ نيح انما ناك نإ لبقي ال هلوقف يرتشملل قرلاب رقأ ام دعب نم ةيرح
 عئابلا نم افئاخ ناكو ناكم يف قرلاب رقأ نإف رح هنأ ةنيب ءاج اذإ الإ

 نإ عئاب نم نمثلا هيرتشم ذخأيو هتيرحب مكحيف ركنأ كاذ دعبو يرتشملاو

 نمثلا عجرتسيف الإو رح هنأ عئابلا ملعي مل ولو هدرتسي نأ ارداق ناكو هدجو

 نإ هعئاب ىلع عجري وهو نامضلا هنع ليزي رذعب سيل هفوخو ةيرحلا يعدم نم
 نع ربعي نأ عيطتسي ناك نإ هءارش هل زاج عابي الفط ىأر نمو 5 ارح ناك

 ريبعتلا عطتسي مل نكي نإو 5 ةيرحلا ىعدا الو ركنأ الو اررض فخ مل ام هسفن
 هيلإ نئمطت ربخ وأ دبع هنأ نالدع دهشي ىتح هعيب زوجي الف هسفن نع
 نمو ، زاج ةراشالا هنم فرعت نكت نإو سرخألا اذكهو دبع اذه نأ سفنلا
 هيلع فيخ اذإ نيمأ عم لعجي وأ هيدي يف كرتيف ةيرح ىعداف الفط ىرتشا
 هغولب ىلإ هاوعد ىلإ ماد نإف هلمعتسي هلامو ملتحي نأ ىلإ يرتشملا هقتعيو

 هتقفنبو هنمثب هعئاب ىلع يرتشملا عجريو هقر تبثي مل نإ ةيرحلاب هل مكحمو
 يف كاذ زاجو ، مهمدختسي الف ةدع دالوأب هتءاجف هتمأ تقبأ نمو 3 هتوسكو

 زوجو ارستي وأ مهنم ادحأ عيبي نأ نودب اغلب اوناكو مهمأ اهنأ اوفرتعا نإ لوق

 ال فلاخم وأ ابل ولو دحوم عيب زاجو اوناك ةلم يأ نم ديبعلا نم ءارشلا
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 هتالصو هنيب لوحم ال نأ طرشب دهاعملل ل اقو © دهاعم ولو يباتكل الو كرشم

 ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ل ىلاعت هلوقل هللا همحر بطقلا هدرو هنيدو هكرتيو

 . برح ىلع الإ امهران أرتت ال رفاكلاو نمؤملا ثيدحلو © ه اليبس نينمؤملا

 اهتميق ىطعيو قوسلا يف عابت يمذ دي يف ةملسم لك بوبحم نبا لاق

 ذخأ نإ تيأرأ لاق ءاملعلا ضعب هيلع ركنأو عابت ال يلع نب ىسوم لاقو

 نينس عبس غلبي نأ لبق نم اهنباو همأ نيب قيرفتلا ضعب هركو هعنمي نم اهلجرب
 . ملعأ هللاو
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 عاتملاو بايثلا عيب باب

 عم ضرعلاو لوطلاب تفصو نإو { عرذلاو رشنلاب بايثلا عيب حص
 تبثي مل فصو الو عرذ الو رشن الب تعيب نإو ، بئاغلا عيبك تناك عيبلا

 رشن نم دبال نكلو عرذ الب زئاج ليقو 5 ةفلتخم بايلا ءازجأ نأل هيف ررغل

 رشنيف سنجلا نم دحاو رظنيو ع رذلاو رشنلاب دسفي اميف نيذه نودب دقعنيو
 سفانطلاو رصحلاك دّسويو شرفي يذلا امأ هتفص ىلع يتابلا عابيو عرذو
 يف يفتكيو اهدم لابحلا رشنو لابحلاو دولجلا اذكهو اهيف رشنلا يزج هذهف

 نا ىلع ةلمج عاب نم ليقو © اهب ملعلا ةطاحإو ةنياعملاو اهروضحب يناوالا عيب
 لوقي لابح وأ طايس وأ بايث ةمزر عيبك تصقن وأ تدازف اذك اذك اهيف

 عجريو ةدايزلاو ناصقنلا عم ميبلا متي له فالخ كلذ يفف ةئام اهيف الثم
 ىلع عئابلا دري وأ صقانلا نمث هنم رتسيو دئازلا ةميق عئابلا ىلع يرتشملا
 ناك نإ نمثلا صقن عئابلا نم عجرتسيو هتميق ال دعلا نع داز ام يرتشملا
 وه اذو عيبلا هيلع عقو ام ريغ ىلع المتشم هنوكل ددعلا لامكإ كردي ال صقن

 لك نم اهريغو بايثلا يف ةفصلا عيب مزليو صقانلاو دئازلا نيعب لهجلل راتخملا
 نوكلو هنم رهظ ام ةيؤر لجأل دعب هيف رايخ الو فصو اك جرخ نإ رضاح
 رشنلا ةبوعصل وأ رشنلا يف اهداسفل وأ بايثلا ةئكل ارسع هعيمج فشك

 ريخ هيلع اقفتا امم دوجأ سنجلا ناب نإو ، رهظ امب ءافتكالل رمت ةرارغ رشنك

 © هلثم يناثللف دحاول رايخلا ناك نإ ليقو 2 يرتشملا ريخي سكعلا يفو عئابلا
 ةمزر وأ اريعش جرختف رمت ةرارغ عيابك عيبلا دسف سنجلا فالخ جرخ نإو
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 قافولا كسميف افلاحم هضعبو اقفاوم هضعب نإو © الابح ج رختف بايث

 جرخيف رمت ةرارغ يرتشمك اريثك وأ اليلق ناك نإ فلاخلا ديف باسحلاب
 نم هبان امب ريعشلا نع ارمت هيطعي نأ عئابلا ىلع امو اريعش اهفصنو ارمت اهفصن
 دسفم هضرتعا اذإ عيبلا نأل عيبلا داسف راتخملاو ليق فالخلا ذخأي الو نمنلا
 نإو فلاخلا دسفي ليقو © نامصحلا هاركانت اذإ هنالطب حيحصلاف ححصمو

 حلصألا رظنيف فالخلا عيبملا يف جرخو عضوم ىلإ عضوم نم هلوح
 يف فلخلاو عوجرلاو باهذلا ءانع قحتسا هدر نإف هدر وأ هعيب نم هبحاصل
 عيبملا ىنع مث هيرتشم عيبملا لمح نإو ال ليقو ، هنمضي ليقف فلت نإ هنيمضت
 يرتشملا هلمح نإ عئابلا ىلع هدر ليقو ، يرتشملا ىلع هدر نإ ريتخاف داسف

 هدرف عئابلا نذإب لمح ناك نإف بيعب در نإو يرتشملا ىلعف الإو عئابلا يأرب

 هيف امم دلب نم ائيش ىرتشا نمو يرتشملا ىلعف نذإ ريغب ناك نإو © عئابلا ىلع
 ريغب هلمح نإو عئابلا نذإب الإ دالبلا كلت ريغل هلمح نم عنمي هنإف ضقنلا

 هلمح نإو عيبلا دقع هيف دلب ىلإ هدر يرتشملا مزليف عنبلا ضقتنا عئابلا يار

 دالبلا كلت ناكس نم سيل يرتشملا ناك نإو ، هدر هيلع سيلف عئابلا يأرب
 نإو 3 هلمحي ال نأ هيلع طرتشي مل نإ درلا عئابلا ىلعف ضقتنا مم عيبملا لمحف
 مزلي درلاف اعم يرتشملاو عئابلا ملع نإو هدر هيلعف دسفملاب امهنم دحاو ىرد

 ءاوس وهو هل نماض هنإف فلتف وريغ هيريل هلمحف عاتم يف مواس نمو عئابلا

 تئش نم هرأ هبلاطل لاق عاتملا بحاص وأ لجرلا هيريل هلمحي نأ نذالا بلط

 لاق نإ هنمضي ال نأو هآر الا هسفنب بلط نإ يرتشملا هنمضي نأ ريتخاو

 هدنع نكي مل هنأل يرتشملا نم بلط نودب تئش نم هرأ ةعلسلا بحاص

 وهو اقلطم هنمضي ال ليقو ،ارشلا مسر ىلع هلمح هنأل ةنامأ ضحم
 دقو ، هكلام نم اضر ىلع هدي يف ناك هنأل هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا
 عئابلا ىلخو حيحص دقعب عيبلا مت نإو 5 ةنامأ ناكف هدنع نم هلمح زاجأ
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 الولذ ةميهب تناك نإو { يرتشملا لام نم يهف تفلتف ةعلسلاو يرتشملا ن

 يرتشملل عئابلا لاقي مل ام عئابلا ىلع يهف تفلت نإ ليقو & كلذك يهف
 اهضبقي نأ ىلإ يهف ةفان ةميهب نكت نإو عد يرتشملا لقي مل امو ضبقا
 كدنع اهعد دقعلا دعب ةعلسلا عئابل يرتشملا لقي نإو 0 هديب يرتشملا

 . ملعأ هللاو ةنامألا مكح اهمكحف
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 رمهلاو بوبحلا عيب باب

 هيف فالخ ىلع فازجلاب حصيو نزولاو ليكلاب بوبحلا عيب حص
 نيمأ رايعب وأ هيواسي ىتح ويغ ىلع لايكم سايق رييعتلاو رّيعم رايعب عيبلاو
 هنأ لاق نإ الإ ال ليقو ، نيمأ ريغ ولو قدصم نم وأ رّيعم هنأ لقي مل ولو

 ضعب لاقو ، نيمألا نم الإ لبقي ال ليقو ، ةجح قيدصتلا نأل قدصو رّيعم
 هب قوثوم ريغ نم هب نزوي امو انازيم ىرتشا نمو ، نينيمأ نم الإ لبقي ال هنأ

 الإ عيبي سيل هنأب دالبلا لهأ فراعت اذإ الإ هتحص ملعي ىتح هلمعتسي الف

 ملعي ملو رضاح وهو رايعلا اذهب يل عب عئابلل يرتشملا لاق نإو ، حص ام
 نإو 3 عيبلا هب زوجي الف اصقن هب نأ ملعي ناك نإو { هب هل عاب هناصقن عئابلا

 هؤلم مك ملعي ناك نإف ابح ءانالا اذه ءىلم كنم يرتشأ لاقف ءانإب هيلإ ءاج

 مزليو دودحم كلذ نأل زوجي ليقو ، فازجلاك وهف ملعي مل نو ، زئاج ريغف
 عيبلاك ءافولا همزل قحلا هيلع نمو هاليكي نأو بحلا انزي نأ هليكوو عئابلا

 نإو © ذخالا مزلي ليقو ، حيحصلا وهو قادصلاو ةرجألاك امهريغو ءارشلاو

 ليقو ، قحلا هل نم ىلع رجألا ليقو ، قحلا هيلع نم ىلع وهف رجأب نكي

 اوسي نأ ليكلا هفصو يرتشملا ىلع هترجأو نزولاو عئابلا ىلع هترجأو ليكلا
 هب برضت نأ نودو اهريغ وأ ديب برضي وأ كرحي نأ نودب ضرألا يف رايعلا

 عئابلا نذإب ولو مزرلا ىمسملا وهو رايعلا مف ىلع برض نودو ضرألا ىلع

 ربتعي ال اليلق كلذ ىري هنإف هزاجأ نمو ، فازجلا لثم هنألو ديزي ام لهجل

 قيقدوزيقدلاريغ يف كلذو ضعبلالوق يف ضيألا يف لايكملا برضو مزرلا زاجو
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 5 مزر نودب يوزني هنألو حلملا كلذ لثمو اريثك ائيش مزرلاب ذخأي هنأل ركسلا

 ليقو ، ليكلاب حيجرتلا باب نم اذهو هبحاص نم اضرب كلذ زوجب ليقو

 اقيفر ازمغ هزمغي ءىلتمي ىتح عاصلا يف زمغي نأ يعرشلا ليكلا فصو
 رومألا نسحأو ضرألا عاصلاب برضي الو هضفني الو بناوجلا نم هيلع بلجو
 رايعلا ألتما نإو مزال طرشلاف اهريغ ىلع طرش عقو اذإ الإ دالبلا ةداعب ءافتقالا

 افازج بح ةمرع ىرتشا نمو تابح ثالثب زاجو ، نيتبح وأ ةبحب دازي الف
 ركذ اك جرخي مل هنأل ءارشلا دسفي ليقو ، هلدب ىطعأ ليكملا ريغ اهيف دجوو

 فلتخا دقو © امولعم اليك ةمولعم ةمرع نم عاب نإو ، ردقلا لوهجم ج راخلاو

 ةيمكو ةمولعم ةفصب عقو عيب هنأل مهنم دحاو عنم ولو زئاج ضعب لاقف هيف
 نم زيمي مل عيبملا نأل كلذ دعب هازاجأ ولو حصي ال ليقو { ملسلاك ةمولعم
 نإ ليقف زاوجلاب نولئاقلا فلتخاو عيب ام ردقب ةمرعلا يفت ال نأ نكميو ويغ

 ىلع يرتشملاو ليكلاب افولا ىلع عئابلا ربجي دقع ام نيح نم مات عيب كاذ
 انكل ربج نودب مت هومتأ اذإ نكل دقعلا كلذب متي ال ضعب لاقو ، ضبقلا
 نيعيابتملا نم لكلف نزولاو ليكلاب عيب نإ نوزوملاو ليكملا يف روهشملا

 وأ هتلمج فرعي ال ماعط ىلإ رظن نمو { نزولا وأ ليكلا عقي مل ام عوجرلا
 تبئثيف عئابلل ادب وأ عوجرلا هلادب كلذ دعبو اذكب عاص لك اهارتشاف اهفرعي

 يف تباث عيبلا ليقو © اهركذ يتلا ةميقلاب دحاو عاص روكذملا كلذ نم

 هاعيابتي ام ليك يف اعرش نإو ، حصألا وه عيمجلا يف توبثلا مدعو عيمجلا
 تباث دع وأ نزو وأ ليك ام نإف عوجرلا امهنم دحاول ادب مث هنزو وأ هدع وأ
 . ملعأ هللاو دقن ام ردقب تبثي نمثلا دقن نإ ليقو 0 هتميقب
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 عيبلا لاح فلت اذإ عيبملا باب

 عاض وأ هدي نم قرهناف هارتشا ام يرتشملل هليكو وأ عئابلا لاك اذإ

 عضو يرتشملا كي نإو & يرتشملا ءاعو ىلإ لصي مل ماد ام لاملا بر مزلي هنإف
 لام نم هنإف فلتف هيف عئابلا عضوف عاتملا هيف عئابلا لعجيل ضرالا يف ءاعولا

 نأ لبق نم فلتف عاتملا هيف لعجي نأ ورمأو عئابلا يرتشملا ىطعأ نإو يرتشملا
 لاق نإو ، يرتشملل هملسي مل ام عئابلا لام نم هنإف يرتشملا دي ىلإ لصي
 يرتشملا لام نم عاض عاض نإف ضرألا يف هعض ليكلا دعب عئابلل يرتشملا
 نزولاو ليكلا يف يرتشملا عئابلا لكو نإو ث هنامض همزلي الف ءاعولا امأ
 لصي نأ لبق نم هدعب وأ ليكلا لبق نم هدي نم ءافكنا ام يرتشملا نمضيف
 هللا همحر بطقلا هآر يذلاو هنمضي كلذلف هسفنل كلذ ذخأ هنأل هءاعو ىلإ

 عبض اذإ الإ هلايكم عيبملا لصي نأ لبق نم كلذ نمضي ال يرتشملا نأ
 رثكأ ليكولا لاك نإو 5 هلكوم ماقم مئاق ليكولاف ةنامألاك هدي يف هنأل هتنايص
 عئابلا ربخأ لقأ لاك نإو 5 داز ام لاملا برل نماض ليكولاف هيلع اقفتا ام

 اسجن رايعلا ناك نإو 2 ءارقفلا يف هقفنأ يرتشملا فرعي ال ناك نإو يرتشملاو
 نإ الإ نمضي الف اهدعبو تاليك ثالث ىلإ هلاك ام نمضي دحأل هب ل اكو

 . ملعأ هللاو ليكملا يف رثأ سجرلل ناك
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 لوصألا عيب باب

 ةعبرأ دودحو لخنو طئاحك اهب لصتم عمو اهدحو ضألا عيب حص

 ام ناب اذإ كلذو نينثاب ليقو ، ةثالثب ضعب زوجو شعنو يليهسو برغو قرش
 تناك نإ نيعلاو ريبلاو لجأملاو ناتسبلاو تيبلا عيب حصو اروكذم نكي م
 دبالف فرعي ملو زيمتي مل يذلا امأ ةزيمم تناك نإ دودح الب عئابلا ريغ ضرأب

 نإ هدح نيأ فرعي ملو امهرادج مدهت اذإ رادلاو تيبلاك دودحلا ركذ نم هل
 دحلا نم دبالف جراخلا نم امهدح فرعي الو ءانبلا نم امهريغب الصتا اناك

 امو الخاد ءانبلا درام تعب دقعلا ىدل لوقي هنإف ءانبلا هب طاحأ ائيش عاب نإو

 هيلع طخ نيبتي ل ام لكو هلخاد بابلا در ام تعب لقيلف باب هيلع ناك

 يف ميرحلا لخدتو كلذ يف لخدي طخلاف الخاد طخلا در ام تعب لاقو ، اطخ

 حصو ميرحلا يفنب عيبلا ةدقع يف حرصي هنإف ميرح الب عيبلا دارأ نإف عيبمل

 عيب حصو اهسفنب ةزيمتم تناك اذإ دودح الب ناتسبلاو رادلاو ةنجلا عيب
 ضرأ عيب دارأ نمو ضرألا نودب اهدحو تعيب اذإ دح الب رجشلاو طئاحلا

 هانثتسا امل ادح دحي هنإف رادو لحامو رجشو طئاح نم اهيف ام نودب

 نع هزيم طئاحب ريدأ ناتسبك ازيمتم ناك امل دجلا مزلي هنأ بطقلا ححصو

 دنع همزلي الف هضرأ عابف ددحم وريغل تيب هضرأ يف ناك نمو طئاحلا وريغ

 تعب لاق نأب ضرألا نع همساب زيمت هنأل هضرأ يف ناك ام ىنثتسي نأ دقعلا

 عئابلا ربخي مل ولو اهيف ام لكو اهلكب اهتعب لقي ملو اذك ضرأ وأ يضرأ

 يرتشملا ناك نإو ، ةلخاد ريغ يهن ضرالا يف روكذملا نوكل يرتشملل
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 مزلي بيعلاف راتخلا ىلع ابيع تناك وريغل هنأ عئابلا وبخي ملو عئابلا ريغل اهملعي
 ناك نإ هب رابخالا مزلي ال ليقو ، هملعي يرتشملا ناك ولو هب رابخالا عئابلا
 هراد عيبي نأ ءاشو هراد يف ويغل تناك اذإ ريبلاو بجلا لثمو هملعي يرتشملا

 ويغل راجشأ رادلا يف نكت نأو رادلا حلاصم نم اهنأل اهب رابخالا همزلي هنإف

 اهب هرابخإ مزليو رادلا حلاصم نم تسيل راجشألا نأل اهئانثتسا هيلع سيلف
 ملو اهعابو هضرأ يف رجش وريغل نكي نإو بيع اهنإف وبخي مل نإو وريغل اهنأو
 ام لكو لقي مل نإو دساف عيبلاف اهيف ام لكو اهتعب ينأ لاق لب رجشلا نثتسي
 رهنلاو يداولا لثمك نيئيش نيب لصافلا وهف دحلاو مدهنم ريغ عيبلاف اهيف

 رجشو برزو ةيقاسو ريبو ةزئاج قيرطو ضرألا يف قشو قيرطلاو ربقلاو لبجلاو
 ع رزلاو لقبلإو ءافلحلاو بصقلاو لمرحلاو لسألا لثمب دحلا حصي له فلخلاو
 فيعضك رثأ هل ىقبي ال لاز نإ وأ هلصأ هل ىقبي بهذ نإ ءىيش لك نم

 لقتني يذلابو ادقار وأ ادعاق وأ افقاو ناويحلاك هسفنب لقتني يذلابو تابنلا

 يزجي ال ليقو ، ادح نوكي نأ يزب كلذ نإ ليقف ءانالاو بوثلاك وريغب

 اهب ىصوأ وأ اضرأ عاب نمو ، دقعلا لاح يف هدوجو دحلا يف يفكي هنأ ريتخاو

 لخدي له فلخلاف اهيف املكو لقي ملو رجشو لخن اهيفو ادحأ اهاطعأ وأ
 . اهيف ام لكو اهلكب اهتيطعأ وأ اهب تيصوأ وأ اهتعب لوقي ىتح ال وأ كلذ

 وأ ةقيدح وأ ةعطق عاب نإو حيحصلا وه هللا همحر بطقلا لاق

 ناتسبلا ظفل نأل اهيف ام لكو لقي مل ولو عيبلا يف رجشلاو لخنلا لخد اناتسب

 هلام عيمج عاب نمو رجشو لخن نم اهيف امو ضرألل مسا ةعطقلاو ةقيدحلاو
 الو هنمدلا عيبب فرعي يذلا وهو دودح ركذ ىلإ جاتحي الف فورعم دلب نم

 نأ ليقف عئابلا ريغل مهس عيبملا يف رهظ نإو رجشو رابآ ركذ ىلإ هيف جاتحي
 نم مهس تبثيو كيرشلا مهس خسفني ليقو 0 راتخلا وهو هلك خسفنم عيبلا
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 اذه ىلعو تلق نمثلا نم همهس كيرشللف لكلا يف عيبلا تبثي ليقو © عاب
 ةكرش نودب ةدحاو ةقفصب هريغ لامو هلام عاب نمو عيبلا كيرشلا تأ اذإ

 بطقلا حجرو ةميقب هلام عيب حص ليقو ، مدهنم عيبلاف كيرشلا نذإ نودو
 ةقفصب امارح ناك امو الالح ناك ام عاب نإو نيلوقلا نم ليألا هللا همحر

 منغلا سأر عيب حص ليقو ، لطاب ليق عيبلاف ريزنخو منغ سأرك ةدحاو
 كلذو هنالطب حيحصلاف دسافو حيحص ىلع تلمتشا نإ ةدقعلاو هتميقب
 عيبلاف يرتشملا ملع اذإ امأ ، كلذ ملعي ال يرتشملاو ويغلو هل الام عاب نمك

 ملعي مل ام لكلا يف لماعي كيرشلاف لقتنملا يف ءاكرشلا امأ ادحاو الوق لطاب
 راكنالا دجي ال هنإف عيبلا كيرشلا ركنأف انامز اودعق نإف هكيرش نم راكنإ
 ىتح ءاكرشلا نم دحاو عيب دقعني الف الصأ ناك نإف عيبلا لاح ركني مل هنأل
 . ملعأ هللاو عيبلا اوممتي وأ مهلك اوعيبي
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 ءامل ١ عيب ب اب

 ضعب هعنمو ضعب هزاجأ هءانطو رهنلا ءام عيب يف ءاملعلا فلتخا
 هل ليلد ال عنملاب لوقلاو كلم هنأل قحألا وه زاوجلاب لوقلاو لهجلا لجأل
 لوقلاو ميرحتلاب عنملا بجوي ليلد الو تالوهجملا نم ويغك هنأل لهجلا ةفصل

 . يراوحلا يبأ نع عفري هيركتلاب

 : رهوجلا يف نيدلا رون لاق

 ميركلا ىفطصملا يبنلا لبق ميدق نم راهنألا تناكو

 رقتسا دق مهل كلم هنأ عم ربخ طق اهعيب يف دري ملو

 لهجلا انه لثم رضي سيل لصألا يف يذلا اهؤام لهجو
 امرادعم نم رهنلا اذه لصأ يف امب ةلاهجل رابتعالاو

 وحنلا اذه لثم دعن الف لفلا نم اعاونأ هبشي

 امهعم عابي بجلاو ريبلا يف ءام عيب زاوج هللا همحر بطقلا ححصو
 لبح لاسرإب وأ هيلإ رظنب رادقملاو مكلا فرع نإ لالقتساب عابي نأ زاجو
 هيهن يأ هلع هنع يورملا يهنلا هعيب زاوج ضراعي الو ىصعب وأ رجح هيفو

 ىرقلا يف ال ىرقلا نع ةديعب عيضاوم يف يهنلا نأ قحلاف ءاملا لضف هعيب نع
 . لزانملاو ةنجللاو
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 ةفورعم ةيمست ىلع الإ لوهجم هب ضايقلاو ءاملا ءانط دمحم وبأ لاق

 ىلإ ينالفلا مجنلا نم لوقي ناك مجن يرجب هضرقأ نإ تلق 5 ةليلو مويك
 اذه ىلإ ناكملا اذه نم سمشلا لظب ناك وأ هيف ةلاهج الف ينالفلا مجنلا
. ملعأ هللاو ةعاس ريدقتب ناك نإ كاذكو ناكملا



 رودلاو رجشلا عيب باب

 لقي مل نإ عيبلا دسف ضرأ نودب ةرجش وأ اريب وأ اراد وأ اتيب عاب نم
 3 اهجلاصمل عيب اهعيبف حلاصملا اهعبتتو اهعيب حص ليقو & اهحلاصمو اهلكب

 حصو لوالا لاقملا ىلع هعيب دسف هب ىقسي ام الو رجشو لخنل عاب نمو
 قيرطلاو ميرحلا يهف حلاصملا مث هب ىقسي ناك ام هلو يناثلا لاقملا ىلع عيبلا

 اهضرأو رجشلاو رادلاو تيبلا عاب نإف حلاصملا نم اهوحنو ىقسملاو ىسرملا
 رهظو اضرأ عاب نمو ، حلاصملا نم اهل ناك ام لكو اهلك ضرالا تعب لوقي

 روكذملا راصف رهظ اميفو اهيف عيبلا ىضم هب املعي ملو بجو راغ وحن اهيف

 نطبلا يف نينجلا مكحك همكح اهيف ام لكو اهلكب اهتعب عئابلا لوقي اهيرتشمل
 يف فالخلا ىضم دقف نبغلا باب نم نوكي ام ثيحب اريثك روكذملا ناك نإو

 لثم ةعيبملا رادلا يف ناك نإو ، كاذ يف مكحلاك اذه يف مكحلاف نبغلا عيب

 ءايشألا هذه ركذ نعاهركذ ينغي سيلو اهمساب عئابلا اهركذيلف ناتسبو رجش

 نم يهف ةفرغك رادلا يف ناك نإو { رادلا حلاصم نم دعت ءايشألا نكت مل نإ
 راجشأ ناتسبلا يف ناكو ةنجو ناتسبك عاب نإو ، ركذ ىلإ جاتحي الو رادلا
 ىنثتسيو هيف ام لكو هلكب ناتسبلا كل تعب اهؤانثتسا مزليف ويغ اهيف هكراش

 هثلث وأ رجشلا فصن تعب لوقي نأب هدح ىلع همهس عيبي ش رجشلا

 كلذل اينثتسم ناتسبلا عيبي مث رجشلا نم همهس البق عيبي وأ ةكرشلا بسحب

 . ملعأ هللاو مهسلا
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 ةيمستل ١ عيب باب

 همأ وأ هيبأ ثاريم لثم نم همهس ناسنالا عيبي نأ وه ةيمستلا عيب

 نإ هقوقحو هدودحو هلكب يبأ نم هتنرو ام ثلث تعب الثم لوقيف ةثرو هدنعو

 مأ ةمسقلا تنكمأ ضورعلا يف ةيمستلا عيب زاوج يف فلخلاو ثلثلا هل ناك

 وأ نيعلاب دهوش نإ رزحلاب كلذ يف ازتجيو فيسلاو بوثلا لثم كلذو نكمت مل
 يذلا امأ ررضلا عفدو ليطعتلا عنملاف ةمسقلا هيف نكمت ال اميف زئاج كلذ نإ

 ىلإ نولصوتي ال سانلا رثكأ نأل لهجللو ررغلل هعيب حصي الف همسق نكم
 عنملاب ليقو ، هعيب مرح كلذلف ماهسلا ثك عم رزحلاب تايمستلا ءازجأ كرد
 ىكح دقو ، لصألا يف ناك ام اذإ الإ كيرشلا ىلإ ولو اقلطم تايمستلا يف

 ريغو كيرشلل ةيمستلا عيب زاجو كيرشلا ريغل ولو اقلطم لوق يف زاجو عنملا
 هيف دازي نأ نودب هتمسق تنكمأ ولو عامجالا هيف ىكح دقو { لصألا يف

 يعارصمو نيفخو نيلعن لثمك رخالا نود دحاوب هنم عفتني ال يذلا ام ادقن

 نيتاه فصن تعب عئابلا لوقي نأ هيف ةيمستلا عيب زوجي له فلخلاف بابلا

 لك ذخاي ءاشي نإو ةيناثلا فصنو هذه فصن يرتشملا قحتسيف نيلعتلا

 نأل ةنكمم ريغ اذه لثم ةمسق نأل كلذ زاج امناو ، نيلعنلا نم ادرف دحاو
 ناكمال اذه يف نكمي ال ةيمستلا عيب نإ وأ نكمي ال نيلعنلا دحأب عافتنالا

 نمآ ءاش ام ىلع ايضارت نإ وأ ايواست اذإ امهس جوز لك نوكي نأب هتمسق
 ناب نادرفلا وتسي مل اذإ امأ زئاج كلذف نيلعن نم ادرف عيبي نأ امأ هتمسق

 مزليف هتمسق نكمي ال امم اذه نإف رخالا نم نسحأ وأ ربكأ امهدحأ نوكي
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 عيب حصي الو فصن وأ ثلث وأ عبرك هبيصن ةيمست كرتشم نم همهسل اعئاب

 يرتشملا ملع ولو سمح وأ سدس وأ عبر هنأ ركذي نأ نودب اذكه همهس

 رثكت ملو ثلث وأ فصن هنأ يرتشملاو عئابلا كلذب ملع نإ هزاجأ مهضعبو
 املعي مل نإو كلذب مكاحلا مكحب عئابلا مهسل هملعب يرتشملا رقأ نإف ماهسلا

 . ملعأ هللاو امزج مدهنم عيبلاف مهنم دحاو ملعي مل وأ هب

تقو



 عيبلا يف عبتي اميف باب

 هاونب رمتو اهطئاحب رادو هضرأو هبشخو هفقسب تيبو ريماسمب بابك اقافتا
 همكحل صيصختل اف عيبل اننع ءيش كلذ نم صخ نكي ل ام اهلمحب ةميهبو

 ف لخا اد وهف عيبملاب ال الصتم نكي نإ نإف داسفالاب عزني عنيبلا مسا هلمشي امو

 ضألا يرتشم ليقو عئابلل وهف ادعاصف ناتفعس هلامو ةدحاو ة ةفعس هيف ناك

 رمثي مل ام يرتشملل ليقو ، عئابلل وهف فيللا هب راد امو فيللا هبردي مل ام

 ةفعس هل ولو عئابلل وهف لخنلا تحت نم تبن يذلا امأ عئابلل وهف رمثأ امو
 ١ ن اتقرو ليقو ةقرو هلام يرتشمللف نوميلل او نوتيزل او تل ١ لنم نمو ةدح او

 ءىيش ضرألا يرتشمل سيل ليقو 3 عئابلل وهف كلذ قوف امو رمثي مل ام ليقو
 اهيف امو ضْأل ا هذه تعب ل ق نمو {© ةدح او ةقرو هل ولو ٠ رجشلا او لخنل ا نزم

 ام كلذ نم يرتشمللف لخنل ا تحت مرص لكو رجشل يلاو لخنل ا كلذ ف لخد

 ليقو © عئابلل وهف فيللا هب راد امو فيللا هب طحب مل ام اهلصأ نم جرخم
 لسنلل حلص ام عئابلل

 هيقبي نأ هلف كلذ نم عئابلل تبث ام نأب هللا همحر بطقلا رهظتساو
 لاقف رجشلا قورع نم تبني امو راجشالا لئاسم يف كاذك هضوح ف

 جرخ نإو ، رمثي مل ام ليقو ناتقرو ليقو ةدحاو ةقرو هلام يرتشملل ضعب
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 هنإف عطق اذإ همأ نع فتكي مل ام هنإف ضرألا يف جلوو لصألا نم عرف
 لصأ نم ءيش تبن نإو عئابلل هنإف اهنع اينغتسم ناك نإو تعيب اذإ اهعبتي
 هيلع كرديو ةرجشلاو ةلخنلا برل وهف ضرالا لني ملو ةجشلا وأ ةلخنلا
 نإو تبث دقف رمثأ نإف رمثي مل ماد ام ةلخنلا نم هعطق ضرألا بحاص
 حلاص مرص هيفو الخن ىرتشا نمو عيبلا دسف علقلا كردي مل امرص عئابلا طرتشا

 عئابلاو مرصلا كاردإ لبق عيبلا نإ يرتشملا لوقي دقعلا دعب افلاختف لسنلل

 هنأ ةنيب يرتشملا ميقي ىتح عئابلل هنأو كاردالاب مكمي مرصلا كاردإ دعب لوقي
 عيبلاف ضرأ نودب الخن عاب نمو ، دعب كردأ امنإو اكردم نكي مل دقعلا موي

 عذج يف مرصلا نم تبن ام لوقي هداقعناب لوقي نمو عيبلا دسف ليقو ، تباث
 نمو ضرالا بحاصل وهف ضرالا يف تبن امو ةلخنلا بحاصف وهف ةلخنلا

 نيعبرأ ىلإ كرتلا ةدمو لطاب عيبلاف رمثأ نأ 'ىلإ همأ تحت هاقبأف امرص ىرتشا
 ةدملا كلت يف ةدايزلاب رابتعا الو كلذ نم لقأ ةدملاف رجش يف ناك نإو اموي

 ىلع املكو راغو بج نم هيف امب عيبلا ىضم رادو تيبك انكسم عاب نمو
 نم ينالفسلا رجحلاك هب الصتم ناكو حابصملا ةرانمو بشخو دتو نم رادجلا
 وأ رادجلاب وأ ضرألاب لصتي ام لكو ديدحلا نم هب لصتي ام لكو ىحرلا

 لبحك هيلع ينبم ريغ هب لصتا ام امأو ، هيلع ينب دق ناك نإ فقسلاب

 هلمش لبحلاب ينب نإو عيبلا هلمشي الف ادوقعم ناك وأ رخال عضوم نم دودمم

 الصفنم وأ ناك الصتم عيبلا لخد هيف املكو هلكب هتعب لاق نإو عيبلا

 نكي مل نإ رادلا فقس ىلع ماق ءانبب عيبلا ىضمو ىحرلا يناقوف كلذكو
 عبتي الف ايلع ةبتع هل تلعجو فقس نإف ءايلع ةبتع هل تلعج وأ افقسم
 يضميو هزئاكرو رصحب عيبلا ىضم نصحلا عيب نإو ، عئابلل ىقبي لب عيبملا

 بصق نم تيب صخلاو اهلابب ةميخلا كلذكو هب لصتي امب ءابخلا يف عيبلا

 وأ نيدومع نم وهو ربولا وأ فوصلا نم ءابخلاو رعش نم تيب طاطسفلاو
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 مكح اهمكحف ةبوقثم تناك نإف ةؤلؤل اهيف ترهظو ةكمس ىرتشا نمو ةثالث

 يرتشملل يهف ةمالع امهل تسيل نكت نإو كلملا ةمالع بقنلا نأل ةطقللا

 وهو تلق اهيلع عقي مل عيبلا نال عئابلل اهنأ ةكرب نبا نع ىوري يذلا يفو

 عيب ام سنج نم نكت ملو يرتشملا ملعي ملو اهرمأب ملعي مل عئابلا نأل حيحصلا
 ناك نإ الإ يرتشملل الو عئابلل زنكلا سيلف ازنك اهيف دجو اضرأ رتشمو
 اهيف يرتشملا دجو نإو © عئابلاو يراشلا ريغ هار ولو الوأ هار نمل وهف ايلهاج

 نيح عئابلا الو يرتشملا هب ملع نكي ملو عيبلا نيح رهاظ ريغ ناكو اندعم

 يرتشملا هب ملع نإ كلذكو دساف عيبلاف ارهاظ ناك نإو يرتشملل وهف عيبلا
 ءاملا يفف حلاصم الو ءام ركذي لو ارجش وأ الخ وأ اناتسب عاب نإو © هدحو

 عيبلا يف كلذ لخد حلاصم اهل ركذ نإو { ال وأ هعبتي له فالخ ىقسلملاو

 نإ يرتشملل أ عئابلل وه له حاتفملاو تيبلاو رادلا باب يف فالخلا كلذك

 ضرألاب لصتملا امأ ةداعلا ىلإ رظني ليقو ، امهدحأل هنأ طرش هيلع عقي مل ناك

 هيلع اينبم ناك ام يرتشمللف بشخ اهيفو اراد عاب نمو { عيبل ا يف لخاد وهف

 اينبم ناك ام الإ عئابلل اهنإف لابج نم عطق وأ ةراجح وأ رارج اهيف ناك نإو
 عئابلل هنإف رفصلا عطقو ديدحلا نم ضيألا يف رهظ امو يرتشملل هنإف هيلع
 هل وهف اذه نم رهظ ام نأ طرشب عاب نإو ، ضرالا تاذ نم سيل هنال

 ليقف مدهلاب الإ جرخت ال تناك لافقأو باوبأ اهيفو اراد عئابو ضقتنم عيبلاف
 ارثتنم ناك امو اعومجم ناك ام عئابلل لبزلاو يرتشملل يه ليقو 3 عئابلل يه

 ضرأ ىلع ةحوتفم اهتاخوخ تناكو فرغ تاذ اراد عاب نإو { يرتشملل وهف

 لاقف اهدس هيلإ بلطو ةيراع اهنأ ملع مم كلذ ملعي مل يرتشملاو ةراعالاب ويغ
 نإف نمثلا ذخف الإو ىرت اك نالا اهذخف ةيراع اهنأ ركذأ نأ تيسن عئابلا

 ال ليقو 3 اهدر درلا ءاش نإو ، بيعلا نم اهب ام ىلع اهكسمأ يرتشملا ءاش
 ةعدربو جرسلاو سرفلا ماجلو نسرلاو بتقلاك لمجلا ةادأ يف فلخلاو هل در
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 يهف عيبملا عبتت اهنأ ليق ، حمرلا فالغو نيكسلاو فيسلا دمغو رامحلا

 ل نإ كل ذو ة داعلا بسحن ليقو ا طرش عقي ل ام عئابلل يه ليقو © يرتشملل

 رامحلا وأ سرفلا وأ فيسلا تعب لاق لب هلك اذه كل تعب عئابلا لقي

 دنع ةضاح اهنكل ةعوزنم وأ اهعضاوم يف عيبلا لاح ءايشالا تناك نإ كلذو
 وأ ةيراعلاب ةسوبلم تناك نإو ، اعطق عئابلل يهف ةبئاغ تناك نإو ، عيبلا

 اهعيب دسف ليقو ئ عيبل ا دسف عئابل ١ اهنثتسي لو ةرض اح يهو ةعوزنم تناك

 لوقي نم دنع كلذو اهيف الو هيف داسف الف اهلمشي مل عيبلا نإ ليقو ، اهدحو
 ناك نإ همأ ةاشلاو ةرقبلاو ةقانلا دلو عبتيو اهلحم يف تناك ولو عئابلل اهنأ

 هذه يف ةمألا نبلل ريثأت ال هنأل ةمألا نبا كلذك سيلو يرتشملل وهف عضري

 بوثو نهعبتي ال دلولا نإ لوقي ناتألاو سرفلا نبل ةمرحب لاق نمف ءايشألا
 حالسك عئابلل وهف اهقنع يف زرخلاو ةدالقلا اذكهو عئابلل اهتلحو اهلعنو ةمالا

 كلذ نم دبال ذإ رازالا وأ ةبجلا وأ صيمقلا قوف ام كلذو هئاسكو دبعلا

 عئابلل وهف دبعلا لام نم رهظ ام نأ حيحصلاو يرتشملل هلعنو دبعلا ةيزركو

 نإ الإ عئابلل هلامف ادبع عاب نم هيع هنع ىوري ربخل قحأ وهف يفخأ امو
 تعب لاق وا فرظلا يفام كل تعب لاق نإ عئابلل فرظلاو عاتبملا هطرتشي

 هاوحامب ناملعي يرتشملاو عئابلاو هيلع لمتشي ام وأ فرظلا يف يذلا ماعطلا

 ىقست يذلا ءاملا ركذي ملو اضرأ عئابو عئابلل لبحلاف لبحلا اهيفو ةاشلا عئابو
 ءاملا نأ ناكملا كلذ يف ةداعلا تناك نإ لوقأو ، ال ليقو © اهعبتي ليقف هب

 تناك نإو اهل عبات ءاملاف ءاملا نودب ضْأل ا عابت ال يأ عابت نيح ضزلا عبتي

 نمو 6 ضرال ١ عبتي ال ءاملاف اضيأ عابي كل ذك ءامل او ال القتس ١ عابت ضرال ١

 وأ شيشحكب ىطغم ائيش عاب هنأ عيبل ا دعب جتح او اه دودحب اضرأ عاب

 يرتشملا اهرمعف ةراجح هيف بارخ هدنعو ع رزلاب ةرومعم اهنأ وأ ءافلح
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 ر عئابلل سيلف ةرامعلا لثم بارخلا نم جرخأف ىرشلا دعب ناك نإ در مئابلل ه ة :

 . ملعأ هللاو دحلا ملعي
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 نشخلا باب

 ةمولعم ةفصب وأ مولعم ليك وأ نزوب نمثمك مولعم نمثب عيبلا دقعني
 امو اضعب اهضعبل نامثأ ءايشألا نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو نمثلا باغ نإ

 عيب نم ناكو ردقلا لوهجم ناك ولو ارضاح ناك نإ هب عيبلا زاج هعيب زاج
 مهاردلاب عيبلا زاجو رسكب ةكسكو رمتب رمتك عيبملا قفاو هنأ وأ فازجلا
 تابح عبرأ طاريقلاو بهذلا طيرارقبو ددعلاب ليقاثمو قنودو سولفبو ريناندلاو
 الو بهذ ةبحب عببلا حصي ي الو ريعش نم ةبح نوثالث ةضفلا طاريقو حمقلا نم

 سدس اهنأ ليقو ، عيبلا حص مولعم ردق ىلع تقلطأ نإو اهلهجل ةضف ةبح
 نم سنج يأ نم ةيقوأ وأ الطر وأ اراطنق اذكب عيبلا حصو مهردلا نمت
 { ريدزقلاو ڵ&] صاصرلاو ، ديدحلاو ،| ةضفلاو ،آ| بهذلا : يهو ةعبسلا

 نوعبرأ راطنقلاو سانجألا ةعبسلا نم ناك نإ كلذكو ، قبئزلاو ، ساحنلاو
 ليقو 3 رانيد اتئامو فلأ ليقو © ةيقوأ اتئامو رانيد فلأ ليقو ، بهذ نم ةيقوأ

 بهذ روث دلج ءىلم ليقو ، رانيد فلأ نوعبس ليقو ، مهرد فالا ةشع
 ةاش اذكبو ايعب اذكب عيبلا زاجو آ بح نم اعاص اذكب عابي نأ حصو

 الو لوطلا مهضعب طرتشي ملو نسلاو لوطلاو نوللا فصوب ادبع اذكبو
 ناك اذإ الإ اقيقر نا ولو ناويحلاب عيبلا حصي ال ليقو ، نوللا الو ضرعلا

 الو ةدقعلا دنع باغ ولو ةفصب اطوبضم ناك وأ عيبلا ةدقع دنع ارضاح

 لاقي نأب فصوب تصخش وأ ةضاح نكت مل نإ طئاح وأ ضرأب حصي
 ةرضاح ةلخنك لخنلا نم اذك سنج نم ةفورعم اذك عضوم نم ةلخنب الثم
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 فصوب صخشم ريغو رضاح ريغ عاتمب عيبلا حصي الو عيبلا نيح اهنوري

 مل ولو ءانالاو عاتملاو لوصالا يف زاوجلا ءاجو لعنو بوثو قدنبو فيسك
 رايخ نمو نامرو ضيب لثم نم ددعب حصب الو فصول تنيع نإ رضحت

 ضرقلا يف عنتمي اذكهو ارغصو اربك اهفالتخال رمت نم ةبح فلأب الو زوجو

 زاجو © ةرضاح تناك نإ ءايشألا هذهب عيبلا زاجو » عيبلا لثم ضرقلا نأل

 مأ رسكلا كلذ ةكس تدجو هثلثو لاقثم عبربو مهرد ثلثو مهرد عبرب عيبلا

 ةضفلا نم رسكلا نمث ضبقي نأ همزلي رانيد ثلثو رانيدب عاب نمو ، دجوت مل

 رايعك ةفورعم ةيرق رايعب عيبلا زوجو هسفنب ةكس ثلثلا دجوي ال ناك نإ

 وأ حافت وأ بطر نم نزو وأ ليك وأ ددعب عيبلا حصي الو طقسم وأ ىوزن
 تقولا يف دجوي نأ مزلي ال هنأل عيبلا تقو رضحي مل نإ تقوب صتخي امم نيت

 يف دجوي امب عيبلا زوجب الو هناوأ يف ناك نإ هب عيبلا زوجو يتأيس يذلا

 ىار دقو ، قبنلاك كلذو يديالا يف دجوي الو رضاح ريغ ناك نإ ءارحصلا
 لسغ نإ نزولاب فوصلاب عيبلا زاجو ،] فصولاب هزاوج هللا همحر بطقلا
 لومعمل عيبلا عنمو فالخلا هيفف باغ نإو 5 ارضاح ناك نإ اقافتا نوللا رّيغو

 نكي مل نإ نزو الو دع الب ناتك وأ فوص نم وأ فخو لعنك دلج نم

 دنع رضحي مل ام الصفم ولو محل نم نزو وأ ليكب عيبلا حصي الو ارضاح
 ايرط همظع عزت عم ةمذب ناك وأ انيعم افوصوم ناك نإ زاوجلاب ليقو 3 عيبلا
 وأ ناض محش الثم لوقي نأب هسنج نيع نإ محشلاب زاجو 3 احلام وأ ناك

 فزولابو حلاملا كمسلاب زاجو ارضاح نكي مل نإ عنملاب ليقو ، رقب وأ زعام
 ةلعو رضاح ريغ ناك نإ يرطلا ديصلا محلب زوجي الو توحلا راغض وهو
 نإ رضحي مل ولو هللا همحر بطقلا هزاجأو بلطلا نيح دجوي ال نأ فوخ عنملا
 انحلاب زاجو نزولاو ليكلاب لصبلاو موثلاب عيبلا زاجو ث انكمم هدايطصا ناك

 عنميو نهنم مقاوعلاب الو نافرخلاو زعاملا نم لماوحلاب زوجي الو نزولاو ليكلاب
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 ناك نإ زاوجلاب ليقو ، ترضحأ اذإ الإ بطح وأ فيل وأ لقب نم ةمزحب
 ولو ةفلتخم تناك ولو نامثأب دحاو ءىيش عيب حصو فصولاب اطوبضم كلذ

 رانيدو مهردب ةلخن عيبك بئاغ اهضعبو اهضعب رضح ولو رضحت مل اهنأ

 نمثب ىوس دحاو عابي ال ليقو ، ريعشو بيبزو محلو رمتب رمت عيبكو فيسو
 اونيع اذإ الإ دحاو نمثب ددعتم عيب زوجت الو حألا وه نيلوقلا لوأو دحاو

 نيع اذإ الإ حصي الف ريناند ةرشعب السعو اربو ةاش عاب نمف هنمث دحاو لكل

 ةقفصلا تناكو عيبلا حص كلذ نيع نإف لسعلا ن نمثو ربلا نمتو ةاشلا نمت

 لامو لجر لام عيب حصي الو نمت دحاو لكل نيعي ولو كلذ زوجو ةدحاو
 نإ زاجو عيبلا لبق لبق ورمأ ناك اذإ الإ عيبلا يناثلا متأ ولو ةدحاو ةقفصب وريغ

 © نونجم وأ لفط لثمك ومأ ىلو نمل الام هلام عم لجرلا هعاب يذلا ناك

 عم لكلا ةميق تناب نإ كلذو اهلبق اميفو هذه يف اقلطم كلذ زاوبب ليقو
 الو اهنودأب الو اهطسوأب الو ريناندلا العأ رانيدب حصي الو عيبلا ةدقع

 هفرص رانيدب الو صقانلاب الو اهيب الو اهشحفأب الو اهسخبأب الو اهدوجأب
 . رانيد اذك هفرص مهرد اذكب الو مهرد اذك

 زاجو ، نيبتلل ءاج هنأل اذه يف زاوجلا هللا همحر بطقلا ححصو
 نم هن أل السع وأ ارمت رانيدب الو افوص رانيدب زوجي الو ديج مهردك رانيدب

 نالف برض مهردب حصي د الو مهضعب هزاجاو ] طرشو عيب نمو && ةعيب ف نتعيب

 . ناطلس لثم هرمأي و هديب ناك

 برضي ناكو ادرف هانع نم نالف ناك اذإ الإ زاوجلا بطقلا رهظتساو

 ةرشعب زاجو © نامهرد كلذف مهردو مهردب زاجو بهذي هلعل هيديب كلذ

 ريناند ةرشعبو رانيد فصن و رين اند ةرشعب زاجو { نورشع كلتف اهلثمو ريناند
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 ي ١ ةتسل ١ نيبي لو ةتسو رين اند ةرشعب اذكهو  راني د . غم: لقي لو . زو

 . فالخ كلذ يفو ريناند ةتسو ةيناثلا يفو { رانيد فصنو ليألا يف لقي مل

 فصن ىلألا ةروصلا يف نوكيف زاوجلا هللا همحر بطقلا ححصو
 فصنب عيبلا زاجو ث رهاظ اهنم دارملا نال ريناند ةنس ةيناثلا ةروصلا ىفو رانيد

 هذهو ناريثلا هذه فصنب لاق نإ فلخلاو ةاشلا هذه فصنبو لمجلا اذه
 يف لوقلاك نملا يف لوقلا نأ لصاحلاو حصألا وه اذه يف عنملاو ريمحلا
 لوقلا ىلع هل ديازلاف ةيناثب هعابف مهارد ةسمخب عيبي نأرمأ نمو ، نمشللا

 ةرشعب ائيش يرتشي نأ ىون نمو ، يرتشملل ليقو ، ءارقفلل ليقو ، حيحصلا
 يف سكام نمو ةدايز نم هيلع ام ليقو © ةسمخلا هل داز ةسمخب هارتشاف مهارد

 هل لاق ام يوسي ءىيشلا كلذ نأ ملعي وهو نمثلا ضعب عئابلا هل طحف عيب
 . ملعأ هللاو هوركملا ةلمج نم كلذ نإف عئابلا
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 بورععل ا باب

 هب دصق ام لك بيعلاب دريو عيبلا نمم صقني ءيش وه بيعلا
 ةبهو مزال نيد يف ذوخاملاو ةلاقالاو ةراجالاو لدبلاو ةيلوتلاو عيبلاك ةضواعملا
 © ىلو نم دنع ثدحب ام ةلاقالاو ةيلوتلا يف دري امنإو 5 اقافتا ةعفشلاو باونلا

 اهلبق هل بوهوملا ءاشي نإف باونلا ةبه يف بيعلاب در ال ليقو ، لاقأ نمو

 ةاكزلا يف در الو اهلبقي مل ءاش نإو بيع نم اهب ام ىلع اهردقب اهنع دريو اهسيعب
 عاونأ يف الو بيعب ةيدهلا يف در الو باوثلا ريغل ةبهلا الو لفنلا ةقدصو

 نأ ناويدلا يف راتخملاو ىورشلاو نهرلاو ةراجالاو قادصلا يف فلخلاو تارافكلا
 ىورشلا يف ريتخاو تايدلاو شرزالا يف فلخلا كلذكو نالوق هيف فلسلاو در ال

 نوكي نأ لثمك ةداعلاو نامزلا يف فلتخي بيعلاو درلا مدع نهرلا يفو درا
 ىف ابيع نوكي هنأ وأ رضاحلا نمزلا يف ابيع نوكي الو ضام نمز يف ابيع
 عيبملا دري ال محلا نأ ليق كانه نمو ، فيصلا يف ابيع نوكي الو ءاتشلا
 امرف بيع هنأ نانثا زاجو © ةنالث لودع وبخي ىتح ابيع هملع نأو بيعلا
 هارتشا روث لثم نيرخآ دنع ابيع نوكي الو سانإ دنع ابيع ءيش نوكي هنأ
 نم دنع بيعم اذهف وريغ دنع لبقي الو هسفنب ثرحب وهو ثرحلل ناسنإ

 نامزلا بسحب اذكهو دحاو روثب ثرحب نم دنع ابيع سيلو نيروثب ثرحب
 : رعاشلا اهيف لاق ىتح ابيع نكت مل اهنإف سرفلا يف ةعقهلاك

 اهعاتم ارح دادزاو هتليلح تضعنا رملاب عوقهملا قرع اذإ
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 سرفلا بكر اذإ مهضعب ناك هنأ ليق ىتح ابيع كلذ دعب راصف

 عئابلا مصاخف اعوقهم اسرف لجر ىرتشا دقو قرعي نأ لبق هنع لزني عوقهمل
 نم كلذ صقني له : عئابلا لاقف ، هسرف لبقي نأ عئابلا رمأف حيرش دنع

 هذخ حيرش لاقف ، لاق ام لاق رعاش ببسب ىلع هدتأ هتوق نم وأ هيرج

 ةاشلا كلذكو ابيع نوكي ال ش ابيع ءيشل ١ نوكي دقو © كلذ نم ينعدو

 رثؤي ال كلذ نأل اهيف ابيع اسيل اهباينأ رسكو جرعلاف فلعلل ال حبذلل يرتشت
 ىرقلا ضعب يف هنكل صقن هنأل بيع هنإف ايصخم ناك اذإ كلذكو اهمحل ين
 . ملعأ هللاو كلذب هتميق دادزت لب ةمدخل ىرتشي ناك اذإ ابيع نوكي ال
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 ضرألا بويع باب

 ال اذه نإف لجأمو ةرومطم ريبو اهيف راغ ج ورخ ضرألا بويع نم

 نمو ابيع نكي ملف سرغ الو ثرح ريغل تيرتشا نإو سرغلاو ثرحلل حلصي

 رضي يذلا وأ تابنلاب وأ رذبلاب وأ ثارحملاو ثرحلاب رضي ام ج ورخ اهبويع

 سرخلاو ثرحلل حلصي ال ندعملا نأل اهيف ندعم روهظ اهبويع نمو 3 اهرجشب
 ثارحماب وأ تابنلاب رضي وأ سرغلاو ثرحلا نم عنمي نم رجح ج ورخ اذكهو
 هيف روغي ذإ ءاملاب رضي اذكهو سانلاب رضي هنأل ماوهلا رفحت رحج كاذكو

 وأ ةيح ىوأم ناك نإ اذكهو عبس وأ لمن وأ رأف تيب دوجو اهبويع نمو

 جورخ ضرالا بويع نمو ، نادفلا يف ابيع لمنلا تيب سيل ليقو ، برقع
 هل نم جورخ اهبويع نمو 3 اهيلع يدتعي نأ هنم نمؤي ال هنأل اهراوجب رئاج

 نمو هب ملعي مل يرتشملا ناك نإ هب ىقست يذلا اهئام يف مهس وأ اهيف مهس

 ىلصملا اذكهو دجسم وأ ةبقم وأ قوس وأ اهيف قيرط جورخ اهبويع

 نم كلذ مهل ناكو مومعلل وأ صوصخلل سان عمجم اهيف ناك وأ ةسينكلاو
 لإ جاتحي مهعنم وأ مهعنمي نأ ردقي ال ضرألا بحاص نكل نكي مل وأ ميدق
 ير دعب وأ ةلضف نم برشت اهنأ وأ ةيقاس اهل نكت مل نإ كاذك ةموصخلا

 لمرلاو بارتلا اهيلإ حيرلا بلجي وأ هل جرخم ال رثك نإ اهئام نأ وأ اهراج

 ال وأ تومي اهرذب نإ وأ يرتشملا هب ملعي مل ريثك لمر اهبرقب وأ اهب رضيف
 ليقو ، نيرهش ريدغ اهيف ثكمي ناك وأ روذبلا نم سنج الإ اهيف تبني

 المرح ولو يراربلا رجش اهيف رثكي ناك وأ اهئرح نم عنمي ثيح اموي نيعبرأ
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 ماعطلا ناك نإ كلذكو اهناريغ يف وأ اهبارت وأ اهتويب يف وأ ةوادن اهب تناك وأ

 ام رمث يأ اهرمث يف ريغتلا ناك وأ راغ وأ تيب يف ناك نإ ريغتي اهيف كرتي يذلا
 طقست تناك وأ قوقش اهيف ناك وأ كاردلا لبق دسفي رمث ناك وأ اهيف تبني

 ىلع تناك وأ فيصلا نمز يف روغت نيع اهب تناك وأ رطمت نيح اهناطيح

 حلصي ال احلام اهؤام ناك وأ اهسنكل عضوم ال وأ راسكنا فيخ ريفش

 مدا ينبب رضي اهؤام ناك وأ تابنلا نم فنص الإ اهب تبني ال وأ تابنلل

 . رجشلاب وأ ناويحلابو

 لجأل ارسع اهيف لوزنلا نوكي نأب اهالعأ قيض ريبلا بويع نمو

 طرفملا عسو اذكهو بطحو لبحك اهيف عقو ام جارخإ وأ اهيف ءيش حالصإ

 اهبويع نمو ، الجر بناج لكب بشني نأب اهيف لزانلا عيطتسي ال ثيحب
 اهبرقب ناك وأ اهنفديف يداولا اهيلإ رسكني وأ بارتلا اهسبكي ناك وأ مادهنا

 سانلا ناك وأ اهقرخت وأ ءالدلا عطقت وأ ارينك اهقمع ناك وأ اهيلإ لاهني لمر
 اهل سيل وأ سرغلل وأ ثرحلل اهارتشا امنإ يرتشملاو نيح لك اهنم نوقتسي
 بويع نمو عرزلا وأ رجشلا نم عون اهئامب تبني ال وأ حلام اهؤام وأ قيرط
 فيخ ةقدو مدهلا هنم فخي مل نإو جاجوعاو مادهنالا هنم فاخي ليم طئاحلا

 . فينك هبرقب ناك وأ ةوادن هيف تناك وأ مادهنالا اهنم

 عسو وهو سكعلاو ءالعأ قيضو هلفسأ عسو تيبلا بويع نمو
 هبشخ سوست هبويع نمو ، ابيع نوكي نأ ىلوأ اذه لب لفسألا قيضو العألا
 اهداوعأ فالتخا اذكهو ةداعلا قوف اهدعابتو اهراسكناو اهيف جاجوعاو

 روحج تيبلا يف ناك وأ لخنلا عوذج نم اهضعبو ردسلا نم اهضعب
 وأ هوحنو ليسلا ءام هنم بصني هل بازيم ال ناك نإ اذكهو وريغ وأ رأفلل
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 ةعنص بحاص هرواج ناك وأ هقيرطب رمي وأ موذجم وأ روذجم هنكسي ناك

 وأ ررضلا اهنم فاخي نيع هبرقب وأ هجاتحي نأ فاخي يداو بناجب تيبلا ناك

 هراوجب ناك وأ هيلع اطقسي نأ امهنم فاخي رجش وأ طئاح هيلع لامنأك

 . قساف وا قراس

 . اهرماعل قيرط ال اهنوك راجشالاو ريبلاو رادلاو نيعلا بويع نمو

 رضم وأ اهب رصم اهيف ناك وأ ءاملا لمحت ال نأ ةيقاسلا بويع نمو

 رضي جاجوعا اهيف وأ ةرطنق اهيلع تناك وأ اهسنكل عضوم ال وأ اهب رمي نمب
 . ملعأ هللاو هكسمي وأ املاب
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 رجشلاو لخنلا بويع باب

 وأ سوسلاو سبيتلاو راسكنالا عرزلاو رجشلاو لخنلا بويع نم
 تناك وأ اهثرح نكمي ال ةافص ىلع اهنوك وأ قيرط هل سيل وأ هقورع ترهظ
 وأ نيع وأ داو وأ ريب بنجب عقت تناك وأ ريطل وأ مئاهبل وأ سانل اليقم
 رادج ىلع تناك وأ ءاملا يف اهرمث طقسي وأ اهنم رضتت ةيقاس ىلع تناك

 رمثت ال تناك وأ اهرمث نم طقسي ام ىلإ لصوي ال وأ هفلخ اهرمث طقسي
 وأ اهرمث نفعتي وأ اليلق رمثت ترمأ نإ اهنأ وأ ماع دعب اماع رمثت اهنأ وأ الصأ

 اهيف داسفإب الإ اهرمث لاني ال وأ اهيلإ لصوي ال وأ لمحلا جضنت ال تناك

 نمب وأ اهركذي نمب رسكتت اهدئارج نوك وأ اهرمث ضعب وأ اهنم روز عطقك

 اه علاطب رضي نم اهيف نكسي وأ اهنم ينجي نمب وأ اهردحب نمب وأ اهمرصي

 اهلثم نع اهبيط يف رخاتت وأ علاطلا لتاقي رصلا نإف دصلاو برقعلاو ةيحلاك
 وأ اهيفكي ال اليلق اتقو اهيتأت وأ سمشلا اهارت ال وأ احلام ريصي ومنت ام وأ
 راكذلا قبست اهنأ وأ رافغلاب اندنع فرعي يذلا وهو ربغأ دلج هل اهرمث ريصي
 نيعم ركذب حقلت وأ راكذلا نم بطرلاب حقلت ال وأ اهنع رخأتت وأ ترمأ اذإ

 اهتمق تطبر وأ بشخو طئاحك اهريغب دنتست تناك وأ ويغب حقلت الو
 هيلع لام وأ ءاجوع وأ ةلئام اهنأ وأ داوعأب تبج تناك وأ طقست الئل لبحب

 اهنيجارع لوطت وأ اهيف طقست نأ فاخي ةوه اهبرقب وأ اهيلع هنم فاخب ام
 ديرجلا هب رسكني ىتح نوجرعلا ربكت وأ كلذك وصقت وأ اهسنج نم رثكأ
 وأ ةدحاو ةرمت يف نيتاون عمجت وأ ةاونلا ظلغت تناك وأ ةداعلا نع رغصت وأ
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 نوكي وأ همأ يف تبني اهرمت ناك وأ نيرمت نع ادئاز وأ اهضعبب نيترمت نرقت

 رجشلا يف بيع مقلتلاو ديلا سمب اهرمث دسفي وأ ارمت اهضعبو احلب اهضعب
 ةرجشلا رذج يف بقني نأ وهو دلبلا يف دوعت نكي مل نإ يهنلا هنع درو هنأل

 . زئاج كلذو ةجشلا سنج نم نكت مل ةجش هيف لخديو رجح وأ ديدحب

 بطرلاو حلبلا طوقسو بنعلاو نيتلا قرو طوقسو ةريبك ليقو © ةيصعم ليقو
 وهف ريغت دقو عئابلا عم محللا تاب نإو ، داتعملا قوف ناك نإ بيع رسبلاو

 ريغ ام هبيعي نبللاو ذيبنلا كلذكو تاب نإ خوبطملا ماعطلا اذكهو بيع
 يف تتفت اذإ كلذكو بيع يغبني ام اذإ خبطلا يف غ ولبلا مدعو هحيرو همعط

 بيع زرفت ال ثيحب ءايشالا طلخو ارم ريصي ىتح ردقلاب قزتلا وأ خبطلا

 قيقرلاب ظيلغلاو ديدجلاب ميدقلاو ريعشب ربو دوسأب ضيبأو ديجب دساف طلخك
 . ملعأ هللاو سأب الف نيرهاظ ناعونلا ناك نإ هللا همحر بطقلا لاق
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 ديبعلا بويع باب

 يف ناك ولو ضرمو كلذك ةدايزو ةحراج صقن ديبعلا بويع نم

 بجلاو ةمألا يف قترلاو لفعلاو دبعلا يف لتفلاو نونجلاو صيبلاو ماذجلاو وضع
 ةثكو باعللاو طاخملاو عمدلا ناليسو ءاصخلاو ةضاحتسالاو روسابلاو ةنعلاو
 ةقرو فلاختلاو راسكنالا اذكو اهلالحناو ءاضعألا ج وعو لاصتتسالاو فاعرلا

 نإ رعشلا كلذكو دي نم لوطأ ادي نوكت نأك حراوجلا لضافت اذك نوللا

 طبالاو بجاحلاو سأرلاك داتعملا يف تابنلا مدعو ةهبجلاك هداتعم ريغ يف تبن

 اهرغصو دسجلا يف ةقلخ مظعو اهيف ابيع ناذه سيلف ةمألا الإ ةروعلا
 ببسب وأ عبطي ناك نإ بيع بجاحلاو ةيحللاو سأرلا رعش ضايبو كلذك
 داتعملا نم رثكأ دعابت نإ اذكو بيع نيبجاحلا نيب لصتا اذإ رعشلاو

 نذألا بقثو بيع نيعلا يف ضايبلاو بيع نيعلا ىلع رافشالا راسكناو

 مدعو بيعب سيلف ةمألا نذأب بقنلا ناك نإو ، بيع اهنم عطقلاو اهقارحناو

 هيف لخدت ال ثيحب هقيضو هنم عطقلاو فنالا بقثو بيع هتلقو عمسلا
 بيع ةفشلا لثم دسجلا يف بقنلاو بيع مشلا مدعو هطبإ نتنو عبصالا
 داتعملا نع اهرغصو نانسألا ربكو هسارضأ ىلع قلغت ال تناك نإ كاذك

 نس يف ناك ولو اهنم علقلاو اهبكارتو اهدادوسا كاذكو بيع اهجاجوعاو
 ةيحلو هيذؤت تناك وأ مدلاب رجفتت هنانسأ نوكو ةثللا خافتناو مفلا نتنو ةدحاو
 اهضعب ةلصتم هيلجر وأ هيدي عباصأ تناك وأ بيعب سيلف تبنت مل اذإ دبعلا

 داتعملا قوف صمخلا ةئكو لجرلا صمخ مدعو اهيف بكارتلا اذكهو ضعبب
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 ةثكو هتلقو مونلا ةثكو حرقلاو حرجلاو بيع يكلاو ةمألا يف ضيحلا عاطقناو
 يف موقي نم دجب ناك نإ اريغص ناك ولو بيع شارفلا يف لوبلاو هتلقو لكألا
 ناتخلا مدعو ةقابألاو كشلاو بضغلاو بيع لوبلا سلسو لوبلا لجأل ليللا
 نأ ديبعلا نأش نم نأل يناثلا عيبلا يف بيع ناتخلاو كرشلا ليقو ث اقلطم

 ةقرسلاو بيع انزلاو فنألاب همشو ناخدلا برشو رمخلا برشو نيكرشم اونوكي
 رحسلاو لاكنو بدأو دحو عطق لثم قح موزل اذكو هديس ريغ لام نم
 ديب قالطلا نال ابيع دبعلا يف ج وزتلا سيلو اقافتا ءامالا يف ج وزتلاو ةناهكلاو

 بطقلا هححص يذلا وهو بيع دبعلا ج وزت ليقو ، حيحصلا وهو ديسلا
 . ملعأ هللاو قوقح قالطلا دعب عقت امبر وأ هللا همحر
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 ناويحلا بويع باب

 روعلاو جرعلاو ىمعلا لثم ناصقنو هيف ةدايز ناويحلا بويع نمو

 تلق ولو ةلعلاو ضرملاو فالتخالاو جاجوعالا اذكو اميقتسم ربج ولو رسكلاو

 © ابيع دعي الف ةمالع لجأل مسولا ناك نإو ، حرقلاو يكلاو ربدلاو حرجلاو

 سانلا درت اهنأل بيع رابجلا ةمسو نييزتو ةمالعل ناك نإو بيع يكلا ليقو

 دنع نيلجرلا براضت وهو بيع دنزلاو رابجلا ملظ نم هنوشخب امل هءارش نع

 ردصلاب عارذلا كحو ديب لجر برض وأ ةبكرلا دنع وأ لفسأ نم يشملا

 بيع كرت وأ موقت نيح اهداقعنا كلذكو عطقو بيقارعلا بارطضاو بيع

 اهيلع جحب الو ةلالجلا ىلع لمحي ال هع هللا لوسر نع ءاجو بيع ةلالجلا
 الو اهرعشب الو اهنمثب عفتني الو اهعيب زوجب ال ليقو ، اهنابلأ برشت ال اهنأ ءاجو

 ةدم ىضم دقو اهريغك يهف اهنع سجرلا لاز ىتح تسبح نإو 3 اهفوصب
 اهفنأ نم هعزنو اهسأرب نسر لعج نع عنتمت نأ اهبويع نمو اهسبح ناي

 اهمف يف ماجللا عضو نم اهعانتما اذكهو راطقلا يف ولو دوقلا نم اهعانتماو

 رمأ نودب اهيف رثكي اهريغل ولو رعذلا اهبويع نمو اهمف يف ماجللا كرت نمو

 اهبويع نمو 8 ابيع ربتعي الف عقي نيح هنم فاخب رمأب ناك نإف بجوم

 ردق زواجت نأ لبق نم راثعلاو رافنلاو ضعلا كلذكو لجرلا وأ ديلاب ضكرلا
 اهلمح حرط اهبويع نمو اهتداع تناك نإ ليم دعب نم ولو ليقو ، ليم

 ةناعإب ال هدحو هب ضبهغ اذإ ابيع لمجلا يف كوربلا نوكيال ليقو ، هب كوربلاو

 لغبلا يف ابيع كلذ سيلو ةدالولا مدعو مقعلا اهبويع نمو ، هكورب رثكي نإ الو
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 اهدلو ريغل اهعاضر كلذكو اهسفنل اهعاضر اهبويع نمو ث دلوي ال هنأل

 كلذكو امهرغصو ارصقو الوط اهييدث لضافتو ةعاضر نعو اهدلو نع اهروفنو

 نع وأ دلولا نع هكاسمإو اهرد رطقو امهيف اهحارجنا ىلإ ىدأ اذإ امهراربنا
 توقي ال نأب ردلا ةلقو بلاحلا نع وأ دلولا توقي ال نأب ردلا ةلقو بلاحلا
 الإ بلحلا نع اهعانتماو ردلا لجأل تيرتشا دقو دلولا نع لضفي ال وأ دلولا

 دناست وأ هسجنت تناك وأ اهبرطضاب اهبلح عم نبللا قرهت تناك وأ جالعب

 نينرقملا نع ةدايزلاو اهريغوأ ةرمحب اهنبلريغتو براضتوأ بلحلانيح يف بلاحلا
 ربكو هراسكناو هعطقو نيعلا ىلإ امهدحأ وأ امهعوجر كلذكو امهنع صقنلاو
 لمعلا يف روثلا كوربو رغصو ربكب امهفلاختو ةداعلا نع رغصو روغلا نرق

 قشلاو لمعلا ضرع ىلإ لوخدلاو ىرولا ىلإ لمعلا يف ع وجرلاو هنم ج ورخلاو
 امم ضعلاو اهسنج نم نكي مل ام اهحاطنو فنألاو نذألا يف عطقلاو بقنلاو

 اك اهريغ قوف اهدوعقو رقعلا اهبويع نمو بيع ةاشلاك ضعلا هنأش نم سيل

 امم دلبلا ماعط لكأ نم اهعانتما اهبويع نمو لجرلا ىلع لبالا لحف دعقي
 بارش نم اهعانتماو ءانالا يف برش نع اهعانتماو اهتلومح اهلكأو ةداع لكؤي
 نم اهعانتماو ةداعلا قوف هنم راثكالاو لكألا نم اهليلقتو ضوحلا يف ادع ام

 بكرلاب وأ لمحلاب اهفلخ ىلإ اهعوجرو بكارلاب اهحامجو لمحلاو بوكرلا
 نم لبحلا طرخو بيع هلك ناويحلا يف بنذلا رغصو بكرت نيح اهمف حتفو

 سأرلا رغصو ريمحلا يف سأرلا ربكو نذألا ءاخرتساو اهل كسمملا وأ دئاقلا دي
 سرفلا يف هحشرفتو هقيضو رامحلا يف رفاحلا مظعو ليخلاو لمجلا يف بيع

 كلذكو بيع مئاهبلا يف نونجلاو بيع لمحلاو بوكرلا عم اهرهظ ضفخو
 يهو ةفا هيف نال بيع ةيشاملا نع رخأتلاو مدقتلاو دارفنالا ىلع ناضلا يعر

 . ملعأ هللاو حبذلل ةارتشم يف لمحلاو قراسلاو بئذلا
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 كلذ ريغو حالسلاو باينلا بويع باب

 كلذ ىلع داز امو عباصأ ةعبرأ رادقم هفارطأ لضافت بايثلا بويع نم

 اذكهو نطقلا نم هضعبو فوصلا نم هضعب ناك هلزغو هجسن فالتخاو
 ريواصتلاو ناتك نم هضعبو فوص نم هضعب نوكي نأك هطوطخ فالتخا

 بيعلاب قحأ وهف سأرب ناك نإف سأر نودب ناويحل وأ ناويح ريغل نإو

 امم رمألا كلذو هداتعي نأ ةيشخ ايبص ناك ولو لجرلا سابل يف ريرحلاب مقرلاو
 يف بيع سجرلاو وفعلا هنع ءاج ام رادقم نع داز نإ كاذو يهنلا هيف درو
 تيز وا نارطقب ورييغت بوثلا بويع نمو ، سجنلا هيف دعق ام الإ عيمجلا

 بوث يف رمحأ وأ دوسأ رعش رييغت كلذك خسو وأ غبصب ورييغت كلذكو
 . ضيبأ

 نإ ربولا هلثمو بوثلا يف بيع رعشلا نأ هللا همحر بطقلا رهظتساو
 دقع بوغلا يف ناك نإ كلذكو ربتعي ال اليلق اذإ الإ امهنم سيل بوثلا ناك

 بيع الو دحاو عضوم يف ديزأ وأ دقع ثالث عاتجاو داتعملا نع ديزت ةينك
 © بيع وهف داتعملا فلاخ ام لكو تغك اذإ الإ ةدعابتم ةنكمأ يف ناك نإ

 مقلتلاو لولفلاو رسكلاو رصقلاو لوطلا نيكسلاو حمرلاو فيسلا بويع نمو

 . لصولاو ظلغلاو ةقرلاو ج وعلاو
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 وأ رامح وأ شحو نم لعنلا دلج نوكي نا لجرلا سابل بويع نمو
 بورجم وا رودجم نم تناك نإ كلذكو توح نم وا ليخ وا لمج وأ لغب

 . بيع رعشلاو ربولاو فوصلاو هذه نم محللاو غودلم نم وا مره وا

 قيضلاو اعوقرم ناك وأ غ وبدم ريغ دلجلا ناك نإ لعنلا بويع نمو

 لاق نإ كلذو هسايق ىلع يرتشي نأ مأ نإ كاذو امهعسوو نيلجرلا ىلع
 ولو بيع ةتيملا دلجو ةنالف اهسبلأ العن يل يرتشأ وأ اهسبلأ العن يل يرتشا

 يرتشملاو اهداتعي ناك نإ دالبلا يف بيع قتملاو اهربوو اهفوصو اهرعشو غبد

 . ملعأ هللاو هب ملعي مل
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 بيعلا مكح باب

 نمثلا هذخأو بيعلا ببسب درلا نيب يرتشملا رييخت بيعلا يف مكحلا
 مل عيبملا ناك نإ كلذو بيعلل شرإ الب هبيعب عيبملا كسمي نأ نيبو مئابلا نم
 نإو ، در الف يرتشملا دنع بيع هيف ثدح نإف ثداحب يرتشملا دنع ريغتي

 ولو يرتشملا هلبقي مل ام درلل دح الو درلا يف فالخلاف نيبيعلا نيذه دحأ لاز

 نم ىضرلا ىلع لدي المع هيف لمعي وأ يرتشملا هلمعتسي مل ام امايأ ثكم
 اك سيلو در الف هملع دعب هيف لمع وأ هلمعتسا نإف هبيع ىلع علطا ام دعب
 نال هارصملا ثيدحب لدتسا ثيح مايأ ةثالث لجؤي هنأب مهضعب نع لقن

 ثيح هللا عم ذخاؤم وه معن هيلع ساقي الف لوصألا نع جراخ ثيدحلا
 ىلع رض لصح ناك نإ اميسال هلبقي ملو هبحاص ىلإ هدي ملو عيبملا لطع

 يرتشملا ناكو بيعلاب عئابلا ىلع يرتشملا هدر نإو الثم قوسلا توفب عئابلا
 هب عقو ام عئابلا دري ليقو ، هئيش عجرتسي هنإف ائيش نمثلا يف عئابلا ىضق

 ىضرلا ىلع لدي المع بيعلا ةفرعم دعب بيعملا يف يرتشملا لمع نإو عيبلا
 وأ هدبع رمأ وأ ةآرملا يف رظنك وأ لاومألاب عافتنا وأ لامعتساك ميبلا همزل

 ارما ناك ام عقو ءاوس لامعتسالا وأ عافتنالا نمدحاوب رمأ وأ هب عفتني هلفط

 حلصلا هيف بلط وأ عئابلا هيف لاقتسا وأ عيبلل بيعملا ضرع وأ عقي مل وأ هب

 نم هب بره وأ هيقسل هيلع بوكرلاك بيعمللو هل ةعفنم يف هلمعتسا ناك وأ

 نإف هسفن وأ ةميهبلا ىلع افئاخ ناك نإ قيرح وأ ليس وأ عبس وأ ودع
 نع لقني امل افلخ بيعلا همزلي الف اهب برهيل اهبكرف اهدحو اهيلع فاخ
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 همزلي ال ليقو ، همزل امهل ةعفنم يف اهلمعتسا نإ ليقو ، يتأيس اك مهضعب
 بيعملا نم ائيش عاب نإو 3 عيبلا همزل اهبكرو بوكر الب اهب برهلا هنكمأ نإف
 ليقو ، دابع نبا دنع هعيمج يقب ام دري نأ هلف المع هيف لمع وأ هاطعأ وأ

 مث هيلع لمحو رامح لثم ىرتشا نمو ، هضعب فلت نإ اذكهو درلا هل سيل
 وأ لمحلا ىلع فوخل هنع لمحلا عزن عيطتسي ال عضوم يف ابيع هب دجو
 © نمأملا لصي نأ دعب هدري نأ هل ليق فالخ هيفف هسفن ىلع وأ رامحلا ىلع

 وهو هبيع رظن ام دعب نم لمحلا ءانع يطعيو هدري ليقو ، درلا هل سيل ليقو
 ركذ امل لوزنلا هنكمي ملو اهيلع ابكار ناكو بيعلا رظن نإ كلذكو حيحصلا
 اضيأ هيف فلخلاف هعزن هنكمي ملو بيعلا ىأر مث هسبلف ابوث ىرتشا نإ اذكو

 يف افرظ دجب ملو ابيع هيف دجو مث اعئام اقيقد هيف عضوو افرظ ىرتشا نإ اذكو
 نمو ، هرمأ نودب هدبع وأ هلفط وأ وبجأ هب عفتنا نإو هقيقد هيف كرتي لاحلا

 نإو © عيبلا همزل هعنمي ملو هب عفتني هار نإو ، همزلي الف هيف بيعلا ىأر ام دعب
 نأ داراف بيعلا ىلع لدت ةرامإ ىأر وأ هبيع يف كش وأ ابيع هيف نأ نظ

 هلمعتسيف بيعلا ىري ىتح هلامعتساب همزلي مل بيعلا دجوف هلمعتساف وربتخي

 عضوم نم عفتني ناك حابم نم عافتناب بيعلا همزلي الو بيعلاب هملع دعب

 دجي ال ثيح حابم عضوم نم شيشح ذخأو باطتحاك هنم عافتنالا حيبأ
 نيحابم اناك رجشب لالظتساو ءام نم ءاقتساكو كلذ عنم ضرألا بر

 ناك نإو ، بيعلا همزلي ال كلذ لعاف نإف احابم ناك لخن نم طاقتلاكو

 لاق نمو © مومعلل حابملاكف صوصخملا كلذ نم يرتشملاو صوصخم احابم
 ليقو هل شراالو مزال عيبلاف شرالا هدصقو بيعلا تعفد نكلو عيبلا تيضر
 ةنامأ هدنع كرتوأ هعئاب دي يف كله نإو مكحلا ينال هللا نيبو هنيب اميف هكردي

 درلا لبق بيعلا لاز نإو يرتشملا لام نمف ايدعت سيل ام لك نم ةيراع وأ
 دقف عيبلا لبق هيف بيع نابف هيرتشم دي يف عيبملا كله نإو فالخ درلا يفف
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 اذإ الإ هللا نيبو هنيب اميف كاذو بيعلا شرا هل نكل يرتشملا لام نم فلت
 ثدح اذإو عئابلا ىلع نمثلا عيمج كردي يرتشملا نإف بيعلا ببسب فلت

 هل نكلو مزال عيبلاف عئابلا دنع قباس بيعب ملع مث رخآ بيع يرتشملا دنع
 هجرخا نإو هدنع ثداحلا بيعلا شرا دريو هدري ليقو ، قباسلا بيعلا شرا

 در نإف ليا عئابلا دنع قباس بيعب يرتشملا هوف عيب لثم هكلم نم يوتش
 مكح نودب هعجرتسا نإو ث لوألا هعئاب ىلإ هدي نأ هلف ماح مكح هيلع

 يف نابف هيلع لمحف لمج لثم ىرتشا نمو 9 لوألا عئابلا ىلإ هدري نأ هل سيلف
 كاذ ليقف شرالا ذخأي نأ ىلع عيبلاب ضار هنأ نينثا دهشأف ابيع هب نأ قيرطلا

 . شزالا يرتشمللو مات بيعملا عيب نأ ءاملعلا ضعب لوق ىلع ىنبي هل

 لاوقأ ةثالث ىلع يقاب بيعملا عيب نأ لصحت دق هللا همحر بطقلا لاق

 هب يرتشملا ربخي مل نإ شرا عئابلا مزليو دقعنم عيبلاف بيعلاب عيبملا دري ال ليق

 هل سيلو رثكألا لوقلا وهو درلا نيبو شرا الب لوبقلا نيب رايخلاب يرتشملا ليقو

 خسفنمو دساف بيعملا عيب ليقو { ىضرلا ىلع لدي العف هيف لعف اذإ هدري نأ
 خسفنم هنأل هامتأو ايضر ولو عيبلا تبثي الف بيعلاب ملعي مل يرتشملا ناك نإ
 . ايناث اعيب اددج عيبلا اءاش نإف

 نإ نكل يرتشملا ربخي نأ وهو عبار لوق هيفو هللا همحر بطقلا لاق
 ىضرلا ىلع لدي المع هيف لمع وأ رخآ بيع هب ثدح وأ هديب فلت

 لوقو شرزالا هل نكل عبارلا لثم وهو سماخ لوقو هللا نيبو هنيب اميف هل شرالاف
 وهو انع يذلل هتميق ذخأيو ناك فنص يأ نم عيبملا دري هنأ وهو سداس
 نيب يرتشملا رييخت وهو عباس لوقو اضرع ناك وأ اقيقر وأ اناويح ناك ءاوس

 © هب ملع نإ بيعلاب يرتشملا ربخي نأ بيعملا عئاب مزليو هدر نيبو هشرأب هلوبق
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 نوكي الو لطابب لام لكأو شغ رابخالا مدع نأل صاع هنإف وبخي مل نإف
 همزل نايسنلا دعب ركذت نإو ، عيبلا دنع هيسن وأ بيعلاب ملعي مل نإ ايصاع

 لعج يرتشملا ةفرعم نم سيا نإو 2 اريبك ابنذ ءاج دقف الإو يرتشملا رابخإ
 كرتيو يرتشملا هب ربخب نأ عئابلا ىلعف ارهاظ ناك نإ بيعلاو ءارقفلا يف شرالا
 نأ عئابلا ىلع سيلف يرتشملا هب ملع نإ ليقو ، بيع هنأ وبخيو هيلع هدي
 ذإ ىري ال بيعلا ناك ولو عئابلا ريغ هربخأ وأ هسفنب يرتشملا هملع هب وبخي

 ملي ال ليقو ، نيعلاب رظني ال يذلا بيعلا يف فصولا يزبو هب ملعلا دارملا
 عضي نأ هيلع سيلو بيع هنأ الو رظني يذلا بيعلاب يرتشملا ربخي نأ عئابلا
 يرتشملا ناك اذإ بيع هنأ لوقي نأ الو اعيمج هنوري يذلا بيعلا قوف هدي

 الف بيع هنأ ملعي ملو بيعلا تاذب يرتشملا ملع نإو { بيع هنأ فرعي

 بيعلا كلذ لثم لهجب يرتشملا نأ ملع اذإ الإ بيع هنأ ملعي هنأب قدصي

 وأ بيع هنأ هل لقي ملو بيعلا ه ارأ نإو ، عويبلا يف ةسرامملا دوعتي مل هنوكل
 سيلو وي مل نم لثمكف بيع هنأب ملعي مل يرتشملاو عيبملا نمث نم صقني هنأ
 اذكو ويغ وأ عئابلا وبخأ ءاوس هب هملع دعب نم بيعملا دري نأ يرتشملل
 طقسي الف هلقي ملو عئابلا نم ةلاقالا يرتشملا بلط نإو © عئابلا نم ةلاقالا

 يرتشملا ركنأ نإو ، شرالا توبثو عيبلا ةحصب مكح نم لوق يف شزالا قح
 دنع ةلغلا نم رضح ام بيعملا دنع عجريو هملعي ال هنأ فلح بيعلاب ملعلا

 نيح دسفي يذلا امأ . داسف الب لصفني ءامن نمو ، ةلغ نم عيبلا ةقفص

 نم صقن امل در الف ةليزه اهدرف ةنيمس ةاش ىرتشا نمف هيف در الف لصفي
 . اهنمس

 هلمعتساف المج وأ يلب ىتح هسبلف ابوث ىرتشا نم ناويدلا يف لاقو

 . هدري هنإف لزه وا مره ىتح
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 © هصقنأ ام دري نأ نودب هدري هنأ مالكلا رهاظف هللا همحر بطقلا لاق

 ضعب لاقو ، دلولا در سيل هنإف تدلو ام دعب اهدرف لمح اهب ةاش عاب نمو

 دعب ثدح امو © دلولا دري اهدري اذإف اهعبتي اهنباو اهارتشا ولو دلولا در همزلي

 لبق فلتيو ةقفصلل رضاحلا كلذكو هيف در الف درلا لبق فلتو عيبلا ةقفص
 كلذكو عيبلا ةقفص دعب ثدحت ةلغو اهتمدخو ةبيعم لامعتساك كلذو درلا

 ةلغلا لثم فلتملا رضاحلاو هيف در ال دقعلا دعب نطبلا يف ثداحلا نينجلا

 . دري الف فلت امو در درلا لاح اهنم دجوي ام ليكو ةقفصلا لاح ةجردملا

 دنع ارضاح نكي مل ولو درلا دنع ارضاح ناك ام دري ناويدلا يف لاقو

 هدحو بيعملا دريو نبلو فوصو جاتن نمو ، للغلا نم هدنع لصح ام عيمج

 نال هارتشا امب عفتني مل ولو ةوسكو برشو لكأ نم هقفنأ ام عئابلا ىلع هل سيلو
 ام لك دري ليقو ، يرتشملا ىلع فلتلاف عيبملا فلت ول اك نامضلاب جارخلا
 فرص ام لكو ةمدخل او ءانعلا كرديو ةقفصلل رضحم ل ول ةلغو ءام نم ن اك

 . بيعملا ىلع

 لاق نمو ، دسافو خسفنم بيعملا عيب نأ ىلع ينبم لوقلا اذهو تلق

 بيع يف لوقلاك نمثلا بيع يف لوقلاو تباث عيبلا نأ ىلع ىنب ليألا لوقلاب
 نإ ليقو ، عيبلا دقع دنع ارضاح نمثلا ناكو نمثلا اذهب عيبلا ناك نإ نمثملا
 ناك نإو © عيبلا لطب رانيدلا مهردلا بيعو ىمسم رانيد وأ مهردب ناك
 . ملعأ هللاو حيحصلاب هلدبي هنإف بيعو ةمذلا يف رانيدو مهردب
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 تاعيبملا ضعب بيع يف باب

 نأ نيب يرتشملا ريخي اهضعب بيعف ةدحاو ةقفصب اعاونأ عاب نمو

 لكل ىمسي مل نإ لكلا دري نأ نيبو بيعلا لصأل هل شرا الو لكلا كسمي
 اردقم نمثلا ةلمج نم ةصحب هدري نأ هلف بيعملا در دارأ نإ ليقو © انمث عون

 مات هلك عيبلا ليقو ، هلك خسفنم عيبلا ليقو ث راتخملا وه لوألا لوقلاو
 نيب ام ريخم يرتشملاف انمث دحاو لكل ىمس نكي نإو بيعلا شرا يرتشمللو
 © فلسلا قافتاب كاذو شرا الب عيمجلا لبقي وأ هنمثب هدحو بيعملا دري نأ

 . اقافتا شرا الو هل در الف ابيعم اهلمح تدلوف الماح ةمأ وأ ةاش ىرتشا نمو

 نإو ، ةميهبلا يف بيعك همكحف ماجللاو جرسلاو ماطخلا يف بيعلا ناب نإو
 نإو 3 هل در الف اهدلوب وأ ماجللا وأ جرسلا وأ ماطخلاب عفتناف ابيع اهب ىأر

 راتخاف عيمجلا ضبق دعب نم امهادحإ يف بيعلا نابف هير امب ةناحير عاب
 نإف & حيحص معيبلاف اهبيعب اهلبقي نأ ةبيعملا بحاص دارأ نإف درلاو ضقنلا

 . ضقتنا هضقن دارأ نإو © مت هامتأ

 يف زاجو ، كلذك اهمكح لوصألا نأ هللا همحر بطقلا رهظتساو

 نمو ، يضاق نودب وأ يضاقب ناك خسف كلذو ضاق نودب دري نأ بيعملا

 عفدبو اهبيعب تدر تبيعف ةميهب كلذ يف ىضقف بهذب وأ ةضفب ائيش ىرتشا

 دقو © نيدقنلا ريغب ىرتشا ناك نإ كلذكو دقعلا اهب ناك نيذللا نيدقنلا
 . ملعأ هللاو هب ىرتشا ام ريغب ىضق
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 ةءاربلا عيب باب

 يف هار بيع لك مزتلي نأب يرتشملا ىلع عئابلا طاتشا ةعاربلا عيب
 ام ناب ولو هب عيبلا دري الو زئاج ليقف ، فالخ هيفو عئابلل مولعم ريغ عيبملا
 قحلا لطبيف هلل ال يمدال قح هنأل ههجوو يعفاشلا لوق وهو بيعلا نم ناب

 لك يمسي ىتح زوجب ال بيعلا عيب ليقو © هل شرا الو هبحاص هلطبأ اذإ
 يور دقو نايفس لوق وهو هب ؛احصأو يعف اشلل راتخلا وهو يرتشملا هيريو بيع

 يذلا وهو طرشلا نالطبو عيبلا ةحصب لوق هنع يورو عيبرلا لوقو كلام نع

 شغلل نمضتم روكذملا ةءاربلا عبب نأل ةتس وبأ هاور اميف هب ذخألا نيعت
 دي ىلع عئاب عيبي ي نأب مكاحو ناطلس لثمب دقعني ةءاربلا عيب ليقو ررضلا

 اطرشيو دحأل اعاتم ناطلسلاو كحلا عيبي نأ وأ ةءابلا طرشيو ماحو ناطلس

 ةءاربلا طرش هيف نكي مل ولو ةءارب هسفن ناطلسلاو مكاحلا عبب ليقو ، ةءاربلا

 عيبك ريغلل قح يف هوعاب مهريغل لاملا نوك هيف طرشي لاوقألا هذه يف مهعيبو

 ليطعت ةفاخم مهمكح ءاضمإ ههجوو هيلع نيدل وأ هتجوز ةقفنل لجر لام

 . دوهش الب مهطخو مهمكح زوجب اك قوقحلا

 بيعلاب املاع ناك اذإ شع هنأل عنملا لوق هللا همحر بطقلا ححصو

 عئابلا لاقو لجر ىلع ةعلس عاب نم يف ءاجو ررغ وهف ملاع ريغ ناك نإو
 هربخح ملو هتتفم ةّسرهم بيع لك اهيفو ةعلسلا هذه لل تعب يرتشملل

 ال لوقلا كلذو بيعلاب اهدري هنإف ابيع ةعلسلاب نأ رهظ ءارشلا دعبو بيعلاب
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 ربأ اذإ فالخلا كلذكو اهب وبخبو بويعلا هل نيبي ىتح هرضي الو هعفني
 باب نم ةءاربلا عيب ليقو ، وظني نأ لبق نم بيع لك نم عئابلا يرتشملا

 ثراو زيجي نأ لثمك ضعبلا هزاجأ دقف فالخ هيفو هبوجو لبق قحلا طاقسإ
 ام عئابلا ىلع دريو يصوملا توم لبق نم ثلثلا نع دئازب تيملا ءاصيإ يصوم
 نيعتي مل تملع نإف ةلاكولا ملعت مل نإ كلذو ةلاكولاب هعاب ولو بيعلاب هعاب

 ام بيعلاب ةعامجلاو محلا ىلإ دريو لكوملا ىلإ دري نأ زاج لب ليكولا ىلع درلا
 . ةءابلا اوطرشي مل نإ كلذو درلا هيف زاجأ نم لوق ىلع مهريغل هوعاب

 ملسلاو هركملا عيبو تيملا ةكرت هسمخ ةءاربلا عيب ءاملعلا ضعب لاقو

 نمو عيبرلا يبأ لوق وهو بيعلاب درت ال هوجولا هذهف مآحلا عيبو ةءاربلا عيبو

 ىلع هدر ليكولا ىلع بيعملا در نإف هلكوم ىلع دري وأ هل در ليكولا نم ىرتشا
 اهدر دعب ةعلسلا هذه عيبي نأ ليكولل زاجو بيعلاب لكوملا وبخي مل نإ هلكوم

 ناك نإ لكوملا ىلع هدي الو هتافو ائيش هل لكوملا صصخب نأ ايناث اعيب هيلإ
 هب ربخأ لقي مل ولو هآر ليكولا ناك وأ هب وه ربخي ملو بيعلاب وبخ لكوملا
 كسميو نمثلا نم يرتشملا نم ضبق ام لكوملا ىلإ عفدي نأ ليكولا ىلعف
 نإف هعجرتسي نيح ليكولا هعيبي ليقو ، نمثلا داز ولو هل يهو هسفنل ةعلسلا

 ال امل عيبلا يف دمعت هنأل ليكولا ىلعف تصقن نإو لكوملل يهف هتميق تداز

 هنأل رابخالا مدع ليكولا دمعت ولو لكوملا ىلإ ةعلسلا يرتشملا دري ليقو ، لح
 نإو هلصأ ىلإ در يراشلا هلطبأ نيحو عيبلا لطبف لكوملا هب رمأ ام فلاخ

 الو يرتشملا لكوملا ربخيو هنايسنب لكوملا ربخب هنإف بيعلاب ربخي نأ ليكولا يسن
 ىضري مل نإ هيف لكوملا ىلع هضرعي ىتح بيع هيف امم هارتشا ام ليكولا دري

 ءارشلا ىلع هليكوت نأل رضاح ريغ لكوملا ناك نإ عئابلا ىلإ هدري نأ زاجو هب
 ىكح دقو بيعملا در يف امصخ نوكي اذه ىلع وهف هيلع أرطي امل ليكوت

_ ١١٧٣



 هلكوم ىلإ هعفدي نأ لبق بويع هيف تنابف زئاج ءارش ىلع لكو نم نأ عامجالا

 لكوملا ىلإ هميلست دعب ناك نإو لكوملا نود ليكولا ىلإ امصخ هيف نوكي هنأ
 مث هدنع فلت هباصأ وأ بيعملا يرتشملا جرخأ نإو هيف مصاخي لكوملا نإف

 ام لثمب هجرخأ ولو هعئاب ىلع شزألاب عجري هنإف ءارشلا لبق ابيع هب نأ ملع
 . هدئازب وأ هارتشا

 سيلف هعاجرتسا ىلع ةردق مدع وأ هتوقب بيعملا در نكي مل نإ ليقو
 جارخال ا هوجو نم هجو يأب هضعب ج رخ ا نإو شرالاب عجري نأ يرتشملل

 نكي مل نإ راتخملا ىلع هسلدم ىلع عجري ملو عئابلا نم سيلدتلاب بيعف

 يرتشمو نمثلا نم هلام ردقب يقابلا دي نأ زوجو هعيمج عئابلا ىلإ هدر يراشلا
 هب هاضر يفو بيعلاب تيملا ملع يف اوكش نإو هثراو هدي كله نإ بيعملا
 . هطوح هوكسمأ

 نإف ابيع اهيف ادجوف ةيراج ايرتشا نالجرو زوجب هدر نإ مهضعب لاقو

 ىتح تلطع يناثلا ركنأو دحاو اهب يضر نإو تدر اهاعجري نأ ىلع اقفتا
 نم اذكو بيعلاب همهس دري نأ امهنم ركنملل زوجو درلا وأ لوبقلا ىلع اقفتي
 . فالخ دحاو مهس در يفف بيع هيف رهظف ادحاو ائيش نيلجر نم ىرتشا

 عيبملا فلت نإو نمثلا داحتاو ةقفصلا داحتا لجأل عنملاب لوقلا ححصو

 هسلدي ل وأ هسل د ءاوس وهو يرتشملا ىلع نمنلا عئابلا در بيعلا لجأ نم

 ناك نإ بيعلا هرج ام عئابلا ن نمضيو همتكيف بيعلاب ملعي نأ وه سيلدتلاو

 رشقلا عئابلا ىلإ در ادساف هدجوف زوج وأ نامر لثم ىرتشا نمو 5 هب وبخي مل
 نإف مدب اجزتمم هدجو وأ اخورف هب دجوف اضيب ىرتشا نإو © نمثلا هنم ذخأو

١٢٤



 وأ هنحطف ارب ىرتشا وأ بيع هب نابف هلزغف افوص ىرتشا نإ كاذك نمنلا هل

 اعولقم وأ هعلقف اسرغ وأ انبل ريصف اضفن هلوحف اطئاح وأ هزبخف اقيقد

 شراالو درالف هعطقف ابوث ىرتشا نمو ،شرالا هلو در الف بيعلا نيبتف هسرغف

 هديري ابشخ ىرتشا وأ ابايث اهعطقو ةقش ىرتشا نإ اذكهو شرالا هل ليقو

 اهيف سرغو اهثح نأ دعب ضرألا درت ال ليقو ، سوسلا هب دجوف هقشف باوبأل
 ليقو ، بيعلا شرا يرتشمللو مزال عيبلاف غبصب اهريغف ابايث ىرتشا نمو
 هارتشا هنا فرعي عئابلاو ارب ىرتشا نمو غبصلا ةميق عئابلا ىلع هلو اهدري
 ال هتميقو تبني هتميق نيب ام ناصقن يرتشمللف تبني ملف هرذبف ثرحلل

 نم بهذي هنإف رابخالا مدع دمعتو تبني ال هنأ ملعي عئابلا ناك نإو تبني

 وأ هلزغف افوص وأ هرصقف ابوث ىیرتش ا نإو ئ درل ا دجب ال ليقو © هبيعب هدري ليق

 هيف نابف هدجف ارمت ىرتشا وأ هدصحف اعرز ىرتشا وأ هزجف منغلا ىلع ناك

 ةميقلا يف رثؤي ال اليلق ناك نإو ، ثداحب بيعملا صقن نإو درلا هلف بيعلا

 عنمي ال كلذ لثمف رفظ علق وأ سأرلا يف عادص وأ نيعلا يف دمر لثم كاذو

 اهدر نم عنمي بيع كل ذو ةميقلا ف ثداحلا رثأ نإو © هبيعب هدر نم هتودح

 بيعملا دري ليقو ، لوالا بيعلا شرا يرتشمللو أربي مل نإ قباسلا اهبيعب
 اهسمو ةيراج ىرتشا نمو 0 اربي مل نإ هيدلا ثداحلا بيعلا شرا ردقو

 رهظف اهجرف يف اهئطو وأ اهنم نطب ام ىلإ رظن وأ اذذلت وكتب وأ هديب
 ليقو ، بيعلا شرا هلو ابيث وأ اركب تناك نإ هتمزل بيع اهيف كلذ دعب
 ضاضتفالا صقنأ ام عم عئابلل اهرقعو اهدري نأ نيب ريخ اركب تناك نإ

 نأ ليقف ابيث تناك نإو بيعلا شرا ذخأيو اهكسمي نأ نيبو اهتميق نم

 شرا ذخا عم اهكاسمإ نيبو اهدر نيب ريخو بيثلا صقني ال ءىطولا

 نإو اهئطو شرا عفديلف اهدر ءاش نإف اهصقني ءىطولا نأ ليقو & بيعلا

 . بيعلا شرا ذخأو اهكسمأ ءاش

_ ١٦١٥



 تناك شرا اهكاسمإ دارأ اذإ هل سيل هنأ هللا همحر بطقلا رهظت ١

 موي نم هثودح ةداعلا يف نكمي ال ايك اهيف ىأرو ةميهب عاب نمو 5 ابيثوأ اركب
 . عطقلا ىلع فلخ ال يتميهبب اذه ملعا ال عئابلا لاقف نيموي وأ 1 ٠.١ 4 ِ . ع ن .ي .7 .

 يكلاب درتف ةداعلا ىلإ اذه يف عوجرلا هللا همحر بطقلا ححصو

 ال يذلا ىلع نيمي ال ليقو 0 اهيف تيرتشا يتلا ةدملا يف هنودح نكمي ال يذلا

 نكمي يذلا يفو عئابلا نم هنأ مكحيف ةداعلا يف يرتشملا دنع هثودح نكمي

 كتربخأ يرتشملل عئابلا لاق نإو ، نيمي نودب يرتشملا نم هنأ مكح هثودح

 درو ينربخت مل كنأ يرتشملا فلح الإو عئابلا نب يرتشملا ركنأف بيعلاب

 عئابلا ركنأ نإو ، شرا نودب عيبلا همزل نيملا نع لكن نإو بيعلاب ءيشلا
 عئابلا نم بيعلا نأ نيبيلف اهرضحأ نإف ةنيبلا يراشلا رضحيلف الصأ عيبلا
 نع لكن نإو 3 هدنع نم نكي مل بيعلا نأ عئابلا فلح ةنيبلا رضحب مل نإف
 نأ نكمي امم ابيع هيلع ىأر اذإ اعاتم عئابل نسحتساو عيبلا هيلع در نيم

 ذخأي نأ يرتشملا عم عيبل ا دعب بيعلا ثودح نكمأ ولو هعيبي نأ لبق نوكي

 يذلا بيعلا يرتشملا ىأر نإو ، مكح مازلإ الب بيعلا شرا هيطعي وأ هعاتم
 نإ مرحي ال سلدم ىلإ بيعملل عيبلاو هبر نيبو هنيب همزل هدنع هثودح نكمي
 . ملعأ هللاو بيعلاب سلدملا وبخأ ناك

١٦١٦ ۔ .



 دقعلا دعب عيبم ا نامض باب

 دي وأ هدي تناك ءاوسو اقافتا هدي هتضبق اذإ هيرتشم عيبملا نمضي

 ليقف ضبقلا لبقو دقعلا دعب عيبملا فلت نإو ، هدبع وأ هريجأك هنع ماق نم
 نإ ليقو ، دقعلا دعب ةاجف كله اذإ كلذو هيرتشم نم ليقو ، هعئاب نم فلت
 وأ هضبق نكمي نأ ام لبق نم نكل ةأجف نودب فلت وأ ةعلسلا ضبق نكمأ
 نودب هيرتشم هيلإ لخدي ال نأ ثيحب عيبلا دنع باغ هنكل امولعم عئابلا ناك

 نم فلتو ابئاغ ناكو امولعم ناك وأ عئابلا لبق نم ءاج عنملا نكي ملو نذإ
 ليق فالخ هلك كلذ يفف هيلإ باهذلا يف ءىطابت نودب هيلإ لوصولا لبق
 عنمي ملو ارضاح عيبملا ناك اذإ امأ . يرتشملا لام نم ليقو ، عئابلا لام نم

 ضبق ةيلختلا نال يرتشملا لام نمف فلت نإ هنأ قحلاف هضبق نم يرتشملا
 عئابلا لاق نإف مهلوق بسحو يرتشملا هضبقي مل ام عئابلا لام نم ليقو
 . فلت نإ يرتشملا لام نم هنإف كعاتم ضبقا دقعلا دعب نم يرتشملل

 ةيلختلا انكل اطرش ضبقلا نولعجي انباحصأو هللا همحر بطقلا لاق

 وهو عيب ام فلت نإ ركب نب دمحم نب دمحأ حيشلا لاقو لاق مهدنع ضبق

 دقعلا لاح يف ادوجوم ناك ءيشلا نأ نيبت اذإ يرتشملا لام نم هنإف بئاغ

 لام نم هنإف دقعلا لبق تاف هنأ رهظ وأ دقعلا لاح دوجوم هنأ نيبتي مل نإو

 ضبقلا نأ لاق نمف ال مأ طرش دقعلا دعب ضبقلا له فالخلا ببسو عئابلا

 ليكملا ريغل هاوفألاب عيبلا دقعنيو يرتشملا هضبقي مل ام عئابلا نمض طرش

س ١٢٧



 نزولاو ليكلاب اعيب نإ نوزوملاو ليكملاو ةيلختلا دعب هضبق نكمأ نإ نوزوملاو
 نم فلتو عيب نإف نزولا وأ ليكلا عقي مل ام عوجرلا امهنم لكل نأ راتخاف

 عوجر ال ليقو ، ع ورذملاو دودعملا هلثمو عئابلا لام نم وهف هنزو وأ هليك لبق
 هنإف هيلإ رظنو افازج ائيش ىرتشا نمو عرذلاو نزولاو ليكلا ىلع ربجو هيف
 نهرلاك هنأل ويغ وأ نمثلا لجأل عئابلا هعنمي مل ام دقعلا دعب فلت نإ هنمضي

 هنامض يفف ابئاغ عيبملامأ نمثلا يف عئابلطضبق ثيح هيف امب فلت فلت اذإ
 وهف فلت نإ عئابلا ىلع هنامض طرشي يرتشملا نكي نإو { قبس اك فالخلا

 نوكي ام نيب قرف مهضعبو يرتشملا ىلع عئابلا طرتشا نإ اذكهو عئابلا ىلع

 لوكأملا ءيشلاك كاذو نومأمب سيل ام نيبو ضبقلا تقو ىلإ ءاقبلا نومأم

 يف عيب ام لكو ءاقبلا نومأم ريغ امههبشو نيذه نإف سنج يأ نم ناويحلاكو
 كسمأ نإ فرظ يأ شيف هلمحب نأ عئابلا مزليف هدنع فرظلا عبي ملو فرظ

 . ملعأ هللاو يرتشملا لام نمف تقولا كلذ يف فلت نإو هفرظ عئابلا

۔ ١٦٨



 دسافلا عيبلا مكح باب

 خسفنم هنأ وأ همامتإ زوجب ال هلصأ نم دساف امإو حيحص امإ عيبلا

 ةلماعملاو اعرش ال ةغل اعيب ىمست مارحلاب ةلماعملاو احيحص راصل هالول ضراعل

 ةغل اعيب ىمسي كاذف لهجو ررغو ابر لثم اهدسفي ام اهيلع ارط نإ لالحلاب
 الو ءاربالا الو ةللاحملا هيف حصت الف مارح عيب نم ناسنالا مزلي ام لكو اعرشو

 زيوجت هيف حصي الو قولخلا قوقح نم ال هللا قوقح نم كلذ نأل يضاقتلا

 حصت الو ةأربت الو هللاحم الو ابرلا يف يضاقت ال هنأب ثيدحلا يف ءاجو زوجم

 لثمو اهمحشو ةتيملا محل عيب لثم كاذو ىرتشا وأ عاب ام نيع در لبق ةبوت
 لثملا عفديلف نيعلا دجوت مل نإو نمثم وأ نمث نم ضبق ام دري دحاو لكف ايرلا
 لرألاو لثملا ال ةميقلاف نيعلا تبهذ نإ ليقو 5 ةميقلا عفد لثملا نكمي مل نإو

 نإو اعطق زاج ةميقلا وأ لثملاب ايضارت دقو نيعلا دجوت مل اذإ نكلو حيحصلا
 ىطعملا همصاخ دحج وأ ذخالا رصأو يطعملا باتف مارحلاب نانثا لماعت

 نإو ءيشب كلماعأ مل ينإ هللاو ذخالا فلح ةنيب ىطعملل نكت مل نإف ابوجو

 نم لحناو مارحلاب كلماعأ مل ينإ فلح لالحلاب هلماع هنأ معزو ةلماعملاب رقأ

 نإو فيلحتو ماصخ نودب ولو ةبوتلاب ىطعملا لحني ليقو © ماصخلا كلذ دعب
 هذخأ نم عنتما نإو ذخأ ام ىطعملل دري نأ همزلي هنإف ذخالا بئاتلا كي

 8 بصاغو قراس لثمك عنام نكي مل ام رصبي ام ثيح وأ همامأ هعضو

 اذإ هملعي مل وأ ارح هملع هيرتشم نم هعجرتسي نأ ارح عاب نم مزلي ال ليقو

 . فالخ الب يرتشملل نمثلا در همزلو رح هنأ يرتشملا ملع

١٢١٩١



 يرتشملا ملع ولو درلا همزلي عئابلا نأ هللا همحر همحر بطقلا ححصو

 ةلوغشم عيمجل ا ةمذف هقر ىف يقب امو ريخأل ا ءىرب دقف هدر دحاو نإف هتيرح

 ةحص مدع يف ابرلا مكح همكح ليقف ررغلا عيب عيمج يف فلخلاو هب

 لمح عيبو ةلخنلا يف دجوي مل نوجرع عيب لثم كاذو هيف ءاربالاو لحلاو يضاقتلا
 زوجو اهلمح نيبتي نأ لبق نم ةميهبلا هلمحت ام عيب وأ دلوي نأ لبق ةميهب يف

 . ررغلا عيب يف صصاقتلاو ءاربالاو للاحتلا

 نأ لبق وأ ةميهبلا نطب يف لمحلاو نوجرعلا عيب نم وكذ امو تلق

 حصي الو ررغلا عيب نم سيلو تابيغملا عيب ىلإ برقأ اذه لمحلا نيبتي
 ابرلا نأ نم نيدلا رون راتخا ام ىضم دقو ررغلا يف حصي اك ابرلا يف للاحتلا

 ةلغلل ولو درلا خسفلا يف مكحلاو صصاقتلاو ءاربالاو ةللاحملا هيف اضيأ حصت

 يدي نم فلت نإ لقتنملل ةميقلا وأ لثملا نامضو ءانعلا كاردإو ةمدخلاو

 . يرتشملا

 نكت مل نإ ةلغلا يف ليقو يرتشملل الو عئابلل ءانع ال يعفاشلا لاق
 نم ملع نمو © اضيأ ءانعلا كردي ال ليقو & درت الف دقعلا دنع ةرضاح
 ال هنإف عيبملا ف فرصتو ةدقعلا دعب وأ ةدقعلا لاح يف خسفلا نيعيابتملا

 . ةمدخلاو ةلغلا در هيلعو انعلا كردي

 نمو © نامضلاب جارخلا ربخل درلا مدعب انباحصأ ضعبو كلام لاقو
 هضبقي نأ لبق فلت نإ نامض نم هيلع سيلف اخسفنم ءارش ائيش ىرتشا

 متهي ال يرتشملا نأل عئابلا لام نم هفلتف هيرتشم وأ هعئاب ديب نكي مل نإ هنأو
 لكو حيحص ريغ عيبلا نال ضبق انه يلختلا درجم دعي الو هضبقي مل ثيح هب

١٣



 هدنع نم فلتف اخسفنم اعيب عيبف ءاركب وأ ةعيدوكب ناسنإ دي يف ناك ام
 ىلع وهو هنمضي ال ليقو { ادساف دقعلا ناك ولو هنمضي ليقف عييضت نودب

 ىنبي حيحصلا وهو ةيراع وأ ءارك وأ ةعيدو هنوك نم لبق نم هيلع ناك ام
 كلم نع هجرخ ال خسفلاب هعيبو انه ةمهت نم سيلو ةمهتلل نامضلا نآ ىلع
 . هل نماض وهف يرتشملا هيف فرصت نإو ، هكلام

 هدي يف راص هنأل اعيضم نكي مل نإ نامض ال هللا همحر بطقلا لاق

 ءاركلا نم هيلع ناك ام ىلع ايقاب ءيشلا كلذ نوكل ال بصغ الو ةقرس نودب

 فرصت وأ هيف عيض نإو هيلع ناك امع ةلازإ عيبلا يف ع ورشلا نأل ةعيدولا
 روكذملا كلذب لمع نإو ، نماض وهف اهب مهتي ةرامإ ترهظ وأ لكأ لثمب هيف
 الو عيض نكي مل ولو نماض وهف بطقلا لاق { لمعلا ببسب فلتف المع
 ائيش وأ المج ىرتكا نمو عيبلاب هالطبأ ةيراعلاو ءاركلا دقع نأل دحلا زواج

 عئابلل ليقف اخسفنم ءارش هارتشا مث هب لمعوأ هيلع لمحف ةعانصلا تالانم
 هعيب يف عورشلا نال لودعلا ريدقتب عيبلا تقو نم اريثك وأ اليلق ناك ءانعلا

 ليقو ، ءاركلا نم عيبلا لبق نم هلمع لباقي ام ذخأيو ركلا مكحل ةلازإ

 هلوأ نم لطاب وهف عيب الك عيبلا كلذ نأل ركلا نم هيلع ادقاعت ام عئاب
 ءارشلا دعب هيلع لمحف خسفب هارتشا مث ةيراعب هعم ناك نإف اذه ىضتقمو

 وهو عيبلا نمز نم لمحلا ءانع لمجلا بحاصل لاق لوألاب لاق نمف
 ليكوو ريعملل ءيش ال لوقي يناثلل لوقي نمو ةيراعلل خسف عيبلا نأل حيحصلا
 نإو يرتشملل ضبق وهف ائيش ضبق نإف يرتشملا لثم ضبقلا يف يرتشملا

 نإو ادبع وأ الفط ليكولا ناك ولو ليكولا ىلع سيل يرتشملا ىلعف ائيش لعف

 خسف هنأ لهجيو عيبلا ةوصب ملع وأ خسف عيبلا نأب ضبقلا ىلع ليكولا ملع
 ءيشلاو هل نماض وهف عيبملل حالص يف ولو هدي يف فلت مث عيبملا ضبقو

١٣٢١



 دحاو وأ امهل ليكو دي نم وأ ادساف ءارش هايتشا نم دي نم فلت امهم

 هضبق نإو هيف امهئابصنا ردق ىلع هانمض ضبقلا ىلع هبحاص لكو امهنم

 هعفد عئابلا نكي مل نإ هل نماضلا وهف هبحاص رمأ نودب امهنم دحاو

 الف هنم بلطب وأ يرتشملا نم بلط نودب عئابلا هعفد نإو هسفنب يرتشملل

 هضبق نم هفلتأ اذإ الإ عئابلا ىلعفلتي كيرشلا مهسو همهس الإ نمضي

 رماف اخسفنم ءارش ائيش ىرتشا نمو { هنامض هيلعف عييضتب وأ هيف فرصتب

 هنال هلام نم بهذ عئابلا هفلتأف هوجولا نم اهريغ وأ ةبهب هفلتي نأ هعئاب

 نإ كلذكو ءارشلا دعب هضبق ناك ولو يرتشملا هفلتي ملو هسفنب هلام فلتأ

 هارتشا امو عئابل ا لام نم هنإف فلتف يرتشملاو عئابل ا نيب ارضاح عيبملا ناك

 لام نم هفلت نإف لكوملا ىلإ لصي نأ لبق فلتو دساف ءارش لكوملل ليكولا

 ةعفنم يف ليكولا هفلتأ ولو خسفلاب ملاع ريغ ناكو هداسفإ دمعتي مل ولو ليكولا
 ىلع هب عجريو ليكولا هنمضي هلام يف وأ لكوملا عفن يف هفلتأ اذإ نكل لكوملا
 لطبأ هنأل لكوملل اضبق نوكي ال خسفنملا ءارشلا يف ليكولا ضبقو لكوملا

 هلكو نإو ، دسافلا ىلع ال حيحصلا ءارشلا ىلع هلكو هنال هتفلاخمب ليكوتلا
 نم فلت نإو ، دقعنم ريغ ليكوتلا نال ليكولا نماضلاف فلتف دسافلا ىلع

 ةفيلخ نمضيو حيحصلاب وأ دسافلاب ومأ ءاوس لكوملا لام نم وهف لكوملا دي
 ةفيلخ اذكو عيبلا هدقع دعب عيبملا فلت نإ ادساف ءارش ميتيلل هارتشا ام متيلا

 امب مهيلع عجري نأ ليكوللف غولب وأ مودق وأ وحص عقو نإو ، هوحنو نونجملا
 . مهل ةحلصم يف فلتلا كلذ نأ ناب نإ مرغلا نم هملس

 خسفب ملع نإ ليقو ، عوجر هل امو اعربت دعي كلذ نأ ضعب لاقو
 خسفلاب ملعي مل نإو ، هل عوجر الف مهل ةحلصم يف كلذ فلتأو ةدقعلا

 . عوجرلا هلف مهل ةحلصم يف كلذ فلتأو

س ١٢٢



 ءيش لكو قحلا ىلإ برقألا وه لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 . هلام هيلإ دري نيح عئابلا ىلإ هدري بيعلا هصقنأ ام

 اذإ الإ عئابلا لام نم وهف بيعلا هصقنأ ام هللا همحر بطقلا لاق

 اهيلع قفنا امو ءانع نم اهيف ىنع ام عئابلا ىلع كردي هنإف خسفب ءايشا
 . ىواد وا ىسك وا

 اذإ ءانعلا نم فرص ام يرتشملا كردي ال كلامو انباحصأ ضعب لاقو

 دري الف ةلغلا در هيلع سيلو برشلاو لكألا لثم نايب هل نكي ملو فلت

 جاحلا نأل لمحلاو بوكرلا ةرجأ لثمو رملاو فوصلاو نبللا لثم يرتشملل
 يف داز ام ةميق يرتشمللو درلاب هيف مكح ءيش لك معي رمأ كلذو نامضلاب
 نإو © ةميقلا يف هنيع ديزت امم ةطايخلاو عقرلاكو صيصجتلاو غبصلا لثم عيبملا
 عزنك داسف الب ديز ام عزن نكمأ نإو © ةميقلا ال لثملا هلف لثملا نكمأ

 در ىلإ اوراص اذإ ةعلسلا در موي ةميقلا ىلإ رظني امنإو ع زنيلف ديازلا ذخأب باب

 ىلع هنإف عيبملا نيع هب ديزت امم ةدايزلا تناك نإو © نيلوقلا الك ىلع ةميقلا
 نإو 3 ةيشاملا يعرو ءانالاو بوثلا لسغك درلا عم ءانعلا كردي لوألا لوقلا

 يف عئابلا رّيخ خسفنم هنأب رهظ كلذ دعبو هلصأ نع عيبملا يرتشملا لوح

 ةميقلاف الإو لثملا نكمأ نإ نإ هلثم ذخأو هكرت ىفو صقنلا شرا ذخأو هذخأ

 لثم عيبلا ةهج نم سيل ةميقلا وأ لثملا عفد ةهج نم يرتشملل عيبملا راصف
 هزبخ دقو نيحطكو هنحط ريعشكو بيثلا ءىطوو ركبلا ةمألا ضاضتنا
 ءانع عفدو هعاتم ذخأ يف هتميق يف داز ليوحتلا ناك نإ رايخلا عئابلل اذكهو

١٣٢٣



 لزغيف فوص لثمك يرتشملل عاتملا عجريو ةميقلا وأ لثملا هذخأ وأ يرتشملا

 ادساف ءارش اضرأ رتشمو ةعنصب الوح ةضفو ديدحكو جسنيف لزغ لثم وأ
 ريو ءانبلاو سرغلا نم اهيف امو هضرأ ذخأ يف عئابلا ريخ اهيف ىنب وأ اهيف سرغف

 ةلخن ةميق مكحلاو درلا موي ميوقتلا نوكيو سرغلا ةميقو ضرأ نودب ءانبلا ةميق

 اعولقم سرغلا ةميقو ءانب الب ضقنلا ةميق ءاطعإ نيبو همرص ةميق ال ةريبك

 رجأب وريغ هل هانب لب هارتشا اميف ىنعتي مل يرتشملا ناك نإو { ءانعلا ىطعيو
 نإ ليقو ، ةرجألا دقع نم لعج ام رابتعاب ال ةميقب اموقم هءانع ربتعي هنإف
 اضرأ بصغ نمو ث هلام لك ذخأي سرغلا الو ضرألا دسفي ال علقلا ناك

 سرغو اهيف انب ام اهنم بصاغلا عزن اهبحاص اهقحتسا مث سرغ وأ اهيف ىنبو

 كسمي ليقو © اهناصقن ضلال ا بحاص ىطعيو هءانبو هسرغ دسف ولو

 اعولقم سرغلا ةميقو اضقن ءانبلا ةميق بصاغلا يطعيو ءانبلاو ضزألا بحاص

 هنإف اهبحاص اهقحتسي مث ارجش اهيف سرغو اضرأ بصغ نم ثيدحلا يئو
 . تسرغ ام علقإ بصاغلل لوقي

 يف سراغلل سرغلا ناك نإ ركب نب دمحم نب دمحأ نع بطقلا لاق

 نأل هيلع سيق ولو ءاوس امه اسيل بطقلا لاق . لوأ خسفلا يف هنإف بصقفلا

 © كلذ ريغ خسفلاو مولظملا هدعاسي ملو هيلع لمحب نأ قحأ ملاظ بصاغلا

 ناصقن هيلعو ع رازلل ع رزلاف ارذب اهيف ىمرو ادساف ءارش اضرأ ىرتشا نمو

 . اهبرل ضيألا عجرتو لصح ام دعب خسفلاب ملع ولو ضيألا

 ملع اذإ الإ ضرألا ناصقن ةميق عفدي ال عرازلا نأ كلام نع ءاجو
 الإ هل سيلف هرذبب اهعرزو اضرأ بصغ نمو 0 هحعرر داصح لبق خسفل اب

 اهاقس نإو ، ضيألا هتكلهتسا رذبلا نأل ةميق الو هل رذب ال ليقو ، رذب ةميق

١٣٢٤



 در همزلي ال وأ هلثم وأ ءاملا ةميق ضرألا بحاص دري لهف هارتكا ءامب وأ هءام

 عئابلا هذخأي خسفنم هنأ ناب مث هعلقف علقل اسرغ ىرتشا نمو ، ءيش نم

 سرغ نمو ، علقي نأ لبق هتميق يأ سرغلا ةميق ذخأي ليقو ، هناصقن ةميقو

 ةميق ضرالا بحاص هيطعي ليقو { هعلقي هنإف اطلغ ويغ ضرأ يف اسرغ
 اهبرل ةلسفلاف اطلغ ويغ ضرأ يف ةليسف سرغ نمو ، هضرأ يف هكسميو سرغلا
 ةميقب موقت ضرالا يف ةلسفلا نأ ليقو 3 ضأل ا ةميق ض ا بحاصلو

 . ملعأ هللاو يدنع حيحصلا وهو ضألا بحاص اهذخأيو

١٦٥



 قاقحتسللا باب

 دق لجر دي يف هدجوف هنم عاض وأ ءيش هنم قرس نم هكلع هنعو

 قحتسا نإف نمثلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو هب قحأ هبحاص نإف هارتشا

 كلذ نأ نظ كلذ وحن وأ ةراجأ يف وأ قادص يف عوفدم وأ بوهوم وأ عيبم
 هعئاب ىلع نمثلا هيرتشملو هذخأ هقحتسملف ةلداع ةنيب هقحتسمل جرخف هعئابل

 ناكو كلذ وحن وأ طلغ وأ ةقس وأ بصغ وأ فلتب هبر دي نم جرخ نإ

 رثكأ هنع باغ نإ هذخأ هلف الصأ ناك نإو 5 ةزايحلا ةدم تضم ولو القتنم

 ءيشلا يرتشملا ذخأي ليقو © عيب دق هنأب ملعي ملو رضح وأ ةزايحلا ةدم نم

 نإو © هل ءيش الف ةنيبلاب تأي مل نإو ، عئابلا ىلع ءيشلا بر عجريو نمثلاب

 اذكب هارتشا هنأ نيبيلف هارتشا هنأ يرتشملا نيب نإو ، زاج هاطعأو هقدص

 يرتشملل هبحاص لاق اذإ مم عئابلا ىلع عجريو هذخأيف نمثلا هبحاص هيطعيف

 ىتح هبحاص لوق لوقلاف ءافخ يف كل هعاب وأ ابصغ ينم هبصغ عئابلا نأ
 ةنامألا وحنب وأ بصغلا وحنب هديب ناكأ فلتخا اذإو ، هفالخ نيبتي
 وأ ةنامأب عئابلا ديب نإو امهنيب دقع ةنامألا نأل بصغلا وحنب هنأ لصألاف

 مرغ لبق هيرتشم نم هئيش ذحأل مدقي الف ةطقل وأ ءاكب وأ ةعيدو وأ ةيراع

 . تملع اك عئابلا ىلع هب عجريو همرغيف نمثلا

 بصخغلاو فلتلا ةلئسم يهو اضيأ ىلرأل ا ةلئسملا ىيف ضعب لاق اذكو

 هعئاب ديب ناك اذإ هيرتشم دي نم هذخأي ال هنأ هب ذوخأملاو كلذ وحنو ةقرسلاو

١٣٦



 راص هعئاب ديب هلعج امل هنأل نمثلا هاطعأ نإ الإ اهعم ركذ ام وأ ةنامأ وحنب
 هذخأي هكلام نأ ىف بصغلاكف فلتلا امأو ، هعيب ىلع هطلس يذلا وه هنأك
 نم نيكمت الب طقتلملا ديب تناك ولو ةطقللاو هعئاب ديب لعجي مل هنأل نمت الب

 دي نم ذخؤت الف اهعيب هل حابأ عرشلا نأل بصغلاك تسيل اهنإف اهير
 ىتح اهريعتسم ةيراعلا بر بلاطي ليقو { نمثلا هيلإ عفدي ىتح اهيرتشم

 اهعئاب ىلع يرتشملا ىنعأ وه عجريو هنم اهذخأيف اهيرتشم نم ةنيبلاب هنكمي
 ىلع هب عجري مث نمثلاب اهيرتشم نم اهذخأي ليقو { حيحصلا وهو نمنلاب

 يل اهارتشا نإ كاذو نمثلاب اهذخاي ليقو ، نمت نودب عزنت ليقو ، عئابلا
 الإ يرتشملل مكحلا يف قحتسملا ءيشلا ةلغو نمت نودب اهذخأ الإو قوسلا

 نم قحتسملا جرخو ءارشلا تقو لالغلا نم رضاحلل فالخ ىلع بوصغملا

 ءارشلا نامز يف للغلا نم هيلع امف يرتشملا وحنو لخدام لثمكهبرل هيرتشم دي
 هيف داز ام يرتشمللو يرتشملل وهف ءارشلا دعب نم ثدحي يذلاو هبرل وهف

 نإو ، لسغلا لغأ ام دعب تقحتسا مث اهلسفو اضرأ ىرتشا نمك ويغ نم
 اهلسنو ةصوصخم ةقرفل اعاشم تجرخف اسرغ اهيف سرغو اضرأ ىرتشا
 نبال وأ دجسمل وأ روبقلل فقوي اك رخال تجرخ وأ اهيف عيب ال ثيحب

 راصو ةميق نود سرغلا نم اهيف امو اهباحصأ اهذخأ كلذ وحنو ليبسلا

 هجو نم هوحن وأ دجسمل ناك نإو 3 نمنلاب عئابلا ىلع حجريو اعاشم سيفلا

 روكذملا اذه نال ركذ امل تراص امنإو ، اهسرغب هل تناك امل تعجر روجلا

 جرخف هضرأب هلسفف اسرغ ىرتشا نم كلذكو هيلع يوتحي ام كلهتسي يوق
 نإف ةروكذملا هوجولا نم كلذ ريغل وأ دجسمل وأ رجل وأ اعاشم سيفلا

 ةميقب مرغي ضرألا بحاصو هوجولا نم ركذ امل ضرألا كلتب تبثي سيلا
 هوجولا نم ركذ املو عاشملل مرغي ضيألا بحاص نأ ليقو © هزغ نم هضرأ

 لثملا نكمأ نإ هلثم هل دري وأ ضرألا بحاصل ليسغلا ريصيو ليسغلا ةميق

_ ١٣٢٧ _



 عاب نإو & ح وهو هعفد يذلا نمنلاب عئابلا ىلع عجريو عاشملل ضرألا عاب نإو ، حيحصلا وهو هعفد يذلا نمنلاب عئ

 . ملعأ هللاو هوحنو

. ١٣٦٨ .



 هدي مارحلا لخد نميف باب

 اقوس لخد نمو مارح هنأ ملعي وهو امارح يرتشي نأ دحأل زوجي ال

 ساب الو رئاج نم ةبوقع مارحلا نع لئس نإ فاخو مارحو لالح هيف ناكو
 هنأ فرع ام هبش ءار نمو هقث هربخ ل امو مارح ١ ىیرتش ا هن ا ملعي ل ام هيلع

 هنأ انيقي هملعي مل ام هءارش هل زاج همأو هتجوزك بصاغل بيرق عم ول مارح
 وهو هبيريالام ىلإ هبيري ام كرتبو هيف كشي ام لك نع هزنتلا هل يغبنيو مارح
 هدنع نم لكؤيو لماعي نأ زاج هبسك يف مارحلاو لالحلا طلخ نمو ، لالحلا

 ملعي ىتح بلغالاب مكجب ليقو ، هكرتيف هلام نم هنيعب مارحلا ملعي ىتح
 . لالح هنأ لاق نإ هدي يف اميف قدصي ليقو ، هفالخ

 رهاظ كلذف بطقلا لاق مارح وأ لالح امإ لاملا هللا همحر عيبرلا لاق

 اولمحو ةبيرلا وهو ارخا امسق روهمجلا تبثأو لاق رباج مامالا هلاق ام

 قحالا وهو ويغو لاملا يف اهمومع ىلع ةهبشلاو ةبيرلا يف ةدراولا ثيداحالا
 مل ام مهءارشو مهعيب يف مهدانجأو نيطالسلا ةلماعم ءاملعلا نم ريثكلا زاجأو
 الو مهنم يرتشت الو مهل عبت الف رثؤملا وبأ كلذ عنمو نمثلا ةمرح ىلع علطت
 نكل نبغلاب ولو نوجسملا ةلماعم زاجو ، حالسلاو ليخلاك برح ةلا مهعبت
 { صالخلا دعب ع وجرلا دبي الو هسفن صالخل ولو هب سانلا هب نباغت ام لثمب

 عاب نإ ليقو ، ضقنلا هلف هب نبغي ال امب نبغلا نأو هلف ةعجرلا ءاش نإ ليقو
 ضقالا هلف هلام عيبب بلوط نإو & هيف عوجر ال تباث عيب كاذف رعسلا دعب

١٣٩١



 لطاب هعيبف بذعي وأ برضي نأو 5 ارهق هعاب ناك اذإ هنمث نم رثكأب هعاب ولو
 مارحلا هوجو نم هجوب هدي يف لخد وأ هقرس وأ هبصغ مارح هدنع ناك نمو
 هفرعي ال عضوم يف بات اذإ هعيبي نأ بدن هبر فرعي ال ناكو هملعي وهو

 . هبرل ادصق ءارقفلا يف هنمث قفنيو نظلا هب ءاسي ال يك مارح هنأ يرتشملا
 وأ هل سيل نمم وريغ هاطعأ وأ هسفن ىلع هب قدصت وأ ةين الب هقفنأ اذإو

 الو ويغل الو هسفنل هيزج الو هلعف متي الف ويغل مزال يف وأ هسفنل مزال يف هفلتأ
 نم هنمضي نمثلا عاضو هعاب نإ كلذك هلام نم ديعي نأ همزليو هلعف ام هبرل

 كلذ يف بدنلاب مكحلاو هبرل هقافنإ ديعي هنكلو هل ىون امل هيزجب ليقو 5 هلام

 بودنمب سيل هيلع بجاو نمثلا قافنا نأل عيمجلا ىلع سيلو عومجملا ىلع
 ايصو هب يصوي له اوفلاخت مهنكل هللا نم الضف مارح هديب نمل ةحوتفم ةبوتلاو

 قفنيو هعيبي نأ هيفكي وأ ناكم يف فرعي هلعل هبر ملعي مل ماد ام يصو دعب
 الإو تباث هعيبف بئات وهو مارح هنأ فرعي ثيح هعاب نإو © ءارقفلا يف هنم

 سيلف انمثم ءيشلا كلذ ناك نإف مارح هنأ يرتشملا ملع اذإو & لطاب هعيبف

 نإ هبيعب هقفني نأ زاجو ءيشلا قفنيو نيدقنلاب هعيبي نكل هبيعب هقفني نأ هل
 . نزوي وأ لاكي امم ناك

 نكل نوزوملاو ليكملا ريغ نم ولو هقافنإ زاج هللا همحر بطقلا لاق
 هدر نإو ، هردقو هفصو اوفرعيف دوهشلا هيري نأ يغبنيو هتيمك ةفرعم ىلإ جاتحم
 اسيل قراسلاو بصتغملا نأل هنمضو هزجب مل بصتغملاو قراسلا ىلإ يرتشملا
 هملع نودب يرتشملا هارتشاو ةيوتب هاعاب نإو ةبوت الب هاعاب ناك نإو ، نينيمأ

 همكح ليقو ث ةبوتلاب ملع نم مكحك همكح ليقف ةمرحلاب ملع دقو ةبوتلاب

 ملعو عيبلا تقو يف هتمرح يرتشملا لهج نإو 2 ةبوت نودب ىرتشا نم مكح
 مهضعب هزاجأ عيبلا كلذ يف فلخلاف هبر ىلإ هتميق عئابلا عفد دعب نم اهب

١٤٠



 لبقو عئابلا ةبوت دعب نم مارح ءيشلا كلذ نأ يرتشملا ملع نإو ضعب هلطبأو
 يرتشملا قفنيلف دساف عيبلاف ءيشلا بر لهجي يرتشملاو هبر ىلإ ةميقلا در
 فالخب كلذ هل حبي مل عرشلاو هبر ىضر نودب هارتشا هنأل ءارقفلا يف ةميقلا
 امهدنع لخد ام اعيبي نأ امهل حابأ عرشلا نإف طقاللاو بات اذإ بصاغلا

 هارتشا مث هيرتشي نأ لبق ائيش بار نمو 0 هبر افرعي مل اذإ ةطقلب وأ بصب
 نم بيرلا هيلع لخد نإو ال ليقو ، روهشملا لوقلا ىلع مارحلا مكح همكحف
 لخدي مل هنأل هكلمتي نأ هل عساوو هكسمي ليق فالخ هيفف ءارشلا دقع دعب
 يف يابلا قفنيو نمثلا ردق هتميق نم كسميو هعيبي ليقو 0 ةبير ىلع الوأ هيف

 هملع ناك ولو ملعي مل نم لثم نوكي الف ةبيرلاب ملع هنأل سبقألا وهو ءارقفلا

 . هنمت لكب عفتنيو هعيبي ليقو © ءارشلا دعب

 سرف وأ لمج هنم قرس نم ليقو دمتعملا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 قورسملا ىأر مث نمثلا ضعب همّرغف هدي نم بهذ دق قورسملاو قراسلا دجوف
 ام هنم ذخأ ام قراسلل عجريو هديب ناك نم ءيشلا ذخأي مهضعب لاقف هنيعب
 نإ قورسملا ذخأي نأ هل سيل ليقو ، قراسلا نم نمثلا عيمج ىفوتسا نكي م
 همرغ ىفوتسا ولو هذخاي نأ هل ليقو { هتميق نم ائيش قراسلا نم ضبق ناك

 نم ملع يرتشملا نكي نإو هئيش ذخأيو هنم ذخأ نم ىلإ مرغلا عجريف هلك
 له فلخلاف ةميقلا قراسلا مرغ ءيشلا بحاص ناكو قورسم هنأ ءارشلا دعب

 كلذو 3 هنمث ذخأيو قراسلا ىلإ هدري وأ هبر نيبو هنيب ام هكسمي نأ هل حص
 غلب هلوادت نأ مارحلا يفو ، كلذ دري نأ همزلي ليقو ؤ ادساف نوكي عيبلا

 مهنم دحاو لك نمضو مهلك اورفك دقف مارح هنأ نوملعيف لوقعلا اوحيحص
 مهنم هفلتأ يذلا ىلإ مرغلا يهتنيو هتميق همرغ مهنم هبحاص ىأر نمف هتميق
 مثإ الو نماض وهف هدي يف كله ىتح هفرعي ال وهو مارح هدي يف لخد نمو
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 بصتغم هعاب امو هسفنب هفلتأ وأ هللا لبق نم تآاب كله ءاوس وهو هيلع
 زاجا عرشلا نال يرتشملا دنع وهو ءاج اذإ هبر هدجي ال هبر دجي مل نإ ةبوتب

 رجالا يف هبر ريخو هقفني مل ناك نإ نمثلا هعئاب ىلع كرديو هؤارش يرتشملل
 عاض وأ ءيش هنم قرس نم هع هلوق امأو © عئابلا هقفنأ ناك نإ نمثلا يفو
 ىلع عيبلا ةلئسم يف لومحمف هب ىلوأ هبحاصف هارتشا دق لجر دي يف هدجوف

 رهاظب المع اقلطم هبحاص هكردي ليقو 0 ةبوت الب قراسلا هعاب اذإ ام

 عجريو نمثلا نم هدي نم جرخأ ام يرتشملل يطعي نأ دعب ليقف ثيدحلا
 عجريف ائيش هل يطعي الو يرتشملا نم هذخأي ليقو ، عئابلا ىلع هبحاص
 نمف هارتشا مث بتي مل وأ هعيب دعب باتو امرحم هعاب نإو 3 عئابلا ىلع يرتشملا
 هتميق نم داز امو هبر ىلإ ءيشلا دري هنإف هل يرتشملا هبهو وأ صقانب هل هعاب
 نإ بصتغملا ىلع ءادفلا كردي ءيشلا برف هبر هادف مث بصتخملا هعاب امو
 نع ديازب هلام ىدف اذإ هنإف ديزأ ناك نإ ال اهنود وأ ءادفلا ةميق ىواس ناك

 ناك ولو هب ىداف ام لك هيلع كردي ليقو ، هتميق ردق الإ هل سيل هنإف هتميق

 . كلذ يف ببست هنأل ادئاز

 نيبو هنيب ام ىوق ولو فيعض مكحلا يف اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 ال ليقو ، ةميقلا مرغو ةبوتلا دعب نامض الو ةلغلاو جاتنلل يدتعملا نمضيو هللا
 . نماض يرتشملا امنإو ، يرتشملا دنع نيذه نم فلت اميف نامض

 ام قراسلا عاب نإو هللا لبق نم تآاب امهيف نامض ال ضعب لاقو

 هثروف ةبوت الب هعاب نإو ، هقافنإ هيثراو ىلعف كله ىتح نمثلا قفني ملو هقرس
 نمو نمثلا قفنأو هعاب هفرعي مل نإو ، هكلام ىلإ كلذ دي هنإف يرتشملا
 ىدأ نأ دعب يرتشملا نم فلتف بوصغم هنأ ملعي نم ىلإ هعابو ائيش بصغ

١٤٢



 ليقو ، بوصغم هنأ فرعيو هارتشا ثيح هلام فلتأ هنإف بصاغلا ىلإ نمثلا

 وأ مارح كتعب يذلا نأ يرتشملل عئابلا لاق نإو ، بصتغملا ىلع عوجرلا هل

 مزلو هقدصي مل نإ نمثلا هنم ضبقي مل ولو انيمأ ناك ولو هبيذكت زاج سجن
 ىبأ نإو ، سجن وأ مارح هنأ ملع اذإ هنمث دري نأب امارح اذه ناك نإ هعئاب
 هتعبت نم ءىرب دقو هرجح ىف وأ هاري ثيحب همادق هعضو هذخأي نأ يرتشملا

 هل زاج هفرعي ال ثيح نم هيلع هفرص نإو هل ىصوأ هلوبق نم بأ نإ ليقو
 وأ هكلم لخد هنأب نيقيلا هل لصحب ىتح نامضلا نم كفني ال نكلو

 اهنأ نظي الئل كلذب ورخو هايإ هيطعيو اسابل هل لعجي نأ لثمك هكلهتسا
 ريغ ولو هبذك نقيتيو نمثلا هدنع نم ضبقي مل ناك نإ هقيدصت همزلو ةيده
 هل يطعيو هسجرب فرتعا يذلا عئابلاف فلتلا سوجنملا باصأ نإو ، نيمأ

 عئابلا مزلي الف تيز لثمك هئيش يف يرتشملا هطلخ نإو & سجن هنأ ىلع هتميق
 ال ليقو 5 ءيلتمت مل يتيز ةيباخ هب لمأ اتيز ينعب يرتشملا هل لاق نإ الإ هنامض

 زاجو مارح رانيدب عيبلا دسفيو طلخلا نيح وشاب نكي مل ذإ اقلطم هنمضي
 رح ةميق وأ ةقس وأ بصغك هتاذب امارح نكي مل ام لك نم مكحلا يف كلذ

 ىرتشاف مارح لكاب فرع نمو هبحاصل رانيدلا عفاد نمضيو ةتيم ةميق وأ
 هتمذ يف ناك لب ءارشلا تقو يف هتيب يف نمثلا نكي ملو رضحب ملو الالح
 عيبلا نال هتبه لوبق زاجو 5 عيبملا كلذ يف لماعي نأ زاج الجا وأ الجاع
 نيح ىف هعفدي ملو هتيب يف نمثلا ناك نإو 0 حيحص عيبلاف هتمذ ىفام ىلع

 ةمذ يف نمثلا نأ زاوجلا هجوو هللا نيبو هنيب اميف كاذو فالخ هيفف عيبلا

 عيبلا تقو يف نمنلاب ءيج ملو هتمذ ىلع ىرتشا هنأل تقو هل سيل يرتشملا
 ىلع عيبلا دقع دق هنأ نظن اننإف هتيب يف ناك اذإ نمثلا نأ عنملا لوق هجوو

 ائيش رتشمل اوصخرو مارح نمثلا نأ نقيتسي مل ام مارح ال ليقو ، نملا كلذ
 هقفنأ هبر ملعي ال ناك نإو ، هب املاع ناك نإ هبرل هرادقم عفدي نأ مارح نمثي

١٤٣



 فلاحل اوصخرو هارتشا ام كسميو هيف لماعي نأ زاج ركذ اك هعفدو بات نإف
 ةرافك ال نأ كلذ نم صخرأو هلسرم انيمي رفكي نأ اثناح ناكو فحصجمب

 ال هللا ريغب فلاحلاو هللا ريغ نآرقلا ظفل نأل هللا ريغب افلاح ناك اذإ هيلع

 ةكسلا تناك ولو ةبير نيككسملا نيدقنلا يف سيل نأ اوصخرو هيلع ثنح

 مارح هنأ ملعي مل ام ملاظلا لامل لكألا يف اوصخرو رئاج نم ناك وأ ساحن نم
 كاذك امارح رجي ال ازن اذإ مارحلا لحفلا كلذكو امارح رجي ال مارحلا رذبلا نأو

 دالزألا ذخأيف راغلا مرب ال مارحلا راكذلا اذكهو ثرحلا مرحي ال مارحلا رقبلا

 ليلخلا لام بيتست ال ةأرملاو هلثم وأ راكذلا ةميقو رقبلا ةرجأ مرغيو رمنلاو
 . ملعأ هللاو نايدملا لام امرغلاو هراج لام راجلاو هديس لام برتسي ال دبعلاو

١٤٤



 عئابلا ىلع هب عجري اميف باب
 عيبملا قاقحتسا دعب

 نمثلاب عئابلا ىلع عجري له فلخلاف يرتشملا دنع عيبملا قحتسا نإ
 عيبلا موي ضوعلا طرتشي مل ولو قحتسا ام ضوعب عجري وأ حيحصلا وهو
 & قحتسا موي عيبملا ةميق عجري ليقو ، لوقنملاو لوصألا يف لثملا وه ضوعلاو
 اذإ طرشلاو عيبلا زاوج ىلع ىنبي عيبلا موي هطرتشا اذإ الإ ضوعلا كردي ال ليقو
 . عيبلا ةدقع دعب ولو ضعب هزاجأ ىورشلا طرشو ةدحاو ةدقع يف اعقو

 © طرتشا ولو ضوعلا لطبيف طرشلا نالطبو عيبلا زاوجب ضعب لاقو

 يف ال سنجلا قفو ىلع لوصألا يف ىورشلا طارتشا زاجو لطاب لكلا ليقو

 نإف ضورعلا لاح فالخ هيلإ لصوتي الف لوصألا يف لثملا رذعتل ضورعلا
 اميسال قاقحتسالا عقو نإ اهيف لثملا ىلإ نولصوتي مهنأل نكمم اهيف لثملا
 له فلخلاف لوصألا لثم ضورعلا يف ضوعلا زاجأ نمو ، نوزوملاو ليكملا
 نم لاقم يفو طرتشي ال وأ لوصألا يف طرتشي اك سنجلا كلذ قافو طرتشي

 الو نوتيزلاو بنعلا يف نيتلا ضوعي ال لوقي لوصألا عيب يف كلذ طرشي

 يف بنعك تفلاخت ولو زاوجلاب ليقو ، ضرفلا ةلخن يف ةوجعلا ةلخن ضوعت

 ليقو © نيعلاو رئبلا نيب اذكهو ضرأو طئاحب اذكهو ةرجش يف ةلخنو نامر

 بحلا يف ناويحلاو راغ يف ةلخنو ريب يف رجشك سانجألا تفلاخت ولو زاوجلاب

١٤٥



 ناك اذإ الإ حصي ال طرشلا نأو طرشلا عقو اذإ الإ ضوعلا نوكي ال نأ ريتخاو

 . لصألا يف

 نهيف لصألا نأل ضرعلاو لصألا يف زاوجلا يف هللا همحر بطقلا لاقو
 ىلوأ نهريغف لثملا باودلا يفوزاجأ نيحو رفتغم ريسيلا توافتلاو نكمم
 هلثم دري نأ ءاشو اركب ضرتقا دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملاو زاوجلاب

 هنأ ملعي اضرتقم ناك نيح هنأ لب ناويحلا يف لثملا تبثأ هارتف دجي ملف

 ضرعلا يف لثملا توبث ىلع ضرقلا اذه زاوج نم لدتسي لب لثملا ىلإ ضرتقم
 فلتي اميف ضوعلا طارتشا حصي الو لثملا عاجرإ ىلع ينبم ضارتقالا نأل
 اوضوع نإف قولخم ببسب وأ هللا لبق نم ناك امب فلتلا عاونأ يأب وأ ليسب

 يرتشملا قحتسا نإو هلك عيبلا لطبي ليقو ، هدحو ضوعلا لطب اذه لثم يف
 نيعم نامز يف وأ نالف ىنب نم لجر وأ نالف لاملا اذه قحتسا نإ لاق ناك

 يركي نأ زاجو زئاج كلذف ضوع اذه نإف نالف نم مكحب وأ ةداهشب وأ
 تااب ولو فلتف هاركإ وأ هراعأ اذإ نكلو ويعي نأو آ ضوعلا هيف طرتشا ام

 ناصقنلا كردأ هتميق تصقنو فلتي مل ولو لب ارخآ هنضوعي هنإف هللا لبق نم
 ضرالا يف ثدحي ناك كلذو هلاح نع ارييغت ثدحي نأ ضوعلا بحاص عنميو

 نم عنميو عنمي الف ءانب يف ءانب ةدايز امأ كلذ نم عنمي هنإف قبسي مل اناينب

 . ملعأ هللاو ضوعلا نيع ونيع نإو ثرحلاو سرغلا
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 فرمل ا باب

 نم نيدقنلا ليوحت عرشلاو هعضوم نم ءيشلا ليوحت ةغل فرصلا
 بهذلابو ةضفلاو بهذلاب عقيو اذه دنع نم اذه ذخاي ناسنإ ىلإ ناسنإ

 نمو بهذ نم عطقك نيككسم ريغ اناك ولو ةضفلاب ةضفلابو بهذلاب
 مل امه نإف ديب ادي نوكي نأ كلذ يف طرشلاو اضر ىلع امهنم يلحو ةضف
 ساب الف امهدحأ رضحمب مل نإ ليقو ، ابر كلذف طقف امهدحأ رضح وأ ارضحم

 لاقو اهضعب باغ دقو مهارد ةلمجب رانيدك طقف اليلق بئاغلا ناك نإ ليقو
 . زئاج كلذف يقابلاب كليتا

 عيب فرصلا نإف لاق كلذب لمعلا زوجي الو هللا همحر بطقلا لاق
 نب ديز هاور الف ةئيسن امأ ديب ادي فرصلاب سأب ال دنلل هنع ءاج ام ليلدلاو

 ادي الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال ك هنع يردخلا ديعس وبأ هاور امو مقرأ

 هديب هبلقي ذخأف افرص لجر نم دارأ هنأ غالبل اب ةحلط نع رباج ىور امو ديب

 هيلإ رظني هنع هللا يضر باطخلا نب رمعو ةباغلا نم ينزاخ يتأي ىتح لاقو

 لوقي هلع هللا لوسر تعمس دقف امكنيب رمألا متي ىتح اقرتفت ال هللاو لاقو
 رمألا هيف زوجيف عيب فرصلاو ثيدحلا قاسو اهو اه الإ ابر قرولاب بهذلا

 رضحب نأ مزليف اعيب ناك نإف ثنح دقف فرصف عيبي ال هنأ فلاخم ليكوتلاو

 نيفورصملا نيب ام سنجلا قافتال كاذو ابر ناك الإو افراص ناك ام امهنم لك
 فالخ اذكب نوكي هنم اذك نأ هروضح لبق فرصلا ىلع قافتالا زاوج يفو

١٤٧



 نب دمحم نب دمحأ نع ىوري لوق كاذو نافورصملا رضحي نأ ليق زوجي ال ليقو

 عونمملا امنإو ، دعولاك قافتالاف قافتالا زاوجب يأ هزاوجب لاق بطقلاو ، ركب
 طرشب نكل نزو نودب ولو فرصلا زاجو روضحلا لبق فرصلا دقعي نأ
 الو فرصلا يف ةلاوحلا حصت الو دقعلا هيف مت يذلا سلجملا يف ضياقتلا

 نم نيعم ضعب فرص زاجو نهنيب قرفل ةلاقالاو ةيلوتلا يف تزاجو ةلامحلا
 نيعت مل وأ ةنيعم ريناند ةلمج نم مهارد ةسمخب رانيدلا اذه فصنك رانيد

 تبثو زئاج كلذف ارانيد اهفرص هيطعي نأ اقفتاف مهارد نيد لجر ىلع هل نمو

 رضحي ىتح زوب ال ليقو { هموي رعسب مهقافتا سلجم يف هاطعأ اذإ ءاضقلا
 © ديب ادبب ناك اذإ الإ قرولاب بهذلا عيب نع ةلع هللا لوسر يهنل نادقنلا

 ليقو & يضاقتلا سلجم نم اوقرتفي مل مهنأ ولو زوجي الف افرص هوركذ اذإ ليقو
 اذكهو اركذ ولو زاوجلاب ليقو { افرص اركذي مل اذإ سلجملا نم اماق ولو زاوجلاب
 اصالخ نكي نإ ال ءاضق هلعف نوكي امم سنجلا يف قفتا ام لك يف فالخلا

 ىطعي توناحلا بحاص ناكف ارانيد توناح بحاص ىطعأ نم كلذكو
 نم هرانيد ردق هدنع مت اذإ ىتح عاتم نمو مهارد نم جاتحا ام لجرلا
 نإ هنم ذخأ ام رادقم يف رجاتلا هيضقي نأ رانيدلا برل زاج اهريغو مهاردلا

 رجاتلا فلتأ نإو ، رجاتلا عم هنيعب يقب لجرلا رانيد نأكو افرص الوأ هانيعي م

 ناك نإ هنيعب هذخأ ناك ام لك دري هنإف هجئاوج يف ءاضقلا لبق نم رانيدلا
 حصي الو هل لثم ال ناك نإ هتميق وأ هلثمف دوجوم ريغ ناك نإو { ادوجوم

 اهنز لاقو اهريغ وأ اريناند الجر ىطعأ نمو متي الف ايضاقت نإف يضاقتلا انه
 ابر هنأ ليبق نم ال عونمم كلذف اذهب اذه لبق نم يلع كل ناك امب اهلعجاو

 اعئاب نوكي ال دحاولا نأ ليبق نم نكل روضحلا عم نوكي ال ابرلا لقن نأل
 نوكي امب ةضف وأ بهذ نم ديج فرص زاجو ، ةدحاو ةلاح يف ايرتشم

 هنأ ليقف ملعي مل ناك نإو ، ءيدرلا ةلاح فرعي ديجلا بر ناك نإ ءيدر
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 اقلطم فويزلا لدبت ليقو ، خسف بيعلا عيب نأل هومتي نأ زوجي الو مدهنم

 جاتحي الو هللا همحر عيبرلا نع يورم وهو افويز اهلك تناك وأ اريثك وأ اليلق

 عفدف مهارد ةرشعب بهذ لاقثم ىرتشا نمو ، روضحلا ىلإ فيزلا لادبإ عم
 ناك اذإ الإ فرصلا يف كلذ زوجي الف اماعط ةسمخب هاطعأو مهارد ةسمخ هل

 . ملعأ هللاو انث فنص لكل العج وأ لكلا رضحو ةلدابم
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 ملل ا باب

 فلسلاو زاجحلا لهأ ةغل ملسلاو دحاو لكلاو فلسو ملس لاقي

 دقنلا سأر لدب ءاغلإب ليقو ،يدرواملا نع بطقلا هاكح 0 قارعلا لهأ ةغل

 نزوبو سلجمل ١ ف دقنبو نزوب ملسل ا حصيو دقعلا سلجم ف ملستل ١ مللابو

 لالتخاب حجارلا ىلع لطبو ملعلا طرشب دوهشو عونو ناكمو لجأو رايعو

 هللا همحر بطقلا هححص يذلا وهو ةداهش الب متي ليقو ، طورشلا نم دحاو
 هزال نيدقنل ١ روضح مدع عم صخري الو لح او طرش ل التحا عم حصي ليقو

 دقعلا تقو نع دقنلا ريخأت كلام زاجأ دقو لطاب وهف نيدلاب نيدلا عيب نم

 وأ ةدملا ترصق طرش نود ناك نإ ويخأت زاجأ مهضعبو مايأ ةثالث نود

 طرتشاو طرشب ناك نإ مايالا ةثالث ىلإ زاجو 0 انريغ نع لوق كلذو تلاط

 . دمحأ كلذكو دقعلا دنع ضبقلا ةفينح وبأو يعفاشلا

 الو ةلامحلا هيف حصت الو بهذملا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ضعب هعنم نيدقنلا ريغب هزاوج يف فلتخاو هيف كلام امهزاجأو ةلاوحلا
 ىلإ بهذا لجرل لاق نمو ، فازجب وأ نزوب وأ ليكب ناك ضعب هزاجأو

 تقو ىلإ افلس اذكب هنإف هذخأت مهرد لكو تئش ام هنم ذخو نالف

 يذلا هنم ضبقاو نالف ىلإ بهذا لاق نإو ، زئاج كلذ ليقف مولعم
 دمتعي الو هوركم كلذف فلسلا ةدقع هيلع ضرعي نأ لبق نم هتدرأ

 . ةعاس ولو فلسلا يف رايخلا زوجي الو هيلع
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 يذلا دقنلا رضح امهم كلذو اقرتفي مل ام هللا همحر بطقلا هزاجأو

 ىليكو ىلإ هملس هيلإ ملسملا لاقف لاملا سأر رضحأ نإو {. فلسلا هب عقو

 وأ ةرافك وأ ةاكز وأ ةقدص وأ نيد يف نالف ىلإ هعفدي نأ ورمأ اذإ امأ ، حص

 هدصق ام نيبت كلذ دعبو كلذ دارأ هنكل كلذ هل ركذي مل وأ شرا وأ قادص
 يف هيلإ هدر مث نمثلا فلستملا ىطعأ فلسملا ناك نإو دقعتم ريغ كلذف

 زاوجب لاق نمو ، كلذ عنمي عرذتلا عنمب لاق نم نإف نيدلا لثم وأ نيد
 هفلسي لجر ىلإ بتك نم رثألا يف ءاجو اذه يف كلذ زاوجب لوقي عيارذلا
 لاقف الثم كيلع يرج رانيد لك نأ هيلإ بتكو بهذلا هيلإ لسرأف ابهذ

 . ضعب هعنمو كلذ زاوبب يلع نب ىسوم

 ريناندلا لوسرلا ضبقي نأ اندنع اهيف زئاجلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هل اهفلسي لجر عم امهارد كرت نمو فلسلا هجو ىلع فلستملا ىلإ اهعفديو
 فلسي اك هسفن ىلع بتكو اهنم ذخأف فلسلا ىلإ مهاردلا هدنع نم جاتحاف

 هيلع ناك نمو ث هلعف امب لاملا بحاص ربخي نأ راتخلاو زئاج كلذف سانلا

 هب ملعي ملو رخآ لجر نم هل فلستف يل فلست لاقف هب هبلاطف لجرل نيد
 كلذ زاوجب ىسوم لاقف هدنع نم فلست نم نيبو هنيب عمج لجألا لح الو
 الف رمت وأ الثم رب يف هل اهملسأف ناسنإ ىلع مهارد هل نم نأ رثألا يف ءاجو

 يفف فرظلا طرشو رمت يف فلسأ نمو سابع نبا كلذ هركو كلذ يف هل ريخ
 هفلسأ ام ناك ولو زاج هزاجأ غلب املف الفط ملسأ نمو فالخ كلذ توبث

 لاملا سأر فلسمللو ضقتنا غولبلا دعب هضقن نإو ، مالتحالا دعب رضحب مل
 ىضق ول هنأ يراوحلا يبأ نع يور دقف فالخ هيف نزولاو رايعلا لالتخا امأ

 هنود وأ هقح لثم ناك نإ ايفاك ناكل زيفق نع رمت توذع افلستم فلستم

 الو هيف رسب ال ارمت نوكي نأ دعب ءاضقلا ىلع اقفتا نإ كلذو ادياز ناك نإ ال
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 ذخألاف ةدايز همرحت تناك نإف تلق ةدحاو ةرمت ولو هقح نع دزي الو بطر

 ملسلا يعفاشلا زاجآ دقف لجالا لالتخا امأ { ةدايزلا هيف نمؤت ال قوذعلاب

 . لولحلا ىلع

 لوهجم لجأ نإو 5 افلس ىمس ولو الجاع ناك لجؤي مل نإ ضعب لاقو

 ةدم ىلإ لجؤي مل نإ ضعب نع ءاجو نالطبلاب لوقلا حيحصلاو الجاع راص
 نودب الجآ هل نولعجيف كلذ دعب دقعلا اوممتي نأ زاج لوهجم ىلإ لجأ وأ

 عونلا نيبي متي نأ زوجي ضعب لاقف عونلا لالتخا امأ ، يناث دقع ةداعإ

 © طسوألا ذخأيف لامجإ هيفو نيع نإو ، لجألا لولح لبق هيلع ناقفتي يذلا

 نيعي ملو رمت وأ بح يف فلست نمو ، لطاب ليقو 9 هيف بيع ال ام ليقو
 الف عون ىلع اقفاوت نإف رمتلا امأ ، ةفلتخم هعاونأ نأل هيف دسفي بحلاف عونلا
 فلسلا دسف رمتلا نم اعون يمسي مل نإ ليقو ، ضقتنا افلاخت نإو ؤ سأب
 توافت امهنيبو فلتخم عاونألا رعسو ةفلتخم رمتلا عاونأ نأل هلوقأ يذلا وهو

 نم ميو صالخلا ةبتر ينيزخلا ةبتر قوفو ريبك نوب امهنيب ينيزخلاو يشربلا رعسف
 لكو عاونأ هنأ لب ادحاو اعون رمتلا لعج حصي الف يشربلا نم نودأ عاونألا

 نم اثلث ذخأي هنإف عونلا نيعي ملو رمت ىلإ فلسأ نم ليقو ، رعس هل عون
 { زاج ءيش ىلع اقفاوت نإو 0 افلاخت اذإ ءيدر نم اثلثو طسو نم اثلثو ديج
 نمثلا دقنو يدنع حيحصلا وهو رثكألا لوق وهو دسف هيف افلاخت اذإ ليقو

 ناك نإ زاجو دقنلا فرع نإ عويبلا يف رم اك فالخ هيف اليل ملسلا ءافوو

 ضقنال هنكل هوركم كلذف ذخالا هقدصو اذك ريناندلا نزو نإ لاق نإو رانل

 يف ضورعلاب زاجو نزو نودب مهضعب هزاجأو نزوب ككسم ريغب زاجو هيف

 مالغ يف فلست ماعط ةمرعك فازجلاب كلام هزاجأو ، يراوحلا يبأ لوق
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 ٠ ةمولعم ةدم لإ راد . . . . : ر ركسك تنيع اذإ عفانملاب هدقع زاجو {بقوصوم

 3 . ملعا هللاو ةم
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 حصيال امو ملسلا هيف حصيام باب

 هللا لوسر دهع يف فلستن انك انإ ىفوأ يبأ نبا لاق 2 ةاش وأ ريعب يف ملسأ

 ىلع ءاملعلا ضعب ساقف رمتلاو بيبزلاو ريعشلاو ربلا يف رمعو ركب يبأو
 ضعب ساقو تسلا بوبحلا يف ملسلا رصحف ةاكزلا عاونأ نم يقب ام ةعبرألا

 وأ عرذب ولو طبضي ام لك ضعب اهيلع ساقو ، نزوي وأ لاكي املك اهيلع

 يديا نم عطقني ال اميف الإ زوجب ال لوق لك ىلعو فصوب ولو ضعبو دع
 تسلا بوبحلا نم عطقني مل امو دارجلاو ةأمكلا عطقني ام لاثم سانلا

 . لوسغملا فوصلاو تيزلاو لسعلاو نمسلاو

 نزوب ريرحلاو نطقلاو ررضلا لق نإ لسغ الب هللا همحر بطقلا هزاجأو
 غبصب ولو داوسو ضايب لثم هيف دوعت نوللا فالتخا نأ ثيح نوللا نايبو

 نأل دحاو سنج نم نمثملاو نمثلا نوكي ال نأ ملسلا ةحص يف طرتشاو
 لجأ ىلإ افلس ابوث وكي هنأ عيبرلا نع جاتلا يفو ابرلا باب نم كلذ

 نزولاب ناك ولو ، زئاج ريغ توقايلاو ؤلؤللا فلسو بوبحم نبا هعنمو
 يف هل ءاقب ال هنأل يبظلا ديدق يف عنمو نامز لك يف دجوي ال هنأل

 هلام لكو يرطلا بنعلاو يرطلا نيتلا يف فلسلا زاوج يفو سانلا يديأ
 . نالوق تابنلا ريغو تابنلا نم تقو
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 ناكو ةنيدملا مدق امل ع يبنلا نأ يور امل زاوجلا بطقلا ححصو
 نيتلا نم يرطلا لمشي كلذو ، كلذ ىلع مهرقأف رمتلا يف نوفلسي مهتداع
 . بطرلاو بنعلاو

 لاق تقو يف دجوي ال هلعل ررغ كلذ نأ عنملا هجوو بطقلا لاق
 مامت دنعو دقعلا دنع هدوجو ملسلا يف طرشلا نإ لاقو ةفينح يبأ لوق عنملاو
 . لطاب كاذ نإف الإو لجالا

 مولعم لجأل مولعم ءيش يف ملسأ نم جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 نامز ىلإ رظتني وأ هلام سأر ذخأ يف ريخم هنإف دجوي ملو بهذ كلذ دعبو
 . هيف دجوي

 دجوي ل نإو ز ادوجوم ناك نإ هلام سأر ذخأي نأ هل بوبحم نب ا لاق

 لثم كاذو ةمذلاب رقتسيام ريغ يف فلسلا عنمو هيفام دجوي نأ ىلإ رظتني هنإف
 ردقي ال ام اذكهو ةمذلا هلبقت ال ءيش لوصألا نأل رادلاو ةرجشلاو ةلخنلا
 ال هيلع ةردقلا مدعل كاذف رحبلا يف توحلاو ءاوهلا يف ريطلاك هميلست ىلع

 عنمو عامجالاب كلذ لاقو لوصالا يف فلسلا ديعسوبأ عنمو ةمذلا يف رقتسي

 كلذو اربكو ارغص هفالتخال رايخلاو خيطبلاو ضيبلاو زوملاو زوللاو زوجلا لثم يف
 . هلخاد ءافخ وهو رخا عنام زوجلا يفو 0 قافتالاب

 نأ لاقي اذإ الإ يرتشي نأ زاج كاذك هنأل رظن اذه يفو بطقلا لاق
 اذإ ءايشألا هذه يف فلسلا عنم ىلع عقو قافتالاو ويغ نم قيضأ فلسلا
 نزولا هيف داتعي ال امم ناك ولو زئاج كلذف نزولاب دقع ول امأف دعلاب ناك
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 تلق © هتوافت ةلقو هفالتخا ةلقل ددعلاب امهيف ضعب زاجأو ، نامرلاو ضيبلاك

 . معطلاو رغصلاو ربكلا يف اريثك توافتي هنإف نامرلا امأو ، معنف ضيبلا امأ

 ةلقل ددعلاب ضيبلاو زوجلا يف هزاوج جاتلا نع هللا همحر بطقلا ركذو
 لخلاو ةفصلاو نوللاو ع رذلاو ضرعلاو لوطلا نايبب بايثلا يف فلخلاو توافتلا
 ريغ وآ رمتلا نم وأ بنعلا نم وأ ريعشلا نم وأ ربلا نم هنأ كلذ نايب عم

 نم وا زعم نم وا ناض نم هعون نايببو هماظع عزن دعب نزولاب محللاو كلذ

 نوبلو ضاخمك نسو رصقو لوطو نمسو لازهك اهتفص نايبب ةيشاملا يفو رقب
 بغري هنال ةرمحلاو ناضلا يف ضايبلاو داوسلاك نوللا نايببو عذجو ينثو هقحو
 . هفاوصأ يف

 يف فلخلاو عنملاب ليقو ، اذه لك يف فلسلا زاوجب مهضعب لاقف
 لوطلاو ضرعلا فصوب هيف فلسلا مهضعب زاجأ دقف بشخلا يف فلسلا

 امل دبع هنأ ولو ناويحلا يف عنملا ريتخاو رجشلا وأ لخنلا نم اهنوكو ظلغلاو
 دقو ، ررغ كلذ نأل ناويحلا يف فلسلا نع ىهن هنأ ن يبنلا نع يور

 اولمح مهلعلو كلذب نورخأتملا ذخأو رهزألاو بوبحم نباو عيبرلا نع هزاوج ركذ
 دوعسم نبا نع يورم وهف عنملا لوق هجوو هنس ركذي مل يذلا ىلع يبنلا

 امل ناويحلا يف ضرقلا زاجو ٤ رهاظلا لهأو بوبحم نباو ةفينح ينأو نايفسو

 ركذ امي الإ ملسلا يف زوجي ال هنكل ىضم امك اركب ضرقتسا عفار ابأ نأ يور

 . لهاستلا ىلع ينبي الف هباب قيضل

 ةنسلا نم هزاوج ءاج ضرقلا نأ لصاحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف فلسلا عنم عيبرل ا بهذمو دنلل هل هللا لوسر نع هيف عنمل ا ءاج ملسلا او
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 ز اوجلاب لوقل ١ ءاجو طبضني ال هن ل هفصوو هعون نيب ولو فرعي ال هن ل محلل ١

 دنع هيف فلسلا زاج سبايلاو يرطلا كمسلاو دابع نيا نع محللا يف

 . ايرط ولو داتعم ه دوجو نأل هلل ١ همحر بطقل ١

 & هزاجأ نمف محللاو كمسلا يف فالخلا دوجو ديعس يبأ نع ءاجو
 يأو ماعنألا نم فنص يأ نم نزولاب ماظعلا نم املاس نوكي نأ طرشب هزاجأ

 مدع امبرو هفالتخالو لهجلل كلذف عنملاب لاق نمو { كمسلا نم فنص
 ماظعلا نم ايلاخ ناك اذإ الإ احلام ولو كمسلا يف بوبحم نبا هعنمو ةلاصالاب

 وجلا يف ريط يف عنمو ردتقملا دبعو ةفيذح يبأ نب ءالعلا نع يورم عنملاو
 . هيلع ةردقلا مدعل رحبلا يف كمسلاك

 نإو ، ريطلا يف هلثمو كمسلا يف زاوجلا عمس هللا دبع نب حبسم لاقو

 نإ ليقو © نالطبلاب ليقف ةاشلا هذه نبج ىلإ وأ ةلخنلا هذه رمث ىلإ ملسأ

 ويغ نم ذخاي نأ ىلع اقفتا نإو © دودرم وهف الإو حص افولا لاح دجو

 ليقو ، هطابضنا مدعل هيف ريخ ال ناعركلاو سوؤرلا ملس جاتلا يف لاق حص
 هدوجول ناك نإو ، محشلا يف هركيو بوبحم نبا هعنمو دعلاب ناك اذإ سأب ال

 . نزولاب دقعي زئاجف فورعم نامز

 كلذكو اضيخم وأ اضحم ليكلاب نابلألا يف ملسلا بوبحم نبا زاجأو

 يف زاجو ، ءابظلاو شحولا موحل يف عنمو لبالاو رقبلا نم نيللا عاونأ عيمج
 فحصملا يف زاجو © دعب ال نزوب ناك اذإ ليقو ، فوفخلاو لاعنلاو دولجلا

 ذخاي نازاوج رهزا نع عفرورعشلاو ربولاو فوصلايفزاجو ضرعلاو لوطلاطرشب

١١٥٧



 ةدايز هيطعي وأ عذجلا عفاد سفن بيطب قح يف فلسأ اذإ هقح نع اعذج

 ةدايزلا نمت ذخأو ةدايزلا نم هأربأو اقح عذجلا نع ذخأ نإ كلذكو عذجلا نمت

 ةبه كلذ زوجي ال ليقو ، ةدايزلا ذخأ زاوجب ليقو ، ماعنألا رئاس كلذك مارح

 . زاوجلاب ليقف ةفصب تفرع نإ جاجزلا ةينا يف فلسلا يف فلتخاو انمث الو
 تلق ضبقلا لحمو ظلغلاو لوطلا ةفصب عوذجلا يف زاجو عنملاب ليقو

 اهعوذج لخنلا ضعب نأل كلذ عم ةلخنلا نييعت يغبنيف فلتخت عوذجلاو
 عوذجلل حلصي ال اهضعب نإ لب ريبك توافت اهنيب لب ضعب نم نسحأ
 نمو طبضني ال هنأل هيف ريخ الف بصقلاو بطحلا راقوأب ناك نإو الصأ

 ىلإ غسرلا نم عرذب فورعم فصوب هنإف ناويحلا يف فلسلا زاوج ىأر
 فلخ قيتانلا مظعلا ىلإ بعكلا نم دبعلا عرذيو نذالا فلخ يتانلا مظعلا

 . ملعأ هللاو نذألا

١٥١٨



 ملسلا يف لجألا باب
 لجأ الب فلسأ نمف لجأ هل ضرفي نأ ملسلا طرش نم نأ رم دق

 هلام سأرل عجريف متي ال خسفنم ليقو ، همامتإ زوجي الو ابر وهو لطاب هنإف
 لاقو . مايأ ةثالث ليقف هتقو لقأ يف فلخلاو ايناث ادقع اددجو دقعلا لطبو

 مولعم لجأل ثيدحلا يفو كلذ نود وأ مويب وأ نيمويب ولو زاوجب بطقلا
 وهف نيع نإف لجألا نييعت بجاولا امنإو ، ريثكلاو ليلقلا لمشي لجألا
 لثمو 5 اموي رشع ةسمخك قاوسألا هيف فلتخت ام لجألا لقأ ليقو ، تباث
 ةايح ابلاغ هيلإ دهعت ال امل وأ هلوطل ررغل يهتني ام الإ رثكألل ح الو كلذ

 انايب افلك سكعلا وأ فلستملا هافنو الجأ فلسلا عفاد ىعدا نإو ، ناسنإ

 انيبي مل نإو ، دقعلل ضقانم يانلا نأب الأ تبثملا ةنيبف اعم نايبلاب ءاج نإو
 مدع لصألا نأل هنيمي عم يانلا لوق لوقلا ليقو ، هنيمي عم تبنملا لوق لوقلاف
 الو دقعلا عم لجأ ركذ نودب هملسأ نإو لصألل بحصتسم يناثلاو ع وقولا

 وهو متي ال ليقو ، هيلع اماتتو هب ايضر نإ زوجي هنأب جاتلا يف ءاج دقف هلبق

 عيبرك رهش ىلإ وأ ىحضألا ديع ىلإو رطفلا ديع ىلإ لجأل زاجو ، دساف
 عم لوهجم هن أل يمجعألاب زوجي ال ليقو ، ايمجعأ رهشلا ناك ولو بجرو

 دعب ركذيو سانلل تيقاوم اهناب برعلا روهش ييف ىلاعت هللا لاق دقو © ماوعلا
 لطاب وهف كلذ ركذي مل نإو ، بيرقلا وأ لبقملا وأ يتالا ةغل رهشلا ركذ
 ىلع هلمحو لجألا دعب رهش بقأ ىلع قدصي هنإف كلذ لاق نإو لوهجم وهف
 نيح لقي مل نإو مكحلا يف كلذو فلكت ةلبقملا ةنسلا يف يقاب وأ يتأي يذلا

١٥٩



 مأحت عقي مل نإ يتالا دصق هنأ هنم رخالا مهفو بيرقلا وأ يتالا ةظفل دقعلا

 ةداعلا :نإف تباث وهف كلذ مهفي ضرأ يف ةداعلا ترج نإو & تباث وهف

 بجرو رفصو مرحم اعباتت نينامزب لجألا زاجو ، عرشلا مداصت مل نإ ةربتعم
 لوأ لجألا نوكيو ةعبارو ةثلاث ةنسو ةعمجلاو سيمخلا موي اذكهو نابعشو

 ءاتشلا ىلإ لجألا لعج حصي الو ناضمرو بجرك اقرفت نإ زوجي الو تقولا
 اتقو اهل نأل لوصفلا دصق نإ هللا همحر بطقلا هزاجأو . فيصلا وأ عيبرلا وأ

 . كلذ لهجل ربلا داصحو لخنلا ذاذج ىلإ زوجي الو افورعم

 . هامأ نإ زاج فيصلا وأ ضيقلا ىلإ يمس اذإ جاتلا نع بطقلا لاق
 . ضقتنا هاضقن نإو

 دسف قزرلاو ءاطعلا وأ داصحلا وأ سودلا ىلإ املسأ اذإ ةرفص وبأ لاق

 املثم فرع نإ جاحلا مودق ىلإ زاجو ، فرع نإ زاج زورينلا ىلإ ملسأ نإو
 فرعي موي جاحلل سيل هنأل داسفلا برقألا اذه يفو تلق ، رهشلا فرعي

 . ملعأ هللاو عنام هعنمي نأ نكمي هنأل الثم دوعت ولو هيف همودق

١٦٠



 ملسلا ضبق ناكم باب

 نم دنع كلذو دقعلا دنع نيعي مل نإ ملسلا ضبق ناكم يف فلخلاو

 نييعت حجارلاف عوجرم لوق نييعتلا مدع نإ ولو دقعلا دنع اطرش نييعتلا ري م
 ليقو & نمثلا عفد لحم هضبق ناكم ليقف فلسلا ةدقع دنع ضبقلا ناكم

 امهنيب فلستملا دالبو فلسلا عفد لحم ناك ولو فلستملا دالب ضبقلا لحم

 حجارلا وهو لحملا بوجو نييعت بوجو ىأر نمو ءالغلاو صخرلا يف توافت
 . عضوملا نيعي مل نإ ملسلا نالطبب لوقي هنإف ةميظع ةنوؤم لمحلل نإف

 اذكه نويدلا رئاس نأل ناكملا مهبأ ولو ملسلا توبث بطقلا ححصو

 لجأل نييعتلا ركذو ضبقلا لحم نييعت ركذي مل ملسلا ثيدح يفو اهيف رمألا
 عيبلا نالطب ىلع ىنبي ملسلا لطب ناكملا طرش اذإ هنأ ليق لب ليكلاو بحلاو

 لقنو عراشلا نم نذإ تأي مل طرشلا اذه نأل دحاو دقع يف اعقو نإ طرشلاو

 © دساف مهضعب لاقف ناكم يف ضبقلا طرتشي مل نم نأب جاتلا نع بطقلا

 © فلستملا دالب يف ليقو ، دقعلا عقو ثيح هضبق ليقو ، مات مهضعب لاقو
 اوطرشي نأ نسحألا نأ رثأ يف ءاجو ضبقلا ناكم طرتشي مل ولو مامتلاب ليقو
 . ملعأ هللاو ةفينح وبأ هبجوأو ضبقلا ناكم

١٦١١



 ملسلا يف داهشالا باب

 هلعاف ىصعو حصي ليقو ، ةداهش الب فلسلاو نيدلا عيب يف فلتخا
 مدع يف نأ نايصعلاب لوقي نم هجوو هتداهش حصت ال نم دهشأ نإ اذكهو

 هيف ضرف هللا نأ داسفلاب لوقي نم هجوو لاملا عايض ىلإ ةليسو داهشالا
 بابو ءانمأ ريغ دوهشب ولو ويغ وأ املس ناك نيدلا ميب زاجو 5 داهشالا

 وأ اعفن رجي نم كاذك ريجأ ىلإ ننحتمك هداهشإ حصي ال نم لكو ويغ عم
 كلذ عقو نإف راكنالا الو دحجلا الو نايسنلا عقي مل نإ كلذو ارض عفدي

 . هللا نيبو هنيب دقعنم عيبل اف

 ذإ مشالاو نايصعلا لصح كلذ لجأ نمو ، تبثي الف مكحلا يف امأ

 املسأ نإ مات عيبلا نإ ليقو ، هتداهش لبقت ال نم دهشأف داهشالا يف طرف

 ححصو بدنلل ةيالا يف رمألا نأل دهشي مل ولو نايصعلا مدع عم وريغ ىلل
 مدعو ملسلا الإ دقع لكل داهشإ الب ولو باحصألا رثكأ عم مثإ الب زاوجلا

 يع عيب فلسلا ريغ يف بوجولا ليلد اولاق داهشالاب الإ فلسلا داقعنا

 اي دهشأ انأ تباث نب ةميزخ لاقف يل دهشي نم لاقف يبارعألا دحجف ويعب
 قداص هللا لوسر اي كنأ لاقف ، ةميزخ اي يردت نيأ نم لاقف ، هللا لوسر

 نيحف نيتداهشلا اذ ةميزخ ىمس كلذلف انبر نم انيلإ لقنت اميف كقدصن اننإو

 هنم دري ل ةيالا ف داهشالا نأ انل ناب ةداهش الب ينارعأل :كر يبنل عاب

١٦٢



 يدوهي دنع هعرد نع هللا لوسر نهر دقو داشرالاو بدنلل رمألاف بوجولا

 نمثلإاضعب فيزو دقعلا عم نمثلا عفدو لجر عم فلسلادقع نمو دهشي ملو
 ام هيف فلسملا طلخ وأ صقن وأ دقنلا داز نإو © رثكألا دنع فلسلا لطب

 لباق ام تبثي ليقو ، هلك فلسلا لطبي ليقف بوصغمو قورسمك هل سيل
 . ملعأ هللاو كلذ ريغ ليقو ، حيحصلا

. ١٦٢٣١



 ملسلا يف طرشلا باب

 ناك هصخشب هنييعت حصي الو مولعم دلب رايع طرش ملسلا يف زاج
 كلذ نال طرشلا اذهب ملسلا داسف رهظتساو نالف رايع وأ رايعلا اذهب لوقي

 ىلإ رايعلا يقب ولو ملسلا دسفيف رسكني وأ صخشلملا رايعلا فلتي امرو ررغ

 3 هاواس نإ حصو فلستملا دلب رايعل لثامم ريغ رايعلا ناك نإ افولا نيح

 . ىواس ولو داسفلاب ليقو

 هلوقل ادحاو ارايع نيع ولو هزاوج هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا او

 هفلتو وسكو مولعم ليك نيعملا كلذو مولعم ليك يف ملسيلف ملسأ نم هع
 نكي ل نإ فلسلا خسف همكحو همكح هلف عقو نإف ثداح كلذ دعب نم

 نإف ماعلا كلذ يف دجوي ال هلعل نيعم ماع رمث ىلإ فلسلا حصي الو لثم هل
 ، تباث فلسلاف دجو نإ ليقو © ماعلا كلذ يف دجو هنأ ول مدهنم هنإف اولعف
 هيف نالف رمت ىلإ هفلسأ نإ اذكهو ماعلا كلذ يف دجوي مل ولو مات ليقو

 زاوجلاب ليقف ميلقإ رمث وأ ةنيعم ةيرق رمث ىلإ هفلسأ نإ اذكهو اضيأ فالخلا
 يف فلسأ نم كلذ لثم يف ةمالسلا تديتعا اذإ سأب الو هعيمج ىضم اميف

 اضرأ طرش اذإ هيف ريخ ال ليقف طقف اينامي وأ طقف ايناذمه هطرشيو نارفعز

 نمو © سانلا يديأ ىلع ىقبي نكي مل ذإ اماعط وأ انافعز ناك نإ ةدحاو
 © كلذ زاج نودلا ذخأب يضر نإو هطرش هلف ابيط هطرشيو عاتم ىلإ فلسأ
 هذخأي نأ ءاش اذإ الإ فلسملا مزلي ال هبيعي ءاد وأ رطم بحلا باصأ نإو

. ١٦١٤



 ال ناك اذإ الإ راهظلاو ناميالا ةرافك يف يزجي ليقو ، رطفلا ةاكز يف يزجيو

 © هقدص نإ زوجي عاص نم اذك هيف نأ لاقو افظ لجر ىلإ عفد نمو هب عفتني

 بلطي نمو ، ضعب دنع فلسلاب هاونو هلاك نإ زاجو & هليكي ىتح ال ليقو
 زاج فلسملا هلاك اذإف هلك لاقو بحلا هيلإ هجوف فلسب دلب نم الجر

 ذخأ زاجو رومأملا دي نم فلسملا هضبقيو هل هليكي نم رمأي نأ نسحألاو

 لثم ويغو رمثلا يف العألا لدب نودألا ذخأ زاجو ةدايز الب رب لدب ريحش
 سأر نم ضعبو ملسلا نم ضعب ذخأ زوجي الو منغلا محل نع رقبلا محل
 ضعب خسفب كلذ زاجو عيبرلا نع يورم وهو فلسلا كلذب دسفيف لاملا
 . ضعبلا ءاقبو ةدقعلا

 فلسلا ضعب ذخأ نم حيحصلا ىلع عنام الو هللا همحر بطقلا لاق
 س ار ضرتعي نأ هل سيلف بجومب ملسل ١ ةدقع اوخسف نإو ل 1 ١ س أر ضعبو

 كاذ نإ رظنلا يفو بطقلا لاق ، فلستم نم هضبقي مل ناك نإ اضورع هلام

 نأ دعبو فلسلا ريغو فلسلاب امهارد ريناندلا نع ضرتعا نإ اذكهو رجحي ال

 سأر قفاو ولو قافتاب فلسلا بحاص دنع نم ول ءاش ام هب ضرتعيف هضبقي

 . ملعأ هللاو ارب هب هنم يرتشيف ارب لاملا سأر نوكي نأ لثمك هلام

_ ١٦٥



 هيف ةكرشلاو ملسلا ةيلوت باب

 نأل ههبشأ امو رمتلاو بحلاك ةلاوحلاو ةكرشلاو ةيلوتلا ملسلا يف زوجت ال
 وهو ةمذلا يفام عيب نم اذهو عيبلا ماكحأ اهماكحأ ةلاوحلاو ةيلوتلاو ةكرشلا

 { ةل اول ا كلذكو ةمذلا ف ءيشب وأ رضاح ءيشب ةيلوتلا تن اك هنع يهنم

 لاقو بطقلا هرهظتسا يذلا وهو ةلاوحلا يف تزاج فلسلا لح اذإ ليقو

 عنمام هيف عنمأ امنإو لاق ويغ يف زوجيام لك هيف زوجي هنأب ملسلا يف يلصأ
 نمثلاوهو ملسملا يفتزاجو بطقلاييأرلع هلولحدعبهيف ةلاوحلاتزاجفربخلايف
 بح ريرج هيلع نمو ةكرشلاو ةيلوتلا دنع ارضاح ناك نإ ةدقعلا يف دوقنملا

 حصي الف دحاو سنجلاو نيد نم وأ ةجأ نم بح هيلع هل وهو فلس نم
 ضعب زاجأو حلصلا هجو ىلع ناك اذإ الإ ضبقلاو ليكلا دعب الإ هيف يضاقتلا

 نيد نم بح هيلع نم نيبو فلس نم بح هيلع نم نيب يضاقتلا ءاملعلا

 ريغ يف زئاج ريغ ليقو ، هيلع امل لثامم ءيش لك نم فلس وأ ةرجأ وأ
 ىلع دسف اخسف امهنم دحاو عم لمعف نينئال ملسأ نمو هيف زئاجو فلسلا

 نإو خسفلا هعم لمع نم مهس خسفني ليقو ، مسقنت ال ةدقعلا نال عيمجلا
 ىقبيو همهس خسفنا اخسف هعم امهدحأ لمعف ادحاو الجر نالجر ملسأ
 خسفنا اهضعب يف خسف لمعف تدحتا اذإ ةدقعلا نإ ليقو ، يناثلا مهس
 نأ نيبت مم هلام سأر ذخأف اضقتنم هنظو افلس لجرل فلسأ نمو عيمجلا
 ليقو ، فلسلا ضقتني هلام سأر ذخأ دنع ليقف هيف خسف ال حيحص دقعلا

س ١٧٦٦



 ضاقتناب هنظ ىلع هذخأ امنإو ، فلسلا ضقن دصق ىلع هذخأي مل نإ
 . ملعأ هللاو حيحص فلسلاف فلسلا

١٦٧



 ملسلا يف نهرلا باب

 دقع يف نهرلا عقو ءاوس وهو هلولح لبق فلسلا يف نهرلا عنم

 نكي ملو هدعب نهرلا عقو وأ نهرلا ساسأ ىلع فلسلا اوعقوأ هدعب وأ فلسلا
 زاجو ، هساسأ ىلع فلسلا دقعي مل نإ لولحلا دعب نهرلا زاجو هساسأ ىلع
 هدعبو لجالا لبق اهدعبو ةدقعلا يف ادا ةلامح وأ هجو ةلامح اقلطم ليمحلا هيف

 ملسلا يف نهرلا عقو نإو نكي مل وأ ةلامحلا ساسأ ىلع فلسلا دقع ناك

 نهرلا ضبقي مل ولو لاملا سأرل اوعجرو ملسلاو نهرلا دسف لجألا لولح لبق
 وأ ةدحاو ةدقع يف عقو اذإ داسفلا نإ ليقو ، ملسلا ضقني دقعلا سفن نإف
 لولح لبقو دقعلا دعب نهرلا ناك نإف نهرلا ساسأ ىلع عقو ملسلا ناك

 اقلطم فلسلا يف نهرلا مهضعب صخرو نهرلا ضقتناو ملسلا تبث لجألا
 ضعب نع عفر ذاش لوق وهو نيدلا يف زاج اك ةدحاو ةدقع يف اعقو ولو

 . يلع نب ىسوم وهو باحصألا

 فلسلا داسف روهمجلا لوقو لاق وريغ نع هدجن لو بطقلا لاق

 افلس تدرأ نإ لاقو ناسنإ نم افلس دارأ , نمو © هدقع يف اعقو اذإ نمهرلاو

 هل فلستف هدنع عضوف لجألا تقو ىلإ كل فلستأ ىتح انهر يدنع عضف
 فلستملا ىدأ مث فلتف نهرلا ليفكلا ذخأ نإو زئاج كلذف ويغ نم

 فلت مث فلسلا ليفكلا ملس نإو ليفكلا هنمضي نهرلاف فلسلا

١٦٨



 فلستملا ىلإ فلسملا نم لوسمرب فلسلا اوزوجو هيف امب نهرلا بهذ نهرلا
 نم انك ىلإ رمثلا نم انك اذك يف افلس نالف نم كيلإ دقنلا اذه لوقي
 زوجيو ، فلسملا ةغل مهفي ال وأ ملكتي ال نمم ةباتكب فلسلا زاجو لجألا

 يلع فلستت نأ كل تنذأ لاقف قحب الجر بلاطي نمو اضيأ ةراشالاب

 الجر لسرأ نمو ضعبلا هلطبأو مهضعب هزاجأ دقف كقح يف هضبقتو
 ىلع لطاب فلسلاف هكيرش دنع نم وأ هدنع نم لوسرلا هاطعأف هل فلستي

 ويغ نم فلسلا بلط هنأل حيرصلاك نوكي هل فلستي هلاسرإ نأل حيحصلا
 لطبأ هكيرش نم وأ هدنع نم هفلسأو هفلاخ نيحف هلسري مل هنم دارأ ولو

 . هدقع يف ايرتشم اعئاب نوكي ال دحاولاو اضيأ رمألا

 نإ زاجو كلذ زاج لوق وهو كلذ زاوج ىلع ينب نإ بطقلا لاق

 ارضاح هملسأ ام ناك نإ همتأف هكيرش دنع نم وأ هدنع نم هنأ هملعأ
 اك هسفنل اهنم ىطعملا ذخأف ديرت نم اهفلس لاقو ريناند هاطعأ نإ كاذكو

 مامتألا نيح ارضاح هفلسأ ام ناك نإ وبخأ نيح همتأ نإ زاج سانلل يطعي

 همتأ هملعي مل وأ هملعأ اقلطم هل ذحألا حابأ مهضعبو وبخي مل ولو زئاج ليقو

 لثمك هماقم ماق نمل الو نذإ نودب هسفنل ذخأي نأ هل سيل ليقو ، همتي مل وأ
 لك الثم لوقي نأك ذخألا ىلع ارادقم لاملا بر نيع اذإ الإ نونجم وأ متي
 قافتاب اهنم ذخالا هل لحي مل كريغل اهفلسأ مهاردلا هذه لقي نأو اذكب رانيد

 رضحي مل ولو مت همتأ اذإ ليقو ، ملسلا ضح يف كلذ ناكو متأو وبخأ اذإ الإ
 هضبقيف ارمت وأ ابح اهب يرتشيل مهارد فلسملا يطعي نأ فلستملل حصي الو

 زيجي نمو دحاو نم نوكي ال وهف ءارشلاو عيبلاك ءاضقلا ذإ فلسلا يف هسفن
 سأرل عجريو ملسلا خسفي له فلخلاف مامتلا مدعب لوقي نمو اذه زاجأ كلذ
 نع جراخ رمأ وهف لجألا دعبو ةدقعلا دعب لصح كاذ نأل خسف ال وأ هلام

س ١٦٩



 نم الو هيفويل فلسملا نم ءارشلاو ضرقلا زوجي الو هيف هل رثأ الف فلسلا
 فلستملل فلسملا نيعي نأ يهنلا درو دقو ويغ يف الو فلسلا يف هكيرش

 وأ فلسلل ءارشالل ةمواسملاب ناعأ ولو ةعيرذلل ادس ةلالدب ولو ناك هجو يأب

 عيبي نأ زاجأو ، ويغ نم هيطعيو عقو اذإ ضرقلا تبثو نازيم وأ لايكمب هناعأ

 هاطعأ اذإ اذكهو ةيناث ةليكب هيلإ هدي مث هقح سنجك فلستملل فلسملا

 هقح يف فلسملا هيضقيف هيلع يذلا سنج نمثلاب فلستملا يرتشيل انمت

 مل نإ كلذو ةناعإ لك نم هوحنو سنجلا كلذ هدنع يذلا ىلع هلدي نأ زاجو
 ريغو فلسلا يف نيتعيب نع يهن دقو ملسلا ةدقع دنع روكذملا اذه طرتشي

 سيقو ةدحاو ةليكب هيف نيتعيب زاوج درو دقو ، تيزلا ادع ام ةدحاو ةليكب

 زاجأ مهضعبو دحاو عرذل نيتعيبب سأب ال ليقو ، عرذلاو نزولا ليكلا ىلع

 ىلع المح لوألا روهشملاو نيتعيب نع دئازبو ثالث وأ نيتليك نع دئازب كلذ
 © ةدحاو ةليكب ضبق الب عيب نم ناك ام ىلع يهنلا لمح وزاجأ نمو ، رهاظ

 نأ ليمحلل زاجو حيحص عيبلاف لوألا ليكلا مسرب ليكلاب هضبق اذإ امأ
 ناك ول هيلع اقفاوت ام هسفنل فلستملا نم ذخألاو هدنع نم فلسلا يطعي
 سكع وأ اريعش فلستملا نم ذخأيو ارب فلسملا يطعي نأك هعفد ام ريغ

 ضبقي مل ام عيبب ريغلا ذخأ يف نأل ىطعأ املثم ذخأي نأ نسحتساو ، كلذ

 لبق ماعطلل عيبلاو حبر كلذ يف ناك نإ نمضت مل ام حبر هيفو هنع ىهن دقو
 اذإ نيدلاك خسفيف هلولح لبق ملسلا ذخأ زوجي الو اماعط ناك اذإ هضبق

 ضعبو نيدلا ضعب ضبقب كاذكو اضرلا ىلع ناك ولو هلولح لبق ضبق
 . ًاطلغ وأ ادمع ضبقلا عقو ءاوس وهو خسفلا عقي فلسلا

 نإ خسف ال اك لجألا لبق فلسلا ضبقب خسفلا عقي ال بطقلا لاق

 دنع لجألا نييعت يفكيف مولعم لجأل كلع يبنلا لاق ولو لجألا دعب ضبق

١٧٠



 زاج اك زاج ميدقتلاب يضر نإف هلطبأ اذإ لطبي قولخملل قح كلذو دقعلا
 تقوو ينيد تقو برق دق لوقي نأ زاجو هيلع امع ديزيو ليكي نأ فلستملل

 فلسملا لوقي نأ وهو لجألا لولح لبق هموزل يف فلخلاو يل هئيهف يفلس
 ناك نإ ليكلاب هيلع ادقاعت امب الإ فلسلا ذخأ حصي الو يل كيلع ام عفدا

 اذكهو عرذلاب ذخأيف عرذلاب فلسأ نإو { نزوب ناك نإ نزولابو ليكب
 اقثوتسم فلسلا ةدقع ناك نإ ليقو ، حيحصلا لوقلا ىلع ددعلاب فلسلا

 رزحلا دعب هنزو وأ هلاك نإف رزجلاب ذخأي نأ زاج دعلاب وأ نزولاب وأ ليكلاب

 يبنلاف صقن ناك نإ صقانلا ذخأيو دئازلا دري نأ همزلي ةدايز هيف ترهظف
 رزحلا هيف زاجف افولا دنع ال ةدقعلا دنع كلذ نإف مولعم ليكب لاق ولو ع

 روتسم الو بئاغب سيل رهاظ رمأ هنإف رثك ولو اريثك ررغ الو هيف ابر ال ذإ
 . كلذ عنمب باجيو هب ايضر دقو

 يف لهجل عزانتلا ىلإ يدؤي هنأل باوصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 هقدصو فلستملا هلاك نإ ليكلا ةلاح يف فلسُملا روضح طرشي الو افولا

 فلسملا قدص نإ ليقو ، هيلع داهشالاو روضحلا نم دبال ليقو ، فلسملا

 هقدص نإ ليقو ، زوجي ال ليقو ، زاج اذك ليك ماعطلا اذه يف نأ فلستملا

 ةليك هل ليكي لب ويغل لاك نإ ال زئاج كلذف افولا ةينب هل لاك هنأب الوأ

 ضقاو كسفنل يبح نم لك لجألا دعب فلسملل فلستملا لاق نإو © ةيناث

 هيضقي مث فلستملا هليكي نأ دبال ليقو ، ضعبلا دنع زاج كل يلع يذلا
 فلسملا لاقف لجالا ىلع افلاخت نإو افازج فلستملا هاطعأ نإو { فلسلملا

 فلسلملا ءاوس هنيمي عم لولحلا ىفن نم لوق لوقلاف لحي مل فلستملا لاقو لح
 بحي فلستملا نأ اك ضرغل تقولا ريخأت فلسملا بحم دقو فلستملاو

١٧١



 ةنيبلا هيلعف لجألا ىلع ةدايز ىعدا نمو 7 ةنيب نكت مل نإ ءاضيإ رمأل ليجعتلا
 اذك ىلإ لجألا نأ فلحي نيملا عم ةلقلا يعدم لوق لوقلاف الإو اهب ىتأ نإف
 . ملعأ هللاو

١٧٧٢



 نيدلا عيب باب

 الب زاجو نيتنيمأو نيمأب وأ نينيمأب نيعم لجأل نيدلا عيب حص
 رثكأ هيلعو حيحصلا وهو داشرالل ءاج داهشالاب ةيالا يف رمألاف داهشإ

 سيلف رضح يف ولو انم لقي اميف ولو عيبلا يف قيثوتلا نسحتساو انئاملع
 نأ نكمي ذإ الجاع ناك وأ ديب ادي ناك ولو رفسلاب صتخي امم داهشالا

 دي يف ناك ولو كل هعبأ مل لوقي نأب ديب ادي عيبلا ناك ولو ىتح اركانتي
 . عيبلا ةدقع عم لودع ةداهشب وأ لوبقم طخب مسرب امإ قيثوتلاو يرتشملا

 لاومألل ظفحلا يف نيدلا ةيآ تغلاب دقل هللا همحر بطقلا لاق

 طسب درو ةيالا هذه يفو راصتخالا ىلع راج رثكأ نآرقلا ظفلو لاق طايتحالاو

 يفو داعملاو شاعملا ةحلصم هيف لاملا رمأ نأل حالصلا ىلإ دشرأ دقو ليوط
 : مهل باجتسي الو نوعدي ةثالث ثيدحلا

 يجن ةيالا يف درو دقو ، هدشر سنأي نأ لبق الام اميتي ىطعأ لجر
 . « مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو » ىلاعت لاق

 . اهقلطي ملو قلخلا ةئيس ةجوز هدنع لجرو

_ ١٧٢٣



 يذلا الإ ايندلا ءاعد يف كلذو دهشي ملو دحأ ىلع نيد هل لجرو
 يف الو ايندلا يف هؤاعد باجتسي الف هدشر سانيإ لبق هلام متيلا ىطعأ
 . نايصع هزأل ةرخالا

 وأ فيرخلا ىلإ عاب نأك مدهنم عيبلاف دودحم ريغ لجأ ىلإ عاب نمو
 لاق نإو ، زاج لوصفلا سفن دصق اذإ هنأب ىضم دقو ، فيصلا وأ ءاتشلا

 ناضمرو بجرك نيلجأ ىلإ لجأ نإو { دساف وهف داصحلا وأ ذاذجلا ىلإ

 . دساف وهف

 اذك دلب ىلإ يرتشملا ج ورخ ىلإ عيبي نأ اوهرك جاتلا نع بطقلا لاق

 مهنم دحاو بلطي مل اذإو ، كلذ وحنو قوسلا وأ تيبلا لصي نأ ىلإ وأ

 مأ لصيو جرخي ال وأ جرخيأ يردي الو ةلاهجلا ةهج نم هضقنو تبث ضقنلا
 مايأ لإ عاب نإ زاجو © تباث ريغف ةعلسلا عيبأ نأ ىلإ لاق نإو 0 لصي ال

 ام لقأ ىلع طقلل المح بوبحم نبال لوق وهو فلسلا يف كلذكو ثالث يهو
 عبسلا يه ليقو & رهدلا اهنأل ضقتنم وهف مايألا ىلإ عاب نإو ، هيلع قدصي

 . لولحلا ىلع هب مكحبو تباث وهف لوهجم لجأل عيب ام لك ليقو ، ضقن الف

 ةثالث نيدلا يف ةدملا لقأو لوهجملا لجألاب داسفلا بطقلا ححصو

 رمع ىلع داز نإ الإ دح ونكأل سيلو موي نم لقأل ولو زاوجلاب ليقو ، مايأ
 مهضعب هزاجأو زئاج ريغف ةلجؤم ةسمخو ادقن رانيدب ائيش عاب نمو ، ناسنالا
 سنج نم نكي مل نإ لجاعلاو رضاحلا عيب هب زاج ام لكب نيدلا عيب زاجو
 . ابر هنأل مارح وهف هسنج نم ناك نإو ث هب عيب ام

١٧٤



 عيبو ضبقت مل ام عيب نع يهنلا نم ىنثتسم ةلاوحلا بابف اماعط وأ مهارد
 . نيدلاب نيدلا عيب نمو ) ىفوتسي نا لبق ماعط

 يال ريناندلاو مهاردلا يف ةلاوحلا نأب ةتس وبأ خيشلا رهظتساو

 عم هلوقو يفوتسي نأ لبق ماعط عيبو ضبقت مل ام عيب هنم مزلي هنأل ضورعلا
 لح وأ الصأ لحي مل نإ هنال هيلع لاحملاو ليحلا ةمذ يفام لولح ينعي لولحلا

 لام عيبي نأ ءرملل سيلو لولحلا لبق بلطلاب نيدلا خسفني نيذه نم دحاو
 سالفالا ةفاخم متيلاو فقولاو نونجملاو دجسملاو بئاغلا لام لثم نيدلاب هلكوم

 كلذ ىلع دهشأ ول دحجلاو نايسنلا ةيشخو كلذب لاملا فلتيف يرتشملا نم
 عنمف ةباتكلا بهذتو هب دهش ام دهاشلا ىسني نأ نكمي ذإ اهوحنو ةباتكب

 الب حالص هيف ناك اذإ كلذ عيمج زاجو ، عيبلا يف لصألا هنأل دقنلا ريغب

 ةفينح يبأ لوق وهو لجأ ىلإ نوكيو ادقن نوكي عيبلا نأل دحأ ىلع نامض

 مكحي كل ذ عنمب لقي نمو 0 بهذملا ف دوجوم كل ذ لكو يعفاشلل لزألاو

 . نمثلل ضرقب وأ لجأ ىلإ عاب اذإ عئابلا يلع نامضلاب

 ةميقلا نمضي هنأ راتخملاو لاق رظن نمثلا هنيمضت يفو ينيمثلا لاق
 ضبقي الو لجألا رظتني ال رضاح ةميقلا عفديلف هلصأ نم دساف عيبلا نأل
 عاب نإو { هنيعب هبر ىلإ هدر هنيعب هدجو نإو ، هاطعأ ام الإ يرتشملا نم
 ةميقلا نمضيف هداسف ىلع انم رثكألاف ضوبقم ءيشب ولو ضورعب ةفيلخلا
 عيب زاوج راتخملاو لجالا لح اذإ هنمضي هنإف لجأ ىلإ هعاب نإو © هلجاع
 © عيبلا ةقيقح لعف دقو عيبلا يف ابئان لعج هنأل نامض الف لجأ ىلإ ةفيلخلا

 اك ادحاو الوق زاج لجأ ىلإ وأ ضرعب عيبلا نم ليكولا لعف لكوملا زاجأ نإو

١٧٥



 لطب لعفف رمأل لوأ نم هرجح نإو & كلذ لعفي نأ لوأ نم هل زاج أ اذإ

 يضر هلجأ لبق ضبق اذإ نيدلا خسفنيو هلكوم رمأ فلاخ هنأل ادحاو الوق

 نم بلطب ولو ميرغلا ىضرب زوجو اضيأ موزللاب خسفنيو ضري مل وأ ميرغلا
 ميغلا حرص اذإ الإ حصي ال ليقو { ةيهارك الب هعواط ناك نإ قحلا هل
 هاضرب وأ ميرغلا اضر نودب لجألا لبق ذحألاب نيدلا خسفي ال ليقو ، ىضرلاب
 لوقلاب هدقع لصأ نيدلاو لوقلاب الإ خسفي ال لوقلاب هدقع ناك ام أل
 نأ لجألا لبق نيدلا ذخأ نم مزلي نكل لوقب سيل هنأل هخسفي ال ذحألاف

 ذخألا نأل كلذ دعب هذخأيو اضيأ هدري هنإف لجألا لح نأ ىلإ هكرت نإو هدر
 لبق هنم ذوخأملل هءامنو ذخالل ديدجتلا مزليف حيحص ريغ لزألا كلذ دعب

 لخنلاو رجشلا ةلغو دلولاو نبللاو ربولاو فوصلاك نيلوقلا الك ىلع لجألا
 حبرو لزنملاو دبعلاو ةميهبلا ءارك لثم هتاذ ريغ نم ءاج هنأ وأ تابنلاو ضرألاو
 هنمض هللا لبق نم تآب ولو عييضت نودب ولو ذوخأملا فلت نإو 5 دقنلا
 الو هل ءانع الو خسفلا لاقم ىلعو درلا لاق ام ىلع نيلوقلا الك ىلع هبرل هذخا

 ةعدرب يف حلصي ناك ايقاب ناك ام الإ ءاملا يف اذكهو هيلع فرص ام ذخأي
 . ةقرخ وأ طيخب ةميهبلا

 هءامن كردي ءيشلا كلم نمو هيلع فرص امو ءانعلا كردي ضعب لاقو

 هنإف كلذ مهوت وأ ةفاخم وأ موزل دعب هذخأ نإو 5 هتبغر نع هايإ هاطعأ هنأل
 ةلغ كردت ال ليقو ، ايقاب ناك ام الإ هيلع فرص ام الو ءانعلا كردي ال

 فالخ ذخأ نمو ، ىضر ىلع اعقاو ناك اذإ ءيش يف كاردإ ال ليقو 2 ريناندلا
 ريغ هنأل ذحألا كلذب خسف الف هاضرب هاطعأ لب موزل الب لجألا لبق هلام
 ناك نإو ، نهرلا بلطب خسفنيو نيدلا يف هل رثأ الف عقي مل هنأك حيحص

 خسفني الو نهرلا بلطب خسفني ال ليقو ، نونجملا وأ يبصلا هنبال نيدلا

_ ١٧٦



 بئاغل ةفيلخ ناك ولو ةفيلخلا موزلب خسفني الو لقاعلا غلابلا هنبا نيد بلطب

 لبق ىدأ ليمح وأ هجو ليمح نم بلط نيدلا خسفي الو ميتي.وأ نونجم وأ
 هب مهتا وأ ارفس ميغلا دارأ اذإ هجو ليمح هميرغ ىلع نيدلا بحاص كرديو هتقو

 ليمح هيلع نيدلا بحاص كردأ رفسلا ميرغلا دارأو لجألا لح نإو بيهلابو
 لكوي مل هنأل هضبقو نهرلا بلطو ليكولا موزلب نيدلا خسفي الو ىدأو هجو

 نم نأل ليكولا بلطب خسفني ليقو ، رومأملا هلثمو خسفلا بجوي يذلا ىلع
 نم هدج هموزلب لفطلا نيد خبسفنيو قحلا بلطي نأ هل ويغ لامل دقعلا ىلو
 ناكو ايح بألا ناك اذإو { دجلاب خسف ال ليقو ، نهرلا بلطبو الع ولو هيبأ

 ضراقملا موزلب نيدلا خسفنيو ادحاو الوق دجلاب خسف الف القاع ارضاح

 لاملا نال رهظألا يف اضيأ لاملا بر موزلبو نهرلا بلطو نيدملا نم ضبقلابو

 ضراقملا نأب عيبرلا نع يورملا رهاظلاف حبرلا نم ءزج ضارقلا ذال سيلو هل
 موزلب خسفنيو ضراقملا بلطب لوقلا اذه ىلع خسف نم سيلف ليكولاك
 نإ ثحب هيفو لكلل ضبق ولو هكيرش مهس ال هدحو كيرشلا مهس كيرشلا
 لمع نإ ثحبلا كاذ هجوو دحاو لك مهس نيعتي ملو ةدحاو ةقفصلا تناك

 هبيصن زيمتي مل ذإ عيمجلا يف لب طقف همهس يف ارثؤم كي مل مهنم دحاو لك
 . وريغ بيصن نم هنيعب

 بانم خسفني موزللا كلذبو امهنم ادحاو بلاطو نينثال عاب نمو

 لولح نظ نمو 2 اتوبثو اخسف ةدحاولا ةدقعلا يزبت وهو ثحب هيفو بولطملا
 نإ اذكو هتقو ريغ يف عقو ليألا ذخألا نأل ذخألا فنأتسي مث درلا همزل لجألا
 مث ميرغلا ثراو نم هضعب وأ هلك نيدلا ذخأف كله نيدلا هيلع نم نأب هءاج
 يفو هللا نيبو هنيبو مكحلا يف درلا همزلي لطاب ذحألاف يح ميرغلا نأ رهظ

 لحي الو ملسلا ريغ يف كلذو نهرلا هيف ولو نالوق ميرغلا توبث نيدلا لولح
 ميرغلا تومب ملسلا ذخأ اندنع
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 لحي ال هنأ حيحصلاو ويغ وأ املس ناك ميرغلا تومب لحي كلام لاقو

 لاق نم هجوو نمثلا نم اطسق لجألل نأل ويغ يفو ملسلا يف هتومب نيدلا

 يف لقتنا تام اذإف هتمذ يف ميرغلا ةايح يف نيدلا نأب ميرغلا تومب لولحلاب

 ول ذإ ةكرتلا ببسب هيثراو ةمذ يف راص كله امل هللا همحر بطقلا لاق

 نم اطسق لجألل نأل لطابب لام ذخأ لحي الو اضيأ قحلا اونمض اهولمهأ
 لاملا بحاص تومو هقح نم رثكأ اذخآ راص لجألا لبق هذخأ نإف نملا
 نمو © هلجأ ىلإ هنيدف سلفأ وأ دترا نإ اذكهو ويغ ىلع هل نيد هب لحي ال

 هلام مسقأو دارأنإفلحي مل نيدلاو نيدلطيلعزم كلهف لجر ىلع نيد هل ناك
 لكلاب يفي هلام ناكو لاح نيد هيلع ناك نإو ، نيدلا ردقب هنم فقوي هنإف

 ال لاملا ناك نإو ، ردقب هل فقوي لحي مل نمو هايإ ىطعي هنيد لح نم نإف
 لك ىطعيو لجالا نيدلاو رضاحلا نيدلا نيب اوصصاح هلك نيدلاب يفي

 ةكرتلا عيمج نم جرخي قح لكو لجؤملاو لجاعلا نم هنيد ردق ىلع دحاو
 نيب مسقت لام سأر نوكي لجألا مامت ىلإ فوقوملا ةلغو نيدلا مكح همكح

 فقو نم عجرت عييضت ريغب ثراولا دي نم فوقوملا فلت نإو ، نويدلا ةلمج

 يف مهكيرش هنأل مهيديأب اميف مهصصاحو مهنويد اوذخأ نيدلا ىلع همهس
 ىلع عجري نأ هبحاصل سيلف ثياولا دي نم فوقوملا عاض نإ ليقو © ةكرتلا
 نم عاضف هدي يف نيد لجأ لحي مل نم قح اوفقوأ نإو ، مهنيد اوذخأ نيذلا
 ةكرتلا نم يقب ناك نإ ةكرتلا يف هقحب عجريو هيلع نامض الف عييضت الب هدي

 ءيشب مهيلع عجري ال ليقو ، ةضاحلا مهنويد اوذخأ نيدلا صصاح الإو ءيش

 . عاض ام هيلع بسحيف عييضتب هدي يف كله نإو
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 مهنم عييضت نودب ةثرولا دي يف فقوأ لام كله اذإ ناويدلا يف لاقو

 . ملعا هللاو هونمض ةثرولا نم عييضتب فلت نإو
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 نويدلا ءاضق باب

 نم ىلع قولخمل وأ هلل ناك الجاع وأ ناك الجآ نيدلا ءاضق مزل

 ليجعت نسحتساو نونجمو متي لثم هيلع ماق نمل وأ هتجاحل هذخأ ناك هذخأ

 وأ ندب يف هقحلت ةرضم الب ةردقلاو ناكمالا عم كلذو لجألا مامت دعب ءادألا

 هيف يخارت ال يروف ءاضقلا نأ لاقو لجألا ليجعت مهضعب بجوأو لام
 ليقو © ملظ ينغلا لطم ربخلا يفو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس كلذ لصأو

 زيهجتو تكردأ اذإ ركبلا جيوزت يف الإ ءيش لك يف ناطيشلا لعف نم ةلجملا
 لجالا لح اذإ نيدلا ءاضقو بنذلا نم ةبوتلاو لزن اذإ فيضلا ءاقلو تيمل
 رفسلاب ولو ميرغلا هبلطيلف نيدلا بر باغ نإو ةراهطلاو ترضح اذإ ةالصلاو

 مل نإو كلذ هءزجأو ةفيلخ هل ناك نإو 3 هيلع ام يدؤي ىتح ةباتكلاب وأ
 بتكلا لسريو هنع لأسي لب هنع لاؤسلل رفاسي نأ هيلع امف وه نيأ يردي
 امف هدالب يف هلماع ام دعب باغ نإ ليقو 3 اهيف هنأ نظي يتلا عيضاوملا ىلإ

 هتنرو ربخأ نإو لوبقم طخب ةتبثم ةيصو هقحب هل يصويلاو هءارو يضمي نأ هيلع

 ناك نإو © نويدلا نم هيلع امب نيلدع دهشأ هنأ وأ هازجأ داهشإ نودب

 هرارقإب ةباتكب وأ نيلدع هيلع دهشأ نأب نويدملا نم قثوتسا نيدلا بحاص
 يف ةعقاو ةلماعملا تناك نإو داهشإ الو ءاصيإ نويدملا مزلي مل نيلدع ةداهشب

 امو هبحاص ىلإ قحلا لاصيإ نويدملا مزل قحلا هل نم دلب يف وأ امهدلب ريغ
 نأ هيلعف عنتماف هوبلط اذإ الإ رحبلا بكر نإ هنايد ءارو رحبلا بكري نأ هيلع
 نإ ليقو ، يدؤي مل نإ هيلع ردق دقو ءادألاب بلاطم مئأو افولل مهئارو بهذي
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 قحلا بحاص بلطي مل ولو امنأ يدؤي ملو ءادألا ىلع رداق وهو لجألا لح
 هيلع قيضيو قحلاب بلاطي ىتح مثأي ال ليقو ؤ هاضر ملع اذإ الإ هقح
 هيلع ام رادقم كلمي الو بصغ وأ ملاظم نم قوقح هيلع تمزل نمو بلاطلا

 هنم عاب نإف هتوقي امب الإ هذافنإ نع سبحيو هلام يف فرصت هللا دنع هل سيلف

 نإو ملاظو بصاغ هنأل هللا عم مثآ هنكل هلعف زاج قدصأ وأ بهو وأ ائيش

 اوقيضيو اهوبلطي ىتح اهسبحب مثأي الف هلماعم ةهج نم هدي يف لاومألا تناك
 فيرطلا لكأي نأ هلامف كلذب يفي ال هلامو ملاظملاو نيدلا هيلع نمو © هيلع

 كلذ نم ائيش لعف نإف يطعي وأ قتعي نأ هل امو فيضلا أرقي نأ الو محللاو

 امب دهشأ ودعلا هل ضرعت نإف داهجلل جرخي نأ هل سيلو مثآ هنكلو ىضم

 نمو 3 همرح ىلع لخدي ىتح لتاقي نأ هل ام ليقو © هلتاقو نيد نم هيلع
 هنع تكسي نأ هل سيلو هميرغ ربيو هكرتي وأ هلبقي نأ همزل هقح هيلع ضرع
 اذه ريغ يف هب ينتا لوقي وأ ركني وأ هلبقأ ال قحلاب هءاج نمل لوقي وأ
 نالف رواشأ ىتح هلبقأ ال وأ كنم هبلطأ ىتح كدنع هكسمأ لوقي وأ تقولا

 هيلع ضرع نإو هب ىضري نأ هل سيلف ناركنلا الإ كلذب نويدملا يضر اذإ الإ

 وأ بصاغ ةرضحلا يف ناك وأ هقح فالخ وأ ةدوجلا يف هنود وأ هقح نود

 هضبق همزلي ال انيح وأ هلمحي الماح وأ اعضوم هل ىقلي ال ثيح وأ قراس
 هل سيلف هل همتيس نأ ىلع هقح نود هيلع ضرع اذإو هلبقي ال نأ هل عساوف

 هبحاصل قحلاب يصوي نأ ميرغل ا مزلو طوقس لإ هضبق ىدأ اذإ الإ هلبقي ال نأ

 زاجو ، هدجو نإ ةقث ىلإ هب يصوي هأربي ملو هلبقي ملف ءا دألا هيلع ضرع نإ
 ىلإ مزال ءاصيالا نأ بطقلا دنع قحلاف اتوم افاخو ةقث دجي مل نإ ةقثلا ريغ ىلإ

 نمو توملا ةعاس ملعي ال هنال توملا فخي مل ولو ةقثلا دجي مل نإ ةقثلا ريغ

 كورتملا ذخأي نأ هل سيلف هنم ابيرق هعاتم ىلخو هل هنظي اطلغ وريغل ائيش ذخأ

 هوجو نم هجوب الو عيب الو ةبهب اذه سيل ذإ ىصعلاو لعنلاك كاذو هعاتم

س . ١٨١



 فرعأ الو تلق هنود وأ هعاتم لثم ناك نإ هذخأ هل ليقو { طلغب لب كلملا

 © اضرلا هيف طرشي ءاضقلاف ءاضقلا هجو ىلع .ناك نإ اذه نأل لوقلا اذه

 هنم راصتنالا حابي نم نأل اذه ريغ راصتنالاف راصتنالا هجو ىلع ناك نإو

 لب ابصتغم الو اركنم اذه سيلو هب ملعي وهو هيلع امل ركنملا وأ بصاغلا وه
 ولو ناك ثيح نم ويغ عاتم عفر نمو هطقللا مكحك هلام مكحف طلاغ هنأ

 نإ أربيو هناكم ىلإ هدري ليقو ، هبر ىلإ هلوصو ملعي ىتح هورب هل امف هلوحي مل

 . هيلإ هفلاخ هبر نكي مل

 اميف هعضوو ءيشلا كلذ بحاص دجي مل نإ هللا همحر بطقلا لاق

 همزل نمو ث هنم أربيو هيزجي هنإف هيلع مزال نيدو هيلع ةمزال تاقفن نم مزلي

 هتفرعم نم سياو وه نيأ هب ملعي ملو هبحاص دجي ملو ةلماعم وأ ةيدعت نم قح
 ائيش لجرل عاب نمو هب يصوي ليقو 3 هنم لحناو هبر نع ءارقفلا يف هب قدصت
 ماد ام هن أف انمث هنم ذخأي ملو هفرعي مل عئابلا ناكو هنع بهذو هيرتشم هكرتف

 ام هنمث نم ذخأيو هعاب هرمأ نم سيآ نإو 5 عاتملا كسمي هنإف هاقلي نأ عمطي

 ءيشلا كرتو نمثلا ملس نإ اذكهو ءارقفلا يف هقفنأ ءيش يقب نإف هلام لباق

 نمثلا ملسي ملو عئابلا فرعي مل اذإ يرتشملا كلذك هعيبب سايالا دعبف بهذو

 هفرع نإو نمثلاو رجألا نيب ويخ كلذ دعب هآر نإف نمثلا قفني سايألا دعبف
 همسإ فرع نإ كاذكو هتليبق مسا فرعي ىتح هب فراع ريغف هيبأ مساو همساب

 هدجو هيبأ مسإو همسإ فرعي ىتح ليقو 3 هيبأ مسإ فرعي ملو هتليبق مسإ
 هب يصوي لب هاقفنإ هل سيل هتليبق مسإو هيبأ مسإ فرعي مل نإ ليقو 5 هتليبقو
 مساو همساب هفرع ول ءارقفلا يف هقفني هنإف هنع ثحبلا دعب هنم سيآ نإ ليقو

 ىلإ هلصوي اقح ةقث ىطعأ نمو { ةعيدو هدنع كرت نإ اذكهو هتليبق مساو هيب أ

 باجح فلخ نم وأ ةرتتسم هتأربأ نمو ، هلوصو ملعي مل ولو ر هنإف هبابرأ
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 اهنأ وبخأف هب قثي ال نم اهيلإ لسرأ نإو ، هللا نيبو هنيب ام اهفرع نإ هازجأ
 هترامإ نيبت مل نإ كلذ هارجأ اهماحرأ نم ناك نإ ليقو 2 هيزجي ال كاذف هتأربأ

 نم رابخإ يزجيو هرخاو هللا هفوخي نأ هل يغبنيو ةقث نكي مل ولو هبذك ىلع
 . هقح هيطعت نأ ديرت يذلا نالف اذه نأب هقدص

 ىلع قح هل نمو ءارقفلا هليبسف هبر فرعي ال لام لك نأب يور دقو

 لحم ريغ يف هوأر نإف هقح هيلإ عفديو هبلطي هنإف باغو قراسو بصاغ لثم
 نا قراسلاو بصاغلا مزل ةنوؤم قورسملاو بوصغملل ناكو ةقرسلاو بصغلا
 نإو ، هنع اضوع ناك وأ نيعلا مئاق ناك ءاوس وهو ةقرسلا ناكم ىلإ هلصوي

 هدجو ثيح بصتغملا نم هضبقي نأ قحلا بحاص ىلعف ةنوؤم هل نكت م
 هل نيد يف كاذو مكحلا دعب هيلع ام ءادأ نم نيدلا هيلع نم عنتما نإ اذكهو

 ردق ايح ءادالا همزلي ميرغلاف ةنامأ وأ قادص وأ ةرجأ وأ ءارك يف وأ ةنوؤم

 راص ءادألا هعنمب هنأل هبحاصل هلمح همزليف ةنوؤم هل تناك ولو هيلع
 هيدأتسيف ةموكح الو راكنإ الب ءادألا نم عنتماف هبلاط نإ اذكهو بصاغلاك

 . ملعأ هللاو هيلع ردق ثيح
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 ضرقلا باب

 ءيش ضرق يف هوخأ هل جاتحا نم ءاجو فورعملا نم وهو ةنس ضرقلا

 ةفع هللا لوسر نأ ءاجو سودرفلا ةيظح لخدي مل هضرقي ملو هدب وهو
 ةقدصلاو ةنسح ةئامب ضرقلا ةنجلا بابب بوتكم ليقو ، ضرتقاو نيدلا ذخأ

 . عيبلا مهنيب زاج نم نيب زئاج ضرقلاو رشعب

 نوزوملاو ليكملا يف ضرقلا اورصحف نزويو لاكي اميف زئاج ضعب لاقو
 هبشأ امو ةعتمألاو بايثلا يف ضرقلا زاجأو , كلذ طتشي ال مهضعبو 5 طق
 ضيبلاك دودعملا كلذكو فصولاب طبضيو هدر لصوتي ام لك نم كلذ
 ال هنأل هلطبي مهضعبو ضرقلا هيف زاجأ مهضعبف ناويحلا يف فلخلاو نامرلاو

 نم ربشي ضرعلاو لوطلا رابشألاب مهضعب هزاجأو هؤازجأ قفتت نأ لقو طبضني

 يف عنملاو تلق ديبعلا يف حصي الو نكمم كلذب هطبض نأل بكنل صعصع
 امنإ ءامالا يف هعنمو مئاهبلا رئاس يف لوقلاك مهيف لوقلاف روكذلا امأو { ءامألا

 . هزاجأ مهضعبو ينغمل وه

 : ناويحلا يف زاوجلا ركذ ام دعب نيدلا رون لاق

 مالعأل ا تعمجأ هعنب مارح اهضرق ءامالا الإ

 ضوعلا كلذ لثم در زوجي ضرتقملا نيع در نإ كاذو
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 لحتسا اهجرفل نم لثم نوكي لخد دقو اهنيع دري نإف
 الطب هيف ناهجولاف حصي الف اهريغ دري نإ طرشلاو

 باب يف زاوجلاب لوقلا نم ةلئسملا هذه يف بطقلا هلاق ام ىضم دقو

 نع الغش ديزي اذه لعل ناويحلاو ديبعلا ةمدخ ضرق يف فلتخاو حاكنلا
 هدريو مهضعب هزاجأو انوزوم وأ اليكم ناك ولو فازجلاب ضرقلا عنمو ، يناثلا
 ءاعوب ضرتقا اذإ الإ هل لثم ال فازجلا نإف اباوص اذه ىرأ الو هذخأي اك
 ادساف هارأف ىرخأ ةمرع درو ةمرع ضرقأ اذإ امأ هنيعب ءاعولا كلذب هدريو

 لصي م ام هنأو ويغ دي ينام ضرقي نأ زاجو ، نيدلا ضرق زوجي الو لهجلل
 نم وهو بارجب بارج ضرق زاجو ، ضرقملا لام نم هفلتف ضرتقملا دي
 بارجلا ىلع عقي مل ضرقلا نال زوجي الف اذك هليك بارج امأ اضيأ فازجلا
 هنإف نزولا نم لزأل ا ىف 1 فرعي ناك نإو ، هدحو ليكملا ىلع الو هدحو

 لحم يف هكردأ لجر لمح نع ديزي ناك نإ ويغ وأ بحلا نم ضرقلاو زئاج

 هيلع نم كلذ دارأ ءاش عضوم يف هكردأ كلذ نود ناك نإو ، ضيقلا
 هنال اليلق ولو ءادالا هيف كردي ال هنإف زاجحلا الإ ضرقلا هل نم وأ ضرقلا

 ناك نإو ، زاجحلا هنطو ناك نم الإ هيف دازلل جاتحي دحاو لكو جحلا قيرط
 ناك نإ اذكهو زاجحلا يف ولو دارأ ثيح هبحاص هكردأ نينيعلا نم ضرقلا

 يف ويغ وأ ابح ضرقلا كردي هنإف راعسألا تواست نإ ليقو 0 اناويح ضرقلا
 نوكي عضوم يف درلا كردي ال راعسألا فالتخا عمو زاجحلا يف الإ دلب لك
 لك يهن كلذ يفو ىطعأ امم رثكأ هذخأ ىلإ رمألا يضفي الئل الغأ هيف رعسلا

 نأ هل سيلف انيع ضرقأ اذإ هنأ ثيدحلا رهاظو مارح وهف اعفن رج ضيق
 . الغأ اهتميق تناك ثيح اهذخأي

١٨٥



 تفلتخا ولو عضوم لك يف درلا كردي هنأ رهاظلاو بطقلا لاق

 امنإو ‘ كلذ ذ هلف هضرق ذح أ دار أ اثيحف دوقنل ١ توافت اذكهو راعسأل ا

 طرش نكي مل اذإ زاج كلذب ايضر نإو © ةءادرو ةدوج فلتخا اذإ عنمي

 كلذ زاجأ دقو ، رخآ دلب يف هضبق طرشي دلب يف ماعطلا ضرقو كلذ ىلع

 . حبسمو مشاه

 يف نأو زاج ضرقملل عفن كلذ يف نكي مل نإ ديعس وبأ لاق
 نبا لاق & روكذملا يهنلل ينبجعي الف يمدكلا لاق & رهاظ عفن كلذ

 وأ لمج بوكر لثم اضوع هنم لبقي الف اصخش ضرقأ نم سابع
 مث اطعلا ىلإ ينازيج ضرقأ ضعب لاقو ، يورخأ ضرقلا باوث نأل ويغ
 مل نإ سابع نبا لاقف 3 مهيلإ اهتعفد يتلا يمهارد نم دوج أ مهءاطع ءيجي

 . كلذ يف سأب الف طرش نكي

 ديزت يه اذإف اهتنزوف اهدرف مهرد يفلأ رمع نبال تضرقأ اطع لاق
 اهيلع داز ام لاقو ، ةدايزلا ديرأ الف يمهارد ىلع تداز دق تلقو هتئجف نيتئام

 . عيبرلا نع كلذ يور كل وهف

 اضيأ يورو ءاضق مكنسحأ مريخ هكلع هللا لوسر نع ربخلا يفو
 هب ىضرف هقح نم لقأ هاطعأ نإو ، ىضتقا اذإ حمس ىضق اذإ حمس نمؤملا

 يف هيلع اقفتا ولو ليجأتلا هيف حصي ال ليقف ضرقلا ليجأت يف فلخلاو زاج
 . هوطرش نإ ليقو هل رثأ ال هليجأتو ، هكردأ هبلطي ىتم لولحلا ىلع هنإف دقعلا
 نإ هلف تبئي شي ال طرشلا نإ ليقو ، لجألا تقو لبق هضبق لحي الف لجأ لا

 برض ليقو © ضرقملا يضر نإ لجأ الب ويخأت زاجو ، لجألا لبق هبلط
 . هعفنم رج هنأل ابرلا هليبسف زوجي ال ضرقلل لجألا

١٨٦



 يدوهيلا ثيدح لوأ نم الجؤم ناك ولو زاوجلا ىلع لد بطقلا لاق

 يف ءاجو لجأ ىلإ هقلع نإف ةقدصلا جورخ ىلإ كفع يبنلا هنم فلست نيح
 ليقو ، دعولل فلخ هنأل لجألا مامت لبق بلاطي الف لجأ ىلإ ضرقأ نم رثأ

 ىبأ ولو لجألا لولح لبق ءادألا ضرقملل زاجو ، رارضإ الب بلاطي نأ هل
 نيطرشب زئاج ضرقلا نأ ليقو ، هنع يضميو هقح هطعيلف ضبقلا نم ضيقملا
 يف هنع يهنلل قافتالاب عونمم كاذف عفادلل عفنلا ناك نإف اعفن رجي ال نأ اهنم
 عفنلل ناك نإو { فورعملا ةفص نع لاحلا اذه يف ضرغلا ج ورخلو ربخلا

 ةرورضل الإ حصي الف نيفرطلل عفنلا ناك نإو © زئاج كاذف ضرتقملل
 يناثلا هيفصمل الإ عنميف اسباي وأ املاس هذخأيف الولبم وأ نفعت ابح ضرقمك

 نأ زاجو ويغ وأ عيبلاك رخا دقع ضرقلا دقع ىلإ مظني ال نأ هطرش نم

 الإ ذخأي ال ليقو ، طرش امهنيب نكي مل نإ ضرقأ ام ريغ نم ضرقملا ذخأي

 ام سنج نم دجأ ال ضرقملل لاق مث لجر نم ضرتقا نمو ضيقأ املثم
 طحنا ىتح نمثلا ىلع ردقي ملف هموي رعسب نمثلا عفدأ نكلو ائيش ينتضرقأ

 ا ديرأ ال لاقن ينتضرقأ ام سنج ذج ضرقملل لاق كلذ دعبو نمنلا

 الإ يقب امو ضرقلا اورعس مهنأل ديعس يبأ لوق ىلع مهاردلا هلف مهاردلا

 وه اذهو تلق مزال ءيشب سيل ريعشلاف هبح سنج هل مشاه لاقو ، ضبقلا
 تفرع دقو 3 ةمذلا ينام عيب نم وهو رضاح ريغ ءيشل ريعشلا نأل حيحصلا

 نا ضرتقملا ىلعف ةدحاو ةدلب يف ضرتقملاو ضرقملا ناك نإو © هنع يبنلا
 الإ ويغل هدي يف امم هسفن ضرقي نأ لجرلل سيلو هبحاص ىلإ ضرقلا لصوي
 ريغل ضرتقي الو متيلا لام نم هسفنل متيلا ةفيلخ ضرتقيو ةلالدب وأ نذالاب

 يف هذفنأ اذإ أربي هنإف هدف ميتيلا لام نم ضرتقا نإو هلام نم ميتيلا ضرقيو

 أربي الو ةفيلخلا ىلإ ضرقلا در اذإ ريغلا أرب ويغل ضرقأ نإو 5 ميتيلا ةجاح
 ويغل متيلا لام ضرقأ ةفيلخ تام نإو { متيلا جئاوح يف هفرصي ىتح ةفيلخلا

١٨٧



 سابللا كلذ نغي ىتح ةأرب هل امو اسابل هسبلأ وأ هيلع ناك ام ضرتقملا معطأ

 دوجأ ةلسفب ةلسف ضرق زوجي الو نونجملاو ميتيلل نيدو ةعبت لك مكح كلذكو
 فلتخم سنجلاو ضرق لجرلا ىلع لبق نم هلو ضرق لجرل هيلع نمو 0 اهنم

 اهريغ يضتقي الف مهارد ضرقأ نم ليقو ، رثكألا دنع كلذ يف يضاقتلا زاج
 ددشو ةدايز الب اهفرصب اهذخأي هلثم سكعلاو ريناند هب ذخأي نأ هل ليقو

 نم هلانم اضر ام وأ هدي يف لخد امم اهلثمك امو ةيدعت نايسن يف فلسلا

 تالماعملا هجو نم صالخلا عييضت يف ددش كلذكو طلغب يعرش هجو ريغ

 صخرو © هلثم وهف دابعلل مزل قح لكو كلذ هبشأ ام اذكو اهاسني ىنح
 . ةبوتلا دعب كلذ ىسن اذإ هبنذ نم بئاتلل

١٨٨١



 ل نإ ءيش لك نم اهلثمك امو ةلماعملا نايسن يف صخر مهضعبو

 . ةصخر نم ةيدعتلا نايسن يف سيلو تايدعتلا هجو نم نكي

 ريغ رانيد الو مهرد ضرق نسحي الو رزخ يبأ لوق وهو بطقلا لاق

 ابرلا ةفص يف لخديف ديزلا دي نأ حصي الف توافت اهنزو يف نأل نوزوم
 نأ راركتلا دعب رهظ نأب كانه رودحم ال ذإ زاج توافت نكي مل نإو

 اهضرقب سأب الف ادحتم اهنزو راص ثيح شورقلا هذهو دحاو اهنزو
 . هتوافت ةاكل رثكأ عنملاب لوقلاو ضعب هزاجأ كمسلا ضرق يف فلتخاو
 ناك اذإ سأب الف نزولاب هضرقأ اذإ امأف ةكمسب ةكمس ناك اذإ كلذو تلق

 هلخدت راثالاب راهنالا نم ءاملا ضرقو ماظعلا نم ايلاخ ناكو هسنج نم

 ال ءاوسلا ىلع دريو هب سأب ال ليقو ، ضوقنم وهف هوضقن نإف ةلاهجلا
 وأ مجن يرجي وأ نالا ةدوجوملا ةعاسلاب ردق نإو تلق 8 ةدايزب الو ناصقنب

 . ملعأ هللاو كلذب سأب الف سمش لظب

١٨٩



 نيدلا يف موزللا باب

 كلذو نيدلا بحاص ليكو نم ناك ولو هلجأ لح اذإ نيدلا يف موزللا
 امم نيدلا نوكي نأ هانعم ملظ ينغلا لطم نإ ىتأ امو ارسؤم ميرغلا ناك اذإ

 دقنب الجر بلطي نمو 0 هيلإ جاتحم وهو هبلطي هبرو نويدملا هءافو ىلع ردقي
 مثإ الو الطامم دعي الف دقن هدنع نكي ملو تاراقعلاو ناويحلاو لخنلا هدنعو

 ءادالا نع زجاعلا سانلا لئسيو ادقن دجي ملو هيلع ام عفدب بلوط نإ هيلع

 ءاضق مزليف لايع هدنعو جحو نيد هيلعو ليق لام هل نمو { هيلع ام يدؤيو
 يف دهتجاو مهيلع قفنأ اررض مهيلع فاخ نإو 3 لايعلا هدعبو الوأ نيدلا
 ناسللابو موزللا ديلاب ينعي اناسلو ادي قحلا بحاصل نأ ءاجو هنيد ءاضق
 يدسلاو كاحضلاو حيرش نع ءاجو هموزل مرح ارسعم ميرغلا ناك نإو بلطلا

 يف كلذف هرسيم ىلإ ةرظنف ىلاعتو هناحبس هلوقو نيدلا يف رسعملا موزلب سأب ال
 ارسعم سبح احيرش نأ يورو هنم ذخأ نمل ءافو دهجي ملو ابرلا لمع نم ابرلا
 سابع نبا نع ىوري اذكهو ابرلا يف لاقف ةيالا هذه ام رضح نم ضعب لاقف

 ارظنأ نم ليقو © مومعلا ىلع اهنأ فلخلاو فلسلا روهمجو بطقلا لاق

 يورو © هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا هلظأ هنم ءاضتقالا نسحأ وأ ارسعم

 اوككمت ال ءاجو ، وبق يف هيلع هللا ددش ءادألا يف رسعم ىلع ددش نم نأ
 فلسلا ضعب نأ ليقو ، حاحلإو ءاصقتساب مهوذخأت ال يأ مكئامرغ ىلع
 بلط ءامرغلل هكرتي كلذ لعبو سانلا ىلع نيدلا نم هلام ريخات ليطي ناك

_ ١٧٩٠



 طاريقلاو اطاريق موي لك هل هللا بتك بلطلا يف رسعمل قفرأ نمو { باوثلا
 نأ امزاع ناكو هذخأ ىلإ ةجاحب وهو نيدلا ذخأ نم ليقو { دحأ لبج لثم
 ٠. ملعأ هللاو هبر هنع هاضق هدري

١٩١



 فالخلا ءاضق باب

 ام فالخ ناك وأ هيلإ عيب ام فالخ ناك ولو نيدلا يف ءاضقلا زاج

 عيب نم وأ نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب نم اذه سيلو ةمذلا يف بترت
 اعيب ءاضقلاب نودصقي ال مهنال هضبق لبق ماعطلا عيب نم وأ كعم سيل ام

 نمث كلذف ريناند وأ مهارد نم ناك نإ ةمذلا يف بترت ام نأل اعيب هنومسي الو
 هزأل مرح هنم ناك نإو ، عيبملا عون نم هاضق ام نكي مل ام كلذو نمثم ال

 ذخأ ءاوسو لقأ.الو هنيد نم راكأ ذخأي ال نيدلا بحاصو ايرلا ىلإ عرذت
 ءاضقلا خسفني الف ءاضقلا دنع ناصقن وأ ةدايز تعقو نإو { هفالخ وأ هلام

 ناك ولو هقح نع صقن ام كرديو هدنع داز ام نيدلا بحاص دريو كلذب

 . نيدلا بحاص نم ىضرب ناصقنلا

 صقان كاردإ نودب ناصقنلاو ةدايزلا عم ذخألا ءاملعلا ضعب زاجأو

 © هيف بغرملا ءاضقلا نسح نم ةدايزلاو صقنلاو نينثالا اضر ىلع دئاز درو

 . ءاضق مكنسحأ مكريخ : لاق ذإ لع لوسرلا هب رمأ دقو

 تع لوسرلاف هب لومعملاو حيحصلا وه لوقلا اذهو بطقلا لاق
 ال ذإ نيدلا يف زاج ضرقلا يف كلذ زاج نيحف ايعابر هنع درو اركب ضرتقا
 يهن يتأي ملو ضرقلا نم ىلوأ نيدلا يف هزاوج نأ لب ضرقلاو نيدلا نيب قرف

 . .. دا
 . ضرقلا لاح فالح عمب نم نيدلا رجح امع ع يبنلا نم

_ ١٩٢



 زيمي ال ناك نإ ديازلا يف فلخلاو نيتئام دازف افلأ رمع نبا ضرتقا دقو

 ءادألا لبق ةدايزلا ميدقت زاجو مهضعب هزاجأو ، زوجي ال ليقف قحلا بجاو نم
 مهارد ةمذلا يف هل تن اك نمو ، ةقدص وأ ةبه هذه نأب قطن نود تنزاجو

 يف هل ىضق نمو ، عونلا كلذ نم اهب ذخأي نأ زاج سرف وأ لمج عيب نم
 ءاضقلا زاج ضبق امم رثكأ هنيد نأ نابف هنظ يف امهرد وأ ارانيد اذك هنيد

 يضتقيف طلغي وأ ىسنيف امهرد نورشع هيلع نوكي نأ لثم كلذو يقابلا كردأو
 ‘ ىرخأ ةرشع هل ديزيو تباث ةرشعلا يف ءاضق هذخأ امف مهارد ةرشعب ابح

 هيضقي نأ لثم ءاضقلا حصي الف ءاضقلا هيلع عقو امم لقأ نيدلا جرخ نإ

 ةدقع نأل ريغو قحلا عقو ءاضقلا نأل ةرشع نيدلاو امهرد نيرشعب ابح

 عيبلا ةدقعو عيب ءاضقلا اذإ اهلك تلطبف وريغو زئاجلا ىلع تلمتشا ءاضقلا

 ضبق ام دري هنأ مكحلاف اهنالطب حيحصلاف دسافو حيحص ىلع تلمتشا اذإ

 ءاضقلا فالخ نيدلا ناب نإو 0 دئازلا درب ءاضقلا زوجو ايناث ءاضق ناددجيو

 ديف بح وأ رمت قحلا نأ رهظف ابهذ هاطعأ نإ لثمك دساف ءاضقلاف

 در يف ذخالا ريخ نيدلا يف يضق ام بيع نإو هقح نيع كرديو ذخأ ام
 يفو حيحص ءاضق ىلع ناقفتي وأ هنيد سفن كرديو هبحاص ىلإ ذخأ ام

 عجر ءاضق ذوخأملا قحتسا نإو ، بيعلا شرأ ذخأو هذخأ ام كاسمإ
 ذخأي الو هنيد فالخب فلختسملا ىلع ةفيلخلا يضقي الو لزألا هنيدب ذحللا

 دضعي ام نارقلا يف ءاجو حالص هيف ناك اذإ كلذ زوجو فالخلا فلختسلملا

 دجسملاو نونجلاو بئاغلاو متيلا نأ رثألا يف ءاجو ريخ مهف حالصإ لق كلذ
 . مهل حلصي اميف مهملع

 هلام يف لعفي ناك ام محلاومأ يف لعفي نأ هانعم هللا همحر بطقلا لاق

 نيد هل يضق نمو 0 هبر نم اضر الب عنمي امم ةلمجلا يف ن ك ولو حلاصمل ا نم

. ١٩٦٩٣



 هزأل خسفنم ءاضقلاف رجأ لام وأ دجسمل ولو هرمأ ىلو نمم وريغل هنأ رهظف

 ءاضقلا كلذ يف حالصلا هل ناب هرمأ ىلو نمل هنأرهظ امل هنأ ليقو عقاولافلاخ

 نم هلام ضبقيف اهعيبي ةعلس هل اطعأف دحأ ىلع نيد هل نمو متي هنإف همتأو
 لبق عييضت الب عيبلا دعب نمثلا فلت وأ عييضت هت الب عيبلا لبق هنم تفلتف نيد

 الو ءاضقلا يف عيضي مل نإ ةعلسلا ضباق ع نامض الف هسفنل اهيضقي نأ

 عيض ولو نيدلا ردق نع داز اميف هيلع نامض الو عيبلا يف الو فلتلا يف

 اهنزي هل اهاطعأف لجر ىلع ارانيد نورشع هل نمو عيبلا دعب نم ءاضقلل

 يف عيضي مل هنأل اهيف هيلع نامض الف اهنزو لبق نم تفلتو هقح يف اهيضقبو
 ملو اهنزو .اذأف لبق نم هيلع ناك ام هميرغ ىلع كرديف نزولا يف الو ءاضقلا

 ةدايز ال ةلماك تجرخ اذإ كلذو نماضو اهل عيضم وهف نزولا دعب اهضقي

 تفلتف نزولا دعب اهضقي ملو ناصقنو ةدايز اهيف رهظ نإو 3 اهيف ناصقن الو
 نمو & هنيد كرديف صقنو ةدايز اهيفو اهءاضق نكمي ال نماض هن ;أ لاقي الف

 مل نإ وأ يقح ينيضقت ىتح كنع لقتنأ الو كقرافأ ال نيدلا هيلع نمل لاق

 وأ هعيب لبق ءيشلا فلتف هنم هقح يضقيف هعيبي ائيش هاطعأف يقح ينطعت
 راص امنإو نهرلاك هنأل هنيد لباق ام نمضيف عييضت الب هعيب دعب نمثلا فلت

 كيرشلا كردي الو ةفلكب هب قثتي ام هاطعأ ىتح هيلع قيض هنأل نهرلاك
 ضبق نإو هكيرش نم رمأب الإ نيدلا نم هبانم الإ نويدملا ىلع نويدلا يف

 ميرغلا كردأو هبانم يناثلا كيرشلا كردأ هكيرش رمأ نودب لكلل كيرشلا

 نإو س ىضم ذخالا لعفب كيرشلا يضر نإو 3 هعبتري نأ دارأ اذإ عفد ام در

 عيمج ذخأ اكردأ متيلا ةفيلخك نيدلا يف ريغصلا هنبإ عم بألا كرتشا

 . ملعأ هللاو نيدلا

١٩٤



 وأ هلفط ىلإ نيدلا عفدي نأ نيدلا هيلع نم نيدلا بحاص رمأ اذإ

 لفطلا بأ نذإب انونجم ولو ويغ دبعو ويغ لفط وأ نيذه ريغ وأ هدبع

 فلت ولو نيدلا بحاص ورمأ اك هعفد نإ نيدلا نم ميرغلا ءيرب دبعلا ديسو

 رحبلا يفهقلأو يقح ريم لاق نإ اذكهو هل فصو اك امهاطعأ اذإ امهدي نم

 عبيضتلا مثإ يف هكيرش راص نكل هتمذ تؤيل كلذ ميرغلا لعفو قيرطلا يف وأ
 نيدلا لصي ىتح هل ةأرب الف اكنونجم وأ اكدبع وأ اكلفطل هضقا هل لاق نإو

 أربي ليقو ، هدنع نم لصفني مل هنأك هدبع وأ هلفط عم يذلا نأل هبر ىلإ

 مهضبق نأل هللا همحر بطقلا هححص يذلا وهو نويدلا لصت مل ولو نويدملا

 سيل ءالؤه ضبقو نويدملا هنم ءىربل هكرت ول نيدلا بحاص نأل هضبقك

 الجر نيعي ملو مكلبق نم يتأي نم عم هلسرأ لاق نإو ، هكرت نم مظعأب
 هنأو هل نيعي مل هن أل نيمأ دنع هلسرأ ولو لصي مل نإ ةأرب الو لصو نإ ءيرب

 . أربيف هليكوك هنيع نم ناك نيع نإو ، لاسرالاب رمأي مل نمك

 انيمأ لوسرلا ناك لصي مل وأ قحلا لصو اقلطم أربي هنأ ضعب لاقو
 - هلسري نأ رمأ اذإ ىري اك هب هرمأ ام لعف هنال الوهجم ناك ولو نيمأ ريغ وأ

 ملع نم عم هب ثعب نإ نمضي هنإف هللا نيبو هنيب يذلا امأ ملاظ عم وأ نئاخ

١٧٩٥



 هرومأم نأ ملعي قحلا بحاص ناك نإ هل هنيع اذإ الإ عيضم وأ نئاخ هنأ هب

 ولو الجر هل نيع اذإ لصي مل وأ قحلا لصو اقلطم أرببو عيضم وأ نئاخ
 يف انالف هطعأ هيلع نمل نيدلا هل نم لاق نإ ليقو ، هيلع قح يف كلذ هاضق
 نيدلا ضبقي مل ام حصي الف ةرافك وأ لاصتنا يف وأ نامض يف وأ ةاكزك
 . ورماب كلذ لعفي نأ ىلع هدري مث هليكو وأ هبحاص

 رمأ نإو © هلعف ىضم هذفنأ نإف ضبقي مل ولو مهضعب هزاجأو
 ىرتشاف نيدلا كلذب اضرع وأ الصأ ائيش هل يرتشي نأ هميرغ نيدلا بحاص

 ديب ادي هتمذ يف امب هنم رمأ الب هل ىرتشا نإ اذكو هؤارش لطب ديب ادي كلذ هل

 هنكل ورمأي مل يذلل ءارشلا ناك وأ رهظألا يف ةئيسن ناك نإ حصو هل زاجأو

 . حيحص ءارشلا ىلع هنم رمالاو ليكوتلا نال .هلعف زاجأ

 نأب هلكوي ملو ورمأي مل هنأب اذه يف ثحبيو هللا همحر بطقلا لاق

 نيبو ديب ادي ةمذلا يف امب ءارشلا نيب ام قرف ال هتمذ يفام ريغب هل يرتشي

 نع بابيو لاق هقح ضبقي مل قحلا هل نم نأل لطاب لكلاف لجأ ىل ءارشلا
 ءارشلا حص ليقو © عيبلا يف لوسرلاك عئابلاف ديب ادي عيبلا نكي مل نإ اذه

 هنال هلاح ىلع هتمذ يف قاب نيدلاو ديب ادي هل ىرتشا ءاوس يرتشملل ءيشلاف

 حيحص مهنيب عيبلا نأ ليقو ، نمثلا عفديف هل حص رمالل دقعلا حصي مل نإ
 ءاعو هل ىطعأ نإو هلاحب ميرغلا ىلع نيدلاو هيلع نمثلاو رمالا مزلي ءيشلاو
 يف هعض لاق وأ هل اهنيعي مل وأ اهنيع هلكأت ةميهب هطعا وأ ينيد هيف عض لاقو

 . هب رمأ ام لعف نإ ءيرب ليقو ، كلذ وبي مل يتيب

 رمأ نإو ء يربل هنم هأرب ] هن ول ك هلل ١ همحر بطقل ا دنع حيحصل ١ وهو

 © هدنع قحلا لصو اذإ الإ اذهب ةأرب الف ومأ يلو نم لام يف كلذب ةفيلخ
_ _ ١٩٦



 نأ كرمأي انالف نأ ميرغلل نانومأم نانثا لاق نإو ، هل نماض وهف فلت نإو
 وأ كنبال هكرت هنأ الاق نإ اذكهو ةجح امهلوقف هنم كأربأ هنأ وأ انالف هيطعت

 هنيب اميف الو مكحلا يف هب لغتشي ال نيدلا برو ءيرب كل هكرت وأ كدبع
 نكت ملو رمالا دحج نإ مهنيب ةموصخلا بصنت رمالا دحج نإو © هللا نيبو
 ىلع هل نيمي الو ركذ يذلا نيدلا ةهج نم ءيش هيلع هل ام ميرغلا فلحيو ةنيب
 نانيمألا لاق نإو ، ضرقلا وأ نيدلا هنم ناك كلذ هعبي مل نإ عيبلا لصأ

 هل الاق ءاوس وهو كنم هضبقن نأ انرمأ هنأل نالفل كيلع يذلا نيدلا انطعأ

 نإ هل ةأرب الف نالفل هعفدن وأ هبحاص ىلإ هعفدنل وأ انسفنل هذخأنل انطعأ

 ل اميف ءانمأ ءانمألاف مكحلا يف الو هللا نيبو هنيب ام اذه ىلع نيدلا امهيلإ ملس

 مهسفنأل ءاليتسا هيف اوتبثي مل اميفو ارض اهنع اعفدي ملو اعفن مهسفنل هيف اورجي
 ال ةللا نيبو هنيب كلذب أربي نأ زيجأو ءوسلاب ةرامأ رشبلا سوفنو اسفن مه نأل

 كيلإ هدرنو كنم هضبقن نأ انرمأ هنأ هل الاق نإو { رمالا ركنأ نإ مكحلا يف

 مل ذإ هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا يف ءيربو هل الاق ام لعف ةرافك وأ ةاكزك يف

 الف كلذ دعب اركنأ امه نإو اررض اهنع اعفدي ملو اعفن كلذب امهسفنأل ارجي
 زوجو أربي ال ليقو © ءيرب ليقف هللا نيبو هنيب اميف امأ ؤ مكحلا يف هل ةأرب

 ةجحو مدقت ام لك يف ةمأ وأ ةرح ةأرماب ولو هقدص نإ دحاو نيمأب عفدلا

 وهو ةقيقحلل نيقداصلا يف لآ نإف نيقداصلا عم اونوكو ىلاعت هلوق نيلوقلا
 اعفن نارجي ال نانيمأ الإ هيبي الف مكحلا يف امأ ةأرماب ولو درفلا ىلع قدصي

 يف اطرش ضبقلا ىري مل نم عم كلذو ةمذلا يفام ةبه زاجو ارض ناعفدي الو
 ىري نمو ويغل وأ هنيد هيلع نمل نيدلا بحاص بهو ءاوس وهو ةبهلا ةحص

 هيلع نمل ولو ةمذلا يفام ةبه حصت ال هدنعف ةبهلا ةحص يف اطرش ضبقلا
 . ملعأ هللاو ضوبقم ريغ ةمذلا يفام نأل نيدلا

١٦٩٧



 نيدلا ضبق يف ةلاكولا باب

 مئاق نم وأ نيدلا بر نم فالختسالاو نيدلا ضبق يف ةلاكولا تزاج
 اسنج اناك ولو هيلع ام فالخ ليكولا ىطعأ نإ ميغلا أربي الو متيلا لثم هيلع

 مهردلا نأ ىرت الإ ةطنحلاو ريعشلاو ةضفلاو بهذلاك ابرلاو ةاكزلا يف ادحاو
 ضبقلا ىلع هلكو امنإ عيبلا ىلع هلكوي مل اذهو عيب فرصلاو فرص رانيدلاب
 لكوملا لصي مل ام فلاتلا ميرغلا نمضيو لبقي نأو دري نأ نيب رايخلا لكومللف
 نع هيلع بجي مل ائيش هاطعأ ليكولا نأل فلت نإ نامض ليكولا ىلع سيلو
 نيدلا ذخأب سانلا نيب ىرج دقو مات ليكوتلا نأل ميرغلا أربي ليقو ، اضر
 لبقي مل نإ نيدلا نيع نمضي نامضلا ليكولا مزلو هيلع ام فالخ ذخأو
 نإ لوقي نم دنع هسفنب ءاضقلا كلذ ليكولا ذخأيو ليكولا هذخأ ام لكوملا
 . ضام هذخأ

 ام هنيد فالخ ناك ولو ليكولا هل هذخأ ام لكوملا مزلي مهضعب لاقو

 هسفنب هلذبب سانلا عم ىرج نيدلا ذخأ نأل فالخلا ذخأ نم هعنمي مل

 الب عاض نإف ليكولاو ميرغلا ءيرب فالخلا ليكولا ذخأ اذإف فالخلا ءاضقبو
 هنيد يضقي وأ هلام وأ هنيد ذخأي نأ هلكو اذإ كاذو هبحاص ىلع عاض عييضت

 داهشإ الب ليكولا يطعي نأ ميرغلل سيلو ليكولا لعف ام همزلي هنإف ميرغلا نم
 ولو ليكولا ءاعداب حصي الو راكنالا ةفاخم نيدلا بر نم رارقإ وأ ليكوتلا ىلع

 نيبو هنيب اميف ادحاو ناك ولو نيمأ زوجو ليكوتلا اوعداو اورثك ولو الدع ناك
 . ةنيمأ ةمأ ولو ضعبلا دنع ةلاكولا ىعدا نإ هللا

١٩٨



 ذلا نيو مهني كلذو ادحاو ناك ولو هقدص نم لك مهضعب زاجأ
 . مكحلا يفال

 ىلإ عجري نأ ميغلل سيلو هنيد نيدلا بحاصل ميرغلا مرغيو رمأي مل هنأ فلحي
 . هاعدا اميف هقدص هنأل ةلاكولا يعدم

 ةين ىلع هاطعأ هنأ ههجوو قيدصتلا دعب عوجرلا هل مهضعب زاجأو
 © هل هعفد امب عجري نأ هلف صالخلاب مكحي مل نيحو نيدلا نم صالخلا

 ةلاكولا تلطب هتومب ملع نإف نيدلا ليكولا ذخأي نأ لبق لكوملا تام نإو
 هيلع ناك نمل هنامض يف كلذف هلكوم تومب هملع دعب نم هذخأ ام لكف

 اودارأ نإو ، ليكولا دنع نم قحلا اوذخأ اوءاش نإ رايخلاب نوثراولاو قحلا
 نم هاطعأ اميف رايخ ميرغلل سيلو قحلا لصأ هيلع نم ىلع مهقحف كرتا
 هكرتي نأ نيب ريخم وهف توملاب ملع الب هاطعأ نإف لكوملا تومب هملع دعب

 ام عجرتسي مث هسفنب مهيطعي نأ نيبو لكوملا ةثرو ىلإ هلصويل ليكولا عم
 نالطب يفف قحلا ضبقف لكوملا تومب ليكولا ملعي مل نإو ليكولا ىلإ هعفد

 . فالخ لكوملا تومب هتلاكو

 هنامض هيلعف عاض نإف هنم هذخأ نم ىلإ هذخأ ام دريو لطبت ليق

 نيدلا هيلع نم يضرو اوضر اذإ الإ قحلا لصأ هيلع نم ىلع قاب ةثرولا قحو
 ليكولا دري ال لوقي لطبت ال ةلاكولا نأ لاق نمو ، ليكولا يضرو ليكولا ضبقب

 عزن نإو ، مهيلع عاض عييضت الب عاض اذإف ةثرولا ىلإ هلصوي لب هضبق ام

 ليق هعزن دعب نم هذخأ اميف فلخلاف ضبقلا لبق نم هملع الب ةلاكولا نم

١٩٩



 عاض نإو & قحلا لصأ هيلع ناك نم ىلع هقح قحلا بحاصلو هدري لطاب

 ليكولا ىلع نامض الف عزنلاب يطعملا ملع اذإ الإ عييضت الب ولو هبرل هنمض

 . يعفاشلل لوق هلكوم تومب وأ هعزنب هملع الب هلازعناب لوقلاو عيض نإ الإ

 دهشي نأ لكوملل يغبنيو ليكولا ىضر ىلإ جاتحي ال لزعلا نأب ههجوو

 ةجحب الإ لبقي مل ليكولا فرصت دعب لزع هنأ ىعدا اذإ هنأل ليكولا لزعب

 لزع اذإ يض اقلاك كل ذو لزعل ا ربخ هيلإ لصي ىتح لزعني ال ليقو : ةلوبقم

 . دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو

 اذإ هنأب ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا نع هللا همحر بطقلا لقنو
 عجرمو ملعب الإ حصي ال لزعلا كلذكف ملعب الإ حصي ال ليكوتلا ناك

 نإف رمالا لصأ باحصتسال كاذو رهظت يتلا ةلاحلا ربتعت له نيلوقلا

 ليكوتلا لعج هنأل يناثلا لاقملا ىضتقم وهو نيدلا يف لصأ باحصتسالا
 يف هنأل دعب فشكنت يتلا لاحلا ربتعت هنأ وأ هليزي ام حصي نأ ىلإ ايقاب

 . يعفاشلا لوق وهو ةلاكو الب هاتأ ام ىتأ ةقيقحلا

 نكل لكلا ذخأ نم نكمت ولو نيدلا ضعب ليكولا ذخأي نأ زاجو
 نيدلا ذخأي نأ نيدلا بر ليكو ميرغلا رمأ نإو ، ريصقتلا مدعو حصنلا هيلع
 رمأ نإو ليكولا ىلإ هلام نم نيدلا عفدي نأ ويغ ميغلا رمأ وأ زاج هلام نم

 ىلإ ريغلا هعفد ام ريغلل دي ميغلاو ليكولا ىلإ هدنع نم عفدي نأ ويغ ميرغلا
هنم ذخأ يذلل ليكولا ىلع هنامضف عاض امف كلذ يف رايخلا لكومللف ليكولا



 نويدلا عفد يف يواعدلا باب

 ليكولا ىلعف لكوملا ركنأف هلكوم ىلإ نيدلا عفد هنأ ليكولا ىعدا اذإ
 ليكولا نم نيدلا ضبقي مل هنأ لكوملا فلح ةنيب نكت مل نإف عفدلاب ةنيبلا

 . ليكولا مرغو

 نيملا هيلعف عييضت الب هضبق دعب نم نيدلا فلت ليكولا ىعدا نإو

 لاق نإ ميرغلا ىلع لكوملل ليبس الو هيلع نيمي ال ليقو © لكوملا همهتا نإ
 ليكولا ىلإ نيدلا عفد هنأ ميرغلا ىعدا نإو . نيدلا هنم تضبق ينإ ليكولا

 هيلعو عدم ميرغلاف هقدصي مل نإو { هبحاص ىلإ نيدلا ملس ليكولا هقدص نإف

 نم ضبق ام هنأ ليكولا فلح نيبي مل نإو ، نيدلا ليكولا مرغ نيب نإف ةنيبلا
 . ائيش ميرغلا

 كترمأ لاق ليكولا ىلإ عفدأ نأ ينترمأ كنأ لكوملا ىلع ميرغلا ىعدا نإو

 هيف ةجحلا هلانت ال عضوم ىلإ جرخ دق ليكولا ناكو هيلإ عفدت مل تنأ نكلو
 لوقلا ليقو 3 عفدلاب ورمأ هنأ ثيح كلذو هيلع نيمي الو ميرغلا لوق لبقي ليقف

 . يليكو ىلإ عفدت مل كنأ لكوملا لوق

 لاق نإو © انيمأ ويصي ال عفدلاب ومأ نأل حيحصلا وه اذو اولاق

 لئاسمو قافتالاب لكوملا لوق لوقلاف ليكولا ىلإ عفدت نأ كترمأ ام لكوملا
 . نيدلا مكح اهمكح شورألاو ةرجألاو قادصلا لثم قوقحلا

. ٢٠١



 وأ كمئاهب وأ كدالوأ معطأ وأ نالف ىلإ عفدأ نأ يتترمأ ميرغلا لاق نإو

 نإ اذكو عدم ميرغلاف نيدلا لصأ خسفنا لاق وأ كنع هب قدصتأ نأ ينرمأ

 . نالف يمرغ ىلع نيدلاب كتلحأ لاق

 لمعت مل تنأو اذك يلام يف لمعت نأ كترمأ نيدلا بحاص لاق نإو

 . نايدملا يعدملاف تلعف دق نيدلا هيلع نم لاقف . كل تلق اك

 لوق لوقلاف ليكولا ركنأف ليكولا ىلإ نيدلا عفد هنأ نايدملا ىعدا نإو
 فلتخاو اعيمج اتام وأ نايدملا وأ نيدلا بحاص تام نإو ، هنيمي عم ليكولا

 . هماقم موقت دحاو لك ةثروف ناربلاو عفدلاو ضبقلا يف ةثرولا

 فيالخلا ىعداو مهفيالخ ىلع نونجم وأ متي وأ بئاغل نيد ناك نإو
 ليقو ، فيالخلا لوق لوقلاف مهجئاوح يف هوعضو نيدلا نم مهيلع يذلا نأ
 هيلع نمف رخآ لجرل هب رقأف لجرل نيد هيلع نمو ةنيبلا مهيلعو نوعدم مه
 هثراو وأ هل رقملا ىلإ هعفد رقملا تام نإو { امهنم ءاش نمل هعفد يف ريخم نيدلا
 . ريخم ليقو ، رقملا ثراولا ىلإ ال

 لبق رمالا تامف نالف وأ نالف ىلإ هعفدا لاقو لجرل قح هيلع نمو

 وهف توملا لدعب نوكي امو { ةايحلاب ديقم رمألا نأل رمألا مدهغا امهيلإ عفدلا

 . رمألا ىلع دهشأ ولو ةيصو

 لاقف مهرد فلأ ىلإ يدلو وأ يتجوز ىلع قفنأ لجرل لاق نمو
 . ةنّيبلاب الإ لبقي ال ليقو هلوق لبق تقفنأ

٢.٢



 نم لوقي مث ادح هل دح رمالا نكي مل ام قدصي ال مهضعب لاقو
 عيمج يف ةنيبلا هيلع ليقو ، هنم كلذ ضبق هنأ دبعلاو ةجوزلا لثم هيلإ عفد
 . كلذ

 يل كيلع امم اذكو اذك انالف طعأ لجرل لاق نم هنأ رثألا يف ءاجو
 . عفادلا لوق لوقلا ليقو ، عفدلا نّيبي نأ هيلع ليقف هتيطعأ دق لاقف

 دحأ هءاجف قح نم يل كيلع ام هيلإ عفداف يلوسر كاتأ اذإ لاق نمو

 قحلا بحاص هيلإ عجري ملو هيلإ قحلا عفدف ادبع وأ ايبص ولو لاسرالا يعدي
 . هيلإ نكسي بلقلاو كلذ ىلع لزت مل سانلا ةداعو ءيرب دقف هبلطي

 نإ كلذ هافك ىرخأ ةأرما عم اهيلإ هب لسرأف ةأرمال قح هيلع نمو

 . نايبلاب الإ حصي الف راكنالا عقو نإو 0 هدنع ةنيمأ تناك

 هنع ىضق وا هنم رما نودب هيلع ام عفدب لجر ىلع عربت نم ليقو
 عجري نأ هل سيلو هنع ىضق نمع طقسي نامضلاف هنع اضوع ذخأيل اقح
 . هاضق نم ىلع الو هنع ىضق نم ىلع

 تيضق لاقو ائيش هاضقف ةعيدو هدنع هلو نيد لجر ىلع هل نمو
 ينيطعأ نيدلا هيلع نم لاقف يدي نم تفلت اهنإف ةعيدولا امأ ، نيدلا
 ةعيدولا فلت يفو قحلا هيلع نم كلذ يف يعدملاف كيلع قاب نيدلاو ةعيدولا
 . هلوق لوقلا

_ ٢٦٠٢٣



 لح نيدلا هيلع نم لاقو ، ينيد رثكأ لح نيدلا هل نم لاق نإو
 . نيدلا هيلع نم لوقلاف لقألا

 لاقن هتميهبب وا هلفطب وا هدبعب وأ هسفنب لجر لام دسفأ نمو

 لوق لوقلاف ائيش يلإ عفدت مل لاملا بر لاقف هتميق كيلإ تعفد دق لجرلل
 . ملعأ هللاو ةنّيبب دسفملا يتأي مل نإ لاملا بحاص

. ٢.٤



 نيدلا لاسرإ باب
 هندأ ريغب هبحاص لإ

 ميرغلا أربيالف هبئان رمأ وأ هنم رمأ نودب هبر ىلإ نيدلا ميرغلا لسرأ اذإ

 هلسرأ ولو هلوصو نع ثحبي نأ هيلعو هبر لصي مل نإ نيمأ دنع هلاسرإ هلو
 أربي الف مكحلا يف امأو 5 هتغلبأ نيمألا لاق نإ هبر نيبو هنيب ءىربو نيمأ دنع

 لقي مل نإو ، هلصو نيدلا نأ نيدلا بحاص لوقب وأ نيلدع نيدهاشب الإ
 ملعي ىتح هللا نيبو هنيب اميف الو مكحلا يف نويدملا أربي الف هتلصوأ نيمألا
 . قحلا لوصو

 هللا نيبو هنيب اميف ةمأ وأ ةأرما ولو رب نيمأ عم هلسرأ نإ ليقو : ليقو

 هلوصو نيدلا يحاص ركنأ وأ هلصوأ مل ينأ نيمألا لوقي ىتح هلأسي مل ولو
 لاصتا نوعتم مهنأل ًافولأ اوناك ولو هانلصوأ انأ ءانمألا لوق لبقي مل ركنأ نإف

 . مهدنع ام

 نيمأ ريغ لجر عم هبحاص ىلإ قحلا كلذ قحلا هيلع نم لسرأ نإو
هقح ناب قحلا بحاص نم رارقإ وأ ةنّيبب هلوصو ملعي ىتح قحلا نم ربي الف



 لوصولا نيدلا بر ركنأو هبرل هتلصوأ يننأ ميرغلا لوسر ىعدا نإو

 نكي مل ولو همرغي الو هلوسر ىلع ميرغلل نيمي الو هبحاصل همرغي نأ ميرغلا ىلعف
 الإ همرغي مل وأ قحلا بحاص همرغ قحلا لصوأ هنأ ىعدا اذإ هنمأ هنأل انيمأ

 ىلع دهشأ هل لاق نإو 5 هفيلحت عساوف هعيض هنأ وأ هلصوي مل هنأ همهتا اذإ

 .همزل داهشالا عيض نإف راكنإ هنم نوكي اليك هيلإ هتعفد اذإ قحلا بحاص

 ميغلا وأ لوسرلا هفلح لوصولا لاملا بحاص ركنأ نإو { فالخ الب همرغ

 هتنيب تلبق ةنّيبب رخالا ىتأو امهدحأ همكاح نإو ، مصخ امهنم دحاو لكف

 هلصوي ناسنإ ىلإ نيدلا ميرغلا لوسر عفد اذإو ، ملسم قح عطقت ال نيملف

 ميرغلا ىلع اعربتم دعو ميرغلل نماض وهف ميرغلا رمأ نودب هلصوأف هبحاص ىلإ

 مرغلاو رمألا عيضف هلسري نأ ال قحلا لصوي نأ ورمأ هنأل رمألا فلاخ ثيح

 . هبحاص ىلإ قحلا لصو اذإ لسرملا نمضي ال ليقو & قحلا لصو اذإ ربي

 ديب وأ ميرغلا لوسر ديب قحلا فلت نإو رهظألا وهو بطقلا لاق
 املثم ميرغلا ىلع نيدلاو عيض اذإ نماض لوسرلاف هلوصو لبق قحلا بحاص
 هدري هنإف هفالخ هل در نإو © هلصوأ هنيعب فلت ام لوسرلا ىلإ در نإو ، ناك
 ىلإ لدبلا كلذ يف جاتحاف عاض البق هب لسرأ امنأل حجارلا ىلع ميغلا ىلإ

 فلت نإو ، نيدلا فالخ ناك ولو هبرل هلصوي ليقو ، رخا لاسرإ ءاشنإ
 لعفب وأ هلعفب دمع ريغب وأ دمعب ناك هذخأ يذلا قحلا ضعب لوسرلا نم

 هب ثدح نإو هبر ىلإ هدي يف يقب يف ام لصويلف قراسو بصاغك دتعم
 لوسرملا ريغت املو هبرل هلاصتا ىلع هلكو ميرغلا نأل هنم هذخأ نم ىلإ هدر بيع

 نانثا لسرأ نإو ، ةيناث ةرم لاسرالا ددجي نأ جاتحاف ليكوتلا لطب هلاح نع

 نينثال دحاو وأ نينثال نانثا لسرأ نإ اذكو ناسنإ عم امهيلع هلام لجر لإ
 ىلإ هدري هنإف امهنم هيلإ عفدي نم لوسرلا ىلع الكشأ وأ لوسرملا طلتخاف
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 تام وأ هيلإ لسرم ا تام نإو 0 هرمأ حضتي ىتح هدي ف هيقبي وأ لسرم ١

 ىلإ هدر لسرملا تام نإو ث لسرملا ىلإ هدر هيلإ لسرملا تام نإف لسيلل
 نيدلاو مهثوروم ورما امب مهربخاو لسرملا ةثرو ىلإ هدر اعيمج اتام نإو 0 هتثرو
 عييضت ريغب نإو © هنمص لوسرل نم عييصتب عاض ناف كلذ ف ء اوس هريغو

 . لسرملا لام نم هنإف

 نيهجولا يف هتثرو ىلإو هيلإ لسرملا ىلإ هعفد لسرملا تام نإ ليقو

 ءاقب عم هيلإ لسرم تومو هيلإ لسرملا ءاقب عم لسرم توم يأ اعيمج
 © كلذ ريغ وأ ةاكزو ةرجأو شرأو ةنامأك نيد ريغ لسرملا ناك ولو لسرملا

 ةثرو هاطعأ اتام اذإف انيد لسرملا ناك نإ نيذه تومب ةلاكولا لطبت ال ليقو

 . هيلإ لسرملا

 لسرملا تام نإو اقلطم ليكوتلا لطب هيلإ لسرملا كله نإ ليقو

 لاقو ائيش دحأل عفد نمو 9 ةيصولاك اهنأل ةلاكولا لطبت الف هيلإ لسرملا يقبو
 ريغ نم وأ لاصتنا وأ ةاكز وأ نيدك بجاو نم كلذ ناك ينع هقفنأ هل

 كرت ولو هتوم دعب هقفنيلف رومأملا هقفني نأ لبق عفادلا تامف ةقدصك بجاو
 رمالا ةلزنم رومأملل اليزنت هفلخ اميف ءافو ال اياصوب ىصوأ وأ انويد كلاهلا

 . رومأملا دي ىلإ هدي نم هجرخأ لاملا نأل يح هنأك

 هقافن ١ لبق نم رمالا تامف رومأمل ا دي ف هلعجي ل نإو ثلخلل دري ليقو

 لسرملا نج نإو ةيصولاك وهف رومأملا ديب لصو ولو ليقو { ةيصولاك كلذف
 هيلإ لسرملا نسح نإو ضعب لوق يف بألا ىلإ هدري نأ زاجو هتفيلخ ىلإ هدر
 نكي مل نإ كلذ نم ائيش ةدرلا عنمت الو نج نإ هتفيلخ ىلإ وأ لسرملا ىلإ هدر

٦٢٠٧



 ال ام لك نم هوحنو اسرف وأ ملع بتك وأ افحصم وأ املسم اقيقر نيدلا

 هيلإ لسرملل همرغ مث هجئاوح يف نيدلا لوسرلا فرص نإو كرشملا هنم نكمي
 ال نأ اوصخرو هيلع نامض الف هللا نييو هنيب امأو مكحلا يف ميغلل نماض وهف
 ءامو هبحاص ىلإ نيدلا لوصوب تأرب ميرغلا ةمذ نأل اضيأ مكحلا يف نامض
 هب لسرملا هدسفأ ام مرغو هيف لوسرلا هقفنأ ام هيلعو نايدملل هب لسرملا

 . ملعأ هللاو ناويدلا نع بطقلا هاور ميرغلا ىلإ لصي مل ام اضيأ هيلعف

_ ٢٠٨



 هبحاصل نيدلا عضو باب

 ناك نإ هديب هضبقي ىتح هبر مامأ هفصوب نيدل ١ نم ميرغل ١ أربي ال

 ف وأ هدي يف هعضو ولو هضبق نم عنتم ا نإ هب هل يصويو هضبق نم عنتم ١

 نإو & ضبقلاب الإ هل صالخ ال هتمذ يف قحلا نأل هديب هضبقي ىتح هرجح

 . هازجأ كلذ لعفف يمامأ وأ يبوث ىف وأ يدي يف هعض لاق

 وأ همامأ وأ رجح يف هعضو الإو ديلا دجو نإ هدي يف هعضو زاجو

 كلذل طباضلاو هاري ثيح هعضو برقلا هنكمي ل نإو © هنم ابيرق هاري اتيح

 همادق ام ىري ال ناك نإو ، ضبق ةيلختلا نأ رم دقو هضبق نم هنكمتو هتيؤر

 يف هعضو نإ الإ هأربي الف هيلإ لوصولا نع زجع وأ ههبشأ ام وأ يمعل

 وأ صل وأ بصاغ نم فوخك عنام نكي مل ام كلذو هب ملعو هدي وأ رجح
 الف ذخألا نم عنام هعنم اذإ رمألا طباضو هنبا لام ذخأي بأك نيذه ريغ

 . ذحلالا همزلي

 دقف ةعيدو هل عضو اذإ امأ زئاج لثم هاري ناك ولو عضولاب أربي ليقو

 نزوي وأ لاكي امم نيدلا سنج ناك نإ كاذو زئاج هآر ولو عضولاب ءيرب

 حوسممو دودعم ريغو نيذه ريغ نم ناك نإو 3 هنزوو هليك ملع هبر ناكو
 . هيزجي ال ةمامأ هعضوف

_ _ ٦.٩



 نود ميرغلا ءىرب دقف هضبق نم قحلا بحاص ىيبأ اذإ بوبحم نبا لاق

 دعب هيلإ عجر اذإ الإ هللا نيبو هنيبو مكحلا يف كلذو ةيصولا همزلت الو عضو

 نم عنتما امدعب هل ةعجر ال ليقو ، قاب هقح نال هقح هيلإ عفدي ليقف كلذ

 هكرت دعب نم عجارلا هكرت لثم نوكي هقح ذخأ نم هعانتما نأل ضبقلا
 . هئيق يف عجارلاك

 كرت لب هبهي مل ضبقلا نم ىبأ نيح اذهو ةبهلا يف ءاج ثيدحلا تلق
 ف عجر ١ ذإ به اول ١ نأب مهضعب عفر دلق هن أ عم ءاطع هز أ حرصي ملو قحل

 . ربخلا نم ءاج ام لجأل عنملا حيحصلا نكل مكحلا يف عوجرلا هلف هتبه

 هجو نم سيلف عضولا نم رم امب قحلا نم ءىرب امهم ميرغلا يف ليقو
 نإ اهاري ثيح اهبرل اهفصوب ةنامالا نم أربيو ةلماعم ديدجت نودب هلغشي ناب

 . بصاغ وأ بلاس نم فوخ كانه نكي مل

 هفاخي نم كانه ناك ولو رم ك عضول اب اهريغو ةز امأل ا نم أربي ليقو

 ميغلا ليكو امأ ، اهبرل مهنويد نونجملاو متيلا ةفيلخ عضيو قراسو بصاغك
 نأب لوقلا اذه هجوو بئاغلا ةفيلخ اذكهو هل عضولا حصي الف

 لب نيدلا بر مامأ عضولل لعجي مل ميرغلاو بئاغلا نم ليكوتلاو فالختسالا
 . نيدلا عفدل

 نأل نأشلا اذه يف عضولا زاوج ىأر نم دنع زاوجلاب بطقلا لاق
 الو مهئالكو مامأ بئاغلاو نونجملا لام حصي الو عفدلا نم عون عضولا

 نيدلا هل نمل حبصي امنإ نيدلا عضوف ماتيالا يف مكحلا كلذكو مهفئالخ

٢١٠



 حصو هدجل وأ الفط ناك نإ هيبأل وأ قحلا هل نمل نكي امنإ قحلا عضوو
 عيمج يف كيرشلا اذكهو امهنيب دقعلا ماد ام نيديقعلا نم دحاول عضولا

 . هبحاصل لاملا در دعب ول براضملل عضول ١ حصو © هضعب وأ لاملا

٢١١



 نوي دلا ىص اقت ب اب

 مل اذإ ماعط نم ولو ناك نيد يأ نم نينثا نيب ام نيدلا يضاقت حص
 هلام دحاو لك كسمب هبحاص نم دحاو لك يضتقيف اصلاخ اعيب كلذ نكي
 لثمك الثاقم سنجلاو مكلا نيدلا عون ناك اذإ هيزجيو هنيد يف هبحاص ىلع
 نا لثمك افلاخت نإ ال مهارد ةشع هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل ناك نإ
 عونلا يف افلاخت نإ اذكهو كلذ حصي الف نورشع رخاللو ةشع اذهل نوكي

 ناك وأ ناك نينيد يأ ظفل البو هيلإ دصق الب نإو زئاج يضاقتلاو سنجلاو
 . ضرق وأ قادص نم ناك وأ املسو ةرجأ

 كلذو عونلا يف يف افلاخت ولو نينيدلا نيب يضاقتلا زوج مهضعبو

 الو هل يتابلاب ريثكلا بحاص عجريو ةنكلاو ةلقلا يف افلاخت وأ نيدلاو ملسلاك
 . ةيمكلا يف اقفاوت ولو ريعشلا عم رملاك سنجلا يف فلاختلا ناك نإ زوجي
 اذهلو ريناند اذه ناك نأك الثامت اذإ نيدقنلا يف صخرو مهضعب هزاجأو

 مهارد دحاول ناك نأك كلذ حصي الف انمثمو انمث افلاخت نإو & مهارد

 ةميقلا ردقب اقلطم افلاخت ام نيب يضاقتلا مهضعب زاجأو رمت وأ ريعش رخاللو

 بهذ لاقثم رخالا ىلع دحاول ناك نأك هبلع اقفاوت ام ىلع وأ رعسلا ىلع

 يضاقتلا زاج نيحو ةرشعب هعبتيو نيعبرأب هصصاقيف اعاص نوسمخ رخاللو

 ال ليقو ، مهنع بوني نمل مهوحنو نيناجملاو لافطألا نيب زاج ءالقعلا غلبلا نيب
 يأ كلذ دعب زيجي وأ هسنجو هنيد لثمب ناك اذإ الإ بئاغلا ىلع كلذ زوجي

 . مودقلاو غولبلاو وحصلا دعب
٢١٧٢



 5 اصضتنالا ب اب

 ناك قحلا هيلع نمم رصتني نأ هل زاج هيلع ردقي ال قح هل ناك نم
 وأ اركنم قحلا هيلع ناك كلذو تاعابتلا نم اهريغ وأ نويدلا نم قحلا اذه

 ماق نمك ويغ نع امئاق قحلا هدنع نم ناك ولو راصتنالا زوجي انهف ادحاج

 زوجي ىتمو قحلا رادقم هعم ضبقي نأ زاج نميف فلخلاو دجسملاو ميتيلا نع

 © فلحلاو دوحجلا دعب زوجي يعفاشلاو باحصألا نم روهمجلا لاقف

 سانلا نيب مكحلا يف كاذو قح هجوب اهدعب ناب نإ قحلا عطقت ال نيملا امنإو
 رماب فلحي مل ام دحجلا دعب راصتنالا زوجي ال ليقو 5 هللا نيبو مهنيبو
 نم روهمجلا لوق اذهو فلحي مل نمك ناك رمأ الب فلح نإف قحلا بحاص
 . مكحلا يف اذكهو هللا نيبو هنيب اميف كاذو باحصألا

 الب رايدلا كرتت اهنإف ةرجاف تناك نإ نيملا نأ اذه هجوو بطقلا لاق

 لاق دقو ، فلاتملا هضرع دقف هفلح اذإ هنأل رانلا يف اهبحاص سفنو عقو

 لاق يقح بهذيو فلحي لاق نيملا هنم ذخ ةنيب الب هقح يف لأس نمل
 هافوتسا هنال ءيش هيلع قبي مل هقح ىلع هفلح ام دعب هنأ كلذ الإ كل سيل

 . هتنيب لبقت ال فلح ام دعب نم هنأو نيملاب

 ماكحألا يف يأ كلذ الإ كل سيل ع هلوق لمتحيو بطقلا لاق

 كقح ذخأت نأ عساوف فلح ولو هنإف هللا نيبو كنيب يذلا امأ رمألا رهاظو
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 فلحف قل هللا لوسر دنع نالجر مصتخا هنأ تدجو دقو لاق هنم

 اذهو لاق هقح هيطعي نأ فلاحلا رمأف بذاك هنأ ليبج لزن مث امهدحأ

 . هانلق يذلا ف لمتحلاك صنلا

 . ةرجافلا نيملا نم ريخ لدع ادهاش هيلع هنعو

 زوجو ناويدلا رهاظ رايتخا وه لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ جوز نم فوخلاك ةعناملا هوجولا نم هجوب هلام ذخأ ىلإ لصي مل نمل ذخألا
 دوحج الب نإو ايتاع وأ ادناعم قحلا هيلع نم نوكل دوهش هل ناك ولو دلاو

 هبلطي ءاج اذإ ناك نإ ام لثمك هنيعب امئاق عناملا عم قحلا نكي مل نإ كلذو

 لثمك نسحي ال ام كلذ نم ثدحي وأ ويغ لتقي وأ هملسي وأ هلتقي هقحب
 نإ هقح سنجك لثم يف يضاقنلا زاوج ىلع اوعمجأو هيلع همأ وأ هيأ رتغت
 بهذلا يف بهذلاك راصتنالا دارأو هقح ذخأ ىلع ردقي مل وأ ضباقلا دحج

 ذخأ فاخ نإو ، توافتلا فخي مل نإ ليكملا يف ليكملاو ةضفلا يف ةضفلاو

 . ردق اذإ يقابلا كردي نأ ىلع سنجلا كلذ نم هقح نود

 حيبي اليك ارهج ال ارس هنم ذخأ هلام نيع لثمك هميرغ لام دجو نمو

 بصاغلا مكحب هل مكحيو ملظ ةنيب الب ويغ لام هذخأ نأل هسفن نم ةءاربلا

 . مكحل ا رهاظ يف هب ذخؤيو

 ماق هزأل مهضعب هزاجأ سنجلا ريغ نم يضاقتل ا زاج له فلتخاو

 لام يف عيبلاب فرصت هنأل سنجلا ريغ نم عنمي مهضعبو همدع عم مكآحلا ماقم

 وأ هقح سنج هنم يضقيف الوأ هضبق ام عيبي له زاوجلا لوق ىلعو وريغ

 . هبحاص ىلع لضفلا در لضف هيفو هعاب نإو ، هعيبي مث الوأ يضقي
٢١٤



 هل سيلف بصاغلا عم ايقاب بوصخمل ١ ما د امف ءيش هنم بصغ نمو

 . ءيشلا كلذ ىلع قاب هكلم أل ةليحب هيلع ردقي مل ولو هلام نم رصتني نأ

 هل زوجي هنإف ءيش يأب هكلم نم هجرخأ اذإ هنم مهفيو بطقلا لاق
 دي يف ايقاب ءيشلا كلذ ناك ولو راصتنالا هل ليقو . هلام نم راصتنالا

 هنم عونمم هنأل هيلإ لصي ال ذإ فلآتلا ةلاحب هنإف ايقاب ناك ولو هنأل بصاغلا

 فوصلا وأ رجشلا وأ لخنلا ةلغ. نم بصاغلا لكأ اميف راصتنالا زاجو

 ىنكسك وريغ وأ اناويح ناك ميوقتلاب كلذو ءاركو ةرجأو نمسلاو نبللاو ربولاو
 . راصتنالا حصي الف ايقاب كلام ناك نإو © تويبلا

 هلفط نيد يف رملا ىضتقيو يضقي نأ هل زاج هيلإ لصوتي مل اذإ ليقو
 © فقول وأ غلاب رضاحل وأ دجسم وأ بئاغ ىلع ولو ةفيلخلا اذكهو هنونجم وأ

 نونجملا احص وأ بئاغلا مدق اذإ نكل نونجملاو بئاغلا ةفيلخ يضقي ال ليقو

 ةفيلخلا هفلحي مل نإ هنوفلحي وأ مهقح هنم نوبلطيف لجرلا ىلع مهلامب مهربخأ
 . ةفيلخلا لوقب يضقي نأ ملتحا اذإ متيلل سيلو

 ليقف طلغب تذحأ وأ تقرس وأ هنم تبصفغف ةن امأ هديب تن ك نمو

 . راصتنالا هل حصي ال ليقو {&© رصتني نا هل

 نأ هل سيلف رصتني نأ هل سيلف نيكيرشلا نم دحاو بصغ نإو

 نأ هل زئاج ليقو ، راصتنالا ىلع هكيرش ناك ولو همهس ردقب الإ رصتني

 . هكيرش ح ف يضتقي
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 ىضق لاملا مسق نإو 3 هتكرت نم رصتني نأ هلف تيم ىلع قح هل نمو
 دحاج لام نم اوضتقي نأ ةثرولل زاجو © هبيصن ردقب صخش لك نم

 يف ائيش نيدلا بحاص ىضق نإو ، همهس مهنم دحاو لك ذخأي مهثوروم
 قحلا بحاصل سيلو عقاو ريغ ءاضقلا كلذف كلذ نم لقأ هنيد نأ نابف هلام

 يضتقي لب ءيش نم ةيمست ىضتقي نأ هل سيلو الصأ هقح نع ىضتقي نأ

 نإو © يقابلاب هعبتي هنإف رثكأ قحلا نأ ناب نإو ، هقح نع داز ام دريو لكلا
 . بيعلا لباقي امب كلذ دعب يضتقي نأ هل نإف هاضتقا اميف بيع ناب

 هل زوجي الف ةطقل وأ ةعيدو وأ ةنامأ لثمي ويغ لام هدنع لصح نمو
 4 اهلهأ ىلإ تانامألا اودأ » ىلاعت هلوق ءاضقلا ضراع ذإ هنم رصتني نأ
 . « كناخ نم نخت ال » ك هلوقو

 ذخأي نأ ل ريغ عم هكنأ نم لام ناك نإ اذكهب :" لجرل ةن :نا هدنع

 هل حصي الف كلذ فاخ نإف ذخألا كلذب ويغ نيمضت فخي مل نإ هنم
 لثمك اليبس راصتنالا كلذب هيلع لعجي ناك اذإ رصتني ال اذكهو راصتنالا

 . هدنع ءيشلا كلذ دجو نم هنم أربي نأ

 ةنامأب وريغ دي يف دحاجلا لام ناك نإ ناويدلا نع بطقلا لاق
 يف لعج نكي نإ ١ كلذ ف صخري نم مهنمو لاق هنم رصتني نأ هل رسف

 رفاك قح نم هل سيل ام يعدملاو قحلا نم هيلع ام دحج نمو
 ذخأي ىتح رفكي ال ليقو ، قحلا نم هاعدا ام يعدملا ذخأي مل ولو نإ
 . ملعأ هللاو هاعدا ام
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 ةلاقالاو ةيلوتلا باب

 سيلف نمثلا كلذ لثمب تناك نإف ويغل هارتشا ام رتشم رييصت ةيلوتلا

 تناك ناف عيبملا كرت ةلاقالاو عيب يهف نمثلا كلذ فالخ تناك نإو ئ اعيب

 ريغل نإ نإو نمثلا فالخب تناك نإو 0 لزألا عيبلل خسف يهف لزألا نمشاب

 . عيب يهف عئابلا

 عيب ةلاقالاو ةيلوتلا نم لك عسولا غارفتسا دعب راتخا امو بطقلا لاق
 هللا لوسر نع يور امل ةلاقالا اذكهو عئابلل وأ عئابلا ريغل ةيلوتلا تناك ءاوس

 عيب ةلاوحلاو عيب ةيلوتلاو عيب ةلاقالاو عيب عيبلا ىدانو قوسلا لخد هنأ دل

 سنجب عئابلل الإ ةلاقالا نوكت الو عئابلا ريغل حصت ةيلوتلاو لاق ، عيب ضايقلاو
 ٤ خسف ةلاقالا يف تلقل ربخلا نم تعمس ام الولو لاق هلواسمب نمثلا كلذ

 . خسف اهنأ ةيلوتلا يف تلقو

 يرتشملل عئابلا نم ةيلوتلا نأ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو

 نانوكت ةلاقالاو ةيلوتلا نأو عئابلل الإ نوكت ال يهف ةلاقالا كاذك الو ريغو

 نمثلا ركذل جاتحي ال ةلاقالا دنعو فالخلاو قافولابو لقألابو ليألا نمنلاب

 وأ لقأب وأ رثكأب تعقو اذإ نكل نمثلا ملع دقو 5 عئابلل الإ نوكت ال اهنأل
 نمثلا ركذ ىلإ جاتحي هنإف نمثلا عئابلا هب ىسني تقو كلذل ىضم وأ فالخب
 ام نم كلذ هبشو قادصلا يف الو باوثلا ةيطع الو ملسلا يف ةيلوتلا زوبت الو

 . اعيب سيل
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 زاج ءيش لك يف اتزاجو ةلاقالاو ةيلوتلا اهيف زوبحتو عيب ةراجالا ليقو

 اعئاب ناك ءاوس وهو اهعنمي نأ ةلاقالا هيلإ تبلط نمل هركو عيبلا دعب نم هعيب

 © ةكربلاو نمياو تائيسلا ريفكتو رازرألا طحو لضفلا نم اهيف امل ايرتشم وأ

 هاخأ لاقأ نم ثيدحلا يفو © ةلاقالا عنمي نم لام نم عزنت ةكربلا نأ ءاجو

 . هترثع هللا لاق هيف مدن دق عيب يف ملسملا

 عيبلا زاجأ نمو { ةلاقالا اذكهو نمت ركذ نودب ةيلوتلا مهضعب زاجأو

 ةيلوتلا زيجي هنإف نمثملاو نمثلاب املع اذإ يراشلاو عئابلا توكس دنع ءارشلاو

 . امولعم نمثلا ناك نإ نمث ركذ نودب ةلاقالاو

 اتسيل يرتشملاو عئابلا ريغل ةلاقالاو ةيلوتلا نأب يدنع يذلاو بطقلا لاق

 لك نم ةيمست يلوت نأو ليقت نأ زاجو ، خسف يرتشملاو عئابلا نيبو اخسف
 كلذ دعب ةيمستلا بانم صخي مث هلك نمثلا ركذب ةيمستلا عيب هيف زاج ام

 نمو ، ةلاقالاو ةيلوتلاب دري نأ زاج ءارشلا ىلع فلختسا وأ لكو نمو © ركذلاب
 ىرتشا نمو ى ةلاقالاو ةيلوتلاب دري نأ زاج دجسم وأ ميتي وأ بئاغ لام عاب

 لكل اونيع اذإ امهنم ةدحاو ىلو نإ اذكهو حص ةعلس يف ةلاقإ بلطو نيتعلس
 اوقفتا ام وأ ميوقتلاب كلذو اهنم لهج عم ةدحاول خسفلا حصي ال ذإ انمث ءيش
 . اريثك وأ اليلق ناك هيلع

 عيبي هنكل عنتمم كلذف ميوقتلا ىلإ اوراص اذإ مهنأ حضاولاو بطقلا لاق
 دقنلاب ىرتشا ءاوس ةئيسنلاو دقنلاب ةيلوتلا دقع زاجو ةلاقإو ةيلوت ركذ نودب
 حصي الف عئابلل امأ عئابلا ريغل اذهو رثكألابو لقألابو يواسملاب ةئيسنلاب وأ
 ءايرلا ىلع ةمهتلا اهيف نوكت ةروص يف عئابلل يرتشملا يلوي نأ زوجي الف كلذ

٢١٨



 بطخلاو نبللاو نمسلاو دبزلاو رمتلا لثم عيبملا ةلغ نم يرتشملا هب عفتنا امو
 ةيلوتلا دنع هب رابخألا همزلي الف بوكرو لمح لثمو رقبلا جاتنو لزنملا ءاركو
 . ةقفصلا دنع ارضاح ناكو ةيلوتلاو ةلاقالا لاح هدنع ايقاب ناك ام الإ ةلاقالاو

 وهو اهعبتي دلولاف ةدالولا دعب اهالو اذإف لمح اهيفو ةميهب ىرتشا نمو
 . ىلومللو لاقملل

 يف لخدي الف كلذ دعب كردأ اذإف ربؤي مل رمث هيفو الخن ىرتشا نمو
 نبح يف ةكردم راثلا تناك نإو 0 يرتشملا هفلتأ ناك نإ ةلاقالاو ةيلوتلا

 لخدي الف همأ نطب نم جراخلا دلولا يف ليقو ، ىلوملاو لاقملل يهف ءارشلا
 وأ همأ ىلو مث هدحو اذه دعب هارتشا الف الوأ هوركذ اذإ الإ ليألا ءارشلا يف
 . ارضاح ناك ولو ةلاقالاو ةيلوتلا يف لخدي ال وهف اهيف لاقأ

 ال يرتشملا لاقف ةلاقإ هنم بلط مم ارمت وأ لجرل ابح عاب نم ليقو

 كنتأربأ لاقف رثكأ وأ هفصن ردق بهاذلا ناكو هتفلتأ امم ينتأربأ اذإ الإ لبقأ
 . فلاتلا رادقمب وبخأ ناك نإ هل ع وجر الف هبلطي عجر م

 دنع نمثلاو لاملا يقبو هبرل هدرو مدنو لجر نم اعاتم ىرتشا نمو
 هتددر ام تلبق ينإ عئابلا لاقو نمثلا يرتشملا بلط مث مالكب هلاقأ امو عئابلا

 سيلف ظفلب الإ ةلاقالا نوكت الف عيبلا تبث امهم ليقف يل نمثلاف كلقأ ملو

 ةلاقالا هرجت رم امف عيبلا هرجي املكو ةلاقالا ىلع اقفتي ىتح نمثلا الإ عئابلل

 . ةيلوتلاو
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 ماجللاف ىلو وأ هيف لاقأ مث اماجل هسبلأ مث ماجل الب اسرف ىرتشا نمف

 لاقأ وآ اهالو مث لمحلا اهيف ناب مث لمح اهب سيلو ةاش ىرتشا ولو هعبتي

 وا هزبخف قيقدو هنحطف بحك هتلاح نع عيبم ١ لوح نإو 0 اهعبتي لمحل اف

 امب رابخالا عم عئابلا ريغل هتلاقأو هتيلوق تحص هلتفف فيل وأ هجسنف فوص

 عيبلا لبق هتلاحب ملع هنال نازوجي ليق فالخف عئابل ناك نإو 0 هيلع ناك

 . زئاج ريغ ليقو 3 هيلع أرط يذلا ريغتلابو

 امب ةلاقالاو ةيلوتلا يف رابخالا مزليو اقلطم ريغتلا عم زوجي ال ليقو
 لثم هتاذب ةدايزك ابيع دعي ال اليلق ناك اذإ الإ عيبلا دعب بيعلا نم ثدح

 © هب رابخالاو هراهظإ نم دبالف ابيع دعيو اريثك صقنلا ناك نإو ، لازهو نمس
 يف رثؤي اهلازه ناك نإو شغلا مكح قبس دقو ، اشغ ناك هورهظي مل نإو
 ضراك ءيشلا يف ةدايزلا دعب ةيلوتلاو ةلاقالا عنمتو هب رابخالا نم دبالف ةميقلا

 لوق ىلع امأ صقانلا وأ ديزلا ةلاقالا عنمي نم عم كلذو غبص بوثو تسرغ
 هنإف ةميق جراخ نم لخد امل داز نإف جراخلا نم ةدايزلا عم نازوجيف زاوجلا

 دياز كلذ نأ ركذو هتميقو لخادلا ركذ نإ زئاج وهو لثملاب ىلو وأ لاقأ
 كاذ داز نإ هنكل ةميق لخدأ امل ركذي ملو ىلو وأ لاقأ نإو جراخ نم هلخدأ

 يف لخدأ هنأل ةلاقالاو ةيلوتلا تلطب ديزلا ركذي مل نإو ، زئاجف جراخلا نم
 . عيبلا هلمشي مل ام ةلاقالاو ةيلوتلا
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 رايخلا عيب باب

 ىنثتسا هنأل ةصخر وهو مولعم نامز ىلإ هتب فقوأ عيب وه رايخلا عيب

 ةميزع وهو رايخلا عيب زاج ليقو ، فرصتلا نم عيبملل رجحلاو ررغلا عيب نم

 عيمج يف حوتفم طرشلا بابو ، مهطورش ىلع نونمؤملا ربخلا يفو ةصخرب سيل
 يبأو كلام دنعو عنتمم اندنعف سلجملا رايخ يف فلخلاو سانلا نيب روملا
 سلجملا نم مقي مل ولو مالكلاب متي اندنع عيبلاف مهريغو ةنيدملا ءاهقفو ةفينح

 . عيبلا دقع باب يف كلذ يف لوقلا ىضم دقو

 طرشو عيب هنأل هعنم ضعبو هزاجأ ضعبف رايخلا عيب يف فلتخاو
 نع يورملا ربخلاب لدتسا هزاجأ نمو { رايخلا لطبأو عيبلا زاجأ مهضعبو
 ةللا دبع نب رباج طارتشابو تارصملا ثيدحو رايخلاب ناعيبلا كر هللا لوسر
 ىلاعت هلوقبو مهطورش ىلع نونمؤملا ثيدحو ةنيدملا ىلإ ةكم نم لمجلا رهظ

 . رايخلا عيب لحب لوقي نم ةلدأ هذهف ه عيبلا هللا لحأ

 ةزاجأ ىلع ةلالد اهيف سيل ةروكذملا ثيداحألا لاق عنملاب لاق نمو
 امهيف يذلا رايخلا نأل روكذملا رايخلا ريغ ىلع الد امنإ نالرألا ناثيدحلاف رايخلا

 ربخ عم طقف طرش لب رايخ امهيف سيل نارخالا ناثيدحلاو طرش نودب عقو
 الف رايخلا يف ةيالا تسيلو ثيداحالا هذهب لالدتسالا لطبف عيبلا ةدقعب مهم
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 لصألا ىلع سيل رمثلا لحيل عقو رايخلا نأب نوعناملا جتحاو هيلع اهيف ليلد
 . ابرأ دقف ىبجأ نم ثيدحل لطب كانه نمف ةليح ناكف

 هذه ركذ ام دعب هنإف لاقملا ةلئسملا هذه يف يملاسلا انخيش لاطأ دقو

 : لاق فالخلاو ةلئسملا

 لالغلا دصقت مل ام تبثي اولاق توبلثلاب نولئاقلاو

 بحصل ١ عيمج دنع هلام ف ينرم ل الغلا د٫صاق ناف

 نتبثي يذلا لضأ ا دصق دق نل هنوغوسي امإو

 اجهنم الاح عطقلل دجي ل ذ اجردت هذخأي نأ ديري

 ىوهلا عابتا سانلا يفاشف نكل ىوس ال هوزوج دق يذلا اذه

 ادصق دق ةلغ ريغل مهنم ادبأ هيرتشي نم ىرت الف
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 لكأملل هذخأم اولهستسإاو للغلل اجهنم هولعج مه

 هيف قحلاو قدص لاقم وهو مهرمأ حيبقتو مهنأش يف مذلا نم هلاق ام رخا ىلإ
 . ليحلاب مارحلا اولكأو سانلا يف داسفلا رثك دقف رهاظ

 امهدحأ نامسق ليألاف ةصيقن رايخو ورت رايخ مسق نامسق رايخلاو
 الثم نالف ىضرل وأ ةنس وأ رهشك ةدمل رمأل ١ لوأ نم هيلع امهعيب ادمقعي نأ

 لجرل لجر عاب نإ لثمو تاوصملا ثيدح لثم هيلع عيبلا دقعي ال نأ يناثلا

 رايخ امأ ركفت يأ ورت دعب ءاج رايخ اذهف هلبقي ال نأو هلبقي نأ يناثللو اعيب

 هيف عئابلل سيل ذإ يرتشملا صخي وهو عيبملا يف بيعلا روهظ عمف ةصيقنلا
 ةدملا ىندأ ليقو © رثكأ الو لقأ ال مايأ ةثالث هزاوج ىري عم رايخلا ةدمو لحم

 عئابلا رمع نم رثكأ ناك ولو داسفلا هيلإ لصي ام ىلإ اهركأو مايألا ةثالث
 اقفتا ام ةدملا لبقو ةدملا ءاضقنا ىلإ هماقم يف نوكي تيملا ثراوف يرتشملاو

 نم رثكأ نكت مل نإ حيحصلا وهو رثكأ وأ مايأ ةثالث نم لقأ ناك ولو هيلع
 . دسف دقو الإ عيبملا اهكردي ال تناك وأ يرتشملاو عئابلا رمع

 وأ رهش رودلاو ضرألا يف هتدم انموق نم ضعب هللا همحر بطقلا لاق
 ةعمج ديبعلا يفو ، رهشأ ةثالث ليقو ، رهشلا ليقو ، اذه نم ديزأ ال هوحن
 اهنأل ةعاس ةهكافلا يفو ديزأ ال لقأف مايأ ةثالث بايثلاو ناويحلا ليقو © اهنودو

 امف ةدم ىلإ رايخلا طرش نمو ليوطلا نم ىلوأ ةدملا رصقأو فلتلا ةعيرس
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 وأ اعئاب ناك ةدملا متت ىتح ربتعم ريغ ةدملا كلت يف ريغلاو لوبقلا نم هادبأ

 ريغل رايخلا ناك نإو ، هدروأ هب عيبلا همزلي ام عيبملا يف لعف اذإ الإ ايرتشم

 . رايخلا لطبو عيبلا حص ليقو © دساف عيبلاف ةدم

 نأ زوجي اتقو اولعجو رايخلا ىلع عيبلا اودقع نإو هللا همحر بطقلا لاق

 . دحلا كلذ ىلع اوداز نإو زياج وهف دجي

 نع اوتكس نإو ةدايزلا تحصو دسفي ال ليقو ، دساف عيبلا نأ ليقف

 اولعج نإو © قيقرلاو باودلاو ضيألا يف ىضم ام ىلع اولمحيف لجألا ركذ
 دساف دقعلاف ةرامأ همودق ىلع نكت ملو هتبيغ نم ديز مودق لثم الوهجم الجأ

 لوقلاف اهئاقب عئابلاو اهئاضقنا يرتشملا ىعداف ةدملا ءاضقنا ي افلاخت نإو

 همزلت لجألا ءاقبو رايخلا تابثإ ديري عدم عئابلاو هدنع عيبملا نأل يرتشملا لوق

 ةدملا ءاقب ىلع اقفتا نإو ، نيملا يرتشملا ىلعف الإو ةدملا ءاقب ىلع ةنيبلا
 لوق لوقلاف ةئامسمخب عئابلا لاقو ، فلأب يرتشملا لاقف نمثلا يف افلتخاو
 قافو ىلع لوقلا اذهو دئازلا ىلع ةنيبلا همزلت نماض عئابلا نأل هنيمي عم عئابلا
 ةدملا يف عئابلا لوق لوقلا لاقو نيدلا رون ةيضقلا سكعو يغئاصلا هلاق ام

 هلاق امل هجولا سمتو لاق نمثلا يف يرتشملا لوق لوقلإو اهئاقب لصألا نأل
 . ةحصلاب لوقلا الو هيلع يغبني ال فوقولاب لوقلا نإف يغئاصلا

 طرش عئابلا لاقو ، هيف رايخ ال يرتشملا لاق رايخلا ىلع افلاخت نإو

 . اعم رايخلاو عيبلاب فرتعا نإ عئابلا لوق لوقلاف رايخلا
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 رثكألا دنع نيملا عم يرتشملا لوق لوقلا هللا همحر بطقلا لاق

 حيحصلا وه لوقلا اذهو تلق ئ رايخلا ىعداو عيبلاب رقأ عئابلا نأل

 . لوصألل قباطملا

 وأ امهنم دحاو هطرش ولو امهلوأ يرتشملاو عئابلل زئاج رايخلا طرشو

 ناك ولو ءارشلاو عيبلا يف ةحيحص هلاعفأ تناك نم لك نم امهريغل هطرش
 لب ايرتشم نكي مل ذإ دبعو فحصم لثم يف اكرشم وأ هديس نذإ نودب ادبع
 قلع اذإ اذكهو لطب نونجم وأ يبص ىلإ رايخلا قلع نإو ، ىضرلا هيلإ قلع
 يف عيبلا حصو رفاسمك هدعبل هتئيشم ىلإ لصوي ال ام ىلإ وأ ةميهب ىلل
 زاجو ، حجارلا وهو رايخلا دسف اك دساف عيبلا ليقو ، رايخلا لطبو هنيح

 ريغلو عئابلا ريغل الفط ناك ولو هلام ريغ نم ءارشلا ناك ولو لفطلل رايخلا
 ضري مل نإو © عيبلا دقعنا عيبلاب ىضر اذإ لفطلا قطنل عبات مكحلاف يرتشملا
 . رايخلا خسفو عيبلا ضقتنا

 مكح ىلع الو يرتشملاو عئابلا روضح ىلع فقوتي ال رايخلا خسفو
 نمل ناك ولو ىرتشا امو عاب اميف رايخلا طرش تبثيو لجالا ماب عقي لب كاجلا

 . ويغل وا هسفنل وأ مهل هطرش ءاوس بئاغو ميتيو نونجمك ورمآ يلو

 © حالص هيف ناك اذإ الإ هلبقي الو مهيلع رايخلا طرشي نأ هل سيلو

 هسفنل رايخلا ليكولا قلع دقو بئاغلا مدق وأ نونجملا احص وأ لفطلا غلب نإو
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 وهو رايخلا نمز ىضم نإو مهيلإ لقتنا هسفنل هقلعي مل نإو { مهيلإ لقتني الف

 . طلغ وأ نايسن لجال درلاو لوبقلا مدع ناك ولو عيبلا مزل دري ملو لبقي م

 تضم نإو & دري وأ لبقي ةفيلخ هنع لعج رايخلا طرتشم نج نإو

 عقو ءاوس مزال عيبلاف دري ملو لبقي ملو اولعج وأ ةفيلخ اولعجي ملو رايخلا ةدملا
 ن اكو امهنم تام نمف يرتشم او عئابل ١ نم رايخل ١ ٹثرويو نايسن وأ لمعب كلذ

 . هيثراو ىلإ لقتني رايخلاف رايخلا طرتشا

 نم تام نإو ، طرشلا لطب تام اذإف هسفنل يرتشملا هطرش نأ ليقو

 يف ريغلا كلذ تامف امهريغل رايخلا قلع نإو هطرش يحللف رايخلا طرتشي ل

 ملو كله دقو 0 كلاهلا ضقن مدع قلعم هن ل يرتشملل عيبل ١ مزل لجأل ١

 نم وا رايخلا طراش هضقني ىتح عيبلا تقو يف دقعنم رايخلاب عيبلاو

 يف ةروشملا رايخلاكو . هداقعنا ىلع عيبلا يقب ضقني ملو تام نيحو هل قلع

 . هماكحأ لك

 نإو ، نالف يضر ولو عيبلا لطب نالف ةروشم ىلع نانثا اعيابت نإ ليقو
 . عيبلا لطب ىضري مل نلو عيبلا مت يضرف هاضر ىلع اعيابت

 . روشلا هل طرش يذلا ىلإ هيف فقوي روشلا نأ ليقو
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 نأ نكمي هنأل لجألا متي نأ ىلإ لطبي مل رايخلا هل نم نج نإ
 حالسو ةمأو دبعو فحصم ريغ يف ارايخ ةدرلا لطبت الو ةدملا لبق وحصي
 رايخلا طرشي الف هعيب دارأو مارح وأ ةنامأ وأ ةبقم وأ دجسمل لام هدنع نمو

 نأ هل سيل ءارشلاو عيبلا ىلع ليكولا اذكهو زئاج طرشلاف رايخلا طرش نإو
 نم هضقن ءاش نإو © همتأ ءاش نإ رايخلاب لكوملاف هطرش نإو ، رايخلا طرشي
 اميف رليخلا ضراقملاو نوذأملا طرش نإو ، رمألا فلاخ ليكولا نأ ثيح

 . ديسلل الو لاملا برل سيل رايخلا مهلف مهيدياب

 رايخلا نوكي هلوق بسحف ليكولاك ضراقملا بيبح نبا عيبرلا لاق

 نم بيعلاب درلاو . بيعلاب دري نأ امهنم لكل نأ اك لاملا برلو ضراقملل
 . ديسلا اذكهو ناصقنلا رايخ

 مت املف لجالا متي نأ لبق هلبقف لجأ ىلإ ارايخ ائيش ىرتشا نمو
 نأ دارأ لجال ١ مامت عمو الوأ هعفد نإ اذكهو درل ١ دجي الف ٥ دري نأ دارأ لجأل ١

 . رم 1 فلاخ اذهو تلق كللذ هل سيلف هلبقي

 كلذ نأل اضعب ريو اضعب لبقي نأ هل سيلف ءيش يف رايخلا طرش نمو
 دريو امهنم ادحاو لبقي نأ دارأو ارايخ نيئيش ىرتشا نإ اذكهو . دحاو دقع
 نإو © مزال ريغف هدعب وأ عيبلا لبق رايخلا طرش نإو ، كلذ هل سيلف ادحاو

 عئابلا وأ يرتشملا هطرتشا نإو دقعلا دنع هاركذيلف عيبلا لبق رايخلا ىلع اقفتا

 نيعئاب وأ نيرتشم نم دحاو هطرش نإ اذكو تباث طرشلاف ءايشأ نم دحاو يف
 هوعاب ام ضعب يف ةدقعلا يف رايخلا اوطرش نإو ث ةميقلابف درلا اودارأ نإف
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 نمثلا لهجل عيبلا دسف ءيش لك نمت اونيعي ملو نيعئاب نم ناك ولو ةقفصب
 . عيبلا حص ةعلس لك نمث اونيعي ناو

 نيعي مل نإ رايخلا لطبو نمت ةعلس لكل نيعي مل ولو عيبلا حص ليقو
 بطقلا لقنو دسافو حيحص ىلع لمتشت يتلا ةدقعلا يف فالخ ىلع نمثلا

 ام فصن يف رايخلا طرتشاو ائيش لجر نم ىرتشا نم ناويدلا نع هللا همحر
 لكلو امهنم دحاو يف رايخلا طرتشاو ةدحاو ةقفص يف نيئيش ىرتشا وأ هارتشا

 وأ رايخلا امهنم دحاو طرتشاو ائيش لجر نم نانثا ىرتشا وأ نيعم نمث دحاو

 زئاج كلذ لكف امهدحأ نم هارتشا اميف رايخلا طرتشاو نينثا نم لجر ىرتشا
 ىلع رايخلا ةدم يف كلذ وحنو ءاودو برشو لكأ نم عيبملا ةنوؤمو تباث طرشلاو
 تلام ةلخنك رايخلا ةدم يف عيبملا هدسفأ ام اذكهو يرتشملا ىلع ال عئابلا

 عئابلا ىلع هلك كلذف تامف ناسنإ ىلع عقو وأ لام رادج وأ راجلا ىلع

 هنأ يرتشملا ملعي مل ولو كلذ دعب هل عيبملا راص نإ يرتشملا ىلع هب عجريو

 . اهنمض عئابلا نأو ةيانج ىنج

 ارجش ناك نإ عيبملا ةلغو رايخلا امهنم طرتشا نم مزلي كلذ نأ ليقو

 ناك ءاوس وهو عئابلا عم نوكي هنإف رودلا ىركو نبلو ربوو فوصك هئامنو
 هنإف لصتملا امأ لصفنملا نم نوكي اميف كاذو عئابلا دنع وأ هدنع ءيشلا

 رايخلا ىلع ولو عيبملا نأل يرتشملا وه كلذو ءيشلا هديب نم دي يف نوكي
 ناك ولو زئاج كلذف عئابلا عم نوكي نأ اقفتا اذإ الإ يرتشملا دنع نوكي

 . لقتنا نيح ءامنلاو ةلغلا عبتتو عئابلل وأ يرتشملل رايخلا
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 رايخلا عيب توبث ىأر نمو . فوقولاب لوقلا ىلع ينبم كلذو : تلق
 عجر وأ هل عيبملا راص يرتشملل نوكت ءافلاو ةلغلا نأ لوقي ةدقعلا نيح يف
 . عئابلا ىلإ

 هنإف يركلا وأ داسفلا ةميق وأ شرألاو رقعلا مزل املك ضعب لاقو

 يف لخنلا رمت نم ربؤي مل ام لكو كلذ دعب يرتشملل عيبملا راص ولو عئابلل
 ام الإ ارضاح دعي ال ليقو 3 عيبلا ةلاح يف رضح ولو اثداح دعي دقعلا ةلاح

 نأ طرتشي نأ يرتشملل حصي الو اربؤم ناك ولو اثداح دع الإو اكردم ناك
 ناك امهنيب عيبلا متي مل نإ هنإف رابتخالا ردقب الإ رايخلا ةدم يف عيبملاب عفتني

 يفو لاقو ، نيفلاخلا ضعب نع بطقلا هاور لوق اذهو الطاب عافتنالا كلذ
 اذإ الإ لجالا دعب عيبلا متي ىتح نمثم الو نمثب عافتنالا زوجي ال هنأ بهذملا

 دنع يوني يرتشملا ناك وأ عيبلا لبقي هنأب عافتنالا نيح يف عمطي عئابلا ناك
 . هدي يف رايخلا ناك نإ عيبلا لبقيس هنأ عافتنالا

 يف فلتو عئابلل رايخلا ناك نإف لجألا هدي يف فلتف ارايخ عاب نمو
 ليق فالخف يرتشملل رايخلا ناك نإو ، فالخ الب ءيش هل سيلف هدي

 الب نمثلا هيلعف يرتشملا دي يف فلت نإو 3 هيلع ءيش ال ليقو ، نمثلا هيلع
 ال ليقف فالخ هيفف يرتشملا دي يف كلهو عئابلل رايخلا ناك نإو &، فالخ
 ةميق هيلع ليق نامض نيمألا ىلع امو ةنامألاك هدي يف هنأل يرتشملا ىلع ءيش
 نم هنإف ريغلا دنع كلهو امهريغ دنع هالعج نإو ، نمثلا ال فلتلا موي عيبملا
 . يرتشملا وأ عئابلا رايخلا طرش ءاوس وهو عئابلا لام

 . اعم امهيلع وهف ريغلا عم فلتلا عقو نإ ليقو
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 دقو امهل وأ عئابلل رايخلا ناك نإ هيلع دمتعملاو يمدكلا مامالا لاق

 ىلعف يرتشملا دنع فلتو امهل رايخلا ناك نإو لطاب عيبلاف عئابلا دي نم فلت

 ىلعف يرتشملا دنع فلتو عئابلل رايخلا ناك نإو © نمثلا ال ةميقلا يرتشملا
 © هيلع نامض الو انيمأ هذه يف يرتشملا نوكي نأ نسحيو لاق ةميقلا يرتشملا

 3 لطاب عيبلا نأ ىلع رثكألاف عئابلا دي يف فلتو يرتشملل رايخلا ناك نإو
 . نمثلاب يرتشملا لام نم ليقو

 مزليو عيبلا لاطبإب راتخملا نأ بطقلا لاقو { ميوقتلاب يرتشملا نم ليقو
 لصألا يف فالخ ىلع ينبم فالخلا اذهو هدي يف فلت نإ فلتلا عئابلا

 ينبب فوقولاب لاق نمو 5 هيلع ينبي هلوأ نم دقعنم رايخلا عيب نأ ىري نمف

 نإ اذكو لوبق هعيب نأل هعاب نإ هسفنل رايخلا طرتشا نم عيبملا مزليو هلصأ ىلع
 طرتشم يرتشملا مزليو ةدملا مامت لبق قادص يف وأ ةرجأ يف هاطعأ وأ هبهو

 نج انونجم وأ اهركم وأ ايسان عفتنا ولو ةدملا يف عيبملاب عفتنا نإ عيبلا رايخلا

 . ءارشلا دعب نم

 وأ طخب ولو لوبقلاب قطن نإ همزلي لب دمعب ولو عافتنالاب مزلي ال ليقو
 نال هاركالاب وأ نونجلاب وأ نايسنلاب همزلي ال نأ بطقلا دنع قحلاو ةراشإب

 هب عفتنا ام ءارك عجريو رايتخالاو لقعلاو ملعلاو دمعلاب نوكي ءارشلاو عيبلا

 امو هنياع وأ هرمأ نودب هاوس هب عفتن ١ نإ همزلي الو لجالا لدعب هدر اذإ ميوقتلاب

 عئابلا ركنأو رايخلاب ىرتشا ام دري نأ يرتشملا دارأ نإو ، هلفطو هدبع ولو يهن

 & رايخلاب هارتشا يذلا اذه نأ يرتشملا لوق لوقلاف هعاب يذلا اذه نوكي نأ

 دارأو هضرمو هتيانج هيلعف هلبق نإف ةيانج ىنج وأ ةدملا يف عيبملا ضرم نإو
 طرش نمو ، هضرم نم ىوربيو هتيانج نم هصلخي ىتح هدري الف هعئاب ىلإ هدر
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 © همزل دقف هب هل عفتناف ميتو بئاغ لثمك ومأ يلو نمل هارتشا اميف رايخلا
 ام ةميق هيلعو عيبلا مزلي الف يبصلاو نونجملا هب عفتنا وأ هسفنل هب عفتنا نإو
 هنأ املع نإ وحصلاو غولبلا دعب هب عفتنا نإ نونجملاو لفطلا مزليو هب عفتنا
 . ملعأ هللاو امهمزلي الف املعي مل نإو ، امهل ارايخ ىرتشا
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 عيبلا يف ةكرشلا باب

 راتخملاو هحير يف وأ عيبملا لصأ يف تناك ءاوس عيبلا يف ةكرشلا تزاج
 نم دحأل لاق نم ليقو { هححصم اهححصيو هدسفم اهدسفي عيب اهنأ

 اذه غلبي هملعأ مل انأ لوقي رمالا عجر مث هيف ككيرش انأو اذك رتشا راجتلا

 اعطاقت اذإ الإ عيبملا فصن هومزلأو رذعب سيل هلهجو عوجرلا هل سيلف نمنلا
 اسانأ كراش مساقلا نب هللا دبع ريغصلا ةديبع وبأ ناك عبرلا وأ ثلثلا ىلع

 املو اهوحدم اهوعاب نيحو اهومذ ةعلسلا اورتشا نيح هنأو ةراجتلا اودصق

 يلام يلع اودر : لاقف . ةراجتلا لمع اولاقف اذه ام : لاقف . اهيف اوحير اهوعاب

 امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ىلع هللا دي ليقو . ائيش مكحي نم ديرأ ال
 . امهنع هدي هللا عفر ناخ اذإف { هبحاص

 هل بحاص ىلإ كلذ دعب ءاج مث نمت هدنع سيلو ةعلس ىرتشا نمو

 هنأل زئاج ريغ كلذف تئش اك اننيب نوكت يهو ةعلسلا هذه نمث يندقنآ لاقو

 . اعفن رج ضرق

 ةكرشلا كيرشلا دحج مث ويغ هيف كرشأ هارتشا امو ائيش ىرتشا نمو

 نم هبانام هيطعي ليقو ، حيرلا يف ءيش دحاجلل سيلف حبرب يرتشملا اهعابف

 هنم كيلإ تأرب وأ هنم يمهس كل تلعج لاق اذإ الإ ةراسخلا مرغيو حيرلا

 ةيلوتلا يف ةكرشلا تزاجو . ةراسخلا يف ءيش هيلع امو حبرلا يف هل بيصن الف
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 لام يف كراش نمو { ملسلاو ةلدابملا يف زوجتو عيب امهنأ لوقي نم عم ةلاقالاو
 نأ اصخش رمأ نمك ءارشلا لبق نم تبثت ةكرشلاو . ةكرشلا دقعنت الف هلفط

 هارتشا مث كنيبو ينيب وهو هيرتشأ ينأ لاق وأ نيفصن امهنيب نوكي ائيش يرتشي
 اهنأ اهاري نم عم لوبق الب ءارشلا دعب حصت اذكهو اقفتا امك امهنيب نوكي وهف
 هنأش اميف ليكلاب ةكرشلا تحصو . طقف حبرلا يف نوكت اهنأو اعيب تسيل

 . روكذملا ناطلخي مث نزولا هنأش اميف نزولابو ليكلا

 ال لاقف ينكرشأ لاقف رخآ هءاجف رجتلا هب دصق ال ام ىرتشا نمو
 نإ فصنلا كيرشللو فصنلا يرتشمللف هنم جرخي اميف يكيرش تنأ سأب
 فصنلاو هل فصنلا ناكل نانثا ةكرشلا بلط ولو حبرلا يف ةكرشلا تناك

 نم دحاو لكلو ثلثلا هل ناك امهكرشأف نانثا بلط نإ ليقو . نينثالل
 دحاو لكل ليقو ، فصنلا امهلف ادحاو نانثا كراش نإو ، ثلثلا نينثالا
 . ثلثلا مهنم

 . فصنلا الوأ هكراش يذللو عبرلا اريخأ هكراش يذلاو عبرلا

 هيف تناك اذإ الإ ءيشلا يف تبنت ال ةكرشلا نأ ءاملعلا ضعب لاقو

 كلذ نم ةلغلاف رجش وأ لخن وأ ةمأ وأ ةميهب يف اوكرتشا نإو ؤ حبرلا يفو

 كلذ ثودح ناك نإو ، كلذ نم هبيصن ةكرشب لخادللف حبرلا نم لعجت

 عيبملا عبتي امم ناكو الصفنم ناك اذإ لصألا بحاصل وهف ةكرشلا دقع لبق

 سبلمو برشمو لكأم نم ةكرشل ا ةنوؤمو عيبملا عبتي ام ركذ ىضم دقو
 راهني وا دحا ىلع ةرجشلا عقت ناكو ندب . وأ لام يف تدسفأ نأك اهتيانجو
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 لزألا يرتشملا مزلي كلذ عيمج نإف اهمزلت ةاكزكو اهيف دسفي ام اذكو طئاحلا
 حبرلا نم يقب امو هنمث نم كلذ جرخيو ءيشلا عابي ىتح لخادلا مزلي الو
 نمو ، حبرلا يف ةكرشلا نأ لوقي نم لوق ىلع كلذو ةكرشلا ردق ىلع مسقي
 نودب كلذ نم هبيصن لخادلا مزلي هنأ لوقي ءيشلا سفن يف عقت اهنأ اهاري

 . ةراسخ وأ حبرل راظتنا

 هعاوناب عيبلاو باوث ريغ وأ باوث ةبهك كرتشملا يف يرتشملا لعف زاجو

 ناك نإف ريبدتو قتعو ةي دو شرأ ف ءاطع او نهرو اركو ةراجأو ق ادص]إ لثمو

 ققحتي مل حبرلا نال كلذ لعف نم كيرشلا عنميو هبانم كيرشلل نمض حبر

 . ملعأ هللاو

_ ٢٢٤



 ةجارملا عيب باب

 حصي وهو بيعلاب درلا هيف كرديو هطورش يف ةمواسملا عيبك ةحنارملا عيب

 ىلع هضبق دعب نم ملسلا يف حصي نكل ةيلوتلاو ملسلاو ةلاقالاو عيبلا دعب
 ءيش كدنع لخدي نأ كلذو نالوق ةعفشلاب دري يذلا يفو حيحصلا لوقلا
 لقأ الو دئازب ال ليألا نمثلاب ةحبرم هعيبتف ةعفش وأ ملس وأ ةلاقإ وأ ةيلوتل

 سأرو لاملا سأر حبرلا فلاخ ولو اليلق وأ اريثك حبرلا نم هديرت ام طرتشتو
 حصي الو موسلا عيب نم هنإف هفلاخ اذإف عفد امل اقفاوم نوكي نأ دبال لاملا

 نوكي ام موسلا عيبو اعيب نهلعجي نم الإ باوثلا ةبهو ةراجالا دعب ةحبارملا عيب

 دعي لهو اذكب ينم يرتشا لوقي كاذو اذكب يل عب لوقي اذه ححاشتلا دعب

 ديزي مم رشعب هتيرتشا ينأ لوقي طقف ءارشلا هب ناك ام ةحبارملا عيب دقع دنع

 هيلع قفنأ ام عيمج دعي هنأ وأ هيلع ناقفتي ام ىلع حبرلا نم ءاش ام كلذ دعب

 ءارك يف هيلع قفنأ ام اميس ال ةطايخو غبص ةرجأ وأ فئاط ةرجأ وأ ءاود ولو

 عيمج بسحيف اذكب يلع ماق لوقب.ريفخل ءاطعإ وأ نزخلل هاركإ امو هلوصو
 . اذك هيلع تفرصو اذك هئارش يف تلذب لوقي وأ قفنأ ام

 ءارشلاب رابخألا مزليو لوقلا لمجأ نأ زاجو ، ىلوأ اذهو بطقلا لاق
 صخرلا دلب وأ صخرلا نامز يف عيبي نأ دارأ اذإ ءالغلا دلب يف وأ الغلا تقو

 دنعو دمع ريغب وأ دمعب ناك نإ اررغ نوكي كلذب ربخي مل نإ هنإف حيرلاب
 لب صخرلا دلب يف الو صخرلا يف عبي مل نإو ، ريخم يرتشملاف رابخالا مدع
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 هيلع امو هب ىرتشا يذلا نمنلاب ربخيلف ءالغلا دلب وأ الغلا تقو يف عاب هنأ
 وبخي نأ هيلعو مع ءالغلا نال هرابخا مدعب شغ نم سيل ذإ ءالغلا ركذ

 عيب زاجو © نمثلا نم اطسق لجألا نأل الثم رهش ىلإ لوقي نأك لجملاب

 . عيبملا ضعب يف ولو ةحبارملا

 يف ةحمبارم هعيبي نأ زوجي ةددعتم تاقفص يف ادحاو ائيش ىرتشا نمو

 ةقفص يف نيئيش ىرتشا نإو ، هدح ىلع ةقفص لك عيب حصو ةدحإوةقفص

 نمث اهل ةقان لك تناك نإ حيرب ةدحاو امهنم عبي نأ زئاج نيسرف وأ نيتقانك

 زئاج ليقو ، حبرلاب ثراولا هعبي الف يرتشملا تامو ائيش ىرتشا نمو
 لخنلا ةلغ نم يرتشملا هذخأ ام لكو كلاهلا هب ىرتشا امب يرتشملا ربخأ اذإ

 ديبعلا ةمدخو رودلا ءارك نم وآ ةنبللا وأ ناويحلا فوص نم وا رجشلاو
 ملو رضح نإ اميس الو رضحي ملو هزاحو هدنع ايقاب ناك ولو يرتشملا هب ربخأ
 . هب رابخالا همزلي الف هنيع بهذأ نإف هنيع ريغي ل ام هزحي

 سيلو دلولا تامف لوألا عيب دعب نم تدلوو ةمأ تناك نإ ليقو

 اربخي نأ نودب ةحبرم اهعيب زاج يضاملا يف اهتميق نم لقأ رضاحلا يف اهتميق
 رابخالا همزل ءارشلا موي نع صقنأ اهتميق تناك نإو © اهنبابو اهيلع أرط امب
 ولو كلذب رابخالا همزل هاطعإ وأ هعاب وأ دلولا اهنع سبح نإو اهيلع رط امع

 نإ ناويحلا ريغ اذكهو ةرقبلاو ةاشلا جاتنإ اذكهو اهتميق يف صقن نكي م
 باصأ اك يرتشملا اهيلع قفنأ نإو هدنع يقب امع ربخي هنإف ةلغلا هنم تيقب
 اك اهيلع قفني مل نإو © اهنم ذخأ ام ركذ نودب اهعاب رعشو نبل نم اهنم
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 اذإ الإ ةحبرم اهعيب لحي الف الصأ اهيلع قفني مل ناك وأ لقأ لب اهنم باصأ
 نع هلوح نإو ، ضورعلاو لوصألا نم ةاشلا ريغ اذكهو يرتشملا هب ربخأ
 ةحبارم هعيبي نأ زاج هنحطف بح وأ هلزغف فوصك هتميق يف ديزي امب هتلاح

 . ملعأ هللاو هيف راص ام ركذيو
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 فاولظطلا عيب باب

 زاجو اهموي رعسب قوسلا يف ةعلسب لجرلا يداني نأ وه فاوطلا عيب

 دبعلاو نونجملاو لفطلاك عيبلا هنم حصي ال نمب ال هعيب زئاج لجر موسب ءادنلا

 وأ هسفنل ىرتشا نإ ثراولا موس زاجو ، سأب الف نذإب ناك نإف هل نوذأملا

 اذإ ءيشلا بر موسب زاجو ث ةفيلخلا دي يف اياصولا ىلع لعج يذلا يف ويغل

 فاوط نم موسلاب زاجو ، نونجمو ميتيو بئاغ لثم ومأ يلو نمل هيرتشي نأ دارأ

 يلو نمل هارتشا ناك ولو هنم موسلا امنأب هعم ديازت نم ربخيو هسفنل ىرتشا ولو
 ىلع اهيلغيل ةعلسلا ديزي نم وهو شجانلا موس زوجي الو ميتيو بئاغك ورمأ

 مواس نمل ادب نإفرسكنا مث مولعم نمثب عيبملا ميس نأو اهئارش ديريال وهو ويغ

 دارأ نم ربخي هنإف كلذ ريغب هجول وأ كلذ ىلع عئابلا قفاوو ضرغل ريخأتلا
 ريخم هنإف رسكنملا موسلاب ملعي ملو هداز نإف اذك ىلع فقو هموس نأ ءارشلا

 موس كورتم ىلع ءانبلا زوجي الو ةفاوط الب عئابلا اذكهو هيضمي وأ هكرتي نأ نيب

 دمع نودب وأ ادمع رابخإ الب عقو نإف ىرج امب رابخا نودب عيبلل ضرعلاو
 اذكب فيسلا اذه تيرتشا دمع نودب وأ دمعلاب لاق نإو { رايخلاب يرتشملاف

 جرخيو فاوطلا نالف دي ىلع وأ نالف دنع نم وأ قيرطلا نم وأ قوسلا نم
 كلذ ولو هكرتي نأو ءارشلا يضمي نأ نيب ريخم يرتشملاف لاق ام فالخب رمألا
 الب تبئو عيبلا بجو ضعب لاقو ، بذكو شغ كلذ نأل حلصأ جراخلا
 ءارشلا هل مزال ريغف اريخأ هل ىطعأ نمف ةعلسلاب فاوطلا ىدان نإو . رييخت

 . عيبلا عقي ىتح

٢٢٨٢



 دقو تلق عوجرلا ا بيصي ال فاوطلا دنع ةعلسلا ىف يخأ ىطعأ نم نأ

 هحالص رهظ رمأ اذه نأو لاق رصعلا اذه يف ءاملعلا ضعب اذهب يناتفأ

 . قحلا وهو تلق ليطعت هكر هد نيملسملل

 موسلا فقوأ اهريغو لوصألا نم ةعلس عيبي نم وأ فاوطلا ناك نإو

 اهنأب وبخأ هدنع تفقو نمب اهبر ربخي نأ لبق نم اهنمث يف ديزو لجر دنع
 هزاجأ نإو 3 زئاج وهف لوألل عيبلا زاجأ نإف نالف اهدازو نالف دنع تفقو

 تبثو فاوطلل زئاج ريغ كلذف لوألل معنأو داز امب وبخي مل نإو ، زاج يناثلل
 هنيب امإو مكحلا يف كلذو ريخألا داز اميف فئاطلا ىلع نامض الو لوألل عيبلا

 عئاب لكو فاوطلا يطعيلو نامضلا ليزي ال ًاطخلاف يسن ولو نماض هنإف هبرو
 دحاو لكل نمض وريغ ةعلس نمث اذه ىطعأ نإو 5 اهباحصأل اهنامثأ علسلل
 اعجارو ابهاذ هئانع ردق هيلع ىدان ام ءارك نم فاوطلا ذخايو هتعلس نمت

 عقي مل نإ كلذو اهعبي مل هنأ وأ عيبلا اهبحاص ضمي ملو عاب ولو لودعلا يأرب
 لصفت مل نإ عاب ولو هل ةرجأ ال ليقو ، ءيش ىلع عيبلا لبق نم قافتا مهنيب
 ءاوس اهبحاص دنع هيلع قفنأ ام ذخأي ليقو { ةعلسلا ذخأ لبق نم ةرجألا
 ديزأ وأ ءانعلا نم لقأ وه ام ىلع اقفاوت ولو هلبق وأ عيبلا دعب قافتالا عقو

 وهو عيبلا دعب وأ عورشلا دعب وأ عيبلا فئاط عورش لبق قافتالا عقو ءاوس
 عيبام ناب ةدلبلا لهأ قافتا عقي وأ كلذ ىلع صخش عم صخش قفتا ءاوس

 ةيراج ةداعلا دجو وأ قافتالا اذه هغلب نم نإف مهرد هنم فئاطللف نيرشعب

 ةعلسلا بحاص عم قفتا اذإ الإ كلذ الإ دالبلا ىذه يف فاط نإ هل امف هب
 . رثك وأ لق هل وهف هيلع اقفتا امف مولعم ردقب
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 ةعلسلا عبي مل نإ ةرجأ هيلع سيل نأ لاملا بحاص هيلع طرش نإ

 . اهنيعي مل وأ ةرجألا نيع ءاوس وهف هئانع ردقب هيطعي نأ راتخاف

 مهطورش ىلع نونمؤملاو هيلع ضام طرشلاو عبي مل نإ هل ءيش ال ليقو
 ال عيبي ال نم نأ وهو طرشلا اذه اوطرتشا دق ةدلبلا لهأو لاملا بحاصو

 ىلعاوطرش انولوأو بطقلالاق ينيمثلالاق كلذ ىلع لخد فياطلاو ائيش ذخأي
 لخدي نأ دارأ نم ناكف اذه عاشو عبي مل نإ ائيش ذخأي ال نأ فوطي يذلا
 نا ينبجعي الو تلق اذه لثم يف ةمكحم ةداعلاو طرشلا اذه ىلع لخدي

 مرحي فيكو هب فاط ام عيبيس هنأ نظ نع لخد هنإف اذه ءانع بهذي

 ءانع وهو الالح مرح نوكي نأ دعبي الف لهج هيف طرش :اذهو طرشلا كلذب
 . ريقفلا كلذ

 مل وأ هعابف ةرجألا يف ائيش هيلع طرشي ملو ابوث افئاط ىطعأ نم ليقو
 ل ام ءيش ةعلسلا بحاص ىلع سيلف ةرجالا بلطي ملو فئاطلا تكسف عبي

 ةرجللاب نيلماعلا عانصلا عيمج اذكهو ءانع ىلع هطراش نكي وأ هب كسمتسي

 بحاصو فئاطلا امنأل حصي ال اذه نأ حضاولاو بطقلا لاق

 امهلف اعربت المعي مل امهنأ سانلا دنع ناكو ةرجألا ذخأل ال ابصتني مل ةعنصلا

 . طرش نكي ملو اهركذي مل ولو ةرجألا ذخأ

 ينبي ءاجف رقفل ١ ةرامإ ترهظو ةجاحلاب سانل ١ نيب فرعي نم اذكهو

 ىوتفلا رهاظ يف لجرلا ىلع هترجأ يف نإف بلط الب دصحي وأ لجر دنع

 لئاسملا كلت يف ةرجأ مزلتو فالخ هب اكسمت نإ مكحلا يف اذكهو افالخ
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 رثألا يفو لاقو ، حيحصلا ىلع هبر نييو هنيب ام هللا همحر بطقلا دنع اهعيمج
 نإو © قناد اهنم كلف مهارد ةشع لصو نإ لاقو هعيبي ابوث الجر ىطعأ نم
 هطعيلف لوهجم يف هلمعتسا هنإف اولاق { ءيش يلع كل سيلف ةشع لصي مل

 سيلف رثكأ وأ لقأ غلب نإف اقناد اهنم كيطعأو ةرشعب هعب هل لاق نإو ، هانع
 . ءيش هل

 امف كل وهف اهقوف داز امو ةرشعب ءيشلا اذه عب لجرل لاق نإ ليقو
 نمم لجرلا ناك نإ كلذو رارقالاب هل راص ديازلا نأل ءانعلا اضيأ هلو هلف داز
 كل وهف فلأ ىلع داز امو ءيشلا اذه يل عب لجرل لاق نمو ، ةرجألاب عيبي

 . هلثم ةرجأ هل امنإو © عيبلا دعب هامتأ نإ الإ زوجي ال ليقف ةرجأ

 لك نم هل نأ ىلع ائيش هل عيبي الجر رجأ نمو هوركم رمألا اذه ليقو

 ىلع وجأ نإف مويلا اندنع هب لومعملا وهو زئاج ليقو ، هوركم ليقف اذك فلأ
 ىلع هرجأ نإ اذكهو ءانعلا هلف ىناوت نإو 3 هترجأ هلف عبي ملو دهتجاف اذك

 نإف ةنيبلا هيلعف هدي نم بهذ دق ءيشلا نأ ايعدم ءاج نإو . ويغ يضاقت
 هلوق لوقلاف نمثلا باهذ ىعداو ءيشلا عاب نإو ، نامضلا هيلعف الإو اهب قأ

 لاقتنالا ةداعلا ذإ هل ةرجأ الف هيف ىنعتي ملو ادعاق ءيشلا ىلع ىدان نإو

 طرشي مل ناك نإ ةرجأ هل ضعب لاقو ©" ًافاوط يمس كلذلو ةعلسلاب ددرتلاو
 ةعلسلا ذخأ نإو ، لصح دقو عيبلا ضرغلا نإف © ةعلسلاب لقتني نأ هيلع

 ىطعأ وأ اهيلع طراش يتلا ةرجألا نود ةرجأب رخآ ىلإ اهعفدف اهيلع يدانيل
 ةتسب اهب يدان ةعلسلا بحاص لوقي نأك ةرجألا ضعبب يداني رخآ الجر
 ةتسلا فاوطلا ديلف مهارد ةعبرأب اهب ىدان هريغ ناسنالا اذه لوقيف مهارد

 نإو ، لزألا لالدلا ىلع ءانعلا ريخألا كرديو ةعلسلا بحاص ىلع هل ةرجأ الو
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 عم اهب ىدانف اهايإ هاطعأ نمل تسيل ةعلسلا نأ ملعي يناثلا لالدلا ناك

 . ةفلاخملا دمعت هنأل اضيأ هل ةرجأ الف كلذب هملع

 هوبلط ام مهل يرتشيو هب اوءاج ام مهل عيبيل نورفاسملا هدصق نمو

 ىلع مهنم ذخأي ام هل زاج مهمئاهبو مهلام مهل ظفحيو مهيقسيو مهمعطيف

 حرطي نأ فاوطلل سيلو اوبرشو اولكأ ام رادقم لهج ولو هيقسو هماعط

 الو يدانملل مسري نأ ةعلسلا بحاصل زوجي الو يرتشملا نع نمثلا ضعب

 اضيا يدانملا مثايو نمثلا ةدايز هيلعو مثا وهو شغ كلذف لعف نإف اهيف ديازي
 لالدلا اهعابف انمث ةعلسلل دبي مل اذإ ةعلسلا بحاصو يرتشملا ربخي مل نإ

 دسف لقأب عابف ادح هل دح نإو ، نبغ عيبلا يف ناك اذإ الإ تباث عيبلاف
 دري ال ليقو ، بيعلا يف ويغ لثم ءادنلاب عيبلاو هبحاص هزاجأ نإ الإ عيبلا

 . ءادنلاب عيب ام بيعلاب

 هب فراع تنأ يرتشملا لأسي ىتح يدانملا بجوي ال بوبحم نبا لاق

 ليق يحلا لام عابي الو بيعلاب درلا دجي ال هنإف معن لاق اذإف ، هبويعو هدودحو
 امنإو ، هعيبب يلاولا وأ يضاقلا رمأ ام وأ سلفملا لام الإ ءادنلاب قوسلا يف

 رودي نأ ةعاضبلاو بوثلا لثم يف اوصخرو تيملا لام ديزي نمل قوسلا يف عابي
 . ديزي الو اذك هيف تيطعأ لوقي سانلا ىلع هضرعي قوسلا يف هب

 يداني نم نوكي الو حصي الف ءادنلا امأف ناثع نب ناميلس لاق

 . ملعأ هللاو هماكحأ نم ةبعش نال انيمأ الإ بئاغ وأ ميتي لامب ماحلل

٢٤٢



 ءارشلا بلاطل لحي ام باب

 عئابلا لام نم

 ىلع امزاع ناك نإ هبر نذإب ماعطو تيزك عيبم قوذ ءارشلا ديرمل زاج

 زاج برشي الو لكؤي ال ام لك اذكهو اهمرغ همزلي ةعابت اهنإف الإو ءارتشالا
 بلاطل قوذلا مكحك همكحف رامحلاو ريعبلاو سرفلا يرجي نأ لثمك هبيرجت
 نذإب ناكو ءارشلا ىلع امزاع ناك اذإ الإ يرتشملل كلذ حصي الو ءارشلا

 ىدب نإو ، اضيأ مشلاب هرابتخا مشلا هنأش نم ام كاذكو ءيشلا بحاص

 هبلاطي مل نإ هب سأب ال هقاذ ام نإف عيبلا كرت عئابلل وأ ءارشلا كرت يرتشملل

 يف يرتشملل ةعفنم ناك ولو هنذإب هقاذ ولو همرغ هبلاط نإف مرغلاب هبر

 . رابتخالاو بيرجتلا

 لبق نم ردص اذإ كرتلا نأ نهذلا ىلإ ردابتي امو هللا همحر بطقلا لاق

 نذأ ناك نإ اقلطم عيبملا بحاصل مرغ ال هنأ يدنعو لاق هل مرغ الف عئابل

 . ءارشلا ىلع ومأ لوأ يف امزاع ناك نإ كرتلا يرتشملل ىدب ولو قوذلا يف هل
 سيلو بيرجتلاو رابتخالاو قوذلا مرغيف بيعب در وأ خسف عيبلا يف ارط نإو

 قوذ عقوو اونذأ نإف فاوطو رومأمك ةعلسلا قوذب اونذأي نأ ليكولاو ةفيلخلل
 . حالص هيف نذالا ناك نإ نامض الب مهنذإ زئاج ليقو . مهيلع هنامضف

٦٢٤٢٣



 نإو ، عفتني نأ هل سيلو قوذي نأ هل سيل ءارشلا ىلع لكو نم اذكهو
 نإ نامض الب زوجو . قوذي نم ريغل ءارشلاو ءارتشالل نذالا نأل عئابلا نذأ
 ام مرغي هبحاص نذإب ناكدلا نم لكأ نمو حالص كلذ يف ناكو عئابلا نذأ
 . ملعأ هللاو يرتشي مل نإ لكأ

٢٤٤



 ةلاوحلا باب

 أربت ةأرب ىلع القن ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا لقن ءاحلا رسكب ةلاوجلا
 . نيدلا اهيلع ليحأ يتلا ةيناثلا هب لغشتو ىلوألا هب

 نيدلاب نيدلا عيب نم اهنأ عم اهزاجأ نم ةجحو هللا همحر بطقلا لاق

 عبقبلا لهأ اي لاقو لحيلف يلم ىلع ليحأ نمو ، ملظ ينغلا لطم هع هلوق
 لاق هنال لامب الإ ةلاوح ال نأ ةلالد نيثيدحلا يفو عيب ةلاوحلاو لاق نأ ىلإ عيبلا

 يف لعجت نأ زوجي الف عيب اهنأ لاق يناثلا ثيدحلا يفو يلم ىلع ليحأ نمو
 نيب حصتو اذه ىلع تعقو نإ تلطبو سلفم ىلع الو صاصقلا يف الو دودحلا

 ليحلا ىضر ىلع يهو نذإب ديبع وأ نيكرشم اوناك ولو عيب اهنأل ءالقع غلب
 رضحي مل نإو ، مهنع مئاق روضح وأ مهروضح كلذ يف طرشلاو هيلع لاحملاو
 . عيمجلا رضحي ىتح زوجت الف ةلاوحلا ةدقع دعب كلذ زاجأو ضعبلا

 لاق عويبلا رئاسك زاجأ اذإ زاوجلا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مل ام عيب نمو ، نيدلاب نيدلا عيب نم ةانثتسم ةلاوجلا نأ عنملا هجو ىلعو

 لجأل قيضف ماعطلا يف ةلاوحلا تناك نإ هضبق لبق ماعطلا عيب نمو & ضبقت
 توبث ةلاوحلا يف طرشلاو لوصألا نع اجراخ هنوكل ملسلا يف قيض اك كلذ

 ولو شرألاو وضعلا ةيدك نيذه ريغ وأ ضرق وأ عيب نم ناك ةمذلا يف نيدلا
 لولح لبق تلطبو هلولح دعب لجؤملا يف حصت اهنكل الجؤم نيدلا ناك

٢٤٥



 ليقو ، رثكألا دنع ملسلا يف تعنمو زاج لجألا لولح دعب اومماتت نو لجألا

 هلام يف ةلاحالا اولبقي نأ دجسملاو نونجملاو متيلا ةفيلخل حصي الو زاوجلاب
 . تبث هلعف نإو مهيلع يذلا نيدلا يف انكهو

 احالص ناك اذإ كلذ يف ةهارك ال هارأ يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ستلا يف الثامم نيدلا ناك اذإ الإ نيد يف ادحأ ليحي نأ دحأل سيلو مهل

 الو ليكلاو مكلاب ريعشلا يف ريعشلا اذكهو مهاردو ريناند يف ريناندك ددعلاو
 ةلقلا يف ةفلاخملا نوكت ولو سنجلا نم هيلع مزل ام ريغ يف ةلاحالا حصت

 زوجت الو ، ةرثكلاو ةلقلا يفو سنجلا يف ةلاوحلا يف فالخلا زيجأو ةثكلاو

 نإو ، نيكلام نيب حصي عيبلا دقعو عيب اهنأل ءيش هيلع سيل نم ىلع ةلاوحلا
 . ةلاحإب تسيلو ةلامح هذهف لاحأ

 ةلاوحلا تعقو نإو ث ةلاوحلا ظفلب اوظفلت مهنأل ةلاوج ربتعت ليقو
 لبق نم هيلع ليحأ نم تام ولو نايدملا اهب ءىرب دقف اهطورش ىلع
 وأ عفدلا لبق نم هيلع لاحملا سلفأ نإ اذكو هماقم هئراو ماقو . ءادألا

 . محلا هيلع رجحي وأ مدعأ

 لاحملا سلفأف لجر ىلع هلاحأو لجر ىلع نيد هل نم هللا دبع وبأ لاق
 اذإف ةلاحالا طرش ىلع عيبلا عقو نإ الإ ليألا ىلع نيدلا بحاص عجريف هيلع
 هلاحأ نإ ليقو ، سلفم اذه نأ لاحملا ملعي مل اذإ الإ عجري الف اذه ىلع هعاب

 نم بلطب ناك نإو ، هميرغ ىلع عجري نأ هل ناك قحلا هيلع نم بلط ىلع
 عقو نإ اذكهو هب ملعي ملو اسلفم هيلع لاحملا ناك اذإ الإ عوجر الف قحلا هل
 ىلع ادحأ لاحأ نمف لوحتلا نم ةذوخأم ةلاوحلاو ةلاحالا طرش ىلع عيبلا

٢٤٦



 هيلع لاحملا ناك ولو هيلع يذلا قحلا نم ليحلا ءىرب دقف عيمجلا ىضرب دحأ

 نإ ليح ا ىلع ع وجرل ا هل نأ لاحلا طرش نإو 0 مولعم وهو تام وأ اسلفم

 . فالخ الب هطرش هلف سلفأ وأ هيلع لاحملا كله نإ وأ ءاش

 نم هنيد لاحملا ذخأي ةلامحلا لثم نوكت اهنأب ةلاوحلا يف ضعب لاقو
 هقح ذخأي لومحملا نأ لثمك هيلع ةعجر ال نأ ليحملا طرش اذإ الإ ءاش امهيأ

 ال نأ هنع لومحملا طرش اذإ الإ حجارلا ىلع هنع لومحملا نم وأ ليمحلا نم

 . ملعأ هللاو هيلع ةعجر

٢٤٧



 ةلاوحلا ف يواعدلا باب

 © قح نم كيلع يل امب نالف ىلع ينتلحأ دق ليحملل لاحملا لاق نإ

 يلع كل سيلو يقح يل ضبقتل كتلحأ امنإ لاق ليحلا ركنأو هتضبق دقو
 . نيملا ليحملا ىلعف الإو ةنّيبلاب ةلاحملا ءاج نإف ليحملا لوق لوقلاف ءيش

 لاق اذإ امأ ، قحب هلاحأ هنأ رقأ ليحملا نأل لاحملا لوق لوقلا نأ ليقو

 لوقلاف يل قحب هيلع ينتلحأ اذه هلاقو نالف نم يقح يل ضبقت نأ كتلكو
 . ملعأ هللاو لوألا لوق

٢٤٨



 ةامحلا باب

 ناك امب هتمذ ؤرملا لغشي نأ يه ةلاوجلاك ءاحلا رسكب ةلامجلا

 ةليقث اهنإف لقثلا عماجب رهظلا ىلع لمحلاب تهبش قح نم ويغ ىلع

 نمف ةلابقو ةماعز ةلافكو ةنامض تيمسو نيدلا اهيف لمحي راص ذإ ىنعم
 هلوق اهيف لصألاو اليبقو اميعزو اليفكو اليمحو انيمض يمسي اهب لغشي
 لع هلوقو هم اليفك مكيلع هللا متلعج دقو مكناميأ اوضقنتال لف ىلاعت

 ولو نذأب اديبع وأ نيكرشم ولو ءالقعلا غلبلا نيب ةزئاج يهو مراغ ميعزلا

 هل لومحملاو ليمحلا ةلامحلا دقعيو اكرشو امالسإو ةيدوبعو ةيرح اوفلاخت

 نم يضر اذإ زوجت لب نينثالا الو ةثالثلا روضح اهيف طرشي الو هنع لومحملاو
 يف فلتخاو لاومألا يف زوجت امنإو ، دودحلا يف زوجت ال ةنامضلاو باغ

 نأ زوجي هل لومحملاف زاوجلاب لوقي نمو زوجت ال رثكألا دنعف سلفملا ةلامح
 طرتشا اذإ الإ ليمحلا نمو ، هنع لومحملا نم ءاش نم ىلإ اهيف عجري
 . هيلع عوجر ال نأ هنع لومحملا

 حيحصلا وهو هنع لومحملا طرتشا اذإ الإ هنع لمح نم ىلإ ال ليقو
 . هيلع اروجحم ناك اذإ الإ غلاب لقاع سلفملا نأل هللا همحر بطقلا دنع

 . همدعل سلفملا نم رقفأ وهو لام هل سيل نم وهو مدعملا ةلامح يف فلخلاو

 هيلع رجحلا نم لاملا مدعل مدعملا ةلامح زاوج بطقلا ححصو سكعلاب ليقو
 . ءامرغلا مايق وأ مكلا نم

٢٤٩



 وأ ثيراولل اهنأ ولو ثلثلا ىلإ هلاعفأ تعجر ولو ضيرملا نم تزاجو

 . ثلثلا نم ال ضيرملا لام عيمج نم نوكتو هنع

 دقو © ةكلام ةلقاع ةغلاب اهنأل اهجوز نذإ نودب ولو ةأرما نم تزاجو
 . اهجوز نذإ الب لوصألا اهعيب نم عنمت اهنأ نم ةأرملا يف ليق ام ىضم

 ةلامح زوجت ال نأ انموقل رثأ يف ءاج دقو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ةلامحلا زوجت الو اهجوز نذإب الإ اهلام نم ثلثلا ىلع داز اميف ةأرمال

 نم اهزاجأ نإ الو ةلامحلا لبق نم امهيبأ نم نذإب ولو نودجم الو لفط
 . امل دقع ال ذإ دعب

 ىلع سيلو هلام نم بلا ةلامحلاب ذخؤيو ةزاجالاو نذالاب تزاج ليقو
 هل عوجر الو هلام نم بألا هنمضي لام مهل ولو نونجملا اذكو ءيش لفطلا

 . ةقافالاو غولبلا دعب نم اهيلع

 نم جرخو انوجسم بولطملا ناك نإف هنذإ نودب لجر نع لمحت نمو
 نع عجر ولو ليمحلا ىلع عجري نأ هل قحلا بحاصف اذه ةنامضب نجسلا

 يدؤي نأ ءاش نإ رايخلاب هنع لوفكملاف قحلا ليفكلا ىدأ نإو . ةلامحلا
 . نذإ نودب هنع الفاك ناك نإ هكرت ءاش نإو قحلا

 ىوت اذإ الإ عوجرلا هلف عجرف متاح نم ةطغض نودب لفك نمو
 . نذإ نودب لفكت ولو ، ةنامضلا دعب بلاطلا ةنّيي تكله وأ هنع لومحلا

_ ٢٦٥٠



 هب نمض اميف عجري نأ دارأ مث تيم نع نمض نم نأ رثألا يف ءاجو

 . قحلاب املاع ناك نإ امزال راص

 مزال ريغف هنع هماحرأ ضعب نمض دقو تيم ىلع انيد ىعدا نم ليقو
 تيملا لام بهذي وأ يعدملا ةنّيي تبهذ ىتح هقح نع هعفد اذإ الإ هيلع

 . هيلع مزال قحلاف

 وأ قحلا ى دأ ناف عوجرل ا هلف ءا ألا لبق عجرف تيم نع لفك نمو

 مهضعبو . هادأ اميف كلاهلا عبتي نأ هل سيلو ىدأ اميف هل عوجر الف هضعب

 ولو تيملاو دبعلاو لفطلاو روجحملا نعو هنع لومحملا نذإ نودب ةلامحلا عنمي
 نإ هاضرب الإ دحأ ىلع مزلي ال دقعلاو مهل نذإ ال ءالؤه نأل هنيدل ءافو كرتي
 . هل عفن هيف ولو ىضرلا هل نمم ناك

 © هيلع عوجرلا هلف هل نذأ دقو قحب دحأ نع نمض نم نأ اوعمجأو
 دقو اعربتم راص هنأل هنع عفد اميف هل عوجر الف هنذإ نودب نمض نإو
 . هجولاب كلذ زاجأ مهضعبو . دودحلا يف نامض ال هنأ ىضم

 قادص وأ شرأ نم ولو ةلجآ وأ ةلجاع نويدلا يف ةلامجلا تزاجو

 مل يذلا يفو لوهجملا ةلامح يف فلخلاو امولعم ناكو ةمذلا يف نوكي ام لكو

 قحلا بوجو لبق نامضلا زوجو . داسفلا ةميق نمو & شورالا نم نيعي
 ناسن ىیرتش ١ نإ لثمك بيعل اب درل ١ ف ةلامح الو نونحسل افالخ هدعبو

 شرأ هل مرغي هنإف ءارشل ١ لبق نم بيع عيبمل ١ ف ناب نإ رخآ هل نمضيو

 . ملعأ هللاو نمثلا وأ بيعملا لثم وأ بيعلا

٢٥١



 هجولا ةلامح باب

 نمضي نأ كلذو ضعب اهلطبأو ضعبلا اهتبثأ هجولا ةلامح يف فلتخا

 راضحإ نأ زاوجلا لوق هجو هقح بوجو دنع هميرغ هل رضحي نأ رخال ناسنإ
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاك هنأو قحب نامض راضحالاب نامضلاو قح لجرلا

 . محلا عم هيلوب يتأي نأ لجرلا ذخأك هنأو ركنملا

 باتكلا يف ءاج دق هنأو رحلا كيلمتب هجولا ةلامح هبش عنملاب لاق نمو
 لهأ لوق وهو هجولا ةلامح ىلإ فرصنت اهنأ ضعب لاقف لاملا ةلامح ةنسلاو

 . ناويدلا

 اهنألو لصألا اهنأل لاملا ةلامح ىلإ فرصنت اهنأ يدنعو بطقلا لاق

 نع ءاج ام لثمو مشاه نع هقفاو ام كلذ دعب تيأر دقو لاق 5 اهيلع قفتم

 ىلع هجولا هلامحو يعفاشلل عنملاب لوقلاو حبسم نع ىوري ناويدلا لهأ

 مرغ هيلع ام هنأ رضحي مل نإ طرتشيو راضحإ نمضي نأ اهدحأ نيمسق

 رضحأ اذإ الإ هدجي مل هنأ هلوق لوقلاو رضحي مل نإ هيلع مرغ الو هعفني هطرشف
 ءيش الف نماضلا تام نإو ، رضحي ملو راضحإ ىلع ردق هنأب ةني لوفكملا
 . ثراولا ىلع

٢٥٢ .



 مل نإو ءيرب رضحأ نإف طرش الو ديق الب راضحإ نمضي نأ يناثلا
 لوفكملا اورضحأ اذإ الإ هتكرت نم هوثراو مرغ تام نإو ، لاملا مرغ روضحب

 ةلامح يف طرشي الو مكحلا عضوم يف هميرغ عم هعمجي نأ راضحالا ةفصو

 الو حرج يق وأ سفن يف ةلامح حصت ال هنأ رم دقو هنع لومحملا ىضر هجولا
 . دحلا يف

 عفش نم نأ ن يبنلا نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور دقو

 يف لجرلا نمض ولو اولاق همكح يف هللا داض دقف هللا دودح نم دح يف

 هيف ةنامضلاب سأب الف لام ةيدلاو شرألا نأل هتنامض تحص ةيدلاو شلا

 نامز ىلإ ةلامحلا يف فلخلاو ةدم ىلإ اهتقو اذإ ةلامحلا نم ليمحلا جرخيو

 نم قحلا ذخأ ىلإ هل لمحت نإو ، رفس نم بئاغلا مودقو رطملا لوزنك لوهجم
 هل مرغي نأ هيلع امو كميرغ نم قحلا ذخأ يف كل نماض انأ لوقي ناك هميرغ

 قحلا بلط يف هذخايلف هبلطي نم لام نم هل مرغي نأ هيلع امنإو ، هلام نم

 هنإف ميرغلا سلفأف نماض انأف ثداح كميرغب ثدح نإ لاق نإو ، هميرغ نم

 ثدح نإ لاق نإ الإ نج وأ تام وأ رسأ وأ ميرغلا باغ نإ ال قحلا همزلي

 . همزلي انهف ليمحلا كل انأف ثداح ميرغلا سفن يف

 نم حصت اذكهو ديزأ وأ ةثالث وأ نينثال دحاو نم ةلامحلا تزوجو

 ةلامحلا نم هسفن عزني نأ ليمحلل زاجو ليمح نع ليمح نمو دحاول نين
 ليمحلا نم ءاش نم ذخأي نأ هل لومحملل زاجو اهنم ربيو هل لومحملا نذإب

 هطرش هلف طرش نإو © هتمذ أربأ هنع لومحملا طرتشي مل ناك نإ هنع لومحملاو

 . ةلاوحلاك ءالؤه لوق ىلع ةلامحلا يف مكحلا نأل

٢٥٢٣ _



 مدع لاحملا طرتشي مل نإ أربي هنع لاحملا نأ ةلاوحلا يف لاوقألا حجرأو

 عبتي نأ طرتشي نأ نينيمض ىطعأ ناك نإ هل نومضملل زئاجو ليحملا ةأرب

 اذإ الإ هب انم الك مرغ اعم ارضح نإو ، بئاغلا نع رضاحلاو تيملا نع يحلا

 هنع لمح يذلا ىلع ليمحلا عجري له فلخلاو امكنم ديرأ نم مزلأ الوأ لاق

 هنع لومحملل عفن اهنال نذإ الب لمحت دق ناك نإ هل لومحملل هعفد امب

 حيحصل ١ لوقل ١ وهو عربتم ك وهف ن ذإ الب لمح هز ل عجري ال وأ هتمذ أرب و

 . ملعأ هللاو ومأ الب ناسنإ نع انيد لذب نم لك اذكهو

٦٢٥٤



 ةل امحل ا ءاضق ب اب

 يف هنع لومحملا ريخ هلمحت ام فالخ هل لومحملل ليمحلا ىضق اذإ
 ءاطعإ يف ال هب لمحت ام لثم ليمحلا يطعي نأ يفو ليمحلا هاضق ام لثم مرغ
 لب ءاضقلا ىلع ةلامحلا دقعي مل هنع لمحت انيح يف هنأل هاضق ام هل لومحملا
 . نيدلا سفن لمح ىلع اهدقع

 وأ فرصلادإزف مهارد هفرص هنع لذبو رانيد فصن يف الجر لفك نمو
 لكأ نم هنأل ىطعأ امم رثكأ لومحملا نم ذخأي نأ ليمحلل سيلف صقن
 يضر اذإ الإ الماك هطعيلف ىطعأ امع صقن نإو لطابلاب سانلا لاومأ

 ليقف نيدلا لولح لبق هنع لومحملا تام نإو 5 ديازلاب عربتو هنع لومحم
 . اوطرتشا ام ىلعف طرش كانه ناك اذإ الإ هتومب نيدلا لحم

 جرخي ال نأ هيلع كردي هنإف لجألا لحي ملو لجرل هيلع ناك نم امأ
 رفاسأ ال لاق ولو لجألا لولح دنع هنيد هيطعي ليفكب الإ دلبلا نم

 . رفسلاب همهتا اذإ

 يمرغ نم شخأ لاقو هلولح لبق هقح بلط نمو عرشلا نايب نمو
 نأ هيلعف هجورخ نقيت نإف اليفك يل رضحي وأ يقح ينيطعيلف رفاسي نأ

- ٢٥0٥ ..



 نإو 0 هيف قحلا توفي ديعب ناكم ىلإ هجورخ ناك اذإ كلذو ليفكلا رضحي

 الف هجورخ حصي مل وأ لجألا مامت لبق عوجرلا نكمي ناكم ىلإ هجورخ ناك
 لكو كلذ هلف ديعبل جورخلا ىلع هفلحي قحلا بحاص ءاش نإو { هيلع ليفك
 ج ورخلا نم هعنمي متآحلا يأرب الإ جورخلا ىلإ هل ليبس الف ليفك هيلع مزل نم
 قح يف ال هيلع مدقت نم قح يف كلذو هيلع سبح الو ليفكلا رضحي ىتح

 نمب لغش الو محلا عم ةحصو رفاس ام دعب مهقوقح اونيب ولو ءامرغلا يتاب
 بوره هنم فخي مل ايرضح ايلم ليمحلا ناك نإ ليمحلاب ضري مل نإ هل لمحي

 . يرجتلاب فرعي ملو

 هاطعأ اذه ضري مل نإف لاملا هل نم ىلإ رظنلا لاملا ةلامح يف ليقو

 هب ىضري ليمح يتأي نأ ىلإ باهذلا نع مكاحلا جحي اذكهو ويغ هنع
 . لاملا بحاص

 ليمحلا وهف محلا هيضر نمف مكآحلا ىلإ هيف يأرلاف هجولا ليمح امأ

 . هضري ل اذإ نيدلا بحاصب لغتشي الو

 يتأي نأ همزلأ مهضعبف فالخ هلومحم بره اذإ هجولا ليمح يفو
 نإ هب نايتالا همزلي ال ليقو ، ديق ريغ نم راضحإ لمحت هنأل هب

 . هتزوح نم باغ

 نإف سانلا لام عييضتو ةعداخم لاحلا اذه يف نإف اذه ىرأ الو تلق

 ىلع هل لومحملا طرش نإو ، هجولا ةلامح يف ةعفنم يأف كلذ ىلع لاحلا ناك
 وأ ةزوحلا ج راخ ناك ولو كلذب دهعتو دعب ولو هب يتأي هنأب هجولا ليمح

_ ٢٥٦



 و لعي مل وأ ةزوحلا نم جرخ هنأ ليمحلا ملع ةزوحلا جراخ وهو هنع لفكت
 نأ لالا بحاصلو اعطق هنايتإب ذخؤي هنإف ةزوحلا لخاد هنوكل ةلامحلا ديقي

 . هيلع مرغلاف هلمح نمب يتأي مل نإ هنأب هجولا ليمح ىلع طرتشي

 هنإف لجالا عم هب تاي ملو لجر نع لفك نم يلع نب ىسوم لاقو

 هب ءاجف يلع قحلاف دغ يف هب يتآ مل نإ لاق نإ يراوحلا وبأ لاق قحلاب ذخؤي
 نم وأ ليفكلا نم قحلا ذخأي نأ ءاش نإ رايخلا هل قحلا بحاصف دغ دعب

 ريغ هيلع امف لوفكملا تامف لجأ ىلإ ناسنإ سفنب لفك نمو ، لوفكملا
 . ملعأ هللاو تام دقو هسقن راضحإ

٢٥٧



 ةلامحلا نم ةءاربلا باب

 ليمحللف اهنع وخأ وأ هقح نم نيدلا بحاص هل لومحملا ءاربإ نإ
 لومحملا حماس نإو ، ليمحلا ةمذ نع لاز لومحملا ةمذ نع لاز امف كلذ لثم

 اذإ الإ هنع هنع لومحملا ىلع كلذب عجري نأ ليمحلل سيلف ليمحلل مهردك هل

 مل هيلع امم دوجأ وأ ديزأ ليمحلا عفد نإو هل مهردلا بهو هل لومحملا ناك

 . ومأب كلذ لعف اذإ الإ هنع لمح يذلا ىلع عجري

 لاقف هعيابأ ىتح وأ يلام هيلإ عفدأ ىتح اذه فرعت له هل ليق نمو

 هلوق نال نماض لئاقلاف برهف لجرلا لماعف طقف هلماع لاق وأ هلماع هتفرع

 لاق نإ نامض الو نومضم لاملا يف ًأطخلاف دمع نود ناك ولو لئاسلل رورغ
 هنأ ناب اذإ الإ ايفو هفرعأ وأ اناوخ هفرعأ ال وأ يفو وأ تفرع اميف ديجل هنأ

 الو ةطرولا يف هعقويل ادمع كلذب لئاسلا ربخأف كلذ فالخ هنم فرع

 . مدع وأ لاملا دحجف هلماع هتفرع لاق نإ هيلع نامض

 صخش هءاجف رجات دنع دعق نم نأ جاتلا نع بطقلا ىكحو

 ام ليقف رسعم هنأ نابف رسؤم وأ يفو اذه رجاتلل دعاقلا لاقف هنم يرتشيل

 هيلع ليقو ، لاق امك هل نيبت هلعلو هنع انماض نكي مل هنأل ءيش لئاقلا ىلع
 نإو ، هقدص نيح لاملا هدي يف قلطأ امنإو ، لاق اك هنظ ذإ هزغ هنأل نامضلا
 . كلذ هنع لاق نم ىلع عجري هنإف هلماع هتفرع لئاقلا مرغ

_ ٢٥٨



 كلام لاق نإ اذكهو يدنع وهف نالف ىلع قح نم كلام لاق نإو

 نامض الف اليمح نوكي ال ليقو ، ليمح هنأل نماض ليقف يلع وهف هيلع
 وهف كلذ لاق نإف ةلامحلاب يلع لقي مل هنأل ةحيرص ةلامح نكت مل هذه نأل
 . لزألا لوقلا رايتخا ناويدلا يفو . نماض

 نامض الف يدنع لاق نإو ، نماض وهف يلع لاق نإ بطقلا لاق

 ءاجف نيدب يصوي ملو تام نمو © همزلي الف رقم ريغ ىلع لفك نمو . هيلع
 لاق هبلاط املو دوهشب اكص هيلع بتكف ثراولا هقدصف هيلع يعدي دحأ

 . هيلع مزال وهف ينظ نسحب يبوتكم تقزم دقو ل تنمض لاقن ينعدخ

 رخآ اصخش رومأملا رمأف هيلع امزال انيد يطعي نأ الجر رمأ نمو
 ملعأ هللاو رمأ يذلا ىلع يناثلا عجريو يناثلا هاطعأ ناك نإ نايدملا ءيرب دقف

٢٥٩



 ءارشل او عيبلا يف ا ىف 9 ةل اكول ١ ب اب

 عيبلا يف زئاجو ةلاكولا مومعلا يف اهنودو رمألاو ةلاكولا نم معأ ةفالخلا
 جاتحي ال نذالاو رمألاو زئ ئاج كلذ لك رمألاو نذالاو ةلاكولاو ةفالخلا ءارشلاو

 زاجو ءارشلاو عيبلا لعفي نأ كلذ دعب زوجي امهعفد ول هنإف لوبقلا ىلإ امهيف

 وبأ عنمو روهشملا لوقلا ىلع حيحصلا رضاحلاو ةأرملاو بئاغلا نم ليكوتلا
 . حيحص رضاح نم ليكوتلا ةفينح

 مارحلاب ءيجي ال يك ءارشو عيب يف الو ملس يف رفاك ليكوت حصي ال
 يف ليكوتلا حصي الو نيملسملا ىلع يلعتسي الئلو ملسم نم قح ضبق يف الو
 يف فلخلاو اهعفدو ةاكرلا ضبق يف زئاجو ةالصلاو موصلاك ندبلاب قلعتت ةدابع
 فورعم كلذف ةرجأ نودب ناك نإف ةرجأ نودبو ةجألاب ليكوتلا ز اجو . جحلا
 . ليكولا نم

 مل اذإ الإ دح الب ءاش ىتم ةلاكولا نم هسفن :عزني نأ ليكولل زاجو

 نيب رمألاو ليكوتلاو فالختسالا حصو مكآحلا دنع اعزانت ام دعب مصخلا لبقي
 كلذو نيدلا يف نيفلاختم وأ نيكرشم وأ نذالاب اديبع اوناك ولو ءالقعلا غلبلا

 الو فحصملا ءارش ىلع كرشملا ليكوت زوجي الو كرشملا ليكوت هيف حص اميف
. كلذ ىلع ورمأ الو هفالختسا الو دبع ءارش



 وما ىصعو ليلقلا عيبك هلعف هيف زوجي اميف رمأو لفطلا ليكوت زاجو
 لُكو نمو . كلذ يف هل انوذأم ناك وأ هييأ ىلع الدتسم نكي مل نإ كلذب

 وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب نإ ءيش ءارش ىلع اكرشم وأ انونجم وأ الفط

 كلذ زاجأ ةبقترملا ةلاحلا ربتعا نمف حصي ال ليقو ، كلذ حص كرشملا ملسأ

 ناك ذإ بطقلا دنع حيحصلا وه لوالا لوقلاو عنم ةرضاحلا ةلاحلا ربتعا نمو

 . ناويدلل راتخملا عنملا لوقو ليكوتلا هيف زوجي ال لاح يف ليكوتلاب عطقي م

 وأ مدق اذإ بئاغ نم قلطم وأ نيعم ءيش ءارش ىلع ليكوتلا زاجو
 قلع نإو تدلو نإ ةقانلا نبا وأ رطملا لزن اذإ رذب وأ تكردأ اذإ ةلغ نم

 فالخ هيفف حيرلا تبه وأ رطملا ءاج نإ لثمك لوهجم لجأ ىلإ ليكوتلا
 ءارشلاو عيبلا ريغو اذك لعفت نأ كتلكو دقف نالف تام اذإ لاق نإ اذكهو

 عوجر ىلإ تقولا اذه نم ءارشلاو عيبلا ىلع لكو نم اذكهو ءارشلاو عيبلاك

 نم كلذ هبشأ ام لكو رطملا لوزن ىلإ وأ داصحلا ىلإ وأ رفسلا نم بئاغلا

 . رثكألا وه روصلا هذه يف عنملاب لوقلاو لوهجم لجأ

 زئاج كلذف مولعم تقو يف ائيش هل عيبي وأ ائيش هل يرتشي هلكو نإو
 ىلإ مولعم تقو نم هلكو نإو © مولعم تقو ىلإ تقولا اذه يف هلكو نإ اذكهو
 توبث يفف رفاسملا مودق وأ رطملا لوزن ىلإ رهشلا اذه نمك لوهجم تقو
 . فالتخا كلذ

 ولو هكل ام ىلع تبثو ءارشل ١ زاج هدح فرعي لام عيب ىلع لكو نمو

 يرتشي وأ عيبي هلكو نإو ، توبثلا يف فاك ليكولا ملع نال كلاملا هلهج

 عاب نإو 3 زئاج كلذف انونجم وأ الفط نالف ناك ولو نالف روضح ىلع
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 نإو ، تبثي وأ لطبي نأ ءاش نإ رايخلاب لكوملاف نالف روضح الب ىرتشاو
 لوحت هلاح نال عيبي الف نج مش القاع نالف ناكو نالف روضح ىلع يل عب لاق

 مث فصو ىلع نالف ناكو هل قلطأو نالف ةضحب يرتشاو عب لاق نإو
 قوسلا وأ ناكملا يف ليكولا فلاخ نإو ، يرتشيو عيبي هنإف فصولا لاز
 نإ موسلا رضي الو رايخلاف اذك ةدلب قوس يف وأ اذك عضومب عب لاق نأك

 مل نإ لعج ثيح هيف دقع قوسلا لوحت نإو { هيف دقعو ناكملا ريغ يف راص

 هيف هعابف مولعم قوس يف هعيب وأ ءيش ءارش ىلع هلكو نإو هعم هلهأ لوحتي
 . رتشم ريغ قوسلا يف رضحي مل ولو راهنلا يف زاجو عيبلا مدهنا اليل

 ديزأب ويغ يف دجوو مهارد ةشعب اذك دلب يف عاتملا اذه عب لاق نإو

 نع صقانب روكذملا دلبلا يف عيبي الو لطاب عيبلاف عاب نإف عيبي الف كلذ نم
 . رايخلاب لكوملاف عاب نإف ةرشع

 عيبي نأ هل ليقف كلذ نم ديزأب بلطف ةرشعب لمجلا اذه عب لاق نإو
 عاب امهمو عيبي ال ليقو ، ديازلا ضبقي نأ لكومللو احالص كلذ يف نأل

 نأ ليقو ، ءارقفلل ليقو ، يرتشملل ليقو ، لكوملل هنأ ليق دئازلا يف فلخلاف
 . لطاب عيبلا

 نم لقأب عابت ةعلسلا دجوف دودحم نمثب ائيش هل يرتشي هرمأ نإو
 © حالص اذه نأل لكوملا دارمل اقباطم هذخأ ام ناك نإ لقألاب اهيرتشيلف كلذ

 هل عضي نإو { لكوملا همتأ نإ الإ لطاب ءارشلاف ىرتشا نإف يرتشي ال ليقو
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 كلذ ىلع دزف نمثب هتيغب دجو نإف ءاشي اك عبيلو يرتشيلف نمثلا يف ادح
 . هبر نيبو هنيب هيلع ةعابت ةدايزلاف

 هللا دنع هيلع هعابت صقانلاف صقانب عابف دئازب عيبلا لصح نإ اذكهو

 دئازلاب يطعملا نوكك حيحص ضرغل صقانب عيبلا ناك نإو ، لجو زع

 حيحص ضرغل راكأب ءارلا ناك نإ اذكهو اسلفم ناك وأ اركنموأ الطام
 هيلع ةعابت الف قحتسي نأ فاخي وأ شغ وأ ةبير هيف لقألاب عابي ام نوكك

 سنجلا ال نمثلا نم دح ام ىدعتي نأ هل سيلو هللا نيبو هنيب كلذ هلعف يف

 رايخ ىلعف روكذملا اذه نم ائيش ىتأ نإو ، نامزلا الو ناكملا الو ددعلا الو

 دنع هكرت ام عيب يف لكوي نأ زئاجو صقانب ىرتشا وأ ديزأب عاب ولو لكوملا
 ريغلا دنع ناك ام نإف نهر وأ ةلاكوب ريغلا دنع نكي مل نإ ةنامأكب وريغ

 ناكو رايخلاب هعاب ام اذكو ليكولا دي نم هعزني ىتح هعيب حصي ال ةلاكولاب

 اقورسم وأ ابوصغم ناك ام اذكو هعيب يف هلكوي نأ هل حصي ال يرتشملل رايخلا
 . هعيب يف لكوي نأ حصي ال ادراش وأ

 . هعبف تضبق نإ لوقيو هضبقب رمأي وأ هضبق ىلع لكوي نأ زاجو

 ام يلإ عجر امهم لوقي نأك مهعوجر ىلإ مهعيب يف ليكوتلا قلعي نأ زاجو
 نإ لاق وأ هعيب يف كتلكو دقف قبالا يدبع وأ اقورسم وأ ينم ابوصغم ناك

 . هعيب يف كتلكو دقف هنهر وأ هرايخ نم ءيشلا اذه جرخ

 مث هلام عيبي الجر لجر لكو نإو . ةن امألاك ام عيب يف هلكوي نأ زاجو

 هيلع تفتلي ال ليقف هنعأ مل وأ هتيسن وأ يلام نم هنأ يردأ مل اذك نأ لاق

 . هلوق يف قداص هنأ ناب نإو ذفان ليكولا لعفو
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 ال ليقو & لاملا رئاسك لهج ولو ليكوتلا يف لخاد هنأ ضعب لاقف
 . قوقحلا رئاسو ةيصولاو ءارشلاو عيبلاو نهرلا يف اذكهو . لخدي

 هئاطعإو هل ناهترالاو نهرو عيبك هنونجمو هلفط لام يف بألا لعف زاجو

 رمأو هنع ليكوتلاو هيلع هفالختسا اذكهو يضمي هقتع نإ ليق ىتح ضارق ىلع
 ضعبلا دنع بألا مكح اهمكح دلولا ىلع تدعق اذإ مألاو ، ضام هيف
 طيقللا مكحو توملاب هيلع مكح وأ بألا تام نإ بألا بأ دجلا اذكهو
 اذكو ويغ لكوي نأ ميتيلا ةفيلخل حصي الو بألا عم نبالا مكحك طقتلملا عم

 ريغ لكوي نأ ليكول زوجي ال هنأ لصاحلاو ةطقللا هديب نمو { دجسملا مئاقل
 . رمأي نأ رومأملل الو فلختسي نأ ةفيلخلل الو

 هدي ف نم لك نأ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشل ا لاقو بطقل ا لاق

 نم هيف لكوي نأ زوجي ةطقل وأ فالختسا وأ ةلاكوب ناك هعيب هل زوجي لام

 الو ضورعلاب هعيبي نا هل زوجي الف ءيش عيب يلع لكوت نمو 0 هيف رمايو هعيبي

 دقنلاب هعيبي زئاجف ىري فيكو ىري امب هلام عيبي نأ ورمأ اذإ امأ 3 ةئيسنلاب

 . ضورعلابو ةئيسنلابو

 مل نإ تيملا لام نم امهسفنأل يرتشي نأ ليكولاو يصولل زاجو
 الإ هلكوم ىلع قحلاب رقي نأ هل زوجي الف ةموصخ ىلع هلكو نمو ايباحي
 . كلذ هل لعج نا

 . كلذ هل لعج ولو هرارقإ حصي ال يعفاشل ا لاق
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 نأ ليكولل سيلو كلذ هل لكوملا لعجي مل ولو هرارقإ زوجي ةفينح وبأ لاق
 . مومعلا ىلع اليكو ناك وأ كلذ لكوملا هل لعج اذإ الإ ويغ لكوي

 كلذ ولو هليكول عيبي الف المج هنم ل رتشا وأ نالفل عب لاق نإو

 عب لاق نإ اذكهو انونجم وأ ادبع وأ اريغص هنوكل عيبلا هل حصي ال روكذملا

 نإو ،هتنراقمل عب لاق نإ لاملا بحاصل عيبي الو نالفل عيبي الف نالف ليكول

 . كلذ حصي الف امولعم اددع نيعي لو باوث ١ وا رقب وا لامج عيب ىلع هلكو

 لقأ اهنأل طقف ةثالث ىلع زيجي امنإف زاوجلاب لوقي نمو زاوجلاب ليقو
 ناك نإو ، حص اددع نيع نإو ، حصي ادحاو وأ نينثا هل ىرتشا نإو ددع

 . تاقفص يف ءارشلا

 كلذيف لصألا اه نيدقنلا نألرايخلا لكومللف نيدقنلا ريغب ىرتشا نإو

 ملع دقو ةئيسن عاب نإو ، لكوملل رايخ الب امهريغب ءارشلاو عيبلا دقع اوزوجو
 نأ عئابلل لاق وأ عيبلا دعب نم ملع وأ كلذب ومأي مل لاملا بر نأ يرتشملا
 © مامتالاو درلا يف رايخلا لاملا بحاصلف يرتشملا هقدصو ينرمأي مل لاملا بر

 لكو ةئيسن نوكيو ادقن نوكي يقيقحلا عيبلا نإف عقو اك عيبلا يضمي ليقو
 . هيلع ةيراج سانلا ةداعو ةرثكب عقي كلذ

 ةئيسن عاب نإو & دقنلاب الإ ليكولا عيبي الو ناويدلا يفو بطقلا لاق
 وبأ زاجأو ، هسفنل نمثلا ذخأيف لجألا لحي ىتح هتميق ءيشلا بحاصل مرغ
 ليكولا فلاخو دقنلاب عيبلا طرش لكوملا ناك اذإ الإ ةئيسنلاب عيبلا يراوحلا
 . عيبلا لطب دقف
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 عيبلا ليقو ، الجاع نمثلا نمضيو تباث عيبلاف ةئيسنلاب عاب نإ ليقو
 هل ذخأ نإو ث هلكوم لامب ال هلامب هليكو هل ىرتشا نإ رايخلا لكومللو لطاب

 رانيدك هاطعأ نإو ، تباث عيبلاف هلكوم لام ريغ نم عئابلا ىضق مث ههجوب

 ارانيد هاطعأ نإو ، رايخلاب لكوملاف ويغب هل ىرتشاو هفلاخف هب هل يرتشي ورمأو
 ذإ لقي ملو هاطعأ مث يل رتشأ لاق وأ يل رتشا لاق لب هب يل رتشأ هل لقي مو
 هلام نم هسنج ريغ وأ هسنج نم هلام فالخب هل ىرتشاو هب يل رتشا هاطعأ

 فلاخ نيح رايخلا رانيدلا عفد نملف رانيدلا هاطعأ نم لام وأ ويغ لام وأ

 ةرجأ كرديو ءاود هل لعج ولو لاملا ىلع رسخ ام ليكولا كرديو رمألا ليكولا

 هيطعي امو زئاج وأ ملاظ نم عنم ىلع الوفكم ناك نإ ليفكلا ةرجأو فئاطلا

 ءاعو وأ فرظك نم ءيشلا كلذ هيلإ جاتحي امو سراح وأ رئاجل يسارلا يف

 وأ هبكرم ىلع ليكولا لمح نإو ، مئاهبلا فلعو يعارلا ةرجأو ليلدلا ةرجأو

 يف هعاب هعيب ىلع لكؤي امو ال ليقو { يركلا هلف هئاعو يف هلعج وأ هلمج

 ويغ قوس يف زاجو ناكملا كلذ قوس يف لب رخا قوس ىلإ هجرخي ال قوسلا
 . نيخسرفلا نود ناك نإ

 اعضوم هل نيعي مل نإ نيخسرفلا ءارو نم ولو ءاش ثيح عيبي ليقو
 هل زاجأ وأ هبحاص هل زاجأ اذإ الإ امهنم دحاو دقعي الف نينثا لكو نإو

 هل زاجأ وأ لكوملا ىبأو هبحاص هل زاجأ نإو © هدعب وأ دقعلا لبق نم لكوملا

 دحاو ةزاجألاب قبس نإف تابئالاو درلاب امهنم قباسلا ربتعي هبحاص ىيأو لكوملا
 . رخالا ىبأ ولو دحاو دقع زاج دحاو ةلزنمب امهلعجو نينثا لكو نإو مت دقف

 رمالا ديقعل هعيبي نأ هل سيلف ءيش عيبب هرمأ وأ لجر هلكو نمو

 ليكولل سيلو هسفنل عيب هديقعل هعيب نال وه هديقع ىلع عبي ال ليكولا اذكهو
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 لعف نإف رمألاو ليكوتلا لبق نم بيعلا ناك ولو ادمع ابيعم ايرتشي نأ رومأملاو
 . رايخلاب لكوملاف

 فلخلاف بيعم هنأ لقي ملو بيعملا لكوملا هل نيع نإو عيبلا تبث ليقو

 . هل هنيع هنأل هيرتشي ليقف هءارش يف

 دبع ءارش ىلع هلكو نإو 5 هبيعب وبخي ملو بيعم هنأل هيرتشي ال ليقو

 اشبك راصف افورخ هل يرتشي نأ ورمأ وأ هيرتشي نأ لبق دبعلا غلبف لفط وهو

 رمأ نإ اذكهو رمألا لوأ يف هنيع نيح هؤارش زوجو هيرتشي الف هيرتشي نأ لبق

 رومأملاو ليكولل حصي الو ىلوألا يف فلخلا هيف فلخلاف هلاح نع ريغتو هعيبب
 اذإ بوثو هبحاص هلزغ اذإ نطقو فوصك عنصب عيبملا ريغت ام دعب يرتشي نا

 صقني وأ هتاذ يف دزي ملو هحلصأ نإو © هزبخ نيحطو هنحط ربو هغبص

 عيب مهضعب زاجأو هيرتشي نأ زئاجف لقصب هناز فيسو لسغب هلازأ خسوك
 . هعقر وأ هطاخ وأ هغبص بوثك دئازب لكوملا ويغ ام

 نذإ الب اهدصح دعب اهعيب يفف اهدصحف ةلغ عيب ىلع هلكو نإو

 . اهعبي الف رفح وأ اهيف ىنب وأ اهسرغف ضرأ عيب ىلع هلكو نإو . فالخ

 هلكو نإو ، نذإب الإ اهعيبي ال ليقو . هلاوز برقل اهعيب زاج بحب اهثرح نإو
 ءارشلاب رمألاو ةفرغلا نود تيبلا عيبي نأ زئاجف ةفرغ هقوفو تيب عيب ىلع
 . عيبلاب رمألاك

 لكوملا ىلع ثدح امب ملع نإ عيبي نأ هل امف نج وأ لكوملا تام نإو

 نج ام دعب ولو عيبي نأ هل ضعب لاقو . نونجملا مئاق وأ ةثرولا هزاجأ نإ الإ
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 ليكولا لعف نم ةدرلا عنمت الو مئاقلا هعنم ولو ليقو 5 مئاقلا نذإ نودب ولو رمالا

 © قافتالاب ةلاكولا ديدبت نودب ةقافالا دعب نم عيبي نأ نونجملا ليكول زاجو

 لكوملل ليكولا ةدقعو . ةلاكو ديدجت نودب هلعف حص قافأ مث ليكولا نج نإو

 عيبلا دسفيو ردي مل نإ توبثلاب ليقو { هضقتنم ملع نودب هتوم دعب نم

 ملع الب ناك نإ حصي ليقو ، عزنلاب ملع نودب ةلاكولا نم عزنلا دعب ءارشلاو

 هنإف امهنمت هل ركذي ملو امهيرتشي وأ امارحو الالح هل عيبي نأ هلكو نإو
 . طقف ادحاو رتشت وأ عبت ال لاق اذإ الإ طقف لالحلا يف هل دقعي

 ولف هنم عوجر ءاصيالا كلذف هعيب يف لكو ام دعب ءيشب ىصوأ نإو
 ةيصولل ءيشلا عجريو يضمي ال ليقو عيبلا ىضم ءاصيالاب ملعي نأ لبق هعاب
 ليكولا هعيبي ىتح ةيصولا نع لئاز ريغف هعيبي ادحأ لكو مث ءيشب ىصوأ نإو
 . ليكولا هعبي مل ولو ءاصيالا مكح لاز هعيب يف هلكو نإ ليقو

 نم عزنف ليكولا وبأ هنأ وأ سلفم هنأ نابف لجرل ليكولا عاب نإ

 لكأي رئاج ىلع عيبلاك عيبلا يف أطخأ هنأل نمثلا ليكولا نمض نمثلا ليكولا
 بأ ليكولا بلاطيلف نامض ال ليقو ، نامضلا ليزي ال اطخلاو سانلا لام

 لاق نإ اذكو هنم اذهو اذكب هتعب ينأ ليكولا لوق لوبق لكوملل زاجو . لكوملا
 . ءيشلا كلذ ذخأيو هلوق لوبق عساوف اذه كل تيرتشا ينأ

 & دحأل البق هفرعي مل نإ هتلغ لكأيو هلوقب هل هارتشا ام مادختسا زوجو
 زوجو س الدتسم ناك اذإ الإ هب عافتنالا الو هكلمت هل سيلف دحال هفرع نإو

 ام هدنع ةقث ليكولا ناك نإ دحأل هفرع هنأ ولو ةلغلا لكأو مادختسالاو ذخألا
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 ملع ولو نيمألا ريغ زوجو . ءارشلا مدع ىلع ةني تحص وأ راكنإ حصي م
 . عفادلا قدص نإ دحأل

 هؤارش زاج هب يرتشأ وأ هعيبأ نالف هيف ينلكو لاقو ءيش هديب نمو

 هقدص نإ نيمالا ريغ زوجو ويغل هنأ هفرعي مل يرتشملاو انيمأ ناك نإ هعيبو

 فالخلا كلذو دحأل البق فرع ولو نيمألا زوجو دحأل فرعي ملو هيعدي اميف

 مث نامثأ نم سانلا نم ذخأ ام ليكولا طلخ نإو & ضورعلاو لوصألا يف
 ال ليقو ، رخالا لامب اذه لام هطلخل نماض وهف عيبملا بطعف ىرتشا

 . هطلخ نع هوهن اذإ الإ هيلع نامض

 هفصن ىرتشاف ءيش ءارش ىلع وأ هفصن عابف ءيش عيب ىلع هلكو نإو

 . رايخلاب هبرف

 نإ الإ ال ليقو . رئاج كلذف اسيت ىرتشاف ةاش ىل رتشا لاق نإو
 ءارشل ا همزليف انمت هل نيعي ملو يرتشي هل لاق نإو © ةيحض رتشا هل لاق نكي

 ناك نإ هللا نيبو هنيب اميف ليق { دئازلا نمضيو عئابلا باحي مل نإ نمثلاو

 . مكحلا يف ال ىباح

 امنإ ليقو . عيبلا يف اذكهو ةاباحملا تنيبت اذإ مكحلا يف نمضيو ليقو

 . لطاب ةاباحم ىلع ءارشلاو عيبلا يف دقع

 صقنلل نماضف ررضلا هيف ناب ىتح هعبي ملف ءيش عيبب رمأ نمو

 وأ رعسل ١ ءالغب هناصقن ببسب هن امض ف فلخل او زيزع يأ طقل ف كل ذو

 . ملعأ هللاو هصحر
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 ةلاكولا يف يواعدلا باب

 لوقلاف لكوملا ركنأو تضبق ام كيلإ تعفد دق لكوملل ليكولا لاق اذإ

 لكوملا لوق لوقلا ليقو 5 هيلع نيمي الف نامزلا لاط اذإو ، هنيمي عم ليكولا لوق
 ليكوتلا هيلع يعدملا ىفنو ينتلكو ليكولا لاق نإو ، تقولا لاط ولو هنيمي عم
 عيبلا ىلع لكوملا ىعدا نإو 5 ةيب يعدملا تأي مل نإ يانلا لوق لوقلاف

 يف وأ صخشلا يف وأ لحملا يف وأ نمثملا يف وأ نمثلا يف ادح ءارشلا وأ
 تيقوتلا مدع يف عدم ليكولا ليقو ، هنيمي عم ليكولا لوق لوقلاف نامزلا
 نأل لوألا بطقلا دنع حيحصلاو ةنيب ليكولل نكت مل نإ لكوملل لوقلاف
 يف لكوملا هاعدا ام ريغ ليكولا ىعدا اذإ اذكهو تيقوتلا مدع لصألا

 ليقو ، ليكولل لوقلا ليقف بجر يف اذهو رفص يف اذه لوقي نأك تقولا
 . نيملا عم لكلاو لكوملل

 لاقف تقولا ىلع اقفاوت نإو ، لكوملا لوق لوقلا نأ بطقلا حجرو
 ولو تقولا يف هتعب ينأ ليكولا لوق لوقلاف لكوملا هافنو هيف عقو عيبلا نأ ليكولا

 لاقو © انم هيلإ عفد نإو © قاب تقولاو هلاق نإ اميس ال ىضم تقولا ناك
 نإو ة هقدص ةميهبلاو دبعلاك فلتف هتيرتشا لاقو دعب هءاجف اذك هب رتشا

 هلكوم نم نمثلا بلطي ءاجو فلتلا ىعداو هدنع نم نمثلا عفد ليكولا ناك
 . ةنّيبب الإ لبقي الف
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 هعاب ام نمث ملست وأ هارتشا ام ميلست ءارشلاو عيبلا ليكو ىعدا نإو
 ورمأ هنأ ةنيبلا هيلعف ينترمأ اميف هتملس لاق نإو © هلوق لوقلاف هلكوم ىلإ

 اذكه ىلع تعب لاقو رمالا نمثلا ىطعأو عيبلاب رومأملا عاب نإو 2 ميلستلاب
 نمثلا هل دريو انيمأ رمالا هدنع ناك نإ هقيدصت بجو خسف عيبلا يف ادجوف

 . يرتشملا نم هعاجرإ ىلع ردقي مل نإ هلثم وأ عيبملا ةميق رمالا ىلع كرديو

 لاق نإ نيمألا ريغب لغتشي الو لثملا الو ةميقلا كردي الو در ال ليقو
 تماق نإو ، ةجح قيدصتلا ليقو ، هقدص ولو نمثلا رمالا ضبق دعب اذه

 ينيطعت ىتح بهذأ ال لاقو اقح الجر بلط نمو درلا مزل خسفلا ىلع ةني

 قح نم كل ام اهنمث نم فوتساو اهعبو ةعلسلا هذه ذخ لاقف ، يقح
 نإو ، نهرلا ةلاحك هقح بهذ دقف اهعيبي نأ لبق نم تفلتو اهب ىضمف

 ذخالا ىلع امف قحلا نع تداز نإو ، يقابلاب هعبتي هنإف اهنم رثكأ هقح ناك

 لضافلا نمضي هنإف اهلمح نيح اهيف عيض اذإ الإ هنيمأ هلعج هنأل نامض اهل

 فلأب ةيراج ىرتشا نم نأ جاتلا نع هللا همحر بطقلا ىكح دقو
 يقابلا ضبقي ىتح اهبر اهضبقو فصنلا يقبو اهتميق نم فصنلا عفدف مهرد

 ىلع يذلاو هملسي ال عئابلا عم يذلاف تتام دق ةيراجلا دجوف قابلاب هءاجف

 ىلإ هعفدي يرتشملا ىلع يقابلاو اهتميق عئابل ا ىلع ليقو © همرغي ال يرتشملا

 . ملعأ هللاو عئابلا
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٥. ٠٥ 

 ه۔عاخ

 رهظو عون يأ نم وريغ وأ رمت ءاعو ىرتشا نم نأ رثألا يف ءاج
 لثمك فصنلا نود ولو ليق ، هفصن وأ وثكأ وأ ءارشلا هيلع عقو ام فالخ

 هاواس ناك وأ ىرتشا ام نود جراخلا ناك نإف ، اقعلب نابو اضرف يرتشي نأ

 نم هلام سأر ذخأيو هدري نأ نيبو هدجو ام كسمي نأ نيب يرتشملا رّيخ
 اطرتشم ناكو ايدر جرخ هنكل هسفنب روكذملا عونلا جرخ نإ اذكهو عئابلا
 عون نم عيبملا جرخو كلذ هيلع طرتشي مل نإو { ايدر نوكي ال نأ هيلع
 نم ضعب عيبملا يف رهظ نإو { بيعملا مكح همكحف ءيدر هنكل ءارشلا

 ريخم وهف هيواسي وأ هنود عون رهظ مث جراخلا لكأف هيلع ادقاعت يذلا عونلا

 نودألاو يواسملا بانم نمثلا نم عئابلا دريو يواسملاو نودلا دري نأ نيي

 نودألاو يواسملا كسمي نأ نيبو لكأ ام بانم نمثلا نم يرتشملا كسميو
 . عيبلا هيلع عقو ام وهو لوألا نمشلاب

 لدبيو مزال عيبلاف افصن جراخلا ناك نإ ليقو ز عيبملا ع ون نم جراخلا

 . دري يرتشملاف ىرتشا امم دوجأ جراخلا ناك نإو ، فصنلا

 امم ويغ وأ تاعئاملا نم امهريغ وأ نمس وأ تيز لثم ىرتشا نمو
 ناك نإف عيبملا دسفي ال ام لك نم ءام وأ حلم هيف جرخبف نزوي وأ لاكي

 . ليكلاو نزولا عئابلا متيلف نزولا وأ ليكلاب هارتشا
٢٧٢



 ةمتاخلا هذه يف ءاج ام لك يف نودأ الو دوجأ رهظ نإ الو نزو الو ليك ربتعي
 . ملعأ هللاو ةرفغملاب مهللا انل متخاو

 باتك نم سماخلا زجلا مت
 لومأملا ةياغ

 لوصألاو عورفلا يف

 يشاطبلا سماش نب دمحم نب ناطلس : هلل دبعلا ملقب

 هافسملا ةيرق نم ناطيحلا ةقطنمب

 ه٤٠٤١ ةنس يناثلا يدامج ٢٢ خي راتب

٢٧٢٢٣



 ةحفصلا عوضوملا

 ٣ ............................................. عويبلا باتك

 ٤ ................................ هعاونأ يفو عيبلا فيرعت يف باب

 ٦ ........................... تايهنلا ضعبو تامرحملا عيب يف باب

 ١٠ .............................................. ايرلا باب

 ١٦ .................................... اهنع يهنملا ع ويبلا يف باب

 ٢٣ .......................................... عئارذلا عيب يف باب

 ٢٧٢ ............................. ............ ليجعتلاو عضولا باب

 ٢٩ ............................ اهنع يهنملا عويبلا نم عاونأ يف باب

 ٢٨ ............................. هعيب نع ىهن ام ضعب عيب يف باب

 ٤٠ .................................................. ةدئاف

 ٤١ ................................. عيبلا يف ءانثتسالاو طرشلا باب

 ٤٦ ..................................... يهانملا نم عاونأ يف باب

 ٥٢ ............................................ شجتلا باب

 ٥٣ .......................................... عيبلا يف شغلا باب

 ٥٦ .............................................. نبغلا باب

 ٥٨ .................... نامزلاو ناكملا ةهج نم هنع يهنملا عيبلا باب

 ٥٩ ...................................... عيبلا هب دقعني اميف باب

 ٦٣ ........................................... عيبلا ضبق باب

 ٦٥ ....................................... يرتشملاو عئابلا باب

٦١٧ ...................................... دبعلاو يبصلا عيب باب



 ................... .......... رمتلاو بوبل عيب باب

 .............................. لوصا ١ عيب ب اب

 ..................... ...... ناويحلا بويع باب

 .............. كلذ ريغو حالسلاو بايثلا بويع باب

................................ بيعلا مكح باب



 ............................. ةءاربلا عيب ب اب

 ...................... دسافلا عيبلا مكح باب

 ............................. قاقحتسالا باب

 ................... هدي مارحلا لخد نميف باب

 عيبملا قاقحتسا دعب عئابلا ىلع هب عجري اميف باب
 ........................٠ ... فرصل ١ ب اب

 ......................... ملسلا ف لجلا ب باب

 ...................... ملسلا ضبق ناكم باب

 ....................... ملسلا يف داهشالا باب

 ....................... ملسلا يف طورشلا باب

 .................. هيف ةكرشلاو ملسلا ةيلوت باب

 ......................... ملسلا يف نهرلا باب

.............................. نيدلا عيب باب



 ............. نويدلا عفد ف يواعدلا باب

 .... هنذإ ريغب هبحاص ىلإ نيدلا لاسرإ باب

 هضبق نم ىيبأ اذإ هبحاصل نيدلا عضو باب

 ..................... نويدلا ىضاقت باب

 .................... راصتنالا باب

 ..................... ةلاقالاو ةيلوتلا باب

 ......................... رايخلا عيب باب
 .................... عيبلا يف ةكرشلا باب

 ........................ ةحبارملا عيب باب
 ....................... فاوطلا عيب باب

 ... عئابلا لام نم ءارشلا بلاطل لحيام باب

 ..................... ةلاوجلا باب

 ................. ةلاوحلا ف يواعدلا باب

 ...................... ةلامحلا باب

 .................. ةلامحلا نم ةءاربلا باب

 .............. ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا باب

 ................. ةلاكولا يف يواعدلا باب
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٥٠٦١٢٢٧٦ : ت ةيطولاب ةثيدحلا ناولألا ةعبطمب عبط


