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 ؛مالعل حش تيلا
 ىتاطبلاتماش نيرت

 سداسلا ءزجلا
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 محرلا نهرلا هللا مسب

 تاراجالا باتك

 نعضرأ نإف ل ىلاعت هلوق اهزاوج ىلع ليلدلاو ءانعب لام لدب ةراجالا
 فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ل» هلوقو م نهروجأ نهوتاف مكل

 نع هلوقو ليكو لوقن ام ىلع هللاو هلوق ىلإ رجأتسا تبأ اي ةياكح هلوقو
 هل متيلف اريجأ رج ًأتسا نم » هلوقو « هقرع فج نأ لبق هقح ريجأل ا اوطعا »

 رارحالا مهلك مدا ينب نيب ةزئاج ةراجالاو ثيداحالا نم ريثك يف « هترجأ

 مهلوقع تماد ام مهكرشمو مهدحوم مهثانأو مهروكذ ءالقعلا نيغلابلا

 ةعمجلا ءادن تقو ىنثتسيو اهلك نكامالاو تاقوالا يف ةزئاجو ةحيحص
 رجؤتسا جاتحاو هل نكي مل نإو همئاق نذإب رجأتسيف ريغصلا امأو ، دجسملاو
 كرشملل دحوملا عضخي ام لجأ نم دحوملا كرشملا رجؤي نأ هركو لدعو قفرب

. ملعأ هللاو ةزئاج امإو ةمرحم امإ ةراجالاو



 ةمرحلا ةراجالا باب

 . هب ىنزي نم وأ ينزي نم ةرجألا يطعي ءاوس ىزلا ىلع ةرجالا مرحت
 ةناهكلا ىلع ةرجألا مرحتو كلذ ىلع ةلالدلا ة ةرجأو ئ نيينازلا نيب عمجلا ة ةرجأو

 ةلع هللا لوسر ىهن دقو ةمرحم ةناهكلا نإف مرحم ىلع ضوعلا ذخأ نم اهيف امل

 ناولحو ىزلا ىلع ةينازلا هاطعت ام يغبلا رهمف نهاكلا ناولحو يغبلا رهم نع

 هقدص وأ انهاك ىتأ نم » هكفيَع هنع يورو ةناهكلا ىلع هاطعي ام نهاكلا
 نيعبرأ هتالص لبقت ل قدصم ريغ هاتأ نمو ، دمحم ىلع لزن امب رفك دقف

 ةرجأ مرحتو هيف نوديزي امب وأ هنوقرتسي امب نجلا نع رابخالا ةناهكلاو « اموي
 : مهناكمو ةئيبخلاو ةلاضلاو قورسملاو قراسلا ةفرعم يعدي يذلا وهو فارعلا

 فتكلا ف طوطخب الدتسم ةاشلا فتك ف رظني يذلا وه وهو فاتكلا رجأو

 بيغلا ملع يطاعتملا ةرجأو اهب الدتسم موجنلا يف رظانلا وهو مجنملا ةرجأو

 ىلع ةرجالاف ةفاتك الو ميجنت الو ةفارع الو ةناهك الب يتالا ءىيشلا نع ربخلاو
 مهتبوت حصتو مارح امم ء ىيش يف ببستلا ىلعو هيلع ةل الدلا ىلع وأ هلك كلذ

 ةباعللاو ةحئانلا ةرجأ مرحتو ءارقفللف هثراو الو هنم اوذخأ نم اودجي ل نإو درلاب

 وأ ةبيغ ىلع ذخأك مارح ىلع ذخؤي ام لكو رحاسلاو ةينقملاو رامزملا تاذو

 بعللا وأ رحسلا وأ ءانغلا ميلعت وأ مهسفنأ وأ موق لام ىلع ةلالد وأ ةميمن

 نإ اهبرل درلاب اهذخآ ةبوت حصتو ةيصعم لك لعف ىلعو كلذ ملعت وأ فدلاب
 مل نإو ، ةيصعملا ريفكت هيلإ تدر نإ اهيطعم اهقفنيو اهلثمو اهقفنأ الإو ملع

ليقو ، اهذخآ نيبو هنيب ءاربا الو ةللاحم الو اهتميق وأ اهلثم قفنيلف هيلإ درت



 هنأ يور امل ةلفان ولو هللا ةعاط ىلع ةزاجالا زوبت الو كلذ يف ةللاحملا زوبحت
 هناذأ ىلع ذخأي ال انذؤم اوذختي نأ هلامع ضعب وأ هباحصأ ضعب رمأ يلع

 . مارح نيدلاب لكألاو ارجأ

 ةرجألا ذخأي نم فلخ ىلصي ال ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةالص نأ ىلع ينبم اذه لعلو لاق ، هيلع ةداعإ الف ىلص نإف © هتالص ىلع

 ةلطاب مامالا ةالص نأ اذه ىلع رهاظلاف الإو مامالا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا

 . صاع هنكلو ةلطاب ريغ اهنأ لمتحيو

 هجو ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ىلع لدي ام رطانقلا يفو هللا همحر لاق

 فقو دقو دجسملا نم اقزر ذخأ نإف يلازغلا باتك يفو لاق ثيح حيحص

 هميرحتب مكحي الف سانلا نم دحأ نم وأ ناطلسلا نم وأ ةمامإب موقي نم ىلع
 ىلع ةرجأ هل نوكتو حيوارتلا يف اهنم دشأ ضئارفلا يف ةهاركلاو هوركم هنكلو

 ىلع ال ةعامجلا ةماقإ يف دجسملا حلاصم هتبقارمو عضوملا روضح ىلع هتموادم
 . ها ةالصلا سفن

 هنأ ىلع هذخأ هل زوجي الف ةرجأ كلذ لعج نإ هللا همحر بطقلا لاق

 اهنأ ةينب هذخأيو ةرجأ هنوك يغليو هذخأي ناكو ةرجأ لعج نإو اندنع ةرجأ
 هذخأو ةبه وأ مامالا ىلع ةقدص لعج نإو " ال ليقو 5 هل زوجي ليقف ةقدص
 مل ولو امامإ يلصي هنأ هسفن يف دجي ناك نإ ةهارك الب هل زاج ةرجألا ةين الب
 ىلع ةرجألا زوجت الو يصاعملا كرت ىلعو تاعاطلا رئاس ىلع اذكو كلذ نكي
. اقافتا ءاضقلا



 © سانلا يديأ نم ةرجألا تناك اذإ اذه يشوطرطلا نسحلا وبأ لاق

 نيعت نإف ىوتفلا ىلع ةرجألا امأو ، قافتاب تزاج لاملا تيب نم تناك نإو

 لاوقأف نيعتي مل نإو ، قافتاب مارح وهف دلبلا يف ويغ مدعل باوجلا هيلع
 . ةهاركلاو عنملاو زاوجلا

 ىلع يه امنإف اهيف فلتخا ةرجأ لك يشوطرطلا نسحلا وبأ لاق : لاق

 . اهزاوج ف فالخ الف لاملا تيب نم تناك نإو 0 سانلا يديأ

 لسغلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأي الو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 © اهلك عئانصلا ملعت ىلع ةزئاجو تحسلا نم اهنإف ناذألاو ةالصلاو ءوضولاو

 قرلا عطق ىلع زوجتو ةحابسلاو ةسارفلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأي نأ هل زوبيو
 الو اهطخ ىلع الا اه ديلبحتو اهلكشو فحاصملا طقنو فح اصمل او بتكل او

 زوجتو ، اهحيحصتو اهليلمتو بتكلا طخ ىلع ةرجألا ذخأي نأ هل يغبني
 هبشأ امو لمقلا عزنو سأرلا قرفو قلحلاو ةنيزلاو رفضلاو طشملا ىلع ةطشاملل
 مل نإ ال ةلابقلا ال عطقلاو يكلاو ةناتخلاو سأرلا قلحك ىلع زوجتو ، كلذ

 . زئاج ليقو ، نانسألا عزن ىلع الو ةرجألا طرتشت

 ىلع ذخأي الف عطق نإف عطقي مل ام ةرجألا ذخأي نأ بيبطلل زاجو
 كلذ يف امف صخري نم مهنمو ، عطقلا ىلع ذخأي ال راطيبلا اذكو عطقلا

 ىلع زوجتو هلتق ىلع هتناعإ وأ هلتق ىلع وأ يناجلا لتق ىلع ةلالدلا ىلع زوبتو
 عنام وأ دترملا وأ نيدلا يف نعاطلا لتق ىلع اهئاطعإ زوجيو 3 هميرغ ىلع هتلالد
 وأ ملظلا هنع فرصي نمل اهئاطعإ زوجيو كلذ ىلع اهذخأي نمل زوبي الو قحلا

 نأ لجرلل زوجي الو كلذ ىلع اهذخأي نمل زوجي الو ةرافخلا ىلعو ويغ نع
٦١



 ال اهكرتي نأ ىلع الو اهتليل ريغ يف اهدنع تيبيل هتأرما ىلع ةرجألا ذخأي
 ءادفب كلذ سيل ليقو ، ءادف ىهف اهلك هوجولا هذه يف اهذخأ نإو ، اهسمي

 ذخأت ال يه كلذكو اهكاسمإ هل زئاج ليقو 3 اهلام اهل ديلف اهكرت نإو
 الو ةداهشلا لمحت ىلع ةرجألا ذخؤت الو اهسمي ال اهكرتي نأ ج وزلا ىلع ةرجألا
 هفلت فاخ نإ هدنع يه ةداهش ادال يعد دهاشل اهذخأ زوجو اهئادأ ىلع

 ءارع وأ شطع وأ عوج نم ةميظع ةرضم وأ ةساح .وأ هنم وضع فلت وأ
 نم كلذف بجوأ اذهب هلاغتشاو مهتوق وأ هتوق بلطب هلاغتشال هلايعل نإو

 يف كلذ يدؤي ناك نإو ، هذخأيف دكوألاب لغتشيلف ضرف ىلع ضرف لوخد
 جراخ اهئادأل بلوط نإ الإ اهذخأ هل زب مل ةرضم فخي مل نإو دلبلا
 نإو © اينغ ناك ولو ةرجالا ذخأ هلف قيرطلا يف فاخي ثيح وأ نيخسيفلا
 ةين الو امهدحأ نم طرش الب ةداهشلا ىلع هدنع نم ائيش هل دوهشملا ىطعأ

 . ةيده وأ ةبه وأ ةقدص قلطم كلذ نأل هذخأ هلف ةرجألل دهاشلا نم

 اهتماقإبو قحلا مهب جرختسي هللا نإف دوهشلا اومركأ لع لاق دقو
 اهئادأ ىلع ضوع ذخأ افلت فخي مل ولو دهاشلل زاجو هنع ضرفلا طقس ةرم

 ريغلا نع اهلعف بجي ال يتلا تاحابملا رومألا رئاس نم ذكنيح اهنأل ةيناث ةرم

 نارقلا ميلعتو قلع وبق ةرايزو راتعإو ريغلا نع جخ نع ةرجألا ذخأ زوجيو
 يف وأ امهريغ وأ ملعلاو نارقلا رمأ يف لادج ىلع ةرجألا ذخأ مرحيو ضعب دنع
 اورحني نأ لثم فويسب عطق ىلع ةرجألا ذخأ مرحيو ةرخالا رمأو ايندلا رمأ

 قدانب وأ ماهسب يمر ىلع مرحتو اذك هلف ةبرضب هعطق نم اولوقيو ةرقب وأ اريعب
 وأ رخال عضوم نم ةرخص عفرك ليقث عفر ىلع مرحتو يمرلا ىلع زوبت ليقو
 ىلع مرحتو هعفر يف رجأتسملل ةدئاف ال ناك اذإ هنطب ىلإ وأ ردص ىلإ اهعفرك

 وأ لكأ نم لوقي نأ لثم ءام نم نيعم بارشوأ ماعط نم نيعم رادقم لكأ
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 ىلع ةرجألا مرحتو لطابب لكأ هنأل هلكأ هل اعوسم كلذ هلوق نوكي الو ةميقلا

 رثكأ هل لوقيف اعاص اذكو اذك يماعط يف رخال لئاقك ريزحت ىلعو رامق
 تزوجو داز ام ذخأ هل لحي الف ددعلا كلذ ىلع داز ام كتيطعأ هبر هل لوقيف

 يف الو راجحألا يمر يف ةقباسملا نوكت الو كلذ يف دراولا ربخلل ليخب ةقباسم
 يف ةرجألا زوبحت الو قدانبلا اهلثمو ماهسلا يف الإ كلذ زوجي الو حامرلا يمر

 نم ةقباسملا امأو ، زوجت ليقو ، بوث ةطايخو ريب رفحك ءانع وه امب قابسلا
 يمرلاو مادقالاو ريطلاو نفسلا نيب زوجتف ءىيش هيف طرتشي الو لعج ريغ
. ملعأ هللاو اعرش امهل حيحص ضرغ كلذ يف ناك نإ ةراجحلاب



 اهيف فلتخملا تاراجالا باب

 ةباتك ةرجأو ، هديوجت ميلعت ةرجأو © نارقلا ميلعت ةرجأ يف فلتخا
 ضورعل ا نم كلذ ريغو راهنألاو رودلاو راجشألاو ضرألا ةمسقو ، فحصملا

 ةجأب ىري ال نيريس نبا ناكو ويغ وأ ثاريمب ءاكرش موق نيب باسحلا ةرجأو
 هبصني مل وأ مامالا هبصن متيلا لام نم ولو ماسقلل ةرجألا لحتو اسأب ماسقلا
 . دشأ ليلقلا باسح نوكي دق ذإ ماهسلا ىلع ال سورلا ىلع ةرجألا نوكتو

 سورلا ىلع ماهسلا لدعي نمو ماسقلا ةرجأ انموق رثأ يفو بطقلا لاق

 ماهسلا ىلع ليقو ، ةمسقلل بتاكلا ةرجأ اذكو لمعلا هيلع يذلا لوقلا يف
 عئابلا نم ذخؤت عرزلا لياك ةرجأو ةرجألا فصن هيلعف فصن هل نمف
 ةثيبخ اهنأ ليقف تالاب مدلا جارختسا يهو ةماجحلا ةرجأ يف فلتخاو

 نودب وأ ةعطاقمب اهتسخب مكحف نمؤملا ةيجنت ةماجحلا يف نأل ةسيسخ

 اذك ةبه وأ ةقدصب هنم اهذخأي وأ اهيف هلماعي نمو مجاحل قح يف ةعطاقم

 هيطعيو هل مجحسلب ةرجأ ىلع ةعطاقم الب مهضعب اهزاجأو مارب تسيلو ليق

 ىجن ع هنأ ىور هلثم ءارك هلف افلتخاو ضري مل نإو ، هب ايضرو رسيت ام
 تحسلا نم يهو ةماجحلا لبق هل دقعت يتلا ةرجالا يأ ماجحلا ءارك نع

 يهو ايقرلا ةرجأ يف فلتخاو ةبيط وبأ همجح ىطعأو مجتحا هنأ يورو
 كرش هيف امب زوجت الو ركذ مالكب ا نارقلاب نونج وأ ضرم ةلازإ يف ماصتعالا
 رفنلا ةصق يف يور امل اهيلع رجألا زوجي امهاتلكو ثفن البو ثفنب ايقرلا نوكتو

 لاقو كحضف ةرجألا نع هكلع هللا لوسر اولأسف غيدللا ىلع اوقر نيذلا
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 باتك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ نأ امهس مكعم يل اوبرضاو اهوذخ متبصأ

 نإ الإ كش هيف نوكي نأ ةفاخم هانعم ملعي ال امب ايقرلا زوجت الو لجو زع هللا

 ليقف اهئانبو اهرودو ةكم تويب ىلع ةرجألا يف فلتخاو ةقث دي ىلع تءاج

 نم اهلوح امو ةكم ةكمب دارملاو هوحنو بشخلا ىلع ولو ميرحت ةهارك ةهوركم
 الو اهتويب رجؤت ال ةحابم ةكم وع هنعو اهتويب مكح يف اهضرأ قلطمو مرحلا
 هيلع ةرجألا ذخأ زوجيف ةكم ذخأ دعب ناينبلا نم ثدحام امأو { اهعابر عابت

 نم سيل ام ىلع اعامجإ تياجو 5 ضيألا سفن لع كلذ زوجي الو هعيو
 هيلع ينبم ريغ رخآ عضوم ىلإ عضوم يف دوقعم لبحو شارفك تيبلا
 ليقو ، تحس نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ليقو ، هوحنو بشخلا ىلع تزوجو
 ةرجألا زاوج راتخملاو هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق وهو طرتشت مل نإ لالح

 مهحاولأ ريطستو مالقألا يرب ىلعو يعارلاو فئاشلاك هنأل لافطألا زرح ىلع
 . ةعونمم هيلع ةرجالاف ملعتلا ىلع ال

 دلولا لبقت يتلا يهو ةلباقل ةرجألا تزوجو بهذملا وهو بطقلا لاق
 دجوي مل نإ لاجرلل وأ ءاسنلا ةنتاخو هبوث هسبلتو هنهدتو هحسمتف دلوي ةعاس

 نهل طرش وأ نطرش نإو ، طرش الب ةحئان ال ةيكابلو لفطلا نتخ اهلو نتاخ
 ةرجأ تزوجو هذخأ نهل زاج نهنم نذإ الب نهل طرش اذإ ليقو ، مارح وهف
 اهعنمو طرتشت الو لمعلا امهصقني امهنألو هكلامل لام امهنأل لايكملاو نازيملا
 وأ جرخب ام وأ ءيشلا رادقمب ةفرعملل امهنألو امهترجأ نع يهنلا دورول ضعب
 يع هللا لوسر ىهن دقو ميلعتلا ىلع ةرجألا ذخؤت الو ملع كلذو بلجي ام
 ليكلا لمع ىلع تزاجو ث سانلا نيب قح امهنأل رايعلاو نازيملا ءارك نع
 هنازيمو هلايكم ةرجأ ربتعي الو هلمع ردقب رجأ هل ردقيف هسفنب لمع نإ نزولاو
 اقلطم يشم عم امهريغ وأ ءام وأ قيرط ىلع ريبخو لوسرل ةرجألا حابت لهو
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 ىلع امه زوجت ذئنيحف اباتك ولو ائيش المح نإ زوبت وأ ائيش المح مل ولو
 . لمحلاو غيلبتلا وأ يشملا

 غيلبتلاو يشملا نوكي دق مظعألا دصقملا نأل لكشم وهو بطقلا لاق

 اعبت حصي ءيش بر هنأ ىوعدو ءيش لمح اهحبي مل امهب ةرجألا زبت مل اذإف |

 . انه اهتبثي ليلد ىلإ جاتحي هدحو حصي الو

 مل ريبخلا زوجت الو ائيش المحي مل ولو اهزاوج يدنع حضأل او لاق

 قيرطلاب انربخأ هل اولاقف قيرطلا يف هوقال وأ هتجاحل جرخ لب ةلالدل جرخي
 هلف عضوم ىلإ مهعم هيشمب الإ هرابخإ دفي ملف انربخأ هل اولاقف هوقال نإو
 . ةرجألا

 ( ةدئاف )

 عفنلا لصحي ال لمع ىلع ةراجا لعجلا نإ ةراجالاو لعجلا نيب قرفلا

 هنإف ةرجألا فالخب دراشلاو قبالا درك لمعلا كلذ مامت دعب الإ هب لعاجلل

 هل لصح ريجألا لمع اذإ كلذلو هل لمع ام رادقم ةعفنملا نم هل لصح
 نفسلا ءاركو لمعلا متي ىتح لعجلا يف هل ءيش الو رجألا نم لمع ام رادقم

 رفحك الوهجو امولعم نوكي لعجلا يف لمعلاو غالبلاب الإ ةجأ الف لعجلا نم
 ةطراشمو ع رذالاب رفخحلاك اهيف ملعملا نم دبال ةراجلالاو © ءاملا جرخي ىتح ريب

 الو زاوجلاب لوقلا ىلع ملعملا اذكو ةراجالاو لعجلا نيب ةددرتم كبلا ىلع بيبطلا .

 ويغك لعجلا يف ةرجألا نوكت الو ةراجالا فالخب لعجلا يف ةرجألا ميدقت زوجي

 ريس ىلع لعجلا نوكي نأ طرتشي الو لجأ لعجلل برضي الو ةمولعم الإ
 . ملعأ هللاو ويغو ريسلا يف اهزاوج حيحصلاو ضعبل افالخ
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 ةراجالا طورش ف باب

 هنع هني مل امم ةعفنم ردقو نمث نييعت ةزئاجلا ةراجالا زاوج طورش نم
 هلثم رجأ هلف لمعلا ناك نإف دقعلا لطب نييعت الب تناك نإف ميرحت يهن

 رجأف اعيمج اناك وأ كلذك نمثملا ناك وأ اميرحت هنع يهن امم نمثلا ناك نإو
 ريجالا ملعي مل نإ هخاسفنال دقعلل ةزاجا ال انيمضتو اميرغت ءانعلا يف لثملا

 وأ رمخ وأ ةتيم هيف اذإف ءاعولا اذه لمحك لهجلاب رذعي ثيح ةمرحلاب

 ريزنخ وأ رمخ نمث وأ ةبوصغم يه اذإف مهاردلا هذهب لمحلاو بوصغم

 ملعلا مدعب رذعي ال ثيح ملعي مل وأ ملع نإو ، هدنع لحي نم اهب امهعاب
 ديدجتلا الإ زجي ملو دقعلا خسفنا لمعلا نكي مل نإو 3 ءانع الو هل ةرجأ الف

 امهيلك وأ نمثملا وأ نمثلا بناج يف اهيزنت يهنلا ناك نإو ، الصأ كرتلا وأ

 رامقلا مارحلا نمو ةرجألا هيلع ام نمثملاب دارملاو ةتباث ةرجألاو حيحص دقعلاف
 اقفتا ام هلف كلذل جاتحا نإف رانيد ةئام كلو تيبلا اذه علطا لاق نمف

 هل ءانع الف ملع نإو © ةرطاخم هلاق كلذ نأب ملعي مل نإ هئانع هلف الإو

 لمعا لاق نإو 3 رانيد كلف ةلمق يسأر نم تجرخأ نإ لاق نإ كلذكو
 دئازلا يف هل ليقو ، كلذ ىلع امهف كلذ باسح ىلعف تدز امو اذكب اذك

 داز نإو ، ةرجألا نم اذك كلو ابوث لزغلا اذه نم جسنأ لوقي نأ لثم هؤانع
 مولعم بوث ةطايخ ىلع ةرجالاك ةياغب امإ ةعفنملا نييعتو هباسح ىلع كيطعأ

 نيعم رمت ذاذجو نيعم عرز دصحو ضرعلاو لوطلا مولعم باب لمع وأ

 لجأ نم برضب وأ عر ذأب ضرعو لوط نييعتب رئب رفحو ةنيعم ضرأ ثرحو

 ىنكسو خبطو لسغو يقسك اهوحنو رادلا ةمدخل رجأتسي ريجأ ةمدخك
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 ناكم نم ةلماح ةنيفس وأ ةب اد يشمك ناكم لإ وأ امهريغ وأ تيب وأ ر اد

 فصنو مويك هديدحت لجال ا طورش نمو ةيحانو ملقإك ال مولعم ناكمل مولعم

 دبع ةم دخك ةداعلا ف غلبي ال لجأ لإ ال كلذ وحنو ةنسو رهشو ةعمجو موي

 . ةداعلا يف هيلإ شاعي ال امم ةنس يتئام وأ ةنس يفلأ وأ ةنس فلأ

 رهشلا كالهتساب جرخ هلوأ نم لمعلا يف لخدف رهشب رجؤتسا نمو
 اموي نيثالث ىفو هطسو نم لخد نإو ، نيرشعو عست نم له ولو هيلي يذلا
 نيلوقلا ىلع سمشلا وأ رجفلا عولط نم اراهن هلمع يف حصنلا ريجألا ىلعو
 ىلإ ريبكلا ىحضلا نم ةلئاقلا هتقوو مونلا تقو يف مون هلو هتقاطب بورغلا ىلإ
 هب قحتلي امو ءاتشلا يف ال فيرخلاو عيبرلا نم هب قحتلي امو فيصلا يف لاوزلا
 . ةزئاج ةلاهج كلذ يفو ، امهنم

 دودحم ةراجالا يف زاجو « ليقت ال نيطايشلا نإف اوليق » هع لاق

 هبلط ىتمف ةنيعم ريغ ةنس ددعب ةنيعم منغ يعرك قلطأ نإو لجأ نم
 دصحلاك لوهجم لجأ ىلإ ةراجالا زوبت الو هيف لوخدلا هيلع كردأ لمعلاب
 وأ اهثلث وأ رادلا هذه فصنك اعاشم ابيصن هاركإ اذإ كلذكو ذاذجلاو

 الإ هل نكي مل وأ اهيركمل اهلك ةبادلاو رادلا تناك اهثلث وأ ةبادلا هذه فصن

 ةدم هل ىعري نأ لثم الوهجم ءانعلا ناك اذإ كلذكو الثم فصنلا وأ ثلثلا

 . لماح يهو ةبادلا هذه دلت امب وأ هتوسكو هتقفنب

 ذخأيف امهريغ عم وأ ةوسكلاو ةقفنلاب ةراجالا هللا همحر عيبرلا زاجأو

 وأ نيجارعلا لضفأ نوجرعب لخن حيقلتل ةراجالا عنمتو كلذ نم طسالا

 هرجأ نإ كلذكو كلذ زاجأ ضعبو ةرجالا لهجل كلذو ةلخن لك نم اهطسو
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 ثرح ىلع نانثا قفتا نإ كلذكو سمخ وأ عبرب رمت ةيانج وأ عرز دصحل
 ىلع عرزلا نامسقيف هديب رخالا ثرحيو امهدحأ نم ةبادلاو رذبلا هيف نوكي

 ثراحللو لغملا ءارك ةمدقتملا هوجول ا هذه ف عنملا لوق ىلع لماعللف اقفتا ام

 . رذبلا برل ع رزلاو هءانع

 الب ولو لهج عم نإو اقفتا ام ىلع ةزئاج ةراجالا نأ رثوملا وبأ لاقو

 زاج اك ؤزجب دجسملا نيدو اميتي ولو ناسنالا نيد يضاقت زاج اذإ ةمماتم

 . كلذ لك خايشالا لعف دقو 0 اذكو اذكب

 دبع مامالا رجأتساف ةلودلا زعل لامب ىصوأ دنهلا نم الجر نأ يور دقو

 مامال ا عمجف ءانعلا هل نأ معز نم معزف هفصنب هيتأي نم ديمح نب كلملا

 نم اهوحنو اهلك روصلا كلت زوجتف فصنلا هل اوارف مهرواشف ءاهقفلا

 باطتحا لهجلا روص نمو ةاقاسملاو ةبراضملا ىلع اسايق ةرجالا لهج روص
 امهنيب بطح ١ نأ ىلع رخا ضرأ نم شيشحل ١ وأ كوشل ا هذخ ا وأ صخش

 اهنمث يطعي ةيشام يف ةكراشم اهنمو مولعم بيصنب هتباد ىلع هتمدخ وأ الثم

 اذك رخا هجاتحت امو اهظفحو اهيقسو اهيعرب موقيو ويغ وأ ءارشب امهدحأ

 نم امهنيب اهريغ وأ ةيشاملا نوكت ليقف رئكأ وأ لقأ وأ اهفصنب ةنس اذكو
 ةدملا ماب الإ فصنلا قحتسي ال ليقو ، ةمذلا يف مايقلا نوكيو دقعلا تقو

 . امل اهدعبو منغلا برل ةدملا لبق ةلغلا نوكتف

 وأ ضرأ وأ ةباد يف ةكراشملا ديرل بوصألاو هللا همحر بطقلا لاق

 مث مولعم نمثب فصنلا ريجألل ضيألا وأ ةبادلا كلام عيبي نأ امهريغ
 عيبلا زيجي نم دنع كلذو نمثلا كلذب رخالا فصنلا ةمدخل هرجأتسي
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 تناك ولو كلذ زاوج حجرو انيعم لجألا نوكيو ةعيب يف نيتعيب وأ طرشلاو
 © لثملا ءاركل عنملاب لوقلا ىلع لماعلا ديف كلذ عنم ضعبو عيبو ةرجأ هيف
 ] مهارد ةعبرابف هموي يف هلمع نإ هنا ىلع نيعم ءىبش لمعل رجؤتسا نإو

 نإ كلذكو لغملا اركل دري وأ زوجي لهف مهارد ةثالثبف هيلات يف هلمع نإو

 رخا عضوم ىلإ بكر نإو ، ةرشعب نيعم عضوم ىلإ بوكرل ةباد رجأتسا

 هلمعا ريجألل لمعلا بر لاقف نيعم ءىيش لمعل رجؤتسا نإو ، نيرشعبف
 هيلع ركني ملو لمعف رشع ةسمخب لب ةشعب هلمعأ ال ريجألا لاقف ةرشعب
 كل هلمعأ ريجألا لاق نإ كلذكو هلثم ءاركل دي ليقو ، رشع ةسمخ هل ليقف

 اهيف ريجألا در ةرجأ لكو لمعف ةشعب هلمعإ لمعلا بر لاقف رشع ةسمخب
 الو طرتشي الو رثكأف لودع ةثالث اهيف رظن لثملا ةرجأ ىلإ دقعلا داسف ببسب

 نامثألا رعسب مهتفرعم طرتشيو اهيف ةنايخلا مدعب لاومألا يف مهتلادع لب مهتي

 . ءانعلاو تانمخملاو

 يف نينثا ىلع وأ اقلطم دحاو ىلع اوقفتا نإو نيلدع مهضعب زاجأو
 اعوجر اوأر نإو ، مهطسيأل اوعجر ميوقتلا يف اوفلتخا نإو © زاج لوألا لوقلا
 مهدحأ عجري الو طوحأو قحأ عوجرلا نأ رهظ نإ اولعف مهالعأ وأ مهان أل

 رخا لدع مهعم رضحيلف اوقفتي مل نإف انوكر وأ ابهشت وأ اديلقت رخالا ىلإ
. ملعأ هللاو امهلو رجأتسملاو ريجألا ىلع قحلا وهفا هيلع اوقفتا امف



 ت ار اجالا عاون ] باب

 ةيؤرلا هطرش نمو ، سوسحم نيعم ءىيش يف عفانم ناهجو ةراجالا

 ةمدقتملا ةيؤرلا يزبجتو ددعلاب ولو فصاولا فصوب ولو ملعلا اهنع يفكيو
 كلذك ع رز دصحو هكلم ف ة دوجوم منغ يعرك كل ذو ريغتي ال ثيح

 باتكلا اذه خسنو مولعم بوث وأ بوثلا اذه ةطايخك هوحنو ضرأ ثرحو

 ةفصب امهوحنو ثرحو يعر لثم ةفصل ١ ةم ذل ١ يئام طرش نمو 6 هم ذب عف انمو

 وا رب نم ثرحي ام نايبو منغ وا لبإ نم ىعري ام سنجو ةدملا نايبك ةنيعم
 دوصقمك دودحل اف دودحم ريغو دودحم ف اضيأ نوكت ةراجال ١ ش امهوحنو ريعش

 اذك يهو منغلا هذه عرا وأ اهددع ركذي ملو منغلا هذه يل عرا لثم هيلإ

 داز ام رجأ ريجأللف منغلا نم ةئام يل عرا وحن ةمذلا يف ولو دودعم وأ اذكو

 منغك كلذك صقنيو ةمذلا يف دودعملا وأ هيلإ دوصقملا كلذ يف لمع نم

 ج راخ نم اهيف لاخ دالاب وأ ةدالوب تداز ةمذلا يف ةدودعم وأ ةنيعم ةدودعم

 لغتشا ولف ريجألاو لمعلا بر ةرضم الب كلذو ويغ وأ تومب تصقن وأ

 ىلع ةرضم لودعل ١ هار امو هترج ] نم صقن هلمع صقنف هريغ وأ هسفن لمعب

 سانلا رضت وأ برهت يتلا ةبادلا هل نيعي نأ بجيو هبحاص هنم اوعنم امهدحأ

 ىعرلاك هيلإ دوصقم ريغ ءيش ىلع راجيتسالاكف دودحملا ريغ امأو

 ريجأل ا د از ام رج ا رجأتسمللف هريغلو هيف هل ىعر نإف اذكب ارهش اذك عونل

 هنم ذخأيو هل دقع ام هيطعيو هدبعك هنأل رثك وأ رجألا لق ويغل هتدم يف
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 ةدم يف ريجألا هل لمع نم صلختيو ثرح وأ دصحل رجأ نإ كلذكو دئززلا
 نأل هل رجأتسملا ليلحتب وأ ريجألل اهعفدب ال رجأتسملل ةرجألا عفدب ةرجألا
 ليألاب يناثلا رجأتسملا ملعي مل نإو ، ةدملا كلت يف هتوق رتشم لوألا رجأتسملا
 . هيلع الف ريجلا ىطعأف

 اهيف ريجألا لمع ةرجأ نأ يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيضر وأ ريجألا هب هرمأ امب وأ هل اهعفدب الإ يناثلا رجأتسم لحني الو هسفنل

 صقن ام ويجأ ةرجأ نم صقني لب ءيش لألا رجأتسمل ةرجألا كلت يف سيلو
 ريجألا نأل ماقملا قيقحت اذه ءيش صقن نإ يناثلا رجأتسملل لمعلاب هلاغتشاب

 ال هسفنل هتوقو عابي ال رحلاو ويغل كولم وأ رح وه لب لوألل اكولمم سيل
 نم اذكو اهب صقن ام صقني ةنايخ لوألا لمع ريغب هلاغتشا امنإو ، رجأتسم

 8 هضرمب لمعلا نم صقن ام هترجا نم صقني هنأ حيحصلا ةدملا يف ضرم

. ملعأ هللاو هتوق هذهف هتوق ىرتشا هزأل اهنم هل صقني ال ليقو



 لمعلا يف ءارجالا لضافت يف باب

 دوصقم يف ةرجألا تناك نإف لمعلا يف اولضافتف ءارجالا ددعت نإ

 ولو هب ملعي افصو فوصوم وأ رضاح وأ مولعم بئاغ جراخلا يف صخشتم

 وا ثرحل نيريجاك كلذو لمعلا يف اولضافت امك ةرجالا يف اولضافت ةمذلا يف

 رشاب مولعم ناكمل مولعم ناكم نم مولعم ءيش لقنل نيذمج وأ نيعم دصح
 نمو 3 اهاثلث هلف هيثلث لمع نم هلمع ردق لكلف اثلث رخالاو نيثلث امهدحأ

 بيرق الو دوصقم ريغ ءيش يف ةرجألا تناك نإو ، ثلثلا هلف ثلثلا لمع
 يف نيعتي ادح ركذي نأ نود قالطاب اذكه عرز دصحل نيريجأك هنم

 يف الو جراخلا يف ةيمكب دودحم ريغ مولعم سنج لقنل نيلمج وأ ارهش جراخلا
 امهدحأ لمع الثم اثالثأ هيف الضافتف اذك لجأ يف اذك عضوم ىلإ ةمذلا
 اذه نالوق افاصنأ امهل يه وأ لمعلا ردق ىلع امهل يه لهف نيثلث رخالاو انلث

 ويغ امأو ، لمعلا نم ةصحب لك لقتسي نأب لمعلا يف لضافت هيف رهظ اميف
 نم امهدحأ عفر ناكمل ناكم نم ةميظع ةبشخ وأ ةجح عفرل نيوجأك

 نيبتي دقو ، نافصن امهنيب ةجألاف بعصلا وأ ليقثلا وأ ظيلغلا عضوملا ةهج

 وأ ظيلغلا عضوملا امهدحأ يلي نأ لثم ةجح وأ ةبشخ لمح يف لضافتلا
 ناويح يعرل نانثا هرجأتسا نم اذكهو امهتوافت ىلع رجألا نوكيف ليقنلا

 نإو اكرتشم نيعملا كلذ ناك ولو نيعملا يف هلام ردق امهنم لك ىلع هلف نيعم
 اهددع يف الضافتو رصح الب اذكه امهدنع اهريغ وأ منغ يعر ىلع رجؤتسا

 نأ سورلا هجو لاومألا ىلع وأ سورلا ىلع ةرجألا له فلخلا ىلعف اهلمعو
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 ردق هيف لومعملا نم دحاو لكل نيعي مل ةدحاو ةرجألاو ةدحاو ةدقعلا

 . انكمأ ام فاصنالاو لدعلا يطاعت لاومألا هجوو صوصخم

 يذلاو نيرجأتسملا ددعت يف اهدعب امو هذهو هللا همحر بطقلا لاق

 نكسل راد ءارتكا نيرجأتسملا ددعت روص نمو لاق & ءارجالا ددعت ىف اهلبق

 هسفنب امهدح أ اهيف نكسو نيزخ وأ ىنكسل اراد نانثا ىرتكا نإف نزخ وأ

 ليقو © هتلقو هترتكو لايعلا ردق ىلعف كلذ نم رثكاب رخالاو ليلق لايعب وأ

 وأ رهوجو توقايك هتميق رثكتو هتنوم لقت ام امهدحآ اهيف نزخ نإو افاصنإ
 هتنوم رثكت ام رخالا نزخو مهاردلاو ريناندلاك هعفنو هرطخ رتكو هتنوم تلق

 ] سورل ١ ىلع ليقو { اهل زرح اهن ال امهل اوم ١ باسح ىلعف حمقك هتميق لقتو

 . رخال ريعشو دح اول ربك ةميقل ١ ىلعف ةميق افلتخ او ةنوم ايواست نإو

 نأل لقثلا ىلع ةرجألا نوك ةبادلاو ةنيفسلا يف حيحصلاو هللا همحر لاق
 قرغت اهنأل ةنيفسلا يفو ملأتي ناويح اهنأل ةبادلا يف هريثأتل امهيف ربتعم لقنلا
 . اهوحنو رادلا فالخب أطبتو لقثلا طرفب

 اذإ هنإف اهوحنو رادلا يف اضيأ ليصفتلا يدنع يذلاو هللا همحر لاق

 وحنو هيلع نوكسلا وأ هيلع لاقثالا لمحل فقسلا بيصي لقثلا ناك
 ةهج نم اضيأ نوكي نأ مزلي ال نوكسلا ررضو ةرضملا ىلع رادملاف كلذ

 . طقف لقنلا

 ةفرغ ىرتكا نميف فلتخاو هصنو جاتلا يفام كلذل لديو لاق
 ةبادلاو ةنيفسلا ليقو © ال ليقو © هنذاب اهيف هيلع لوخدلا زوجي ليقف اهنكسي
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 نيزخل اراد ايرتكا نإو ، رادلا يف فالخلا اذكهو سورلا ىلع ليقو ، لاملا ىلع
 نايطعي ليقف ةيمكب نيدودحم ريغ قلطم لمحل ةنيفس وأ ةباد وأ قلطم
 ىلع وأ سورلا ىلع يأ قباسلا فلخلا ىلع ةرجألا نأ راتخملاو افاصنا ةرجألا
. ملعأ هللاو لاومألا



 ةراجالا دقع ق باب

 رئاسو حاكنلاو نهرلاو عيبلاك مزال وه ليقف ةراجالا دقع يف فلتخا
 ىلع ريجأل ١ ربجيف هلح لي ل مأ لمعل ١ لخ د اهدقني مأ ةرجأل ا دمن دوقعل ١

 . ةرجألا ىلع رجأتسملاو لمعلا

 دوقعلا رئاس ىلع سايقلا ىلإ رظنلاب رهاظلا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 يف لخدو نمثلا دقن ولو هيف عوجرلا لكلو زئاج دقع ليقو 5 دوهعلاب ءافوللو
 ربجيو لمعلا يف لخدي مل ولو مزل نمثلا دقن اذإ هنأ ليقو ، همتي مل ام لمعلا

 لخد اذإ هنأ ليقو ، نمثلا دقني مل ولو مزل لمعلا لخد اذإ ليقو ، لمعلا ىلع
 لاوقألا هذه ىلع ماكحألا عرفتتو ةرجألا نمثلاب دارملاو مزل نمثلا دقنو لمعلا

 فرصتي الو ويغ وأ عيبب هكلم نم اهجرخي الف ويغل هراد وأ هتباد ىركا نمف
 عيب اهيف هل زوجو عيبلا ةلزنم ءاركلا نأل لجأل ا غلبي ىتح اهمسقي الو اهيف

 طرشلا زاوجب لوقلا وهو ةدملا مامتإ طرشب ىرخأ ةراجاو ةمسقو قادصإو ةبهو
 ىفو انه هلك كلذ دوجول طرتشملل ةعفنم هيفو هكلمت الالح امولعم ناك اذإ

 .. الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا .. ثيدحلا

 وأ هارتكا ام عيب يرتكملا زاجأ نإو ، جارخإ لك اهيف زوجي اذه رابتعابو

 ىلعو اعطق زاج كلذ وحن وأ همسق وأ هنهر وأ ام هجوب كلملا نم هجارخإ

 وأ ةبه وأ عيبب اهضبق نإ ةرجألا يف فرصتي الو تقولا وأ لمعلا نايتإ ريجألا
 لمعلا متي ىتح مزال ريغ اهدقع ةرجألا نأ ىلع ءانب لمعلا متي ىتح كلذ ريغ

 لمعلا يف لوخدلا هيلعو لمعلا يف لخدي مل ولو لكلا يف فرصتلا هل زوجو
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 عيبلاك دقعلا سفنب مزلت امنإو ، مزال ةراجالا دقع لاق نم لوق وهو هل مامتالاو

 . هيلع بجاو قح لمعلاو

 ءانب لمع ام ةلباقم يف فرصتلا زاوج راتخلاو هللا همحر بطقلا لاق

 مل مأ لمعلا يف لخد اقلطم اهيف فرصتلا زاجو © مزال ريغ اهدقع نأ ىلع
 بيصأ ال يتمذ يف لمعلا نأ لوقي نأ لثم لمعلا نامضب اهذخأ نإ لخدي

 ىرتكا نمو اذه فلاخي لوقب هيلع مكحي الف اذه ىلع ةجألا ضبقف عوجرلا
 كلذ نم رثكاب ويغل اهاركا مث رثكأ وأ لقأ وأ ةشعب امهريغ وأ ةباد وأ اراد

 هلام نم ائيش اهيف داز نإ الإ ةبادلا وأ رادلا كلامل يه لب ةدايزلا هل لحت مل

 جرسو رادلا يف بابو حاتفمو لفقك لاملا بحاص ىلع هبسحي ال نأ ىلع
 وحنو اهقوقشو اهبقث دسو اهصيصجتو لمرلاب رادلا شرفكو ةبادل ماجلو ةعدربو
 . ال مأ اهب عفتنا ءاوس يرتكملل عفن اهيف يتلا تادايزلا نم كلذ

 هب ةدايزلا ذخأي ال لمرلاك لازي ام نأ حضاولاو هللا همحر لاق

 يرتكملا داز ولو يركملل يه ليقو & يرتكملل ةرجألا ةدايزف كلذ داز اذإف
 © عيبلاك ةراجالا ذإ هنم نذإ الب ويغ لام عيبك وه ذإ اهئاركا هل زوجي ال هنأو

 وأ لق كلذ الإ اهبحاص وهو لوألل سيلو لولل وهف هباهاركا ام لك ليقو

 . ائيش دزي مل ولو يرتكملل ليقو ، مزال ريغ ةجألا دقع نأ ىلع ءانب رثك

 رجأتسا مث اهب جحي نأ ىلع لجر نم ةجح ذخأ نم يراوحلا يبأ نعو
 نم ءيشب هدنع نم اهذخأ يذلا ناعأ نإف لجرلا نم ذخأ ام نودب وريغ اهل
 يف ذفني يقابلاو هؤارك هارتكا يذلل ناك الإو هل حبرلا ناك هسفن نم وأ هلام

 اهدقني مل وأ اهدقنا رجأتسملا ىلع ةرجألا ةاكزو اهب يصوملا نع جحلا ليبس
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 اهنم قحتسا اؤزج لمع اذإف لمعلا يف ريجألا لخدي مل ام هتمذ يف تناكو
 . رجأتسملا ىلع يقابلا ةاكزو ريجألا ىلع ريجألا قحتسا ام ةاكز نوكتف هلباقم

 دقعلا نيح نم ريجلا ةاكزلا مزلأ دقعلاب مزلت ةرجألا نأ لاق نمو

 لبق ريجألا اهب ربأ نإو ةقباسلا لاوقألا ىلع عرفتت اهتاكز نأ لصاحلاو
 اهذخأ ولف دعتم ريغ هنأل لودعلا رظنب هئانع رجأ هلف لمعلا يف لوخدلا

 ريجألل ءانع الو لمعلا بيل ةدئافلاو يهف اهب رجتأو لمع الب اهلكأ ىونو
 نمو © حبرلا نم لمع ام لباقي ام لمعلا يف لوخدلا دعب ربتأ نإ ريجؤللو
 رجأتسملل لوخدلا لبق اهتيانجو اهصقنو اهتلغو اهءانف ةلمجلابو لاملا سأر

 . مزال ال زئاج اهدقع نأب لوقلا ىلع اذهو لمعلا ردقب ناكيرش هدعبو

 مل ولو ريجألا ىلع دقعلا دعب كلذ عيمجف موزللاب لوقلا ىلع امأو
 لخدف ناويح وأ ةلخنب رجؤتسا نإو ، اهضبقو تدقف نإ لمعلا يف لخدي
 دلت نأ لبقو هدعب وأ ءاركلا دقع لبق ترمنأ ءاوس بيطت نأ لبقو ريباتلا دعب

 ىلع هءانع ريجأللف ءاركلا دقع تقو دعب تلمح نكل لمحلا دعبو ةيشاملا
 ةلخنلاو لمع ام رادقم ىلعف همتي مل نإو © ةرجألا تلطبو همتأ نإ هلك لمعلا

 قفتي مل يتلا ةدايزلا لجأل هترجأ تلطب امنإو ، امهيرل امهنم دلوت امو ناويحلاو
 مل امنإو ، لوخدلا لبق ةربؤملا راثلاو ءاركلا دقع دعب ثداحلا لمحلا يهو اهيلع

 نيبتت ملف ةبادلاو ةلخنلا نم ناصقني لمحلاو ةلغلا نأل عيمجلا ريجلل نكي
 لبق ةرمثم لخنلاو ةلماح ةبادلا تناك نإو ث ءانعلل عجرف نيبتلا لك ةرجالا

 يهف ءاركلا تقو قافتا عوقوب وأ لوق ىلع وأ ريبأتلا لبق لمعلا لخدو ريبأتلا
 انوزوم وأ اليكم اهيلع لمحيل ةنيفس وأ ةباد ىرتكا نمو اهيف امب ريجألل

 ليك وأ نزوب ربتعت ةرجألاو دقعلا لاح هيف امهدلب نزو وأ ليكب ربتعي لوسحماف
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 سيل هنأ يرتكملا فرع دق دلب يف ادقع نإو © قافتا عقي مل نإ هيلإ لمح دلب
 دلبلا ربتعي ليقف ءارحصلاك هيف نزو الو ليك ال عضوم يف وأ هنم لمحلا
 نكي مل نإو ، امهعضوم ىلإ عضاوملا وأ ىرقلا برقأ لبقو لمحلا هنم يذلا
 مامتب مزلت ةجألا نأ ىلع ءانب هيلإ عضاوملا وأ ىرقلا بقأبف نزو وأ ليك مهل
 مزلت ةرجألا نأ ىلع ءانب بقألابف نكي مل نإو هنم لمح دلبب ليقو ، لمعلا
 ةنوم اهل ناك نإو ، زاجحلا يف ولو دلب لك يف هترجأ ريجألا كرديو دقعلاب

 ءايشألا هذه قلعتل ءاسنلا تاقدصو تاعيبملا نامثأك اهلقث وأ اهتثكل

 ةنيدمل ةباد رجأتسا نمو 0 هيف اتعقو دلب يف ةعيدولاو ةيراعلا كرديو ةمذلاب

 ءارو نم طحي ليقو 3 اهباب لخدي ىتح بوكرلا وأ اهيلع لمحلا هلف ةنيعم
 ةيداعلاب وأ كلملاب وأ ءاركلاب راد هل تناك نإ هراد لخدي ىتح ليقو ، بابلا

 دلبلا باب لخدي ىتحف هدقع دعب رادلا تثدح نإ امأو 3 ءاركلا دقع لبق
 ةباد رجأتسا نإو ، بابلا لخدي ىتحف راد اهيف هل نكت مل نإو ، عضوملا وأ

 . روسلا دح لصي ىتحف ةريغص ةنيدم ىلإ

 نمأي عضوم ىلإ لمح ةيرق ىلإ رجأتسا نم جاتلا يفو بطقلا لاق
 هل نكي مل نإو 2 هلزنم ىلإف اهلهأ نم ناك نإ ليقو ، اهنم هلام ىلعو هيلع

 نكي مل نإو ، عماجلا دجسملا ىلإف قوس اهيف نكي مل نإو ، اهقوس ىلإف لزنم
 هيلع سيلف هلزنل لاصيإ همزل اذإو ، سانلا عمتجي ثيحف عماج دجسم
 يف تبث وأ هعاتم ىلع هيف نمأي ال عضوم ناك نإ الإ تيبلا ىلإ عاتملا لاخدإ

 . فرصتب ىهتنا ةيراج ةداع كلذ

 ليقو يرتكملا لحم ىلإ لاصيالا همزل ميلقإ ىلإ ىركا نمو ةدايز ضعبو
 نمو ث ميلقالا رخآ هلحم ناك ولو لوالا ريتخاو ميلقالا ىرق نم ةيرق لوأ ىلإ
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 باسحب ىشم ام رجأ هلف هيف رذعي عنامل عجر وأ تامف عضوم ىلإ رجؤتسا
 بر ىلع لهو اعم امهيلع ناك نإ عوجرلاو باهذلا ىلع بسحيو لوالا ءاركلا

 وأ دلبلل اهبرقأ ىلإف سارم دلبلل ناك نإو طقف دلبلا ىسرمل لاصيإ ةنيفسلا
 اذإ اذكو تنيعت ءيشب ةداعلا ترج اذإو ، نالوق اضيأ ربلل لاومألا جارخإ هيلع

 وأ هتباد ىلع لماحلا ريجألا مزلي له ربلا لماحم نم اهوحنو ةبادلا ىلع لمح
 وأ ثرحل تبرك ةباد ةنومو نالوق ال مأ اهوحنو رئارغلا نم لاملا عزن هلمحم

 نم اهلمع يف هيلإ جاتحيام امأو ، لمعلاك اهبر ىلع اهيعرو اهبارشو اهفلعو لمح
 ىتح اعوجر لكل نأل امهقافتا ىلإ وهف ماطخو بتقو ماجلو جرسك تادأ
 وأ داوعألاب ءارعلا ءاقتلا وهو لمعلا يف لوخدلا بوجو تقوو ءاركلا بجي

 ىتح ليقو 5 ةفقاو نوكتو دوعق نم موقت ىتح وأ ةبادلا ىلع اهريغ وأ لابحلاب
 ام نكي ملو ءارعلا قتلت مل ولو دقعلا مامت ءاركلا بوجو تقو ليقو 3 اليلق يشمت
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 اهبر ىلع ليقو © ءانعلا ىلإ عجر قافتا الب لمعلا عقو نإف امهنيب ءاركلا ضقتنا
 الو هدعب الو لمعلا لوأ اهيلع عفر هيلع امو ةرجألاب اهيلع لماعلا وهو ةادالا

 ةنس منغ يعرل رجؤتسا نمو ، لمحلا بحاص ىلع كلذ امنإو ث اهيلع هلازنإ
 لوخدلا دعب ايقتلا مث ويغ وأ رفسب نينس امهنيب عطق مث ةنيعم ريغ وأ ةنيعم
 يهو هترجأ هلف يعارلا ديب منغلاو دئازلا يف لوخدلاو ةدملا ءاهتنا دعبو لمعلا يف

 هلثم ءارك ةدايزلا نم اهدعب اميف هلو ىلوالا ةنسلا يفةرجالا نم هيلع اقفتا ام

 لثم يعارلل ليقو 3 راتخا وه لوقلا اذهو لمعلا تقو ميوقتلا يف ربتعيو لودعب
 . لصألل اباحصتسا اضيأ ةدايزلا ىلع لوألا ءاركلا

 الف ىلوألا ةدملا ىلع الإ نكي مل دقعلا نأ لوقلا اذه دريو بطقلا لاق
 يف نافلتخي دق ةميقلاو رعسلا نألو بحصتست الف اهيلع ديز امل الصأ نوكت
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 ىنكسل اراد وأ لمعل ةادأ ىرتكا نم اضيأ كلذ لثمو © اهيلع ديز امو ةدملا

 ءيش لمحل ةباد ىرتكا نمو ، كلذ ريغ وأ دبع وأ ةباد ةوق وأ لام نزخل وأ

 كلذ ناك نإو ، ردق وأ ددع وأ نزو وأ ليكب ءاش نإ هلثم لمح هلف نيعم

 ريغ نم ولو القث هنم لقأ لمح هلو ءاركلا هيلع عقو يذلا سنجلا ريغ نم
 هلثم اذكو هلثم وأ هنم فخأ اهيلع بكري هل هبوكرل اهارتكا اذإ كلذكو سنجلا

 يركي وأ مهلثم اهيف نكسيف هلايع ىنكسل اراد ىرتكي نأ لثم تاراجالا نم

 وأ هنم برقأ عضوم ىلإ اهفصي مث مولعم عضوم ىلإ بوكر وأ لمحل ةباد
 فلاخ نإف كلذ هل سيل ليقو ، برقأ وأ ةفاسم هلثم وهو اقيرط كلس

 ام عزن همزل اراد ىركا نمو ، نامضلا مزلو ءانعلل عجر دحاو سنج لمعلاو
 اهيرتكم ىنكسب رضأ نإ هراج وأ وه هثدحأ ءاوس ررض نم اهيلع ثدح
 هب يضر ولو هتدحم ىلع هعزن اضيأ يرتكملا كرديو هثدحم ىلع هعزن كرديو

 هثدحم ىلع كردي مل الإو هانكس يف اهارتكا نمل ةضم ناك اذإ رادلا كلام

 . رادلا كلام كلذ كردي لب كلذ

 نكس ا ج وزت ش هدحو اهنكسيل ار اد رجأتس ١ نإ ةفينح وب ] لاق

 . هعم هجوز

 ال بطقلا لاق ، دعاوقلا رهاظ وهو سايقلا وهو يريمصلا لاق
 لصحت ةرضملاو همزلي اضيأ اهلثم ءاركف الإو رادلا بحاص ىضرب الإ اهنكسي
 ىلع يرتكملا كرديو اهيرتكم ىلع رادلا بر كرديو لقثلا ةهج ريغب نكاسلاب
 اهبر عنم توناح وأ راد راجلو رادلا ىلع رض نم امهدحأ هثدحأ ام رادلا بر

 امهنم هقحلي رضلا ناك اذإ راجنو دادحك ةرضم اهئارك نم هديب تناك نمو

س ٢٦



 هقيرط امهقيرط ناك اذإ مذجأل او صربأل او راجلا يف رظنلا وأ شغلاب ملع نمو

 ناك اذإ خابطلاو ةنوحاطلا بحاصو بعللاو وهللا وأ ةقرسلاب فرع نمو
 . ملعأ هللاو امهب هقحلي رضلا
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 ءيراوطلا ماكحأ يف باب
 ةرجالاو دقعلا ىلع

 نمثلا دقن ولو دقع دعس رجأتسملاو ريجألا نم لك عوجر حص
 ع وجر الو ةكرشلاك زئاج ةراجالا دقع لئاقلا دنع همتي مل ام لمعلا يف لخدو

 لمعلا مامتإ ىلع ريجألا ربجيو مزال اهدقع نإ لئاقلا دنع لمعلا يف عورش دعب

 ريجالا ىطعأ الإو لمعلا مامتل لوصولا نكمأ نإ نمثلا دقن ىلع رجأتسملاو
 مث نيعم نادف وأ ةباد وأ دبعب لمع ىلع رجؤتسا نمف ةرجألا نم هلمع لباقم

 رجأتسملاو ريجألا ريغ قولخم ةطساوب وأ قولخم ةطساو الب هللا نم ةفآب كله
 ةدوقعملا ةرجألا ال لودعلا رظنب هلثم ءارك هلف لمع مث لمعلا يف لوخدلا لبق

 نم هجوب هبر ىلإ ءيشلا كلذ عجر ولو كالهلا نم روكذملا كلذب ملع نإ
 هلف ءيشلا باهذب ريجألا ملعي مل نإو ، لمعلا يف عورشلا لبق كلملا هوجو

 دعب كله وأ عجري مل مإ هلثم وأ هتميق وأ هبحاص ىلإ عجر نإ هنيعب ءيشلا

 دعب لوصألا ادع ام وهو ضبقلا هيف حصي ام هبر ديب كله نإو { عوجرلا

 هنأل دعب لمعلا ريجألا متي مل نإو ، ريجألل هلثم وأ هتميق نمض لوخدلا

 لخنو ضرأو رادك ضبقي ال امو ةرجألل اقحتسم راصف مامتالا هيلع بجو

 نإ الإ كله نإ هنم ريجألل اميف هيلع نامض ال نيمألا ديب ام مكح همكح

 اقلطم دقعلا موزل لوق ىلع هل ءيش الو لمعلا مامتإ ريجأل ا ىلعو هفلت يف ببست
 مل نإو ، هعييضت يف ببستي مل نإو ، هنمض ريجالا ديب ضبقي ام فلت نإو
 ىلع ائيش كردي الو هنع بهذ دقف متأو لخد نإ نكل لمعلا يف لخدي

س ٢٨



 ريجأل ا لخدي ام لمعلا بر ىلعف كلهف نيمأ ديب هالعج نإو 0 هرج ًأتسم

 لوق ىلع ينبم هارت اك اذهو ريجالا ىلع مامتالا دعبو لكل ام ردقب امهنيب هدعبو
 . ملعأ هللاو
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 ءيراوطلا ماكحأ يف باب

 لمعلا ىلع

 هلمع ىلع ةرجألا تدقع ام يأ لمعلا لحم لمع بر جرخأ نإ

 نهارلا ىلإ تعجر مث نهترملا اهعاب مث ةنوهرملا هضرأ ثرحل الجر رجأتسمك
 ذإ رغ دقو © ملعي مل نإ هادقع يذلا ءاركلا كلذ هلف ريجألا لمع مث ام هجوب

 ةرجأ بلط وأ الثم لمعلا كرت راتخال وبخأ ول هنارغلا هجو جارخالاب وبخي مل
 يف لوخدلا لبق لمعلا بر كلم نم كلذ جورخب ريجألا ملع نإو ، ةدئاز

 هلف عوجرلاب هملع دعب ريجألا لمعف لمعلا بر كلم يف عجر مث لمعلا
 لطب ام لك اذكهو رثكأ وأ لقأ وأ ليألا ءاركلل ايواسم ناك ءاوس هءانع
 مايق عم جارخالاب لوألا دقعلا خسفل لوألا ءاركلا هل نكي مل امنإو © ِءاركلا

 هل ناك امنإو ، هكلم نم لمعلا لحم لمعلا بر جارخاب هملعب هيلع ةجحلا
 . لمعف لزألا دقعلا ءاقب هعوجرب نظ هنأل هملع عم اعربتم دعي ملو ءانعلا

 مل وأ جارخالاب ملع ءاركلا ريجأللف اهدقعب ةراجالا تمزل لاق نمو

 دعب هرايتخاب لمعلا لحم لمعلا بر جرخأ نإو ، جارخالا نالطبل ملعي
 نإو ، ضعبلاب ريجألا يضر نإ الإ ةلماك هترجأ ريجأللف لمعلا يف لوخدلا

 ىلع رجؤتسا منغ وأ قيرط يف مولعم عضوم ىلإ هلقن ىلع رجؤتسا ماعط كله
 ردق الإ يعارلاو ةبادلا برل سيلف ةمولعم ةرجاب ةنسلا لالخ يف ةنس اهيعر
 نم ءاج فلتلا نأل ةرجألا لك اضبق ولو يقب ام ردق امهل سيلو يعرلاو ريسلا
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 ول كلذكو ىرخأ منغ وأ رخآ ماعطب يتأي نأ فلكي الو ىلاعت هللا لبق
 هذه وأ تومتف ةبادلا هذه هل يركي نأ لثم ةعفنملا اهيف يتلا نيعلا تبهذ

 ام رئاسو منغلا مكح همكح ىعري ام رئاس نأ تملع دقو ، قرغتف ةنيفسلا

 ةرجألا يقابل در ةبادلا بر الو يعارلا مزلي ال ليقو { ماعطلا مكح همكح لقني

 مدعب لوقلا ىلع ريخو طقف المع ام رجأ امهلف اضبقي مل نإو ، ضبق دعب

 منغ وأ هلقني رخآ ماعطب نايتإ يفو 2 ريجلل ةرجألا كرت يف لمعلا بر درلا
 كلذ فنص ريغ هيلع كردي الو هيلع دقع لمع لك اذكهو اهاعري ىرخأ

 كردي ال رب كله نإو © رقب يعر هيلع كردي ال منغلا تكله نإف لمعلا

 تام مث اهترجأ اه دقن يبصل ةأرما عضرتسم اذكو ةراجح وأ ريعش لقن هيلع

 درلا يفف عاضرلا ةدم مامت لبق اهنم لوبق نم ىبأ وأ ماعطب ىنغتسا وأ يبصلا

 صيبو ماذجك هتعضرأ نإ اهب رضم يبصلاب ثدح نإو ، نالوق ةرجألا يقابل
 نبل نإف لمح اهب ناب وأ اهنبل راغ وأ هب رضم هب ثدح وأ هعضرت, نأ تب ف

 تارضملا نم روكذملا كلذ ىلع هعضرت نأ هيلو ضري ملو بيعم لماحلا
 لباقي ام تذخأو ةدملا نم يقب امل اهنم يقب ام تدرو ةرجألا يف تصصوق

 دري الف ةرجالا دقنأ دقو هرايتخاب لمعلا لحم لمعلا بر فلتأ نإو ، اهعاضرإ

 هل لاق نم لوق وهو ريجألا لمعي مل ام ءانع دري ليقو ، ائيش اهنم ريجألا
 ريجلا لبق نم فلتلا ناك نإو ، لمعلا يف ريجالا لخدو دقنأ ولو عوجرلا

 ليقو ، كلذ لطبأ دقو ، ةرجألا عومجم ىلع دقع هنأل ةرجألا يف هل ءيش الف

 لمعلا يف لخدو هل دقنأ ولو ، عوجرلا هل لاق نم لوق وهو لمع ام ءانع هل
 ءاركلاو ةعفنملا نأل نيدلاب نيدلا عيبب ةهيبش هئاطعإو نمث راضحإ الب ةرجألاو
 ضبقلا لبق ةرجالا تفعض اذلو ةمذلا يف لبقتسم امهنم الك نال نامودعم

 عضوم يف ةمولعم ةملث دس وأ ةرفح نفدل رجؤتسا نمو ، دقنلا دعب تيوقو
 مث دسلا وأ نفدلا نم اضعب لمعف راجئتسالا دعب ضوبقم نيعم رجلأب' مولعم
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 مل نإ ريجألا نمضي مل هب بهذو كلذ ريغ وأ ناسنإ وأ ير وأ ليس همده

 لمع ءاهتنا دح ىلإ لمعلا كلذ ءادتبا يف لمعلا بر ريخو لمعلا يف سلدي
 ةراجالا يتاب در يفو ةلماك هترجأ ذخأيف الوأ اقفتا امك لمعلا ريجألا متيف ريجألا

 يلإ ددرأ لمعلا بر لاق نإو ، لمعي مل امو ريجألا لمع امل باسحلاب

 اهلك ةرجألا قحتساف لمعلا متأو لاز ام لمع ديعأ لب ريجألا لاقو باسحلاب

 درلا ىلع ربجي هنأ ليقو ، ريجألا لوق لوقلا نأ ليقف ةداعالل ةرجأ ديرأ الو

 لمع ام هلف ةرجألا ريجألا ضبقي مل نإو ، لمعلا بر هدارأ اذإ باسحلا
 دس نإو ث ةرجألا دقن مدعب هدقع فعضل لمعلا برل رايخ الو هباسحب
 كلذ ويغ وأ ليسلا لازأف سيلدت الب اهلك ةرفحلا مدر وأ اهلك ةملنلا ريجألا

 لمع ام نامض ريجألا ىلع ليقو ، اهلك ةدوقعملا ةرجألا هلو هيلع نامض الف

 . رصقي ملو عيضي مل ولو مامتلا لبق دسفو

 ىلع اطئاح وأ اراد هل ينبي نأ اريجأ ىضق نم جاتلا يفو بطقلا لاق
 ليسلا همده مث هنم ائيش ىنبف اعارذ ضرعلاو ةطسب لوطلا هل دحو ناتسب

 هلف كلذك مدهف لهج هيف ناك نإو © متي ىتح ريجألا ىلع بهذي هنأ ليقف
 نمو دسلاو مدرلا يف مالكلاك لامعألا رئاس يف مالكلاو ثيغلا ريغ اذكو هءانع

 مولعم عضومل مولعم عضوم نم ريفح مدر وأ رجح وأ بارت لقنل رجؤتسا
 ىلإ امهيغ وأ رحب وأ ليس ريفحلا مدر مث كلذ نم ضعبلا لمعف ةمولعم ةرجأب
 هلمع ردق ءاركلا نم هلف بارتلا وأ رجحلا كلذ ليسلا لقن وأ قافتالا دح

 كلذ نم ائيش ريجألا لمعي مل نإو ، اهضبقي مل وأ اهضبق ةدوقعملا ةرجألا نم

 الو اهدرف اهضبق ولو ةرجألا نم ءيش هل سيلف هلك ليسلا هلمع لب لمعلا
 لمع ناك نإو 0 ةرجالا ذخايف هلمعي مث لمعلا بر وأ وه هعزني نأ كردي

 ام رجأ هلو يقابلا لمعي هنإف لمعلا متي ملو اضعب ليسلا لمعف كلذ نم اضعب

_ ٢٢ _



 مث اليلق هيف بصف ءام ابج لمي نأ ىلع رجؤتسا نمو ، طقف ارخآو الوأ لمع
 لمع ام ردقب ريجأللف ريجألا هألم مث اليلق ليسلا هيف بص وأ ليسلا هلم
 وأ هلصوأ ىتح قيرطلا لك ءاملا هلمحف ءيش لمحلا دحأ رجأتسا نإ كلذكو

 . ريجألل ةرجأ الو ءيشلا بحاصل كلذف قيرطلا ضعب

 ىلع يهو بشخ لمحل رجأتسا نم جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ريجألل ءارك الف اهبحاص باب يف اهحرط ىتح اهلمحف رحبلا دمف لحاسلا

 اهرض نإو 8 امات ءاركلا هلف اهلصوأف ريجألا اهرجف ءاملا يف اهحرط نإو
 الف اهلمحت نأ ىلع دقعلا نأ اهبر لوق ىلإ تصني الو صقنلا مرغ ءاملا

 . ةرجألا كيطعأ

 ىتح عضوملا ىلإ هدرف تئش نإ بشخلا برل لاقي يراوحلا وبأ لاق
 ةنيفس ترجؤتسا نإ اذكو 3 امات هءارك هطعاف تئش نإو © ريجلا هلمحي

 اوجرخ يذلا عضوملا ىلإ حيرلا مهتدرف قيرطلا نم اضعب اوراسف سان لمحل

 نم اهبرلف هنوديري يذلا عضوملا مهب تزاجو نوديري ال عضومل مهتلمح وأ هنم
 نإف طقف دوصقملا عضوملا ىلإ نيهجوتم مهب تراس ام ةرجأ رادقم ِءاركلا

 ام ىلإ ائيش اوريسي مل نإ مهل ءيش الف نوديري ال ام ىلإ اهعضوم نم تجرخ

 عضوم ىلإ مهلاصيإ الو هنم جورخم ىلإ مهدر ةنيفسلا بر مزلي الو نوديري
 ال برخ عضوم يف ال هيلإ رفاسي نمأم يف اوناك نإ هيلإ دوصقملا ريغ رخآ ا

 رفاسي ال عضوم ىلإ الو كلذك نودجي الو رومعم وأ هنم مهلمحي نم نودبجي
 ىلإ مهتلصوأ نإ الي سكملا ذخأ وأ نجسلا وأ لاملا بلس وأ لتقلا ةفاخم هيلإ
 لاقتنالا همزلي الف سكملا مهنم ذخأ ىتح بورهلا مهنكمي ملو سكم عضوم
 ىلإ نورفاسي نامز لهأ ناك نإف هيضمو روذحملا عوقول مهب رخا عضوم ىلا
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 اهيف ناك ولو سانلا اهيلإ رفاسي ةيرق تناك وأ نامزلا اذهك سوكملا عضاوم
 الب نمأ وأ ةرامعل مهلاصيإ همزل نمأم يف اونوكي الأو نمأم كلذف سكملا ذخأ

 حيرلا ةطساوب هتنيفس وهو هلامل هتمزل ةبيصمو هيلع بجاو قح كلذ نأل ءارك
 نإو © هيلإ مهلصوأ هيلإ اورتكا يذلا عضوملا ىلإ مهلصوي نأ الإ اوبأ نإو
 ىلإ مهلمحي هنإف ويغ ىلإ مكلمحأ وه لاقو 5 هنم انجرخ ام ىلإ انددرأ اولاق
 نإو © هيلإ همزلي مل هل نمأم ريغ اولاق ام ناك نإو ، برقألا نمألا عضوم

 هلف ءارك مه الو وه ركذي ملو هيلإ مهلمحف ليألا مهدارم اودصقي نأ اودارأ

 نأ دجي الو هوبلط نإ ءاركلا هيلإ يذلا عضوملا ىلإ مهلاصيإ همزليو لألا ءاركلا
 راغ رفحل رجؤتسا نمو ، دقعلا خسفيف قيرطلا نع حيرلا انب تلام دق لوقي

 مث مولعم اركب قمعو ضرعو لوط يف تيمس عرذأ ددعب امهريغ وأ بجوأ

 لمعلا برلف ضرألا رهاظ بسحب عضوملا يف نظ امم نيلأ هدجوف هضعب رفح
 ام ىلع لألا ءاركلا باسحب وجأ هيطعيف هعم قافتا ديدبتو مامتالا نم هعنم
 هعنم نإو 5 اقفتا نإ هدوجو دعب هيلع اقفتا ام هيطعيو نيلألا دجي نأ لبق رفح

 © لمعلا ريجألا متأ نإو ، عنملا دعب لمع ام ىلع ءانع الو هل ةرجأ الف لمعف

 لمعا ريجألل لاق وأ كلذب هملع عم لمعلا بر هعنمي ملو نيلألا دجو دقو
 © احماسم رجأتسملا دعو ءاركلا نم الوأ هيلع اقفتا ام ريجأللف كلذب ملع دقو
 لباقي امو نيلألا ىلع لثملا ءارك هلف لمعلا ريجألا متأو رجأتسملا ملعي مل نإو

 نيلألا يف لثملا ءارك ىلإ دري ليقو ، نيلألا ريغ ىلع دوقعملا ءاركلا نم هلمع
 كلذك لمعا هل لقي مل ام ملعي مل وأ تكسو ملع اقلطم هدعب امو هلبق امو
 نإ اذكو هيلع اقفتا ام فالخ كلذ نأل ملع دقو لألا ءاركلا ىلع لمعا وأ
 ريجلا متأ نإو ، هددجي نأ هلف لجملا يف نظ امم دشأ هلخاد ريجألا دجو
 اكرات هيلع اعربتمو لمعلا برل لمعلا يف الهاسم احماسم دع كلذ ىلع لمعلا
 وأ رخآ ريجأ وأ وه هلمعي نأ لمعلا بر كردي الو هب ماق ول هب هذخأ هلام هل
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 ىلع هلمع يف لزألا ريجألا عجر دشألا نم جرخ اذإ هنأ ىلع ريجأ ريغ

 لمع نإو ، احماسم دع لمعلا ريجألا متأ نإو ليألا ءاركلا نم هلمع بسح
 كرتي نأ دبي ملو احماسم اعربتم دع هيلع اقفتا ام ىلإ دشألا نم جرخ ىتح

 لمعلا كرتل ماقف دشألا ضعب لمع نإو ائيش دشألا دعب لمعي مل ولو لمعلا
 لوألا ءاركلا نم امهبوني ام هلبق امو لمع يذلا دشألا ىلع ذخأيف كلذ هلف
 . ديدبت الب هنم لمع ام لمع هنأل ءاوس نيلألاو دشألا ءاوس دح ىلع

 وأ ءارش وأ عيب نم ءيش ىلع نيدقاعتملا دحأل ناك اذإ لاق نمو
 لمعلا برل نأ اك لمعلا كرت ريجألل نأ لوقي هنإف رخالل ناك رايخلا امهريغ

 ةدوقعملا ةرجألا ىلع لمعا لمعلا بر هل لاق ولو نيلألا جرخ اذإ لمعلا كرت
 هل ريجألا لاق ولو دشألا جرخ اذإ ريجألل امك لمعلا كرت لمعلا برل نإو الوأ

 ولو هيغو دشألا ىلع هلثم ءارك هل ليقو ، لزألا ءاركلا ىلع كل هلمعأ ينإ
 هيلع ام فالخ جورخل دشألا متي مل وأ دشألا نم جرخ وأ متأ ىتح تكس
 رهاظلا فلاخي ام رهظو ردملاو افصلاو بارتلا رجأتسملا طرش نإو دقعلا

 افصلا روهظب ريجألل عوجر الف كلذ طرش نإ ليقو ، كلذ طرتشي مل نمكف

 ءارجا رجؤتسا نإو ث اردم ناك ام رفحي نأ هيلعف لوقلا لسرأ نإو ةدشلا وأ

 نإ تيملا مهنم يحلا نمضيو مهرجأتسم ىلع نامض الف مدهلا وأ رفحلا ىلع

 ىلع نامض الو هنمض ببس ريغ الو ببس هنأ نيبتي مل نإ ليقو © هببسب عقو

 لبق لجر اهيف تام دقو رئب رفح ىلع رجأتسا نمو ، لحملا نع باغ نم
 بطقلا هلقن لبق لجر اهيف تام دق هنأ هل نّيب نإ الإ اهيف تام نم ةيد هيلعف

 ىلإ ىهتناف ريجألا رفح نإو { ةروطملاو فينكلاك رئبلا ريغ اذكو جاتلا نع
 ءانعو قباسلا ءاركلا نم دعبو لبق هلمع ردق هلف رفح ىلإ جاتحي ال ميدق رفح

 دوقعملا ءاركلا ةهج نم رفح الب هلمح بوني ام هلف روفحم بارت نم لمح ام
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 ضعب لمع ام وأ اصلاخ المع لمع ام ريجأل ادجو اذإ لامعألا رئاس اذكو

 نم ةباد لجر رجأتسا نإو ، كلذ لباقي ام هءارك نم طقسي هنإف لمع

 ىضمف مولعم ءاركب مولعم عضومل مولعم عضوم نم مولعم ءيش لمحل ويغ
 عناوملا نم امم عنامب ءيشلا كلذ لمح نم عنمف هنم لمحيل عضوملا ىلإ ةبادلاب
 رظنب لوألا ءاركلا ةلمج نم هل ميوقتلاب ةبهاذ اهرك ةبادلا بحاصل ليقف

 نم لمحلل اهباهذ نال اهباهذ يف لوالا ءاركلا نم اهل نوكي مك لودعلا

 لئاسوللو هيلإ باهذلاب الإ لمحلا نوكي ال ذإ هيلع قفتملا لمحلا تامدقم

 . لمحلا نم عنملا دعب لمحلا نم سيلف عوجرلا امأو & دصاقملا مكح

 ءاج عنملا نأل هلك ةبادلا بحاصل ءاركلا ءاطعإ همزلي يعفاشلا لاقو

 ةلماح ريغ ةعجار اهءارك اهبحاصل ليقو 5 ةبادلا بحاص لبق نم ال هلبق نم

 وأ هل رخآ ءاركب ةلماح تعجر ولو اهعوجرل بوني ام لودعلا ريدقتب ءيشل
 ةلماح تعجر عوجرلا يف الو باهذلا يف اقلطم اهل ءيش ال ليقو 3 ويغل
 نمو لمحت ملو هيلع ادقع ام هل لمحت نأ ىلع ءاركلا نأل ةغراف وأ ءاركب
 . عماجلا تادايز

 نم الامج ىرتكا تولس لهأ نم لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 لصو املف مهارد هءارك ذخأيو ىوزن نم هتأرما هل لمحي نأ ىلع تولس
 يذلا ءاركلا جوزلا مزلي له لامجلا قحلت نأ ةأرملا تبأ ىوزن ىلإ لامجلا
 هءارك همزلي الو ىوزن ىلإ ابهاذ هءارك همزلي هنأ يعم .لاق ، هيلع لامجلا عطاق

 نم الو لامجلا لعف نم كلذ نكي ملو لومحلا نع ةجوزلا تعنتما اذإ اعجار
 تناك اذإ ءيش هل نكي مل لامجلا لعف نم كلذ ناك نإو ى يرتكملا لعف

 . هلك ءاركلا هيلع ناك يرتكملا ةهج نم كلذ ناك نإو ، ةفورعم ةعطاقملا
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 لصو املف رجأب اهب هيتأي الجر ثعبف مهارد دلب يف هل نم رثألا يفو
 هرجأ هيطعي هنإف همودق لبق اهب هيلإ تعب وأ تعاض دق اهفداص دلبلا لجرلا

 مل نإ لسرلا نم هلثم رجأ هل ليقو ، قيرطلا يف اهلمح ردق هنع حرطيو الماك
 رجأب اهلمح نإف قيرطلا يف تعاضف اهبر ىلإ اهب لبقأو اهلمح نإو ، اهب تأي
 بلاس صلك هعفد ىلع ردقي ال بلاغ رمأب تعاض نإ الإ نماض اهل وهف
 عضوم ىلإ هعوجرو هباهذ رجأ هلف كلذب تبهذ نإف { بلاغ ليس وأ

 وأ لقأ وأ ةنس نيعم رجأب ةنيعم لبإ وأ منغ يعرل رجؤتسا نمو ، فلتلا
 وأ ةقورسم وأ ةبوصغم امارح باودلا كلت تجرخف ةنسلا ضعب ىعرف رثكأ

 وأ مهنم تبصغ اهملعو مهملع نإ اهبابأل اهعفد ريجألا مزل كلذ ريغ
 نإ اذه نكلو هوحنو اهبصغب ملعلا دعب اهيعر هيلع مرحو مارح هجوب مهتلخد
 فرصيو اهاعري هنإف عنام عنم وأ اوباغ اذإ اك هنكمي الأو مهيلإ اهعفد هنكمأ

 نإو & فكت مل وأ ةلغ اهل نكت مل نإ اهنم وأ اهتلغ نم هنم اهل دبال ام اهيلع

 هلورم اك اهيلع فرصي كلذكف اهباحصأ ملعي ملو هوحن وأ بصغب اهنأ ملع

 . هتبوت ملع نإ رجأتسملل اهعفد صيخرتب

 ىتم يضميو منغلا كرتي نأ يعارلل زوجي هنأ حلاص يبأ نعو بطقلا لاق

 بئات ريغ هملع ولو هتبوت ملعي مل ولو هل اهعفدي نأ صخرو مارح اهنأ ملع
 ةرجأو ابرك اهكلام نذإب هدي تلخد نإ هيلإ اهعفدي نأ صخري نم مهنمو
 اذكو شغو ةطلاغمو ةقلسو بصغك نذإ الب تلخد نإ ال ةدابع ةرجأو مارح
 هنأ نيبت مش امهريغ وأ ءارش وأ عيبب ناسنالا دي لخد مارح لك يف فالخلا
 ريجألا اهعفد ولو ريجألا ةرجأ رجأتسملا ىلعو ، ال وأ هدري له كلذ دعب مارح
 . اهبابأل

_ ٢٧١



 ةبوصخم يف اريجأ مدختسا نم شيرق نبا نع جاتلا يفو لاق
 هلام يف رضي بصاغلا ناك نإو ، فالخ ةراجالا زاوج يفف اهبصغ هنأ املاع

 يف وضي ناك نإو © هكلام نذإب الإ هل هدري الف ءيشلا كلذ هيلإ دي مل نإ
 يجني رطضملا نأ ىلع ءانب هايإ هيطعي نأ هل ليقف اهنود امو ةلثمو لتقك هندب

 هسفن يجني ال رطضملا نأ ىلع ءانب اهيطعي الو تومي ليقو { سانلا لامب هسفن

 . ملعأ هللاو سانلا لامب
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 ءيراوطلا ماكحأ ف باب

 ةعفنملا هيف نوكيامو رجأتسملاو ريجألا ىلع

 لمعلا مامتإ لبق مولعملا رجألا هل دقن دقو نيعم لمع ريجأ تام نإ
 سبحيف ويغ لامعتساب وأ هسفنب لمعلا مامتإ يف هثراو ريخ لوخدلا دعبو
 لمعي مل امو لمع ام باسح باسحلاب ةرجألا نم يقابلا در يفو اهلك ةرجألا
 يف لمعلا بر تام نإ اضيأ لمعلا بر ثراو ريخو لمعي مل ام لباقم ديف

 ثراو دجي ال ليقو ، باسحلاب ريجلا نم يتابلا در ينو ، همامتال ريجألا ةيلخت
 نأل لمعلا متيو اهلك ةرجألا ريجألا سبحي لب ريجألا نم درلا لمعلا بر
 نونجو باسحلاب دري نا ريجألا يضر نإ الإ نادوجوم عفنلا لحمو لماعلا
 يف وه عناوملا نم كلذ وحنو لمعلا نع عناملا نونجلا لمعلا بر وأ ريجألا
 وأ اقلطم مزال هنأ ةراجالا دقع يف لصحتف هماقم يلولا موقيف توملا مكح

 . لاوقأ ةجألا دقنبو عورشلاب وأ عورشلاب مزال وأ اقلطم رئاج

 ءارك يف اميس الو اقلطم موزللاب لوقلا يدنع حيحصلاو بطقلا لاق
 بجوي ال نيدلاب نيدلا عيبب هبشلا ىلإ يدؤي دقنلا مدع نوكو اهريغو رودلا

 اهعنم ادحأ رن ملو دقن الب ةراجالا زاوج ىلع عامجالل هفعض لب دقعلا نالطب
 . دقنلا نكي مل اذإ اهلطبأ وأ
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 ةضف وأ ابهذ لمع ولو زاج لجأ ىلإ ةرجألاب لمع نم رثألا يو
 ىلع لاوقألا هذهو ابرلا هلخدي ال لمع هنأل ةضفلا نم وأ بهذلا نم نزوب
 وأ اموي رجأتسا نإو ، هصن ام ةقراشملا ضعب لاق امك سيلو لاق 5 اهقالطإ

 مل ولو هملعن فالخ الب امهيلع كلذ تبث نيعم لمع يف ةنس وأ ارهش
 علطي مل هنأ هملعن فالخ الب هلوقب دارأ نإ الإ لاق . ها لمعلا يف لخدي

 ركذ الب اذكه الثم منغلا وأ لبالا يعرل رجؤتسا نمو . ها هيف فالخ ىلع

 رجاب اذك ةمدخ وأ نييعت الب ددعب وأ نييعتو ددعب وأ نييعت الو اهنم ددع

 وأ ةنسلا نم ةدم ضرمف رجألا هل دقنف اهيلي اميف وأ ةنسلا هذه يف نيعم

 اهيف لمعي مل يتلا ةدملا بانم در لمعي ملو فوخ وأ رابج نم عنام هعنم

 وأ لمع مغ لوألا يف ضرم ءاوسو ةنسلا نم لمع ام لباقي ام هسفنل سبحو
 لوألا يف لمعلا دعب رخالا يف وأ لمعي مل وأ لمع مث لمع دعب طسولا يف
 وأ ضرمل كرت لك يف بساحيف ال مأ لمعلا لالخ يف كرتلا ددعت طسولاو

 رجأتسملا نأل هسفنل اهلك ةرجألا سبحي لب دي ال ليقو { هبانم ديف عنام
 يف ةنيعم ةمولعم ةدم ىلع تدقع ةراجا لك يف ريجالا ةوق ىرتشا نمك ا

 ىنعم هيلع يرجي الو عابي ال رحلا نأل لوألا ححصو رصحني ال لمعل اهسفن
 : ضعبلا كلذل ةرجأ الف ةدملا ضعب يف نكي مل وهو لمعلا ىلع ةجألاو عيبلا

 الف هل دقني مل نإو هل ءيش الف عنامل وأ عنام الب ةدملا عيمج يف هكرت ة نإو

 الو لمعلا بر توم ةلئسم يف الو عناوملا نم هوحنو ضرملا ةلئسم يف وه كردي
 نإ اذكو هلمع ردق الإ امهتوم وأ ريجألا توم ةلئسم يف تام نإ هثراو

 رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةشع لامعألا نم اذك لمعل وأ عرز داصحل رجؤتسا

 زانع هل لهف فوخ وأ رطمكب هنم عنمف هوحنو عرزلا ىلإ ىضمف مولعم رجأب
 نأل يناثلا ححصو لمعي مل اميف هل ءانع ال وأ اهيف عونمملا مايألا كلت يف

 يف دوقفم وهو لمعلا ىلع ةرجألا نألو عيبلا ىنعم هيلع يرجي الو عابي ال رحلا
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 كلت يف هتوق نالطب نألو هبحاص لام مكدحأ ذخأي مب ثيدحلو مايألا كلت
 نإو ، هل ءيش الف اهلك ةدملا يف عنم نإو ، رهظ بيع وأ ررغك مايلا
 رخا تقو نم هلثم لمع اهضعب يف عنمف ةنيعم ريغ ةدودحم ةدملا تناك

 وأ اذبع وأ ةباد وأ اراد ىركا نمو ، ناكمالا بسحب اهلك ةرجألا ذخأيو

 سيلف لجألا لبق تامف ىمسم لجأ ىلإ مولعم ءاكب كلذ وحن وأ ةنيفس
 الو هلجأ غلبي ىتح هيرتكم نم هعنم الو هيف فرصت الو كلذ يف لوخد هثراول

 زاوجب ليقو ، هعيبك كلذ هءاركا نال هلام مسق نإ لجألا مامت لبق كلذ مسقي

 نم يركملا عنمي نأ يرتكملل نكلو يرتكملل لجألا ةيقب ءاننتساو كلذ
 وأ اهيرتشيل اهلوخد دارأ نم عنمي نأو ءانبلاب ةمسقلل اهيف ءانبلاو اهيف لوخدلا
 دحلاب جراخ نم اهمسق مهل حص نإف كلذ نم مهعنم اذإف ادقع اهيف دقعيل
 ادقع دارأ ن نم وأ اهيرتشم اهفرع وأ اعيمج اهافرع نإ اذك عضوم نم ناسللاب

 نم يرتكملل ام هئراولف ركذ ام ضعب يرتكم تام نإو ، لوق ىلع زاج اهيف
 هبحاصل ءيشلا در كردي نأ نود طقف ءيشلاب لمعلاو مادختسالاو ىنكسلا

 ىقبي قاب ءيش وهو ءيشلا كلذ يرتشمك هئروم نأل ءاركلا يف باسحلاو
 . اعيمج يرتكملاو يرتكملا تام نإ اذكو هثوروم ةدقع ىلع هيف ثيراولا

 درلا يرتكملا ثر او وأ يركملا ثراولف مزال ريغ ةراجالا لاق نمو

 لمع ولو توملا دعب لمع ام ءانع ثراوللف اذه ىلعو تمي مل نمك باسحلاب
 هذه يف تباث روكذملا مكحلا اذهو ملعي مل ام لزألا ىلع وه ليقو هب ملع الب

 توم لبق اك توم دعب درلا ءاش نملف الإو ءاركلا دقن نإ اهلبق يتلاو ةلئسملا
 وأ ةباد ىرتكا نمف اذه ىلعو طقف لمعلا ردق ءاركلا نم مزل درلا ناك اذإو

 نم اضعب راسف مولعم رجأب مولعم عضوم ىلإ مولعم ءيش لمحل ةنيفس
 قفتم عضوم ىلإ اهيلع هلمح عاتملا برلف ةنيفسلا وأ ةبادلا بر تامف قيرطلا
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 نم ىرتكا ام عدي نأ ىلع ءاركلا نكي مل نإ ثراولل اهل اضيأ هيلع مش هيلع

 نإو ، عضوملا يف نمم نالف ديب وأ هيلع قفتملا عضوملا يف اهريغ وأ ةبادلا

 دعب لمحلا نم هعنمي نأ ثراولا دجي الو هيلع ىرتكا ام كلذ ىلع ىرتكا

 نأ الو هعنميو هقحلي نأ الو هعم ثراولا ناك نإ دقني مل وأ ءاركلا دقن تيملا

 دعب هثوروم ةبادب لمع اميف لثملا ءانع ىلإ هدي نأ الو ةباتك وأ لوسرب هعنمي
 وأ لاملا داسف ىلإ يدؤي بعص رمأ لمحلاب عاطقنالا نأل كلذ لعلو 0 تيملا
 ةبادلا بر ىلعف عاتملا بر تام نإ اذكو رحبلا يف اميس الو امهيلك وأ سفنلا

 ةعفنملا لحم دوجول دقنت مل وأ ةرجألا تدقن هيلع دوقعملا عضوملا ىلإ لاصيالا
 . امهدحا تام ولو ةبادلا وهو

 نيتلئسملا يف لاصيالاو لمحلا نأدارملا نأ رهظي يذلاو بطقلا لاق

 يف عاتملا بر روضح مدعو لرأل ا يف ةبادلا بر روضح مدعل امزج امهنم دبال

 دعب ةباد وأ دبعك بوره وأ ضرمب نإو ةعفنملا لحم كله نإو 0 ةيناثلا
 بر دجي الف اهنم ةدم عقوف ةنسلا هذه يف دقن مولعم رجأب هبر نم هراجتتسا
 نع ءيشلا لطب يتلا ةدملا لباقي ام در اهب لمعيل ةبادلل يرتكملا وهو لمعلا

 ءيشلا كلذ ىرتشا نمك اهيف بطعلا هيلع بسحو ءءاركلا نم اهيف لمعلا
 هدافتسا ام يرتكملا لمعلا برلو هيلع كله امنإف هئارتشا دعب كله نإ هنإف

 ىطعيو اهبرل ال لجألا يف بورهلا دعب اميف اهتمدخ ةبادلا وأ هتمدخب دبعلا
 درلا همزل ليقو ، كلذ كلامل ال لمعلا برل هءارك تقولا يف كلذل لمعتسم

 ام لمعلا برل هنم دريو ءاركلا نم لمعلا لباقي ام سبحيف كلذ باسحب
 ريغ ةراجالا دقع نأ ىلع ءانب اذهو ضرم وأ بوره وحنل لمعي مل ام لباقي
 يف تلمع ام ءانعو لمعلا ردق ىلعف دقني مل نإو ، هادقنو عرش ولو مزال
 دبعلا ضرم نإو ، اهريغ اذكو لمعلا برل ال اهكلامل تدافأ امو الثم بورهلا
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 كلاملل ءيش الف لجألا مت ىتح حصي ملو عجرت ملو تقولا يف ةبادلا تبره وأ

 نإو © لمعلا رجأ هلف لخد مث لمعلا يف لوخدلا لبق تبره وأ ضرم نإو
 لبق دبعلاك يرتكملا ءيشلل ملاظ سبحب ولو لمعلا نع لطعي بطع عقو
 © لمع نإ هباسحب عوجرلا دعب لمع ام ءارك ءيشلا كلذ برلف لوخدلا

 هبر يركملا ءيشلا عنم نإو ، هل ءيش الف لخدي ملو اهلك ةدملا يف لطع نإو

 هلك ءاركلا ضبق نإ باسحلاب درلا همزل دبعلل قاتعاب نإو لتق وأ كاسمإك

 ءيشلا بحاصلف ضبقي مل نإو ، يقابلا ديو لمعلا لباقم ضبقيف هضعب وأ

 نم يرتكملا دجوو هتباد وأ هدبع وحن عنم نإو ، لمعلا ردق هب لمعي يذلا

 ام نيبو هنيب ىلخ نإو ، يرتكملا يضر نإ الإ هئاطعإ ىلع ربجي هنإف هل فصني
 ال هنال هبحاص هب ىضمف لعفي ملف هب يضم او هضبق هنكمأ دقو © ىرتكا

 ىتح كدنع هعد هضبق ناكمإ دعب وأ هضبق دعب هل لاق وأ اعئاض هكرتي

 همزلل اهلك تضم ولو ةدملا نم ىضم ام يرتكملا ىلع بسحي هنإف عجرأ

 نوكي ال ليقو © ةراجالا دقع مزلي ىتم فالخلا ىلع نكل هلك ءاركلا ءاطعإ

 اركب اراد ىركا نمو هنم عنملا ناك ذإ ءيش ال ليقو & اضبق ةيلختلا درجم

 ضعب اهيف نكس نأ دعب اهنكاس نم املظ تذخأ مث ةنيعم ةنس دوقنم مولعم
 تلزن ةبيصم كلذ نأل عنملا ردقل اهبر ىلع در الف لجألا ىضقنا ىتح ةنسلا

 كرد ال هنإف ررغ الب تمدہهناف اراد يرتشا نمك ناكف اهب دصق يرتكمل ىلع
 هل سيلف دقني مل اذإ هنإف ةدملا دعب اهيف نكسي مل وأ دقني مل نإو ، اهعئاب ىلع

 . هل ءيش الف ائيش نكسي مل نإو ، نكس ام ءاركالا

 نمو © اهيف نكسي مل امل در الف لوخد الب ةرجالا دقع مزلي لاق نمو

 لخد ولو مزلي ال لاق نمو ، نكسي مل امل در الف دقن الب لوخدلاب مزلي لاق
 لبق ام ءاركالا اهبرل نوكي الف كرتلا ىلع دهشيو اهنم عنم نيح كرتلا هلف دقنو
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 سانلا عبمجل بصاغك هيغلو هل ماعلا رمألاب لمعلا ردقل درلا همزلو داهشالا
 هيغ وأ ملاظ هسبح يرتكملا سبح نإ اذكو هاج هل هدنع نم الإ سانلل وأ

 تمده نإو ، رثألا يف اذك رادلا بر ىلع در الف ءاركلا لجأ ىضقنا ىتح

 طقسيو اهحالصإو اهئانبب اهبر ربجأ ةرجألا تدقن دقو لجألا مامت لبق رادلا
 نم يابلا دري وأ امايأ ضوعي وأ حالصالاب اهليطعت مايأ لباقي ام ءاركلا نم هل
 لاوزل ةراجالا دقع لاوقأ نم لوق لك ىلع حالصالاو ءانبلا نم عنتما نإ ءاركلا

 ةرضم يرتكملا ىلع نكت ملو طقف ضعبلا مدهنا نإو ، صوصخملا ةعفنملا لحم
 دعب ءانبلا متأ نإو ، يقابلا در ىلع الو ءانبلا ىلع ربجي مل ةحلصم صقن الو هيف

 اهنكسي نأ ىلع اقفتي وأ ىنكسلا نم تاف ام ءاركل درلا بجو ةنسلا ءاضقنا

 مل نإو ث هيلع اقفتي مل نإ يقب امل درلا ال ىنكسلا هل ليقو 0 ءانبلا دعب اهتيقب

 عقو دقو ، ددملا نم اهريغ وأ ةنسلا مامت :دعب الإ حالصالاو ءانبلا يف لخدي

 مل نإو ، ىنكسلا ىلع اعم ايضري مل نإ درلا الإ هل نكي مل مامتلا لبق مدهلا

 ىنب مث تمدهناف روهشلا نم ارهش وأ نينسلا نم ةنس اقلطأ لب ةنس انيعي
 © ناكمالا بسحب ليجعتلا هيلع كرديو حالصالاو ءانبلا دعب ىنكسلا تنيعت

 ىركأ نمو ، نييعتلا مدعو نييعتلا ةلئسم يف نكس ام ءارك هلف دقني مل نإو
 الوخد دعب اهنع اهيرتكم رفاس مث ةمولعم ةدم دقن مولعم اركب اراد هيغل
 نكسي مل امو نكس ام هلك لجألا هيلع بسح ةدملا تضم ىتح ىنكسلاب
 وأ لقأ وأ رانيدب اموي اذك لامعألا نم هوحن وأ ثرحلا ةباد ىركا نميف ليقو

 هلف كلذب ملعي ال اهبرو لمعي ملو امايأ اهسبحف هتيب ىلإ اهب بهذف رثكأ

 لبق لمع نإو ، اهبر نع ةبادلا كلت عنم هنال لودعب سبحلا مايأ يف اهءارك
 اهبحاص لطع هنأل لوقلا اذه حجرو لوألا ءاركلا نم هبوني ام لماعللف سبحلا
 ال ريتخا ام ىلع ةراجالا تناك نإو 2 ءاركلا ىلع اهذخأ دقو اهب عافتنالا نع

 يطعي امنإو ، ةرجألا عفدي مل ةقيقحلا يف هنأل كلذو عورشلاو دقنلاب الإ مزلت
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 وأ لمع الب اهسبح هلك ركلا اهبحاصل ليقو ، اهبحاص نع اهعنم ريظن

 . هلبق نم ءاج كلذ نأل اهب لمع

 ل لمعلاو لمعلل ءاركلا نأل ةبادلا بحاصل لثم ءارك ال ضعب لاقو

 ملع هنأل ءاركلا مدعب ايضار دعيو هل ءارك الف كلذب اهبر ملع نإو & نكي
 عقوف هيلإ دوصقم لمعلل امهريغ وأ هتباد وأ هدبع رجأتسا نمو ، تكسو
 ءاركلا در بجو توملا اميس الو ضرم وأ بورهب نإو © ءيشلا كلذب بطعلا
 يف اوركذ ام الإ ائيش لمع نإ لمعي مل ام لباقي ام درو ائيش لمعي مل نإ هلك
 مولعم ءيش لمحل رخآ ناسنال رجأتسم ناسنإك ةلصوم لامحالا ءارك

 لصوي نأ بجي يذلا ءاركلا وه ركلا اذهف دقن مولعم اركب مولعم عضومل

 ىلع هدقع لب اصوصخ ةبادلا كلت ىلع ءاركلا دقعي مل هنآل ةبادلا تتام ولو

 لصاحو هرهظ ىلع هلصو ءاش نإ ىتح ءاش ةباد يأب هلصويف ريجألا ةمذ

 ةرضم الب ءاش فيك لمحي ريجألا ةمذ يف نومضم لمحلا نأ لصوملا ءاركلا

 دعب الإ لصوملا ءاركلا نوكي ال نكلو ةباد تومب لطبي الف رجأتسملا قحلت

 هيف نوكيف لصوم هنأب هافصو ولو الصوم ءاركلا نكي مل دقني مل ولف دقن
 ةمذ يف ناك نإو ، ماكحألا هيلع عرفتتو ةراجالا دقع مزلت ىتم فالخلا

 يتلا لئاسملا عيمج يف دوقنم ءارك وهف هعم ءاركلا هبحاص دقعف ءيش ريجألا
 يف عرشي مل ولو ةمزال ةدقعنم لصوملا ءاركلا يف ةراجلالاو دقنلا اهيف ركذي

 وأ ملسلا لام سأر ةلزنمب ءاركلا نوكيف ةمذلا يف نومضم لمحلا نأل لمعلا
 ةدعاق فلاخيف هيف دوقنملاو هيف ملسملا ةلزنمب نومضم لمعلاو دقنلا لام سأر

 ءايشالا درتو ريتخا ام ىلع اعيمج دقنلاو عرشلاب الإ موزللا مدع نم ةراجالا
 يرتكملا ءاشي نأ الإ يركملا نم بيعلا نأ حص اذإ عيبك بيعب ةاركملا
 اهيلع توبثلا هلف ءاركلا نم بيعلا لباقي ام صقن الب ةراجالا ىلع تبثيف
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 هيف سوسي ناك وأ سوس هيف ناك نإ نكسم باعيف امات ءاركلا يطعيو
 كلذكو اهولعج يتلا ةدملا يف هنم ابيرق ناك وأ لبق موذجم هنكس وأ ماعطلا

 هنحط وأ هعنص ماعطو كلذ لبق موذجم هسبل بوثو موذجم اهبكر نإ ةبادلا

 نإو ، ةقرس وأ ابصغ ذوخأم هنأب بير نإ ءاركلا لحم باعيو صيبألا اذكو
 ءاركلا دقن دقو ءاركلا لجأ مامت لبق رجأتسم نم ةباد وأ راد تقحتسا
 امأو ، مكحلا يف يضاملا ال باسحلاب ءاركلا نم يقابلا در يركملا ىلع بجو

 © ةلطاب ةدقعلا نأل اضيأ يرتكملا ىلإ هدي نأ همزلي هنإف هللا نيبو هنيب اميف

 هعابف ائيش بصغ نمك هدي نم جرخ نم ىلإ عجري نمثلا نإف تلطب اذإو

 رادلا يف نكس ام ءارك رتكم ىلع قحتسم كردي الو يرتشملل نمثلا دري هنإف
 © هيلع هللا نيبو هنيب اميف هكرديو اضيأ مكحلا يف ةباد نم لمعتسا ام ءارك وأ

 ال اضيأ مكحلا يف يركملا ىلإ رتكم هب عفتنا ام ءارك عفد دقني مل نإو

 . هقحتسمل هعفدي هنإف هللا نيبو هنيب اميف امأو { هقحتسمل

 لثملا ءارك عفدي هنإف دقني مل اذإ هنأ رهظي يذلاو بطقلا لاق ليق

 . ملعأ هللاو ابصاغ يركملا ناك اذإ قحتسملل
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 يرتكملاو ريجألا نامض يف باب

 ىلع يرتكملا دي نيفلاخملا ضعب لاق © اقافتا ىدعت نإ ريجألا نمص

 ناك امل اباحصتسا حصألا يف اهدعب اذكو ةراجالا ةدم ةنامأ دي بوثلاو ةبادلا
 . ها ريعتسملاك كلام لاق هبو نمضي يناثلاو ةفينح وبأ لاق اذهبو

 الإ اهنمضي مل ةباد وأ اضرع ىرتكا نم ةيعرشلا ماكحألا نيناوق يفوا
 ناك اذإ هنع باغ ام نمضي هنإف عناصلا فالخب ةنامأ دي هدي نأل يدعتلاب
 . رجأ الب لمع ولو سانلل هسفن بصن دق

 ةنيب تماق نإ نامض الو رجأ الب لمع نم نمضي ال ةفينح وبأ لاق
 ءاج ام لك نمضيو لمعلا مامت دعب فلت نإ ةرجألا هل له اوفلتخاو فلتلا

 قرحك هلمعي ل ام نمصي الو هلمع ا ذإ عطق وأ رسك وأ قرح نم هدي نم

 نمو 0| ىدعت نإ ال ا فويسل ١ ميوقتو نرفل ١ ف زبخل و غابصل ١ ردق ف بول ١

 ل نإ مهيلع نامض ال ماجحلاو سرضلا علاقو راطيبلإو ناتخلاو بيبطلا كلذ
 هعييضتب نإو ىدعت نإ ريجألا نمصيو ةلقاعلا ىلعف اوءاطخأ نإو ئ اودعتي

 و أ وضع عطقك ة ةعفنم و ا ؤزج هنم عاض ىتح و أ تام ىتح هيلع رج ًاتسمل

 ناويحلا كلذ ف ءاوسو لمعلا يف هسيلدتب تاف وأ دسف وأ هعفن نالطب

 وأ هبشخ رسكنيف نيرهش هنكسف ارهش نكسلل اتيب ىیرتك ا و ا هريغو

 مولعم ىلإ مولعم ءيش لمحل ة هب اد ىیرتك ١ و ا ةدملا لعب هنم ءيش و آ هصيصجت
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 زواجف نيعم ناكم ىلإ ةمولعم ةدم اقلطم لمحل اهارتكا وأ رثكأ لمحف

 نإ اهلك اهنمضو هيلع اقفتا ام ءارك همزل ليقف زواج اذإف ةدملا وأ ناكملا

 ةنامأك هدي يف يه ةزواجملا لبقو اهضعب بطع نإ اهضعبو اهلك تبطع
 اقلطم دئازلا ىلع ءارك الب دئازلا يف اهنمضيو هتمذ يف تناك ةزواجملا دعبو

 . بطعت مل مأ تبطع

 يندملا ةملس نب دمحمو نييمرضحلا انباحصأ نم خياشمو عيبرلا لاقو

 هردقي يذلا ءانعلا يأ دئازلا ءاركو هسفن هيلع اقفتا ام ءارك همزل هللا مهمحر

 . تبطع نإ دئازلا ءارك نود اهنمضو تملس نإ دئازلا لمعلا ىلع لودعلا

 اهبطع ةميقو اقلطم هيلع اقفتا ام ءارك همزل هللا همحر ةديبع وبأ لاقو
 لاق بطعت مل مأ تبطع اقلطم اضيأ لودعلا ريدقتب دئازلا ءاركو تبطع نإ
 . ملعت ال ثيح نم لاقف نيأ نم ةملس نب دمحم هل

 همزل هيلع اوقفتا ام ءارك نأ ثيح نم ملعأ هللاو ينعي بطقلا لاق
 الإ لحي ال ملسملا لامو سانلا لامب هلمعب همزل دئازلا ءاركو اوقفتا امك هلمعب

 نإف يركي ام عيمجو لمعلا تالا رئاس اذكو ةبادلاك كلذ يف ةنيفسلاو هنذإب

 ال هتدايزب تمدهغاف دازف ةدمل اهارتكا اذإ رادلا ىتح ةثالثلا لاوقألا كلذ يف

 ةاركملا لوصألا رئاس اذكو اهنمضي الف هتدايز ريغ رمأب تمدهغا نإو 5 اهريغب
 ال ك هكسمأ هنأل هنم ةدايز الب دسف ولو هل نماض هنإف لوصألا ريغ امأو
 رايخلاف لمعلا نم هل يه امل حلصت ال ثيحب تبطع تناك اذإو ، لحي

 ىطعأو بطعملا اهذخأ ءاش نإو بطعلاب صقن امو اهذخأ ءاش نإ اهبحاصل

 تبطعف لمحلا ىلع دازف نيعم لمحل ةباد ىرتكا نمو & ةحيحص اهتميق
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 نم داز ام باسحب اهبطع ةميق نمضي لهف اهيلع عمتجملا لمحلا ببسب

 هنإف تومتف نيثالث اهيلع لمحيف انم نيرشع لمحل اهيرتكي نآ لثم لمحلا

 نإ اذكو اهفصن نمض نيرشع لمحف ةرشعل اهارتكا نإو 0 اهثلث نمضي

 اهتوم فيخ اذإو ، داز ام باسحب اهبطع ةميق نمضي هنإف توم الب تبطع

 ملي امم كلذ صقن ترحن وأ تحذف اهئازجأو اهمحلك اهنم عفن اهكلامل ناكو

 تتام نإ اهتلمج نمصي وأ لحلا تغلب نإ امات دوقعملا اركل ١ هيلعو داز يذلا

 وأ اضيأ همزلي هنإف هيلع اقفتا ام ءارك امأو ، لمح نم داز ام ءارك الب

 .لاوقأ هيلع اقفتا ام ءارك نمض امك تتام ذإ اهتلمجو دازام ءارك اعم امهنمضي

 نيع ام لمح نم ءاج بطعلا نأل مهدنع لوألا اهحصأ بطقلا لاق

 . اعيمج نيعي مل امو

 . ها حصأ يدنع ثلاثلا لوقلاو لاق

 لماخلا ليقف لاملا ظفحو رجؤتسا ام وهو لمعلا ناكمل نامضلا امأو
 امهب كله امل نانماض دادحو راجنك هيديب لماعلاو هقتاع وأ هسأر ىلع

 عقو وأ هب رثع وأ لماحل طقس امف اعيضي وأ اثدحي مل ولو لمعلاو لمحلاب
 نمضي ةبادلا بر اذكو هنمض هضعب وأ هلك لومحملا كلهف هب لماحلا
 هلوق لوقلا اذهل لديو ةيربلا بكارملا رئاس اذكو هدسج ىلع لماحلا نامضك

 هديب لماعلا نامضلا مزلي ليقو ، هنامض همزل ءيش ىلع ةرجألا ذخأ نم ع
 هجوو اقثوت وأ اظفح عيض وأ ةيدعت ثدحأ نإ الإ هتباد ىلع ولو لماحلا ال
 نامضلاب ىلوأ ناكف هدي لمعب داسفلا نوكي هديب لماعلا نأ لوقلا اذه
 لماعلا ىلع نامض ال ليقو ، عيض نإ الإ هيلع نامض الف لماك فالخب
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 ام ليزنت لوقلا اذه هجوو ديب عييضت وأ ثادحإب الإ لماحلا ىلع الو هديب

 ذخا نمضي الو هاضرب هديب هلعج هبحاص نأل ةنامألا ةلزنم ةراجالاب هديب

 عيض نإ الإ فئاشو سان وأ لام ىلع بقار وأ عارك ظفح هيلع رجؤي ءيشل

 ولو ادمع مونلاكو بقارلا اذكو اعجطضم وأ ادعاق اهنع مونلاو منغلا رابدتساك

 رماب ال هيعرم نم كله امل نماض يعارلا ليقو ، البقتسم افقاو اصع ىلع

 نم هيعرم دسفأ امل نماضو تومو طيرفت الب ليسو ودعو دسأك بلاغ
 البقتسم افقاو هاصع ىلع هئاكتا عم مون هبلغ نإ كلذ نمضي الو سانلا عرز

 اهيلع مون هبلغ نإو © البقتسم امئاق ولو اهيلع مونلا دمعت نإ نمضيو هيعرمل
 ريجألا نمضي ال ليقو ، نالوق هنامض يفف البقتسم اهيلع ائكتم ادعاق

 هسفن رجاؤملا وهو هيلع رجؤتسا امم ويغ نم وأ هيعرم نم دسف ام صاخلا
 ةنيعم ريغ ةدم هسفن رجاؤملا صاخلا ريجالا نمضيو ةنيعم ةدودحم ةدم

 ريعشلا اذه لمحك ادودحم اصوصخ هتمذب المع مزتلملا كرتشملا ريجألاو

 . عرزلا اذه دصحو

 نع رثألا ف ليق ام صاخلاو كرتشملا ريسفت فت ىلع لديو بطقلا لاق ا

 نم هلثمو صاخ اذه نإف اماع المعو ةماع ةمدخ وأ اصوصخم المع وأ
 اذه نإف هلحم وأ دحأ راد يف نكي مل يذلا نمضو اهلك هتوق ترجؤتسا

 رادلا يف يذلا نمضي ليقو {، هتمذ يف لمع ىلع رجاؤي نأ هبلاغ نإف كرتشم

 . بلاغ رمأب كلذ كاله نكي مل نإ امهالك اهريغ يف يذلاو

 نماض هل وهف هدي ف امم ءيش ىلع ةرجألا ذخأ .. نم لك ناويدلا يفو

 مهسور ىلعف ةاعرل ا ددعت نإو 0 نمض عيض نإو ، بلغ اذإ يعارل ا الخ ام
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 نمض رخالا ةيحان نم جرخو ضعب ةيحان نم قرا ۔ل؛ وأ عبسلا لخد نإو

 سلد نإ اهبر نمضي تقرغف موقل ةنيفس تبرك نإو ، هتيحان نم لخد نم

 لعج وأ رحبلا ةسايس لهج وأ اهلابح وأ اهللخ وأ اهفعض ثيح نم اهب
 دمعت نإو ، كلذب يرتكملا ملعي ملو رحبلاو ةنيفسلا رمأب ءالهج اهمادخ
 ودع ءاملاف لهج الو سيلدت نكي مل نإو 0 اهيف املو امل نونماض مهف اهمادخ

 وأ عيضي مل ولو اهيف ام نمضي ليقو ، بلاغ رمأ هنأل اهبحاص نمضي الف

 تبيصأ نإ ال اهبناج وأ اهتحت نم تبيصأ نإ نمضي ليقو ، سلدي وأ لهجي
 وأ اهلابح فعضب اهقوف نم تبيصأ نإ امأو ، ءام وأ حير وحنب اهقوف نم
 اهداوعأ نم اوذخأي نأ ةنيفس ترسكنا نإ موقللو كلذب نمضي هنإف اهيراص

 نأب علقنت مل ولو مهلاومأو توملا نم مهسفنأ هب نوجنيو هنوبكري ام اهحاولأو
 وهو هرج وأ قروز اهبناجب وأ اهيف لمح نإو 3 اررض فخأ اودصقيو اهوعلقي
 اهيلإ قبس نمل داوعألاو حاولألا نأ اك هسفنو هلامب هيلإ قبس نمل وهف اهبحاصل

 الو لاملا نم ىلوأ ناسنالاو تومي ويغ عديو هلام هيلع لعجي ام ذخأي الو

 ام لعفي نا همزل دقو دسف ام همزل ارهق مهعنم نإف كلذ نم مهعنم اهب ردجي
 لاملا ضعب ءاقلإب اهلقث اوففخ اقرغ اوفاخ نإو ، كالهلا نم مهلاومأو مهذقني
 وأ لاملا ىلع اورتشا ام نمثلانماضلا ىلعو هءارش ىلع مهقافتاب هبر نم ءارشب
 وأ لاملا ىلع يتابلاو اصوصخ ارادقم سأرلا ىلع نأ ىلع وأ سورلا ىلع
 هيلع اوطرش ولو اورتشا ام نمث نامض مهعم ةنيفسلا بحاص مزلي الو سكعلا
 الف هب ضار وهو اهلقثب نوضار مهو مهب جرخ هن ل مهطرشب ىضر نإ الإ

 مهل تنمضو ارهق تيمر يمرلا نم لاومالا باحصأ ىبأ نإو ، مهعم نمضي

 يف هلام نم وه ىقلأ ام الو هتنيفس حالصإ يف هيلإ جاتحا ام هعم نونمضي الو

. اهعارسإ وأ اهتيجنت



 هنأ يدنع يذلاف لاومألا باحصأ نم رضح ل نمو بطقلا لاق

 لام نم ىطعي اذكو هل ةحلصم كلذ نأل هليكو رضحي مل ولو مهعم يطعي

 هيلع نامض الف رمالا ةءاجنل قافتا الب مهل الاومأ ىمر نإو ، لفطلاو نونجملا

 ىلع وه اورتشا ام نمث نأ اونييعي مل نإو © ريخأتلا لمتحي مل هنأل مهيلع لب
 دعب رحبلا هامر نإو ، لاومالا ىلع مهنيب وهف امهيلع وأ سورلا ىلع وأ لاملا

 © هب عربتمف مهتروشم الب هلام ىقلأ نمو © هومزع ام ىلع هودجو نإ هومسق
 نإو ، ويغل ناك نإ هدحو همزعو مهل حالص كلذ نأل مهيوني ام هنوطعي ليقو

 ترج اك هعم اونمض ءاقلالاب هيلإ اوراشأف ويغ لام وأ هلام ءاقلإ يف مهرواش
 سيئر الإ نكي مل نإو ، ةرورضلا هذه يف اميس الو ةمكحم ةداعلاو ةداعلا هب
 الو لاومألا نم اهيف ام ةميق ىلع وهف ائيش ىمرف رحبلا هيلع ماقف ةنيفسلا

 زاجو © ادهاعم اكرشم ولو اناسنإ نوقلي الو اهنوعم الو اذه يف هتنيفس لخدت
 نمو ، ادحوم ولو همد لح نم لك نوقليو ايبرح اكرشم ولو حبذ دعب ناويح
 ىتح قيرطلا نع اولض مث مولعم عضوم ىلإ مولعم ءيش لمحل ةباد ىرتكا
 ال لودعلا ريدقتب ءِاركلا بسح هءارو ام ىلإ وأ هنم اوجرخ ام ىلإ اوعجر
 اهبر ريغ ولو بكار وأ قئاس وأ دئاق نم هب تلض نم ىلع دوقعملا ءاركلا
 © قوسلا وأ دوقلا ىلع امهل وأ امهدحأل اريجأ امهيغ ناك نإ عاتملا بر ريغو
 وأ امهدحأ وأ لاملاو ةبادلا ذخأف ودع ىلع هلالضب عقوف مهدحأب تلض اذإو
 تشطع وأ نامضلا ليزي ال أطخلا نأل هب تلض نم كلذ مرغ عبسلا اهرقع
 لك نمضي هنإف كلهي مل وأ لاملا كله تررضت وأ تكله ىتح هلالض يف

 يف مهيلع ودعلا لزن نإ امأو ، نماض ليلدلا اذكو هءاطخب فلت وأ دسف ام
 الو ريجألا الو ةبادلا بر الو عاتملا بر ىلع ال مهيلع نامض الف الوزن لالضلا

 يف نامضلا لصاحو اهيلع هل دقعو ةرافخلا ىلع الام ذخأ مهنم نم الإ ليلدلا

 ىلع ءاركلا ذخأ نم اميس الو هلعف نم هنأل هب لالضلا ناك نم ىلع هنأ كلذ
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 وأ قئاسلا وأ دئاقلا نكي مل نإو ، اقلطم اهب باهذلا وأ ةدايقلا وأ قوسلا
 رمأ نم ىلع لالضلاب عقو ام نامضف امهدحأل الو امهل اريجأ اهب بهاذلا

 هتباد هيلع تعاضو عاتملا نمض اهبر ورما نإف اذك ةهج ىلإ باهذلاب امهنم
 امهمزل اعم هارما نإو 0 هعاتم هيلع عاضو ةبادلا نمض عاتمل ا بر هرما نإو

 مل امهنم لك الو امهدحأ ومأي مل نإو ، هلام فصن رخالل امهنم لك نمضي
 © لالضلا يف ءيشب عاتملا بر ببستي مل اذإ عاتملا بر رضح ولو ةبادلا بر

 وأ امهل ريجأ ريغ ناك نإو ، عيض نا نمض قئاس وأ دئاقب اولض نإو

 بلاغ رمأب ال هلالضب هتقفر باصأ ام ريبخلا نمضو امهل رومأم وأ امهدحأل

 الو ذخأ نكي مل نإو ، هيلع دقع وأ ءارك مهنم ذخأ نإ دربو رحو رطمك
 . نمضي مل ةرجا دقع

 اوجرخ ام ىلإ اوعجرف اوفاخ نإو ، نمضي هنأ حضاولاو بطقلا لاق
 عجر ولو طقف عوجرلا لبق راس ام عاتملا بر مزل قيرطلا ضعب ىلإ وأ هنم
 ناك نإو ، نما عضوم ىلإ هلمح ىلع ةبادلا بر ربجيو ةبادلا عم امهنم دحاو
 هلو هلبق نما عضوم دجو نإ جرخ ثيح ىلإ همزلي الو هيف هكرت انما لحملا
 عوجرلاف ءاركلاب الإ عوجرلا نم ىبأ نإ اهيلع ام عم اهب عوجرلا ىلع ءاركلا
 يهو عوجرلا ىلع اهبلط نإ ةبجاو هل ةرجألاو سانلا لام عيضي الئل بجاو
 دلبلا ىلإ اوعجرو قيرطلا فصن يف صوصللا مهب عقو نإو © لودعلا ريدقتب

 الإ ليبس هل نكي مل نإف هءارك فصن هيلع دي نأ لامحلا ىلإ يرتكملا بلطف
 ىلإ هب جرخي نأ رمأ ويغ ليبس مهل ناك نإو ، هفصن لامحلا ىلعف عوجرلا
 هيلع دري الف يرتكملا بأ نإو © اعيمج ءاركلا در هيلعف يأ نإف هيلإ هارتكا ام

در لامحلا ىلعف دلبلا ىلإ زاوجلا نوعيطتسي ال لاح ىأ نإ الإ ائيش لامحلا



 مزل كلذ لبق ادمع هلتق هيلو مدب بلاط هاتأف ريجأ ىعر نإو { اركل ا فصن

 وأ كلهف يعرملا عيض نإ نمضو ريجألا لتق نإ هبرل يعرملا لاصيإ مدلا يلو
 لعجف هتيانب ملع نإو & هاعرتساف هتيانجب هبر ملعي مل نإ سانلا لام دسفأ

 ام دعب ىنج نإو ، ويغ وأ اناويح لاملا لاصيإ هيلوب هلتاق مزلي الف هديب لاملا

 هلصوي نأ الإ هلتقي الف ملعي مل وأ ةيانجلاب هبر ملع هديب لاملا و يعرملا ناك

 . ملعأ هللاو هبرل
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 تاعضرملا ةراجإ يف باب

 نهوتاف مكل نعضرأ نإف تت العو لج هللا لاق نآرقلا يف ةدراو يهو
 ينب يف يع عضرتسا دقو مالسالاو ةيلهاجلا يف ترج ةنس يهو هم نهروجأ

 ةيفجحلاو نيح دعب ولو دسفي نبللا نإف ةيفجحلا مكل عضرت ال لاقو دعس
 ال هظفحتو رهطت ةفيفع ةنمؤم ةأرما هدلول ريختي نأ نمؤملل يغبنيو ةنونجملا

 هدلو عضرت ةأرما رجؤتسا نإو ، ةكرشم الو ةموذجم الو ءاصرب الو ةنونجم

 هب جرخت الو هقورخ لسغو هيقسو هماعطإو هفيظنتو هظفح اهيلعو زاج نيتنس
 ىلع الإ هعضرتل ءاسنلا نم اهريغل هيطعت الو هدلاو نذإب الإ لزغلا لجأل

 نإ الإ ةدملا لبق همعطت الو هيبأ ىلع هجئاوح عيمجو هتوسكو هتقفنو رارطضالا
 تام نإو ، هعاضرإ يه كرتتو ماعنالا نبل ىلإ هدرت الو نبللا نع ىنغتسا

 ام ردقب تذخأ اهنبل بهذ وأ نبللا نع ىنغتسا وأ يه تتام وأ ةدملا نود

 نع تيبت نأ اهل زوجي الو اهجوز عم تيبت نأ لفطلا وبأ اهعنمي الو تعضرأ
 اهجوز نذإب تعضرأ نإو ، اهجوز نذإب الإ عضرتست نأ اهل زوجي الو لفطلا
 لمحت الئل عنمي ليقو ، اهسيسم نم جوزلا عنمي الو اهل ةرجألاف هنذإ نودب وأ
 نع ىهنأ نإ تممه دق ثيدح هدريو كلذب اهل نذأ نإو ، دلولاب كلذ رضيف

 ذخأت الو مهدالأب كلذ رضي الو هلعفت مورلاو اسراف نأ تركذتو ةليغلا

 هيلول هتدر عضرملاب رض نإف اهدلو عاضرإ اهلو لزألا يبأ نذإب الإ رخآ اعيضر

 نإو 3 هابأ ربخت ىتح اعيضر ذخأت الف عضرم دلو امل ناك نإو ، عيضي الئل
 ىلو نم ذخات الف ىنغتسا وأ دحاو تامف ةدحاو ةرجأب نيعيضر تذخأ

 ةرجألا ىف الضافت دق نيعيضر تعضرتسا نإو © ةرجألا نم هبان ام الإ يقابلا
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 الف نيبتي مل نإو 5 زئاج كلذف ةرجألا نم امهنم دحاو لك بان ام نيبت دقو
 ىنألاو ركذلا كلذ يف ءاوس افاصنإ امهنيب يهف نيعيضر تذخأ نإو 5 زوجت

 امهنم دحاو ناك وأ امهنيب اميف الضافت ولو مهنيب اميف ديبعلاو دبعلاو رحلاو
 ولو ةرجأب اهدلو عضرت نأ مللو تقو ىلإ تقو نم الإ عضري ال اضيرم

 . هيبا تحت تناك

 اهريغ وأ اهتنب وأ اهمداخل هتعفدف اعضرم ةأرما تذخأ نإو

 ةدملا تمت ىتح ماعطلا هب ماق وأ مئاهبلا نبل هتطعأ وأ اهنود وأ ةرجأب

 نإ اذكو ةقفن نم تفرص ام اهلو تمدخ ام ءانع اهلو ال رجأ الف

 لبق نم اهيلإ زاج ام دتو اهئانع ذخأت اهنإف ةلوهجم ةجأب هتذخأ
. ملعأ هللاو ةلوهجملا ةجألا يف دلولا بحاص



 ناويحلا يعر ةراجإ يف باب

 ةدم هناويح هل ىعري نأ الجر لجر رجأتسا نإ هنأ ناويدلا يف اوركذ

 هطالتخا نكمي ام طلخيو باغ وأ هناويح رضح زئاجف ةمولعم ةرجأب ةمولعم
 بحطصي الو كلذ نم طلتخي ال امو زعملاو ناضلا لثم سانلا ةداع ردق ىلع

 يقبو ضعب هنم فلتف اناويح هل ىعر نإو & كلذ هل نيبت نإ الإ زوجي الف

 الف ثالث نع صقن نإو ، ثالث نع صقني مل ام يقب ام ىعري هنإف ضعب
 هاعري هنإف هيف امن ام وأ ناويحلا بحاص هيلع داز ام لكو هاعري نأ هيلع كردي

 هناويح ريغ هل ىعري نأ ناويحلا بحاص هيلع كردي الو هيلع ردقي ماد ام

 ةمولعم صاخشأ ىلإ هل دصق نإو 3 ةلقلاب صقنت الو قنكلاب دادزت ال هترجأو
 هل دادزت ةرجألا نإف ةمولعم ةدم ىلإ هاعري نأ ناويحلا نم مولعم ددع ىلإ وأ

 ويغ ناويح وأ هناويح عم اهطلخي نأ يعارل زوجي الو هناصقنب صقنتو هتدايزب

 الو ويغو منغلا نم طلتخي اميف كلذو نماض وهف فلتو كلذ لعف نإو

 ضعب فلت وأ دازلا هل غرفف ةالفلا يف يعارلا ناك نإو ، ويغ ىلإ اهلكي
 اهلكي نأ هل زاج اهنم هل فلت ام بلطي وأ كلذ رثأ يف رمي نأ دارأف منغلا
 اهنم ائيش لكأي الو ةعيضلل كلذك منغلا كرتي الف هدحو ناك نإو ، ويغ ىلإ

 وأ نيتقرف ىلع منغلا هل قرفت نإو © لكأ ام مرغ هيلعو لكأي ليقو 3 ةجاحلاب
 ردقي مل نإو 0 اهعمجيلف اهعمجي نأ ردق نإ كلذ يف رظانلا وهف ثالث

 الو اهتالغ عمج نم منغلا بحاصل حلصي ام كلذ يف لعفيو رثكألا ظفحيلف
 تتام نإف هفيج تومت اهكرتي الو توملا هيلع فاخي ام حبذيو اهنبل برشي
 الو منغلا بحاص ورمأ نإ الإ نمضي ال لوقي نم مهنمو نماض وهف ةعيضلاب
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 يف هيلع نامض الو راهنلاو ليللاب اهصرح هيلعو اهدالوأ ريغ ىلع اهربجي

 منغ لزنملا لهال ناك نإو ، ليقملاو تيبملاو ءاملا دنع اهريغ عم اهطالخ

 قاسف ةمولعم ةدم ىلإ سأر لكل ةمولعم ةرجأ ىلع مهنم ضعب هعم قفتاف

 هعم قفتا نم نإف لكلا ىعرف هعم قفتي مل نمو ، هعم قفتا نم منغلا هيلإ
 لزنملا ىلإ اهب عجر اذإف هءانع هعم قفتي مل نمم ذخأيو هيلع قفتا ام هنم ذخأي

 اوعر نإو . ءيش يعارل ىلع سيلف هبحاص لزنم ىلإ سأر لك قلطناف

 اميف مدا ونب كلذكو هبحاص نم هءانع مهنم دحاو لك ذخأيلف اورجاشت
 نم كلذ لثم رحلا هل لمعيو ةمولعم ةدم اذهل اذه لمعي نأ اوقفتا اذإ مهيب

 نإو زئاجف قالخألا ةحماسم ىلع كلذب اوماد نإف كلذ ريغو جسنلاو داصحلا

 مهنيب مهباود اولوادت نإ كلذكو هبحاص نم هءانع دحاو لك ذخأيلف اورجاشت

 مويلا حرست مل اهنإ يعارلا لاقف ةباد تفلت نإو © اوثحيل وأ اهيلع اولمحيل
 نمض ويغل هتيعر يعارلا كرت نإو ، نايبلا اهبر ىلعو هيلع نيمي الو هلوق لوقلاف
 نإ ال ليقو ، هبرضب رسك ام نمضيو هنمأي هلثم يوق ىلإ اهكرت نإ ال ليقو
 رسكف تمحدزاف هتوصب اهرجز نإو { دحلا دعتي ملو هبرضو هقوس يف هل نذأ

. ملعأ هللاو هيلع نامض الف اضعب اهضعب



 امولعم ارادقم وأ ةمولعم ةدم هل اودصحي نأ ءارجا لجر رجأتسا نإ

 اوعلقي نأ وأ قوف نم وأ لفسأ نم دصحلا نم دلبلا ةداع ردق ىلع اولمعيلف

 اودمعتي الو اقيفر اعضو هنوعضي نكلو هودصح ام نومري الو اولعفي ال نأ وأ

 افقاو لبنسلا اوكرتي الو ومأب الإ هنم اولكأي الو مهلجرأب هوئطي الو ع رزلا رسك
 مهيلع سيلف ديمعت ريغ نم اودسفأ ام وأ ديمعت ريغ نم لجنملا هاطخأ امو
 لبق هودصحف ةمولعم ةدم ع رزلا اذه اودصحي نأ مهرجأتسا نإو ، ءيش هنم

 هودصحي ىتحف هودصحي نأ لبق ةدملا تمت نإو ، اهلك ةرجألا مهلف ةدملا مامت
 زوجي الف ةمولعم ةرجأ عم مهتقفن هيلع اوطرتشا نإو ، لامعألا رئاس اذكو

 . لوق يف مهلك ءارجالا كلذكو كلذ

 وأ امولعم اليك ةقفنلا يف اوطرش نإو هلك كلذ زوج دقف عبيرلا امأو
 مهلف ةمولعم ةرجأب ءارجألا رجأتسا نإو ، زاج مولعم سنج نم امولعم انزو

 ملو ضعب لمع وأ نورخالا لمعف ضعب ضرم نإو ، مهسور ددع ىلع ةرجألا

 مهل سيل لوقي نم مهمو اهلك ةرجألا ذخأي مهنم لمع نم نإف ضعب لمعي
 ىلع ةرجألا نوذخأي لوقي نم مهنمو لمعي مل نم عم سورلا ىلع مهئابصنا ال
 بان اميف ءانعلا نوذخايو اولمعي مل نيذلا مهباحصأ عم مهسور بان ام ردق

 لمعلا لخد نإو ، لكلا ىلع ءانعلا نوذخأي ال لوقي نم مهنمو لمعي مل نم

 ىلع مهنيب ةرجألا نإف هلك لمعلا نوقابلا لمعف ننجت وأ مهضعب ضرمف مهلك

 3 لمع ام ردقب الإ مهنم لمعلا متي مل نمل سيل لوقي نم مهنمو مهسور ددع
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 يف مهل سيلف هبحاصل هدصح نإو 3 ةجألا مهلف مهريغ مهل هدصح نإو
 لاملا بحاصل تدصح لاق نإ هدصح نم لوق لوقلاو ءيش ةرجألا

 هل تدصح نم فرعأ ال لاق نإو 3 هلوق زوجي نمم ناك اذإ ءارجالل وأ

 © ءيش ءارجالل سيلف طلغلاب وأ ةيدعتلاب هتدصح وأ اعيمج مهل هتدصح وأ

 هودصحف وريغ ع رز ىلع اوطلغف هعرز ىلإ مهلسرأف نيدصاحلا عم قفتا نإو

 وأ هلفط مهعم لسرأ نإ كلذكو ءيش ةرجألا يف مهل سيلو نونماض مهف

 نونماض ءارجالاف هودصحف ويغ عرز مهورأف ءالؤه طلغف هنونجم وأ هدبع

 نماض وهف هعرز ريغ مهارأو وه طلغ نإو 3 ءيش ةرجألا يف مهل سيلو
 نإو ، قسنلا اذه ىلع لامعالاو تالغلا عيمج كلذكو مهترجأ مهيطعيو

 وأ اضيأ رانيدب رخآ رجأتساو رانيدب عرزلا اذه هل دصحي نأ يجأ رجأتسا

 اعيمج هادصح نإو ، هل يمس ام ذخأيلف هدحو امهنم هدصح نمف رثكأ وأ لقأ
 وأ ةراجالا تقفتا هل ىمس ام فصن امهنم دحاو لك ذخأيلف ةيوسلاب
 لك ذخاي هنإف لقالا امهنم دحاوو رثكالا امهنم دحاو دصح نإو ، تفلتخا
 اذه هل دصحي نأ أ هجاتسا نإو ، هترجأ نم دصح ام ردقب امهنم دحاو
 يذلا ع رزلا قحتس ا ا دقف ع رزلا اذه هل دصح نإف زاج ع رزلا اذهب عرزلا

 هب هرجأتسا يذلا ع رزلا كلذ دصح هناف ةرجألا تفلت نإو 0 هب هرجأتسا

 كلذكو ءيش ةرجالا يف هل سيلف هدصحي نأ لبق تفلت نإو ، هداصح ىلع
 ةدم ع رزلا اذه هل يقسي نأ هرجأتسا نإو © لاحلا اذه ىلع تاراجلا عيمج

 هيقسي وأ ةمولعم ةدم وأ كردي ىتح ءاملا هل كسمي وأ كردي ىتح وأ ةمولعم

 دعب رطملا هاقس مث ةدملا ضعب هاقس نإو ، زاج ةمولعم ةدم اذكه

 . لمع ام ردقب الإ ةرجألا نم بيصي الف كردأ ىتح رطلا هاقس وأ كلذ
 لثم اهمهابشأو زئاكرلا لثم داوعألا هل علقي وأ هل بطحي نأ وجأتسا نإو
 هل يتأي نأ هرجأتسا نإو ، زوجي الف بصقلا هل دصحي وأ ثرحلا ةادأ
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 هل داطصي وأ يراربلا راجشأ بحبو قبنلاك صحفلا راجشأ راغب وأ ةأمكلاب

 ةدم هل لعج رهوجلا وأ رحبلا نم ؤلؤللا هل جرخي وأ رحبلا وأ ربلا نم
 نمل ءيشلاو هلك اذه زجي مل اهنيبي مل وأ ةرجألا هل نيب اهلعجي مل وأ ةمولعم

 بهذلا نم نداعملا نم جرخي امب هيتأي نأ رجأتسا نإ كلذكو هب ءاج

 ابوث اهملعيل اناتكوأ افوص هل عفد نإو ، بشلاو ديدحلاو ساحنلاو ةضفلاو
 ايلح اهغوصيل كلذ ريغ وأ ةضفلا وأ بهذلا وأ اهغبديل دولجلا هل عفد وأ
 عرز ىلع افاوش ذختا نمو ، زئاج ليقو 5 هلثم ةرجأ هلو زجي مل اهنم ةيمستب
 لبق تبهذ نإو ، اهردق الإ قبي مل ولو ةمات هتفاوش هلف ةفا وأ ءادب بهذف
 عرز ىلع ريطك هيلع فيش ام افئاش بلغ نإو ، فاش ام ردق هلف كاردالا
 عطاق نا كلذ ليقو ادحأ نيعتسي وأ رجأتسي نأ همزلي الو هيلع نامض الف
 نيعتسي وأ رجأتسي نأ هيلعف ةفاوشلا ىلع عطاق نا اماو مهل فوشي نأ ىلع
 طسو يف هلام نمو ليللا يف هيلع ةفاوش الف ةفاوشلا السرأ اذإو & بلغ نإ
 ذاختا نم ىبأف وريغ اهذختا يتلا ةفاوشلا هعفنت ثيح ناك وأ سانلا لام
 ردقب ءاركلا نم هلف فئاشلا تام نإو { هترجأ نم هبانم همزل مهعم فلئاشلا
 ىمر نإ هتيمرب دسف اميف فئاشلا ىلع نامض الو هلثم رجأ ليقو ، فاش ام
. ملعأ هللاو سانلا ةداعك



 رودلا ةراجا يف باب

 مولعم ءارك ىلع قفتيو رظنيو لخديلف اتيب وأ اراد يركي نأ دارأ نمو
 ءيشلا بحاص لاق نإ نكل تاراجالا اذكو لوبقلا ىلإ جاتحي الو ةمولعم ةدمل

 اذإو ، زاج كنم هتيرتكا رخالا لاقف اذكو اذكب ءيشلا اذه كل تيركأ

 فوقسلاو فرغلاو تويبلا نم اهيف امب عفتني نأ هلف لجر نم اراد ىرتكا

 تلعج يتلا ةينالا نم كلذ ريغو حارتسملاو بشخلاو داتوالاو رابالاو ناريغلاو

 نم كلذ ريغ اهيف لعفي الف مولعم ىنعمل اهوحن وأ اراد رجأتسا نإو ، كلذل
 هلايعب اهنكس ىنكسلل هل اهرك نإو ، كلذ هبشأ امو مئاهبلاو لايعلا ىنكس

 اهيف نكسي الف مولعم ءيش ىنكس طرتشي نأ الإ هفايضأ اهيف لخديو هناويحو
 سيلو يراكتملا ىلإ اهرمأف احاتفم رادلا بحاص هل عفد اذإو { ويغ

 ملو رادلا كلت نم اضعب رمع نإو عافنتسا نم مكح اهيف رادلا بحاصل
 لثم كلذ نم عنام هعنم نإ الإ هلك ءاركلا هيلعف ةدملا تمت ىتح اضعب رمعي

 نإو ، هب عافنتسالا ىلإ لصي ملو كلذ مدها وأ رادلا بحاص وأ بصاغ

 حاتفملا عنم نإو ، هلك ِءاركلا هيلعف اهرخآ يف وأ ةدملا لوأ يف رادلا رمع

 هيلإ مكتحا هنأ رمع يضاق حيرش نع ركذو ءيش ركلا يف هيلع سيلف
 تمت ىتح حاتفملا هل عفدي ملو ةمولعم ةدم رخالل امهدحا ىرك دق نالجر

 لوقي نم مهنمو ءاركلا هيلع نوكي ال نأ امهنيب ىضقف ءاركلا هيلإ بلطف ةدملا
 كلذكو ءيش هيلع سيلف ةدملا تمت ىتح اهنكسي مل اذإ حاتفملا هل ىطعأ ولو

 ةأرملا ترتكا نإو ، نكس ام ردق الإ هيلع سيلف ةدملا رخا الإ اهنكسي مل نإ

 نكست نأ اهل زئاجف ةدملا كلت يف الجر تجوزتف ةمولعم ةدم اهنكستل اراد
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 هيلع لخد ام لكو لاحلا اذه ىلع لجرلا اذكو اهيلع ِءاركلاو اهجوز عم
 دي الف ةدملا لبق اهنم جرخي نأ دارأف رادلا يف نوكت يتلا ةضملا نم نكاسلا

 كلذكو ءاركلا يف همساقيلف اهنم جرخو ةرضملاب ملعي مل نإو ، ائيش ركلا نم
 هل حلصت ال اهدجوف يراكتملا اهفرعي ملو ةفصلاب هراد ءارك ىلع هعم قفتا نإ

 نم هرضي نم اهبناجب وأ رئاج اهراج ناك وأ لزنملا فرط يف تناك نإ لثم

 هكلم نم هاركأ يذلا ءيشلا كلذ جرخأ نإو { ويغو دادحلا لثم نيلامعلا

 لوقي نم مهنمو ءاركلا يف ناصاحتيو زئاج لوقي نم مهنمو كلذ زوجي الف
 نإو ، عيبلا يف ابيع كلذ نوكيو يراكتملا دي يف ءيشلا نوكيو زئاج هلعف

 ةدم ىلإ امهعئانص اهيف المعيل وأ اهيف انكسيل نيلجرل هراد وأ هتيب لجر ىركأ
 تقفتا امهسور ىلع امهنيب ةرجألا نوكتو زئاجف ةمولعم ةرجأب ةمولعم

 رأ اهيف المع لفطلاو غلابلاو دبعلاو رحلا كلذ يف ءاوس تفلتخا وأ امهعئانص
 نم عنم وأ اهلخدي نأ لبق امهدحأ تام نإو © ةدملا يف انكس اذإ المعي ل

 هبحاص اهنكس نإو ، ءيش ءاركلا يف هيلع سيلف يناعملا نم ىنعمب اهلوخد
 فصن يطعي لوقي نم مهنمو لدعلا لهأ رظنب ءاركلا هيلعف ةدملا تمت ىتح
 تيبلا وأ رادلا نكس اذإ اذهو هبحاص بان اميف رظنلا يطعيو 5 لزألا ءاركلا
 وأ رادلا فصن الإ نكسي مل نإو ، هلك ءاركلا يطعي لوقي نم مهنمو هلك
 وأ لستغي نمل نيعلاو رئبلا يركي الو ءاركلا فصن الإ هيلع سيلف تيبلا
 ةمولعم ةرحأب يحرلاو رصاعملا ءارك زوجيو ، مهريغ وأ مدا ينب ناويحلا يقسي

 ءاركلا يطعي نأ لجرل زوجي الو نهادأب عفتني نأ يراكتمللو ةمولعم ةدم ىلإ

 هتيب يف امولعم اعضوم هل ىركأ نإ الإ هذخأي نمل الو ةنامألا هدنع عضي نم
 لجر فقس ىلع لجر علطا نإو & زئاجف ةنامألا اهيف عضي ةمولعم ةينآ وأ

 ىوأ نإو © مرغلا هيلعف ائيش دسفأ نإو ، هل ءارك الف دقر وأ دعقف هترجش و

 رظنب عفتنا ام ردقب ءاركلا هيلعف هماقمب عفتناف ويغ وأ فوخل ويغ تيب ىلإ
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 لوخدلا نم هعنم نإ الإ هيلع ءارك الف نوكسم ريغ ناك نإ الإ لدع يوذ

 يف ام الإ رادلا يف ثدحأ ام لك جرخ اذإ يرتكملا جرخيو كلذك هنكسف

 لوق هيف لوقلاف رادلا يف لصتا ام لكو اهتميق هلف ةينبم ةبشخك داسف هعزن

 ىلع عضو نإ اعارصم ولو يراكتملا لوق لوقلاف لصتي مل امو هل هنأ اهبحاص
 تواس ضيألا يف ةبشخ وأ هااس ولو دحاو عارصمب بابلا يقبو ضيألا
 © ةضفلاو بهذلاك نفدي اميف اوفلتخاو كلذ وحنو فقسلا يف ايلاخ اعضوم

 نإ الإ رادلا بحاص لوق لوقلاف ةيباخلاو ةرومطملاك نفدي ال امم نفد ام امأو

. ملعأ هللاو يرتكملا لوق هيف لوقلا هيف امف كلذ نم احوتفم ناك



 ناويحلا ةرجأ يف باب

 قوف امب ال تعاطتسا امب اهلمعتسا ةمولعم ةدم ةبادلا ةوق رجأتسا نإ

 لمعل اهاركأ نإو ، ال مأ اصوصخ المع يمس كلذ يف ءاوسو اهتقاط

 نإو ، ماعطلا اذهك لمحي ام رادقم نيع نإ اذكو ويغ لمعي الف صوصخم
 ائيش هل ىركأ نإو ك لزألا ءاركلا لطبو هءانع هلف ةبادلا كلت ريغ ىلع هلمح

 ىتش لاجرل هلام يركيو زوجي الف هنيعب همسي ملو هتنيفس وأ هتباد ىلع هلمحي

 وأ دحاولل ةعامجلا يركتو اضيأ مهل هتباد يركيو هيف نولمعي وأ هنولمحي
 ىلع ليقو ، اولمع وأ اولمح ام ردق ىلع ةرجألا نومسقيو نينثالا وأ ةعامجلا

 وأ لمحلا يف تلضافتف لمعلل وأ لمحلل باود مل ىركأ نإو 0 مهسور

 ام يركي الو لمعلاو لمحلا ردق ىلع ليقو ، باودلا سور ىلع ةرجألاف لمعلا
 | هنم دحأ هيركي الو مارح هجو وأ خسفلا وأ ةلاضلا وأ يدعتلاب هدي لخد

 نأ نيملسملل زئاجف مهيلإ اهعفدف بات وأ نيملسملا ةعامج اهعزن نإو

 كلسي نأ لمحلا بحاصل الو ةبادلا بحاصل زوجي الو اهبحاصل اهوركي

 ةقرف هبحاص ىلع امهنم دحاو كردي الو فوخلا عضوم هبحاص لامب

 هحالس وأ هداز اهيلع لمحي الو هباحصأ لبق لزني وأ عفري نأ الو باحصأل

 اميف نورفاسملا لمحي يتلا ةاساوملا اهيلع لمحي الو اهفلع اهيلع لمحي نا هلو

 اهيلع داز ام ءاركل نماض وهف لعف نإو ، كلذ لثم هل نولعفي مهنأ ولو مهني
 ىلع ءاركلا نوكيو هلمحي نم يركي نكلو اهدلو اهيلع لمحي الف تدلو نإو
ويغ ةباد هدي يف تناك نمو ، تعاطتسا نإ اهيلع هلمحي ليقو & اهبحاص



 تدسفأ ام هيلع كرديو اهيف لمع ام يواعد كردي هنإف ءاركلاب وأ ةيراعلاب

 هيلع ىصوأ نإ الإ دسفأ اميف الو دلولا يف هيلع نامض ال ليقو 5 اهدلو اذكو

 وأ تتام وأ لمحلا بيصأ نإو ، هلك كلذ هيلعف ةبادلا بحاص رضحا نإو

 اهنأ نيبت نإو 5 اهيلع لمح ام باسح ىطعأ تقحتسا وأ تبره وأ تبصغ

 هفرعي مل نإو ، اهكلامل لمح ام ءانع ىطعأو ءارحصلا يف ولو اهنع لزنأ مارح
 عضوم يف لمحلل لجرل هتباد لجر ىرك نإو ث ءارقفلا ىلع هب قدصت

 ليقو ، هلك ءاركلا هيلعف قيرطلا ضعب يف اهيلع لمح وأ لمح الب هيلإ اهقاسف
 ةباد هل ىركأ نإو © اطسو وأ ارخآ وأ الوأ لمح ام ارك الإ هيلع ءارك ال

 لقأ وأ ةدملا يف هيلإ لصوف ةمولعم ةدم يف مولعم عضوم ىلإ اهيلع لمحيل
 ءانعلاو لوالا ءاركلا هيلعف ةدملا مامت دعب الإ هيلإ لصي مل نإو { هلك هءارك هلف

 . ةدملا ىلع ةدايزلا يف

 ف عن املا هعنم امب هبساحي الو ءيش ةدايزلا ف هيلع سيل لوقي نم مهنمو

 ىلإ لمحلا عفدا لامحلل لاق نإو © اوحيرتسيل ءاملا ىلع اوثكم ام وأ قيرطلا
 ابئاح هدجو وأ ءاركل ١ عفديو هضبقي نأ أ مدق املف ءاركل ا هنم ذخو نالف

 . ناسنالا هنمضي الو اناسنإ ةعامجلا وأ يلاولا هعدوتسي نأ ريتخا

 نمو ، نيترم هءارك ذخأيو اتح هبحاصل هدي يلع نب رهزألا لاقو
 تعزف وأ تعقو وأ تكرب وأ تينعف هيلع اقفتا ام تلمحف ةباد رجأتسا

 ةباد هل ىرك نإو { اهبحاص ىلع نامض الف اهيلع ام تدسفأف تيرهف

 زئاجف نيرانيدب هنم دعبأ عضوم ىلإ وأ رانيدب مولعم عضوم ىلإ اهيلع لمحيل

 ردقب ىصقألا يف يطعيو ىندألا ءارك دويلف ىصقألا غلبي ملو ىندألا زواج نإو
 نإ الإ ءاركلا كلذ زوجي الف نيرفاسملا اهيلع عيشيل ةباد هل ىرك نإو ، غلب ام
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 اهب بلطيل ةباد هل ىركأ نإ اذكو اهءانع هلف الإو اعضوم وأ انامز هل دح

 هامس نإ الإ زوجي الف دحأ اهبكريل ةباد هل ىركأ نإو 5 ائيش هل مسي ملو ةجاح

 اهاركأ نإو ، ىثنأ وأ اركذ اريغص وأ اريبك دارأ نم اهيلع بكريو زوجي ليقو

 بكري ليقو ، ويغ اهيلع بكري نأ زوجي الف هيلإ ادوصقم وريغ وأ وه اهبكري

 نمسف هيلإ دوصقم لجر بوكرل اهاركأ نإو هنم لقأ وأ هلثم ناك نم اهيلع
 ةأرملا كلذكو صقني الو دادزي الو لوألا ءاركلا هلف فخف ضرم وأ القث دازف

 الو لاحلا اذه ىلع تعضوف الماح تناك وأ ةبادلا ءارك دعب تلمح نإ

 عجري نأ يرتكملا دارأ نإو ، ةبادلا بحاص نذإب الإ ةبادلا ىلع اهدلو كسمت

 هنم عجر يذلا عضوملا ىلإ عجري ىتح اهبكري الف هل عقو ام وأ هيسن ام لإ
 اهءانعو اهنامض هيلعو هعفانم ىلإ قيرطلا نم جرخ نإ اذكو اهءانع هيلعف الإو

 هحالسو هتوسكب اهبكري نأ هلو اهعفانل جرخ نإ هيلع نامض الو جرخ نإ

 ةعدربو جرس اهيلعو اهارتكا نإو ، هتالصل ءاملا اهيلع لمحي الو اهفلعو هدازو

 اديص اهب درطي الو اهيلع لتاقي الو فخأ وأ هلثم لدبي نأ هل ليقو 2 هلدبي الف
 ةيحان ىلإ هيلجر لوحي الو عجطضي الو اهيلع فقي الو اهءانعو اهنمض الإو

 لكأيو ءامالاب اهيلع ةال هلاب سأب الو أرقي ليقو ، نآرقلا اهيلع أرقي الو

 اهيلع حبني الو حالسلاك سانلا لاومأ نم ائيش اهيلع كسمي الو اهيلع برشيو

 اباتك الو افحصم اهيلع كسمي الو اهءانعو ةبادلل نماض وهف لعف نإف ويغ

 لجرل ةباد ىركأ نإو { اهلك اينذلا عئانص الو اماعط اهيلع لمعي الو هأرقيل
 ام فصن لك ىلعف اهالمعتسا نإف امهل ليقو ، رخالل ليقو ، لوللف رخال مغ

 لجرلا سابل ءارك زاجو فالخلاب وأ قافولاب يلحلا ءارك زاجو هيلع قفتا

 لجرل لمع اذإ هديب لمعي لماع لكو اهلك تالالاو حالسلاو ويغو سأرلا
 ةرجأ الب لمعا لاق نإ الإ ةرجألا هيلعف هبحاص نذإب لمعف ةرجلا ركذي ملو

 رودلا اذكو لثملا ءاركف ءاركلا اوركذي مل نإ نفسلاو باودلا باحصأ اذكو
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 ىريل ةارملا وا اهئوض وا رانلا بهل رجاتسي الو ءاركلل تفرع يتلا تويبلاو

 افحصم وا اباتك الو ههجو هيف ىريل ءاملا يركي الو اهيف صخرو ههجو ايف
 . ملع ١ هللاو هب هريغ فلحي وا ارقي وا هنم خسنيل
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 لالدلا ءارك ف باب

 & ةمولعم ةدم عيبلا وأ ءارشلا وأ هعيبو ءيش ءارش ىلع ةراجالا زوجت

 امولعم ارادقم طرتشي نأ زوجيو ، ءانعلا هلف راسمسلا اذهل ةرجألا مست مل نإو

 لاومألا باحصأ نم هنع لفغ نمو ، سورلا ىلع ال لاملا نم اذك لك ىلع
 ىطعأ نإو { هل نزخ وأ هنكسأ وأ همعطأ وأ ىرتشا وأ عاب اميف هتعابت هيلعف
 بحاصل هذخأ ام دريو زوجي الف ةرجألا همساقيو هعيبي ائيش فاوطلل راسمسلا

 كلذ يف ءءانع نودب يضر دق فاوطلا نأل فاوطلا ءانع ردق ناك ولو لاملا
 ام يطعي الو مهنذإب الإ هلاومأ نم فاوطلا عيبي امم ةرجألا راسمسلا يطعي ال
 مهملا عفد هنأ ىعداف مهرمأب عاب نإو © مهغذإب الإ نيدلا نم مهيلع ناك

 نم طلخ ام نامضو فلت ام نامض هيلعو كلذ ريغ ليقو { عدمف نمثلا
 ةعابت هيلعو هسفن ىلع وأ ضعب لام ىلع ضعب لام نم عفدي الو مهلاومأ

 راسمسلا ضبقي مل نإو ، هقح دحاو لك ىفوتسا نإ ةعابت ال ليقو ، كلذ
 عبي مل نإو ، نماض وهف بره وأ سلفأ وأ يرتشملا دحج ىتح نمثلا
 ءانع ال نأ دلبلا ةداع تناك نإ ليقو 5 هل ءانع ال ليقو © هءانع هلف فاوطلا

 لك ىلع فاوطلا ذخأي ام دلبلا لهأ نيب نإو © هءانع هلف الإو عبي مل نإ هل

 فاوطلا نمضو هءانع هل لب ءايشألا ةميق ىلإ رظني الو زوجي الف هعيبي ءيش
 زوجيو & كلذ وحنو هب عاب ام فالح ذخأو طلخلاو فلتلاب راسمسل ك

 هلوقب وأ هرامث ةمولعم ةدم هل عيبي نأ وأ ةمولعم ءايشأ عيبي نأ فاوطلل ةاجالا

 ىلإ اذك لمحي نأ رجأتسي نأ زوجيو ةدملا دحو عيبي اميف مع وأ كلذ وحن وأ

 نم هعيب هل غاس اذإ ويغ لام نم هديب ام ةرجأ يطعيو هعيبيف اذك عضوم
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 ريغل زوجي ليقو © نيمألا فاوطلل الإ ويغ لام نم هديب ام عفدي الو هن
 نأ ناسنالل زوجي قوسلا يف فوطي هدجو نم لكو هيلإ كلذ نامض ذإ نيمألا

 لفطلا ابأ نأ ملع نإ الإ ال ليقو ، ادبع وأ الفط ولو هعيبيل عيبي ام هيلإ عفدي

. ملعأ هللاو كلذ يف نذأ دبعلا ديس وأ



 ضرألا سرغ ىلع ةراجالا باب

 هلو زوجي الف اهنم ةمولعم ةيمستب اهسرغيل اضرأ لجرل لجر ىطعأ نإ
 تناك نإ اهتميق هلو امهنيب وأ ريجألا وأ ضرألا بحاصل سورغلا ناك هءانع

 ىلع كلذ زوجي ليقو 0 ءانعلا كلذ عم اهضعب هل ناك نإ اهضعب ةميقو هل
 { ريجألل هلك تابنلاو زاج اذكب اهثرحي نمل هضرأ رجأتسا نإو © امهقافتا

 تقحتسا نإو 0 زاج ىرخأ ضرأب ضأل ا هذه سرغي نأ هرجأتس ا نإو

 مل نإو ، اهضوعب هيلع عجر لمعلا نم غرف ام دعب اهب هرجأتسا يتلا ضرلا
 ىتح ةرجالا قحتسي الف سرغلا ىلع رجأتسا اذإو ، لمع ام ردق هلف غرفي
 هيلع اقفتا ام ريغ اراجشأ سرغ نإو © رمثت ىتح ليقو ، راجشألا ينغتست
 تناك نإو © اهعلقب ومأ ضرألا بر ءاش نإو 0 اهتمنق هل لب هل ءانع الف

 الف ضيألا يف اهكسمأ نإو { اهتميقو ضرألا ناصقن نمض ضْألا بحاصل

 لمعلا بحاص ريجألا هيف فلاخ ام اذكو هرمأ نإ ريجلا اهعلقيو ريجألل ءانع

 ضرألا بحاص عيبي نأب ضرألا يف ةيمستلا ةراجا متت امنإ ليقو 5 هل ءانع الف
 نأ ريناندلا كلتب وجأتسي مث ريناندلا هذهب ضرألا نم ةمولعم ةيمست ريجألل
 . هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب ضرألا ريصتف هيلع اوقفتا ام بيصن ريجألا لمعي

 ةدملا كلت ىلإ سرغ ام رامث لكأي نأ ضرألا بحاص ىلع ريجلا طرتشا نإو

 نم اهظفحو راجشألا كلت يقس ريجلا ىلعو زئاجف كلذ دعب امسقي م
 عيمج نم ةيمستلاب اهعرزي نأ ىلع لجر دي يف هضرأ لجر لعج اذإو ، ةرضملا
 يف اهلعج نإ راجشألا كلذكو زئاج ليقو ، كلذ زوجي الف اهنم لغتسي ام

_ ٧١



 اهتالغ نم ةمولعم ةيمست ىلع اهبرزيو اهركذيو اهيقسيو اهب موقي نأ ىلع هدي
 . زوجي الف ةلخن لك نم نوجرعب رجأتسا نإ كلذكو

 هللا يضر فلخي نب ديعس حون ىبأ نع ةصخر خيشلا اهيف ىورو

 كلذ زوبي الف اهتلغب اهاعريو هيشاوممب هل موقي نأ وجأتسا نإو ، امهنع
 ةيمستب اهسنك وأ نيع رفح ىلع الجر لجر رجأتسا نإو ، هءانع ريجأللو

 كيرش اهيف ناك ول اذكو اوقفتا ام ىلع صخرو هءانع هلو زوجي الف ةبونبو اهنم
 ةمولعم ةبون ءارك زوجي الو ةمولعم ةرجأب رجأتسي نأ ىلرألاو نونجم وأ بئاغ
 هل ينبي نأ رجأتسا نإو ، صخرو مهجئاوخحل الو نيعلا حلاصمل نيعلا نم

 لبق نم صقنلا ناك نإ زاج ضرعلاو لوطلا يف امولعم ارادقم طئاحلا
 طرش مامت دعب مدهناف رفح وأ ىنب نإو ، ريجألا لبق نم ناك نإ ال رجأتسملا

 نإو ، رفحلا وأ ءانبلا ةداعإ هيلع كردي الو اهلك هترجأ ذخأي هنإف رجأتسملا
 هيلع اقفتا ام هل لمعف نبللا نم اذكو اذك نيطلا نم هل لمعي نأ وجأتسا

 « هلبق نم نيطلا ناك نإ ريجألا لام نمف رجأتسملا هضبقي نأ لبق رسكناف
 وأ طئاحلا نم ةملث دري نأ رجأتسا نإو { هلام نم وهف رجأتسملل ناك نإو

 هب لمحيل هلمج هل عفد نإو ، ضرعلاو لوطلا هل يمس اذإ زئاجف رسجلا

 هب داطصيل بلكلا وأ هنم ةيمستب الثم صحفلا نم بطحلا وأ بشخلا

 ليقو ، هءانع ريجأللو رجأتسملل لصحت امف كلذ وحنو ديصلا نم ةيمستب

 . زوبت ليقو ، ةمسقلا هيف نكمت ال امم ةيمستب ةراجالا زوبحت الو كلذ زوجي

 وهف ةيمستب هل هدري نم رجأتساف فلت وأ ءيش هل بصغ نإو

 اذك عضوم يف هتدجو نإ لاق نإو ، زوجت ليقو ، هءانع ريجأللو هبحاصل
 هدجو نمف هوبلطا لاقن ءيش هل فلت نإو 0 ال ليقو { زاج اذك كلف هتددرف
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 ، مهنيب ةرجألاف كلذ نود اميف مهلك هودجو نإف اذك هلف اذك عضوم نود

 مهلف هودجي مل نإو 3 هءانع هلف هدجي مل نمو ث هل ةرجالاف ضعب هدجو نإ

 مهل يه ليقو ، ةرجألا مهلف هودجوف ىمس يذلا دحلا اوزواج نإو ، مهءانع
 مهنم فرع نمو 0 هلك مهئانع الإ مه سيل ليقو ث هيلإ اوزواج ام ءانعو
 لاق نإو { ءانعلا مهلف ىنعمب فلت وأ انيم هودجو نإو 2 هل ءيش الف هعضوم
 ز، ضعب دنع زاج اذك هلف بره دقو ناويحلا نم ويغ وأ يدبعب ينءاج نم

 هل امهدحأ هدجوف ةفلتخم ةراجاب رثكأ وأ نينثا رجأتسا نإو 0 ءانعلا هل ليقو

 ام فصن مهنم دحاو لكلف اعيمج هودجو نإو ، هءانع رخاللو هل ىمس ام

 . ملعأ هللاو هءانع دحاو لكل ليقو ، هل ىمس ام دحاو لكل ليقو ، هل ىمس
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 عانصلا ةراجا يف باب

 ةرجألا نيبي مل نإو ، ةطايخو ةغايصك لمع ىلع ةدم ةراجالا زوجت

 ؤجألا نم لمع ام ردقب ذخأيف ةفصلا نود لمعف هل فصو نإو « ءالا
 ءانعلاف امقفتي مل نإو ، ةرجألا نم هيلع اقفتا ام الإ ذخأي الف دوجأ لمع نإو

 متف اهيلع داز وأ ةدملا لبق لمع نإو 2 ةدايزلا ردقب ذخأيلف نيعلا يف داز نإو

 نإو 5 ةدملا يف غلب ام ردق هلف اهنود هلمع نإ ليقو © هيلع اقفتا ام هلف هلمع
 نإو ، نماض وهف هلمع يف دسفأ نإو ، ةرجألا عم داز اميف ءانعلا ذخأيلف داز
 ريغب دحأ هل هلمع نإو 0 هترجأ هلف زاج هلمعف ويغ هاطعأف هلمعيل هذخأ
 نإو © ريجألل ءيش الف ءيشلا بحاصل هلمع نإو 3 اضيأ هترجأ هلف هرمأ

 هل ةرجأ ال نأ ىلع ريجألا لمع نإو ، هترجأ ريجأللف ءيشلا بحاص هلمع
 لام نم هل اهلمعي نأ ةمولعم ةفص ىلع ةرجألا هل دقن نإو ، ءيش هل سيلف

 © ملسلا ةلزنمب نوكيو زئاج كلذ نأ ليقو ، زوجي الف مولعم لجأ ىلإ عناصلا
 فالخ ىلع هل لمع نإو ، زاج رجأتسملا لبق نم مولعملا ءيشلا ناك نإو

 اتسط هل لمعف الجرم هل لمعي نأ طرتشي نأ لثم هيلع طرتشا يتلا ةفصلا
 كسميو هساحن ةميق ذخأ ءاش نإو ، هءانع ريجألا ىطعأو هئيش ذخأ ءاش نإف
 نأ هلف فلاخ نإو ، مولعم غابص ىلع ةراجالا زوجتو هسفنل لمع ام ريجألا

 اقفتا ام نودب غبص نإو ، غابصلا ةميق يطعيو ذخأي وأ هبوث ةميق ذخأي

 ىلوألا ةرجألا طعيلف دوجأب غبص نإو © ةجألا يف هغابص غلب ام طعيلف هيلع

هطخو هعطقاف يردق ىلع ناك نإ ورظنا لاقف ائيش هاطعأ نإو { ةدوجلا ةميقو



 بوثلا ةميق نمض هردق نع رصقف هطاخو هعطقف كردق ىلع وه لاقف { يل
 يردق ىلع ينيجي ناك نإ لاقف ، هعطقف هعطقي نأ هرمأ نإو { احيحص
 ىلع اقفتا اذإو ، ةرجالا هلو نامض الف هردق نع رصقف هطاخف يل هطخف
 قح طايخلل يطعيو كلذ هلف عطقلا دعب بوثلا بحاصل ادبف ةطايخلا

 ىلع كرديو ليق © هيلع نامض الو كلذ هلف طايخلل ادب نإو ، صقملا

 هلف مويلا لمع نإ هنأ عناصلا عم قفتا نإو ، صقملا قح بوثلا بحاص
 امهطرش ىلع ليقو 5 هءانع ريجأللف ادغ وأ مويلا هلمعف هفصنف ادغ وأ مهرد

 نإو 9 هل ةرجأ الف هلمع مث ةرجألاب لمعلل هذخأ ام لماعلا دحج نإو

 نكل هدحجي ل نإو ث اقلطم ةرجألا هل ليقو { ةرجألا هلف هلمع ام دعب هدحج

 نأ لثم هل ةرجأ الف لمعلا دسفأ نإو 0 ةرجألا هلف هنمضي ام هيف لمع
 ةنيم ناويحلا ريص وأ هب عفتني ال ىتح دلجلا دسفأف خلس وأ حبذل وجأتسي

 . نامضلا هيلعو هقرحأف زبخلا ىلع وأ

 دبال امو ضرفلل جرخيو راهنلاو ليللاب هتقاط دهتجا هتوق ترجؤتسا نمو
 © نذإب الإ ويغ وأ هسفنل لمعي الو ناسنالا ةجاحو بارشو ماعطك هنم

 نم هب ىتأ ام هلو قحلل بيجيو هلاغتشا رادقم طحيو مدآ ينب ةيجنتل جرخيو

 يه ليقو © ويغ لمعب هلاغتشا رادقم طحيو ةرجألا نم ذخأ امو صحفلا
 ةالصلاب هلاغتشا ردق هل طحي ليقو © هل طحي الف هتوق رجأتسا يذلل

 ىتح همدختسا ةمولعم ةدم مدخي نأ هرجأتس ا نإو { ءوضوك اهتامدقمو

 ام لمعي نأ ريجأللو ريجألا دارأ نإ الإ ليللاب همدختسي الو سمشلا بيغت
 هترجأ نم طحي الو اهيناعمو ةالصلل جرخيو لمع رجأتسملل نكي مل اذإ ءاش

 خبطلاو زبخلاو نحطلا يهف تيبلا ةمدخل هرجأتسا نإو ، هجولا اذه يف ءيش

 ليق ، تيبلا لهأ بايث لسغ يف فلتخاو كلذ ريغو سنكلاو ةياقسلاو
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 ةعصقلاو ردقلاك تيبلا ةينآ فيظنت اهنمو 5 ال ليقو ، تيبلا ةمدخ نم

 باودلا قسيلف مولعم عضوم ىلإ ةمولعم ةدم يف همدخي نأ هرجأتسا نإو

 هيطغيو هل شرفيو همعطيو هيقسيو هماعط لمعيو اهظفحيو اهطبريو اهفلعيو
 يف ةدملا ىلإ رظني الو متت مل مأ ةدملا تمت عضوملا ىلإ كلذ هبشأ ام لعفيو

 ليقو ، كلذ وحن وأ نوحيرتسي وأ ءاملا ىلع قيرطلا يف اودعق ام ىلإ الو اذه

 هلف اهلبق لصو نإو 3 اهلك هترجأ هلف لوصولا لبق تمت نإف ةدملا ىلإ رظني
 . ملعأ هللاو ىضم ام ردقب
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 ةلوهجملا تاراجالا يف باب

 ةدم يف لمع ىلع ةجألاك كلذ عم نزجو تاراجالا يف لهجلا رثك
 طيخي وأ ينبي وأ رفحي مك يردي ال ذإ اموي ةطايخلاو اموي ءانبلاو اموي رفحلاك
 هوضقن نإو 2 ةماتملاب الإ حصي ال كلذ نإ ليقو { ةنيل وأ ةبعص ضيألا لهو
 ولو اهيف رفحلاو ع رزلل اهبلق وهو ضرلا مضر اذكو لثملا ءانعل عجرو ضقتنا

 اهرهاظ اهنطاب قفاوي دقو اهنيلو ضرألا ةدشل اهريغ وأ عرذأ نم رادقم نيع

 مدلا نم جرخي مكو ةطرش نم طرشي مك يردي ال هنإف ماجحلا ةرجأكو علقي مو
 ءالدلا ةدعو لوهجم جرخي ام نإف ةاقاسملاو اهنم جرخي ام ِزبب ضرالا لمعكو

 هل يذلا لماعلاو هبحاص ىلع لخنلا ذاذجو ءانعلاف اوتقوي مل نإو 5 ةلوهجم

 داصحلاو ذاذجلاف اهيف ؤزج ريجلل نكي مل نإو ؤ عرولا اذكو ورمن يف ؤزج
 ىرت الأ ةماتملا ىلع زوجيف هيلعو ليق اميف لهج هيف غابصلاكو هل يه نم ىلع
 لمعكو لزغلا نزوو ضرعلاو لوطلا نيب ولو جسنلا اذكو هنمض هدسفااذ] هنأ
 ةرجالاب لاملا ليكوكو اهدنع ىعري يتلا ةفاسملا يردت ال هنإف يعرلاكو ةفاوشلا

 مكو ، ةوطخ نم وطخي مك يردي ال ذإ ةفاوطلاكو الثم باوبألل بشخلا لمعكو
 يف ةجألا عطق اوزاجأو © ءاركلاب لمحلاو ةرجألاب جحلاكو توص نم يداني
 نم لمعلا كلذ لودع ءانعلا ردقي امنإو 0 ءانعلاف عطقت مل نإو ، هلك كلذ

 . ةفرعملا ققحيو فرعي نم وأ نكامألا كلت وأ دلبلا كلذ لهأ

 لجر اهب هاتأف اذك هلف اهب يناتأ نم لاقف ةباد هل تبهذ نم رثألا يفو

 © هءانع ردق هلف بيرق نم اهب ىتأ نإ الإ كلذ هل ليقف هل لعج ام بلطو
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 نإ ليقو ، ضعب هراتخاو بيرق نم ىتأ نإ هباسحو هلك لزألا ءاركلا هل ليقو
 ىلع عقو رجأ اذهف كلذ هلف اهب ىتأ نم وأ اذك كلف يتبادب ينتيتأ نإ لاق

 اهب هيتأي جرخي نأ ىلع وأ هتباد بلط يف وجأتسا نإو { هيف ةلاهج الو ءانيالا

 عطقت مل ريجألا لوق لوقلاو فورعمل ناك نإ الإ هلثم ةرجأ هلو لوهجم اذهف
 ريجلا لوق اذه هنأ ءيشلا يفو ، رجأتسملا لوق تتبث اذإ اهتيمك يفو 5 ةرجألا
 الإ نماض وهف افلت ىعدا اذإ ريجالا قدصي الو عوجرلا لكلف عطقت مل اذإو

 نامض الو مهلوق لوقلاف ليكولاو ظفاحلاو يعارلاو فياشلا الإ ليقو ، نيب نإ
 . ملعأ هللاو
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 ةرجألا نم ريجلا هنمضي اميف باب

 عنم يعارللف هترجأ ذخأي ىتح ةرجأل ١ لجأل هديب ام عنم ريجمل زاج

 هيتاي ىتح بهذت اهيلخي الو اهباحصأ نع اهكاسمإو الثم زعملاو ناضلا

 نإو ، زوجي الف ةرجألا ريغل هديب ام عنمي نأ امأو ، رهشلا سأر دنع ةرجألاب

 ليقو ، هل ةرجأ الو لومعم ريغ هنمض عييضت الب نإو عاضو اهريغل هعنم
 وأ هنيد نم بسح عاض نإف كلذك ةع ابت وأ هدحج نيد ف هسبح زوج

 وأ قولخم ببس وه امب فلتو هترجأ ذخأي ىتح هسبح اذإف الومعم هتعابت

 ريغ هتميق نمضي ليقو ، هبحاصل عفن لمعلاو لومعم وهو فلت هنأل هترجأ
 هلطبأ لب هلماع دي نم جرخي ملو هبحاص ديب لصتي مل هلمع هن ل لومعم

 رمأب فلت نإ نامض الو هلماعل رجأ الو رمألا لوأ نم نكي مل هنأكف هلماع
 كلذ نال هرج ] ذخ اي ىتح هسبح ولو هرجأ هلو ليسو تومو صلك بل اغ

 لوق ىلع لومعم ريغ هنمض لمعلا لبق فلت نإو & هبحاصب تلزن ةبيصم

 نأ ىونو لمعي ام ذخأ نإو هنمضي ال ليقو © هوني ل وأ هسبح ىون نامضلا

 ليقو ، هلمع ىلع هل ةجأ الو لومعم ريغ هنمض عييضت الب ولو عاضو هنوخ
 . نوخي نأ وني مل نمكف عيضي نأ لبق بات نإ

 نإف ةلئسم يف هنحتمي فسوي يبأ ىلإ بتك ةفينح ابأ نأ ءايضلا يفو

 راصق يف لوقت ام يهو باصأ هظفحب باجأ نإو ، أطخ هيأرب اهيف باجأ
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 هلمع مث هبصغ ىلع راصقلا يأر عمجأ مغ ةرجألاب هل رصقي ابوث لجر هيلإ عفد
 ام اول اقف ئ ال ما رج ١ بوثل ١ بر مزلي له هاون نم باتو هبر ىلإ هدر هل ادب ش

 . اهيف تنأ لوقت

 رجا الف هدر يونيو بوتي نأ لبق هبصغ ىون ام دعب هلمع نإ لاقن

 . ها ءاركلاو لمعلا هل هبصغ ىلع رصم ريغ هلمع نإو 0 هل

 الف هنيبو رباكم وأ بلاس وأ صل ذخأ نم رذعب ريجألا تأ نإ ليقو

 لصو يذلا لمعلل ةرجألا نأل هسبحي ل مأ قجألا يف هسبح ةرجأ الو نامض

 هل نكي ملف لمع كلانه نكي مل هنأكف لمعلا هلصي مل اذهو هل لومعملا ديب

 ححصو ةبيصملا يف ناكرتشم امهف نامض هيلع نكي ملو لمعلا ىلع رجأ
 رماب هدي يف ناك هنأل وجأ هلو بلاغب فلت نإ نمضي ال هنأ وه يذلا لزألا
 لطبي ام لعفي ملو ىنعت دقو هيلع هل ةقاط الو هيف هل ببس ال امب فلتو هبر
 . هرجأ هلف هءانع

 نإ الإ تلكأ لاق نإ يعارلا قدصي ال جاتلا نع القن بطقلا لاق

 ريجألا سبح نإو ، عييضت الب تبهذ اهنأ فلحي ليقو ؤ اهنم ةمالعب ىأ
 قرس ولو همزلا هبحاص ىلإ هلاصيإ نم عنام رذعل ال ةجألا ضبق دعب لومعملا
 هنامض يف ناكف ةرجألا هيلع ذخأ دق هنأل هيلع ربوك وأ بلس وأ قرحأ وأ

 لمعب فلت هنأل هونمض قرحو رسكو عطقك عانصلاو ءارجالا يديأب دسف امو
 . ريصقت الب أطخ ولو مهيديأ

 رمأ هزأل نمض ماحلل ا دنع رسكناف همحلي ع وصب قأ نمو رثأل ١ يفو

 عيض نإ الإ نامض الف نامضلا مدع طرش نإو { رسكي نأ ال همحلي نأ
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 نإ دوق مهتجلاعمب دحأ فلت نإ مهوحنو اراطيبو اماجحو انتاخو ابيبط ليق مزلو
 . ةيد الو دوق الف اوديزي مل نإو 0 ةيدلا لب دوق ال ليقو 5 هب اورمأ ام ىلع اوداز

 مل امنإو © هب رمأ ام ىلع دزي مل ولو هنقتي ملو كلذ جلاع نميف دوقلا ليقو
 نم هيف ام ملع دقو & لمعلاب عراشلا مهرمأ مهنأل اوداز نإ الإ اونمضي

 حالصلا مهدصق ناك دقو & مهيلع لمحي نأ اوقحتسي ملف ررغلاو ضومغلا

 فويس موقمو صوصف شقانو ولول بقاث اذكو عراشلا رمآ ام ىلع اوديزي ملو

 ايوق ناكو رسكناف دتو وأ بابب ديدح وحن نم رامسم برضب رمأ نإ رابنو

 . ملعأ هللاو لمعلا يف اورصق وأ اوداز نإ داسفلا ةميق نومرغي
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 تاراجالا يف يواعدلا باب

 ضعب دنع لبق ةعينصلا ةفص يف عونصملا بر عم عناص فلتخا ن
 عم عونصملا بر لوق يعفاشلا باحصأ نم وهو ينزملاو ةفينح يأو انباحصأ
 لوقي نأ لثم هئيش يف عونصملا بر ىلع عدم هنأل ةنيبلا عناصلا ىلعو هنيمي

 لوقي وأ رمحأ ينترمأ غابصلا لاقو ، دوسأ هغبصت نأ كترمأ بوثلا بر
 نأ كترمأ بوثلا بر هل لاقف ليوارس بوثلا اذه عطقأ نأ ينترمأ عناصلا

 . سكعلا وأ اصيمق هعطقت

 عناصلا لوق لوقلا نأ انباحصأ ضعبو ىليل يبأ نباو دمحأو كلام لاقو
 بر لوق لبقي نأ وهو لوألا لوقلا ححصو عونصملا بر نيبي مل نإ هنيمي عم
 ام بوثلا بر لوقي نأ لثم نذالا لصأ يف افلتخا ول هنأل هنيمي عم عونصملا
 يف كلذكف ءيشلا بر لوق لوقلا ناك اصيمق وأ ليوارس هعطق يف كل تنذأ

 كلذ يف انذإ ىعداو عونصملا يف صقن ثادحأب فرتعم عناصلا نألو هتفص
 . همدع لصالاو صقنلا

 عم عناصلا لوق لوقلا نأ وهو يناثلا يدنع حيحصلاو بطقلا لاق
 . ها هنيمي

 نيب نإو © اهيعدم لوق لوقل اف ةيفيك ىلع لحل ا ةداع ترج نإ

 هيلع مرغ الو عناصلا هلمع اك الومعم هئيش ءيشلا بر ذخأ لاق ام عناصلا
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 ىلع ءيشلا بر فلح ةنيب عناصلل نكت مل نإو ك هترجأ ءيشلا بر هيطعي لب

 الو عناصلل لومعملا ءيشلا كلذ نوكيف لومعم ريغ هتميق ذخأ يف رّيخو هلوق
 ريغو اعوطقم موقي هصقن هيلعو هرج أ عناصللو الومعم هذخأ يفو هل ةرجأ

 هغبص امب اغوبصم هذخأي ةغابصلا يفو نيتميقلا نيب ام هبرل ىطعيف عوطقم

 . غبصلا ةرجأو اهتميق وأ هتغبص لثم غابصلل دريف غابصلا

 ةطايخلا ىلع الو غبصلا ىلع هل ةرجأ ال هنأ يدنع يذلاو بطقلا لاق

 رهاظ يف يدعتلا نم كلذ نأل امهلثم وأ هب طاخ وأ هب غبص ام ةميق هل ل
 ىلع ردقي ام نيعلاو نيع ال رثأ هنأل غبصلل ءيش ال ليقو جاتلا يفو ، مكحلا

 دلا رجأتسملا دحجو رجأتسم ىلإ هديب ام در ريجألا ىعدا نإو ، هجارخإ

 اذه ريجألا لاق نإو 9 درلا عناصلا نيبي مل نإ هنيمي عم رجأتسملا لوق لبق

 هنأ ءيشلا بر نيبي مل نإ هنيمي عم ريجألا لوق لبق لمعلا بر ركنأو كعاتم

 ةفص نأ ةلمجلا لهأ نم ةثالث وأ نالدع لوقي نأ لثم ربخلاب ولو ءيشلا سيل
 دق وأ هتفصك ريجألا هيلإ هبسن يذلا عاتملا ةفص تسيل امم اذك هعاتم

 عناصلا هاطعأ ءيشلا بر نّيب نإو ، اذهب وه سيلو هاطعأ نيح انرضح
 عاتملا رضحي ملو لثملا نكمأ نإ هلثم وأ هتميق وأ هب نايبلا دعب رقأ نإ هعاتم

 . فلت هنأ ىعدا وأ هراكنإ ىلع رصأ نأب

 رضعحي مل وهو هلثم ىلع ربجي وأ موقي فيك تلق نإو بطقلا لاق
 الف لثملا موقي نأ ىلع اذك هلثم وأ اذك هتميق نأ ىلع اقداصت نإ تلق

 لثملا نم عناصلا ركذ ام هبر ذخأيف اذك هلثم نأ عناصلا فلح الإو لاكشإ
 بر نّيبي مل نإو كلذ قوف سيل هنأ عناصلا فلحيو لثملا نم ركذ ام ةميق وأ

 هيلع فلح ام عونصملا بر ذخأو اذه وه هعاتم نأ عناصلا فلح عونصملا

٨٢ _



 سيل هنأ نقيأ نإو ، نيمي الب هذخأ هعاتم هنأ عاتملا بر نقيأ نإو ك عناصلا

 ةعتمأ هديب نأ عم هاطعأ وأ هاضق ام ذخأ هل زاج امنإو ، ءاضق هذخأ هعاتم

 وأ هاضق ام نأ همهتا نإو { هل وهف ءيش هديب نم نأل مهل اهلمعب سانلا

 ولو هذخاي الف الثم اضيأ رخا لمع بيل لب عناصلل سيل عناصلا هاطعأ

 . ءارقفلل ةدايزلا ةميق يطعيو هذخأ هل زيجأو هذخأب هل مكحي يضاقلا ناك

 نإو © نامضلا همزل اذهل اذه عاتم ملس نا رجأب لمعي نم رثألا ينو

 كلوق لبقأ ال هل لومعملا لاقف ، كل يذلا ذخو كل سيل هنإف ىل هدر لاق

 اقح هلبق نأ ملعي ام هنيمي عم هل عونصملل لوقلاو ةنيب الو يل هنأ كرارقإ دعب
 امهنيمي عم امهلوق لبقي نهترمو بصاغ اذكو هرارقإ فالخب هيعدي ام لبق نم
 . يعاتم سيل عاتملا اذه نأ ءيشلا بر نيبي مل نإ امهيديأب ام ىلع

 راتخلا نكل مهدنع هب ذوخأملا روهشملا وه لوقلا اذهو بطقلا لاق

 بر لوق لوقلا نوكي نأ وهو هسكع ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا دنع

 بصاغلاو عناصلا ىلعو مهنيمي عم مهوحن اذكو نهارلاو هنم بوصغملاو لمعلا
 عاتملا بحاص لوق لوقلا نوكي نأ رايتخالا اذه لصاحو ةنيبلا نهترملاو

 هنمض رخالل ةنيب الو يعاتم اذه ام لاق اذإف الثم هنم بوصخغملاو نهارلاو
 كعاتم اذه لب ال عناصلا لاقو { يعاتم اذه عاتملا بر لاق نإو ، رخالا

 يف رجأتسملاو ريجألا فلتخا نإو 2 هبر نيبي مل نإ هنيمي عم عناصلا لوق لبق
 اهئاضقنا وأ اهيف ةدايزلا يعدم ىلعف اذك ىلإ ةذملا نأ ريجألا لوق لوقلاف ةدملا

 ةينامث رجأتسملاو ةشع ريجألا لوقي ناك ءاركلا ردق ىلع افلتخا نإو ، نايبلا
 دنع رجأتسملاو يرتكملا لوق لبق مهارد اذهو ريناند اذه لوقي ناك هعون وأ

 رثكأ وه ام رجأتسملاو يرتكملا ىعدا نإو 5 مراغ هنأل نيملا عم بوبحم نبا
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 فلتخا نإو 9 ريجألاو يركملا لوق لبق عادل مصخلا وكنأو عادل دوجأ وأ
 بر نيبي مل نإ هنيمي عم لامحلا لوق لبق ةفاسملا ردق يف لاملا بر عم لامح

 نإو ، لاملا بر لوق هعونو ءاركلا يفو لامحلا لوق عضوملا يف لوقلاف لاملا
 ىلإ انه وأ برغملا ىلإ اذهو قرشملا ىلإ اذه لوقي ناك تاهجلا يف افلتخا
 لوق لوقلا ليقو { لاملا بر لوق لوقلا ليقف بونجلا ىلإ رخالاو لامشلا
 كتلمح لامحلا لاقو اذكب اذك عضوم ىلإ ينتلمح لوجلا لاق نإو ، لامحلا

 لوق عضوملا يف لوقلاف هنود وأ لزألا ءاركلاب ليألا نم برقأ اذك عضوم ىلإ
 لوجلا لوق ءاركلا يف لوقلاو عضوملا كلذ ىلإ هلمح هنأ فلحيف لامحلا

 اعيمج انيب نإو ، لودعلا ريدقتب نيتفاسملا نيب ام طحيو ءاركلا ىلع فلحيف

 كتيركأ رتكمل ركم لاق نإو 3 ةفاسملا ردق ءاركلا يف ديزو ىصقألل لمحلاف
 هذه ينتيركأ لب ال يرتكملا لاقو ، هذه يتنيفس وأ هذه يتبادأ وأ هذه يراد

 ةدايز تيبتعا اعم انيب نإو ، يرتكملا نيبي مل نإ هنيمي عم يركملا لوق لبق
 نإو © ةئكلا تيبتعا ايواست نإو © رخالا بناجلا لهأ رثك ولو ىوقتلا
 . اطقاست ايواست

 ةنيدملا ىلإ رصم نم اهتيركأ لاق نإ ناويدلا نع القن بطقلا لاق

 ةرجألا يف اهبحاصو ناكملا يف عدم وهف ةسمخب ةكم ىلإ اهنم يرتكملاو ةرشعب

 ةكم ىلإ اهنم لب ال يرتكملا لاقو { ةرشعب ةنيدملا ىلإ رصم نم لاق نإو
 3 ناكملا يف عدم يرتكملاو ةسمخ ذخأيو ناكملا يف اهبحاصل لوقلاف ةرشعب

 نإو 5 ةكمو رصم نيب ام فصن ةنيدملا تناك اذإ ةسمخ اهبحاص ذخأي امنإو
 . ها ِءاركلا نم كلذ باسحبف رثكأ وأ لقأ ناك

 وأ ءاركلا رخالا ىعداو ةيراع وأ ةقرس وأ ابصغ ةبادلا بر ىعدا نإو
 نإو ، لثملا ءارك هلف ةقرس وأ ابصغ ناك نإف ةبادلا بر لوق لبق راجتتسالا
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 مزل اهرج ؤي هنأ افورعم رادل ١ بر ناك نإف اركب ل لقت لو ينتنكس ١ لاق

 مل نإو ، لثملا ءارك هاطعأو هفلح الإو ءارك الب هنكسأ هنأ نايبلا نكاسلا

 . هنايب فلك ائيش هسفنل ىعدا امهيأف ويغب الو رجأب فرعي

 اهبحاص لاقف ائيش لجر ةباد ىلع لجر لمح اذإ ناويدلا يفو لاق

 هنأ فرع نإ اهبحاص لوق ليقو 5 هلوق لوقلاف يل اهترعأ لاقو اهئانع ينطعا
 هثراو دعق كلذ وحن وأ ةباد ىلع وأ تيب وأ راد يف رتكم تام نإو 5 اهيركي

 لفقو بابك هحلاصم نم ال ءيشلا كلذ غتبي ام لك وأ اهيلع وأ اهيف اميف
 ج رسو تيبلا وأ رادلل ديتعا نإ ريرسو امهيلحم يف نيبكرم ديدح وأ دوع

 نإ هثراو وأ اهبر اذه يف دعاقلاف ماطخو فاك اوديقو اقلطم ةبادلل ماجلو سرفل

 ةبادلا وأ رادلا نم هلحم يف دجو نإ كلذو نايبلا هثراو وأ يرتكملا ىلعو تام

 ريرسلا وأ كلذك لفقلا وأ احورطم تيبلا وأ رادلا يف بابلا دجو ولف

 ىلع وأ كلذك هدعب امو ضيألا ىلع احورطم جرسلا وأ ابولقم وأ كلذك
 ىلعو يرتكملا هيف دعاقلا ناكل ةبادلا ىلع لومحم راكشك هلحم ريغ يف ةبادلا

 هب لصوف وريغل اعاتم لمح نمو © نايبلا هثراو وأ ةبادلا وأ رادلا وحن بر
 هل نذأ وأ اهيف رفحي وأ اهيف ينبيل اضرأ ىرتكا نمو 3 هناخ ام نيمي همزل اصقان

 وأ ةرجألا بلط نإو ، هعلق هلف ادوجوم ناك امف الام كلذ يف قفنأف كلذ يف
 هجرخأ نإو 5 اهبرل لوقلاف كءانب علقاو كلذ نفدا ضيألا بر هل لاقف ةميقلا

 نأ اطرتشم قفنأو لمع نإو لمعلا ةرجأو ، فرص ام لك هطعيلف ةدملا لبق
 هل موق اططش ىعداو افلتخا نإ ليقو ، قفنأ اميف قدص قفنأ ام كردي

 هيلع لمحأ مل لاقف لمحلل وأ لمعلل ىرتكا امب ىضم نمو طسولاب لودعلا
 هيلعف تبصغ وأ ةبادلا تضرم وأ حلصي مل وأ هب لمعأ مل وأ ينلصوي مل وأ

 اهضرم نيبت نإ ليقو 5 ِءاركلا هيلعف اهريغ وأ ةبادلا بحاصل لوقلاو نايبلا
 . يرتكملل لوقلاف اهبوره وأ
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 الو مهل ةعارز هيلع اورجزيل اروجنم اورتكا موق نعو عماجلا نمو
 روجنملاب هوتأف ةرجألاو روجنملا بلطي روجنملا بر مهءاج مهعرز اودصح

 نإ الإ ةمزال ةرجألاف لاق 2 هيلع اورجزي ملو مهتبيكرت نم عرص هنأ اولاقو اعطق
 . فرصتب ىهتنا هيلع اورجزي ملو عرص روجنملا نأ نايبب اوتأ

 وأ اهيلع لمحلا تدز وأ تبطعف عضوملا يتبادب تزواج لاق نإو
 وأ ةيدعتلا وأ ةزواجملا وأ ةدايزلا ركنأ نإ يرتكملل لوقلاف تبطعف تيدعت

 ىعدا نمو 5 هل ىرتكا ام ريغ لمح هنأ ىعدا نإ اذكو كدنع نم بطعلا لاق

 فلت نإو ، رخالل لوقلاو نايبلا هيلعف امولعم ةجألاو ركلا نوك امهنم
 عناصلا لاقو ، نماض تنأف ةرجألاب هتلمع هبحاص لاقف عناصلا دنع ءيشلا
 © فلتي مل نإ اذكو عناصلل ليقو ، هبحاصل لوقلاف يلع نامض الف رجأ الب
 ام دعب الإ فلتي مل هبر لاقف فلت نإو ، رجأب عناصلا لاقو ، رجأ الب لاقف
 لبق فلت عناصلا لاقو ، الومعم يعاتم ةميق ينطعاو كرجأ ذخف هتلمع
 ءانبلاو زارخلاو غابصلاو دادحلاو جاسنلا كردي الو عناصلل لوقلاف لمعلا

 اوغرفي ىتح ةرجألا مهوحنو نبللا لماعو داصحلاو خابطلاو ناحطلاو لاسعلاو
 كردي الف هنذإ ريغب هلمعف عناصلا دنع اعاتم لجر عضو نإو ، مهلمع نم

 . ملعأ هللاو اهكردي ليقو ، ةرجألا
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 ةبراغملا باب

 ع يبنلا ثيدح يف تركذ يأ اعامجإ ةبراضملا ةكرش زاوج نس

 نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عييرلا ىور 5 هيف تتبثأو
 ربلا طلخو ةضراقملاو لجأ ىلإ عيبلا ةكربلا نهيف ثالث لاق هيع يبنلا

 . عيبلل ال تيبلل ريعشلاب

 نمو لاق ، فعض هيف دانسإب ةجام نبا وركذو هللا همحر بطقلا لاق

 هاطعأ اذإ لجرلا ىلع طرتشي ناك هنأ مازخ نب ميكح نع ركذ ام فوقولا
 يف هب لزنت الو ير يف هلمحت الو ةبطر دبك يف يلام لعجت ال نأ ةضراقم الام

 . يلام تنمض دقف كلذ نم ائيش تلعف نإف ليسم نطب

 نع بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ًطوملا يف كلام ىورو لاق

 فوقوم وهو لاق 3 امهنيب حيرلا نأ ىلع ناثع لام يف لمع هنأ هدج نع هيبأ
 رحبلا يف ىماتيلا لام عضتب اهنع هللا يضر ةشئاع تناك اذكو لاق ، اضيأ

 . رمع هزاجأو 3 اهرجح يف اوناكو

 الام لجرلا ذخأ اذإ لاق هنأ كلع يبنلا نع ناويدلا يف اوورو لاق

 ديزي لاملا لازي الف ةكربلا نم نيتبح مالسلا هيلع ليربج هيف لعج ةراجتلل

 هتلخدو ةنامألا هنم تلاز اذإف ، ةنايخلا هلخدت مل ام ناطيشلا نم عنميو ومنيو
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 الف فلتلا يتبح هيف لعجو ةكربلا يتبح مالسل ا هيلع ليربج عزن ةنايخلا

 . اقيزمت هقزميف ناطيشلا هلخديو صقني لازي

 نيدحوملا رارحألا ءالقعلا نيغلابلا نيب ضارقلا زوجي امنإو ناويدلا يفو

 مهنيب اميف نيناجملا نيب الو مهنيب اميف لافطألا نيب زوجي الو ءاسنلاو لاجرلا نم
 الإ رارحألاو ديبعلا نيي الو نيغلابلاو ءالؤه نيب الو نيناجملاو لافطالا نيب الو
 . نذإب

 غلبلا نيبو مهنيب وأ لافطألا نيب ضارقلا زوجي هللا همحر بطقلا لاق

 لضف هب يغتبيو ضارقلا ذخأي نمل زئاجو مهتعيابم هيف زوجت اميف ضعب دنع
 نأ لجأ نم كرشملا نم ضارقلا ذخأي نأ دحوملل يغبني الو 5 هتقاف دسيل هللا

 ام لجأ ام كرشملل ضارقلا عفدي نأ دحوملل هركيو كرشملا دحوملا مدخي ال

 . هللا مرح ام عيب نم مهنيد يف نولحتسي

 نأ زوجي امنإو ؤ نيثكألا بهذم وهو زوجي ال ليقو : لاق
 هرمأ يلو نم لام نم هدي يف ناكام امأو ، لفطلا هنبا لام وأ هلامب ضراقي

 تانامألا نم هدي يف ناك ام لكو دجسملا لامو بايغلاو نيناجملاو ىماتيلا نم

 امل هنم رظنب ىماتيلا لام نم ضراقي لوقي نم مهنمو ، هضراقي نأ زوجي الف
 تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع باتكلا يف ركذو بطقلا لاق ، حلصي

 . زئاج كلذ دنأ رمع نع ركذو ضارقلاب رحبلا يف ىماتيلا لام عضبت

 ىلع ةعيضولاو متيلل حبرلاو ميتيلا لامب رجتي نأ زوجيو رثألا يفو لاق
 ملع ١ ذإ براضم ١ اذكو هل بستحم وأ يلو وأ ليكو وأ يصو نم هلام عف اد
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 ةعيضولاو ميتيلل حبرلاو زوجي ليقو ، زوجي الو هلامب براضي ال ليقو ، كلذب
 . متيلا ىلع

 . ها لوقلا اذه ةحص ملعأ الو سيمخ خيشلا لاق لاق

 لاق 5 ةاكزلا اهلكأت ال ىماتيلا لاومأب اورجأ لع هنع انموق يورو لاق
 فراع قذاح سيك يوق نيمأ لجرل ضارقلا ىلع هلام عفدي نأ يغبني امنإو

 هللا يقتي ال نمل الو ءارشلاو عيبلاب موقي ال يذلا فيفصلل هيطعي الو ةراجتلل

 مارحلا باحصأ نم ضارقلا ذخأي الو هدجحي نأ فاخي نمل الو هنوخي نمل الو
 . ةبيرلاو ابرلاو

 { ءارشلاو عيبلاك اهلك ةيلاملا تالماعملا اذكو هللا همحر بطقلا لاق

 ةكرشو © ةضوافم ةكرشو © نانع ةكرشو © ةبراضم ةكرش : ةتس ةكرشلاو لاق

 يف اوفلتخا ولو انباحصأ دنع اهيلع قفتم ىلألا ةثالثلاو لاق ، نادبألا
 يف ءارشلا ىلع اقفتي نأب مذلا ةكرش يهو هجولا ةكرشو ، طورشلا ضعب
 اقافتا عنمي اذه ىلعو امهنيب حبرلا نوكيو ةعنص الو امهل لام ريغ نم امهتمذ
 © كفلسأو ينفلسأو كنع لمحتأو ينع لمحت باب نم اهنأل ةفينح يأ دنع
 . ربجلا ةكرش ةسداسلاو ةعفنم رج فلسو لعجب نامض كلذو

 كلام اهيلعو لاق هنع هللا يضر رمع اضق اهيف لصألاو بطقلا لاق

 نم وريغ روضح عم ائيش قوسلا راجت دحأ يرتشي نأ اهتدوصو هباحصأو
 كلذ ىلع يرتشملا هل ربجأ كلذ يف هعم لخدي نأ مهنم دارأ نمف راجتلا

 زجي مل قاقر وأ تيب يف ناك ولف قوسلاب ءارشلا نوكي نأ لوألا طورش ربجللو
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 مل كلذ وحن وأ رفسلا وأ لكألا وأ ءانتقالل ناك ولف رجتلل نوكي نأ يناثلا
 وأ باغ ولف ملكتي ملو لزنملا كلذ لهأ راجت نم ويغ رضحي نأ ثلاثلا زب
 دبعل افالخ قح هل نكي مل هراجت نم نكي مل وأ يرتشملا هذخأ ىتح هدياز
 . ريخالا اذه يف كلملا

 ربج ةكرشو . رايتخا ةكرش : نامسق ةكرشلا نأ لصحتف لاق

 لاومأ ةكرشو . هوجو ةكرشو . نادبا ةكرش : ماسقأ ةثالث ىلع رايتخالا ةكرشو
 . ةبراضم ةكرشو . نانع ةكرشو . ةضوافم ةكرش : ماسقأ ةث أ ةثالث لاومألا ةكرشو

 مولعم ؤزجب رجتل هيف شغ ال مولعم دقن ءاطعإ ىلع قافتاب ةبراضملا تفرعو
 . حبرلا نم

 حيحصلا ىلع راج مسرلاب فيرعت فيرعتلا اذهو هللا همحر لاق

 هل مك ايمسي مل نإو ، نيعلا سفنب لب ةموقم ضورعب زوجي ال هنأ نم روهشملا

 ليقو ث زيزعلا دبع نباو روصنم نب متاح دنع هؤانع ضراقمللف حبرلا نم
 رئاسك فصنلا ىلإ فرصنتف ةكرشلا يف قالطإ كلذ نال حبرلا فصن

 . لئاوو ناسغ لوق وهو ةقلطملا ةكرشلا

 انخيش لاق ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق بطقلا لاق

 نم ةبراضملا قاقتشاو زاجحلا لهأ ةغل ضارقلاو قارعلا لهأ ةغل ةبراضملا

 مهلاومأ نوعفدي اوناك ةكم لهأ نأل ريسلاب اهعطق وهو ضيألا يف برضلا
 لامعلا رفاسي مل نإو ، مسالا اذه همزل مث حبرلا ءاغتبا اهب نورفاسي لامعلل
 نم ةعطق لماعلل عطق كلاملا نأل عطقلا وهو ضرقلا نم ضارقلا قاقتشاو
 نايبو ةبراضملا دقع دعب امهدحأل ع وجر الو هحير نم ةعطقو اهيف فرصتي هلام
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 لبق رجتلا ةعتماءارشب لمع يف عورشو لام عفدو حبرلا نم براضملل مك
 زاج ليقو ، راتخملا ىلع تاراجالاك كرتلاب ايضر نإ الإ مامالا بجيف مامتا

 لاملا عفدو تدقع ولو ةبراضملا يف عوجرلا ضراقملاو لاملا بحاص نم لكل
 . عورشلا ناكو

 تاراجالا نم عون ةبراضملا نأ مهلوق هل لدي اك ليألا حصألاو
 لاملا يف حبرلا نكي مل نإ الإ عوجر ال هنأ انباحصأ بهذمو لاق

 يف حبرلا ملعي مل نإ عنمي الو لاملا يف فرصتلا نم هعنمي نأ لاملا بحاصل نإف
 اهب انلقل اهيف اهلك نكمت ال ةراجالا دفع لاوقأ نأ الولو لاق © همدع الو لاملا

 سأر ثلث وأ فصن حبر ىلع الجر لاملا بحاص براض نإو 0 اهيف اهلك
 نإو © دمعتي مل نإ هل نمضي الو زاج نييعتب ال هنم ةئام حبر ىلع وأ لاملا

 ليقو زجي مل ثلثلا ىلع نوسمخو حبرلا فصن ىلع نوسمخ لاقف ةئام هاطعأ

 ىلع كتيطعأ لاق نإو ، املس نوسمخو اضارق نوسمخ لاق نإ اذكو { زئاج
 . زانع ضراقمللو زجي مل نالف ىطعأ امك وأ ضارقلا ةنس

 ةبراضملا لحمو زاج نلف ىطعأ مكب ملع نإ هللا همحر بطقلا لاق
 ىفو & فرعب ددع زاجو ث ةبراضملا دقع دنع نزوب ةضفلاو بهذلا نادقنلا

 زوجي امنإو ، ناويدلا يف اولاق بطقلا لاق ، فالخ امهنم ككسم ريغ

 امهب زوجي سولفلاو ليقاثملا كلذكو مولعم نزوب مهاردلاب وأ ريناندلاب ضارقلا
 . مولعم نزوب ضارقلا

 صخرا دقو مهاردلاو ريناندلاب زئاج ضارقلاو راثالا نم رثأ يفو لاق
 غ وصملاو يلحلاو ربتلاب ضارقلا زوجي ال رثأ يفو ، ةضفلاو بهذلا راقنب هيف
 . ها كلذ دعب لئملاب نايتالا رذعت عنملا هجوو ةضفلاو بهذلا راقنو سولفلاو

_ ٩٢



 هب بروض يذلا ضرعلا ناك نإو ، ضورعلاب ةبراضملا يف اوفلتخاو

 هب بروض يذلا ضرعلا ةميقب انوزوم وأ اليكم اضرع ضورعلا كلت نم

 يف رابتعالا وأ ءارشلا موي ةميقلا ربتعت لهو ضورعلا كلت نم لودعلا ميوقتب
 ولو ضورعلا يف ةبراضملا عنم ىلع رثكألاو ةبراضملا ىلع قافتالا تقوب اهتميق
 لاملا سأر نوكيف انموق رثأ يفوء ةميقلاب دابع نبا لوق زاوجلاب لوقلاو ةميقلاب
 . هب عيب ام ليقو ، هلثم يأ ضرعلا تاذ

 الإ ةبراضم ال هنأ دابع نبا ريغ لوق حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 الإ ضارقلا نوكي ال هنأ جروملا وبأ لاق اذكو لمعلا هيلعو لاق اهسفن نيعلاب

 نأ ضارقلا سيل هنأو ، ضورعلاب حلصي الو ةضفلاو بهذلا نم نيعلا يف
 ناك ام لوقتو هب كيلع تماق ام ىمست مث اهريغ وأ ةعلسلاكبحاصل عفدت

 بهذلاب الإ ضارقلا حلصي الو ضارقب اذه سيلف كنيبو ينيب .وهف حبر نم
 . ةضفلاو

 نإ لاملا بحاصل هلك حيرلاو هؤانع لماعللف اذه ىلعو لاق

 انيد وأ اضرق ةبراضملا لوحتت الو ةبراضم نيدلا وأ ضرقلا لوحتي الو ناك
 ةبراضم نيدلا وأ ضرقلا الوح ولف لزألا هلاح نع لوحتي مل كلذ العف نإف
 وأ اضرق ةبراضملا الوح ولو هتمذ يف وه نمل هلك حيرلا ناكل ةمذلا يف ام وأ

 ناسنال دنع ناك ام امأو 3 الوأ هيلع اقفتا ام ىلع حيرلا ناك ةمذ و انيد

 هبئان وأ هبحاص هضبقي ىتح ال ليقو ، اضارق وييصت زوجي ليقف ةنامأ وحنب
 كلذ هب براضي نأ ىلع نيد ضبقب لجر رما عنميو ضارقلا ىلع هل هديف
 نيدلا كلذل ضبقلا هفلك نيح هنأل حبرلا نم مولعم ؤزبب هضبق اذإ لجرلا

 ريغ براضملا ىلع لاملا بر اهطرتشا ةعفنم لكو ةعفنم كلذ يف هل تراص
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 ىلع ضراق هناكف الوهجم ضارقلا هيلع دقعنا ام ريصت اهنإف حبرلا نم همهس
 كلذ نم ائيش ةقيقحل ١ ف قحتس ا دق ضراغملا نال ىل ذو ‘ لوهجم لام س ار

 . هضبقو ويس ريظن يف يبنجألا نم هضبق يذلا لاملا

 نأ دارأ امنإ ضارقلا نأب يدنع هيف ثحبيو لاق ليق اذك بطقلا لاق

 ج راخ لب ضارقلا يف الخاد ضبقلا يف هينعت سيلف ضبقلا دعب ادقعنم نوكي
 اهقحتسا ول لاملا بحاص ةمذ يف ةرجألا قحتسي امنإو ، هدعب دقعني امنإ هنع

 . هينعتب عربت لب اهقحتسي ال نالاو

 هضبقف هب براضو نالف ىلع يل ام يل ضبقا لاق نم جلا يفو لاق

 © ةعيدولاك اذه ديعس وبأ هيف انمؤم هضبق يف اليكو ناكو هل زاج هب لمعو
 ليبسب اهعفدي وأ اهبر اهضبقي ىتح ةبراضملا اهب زوجت ال ليقف فالخ اهيو
 برضيو هعيبي اعاتم دحال عفد نمو ، ةنومضم ريغ اهنال زوجت ليقو ، ةبراضملا
 هديب ام لكو نمثلا لهجل هؤانع براضمللو هبرل حيرلاو ال ليقو 5 هل زاج هنمثب
 حبرلاو ءانع هل سيلو نماض وهف حبرف هب رجتاف ةطقللا وأ ةفالخلا وأ ةنامألاب
 . ملسم ةديبع يبأ نع ركذ اميف لاملا بحاصل

 نيكاسملل حيرلا ليقو ، هنامضب هل حبرلا نأ ديز نب رباج نع ركذو
 وأ هل عيبي وأ هضرقي وأ هل هعيبي اعاتم ضراقملا عم لسري نأ اضارق طعمل وكو

 ةفاخم كلذو اضيأ ضارقلا ذخال كلذ هركيو حبرلا نم هؤزج قوف عفنب هطراشي
 امهدحأ نوكيف ضارقلا نم امهنيب ام لجأل رخالل امهدحأ نم كلذ نوكي نأ
 ىرج ولف ةعفنم رج ضرق نع يهنللو حبرلا نم ؤزج ىلع ةدايز ذخأ دق
 لجأل سيل هنأ كلذ دعب عقو اميف بلقلا نأمطاو كلذ لبق امهنيب فورعم

 . ملعأ هللاو زاج ضارقلا
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 ةبراضملا طورش يف باب

 هلك حبرلا طرش نإو ، هلك حيرلا طرش نإ لاملا سأر براضملا نمض
 نامض الو براضملل ءانع الو هبحاصل هحنرو وهو ةعاضب لاملاف لاملا بر

 . كانه ةبراضم الو هيلع

 طرش وهو لوألاو هءانع هل نأ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 لاملا بر طرش نإ ةبراضملا تدسفو ضرقلا مكح همكح هلك حبرلا براضملا

 هلك براضملل حبرلاو هيلع نيد وهف اضرق تعجرو هضعب وأ لاملا نامض
 اقفتا اك امهنيب حبرلا ليقو ، ضعب نامض الإ لاملا بحاص طرتشي مل ولو
 طرشلاو لاملا بر هيلع طرش اك نامضلا همزلو ةحيحص ةبراضملاو هيلع

 ةبراضملاو هنمضي مل لاملا سأر صقن نإف ، دساف طرشلا ليقو ، حيحص
 لاملا بحاص نم لكلو هيلع ادقع ام ىلع هامسق حبر ناك نإف ةحيحص

 وحن وأ ريعشلا وأ ربلا وأ بيبزلاو رمثلاك سنج يف ,رجت طارتشا براضلملاو
 رمت وأ اذك دلب رمتك هب.رجتي ام عون وأ رقبلا وأ لبالا وأ منغلا وأ كلذ

 يف ةبراضملا يفن وأ فيصلاو عيبرلاك نيعم نامز وأ نيعم دلب يف وأ ضرف
 ىلع نونمؤملا كيلع هنع تبث دقو ، فورعم لالح طرش هنأل ءايشألا كلت

 يف رجتلا طارتشا زوجي الو ، الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش
 يف لب دحاو يف رجتلا مزلي ملو ، ضارقلا حص هيلع طرش نإو ، دحاو سنج
 ررغلا مظعيو ةدحاو ةعلس يف نوكت ال ةراجتلا نأل حيرلا هيف عمطي ام لك

 دلب هيلع رجح نإ فلت نإ براضملا ىلع لاملا سأر نامض ححصو كلذب
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 امهنيب ضارقلا هيلع دقع ام ىلع حبرلاف ملس نإو ، فلاخف سنج وأ نامز وأ
 © الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا : هع هلوقل

 هنأل كلذو امهنيب ادقع ام ىلع حبرلاو ةاسخ وأ فلتب هيلع نامض ال ليقو
 . دعتي مل نإ هيلع نامض ال امهالكو ليكولاو ضارقلا حلاصمل رظانلا وه

 حصي الو براضملل ءانعلاو لاملا بحاصل حبرلاف ةفلاخملاب ةدساف ةبراضملا

 كلذ طرش اذإو © هطرش نإ مسقي مث هلام سأر نم رثكأ جارخإ لاملا برل

 يلام ذخآ لوقي نأ لثم براضملل ءانعلاو هل هلك حبرلا ناكو ضارقلا لطب
 ام طاحأ امير هنال اثالثأ وأ افاصنإ حيرلا نم يقب ام مسقنو ريناند ةشعو

 رانيد لثم رهش لك يف براضملا نم ءيش ذخأ حصي الو هلك حيرلاب طرش
 نإف ائيش حبري ال وأ رثكأ وأ لقأ وأ ارانيد حبريأ يردي ال ذإ ضارقلا لام نم
 ءيش ذخأ براضملل حصي الو 3 هؤانع ضراقمللو حبرلا هلو لطب كلذ طرش

 برل ثلثو براضملل حبرلا ثلث طارتشا زاجو ، حبرلا عم لاملا سأر نم

 ىلإ براضملا عجر اهلبقي مل نإو ةبهلا لبق اذإ اعربتو ةبه امهيغل رخاو لاملا
 . لاملا بحاصل حبرلاو هءانع

 ىلإ ضراقملل هلك حيرلا نوكي نأ ىلع اقفتا نإو ويغو ناويدلا يفو
 ةدم ىلإ امهنيب نوكي نأ وأ زئاجف كلذ دعب امهنيب نوكيو ةمولعم ةدم
 سنج حبر هل لعج نإ كلذكو زئاجف ضراقملل اهدعب نوكي مث ةمولعم
 ةيمست ىلع اقفتا نإ كلذكو اضيأ زئاجف ويغ وأ قيقرلا لثم لاملا نم مولعم
 نم لقأ ةمولعم ةيمست ىلع ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةنسلا يف وأ ةنسلا هذه يف ةمولعم

 ةدم ىلإ هب رجتي نأ ىلع ضارقلا هاطعأ نإ امأو 2 زئاجف اهنم رثكأ وأ ىلألا
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 يهو اهنم ءيش يف لماعلا لخد اذإو 2 زئاج لوقي نم مهنمو زوجي الف ةمولعم
 اعاتم نيدقنلاب يرتشي ىتح هرك اذإ هيلع هدجي الف لاملا بر عجرف لجأ الب

 الف ةنس اذهلو ةنس اذهل حبرلا العج اذإو ، لودعلا ىلإ رظنلا ناك افلتخا نإو

 الف رخالل لعج امم رثكأ حيرلا نم امهدحأل لعجو نيلجرل هعفد نإو 5 زوجي
 فصن لاملا بحاصل نوكي نأ ىلع اضارق هاطعأ نإو ، ضارقلا كلذ زوجي

 ليقو زئاجف هسفنل مسي ملو ضراقملل ىمس وأ ائيش ضراقملل مسي ملو حبرلا
 الو همسق امهل زاج نيلجرل هاطعأ نإو ضراقلا نود هسفنل ىمس نإ زوجي ال

 فلتف نيمأ ريغ وهو هيلإ هلكو نإو انيمأ ناك نإ الإ رخالل امهدحأ هلكي
 . بيبح نب عيبرلا دنع نمض

 زوجي الو هبحاص ىلإ هلكي نأ هل زوجيو هنمضي الف زيزعلا دبع نبا امأو
 هب برض نإف لاملا بحاص نذإب وإ هبحاص نذإب الإ هب برضي نأ امهدحأل

 ىلإ قلعم هلعفف هلعف نإف هبحاص نذإب الإ يرتشي الو عيبي الو امهنيب حيرلاف
 هب برضف هب برض ام دعب نج وأ ضرم وأ امهدحأ تام نإو 0 هبحاص

 اهذخأي اقيرط طرتشي نأ لاملا برلو امهنيب حيرلا نإف كلذ دعب رحالا
 فلاخ نإف مهعم رفاسي وأ مهعم رجتي ادحاو اناسنإ وأ اسان وأ براضملا
 بحاصل نمضيو هلك حبرلا هل ليقو { ءانعلا ضراقمللو لاملا بحاصل حيرلاف
 اهيف ةبراضملا تدسف ثيح اذكهو نافصن حيرلا ليقو { لاملا سأر لاملا

 ويغ رضحم وأ وضحمب الإ ائيش يرتشي ال نأ هيلع طرش نإو 3 لاوقألا ةثالث
 منغلا هب يرتشي نأ ىلع لاملا هاطعأ نإو ، ضارقلا كلذ زوجي الف سانلا نم

 عيبيو اهزبخيو اهنحطيف ةطنحلا هب يرتشي نأ ىلع وأ اهمحل عيبيف اهززجيف

 حيرف زوجي ال امك ضارقلا هاطعأ اذإو ، زئاج لوقي نم مهنمو زوجي الف زبخلا
 هيف ذخأف اقيرط هيلع طرتشا اذإو © هؤانع ضراقمللو لاملا بحاصل حيرلاف
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 دجي مل نإ هبر ىلإ لاملاب عجر انمأم لخد نإو ، نمأي ثيح زاحنا فاخ نإف

 مل نإ عابو طرشلا فلاخي الئل كلذو لاملا بر هيلع اهطرتشا يتلا ليألا هقيرط

 ىلوأل ا يف انمأ دجي مل نإو ، هبحاص ىلإ لاملاب عوجرلا الو لرألا قيرطلا دجي

 نمض كلذ نم همزل ام فلاخ نإف نمألا ىلإ لصوت اقيرط ذخأو اهنم جرخ

 طارتشا لاملا برلو امهقافتا ىلع امهف ملسو فلاخ نإو ، لاملا فلت نإ

 ىلع لاملا بر طرتشي مل نإو ، هسكعك لماعلا ةصح نم اهلك حبرلا ةاكز

 ةعلس يأ يف ءاش نم عم رجتأ ةعلس الو اقيرط الو ادحأ الو اعضوم براضملا

 رحبلا عطق دلب ريغ ءاش ثيح رجتاو ةحلصملا رظنيو ءاش قيط يأ ذخأ
 نذإ الب لعف نإف لاملا بحاص نم نذإب زاجو ، براضملا دلب نيبو هنيب

 رحبلا عطق عم رجتلا زوجو هنمض ءاملا ريغب وأ ءاملاب هضعب وأ لاملا فلتف

 نكامأ ىلإ ةبراضملاب براضملا فرع نإ هنأ راتخملاو هعنمي مل ام نذالا نودب

 مل نإ هقحلي نامض الب هتداع ىلع اهيلإ براضيلف رحبلا يف ولو هل تديتعا

 . رحبلا عطق عم رجتلا يف نذالا همزل الإو دعتي وأ هعنمي

 وجري ثيح رجتي هنأ ىلع ناويدلا يف اورصتقاو هللا همحر بطقلا لاق

 . كرشلا ضرأ الإ اقلطم رحبلا يف وأ ربلا يف حبرلا

 فلخلاو لاملا نمض هبكرف يلامب رحبلا بكرت ال لاق نإ جاتلا يفو لاق
 . حبرلا يف

 عضومو ن امضلا هيلع اك حبرل ا هل ضعب لاقو 0 هل حبر ال رباج لاقف

 وأ راجشألا سرغ هتبراضم يف براضملا لمعتسي الو رحبلاك ربلا يف رطخلا

 نم صقن ام نمض كلذ لمعتسا نإو ، تاراقع وأ لخن ءارش وأ تاعارزلا

_ ٩٨



 برل وأ لاملا برلو هسفنل احالص ىأر نإ كلذ لامعتسا زوجو لاملا سار

 ام نمضي هناف لاملا بحاص رمأ فلاخ براضم لك ليقو {5© طقف لاملا

 ٠ حبر نإ هل حبر الو فلت

 ةفلاخملا لئاسم نم رم ام معي لوق وهو هلا ١ همحر بطقل ١ لاق

 . يتأي امو اهلك

 لعجي نأ ضراقملل زوجو ركب نب دمحم نب دمحأ خيشل ا ل اقو لاق

 نيدلاب عيبلا الإ هءارشو هعيب لحي امم حبرلا هيف عمطي ام عيمج يف ةراجتلا لام
 . كلذ هل زوجي نم مهنمو

 عنملا يف اوفلتخاو لاق ، تاعارزلاو لوصألاب رجتلا زاوج هرهاظف لاق
 ولو تبثي وأ دقعلا دنع ناك نإ تبني تبثي له عضوم طارتشا وأ عضوم نم

 مزال ةبراضملا دقع له فالخلا دح لع لمعلا يف عرش ولو تبثي :ر وأ هدعب

 فالخلا اهيفف زئاج ريغو زئاج ىلع ةبراضملا ةدقع تلمتشا نإو 0 رم دقو

 حبر ناك نإ هحير زواج ام زاتما اذإ ويغو زئاجلا ىلع لمتشملا عيبلا يف قباسلا

 . ملعأ هللاو
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 ضارقلا ماكحأ يف باب

 ميوقتب وأ عيبب براضم نم ويغ وأ هسفنل ذخأ لاملا بحاصل زاج

 بطقلا دنع حيحصلا وهو ءارشب الإ كلذ زوجي ال لوقي نم مهنمو لودعلا
 الإ هيف فرصتي الف براضملل قح هيف نوكيف حبرلا نم هيف نوكي امل هللا همحر

 بحاصل زئاجو حبر ولو هبئان وأ لاملا بر نم ءارش براضمللو هنم ىضرب
 بوكر لثم نيعلا باهذ هيف نكي مل ام لكب لاملا كلذ نم عفنتسي نأ لاملا

 نكسك فخ ام لك وأ هب ةالصلا وأ بوثلا سابل وأ هتجاح ىلإ ةبادلا
 . حالسلا لامعتساو رادلا

 امأو ، لعف نإ ءانعلا هيلعو كلذ هل زوجي ال هللا همحر بطقلا لاق

 ءانعلا هيلعف لعف نإو { لاملا حالصإ ريغ نم هسفنل كلذب عفتني الف ضراقملا

 . سلفب هيلع روجحو هيفسو يبص ةبراضم حصت الو

 نأ زوجي اك ةبراضملاب هيفسلا نم لاملا ذخأ زوجي يدنعو هللا همحر لاق

 نأل ضارقلل اذخأ الماع هيلع روجحملاو هيفسلا نوكي نأ زاجو { الماع نوكي

 ةعيابم زاجأ نمو ث وريغل .لام ضارقلا لامو 3 هندب ىلع ال هلام ىلع رجحلا
 لعف زاجو هذخأي نأو 3 ليلقلا ضارقلا هنم ذخؤي نأ زاجأ لق اميف يبصلا
 يف ضراقملا وأ ضارقلا لام اهل جاتحا اهل جيتحا ةحلصم نم لاملا يف ضراقملا

 يف ةحماسمكو هل هعيبي ءيش ىلع هلدي نمل ةرجالا يطعي ناك ضارقلا لام
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 سأر نم ولو هيلإ سانلا بلج كلذب ديري نأ لثم ةحلصملل ارظن ةعيابملا
 . لاملا

 دحجف لاملا ذخأي ملو الاح اعيب عاب نإو ، ناويدلا يفو هللا همحر لاق

 وهف فلتف هراعأ نإف لاملا كلذ ريعي الو ةنيب هل تناك نإ الإ نماض وهف

 هلمعتسا ام ءانع هيلعو ءيش هيلع سيلف فلتي ملو هيلإ عجر نإو & نماض
 هب نباغتي ال اميف ءارشلا وأ عيبلا يف نبغ وأ عيبلا يف طح نإو ، ريعتسملا

 . نماض وهف هضعب وأ نمثلا نم يرتشملا ربأ نإو & نماض وهف سانلا

 امف يرتشملا نع نمثلا نم طحو اعيب براضملا عاب نإو جاتلا يفو
 بتكيو ناويدلا يفو لاق هسفنلو هبرل رظان هنأل لاملا عيمج نمف هنم هطح

 حيباصملا يرتشيو قرولاو هب بتكي ام هنم يرتشيو ضارقلا لام نم قباطبلا
 لبق حبرلا نم ءاركلا يطعيو لاملا هيلإ جاتحي ام يركيو لاملا كلذ نم اهذدقيو

 كلذ ىأر نإ بيعلا هيف يذلا ءيشلا يرتشي نأ هل زاجو 05 هامسقي نأ

 لاملا حبر يف ويغ وه كراشي الو هلام يف حبرلا يف ويغ كراشيو لاملل حلصأ
 سانلا نم هب قثي نم دنع لاملا عدوتسيبو ضارقلا لام نم هدي يف يذلا
 نمضي مل كلذ يف فلت نإو 8 ةنامألا نوخت ال تناك نإ هجوز دنع هعضيو

 { نيدلا فافكالا نهري الو ضارقلا نيد يف ضارقلا لام نم اضعب نهريو
 مل نإ الإ نهيي ال ليقو ، نهرلا فلت نإ لضفلل نماض وهف رثكأ نهر نإو
 لثم كلذو هل تبثي ال ليقو ، هدي لمع ىلع رجأ ذخأ هركو كلذ الإ دجي

 ةرجألا ويغ ذخأك هتبادو هلزنم ىلع رجأ ذخأ زاجو ، ضارقلا بايث ةطايخ
 هيف ناك نإ هيف براضملل فرصتلا زاجو ث هاركأ اذإ هلام ىلع ضراقملا نم

 هل نذأي تقو ىلإ هعنمي ناك هبر فرصتلا نم هعنم ولو احنر هيف نأ نظ وأ حبر
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 لاملا سأرل لاصيالا ناك ولو لاملا بر ىلإ لاصيالاو عيبلا هل زاجأو © هيف
 نم براضملا ثراو عنميو كلذ لاصيإ همزل لب حبر نم طقف لاملا بر بانمو

 هيف فرصتي هتوم لبق ناك ولو براضملا تام نإ ضارقلا لام يف فرصتلا

 . هنذإب وأ ةلالدلاب

 ثراولل زاجو . ها ثروي هنأو { مزال دقع ضارقلا دقع كلام لاقو

 فيخ وأ ةنوئم ىلإ جاتحي وأ دسفل هعبي مل ول ناك اذإ هعيبل جيتحا ام عي

 همزلي الو لاملا رضح نإ لاملا بر ىلإ لاصيالل لاملا عمجو بصغلا هيلع

 همزلي نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو رفسلا رادقمب لاملا باغ نإ هيلإ رفسلا

 © هثراو هثروي ام كرتي مل تيملا ناك نإ ال إ نكي مل وأ حبرلا ناك هيلإ رفاسي نأ

 لوق ىلع هدحو ثراولا مسق ولو حبرلا ناك نإ حبر نم همهس ذخأ هل زاجو
 ام همزلو لاملا بر نم نذإ الب ولو هدحو حبرلا مسقي نأ ضراقملل زيجي نم

 نم هبانم هلف ضراقملا توم دعب ضارقلا لامب ثراولا ربتأ نإف 3 هثوروم مزل

 كاذ نيح حبرلا هيف نكي مل ولو هتايح يف ال وأ هب ضراقملا ربتأ نإ حيرلا

 هب رجتي مل نإو 0 رجتأف هتومب ملع نإ فلتلا ثراولا نمض نكلو رابالا

 دقع ام ال هءانع ثراوللف هدعب ثراولا رجتأف هتوم لبق ال وأ براضملا هثوروم

 فلتلا نامض همزلو فلت نامض الب هتومب ملعي مل نإ ضراقملاو لاملا بر هيلع

 نذإ الب لامب رجتأ هنأل مكحلا يف ءانع الب هتومب هملع دعب رمتأف هتومب ملع نإ

 لاملا بر تام نإ اذكو رثكأ الو لقأ ال هللا نيبو هنيب اميف هءانع هلو هكلام

 ام باسح ىلع لاملا بر توم لبق رجتأ نإ هبانم هلف هدعب ضراقملا ربتأ نإف

 دعب رجتأو ملع نإ فلتلا نمض نكلو ملعي مل وأ هتومب ملع ءاوس هعم دقع
 يف اربتم دع هتوم دعب ربحتأ مث لاملا بر توم لبق رجتي مل نإو { هملع

 دعب رجتأو هتومب ملع نإ فلتلا نمضو هللا نيبو هنيب اميف ءانعلا هلو مكحلا
 ايدعتم سيل هنأل هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا يف هءانع هل ليقو © هتوم
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 لقتناو لاملا بحاص تام نيح هنأ لاقي الو هللا همحر بطقلا لاق

 © كلذ دعب ايدعتم ريصيو امهنيب ام خسفنا دقف هب ملعو ثراولا ىلإ كلذ

 تبثي ال نأ خسفلا نم مزلي ال لوقن انأل لاق لصألا يف ايدعتم نكي مل نإو

 رجتأو ملع نيح هللا نيبو هنيب اميف ضراقملا ثراول تبث هنأ ىرت الإ ءيش هل
 در مث هضعب وأ ضارقلا لام ضراقم نم بصغ نإو ، ضراقملا رجتي مل ولو
 فلت نإو ، بصغلا لبق هب براضي مل نإو © هلاحب ضارقلا ىلع وهف هيلع
 لوالا لاملاك لثملا وأ ةميقلا نم مورغملاف هلثم وأ هتميق هل مرغ مث هبصاغ دنع

 الف هب براضي مل نإو 5 ةقرسلا وأ بصغلا لبق هضعب وأ هلك هب براض نإ

 وأ الوأ هيلع اقفتا ام ىلع ايناث هل هديعيف هبرل هدري ىتح اضارق مورغملا نوكي

 ةبراضم قبسي ملو ةميق وأ لثم نم مورغملا كلذب براض نإو 5 هفالخ ىلع
 دعتم هنأل كله نإ هنمضو هلثم ءانع براضمللو هبرل هحرو لاملاف درلا لبق

 اذإو ، قرس وأ بصغ ام نيع ريغ مورغملا نأ عم درلا لبق مورغملاب هتبراضمب
 هدر مث هفلتأ وأ هل زوجي ال اك ضارقلا لام نم هسفنل ائيش براضملا فرص

 هل هيف لاملا بحاصل هيطعي ىتح هب براضي الف هلثم وأ هتميق وأ هنيعب

 مل ولو هب براض هنيعب هدر نإف قراسو بصاغك وه ليقو ، ضارقلا ىلع
 الإو لبق هب براض نإ كلذكف هلثم وأ هتميق در نإو © لبق هب براضي

 ءانعلا هلف در الب براض نإو © اضارق هل هيف لاملا بحاصل هدري ىتحف
 بحاصل همرغ هيلعف ضارقلا لام نم ضراقملا دسفأ ام لكو فلتلا نمضو

 يف ضراقملل لهو ءيش هيلع سيلو لاملا كلذ يف هلعبي لوقي نم مهنمو لاملا
 ال وأ هيلإ جاتحي ام لكو اهلسغو هتوسكو ابوكرو ابرشو الكأ هتقفن ضارقلا لام

 ارادقم نيع نإ ليقو الف الإو تبث هطرش اذإ وأ هطرش ولو كلذ هل تبي
. طرشلاو ضارقلا لطب طرش نإ ليقو ث الف الإو زاج هطرشو اصوصخ



 برشيو اريسي لكأي هنأ ليقو ، ةكرب نباو انموق لاق هبو بطقلا لاق
 نيح نم ال طقف هيف لمعي يذلا تقولا سفن يف جاتحي ام لعفيو بكريو

 © طقف حبرلا نم نكل هيلإ جاتحي ام لك قفني ليقو ، لمعلل ةقفنلا نأل جرخ
 . هل تناك ةقفنلا هل نأ دلبلا يف ديتعا نإ هنأ ليقو

 امهقارتفا دنع هتوسك نم يقابلا دري لاح لك ىلعو هللا همحر لاق

 هلف طرش الب ولو زاوجلا ىلعو اهبر سفن اهب تباط نإ الإ لاملا يف اهعضيو

 الف لق نإ امأو ، لق نإ ال لاملا رثك نإ ةوسكلاو قافنالا نم روكذملا كلذ
 نيسمخ انموق مالك يف ريثكلا دحو طرش نإ الإ زاوجلا لوق ىلع ولو زوجي

 يف لكايو طرشب الإ هيف كلذ هل زوجي ال ليلقف اهنودام امأو ، رثكأف ارانيد
 ناك نإو ، نذإب هيف زاجو هلزنم يف رجتلا تقو يف ال رجتلا ةسبالم تقو

 هيلإ جاتحا اميفو ةقفنلا يف نيلاملا نيب صصاح رخآ لجرل رخآ ضاق هديب
 زوجو لاملا سأر نمف نكت مل نإ ليقو ، ةدئافلا هتلمحت نإ هسفن ةاوادم ولو

 وهو ردقلا هطرش يف نيع نإ ححصو طرش نإ ةوسكو ةقفن نم طسولا هل

 ضارقلا لاومأ ضراقملا طلخي الو لاملا سأر نمف الإو حيرلا ناك نإ حبرلا نم
 نإف ءاوس دحاو لك يف حبرلا نم هل لعج ام ناك نإ الإ دحاول تناك ولو

 ضعبب اهضعب طلخي الف سانال تناك نإ امأو ، اهطلخ هل زاج ءاوس ناك

 الام مدختسي الو هل مهنم دحاو لك لعج ام ىواست وأ اهتيمك تواست ولو

 . ويغ هب براضي الو رخال

 هيطعي وأ ضارق الب همدخي ويغ هيطعي نأ امأو هللا همحر بطقلا لاق

 ال ايوق ناك نإ زوجيف هعم ةمدخلا يف هب نيعتسي وأ ضارق الب همدخي هضعب
 ةدقعلا تعقو هن ل نماض كلذ عم وهف فلت نإ نكل هيف نوخي الو هعيضي
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 ال يوقب ناعتسا اذإ هيلع نامض ال هنأ بطقلا دنع حيحصلاو هلمع ىلع

 نمم ضراقملا ناك اذإ هقوس وأ ضارقلل منغ يعر ىلع ةراجالاك نوخي الو عيضي
 هذخأ يذلا لزألا لاملا ىلع اضارق وأ ةعاضب الام ذخأي الو كلذ لعفي ال
 نمك هنأ لوقي نم دنع اصوصخ لزألا لاملا بر رضيف هلغشي الئل اضارق

 ويغ هب ضراقملا ةبراضمو رخال لام م ادختساو طلخلا حصو هتوق ىرتشا
 نمض كلذ يف هل نذؤي مل نإو © لاومألا باحصأ نذإب لوألا ىلع لام ذخأو

 رجتب ولو عييضت الو دمع الب ولو يناثلا براضملا دنع فلت نإ وه فلتلا
 دعت الب ضارقلا لام نم هفلتأ ام ليألا ضراقملا براضم نمضي الو ةراسخو
 . ريصقت الو

 هلام ولو طلخي ال ليقو 2 هوهني ملام سانلا لاومأ طلخي هنأ جاتلا يفو
 ام يناثلا براضمللو فالخ نامضلا يفف نذا الب طلخ ناو 2 مهنذاب الإ

 لاملا سأر هيفو هضعب ملس وأ هلك ملس نا لو ألا براضملا عم هب قفتا

 عاب امم دحاول درلا هلو ضعب لال ضعب لام نم يرتشي الو عيبي الو ةدئافلاو
 هضعب يرتشي الو عيبي ال ضارقلا لامو هلام كلذكو ةلاقإالاب رخآلا نم

 ىلع هريغل هاطعأف ضارقلا ىلع لاملا ذخأ ناو 2 ةيلوتلا وأ ةلاقالاب ال ضعبب

 وهف حب رلا ناك ناو هيلعف ةراسخلا تناك نإف نماضوهف هذخأ امك ضارقلا

 مهنمو ءانع هل سيلف ملع ناو { ملعي مل نإ يناثلا رجاتلاو لاملا بحاص نيب

 هريغل هاطعأف فصنلا ىلع هذخأ نإو ملعولو حب رلا نم هبيصن ذخأي لوقي نم

 رخآلا رجاتلا ذخأي و حب رلا فصن لاملا بحاصلف حب رف هب ربتاف نيثلثلا ىلع

 هلام يف حب رلا نم نيثلثلا مامت لو ألا ضراقملا ىلع كردي و يقابلا فصنلا

 بحاصلف حب رف رجتأف ثلثلا ىلع هريغل هاطعأف فصنلا ىلع لو ألا هذخأ ناو

 ةعيدولاو سدسلا لو ألا رجاتللو ثلثلا رخآلا رجاتللو حب رلا فصن لالا
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 حابم يف ضارقلا لعج زاجو هريغ اهعدوي الو اهريغ عم اهطلخي ال ضارقلاك
 نيدب عاب نإ ةب راضملا تحصو فلتلا نمضو احب ر هيف نظ امم هءارشو هعيب
 عيبلا نأل نذإ نودب نيدلاب عيبلا براضملل زوجو نذإ الب ىلا لجآوأ لجاع

 . هيلع نامض الو ةئيسنلاو دقنلاب داتعم روهشم سانلا نبب

 نامضلا لوق ىلعو ةفينح وبأو انضعب لاق هبو هللا همحر بطقلا لاق

 . ددرت هيف هب عاب ام وأ نيدب عاب موي هتميق وأ لاملا سأر نمضي له

 هعيب موي هتميق نمضي هنأ وهو يناثلا رهاظلاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 نيدلا ضراقملا ذخأي الو نمثلا نم اطسق لجألل أل هب عاب ام لكأل نيدلاب
 لامل احالص ناك ولو لاملا بحاص نم نذإ الب ضارقلا لام نم هديب ام لإ

 ةراسخلاو هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب حيرلاف نذإ نودب نيدلا ذخأ نإف ضارقلا

 ام لاملا ىلع نيادي نأ هل ليقو ، لاملا سأر نع ضقن ام نمضي ضيراقملا ىلع

 يف اطرش ام ىلعف كيلعو يلع ةئيسنلا ذخ لاملا بر لاق نإو 3 هيلع رجحي م
 نم ذخأ ام همزل يلإ وأ يلام ىلإ ضارقلا لامل نياد هل لاق نإو ، حبرلاو ذحألا

 نياد لاق نإو ، ضراقملا ىلع هنم ءيش الو ضراقملا دي يف ام زواج ولو نيدلا
 © براضملا ىلع دئازلاو لاملا ردق ىلع ةعيضولاف ضارقلا لام نم كديب ام ىلإ

 نإو ث ةدايزلا هيلعف داز نإو دزي الف لاملا نم هيلإ يرتشي ام هل تقو نإو

 لام دقنف هسفنل ههجوب ىرتشا وأ ائيش هسفنل ضارقلا لامب ضراقملا ىرتشا
 نإ لوقي نم مهنمو كلذب انئاخ نوكيو لاملا نمضيو ءيشلا كلذ هلف ضارقلا

 ةنامألا تناك نم اذكو امهنيب اضارق نوكيو لاملا بحاصل وهف ديب ادي هارتشا

 . لاملا كلذ ىلإ ههجوب ىرتشا وأ ديب ادي هسفنل اهب ىرتشاف هديب
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 همزل بطعف ءاركب هلمح مث اعاتم لاملاب ىرتشا نإ هنأ رثألا يف ركذو
 انيد ءاركلا دع هنأ كلذو يلع نيادت نأ كرما مل لاملا بر هل لاق نإ ءاركلا

 انيد ءاركلا ناكف ءاركلاب لومحم هلك هنأل ءيش ضارقلا لام نم قبي مل هنأل

 لب ضارقلا لام نم تسيل ةجاب غابصل ابايث عفد نإ اذكو ضراقملا ةمذ يف
 لاملا سأر ضراقملا كلذ عبتي مل هدعب وأ غبصلا لبق فلتف هب نياد نيد نم

 ولو هيلع هكردأ يلع نياد هل لاق نإو ، نيدلاب ومأي مل نإ هلام سأر دعب

 عجر مث لجرلا رسخف ضارقلا ىلع الام الجر ىطعأ نمو © هلك لاملا فلت

 لاملا سأر هل لقي ملو هب برضاو هدر لاملا بر هل لاقف لاملا بر ىلإ يتابلاب
 هدرف ةدئافلا نم كل مك هل ركذي ملو الوأ كتيطعأ يذلا وه الو اذه وه

 الأ هيلع ادقع ام ىلع ةدئافلاو ليألا وه لاملا سأرف اريثك حبرو هب برضو

 هضبق اذإف ةيناث ةم هل هدري مث ضراقملا هيلإ در نيح يقابلا ضبقي مل نإ
 ام ىلع ةدئافلاو يقابلا كلذ وه لاملا سأرف ءيش ركذ الب ةيناث هل هدرو

 . الوأ هيلع ادقع

 لاملا بحاصل اهلك ةدئافلا نأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 رجتأ مث احر امسق نإو ث ةدئافلا نم هل مك هل نيعي مل هنأل هءانع براضمللو
 مل نإو © اذك حبرلا عقوف تبسح ينأ هملعأ نإ ليق هل زاج رسخف قتابلاب
 . هءانع براضمللو لاملا بحاصل حبرلاف هملعي

 دعب هدنع يقابلاب برضو بهذ امب هملعأ نإو رثألا يفو هللا همحر لاق

 فلت وأ رسخ امب هملعأ نإ ليقو © امهنيب حبر امو هبر ىلع ةعيضولاف هضبق نأ

هضبقي مل ولو هب لمعلا نع ههني مل نإ هيلع بسحي امنإف هب براض مث يقابلابو



 نإو ، هدريو هضبقي مل ام لزألا ىلع لمعلا ليقو 0 ةيناث هيلإ هعفديو لاملا بر

 . رسخف يتابلاب ربمأ مث احير امسق

 . اذكو اذك عقوو هتسبح ينأ هملعأ نإ زاج دق حيرلا نأ يلع يبأ نعف

 هيلإ هدعي مل ام هيفوتسي ىتح هيف براضملا قحل لاملا سأر صقن اذإ ليقو
 لاملا بحاص ىرتشاف لاملا بحاص دنع هعضوف اضارق ذخأ نإو { ةيناث

 مث هب براض نإو © هلوق يف قدصيو اهنيبف اننيب تيرتشا لاق نإو 3 هلف هسفنل

 ذخأي الو لألا ضارقلا ىلعف لاملا بر هب برضف لاملا بحاص دنع هعدو

 نأ هل زوجيو 5 هبئان روضح وأ روضح وأ لاملا بر نذإ الب هر براضملا

 حص هدحو مسقي نأ هل نذأ نإف هبانم لاملا بحاصل لصويو هدحو مسقي

 "ل ىقلأو ضراقملا مسق ةمسقلا نم يأف هبئان وأ وه رضح نإو

 هب رجتأ امو حبرلاف حبرف روضحلاو نذالا نودب ةمسقلا دعب همهسب رجتأ نإو

 الو نذإ الب هدحو هتمسق حصت ال هنأ كلذ هجو الوأ امهقافتا ىلع امهنيب

 هيلع اقفتا ام لب هل ءانع الو ةيقاب ةكرشلاف عقت مل اهنأكف راتخلا ىلع روضح
 . طقف

 هكيرشل نذأ اذإ كيرشلا نأ لصألا مالك دافأ هللا همحر بطقلا لاق
 هبانمو هلام سأر هل براضملا عفد نإو ، روضح الب همسق حص مسقي نأ

 زوجأ مل لاملا بر هل لاقف حبرف وه هبانمب براضملا رجتأ مث هذخأف حبرلا نم

 الف همهس هذخأ دعب عاتملا بر لوق لبقي مل ينم روضح الب كدحو كتمسق

 لمع مث هيف عورشلا لبق ضارق ضعب كله نإو ، براضملا حبر يف هل ءيش
 ضراقملا ربخي مل نإ الوأ هيلع ادقع ام ىلع حيرلاو ليألا وه لاملا سأرف حيرف

 نمو & ضارقلا ىلع ايناث العج هديب يابلا لاملا بر لعجيو كلذب لاملا بر
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 ثالثلاب رجتأ ح ىرخأ هداز ح ىرخأ ةئام حبرف رجتأف رانيد ةئامب ادحأ براض

 يابلا وهو ةئاملا اثلث لاملا برل لصحي مث اهثلث ةئام لك نم طح ةئام رسخف

 يثلث نم اضيأ هل مث ةيناثلا ةبراضملا لام سأر يهو ةريخألا ةئاملا نم هل
 هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب ةئاملا ثلث ىقبيف ىلوألا هلام سأر يه ةئام نيتئاملا

 حبرلا نم ةئاملا ثلث يف هبانمو ةئامو ناثلثو نوتسو ةتس لاملا برلف اهحتر وهو

 نإو { فاصنأ امهنيب ةدئافلا نأ ىلع كلذو ناثلثو رشع ةتس براضمللو

 .© لاملا بحاصل نمض ضارقلا ىلع ةنامأ هدي يف ناك الام هاطعأف دمعت

 هل سيلف ملع نإو ، حبرلا نم هبان ام نمضو كلذب ضراقملا ملعي مل نإو

 عفادلا نمضيو حبرلا نم هبان ام رجاتلا ذخأي ليقو ، اضيأ نمضو هءانع

 رئاس اذكوديصلا نم فورعم مهسب ةكبشب ديص ةزاجأ ىلع رثكألاو لاملا
 اهب ههبشل هوزاجأف ةبراضملاب هيبش كاذ ذإ لمعت امم ؤزجب يطعت لمعلا تالآ

 . ضورعلاب ةبراضملا نم زاوجلا ىلإ برقأ ةكبشلا لب

 نيعلا ريغب عقت ال ةب راضملا نأل ءانعلا ىلا ةلآلا عجرتف لقألا هعنمو

 ريغل وأ نبعمل اهعيبي نأ دعب اهنمث عفدي عئابل ضورع ءاطعإ زاجو ، ثيدحلاب
 اهب ةب راضم ىلع هسفنل ناو اهعيب دعب اهنمث عئابلا عفدي نأ زوجو نيعم
 حب رلا نم قزر امم هل هنأ ىلع ةب راضمل الام دحأل عفد نا ةب راضملا تدسفو

 . حب ري مل ولو هلثم رجأ هلو رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئام

 ليقو ، هلك حبرلا هل ليقو ، حيحصلا وه اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 رجتلا يف نيكرشملا نم ويغو ايمذ ملسم ةكراشم زاوج ريتخاو امهنيب حيرلا
 هلعف هنأ هيلع علطا امب الإ ذخاؤي الو ةهاركب ةضوافم وأ انانع وأ ةبراضم

 وبجت يف كشملا هلخدي امل كلذ رثكألا عنم نإو 5 ريزنخلاو رمخلا نمو ابرلاك
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 هحنرو اهيف لاملاف اهتحص دعب وأ اهلوأ نم تدسف ةبراضم لكو مارح ا نامثأ نم

 . رسخ وأ لاملا فلت ولو هءانع ردق براضمللو هبر

 بحاصل سيل ليقو ، راتخملا روهشم لاوه اذهو هللا هحر لاق

 ورغ اذإ الإ هل ءانع الف نكي مل نإو ، براضملل حبرلاو هلام سأر الإ لاملا

 دقعلا يف اقفتا ولو نافصن امهنيب حبرلاو هبرل لاملا سأر ليقو ، لاملا بحاص
 مل نيرخالا نيلوقلا ىلعو ديق الب ةكرشلا ءاقبو دقعلا نالطبل فصنلا ريغ ىلع
 ضراقملا نمضي الو لاملا فلت وأ حبري مل نإ ءانعلا نم ءيش براضملل نكي
 فلتخا نإو © هنم عرشلا هعنم ام وأ لاملا بر هدح ام دعتي مل نإ اعامجإ

 لوق ليق ةضف وأ بهذأ وه ام وأ وه مك لاملا سأر يف براضملاو لاملا بر

 وأ دئازلا لاملا بر نيبي مل نإ هنيمي عم اذك سنج وأ اذك ددع هنأ براضملا

 اليبس هيلإ لعج ام الإ براضملا لام نم لحي ال هنال هاعدا يذلا سنجلا

 نيبي مل نإ هنيمي عم حبرلا نم اذك ىلع كتبراض ينأ لاملا بر لوق لبقيو
 نم اهيف ىوقأ وهف هلام نم ةدئافلا نأل حبرلا نم هل نيعملا ؤزجلا براضملا

 يل نأ ىلع ينتبراض لوقي نأ لثم نايبلا هيلعف ةدايز يعدي ضراقملاو براضملا
 اذكو اذك تحر لاق نإو ث هثلث كل نأ ىلع لاملا بر لاقو ، حبرلا فصن

 نأ ينترمأ لاق نإو ث هنيمي عم ضراقملا لوق لوقلاف رثكأ تحيي لاملا بر لاقف
 نم نيد ينمزل لاق نإو ، عدم ضراقملاف ركنأف كلامل هذخآ وأ نيدلاب عيبأ
 بحاص هبذكو ءاركلا لبق نم وأ ضارقلا لام هدسفأ ام ةهج وأ عيبلا ةهج
 نإو ، هدي يف لاملا ماد ام ضراقملل لوقلا ليقو ، لاملا بحاصل لوقلاف لاملا

 لاملا بحاص لاقو ، ينتبراض لاق نإو ، عدم وهف هبحاصل هعفد دق ناك

 لوقلا سكعلا يفو ضراقملل لوقلاف يلام سأر يل نمضاف كل هتفلسأ
 لوقلاف لبق لاقو هبحاص توم دعب هب تيتأ ةثرولا لاق نإو ، لاملا بحاصل
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 نيمأ هنأل هل لوقلاف هل امو ةعيدولل امو لاملا بحاصل ام نيبو تام نإو 3 هل

 © كلذب اوذخأ اهبحاص مسا ةص لك يف اودجوف نيبي مل نإو 3 هديب اميف
 هولطع الإو اهوملع نإ مهلاومأ سور ىلع هومسق ةباتك الو انايب اودجي مل نإو
 . ملعأ هللاو هبحاص هذخأ ضعب نيبت نإو ، نيبتي ىتح
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 نانعلا ةكرتم ين باب

 نم واستم صاخ لام يف ةثالثو نينثاك ددعتم ةكرش اعامجإ زاج
 © رانيد اذه نمو © رانيد اذه نم نوكي نأ لثم مهاردو ريناندك دحاو سنج

 نانع نم اذخأ نانعلا ةكرشب ترهشو رب عاص اذه نمو { رب عاص اذه نمو

 مهاردك اسنج وأ نيرانيدو رانيدك اددع افلاخت نإ تزاج لهو ناهرلا يسرف

 بهذ امف زوبحت ال وأ لضفلا مسقي مث هلام سأر ذخأل لك عوجيب ريناندو

 ةشع اطلخ ولف اضيأ ءاوس امهنيبف يقب امو ءاوسلا ىلع اعيمج امهيلع بهذ
 تيقب ةسمخ تبهذف المعي مل وأ المعو رخالا نم ةتسو امهدحأ نم ةعبرأ

 . اضيأ نيفصنف حبر ناك نإو ، نيفصن امهنيب ىرخألا ةسمحلا

 زوجي ال ام دمعت امل رثكألا بحاص نأ كلذ هجوو هللا همحر بطقلا لاق

 نيفصن امهنيب ناك هلك ملس ول هنأ ىتح دئازلا يف هقح لطبأ نمك ناك

 ىلع ةدئافلاو هايطعأ امك لضافتب لاملا سأر نامسقيو زاوجلاب ليقو { اضيأ
 اهيلع حبرلا نامسقيو اهايطعأ اك مهلاومأ سور ناذخأي امهنأ ليقو ، ءاوسلا

 طبض رضاح سنج نم لكل ام ىواست نإ نيدقنلا ريغب تزاجو 3 اضيأ
 نأ دودعملا طبض ىلإ هب لصوتي امو طلخيو ددع وأ ةميق وأ نزو وأ ليكب

 نم ويظنب ىتؤي وأ هردق هب ىريل ظفحيف ويغ هيلع ساقيو درف هنم ىقبي

 بايثلاو ناويحلا لثم ىواستي ال اميف زوبت الف ظفحيف هيلع دوقعملا كلذ ريغ

 اوموق نإ الإ مهللا نزولاو ليكلا وحنب طبضت ال يتلا ةعتمألا نم كلذ وحنو
 . امهريغل ناك ولو هب سيق وأ هلثم ظفح وأ ةميقلا ىلإ ارظنو ىواستي الام
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 نم اهتميق توتسا ا اذإ ضورعلا عيمج يف نانعلا ةكرش كلام زاجأ دقو

 امهدحأ زيمتي ال ىتح نيلاملا طلخ نانعلا ةكرش 7 نمو سانجأ وأ سنج

 . اهعاونأب عيبلاك ةكرشلاو نذالا ىلعو انكرتشا امهلوق ىلع اهيف طلخلا مدقيو
 نإو ، ضارقلاو ةراجالا اذكو ظفل الب ةكرشلا زاجأ ظفل الب عيبلا زاجأ نمو
 حيحصلا ىلع امهطرش لعف ءاوس حبرلا اطرشو نوسمخ رحالو ةئام دحاول ناك
 دقع ولو لاملا ىلع مسقي حبرلا ليقو ، حإ .. مهطورش ىلع نونمؤملا ثيدحل
 عقي مل نإ لاملل عبات حبرلا نأ اك ةعيضولاك لاملل عبات حبرلاف هيف يواستلا

 امهدحأ اهب مدخي نأ ىلع نمثلا يف ايواستو اهريغ وأ ةباد ايرتشا نإ اذكو طرش

 وأ ثلنلا هكيرشلو ناثلثلا تعيب اذإ اهنمث دئازو اهتمدخو اهلسن نم هل نوكيو

 بحاص اهب مدخيف ثلثلا رحلاو نيثلثلا امهدحأ ىطعأ اثالثأ اهنمث ناك

 اهب مداخ عاب نإو 3 هلمع ةلباقم يف لضفلا زاجأف اضيأ حبرلا اطرشو ثلللا

 لك نم وريغو حبرلا نم هبانم هكيرش ىلع كردأ ويغ وأ هبحاصل اهنم همهس
 © ناك نإ حبرلا نم هبانم هاطعأ ويغل وأ هل هكيرش عاب نإو ث اهنم دلوت ام

 اذك دلب يف اهيلع همدخ ام نأ اهب مداخ طرش نإو 5 دلوت امم حبرلا ريغ اذكو

 كيرشلا طرش وأ امهنيب يقابلاو هكيرش نود هل ةنيعم ةدم اذك تمدخ نإ وأ

 طرش ام لكلو امهطرش ىلع امهف امهنيب هنم يقابلاو اذك حبرلا نم هل نأ
 زاج ثلثو فصنك حبرل ا :رم ةيمست امهدح ا طرتشا اذإو & كلذ نم هسفنل

 . ملعأ هللاو
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 ةضوافملا ةكرش باب

 بكريو هنم لكأيو هب رجتيف هلام هبحاصل لك حيبي نأ ةضوافملا ةكرش
 . هتدئاف اذكو 0 هل اكلم نوكيو سبليو

 يف نوكت ةضوافملا ةكرش نأ ىلع ءانب اذهف هللا همحر بطقلا لاق

 اضرع ناك ولو ةدئافلا هنم تدلوت ام وهو ةدئافلا لصأو ةدئافلا

 نأ لثم اهدقع دعب الإ ملعي مل ولو دحاو لكل ام ةضوافملا يف لخديو

 ملع ام الإ لخدي ال ليقو ، روهمجلا دنع اهيلع قباس لامب هل رقي

 لاقي امك هدنع امب هبحاصل امهنم لك ضافأ نم ذوخأم ةضوافملا مساو

 هبحاصل رمألا ضوف امهنم لكو ناضوافتم ثيدحلا يف اكرتشا اذإ نيلجرلل

 . « هللا ىلإ يرمأ ضوفأو لف ىلاعت هللا لاق

 نب هللادبع نع يناسرخلا مناغ يبأ ةنودم يفو هللا همحر لاق

 ءيشب امهدحأ رقأ اذإ اهنأو عمجأ لاملا يف الإ نوكت ال ةضوافملا نأ زيزعلا دبع

 ابئاغ هبحاص ناكو هبحاص نود ةعلس امهدحأ عاب نإو ، هبحاص ىلع زاج

 امهنم دهاشلا مزل ائيش بئاغلا ىلع دحأ ىعدا نإو ، هتموصخ هيلع تزاج

 ذخؤيو ةكرشلا تعطقنا امهدحأ تام نإو 0 ةنيبلا تماق اذإ بئاغلا مزل ام

 دلوتت اميف كارتشالاب احرصي نأب اهطرش نم لهو تيملا ىلع امب امهنم تابلا
 هلام هل لك لصألاو طقف ةدئافلا يف وأ اضيأ اضرع وأ الصأ ةدئافلا هنم
 . فالخ

_ ١١٤



 طقف ةدئافلا يف تعقو نإف انضعب لوق وهو لزألا ىلعف هللا همحر لاق
 لاومألا طالتخا ىلع لوقلا اذه بحاص دنع قلطي ةكرشلا مسا ذإ تدسف

 . هل سيل لصألا نأ لاحلاو دحأل لصحت ال ع ورف حابرألاو

 انضعب لوقوهو ىناثلا ىلعو لاق ىعفاشلا بهذم اذهو لاق

 لك عجر اه داسفب مكح ثيحو تدسف اعم لصألاو ةدئافلا يف تعقو نإ

 ةنودملا يف روكتملا زيزعلا دبع نبا لاقو بطقلا لاق © هضرع هب عيب ام ل
 رثكأ رخاللو مهرد فلأ امهدحألو ةضوافم ةكرش نالجرلا كرتشا اذإ ىربكلا

 عيبرلا لاقو ، ذخأن هبو زيزعلا دبع نبا دنع ةضوافمب هذه تسيلف كلذ نم
 . نافصن امهنيب لاملاو ةضوافم هذه

 يرجت اهنأ مهلوق لدي هلوقب لاق نمو عيب رلا يأ ءالؤهف لاق
 ٨ هكيرش لام نم ؤزج هلام نم ازج عاب امهنم دحاو لك ناكف عيبلا ىرجم

 كلت تناك نإ هنأ ةضوافم هذه تسيل زيزعلا دبع نبا لوق هجوو لاق
 ىلع تناك نإ الإ رثكأ هلام سأر ناك نم نبغلا مزل طقف ةدئافلا يف ةكرشلا

 اك لاملا سأر يف يواستلا ةضوافملا طرش نأ ىري ناك نإو ، لاومألا سور
 لاق امنإف نانعلا يف يواستلا طرتشي ملو ىربكلا ةنودملا مالك نم رهاظلا وه

 سأر توافت زاوج رثأل ا يف رم دقو امهلام س أر توافتل ةضوافم تسيل

 سأر توافت يف فلتخا دقف لاملا سأر ىلع حيرلا نوكي نأ طرشب امهلام

 سأر يف يواستلا طرتشي مل نممو نانعلا يف هيف فلتخا اك ةضوافملا يف لاملا
 يف يواستلا طرتشاو نانعلا ةكرشب اهل اهيبئست كلام ةضوافملا ةكرش يف لاملا
 . ها ةفينح وبأ ةضوافملا
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 عئانصلاو باطتحالاك بسكلا نم وأ لاملا كلذ نم حبر ناك نإو

 نم باوثلا ةيده ءازجو ةيقاب امهتكرشو نافصن امهنيبف امهدحأل باوث ةيده وأ
 نإو ةاكز وأ باوثل ال ةيده وأ ثرإ وأ ةيد الو قادص اهيف لخدي الو امهلام

 وا باوث ريغ ةبه وأ ةيد وأ ثرإ وأ قادصب امهدحأ كلم ةمأ وأ دبع لخد

 ال ام ثدح اذإو { ةخسفنم ةكرشلاف هل بوهوملا هب صتخي امه كلذ وحن

 . تخسفنا لخدي

 تدقع اقادص وأ احرج وأ ارقع رظناو هللا همحر بطقلا لاق

 هلك كلذ يف نهف اهدعب نثدح وأ نهموزل دعبو نهضرف لبق ةضوافملا
 وأ امهتب اد امهدح ا عدوي الو ةضوافملا هب خسفنتو تاداسلل وأ نهباحصأل

 عم اهكرتش ا نإ غلابل ا نذإب راجش ا نم لكألا زوجيو 6 نذإب الإ ادحأ اهطعي

 . لفطلا هيخأ

 لصأ الو جوز اهف ةأرما تالت يف ةلئسم تلزنو هللا همحر لاق

 اهريغ نعو اهنع تامف الخن ايرتشاو ريعش ةفرغ اعمج ىتح ناعمجي اناكف امهل

 امهنيب اومسقف رثكأ وأ عمجي ام لثم عمجت تالث لهأ لاقف ةكرشلا تعداف

 لامب هتيرتشا لاقف الصأ مهدحأ ىرتشاو ةوخال ةكرشلا تدعق نإو ، نيفصن

 دحأ عاب نإو ث اهلام نم ذخأ ام ةأرملل يطعيو مهنيب وهف اوركنأو يتأرما

 هل عفدي هنإف نمثلا هل.عفدي نأ هءاكرش ضعب هيلع رجحف ائيش لجرل ءاكرشلا

 نمف قوقحلا الإ مهنيبف دافتسا نمف ةكرشلا تدعق اذإو ، هل عاب يذلا هنال

 نإ الإ هتجوزل وأ ويغل وأ بئاغلل اذه ىرتشا هنأ هلوق لبقي الو هلف اهيطعأ

 مهنيب كردي ءانعلا ليقو ، ةكرتشملا ةمدخ يف ءانع ءاكرشلا نيب سيلو كلذ نيب

 . لقأ وأ رثكأ رخالو فلأ امهدحألو اضوافت نإو
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 هنه نأ هلوقب لاق نمو عييرلا لوق راتخاف هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 نافصن هنأ اركذي مل ولو نافصن هتدئافو هلصأ هلك لاملاو ةضوافم ةكرشلا
 . هبحاص لام نم ؤزجب هلام نم ازج عاب الك نأكو

 ادارأ ةلطاب ةكرش لب ةضوافم ةكرشلا هذه تسيل زيزعلا دبع نبا لاقو

 ةكرش عقتو لاملا بسحب ةدئافلاو امهلاومأ سور ىلع امهف تبثت ملو اهتوبث
 اكرتشي نأ امإ نيضوافتملا نأ اهتفص يف لصحتف كلمي ام لك يف ةضوافملا

 لصألا يف توافت الب ةدئافلا يفو ، اضرع وأ الصأ ةدئافلا هنم دلوتي اميف
 يف تروافت الب هلام سأر لكلو طقف ةدئافلا يف اكرتشي نإ وأ ةدئافلا يف الو

 بوني امو هلام سأر لكلف امهلوصأ ةميق ىلع ةدئافلا يف اكرتشي نأ وأ ةدئافلا

 عم اهيف نيضوافتم وأ ءاوس لوصألا يف اكرتشي نإ وأ ةدئافلا نم هلام سأر
 اتوافت وأ لوصألا يف امهتوافتل قباطم ريغ اتوافت ةدئافلا يف توافتلا زاوج
 ةكرش دقع ادارأ اذإ امهل نسحتساو توافتت مل نإ لوصألا يواستل ابحاصم
 ةمسقلا ىلع ال عويشلا ىلع هلام فصن هبحاصل لك بهي نأ ةضوافملا
 ىلع وأ نافصن امهنيب لاملا نأ اك امهنيب نافصن هايعس اميف نيديقع نانوكيف

 وه الصأ اهجوزلو الصأ ةأرملل نأ فرع اذإو © ةدئافلا يف هيلع اقفتا ام

 ناجوزلاف امهنيب امهيديأ نيب امف ثرحت ضرأ وأ اهيركي رايد وأ لخن وأ رجش
 نانوكي ال ليقو ، امهلوصأ ةميق ىلع ةدئافلا يف ناكرتشي نيضوافتملاك

 مهرشنمو مهردنأ نإ ةنيبلا تدهش نإف امهلاومأ ةلغ اطلخ نإ الإ نيكيرش

 ةكرشل ناديقعلاو هيف ناكيرش امهف اهجوز ةايح يف ةدحاو مهترصعمو
 تدقع نإ ةثالث ىلإ ةكرشلا يف دوعصلا زوجو نانثا اهريغو ةضوافملا
 . نافورعم ثلثلاو فصنلا نأل مهرايتخاب
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 رثكأ ىلإ يغو طقللا يفو لصألا عم زوجت الو هللا همحر بطقلا لاق

 ام لك يف يل رهظي اميف زوجت لب يدنع لكشم كلذ نكل لاق { ةثالث نم
 دقعتو . ها ادعاصف ةتسلاو ةسمخلاو ةعبرألاك ءابصنالا مهبولق هيف تروصت

 هديس نم نذإب رجتلا يف هل انوذام ادبع ولو هيلع روجح ريغ لقاع غلاب عم

 دحاولا لعفي ام مهنم لك لعفي دحاو ناسنإك اهاكرتشمف ةكرشلا تمت اذإو
 ةيد وأ ثرإ امهدحأل لخد نإ ةضوافملا ةكرش خسفنتو فرصتلا نم هلام يف

 ءايشالا كلت نم أربت ولو تجوزت نإ ةديقعل قادص وأ حرج وأ هيلو لتق نإ
 مل تخسفنا اذإف ةصرق وأ ةمحلك اريسي ائيش ولو امسق نإ اذكو هتلخد نم

 ىلع امهنيب وأ ةصاخ هل وه لهف ازنك امهدحأ باصأ نإو 5 دقعلاب الإ عجرت

 ةضوافملا ةدقعل اخسف بجويف نالوق ةثلاثم وأ ةفصانم نم امهتكرش بسح

 تبهو وأ قلطم باوثل الو كرتشملا لاملا ببسل ال ةبهك هب هصخ نم
 وأ لاملا نم أطخ وأ ادمع دسفأ اميف نيضوافتملا دحأ هاطعأ امو امهدحأل

 ف ىطعأ وأ قدصأف ج وزت وأ همرحم هب ررح وأ امهل اقيقر قتعأ وأ ندبلا

 امو ةضوافملا لبق هتمزل ةاكز ىطعأ وأ رمتعا وأ جح وأ رمخلا يف وأ ىنزلا

 ةميق نم هبانم هبحاص كردأ كارتشا هيف حصي ال امم ةصاخ هعفن يف لعج

 © خسفلاب وأ ةمسقلاب لاصفنالا دنع هلثم نم وأ فرص يذلا لاملا كلذ

 ضبقو ةلاقالاو ةيلوتلا نم امهعاونأب ءارشو عيب نيضوافتملا نم لكل زاجو

 دحاو نذإب امهام ىلع تثدحأ ةضم تتبثو امهدبعل نذأو نيدلا يف ءاضقو

 خسفنت مل عويشلا ىلع هتصح ضعب هبحاصل امهدحأ بهو نإو ، امهنم

 امهكراش هبحاص ريغل ع ويشلا ىلع هتصح ضعب امهدحا بهو نإو ، كلذب

 اعابرأ اوناك دحأل همهس فصن امهدحأ بهوف افاصنأ اناك ولف خسفنت ملو

 © تنكمأ نإ ةمسقلا ىلع امهربجيو هل بوهوملل عبرو هل عبرو هبحاصل ناعبر

 ولو امهتمأ امهدحأ ىرستي الو حلصي ام ىلع اوقفتيلف ةمسقلا نكمت مل نإو
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 هبحاصل كلم رخالا ضعبلاو اهضعب لب هل اهلك تسيل اهنأل هبحاص هل نذأ
 الو امهتمأ امه دحأ ج وزي الو فلست الو ةلالدلا اهيف حصت الو راعت ال جورفل او

 همهسب متي الو هبحاص نذإب الإ يدافي وأ عجاري وأ امهدبعل قلطي الو امهدبع

 . اذاش الوق الإ نيدقنلا ةاكز ف

 امهتضفو امهبهذ يف ةاكز ال هنأ كلذ لصاح هللا همحر بطقلا لاق

 . ملعأ هللاو رجتلا ضورع اذكو باصن امهنم دحاو لك ةصح يف مت نإ الإ
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 نادبالا ةكرش ىف باب

 اهزاجأ اذكو نادبالا ةكرش انم رثكألا زاجأ هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 . اهريغ وأ فاصنأ نم هيلع اقفتا ام ىلع انموق رثكأ

 طقف نينثا نيب زوجت له روكذملا فالخلا اهيفو هللا همحر بطقلا لاق

 دمحم وبأ راتخاو كردت ءابصنالا تماد ام قوف ام ىلإ وأ ةثالث ىلإ امهنيب وأ

 يف زاوجلاب مكحلا عنتميو لاومألا نايعأ يف اهزاوج حصي ةكرشلا نأل اهداسف

 اطلاخم وأ هدحو لمعلا طابضنا مدعل طقف ندب لمع يف وأ ندب لمعو لام

 ىلع اهساق اهزيجم لعلو هبحاص دنع لوهجم امهنم لك لمع ذإ ررغ وهف لام
 . ندب لمع امهيف نإف لوصالا يف ةاقاسملاو ةبراضملا ةكرش

 ساقي الف لصألا نع ناتجراخ امهنأب هيف ثحبي نكلو هللا همحر لاق

 صوصخم ريغ يف وأ صوصخم لمع يف ءاوس ةزئاج نادبالا ةكرشو امهيلع
 اميف نيدادح وأ نيراجن كارتشاك ام ةعنص نم هايعس اميف اكرتشي ناك لزلاف

 مل اذإ نكمي يناثلاو ادادح رحلاو اراجن امهدحأ نوكي ناك افلاخت وأ هنايعسي

 دنع اذكو لمع وأ ةعفنم صيصخت الب ايعس اميف ناكرتشيف لام امهنيب نكي
 ريغ لمع وأ ةعنص لك نم نايعسي اميف اكرتشاو لام امهل ناك نإ بطقلا

 ةنيفس امهب ترسكنا نيلجرك نيديقعلا نأ رثألا يف ليقو ، قباسلا امهلام
امهام قراسلا وأ بصاغلا وأ قيرحلا وأ ليسلا فلتأ وأ ءيش الب اجرخف



 يطعي وأ امهنيب وهف ةقدصب وأ لمعب امهيلع هب هللا لضف ام لك نأ اقفتاو
 هيلع اقفتا ام ىلع وا نافصن دعب هايعس امف هبحاصل هديب ام فصن لك
 . ملعأ هللاو ةعبارم وأ ةثلاثمك
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 بألا ةزايحو دقع الب ةكرشلا يف باب

 مدقو دالب ف اوقرفت دالوأ هلو هسالف تبث وأ لام دحأل فرعي ل ا

 مه ديسل ديبعلاك مهزحي ل نإ مكحل ا ىف هتمدخ مهو مهوب ] هيف دعق لامب لك

 . هعم اوناك لب اوقرفتي مل وأ لام هل فرع وأ هسالف تبثي مل نإ اميس الو

 هدلو لام يف بال سيلف هللا نيبو هنيب اميف امأو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغو ةيورخألاو ةيويندلاهنويد صالخو هجاو زأةقفنو ةقفن نم هيلإ جاتحي ام الإ

 ىنغتسي لام هل ناك وأ كلذ هنم قفني لام هل نكي مل نإ هيلإ جاتحي امم كلذ

 نم هل سيلف هدلوو دلاولا ىتح هلامب قحأ لك ثيدح هل لديو نكسمك هنع
 ةقفنلا نوضرفي مهنأ كلذل لديو بطقلا لاق ، جاتحا نإ الإ هدلو لام

 نأ اوعمجأو هلام ثري وأ هلام يف هل ضرفي فيكف ثرالا ةيآو هنبا ىلع دلاولل

 جاتحا نإ الإ هيلإ فيضأ ولو هل نوكي ال هلام اذكف هيبأل كولمم ريغ نالا
 ام دجي مل ذإ قافنإو ةمدخل بألا جايتحا كيبأل كلامو تنأ يلع هلوق ىنعمو

 رضح هيقسو هراضحإو هماعط خبط يف هدلو ميدخت بألل نأ ليقو هب ىنغتسي

 امو ضرم وأ فعض وأ ءايعل هسبكو اهلسغو هبايث ةطايخو رضحي مل وأ ءاملا
 مكحلا يف بألل يذلا ليقو 3 هلامب هنع اينغ ناك ولو ةمدخلا نم كلذ هبشأ

 رهاظ مومعل ثرو ام اضيأ هل تبثأ ضعبو ثرو ام نود دلولا بسك ام وه

 ضعب دنع هبسكت امو ةأرملا قادصف لجرلاك هلك كلذ يف ةأرملاو ثيدحلا

 درو ام الإ ركذلا مكح ىثنألا مكح نإف ثيدحلا رهاظل مكحلا يف بألل
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 ىلاعت هلوق يف ليقو ، هبسك نم لجرلا دلو نا ثيدحلا يف درو هصيصخت
 دلو امو ينعي & بسك امو هلام هنع ىنغأ ام ل

 نم مكدالوأ نأو ، مكبسك نم نولكأت ام لضفأ كلع هنع ناويدلا يفو
 بألا ىلع هل نيد وأ ةعابت تناك اذإف بل دلولا لام ناك نإو ، مكبسك

 ءىربي ال ليقو 5 امهدحأ ضرم يف ولو اينغ ولو اهنم هسفن ءىربي نأ بأللف
 ذخأ تام ىتح ءيربي مل ن نإو ، رثكألا هيلعو ويغل راص لاملا نأل هضرم يف

 ذخؤي هنإف هسفن ربي ملو هب دوهشم وأ هيلع بوتكم نيد الإ ليقو ، هتكرت نم

 نم هتنب جوز أربأ نإف ، ةجاح الب هتنب قادص هل سيل ليقو ، هتكرت نم

 نم ثءاربإ اذكو هبهو نإ اذكو غلبت مل نإ ءىرب ليقو ، ال ليقو ، ءىرب اهقادص
 قوقح نم ويغو هسفن ءىربي ليقو ، هيلع كلذ ناك نم هنبا وأ هتنب نيد

 ةثرول اهنأل هتيد نم هسفن ءىربي نأ حلصي مل هدلو لتق نإو ، شرالا الإ هدلو
 ءامرغلاو هسفن ءاربإ حصي مل نيد هيلع هلو هنبا ىلع ءامرغلا ماق نإو ك هدلو

 اهدجو نإ اهذخأي نأ بأللو اهبحاص يبأل ةنامألا نمؤملا عفدي الو هب قحأ

 . ملسملا هدلول هيلع امم هسفن يف ىيمزلا ءىربي الو

 تنأ ثيدح لمح نم مهنم نأ تملع دقو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاغلإو ظفللا مومعب ارابتعا رسيلاو رسعلا يف همومع ىلع كيبأل كلامو
 نأ نيعتي ملو صوصخلا اذه تبث ول جايتحالا وه يذلا ببسلا صوصخل
 هذه ماللا نأ ىلع اوعمجأ سانلا نأ ليق اك سيلف جاتحم ثيدحلا يف بألا
 دارأ ءاهقفلا نم ادحأ ملعأ ال ينأ يمقلعلا لاق اك الو كيلمت مالب تسيل
 ذخأ لوقي نأل يفنلا هملع مدعب دارأ نإ هلصأتسي ثيحب دلولا لام ةحابإ
 تناك ول تلق نإو ، عامجالا يكاح ىلعو هيلع قباس هيف فالخلا نإف كلذ
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 يف كيلمتلا مال اهتلمش ولو دحي تلق هتنباب ىنز نإ لجرلادح ام كيلمت مال
 نم نارقلا يف درو ام عم ينازلا دح نم ثيدحلا يف درو امل ىنعملاب ثيدحلا
 ةمالا يه نيملا تكلم ام نآ مولعمو نيملا تكلم ام لحو تنبلا حاكت ميرحت

 . ها تنبلا ال

 اهدلو لام ىلإ ةأرما تجاتحا ول هنأ عيبرلا نع ركذو بطقلا لاق

 هللا دبع يأ دنع اهلو عبش ىلع لكأت الو متي وهو تستكاو تلكأو هنمتعاب

 7 جرخت نأو ، تجوزت ولو اهنم اهدلو عزني ال نأو عزنو لكأ نم بألل ام

 هنأ رقأ ولو هدبع وأ هدلو ديب ام لجرللو لاوخأو مامعأ هيف هل دلب لك لإ
 هقيدصتب لمع هقدص نإو 3 لاق امب هيلع مكحي مل اذك وأ مارح وأ ةطقل

 لوقيو هسابل ولو هديب ام وأ هلام نم ائيش هنبال بألا يطعي نأ ةزاحالاو
 نآ نم راتخملا ىلع هضبقيو نبالا هليقيو تيعس ام كلف يسفن نع هب كتزحأ

 دنع الإ ةزاحالا حصت مل ضبقي مل نإف ضبقلاو لوبقلاب حصت هنبال ألا ةبه

 نم اهمكح حص اهلوبق دلولا ىبأ نإ ةزاحالا ةبهو لوبقلاب حصت هتبه لاق نم

 هنال ءيش نم ءزجب حصت الو ةزاحالا نم اعانتما ضبقي ملو لبقي مل ولو ةزاحالا

 هل ةحازإ ةزاحالا نأ كلذو ةزاحالا هيلع تضم يبأ نإو ، كرتشم يف ضبق ال

 اك نويد نم همزل ام همزلي هزحي مل امف همزل ام هيلعو هيعس هل نوكيف هسفن نع
 امع لاصفنالا ديري هنأ عم هب لاصتا همزلي الو لام نم بسك ام هل هنأ

 . هيلع وأ هسفنل ىعس

 لب هنع بئان الب بئاغ ةزاحا حصي ال يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 نع هب كتزحأو هدي يف امم ولو اذك كتيطعأ ينأ الوسر وأ اباتك هيلإ ثعبي
 هنإف هدي يف سيل امل ضبقلا نم وأ لوبقلاب ظفلتلا نم عنتما نإ ذئنيحو يسفن
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 ةبهب هتوخا نم لقاع غلاب عم لفطكل ةزاحالا حصتو ةزاحالا هيلع يضمت

 لبق نإو © هدحو هسفنل ضبقيو لبقي الو هسفن ىلعو هيلع ةبهلا لبقيو ةدحاو
 لطبيو همهس حصي ليقو ، ةزاحالا الو همهس الو كلذ هل حصي مل هسفنل
 بئاغلا ىلع رضاحلا لقاعلا غلابلا ضبقيو ةصاخ هتزاحا تضمو ويغ مهس

 ىلع بألا داهشاب بئاغو لفطكل اهضبقيو اضيأ يبنجأ ةبهلا لبقيو اضيأ
 . كلذب ةعقاو اهنأ ةزاحالا

 جاتحيال لوقي هنإف ءاطعإ الب ةزاحإلا زاجأ نمو هللا همحر لاق

 مهزيحي لب دحأ مهل موقي نأ ىلإ هلبألاو بئاغلاو نونجملاو لفطلا ةزاحا يف بلا

 اهيف ىطعأ اميف بألا عوجرب ةزاحالا حسفنت الو كلذ ىلع دهشيو ناسللاب
 ثرإ وأ ةبهك نم دلولا دافتسا امو اهلاح ىلع ةيقاب ةزاحالاو هيف هعوجر حصو

 . هوب أ ال هتصاخ هيف دعق

 ناكو ءيش يف دلولا دعق اذإو حيحصلا وه اذه : هللا همحر لاق

 ريغ ىلع تناك نإ هيبأ نم هل ةبهلا تناك ولو ةزاحا ءيشلا نوكي الف هل

 ليق © هنبال اهبهو يتلا ةبهلاب ةزاحالاب بألا رقي ىتح ةزاحالا ىلع ال ةزاحالا

 نأ نبالا ىعداف ادافتساف ثرا ريغب وأ ثراب الصأ هيبأ عم نبالا كرتشا نإ

 يف امهل يتلا ءابصنالا ىلع امهنيب نوكت كرتشملا لصألا كلذ نم ةدئافلا
 . بشلا ركنأو لصألا

 بطقلا لاق ، امهريغك هللا دنع اناك نإ ملعأ هللاف زيزعلا دبع لاق

 لصألا يف امهئابصنا ىلع ةدئافلا نوك يف امهريغك امهنأ يدنعو هللا همحر
 ىطعأ مأ اهاطعأ احيحص اجيوزت اهجيوزت ةغلاب ريغ وأ ةغلاب تنبلا ةزاحاو
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 ىلإ وأ رضاح وهو اهجوز ىلإ اهجرخ !و ال مأ كتزحأ اه لاق ال مأ ائيش اهيلع

 نوكي الو ةزاحاب كلذ سيلف اهجرخي ملو اهيلع دقع نإف ويغ وأ كلمب هل تيب
 ف هدالوأ ديب اميف ادعاق بألا ناك اذاف هل ةزاحا اغلاب وأ الفط نبالا جم وزت

 اميفو 0 بألل وه اميف هتوم دعب ةكرشلا دالوألل تدعق مهزح ل نإ هتايح

 نإو © هتوم دعب ةمسق مهل فرعت مل ام مهل هبهي ملو هلبق وأ هتوم دعب اوبسك

 . فيغرل

 ثرا وأ هيبأ نم ناو ةبه نم هيبأ ةايح يف مهدحأ هب صتخا ام امأو

 . هتوم دعب هب صتخي وهف كلذ ريغ وأ

 © ثرالا ماهس قيرط ىلع ةيعرشلا ةمسقلا دارملاو هللا همحر بطقلا لاق

 ديب ام لكو هل وهف ائيش ىعس نم لكف فيغرلاك اليلق ولو اومستقا نإو
 . كرتشملا نم هنأ نيبت نإ الإ هل وهف دحاو

 لاق ، كلت هتصح نم ةدئافلا نوكت نأ نكمي هنأل خيشلا لاق لاق

 اومستقا اذإ هنأ ربتعيف ةلعلا هذه طاقسإ يدنع طباضلا قيقحتلاو بطقلا

 . هعضوم ىيف الثم هتصح لكأ ولو هل وهف مهدحأ ىعس اهلكف

 يف دعق اودافتساف لصألا مهوبأ مهل مسق اذإ ايركز وبأ لاق : لاق
 مهل بهو نإ الإ ءاكرش هلك كلذ يف مهف تام نإو ، مهوبأ ةدئافلاو لصألا
 ةيمست بهو نإو ، هتثرو ال هوبأ كرت اميف دعاقلاف مهدحأ تام نإو ، كلذ

 اميس الو ةداهشلا هيزجت الف ةثرولا دحجف اومسقي نأ لبق تامف مهل هلصأ يف

 ىلعف هزيمت مدعل مهمهس ضبق نكمي ال عئاش كلذ نأل ضبقي مل هنأل ربخلا
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 ربخ مهازجأ مسقلا دعب تام نإو ، ةداهشلا مهيزجت ضبقلا طرش مدع لوق

 & مسقلاو ةبهلا نيئيشب كلذ ةوقل مسقلاو ةيطعلا يف ةداهشلا امّيس الو ءانمألا
 ىرتشا وأ الام لك دافتساف بألا توم دعب مهضعب وأ دالرألا رفاس نإو
 وأ ءارشلا لبق ةمسق مهل فرعت مل نإ مكحلا يف مهنيبف ائيش مهضعب
 . مل ةدعاق ةكرشلا نأل مهنود هسفنل وه ىرتشا ام نأ دهشأ ولو ةدافتسالا

 مل نإ امأو ، ائيش مهوبأ مهل فلخ اذإ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 أل هديب ام لكلف اورفاسي مل وأ اورفاس مهنيب ةكرش الف اليلق ولو مهل فلخي
 هب دعقتو بألا مكح مهل يقبي ائيش مهل كرتي مل هنأل هتومب خسفنا بألا مكح

 ريغ نم مهل ةيراع مهسابل ناك اذإ كلذو رخالل ادبع مهدحأ سيلو ةكرشلا
 مهل اكلم ناك وأ طقف اعيثمت مهطعي ملو مهل اكلم مهسابل مهاطعأ وأ مهيبأ

 ءارشلا نيح دهشأ نإ ريغلا كلذل وهف ويغل مهضعب هارتشا امو هوحن وأ ثاب
 ال يبنجال ءارشلا مامت لبق هرارقإ لبقيو ، ريغلا لام نم ريغلا كلذل هيرتشي هنأ
 دعب هسفنل مهدحأ هدافتسا امو هتوخإ مهو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ءارشلا دعب
 نودو هتوخإ نود هيف دعق هيبأ ةايح يف مدقت ولو ثرإ وأ ةبهك نم هيبأ توم

 . كرتشملا نم هنأ فرعي مل ام ةثرولا رئاس

 دعب ائيش بسك نم نأ مالكلا اذه لصاحو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ثرإ وأ هيبأ نم ولو ةبه هل تلصح ام دعب هبسك نإ هل وهف هيبأ توم

 ةبهلا لوصح لبق بسك ام امأو © دلولا هيف دعقي امم امهريغ وأ هيبأ ريغ

 كلذ دعب اهوحنو ةبهلا تلصح ءاوس هيبأ ةايح يف هبسك ولو مهنيب وهف اهوحنو
 ةايح يف ولو بسكلا نع اهوحن وأ ةبهلا تمدقت نإ نكلو اسأر لصحت مل وأ
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 الو يه قبت ملو اهوحنو ةبهلا هنع تبهذ دقو الإ بسكلا هل لصحي مل مث هيبأ

 . ها ءاكرش هبسك يف مهف اهتلغ الو اهضوع الو اهتميق الو اهن

 عم ةبهلاك طلخ نإو ، نوكرتشم هيف مهو وهف هءاكرش هدافتسا امو

 كرتشملا لاملا يهو مهلاومأ سور ىلع طلخلا دعب ةدئافلا يف اولزن كرتشملا

 لخدملا نم هبونت يتلا ةدئافلاو دافملا نم هتصح بان ام لك ذخأيف طولخملاو

 وحن نم مهل لخادب مهرايتخا ريغب مهل تتبث يتلا ةكرشلا حسفنت الو طولخملا

 بهو وأ هيبأ ريغ نم ثرو ام ىلإ هتوخإ نع جرخ نإو 3 ةيد وأ ةبه وأ ثرإ
 هنود اوعس اميف اودعق كرتشملا يف مهفلخو هيف مهل ةكرش الو هيف دعقف هل

 هتصح هلو هتلغ وأ كرتشملا نم هنأ نيبت ام الإ هيف هل ةصح الو مهنيب هومسقو

 ام دحاو لكلف كلذك مهلك اوجرخ نإو ، ىعس اميف دعقو كرتشملا سفن يف

 هل ابكلم ال ةيداع وأ ءاركب رخا لزنم ىلإ مهنم دحاو جرخ نإو ، ىعس

 مهيعسو هيعس نم لكلا يف مهف مه اوعسو ىعسو جوزتي وأ هيف جوزتف
 هءاكرش هيف كردي ال ام لوخد مهدحال حصي ىتح لوالا مهلصأ ىلع ءاوس

 هل نال مهنود هلف مهدحأل لام ةحص دعب ىعس امف ازنك ولو ثرإ وأ ةبه نم

 ديفأ ام هل كرتشملا يف مهعم هنأل ءاوس هيف مهو وهف اوعس امو لام لصأ

 هكلم ىلإ جرخي مل هن ل هجورخ فعضل مهكراشو هب هصاصتخال هتدئافو

 وأ دالرألا عم اوناك ءاوس دالوأ ريغ نإو { ةثرولا يف اذه درطيو مهعم هنأكف

 لام مهلو ةثرولا نم كلذ ريغ وأ ًاتخأو ةجوزو امأ كرتو تام نمف مهدحو
 نكي مل نإو ، كرتشملا نع اوجرخي مل ولو هل وهف ائيش مهنم ىعس نمف رخا

 لكف ائيش مهل كرتي مل نإو ، مهثايم باسح ىلع مهنيبف اوعس امف لام مهل
 دعقو هلام ىلإ هنع مهضعب جرخو الام كرت نإو ، هل وهف دحاو ىعس ام

 نمو ، ىعس ام لكلف اليلق ولو اومستقاو كرت نإو ، ىعس ام لكلف ضعب
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 ةدئافلاف كرتشملا يف الام اولخدأ نإو ، جرخي مل نمكف هكلم ريغ ىلإ جرخ

 ناكو هل تبثي مل هسفنل ءيش ءارش مهدحأ ىعدا نإو دحاو لكل ام بسخ

 نإ نالفلف نالفل يرتشي هنأ لبق وأ ءارشلا نيح دهشأ نإو ، حص ولو لكلل

 مهدحو دالألا مكح ةثرولا مكح بابلا لئاسم نم نكمي ام اذكهو دعب رقأ
 ةصاخ هلام ىلإ مهدحأ جرخ نإ ةثرولا نيب ةكرشلا دعقت ال اذكهو مهعم وأ

 كرتشملا يف هجورخ دعب اوعس اميف ائيش كردي الو كرتشملا يف مهفلخو
 ام الإ لصألا ةلغ اولكأي ال نأ مهيلع رجح ولو ىعس امب اضيأ صختساو
 لب هتقيقح كاردإ رذعتل هتقيقح كاردإ نكمأ نإ كرتشملا ةلغ نم هنأ هيلع نيب

 حاكنب اهتوخأ نع تخأ تجرخ نإ اذكو القع نكمم هنإف القع ال ةداع عتتمموه

 يف الإ اهمهس اهل نكي مل ضورعو ناويح يف اهمهس تعدا اومسق اذإ م
 دعب مهمهس يف كردت الف مكحلا يف تيملا ةكرت نم فورعملا ضرعلاو لصأل
 لبق ناك اميف كردتو تعس اميف ائيش نوكردي الو اهيبأ تومو اهجورخ

 اونصحو جورخلا لبق اوح نأك جورخلا دعب نئاكلا اومض ولو جورخلا
 يف جيورتلاب يه تجرخ نإ اذكو ماقو هنيعب دوصحملا بحلا فرع نإ هدعب
 مهل تدعق نمم دحاو هلعج ام لكف هكورتم نم فرع اميف تكردأ اهيبأ ةايح
 هءاكرش هيلع كردأ ةصاخ ةقفن يف نيد نم هذخأ وأ لاملا نم ةكرشلا
 دقف مهجئاوحل وأ كرتشملا لاملل مهدحأ هب نياد امو اومسق اذإ مهصصح

 نيبت نإ مهجئاوحل هب نياد ام نإ هلوق لبقو رسخ نإ هتراسخ مهتمزلو مهمزل

 نإو © مهتمسق تخسف نإ مهتكرش تلازو نيدلاب هرارقإ ال مهرارقإب نيدلا

 ام لكف مهتمسق تدسفو ةكرشلا ىلع مهف هب اوفرعي مل ثراو مهعم جرخ
 يف ذاذجلا ىلع ءاكرشلا رباجتيو ةمسقلا لبق مهلاحك مهنيب وهف دحاو ىعس

 روسجلا ناينبو ملتنم دسو مدهنم ءانبو ريكذتلاو ضرألا ثرحو داصحلا وأ هتقو
 ولو نكي مل ام ثادحا ىلع ال لاملا دسفل هالول امم لاملا حلصي ام لك ىلعو
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 مدقتم ءانب ىلع ءانب ءالعإو رفحي ل امل رفحو مدقتي ل امل ءانبو سرغك احالص

 . لحملا كلذ يف ةداع اهنع ىنغتسم

 ام ثادحا ءاكرشلا ضعب دارأ نإو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ محلا ىأر نإ ليقو 0 ربجي الف ضعب ىبأو قييضتو عيسوتك نكي مل
 رادلا باوبآ نم لمعلا. ىلإ جاتحي ام ىلع نوذخاتيو ىبأ نم ربج حلصأ

 ليقو ، ةنجألا نم مجنلا عزن ىلع نوذخاتي الو حيتافملاو لوفقلاو تويبلاو
 مهجيوزتو مهتوسكو مهديبع ةقفن ىلعو حلصأ ناك اذإ كلذ ىلع نوذخاتي

 اهماعطب اهيتأنو ناويحلا زرحن لاق نم لوق لوقلاو اهزجو اهيقسو ناويحلا ةقفنو
 ام رضاحلا حلصأف عنتما وأ مهضعب باغ نإو ‘ صحفلا ىلإ اهجرخن الو

 ولو بصاغ نم ءادفب نإو قفنأ امو ىنعت ام عنتمملاو بئاغلا ىلع كردأ دسف
 كرتو رجحلا يفو ، مهرجح حصي ال ذإ ءادفلا وأ حالصالا هيلع ارجح

 امأو © انيعم اصاخ اوكرتشا نإ اذهو مرحم وهو ررض لاخدإ ءادفلاو حالصالا

 دعب دالرألاك ءارشلاو عيبلا وحنب فرصتلل ةماعلا يهو ةكرشلا مهل تدعق نم

 اك ءانعلا اهيف نوكرادتي الف نادبأ ةكرش وأ انانع نيكرتشملاو نيضوافتملاكو مهيبأ

 كرتشم يف ولو هءانع كيرشلا كردي ال ليقو ، ةوسكلاو ةقفنلا يف نوحاشتي ال
 لبقتو لقتنملا يف ةصاخلا وأ ليق ةماعلا ةكرشلا ءاكرشلا دحأ لماعيو صاخ

 لحت ال هنأل هكيرش راكنإ فرعي مل نإ كلذ وحنو هتيراعو هتيدهو هنم هتبه

 مل عيبلا ركنأ مث عيبلاب هملع دعب انامز دعق نإو ، اهكالم ىضر ريغب لاومألا
 الإ نيما هيلعو هلوق لوقلاف ملعي مل هنأ ىعدا نإو ملعلا دنع ركني مل نيح دجي
 هنأ هلوق يف رذعي الف هيف فرصتي هكيرش نم كلذ ذخأ نم دهاشي ناك نإ

 امأو ، ملع نيح ركنأ ولو هكيرش ىلع ضام كيرشلا لعف ليقو ، ملعي م
 رماي وأ مهريغ اورمأي نأب ولو مهلك اوعاب نإ الإ عيبلا حصي الف لصألا
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 ىضربالإ صاخلا كرتشملا نم صاخ يف مهدحأ لماعي الو اضعب مهضعب
 عزن ف ةجح نيمالاو انيمأ ناك نإ زاجو 0 مهنود ١ مهدحأ للاحب الو هءاكش

 هل لاق نمف هنع نمضي لاق اذإ قدصي نم لك كلذك ليقو & تاعابتلا

 ىرب دقف اهيف كل للاحأ وأ كنع اهصلخأ اذك ةعابت كنع تلمحت نيمألا

 ةعيدوك هديب نم اذكو قح هيلع هل نم ىلإ هلصوي ائيش انيمأ ىطعأ نم اذكو
 انيمأ ناك نإ هتللاحم يزجت رمأ وأ ةلاكو وأ ةفالخب لام وأ ةبراضم وأ ةيراع وأ

 ليقو ، نيمأ ريغ ولو بألا اذكو نمضيف لاملا كلذ يف دسفمل اقدصم وأ ليق
 نمضي ال وأ بألا نمضيف هنونجم وأ هلفط لام ىف هتللاحم يرجت انيمأ ناك نإ
 ريغ ناك ولو الف اسف همهس رادقم يف كيرش نم تزوجو فالخلا ىلع
 . همهس نم لقأ وه اميف الإ زوجت ال ليقو & نيمأ

 لام نم ةأرملا تطعأ ام ذخأ لحي رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 . ها نمثلا تغلب هنأ ملعي مل ام راغصلا اهدالوأ عم هتكرتشا اهجوز

 نذإب ضبقلاو لاملا يف فرصتلاو ةلماعملا تزاج ةللاحملا تزاج املكو

 تدعق نم ضعب ناك نإو { اهلك تركذ يتلا لئاسملا يف هتللاحم يزجت نم

 يف ال لقتنملا يف لقاعلا غلابلا ةلماعم تزاج نيناجم وأ ىماتي ةكرشلا مهل

 كيرش ناك ءاوس نمضي هنأ هل ركذ اذإ ويغ وأ ليق © انيمأ ناك نإ لصألا
 لكف ةيافك ضرف امهب مايقلا نأل كلذو هاخأ نكي ملوأ هاخأ نونجملا وأ متيلا
 . ملعأ هللاو انيمأ ناك نإ ىلوأ يلولا نكل زاج ءانمألا نم امهب ماق نم
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 بئاغلا كيش مزلي اميف باب

 وأ الصأ امهكرتشم ظفح لفط وأ نونجم وأ لقاع بئاغ كيرش مز

 هديب هنأل ةكرشلا هل تتبث يذلا ةبيغ دعب هكلم كرتشملا لخد ولو اضرع

 ىلع دهشيو ةلداع ةمسق هدحو ولو نمثلا مسقيو ةلغلا عيبي لهو ةنامأك
 هحلصي ام بئاغلا مهسل لعجيو ءاحلصلا ةضحب اهمسقي وأ بئاغلا مهس
 ظفحلا دعب حالصلا هل رهظ نإو ، نالوق نمث ظفحو عيب نم وأ هل ظفح نم

 كاردالا دعب ءانمأ اهيلإ لخدي نأ ثرحلاو رجشلا ةلغ يف زوجو هعاب عيبلا يف

 نينيمأ هيلع دهشيو اهتميق نم بئاغلا مهس هلام نم نزيو هيلع اهوموقيو
 مدق ولو رضاحلا اذهل اهلك ةلغلا ريصتو دوهشلل مولعم عضوم يف هنفديو

 الب هلبق وأ نفدلا دعب نمثلا فلت نإ هيلع نامض الو هنيح نم بئاغلا

 ءاش نإو ، زاج هلامل هراتخي فتخم عضوم يف هلعجو هنفدي مل نإو ، عييضت

 بئاغلاو ةاكزلاو ميتيلا ملعو هتمذ يف هنأ ىلع دهشيو هتمذ يف ناكو هيف فرصت
 بئاغ كيرشل صخرو مهل حلاصم يف ةنامألاو رجألا لاومأو دجسملاو نونجملاو
 لام كيرشلا كلذ كرتي نأ هلحم الو هتايح فرعت ال ىتح هتبيغ تلاط نإ
 مسقي نأ دارملا ناكو ءاكرش اوسيل نيذلا سانلا نم ويغ لام ىلإ بئاغلا

 اهب لغتشي الو ةلغلاو لصألا نم بئاغلا ةصح كرتيو ءانمأب هتلغ عم لصألا
 . اهنمضي الو حالصالا وأ يقسلا وأ ظفحلا هوجو نم هجوب

 قحلي ال هنأل لصألاب كلذ صتخا امنإ هللا همحر بطقلا لاق
 هنإف لقتنملا فالخب هدي لخدي ال هنأل ةلمجلا يف نامض هيف كيرشلا
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 نإو هنامض لخد كلذ وحن وأ عضولا وأ عفرلاب هدي هيف تلاج اذإ
 لاغتشا همزلي الو هتكرش ىلع لصألا كرتو لصألا ةلغ ءانمأب مسق ءاش
 . اهظفح الو بئاغلا ةصحب

 الو بئاغلل بستحي نم دجي مل اذإ هلك كلذو هللا همحر لاق

 كلذ دجو اذإ امأو ، اليكو هل لعجي نم دجي ملو ارومأم الو ةفيلخ الو هل اليكو
 مهس نم اجرخم هعم لمعيو بئاغلل ةحلصملا يعاري نم روضح نم دبالف

 . كلذ ريغ وأ عيبلا وأ ةمسقلاب بئاغلا

 مهدحأ فرصتي ال مسق ءاكرشلا يف لصحتت هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 ضرع وأ لصأ صاخ ءيش يف ءاكرشلا مهو مهاضرب الإ لقتنملا ايف نإو

 نم مهو هءاكرش نم ويغ ركني مل نإ طقف لقتنملا يف فرصتي مسق يناثلا
 فرصتي مسق ثلاثلاو فرصتلا يف وأ ءيش لك يف ةماعلا ةكرشلا مهل تدعق

 كيرشل ليق صخرو نوضوافتملا مهو نذإ الب نإو ضرعلاو لصألا يف اقلطم
 ناك نإ هكيرش رجش نم نادفلا رامث لكأي نأ نادف يف لفط وأ غلاب بئاغ

 . لكأي ام رادقم وأ لكأي امم رثكأ هيف لمعي

 لمع املك ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 امو هيلع نوذخاوتي امم راضملا عفدو حالصلاو ةرامعلا نم كرتشملا يف كيرشلا

 . صئاصخ وأ اوناك ةماع هءاكش ىلع هءانع كردي هنإف نوذخاوتي ال

 . ه ا عنتماو رضح وأ هبحاص باغ اذإ امم ضيقم هنأ رهاظلاو لاق

 ىلص هلوقل هسفنب هلك اهثرح هل زاج ثرإب ءاضيب اضرأ بئاغ عم كرتشا نمو
 . هاخأ اهحنمي وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم ملسو هيلع هللا
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 نمك اهكلام نأو كيرش انه هنأ اميس الو هللا همحر لاق

 حنملل جاتحيال لب اهحنم هنأكف رمأب اهيف هدهع مدعو هتبيغل اهنع ىنغتسا

 ضرألا بياطم راتخي نأ نودب طقف همهس ردق ثيحي ليقو ، هيلع هبوجول
 ضرالا ثرح نيلوقلا ىلع زوجي امنإو ، ضرالا صقن نامض الب هرامث هل نوكيف

 نالو سرغلاب ثيدح هيف دري مل كرتشم لام اهنال اهضعب الو اهلك اهسرغ ال

 بياطم رايتخاب ال هبانم رادقم سرغ زوجو مودي هنالو رثكأ سرغلا ةضم

 نوكتف رايتخا الب همهس رادقم يف اهسرغيف هلام نم سورغلاب يتايو ضرالا

 زوجيو ضرألا يقاب بئاغلا هكيرشلو هل اكلم رادقملا كلذو اهرامنو سورغلا هل

 او ميدقت الب اهتلغ لكأيو وجش نم وأ هلام نم اهلك اهسرغ اضيأ هل

 لكأي امنإ ةثرولا ريغ ليقو ، هبعت ريظن يف كلذ نأل ليق نزو وأ ليكب باسح

 صقن همزلي الو اهرجش نم اهسرغ اذإ نزولا وأ ليكلاب وأ لكالا لبق ميوقتلاب
 الب هريغل زاج ثر اولل باسح الو ميوقت الب لكال ا زاج ثيح ليقو 6 ضرال ١

 باسح الو ميوقت الب ةلغلا لكأيو ضرألا صقن همزلي ليقو ، باسح الو ميوقت
 اهناصقن موزل الو ميوقت الو باسح الب اهلك ةلغلا هلف وجش نم اهسرغ نإو

 سرغلاو يأر ىلع اهلك ضيألا سرغ نإ هنأ كلذ ليصفتو اهناصقن همزلي ليقو
 فلختسا وأ لكو وأ مدق اذإ ةميقلاب وأ لثملاب اهتلغ نم هبانم بئاغلل در اهنم

 نم سورغلا لخدا نإو 4 اهب همايقو رورغلا يقس لع ا ءانعلا بئاغلا ا ىلع هو

 عا ءانعلا بئاغلا لعو اهلك هل يهف رضاخلا رجش ةلغ اغ انأل ا ىلع

 نيح ؤرتعما ةسورغم ريغ ةعولقم " ا ةميقو اهتمدخو سورغلا يقس
 الو مكحلا تقو الو مكحلا ىلإ هيف اعفارت وأ هيف اححاشت مؤي اهتميق ال سرغلا
 { امهنيب يهف ةربؤم ريغ ةلغلا دجو نإو 0 هبانم .هل 'ڵليقو ڵ ةلغلا ف هل بانم

 يف امهتكرش لصأ ىلع امهنيب سورغلا نوكتو بطت. مل ام امهنيب يه ليقو
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 هل نوكيف سورغلا ةميق فصن هطعيلف افاصنأ ضرألا تناك نإف ضيألا

 مرغلاب مكحلا موي اهتميق هيلع ليقو © اذكهو ضرألا فصن عم سورغلا فصن
 سورغلا مث ضرالا نم همهس ناصقن الو راثلا نم هبانم كردي الو ءانعلا ال

 هل عرشلا ةراجال يضاملا نامزلا يف ال يتالا نامزلا يف اعم نيلوقلا ىلع امهنيب

 دق هنأل نابراقتم نالوقلاو هلام نم كلذ نأل عافتنالاو سرغلا نم روكذملا كلذ
 الو مرغلا موي هل موقت لوقي هل ءانع ال لاق نم ىلإ ىرت الأ امهيف هءانع كردأ

 موي هل امم رثكأ ذخأ دقف سرغلا موي اهنم رثكأ نوكت ذئموي اهتميق نأ كش
 . سرغلا

 ءانعلا كردأ دق هنأ يف امهعاتجا براقتلا لحمو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ ضيألا نم هبانم سرغ زاوج ىلعو يناثلا لوقلا يف اظفل هكردي مل ولو ىنعم
 طقف هبانم سرغي هنأب لوقلا ىلع ىطعي ةكرتشملا ضرألا نم سورغلا تناك

 © امهنيب سورغلا نوكتف بئاغلا ىلع رضاحلا كرديو ةلغلا نم همهس بئاغلل

 نم الو اهنم سورغلا كلت نكت ملو رايتخاب وأ رايتخا الب فصنلا سرغ نإو
 ثراو ريغ وأ اثراو هلام نم بئاغلا سرغي لهف امهنيب ةكرتشم ىرخأ ضرأ

 هبحاص سرغ ام لثم نوكي ىتح ال ىنغتسي ىتح همودق دعب يقابلا فصنلا
 اهلك ضرألا نم لكلا نامسقي مث رمثي ىتح الو همدقتل هكردي ال دق ذإ

 رتخي مل نإ سرغ اميف لوألا دعقي وأ ءانعو ةلغ كاردإ الب اهيف سرغ ام عيمجو
 ءاش نإ همهس رادقم وه يذلا يقابلا هلام نم بئاغلا سرغيو ضرالا بياطم

 هيطعي وأ ضرألا نم يقابلا بئاغللو اهيف سرغ يتلا ضرألاو هسورغ لوألل نإف

 قفنأ امب وأ ضرألا بسحب هبوني ام ةميق هيطعيو ةلغلا كردي الو هءانع بئاغلا

 يف ناكرتشيف ةميقلا ءاطعإ موي ال اهسرغ موي ةميقلاب اربتعم سورغلا نم هيلع

 . ضيألا عم سورعلا نامسقي مث سورغلاو ضرلا
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 رابجإو © هءانع عيضي ال هنأل ريخألا حيحصلاو او هللا همحر بطقلا لاق

 رضاحلا دوعقو لصألا فالخ رضاحلا لمعا ام لثم لمع ىلع بئاغلا

 ضرألا بياطم راتخا نإو ، كرتشملا يف هنأل لصألا فالخ سرغ اميف
 اهيف هبوني ام بئاغلا هيطعيو امهنيبف هنم سورغلاو همهس نم رثكأ سرغ وأ
 الو ةيضاملا ةلغلا بئاغلا كردي الو ناكرتشيف سرفلا موي ال هموي ةميقلاب

 . ءانعلا هيلع رضاحلا كردي

 هءاكرش نذإ الب كرتشملا يف ثرغ ناو رث ألا يو هللا همحر لاق

 موي هسرغ ةميق هايإ هءاكرش ءاطعإ يفو ، ضرألا صقن مرغو علقلا يف ريخم وهف
 وهف هترامع يف عقو نإف نوعرتقي ليقو ، هسرغب اعربتم دعي ليقو ، كلذ دارأ

 تمسق اذإو هتميق ذخأو هجارخإ يفريخ هيف سرغ ام ريغ يف عقو نإو هل
 . ملعأ هللاو همهس يلي ام دحاو لك ذخأ بارخ اهيلي ضرأ
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 : ضعب نم ءابصنالا ضعب زييمت ةمسقلا

 عفانملا ةمسقو باقرلا ةمسق دحلا اذه لمشي هللا همحر بطقلا لاق

 فالخب نامزلا نم ةدمب صتختو باقرلا يف زيمتت امك اهيف زيمتت ءابصنالا نأل
 ةمسقو { ةاياهم ةمسق : عاونأ ةثالث ةمسقلاو دبألل اهنإف باقرلا ةمسق

 اضيا ىمستو عفانملا ةمسق يه ءايلاب ةاياهملا ةمسقف . ةعرق ةمسقو © ةاضارم

 ام رخالل ايه دحاو لك نال ءايلاب ةاياهملا ةمسق تيمس نونلاب ةاناهملا ةمسق

 ءانه دحاو لك نأل ةاناهملا ةمسق تيمسو هزهج اذإ ءيشلا ءايه نم هنم بلط
 ةراجالا يف زوجي ام اهيف زوجيو ، نامزلل جاتحتو ةراجالاك يهو دارأ ام هبحاصل

 نيب دبعك كلذو ةراجالا يف مزلي ام اهيف مزليو ةراجالا يف عنمي ام اهيف عنميو

 ىلع نايضارتي اذكو ارهش اذهو ارهش اذه همدختسي نأ ىلع نايضارتي نيلجر
 اهنأل هيف عسوي رادلا لجأ نأ ريغ كلذك رخالاو ةمومل ٠ ةدم اذه نكسي نأ

 ؤاك الب ةدايزلا زاوجب ليقو ، رهشلا ىلع هيف دازي ال دبعلا نإف دبعلا فالخب

 نينسلا ىلع ةمسقلا اهيف زوجيف ضرألاو رادلا امأو ، دبعلاك ةبادلاو صقنلاو
 . ديعبلا لجألاو ةمولعملا

 اذإ اك ويثك يف الو نامزلا ريسي يف زوجي الف لالتغالا يف يياهتلا امأو
 اهدعب كلو يل ةرشعلا مايألا هذه وأ كل امويو يل اموي دبعلا اذه ةلغ لاق

 ملي ام اهيف مزليو عيبلا يف زوجي ام اهيف زوجي عيبلاك ةاضارملا ةمسقو اهلثم
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 ةلداعملا الو دح اول ١ سنجل ١ ف يواستل ١ الو سنجلا داحتا اهيف طرتشي الو هيف

 رخالاو امهدحأ امهدحأ ذخأيف ناراد امهنيب نوكي نأ اهتروصو ةميقلا ىف

 الإ نوكت ال اهنأل ةاضارم ةمسق يمس امنإو ، سقف اذه ىلعو يضارتلاب ىرخألا

 . نيكيرشلا ىضرب

 اهنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق 3 عيب اهنأ ليقف ةعرقلا ةمسق امأو

 ةاضارملا ةمسق روصتتو ةيكلاملا روهمج بهذمو انبهذم وهو لاق ، قح زييمت
 نأ هكيرش هل زيجيو دبعلا اذه مدختسي نأ هكيرشل زيجي نأب عفانملا يف اضيأ

 كاذو ةباد اذه مدختسي وأ رثكأ وأ لقأ وأ اموي نيرشع رخا ادبع مدختسي

 . امهاضر بسح ىلع كلذ وحنو ادبع

 ويغ لاقو ، كلام دنع عويبلا نم عيب ةمسقلاو هللا همحر بطقلا لاق

 رضح اذإو ؤێ» ىلاعتو هناحبس هلوق ةمسقلا ليلدو بهذملا وهو لاق قح زييمت

 ةيلهاجلا يف تمسق راد اميأ » ع هلوقو © ه ةيالا ... ىرقلا ولوأ ةمسقلا
 مسق ىلع يهف مسقت ملو مالسالا اهكردأ راد امأو ، ةيلهاجلا مسق ىلع يهف

 . « مالسالا

 ةنارعجلا ديري وهو نينح نم ردص نيح ةلي يبنلا نأ أطوملا ينو
 نم هتعزن ىتح هءارب تكبشتف ةجش نم هتلحار هب تند ىتح سانلا هلأس
 هللا ءافأ ام مكنيب مسقأ ال نأ نوفاختأ ينادر يلع اودر ع لاقف © رهظ

 هتمسقل امعن ةماهت رمت لثم مكيلع هللا ءافأ ول هديب يسفن يذلاو ، مكيلع
 لاومألا باقر ةمسقلا عاونأو ، اباذك الو انابج الو اليخب ينودجت ال مث مكنيب
 لقتنم وأ لصأك لقتنم ريغ امأ لاومألا باقر وه يذلا لزألا ع ونلاو اهعفانمو
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 ضورعلا يف مهاردلاو ريناندلا تلخدو ضورع وأ نوزوم وأ ليكم امإ وهو

 وأ نامزب امإ روصتت ةياهنلاو تاياهتلاب نوكي لاومألا عفانم وهو يناثلا ع ونلا
 قاب وهو ةنيعم ةدم ءيشلاب لك عافتناك نامزب ام وهو لال ا عونلاو نايعأ

 كلت ىرخأ اراد ويغ ىنكسو ةنيعم ةدم اراد هانكسك يناثلاو ةكرشلا ىلع
 رخالاو ادبع امهدحأ دحاو رهش يف مدختسي نأ لثم اهسفن ةروكذملا ةدملا

 امهلصآ ىلع نيرادلا يف ةكرشلا ىلع امهو نايعألاب وه يذلا اذهو رخا ادبع

 ةيعونب عفانملا ةمسق وهو الوأ روكذملا يناثلا عونلا زاوج رهظتساو 0 لزألا

 تويبلاو رودلا ىنكسو ةنيفسلاو باودلاو ديبعلا ةمدخ يف نايعألاو نامزلا
 لاعنلاو بايثلا سبلو موداقلاو ملقلاو طيخلاك تالالا لامعتساو تيناوحلاو

 لاح ةعفنملا لوصح مادعنال ربابت الب ةمسقلا هذه ىلع مهقافتاب هوحنو
 تبثي ملف ءيشلا مادختساب وأ ىنكسلاب ةمسقلا دعب لصحت لب ةمسقلا

 لبق دبعلا كلهو اهمسق ىلع اوقفتا نإف امهنم ىبأ نم لوق لوقلا ناكف ربجلا
 نأ دعب دحاو ةدم يف نكسملا مده وأ قرس وأ بصغ وأ ضرم وأ عافتنالا
 لاح يف اهفرص يتلا ةقفنلاو ةمدخلا ةميق ءاكرشلا ىلع كردأ وريغ هب عفتنا

 ضرألا ةعارزو رجشلا ةلغ ةمسق تعنمو كلذ نم يقابلا هل اودرو كلذ
 ةلق كلذ يف ةلغلا فالتخال نامزألا ةمسقو نايعألا ةمسق اهيف ءاوس نينسب

 عيب نع . ا نم هيؤَم هنع درو ام عم ةءادرو ةدوجو امدعو ادوجوو نكو
 يهنلا نم يع هنع درو امو عيبلاك ةمسقلاو اماوعأ ءيشلا عيب وهو ةمواعملا

 . ةمواعملا ةمسقو ةمواعملا عيبل ةلماش يهو ةهناسملا نع

 ض ا يف 0 ا هنم نأل ., ا يف هنم بيقأ أ ضرأل ا يفو رجشل ا يف زاوجلاب

 حصت الف ءانع الب امإو ءانعب هيقس رجشلا يف فالخلاو رجشلا فالخب
 . اعامجإ نينسلاب هتلغ ةمسق
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 نباو باطخلا نبرمع نع انموق ضعب معزو هللا همحر لاق

 ناب ثرحلل ضرالا ةمسق امأو لاق ، نينس تالغلا عيب نازيجي اناك امهنأ ريبزلا

 ذإ عنملا خيشلا مالك رهاظو لاق هيف فلتخمف اءزج رخالاو اؤزج دحاو ثيحي
 زاجو 0 امدعو ادوجوو ةءادرو ةدوجو ةثكو ةلق ةلغلا فالتخا ةلعلا لعج

 يف ةمسقلا تبجوو اهتبقر ةمسق زوجي ال اهنأل امزج عاشملا ضرأ يف كلذ

 . تبلط نإ ررض الب لودلابو رايبألاو نويعلا

 سيلف دوجوم ءيش ءاملا نأل تحص امنإو هللا همحر بطقلا لاق

 دقو ثرحلل ضرالا ةمسقك مسقلا دعب اهدوجو بلطي لب دجوت مل ةعفنمك

 لودلاب مسقف عييضت عافتنا الب هسبح نإ مولعمو ( ءاملا عيب نع يهنلا درو
 . ةضواعملا نم اهيف امل عيبلا هبشت اهنأل زوجت ال لودلا ريغب هتمسقو

 لجاوملابو ةينالا نم اهوحنو ءالدلاب ءاملا ةمسق يدنع زوبتو لاق

 اهنم عضوم يف ةمالعلاب وأ كلذ وحنو لبحلاو ىصعلا وأ عارذلاب وأ ءالتمالاب

 نمم يضارتلابو لدعلاب يقاوسلاو ضيألا يف ةينبملا سيداوقلاب دبألل اهتمسقو
 . هاضر حصي

 يف ءاكرشلا ربجي ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 ضوحلاو لجاملاو رئبلاو نيعلاو رطملا ءامو ، دكارلاو يراجلا ءاملا ةمسق
 امنإو ، رجشلاو عرزلا مهتابنب رضي ال امم ةعامجلاو مكاحلا رظنب ءاعولاو

 تاعاسلا ىلع يراجلا ءاملا نومسقي امنإو 0 امهس مهلقأ ىلع نومسقي

 ءاج امير لوهجم كلذ نأل ضاوحألاو سيداوقلاب ال مايألاو يلايللاو تاقرألاو
 وأ موي ىلع ءاجو نيح يف موي يف ضاوحألاو سيداوقلا يف رادقملا يف كلذ
. رخا نيح يف رثكأ وأ نينثا



 سيداوقلاب اهزوج نتروز ني هللا دبع دمحم يبأ نع يورو لاق

 بونلاب هومسق اذإو ، هب نولصفي ام لكبو تاعاسلاو مايألاو ضاوحألاو
 مهس لخد ىتح عيض نمو ، هضوحو هتبون دحاو لك دصريلف ض اوحألا
 فالتخالا اذه ىلع نويعلاو رابالا اذكو كردي ليقو 5 هيف ائيش كردي مل هبحاص
 نودجي ليقو © منغلا بلحك مايالا ىلع ةعفنملل ةعفنملا هيف ام مسق نودجي الو

 . هنم اهيقسي ضرأ عدب دحأ دجي مل ءاملا مسقي مل اذإو ، مهضعب ضري مل ولو

 ةليلو موي نيي ةمولعم ضرأ ىلع روديب دجو نإ لثم موسقم ريغ دجو اذإو
 اهلوصأ ىلع ءايشألاو هلاح ىلع ىقبأ ةنتفلا عقت الئل ةمسق مهئاحلص دارأو

 ارغاص هدي ىلع ذخأ ةنتفلا دارأ نمو ، هجوب اهنالطب حصي ىتح اهب ةفورعملا
 ءاملا نم همساقي نم دجي ملو لام وأ ءام يف ةكرش هل نمو ةداعلا ربتعتو امغار

 هكيرش مهس عدي و لدعلا رصبأ نإ كلذو لاملا نم هبيصن ذخأ وأ هبيصن ىقس

 ىلإ هءام جارخإ مهدحأ دارأف اهريغ وأ رئبلا ءام مسق اذإو ث ميتيلا وأ بئاغلا

 ءاش امب هبيصن يف فرصتلا هلف هجرخي نمل هيركي وأ ليقو ، هنم ىقست ال ضرأ

 هضرأ يف جراخ ىلإ ىقسملا وأ قيرطلا لعج ىلإ كلذ يدؤي نم هعنم نإ الإ
 © اه حالصالاب هل اوربجأ ءاكرشلا دحأ ضرأ نم تذخأف رئب تمدهت اذإو

 كلت نم هل تذخأ نمل اوربجي مل ضيألا نم ةذخآ ةمدهتم يهو اومسق نإو

 مل وأ ةدحاو تقبس رئب رفح ىلع كيرش ربجي الو هل تراص يتلا ضيألا
 ثرحل عاشملا عفانم ةمسق عفانملا ةمسق وه يذلا يناثلا ع ونلا نمو ، قبست

 غلبلا روكذلا ىلع مسقي لهو تويبو رودك نكسي امم ناك نإ ىنكس وأ
 اوناك نإ رايدلا ىلع وأ نيناجملاو ديبعلاو لافطألاو ثانالا نود رارحألا ءالقعلا

 وأ تويبلاف ، تويبلا يف مهتالايعب نونكسي اوناك نإو 5 رايدلا يف نونكسي
 لاوقأ بلقتو ضيألا اهب قشت ةديدج ةكس عمج يهو ثرحلا ككس ىلع
 . نولوهجم نولوألا هبابرأو نيفورعم موقل بسني ام انه ليق عاشملاو
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 ءاكرشلا لصوتي ملو لهج ام هنأب هفيرعت ىلوألاو هللا همحر بطقلا لاق
 مهروكذ ىلع مهلوصأ سانلا فيقوت كلذ نمو لاق { مهئابصنا نييعت ىلإ هيف
 اقلطم انموق لوق ىلع كلذ تبث اذإ ةئكلاب وأ لوطلاب مهئابصنا اولهج اذإ

 عنملا حيحصلاو ضعب لوق وه اك رجأ هجو ىلإ هعجرم لعج نإ زيجأ وأ
 اودلاوتو اكيلمت الصأ موق ىطعأ اذإو ، ثراولل ةيضولا نم كلذ نأل اقلطم

 مدعل وأ اقلطم فقولا نالطبب مكح اذإو ، عاشمف ردقلا نم لكل ام لهجو
 . تاجوزلاو ثانالاو روكذلا ةثرولل دي هنإف رجأ هجو ىلإ هلعج

 طالتخالا هلصأ عاشلا دمحأ خيشلا لاق : هللا همحر لاق

 الو مهنم دحاو لكل ام ملع ىلإ نولصي الو هاعدا نم مهسأ يف ةلكاشملاو
 هعيبي كلذ هنامض يف ناك نم ليقو ، سانلا نم دحأ دنع كلذ ملع نودجي

 3 اعيمج ءارقفلا هيلإ يوتسي ليقو 0 هيلإ ىهتنا يذلا كلذ ءارقف ىلع هقفنيو
 ريغصلا نييثنألا ظح لثم ركذلل مهيلإ ىهتنا نيذلا هباحصأ همسقي ليقو

 ليقو ، ثري ال نم هيف لخدي الو ريقفلاو ينغلاو بطقلا لاق 3 ريبكلاو
 امم رثكأ ىثنألل هيف نوكي نأ نكمي هنأل ىثنألاو ركذلا سورلا ىلع هنومسقي
 ىلعو لفطلاو ةأرملا هيف ىطعت ال عاشملاك مسقي ليقو ، ثاريملا لوادتب لجرلل

 مكح امنإو ، هتاذب مسقي لب عاشملاك هب عافتنالا ىلع ىقبي ال لاح لك

 ةليبقل ةلداعلا ةنيبلاب عاشم هنأ عاشملا نيبتيو ءاملا اهنمو ، لوصألا يف عاشملا

 نوكيو كلذ دوهشلا دهاش وأ عاشم هنأ ةنيبلا تدهش اذإ لئابق وأ ةفورعم

 نم ةثالث ليقو ، نالجر الإ هباحصأ نم قبي مل اذإ اعاشم ناك نإ دعب افورعم

 نمل كلم هنإف ةثالث وأ نالجر وأ لجر الإ قبي مل اذإو ، ةليبق نم وأ نيتليبق
 الإ قبي مل نإو ، اعاشم سيل يذلا هكلم يف هلعفي ام عيمج هيف لعفي يقب
 © عفانملاو ثرحلا ةمسق يف عاشملا باحصأ ةلزمبف نيناجملاو لافطألاو ءاسنلا
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 عفتني ال ليقو ، نيكاسمللف اكلم ريصي نأ لبق عاشملا باحصأ تام اذإو

 ليقو ، بسنلاب هذه ىلت يتلا ةليبقلل وه ليقو ، مهتايح يف عفتني امب الإ دحأ
 © مهيلاوم عاشملا ةمسق ىف عاشملا لهأ عم لخديو لاملا تيبل هتلغو لقعي

 ىلإ ثرالا لقنت اهنأ ىثنألا عنم هجوو مهيديأ ىلع ملسأ نمو 9 هوطقل نمو
 نأ لفطلا عنم هجوو هلهأ نم سيل نم عاشملا يف لخديف اهدلوو اهجوز
 ول نكلو نونجملا اذكو هل دقع الو ءانعلاو ثرحلا ىلإ عاشملاب عافتنالا عجرم

 ناك نإف ، هديس ىلإ رجي هنأ دبعلا عنم هجوو بيصن امهل ناكل امهومدختسا
 دق نوكي نأ مزل الإو نيترم ذخأ دق نوكي نأ مزل عاشملا لهأ نم هديس
 تاجوزلا يوذ ىلع مسقي عاشملا نأ ليقو ، هلهأ نم سيل نم هيف لخدأ
 مسقتو نهددع ىلع ذخأ هتاجوز تددعت نمو ، ذخأي ال هل ةجوز ال نمف
 ةقيرط ىلع ةمسقلا نم اجرحت ماهسلا لدبتب ضرعب ةنسو لوطب ةنس ثرحلل

 ولو نينس اومسق نإف كلملا ىوعد ىلإ اهب لصوتي وأ كلمتلا مهوت الئل ةدحاو
 فلاختت مل ولو مهمسق حص طقف ضرعلا وأ طقف لوطلا ىلع ةريثك

 . ضعب نود فلاختو مهماهس

 اذإ نينس ثالث نم راكأ ىلع ولو اهمسق هللا همحر بطقلا دنع زوجيو
 دصق الب ثرحي نأ نع ىنغتساو رضح وأ مهضعب باغ وأ مهلك اورضح
 ةنس لك اومسقي نأ هللا همحر بطقلا دنع ىلألا نكل دعب ءاج نم اوعنمي نأ

 مساقي نأب غلب اذإ لفطلا وأ قافأ اذإ نونجملا وأ مدق اذإ همهس بئاغلا دجيل

 همحر بطقلا دنع ىلوألاو ، لصف لك اوثرح اومسق اذإو ، دعب يتلا ةنسلا يف
 مهضعب ثرحي نأ اوقفتا نإو ، لصف لكل اومسقي نأ ةروكذملا ةلعلل هللا

 لصف نم وأ ةيضام ةنس نم اتبان دجو نمف زأج ءاتبشلا مهضعبو فيصلا
 رظتنيو هضرأ بلقب هعلق وهو تابنلا بلقب ثرحلا داعأ ويغ ثرح نم
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 نإ ثرحلا لبق مهضرأ نوقسي هلهأ دلب يف ءاملاب ضرألا ىورت نأ دعب مهبئاغ

 دق نالف ينب عاشم نأ ىلع ءادنلاك كلذ وحن وأ اهبلق لهسيل اهثح اودارأ

 الف مهلك اورضح نإو ، مسقت مث مايأ ةثالث ليقو { مايأ ةعبس هثحل اوعايهت
 نإف اولعفيلف انركذ امم رثكأ مايألا يف اوديزي نأ اودارأ نإو ، لجأ ىلإ نوجاتحي
 نإو ، مهل زوجي امك اولعف مهنأل اهيف همهس هتاف اوح ام دعب مهنم دحأ ىأ
 © مهظح نم يقب اميف ثرحي مل نم مساق بئاغلا ىتأف طقف مهضعب ثرح

 اومسق اميف ائيش بيصي ال ليقو ، هتمسق اوداعأ اوثرحي ملو اومسق اودجو نإو
 ةراجحلا نم ضرالا ةيقنتك نم اولمع اميف هيلع مهل ءانع الو رذبلا اوقلي مل ولو
 سياو فرع وأ بر هل فرعي مل ام مكح اذكهو يراربلا رجش وأ مجنلا وأ

 . هنم هتفرعم نم

 هيف مهس ال ءارقفلا نم رضاحلل وه ينعأ هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 ةنامألاو ةطقللاك كلذو هيف لمع اميف لماعلل ءانع الو هئيجم رظتني الو بئاغلل

 نمو ، يرتشملا نم سيا اذإ عاب ام نمثو ضعب دنع اهبحاص نم سيا اذإ
 الإ مهنم دحاو اهلبقي الف ادحاو ولو اهلهأ نذإ الب عاشملا ضرأ ثرح
 دحاول زوجي الف ادعاصف مهنم دحاو نذإب اهثرحي نأ هل زوجي هنأل مهقافتاب

 مهلك اوعنم نإف ربخلا مهيلإ يقلي لب زيجي مهنم ويغ لعل اهلبقي نأ ادعاصف
 غلبلا لاجرلا عاشملا لهأ نم رظنلا لهأ ىلإ عاشملا رمأ عجري امنإو © اهوبلق

 وأ نيلجر نذإ يف صخري نم مهنمو { ةئالث قوف امو ةثالث لوقعلا يحيحصلا

 الو ، مكحو بيصن كلذ يف هل نوكي نمم هيلإ رظني نمم ناك اذإ دحاو لجر
 ةراجحلاو نوصغلا ذخأ يف مهريغل الو ضعبل مهضعب عاشملا لهأ نذإ زوبي
 اميف كلذو مهريغلو ضعبل ضعب نذإ ءاملعلا ضعب زاجاو ، ةتيملا بشخلاو

 ليقو ، مهنذإ زوجي الف هلاح ىلع هب عفتني امم ضرالاب لصتا ام امأو ، لصفنا
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 ام عيب عاشملا لهأ نم رظنلا لهأل زوجيو ، ضيألا نم هعزني نأ ىلع زوجي
 كلذ نمث ليبسو هلهأو عاشملا حالصل رظنلاب عيبلل لصتا ام لصفو لصفنا

 راجشالا تماقو رجح ىلع مهريغ عاشم موق رمع نإو ، عاشملا ةلغ ليبس
 . ضعبل مهضعب وأ مهلك اونذأ م

 زجي مل نهنايعأب راجشألا يف وأ نهتلغ لكأ يف لكلل وأ بطقلا لاق
 دقف مهل اونذأ مث اورمع ىتح اوعنمي مل نإو ، رجحلا ىلع كلذ ناك اذإ مهنذ]
 مهل اونذأ مث رجحلا ىلع اهورمع نإ ليقو ، عاشم هنأ نودهشيو مهل صخر
 ةدم ريغ ىلإ ناك اذإف { ةدم ريغ ىلإو ةدم ىلإ نذالا زوجيو اودهشيلو زاج

 نم مهبيصن اولعج اذإ عاشملا ضرأ اوطعي نأ مهل زئاجو مهوعنمي مل ام اوثرحيلف
 وأ رئبلا رفحي نمل عاشملا لهأ نذأي الو مهضرأ يف زوجي ام مهل زوجيو روذبلا
 ةدم عافنتسالا امأو © زوجي ليقو 0 امولعم امهس ذخأيل اهريغ وأ نيعلا

 ال ليقو ، هءانع هل لزألا لوقلا ىلعو ، حالصلا لهأ قافتاب زئاجف ةمولعم
 همهس ذخأيو مسقي نأ ادعاصف دحاو ىبأ نإو ، عاشم اهنأ ملع نإ هل ءانع

 . اهتمسق دعب ثرح الب هبانم اوكرتو اهوح مهسفنأل ثرحلا يف مهل نذأي وأ

 لكأي لهو همهس كرت وأ باغ نمك ريصيف اهلك اهوثرحي نأ مهل زوجي ليقو
 ءارقفلا وأ نودحوملا ءالقعلا رارحألا غلبلا روكذلا عاشملا ءارقف عاشملا ةلغ
 نم ءاينغالاو ءارقفلا ىلع ثرحلاك مسقت وأ مهريغ نم اوناك نإو ث اقلطم

 . لاوقأ مهريغ نم ال عاشملا لهأ

 مهيف عمتجا عاشملا ءافعض نأل ليألا راتخملا هللا همحر بطقل لاق
 ولو لصال ك عاشمف اوسرغ وأ اورفح وأ اهيف اونب امو مل ماهسل ١ توبثو رقفل ١

 ليقو ، كلذ ىلع هرمسقو هل , رهف ررغ وأ رفح ة اهيف ىنب نم نأ اوقفتا
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 مهعاشم اورمعي نأ مل صخرو دمحأ خيشلا لاق : لاق

 هيف مهل زوجيف دحأ مهنم بغي ملو سورلا ىلع هومستقا نإ ءانبلا وأ راجشالاب
 جورخ يناعم نم كلذ ريغو ةراجالاو قادصلاو نهرلاو ةبهلاو عيبلا نم زوجي ام
 . اعاشم ناكو اوقفتا نإ زاج ارصق وأ ادجسم هيف اونب نإو & كلملا

 نيذلا مه هلهأ نأ اعاشم دجسملا نوك ىنعمو هللا همحر لاق

 لمهو باب عاشملا مكح يف سيلو ةعامج يلصي وأ هيف نذؤي نمل نونذأي
 يس تحبقو ىثنألاك عاشملا لهأ نم ال ححاشم اهيف ثريو اهوحنو ةلسلسو

 ام عابيو كلمتيو ةيسلا هذه نع ىفاجتي نأ يغبنيو كلذ بلط يف ححاشلملا

 ىلع قاب عاشملا سفن وه يذلا لصألاو لقتنملا نم جراخ نم هيف لخدأ
 اهنم هلام ىلع دحأ فقي ال ىتح تسردو دالب ليق تبرخ نإو 0 هلاح

 رئاس نمو © اهضرأ نم جراخ لك يف كرتشاو لئابقلا نيب اعاشم تربص
 سفن يف مهكارتشا دح ىلع ءالقعلا روكذلا ءانبو رجشو لخنك افوصأ
 مامالا نذأ مهلك اومدع نإف لافطألاو ءاسنلاف اودجوي مل نإف عاشملاو ضرألا
 ليقو 0 اهيف ءاينغألاو ءارقفلا نم رمعي نمل يلاولا وأ يضاقلا وأ ناطلسلا وأ

 ينبيو رجشلاو لخنلا سرغيو ثرحيو 9 ريماطملاو نويعلاو رابالا رفحب ءارقفلا
 سفن عيب هل سيلف تاوملا ءايحا ةقيرط ىلعال نكسيو لزنيو نكاسملاو رودلا
 هقدصيو هبهيو هعيبي ويغو ءانبو سرغ نم هثدحأ ام اهيف ثدحملل لب عاشملا

 الو عيب هلخدي ال هلهأل لصألاو نمثلا لكأيو اكلمت ال عفانم يرتشيو عيبي
 كلام هنأل ةثدحملا نيعلا عيبينإو ، نيعلا مئاق عفانم كلمتي نأ لخادللو ءارش
 . ةرضاحلا اهعفانم عيبي امك اهل
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 ثدحأ ام عابي نأ عاشملا يف تدجو ام عسوأو هللا همحر بطقلا لاق

 ينبي نأو ، هيقاب حالصال هضعب رأ ٠ ةعقب كلمت الب ءانب وأ سرغ نم هيف

 ناو عاشملا لصأ عم اعاشم نوكي مث هيف فرص ام هنم يفوتسيو سرغي وآ هيف

 هثرح هباحصأ هيلإ لصي ال عاشملا ناك نإو ، عابي كر دأ نإ مرلا سفن عابي

 رش وآ مهنيب رشالا نورذحي الو اوعاش فيك نذإ الب سانلا نم هبرقب ناك نم
 هثحي نم ةصاخلا وأ ةماعلا عنم نإو ، كلمي ال هلهأل قاب عاشملاو عاشملا لهأ

 نذالا زوجيو ، فوخلا وأ دعبلاب اولصي مل وأ هثح ىلإ اولصو ءاوس ثرحي الف
 هومسق هيف اوححاشت اذإو ، هضرأ ىلإو عاشملا ضرأ ريغ ىلإ عاشملا ءام يف
 نوكتو ضرألا نود اعاشم نوكيو اوقفتا اك هب اوعفتنا الإو ضيألا ةمسق ىلع
 عاشملا ضرأ هب ىقست عاشملا ءام كردأ اذإو اعاشم نانوكيو ءاملا نود اعاشم

 اودارأ ثيح هعفر ىلع اوقفتا نإ الإ كلذك يقبأ ثدح امو مدق ام هراجشأو

 ءاملا مومرلا يف ليقو راثآلا رهاوج يف لاق : هللا همحر لاق

 . يرتشتو عابتو ثراوتت الوصأ لعجت مث ىثنألاو ركذلا ىلع مسقت ضرالاو

 الو عابي ال هضعبو يرتشيو هضعب عابي مر نع ير اولا وب ] لئسو

 ىرتشاو عيب هنأ الإ ضعب نم ضعب زيمتي مل يأ هلك عاشم وهو ىرتشي
 نع هلعلو ءاملعلا نع رثالا ءاج دق لاقف 0 هيرتشم نم ثراو هثروو الهج

 لحي ال ام لعف دقف هارتشا وأ هعاب نمف ىرتشي الو عابي ال مرلا نأ قيقع يبلا
 . ضعب حلاصم يف هضعب عيب نإ الإ اعيمج كلذ مهيلع مارحو

 اهتبثأ ةيلهاجلا يف مسق مومرلا نأ جاتلاو جاهنملا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 دعب اهلهأ ىلع اسراف دري نأ مالسالا مئاقل لحي الو اهضقن لحي الو مالسالا
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 هتبثأ ام صقني الو هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ لعفل ةيفاص اهتبثأ نأ
 اك وهف ليبسلاو ءارقفلا لامو يفاوصلا نم ىرتشيو عابي كر د امو مالسإلا

 ساقي الو هيلع دجو امو مر لكو حابمف اهريغو مومرلا نم احابم كردأ امو كردأ

 وأ ةحنم وأ ةداعق وأ ءانطو عيب نم ةداع اهنم لكلو ضعب ىلع مومرلا ضعب

 الإو مسقب الإ ثرحي الف كردأ اميف مسقي مرلا ناك نإو © لامعتسا وأ لمع

 ولو هلهأ نم ةهبجلا يأرب الإ مرلا ثرحي ال ليقو { اوعاش نإ مسق الب ثرح

 رمأ يف يفكيو نانثا ليقو ، ادحاو ولو هيلإ روظنملا ةهبجلاو مهنم ثراحلا ناك

 الصأ اوليزي نآ هابجلل سيلو اقلطم تاقثلا ليقو ، دلبلا تاقث مرلاب مايقلا

 © مدقت نم دنع كلذك كردأو عابي دجو نإ الإ ليق ، كلم جارخإ وأ عيبب

 لهأ ةداهش زوجت ليقو 5 هيف هتداهش تزاج هبانم نم مرلا لهأ نم ءىرب نمو

 دالوأب ءاج مث باغ نمو { زوبت ال ليقو 3 مهم اهس نم اويربي مل ولو عاشملا
 قح همزل نمو © نيلدع ةداهشب الإ مرلا نم نوذخاي الو مهبسن تبث مهيعدي
 الك ىطعأ دبي مل نإو ، مهنم نيمألا وأ انيمأ ناك نإ ةهبجلا هاطعأ مرلل
 © مر يف دحأ ىلع اقح ةهبجلا مدهي الو مرلا حلاصمل اوعمج اميف هلعج وأ همهس

 يف تكردأ نإ ةرجأ الب دحأل عاشملا ضرأ نم حنمي نأ هل اك همده هل ليقو

 هنأ رثكألاو هدعب ال كردي نأ لبق عرز ام عرازلل متي نأ هل ليقو ، ةداع كلذ
 ةدايز زوجتو رجزي نمل اهيف ةحنملا زوجتف رئبلا الإ مرلا ءام يف ةحنملا زوبحت ال
 . ال ليقو ، نيعلا وأ رئبلا حالص يف نونطي موي

 زوجت ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق
 يضاقلاو مامالاو مهئالكوو مهفئالخو مهتماعو عاشملا لها ةصاخل ىوعدلا
 درو مهتموصخو رضل ف د وا عاشم ١ عفن بلج ف ةماعلا رماب اب 27 لكو

 انيمي كردي الو هتليبقل وأ رمأ يلو نمل وأ هل هاعدا نم اذكو نيميلا درو باوجلا
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 ىلع ةماعلا كلذكو صاوخلا ىلع اهكرديو مهريغ وأ عاشملا لهأ ةماع ىلع
 زوبت ال ليقو © نيمي الو لاومالا يف ىوعدلاك هيف لئابقلا ىوعدو ةماعلا

 قاب عاشملا نأ لاق نم لوق لوقلاو ةمولعم ةيمست اوعدا نإ الإ مهاوعد

 نإو ، عاشم ريغ اذه نأ لاق نمل لوقلاو ةنيبلا هلاوز يعدم ىلعو اعاشم

 ، نيملا هيلعو هسفنل هيعدم لوق لوقلاف عاشم هنأ نورخاو مل هنأ موق ىع دا

 اهنم ايحأ نمف هلل ضرألا نأ يورو ، هسفنل هيعدم ةنيب ةنيبلاف اعيمج اونيب نإ
 . هل وهف اتاوم

 نمل هيف رثأ الو مالسالا يف هلهأل فرعي مل ام يأ هللا همحر بطقلا لاق
 . اهاعري نمم اهعنمي يأ ارجش الو اضرأ يمحي نأ دحأل زوجي الو هلام لحي ال

 . لوسرللو هلل الإ ىمح ال :ث هللا لوسر لاق

 نيب قرف الو لاق مكل يه مث رهاظلا لهأ ةياور يفو : لاق

 ةمذلا لهأو مالسالا لهأ نيب الو ليق ديعبلاو ةرامعلا نم بيرقلا تاوملا

 . يقسلاو حالصالاب تاوملا ضيألا ءايحإو

 ملف هل وهف اديص داطصا نمو هل يهف ةتيم ايحأ نم ةكرب نبا ىور
 نمو هنم تذخأ اضرأ يمذ ايحأ نإ يعفاشلا لاقو ، رفاك نم املسم صخي
 لديو ءاملا بحاصل ليقو ، ءاملا مرغ هيلعو هل اهنأ رثكألاف مارح ءامب اهايحأ

 & امهريغ نم هوحنو ابصاغ صخي مل ذإ هل يهف ةتيم ايحأ نم ثيدح لوألل
 تاوم ىلع رادجب طيحأ نإو ، نايبب الإ هاوعد لبقي الف يفايفلا ىعدا نمو

 هعضوم عجر سرد اذإف طقف رادجلا هيلع ينب امل ءايحإ ليقو ، ءايحإ كلذف
 ليقف بارخ نيرامعلا نيب ناك نإو 2 ءايحإ نوكي ال راضحلاو اضيأ اتاوم
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 نيب بارخ يف اذكو كلمت الب ملسم لك هب عفتنيف هلوسرو هلل ليقو © امهل

 © مهعارك ءىطو ام اوعنمي نأ دلبلا لهأل نأ هللا دبع يبأ نع ليقو © نيتيرق
 هل كلم تاوملاف لبج وأ تاوم يف ءانب ىنب وأ ارثأ رثأ نمو 2 مرلا ةلزنمب ليقو

 لصأ ال ءانبلا هثراولف هيناب تام وأ مدهنا نإف ماق ام هنكس هل لبجلاو هثراولو

 ىقسف ءاملا اهلصوأف دحأ ءاجف اهكرتف ءاملا برق ىلع ارئب رفح نمو ، لبجلا

 ليقو © ءاملا اهلصوأ يذلل رئبلاو هتمارغو هءانع لوألو هل تاوملاف اتاوم هب

 لكو يعارملاو ج ورملاو هايملاو تازاجملا يف سانلا كرتشيو عوطتمك يناثلاو لوألل
 مل نإو ، ىلوأ قباسلاو مهيشاومل وأ مهل صوحفلا نكاسم نم هيلإ اووتسا ام

 اعيمج عافتنالا مهنكمي مل نإو ث اوقفتاو اعيمج اوعفتنا اعم اوءاج وأ اوقباستي
 نم لتاقيو هل وهف مهس ىلع هتعرق تعقو نمف اومستقي نأ دعب اوعرتقيلف
. ملعأ هللاو كلذ ىلع هدناع



 ةمسقلا طورش يف باب

 نع ةملظلا هب هللا زجحي لصف ةمسقلا نأ ملعأ هللا همحر بطقلا لاق
 ببسب هلخديو هيف كيرش وه يذلا لاملا ىلع بلغتي زئاجلا نال ءافعضلا
 مهس يف فرصتي نأ هضعب وأ ءايحتسالا لك ايحتسا مسق اذإف ةكرشلا
 سانلا حيبقت نم فوخلل وأ هسفن نم كلذ حبقتساو مس اقملا كيرشلا

 يف حصت الو سنجلا ةمسقلا زاوج طرش نمو & كلذ نع هسفن فكف
 ضعب دنع زوجي هنإف عيبلا فالخب ءاكرشلا مهسأ زييمت اهب دوصقملا نأل فازج
 . فازجلا يف

 مهسألا تلداعت اذإ افازج ةمسقلا يدنع زوجحتو هللا همحر لاق

 . فاجلا عيب زاجأ نم لوقل بسانملا وهو لاق ، ىضر هل نمم ىضرلا ناك وأ

 زوجي ال امو هتمسق زوجت هعيب زوجي ام لك دمحأ خيشلا لاق : لاق
 نع ضوع نمثلا نأ امك هنإف ةضواعم يف عيبلاك ةمسقلاو هتمسق زوجت ال هعيب
 هبحاص مهس يف دحاو لك ةصح كلذك نمثلا نع ضوع نمثملاو نمثللا
 عضاوملا ضعب يف عيبلا ىلع ساقت تناكف مهس يف هبحاص ةصح نع ضوع
 ةمسق امأو ، مهضعب ءالكو وأ مهئالكو وأ ءاكرشلا روضح يف عيبلا هبشتو
 الإو ةبه كلذ مهل بهوو اوضبقو لدع نإ تبنت ليقف هلام هدالوأ ىلع بلا
 ولو تبثت لدعو مسق نإ ليقو ، هتحص يف مسق ولو هتوم دعب اهضقن مهلف
 هبانم لك زرحأو مسق نيح اوغلب دقو نبغ اهيف ناب نإو ، بهي ملو اوضبقي م

_ ١٥١



 هضرم يف اضعب ىطعأو ، اضعب ىطعأ نإو { دعب ضقن الف بألا ةايح يف

 ام مهل متأ ءاش نإو ث اومسقو مهعم طلخ ءاش نإ ريخم لرألاف لرألا لثم

 فلختسا نإ الإ همسق مهيلع تبثي مل مهضعب وأ اراغص اوناك نإو ، صقت
 دعب ضقن الو لدع نإ اراغص ولو مهيلع تبثي ليقو ، راغصلل ضبقي نم

 ولو ءيشب همسق سيلف تام نإ ىلإ هديب يقب نإو 0 هبانمب لك ناب نإ هتوم

 الإ هتوبث مدع راتخلاف همسق يف فاح نإف & توملا دعب هومتأ نإ الإ اغلب اوناك

 هتايح يف اولكأ ام نوددارتي الف بألا ةمسق اوخسف اذإو { هتوم دعب اولبق نإ

 ىتح اهولكأي مل ولو هتايح يف تالغلا نم مهتويب ىلإ اوعفر ام الو هوفلتأ وأ
 ليقو ، هتصح دحأ دنع يتلا ةعيدولا نم ذخأي نأ كيرشلل زوجي الو تام

 يف نومضملا امأو ، ضوبقملا عيمج يف ليقو ، نزوي وأ لاكي اميف هتصح كردي
 كرديو هءاكرش نيبو هنيبف كيرشلا هنم ذخأ ام لكف نيعلا مئاقلا دحأ دي

 ذخأ نإو © ةيدعتلا نم هجو وأ بصغب هدي يف ناك ءاوس اضيأ هلك هذخأ

 الف نيدلا نم هبيصن ذخأ وأ ةمئاق تناك ولو نيعلا كلت نم هبيصن ةميق

 هل نوكن ام عيمجو امهنيب وه ليقو ، هسفنل ذخأ نإ ذخأ اميف هكيرش كردي

 لصألا يف كلذ ريغ ليقو © هبيصن ذخأ هل ليقو ، هتلغ نم ذخأي الف ةلغلا

 ضعب ىلع. وأ مهماهس عيمج ىلع مهدحأ بيصن اوقرف اذإ مهتمسق زوبت الو
 اهنذإب مهمهسأ ىلع اهبيصن اوقرفف اهدالوأ مستقا اذإ مألا يف ليقو { مهئابصنا

 نأ ليكولل زوجي الو 5 اهبيصنب مهتخأ مهعبتتو اومستقي نأ زوجي ليقو { زاج

 مامالا وأ يضاقلا ليكو كلذ لعفي الو لاملا بر هل نذأ نإ الإ حلاصي وأ رياخ

 ةمسقلا ىلع ءاكرشلا رباجتيو ةعرقلاب متيلا وأ بئاغلا ىلع ةمسقلا تبثت امنإو

 . داسف الب تنكمأو تبلط نإ
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 ام ىلع ءاكرشلا ربجي كرتشا ام عيمج يف ليقو هللا همحر بطقلا لاق

 يف امإ نكمت ةمسقلا نأل سنجلا فلتخا وأ ةمسقلا نكمت مل ولو مهنيب لصفي
 . عيبلاب وأ عفانملاب وأ نيعلا

 كاحلا ربجي الو عفانملا ةمسق يف ربج ال هنأ ةمألا روهمج بهذمو لاق

 دارأ نإ هنأل امهرجي هنأ بطقلا دنع يذلاو امهنيب اميف ةمسقلا ىلع نيديقعلا

 مدع هجوو لاق ، لحي ال ررضلاو هيلع اررض ناك اهنم عنمو ةمسقلا امهدحأ
 يه امنإ ةمسقلاو لاملاب قلعتي ام لك يف دحاولا ناسنالاك نيديقعلا ناربجلا

 اسيلف هيف رم ام ىلع لام امهدحال ثدح وأ ائيش امسق اذإو © نينثا نيب

 ءاكرشلا هبلط اذإ لاومألا مسقب مكحي نأ مكاحلا ىلعو ناربجي ذئنيحف نيديقع

 ىتح بلط نإ دعب هنم عنتمم سبح هل زاجو ، مهنيب هالوتي نأ هيلع سيلو هيلإ

 ديبع نم كلاملا فلخ ام عابي راثالا ضعب يفو هللا همحر بطقلا لاق

 عابت الف يشاوملا مهلاومأ نيذلاو بارعألاك كلذ هلاومأ نمم ناك نإ الإ ناويحو
 كرتشملاو لتقت الو اهداصح ىلإ ىقستف ةعارز اهيلع ترضخ يشاوملا تناك وأ
 حصي ال ام هنمو اهوحنو ناتسبلاو ردسلاو ضرألاك احلصو اربج مسقي ام هنم
 درفنملا ءانبلاك اربج ال احلص مسقي ام هنمو ، ةرهوجلاو ةؤلؤللاك مسقلا هيف

 ليق ال وأ اهنكس وأ همادختسا ديري لكو ءاكرشلا نيب راد وأ دبع ناك اذإف

 نيب اكرتشم ءيش ناك اذإو © هعيب ىلع نوربجي ليقو © عارتقالا ىلع نوربجي
 نوك زاوج ىلع ءانب هتمسق تزاج كدحو همسقا رخالل امهدحأ لاقف نينثا

 يف هيلع ةفيلخ باغو هدعب هكرت نإ بئاغلا ةفيلخو ايرتشم اعئاب دحاولا

 كرتي مل نإو ، نونجملاو لفطلا ةفيلخ اذكو هيلع ربجيو همسق يزجيف ةمسقلا
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 الو فالختساب هدعب مسقي ال رفاسي نأ لبق هكرت ام ليقف ةفيلخ بئاغلا
 بئاغ ىلع يضقي ال هنأل كلذ ىلع ءاكرشلا رئاس قفتا ولو فالختسا نودب

 ىلعو هتجح هل ىنثتستو رمألا رهظ اذإ بئاغلا ىلع يضقي ليقو © ةلمجلا يف

 هءاكرش عم هتريشع تقفتا نإ زوجو هل مسقيو ةفيلخ هل لعجي اذه
 ءاكرشلا نم الو ءاكرشلل ةيشعلا نم رابجإ الب ابولطم وأ ابلاط هل اوفلختساو

 هتبيغ لبق نويد هتمزل نإ اذكو باغ ىتح ةمسقلا يف اوطرف مهنأل ةيشعلل
 . فالختسالا حصي ال ليقف

 مهنإف ةمسقلا فالخب ريغلا قح لطعي الثل اوفلختسي نأ ةيشعلل زوجي هنأ
 بحاص فالخب كرتشملاب عافتن الا نم نونكمتي باغ ىتح مهريصقت عم

 ء اكرش عم هتمسقل هيلع تفالختسا رابجاب مهمزل هتبيغ دعب هثرو امو نيدلا

 يف لوخدلا ءاكرشلل زوجي الو ، لبق كرت ام ةمسقب الإ اهيلإ اولصي مل ولو
 يف ناك نإ ليقو ، ةقث ريغ نونجملا وأ بئاغلا وأ متيلا بئان ناك اذإ ةمسقلا
 نإ ليقو ، مساقللو ءاكرشلا يقابل ةمسقلا يف لوخدلا زاج ةثالث تاقث كلذ

 مل ةمسق ضقن ءاكرشلا دارأ اذإو اهيف لوخدلا زاج دحاو ةقث ةمسقلا يف ناك

 اهوضقن ميتيلا ىلع اررض اوأر نإف نورظني لدعلا لهأ نإف ، ميتي بئان اهرضحي
 ىلع مهوقفاوي الف احالص اوأر نإو ، اضيأ اهوضقن ضقنلا ءاكرشلا دي مل نإو
 عفر نإ الإ كلذ نع ثحبلا سانلا مزلي الو غلب اذإ اهضقن ميتيللو اهضقن

 مدع اذإف طسقلاب امايق اقلطم ثحبلا لودعللو رضلا نيبت وأ كلذ مهيلإ
 ول متاحلا هل مكحي امب هسفنل مكح متيلا وأ نونجملا وأ بئاغلا مئاق كيرشلا

 ةصح عديو نوزوم وأ ليكم نم هتصح ذخ ايو ال ليقو ٠١5 همصخ رصح

 لك ليقو ، عيضي مل نإ اهنمضي الو ةنامأ اهكسمي ليقو ، اهنمضي الو هكيرش
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 الإ بئاغ وأ ميتيلام مساقي نأ يصو وأ ليكول يغبني الو امهنيب وهف ذخأ ام

 ال ليقو { اقلطم ةقث ناك نإ ةجح وهو مسقلل نيرصبملا لودعلا ةضحب
 اقساف ناك نإو 5 ةقث ولو لودعلا رضحي مل نإ همسق زوجي الو ةجح نوكي

 ةجحلا مهنأل اورضح نإ زوجت ليقو © اورضح ولو ةجح نوكي ال هنأ رثكألاف
 يف حلصأ ناك نإ تبثي ليقو ، رايخلاب ميتيلا هكرتشا لام مسق تبثي الو
 نونجم وأ متي وأ بئاغ بئان الب لاملا مسق نإو ، غولبلا دنع ريخيو رظنلا

 نإ الإ هدجي الف ضقنلا بلط مغ ريغي ملو عابو ضبقف قافأ وأ غلب وأ مدقتف
 لمح نع بئان الب اومسق اذإو ، لبق اهب ملعي مل ةجح هيف هل هجو ىلع علطا

 ءاكرشلا دجي ال ليقو ، لودعلا رظنب الإ تبثي مل نونجم وأ بئاغ وأ يبص وأ
 3 ضقنلاو تابثالا يف نوريخيف ءالؤه نع لاوحألا كلت لوزت ىتح هضقن
 حلصأ هودجو نإف لودعلا هيلع فقي ليقو ، اضيأ هضقن ءاكرشلا دجي ليقو
 الو ادحأ لكو نإ اذكو مهريغب ال لودعلاب ءاكرشلا ةمساقم يبصلا ىبألو تبث
 غلابلا هدلو ىلع همسق الو هحلص تبني الو هيلع هيبأ حلص تبنو رايخلاب
 نإو ، ثرو تام موي نم ةتس نم لقأل عضو نإف لمحلا مسقلا يف رظتنيو
 ىلإ ليقو ، رهشأ ةعست ىلإ قحلي ليقو ، ثيي ال ليقف رثكأ وأ ةتسل عضو
 نم رثكال تدلو نإو 0 لمحلا ةثرو يف اذكو قلط وأ تام ذنم نيتنس

 . عبرأ ىلإ هقحلي ليقو ، هقحلي ال هنأ ىلع رثكألاف نيتنسلا

 رفقت اذإو ، كلذك مقي هنأ ودهاش مهلعل جاتلا يفو بطقلا لاق

 دهش نإ الإ مهل هملع ولو هب رماي الف همسق اوبلطو كال ا دنع لام ىلع موق

 اومسقي نأ ماسقللو همكحك همسق نأل اذكو اذك ىلع مسقي هنأو نالدع هب
 . مهل مكحلا ىنعم ىلع ال اونأمطا اذإ مهنيب
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 لاجر لاق ءاسن مهيفو همسقت لام ىلع كوفقوأ نإ يراوحلا وبأ لاق

 مآحلل كلذ زوجي الو هوعدا نإ هفرعت مل ولو هتمسق موقلا تفرعو نهئالكو نحن
 عنمو يمهسب الك عبتاو مكنيب اميف اومستقا هءاكرشل لوقي نأ كيرشل زاجو
 لاصفنال تعرش اهنأل كلذ ىلع اومستقا نإ ةمسقلا لطبأو كلذ مهضعب

 مهيأرب كلذ اولعف نإ اذكو هنع اولصفني مل ذئنيح مهو رخالا نع لك ءاكرشلا

 ولو تدسف هب اوملع وأ ةمسقلا لبق هب اوملعي مل ثراو رهظ نإو مه زاجأو
 اوفلختسي ملو ةفيلخل جاتحم مهيفو اومستقا نإ اذكو رهظ يذلا لخادلا اهزاجأ

 مهنم ىضرب تزوجو مودقلا وأ ةقافالا وأ غولبلا دعب مهتمسق تزوج ولو هل

 ثداح ليكو وأ ةفيلخ نم ىضرب وأ لاحلا لاوزو مودقلاو ةقافالاو غولبلا دعب
 اذإ ةلفطلاو نتتع اذإ ءامالا رايخك اهكالم ةزاجا ىلإ ةفوقوملا دوقعلا رئاسك
 ناويحو لصأك سانجأ يف ةمسقلا حصت الو حاكنلا خسف نهلف تغلب

 مسقي لب امهس كلذ نم سنج لك لعجي نأب نوزوم وأ ليكم عم ضورعو
 لبالاو اذكهو هدحو نيتلاو هدحو نامرلاو هدحو لخنلا مسقيف هدحو لك
 اذكهو هدحو ريعشلاو هدحو ربلاو هدحو ىونلاو اذكهو اهدحو رقبلاو اهدحو

 ةضفلاو بهذلاو دحاو سنج زعملاو ناضلاو دحاو سنج سوماجلاو رقبلاو
 اهيف ينب امو ضرألاو سنج رجشلاو لخنلا ليقو ؤ ناسنج ليقو ، سنج
 امه ليقو & رخا سنجف ةمالاو دبعلا الإ سنج هلك ناويحلا ليقو ، سنج
 فلتخي اذكو ىفصي نأ لبق هقاروأ يف بحلا مسقي الو ، دحاو سنج ناويحلاو
 . ورامث عم رجشلا وأ لخنلا مسق يف

 تزاج دحاو لحم يف لوصألا كلت تناك نإف لوصألا ةمسق امأ
 بحاص نوكي نأب اربتعم اماسقنا ءازجألا لقأ ىلع تمسق نإ اقافتا اهتمسق
 . دحاولا ناكملاو هعزحب عفدني لقألا زجلا
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 كلذ وحنو نادفلاو نانجلا لثم برزلا وأ طئاحلا هدرام ضعب لاق

 وأ طئاح لصفولو ليقو مهريغ هرامع وأ برز وأ طئاح هعطقي ملام

 مهريغ ةرامعب عطق ولو نيع هتعمج ام ليقو ، مهريغ ةرامع عطقت مل ام برز
 لزانم ىنام امأو ، لايمألا هتعمج اذإ دحاو لزنم لصأ يف كلذ ريغ ليقو

 اوقفتا نإو ، ةدحاو ةم يف ةمسقلا هيف نوكرادتي الف ىتش دالب يف ةقرتفم
 هنأل هللا دبع يبأ دنع ءارشلاب كرتشا امو ثرالاب كرتشا ام لمح زوجي الو زاج
 يف هبحاص ىلع عجري الف هايرتشا امم ءيش يف امهدحأ ىلع كردلا عقو نإ

 امهدحأ ىلع قحتسا نإف ةدح ىلع دحاو لك مسقي نكلو سكعلابو ثاريملا
 . هيخأ ىلع عجر ءيش

 نورباجتيو ىرخأ لام ىلع ةيرق لام لمحي ال ليقو ، نسحلا وبأ هزاجأو
 اهتلغل اهباحصأ اهب عفتني الو لقأ وأ رابشأب ولو ع رزلا نكامأ يف ةمسقلا ىلع

 وأ مه نوعفتني ال اوناك اذإ ةمسقلا ىلع ربجلا مدع يف اهريغك ضيألا ليقو
 عافتنالاو ءاركالاو عيبلاك هجو ىلع نوقفتي لب اهتلقل مهمهسأب مهضعب
 كلذ نال هداسفب الإ ةمسقلا هيف نكمت ال ام ةمسق ىلع رابجإ الو لودلاب

 مكحلا يف دحأ ىلع بجي الو نيعيابتملا ىضر عيبلا طرش نأل هعيب ىلع الو ررض
 عيبلا زوجو © مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الا العو لج لاق هلام عيبي نأ
 نكمت ال بج ءام نمثك ربجلاب عفانملا ةمسقو ةمسقلا نكمت مل اذإ ربجلا ىلع
 لك برشي نأ كلذ نمو { مسقي اهءارك نإف اهتمسق نكمت ال راد وأ هتمسق

 حلطصي مل اذإ ليق ةمولعم ةدم دحإو لك نكسي وأ ةمولعم ةدم دحاو
 يف كلذو مهريغ نم نإو 9 هدارأ نم هذخأيف دلبلا يف هوعاب ءيش ىلع ءاكرشلا

 وأ ميتي مهيف ناك وأ كلذ مسق يف اوفلتخا نإو 5 ةينالاو عاتملاو ضورعلا ا
 نإ باودلا عابتو نالوق دبعلا عيب ىلع رابجالا يفو ، هنمث مسقو عيب بئاغ
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 رجاؤت ليقو ث اهنمت مسقيو نفسلا عابتو اعم ةيرق يف اوناك ولو اهعيب بلط
 نزوي الو لاكي الو مسقني ال ام لك عابي ليقو 0 ةعصقلاك ام عيب ىلع نوربجنو

 هنم هبيصن يف ضعب وأ لك دجي ال تيب وأ بجك هتمسق نكمت ال امو

 اهب لمعلاو هتمدخ ةادأل عضومو لجر دمب دوقرو لجر دمب دوعقك هتيب حلاصم
 . نالوق ةثال: وأ عرذأ ةعبرأ الوط بابلا ردق لهو بابلا هنم لعجي عضومو

 ىلع لمحي ام لماح وهو سابل لمكاب ضيرعلا نامالا لخدي ام ضرعلاو
 ةمسقلا ىلع اوربجأ تيبلا حلاصم مهنم لك دجو نإف هيدي نيب وأ رهظ

 مهلام هيف اونزخيل ينبي يذلا وهو رصقلا تويب يف ةمسقلا ىلع نورباجتيو

 جرخمو لخدم دوجو طرشب كلذ وحن وأ مهودع هيف اوقتيل وأ اتويب هيف نولعجيو

 نورباجتيو توناح يف هنازيمل عضومو هئيش عضوو هيلجر دمب هل دعقمو ريسيتب

 مهلقا وه يذلا كيرشلل حلاصملا نم روكذملا هيف دجوي ملام قالغإ ىلع
 قالغالاو كلذ ريغ وأ ءاركا وأ عيب نم مهيضري ام ىلع اوقفتي ىتح امهس
 وأ بارشل ءاش ام هسفنل لك هنم يقتسي لب لطعي ال هنإف بجلا الإ ليطعتلا

 ةمسق ىلع نوربجي ال وأ اوححاشت نإ ءاكرشلا نذإب سانلا نم وريغلو ماعط
 درفب عفتني ال وأ ةمسقلا هيف نكمت ال امم ةباد وأ فيس وأ بوث وأ قارزمك
 ةميقلاب هيف نوربجي ليقو ، يحرلا يرجح دحاو لعنو فخك جوز نود هنم
 هبوني ام رخالا هتعرق هل تعقو نم ىطعيف هيلع نوعرتقيف لودعلا هموقي نأب
 . ةمسقلا نكمت ال ثيح ربج ال هنأ ريتخاو

 انباحصأ دنع هب ذوخأملا وهو عيبرلا لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 وا رود وا نيدادفك اهعاونا تفلتخاو ضورعلاو ناويحلاك لصالا دلدعت نإو

 ةدح ىلع هتاذ يف عون لك ةمسق ىلع اورباجت نيتايز وأ لخن وأ نيتاسب
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 ال هبحاصل لك لاق نإف ، ةدح ىلع اهنم عون لك ضورعلاو ناويحلا يف اذكو
 نإ كلذ دجي مل فيس وأ بوث لك نم وأ ةرقب وأ ةلخن لك نم كل جرخأ

 ةكرشلا ىلع ءاقبلا هدوجو لصاحو دجوالاو ةدح ىلع عون لك ةمسق تنكمأ
 نإ اضيأ هدجي ل راد وأ ناتسب وأ نادف لك نم كل جرخأ ال لاق نإو

 يف اهناكمال هدجو كلذ يف واستت نإو 3 هوحنو نمأو برقو ةدوج يف تواست
 مل ةقان وأ بوث وأ ةمات ةلخن هبيصن يف دحاول عمتجي ال ناك نإو ، لك تاذ

 نإ الإ داز ام ىلع ةميق البو ةمات ةلخن كيطعن هل اولاق ولو ةمسقلارلع ربجي

 عونأ وأ لوصألا عاونأ تفلتخا نإو ، نزوب نوزوملاو ليكب ليكملا مسقيو ءاش

 نيت لعجك وأ امهس رادو امهس ضرأ لعجك اعم اهتمسق زهت مل ضورعلا
 ولو ءاكرشلل ةمسقلا تزاجو 3 امهس لبإو امهس رقب وأ امهس لخنو امهس
 هنإف دحاو نمثب ةفلتخم ءايشأ عيبك ةضراعملا ثيح نم عاونألا تفلتخا

 نإو ٤ اولدابت وأ اورابت وأ اوبهاوت وأ نومستقملا عيابت اذإ ضعب دنع زئاج

 هيف نال انمث يندلا ىلع اوديزي الف ةميقلا يف الضافتف نيسرف وأ نيلمج اوكرتشا
 الئل رضحو ةكرتلا نم ديزملا ناك نإ زوجو اوكرتشي مل امو اوكرتشا ام ةمسق

 نإو زوجو ، ةكرشلا ريغو ةكرتلا ريغ نم نإو ، اضيأ زوجو ، بئاغلا مسقي
 زوجت الف اهيف امأو © ةعرقلا ةمسق ريغ يف ناريخألا نالوقلا ناذهو رضحي م
 ثيح كلذ دازي نيعلاك نوزوملاو ليكملا دازيو كرتشملا وأ ةكرتلا ريغ نم ةدايزلا
 نم دازي ليقو ، اقلطم كلذ دازي ال ليقف & روكذملا فالخلا ىلع نيعلا دازي

 مل ولو ليقو ، رضحيو امهريغ نم ولو دازي ليقو ، رضحيو ةكرشلا وأ تيملا ةكرت

 لضافت نإ لصالا ىلع طقف نيعلا دازتو ةعرقلا ةمسق ريغ يف كلذو رضح
 مل ولو زيجأو ، رضحت مل ولو زيجأو ةكرشلا وأ ةكرتلا نم نوكتو ةدايزلا رضحتو

 نإ طقف امهنم زوجت ليقو ، اقلطم اهيف زوجت ال ليقف ةعرقلا يف الإ امهنم نكت
 يف يهف تزاج ثيح ةدايزلا رضحت مل اذلو ، رضحت مل ولو ليقو ، ترضح
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 ليكم ريغ يف اهب مسقلا حصو اضيأ ةميقلا اقلطم ةمسقلا طرش نمو ةمذلا

 هجوب هفالتخال عونلا دحتا ولو اهب الإ يواستلا ملعي ال هنأل كلذو نوزومو

 يف ةيناسفن لاعفأبو دعبو برقو فوخو نمأو ةءادرو ةدوجو رغصو مظعك
 وأ ريثكلا نبللا بلحك ةيناسفن لاصخو ةمألاو دبعلاك مدختسي ناويح

 . ةميق الب ناويحلا يف ضعب اهزاجأو { ليلقلا

 ةميق الب هيف زوجت لصألا اذكو ىلألاب ويغ يف زوجيف بطقلا لاق

 ةميقلاب لصألا ةمسق زوجت ليقو دمحأ خيشلا لاق : هللا همحر لاق
 . ها ةميقلاب لصألا ريغو ةميقلا ريغبو

 ذأل ةميق الب اهلك ضورعلاو لوصألا يف زوجت ليتو بطقلا لا
 لاق ، معنلا نم لتق ام لثم'ازجف ىلاعت لاق ناويحلا يف لثملاب درو دق عرشلا
 ذإ ناويحلا يف ةلثامملا دوجو ىلع لدف لمجلا ضرق عفار يبأ ثيدح رم دقو
 لوصالا اندجو ةلثامملا يفكت تناك اذإو ، لثملا در ىلع ىنبي ضرقلا

 ةمسقو © ةميق الب لكلا ةمسق تزاجف ةلثامملا هذه اهيف دجوت ضورعلاو
 نيبتت هنأل ليق ، هفرعي ال نمل ةلغلا هيلعو الإ ضعب دنع زوجت ال لصألا

 ىلإ يدؤت اهنأل ةلغلا هيلع تناك اذإ زوجت ال ليقو 5 اهب هتءادر وأ هتدوج

 نزو الو ليك الب مسقت الف نزوي وأ لاكي امم ةلغلا نألو ويغو لصألا ةمسق
 الب مسق اذإو ، نكت مل وأ ةلغلا هيلع هتمسق هل تزاج كلذ لبق هفرع نمو

 نودب اهدحو ةرمثلا مسق زوب الو هوملعي مل وأ لبق هوملع زاج هيلع ةلغ
 وهف كاردالا لبق تمسق نإ ليق تكردأ نإ زوجي ليقو ، تكردأ ولو اهلصأ
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 © همسق زوجي ال هعيب زجي مل امو ليق © عيبلاك وهو ةلاهجلل ال ابر هنأل لطاب
 الو مهنيح نم اهعطق اوطرش نإ الإ فالخ الب زجي مل اقوذع تمسق نإ لاق

 ولو ةكردملا ةرذلا مسقتو ةلاهجلا ةهج نم الل ابرلا ةهج نم هدعب همامتإ زوجي
 مسق اذإو © هتمماتم تزاجو ، جراخ نم ىري ال هنال ربلا ال عطقلا لبق

 مهنيب رمتلا ليقو { هتلخن رمث دحاو لكل نأ راكالذ كردم ريغ رمت هيلعو لل
 رملا لجأل ضقتنم ليقو ، ائيش اوطرش نإ الإ مهقاقحتسا دعب هومسق مهنأل
 قونعلا ةمسقو روكذملا فالخلا هيف كردي ل عرزل ا اهيفو ةعرزملا مسق اذكو

 دعب ابر ال ذإ ةماتلا تزاجو 6 ليكلاب ال ريدقتلاب هزأل فيعض لخنلا ىلع

 . كاردالا

 رجشلا ىلع ةلغلا مسقت ال دمحأ خيشلا لاق : هللا همحر بطقلا لاق

 لعجب كلذ حصيو مهنيح يف اهوعزني نأ ىلع اهومسق نإ الإ كردت مل نإ
 الو مايأ ةثالث نوبيصي ليقو ، تخسفنا تداز ىتح اهوكرت نإو ث ةميقلا

 لك نيب ةلصافلا فرطل فرط نم ةلصتملا دودحلاب الإ لصألا ةمسق زوجت

 . برزلاو طئاحلاو رسجلاو ةطخلاك رخاو مهس

 زوجت ليقو ، لصفني ملو جزتما هنأل اهب ةمسقلا زوجت الف ةعطقنملا امأو
 نوكي الو لصتا اذإ اك عطقنا اذإ ةبشخلاو ةراجحلاو ةيدكلاك اضيأ ةعطقنملا
 اضيأ ادح ناويحلا نوكي ليقو © ناويحلا الإ ادج نوكي ليقو ، ادح لقتنملا
 زاجو © موسقملا روضح ةمسقلا طرش نمو ، ةمسقلا يف دحلا لخدي الو
 بئاغلا ةمسق تزوجو 0 اهيف ريغتي ةدم ضمت ملو هوملع نإ باغ ولو لصأل
 عيب زاجأ نمو © ملع نإ هعيبك اهيف ريغتي ال ةدم اضرع وأ الصأ اقلطم

 8 كلذك همسق زاجأ رضاحلل ليثمتلاب وأ فصولاب لوهجملا بئاغلا ءيشلا
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 راغصلاو مايأ ةعبس تضم اذإ ريغتت رابكلا ناويحلا نأ عويبلا يف مدقت دقو

 . ةثالث

 روضح يدنع ةمسقلا ةحص يف طرتشي الو هللا همحر بطقلا لاق

 اذإو ، بحتسم وه معن نايب الو راكنالا عقو نإ الإ مهنودب تحصو ءانمألا

 نم لصألا يفام ركذ ةيرتلا نيح يف مزلي الف ةنمد مهنم لك ذخأف اومسق

 ىلع مهدحأ طرتشي الو كلذ هبشأ امو راهنألاو ناريغلاو دجاسملاو ةربقملا

 ال اذكو ثرح وأ سرغ وأ ءانبك هل حيبأ هجوب ولو همهسب عفتني ال نأ رخالا
 ال نأ ىلع نيثلث امهدحأ ذخأي نأ اقفتاف دحاو قيرط اهل اضرأ اكرتشا نإ زوجي

 ةمسقلا امهل تزاجو رخا قيرط اهل نكمي ال يهو ءيش اهقيرط نم هل نوكي
 نود لصأ عيب زوجي ال عيبلا اذكو رخآ قيرط اهل نكمأ نإ طرشلا ىلع ةروكذملا

 © طبضنملا لالحلا طرشلاو عيبلا حصيو قيرطلا كلذ الإ نكمي مل نإ هقيرط

 حيحص معيبلاف ترمثأ ىتح تكرتف علقت وأ عطقت نأ ىلع ةرجش تعيب نإ

 ترمأ اهنأل يرتشملل الو هكلم نم ةرجشلا جرخأ هنأل عئابلل ال ءارقفلل اهترمث

 حصو ثكملاب ضرألا صقن عئابلل نمضيو يرتشملل ليقو ، كلمي ال اميف
 اضرا امستقا نإو ، اذه ىلع عيبلا خسفو حيحصلا وهو عئابلل ليقو ، عيبلا

 يف لخدي ملو امهل لوالا قيرطلا ناك ةمسقلا نيح هاركذي مل قيرط اهلو اراد وا
 نم امهدحأل وأ امحل قيرطلا نكمأ ولو ةمسقلا كلت تزاجو © ةمسقلا

 كردي الو لوألا امهقيرط ىلع رخآ ضرأ يف زاوجلا نم امهدحأ عنمي الو يحاونلا
 اهقيرطب نيضأللا نم الك أل ةموسقملا ريغ هل ىرخأ ضرأ ىلإ ازاوج هيلع

 ىف ةلخاد ريغ تناكف امهيمهس نيب ةلصاف امهنيب ادح تلعج ةيقاس اذكو

 الإ هل ىرخأ ضرأل اهنم هءام امهدحأ زيجي ال ةكرشلا ىلع ةيقاب لب ةمسقلا

 . هاضرب الإ لبق نكي مل ام ثدحي ال ذإ هبحاص نذإب
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 ىقس ىقسم الو اقيرط اوطرتشي مل اذإ رثلل يفو هللا همحر بطقلا لاق
 وأ داو نم اولصي مل نإ ةيقاسلاو قيرطلا اذكو رارضإ الب لبق هب ىقسي امم لك
 مسقلا ديعأ رارضإب هدجو وأ كلذ نم ائيش اودجي مل نإو ، قيرط وأ رهاظ
 ناكو ءيش ىلع ةمماتم مهنم عقت ملو مسقلا دنع طرتشت مل نإ يقاوسلاو قرطلاو
 تكردأ ثيح يتاسملا نوكتو متي ليقو ، مسقلا ضقتني ليقف رض كلذ يف
 . تناك ثيح قرطلاو

 نإو دحأ ىلعرض عقي ملام سيمخ خيشلا هراتخاو لاق

 ةلخنلا وأ ةجشلاو دحاول ضيألا تعقوف ةلخن وأ ةجش اهيف ضرأ تمسق
 نع عطقيو مسقلا موي اهردق الإ اهل سيلف اهناصغأ تعستاو تمظعف دحاول
 ىنبف اتويب وأ ارود اهاينبي نأ اقفتاو اضرأ امستقا نإو ، هدعب داز ام ضيألا
 ف هبحاص ةصح هب رصي ال اردق كرت نإ زاج رخالا ثرحو هضرأ امه دحأ

 هتعرق تعقو نم نأ ىلع اهامسق دقو نبغ ةمسقلا يف امهل ناب نإو ، هءانب
 ذخأ كلذو ىضر الب دئاز ذخأ اهيف نأل ةمسقلا كلت زبت مل هذخأ نوينعملا ىلع

 نمف تزاج اطئاح امهنيب اينبي نأ ىلع اراد امستقا نإو 2 رامقلاك لطابب لام

 اركذي مل نإو ، هبحاص رادب امهنم لك ىري ال ىتح هيلع ربجأ ءانبلا نم بأ

 امسق نإ اذكو امهقافتاب الإ هبحاص نيبو هنيب امهنم لك نبي مل امهنيب ءانب
 © لجرلا هاطختن"ال ام رادقم ليقو 5 ةماق رادقم نكل اينب ءانبلا اطرتشاو انادف

 دسل هءانب ىلع ربجأ ةمسقلا دعب امهدحأ ةيحان نم راد طئاح مدهغا نإو

 امهدحأ ةيحان نم مدهناف اطئاح امهنيب اينبي نأ ىلع الوأ اهامسق نإ الإ رضلا

 رسكنا نإ اذكو اهنم مدهنم ءانب ىلع امهدحأ ربجي الو امهنيب ام ءانب ىلع ربجأ
 لمع ىلع امسق نإ الإ هدحو هءانب ىلع ربجأ ةمسقلا دعب هتيحان نم نادف

 اكرتي نأ اقفتاو راد ةعقب امسق نإو © ويغ نود هيلع ارباجت امهنيب رسج
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 اكرت نإ اذكو ررض نكي مل ولو اهنم مدهنم ءانب ىلع ارباجتو زاج امهنيب اهناطيح
 ىلع لك رتسو ضر ألا ةلمج نم اقيرط هل اوجرخأ هيلإ جاتحي لكلاو هتصح
 اوقفتا نإ الإ مهعمجت يتلا رادلا باب ىلع اباب اولعجي نأ مزلي الو هيلي امم هسفن
 نمو مهنيب يهف ةمسقلا يف اهوركذي ملو هلخن وأ ةرجش لزنملا يف تناك ناو

 لزنم مسق اذإو اهبشخ نم هرض امو اهناصغأ نم دازام عطق هبانم يف تعقو

 مهرضي ناك نإ الإ هلف هتصح مده دارأف دحأل هبازيمو هءام ىرجم عقوف

 نا قفتاو رادلا مسق نإو مهل احلاص اوطرتشي و ةمسقلا اوديعيلف اهمدهب
 ةدايز نم اهيف امل ةمسقلا كلت زجحت مل ارهش اذك امهدحأ اهتمسق دعب اهنكسي

 رادلا سفنل ةفلاخمو اهطرتشم مهس يف ةدايز ةدم ىنكسلا نإف سنجلا فلاختو

 . ملعأ هللاو هريغ وأ لمع ةلباقم يف كلذ ناك نإ الإ
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 ءاكرشلا رئاسو ةنرولا يواعد يف باب

 لوقلاف مسقن 1 مه دحأ لاقف أيش دحاو لك ديب كرتو اد الوأ كرتو تام نم

 ةمسق هنأ مهدحأ ىعداو مسقلاب ءاكرشلا رقأ اذإو ايح مهنم دحاو ماد ام هلوق

 ةصح يف نأ ىعدا نمو ، ءيشلا تاذ ةمسق هنأ لاق نمل لوقلاف عفانم

 ةمسق يف مح ىلإ هكيرش ىعد نمو نايبلا هيلعف مسقي مل ائيش مهدحأ
 همصخ درتسي مآحلا نإف ءارش وأ ةبه وأ تراكب امهنيب ضرع وأ لصأ

 ركذو 3 امهوحن وأ ةبه وأ ثرإ نم هب اكرتشا اهجو يعادلا ركذ نإ باوجلا

 ناك نإ بهاولا وأ عئابلا ركذ مزلي الو ثرإب كارتشالا ناك نإ امهٹوروم
 نأ ىلع ةمسقلا وك نم فلحيو ةمسقلا ىلع ربجأ رقأ نإف كلذب كارتشالا
 نإ هلو اهيف ررض ال ةمسق انمستقا الإ اذك لجأ يضمي ال وأ اذك مويل مساقي

 عانتمالا وأ بورهلا وأ رفسلاب اليطعت هنم فاخ نإ اليمج همصخ ىلإ بلطي
 تحص ذإ هل زاج مهئوروم اهكرت رود وأ تويب قالغإ ماح نم بلط نإ
 كلذ ريغ عفري الو ةمسقلاب معني ىتح ةمسقلا نم ايبآ نجسو ثوروملل

 لجر ىعدا نإو ، مهيديأ هيف اولعج نإ اهب معني ىتح كرتشملا نم هدي يالا

 نم نيب هاخأ وأ نالف نبا هنوك هيلع ىعدملا ركنأو نالف لام ةمسقل الجر

 نكي مل نيبي مل نإو ، يعدملا نيب نإ ةمسقلا ىلع هيلع ىعدملاربجأو عدم وه
 كلذو هاخأ سيل وأ نالف نب نالف سيل هنأ نيمي هيلع ىعدملا ىلع يعدملل
 كلذ هلف كلذ نيبت ىتح كقدصأ الو نالف نب نالف كنأ ردأ مل لاق نإ هنأ

 نمم امهريغ وأ انمع نبا وأ انوخأ انعم ثراو ناك ةمسقلل وعدملا لاق نإو
 نيبي مل نإو ، ويغل ثرالا ىعدا هنأل ربخب نإو 5 نايبب هيلع ىتأ مهعم ثيي
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 وهو يعدملا ىلع نيمي الو هتصح نم هل رقأ نم يطعيو ةمسقلا ىلع ربجأ

 رتاهت كلذو بيغ مهعم سيل كيرش وأ ثراو نوك نأل ةمسقلل بلاطلا

 بسني مل نإ ةمسقلل بلاطلا انه وهو هيلع ىعدملاو بيغ يهف يفن ةداهشو
 حصت امم هفرعي نأ نكمي ءيش يف نيملا همزلي امنإ هنأل هيلع نيمي الف لعف هيلإ
 بولقلا يف ىفخي اميف الو رحبلا رعقو ضرألا مرختب ام وحن يف ال عدم ةنيب هيف
 الو هدوجو نكمي ثراو راكنإك ابيغ نكي ملو بلقلاب ىضرو تايداقتعاك
 ىعدا نإ هنم الإ تيملا دجوي ال ثراوب كسمتسم ةلئسمك ةفرعملا تباث

 دجو بأك كلذ ةمسقلل بولطملا دحجف توملاب همدع هيلع ةمسقلا بلاط

 ىوعدلا ىلع ةفيلخل نإو يعدملل ىوعدلا نوكت نأ طرشب ةدجو مأو
 ليكولا وأ رومأملا وأ ةفيلخلا فلحي ال ذإ فيلحتلا ىلع ليكو ريغ ماصخلاو

 وأ ةيصو ىعدا نإ ثراوك هفيلحت ىلع لكوي مل ن إو © هدحاج ماصخلا ىلع

 ىعدملا فلخيو ريغلل ةيصولاو نيدلا ىوعد نأل ةثرولا هل فلحي ال وريغل انيد

 ملعلا ىلع فلحيلف رشابي مل نإو ، تبلا ىلع رشاب نإ ويغ وأ ناك اثراو هيلع

 وعدملا لاق نإو © ماحلل ترهظ نإ ةرضملا نيمي الإ فيلحتلا نم حازي الو
 تيملا نوكي ال نم وأ نبا وأ دج وأ بأك اننود ثري نم تيملا كرت ةمسقلل

 كرتي مل تيملا نأ ةمسقلل بلاطلا نيب يعدملا مهدحجف ةدج وأ مأك هنم الإ
 ىلع نيمي الو نيب نإ ةمسقلا ىلع همصخ ربجيو ربخب نإو همصخو هاوس
 ثرو ام ةمسقلل بولطملا لاق نإو ، فرعي اثراو ىعدا هنأل ةمسقلل بولطملا

 نيب اثالث قلاط وأ لتاق وأ كرشم وأ دبع وه امنإ انثوروم ةمسقلل بلاطلا اذه

 مهتي مل نإ قالطلا ىلع الإ بلاطلا ىلع بولطملل نيمي الف نيبي مل نإو

 نإو ، ةرضملا نيمي ةدارإب مهتي نأب فيلحتلا ةدارإ يف ررضلاب ةمسقلل بولطملا
 قالط وأ لتق وأ كش وأ ةيدوبع نم روكذملا كلذ ةمسقلل بولطملا بسن
 يعدم نيبي مل نإو ، هعم ثرو هنأ ةمسقلل بلاطلا يعدملا نيب هسفنل
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 الف ثرالا نم هعنمي امب هسفن ىلع هرارقال بولطملا ىلع هل نيمي الف ةمسقلا

 وأ ءارقفل ا ىلع يمهسب تقدصت ةمسقلل وع دملا لاق نإو . مسقي الو ثري

 نونجمك ماكحال ا هذخأت ال نمم هعاب وأ هنم هتعب وأ بئاغلا نالفل هتبهو

 اذإف هتوبث دعب قحلا نع رارفلاو كلذب اهنع هليطعتل ةمسقلا ىلع ربجأ لفطو
 نم هكيرش مساقيف هكلم نم همهس جارخإ زاجو & ركذ نمل همهسف مسق
 ىلإ ءاعدلا نم ءىربو ةمسقلاب بلاطي نأ لبق جارخالا ناك نإ هيلإ لقتنا
 . اهيلع رابجالاو ةمسقلا

 اهجرخأ وأ هتصح بهوف اهوحنو ةمسقلل يعد نميف ءاملعلا لاقو

 تبث نإ الإ ةمسقلا ىلع ربجي لب هب لغتشي مل ةموصخلا عطقل هجوب هكلم نم
 نإو © هيلإ جرخلا وأ هل بوهوملل عجرت ةموصخلا نإف ةموصخلا لبق ركذ ام
 الف بيرم جارخإ وأ ةبيرم ةبهف كلملا نم جارخالا وأ 2

 ةمسقلا هنع حازت ال اذكو اهيلع ربجي لب هنايب رظتني الو ةمسقلا هنع حازت

 نأ ىبأف قح يف يكلم نم هيلإ هتجرخأ وأ يكيرشل هتبهو لاق نإ اهوحنو

 نإ الإ ةمسقلا ىلع ربجأ همستقا ال مارح هنأ وأ يثوروم لام تيرتسا وأ هلبقي

 . دوهشلا اهرضحي الو بيرم وأ مارح ةمسق ىلع متآحلا ربجي الو كلذ فرع

 اذهو ، ةبيرلا اذكو ءيرب هنم هنأ دهشأ مارح دحاو مهس يف عقوو امسق نإو
 هاطعأ هفرعي مل نإو © هكلامل هنمض هدي لخد امف ويغ امأو { لصألا ين

 ءاكرشل وأ ةثرولا نم دحاو لاق نإو 0 هدي لخدي ام همزلي الو ءارقفلا

 انأف هنم ينبوني ام ينوطعت مل نإو متدرأ نإ لالحلا اذه نم يمهس ينوطعأ
 كلذف هوطعأ نإف هعم قحلاو هلوق زاج مارحلا نم ال لالحلا نم يبيصن ذخا
 ناك نإ كلذو هيلع نامض الب مهماهس كرتو هسفنب همهس ذخأ الإو دارملا

١٦٧١



 مارحلاو امهس لالحلا اولعج نإو ، هل نوربجي مهنإف الإو نزوي وأ لاكي امم
 . هلاحب مهنيب كرتشم لالحلاو زب مل لالحلا ىلع هتعرق تعقوف امهس

 نم ةعطق لام يف ناك نإ يلع وبأ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لالحلا ذخأ نم كلذ رضي مل هبانم يف مهضعبل تعقوف ةثرولا همسق مث مارح

 كلذ لعلو لاق هءاكرش ىلع عجري الو هلهأ ىلإ هملسي مارحلا ذخاو هل زاجو
 وأ اهتمسق ملعن و آ انتضيرف تعاش ةمسقلل وع دملا لاق ن او { هب مهملعل

 نإو © هلاق ام نيبيلف اذكو اذكب ىصوأ وأ هتكرتب تطاحأ نويد انثوروم ىلع

 مسق زوجي الو نيبي مل نإ هيلع ىعدملا ىلع هل نيمي الو ويغل ىعدا هنال ربخب
 فقو نإو ، تيملا ىلع تتبث يتلا قوقحلاو اياصولا هنم ىدؤت نأ لبق لاملا

 هءادف مل زاج نيعم يف هتيصو لعج نإو ، ضعب هزاجأ دقف كلذ ردق هنم

 ةيصولا جارخإ ت درأ ىتمو لاملا مسقن يصولل اولاق نإو 0 هومسقيف نمثلاب

 دعب وأ ةمسقلا دعب ةثرولا نم ثراو ىعدا نإو ، كلذ اودجي مل كانيطعأ
 عيبرلا دنع هنايب لبقي مل انيد وأ ءارش وأ ةيطع لصألا يف هل نأ اهيلإ ةباجالا

 . هب لغتش ١ الإو ناعذالا نع ءاعدالا لاصفنا طرشب هللا همحر

 هاوعدل بيذكت هتباجإ وأ هتمسق نأ ههجوو هللا همحر بقطلا لاق

 ال اذكو هنايب لوبق انخياشم ضعب زوجو لاق هدوهشلو لاملا كلذ يف دعب
 ةيطع ١ لصألا يف هل نأ ىعدا مث اهبلط نأب دعب ةمسق بلاط ةوعدب لغش

 نيبو كلذ دعب وأ ةمسقلل ل ىعدي نأ لبق ةوعد لصألا يف ىعدا ول كلذكو

 اورباجتو ةمسقلل باجأ مث هدوهش حيرجتك هجوب هتوعد متت ملو هتوعد ىلع
 ىلإ باجأ نيح طرش ل الإ هتوعدل اعوجر دجي ال اورباجتي مل وأ اهيلع
 يعدملا نيب يح انثوروم ةمسقلل وعدملا لاق نإو ، اوربابجت نيح وهو ةمسقلا
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 نأب ملعلاب فلحي نكل عطقلاب نيمي الف نيبي مل نإو © لودعب هتوعد توملل

 نم هانكرتشا ام انمستقا ةمسقلل وعدملا لاق نإو © هتومب تملع ام هللاو لوقي

 . اهعوقو ركنملا ةمسقلل بلاطلا ىلع نيمي الف الإو ربخب ولو نيب اذك لبق

 بيغ ال هنأل اعطق ةلئسملا هذه يف فلحي هنأ هللا همحر بطقلا دنعو
 ال نأ رثكأل او ناكمالا بسحب لعفلل رشابم وهو هيلع ىعدم هن الو كلذ يف

 وأ مامالا مهبصن نإ مهلعف ىلع ماسقلا ةداهش زوجتو ةمسقلا ركنم ىلع نيمي

 . الوزعم ولو رخا دهاش عم همكح ىلع مكاحلا ةداهش اوزاجأ امك ةمسقلل هوحن

 . هدحو برغملا يف اندنع زوجي لب بطقلا لاق

 الو ءانمأ مهف هوحن وأ مامالا مهماقأ اذإ ماسقلاو فنصملا لاق : لاق

 زوجت ال ليقو ، مهيلع لبقت ليقو ، كلذ اوركنأ نإ اوطلغ مهنأ ةنيبلا لبقت
 مآحلل ةمسقلل وعدملا لاق نإو ، كلذل اوبصن ولو مهلعف ىلع ماسقلا ةداهش
 كرتي مل وأ اضرع الو الصأ ةمسقلاب ينبلطي يذلا اذه عم تكرتشا ام

 مدعلا لصألا نأل سالفلا تيملا يف دعاقلا نأل هلوق لبق مسقي ائيش انثوروم
 الصأ كرت تيملا نأ نيبي نأ يعدملا ىلعو ةكرشلا مدع لصألاو ثداح لاملاو
 نإ ةمسقلا ىلع نوربجي مث ىوعدلا بسح ىلع ةداهشلا نأل ثروي اضرع وأ

 . تيملل لام يفن وأ ةكرشلا يفن ىلع هل نيمي الف نيبي مل نإو ث نيب

 تكرتشا ام فلحيو الام تيملل تملع ام فلحي ليقو بطقلا لاق

 رثكأ عدم نيبو ءىرب نادفلا اذه كرت ةمسقلل وعدملا لاق نإو ، ائيش كعم
 ناك ام انئاك الصأ كرتي مل هنأ هيلع تبلا نيمي الف نيبي مل نإو ث نادفلا نم
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 ملع نيميف كلذ وحنو هرتسو ائيش كرت ام هنأ فلحي نأ امأو ڵ بيغ هنأل

 اذإ بيرم وأ مارح ةمسق ىلع ربجي ال مكاحلاو هماهتا بسحب هب هفلحي نأ زئاج
 هيف ام ىلع وأ زابو ملعم ريغ بلكك هنمث هوركم ةمسق ىلع وأ كلذ فرع

 لاومأ نم طلتخم ةمسق ىلع وأ لطبت وأ متت ىتح اهنوبلطي اهباحصأو يواعدلا
 طلتخم ال مهلاومأ نم نوزوم وأ ليكم وأ حير وأ ليسب رادنال طيلختك موق
 هتمسق حصت كارتشالا دصقب طلتخملا نإف اهودقع ةكرش نع هطالتخا ردص

 نإ ةكرش ريغ نع هطالتخا يذلا طلتخملا اوبهاوتيلو تبلط اذإ اهيلع ربجيو
 . هنومسقي مث هتمسق ىلع اوقفنأ

 ام مهيقابل دحاو لك بهي نأ بهاوتلا ةفصو هللا همحر لاق

 نإ طرش ىلعو كلذك اضيأ دحاو لك بهي نأ مهيلع هنم طرش ىلع هل ناك
 اذكو اهب ةمسقلا عقتف ةمسقلا لبق يتلا مهئابصنا ريداقم ىلإ ةبهلا دعب اوعجر
 همهس عضوم يأ نم لك ملعي ال ىتح اهدودح تبهذو اضرأ اومستقا نإ
 مث مهرخا ىلإ نادفلا اذه يفام مكل تبهو هءاكرشل مهنم لك لاقو اهوبهاوت

 اكرتشم مسقيل هيلوب نايتإ ىلع يلو ذخأ كيرشلل زاجو ، ةمسقلا ىلع اورباجت
 هنبا ىلع هابأ نبالا ذخأيو اومستقيل امهيخأب يتأي نأ هاخأ خألا ذخأيو هعم
 نال نبالا نبا ىلع هابأ نبالا ذخأي الو هيبأب يتأي نأ هيبأ ىلع نبا ال رخالا
 نامز يف نورداقلا مه هتالوو هتاضقو مامالاف هنباب بألا نم كلمأ نيالا

 ناتكلا ىلإ رمألا عجر اذإو ، هقح ىلإ قح يذ لك لاصيإ ىلع روهظلا
 زاج دانعلاو جاجللا رثكو داسفلاو روجلا رهظو هيأرب دحاو لك لقتساو
 مهريغ نم هيلع ردقأ مهنأل كلذو هب اوتأي نأ قحلا عنام ةيشع ذخأ مكاحلل
 هنوموقي مهف مهفويس لالظ تحت الإ قحلا عنم نم لمعي ام لمعي ال هنألو
 هنم هجرخي الو سبحلاب هيلو ىلع ايلو مكاحلا ربجيو هنع هنودري اك هملظ ج وع نم
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 عنام دنع ناك وأ ةزوحلا نم هيلو جرخ وأ هيلوب نايتالل نعذأ نإ الإ

 مث نمو ، ذئنيح رذعيو هب انايتإ قيطي ال نالوقيف نانيمأ يتأي نأ وأ ناطلسك

 نبالا نياب يتأي نأ ىلع هابأ نبالا ربجي الو هيبأب يتأي نأ ىلع نيالا مكاحلا ربجي ال
 . ملعأ هللا
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 مث نمو © مهسألا ليدعت دعب سوفنلل ابييطت ةعرقلا ةمسق تلعج

 اوضارت نإ ةعرقلا ةمسق ىلع ربج ةمسقلا ىلع ربجلا محلا دارأ اذإ اهيلع ربجي

 . اهريغ ىلع

 ةمسق : ماسقأ ةثالث ىلع ةمسقلا انموق مسق هللا همحر بطقلا لاقو

 ضارت ةمسقو . ليدعتو ميوقت دعب ضارت ةمسقو . ليدعتو ميوقت دعب ةعرق
 ءاكرشلا ذخاوت اذإ نيملا ةعرقلا مسقب ربيو ، ميوقت الو ليدعت ريغ نم قافتاو

 نإ برضتو مهئابصنا قيقحتب ةضيرفلا مسقت نأ ةمسقلا ةفصو ناميإب اهيلع

 لخن وأ رجش وأ عضوم لك موقي مث حصت نأ ىلإ رسك ماهسلا يف دجو

 مهدحأل ناك نإف اراغص اماسقأ لاملا لعجيف ماهسلا لقأ ىلع لوعيو مسقي

 فصنلا هبف عمتجي ددع نم مسق فصن رخالو رشع رخالو رشعلا فصن

 لدع امرو اهعضاومو اهب لصتا امو نيضرألا ةميق ىلعو رشعلا فصنو رشعلاو
 ىلع مهس لك زييمتب حصتو رخآ عضوم نم ءازجأ ةثالثو عضوم نم ءزج

 هنإف هماهس مهضعب عمج نإو ، مهماهس ضعب عم ضعب عمجي مل نإ
 هل ذخأ نمف ماهسلا ردق ىلع ةعرقلاو دحاو عضوم يف عمج نم اهذخأي
 ماهسلا ىلع ةعرقلا يقلتف ناتعرقف نامهس هل نمو ، ةعرق هل تلعج مهس

 ةاونك انيعم امسج دحاو لكل نولعجي هتعرق هيلع تعقو ام مهنم لك ذخأيف
 ءامسأ بتكي نأ زوجيو هيلع نعقو ام ذخأ تاعرق وأ ناتعرق هل نمف ةاصحو

 ىلع ال طقف ءاكرشلا ددع ىلع اهلعج نسحو ةقرو يف لك نييعتلاب ماهسلا
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 اهلك اهذخأ ماهس وأ نامهس هل نم ةعرق تعقو ثيحف ماهسلا ددع
 نيلحم يف ال دحاو لحم يف مهلك ءاكرشلا مهسأ تناك نإ اذهو كانه اهددعب

 يف اهضعبو ضرأ يف مهسألا ضعب ناك نإ امأو ، ررضتلل ةيثك لاحم وأ

 ىلع مهتاعرق لعجنلف لاحم وأ نيلحم يف تناك اذإف ررض الف ىرخأ ضرأ
 . ةعباتتم همهسأ مهسألا هل نم ذخأ رسيت مدعل مهددع ىلع ال مهسألا

 اهب لصتاام عيمجب الو ضر ألاب ةعرقلا حصت ال : دمحأ خيشلا لاق

 ضوبقملاب حصت امناو ، مهريغو مدآ ينب نم ناويحلا عيمجب حصت ال اذكو

 امالقأ ضوبقملا نم دحاو ءىيش نوكي الو مهيديأب هنوضبقي يذلا دودحملاو
 كلذ هبشأ امو ديلاو عباصألاو هضبقمو نيكسلا لثم ةقرتفم

 اهنم نيوخأو امأ كرات لثم فيفخ لاثم ىلع سقيلو هلك كلذ زاوجب ليقو
 سدس نامهس هغأل رشع ىنثا نم اهلصأ مهتضيرفف ءاقشأ ةعبرأو ةجوزو

 ءاقشألاو رشع ىنثالا عبر ةثالث ةجوزللو رشع ىنثالا ثلث ةعبرأ نييلالكللو
 يف مهسور ددع ةعبرأ برضتف مهيلع مسقني ال يقابلا وهو كلذك ةثالث

 نيبلالكللو ةينامث هنأل اهنم حصتف نيعبرأو ةينامث جرختف رشع ىنثا ةضيرفلا

 نإف مهنم لكل ةثالث تابلا وعو كلذك ءاقشألاو رشع انثا ةجوزللو رشع ةتس
 لاملا مسقي نأب اهلصأ ىلع ةدح ىلع همهس الك تيطعأ ةرم مه تمسق
 لقأو © ةعرقلاب ةعبرأ ىلع اهنومسقيف ةثالث ءاقشألا بونيف رشع ىنثا ىلع

 ال يهو قيقش لك مهس يهو ةثالث نوعبرأو ةينامث يه يتلا ةضيرفلا ماهس
 مسقت الف نييلالكلا مهس رشع ةتسلا يف الو مالا مهس ةيناثلا يف لخدت

 يف ةمسقلا تناك نإف مهماهس ددع نيعبرأو ةينامث ىلع الإ ةدعاقلا بسحب

 ددع ىلع اهبحاص مسا لك ةقاطب يف تبتك ماهسلا ددع ىلع لاحم وأ نيلحم

 هيلع تعقو ام مهنم لك ذخأيف مهسألا ددع ىلع قئاطبلا ىقلت مث مهسألا
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 ىلع وأ مهسألا ددع ىلع قئاطبلا تبتك دحاو لحم يف تناك نإو ، هتقاطب
 ثيحف هنونيعيو هيلع نوقفتيو فرط نم اهلوأ نم مهسألا ىلع ىقلتف ءاكرشلا

 يف هماهس ممتأ ةثالث وأ رشع ةتس وأ رشع انثا وأ ةينامث هل نم ةقاطب تعقو

 هبحاص مث هيف يقابلا لوأ نم ىرحألا ةقاطبلا ىقلت مث ةعباتتم ةهجلا كلت

 يه نمل اهملعي نم قئاطبلا يقلي الو مهرخا ىلإ اذكهو بيترتلا ىلع اهددع
 . مهسلا وأ ةقاطبلا زيمي ام لك ةباتكلا نع يفكيو اهضعب ملع وأ

 ائيش مهنم دحاو لك نوثراولا ذخأ ماهسلا نومساقلا زيم اذإف رثألا يفف

 كلذ يمريف مئالعلا كلتب هوربخي نأ ريغ نم ادحاو هوطعأو ىصح ولو هدي ين
 عبر مهل اوديزي نأ بدن بايغ وأ ماتيأ مهيف ناك نإو { هتمالع فرعي لكو
 نيبتي ىتح هتعرق هيلع تعقو ام ثلاثلا الو يناثلل الو لوألل حصي الو رشعلا

 لهسأو فخأ هجو انهو زيمتو أرقتو اهلك عرقلا ىقلتو مهرخآ ىلإ لكل ام
 ءاقشألاو ةجوزللو فصن امهمأو نييلالكلل نيفصن لاملا مسقي نأ وهو
 فصنلاو مهس لكل ةثالث ىلع لزألا فصنلاف امهيلع عتقاب رخا فصن

 نإو دحاو ءاقشألا نم لكل ةعبالأ ىقبتو ةجوزلل ةعبرأ ةينامث ىلع يناثلا

 اذه نم عيب ةمسقلاو زاج ضارتب وأ ةارابم وأ ةبهاومم وأ ةعيابمب اومستقا
 ماهسلا اولدع اذإ كلذ ةفصو اليلحتو اميرحت ةعرق الب ةمسقلا وه يذلا هجولا

 مهسلا يف هل يتلا ةيمستلا دحاو لكل دحاو لك بهو ةعرق الب اهوذخأو

 يذلا مهسلا كلذ يف هل يتلا ةيمستلا دحاو لكل دحاو لك عيبي عيبلا اذكو

 هل رئاصلا رخالا مهسلا يف هكيرشل يتلا ةيمستلاب ةلدابملاو ةءاربلاو هيلإ راص

 كلذو مهل بهو امب مهل بوهوملل دهشي الف نوقابلا ىبأو مهدحأ بهو نإو
 ةارابملا نم هوحنو عيبلا اذكو لكلا نم متت ىتح مهدحأل ةبه حصت ال هنأل

 . ةلدابملاو رييختلاو يضارتلاو ةللاحملاو

_ ١٧٤



 سأب الف مويلا سانلا لعفي اك اوديازتي نأ امأو هللا همحر بطقلا لاق
 نم اذكب مسقلا اذه يف مكماهس تيرتشا لوقي نأ دبال هنإ الإ رهظي اميف

 ىلع ةدقعلا لاتشال لطب مهماهسو همهس هلك هارتشا نإو ث الثم مهاردلا

 . ملعأ هللاو هسفن لام هءارش وهو زوجي ال ام
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 ةيربتلا وأ ةعرقلا ةمسق يف ىنثتسيو ىلصملاو دجسملاو ةبقملا ىلع طخي

 عم مسقت ال اهنأب لوقلا ىلع تناك نإ ةكردملا بوبحلاو راهلا اذكو اهوحن وأ
 ريغو ىنثتست الو هعم مسقت لاق عطقت مل ام هنم ءزجك اهنأ لاق نمو ، لصالا

 . عيبلاك رجشلاو ضرألل عبات طق رمثي مل نإ رجشلاك ةكردمل

 ىنثتست ال نأ زاجأ ةرمب عاونأ ةمسق زاجأ نمو هللا همحر بطقلا لاق

 نيب زجحيو رجشلا وأ ضيألا عم ةمسقلا يف اهنولخديف تكردأ ولو راغلا

 مهنم دحاو لك ذخأو يحاونلاب اومستقا نإو ، قش وأ طخب ةلصتم ضارأ
 راغ وأ ربق نم لصألا يف ام ركذ ةيربتلا ةمسق نيح بجي مل اهدودحب ةنمد

 ىتح هتعرق لك ذخأ نإو © اعنمو ازاوج عيبلاك ةيربتلا ةمسق نأل دجسم وأ
 يف هل لوقلا ناكو هل زاج مهنم ةمسقلا رسك نمف مهنيب كرتشم مهس يقب

 ملف يقابلا مهسلا يف مهكارتشال مهسألا لك ىلع ةعرقلا اوحرط ولو ضقنلا
 لاملا اوكرتشا نإ اذكو مهقافتا مسر ىلع ةمسقلا يف اوعرش مهو ةمسقلا متت
 امهدحأل فصنلا نوكي نأ ىلع افاصنأ هومسقف اهوحن وأ اعابرأ وأ اثالثأ

 عنتمي مل نإ اهءاضمإ زاجو © ةكرشلا ءاقبل اهضقن لكل زاج امهنيب رخالاو
 ليقو ، ةعرقل جايتحاب ال نزوب نوزوملاو ليكب ليكملا وحن اومسقيو هنم مهدحأ
 © يمذ هاعد ايمذ ةيعرشلا ةمسقلا ىلع مكاحلا ربجيو كلذ يف ةعرقلا نم دبال

 مهدحأ هب قبسي مالكب دوهشلا مهررقتسا ءاكرشلا نيب ةمسقلا تمت اذإو

 لاملا متمستقا مهل الثم لوقي هنأ كلذو فصو ام ىلع اهعوقوب هل نومعنيف
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 قبي ملو متيرابتو ةبه وأ ءارش وأ ثرإب نالف نب نالف لبق نم مكنيب يذلا

 نمف هل نومعنيف يداف وأ اعمج مهررقي ةدح ىلع لك مهس ءيش مكنيب
 زاجو صقن وأ ةدايز الب هرارقإ ىلع ربخلا ماحل ىلإ دوهشلا غلب دعب اهدحج

 لهأ ةداهش ةمسقلا يف ءاملعلا ضعب زاجأو ، مهرابخإو ءانمألا داهشإ اهيف

 اندنع رهش محلا ىلإ ةداهشلا غيلبت يف ءانمألا لوقيو © ادعاصف ةثالث ةلمجلا

 وأ ثرإ لبق نم لصأ نم امهنيب ام امستقا نالف نب نالفو نالف نب نالف نأ

 هنأ فرع نإف هبحاص ديب وه ءيش يف غيلبتلا دعب ىعدا نمف ءارش وأ ةبه
 ىتح ةمسقلا راهشإ هيف زجي مل هديب ناك نم كلذب رقأ وأ تيملا ةكرت نم
 نم فرعي ال ناك نإف هبحاص هنم هيلإ ءارتب وأ همهس يف هذخأ هنأ نيبتي

 ناك نم هيف دعقي ليقو ، ةمسقلا راهشإ دعب ولو هديب ناك نم هيف دعق هتكرت

 يف لخدي مل هنأ هبحاص ديب ام ىعدا نمو ةكرتلا نم هنأ فرع ولو هديب وه
 مهنم لك رمعف ءاكرش وأ ةثرو نيب ةمسق ترهش نإو ، عدمف ةمسقلا

 ىعدا نمف مهنم ةرماع فرعي مل كرتشملا نم رخآ عضوم يقبو افورعم اعضوم
 ىلع مهنيب كرتشم وهف نيبي مل نإف عدم وهف هسفنل هتوبث وأ نالفل هنأو هتمسق

 ىعداف ءيش هديب ناك نمف ءاكرشلا نيب ةمسقلا فرعت ٤ اذإو ٤ لصألا

 © مهنيب كرتشم هنأ فرعي مل نإ هلوق لوقلافركنأف مهنيب مهنيب )رتشم هنأ هءاكرش

 اهمهس تذخأف اهيخأ عم ةأرما تمسق نإو ، نيبي مل نإ " لوقلا ليقو

 ةمسقلاب ربخلا تغلب نإف هدالوأ هنم هتوم دعب اهعفدو تام ىتح هديب هتكرتف

 ام اومسو اهيخأ عم تمستتقا اهنأ اولاقف ةلمجلا لهأ نم ةثالث مكحلا دنع
 الو ةمسقلاب لصألا نم اهل يمس اميف تدعق لصألا نم اهمهس يف تذخأ
 هيف دعق مسقي مل اموت تام ىتح مهيبأ ديي ناك هنأ اهيخأ ينب غيلبتب لغش

 نم هنأ نايبب هتبثت ىتح ملعلا ىلع نوفلحي ليقو ، مهيلع نيمي الب اهيخأ ةثرو
 . ملعأ هللاو ةكرتلا
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 ةمسقلا ماكحأ ف باب

 اوناك نإ اهضقن ىلع اوضارت نإ الإ اهيف عوجر الو ةمسقلا ضقنت ال
 اوقفتاو اهضقن يف حالصلا نونجملا وأ متيلا مئاقل رهظ وأ ىضرلا مهل نمم مهلك

 نإ الإ اوضر ولو ةمسقلا رسكن ال رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 خسف اهيلع أرط نإ الإو ءاكرش هيف اونوكيف هيلع هديو دحأل كلذ اوبهو
 مهسألا ضعب قحتسا اذإف عيبلاك ةمزاللا دوقعلا نم يهو قاقحتسالاك
 سيل امو مهلام مهماستقال ةيقابلا مهسألا يهو وئاظن يف مهتمسق تخسف
 ناكف انركذ نم مهس يف دئاز نبغ رادقم قحتسملا ضعبلا كلذ ناك ولو مهل
 ءاكرشلا رئاس دري لب قاقحتسالاب خسف ال ليقو ، ماهسلا توتسا قحتسا امل
 ضعب ىضر نإو © هيلع قحتسا ام رادقم همهس يف قاقحتسالا جرخ نمل

 . ةمسقلا دارأ نم لوق لوقلاف نبغلاب

 ءاكرشلا هكرادتي يذلا نبغلاو سابعلا وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هبيصي ام امأو { ءارشلاو عيبلا يف سانلا نيب انبغ نوكي ام وه مهنيب اميف

 دوجو يف عنمو مهنيب اميف ءاكرشلا هكرادتي الف مهءارشو مهعيب يف سانلا
 ةنيبب تبثأ نإ الإ ضعب ىلع ءاكرشلا نم ضعب لوق خاسفنالا وأ قاقحتسالا

 دعب مش ءاكرشلا نيب ةمسقلا تحص اذإ قاقحتسا نودب نبغلا امأو 3 ةلداع

 ةداهشب الإ هيلإ تفتلي الف هبيصن يف نبغلا جورخ مهضعب ىعدا كلذ
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 رارقإب وأ ءانمألا لوقي نبغلا حص اذإو © رادقمو نبغلا كلذ ىلع ءانمألا

 دق لوقي نم مهنمو 0 مهتمسق خسفنت الو نبغلا نودارتي مهنإف نباغلا
 وأ هب اوملعي مل ثراو جرخ نإ ةمسقلا خسفنت اذكو مهتمسق تخسنفنا

 مولعمب ىصوأ وأ هتاعابت وأ هنويد وأ هتيصو هنم جرخي نأ هلامب مهثوروم ىضوأ
 اوكرت وأ كلذ مهل ثراولا زوج نإ ليقو ، ركذ ام هنم جرخي نأ هلام نم

 ةمذلا يف مولعم ءيشب ىصوأ نإو ، ةمسقلا تحص نيدلا وأ ةيصولا رادقم
 لوق نالوق هب خسفلا يفف هجارخا لبق اومسقف هلام نم مولعم هنم جرخي نأ

 مدعب لوقو { نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم ىلاعت هلوقب اهخسفب
 الأ نيدلاك ةمسقلا دعب ةثرولا ةمذ ىلإ عجرت نأ زوبي ةيصولا نآل اهخسف

 ةيصولا بهذت مل فلت ول هتيصو هنم جرخت نأ رمأ يذلا ءيشلا نأ ىرت

 كلذ دعب لرقيو ءيشب يصوي نأ كلذو اهلاح ىلع لاملا يف ةتباث اهنوكل
 نأ مولعم ءيشب ىصوأ اذإ ام فالخب هءاصيإب الصتم ولو اذك نم هوجرخأ

 { ءيشلا باهذب بهذت ةيصولا نإف ةمذلا يف سيلو اذكو اذك هنم جرخي

 انويد كرت نمو ، مهل تلطب لصألا عم نهرلا وأ ةيصولا نادف اومسق اذإو

 اهبابرأ دجي الو هتكرت نم الإ جرخت ال ةثرولا لاقف ثراولل ةداهشلا اهبابرأ غلبف

 ولو اومسقأ اذإف ةلجعلاب مهيلع مكحي نكلو مهلاومأ نم ةثرولا مهيطعي نأ
 نإو ، مهلاومأو مهممذ يف مهيلع تكردأ رامث وأ ضرع وأ لصأ نم اضعب
 فلحي مل الإو اونيب ةثرولا ىلع ةمسقلا اياصولا باحصأ وأ ءامرغلا ىعدا

 لوخدلا اوراتخا نإ هيف نومسقي مولعم لجأل اليمح مهيلع نوكرديو ةثرولا مهل

 اومستقي مل نإو 3 ءامرغلل ليمحلا محلا ىداتسا لجألا غلب اذإف ، ةكرتلا يف

 نويدلا بابرأ ناك نإو ، ةمسق الب اوطعي ىتح اليمح اودجي مل نإ مهسبحو

 اومسقأ اذإ مهيلع مهنويد اوكرديل ةمسقلا ىلع ةثرولا يقاب اوذخأ ةترولا نم

 ثراو مهل ثدحي الئل ةكرتلا نم نوطعي مهنأ نم ةثرولا كرديو اريسي ولو
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 ىلع سيلف تيملا ىلع اوضق ام دعب لخد نإ هنأل مهنود ثراو وأ مهعم
 ذخؤي ليقو ، اعربت مهلاومأ نم هيلع اوضق امم ءيش اهيف نيتداحلا نيلخادلا

 دنع حيحصلا وهو اضعب الو الك اومستقي مل نإو ، اهوحنو نويدلا ىلع ةثرولا
 . هللا همحر بطقلا

 تخسفنا دقف مهثوروم ىلع نيدلا نيبتف اومستقا اذإ رثألا يفو لاق
 مهثوروم ىلع يذلا نوطعي ليقو ، طحي مل مأ هلامب نيدلا طاحأ ءاوس مهتمسق

 هنم جرخت نأ لصألاب ىصوأ ناك نإف ةيصو تجرخ نإو 3 ةمسقلا حصتو
 مولعم ءيش نم جرخت نأ مهاردلاب وأ ريناندلاب ىصوأ نإو ، تخسفنا دقف

 اياصولا باحصأو ءامرغلا لاق نإو ، ال ليقو ، تخسفنا ليق 0 نالوق اهيفف

 عيبلا مهمزلو ال ليقو ، كلذ مهمزل مكثوروم كرت ام انل اونيب ةثرول تاعابتلاو
 نم ةثرولا أربتي مل نإ اياصولا باحصأو ءامرغلا ىلإ قوقحلا لاصيإو ةكرتلل
 نمو ث نايبلا نم مكحلا يف اويرب اذك عضوم كرتت ةثرولا لاق نإو ، ةكرتلا

 عدمك مهيلع نيمي الف الإو هنيب اولاق ام ريغ مهريغ وأ ءامرغلا نم ىعدا
 عجر .ةلداع ةنيبب خسفلا تبث اذإف مهيلع نيمي الف الإو نيبي ةمسقلا خسف

 خسف نإ عيبك هديب ناك نإ هنمض دحأ مهس نم فلت امو مهنيب لصألا

 مهضعب وأ ءاكرشلا لوقب لب دوهشب ةمسقلا خسف تبثي مل نإف عاب م لطبو

 ام ىلإ ةثرولا نم لكل ليبس الف انمسق تخسف اولاقو & مهنيب :لصألا اودرف
 وأ ةثرولا نم مهسلا هيلإ لقنتملا ريغلا نكي مل نإ اكيلمت بجوي هجوب وريغ ديب

 للخلا عبتت ءاكرشلاك ويغو ماحلل وكو اهخسفب اوقدصي ملو مهنم ناك
 الو كلذ نع ويغو محلا ىفاجتيو خسفلا ىلإ اعرذت ةمسقلا رمأ يف شيتفتلاو

 خسفلا يف ةحضاو ةجحب مصخ ىتأ نإ الإ يناجتلا دجو ام خسف ىلع نامي
 نأب ةرياغملا ةمسقو ةعرقلا ةمسق يف رثأ نبغ جرخ نإوع لامتحإ اهل دجوي مل
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 يتلا ةمسقلا يف رثؤي الو صقن ام رادقم نبغلاب همهس صقن نم ىطعي
 ال كلذكف عيبلا يف رثؤي ال نبغلا نأ امكف ةلدابملاو ةبهاوملاك ةعيابملا هبشت

 © عيبلا دب رثؤي ليقو ، رثكألا دنع عيبلا خسف بجوي الو عيبلا هبش يف رثؤي
 . خسفل اب ليقو

 ةمسقو ةعرقلا ةمسق يف رثؤي هنأ تملع اذإو هللا همحر بطقلا لاق
 مهضعب دري وأ اوعاش نإ ةمسقلا اوديعيف هب ةعرقلا ةمسق خسفنت لهف ةرياخلا

 انخايشأ دنع لمعلا هيلعو مهنيب اميف ماهسلا يوتست ىتح نبغ ام ضعبل

 . هوحجرو

 دعب متت مل مهتمسق نأل لو ألا يضتقي سايقلاو هللا همحر لاق
 هنباغ نم هجارختسا ىلع اوردقو نبغلا نيبت نإو ، نبغلا يف نوكرتشم مهنال

 هيلع رمع وأ يضرو نوبغم ا هملع نإ إ الإ مسقل ا دسف الإو زاج هلاحب مسقلاو ١

 ال نبغل ا ن أ لصحتن نوبغمل ١ دازي امن :لو { ةمسقلا ضقنت ال ليقو ئ هتفرعم لعب

 دي ال ةتباث يهف هيلع لوعو ادارت الو اخسف ةعيابملاب ةهيبشلا ةمساقملا يف رث

 هب نبغ ام ضعبل مهضعب دري ادارت رثؤي ليقو ، خسفلا رثؤي ليقو ، نبغلا ٢
 هب نبغ ام اوملع نإ ] ءانمأل ١ لوقب نبغلا ن | .. نبتيو ةحيحص ةمسقل او ا اووتسي ىتح

 اوملعي ل نإف هءاكرش عم مسق نوبغملا ن أ نوملعيو هتميقب كال ا نوربخي نوبغملا

 ام فقت الو لف ىلاعت هلوقل مهل ملسأ نبغلا ركذب لوقلا نع فكلاف كلذب

 سمشلا لثم ىلع ثيدحلو بيرلا دنع فقوتلا بوجولو هم ملع هب كل سيل

 نبغلا يعدم نيبي مل نإ نباغ هنأ هيلع ىعدا نم ىلع نيمي الو عد وأ دهشاف
 ضعب دنع ملعلا ىلع نوفلحيو بيغ كلذ ىلع نيملا نأل همهس يف عقاو هنأ
 ةدايز وأ صقن نم لوهجملا مهسلا يف لمع لوخد دعب نبغلا رهظي الو
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 وحنو هعطقو امهدحأ ثرحو رجزب وأ نيع وأ رطمب رجش وأ نانج يقسك

 ةدايز هيف تلصح نإ ةعرقلا ةمسق يف نوبغملا مهسلا يف فلخلاو عطقلا

 ىتح هنباغ يف صقن لصح وأ هنباغ ىواس ىتح نيفد روهظو ةرامعك
 خسفي نبغلا نأ ىأر نمف هنوكرادتي له هنم ةجش باهذك نوبغملا ىواس

 ةعرقلاب ةمسقلا نوديعيف صقانلاو دئازلا يف مهكارتشال كرادتلا يفف ةعرقلا

 لئاقلا دنع نباغلا ىلع نوبغملا نبغلا كرديو ايراست ثيح ةيناث ةرم اهنومريو

 ةبيصم فلتلا دعو لكلا وأ نوبغملا وأ نباغلا مهس فلت دعب ولو نبغلا ددارتب

 . ةمسقلا مامت دعب نباغلاب تلزن

 رهظ نإ الإ مامتلا دعب ةدئاف يهف نوبغملا دنع ةلصاحلا ةدايزلا امأو

 كردي الو اقافتا هوكرادت هردق ملعو نيفدلا روهظو ةرامعلاو فلتلا لبق نبغلا

 ةوعد نوبغملا ءايحإب الإ مهضعب توم وأ مهتوم دعب نيمستقملا نيب نبغلا

 لوطلا دعب امأو ، بيرقلا يف نبغلاب ماقي امنإو & نباغلا توم لبق نبغلا
 . ملعأ هللاو ماقي الف سرغلاو ءانبلا دعب وأ ةنسلاك

 زاج رخا ينافرطل ينافرط نم نبغ زاجف ةثالث ىلع نادفك مسق نإو
 ينافرطلا ذخأيو امهنيب امم يناطسول نبغلا دي نأ نيرخالا ىضرب نوبغملل
 ينافرطلا يناطسولا يطعي الو همهس يلي امم يناطسولا نم نبغلا ردق نوبغملا
 ىلب ال يذلا فرطلا نم ءاطعالا نأل رخالا فرطلا يف نبغلا نم اريسي نوبغمل

 ولو مهنيب نبغلا كردأ اورياخت نإو © نوبغملا يضر نإ الإ لحي ال ررضلاو ررض
 دعق ضعب تام نإو ، خسفن الو كردي ال ليقو ، صقن وا ةدايز ثودح عم

 هب رقأ نإف رياختلاب ثياولا رقي مل نإ نبغلا هيلع كرذي نأ نودب كرت اميف هثراو

 ال لاق عيب وه لاق نمو {{ رثكألا لدنحع عيبب سيل رياختلا أل نبغلا هيلع كردأ
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 صقن ام د دارتي الو بيعب اهريغ الو ةعرقل ا ةمسق خسفنت الو نمغل ١ كردي

 . انبغ بيعلا كلذ نكي مل نإ بيعلاب

 نإف عيبلا ةمسقلا هيف تفلاخ امم هجولا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 شرا درب وأ خسفلاب هيف ركذي مل بيعملا ةمسقو مدقت فالخ هيف بيعملا عيب

 مهس رهظي نأ وه دحاو هجو يف بيعلاب ةمسقلا خسفنت ليقو ، بيعلا
 الإ رجش اهيف سيل ةكرتشم ضرأك دوصقملا فالخ ونكأ وأ هلك مهدحأ
 نأ لبق امأو ، فيللا اهيلع راد ام دعبو اهرامثأ لبق تمسق نإ اتبان رمتلا ىون

 ضيألا عم ةمسقلاب اهدصقب سأب ال هنأ الإ ضرألا عبتت لب مسقت الف رودي

 اروكذ وثكأ وأ مهس جرخ ىتح سبللا ناكف رامثالا لبق اميف مالكلا ضرفف
 فقولاف اثانإ هضعب وأ اروكذ مهسلا ضعب ناك نإو ث اثانإ ونكأ وأ مهسو
 . هب خسفنت له

 نأل ءانثتسالا ىلإ جاتحي ال هجولا اذه نأ هللا همحر بطقلا دنعو

 يف فالخلا هيفف نبغلا لئاسم ةلمج نم وهف نبغلا رادقم وه هيف بيعلا
 مث تسرغف ضرأ تكرتشا نإو © زوجت ال ةلوهجم ةمسق لب نبغلا ةمسق
 مل اهنأ اهداسف اونمأو اهذخأ سورغلا لهأ ملع نإو { اهسورغ عم تمسق
 ل اهنأ اوملع نإو 0 ةتباث مهتمسقف ذخأ اهل ثدحي مل تسرغ امك يهو ذخأت

 عقاولا ررغلل اهومسقي نأ زجي مل ذخأت مل الو تذخأ اهوملعي مل وأ ذخأت

 تزرغ اهنأل ذخأت مل ولو الوصأ دعتو اهيف اضرغ مل نأل رمثت مل ولو لهجلاب

 لصألا مسق هنأ لاقي الف الثم عيبلا هلمش ضرألا يف زورغملا ءيشلاك تراصف
 مل وأ رمثي مل ام ربجت ضيألا نإف عيبلا ةمسقلا هيف تفلاخ امم كلذو ضرعلاو
 لكأ كلذ نأل اوضر ولو زوجي الو ةمسقلا نود مكحلا يف فيللا هيلع ردي
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 ابرلا قئاقدو صاصقلاو ثيراوملا ةمسق لهج زوجيو رامقلاك لطابب لام
 لهجب اهيف مكحي وأ نيعتت مل ام ةيافكلا ىلع ينلاو ةعسوملا ضورفلا رئاسو
 هيلع تعمجأ ام وأ الثم ثرالا يف باتكلا صوصنم اوفلاخ اذإ ماسقلا رفكو
 . ملعأ هللاو ةعرقلا يقلي وأ ماهسلا لدعي نم ءاوس ةمألا
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 نمهرل ١ ب اتك

 ىلع متنك نإو ىلاعت لاق رضح وأ رفس يف ةنسلاو باتكلاب زئاج وهو

 « هع هللا لوسر ىلوم عفار يبأ نع نعو ، ةضوبقم ناهرف ابتاك اودحت ملو رفس
 وأ ماعطلا نم ائيش هنم هل فلسأ نأ يدوهي ىلإ يع هللا لوسر ينثعب لاق

 يع هللا لوسر ىلل عفار وبأ عجرف نهرب الإ كلذ لعفي نأ ىبأف هل هيرتشا

 تيفل يل ضيقأ وأ يل عاب ول ع هللا لوسر لاقف ، يدوهيلا لاق امب وبخأف
 نأ عفار ابأ ع هللا لوسر رمأف ءامسلا يف نيمأ ضرألا يف نيمأل هللاو ينإ هل
 ندمت الو ايندلا نع هل ةيلسن لجو زع هللا لزنأف هل اهنهرف هعرد هل عفدي
 اميف رابخالا تفلتخا دقو © ىقبأو هلوق ىلإ اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع

 نيثالث يف ليقو ، ريعش نم اعاص نيرشع يف مهضعب لاقف 0 هيف هل اهنهر

 . يدوهيلا دنع نهرلا يف هعردو كيقَع هللا لوسر تامف رمتلا نم اعاص

 لهأ ةلماعم ةحابأ ننس سمخ ثيدحلا ىفو هللا همحر بطقلا لاق

 لجرلا حدمي نأ ةحابإو رفسلا يف الإ نهرلا زوجي ال لاق نم ضقنو باتكلا
 لجرلا رخدي نأ زاوجو كلذ ىلإ جاتحا اذإ هردق فرعي ال نم دنع هسفن

 هنأب نهرلا فرعو قح هنأ ملع اذإ هللاب نيملا زاوجو هتليلو هموي توق نم رثكأ

 يف مث هناكرأ يف الوأ رظنلاو هيلإ قلع قح لجأل عابي ام عيبلا هل نم ءاطعإ
 نوهرملا ءيشلاو نهترملاو نهارلا يهف ناكرألا امأ هماكحأو هطورشو هدقع ةفص
 وه نهرلاف ةرجأ وأ اقادص ولو تاعابتلا رئاسو نيدلا نم نهرلا هيف امو
 تناك نإو ، نوهرملا يف هفرصت حابملا اقلطم لاملا يف هلعف زئاجلا ناسنالا
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 نهرلا دعب ةزاجالا تناك ولو ةزاجا وأ نذإ وأ ليكوت وأ ةفالخب فرصتلا ةحابإ

 ىلع وأ هيلع ركب قح يف ركبل هلام نم نهري نأ الثم ديزل ناسنالا نذأي نأب
 فلختسا لام نهر سرخأل ةفيلخ ناك نإو 5 ةفيلخلل زاجو امهريغ وأ ديز

 مل نإ الإ هيلع دئازب ال نهترملا قح ردقب رض عفد وأ لاملل عفن بلجل هيلع
 نإ دئازلا نمض دئازلا ىلإ ةرورضلا هئجلت ملو دئازب نهر نإو { دئازب الإ دجي

 الو نهترملا نم ببس الب نهرلا تام نإ الإ ببس الب هللا نم تآب ولو عاض
 نهتملا ىلع سيل هنأ يف اطرش نهترملا نيبو هنيب ويغ لام نم نهارلا تبلي
 عاض عاض اذإ هنوك نم لصألا ىلع هكرتي لب نهرلا بيصت ةفآ نم نامض

 ديب نهرلا نم كله ام نهارلا نمضو يواسي امم رثكأ نهري ال كلذلو هيف امب
 نيدب ةفيلخلا عاب نإف ءيش هيلع سيل هنأ يف نهترملا نهارلا طراش نإ نهترملا

 © دجو امب لجالاب الو لجاعلاب ال دقنلاب عبيلو كلذب كله ام نمض لجؤم

 عيبلا يفاسخب واحالص ىأر نإ صخرو ريخأتب عيب نع صقنب عيبي ناك نإو
 هيلع فلختسا نمل ةفيلخلا نهترا نإو ، هيلع داهشإب ةقث يلع رخؤي نأ دقنلاب

 هلام نم نمض هطراشي مل نإو ، نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نأ نهارلا طراش

 عيبك هيف هلاعفأو هلامل هنهر زاج هلامب نيدلا طاحأ نمو ، نهرلا نم فلت ام

 نهارلاك نهترملاو مكاحلا هيلع رجحي مل ام كلذ ريغو قادصإو ةبهو هب ءارشو
 جراخلا يف نيع ام نوهرملاو فرصتلا زئاج القاع اغلاب هنوك يف اعنمو ازاوج

 هيف فرصتلا حيبأو تاعابتلا رئاسو نيدلا وهو هيف نوهرملا فلاخو هعيب زوجو
 ديب ررقو ةلاكو وأ ةفالخ نم رم امب نإو © هدعب ال هلبقو نهرلا لاح نهارلل

 ناكو اعيمج نهترملاو نهارلا بناج نم اعيبو ازرح هيلع طلسملا وأ نهترملا
 لبق هل نهترم ناهترا وأ يرتكملا ءاركب هقلعتك هيف ريغلا قحب اعونمم ال اضوبقم

 لبق ةيدلا هاشو ملسل ا ةاشك ةمذب ام نهر حصي الف كلذ ررقت اذإ و © كلذ

 لب جراخلا يف انيعتم اسيل امهنأل ضعب دنع ةعفش وأ قالط نهر الو ضبقلا

١٨٦



 هبئان اذكو 2 هعقوأو اهجوز اهنم هدارأ اذإ جوزلا ةمذ يف بترتم قح قالطلا

 امهنهر مهضعب , زاجأو 5 هدارأ اذإ إ عيفشلل هملسي يرتشملا ىلع قح ةعفشلاو

 نكي مل نإو ، ريخأتلاب قالطلا توفي الو نهتملا قلط نيدلا لجأ لح اذإف
 نوكيو نيدلا نم نهارلا صلخت دقف قلط اذإو ، قلط ءاش ىتمف لجألا
 ام عيب دعب الإ ةعفشلا نهر حصي الو اهنذإب الإ اهتعجر كلمي ال انئاب اقالط

 عفشي نأب اهذخأ نهترمللف اهنهر اذإف اهنهر ةعفشلا ىذلف عيب اذإو ؤ عفشي

 اذإو ، هوحن وأ قيرط يف وأ عيبملا يف اكيرش نكي مل ولو عيب ام هسفن لامب

 وأ ةعفشلا هتتاف ىتح عفشي مل نإو } نهرلا نم نهارلا صلخت دقف عفش
 ام نهر ةحص مدع نم ركذ ام لجألو ال ليقو © هنيد لطب دقف اهلطب أ

 ةمذلاب امو هعيب زاوجو ضبقلا طرشو جراخلا يف ققحتلاو نيعتلا طرش ةمذلاب
 امو ، فالخ ةعفشلاو قالطلا عيب يفو عابي الو اضوبقم نوكي نأ حصي ال

 . ابلاغ سكع الب هنهر زاج هعيب زاج

 رجشلا ىلع راثلا نهر بلاغلا ريغ نمو هللا همحر بطقلا لاق

 الو ةدايزلا لبق عطقتو اهعيب زوجي هنإف ناويحلا ىلع ربولاو رعشلاو فوصلاو
 هوركم ناويحلا نهر ناويدلا يفف لاق حوجرم لوق ىلع ناويحلاو اهنهر زوجي
 . هب ذوخأملا وهو زوجع ليقو © رب اج ءاثعشلا يبأ لدنحع

 لاقو ، ءيجيو بهذي هنأل ناويحلا نهر ناميلس عنم جاهنملا يفو لاق
 زيجملا لوقو لاق ، لقألا هزاجأو ادبع ولو هيف هعنم ىلع انم رثكألا ةكز

 كردأ ولو رجش ىلع رمث الو ررغلل نطبلاب ام نهر زوجي الو ةجحلا يف ىوقأ
 . ضبقلا مدعل

١٨٧١٧ _



 زاج املك لوقي نم ءاملعلا نمو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 نهر زوجي الو هنهر زوجي ال هعيب زوجي ال امو هعيب زوجي إك هنهر زاج هعيب

 نم لضف ام نهر زاج لهو ناعابي الو امهنهر زوجي ليقو { ربدملاو فحصلملا

 وأ ليألا نهترملا لجأب رخال نهارلا نذإو نهترملا نذإب نهترملا قح نع نوهرملا

 نوكيو هنيد لباقي ام ليألا عيب دعب الإ لضفلا نيبتي ال ذإ هلبق ال هدعب لجأب
 يف هعابو يناثلا كلذ هذخأ ليألا قح نع لضف امف لزألا نهترملا ديب هرارق

 لضفلا نهر زوجي ال وأ هنيدب يناثلا نهترملا عبت ءيش هنم لضفي مل نإو هقح
 هددجو يناثلاو ليألا نع نهرلا لطب اولعف نإف اعيمج نهترملاو نهارلا يضر ولو
 امو لوألا نهترملا ضري مل ولو زوجي هنأ امهنلاث نالوق امهنم ءاش نمل نهارلا
 نم بهذ دقف لضفلا نهر زاوج وه يذلا ليألا لوقلا ىلع نهرلا نم بهذ
 يناثلا لام نم بهذ دقف باهذلا ىف ليألا لام ىلع داز امو لألا نهترملا لام

 يناثلاو لوألا نهترملا طرتشي مل نإ هلك نهرلا فلت نإ اعيمج امهقح بهذو
 نم نهارلا لألا نهترملا ءاربا وأ ليألا نهترملا دي نم خسفنا نإو & باهذلا

 لضفلا يف يناثلا نهترملا لام له فقولاف هنم هكف وأ هقح هنع عضو وأ قحلا
 نأ خاسفنالا ةروص ريغ يف نسحتساو همدعو لضفلا يف هءاقب ضراعتل ال وأ
 . هلاحب لضفلا يف قاب يناثلا لام

 هنيد يف انهر لجرل لجر نهر اذإو ، ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ليقو © اعيمج امهنهر زوجي ال ليقو ، زئاجف نيدلا كلذ يف رخا انهر هل داز مغ
 دحاو نهر زاجو ، رخالا تبثو ليألا لطب ليقو ، تباث لوألاو رخالا زوجي ال

 نهر مرحو ضعب نود ضعب لح وأ لحي مل مأ اهلجأ لح ةفلتخم نويد يف
 © مهل اهعيبو ادهاعم نإو يباتكل ليخلاو ملسملا قيقرلاو حالسلاو فحصلل

 . نهرلاو عيبلا يف نالوق ملعلا بتك يفو

_ ١٧٨٨



 هيلع ادبع هل نهر نإو ، كلذ ةهارك هللا همحر بطقلا دنع يذلاو
 لياملا رادجلا اذكو هلام نم بهذي الف دحلا هيلع مقأ نإ هنإف ملعي ملو دحلا
 . هيضر نإ زئاجف كالهلا ىلع فرشأ ام هل نهر نإو 0 ةلئاملا ةرجشلاو

 الإو هيف نهر ام نهرلا فلاخي نأ انطرشو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 . رثكألا دنع هفالخ يف سنج نهر زاجو لجألاو ةدايزلاو سنجلا يف ابرلا هبشأ

 نهارلا ىلع مكحي ال امم نوكي نأ ةفلاخملاب دارملاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف كلذ وحنو ةضف يلحو ةضف نم عطق نهر زوجيف سنجلا قفتا ولو هلثم
 هقفاو ولو هقافو يف سنج نهر زوجو ريناندلا يف هيلحو بهذلا عطقو مهاردلا

 . هجو لك نم

 سيل هنأل كلذ ىف اب ر الو عماجلا يف سابعلا وبأ هراتخاو لاق

 نإو ، هلثم هبئان وأ نهترملا هيلع ضرعي مل نإ نهترملا هذخأ لجألا لح اذإف اعيب

 . نهارلا هذخأ هضعب لضف

 اعرش عونمم وهو نهرلا قلغ هبش اذه يف نأ الإ هللا همحر لاق

 يف سنجلا نهر زاوج لاوقأ ةثالث كلتف ادقن هلثمب هعيبي نأ اذه نم ىلوأف لاق

 . ءيشب هفلاخ نإ زاوجلاو اقلطم عنملاو اقلطم هلثم

 ةزاجلالاب وأ لاحل ١ ف حابي نأ اضرأ انطرشو هلل ١ همحر زيزعل ا دبع لاق

 أل ةيعرش ةباين لكو ةرامإ وأ ةلاكو وأ ةفالخ نم كلمكب نهارلل هفرصت دعب
 ملو كلمي مل نمم كلذ حصي الو ةزاجا دقعو عيب ضعب ةزاجاو فرصت نهرلا

١٨٩١ _



 لام هل ناك ولو هلفط لام نهر بألل زوجيو كلاملا نع ةيعرش ةباين بني
 نأ لبق ائيش ناسنالا نهر اذإو © هتميق هنبال هيلعف فلت وأ عيب نإ نكل

 ةعابتلا وأ ةرافكلا ىدؤت نأ يف صخر نمو . ايناث نهرلا داعأ هكلم مث هكلمي

 . دقع ديدجت الب هءاقبإ يف صخر هنأ رهاظلاف اهبجوم لغغي نأ لبق

 حصو ةمماتم زوجت دقو فنصملا ركذ ام قحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 دعاقلا نأل كلذ دعب هكلام هزاجأو ، القتنم ناك نإ هنذإ الب ريغلا لام نهر

 هنأ فراع هنأ نهترملا رقأ ناو كلملا ليلد ديلاو هديب ناك نم لقتنملا ءيشلا يف

 نم ويغل اهفرعت ناسنإ دي نم ضورع ءارش كل زوجيو نهرلا لطب هنهارل سيل

 الإ همكح نع لاني ال هجوب دحال ف اذإف لصألا امأو . بت مل نإ لبق
 ال مث نمو & ةراجإو ةبهو عيبك هجوب هيلإ لقتنم كلم ىلإ هجارخإ نايب ةفرعمب
 نم امأو © ةبسن الب هعيب هلف ةفيلخ هعئاب ناك نإ الإ هكلامل ةبسنب الإ عابي
 ناب هجورخ حصيل هكلام ىلإ ةبسنب الإ هعبي الف ةلادب وأ ةلاكو وأ رمأب هعيبي

 نإ فقويو رومأم وأ ليكو وأ عيبلا يف هنع بئان ينأ وأ نالف .كلم وه لوقي

 هيف حصت ال هنأ هنهر وأ لصألا عيب يف ررقتف هكلام نذإ ىلإ نهر وأ عيب
 انطرشو لاق © هكلامل ةبسن الب نهر وأ عيب نإ نهر و عيب عوقو دعب ةزاجا

 حصي ال ةقرس وأ ائيش بصغ نم نإف نهرلاب هنهار نم هنهترم ديب نهرلا رارقإ

 نهرل بصغ نامض نم لقتني الأو هديعي مم هبر هضبقي مل ام هديب انهر هنوك

 نأ حصي ال ضارق وأ ةنامأ وأ ةعيدو وأ ةيراعكب ناهترال ا ديرم دي ف ام اذكو

 لقتنت ال ةنامألاف نهرلا مسر ىلع هدي مث هبئان وأ .هكلام هضبقي ىتح نهري

. ةنامأ لقتني ال نومضملاو ضبقلا لبق انهر



 دنع هلك كلذ نهر زاوج يدنع يذلا نكل هللا همحر بطقلا لاق
 الو فوخ كلذ عم نكي مل اذإ اهوحن وأ ةنامأ وأ هوحن وأ ابوصغم هديب وه نم
 . عنم الو ةارادم

 هعانتمال ريغلا قحب اعونمم ال اضوبقم هنوك انطرشو زيزعلا دبع لاق

 . ضبقب الإ نهر ال لع هلوقو ، ةضوبقم ناهرف ىلاعت هلوقل ضبق نودب

 مث ضبقب الإ زوجي ال نهرلا نأ سانلا عمجأ ناويدلا يفو بطقلا لاق
 نهر نأو ، ضبق وهف هدي لخد ام لك نأ اوعمجأو وه ام ضبقلا يف اوفلتخا
 هل نهر نإو ، زاج بايثلا ةمزرو ماعطلا ةمرعك ةيورلاو ملعلا هب طيحي ام
 نهارلا رقأو اهريغ و اراد ليق نهترا نمو & زاج هليكو وأ وه اهقاسف ناويحلا

 يف هسفن ىلع نهارلا رارقإ زوجي ضبقلل دوهش ةنياعم الب اهضبق دق نهترلا نأ
 ديب رادلا كلت تناكو ماصخلا موي ضبقلا نهارلا دحج نإو © ضبقلا كلذ
 . رادلا ميلستب بهاولاو نهارلا ىلع يضق ماصخلا موي بهاولا وأ نهارلا

 ضوبقم نهرلا نأ لصألاو نهرلاب رقأ هنأ كلذو هللا همحر لاق

 هسفن ىلع لجرلا رارقإ ع هلوقل راتخملا وهو هل بوهوملل وأ نهترملل تعفدو
 دابع نبا عنمو لاق زيزعلا دبع نبا لوق وهو : لاق ، هيلع ةداهشلا نم ريخ

 بهاولا هلثمو نهارلا رارقإ ىضتقمب نهرلا يفو © ةبهلا وحن يف ضبقلا توبث
 طرش نم نهرلا ضبق ليألا لوقلا ىلعف ضبقلا اونياع. دوهشلا نإ حصي ىتح
 ىلعو ضابقالاب بهاولا وحنو نهارلا ربجيف دقعلاب ةبهلا وحنو نهرلا مزليف مامتلا
 هضبق عقي مل ام نهرلا نهارلا مزلي الف ةحص طرش ضبقلا نأ وهو يناثلا لوقلا

 ةبهلا وحن اذكو ءاش ام لكب هيف فرصتلا نهارللف ضبقي ملو نهرلا دمع ولف
 . ملعأ هللاو

١٩٦١١



 ضبقلا ةفص يف باب

 يف ضبقلا امأو ، ديلاب ضبقلا وهف لقتنملا يف ضبقلا ةفص امأ

 نهرلا ناك نإ نهرلا حيتافم نهارلا نم طلسم وأ نهترم ذخأ وهف لوصألا
 جاتحي امم ناك نإ هيف هرجأ لاخدإو هنم نهارلا ريجأ جارخإو انكسم

 سيلو اريجأ هل نكي مل امو هضبق اذهف يعرل منغو يقسل نانجك هراجتتسال
 نهر زوجي ال لوقلا اذه ىلعو نهترملا نيبو هنيب ةيلختلا درجم هضابقاف حاتفم هل

 ةحص مدعل لوصألا يف الو ضورعلا يف ويغل الو كيرشل تايمستلا عيمج
 يف كيرشل اهنهر زوجو اهيف ضبقلا طرش نم دنع ةيطعلا اذكو اهيف ضبقلا
 ءيش يف اهمهس نهر نمف نكمت مل مأ ةمسقلا تنكمأ ضورعلاو لوصألا

 نأ ىلع طلسملا وأ نهترملا ديب كرتشملا نوك كيرشلا ىلع نهارلا طرشو كرتشم
 مل انه ضبقلا نأل زجي مل طلسملا وأ نهترملا دنع ةنامأ كيرشلا مهس نوكي

 لطبي ال قح ريغب حيحصلا نهرلا لاوز اذكو ناهئاب هضعب لب قحب هلك نكي
 ةيمست نهر زوجو هلاح ىلع انهر ناك عجر اذإف نهترملا دي نم هبصغك نهرلا
 لصالا يف ضبقلا ذإ ضبقلا فالتخال لقتنم نم ال لصأ نم ويغو كيرشل

 هدي اهكلام اهنع عفر١ذإ ةيمستلا وهو ضعب يف ضبقلا حصف هنع ديلا عفر
 . لقتنملا فالخب لكلاك

 بطقلا لاق ث اندنع راتخملا وه لوقلا اذهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 كلذ زاجأف ةيمستلا ينعي هتبهو عاشملا نهر يف فلتخاو جاهنملا يفو هللا همحر

 ضعب هعنمو نيثدحملا نم ريثكو زاجحلا لهأ مهقفاوو عيبلاب هوساقو ضعب
_ ١٩٢



 ضبقلا نأل كلام يبأ خيشلا بهذم وهو لاق { ةفوكلا لهأ هيلع مهقفاوو
 نإ ليقو ، ضبقلا رذعتل لوصألا يف نهر ال ليقو ، كيرشلا ريغل هيف رذعتي
 لماع جارخإو زوح هضبق نإ رثكألاو هضبق وه هل نهارلا ميلستو هدقع
 « اعنمو ازاوج ءاوس عيبلا يف ضبقلاو نهرلا يف ضبقلا ليقو & رخا لاخدإو
 الو ديلاب لقتنملا ضبق طرتشي الو لصألاو لقتنملا يف ةيلختلا درجم امهيف هنأو

 قحب عنملل ةباد وأ تيب وأ دبع وأ رادك نهترملا ريغل هءارك قبس ام نهر زوجي

 وه نهرلا هيف امو ، نهرلا ريغل هءاركإو هقادصإو هتبهو هعيب اذكو يرتكمل
 تاعيبملا نامئأك هتمذ ىف امزال وأ اهنامض طارتشا ةيراعك انيعم نومضملا لاملا

 نييعتب تاعابتلاو لاومألا نامضو تاقدصلاو تايانجلا شراو تاراجللا ءانعو

 نهري نأ لثم هيف نهرلاب مكحي مل نيعتي مل ولف امهيغو شرالاو قادصلا ةيمكل
 ةلامحلا يف نهرلا زوجي اذكو وه و وه ام كال ا هل ضرفي نأ لبق شرالا يف هل

 اقلطم هيف نهرلا زاوجب لوقلا ىلع ضرقلا يفو عويبلا عاونأ نم امهوحنو ةلاوحلا
 ةلجؤم وأ ةمذلا يف تابترملا كلت ةلجعم نهرلا هيف زوجي ليقو ، ملسلا يف ال
 ريغ قح يف ائيش نهترا نإو ، هدعب وأ اهدقع دنع نهرلا دقع تلح نإو
 نهارلا ىلع هلام فرعي نأ لبق هنمث ضبقيو هعيبي نأ ىلع ةميقل دري امم مولعم
 عنتميو ةماتم ىلع زاج هقح هنم ىضق لودع ةميقب نهارلا ىلع هلام فرع اذإف
 يفو فلتلاب نامضلا ءافتنال ةبراضمو ةيراعو ةعيدوك تانامألا عاونأ يف نهرلا

 نهر يف نهرلا عنمو حصألا ىلع هجولا نيمضىلع نامض ال ذإ هجولا نيمض
 باهذب نيدلا بهذي الو يناثلا ال لزألا وه نهرلاف نيد نينهرلاب طاحأ ولو
 نإ زاجهنيدهنم ىضقو هدعبامو يناثلاعاب نإف هدعب امو ثلاثلا باهذب الو يناثلا

 احلا مكحي ال هنإف مكحلا يف موزلب الو بوجوب ال نذاب كلذ ىلع اقفتا
 نهملا نامض يف سيل نهرلاو نومضملا لاملا يف وه امنإ نهرلا نأل كلذب
 . ملعأ هللاو فلتي ىتح هنامض يف سيل ليقو © اقلطم

- ١٩١٢١



 نهرلا دقع ةفص يف باب

 نالف نب نالفل نهارلا مهل لاق و ادوهش إتنأ انهر ادارأو نانثا لماعت نإ

 رهش لجال اذكو اذك عيب نم اذكو اذك يلع هنوفرعي رضاحل اريشم اذهل وأ

 انك يف يل يذلا اذك هل تنهرو نهيلا زاج لجأ نكي مل نإو ، يلا اذك
 لجالا لولح دنع عابي انهر سانل سان نم هيف ام لكو هلكب لوصألا نم اذكو

 كلذ نهترملا ركذي وأ معن نهترملا لوقيف نمثلا لجأ وه هعيب لجأو هدعب وأ
 0 دوهشلا دنع الو كال ا دنع كلذ لقي ل نإو & حصو معن نهارلا لوقيف

 ضورعلا نهر يف مكاحلاو دوهشلا ىلإ جاتحي الو راكنالل دوهشلا ىلإ جاتحي امنإو
 هلبق غ لبقي ملو هناكم نم ماق نإف انهر نوكي الف لوبق ريغب نهترملا هعفر نإو

 ملو لوالا هناكم نم ماق اذإ هلوبق زوج ال لوقي نم مهنمو زئاجف كلذ دعب

 ةثالث رايخ ىلإ نهترملا هلبقو مايأ ةثالث رايخ ىلإ كل هتنهر لاق نإو ، لبقي
 يف ةلاكولا زوجتو نهرلا كلذ زوجي ال ليقو ، لطاب طرشلاو زئاج نهرلاف مايأ
 نم نهري وأ نهرلا هل ذخأي نأ هلعف زوجي ال نم لكوذأو & هعفدو نهرلا ضبق
 رايخلاب وهف انهر هل ضبقف هنيد ذخأي نأ الجر لكو نإو ، زوجي الف هلام
 هتلكو وأ انهر ءاركلا يف ذخأف هلام نم ائيش يركي نأ الجر لكو نم اذكو
 نم ىنثتسيو ةأرملاو لكوملل رايخلاف قادصلا يف انهر ذخأف اهجوزي نأ ةأرملا

 تيبك وأ عيبلا يف رم اك ويغ وأ طخب دجسمو ربقك نهرلا ينام كلذ لعف
 مل اذإ ةكردملا رامثلا يف اوفلتخاو & ةرجش وأ ةلخن ىلع ةكردم رامثو راغ وأ

 ال ليقو ، عطقت مل ام اهلصأ سنج نم يهو نهرلا اهلمشي ليقف نثتست
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 ليقو { ربؤت مل ام راثلا نهرلا لمشي ليق ، ةربؤملا اذكو هنم تسيلو اهلمشي
 . كردت مل ام اهلمشي

 اذإو ، لصألا ريغ نوكت ىتم اوفلتخا مهنأ كلذ طباضو بطقلا لاق
 © اهلصأ هل نهر نمل ةدح ىلع اهنهري نأ هلف اهانثتساف لصألا ريغ تناك

 نهر زوجي ال لاق نم لوق وهو لاق ، نهرلا خسفنا ةكردملا نثتسي مل اذإ ليقو

 نهرلا لثم وهف وغلإو ةلغلا نم نهترلا دنع ثدح امو ةرمب رثكأ وأ نيسنج
 ام دوهشلا ركذيو هكردي ليقو { نهارلا هكردي الو نهرب سيل ليقو ث لوالا

 ليوحت وأ نهرلا يف لخديف تابن وأ عرز وأ رامث نم نهرلا يف ثدح
 نا نونيبيو صقن وآ نهرلا نع كلذب جرخت الو اهعضوم نم ةلخن ليوحتك
 . ةدهاشمب فرعت نأ امإ ءايشألا نأل اهنيعب اهوفرع مهنأ وأ فصوب ةداهشلا

 قادصالاو ةبهلاو عيبلا ف اذهو بقلو ةفصب امإو ٠٨5 تبو ةنياعمو عطق

 تب.وأ ةفص ركذ ىلإ مكحلا ىلإ ةداهشلا غيلبت يف دوهشلا جاتحي الو ءاصيالاو

 كلملا نم جارخالاو نوهرملا ءيشلا ىلإ ءانمالل مكاحلا لاسرإ ءافتنال نهرلا يف

 كلذ ركذي يأ اهحلاصمو اهلكب تامامحلاو رابالاو تويبلاو رودلا نهرتو

 زيجملا دنع ةيمستلا نهرو عيبلاك نهرلاو عيبلاك اهعبت ركتي مل نإو 2 ابابحتسا
 ف هلصأ عيمج نهر نمو © عنمي ثيح عنميو اهعيب زوجي ثيح زوج اهعيبك

 الب هدودحب سانل سان نم هيف ام لكو هلكب ركذ هنم ابيصن وأ فورعم دح

 الو همدعو جايتحالا يف عيبلاك نهرلاو راغو بجك نم هيف ام ركذ ىلإ جايتحا
 جاتحي امم رجشو ءانبو رامت نم اهيف ثدح ام ركذ ةتمدب دوهش ىلع قيصي

 . ملعأ هللاو هنع تلاز وأ تاروكذملا هيف تثدح اذإ صاخلا نهرلا هيلإ
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 نهرلا طورش يف باب

 هدوهشل هنهار لوقي نأ نهرلا دقع دنع نهرلا طورش نم نهترمل زاج
 هعاب نإف نمثلا يف الإ ةدايزو ةيقب يل الو هقح رخآ ىلإ نهترملا ديب نهرلا
 ةفا نم هل الو كلذ هلف نهرلا عيبي نأ دصق وأ ينمزتلا وأ عيبلاب رمأ وأ هسفنب

 ىلع طورشلا هذه تلبق نهارلا لوقيف لك طارتشا نهترمللو نهرلا بيصت
 نإو ، ةيمجعلاب وأ ةيبرعلاب اهانعم يدؤي امم ظافلألا كلت ريغ زوجيو ، يسفن

 اذإ هدي نم همكح لازو نهرلا خسفنا هقح رخا ىلإ هديب هنوك طرتشي مل
 لزي مل هضعبو نيدلا يف سبح اذإ هنإف ثحب هيفو ، اريسي ولو هنيد نم ضبق
 ثراولا نع ةكرتلا سبحك كلذ طرتشي مل نإو ، نهترملا قح رخا ىلإ اسوبحم

 اذإ معن قوقحلا نم هتيم ىلع ام يدؤي ىتح مسقت الو ائيش اهنم ثري ال

 هنأل نهارلا نع هنيد نم اريسي ولو ائيش هذخأب خسفنا هتلمج يف نهرلا سبح
 . هقح رخا ىلإ هديب هنوك طرتشي مل نإ هتلمج ىلل لع

 . اندنع راتخملا وهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 . فالخلا ةلئسم وهف ضعبلا يف امأو 2 اعامجإ لكلا يف عابي نهرلا

 نهارلا ملسو ررض الب ىزجتي نهرلا ناك نإ اوفلتخا جاهنملا يفو لاق
 قحلا نم ىدأ ام ردقب نهرلا نم ذخأي نأ بلط نإ ليقف هيلع ام ضعب
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 هكفي ىتح هيف لقتعم هنأل هنم يقب اميف تباث هلك نهرلا ليقو © هل زاج

 رثكألاف نزو وأ ليكب ال ددع وأ مسقب أزجتي ناك نإو ، هيف نهر ام عيمجم

 نهارل نكمي الف بوث وأ فيسك ررضلاب الإ أزجتي الو مسقني ال ناك نإ هنأ
 هتأي مل نإ طرش نإو ، هيف نهر ام عيمجب الإ نهرلا نم كفني الف هضعب ذخأ

 هنهار يأرب الإ هعبي الو ال ليقو ، زاج هقح ىقوتساو هعاب اذك تقو ىلإ هقح
 يف الإ نهرلا نم ةدابز وأ ةيقب نهارلل سيل نأ هطارتشا ةدئافو مكاحلا وأ

 انلق اذإف ، نهرلا نم نيدلا ردقب وأ نهرلا ةلمجب نيدلا قلعت لاتحا نيدقنلا
 نم لقأ نيدلا لك ناك ولو نيدلا لك يف نهرلا عيب زاج نهرلا ةلمجب قلعت
 قلعت انلق نإو { دحاو رانيد يف رانيد فلأ هتميق ام عابت هنأ حصيف نهرلا
 سيل هنأ نم طرتشي مل نإ هنيد ردق الإ هنم عيبي نأ نهترملل زجي مل هنم ردقب

 نهرلا عابو لاتحالا لاز كلذ طرتشا اذإو ، نمثلا يف الإ ةيقب وأ ةدايز نهل

 طرتشي ل نإ هنأ ريتخاو نهرلا نم لقأ وه يذلا نيدلا يف ءاش نإ هلك

 هنم لقأ يف لكلا عيب ىلع ىوقي الف رادقملاب وأ ةلمجلاب قلعتلا لمتحا
 طرتشي مل ول هنأل زاج هعيبب رمأ وأ نهترملا عاب نإ نهارلا ىلع نهترملا طارتشا
 اليكو ليكولا لكو اذإ ةلاكولاك هعيبي نم رمأ اذإ خسفنا هعيبب رمألاو هعيب زاوج
 هتلاكو تخسفناو ليكولا ليكو لعف لطب هلكوم نذإ الب هيلع لكو ام ىلع
 نهرلا نال لعفيو دصقي هل زاج نهرلا ينمزلأ نإ لوقي نأ هيلع هطارتشاو
 نأ هل زاج هل ةءارب نكي مل انلق نإف اهمدعو نهارلل ةءارب نوكي نأ لمتحي

 . هقحب ةقث هديب نهرلا نوكيف نهترملا وأ نهارلا دارأ امهيأ هنيدب بلاطي

 نماضلاب قحلا قلعتك رقصلا نب نازع لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 وهو لوالا لاتحالا ىلعو هقح لطبي ال نهارلا وأ نهرلا باهذف هنع نومضملاو
 هلوقل نهرلا باهذب نيدل ا بهذ انباحصأ بهذم وهو نه]رلل ةءارب هنوك
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 كلذ طرتشي مل نإف نيدلا نم هيف امب بهذي نهرلا مالسلاو ةالصلا هيلع
 نيد يف ةموصخ بصنت الو اضيأ لمعلا هيلعو نهل مل اذإ نهيلا خسفنا
 ةفا همزلت ال نأ هطارتش او امهنم ءاش نم موزل طرتشي مل نإ ليمح وأ نهر هيف

 نإو 3 هباهذب هنيد بهذ نهرلا بهذو كلذ طرتشي مل نإ هنأل نهرلا بيصت
 عيبلا هتاف نإ هدعب هعبي مل هدعب عابي هنأ ركذي ملو لجألا ىلع عابي انهر اطرش
 عورشلا هنكمأ نإو ، ناكمالا بسحب هعيب ىلإ عراس لجألا لح اذإف هدنع
 ثراول زاج نهترملاو نهارلا تام اذإف ايرخس انهر ناكو هعبي الف رخأتف هيف

 عي انهو انهر هلولح دعب لجآ وأ لجاع قح يف نهر نإ اذكو هعيب نهتلا
 نإو ، لجألا فرط .روضح دنع نهتملا هعيبي اذك لجأ ىلإ نهترملا ءاش ىتم

 لجأل نهر نإو ٤ ايرخس ناكو هدعب هعيب زجي مل لجألا سفنا ىتح هعيي (
 . لح اذإ م خسفنيو هدنع عابي الو ديلاب انهر ناك اذك

 اذكو امهقافتاب هسكعك الجؤم هنوك دعب ايرخس هنوك زاج رثألا يفو

 كلذ ناك نإو ارم رركت ولو توبث دعب لتو مدع دعب تبثت هطورش
 زاج امف مهطورش ىلع نونمؤملا ثيدحل طقف هليكوب وأ امهدحأب ال امهئالكوب

 © هدعبو لجألا لولح لبق دقعلا دعب امهقافتاب زاج دنلا دنع طورشلا.نم
 . ملعأ هللاو نيدلل لجأ الب دبقعلا دعبو
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 يرخسلا نهرلا باب

 © هدعب وأ لجألا دنع هعيب هدقع دنع طرتشي مل ام يرخسلا نهرلا
 لجألا دنع اركذي مل ولو ايرخس نوكي ال نهرلا نأ ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 هنأل هدعب وأ لجأل ا دنع اقلطم عابيف ام ءيشب ايرخس نوكي الو هدعب الو

 نأ ايخس نهرلا هب نوكي امو امهطرش امهلف اطرش اطرش نإ الإ كلذل دقعي
 يف لجألل جاتحي امنزو ، داصحلاك الوهجم الجأ هل العجي وأ الجأ هل العجي ال

 جاتحي ليقو ، لجأ ىلل هنهر جاتحي الف لح ام امأو ، لحي مل نيد يف نهيلا
 ليقو ، زجي مل مايأ ةثالث نم لقأ لجألا لعج اذإو ، الصأ هل لجأ الام اذكو
 يرخس نهرلا نأ حص اذإو لاق هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو زاج

 تومب هعيب زوجو ثراولا ثراوو نهترملا ثراو هعاب نهترملاو نهارلا تام اذإف
 نطب يف ثداحلا لسنلا اذكو زاج يرخسلا عيب ىلع اقفتا اذإو & امهدحأ

 تومب زوجو امهتوم دعب الإ عابي ال يرخسلا مكح يف هنهر دعب ناويحلا
 نإو ، نهترملا ءاش ىتم عابي انهر لجالا دعب لجاو لجاع يف نهريو امهدحا
 ريخأت يف انه طرشلاو مهطورش ىلع نينمؤملا نأل زوجو حصي مل هعيبل تقو
 دعب رهشك اذك ةدمب نيدلا لجأ دعب عيبي نأ ىلع نهر نإو ، طقف نهللا

 هيلع لحي ال نأ طرتشاف لجاع قح يف انيمض ىطعأ نإو ، زاج نيدلا لجأ
 نمض يذلا لجألا لحي ىتح هبر هيلع هكردي الو زاج اذك لجأل هنمض ام
 يف هبرل زاج ثيح نيدلا ريخأت بجوي ال ةلامحلا ريخأتو مزتلا ام همزليو هيلإ
 زاج نالفل نالف نهر اك اذه كل تنهد لاق نإو 3 ءاش امهيأ موزل ةلمجلا

_ ١٩٩١



 . نهترملاو نهارلا اهملعي مل ولو نهرلاك نالف طورش

 هيلع مرحأ امب ناسنالا مارحاب هيبش كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 نإف هزاوج حيحصلاو لاق ، هبحاص هيلع مرحأ امب ملعي نأ ريغ نم هبحاص

 عقت مل نإو . لجأل ا دنع نهرلا نهترملا عاب نالف نهر يف نهرل ا طورش تعقو

 هعيبو ناويحلا نهر زاجو ث ايرخس نهرلا راصو عقي مل لجألا ىتح طورشلا
 يفام عم كلذ زوجي امك ىنثتسا نإ هنطب يفام نود هب ءاصيالاو هقادصإو هتبهو

 . نالوق ال وأ ىننتسا ولو اهلمحل قتع ملا قنع لهو نثتسي مل نإ هنطب

 ‘ لجألا لبق نهرلا عيب ١ ہب طارتش ١ حصي الو يناثلا هللا همحر بطقلا حص

 حصي الو لجألا ت ىتح هقح يف نمثلا يضقي ال هنأ ىلع زوجي ليقو
 . هدعب الو لكألا لبق نيدلا ىلع ةدايز اهكلمتو هنالغ لكأ زاوج طارتشا
 . ةبساحمل اهكلمت طارتشا هل زوجيف هدعب امأو ، لجألا لبق نيدلا نم ةبساحم

 نإ ناويدلا يفو لان طرشلا اذه عنم حيحصل او هللا همحر بطقلا لاق
 طرتشا نإ اذكو لطب هتلغ لكأي وأ نهرلاب عفتني نأ نهارلا وأ نهترملا طرتشا
 طرتشا نإو ، اضيأ زجي مل نهرلا ةنؤم نم هيلع بجو ام رخالا ىلع امهدحأ

 طارتشا زاجأ نم هجوو لاق © هتنؤم هيلع نوكت نأ ىلع هعفن وأ هتلغ نهترملا
 ىلع ضعب هلمح اك طرش الب عافتنالا ىلع يهنلا لمح مولعم لجأل عافتنالا
 رودلا ىنكسو رودلاو باودلا ءاركو فوصلاو راثلاك كلذو ضوعلا مدع
 كلذ طارتشا زاجو ، هعفانم عافتنالاو اهنابلأ برشو باودلا بوكرو تويبلاو
 نهرلا عيبي امك هعيبب نهرلا يف الخاد كلذ نوكي نأ طرتشي نأب نهرلا يوقتل
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 اهداسف فاخ نإو ، اهعاب نهرلا عاب اذإ ءاركلاو فاوصألاو نابلألاو راثلاك
 حصي الو هضبقي لجألا لحي ىتح اهنمث ضبقو لجألا لولح لبق ولو اهعاب
 هلك نهيلاف نيدلا ىلع نهيلا داز نإ نهرلا يف هنيد نوكي نأ ىلع يضارتلا
 داز نهترملل نهرلا نوك نم روكذملا اذهو هصقن هيلعف صقن نإو 2 هل هتدايزب
 هنع ةلصفنملا هتلغو كاكفنالا نع هسابتحا وهو نهرلا قلغ نم صقن وأ

 لقعت ليق ناصغأ ةدايزو ظلغو ربكك هسفن يف هؤامنو موق دنع ةربؤملا ةلغلاك
 يف ال ةعفنملا يف هلصأل عبات عرفلاو اهباهذب نيدلا بهذي الو هعم عابتو

 الو باهذلاو عيبلاك ءيش لك يف نهرلاك ليقو © اهباهذب بهذي الف ةرضملا
 وهف ةلصتملا ةلغلاو ءاملا امأو { ةلصفنملا هتلغ يف ءافو دجو ام نهرلا عابي

 هلوقل نهرلا يف لخدت مل اهبرل ةلصفنملا هتلغ ليقو ، هعم عابي نهرلا تاذك
 همنغ هبحاصل نهر قلغي ال ةيره يبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور نم ع

 . همزع هيلعو

 ىلإ طرتشيو نهرلا نهري مهدحأ ناك هنأ كل ذو هللا همحر بطقلا لاق

 لاقف كلذ ةقلع يبنلا لطبأف كقحب كل وهف كفوأ مل نإف اذكو اذك تقو
 نإو ، هكلم نع لطبي الو هبحاص كف نع سبتحي ال يأ نهرلا قلغي ال
 اهنم يفوتسي نأ وأ هتلغ عيبي نأ طرش نإو © زجي ل رخآ ائيش عيبي نأ طرتشا

 الو نهترلا ديب نوكي ال نأ نهارلا طرش نإو ، زاج اهنم هقح يضقي نأ وأ
 ديب نوكي نأ نهترملا طرش نإ اذكو اناسنإ هيلع اطلس نإ الإ زجي مل هعيبي

 يرستك همكح هنع لوزي ال نأ نهارلا طرش نإو ، زجي مل هعيب يليف نهارلا
 هبحاصل هلوق ىنعم لهو هتروشمب الإ عيبي ال نأ طرش نإ اذكو زب مل ةمألا
 ءارك نم هنع جرخي ام وهو هجارخو نابلأو رامث نم هتلغ هل همرغ هيلعو همنغ
 هتيانجو هتقفنو هتبيصمو هنم نهرلا كاكف يأ نيدلا ةمارغ هيلعو دبع وأ راد
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 رجشلا ءانك ةلصتملا ةلغلاف هصقن هيلعو جارخو ءامنو ةلغ نم هتدايز هل وأ

 هعم عابت نهرلا مكح اهمكحف هتاذ يف ءيشلا ةدايز ناويحلا ءامنو ةلغلا ءامنو

 ةلغلا نم نهرلل نهترملا عيب تقو يف ةكردملا ةلغلاو اهنطب يف لمحلا اذكو
 همكح اهمكحف نهرلا نم اهلصأ ناك نإ ةلصفنملا ةلغلاو نهرلا ىف ةثداحلا

 تناك نإو & فاوصألاو عرضلا يف ةعمتجملا نابل الإو كردت مل نإ راغلاك
 عابت الو هعم تلقع جراخ نم اهلصأو نهرلا نم ةدايزلا يه يتلا ةلصفنملا

 سرغلا امأو { امهدحأ تام وأ اتام اذإ عابت امنإف ثداحلا لسنلاو يرخسلاك

 نوكي الو هلخدأ نمل وهف جراخ نم هلصأ ناك نإف هيف ثداحلا ضقنلا وأ

 جراخ نم هيف ةدايزلا تناك نإو ، نهترملا وأ نهرلا هلخد ءاوس نهرلا عم
 عم رظن كلذ ريوصت يفف باودلاو ديبعلا جارخو تيناوحلاو رودلا ءاركك

 ريغ هداسفل ببس قوقحلا نم قحب نهترملا دي نم ضبقلا لاوز نأ انطرش
 هيف سيل ناك اذإ قحلا اذه نأ رظنلا كلذ نع باوجلا يف لاقي دق هنأ

 مث ةباد وأ رادك نهترا نمف هنهر ةيوقتب نهترملل ةعفنم ءاركاك كلم جورخ
 ءاضق ءاركلاو خسفنت ال وأ نهرلا نم خسفنت لهف نهارلا نذإب رتكمل اهاركأ

 نبال لوأل ا : نالوق لجأل ا لحي ىتح هديب نوكي لجأل ا دنع نهترملا قح نم

 زاوج ىلعو نهرلا يف لخدي ال نهارلل ءاركلا ليقو © عيبرلل يناثلاو زيزعلا دبع
 نإو ، نابلالاو راغثلاك ةلغلا طرتشي نأ نهارلل زاج نهرلا ةحص عم ءاركلا

 هسفنل هسفنب هب عفتني نأ رامثو نبلك هنيعب هنم جرخي امو رودلا ىنكس طرش
 لوق ىلع ويغك هل زاج ءاكب هذخأ نإ الإ ضبقلا ىنعم نم هجارخال زجي مل
 . ويغ يف

 © سانلل هءاركإ نهترملل زاجأ نم لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 هل داز بهذ نإ هنأو نهرلا باهذب هلام بهذي ال نأ طارتشا نهترملل زاجو
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 ةميق نم رثكأ نامض وأ لضفل ا نامض نهارل ١ طرتشي نأ زوجحم الو رخا انهر

 . رهظألا يف نهل نهترملا واعأ نإ نهيلا خسفنيو نهيلا

 نم نهرلا ةفيلخ اتكا زاجو { نهارلل ويعي نأ زوجي يعفاشلا لاقو
 اذإ ةفيلخلا دي نم فلت نإو ، هيلع فلختسا نمل وأ هسفنل هنهر نهتملا
. ملعأ هللاو نهترملا لام نمف هارتكا



 نهرلا ىلع طيلستلا باب

 الإ عيبي ال نأ طرتشي نأ لثم طرشب وأ طرش الب طيلستلا لوبق زوجي

 ىلع اطلسم العج نإو ، اذك تقو يف الإ وأ هيأرب وأ هنذإب وأ نالف رضحمب

 ىلع اقفتي نأ نهترملاو نهارلل زاجو 5 ايرخس ناكو زاج عيبلاب هارمأي ملو نهرلا
 نم و ا امحل ابيرق وأ اكرشم وأ ن ذإب ن ك نإ ادبع ولو لدع ريغ وأ لدع لجر

 طلسملا طرتشيو هنمث ضبقيو هعيبيو هظفحي نهترمل اك هديب نهرل ا نوكي امه دحأ

 نم لكف ةمأو دبعو فحصمك نهر ىلع كشم طلسي الو نهترملل رم ام
 امهب اطلسم راص هنأل امهدحأب طلسملا لازي الو هطلست زاج هتلاكو تحص

 ببسب لك قح نم كله ام نهرلا نم هل ءارب وأ امهدحأل نهرلا عفد نإ

 ضعب ىلع هاطلسي نأ زاجو © هيرتن وأ نهترملل وأ نهرلل نهرلا طلسملا عفد
 الف نهترملل هعفدي ىتح عيب اذإ هنمث ضبق وأ هزرح وأ هعيبك طقف هوجولا

 طلسملا دي نم نهرلا بهذ نإو ، هل ديقو هوجولا نم هيلع لكو ام ىدعتي
 لام نم ليقو ، نهترملا دي يف اضوبقم سيل هنال نهارلا لام نمف انه ىلع
 دي يف نهرلا كله نإو ، طلسملا هضبق يف هنع بان دقو هل نهر هنأل نهترلا
 نيدلا وأ نيدلا لطبو هيف امم نهرلا بهذ لهف نيدلا يواست هتميقو طلسملا

 زيزعلا دبع نبال لوألا : نالوق راتخلا وهو هيلع بهذ نهرلاو نهارلا ىلع هلاحب
 طلسملا ديب نهرلاو نيد هيلعو سلفأ وأ نهارلا تام نإو ، عيبرلل يناثلاو

 اضوبقم سيل هنال مهصص احي لب ليقو 0 ءامرغلا نم هب قح أ نهترملاف

 وهف هيلإ اهلك ههوجو تناكو نهترملا ديب ناك نإو ، لمعلا هيلعو هديب
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 عافتناب خسفني ال نهرلا نأ عيبرلا لوق وهو راتخملاو اقافتا مهنم هب قحأ

 الو ةمهتب هيلع مكحي الو مهتي الو طلسملا قدصو طلسم ديب ناك نإ نهترملا
 فلت وأ طلسملا هعاب نإ هنمث فلت وأ هديب يذلا نهرلا فلت ىعدا نإ نيمي
 هتنامأ ىلع نمتؤملا فيلحتب ليق اك مهتا نأ فلحي ليقو ، نمثلا نم لضفلا
 رخالل امهدحأ هكرتي الو ةثالث وأ نيطلسم ديب نهرلا لعج زاجو ث مهتا نإ

 عيبلا كلذ زج رجي مل هدحو مهضعب هعاب نإو © انيم أ هل كورتملا ناك نإ صخرو

 هبحاص هل زاجأ نإ الإ دقع لك ىلع ناتفيلخ وأ نارومأم وأ نانهترم اذكو

 فلختسا ولو دحاوب لعفلا زاوج حصألا لوقلاو ةم ريغ رم اك .هلعف
 . ةدح ىلع الك ال ةرمب الك

 نهارلا تام نإو ث زاوجلا مدع حصألا لب هللا همحر بطقلا لاق

 طيلستلاو هماقمب لك ثراوف طلسم نهرلا ىلع طلس دقو امهدحأ وأ نهترملاو
 هقح نع لضفلا عفديو هقح هثراو وأ نهترملل عفديو نهرلا طلسملا عيبيو قاب

 نإ هثراول وأ نهارلل نهرلا عجر طلسملا تام نإو 3 هثراو وأ نهارلل لصح نإ
 ثرو وأ طلسملا هثروف نهترملا تام نإو ، هماقم طلسملا ثراو موقي الو تام

 هثرو نإو 0 هلك نيدلا ىفوتسيو عيبي هلاح ىلع طلسملا ديب نهرلا ناك هضعب

 نال هنيدب نهترملا هعبت نهارلا طلسملا ثرو نإو { هتصح هاطعأ هريغ هعم

 نم دحاولا ناسنالا نوكي ال هنأل هطيلست لطبو ةكرتلا ىلإ لقتنا دق نيدلا

 نهرلا امهنم يقابلا عفد نيطلسملا دحأ تام نإو ، اطلسم انهار ةدحاو ةهج

 الو نيطلسملا دحأ توم نهرلا لطبي الو ايناث اتقو هديب هناديعيف نهترملاو نهارلل
 در مث هديب ام طلسملا عاب نإو ، قافأ مث نج نإ طلستلا نم طلسملا جرخي

 نهترملل قحلا طلسملا عفد دعب الإ درلا عقي مل ولو عيبلا لبق هيف بيعب هيلع

 نعو لوالا عيب نع لضفب ايناث هعاب نإف © هعيب داعأ ناك نإ نهارلل لضفلاو
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 صقنب هعاب نإو 0 هقح نهترملا ءافيتسا دعب نهارلل لضفلا عن عفد نهترملا ق ح

 يرتشملا رغ نإ نهترملا هاطعأو لوألا عيبلا نع صقن ام نمض لألا عيبلا نع
 همكح البو مكاح رابجإ,الب هدر دقو سلدي مل نإو 3 هل. ركذي ملو بيعلاب

 هب ربخي ملو بيعملا نهيلا عاب اذإ نهترملا اذكو مكحلا يف صقن ام نمض الصأ
 كردي الو هتيصو ذافنإ هيف :تيملا لعج ام عاب اذإ ةيصولا ةفيلخو هيلع درف

 اميف دحاو لك هكرديو مكحلا يف نهرلا عيب ىلع طلسملا رابجإ نهترملاو نهارلا
 هتمذ كف نع نهارلا ليطعت عيبلا نع طلسملا عانتما يف نأل هللا نيبو هنيب

 اذإف هقح نع نهترملا ليطعتو نهترملا قح نع لضفلا ىلإ هلصوت نعو نهرلا
 اذك وه انهر هل نأ مكاحلا دنع نهترملل دوهشلا دهش نهرلا عيب طلسملا دارأ

 هعيبي الو نهرلا عيب دقع طلسملا ىلوت ةداهشلا تمت اذإف هل نيدلا لصأ نأل

 ايرتشم اعئاب طلسملا نوكي الف عيبلا ىلإ رظنلاب هماقمب طلسملا نال نهترملل
 . ملعأ هللا
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 نهرلا ماكحأ ف لباب

 كيلإ هنم تأربت وأ هخسفي ام كنهر يف تلعف نهارلل نهترملا لاق نإ

 عجري الو هخسف ىلع نايبب نهترملا ىتأ ولو هب نهارلا لغتشي مل كل هتكرت وأ
 . هخسف ىلع امهقافتاب الإ نهارلل

 نأ نهرلاو نهتملا قفتا نإو ، ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ينهر يل در نهترملل نهارلا لوقي نأب هاخسفي ىتح خسفني مل نهرلا اخسفي
 هتذخأ دق نهارلا لاقف كنهر كل تددر نهترملا هل لاق وأ كل هتددر هل لاقو

 دقو نهترملل قح هنأل نهارلل نهرلا عجري ليقو © هانكرت وأ هانلطبأ دق الاق وأ
 الب لاحلا يف نهرلا هيف يذلا لاملاب نهترملل نهارلا ىلع مكحيو هلاطبإب رقأ
 قحتسا نإو ، لح الجآ وأ الجاع ناك نإ لطاب هنأل نهرلا عيبل راظتنا

 اضعب نهارلل حص امم متي اهنم نهارلل حص اميف اهنهترم ريخ تنهر ضرأ ضعب
 عوجرلا يفو نهارلا ىلع هنيد نم يتابلاب عجريو لجالا لح اذإ عيبلاب هنيد نم
 . قادصلاو عيبلاك لاملا لكب هيلع

 لاتشال نالطبلا يدنع هلك كلذ يف حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 مل اذإ هب لاقي امنإ رييختلا نم روكذملا اذهو لاق 3 زوجي ال ام ىلع ةدقعلا

 ةلئسم يف يرتشملاو قادصلا ةلئسم يف ةأرملاو نهرلا ةلئسم يف نهترملا فرعي
نإ نهر وأ عيبم وأ قادص نم يقابلا ىلع ةماقالا هل حصت الو كيرشب عيبلا



 ىلع تلمتشا اذإ ةدحاولا ةدقعلا نأ وهو راتخملا ىلع دقعلا دنع الوأ هب اوفرع

 نهتملاو ةأرملل اودهشي نأ دوهشللو ةزئاج ريغ يهف زوجي ال امو زوجي ام

 يقابلا ىلع اوماقأ نإ كيرش وأ جوز وأ نهار نم كلذ دقع نم ىلع يرتشملاو
 نادف فصن نهر نم اذكو مهتداهش كلذ رضي الو قحتسا امب محلا نوربخيو

 ليقو يقابلا فصنلا فصن هنهترملف كلذ قحتسا مث راد فصن وأ فورعم

 دحاو نادف نم رثكأ نهر نإو ، امهيغو قادصلاو عيبلا اذكو هلك فصنلا
 حصي الو هنيعب قحتسا نإ خسفني نأ ىلوألابو خسفنا هنيعب ال دحاو قحتساف

 لكل نيع نكي مل نإ قادصلاو عيبلا يف حصي ال اك يقابلاب ماعنا نهترملا نم

 ليقو ، ال ليقو ، لوق ىلع يقابلاب ماعنالا حصل نيع ولف نيدلا نم هصخي ام

 زوجي الو قاقحتسالا نيح ميوقتلاب هل نيعيف هصخي ام لكل نيعي مل ولو حصي

 وأ نهرلا دقع لاح نهر يف اذك هل نهر ءاوس هيف ضوع الو نهر يف نهر
 ريغ يل تنهر لاق وأ اذك يل تنهر قحتسا نإ هدقع لاح لاق وأ هدعب

 هلام ىلع هب قثي ام هل نهري نأ نهارلا ىلع نهترملا كردأ نهرلا قحتسا نإ هنأل

 نهترملا ديب سيل نهرلا نأل نهر يف ضوع زجي مل امنإو ، هنيح ي هلام هيطعي وأ
 نهارلل ال هبرل هنهترم هدر امارح نهرلا جرخ نإو ، اضوع كردي ىتح كلم
 ديب ءايشالا كلت تناك نإ ةعاضبلاو ضوعلاو ةيراعلاو ةنامالاو ةعيدولا اذكو

 قفنأو اهعاب الإو اهبر ملع :نإ هديب اهلعاجل ال اهبرل اهدر اهتمرح ملع مث ملسم
 & هتبوت ملع نإ هديب اهلعاجل اهدري نأ صخرو ةقدصلا ةينب ءارقفلا ىلع اهن

 هنم ىضقف هنهترم هعابف رمخ وأ ريزنخك امرحم رخا ينارصنل ينارصن نهر نإو
 نم ءافيالا ناك نإو ، كرشلا يف هءافيال نيدلا نم نهارلا ءىرب املسأ ةنيد
 نهارلا ىلع عجر هنهترم ديب وهو املسأ نإو 3 هلبق امل بج مالسالا نأل مرح
 دنع الالح الخ نوكيف احلم اهيف ىقلأ وأ رمخلا قارأو لجألا لح اذإ هقحب

 مرحملا نهترملا عابو نهارلا ملسأ نإو ث ريزنخلا لتقو عنملا روهشملاو ضعب
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 يف هنهر نهارلل نهترملا عفدي سكعل ١ يفو هنم نهارل ١ أربتي هقح هنم ىقوتساو
 عجريو هنيح يف هنهر نهارلل نهترملا عفدي سكعلا يفو هنم هيلع عجريو هنيح
 . لجألا لح اذإ هقحب هيلع

 ةوعدلا لهأ نم ةأرماو فاصنالاو لدعلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةقفنلا نم اهقوقحل اندنع هب تكسمتساف جراوخلا نم الجر تجوزت

 مكحن انأف ديحوتلا لهأ مئانغ نم زاج ام الإ هدي يف سيلو قادصلاو ةوسكلاو
 ام دعب نكلو هلهأ افورعم لاملا ناك نإو ، لاملا اذه يف اهقوقح عيمجب اهل

 . ها اهدالوأ انثروو اهثاريمم اهل انمكح ةافولا تعقو نإو © مساقملا تعقو

 نم ةتيم نوياص ىرتشا نمك هعرشب هل زاج نمل مرحم عفد زاجو
 نإو هل هدرت نيفلاخملا نم هزاجأ نمم ناخدلا قاروأ ىرتشا نمكو هل هدري كرشم

 رثألا يف تبث للعلا كلت وحنلو هبهذم يف لح هنأل هذخأ كلف هنمث كاطعأ
 هنيدب هلالح نيدتم وأ كرشمل ميرحتلاب نإو كرشم وأ ملسم دسفأ نإ هنأ

 كلذ يف مكحي مل امنإو © نينيدتملا لودعب وأ نيكرشملا لودعب هتميق هاطعأ

 نإو 0 نيملسملا دنع مرحملل ةميق ال هنأل نيعدتبملا ريغ نيملسملا لودع

 نإو © لازي ال هلاحب نهر وهف هيلع در مث هنهترم دي نم قرس وأ نهر بصغ
 نمو © لألا نهرلاك مورغملاف هلثم وأ هتميق مرغو هقراس وأ هبصاغ دنع 'فلت

 هزيجم لوق وأ اقلطم ضرقلا يف نهرلا زاجأ نم لوق ىلع اضرق رانيد ةئام هيلع
 ثلث وأ فصنك ضعب اهنم قحتسا مث انهر اهيف اهبرل نهرف ضرقلا دقع دعب
 رخآ ىلإ هديب هنوك طرتشي مل نإ هلك نهرلا لطبي لب يقابلا يف نهرلا زجي مل
 هبانم قحتسملل نهترملا مرغ نإو 5 ايناث انهر هل هدعيلف اقفتاواةاش نإو ، هقح
 فرصت اذإ نزوي وأ لاكي ام نأل لاملا ةلمج ىف هلاحب تباث نمهرلاف ريناندلا نم
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 هبحاصل لثملا هيلعو هل اتيوفت هيف هفصت راص هدي يف ناك نمم هكلام ريغ هيف
 نإف هلاحب نهرلاف اهسم مث انهر هيف اهل نهرف ضورفم قادصب ةأرما ج وزت نمو
 نإ هفصن يف نهر وه هلك نهرلاف ام هجوب هلبق تمرح وأ سملا لبق اهقلط

 فصن هل تطعأو اهسم نإ انكو اهقح رخآ لإ اهديب نهيلا نأ تطرش
 يف انهر لمعلا بر هل نهر ريجأ اذكو قالطب هيلإ فصنلا عوجركف قادصلا
 هلك هلاحب نهرلاف لمعلا مامت لبق ةراجالا كرت امهدحأل وأ امهل ادب مث هترجأ

 ةرجلا نم هقحتسا اميف هقحو هلمع رخآ ىلإ هديب هنأ ريجألا طرش نإ نهر
. ملعأ هللاو هلمع امب



 لاعفألا نم نهترملاو نهارلل اميف باب
 نهرلا يف

 ىلع ال نهيلا يف صقن وأ ةدايز نم عناملا نهترملاو نهارلل زاج
 ملتنم دسو مدهنم ءانبكو اهيقسو اهرامت مرصو راجشال ١ ريكذتك هحالصإ

 . ضرا ثرحو

 وأ هسفنل نهترملا اهثح نإ دمحأ خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 الو اهتلغ لكأ نهارللف نهترملا هعنمي ملو نهارلا اهثرح نإو ، نهرلا خسفنا ويغل
 نهرلا ضرأ يف نهارلا ليق سرغ نإو { امهدحأ نذإب الو امهنذإب دحأ اهثرحي
 خسفنا اهعزنب هذخأي مل نإو 0 اهعزنب هذخأ اهنهترملف اهنهترم نذإ الب اسورغ

 نهترملا سرغ نإو ، سرغلاب نهارلا نهترملا رمأي مل هنأل خسفني ال ليقو ، نهرلا
 نكت مل نإو © اهنم سورغلا كلت تناك نإ ضرألا عم اهعاب نهرلا ضرأ يف
 اهنم امهدحأ عزن نإو ، اهدحو ضرألا عيبي لب ضرألا عم اهعبي الف اهنم
 نم عزن ام نود نهترملا هعيبيو نهرلا عم انهر تناك هضرأ يف اهسرغف اسورغ
 & عزنلاب نهرلا نع ع وزنملا كلذ لاصفنال هلام فافك نهترملا دجو نإ نهرلا

 قادصإ الو ةبه الو عيب هنهر يف نهارل حصي الو هعم هعاب افافك دجي مل نإو
 حصي الف نهترملا قحب لوقعم نهرلا نأل هيف كروش نإ ةمسق وأ ءاركإ وأ

 هقاتعإ هل زاج هربد وأ نهارلا هقتعافاقيقر نهرلا ناك نإو ] فرصت هيف نهارلل
 نكي مل نإو هقحب نهترملا هيلع عجريو نيدلا نع لضف نهرلا ةميق يف ناك نإ

_ ٢١١



 وأ هقح نهترملا ءافيتسا دعب هكف نإ الإ تبني ل نيدلا نع لضف هتميق يف

 همزلي خسفنا وأ نهترملا هاربأ وأ هكف اذإف نهرلا خاسفنا وأ قحلا نم همءاربا

 اضيا نهارلا كلم لخد ش هنيد يف نهترملا هعاب نإ اذكو وريبدت وأ لزألا هقتع

 نهارلا ناك نإ نيدلا نع لضف هتميق يف نكي مل نإوء ويبدتو هقتع زوجو

 ةأرما جوزت مث انيعم انادف نهر نمو ، هقحب هيلع نهترملا عجريو ارسوم
 مل نإ نادفلا كلذ يف قادصلاب لخدت مل لصألا يف هلام فصن اهقدصأف

 لهج قادصلا رضي الو نهترملا قح مدقتل نهترملا لام نع لضف هيف نكي
 يف هنأ ملعت ملو روكذملا نادفلا ىلع اهجوزتو اهرغ نإو ، عيبلا فالخب ةدايزلا

 تملع نإ طقف داز اميف لخدتو ضوعلا وهف هكف نإو & ضوعلا اهلف نهرلا
 © الوهجم ولو نهرلا يف دئازلا اهلف ةدايزلا لهج قادصلا رضي الو نوهرم هنأ

 نمت فصن الثم نوكيو هلك هعيبي نأ طرش نإ نهرلا عيمج عيب نهترملل زاجو

 ال طقف نهرلا نم هقح ردق عاب طرتشي مل نإو 5 ةأرملل هقح نع لضفلا

 ال هقح يف هديب ةقث هنأل هنمث ىف الو هديب نهر يف نهترملا ةجوز لخدت الو هلك

 ةلمج نم وه ذإ نمثلا كلذ نم هيضتقي نيد يف رهظألا يف لخدتو هل اكلام
 ةلمج نم هنأل نمثلا يف لخدت لهف لحي مل نإو ، هلجأ لح اذإ اذهو هلام
 ريغ هنأكف هذخأ عرشلا هل زجي مل ذإ هيف لخدت ال وأ هتثرو هثرو هتاقلعت
 . ملعأ هللاو لوخدلا رهظألاو ددت هيف هيلع يكزي ال هنأ ليلدب هل كلام
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 نهارلا ىلع نهرلا قوقح يف باب

 همزل ارمثم الصأ نهرلا ناك نإف هجاتحي امو نهرلا ةنوم نهارلا مزلت

 الف نهرلاب ال هتباد ىلع وأ هسفنب وه هلمحي نأب هنهترمل هرامث لاصيإو همارص
 مل وأ نهرلا دعب رمثلا ثدح ولو ةنوهرملا ةبادلا الو نوهرملا دبعلا لمعتسي

 ام اذكو اضيأ نهرلا نم ال نهارلا لام نم نهرلا سراح رجأو لصف هيف نكي
 تاناويحلا روشعك تانوهرملا نم اهريغ وأ راغلا نم جارخلا نم رئاجلا هذخأي
 نم ال هلام نمف اهريغ وأ نهرلا رامث نم جارخلا كلذ نهترملا هاطعأ نإ الإ
 لام نمف نهترملاو نهارلا ةطساوب ال هديب رئاجلا كلذ هذخأ نإو ، نهارلا لام

 هلام نم نهرلا ىلع نهرلا ةاكز اذكو رخآ لحي نهترملا لام نمو لوق ىلع نهارلا
 نهرلا ناك نإف هنم جرخت نهرلا ةاكز نأ طرش نإ الإ اضيأ نهرلا نم ال

 اميف يعرلل هجارخإ نم نهترملا هعنمي الو هيعرو هفلع نهارلا مزل ىعري اناويح
 هيلإ جاتحا ام همزل ةميهب وأ اقيقر نهرلا ناك نإو ، سانلا نم هلثم هيف ىعري

 اهوحنو ضرمل ءاود وأ نهد وأ سرفلل الالج وأ ماجتحا وأ ةاوادمو ناتخ نم
 هقالطو قيقرلا حاكن اذكو اضيأ نهرلا نم ال هلام نم هنع ىنغتسي ال ام

 طلسملا وأ نهترملا نود هدلبب تام نإ هلسغو هنفدو هنفكو هعاجتراو هؤادفو
 تفلت نإو { هل نذأ نإ الإ عقو نإ حصي الو كلذ نم ءيش امهمزلي ال امهنإف
 هلام نمف نهترملل هلاصيإ لبق هدي يف دحال ناويحلا دسفأ وأ ناويحلا وأ راملا
 نهترملا لام نمف عيضي مل نإو ، طلسملا وأ نهترملا لام نم ال عيض نإ اضيأ

 ولو همزلي وأ نهرلا هيلإ جاتحي ام لك نهارلا ىلعف ةلمجلابو نهترملا عيضي مل ولو
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 نهرلا ىلع تثدح نإف لام نإ طئاح وأ تلام نإ ةجشك هترضم عزن
 اضيأ طلسملا هكردأو نهترملاو نهارلا نم لك اهعزن كردأ ويغ نم ةرضم

 تيب ىلع ةرضم تثدح نإ اذكو مهدحأ هيلع اهثدحأ نإ عزنلا نوكرادتيو
 ناكرادتيو ءاركلا ةدم يف هرضت تناك نإ هيرتكمو تيبلا بر اهعزن كردي ءارك

 ال اه كلاملا هنأل اهبر اهيلع ةرضملا ء عزن كردي ةيراعلاو امهدحأ اهثدحأ نإ

 ثالث يضم وأ رامثأك كحلا يف هب تبنت امو ةرضم ىلع ىتأ نإو { اهريعتسم

 القاع اغلاب ارضاح ةيراعلا وأ ءاركلا تيب بر وأ نهارلا ناك نإ تتبث نينس

 ةدملا كلت يف رضح ولو انونجم وأ الفط وأ ن رخس رفلا ج راخ ابئاغ ناك نإ ال

 روضح رضي ي او ريعتسملا وأ يرتكملا وأ امهالك وأ طلسملا وأ تيبلا نهترم
 عفد يف عفني ال اك ةرضملا هيلع تثدحأ يذلا ءيشلا بر ةبيغ عم ءالؤه

 نهتملا 7 زاج امنإو 0 ءالؤه ةبيغو ءيشلا بر روضح ةرضملا توبث

 ةرضم توبث قلعو هيلع ثدحأ امب مهقح قلعتل ةرضملا كلتل يرتكملاو

 نع لدب رضاحلا توكسو ةلمجلا يف اهل هزيوجت زئاج رضاح توكسل
 ىلع ةيراع وأ ءارك تيب وأ نهر نم ةضم تثدح نإو { زيوجتلاب حيرصتلا
 اريعتسم وأ ايرتكم وأ اطلسم وأ انهترم ولو اهثدحم اهعزنب ذخأ ريغلا لام
 اثدحي مل نإو ث ةرضملا كلت مهثادحاب تيبلا برو اضيأ نهارلا ذخؤيو

 هتوسكو نهرلا ةقفن نهارلا عبض نإو ، ناكلاملا امهنأل دحأ نم ال امهسفن

 نمث نم كلذ ذخأ فلع وأ اسكو هلام نم نهترملا قفنأف بره وأ عنتماو
 هب عبت لضف نهرلا نمث يف نكي مل نإو هل نهارلا هطعي مل نإ هعاب اذإ نهرلا

 نم تيبلل هلماح وأ هدصاح وأ نهرلا مراص ةرجأ نهترملا ىطعأ نإو ، نهارلا
 هيف امب نهرلا بهذ ةلغلا نمث نم يضقي نأ لبق ةلغلاو رجشلا بهذف لام
 وأ مارصلا ىلع ىطعأ ام باغ وأ مرصلا نم عنتما نإ نهارلا ىلع كردأو
 نإ هنهار ىلع هكردأ هلام نم هنهترم لعف اذإ هكرتب نهرلا كلهي ام لكف لمحلا
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 نم هب هادف وأ حرج وأ ضرم نم هب هاواد ام اذكو باغ وأ هلعف نم عنتما

 قلعتي الو هدي يف هقحب ةقث نهرلا لعج نم يأر يف هنهار ىلع هكردي ودع
 بهذي نهرلا لعج نم يأر ىلع ال اهل هنهترم ببستي مل هنامض قح نهرلاب
 هققحم ال عفنلا نكمم رمأ ةاوادملا نأ عم نماضلاب نهرلا نامض قلعتل هيف امب

 . ملعأ هللاو ىلاعت هللا وه يقيقحلا عفانلاو كلذب محلا مكحي الو
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 نهترملا ىلع نوكي اميف باب
 قوقحلا نم

 زرحلا ىلع ءاركلا ىطعأ نإو © هلام نم هلحمو نهرلا زرح نهترملا ىلع
 ملعي مل نإ هنزاخ وأ همداخ وأ هتجوز دنع نإو ، هعضيو هكردي الف لحملا وأ
 يف هيلع فاخي ال ناكو ءاش نإ رفس يف هعم هلمحي وأ نيمأ دنع وأ ةنايخ مهل

 نهترملا ىلعو اناويح ناك نإ دويقلاو لاكشالا هيلعو تانامالا رئاس اذكو هرفس

 وأ ةيراعب هدنع راص اذإ هنهار ريغل اكلم ناك نإو 3 هنهارل يقابلا وأ نهرلا در
 سيل هنال هبر ملع ولو ةنامأ وأ ةيراع هديب هلعج يذلا هبر نذإب هنهرو ةنامأ

 نع نيدلا طاقساب وأ ءارباب هدي نم كف وأ خسف نإ نهرلا كلامل امصخ

 دحأل نهارلا ىلع يذلا هنيد بهي نأب وأ نهارلا نم هقحل ءافيتساب وأ نهارلا
 ام مكحلا يف كلذو هيلع لاحملاو هعم نهارلا ىضرب ةلاوحب وأ دجسملا وحنل وأ

 © هكلامل نهرلا در نهترملل زوجيف هللا نيبو هنيب اميف امأو ايح نهارلا ماد
 هدلو لام نهر نإ بألاو نهرلا ثراول ال هبرل هنهترم هعفد نهارلا تام نإو

 نم هجوب خسف نإ بألا ىلإ هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا يف نهترملا هدري ةجاح

 لفطلا غلبو بللا تام نإ هنم ع وزنملا دلولل هدريو بألا يمح ام خسفل ا هوجو

 ىلوأ هيبأ ثراوف هيبأ لبق دلولا تام نإ الإ هيبأ ثراول ال اضيأ تام نإ هثراولو
 كلذف ةجاحب هدلو لام نم ائيش ذخأ اذإ بألا نأ اذه لصأو وه هثراو نم
 ةجاحلا ءاضق بألل حيبأ امنإو ، دلولا ىلع فوقوم هيف فرصتي مل ام ءيشلا

 & هلامب هيبأ ثراو نم ىلوأ راص كلذلو دلولا ىلإ فقو كلذب ضبقي مل امف هنم
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 ملو هضقي مل يقب ولو ائيش كلذ يف هيبأ دنع هثراو كردي مل دلولا تام

 نإو © هثراو هكردي فيكف هجايتحا ناب اذإ هيبأ دنع هكردي ال دلولا نأل

 درلا وأ خسف نإ نهرلا در نهرلا ىلعف هلفط نيد يف هسفن لام نم بألا
 اضيأ هل درو بألا تام نإ هثراو ىلإ وأ بألا ىلإ ناك نإ هقح دعب هنم .

 غلب اذإف هنيد يف نونجلا وأ لفطلا لام نهر نإ نونجم وأ لفط نالاو يب

 هراول در هدعب وأ غولبلا لبق تام نإو ، هل نهرلاو هيلع نيدلا نأل هب
 دي هنإف بالا تام نإ اذكو ثرإب نهرلا نم هبانم الإ هيبأ ثراوو هيبأ

 بئاغلاو نونجملاو متيلا نهرو هيبأ ثياول ال هتفلخلف الإو قافأ وأ غلب نإ
 رخالا هلفط نيد يف هلفط لام نم نهر نمو ، مهفصو ماد ام مهفئالن

 لعف نإ هلعف مكحلا يف دري ال نكلو هللا نيبو هنيب اميف كلذ هل لحب الو .

 هدر هنهترم مزلو هتوف ءيش ىلع بثو اذإ دسألاك بألاو تيوفت كلذ نأل

 ناك ولو تام نإ كلذ هل نم هثراو وأ هيبألف الإو قافأ وأ غلب نإ هل و

 . ملعأ هللاو هنيد يف نهر يذلا هيخأو هيبأ نود ايح
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 نهرلا عايض يف باب

 عجري ال ليقف عييضت الو هنم دعت الب هنهترم دي يف نهر عاض نإ

 ناددارتي ليقو ، صقن وأ نهرلا ةميق ىلع نيدلا داز ءيشب رخالا ىلع امهدحأ

 ىلع نيدلا داز امب نهارلا ىلع نهترملا عجري ليقو ، عيضي مل وأ عيض لضفلا

 نيدلا نأ كلذو نيدلا ىلع نهرلا داز امب نهترملا ىلع نهارلا عجري الو نهرلا
 . ةنامألا ةلزنمب هديب نهرلا لضفو نهرلاب قلعتم

 لمعلا هيلعو بطقلا لاق ، نسح لوق وهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 همحر ملسم ةديبع يبأ لوق وه ناويدلا يف اولاق لاق 3 انباحصأ روهمج هيلعو

 ال نأو ، نهرلا باهذب هلام بهذي ال نأ هنهترم طرتشي مل نإو راتخملا وهو هلا
 © نهترملا ديب ةنامأ نهرلا نوك وهو ةجحلا ةوقل كلذو ةدايزلا نهارلل نمضي
 نهرلا رادقم يف وأ لكلا يف نهترملا ىلع ةبيصملا نوكت نأ نهارلا طرش نإو

 . اهلك لاوقألا نم امهطرش ىلع امهف

 نأ هراتخم هلعلو لاق اعبار الوق رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ىورو لاق

 الو نمهرل ا ردق هنم طحي ال هنيد عيمجب نهارلا ىلع نهترملا عجر عاض اذإ نهرلا

 . هقحب ةقث هدي يف نهرلاو نهرلا يف نيمأ وه ذإ ةدايزلا نهارلا كردي

 طارتشا ريغ نم ولو هب ذخألا غوسي لوق اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 هلوقل نمضي نأ بجي مل داسفإ الو عييضت الب نهترملا دي نم نهرلا عاض اذإف
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 ملف نسحأ دقف نهترلا هظفح اذإف ، ليبس نم نينسحملا ىلع ام لجو زع
 هبحاصل نهرلا قلغي ال هقلع هلوق هل لديو هنيمضت ىلإ ليبس هيلع نكي
 امو نيدلا ءافو دعب هنمت نم يقب ام يهو نهرلا ةدايز هل يأ همرغ هيلعو همنغ

 . دسفأ ام نمضيو نهرلا عاض اذإ هلك نيدلا ةمارغ هيلعو هنم دلوت امو امن

 هنأ وهو لضفلا ناك اذإ اميف سماخ لوق ناويدلا يفو لاق

 بهذ وأ هلك نهرلا بهذ ءاوس نهرلا باهذ يف لضفلاو نيدلا صصاحتي

 عييضت الب هضعب بهذ مث نيدلا نم رثكأ نهرلا ناك نإ فلخلا اذكو هضعب

 نم يقب ام يفوتسيو يقابلا عيبيو نهترملا لام نم ردقب طحي بهاذلا ليق
 عيب نإف نهرلا نم يقابلا يفف نهترملا لام امأو ، نهارلا لام نم ليقو ، نيدلا

 نيدلا نم رثكأ نهرلا ناك نإ ليقو ، ويغ هل سيلف هقح نم لقأ نهرلا ناكو
 نهترملاف لضفلاو نيدلا ردق ىلع هيف ناصصاحتي نهترملاو نهارلا نيب بهاذلاف

 مث ةباد وأ اقيقر نهرلا ناك نإو ، نهرلا لضفب نهارلاو هنيدب ةراسخلا يف لزني
 نهترملا لام نمف باهذلا كلذ هصقنأ امف نيعلاو نذألاك وضع هنم بهذ
 يقابلا يف نهترملا لامو يناثلا لوقلا ىلع نهارلا لام نمو انه ليألا لوقلا ىلع
 نازع لوق ىلع هدحو نهارلا لام نمو ، ثلاثلا ىلع ةصصاحمب اعيمج امهنمو
 نم هقح ءافيتسا دعب طلسملا وأ نهترملا دي نم هنم ابلا وأ نهرلا بهذ نإو

 يقابلا وأ هلك هنهترم هنمض خسفلا هوجو نم هجوب نهرلا خسف دعب وأ نهارلا
 هنهترم هعفدي مل نإ هنيد نم رثكأ ناك ولو بهذ مث ءيش هنم يقب دق ناك نإ

 هعفد ولف نونجب اباصم الو ابئاغ نكي ملوهذخأ نم عنتميف نهارلل طلسملا وأ

 وأ نهترملا هكسمأف ابئاغ نهارلا ناك وأ هذخأ نم ىبأف طلسملا وأ نهترلا
 ١ طلسملا وأ نهترملا ديب ذئنيح هنأل بهذ نإ نهارلل نامض الف طلسملا
 وهف نهارلا هضبقي نأ لبق فلتف نهترلا لعفب نهرلا خسفنا نإو ث ةعيدولاك
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 اذهو هايإ هعنمي ملو هلبق نم فلتي مل نإ نمضي ال لوقي نم مهنمو نماض
 اذإ نهرلا مكح نم نهرلا جورخ دعب نهرلا نهتملا نامض نم روكذملا
 مكح نم هجورخ دعب هنمضي هنإف لصألا امأو ، لقتنملا يف وه امنإ هكسمأ

 نم هجورخ دعب ميلستلا ىلإ هيف جاتحي ال لصألا نأل هكالل ببست نإ نهرلا
 وأ دبعلا وأ نونجملا وأ لفطلا دنع نم نهرلا ذخأ نإ امأو ، نهرلا مكح

 انهر ءالؤهف نهر نإ امأو ، هلام بهذي الو نماض وهف فلتف هيلع روجحملا
 نهترلاو تباث هيلع نيدلاو مهيلع نامض الف مهلعف ريغب وأ مهلعفب فلتف
 ءافيتسا دعب ءاعدالا ناك نإو © هاعدا نإ نهرلا باهذ ىوعد يف قدصم

 نمض كلذ ىلع ايضارتو لضفلا نامض نهترملا ىلع نهارلا طرتشا نإو ، هقح
 ليقو ، هدعب وأ ءافولا لبق هديب لضفلا وأ هلك نهرلا كله نإ لضفلا نهترملا

 . هيلع طرش ولو هيلع نامض ال

 مزلي ال ام نأ مهلوق نم لدي اذه خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 . طرشلاب مزلي ال عرشلاب

 حإ .. مهطورش ىلع نونمؤملا ثيدحل رهاظلا بسحب فانم وهو لاق
 مل ول عرشلا يف هكردي ال ام طرشلاب كردي ناسنالا نأ ىلع لدي ثيدحلا نأل

 مل لزه وأ مره وأ ربك وأ رعسلا نم داسكب نهرلا صقن نإو & طرتشي
 صرم وأ مقسب ناك نإو 0 ءيش ناصقنلا كلذب نهترملا لام نم بهذي

 لب هقح كلذ رضي ال ليقو ، نهترملا لام نم طحي ليقف هتميق نم صقن
 ادبع هل نهرو ارانيد نورشع رخا ىلع هل نمك نهارلا لام نم بهذي
 نهترلا قح باهذب لئاقلاف تامف ةشع هتميق تراص ىتح ضرمف اهيواسي
 لوقي ضرملاب باهذلا مدعب لئاقلاو ، هتومب هلك هنيد بهذ لوقي ضرملاب
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 اهمحل ةميقو تحخنف ةاش نهرلا ناك نإو 0 اهب تام ةرشع هقح نم بهذ

 ةيح اهتميق نيب لضف نم دبال ليقو { اهنهترم ىلع باهذ الف ةيح اهتميقك
 نهترملا لام نم طوطحم لضفلا كلذو تيملا نم فرشأ يحلا نأل ةتيم اهتميقو
 هادف امف نهترملا نذإ الب هنهار هادفف نهترملا دي نم قرس وأ نهرلا بصغ نإو

 ناك نإو © لقأ وأ هلثم هب يدفي ام لثم ناك نإ نهترملا قح نم بهاذ هب

 نذإب نهملا هادف نإ اذكو هب ىدفي ام لثم الإ نهترملا لام نم بهذي مل رثكأ
 نهارلا ىلع اعبتم دعي هلام ىلع ءادفلا يف داز ام مكحلا يف كردي ال هنود را

 دهشي ملو هادف نإ نهترملاو نهارلا ريغ مكحلا يف اعربتم دعو هلام ىلع داز اميف

 هب ىدفي ام ىلع داز ام الإ هللا نيبو هنيب اميف كرديو هادف ام لثم ذخأي هنأ

 ديص لوخدو هب هادف ام هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا ف كردأ دهشأ اذإو & هلثم

 صقان جرخ نإو ، هنهر يف قاب وهف هنم جرخ نإف هباهذك مرحلا نوهرم

 برضف ةقرد وأ فيسك نهرلا ناك نإو 2 هنهترم لام نم هناصقنف ءاضعألا
 يغابلاف ةقردلا تعطق وأ فيسلا رسكناف هب ىقتاف رخالا نهترملا وأ نهارلا

 هنهترم مرغو يغابلا لام نم كلذ ناكو هب مولظملا نم ايقتم ناك ولو نماض
 وأ نهارلا ريغو نهترملا نيب براضتلا ناك نإ اذكو ىغب نإ هنيد نع لضفلا
 ىشلأ وأ هب برضف امهدحأ هذخأف امهريغ نيب وأ نهترملا ريغو نهارلا نيب

 مغ ام نوكيف هنهترم همرغي ايقتم وأ ناك ابراض هتميق صقن يغابلا نمض
 نإو © هلام نم هصقن بهذي هنإف يغابلا وه نهترملا ناك نإ الإ هديب انهر
 نهرلا ناك نإو 5 هنهترم لام نمف امهريغ لام ولو دسفأف اناويح نهرلا ناك

 لتق نإو © اضيأ هلام نم بهذ دقف هيلع يغبملا هلتقف ىغبف ةمأ وأ ادبع

 & نهرلا يف هسبح يفو ، ةيدلا ذخأ يفو 5 هلتق يف لوتقملا يلو ريخ اناسنإ
 يغابلا هلتق نإو 3 يغابلاب دبعلا لتقي مل يغابلا وه لتقف دبعلا ىلع يغب نإ
 نمض نهترلا هلتق نإو ، دبعلاك انهر هدنع نوكتف هتميق يف هنهترم هاداتسا
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 نهرف هيف الضافتف رخا ىلع نيد نيلجرل ناك نإو 0 هنيد نم رثكأ ولو هتميق

 ناكو زاج امكلاومأ ىلع اذه امكل تنهر امهل لاقو ، امهام يواسي ام امهل

 يف امكل هتنهر لاق نإو ، الضافت ام ىلع ةعيضولاو ءاضقلا يف لاملا ىلع
 ام نهارلل نيدلا يف لقألا يف ةعيضوو ءاضق نافصن امهنيب وهف امكلاومأ

 الب رخالا نهترملا هبحاصل لضفلا لقألا بحاص عفد نإو ، هقح نم لضفي

 سورلا ىلع امهنيب يهف ةعيضو نهرلا يف تناك نإو 0 هنمض نهارلا نذإ
 هامسق نهرلا ةمسق تنكمأ نإو 0 نهارلا ىلع ةيقبلاب ناعجريو نافصن

 نإ هبحاص دنع لك هكرتي نأ زاجو لودب امهيديأ يف ناكو هاذخأ الإو نيفصن
 . ملعأ هللاو نيتيمأ ناك
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 هلعفي نأ نهترملل زوجي ال اميف باب

 نرلا يف

 نهترملا رمأ ولو نهترملا نم كلذب نهرلا خسفنيو نهرلاب نهترملا عفتني ال
 عافتنالا يف نهترملل نهارلا نذأ ولو هب رومأملا عفتني مل نإو ث عافتنالاب ويغ
 الف عفتني نم رمأي وأ عفتني نأ ىلع الوأ دقع اذإ امأ هب رمأ وأ هب عفتناف

 هب عفتني ىتح نهرلاب عفتني نم نهترملا رمأ اذإ نهرلا خسفني ال ليقو ، دقعني
 رومأم وأ وه هب عفتنا ام مرغ نهترملا مزلو لعفلا هقدصي امنإ لوقلا نأل رومأملا
 مكح نم عافتنالاب جرخو دارأ امهيأ مرغي نأ نهارللو عفتنملا ىلع عجريو
 هريغ عافتناب الو نهترملا عافتناب نهرلا خسفني ال ليقو ع ةنامضلا مكحل ةنامالا

 دوقعم نهرلا نال كلذو هقح نم ءاضق لوقلا اذه ىلع هب عفتنا ام ةميقو
 الوق سيل عافتنالاو دوقعلا رئاسك لوقلاب الإ خسفني ال لوقب دقع امو لوقب

 . خاسفنالا لوق وهو لألا لوقلا ىلع لمعلاو لعف لب

 عفنتسي نأ نهترملل زوجي الو ناويدلا يف اولاق هللا همحر بطقلا لاق
 الو نهرلاب نهترملا عفنتسي نأ ىجن هنأ ع يبنلا نع دراولا ربخلل نهرلاب
 هب عفتنا نإو 5 هلام يف انوهرم سيل نهرلا نال هب طلسملا عافتناب خسفني
 انومأم الو هدي يف سيل هنأل خسفني ال ليقو & خسفنا طلسملا دي يف هنهترم
 داحتال هلك خسفنا امهدحأ هب عفنتساف نيلجر ديب نهرلا ناك نإو 0 هيلع
 . نالوق هخسف يفف هتثرو ضعب نمهرلاب عفتناف نهترملا تام نإو © ةدقعلا
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 ىلع هب عفتناام مرغ همزلو خسفلاب لوقلا هللا همحر بطقلا ححص

 ورامت نم نهارلا ماعطإب خسفني الو لكلا هب عفتنا نإ فلخلا اذكو نيلوقلا
 وا ملع الب هب عفتناو نهترملا باغ نإ كلذكو كلذب نهترملا ملعي مل نإ هنهترمل
 هلوقل خسفني مل هنيد يف اقلطم هتفيلخ ديب هل نهرب نونجم وأ ميتي عفتنا وأ نج

 رمأ الب هلايع نم دحاو وأ نهارلا هب عفتنا نإو ، ثالث نع ملقلا عفر
 وأ هنم الكآ هنهترم للح نإو ، مهبني مل ولو خسفني مل ههني ملو هكرت ولو نهترملا
 © هلفط نهر نم بللا عفتنا وأ اخسفنم اعيب هعاب وأ هيف ادسفم وأ هب اعفتنم

 عفتنا نإ خسفني الو لكلا يف نهرلا خسفنا هتفيلخ ديب نهرلا ناك نإو

 نمل وأ هسفنل ةفيلخلا عافتناب خسفني ليقو ، هيلع فلختسا نم نهرب ةفيلخلا
 . لاملا هل

 هب هنهترم عافتناب نهرلا خسفني هنإف ةلمجلابو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 هبورهكو قيرح وأ عبس وأ ودع نم هل نوهرم تيب ىلإ هءاجتلاك ةرورضب نإو

 ن , نإ هب عافتنالا ىلع ناطلس وربجي نأ لثم هاركأ وأ نوهرم سرف ىلع

 رئب نم برشك عافتنالا نم مهعنمب الو هبر نذإ الب ةماعلل حت ] هجوب

 ٢ ةرجشكب لالظتس ١ وأ نوهرم صحف نم باطتحا وأ رهن : وأ داو وأ ةيقاس

 ناك نإو { ندعم عافتنا وأ ءيشلا برب رصي ال ثيحب جراخ نم طئاح

 س انلا هب عفتنيل كورتمب عمتن زا و ئ بش و ا لفط و أ سبج نم ندعملا

 نإ مهعنم هلو هبر نذإ الب هب عافتنا ةماعلل زاج نوكسم ريغ تيب لوخدبك

 خسفني ال وأ نهارلا هعنمي نإو { عافتنالا اذهب خسفني لهف كلذ نم ءاش

 ئ عافتن الاب روهشم ١ ىلع خسفنيو ر ريخأل ١ حيحصلا و نالوق عنمل ١ لعب عفتني ىتح

 . فحصم ف رظنب وأ ة هنوهرم ة ارم ف ههجو رظنب وأ هتحب دار ار مشب ن ك نا !و

 كلذب قطني مل ولو ةملك وأ افرح وأ الكش ولو هنم ذخ اف نوهرم باتك
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 ناك نإ دبعك نهرلا نم ةعانص ملعتب وأ فحصملاب فلح وأ هنم خسن
 7 هب عفتنا نإ خسفنا لمج وأ دبعك هنهر نهترمل نهار 1 ناف {}ك اعناص

 . ملعأ هللاو هيلع اقفتا يذلا ركلا ال هلثم ةرجأ همزلو عفتني مل وأ

٢٢٥



 هلعف نهترملل زوجي اميف باب
 نصرلا يف

 نمثلا يف ءاصقتسا الب هنهارل تكردأ نإ هنهر رامث عيبي نأ هل زاج
 ىلع نإو 0 هفصن هل نهر نإ تكردأ نانج رامث همساقي نأ زاجو ريغلاك

 هنهال نإو ، هعيبيف نهرلا مهس نهترملا ذخأيو همهس نهارلا ذخأيف رجشلا

 مساقي الو هفصن نهترا نانج رامث يف اضيأ نهارلا كيرش نهترملا مساقيو
 يذلا فصنلا نهترملا نهتراو نهترملاو نهرلا هكرتشا نانج رامث يف نهارلا نهترمل
 فصنلاو هسفنل نمثلا فصن ذخأيف اهلك راغلا هل عيبي نأ هلو هنهال وه
 راثلا عيبي راملا يف بئاغلا ةفيلخلا هكراش نإ هوحنو بئاغ ةفيلخ اذكو نهرلل

 هل هزرحيو هيلع فلختسا نم بانم ذخأيو هسفنل همهس بانم ذخأيف اهلك

 هل يذلا فصنلا هل ذخأي نم هسفنل فلختسي نا نهترملل له ليق نإف

 . نهرلا بانم وه ضبقيو

 هنأكف هماقمب نهترملا هفلختسي يذلا نأل زوجي ال انلق زيزعلا دبع لاق

 ذخأو يرتشملا عم اهمسق مث راثلا نم هبيصن عاب نإو ، هدحو كلذ مسق

 هبيصن كسمأو هدنع نوهرملا فصنلا الثم عاب نإو ، زاج هعيبيل نهرلا بانم

 نإ زاج اضيأ يرتشملا نم فصنلا كلذ ىرتشا نإو ، زاج يرتشملا مساق مش

 لصألا ةمسق زوجت الو هنم هيرتشي مث هل هعيبي نأ ىلع يرتشملاو نهترملا قفتي مل

 نهارلا نم وأ نهارلا كيرش نم نهتملا اهبلط نإ اهريغو ةروكذملا هوجولا يف
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 نأ نهترمللو لصألا كلذك الو اهزرحل مامتو اهل حالص راثلا ةمسق نأل

 هيلع فقويو دحج نإ هفلحيو ةيدعتب هنهر رامث نم ذخآ وأ لكاب كسمتسي
 ذخالا وأ لكالا ناك ولو فلحي نأ لبق هسبحك اهمكح هيلع يرجيف ةمهتلا

 نيمي الو ةمهت انيمأ قحلت ال مهلوقل انيمأ هيلع يعدملا كلذ نكي مل نإ هنهار

 ةميقلا در وأ هيلع نيب وأ رقأ نإ نهترملا ىلإ نهرلا نم ذخأ ام درب ربجأو ةضم
 ام ةميق هيف دسفم هيطعيو هلصأك هديب انهر نوكيف لكأ ام ةميقو كله نإ

 نأ انهار ناك ولو هوحنو يدعتملا ربجي اذكو نيمأ ريغ نهترملا ناك نإو ، دسفأ
 نإ نهتملا عم الو هدحو نهارلل ال نيمأ ريغ نإو ، طلسملا يطعي وأ دري
 نم يزجتو نهارلا ةللاحم اذخا وأ الكا وأ هيف ادسفم يزجي الو طلسم لصح

 عم طلسملا ةلاحمال هتللاحمب نهرلا خسفناو نمضو انيمأ ناك نإ هنهترم
 نهملاو نهارلا نم لك ةللاحم يزجت ليقو ، نمضو انيمأ ناك نإ هنم اهئازجأ
 لك نم ةللاحملا يزجتو ءانمأ اوناك نإ طلسملا ةللاحمو نكي مل وأ طلسملا ناك
 نكي مل ولو هوحنو عاديتسا وأ ليكوت وأ ةفالخب نإو ، هديب ءيشلا ناك نم
 يزجي هلفط لام يف دلاولا اذكو نمضو انيمأ ناك نإ ليقو هدي يف هنأل انيمأ

 زاج نهرت نأ لبق اهنهترم ةجوز يه ةمأ تنهر نإو ، نيمأ ريغ ناك ولو هلح

 قحلا وهو هلام ىلع اهئطوب ريض الو لبق اهأطي مل نإو ، تنهر ام دعب اهئطو
 قح يف الالح مرحي ال نهرلاو ةيجوزلا قح نم ىطولا نأل هيف تنهر يذلا

 هذه تناك نإو ، عيبلا نم لهسأ نهرلاو ةجوزتملا ةمألا عابت عيبلاك ريغلا

 لام نم بهذي الو نهرلا دعب اهئطو هلف اهنهترم ريغل ةجوز ةنوهرملا ةمالا
 ام اهعم عابيو هيف امب نهرلا باهذ باب نم اهئطو سيلف اهرهم لثم اهنهترم

 ‘ عيبل ا تقو نطبلا ىفام اهعم عابيو هدعب اثداح ال نهرلا عم ناك نإ تدلو

 © هنم تدلو ام هيلع ررح هدعب وأ نهرلا لبق هنم مرحم نهارلا اهجوز نإو
 تدلو ام ىنثتسيو نهتملا قح نع لضف هب نكي مل وأ نهرلا دعب هتدلو نإو
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 هنثتسي مل ولو عيبلا يف هينثتسي امك نهرلا يف هلوخد مهوتي الئل نهرلا دقع دنع
 ال اك نهرلا دعب اهارستي الف نهرلا لبق اهنهار اهارست نإو ، نهرلا خسفنا
 دعب اهثطاو مرغي نأ اهنهترلو عيبلا ىلإ لؤي نهرلا نأل عيبلا دعب ةيرس ىقبت
 بسن تبثو هديب انهر اهرقع نوكيو اهنهار ىطاولا ناك ولو اهرقع نهرلا

 نع دحلا عفدو اطلسم وأ اهنهترم ولو اهئطو نإ ويغ بسن ال اهئطو نإ نهارلا
 قباس حاكنب هئطوب ال ىطولاب هنذإب وأ هئطوب نهرلا خسفناو ةهبشلاب اهنهترم
 بهذي مل لمحلا ببسب تتام نإو 0 اهلمح ءانثتساو اهعيب اهنهترلو نهرلا ىلع
 وأ اتيب وأ اراد نهر نمو 2 هلامب نهارلا ىلع نهترملا عجرو اهباهذب نهترملا لام
 لخدي نأ هلف نهرلا لبق ةعيدو وأ عاتم وأ ماعط نياخ نهترملل هيفو اتوناح
 الف دعب اهنهترا مث اهنكس نإو ، هيف ةدايز الب هلبق بهذي اك نهرلا دعب هلام
 هلعف هلام نأل نيزخلاك ال عافتنا كلذف اليلق ولو اهيف ثبل نإف دعب اهنكسي

 نم هوحن وأ جرس اهيلع ةباد نهترا نمو دعب هنم عنمي ال قحب نهرلا لبق
 لاق نإو ، عيبلاك ال دقعلا دنع هطرتشي مل نإ نهرلا يف لخدي مل تاودالا

 الو هثراو هعبي الف هبر مسي ملو اذك يف نهر يدنع ضرعلا اذه هتوم دنع

 دعب ايصو نوصويو هبحاص نع نوثحبيو ةثرولا هظفحي لب هقح هنم فوتسي

 هعيبي نأ صخرو ءارقفلا ىلع هنمثب اوقدصتو هوعاب اوسيأ اذإ ليقو ، يصو
 نهر كلذ نأ ىلع وأ نيدلا ىلع انايب دجي ملو هبحاص مسي مل ولو هنم يفوتسيو
 نهر هنأ هل لقي مل ول هيف دعاقلا وه نوكي هثوروم دي يف ضوبقم ضرع هنأل
 ردق ام هبر ىلإ ناك نإ لضفلا لاصيإ بلطي هنإف هعاب اذإو ، هنم هكلمت

 مل ولو اوفوتساو اوعاب هبحاص يمسو اذك يف يدنع نهر اذه لاق نإو 3 هيلع
 ركنأو هبحاص ءاج نإ هنأ الإ مهثوروم دي يف ضوبقم ضرع هنأل انايب اودجي
 ولو مهثوروم لوقب هوعيبي ال ليقو 3 عيبلا خسفت ا خسفنا مهل نايب الو نهرلا وأ نيدلا
 . ملعأ هللاو او هسفنل عدم هنأل هبحاص ىمس
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 نهرلا عيب يف باب

 نهرلا ناك نإ مكآحلا يتأيو هنهر عيب هنيد لجأ لولح دعب نهترملل زاج

 لجأل اذكو اذك عبب لبق نم اذكو اذك هيلع يل نالف نب نالف هل لوقيو الصأ
 لجألا ىلع عابي انهر اذك ناكم يف اذك هيف يل نهرو لجألا لح دقو ، اذك

 الوأ اهطرش نإ هطورش ىلع ركذلاب يتأي مث نيدلا لجأ ىلع هعيب لجأو هدعبو
 وأ رقي نهارلاب هيتأيف يعدت يذلا كلذ يل نيب هل مآحلا لوقي مث دقعلا يف
 هب وبخي كلذك ربخلاب دوهشلا يتأيف نهارلا ىلع هقيثوت باتكب وأ دوهشلاب
 مث ةداهشلاك ال هنع لبقيو قحلاب داعأ نهارلا وأ ويغ وأ لزألا طلغ نإف لألا

 ةداهشلاو هتوعد تزاجو هدوهش لبق نإ هعيبب مكآحلا ورمأي مث كلذك وريغ غلبي
 محلا يضر اذإ نهارلا ركنأ ولو ربخلا يزجيو هنهار ربخي مل نإو © اهقفو ىلع
 ظفحيو نيدلا لجأ لبق عابي نأ ىلع نهرلا ادقع نإو ، نيربخملا وأ دوهشلا
 ةفالخلاو ةيصولا يعدي ةيصولا ةفيلخ اذكو زاج يضقيف لجالا ىلإ هنم

 ركنأ نإو 5 ةفالخلاو ةيصولا ثراولا ركني مل نإ ربخلا يزجيو امهيلع دهشتسي
 نهرلا يف ليقو ، ةداهشلاو هروضحب ثراولا ىلع ةوعدلا الإ ةفيلخلا يزجي الف
 دوهش ملع ىلع هيلع ىصقتسيو نهرلا ىلع يداني هنإف نهارلا ركنأ نإ كلذك
 هيرتشم هنهار ضراع نإف ةطوح هلك كلذو مهيديأ نيب هعيبي مث نهرلاو نيدلا
 ءاصقتسالاو ءادنلاو نهرلاو نيدلاب وبخيف مآلا ىلإ دوهشلاب نهترملا تأيلف
 عيبب ةيصولا نهرلاكو هنهترم نم اذكب هءارشب هيرتشمل اودهشي مث عيبلاو هيف
 هعيب هيلإ لعج وأ هديب يصوملا هلعج اذإ ةيصولا هيف تلعج ام ةفيلخلا
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 يف عيبلا عاقيإ دارأ اذإ متح وحنل نايتإ ىلإ ةيصولا ةفيلخ وأ نهترملا جاتحي الو
 نيرخا وأ دوهشلا راضحإ ىلإ الو اناويح ولو ديلاب ضوبقملا وهو لصألا ريغ
 راضحإو ماح وحنل نايتالا عقو نإو ، ءاصقتسالاو عيبلا دنع الو مكاحلا دنع
 وأ اناويح نهرلا ناك نإف دعب هنهار نم ثدحي امل طوحأ هعوقوف دوهشلا

 وأ فاوطلا هيلع يداني مث همامأ هعضي وأ هديب هنهم هكسميلف ماعطك
 هجارخإب نامضلا هلخدي الئل ويغ وأ فاوطلا دي يف هلعجي الو هسفنب نهترمل

 يف بوجو ال نامضلا نع طايتحا اذهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 ةطساوب عيبلا ناك نإو & فاوطلاب ال هسفنب ءادنلا دعب نهترملا هعيبيو رهظألا

 ويغ وأ فاوطلا هعيبي نأ نهترملا طرش نإ الإ نهتملا رمأب وأ فاوطلا ءادن
 « كلذ طرش ولو هفلختسي الو ويغ وأ فاوطلا ادحأ هعيب ىلع رمأي ال ليقو

 عيب يف ةنسلا درت مل هنأل نقلي وأ ملعتيلف عيبي فيك نهتملا فرعي مل نإو
 تباث نمهرلاو تبثي الف امارح للحي هطارتشاف حابي الف نهملا ريغب نهرلا

 نهرلا نم نازو وأ لايك وأ فاوط وأ لامح ةجأ يطعي ال نهترملا وأ طلسملا
 كلذ ةرجأ نهارلا يطعي نأ نهارلا ىلع نهترملا طرش نإ الإ هلام نم يطعي لب

 ناك ام لكو ةيصولاو ةطقللاو ةلاضلا اذكو كلذ هلف نهرلا نم جرخت نإ وأ
 ةفيلخلا اهيطعيو ةوبألا نودو فالختسالا نود هعيب هل زوجي امم ناسنالا ديب
 بئان ةفيلخلا نإف ةلاكولا دييقتو ةفالخلا قالطال هيلع فلختسا نم لام نم

 ىفخي الو ىدعتي ال ديقملاو قالطالا ىلع تافرصتلا يف هيلع فلختسملا نع

 انهر هل هلعج وه هرمأو نهارلا وه هعيبب همأ يذلا نأل ديقم نهرلا عيب نإ
 ليقو ، ةيصولاو نهرلا نم ةرجألا ءاطعإ ةفيلخو نهترمل زوجو هقح يف هعيبي
 نع جرخ ام الإ ثوروملا لام نم هيلإ تجاتحا امو ةيصولا ةرجأ ىطعت
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 ام عيمجو ةطقلل ١ نم ركذ ام اذكو ثلخثل ١ ف ةيصول ١ صصص احي هر زاف تلنل ١

 . هعيب هل زاج نإ ديلاب

 ولف هديب ناك نم ةفيظو نم كلذ نأل حصأ لألاو زيزعلا دبع لاق

 مل نإو ، غلابلا هدلو وأ هدلاول نإو هنهر عيب نهترمللو ةطقللا ضبقي مل ءاش
 هعاب نإو ، طلسملا ولو هل هيرتشي نم رمأي الو هتجوزلو هلفط ةفيلخلو هزح

 نهترملاو يرتشملا قفتي مل نإ زاج هل هالو وأ هيرتشم نم هارتشا مت زوج اك هنهترم

 الو هضوافمل الو نهارلا ليكول هعيبي الو فلح قافتالاب مهتا نإو ، كلذ ىلع

 هديقعل الو هسفن ليكول نهترملا هعيبي الو هيف صخر نم مهيف صخرو هضراقم
 مارحلا لهأل الو هل ناك ةفيلخب الإ لفطلا هنبال الو هضراقم وأ هضوافم وأ
 هب ىناح ام نمضيو زئاج عيبلاف ةاباحملاب طلسملا وأ نهترملا هعاب نإو ث ةبيرلاو

 تيباح دق نهارلا لاق نإو © نهترملا ةاباحمب نهرلا خسفناو زوجي ال ليقو

 ذخف لجألا لح اذإ نهترملل نهارلا لاق نإو نهترلا لوق لوقلاف نهترملا ركنأف
 نهرلاو زوجي الف كنيد يف كل وه وأ هكسما وأ هضقا وأ كتيد يف نهرلا

 كردي الف نهرلا يف بيعلا جرخ نإو زوجي الف هرتشا هل لاق نإو هلاح ىلع
 نهرلا يف ناك نإ بيعلا كلذ ورضي الو لجالا دنع هعبيلو نهارلا ىلع هدر
 لباقي ام نهرلا نم بهذ دقف نهترملا دنع بيعلا ثدح نإو هايإ هنهز لاح

 8 يرخس نهر وهف عيبلاب ورمأي ملو الجأ هل لعجو هل نهر نإو بيعلا كلذ
 هنهر نهترم وأ طلسم عفشي الو هعيبي هنإف الجأ هل لعجي ملو عيبلاب هرمأ نإو

 امهريغب هعيبي نأ هنهترم طرتشي ل نإ نينيعلا ريغب نهرلا عابي الو هب ناعفشي الو

 . انوزوم وأ اليكم ناك نإ هيف نهر امب طرش الب ولو هعيب زوجو

 زئاج هعيبف ناويحلاب هعاب نإ باتكلا يف ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ريغ هنيد ناك نإو 0 هناويح يف هضقيلف ناويحلا يف هدنع نهر امنإ ناك نإف
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 حصو هلثم ناويحلا ريغو لاق ، هنيد هنمث نم ضقيو ناويحلا كلذ عبيلف كلذ
 عيبلا حصي د الو سنجلا داحتال فرصب ه هسكعك مهارد يف نهر نإ ريناندب هعيب

 وأ لجأل عيب وأ امهب عابي وأ ريغلا يضقيف امهرغب عابيف امهدحأ يف نهر نإ
 ليقو ، نهرلل دقعلا دنع هيلع هطرش وأ نهرلا هزاجأ نإ الإ رايخلا عيب عيب

 نهرلا جارخإ عاونأ نم طلسملا وأ نهترملل زوجي الو طرتشي مل ولو كلذ زاوجب

 نإو ، نهرلا ةبه زوجت الو زوجي ال هاوس امو ضحملا عيبلا الإ نهزلا كلم نم
 خسفنيو هنمث نم رثكأب تناك ولو اقيقر ناك نإ هتبتاكم الو باوثلا طرش
 ذخ نهترملل هقيدص وأ هبيرق وأ نهارلا لاق نإو ، هب ررحتي الو كلذب نهرلا
 ضرع يف اوفلتخاو عيبلا لطب .هعاب نإف دعب هعيب هل زجي مل نهارلا ىلع كلام

 الو عيبي ال لوقي نم مهنمو عيبي لوقي نم مهنم نهارلا هلكوي مل يذلا يبنجألا
 دجو نإ انوهرم اناويح عيبي الو هتلغ يف هقح ءافو دجو نإ انوهرم الصأ عيبي

 يفت ةلغلا تناك ولو عيبلا لطبي مل ةلغلا كرتو كلذ عاب نإو 3 هتلغ نم هقح
 © لصالا مث الوأ ضرعلا عبيلف اضرعو الصأ نهرلا ناك نإ كلذكو هلك هقحب

 ثرحلا عيبو ةلغلا لبق ءيشلا عيب لطب ليقو © عيبلا لطبي مل كلذ فلاخ نإو

 لبق رئبك اهيف امو ضرألاو ، ضيألاو رادلا لبق رجشلاو ، رجشلا لبق راغلاو

 عيبلا يف همدق هداسف فاخي ام لكو ضورعلا رئاس لبق ناويحلا عيبيو © رادلا
 لبق ءيشلا وأ لصألا عيبي ال ةيصولا ةفيلخ اذكو كلذ ةفلاخمب لطبي ال
 ردقب عبيلو نيرخ آ دنع حصو ضعب دنع عيبل ١ حصي ل لعف نإو 0 ةلغلا

 مسالا رهاظ يف لوهجمب ال هنم ةيمستب وأ لضف نهرلا يف ناك نإ هقح

 عاب وأ هقح نم رثكأ عاب نإو ، يرتشملا اهفرع ولو ضرألا نم اهزيمي ةعطقك

 طرش نإو ، لطبي ال ليقو ، عيبلا لطب نهرلا ةلمج نم اهزيم ةعطق وأ لكلا
 ءافو دجو ولو ادحاو ال اهنم هتيمست عاب نينادفك ناك نإو ، لطبي ال كلذ

 ةفيلخ اذكو كلذ ىيف هنهار هل نذأي ل وأ لكلا عيب طرتشي مل نإ هيف هقح
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 نهرلا ناك نإو ، هدي يف تيملا لعج امم ةيمستب ةيصولا ردقب عيبي ةيصولا
 نيدلا نم هبانم هنم ذخأ هنم همهس كفي نأ امهدحأ دارأف نيلجرل نهترملا ديب
 مهس عبي الف الإو هقح رخآ ىلإ هديب نهرلا نأ طرش نإ رخالا مهس عابو
 ذخآ ال همهس كف ديرمل نهترملا لاق نإو { نيدلا ضعب ذخأ ثيح رحلا

 نهارلا تام نإ اذكو كلذ هلف هلك نهرلا عيبأف الإو يقح عيمج الإ كنم
 اذإ ةيصولا ةفيلخ اذكو لاحلا اذه ىلع نهر اعم هبانم كف هتثرو ضعب دارأف

 دي يف يصوملا هلعج امم همهس كفيل ةيصولا يف هبوني امب ةثرولا ضعب هيلإ أ
 انأف الإو يقح عيمج الإ ذجآ ال لوقي نأ هلو لبقي نأ هلف ةيصولل ةفيلخلا

 رثكأل وأ دحاول ةقرفتم ناهر نهترملا دي يف ناك نإو ، ةيصولل لعج ام عيبأ

 عيبلا لبق لك نمت ملع نإ عيبلا صخرو دحاو نمثب ةقفص يف اهعبي الف
 عيبلا داعأ بيعب هيلع در مث انهر طلسملا وأ نهترملا عاب نإو ، لودعلا ميوقتب
 8 طلسملل وأ نهترملل نمثلا نهرلا يرتشم عفديو ةيصولا ةفيلخ اذكو ايناث
 ءاضقل جايتحا الب هقح يف نهترملا نمثلا يضقيو هقح نم رثكأ ناك نإو

 وه يضاقلاو ضاق نم دبالف الإو دقعلا دنع الوأ كلذ ىلع اقفتا نإ هنهار

 نكي مل نإو ، نهترملل ضقي مل ام انهر نهترملا دي نمثلانوكيو هبئان وأ نهارلا
 راضحا البو ةوعد الب هل يقابلا ىلع هنهار محلا زبجأ هقحل ءافو نمثلا يف
 هتحصو هماتب مكحو نيدلا مكاحلا فرعو الوأ مآحلا دنع ربخلا غلب نإ ةداهش

 تبثو لضف ناك نإ نهارلل هيطعي نأ لضفلا ىلع نهارلل نهترملا ربجيو هعيبو
 . ملعأ هللاو ةفنأتسم ةوعد الب
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 امهاوعدو نهترملاو نهارلا فالنخا ف لباب

 يف نهارلا عم افلتخا نأ هنيمي عم طلسملا وأ هنهترم لوق نهرلا يف لبقي
 ل طلسملا وأ نهترملا ديب نهرب سين نهرلا نوك وأ قحلا يف لبقيو نهرلا سفن

 لال هنيمي عم نهارلا لوق ةنامأ هنوكب نإو ، هوجولا نم ام هجوب هدنع لصح

 . هيلع ىعدم نهارلاو ةنيبلا هيلعف نهارلا ىلع عدم كلذ يف نهترملا

 لاق نييفوكلاو نييرصبلاو انباحصأ لوق كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلإ قحلا يفو هدي يف اميف نهترملا لوق لوقلا هباحصأو كلام ةنيدملا لهأ لاقو
 ابتاك اودجت مل نإف ىلاعت هلوقل نيدلا رادقم يف ةنيبلاك نهرلا نأو ، نهرلا ةميق
 ذإ نهرلا ةميقب مكحيف ةنيبلا نم الدب نهرلا ىلاعت هللا لعجف ةضوبقم ناهرف

 . ةنيبلا نم الدب ناك

 صن مواقت ال ةبيرق ريغ ميهافم هذه نأ باوجلاو هللا همحر لاق

 فنصملا ركذ يذلا كلذو لاق ركنملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا بيدح

 هفلت دعب هتفص ةفرعم وأ نهرلا فلت نهترملا ىعدا نإ هنأ هليصفتو لامجا

 لبقيو صقنلاب نهارلا عبتيف ءانمألا هموقيف اهاعدا يتلا ةفصلا كلت ىلع هفلح

 رثكأب هعاب هنأ نهارلا ىعداو هعاب هنأ نهارلا ىعداو هعاب اذإ هنمث يف هنيمي عم

 يف يدنع نوهرم وه لاق ناك هيف نهر ام ةيمك يف هنيمي عم اضيأ هلوق لبقيو

 لبقيو نيرشع يف كل اهتنهر نهارلا لاقو ، كيلع يل يتلا نيرشعلا نم ةرشع
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 هيلإ جاتحا ام لك وهو نهرلا ىلع كردي امم نهرلا ىلع قفنأ اميف هنيمي عم هلوق
 يف هنيمي عم اضيأ هلوق لبقيو كلذ وحنو ةاوادمو سابلو برشو لكأ نم نهلا
 لوقلا نال ويغ لب ال نهارلا لاقو ، اذه نهرلا نهترملا لاق ناك نهرلا سنج
 ةدعاقلاو مراغ هنأل هتيمكو هتفصو ءيشلا سفن يف هديب ءيشلا ناك نم لوق

 بصخغك يعرش ريغ هجوب هديب ءيشلا ناك ولو هنيمي عم مراغلا لوق لوقلا نأ
 ىلعو اذه وه هتقرس وأ كنم هتبصغ يذلا ءيشلا نأ هنيمي عم طلخو ةقرسو

 ةلغلا يف نهترملاو نهارلا فلتخا نإ اذكو ويغ هنأ نايب ءيشلا بر وأ نهارلا
 نهترملا لاق نأك سكعلا وأ ةلقلا نهترملا ىعداو قنكلا نهارلا ىعداف ةنكلاو
 وأ انهار ةدايزلا يعدم نيبيلف نائيش نهرلا نهارلا لاقو { دحاو ءيش نهرلا

 تينجف احيحص كل هتنهر نهارلا لاق نأك بيعلا ثودح يف اذكو انهترم

 هتنهر لب يدنع ناك نيح هيلع ةثداح ةيانج ال هنهترم لاقو 3 ةيانجلا هذه

 هنأل هنيمي عم هلوق لبق هذه هتلاح ىلع وهو يل هتنهر وأ اروسكم وأ اعطقنم
 وأ كلذ نهترملا مرغو نيمي الو ةنيبب مكح نيب نإف نهارلا نيبي مل نإ مراغ
 عناصلاو طلاغلاو قراسلاو بصاغلا اذكو هاوس يناجلا ناك اذإ هقح نم هاضق

 نإو ، مهدنع ةيانجلا نوكت نأ اوفن اذإ مهلوق لوقلاو عدوتسملاو ريعتسملاو
 هضعب بهذ وأ خسفلاب نهترلا هعاب لاق وأ هنهترم دي نم هخسف هنهار ىعدا
 لوق لبقو { هلوق لوقلا ناكو نهارلا هاعدا ام نكي مل هنأ نهترملا فلح الإو نيي
 نهارلا نال نورشع نيدلا نهترملا لاقو ةرشع نيدلا لاق ناك نيدلا يف نهارلا

 نهرلاو مهارد نيدلا نهارلا لاق ناك هسنج يفو نايبلا هيلع عدم نهترملاو مراغ

 مزل هيف نهرلاو رب كيلع ينيد لب كيلع يل مهارد نيد ال نهترملا لاقو ث اهيف

 الإو نيب نهترملل نيدلا عفد ىعدا نإ نكلو نهارلا فلح الإو نايبلا نهترلا
 ىلإ نهرلاو نيدلا نهارلا لاق ناك نيدلا لجأ يف افلتخا نإو دحج نإ هفلح

 نيب هلثم نهرلل عيبلاو لح دقو © اذك لب نهترملا لاقو ، لحي مل اذك لجأ
_ ٢٢٥ _



 نهتملا لوق لبق هردق يف افلتخاو لجألا ىلع اقداصت نإو ربخلاب نإو 2 نهارلا
 دق نهترملا لاقو © هرادقمو لجالا ىلع اقداصت نإو 0 ربخلاب نإو ، نهارلا نيبو

 نإو ، اضيأ نيي اهباسح ادبم يف نافلتخيف ةنس لجألا نأ اقفتي نأ لثم لح

 . ملعأ هللاو لحي مل هنأ هنيمي عم نهارلا لبق الإو ربخلاب
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 ةعفشلا باتك

 ىلع ميدقلا كيرشلل تبثي يرهق كيلمت اهنأب اعرش ةعفشلا تفرع
 يرتشملا عفارت اذإ اهب مكحلا بجيو ضوعب كلم اميف ثداحلا كيرشلا
 ةعفشب يأ هبقصب قحأ راجلا لع هلوقك ةعفشلا يف ثيدحلا رتاوتل عيفشلاو
 راد يف كيرش هل لجر اميأ هلوقو 5 ةنجلا ةحئار حيري ال ةعفشلا عطاق ثيدحو

 . ىلوأ وهف اهدارأ نإف هكيرش ىلع ضرعي ىتح اهعبي الف اهعيب دارأف عبر وأ

 ةعفشلاب اهل درلاب ىلوأ وهف ءارشلاب ىلوأ ناك اذإف هللا همحر بطقلا لاق

 وهاظو لاق { ال ليقو ، هدعب عفشي ليقف عيبلا لبق ويغل ةعفشلا كرت نإ الإ
 ضعب بهذ اذهل هلعلو لاق دعب اهكردي الو ىلوأ ويغف ءارشلا دري مل اذإ ,

 يف نذإ ةدايزلا هكرت نأل نيديازتم نيب ءادنلاب عيب اميف ةعفش ال هنأ ىلإ ةقر

 . ةعفشلا هيف رخالا ضعبلا لاقو ء 7

 يبأ نبا هلصوو السرم اثيدح يبعشلا ىور دقو هللا همحر لاق

 بهذمو لاق © هل ةعفش الف اهريغي ال دهاش وهو هتعفش تعيب نم ةبيش

 عابف هيف نذإف عيبلاب كيرشلا ملعأ ول مهباحصأو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا
 . كلذ هلف ةعفشلا ذخأي نأ كيرشلا دارأ مث

 السرم يعب ات وهو ةنييع نب مكحل ١ ىورو هلل | همحر ل اق

 لاق © هل ةعفش الف عيبلا ربق عئابلل عيفشل ا نذأ اذإ ةبيش أ نبا هلصوو
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 ةعفش لازأ نم هلوقو ةعفشلاب ىلوأ عيفشلا كلع هلوقل ةعفشلاب مكحلا بجو

 . رانلا ف همدق تلز ملسم

 ام لك يف ةعفشلاب دل هللا لوسر ىضق لاق هللا دبع نب رباج نعو

 يواحطلا ةياور يفو © ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقي مل

 . ءيش لك يف ةعفشلاب رع يبنلا ىضق

 رظتني هراج ةعفشب قحأ رادلا راج رع هللا لوسر نع رباج نعو
 هللا لوسر نع رمع نبا نعو © ادحاو امهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو 0 اهب

 بئاغل ةعفش الو لاقعلا لحك ةعفشلا هيل

 يه ناكرألاو ، ناكرأو ماكحأ ةعفشللو فعض هدانسإ يفو بطقلا لاق
 وهو هب ع ٠ و هنم ع ٠ . و ّ عفاش . و هيف ع ٠ ءيش

 . ملعأ هللاو اهذخأ ةفصو نمثلا
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 هيف عوفشملا باب

 ضراب اتباث لوح هيلع لوحي ، رجش وآ راغ وا مامح وأ بج وا رئب وا عرزم
 لصألا هيلع ادمتعم وأ تابنو لقبك ال لمرحلاو ناجنذابلاو رمحألا لفلفلاك

 بشخك اتباث ازرغم عباتلا اذه ناك نإ عيب يف ضيأل اعبات وأ هلاوزب لوزي

 . اقافتا ساخنو ديدحو رجحو دوعو

 وأ هرودنل اقلطم ةعفشلا عنام كلذ ىلع دري الو هللا همحر بطقلا لاق

 توناحلاو مامحلاو نرفلاو يحرلاك هجارخل الإ داري ال يذلا لصألاو هتوبث مدعل
 . هيف اوفلتخا باودلا وأ ءاملا ىحر ءاوسو مسقي ال امم

 لومعم وه اذكو لاق انبهذم وهو ةعفشلا هيف نأ حصألاو بطقلا لاق

 لزألا ، نالوق دبعلاو ةاشلاو لمجلاك ناويحلا يفو & يمصاعلا ركذ امك ةيكلاملا

 دبعلا يف زوجت اهنأ ثلاث لوقو { هيف كيرشلل اهزاوج يناثلاو ، هيف ةعفشلا عنم
 قتعلا ةهج نم امهيف كيرشلا ىلع لخادلا ررضلل امهيف كيرشلل ةمألا
 . ةبراغملا رثكأ دنع اقلطم ناويحلا يف ةعفشلا عنم راتخملاو ةبتاكملاو ريبدتلاو

 ةعفشلا ليعامسا انمع زاجأ زيزع يبأ طقل يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةقراشملا دنع زاوجلاو ةكرشلا ديقب وه امنإ زاوجلاو لاق ، ويغ ىبأو لقتنملا يف
 نزو وأ ليكب مسقنت ال يتلا ضورعلا يف ةقراشملا فلتخاو لاق ررضلا لجال
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 كرتشملا يفو ةحلسألاو يحرلاو فحصملاو ةينالاو بشخلاو ةكرتشملا نفسلاو
 اهزاوجب ليقف نوزوملاو ليكملا يفو كيرشلل زاوجلاب ليقو ، عنملاب ليقف راثلا نم

 الإ همسق حصي ال هن أل رثوملا يأو يلع نب ىسومو بوبحم نبا لوق وهو

 رسكل جاتحا نإ زاوجلاب ليقو ، اقلطم عنملاب ليقو 5 هبئان وأ كيرشلا روضحب
 نإ ليقو ، اقلطم ةنيفسلا يف ضعب اهزاجأو ةضم رسك يفو مسقو نزول
 نب رباج ثيدح نم يواحطلا ةياور تمدقتو زجت مل احاولأ تناكو ترسك

 . ءيش لك يف ةعفشلاب هيع هللا لوسر ىضق هللا دبع

 تالقتنملا يف ةعفشلا زاوج ثيدحلا اذه رهاظف هللا همحر بطقلا لاق
 اهعنامو ناويحلا ريغو كلذ ريغو لامجو ءامأو ديبع نم ناويحلا اهلك ةكرتشملا

 نمل ةعفشلا تبثت لهو لوصألا نم يش لك يف دارملا لوقب تالقنتملا يف
 وأ اعيب دارأ نمل تبنت الو كلمي نمل الإ تبنت ال ليقو © معن ليق عيبل اهدارأ
 . ررضلا عفدل اهنأل كلم نم اجارخإ

 لاق هريغو كلام دنعو اندنع لصأ ع ارك ٢ ةعفش الو لاق

 هبيصن راد يف كيرش يركي نأ لثم كلذو ةعفشلا هيف هباحصأ ضعب لاقو
. ملعأ هللاو ةنانك نباو عفان نبال افالخ ءاركلا يف هكيرش عفشي الف دحال



 عف اشلا باب

 نيب عفن كارتشا وأ رض عفدل قصالم راجو كيرشل ةعفشلا بجت

 ثادحتس او ةمسقل ١ ةنؤم ررض عف د ةعفضشل ا ةلع ليقو 6 ةعفضشل ١ ديرمو عئابل ١

 . عيفشلا ىلإ ةئاصلا ةصحلا يف قفارملا

 يذلا لصألا يف ةعفش ال مهضعب لاق اذلو هللا همحر بطقلا لاق
 امنإو ، قصالملا راجلل ةعفش ال مهضعب لاق اضيأ اذلو ةمسقلا هيف نكمت

 لك يف ةعفشلاب هع هللا لوسر ىضق رباج لوق هل لدي اك كيرشلل يه
 ركذب جرخف ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقي مل ام ءيش

 ةعفش ال هنأ يور ام راجلل ةعفش ال هنأ ىلع لدي اممو هيف نكمت ال ام ةمسقلا

 اراج ىمسي كيرشلا نإف كيرشلاب راجلا ركذ ثيداحأ لؤيف كيرشل الإ
 . ةراج ىمست ةأرملاك الثم رادلا يف هنكاسيو هكيرش رواجي هنأل

 كيرشلاب نوكت ةعفشلا نأ يدنع يذلاو هللا همحر لاق

 يف اك راجلا يف دجوت يهو ةعفنملا بلجو ةرضملا عفد ةلعلا نأل راوجلاو
 كلذ نأ مسقت مل ام ةعفشلا هلوق ىنعمف اضيأ ةمسقلا نكمت مل ولو كيرشلا

 اهتعفش تكردأ هيف ةصح تعيب ىتمف مسقي مل ام امأو ، همسق نكمأ اميف
 راضملاو عفانملاك رخا ببسب الإ ةعفش الف دودحلا تبرضو تمسق اذإف

 . قصالملا وهو ردابتملا اهرهاظ ىلع راجلا ثيداحا لمحتف
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 عماجلا يئو لاق هفل زح ہن وبأ راوحلاب اهتبن : 5 نمثو هللا همحر لاق

 لاق انباحصأ نم اهتبثأ نم طرتشي اذكو لاق قيرط عطقي مل نإ ةيفنحلا ضعبل

 دوجو عم راوجلا لوصحل قيرطلا عنمي مل كلذ حص ول هنأب ةكرب نبا هدرو
 . قيرطلا

 راوجلاب اهتبثأ نمو لاق راوجلا نم عنام لصاف قيرطلا لب بطقلا لاق
 لي ةعفشلا ا يف بيزتلو نيرا ادلا نيب : ناك ك بأ نا ناك نم لات ١ يريس

 ا رودلا ىسرم وا يطك يف ةكر رش مهني تيقب نإ نإ مساقل زاشن عانم

 نإو © ءاكرش ةسمخ نم لقأ كلم يف نيزئاج ريغ اناك نإ قيرطلاو ةيقاسلاب

 هيلع نم عفشيو عيفش امهالكف رخا ىلع قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك

 يف اذكو ةسمخ نم لقأل تناكو ةزئاج ريغ تناك نإ هبحاص لام ةيقاسلا
 لئاجا تلاوت نإ ليقو © ةعفشلا ناعطقي ال ةيقاسلا ىلع ةرطنقلاو وهو قيرطلا

 ةلاجا ةيفاصلا نم نيتلاجا لك نيب قرفت ل نإ ةدحاو ةلاجا تبسح ةيفاصلا

 ناك نإو ، ةيفاصلاك وهف لياجا لجر لام يف ناك نإ اذكو تقرف ولو ليقو
 ةكرش ضرألاو ةدحاو ةلاجا هلو دحاو ليجا يف تالخن سمخ لاجر ةسمخل

 بلطف ةيقاسلا كلت نم ىقسي ام رخآ ىرتشاو ةنيعم دحاو لك ةلخنو
 لكل حتفت مل ام اهتوبثب ليقو ، لئاجا سمخ اهنال ةعفش الف ةعفشلا عيفشلا

 & لئاجا ةيمستلاب كرتشملاو لئاجا ةسمخ يه ةسمخ نيب ضرالاو ةلاجا دحاو

 دجسمل اهعبار باوبأ ةثالث يذ قيرطب ةعفش الو مسقي مل ام ةلاجا ليقو

 ضزأل عفشتو نتعبقو نيتلخن نيب ةعفش الو ىلعألا نم لئ اجللا باسحو

 ةرضملا و ةعفش الف قيرط الو ة هيو اس ال ن ] ىلع ىرتش ا ا ذإو ئ سكعل ١ ال ةعيقول ١
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 لهو اهريغ قيرط نكي مل نإ يسارملاو قرطلا كارتشا ةعفشلا يف ةربتعملا
 ةعفشلا صتختو ءاملا عاج ١ ف ةرضمل ١ ربتعتو ل اتح ١ امهلوأ عيبملل وأ عيفشلل

 ةرضم ببسب ال هكيرشل مساقم ريغ كيرشب قاوسأو روصقو نيتاسب ي
. : 

 هنم عيبف رادجب ناتسب ىلع طيحأ اذإو جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لوأ يرتشملا ناك ةعفشلاب ىلوأ وهف ءيش ناتسبلا يف هل نم هارتشا نإف ءيش

 عيفش وهف ءيش هيف هل نم لكف الوأ ةيقاس وأ قيرط هيلع وأ وخا وأ ناتسبلا
 نإو ، راضملاو قوقحلاب عفشي نمم ىلوأ كيرشلاف موسقم ريغ ناك ام الإ

 ءيش لخنلا نم عيبف يدضاع لخن اهيلعو ةزئاج ريغ ةيقاس ناتسبلا ىيف ناك

 سايقلاب ةعفشلا يف ناتسبلا لهأ رئاس ىلع لضف ةيقاسلا هيلع يذلل سيلف

 ىقسملاو راضملا رئاس نم ىلوأ ناتسبلا قاقحتساو ىقسملاب الو قيرطلاب الو

 دودحلاو ءاوس لكلا ليقو © امهنم ىلوأ يه ليقو ، ةسياقملا نم ىلوأ قيرطلاو
 عاب نمو © قيرطلاو ىرجملا نم ةعفشلا قحل ال سايقلل ةعطاق قرطلاو يقاوسلاو
 قيرط اهل لمعي ال يتلا سيسرلاو عيفشلا هنآل ةعفش الف ةعطق هلخن لفسأ نم

 اذه نم نيتلخنلا نيب تناك نإ يهو ةسياقملاب الإ اهيف ةعفش ال اهل ةيقاس الو

 يف لجر ةلخن تناك نإو ، رثكأ ناك نإ ال اتعفاشت اعارذ رشع ةتس لخنلا

 تناك نإ ليقف ةعفشلاب هذخأ ةلخنلا بر بلطف هبر هعابف رخا لخن لالخ

 اهلف هل قيرط وأ لخنلا نم ءيشل نإو ةيقاس رمم اهيلعو ضرالا ةدودحم ةلخنلا

 ةلخنلا كلت سايق اهلان ةلخن لكف تكرتشا لب ضيألا دحت مل نإو ، ةعفشلا
 سياقت مل نإو ، قيرط الو ةيقاس اهل نكت مل نإ سايقلاب ةعفش اهلف ضيألا يف

 ةيقاس ىلع لخنلا ناك نإ ليقو 5 سايقلاب عفشت ل لخنلا اذه نم ائيش

 ناتسياقتملا ناتلخنلا عفشتو هب عفشي ال ليقو © هب اضعب هضعب عفش ةزئاج
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 © ةعفشلاب ىلوأ ليق سايقلاو سايقلاب ةعفش ال ليقو 5 امهنيب دودحلا عقت مل ام

 تعيبف لجرل امهنم لك تالخن ثالث ةزئاج ىلع ناك نإو 9 ىلوأ ةرضملا ليقو
 سايقلا تعطق ىطسولا نأل اهدجي الف اهتعفش ىلفسلا بر بلطو ايلعلا

 ةدحاوو اهالعأ نم عبرأ اهعفشت ةزئاج ىلع يتلا ةيدضاعلا نأ ليق امل امهنيب

 نإو © اهالفسو اهايلع سايقلاب اهعفشت ليقو { اهتسياق نإ اهلفسأ نم

 دقو ، ةرضمب ةعفش ال مث ثالث اهالعأ نم اهتعفش ةزئاج ريغ ىلع تناك

 تناك اهالفسو اهايلع ليقو { يش ةثالثلا نم اهالعأ ناك نإ ةزئاج تراص

 يف اذهو لفسأ نم ةدحاوو ىلعأ نم عبرأ ليقو . ةزئاج ريغ وأ ةزئاج ىلع
 ليألاو عفشي ال وأ فوقسلا يف ءاملا طالتخاب عفشي لهو يدضاعلا لخنلا
 نيعلا كيرش مث هنع دسي يذلا مث ءزجلا كيرش "" ةعفشب ىلوألاو حيحصلا

 يليللا عفشيو راهنلا يفام عفش يراهنللو هيف ام عفش ليل يف هؤام يذلاو

 لاتف لاتف اووتسا نإو ، رخالا نع دحاو دسي ناك نإ سكعلابو يراهنلا
 يف كلذ ليقو ، عيفشلا وأ عئابلا هنع دسي نم الإ ةعفش ال ليقو ، اذكهف

 نارودلاب هنم ىقسملا امأو ، مهتنكمأ نع هيف ءاكرشلا لوحتي ال يذلا طوبرملا

 ةعفشلا كردتو ةكرتشم اهنأل قباسللف رخالا الو ليألا فرعي ال اراهنو اليل

 تيب يف تيب نيبو ةثالثلا ءام عمتجا اذإ رادو بجو نادف يف ءاملا طالتخاب

 ىلع عذج يف امهكارتشا رهظ دحاو لصأ يف نيتلخنو رخا راغ يف راغو رخا
 قوف دحأ نادف ناك نإو & ضرألا تحت قورعلاب اقصالتو اطلتخا وأ ضْألا
 ةعفش تحص هرسج ءارو ضرأ نم ةعطق يناقوفلا نادفلا برلو رخالا نادف

 نم ةعطقلا يفو ، يقوفلا عم ينالفسلا نادفلا يف ءاملا طالتخاب نينادفلا نيب

 هسكع ال نادفلا كلذ يناقوفلا عفش هنادف ينالفسلا عاب نإ ليقو ، يناقوفلا

 عفن الو يقوفلا نم ةعطقلا يلفسلا ءام لوخدل يلفسلا يف يقوفلا ةعفنم نال

 اكرتشي مل رخال راغ قوف لجرل تيب نيب ةعفش الو ةعطقلاو يقوفلا يف يلفسلل
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 نإو ، ىسرم وأ اقيرط اكرتشا نإ ةعفشلا امهنيبو راغلا كلذ نيب ىسرم وأ اقيرط
 لهف امهدحأ يف الو ىسرملاو قيرطلا يف اكرتشي ملو رخا تيب ىلع تيب ناك
 ةعفش ال وأ حيحصلا وهو رخالا ةعفش ةفرغلا برو تيبلا بر نم لكل
 أل تيبلا عيب نإ ةفرغلا بل ال ةفرغلا تعيب نإ ةعفشلا تيبلا برل وأ ذحاول
 . تيبلا ال ةفرغلا راضلا

 الب ةجشلا عفشت ضيألا نأ اك ىلوأ لوقلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 نيب اميف ريغلا ضرأ يف راجشأ نيب ةعفشلا حصتو راتخملا لوقلا يف سكع
 نال وأ نهئام عاجلال ىرحأ ا بحاص اهعفش ةدحاو تعيب اذإ الوأ راجشأل ١

 يناث اضيأ رجشلا لع ضا برل حصتو رالا طالتخا وأ دحاو نهاهاسرم
 ىرخالا بحاص كرتي ام دعب ضرألا بحاص اهعفش ةرجشلا تعيب اذإ

 . هسكع ال اهتعفش

 اذإ ضر ألا رجشلا بحاص عفشي نأ وهو هللا همحر لاق

 تابثإو لاق ، ةجشلا بحاص اهعفشي مل ضيألا تعيب اذإ يأ تعيب

 تابثإ حيحصلا نأ ىلع لدي هسكع ال ةجشلا ىلع ضرألل ةعفشلا

 ضرألا رضت ةجشلا نأ كلذو اهلبق ةلئسملا يف ةفرغلا ىلع تيبلل ةعفشلا

 فنصملا ركذو لاق { تيبلاك ضيألاو ةفرغلاك رجشلا نإف ضيألا اهرضت الو

 ضعب نم تيغلأ ءام رورمب لضألا يف تبثت ةعفشلا نأ هتارصتخم ضعب يف

 ردقب لصألا هيف عيب يذلا عضوملا نع بئاغل ةعفش الو ضعبل
 عيبملا نع يرتشملاو عئابلا باغ وأ عيبملا نع عيفشلا باغ ءاوس نيخسيف

 ةبراغملا دنع اقلطم عيبلا موي نم بئاغلا مدق ولو نيخسرف عيبلا تقو

 . امهل وأ وزغو جح ريغل باغ ءاوس
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 مدقتل ةقراشملا نم ةديبع يبأ بهذم كلذو هللا همحر لاق

 نامعو ةكم لهأ ةقراشملا دنع ةعفشلا مدع ديقو همودق ىلع ةعفشلا ببس

 ال كلذ ريغ وأ ملع بلاط وأ احلصم وأ رئاز وأ اجات بئاغلا نوكب امهريغو
 ءاقبلاب مرحملا رشاع ىلإ جاحلا رخأت نإف هباحصأ نع رخأتي مل ايزاغ الو اجاح
 عجر نإو 5 ةقراشملا دنع ولو عفشي مل هباحصأ عجر ام دعب يزاغلاو ةكم يف

 ىلإ عوجرلا نوديرملا اقلطم نورفاسملا اذكو ليق مدق ىتم عفش رذعب يزاغلا

 ىلإ هتوفت ال يلاولا اذكو مهلثم ع وجر ىلإ ةعفشلا مهل ةعفشلا هيف يذلا دلبلا

 مامالا هل نذأي ىتحف ةدم ريغ ىلإ اطبزم وأ ايلاو ناك نإو ؤ عجري نأ
 الو موسقملا يفو مسقي مل يذلا عوفشملا يف ءالؤه اهكرديو هبتاكيو ع وجرلا
 يف مهل لعف ال مهنأل هتباتك وأ هتراشإ مهفت ال مكبأ وأ نونجم وأ ميتيل ةعفش

 نأ امإو 5 هتتاف ةراشإ وأ ةباتكب اهيلع ردق دقو ةعفشلا كرت نإو ، لاحلا كلت
 ةياغ ىلإ يرتشملا قحل ليطعتف قطنلاو وحصلاو غولبلا ىلإ ةعفشلا مهل سبحت

 مهموي نم عيبلا دعبأو رب ولو مهل ةعفش الو دجوت ىتمو ال مأ دجوتأ كردي ال
 مل بئاغ بأ امهل نونجم وأ لفطل ةعفش الو عيبلا وهو ةعفشلا ببس مدقتل

 نإ ليقو 5 هتوفت الو حصي ىتح اهذخأي ال ليق ضيرملاو ةفيلخ امه كرتي
 لكوي ناك نإ هل ليقو ، اهذخأي نلكو رفس وأ جح ىلإ يرتشملا جورخ فاخ
 نأ اهبلط ىلع ردقي ال ريسأ ىلعو هتتاف لعفي مل نإف ردق امب اهذخأي وأ اقلطم

 ةفيلخب مكبألاو نونجملاو ميتيلا عفشيو بئاغلل اهتبثم لوق ىلع اهذخأ ىلع دهشي
 ةعفش ال هنأ امك مهدنع ةعفش الف عيبلا دعب امأو ، رثكألا دنع عيبلا لبق

 احصو مدقو غلب اذإ ةفالخ الب ولو ةعفشلا مهل ليقو ، عيبلا دعب مدق بئاغل
 مهل ىرتشا نإ مكبألاو نونجملاو ميتيلاو بئاغلا ىلع ةعفشلا كردت الو قطنو

 وأ ةفالخلا نم ةفيلخلا أربت نإو ث ةفيلخ مه نكي ملو بستحم وأ لفكتم
 وأ ةقافإ وأ مودقل اهءايحإ عيفشللف اهل عيفشلا ذخأ لبقو ءارشلا دعب تام
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 ىلع فالختسالا عيفشلا كردي الو مهيلع فالختسال وأ قطن وأ غولب
 ام دلبلا يف بئاغلا ىرتشاف دلب يف بئاغلا عم عيفشلا ناك نإو ث ةيشعلا
 هسفنل هارتشا اميف كيرش ىلع ةعفشلا كردتو ءاش نإ هعفش هتعفش عيفشلل

 اميف فالختسا نودب هلفط ماقم بلا موقيو هكيرش باغ ولو كيرشلو
 . عايش يف ليق غولبلاو مودقلا دعب ميتيلاو بئاغلا اهكرديو هيلع وأ لفطلل

 هل يه ليقو 6 بئاغل ةعفش ال رم اع نب ىسوم انمع لاق بطقل ١ 9 اق

 نينس ثالث ىلإ ليقو ، هنيح يف اهامر ءاج اذإ اهيحي مل ولو ليقو ى اهايحأ نإ

 سانلا لام سبحي ال الئاق اقلطم ةديبع وبأ اهافنو اقلطم امهل رباج اهزاجأو

 لغتسا ام دعب بئاغ وأ متي اهذخأ نإو ، بئاغلا مدقيب وأ ميتيلا غلبي نأ ىلإ
 نإ لاملا ىلع مرغ امم لغتسا ام بسحيو اهدر همزلي مل ةينك اللغ يرتشملا اهنم

 ىلع عجري نأ هلف رثكأ مرغلا ناك نإو ، سرغ وأ ءانبك ةرامع هيف رمع

 . سكعلا يف عيفشلل هيلع در الو مرغ ام لضفب عيفشلا

 مدق ولو بئاغل ةعفش ال نأ برغملا يف لمعلاو هللا همحر لاق

 اقلطم راوج وأ مالس اب ملسم نم یرتش ١ نإ يم ذ نم ةعفشل ١ ذخؤتو هموي نم

 ال يوقلا ببسلا اذو نيببسلا اذ نأل ديحوتلا ذجمب عفشي نمم ىلوأ وهف

 اهبلاط ةعفشلا كرديو لصألا يف اكيرش يمذلا ناك ولو اقلطم ملسم نم

 { راتخملا ىلع عيبلاب ملعلاو ءارشلا تقو نم نينس ثالث متت مل ام مالسالاب

 . نامزلا رورمب عطقنت ال ليقو
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 3 قحلا يف لكلا ءاوتسال ءاوس اهيف ملسملاو يمذلا ىلع نب ىسوم لاقو
 الو ةكرشلاب لب ديحوتلا درجمب دحوملا عفشي مل كرشم نم كرشملا ىرتشا نإو

 ليقو © غلاب ريغ وأ اغلاب دلولا ناك بألا ىرتشا ام ةعفش هيبأ ىلع دلولا كردي

 جايتحا الب هيبأ ىلع هل يتلا نويدلا نم هقوقح رئاسك غلابلا هدلو اهكردي

 . اهيلإ بألا

 بأألاك مألاو بألا ةمرحل مهدنع ليألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 مكحلا يف اهيلع اهكردي دلولا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو نيلوقلا يف

 . مألا وأ بألا اههرك نإ اهكردي الف هللا نيبو مهنيب اميف امأو ، هقوقح رئاسك
 ليق ، نالوق مألا بطقلا دنع هلثمو بألا عاب اميف ةعفشلا دلولا كاردإ يفو

 نأل اهكردي ال ليقو ، رعسلاب هنع يرتشي نم ءارش بألا دارم نأل اهكردي
 نيبو هجوز ريغل امهدح ا عاب اذإ نيجوزلا نيب كردتو هلعفل ضقن عاب ام ةعفش

 ىلع ةعفشلا نبالا دلو كرديو هدج نيبو هنيبو لوق ىلع دلوو مأ نيبو نيوخأ
 اهجوز دارأف ائيش ةأرملا تعاب نإو 2 اغلاب دلولا ناكو ايح هوبأ ناك نإ هدج
 نم ع زنت نأ املو هتجوز ةعفش عزني نأ هلو عيفشل ١ نم لوأ ن ك هذخ ا

 اضوافم ناك نإ الإ ال ليقو ، اضوافتي مل نإو 5 اهبلطت نأ اهفلكي الو اهجوز

 ام ةعفش امهريغل ضعب لاق ، نالوق هدلاول دلو عاب امو هدلول دلاو عاب اميفو

 . ال صعب لاقو ئ رخالل امهدحأ عاب

 عفشي الف ائيش هدلاول دلو عاب نإ رثوملا وبأ لاق : هللا همحر لاق

 هذخأي مث لودعلا هموق اصيخر هنبال بألا عاب نإو ، هسكع يف كردتو هنم

 هدلو ضرأ دلاولا عاب اذإو بألل ليقو ، نبالل نمثلا لضفو ةميقلاب عيفشلا
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 هسفن ضرأ عاب نإو ، رخالا لفطلا هدلول الو هسفنل اهتعفش كردي الف لفطلا
 . لفطلا هدلول اهعفشي الف

 هنبا كردي ام هسفنل لجر ىرتشا نإ ناويدلا يف اولاق : لاق

 هيف ميتيلل ام ىرتشا نإ متيلا ةفيلخ اذكو ةفالخلاب هل اهدري هنإف هتعفش لفطلا

 ةعفش هيف لفطلا هنبال ام عاب نإ اذكو ةفالخلاب هيلع اهكردي ميتيلا نإف ةعفشلا

 . ملعأ هللاو هل اهدري هنإف

_ ٢٤٩



 هيف ةعفش ال اميف باب

 غلابلا رحلا ةعفشلا كردي امنإو ، ناويذلا يف اولاق هللا همحر بطقلا لاق

 . هلبق هيلع لكو وأ

 اهل ال اهيف يه ليقو 0 اهل الو يفاوصلا يف ةعفش الو فنصملا لاق : لاق

 موق ىلع فقو ام الإ اهلك ربلا باوبأ ىلع تافوقوملاو دجاسملا لاومأ اهلثمو
 اذإ هيلإ ريصي نمم اهبلاطل هيف ةعفشلا نإف ثراولا ىلإ عجري مغ ةنيعم نينس
 عيب اذإ ةبقملاو دجسملا لام نأ ناويدلا يف اوركذو لاق ، هينس ىلإ ىهتنا
 . ها عيفشلل ةعفشلا هيفف ائيش اهمئاق ىرتشا اذإو ، عيفشلا هعفشي

 عاب اميف الو هديسل دبعلا عاب اميف الو هدبعل ديسلا عاب اميف ةعفش الو
 ع - - ء

 لصالا سفن يف اكيرش عيفشلا ناك ولو ج وزتلا دعب رخالل نيجوزلا دحا
 عفشي همأل دلولا عاب اميفو اهدلول مألا تعاب اميف ةعفشلا تحصو عيبملا
 وأ ةيصول ناك نإو ، ةفيلخل ةعفشلا حصت الو رخالل امهدحأ عاب ام عيفشلا

 لام نم ىرتشا وأ هيلع لكو نم لام نم عاب اميف ءارش وأ عيب ىلع ليكو

 وأ هيلع فلختسا رخآ بئاغل حصت الو لكو وأ هيلع فلختسا نمل امهريغ
. مكبأو نونجمو ميتيك هوحنو اضيأ لكو



 نم اعاب ام ناعفشي ال ليكولاو ةفيلخلا نأ ىنعملا لصاحو بطقلا لاق
 هيلع لكوملاو هيلع فلختسملل ايرتشا ام الو هيلع لكوملاو هيلع فلختسملا لام
 حصت الو هيلع لكو وأ هيلع فلختسا نمم هوحن وأ رخا بئاغل هناعفشي الو
 اميف نهارل الو ةيصولا ذافنال هتيصو ةفيلخ هعاب اميف تيم ثراول ةعفشلا

 نهترملا الو اعاب اميف طلسملا وأ نهترملل الو طلسملا وأ نهرلا نم هنهترم عاب
 ذافنال ثراولا وأ ةيصولا ةفيلخ عاب اميف هل يصوملا اهكرديو طلسملا عاب اميف

 سمخ وأ عبر وأ ثلثك هلام نم فورعم بيصنب تيملا هل ىصوأ نإ ةيصولا
 عفشيف ةفورعم ضرأ نم بيصنب وأ لوصألا عيمج يف كيرش كلذب هنأل
 نم لكلو ايبنجأ وأ ابيرق هل ىصوملا ناك نإو ، اهرواج امو ضيألا كلت
 ةزاجأ ةيصولا لام نم هارتشا وأ رحخالا عاب ام ةعفش ةيصولا يتفيلخ

 امهنال ادحاو ةفيلخ امهلعج نإ ال نيقرتفم امهفلختسا نإ امهفلختسم

 رخالا هزاجأ نإ الإ امهعمج نإ دحاو عيب حصي الو دحاو لجر ةلزنمب ذئنيح
 ةفيلخ عاب نإ ليقو © ناتفيلخ بئاغكل ناك نإ اذكو امهعمج ولو صخرو

 نم ضرأ عفشي الو هوحنو بئاغلل اهعفشي ال هسفن ضرأ هوحن وأ بئاغلا
 نأ ةفيلخلل زوجو هيلع فلختسا نم ضرأ عاب نإ هسفنل اهريغ الو هفلختسا

 لصالا يف نهارلا كراش نإ عاب ام ةعفش نهترملل زوجو نيتلئسملا يف عفشي
 وأ عبب ىلع ليكوو ةيصوللو هسفنل عفشي ةيصولا ةفيلخل زوجو اضيأ نهارللو
 راتخملاو ةيصولا ةفيلخ هعاب ام ةعفش ثراولل زوجو ةعفشب هوعاب ام در ءارش

 ةفيلخو نهارلاو ليكولاو نهترملاو بئاغ وحن ىلع ةفيلخلا ةعفش نم رم ام
 اعيفش ايرتشم الو اعيفش اعئاب نوكي ال دحاولا نأ نم رم امل ثراولاو ةيصولا
 . ملعأ هللاو
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 هنع عوفشملا باب

 وأ عيبب هرومأم وأ هتفيلخ وأ كلملا هيلإ لقتنا نم وه هنع عوفشملا

 ريخي اقح هضرم يف ىضق نمو © ةميقب ةلدابم وأ باوث ةبه وأ ةلاقإ وأ ةيلوت
 نإ الإ عيفشلا نم ىلوأ ثراولاف هثوروم ىلع امب هدرو هميلست نيب ثراولا هيف

 ام عفشيو عفاشلل ةعفش الو ثراولل رايخ الف هقح نم ءافو سيل تيملا لاق
 الو امهيف ةعفش ال ل . ةلاقالاو ةيلوتلاو تيملا ىلع اقح دحأل ثراولا هاضق
 ةلاقالا تلطبو تتبث ةلاقالا لبق هتعفش عيفشلا ذخأ نإو ، ىورشلا يف

 . ةيلوتلا اهلثمو

 وهو ةلاقالا يف ةعفش ال هنأ الرق يويسبلا ركذ هللا همحر بطقلا لاق

 ليقي نأ ةراجأب اتلق نإو ، عئابلا لاقأ اذإ كلذو عيب خسف اهنأ لاق نم لوق

 يف الو باوثلا ةبه ادع امم اهريغو رجألا ةبه يف ةعفش الو ةتباث ةعفشلاف وريغ

 نم ةميقلاب ةلدابملا يف ةعفشلاو باوث ريغل ةيدهلا يف الو اهعاونأب تاقدصلا

 بناجلا يفو هيف نوكتف بناج نم وأ امهيف ةعفشلا نوكتف نيبناجلا الك

 نمم ويغ عم وأ هسفنل دحأ ميوقت رضي الو ةميقلا لوخدل امهيف ليقو { رحالا

 ةلدابم يف ةعفش الو ةعفشلا بجوي ال ميوقتلا كلذ نإف ايرتشم الو اعئاب سيل
 لصأو ال ليقو ، رارقالا يفو ةراجالا يف اضيأ كردتو تبثت ليقو © ةميق الب

 الو ضواعتلا عماجب ويغ هيلع سيقو ةقباسلا ثيداحألل ءارشلا يف ةعفشلا

 هب عجارم ءيش وأ علخ وأ ءادف وأ قادصب كلملا هيلإ لقتنا نم عفشي
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 ناك ولو كلذ نم ءيش يف ةعفش الو لاملاب الإ نوكت ال اهنإف ءادفلا ةعجارم

 نوره يبأ نب ناميلس عييرلا يبأ بهذم كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 قادصلا ةعفش عنمب مهلوق هجوو لاق زيزعلا دبع نباو عيبرلا بهذم وهو لاق
 ءادفلاو ةقياضملاو ةسكامملا ىلع ينبملا عيبلل ةيفانملا قالخألا مراكم نم هنأ

 . علخلا اذكو هل ناعباتو هيلع ناينبم ةعجارملاو

 اميف الو ةيصولا يف ةعفش الو ةميقلاب ةعفش كلذ يف دابع نبا لاقو

 اضرأ الدابت نإو لكلا يف ليقو 5 هبتاكي وأ هتمأ وأ هدبع ديسلا هيلع قتعي

 ليقو ، موقت مل يتلا نود ةموقملا ضرألا تعفش ةميق نودب ىرخأب ةميقب
 الب ولو ةلدابملا يف ةعفشلا توبثب لوقي نمو © امهنيب ةميقلا لوخدل عفشت

 ىلوالاب نيبناجلا يف اهتوبثب لوقي رخالا بناجلا يف الو بناجلا اذه يفال ةميق
 . نيبناجلا دحأ يف ةميقلا تناك اذإ

 اهيفف ةلدابملا يهو عيب ةضياقملا نأ ثيدحلا يف رم دقو بطقلا لاق

 ريغ نم ميوقت عيب صخي لو عيب اذهو عب وه امب ةقلعتم ةعفشلا نأل ةعفشلا

 نأل ريناند الب ضرأب ريناند عم اضرأ الدابت نإ نيضأل ا ىدحإ عفشت الو

 لخدف نمثلاك نوكت نأ نع الضف ةميق اهل لعجت مل ريناند عم يتلا ضألا

 . اتعفش ةميق ضرأ لكل العج نإو ، لهجلا

 ةدئاز مهاردو لامب لام ناك اذإ فنصملا لاق : هللا همحر لاق

 لدوب نإ ةعفش ال ليقو { مهاردلاب عيفشلل يتابلاو لداب ام ردق لدابمللف
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 ضورعب لدوب نإ كردت ليقو ، نزو وأ ليكب لدوب نإ كردتو ناوي لصأ
 مهضعب زاجأو ، ةقراشملا دنع هيلع لوعملا رثكألا وهو لاق { ميوقتلاب اقلطم

 نإ ليقو 5 اهتميق فرعت مل نإ موقت ليقو ؤ ضورعلا كلت لثمب هتعفش ذخأي نأ
 © مهاردلا بوني ام ردق لصألا نم عيفشللف مهارد ةدايزو لصأب لصأ ناك

 هل عاب مث دحال لصأ نماءزج بهاو بهو نإو ، هيف ةعفش ال ليقو
 هيلع مرحو ةعفش الو مكحلا يف هلعف حص ةعفشلا نم ارف يتابلا زجلا
 نإ عيفشلا عفشي ليقو ، بتاكلاو دوهشلاو يرتشملا ىلعو هللا دنع كلذ
 اعطق كلذ العف امهنأ امهأ نإ يرتشملاو عئابلا فيلحت رهظتساو امهلعفب ملع

 تملع الو ارارف هتلبق ام هللاو يرتشملاو ارارف هتلعف ام هللاو عئابلا لوقي ةعفشلل
 . ارف يل هبهو هنأ

 هللا همحر لاق ، ةليح لك ىف نالوقلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ءامسلا يف الجرو ضرالا يف الجر عضو يرتشملا نأ ول انخياشم ضعب نعو
 . ردق ام ةعفشلا عطقل ابلط

 ةليحلا هعفنت ال هنألو ةميقلل لودعلا لهأ اهدري اهنأل يأ : لاق

 نم يقب ام ىرتشا مث هلام نم ةلخنب اناسنإ لداب نمو ، هناحبس هللا دنع
 وأ يقابلا عفشت ةلخنلا تناك نإ عيفشل ةعفش الف ةلخنلا هيف يذلا لاملا

 ريع وأ اموسقم ائيش هر اد وأ هتعطق نم الجر ليق ىطعأ نمو 6 هسياقت

 نأ لبق هاطعأ نإ الإ كلذ زب مل اعيفش نوكيو يقابلا هل عيبيل موسقم

 © اعيفش نوكي كانهف عيبلا هيلع ضرعي مث هل ناكو ضبقو عيبلا ىلع اهضرعي
 لخادلل ال هتعفش عيفشللو هاطعأ ام هل ناك هيلع اهضرع نأ دعب هاطعأ نإو

 . ملعأ هللاو ةيطعلاب اهيف
_ ٢٥٤ _



 ةعفشلا ذخأ يف باب

 عم ليللا يف وأ راهنلا يف هاتأ يرتشملا نم هتعفش ذخأ عيفشلا دارأ اذإ

 نانيمأ هعمو هب عفشي امب قباسلا فالخلا هيفف ران ءوض الب امإو رانلا ءوض

 . زاج دوهش ةضح الب عفش نإو 3 نانثا زيجأو ةلمجلا لهأ نم ةثالث زيجأو

 الثم نالف راد تيرتشا كنأ هل لوقيف يرتشملا راكنإ ةفاخم داهشتسالا امنإو

 ام يرتشملل يمريف كلام اذهو ةعفشلا تذخأ دقو & ةعفشلاب هؤارش يلو

 ىمر نإ ةعفشلا هتوفتو هتيمكو ريناند وأ مهارد هعون فرع نإ هب ىرتشا

 الوق صقانب توفتو مهاردلاب عفشف ريناندلاب ءارشلا عقو ولو ع ونلا فالخ
 هيمرو اهل كرت اهتفص ريغ ىلع اهل هذخأ نأل رثكألا دنع رثكأبو هامر نإ ادحاو

 اهبلط نمو ، نيعي ىتح يرتشملا قح هنم ملعي ال هنأل يمرلا مدعك رثكأ
 نمل زوجي الو اهعيب لطب يرتشملا اهعاب نإو 0 هل اهتلغو يهف ةبلغ اهنم عنمف

 . ملع نإ هنم يرتشي

 لصي نأ هتعفش عيبب ملع نم ىلع فنصملا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 برقب هيلع ردق اذإف هنم برق وأ دحاو دلب يف اناك نإ هتيب ىلإ يرتشملا
 عمسي وهو هلصي ال ثيح ناك نإو { اهذخأو هيلع فقو ةهجاوملاو ةفاسملا
 زاجو نمثلا مك نالف اي كنم يتعفش تذخأ لوقيو همهفي مالكب هعمسا هتوص

 وأ اهديرأ وأ كنم اهبلاطم ىنإ لاق نإو نالف اي كنم تعزنو ةعفشلاب تددر

 ماق دقو ءارشلا دعب ىرتشملا باغ نإو لوأ هتابثإو فيعض وهف كنم اهبحأ
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 ىلإ جرخي نأ هيلع سيلو عجر اذإ اهكردأ اهلجأ يضم لبق اهيلإ عيفشلا
 باغ نم نيب اهزاوبجب لوقلا ىلع بئاغ وهو ىرتشا نإ اذكو هيف وه عضوم
 عم ةلحارو داز ىلع ردق نإ هيلإ جرخ امهدالب تبراقت نإو رخالا نم امهدحأ

 ةنيبلا تماقف عيفشلا هب عفشف ىرتش ا مكب ىرتشملا رقأ نإو ناكمإو نامأ

 لاق نإو © عيفشلل در لقأب تماق نإو 3 ةدايزلا كردي م رثكألاب ىرتشا ا هنأ

 نايبلا يرتشملا مزل يلام يل عفداف ةعفش هيف كل ام تيرتشا دق دحأل رتشم

 عيفشلا ىلع ةمئاق ريغ ةجحلاف هل نيبي مل ن إو ، هتعفش هلام ىرتشا دق هنأ

 هلام هل رضحيلف هقدص نإو ءارشلا يف هقدصي مل نإ عفش كلذ دعب ملع اذإف

 نإف نالفل تيرتشا يرتشملا لاقف هتعفش ذخأ نإو 5 هتتاف الإو هتعفش ذخأيو

 ناك نإو ، هتتاف الإو يرتشملا رقأ امب هل جتحا ةجحلا هلانت ثيح نالف ناك

 يعدملا عيفشلا قدص نإو ، يرتشملا نم اهذخأ هلانت ال ثيح وأ ايبص

 قوسلل وأ يتيب وأ يلزنمل يعم بهذا هل لاقو ءارشلاب دوهشلا دهش وأ ءارشلل

 رخآ ىلإ هعبتي نا دجي مل دحاو يف هدجو نإو ، ركذ امم دحاو يف هدجي مل نإ

 . هب هتوفت ال يخارتلا كلذ هلف نيخسرفب ديعبلا دحو دعبي ملو

 هلو هعبتي نأ اتح يرتشملا ىلع هل نأ دارملا سيلو هللا همحر بطقلا لاق

 هدحو ىضم هعم بهذي مل نإو هوحنو تيبلا حتف ردق هلو نازيملل بهذي نأ
 كئيجأو اهتذخأ لوقي لب يعم بهذا هل لقي مل ءاش نإو © نمثلاب هاتأو

 اذإو ، نيدهاشب الإ هيلع عطقنت الف ةجح هقيدصت نوكي ال ليقو ، نمشلاب

 دقو هل قح نمثلا راضحإ نأل زاج دجي ىتح نمثلا يف هيلع يرتشملا عسو
 ليقو ، لوق يف هقدص نإ هيلع ةجح وهف ءارشلاب نيمأ وبخأ نإو ، هيف عسو
 دحاو دهاش وأ يرتشملا وأ عئابلا هربخأ نإ ليقو { نانيمأ الإ ةجح نوكي ال

 ىتحف دوهشلا ريغ وبخأ نإو { لودع ريغ ولو ةجحف ءارشلا دوهش نم
 . الودع اونوكي
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 يرتشملا ريغ نم ولو هتعفش عيب هغلب اذإ ناميلس نباو ءالعلا وبأ لاق
 اهبلطو ائيش لقي ملو هملعأف الوسر يرتشملا هيلإ لسرأ نإو © اهلطبأ اهبلطي ملو
 يرتشملا وبخأ اذإ ضعب نعو عيفشلا تغلب اذإ ةجح ةرهشلاو هتتاف دغ نم
 وا ةداهشب عيبل ١ حصي ىتح نمثل ١ عف د همزلي ال نكلو اهبلط ف ةجح وهف

 دعب طرف نإ هتوفتو. هعونو هتيمكو هب ىرتشا ام نايب يرتشملا ىلعو عئابلا رارقإب
 دعب ليقو ، نيدهاشلا وأ يرتشملا رابخإ دعب اضيأ هتوفتو هل عئابلا رابخا

 نوكي ال ليقو ، يرتشملا وأ عئابلا يفكي ليقو اعيمج يرتشملاو عئابلا رابخإ
 نايعديو نمثلا امهسفنال نارجي امهنال عيفشلا ىلع ةجح يرتشملاو عئابلا

 دقعلاب عفش نإف عيفشلا ملع لبق ةئامب ىرتشا ام نيتئاممب عاب نمو عيبلا دقع

 عيب ىتح بلطي ملو ملع نإو ، ريخالاب عفشي ليقو ، ءىيشلا هديب نم ىلإ
 ملعي نأ لبق عفشي هب ام عيفشلا عاب نإو 5 هنم هل يه ليقو ، تتاف يناثلل

 الو لبق نم هل ةعفشلا بوجول عفشي ليقو ، هنع ةرضملا لاوزل عفشي مل عيبلاب
 مهر د وأ راني د يمر نسحتس او عيبل ١ لعب ةعفشلا هب ام ىیرتش ١ نحل ةعفش

 نامثأ مهاردلاو ريناندلا نال هتيمك وأ نمثلا عون عيفشلا ملعي مل نإ يرتشملل

 عضوملل يقابلاب يتأي ىتح هنم رسيت ام هيطعيف ةنؤم هل ناك وأ قحلا هل

 ةعفشلا هتوفت ال هيلع نيد وهو كلذ ف عيفشلا رذع دقو يرتشملا هيف يذلا

 يمر الب اه ذخأ نإو © هضعب يمرب اهذخ أ دق هن ل ةعفشلا ةدم تخلسنا ولو

 عيفشلا رضحأ مولعم لجال مولعم نمثب ىرتشا نإو ؤ اضيأ تفت مل ضعب
 يدي يف كلامو يتعفش تذخأ لاقو ، ابوجو ال اناسحتسا هايإ هارأو نمنلا
 . هيلإ جاتحا نإ هجئاوح يف هفصي مث كل هتيطعأ لجألا رضح اذإف
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 هتمماتم حصت ملو عيبلا دسف نإ ةعفشلا ذخؤت ال دمحأ نب نسحلا لاق

 عئابلا نوكو عيبلا ركني وهو ةجح الب ويغ لام عئابك مئاتي ملو تحص وأ

 بجوأ نمف فالخ متيلا عيب يفو هعيب حصي ال سرخأ وأ انونجم وأ ايبص
 غلب اذإف عيبلاب هملع دنع هتعفش عيفشلا ىلع بجوأ همامتإ وأ هغولبب هتوبث

 وه لطب هلطبأ نإو ، نمثلا يرتشملل ملسو لوألا بلطلاب اهذخأ همتأو
 رقأو عيبلاب عئابلا رقأ نإو ، ةعفش ال هنأ ىأر اعيب هل ريأ مل نمو ، ةعفشلاو
 رقأ نإو ، ليق اذك عئابلل ال يرتشملل نمثلا عيفشلا ملس اضيأ يرتشملا

 . عئابلل ىطعأ يرتشملا ركنأو عئابلا

 يف عيفشلا طعيلف نيدلاب ىرتشا نإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هلعجي ليقو © ال ليقو ؤ تلطب هدنع طعي مل نإو ، لجألا دنع ليقو & نيحلا
 ل نإو ، هتلغو عيبملا ىطعأ نمثلا ىطعأ نإو ، لجألا لإ نيمألا دي يف
 ذخأي ىتح هيف عوفشملاب عافتنا عيفشلل لحي الو يرتشمللف طعي
 ةقفصلا نأ ليق ولو ةعفشلاب هذخأي مل ام يرتشملل لام هنأل ةعفضلا

 يرتشملل زوجيو دعب هتعفش ذخأي نأ طرش ىلع هل يه امنإ هنأل عيفشلل

 عافتنالا هل لحي ال ليقو 5 هءانع ردق هلو ةعفشلا تذخأ اذإ مرغيو عفتني نأ

 عئابلا يرتشملا ليحي الف لجأ ىلإ عيب اذإو & هسفن نع ةعفشلا عطقي ىتح
 نمثلا عئابلا نمضي الو نيدلا لولح ةلاوحلا طرش نم نال عيفشلا ىلع

 دنع دجي مل عيفشلا عفشي مل ول هنال كلذ يف ةعفنم هل نال يرتشملل

 ذخؤي ال ضرقلاك فورعم ةلامحلاو لجألا لولح دنع هنمثب ءافو يرتشملا

 لولحلاو لجألاو نمثلا يف يرتشملا ةلزنم لزني عيفشلاو عقف الو ضوع اهيلع
 وأ نمثلا ىلع ديزي وأ يواسي نهرب تأيلف يلم ريغ عيفشلا ناك نإ نكل

 . ةعفش الف الإو نمثلا ليجعت همزل الإو نيمض
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 ربجيو اهعفش نإ ةعفشلا هل حصت هنأ بهذملاو هللا همحر بطقلا لاق

 يرتشمللو بره وأ رسع نإ عفش د ام محلا هيلع عيبيو لجألا ىلع نمثلا ىلع
 لجأل ناك اذإو © عئابلل نمثلا وه دقني نأ لبق ولو عيفشلا عفش اذإ نمثلا

 دقني وأ ىضم ام لثم لجؤي لهف هضعب بهذ وأ لجألا لح ىتح عفشي مو
 عفش نإو ، بوصأ ليألاو ويغو بهذملا يف نالوق ليألا لجألا ىلع نمنلا
 رضحي مل نإ ءارشلا موي هتفص ىلع هنوموقي لودعب عيفشلا ىتأ عاتم وأ ناويحم

 وأ ريناند ةميقلا يطعيف لثملا نكمأ نإ هتفص لثم ىلع وأ ريغتو رضح وأ
 هسفن عاتملا كلذب ةعفشلا دري ليقو ، نكمأ نإ لثملا عفد هل زوحتو ليق مهارد
 ةفصو هعون امو وه مك نمثلا يف يرتشملا لوق لبقيو ةميقلاف الإو هدجو نإ
 وه عونلا نأو لقأ ال اذك ددعلا نأ هنيمي عم اذك دلب ةكس هنوكك نملا

 يف عئابلا ىلع نيمي الو ةنيب دجوت مل نإ اذكو اذك ةفصلا نأو ويغ ال اذك
 سيل نمثلا يف عئابلا لوقو عيفشلا نيبو هنيب مالك الو ةفصلا يف الو نمنلا
 يرتشملا ركني مل نإ عئابلا لاق ام يرتشملل عيفشلا طعيلف ةجح ليقو ةجح

 ال تقو يف ةعفشلل عيفشلا ىتأو بنعو بطركب ىرتشا نإو ركنأ ولو ليقو

 ءارشلا موي انيع ءارشلا هب ام ةميقب اهكردي ليقو 3 اهتاوف ريتخا كلذ هيف دجوي
 ىرتشا يذلا نمثلا يرتشملل عيفشلا ىمر نإو ، ةعفشلا ذخأ موي هتميقب ال

 دقو & عاض ىتح هكرت هلام هنال يرتشملا لام نم وهف كلهو هاكرتو ابهذ ممت هب

 عيفشلا عضو نإو ، يرتشملا هضبقي مل ولو عيفشلا ءىربو هضبق هيلع بجو

 يرتشملا لام نم ال هلام نم وهف عاضو هل ةعفش ال هنأ كلذ دعب نيبتو

 ل ناف هتعفش ذخأو نمثلا هيلع ضرع عيفشلا ءاش نإف امزال عضولا سير

 ن ] هل حصي ل هعضو ١ ذاف هعضي ن ] نودب ضبقي ن ا هبل اطو هب عجر هصبمي

 هرم ] دعب هعفري ل نإو © هروم م و ا هتفيلخ وأ وه هعفر نإ ةعفشلا هتوفتو هعفري

 . ةعفشلل كرت هعفرب رمالا نال
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 هل اظفح يرتشملل هعفري هنأ ىلع دهشأ نإو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ هدبع هعفر نإ هتوفت الو هتوفت ال يدنعف يرتشملل اظفح هعفرب رمأ وأ هعفرف

 اذإ ةعفشلا يف وأ ةماعلا ةكرشلا هكيرش عفرب هتوفتو ومأ الب امهاوس وأ هدلو

 هيلع هفالختساب وأ هسفنب اهذخ أ عيفشلل حصيو هلو هسفنل عفشي ن ك

 روماملاو هفالختساب وأ هسفنب زئاجلا عطقلا عيفشلا نع اهعطق يرتشمللو

 ذخؤتو رهظألا ىلع عطقلاو ذحألا يف ةفيلخلاك اهعطق وأ ةعفشلا ذخأب

 مهنيب اميف كلذ نودب حصو راكن الا لجأل دوهشلا ةرضحب عطقت وأ ةعفشلا

 امهبئان وا عيفشل او يرتشملا نم لك عم اوبهذي نأ دوهشلل زاجو © هللا نيبو

 يرتشمللو هاطعأو هيلإ زرب هدجو اذإف ةعفشلا لجأ يضم دعب ولو نمثلا دجي

 عئابلاو ىرتشملا ىلع مرحو ليخلا ىلع ولو هقحلي ىتح عيفشلا فلخ ثحبلا
 نم ائيش يرتشملا نع عئابلا طح نإو 2 هللا دنع اهعطق يف يعسلا دوهشلاو

 هل يلاوملاك عيفشلا ىطعأ ةعيابملا يف ةحماسم ةقفصلا هيلع تعقو امع نملا

 رج طحلا اذه نأل ةقفصلا هب تعقو ام ال طقف يرتشملا دي نم جرخ ام

 وأ نمثلا لبق ناك هل ةقفصلاو ةقفصلا هب تعقو هنأكف هقحاول نم ناكو عيبلا

 يرتشملا عئابلا حماس نإ ةقفصلا هب تعقو ام عيمج يرتشملل نايطعيو هدعب

 ةأف اكم وأ ةيده وأ امهنيب تن ك محر ةلص هجو ىلع هضعب وأ هلك نمثل اب

 كلذ ةقفص تعقو ام ءاطعإ هل ىلاوملاو عيفشلا ربجأو باوثل وأ قبس ناسحإ

 يطعي نأ لبق يرتشملل هايطعأ نإو © يرتشملا يضر نإ الإ عئابلل هءاطعإ
 عيفشلل يرتشملا هدر ةحماسمب ائيش هل در مث عئابلل يرتشملا هلصوأف عئابلل

 تعقو ام عيفشلا يطعي امنإ ليقو 2 امهلام هن أل هكاسمإ هيلع مرحو هل يلاوملاو

 اذه يرتشملا كسميف عيبلا يف ةحماسم ائيش يرتشملا طح ولو ةقفصلا هب

 ٠. هسفنل ءىشلا
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 ام عيفشلل نوكي نأ بحنو سيمخ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 وأ ةبه وأ هل ةاباحم هنأ رظنلا ناك نإو 0 هلثم يف نباغتي امم ناك نإ يرتشملل
 . ةميقلاب ذخأي عيفشلاو ةصاخ هل هنإف هلثم يف نباغتي الو هيلع ةقدص

 ليلقب عفشي امم اهريغ وأ مشاه لاق ةعطق ىرتشا نم ىسوم نعو لاق
 يرتشملا ىضق نإو ، ةقفصلا هب ام ليقو ، هلك نمثلا عيفشلا طعيلف اناسحإ

 ىلوملا وأ عيفشلا نم هدعب وأ نمثلل يلاوملا وأ يرتشملا ذخأ لبق ةعلس عئابلل

 ةعلسلا ال ريناندلا طعيلف الثم ريناندلاب ةعقاو يهو عيفشلل ةقفصلا نإف هل

 ليقو & يرتشملا يضر نإ الإ ناث عيب ءاضقلا نال عئابلل يرتشملا اهاضق يتلا

 ةباد وأ ةعلس نم ءاضقلا هب عقو ام الإ هل يلاوملاو عيفشلا يطعي نأ زوجي ال

 ام وأ ءاضقلا هب عقو ام ايطعي نأ هل زوجي ليقو ، لثملا دجو نإ اهوحن وأ
 ةميق ليقو ، ةقفصلا هب تعقو ام ايطعيلف لثملا دجوي مل نإو © ةقفصلا تعقو
 كرت ىف عيفشل ا ريخ ةرشع يوسي ام ةئامب ىرتشا نإو © ءاضقلا هب عقو ام

 . هلعف نم ىلع كلذ مثإ نوكيو ةئاملا ءاطعإو اهذخأ يفو ةعفشلا

 ةئاملاب تعقو ةقفصلا نأل لمعلا هيلع اذهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 لاق ءارشلا موي لودعب موقي ليقو ، ةيرسلا ملع هللا دنعو مكحي اهبف
 ال نكلو ةعفشلل عطق كلذ نأ ردابتل لدعألا وه لوقلا اذهو زيزعلا دبع

 عطق ايون اذإ يرتشملاو عئابلا مئاي نيلوقلا ىلعو ىلاعت هللا الإ ةقيقحلا ملعي
 . امهنم ىون نمو ث ةعفشلا

 وأ كلذب الاتحا اذإ ةميقلاب ةعفشلا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو
 ةجاح تدتشا نإ امأو ، ةبهلا وأ ةقدصلا ةلزنمب دئازلا نأل يرتشملا لاتحا

_ ٢٦١



 ىطعأ امب الإ ةعفش الف ديدش ءالغب الإ ىبأف عئابلا هب ملعو عيبملا ىلإ يرتشملا
 ملو هلام نم ائيش انالف ىضق هنأ ادوهش دهشأ نمو 5 ةئام ىوسي اميف افلأ ولو

 نإو ، هتميقب عفشو تبث ةحصلا يف ناك نإف كلذ ريغ الو يلع هل قحب لقي

 اهبلطف لجرل ةعفش وه ام عاب نمو ، برقأ فعضلا ىلإ وهف ضرملا يف ناك
 يلام يل در نمنلاب هتئج ىتم ينا يرتشملا ىلع تينثتسا دق ينا هل لاقف لجرلا
 بلطي نأ لبق امهدحأ نم وأ امهنم كلذب ملع نإف هل كلذب فرتعاف هب

 ماق اذإو ، هتعفش هلو اهبلط دعب ءيشب هلوق سيلف الإو عئابلا لوق تبث هتعفش
 هل زوجي ال لاحب ولو عيفشلا نع طح هشرا عئابلا هل طحف بيعب يرتشملا

 هل نإف يرتشملا دنع رخآ ثدح دقو { ميدق بيع رهظي نأ لثم بيعب هدر
 ىلع شرالاب عجرو بيعلا ىلع عيفشلا علطا نإو درلا دج الو ميدقلا شرا

 وأ لودع ةرجأ نم يرتشملا مزل ام لكو عئابلا ىلع هب يرتشملا عجر يرتشملا
 ملي ال هنأ قحلاف ، سكملا ال عيفشلا مزل كلذ وحن وأ اهمزتلا نإ فاوط ةرجأ

 . ملعأ هللاو هموزلب انموق نم معز نمل افالخ يرتشملل هدري نأ عيفشلا
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 عيفشلا ذخ أي ام ةيمك يف باب

 هيلع عوفشملاك عيفشلا ناك نإ هكرتي وأ عوفشملا لك عيفشلا ذخأي

 . ررض ةكرشلاو اكيرش ناك اضعب كرتو اضعب ذخأ ول هنأ كل ذوادحاو

 عطق تقرفت نإ ليقو جاتلا يف فنصملا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هلامب عطقل ١ نم ءاش ام ذخأي نأ هلف ىرخأ هب عفشت ال ببسب عفشي اهنم

 لك اهنم عيبف ةعطق لاملا ناك نإو ، اهريغ وأ ةيقاس وأ قيرط وأ ةكرش نم

 تناك نإف رثكأ وأ ءاش دقع يأ ذخأي نأ هلف ىرحأل ا ريغ ةدقعب ةيحان

 ام ىلعف ائيشف ائيش تعيب مث اهلوأ نم ةدحاو وأ نيتلخن عفشت ةليوط ةعطقلا

 اهذخأي نأ ردقي ال هنأ عيفشلا لاقو ةدحاو ةميقب اهلك تعيب نإو 0 رم
 عوفشملا عيزوت هيف هددعتف عيفشلا ددعت نإو ، هعدي وأ لكلا ذخأيلف اهلك

 ثلثك هل نمف نوعفشي اهب يتلا مهئابصنا ردق ىلع عيزوتلا له مهنيب هيف

 اوواست نإ هذخأ سمخ وأ عبر هل نم اذكهو هيف عوفشملا نم ةميقلاب هذخأ

 يابللف مهضعب اهملس نإو . اهيلإ قباسلل يهف الإو ةعفشلا ىلإ ءىيجملا يف
 . لاجرلا سور ىلع وأ اعيمج اهكرت وأ اعيمج اهذخأ

 رجم ريثكلا نأ ةدعاقلا نأل صعب دنع حيحصلا لزألاو ب ط آ لاق

 ىيحي انمع ردصو لاق ةكرشلا يف حيرلاك ليلقلا رجي ليلقلاو ، ريثكلا
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 لاق يبعشلا بهذم وهو لاق ، سورلا ىلع ةعفشلا نوكب ناويدلا باحصأو

 لوقو ءاكرشلا يقاب نود عئابلا ةبارق نم وه نمل ةعفشلا نأ وهو ثلاث لوق مهلو
 بابس ا تفلتخا نإو نوق ابلا كرت ولو طقف همهس هلف قبس نم نأ وهو عب ار

 لهف اهتضيرف نهنم تنب تعابف تانبو تاجوزو تادج كراتك مهتكرش
 نإ اذكهو نكرت نإ الإ تاجوزلاو تادجلا نم اهتعفشب قحأ تايقابلا تانبلا

 قباسلل يه وأ اضعب ءاكرشلا ضعب بجحيف اهتضيرف ةدج وأ ةجوز تعاب

 اوفلاختو هيف عوفشم لصأ راج ددعت نإ اذكو رثكألا هيلعو ححصو اقلطم

 مهرخا ىلإ اذكهو برقالا اهكرت نإ هيلاتل مغ هيلإ مهبرقال لهف هيلإ برقلاب
 نإو © مهنم قباسلل يه وأ ىلوأ بيرقلا نأل ويغب ال هب يتفي لوقلا اذهو

 & رم اك هبقصب قحأ راجلا كفع هلوقل هلمشي راجلا مسإو هنم برقأ دجو

 عابف دحاو ناريغلا وأ تويبلا بابو سانل نأ ريغ وأ تويب رادل ناك نإو
 ف ءاوس ناريغل ١ وأ تويبل ١ باحصأف هراغ وأ هتيب تويبل ا باحصأ دحأ

 ىسرملا يف داز يذلاف ىسرملاب مهدحأ داز نإ الإ قيرطلا يف مهيواستل ةعفشلا
 ببسلا يذ نم ىوقأو قحأ نيببسلا وذو نيببس وذ هنال ةعفشلاب قحأ

 . دحاولا

 داز نم لكف لكل بابسألا تداز اذإ اذكو هللا همحر بطقلا لاق

 رادلا ةحاس تناك نإو ، قحأ ناك ادعاصف سماخ وأ عبار وأ ثلاث ببسب

 ملانإف هنولي نيذلل ةعفشلا نإف مهنم دحاو عابف اهتويب اومسق دقو موق نيب
 كردي الف ةحاسلا اومستقا نإف مهنيب ةحاسلا لهأل ةعفشلا تناك اهوذخأي
 ال لوقي نم مهنمو 0 هبناجب ناك نم هبحاص عاب ام ةعفش مهنم دحاو لك

 . مهنيب يتلا ةحاسلا يف الإ هبحاص عاب ام مهنم دحاو لك كردي
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 طئاح ىلع يتلا ةبشخلاب مهضعب دنع ةعفش الو هللا همحر بطقلا لاق
 نإ اميس الو يدنع حيحصلا وهو لاق ةعفشلا اهب نأ ىلع مويلا لمعلاو لاق
 نيب رادجلا ناك نإ جاتلا يف فنصملا لاقو لاق امهنيب يذلا رادجلا اكرتشا

 هيف هتصحب عفشي نأ رادجلا يف كيرشللف امهدحأ عيبف نيتيب نيب ةكرش نيلجر
 اهنإف مرحلا اهلخدت يتلا تويبلا يف يتلا نيتاسبلا اذكو اعم تيبلاو رادجلا

 تسيل يتلا نيتاسبلاو لاومألا نم كلذ ريغ امأو ، تويبلاك نيتاسبلا عفشت
 نم هتصح زيمتت مل يأ اعاشم امهنيب يذلا رادجلا ناك نإف نكاسملاك

 رادجلا امأو ، دارأ نإ هدحو رادجلا عفشي امنإف اذك عضوم ىلإ اذك عضوم

 ناك نإو ، تيبلا هب عفشيف امهنيب ةكرش وهف وه نمل فرعي ال نيتيبلا نيب
 جرخي امهل ءاملا نال لزنملا ناعفشي الف ضرأ وأ لام ىلع لزنملا بيزايم يراجم
 مدعل ىلعألا عفشي ال لاومألا نم لفسألا نإ اولاق اذكو راضملاو عفانملا جرخم
 تيب ىلع يرجي اهنم لكو بيزايم تيب يف ناك نإو © هعفشي ليقو © ةرضملا

 يف هل ةجح الو هبازيم هيلع يراجلا تيبلا عفشي تويبلا لهأ نم لكف لجر
 لزنملا نيبو هنيب ةعفشلاب هقحتسا يذلا تيبلا ناك نإو 0 هلزنم ريغ ىلع راج

 رخالا ةعفشب لزنملا ةعفش هلف اعم امهعوذج هيلع رادج هقحتسي مل يذلا

 هيلع رادج ثلاث لزنم نيبو هنيب لزألا ةعفشب هذخأ يذلا ناك نإ اذكو

 ناك ولو نايبلاو سايقلا اذه ىلعو يناثلا ةعفشب اضيأ هذخأ هلف امهعوذج

 . اذه ريغ ليقو هتعفشب هتعفش ذخأ هنأل تيب ةئام

 عقي نأ الإ طقف رادجلا عفشي ليقو ، نسح وهو عوذج ىلع نكي مل ولو
 . ةضملاب عفشي هنإف هضعبل وأ تيبلا رئاسل ةضم هيلع وأ رادجلا
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 يذلاو هيف ةعفش ف نيلزنملا دحأل رادجلا صلخ نإ يلع وبأ لاق

 ككسلا يهو بوردلا يف لهو ةكرشلاو عوذجلاو بيزايملا وه لزانملا هب عفشت
 رابتعا ثيح نم كلذو 8 نالوق ال مأ ةعفش ةيثك رود اهيف يتلا ةذفانلا ريغلا

 نم قحأ رادلا يف كيرشلاو ةعفشلا اهيفف ةكسلا ريغ ةكرشب امأو { ةكسلا

 ىلإ مهبرقال كلذ ةعفش لهف بوردلا يف ةعفشلا باجيإ ىلعف ةكسلا باحصأ

 رود نيب ةعفشلا حصتو نالوق ءاوس اهيف مه وأ ناويدلا هيلعو اباب ةعيبملا رادلا

 نيب نكي مل نإ هدحو ىسرم يف تكرتشا ةذفان ةكس يف ةلباقتم وأ ةفطصم
 يتلا رادلاف رطسب تفطصا نإ ةعبسو تلباقت نإ اعارذ رشع ةعبرأ نهباوبأ

 نيب ناك اذإ ءاوس رخآ رطس نم اهتلباقمو رطسلا يف ةعيبملا رادلا عم
 قبس نمل ةعفشلاف عبس نم لقأ نيتفطصملا نيبو ةشع عبرأ نم لقأ نيتلباقتملا

 كلت ةفطصملا تكراش نإ الإ اررض رثكا هنال لباقملل ليقو سورلا ىلع ليقو
 ةعفش الف رثكأف ةشع عبرأب ةدعابتم ةلباقملا تناك نإو ، ىلوأ يهف ةعيبملا
 ةدعابتم ةفطصملا تناك نإو ، عبس نم لقأب براقت يتلا ةفطصملل لب اهل

 © ةشع عبألأ نم لقأب براقت يتلا ةلباقملل لب اهل ةعفش الف رثكأف عبسب

 هعوذجو رخا نم هقيرطو رخا ىلإ هباعشو رخا ىلع تيب بازيم ناك نإو
 ةعبرأ اهيف قيرط يف ليقو 5 هلف قبس نمو ى سورلا ىلع ءاعفش لكلاف رخآ لع
 امم يناثلا هعفش لفسالا عيب نإف ةسمخ تناك نإ ليقو 0 ةزئاج اهنأ باوبا

 ةعبرالاب لوقلا ىلع ةعفش ال مث ثلاثلا هذخأ هذخأي مل نإو ، هالعأ نم هيلي

 ةانق تذخأ نإو ، ثلاثلا هذخأي مل نإ عبارلا هذخأي ةسمخلاب لوقلا ىلعو

 مث بعش نم وأ داو نم ةعرت وأ فنألا ةروص ىلع ةوك اهالعأ ةيقاس يهو
 وأ نيمسق ىلع لك مسق مث ةعبرأ وأ ةثالث ىلع ةعرتلا وأ ةانقلا كلت تمسق

 يف هعيبمب قحأ هعم مساقملاف هضرأ وأ ءاملا نم همهس ينالفس عاب مث ةثالث

 قحادعم مساقملاف يناطسو عاب نإو ، مهرخا ىلإ اذكهو قوف ىلإ مث ةعفشلا
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 © يناقوفلا عاب نإ ويغو مساقملا يواستو مهقوف نم مهنولي نيذلا مث اضيأ
 نإو مهديعبو مهبرق اقلطم ةعفشلا يف ءاوس دحاولا مسقلا باحصأ ليقو
 نأ عم طقف دحاول عفشي نأ هلو لكل عفشي نأ عيفشللف هيلع عوفشملا ددعت
 يف ةنجأ تيرتشا نإو ، ثلاثلا كرتيو نينثال عفشي نأ هلو ةدحاو ةقفصلا
 كلذ ةعفش هلف نينثا وأ دحاو اهضعب ةعفش هلو ةقفصب عضوم يف وأ عضاوم
 ةميقب لمعلا هيلع يذلا حصالا ىلع ةقفصلا هيلع تعقو ام عيمج ال طقف
 . ةقفصلا داحتال هكرتي وأ لكلا عفشي ليقو ، لودعلا

 هبرشب ال ام ليق عاب نم جاتلا يف فنصملا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 نأ ليقف كلذ يرتشملا وكو اهب هذخأ بلطف ءاملا ةعفش لجرلو ءاملا نم

 © لاملا ذخأي نأ امإ عيفشلا نأ ناسغ مامالا مايأ يف لاق رشبملا نب ديعس

 كلذب ءامصخ نيب ىضق هنأ ليقو اهل ءام ال لخنلا كرتي الو امهعدي نأ امإو

 نإو ، رثكأ لوألاو ةميقلاب ةعفشلاب ءاملا ذخأ هل نإ ليقو ، كلذ ريغ ري ملو
 عيفشللف عيفشلا وبأ نيرتشملا دحاو عيفش اهلو دحاو نم اضرأ نانثا ىرتشا

 اكرشم بالاو ادحوم ناك نإ الإ هوبأ هارتشا ام عفشي ال دلولا نأل ويغل ام

 بيصن عفشي امنإ هنإف اهوحن وأ اضرأ عيفشلا وبأ امهدحأ نالجر عاب نإ اذكو

 © هوبآ عاب ام ةعفش كردي ليق © نالوق هيبأ بيصن يفو هابأ سيل يذلا عئابلا

 . ملعأ هللاو رم اك هيبأ لعفل ضقن اهنأل ال ليقو
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 ةعفشلا ذخأ تقو يف باب

 اهذخأ ىلع ةردقلاو عيبلاب ملعلا طرشب روفلا ىلع ةعفشلا لبت له
 عسوم اهتقو وأ اهذخأي نأ لبق ةلفان نيتعكر ةالصب هتوفتو اه بلطلا ناكمإو

 ىعدا نإ ىتح عمجلا لقأب المع ملعلا دعب مايأ ةثالث هدح لهو نالوق

 عفش هنا فلح مايأ ةثالث تضم ىتح هملع دعب طرف عيفشل ا نأ يرتشملا

 قحلا لطبي ال وأ ثالث وأ ناتنس وأ ةنس وأ مايأ ةعبس هدح وأ هملع دنع

 . لاوقأ اهل عيفشلا نم ميلست وأ اهل يرتشملا نم عطقب الإ همداقف

 راهشالا تقو وهو نينس ثالث هب ذوخ 1 او هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 ةعفشلا توفت ليقو © نينس ثالثب ةزايحلا تبثي اضعب نأ ىتح ماكحألا يف

 نأ ىلإ ملعي مل ولو ملعلا دعب مايأ ةثالث رورمب ليقو ، ملعلا دعب ماع رورمب
 روفلا ىلع اهنأ لئاقلا عم ملعلا دعب روفلا ىلع هيلع تبجو نونس تضم

 نكلو ارابج يرتشملا نوكل بلطلا نكمي مل وأ ودع وأ ضرمل ردقي مل نإ اذكو
 دعب روفلا ىلع تبجو بلطلا نكمأو ردق اذإف اهذخأ ىلع ادوهش دهشي

 ةنسب الو ضرفلا ةالصب توفت الو روفلاب لوقلا ىلع بلطلا ناكمإو ةردقلا

 . ملعي نأ لبق هيف لخد لفنب الو فاوطلا يتعكرو رتولاو رجفلاو برغملا

 ملو بلطلا نكمأو ملع اذإ هنأ ةقراشملا بهذمو هللا همحر بطقلا لاق

 نم جاتلا يف لاق : لاق مايأ ةثالث لجألا يف نوعسوي نكل هتتاف بلطي
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 ام ردق ليقو ، ناموي ليقو { مايأ ةثالث نمثلا راضحإ يف هلف قحب ليق اهذخأ

 عيبلا عقو نإ الإ مايأ ةثالث هلجأ يف فرع ام رثكأو مهاردلا دعيو هتيب لصي
 مامإ ناك نإ الإ ةعامج ةالص رظتني الو اهبلط لبق لفتني الو نيعم لجأ ىلع

 ثدحأ وأ ثبخ نم ثدحم وهو ملع ن إو © هكرتب اهنالطب فاخو دجسم

 الو هنم سجنتي نأ فاخ نإ الإ ةالص ريغل ناك نإ جنتسي الف ملعلا لبق ا لبق

 ركنملا راكنإ هلو هسفن ىلع فاخ نإ الإ برش وأ لكأب لغاشتي نأ هل زوجي

 يرتشملا ىلإ جرخ وأ هنيح نم بلطلا يسنو ملع نإو ، عنتمملا سبحو
 ال اهنأ فالخ الو رثكألا دنع نايسنلاب رذعي الف اقرتفا ىتح اهعزن يسنو

 فرصنيلف ةلفان يف اهعيبب ملع نمو ، فالخ هب هءادتبا يفو مالسلا درب هتوفت

 . اهمتي الو اهنع

 ىتح ملعلا لبق هلخد لفن نع فرصني ال هنأ بطقلا دنع يذلاو

 دهشيلف اهيلع فلخي نم دجي ملو اهتوف فاخي ةعيض يف ملع نمو ملسي
 يف وهو ملع نإو © هتعفش كردي هنإف امهدجي مل نإف اهذخأ ىلع نيدهاش

 نم دجي ملو اهعايض فاخ نإ ةاحسم وأ لبح نم ناك ام زرحي نأ هلف لمع

 دجو نإو ، اهيلع نمأي ىتح اهيلع فاخ نإ رذعب ةنامأ ظفاح رذعيو هظفحب
 كيلع مالس لاقي نأك مالسلا در ىلع ةدايزلا اهلطبتو ىلوأ وهف هدهشي نم

 لاق نإو ، تلطب هتاكربو داز نإو ال ليقو 5 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو لوقيف
 لاق نإو ، لطبت مل كلذ لثم عيفشلا درف هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا

 . ةيحتلا ريغ هنال تلطب ريخ يف انأ لاقف كلاح فيك عيفشلل

 اهبلطي مل نإ هتوفت الف اليل ملع نم جاتلا يف لاق هللا همحر بطقلا لاق

 اولاق مه .أل ليللا لخدي ىتح اهتوفت الف اراهن تملع اذإ ةأرملاو حبصأ ىتح
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 ىلع ليق ةأرما نم نإو راهنلاب لجرلاو ةأرما نم ولو ليللا يف ةأرملا اهبلطت
 ائيش ةأرما تعاب نإو © اراهن اهمزلي الو ةردخم تناك نإ اليل اهبلطت نأ ةأرملا

 ةدم ءاضقنا يرتشملا ىعدا نإو { عيفشلا نم ىلوأ ناك هذخأ اهجوز دارأف

 ةدملا ءاضقنا يف امهفالتخاب كلذ ناكو عيفشلا ركنأو هل نايب الو ةعفشلا

 ام هتعفش يف عيفشلاو هنيمي عم عيفشلا لوق لوقلاف ءارشلا تقو يف وأ اقلطم

 ةعفشلاب هذخو. تيرتشا ام نمت يل تاه هل لوقي نأب هنع عطقت وأ هتدم متت مل

 هرج اتسي ن اك ميلستل ١ ىلع ال اد المع هيف عوفشمل ١ ف لمعي وأ ملسي وأ

 هيف نكس وأ هتباد وأ هدبع رجأتسي وأ هيف ءانب وأ داصح وأ ثرحل يرتشملا

 وأ هءارش لبق يرتشملل ةعفشلا عيفشل ١ ملس ناف هيرتشم نم ةيراع وأ اركب

 امنإ هنأل ءارشلا دعب ةعفشلا توبث لألا : نالوق كلذ يفف ءارشلاب هل نذأ
 'نمو 0 ءارشلا دعب ةعفشلا قح هل امنإ هنأل قح هل نوكي نأ لبق كرت وأ ملس
 . هتبه حصت ل هل سيل ام بهو

 توفت اهنأ يناثلا لوقلاو كلامو انباحصأ ضعب لاق هبو بطقلا لاق

 مزلأ نمو هسفن ىلع هتبثأ ءيش كرت هل سيلو ءارشلا ليق هلوقب المع راتخملا وهو
 . هل هانمزلأ ائيش هسفنل

 ءارشلا نأل رتشا لاق اذإ اهكردي هنأ هللا همحر بطقلا رهظتساو

 هنأ جرخف ةعفشلا ملسف اذكب عقو ءارشلا نأ عيفشلا ربخأ نإو ، عيفشلل
 وحن وأ ويغ وه اذإف ملسف نالف يرتشملا نأ ربخأ وأ رخآ نمثب وأ رثكأب
 امل الإ ةعفشلا كرت ام هنأ فلحيو ةعفشلا يف عوجرلا هلف تافلاخملا نم كلذ

. مها نإ هب ربخأ



 هل سيل نأ ىلع اضرأ لجر نم ىرتشا نم جاتلا يفو هللا همحر لاق
 نإ هل ةعفش ال لاق عيفشلا اهبلط مث قيرط الو ةيقاس ةعفشلا بحاص ىلع

 . هدعب هاربأ نإ تمزلو عيبلا لبق هاربأ

 لبق كرت ولو ةيقاسلاو قيرطلا نم عيفشلا قح لوزي ال بوبحم نبا لاقو
 الف قيرط الو ةيقاس هيلع يرتشملل سيل نأ ىلع عيبلا عقو نإ ليقو ، ءارشلا
 الو ويغو بازيملا اذكو تتبث اهبلط لبقو عيبلا دعب كلذ ليزأ نإو ، هل ةعفش
 دعب عيفشلا ملس نإو ، لصألا يف اكيرش نكي مل نإ ةرمثلا يف لماعلل ةعفش

 لاق وأ ينبه وأ ينلو وأ يل عب لاق نأب ةبه وأ ةيلوت وأ عيبرلا لاؤسب ءارشلا
 مل نإو 5 هرامث نم ماعطتسا وأ ثرح وأ ءانب وأ سرغك عيبملا يف اذك لعفا هل

 ذخأ دق هنأ ءاعدا ىلع اهلكأ وأ هملعب ال هايإ اهمعطأف هرغ نإ ال همعطي
 هرامث همعطأف ورغ نإ امأو ، ءارشلل ةزاجاو ةعفشلل كرت كلذ نأل هتتاف هتعفش

 اهيف ىنبف اضرأ ىرتشا نمو © لهجلا ىلع نوكي ال ىضرلا نأل هتوفت الف
 يل سيل نأ تننظ لاقو عيبلاب ملع نمو ، دعب عيفشلا اهكردي الف ادجسم
 نإ يرتشملا لاق ناو © ال ليقو ، هتتاف كل اهنأ ليق تلأس املف ةعفش
 هتتاف مايأ ةثالث تضم اذإف كل اهتعفد اهتدرأ ىتمف كتوفت ال يدنع كلتعفش

 هللا دنع امأو ، عيفشلا لبقيو كيلإ اهتملس يرتشملا لوقي ىتح مكحلا يف
 نإو © هنوخي الو رضي الو ورغي ال نمؤل ا وخأ نمؤملاو هدهعب يفوي نأ هل بحنف
 ك يتعفش تذخأ هل لوقي نكلو تلطب اهذخأ لبق نمثلا ةيمك نع لأس
 ينأ هل لاق ناك هب ىرتشا ام فالخ عيفشلل يرتشملا رهظأ نإو © نمثلا

 دق وهو يدحو تيرتشا ينأ لاق وأ لقأب ىرتشا دق وهو رانيد ةئامب تيرتشا
 وأ هدحو ىرتشا دق وهو يريغ عم تيرتشا ينأ لاق وأ ويغ عم ىرتشا

 تيرتشا وأ يريغل وأ يسفنل تيرتشا وأ هضعب ىرتشا دق وهو هلك هتيرتشا
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 مل هلجال ملسف عيفشلل ررض وه امم لاق ام فالخب وه اذإف نمثب وأ نوزوم
 ٠ ءارشل ا ريغ ىلع ملستل ا عقو هنأل رثكأل ا دنع هتعفش هتفت

 ربخأف ةلاح ةئامب ىرتشا نإو ىيحي انمع لاق هللا همحر بطقلا لاق
 هسفن رض امنإ يرتشملا نأل خيشلا لاق { هتتاف عيفشلا ملسف ةلجآ ةئامب

 كلذل اهملسف فالخب ربخأف ناويح وأ عاتمب ىرتشا نإو ، فالخلا كلذب

 نأل هب ربخأ امم رثكأ ءارشلا هب امم ويغ وأ ناويحلا ةميق ناك نإ الإ هتفت مل
 . يرتشملل عفن فاخا

 فالخب اوهس وأ ادمع يرتشملا وبخأ نإ هنأ لصاحلاو بطقلا لاق

 . اقلطم هتوفت ال ليقو ، عيبرلا هيلعو اقلطم هتتاف ليقف ةعفشلا ملسف عقاولا

 عيفشلل اعفن هب ربخأ ام ناك نإ زيزعلا دبع نبا مهنمو روهمجلا لاقو
 . هب ذوخأملا وهو هتفت مل ارض وأ هتتاف

 هب عقو امم رثكأب يرتشملا ريغ وبخأ نإو فنصملا لاق : بطقلا لاق
 ذخأي الو هتتافو تلطب اهضعب ذخأف هتعفش تعيب نمو ، هتتاف اهكرتف ءارشلا

 ليقو ، ةرجألا دريو تلطب دقف اهذخأ نإف ةعفشلا ملست ىلع ةرجألا عيفشلا
 الف يرتشملل ليكولا اهملسأف ةعفشلا ذخأي نم عيفشلا لكو نإو ، اهدري ال

 ةدحاو ةقفص يف ادعاصف دحاو نم اضرأ ةئالث وأ نانثا ىرتشا نإو ، لطبت

 ةقفص يف كلذك اهوعاب وأ مهعم رتشي مل ول اهعيفش مهدحأو دحاو نمنب
 يف وأ ءارشلا يف هءاكرش ءابصنا كردي الف اهعيفش مهدحأو دحاو نمثب ةدحاو
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 عاب ام الو ةعفشلاب هكيرش هارتشا ام دري الف يرتشملا نم ةعفشلاب عيبلا

 ةعفشلل ميلست دحاو نمثو ةقفص يف عيبلا وأ ءارشلا يف مهل هتكرش نأل هكيرش
 هقدصأ وأ هبهو وأ عفشي هب ام عاب ىتح عيفش ةعفشلا كرت نإو 5 اهل كرتو

 ام هكلم نم هجارخإ نأل هتوفت ال ليقو & راتخملا ىلع هتتاف ءارشلاب هملع دعب
 هل ةعفشلا قح توبث دعب هكلم نم هجرخأ امنإ هنألو ةعفشلا ريغ ةعفشلا هب
 رهاظلا يف ادحاو الوق هتوفت الف ةعفشلاب ملع ريغ نم هضرأ عاب اذإو © هب

 . روذعم هنال

 هل نمو ، ملعي مل ولو هتوفت اهنأ رهاظلاو كلذك سيلو بطقلا لاق
 هعيفشلف اعبارف اثلاثف ايناث هل عاب مش اعئاش اعبر هنم رخال عابف عيفش ش هلو نادف

 الوأ دصق نإو ، اهرخا ىلإ بيترتلا ىلع كلذك يناثلا ش لزألا عبرلا عفش نإ

 ةيادبلاو لكلا هل زوجو هلبق ام ال هدعب امو هيلإ دصق ام هلف ثلاثلل وأ ينانلل

 أدبي نأ عيفشللف عابرألا يرتشم ددعت نإو رهظألا وهو ليق ، ءاش اهيأ نم

 يأب أدبي نأ هلف ددعتمل : دحاول ةعبرأ اهعاب نإ اذكو اقافتا نيرتشملا يأب
 ىلع كردي مل اهفصن قحتسا م اضرأ دحأ نم ىرتشا نمو & ءاش عابرأل

 ةكرشلا تبنت مل هنأل مكحلا يف ةعفشلاب يرتشملل يقابلا ةعفشلا يرتشملا

 هنيب اميف امأو { ءارشلا دعب وهو هب مكحلاو قاقحتسالا دعب الإ قحتسملل
 عيب ةحص ىلع ءانب كلذو عيبلا لبق ةكرشلا مدقتل ةعفشلا كردي هنإف هللا نيبو

 امم هعيب دعب لصأ يف ثدح امو هدحو قحتسا ام خاسفناو قحتسي مل ام

 دعب هثودحل ةعفش هب كردت مل زاوجو ةيقاسو ىسرمو قيرطك ةعفش هب ببحت

 نإ ليقو & حوجرم لوق ىلع هدعب لاز ولو عيبلا لبق ناك نإ هب عفشيو عيبلا
 . ةعفشلا كردي الف هب عفشي نأ لبق لاز
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 اهضرأ اومستقا رئب ءاكرش نيب ناك نإو ، حجارلا وهو بطقلا لاق

 ضرألا نم هبيصن مهدحأ عابف اهمف يف ءاكرش مهو قيرط هبحاصل لك ىلعو
 نم هبانمب هذخأي رئبلا مف يف هل يه امنإف هتعفش مهدحأ بلطف مهريغل ءاملاو

 عفشيو عيبلا صقن بلط نإ يرتشملل ةعجر الو ضرألا يف ةعفش الو ةميقلا
 دودح نم هضرأ دودح فرعت الو امهضرأ تقصالت اذإ ليقو { ءاملاو مفلا

 امهنيب ةعفش الف ديماوجلاو دودحلا امهنيب تعطق نإو 0 ةعفشلا امهنيبف هراج
 . ملعأ هللاو ةيقاس وأ قيرط وأ ةكرشب الإ
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 ةعفشلا ماكحأ يف باب

 عيفش عفشي ل هتايح ف ةعفشلا هنم ذخؤت لو رتشم تام نإ

 يف ةعفشلا عيفشلا ايحأ نإ الإ يرتشملا نم ذخؤت امنإ ةعفشلا نأل هنراو
 . يرتشم ا ةايح

 ىتح عيبلاب ملعي مل نإ هنأ هللا دبع وبأ رهظتساو هللا همحر بطقلا لاق

 ليقو ، ثلاث وأ ناث عيب دعب الإ ملعي مل اذإ اهكردي اك اهكردأ يرتشملا تام

 ملو لاصتاب ءارشلا بقع يرتشملا تام ولو ىيحي ملو ملع ولو عيفشلا اهكردي
 نإو { ءايحالا مدعل هتتاف هلك كلذ يفف تام ىتح ملعي مل وأ ءايحالا دجي

 ال مأ هتايح يف عيفشلا اهايحأ اقلطم هثراو اهذخأ اهذخأ لبق عيفشلا تام

 ال ليقو { راتخملا ىلع بهوتو عابتو ثروت اهنالو اهكلم دقو تام هنال كلذو
 . هتايح يف عيفشلا اهايحأ نإ الإ عيفشلا ثراو اهذخأي

 نودب هتوم نأل رامع نب ىفاو دمحم يبأ لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 حيحصل او لاق بهوت وأ ثروت هدنح تسيلو لاق { اهل كرت ءايح ا نو دو ذح ا

 بمهوتو عابتو ثروت ةعفشلا نأ انلق اذإو ، خيشلا لوألا ىلعو ليق اميف اهكاردإ
 يف كلذ ىلع مهف اثالثا هنم اهاثرو وأ امهل اهعاب وأ ةعفش نينثال بهو نمف
 نينثالا دحأ اهملس نإو { سورلا ىلع ال رخالل ناثلثو دحاول ثلث اهذخأ
 تامف اهواعفش ددعت اضرأ ىیرتش ١ نمو 0 طقف همهس يقابللف يرتشملل
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 © طقف هثرإ اهنم هلف هتثرو نم دحاو اهيلإ قبس نإو ، نيقابلل ةعفشلاف مهدحأ
 ةثرو اهيلإ قبس نإو ، اهلك اهذخأ نييحلا نيعيفشلا نم دحاو اهيلإ قبس نإو
 رخالا فصنلاو مهثرإ ىلع اهفصن ةثروللف نييحلا نيعيفشلا دحأو كلاهلا
 ثراولل اهعبرف نييحلا نم دحاوو ةثرولا نم دحاو اهيلإ قبس نإو 0 يحلل
 لبق اوتامف ةثالثل اهتعفش اضرأ ىرتشا نمو ، قباسلا يحلل اهعابرأ ةثالثو

 اعم اهوتأ نإ سورلا ىلع مهنيب يهف رثكأ وأ ادحاو اثراو مهنم لك كرتو اهذخأ
 اهلو اهارتشا نإو ، طقف اهثلث هل ليقو { اوقباست نإ قباسللو دحاو تقو يف
 هتعفش ذخأ مث لصألا يف هلام فصن اهقدصأف ةأرما عيفشلا ج وزت مث عيفش

 يرتشملل اهملس نإو ، ملعت مل مأ كلذ تملع اهقادصب اهيف هعم لخدت م
 كلذك اهقدصأو ءارشلا دعب اهجوزت نإو ، اهلثم فصن ضوع اهل سيلف
 نإ اهلثم فصن نع ضوع هيلع اهلف يرتشملا عفش مث لصألا يف هلام فصن
 فصن ريغ قادص اهل نكي مل نإ الإ تملع نإ ال ضوع الو كلذب ملعي مل

 ملس نإو ث اهلثم قادصل درت ليقو ، هضوع ذئنيح اهل بجي يهف ىرتشا ام
 نإو & تلهج وأ تملع قادصلا فصنب ضيألا يف تلخد هيفشلا ضيألا
 ذخأ ام ضوع اهلو يقابلا يف تلخد ةعفشلاب ضرألا نم اضعب عيفشلا ذخأ

 نهرو ةبهو عيبك رتشم لعف لطبيو تملع نإ ال تلهج نإ عيفشلا
 . هتعفش عيفشلا ذخأ قادصإو

 لجر نم لجر ىرتشا نإو ىيحي انمع لاق هللا همحر بطقلا لاق

 ذخأي نأ لبق نم رجألل وأ هللا هجول يرتشملا اهلعج مث عيفش اهلو اضرأ
 نم يرتشملا هنع ذخأ امو يرتشملا نم كلذ دعب اهذخأ هلف هتعفش عيفشلا

 ىرتشا نمو ، ةيضام يهف عيفشلا اهكرت نإو ، كلذ لثم يف هلعجيلف اهنم
 نيثالثب ثلاثل كلذ اهعاب مث نيرشعب رخال اهعابف ريناند ةشعب اضرأ
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 نإف هنم وه اهذخأ يذلا اذه اهارتشا امب ءاش مهيأ نم اهذخأ اهعيفشلف
 لكو ذخأ ام مهنم لك درو ثلاثلاو يناثلا لعف لطبو ةشعلا هاطعأ لوألا عفش
 عيفشلا ضبقي ىتح هيلات نم دي لكو هيلات نم عيبملا در هيلعف هنم تذخأ نم

 الو هلثم اعيفش وأ هابأ مهدحأ ناك وأ هجوب هنع تعطق نإ ةعفشلا هتوفتو
 طرشو نانج وأ راد فصن ىرتشا نمو ، باوث ريغل ةبه هل بوهوم نم ذخؤت
 مث لجألا لبق رايخ نودب رخال رخآ فصن عيب مث لجألا ىلإ رايخلا يرتشملا
 ليقو ، يناثلا ةعفش لولل ليقف لجألا مامت دعب عيبلا لوألا يرتشملا يضر
 دنع دقعنا هنأكف لجألا دعب الإ حصي مل لوألا ءارش نأل لوألا ةعفش ينانلل
 . هتعفش يناثلل ناكف لجألا

 ليق ول ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق : هللا همحر لاق

 اهيجو اهجو ناكل دقعلا مدقتل يناثلا الو دقعلا مارتبا مدعل لألا اهكردي ال

 اهعيفش هل لاقف اهارتشا ضرأ وحنب ابيع يرتشملا دجو نإو { نيتلعلاب المع
 اهذخأ عيفشللو عئابلا ىلع اهيرتشم اهدري الو كلذ هلف بيعلاب اهذخآ انأ

 اهب بلاطيو عيبب سيل ذإ اهدر رضي الو درلا دعب بيعلاب ملع نإ اضيأ
 نم اهعيفش اهذخأ ايرتشم عئاب لاقأ نإو © هل اهعفدب عئابلا ربجيو يرتشملا

 نم ذحخؤتف هيلعو عيب خسف اهنأ هلبامقمو راتخملا ىلع عيب ةلاقالا ذإ ءاش امهيأ

 يف اذكو هل ءارشلا نأل عيفشلا يض ضر نإ الإ هخاسفإ متي الو طقف يرتشملا

 عيفشللف نيد يف هل هاضق وأ هارتشا ام ويغل يرتشملا ىلو اذإ ءاضقلاو ةيلوتلا

 هل يضقملا نم وأ يرتشملا نم اهذخأو هل ىلوملا نم وأ يرتشملا نم اهذخأ
 ذخأ ام عيفشلا دريو راتخملا ىلع ناعيب ءاضقلاو ةيلوتلا نأل ءاضقلا هيف ام دعب
 نأل عئابلا ىلع ال يرتشملا ىلع ءارشلا لبق هب بيع ىلع علطا نإ ةعفشلاب
 دابع نبا دنع عئابلا ىلع هدري ليقو & عيفشلا نم لاملا ذخأ يذلا وه يرتشملا
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 ذخأ عيفشللو در الف يرتشملا دنع بيعلا ثدح نإو ، عيفشلل ةقفصلا نأل

 اهلو اضرأ ىرتشا نمو © يرتشملا نم هذخأي هب ملعي مل نإ شرالا هلو ةعفشلا

 يرتشملا كردي لهف اهيف عيفشلا عفش مث رفح وأ انبك اريثك اهيف لمعف عيفش
 عيفشلا هيلع كردي ال اك كردي ال وأ دعتمب سيل هنأل اهيف انعت ام عيفشلا ىلع

 فالتال دمعتم ةقيقحلا يف هنأل ةعفشلا لبق ةكردملا عيبلا دعب ةثداحلا ةلغلا

 الو هلقني هنإف ينبم ريغ هنيعب امئاق ناكو جراخ نم هب ىتأ ام امأو 2 هلام

 اهذخأ لبق كردأو ءارشلا دعب ةلغ نم ثدح ام يرتشملا ىلع عيفشلا كردي
 ذخأ دنع تكردأ نإو ، لوق يف عيفشلل يهف اهذخأ دنع كردت مل ةلغ لكف

 عيبلا دنع ةلغ نكت مل نإو ث ءارشلا موي اهتميقب يرتشملل يهف ةعفشلا
 اهنال ةميق نودب يرتشملل يهف اهكاردإ دعب ةعفشلا تذخأو هدعب تثدحو
 . عيفشلل يهف عيبلا دنع تكردأ نإو ، نامضلاب جارخلاو هتلغ

 ةعفشلا لبق عيفشلا دسفأ نإو ىيحي انمع لاق هللا همحر بطقلا لاق
 ناب ةعفش نكت نإو © هيلع ءيش ال ليقو 0 يرتشملل مرغيلف عفش ش

 . يرتشملل مرغلاف تكرت وأ تعطق

 ةعفشلا لبق لح يف دسفملا يرتشملا لعج نإو ىحي انمع لاق : لاق

 دسفملا يطعي امنإو © عيفشلا نع دسفأ ام ةميق يرتشملا طحيو هازجأ

 . ةعفشلا عاطقناب ملع اذإ يرتشملل

 نأ كلذ ىلع ملكتي مل ثيح فنصملا مالك رهاظو بطقلا لاق
 عفش امو رتشم وأ عيفش نم لاملاو ةلغلا هل تتبث نمل ةيانجلاو ةلغلا مكح
 ةلغلاك هل وهف عيفش اهعفشي نأ لبق اهارتشا يتلا ضرألا كلتب يرتشملا
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 لبق يرتشملا دي يف ضرأ تريغت نإو ، ذخألا لبق ةكردملا ءارشلا دعب ةثداحلا
 داسفإك سانلا لبق نم صقنب ريغتلا ناك نإف ةعفشلاب اهايإ عيفشلا ذخأ
 هل ةقفصلا نأل عيفشلل داسفلا ةميق ءاطعاب دمعتم ريغ ولو دسفملا ربجأ اهيف

 طحب يرتشملا ربجيو ةعفشلل ذخألا لبق يرتشملا ليلحت هيزجيو يرتشملل ليقو
 وأ هدبع وأ هلفط وأ هسفنب تريغت نإ اذكو نمثلا نم دسفملا دسفأ ام ردق

 لبق نم صقنب ريغتلا ناك نإو ، نمثلا نم داسفلا ردق طحب ربجي هنإف هتباد

 عيفشلا ريخ رجش وأ ءانب ضعب ملاظ وأ عبس وأ حير وأ ليس باهذاك هللا

 نإو ، كلذ يف هيلع نامض ال يرتشملا نأل كرتلا يفو نمثلا لكي اهذخأ يف
 ةدايزلاف اهيف امن وأ لخن وأ لوقب تتبن نإ لثم اهتاذ نم ةدايزب ريغتلا ناك

 وأ اهيف سرغ نأك ضيألا يرتشم نم تناك نإ اضيأ اهل ةميق الب هلو عيفشلل

 . مزال ءانعب ال ضرالا نم ضقنلاو سرغلا ناك نإ انب

 وأ اهفيل نم ائيش عنص ول ام كلذ لثمو هللا همحر بطقلا لاق

 رفحلا يف اذكوةجأ هيلع ىطعأ ولو ةجأ الب عيفشلل هنإف اهناديع وأ اهصوخ
 اهنم يرتشملا هجرخأ اهريغ نم امهوحن وأ ضقنلا وأ سرغلا ناك نإو ، سيغلاو
 ليقو ، ذخألا موي هتميقب اهيف هاكرتي وأ عيفشلا ىبأ ولو اهل عيفشلا ذخأ دعب

 . ةميقلاب كرتلاو جارخالا يف يرتشملا ريخي

 ولو لخدأ ام عزنب ذخؤي ةسوفن لزاون يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ىف هبحاصل هنإف دسفي ناك نإ الإ جرخأ ام دريو هدسفأ يذلا هنال دسفي

 ام ع زنب ذخؤي ال ليقو ئ لوأل ١ هجول ١ ف الإ ضأل ا ناصقن هيلع سيلو هناكم

 عيفشلل يهف اناديع وأ انوصغ اهيف سرغ نإو ل عضوم ا ةميق هيلعو دسفي

 نع ن اديعل او نوصفغل ١ فعضل كل ذو جراخ نم وأ ض ١ نم تن اك اقلطم
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 ىلعو ةيوقلا لسفلا نم سرغ ام فالخب تتامل تعزن ولف ضيألا كاسمإ

 جرخأ نإو ، ج راخ نم اهلخدأ نإ يرتشملل ناديعلاو نوصغلا ةميق عيفشلا

 ريغ ضقنلا ةميق همزل هضراب هسرغ وأ هانبف اليسف وأ اضقن اهنم يرتشملا
 ىتح يقسلاب هظفحو هعضومل هدر همزليف ليسفلا امأو ز اينبم هتميق ال ينبم
 كسمي ليقو ، جارخالا موي عيفشلل هتميق همزل هءانغتسا لبق كله امو ينغتسي

 عيفشلل اهتميق يرتشملا يطعي ليقو { يرتشملا ضرأ يف سورغلا عيفشلا
 هكاردإ لبق عيفشلا اهذخأ مث ضرألا يف اعرز يرتشملا ثدحأ نإو { اهكسميو

 نأ راتخلاو ةميقلابف الإو نكمأ نإ لثملاب رذب هيلع يرتشمللو عيفشلل وهف
 . ويغك ال هلثم يفو هيف عرشلا لهس دقو ةميق الب يرتشملل عرزلا

 هيلعو هعرز نمل عرزلاو جاتلا يف فنصملا لاقو هللا همحر بطقلا لاق
 اذكو هداصح موي ىلا عرز موي نم رهشألا باسحب عيفشلل ضيألا ءارك

 يهو ةلغ اهنأل عرزلا كاردإ دعب اهعيفش اهذخأ نإ يرتشملل ع رزلا نوكي
 كردأ نإ الإ اهعيفشل وهف عرز نم ءارشلا موي ضرألا يف ناك امو نامضلاب

 عيفشلل اهيطعي ءارشلا موي هتميقب يرتشملل وهف عيفشلا عفشي نأ لبق عرزلا

 ام ىرتشا نمع هتلأسو زيزع يبأ طقل يفو هللا همحر بطقلا لاق

 له يرتشملا هنم ثروف امهنم دحاو تام ىتح اهبلطي ملف ةعفش هيف نيلجرل
 هكيرش نيبو هنيب ناك نادف فصن عاب نمو ال لاق ةعفشلا رخالا كردي

 هنإف لعفف نيرشعب كل يذلا فصنلا يل عب لاقف كيرشلا ىلع عجرو ةرشعب
 .املف نمثلا اوعطاقتو هنادف هل عيبي نأ رخآ عم قفتا نمو ليألا ةعفش كردي
. مكحلا يف اهكردي هنأ ةعفشلا نم ابره هنادف هاطعأ عيبلا دنع ناك



 يف عيبلا دعب لخد امب ةعفشلا كردت ال هسوفن لزاون يفو لاق
 نوقابلا اهكردي الف يرتشملل ةعفشلا ءاكرشلا دحأ بهو اذإ هنأو عيفشلا كلم

 ةوشر اهيلع يرتشملا هاطعأ وأ اهعاب وأ يرتشملل هتعفش مهدحأ بهو نإو
 الو مهلثم اعيفش يرتشملا راص هنأل نيقابلل ةعفش الف اهتبه وأ اهعيب هجو ىلع

 نم دحاول سيلو اهزيجي نأ ةضملا ىلع الو ةوشرلا ىلع ةعفشلا لجرلا ذخأي
 يف ةعفشلا كردي الو همهس يف الإ در وأ ذخأ ةعفشلا نم اوثرو اميف ءاكرشلا
 ام يرتشملل عئابلا در نإو ، متي ىتح هتيؤر ىلإ هيف ريخلا عيبلاو رايخلا عيب

 8 ةحيحص ةعفشلاو اهلثم وأ اهتميق ذخأيلف بيعل ضورعلا نم هب ىرتشا
 ىلإ نمثلا بلطب لوألا يرتشملا دصقي هنإف لجرل هتعفش عيفشلا عاب نإو
 يرتشملا دصقي ليقو ، ةعفشلا لطبت الف هطعي مل نإو © عاب يذلا عيفشلا

 اذكو ائيش ريخألا يرتشملا اذه كردي الو تلطب هطعي مل نإو ، ينانلا ىلإ لألا

 مدق اذإ هيلع تكردأ براه ىلع ةرضملا وأ ةعفشلا تييحأ اذإو ، هل بوهوملا

 . ملعأ هللاو هتبيغ الإ اهب ذخألا نم عنمي مل اذإ اهتدم نم رثكأ باغ ولو
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 يرتشملاو عيفشلا يواعد ف ةمتاخ

 يل تعب يرتشملا لاقو ةئامب كل تعب يرتشملل عئابلا لاق نإ
 امب ال عئابلا اهب رقأ ةئامب هعيفش عيبملا عفش لودعب عئابلا لوق تبثو نيسمخب
 { ةئاملا ىلع ربجي هنالو هلوق نم ىلوأ لودعلا نأل رثكالا دنع يرتشملا هب رقأ

 . هرارقإب المع نيسمخب عفشي ليقو

 هيطعيف يرتشملا عيفشلا يطعي امنإ هنأل هنسح ىفخي الو بطقلا لاق

 لاق نإو ، هيلع ةداهشلا نم ريخ هسفن ىلع لجرلا رارقإ ثيدحل هب رقأ ام
 يرتشملا لوق لوقلاف نيسمخب تعب عئابلا لاقو ةئامب تيرتشا يرتشملا

 اذإف نيسمخ الإ يرتشملا نم ضبق ام نيمي عئابلا ىلع عيفشللو هنيمي عم
 هب هل رقأ دق هنأل هل ناك هيلإ ةئاملا ةيقب عئابلا بلط نإف فلح

 . هيلإ هميلستب هيلع مكحيو

 يرتشملا ىعدا نإو ، جاتلا يف فنصملا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 هقفاو نم لوق لبقي ليقف امهدحأ عئابلا قفاوو نيسمخب عيفشلاو ةئامب ءارشلا

 نم اهذخأ ةئاملا ىلع نايبلاب يرتشملا ىتأ نإو ، عيفشلا لوق ليقو ، امهنم

 نيب نإف ناتئام نمثلا نأ ىعداو امهنم الك عئابلا فلاخ نإو © عيفشلا

 اهب ءارشلا ىعدا يتلا ةئاملا الإ عيفشلا ىلع كردي الو يرتشملا ىلع نيتئاملا

 الو عيفشلا عم فلتخا نإ هعونو نمثلا ةيمك يف هنيمي عم يرتشملا لوق لبقيو
 امب ذخالا يف عيفشلا ريخ هاوعد ىلع يرتشملا فلحف ربخب نإو عيفشلل نايب
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 فلحي مل نإ يرتشملا هب رقأ امب ال هب رقأ امب ذخأيو كرتلا وأ يرتشملا ىعدا

 لاق نإو دعبب ام عدي مل نإ يرتشملا لوق لوقلا ليقو هاوعد ىلع يرتشملا كلذ
 عيفشلا نيب ءارشلا تدحجو هتعفش يلو اذك تيرتشا عيبملا يرتشمل عيفشلا

 يرتشملا فلح نايب هل نكي مل نإف دحج نإ ربخب ال ةداهشب ءارشلا ىلع

 انيمي فلحي هنأل هنوريف عيبملا ىلإ هءانمأ محلا لسري نأ دعب رتشي مل هنأ مكاحلا

 رخا عيفش وأ عيفشلا وهو هبحاص هاتأ مث هدحج ىلع فلح نإو ، ةعطاق

 دعب ءارش عدي مل نإ نيملا دعب هيلع ليبس الف ىرخأ ةم روكذملا كلذ ىلع
 امهيلع عيفشلل ليبس الف ءارشلا اعيمج يرتشملاو عئابلا دحج نإو © نيملا

 عيبلا امهراكنإل ءيش ريغ ىلع ىوعد هنم كلذ نأل مآحلا ىلإ عفارتلاب الو نيما
 لاقو ، ضوعب ال عربتلاب هيلإ راص هنأ هدي يف لصألا ناك نم ىعدا نإو

 فلحي ليقف هديب وه نم لوق لوقلاف عفشيل ضوعلاب كيلإ راص عيفشلا

 ةعفشلاب ليقو ، ةعفش الو ضوعلا نم عونب وأ ءارشلاب مهتا نإ ليقو ، اقلطم
 © هديب ناك نم لثمل كلذ لثممب كلذ كلام عربتب ةداعلا رجحت مل اذإ ةميقلاب
 نإو ، عيفشلا ىلع هل نيمي الف كل ال كريغل عفشت امنإ عيفشلل لاق نإو

 هنع اهعطق وأ ةعفشلا زاوج دنع ءارشلا هل زاجأ عيفشلا نأ يرتشملا ىعدا

 فلك هنع اهتوفي امم كلذ وحن وأ هملعب عيبملا رامث نم همعطأ وأ ءارشلا دعب

 الإو كلم لاقتنا ال قح نالطب يف ىوعد كلذ نأل ربخلاب نإو انايب يرتشملا
 يرتشملا هدحجف اهذخأ هنأ عيفشلا ىعدا نإ اذكو عفشو عيفشلا فلح

 فلح الإو ريخلاب ولو اهذخأ هنأ ةنيبلا عيفشلا ىلع نإف ائيش ذخأت مل كنأ

 نيترم ةعفش الو عفش هنأب رقأ دق هنأل ةعفش ددجي نأ عيفشلا دجي الو يرتشملا

 © فلح عيفشلا ىلع نيملا در نإو جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 هنأ فلح هسكعب وأ ويغل ال هل اهبلط هنأ عيفشلا نيمي يرتشملا بلط نإ
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 ىعدا نإو ، نمنلا ءادأ لبق ويغ اهيلوي نأ هل زوجي الو كلذك اهذخأي

 اهب ضيوق وأ ضوع الب اهب هل رقأ وأ اهب هيلع قدصت وأ اهيطعأ هنأ يرتشملا

 تضم نأ ىلإ نمثلا بلطب لغتشا نإو ، نيملا هل هيلعف عيفشلا هنم اهبلطو
 عيفشلا ىلع يرتشملا هيعدي ام لكو ال ليقو 3 هتوفت ليقف رضحي ملو مايأ ةثالث
 ىلع اهدر ءاش نإو ، ذخأو فلح ءاش نإ عيفشلل نيمبلاف ةعفشلا لطبي امم

 نوكيو هظفل نم هاوعد نم ازئاج لدعلا مكاحلا هاري ام ىلع فلحيف يرتشملا

 هيف زوجت الو هيف رظنلا ناعمإ بجيو قيقد اهرمأ ةعفشلاو مكحلا عاطقنا هيف

 ذخأ دعب عيبلل ادحاج عئابلا هضراع نإو 3 ةنهادملا الو ةسلادملا الو ليحلا

 حصتف ةعفشلاب يرتشملا نم ذحألا نيبو يرتشملل ءارشلا عيفشل ا نيب ةعفشلا

 . ذحخالاو ءارشلا دوهش دحتا نإ هل

 ةعفشلاب نودهشيو الوأ ءارشلاب نوربخي ىيحي انمع لاق هللا همحر لاق

 بجي الف ةعفشلا دوهش ريغ ءارشلا دوهش ناك نإ امأو هسكع ليقو 5 ايناث
 عئابلا ىلع ةعفشلا ةداهش لبقت الو زاج الوأ ةعفشلا دوهشب ىتأ ولف بيترتلا

 لإ جاتب لب عيبلا ىلع ةداهش اهب هتداهش نوكت الق ةعفشلاب دهش نمف

 ام هنأ عئابلا فلح نايب نكي مل نإف عئابلا مهل رقي وأ عيبلا نورضحي دوهش

 يرتشملل عاب عئابلا نأ نم انركذ ام ىلع نايبب عيفشلا كلذ ىتأ نإو ى عاب

 هضراع مث ةعفشلاب عيبملا كلذب هل مكحو يرتشملا نم ةعفشلا ذخأ هنأو

 عيبلا اذكو عفش امم عفري الو هيلإ تصني مل ةعفشلاب هنم هذخأ ادحاج يرتشملا

 مل يعدي 7 مث دحأ ىلع دحاوب مكح اذإ لاحلا اذه ىلع ةقدصلاو ةبهلاو

 ةعفشلاب مكحلا نأ الثم يعدي نأ مكحلا دعب ءاعدالاو دوحجلا هجوو تصني

 وأ اوروز وأ اذك لجل مهتداهش زوبحت ال هدوهش عيبلا وأ قادصلا وأ ةبهلا وأ

 . مكحلا دعب لب مكاحلا دنع كلذ عدي مل هنأل رهقلاب كلذ وحن وأ ةبحلا ناك
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 اهعاب مث دوهشلا ةداهشب اراد رخال عاب الجر نأ ولو ىيحي انمع لاق
 لزألا عئابلا هيف هضراع مث نيلوألا دوهشلا ةداهشب ويغ رخآ لجرل يرتشملا

 3 يناثلا ىلع اودهشي مث لوالا ءارشلا ىلع ربخلا هل اوغلبيلف دوهشلا هل دهشف
 كلذب هل اودهشي الف نيرخالا ريغ نولوألا دوهشلا ناك نإو ،. هسكع ليقو

 انركذ ام ىلع ةنيبلاب ىتأ نإو ، نيمي ليألا عئابلا ىلعف ةنيب هل نكت مل نإف
 لغتشي الف يناثلا عئابلا هضراع نإو ، ليألا عئابلا ىلع اهب مآلا مكحيلف

 هبهو ليألا نأ ول كلذكو ةداهش الو ةموصخ ريغب اهنم هل هعفريو هلوقب مكآحلا
 ةبهلا عم قادصالاب فالتخالا ناك وأ لزألا عابو يناثلا بهو وأ يناثلا هعابو

 فالتخالا كلذ يف سيلف هعون وأ نمثلا ةيمك تفلتخا نإ كلذكو عيبلا وأ
 لطبي ام يرتشملا عم هيبأ لعفب عئابلا ةعفش توفت الو ةداهشلا رضي ام

 مل نإو ، عئابلا ىلإ يرتشملاو ، يرتشملا ىلإ بيعب عيبملا عيفشلا دريو ةعفشلا

 بيعب هدر عيفشللو هذخأ لزألا در دعب رخالا عيفشلا هيضر نإو 3 هب املعي
 . ملعأ هللاو ال ليقو ، هب ملعي مل يرتشملا دنع ثداح
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