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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 لاوملا باتك

 دجسملاو رئبلاو رهنلا ميرح يف باب
 رئبلا ةكرشو

 دعب امو عار ذ ةئامسمخ رحبلا ميرح ليقو 0 تويبلا ح قيرطلا سانلا قف امل

 عافتنالا زئاج كلذ نأ ليقو ، هايحأ نمل وهف ةرامع رثأ هيف مدقتي مل ام كلذ

 اهيمحي رحبلا يف نوكت يتلا ةروخلاو رمعو هيف انب ولو هعنم دحال زوجي الو هب

 نإو 3 اهامح زاج انيح اهيف دميو انيح ءاملا اهنع رزجي تناك نإف اهنوعديو موق
 . عارذ اتئام رهنلا مرحو 4 ثاريم الو اح رحبلا ف سيلف امئاد اهيف ءاملا ناك

 © عارذ ةئامسمخ رهنلا نع رهنلا حسفيو ةئامسمخ ليقو ، عارذ ةئاغلث ليقو

 لدع يدهاشب حصت ىتح ليقو ، ةرضملا لودعلا ىري اك ليقو © ةئاثلث ليقو
 . هءام بذجي هن ] ملع حيرل ا هنم ترهظ نإف لصل ١ وأ نارطقل ١ حرطي ليقو

 رئبلا ميرحو رثأ هيف يعم سيلو اذه ينبجعيل هنأو سيمخ خيشلا لاق
 نيعبرأ رئبلا نع رهنلا ىلعو اعارذ نيعبرأ رئبلا نع رئبلا حسفتو اعارذ نوعبرأ
 رهنلا صقني هثدح نأ ملعي ىتح ثدحلا نع دحأ عنمي ال ىسوم لاقو 2 اعارذ
. رئبلا وأ



 امب هيف ذخاف رهنلا يف امأو ، رئبلا يف يلع يبأ لوقب ذخآ انأ رثوملا“لاق

 لامشو نيميو لفسأ نمو العأ نم رهنلا ميرحو © خسفلا نم رثألا يف ءاج
 صقنف رهن بنج ىلإ رهن رفح اذإو ةفورضم هنع يديألاو ميرحلا رهظ كلميالو
 اياكرو جلف يف يلع نب رهزألا ىلإ رسلا لهأ نم موق ع زانتو هنع فرص هنم
 يأرف مهجلف نم صقن ترجز اذإ اياكرلا هذه نأ جلفلا لهأ جتحا هنم بيرق
 الو اهلاحب تناك رثكأ وأ عارذ ةئاغلث جلفلا نيبو اهنيب ناك رئب لك نأ رهزألا

 اهنع فرص عرذ ةئاثلث نم لقأ جلفلا نيبو اهنيب ناك رئب لكو رجزلا اهنع عفري
 . رجزت ملو رجزلا

 نم صقني مهجلف ءام نأ ةنيبلا جلفلا لهأ ىلع يلع نب ىسوم لاقو
 .. رئبل ا هذه رجز .

 رجزت ال رئبلا هذهو جلفلا اذه ىلع لودعلا فقي بوبحم .نبا لاقو

 لودعلا رئبلا رجزت م رئبلا هذه ةيحان يف هيرج يف ءاملا ىهتنم عضوم نورظنيو
 رجزت نأ لبق نم ناك امع صقن هوري مل نإف جلفلا ءام برض ىلإ نورظني

 رجزلا لبق نم.ناك امع صقن هوأر نإو 3 اهرجز نم اهلهأ عنمي مل رئبلا هذه

 .. ىلع اب أ اذه بجعأو اهرجز نع ركبل ١ لهأ فرص

 بحش اذإف العأ امهدحأ ةيرق يف نيجلف يف نسحلا .وبأ لاقو .
 ادحاو امهجرخ ناك. اذإف )0 :لفسألا ام صقن مهجلف العألا باحصأ

 امهارجمو امهجرخم نكي غ نإو { ىلعألا باحصأل كلذ زجي مل ادحاو امهارجمو
 لفسألاو العألا باحصأل زئاجف عارذ ةئاثلث نم رثكأ امهنيب ناكو ادحاو
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 © ةلداعلا ةئيبلاب رخالا ءام بذجي هنأ انيقي ملعي ىتح مهجلف بجش

 رضي العف كلذ يف مهل زجي مل ضعبف عارذ ةئاثلث نم لقأ مهنيب ناك نإو

 فزانملا امأو ، كلذ زاجأ ضعبو رئب رفح الو جلف بحش نم مهناريج جلفب
 امأو ، لازي الو هلاحب وهف اميدق اهنم ناك امف جالفألا ىلع نوكت يتلا رجاوزلاو
 جلفلا لهال ليقو ، مهنع عفري هنإف جلفلا لهأ ىلع ثدحأ ناك نإ

 دحأ فزني وأ كلذ يف قح هل حص نم الإ كلذ نم فزانملا بابرأ عنم

 انإ اولاق اذإ مهل ةجح الو هءام نم فزني نأ .هل نذأ نم ءام وأ هءام نم

 نوكي نأ نكمي هنأل جلفلا .اذه نم نوفزني فزانملا هذه باحصأ اندجو
 قح مهل حصي نأ الإ مهنم ةحابإو ءاملا لهأ نذإب نوفزني مهوكردأ نيذلا

 اهنم لمحي نأ دحأل سيلف جلفلا يف حرطت يتلا كبانملا امأو ، ءاملا يف فورعم
 جلفلا ىلع حرطت يتلا كبانملا نال جلفلا نم عافتنالا هب زوجي اميف الإ ءاملا

 دعاوسو نويع هيفو ضرأ يف حيسي يمالسإ جلف يف ليقو ، همكح اهمكح

 ىلع ةراثالا لهأ عقوتف جلفلا مهيديأ يف نيذلا ريغ موقل ةراثإ يف وهو هيلإ يرجت
 . هورفحف جلفلا اذه دعاوس نم دعاس

 هيلإ ىرج امب ىلوأ ناك ادعاس نيعبس رج ول هنأ ممت نب ةدعسم لاقف

 ضيألا نم بعص ام الإ اهب ىلوأ ءاملا لهأف اهيلع حاس وأ اهيشغ ضرأ لكو
 موقل لام هلفسأ يفو ليسي داو ناك اذإو ، ةراثالا لهأل وهف ءاملا هشغي ملف

 هنم اوعطقف يداولا ىلعأ يف موق عقوف هب عفتني ال ثيح وأ رحب ىلإ هنم يضفيو
 مهثدح رضي مل ام كلذ نم نوعنمي الف هب نوفتكي ام نيلفسألل ىقبيو ةبعش

 تناك ام ىلع ءايشألا كرتتلو زوجي .الف ررض مهثدح يف ناك نإو دحأب

 بصخلا مايأ يف دئازلا ءام نم وأ ليسلا نم ءاملا ناك :اذإ اذهو لبق نم .هيلع
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 الف مهلاومأ هيلع تماق يذلا نيلفسألا ءام لصأ هنم نوكي يذلا ءاملا امأو
 رئبلا ميرح ةفع لاق دقف رئبلا مرح امأو ، كلذ يف مهيلع ثدحلا زوجي
 رئبلاك يدبلاو اعارذ نورشعو ةسمخ ةثدحملا رئبلا ميرحو 5 اعارذ نوسمخ ةيداعلا
 يذلا بيلقلاو مالسالا يف رفح يذلا يدبلاو ةيداعلا رئبلاك بيلقلاو ةثدحملا
 .: مالسالا لبق رفح

 ال ام ردقب ليقو ، اعارذ نوعبرأ رئبلا ميرح ليقو : سيمخ خيشلا لاق

 امهنيب خسفلاو دجاسملا ميرح يف اوفلتخاو لاق ، ترجز اذإ رئبلاب رئبلا رضت
 . دجاسملا باب ف كلذ مدقت دقو تلق هبرقب ادجسم ثدحي نأ دارأ نمل

 حسفي نأ هيلعف قيرطلا بنجب ارئب ناسنإ رفح اذإ ةيواعم وبأ لاقو
 زاجأو © قيرطلا ىلإ نيلمعتسملا ءام نم اهنم ةبوطرلا لصت ال ام ردقب
 رئبلا عفن عنمي ال لاق :كر هللا لوسر نأ ىور امل رئبلا ءامب عافتن الا نوملسملا

 ءاملا رئبلا نم عفتنملا عزن اذإ ىنعملا يف جرخيو سيمخ خيشلا لاق

 نيب ةكرتشم رئب تناك اذإو ، رئبلا بر ىلع ةرضم هنم نكت ملو هلبحو هولدب

 ءابصنالا ردق ىلع رجزلا ةلا عيمجو روجنملاو لابحلا يف ةمراغملا مهيلعف موق
 ىلع الماع مقي ام ءاكرشلا دحأل نكي مل اذإ ادحاو مهلماع نوكي نأ انبجعيو

 نإف ضعبلا ىنأو اهرفح مهدحأ دارأف ءاكرش نيب رئب تمدهت اذإو ، دارفنالا
 ردق ىلع هحالصإ اعيمج مهيلعف داسفلا اهيف عقوو لبق نم رجزت تناك
 اهرفح نملف اهرفح مهضعب دارأو ابارخ لبق نم تناك نإو { صصحلا
 هلف هبيصنب عفتنيو رفحلا نم هيلع ام يدؤي نأ دارأو عجر نمو © اهب عافتنالا
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 رفح دارأف هيلع ءاملا لقف امهدحأ عرزف نينثا نيب رئب تناك نإو ، كلذ

 اذإو ث همزلي الف افصلا عطق امأو ، نيطلا عفر الإ ع رزي م يذلا مزلي الف رئبلا

 ىرخ أ هل اضرأ يقسي نأ مهم لجر دار ف ةفورعم نيضزأل موق نيب رئب تناك

 رجزي نأ مهدحأل ريلف نيضألا ىف ىف اوكرتشا موقلا ناك نإف رئبلا هذه نم

 ردقب ناسنإ لكل مايأب رئبلا ءام اومستقا اوناك نإو 5 هيلع اوكرتشا ام ريغ
 . همايأ يف كلذ هلف دارأ ثيح هءام يحني نأ دارأ نمف ناموي وأ موي هتصح

 مهسأ تناك نإف © نورخالا مرحو سانلل رئبلا ءام ءاكرشلا ضعب حابأ نإو
. ملعأ هللاو مرحملا ءام نم ال حيبملا ءام نم عافتنالا زئاجف ةفورعم



 اهيف لعفي امو راهنألا ءام يف باب

 فالتخالا اهيف عقو اذإ

 عمجت يتلا ةيقاسلا هتلمتحا اذإ ليسلا ءام يف فلتخا ديعس وبأ لاق

 رادقم ةروبخلا لهأل ليقو { مهلك ةروبخلا باحصأل وه ليقف جلفلا لهأ
 ىلع وهف رثكيو لقي ءاملا ناك نإو © حابم وهف كلذ ىلع داز امو مهئام

 ناك نمم عيمجلل وهف جلفلا ءام ىلع داز ام ليقو ، جلفلا رومأ نم بلغألا
 فرظ ةيقاسلا نأل لوقلا اذهل هجو ال لوقأ ءام هل نكي مل وأ جلفلا يف ءام هل
 اذه ءاملا يف هل قح ياف فرظلا كلذ يف بيصن هل سيل نمف جلفلا لهال

 جلفلا ةيقاس يف يداولا نم ءاملا اوعفرو جلفلا اورسك نإو 3 هارأ ال
 كلذ نم دسي نأ ءيش جلفلا يف هل سيل نمل سيلف جلفلا مسق ىلع هومسقو

 يأ يف هءام دحأ فرعي ملو اهئام مسق سبتلاو ةيرق لهأ بره نإو © ائيش
 مل نإو ، هتنس ىلع وهف كردأ اهيلعو ةمدقتم ةنس جلفلا اذهل ناك نإف تقو

 أدبي رئابخلاو داوألا قسن ىلع نوحلطصيو هبابرأ عمتجيف فرعت ةنس هل نكت
 تبنيو هيلع يتأت ةداعلا تناك ام يتأي ىتح هيلي يذلا مغ الوأ أدبي ناك نم

 نم حالطصا وه امنإو ، مسقب اذه سيلو مهوحنو ميتيلاو دجسملا ىلع كلذ
 دحأ لك فرع نإو ث رئابخلا ىلع مهسلا حرطي لاق ضعبو جلفلا ةهبج
 رسك نإو { نسحأ وهف ةحصلاب هدنع كلذ حص وأ ةنيب هءام عضوم
 ردق نمل زوجيو جلفلا ةلمج نم نوكي وسك يذلا نإف جلفلا ءام ناطلسلا
 بصتغا يذلا امأو ، هذخأي نأ ناطلسلا هذخأ يذلا هقح رادقم ذخأ ىلع
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 الو هبصتغا نم ءام نم رصتني نأ هل ناف ةصاخ هنيعب س انلا نم دحأ ءام

 قراوفلا العأ نم مده هيف عقو اذإ جلفلاو ، جلفلا لهأ ىلع اروسك بسحي
. ملعأ هللاو لوألا هدآ ىلع ميقأ حلصأ اذإف اروسك ريصي هنإف



 اهحالصإو جالفألا رفح يف باب

 امأف داسفلا اهيف ثدحو مهف يتلا مهراهنأ حالصإب دالبلا لهأ ذخؤيو

 لهأ عيمج ىلع رفحلاو كلذ ىلع مه اوقفتي نأ الإ مهيلع سيلف حرتقي ام
 الو كلذ ىلع نوربجبو هتصح ردقب لك ىلع ىماتيلاو بايغألا ىلعو جلفلا
 باهذ رفحلا يف نوكي نأ الإ اماهس وأ الصأ جلفلا ناك كلهت ةيرقلا كرتت

 . ةرجألا يف بايغالاو ىماتيلا لاومأ لصأ

 مهيلع امنإو ، افصلا عطق بايغلاو ماتيألا ىلع سيل يراوحلا وبأ لاق
 هيف نكي مل رجا وأ صجب ءانب وأ حيارق ديزي نأ دارأ نمو 5 مايهلاو نيطلا رفح

 اهنم دازف حيارق حرقو داز نمو © كلذ ىلع اوضارتي نأ الإ كلذ ىلع نوربجي الف
 ىلع مرغلا نم مكبوني ام حرق نم ىلع اودرف متئش نإ جلفلا لهأل ليق جلفلا
 . حرق نمل هانلعجو داز ام انرظن الإو اعيمج مكل نوكيو مهل يذلا ردق

 ىلع يراوحلا ينبل يلع نب دمحم كلذب مكح دقو سيمخ خيشلا لاق
 اوقفتا اذإ ةهبجلاو هللا همحر يلع يبأ نع دجوي كلذكو دايز نب هللا ديبع ينب

 جلفلا يف هل نم عيمج ىلع كلذ تبث ورفحي نم هل اورجأتساو جلف حالصإ ىلع

 تبث رصملا نم اجراخ جلفلا لهأ نم ناك نمف ماتيألاو نيغلابلا نم ءيش
 كحلا رمأب هلام نم عابو ليكو هل نكي مل نإ اليكو هل مكاحلا ماقأو ءاضقلا هيلع

 يف ماد ام داحلا هيلع ذفني الو هيلع جتحا رصملا يف ناك نمو & كلذ يف
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 يف وأ وه نيأ فرعي ال ناك نإو 0 هليكو ىلع وأ هيلع جتحي نأ الإ رضملا
 ف رصمل ١ نم باغ نم ةلزنم وهف رصمل ١ ف ناك ولو ةجحلا هغلبت ال عضوم

 ةجحلا ةماقإ ىلع ردقي ال نيذلا ةربابجلا امأو { همزلي ام عيمج يف يف ماكحألا

 رصملا ىف ١ ىف اون اوناك ولو ماكحأل ١ نم مهيلع حص ام مهيلع ذفني هن اف مهيلع

 ناك اذإ جلفلاو جلفل ١ حالص مهمزلي ك عماجلا دجسملا ءانب نم مهمزليو

 هيف هل بهاذ جلف لها رهق نمو && ناطلسلا رماب رمحم نا زجح ابوصغم

 لك نم ذخأ اذإ ءيش هيلع سيلف هب اوعفتناو هورفح ىتح رفح ىلع ةصح
 ىلع رافحلا جلفلا بابرأ عطاق اذإو ، لدعلإ ليبس ىلع هيلع بجي ام دحاو

 رافحلا نكي ملو ودع وأ حير وأ ليس نم مده هيف عقو مث هضعب اورفحف جلف
 مل ام مامت رافحلا ىلعو مدهنا ام رفح جلفلا لهأ ىلعف هيلع اوعطوق امم اوغرف

 اذه نأل د مهملع مدهلا نأ مهيلع اوطرش اذإ رافحلا ىلع طرشلا ت ا تثب رشي الو اورفح

 تبثي الف جلفلا لصأ فصن مهل نأ ىلع رافحلا اوعطاق نإو 3 لوهجم

 اذإ هن :ه زرحم نب ديعس نع رفعج نب دمحم يورو مهوحنو ميتيلاو بئاغلا ىلع

 اودحو مهجلف ىلإ هحيسي نم ريمد جلف ىلع اوضاقو دلب لهأ دناسم مدقت
 يف اوبتكو نينس رشع جلفلا ةلكام رافحلل نأ ىلع هترثكو ءاملا ةلق يف ادح

 ةاضاقملا كلت ضقن جلفلا لهأ ضعب بلطو ءاملا حاس اذإف اباتك مهنيب كلذ

 رضح نم ىلع زئاج ءاضقلاف مر جلفل او ءاضقلا موي اورضح ل مهن ١ اوجتح او

 ىلع اوجتخا نوركنملا نوكي نآ الإ ركنأ نمو © متيلا ىلعو رضحي مل نمو

 مل كلذ سيلف رفح ىتح مهلزانم اومزلو اوتكس اذإ امأو ، رفحلا لبق رافحلا

 قفنأو يكزا لهأل يلهاجلا بوبح جلف رفحب رمأ هنأ هيأرب يلع وبأ هب لمع امو
 ةعفنم راصو هل مهس الف تام نمو && بايغل او ماتيال ١ مهفو مهندعم نم هيلع

 جلف بهذ اذإو ، نيملسملا نم دحأ هيلع بعي ملف مهدعب ءاج نمل كلذ
٩



 نأ مهيلع ليقو ، اديدج اجلف اوحرتقي نأ ةيرقلا لهأ ىلع سيلف الصأ ةيرقلا

 جلفلل نكي مل نإو 5 ةيرقلا لطعت الو كلذ ىلع نوربجيو اديدج اجلف اوحرقي
 تناك لودعلا ةميقب اوهرك ولو سانلا نيضرأ يف جرخأ هيف جرخي عضوم
 امل حنم ةيرقب مطخالا جلف يف ءاج اك بايغ وأ ماتيأ وأ نيغلابل ضيألا
 يضر بعك نب ثياولا مامالا قرغ ةنس يف الصأ هب بهذو ليسلا هحاتجا
 بهذ هل لاقف هللا همحر ناسغ مامالا ىلإ ثعشألا نب مساقلا لصوف هنع هللا

 ىوزن لهأ نم دايز ينب ضرأ يف الإ هجارخإ ىلإ ليبس انل سيلو مطحألا
 ىوزن جلف لثم جلف يف لوقت ام لاقف ، ناع نب ناميلس ىلإ مامالا لسرأف
 ىلع اوردقي ملف ليسلا هحاتجاف رمعملا يبأ.ينبل يهو دمس لهأ ضرأ يف يضمي
 كلذ مهل معن ناميلس لاقف ، كلذ مهل لهف سانلا لاومأ يف الإ هجارخإ

 © هب ذخأو هب كسمت ناميلس يأر مامالا فرع املف لودعلا ةميقب نمثلاب

 ىرجم مهل اوجرخي نأ ىوزن لهأ رمأو مكجلف اوجرخاف اوبهذا مساقلل لاقو

 ضرأ يف اجلف اوجرخأف حنم لهأ رمأو ، كلذ مامالا مهمزلأف اوهركف نمشلاب
 . ىوزن لهأ

 © نيملسملا نم لودعلا يأرب محل ناك ىقتحلا: اوبلط نإف مامالا لاق

 انجلف رود يف ديزن مهضعب لاقف 0 مهل جلف رفح ةيرق لهأ دارأ اذإو

 انيلع بوني ام يطعن ضعب لاقو ، جلفلا حالص يف نوكتو اهينطن ةروبخ

 رود يف اوديزي نآ ىلع اوهركي نآ ىسوم ىأر امف رود يف ةدايز الب رفحلا نم

 ىل نإف هيلع جتحا باغ نمو © مهيلع ام اوطعي نا نوعدي مهو مهجلف

٠. هرفح ف هءام ىنطا طعي



 محل ناك ورفحل جلفلا رود يف اوديزي نأ هابجلا قفتا نإ يراوحلا لاق

 ام باسح ىلع ءاملا نم هبيصن هل ناك رفحلا نم هيلع يذلا ىدأ نمف كلذ

 اذإو ، رشعف رشع ناك نإو ، سدسف سدس مهل ناك نإ ءاملا نم مهل

 موقي ايبنجأ ولو اليكو هل ميقي مآحلا نإف ورمأب موقي نميف جلفلا لهأ فلتخا
 الجر جلفلا لهأ مدق اذإو ، جلفلا لهأ ىلع ةرجألا نوكتو رجأب ولو ومأب

 كلذب اوضارت دقو هيطعيل هيلإ ءاج يقسي نأ دارأ نمف مههايم هيلإ اومضو
 رثكأ هاطعأ نإو 5 هنيعب هءام ملعي مل ولو هءام ردقب مهنم هاطعأ نمل زوجيف
 يف لعفي نأ هومدق نمل اولعج اونوكي نأ الإ كلذ هل زوب الف هءام نم
 نأ زئاجف بئاغ وأ متي ءاملا باحصأ يف ناك نإو ، ديريو ءاشي ام مههايم

 هدي نم ذخأي اعدو هنيد رمأب اريصب ناك اذإ مدقتملا اذه دي نم اوذخأي

 هايملا نم هدي يف ام ةلمج نم هاطعأو ةقث ريغ يلوتملا ناك نإو ، هءام ردقب
 فرعي ملو مارحلاب طلتخا اذإ لالحلا نأ ليق فالخ كلذ يفف ةطلتخملا

 © هيلع مادقالا زوب الو لاكشالا ىنعم هقحلي هنإف ناهجولا هيف لمتحاو

 ىتح مارح هنأ ليقو © هيف كش ال امب همرح ملعي ىتح هلوانت زوجي ليقو
 ءيش جلفلا يف هل سيل نمم دحأ ءاج نإو ، هيف كشال امب لالح هنأ فرعي

 هل زوجي الف جلفلا اذه يفام ةلمج نم هعرز يقسيل هاطعأف يلوتملا اذه ىلإ
 نم يطعيو بهي نأ هل اولعج دق ءاملا لهأ نأ ملعي ىتح هدنع نم ذحألا

 . ملعأ هللاو نيلقاع نيرضاح نيغلاب مهلك اوناكو دارأ
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 يقاوسلا ميرحو جالفألا جيرصت يف باب

 زاج هجيرصتب الإ هب عفتني ال ناك اذإ جلفلا نأ بوبحم نب دمحم نعو

 هجيرصت نوكيو عنتمملا رضاحلاو بئاغلاو متيلا ىلع كلذب مكحيو هجيرصت هلهال

 ةعوفرم جالفأ هيف ةيرق طسو داو يفو ابجاو هب مايقلاو امزال ةفصلا هذه ىلع
 مهجلف اوجرصي نأ ىلعأل ١ باحص أ د رأ صعب نم لفس أ اهضعبو دالبلل هنم

 نم ةعوفرم جالفألا هذه تناك ناف لفسألا باحصأ هركو يداول ا ضرع ىف

 كلذ يف ناك اذإ مهجلف جيرصت ىلعألا باحصأل زجي مل لصتم دحاو ءام
 نم جالفألا هذه تجرخ اذإو ، ةضم نكت مل نإ زئاجو نيلفسألا ىلع ةضم
 وأ سبك نم اودارأ ام اوثدحي نأ اهلهأ عنمي الف لاومألا يف تلخدو يداولا

 ةرضم كلذ يف نكت مل اذإ يداولا نم ءاملا لوخد ىهتنم ىلإ حيرصت وأ عطق

 وأ جالفألا هذه نم العأ يداولا اذه يف جلف حرق دحأ دارأ نإو ، دحأ ىلع

 ءاملا مهنع عطقي ثدحملا ناك نإف عارذ ةئامسمخ نم رثكأ 3 هنيبو اهنيب

 الصتم ارهاظ جالفألل ءاملا ناك نإو ، كلذ زوجي الف ررضل ا كلذب مهقحليو

 اذه عنمي الف ررض هنم نيبي الو ارهاظ ءاملا نكي ل نإو ئ اضيأ كلذ زوجي الف

 . راجشألاو لخنلا دضاوع اهيلع يتلا يقاوسلا حيرصت يف اوفلتخاو ثدحلا

 مدقتي ملو مهلخن ىلع ةرضملا اوفاخو دضاوعلا بابرأ رك اذإ ضعب لاقف
 . كلذب مهيلع مكحي الف ج وراص لبق نم
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 كرت يفو ةيرقلا لهأ حالص يقاوسلا جيرصت يف ناك اذي ضعب لاقو
 ةيقاسلا هذه يف مدقتي مل ولو كلذ نم نوعنمي الف ررض ريثك ج وراصلا
 جرصي نأ دارأو هلام وأ لجر لزنم يف رمت ةيقاسلا تناك اذإ كلذكو ج وراص
 الف ءاملا لهأ ىلع ررض الب هل عفن ىنعمل وأ ةلاسغلل ةيقاسلا نم اعضوم

 ليقو ، عارذ ليقف زئاج يهو لاومألا نيب يتلا ةيقاسلا ميرحو هيلع كلذ قيضي

 زئاجلا ةيقاسلا نأ ليقو ، ميرحلا كلذ يف رجش الو لخن لسف زوجي الو ناعارذ
 ال ثيح نيهجولا ىلع لسفي نأ هل زاج لجر ضرأ يف تناك اذإ زئاجلا ريغو
 ال مهئام يرج ءاملا باحصأل امنإو هيزجي ام ردق بحشلل كرتيو ءاملاب رضي

 لخن نم هيف ءاشن ام لكف كالمالا هيلع يرجت ال ثيح تاوملا يف جلفلاو ريغ
 دحأ لام يف ىرجملا ناك نإو ، ءارقفلل وه ليقو ، جلفلا لهأل وهف رجش وأ
 ىرجلا بناج يف تتبن نإو 0 ىرجملا لهال يهف ةلخن وأ ةرجش هيف تتبنف

 . ضرألا لهأل يهف

 يقاوسلا ىلع ةقتالا مهلاومأ يف اوثدحي نأ سانلل زوجي ديعس وبأ لاقو
 ةيقاسلا تقاض ولو كلذ يف عفنلا ثدحملل ناكو ءاملاب رضت مل اذإ زئاوجلا

 امأو { اهيف رمي يذلا ءاملاب رضي مل ام اهيلع فقسلاو ءانبلا كلذكو تناك امع

 برض لاني الو نيبحاشلا يديأ يقتلت ام ردقب اهثودح زوجي ليقف رطانقلا
 . ملعأ هللاو بحشلا نم عنمي الو ءيشب اهنم ءاملا
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 اهضرع ةفصو يقاوسلا ليوحت يف باب

 ليوحت زوجي ليقو © رئاوجلا ريغو رئاوجلا قرطلاو يقاوسلا ليوحت زو
 ريغ الو زئاوجلا ليوحت زوجي ال ليقو ، زئاوجلا ليوحت زوجي الو زئاوجلا ريغ
 . زئاوجلا

 نيعبرأ نود ىلإ ةيقاسلا ليوحت زوجي لوقلا رثكأو سيمخ خيشلا لاق
 ناثع نب ناهبن اذه لثمب بتكو رثوملا يبأ نع يراوحلا وبأ لاق اذكه اعارذ
 اهلوحي نأ هلف ةيقاس وأ قيرط هيلع تناك نمو & ةدهاشملا ىلع اذه لثمو
 . اقسملا وأ قيرطلا. بحاص ىلع ةرضم الب هلام نم ءاش ثيح

 لوحتت مل ةتباث داو يف قيرطلا تناك نإو اعارذ نيعبرأ ىلإ ضعب لاقو
 ىلإ عضوم نم لقتنت تناك نإو ، اهعضوم يف اهلاح ىلع يهف اهناكم نم

 قيرط هلزنم وأ هلام يف هيلع تناك نمو 3 اهليوحت زئاجف رقتست الو عضوم
 نم اكلسم جرخأ هنيعب مئاق كلسم نكي مل نإو ، فالخ هليوحت يفف مئاق

 يف هلام نم حرطي نمو © قيرطلا لهأ ىلع ةضم الب هضرأ نم ءاش ثيح
 ناك نإو ، كلذ هلف ةصاخ هل ةيقاسلاو ةلزان ةيقاس ىلإ ةعفترم ةيقاس نم هلام
 كلذ برقو جلف يف ءام هل ناك اذإ كلذكو كلذ هل نكي مل قح اهيف ويغل

 نأ دارأف صلاخ هل نيجلفلا نيب يذلا لاملاو ءام اضيأ هيف هل جلف جلفلا

ف رخالا كلذ يف حرطي نأ لإ هضرأ يف هيرجيو جلفلا كلذ نم هءام حرطي



 نم اهل ىزجي ام ىلع رظنلاب يقاوسلا ضرعو كلذ هلف هءام روضح تقو

 ةيقاس يف هءام رمي نمو ، رغصو رهنلا ربك ىلع ءاملا يرب رضي مل ام ضرالا
 لخنلا هل يذلا ركنأف ىرخأ ةيقاس يف هءام رمي نأ دارأف رجشو لغ اهيلعو

 نأ امإو ، ةيقاسلا كلت يف هءام رمي نأ امأ ، هيلع جتحي هنأ ليقف رجشلاو

 3 اهنم لطبت ال هتجح نأ ليقو ئ هل ام اهيوسي ىتح هيق اسل ١ نم هتحح لطبي

 هءام يرجح نأ دارأ ىتمو هلامب هتيوستو همده هل زوجت ال هلام ف ارح ا هيلع نمو

 . هكرت هكرت دارأ ىتمو ئ هارجأ

 ٥ . ملعأ هللاو انفرع اميف رثكأ اذهو سيمخ خيشلا لاق أ هللاو انفرع اميف رثكأ اذهو سيمخ خيشلا لاق
 - ر
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 ةيراعلاو ىقسملا يف مكحلاو ىوعدلا يف باب
 بحاص لاقو ، الصأ اهوعداف موقل يقست ةيقاس اهيف ةعطق هل لجرو

 موق ىلإ بلط نمو 5 اقسملا بحاص لوق لوقلاف ةيراع يه امنإو هل اهنأ ضرألا
 هاقسم اومده مث اهرمثو لخنلا لسفو رمثو عرزف هيلع اونثتسي ملو هوطعأف انقسم

 تبث دقف لسفو عرزو اقسم هوطعأ اذإف الصأ اقسم انيلع كل سيل اولاقو
 اذإ ويغو اقسملا يف ةتباث ةيطعلاو هءام هيف ىرجأ نأ دعب مهل ةعجر الو اقسملا

 اذإف اقسملا اذه هوداعأ مهنأ حصي نأ الإ ةيطعلا ىلع هءام ىرجأو اطعملا زرحأ

 ةعجر الو اقسملا تبث ةيراعلا حصت مل اذإو ، عوجرلا مهل ناك ةيراعلا تحص

 ةعارزلا كلت دصحي ىتح مهل ةعجر الف ةعارزل ةيراعلا تحص اذإو 3 هيف مهل
 ةميق هيلع مهل ناك ويغ اقسم نكي مل اذإف السف هيلع لسف دق ناك نإو

 مل نإو { اهلسافم تذخأ نأ دعب لخنلا لطعت الو لودعلا يأرب ىقسملا
 هل يقست ةيقاس هل نمو & نمت ريغب مهيلع هل تباث اقسملاف ةيراع هيلع اوطرتشي

 هذه نم اقسم ويعي نأ هراج هيلإ بلطف ويغ لجرل لخن اهيلعو هدحو الام
 هلام يقس نم رثكأ هيلع رمي نأ لخنلا بحاص وركف هضرأ ىلإ ةيقاسلا

 ءاملا رمي نأ هل ليقو ، لخنلا بحاص يأرب الإ هلام ريغ يقسي نأ هل سيلف
 نمو ، لخنلا ةضم نبت مل ام لألا هلامل ناك اذإ هت داع نم رثكأ لخنلا ىلع
 ةرذلاو ربلا لئم دصحي امم ةرضخلا تناك نإف ةرضخ وأ ةرمثل اقسم راعتسا

 ىلإ تقلا كلذكو ةنس ىلإف جمرتالاو نامرلا لثم تناك نإو ، دصحي نأ ىلإف

 نإو © راكبألاو تاهمألا لكأي ىتحف زوملا امأو ، ىلرألا ةزجلا دعب ةنس

 يقسيو هترضخ تكله ولو هاقسم فرص هيلع رضخو اقسم بصتغا
 . . ملعأ هللاو باصتغالا حص اذإ كلذو ءاش ثيح نم هترضخ
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 نامضلاو قاوسلا نم عافتنالا باب

 اهنم صالخلاو

 نم نالمحلا وأ دئاقلاو زئاجلا ةيقاسلا نم نيطلا ذخؤي نأ زئاجو

 . ةرضم هب نكت ل ام اهطسو

 نم سانلا نيب فراعتم ىنعمل الإ كلذ ينبجعي الو سيمخ خيشلا لاق

 هعضي نأ هل سيلف هجرخأ اذإف ، جلفلا يف ىصح حرط نمو لباجألا دس

 نإو © حابم وأ هلام نم هعضو هل زوجي ثيح نكلو بحشلا عضوي ثيح

 © لوالا هعضوم يف بعولا كلذ يف هلعجيلف هجرخأ اذإف بعو نم اهيف حرط
 دئازلا لعجي نأ الإ حرط امم رثكأ جرخي الو بعولا نم هعضوم ريغ يف زئاجو

 ىمغم يهو نيرخال يقستو لجر تيب يف رمت ةيقاسلا تناك اذإو & حابم يف
 هفوقس حالصإ تيبلا بر ىلعف اهنم ءيش باع وأ فوقسلا تبرخ نإف اهيلع
 اهنم اوحتفي نأ تيبلا باحصأ دارأ نإو 3 مهتياس بحش ةيقاسلا لهأ ىلعو
 اذإو ، ةرضم ارجلا باحصأ ىلع نكي مل ام كلذ مهل زاج هب نوعفتني اعضوم

 وأ باودلا عنمل ارجملا يف ارجح لعجي نأ دارأو لجر لزنم يف ةيقاسلا تناك
 تناك اذإو ، كلذ هلف ارجملا ىلع ةرضم الب هلزنم ىلإ لوخدلا ديري نمم اهريغ

 مدي نأ هل سيلو ةرهطم اهلعجيو اباب اهيف حتفي نأ هل سيلف ةمومدم ةيقاسلا
 يف عقو ثدح لكف لعف نإف جلفلا باحصأ يأرب الإ ةحوتفم ةيقاس

 نمو ، مد وأ حتف نم ثدحأ ام درب ذوخأمو نماض وهف هثدح نم ةيقاسلا
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 ا هل الصأ ضرألا نوكت نأ الإ اهعرزيو اهمسي نأ هل سيلف باقث هضرأ يف
 هضرأ يف ةيقاسلا ىلع ينبي نمل زئاج ليقو { مهلك جلفلا لهأ نذإب الإ زوب

 ةيقاسلا ىلع ءانبلا ميهاربا وبأ زاجأو ، ريسيلا ءيشلا نم اهوحن وأ ةلسغم ردقب

 ارجش هتيب يف سرغ نمو © دودحم يش ريغب ينبي نمل ةيقاسلا نيجو ن اك اذإ

 . ملعأ هللاو هيلع كلذ قيضي الف ةضم الب ةيقاسلا ىلع

. ١٨



 لباجألا حتف يف باب
 ةيقاسلا لهأب رضت ةلاجا زئاج ةيقاس ىلإ هكلم يف حتفي نأ دارأ نمو

 ةلاجالا هذه ثدحم ىلع بوبحم نبا مكح دقو & كلذ هل سيلف مهئام قرستو

 نأ هيلع سيلف هيلإ تراص مث ويغ اهثدحأ ةميدق ةلاجالا تناك نإو اهدرب

 ةلاجالا تناك اذإ زئاجلا ةيقاسلا يف ةلاجا ثدحي نأ هل امنإ ليقو ، اهدسي
 يف اهحتفي نأ هل سيل ةقراسلا ةيقاسلا كلذكو راضحلا وأ رادجلا نم ةجرخم

 ىلع سيلو اهدس ارجملا لهأ ىلع قشي :يي يتلا ةقراسلاو نصح ريغ الو نصح

 نم العأ ثدحلا ناك اذإ لبق نم نكت مل ةيقاس مهيلع ثدحي نأ جلفلا لهأ

 . اهلك جلفلا لباجأ

 كلذل ةلاجا اهيفو لجر ضرأ يف رمت لجرل ةيقاس يف رثوملا يبأ نعو
 تمسقف هتثرو نيب اهكرتو تام وأ ىتش سانال رضل ا كلت تعيب مث لجرلا
 نوكت نأ الإ كلذ مهل سيلف ةلاجا هبيصن ىلإ حتفي :نأ دحاو لك دارأو

 نوكيو ضعب ىلع مهضعب يقسيو ةدحاو مهتلاجا 9 نكلو ازئاج ةيقاسلا

 نأ دارأ نمل زئاجو { ادعاصف لباجا سمخ اهيلع ئتلا زئاجلاو كلذ ىلع مسقلا

 يف جلفلا لهأ ىلع هتيقاس ثدحي ناك اذإ جلف نم اهيقسيو هل اضرأ عدبي

 دعب نم يقاوسلا يف لباجالا حتفتو يقاوسلا قرتفت نأ دعب نم ةزئاج ةيقاس
 الو ةسماخلا حتفي نأ لباج عبرأ دعب عنمي ال نأ رثوملا وبأ ىزو لباجا سمخ

 ناتيقاس جلفلا العأ يف ناك نإو © جلفلا العأ يف ةلاجا حتفت نأ زوبت

 ىلع امهنم ةدحاو لك نيتيقاسلا نيتاه نإف ابناج يقست ةدحاو لك ناتقرتفم

 . ملعأ هللاو لباجللا حتف ىنعم يف ةريبكلا ةيقاسلا ةلزنمب دارفنالا
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 هردحو لباجالا نم ءاملا دس يف باب

 ردح يف ترج ام ىلع مهنيب اميف ةزئاج دلبلا ةنس نسحلا وبأ لاق

 مل ام عفرلاو ردحلا يف راثالا نم ةلاجا لكل امو ةلاجا ىلإ ةلاجا نم ءاملا

 ام تقو كلذ يف رظن كلذ ضقن دحأ بلط نإو « كلذ ضقن دحأ بلطي

 رداحلا ىلع ةضم نوكت ال ام ردقب لباجألل لعجو رثكت وأ جالفألا لقت
 ناصقن وأ ةدايز نم جلفلا هيلع نوكي ام نيح يف ءاملا غولب يف هنم رودحماو

 ةداب يف ءاكرش ةثالث يفو 5 اهيلع هءام دسي نأ ةيبس ىرجملا يفو ءاملا دسي نلو
 كلذ ءاكرشلا هركو هءام ىلإ هرجي نأ دارأو ءام نم ارثأ مهدحأ نم ليألا ىرتشا
 اقتي ءاملا اذه ناك نإف ، جلفلا اذه ةاقاسم يف دلبلا لهأ ةنس ىلإ كلذ نإف

 . هئام ىلإ رجي نأ هلف ادوقعم نكي ملو ضعب نم مهضعب دسيو مهنيب هنوبل
 كلذكو هلاح ىلع وهف هنع لوحي ال هلصأ ىلع ءام لك جلفلا ةنس ناك نإو
 ىلاإ ةعيفرلا نم ءاملا ردحأ اذإو © ةقفاخ ةيقاسو ةعيفر ةيقاس تناك نإ

 كلذ يف ةكوردملا ةنسلا هيف افتقي هنإف العأ ىلإ لفسأ نم ءاملا عجر ةقفاخلا

. ملعأ هللاو كرت وأ دس نم



 لام لجر لام ف ىقسم هل نميف باب

 رخا الام هنم يقسي نأ دارأو

 دار ف لامل ةزئاج ريغ يهو لجر لام يف لجرل ةيقاس تناك اذإو

 لاملا بر هركو ةيقاسلا كلت نزم هيقسي رخ ا الام ديزي نأ ةيقاسلا بحاص

 زاوج يلع نب رهزالاو رشبملا نب ديعس نع دجويف ةيقاسلا هلام يف رمت يذلا
 . دارأ ام ىقسي نأو 5 كلذ

 زئاج ريغ ةيقاسلا تناك اذإ كلذ زوجي ال يلع نب ىسوم لاقو
 ‘ اهمضي نأ دارأو اهثرو وأ ةعطق ىلفسلا ةعطقلا بحاص ىیرتش ١ اذإ كلذكو

 . كلذ هل زئاجف ازئاج ةيق ةقاسلا تناك نإو

 نأ دارأو زئاج قيرط ىلع رمي لام ىقسم هل لجر نع ديعس وبأ لئسو

 ددشو هيلع تكردأ ام قوف اهريغ الو قاسم نم ثادحالا اهيلع ثدحي نأ

 ملو ةعيبملا ةعطقلا يف لاملل ءاملا رممو هلام العأ نم ةعطق عاب نمو ، كلذ يف

 يرتشملل عئابلا ىلع سيل ليقف يرتشملا الو عئابلا نم رمملا يف طرش نكي

 يقسي ناك ثيح نم يقسي نأ عئابلل نأ ليقو ، يراوحلا يبأ لوق وهو اقسم
 لباج ] رشع اهيف ةيقاس ىفو ؤ ٣ رمم ال هنأ يرتشملا طرتشي نإ لبق نم

 نكت . ل هضرأ نم لفسأ هل اضرأ ىقسي نأ ىلفسلا ةلاجالا بحاص دارأ
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 كلت نم يقسي ال ليقف كلذ يف فلتخا دقف ةيقاسلا كلت نم برشت

 اذإ هيف فلتخي ال يذلا امأو 5 هنم العأ نيذلا ىلع ررضلا لمحي هنأل ةيقاسلا
 ام هتلاجا نم يقسي نأ هل ناك هنم لفسأ عبرألاو لباجأ عبرأ نم العأ ناك

 كلذ زيجي ضعبف ةعبارلاو ةثلاثلاو اهيلت يتلاو ىلفسلا امأو ، لاملا نم ءاش
 يف رجزلا ءامب رمي نا زئاجو ةزئاج ةيقاسلا تناك اذإ كلذو هزيجي ال ضعبو
 ةرضم رسيأ رجزلا ءام نأل اثدح كلذ يف ويغ ىلع ثدحي مل اذإ رهنلا ةيقاس

 رثكأ مودي رجزلا نأل كلذ زجي مل ضعبو قرطلا وأ لزانملا وأ لاومألا يف ناك
 هيلع دسي نأ داراف رجز ةيقاس هلام يف لجر ىلع لجرل ناك نإو 9 رهنلا نم

 هل نمو © رجزلا ءام رادقمب رهنلا نم رجزلا ةيقاس يف لمحي نأ هلف رهنلا نم
 ناك اذإ كلذ هلف هنم قفخأ جلف ىلع هحرطي نأ دارأف لاع جلف يف ءام

 يف هحرطي الو حابم يف وأ هلام يف حرطيو اهيف جلف ال ةيقاس يف هحرطي
 نذإب الإ ةيقاسلا وأ ءاملا لهأ ىلع ةرضم هحرط يفو ويغل ءام اهيفو ةيقاسلا

. ملعا هللاو مهنم



 برشلا يف باب

 برش هيلع طرتشاو الخن لجر نم ىرتشا لجر يف يراوحلا وبأ لاق

 ءامب هعطق دق ناك نإ لاق & تعطق وأ لخنلا كلت تعلقناف لخنلا كلت
 تباث اذهف رثكأ وأ لقأ وأ ليل ثلث وأ راهن ثلث لثم فورعم لخنلا كلتل

 هئام نم عئابلا هل يقسي ناك امنإو ، كلذب هعطقي مل ناك نإو 0 يرتشملل

 لوصأ عئابلا ذخأو اضقانت نإو ، عيبلا مت ءيش ىلع امماتت نإف لوهجم عيب اذهف

 داز امب برشلا نمت ردقبو لخنلا لوص أ نمث ردقب يرتشملا هيلع عجرو لخنلا

 ةئام برش ريغب اهنمث لخنلا تناك اذإ كلذو يرتشملل ةلغلاو لخنلا نمت يف

 درو لخنلا لوصأ عئابلا ىلع يرتشملا در اضقانت مث مهرد اتئام اهبرشبو مهرد
 كل تفصو ام ىلع عيبلا ناك اذإ اذهو برشلا نمت يرتشملا ىلع عئابلا

 هيلع دري مل نمثلا ردقب ناك نإف ءاملا نم ىقس ام ءانط يرتشملا ىلع بسحبو
 رثكأ ناك نإو ، نمثلا نم لضفلا هيلع در كلذ نم لقأ ناك نإو ك ائيش

 & نمثلا ىلع داز ام هيلع دري مل ضقنلا بلط يذلا عئابلا ناك نإف نمثلا نم

 اك نمثلا ىلع داز ام عئابلا ىلع در ضقنلا بلط يذلا يرتشملا ناك نإو
 بحاصلف تعلقناف لخنل برشلا ناك نإو { مهعم ءاملا دلبلا لهأ ينطي

 لودعلا يأرب ىرخأ هل ضرأ ىلإ وأ اهيلإ هقوسيو هلخن عضوم ثرحي نأ برشلا
 لودعلا يأرب هبرش هل عطق اذإ اهريغ وأ كلت هضرأ يف ءاش ام يقسي نأ هلو
 نأ لبق اهضعب وأ لخنلا تعقوف لخن قادص ىلع ةأرما لجرلا ج وزت اذإو
 نأ لبق هيقسيو هل ع رزي نأ هل سيلو كلذ ناكم لسغي نأ هلف برشلا عطقي
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 . اثرح وأ اجنرتأ وأ ازوم لسغي نأ زئاجف برشلا عطق اذإف ، برشلا عطقي

 ىلعو هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف برشلا ةلضف يف يرتشملاو عئابلا عزانت اذإو

 هيلع سيل برشلا هل يذلاو عئابلل برشلا ةلضفو هيعدي امب ةنيبلا يرتشملا

 نأل اهبرش ينطعا يرتشملا لاقف اهبرشو الخن لجرل لجر عاب ولو جوراص
 . اه يذلا اهبرش الإ هل هيلع سيل لاق ، لخنلا هقحتست برشلا

 ام اهنوعرزي لاق ، موق ىلع برش اهل ةيفاص يف بوبحم نب دمحم نعو
 اهيف ضرأ هل نمو ، ضيألا يف ءيطبي يناسيملا نأل يناسيملا الإ ربلا نم اودارأ
 هذه برش هيلع يذلا ىلع سيلف لخنلا تعقوف رخا ىلع برش اهلو لخن
 . لخنلا عقت نأ دعب للقلا عضوم وهو لخنلا لوصأ يقسي نأ ةعطقلا

 ابنمو ، فتلم اهنم ءيش لجر ىلع لخن برش هل لجر يف يراوحلا وبا لاق

 ةلجأ لخنلا بحاص طلخف لخنلا كلت نم ءيش تامف ةيرقلا يف قرفتم
 هذه برش لجرلا اذه ىلع ناك اذإف هعرزف امهنيب يذلا بارخلاو لخنلا

 طقس وأ تام امو امئاق ايح ناك ام برش الإ هيلع سيلف اهنايعأب لخنلا

 لخن برش لثم ةمهبم لخنل برشلا ناك نإو ، برش اهل هيلع سيلف
 نإف لخنلل الإ برشلا اذه نوكي الو تباث برشلا هيلعف ءاسنلا تاقدص

 نأ مهلو طقس وأ تام ام برش هيلعو اهبرش هيلع ناك لخنلا ناكم اولسف

 ةعارزلا كلت برش هيلع نكي مل ضرألا كلت ةعارز اودارأ نإف اهناكم اولسفي
 ءاملا اذه مهلف اعوطقم ءام اهبرش مهيلإ ملس لخنلا مهيلإ ملس امل نوكي نأ الإ

 ضرالا هذه برش هيلع ناك نإو ، اهريغ وأ لخن نم اودارأ ام هب نوقسي

 عيمج نم دلبلا كلذ يف راثلا نم سانلا هب عرازتي ام هل يقسي نأ هيلعف
 . ملعأ هللاو تاعارزلا
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 اهعدبو يقاوسلا سبك يف باب

 قرطلا يف اهجارخإ د

 قرطلاو يقاوسلا سبك امأو ركب نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لاق
 الف .ةراجحلا امأو ، يقاوسلاو قرطلل حالص كلذ يف ناك اذإ زئاجف بارتلاب

 © هيف ةضم ال رظنلا يف ءيش نوكي نأ الإ يقاوسلا الو قرطلا يف اهحرط زوجي

 بعصو ءاملا لق امل لحملا مايأ يف بارتلاب يقاوسلا نيملسملا ضعب سبك دقو
 ةيقاسلا نوكت نأ سبكلا دحو نيضرألاو لاومألا ضعب ىلإ ضوهنلا ءاملا ىلع

 ىلع بعصي ال اهيف در اذإو ، ءاملا نم ءيش اهيف بقعتي ال ءاملا اهنع در اذإ
 . دحأ ىلع ةرضم الب ةضيرعلا عضاوملا نم اهقييضت زوجيو ءاملا

 زئاجلا ةيقاس نم برشت لجرل ضرأ يف دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاق
 ةيقاسلا سبكي نأ هل سيلف ةيقاسلا نع تعفتراف ةريثك نينس تلطع اهنأ ش

 . هيلع تناك امع تقفخ دق تناك نإ الإ اهلاح ىلع تناك اذإ

 ةيقاس وأ اقيرط زئاجلا قيرطلا يف حتفي نأ لجرلل نأ يراوحلا وبأ لاق
 اذإ يقاوسلا نم زئاوجلاو نامضلا ثدحملا مزل دحأ اهيف عقو نإف ةرطنق عضيو
 فالتخالاو { لاومأ ةثالث ليقو ، لاومأ ةعبرأ ليقو ، لاومأ ةسمخ اهيلع ناك

 لياجألا يف فالتخالا ليقو ، لاومألا يف فالتخالا باسح ىلع لياجملا يف
 تالخن عبرأ اهيلعو لجرل الاف يقست ةيقاس يفو باوبألا يف فالتخالاك
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 هذه تناك نإو ، زئاجلا ةلزنمب نوكت ةيقاسلا هذه نأ لجرل ةلخن لك دضاوع

 . لاومألا ةعبرأ مكح اهمكحف لجرل ةلخن لكو دحاو لصأ يف عبرألا

 بسحت اهنأ سفنأ ةسمخ نيب تناك ضرأ لك نأ يراوحلا يبأ نعو

 لكل عقي ال هنأ لجأ نم اهمسق حلصي ال ضرأ نوكت نأ الإ لباجأ سمخ

 نإو © ةدحاو ةلاجأ بسحت اهنأ ليقف هب عفتني ام ضرألا هذه نم كيرش
 سمخ تناكو اهمسق ىلع اوربج ةلخن هيف موقت ام كيرش لكل عقي ناك
 ىلع ةلاجأ بسحي لاملا وأ ةلخنلا وأ ضرألا نم ؤزج لك نأ ليقو ، لباجأ
 اذإ ةيقاسلا نأ ليقو ، رظنلا يف مسقني مل ام دحاو لام هنأ ليقو ، دارفنالا

 لصألا ىلع اهاري ضعب © فالتخا اهيفف ازئاج تعجر مث انالمح تناك
 ئ زئاوجلا ماكحأ اهماكحأو ازئاج اهاري نم مهنمو نالمحلا ماكحأ اهماكحأو

 . ملعأ هللاو فالتخا الب زئاج يهف انالمح تعجرو زئاج تناك اذإو
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 مزلي نمو نوكي نيأو بحشلا يف باب

 نمف هلهأ كلذ ملعو ةيرقلا يف جلفلا بحشب يدانملا ىدان اذإو

 مهعم افراعتم كلذ ناك اذإ ءادنلاب ةجحلا هيلع تماق دقف كلذ نع فلخت

 بحشو مهلزانم ىلإ لصي نأ سانلا رمأب موقي نم ىلع الو هابجلا ىلع سيلو
 هل صوصخم جلف نوكي نأ الإ ريك وأ ليلق نم هل يذلا ردقب لك ىلع جلفلا

 بحشلا يف اوناك ريثك وأ ليلق جلفلا يف هل ناك نم لك نأ ىلع ةيراج ةنس
 نأ هلف جلفلا ةمدخ يف مدقتملا ىدان اذإو ، هيلع ناك ام ىلع وهف ءاوس
 ةجح ءءادنلاو كلذ هل الوعجم ناك اذإ رعسلا لدعب رضحي مل نم ىلع رجأتسي

 هنع ملسيو هنع رجأتسا نم لام نم ذخاي نأ مدقتملا اذهلو فلخت نم ىلع

 . عنتما اذإ هنم رصتنيو هيلع ام ردقب هلام نم ةرجألا

 عم ادعاصف نانثا مهنم عمتجا اذإ جلفلا هابجل زوجي ديعس وبأ لاقو

 ىلع مهلعف زوجيو ، هداسف فيخ اذإ جلفلا رفحل اورجتأي نأ مهرضح نم
 ةلزنمب اذه نال عيمجلا نم ةرجالا ذخؤتو بئاغلاو ميتيلاو جلفلا لهأ عيمج

 سانلا نم دحأ ىلع اوردقي ال نأ الإ موصخلا نيب ةيوستلا مكحلا ىلعو مكحلا

 مهرمأ ذفانلا ءاسؤرلا ليقو ، تاقلا جلفلا ةهبجو كلذ يف مهيلع الف رذعل

 نم هتداع هب ترج ام ىلع هبحشو هرفح هباحصألف اقفاخ ناك اذإ ىرجملاو

 نملف ءا ١ يرج عنمي ءيش ىرجمل ١ ىلع تبث ١ ذإو ئ مهريغ ىلع ررض ريع

 هيلع جتحا نإو ، هبحاص ىلع جتحي نأ هيلع امو هليزي نأ ةيقاسلا بحشي
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 ناك اذإ ةيقاس او هنزم يآ 4 ك نإ كلذ امهل ظنتح تي م . ببخ ُ حق

 لاومألا لهأ نرم چتتح :تحبا نمو { اهحالص ىلع نوربجي اهابر ا ترق دقلا ابيف

 نم هقح كرتب نأ د ١ هل رذع الف هلامو هضأأل ءام هل سيل نأ 7

 ملس نم ىلإ هدريو هبوني ام ملسي نأ هيلع ناك بلطو عجر نف ةيقاسلا
 . رئبلا يف كلذكو

 هنم متفخ امو رافحلا رمأ نم متبكذام امأف يراوحلا بأ باوج نمو

 نيطلا فيظنت مهيلع اوطرتشت ملو اذكو اذك ريجألل موي لك ءارجا متذخأو
 زاج دلبلا لهال احالض كلذ متيأر اذإف جلفلا جرخي الو مهاردلا غارف ةفاخم

 ءيش لك يف مكيلع نامض الو ةغلابملاو دهجلا الإ كلذ يف مكيلغ سيلو مكل
 لبق نم ةراجالا مهيلإ متعفدو ارافح متذخأ اذإ كلذكو اعايض اوديرت مل نإ عاض

 متنأ امنإو ، كلذ يف مكيلع نامض الف ءيش يف موشغ وأ اويرهف اورفحي نأ
 رفحلا نم هيلع عقي ام ردقب لك ريبكلاو ريغصلا نم اوذخأت نأ مكلو ءانمأ
 ءيش عيب وأ ءانطب هءام فرص ىلع اوردقت ملو هيلع عقي ام يطعي نأ ىبأ نمف
 نم صالخلا هيلعو وه هيلع انيد كلذ ناكو مكيلع كلذ نكي نكي مل هلام نم

 هيلع اوردقت مل نإف ارغاص هنم ذخ أ ام اموي هيلع ردق نإف ةيرقلا لهأل كلذ

 حالص يف كلذ متلعج اذإ زئاج مكح كلذف هيلع متردق نمم متذخأ دقو

 عنتما نم ىلع متردق نإف هيلع عقي ام ءادأ نع هيلع متردق نم رذعي الو جلفلا

 الو عايضلا نم ءيش هانع ام ىتم حالص يف كلذ لعج رفحلا مت نأ دعب نم

 نم ءيش يف اوناخف تاقث ريغ ءارجالاو رافحلا ناك نإو ، جلفلا لهأ ىلإ دي

 اميق متلعج نإو ث ءارجألا ىلع نامضلاو نامض نيمئاقلا ىلع نكي مل لمعلا
 ناك ركلا نم ءيش هلو رافحلا ىلإ هملسيو مهيلع بجي ام سانلا نم ذخأي
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 نإو ئ اضيأ زئاجف مهاهنيو مهرمأيو مهنح اميق متلعج ن او ] ازئاج كلذ

 ناطلسلا هيلع بلغتف جلفل ١ رفحل ارمو ابحو مها ارد جلفل ١ له ا نم متعمج

 ل دتعيو هلك نميطل ١ جرخي ىتح يطع ا ال جلفل ١ له ١ نم ل اق نمو

 جرخي ىتح ةَمت ريغو هقمَت نم ءارجال ا ذح ] زوجيو { كل ذب هل رذع الف جلفل ١

 . . ٠۔٠٠ ٠ ٠ ٠ - ا . . ا  :ا
 رفح ىلع هابجلا قفتاف جلفلا اده يف يقس هل ناك نم لكو دلبلا ايحو جلفل ا

 كلذ هيلإ بلطي ولو رفح نم هيلع بجت ام يدؤي نا هيلع ناك جلفل ا

 يوقل ١ ىلع اول اتح او هيلع بجع ام يطعي ىتح هل ة ارب الو رصااخل ا هيلعف

 ناك ريثك وأ ليلق نم هيلع بج ام ردق ىلع لك هيلع متردق امب فيعضلاو

 ىلع ةقسلا ةرجأو رفقلا ءارشو ابئاغ وأ اميتي وأ اهوتعم وأ انونجم و أ القاع اغلاب

 ف دازي نأ زئاجف ةمدخلا ف ىوقأ ناك نمو ا يقس ج لفلا ىف هل نم عيمج

 لاقو 6 فلأب رافحلا لاقف ةرجألا ف جلفلا بابرأو رافحلا فلتخا نإو رجألا

 نم ىلعو © ةنيبلا رافحلا ىلعو جلفلا لها لوق لوقلا ناك ، لقاب جلفلا بابرا
 نإو 3 ةراجالا نم مولعم ءيش موي لكل رجالاب رفحلا زوجنو { نيميلا مهعطاق

 اذإ عطاقملل الو ريجألل ةعجر الو عساو كلذف ةعطاقملا يف حالصلا متيأر
 ىلع جلفلا لهأو ءارجالا قفتي نأ الإ لمعلا يف ءارجالا لخدو ةعطاقملا تعقو

 . ها ملعأ هللاو زئاج كلذف ةضقانملا

 تاوملا عضوم يف ناك نإف يقاوسلا بحش نم عمتجملا بارتلاو نيطلاو
 بابرأل وهف ةكولمملا نيضألاو ل وملا ب ا يف ناك نإو ث ةيقاسلا لهأل وهف

 اذه ىلع بحشضشل ا فصن - حرط ن هلام ن ةيقاسل ١ تن ك نإو ئ نيضإأل ١
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 ةميق بحشلا ناك نإو 3 هل ةميق الو قضم هيف نكت مل نإ اذه ىلع هفصنو
 يذلا ناك نإو ، هسفنل لاتحيو كلذب رضي نأ هل نكي مل ةضم هحرط يف وأ

 هحرط يف ةرضم الو هيف حرطي بحشلا كردأ دق بارخ نيجو ةيقاسلا ىلع
 نأ هلهأل نكي مل كلذك نيجولا كردأ نإو ، هيف بحشلا حرطي نأ هل ناك

 يف ناكو ةنس نكت مل نإو ، بحشلا عضو يف ةكوردملا ةنسلا يفتقتو هوعرزي
 هسفنل لاتحي نأ بحاشلا ىلع ناك لاملا بحاص ىلع ةضم بحشلا حرط

 . ملعأ هللاو لضم ال ثيح حرط ةرضم ال ناك نإو



 لخننا سايق يف باب

 ءاضق يف زوجي ام دح يف ةلسفلا تراص اذإ يهف سياقت يتلا لخنلاو

 ةلخن لصأ يف تلسف تناك نإو ، ضرألا نم اهسايق تذخأ تاقدصلا
 اذإو ، شعت مل وأ ةلسفلا تشاع ترغص ولو سايقلا اهلف سياقت تناك
 وأ ةدحاو ةعطق نم نيتلخنلا نأ حص نإف نيتلخن ضرأ يف نالجر فلتخا

 ةعطق نم اهنأ حصي مل نإو ، اهلسافم ةذخا تناك اذإ سياقت اهنإف لخ
 نيب ناك ام ليق دقو © اهل اهبحاص رمع امو اهضرأ ةلخن لكل ناك ةدحاو

 هنأ حصي ىتح فوقوم ليقو ، نافصن امهنيب وهف بارخلا نم نيتلخنلا
 . اذه الو اذه هيف ثدحي الف الإو امهدحأل

 لقأ ىلإ اعارذ رشع ةتس نيتلخن لك نيب ناك اذإ رشبملا نب ديعس لاق
 ةثالث الإ ةلخنلل سيلف كلذ ىلع داز نإو © نيتلخنلا نيب وهف كلذ نم

 . ضرالا بحاصل وهف يقب امو عرذأ

 وأ ناتلخن وأ ةلخن لجر طئاح يف هل لجر يف يلع نب ىسوم ىضقو .

 مث اهضوح الإ نهنم ةلخن لكل سيل نأ لجرلا لخن لالخ يف تاقرفتم ثالث
 اهنيب ساقي ضرألا نم اهتصح ةلخن لكل لاقو ، ةرزع نب يلع كلذ نع هدر

 عارذب ناعارذ بارخلا نم اهفلخ نم اهل ةيدضاعلا ةلخنلاو اهيلت ةلخن لك نيبو

 عرذأ ةثالث اهل ليقو ڵ فصنو عارذ وهو يرمعلا عارذب ليقو ، سانلا طسو
 اذإ ةيدضاعلا ةلخنلاو قيرط يف الو ةرامع يف اهل نوكي الو نيجولا يف كلذكو
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 نإو ، سايقلا عطقي ام عطقي مل ام هلك نيجولا اهلف زئاج ةيقاس ىلع تناك

 امهنيب لاط ولو نيجولاف هلفس أ يف ةلخنو نيجولا الع ] يف ةلخن تناك

 نإو ، هضرأ ذخايو طاتحبو امهنيب يتلا ضرألا مسقي نأ هلف رضاح ليكو هل
 بر تام نإو 0 ةريبكلا لصأ نم زوكي سايقلاف نيرق اهتحت ةلخخن تناك

 دق هنأل نيرقلا نم نوكي سايقلا نإف نيرقلا رمثأ نأ دعب نيرقلا اهل يتلا ةلخنلا

 . ةنئاب ةلخن راص

 ةدحاو نهنم تالخن عبرأ اهيف ةدحاو ةرفح يف شيرق نب ديعس لاقو
 اهل ةعيقولا ةلخنلاو لخنلا تعقو اذإ ةكرشلا ردق كلذ يف مكحي هنأ دجسملل

 الو اثدح اهيف ثدحي الو اهيف لسفي نأ لاملا برل سيلو اهب راد ام ع رذأ ةثالن
 ضرألاو © ىضم اميف ةعيقو ةلخنلا نوكت نأ الإ اهبحاص نذإ نودب اعرز ع رزي

 وه نكي مل اذإ هلبق ناك يذلا رثألا عبتي نأ ضرألا بحاصل نإف ع رزت
 ناك اذإ ةعيقولا مرصو ضرألا برل اهعضومف ةعيقولا تعقو نإو 5 اهل عئابلا
 هيلعو اهيرل وهف اهعذج يف اتبان ناك نإو ، ضرألا برل وهف ضيألا يف اتبان
 نم ناك امو ، ضرألا نم رهاظلا اهعذج دحو اريبك وأ ليغص ناك هجارخإ

 يف لجرل تناك اذإو ، ضيألا ماكحأ نم وهف ضرألا يف اتبان اهبركو اهقورع
 افتقي عئاقولا لخنلاف ةلجآ نهل لعجيو نهيقسي نأ دارأف عئاقو لخن رخآ ضرأ
 ال تناك نإو & تيقس ايقس ىقست تناك نإ هيلع تناك امم مدقت ام نهيف

 نأ ضرألا بحاص يأف راثلا يف عرزت ضرألا تناكو ةعارزلا يف الإ ىقست
 اهيقسي نأ لخنلا بحاص عدي وأ تناك اك ضرألا عرزي نأ نيب ريخ اهعرزي
 © ةمئاق تماد ام اهب راد ام عرذأ ةثالث اهحلاصمل اهل كرت اهيقس تبث اذإو
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 نأ ضرألا بحاص ىلع نكي مل ىقست ال ضرأ يف لخنلا هذه تناك نإو

 ةلخنلا بحاص لصوي نأ ضرألا بحاص ىلعو نكي مل ايقس هيلع ثدح

 ضرأ يف اهلجسي نأ ةعيقولا ةلخنلا بحاصلو اهحالصو اهدادجو اهتابن ىلإ
 نإو ، فالتخا هيفف نيطلاب اهل ءانبلا امأو آ تلام اذإ هضرأ يف تناك نم

 لالغتساو اهكرت هلف لغي اهعذج يف مرص يقبو ةعيقولا ةلخنلا سأر تام
 . ملعأ هللاو ةلخنلا مكح ةعيقولا ةرجشلا مكحو اهمكح يف يذلا مرصلا
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 لخنلا سايق عطقي اميف باب
 دضاوعلاو رجشلاو

 نم رجشلا : مهضعب لاقف { لخنلاو رجشلا نيب سايقلا يف فلتخا
 وه قاسلا ميظع نم ويغو بنثالاو طرقلاو ردسلاو نيتلا لثم قوسلا تاوذ
 سياقي الو سايقلا عطقي ليقو ، سايقلا عطقيو لخنلا سياقي لخنلا لثم
 ليقو ، ارجش الو الخن ىياقي الو سايقلا عطقي ليقو ، رجشلا سياقيو لخنلا
 . سايقلا عطقي الو سياقي ال

 اذإ رثألا يف ءاج يذلا سايقلا يف ىنعملا ةدئافو سيمخ خيشلا لاق
 كالم ةسمخل لاومأ ةسمخ يقست يتلا يهو ةزئاج ةيقاس ىلع ةلخن تناك

 الو ةيدضاع ىمست ةلخنلا كلتف عرذأ ةثالث نم لقأ ةيقاسلاو ةلخنلا نيبو

 العأ نم نيجولا لسفي نأ اهيرلو ةيقاسلا نيجو نم لفسأو العأ نم سايقلا
 دوماج لثم عطاوقلا نم ءيش اهعطقي وأ ةرجش وأ ةلخن اهسياقت مل ام لفسأو
 وأ قيرط اهيلع ةرطنق وأ رادج وأ نيجولا عطقت ةلاجأ وأ نيلام نيب زجاح
 نيجولا اذه يف ناك نإو ، سايقلا عطق يف فالتخا اذه ضعب يفو & قيرط
 فالتخا الف ةلخنلا امأف قوسلا تاوذ نم ةرجش وأ ةلخنلا بر ريغل ةلخن

 امهنيب دوماجلا عضويو ساقي نيفصن نيتلخنلا يبر نيب نيجولا نوكيو اهيف

 ازوم وأ ةلخن لسفي نأ دارأ نإ عرذأ ةئالث دوماجلا نع حسف لسفلا دارأ نمف
 ههبشأ امو ردسلاو ابمالاو طرقلا لثم لسفي ن دارأ نإو 3 انوم وأ انامر وأ
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 لسفلا امهل زوجي الف انركذ امم لقأ نيجولا ناك نإو © عرذأ ةتس حسفيلف

 نم لقأ يقست يتلا يهو نالمحلا ةيقاسلاو ءيش ىلع احلطصي نأ الإ هيف

 مكح يف زئاجلا ةلزنمب اهنأ لاق ضعبف سفنأ ةعبرأ نم لقأل وأ لاومأ ةعبرأ
 مكح ريغ يه ليقو ، لوقلا رثكأ وهو اهيلع يذلا رجشلاو لخنلا سايق
 دضاوعلا مكح اهمكح لوقف ةدضعم ناتسب يف تناك اذإ لخنلاو زئاجلا

 لقأ امهنيب نيتلخن لكو دضاوعلا مكح ريغ اهمكح لوقو © اهنيب اميف سياقتو
 ناك نإو ، نافصن امهل امهنيب يتلا ضرالا مكحف اعارذ رشع ةعبس نم

 ناتسبلا برل امهنيب يتلا ضرألا مكحف ادعاصف اعارذ رشع ةعبس نم امهنيب
 يتلا دضيملا يف اولاقو ، اهعذبب راد ام عرذأ ةئالث ضرألا نم ةلخن لكلو

 اهلف سايقلا اماف يقاوسلا ىلع يتلا لخنلا لوصأ ىلإ ةرامعلاو ةعارزلا اهلصت
 نأ لوقلا نم اندجو ام رثكأف ةرامعلا يف امأو ، اهسايق لفسألاو العألا يف

 لوقو ، ناعارذ اهل لوقف بارخلا نيجولا يف امأو ، ةرامعلا يف مكح اهل سيل
 نأ ضرألا بر دارأ نإو ، ناعارذ رامعلا يف اضيأ اهل لوقو ، ع رذأ ةثالث اهل
 مث ع رذأ ةتس ةلخنلا نع حسفيف ةيدضاعلا ةلخنلا يلي امم هضرأ يف لسفي

 لخنلا لصأ ىلإ لصت قيرطلاو قيرطو ةيقاس نيب دضاع ناك نإو ، لسفي
 ىتمف اهعوذج هيلع ماق ام الإ لخنلا بابرأل سيلو لخنلا نيب سايق الف
 نيب ناك نإو ، كلذ هلف اهناكم لسفي نأ اهبر دارأو تعطق وأ ةلخن تتام

 اذإ دجسملا ةلخنو امهنيب اميف سايقلا لخنللف بارخ نيجو قيرطلاو ةيقاسلا

 ةثالث امف لوقو ، دجسملا ريغ ةلخنك سايقلا امل لوقف لجر لام يف تناك
 نإف لجرل لام يف اضعب اهضعب عبتي دجسملل ناتلخن تناك نإو ، عرذأ

 امهنيب لسفي نأ لاملا برل زوجي الف اعارذ رشع ةعبس نم لقأ امهنيب ناك
 . امهنيب لسفي نأ هلف اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ امهنيب ناك نإو ، لوق ىلع
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 امهلو هلك نيجولا امهلف عطاق امهنيب سيلو زئاج ةيق ةيقاس نيجو يف اتناك نإو

 ء عرذأ ةثالث الإ لفسأو العأ نم امه سيل لوقو لفسأو العأ نم سايقل
 امهنيبو هطسو وأ هلفسأ وأ هالعأ يف ةلخن هيفو نيتيقاس نيب نيجو ناك اذإو
 يلي امم نيجولا يبناج نم سايقلا اهل نإف عرذأ ةثالث نم لقأ نيتيقاسلا نيبو
 يفو ةلاجأ اهنيجو دحأ يف ناك اذإ ةيقاسلاو امهنيب ةيدضاع اهنأل نيتيقاسلا
 يذلا نيجولا نم الإ سايقلا عطقت ال ةلاجالا نأ سياقت لخن رخالا نيجولا

 يف تناك اذإو ، سايقلا عطقي ام هاقلي ىتح سايقلا هيف رخالا نيجولاو هيف
 ةلاجلالا برل ءيش الو ةلخنلل هلك نيجولاف رخال ةلاجأو لجرل ةلخن نيجولا

 . سايق اهل سيلو سايقلا عطقت ةلاجالا نأل

 لجرل ةلخن اهنم العأو ةيقاس نيجو ىلع تتبن ةمرص يف ديعس وبأ لاقو
 اهلف لودعلا رظن يف ةلاسفلل حلصي ام لاحب تراص ةمرصلا تناك نإف
 ةيدضاعلا ةلخنلاو سياقت الف ةلاسفلل حلصي ال دح يف تماد امو ، سايقلا
 تبني اميف سايقلا اه ةيفاصلا ةلخنو اهيقس هصقني مل اذإ جلفلا نم ىقست

 تناك ولو لخنلل ام سايقلا نم اهل سيل ليق دقف لخنلا للق امأو ، سايقلا
 . ملع أ هللاو عرذأ ة ةثالث الإ اهل سيلف ةمدقتم لخن ناكم
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 ثادحالاو لسفلا ف باب

 لاومألا يف يقاوسلاو لزانملا برق
 وبأ لاق © هراج لام ىلع هصوخ فاناف السف هلام يف لسف نمو

 نم ةرضم نم دلوت امف كلذل ثدحملا وه ناكو هراجب رضي امم ناك نإف ديعس

 نأ ملعأ الف قورعلا امأو ، هفرص هراج هيلإ بلطي مل ولو هفرص هيلعف هلعف
 بحاص دارأ نإو ، راجلا ضرأ يف لخدت يتلا قورعلا فرصب لوقي ادحأ

 يف انطاب اهنم ناك امو هضرأ نم قورعلا عطقي نأ هلف هضرأ عدبي نأ ضيألا

 برل وهف راجلا ضرأ ىلإ ةجشلا نم الصتم ارهاظ ناك امو 3 هل وهف ضيألا
 ليقف نالمحلا وأ زئاجلا ةيقاسلا برق عرزي وأ لسفي نأ دارأ نمو ، ةرجشلا

 مل ام ليقو ث ءاملا يرج نع اعارذ كرتي ليقو && لسفي مث ةيقاسلا نيجو كرتي

 يرج تعنمو ةيقاس ىلع ةرجش وا ةلخن تلام نإو © كلذ هلف ءاملا يرج عنمي
 برق هل اضرأ رفحي نأ دارأ نمو ، ةرضملا تفص بحاشلاب ترضأ وأ ءاملا
 ىلع ةرضم ال هنأ لودعلا ىري ام ردقب هضرأ نم كرتي هنإف هلزنم وأ لجر ضرأ

 نيعارذ كرت نيعارذ دارأ نإو ، اعارذ كرت اعارذ قمعي نأ دارأ نإ ليقو ، هراج
 ىري نأ الإ عرذأ ةثالث نم رغكأ هيلع الو عرذأ ةثالث كرت رثكأ دارأ نإو

 ىتح هراج لزنم برق بارتلا ىقلأو هضرأ رفح نمو ث ماهنت ضيألا نأ لودعلا
 هبارت عضو نمف لجرلا لزنم ىلإ رظني ربيلرتلا قوف علط نم راصو بارتلا الع
 ةرراضم بح الف راجلا قح ىنعم“يف ه امأو . هفرصب هيلع مكحي ال هضرأ يف

 ابازيم عضو نمو 5 هيأر الب دحأ لام يف بارتلا عضو زوجي الو ءيش يف راجلا
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 لام نم ءاملا ىدعت رطملا ءاج اذإف هل نذأانكام وأ هلام ىلع هتيب حطسل

 تلام اذإو { بازيملل ثدحملا اذه ىلع ةجح الف ويغ لام ىلإ ثدحملا

 نكي مل نإو 5 هليكو وأ هيصو ىلع جتحا هلزنم وأ لجر لام ىلع ميتيلا ةجش
 دنع هل بجي ام ىلع هلزنمو هلام نع كلذ فرص لجرللف ليكو الو يصو هل

 هيلعف ةميق هل امم ةرجش نم ائيش عطق نإو ، مكاحلا مدع دنع نيملسملا ماكح

 دح١لام وأ قيرط وأ ةيفاص ىلع لامو اسرغ هلام يف سرغ نمو ، هظفح
 ورمأ نودب ويغ نم ثدحلا ناك نإو ، كلذ هيلإ بلطي مل ولو هفرص هيلعف

 هيلعف توملا روضح وأ اديعب ارفس دارأ نإو ، هفص يف هيلع جتحي ىتحف
 كرتو هلام يف لسف نإو ، هثدح نم ةرضملا نم دلوت ام فرصب داهشالا

 ىلإ هلازأو هبهو وأ هعاب نإو ، داهشإ الو هيلع ةيصو الف يعرشلا حسفلا
 . هيف هيلع امب موقي نأ هدي يف نم ىلعو ، دعب نم داز اميف هيلع الف هكيرش
 سيلو كلذ ىلع ردق نإ اهفرصب رمأي نأ هيلعف ةرضملا دلوتب ملعو باغ نإو
 وأ ةيفاص ىلع هلسف نم لام نمو هعم حصي نأ الإ كلذ نع لأسي نأ هيلع

 ىلع ةجش تلام نإو ، ةربابجلا يديأ يف تناك ولو هفرصيلف دجسم لام
 ام ةرمت هل لحي الف نوميللاو نيتلاو ردسلاك راثلا تاوذ نم تناكو لجر لام
 ءارقفلا نم دحأل لحي الف قيرطلا ىلع تلام نإ كلذكو ناصغألا نم فانأ
 ناصغأ وأ ةلخنلا صوخ لام نإو ، اهلهأ نذإب الإ اهترمث نم ذخأي نأ

 ىلع يضمي مث ةليوط ةبشخ وأ حر ذخؤتف هفص بلطو دحأ لام ىلع ةجشلا
 ةلخنلا سأر ناك نإو & عطقيلف اهعدس امف ةبشخلا عفريو بلاطلا لام دح

 ضرأ يف رجحلا طقس اذإف ةلخنلا ةمق يف طبر مث رجح يف لبح لعج الئام
 ةفوخح ةلخنلا نوكت دقو ، قيرطلا ىلع تلام نإ اذكو ةلخنلا تعطق لجرلا

 ناالإ عطقت ال كلتف اهيف لخدت مل ولو دجاسملاو قرطلاو لاومألاو لزانملا ىلع
٢٨



 اذإ ردجلا كلذكو تعطق تفيخو تعدصنا اذإو { اهتحت نم ضيألا عدصتت

 نإو ، ةفوخن يهف ضرع نم تقلفنا نإف اهحرطب اهبحاص رمأ تفيخو ت تلام

 لزانملاو اهب ذخؤي مل لمت ملو لصألا نم قلفنت ملو ءامسلا ىلإ ادعصم تقشنا
 الو دامس ردجلا ىلع عضوت الو اهتحئار ةيذأ فرصت فنكلا اهيف ثدحأ اذإ

 ىلع رانلا نم ررضلا هنم فيخو لزنمب قزل ] اذإ رونتلاو هسم نم اهب رضي بارت

 ردجلا نع لسفلا حسفيو ررضلا ليزأ لخنلا وأ رجشلا نم ءيش وأ رادجلا

 ام ردقب ردجلا نع ةعارزلا حسفتو ، اعارذ ليقو ، نيعارذ ليقو ، عرذأ ةثالث
 ىلع اهناصغأ تفانأو لجر لام يف ةرجش تتبن اذإو © ردجلاب ءاملا رضي ال

 لازت ال اهنأ هتثرو ىلع اهفلخو همايأ يف تتبثو هل تناك نم تامو رخا لام
 ضرأ ءاوه ىف لخد ام فرصي هنأ ليقو ، لطاب اهتدح لصأ نأ حصي نأ الإ

 هيلع ةفينملا لزنملاو لاملا بر الو ةلخنلا الو ةرجشلا بر تومب تبثي الو راجلا

 نأ ىلإ ريكن ضرألا بحاص نم رهظي الو ويغ ضرأ يف ةمرك ىشخ نمو
 تبث دق ام ضألا بحاص ىلع ثراولل تبثي هنأ ةمركلا بحاص تام

 ةمركلا هذه رامع عاض نإو © ةمركلا بحاص توم دعب داز ام هنع فرصيو

 نم هيلع تناك ام ريغ ديزي الو ضرألا بر هرك ولو ناك ام ىلع هديدجت اهبرلف

 'اهيشحيو ىرخأ ةمرك عرزي نأ ثراولا دارأو ةمركلا هذه تتام نإو ث لبق

 نو © هضرأ يف اهلصأ نم اهيف فلتخا نإو ، كلذ هل نكي مل اهناكم

 ا يف ةاشح ىلعو هضرأ يف اهلصأ نم لوق لوقلاف هضرأ يف تيشح
 قيرط وأ لام ىلع بئاغو رضاح نيب ةكرتشم ةرجش تفان اذإو © ةنيبلا

 ةرجش هيلعو الام وأ الزنم ىرتشا نمو 5 اهتلازإب رضاحلا ىلع مكحي مكاحلاف
 نوكي نأ الإ كلذ هل سيلف اهفرص دارأف كلذب ملاع يرتشملاو ةفوخم ةلئام

٢٩



 ىلع ةفوخم لجرل ةلخن تناك اذإو © هيلع ةرضم ةرجشل نأ ملعي ل يرتشملا
 الا موقل ضرأ يف اهلجسي نأ هل سيلو اهعطقي نأ اهبحاص ىلعف موق لام

 . ملعأ هللاو مهيأرب



 قرشلا باب

 دئاقو ، زئاجو © ةجحم : بورض ةعبس ىلع قرطلا سيمح خيشلا لاق
 يناطلسلا قيرطلا يهف : ةجحلا امأ . عباتو ، نالمحو ع وفرمو & ع وطقمو

 © اهسفن ةجحلا ريغ اعارذ نوعبرأ اهمرحو ءارحصلا ىلإ دلبلا نم جرخي يذلا

 اعارذ نوعبرأ بناج لك نم قرطلا رخا نم سايقلاف اقرط قرفتت تناك نإو

 . بناوجلا نم سايقلاو اعارذ نورشع بناج لك نم ليقو

 ليقو 5 ةعبرأل ليقو ، تويب وأ لاومأ ةسمخل يتلا يهف : زئاجلا امأو
 . ةنس ليقو ، عرذأ ةينامت اهعرذو ةثالثل

 اوفلتخا اذإ : لاق هنأ كيفك يبنلا نع ربخ ىوريو سيمخ خيشلا لاق
 اذه نم رثكأ عضوم ف تكر دأ ١ ذإو { ةي اورل ١ ىنعم ىلع ع ر ذأ ةعبس تلعج

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو صقنت ال اهلاحب يهف

 نم رامعلا لخدتو بارخلا نم جرخت يتلا يهف : دئاقلا قيرطلا امأو

 اهمكح هذهف لاومالا نم ءيش يف تومت الو بارخلا ىلإ هنم جرخت مث دلبلا
 اميف تتبث يتلا يفاوصلا لثم اهنأل اهلاح نع ريغت نأ زوجي الو سانلا عفان
 . اهناكم نم لوحت الو نيملسملل

٤١



 ىلإ وأ زئاج قيرط ىلإ ذفني ال يذلا وهف : عوطقملا قيرطلا امأو

 مكح ىف ازئاج نوكيو عوطقم ا اذهف ةحرش وأ داو وأ رهاظ نم بارخ

 نيلام ىلإ ناك اذإ انالمح نوكيو ، تويب وأ لاومأ ةسمخ ىلإ ناك اذإ زئاوجلا
 . ةثالث وأ

 هوجرخأ لاومألا وأ لزانملا هذه لهأ نأ حص اذإ وهف : عوفرملا امأو

 هيف ثدحي نأ دحأل سيلو ةيثك وأ ةليلق لزانملاو لاومألا تناك مهعفانمل مهل
 نم اهوعضو ام ىلع اهعرذو متي الو بئاغ مهيف نكي مل نإ مهنذإب الإ اثدح

 . ريثك وأ ليلق

 يتلاف لقأف تويب وأ لاومأ ةثالثل نوكت يتلا يهف نالمحلا امأو
 © ناعارذ ءاملا عبات قيرطو عرذأ ةثالث لاومألل يتلاو عرذأ ةعبرأ اهعرذ تويبلل

 . ملعأ هللاو عارذ ليقو

٤٢



 قيرطلا يف ١ ز ماكحأل ١ ب اب

 يعدي هبحاصو قيرط مسر هل لزنملاو لجر لام يف لزنم هل لجر يفو

 . قيرطلا ركني لاملا بحاصو لجرلا كلذ لام يف هقيرط

 ىلع اقيرط هل نأ تيبلا بحاص ىلع اذه يف ةنيبلاف سيمخ خيشلا لاق

 هيلع هلف لاملا بحاص نيمي دارأو ةنيب هل حصت مل نإف هلام يف لاملا بحاص

 هلزنم ىلإ اقيرط هل ج رخ نأ بلطو اقيرط تيبلا بحاص عدي مل اذإو © نيمبلا

 لجرل ناك اذإو ، هيلإ عضاوملا برقأ نم لودعلا ةميقب قيرطب هيلع هل مكح
 ىنأف بابلا كلذ نم هراد نم رمي نأ دارأف رخآ لجر راد ىلإ هراد يف باب
 بابلا لجأل قيرطب رادلا بحاص ىلع بابلا برل مكحي الف رادلا بحاص

 بر ىلع اقيرط هل نأ ةنيب بابلا برل حصت نأ الإ قيرطلا يف بابلل مكح الو

 ا هنإف تيبلا اذه نم رادلا هذه يف رمي ناك هنأ نيدهاشب ءاج نإو . رادلا

 دخ مل ولو 3 اتباث اقيرط هل نأ ادهشي نأ الإ ائيش ةداهشلا هذهب قحتسي
 هل تبنت الف نالمح قيرطب هتيب يف رقأ نإو ، ع رذأ ةعبرأ لزانملا قرطو قيرطلا

 دلاو نأ حص نإو ، لصألاب ةنيب دهشت نأ الإ هب هل رقأ اك وهو لصأ قيرط
 هيلع ريغي ال اذهو اذه ىلع كلسي ناك لاملا اذه هنم ىرتشا نم وأ اذه

 الف كلاسلا تمي ملامو ، ىوعد كلذ يعدي نكي مل ولو كلذ هيلع تبث

 اذه ىعداو كلاسلا تام نإو © اقسملا يف لوقلا كلذكو قيرطلا ةجح تبنت

 كلذ نإف ، هيلع ركني الو كلذ ريغي ال وهو كولسلا يف هلعف عم يعدملا

٤٢٣



 هوجو نم ائيش وأ هب هل رقأ وأ هعياب وأ هل بهو وأ هل هز أ ٥ اوع د تن ك تبني

 قيرط هلو الام وآ الزنم وأ اضرأ ىرتشا نمو ، هيلع تبث هيلع ريغي ملو قخا

 مل ولو قيرطلا تكردأ ام ليبس ىلع كلذل قرطتي نأ يرتشملل نأ فورعم

 عيبلا دنع طرشلاب الإ قيرطلا هل تبنت ال ليقو 0 اقيرط عيبلا دنع طرتشي

 قيرطلا عطق يف يرتشملا ىلع ررض ناكو كلذ يف افلتخا نإف { اقسملا كلذكو

 نأ دحأل سيلو كلذ ىلع امماتت نإ الإ عيبلا ضقتنا اهتابثإ يف عئابلا ىلع وأ
 مهنيب اناتسب اومستقا نيذلاو تيبلا لهآ نذإب الإ اباب نالمحلا قيرط ىلإ حتفي

 ىلع حتفي نآ مهضعب داراف ةمسقلا دنع افورعم اقيرط مهنم دحاو لكل اودرفأو
 دنع طرتشي ملو لبق نم هل نكي مل اذإ كلذ هل سيلف ةلاجأ رخالا قيرط

 راملا بلطف رخا لجر تيب ىلع رميو باب نم هتيب لخدم لجرو ، مسقلا

 اذه لثم كل لعج ١ لاقف ) هرممل عرذأ ةعبرأ هل جرخ نأ هيلع رورمملا نم

 ةنيب هل حص اذإف ى عرذأ ةثالث هضرع بابلاو هنم نالخدي يذلا بابلا

 وأ كلذ نود بابلا ناك نإو ، عرذأ ةعبرأ هل جرخأ هلزنم ىلإ قيرطلا توبثب

 مهدلاو كلسي ناك ثيح اوكلسي نأ هتثرو بلطف تام نأ ىلإ دجسملا

 اودهش نإو 0 هناكم يف وهف فورعم قيرطب ةنيب مهل حص نإف كلذ مهلف

 ءاش ثيح اكلسم محل جرخي نأ ضرال ا بر ىلعف قيرطل ا اودحي لو كلسملاب

 . كلسملا لهأ ىلع الو هيلع ةضم الب هضرأ نم

 حالصو تب ابن لإ جاتحت ةلخنل او ئ لجر لزنم ف ةلخن هل لجر يفو

 تيبلا بحاص ركنأو هتلخن ىلإ اقيرط ةلخنلا بحاص بلطف 0 داصحو

 ام ىلع اهمكحف اهيلع ترج دق ةفورعم ةنس ةلخنلا هذهف تناك نإف ، قيرطلا

٤٤



 نكت مل نإف ، ةنيبلا قيرطلا يعدم ىلعف ليبس اهل فرعي مل نإو { هيلع تناك

 هلصويلف تيبلا بر ءاش نإف { هلخن ةرمثب مايقلا ىلإ لوصولا نم عنمي الف هل
 رقأ نإو ، اقسملا يف مكحلا كلذكو ، كلذب هل مقيلف ءاش نإو ، كلذ ىلإ

 هتلخن ىلإ ةلخنلا بحاص لصي الو قيرطلا ركنأو اقسمي ةلخنلل لاملا بحاص

 . نمثلاب كلذ هل نوكي ليقو هتلخن ىلإ هتيقاس يف رم ةليحب

 نم نأ ، ءاهقفلا يأر نم هانيأرو اندنع يذلاو سيمخ خيشلا لاق

 هنإف كلذ حص اذإف اهقيط لضو ةرومعم نيضرأ نيب ضرأ هل تناك
 نأ ىلإ هيلاوت يتلا مغ هيلاوت يتلا ضرألا نم هنمثب هذخأي قيرطب هل مكحي
 وأ ةفورعم ضرأ يف هقيرط يعدي ناك نإف © قيرطلا نم هضرأ ىلإ جرخي

 لإ هقيرط بلطيو سانلا ىلع قيرطب هل مكحي الف لصألا نم قيرط نكت م

 . اهنيبو هنيب لاح نم

 ىلع هترم لمحو هدامسل اقيرط هيلإ بلطف لجر ضرأ يف اقسم هل نمو

 سؤر ىلع هدامس لمحيلو عباتلا قيرط نيعارذ نم رثكأب هل مكحي الف ريمحلا
 الو اقيرط اهل طرشي ملو عطق نيب هلام نم ةعطق عاب نمو ، لامعلاو ءارجألا
 لوألا ناك نإف ى برشت تناك ثيح نم برشتو مات عيبلا ا نأ ليقف اقسم

 ؤ تناك اك ىقست نأ اهل نف © فورعم عضوم ريغ نم هضرأ نم اهل رجفي
 اهلاحب يرتشملل يهف عضاوم ةعبرأ وأ ةثالث نم لبق نم اهيقس ناك نف
 . يقاوبلا هيلع عطقي الو عضاوملا كلت نم بحأ ثيح نم اهيقسيو

 نإو 3 اهلاحب يهف ىضم اميف قيرط ضرألل ناك نإف قيرطلا امأو
 لام يف عبات قيرط لجرل ناك نإو & ائيش اهيف لقن ملف اهل قيرط ال تناك

_ ٤٥



 عباتلا قيرط يف ليقو 5 ءاملا تقو ريغ يف قيرطلا كلت يف رمي نأ هل سيلف ويغ
 عبت رحخالاف نينيجولا دحأ ىلع ءاملل كولسم فورعم قيرط ةقايسلل ناك اذإ

 الو كلذك كردأ اذإ قيرطلا هيلع يذلا نيجولا بحاصل ةجح الو لوألل

 بجوت قح ةجح مهيلع حصي نأ الإ رخالا نيجولا باحصأ ىلع قيرط

 ةيقاسلا باحصال ناك ةفورعم قيرط ةيقاسلل نكت مل نإو ، اتباث اقيرط مهيلع
 ءاملا ناك وأ لباجأ اهيف ةيقاسلا تناك اذإ كلذو صصحلاب نينيجولا يف قيرط

 ةلاجالا ىلإ داسلا قبست ةيقاسلا هذه يف يضمت يتلا ةلاجألا نم دس اذإ

 ةملسم ةيقاسلا تناك نإو ، حابم عضوم وأ زئاج قيرط يف رم اذإ ىرخألا
 قيرط وأ ةحابم ضرأ نم هيلإ ىضمو هءام دس اذإ ءاملا بحاصو لياجألا نم
 نينيجولا باحصأ ىلع مكحي الف ىلفسلا ةلاجالا ىلإ ءاملا هقبسي ال زئاج
 نإو © نيعارذ عباتلا قيرطل كرت ارادج هلام ىلع ينبي نا دارا نمو ، ءيشب

 دحاو لك ىلعف ةيقاسلا امهنيب نيذللا نيلاملا دحأ يف ملعت ال قيرطلا تناك

 تناك اذإ قيرطلا يف فلخلاو طايتحالا ىلع نيعارذ عباتلل عدي نأ امهنم

 . ةيقاسلا نم دحاو نيجو يف اهلك لياجالا

 ضعبو & لباجألا هيف يذلا نيجولا يف نوكت قيرطلا نأ لاق ضعبف
 قيرط هل نكت مل اذإ دجسملاو امهيأ يف فرعت مل اذإ اعيمج نينيجولا يف لاق
 عضاوملا برقأ نم نمنلاب اقيرط هل جرخي نأ هبرق يتلا ضرألا بحاص ىلعف
 نكي مل نإو ، لام هل ناك اذإ دجسملا لام يف نمثلاو قيرطلا نم هيلإ
 قيرط هيف هيلعو هلام ىلع ينبي نأ دارأ نمو ، نيملسملا لام تيب يفف

 اباب هل لعج ءاش نإو ، رادجلا فلخ نيعارذ هل جرخأ ءاش نإف عبات

 عدسي ال ام رادقم هلوطو ناعارذ بابلا ضرعو ج ورخلل ابابو لوخدلل

٤٦



 قيرط ويغ لام يف هل ناك نمو ، باوبألا لفق زوجي الو ليوطلا مئاقلا
 لزنم يف رهن ناك نإو ، عبات قيرط الإ هل سيلف الزنم هلام يف ىنبف عبات

 الف لباجالا نم ءيش ءانبلا لخاد يف سيل ناك ءانب هيلعو هلام وأ لجر

 نآ لزنملا وأ تيبلا بر ىلعف بحشلا ىلإ رهنلا جاتحا اذإو ، قيرطب هل مكحي

 . ملعأ هللاو هبحش ىلإ رهنلا باحصأ لصوي

٤٧ 



 اهنع راضملا فرصو قرطلا ف ثادحالا باب

 ِ ِ . ١ .ع . ذبااَص .
 هيلع ل اقو ‘ مهت اقرط ق نبملسمل ا ىدا نم نوعلم ةع يبنل ١ 8 اق

 . هل داهج الف نيملسمل ١ قيرط قيض نم مالسل اه ةا _ل ١

 نيعلا يذؤي ام قيرطلا يذؤي هنأ تظفح مصالا ناثع خيشلا لاق

 نال اهئاوه يف الو نيلسملا قرط يف ثادحالا زوجت الو لاق | دجسملا كلذكو

 نم قرطلا وأ دجاسملا وأ مدآ ونب اهكلمي يتلا عاقبلا دودح نم دحأ لكل

 ٠ ايندلا امس لإ ةعباسلا ضرلا

 رضي ال ام زئاج قيرط ىلع فقس نم ءاهقفلا ضعب نع يلع وبأ لاق
 هيلع سأب ال هنأ عافرلا لوهأ قوف امئاق تابوكرملا باودلا عفرأ ىلع نابكرلاب

 نيملسملا قرط نع راضملا فرصب رمأي نأ مآحللو لوقلا ضعب يف كلذ يف
 نأ سانلا رجحو هب موقي نم كلذل ميقيو بايغألاو ماتيألا لامو دجاسملاو

 ىذألا فرص نع عنتما نم سبحي نأ مكاحلا ميقي يذللو ضعبب مهضعب رضي

 ملف هيلع جتحا هنأ محلا دنع البقم هلوق نوكيو محلا ملع ريغب قيرطلا نع
 ةقث لوعجملا ناك اذإ كلذ لثمل هلعج اذإ ىرخأ ةجح ىلإ مآحلا جاتحن الو هلزي

 انومأم ةقث الإ كلذل مكاحلا لعجت الو هل لعج يذلا ءيشلا كلذ لدع رصبي

 فرصي كلذ نإف موق ضرأ ىلع اهضعب وأ اهلك تلام ةلخن وأ رادج لكو

 ءامغ وأ احانج ع رشأ وأ هرادج يفام اك قيرطلا ءاوه يف ثدحأ نم كلذكو
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 نأ لدع يدهاشب يتأي ىتح هفرصب ذخؤي كلذ لكف اباعثم وأ قيرطلا ىلع

 ثدحملا ناك نإو & كلذ نم هقحتسي ناك ام افتقا هنأو هل قبس دق كلذ

 الإو لطاب كلذ نأ لدع اذهاش دهشي ىتح فرصي الف تام دق كلذل

 ثدحي نأ دحأل زوجي الو قح ريغب ناك نإ هعضو نم ىلع هرزوو هلاحب وهف

 تقولا كلذ يف نكي مل ولو لام ىلإ لام نم اهتحت اقفن الو ةيقاس قيرطلا يف
 يف نيملسملا ىذأ نم نوعلم ربخلا و _ ديلا تابثإ فوخ نكلو ةرضم دلوت

 نم قبس ام لكو رئابكلا نم وهف هلع ع هللا لوسر هيلع نعل امو مهتاقرط
 نع ماكحلا نم رثكألا فقوت دقف ثدحملا تامو اهريغو قيرطلا يف ثادحالا

 امو ، رانلا ررض هنم فاخي ارونت الو افينك قيرطلا بنج ىلإ ثدح الو هفرص
 مل نإو قيرطلا حالصب رمأي نأ , رصمل هنم فرصت هنإف كلذ نم قبس
 ذخؤيف تاعارزو ليخن نم سانلا لاومأ نيب زئاج قيرط تناك نإو ث هيلإ عفري
 فصن حالص بناج لك لهأ ىلعو طلا ا نم هلام ىذاح ام حالصإب لك

 نم قيرط نوكت نأ الإ مهيلع مزال اهحالصف ةعساو قيرطلا تناك ولو قيرطلا
 ىتلا قيرطلا حالص ليقو ا كلذ باوث هلف اهحالصب ماق نمف ىوقلا ريغ .

 .7 اهأ ىلع وه سيلو دلبلا لهأ ىلعف نك كي مل نإو & لاملا تيب يف ىرقلا

 ةرامع ىرقلا لهأ ىلع ليقو " دلبلا لهأ ىلع رطانقلا حالص كلذكو ةصاخ

 . مهدجسم ةرامع ةلحم لك لهأ ىلعو مهجالفأو مهدجاسمو زئاوجلا مهقرط

 اهل نكي مل اذإ اذهو ةيرقلا لهأ عيمج ىلعف عماجلا دجسملا ةرامع امأو

 قيرطلا نإف اهعطقي ام زئاجلا قيرط يف ثدحم ثدحأ اذإو ، هب رمعت لام

 نمو © اهيلع ثادحالاك قيرطلا عطق سيلو ثدحملا تام ولو تناك امك جرخ
 ةلازإ ثدحملا ىلعف اصاخ ادحأ رضيو اهرضي ال اثدح قيرطلا ىلع ثدحأ

. ٤٩



 نمو ، سانلا نم دحأب وأ قيرطلاب كلذ رض اذإ اهريغو قيرطلا نع ثدحلا
 ذخؤي هنإف قيرطلا يف ريجألا هحرطف ادامس وأ ابارت هل لمحي اريجأ رجأتسا

 ) ريجالاو رج اتسملا ذخأ قيرطل ١ ف هحرطب رجأتسملا هرمأ نإو ) هفرصب ريجألا

 ماقا نكي مل نإو ، هيصو وأ هليكو ىلع جتحا ميتي وأ بئاغل رادج عقو نإو
 هلوه نم لام نم جرخأ نكي مل نإف رذع هل ناك نإ هل جتحي اليكو مكحلا

 هل الو لام هبرل نكي مل نإو 5 هتميق نمف ةميق هل ناك نإو ، ةطسو ةرجأب

 برقا يف لعج داح مكحب جرخ أ نإو 0 مهقرط حالصإ نيملسملا ىلعف ةميق

 هعضي نأ هيلع ناك بستحم هيف بستحا نإو 0 هيف نامض الو هيلإ عضاوملا

 نإف هديس ىلع جتح ا نيملسملا قيرط يف اثدح دبع ثدحأ نإو 0 هنمأم ف

 8 ثدحلا ليزي ىتح سبح الإو هلازأ نإف هتلازإب ذخأ الإو ةجح هل تناك

 ملف قيرطلا يف اثدح دجو اذإ مكاحلاو هتبقر يف قلعتم دبعلا ثدحأ ام ليقو

 دجوي نيح ثدجلاف اكاح نوكي نأ لبق وأ همكح نيح ف ثدحم وه ا ملعي

 ثدح هنأ حصي ىتح كالمالا اهيلع يرجت ال قيرطلا تناك اذإ وييغتب رمؤي

 تام ش كال ١ عم هتدح حممو كال ١ لإ عفر ش قيرطل ١ ف ثدحا نمو ئ قح

 لجالا بلطو هل كلذ ناب جتحا وأ هثدح اهب تبثي ةجحب جتحي نأ لبق نم

 جتح ا هتجح تتامو كله دق ثدحملا نأ هتنرو جتح او كله ش ةنيبلا ف

 قيرطلا يف نايبصلا ثدحأ اذإو ، ثدحلا ليزأ الإو ةنيبب اوتأ نإف مهيلع

 ىلع ليقو ، مهيلع تبث اذإ مهلام نم جرخنو مهئايصواو مهئابا ىلع جتحا
 تناك نإف اكاح نوكي نأ لبق مكاحلا اهملع اذإ قرطلا يف ثادحالاو مهلقاوع

 هيف مكحيف هيلإ عفري نأ ريغ نم كلذل ضرعتي الف هلطابو هقح نكمي امم

 اهلهأ ءاش نإ ةبوبرملا كالمالا ليبس اهليبس قيرطلا سيلو هملعب همكح هيف
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 يف اهنم ثدخأ ام ثادحالا نم ليزي نأ مكاحلا ىلعو اوكرت اوءاش نإو 5 اوبلط

 هنإف وه نمل الو هحرط نم يردي ال قيرط يف بارت ناك اذإو { همكح لاح

 نالافلو ل اذه لجر لاقف قيرط ف دامس ناك اذا !و ؤ قيرطل ا حلاصم يف قرفي

 لع هلف هاوعد حصت نأ الإ ةكرشلل عدمو ثدحلاب رقم هزأل وه هب ذخؤي هناف

 مهيلع ركني هنإف دامسلا اهيف سانلا ح حرطي قيرط ىفو ةرجالا نم هبانم هكيرش

 مف ة هحح الف دامسلل احرطم قيرطلا ىف ن أ اوجتح ١ ل ١ !و ؤ كلذ د ف ددشيو ٠

 ح رطم عضوملا اذه نأ حصي نأ الإ دامسلل ح رطم نيملسملا قيرط ف سي سيلو

 . قيرطلا نم وه سيلو ءالؤه

 مهلف صوصللا مهمهدي نأ دلب لهأ فاخ اذإ ميهاربا نب دمحم لاق

 رضي ال ام ردقب صوصللا نم انصحت ةيرقلا طاسوأ ىف قرطلا اوقيضي نأ
 قبس دق ثدح اذه لوقيو ، دعب نم يتأي نمل ةجح نكي غ اذإ اهيف ةراملاب

 نوكي الئل ثدحلا كلذ اوجرخيلف ودعلا فشكناو برحلا يف اهوقيض نإف

 ودعلا مهمهد نإو 3 ادبأ اهوقيضي نأ زوجي الو قيرطلا يف اتباث نوكيو ةجح

 لزانملا وأ ردجلا وأ قرطلا يف تعقو ولو ةراجحلاب مهومري نآ زئاجف مهدلب يف
 اذإو « ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو لف ىلاعت لاق مهنكمأ امك هنولتاقيو

 ١ اطخ ىل ذو سفنل ا ةي دو حرجل ١ شر او همرغ مهيلعف مهيمر نم يش ثدح

 ناك نم مهل اولوقيو يمرلا نع اوحنتي نأ سانلا يف اودانيلف كلذ اودارأ نإو

 نيبراحملا ريغ نم اذه دعب ءيش هباص ] نمف هسفنب جنيلف اريس ] وأ ا اروبج

 . مهلقاوع ىلعف الإ و مامأ ناك نإ لاملا تيب ق هشراف

 هيلعف هلعف نم ائيش فرع نمف قرطلا يف ثدحلاو ردجلا رسك امأو

 هيلع ثدحملا كلذ بلطي نأ الإ ادحأ مزلي الف هثدحم فرعي ملامو صالخلا
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 دازو اريسي ائيش قيرطلا نم ذخأ نمو ، برحلا رضح نم عيمج ىلع نوكيف
 يتلا قرطلاو ال ليقو ، زوجي ليقف هنم رثكأ وأ كلذ لثم رخالا بناجلا نم
 يف ةتباث ريغ اهنأ الإ اضرعو الوط ليطتست ىرقلا يف يتلا ةيدرألا يف نوكت
 ضعب يف اميزو هيف ىشمو يداولا ضرتعا قرطتلا دارأ نمف فورعم عضوم

 ءيجملا رقتسي الو رقتست ال عضاوملا ضعب يفو { روثأم قيرط عضاوملا
 الو اقيرط نوكي هلك اذه لثم نأ لوقن يذلاف فورعم عضوم يف باهذلاو
 نم زوجي ال امو ةيدوالا هذه يف يشاملاب رضي ثدح هيف ثدحي نأ زوجي

 . اذه لثم يف زوجي ال قيرطلا يف ثدحلا

 مكح كلذكو قيرط هلك ىوزنب هوبلك يداو نأ يراوحلا وبأ لاق
 دارأ نم لكالا فورعم قيرط اهيف نوكي الو ةيرقلا لوح نوكت يتلا نا رهظلا
 نيبت ةريثك قرط تناك اميرو اهيف كلسو ةيحان ضرتعا بهذي وأ ءيجي نأ
 ساب الف قيرطلا يف رادج دحال عقو نإو ، ضعب يف يفختو عضاوملا ضعب يف
 ةحابالا يف قيرطلا ةلزنمب وهو هيف نامض الف بارت هنم قلع نإو © هقوف رورملاب

 مالعإو ةبوتلا هيلعف قيرطلا نع هفرص مزلي ائيش لمعي نأ دحأ ىلع راشأ نمو
 ريشملل زوجي الف ريشملا اذه هيلع راشأ امب لماعلا تام نإو 3 هيلع راشأ نم

 لطاب هنأ حصي ىتح هتجح تتام دق اذه نأل ةثرولا يأرب الا كلذ فرص

 . ملعأ هللاو

_ ٥٢



 صلختلا يفو قرطلا نم عافتنالا يف باب

 ساب الف اعرز هب رفعي ابارت قيرطلا نم لمحي نميف يراوجلا يبا نعو

 عمجم هنأل وينكو هليلق روجحم هلك قيرطلا نم بارتلا نأ ويغ لاقو
 امم ويغ وأ بارت نم ةميق هل ناك ام ذفنيو قيرطلا حالص هيلعو سانلا

 هذخأ ناك ام قيرطلا نم ذخؤي ليقو ، قيرطلا حالص يف قيرطلا هبستكا

 لوبلا نم هب ىربتسي ام قيرطلا بارت نم ذخؤيو هيف ةعبت الو اه احالص

 ضرأ نم همزلي يذلا نامضلا نم بارتلا نم مدعملا هب صلختي املو طئاغلاو

 هيف مزلي ام قيرطلا نم ذخأ نمو ، قيرطلا ىلع ةضم هيف سيل امم سانلا
 تناك ام لثم اهحلصيو ذخأ ام لثم قيرطلا يف عضي نأ ةصالخف نامضلا

 الإ اهنم ءيش لوانت زوجي ال ةبوبرملا كالمألا مكح اهمكح زئاجلا ريغ قيرطلاو

 يف هلعجي يقب امو ، هؤانعو هرذب هلف ببسب قيرط يف عرز نمو ث اهلهأ نذإب

 ءيش لك نإف دمعتو قيرط اهنأ ملع ىلع اهيف عرز نإو ، قيرطلا حلاصم
 هذافنإ هنكمي مل نإو ، ازئاج تناك اذإ قيرطلا حلاصم يف هلعج اهنم باصأ

 ببس وأ فوخ عنم وأ قيرطلا ةجاح مدعو هنم مدعل قيرطلا حلاصم يف

 هنم همزل يذلا عضوملا نم لصي ام ثيح قيرطلل هب ىصوأ بابسألا نم

 يف الإ لعجي مل سانلا لاومأ اهفنتكت قيرطلا هذه تناك نإو ، نامضلا
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 يف يتلا قرطلا نم ناك امو اهحلاصمب مايقلا مهمزلي مهنأل اهسفن اهحلاصم

 حالص ىلإ جتحت ملو اهسفن ةجحملا ةعارز نم عفتنم هب عفتنا امف رهاوظلا

 هيف سيلو اهسفن اهيف نكي ملو اهمرح يف ناك امو ءارقفلا ىلإ هنم صلختيف
 نإ هب عفتنيو نامض كلذ يف هيلع سيلف عرازلل ةجح اهيف تبثت ملو ررض

 ةجحلا يف تاك امو حابم وهف قيرطلا ميرح يف تبن ام لخنلا كلذكو ءاش

 حراط حرط اذإو ، ءارقفلل وهف لضف امو قيرطلا حلاصم يف لعج اهسفن
 كلذ ناكو احانج عرشأ وأ اعذج عضو وأ ءانب ىنب وأ ارجح قيرطلا يف

 نإ هيلع ةرافك الو هتلقاع ىلع كلذو باصأ امل نماض وهف كلمي اميف

 . ناسنإ هب بطع

 هأ هنم رمألاب امإف ديلاب أطخلا لتق ةلقاعلا مزلي امنإ هللا دبع وبأ لاق

 الو هلام يف ةصاخ ةيدلا هيلعف قيرطلا ىلع اهعرشأ وأ اهحرط ةبشخ وأ ةبادب
 رخا عضوم ىلإ هعضوم نع لجر كلذ ىحن نإو كلذ نم ءيش ةلقاعلا مزلي
 قيرطلا يف لجر دعق نإو ز ريخألا ىلع نامضلاف دحأ هب بطعف قيرطلا نم

 همزلي الف ءايع نم دعق نوكي نأ الإ نمضي هنإف لام فلت وأ ناسنإ هب رثعف

 يف ارجح وأ ةبشخ حرط نمو هب فلت ام نمض قيرطلا يف اعاتم عضو نمو

 نماض معئابلاف اثدح تثدحأ ىتح يرتشملا اهجرخي ملف اهعاب مم قيرطلا

 هيلع ناك وريغ وأ قيرطلا نم رخا عضوم ىلإ يرتشملا اهلوح نإو ، كلذل
 ىلع احانج عرشأ نمو ، نامضلا نم ليألا ىرب دقو تثدحأ ام نامض
 لوألا ىلع نامضلاف ادحأ حانجلا باصأ مث رادلا عاب مغ مظعألا قيرطلا

 ام نامضف ءءانبلا دنع ةلمعلا لمع نم طقس امو فوخلا طئاحلا فالخب

 سفن وأ لام نم اهيف عقو ام نمض قيرطلا يف ارئب رفح نمو ؤ مهيلع باضأ
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 هيلع نامض الف دحأ اهيف فلتف قيرطلا يف تناك اك ةميدق ةرطنق ددج نمو
 © هنامض هيلعف اهب فلت امف صقن وأ اهيف داز نإو ، تناك اك اهددج اذإ

 نإ كلذكو رخؤم وأ مدقمب تباصأ امل نماضف قيرطلا يف ةميهب فقوأ نمو
 ةجاح يف فقو نإو ، نامضلا هيلعف اناسنإ باصأف ىنعم ريغل وه فقو

 الف دعقي الو رمي نأ يوني وهو نكمتملا دوعق دعقي ملو ءايع نم وأ اهيضقي
 امهف نايشاملا عداست اذإو ، عودسملا وأ عداسلا وه ناك هيلع نامض

 قيرطلا ىلع رادج هل لام نمو ، هبحاص امهنم دحاو رك باصأ امل نانماض
 افوخ ناكو هفرصي ملف هفرص يف هيلع مدقت نإ الإ .. نمضي مل اناسنإ ع رصف

 . ةرجشلا وأ ةلخنلا كلذكو

 ىلع مدقت نامضلا كلذ يف نأ انوفلاخم لاقو : سيمخ خيشلا لاق

 . هيلع مدقتي مل وأ كلاملا

 لاق ، هتلازإ يف هبر ىلع مدقت ولو هيف ءيش ال مهضعب لاقو : لاق

 ملف لئام طئاح يف هيلع مدقت ن نمو ، صاصق الو كلذ يف دوق ال هنأ اوعمجأو

 ىتح يرتشملا ىلع نامض الو نامضلا نم جرخ دقف هعاب ىتح هضقني
 اليوط ناك اذإ طئاحلاو عئابلا ىلع نامضلا ليقو ث ءارشلا دعب هيلع مدقتي

 ام نامض هيلع ليقف يهو اميف هيلع مدقت ام دعب هلك عقوف هضعب ىهوف

 © دحاو طئاح هنأل عيمجلا باصأ ام نامض ليقو ، طقف يهاولا باصأ
 الف نهترملا ىلع مدقتف ءيش اهنم ىهوف لجر دي يف انه رادلا تناك اذإو

 نهارلا ىلع نامض الو كلذ ضقن كلمي ال هنأل اهنم باصأ اميف هيلع نامض

 باصأف عقوف ائيش هكلم يف وأ هطئاح ىلع عضو نمو 3 هيلع مدقتي مل هنأل
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 © ءاوس اذه يف نامضلا يف يمذلاو ملسملاو هيف نامض الف الام وأ اسفن

 مدقت اذإو © امهيلع مدقت ولو امهيلع نامض ال ريعتسملا رجألاب نكاسلاو
 يف كلذ دعب باصأ ام ليقف هضقني ملف هطئاح ضقن يف متيلا يصو ىلع

 . ميتيلا لام ىلع ةجح يصولا ىلع مدقتلا سيل ليقو ، ميتيلا لام

 طئاخحلاف ىصولا ةلزنمب ىبصلا دلاوو ةلئسملا هذه نع بوبحم نبا فقوو

 { هتصح ردقب هيلع مدقت يذل ا عزليف مهضعب ىلع مدقتف ء اكرش نيب ناك ا ذإ

. ملعا هللاو هضقن ىلع ردقي ال هنال همزلي ال ليقو



 فنكلاو بيزايملاو باوبألا يف باب

 قيرطلا ىلع .

 الإ ويغل باب ةلابق اباب اهيف حتفي الف زئاج قيرط ىلع لزنم هل نمو

 هنأ لودعلا ىأر نإو ، ررض هيلع نيبت اذإ ةغجرلا هلف هنذإب حتف نإو © هنذإب

 نإو & نذأ نمل ةعجر الو بابلا اذه تبث زئاج قيرط مهنيبو هحتف يف ررض ال

 أيغل باب ةلابق باب هيفو الرنم ىرتشا نمو ، نذالاك ةلالدلاف ةلالدب هثدحأ

 مل نإو ، لبق نم احوتفم بابلا تبث اذإ كلذ هلف هكردأ اك اباب هيلع بكرف

 اذه كردأ نإو ، هفرص ىف ةجحلا ريخألا بابلا بحاصلف لبق نم اتباث نكي

 زوجي الو هتلازإ مزلت انودح ثدحم هنأ حصي ىتح هتلازإ بجت مل احوتفم بابلا

 بابلا اذه حتف زوجي ال رظنلا يف ناك اذإ لبق نم هيلع ناك امع هعيسوت

 بابلا ىلع مئاقلا ماق اذإ باوبألا ثادحإ يف ةرضملا دحو وريغ باب هلابقتسال
 ىلع مكحي يتلا ةرتسلا نود ام هتلابق هباب يذلا تيبلا ءاوه نم رظني ثدحملا

 ال ناك نإو ئ لودعلا رظن لل كلذو افورصم ناك ةانابملاب اهلثم ف سانلا

 ال مدقتملا بابلا حتف دنع ررضلا ربتعيو كلذب س أب الف رظنلا يف هيلع ةرضم

 افورعم ائيش فرعن الو هدسو هحتف مهل حابم ميدقلا بابلا له أ نأل هدس دنع

 : يف رظنلا رابتعاب الإ ضعب اهضعب ىلع باوبأل ١ حتف نم دعبل او برقلا يف ا ىق

 ا لغتسي لانم وأ ناتسب باب حتفب س 1 الو هيلع ثدحلا ىلع ررصل !ا توبث

 نع ماكحلا نم ريثك فقوت دقو { ةنوكسملا لزانملا مكح همكحف نكسي نأ
 ىف اباب ثدحي نأ دحأل ر سيلو اهريغو قرطلا ىلع نوضاملا ثدحأ ام فرص
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 حورلل ةوك حتفي نأ دحأل زوجي الو هتحت نم ىلع هنم فرشي الو ويغ ضرأ
 مل ام نوكسملا ريغ ىلإ حتفلاب سأب الو نكسي امم ناك نإ ويغل ناتسب ىلإ
 حتفي نأ دارأ نمل زوجيف زئاج قيرط يف رثكأف باوبأ ةعبرأ ناك اذإو « رضي
 نمو ، قيرطلاب ةعفش هيف كردت الو دحأ ىلع ررض ريغب هضرأ يف اباب هيف
 ةقفاخ لزنملا ضرأ تناك وأ ابازيم هيف ثدحأو قيرطلا ىلع الزنم ثدحأ

 هلك اذهف رئبلا ءام وأ قيرطلا ىلع ثيغلا وأ بازيملا ءام عجر ىتح اهبسكف

 ىلإ ناك هبازيمو اميدق اينبم ناك لزنملا اذه نأ ىعدا نإو © لازم ثدح

 نأ هل زوب الف بازيملا ىلع ةنيب ماقأ نإو ، هثدح لازأ الإو ةنيبلا هيلعف قيرطلا

 هناكم يف ثر املك بازيملا ديدجت هلو رخآ لزنم حطس ىرجم هيلإ قوسي
 ثيح اهبازيم لعج ةفرغ هحطس ىلع انب نإو ، هضرعو بازيملا لوطب لولا
 سانلاو بارخ ضرأ بناج ىلإ ىنب نمو ، قيرطلا نع هفص وأ لألا ناك

 بناج ىلإ قيرطلا تجرخأو بارخلا اذه رمع مث تباث قيرط اهيفو « اهيف نورمي
 ضرألا بحاص اهجرخأ يتلا قيرطلا ىلع هبازيم اذه لعج ام دعب لزنملا اذه
 يف هثادحإ امأ ، نيرمأ نم هل جرخم الو ثدحلا اذه ةلازإ هيلعف هضرأ نم

 بارخلا ضرألا يف تبثت بيزايملاو يراجملاو ليق ، ويغ ضرأ ىلع امإو ، قيرطلا
 . هل نذأي نم وأ لزنملا بر ريغ ضرأ ىلإ زوجي الف باوبألا حتف امأو

 كوشلاب مامكلا نيب نيملسملا نم قرف نم قرفو سيمخ خيشلا لاق
 حصي ملو اماك هيلع كردأو قيرطلا ىلع رادج هل ناك نم نأ اولاقف بازيملاو

 بازيملاو مامكلا ديدبت ال رادجلا ديدجت هل زئاجف رادجلا عقوو هثدح نالطب

 لطع اذإ بازيملاو هيف ةضم ال مامكلا كرت نأل الوأ ناك ام ىلع هديدجت زئاج

 ابازيم هلعجي نأ هل سيلف ةانق يف ءام ليسم هل نمو ، لزنملا ىلع ةرضملا فيخ
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 نأ داراف بازيم هل ناك ول اذكو ليسملا مهيلع نيذلا رادلا باحصأ يأرب الإ

 وأ لوطأ ابازيم لعج ول اذكو مهيلع ررض ال نوكي نأ الإ هل سيلف ةانق هلعجي

 اونبي نأ رادلا لهأ دارأ ولو هعفري وأ بازيملا عىطاطي نأ دارأ ول اذكو ضرعأ

 هءارو نم ليسم ءانب اونبي نأ اودارأ ولو كلذ مهل نكي مل هليسم اودسيو اطئاح
 هبلع عنمي ام ر ادلا ةحاس ىف يف اونبي نأ مهل سيلو كلذ مهل ناك هرهظ ىلع

 مهضعب رقأف ةثرو نيب قيرطلاو ليسملا يعدي رادلا بحاص ناك نإو 0 هقيرط

 بحاصل الو هيف رمي نأ قيرطلا بحاصل نكي مل مهضعب دحجو ليسملاب

 نأ دارأف لجر راد يف بازيم هل نمو 5 ةثرولا ضعب رارقإب هيف ليسي نأ ليسملا
 هيف ليسي نأ بازيملا بحاصل سيلف رادلا بحاص هعنجف ءاملا هيف ليسي

 هوأر مهنأ ادوهش ماقأ نإف ، اليسم رادلا هذه يف هل نأ ةنيب مقي ىتح ءاملا

 ليسم هل نأ اودهشي ىتح ائيش اهب قحتسي تسي ةداهش هذه سيلف ءاملا هيف ليسي

 هنأ .اودهش نإو © رطملل وهف رطملا ءامب اودهش نإف بازيملا اذه نم ءام

 . هوذدحو هب اودهش ام ىلع وهف رطملاو ءوضولاو لسغلل امئاد ءام ليسم
 رادلا بحاصل لوقلاف ركذ امم ءيش ىلإ هوبسني ملو اليسم هل نأ اودهش نإو
 لاق نإو ، رطملا ءامل وهف رطملا ءامل لاق نإف ، هنيمي عم كلذ هدحج يذلا

 . نيملا هيلعو لاق اك وهف ويغل

 بلطو لاملا بر تامف هلام ىلع هبازيم ىرجم لعج نأ لجرل ن ذأ نمو

 عاضوأ ثر نإو { ن ذالا ثدح أ ام فرصب مكحي الف بازيم ١ فرص هتنرو

 ابازيم هناكم لعجي نأ لوألا بازيملا بهذ اذإ هل زوجي الو & هحالصإ هلف لوالا

 ابازيم وا قيرطلا ىلإ احانج عرشا نمو ، مهنذإو ةثرولا يارب الإ رخا
 هيلع قيرطلا برق ناك اذإ ءالخلاو كلذ هلف ةراملا نم ادحأ رضي ال ثيح
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 نأ الإ هتلازإب مكحي مل قيرطلا ىلإ باب هل سيلو ةطسبو ةماق هعفر رادج
 ىلإ هباب ناك نإو ، ةحئارلا ليزي نأ هبحاص ىلعف يذؤت ةحئار هنم دلوتت

 ناك اذإ ليقو ، قيرطلا نم ابيرق ناك اذإ بابلا دسب هبحاص ذخأ قيرطلا
 وأ اميدق ناك ءالخلا ليزأ دجسملا ىذأ اذإو ، اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ
 . دجسملا لبق هنا حصي نأ الإ انيدح

 اذإ قيرطلا بنجب هلام يف افينك ثدح نأ دارأ نمل زوجغ ديعس وبأ لاق

 نود اميف اوك رادجلا يف لعجي نأ هل سيلو ةطسبلا رادقم ارادج هيلع ينب

 هدسي نأ هيلع مكحو دامسلا جارخال قيرطل ا ىلإ اباب حتفي نأ الو ةطسبلا

 & راملا يذؤت الئل اهنفدب رمأ ةحئار فينكل:نم تثدح نإف ادبأ هحتفي ال ادس

 ثدحت نأ الإ هلاحب كرت هثدحم تام دقو قيرطلا ىلإ باب فينكلل كردأ نإو

 هراج دارأو ىلصم هيف لزنم ناك اذإو ، بابلا دسي وأ ةحئارلا ليزيف ةحئار هنم
 ىلصم نع اعارذ رشع ةسمخ حسفيلف افينك ثدعن نأ ىلصملا ةلبق يف يذلا

 ىلعف ىلصملا لبق فينكلا ناك نإو ، ةجرف امهنيبو هنيب نيرادج لعج وأ هراج

. ملعأ هللاو ةجرف امهنيب نيترتس لعجي وأ حسفي نأ ىلصملا بحاص



 رادجلا اذه ىلع نيلزنملا دحأ ءامغو نيلزنم نيب رادج ناك اذإو

 كرتي ليقو ، مكحلاب امهل هنأ وه نمل رادجلا فرعي ملو ءامغ هيلع سيل رخالاو
 ماقم موقي رادجلا ىلع امغلا نأ ليقو 5 ةنيب هيلع امهدحأ حصي ىتح هلاحب

 امهنيب ناك اذإو ، هل هضعب وأ هنأ ةنيب ءامغ هل سيل يذلا مقي نأ الإ ديلا

 نأ اقفتا نإو ، هكيرش يأر الب ويغ الو امغب هب عفتني نأ امهدحأل سيلف

 الو تنأ عضت ال امهدحأ لاق نإو { كلذ ليبسف ح وذجك ائيش هيلع العج

 اهريغو ع وذج نم ءاش ام هيلع لعجي نأ هلف امهدحأ هانب نإو ، كلذ هلف انأ

 نمو © مرغ ام فصن ينابلا ىلع دري نأ الإ ائيش عضي نأ ينبي مل نمل سيلو
 ىرتشا هنأ يرتشملا لاقف رادج امهنيبو الرنم هبنجب رخا ىرتشاو الزنم ثرو
 ءاوس ثاريملاو ءارشلاف لزنملا عم هثرو هنأ ثراولا لاقو &، قحتسي امب لزنملا اذه
 امهدحأ لزنم رادجب اقزال ناك نإو ث امهدحأل هنأ حصي نأ الإ امهنيب وهو

 ىلإ ههجو ناك اذإ طمقلا يف فلتخاو همكح ليزي الو رخالا ىلع ةجحب سيلف

 طمقلا ىلع لمع ال ليقو ، رادجلاب ىلوأ هيلإ ههجو يذلا ليقف نيلزنملا دحأ

 نم ءيش هيلع امهدحأل ناك اذإو ، امهدحأل هنأ حصي نأ الإ امهنيب وهو

 ليقو ، عوذجلا باسح ىلع امهنيب نوكي ليقف هنم لقأ رخاللو ع وذجلا
 ىلع نعدالل مكح الو ةرشع رخاللو دحاو عذج امهدحأل ناك ولو نافصن

 فالخ حصي نأ الإ رادجلا مكح رادجلا اهيلع ىتلا رضلا مكحو رادجل ر

 وه رادجلا دح راصو هضرأ عيمج غ رفتساو هراج برقب ىنب نمو ، كلذ
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 هلف هكيرش رادجب هرادج قصليو ينبي نأ رخالا كيرشلا دارأو هضرأ دح

 . كلذ

 اميف اهباحصأل ةجح الو اهفلخ امل ةعطاق ردجلا نأ ديعس وبأ لاق

 داراف امهدحا برل نيلزنم نيب رادج ناك اذإو ، دي وأ ةنيبب الإ اهفلخ ناك

 ءامغلا مدهنا مغ هيلع يمغي ارادج ويغ نم راعتسا نمو ، كلذ هلف همده
 رادجلا اذه ينطعا لاق نإو { ريعملا يأرب الإ ةيناث هيلع يمغي نأ هل سيلف

 هل ناك نإف نيلام نيب رادج ناك نإو 3 ةيراعلا مكح همكحف هيلع يمغا

 هرضي الئل ءاملا هسم نع هراج عنم زع هل نكي مل نإو © هلاحب هل كرت زع

 هرادج مده امهدحأ دارأف نيقصالتم اناك اذإ نارادجلاو لزانملا ردج كلذكو

 ملو نيقصالتم اكردأ انوكي نأ الإ هل راكنإ الف هرادج رضي الئل رخالا ىأو
 هراج ىلع لخدي نأ هل سيل هنأل اعمتجن نأ الإ همده زوجي الف نيثدحم انوكي
 لخنلا لساف حسفيو ةفصلا هذه ىلع الإ نارادجلا ناذه كردي مل نإ ررضلا

 رضي ال ام ردقب ع رزلاو اهميرح راجشألل كرتيو عرذأ ةنالث وريغ رادج نع

 قلعو رادلا رادجب ىكتاو مهنذإب موق راد لخد نمو 0 رادجلا يرلاو ءاملا سم

 نم ملعني نأ الإ اهمغو قاوسألا يف كلذك هب سأب الف هبارت نم ءيش هب

 امو { رادجلا ىلع يذلا رابغلاب سأب الو هنم مهلحتسي نأ همزليف ءيش رادجلا
 لضفلا ىلع ىوزن لهأ نم لجر لخدو نامضلا هيفف رادجلا سفن نم ناك
 ال يراوحلا وبأ لاقف ، ضرألا نم ةظفلب تثمع لاق دعق املف يراوحلا نب
 . كيلع سأب الف انأ يلبق نم امأو . سانلل ناك اميف اذكه لعفت
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 نا هراج مهدحا عنمي ال اوناك ةنيدملا لها نآ انغلبو سيمخ خيشلا لاق

 مهنم قلخ نسح وأ هب اورما كلذ نا يردا الو لاق هعوذج هرادج ىلع عضي
 انعمو لاق هرادجب قفرتي نأ هراج لجرلا عنمي نأ ىبغ هنأ ع يبنلا نع ءاجو
 رادجلا لخدي الف رادج. هيلعو اناتسب عاب نمو { قلخلا نسح نم كلذ نأ

 . ملعا هللاو ركذي ىتح عيبلا ف
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 راظحلاو اهميمكتو ردجلا ريزوت يف باب

 يف ثدحيو هرزوي نأ هل سيلف قيرطلا يلي امم رادج حسم لجر يفو
 تبني نأ الإ هجرخي نأ هثراو ىلع سيلف تامو هتايح يف هرزأ نإف اثدح قيرطلا

 كلاهلا نأ ملعي مل اذإ هديدجت ثراوللف رازألا باع نإو ، كلذب مكحلا هيلع
 نأ هلو هديدجت هل نكي مل قحب هنأ ملعي ملو هثدحأ كلاهلا نأ ملع اذإو { هثدحأ

 نإف قيرطلا ىلإ كلذ قوف ديزي الو لكأتو ثر امم هءاوه يف لخد اميف هرزوي
 لخدي نأ هل سيلف رادجلا عقو اذإف هثدحأ كلاهلا نأ ملعي ملو كلذك هكردأ

 قحلي مث رادجلا ساسأ ىلع رازألا امنإو ، رازالا ساسأ ىلع قيرطلا يف رادجلا
 توبثل هعضوم ىف رازلا ددجي نأ دارأ نإو ، هكردأ ام ىلع رادجلا ءاوه هب

 امم رزوم رادج هيفو هثرو وأ الزنم ىرتشا نمو ، هيلع قضي مل هكردأ امك هتجح
 هيف دزي مل ام هل ةجح هيف كر دأ امو هددجي نأ هبحاصلف عقو اذإف قيرطلا يلي

 نم رادجلا لكأت نأو ، لصألا يف هنالطب ملعي ال ناك اذإ كلذ ريغ ائيش

 . ملعأ هللاو ةنانئمطالا ىلع كلذ ددجي نأ هلف هاوه يقبو لفسأ
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 ةانابملا باب

 تاروع نورواجتملا رظني ال نأ مهلزانم ىلع روتسلاب سانلا ذخؤيو

 عرشلا يف هب رومأمو هيلإ بودنم وهو نيدلا نم رتسلا نأل اضعب مهضعب
 مئاقلا رتسي ام رادقمب لفسلا نع رتسي نأ لزنملا يف ولعلا بحاص ذخؤيو

 ولو اهنيتاسبو لزانملا نم هتحت ناك نم ىلع فرشي الو ريرسلا قوف ليوطلا
 ولع ؤرملا ذختي مل اذإو 5 ةماق ليقو ، ةطسبو ةماق ةرتسلا ليقو ، ةثدحم تناك

 هجئاوح ضعبل راهنلا يف دعقو ليللا يف مان ولو هيلع ةرتس الف انكس هراد
 دارأ اذإ هنايج ملعي نكلو هتيب رهظب ارمت وأ ابح لعج وأ هتيب رهظ حلاصمو
 نيتاسبلاو لزانملا نم مهنيب اميف كلذكو نيطلاب ةرتسلاو راهنلا يف هيلإ دوعصلا
 نم هلزنم كرت نمو ث ةتسلا نم فصنلا امهنم دحاو لك ىلعو ةنوكسلل
 ام ردقب ملس هراج انب ام دعب نم نكسي نأ دارأ نإف هيلع ةانابم الف نكسلا

 ناك نإف هراج تيب ىلع فرشم قارمم اهيف ةفرغ هل نمو رتسلا ةمارغ نم هبوني
 قارمملا بحاص مزلي هنإف هراج طئاح ىلإ رظن قارمملا يلي امم ناسنالا ماق اذإ
 ال ناك نإو { اديعب وأ ابيرق هنم رظني يذلا ناتسبلا وأ لزنملا ناك همتخ
 فرصي الف حطسلا ىلإ الإ رظني ال وأ قارمملا يف هسأر لخدأ اذإ الإ رظني

 كلذو سابل هنأل ليللا يف زيجأو ةتس نكي مل اذإ حطسلا ىلع مونلا هركيو
 . ةقفشلا قيرط نمو ، رظنلا قيرط نم هوركم

 . ةمذلا هنم تئرب دقف رتس هيلع سيل حطس ىلع مان نم رثألا يف أل
 ءانبلا نم هتصح موقي نأ امهدحأ زجعو عقوف نيلزنم نيب رادج ناك اذإو
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 هكيرش ىلع انيد نوكيو مرغ ام بسحو انب ءاش نإ ءانبلا دارأ نمل رايخلا ليقف
 © يفوتسي نأ ىلإ ينابلا هدعقيو نكسلا نهج.هتيب يلخي ليقو ، هافوأ رسيأ ىتم

 ناكم يف الإ راظحلا زوجي ال ليقو ، رادجلا ناكم اراظح زجاعلا لعجي ليقو

 مهيلع ةانابم الف مهنيب ناذيتسا ال نمم ناريجلا ناك نإو © راظحلا هيف مهتداع

 فرطلا لها ىلعف هطسو مهضعبلو هفرط مهضعبل عقوف اناتسب اومستقا نمو
 هراج تيب يف هل نمو ، طسولا لهأ ىلع .ءيش الو رادجلا نم عقو ام ديدبت

 © رتس هسفن ىلع رتسلا هيلع رورمملا ءاش نإف هيلع ةانابم الف اهيف رمي قيرط

 ميتيلا ىلعو قرطلا رئاسك قيرطب سيل اصاخ هل هنأل ةانابملا اعيمج امهيلع ليقو
 . ضقناف رادج امهنيب نيناتسب يفو غلابلاك ةانابملا

 ناميلس لاقو ، هتانابم هراج ىلع : يلع نب ىسوم لاق : مشاه لاقن

 نوربجي الف لخنلا يف امأ © مرحلا اهلخدت يتلا نيتاسبلا يف الإ امهنيب ةانابم ال

 . كلذ لثم ..دتقملا دبع لاقو ‘ هيلع

 لهأ رود ىلع مهرود اولعأو اونب اذإ ةمذلا لهأ يف يلع يبأ نعو
 عفر يف مهقفارم نيبو مهنيب لاحي نأ بحن امو رثأ كلذ يف اندنع امف ةالصلا
 . مهراصبأب ةنايخ مهلبق نم فاخي ال ىتح مهئانب اورتس اذإ ءانبلا

 نأ الإ فرغلاب ةالصلا لهأ ىلع اوفرشي نأ مهل سيل وريغ لاقو

 لهأ لزانم نيب الزنم ينبي نأ ملسملل بحن الو مهل قبس دق ءانب نوكي

. ملعأ هللاو ةمذلا



 ر الظ ١ ب اب

 تناك نإف نورخالا هركو رظحي نأ مهضعب دارأ موق نيب ضرأ نعو
 هتعطق فرعي دحاو لك ناك نإو ، اعيمج اورظحي نأ مهيلعف ةعاشم ضرألا

 هضرأ تناك نإف ةفاوشلا امأو . رخالا ربجي الو هضرأ ىلع دارأ نم رظحيلف

 ضرألا نم ةيحان تناك نإو ، هضرأ ردقب ةفاوشلا نم هيلعف ةعارزلا طسو
 يف فلخلاو همكح نع تاوملا ليزي الو ديلا تبني ال راظحلاو ربج هيلع سيلف

 ناك اذإ دي هنأ دجويف لاومألا يف راظحلاو رادجلا امأ ، تاوملا يف رادجلا

 رادجلاو ديب اسيل رافقلاو تابارخلا يفو ، ةرومعم ضرأ وأ لام ىلع هب طاحم
 ةرضملا هنم ثدحت هنال عفترا ولو كوشلاب هميمكت زوجي ال قيرطلا ىلع ناك اذإ

 دقو مامكلا كردأ نإو ، راجشألا نم فانأ ام لثم نوكي الو قيرطلا ىلع

 ديدجت ثراولل زجي مل رادجلا عقو نإو ، هلطاب حصي ىتح تباثف هثدحم تام
 . ملعأ هللاو هفصب مكح هددج نإو { ناك اك مامكلا

 لفسلا مدهناف دحاول لفسلاو دحاول ولعلا راد امهنيب نيلجر يفو
 ىتح هل ناك ام ينبي نأ لفسلا بحاص ىلإ ولعلا بحاص بلطف ولعلاو

 بحاصلف كلذ ىلع ردقي مل نإف هب ذخؤيو هل مزال كلذ نإف هولع وه ينبي

 لفسألا بحاص ملس نإو ، مرغ ام يفوتسي ىتح هتلغ هلو هينبي نأ ولعلا
 . ملعأ هللاو هلفسأ هل عفد مرغام
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 هنم تنابو هبهو هناخدب سانلا ىذأو قيرطلا بنجخن ارونت ثدحأ نمو

 نم سانلا عنمي الف ةرضم هنم نبت مل نإو 3 اميدق ناك ولو كلذ ليزأ ةرضملا
 رابتعالا يف ناكو هرادج وأ هراج شيرع ِ رونت هل نمو 5 مهلاومأب عافتنالا

 مل نإو ، رادجلا وأ شيرعلا لبق ناك ولو ليزأ رادجلا وأ شيرعلاب رضم هنأ

 يحرلاو هفرص هيلإ بلطي مل ولو لوقو نماض وهف ةرضملا نم ءيش دلوتو هفرصي
 حالصلا ىلإ جاتحتو ةأرملاو متيلاو بئاغلا مف ءاكرش نيب تناك اذإ ةنوحاطلا

 نإف هيلع ةجحلا ىلع ردق نم ىلع جتحي نأ اهحالصب ءاكرشلا نم ماق نملف

 اوهرك وأ مهيلع ةجحلا ىلع ردقي مل نإو ، هبيصن ردقب دحاو لك ماق اوباجأ
 نأ هلف كلذ ىفوتسا اذإف مرغ ام ردقب اهلمعتسيو اهرمعي نأ مئاقللف اوموقي نأ

 دارأف داو ىف ارسكنم ناك اذإ رهنلاك هءاكرش ةصح كرتيو اهنم هتصح لمعتسي

 نإو ، هدجو ثيح ىلإ هدري مث هتصح ردقب يقسي نأ ةصح هيف هل نم
 جلفلا نم ءام ىرتشا نمو & كلذ هلف هءاكرش ةصح ظفحو يحرلا لمعتسا

 عضوم ىلإ هردحي نأ ربجي الو دارأ ثيح هعفري نأ هلف يحرلل لمعتسي يذلا
 3 ةحابالا يف افراعتم ناك اذإ غلابلاك ميتيلا يحر ىلع نحطلا زوجيو يحرلا

 هناريج اهنم ىذأتف هتيب يف يحر ذختا نمو 5 اهل احالص ناك نإ الإ ال ليقو

 رارض الو ررض الو ىذألا فرص هناريج ىلع ررض اهنم نيبت نإف لودعلا رظن
 ىلع هذخأ زئاج لوقف نحطلا دعب يحرلا يف بحلا نم دجوي امو مالسالا يف
 ليقو 5 ةداعلا هب ترج امم رثكأ دجوي نأ الإ سانلا نيب فرامتلاو ةداعلا مكح
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 اذإو ، باوص نيلوقلا الكو ملسأ وهف هناكم هكرت غرف اذإف ريخألا هلزع نإ
 اهعيب ىلع نوربجي الف نورخالا ىبأو اهعيب يحرلا يف ءاكرشلا ضعب بلط

 رافصلاو غئاصلاو دادحلاو ةلغلا عيمج نم اهحالصإ نوكيو ةلغلا مسقتو
 مهنم اوكشو مهناريج مهيلع عفر اذإ تاعانصلا لهأ نم مهريغو جاسنلاو

 ةللاو راجلا ىلع ررضلا لمحي الو مهنع فرص ىذأ اوأر نإف لودعلا رظن ىذألا
 . ملعأ
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 نوكي يذلا تاوملا يف باب
 لاومألاو لزانملا نبب

 امهباحصأ دارأو ىرحألا نم العأ امهادحإ نيضرأ نيب تاوم ىفو

 قو © ثلثلا ىلفسللو نانلغلا ايلعللف ادناستم تاوملا ناك نإف هترامع

 موقت ال امو ضرألا نم اهعم ىوتسا ام ايلعلا ليقو ، نافصن ليقو ، سكعلاب
 فوقوم وه ليقو © لوقلا رغكأ وهو نافصن يقابلاو كلذك ىلفسللو هب الإ
 ىلع اهمكحف هيف ةرجش وأ ةلخن تتبن نإو ، اذهل الو اذهل ال هلاحب كورتم

 هاعدا نم ليقو ، امهل ضرعتي الف همسق ىلع اقفتا نإو & هيف فالتخالا

 نإ كلذكو هلاح وهف الإو ةنيبب قأ نمف ةنيبلاب هيلع اعدي امهالك وأ امهنم

 برل ليقو ، رادجلا برل هنأ ليقف رخا لامو لجر لزنم نيب بارخلا اذه ناك
 ىلإ يضفي بارخ ناك نإو 5 هلاب كورتم ليقو 0 نافصن ليقو ، ضلألا

 مدقتي مل يذلا بارخلا نم هيلي امب ىلوأ لام لكف نارهظلا وأ لابجلا وأ ةيدرألا
. ملعأ هللاو دي الو دحأل رامع هيف



 ةلسافغملا باب

 لسفلا تام اهلسف املو ثلثلاب هل اهلسفي اضرأ الجر ىطعأ نمو

 ءيش ضرألا يف لسافلل نكي مل هيلع طرش يذلا تقولا لبق نم تام اذإف
 بحاص هل هتقو يذلا تقولا دعب نم لسفلا تام نإو ، اهبحاصل ضيألاو
 ةلسافملا تبثت الو ءاش ام اهيف لمعي ضرألا نم هتصح لسافلل ناك ضيألا

 ةمولعم اضرأ رخال لجرلا يطعي نأ كلذو لوهجم ريغ نيب حضاو رمأب الإ
 لخنلا نم ردق وأ مولعم نينسلا نم لجأ ىلإ ةمولعم الخن اهلسفي نأ ىلع

 طورشلا هذه ىلع قافتالا حص اذإف مولعم لخنلاو ضرألا نم زجب فورعم

 نأ ضزألا بحاص لوق لوقلاي ةنيب الو كلذ دعب افلتخا نإو { تباث وهف

 وأ لجألا يف لسافلا لوق لوقلاو هنيمي عم رثكأ وأ لقأ وأ اعبر وأ اثلث لسافلل

 نأ لبق بارخ وأ لحمب لخنلا تام نإو 2 هنيمي عم لخنلا ىهتنم رادقم دح
 لإ ةيناث اهلسف ءاش نإف لسافلل رايخلاف هيلع اطراشت يذلا دحلا ىلإ ريصي
 8 ضيألا يف هل ءيش الو كرت ءاش نإو © هيلع طروش ام هلو دحلا ىلإ ريصت نأ

 كلذكو ضرألا نم هبيصن لسافللف دحلا ىلإ تراص ام دعب لخنلا تتام نإو

 ل اذإو ، لخنلا يف انيب ام ىلع مركلاو زوملاو حنرتألاو نامرلاو نيتلا يف لوقلا
 الو فوصوم ضوخلا نم ءيش الو دودحم دح ىلإ ةلسافملا يف امهنيب نكي

 لسافللو لوهجم اذه نأ لوق فالتخالاب كلذ يف ليقف مولعم نامزلا نم لجأ
 يف مهتلماعم يف دلبلا ةنس ىلإ ناعجري لوقو امهدحأ وأ هاضقن اذإ هءانع
 ةلسافملا لصأ يف طرشلاب الإ برش لسافلل تبثي الف بارشلا امأو { ةلسافملا
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 يف يشاونلا نم ءيش تبن نإو { مات وهف ةلاهجلا هيف امم ءيش ىلع اماتت نإو
 مسقلاب هل حصت يتلا ضيألا يف تعقو اذإ اهنم هتصح لسافللف ةلسافملا ضرأ

 لخنلا لمحت نأ ىلإ ضيألا ةلكأم ضيألا بحاص ىلع لسافلا طرش نإو
 ةفورعم نينس اهتلكأم هل لعج نإو ث ةمماتملاب الإ تبثي ال لوهجم طرش اذهف
 . ملعأ هللاو نينسلا كلت ىلإ اهتلكأم هلف
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 هريغ ضرأ يف رمعيو عرزيو لسفي نميف باب

 ببس ريغب وأ ببسب

 اضرأ عرزي هدلو ناك لجر نع ةكرب نبا تلأس دلاخ نب دمح لاق

 توم دعب اوعدا دلولا ةثرو نأ مش مش هوبأو دلولا كله نأ ىلإ هيبأل الام لغتسي وأ

 ضرألل دلولا ةعارز سيل لاقف 1 ةثرو كلذ ركنأف مهبحاصل ضيألا نأ هيبأ

 لصالا يف هدعب نم هتثرول الو هل تبثت ةجح هدلاول يذلا لاملل هلالغتساو
 ال رضاح دلاولاو هل هنأ هدلاو ةايح يف لاملا اذه يعدي ناك دلولا نوكي نأ الإ

 هلالغتساو هتعارز امأو ، هدعب نم هتثرولو هل ةجحلا تبثي اذهف ركني الو ريغي
 هدعب نم هتثرول الو هل تبثي الف لصألل هنم ىوعد الب هيبأ ةايح يف هيبأ لام

 لجر يفو هدعب نم هتثرولو دلولل ةرضاحلا ةعارزلا الإ هتثرولو دلاولل لاملا لصأو
 بئاغلا ضرأ ةعارز ىلع الجر كراشف هبراقأ نم لجر ءاجف هلام نع باغ

 ءاش نإ ضرألا بحاصل رايخلاف عرازلا ةعارزب ضري مل بياغلا مدق املف

 ةعارزلا كرت ءاش نإو ، عرزلا ذخأو هيلع قفنأ امو هءانعو هرذب عرازلا ىطعأ

 نمو ، لاح لك ىلع مهلمع لامعللو ىركتامك هضرأ ءارك ذخأو عرزل
 هلمعب هتأرما نيعي لجرلا نأ لجأ نم اهيف هل قح الف هتأرما ضرأ يف سرغ

 اهيلع حصت هنم ىوعد ريغ ىلع هتدلاو لام يف لسف نمو ث اهيلع قفنيو
 ىتح لصألل عبت لسفلا نأل ملل لاملاف ركنت الو كلذ ريغت الو اهروضحب
 بألل اهمكحف اضرأ هونبو لجر سرغ نإو .0 لضأل ا نع لقتنم هنأ حصي

 نمو ، اعيمج مهل يهف مهنيب ضرألا نوكت نأ الإ هلمعب هدلاو نيعي دلولا نال
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 رمع نفو ، عرش اهيف هيبأ ةثروو وهف رارقإ وأ هل ةبه ريغب هيبأ ضرأ يف سرغ
 ريغ ىلع رمع اذإ كلذ هل سيل ليقف هترامع اهنم بلط مث هتجوز لام يف
 لسفلاف رمع وأ اهلام يف لسفف نيضوافتم ناك اذإ نيجوزلا نأ ليقو ، طرش

 نم ذخأ ءاش نإ رايخلا هلو ببسب لسف نم ةلزنمب جوزلاو اهل ءانبلاو رامعلاو
 لو جوزلا تام نإو ء كلذ جرخأ ءاش نإو © انع امو هءانبو هلسف ةميق ةأرملا

 يف لوقلاك مألا يف لوقلاو ةثرولل لاملاو { ءيش هدعب هتلول سيلف اهمكاح
 امو فورعم اهلام نم ءيشب هل ترقأ هتخأ نأ ىعدا نمو ال ليقو 0 ةجوزلا

 نهلسف اهاخأ نأ الإ ال عضاوملا هذه نأ ةنيب ترضحأو هتركنأف اهلام يف لسف
 ناك نإف يعدي امم اقح اهيف اهيخأل ملعت الو اهل عيضاوملا هذه نأ نيمي اهيلعف

 خألل لسفلا ناك كلذب هل ةأرملا ترقأو اهيأر نود هيأرب كلذ لسف ألا
 تءاش نإو © هتميق هيلع تدرو لسفلا تذخأ تءاش نإ ةأرملل رايخلاو

 هنأ تلاقو كلذب تيزقأو اهيأرب لسف ناك نإو ، اهضرأ نم هلسف علقي هترمأ

 نم هلسف جرخأ ءاش نإ هل رايخلا ناك كلذ وه ركنأو امهنيب طش ىلع لسف
 ةميق اهنم ذخأ ءاش نإو 5 هلثم در بارتلا نم ءيش هب قلع نإو ، اهضرأ
 هل اهرارقإب هل ضرألا هذه نأ فلح نيملا هيلإ تدر نإو ، مكحلا موي هلسف

 هلزنم ىلع لجر عقوتف باغ لجر يفو رارقالا دعب اقح اهيف اهل نأ ملعي امو اهب
 هتيبو هلام ذخأي نأ دارأف بئاغلا مدق مث نينس هلكأو هعرزف هلام ىلعو هنكسف

 نإف هب ىلوأ وهف ءيش هدي يف ناك نم لاقف كلذ نيبو هنيب عقوتملا اذه لاحف
 نأ ةنيب هدي يف يذلا ماقأ نإو ، هب ىلوأ وهف هل لاملا اذه نأ ةنيب بئاغلا ماقأ
 هل لاملا اذه نأ ةنيب بئاغلا ماقأ نإو ، هب ىلوأ ديلا وذ ناك هل لاملا اذه

 ىلوأ هل لاملا نأ ةنيبلا ماقأ يذلا ناك ةلكأملاب ةنيبلا لاملا هدي يف يذلا ماقأو
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 اذه ريغي الو هل هيعديو بئاغلا اذه نم ملعب هلكأي هنأ ةنيبلا دهشت نأ الإ

 . ىلوأ ةفصلا هذه ىلع ديلا وذف ركني الو بئاغلا

 لسفلا ىعدا مث رضاح لجر ضرا لسف لجر يف يراوحلا يبا نعو
 هلسف لسفل ا بحاصل نإف لسفل ا اذه لسفي هوأر مهنأ ةنيبلا رضحأو

 . هعلقي هكرت ءاش نإو © هلسف ةميق هاطعأ ءاش نإ رايخلا ضرألا بحاصلو

 . ءاعدالا ةلزنمب وهف هيلع انب وأ لجر ىلع لجرلا لسف اذإ رهزألا لاقو
 ال هيلع ثدحملا توم ليقو ، هيلع ثدحملا وأ ثدحملا تومي نأ الإ ال ليقو

 ةجحلا هتثرولف ثدحملا تام نإو ، ايح ثدحملا ماد ام هتثرو ىلع ةجح نوكي

 وأ لاملا اذه لكأي ناك لجرلا اذه نأ حص اذإو ، هتنرو وأ هيلع ثدحملا ىلع

 نكي مل هلمعي ناك هنأ حص اذإ امأو ، هلدي كلذ نأ هرمعي وأ هسرغي وأ هرمثي
 . هلادي كلذ

 نإ رايخلا لسافللف هنذإب لجر ضرأ يف لسف نم بوبحم نب دمحم لاق
 برل رايخلاف هنذإ ريغب لسف نإو ، هتميق ذخأ ءاش نإو { هلسف ذخأ ءاش
 لسف نإو ، هعلقب لسافلا رمأ ءاش نإو ، ةميقلاب لسفلا ذخأ ءاش نإ ضْألا
 همرص جرخأ هنم تقحتساو ويغل اهنأ نابتسا مث هل اهنأ ىري ببس وأ ةلاهج
 هجارخإ هل نكمي مل نإو ، هضرأ هل يوتست ىتح ابارت دريو هعلق هل نكمأ ام
 متي نيبو هنيب ةمرص علق نمو انعو هيلع قفنأ امو ةمرص ةمرصلا ناكم هل ناك
 يف عرز نمو ، نيعلا ةمئاف هنا ةلخنلا يف همهس ميتيللف هضرأ يف اهلسفو
 اذهف لسف وأ انب وأ ببس الو ةداعق الو ةحنم الو هنذإ الب ويغ ضرأ
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 الو قرع لصأ بصاغلل سيل لاق هنأ لع يبنلا نع ءاج دقو ، بصاغ

 نكلو عرازلل ءانع الو عرز نم اهلهأل اهيف امب ضرألا نأ انظفح دقو ءانع

 برل رايخلاف لسفلاو ءانبلا امأو ، ضعب لوق ىلع ورذب هل اودري نأ مهيلع
 نإو © هلسف موي هلسف لثم هاطعأو هضرأ يف لسف ام ذخأ ءاش نإ ضيألا

 ام لثم ابارت ضرألا يف دريو الخن راص ولو هضرأ نم هلسف جارخإب ورمأ ءاش
 ام الو قح الو ءانب الو رذب الو لسف هل سيل ضعب لاقو 3 ءانبلا كلذكو ذخأ
 نأل ضرألا بحاصل هلك كلذو هيلع يمغم وأ هيلع ينبم بشخ نم ناك
 . ملعأ هللاو قح بصاغلل سيلو بصاغ اذه
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 اهنم عافتنالاو يراحصلاو تاولفلا يف باب

 نل هللا لوسر لاق : لاق بلاط يأ نب يلع نع دهاجم نع دجوي

 . ةردس عطق نم هللا نعل هللا لوسر نم ال هللا نم دانف جرخأ

 وهف هنعل نمو ، قح وهف ع هللا لوسر لاق ام ةيواعم وبأ لاق
 ردس عطق نميف اندنع وهف هيع هللا لوسر كلذ لاق ناك نإف © نوعلم
 هللا باتكل قفاوم اذهو نوعلم وهف مهملظو مهيلع ىدعتو مهيأر ريغب سانلا

 . ءافعضلا هب عفتنيو بوبرم ريغ تاوملا يف نوكي يذلا ردسلا هنأ ليقو

 نع هلع يبنلا يبن ىنعمل برقأ يعم لوقلا اذهو سيمخ خيشلا لاق
 غوسي الف ةصوصخم هردس يف يهنلا اذه نأ لاق نم لوق امأو ، ردسلا عطق
 يذلا لوقلا انرايتخا ةحص نم هيلإ انبهذ يذلاو لاق ماع ظفللا اذه نأل انعم
 نب دمحم نع زرحم نب ديعس ىور , ام بوبرم ريغ يذلا ردسلا هنأ اولاق

 لمجل عطقي مشاه ناكو ناليغ نب مشاه ىلع لزن رينلا نب رينملا نأ مشاه
 سيل وأ ويغ وأ مشاه نب دمحم لاقف رثكأ عطاقلل رينم لوقيو ردسلا رينم
 .الف سانلا كلم امأو ، ردسلا نم جرخ ام هركي امنإ لاقف ردسلا عطق وكي

 يهنلا ناك ولو هيلإ انبهذ ام ةحص ىلع اذه لدف سيمخ خيشلا لاق

 نم اهريغو لخنل ا ناكل ردسل ١ عيمج نع وأ ةصوصخع ةردس عطق ىلع اعقاو
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 ابوبرم ناك اذإ هب عافتنالاو هعطق اوزاج أ دقو ردسلا نم فرشأ راجشألا

 يف لوقلا ىنعم جرخيو لاق { مهقفارمو مهعفانمل هيف فرصتلا هباحصألف
 يف ةراملا اهب عفتني يتلا ةلظملا وأ ةلغملا راجشألا نم هلاثمأو توبلاو عوشلا

 سانلا عفتني يتلا ةيشانلا لخنلا كلذكو ردسلا نع يهنلاك يهنلا نم قيرطلا

 . ددسلا|قروو راجشالا هذه ةرمثب عافتنالا فيعضلل اوزاجأو اهصوخو اهترمثب
 ةيدوألاو لابجلاو :تابارخلا نم ملظعلا زجي نأ زوجيو اذه لاثمأو لسفلل

 رجشلا نوعطقي ةيرقلا لوح نونوكي بارعأل ا ىفو ةبوبرمل ا ريغلا نيضزألاو ٢

 مهلف ةيرقلا لهأل قفارم اهيفو 0 راجشألاب رضي كلذ ناك نإف مهمانغأل

 . مهعنم

 سأب الف راجشألا نم عنمي الو يمحي ال ام نأ يراوحلا يأ نعو
 هيف مهل ناك دقو ىوعد هيف موقل تقبس دق رجش ناك نإو © هعيبو هعطقب

 امو هعيبو هعطقب سأب ال ءارحصلاو رهاوظلا رجشو هعطق زوجي الف ةيامح
 لامجلاو منغلا لثم باودلا هلانت امم ضيألا ىلإ يذلا ردسلا نادبع نم ًاطاطت
 يف تبانلا فاغلاو ةحابالا يف ويغ لثم هنأل رجشلاب رضي مل ام هعطق زئاجف
 . ملعأ هللاو هب عافتنالاب سأب الف يمحي ال امم ناك اذإ سانلا لاومأ
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 تاوملا ماكحأو اهيف تبنيامو ةيدرألا باب

 . ىرقلا نم جراخ رخالاو ، ىرقلا نيب برض : نابرض ةيدألاو
 وهف اهيف تبن ام هللا لبس يهو تاوملا ةلزنمب يه ىرقلا نم ةجراخلا ةيدرألاف

 زوجي الف ةعارز عرز وأ رجش وأ الخن دحأ اهيف سرغ نإف ، ءارقفلا ىلإ عجار
 اتاوم ايحأ نمو ، تاوملا ةلزنمب اهنأل هنذإب الإ ائيش كلذ نم ذخأي نأ ويغل

 ريقفو ينغ نم يغو وه لكأيو دحأ اهنم عنمي ال ليقو ، ويغ نود هل وهف
 . ةصاخ ءارقفلا ىلإ كلذ نأ ليقو & تاحابملا ةلزنمب

 ثدحي نأ دحأل سيلو ءارقفلل اهيف ام لكف ىرقلا نيب يتلا ةيدوألا امأو

 وهف اريقف ىرقلا نع ةجراخلا ةيدرألا يف ع رازلاو سراغلا ناك نإو ث اثدح اهيف
 . ويغ نم هسرغو هعرزب قحا

 ضرأ ىلع ليسل ١ ىكت ١ املكو اهيل ا غلبت يتل ١ اهيراجع نع لوحت ال لويسل او ءاوس ءارقفلا نم ويغو هنأ ليقو ، ريغ نم قحأ هنأ ليقف ىرقلا ةي دوأ امأو

 , ٭
 هب درو نإو هقالطإ ىلع يرجي ال رثألا انه نا 3 حلاص نب ىسيع خيشلا باوج يف حلا .. ال لويسلاو هلوق
 . هديب دلاخ هبتكو ليصفتلا كنه رظنيلف لويسلا ءاكتا يف اقلطم رثالا

 نوديري امنإ اوناك ولو اهريغ ىلإ هودريو مهضرأ نع هوسبح نأ اهلهال نكي مل
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 نكي ملو ايلزأ يداولا ناك اذإ هب اوعفتني نأ مهل ءاينغألا ؛بزضعب لاقو
 نال ءارقفلل اهترمثف زئاج قيرط يف ةجش تناك اذإو ، سانلا لاومأ يف يرجي
 حالص يف عابت اهترمثف دجسملا يف تناك اذإو ، لاملا تيب يف قيرطلا حالصإ
 لثم اهنال ريقفلاك اهب عفتني نأ ينغللف نمث اه نكي مل نإو { دجسملا

 نود ءارقفلل وهف ةصاخ قيرطلا يف تبن امو ريقفلاو ينغلل حابملاو & تاحابملا
 . ءاينغألا

 وا داو وا زئاج قيرط وأ دجسم يف تبني رجش لك دمحم وبا لاقو
 هتميق او دأ ائيش هنم ءاينغالا لكأ نإو 0 ءاينغالا نود ءارقفلل هترمثف ةربقم

 . ءارقفلل

 وهف روبقلا يف تبن امو اهل وهف دجاسملا يف تبن ام نسحلا وبأ لاقو

 ىلع س أب الف سانلا نم دحأ ىلإ بسنت ال ضرأ يف ةلخن دجو نمو 7 ءارقفلل
 انجلاو بطلاو هدابع مهو هل تاوملا نال ريقف وا ينغ نم اهترمت نم لكا نم

 الف رايسلا هلمحي ةيدرألا يف نوكي يذلا دامسلاو زئاج لابجلاو ةيدرألا نم

 . هيلإ عجري بلاط هل نكي مل اذإ هب عفتنا نمل سأب

 هيلع لمتشت يذلا يداولا يف اضرأ ايحأ يذلا يف ديعس يبأ نعو
 افوخ ةرضملا عنمت امنإو ، يداولا رارق يف ناك اذإ هل زئاج كلذ نأ ليقف ىرقلا
 ليقو ، العو لفس امم اهيلع ثدحت يتلا ثادحالا نم سانلا لاوماب رضي نا

 ناك عراز هيف عرز نإف ءاملا رممل هلاحب كرتيو يداولا نم ءيش ةرامع زوج ال
 لاومألا مكح يداولا مكح نأ ليقو 5 هتيزرو هءانع ع رازللو ءارقفلل ع رزلا
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 ةيسم ةرومأم لويسلا امنإو ؤ اهيف يرجي ناك لبق نم يتلا ضيألا ىلإ هدر

 اهلاحب كرتت نكلو اهقيرط نيبو اهنيب لحي مل تحتنأ ثيحف هللا لبق نم ةروهقم

 نفد داراف ادحا ترضاو ترفح اذإو ، عفن وا ررض نم هيلع ترج ام ىلع
 أ كلذ نيبو هنيب لاحي الو هل كلذف هضرأ نم تنفد ام رفح وأ ترفح ام

 درو هثدح در هيلعف ايح ناكو دحأ نم رفح وأ نفدب تحتنا امنإ تن اك نإو

 ىرن الف تام دق ثدحملا ناك نإو { لبق نم هيلع ناك ام ىلع ليسلا ىرجن

 در هتثرو مزلي مل تام ىتح هيلإ كلذ بلطي مل نإو ، هيلع اك اهلاحب يهو اهدر

 عرزو اهيف لسفو ابوط اهيف رفحف دلبلا ةليسم ةجرش ىلإ ءاج نمو ، هثدح
 . مرحلا يف سبايلا رجشلاو ءارقفلل كلذو { كلذ زوجي الف

 ٨ هلصأ يف اعقاو ناك ام الإ هنم بطحي ال يناسارخلا ىسيع وبأ لاق

 . ءادف هيلع نكي هنم بطح نمو

 حرجي مل ام هيلع الف ائيش يداولا بارت نم لمح نم ريشب لاقو

 . ىرقلا يف يتلا ةيدرألا ضرأ عرزت نأ زوجي الو يداولا

 يتلا لخنلا ةرمتو اهعرز زوجيف دحلل اهيف نارمع ال يتلا ةجراخلا اما
 نم اهب عفتنا نمل يهف ىرقلا نع ةجراخلاو ، ءارقفلل يهف ىرقلا نيب ةي دوالا يف

 يف وهو يداولا يف تبني امو ءارقفلل هترمث قيرطلا يف يذلا لخنلاو ريقف وأ ينغ
 عفتنا نمو 5 ءارقفلل هنإف يراجلا يداولا يف وهو هنوعديو هنولغتسي موق يديأ
 . هتميق ءارقفلا ىطعأ ءاينغالا نم هب
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 رممك هيف يداولا رمو يداولا فصن ىلإ هيلي ام لام لكل هيلع لمتشت يتلا

 ىلإ هيلي ام لام لكل ليقو ، مكحلا توبث يف لاومألا يف يقاوسلا يف راهنألا
 الو ةراجحلاب الو روفضلاب ينبي ال هاشغي ليسلا ناك امو يداولا ثلث

 اينبم نوكي نأ الإ هراج ىلع ءاملا ديف نيطب الو بات سبك ال ج وراصلاب

 . لوألا هءانب ىلع هوني نأ مهلف لبق نم

 نأ دحأل زوبحي ال زئاجلا قيرطلا لثم يداولا نأ مساقلا نب رمع لاقو

 . اثدح هيف ثدحم

 هل ليق © هئامس نم هلزنأ اذإ هءامل هللا لبس ةيدرألا نأ هللا دبع وبأ لاقو
 نمو © مارح هنأ لاقو ، مهلدع دق نمم ىضرن ال لاق لودع اهيف ثدحأ دق هنأ
 هلكو زئاج ةيدوألا ردس نم طقس امو ءارقفلا ىلع هب قدصتيلف ائيش هنم لكأ

 هبناجب يداولا ناك اذإو ى هنوعنم ال ءارقفلا نأ فراعتلا يف ناك اذإ ءاينغألل

 « اتاوم ناك اذإ هيف رامعلاب سأب الف هيف ةرامع ال بارخ رخالا بناجلاو ةيرق

 برف اهيف بارت ال ةافصلا تيقبو ليسلا اهلمحف ةافص ىلع تناك ضرأ يفو
 . ملعأ هللاو اهكلميو اهب عافتنالاو اهترامعب ىلوأ لوألا ضرلا
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 وهف اتاوم اهنم ايحأ نمف هلل ضرألا نأ : لاق هنأ ٍْقَع يبنلا نع ءاج

 تبهذ مث مالسالا يف افورعم هلهأل ارماع ناك دق تاوم نيبرض ىلع تاوملاو هل

 يف دحأ هكلمي مل تاومو & مهنذإب الإ كلمي ال هلهأل كلذف اتاوم راصف هترامع
 هلل ضرالا كلتف كلمي مل وأ ةيلهاجلا يف كلم ةرامع الو فرعي مالسالا

 نم ةيرب ىلإ يتأي نمك مدقتم رثأ هيف نكي مل ام تاوملا نأ ليقو ، هلوسرلو

 اضرأ اهيف ىمحي وأ ارئب اهيف رفحي وأ ءانب اهيف ينبيف ةرامع رثأ اهيف سيل ضيألا
 ارجش الو اضرأ يمحي نأ دحأل زوجي الو & هل وهف اجلف اهنم مب جرخ وأ اهعرزي

 باحصأ ةياور يفو 5 هلوسرلو هلل الإ ىمح ال : لاق ٍّققَع هللا لوسر نأل

 بيرقلا تاوملا نيب قرف الو رافكلا ةيطعلا يف لخدي ملو مكل يه مث رهاظلا
 . نيملسملاو ةمذلا لهأ نيب قرف ال ليقو 3 ديعبلاو ةرامعلا نم

 ريقفلاو ينغلل حابم وهف تاوملا يف تبني ام نسحلا .وبأ خيشلا لاق
 نود هل كلذف اهعرزو اهرمعو ةتيم اضرأ ايحأ نم الإ هنيعب دحاول وه سيل

 نم لزني © ىلاعت هلوقل ءاملاب اهيقسو اهحالصإ ةتيملا ضرألا ءايحإو وريغ
 اهنأ ةتيملا ضرألاو رافقلا ىعدا نمو « اهتوم دعب ضيألا هب ىبحيف ءام ءامسلا
 نمل وهف بوصغم ءامب ةتيم اضرأ ايحأ نمو { ةحصلاب الإ هنم لبقي مل هل
 . ءاملا بحاصل يه ليقو ، لوقلا رثكأ وهو ءاملا ةميق بصاغلل هيلعو اهايحأ
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 ةتيم اضرأ ايح ] نم : لاق هنأ :ك يبنل ١ نع يور دمحم وب أ ل اقو

 ضرأ ييحمو دئاص لك معي ربخلا اذهف هل وهف اديص داطصا نمو 2 هل يهف

 . رف ك نم املسم صخي لو ةتيم

 ايحأ نإو هب قحأو هل وهف اديص يمذلا داطصا نإ يعفاشلا لاقو

 ةذختملا قوسلا تاوذ راجشألا نم عطق نمو © هنم تذخأ ةتيم اضرأ

 أل هيف مرغ الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف بويرمم وه سيلو لوزنلاو لظتسملل
 الو رامع اهيف ةانج يفو ، ررضلا عنمي امنإو ، كلملا ىنعمب روجحم ريغ لصألا

 رثآ اهيف نكي مل نإو ، يه نمل حصت ىتح ةعونم . اهرمع نم فرعي
 اهنأ ليقو 5 اهيلع ةلمتشملا لاومألا لهأل اهنأ ليقو 2 اهيلإ قبس نمل يهف رامع
 دي هنإف تاوم ىلع هب طيحأ اذإ رادجلاو اهلاحب كرتت ٢ لوقو © دلبلا لهأل مر

 برخ اذإف امئاق ماد ام هيلع ماق يذلا هعضوم يف الإ ادي نوكي ال ليقو

 . اتاوم هعضوم عجر بهذو

 نيب بارخلاو همكح نع تاوملا ليزي الو ادي نوكي الف راظحلا امأو
 الو هلل ت اوملاو مهترامع ةرامعلا لهأل ليقو ٤ نيرامعلل وه ليق ٤ نيرامعل ا

 ىوعد هيف دحأل حصت الو ويغ ىلع قضم نكت مل ام هب عفتنا نم ىلع ساب
 . نيتيرقلا نيب بارخلا كلذكو ةنيبب الإ

 ةامغم ارئب هضرأ يف دجو نم نأ ىسوم نب دمحم نعو مرلا ةلزنمب هنأ دجويو

 سيل هيغ وأ رهاظ لثم ةحابم ضرأ يف تناك ولو اهل ضرعتي نأ هل سيلف

 . ةراثالا ىلع ليلد كلذ نأل اهل ضرعتي ال اهلاح ىلع يهف بوبرمب
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 هل كلم يه يتلا هضرأ يف ارئب دجو نم نأ يعم سيمخ خيشلا لاق
 امم ناكمب قيدم ةراجح دجو نمو رهنلا لثمك اهب عافتنالا يف هيلع سأب ال نأ

 تاوم ضرأ يف ارثأ رثأ وأ ءانب ىنب نمو 5 هيف فرصتلا زوجي وف كلم هنأ لدي
 هنكس هلف لبجلا امأو ، هدعب نم هتثرولو هل اكلم تبنيف تاوملا امأف لبج وأ
 . ءانبلا الإ هدعب نم هتثرول نكي مل هيناب تام وأ ءانبلا مدهنا نإف امئاق ماد ام

 اهقحسو ةتيم ضرأ ىلإ ءاج نمو © كلمي الف لبجلا لصأ امأو

 رئبلا اهماف رخا ءاج مث اهكرتو ءاملا براق نأ ىلإ ارئب اهيف رفحو اهساهو
 رئبلاو هتمارغو هءانعو رجأ لوألو اهاقس نمل ضرألاف ضرألا ىقسو اهرجزو

 هيلع عوطتملاك يناثلاو لوألل يه ليقو ، مرغو انع ام لوللو اهاهمأ نمل ليق
 . لزألا نع اهمكح ليزت ةجح هيلع مقت مل اذإ اهتمدخ

 ريقفلاو ينغلل هلكأ زئاج اهيف تبن امو دحأل اهيف كلم الف لابجلا امأو

 رمع نمو 0 اهنم هيلإ جيتحا امو حلملاو ةراجحلاو راثلاو راجشالا اهنم جرختو
 هذختا دق ندعم وأ نيع رفح وأ ةيقاس وأ ءانب لثم دي هيف هل راصو ائيش اهيف

 . ملعأ هللاو هعنم دحأل سيلو هل كلذف رهاوجلا هنم جرخي هسفنل
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 قرطلاو دجاسملا يف راجشألا يف باب

 مرحلاو روبقلاو

 اذإ روبقلاو دجاسملاو قرطلا يف نوكي يذلا رجشلا يف دمحم وبأ لاق
 هتميق مهيلعف ء اينغأل ١ هلكأ ناف ءاينغأل ١ نو د ءارقفلل هنأ هب عفتني رمٹ هل ناك

 . ءارقفلل

 هقاسو هترمثو دجسملل همكحف دجسملا يف ناك ام ديعس وبأ لاق

 ينغلاو ريقفلل جراخ حابملاف هل ةميق ال هنأ حابملا يف جرخي نأ الإ هيفام عيمجو

 يف تتبن اذإ ةرجشلاو هب ىلوأ دجسلملاف اروجحم ناك امو تابوهرملا نم ناك ولو
 قيرطلا نأل قيرطلا حالص يف لعبيو حابم ريغ كلذ نأ ةلخن وأ ترمأف قيرطلا
 الو ينغل حابمب سيل اهل امف اهحالصب دالبلا لهأ ذوخأمو ةيصولا اهل زوجت

 امف ناعم ىلع رباقملاف رباقملا رجش امأ هل ةميق ال احابم جرخي نأ الإ ريقفل

 ربق يف تبني مل ام ريقفلاو ينغلل حابم اهرجشف ةحابم ضرأو تاوم ىف اهنم ناك

 حلاصم يف لوعجم وهف روبقلا ىلع احابم جرخي ال رجش نم رمثأ امو نيعم
 وأ روبقلل وأ روبقلا ىلع ةفوقوم .روبق اهيف ضرأ يف تبن ام كلذكو روبقلا

 اهمكحف ويغ وأ ربق ىلع ةربقملا هذه يف رجشلا اذه تبن اثيحف اهب ىصوم

 نذإب هيف نوربقي بوبرم لام يف روبقلا تناك نإو ، ةحابم جرخت ال ةربقملل

 ىلع تبن امو لاملا ب ابرأل وهف ةيقابلا ضزل ا يف رجشلا نم تبن امف هبابرأ

 زئاج ريغ وأ ازئاج تناك ارثاد اقيرط دجو نمو روبقلا حالص يف وهف روبقلا
 . ريقف وهو اهدصح نأ ىلإ اهعرزف
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 يهف كالمألا اهيلع يرجت امم تناك نإف هوجو ىلعف زئاجلا قيرطلا امأف

 لاحب عطقنت الو كالمألا اهيلع ىرجت ال امم تناك نإو © اورثك وأ اولق اهبابرأ

 اهحالص يف نوكت اضيأ ةعارزلاو اهحالص يف ناك رجش نم اهيف رمثأ امف
 هزأل هزانعو هرذب هلف هعسي هنأ نظي ام ىلع ع رزلا كلذ يف لخد اذإ ع رازلاو

 اذه ىلعف ءارقفلل هنأ الوق وجرأو قيرطلاب عافتنالاو ةحابالا ىنعمل ببسلا هبشي

 .اريقف ناك اذإ عرازلل عرزلا نوكي

 ثدحلا لاز نأ ىلإ نيملسملل ىذأ هلعف نم عقي مل امف مثالا امأو
 ىطولا نع يهنو هنيعب كلذ نم وأ ةلمجلا يف بات اذإ كلذب كلهي الف
 الو رجش الو ردم الو رجحب روبقلا نم عفتني ال ليقو ، روبقلا ىلع

 رجشلا ليزأ اذإف مرحلا رجش عطق نع يهنو ءارقفلل سبايلا اهبطحب سأب
 نم ىلع ةرافكلاو ابطر ناك ولو هب عافتنالا زاج بطحلا لاح ىلإ راصو
 . ملعأ هللاو ابطر هعطق
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 ليبسلاو ءارقفلا لام يف باب

 فقولاو بئاغلاو

 وهو هعيب زوجي ال هنأ ءارقفلا ىلع فوقوم لام يف ديعس وبأ لاق
 ةرمثلا يف نكي مل نإف هبرش يف هترمث نم عيب ءام هل نكي مل نإف ادبأ فوقوم
 نم عابي الف شطعلا نم كالهلا هيلع فيخو رمثي نكي مل وأ هيقس يفكي ءام

 وه نم دي نم انطي نإ زوجيو فوقوم لصالا نال لاملا كلهولةبرش يف هلصأ

 ىنطمللو نمثلا هيلإ ملسيو ةقث ابستحم وأ مآحلا لبق نم اليكو ناك اذإ هدي يف
 هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ هيف ثدحت ةدهاجم ريغب هتبلغب ءارقفلا عنم اذه ىلع

 مرح انطلاب ذخأ دق اذه نأ ءارقفلا نم هعم حص نمو ، هلام ىلع دهاجي اك

 يف اعفن ءارقفلا ىلع دوعأو لخنلل حلصأ هنأ تبث اذإ هيأرب الإ اهنم لكألا هيلع

 . هنم حلصأ وه ام هب ضياقي نأ هب مئاقلا دارأ نإو { لودعلا رظن

 حالصل ةدهاشملاب رظنلا هبجوي اميف امأو ، زوجي الف مكحلا يف امأف
 دنع نكي مل نإف ض ا لسفي نأ دارأ نإف { زئاج يدنع كلذف كلذ

 © كلذ زاج حلصأ اهل ةلاسفلا نأ رظنلا يفو ، ةصاخ ةعارزلل طرش اهفيقوت

 دحأ دي يف نكت مل نإو ، يصوملا رمأ لتملو زوجي الف ةعارزلل اهنأ طرش نإو
 نأ الإ هب ررضلا دارأ نم عنم هلف اهعرزو ءارقفلا نم اهيلإ قبس نمف اهب موقي

 © يصوملا هب ىصوأ كلذكو اهترمث ءارقفلا ىلع قرفتو عرزت اهنأ ةنس اهل نوكت

 ةرمثلا تناك هسفنل اهعرزو اهيلإ قبس نم ةيفاصلاك يهف ةنس اهل نكت مل اذإو
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 اهب عفتنا مث ءارقفلا ةماعل اهعرز نإو ، تيكز ةاكزلا اهيف تغلب نإو 0 هل

 مرص اهتحت ناك نإو ، ةاكز اهيف سيلو ءارقفلا لام مكح اهمكح ناك هسفنل

 لام نم ينغلل زوجيو هعطق زئاجف لسفلل حلصي الو عيبل قفني ملو ربك دق
 زوجيو دلبلا ةنس يف فرعلاو ةلالدلا مكح يف سانلا لاومأ نم زوجي ام ءارقفلا
 مل اذإ تام امب سأب الو اهمرص نم ءارقفلا ضرأو ليبسلا ضرأ لسفت نأ

 ةلحلا يف ناك نم ىلع قرفت يهف ةلحم ءارقف ىلع لخنب ىصوأ نمو ، عيضي
 عجربو ةجاحل اهنم جراخلا نوكي نأ الإ ويغ وأ راط نم طقف ةرمثلا قرفت موي
 نوكي نأ الإ رحبلا عطق نم اطعي الو اهنم هبيصن هلف رحبلا عطقي مل اهيلإ

 ءيش الف متي مل ن !و © نيئراطلا نم اهيف ةالصلا متي نم ىطعيو ايزاغ وأ اجاح
 مهيقاب نود اهعرزي نأ مهنم دحاول زئاجف ءارقفلل ضألا هذه لاق نمو 0 هل

 نيمولعم ءارقفلا عيمجل 0 هنأل هتعارز لكأ نم ءارقفلا نم ءاج نم عنميو
 اهعرزف مهنم لجر ءاجف نيمولعمل اهب امس نإو ، اهب صتخي نأ زوجي ال ليقو

 هلامب ىصوأ نمو هيغ وأ ازوم اهعرز ولو نيقابلل ءاركلا هيلعو هل ع رزلاف زوم
 هلاحب نوكي ليقو { ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو عابي ليقف ءارقفلل هلام ثلنب وا

 لام نم هجارخإو همسق امإو ث ءارقفلا ىلع هترمث قرفيو هب موقي "هيف لكؤيو

 . زوجي ال لوقلا رثكأف ةثرولا

 دنع لاق نمو ، ريخ لك ليبس وه ليبسلا نأ ليقف ليبسلا لام امأو
 ليقو } ليبس يأ يمسي ىتح لوهجم وهف ليبسلا يف وأ ليبسلل يلخن توملا

 . هللا ليبس يف داهجلا يف وهف هللا ليبس يف لاق نإو © ءارقفلل نوكيو تباث

 الو هدلب نارمع نم نيخسرفلل رواجملا رفاسملا وهف ليبسلا نبا امأو
 ئ ليبسل ١ نبال اماعط هب يرتشيو هعيبي نأ ريبسل ١ نبال 9 ام ه لي ف نمل زوجع
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 ليبسلا ةلخن ىلع رم اذإ رفاسمللو رمت هيف ناك اذإ هنيعب ارمت مهيلإ عفدي امنإو

 . اهصوخ نم هلعن حلصي ن أ

 هيلعو تبني ال لوهجم كلذف اذك لعف نإ ليبسلا يف هلام لاق نمو

 ةقدص هذه يتلخن لاق نمو ىوطأ ليبسلا ضرأ يف رفحت نأ زوجي الو ةرافكلا

 ءارقفلل ةقدص اهتميق جرخت لوقو كلذب ءيش ال لوقف ءارقفلل اهب مسي ملو

 يف ذفني الو حالسلا ليبسلا لام نم يرتشي الو هدبع يف لاق نإ كلذكو
 ناكمب يتلا يتعطقف تم اذإ لاق نمو ، دجسم الو جح يف الو ودعلا داهج

 يهو تام نإو © اهنمث لكأو اهعيب هلف اهعيب ىلإ جاتحا مث هللا ليبس يف اذك

 اهنأ ىسوم لوق سايقو مشاه لوق ىلعو ثلثلا نم حبسم لوق ىلغ تناك هل
 مكاحلا ىلإ رمأ نوكي ليبسلا نباو نيكاسملاو دجاسملل فقولاو لاملا سأر نم
 دارأ نمو ، ءايصوألا يديأ يف كلذ لعج يصوملا نوكي نأ الإ ءايصرألا نود
 عضوم يف ىتلا ةلخنلا تلعج لوقي هنإف دجسملل وأ ليبسلل ةلخن لعجي نأ

 وأ نالف ينب دجسمل ةلخنلا هذه لاق نإو ، ينالفلا دجسملا ىلع افقو اذك

 هذخأ نئاخ دي نم فقو جارختسا ىلع ردق نمل زئاجو كلذ تبث عماجلل

 دي يف ناطلسلا هلعج ولو ءارقف وأ ليبس وأ دجسم نم هعضوم يف هعفدو هنم
 نأل هل ضرعتلا بحأ امف ميتي وأ بئاغك سانلا نم دحأل ناك نإو ، نئاخلا
 يف وه يذلا ةنايخ ىلع ناطلسلا علطي نأ هلو هل يلو ال نم يلو ناطلسلا

 نم فخي مل.اذإ نيمأ دي يف وأ هعضوم يف هعفديو هنم هعزني ىتح هدي
< 

 :الو حالصلا رظن ىلع كلذ زاجأ ضعبو ةنمزألا بالقناو كردلا نمؤي ال
 . ملعأ هللاو ةقث ماق هيلع نوكي نأ الإ ةنايخلاب فرع نم فقولا ىلع لمعتسي
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 بر هل فرعيال نمو بئاغلا لام يف باب

 ءيش الو اهب ىلوأ ءارقفلاف اهل ثراو الو اهكلام فرعيال راد تناك اذإو

 نم ذأ نمو ©ءقفلل ةجألا هيلعف ينغ اهنكس نإو ء مهم اهنكس نم ىلع
 هتميقف لثملا ىلع ردقي ملو فلت نإف © اهترامع يفو اهيف كلذ عفد اهباشخأ
 اهنم لكأي الو اهلسفي الف اكلام اهل فرعي ال ةعقب هلام يف ناك نمو ث ءارقفلل
 هيف سيل اتاوم اضرأ ةعقبلا تناك اذإ اوزاجأ امنإو ، دحأل اذه ةزاجأ ملعن الو

 بياوغلاو اهل ضرعتي الف يه نمل يردي ال ةبرخ ةيرق دجو نمو 5 ةرامع رثأ
 يردي الو اهنع اوباغف نيفورعم سانل ةفورعم لاومأ اهنم نيعون ىلع لاومألا نم
 نإف ريقف وأ ينغ نم اهل ضرعتي نأ دحأل سيل مهل ةفوقوم يهف مهربخ فيك
 الو يه نمل يردت ال لاومأو هدي يف يهف لماع وأ مهل ليكو دي يف تناك
 ةمئأل وأ ءارقفلل اهنأ نيملسملا ضعب لاق يتلا كلتف سانلا نم دحأل فرعت
 امنإو ، اهل ضرعتي ال ةيرشح اهنأ لاق نم مهنمو ةلودلا زع يف اهنولعجي لدعلا
 كلذ نال نيملسملا ءارقفل وأ ةلودلا زعل اهب عافتنالا نيملسملا ضعب بحأ

 ام لكو ءارقفلل هعجرمف هبر فرعي ال لام لك ءاج دقو اهعايض نم حلصأ

 نيملسملا ةلود زع يف هذفني نأ لدعلا مامالل زئاجف ءارقفلا ىلإ هعجرم ناك
 دبعلاو رحلاو ريبكلاو ريغصلاو ءاينغألاو ءارقفلا هعفن عمجي ةلودلا زع ذل

 . ملعأ هللاو ءيراطلاو ميقملاو يدابلاو رضاخلاو
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 ةبهلا باتك

 اعرشو لام ريغ وأ ناك الام هعفني امب دحأل ءيشلا لاصيإ ةغل ةبهلا

 لجأل ةبهلاو عببف ضوعب كيلمتا امأو ، جيلوتلا ةبهل لماش وهو ضوع الب كيلمت

 تناك اذإ ةيدهلا يف عوجر الو باوث ةبه ايندلا باوثلو ةقدص ةرخالا باوث

 ائيش اهلجأل دلولا ثدحي مل ام عوجرلا هلف هدلول بألا نم تناك نإف يبنجأل

 اقلطم ةبهلا حصتو لقنت ال اهنأل لوصألا ىلع ةيدهلا مسا قلطي الو حاكنك

 زوجت الف مهاردلاو ريناندلا الإ عفانملا رئاسك ىنعم ولو كولمم ءيش لك يف

 نإ الإ ابر نوكتف روضح الب فرصلاك نوكتف ةميقلل عجرت اهنأل باوثلل اهتبه
 تناك نإ فلخ الب اهبهاو سفن بيطب زوجتو ضورعلاك اهريغ باونلا طرش
 ةبهب الإ يورو هسفن ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال لع لاق باوث ريغل

 بوهوملل زجي مل سفنلا بيطو ىضرلا مدع ىلع ةنيرقلا تلد اذإو & ضارت نع
 زاجأو نالوق قهارملا يفو هل دقع ال هنأل لفطلا ةبه زوجت الو اهذخأ هل

 لاح ىلع كل تبهو بهاولا لاق نإو 3 ةليلق تناك نإ لفطلا ةبه مهضعب
 دبع وأ نونجم وأ لفط انأو وأ يكلم يف لخدي مل لاح وأ يتبه زوبت ال
 لام نم ةبهلا الو نونجملا ةبه حصت الو ةيدهلاك ةبهلاو هل بوهوملا لوق لوقلاف
 طاحأ نم الو نوهرملا لاملا نم ةبهلا الو هيلع روجحملا ةبه الو ةلالدلاب الإ ريغلا

 زوجتو ، هيلع مكحي مل ام ليقو 3 ءامرغلا هيلإ مقت ملام ةزئاج ليقو ، هلامب نيدلا
 . لفطلا لام نم ولو هلفاك نم ةلسرم اهنأ ملع اذإ هملعمل لفطلا ةيده
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 ىلع زاج هنم هنأ ملعي مل اذإو ديعس وبأ لاق : هللا همحر بطقلا لاق

 هنأ ملعو ةهكاف وحن نم ريسيلاب هدي هل دم اذإ ملعملا ريغ اذكو لاح لك

 ةبهلا حصت لهو هيفاكي هنأ داقتعا ىلع هنم هذخأ هل زوجي هنم ضبق اذإ حرفي

 . اقلطم ضبقو لوبق الب باوثلا ريغل

 اهضبقي مل نإ لطبت اولاقو ةيكلاملا روهشم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 دمحمو بهشأ لوق وهو يناثلا اهضبقو ويغل بهاولا اهبهو ىتح هل بوهوملا
 ىلوأ رئاخحلاف ءيشب سيلو دمحم لاق ، لاق لوألل اهنأ هنعو لاق مساقلا نباو

 © بللا ريغ يف دقعلا دجمب كلمتو حصت ةلبانحلا نم يوادرملا لاق كلذكو
 ضبقلاب حصت وأ تاقدصلا رئاسك يلع نب دواد لوق اذهو لاق بألا يفو

 . امهدحأ نودب وأ امهنودب ال لوبقلاو

 حصت وأ يعفاشلاو ةمألا روهمجو نويفوكلا لاق هبو هللا همحر لاق

 نا امك راتخلا وهو بالا ريغ يف عيبرلاو دوعسم نباو يلع لوق وهو طقف لوبقلاب
 . ضبقلا طارتشا راتخاف هدلول بالا ةبه يف امأ ، ضبق الب حصي عيبلا

 دنع هتنب وأ هنبا ىطعأ نم نأ انموق ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 امل هنال هثراو هنم ذخأ هتنب وأ هنبا تام نإف ضبقلل جتحي مل ائيش ج وزتلا

 ىلعو لاق ، ضبقب الإ حصت ال ليقو لاق ، عيبلاك راص حاكنلا هيلع دقعنا

 نإ الإ اهيف ضبقلا مدعل ةيمستلل هدلول بألا ةبه حصي ال ضبقلا طارتشا

 . دلولل يقابلا ناك
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 نإو ث نيميلا هيلعف نايب الو ةبهلا ركنأ نإ ناويدلا يفو هللا همحر لاق

 لوبق الب كناكم نم تمق وأ ةيطعلا تعفد وأ لبقت ملو كل تبهو لاق

 زوجي ليقف توكسلا عم ضبقلا يف فلتخاو لبق هنأ هل بوهوملا لوق لوقلاف
 مل نم دنع حصو لوبقلاب قطني مل ام ءيشب سيل ليقو 5 الوبقو اضبق دعيو
 لوبقلا طرتشم دنع ةمذب امو عايش يف ةبهلا حصت الو اضبق الو الوبق طرتشي

 لوبقلا طرتشا نم دنعو امهطرتشي مل نم دنع حصتو ضبقلا مدعل ضبقلاو

 . طقف

 ام ةبه حصي هنأ ىلع لدي ام ماكحألا يف ايركز وبأ ركذو بطقلا لاق

 لك اذكو امهيف ضبقلا دوجول ميغل نيدو كرتشم يف كيرشل حصتو ةمذلا ين
 ضبقلاو لوبقلا طرتشي مل نم دنع حصتو هتمذ يف وه نمل بهوي ةمذب ام
 ركب ابأ نأ ىور امب هيلع اودر دلولا عم ولو ضبقلا طرتشي مل نم نكل ىلوألاب
 هترضح املف ةنيدملاب هل ناك الخن اهنع هللا يضر ةشئاعل بهو هنع هللا يضر

 هيضبقتل كن ] يتنبا اي اهوب أ لاقف © ةشئاع هيف تملكتف اثاريم هلعج ةافولا

 ملف ةيلاعلاب ارمت اقسو نيرشع ذاذج ةشئاعل بهو هنأ يور امو ثراولل هنأو
 هن ] يورو ثرراولل مويل ١ وهو هيضبقت ل كن أ لاقف 0 ة افول ١ هترضح ىتح هضبقت

 . ايتوكس اعامجإ ناكف يباحص هيلع ركني ملو هيتضبق ول تددو لاق

 ضورعلا ةبه زوجت الو دلولا يف وأ ماع همالك له ثحبيو بطقلا لاق

 ام اهوأر اذإ ءاكرشلا نيب اهتبهو ناويحلا عبب زئاج ليقو « رضحي ىتح ناويحلاو
 © عيبلا وأ ةبهلا لاح اهيلإ ةراشالا نم دبالو ، ةثالث ليقو ، مايأ ةعبس نود

 روضحو ترصق وأ ةبيغل ا ةدم تلاط بئاغلا ةبهو لوهجملا ةبه زوجت ليقو
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 ةبهلا تزاجو ةيلخت لصألا ضبقو ضبق ةيلختلا نأل ضبق هلوبق عم بوهوملا
 . هعيب نود ريثك دنع لوهجملا ةبه زاوجل سكع الب هعيب زاج ام لك يف

 ةبحلاو هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق : هللا همحر لاق

 الو تاومألل نأو ، زوجت تاعابتلا عزنو كرتلاو ةيربتلاو طقف ءايحالل زوجت امنإ

 اهمسإ وأ اهتفص تنيبت اذإ كلذ لك يف تزوجو لوهجلا الو لوهجم ةبه زوجت
 قادصلا لاطبإب ليقو © هيف ةيصولاو قادصلا زاجو الوهجم ءيشلا ناك ولو
 وأ همنغ نم اذك هل بهو نإو ، لكلاو ةيمستلا يف تزاجو ةبهلاك هيف
 نم هيلع ءيش الو ددعلا نم صقن ام قحليو وهنلاو ةدايزلا ال ددعلا هلف وريناند

 © صقنلا هقحل صقن نإو ، هددع ردقب ءاملاو ةدايزلا هل ليقو 5 ةاكزلاو قوقحلا

 دنعو مكحلا يف كلذو ةبهلا يف دلاولا دوع حصو قوقحلا همزلو اكيرش ناكو
 اهيف عجارلاو دلاولل الإ ةبهلا يف عوجرلا لحي ال ثيدحل ويغك ال هللا

 . مارح يقلا يف عوجرلاو ءيقلا يف عجارلاك

 دوعيف ةبه بهي نأ دحأل لحي ال رمع نباو سابع نب هللا دبع نعو
 . هئيق يف عجارلا بلكلاك ةياور يفو هدلول دلاولا الإ اهيف

 . باوث الب اعوطت بهو اذإ كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق . اقلطم بألا ريغل اهيف عوجرلا زوجي دابع نبا لاقو : لاق
 اميف عوجرلا هل زوجي نأ يضقي هنأب هللا همحر دابع نبا ىلع درو بقطلا
 ناويحلا تالغ نم ةلغ لك اذكو هل بوهوملا دنع ةبوهوملا ةمالا تدلو
 . كلذب لاقي الو لاق © ناويحلا ريغو بوهوملا
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 وأ اهنيعب تماق هتبه يف عجري نأ بهاولل سيل لوقي عيبرلا ناكو

 © هاركإ الب ناكو ال ضرعي ملو اهبهو موي اباوث ركذي مل اذإ تصقن وأ تداز

 هل بهوف اغلاب دلولا ناك نإو ، هل باوث الف هب ضرع ال اباوث ركذي مل اذإو
 . ضبقي ملو بألا لايع يف وهو هل اهزيمو ةبه هوبأ

 ةزئاج دابع نبا لاقو ، ذخأن هبو زوجت ال زيزعلا دبع نباو عيبرلا لاقف

 هيف عجرت اضرم ناك اذإ دلولا ضرم وأ هضرم يف اهيف عوجرلا حصي الو
 . ثلثلا ىلإ لاعفألا

 ةيكلاملا ضعب نع يدوادلا نع ثيللا نبا نعو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ عجري ال ةيكلاملا ضعب لاقو بطقلا لاق ئ لاك اضيأ مألا ع وجر زاوج

 محرلا دصق

 ال لاقو { هللا ةعاط دصق نإ اذكو لمعلل لاطبإ هنأل تلق لاق

 وأ ابيرق مألا لبق نم وأ بألا لبق نم دجلل زوجيو ، دلولا رقتفا نإ عوجر
 وأ هظفلب مهلمشي ثيدحلاف ةدالو 7 أل تادجلا اذكو اهيف عجري نأ اديعب

 محلوبق ىلإ ةقلعم يهف لفط وأ نونجم وأ بئاغل ةبهلا تقلع نإو & سايقلاب

 ةبهلا حصت الو غولبلاو ةقافالاو مودقلا تقو وهو مهنم لوبقلا حصي تقو يف
 نم هل حصت الو هغولبل قلعت وا ضبقي و أ هل لبقي ةفيلخب الإ هيبا نم لفطل

 نم اميس الو هيبأ ريغ نم هل حصت ليقو ، غولب وأ بأ وأ ةفيلخب الإ هيبأ ريغ
 زارحإب لفطلل تبنتو ضبقلا يف لوبقلا طارتشا مدع ىلع ءانب كلذ نودب هيبأ

 . بستحم زارحإب وأ ةعامج وأ ماح نم ليكو وأ يصو وأ بأ
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 نأ لوصألا ينو زارحالاب الإ ةيطعلا تبنت الو جاتلا يفو بطقلا لاق

 اهيطعي وأ اهضبقي وأ اهيقسي وأ الخن ناك نإ اهمرصي وأ لماع دي نم اهليحي
 زارحإ الف اضرأ اميتي ىطعأ نمو ث اهلاح نع ةلازإ بجوم اهيف ثدحي وأ

 لبق بستحم وأ هيصو وأ هليكو زرحي ملو غلب نإف غلبي نأ ىلإ هل تمتو هيلع
 الو هل ةيطعلا تتبث هغولب لبق تام نإو © عجري نأ يطعملل زاج هغولب

 ىطعأ نمو ، زارحإ الب ويغ نم هل تزاجو هيبأ نم هتيطع يف اذهو عوجر
 لاقف ، عجر وأ يطعملا تام ىتح هل زرجي ملو ليكو وأ بأ هلو ائيش ايبص

 هلف ءابإ يف عجر مثيلبقو هنم هأربأف قح هدلو ىلع هل نمو ، زوجي ال ىسوم

 وأ هوبأ زرحي ملو ايبص ىطعأ نمو 5 اهزرحأو ةيطع هاطعأ ول اذكو هيف هتعجر
 نإو ، ضعبل افالخ عوجر الف يبصلا تام وأ غلبي مل يبصلاو يطعملا تام

 يطعمللف غلب ىتح هب مئاق الو يبصلا ىطعملا زرحي ملو امهدحأ تي م

 ال ليقو ، عوجرلا هل ليقف يطعملا عجري ملو هغولب دعب زرحي مل نإو ، عوجرلا

 اهيف عجري ملو ةيطع هيبص ىطعأ نإو 5 راتخملا ىلع هتوم لبق عجري مل ام تبنتو

 هيلع ريغي ملو اهزارحإب هملع دعب وأ هيلع هوبأ عجري نأ لبق اهزرحأف غلب ىتح
 ءاطعالا هل ددج نإ الإ ال ليقو ، ركذ ام عم مدقتملا ءاطعالاب هل تبنت ليقن

 زرحي ملو غلب نإف هل يهف يبصلا غولب لبق تام نإف اضيأ ريتخاو هغولب دعب
 نأ لبق زرحأ نإ هل تتبث غلابلا هدلو ىطعأ نإو & تلطب امهدحأ تام ىتح

 يطعت نأ هتأرما ىلإ بلط نمو ، هدلو ريغ اذكو تلطب الإو هيلع عجري
 زرحي ملو غلب نإ الإ هيف اهل ةعجر الو هتطعأ نإ هل زاج ريغص وهو اهلام اهدلو
 © ضعب دنع زاج هايإ هتطعأ ام هوبأ هنع عزتنا نإو ، ذئنيح عجرت نأ اهلف

 وأ رادك مسقي ام بهاو بهو نإو 0 هايإ اهل هؤاضق زاج دلولا مأ هاضق نإو

 ليقو ، موسقم ريغ ناك نإو 5 هتبه تزاج هنم هاضبقف رثكأ وأ نينثال عاتم
 . امل هبهو مث همسق نإ الإ زوبت ال
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 عيبلا هيف زوجي اميف زوجت ةبهلا نأ ليق ديعس وبأ لاق : هللا همحر لاق

 يف ةلع ملع أ الو كيرش ريغل ولو ةيمستلا عيب يف انباحصأ نيب فالخ الو

 مل رادك يف هكيرشل هتصح كيرش بهو نإو 2 زارحالا رذعت ريغ هتبه
 . ءاكرشلا نم لك ةضبق يف كرتشملا نأل ضبق كلذ لهف مسقت

 اضبق كلذ نوكي ال وأ زوجتو عيبرلا لوق اذه هللا همحر بطقلا لاق

 . ضبقلل حلصتو ءابصنالا نيعتتف مسقت ىتح زوجت الف

 ةمولعم نوكت ىتح ةبهلا زوجت ال لوقي زيزعلا دبع نبا لوق وهو لاق
 ةلئسمو كيرشلل ةصحلا ةبه ةلئسم يف زاوجلا راتخملاو لصألا لاق ، ةموسقم
 وأ ةاش وأ ةمأ نطبب ام ةبه تزاجو ضبق الب نإو ، ددعتم مسقي مل ام ةبه
 تبهو لاق نمو ، بألا نم دلولل ال لصبلاو تفللاو رزجلا ةبه لثمو اهوحن
 . اهضرأب ديزل تناك ةلخنلا هذه ديز

 © لحي مل ولو هتبه حصت ليقف نيدلا يف فلخلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . هل بوهوملل هب نمضو هلوه نم هبرقأ نإ الإ ال ليقو

 لجاعلا يف تتبثو لجالا ةبه عنم ىلع رثكألاو ديعس وبأ لاقو : لاق -

 نإو © هضبق ليقو ، هنامض ليقو هب هيلع وه نم رارقإ ليق هزارحإو هزرحأ اذإ

 ال ليقو ، الجآ ناك وأ همزل نم باغ ولو قحلا حص اذإ تبث ارارقإ هب هل رقأ
 بهاولل يهف ةبهلا هل بوهوملا لوبق لبق بهاولا تام نإو ، لجالا يف تبني
 ضبقلا طارتشا مدع ىلع ءانب تام نإ هثراولو يبح نإ هل بوهوملل يه ليقو
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 & هثراول يهف لوبقلا دعبو ضبقلا لبق هل بوهوملا تام نإ ليقو © لوبقلاو
 ولو هل بوهوملا ثراول ليقو ، ضبقلا لبق هل بوهوملا تام نإ بهاولل ليقو
 . لوبقلا لبق هتوم ناك

 هضبقي ملو ائيش ضيرم بهو نإ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 هبو لاق زيزعلا دبع نبا دنع ةبهلا تلطب هضرم نم تام ىتح هل بوهوملا

 بئاغلا تمزل بئاغل دبع بهو نإو ، عيبرلا دنع ثلثلا نم تزاجو ذحألا

 زاج ويغو كرتشملا هيفو هلك هلام لجرل بهو نمو & هب ملع نإ هرطف ةقدص
 ريغو هعيب ضقتنا كرتشملا نإف عيبلا امأو عيبلا عطقي ال ام ةبهلا عطقت هلعف

 هنال هلعف حصي الف تام مث هضرم يف ائيش هئراول بهو نمو زئاج كرتشملا
 ينطعا لجرل لاق نمو ، ثراو ريغل نإ ثلثلا نم جرخيو ثراولل ةيصولاك
 هكرتو هذخأ هل زاج هقدص نإف تبذك لاق مث مارح وه لاقف ءيشلا اذه

 هذخأب هل بوهوملل مكحي الو زاج اهجوز ريغل اهقادص تبهو نمو ، لضفأ
 هتعلس تقرس نمو قادصلا لاجا نم كلذ وحن وأ توملا وأ قالطلا دعب الإ

 نم هبيصن بهو نمو 0 اهريغو نيميلا نم بهاولل ام لثم هل بوهومللف اهبهوف
 ملع نإو هتبه زجت مل الثم سدس مأ ثلثأ وه مك الو وه ام فرعي ملو ثرالا

 . نيعلاو ةنكلاو ةلقلا لهج نإو { تزاج عبر وأ ثلنأ

 8 بيعلاب باوثلاريغ ةبه درت الو مكحلا يف زوجت ال فسوي وبأ لاقو
 هريغ وأ ابنع وأ انيت دحأل ةجوزلا تدهأف اراغصو ةجوز كرتو تام نمو

 د از ىتح لبقي ملو ائيش لجرل لجر ىطع ا ا ذإو ل لكاي نا هل ىطعملل زاج

 الإ ركني مل ام هيلإ قلعم رمألاو لوبقلا هل زئاجف بهاولا تام وأ صقن وأ
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 لصالا ريغ ةبه زوجت الو هوبأ تمي مل ام اهلوبق هلف هدلاو نذإب لفطلا ةبه

 . ارضاح الإ

 لقأ ناويحلا نم باغ ام عيب زاوجب رم اك ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 . ويغلو ليقو ڵ كيرشلل ةثالث نم ليقو ، ةعبس نم

 اريثك تبهو ام فرعأ ال بهاولا لاق اذإ ضعب لاقو لاق

 كلذ لثم وأ ةشع وه اذإف ارانيد ىوسي بهو ام بسحي نأ لثم اذكه

 كردي الو بهو ام نطب يف ام ءانثتسا زوجيو ةبهلا زجت مل هل بوهوملا هقدصو

 عضري نم دجي ملو ةمأ بوهوملا ناك نإ الإ اقلطم هل بوهوملا ىلع هعاضرإ

 باوثلا اهب دصق نإ ةقدص يه اقلطم ةبهلاو ةرجالاب هعضرت اهنإف اهاوس اهدلو
 نيذلا متبسك ام تابيط نم اوقفنأ » ىلاعت هللا لاق اهيلإ بودنم يهو هللا نم

 اوقدصت هيع لاقو حلإ .. مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم ه حإ .. مهلاومأ نوقفني

 قرحم فلظب ولو اوقدصت ىورو رانلا نع مكهوجو هب نونكت ةرمت قشب ولو

 ءيفطي امك ةئيطخلا ءيفطتو عئاجلا نم دست اهنإف ةرمتب ولو اوقدصت ىورو

 هللا لبقي الو بيط بسك نم ةقدصب قدصتي دبع نم ام ىورو رانلا ءاملا
 هليصف مكدحأ ينري اك اهييريف اهذخأي لجو زع هللا ناك الإ ابيط الإ لجو زع
 . دحأ لثم ةرمنلا غلبت ىتح ورهم ةياور يفو

 نم تيب لهأ رظنا مغ اهئام رثكأف ةقرم تخبط اذإ ءادردلا يبأل لاقو

. فورعمب هنم مهبصاف كناريج



 ةقدصل ا ل . ‘ برل ا بضغ ء يفطت رسل ا ةقدص ل اقو

 ءاقبلا لمأت حيحش حيحص تنأو قدصتت نأ ةقدصلا لضفأ لاقو

 & اذك نالفلو اذك نالفل تلق موقلحل ا تغلب اذإ ىتح لهمت الو ةقافلا 7

 . نالفل ناك دقو

 هتيب ةكئالملا شغت مل ابئاخ الئاس در نم مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 اضرق هللا ضرقي يذل أ اذ نم لزن املو اموي ليقو ئ مايأ ةعبس هيف وه يذل ١

 . هرخا لإ انسح

 وهو هللا انضرقتسي هللا لوسر اي يمأو يبأ كءادف حادحدلا وبأ لاق

 ل نمضي يلر تضرقأ ناف لاق © ةنجلا مكلخدي نأ ديري معن لاق 0 ينع

 كلذ نم ةنجلا يف اهضوع يأ اهلثم هلف ةقدصب قدصت نم معن لاق 3 ةنجلا

 ةحادحدلا يتيبصو لاق معن لاق ، يعم حادحدلا مأ يتجوزو لاق & سنجلا

 امهادحإ نيتقيدح يل نأ لاقف ث هلوانف كدي ينلوان لاق . معن لاق { يعم

 امهتلعج امهريغ كلمأ ال هللاو ةيلاعلاب ىرخألاو ةنيدملا ليخن نم يأ ةلفاسلاب
 كل ةشيعم ىرخألاو لجو زع هلل امهادحإ لعجا لاقف ىلاعت هلل اضرق

 طئاح وهو ىلاعت هلل اهريخ تلعج ينأ هللا لوسر اي كدهشأف لاق { كلايعلو

 حادر قذع نم مك لاق مث ، ةنجلا هب هللا كيزجي نذإ لاق ، ةلخن ةئاتس هيف

 . حادحدلا يبال ةنجلا ىف حايف رادو
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 باصاف ةنس نيعبس هللا َدَبَع الجر نأ دوعسم نب هللا دبع نعو م ےم ےم
 لجو زع هللا رفغف فيغرب هيلع قدصتف نيكسمب رمو { هلمع طبحأف ةشحاف

 . ةنس نيعبسل سلا لمع هيلع درو هبنذ

 ال ضعب لاقو © ةقدص طعاف ةئيطخ تأطخأ اذإ هنبال نامقل لاقو
 نم ةقدصلا ناتك اولاقو ، ةقدصلا نم ةبحلا الإ ايندلا لابج نزت ةبح فرعأ

 . ةقدص لايعلا ىلع ةقفنلاو ةنجلا زونك

 ىلإ ريقفلا نم جوحأ ةقدصلا باوث ىلإ هسفن ري مل نم يبعشلا نعو
 . ههجو اهب برضو هتقدص لطبأ دقف هتقدص

 نيمهردلاو مهردلا اهنمث يف ىضرتأ ةيراج هعمو هب رم لجرل نسحلا لاقو

 ةمقللاو سلفلاب نيعلا روحلا يف يضر لجو زع هللا نإف بهذاف لاق ، ال لاق
 تدر مغ لجو زع هللا نم باوثلا دصق ىلع دحأل كيلمت ىلع ةبه بهو نمف
 همأ ىلع قدصت الجر نأ ليلدب اهذخأ هل لهف ةقدص وأ ءارش وأ ثراب هيلإ
 درو هللا ىلع كرجأ عقو دق لاقف هلأسي رع يبنلا قأف همأ تتامف ةيراج

 هل زوجي ال وأ بهاولا نم عوجرب سيل كلذ نأ ليلدبو كتيراج كيلع
 عابي هدجوف ناصحب قدصت هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ليلدب اهذخأ

 زوجي .ال وأ كتقدص يف دعت ال :ك هل لاقف 3 هيرتشي نأ دارأف قوسلا يف

 بمهاولا نم لعفب ناك ام لك هيلع ساقيو { رمع ثيدحل ءارشلاب اهدر

 ثررالاك لوبق الو ىضر الب هكلم هب لخدت امم هيلإ اهدر زوجيو ةراجتسالاك
 . ثرالاب هكلم اهلوخد يف هل لعف ال هنأل
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 تتامو همأل ةمأ به آ لاقو ، بهو ام ءارش دارأ نيح كتقدص يف دعت ال

 . لعف نودب وأ لعفب ويغب وأ ضوعب اقلطم اهيف عوجرلا هركي وأ كل يه همأ
 ص

 . اتح هجولا كلذ لثم يف لعجت وأ هيزنتلل هيف يهل ا نأ ىلع رمع ثيدحل

 نسحتساو روصنم نب متاحو عيبرلاو ةديبع يبأ لوق وهو هللا همحر لاق

 هب عفتني ال نأ ثنحلاو لتقلاو راهظلل قتعلا لثم نيد يف نإو اقيقر قتعا نمل

 . ةرجاب ولو هجوب

 لاقو : لاق ، هللا هجول قاتعالا ناك نإ اميس الو همحر بطقلا لاق

 عفتنا نإ هنأ ضعب : ركذو ] : لاق ئ حدق نم ءام ولو هدي نم برشي ال دايز وبا

 اقلطم قتعملاب عفتني ر :ر ال ليقو ل اق زاج ىضر نع ةرج اب و ا سمن بيط نع هب

 ةءارقو ناذأو موصو ". هنيد لجأل اهب دصق ناف ناسنإ ةبحلاب دصق نإو

 . هنيدب لكأي نأ دحأل لحي ال ذإ تمرح

 بطقلا لاق . مكحلا عيب اهتامالع يأ ةعاسلا طارشإ نم ع لاق

 ذختي نأو طرشلا قنكو مدلاب فافختسالاو محرلا ةعيطقو ةوشرلاب مكحلا يأ
 ءانغ هب مهينغيل الإ مهلضفأب الو مهءارقاب سيل مهدحأ نومدقي ريمازم نارقلا

 يهو باوثلا ةبه ىمستو اهنع ضوعي ام ملع نإ تزاج هايندل اهب دصق نإو

 موي باوثلا ةميقب نكل اضيأ ةزئاج يهف اهباوث لهج نإو هيناعم يف عيبلاك

 هبثي ملو اباوث بهاولا ركذ نإو {“© فصولا نم اوكردأ ام ردق ىلع ةبهلا
 امولعم هل بهو هنأ دحأ ىلع ىعدا نمو ، ةبهلا يف عوجرلا هلف هل بوهوملا
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 ركنأ نإو 3 هيلع ام ىطعأ رقأ نإف هيلع اباوج مآحلا هددتسا هبيثي نأ ىلع
 هيلع نيمي ال ليقو © هيلع هفلح الإو كاذف اهب ىتأ نإف ةنيبلا يعدملا فلك

 ضرعتي مل ولو هتبهب هب كسمتسي ليقو & ضيوعتلا يف هب كسمتسا نإ اذكو

 تاقدصلا وحن هلل هبهو امو اهباوث طرش نإ الإ ةبهلا يف كردي ال ليقو ، بوثلل
 نم ءءاربالاك هلك كلذف هلاصتنا وأ هلام طايتحا يف دحأل هاطعأ وأ قوقحلاو

 زوجيو ضوعب الإ ريغلا لام نم امهوحنو ليكولاو ةفيلخلا ةبه زوجت الو باوثلا

 اعفن بلجي وأ ارض عفدي نم ويغ لام نم يطعي نأ ةفيلخلاو ليكولا وحنل
 ال ليقو { امهريغل وأ امهدحأل نونجملاو متيلا لام نم ةقدصلا يطعيو لاملل

 نم يصعيو همزل ام ملعيو قيفي وأ غلبي ىتح لاملا يف مزال لك بتكي ليقو
 الو هضرع رتسل هيطعي نأ زوجيو ينغتملا هحدم ىطعأ وأ رثكأب باثيل ىطعأ
 ةبهلا نأ هل بوهوملا لوق لوقلاو عيب اهنأل درت ليقو ، بيعلاب باوثلا ةبه درت
 بوهوملا لاق نإو ، باوثلل اهنأ بهاولل ةينب نكت مل نإ هنيمي عم باوثلل ال هل
 وأ ينغل نإو رجألا ةبهو باوثلا ةبه تزاجو عدمف باوثلا كتيطعأ دق هل

 نامض هجو ىلع الإ ينغلل ريقفلا نم ةبهلا زوبت ال ليقو ، امهلثم نم ريقف
 . ضوعلا دارملا نأ ىلع ليلد وقفو لدبلا

 يهو ةشئاع ةالوم ةيرب ةبه لبق كلع هنأب درو هللا همحر بطقلا لاق
 نم اضوع اهيلع هب قدصت هب ردقلا روفت هيلع لخد امحل هل تبهو ةريقف

 اهل نمض هنأ لقني ملو ةيده اهدنحسانلو ةقدص اهيلع وه لاقف 2 ةاكزلا مهارد

 ريقفلا ءىفاكي نأ ينغلل بدني ليقو ، ردقل اعفر هيلع ةمرحم ةقدصلاو لدبلا

 ريغب هلك هلام بهو نمو . هتأفاكمل ضرعتلل الإ هيلإ يدهي داكي ال هنأل
 4 طسبلا لك اهطسبت الوت ىلاعت هلوقل رجألل نإو كلذ هل لحي مل ضوع
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 هل يقب نإ ليقو © اهنلل زوجي ليقو ؤ ةلطاب ليقو ، ةيضام ةبه ليقف لعف نإو
 . هيلع مثإ الو تزاج هلام نم ءيش

 طقف وشع هيلع هلامب ثنح نم نأ مهلوق رهاظو هللا همحر بطقلا لاق

 © تابهلا باحصأ لبق نويدلا لهأو طقف وشع همزلي هلك هلام بهو نم نأ

 . ملعأ هللاو اعم نوصصاحتي ليقو



 ةي هلا باب

 معأ ةبهلاو بولقلا ةلاتسا اهب دصق ام يهو ةبهلاك ماكحألا يف ةيدهلا

 بهذت ةيدهلا نإف اوداهت كلع هلوقل موق نيب يداهتلا بدنو نافدارتي ام اريثكو
 بهذتو ةدوملا تبنت ةيدهلا نإف هللا دابع اي اوداهت اضيأ لاقو & ردصلا رحو

 . ءانحشلا

 ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي لي هنع ةيره يبأ نعو
 . ةاش نسرف

 محللا ليلق مظع نيسلاو ءافلا رسكب نسرفلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . ةقدصلا باوثك ةيدهلا باوث لبق دقو سرفلا نم رفاحلا عضوم ريعبلل وهو

 كرشم نم ولو اهلبقي ناكو رصبلاو عمسلا بلجت ةيدهلا لع لاقو
 ريغ ةيدهو ةيردنكسالا كلم سقوقملا ةيده لبق دقو اضيأ كرشملا ىلإ يدهيو

 الإ بنجألاو برقألاو ريقفلاو ينغلاو رجافلاو رابلا سانلا نيب ةزئاج ةيدلاو
 هل زوجيو هقح ريغ مكاحلا هيطعيل ةوشرلاو ملظلا ىلع ةنوعملاك ةيصعم يف ةيدهلا

 سفن بيطب الإ زوجت الو اقلطم ماحلل زوجت الو هقح هل ذخأيل هيطعي نأ ليق

 ىلع انبإ هب لضفي ام الإ نبالاو بألا نيب زوجتو ررضلا عفدو ةيقتلل زوبتو
 ريغ يطعملا ناك نإ هنودب تبثت ليقو ث زارحالاب الإ لفطلل تبنت : ال رخا
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 نكي مل ام عوجرلا يطعمللو غلابل ولو ىطعأ اميف ع وجرلا هلو امأ ولو بأ
 . يفكي لوبقلا لب نيجوزلا نيب زارحإ الو زارحإ

 الف هعفنت نأ ايجار كيلإ ىدهأ نم رباج نعو هللا همحر بطقلا لاق
 رلا هلعجي ام هيلإ بودنملا يداهتلا نمو © هعفن عطتست ل نإ هتيده لبقت

 ةيطع ىمستو اهجوزل اهجارخإ دنع مهتخأل ةوخأو جيوزتلل هنبإ وأ هتنبال
 ةلص يهو بألل ولو اهيف عوجر ال دحاو ريغ لاق : بطقلا لاق . حاكنلا

 نم ةيدهلا تلصفنا نإو ، ائيش لعجلا دعب اهيلع نوكردي ال ةيدهو محرلل
 مل ام ةيدهلاف :يدهملا ثراول تدر هل ىدهملا لصت نأ لبق تامو اهيدهم

 . اهلماح نامض يفو ليق & يدهملا كلم يف يه هيلإ ىدهملا لصت

 وأ عيض الإ اهلماح ىلع نامض ال نأ حيحصلاو هللا همحر لاق
 .7 . ىدهملا تام نإ يدهمللل درت وأ . ها اهلمح ىلع ةرجألا ذخأ
 هلبقف هضبق لبق يشاجنلا تومل يع هيلإ يشاجنلا ىلإ ع هادهأ ام در اك
 . يدهملا ثراول تدر هيلإ ىدهملا ضبق لبق اعيمج اتام نإو ك

 لقتنت ال انموق نمو انم روهمجلا بهذم كلذو هللا همحر بطقلا لاق
 يف درت ال ليقو © هليكو وأ هيلإ ىدهملا اهضبقي ىتح يدهملا كلم نم ةيدهلا
 . اهلك لئاسملا هذه

 يف ةيدهلا نأ همالك رهاظو لاق ، يرصبلا نسحلا لوق وهو :لاق

 ىلع ةبمل اك طقن لوبقل ١ طارتشا او امهط': ذشا مدعو ضبقلا و لوبقل ١ طارتش ١
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 لوبقب الإ بألا نم نبالل تبثت ال اهنأ راتخيو اهيف عوجرلا بللو فالخلا
 نإ رجأل ا ف ناكيرش امهو هلام نم اهجوز ن ذإب بهتو ه ةأرمل ا قدصتتو ضبقو

 ن ذإ الب اهلام نم قدصتتو بهتو رزول ١ اهيلعو رجألا هلف الإو ن ذإب تلعن

 . اهجوز

 اهتوخأل بهع نأ ةأرملل نوصخري الو زيزع يبأ ظفل يفو هللا همحر لاق

 اهتبه زئاجف تلعف نإف اهجوز رضحي ىتح اهتبه هيف زوجت لاح يف ولو ائيش

 . اهتوخأ ريغل اهتبه اذكو

 ال ل اق ٢ هلل ا لوسر نأ هدج نع هيب أ نع بيعش نب ورمع نعو

 اذإ اهلام يف رمأ ةأرملل زوجي ال ةياور يفو ، اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي

 ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ :هاور اهتمصع اهجوز كلم

 . محلا هححصو

 لخدأ ام الإ لام ل ام هللا لوسر اي تلق ركب يبأ تنب ءامسأ تلاقو

 يعمجت ال يأ 6 كيلع ىعويف يعوت الو يقدصت لاق 0 قدصتأفأ ريبزلا ىلع

 .: كلذب يزاجتف ةقفنلاب يلخبتو ءاعولا ىف

 نذإ ريغب قدصتت نأ ةأرملل نأ لدي اذه ليق هللا همحر بطقلا لاق

 ةنيرق تلد اذإ يدهمل ١ ةأفاكم بجتو رجتل اب هل نوذأم ا ةبه تزاجو اهجوز

 . باوثلا ةدارإ ىلع
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 ديز نب رباج لاق اك ، فيفطت ذئنيح ةأفاكملا كرتو هللا همحر لاق

 نم ةأفاكملا ناسحتساب دحاو ريغ لاقو ، بطقلا لاق © ةريبك فيفطتلاو

 ىدهأ امم رثكأب هيفاكيل هيلإ ىدهأ هنأ مهتا نإ يدهملا تام ولو هيلإ يدهلا

 نم ارذح سنجلا قفتا نإ رثكأب ال هيلإ ىدهأ ام لثمي هيفاكي امنإو لاق 2 هيلإ
 دقعو قافتا نكي مل هنأل سنجلا نم ولو رثكأب ةأفاكملا تزيجأو لاق 3 ابرلا
 . ةبجاو ةأفاكملا هيلع تسيلو رثكألاب حيرصتو

 لاقف اهيلع هباثأف ةقان هع هللا لوسرل لجر بهو سابع نبا نعو

 معن لاقف تيضر لاقف هدازف ال لاقف تيضر لاقف 0 هدازف ال لاق {| تيضر

 . ايح يدهملا ناك نإو ، يشيرق :نم الإ ةيدهلا لبقأ ال نأ تممه دقل لاقف

 ةيدهلا يف ىعاريو طقف لثملا كردأ رثكأب ينتفاكتل كيلإ تيدهأ امنإ لاقو

 هنواعيل توم وأ نتخ وأ ةملو وأ ةنوعل ضعبل ضعب ءادهإك ةداعلاو فرعلا
 لثم امهنيب قافتا نكي مل نإ الغ ولو ءيشلا كلذ ةميق ليق همزليف ىرخأ ةرم
 نكمأ ام لثملا دري ليقو 5 ءادهالا موي ال ءاضقلا موي ةميقلا نأ ىلع اقفتي نأ

 بلط ىتمو هئفاكيل ىدهأ هنأ حرص نإ الإ درلا بجي ال ليقو 5 ةميقلاف الإو

 تام وأ ويغ وأ سرعلا نم لعف يذلا لثم لعف اذإ الإ ال ليقو ، هل در دلا

 مكح ال ذإ امولعم اهباوث طرش نإ الإ مكحلا يف ةيدهلا ةميق درت الو يدهملا

 ىلع ال اهتميق اهيلعف اهيلإ تلمحف ماعط ةننج سورعل لمع نإف لوهجم ىلع

 . اهببسل تلمع اهنأل اهنم لكأت مل ولو اهدلاو

 لكأت نأ كل تنذأ دحأل لاق نم رماع نب ىسوم لاق : هللا همحر لاق
 ةدحاو ةرم لكاي ليقو ، امهدحأ تمي وأ هدري مل ام لكأي ليقف ادبأ يلام نم
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 © هشارف نع ىحنتي ناك نإ زوجت ليقو 5 ال لاق زوجت له ضيرملا ةيطع نعو

 نمو ، تام نإ ثلثلا نم نكل تام ولو ليقو ، هضرمم تمي مل نإ ليقو

 لعف هل زجي مل ملعلا كورتمب ذخأي وأ روجلاب هيلع مكحي نأ فوخ دحأل بهو
 نأ هل ليقو ، قحلاب مكحي نأ ىلع اذكو ذخأي نأ هل بوهوملل زجي ملو كلذ
 ملعي ملو ذخأ نإ هل بوهوملا ىلع سأب الو ملعلا كورتمو روجلا فوخ بهي
 تامرحملا نم اهوحنو ةوشرلا هجو ىلع ىدهأ ام ذخأ زوجي ليقو 0 ةبهلا ببس

 هلعف ةهج نم هيلع مثالاف امرحم لعف وأ روجلاب مكح نإو & قحلاب مكحيو
 بهو نمو © عوطتب هيلإ ىدهأ هنأل هدر هيلع بجي الف لاملا امأو © هتينو

 هدلول وأ هتبادل هيطعي وأ هب رطفي نأ لثم اذك هب لعفي نأ ىلع ائيش دحأل

 هب لسغي نأ لثمو ، كدلول طعا لاقي نأ ةداعلا نكل هل هاطعأ هنأ ملع دقو

 الإو طرشلا ىلع هلعجي نأ الإ هذخأي ال ليقف طورشلا نم كلذ ريغو هبوث

 هب رطفأ لاق ول ام كلذ يف لخدو ءاش ام هيف لعفيو هذخأي ليقو 5 ةعابتف

 مل هنأ وأ موصلا وأ قيرلا نم لبق رطفأ دق هنأ قفاوو موصلا نم وأ قيرلا ىلع
 . مصي

 ملعت ملو ائيش اهتنب ةأرما تطعأ نإ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق ضبقت مل اهنأ جتحم جتحاو ءاطعالا ىلع تنيبو هتبلط تملع املو تنبلا

 ةيطعلا مألا راكنإ اهرضي الو اهزرحتف اهب ملعب مل لاقو اهب رهزألا مكح دقف

 . هدر هيلعو صل وهف هايإ هاطعأ هنأ جتحاف هب يلصي ابوث لجر نم بلط نمو

 تام مث اهذخف اذك يف يه هل لاقف لخن وأ رجش ةروق لجر ىلإ باط
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 لوئسملا تام نإو { هلام يهف هتيطع يف لوئسملا عجر دقو باغ وأ لئاسلا

 ع وجر يطعملا توم ليقو ، ع وجرلا ملعي ىتح اهب لئاسلا عفتنا باغ وأ

 نإو © توملا دعب هل ليقو & هتايح ي هذخأ هلامف اذك ذخ لاق نإ هيلعف

 . ناتقث هربخي ىتح مكلا ف بجح الو هكر رت طوحألاف ع وجرلاب ةقنلا هربخ أ

 رخالل نيجوزلا دحأ در ةحص جاتلا يف راتخا هللا همحر بطقلا لاق

 : لاق ، ضرملا يف در ال ليقو ، دلولل نادلاولا اذكو رخالا هاطعأ ام ضرملا يف

 ةحصلا يف ناك نإ لوبقل جاتحت ال هتمذ يف وه نمل ةمذلا يفام ةيطع نأ لاقو

 يف كرتلاو ةيطعلا تناك نإ اذهو لبقي ل ام ع وجرلا حصي ناهبن لاقو

 يف الإ هل هكر رت وأ رخالل امهدحأ ىطعأ اميف نيجوزلا ىلع لوبق الو ةحصلا

 اه در ش اهزرح ف ةطع اذح ا ىطعأ ١ نمو {© ضرملا يف ١ ىف زوجي ال ليقو ئ ضرمل ١

 . هيلع زارحإ الف هيلع

 افورعم لعج نمو ، ضعب دنع لوبقلا الإ هيلع سيل يراوحلا وبأ لاق
 رمعو اديز ىطعأ نمو ، مهنم ضعبلا زارحإ يفكيو زارحالا هبابرأ ىلعف جلفل
 اهزرحأ نإو ث زارحالا بوجوب لوقلا ىلع هدحو هبيصن تبث ورمع زرحأف

 لعج نمو ، لكلا تبث اليكو وأ ايصو وأ ريغص وهو ديزل ابأ ناك وأ ليكوتب
 ليقو © نانثا اهيف ربقي ىتح ليقو هل ةعجر الف دحاو اهيف ربقف ةبقمل اضرأ
 موقي نمم زارحالا نم دبال ليقو ، مهوحنو ةربقملاو ءارقفلا ىلع زارحإ الو ةثالث

 . ملعأ هللاو دحاو ربقي مل ولو ةربقملا يف عوجر ال ليقو ، كلذب
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 دالرألا نبب ةلادعلا باب

 بهو نإو ، ةبجاو ريغ ليقو ، حيحصلا ىلع ةبجاو دالألا نيب ةلادعلا
 ىلع بألا توم دعب مكحلا يف ةبهلا درت لهف ضعب نود هدالوأ ضعبل بللا

 مل يذلا دلولل مكحلا يف ليبس الف هتايح يف امأو 5 دلولا كلم لخدت مل اهنأ
 ىلع بالا ىصعو ةبهلا تبنت وأ هلثم هيطعي نأ يف الو درلا ي بألا ىلع طعي
 نامعنلا هنباب ىتأ ريشب يمسي الجر نأ نيلوألا ةجح نالوق راتخا وهو نيلوقلا

 لكأ لاقف امالغ اذه ينبإ تلحن ن هللا لوسر اي لاقف ديع هللا لوسر ىلإ

 دهشاف لاق هنأ يورو © هددراف ةع لاق ، ال لاق اذه م تلحن كدلو

 يورو روج ىلع يندهشت ال يورو ، قحلا ىلع الإ اندهشت ال يورو ، يريغ
 . روج ىلع دهشأ ال

 ربنملا ىلع نامعنلا بطخ ىبعشلا نعو : هللا همحر بطقلا لاق
 تنب ةرمع نأ لاقف كي ىبنلا قأ دعس نب ريشب يدلاو نأ : لاقف ةفوكلاب
 هل تلعج ,ىتح هيبرت نأ تبأ اهنأو نامعنلا هتيمس ينإو مالغب تسفن ةحاور
 ال لاقو كلع هللا لوسر كلذ ىلع دهشأ تلاقف يلام لضفأ نم ةقيدح
 اع دهشأ

 نب ةيوستل ١ بجوأ نم كسمم رجح نب ١ نع هلل دبع وب أ ل اق : ل اق

 دمحاو سواط لوق وهو لاق ، يراخبلا حرص هبو لاق ، تاياورلا كلتب دالا
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 دمحأ نعو لاق ، ةلطاب اهنأ ءالؤه نع روهشملاو لاق ةيكلاملا ضعبو قحساو
 نيدو ةنامزك ببسل ناك نإ لضافتلا زوجي هنعو عجري نأ هيلعو حصت اهنأ
 اك ركذلا فصن ىئنألا ىطعت نأ لدعلاو رارضالا ليضفتلاب دصق نإ بجتو

 قباسلا ةيوستلاب رمالل ءاوس ليقو ، كلذك مسقل هدي يف لاملاو بهاولا تام ول
 باجأو © ءاسنلا تلضفل ادحأ الضفم تنك ولف ةيطعلا ىف مكدالوا نيب اووس هلوقلو

 عنتماو داهشالاب نذأ يريغ اذه ىلع دهشأ هلوق نأب بدنلا ىلع رمألا لمحب لاق نم
 امنع هللا يضر رمعو ركب اب ] نأبو 7 نأ ال مك نأ امال ا نأش نم نأل هنم وه

 . كلذكو مصاعل رمع لخنو اهتاوخأ نود ةشئاع ركب وبأ لحن ايوسي م

 هلوق نأ قحلاف دعبو لاق ةوحخأل ا ىضرب بيج و هللا همحر بطقلا لاق

 . ةقباسلا تاياورلا هب رعشت امك ديدهتو زاوجلا مدعب ضيرعت يريغ دهشا

 مهنيب عقوي ام كرتو ةوخألا نيب فيلأتلا ىلإ بدنلا ثيدحلا يفو لاق

 لإ جاتحت ال ريغصلا هنبال بألا ةيطع نأو ءابالل قوقعلا ثروي وأ ءانحشلا

 سيل اميف ةداهشلا لمحت ةهارك هيفو هنع ىنغي اهيف داهشالا نأو ٤ ضبقلا

 ضعب ىلإ ليملا زاوج هيفو بجاوب سيلو عورشم ةبهلا يف داهشالا نأو ، حابم
 ليق ، كلذ ريغ يف مهنيب ةيوستلا تبجو نإو ، ضعب نود تاجوزلاو دالألا
 لتو ةثرولا ضعب نع ابوره هنم فرعي نمم ةيصولاو ةبهلا دري نأ مامالل نأ هيفو
 ليضفت زوجي ليقو ، ثرالا ردق ىلع حيحصلا ىلع دالرألا نيب ةلادعلا دلاولا

 هلام نم هيلإ ىدهأف هنبال ج وزت نمو © هرب ردق ىلع هب رابلاو مهنم حلاصل

 لمحو ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا يف ةلادعلا همزلت الو ال ليقو & ةلادعلا هيلعف
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 نإو © نهيف ةلادعلا تبجو مهزاح نإو ، مهزحي مل نإ بكرملاو حالسلا
 بجت الو ةلادعلا هيف بجتف كيلملا هجو ىلع ةوسكلاو بكرملا سفن مهاطعأ

 الو نالوق مهاوس دلو هل نكي مل نإ مهنيب هيلع اهبوجو يفو هينب دالوأو هدالوأ نيب

 ثراو نيب الو فيحلا دصق نإ الإ ةثرولا رئاسو هدالوأ نيب هيلع ةلادعلا بجت
 ةثرولا رئاس طعيلو هللا ىلإ بتيلف فيحلا دارأو ىطعأ نإف رخآ ثراوو دلو ريغ
 .دصق زوجي الف هتثرو مهنأل الوأ ىطعأ ام ىلإ رظنلاب ثرالا ردق ىلع مهموني ام

 © مهثراو ىطعأ مهيطعي نأ لبق اوتام نإو ، اضعب الو الك مهنع ثرالا ةحازإ

 نآ همزل نورخآ دالوأ هل ثدح مث ائيش مهاطعأف تنب وأ نبا هل ناك نإو
 دنع حيحصلا وهو ال ليقو ، نييثنالا ظح لثم ركذلل لوأل اك مهل بهي

 . هللا همحر بطقلا

 ل لوألل ىطعأ نيحو ادعاصف نينثا نيب يه امنإ ةلادعلا نأل لاق

 . روج الو لوأل ا هئاطع ا ف فيح الو امهنيب ةلادعلا عقت ناث هعم دجوي

 لبق ةلادعلا هل نم تام اذإو ءاوس مهنأ يريغ دنع راتخملاو : لاق

 ىلإ هدي نم جرخت مل اهنأل اهنم بألا ذخأي الو هتثرو بالا اهاطعأ اهضبق
 كلذ دعب اودجو ولو ديبعلا وأ نيكرشملاو نيدحوملا هدالوأ نيب همزلت الو اهكلام

 يف مهل بيصن الف دبعل ثرإ الو ملسم لام يف كشمل ثرإ ال هنال اوقتع وأ

 ىلع اسايق بجت ليق ، نالوق اهدالوأ نيب مألا ىلع اهبوجو يفو ةلادع الف لاملا
 كلذ يف مألا فالخ هنأو بألا يف درو ةيوستلاب رمألا نأل ال ليقو ، بألا

 مكح نع ةرصاق ىهف كلذك مألا تسيلو كيبال كلامو تنأ ةيلع هلوقل
 تاعامجلا رضحي دلو هل نوكي نأك هب قيلي امم دحاو ليضفت زوجيو ، بألا
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 نمو © مهتلادع هذهف سبل امب يلابي الف ىعري دلوو نسحلا سابللا هبسانيف
 وأ بيبطل هيلع. ىطعأف ضرم وأ هلام نم هادفف ملظب ه دالوأ ضعي سبح

 ههزلتو لام دلولل نكي مل نإ هيف ةلادع همزلت مل ملعتي ناك نإ هملعمل ىطعأ
 نإو 5 هلام نم هادف نإ ةلماعم وأ ةيدعت يف هدالوأ ضعب سبح نإ ةلادعلا

 دالرألا نم ويغل ىطعي نأ همزل لوبقلا دعب هيلع اهدر مث ةبه هيبأل دلو بهو

 اهكلمي مل هنأل هيلع ةلادع الف لوبقلا لبق امأو : هللا همحر بطقلا لاق
 ضرملا هدعقأ وأ هلايع رثك نإ فيحب ال ةفأرب هدالوأ ضعب هب نيعي ام رضي الو

 همزلتو مهاضرب نيرخال ىطعأ امم رثكأ ضعبلا يطعي نأ هلو نيدلا هبكر وأ
 ال نأ يف ةسمخ يف نويدلا عم ةلادعلا قرتفتو هديبع نيبو هءاسن نيب ةلادعلا

 نيدلاو هللا نيبو هنيب اميف هيلع كردتو ىيح ام مكحلا يف ةلادعلا هيل كردت

 ىلوأ نويدلا باحصأو هتكرت يف ءامرغلا عم صصاحت ال نأ يفو اقلطم كردي
 . اهب ىصوأ نإ ةلادعلا هنم تذخأ لام يقب نإف نويدلا يضقيف حجارلا ىلع

 هتوم دعب امأو ، بألا توم لبق مكحلا يف هيلع دلو ثراو اهكردي ال نأ يفو
 هل مكحي مل هنأل دلولا اهيكزي الو هلام ىكز اذإ بألا اهطقسي نأ يفو ، نالوقف

 يف كردت ال نأ يفو اهب ىصوأ نإ بألا اهطقسيو دلولا اهيكزي ليقو ، اهضبقب

 نم جرخت لهو كردت ليقو { ةعابت هيلع يهو اهب صوي مل نإ هتوم دعب هلام
 هلو جاتحا نإ هدالوأ لام نم عزنلا يف ةلادعلا همزلتو نالوق لكلا نم وأ ثلنلا

 هيف ةلادع الو لام هل ناك ولو عزنب ال ءاش فيكو ءاش ام مهلام نم لكأي نأ
 . ةلادعلا اهيلعو عزنلا اهل ليقو © اهيلع ةلادع الف مألل عزن الو
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 ىلع تدعق اذإ لا لاعفأ لعفت اهنأ يورو هللا همحر ب ار آ لاق ٍ

 ام دعقت مل ولو بألاك ىه ليقو 5 ةفيلخلا هلعفي ام لعفي يلولا نأو 5 اهدالأ
 لوزي الف ةيصولا ةفيلخ الإ ةنايخلاب نولوزم ءالكولاو ةفيلخلا اذكو نخت مل

 . ناح ولو انباحصأ قافتاب

 يف ةلادعلا مزلتو ةفيلخ لك يف امك فالخ هيف لب بطقلا لاق
 . ملعأ هللاو دالألا مادختسا
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 هدلو لام نم دلاولل اميف باب

 بألا راسيإ يف دلولا ةايح يف هدلو لام نم كلمتو ذخأ بال له

 جاتحانإ الإ هللا نيبو هنيب اميف ال رهاظلا يف هزاوج هل مكحي وأ هراسعإو

 ام وأ هنمض رسوم وهو هدلو لام نم ائيش ذخأ نإف هللا نيبو هنيب اميف
 مئاق يش يف لئاقلا اذه دنع حلصي ال عازتنالاو عازتن ا وه هذخأف هنم هذخأي

 زوجي الوأ هفلتأ اميف هدنع نوكي امنإ عازتنالاو هكلمل هلقني ةلخنو رادك هنيع
 نبال ١ رسيأو بال ١ رسعأ نإ داح ضرمب ةوسكو ةقفن ريغ هدلو ل ام نم دل اولل

 . ةنسلل قفاوملا راتخملا وهو لصالا لاق

 نم ذخألا نبالل سيلف هدلاوو دلولا ىتح هلامب قحأ لك كفع لاق
 هنذإ الب ولو هنبا لام نم هنطب يف لكألا بللو هنذإب الإ هدلاو لام

 مكبسك نم مكدالوأ نأو مكبسك نم نولكأت ام بيطأ نأ ةع لاق
 . جاتح ا نإ ليقف « كيبال كل امو تن ا » ل اقو 0 مكبسك نم اولكف

 لك ثيدح هل لدي اك ةصقلا يف عقاولا وهو هللا همحر بطقلا لاق
 صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأب ضرتعي الف لاق ، حإ .. هلامب قحأ
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 عزتناب هكلمي له هدلو لام ذخأ بألل زاجأ نم نيب فلخلاو اندنع ببسلا

 هكلمل هلقنت وه هلوانت وأ داهشإ الب هسكعك عاتنالا وه ذحألا وأ داهشإو

 تلقتناو هل زاج هنبا ةيراج ءىطو الجر نأ ول لوقي لئاقلا اذهف عازتنالا وهو

 اهعزتني ىتح هل لحت ال ليقو 3 اهعازتنا وهو لوانت يطولا نأل هكلمل هئطوب

 ءارديو هيلع مرحتف ىنز ناك داهشإو عازتنا الب اهئطو ولف داهشالاب اهكلمتيو

 الب نذإ الب ولو هدلو لام نم ءاطعإو قدصت لوق يف هل زاجو & دحلا هنع

 . دلاولا نذإب هدلاو لام يف كلذ دلولل زاجو { هب فاجحإو رارضإ

 ولو عبشت الو فورعمب لكأتو اه دلو لام نم ل ١ عيبت هلل ١ همحر لاق

 . فورعمب تلكأ ةنيكسم تناك نإ ليقو ، تجاتحا نإ اميتي ناك

 يدياب ام ذخأ مكن رثوملا يبأ نعو لاق ، هلاوخأو همامعأ هيف دلب لك لإ

 مأللو نيبتي مل ام ةطقل هنأ ىبصلا لاق وأ مارح اولاق ولو مكديبعو مكدالوأ
 لام دلاولا عيب ضعب زاجأو ال ليقو ، قيطي امك هب عافتنالاو دلولا مادختسا

 فاح نإ هلام نم ج وزتلا هلو صعب هلطبأو اينغ ناك نإ نمنلا نمضيو هدلو

 . دلول ا قح نم س انلا ء ربيو تنعلا

 ىربي الو هدخاي الف غ ولبل لبق هثىب قادصا يراوحل وب لاق ر حأ الف غ للا اق هعيب ةادصالا ,ك,الا نأ ااق

 . جوزلا اربيو هءاربا تبثي ليقو ؤ ج وزلا

 بلالا ءاربا زوجتو هتنب قادص ةبه هل زوجي ال هنآ رثكالاو بطقلا لاق

 3 مادختسالا نم هءاربا زوجيو شرالا نم ءابالا زيجم لوق ىلع دلولا شرا نم
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 سبحي لب ةوخأ هل ناك نإ هدلو ةيد نم هسفن ءاربا حصي الو يفكي ال ليقو

 رثكألا دنع ضرملاوأ توملا دنع هدلو قح نم هسفن ءيربي الو هيلع مجنتو
 ملسملا هدلو قح نم هسفن يمذلا ءيربي الو ىربي ليقو ةثرولل هلام راص هنأل

 ممذلا ينام عزن يفو ، كلذ هدلو بلط نإ كلذو ركنأ نإ فلحو نجس الإو
 هعييضت ملع نأ الإ ةقث ريغ نإو هيبأ دي يف هلامف دلو مأ تتام نإو ، فالخ

 دنع ءاش نإ عيبملا كرديو هفلتي مل نإ هكردأ هوبأ عاب ام نمت نبالا بلط نإ

 هدلو لام عاب نمو & غ ولبلا دعب بلطلاو ةيلوفطلا دنع عيبلا عقو ولو ىسوم
 هلثم ىضق تام نإو ، هيف هل هسبحي الو هدلول هلثمب هذخأي نأ مآحللف لام هلو

 ركني ملو غلابلا لام بألا عاب نإو 5 ةايحلا يف هبلطي مل نإ ال ليقو 5 هلام نم

 . هدلو لام عاب اذإ بألل نمثلا عفد زوجيو ةعجر الف هوبأ تام ىتح

 ىنغتسا نإ هابأ يطعي نأ مزلي ال هنأ ليق اوعمجأو هللا همحر بطقلا لاق

 اهرهم نم هسفن ربأ هنأ دهشأو هنم دالوأ نع هتأرما تتام نمو 0 ناسحإب الإ

 هلام ذخأ نباللو ةقفن وأ نيد ءاضق يف الز مهثرا عزتني الو ىسوم دنع حص

 ملعيو ءاضيإ الو ةداهش هل نكت مل نإ ةيفخ ةكرتلا نم هيبأ ىلع نيدلا نم

 ذخأي الو اقلطم ليقو ، سنجللازم ذخأيو هوطعي وأ ةجح مهل لعل ةيفخ ةثرولا
 حصي الو لوالا رثكألاو مهصصاحي ليقو © هاوس ءامرغلا ءافيتسا دعب الإ

 نا زوجيو اريقف ناكو ةايحلا يف هعزن نإ الإ دلولا لام نم رارقالا الو ءاصيالا

 . هيلع نمؤي نأ هلقأو ةقث ناك نإ ليقو © هابأ يبصلا برقألا ةيصو يطعت

 يبصلا ةقفن يف اهفصي نأ يصولل زوجي هنأ ديعس وبأ راتخاو : لاق

 ينلسرأ لاق نإ ليقو ، دبعلا وأ .يبصلا هب ىتأ ام لئاسلا ذخأيو هتوسكو
 . ملعأ هللاو يالوم وأ يمأء يبأ كيلإ
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 سفن بيط ريغ نم ةبهلا باب

 الو هاركالا ةبهك بمهاولا سفن بيط الب ةبه هل بوهومل لحت ال

 جرح الو دهع الو دقع روهقم ىلع سيل ع هلوقل اضيأ مكحلا يف هل تبنت

 اعامجإ هلامب رسأ اذإ هودع نم هسفن يدفي نأ وكمل لح هنأل بهاولا ىلع

 . اعامجإ هودعل ةنوعمب ءادفلا كلذ سيلو

 ريسألا يأ يناعلا اوكفو عئاجلا اومعطأو ىضرملا اودوع هع لاق
 اهذخال لحت الو لاملا وأ ضرعلا وأ سفنلا نع عفدلا يهو ةارادملا ةيطعكو

 ىلع اورادي نأ نيملسملل زاجو ، وش ةفاخم مركي نم سانلا رش هع هلوقل
 اوردقي ملو ملظلا هنم اوفاخ نم مهنادبأ وأ مهلاومأب مهمرحو مهلاومأو مهسفنأ
 قافتاب كلذ ىلع ةارادملا ةيطع نم عنتمم ريجو اقفاوم وأ افلاخم وأ اكرشم هيلع

 لكب عفدلا ناك نإو هيلع اوردق امب ةربابجلا ملظ اوعفدي نأو ، حالصلا لهأ
 امنإو ، نيدلا لالذإ كلذ يف سيلو لاتقلاب عفدلا ىلع اوردقي مل نإ لاومالا

 كنم بلطي مل وأ لاتقلا ىلع رداق تنأو اقفانم وأ اكرشم يطعت نأ هلالذإ

 لام نم ءيشل ضرعتي ال نأ ةارادملا لام عمجب مئاقل نسحتساو الام الو الاتق

 . ةربابجلا ةبراحم يف نإو © نونجم وا ميتي وا بئاغ

 مزلي ال ذإ بجو لب زاج مهال ضرعت نإو هللا همحر بطقلا لاق

 © مهيلع بجي مل ام سانلا ىلع بجوي نأ بئاغلل نيا نمو ، مهنع ءاطعالا
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 نأ فاخف ليكو وأ يصو هلو نونجم وأ بئاغ وأ ميتي لام رابجلا ذخأ نإو

 هل زاجو ، لاملا ضعبب هتحلاصم هوحنو يصولل زاج هلك لاملاب رابجلا بهذي

 هيلع بجت ليقو 5 هنعي وأ هلواني مل نإ هيلع نامض الو هل ةردق الو هكرتي نأ
 ولو بلط ام لثم وأ بلط امم رثكأ وأ لكلا ذخأف هحلاصي مل نإف ةحلاصملا
 مهلصأ يماحل ىطعي امو هحلص مدعب تاف ام نمض لقأ ذحأل هحلاص

 عمج امو لسألا عفانمو لصألا ردق ىلع لصأ بحاص لك ىلع هيف ةيطعلاف

 ال لامحألا ىلع تارافخلاو لاومألا ىلع وهف ةفايضك هحلاصمو لزنملا عفانم
 . كلذ ىلع قافتا نكي مل نإ لامجلا ىلع

 لامجلا ىلع فوخلا ناك نإ يدنع يذلا نكل هللا همحر بطقلا لاق

 لامجلا ىلعف لامحألاو لامجلا ىلع ناك نإو ، لامجلا ىلع اوطعأ طقت
 ىلع قافتالا ناك نإو { لامحألا ىلعف لامحألا ىلع ناك نإو ، لامحألاو

 نم مهلام هلف ةلصلا مهعم موق لزنم يف نم ىطعأ نإو © مهقافتا ىلعف ءيش

 ناك نإو ة ةلصلا طعي مل نإ يقسلاو يعرلا وحن نم عنميو يقسو يعر وحن
 هل تناك نإ لزنملا نم جرخي الو ءاطعالا ىلع ربجأ طعي ملو لزنملا له نم .

 يطعي نأ ةقفرلا وأ لزنملا لهأ هبلطي مل نمو ، لخن وأ ةرجش وأ ضرأ وأ راد
 ةماعلا ىلع نيطالسلا يقلت امو لاومألا ىلع نودوي امو سانلا نيب ةيراجلا ةبئانلا

 دلبلا يف نوثدحي امو مهسفنأ ىلع سانلا اهلعجي يتلا تانوعملاو ملاظملاو مراغملاو
 هلزنم ريغ يف هل تناك نإو ، ةمدخلا وأ ءاطعالا همزلي الف قدنخ وأ روس نم

 اهيلع يدؤي ناك نإ هلزنم لهأ اهيلع هيدتسي الف لوصألا نم ا .رم امهريغ وأ ضرأ

 كلذ لهأ هكرتي مل نإ لزنملا كلذ يف اهيلع يدؤي نأ همزليو لزنملا كلذ يف
 . تارافخلا يف اذهو لزنملا
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 هيف يلصيو هنكس لزنم يف ةفايضلا هيلع كردت هنإف ةفايضلا ىف امأو

 مهلزنم يف لص أ هل نم ىلع لزنملا له ا كرديو هيف يقسيو ىعريو ارصق وأ امامت

 ؤت الو اهيلع ةيامحلا تناك اذإ راثلا ىلع ةيامحلا ببسب ةرجألا نم هبان ام

 هنم اولكأي الو مهل عمج ماعط الو اوللاحت ولو ةربابجلا ةارادمل عمج ماعط ةلضف

 نيذلا ءارقفلا هوطعأ الإو هنيعب هلام ىلإ لك لصوت نإ الإ فوخلل عمج هنأل
 ليقو هايإ هلهأ مهاطعأ ولو ءاينغألا هلكأي الو هوعمجي ملو بيصن هيف مهل سيل

 بيط نم نكت مل يتلا ةبهلا نمو 2 اوللاحت اذإ ءارقفلاو ءاينغألا هلكأي نأ زوب
 ةنيرقلاب ةارادملا تمهف دقو عدت مل وأ ةارادم تعدا نإ اهجوزل ةأرملا ةبه سفن

 ولو تدهشأ ةارادم هيطعت نأ تدارأ نإ تءاش نإف اهذخأ ج وزلل لحي الف

 © ةارادملا ىلع اهل ةنيب داهشالا نوكيف هل ةارادم اذكو اذك هيطعت اهنأ هنع ةبيغ

 اهاركإ هيلع تعداف اهرهم نم هتأربأ وأ هيلع تقدصت وأ هل تبهو نإو

 وقل راتخلا ىلع اهئاربإ وأ اهقدصت وأ اهتبه تلطبو اهنايبل اهاعدم لبق تي

 . دهع الو دقع وكم ىلع سيل ع

 اهنايب لبقي الو ىضم ليقو ، عيبرلا بهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق
 ىضم هعنمتف اهتجحب مقت مل اذإو ، دجلاب هعنم تدارأ ول اهتجح اهل نأل
 نم اهسفن دفتلف اهقلطي نأ هل نأل قالطلاب اهدده ولو هل ةراتخم اهعنص
 قالطلا مدع بناج تجحر دقف تبهوو قالطلا تفاخ اذإف قالطلا

 نبط نإف لح ىلاعت هللا لاق ، كلذل اهسفن تباط دقف ةيجوزلل ءاقبإ تبهوو
 تطعأ اهنأ ةأرملا تعدا نإو ، ه ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءىيش نع مكل

 ال ؤأ ىرستي ال وأ اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ هاركإب اهقادص وأ الام اهجوز
 ليقو 5 هلوق لوقلاف طرشلاو هاركالا ركنأو قلط وأ ىرست وأ ج وزت دقو اهقلطي
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 اهل لاق اذإ تناك نإ الإ اهجوزل ةأرملا ةبه زوجت ال اولاقو © هاركالا يف اهلوق

 اذإو ، تزاج اذكه تناك اذاف ى تنأ ينطعا يه هل تلاق كلام ينيطعا

 . هل نودهشي مهنإف هرادت مل اهنأ دوهشلا فرع

 ةأرملا تعدا اذإ لاق هنأ يوابكلا دمحم يبأ نع ركذو هللا همحر لاق

 لب رادت مل اهنأ نيبي يأ اهدجي الو جوزلا ىلع ةنيبلا نإف ةارادم تطعأ اهنأ

 كلذكو نيملا اضيأ كردي الو يرادت ةفئاخ اهنأ لصألا نأل اهسفن تباط
 الف تزوجو هتجاحل اهوخأ عاب اذإ عيبلا زاوجو اهتوخأ دنع تناك اذإ اهتبه

 . يرتشملا ىلإ تماق نإ اهيلع كلذ زوجي

 يهو اهتوخأ تخألا وأ اهجوز ةأرملا هتطعأ ام نأ خيشلا لاقو : لاق

 تعدا اذإ كلذ نم ءيش مهل متي الف مكحلا يف امأو ، ع وجرلا امهل لحي الو

 . ةارادملا

 اهتبارق نم هتحت تناك نمل ةيراجلا ةبه زوجت ال زيزغ يبأ ظفل يفو : لاق
 ملو لاق ، يحتست تماد ام اهتبه زجحت مل تجرخ اذإو & ج وزتت مل تماد ام
 لاح يف ولو ائيش اهتوخال بهت نأ ةأرملل نوصخري الو ادح كلذل اولعجي

 اهنأ ترقأ نإو 3 اهتبه زئاجف اولعف نإف اهجوز رضحي ىتح اهتبه هيف زوجت
 ةزاجاب ليق هلعلف لاؤسلا لجال ةعجار نالا اهنأو ءاطعلاو بلطلا دنع ةيضار

 اهثطو دارأ نيح اهايإ هيطعي ءيشب اهدعو نإو ، هنودب هتطعأ نإ ال عوجرلا
 لك هل تبهو نإو ، هتضبق نإ عجري نأ هل يغبني الو مكحلا يف هب ذخؤي الف
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 بوبحم دنع اهيلإ ءاسأو اهقلط نإ الإ عوجر الف هضبق نإف تعجر مث اهلام
 اهثراولو اهلف اهبلط هنال هتوم دعب تعجرو هبلطل اهقادص هتطعأ نإو { مشاهو

 . ال ليقو ‘ عوجرلا

 ام فلحتو اهبلط ام نيعلا هيلع اهل لب اهيلع هل نيمي ال حبسملا نبا لاق

 نكت مل ائيش اهيطعي نأ الإ هتعنمف هتأرماب لوخدلا دارأ نمو ، هبلطل الإ هتطعأ

 سيلف تعجر مث هتلحأف اهتقفن نم لحلا بلط نمو ، ىسوم هلاق اندنع ةيطع
 © هيف عجرت نأ اهلف هنم هتأربأف اهلام اهيلإ بلط اذإ ليق ، ضعب دنع ءءارباب

 اولاقف اهلهأ ىلإ تبضغ نإو ، قوقحلا نم ويغ يفال قادصلا يف كلذ ليقو

 ةأرما تجوزت لاق نمو ، اهل ءيش الف ائيش انيطعت ىتح عجرت ال يه وأ مه
 ينأ وأ يلعدقادص وأ كقح نم تصلخت ينإ بحأ وأ اهقادص يل تكرتو

 ىتح لاتحا فيك يردأ الو يلع كقحو تومأ نأ فاخأ وأ هنم مغ ين
 هل سيل مهلوقل تعجر ن أربي الف تكرتف اهقح هل كرتت نأ ايجار هنم صلخأ
 ءىرب امهدحأ تام ىتح عجرت مل نإو ، بلطلاك ضيرعتلاو هيف امل ضرعي نأ
 ام تام ولو عجرت نأ ضعب زاجأو ، عجرت نأو اهبلطي نأ ضعب زاجأو ، هنم

 . اقافتا ليق ، هثراو ىلع الو هيلع اهتئرول ةعجر الو بلطي ناك نإ هلام يقب

 اهرهم ةبهاو يف امهريغو عيبرلاو ةديبع يبأ نعو : هللا همحر بطقلا لاق
 ديرمب مآحلا لغتشي الو هيلع ءيش الف اهب لخدي نأ لبق اهقلطي مث اهجوزل
 ةجاحب هذخأ هل ليقو ، امهنيب ةموصخلا بصنت الو ةجاحب هتنبا قادص لكأ

 هنأو هدالوأ لام نم هتوف ام هيلع كردي ال هنأ ليقو ، اقلطم ليقو & تغلب نإ

 . تيوفتلا ىف عبسل ك
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 هنألو اهجرف ةرجأ هنأ عم ةأرملا فعضل قادصلا اوصخ مهنأكو : لاق
 هدلو بسك دلاولل امنإو ، قالخألا مراكم نم افرط هيف نإف اضحم ابسك سيل

 هتدارإب هتنب قادص لكأي نم ديعو يف ثيدح درو اضيأو ءاطع هيطعأ ام ال
 هتجوز ءاطعإ عدمب مآحلا لغتشي الو جاتحا نإ ةقفنلاب اهذخأ هل نأ عم كلذ

 قلط هثوروم نأ ىعدا ثراوب الو اهاركإ تعدا نإ اهيلع هل نيمي الو اهقادص هل

 ثراولا مهتاو هقالط ىلع ةنيرق الو هتعاط لزنمب اهكرت دقو هتايح يف هتأرما
 نأ اوعداةوخأب الو هنايبب مكح نيب نإف اهيلع نيمي الو هاوعد يف رارضالاب

 . يحتست تماد ام اهلام مهل تطعأ مهتخأ

 اهتوخأل تخألا ةيطع زوجت ال ةسوفن لزاون يفو هللا همحر بطقلا لاق
 اهتوحأل تخأ ةبهب دهشي وأ مكحي الو . ها دلت وأ الوح دعقتو جرخت ىتح

 ةبهلا نمو 0 ةزانجلا ةبه ىمستو ةارادمو ءايح تعدا نإ اهيبأ توم دنع

 رضت جيلوتلا ةبهو هيلإ تقلع امل ةقلعم يهو جيلوتلا ىمستو ةينامطالا ةبه

 همزلتو اهب هلام يف باصنلا مت نإ هلام يف اهب ةاكزلا همزلت هنأ يف هل بوهوملا

 هدلو جوزي نأ بألا دارأ اذإ ةروهشم ةثالث يف بهاولا عفنتو هلام عم اهتاكز

 نم هبهو يذلا لاملا نم هنبا ىطعأ مث اجنيلوت هلك هدلو ريغل هلام ىطعأف
 هل هاطعأ امم دلولا قدصأو نيعملا قادصلاب ج وزتلا كلذ دعب هدلول درلا دعب

 ولو قادصلا دقع دعب هثودحل هوبأ هاطعأ يذلا يف ءيش ةأرملل سيلف

 فصن يف لخدت الف يدنع ام فصن كل الثم اهل لوقي نأ لثم هجارخإ لبق

 نأ هنم فاخف هيبأ ريغ نم لام هلو ائيش هوبأ هاطعأ وأ كلذ دعب ثدح ام

 وأ عيبك هلام نم دعب هوبأ لعف ام وضي الف اجيلوت دحأل هاطعأف هدسفي
 اجيلوت هاطعأف هتاكرل تقو ليلدتن لاملا بحاص دارأ وأ قاتعإ وأ قادصإ
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 يف يكزي الو هل اتقو نوكيف هدارأ يذلا تقولا يف هل بوهوملا هديف هدارأ تقول

 هيكزيو هل بوهوملل هلك هحيرو هجاتنو هتلغو لباق نم هلثم يف لب هدر نيح
 ال ةيضام ةثالثلا ريغ يف ءاملعلا ضعب دنع جيلوتلا ةبهو هلك هل بوهوملا

 . اهعوجر بهاولا كلمي

 ام ىلع اقلطم جيلوتلا ةبه عجرت هنأ لصحتف هللا همحر بطقلا لاق

 © رمتسم هل بوهوملل كلم يه لب اقلطم عجرت ال ليق هنأو ، هيلإ تقلع

 ةثالثلا نع جراخلا عبارلا اذهو ، نهريغ يف رمتستو ةثالثلا يف عجرت ليق هنأو
 يف الإ هعفنت الو هيلإ عجرت ال هنأل بهاولا رضت جيلوتلا ةبه مهلوقب دارملا وه
 تقو ىلإ جيلوتلا ةبهك هيلإ قلع ام ىلإ وهف ببس وأ طرش ىلإ قلعامو ةثالثلا
 رمو هددرأف الإو هب اراطفإ الإ هلكأت الف هب رطفتل ائيش كيطعي نأ لثمو اذك
 تام ىتح هل لعفي ملو اذك هل لعفي نأ طرشو ائيش بهو نمو 5 هيف فالخلا

 تتام ىتح رفكي مل نإ دمحم لاقف انيمي اهنع رفكي نأ ىلع الام اهدلو ةأرما

 عجر مث هزرحأف ةيرق نم جرخي ال نأ ىلع الام الجر ىطعأ نمو ، ةبهلا تلطب
 نإو { هل بوهوملا توم لبق ع وجرلا هل ليقو  جرخي ل نإ ةيضام ةبلاف

 اهجرخي ال نأ ىلع ةلخن ىطعأ نمو ، هل ليقو ، هثراول عوجر الف بهاولا تام
 كرت بضغلا يف زوجي الو اتبث ليقو ، طرشلا ليقو { ةيطعلا تلطب هكلم نم

 تلطب حصو هيف ىطعأ نمف ةيطعال و ةقدص الو لعج الو ةبه الو لحن الو

 نم & هدعب ال زارحالا لبق اهيف عوجرلا هل زاج هيف حصي مل نإف تزرحا ولو
 ىضرلا دعب اهزرحأ مث بضغلا لاز ىتح هل ىطعملا اهزرحي ملو هيف اهاطعأ
 يف مهبارشو مهلكأ نوكيف ماعط وأ ءام ةيرقب ةعامج ىلإ لخد نمو { تزاج
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 © هيف لدعلا مهيلعف مهل كيلمتلا هجو ىلع مهيلإ هلخدأ نإ ليقف افلتخم كلذ

 نأ لجرلل زوجي الو هب عفتنا ءيش ىلإ مهنم جاتحا نمف ةحابالا ىلع ناك نإو

 . ملعأ هلل او زئاج ليقو ‘ عاتملاب هتنب ج رخيو لضألاب هنبال يصوي
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 عفانملا ةبه يف باب

 اهبحاص كلم ىلع ةاشلاو اهبلحي ناسنال ةاشلا ةبهك عفانملا ةبه

 ةيراع ىمستو ةلجؤم امإ يهو اهبحاصل كلم يهو اهرام لكأيل رجش ةبهكو

 . اهوحنو ةحنمو

 © اهوحنو ةحنم ىمستو ةيراع امإ عفانملا ةبه هللا همحر بطقلا لاق

 هل بوهوملا ىيح ام اهيف طرش ام عفانملا ةبه نمو لصالا لاق { ىرمع امإو

 ةلخنلا هذه وأ رادلا هذه كترمعأ رخال صخش لوقي نأك ىرمعلا ىمستو

 . ىنكس وأ كتبقر ةايح يف يأ ىبقر كل يه وأ ىرمع كل يه وأ كتايح

 انموق رثكأو انباحصأ رثكأ نأ ملعاف هللا امهمحر بطقلاو لصالا لاق

 . هدعب نم هئراولو اهعيب هلو هتايح ةدم هل وهف ائيش رمع نم نا ىلع

 هللادبع نب رباج نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع هللا همحر لاق
 © هدعب نم هتثرولو هل وهف ائيش رمع نم سابع نبا نع ديز نب رباج نعو

 ع ع هلرااطص ١

 ادبأ اهاطعي يذلل اهنإف هبقعلو هل ىرمع رمع لجر اميأ لع هللا لوسر نعو

 اكلم تناك تعقو اذإ ىرمعلا نأ تملع اك روهمجلاف بطقلا لاق
 ةعامج تمعزو لاق & كلذ طارتشاب حرص نإ الإ لوالا لإ عجرت الو ذخالل

 . حصت ال اهنأ ىلإ يرهاظلا دوادو
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 . هل تبهو نمل اهنأ ىرمعلاب ث يبنلا ىضق هللادبع نب رباج نعو

 يذلا ىلإ عجرت ال ةملس يبأ ةياور يف يرهزلا دازو بطقلا لاق
 . ثيراوملا هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل اهاطعأ

 اهيطعأ يذلل اهنإف هبقعلو ىرمع رمع لجر اميأ ع هنع يرهزلا نعو
 . ثيراوملا هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل اهاطعأ يذلا ىلإ عجرت ال

 لع هللا لوسر زاجأ يتلا ىرمعلا امنإ رمعم قيرط نمو بطقلا لاق
 ىلإ عجرت اهنإف تشع ام كل يه لاق اذإ امأف بقعلو كل يه لوقي نأ
 . اهبحاص

 يهو هقح اهيف هلوق عطق دقف ةملس يبأ نع يرهزلا نع ثيللا نعو
 ةبهلا تحص تم نإ يتئرو ىلإ وأ ىلإ داع تم نإ لاق ولف هبقعلو رمعأ نمل

 . ثيدحلا قالطالو دساف هنأل طرشلا اغلو

 يبنلا لاقف نورجاهملا نورمعي راصنألا لعج هللادبع نب رباج نعو

 ءاهقفلا كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس لأسو هللا همحر بطقلا لاق

 لاقن ةزئاج اهنأ هريغو نسحلا نع ةداتق هل ركذف قلط او اهكترمعأ لاق نمع
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 هبقع لعجي مل اذإف هدعب نم هبقعلو هل رمعأ اذإ ةزئاجلا يأ ىرمعلا امنإ يرهزلا

 . هطرش لعجي يذلل ناك هدعب نم

 سايق نع ةديعب يبقرلاو يرمعلا ةزاجإ قاذحلا ضعب لاق : لاق
 . مدقم ثيدحلا نكل لوصألا

 . لاق نإ الإ هثراول اهاي الو يبقرلاو يرمعلا زيجي ال لقألاو لصألا لاق
 لقي مل اذإ هل بوهوملا تومب هئراو وأ بهاولل ةعجار يه لب كبقعلو كل يه
 تومأ ىتح رادلا هذه ىنكسب كل تيصوأ لاق نإو ، كلثراو وأ كبقعلو

 نإ اذكو بهاولا ةثرو ىلإ عجرتف بهاولا تومي ىتح هل بوهوملا كلذ اهنكس

 بوهوملا ثراول يه ليقو ، كل تيصوأ ركذ الب تومت ىتح اهنكسا هل لاق
 هثراو دجي مل اهبحاص توم لبق ىنكسلا يف هل نوذأم تام نإو 3 هدعب نم هل

 . ملعأ هللاو اهبحاص تومي ىتح اهنكس
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 ةيراعلا باب

 . ةادوم ةنومضم ةياور يفو ةدودرم ةيراع هكلع هلوقل ةيراعلا زاوج نس

 اهتادأو عرد ةئام ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا هنأ ع هللا لوسر نع يور

 هيلإ اهبلط نيح هل لاقف نينح ةوزغ نزاوه ىلإ جرخ نيح هيلع لمح امو
 لاق هنأ يع هنع ءاجو ، ةادؤم ةيراع هل لاقف © ةيراع مأ دمحم اي بصخأ

 ذفنت ةثالث ليقو ، مراغ معزلاو يضقم نيدلاو ةدودرم ةحنملاد ةادؤم ةيراعلا
 هللا هجو ءاغتبا اهبلحي نمل لجرلا اهريعي ةاش توص : ةعباسلا ءامسلا مهتاوصأ
 لوأ ةيراعلا تناكو ةنايخلا ىلع ديلا اهيف تلعج اذإ ةنامألاو مولظم توصو

 اهبوجو خسن مث هم حلإ ... نيلصملل ليوف ه ىلاعت هلوقل ةبجاو مالسالا

 . ةلاصا ةبحتسم تراصف

 درب وأ رح عفدل بوثلا ةراعاك ضراعل بجت دقو هللا همحر بطقلا لاق

 مرحت دقو هتوم ىشخي مرتحم ناويح حبذل نيكسلاو قيرغ ذاقنال لبحلا ةراعإو
 مرحت ليقو ، رفاكلا نم ملسملا دبعلا ةراعاك هركت دقو مرحلا نم ديصلا ةراعاك

 ال رجأتسملا نم ةراعالا حصتف ليق ةعفنملا كلمي نوكي نأ ريعملا يف طرتشيو

 ريعتسملل نكل عافتنالا هل حيبأ امنإو ، امهل كلام ريغ هنأل ريعتسملا نم
 وأ هتجاح يف هليكو ةراعتسملا ةبادلا بكري نأك هليكوبو هسفنب ةعفنملا ءافيتسا

 . رشابملا ةطساوب هيلإ عجار عافتنالا نأل همداخ وأ هتجوز
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 ةفاب ريعتسملا دي يف تفلت اذإ ليق ةيراعلا مكحو هللا همحر بطقلا لاق

 ةنومضم ةيراعلا ثيدحب نامضلا ريصقت الب ولو ويغ وأ وه اهفلتأ وأ ةيوامس
 ذوخأملاك هفلت دنع نمضيف هكلال هدر بهي لام اهنأو ويغو دراد وبأ هور
 مل نيداتعملا بوكرلاو سبللاك هيف نوذأم لامعتساب تفلت نإف موسلا ةهجب

 . هيف نوذأم ببسب فلتلا لوصحل نمضي

 هللا لبق نم تاب ريعتسملا ىلع نامض ال نأ حيحصلاو هللا همحر لاق
 اك ويغو دواد يبأ ثيدح هيلإ لؤيف لاق هيف عييضت الو هنم هيلع ةقاط ال امبو

 ةياورلاب ثيدحلا يف سيل ليقف فالخ ىلع ناوفص نم ةراعتسالا ثيدح لوأ

 ةنامأك اهنأل نامض بجوم ىلرألا اميس الو ةادؤم ةنومضم يهو ةيخألا
 الف هدي اهلوخدل اهظفح اهريعتسم مزل هنأ ةادؤم ةنومضم اهنوك ىنعمو

 . اهمرغ همزل اهظفحي مل نإ هنأ ىتج اهلمهي

 الو اهكلمتي ال اهيرل اهدر همزلو ةنومضم اهنوك ىنعم اذهف بطقلا لا
 . ةادؤم اهنوك ىنعم اذهف اهغلتن الو هنع اهسبح

 ىلع ةيراج ةيراع وه ناوفص اي كنم هتبلط يذلا لاملا نأ ىنعملاو لاق

 . كنع اهفلتأ و اهسبحأ الو اهعيضأ ال درو ظفح نم اهليبس

 انمضي الف ولاو ظفحلا ةيراعلا ليبس ناك اذإو لاق
 يف هسفن مزلأ ن هنأ ليقو © دعت وأ عييضت الب تفلت نإ اهريعتسم

 انأ ةا دؤم ةنومضم هلوق ىنعمو ويعيل ريعتسملا ملي ال ام ناوفص نم ةراعتسالا
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 نم ءاج امب ولو عييضت الب تعاض ول اهنأ ىتح كل اهيدؤأ ىتح نماض اهل

 . يتمارغ لخدت اهنأ ةنومضم اهنوك ىنعم نوكيف كل اهمرغأ هللا لبق

 . اقلطم ال هسفن ىلع هطرش هنأل نامضلا همزل لوقنف هللا همحر لاق

 طرش وأ درلا هسفن ىلع طرش ىتم ريعتسملا نأ راتخملاو لصألا لاق .

 نينمؤملا نأ نم ةنسلل قفاوملا وهو لاق ، تفلت نإ اهنمض اهيف ىدعت وأ هيلع
 تدازو ةنامألا باب نم ةيراعلاو دعتب الإ ةنامألا يف نامض ال هنأو مهطرش ىلع

 طرش اذإ اهمرغ همزلي ناكف عافتنالل اهذخأي هنأ ثيح نم ةنامألا ىلع ةوق

 وأ دعتب الإ اهنامض هيلع طرش ولو ةنامألا نمضي الو ريعتسملا هطرش وأ درلا

 . اهنمضي ليقو © عييضت

 ملو دعتي مل نإ ةيراعلا نامض مدع راتخلا لباقمو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع ءانب لوق وهو امهنيب درلا طرش وأ امهنيب اطورشم نامضلا ناك ولو عيضي
 هيف نامضلا طارتشا بجوي ال نامضلا ريغ هلصأ امو نامضلا ريغ اهلصأ نأ

 رثكألاو لاق ، طرشلاب هنامض لطبي ال انومضم ناك ام لصأ نأ امك هنامض

 . نمض نامضلا طرتشا اذإ هنأ

 نإو ، هيلع نامض الف هتاذ يف ءيشلا كلذ صقن ام ناويدلا يفو لاق

 كلذ نم هلمحي مل ام هيلع نامض ال ليقو ، نماض وهف لمعلا كلذب رسكنا

 . قيطي ال ام

 ىلع الو ، لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل حيرش نع يورو : لاق
 . نامض لغمل ا ريغ عدوتسملا

_ ١٢٢٣



 نمو ث عييضتب الإ اهنامض ىري الف نئاخلا لغملا يعمصألا لاق

 ةيثح ةرشع سمخ لمحف الثم ارب تايثح رشع اهيلع لمحيل ةباد راعتسا

 وأ ىمس امم لقأ لمح نإ نامض الو نالوق اهلك وأ طقف اهثلث نمضي لهنف
 ءاقبإو اعفن هتفلاخم يف نأل راتخلا ىلع فخأ لمح وأ نيع امم برقأ دلبل لمح

 نذإب الإ لحت ال لاومألا نأل نمضي ليقو 5 اهريغ وأ ةباد نم هدافتسا ام ىلع

 ناكل لئامم ىلإ فلاخ ولف هيلإ فلاخ يذلا كلذ يف هل نذأي . ريعملاو

 ددحم عفن وأ ءاقبإ مدع عم هيف هل نأي ل ام لإ ةفلاخلا هيف ؤ نأل انماض

 . ةفلاخملاب

 هل راعأ ام فلاخ اذإ نمضي هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيلع راعتسا يذلا سنجلا كلذ ريغ نم فخأ لمح ولو ةبادلا بحاص هيلع

 يذلا سنجلا نم لمح نإ نمضي ال ه . ليألا قيرطريبغ برقأ ىلإ لمح وأ
 ناك ولو رعوأ برقألا عضوملا ناك نإ نمضو هيلع ريعأ امم لقأ ةراعالا هيلع

 اهتميق همزلي لهف هامس اتقو وأ هامسأ دلب اهيلع هلمح يف زواج نإو ، لقأ لمحلا
 نإ ءاركلاو ةميقلا ىلع ربجي وأ ةزواجملا يف ءانعلا نم هل وأ اهارتكا نإ اه اركال
 . ءارتكا ءيشلا یرتكا

 ةدايزلا امأو & هادقع اك قافتالا ثيح ىلإ ءاركلا نكلو هللا همحر لاق

 ةميقو ةميقلا ىلع ربجيو لوألا باسح ىلع ال حيحصلا ىلع ءانع اهل ردقيف
 © هللا همحر ةديبع يبأ لوق وهو ذخأن هبو لاق ةراعتسا هراعتسا نإ ةزواجملا ءانع

 هنيعب اهيلع هلمحف رخآ قأف هراد يف اهنضيرف ىمسم لمحل اهراعتسا نإو
لب ريعتسملا الو ريعملا نذإ الب لمح هنأل ايدعتم يمسو يدعتملا نمض تكلهف



 نأل ايدعتم سيلف ريعتسملا هل نذأ نإو ، زجي مل هدحو ريعملا هل نذأ ول
 لمع نإ نامضلا هيلع ليقو ، ويغبو هسفنب ةيراعلا مدختسي نأ ريعتسملل

 نأ ريعملا ملعي امم ناك وأ يريغ وأ انأ لمعا لاق نإ الإ هنذإب ولو ويغ

 لمحيل هتباد هل ريعيل رخا ىلإ الجر لسرأ نمو هسفنب لمعي ال ريعتسملا
 ينلسرأ لوسرلا هل لاقف الثم ةنيدملل الثم ةكم نم ويغ وأ اماعط اهيلع

 لمحف هايإ اهراعأف رصمل ةكم نم اهيلع لمحي كتباد وريعتل نالف كيل
 هركذ ام قفو ىلع هنأل تكله نإ هلسرم الو لوسرلا كلذ اهنمضي مل ةنيدملل

 لمح نإ لوسرلا اهنمضو لسرملا ومأ امم برقأ ىلإ لمح هنألو لسرملا هل
 ام فالخ ىلع هنكل رصمل ةبادلا بر هل نذأ ولو هنأل تكلهو رصمل لسرملا

 لو ةلاسرلا فلاخ لوسر كلذ امنإو ، هل رمألاو لسرملل لمحلاو هلسرم هركذ

 قحلا هجو ريغ ىلع هل هتراعتساف لسرملا رمأ ىلع عرفت لب ورمأب لقتسي
 . هيلع نامضلا ناكف

 هل ريعيل لجر ىلإ الوسر لسرأ نإو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ام ىلع اهلمعتساف ملعي ملو هلسرأ ام فالخ ىلع لوسرلا هيلإ اهبلجف ةباد

 لمعتسا نإو 3 هيلإ عجري ال ليقو ، لوسرلا ىلع عجرو نمض تفلتف هلسرأ
 دسفأف اهدلو اهعمو ةباد ىرتكا نمو ، نمضي الف لوسرلا هيلإ اهبلج ام ىلع
 هيلع طرش نإ الإ اهيرتكم ال اهبر هنمض ةبادلا كلت هتدسفأ وأ الام اهدلو

 ولو اه عبت دلولاو ةرجألا اهيلع دقع وأ ةرجألا اهيلع ذخأ دق اهبر نأل نامضلا

 . يرتكملا عييضتب تدسفأ ام الإ هدر يرتكملا لقي م

 اقلطم يرتكملا ىلع نامضلا هللا همحر لهس وبأ لاقو هللا همحر لاق
 اذإ يرتكملا تبلغ اذإ يرتكملا ,اع الم امحاص ىلع نامض الو هدي يف اهنأل
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 يفو اهريعتسم لام وأ سفن يف ةيراعلا داسفإ يف نمضيو اهلثم قثوي امب اهقثوأ

 همال عبات هنال دلولا نم داسفالا عقوو اهدلو در اهريعمل لقي ل نإ اهدلو داسفإ

 هنال ةمزال دسفأ ام ةمارغ تناكو داسفالا نع هعنم همزل هدرب ورماي مل اذإف

 . هدي يف هم أ ةلزنمب ذئنيح

 الب هدي يف اهنأل ريعتسملا ةيراعلا يف نمض امنإو هللا همحر بطقلا لاق

 . اهبرل ةرجأ

 نإ ةبادلل انماض ناسنالا هيف نوكي عضوم لك نأ ةلئسملا لصأو لاق

 نمضي ال هيف اهنمضي ال عضوم لكو اهتيانجل انماض هيف نوكي تكله

 ىلع نامضلا وأ درلا طرش نإ وأ لوق ىلع اقلطم اهنمضي ةيراعلا يفف اهتيانج

 نمضي ال لاق اهريعتسم ةيراعلا نمضي ال لاق نمو 3 اهتيانج همزلتف لوق
 . اهتيانج

 دسفأ ام نامض ريعتسملا ىلع ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 تدسفأ امو كلذب اهبحاص ىلع عجري الو عيبضتب لاومألاو سفنألا يف ناويحلا

 لب هيلع نامض ال ليقو ، هبحاص ىلع هب عجريو هل نماض وهف عييضت ريغب
 الو هيلع نامض الف حيصي هعبتي ملو هتقاط قوف هنع بره نإو ، هبحاص ىلع

 وأ لام يف اهبنذب دسفت نأ لثم اهبحاص نمض عيضي مل نإو ، هبحاص ىلع

 . ةنايد هلبق اهذخأ هيلع مرح نيعم تقول ةيراع ادحأ راعأ نمو ، سفن

 قفانيو ةدملا لبق ولو اهبر اهبلط نإ ةيراعلا دب مكحي هنإف مكحلا يف امأو

 ريعملا ىلع مكحلا بوجو مأل رهظتساو ، دهعلاب ءافولا بوجول اهيف ع وجرلاب
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 لبق درلاب مكحلا يف أل هللا نيبو هنيب اميف هيلع بجو امك ريعتسملل ءافولاب

 كرتو لخ ءاعو ريعملا تام نإو & ةيصعم هضقنو دقعلا ضقن ىلع ةناعإ دحلا

 خبط نإف هعزنب دسفي لخ هيف هلو ويعتسم نم هوبلط مث ىماتي مهيف ادالأ

 الو هتوم دعب هيف ديزي الو هلخ غرفي ىتح مهل هدري الف ريعملا ةايحب هيف لخلا
 © متيلا ليكو روضح الب هعفدي الو هغارف يف صرحي لب هيف هءاقب يف لاتحي

 هيف ةتيزك لمحل اقز وأ هسبليل ابوث وأ اهيلع لمحيل ةنيفس وأ ةباد راعتسا نمو
 دجي ال ثيح اهريغ وأ ءارحصب هاقلي نأك هب رضي مل نإ هعاتم ذخأ ويعملف

 ريغ ريعتسملا نال هيف لمحي ام وأ هيلع لمحي ام وأ هب رتسي ام ريعتسملا اهيف

 هكرتي ولو هبصاغ وأ هقراس نم هعزن هلف بصغ وأ بوث هنم قرس نمو دعتم

 هبر هنم هذخأي ةيباخ وأ قز قراس اذكو دربلا وأ رحلاب تومي وأ الم يف انايرع

 نإو ، بيرق نم ولو هيف غرفي امب يتأيل رظتني نأ همزلي الو هيف ام ياره اب نإو
 نأ ملعي مل نإ لثم هل حيبأ هجو ىلع دحأل هقراس هاركأ وأ هراعأ وأ هعاب

 ءاعو وأ اسابل دجي نأ لبق هبحاص هنم هعزني ل قورسم وأ بوصغم ءيشل

 امأو ، مكحلا يف هقاقحتسا دعب هلمعتسا ام ءارك همزلو هنيصحت يف دهتجيلو

 . قاقحتسالا لبق ام اضيأ همزليف هللا نيبو هنيب اميف

 دقو لاق لوصألا يف ةيراعلا نوكت ال ناويدلا ىفو هللا همحر بطقلا لاق

 رودلاو نيضرألا يف نوكت ةيراعلا هلصاح ام لاق ذإ لوصألا يف خيشلا اهتبثأ

 ينبي نأ نذأ نإو © هتعفنم تحييبأو هنيعب فرعي ال ام لكو عاتملاو ناويحلاو

 هنأل جراخ نم ضقن ةميقو هؤانع هلف لجألا مامت لبق هجرخأف لجل نكسيو

 زانع رجأ هل ليقف لجألا دعب هجرخأ نإو ضرلل عبت ضقنلاو هطرش هل متي م
 ةميقو هؤانع هلف لجؤي مل نإو ، جراخ نم ضقنلا ةميق هل سيلو ال ليقو

١٣٢٧



 اذكو هيلع تبث دقو هعنمي الف قيرطلا زوجي نأ نذأ نإو ، جراخ نم ضقنلا
 اهبحاصل ضرالاو هل نوذأملل عفن اذه نأل هنذإب ءاملا زوج نإ ةيقاسلاو رهنلا

 كلذك ةعفنم لكو ررض كلذ نأل دصحي ىتح هعنمي الف هنذإب ثرح نإ اذكو

 عفتني اميف ةيراعلا نوكت الو داسفب ةياغلا لبق عطقت ال ةياغ ىلإ ةعفنم لكو

 ريعي نأ زوجيو ضرق كلذ لب بورشملاو لوكأملاو مهاردلاو ريناندلاك هفالتاب
 وأ نونجم وأ ميتي نم ومأ يلو نم لام ريعي نأ هل زوجي الو لفطلا هنبا لام
 ريغب الو رباقملا وأ دجاسملا وأ سانلا لاومأ نم ةنامألاب هدي يف ناك امو بئاغ

 نال رجتلا يف نوذأملل الو ضارقلا لام بحاص نذإ ريغب الو كيرشلا نذإ

 نونجملاو ميتيلا ةفيلخل زوجي ليقو ، نالوق نيديقعلا دحأ يفو رجت ال فورعم اذه
 لام نم مهيديأ يف امم اوريعي نأ ةراجتلا يف هل نوذأمللو ضراقمللو بئاغلاو
 رجحف هل اهراعأ نإ ةنيفسلاو لاملا كلذ مفانل كلذ لبق مهل راعأ نمل ءالؤه

 . اهءارك هيطعيو هب لغتشي الف رحبلا طسو يف هيلع

 مكحلا يف عوجرلا هل سيل هنأ خيشلا رهظتساو هللا همحر بطقلا لاق

 فيكف ةعسلا لاح يف ولو رجحلا دعب ءانعلا كردي الف هللا نيبو هنيب اميف الو
 نيبو هنيب اميف ع وجرلا هل اوزاجأ ناويدلا باحصأ نأ الإ لاق , ةرورضلا لاح

 لجرلا ريعتسي الو رجحلا دعب ءانعلا كردي هنأب اولاق كلذلف مكحلا يفو هللا
 ، هبحاص نذإ ريغب هراعأ هنأ هب رتسي مل نإ زوجي ليقو ، ويغ لام لجرلا نم
 وأ تدسف نإ اهنمض نذإ الب هيف لمعتست ام ريغ يف ةيراعلا لمعتسا نإو
 هل لمعي نم لكل ةيراعلا لوانيو صقنت ملو دسفت مل ولو ءاركلا همزلو تصقن
 ال ليقو ، نامض الو ريعتسملا نم نذإ الب اهذخأ مهلو ويجأو هلفطو هدبعك
 الو مهوحنو ءارجالا نم اهدسفأ نم نامضلا مزل نذإ الب اهوذخأ نإف

١٢٦٨



 لعف نإف اهريعي الو اهيركي الو ةقانلا نبل لثم نذإب الإ ةيراعلا ةلغب عفتني
 مزلي ال ليقو ، ةيراع هنأ ريجألا ملع نإ هانمض ليقو { ءاركلا همزلو نمض
 ليقو ، ال ليقو { ةيراعلا ةراعتسا زوجت ليقو ، ةقث لوألا ناك نإ نامض ريجألا

 عاب نإو © زيجملا دنع اهنمضي مل اهب لمع اذإو ةقث ديب تناك نإ زوب
 . ةيراعلا ريعتسملا

 يرتشملا عجريو يرتشملا نم اهبحاص ذخأي يلع نب ىسوم لاقف
 الو لثملا هنم ذخأيف هنمأ ريعتسملا نأل عيبلا رحلا وبأ متأو عئابلا ىلع

 . يرتشملا ىلع هل ليبس

 هل مث همكاحيف يرتشملا هنم نكمي نأ ريعملا ىلع عيبرلاو ةديبع وبأ لاقو
 . ريعتسملا ىلع يرتشملا عجريو هعاتم ذخأي نأ

 دجي الف هيرتشم نم هعاتم ذخأ ىلع ريعملا ردق نإ نامع خيشلا لاقو

 :ءاش نإ هيدفي ليقو ، ذئنيح هذخايف امصتخيف عئابلا نيبو هنيب عمجي ىتح

 هتجاح ىضق وأ ةيراعلا ةدم تمت نإو © امهنيب عمج نإ الإ هذخأي الف الإو

 هدبع نم اهبحاص ريغل اهعفدي الو نمض عيض نإو ، اهبحاص ىلإ اهدر هيلعف
 لبق تفلت نإ نمض لعف نإو 3 اهطابر يف اهطبري الو ويجأو هتجوزو هدلوو

 لاق نإو ، نيمأ عم اهلسري نأ هل زئاجو نمضي ال ليقو ، اهبحاص لصت ذأ
 ادحأ هل ىمس وأ سانلا نم تئش نم عم وأ ءيجي نم عم اهلسرأ اهبحاص هل

 الجر هل نيبي ىتح لعفي ال ليقو & زئاجف مولعم ىلزنم وأ ةمولعم ةليبق نم
 اماعط هداز اهيلع لمحي نأ هلف عضوم ىلإ اهبكريل ةباد هل راعأ نإو 2 امولعم

١٧٣٩١



 اهيلع كسمي الو اهفلع لمحيو كلذ نم شحف ام الإ هحالسو هلجرو ابارشو

 اهحرج نإو اهبرضي ال اك اريسي اهبرضيو نمض الإر اليلق ولو ويغ لام
 لبنسلاك هلمحي الف هلاح نع ريغتف ائيش اهيلع لمحيل ةباد راعأ نإو ، نمض

 لعف نإو 7 ابايث اهلمعف نطقلاو ناتكلاو فوصلاو اهنحطف بوبحلاو اهسردف

 نسر وأ جرس اهيلعو اهدر نإو { يراوعلا رئاسو اهلك تاراجالا اذكو نمض
 عفتني الو هبر هبلطي مل ام كلذب عافتنالا اهبحاصلف ديق وأ بتق وأ ةعدب وأ

 ةيراعلا رئاس اذكو رامحلل بتقلاو لمجلل ةعدرلاك اهزاهج نم نكي مل امب
 © اهب عفتني الف ةيراعلا يف ريعتسملا ىدعت نإو ، دراشلاو قبالا ةراعإ زوبتو

 نإو © هيلع راعتسا ام ردقب ريعتسملا عفتنا ةدملا مست مل اذإو ، عفتني ليقو

 يلصي الف ةالص ىلإ دصق نإو ، لفنلاو ضرفلا هب ىلص هب يلصيل ابوث راعتسا
 . نذإب الإ خسني الو هيف أرق افحصم وأ اباتك هل راعأ نإو { اهريغ هب

 هيطعي الو هاهن ولو خسني هنأ باتكلا يف ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 اهتميق ليقو 3 اهتميق نم رثكأ ولو هلف اهدي مل نإ ائيش ريعملا طرش نإو ، ويغ
 ريغ هب برض نإو & نامض الف رسكناف ودعلا هب برضف احالس راعتسا نإو

 تلاقو بهذف اهتنبل هتلعجو ايلح تراعتسا نإو ، هل نذأ نإ الإ نمض ودعلا

 دغل سبحو ديعل راعتسا نمو ، مهتفلحو نيبت مل نإ هتنمض اوركنأو اهل هترعتسا

 هعنمف ريعملا اهبلط نإ الإ ةيراعلا سبحب ريعتسملا ىلع نامض ال ليقو ، نمض
 اونب نإ ليقف مهعنم مث اليلق اونبف ارصق هضرأب اونبي نأ موقل صخش نذأ نإو

 وأ جراخ نم ضقنلا ناك هيهنب نولغتشي الو ولعلا يف اوءاش ام اونب تيب ردق
 . لخاد

١٧٤٠



 نإو ، مهعنم ولو اوعاش ام اونبي نأ مهل عيبرلا وبأ زوجو هللا همحر لاق
 هلو جراخ نم ضقنلا ناك نا امات اتيب اونبي مل نإو طقف اليلق عنملا لبقا اونب

 ام ةميقو مهئانع ملو رصقلا اومتأ ولو لخاد نم ضقنلا ناك نإ مهجارخإ

 ثرح نأ هل نذأ نإو ، جراخ نم هضعب وأ هلك هونب نإ جراخ نم هولخدأ
 عنمي مل اهنهر وأ اهعاب نإو ، كلذ ىلإ لصي ناك نإ هل زاج ضيألا فصن
 مت اذإو ، ضرالا ناصقن يرتشملا كرديو ةلغلا كلت بعوتسي ىتح هل نوذاملا

 مث نيح نم ضرألا ناصقن هيلعو كردي ىتح جرخي مل عرزلا كاردإ لبق لجألا
 رمأ يلو نم ضرأ يف ال اهصقن هيلعو لفطلا هنبا ضرأ يف نذالا لجرلل زوجيو

 اهثح نإو ، ءاكرشلا نذإب الإ ةكرتشملا ثرحي الو حلصأ كلذ ىأر نإ الإ

 اهثرحي الو رذبلا نم مهبان ام هل نودريو ءاكرشلا نيبو هنيب ع رزلاف ضعب نذإب
 ءاملاب ال رطملاب اهثرحي نأ ابئاغ هكيرش ناك نإ صخرو مهنذإب الإ كيرشلا

 هلف لصف ثرح يف هل نذأ نإو © ويغ ثرحي الف اعردت هل نيع اذإو ، يراجلا
 الف سرغف تقوي ملو هءام ىلع سرغي نأ هل نذأ نإو ، اهلك لصفلا ثورح
 هكلم نم ءاملا جرخأ نإو ، ارجش وأ الخن سورغلا تومت ىتح هعنم دجي

 ولو هءام فرص هل ليقو ، ضعب تام ولو يبح امع عنمي الو عرزلا يف امكف
 نإو © غلب اذإ هوبأ هيف نذأ ام فرصي نأ نباللو تقوي مل وأ تقو نهلك نييح

 ةتيملا عضوم يف سرغي الو هضعب مدهنا ام ينبي الف سرغي وأ ينبي نمل نذأ
 الو فخأ وأ هسنج نم كلذ هل ليقو ، يقابلاب عفتني لب فلخ اهل يتلا
 هل ءانع الف هجرخأف ءانبلا وأ سرغلا يف هل نذأ اذإو & نذأ نم دعولا فلخي

 ىلإو اهنم هب عفتنا ام ىلإ رظني ليقو ، ضرألا نم كلذ ناك اذإ ةميق الو
 دئازلا در هعفن داز نإو ث هلام نم هل همتأ هعافتنا يف هءانع متي مل نإف هءانع

 . ضؤل ١ بح اصل

١٤١



 هاطعأ جراخ نم كلذ ناك نإو 0 هل دري ال هللا همحر بطقلا لاق

 نلو هماقمب هتفيلخو لك ةثروو جارخالا تقو ليقو 2 ءانبلاو سرغلا تقو هتميق
 هل نوذاملل كلذ ناك نإو ، لألا ىلع ءانعلاو هجارخإ ضيألا هيلإ تلقتنا
 نإو ، هل نوذأملل ءانبلاو راجشألا ىقبتو هضرأ عيبي نأ ضرألا بحاصلف

 دافتسا امم ولو لكأي نأ زاج اذك نود ام وأ تقو ىلإ هلام نم لكأي نمل نذأ

 هلايع معطي الف لكألا يف هل نذأ نإو © لكأي الف هاهن وأ نج وأ تام نإو

 وأ اليلق هنم لك لاق نإو 2 هل نذأ نإ الإ إ لكألا ريغب عفتني الو مهيغوأ

 أل هتجاح لعفي ليقو 2 دملا ليلقلا مك نيبي مل نإ نإ لعفي الف اليلق برشا

 © اليلق لعفي ليقو { لعفي الف برج وأ قذ لاق نإو ث ةليلق اهلك ايندلا

 راكأ زواجي مل ام لكإهغلبت ىتح هنم لك لاقو عضومل ماعطلا هعم لسرأ نإو
 نإ الإ لعفي الف تعش ام هيف لعفا لاق نإو ، كرتلا ةطوحلاو هل نذأ اميف هنظ

 معطأو هنم لك هل لاق اذإ اك ويغل وأ هل ءاش ام لعفي ليقو 3 ارادقم هل نيع

 ىلإ هلاعفأ عجرت نم نذإ زوجيو دارأ نم معطيو لكأي هنإف تدرأ تقو لك
 هذه بكرا لاق نإو ، هلقع حص ولو ال ليقو ، ثلثلا نم نوكيو ثلثلا

 . سانلا ىلع لقثي نأ هل نسحي ال هنإ الإ لزنا لوقي ىتح بكر ةبادلا

 نإ عفتنا عافتنالا يف هل نذأ نإو ، فيفخ نيل نيه نمؤملا ع لاق

 عفتني الف هيف نذآ نأ هبحاص ىل نذأ لاق نإو ، نيمأ ريغ ولو ويغل هفرعي مل
 نذأ نإو ، هقدص نإ نيمأ ريغ ول ليقو 5 انيمأ ناك نإ عفتني ليقو 5 انيمأ ولو

 اهيلع تماق نإو 2 هاهني وأ تقولا متي ىتح تزاج اهزاجأف ةيقاس زيجي نأ هل

 . ملعأ هللاو هعنمي ليقو دعب هعنمي الف راجشألا

. ١٤٢



 ةلظطقللا باب

 ىف ال هللا دنع نمضو ردق نإ هيخأ لام ظفح ملسملا ىلع بجو

 . قوقحلا باتك يف رم ام ىلع هعيض نإ مكحلا

 . ةنامأك هديب ناك نإ الإ لام ظفح مزلي ال ليقو لاق

 رائاسم نام ىتفأ هنأ هللا همحر فسوي نب دواد نع يورو لاق

 مرح يلع وه وأ ءيشلا اذه تمرح لاق وأ ينتمزل وأ ةبقر قنع ىلع لاق نم
 نم لفاونلا لاق ةسماخلاو هلل لوقي ىتح ثنح ولو ءيش هيلع سيل لاق هنأ
 سانلا تاعابت نم هيلع امل ناسنالا يزجت ع وطتلا ةالصو موصلاو ةقدصلا

 نيدلا نم هيلع ام طحي اهيطعي نأ دارأ اذإ بوبحلا ةاكز لاق ةسداسلاو

 نم لكف ةلماعملا لبق نم وأ ةيدعتلا لبق نم ةعابت هيلع تناك نم ةعباسلاو
 تناك نإ ةنماثلاو نيمأ ريغ ناك ولو هيزجي هنإف كنع اهتيطعأ وأ اهتعزن هل لاق

 لوصولا ىلع ردقي الو هعضوم فرع دقو باغف ناسنال ةعيدو وأ ةنامأ هدنع

 . ها كلذ ريغ هيلع سيلو ءارقفلا ىلع اهقفني نأ هعوجر وجري الو هيلإ

 الو ةيجنتلاب ىلوأ هلامف ةنامأب هدي يف لام وأ هلام ةيجنت ىلع ردق نمو
 كرشمل ولو ةطقللا ظفح بجوو لكلا ةيجنت ىلع ردق نإ الإ هيلع نامض

١٤٢٣



 زرتحاو ارامح وأ اسرف وأ ابلك ولو عايضلل ضرع موصعم لام اعرش يهو

 رجشو كولمملا ريغ ديصلاك دحأ لكل حابملا لاملاو يبرحلا لام نم موصعملاب

 اهعضوم نم اهذحا همزل ةعئاض اهيلع رم نمف كلذ وحنو كورتملاو يراربل ١

 . اباستحا اهبرل اهظفحو

 . اهذخأو اهظفح همزلي ال ليقو هللا همحر بطقلا لاق

 اهريخ الئاق رمع نبا اذكو ضيألا نم اهعفرت ال سابع نبا نعو لاق

 اهيف مهاردلاب رمي حيرش ناكو لاق 5 قيرطلا نم اهذخأ رباج وركو لاق
 . اهعديو

 دعت الب هنم تكلهف اهطقتلا نمف لاقو { اهذخأ يعفاشلا حابأو لاق

 : هنيمي عم اهيف هلوق لوقلاو اهنمضي الف

 الو اهريغي الو اهمتكي الو اهيلع دهشيلف اهدجو نم يورو لاق

 الإو ءاج نإف اهب عمساف ربخ يفو اهوبغتساف الإو اهبحاص ءاج نإف اهعيضي

 اقلطم ليقو { اريقف ناك نإ يأ بطقلا لاق . كيلإ هللا هقاس قزر وهف

 هكرت ليق عئاض دوجوم يف فلتخا رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ليقو ، ححصو نمض هكرت ولف ردق نإ بجاو ليقو ، هذخأ ليقو ، لضفأ

١٤٤



 هقرف نإ الإ هذخأف ويغ رصبأف هيلإ رظنلا دحأ وأ هكرتو هعفر نإ الإ ، ال
 مل هعفري ملو هسم نإو © نامض الف ةقث ناك وأ هبحاصل هلصوأ وأ هذخا

 هلوق لبقي الو ةطقل وأ مارح هنأ ملعي مل ام لفطلا هديب ام لكأ بالو هنمضي

 هنم مامالا اهذخأ يبص ديب ةطقل تدجو اذإ ليقو ، اهريغ وأ ةطقل هنأ

 . ايقف ناك نإ اهب ىلوأ يبصلاف الإو ابر اه دجو نإف اهفرعي ةقث ىلإ اهعفدو

 قرخ نمؤملا ةلاض ثيدحب ةطقللا ذخأ هرك نم جتحاو هللا همحر لاق

 ال ىوريو نمؤملا ةلاض يوريو اهكلمتيل اهذخأ نإ رانلا ىلإ يدؤت يأ رانلا

 . لاض الإ ةلاضلا يوأي

 نم ثيدحل اهفرعي ال نم ىلع لومحم ثيدحلاو هللا همحر بطقلا لاق
 اهطقتلي نم ىلع وأ لبالا ةلاض ىلع وأ اهفرعي مل ام لاض وهف ةلاضلا ىوأ

 روهمجلا بهذم وه اك ةلاضلاب ريبعتلل ناويحلا يف كلذ اضيأو لاق { هسفنل

 . ةطقل هيف لاقيف ويغ امأ © ناويحلاب صتخم ةلاضلا نأو

 ىلع لدف مهطاقتلا ويغو يبأ ىلع ركني مل كفع هنأ كلذل لديو لاق
 . فيرعتلاب مهرمأ ذإ ةحلصم هنأو ةهارك الب هزاوج

 منغلا ةلاض نع هع هللا لوسر لئس امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 لبالا ةلاض يف لوقت ام هل ليق ، بئذلل وأ كيحأل وأ كل يه اهذخ : لاقن
 ءاملا درت اهؤاقسو اهؤاذح اهعم اهلو كلام : لاقف ك بضغو ههجو رمحاف

 . اهبر اهدحي ىتح رجشلا لكأتو
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 ةطقل نع يبارعأ هلأس هكلع هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 يهف اهئاكوو اهصافع فصي اهيعدم كءاج نإف ةنس اهفرع لاقف 0 اهطقتلا

 طقتلا بعك نب يبأ ليقو ، تباث نب ديز نأ اضيأ هنعو 5 اهب عفتناف الإو هل

 كءاج نمف ةنس اهفرع لاقف هك يبنلا ىلإ ءاجف رانيد ةئام اهيف ةص

 هءاجف ىرخأ ةنس اهفرع هل لاقف ةنسلا مامت دنع هءاجف هل اهعفداف ةمالعلاب

 هللا لام وه لاقف © ىرخأ ةنس اهفرع هنأ وبخأف ةيناثلا ةنسلا ءاضقنا دنع

 ينثل ينثلا وهو صفعلا نم هيف نوكت يذلا ءاعولا صافعلاو ءاشي نم هيتؤي
 ىلع هب دشي وأ سيكلا مف هب طبري ام ءاكولاو ويغ وأ ادلج هيف ام ىلع ءاعولا
 . ةرصلا سأر

 قيقحت بجو ليقف ةفرعملا هذه يف فلتخاو هللا همحر بطقلا لاق
 ؤ بحتسي ليقو 0 اهبحاص جرخي هلعل اهيف فرصتلا دارأ نيح ايناث ةفرعملا

 اهاري ثيح ةطقللا طقاللا رهظي الو هدعب بحتسيو طامقتلالا دنع بجي ليقو
 يتأي نأ الإ وبخي مل كلذك اهرهظأ نإو 2 اهوتعنيف اهتفص اوذخأي الل سانلا
 دجي مل نإ ءارقفلل اهنمض اهآر نم اهاطعأو اهرهظأ نإو { نيدهاشب اهيعدم
 قوسلاك سانلا عاتجا عضاوم يف اهفرعي امنإو ، هدجو نإ اهبحاصلو انايب

 تأيلف ءيش هنع طقس نم فيرعتلا يف لوقيو جراخ نم دجاسملا باوبأو
 . ةمالعب

 اهيف ةطقللا بلطت ال اك دجاسملا يف فرعت ال هللا همحر بطقلا لاق

 & سانلا عمج هنألو فرعلاب ارابتعا مارحلا دجسملا يف اهفيرعت زوجي معن لاق
 يف لاق دجاسملا ةيقب يف فيرعتلا ميرحت ةضورلا يف يوونلا مالك ةيضقو لاق
 . بذهملا حرش يف هب مزج دقو ةهاركلا لوقنملاف كلذك سيلو تامهملا
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 ةرهاظلا ثيداحألل :ميرحتلا باوصلاو لوقنملا لب ويغو يعردألا لاق
 عفرب كلذ عقو اذإ ةهاركلا وأ ميرحتلا لحم نوكي نأ بجيو بطقلا لاق 3 هيف

 نودب دجسملا يف ةعامجلا لأس ول امأ & ثيداحألا هيلإ تراشأ اك توصلا

 ةنس فيرعت ربتعملا لب فيرعتلل روفلا طرتشي الو ةهارك الو ميرحت الف كلذ

 فرع هنأل زاج اذكهو نيرهش كرتو نيرهش فرع ولف ةالاوملا الو ناك ىتم
 . ةداعلا ىلع فرعي لب ةنسلل باعيتسالا بجي الو ةنس

 & لاوحأ ةثالث فرعت ةطقللا نأ دحأ لقي ملو هللا همح» بطقلا لاق
 لاق ، عيبرلا ىور اك نيلوح فيرعتلا رصلا ثيدح .ؤ اندنع فورعملاو لاق

 نأ بجي الو اهبحاص دجي ملو اهفرع اذإ اينغ ولو اهذخأ اهطقتلمل نوزيجي انموقو

 ال نم ال هقدصي نم وأ ضعب لاق 0 انيمأ لكوي نأ .زوجي لب هسفنب اهفرعي

 . هترضحب فرعي ناك نإ الإ هقدصي

 ايقو ى ةطقللا نم فيرعتلا ةنوئم نأ يدنع يذلاو هللا همحر لاق
 . هيلع بجاو فيرعتلا نأل طقتلملا دنع نم

 اهيعدم كءاج نإف ةنس اهفرع ىورف اهيف فلتخا رثألا يفو لاق
 فيرعتلا ةدم يف رمع نعو اهب عفتناف الإو هل يهف اهئاكوو اهصافع فصوب
 . . ةنس اهزتكاو مايأ ةثالث ليقو ‘ رهشأ ةثالث ليقو © ةنس ليقف تاياور

 نم ذاش لاقو ، ناتنس ليق لب كلذك سيلو هللا همحر بطقلا لاق
 لاق ، ليق اميف ىوتفلا ةمئأ نم دحأ هب لقي ملو لاق { نينس ثالث ءاهقفلا
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 ةراقح ىلع كلذ لمح يغبنيو هنع ةروكذملا تاياورلا عم رمع نع ىكحو

 . اهمظعو ةطقللا

 . ىف رش ا نأ مهدنع ةياور ةيفنحلا ضعب ركذو هللا همحر لاق

 ال اهبر نأ هنظ ىلع بلغي نأ ىلإ اهفرعي نأ هيلعف طقتلملا رمأل ضوفم فيرعتلا

 نيرهش نامهردلاو ةنس فرع ادعاصف مهارد ةثالث هتميق ام ليقو دعب اهبلطي

 ليقو ، ترتك نإو 0 مايأ ةثالث ليقو تلق نإو ، ةنس ليقو ، ارهش مهردلاو

 ةبحلاك هل ةميق ال ام امأو ، هفاخ نإ نيموي وأ امويو اداسف١ فخي مل نإ ةنس
 ةنسلا دعب ابلاط ةقطللا اجر نأ ليقو 0 حألا ىلع هب دادبتسالا هلف ةدحاولا

 © اهبحاص ءاج ىتح نينس ثالث حون وبأ اهفرع دقو اهقيرفت يف لجعي الف
 . فيرعتلا ةدم ىقبي ال ام طقتلا نمو

 هنمث زرحيو هعيبب مكآحلا ورمأي وأ هعيبي نأ هللا همحر بطقلا رهظتساف
 ىلع قافنالاو هقرف نيبتي مل نإو 3 اهنمث هاطعأ اهبحاص ءاج اذإف اهب فرعيو

 وأ عضوملا ءارقف نيفلاخم وأ نيلوتم ريغ وأ نيلوتم نيقفاوم نيدحوملا ءارقف
 زوجيو ، ةمذلا لهأ ءارقف ىلع ولو اهقفنأ عضوملا ءارقف ىلع اهقفنأ اذإو ، وريغ
 . نيمقف وأ ريقف ىلع اهقافنإ

 لاق ، اهنمث قفنيو عابت لب اهسفنب قفنت ال اهنأ روهشملاو بطقلا لاق
 ملو اهنيعب اهب ةقدصلا مهضعب زاجأو © ءادنلاب عابت اهنأ ليق ام رئكأ رثألا يفو

 ذخأيو اهيلإ برقألا يف فرعت اهنإف ىرقلا نيب نم اهطقتلا نمو ، ضعب هزجي
 اهب رم نإ ينغ اهب عفتني الو اهلك اهذخأي وأ ريقف ناك نإ اهطقال اهنم
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 اذإ هسفنل ينغ هذخأي نأ مهرد ردق يف ضعب صخرو هل تيطعأ وأ اهعفرو

 دجي ملو ةطقل طقتلا نم لكل زوجي ليقو ، هبحاص دجي ملو هفرعو هطقتلا
 ليلدب ايقف وأ ناك اينغ تنك وأ تلق اهنم ذخأي وأ اهذخأي نأ اهبحاص
 . ينغ وهو ءاشي نم هيتؤي هللا لام وه اهطقتلمل لاق ذإ صلا ثيدح

 اهذخأي ال ينغلا نأ بهذملا روهشمو لاق انموق لاق كلذك : لاق

 هليبسف بر هل فرعي ال لام لك يلاعلا روهشملا رثألل اهنم ذخأي الو هسفنل
 . هل تزاج اهلك وأ اينغ اهنم ىطعأو اريقف تيطعأ اذإ و 0 ءارقفل ١

 اذإ ريقفلاو ينغلل لحت ةطقللا نأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 عتمتلاب رمألا اهيف أل لاق © ةمدقتملا ثيداحأللو ةرصلا ثيدحل اهبحاص دجي ل

 نم لمعلاب قحأ اهصوصخل ثيداحألا هذهو لاق ، ريقفلا زييمت ريغ نم اهب

 . هقالطال ءارقفلا هليبسف بحاص هل فرعي ال يذلا لاملا ثيدح

 فيرعتلا دعب هسفنل اهذخأي نأ ينغلل زوجي ال راثالا ضعب يفو لاق

 لاق ، بهذملا روهشم يف وه امنإ عامجالاو لاق ، اعامجإ اينغ اهيطعي نأ ال
 هدصقب ءافتكا ظفلت موزل الب فيرعتلا دعب اهذخأ اهطقتلمل نأ يدنع يذلاو
 رئاسك هكلم اهايإ هلاخدإب ظفلتلاب الإ هكلم لخدت ال ليقو & هتينو لاحلا يف

 اهفيرعت ةدم وأ لوحلا يضمب اهكلمي ليقو { اهتكلمت لوقي نأ لثم دوقعل
 . فرصتلا

 رهاظ وهو لاق ذئنيح هل مصخ ال هن ل لال ا حيحصلاو بطقلا 9

 اهبحاص ءاج مث اهيف فرصت وأ اهب عتمت وأ اهقفنأ اذإف ةروكذملا ثيداحالا
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 وأ اهكلمت دقو ةمئاق نيعلا تناك نإف مغلاو رجألا نيي وبخي هنأ روهمجلاف
 . ةميقلاف الإو نكمأ نإ لثملاف الإو اهنيعب اهدر اهيف فرصت

 لاق ءاش نإ الإ مرغي الو دي ال هنأ يرهاظلا دوادو يسئاركلا معزو لاق

 © هدعب وأ اهلكأ يف نذالا لبق هيلإ اهدأف اهيغاب ءاج نإف دواد يبأ ةياور هديو

 الإ هايإ اهيطعي ال وأ ةنيب الب اهتمالعب هءاج نم اهطقتلم اهيطعي له اوفلتخاو
 . كولمم لام اهنأل نيدهاشب

 ضعب لاقو لاق كلذ يف عراشلا صخر لزألا حيحصلاو بطقلا لاق

 اهعفد حيحصلاو لاق 5 ةقنل الإ ةفصلا درجمب لب ةنيب الإ عفدت ال انباحصأ

 . بري مل ام اهتفصب تا لكل

 ربجي الو فصولا ىلع هيلإ اهعفد زوجي ةيفنحلاو ةيعفاشلا تلاقو : لاق

 ف هلوق مومعل ةنيبلا ىلإ جاتحيف ويغ دي يف ال ام يعدي هزأل عفدلا ىلع
 نيب اعمج ةحابالا ىلع ثيدحلا يف عفدلاب رمألا لمحيف يعدملا ىلع ةنيبلا
 عم ماقأ ولو بجي مل الإو عفدلا بجو اهب نيدهاش ماقأ نإف نيثيدحلا
 . اهبادهاش فصولا

 رمألا نأل هبري مل اذإ عفدلا بوجو حيحصلاو هللا همحر بطقتنا لان
 ىلع ةنيبلا ثيداحأ مومع نم اصيصخت عفدلا ثيداحأ نوكتف بوجولل

 نإو ، طلخلا هيلع نمؤي ال نم ليوأت نم ىلوأ لوسرلا رمأب ءادتقالاو يعدملا

 نإو ، الوأ هيلإ اهعفد يذلل يهف اهتمالعب رخا قأ مث اهتمالعب فأ نمل اهعفد
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 مسقت ليقف عفدلا لبق دحاو دعب دحاو وأ اعم ادعاصف نانثا اهتمالعب ءاج

 الو دحاو دعب ادحاو اوعاج نإ لوألل يه ليقو ، نايبلل فقوت ليقو ، مهني
 ظفح كلذب قحتلاف يزجت اقلطم ةمالعلا لب صافعلاو ءاكولاب ةمالعلا صتخت

 تافصلا ضعبب ءيجملا يفكيو عرذلاو نزولاو ليكلاو ردقلاو ةفصلاو سنجلا

 ليقو ، نالوق ةمالع نزولا نوك يف رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةين ىلع اهذخأ نمو ، بيرلا نم دعبأ وهو تامالعلاو ددعلا عم عمجي ىتح
 اهبر ىلإ اهملس ةطقل اهنوك نع الهاذ هل اهنأ ةين ىلع وأ فيرعت الب اهكلمي هنأ
 هنأل اهتمالعب هاتأ نم اهيطعي نأ هزجي ملو اهنمض هفرعي مل نإو ، هفرع نإ ءىربو

 هنامض يف يهف هسفنل اهذخأو ةطقللا ةين نع وهسب وأ ةنايخلا ةينب اهطقتلا

 فالخب اهمرغ هيلعف هللا لبق نم ءاج امب وأ عييضت الب تعاض ول ىتح
 . اهيف ىدعت وأ عيض نإ الإ اهنمضي ال هنإف زئاجلا دحلا ىلع ةطقللا

 اهلكأي نأ ىلع ةطقللا عفر نإ ناويدلا يفو هتا همحر لاق
 بلقناف ظفحلا ىلع اهعفر نإو ، ظفحلا ىلع هاون بلقنا ولو اهنمض تفلتف

 نإف ، فرع نإ اهبرل .هلام يف ةطقللاب يصويو نالوق اهنامض يفف لكألل هاون
 وأ اهتميق يف ريخ هثراو وأ وه اهقفنأ ام دعب اهبحاص ءاجو اهتميق وأ اهقفنأ

 © تعيب نإ عيبلا خسف هوجولا كلت يف ةطقللا بحاصلو اهرجأ يفو © اهلثم
 فيرعت الب كلمتلا قيرط ىلع هبر هيلإ عجري ال ام طاقتلا يف سأب الو ال ليقو

 كلذ نع اروهقم سيلو هسفن هب جرحتت ال هبر ناك اذإ كلذو هبر ةفرعم عمو
 وأ هب هسفن تقاض نكلو هيلإ عجري ال ناك نإو 5 ليلق لقأ ولو زوجي مل الإو
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 نإو ، لق ولو هبر فرع ام كلمتلا ىلع ذخأي ال ليقو ، ذخؤي الف عجري ناك

 هنأ الإ ةطقللا قيرط ىلع دجسملا يف دجو ام ذخؤي الو هنامض يف ناك هذخأ

 . جاحلا ةطقل نع ىهنو هتميق وأ ءارقفلا ىطعأو عفر هبحاص نم سيآ اذإ

 نباو ةشئاعو سابع نباو رمع نع يورو هللا همحر بطقلا لاق

 ةياهن الو ةتبلا لحت ال ليقو 3 اهريغك يه ةكم ةطقل يف لبنح نباو بيسملا
 اهذخأي اهب عمسمل الإ ليقف اهدشنمل الإ ع هلوق يف فلتخاو { اهداشنال
 دجي مل نإ هنأ ىلع اهفرعيل اهذخأي نأ هل لحي الو اهبحاصل اهيل
 . اهذخأ اهبحاص

 كلذك دالبلا رئاسف الإو ماودلا ىلع اهفرعي لب روهمجلا لوق اذه لاق

 ريناندك ةرامأ الو هل ةمالع ال ام طقتلا نإو أ صيصختلا ةدئاف رهظت الف

 ءارقفلا ىلع هنيح يف هب قدصت ةكيبس وأ غوص نم ةرسكو ةروثنم مهاردو
 لبقي ال هنإف هل ةمالع ال ام امأف { ةمالع هل اميف فيرعتلاو ادعاصف دحاولا
 . يل هنأ لوقي تا لوق هيف

 ملف هنيح يف هب قدصتلا هنكمأ ول هنأ رهاظلاف هللا همحر بطقلا لاق

 هاطعأ ةمالع الو هقدص نم هبلط نإو 0 اهفرع عييضت الب ولو تعاضو لعفي

 ليقو 5 نانيمأ لب ةجح قيدصتلا نوكي ال ليقو قيدصتلاب لوقلا لع هاي
 . نيما

 تعفد ةقرخ يف تناك نإ ليقف مهاردلا يف فلتخا رثألا يفو : لاق

 فرعت امب اهبلاط ءاجو الإو هيف تلعج امو اهتيعوأ رئاس اذكو اهتمالعب تآ ىلإ
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 يف قشاهب وأ كلذ وحن وأ دحأ هللا وه لق وأ اهيف بوتكم اذك ةكس لثم هب
 وأ دوسأ وأ رمحأ طيخ اهيف لاق نإو " ال ليقو ، ةمالع كلذ نأ ليقف اذك
 . تقفاو نإ هيلإ تعفد ةقرخلا وحن اذكو اذك اهتفص ةقرخ وأ كلذ وحن

 يف ملثك هب فرعي ام هيف ناك اذإ فيسلاو ةيدملا لثم يف فلتخاو

 طقل نمو © ءاكولاو ءاعولا الإ ال ليقو ، ةمالع ليقف اهوحن وأ ةباتك وأ اذك
 هل ةمالع كلذف & كلذك ناكف اذك هيف هبلاط لاق وأ اغوبصم وأ ابدهم ابوث

 نم هب رتسي مل اذإ ةمالع هنأ ريتخا كلذك ناكو اذك يف قرخ هيف لاق نإو

 نمو © هنم اهعزن هلف اهيلع نمؤي ال نم ديب ةطقلب مامالا رفظ اذإو 3 هديب وه

 لهجب ولو ةمرحم ةلماعم وأ هيف ىنرأ رجت نم مهفرعي ال سانل لاومأ نامض همزل
 ةطقللاب ةقدصلاو هدعب هيلع نامض الو اهب قدصتي نأ لئاو دنع هيلعف باتو

 . لثملا وأ رجألا امإ هلف امهدحأ بر حص نإ الإ رذعلا يف اذهنم رسيأ

 نميلا ىلع رهظ امل يمرضحلا هلعف ام كلذل لديو هللا همحر بطقلا لاق

 فرعي ملو تطلتخاو جارخلا هجو ىلع اهابج يتلا ناطلسلا نئازخ ىلع ىلوتساو

 فالتإ ىلإ دصق ام هدقتعا ولو اهنامض هسفن مزلي ملو اهب قدصتف اهبابرأ
 ةحلط مزه امل ىلع نع يور امو :نامضلا هسفن مزلي نأ ىلع سانلا لاومأ

 هباحصأ ىلع هقرفو جارخلا هجو ىلع ةرصبلا لهأ نم هإبج ام ىلإ دصق ريبزلا
 هملع عم نوكي نأ نكمي الف مهرد ةئاسمخ لكل لصحف افلأ رشع انثا مهو

 ةلودلا زع يف كلذ لعج املف اهنامض هيلع قلعتي هنأ ملعي وهو مهيلع اهقرفي
 الثم لجر ديب رهظف ةأرمال طرق عاض نإو © ةطقللا يف هزاوج انملع ةاكزلاك

 ىتأ نمو اهيلع هبتشي مل اذإ هذخأ اهلف اذك ةعطق يف دامس نم هتطقتلا لاقو
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 نمو ال ليقو { هنم هؤارش زاج دحأ هفرعي ملف هفرع هنأو ةطقل هنأ رمي ءيشب
 نإو ، لغملا وأ ةميقلاف تفلت نإف اهبر ناب نإ دلا طرتشي نأ ةطقللا عفدي

 هلف ةطقللا بحاص ناب اذإو 3 اهنمض توم وأ ةبيغ وأ راسعال درلا رذعت

 اهقافنإ دعب ةطقللاب ءاصيالا يف فلتخاو اهقفنأ نمو هدي يف يه نمب كسما
 عفتنا نإ ليقو ، ةمالع اهل تناك نإ ليقو ، ةمالع اهل نكت مل ولو مزال ليقف
 نأ لبق دحاو دعب دحاو وأ ةمالعب نانثا ةطقللا ىعدا نإو 5 اهب ىصوأ اهب
 تناكو اهامسقي نأب اهيلع اقفتي وأ اهرمأ حضتي ىتح ةهبشلل تفقو اهيطعي

 دعب اهعيبب رمأف ناغع مايأ ىلإ دحأ اهسمي ال جتانتت ةفلتؤم رمع مثأ يف لبالا

 . اهفيرعت

 يف ةروكذم لبالا طاقتلا نع ىهنلا ةمكحو هللا همحر بطقلا لاق

 هذه ىلع ينبيو ءاملا تو ىعرتو ءاقسو ءاذحلا ةنراقم اهنأ يهو ثيدحلا
 يف اهل هبلطت نم اهكلام نادجو ىلإ برقأ تلض ثيح اهءاقب نأ ةمكحلا
 وهف عابسلا راغص نم هتوقب عانتمالا يف لبالاب قحتلا ام ليقو ، سانلا لاحر

 مامحلاك هناريطب وأ يبظلاو بنرألاك هيعس ةعرسب وأ هطقل عانتما يف لبالاك
 عابسلا رثكأ نع عانتمالاب نوصم هنأل ةزافمب كلذ طاقتلا ليق لحي الف
 زوجيو © كلمتلل هل هطاقتلا ناك اذإ هكلام هدجي نأ ىلإ يعرلاب نغتسم

 هفلع ةلباقم يف اهنمسو ةلاضلا نبلب عافتنالا هلو ةنوخلا نع هل ةنايص ظفحلل

 . اهبحاصلف رعشلاو فوصلاو دلولا امأو © هءانعو

 نأ ىلوألا نأ ةيكلاملا ضعبو ةيعفاشلاو ةيفنحلا تمعزو هللا همحر لاق
 © ظفحلل زوجيف ظفحلل ال كلمتلل اهطاقتلا نع يهنلا نأو © لبالا طقتلت
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 الو هطاقتلا زاج رجشلا ىعري الو ءاملا دري ال ثيحب ناك وأ ريعبلا فعض اذإو
 يهو ةاشلا طاقتلا زاوج ةلع دوجول هبر ىلع ظفحلل رجل ا هلو هيلع نامض

 . ةاشلاو فعضلا

 . رهظ اذإ اهبحاصل مرغو ءاش نإ فيرعتلا دعب اهلكأي روهمجلا لاق

 يف تدجو .ذإ اهفيرعت بجي ال يعفاشلا لاقو هللا همحر بطقلا لاق

 ةلاضلا امأو ، عماجلا يفو .لاق هنع نيلوقلا حصأ ىلع ةيرقلا يف بجيو 5 ةالغلا

 اهعفر نإو 3 اهلكأل اهاوأ اذإ كلذ ىنعمو لاق لاضلا الإ اهيوأي ال لبق هنإف
 فلت نإو & اهقفنيلف هنم سيأ نإف هيلع سأب الف اهبحاصل عمجلا ليبس ىلع

 لزنم يف دجو نم ليق © هيلع نامض الف هللا لبق نم ءاج امب هدي نم ءيشلا

 ءاركب لزنملا يف انكاس ناكو ةنيفد مهارد ىرخأ دعب ةرم هنولزني انانج ولو موق
 ةمالهب لزنملا بابرأ تأي مل نإ لزنملا لهأل تسيل ةطقلف ةلالدب وأ ةيراع وأ
 نوفدم هنأ هترامأ لوقي نأ تافصلا نمو ، ةفص وأ ءاكو وأ ءاعو نم ةحضاو
 نكاس رخال يه ليقو { ءاعولاك نفدلا عضومف تيبلا نم اذك عضوم يف

 اهليبس ةطقلف موق ضرأ ىلع دجو امو هلبق نملف اهنم ىفتنا نإف لزنملا يف
 يف دجو وأ انيفد اهيف لاملا دجو نإ اذكو فرعي مل نإ مهل لام ال ةطقللا ليبس
 هب لثمي بيلص نم ةيلهاجلا ةمالعب ايلهاج هدجاول وهو انيفد ةكولمم ريغ ةالف

 اكربت مهلاومأ عم هنونفدي ام اريثكو ةبولصم مالسلا هيلع ىسيع ةروص ىراصنلا
 هيلعو موق ضرأ وأ ةكولمم ريغ ةالغب كرشلا تامالع نم بيلصلا وحن وأ هب
 نإ مهل وهف ائيش موق لزنم نم طقل نإ امأو ، ةاكزلا لهأ مهو هلهأل هسمخ
 هلوادت نكسم هل نمو ، ةطقلف هنوكلمي ال هنأ ملع وأ هوركنأ نإ الإ هيف اوناك
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 © ةطقل ليقو ، هل ال هنراول وأ هيف نكاس رخالف ائيش هيف وه دجوف ناكسلا
 هل هنأ حص نمل هنأ رثكألاو هيف نكاس رخالف انيفد هيف دجوو الزنم ثرو نإو
 اهدجو نإ الإ ةطقلكف هل اهنأ فرعي ال مهارد هلزنمب دجو نمو { هلطقلف الإو

 نإ هل تسيلو نزولا دنع هنع تطقس نوكت نأ نكمي امم ريصح وحن ىلع

 هوجو نم امهريغ وأ ءارش وأ ثرإب لزنملا هلخد هل اهنأ فرع نإ الإ تنك

 نمو ث هونب الإ هعلطي ال ناك نا الإ ةطقلف هتيب قوف ارانيد دجو نمو ؤ كلمل

 ىتح ةطقل ليقو ، هيف بتري مل ام هل ليقف هلثم كلمي ام هيف دجوف اتيب نكس

 همهارد ظفحل الحم سيل ةنأل ةطقلف هنانج يف ريناند دجو نإو © هل حصي

 . اضيا هيف هنم عقتو وريغ هيف فقيو

 مهارد موق ضرأ يف تدجو نإ هللا دبع وبأ لاق هللا همحر بطقلا لاق

 نيب نإ الإ مهيديأ يف ضرألا تناك نمل يهف مهريغ اهاعداو مهيديأ يف يهو
 ةطقلف اهيف دجو امف نكست مل ةحابم تناك نإ ليقو ، هل تناك ضرالا نأ
 الإ مشزنم وا موق ضرأ نم وأ ةالف نم ةطقل وأ انيفد اهيف دجو اضرأ رتشمك

 راصف ليسلا هفرج تيب يف دجو امو هيف نكاس رخال ليقو { ةمالعب اوتأ نإ

 يهو اهيف ارهاظ هدجو اذإ ليقف وه نمل لحملا فرعي ملو دح هل فرعي ال اضرأ

 نكاس رخال ليقو { ةطقل ليقف اهيف نيفد هن أ تبث نإو ؤ اضيأ ةطقلف بارخ

 الإ حبي مل نإو 0 ةطقلكف هيف دوعتلاو تيب يف لوخدلا حيبأ نإ هلثم كلمي

 . ملعأ هللاو نوكسم نم طوقلملاك ناك نينكاسلا وأ نيعفارلل
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 هذخأ لحمامو كورتملا لاملا باب

 ولو هنذإب الإ لحي الو كورتم دهاعم وأ يمذ وأ دحوم لام يف سيل
 اكورتم هنم دجو ام ذخأ زوجو هءاش نمل هنأب حرصي مل ام ادمع هذبن رر
 دجو ولو هيلإ عجري ال هنأ نئمطت سفنلا نكل ال مأ هل اكرات هبحاص يؤر
 نم هيلع ام ردقب ليق ذخأ ءاعو يال ةنوفدم وأ ةفوشكم مهارد وأ ريناند

 يف ءارقفلا مساقيو هفعض وأ مهرد وأ رانيد ةدايزو يورخأ وأ يويند نيد
 . اينغ هب نوكي ام ذخأي ليقو ، اريقف ناك نإ رثك ولو لكلا هل ليقو ، ثلاث

 ةضفلاو بهذلا نم ككسملا ريغ عنمو اينغ ناكو رثك ولو لكلا ذخأ هل ليقو
 وأ ةضف نم ناك ءاوس مهرد نود هتميق ام زوجو ناويح وأ عاتمال رتب زوجو

 ةمالع هل تناك ولو فيرعت الب ريقفلاو ينغلا هذخأي لاومألا رئاس وأ بهذ

 صخرو تيب وأ ءاعو يف دجو ام مرحو فصنو مهرد زوجو مهرد زوجو

 . هل هيف لعجلا نظو هيف لعاجل نذأي مل نإ هئاعو وأ اريثك ولو هتيب يف دجاول

 مهاردلا نودجي نيذلا ذيمالتلا ةلئسمك كلذو هللا همحر بطقلا لاق
 كلذ عطقنا سومك خيشلا تام املو مهبتك ةيعوأ يفو مهحاولأ ىلإ ةقلعم

 وأ ةيراع وأ ءاركب هدي يف تيبلاو ءاعولا نم ركذ ام ناك نإ اذكو هنم هونظف

 دجو نإو © هذخأ هلف هيف هل لعج هنأ هسفن تنأمطا نإ ليقو ث ةنامأ

 . اليلق ولو هل هظفحي لب هذخأي الف ويعم لام نم هيف ائيش ءاعو ريعتسم

 نم هيلإ در اذإ ءاعولا برل زاجو ، ةيباخ يف نبل وأ تيز يقابك ليلقلا زوجو
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 نأ زوجو هسفنل هل ظفح هطبر نأل هفرط يف طبري مل نإ هيف ام ذخأ ويعتسم
 كلام ىلإ لصيل هل ظفح طبرلا نأ ناكمال طبري مل وأ طبر اقلطم هذخأي

 وا اجز حمرل وأ اف افل وأ فيسل المغ وأ اضبقم نيكسل د از نإو 6 ءيشل

 وأ ءارك نم هتباد هيلإ تدر نإو © هلعاج هبلطي مل نإ هبر كلذ ذخأ ادوع

 اجرس ال هذخأ اديق اهلجر ىف وأ ةدالق اهقنع يف وأ انسر اهسأرب دجوف ةيراع

 هدنع بلطي ل نإ اضيأ كلذ ذخأ زوجو اماجل وأ ةعدرب وأ اهيلع هدجو نإ

 وآ هبري مل نإ هذخأ كلذب هيلإ تعجرف هنم تبصغ وأ ىعرملا يف اهقلطأ نإو
 يف هدجو ام اذكو تقولا يف امارح هملع وأ هبار نإ كانه هامرو امارح هملعي

 هتباد ىلع وأ هتيب وأ هءاعو يف لعج ام ءاش نإ ىمريو هصخ وأ هتيب وأ هءاعو

 هلعج وأ هلعاجل نذأي مل نإ هبحاص ملعو الالح هملع ولو اقلطم هلام يف وأ

 مل نإ هنمضي مل هلام يف وأ مارح هءاعو يف وأ هتيب يف عضو نمو © الالدإ هيف

 اهجورخ دعب هيف اهدر نإ الإ اهنمضي الف ةاش همنغ ىف تلخد نإو ، هضبقي

 هل رهظ مغ اهاعري منغك الالح هنظي لام هديب ناك نمو ، هببسب تلخد وأ

 هل رهظ عضوم يف اهكرتي ليقو 2 اهبرل اهلصوي ىتح هنامض يف يهف مارح اهنا
 اهنأب هملع دعب الثم اهاعر نإو © هديب تناك نمل اهدي نأ صخرو كلذ هيف

 . ليق اميف اعامجإ نمض مارح

 © اهبحاصب عمجلا ةين ىلع اهاعر نإ نمضي ال هللا همحر بطقلا لاق
 لنم بوصغم حالس وأ سرفك مارح ا كاسمإ وأ مارحل ا قوس ىلع ربجأ نمو

 ولو لعفيالو لعف نإ هنمض عجرأ ىتح هكسما وأ بكرال هكسما هل لاقي نأ

 عرزلا داصحب نمضو ، نمضيف لعفي نأ هل صخرو لعفي مل نإ تومي هنأ
 وأ هعم لامب هبوصغم وأ هقبآ هيلإ عجر نإو ، مارحلا ةبادلا ىلع لمحلاو مارحلا
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 زوجو 0 هبري ل نإ هديب هكرتي ليقو © اقلطم هبرقي ال ليقف كلذ ل لاقف دالوأ

 نأ نكمي اردق هنع بغت ملو ةمأ ناك نإ دالرألا نم هعم ام كرتو هذخأ هل

 دالوأب تعجرف تلض وأ ةميهب تبصغ نإو ، نكمم يف قدصتو هيف مهدلت
 نإف ، وريغ ال عوجرلا تقو اهعضريو اهعبتي يذلا اهعيضر اهبرلف اهل ةعبات
 نكي مل ولو قالطالا ىلع دهاشم رمأ هل هعابتاو ناويحلاب ناويحلا سانئتسا
 يف ت :الو نكمأ نإ عيضرلا ريغ هل نوكي نأ زوجو ، رخالل امأ امهدحأ
 هنيب ام مون نم ظقيتسم ذخايو ةلاكو وأ ةفالخب كلذ هديب نم لك اذكو اهتبيغ

 هيلع س ب الو ريناندو زبخو محل نم ارورصم دجو وأ هبايث نيب و هبايث نيبو

 هيلع نكي مل امنإو ، كانه هتحت ةفيطق وأ هسأر تحت اهدجو ةداسو كرت نإ

 يف وهو هدسج وأ هسأر تحت هلخدم هلخدأ لب كلذ ذخأي مل هنأل ظفحلا

 ملسملا لام ظفح بوجو ىلع ءانب هظفح همزلي ليقو 5 اهيف فيلكت ال لاح
 نم برشي وأ لكؤي وأ عافتنالل الو كلمتلل ءيش عفري الو ةطقللاك هل العجو

 نإف فلتلل ةضرعتم بارت يف ضرأ نم ولو ريعش ةبح ولو هنذإ الب ريغلا تيي

 . هبحاصل نمض لعف

 لعف ام هل ليقف مانملا يف ىور الجر نأ اوركذو هللا همحر بطقلا لاق

 ترسكف هتوناح يف يل بحاص دنع تدعق ينأ ىلع ينبساح لاقف كلب هلا

 رسكلا صقنأ ام ىلع باسحلا ناكو هطنح يف اهتددرو هلام نم ةطنح ةبح

 ملعي امم ضألا يف بارت يف تاطلتخم تابحك كرت ام لحي ليقو 0 يل رفغو

 لحم در اميف مهارد نم هدجو ام توناح وذ ذخأيو نهطقتلي ال نهبحاص نأ
 الخاد لحملا در اميف هذخأ زوجو هذخأ نإ هقفنيلو اجراخ در ام ال الخاد هنزو

 هنأ هبلق نكسي مل اهبتشم كرتيلو هل هنإ هبلق نكس نإ هوحنو بابلا ىلإ در اميفو
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 ه ملع هب كل سيلام فقت الو » ىلاعت هللا لاق ةطوحلا ملسملا نأش نمف هل
 هدجو ام ريقفلا ذخأيو هضرعو هنيدل ءاربتسا تاهبشلا كرت نم ل لاقو

 ريغو امهتقو ريغ يفو ، داصح وأ مارص تقو بح وأ رمت نم ةماع قيرطب

 يفو ناصغألاو ع وذجلا يفو رجشلاو لخنلا تحت هدجو ام اذكو بحلاو رمنلا

 ينغل هلك كلذ زيجأو ، هكرتب ةداعلا ترج امم عطقلا دعب لخنلا يف دئارجلا

 . ةطقللا دحب وأ كورتملا دحب راص اذإ

 ىصقتسا نإ الإ ينغلا الو ريقفلا هيف ام ذخأي الف ةصاخلا قيرط امأو

 ام ذخأي الو ةطقللا دحب وأ كورتملا دحب ينغللو هلوأ ريقفللف هنم اوفتناف هلهأ

 تقش ىتلا ةباغلا نم هلعل ةباغ تقش قيرط وأ ةباغ تقش ةيقاس يف هدجي

 . سانل بسني امم داو هلمح ام الو اهيف طقست اهرامث تناك اذإ

 ال ام لك نأ ثيح نم هذخأي نأ صخرو هللا همحر بطقلا لاق

 . هبر بلق هب قلعتي ال ليلق هنأ ينو ءارقفلل وهف هبر فرعي

 رجش راثك كلذو بصاغلا لثم ءاملا نأ ديدشتلا هجوو هللا همحر لاق

 هفرع هذخأ نإف اههكاوفو ةنجألا لوقبو لخنلاو نوتيزلاو نيتلاو نامرلاو بنعلا
 امو هكلمت وأ هقفنأو هفرع ىنغ هذخأ نإو ، هكلمت وأ هقفنأ ابر هل دجي مل نإف

 . ديرجلاو بشخلا كلذكو هكلمت وأ فيرعت الب هذخا هقفنأ هل ةمالع ال

 ال هنإف هضرأ يف ليسلا هاقلأ نإ مكحلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 سانلل بسني ال ام امأو © هذخ أي وأ هقفنيو هفرعي لب هضرأ ىف ءاقبلاب هكلمي
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 امو اريقف وأ اينغ هذخأي نم لكل زوجي هنإف اهبطحو اهرامتو يراربلا رجشك
 هريغل زوج ليقو 5 هب لوأ وه ليقف ناسنإ ضرأ يف كلذ نم ليسلا هاقلأ

 ضرأ نم ولو ليسلا شيشح ا زوجحم ك اهلخ دي نم ىلع رجح نإ ا ال ا هذخ ]

 امم لاحترا دعب نيرفاسم لحم دجو ام زاجو ، لوخدلا هيلع رجحي مل ام وريغ
 خوبطم ريغ وأ خوبطم ماعط نم وأ لاعنو داوعأو بطحك هبر هيلإ عجري ال
 ولو يقابلا ءارقفلا ذخأيف اريثك وأ اليلق هنم مهعزنو هلهأ حتف دعب نرفب محل وأ

 زاجو ، صخرو نوفدم وأ هيلع قلغم نم ال فالخ ينغلا يفو 3 اريثك
 نم وأ قيرطك وريغ وأ نيرفاسملا لحم يف رجح ىلع عوضوم ماعط نم ذحللا

 بنعو نيتو قبنو فشحو رمت نم كورتمو اهريغ وأ قيرطب دوع ىلع قوشرم

 . كلذ وحنو

 عبش ىتح هنم لكأف ءاعو ريغ يف الهب قيرط يف اماعط رثوملا وبأ دجوو
 احورطم هدجو نم هل لاقف بوبحم نبا لأسو مدنف ةطمارقلا مايأ يف كلذو
 لمجو شيرعو بطح نم ذحأل ١ زاجو ئ ارمت و ] ناك ازبخ - هلكأ ا هلف ء اعو ف ال

 نأل هنم ذخأي الو هذخأي الف امات هدجو نإو {| هنم عفر نإ ة ةحيبذ وأ روجنم

 هنم ذخالاو هذخأ زاجو © هتحابأ ىلع ةمالع ققابلا ءاقبإو هنم ضعبلا .

 نم اهوحنو بكر وأ جح قيرطب دجو نإ هنم عف مل وأ هنم عفر اقلطم
 مدل ا ىف سطخغيو فحخ ذخؤي نأ لثم هلكأ ةح اب أ ةمالع هبو ماظعل ا عومجل ا

 ويغ يف ةمالع لعجي نأ حص جحلا قيرط يف يدهلا ةمالع ناك امل كلذو

 او ةداعلا ف هيل ا عجري ال هن ل ةمالع نودب هنم وأ هلك لكؤي نأ حصو

 ةتيم هلعلف هيف ةيكذت ةمالع ال هن ل صحفب دجو نإ خ وبطم ريع محل ذخؤي

 ةطقللا قيرطب هذخا زاجل يمدالاب صتخي ليصفت هيف دجو ولف عبس اهسرتفا
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 يف لصألا نأل ةتيم هنأب هبري مل نإ اقلطم ذخؤي نأ صخرو كورتملا قيرطب وأ

 فوخب وأ لازه وأ ءايعب كرت ناويح ذخؤي الو ةيكذتلاو ةراهطلا مالسالا ضرأ
 ممص دعب هب هنانج بر هكرت ام ذخأب سأب الو ناويح ريغ نإو ، لقثب وأ

 مل نإ ال هلك هنانج مرص نم نانجلا بر غرف نإ كلذو ديرج يف ارمت ولو هتلغ

 رودم ناك نإ الو ضعب نود الثم لخنلا ضعب نم غرف ولو لكلا نم غرفي
 ذخاي نأ صخرو ءانب الب كوشب هيلع رودم وأ هيلع قلغم برزم طئاحب هيلع

 غرفي او اهنم مرص ةلخن وأ جش نم ذخأي ال نكل غرفي مل ولو هلك كلذ
 وأ علقي مل نإو ، ضرأ ةلغ نم قاب يفو غزفلا دعب رمث طقاس يف صخرو اهنم
 يف عنملاو فرعب هكرت ملع نإ كلذ يف صخري امنإو ، عولقم ريغ انوفدم ناك
 طقل ريقفللو ينغلاو ريقفلل هلك كلذ يف زاوجلاو حصأ عولقملا رهاظلا ريغ
 زيجأو هدعب عجري ال اعفر هبحاص عفر دعب ثرحلا عضاومو قرطلا نم لبنس

 بح نم دوجوم ذخأ ريقفللو كورتملا دحب ناك نإ كلذ ذخأي نأ ينغلل اضيأ
 ال عفر دعب بارتب طولخم رادنا يف وأ اهعاقب وأ ةرومطم لوح امهريغو لبنسو
 حيرلا هتلمح ام نأل حيرلا هلمحت مل نإ صخرو نبت ينام طاقلال هدعب عجري

 ليق ، نالوق بلاعثلا وأ رافلإ وأ عوبريلا رحجب اميفو هبحاص نم بولسملاك
 . هسفن بيطب هكرتي مل هبحاص نأل هذخأي ال ليقو ، عايضلا دحب هنأل هذخأي

 مولعم كلامل نكي مل نإ ذخؤي نأ ثلاث لوق مهلو هللا همحر بطقلا لاق
 صاخل رادنإ وأ ةرومطم لوح تبان ذخؤي الو مولعمل ناك نإ ذخؤي الو

 ذفان قيرطب وأ ةماع وأ ةصاخ نيلحار نمد يف تبان ذخأ زاجو ةنمد وأ
 هيلإ عجري ابحاص هل نأ برتسي مل نإ دجسم وأ ىلصم وأ ةصاخلل وأ ةماعلل
 هيقلي ام الو ةباد اهيف ةتقلا نأو ، ضرأ نم دامس الو نوصحم نم ءيش ذخؤي الو

١٦٢ 
___



 هب ءاج ام ال ليسلا ءام حابملا نأل يراربلا بطح وأ دامس نم ليس اهيف
 . اهيف ليسلا هاقلأ يتلا ضيألا هل نمل هنإف ليسلا

 . اهقفنأ اهنم ىفتنا نإف هل اهاطعأ ويغ تيب يف مهارد دجو نمو

 وأ هدي وأ وجح يف اهعضو اهضبق نم ىبأ نإو 3 اقلطم هل اهيطعي ليقو
 اهيف دجي نأ لبق انيع اهيف نزي اراد وأ اتيب رتكم ناك نإف هنم ابيرق همامإ

 تيب يف اهدجاو اهضرعبو ه اهنأ هبلق نأمطا اذإ ءانإ يف اهدجو ولو اهذخأ
 اهنم ايفتنا نإف هيبأ ىلع لفط تيب يفو هتفيلخ ىلع بئاغ وأ نونجم وأ ميتي
 ءارقفلا ىلع اهقفنأ هدعب اضيأ يفن عقو نإف مودق وأ ةقافإ وأ غولبل اهكسمأ
 فيرعت الب اريقف ناك نإ هوحن وأ تيبلا بحاص ىلع وأ هنودب وأ عيبلا دعب
 نإف مهيلع ءاكرش تيب يف اهدجاو اهضرعو تناك نإ هبو ةمالع نكت مل نإ
 نإ هلك كلذ فتني مل نمل ىطعأ اوفلتخا نإو © قفنأ ءالقع غلب مهو اوفتنا

 ادئاز دجو نمو ، يقابلا قفنأو هبودي ام هاطعأ اوكرتشا نإو الام اوكرتشي مل
 هحاتفم هقرافي ال ناك نإ هذخأ ةرص وأ تيب وأ ءاعو يف لعج ام ىلع

 نهحتف يلي ال هنقرافي ال ىنعمو حيتافم نهنإف ريودتلاو يللاو ةدقعلا كلذكو
 ءاش نإ هتيب جراخ هحرطي لب هذخأي الف هحاتفم هقرافي ناك نإو هاوس دحأ

 نإو © هنودبف الإو ةمالع تناك نإ فيرعت دعب هقفني وأ هيلع نامض الو
 . هل هيف لعج هنأ هبلق نكس نإ هذخأي ليقو © هكرت هفالخ دجو

 اليك ةرومطم يف لعج اذإو © ناويدلا ةرابعو هللا همحر بطقلا لاق
 اهكسمي رخا لوقو 5 ةدايزلا كلت قفني هنإف لعج امم رثكأ اهيف دجوف امولعم

 يف لعج نإو 0 هحاتفم قرافي ال ناك اذإ لاحلا اذه ىلع تيبلاا اذكو هسفنل
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 دجو نإو ، هيلع ءيش الو هكرتيلف كلذ ريغ وأ احمق هيف دجوف ريعش هتيب
 هذخأي ليق ، هرانيد هنأ نقيتي مل نإ نالوق هيفف رخآ هل عاض رانيد ىلع شتفم

 الو كانه الثم رانيد عاض نأل كلذ ةنظم ةوقل هل عاض يذلا هنأو هل هنأ ىلع

 هنال هذخاي ال ليقو ، يل عاض يل وه تدجو يذلا نأ لئاق هلثم هل عزانم

 ولو ةهبشلا يف عوقولا زوجي الو مارح ريغلا "ويغ لام هلعلو هلام هنأ يردي ال
 نإو © هذخأ هل زجي مل ويغ هنأ ملع نإو { هذخأيلف ةمالعب هرانيد هنأ نقيت

 . هذخاي الف ارانيد دجوف رانيد ريغ ىلع شتفي ناك

 نإو ، هكلمت هلو هقافنإ هلف ةطقللا ةين ىلع هذخأ هلو هللا همحر لاق

 هنأ نقيتي مل نإ نالوق هيف كلذكف ارانيد دجوف هلحم نم ماقف رانيد هل طقس

 . هرانيد

 هيف دجيف ةقزألا يف لجرلا لبرغي امع لئس ناويدلا يفو بطقلا لاق
 ناك نإ هذخأي ليقو & ائيش كلذ نم ذخأي ال لاق ، مهاردلاو ريناندلا

 نيع نم اهنطبب ام هل بوهوم وأ ناويحلا نم اهوحنو ةاش رتشم دريو انيكسم
 ريغ تناك نإ اميس الو ةبوقثم وأ ةروصم ولو ؤلؤلو ةهوجو ةضفو بهذو
 ضرع اهعئاب كلذ نم ىفتنا نإو ، هنيح يف اهحبذ نإ اهبهاو وأ اهعئابل ةبوقثم
 الإو ةمالع هل تناك ںي فرع دجوي مل نإو 3 اذكهو هلبق تناك نم ىلع

 ولو كلم ريغ وأ هل اكلم هدنع تناك نمل ىطعت ليقو ؤ هذخأ هلو هقفنأ

 ولو وريغ وأ ىعرم يف هيف هغلبتاردق هدنع تنكم نإ رصي مل ام ذخأيو ىفنتنا
 . صخر ىلع اينغ ناك
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 . اهبهاو وأ اهعئابل ديف صخرلا ريغ ىلع امأو هللا همحر بطقلا لاق
 نإ رمألا لوأ نم هسفنل ةطقللا ذخأي نأ طقتلملل زيجلا لوق وه صخرلاو لاق

 بوقنملا زرخلاو بوقثملا توقايلاو تناك نإ فيرعتلا دعبو ةمالع نكت مل
 هدجو نإ ثكم لاط ولو دريو ةاشلا عاب نمل كلذ ذخا دري ةرورصملا نيعلاك

 ىلع ةمالع هبقث نال هجوب هدي لخد وأ هزتشا لب هسفنب هدصي مل نإ كمسب
 ىرتشا ولو هذخأي ليقو ، هدي يف ناك نمل هدر ابوقنم نكي مل نإو ، بوبرم هنأ
 . ءارش كمسلا

 ةمالع الب ولو اهيرتشمل ال اهعئابل ةكمس يفام نأ حيحصلاو : لاق

 قيرغ وأ ريسك نم ملعي ملو ءاعو يف الو ةرورصم ريغ رحبلا هامر اميف صخرو

 ريغو ربنعلا ذخؤيو ناطلس وأ ودع وأ قرغ نم فوخ وأ لقنل ىقلم نم وأ
 دحأ كلم نايرج ةمالع ال ام لكو لحاسلا نم هوحنو توقايلا نم بوقنملا

 ذخؤيو فيرعتلا ىلع الإ هذخأي الف كلذ ةمالع هل ناك وأ بقث امو هيلع

 سانلا ةمالع هيلع دجوت مل نإ ةيبب دجو ضيبو رخا توح طسوب توح

 نأ صخرو ناسنإ ةمالع هب دجوت مل نإ اهتويب يهو لحن جابك نم دهشو
 ركوب ام ذخؤيو هكرت ىلع ليلد لد نإ ناسنالا ةمالع هب تدجو ولو ذخؤي

 ضرأ يف امو سانلا رجش يف ولو شعب امو سانلا تيب يف ولو يسنأ ريغ رئاط
 امم ءيش وأ باودلا وأ مدآ ينب ماعط وأ رئاط وأ ضيب وأ خرف نم سانلا

 قبسي مل نإ كلذو فيرعتلا دعبف تناك نإو 3 هل ةمالع ال امم سانلا هكلمي
 مف يف هلعجو هب هذخأي امدهم وأ هذخأي اناسنإ ىأر نأب هيلإ قبس نإف هيلإ

 هذخأي الف ضيبلا خرفتي وأ ربكي ىتح هكرتيف هاريف هيلع علطي نأ لثمو ركولا
 © هذخأيلف نييمدالا ةمالع هيف دجي ملو هداص اذإ هلك ربلا ديص كلذكو
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 هذخأي الف حارجلا هنهوأ امو هبرقي الف نييمدالا ةمالع هيف دجو ام امأو

 مهريغ لبق نم هنأ هبلق نكس نإو ، نييمدالا لبق نم كلذ نأ مهتا نإ
 وأ سرفلاك ويغ لامب هداس نإو { ويغ ةكبش يف ام لحي الو هذخأ هلف

 يف ديصلا نم دجو ام ذخأي الو ءارك يطعيو ذخأي ليقو ، ذخأي الف حرلا

 ليقف هنم تلفنا وأ درطلاب اديص نهوأ نمو ديصلل هدعأ ام يف وأ ويغ تيب
 اديص ىبر نمو © هلف وسك وأ حرجلاب هنهوأ نإو ، هذخأي نمل ليقو ، هل
 بورهلا دعب شحوت نإ كلذ ذخاي نمل ليقو { هل دلو امو وهف هنم برهف

 هيف ام ذخأيل ويغ رادج وأ ويغ لخن وأ ويغ رجش ىلع عولطلا ناسناللو

 هعنمي مل ام كلذل ةرضم نكت مل نإ هنم نذإ الب كلذ وحن وأ ضيب وأ خرف نم
 تابن وأ يقسل هنم عنمي مل ام لخدي امك رادجلا وأ لخنلا وأ رجشلا بحاص

 . ملعأ هللاو رطملاب جرخ
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 نذإ الب ذخؤي اميف باب

 جرمي تبن نإ امهوحن وأ رب وأ لوف ذخأ يف ريقفلاو ينغلا ىلع سأب ال
 هذخأ زوجي ال ليقف : نالوق دحأل فرعي مل نإ هيف ثورحم يفو ، ثرح الب

 ليقو © اكورتم نوكي وأ هبحاص نم سيؤي ىتح ثرحلا رئاسك بوبرم هن ل

 نمل اثورحم نوكي نأ نكمي هز ألو عيضي الئل ةطقللاك وهف هذخأ ريقفلل زوجي

 . مهل ثرح هنأ حجرتيف هنوريو سانلا هكرتشي عضوم هنألو ءارقفلا نم هذخأي

 ةصخر يناثلاو لاق ، ينغلل اضيأ زوب كلذلو هللا همحر بطقلا لاق

 وا لبج ىلعا يف اهتحت وأ ةرجش يف دجو نإ نوتيزو بنعو نيتك يف صخرو

 فرعي ملو ةرامع ال ثيح ءارحصك بوبرم هنأ نظي مل امم داو نطب وأ هطسو

 رجألل لوعجم هنا لوقي نيمأ لوقب | ينغل ولو رجألل لوعجم ١ لك يف صخرو هبر

 يف قدص نإ ةمأ وأ ادبع وأ ةنيمأ ولو نيمالا ريغ زوجو ث ءارقفلل وآ اقلطم
 . ةجح قيدصتلا نأل هلوق

 ىلع وهف سانلا لام هنأ ققحتل كلذ عنمب لوقلا لصألاو هللا همحر لاق
 وأ نيمأ لوقب رجألل هنأ تبث اذإو © رجألل هنأ نانيمأ دهشي ىتح عنملا

 ذإ ةطوحلل طقف ءارقفلل ليقف ءارقفلل وأ ءارقفلاو ءاينغألل هنأ اونيبي ملو نينيمأ
 اعيمج مهل ةعورشم ةقدصلا نأل ءاينغأللو مهل ليقو © ةقدصلاب قحأ مه

 كورتمك سان عمجم وأ قوس وأ دجسمب كورتملاو كلذك اهيلع باونلا
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 كلت ةطقل امأو ئ كورتم هز ل ينغل او ريقفلل ليقو { ريقفلل هذخأ زوجي صحفب

 نإ فيرعتلا ىلع ذخؤت ليقو ، اهيلإ عوجرلا داتعم اهنأل ذخؤت الف عضاوملا
 . ةطقللاب لمعي ام اهب لمعيف ةمالع اهل تناك

 زاج امم ويغ وأ قيرطب وأ تيبلا بابب دجو بارش وأ ماعط يو

 دهشي ىتح دحأ لكل عنم اوبرشاو اولك هيلع بوتكم نذإ الب هلوخد سانلل
 وأ ءابرغلل وأ ءارقفلل وأ دحأ لكل حابم هنأ قدصم وأ نيمأ وأ نانيمأ هيلع
 يلومشلا مومعلا يف واولا روهظل دحأ لكل زوجو ، كلذ هيلع بتكي
 . مهريغ نود ءارقفلل زوجو ث دلبلا لهأو ءابرغلاو ءاينغألاو ءارقفلا لمشتف

 وأ ةعموصلا يف وأ دجسملا ةوك يف دجو ام امأو هللا همحر بطقلا لاق

 هدجو ام امأو 3 ائيش كلذ نم ذخأي الف زرح يف ناك وأ ريصح يف ايوطم
 هيف لعجي يذلا ناكملا يف وأ لالقلا يف وأ قاقزلا يف وأ دجسملا يف ءاملا نم

 قرطلا يف نوكي يذلا ءاملا اذكو ريقفلاو ينغلا هنم برشي نأ سأب الف رجألل

 ام كلذكو هنم برشي نم ىلع سأب الف رجألل هنم برشي نمل يباوخلا يف
 نإ الإ افورعم هبحاص ناك نإو 0 لاحلا اذه ىلع ءاملا نم بجلا يف نوكي

 بطحلا نم دجسملا يف هدجو ام امأو ، هداسفب الإ حتفي ال اقلغم بجلا ناك

 دقوي هنإف كلذ هيف نوكي يذلا ناكملا ىف حابصملا دنع تيز ةطب دجو وأ

 امب يقسيو لئاتفلا اذكو تيزلا كلذ نم حابصملا دقويو بطحلا كلذب رانلا

 ماعطللو باودلاو سانلا برشل يقسلا تالاو لبحو ولد نم رئب مف يف دجو

 اهلخاد وأ رئبلا مفب دوجوملا كرتيو بوثلا لسغو لاستغالاو لسغلاو ءوضوللو

 . هلحمب
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 دارأف رئب ىلإ نالجر درو نإ فنصملا باتك ىفو هللا همحر بطقلا لاق
 نإو { اعراقت ةلفاقلا هتوفت الئل وأ اهيلع ناك ولدب يقسلا امهنم لك
 جاتحي وهو هقح اضيأ رخالل نأل ادحاو اولد ىقس امهدحأ قبس
 . ها هيلإ وه جاتحي 5 ءاملا

 ركذ امل يقسيو نمثلا مرغب قيرجلا ءافطإل نيعلا نم ءاملا قالطإ زوجيو

 صقتني ناك وأ هباودل نإو 5 رئب وأ نيع نمو ، رئبلا ىلع ولد نم ءامب هلك

 عرز وأ سورغل ال سجن لسغل وأ برشللا يقسلاب هلك بهذي وأ اهؤام

 . هتالاو هسفن ولدب لوقبلاو عرزلاو سرغلل نكل كلذ عيمجل يقسلا زوجو
 ريغل ناك نإو ، ديدشتلاب ءاقسل وأ نيط وأ ءانبل هتالاو هسفن ولدب زاجو

 وأ جالع ءام نم يقسيو رضي مل ولو ال ليقو ، بونلا لهأ رضي مل نإ لعجب

 عفتنيو بوث لسغل نإو ، رطم بج نم ىقسيو عنمي مل نإ باودل ولو هتيقاس

 عافتنالا زاجو ، امهكرتيو كلانه ىقسي رئب لوح نم ولد قرخو لبح ةمب

 اهلوح تيفخأ ولدب ويغو برشلل يقسب صخرو اهعفرو امهكلمتب نإو امهب

 مل كلذ هرك هنأ نظ وأ ءيشلا بحاص وأ اهبحاص عنم نإو 8 اهناكمل درتو

 . ملعا هللاو رجي
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 سانلا لام نم هب عافتنالا زوجي اميف باب

 الب رمج وأ دوع ذخأب ال اهبهلب عافتنالاو ريغلا رانب ءالطصالا زاج

 نذإ الب هدنع نم ةليتف وأ بطح وأ ةديرج وأ دوعب سابتقا زاجو 2 هنذإ

 رانب ءالطصالا زاجو ث هنذإب الإ سابتقالا هل زوجي ال ليقو & عنمي ىتح

 ران ءوضب عفتني الو اهب يلصملا جورخب نإو ، صخرو ابهل وأ ارمج هيف دجسم

 ةبير ءوضب الو ةتيم نم عونصملا ديقولاك تاذلاب سجن ديقو ران ءوض وأ مارح

 هكرت عار شيرع زاجو ، صخرو صحفب رجح وأ بطح عومجم ذخؤي ال

 ناك وأ لبج وأ صحفب ندعم نم ذخأ زاجو ، هكرت اذإ يعارلا ريغ شيرعو

 ةراجحلا ندعمو حلملا ندعم ءاوسو ريغلا ضرأب ناك نإو ، عنم الب هنم ذخؤي

 . امهريغ وا

 يف ندعم ىلع ندعم عنمي ال ع هلوق لمحنو هللا همحر بطقلا لاق

 هضرأ نم هبرقل وأ هايحأ هنأ همعزل ويغ هنم عنميف دحأ هيلإ ءيجي ءارحص
 ندعملا يف كورتم نم ذخ ا زاجو © ويغل هكرتبو ديري ام ذخ أي لب كلذ وحن وأ

 وأ هتجاح نع ادئاز عزن امم ءيش يقبو عفرو ناسنإ هنم عرزن نأب هلوح وأ

 بحاص نذإب الإ دحأ هيلإ لصي ال يذلا ندعملا امأو ، كرتي نأ هل ادبو عزن

 ولو اسباي ابطح ولو يرب شيشح عزن زاجو 2 نذإب الإ هنم ذخؤي الف ضرألا
 رطملاب تبن ءاوس عنمي ملو ضزألاب وأ ع رزلاب هعزن رضي مل نإ ريغلا نانج نم

 لوخد هيلع رجح نإ الإ رطم نم ناك اذإ هعنم ولو زوجي ليقو ، رجزلاب وأ
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 عرزلاو لوقبلاك نانجلاب صتخملا نانجلا شيشح نم شحي ام امأو ، هضرأ

 رذبلا نكي ملو رطملاب تبن ولو كرت نإ الإ ذخؤي الف هقاروأو عرقلا ناصغأك

 رطملاب تبن ام لك ليقو ، انه كرت وأ ليسلا هب ءاج لب ضرألا بحاص نم
 ضرألا بحاص نم رذبلا نكي مل نإ ذخؤي هنإف لوقبلاو عرزلا سنج نم ولو
 ريغلا نانج نم دوع ذخأ زوجي الو باري وأ هبحاص عنمي وأ عنملا داتعي ىتح

 © احورطم اعولقم وأ اسباي ولو ةقرو الو بنعلاو نيتلاك ةنجألا رجش داوعأ نم
 ديرجلا اذكو نانجلا جراخ دجو نإ سبايلاو حورطملاو عولقملا يف صخرو

 يف نذال جتحي مل نإ نانج نم نإو ديدحب هعطق ديرأ قذع ذخأ يف صخرو

 لخن وأ رجش نم ريسي ذخأ يف صخرو علق وأ رسكب هعطق زوجي الو هلوخد

 { ةلخن نم نإو ةباد عزنل ةبطر وأ ةسباي ةكوش ع زنك ابطر وأ اسباي اقلطم

 قذعلا فالغ وأ ةسباي اقذع ولو ذخؤي ليقو © ةسبايلا الإ ذخؤي ال ليقو

 حلص نإ هفالغو قذعو سباي ديرج اهبر اهلغتسي ال ةيوارحص ةلخن نم عزنيو
 نإو ، نانج يف نإو عمجي مل نإ ىونلا زاجو ، حلبك ذخؤي الو كلذ عزن اهل
 . ةكورتم اهنأ بلقلا نكس نإ الإ الف ادعاصف تاعومجم تايون ثالث تناك

 نيروسكملا ماعط لكأ زوجي فنصملا باتك يفو هللا همحر بطقلا لاق

 طقس امو راثلا نم رهنلا يف دجو ام اذكو & عايضلا دحب راص اذإ رحبلا يف

 نكت مل رب ولو ليقو ، نوصحم يف سيلو عيضي ناك اذإ حير ريغب رملا نم

 هب حمست ال ام ليقو 3 اثالث ليقو ، تارمت عبس تطقس ] يتلا يهو ابراخ

 زاجو © ريطلا طقسأ اميف اوفلتخاو براخ الب طقس ام زاوج ريتخاو سفنلا

 دلبلا لهأ ناكو اطاحم لخنلا نكي مل نإ بركلاو ديرجلاو فيللاو بطحلا

 نم ينغلا عنمو نانج يف نإو © عمجي مل نإ ىونلا ذخأ زاجو ؤ كلذ نوزيجب

 هلل برشل قد درط و ا قو .س ف هب ي د اني ام برش
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 مهو نوجاتحملا مهنأل ءارقفلل كلذب ءادنلا داتعملا نأل هللا همحر لاق

 دحأ لكل وأ ريقفلاو ينغلل لاقي ىتح هنع ينغلا طتحيلف ةقدصلاب ىلألا
 ضيرم ىلع لخادل زاجو 0 ءارقفلل لاقي ىتح ريقفلاو ينغلل زوجي ليقو لاق
 دق لوخدلا نأل نذإ الب ريرس وأ شارف ىلع ناك نإو 5 هيلإ عولطلا نذإب

 ف نذأي ىتح ريرس وأ شارف يف هيلإ عولطلا عنم مهضعبو 0 هيلإ هب نذأ

 . هفيضم نذإب الإ ريرس وأ شارف ىلع علطي ال فيضلا اذكو عولطلا

 © تيبلا يف داتعملا عتمتلا نم كلذ نأل زيجأو هللا همحر بطقلا لاق

 زاجو ، هيلع يشمل قاقز وأ قوسب وأ توناحب شرفم ىلع دوعقلاو يشملا زاجو

 دسفأ نمف باود وأ لجرأب سردتل قاقز يف وأ قيرطلا يف لبنس ىلع يشملا
 شام وهو هتباد هيلع تلاب ام ال ةباد لكأك يشملا ريغب دسفأ ام مرغ هيف
 لعج هنأل عييضتوأ داسفإ دمعت نود يشملاب دسف اميف هيلع نامض الو اهيلع

 نأ هيف تيبلا بر مهلخ دأ فايضال زاجو 3 قيرطلا يف لوعجم هز ألو يشملل

 الب هعولط يف صخرو ، عولطلا يف هنذإ الب نإو همع نإ هيف شرف ام اوعلطي
 . معي مل وأ مع نذإ

 هيلع ع ولط يفو هتجاه ولو رئازلا فيضلا لثمو هللا همحر بطقلا لاق
 صحفلاك ليقو {، تيبلاك ليق رادلاو نالوق صحفب مهل شرف نإ نذإ نودب

 . ملعأ هللاو

١٧٢



 عافتنالا يف حابيال امو حابي اميف باب

 ام دسوي الو هسكعك شارفل هفيضم هاطعأ امب هسفن فيض يطغي ال

 نأب امزج مهيلع مزعب ىتح لكلا يف صخرو & هسكعك ديسوت ريغل هيطعأ
 صحفب هدعقأ نإو { اذك الإ هب اولعفت ال وأ ويغ ال اذك هب اولعفا لوقي

 وأ ليلق داقيإ نم رانلا يف هنم لعف ام لك هل زاج اران هل دقوأف بطحب هانأف
 دريو هلكأت مل ام رانلا ىلإ دريو هراد وأ هتيب يف هل اهدقوأ نإ ال فارسإ الب ريثك

 يف رضي الو هل هدعأ ولو ءاعو نم هل لعجي الو هتليتفل تيز نم حابصم يف ام

 وأ ءام هبارش ةلضف نم وأ هيف ىلإ ماعطلا عفري نيح هدي نم طقاس ليلق هلكأ

 ألو هب حمست سفنلا نأل ليلقلا نمضي مل امنإو هللا همحر بطقلا لاق

 أل اليلق ولو مرغ دمعت ولف هنع ليلق طوقس نم ولخي ال براشلاو لكالا
 رطاق نم شارفلا ىلع ادساف نمضيو امم رمأل الإ عييضتلاب حمست ال سفنلا

 وحن يف وأ شارفلا ج راخ لسفلا هل حابيو هيلع لسغ يف هعورش دعب هيف هدي

 يطعي نأ غزفلا لبقو لكألا يف عورشلا دعب هل زاجو & شارفلا يف ال ةعصق
 مهيلع هب تيبلا بر فقي مل نإ هبحاصل برشل هبلط نبل وأ ءام ةلضف نم
 بلطيلف برشلا دارأ نم لئاق لوقب وأ مومعلل بلطلا نوكي و أ نذإب الإ عنمو

 دعاقلا ريغل ال مهعم مهنم دعاقل محل نم ائيش ىطعي نأ مهضعبل زاجو

 الو مهلك يطعي الو هلكايل دحاول اعوضوم ماعطلا ناك نإ صخرو 3 مهعم
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 مسق نإو ، صخرو طق وأ بلكل الو تيبلا بر لايعل محللا نم مهضعب

 اإ هلمحي الو ءابنام همهس يف لك لعف امساق رمأ وأ ماعطلا بر محللا مهل

 لمحي ليقو ، اقلطم هلكأي ام ردق عفر يف صخرو مهسفنأب هومسق نإ هنذإب

 رثكأ ناك ولو هبانم عفر زوجو © وريغ هنم يطعيل ال رثكأ وأ لق هلكأيل هبانم

 صحفب ماعط مهاتأ نإو ، مهسفنأب هومسق ولو ويغل هيطعي ولو لكأي ام
 زرح لحم سيل لحملا نأل هب تآ كانه مهعم دعقي مل نإ اوعاش ام هيف اولعف

 لكل زاجو & نولكأي ام الإ مه سيلف دعق نإو ، اهوحنو ةعصقلا هيلإ اودرو
 ولو هبر هعفري مل ام مهيديأ لكلا عفر ول ولو هنم اهعفر دعب ماعطلا يف هدي در دحاو

 اهنم لكألل مهادان نإ عفر دعب ةرجش وأ ةمرع يف اهدي الو مهنيب نم هوعفر

 . اهدري الف .هدي مهنم عف

 عفر هدح لب هعفر هيف دحلا نكي مل كلذ نأل هللا همحر بطقلا لاق
 . صخري نم مهنمو 9 اق ( لكأل ١ كرتل ديل ١

 مهنيب محللا ةمسق لجر ىلوتف دحأ دنع سانلا لكأ اذإ رثألا يفو لاق
 هرمأ ماعطلا بحاص نأ لاتحال ذخألا هلضف نملف ضعب ىلع اضعب لضفو

 زاجو © ماعطلا بر كلذ لوقي امنإو ، دزوأ لك ضعبل ضعب لقي الو كلذب
 ليدنم هعمو هوبرش وأ هولكأ بارش وأ ماعط نم ليدنمب مفو دي حسم مهل

 رقفلا ثروي ليدنملاب مفلا حسم نإ ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 اهتحت وأ دلجو ليدنم ةعصقلا ىلع ناك نإف ليدنملاب هديو ديلاب همف حسميف

 ليقو & مسدلاب ىوقي دلجلا نأل هبحاص ةحلصمل ةاعارم دلجلاب اوحسم
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 يف مهيديأ اوعضي الو ماعطلل بيقألاب ليقو { حسملل داتعملا هنأل ليدنملا
 وأ اهوقعلي ىتح ىلألا ةعصقلا نم عفر دعب مهل تعضو نإ ىرخا ةعصق

 اولكأ نإ الإ ىلرألا ليدنمب نوحسمي الو صخرو دحاول انوكت مل نإ اهولسغي
 نيكس حسمتو ةيخألا ليدنمب وحسميلف وحسميلف محل اهيلع نكي مل ن نإو ارخا اهمحل

 دجاولو اهب حسملا يف صخرو ليدنمب ديل حسمت مث ديب محللا وحن اهب عطق
 مهل ناسنالا عضو نإ نولكأيو هباحصأ نود اهلكأ محش وأ محل تاتف

 ولو فقي مل ولو صخر وأ اولك مهل لقي مل ولو فقوو ءاطغلا هنع عزنو ماعطلا

 أ اولك لاقف اناولأ مه عضو نإو ، ءاطغ عزني مل وأ أطبأو ىضم
 ابرشو اماعط مهل عضو نإف ويغ ال هولكأ اذك فنص مهل نيع نإو 3 اوءاش
 نإو { .ةن اولكأ فانصألا نم رثكألا مهل ىمس نإو ، اوبرشي الف اولك لاقف

 لكلا نم لكألاو لكلا لكأ يف صخرو ىمس امم نولكأي مهنف لقألا ىمس
 رضحأ دق لكلا نأل يواسملا وأ لقألا وأ رثكألا ىمس مسي مل وأ مهل ىمس
 ىلإ نكست سفنلاو دحاو لك اوركذي ال نأب راصتخالاب ةداعلا ترجو مهدنع
 ناك ولو كلذ نأل تغرف نإ ةبقم ضرأ لوح تيم نفد يف صخرو كلذ
 اهوحنو ةالصلل الإ ربقلا اذهل ميرح الو ةربقملل ميرح هنكل ناسنال اكلم

 نإ هريغ لوقيو ناسنإ فلحي نأب هل وريغ ءانثتسا فلاح ءازجأ يف صخرو

 ام لعف دارأ اذإ نئتسي ملو هلعفي ال نأ لعف ىلع فلاح يف صخرو هللا ءاش
 يف صخرو ءانثتسالا كلذ هعفنيو هللا ءاش نإ هنيح يف لوقي نأ هيلع فلح

 ةداهش يف صخرو لتق وأ راهظب بجت مل ةظلغم لك نع رهش موص ءازجأ
 هدي يف تدجوف نيمأ هثروو هدنع تناك نم تام نإ ةقاطب يف امب دوهشلا

 . نزو الب فرص يئو
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 ناك نزو الب ناك اذإ هنأ كلذو نزولا نم دبال هنأ مدقتو هللا همحر لاق

 بهذلا نأش نم فازجلا سيلو فازج عيب ناك لب افازج الثم بهذلا عيبك
 . ملعأ هللاو ةضفلاو
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 ةماخ

 هللا همحر بطقلا لاق ، روهمجلا دنع لقاع رح غلاب رداق ىلع بجو

 وأ اناض منغ ةلاض ذخأ هللا مهمحر انباحصأ لوق وهو حيحصلا لوقلا وهو

 لكاب فلتلا هلبق اهيلإ عجري ال ثيحب تدجو نإ فلت نم اهبرل اهظفحو ازعم
 اهظفح الإو هفرع نإ اهبرل اهذخآ اهيدؤيو ةقرس وأ عوج وأ شطع وأ عبس
 اهار نإو 0 راتخلا ىلع تومت وأ اهبحاص يجن ىتح ةنامأ هدنع تناكو اهفرعو

 امهعاب اداسف فاخ نإو ، اهدلجو اهمحل ظفحيو اهحبذيلف ضرم وحنب تومت

 . فيرعت الب هسفنل اهذخأي ليقو 3 اهبرل امهنم ظفحو

 فيرعتلا بوجوب ثيدحلا دورول فيعض وهو هللا همحر بطقلا لاق
 هل زاج يعرب وأ فلعب اهيلع ىنعت نإف ، دعب اهذخأ هلف اهبحاص دجي مل نإف

 ةلغو اهدلو ال رهظألا يف اهفوصو اهرعش اذكو هنم جراخ لكأو اهنبل برش
 . اهلثم كلذ يف وبتعي هنإف هسفن يف اهدلو الإ اهدلو

 ينعت امم رثكأ اهتلغ تناك ولو يلاعلا رثألا يف دراو كلذو هللا همحر لاق

 ةلاضو طقف قفنأ وأ ينعت ام لثم كلذ نم هل نأ يدنعو لاق ، قفنأ امم وأ
 ثيح وأ دلبب اليل اهدجو نإف ماكحألا كلت يف كلذك هلك ناويحلاو رقبلا

 ردقي ثيح اهسبح هيلع مرحو هيلإ عجرتل حبصأ اذإ اهحرس اهبر اهيلإ عجري
 . راهنلا يف اهبر اهيلع
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 دحوملا لام ظفح نأ ىلع لدي ةلاضلا ذخأ ثيدحو بطقلا لاق

 اهعضوم يف اهبر اهكرت اذإ اهريغ وأ ةاش ذخأ لحي الو يلوتم ريغ ولو بجاو
 اقلطم ران قرح يه ذإ رقب وا لبإ ةلاضل ضرعتي الو كلذب ملعو اهيلإ عجريل

 . لاض الإ لبالا ةلاض يوأي ال لع هلوقل اه ضرعت نإ اهنمضو

 عابسلا اهلكأت ال اهنأل رقبلا ةلاض اهيلع سيقو هللا همحر بطقلا لاق
 ل نإ بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه ةاشلا يف لاقف ةاشلل ضرعتت اك راغصلا
 . ملعأ هللاو عبسلا قلطم بئذلاب دارأو عييضت اذهو اهذخأت

س
س
 

 ۔ہہ
 اي
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 ولا ب . اص اتك

 ٠ اياص

 _ 7 1 نطقلا لاق

 اياد 1

 1 : تيمسو هلل ١ لا هرح
 ع ةيصو

 ف و ناك ام تيم تيم لصو اهنأل

 ةسص رايح
 هر -

 لعب :
 ةيصولاو 7 او لاق ، و | : ِ

- . , | 

 لإ فاضم ص اخ دهع اعرش
 ام ع

 توملا دعب
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 ءاصيالا بوجو يف باب

 اوأىرق ال لوقي نأب هبرقال ءاصيإ الام كت نإ رح فلكم لك مز
 وه امم كلذ وحن وأ يلإ وأ ينم براقأل وأ ينم وأ يلإ بقألل وأ يراق

 دنع زاج نيبرقألل وأ براقألل وأ برقألل لاق نإو 2 ةبارقلا ةبسن يف صن

 . هتبارق هدارم نأب ملعلل هللا همحر بطقلا

 لاق © ةفيعض اهنأ ضعب دنعف نيبرقألل لاق نإ هنأ خيشلا ركذو لاق

 ةيصولا جارخإ مهضعب زاجأو & جاتلا يفو لاق © ناويدلا يف هوفعضي ملو
 هيزجي الف ضعب نود هبراقأ ضعبل ىصوأ نمو ، هعنم راتخملاو هتايح يف نييرقألل

 هب صوي مل نم لثم نوكي ال هنأب هيف ليقو ، ه نييرقألاو له لجو زع هلوقل
 . بيقألا هنأ حصف بيقأب سيل هنأ ىلع ةيصولاب هدصق نإ اذكو

 هتبارق هتيصوب دصقي نأ هيلع بجي يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 صخرو بطقلا لاق ، دصقلاب الإ حصي ال ضرفلاو ضرف هنأل اذكه
 نإف ، برقلا عم هدرب ةداعلا ترج ريسي قحب ةيصولا بجت ال نأب ضعب

 وأ الام هل لعل طاتحي نأ الإ ءاصيالا همزلي مل بيرق وأ لام هل نكي

 وه برقألاو دعب بيرق وأ لام هل ثدحي وأ ملعي ال ثيح نم ابيرق
. ثرول هلبق ثراو نكي مل ول نم



 يذلا وهو ةبصعلا نم الإ نوكي ال برقألا ناويدلا يفو هللا همحر لاق
 نم ةيصعمب متخو هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثراولا اذه نكي مل نإ تيملا ثيي
 . اينغ برقألا ناك ولو برقألل ءاصيإ الب تام

 برقألا ةيصوب صوي ملو تام نم افوقوم سابع نبا نع يور : لاق
 نميف الإ ةيصعمب هلمع متخ لاقي ال رثألا ىفو لاق © ةيصعمب هلمع متخ دقف

 نع بيقألا كلذ هدري ام برقألل ءاصيالا نع هيزجي الو ةيبك ىلع تام
 بنجألل هب ىصوأ ام يثلث هنأب لوقلا ىلع بيقألل صوي ملو هل ىصوأ يبنجأ
 8 فرصم هل فرعي مل نإ هيلإ عجري امم هذخأي ام الو بنجألل اقح سيل امم

 ىلع ةرافكو ةاكرك هبر نيبو هنيب همزلت هوجو نم هجو ىلع هب هدصق نإو

 كلذ لك هيزجي ليقو ، حصألا

 ةيصو ضرف ءادأ اهب ىون نإ الإ هيزجت ال اهنأ هللا همحر بطقلا لاق
 8 برقأ هنأل هاطعأ هنأ الو ضرغلا ءادأ وني لو هاون وأ هوني مل هنأ كلذو برقألا

 4 ةيالا .. مكيلع بتك » ىلاعت لاقو ، تاينلاب لامعألا امنإ لع لاق دقو

 يح وهو نوبرقألا هأربأ ول هنأ ىتح ةايحلا يف اهئاطعإ ال اهب ءاصيالا يزجماف

 . هيزجي الف

 ال نيذل ا برق ل ا ةيصو بوجو خسن انموق روهمج لاقو هلل ا همحر لاق

 نوكلو اريثك الام كرت نم ىلع اهبدن يقبو ثراولا برقألا ةيصو خسنك نوثري

 هنأ توملا دعب قفاو ولو هتايح يف برقألا ةيصو ذافنإ هزجي مل ءاصيالا بجاولا
 وأ اكرشم ادلاو كرت نمو & توملا دعب برق لا وه نوكي نأ ردي مل هن ل بزالا
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 3 ملسملا ثريا ال كرشملا نأل برقألا ةيصو ذخأ اكرشم برقأ وأ ةكرشم امأ

 نإ ةيصول ١ لطبي له لتقل ا ف فلتخا دقو 0 كرشمل ةيصول ا تبثت ال ليقو

 . قرلا بقألاو ةمألا مألاو دبعلا دلاولا اذكو { تناك

 نم عنم ولو برقألا ذخأي ال ثراولا نأ هللا همحر بطقلا ححصو
 دعب هريغ ال ثرالا هقح نأل كشمك لاملا ل وأ بجح ريغ عنامب ثرالا

 . ءيش هل قبي مل هلطبأ ىتمف ثراولا برقألا ةيصو خسن

 فرشلاو رخفلل ابلط نيدعبألل نوصوي ةيلهاجلا تناكو بطقلا لاق

 تخسن م نيبرقألل ةيصولا ىلاعت هللا بجوأف ءارقف .نيبرقألا نوكرتيو ءايرلاو
 ةقان مامزب ذخآ تنك لاق هنأ ةجراخ نب ورمع نع يور ام © يالل ةيآب

 هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ لوقي هتعمسف بطخي وهو هكلتزع الع هللا لوسر

 ةيصو ال ظفلب هللا مهمحر سابع نبا نع هدنسب عيبرلا هاور ثر ل ة ةيصو الف

 . ثيدحلاب نارقلا خسن يف اوفلتخاو ثراول

 لاق « رتاوتي مل نإو هب خسني هنأ ضعب ؛ ححص هللا همحر بطقلا لاق

 يرشخزلا نأ الإ رتاوت نإ الإ ثيدحلاب خسني ال هنأ يضاقلاو يرشخمزلا راتخاو

 داحالل ناك ولو هنأل روكذملا ثيدحلابو ثيراوملاب برقألا ةيصو تخسن لاق
 تبلا الإ لوبقلاب نوقتلي ال مهنأل رتاوتملاب هقحلي لوبقلاب هل ةمألا يقلت نكل
 . هتياور تحص يذلا

 انظفح نمو ايتفلا لهأ اندجو لاق 5 رتاوتم ثيدحلا اذه يعفاشلا لاق
 ةثع يبنلا نع نوفلتخي ال مهريغو شيرق نم يزاغملاب ملعلا لهأ نم مهنع ذ ا / .. . . - . ع
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 لهأ نم هوقل نمم هنع هوظفح نمع هنورثأيو ثراول ةيصو ال حتفل ١ ماع لاق

 اذه نأ روهشملاو دحاو لقن نم ىوقأ وه ةفاك نع ةفاك لقن ناكو ملعلا
 ثرالا ةيآب ةخوسنم ةيالا هذه نأ ررقت دقو رخفلا هيلعو رتاوتم ريغ ثيدحلا
 . ضعب دنع روكذملا ثيدحلا عم اهبو ضعب دنع

 ثرراولل ةيصولا .تخسن هيف اولاق ذإ ناويدلا بهذم اذه بطقلا لاق .
 . ثراول ةيصو ال لاق هنأل ٍكقيَع هللا لوسر ةنس عم ءاسنلا ةياب

 تسيل بسحأ اميف لقألا وهو لاق ضعب نع خيشلا ركذو لاق

 ريخلاو ريقف ىف وأ برق لا يف اهلعج تيملا ءاش اثيحف ضرفب برق الا هيصو

 . نيعباتلاو ةباحصلاو انموق روهمج دنع ريثكلا لاملا

 اليلق ولو لاملا ريخلا نأب لوقلا هلباقمو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق . برقألل يزجي ام رادقم ناك اذإ برقألل لقأ وأ هثلثب يصوي هنإف

 . بهذملا وهو بطقلا

 وأ رثكأف مهرد فلأ ريثكلا دح لهو طوحأ وهو ةتس وبأ لاقو : لاق
 وأ ارانيد نوتس وأ ناتئام وأ ةئامعبرأ وأ رثكأف ةئامسمخ وأ رثكأف ةئامعبس

 امل ةنس لايعلا ةنؤم نع لضافلا ريثكلا وأ رانيد ةئامسمخ وأ مهارد ةعبرأ

 فلأ نوثالث لاقف كلام ك كلذ نع اهلئاسل اهلوق يف ةشئاع نع يكح
 © كلايعل هكرت اريسي لاملا اذه تلاقف ةعبرأ لاقف كلايع مكو تلاقف مهرد

 ةئامعبرأو لايع هلو ةيصولا رخآ دارأو ريثكلا لاملا وهو اريخ كرت نإ لاق امنإو
 . الضف هيف ىرأ ام تلاقف رانيد
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 مهر د ةئامعبس هلو يصوي نأ دارأو هقتعأ دبع هل ناك ايلع نأ يورو

 . ريثكلا لاملا وه ريخلاو اريخ كرت نإ ىلاعت هللا لاق لاقو { هعنمف

 نم رثكأب الو قناود ةسمخ نم لقأب لئاق الو هللا همحر بطقلا لاق
 فوخم يف هتمزل نأ دعب اهل اركاذ اهعيض نم رثألا يفو لاق ، مهرد فلأ

 وأ اداهج وأ اجح دارأ نإ اذكو نايصعب متخ هنم بئات ريغ كلذ ىلع تامو

 هنيد دعب باصنلا كرت اذإ اهب يصوي نأ ملسم لكل بحتو لاق افوخم ارفس
 ملعن ىتح هتوم دنع اهكرت تيم ةيالو كرتت الو نيميو جحو ةاكرك مزال ذافنإو
 بجوم هل اندجو نإو ، قنكلا نم هب ليق ام ىصقأ لاملا نم فلخ هنأ

 نإو & فوقولا هيف نوهألاف { اجرخم هل ملعن ال ىتح اهعدت الف رذع

 نإو & رذع هل لمتحا ام اضيأ اهعدت الف تامو رمألا هبلغو اهب ناد

 لحي الو اونسحأ دقف بئاغ الو هوحنو مهيف ميتي الو ائيش هتلرو هنع قرف
 بتاكل وأ قوقح ةمسق يف نإو ، ةفيلخوأ يلول كلاه هب ىصوأ امع ليدبت
 صقنلا وأ اهيف ةدايزلاب ةداهش يف دهاش وأ هيلع ءالمالا لاح ةباتك رييغتب

 ىلع همثإ امنإف هعمس ام دعب هلدب نمف » ىلاعت لاق اهضعب متك وأ اهمتكب وأ

 . : ملع عيمس هللا نإ هنولدبي نيذلا

 وهو هللا مكح كرتي نأب ليدبتلا لمشيف هللا همحر بطقلا لاق

 ال امب ءاصيالا اذكو ناطيشلا مكحب هللا كح ليدبت كرتلا نإف برقألل ءاصيالا

 هتمزل تارافكبو همزل نإ قتع وأ موص وأ جح وأ ةاكرب ءاصيالا همزلو يزجي
 قولخمل وأ هلل ةعابت لكبو اهريغ وأ ةاكزلا طايتحاو لاصتنابو ةففخمو ةظلغم

 ىلع بجاو ىلع ةفالخ وأ ةيصو نع ةفالخب وأ اهيلع دهشي مل ةلماعمب نإو
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 ضرفو ةيصعم ناك اميف ةبوت همزل امب ءاصيالا اذإ امدعم ناك نإو & ثوروم

 وأ جحلا وأ ةكزلاب ةيصولا كرت نإ نكل ، ةيصعم هلصأ نكي مل اميفو 3 هيف
 هب صوي مل نإ كلذ ةثرولا مزلي الو ايسان ولو كله برقألا ةيصو وأ ةيدعتلا
 تيقب وأ هوفرعو هذخأف هيلع ىدعت يذلا ءيشلا يقب نإ الإ هب اوملع ولو
 نإف يدعتلا نايب عم هتميق وأ ءيشلا نيع نايبب هبحاص ىتأ وأ ةنيعتم هتميق

 وأ ءيشلا هل نإف اهدعب نيبو اهيف ىيحأ وأ اهيف نيبو هتايح يف ةوعدلا ايحأ
 رامث وأ لخنلا وأ رجشلا ىلع رامت ةاكزب ءاصيالا همزلي الو تيملا لام نم هتميق

 بوجو ىلع ةمالع اهسفن يف اهنإف ةروصحم ريغ ضرألا ىلع ةمئاق ثرحلا
 كزي مل هنأ اوملع ولو هل هتاكز مهيلع بجي الف اهريغ امأو 3 هل مهيلع اهتاكز

 مهل رمأ هنإف كزي مل هنأ مهل رقأ اذإ ليقو 5 اوبحأ نإ الإ كزي مل هنأ رقأ ولو

 . ةيكرتلاب

 ةيراعلاو نهرلاو ةعيدولاك اهلك ةنامألا عاونأو هللا همحر بطقلا لاق

 . اهب ملعو اهيلع ةداهشلا تناك اذإ اهب صوي مل نإ يصعي ال تالماعملا عاونأو
 ةلزنمب ادمع ةيصولا كرت نأل كلهي ليقف تناك له ملعي مل وأ نكت مل نإو
 ال ليقو ، نارفأك هيلع امل ركنملاو هل امل ىعدملا ةفع لاق دقو هيلع امل دوحجلا

 الف هبحاص سفن بيطب كلذ ذخأ هنأل هللا ىلإ هرمأو كالهلاب هيلع مكحم
 صوي مل ولو ثوروملا لام يف ثراولا ىلع هكردي هبحاص نأل دحجي مل ام كلهي
 لثم يه يتلا هللا قوقحب صوي مل نإو © ةوعدلا ىيحي مل ولو ةنيب ىتأ اذإ هب
 هبر ىصع دحأ ىلإ بسنت ال يتلا ةنكسملا وأ رجألا لاومأو قتعلاو تارافكلا

 . هتمذ يف قح كلذ نال
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 نأل كلاه هنأ لوصألا بساني ام ىلع يدنع يذلاو هللا همحر لاق

 © رذع ىسن نإو ، نايصعلاب هيلع مكحي ال ليقو { هيلع ةضيرف كلذ ءادأ

 هنأل برقألاو جحلاو ةاكزلا اذكو هيف رذعي الف تالماعملاو ةيدعتلا نايسن امأو
 ةلماعملا يف ءادألا رخأو يسن ىتح ةبوتلا فوسو ةيدعتلا يف اروذم بكر

 قوقح قوقحلا عيمج يف يسانلا رذعي ليقو ، نج وأ يسن ىتح جحلاو ةاكزلاو
 مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو ل ىلاعت هلوقل اهريغو ةيدعتلا دابعلا قوقحو هللا
 انذخاؤت ال » لاقو ، نايسنلا عم ال ملعلا عم رارصالا عم مهمدف ه نوملعي

 . نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر هكلع لاقو ، ه انأطخأ وأ انيسن نإ

 نسحلا نب دمحم تعمس ينأ وجرأ ءايضلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ىنعمو بطقلا لاق { ادهاز اهيقف ناكو يبونذ ىسنأ نأ بحأ لوقي يوزنلا

 بئات لكف هقلع هللا لوسر وسف اك توملا قرغ لبق نوبوتي بيرق نم نوبوتي
 ناك اذإ بونذلا عيمج نم بات اذإ هفرعي ال بنذ نم ولو ةبوتلا لوبقم

 وأ لكؤي وأ رمأي نأ دحأل حصي الو ليق ، هنم لصت ملع نإ هنأ هداقتعا
 اذإ الو ذفنت الو هب مكحي الو كلذب دوهشلا دهشي الو هل يصوي نم فلختسي

 ءىرق وأ هأرق مغ عقو نإ نكلو فالختسا الو ليكوت الو هنم رمأ الب هنع ىصوأ
 ةريغصلا وأ ريغصلا رضحي نأ قيرطلا امنإو ، تبث وزاجاف هل ىكح وأ هيلع
 بتكأ الوقيف اذك لعف نم مزلي ام املعيو نالوقب ام املعي نأ زوجيو الوقيف

 أدتبا يصوي نأ لجرلا دارأ اذإو ، اذكو اذكب اودهشا دوهشلل الوقيو اذك

 نالف نب نالف هب ىصوأ ام اذه لاقو & مالسلاو ةالصلاو ةلمسبلاب ةباتكلا

 هلإ ال نأ دهشي نمم وهو ىصوأ ورمأ نم زاوجو { هلقع نم ةحص يف ينالفلا
 ةقيتع دمح هب ءاج امو هلوسرو هدبع ادمحم نأو ، هل كيرش ال هدحو هللا الإ
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 نيدلاولا ربو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ىصوأو هللا دنع نم قحلا وه
 & قحلاب مايقلاو نيملا تكلم امو راجلا قحو محرلا ةلصو اراجف وأ اوناك ارارإ
 ضيرم وهو بتك اضيرم ناك نإو ىسني الو ركذي نأو ىصعي الو هللا عاطي نأو
 . اناصقن هلقع يف ملعن الو

 هلام يف همزلي ام عيمجب نئادو ةلمجلاب رقم وهو لوقي : مهضعب لاقو
 لإ هتبوت ضقني ال هنأ دقتعمو ريغصو ريبك لك نم بئاتو هدابعلو هلل هندبو
 لهأ نيد هنيدو هنم بئات وهف اهدعب بنذ هل ثدح نإو © تومي نأ

 هلوسرو هللا هالوت نم لوتأ مهودع هودعو مهلو هيلوو مهلوق هلوقو ةماقتسالا

 ىلإ ايندلا ءادتبا نم نونمؤملاو هلوسرو هللا هنم ًاربت نمم آربتاو نوملسملاو
 نينمؤملا نم يباتك هغلب نم لكو يناوخإو يدالوأو يلهأ يصوأ اذهبو اهئاضقنا
 نم اوذخأي نأو ائيش هب اوكرشي الو نيدلا هل نيصلخم للا الإ اودبعي ال نأو
 نم رمأ ةيالو وأ ةرامالل وأ ةنامألل حلصي نمب يصوي نأ هلو ةيقابللا داز ةينافلا

 نيب ىروش رمع اهلعجو رمع ىلإ ةفالخلاب ركب وبأ ىصوأ اك نيملسملا رومأ
 ضحي مل نإو ، مهئامسأ دوهشلا بتكيو ةفيلخلا مساو همسا بتكيو ةتس رفن
 يف اهشقنيلف هيف بتكي ام دجي مل نإو ، هسأر دنع اهعضوو اهبتك دحأ

 © ضرألا يفف دجي مل نإو ، رادج يفف دبي مل نإو ؤ وريغ وأ دوع وأ رجح
 اهدقتعي ليقو ، ناكلملا هعمسي امب ملكتيلف هيلإ يصوي نم دجي مل اذإ ليق دقو

 نأو ديبعلاو ءاسنلا قحب رضتحا نيح نيدلا رمأب هيع هللا لوسر ىنتعا دقو
 كلذ ريغبو هب اهزيمي ناك امب دوفولا زاجت نأو ى بيعلا ةيزج يف نانيد ىقي أل

 ءاميإب زوجتو لاق ةباتكلاب وأ ناسللاب ةيصولاو هللا همحر بطقلا لاق

 . اهيلع ردقي مل وأ ةباتكلا نسحي مل نإ ضرمل ولو ملكتي ال نمم

۔ ١٨٧



 ليقف نيرجح نيب راصنألا نم ةيراج سأر ضر ايدوهي نأ سنأ نع

 ملف هب ءعىيجف اهسأرب تأموأف دوهيلا يمس ىتح نالفأ نالفأ كب لعف نم اهل

 نيب يورو ث ةراجحلاب هسأر ضرف هع هللا لوسر رمأف فرتعا ىتح لزي
 تيملا لام نم ؤدبيو ريغلا ىلع ءاعدا هنأل اهنم ءاميالا اذهب اوفتكي ملو نيرجح
 ىلع ءيش الف صوي ملو تام نإو 2 ثاريملا مث ةيصولا مث نويدلا مث نفكلاب

 هبصغ امو تانامالا عاونأو نويدلاك سانلا تاعابت نم هب اوملع ام الإ ةثرولا

 مل ولو ةوعدلا هبحاص هيلع ايحأ وأ هلام يف نيبت دقو هيف طلغ وأ هقرس وأ

 ائيرم ائينه هلام نولكأيو اوعربت نإ الإ مهيلع ءيش الو ةنيب هل تناك نإ نيبتي
 مهل يغبني هنإف حالصلا لهأ نمو ةيصولاب نيدي نمم وهو توملا هأجاف نإو

 . هلام نم ائيش اوقفني نأ

 لجر ءاج اهنع هللا يضر ةشئاع نع هنع هللا يضر ديز نب رباج 4

 ول اهارأو اهسفن تتلتفا ىمأ نإ هللا لوسر اي : لاقف 5 كلع هللا لوسر ىلإ
 نإ رجأ اهلفأ يورو & معن ع لاقف { اهنع قدصت أفأ تقدصت تملكت

 معن لاق © اهنع تقدصت

 الإ نيتليل تيبي نأ رخال مويل او هللاب نمؤي ءىرمال قح ام : لاقو ٠

 هسأر دنع تدجو اذإف هللا همحر بطقلا لاق ، هس ا ر دنع ةبوتكم هتيصوو

 ال دوهشب وأ دحاو دهاشب وأ دوهش الب ويغ اهبتك وأ هديب اهبتك ولو تتبث
 اس هيف وه يذلا تيبلا عضاومو ليئمت سأرلاو لاق 3 هسأر دنع هلوق ليلدب زوجت

 قثوأ ةباتكلا نأ الإ ناسللاب ةيصولا يزبتو ءاوس
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 . اهوحنو برقألا ةيصو الإ هتايح يف اهذفني نأ يغبنيو بطقلا لاق

 نيعبس ليقو ، نيعبرأ ليقو ، هتوم دعب ةشع نم ريخ هتايح يف امهرد نإف لاق
 يدنع يذلا امأو ، خيشلا مالك ةاراجم يف هتلقام اذه هللا همحر بطقلا لاق

 ويغ ىلع اهيلمي نأ اهب ادتعم ةباتك ةبوتكم هتيصوو الإ ثيدحلا ىنعمف
 لوقبو هتنرول اهيريو هطخب اهبتكي وأ هتداهش زوجت نمم ويغو اهبتاك اهيلع دهشيف

 اهيلع اودهشيو دوهشلا اهيري وأ هب تيصوأ يذلا انأ اهيف امو يتيصو هذه
 . هب تيصوأ ام اذه لوقيو اهيف ام ىلعو

 دهشيو لودعلا بتكي امنإ بلاغلا نإف كلذ يف فلكن الو لاق
 رثكأ نالو هه ةيالا .. توملا كنحأ اذإ مكنيب ةداهش » ىلاعت لاق لودعلا ِ ٤. ۔آ ۔ ِ , ِ , 0 ٤ , ١!

 . ملعا هللاو طخلا داتعا ىلع ثيدحلا ىف ةلالد الف ةباتكلا نسحت ال سانلا
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 زوجحتال نمو هتيصو زوبت نم باب

 وأ هبر نذإب هؤاصيإ ناك نإ ادبع يصوملا ناك نإو غلابك قهارم ءاصيإ حص
 اقافتا زييمتلا هعم هل ىقب ضرم يف وأ هب لقعي ام هلقع نم يقب اذإ اناركس وآ اكرشم

 له قهارملا لاعفأ يف اوفلتخا مهنأ هتظفح يذلا هللا همحر بطقلا لاق
 ملو غلب نإو © هءاصيإ زاجأ هلاعفأ زاجأ نمف ال ليقو & تبنت ليقف تبنت

 . ها اهضقني لو غلب نإ الإ هءاصيإ لطب أ هعفن نمو { امزج حص هضقني

 ةبه زاجأ نمف هتيصو حصت هتبه حصت نم لكف ةبهلا ةيصولا لصأ
 زاجأ كلمي دبعلا لاق نمو ، ريسيلاب هتيصو زاجأ ريسيلا ءيشلا يف يبصلا

 © هتيطعال نقلي مل نإ لقاع ميتي ةيصو مهضعب زاجأ دقو ، نذإ الب هتيصو

 مل نإ دحال وأ رب هجول هلام سمخ ىلإ فورعمب ريغص ةيصو مهضعب زاجأو

 نب رمعو باطخلا نب رمع زاجأو ، هثلث ىلإ ليقو ، هعبر ىلإ ليقو © نقلي
 . رشع نباو نينس عبس تنب ةيصو زيزعلا دبع

 هتيصو يف لدعو يبصلا لقع اذإ هللا دبع وبأ لاقو بطقلا لاق

 نييرقألاو ليبسلا نباو ءارقفناو جحلا يف اندنع لدعلاو لاق ، ثلثلا ىلإ تزاج
 يبصلا رقأ نإو اهيف لدع ولو سمخلا نم رثكأ ىلإ زوجت ال ويغ لاقو

. ١٩٠ _



 قوقحب :مالغلا ىصوأ نإو هؤاصيإو رارقإ زاج هدحب وهو هتوم دنع غ ولبلاب
 قحب هتيصو زوجت ال ليقو ، ةحصلاب الإ قوقحلا هيلع زوجت الف همايقب دحألو
 . رب يف زوجت امنإو ، هب مايقب الو هيلع

 تبني ليقف نيبرقألل هلام ثلثب نونجم ىصوأ نإ هللا دبع وبأ لاق

 فالتإ اهنأل يبصلاك هتيصو زوجت ال ليقو ، سمخلا ىلإ ليقو ، حيحصلاك
 نم يلع بتكف ساطرقو ةاودب اعدف ضيرملا ناسل مجتعا نإو 5 امهلاومأل
 دقف اذهب يلع نالف ايو نالف اي دهشاف ينم ةيصو اذك نييرقأللو اذك نيدلا

 يلع اودهشا لاق نإو 3 زاج بتكأ ام فرعأو لقعأ انأو يناسل يلع كسمأ
 بتكي ناك نإ هرقي مل ولو زاج يتيصو هنإف يديب تبتك يذلا اذه يف ام
 مهيديأ يف نوكيو كلذب مهدهشيو همهفب رقأو هيلع هؤرق نإ الإ الف الإو
 هب يصوي نأ هتيصو يف هديري امل هديب راشأ وأ هسأرب اموأ نإو 5 هيفام نوفرعيو
 ملعي الو لقعلا ةحص ىلع الإ عقي ال مكحلا نأل هدارم ىلع لدتسا ولو زجي مل
 لهو هناسلب الإ هلقع توبث ملعن ال انأل ينغي ال وهو نظلاب الإ هتراشإب هدارم

 هل زوجي الف نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم هللا لاق ام ريغ نم ضيرملا عنمي

 وأ لحأ وأ بهو وأ عاب نإف نيدلا نم هيلع ام يضقي وأ يصوي نأ الإ
 نمنلا ديو هضقني وأ هلعف متي نأ هنراولف ىرتشا وأ نهترا وأ رجأتسا وأ قدصأ

 . مزال قحب هاضق ام ةميق وأ عيب نم هضبق نإ

 يف هيلع روجحملاك ضيرملا نأ لوقلا اذه هجوو هللا همحر بطقلا لاق

 نم ءاربإ وأ ةبهك ضوعب ال هلام نم هجرخأ ام لك وأ نيدلاو ةيصولا ريغ
 ثلثلا نم جرخي هنإف هيف ىصوا ضرم يف تام نإ ةقدصو دحأ ىلع هل ةعابت
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 وم دنع قدصتيو قتعي يذلا لثم هتوم دن
 لثما هلت هنع ءادردلا يأ نعو - :م 1

 ملعا هلاو عبش اذإ يدهي يذلا . ملعأ هل

١٩٢



 ضرملاب فعض ام نأل هنم ءىرب نإ اقلطم هيف هلعف زاجو ، ثراو ريغل ناك نإ

 . تمكحأ مث كرحتت بابلا ريماسمك ةحصلاب ىوقي

 ثلث مكل هللا لعج لع هلوق لوقلا اذه هجوو هللا همحر بطقلا لاق
 تدرو رعسلا ىلع ناك ام تبث ضوعب هجرخأ امو مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ

 ىطعأ نإو ، ثراول وأ ثراو ريغ ىلإ هجرخأ اهدحو رعسلا ىلع ةدايزلا هيلإ
 برقألا ديو هؤرب دعب برقألاو ثراولا هدري ام در هلف ضرملا يف يبنجأل هلام

 لكلا دريو برقألل هضرم يف لاملا هاطعأ نإ اثلث هسفنل كسميو نيثلثلا ىطعملا
 . ثراولل ءاطعالا ناك نإ

 تتبث ءىربف ضرم يف ىصوأ نم رثألا ينو هللا همحر بطقلا لاق
 قوقحلا تبلتو رفسلا اذكو يضرم يف تم نإ لاق وأ اهلطبأ نإ الإ هاياصو

 نإ بلا دعب اهددجي ىتح ربلا عاونأب هاياصو لطبت ليقو © اقلطم اهلهأل

 هضرم يف ةيانج ىنج نمك هنأل لكلا نم لهف هضرم يف هب لمحت امو ءىرب
 نإو 5 نالوق ةقدصلاك ثلثلا نم فورعملاو فورعم لمحتلا نأل ثلثلا نم وأ
 هلمحتو ثراولل هلمحت زاوج لاوقأ ةثالث هيفف هيلع وأ ثراول هضرم يف لمحت

 ثراولا نع ةلامحلا نالطب يناثلا لوقلا ءاصيإ سيل كلذ نأب ثراولا نع
 . ثراولا نع ال ثراولل لمحتلا زاوج ثلاثلا لوقلا ثراوللو

 © اعم امهتزاجأ وأ اعم امهعنم رهاظلاو لاق فيعض وهو هللا همحر لاق

 . نإو رهظأ هل لمحتل ١ عنمو هنع لمحتل ١ ةزاجأف ليصفتل ١ نم دبالو ناك نإو

 اهسفن نع ىطعأ وأ هاياصو نم هذفنأ وأ هيف تام ضرم يف عفتنمل نذأ
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 وأ بجاو نم هترخآ يف هنم بهذأ ام لكو زاج طايتحالا وأ تارافكلا ءارقفلا

 يضمي لب ثلثلا ىلإ رظني الو يعرشلا رمألا قفاو نإ هزجأو لوق ىلع زاج لفن
 اعييضت الو ةيصعم ال ايورخأ اهجو هفصم روهظل ثراولا رارضأب مهتي الو هلك

 يف ثلثلا ىلإ دري ليقو © هدر اوكردأ ةيصعم يف ىطعأ ولف اضرع ذخأي ملو
 . هلك عفنلا در ثراول ناك نإف © عافتنالاب نذالا

 يضاقلاك هتيصو يف يصوملا ةديبع يبأ نعو هللا همحر بطقلا لاق
 ءاضقو ةعيابم ضيرمللو هتوم دنع ؤرملا نوكي ام قدصأ نأل هتيضق يف
 وأ ءالغتسالاب كلذ ناك نإو ، صخرتسي وأ لغتسي مل نإ هيلع وأ هل نيد
 زاجو ، ثراول لعف دق ناك نإ هلك عنم هضرم يف تامو صاخرتسالا

 ريغو نزولاو ليكلاب نوزوملاو ليكملا ثياولل ديو ويغل ناك نإ هنود امف ثلث

 دي نم بهذ نإو ث ةميقلابف الإو لثملا نكمأ نإ لثملاب نوزوملاو ليكمل
 ةدقع هعم تيملا دقع نم دري ليقو ، ثلثلا قوف ام نمض عئاب وأ رتشم
 ثلثل در الب هتعيابم تزوجو بهذي مل نإو ، ميوقتب هيلع داز ام تيملا ثراول
 صاخرتسالاب وأ ءالغتسالاب وأ رعسلاب ويغ وأ ثياول اقلطم لودع ميوقت الو
 . هقوف امو هنود امو ثلثلاب

 نأ نع الضف ةيصو ىمسي سيل كلذ نأل هللا همحر بطقلا لاق

 عاب اذإ الصأ عاب ولو ضام ضيرملا عي رثأل يفو لاق ثياول زوجت ال لاقي
 ءاش نإو هنمثب هدر هثراو ءاش نإ ليقو 0 ةقفنلل ةقفنلل وأ دبعلل وأ هلل اقح يضقيل

 اقلطم دودرم هعيب ليقو ، ثراولل رايخ الو ىضم لدعلاب عاب نإ ليقو ، كرت
 نم رثكأب ولو دودرم ثراولل هعيب ليقو ، هثوروم تام ىتح ثراولا ريغي مل ولو
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 هلال فالتإ ليقو ، ةيصولا مكح همكحف هل ةيصو ليق هميرغل هلحو نمنلا

 ةيصو الو نيد ءاضق سيل هنأل لق ولو لطاب هلح ليقو ، ثلثلل عجري الف
 مزل نم ثلثلا نم هلعف زئاجلاو ه ةيالا .. ةيصو دعب نم > لوقي هللاو

 لماحك توم اهنم فيخ لاح لك اذكو ويغ ىلإ هجئاوح تعجرو شارفلا

 ةنيفس بكارو شويجلا ناريط دنع زاغو برضلا ملأ هلان دودحمو قلطلا اهبرض

 اهلمح نيبت اذإ ىلبحلاو ليق لتقلا رمأ روضح دنع دوقب موزلمو بطعلا اهلخد
 مهوتي حرج يذو بطعت مل ولو اقلطم ةنيفسلا بحاصو اهرهش لهتسا وأ
 وأ قيرح هب طاحأ وأ ليس وأ عبس هلمح وأ هلتق ديرم هدرط نمو توملا هنم
 فيخ دوربمو عئاجو ناشطعو هيدرت لاح لاع نم وأ ةوه يف ىدرت وأ ءام

 مهو دعقمو جولفمك نمز ضيرم ال ثلثلا نم ءالؤه لاعفأف درلاب هفلت

 . مهلوقع تحص ام لكلا نم ءالؤه لعفف لولسمو موذجمو نوطبمو

 الو عيبالو ةيطع الو توملا دنع كرت ال رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 يف ةيصولا تبدنو هلايع ةنؤل نإو هيلإ جاتحي امل هضرم يف عاب نإ الإ ءارش

 لضفأو مزحأ ةحصلا يف يهو برحلل زهجتلاو رفسلل جورخلا دنعو ضرملا
 . ةعمج لك اهب رمأي ضعب ناكو

 . ةايحلا يف صلختلا ءاصيالا لضفأو هللا همحر لاق

 لضفأ ةقدصلا يأ هللا لوسر اي ُكقْيفَع يبنلل لجر لاق ةريره وبأ لاق
 لهمت الو رقفلا ىشختو ىنغلا لمأت صيرح حيحص تنأو قدصتت نأ لاق
 . اذك نالفلو اذك نالفل تلق موقلحلا تغلب اذإ ىتح
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 ةيصولا هب زوجت اميف باب

 ةلوهجم وأ ةمولعم امإ ةيصولاو لاومألا سفنب ةيصولا زاوج ىلغ اوقفتا
 ام ءيشب وأ نيعم نادفب ءاصيإك نيعتملاف ال وأ نيعتم ءاصيإ امإ ةمولعملاف
 نادفلاب قدصتي وأ جحلاو ةاكزلاو تارافكلاك هنم جرخي نأ هنيعب ءايشألا نم

 نوزوم وأ ليكمب ءاصيإك وأ اهب قدصتيف مهاردلا وأ ريناندلاب عابيف هنمب وأ
 نإ ةباد وأ بوث وأ راد وحنب ءاصياك وأ اذك هنم جرخي وأ هب قدصتي نأ

 وأ انوزوم وأ اليكم وأ انيع اذكب ءاصيالاك نيعملا ريغو ةفص وأ ةدهاشمب ملع

 امإ وهو ةفصب ملعي الو دهاشي ال ام ةلوهجملا ةيصولاو دحأ ىلع هل نيدب

 وأ هلبأ نم لمج وأ همنغ نم ةاشب هءاصياك لصفنملاف لصتم وأ لصفنم

 الدع طسوألا هل ىصومللف كلذ وحنو هفويس نم فيسب وأ هليخن نم ةلخنب

 . هل ىصوملاو ثراولا نيب

 تناك ولو طسوألا يف امهنم لكل ةمكحلاو هللا همحر بطقلا لاق

 . اهطسوأ رومألا ريخ هع هلوقل ىلعألل هل ىصوملاو ىندألل ليمت ثراولا سفن
 ىندأ ناك ولو هيف بيع ال ام هل ىصوملل ليقو ، ركب الو ضراف ال ىلاعت لاقو

 . ينصوملا قالطال ىندأو ابيعم ناك ولو مسالا هيلع عقي ام ليقو

 ةيصولا لطبت ليقو ، لضفألا هل ليقو ، لألا حيحصلاو : لاق
 وأ ةنيعم ةاشك نم س أرب وأ ةرجش نم نصغب هءاصي ك لصتم او لوهجم اب

 . هلاصفنا لبق زجي مل اهدلج وأ اهلجر
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 مولعمو ، مهبم : ةسمخ اياصولا لوصأ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 . لوصفمو ك فاضمو © عدومو

 .. ةفصل اب فرعي امم دبع وأ بوثب وأ مهر د فلأب ءاصيال ك مهملاف

 هل ىصوملل ءيش الف فلت نإف دبع وأ ةنيعم ةلخنب ءاصيالاك مولعملاو
 هلك هلف ثلثلا نع جرخ نإو & صقن وأ داز هثلث هلف هاوس لاملا فلت نإو
 . هيلعف صقن امو

 ‘ طسوال ا هلف هليخن نم ةلخنب وأ هديبع نم لبعب ءاصيال اك فاضم او

 . هل عقي ام ردقب اهنم ؛زج هل ناكو ةميقلاب ذخأ هسانجأ تفلتخا نإو

 ف مهارد ةرشعب وأ هذه هتلخ وأ هراد ف مهرد فلأب ءاصيالاك عدوملاو

 نإو نيعملا يف الإ اذهب ةيصولا تبثت الف هذه هضرأ يف ةلخنب وأ اذه هدبع

 نامسق هب ىصوملاو ةنم ىمسمب وأ عبر وأ ثلثب هل ءاصيالاك لوصفملاو
 نإف ةرجشلا وأ ةلخنلاب ءاصيالاكاعبت لخدي ام رخالاو هب حرص ام امهدحأ

 . يقسو محل ضرأ نم هقحتست ام اذكو اهعبتي اهبرش

 هضرأ نم ةلخنب هل ىصوأ نإ جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 هبرش هعبت نانجب ىصوأ ١ ذإو ] اهناكم سرغي نأ هلف تعقو ش اهلغتس اف
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 اهيفو ضرأ وأ ةرجش وأ ةلخنب ىصوأ نإو 3 ةيصولاك كلذ يف ةبهلاو اضيأ
 كاردالا ىلإ رظنلاو ةبهلا يف اذكو ةثرولل ةكردملاو هل ىصوملل يهف كردت مل ةلغ

 . توملا موي

 ءاصيالا يف اوفلتخاو ، هل ىصوملل اهنأ ديعس وبأ راتخاو بطقلا لاق
 سرغو باود وأ ديبع ةمدخو ضارأ ثرحو رود ىنكسو رجش ةلغك عفانملاب
 يه لب لاملا سفنك ةعفنملا نأل اقلطم زوجي ليق موداقب ةاجنو ضرأ يف ءانبو
 . لاملا سفن نم تاذلاب ةدوصقملا

 لاق & يدنع حيحصلا وه ةعفنملاب ةيصولا زاوج هللا همحر لاق

 ةعفنملا نآل اقلطم زوجي ال ليقو لاق ، هيف صن ىقرلاو يرمعلا ثيداحأو
 نإ ليقو ، كلمي ال امب ىصوأ دقف اهب ىصوأ اذإف ، كولمم ريغ مودعملاو ةمودعم
 هراد ىنكس وأ نينس رشع هنانج راغب دحأل ىصوأ نمف ، الف الإو زاج لجأ

 مكحلا زوجو هللا دنع ثراولا مزلو كلذب هل ىصوملل مكحي الف يصوملا تامف

 يف ىنكسلاو راثلا نم ركذ ام هل ىصوملا ذخأيو حص ثلثلا هعسو نإ كلذب
 نيعي مل وأ لاصتاب هتوم دعب اهنأ يصوملا نيع نإ يصوملا تومل ةيلاتلا نينسلا

 رامث تمدع نإو ، نيع ام ىلعف نيع نإو ، لاصفناب الو لاصتاب هدعب اهنأ
 وأ اهضعب يف وأ اهيف ىنكسلا وأ دبعلا ةمدخ كرت وأ نينسلا رشع يف نادفلا

 يف وأ اهيف ثراولا ريغب اعنم وأ ىنكسلاو ةمدخلا لحم هل ىصوملا نم ذخأ
 لب هتومل ةيلاتلا نيعي مل نإ ليقو 2 ءيش ةشعلا ماوعألا دعب هل نكي مل اهضعب
 الب اهدعب اميف هل يش الف ةيلاتلا نيع نإو 0 اهدعب اميف هددع هلف قلطأ

 ضعب هزوجو ضعب هعنم ليجأتب ال عفانملا نم ركذ امب ىصوأ نإو { فالخ
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 ام طاحأو لجأ نإ اذكو تناك نإ اياصولا عم هيف لوزنلاو ثلثلا ىلإ رظنلاب
 نمو © اياصولا عم هيف لزنيو ثلنلا زواجي ال هنإف هلامب عفانملا نم هب ىصو أ

 اذكو تماد ام اهترمئ هلف الإو ةرمنلا هلف ةزم اهيف تناك نإف هتلخن ةلغب ىصوأ

 هلري امب لجرل ىصوأ نمو ' بطحك ةرمنلا ريغ نم ليق هل ءيش الو ضرألا يف
 تسسأ اهنأل ةيصولا كلت تبنت الف ددج ملو عجري لو هوبأ تام ش هيبأ نم

 نم ةيصو كلذف هبلاطي ناك امم هتوم دنع الجر أربأ نمو ، كلمي ال ام ىلع
 هلامب طيحم نيد هيلعو رضتحا نإو ، ىفوتسا دق دارملا نأ رهظ نإ الإ ثلثلا

 ءاصيإ ثراو كراتل حصي الو بذك مهتا نإف هيف يل قح الو نالفل ىلام لاقو

 . اعامجإ ثراولا هزجي مل نإ ثلثلا نم رثكأب

 نأ هيلع الف امحر ولو ثراو هل نكي مل نمو هللا همحر بطقلا لاق

 اضيأ هلف هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو 0 هللا هجو هب دارأ اذإ هلام عيمجب يصوي

 . أطخ وأ ادمع ةيدلا نم ذخأي ال ليقو ، أطخ وأ ادمع لتق نإ هتيد ثلث

 لتقلا اوكرت وأ هولتق لب لتاقلا اوحلاصي ملو دمعلا ةيد ةثرولا ذخأي مل نإو

 ثلثلا ثلثلاب هل ىصومللو أطخلا اذكو ةيدلا يف هل ىصوملل ءيش الف ةيدلاو
 . يصومل ١ تام موي

 فلخلاو ءاصيالا موي هلام ثلث هل امنإ هللا دبع نب حبسم خيشلا لاقو

 . ةنرولا زاجأ نإ الإ ثلنلاب حصي الو عبرلاب ليقف ثلنلا نود امب ءاصيالا ين
 . ةثرولا زاجأ نإ الإ عبرلاب حصي الو ، سمخلاب ليقو

 ثيدحل بطقلا لاق ، ثلثلا هب ذوخأملاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 ذاعم قيرط نمو مكلامعأ يف ةدايز مكتوم دنع كلاومأ ثلث مكل هللا لعج
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 يف ةدايز مكتافو دنع مكلاومأ ثلثب مكيلع قدصت هللا نإ لع هنع
 لق : لاق ص اقو يأ نب دعس نع اغالب ديز نب رب اج ثيدحلو ‘ مكتانسح

 يب دتشا عجو عم عادولا ةجح ماع يندوعي لع هللا لوسر ينءاج
 الإ ينثرت الو لام وذ انأو ىرت ام عجولا نم يب غلب دق هللا لوسر اي تلقن
 © ال لاق ، رطشلابف تلقف ، ال لاقف : لاق ، يلام يثلثب قدصتأفأ يل ةنبا

 مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت كنا ريثك ثلثلاو ، ثلثلا ل لاق ش

 . سانلا نوففكتي ةلاع

 وأ مهفكأب مهنول ًأسي س انلا نوففكتي ىنعمو هلل ا همحر بطقل ١ لاق

 دعس تنبو لاق ماعطل ا نم افافك لأس وأ عوجلا مهنع فكي ام مهنولأسي

 امأو ، ىربكلا مكحلا مأ اهنأ لاقف ضعب همهوو لاق ةشئاع اهمسا ليق ةروكذملا
 . كلام اهكردأ نأ ىلإ تشاع هدالوأ رغصأف ةشئاع

 انبهذم وه ثراولا مدع عم هلك لاملاب ةيصولا زاوجو هللا همحر لاق

 نباو يلع لوق وهو لاق هنع ةياور يف دمحأو كيرشو قاحساو ةيفنحلا بهذمو
 هل ناك اذإ امب ةنسلا اهتديقف ةيالا يف ةقلطم ةيصولا نأب اوجتحاو دوعسم

 اوفلتخاو ثراو نكي مل ولو انموق روهمج ثلثلا ىلع ةدايزلا عنمو لاق ، ثراو
 ام نود يصوملا هملع امب ديقتي وأ لاملا عيمج نم ثلثلا بسحي له اضيأ
 روهمجلا لاق لوألابو بطقلا لاق . هب ملعي ملو هل ددجت وأ هنع يفخ
. كلام لاق يناثلابو انباحصأو



 ثلثلاب هل ىسومل امنإ ليقو © لاملا عيمج ف " ١ لبقف هريغ و أ ثرا لبق

 . يلع نبا يأر هلعلو ىصوأ نيح هب ملع ام ثلث

 ةيصولا يف عبرلا ىلإ سانلا ضغ ول امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ةزاجأ حصت لهو ريثك ثلثلاو ثلثلا لاق فيفع هللا لوسر نأل ىلوأ ناكل

 ءافولا بوجول هتوم دعب ثلثلا ىلإ در الو ثلثلا نم رثكأب اضيأ هثورومل ثياولا
 ولف هل مهتزاجا حصت ال وأ هل هانمزلأ ائيش هسفن مزلأ نمو ، دوقعلاو دوهعلاب

 مل ام هتايح يف اوزوج مهنأل يصوملا توم دعب ثلثلا ىلإ درلا مهل ناكل اولعف
 همحر بطقلا دنع حيحصلا وه ليألا لوقلاو ثرالاب نوكلمي امنإ مهنأل هوكلم

 تبثي مل طرش وأ لهج ىلع متأ نإ الإ ضقن الف ةضقتنم ةيصو متأ نمو ، هللا
 . ملعأ هللاو هضقن زوجي له فالخ هب لهجلا ىلع ءيش مامتأ يفو كلذ هلف
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 ةيصولا هل زوجت نميف باب

 هل زوجت ال نمو

 هدبع وأ لتاق الو هدبع الو ثراو ريغ افلاخم ولو دحومل ءاصيالا زاج
 نب عيبرلا ةياور نم ثياول ةيصو ال لع هلوقلف ثراولا امأ ، يصوملا دبعل ال
 الإ ةدايزب اثيدح هاور ثراول ةيصو ال الأ جاهنملا يفو بطقلا لاق . بيبح

 . ديكأتلل

 ىطعأ دق هللا نإ لوقي ل هللا لوسر تعمس يلهابلا ةمامأ يبأ نعو

 . ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك

 هل تبنت مل ثلثلا نودب ولو ثراول ىصوأ اذإف هللا همحر بطقلا لاق
 انبهذم اذه لاق ، ةثرولا اشت نأ الإ ةياور يف ءاج اك ةولا زاجأ نإ الإ

 وهو لاق ، زاج هوزاجأ اذإف ةثرولل قح كلذ نأ ههجوو حيحصلا وهو

 نأ هل زوجي هتوم دعب اهوزاجأ اذإ اهزاوجب لوقلا ىلعف ةمألا روهمج بهذم
 ىلع اهفقوتل بتكي نأ بتاكللو اودهشي نأ دوهشلل زوجيو ، ثراولل يصوي

 ولو اهزاوج مدعب لوقلا ىلعو ةباتكلاو ةداهشلاو ءاصيالا دعب مهعنمو مهتزاجأ

 اودهشي نأ دوهشلل زوجي الو ءاصيالا هل زوجي ال هنإف توملا دعب اوزاجأ
 . بتكي نأ بتاكلل الو
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 هلف هدلول ةلادعلاب ىصوأ ولف درت ال ةبجاوف هقحب ثراولل ةيصولا امأو
 نويد ليقو 3 ءامرغلا صصاحتو لكلا نم ةلادعلا جرختو ةثرولا نذال جاتحي الو

 دعب هيبأ لام نم دلولا اهذخأي الو مثأ اهب بألا صوي مل نإو ، ىلوأ سانلا

 . مكحلا يف اهكردي ليقو ، ةيفخ اهذخأ هل ليقو ، ةيفخ هتايح يف وأ هتوم

 فقولا ثراولل ةيصولا نمو ، ليألا ىلع لمعلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هزاجأو انباحصأ بهذم اذه لاق ، ثراول ةيصو ال ثيدحل تبني الف مهيلع

 ةثروللو ةيصولاب هيف مهقح قلعتل ةثرولا دعب ءارقفلا ىلع هارجأ اذإ مهضعب
 زاج هيلع همايقل ناسنال هلام ضعبب ىصوأ نإو ى عيبلا ىوس هيف فرصتلا

 . لدعلا ىلإ اودرو

 هلام ضعبب هتثرو ضعبل ىصوأ نم يلع نب ىسوم لاق هللا همحر لاق
 لاق نإو ، ثلثلا نمف نالفل يصوأ لاق نإ ليق رثك ولو زاج هيلع همايقب

 همايقب لاق نإو © لطب همايقب لاقف اثراو ناك نإو ، لكلا نمف يلع همايقل
 هل ليقف ثراو ريغ راص ىتح تمي ملو عجري ملو ثراول ىصوأ نمو. 0 تبث يلع
 يف ثري الو اهلصأ نم اهنالطبل ال ليقو ، توملا لاح هل عنام ال هنأل ةيصولا

 نإف تامو اثراو راص مث ثراو ريغ راص مث اثراو هل ىصوأ نإ الو اقافتا هسكع
 . اقافتا هل تزاج تامو ثراو ريغ ناك مث اثراو راص مث ثراو ريغل ىصوأ

 لو ةيصولا هل زوجت نمل ىصوأ نإو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 زوجت ال نمل ىصوأ نإو { هل ةيصو الف ةيصولا هل زوجت ال نمم وهو الإ ت
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 ىلإ رظني امنإو ، ةزئاج هل يهف ةيصولا هل تزاج دقو الإ تمي ملو ةيصولا هل

 . يصوملا تام موي ةيصولا

 دعي ادمع يصوملل هلتق نأل ةيصولا هل حصت الف لتاقلا امأو

 كلذب مكحو هنامرحب بقاعي هناوأ لبق ءيشل لجعتسملاو ةيصولل الاجعتسا

 . ةعيرذلل ادس وأ لاجعتسالل افوخ أطخلا لتق يف

 لاق ، أطخ وأ لتقلا ناك ادمع هليتق لتاقلا ثري ال كلع لاق دقو

 تناك ءاوسو ثاريملا ىلع لتاقلل ةيصولا ءاملعلا تساقو هللا همحر بطقلا

 يف ربخلا مومعل حرجلاب كلذ دعب تامو هدعب تناك وأ حرجلا لبق ةيصولا

 ةيصولا وهو كلذ ىلع سيقملا يف مكحلا معيف ثرالا نم لتاقلا نامرح

 . لتاقلل

 هنأل لطبت ال ةيصولا لبق هحرج نإ هنأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 كلذ اهدرو هتايح يف مهيقاب هل اهزاجأ نإ هتثرو ضعبل وأ هاثي مل نإ هيدلاول
 هل عناملا نأل هثراو وأ همأ وأ هيبأل تبنت ليقف نالوق كرشمل وأ هتوم دعب يقابلا
 مكح نال تبثت ال ليقو ، تبنتف عناملا ثرالا لاز دقو ، ثرالا ةيصولا نم

 خسنلل ةيصولا تلطبف ثراولل ةيصولا تخسن ذإ ةيصولا ال ثرالا ثراولا

 دعب اوعجري مث مهضعبل يصوي نأ يصوملل ةثرولا ةزاجأ امأو ، عناملل ثاريملاو
 دهعلاب ءافولا بوجول مهعوجر حصي الو تبثت ليقف هلبق وأ يصوملا توم

 ةيصولا ةحابأ مهسفنل اومزل أ دقو هل هانمزلأ هسفنل ائيش مل ا نمو © دقعلاو
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 ولو هعم هودقعو هوتبثأ ام ضقن مهل سيلف مهتحابأ ىلع يصوملا ىرجف ثيرولل
 ع وجرلا مهل ليقو 5 هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو ثلنلا نم رثكأ ناك

 ثرالاب توملا دعب نوكلمي مهنأل هوكلمي مل ام اوزاجأ مهنأل هلبقو هتوم دعب

 . مهل اقح سيل هوزاجا نيحف

 ىتح زوجت ال ليقو ، روهمجلا بهذم اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 . هلبق مهتزاجأ عم هدعب مهتوكس ىفكي الو توملا دعب اهوزيج

 هب اورقاف هتثرو ضعبل هضرم يف ىصوأ نم رثألا يفو : لاق
 . هتايح يف اوضرو

 يف كلذ زرحأ اذإ ناورم وبأ لاقو 5 هتوم دعب مهيلع تزاج عيبرلا لاق

 هيلع كلذ مهلف هعم هيف لوخدلا يف هدعب هوبلاط مث هتوخأ هل هاضمأو هتايح

 .هتحص يف مهيلع زرحأ نإ الإ مهثورومل مهؤاضمإ الو مهيلع هزارحإ مهرضي ال

 هلوقب يفنملا ثاريملا ىلع اسايق هل تبنت ال ليقف كرشمل ةيصولا امأو

 يف رئاج كلذو ةيطعو لضفت اهنأل تبنت ليقو 3 نيتلم لهأ ثياوتي ال ه
 وقفنأ وأ اذكب نيكرشملل تيصوأ لاق نإ امأو ، كرشملاو دحوملل ةايحل
 ةيصو تبثتو كلذ تبني نأ ردان لوق هيفو تبثي الف كلذ وجن وأ اذك مهيلع
 ءارقفلا مهف ءافعضلإولع هلام قيرفتب ىصوأ نمو ث ملسمو كرشمل كرشم
 عفدي نأ زاجو { نادبألا فاعض نونوكي دق مهنأل فقولاب ليقو { هسكعك
 نإ ذخأي نأ هل قيرفتلاب رومأملا اذكو ال ليق.وأ اريقف ناك نإ ثراولل ريقفلل ام

٢.٥



 لقي مل نإ اهنم ذخألا هلف ءارقفلل مهاردلا هذه لاق نإو ، ال ليقو { ليقف ناك

 . مهايإ اهطعا

 تيملا هل زاجا ولو ءارقفلل امم ثراولا ذخأي الو دمحأ خيشلا لاق : لاق

 ال لامو ةطقلو تارافكو ةاكزو طايتحاو لاصتناك قوقحب هراول يصوي الو

 نأ ىلع ءانب كلذ مهضعب زوجو ثياول ةيصو ال هع هلوقل بر هل فرعي
 يف هيلع بجت مل يتلا ةيصولا ثراول ةيصو ال هع هلوق يف ةيصولاب دزملا
 ةايحلا يف اهذافنإ يزجي الو توملا دعب امل اهبوجو نإف برقألا ةيصوك هتايح

 بجحت لاصتنالا لثم قوقحلا ةيصوو الصأ بجت مل اهنإف عوطتلا ةيصوكو
 . توملا دعب اذكف ةايحلا يف ويغو ثراولا يف اهذافنإ هل حصيو هيلع

 ال مومعل عنملاب لوقلا وهو لوألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 تلق : لاق ؟ ال مأ زوبتأ ةثرولا اهزاجأ نإ رظناف هيلعو لاق ثراول ةيصو

 لتاقل ةيصولا حصت الو ةثرولا ءاشي نإ الإ ثراول ةيصو ال هلع هلوقل زوجت
 دمعلا لتق هعنمي ثرالاك انونجم وأ الفط لتاقلا ناك وأ أطخ لتقلا ناك ولو

 وأ ليتقلا حرج ةيصولا كلت تمدقت انونجم وأ الفط لتاقلا ناك ولو أطخلاو
 هنم يتأي ام وأ اعبس نإو © ويغ هيلع ناعأ وأ هدحو هلتق هب تام نإ ترخأت
 ىلع ردقي وهو هكرتف كاله ىلع افرشم هار وأ هلفط وأ هدبع هب رمأ وأ لتق

 لتقو أطخلا لتق ليقو 5 ارداق ولو هصلخي مل اذإ اهلطبي ال ليقو ، هصالخ
 ءاصيإ لطبي ال مهوحنو دترملاو نعاطلاو يغابلاو هيلو لتاقك لتاقلل هلتق حابملا
 نمو ، أطخ امهدمع نأل ادمعت ولو نونجملاو لفطلا لتق أطخلا لتق نمو 5 هل
 لفط رخالا ناك ولو رخالا مهسال همهس لطب امهدحأ هلتقف نينثال ىصوأ

 . لتاقلا
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 © ةيصولا تلطب اتيم دلو نإو © ايح دلو نإ لمحلل ةيصولا تزاجو

 برل يه لهو لقالا اهلطبأو رثكالا دنع هبر ريغ نم دبعل ةيصولا تزاجو
 هل تبنت هنأ مكحلا يفو 5 هللا نيبو هنيب ءاش امب اهيف فرصتلا هلف هتبقرك دبعلا

 يف هنم اهذخأ هبر ىلع مرحو ءاش امب اهيف فرصتيو اهب عفتني دبعلل يه را

 نم دبعلا لقتنا نإف ليألا انباحصأ ضعب راتخا هللا همحر بطقلا لاق

 ريخألا هكلامو يناثلا لوقلا ىلع لقتنا ثيح هتعبت هل يصوملا توم لبق هكلم

 نإو { ةبقمو دجسمو مكبأو نونجمو لفطل ةيصولا حصتو لوألا .لوقلا ىلع
 مهمئاق مهل لبقي نأ طرتشا ةيصولل لوبقلا طرش نمو بطقلا لاق . لوبق الب

 . نالوق اهعفد نإ هل ىصوملا اهموزل يئو

 رثألا يفو : لاق ، لوبق ىلإ جاتحت ال اهنأ ىلع خيشلا رصتقاو : لاق

 لبق تام اذإ اولاق مث نمو 5 زارحإو لوبقب الإ حصت الو ةيطع ةيصولا لبق
 ةيصولا مهتزاجال زارحإ الو لوبق الب حصت ليقو © همدعل تلطب يصولا
 هتيصو هل ىصوملا كرديو هل ىصوملا اهدري مل ام ةزئاج ليقو & بئاغلاو لمحلل

 هل ىصوملا اهدر نإو 5 ملاع وهو عيب وأ لاملا مسق ولو دجو ثيح هنيد ميرغلاو

 يصوملا ملع نإو ، اهدجو هل ىصوملا اهبلطف تام ىتح درلاب يصوملا ملعي ملو
 هتوم لبق نفكك هل اعفن نوكي ام نيع نإ الإ تيمل ةيصولا حصت الو تلطب

 زوجت ال نمل ىصوأ ول ىتح هلبق ال يسوملا توم دنع هل ىصوملا لاح ربتعيو
 هبجاح لاوزك هل تحصل ثراو ريغ توملا لاح ناكو اثراو هنوكل ةيصولا هل

 اهل ىصوأ دقو هيف تام ضرمب اثالث هتجوز قلط وأ كرشلاو ةيدوبعلاك هعنام وأ
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 ةثراو ءاصيالا لاح تناك ولو ، ةثراو ريغ اهنوك لاح هتومل ةيصولا امه تزاج
 زوجتو ، هدبع هنأل هل زوجت ال ةيصولا لاح هنإف هل ىصوأ نإ هتومل ربدملا اذكو

 . توملا ققحت دنع هل

 نم اضعب هتيرح كردت مل هنأل هل زوجت ال لاقيو هللا همحر بطقلا لاق

 دبع فصن جرخا نإو ، ةايحلا تلاز ىتح ةيدوبعلا هتمزل لب يصوملا ةايح

 وأ نالف ةميهبل ةيصولا تلطبو ةيصولا فصن دبعلل زاج هكلم نم هل ىصوأ

 اذه بطقلا لاق ، درلا الو لوبقلا هتم روصتي ال كلذ نأل هضرأ وأ هترجش

 . لوبقلا اهيف طرشي لاق نم لوق

 وهو : لاق © ءيشلا كلذل كلاملا فرصتيف كلذ تبثي ليقو : لاق
 نآو لوبقلا طرتشي هنأ يدنع حيحصلاو لاق ، طرتشي ال لاق نم لوق

 هكرتب خيشلا هفعض ولو لاق & دبك يذ لك يف ةقدصلاو اهل لبقي اهبحاص
 نأ ىصوأ نمف اهيلايلب ةثالث يهو مت املل ةيصولا تزاجو 0 ناويدلا باحصأو

 نم لوقي ىتح همتي الو هئراول تعجر تضقنا ىتح لعفي ملف اهيف هنع معطي
 يدهي الف همتأمو هءازع رضحي نم هنع معطي نأ ىصوأ نمو ، ضعب دنع هلام

 نم لقي ملو هنع معطي نأ ىصوأ نإو ، زاج مع نإو رضح نم ريغل هنم

 نع ماعطالا ليقو & فوقولاب ليقو ، رضح نم معطأ باغ نمو ، رضح
 باثي ةنس توملا موي تيملا لهأ ماعطإو ةعدب ليقو { هوركم همتأم يف تيم

 مهب نأل هلتق ربخ هءاج امل رفعج لال اماعط اوعنصي نأ هلهأ ةع ومأل اهيلع

 . ملعأ هللاو مايأ ةثالث اومعطأ دحي ملو ماعطالاب ىصوأ نإو © مهلغشي ام
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 برقألا ةيصو يف باب

 مث هلام ثلث نم ءاش امب هبرقأل هءاصيإ ءادتبا ءاصيالا ديرمل بدن

 جحلاو ةاكرلاك هللا قوقحب مث تاعابتلا نم هيلع ةبجاولا قلخلا قوقحب
 . ابجاو سيل امب مث تارافكلا

 اضيأ انسح ناكل ةبجاولا قلخلا قوقح مدق ولو هللا همحر بطقلا لاق

 ىصرأ اذإ هافكو زاجل رخأ ام رخأو اعوطت ولو مدق ام مدق نإو 0 نسحأ لب

 هل ءاصيالا نسحتساو رانيد عبر برقألا ةيصو ىفدأو هب ءاصيالا بجي امب
 . لصأب

 ضرالاف ىلوأ يدنع ناك ىقبأ لوصألا نم ناك ام لكو هللا همحر لاق
 . لخنلاو رجشلا مث اهوحنو رادلا مث ىلوأ

 دجي مل نإو ، ةرجشب برقألل يصوي نأ يغبني امنإ ناويدلا يفو لاق

 ريغو نزوي وأ لاكي امم كلذ ريغب ىصوأ نإو ، تيبلاك اهب لصتا امو ضرألاب
 اهيخأو اهدج نم ةأرما برقألا ةيصو ثيتو زاجةيصولا هب زوجت امم كلذ

 همعك مهريغو ءالؤه نم لجرلا هثيو اهنبا تنبو اهتخأو اهتدج نمو اهنبا نباو

 نإ ءاسنلا نم نهريغو هيخأ تنبو هتمع نمو هيخأ نباو همع تنبو همع نباو
 . هنم برقأ ثراو نكي مل اذإ ندعب ولو ابصاع نهل راص
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 ةبصعلا نم الإ نوكي ال برقألا ناويدلا ىفو هللا همحر بطقلا لاق

 الو هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثراولا اذه نكي مل اذإ تيملا ثري يذلا وهو

 امهنال ثرالا نع اتبجح اذإ نبالا ةنباو تخألا الإ ءاسنلا نم برقألا ثري

 . ينغلاو ريقفلا اندنع برقألا ذخأيو بطقلا لاق ، ةبصع نانوكت

 لاق ، ءاينغألا ىطعي مم اونغي ىتح مهئارقفب أدتبي كلام لاقو : لاق
 فسوي وبأ دمحأ معزو : لاق . دمحأ دنعو اندنع كرشملا بألا ذخأي الو

 كلذ يف ىصوأ نإ ال ءاينغألل برقألا ةيصو فرصت ال ةفينح وبأو دمحمو

 ليقو ، بالا ةبارقب أدبي نكل مألا ةهجو بألا ةهج نيتهجلا نم ةبارقلا ذخأيو

 . نيتهجلا نم نوطعي

 نيبرقألل ىصوأ نم هنأ راثالا ضعب يف ءاجو هللا همحر بطقلا لاق

 عبرأ ىلإ مألاو بألاب هبساني نمم هنولي نيذلا نيب مسقت اهنأ انم روهمجلاف
 © ةسماخلا يف وهو ال ليقو ، تيملاب ليقف اهيف اوفلتخا مث هب لصنت تاجرد

 بصاع وأ محر نم مسالا هل تبث نم لك نيب مسقت ليقو ، تس ىلإ ليقو

 & مسالاب اوقلعتو بسنلا هدنع عطقني ادح ةبارقلل ءالؤه لعجي ملو ثري ال نمم

 ليقو © هب عطقنت نأ ىلوأ ةيصول او ثرال ك كرشل اب عطقنت مهضعب لاقن

. ةبرق اهنأل ثرالاك تسيل



 نيبرقألا كتيشع رذنأو ىلاعت هلوق روهمجلا ةجحو بطقلا لاق
 مث تانبلاو نينبلا دالوأ ثري ال نمم مهبرقأ نأ اوعمجأو © ةعبرأ ىلإ مهرذنأف
 اولسانت امو لاوخألاو مامعألا نم برقأ اولسانت امو ةوخألا نإو ، مهلوسن

 اهمأو مألا وبأو ، همأو بألا بأ مهو مهلوسنو ةوخألا نم ىلوأ ةعبرألا دادجألاو
 نيذلا تادجلاو دادجألا ءابآ مهو ةيناغلا دادجألا نم ىلوأ مهونبو ةوحألاو

 ام فصن ةجرد لك ذخأتو مهونبو مامعألاو لاوحألا مث مهتاهمأو مهانركذ

 ليقو ، مهرد عبر ىلإ ليقو © افناد ةخالل لصي ال ام ىقبي نأ ىلإ اهلبق يتلل
 ال هنأو ، مهرد ىلإ ليقو © ةعبرأ ىلإ ليقو © نيقناد ىلإ ليقو { هفصن ىلل
 ال ام وأ دحاولا صخي ام ردق غلبي ال امم لضف امف هنم لقأ دحاولا ىطعي

 يضفيل نازيملا هب حجري ليقو ، هيلإ مهجوحأو ةبارق مهدشألف هتمسق يوتست

 مهيف نكي مل نإف اوضارت نإ الإ هبانم ردقب لك ىلع مسقي ليقو ، لك ىلا
 هلنت مل نم ىلإ عفدي ليقو ، زبخك مهيلع مسقني ام هب ىرتشا هوحنو بئاغ
 اذإو ، هلنت مل نمم مهفعضأل ليقو © هلانت نميف الإ لعجي ال ليقو ، ةيصولا
 حصي ملو ةدع ةجرد يف عمتجا اذإو 5 اهماقم اهتيلات تماق ةجرد تمدع
 طقس نإو ، ةجرد ةلوؤخلاو ةمومعلاو اهلهأ طقس هب لوقلا ىلع قناد لكل

 لاوخألاو مامعألا عمتجا اذإ ليق مث مهونب اذكو اعم اوطقس مهنم دحاو
 ناكل هسكعك لاخ ةئامو مع ناك ولو ثلث لاوخأللو ناثلث مامعأللف

 املو ةجرد مه ليقو © ةمعلاو معلل ام فصن ةلاخلاو لاخلل ليقو & كلذك

 عجر مامعالا مدع اذإ ليقو & ثاريملاك تسيلو مهددع ىوتسا نإ نافصن

 هنألو هيبأ ةجرد يف هنأل لاخلاك معلا نبا ذخأي ليقو ، مهتجرد ىلإ مهنب

 لمعلا هيلعو بطقلا لاق . همدعو هيبأ دوجو يف ةصحلا يف لاخلا يواسي

 حصألا ىلع ثيالاك ضرف برقألا ةيصوو
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 ىلاعت هلوقل روهمجلا هيلعو بهذملا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 ءاسنلا يف ثرالا ةيآب ةيالا مهضعب رسفو لاق 4 ةيالا ... ماحرألا ولوأو لل

 . ماحرألا يوذ ثاريم ضعبو طقف

 اهلعج تيملا ءاش ثيحف ضرفب تسيل لقألا وهو ضعب لاقو : لاق

 تبجو نأ دعب اهيلإ بودنم اهنأ لوق مدقتو : لاق ، ريقف يف وأ بألا يف
 . ها انريغل لوق وهو

 ىصوأو اهتنبو هتلاخ وأ اهتنبو هتمع ىوس هل ثراو الو تام نمف

 اذكو اضيأ ةمعلل ةيصولا ليقو 3 اهتنبل ةيصولاو اثرإ ةمعلل لاملاف بيقألل
 دنع برقألا ةيصو نأ يناثلا لوقلا هجو ماحرألا نم اهريغو اهتنب عم ةلاخلا
 الف ةبارقلا وأ نيبرقألا نم .م هنأ ىعدا نمو 0 ةأرملا هثرت الف ةبصعلل هباحصأ

 © ةقث هللا دنع يزجيو مكحلا يف عفدت ال ةرهش وأ نيدهاشب الإ هنع لبقي

 برقألا ةيصو ثروتو اغلب ءالقع ارضح مهلك اوناك اذإ قيدصتلا يزجو
 ثرإ ةروص تناك اذإ لاق نييثنألا ظحك ركذلا ظح نوك يف لاملا ثرإك

 ةقيقشو ةدجو امأو انبإ فلخ نمف هيلعو بجحلا يفو نييثنألا ظحك ركذلا
 هنبا تنبل هفصنو هتدجل هسدسف بيقألل ىصوأو امو نبا تنبو بأل وأ

 ةبرج يفو بعصم دالب يف اذهب مكح دقو & همعل ءيش الو هتخأل يتابلاو
 . هللا ءاش ام الإ هنع لقتنم ريغ ارمتسم امكح

 نأب لوقلا اورهش اورهشو ذاش لوق هنأ ةقراشملا تلاقو هللا همحر بطقلا لاق

 مهدنع اهثريو ايوتسا اذإ ىثنألاو ركذلا ءاوس سورلا ىلع مسقت برقألا ةيصو
 . محرلاوذو بصاعلا
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 ىصوأ نمو ، بصاعلا نكي مل نإ الإ محرلا وذ اهثري ال اندنعو : لاق
 ىلع هل نيمستقم بقألل هب ىصوأ اميف هترو عجر برقأ هل نكي ملو بقألل
 نم هثري ام عم مهنم بصاعلا هثري ليقو 2 لطاب هب ءاصيالا نأ ىلع مهثرإ ردق
 . امهوحنو ل خأو ج وز ال توافتو بصاعلا ددعت ولو يفوتملا لام

 ثراولل سيلف ثياول ةيصو ال ةع هلوق لوقلا اذه دريو بطقلا لاق
 ةيصولا نأ رهتشا دقو 5 هب هل ىصوأ وأ هب هل صوي مل ءاوس ءيش ةيصولا نم

 دقو اوملعي مل وأ اوكردي ملو اوباغو هبراقأ فرع نمو ، ةخوسنم ثراولا برقألا
 ىلع هب قدصتي امنإو ، مهنم سيأ نإ كلذب قدصت مث ةنس مهنع ثحب اودجو

 دعب يصو هب ىصوي ليقو ، مهنم سيأ اذإ ةنسلا لبق هب قدصتي ليقو © ءارقفلا
 هلامو ةيصولا ذخأ هل ثراو الو برقألل ىصوأو الام كرت نإ قتعملا ىلوملاو يصو

 نم فلخي مل اذإ ليقو هل بصاع ال ثيح همزلي الو هسنج نم هيلإ قباس اعم
 هلوقل هقتعمل برقألا ةيصو نإف ال مأ اثراو فلخ ءاوس برقألا ةيصو ثيي

 هسنجل ال هقتعمل ىلوملا ثاريم نإ ليقو ، بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا
 دالوأ مهلو همامعأ وأ هتوخأ وأ هيب كرت نمو { هتيصوو هلام ذخأي يذلا وهف

 هزيف لمحلا دلوي ىتح ةيصولا ةمسقب رظتني لهف لماح مهدحأ ةأرماو

 نأ يهو رظتني ال وأ ثاريملا مكح بيقألا ةيصو مكح نأ ىلع ءانب مهعم

 ةيده نوكت نأ نع ةديعبب تسيلف اثاريم تناك نإو ، بيقألل ةيصولا

 ةمسقلا روضح دنع هب هللا رمأ يذلا قزرلا نع لدب اهنأ ليلدب محر ةلصو

 عمجأ هنأو ه ةيالا ... ةمسقلا رضح اذإو » ىلاعت هلوقل يرقلا ىلأ

 قيرط نم ةمسقلا تقو ءاطعإو ةيصو دحاو بيرقل بجي ال نأ نوملسملا
 محر ةلص لمحلا نيبو اننيب تسيلف محرلا ةلص ىنعم اهيف نأ تبث اذإف قزرلا
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 هيف ثري له توملا لاح نطبلا يف ناك دقو « مسقي نأ لبق دلو نإ اذكو

 همأو هاخأو هابأ كرات اذكو توملا لاحل ارابتعا ثري ال مأ ةمسقلا لاحل ارابتعا

 نع بجحت ال اهنأ ىلع اذهو ثاريملا نم ناثلث بئللو ثلث اهل ليقف الماح

 3 ةمسقلا لبق دلوو توملا لاح نطبلا يف ناك ولو لمحلاب سدسلا ىلإ ثلثلا
 مل نإف اسدس ىطعت وأ هتدالو رظنتف ايح دلو نإ سدسلا ىلإ بجحت ليقو
 ثوروملا توم دعب اهنطب يف ثدح نإو اتيم تدلو وأ سدس اهل ديز دعب دلت

 ىلإ بجحي ال ليقو 3 حيحصلا وهو ال ليقو ، سدسلا ىلإ اهبجحي ليقف
 نإ لمحلا ةدالو لبق ثاريملا ةمسق زوجت الو ادعاصف ةثالث لب ناوخأ سدسلا

 ملو ثري مل تيم وهو دلو نإو 3 اعامجإ ثريو لمحلا بجحيو ثري نمم ناك

 ملو تامف ةدوصقم الو ةنيعم ال ارانيد نيرشعب هبرقأل ىصوأ نمو « بجحي
 ربتعا لهف قتع وأ ملسأ وأ هكراشم وأ هنم برقأ دلو ىتح برقألا اهذخأي

 وأ لفط نيبرقألا يف ناك نإو ، نالوق ثاريملا ةمسقك ذخألا موي وأ توملا موي

 مهنأل مهعم ثري مل لخاد ثدح ىتح ثياولا مهنم اهعنم وأ بئاغ وأ نونجم
 مهلبق نم كلذ نكي ل هنأل اعامجإ ليق كلذ مهرضي الف مهقح نم اوعنم

 لخدي الف ريناندلا وأ ةمألا وأ رادلا وأ ةلخنلاك نيعمب برقألل ىصوأ نإ اذكو
 مث ريناند ةرشعب هبراقأ نم دحأل ىصوأ نأو ، كراش وأ برقألا ةيصوب ثداحلا

 وهو هايإ هصيصختل اضيأ ةشعلاب صتخيو اهيف مهكراشي لهف ةئامب مهتلمجل
 هل وأ ةئاملا مهدحو نوذخأيو الثم هترشع ذخأي لب مهكراشي ال وأ راتخلا

 لك ذخأي وأ بطقلا هفعضو ءيش براقألا نم ويغل سيلو ةرشعلاو ةئاملا
 اوفلاخت نإ هبوني ام دحاو لك ذخأ الإو برقلا يف اوواست نإ ةرشع مهنم

 توافتلا ىلع اوواست نإ سوؤرلا ىلع يقابلا نومسقي مث هلصو اميف هنوبساحيف
 . اوتوافت ن
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 نإ اذكو سؤرلا ىلع ادبإ برقألا ةيصو ليقو هللا همحر بطقلا لاق
 . ءيشب مهنم ادحاو صخ ش مهتلمجل ىصوا

 همساب ءيشلاب هصخ نم ركذ نإ هنأ هيلإ بهذأ يذلاو هللا همحر لاق

 نإو ، مع اميف مهكراشو هب هصخ امب صتخا برقلاب هفصي ملو ويغب وأ
 مل ةماعلا برقألا ةيصوب الثم همسا ريغب وأ همساب هركذو برقلاب هفصو
 وه اذإف يبرقأ وهو نالفل تيصوأ لاق نإو ، مهكراش الصفنم وأ مهكراشي
 وهو هلوقو برقألا هنع هدري ام الإ هب هل ىصوأ ام ذخأي هل ىصوملا نإف يبنجأ

 مهفعض ردق ىلع ضعب ىلع براقألا ضعب لضفي" نأ هل زوجيو أطخ ييرقأ
 . نوقلطي كلذك

 اثاريم برقألا ةيصو ري ل نم بهذم اذه نأ يدنع يذل او : لاق

 الو هب صخ ءيشب دحاو لك دصق نإو 5 اثاريم اهاري نم نود نييرقألا ني

 . هيزجي الو ضعب نود ضعبل ىصوأ نإ اذكو ويغ كراشي الو ويغ هكراشي

 . هب ىصوأ اميف هبانم هل صوي مل نمل ليقو ، بقلل صوي مل نمك سيل ليقو
 © ىطعي ال نأ راتخلاف مهنم وهو انالف اوطعت ال لاقو { نيبرقألل ىصوأ نإو

 حصي مل يبراقأ دحأل وأ يبراقأ نم دحاول تيصوأ لاق نإو © ىطعي ليقو

 مل نم لثم نوكي الو مهثاريم ردق ىلع ةثرولا هثري هب ىصوملاف ءاصيالا اذه
 ضعبل تلعج ام لك اذكهو مهنيب يهف اذه ىلعو هيزجتو حصي ليقو ، صري
 يف قرفت ليقو"ك اثاريم عجرتو لطبت يهف نيعي ملو كلذ وحن وأ ةعامج وأ موق
 نيبتي مل امو نالف ينب ضعبل ينم ةيصو وه لوقي نأ لثم عونلا كلذ ءارقف
 . ةثرولل ليقو ، مهريغ وأ براقألا سانلا نم نيكاسملل يهف الصأ اهليبس
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 لاعت هلوقل برقألل ةيصولا لصأ نأل برقأل تعجر نيبتت مل ةيصو لك ليقو

 ةثرولل اذه ىلع عجرت ملو ه ةيالا ... توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك أل

 ملف اعرش هل نكمت نمل تتبثأف ثرراولل ةيصو الو ةيصولا مساب تيمس اهنأل

 . اثاريم عجرت نأ نع الضف لطبت

 برقألا نإف اهنيبي مل ةيصو لك ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 وا اذهل لاق نإو 0 ةثرولل يهف زوجت ال ةيصو لكو ةثرولل يه ليقو ، اهلكاي
 نيذلل نوكتف حصت وأ ةثرولل اثاريم نوكتو لطبت كلذكف هبراقأ نم اذهل

 . امهركذ

 ام ىلع ذفنتف زوجت ةيصو : ةثالث ةيصولا دمحأ خيشلا لاق : لاق

 بقألل يهف اهليبس نيبتي مل ةيصوو 5 ةئرولل يهف زوجت ال ةيصوو ، هب ىصوأ
 ناك ولو نالف وأ نالفل ءيشلا اذهب تيصوأ لاق نإو ، ثلللا وزابت مل ام

 لاق نإو ، امهنم ءاش نمل هيطعي نأ هثراول زاج نييبنجأ اناك وأ ايبنجأ امهدحأ

 نيكاسمللو نالفل لاق نإو ، ثلث اهلو ناثلث هل ليقو ، نافصنف هتمعو نالفل
 دلوللف دلو هل دلوو مهدحأ تامو ةعبرأ مهو نالف ينبل لاق نإو { ثالثأف

 عجري ليقو ، يصوملا دعب بألا تام نإ هيبأ بانم هل امنإ ليقو ، هيبأ بانم

 ناثلثلا بوبحم نبا دنع نالفلف هبقعلو نالفل لاق نإو { يصوملا ثراول عبرلا

 . نالف توم رظتني الو يصوملا توم نيح نم ثلثلا هبقعلو

 هلكف تام اذإو ، نالفل هلك ءيشلا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو

 مه
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 ةئطوم هيفو ثلاث ىلإ هبسن نأو هل تزاج اذه الإ نالف نب نالف دلبلا

 هل تزاج وه الإ هيف سيل هنأ حصف هدج يفال هيبأ مساو همسا يف

 نالف نب نالف دلبلا يف ناملعي الو اهب فرعي ةفص ىلإ هبسن نأو اضيأ

 قوف نم طقنب وأ طقن الب هيتخأ ينبل ىصوأ نإو ، كلذكف اذه الإ اهيلع
 نإو ئ لهجلل ثراولل تدر كلذل نايب الو تح ] ونبو خأ ونب :ب هلو تحتو

 كلذ ف اقطان ةاكز وأ طايتحا وأ تارافك وأ حح رمأ ف اذهب تيصوأ لاق

 اذكل لاق نإو ، مهل لهسألا وه ناك ولو كذ امم دحاو يف لعج وأب هلك
 هوطعأو هبانم هيفكي ال اهدحأ ناك ولو ةثالثلا نيب اثالثأ مسقيلف اذكو اذكو

 ررك ارارم وأ ةرم هب داعي ام ىقبيو هبانم هيفكي اهدحأ ناك ولو زاج هيف
 اذكهو يناثلا دعب وأ ىلوألا ةملا دعب هيف متي الام ىقبي ناك نإو ، ءيشلا

 عضوم يف هوذفنأ هب هنودجي ال ناكو جحلا بانم يف هوطعأ ولف اضيأ زاج

 اجاح هب اوناعأ وأ بيرق عصوم نم هودجي نإ مت ت ل ة هحح هب اومتأ وأ بيرق

 يأ برقألا هءاطعإ إ ىف ثراولا ريخ - اذهب وأ اذهب هبراقأل ىصوأ نإو © هسفنل

 قافنالاو ءاطعالا درجم ىلع اوربجأ ةثرولا فلتخا نإو ‘ ىندأ ناك ولو نيئيشلا

 . دحاو لك نم فصنلا براقألل ليقو

 مالك ىفوأ نم ردابتملا أل بطقلا لاق ، رهظأ لزألاو زيزعلا دبع لاق

 © ثراولا ىلعف فلت امو يقابلا مهل ناك امهدحأ فلت نإو ، رييختلا يصوملا

 نإ اذكو ثراولل رايخلاو همكح لك لسن مكحف امهدحأ وأ السانت نإو
 اذه يف برقألاو بنج الإو امهدحأ ريغت وأ صقن وأ اريغت وأ انيع اصقن

 مولعم ءيشب ويغ وأ برقلل ىصوأ نإو 3 ةيصو لك اذكهو ءاوس مكحلا
 ىلع الو ءيش هنم ةثرولا ىلع سيلو هسفنب هذخأي هنإف هب هل ىصوأ هنأ ملع دقو
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 هل هوملعي نأ ةثرولا ىلع نإف برقألا هملعي ملو ءيشب هل ىصوأ نإو 5 ةفيلخلا

 ىصوأ وأ برقألل ىصوأ نإو ، نونماض مهف فلت ىتح هل هوملعي مل ولو

 اقفتي مل نإو ، ثراولا عم هل ىصوملا قفتاو زاج نيئيش نم دحاوب بنجألل
 نيئيش دحأ هب ىصوملا نأل انه طسوأ الو يصوملا هدارأ امب لهجلل امهيف اكراشت

 هيف بيع ال ام ذخأي هنأ لوقو ىندألا هل ىصوملا ذخأي هنأ لوق كانهف طقف

 هازجأ هب هل ىصوأ ام هتمذ يف وأ برقأل ديب ناك نإو ، لضفألا ذخأي لوقو

 ليقو ، برقألل لجرلا هعفد لجر ىلع نيدب هل ىصوأ نإو بقألا ريغ اذكو
 ةنامألا ع ونب وريغ ىلع يصوملل ناك ام لك اذكو برقأل ةثرولا هعفدو ةثرولل

 نإ نكلو قورسم وأ بوصغم وأ دراش وأ قباب ةيصولا حصت الو يدعتلا وأ

 هل ىصوملل حصو بيقألل ةيصولا هترجأ هدي نأ لبق كلذك هب ىصوأ

 نم لاحلا كلت يف وهو هب ىصوأ نإ ليقو 5 اموي هدي لخد نإ ويغ وأ برقألا
 زوجي ال نيح هب ىصوأ هنأل هتوم لبق هيلإ عجر ولو هزجي مل ويغ وأ بصغ

 ىنكسو دجوت مل ةلغك كيلمتب ال ةعفنم لكب ويغك برقألا ةيصو تزاجو

 اقلطم عفانملاب ءاصيالا حصي ال ليقو & دبعك ةمدخو ةيقاس زاوجو راد

 لامب ءاصيالا هل حصي الو ةكولمم اهنأل زاوجلا بطقلا ححصو
 كلذ وحنو يمنغ نم ةاش لاق نأك هدنع سيل امب وأ خسفنمب وأ ريغلا

 تبثت ةيصولا نإف هنم جرخت لاق وأ يلام نم لاق نإ الإ منغ هل سيلو
 نم ةاش ىرتشتف هلام نم يرتشي هنأل هلام يف كلذ نكي مل ولو ذئنيح
 © هنم اوطعيلف عونلا كلذ هدنعو كلذ وحن وأ همنغ نم لاق نإو ، هلام

 يمنغ نم ةاشب لاق نإو ، هجو يأ نم هوطعي وأ هل اورتشي نأ مهل ليقو
 ال ليقو ، ةيصولا تحص تام ىتح هل مادو منغ هل ناك م هل منغ الو
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 هسنج ريغ ىلإ هب ىصوملا فاضأ ولو ةاشلا ريغ اذكو زوجت ال نيح اهعوقول
 نم ةلخنب وا يمنغ نم بوثب وا يلبإ نم ةاشب كلوق لثم هتميق نم جرخا

 . ملعأ هللاو كلذ يف يفب ربع وأ يراد
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 نوبرقألا هيف لخدي ال اميف باب
 اياصولا نم

 ىلع نكت مل نإ هنم اهيثلث در بقأللف ايبنجأ ةيصولاب يصوملا صخ نإ
 نم طايتحاو لاصتناو ةعابتو نيدو ةرافكو جح وأ ةاكزك دابعلل وأ هلل قوقح
 . اقلطم دري ال ليقو { ةرافك وأ ةاكز

 اهلصأ برقألا ةيصو نأل يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 نإف ثاريملاك تسيلف تبثت مل اهب ءاصيالا نكي مل اذإف ءاصيالاب تبنت نأ

 فلخلاف لوألا لوقلا ىلعو ءاصيا الب هلهأل حصي هنأ عامجالاب دقعنا ثاريملا

 . ثلثلل برقألا اهدي ةيصو يأ يف

 الصنتو ةاكزو اجح ضراعي ال هنأ حصألاف هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 ضراعي امنإو ، كلذ وحنو ليبس حالصإو انيكسم و الجسمو اطايتحاو ةرافكو
 نم ال ثلثلا نم جرخي ام لك ضراعي ليقو ، نيعم يبنجأل ناكو بجي مل ام
 هبراقأل صوي ملو هتوم دعب همالغ قتعأ نميف ليقو ، اجح وأ ةاكز ولو لكلا
 . هتميق يثلثب هوعستسي نا مهلف

 ربلا باوبأ برقألا لخدي نسحلا وبأ لاق : هللا همحر بطقلا لاق

 ولو بنجألل اميف هلوخد مهضعب راتخاو لاق ، جحلاو ةاكزلاو ناميالا الإ اهلك
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 . لفنلا جحو ليبسلا وأ دجسملل ع ربتلاك هل امزال سيل ام لك نم دري لبقو { مهنم هسايإ وأ اهلهأ دوجو مدعل اهلهأ ريغل اهب ىصوأ

 نم ءيشب يصوملا هلغش اذإ برقألا نأ راتخملاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 نيثلثلا دي نأ زوجو ، نيثلثلا دي الف رثكأ وأ لقأ وأ قنادو ةمحلك هتيصو

 امب دتعي نكلو هعبر وأ رانيدلا ثلث نود وه امم هتيصو نم ءيشب هلغش ولو

 ةيصولا يئلث دري ال ليقو & هب دتعي ال ليقو & ةيصولا اثلث متي ىتح هدي يف

 رخآ ينرقألو رانيدب يرقأل ىصوأ نإو ، هلغشي مل وأ ءيشب هلغش اقلطم
 زيجي مل نإ ةشعلا يثلث هل ىصوملا نم ناييرقألا در قشعب يبنجألو نيرانيدب
 بنجلا نم رخالا در امهدحأ بنجألل زاجأ نإو {، فالخلا ىلع بنجألل
 برقألا ةيصو نأل هتايح يف بنجأل صومل هتزاجأ برقألا رضت الو هبانم
 ال يصوي نأ بجاولا نأل ضرفلا حيزت ال هتزاجأو { العو لج هللا نم ةضيرف
 زاج ةيصو الب برقالا كرتو ةيصولاب هصخ نإو © ةايحلا يف يطعي نا
 او برقألا روضح الب نإو ، ثراولا ىلع بنجألل اهب اودهشي نأ دوهشلل
 روضح نودب نإو هل عفدتو مكاحلا اهب مكحيو بتاكلا اهبتكيو هنم ةزاج أ

 بصتت الو بنجألا نذإ الب اهيلإ دوهشلا اعد نإ بقلل دهشي الو بقأل
 اهيطعي ال نأ دارأ نإ اه بنجألا ذخأ لبق ثراولا نيبو برقألا نيب ةموصخ

 مل هضراع نأب اهل بنجألا ذخأ دعب الو هنذإ وأ هترضحب الإ بنجلا ثارولا
 نإو © اهنم بنجألا هيطعي ال نأ فاخي نأ لثم يترضح الب اهايإ هتيطعأ

 الب عيض نإ بزقألل ام نمض هدي يف تعاضف ثراو نم بنجأ اهذخأ

 بنجأل ىصوأ نإو ، نمضي مل عيبضت الب بلاغ رمأب تكله اذإو ، بلاغ
 قوف ام نأل طقف ثلثلا يثلث هنم برقألا در ثراولا نذإب ثلثلا نم رثكأب
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 ءامرغ نذأ نإو 3 يصوملا ءاصيإ درجمب هل تبثي مل ثراولا نم ةبه ثلللا

 هثراو هدري الف هضعب وأ هلام لكب هءاصيإ يف هلامب نويدلا تطاحأ ناسنإ

 لثم ءامرغلا نم كلذ نأل هب هل ىصوأ ام يثلث بنجأ نم بيقأ دري الو ثلللل
 برقالا ةيصو ذخأ هفالخ بألا جرخف بزقأ نيع نإو { توملا دعب ةبهلا

 ريناند ةرشعب ينرقال تيصوأ لوقي نأ لثم نيعملا نود جراخلا فالخلا كلذ

 برقالا ةيصو مسقتو بيقألا وه ويغو هبرقأب سيل وه اذإف لجرلا اذه وهو
 قلطمب ديرم الضافت نيبي مل نإ سؤرلا ىلع مسقتو ثرالاك ثانالاو روكذلا نيب

 اهركذي مل وأ اهوحن وأ نويدلا وأ قوقحلا ركذ ءاوس انويد وأ اقوقح ةيصولا
 ىلع صن نإ اذكو نالفو نالفل وأ نالف دالأل لاق امنإو ، برقلا ركذي مل نكل

 لضف وأ مهتاجرد توافت عم مهاوسو برقلاب مهركذ نأب برقألا يف ةيوستلا
 ىوس وأ هقح نم رثكأب " لضف وأ مظعأ هتجرد نم ىلع ةجردلا اذ

 نأب لوقلا عم كلذب مكحي املو بطقلا لاق . ىثنألا لضف وأ ىثنألاو ركذلا
 تيملا نم ةلص همهس ىلع مهسلا يذل ديزي ام نأل ثايم بقألا ةيصو
 . ةلفان

 ىلع ضعب ىلع براقألا ضعب لضفي نأ هل زوجيو ناويدلا يفو لاق

 لعف نإو ، ثرالا مكح ةفلاخم الو هليضفت زوجي ال ليقو . ها مهفعض ردق

 برقألا ةيصو لاق نم امأو 5 لعف ام ىلع عباتي ملو ثرالا ردق ىلع تمسق

 ىدأ دقف ىصوأ اذإف براقألل قلطملا ءاصيالا بجاولا لوقي هنإف ثاريم ريغ

 ريغ وأ نيعم ءيشب | نيركذل وأ هل نيبرقأ ىثنأو ركذل ىصوأ نإو & بجاولا

 باسحلا ءادتباو ءابآ ةعبرأل ةبارقلاو هؤاصيإ زاج برقألا ظفل ركذي ملو نيعم

 ىلع بئاغلاو رضاحلاو كرشملاو دبعلا اهيف لخدو همأو هيبأ ةهج نم يصوملا نم
_ ٢٢٢



 بألا ةبارق تددعت اذإو ادحاو ادف ناك نإو ، بلا ةبارق عونل ناثلث حصألا
 ذخأت ةيوستلاب ليقو ، نييثنألا ظح لثم ركذلل ثرالاك اهنومسقي ليقف

 ادحاو ادرف ولو ةيوستلاب هنومسقي مألا ةبرق عونل ثلثو ركذلا لثم ىثنأل
 نإو ، لكلا ذخأ طقف امهدحأ ةبارق تدجو نإو .0 امهعماج نيتبارقلاب ذخأو

 عم اوعمتجا دقو هيلإ برقأ اوناك نإ بألا ةبارق اهب صتخي ليقو ، ادحاو ناك
 . نافصنف بألا ةبرق نم برقأ مألا ةبارق تناكا نإو ث ملا ةبارق

 ناميالا الإ اريقف ناك نإ ءارقفلل امم برقألا يطعي نأ رفعج نبا زاجأو
 تام نم ثراو ةبارقلا ةيصو يف لخدو اهنم اضيأ ىطعي نأ رهزألا هنبا زاجأو

 ام ىلع اهتمسق رضحي مل نإ هتوم دعب دلو نم ال يصوملا توم دعب ةبارقلا نم
 ناك نإ يصوملا ىلإ مهيرقأل يطعأ هنلثل مسقي الام ةيصولا نم يقب نإو ، رم

 نم امهو مدو محرل اضيأ ءاصيالا زاجو ، اقلطم ءارقفلل ليقو هيلاتلف الإو اريقف

 ىنعملا يف ءاوس ةبارقلا ظفلو مدلا ظفلو محرلا ظفل ليقو ، هحاكن هيلع مرح
 . ةيصولا نم ناريجلل ام بقألا دري الو بسنلاب بيرق لك وهو

 راج لك ناريجلا ةيصو ذخأيو نيعملل قح هن ال هللا محر بطقلا لاق

 الو امم اكرشم وأ ايسوجم وأ ايباتك وأ ادبع وأ اينغ نإو يصوملا ناريج نم
 نم الو ناريجلل هب ىصوآ قيقر نم نيكرشملا نم وريغو يباتكلا ذخاي
 ال سورلا ىلع يهو ثلثلا نم ليقو .. لكل ا نم ناريجلا ةيصوو فحصم

 وأ ويغل ةمأ هدبع ةجوز نوكت نأ طرشب يصوملا دبع راجلا يف دعيو رودلا

 نإو © كلذك اهجوز ناك نإ هتمأ هيف دعتو اضيأ هل ةمأ ال تباغ ولو ةرح
 وأ دلو هل ناك نإف ناقيقشو مأل نانثاو بأل نانثا هلو هتوخأل هلام ثلثب ىصوأ

٢٢٢٣ _



 هيبا نم هاوخا صختسا الإو ءاوس مهنيب ةيصولاف هثاريم زوحي دجوا دلاو

 هلام ثلث نال مهثرا يف هعوجرل ةيصولا نم نيثراولا مهس لطبو ثلثلا ثللب
 . ملعأ هللاو هيقيقشل هيثلثو نييلالكلل

. ٢٢٤



 لكلا نم جرخي اميف باب
 ثلنلا نم جرخيامو

 . هب يلصيو هتروع رتسي ام هل كرتي سلفملاو نفك لكلا نم جرخي
 الإ هيف هنفدي اعضوم اودجي مل نإ اهيف نفديل تيرتشا نإ ةعقب لكلا نمو
 امو اهئام يفو اهبرقو اهدجاسمو اهنبل يفف روبقلل ءيشب ىصوأ نإو 2 ءارشب

 ريغو رفحلاو لمحلاو ريرسلاو نفكلاو طونحلاو لسغلاو روبقللف قوملل لعج
 ىلع لكلا نم هرقي نم ةجأف وبقي نم دقف نإو ، تيملا هيلإ جاتحي امم كلذ

 هدعبو نيدلا امهيليو نيدلا لبق نفكلاو ةعقبلاو ثلثلا نم ليقو ث راتخا
 . ثرالا اهدعبو ةيصولا

 لبق لكل ١ نم رثكأل ا دنع نفكل ١ جاتل ١ يفو هللا همحر بطقل ١ لاق

 بلطو هب هنيد طاحأو هنفك الإ نكي ل نإو © هدعب ثلنلا نم ليقو ] نيدلا

 . رثكالا مهعنمو كلذ مهل ليقف انايرع نفديو هذخا هئامرغ

 ءابيو انايرع نفدي نازع لاقو . هللا ىلإ ورمأو هب نفكي هللا دبع وبأ لاق

 . انايرع هنفد نع ال هنيد نع هلأسي هللا نال هنيد ف هبون

 انايرع نفديف نيدل ا دعب نفكل ا نأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 هرتست ضرالاو ديدش قولخلا قح نال هضعب وأ هتمذ يفام يضقيل

٢٢٥



 هزروع رهظت سلفملا نأل سلفملا ةايح لاح ىلع ساقي الف نفكلاك
 . نفدلا هرتسي تيلملاو ءارعلاب

 هلام نم ةفورعم بايثب نفكي نأ صوم نع ديعس وبأ لئسو : لاق

 نأ .ىصوأ نإو 3 هب رمأ ام نولعفي لب بطقلا لاق . هنثو ىلإ يأرلا لاق
 يلولا ليقو ، ىلوأ نالف ليقف هنفدي وأ هنفكي وأ هلسغي وأ نالف هيلع يلصي

 لبقو ، ةعقبلاو نفكلا دعب نوكيف انيد دعي ةيصولا نم بجاولا عونلاو ىلوأ
 وأ لكلا نم جرخت يتلا هتيصو ىلع فلختسي وأ اتيم ثري نأ كلذو ةيصولا

 ةيصوو هيبأ ةيصو هيلع نمف اهعيضي وأ اهيف ىدعتي وأ اهلكأي ثلثلا نم
 وأ دجلا ءاصيإو بألا ءاصيإ صصاحتي لهف هيبأ لبق هدج تام دقو هدج
 . بألا ةيصو هب ذفنت يقب امو بألا ةيصو لبق دجلا ةيصو ذفنت

 رئاس يف اوفلتخا اذكو لاق © ةصاحملا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق © قباسلاف قباسلا مدقي وأ صاحتت له سلفملا وأ تيملا ىلع نويدلا
 دجسم لام وأ دحأ لام نم لصنتلا لكلا نم جرخيو صاحتلا حيحصلاو
 كلذكو حيحصلا لوألاو ، ثلثلا نم ليقو ، كلذ وحن وأ رجأ لام وأ
 انقيتم اقح سيل هنأل سانلا قوقح نم ولو راتخملا ىلع ثلثلا نم طايتحالا

 عم بجاولا جحلاو ةاكزلاو ةبجاولا ريغ ةقدصلاب ءاصيالا نم بيرق وهف

 ثلثلا نم ليقو ، لكلا نمف عييضتلا نكي مل نإو ، ثلثلا نم عييضتلا

 هب ىصوي امو اهعاونأب ةبجاولا ةرافكلا امهلثمو اقلطم لكلا نم ليقو 5 اقلطم
 . ناضمر موصل

. ٢٢٦



 . ةمزاللا هللا قوقحو لكلا نم دابعلا قوقح رثألا يفو هللا همحر لاق
 يه ضعب لاق ، لكلا نم اهنأ نولئاقلاو لاق ، ثلثلا نم ليقو ، هنم ليق

 ةكرتلا يف صصاحتلاب مهضعبو ءافولاب قحأ هللا قوقح ثيدحل دابعلل ام لبق

 هب لومعملا روهشملا وهو لاق ، دابعلل ام دعب ليقو © امهدحأ مدقتي ال

 هتعطقب ىصوأ نمو 7 اقافتا ثلثلا يف ربلا هوجو نم ةمزاللا ريغو حيحصلا
 . حيحصلا ىلع ثلثلا نمف اذإ ىلاعت هللا ليبس يف نوكت ةينالفلا

 اهعيب هل زجي مل جاتحا نإو لكلا نم اهنأ ضعب معزو بطقلا لاق

 يف زوجي تلق لاق ، جتحي مل ولو اهعيبو اهلكأ هل ليقو لاق ، ليق اذك اهلكأو

 لام وأ سفن نم ةمزال ةعابت لك لصتتلاو دهعلاب ءافولا بوجول طقف مكحلا
 هل ءاصيالاب دصق اهبر ملع ىتلا ةعابتلاف ةلماعم وأ اطخ وأ طلغ وأ ةيدعتب

 ناونعب اهب صويلف اهبر لهجامو لكلا نم تجرخو تام نإ هئراول وأ اهب
 بحتسيو ادعاصف ريقفلا يزجيو عضوم لك يف ءارقفلا ىطعتف لاصتنالا

 نم لهج نمو ملع نم صصاحتيو اهبحاص ةقفاوم هيف ىجري دلب يف اهقيرفت
 . ةصاحملاب ىلوأ ليق & مولعملاو تاعابتلاو نويدلا باحصأ

 رمألا سفن يف انيعم ناك ولو لوهجملا نأل راتخملا وهو زيزعلا دبع لاق
 نإو لاصتنالا زاجو © هقحل ابلاطم الو رهاظلا جراخلا يف انيعم .سيل هنكل

 ىصوأ اذإو هل هيلع قحب مهدحأل رقأ نأب ثراو وأ لتاق وأ كرشم وأ دبعل

 ديزي هنأ ملعي ىتح هب هل ىصوملل زوجي ليقف ثلنلا ىلإ عجري امم ءيشب دحأل

 امب ىتأ هنأ ملعي ملو هيلع همايقو هلزنمب رضتحم هل ىصوأ نمو { ثلثلا ىلع
 ماق ول ليقو 5 الطاب هب هل ىصوأ هنأ ملعي مل نإ هذخأي نأ هل ليقف هب هقحتسي

٢٢٧٢



 يبصل ىصوأ نمو 3 اهيف امو ايندلا نم لضفأ ناكل ةدحاو ةالص يف هيلع

 نإو 2 ةثرولا نم ناك نإ لطب هيلع موقي نمم يبصلا سيلو هيلع همايقل اذكب
 نمف مهريغ نم ناك نإو ، كلذ هلف جئاوحلا ش ضعبب موقي مهنع نمم ناك

 ححص « نالوق هبرل وأ دبعلل كلذ لهف نالف دبع لامل لاق نإو ، ثلثلا

 عفدب رمأ نإو 5 ءارقفلا طعيلف سانلا لاومأل اذكب ىصوأ نإو ، يناثلا بطقلا

 هل زوجت ال نمم ناك نإو 0 هل عفدي لهف نيعمل سانلا لاومأ نم لصنتلا

 ريغ نيدحوملا رارحالا ءارقفلل عفدي وأ ثراوو ينغو كشمو دبعك لاصتنالا
 نيعملا يبأ نأ ءارقفلل عفدي اذكو هللا همحر بطقلا دنع حيجصلا وهو نيثراولا
 وأ ىنغك عناملا هلا فول لاز دقو الإ يصوملا كلذ تمي مل نإو ٤ هلوبق نم

 رمأ نإو 0 ىلع ءارقفلل هسكع يف ةيصولا عفدتو هل زاج قر وأ كرش

 دلب . ةليبق : يف اهلعجي وأ دجسم وأ جحكل ةيصولا لعجب ىمولل
 هب رمأ ام ىلع فرصيلف سانلا نم وأ دالبلا نم اذك فنص يف وأ نيعم
 . ةيصولا كلتل ليبس هلك كلذ نأل يغ يف تزوجو

 ىلإ اهفرص زاجل ةيصولا قلطأ ول هنأ ىرت الأ هللا همحر بطقلا لاق

 هلك كلذ يف هل عسو عرشلا نأل هدييقت كلذ يف اهرصح ملف ويغو كلذ

 حلصي وأ جحلا ديري افيعض اهب نيعي ناب ويغل اهب ىصوأ دقو ، جح يف ولو
 هب حلصي و ١ هترامع حلاصم ف و ١ دجسمل ١ رامع ىلع قفنت وا جحل ١ قيرط اهب

 ولو مهبكارم وأ مهحالس وأ ةازغلا داز يف فرصي وأ هفقس وأ هضرأ وأ هرادج

 ماقم مئاق اضيأ دجسملاو مالسالل ةحلصم كلذ نال ءاينغأ ءالوه يف ناك

 . اريقف نكي مل ولو نيملسملا رمأب مئاقلل ةاكزلا نم يطعي مامالاو مامالا

س ٢٦٢٨ _



 ىطعي الف يصوملا ةفلاخم زوجت ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق
 الف مهئارقف وأ دلب لهأل ىصوأ اذإو ، رخآ دلب لهأل هب ىصوأ ام دلب لهأ

 نإو { هيف نكي مل ولو هيف متي نم ىطعيو هيف ةالصلا متي نم الإ مهنم ىطعي
 لضفي نأ اذك ءارقف ةيصو ذفني نمو اهئاينغأو اهئارقفلف اذك ةيرق لهال لاق
 مل ولو ففعتملا» لمرألاو فيعضلاو ريبكلاو ملعلاب لغتشملاو هنيد يف لضافلا
 ىلع مكحلا يف لاصتنالاب يصوملا ربجي الو ةاباحم ال هلل رظن نإ مهعيمج لصت

 كلذ لام لاصتنا نم نيعم لجرل هب ىصوأ ولو ىبأ نإ ىيح ام ءاطعالا
 نإ يطعي نأ هثراو وأ هتفيلخ ىلعو لاق اك هتكرت نم يطعأ تام اذإو ، نيعملا
 يصوملا توم دعب هنراو وأ وه هل ىصوملا كلذ اهقحتسيو ةيصوب دحأل لصنت
 يهو ةعابت اهنأل هل ىصوملا ثراول يهف يصوملا لبق هل ىصوملا تومب لطبت الو
 ردق ىلع مسقي ثرالا مكحك همكحف نالف ةثرول لصنت نإو 3 نيدلاك
 لامب دحأل ىصوأ نإو 0 ىننألاو ركذلا هيف اووتسا ملال لصنت نإو ث مهناريم

 تزوجو ع رشل اهتفل اخ ةيصولا تلطب هل ىصوملل ثورومب سيل نالفو نالف

 هل لاملا نال حصألا ىلع وه تام نإ هثراو وأ لاملا هيلإ بوسنملا نيعملا نالفل
 وه ام هءاصيإ نم ذخؤيف هيغل هب ىصوأ ولو هب هل رارقإ هب يصوملا ءاصيإو
 © هكلام ريغل هب ءاصيالا وهو لطاب وه ام يغليو نالفل لاملا ةبسن وهو قحلا
 وأ قيرط وأ دجسم وأ هدجسم وأ هتيب لم تام ثيح هنفدب رمأ نإو

 . كلذ هثراو مزلي مل ريرح يف نفكي

 يف نفكلاو عونمم قيرطلاو دجسملا يف نفدلاو هللا همحر بطقلا لاق
 هب يلصت ةأرملاو فارسإ هيفو هب يلصي ال لجرلا نأل زوجي ال ريرحلا
 . فارسإ هيف نكلو

. ٢٢٩



 هجوو عفني هجو نيهجو ىلع تيملا ةيصو نأ طباضلاو هللا همحر لاق

 نإ اقلطم ءارقفلا ىلع قافنالا يف صخرو ثراولا هلعفي الف عفني الو رضي

 ىلوأ هدلب نيكاسمف قلطأ اذإو 5 هنيكاسم يف وأ نيعم دلب يف هقافناب ىصوأ

 مل بطقلا لاقف © مهريغ ىطع أ نإو ، ىلوأ نيقفاوملا نيكاسمو مهريغل زوبيو

 حالصإ يف صخر ينالفلا دجسملا اذهب حلصي نأ ىصوأ نإو ، ةداعالاب ومأن

 اذكب ىصوأ نإو & دحاو دجسمك اهلك دجاسملا نأل هب دجاسملا نم وريغ

 ذفنت نأ تارافك وأ ةاكزب ىصوأ وأ تارافك وأ ةاكز يف هنع قفني نأ لصتتلل

 لصنتلا اذهب ىصوأ نإو ، نيضرف نع ضرف يزجي ال ذإ لألا ربتعا لصنت يف
 مل ةاكزلا طايتحا وأ سانلا لام نم طايتحا يف قفنأف ةاكزلا وأ سانلا لام نم

:" 

 هلك كلذ نأل زوجو © هب رمأ ام قفنملا ةفلاخمو ضرف ةاكزلاو لاصتنالاو
 . وأ ةاكز يف هنع قفنأف طايتحال ىصوأ نإنزاج اك لاملا بحاصل تانسح

 . بطقلا هفعضو لصتت

 وأ هب قدصتي وأ هيلصيو هموصي ام لك نأ ءاروشاع ةليل ىون نمو

 ل ام وأ موص وأ ةالص نم هيلع ام طايتحال وهف قراس وأ هب اد وا رئاط هلكأ

 ةالصلاف لمعلا ةدارإ دنع ةروكذملا ةينلا ددجي مل ولو هماعل هازجأ فرعي ال

 رخأ عونل عون يزجي ليقو ، لاملل لاملاو ، موصلل موصلاو © ةالصلل
 . ةالصلا طايتحال ةقدصلاك

 دمحم وب ا هعنمو لاق 0 لهس ن ] دنع هلك اذهو هلل ا هحر بطقل ١ لاق

 هلام نم قراسلا وأ ةبادلا وأ رئاطلا لكأ ام ىلع باوثلا هلو لاق { نالساو

_ ٢٢٣



 ر لو اذكه دصايتحا وا لاصتنال ىصوا نإو © وني ل وا ءاروشاع ةليل ىدن كذر ١ ٥ ارا_۔ أ , آ آ

 يف قفني ليقو { نيبتت مل ةيصو كلذ نال برقالا هلكاي ليقف سانلا لاوما و ةممنى اه :1 4 ٤. :!١ . ع . 7
 ايتحالاو لاسصتنالا نال طايتحا وأ لاصتنا هناب ىصوا امك اقلطم ءارقفلا طاتحلالا.و ااد-: 7 ع ع ع

 . ملعأ هللاو ءارقفلا امهباحصأ نأ فورعم
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 طابحالا باب

 نإو ، ةعابت نم وجني نم لق ذإ هسفنل طاتحي نأ ملسم لكل بدن

 نب رمعو قيدصلا ركب يبأ نع يور اك قيقر وأ ةيشام نيع وأ ناسل نم
 ةفاخم لالحلا نم اباب نيعبس عدن انك انإ الاق امهنأ امهنع هللا يضر باطخلا

 اقلطم ثلثلا نم وأ اقلطم لكلا نم طايتحالا جرخو مارحلا باب يف عقن نأ
 وأ وه دجو ءاوس هوحن وأ نيعم دجسم وأ نالف لامل هنيع نإ لكلا نم وأ

 مكحو لاوقأ هنيعي مل نإ ثللا نمو © ءاقفلا ىطعيف ال مأ هاعمف هز
 طايتحالل ام عفديو هتلزنمب ءيش لك طايتحاو ةاكزلا مكح ةاكزلا طايتحا
 نزوي الو لاكي ال امو لصألا يفو انوزوم وأ اليكم ناك نإ هنيعب هبحاصل

 اوعفديو هوكسميو مهل موقي نأ زوجيو ، هعيب دعب هتميق عفدت هنأ لوق : نالوق
 وأ ثراولا لوقيف هسفنب عفدي هنأ لوقو . مهاردلاو ريناندلاب عابي وأ هتميق
 © مهنيب لضاف ءاش نإو © اثالثأ مكنيب ءيشلا اذه الثم ءارقف ةثالثل ةفيلخلا

 ءيشلاف طايتحا يف وأ هلاومأ لاصتنا يف نالفل ءيشلا اذهب ىصوأ اذإو

 نإو ، ةلادعلا اذكو هملع اذإ مهنذإ الو ةثرولا عفد ىلإ جاتحي الو هل ىصوملل

 بحاصو رضتحا اذإ اهب ءاصيإ همزلي مل اهب يل صوت ال ةعابت بر هل لاق
 هلبق اهبحاص تام نإ ةعابتلا بحاص ثراول يصوي نأ همزلو يح ةعابتلا

 هب ىصوأ اميفو © نيتناقلا وأ نينمؤملل هب ىصوأ اميف ءاسنلا تلخدو

 . هسكع ال راتخملا ىلع عكرلل وأ ماوصلل وأ نيملسملل

٢٣٢



 يف ثنؤملا ىلع بلغي ركذملا نأ كلذ هجوو هللا همحر بطقلا لاق
 تعمجأ إك لاجرلا عبت ءاسنلا مكح نإو ، نههبشأ امو تافصلاو رئامضلا

 ةغيصب امهيف باطخلا دورو عم ةأرملا ىلع لسغلاو ءوضولا بوجو ىلع ةمألا
 اردان الإ ثيدحلاو نارقلا يف نهركذ يوط لاجرلل ةعبات ءاسنلا نوكلو ريكذتلا

 ةيصولا ذفني نأ ةفيلخللف نيملسملا وحن يف ءاسنلا لوخد راتخملا ناكف

 روكذلا يف اهفصن نم رثكأ ذفني نأ هلو ثانالا يف اهفصنو روكذلا يف اهفصن
 وأ ةصاخ روكذلا يف اهذفني نأ هلو ثانالا يف اهفصن نم رتكأ ذفني نأ هلو

 بجي الو اقافتا ىماتيلل وأ ءارقفلل هب ىصوأ اميف نلخدو ةصاخ ثانالا يف
 صيصختو ثانالا ليضفتو ةيوستلا زوجت لب هيف ثانالا ىلع روكذلا ليضفت
 تاملسملاو نيملسملل اذهب تيصوأ لاق نإو ثانالا صيصختو روكنلا
 وأ ثراولا ىطعأ وأب كلذ لاق نإو ثانالل فصنلاو روكذلل فصنلاف
 مامالا ىلإ نيملسملا ةيصو عفدتو نهدحو ثانالا وأ مهدحو روكذلا ةفيلخلا

 رثكأف صاخشأ ةثالثل هب ىصوملا عفديو نيملسملا ءارقفف نكي مل نإو لدعلا

 . ريسكت عمج وأ ثنؤم وأ ركذمل ةمالس عمجب ربع اذإ

 لاق ادعاصف نينثا ىلع لمحي هنأ هلك كلذ يف ليقو هللا همحر لاق

 ادعاصف دحاولا ىلع لمحيف ةيهاملل كلذ يف فيرعتلا نأ يدنع يذلاو

 ىلع نالمحي موقك هظفل نم هل دحاو ال يذلا عمجلا مساو ركنملا عمجلا
 . ادعاصف امهيلع ليقو ليلدب الإ نينثالا ىلع ال ادعاصف ةثالث

 1 وأ دحاول عفدت نأ زاج اذك ةي درق ءارقفل ىصوأ نإ رثألا يو

 نينثا ليقو ادحاو ىطعي نأ زاج ءارقفلل اذكب ىصوأ نإو ةاباحم ال هلل رظنلاب
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 الف ءارقفل لاق نإو ةثالث نم لقأ يزجي الف ءارقفل لاق نإو رثكأف ةثالث ليقو

 . متي وأ ملسمل هب ىصوأ ام ركذل عفديو ةثالثلا نم صقني الو قشعلا زواجي

 ليق : نالوق ىمايألاو لمارألا يف مهل جاوزأ ال نيذلا لاجرلا لاخدإ يفو
 بيث وأ ركب ةأرما وأ لجر هل جوز ال نم ةغللا يف ممألاو لمرألا نأل نولخدي

 اهل جوز ال نم فرعلا يف امه ذإ فرعلل ارظن نولخدي ال ليقو ، دبع وأ رح
 . ءاسنلا نم

 هيلاومل ىصوأ نمو فرعلا ىلع لمحل ١ حيحصل او هللا همحر بطقلا لاق

 ينب يف الو هل نيرصانلا يف الو ديبعلا يفال قتعلاب هيلاوم يف ةيصولا تفرص
 . ظفللا هيلع قلطي نمم مهريغو ديبعلا ةداس يف الو همع

 داتعملا فلاخي امم ليلقلا وأ ذاشلا وه ام يصوملا دارأ ولف هللا همحر لاق

 عم هذوذش وأ هتلقل هب مكحلا نم هدعبل ءاملعلا هب مكحي ال زغللاك ناكل

 ولو ةأرملا نأل نيدهاجملاو ليبسلا نبا يف ءاسنلا تلخدو 2 داتعملا هتفلاخم
 امهريغ وأ بارش وأ ماعط يف مهعفنت نيدهاجملا عبتت دق اهنكل دهاجت ال تناك

 وأ هيوذل وأ هلضفأل وأ ربلل هب ىصوأ امو جاجحلاو نيلصملا يف تلخدو

 ريلاو هءارقإو ملعلا بلط ليق ربلا لضفأو هب ىصوأ املف ةبعكلل وأ دجسملل
 . هتبارق يف هتيصو قفنت هناربلا يف ىصوأ نميف ليقو 5 اقلطم تادابعلا هوجو
 لضفأ يف ذفني اذكب ىصوأ نإو ، محرلا ةلصو نيدلاولا رب برقتلا لضفأ نأو
 . هب قحأ نويرقألاف هوجولا

٢٢٣٤



 ثيدح لدي امك لاق ءارقفلل هسمخ نوك ريتخاو هللا همحر بطقلا لاق
 ال ةليبق تناك نإ نالف ينبل يصومل ا ةيصو تلطبو نيبرق الا يف ءاحريب لعج

 همحر بطقلا دنع يذلاو . ن ناسنإ لكل ام ملعي ال هنأل كلذو ىصحت
 ثيح اقناد اقناد مهلك اوطعأو اويسح مهباسح رسعتي ال ناك نإ هنأ هلل

 ال ةليبق اوناك اذإ نالف ينب يف ءاسنلا لخدتو ءاوس ىننألاو ركذلاو تغلب
 ةليبق وأ ذخفل هلام ثلثب ىصوأ نإو ، ىندألا بألاب سيلو ىصحت وأ ىصحت

 ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاو مهل ةيصولا تبنت هنإف ىصحيو فرعي نطب رأ

 بلا وهو نالف دالوأ يف نلخدو ركذ مهيف نكي مل نإ ءاسنلا هب صختساو
 ال تنب ىثنالا نال نلخدي ال ليق هينب يفو { اقافتا روكذلل تايواسم ىندالا

 ىثنألاو ركذلاو لاجرلا باطخل عبتلاب نلخدي ليقو ، روكذلا مه نونبلاف نبا
 ءاوس مهف هينبو ديزل لاق نإو ، مشاهو ليحرلا نب بوبحم يأر اذهو ، ءاوس
 ينب يف لخدو اعطق هل فصنلاف ماللا تديعأ نإو { بال فصنلا ليقو

 مل نإ ىننأ نإو ، دحاو ةيصولا ذخأيو طلتخلاو كرتشملاو كرشملاو دبعلا نالف

 ىصوأ موي نونب هل نكي مل نإو ، هلبق نالف ونب تام نإ تلطبو وريغ دجوي
 لاح يف ضعب دجو نإ ليقو © مدعلل ىصوأ هنأل مهل ءيش الف اوثدح م
 نم ذخأيف توملا موي ربتعي ليقو ، كلذ دعب ثدح نمو وه ذخأ ءاصيال
 . ريغ الو وه ءاصيالا لاح يف نكي مل ولو توملا لاح دجو

 نالف يخأ ىنبل يلام ثلث لاق نم رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ةسمخ مهو لاق نإو © هدالوال اهتوبنل ةسمخلل يهف ةسمخ هل دجوف ةثالث مهو

 يف ةسمخلا نأل لاق ، ثراولل ناسمخلاو اهسامخأ ةثالث مهلف ةثالث دجوف

 يف حصت الو رابخإ درجم ددعلا ركذ نأل ةمودعم ةرخالا ىفو ةدوجوم لل

 . ءاصيالا لاح مدعلل نالف هدلي امل يصوملا ةيصو مكحلا
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 نمو ، اضيأ مكحلا يفو ليقو ، هللا نيبو مهنيب اميف تحصو : لاق

 ولو يصوملا توم دعب دلو نم هثراو هذخأ هبانم ذخأ لبق نالف ينب نم تام

 نطبلا يف نكي مل ولو هل تزوجو ءاصيالا لاحو توملا لاح نطبملا يف ناك
 ناش يف ال ماع بأ نأش يف زيوجتلا اذهو & ةمسقلا رضح نإ توملا لاح

 . صاخ بأ

 نم لكف هينبل ىصوأ اذإف صاخلا بألا امأو هللا همحر بطقلا لاق

 و ادوجوم ءاصيالا لاح يف ناك اذإ ةمسقلا رضحي مل ولو ذخأي توملا رضح

 نإو ، ةمسقلا لبق توملا دعب ثدح ولو ليقو 3 ءاصيالا دعب ثدح ولو ليق

 . ىثنألاو ركذلا ءاوس كلذ يف مهف هجاوزأ وأ هتوخإ وأ نالف يوبأل ىصوأ
 فلحو مهنيب يهف يل يه هيخأ ينب نم لك لاقو هيخأ ينب دحأل لاق نإو

 نافصنف نالفلو نالف ينبل ىصوأ نإو 5 اوبلط نإ ويغل اهنأ ملعي ام مهنم لك

 مهددع ىلعف رثكأ مهضعبو نالف ينبو نالف ينبل لاق نإو ، ددعلا ىلع ليقو
 ىلع ال ةدح ىلع مسق وهف ماللا هعم تديعأ نمو ، فصن موق لكل ليقو

 ال نكل وريغ يف وأ لزنملا يف مهيلع لزنم لهأ ءارقفل هب ىصوأ ام قفنيو هسأر
 لهأ نوكي هابأ نأل هلبق الثم هقوف نم وأ ىندألا هوبأ هل هنطو نم ىلع الإ قفني

 ىلع قفني اذكهو لزنملل لهأ وه نمل ابوسنم اريقف نوكي هنباو هنيطوتب لزنملا
 هنطوم ىلع لزنم ءارقف ىلع قفني نأ هب ىصوأ ام قفنيو هلهأ نم وه نم ةجوز
 امو اضيأ وريغ يف وأ هيف قفني هلهأ ريغ نم هيف اثداح ناك نإو ، ءارقفلا نم

 & ىلزنملا يف دجو نم ىلع قفنيف ءارقفلا ىلع اذك لزنم يف قفني نأ هب ىصوأ
 كلذ الخ نإو ، فورعملا هيف لأسي الئاس ارفاسم وأ ةجاحل هيلإ ارفاسم نإو

 امو لزنملا يف مهيلع قفنأو لزانم نم ءارقف هيلإ عمج الصأ سانلا نم لزنملا
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 فرصيلف ن اذدحسم وأ نالزنم هيفو هدجسم وأ اذك لزنم ف قفني نأ هب ىصوأ

 . صيخرتب نيلزنملا وأ نيدجسملا نيب مسق الإو فرع نإ لوالا ي

 عجري نأ ضعب لوق وه صيخرتلا فالخو هللا همحر بطقلا لاق

 نيعت مدعل امهدحأ يف قفنأ مسق اذإو ث ءارقفلل هنأ ضعب لوقو اثاريم ءيشلا
 داعي ليقو ، الهج وأ ادانع ال عرشلا رمأب قفنأ هنأل دعب ملع نإو اجأ دارملا

 ناك نإ فصنلا وهو الوأ هيف لعج امب ةداعالا لوق ىلع دتعيو دعب نيعتملا يف

 . ةثالث ناك نإ ثلئلاو نانثا

 ةيرق ءارقف ىلع قرف مهنيعي ملو ءيشب ءارقفلل ىصوأ نم رثألا يفو : لاق

 اهيف مي ةيرق يف ىصوأ نإ الإ اهيغ يف تام وأ اهريغ يف ىصوأ ولو اهيف مي
 ريغ يف هنع قرفي نأ هيصولف تارافكب ىصوأ نمو © اهيف قرفي هنإف اهيف تامو
 نم ءاملعلا نمف ناب مك بر هل فرعي ل ام قرف اذإو © هيف نسحلل او هدلب

 . لوقب لعف هنأل هيلع نامض ال لوقي

 ملف ةرصبلا ىلإ جرخف يرصبل نيد يف دمحم هنبا ىلإ رفعج وبأ ىصوأو
 جرخي نآ هيلع راشاف هيف هرواشف ةرفص ابأ يقلف طساوب هنأ ليقف اهيف هدجب
 مل نإف لجرلا مساب هتوص ىلعأب ىدان الإو هدجو نإف اهيف هنع لأسيف اهيلإ
 زوجي ال نمل ىصوأ نإو هيف بتكو هيلع دهشأو ةقث هعدو وأ هقرف ةحص هل دجي

 ىلع قفنيلف ءاينغألا وأ ةكئالملا وأ نيطايشلا وأ نيصاعلا وأ نيكرشملاك هل
 . نيدحوملا ءارقفلا
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 اهفرص يف أطخأو يصوملا اهتبثأ دق ةيصولا نأل هللا همحر بطقلا لاق

 ةثرولا الو سانجألا كلت اهطعي مل ذإ احلص اهلهأ يف ترصف اهلهأ ريغ يف
 ينغلا اذكو رثكأ وأ ةثالثو نيكرشمو كرشمك نينيعم دارفأل ةيصولا فالخب
 مهددعتو مهضوصخل مهل تعرش اهنإف كلذك دبعلا وأ ادعاصف ناينغلاو

 تلطب ليقو ،هل ةعابت ءادأو ، كرشملل محرلا ةلصو يمذلا عوجك ضراعل

 محم وأ مهدايعأل وأ نييمذلا سئانكل ام اذكو ةثرولل اثيم نوكتف ةيصولا

 مهلف رحبلا فلخ ءارقفل ىصوأ نإو ، رمخك يصوملا ىلع قفنيف يرتشي
 . مهريغل ال

 صخرو ةيقيرفأ لهأ ىلع نوقدصتي ةسوفن لهأك هللا همحر لاق

 يصوملا رمأ اك الإ هيزجت ال اهنأ حيحصلاو بطقلا لاق & هدلب ءارقف ىلع

 . هليدبت زوجي الف هيأر هيف ىري هلام ثلث هل نأل ديعبلا دلبلا وأ رحبلا فلخ

 نم لوأ هيلع عمجو مييلع قاب قحلف ووبا م اذإو ! مأ هللب نمو
 . ملعأ هللاو هيف فلختملا
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 هجرخا نإ الإ اضرع وأ الصأ هللا ليبس ف هسبح ام سبح زوج ال

 . ةيبهولا ةيضابالا رشعم اندنع هتايح ف

 ءاقبثب عافتنالا نكمي لام فقو سبحلا ةقيقحو هللا همحر بطقلا لاق

 ايرقت ريخ ةهج يف هعفانم فرصيل هتبقر يف ويغو فقاولا فرصت عطقل هنيع
 وأ تلبسو تسبحو تفقوك ةحيرص سبحلا ظافلأو لاق ، ىلاعت هللا ىلإ
 نيكاسملل ةعقبلا هذه تمرحك ةيانكو ةلبسم وأ ةسبحم وأ ةفوقوم يضرأ

 ىونو نيكاسملا ىلع هب تقدصت لاق ولو ةدبؤم وأ ةمرحم يراد وأ اهتدبأ
 هللا ليبسل وأ هللا ليبس يف اذهب تيصوأ لاق اذإف فقو هنأ اندنعف لاق فقولا
 نم اهجو ركذ نإو 0 اثاريم ناكو لطب هللا ليبس يف وأ هللا ليبسل اذه وأ

 اذهب تيصوأ لوقي نأ لثم ركذي مل وأ هللا ليبس ركذ زاج رجألا هوجو
 . حص هللا ليبسل ملعلا بلط ىلع ةقدص وأ داهجلل ءيشلا

 سلاج انأو هللا همحر ةديبع وبأ لئس جرؤملا وبأ لاق : مناغ وبأ لاق
 لاق 5 هللا ليبس يف اسبح هلام نم ائيش وأ هراد وأ هضرأ لعج نمع هدنع

 تلزن املف ءاسنلا ةروس لزنت نأ لبق سبحلا ناك امنإ لوقي سابع نبا ناك
 . سبحلا ضئارفلا تخسن ءاسنلا ةروس
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 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ويغو رمع نبا ركذو بطقلا لاق
 لاقف هع يبلا قأف غمث اهل لاقي ةلاح ين دوب نم ربيخ اضرأ باصأ
 تعش نإ لاق 0 هب ينرمأت فيكف اهنم سفن أ طق الام بصأ ل اضرأ تبصأ

 الو بهوي الو اهلصأ عابي ال هنأ رمع قدصتن اهب تقدصتو اهلصأ تسبح
 باقرلاو ىرقلاو ءارقفلا يف هنمث قفني نكلو ضيألاو تاومسلا تماد ام ثروي

 اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج ال ليبسلا نباو فيضلإو هللا ليبس يفو
 . هيف لومتم ريغ اقيدص معطي وأ فورعملاب

 همهسب اهارتشا هنأ اضرأ باصأ هنوك ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق

 . ةقدص رمع سبح مالسال ا يف سبح لوأو لاق 0 ربيخ ةمينغ نم

 سانلا نأ ينعي بطقلا لاق ، ثاريملا ةياب كلذ خسن سابع نبا لاق

 ثراولا ىلع لقأو رثكأو نيثلث مهلاومأ نم نوسبحي ثاريملا ةيآ لوزن لبق اوناك

 ثلثلا قوف ام سبح لطبو اقلطم ثياولا ىلع سبحلا لطب تلزن املو ويغ وأ

 ماهس هيلع عقو اميف سيل كلع هللا لوسر نع يور اك ثراولا ريغ ىلع
 اذإف نيثلثلا يف مهؤابصناو ةثرولا ءابصنا ماهسلاب ينعي ةيصو هللا باتك

 رهظ ام اذه لاق ، ةثرولا ماهس وه اميف تعقو دقف ثلثلا ةيصولا تزواج

 سبحلا لاطبإب لوقلل سابع نبا مالك يف ليلد الف لاق 3 ماقملا ريرحت يف يل
 انباحصأ لوق ناك ولو توملا دعب وأ ضرملا يف اقلطم

 هتعفنم تزواج ائيش سبح اذإ هنأ انباحصأ مالك هجو لعلو لاق
 نيب ولو هوعنمي نأ يضتقي اذه نكل لاق ، زجي ملا هب عافتنالا لاط نإ ثلللا

٢٤٠



 هجو نيب لوصألاو ضورعلا يف زيزعلا دبع نبا سبحلا زاجأو 3 رجألا هجو
 نيضقانلاو هاغبلاو مورلل نودهاجملا اهب ىوقتي ليخ وأ حالسك هنيبي مل وأ رجألا
 ءارقفلا ىلع ةقيرفتب رمأ مث ليبسلل ىصوأ نم رثألا يفو ، امرح نيكتاهلاو ادهع
 . ةيصولا ضقن هنأ لقي مو

 هيلإ جاتحم ةفايضلاك هنأ ةرمو ليبسلا ام فرعت ال ةرم يراوحلا وبأ لاقف

 ام ىلع هكرتو رب هجول هفرص وأ ءارقفلل هلعج زاجو ، هيف عوجرلا هلو اينغ ولو
 هيف عوجرلا هل ليقو ، رب هجو وأ ءارقفلل هلعج دعب هكلم ىلإ هدر ال هب ىصوأ
 نأ جاتحا نإ الإ هثراو هل ضرعتي نأ بحن مل هلاحب هكرت نإو © ةيصو ناك اذإ

 . ويغك ليبسلا هجو ىلع هنم لكأي

 ةلخنب ىصوأ نمو 0 هدارأ نإ هعيب نم عنمي ال يراوحلا وبأ لاقو : لاق

 حالص وأ ىسرم وأ قيرط اهلو قحتست امب لقي ملو اهبهو وأ اهعاب وأ ليبسلل
 هنأ ليقو ، قيرطلا هنأل ءيشب سيل هل ءاصيالا ليقو { كلذ اهعبت ضيألا نم
 وه هللا ليبسو نيملسملا نم نيرفاسملاو ءاينغألاو ءارقفلل ليقو ك ةيفاصلاك
 ولو الهأو اتيب هيف ذختملا ال قيرطلا يف راملا رفاسملا وه ليبسلا نباو داهجل
 ولو ليبسلا نبا نمف لهأ الو هيف هل لام الو ةجاحل دلب يف ثكم نمو ، رصق
 احالس ناك نإف هللا ليبس يف يلام نم اذك اولعجا لاقو رضتحا نمو 2 اينغ
 وأ الصأ وأ امعن وأ انيع ناك نإو ، مهطابر يف هب نيطبارملا يوقت نسحتسا

 محر ةلص وأ قتع وأ ةقدص وأ ةمع وأ جح يف وأ هللا ليبس يفف كلذ وحن
 زاج ىح ام هسرفكب ىصوأ نإو 3 هازجأ لعج هجو يأ يفف اهوحن وأ
 ربجي هنإف الإو هلجأ ىلإ يرجي وهف هب ىصوأ امل لجأ نإو ، طابرلا وأ داهجلل

٢٤١



 نإو ، هل هب ىصوأ ام ريغ يف سبح ام لمعتسي الو ثلثلا يفوتسي ىتح

 الو هداسفإ هنم .فيخ نمم الإ عنمي مل هيف ءىراقل فحصم وأ باتكب ىصوأ

 نآ ةثرولل يصوملا نذأ نإوء هتايح يف اسبح هلل هجرخأ نإ الإ ثراولا هيف أرقي

 وأ ناويح وأ ةجش وأ يحر وأ بجوأ رهنب ىصوأ نإو ، مهلف كلذ يف اورقي
 ملو هل نذأي مل نإ هثراو هب عفتني الف نيكاسملل وأ هللا هجول هب عفتني نمل عاتم

 هل نذأ ولو هب عفتني ال ليقو ، ويغك عفتنا ىصوأ وأ هل نذأ نإو { هل صوي

 هزيوجت ربتعي امنإ ناسنالا نأل ةثرولا زيوجت انه هل ديفي الو ثراول ةيصو ال ذإ

 ويغك ثراولل عافتنالا زاجو ، اوزوجي مل وأ اوزوج مهل سيل اذهو هل وه اميف
 وأ عافتنالا كلذب هل ىصوأ هل نذأي مل وأ هل نذأ ايح هجرخأو اسبح هلعج نإ

 نإف ، سانلا اهيف نفدي ضرأب ىصوأ نإ اذكو ، ةيصو سيل كلذ نأل صوي
 الف اهب ىصوأ نإو ، ءاوس هيف امهيغو هثراوو وهف يح وهو نفدلل اهاطعأ
 . هثراو الو وه اهيف نفدي

 هتبه ىيف عجري . ال هنألف وه امأو { ةيصو اذه نألف ثراولا امأ

 يريغك اهيف نفدأ ينإ لاق نإ الإ ، سانلا رئاسك ويغل يه امنإ هدعب هتيصوو
 بطقلا ححص نالوقلاف سانلا عم اهيف نفدي نأ هل نذأ وأ ثراولل ىصوأ نإو

 ١ عنمل .

 هتوم دعبو هتايح يف هسفنل عافتنالا طرتشي نأ افقو سبح نمل زوجيو

 . اهيف ينونفدا لوقيو نفدلل ضرأب يصوي نأ لثم

_ ٢٤٢



 جحلل اهب ارام ةنيدملا مدق اذإ ناكف ةنيدملاب اراد فقو اسنأ نأ يور
 ةهج اجلا يونل ىنكس رمع هيب ] را د نم هبيصن رمع نب هلا ١ دبع لعجو اهلزن

 . هللا دبع لا نم ا ..

 فقوملا طارتشا زاوج ىلع يراخبلا لدتساو هللا همحر بطقلا لاق
 ةالصلاك ةماع ةعفنملا تناك اذإ امب ديقم وهو لاق ، هفقو نم ةعفنم هسفنل

 نيملسملا ىلع هفقو باتكو اهفقو رئب نم برشلاو ادجسم اهلعج ةعقب يف
 تداع ةماعلا نأ ةصاخلاو ةماعلا نيب قرفلاو لاق 5 اهيف خبطلل ردقو ةءارقلل

 ةبقل ضراب ىصوأ نإو ، ةصاخلا فالخب ةحابالا نم هيلع تناك ام ىلإ

 وحنو اهيف ءانبلل وأ سرغلل وأ ثرحلل ىقبت لب ةبقم تسيل ضيألا كلتف
 ةبقملا نيبي مل نإو ث ةربقملا حلاصم يف هؤاركو كلذ تالغ لعجتو ، كلذ

 زوجيو اهيف هتريشع نفدت يتلاف نفدم مهل نكي مل نإو & هءابا اهيف نفدي يتلاف

 ىصوأ نإو { ةبقم اهنمثب حلصيو ضيألا عابت ليقو { اودارأ ةبقم يأ يف
 هفقسو هيراوسو هردج حالصإ يف اهعيب دعب اهنمث ليق لعج دجسمل ضرأب

 . ابرش وأ الكأ ولو رامع عفانمو رصحلاو ليتفلاو تيزلاو هحيباصمو هضرأو

 رصح وأ هحابصمل اذكب ىصوأ نإو ، هحلاصم يف اهتلغ لعجتو كسمت ليقو

 دجسملا ردجل هلعج يف صخرو هل لعج ام ريغ يف لعجي الو هب صخ

 يلصملل ام لعجي نأ صخرو هسكعك دجسم يف ىلصمل ام لعجي الو هفوقسو
 نإو 3 هل عبت ىلصملاو ، ىلصملل لصأ هنألو مظعأ دجسملا نأل دجسملل
 نيعم ريغ دجسمل ىصوأ نإو © زاج انجسم لعجت نأ ضزلا هذهب ىصوأ
 يفف دجاسم هيف ناك نإو 3 رهظأ وهف برقأ هزأل هلزنم دجسم يف فرصيلف

 دجسملا يفف دجسم هل نكي مل نإو & دجسم هل ناك نإ { هدجسم

٦٢٤٢٣



 ادجسم نيع نإو ، هلزنم جراخ دجسم يف ولو ديرأ ثيح زوجو هيلإ بقألا
 دجسمل فلاخم ىصوأ نإو © هلوصو نم عنم وأ برخ نإ الإ نيع ام هب دصق

 ادجسمأرملا نيعت مل نإو ، قفاوم دجسم يف هلعج قفاوم هثراوو نيعم ريغ
 ىصوأ نإو © اهمأ نمف نكت مل نإو 3 اهيبأ نم اهتبق دجسم يفف هل تصوأ
 . قفاوم دجسم يفف ةسينك وأ فلاخم دجسمل قفاوم

 وه هجو يف فلاخم دجسمل ىصوأ نإ هنأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ هنذؤم وأ اذك دجسم مامإل ىصوأ نإو 5 هيف فرص نآرقلا ةءارقك ةعاط

 نإ يصوملا توم تقو هوحنو مامإ نم دجسملا كلذ يف نملف هذيمالت وأ همئاق

 امو هذه يف ليقو ، هتوم تقو ربتعا اذك ةفص لهأل ىصوأ نإ اذكو نيعي مل
 . ريثأت اه ةمسقلا نأل ذافنالا تقو ربتعي اهلبق

 نأب ثراو رقأ نإو ، روهمجلا هيلعو لزألا حيحصلاو هللا همحر لاق

 مل دعب ركنأ نإو ث هبوني ام هاطعأ ةثرولا ركنأو اذكب نالفل ىصوأ ثوروملا
 . ملعأ هللاو هب لغتشي

٢٤٤



 جحلاب ةيصولا باب

 بطقلا لاق 2 ةلفان ةجحب يصويو ةطوحو ةضيرف جحي نأ ملسمل بدن

 ايصوم الو جاح ريغ تومي ىتح جحلا هيلع بجو نم كلهي الو هللا همحر

 ىتح هموزل دعب جحلا كرات لاق نم ددشو فالخ نايسنلا يفو ، هنع جحلاب
 جحلا هيف لصي ام هل قبي مل اذإ كلهي ليقو ، كلاه مهكسانم جاجحلا ىضق

 رادقم هل قبي مل اذإ رفكلاب هيلع مكحي ادمع ةالصلا كرت نمك هعضوم نم

 . تقولا جرخ اذإ ليقو ، هيف اهيدؤي ام

 لاق © روفلا ىلع جحلا نأ ىلع ءانب هلك كلذو هللا همحر بطقلا لاق
 لوقيو بهذملا وهو لاق { جحلا باتك ىف رم اك يخارتلا ىلع هنأ حيحصلاو

 ينع جحي نا وا جحلاب تيصأ وأ جحلل اذكب تيصوأ جحلاب ءاصيالا ديرم
 . . ةرمعلا اذكو

 ع

 اججح غلبي وهو هثلثب ةدح او هنع جحي نأ ىصوا نإ رثأل ١ يفو لاق

 . ةدح او ةجح ليقو © ةجح ةنس لك جح هنإف

 هنع جحي نم دجوو اذكو اذكب اهضرفو ةجحب ىصوأ نإ رهزألا نعو
 طحي نأو هب تيملا ىصوأ امب جحي نأ اقفتا نإو ، ىصوأ اك الإ زجي مل لقأب

 اضيأ هل رمتعي لهف ةرمع ركذي ملو جحلاب ىصوأ نإو ، زاج ائيش هل جاحلا

_ ٦٢٤٥



 ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةلخاد ةرمعلا لع لاق دقو © جحلل ةعبات قمعلا نأل

 ةمع نم هلدب ال ةضيرفلا جحو ةضيرفلا ىلع هب ىصوأ يذلا جحلا لمحيف

 رأ انبهذم وهو حيحصلا وه اهبوجوو جحلاك ةرم ةبجاو ةمعلاو هدعب وأ هلبق
 . نالوق ةبجاو ريغ ةرمعلا نأ ىلع ءانب طقف هنع جحي

 يف ةرمعلا بوجوب يلوق عم يناثلا يدنع امهحصأ بطقلا لاق
 طايتحلال هنيع امو طقف هنع رمتعا جحلا ركذي لو ةرمعلاب ىصرأ نإو © ةلمجلا

 اودجي مل نإو ، ثالث وأ نيتجح وأ ةجح نم اوباصأ ام هب هنع جحيلف جح

 انيعي وأ ةجح عم هب ىصوأ ام اونرقيلف اودجي مل نإو ، تاقيملا نود نمف
 جحي ليقو ، اهنم رعولا هب حلصأ ةكم قيرطل ىصوأ نإو ، لاملا ليلق اجاح
 الو هب جحي ام ركذ الب اذكه هنع جحي نأب وأ جحلاب ىصوأ نإو { هب هنع

 ءاش امب اجاح هنع رجؤتسا بجاولا جحلا نييعت الو نيتجح وأ ةجح نييعت
 جحلا يف وأ جحلل هلام نم اذكب ىصوأ نإو © ريناندلا وأ مهاردلا ددع نم

 ةدحاو ةجح جحيلف ةدحاو ةجح دجو نإف ، ةقث انيمأ هتفيلخ وأ هلراو مواس
 ونتلو اودجو ام ددع متي ىتح ةجح ةنس لك يف هنع جحيلف رثكأ دجو ن

 يف عمجي الو ةدحاو ةنس يف كلذ جحي الو الفن ادعاصف ةيناثلاو اضرف ىلوالا

 ناضمر مايأ تيملا نع اوموصي نأ مهريغ وأ ةثرولل زوجي ال اك ناتجح ةنس

 اذإ لب كلذك مايأ يف ناضمر روهش نم اروهش الو ةدحاو مايأ يف اهضعب وأ
 . دحا ءادتبا دحا موص ت

 دحاو ماع يف هتاجح ددع هنع جحي نأ مهضعب زاجأو : بطقلا لاق
 . ةأرما وأ لجرب ةجح لك ادعاصف

. ٢٤٦



 نإ ةدحاو ةنس لك يف نوكت نأ بحأف جحب ىصوأ نمو رثالا يفو لاق

 اهب هل جح ولو زوجو ، ةدحاو نم رثكأ ةنس يف زوجي نأ ىسعف اتوف فخي م
 افلتخا ولو اصقن هلثم عم كروش ةدح اول ةحح لمكت ل ن او {| ةنس ف هلك

 نانثا كرتشي هب ىصوأ نإ قتعلا يف اذكو { ةثالث ةكرش يف صخرو ةغكو ةلق
 زاوج ىلع اسايق ةبقر وأ ةجح يف ةعبس ةكرش يف صيخرتلاب ليقو ث ةبقر يف

 ةأرما عم نإو لجر كرتشيو يدهلا يف ريعب وأ ةرقب يف ةعبس كارتشا

 لجر عم ىشنخو غلاب عم يبصو رح عم دبع ال لجر عم نإو ةأرما كرتشن
 عم طقف جح وذ ال لفن يذ عم نإو ، ضرف وذ كرتشي نأ زوجيو ، ةأرما وا
 ويغو هسفن نع صخش ليق جحي الو جح يذ عم طقف رمتعم الو رمتعم
 نم يمس اميف وا هلام ثلث ف دجال نإوتيمو يح نع الو ةدحاو ةجح

 اذكو ةدحاو نم رثكاب ىصوا ولو اهيف كلذ عفد ةدحاو ةهحح عبر وا ثلنث

 ناب ادعاصف نينثا عم ناتبقر وأ ادعاصف ناتجح هل كروش نإو قتعلا

 حصو يصوملل كلذ حص ةدحاو ثالثلا وأ نينثالا نم لك عم هل كروش
 نكي مل نإ هتقفن تلق جاح اهب نيعأ ةكراشم دجوت مل نإو ، يصوملا ريغل
 ثراولا ثراو ناعي نأ زوجي ليقو © هثراو ثراو وأ يصوملا ثراو او ناعملا كلذ
 لهجب وأ دمعب رسكنا ءاوس ثراولل ذخأ ام در ناعملا ىلع جحلا رسكنا نإف

 نم رمأب وأ رابجك عنام رمأب وأ ةرورض ريغبو ةرورضب دمع ريغ ببسب وأ
 . ثراولا ىلع الو هيلع ةعابت الو دري ال ليقو ‘ هللا

 الب هرسك دمعت نإ الإ قحلاب هبشألا وهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 نمض فلقأو كشمك جح هنم حصي ال ناعملا نأ ثراولل نيبت نإو ، ةرورض

 ام لزعيو رح نع نذإب دبع جح زوجو ، هجح زوجي ال نمل ةجح عفاد اذكو

٦٢٤٧



 نإ اهبر نذإب الإ اهنم قفني الو لودع اهيلع دهشيو قيرطلا عطقنا نإ ةجحلل
 © ةدحاو ةجح هنم هنع تجح هنع هنم جحل اذكب ىصوأ نمو { ايح ناك

 مل يتلا ةيصولا نأ ىلع ءانب بيقألا هلكأي ليقو ، ثراولا هلكأ قاب يقب نإو

 هنع اهب جاحل ارانيد اذكب ىصوأ نإو ، ضعب لوق وهو برقألل يه نيبتت

 ةجحلا نع لضف اهب ناك نإو ، ةدحاو ةجح جحو دحاول اهلك تعفد
 مل وأ اذكب هنع اجاح نيع نإو ، ثلثلا نم هل ةيصوو ةبه لضفلاو ةدحاولا
 جحلل هب ىصوملا كلذ عفدي مل يلام نم نالف ينع جحي لاق نكل ةيمك ركذي
 © ةعنام ةفص هل ثدحت وأ تومي وأ بيجي ىتح يبأ ولو يبح ام نيعملا ريغل
 جح الو ةثرولا ىلإ ةيصولا تعجر عنام هل ثدح وأ تام ىتح ىبأ اذإف

 ىلع نكي مل ولف هب هل ىصوأو هب هل جحي ام نيعو هنع جحي نم نيع هنأل مهيلع
 هعوجر رهظتساو يغ نوججحي لب هتوم رظتني مل ضري ملف ةفصلا هذه

 . تومي ىتح رظتني الو ىبأ اذإ بيقألل وأ ثياولل

 هيف ظح ال امزج ثراولل عجري هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نم هلاح ىلع يقب هلبقي مل اذإف هل هب ىصوأ هنأل ىبأ يذلا تام اذإ بقألل

 . عييضت الب ةدملا يف فلت نإ ةثرولا ىلع نامض الو ثيراولل ناكف ةكرتلا ةلمج

 جحيو ، ال ليقو ، زوجي ليق جاحلل ةرجألا عطق يف فلتخا رثألا يفو
 يلع وأ ينع اوجح لاق نإ قباسلا فالخلا ىلع لكلا نم وأ ثلثلا نم هنع

 نم الو هل جحلا نأ ركذي ملو اوجح لاق نإ ال إ ال جحلل اذكب تيصوأ وأ يل وأ

 وأ جح نم مهلام نم اودؤي نأ جحلاب هنم رمأ اذه أل ءيش مهمزلي الف هلام

 اودؤيو ركنملا نع اوهنيو فورعملاب 'ررمأي نأ سانلا يصوي اك لفنلا اوجحي
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 نوججحم ليقو 5 راتخلا وه اذه هللا همحر بطقلا لاق . هللا اودبعيو قوقحلا

 . هلام نم ادحأ

 نالفلو اذك ءارقفلل نالف هب ىصوأ ام اذه لاق نإ هنأ ريتخاو رثألا يفو

 نأ ىصوأ اذإف مهل ينم ةيصو وأ هيف وأ يلام نم لوقي ىتح تبي الف اذك
 نإ الإ تبثي مل ينع هودأ لقي ملو كلذ وحن وأ ةرافك وأ ارذن وأ ةجح هيلع
 نمف ثلثلا نم جرخي له فالخ هيف امب رقأ اذإ ليقو ، كلذب يصوأ ينإ لاق
 لكل ١ نم لاق نمو هب ىصوأ وأ هذافناب ىصوأ نإ الإ هذافن بجوي ال هنم لاق

 نإف تام مث هلام كزي مل هنأ هضرم يف رقأ نمو هذافنإ ثراولا مزليو هيلع هتبثي

 لاق نم دنع هذافنإ مزل عييضتلاب رقاوالاو رارقإل ىنعم الف رذعل هكرت لمتحا
 . هب ىصوأ نإ الإ ال ليقو ئ لكلا نم

 وحن وأ ةرافك وأ ةاكز هيلع نأ رقأ اذإ ةعامجو بوبحم نبا لاق

 وأ ريناندب ىصوأ نإو 5 اهذافنإ مهمزل ليقو 5 اهب ىصوأ نإ الإ مهمزلي مل كلذ

 الصأ وأ اضرع لدبلا عفدي نأ زاجو ، جحي نمل تعفد جحلل مهارد

 امهريغب جحلل ىصوأ نإو 5 ةفيلخلا وأ ثياولل جاحلا نم وأ يصوملا نم نذإب
 ىصوملا عفد ريتخاو جاحلل نمنلا عفدو تاكسلا نم امهريغب وأ امهب عيب

 ريناندلاب عيب لبقي مل نإو ، جاحلا لبق نإ الوصأ ولو امهريغ ناك نإو ، هب
 تيب نم جحلا ةيصو عفدتو ، تيملا حالص ىعاريو نمثلا عفدو مهاردلاو

 . ال مأ هل ءاوس يصوملا

 ثيح نمف الإو هيف تام نإ هنطو يف هتيب دارملاو هللا همحر بطقلا لاق

 هيف وهو هل جحلا نال وبق نم ليقو ، هيف تمي مل نإو © هتيب نم ليقو ، تام
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 نم ليقو ، رشحلا موي ماشلا ىلإ رفاسي هنمو يحلل تيبلاك ذافنالا لاح
 نمف هلك كلذ هل ناك نإف الثم هتيب يف اعضوم وأ ىلصم وأ ادجسم هالصم
 هنطو تيب نم اهعفد ححصو تاقيملا نود اميف كلذ ريغ نم يزبيو دجسملا
 مل عضوم يف تام ولو تام ثيح نمف هيف تمي مل نإو ، هيف تام نإ
 . هيف تمي مل نإو © هتنب نم ليقو & هنطوي

 وه ليقف كلهأ ةريود نم مرحت نأ جحل ا مامت افوقوم يورو هلل ا همحر لاق

 ةينب اهنم جرخت نأ هانعم ليقو { رادلا نم مارحال ١ ف بيغرتل ا نم وه اظ ىلع

 اذه ناك ا ذإف تججح ول لوقتف ةكم براقت ىتح ةجاح وأ رجتل ال جحل

 ةيصو وأ هثراول لهف تاجحب وأ نيتجحب ىصوأ نإو 2 هب لوأ تيلاف يحلا ين

 ىتح تاقيملا جراخ وه امم اهريغ وأ ةنيدملاب مقي نأ هنع جحي نمم امهريغ وأ

 ٠ صخرو ةدش هيف تاجلا يضقي

 ىلإ عجر مارحالا دارأ اذإ ىتح ةكمب ماقأ ول اذكو هللا همحر بطقلا لاق

 نم وأ مارحلا دجسملا نم مرحيو ةكمب مقي نأ كلذ نم صخرأو لاق تاقيملا
 وه هنأكف هنع جح نم لكف دحاول تاجحلا نأل كل ذو لاق & نجلا دجسم

 هل نهضعب دحاو نهب ىصوأ ولو ددعتمل ناك ول امأو 3 هبئان هنأل هسفنب
 تيب نم وأ تاقيملا نم الإ ةدحاو لكل مرحي نأ دجي الف ويغل نهضعبو

 نم هنع ريس قيرط يف ويغل جاح تام نإو 3 هالصم وأ وبق وأ اهبحاص
 ارئاس اوركأ رثكأ وأ لقأ وأ اموي اوراس ىتح هنع رسي مل نإو ، هتوم عضوم
 مل نإو { هل ريسلا اودقع يذلا عضوملا ىلإ هيف تام يذلا عضوملا نم هنع

 هيف تام يذلا عضوملا ىلإ هنع جحلا هنم اوطعأ عضوم نم اوراس اودجي

 . قرطلا تلداعت نإ اهريغ نم وأ ىلرألا قيرطلا نم نيعجار

٢٥٠



 ةهجلا كلت ىلإ اباهذ ةفاسملا كلت هنع راست هنأ هلصاح هللا همحر لاق
 راس وأ هعوجر دعب بهاذلا هنع راس ءاوس باهذلا اودجي مل نإ اعوجر وأ
 هعمس نمل كقنع هلوقل ىلوتم لبق هسفن نع جاحل ةجحلا عفد نسحتساو وريغ
 . ةيبش نع جح مث كسفنل جح هسفنل جحي نأ لبق ةمربش نع يبلي

 ال ليقو : لاق حيحصلا ىلع خارتم هنأل يصعي هنأ ينعأ تسلو : لاق
 ىلع ثيدحلل المح هسفن نع جحي نأ لبق ، ويغ نع دحأ جحي نأ زوجي
 بدنلا ىلع ثيدحلا لمح هسفن لبق ويغل جحي ال نأ بحتسا نمو & هرهاظ

 لبق كريغ نع جحلا كل زوجي ال لقي مل كلذلو حلصأ وه ام ىلإ داشرالاو

 ويغ ةجح ذخأيف ةعاطتسالا مدعل ناسنالا ىلع جحلا بجي ال دقو كسفن
 اودجي مل نإو ، يهنلا هيلع هجوتي الو جحلا رمأب فرعأ نوكي دق اذهف ةرجألا

 هنم نمؤي فلاخملف مدع نإو 5 هنمأو هقدص ىجري قفاومل اهوعفديلف يلوتم
 هتنامأ ىجرت اقفاوم اهنوطعي لب ىلوتم اودجيل لبقم ماعل اهكرت بجي الو اهلكأ
 لبقم ماعل اهوكرتف اقفاوم وأ يلوتم اودجي مل نإو ث افلاخمف دجوي مل نإو

 . نيعيضم كلذب اونوكي مل يلوتملا نيمألل ءاجر اهوظفحو

 نع اجاح ةقث الإ ىطعت ال لاق نإ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 جح يفو ، ةأرما نع ةأرماو ةأرما نع لجر جح حصو ورمأ فلاخي الف هسفن
 تلاق معثخ نمةأرما نأ يور امل زاوجلاب لوق : نالوق لجرلا نع ةأرملا

 تبنيال اريبك اخيش يبأ تكردأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ هللا لوسراي
 نال عنملاب لوقو ، عادولا ةجح يف كلذو . معن لاق ، هنع جحافأ ةلحارلا ىلع
 نم لضفأ ابدن قلحي لجرلا نأل كسانملا ضعب يف لجرلا نع ةصقان ةأرملا
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 نم لجرلا مارحإو ، طقف اههجو يف ةأرملا مارحإو قلحت ال ةأرملاو ، ريصقتلا
 © كلذب كلهي الو ليق هل رفغتسي الو ىلوتملا ريغ نع يبليو اعم سأرلاو هجولا
 . كله هل رفغتسا نإو { ةعيدخو شغ كلذف رافغتسا الب هنع جح نإ ليقو

 وه جح ولف رافغتسا الب متي جحلا نأ ليألا لوقلا هجوو بطقلا لاق
 اذكف احيحص هجح ناكل هسفنل رفغتسي ملو ىلاعت هللا ركذو ىبلو هسفن نع
 . كلهي ليقو & ىلوتملا ريغ نع ةيلنلاب كلهي الو همئاق

 ىلوتملا ريغ نع جحلا عنمي هلئاقو فيعض لوق وهو هللا همحر لاق
 يتلا ١ ةيحضل ١ نع موصل ١ نم هسفن نع جاح هدجي ام هريغ نع جاح دجي الو

 ىذألا ةطامأ نع مزاللا موصلا نم وأ هل عتمتلا زيجم دنع عتمت نإ عتمتلل همزلت

 ف هريغ و ا رجش نم تابنل ١ عطق نع وأ مارحال ا ف لتقي ال ءيش لتق نع وأ

 هلام نم ماعطإ وأ رثكأ وأ لقأ وأ شبكنملامهلنم مزلي امم دبال لب مرحلا
 6 هريغ دجي ثيح موصل ا دجي الو هتمذ ف كلذف هنع جوجحم ا لام نم ال

 ريغ جحلا يف اعراش وأ جحلل ابهاذ قيرطلا يف ويغ ةجح ذخا رضتحا نإو

 ليقو ، لوألا ثيراول هثراو لاملا در اهب صوي مل نإو ، اهبحاص نع ىصوأ هل متم
 بح اصل وأ محل ق ابل اف لقأب هعم اودقع نإو {&© هنع جاجحل هثراو هلك هعفدي

 ثراو نم جح ةيصو ذخأ نم ليق ، اتيم ناك نإ هثراوو ايح ناك نإ ةجحلا

 ىتح اهنمض اهذخأ نإو ، ثراولا هنم اهذخأي ال اهدر هيلإ اهذخآ بلط مش

 هنيعب ماق نإ نامض هيلع نوكي ال نأ صخرو ، جحلا متيو اهب جحي نم لصت

 رمأل اهدر نإو ، اهدر دعب عيض نإ الإ كله نإ هلدب وأ هتميق ال هاطعأ ام

 زاجو ئ نمصي ل جحلا نم عنام هيف ثدح رمأل وأ اهذخأ نميف هل رهظ
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 عفدو ةلفانلا لبق ةضيرفلا زاوجك ةضيرف لبق ثنحب ةمزال وأ ةلفان ةجح عفد

 ماع يف ىرخأ عفدو ماع يف اضيأ لفنلا وأ ضرفلا مساب اهتيمست الب ةدحاو
 & اتيم وأ ايح جحلا بحاص ةين . الفن وأ اضرف امل ةيمست الب لباق

 . ملعأ هللو ملعي مل اذإ لفن وأ صرف ةين الب هنع جحي نم جحيو
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 ريغلا نع جحلا ةرجأ دقع يف باب

 ناك ةرجأب اهذخأ اذإو ، ةجأب ويغ ةجح ذخأي ال نأ لقاعل يغبني

 . جحلا رمأ مظعل كلذو مهقازرأ يف كرابي ال مهيف ليق نيذلا نم

 العو لج هللا نأ ربخلا يف امل رظن كلذ ىفو هللا همحر بطقلا لاق

 هل اهعفد نإف اهيدؤمو اهذفنمو اهب يصوملا ةثالث ةدحاولا ةجحلاب ةنجلا لخدي

 هنع جحت نأ ىلع كل اهتعفد نالف نب نالف ةيصو هذه لاق هتفيلخ وأ هلراو

 يهنملا بنتجتو رومأملا لعفتو بجاولا فوطتو تافرعب فقتو تاقيملا نم مرحت
 ةمايقلا موي اهنع لئسي هقنع يف ةنامأ اهنأل اهمتي نأ همزل كلذ ىلع اهلبق نإف

 وأ هب رومأملا جحلا وأ نوملسملا جحي اك هل جحت ىلع كل اهانعفد لوقي نأ هلو

 رمأي نأ يغبنيو ازجأ هادأف جحلا الإ ركذي مل نإو & نوملسملا لعفي ام لعفت

 ةرايزب رمأي نأ يغبنيو ال ليقو ، رمتعي نأ همزل ليقف اهركذي مل نإو ، ةرمعلاب

 يف جحلا قمعب عتمتي الو همزلي مل دقعلا يف ومأي مل نإ هنأل ع يبنلا ربق
 وأ عتمت ىلع ةجحلا ذخأ نإ الإ امهنرقي الو هلف اهريغ يف امأو ، جحلا رهشأ
 3 عورشملا جحلا عاونأ نم هلك كلذ نأل نرقي وأ عتمتي نأ هل ليقو ، نارق

 هداعأو اريعب وأ ةرقب ىدهأو هلامعأ نم يقب ام لمع جحلا هيلع دسف نمو

 . هتمذ يف وهو هدعب وا لباق نم

 وأ ادمع هدسفأ نإ الإ هيلع ىده ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر لاق

لباق نم هديعيو هيلع يده الف بلاغ رمأ وأ ةرورضب هدسفأ اذإ امأو ، الهج



 نذإ الب ريجألا عتمت نإو ؤ هيلع ةداعإ الف هماع يف هلعفف هلعف كردي ناك نإو

 ىلع يبليو ادحاو الوق عتمتي الف عتمتلا نم هعنم نإو ، نالوق ةجحلا ءازجأ يفف
 نوكي دق هنإف بألا فالخب امزج ةدلاولا اهنأل اهمسا فرع نإ ةنالف نب نالف
 مل نإو ؤ هتجوز تناخ ويغ ءام نم وه امنإو ، عرشلا مكحل شارفلاب هابأ
 اهفرعي مل نإو ، همأ مسا فرع ولو هيبأ مساب زيجأو 3 هيبأ مسابف اهمسا فرعي
 لوقي نأب اهبحاص ركذيلف همسا يسن نإو ، ةيصولا بحاص نالف ىلع ىلل
 . مسا ركذ الب هاونو جحلا بحاص نع كيبل

 بسني نأ زوجي ال هنأ كلذ يف يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق
 كلذ نأل ويغ يف الو جحلا يف امهل بأ ال اناك نإ الإ مألا ىلإ ةأرملاو لجرلا

 . هل ربأ ال نم ر اعش نم

 يف هنأ يفكيو همأ ىلإ ناسنالا ةبسن نع يهنلا درو دق هنألو : لاق

 تناخ همل لعل لوقن ال بيغلا فلكن الو هشارف نم هنأو ، نالفل نبا رهاظلا
 ىبلو ةجحلا بحاص كرت نإو ، ويغو ثاريملا نم مظعأب كلذ سيلو اهجوز

 & لباق نم اهبحاصل ديعيو هسفنل هازجأ وخا ىلإ همارحإ ءدب يف هسفن ىلع
 هسفن ىلع ةيبلتلا دمعت نإو هسفن ىلع ىبل مث اهبحاص ىلع ةيبلتلا أدب نإ

 . اهبحاص نع ازجأو هؤدب ربتعا

 نم ريغ الثم تاقيملا دعب ةيبلتلاب دصق اذإ يدنع يذلاو بطقلا لاق
 مدعل امهنم دحاو زجي ملو لطب هل مارحال ا در هل ةيبلتلاب ايوان تاقيملا ف هل ىبل

 هاياصو ذفنأ نإو 5 هنم هل مرحأ نمع هلطبأ دقو ، يناثلل تاقيملا نم مارحالا
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 الو مهنم اذخأ وني مل نإ هتفيلخو هلراو نعو هنع اجأ هلام نم هيلع عوطتم
 دهشي مل ولو هوقدصو ىون نإ هللا دنع هكردأو هاون نإ مكحلا يف ذحألا دبي
 هب ىصوا يذلا لاملا هسفنل كسميو هسفنب هنع جحي نأ تيم ةفيلخل زاجو

 نذاي مل نإو ، تيملا هل نذأ نإ ءانعلا ىلإ اعجار وأ اردقم وأ انيعم جحلل
 يف هدحو رتشم عئابك ذئنيح هنال حيحصلا وه اذه لاملا درو تيملا نع ازجأ

 تحص ناثراو هنع جح نإو ، ثراولاك اقلطم كلذ هل ليقو { دحاو ءيش

 هب ىصوأ ام هل ناكو جحلا رهشأ يف ناك نإ تاقيملا لبق مرحأ ولو الوأ اهب مرحم
 نا ةفيلخللو اوعرتقيلف دحاو ىلع اوقفتي مل نإو 3 اوقفتيلف اوعراست نإو ، جحلل

 جح نم ةثرولل لاقف جحلل ائيش نيع نإو © مهريغ اهيطعيو مهنع اهعزني
 هذخ أيو اوعراست نإ دح او ىلع ا اوقمفتيو مهنم هنع :ع جاحل تبث هذخ أ ينع مكنم

 . هءانعل هيف رظني الو ثلثلا هعسو نإ

 ال ثراولا نأ لاقي دق ام كلذب فنصملا عفد هللا همحر بطقلا لاق

 ةرمعلاو ثراول ةيصو الو ةيصو دئازلا نأل لودعلا ميوقتب هءانع الإ ذخأي
 جحلا رهشأ تناك اذإ نكلو تقو لك يف عقت اهنأ الإ هلك رم اميف جحلاك

 الف جحلا امأو ، رباجل افالخ ةنسلا يف ةرمعلا رركتتو جحلا ةمع الإ ةمع الف
 . هدهاشمو همايأ يف الإ عقي

 هيلع طرش نإ جحلا ىلع داهشالا ريجألا مزلو هللا همحر بطقلا لاق

 تامف هنع اهب جحيو عابت نأ ضرأب ىصوأ نمو هنيم عم جح هنأ هلوق لبق الإو

 نم اهب جحيو اهعيبي نأ هئراولف هدلب نم ةجح نع اهتميق تصقنو هّيصو

 انامض الجر يصولا اهاطعأف مهارد اهل نيعو ةجحب ىصوأ نمو { تغلب ثيح

_ ٢٥٦



 اددع هاطعأو اهل نيعي مل نإو { زاج هيلع صقنلاو هل لضفلا نا ىلع هيلع

 جحي نأ لبق فرع نإو © اضيأ زاج هيلع صقنلاو جاحلل لضفلا نأ ىلع
 لاقو ريجألا عجر نإو ، يصوملا ثلث نم اضيأ هتجح جرخي نأ ثيراولا ىلعف
 مل هب جحي نأ لبق فلتف نيعم ءيشب ىصوأ اذإو ، فلح هدنع ام بيصأ هنأ

 نم دنع ثلثلا متي مل ام جارخالا همزل نيعي مل نإو ، ىرخأ ةجح ثرراولا مزلت

 ةجح ةيصوب هيف ىصوأو هزيمو هلام نم ائيش نابأ اذإو ، ثلثلا نم يه لاق

 . ثراولا نم ىلوأ رمأل اولوأف ايصو كرتي ملو

 نإو 0 اهل ةئداحلاو ةدوجوملا اهرامثو يهف يتجحل ةعطقلا هذه لاق نمو

 جحلا همزل نمو كردت مل وأ تكردأ ةرمثلا ال ةعطقلا اهلف يتجح يف لاق

 هب ءاصيالا همزل مرحأ نإو 5 ءاصيالا همزلي مل مارحالا لبق تامف جحل جرخف

 . ملعأ هللاو هيف هلوخدل اريقف ولو

٢٥٧



 قتعلاب ةيصولا باب

 يمدالا نع كلملا ةلازإ وهو اهحتف زوجيو نيعلا رسكب قتيلا
 لفلاو لبحلاك كلملا نال ءاضعالا رئاس نود ةبقرلل قتعلا دانسإ صخو

 ىلاعت هللا لاق مظع قتعلا لضفو كلذب ةبادلا سبحت اك ةبقرلا يف

 اميأ : لاق هنأ كلع هنع يراخبلا ثيدحو ه ةيالا ... ةبقعلا محتقا الف ل

 رجأو رانلا نم اوضع هنم وضع لكب هللا ذقنتسا املسم ءارما قتعأ لجر

 راهظلا يف الو عامجالاب لتقلا يف يزجي ال نكل رفاكلاو نمؤملاب لصحي قتعلا
 لتقلا ىلع اسايق نمؤملا قتع الإ حيحصلا ىلع هلك بجاولا قتعلاو ةرافكلاو
 وأ لوصألا وأ ضورعلا نم ائيش نيع نمو ، هيف دييقتلا ىلع قالطالل المحو
 ىرخأ ةبقر تدجو نإو 3 اهل هب ىصوأ ام يواست ةملاس ةبقر تمزل قتعل نيعلا

 كلذ نود امب الإ ةبقر دجوت مل نإو 3 هنيعو قتعلل هب ىصوأ امم لقأب ةملاس
 ليقو ، حيحصلا ىلع يقب ام اولكأو هنسحأو همظعأو نودجي ام ىلغأ اورتشا
 اذكب تيصوأ لاق نإو © هنوقتعي ام دعب قتعملا هنوطعي ليقو ، برقألا هلكأي

 نم ىلع لضفلا قفنيو تدجو نإ هب ىصوأ امم لقاب ليق زاج ينع هب قتعي

 لاغملا ف ءاصيالاكف هنع هنم قتعي نأ اذكب ىصوأ نإو 0 هب لوأ وه ذإ هوقتعأ

 الو ةثرولا هلكأي لضفلا نكلو ةملاس هب اودجو نإ لقأب قتعلا زوجي هنأ يف هلبق

 وأ رذن وأ ةرافكلل هنع هل ةمأ ةنالف قتعب رمأ نإو ، قتعملا ىلع هقافنإ مزلي

 هثراو عيض نإو ، ادبع نيع ول اذكو اهريغ مهيزجي الو قتعلل تنيعت ثيح
 بصخغلاو ةدرلاك اهقتع نم عنام اهب ثدح نإو 0 اهلثم همزل تتام ىتح

_ ٦٢٥٨ _



 ںامز نم بيعلا كلذ ناك نإ اهيف ام عم قتعتو هاجر نإ هلاوز ثرراول ١ رظتنا

 وأ ريناندلا هذهب ىصوأ نإو ، هلاوز ىجري امم ناك ولو هلاوز رظتني الو هتايح
 ليقو ، يزجي الف ويغ ارطعأف ةمولعم ةيصو يف هنع ذفني نأ ريعشلا اذهب

 وأ اهنيع يتلا ةبقرلا كلت يصوملا توم لبق تتام نإ ثراولا أربتو يزجي

 نيد ف هسفن نع هثراو اهقتعأ نإو © هتوم لبق تقتع وأ هتوم لبق تقحتسا

 ثراولل ىلوألا ءالوو يصوملا نع اهقتعي اهلثم هيلعو هتزجأ راهظ وأ لتقك مزال
 همزلو امزج هلعف زاج اهبهو وأ اهعاب نإو 3 اوناك نإ هئاكرشلو هل ةيناثلا ءالوو

 وأ هيلإ تراص نم اهقتعأ نإو { هتيم نع اهقتعو هيلإ تراص نمم اهؤارش
 تيره نإ تيجرام رظتنتو بلطتو اهلثم ةبقر هيلعف عنام اهب ثدح وأ تتام

 تلخد نإ كلانه اهقتع يزجيو تقرس وأ تبصغ وأ ثراولا اهقتعي نأ لبق

 عنام اهيف ثدح وأ برهلا يف تتام نإو ، هيلإ تعجر نأب كلذ دمب اموي هدي

 دعب بيعلا ثودح ناكو لاحلا كلتب اهقتعأ نإ الإ اهلثم ىرخأ ةبقر قتعيلف

 ال امهوحنو بوصغملاو قبالا نأل كلذو يزجت اهنإف هدي تلخد مث هلبق ال قتعلا
 نإو { مهل كلام ريغ هن اكف مهيلع ردقي ل هنال مهف فرصتلا الو مهعيب زوجع

 ءارشب هكلمم نأ دعب ثراولا هنع هقتعأ نالف دبع هنع هب قتعيل ائيش نيع

 عناملا بيعلا ؤرب رظتنيو يصوملا ةايح يف هيف عنام انرتقم دبعلا ناك ولو تيملل

 أربي امه نكي مل نإو ، هلثم ربي امم ناكو يصوملا توم دعب دبعلاب ثدح نإ

 نال هثوروم ةايح يف ررح وأ تام ولو هلثمل قتع همزلو رخا قتعيلف هلثم
 نالف دبع قتعي هنأ كلذ دعب ركذو قتعلاب وأ نيعملا لاملاب عقو ءاصيالا

 قتعأو مكحلا يف هتوم ححص مث دبعلا باغ نإو ، تباث نيعملاب ءاصيالاف

 نم دبال وأ عرشل ١ مكحب قتعأ هز ل لوأل ١ قتعل ١ يزج لهف ايح ءاج ش هريغ

 ءيش وأ ناسنال نيعم ءيشب ةيصو لك اذكو لوألا ريتخا نالوق اضيأ هقتع

_ ٢٥٩ _



 له ويغ نم ذافنإ دعب دجو مث عيبضتب ال هب ىصوملا نيعملا فلت نإ نيعم
 اديز اوطعأ لوقي نأ لثم دجو يذلا نم داعيف يزجي ال وأ داعي الف يزجي

 حصت مث ةنيب الو ورمع ركنيف ورمع ىلع يل يذلا ريعشلا نم ازيفق نيرشع

 هثراو اهارتشاف ةنيعم ةماب ىصوأ نإو 2 رخالا ريعشلا نم اديز اوطعأ دعب ةنيبلا

 © هب ىصوأ يذلا قتعلا يف هنع يزجتو هتوم دعب هنع ررحت مل تيملا ةمرحم يهو
 مهتيم نع يزبجحت الو ءارشلا مامت عم هيلع تررح ةثرولا ضعبل ةمرحم تناك نإو

 مهنم ويغ اهارتشا ولو اهنم مرحم وه يذلا ضعبلا اهنمضو اهوكلمي مل مهنأل

 ثراو ريغ ةفيلخب ررحتت الو تيملا لامب ءارشلا لال ثراو وه يذلا ةفيلخلا وأ

 نكلو مهل كلم يهف هيف ميدخ وهف هل سيل لاملا نأل ةكرتلا لامب اهارتشا ولو
 مث تيملا نع اهقتعي نأ اهبر اوبلط مهل ةمرحم يهو تيملا نع اهقنع اودارأ اذإ
 ذافنإ مدع محأ نم اوملسو هيزجتف هنع اهقتع اهءارشب اوون ىبأ نإف اهنمث هوطعي

 هسفنل مهنم دحاو اهب ىصوملا ةمألا ىرتشا نإو ث اولثتما دق مهنأل ةيصولا

 هل ديبع قتعلا لبقو ءارشلا دعب تدلو امو تيملا نع اهقتعي مل ام هلام يهف

 مدخ نم هتفيلخ قتعأف قتعب ىضوأ نإو 3 اهعم دلوو اهارست نإ هبسن تبثو
 زواجي مل ام تلغ ولو تيملا نع زاج ثراولا مدخ نم ال يصوملا كلذ اهكرت

 رذع الب ثراولا رارضإ ةفيلخلا دمتعي الو هنمضي ثلثلا زواج ام نإف ثلثلا

 ثراولا ال هتنؤمو هتقفن هتمزل تيملا نع الفط وريغ وأ اثراو ةفيلخلا قتعأ نإو

 هتقفنف هرمأب ناك نإو ، تيملا رمأب نكي مل نإ كلذ قاتعاب رمأي مل يذلا

. ملعأ هللاو ائيش اوي مل ولو ةثرولا ىلع



 سالفالاو ضرملا يف قاتعالا باب

 كلذ كرتو هتحص يف هدبع هنع اقتعم رمأ وأ هضرم يف قتعأ ام زاج
 وأ نالف ةئيشمل وأ تقول هقتع قلع وأ هنع هقتعأف ضرم ىتح قاتعالا رومأم

 الو ةايحلا يف عقاو قتعلا نأل لكلا نم كلذ جرخي لهو ، ضرملا يف همودق
 نالوق هضرم يف كلذ ع وقول اليزنت ثلثلا نم وأ ال مأ هضرم يف توميأ كردي
 ف هقتعأ نإو ، يناثلا لوقلا ىلع هزواج نإ ثلثلا قوف امب دبعلا ىعستسيو

 وهو ءامرغلل هتميق يثلثب قتعملا كلذ ىعسو قتعلا حص هلامب طيحأ دقو ضرملا
 قتعلا نيب ةطوحلا نم هيف امل راتخلا وهو اهلكب ليقو ، ىلع نب ىسوم لوق

 . ءامرغلا نيدو

 رجحلا ةلزنم نيدلا ةطاحال اليزنت هنالطب ىلع رثكألاو زيزعلا دبع لاق

 . نيدلاب قحتسم دبعلاف

 يف قتعلا زاجو بوبحم نب دمحم لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق
 دبعلا ةميقب نيدلا طاحأ نإو ، ثلثلا لإ هلعف عجري ال لاح يف هتحص
 © هلام رجحو ءامرغلل نيدلاب مكحلا دعب ناك اذإ فالخ الب لطبو اعامجإ

 مكحلا لبقو ءامرغلا مايق دعب وأ نيدلاب مكحلا دعبو رجحلا لبق هقتعأ نإو

 اليزنت لطب وأ رهظألا وهو قتعلا ىضم لهف هلام يف نيدلل هب ءافو الو رجحلاو

 اوقتعأ نإو 5 هيف قتعب ىصوأ لزنمب ةبقرلا قتعتو نالوق رجحلا ةلزنم مكاحلا مكحل
 . مهزجي ليقو ، مهزجي ملو قتعلا عقو ويغ ىف

٢٦١



 لاق ، ءاوس اهلك نكامألا نأل مهدنع حيحصلا وهو هللا همحر لاق

 اهريغو ةكمك توافتت دقو هل هيف ضرغل اعضوم نيعي دق هنأ هدريو بطقلا

 ررحو حصألا ىلع ويغ يزجي ال يمورلاو يشبحلاك قتعلل اسنج نيع نإ اذكو
 اك ةفيلخلا وأ ثراولا هقتعي ىتح قتعي ال ليقو { هتوم دعب هقتعب ىصوم نيعم

 اذإف لعفلاو ردصملا نيب امل هنع قتعي نأ ىصوأ نإ هوقتعأ نإ الإ قتعي ال هنأ

 يصوملا تومب قتعيف ةثرولل هيف لعف الو هتيرحب ىنعملاف هقتعب تيصوأ لاق
 نمضو ثراولاب روصتيف هوقتعي نأ وأ هقاتعاب هلوق يفو هيدعت ةغل يف هفالخب

 دقو ، قرس وأ بصغ وأ تام ىتح هقتع عيض نإ هتميق ةفيلخلا وأ ثراولا

 نم قتعلا لاق نم لوق ىلع الإ ثلثلا ىلع داز ام نونمضي الو ثلثلا هعسو
 ديبع ةفيلخلا وأ ثراولا اهقتعي نأ لبق تدلو امف قتعلل ةمأ نيع نإو ، لكلا

 زاجو ى اهتبقر نود ام اهتيانج هيلعو اهتلغ ثراوللو قتعت مل ام ةمأ يهو ثراولل

 ىلع ربجي لهو كلملا نهجارخالا ريغ يرستلاو جيوزتلا نم ثياولا لعف ام اهيف
 ال وأ حيحصلا وهو يم دال قح هزأل قتعلا ىلع هب تكسمتسا نإ اهقتع

 حصي لهف لامب هدبعل ىصوأ نإو ، يناثلا لوقلا ىلع هللا دنع همزلو نالوق ربجي
 الو ثراولل ةيصو هل ةيصولاف اكلام نوكي ال دبعلا نأ ىلع ءانب حصي ال مأ
 هل ىصوأ امل اكلام نوكيو ةيدوبعلا ىلع ىقبي لهف ةحصلا ىلعو ثراول ةيصو
 ةيانك هل ءاصيالاو ءاصيالا كلذب ررحتي وأ اكلام نوكي دبعلا نأ ىلع ءانب هب

 . هقاتعإ نع

 ردق هب هل ىصوملا ناك نإف هقتع ىلع انينب اذإف هللا همحر بطقلا لاق

 يقب امب ىعسو ءاصيالا كلذب رح هن ل رح هنأب مكح رثكأ وأ لقأ وأ هتميق

 اهيف كروش ةبقر قاتعاب ىصوأ نمو { هسفنب هل ىصوملاك ناكف هتميق نم

٢٦٢



 دمعتم ىصعو كيرشلا بيصن ءارش همزل دقو اهكلمي نأ دعب ثراولا اهقتعأ

 . هكيرشل ال هل ءالولا ناكو هكيرشل ام نمصو كرتشم قنع

 ديز نب رباج ةياورو هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نم ةع لاق
 . قالطالا ىلع رح وهو هيف

 هل لوسر نع رمع نب لل ١ دبع نع انموق ىورو هلل ١ همحر بطقل ١ ل اق

 لدع ةميق موق دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف دبع يف هل اكرش قتعأ نم هع
 يفو © قتع ام هنم قتع دقف الإو دبعلا هيلع قتعو مهصصح هئاكرش ىطعاف

 . قر ام هنم قرو هي اور

 ليقو { هيلع قوقشم ريغ ىعستساو هيلع موقألاو ةريره يبأ نعو
 . ثيدحلا نم هنأ حيحصلاو ةداتق مالك نم ربخلا ف ةجردم ةياعسلا

 قتع اذإ هلك قتعي دبعلا نأ اندنع ةحيحصلا ةياورلاو بطقلا لاق
 كلذب نولوقي انموق داكي الو لاق ديز نب رباج ةياور ترم اك هجو يأب هضعب
 . مهدنع رح وهف افو هل ناك نإو {©&= هضعب قتع ةحبص مهتياور لب

 هنمضف امهدحأ هقتعأ ةنيهج نم نيلجر نيب ادبع نأ دوعسم نبا نعو
 ع نياإم
 نمف هتوم دنع هصقش نقتع ١ نمو 0 همنغ هيف عابف هكيرش بيصن .ك

 دمعلا هثراو عبتي ليق ثلثلا نم ليقو ئ لكل ١ نم هكيرش ةصح نمضو ثلثلا

 . ائيش نجحم ل اذإ ال ليقو { هكيرشل هنمض امم ثلثلا ىلع دازو يقب ام
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 { دبعلا ىعستسا الإو هنم قتع هنمث غلبي لام هل ناك نإ عيبرلا لاقو

 لاق نإو ، امهنم دحاو زاج ةمأو دبع هلو هديبع نم دحاو قاتعاب ىصوأ نمو
 وأ ناتيثنأ وأ ناركذ امهدحأ ةميقب ايعسو اعم اقتع يديبع نم ادحاو تقتعأ

 ادع امب اوعسو مهلك اوقتع يديبع نم اضعب تقتعأ لاق نإو ، ىثنأو ركذ
 . ملعأ هللاو دحاو ةميق

 دحأ هبجحي ملو هثري نمم بسنلاب اهنم مرحم وه نمو ةمأ كرتو تام نمو
 و ١ مع وأ خأ وأ دلول ١ دلو وأ هدلو ءاوس قرغتسم نيد الو ثرال ا نع ةفص الو

 اندنع اقافتا اهلك اهمرحمب ةح تجرخ اهرستي مل وأ اهارست ءاوس كلذ ريغ

 . ثلثلا نم ليقو { لاملا عيمج نم ليقف اهلثم دبعلاو

 ال دلولا مأ رمع نع يور ام نيلوقلا بسانيو هللا همحر بطقلا لاق
 : ةرح يهف تام اذإف هل ادب ام اهنم عتمتسيف ثروت الو بهوت الو عابت

 تدلو ةمأ اميأ يع هللا لوسر لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ذخأف لاق رمع ىلع هفقو ةعامج حجرو لاق { هتوم دعب قح يهف اهديس نم
 يف لاق هنأل كلذك سيلو لاق عابت ال اهنأل قح دلولا مأ نأ انموق كلذ نم

 ثرو وأ اهثرو هزأل الإ اندنع كلذ امو هتوم دعب ةرح يهف تام اذإف ثيدحلا

 مرحم محر اذ كلم نم ت هللا لوسر نع ويغو ةرمس ىور اك اهمرحم اهنم

 مل ةفصب وأ ويغب بجح وأ تام نأب اهمرحم اهنم الو اهثري مل ولف رح وهف

 جرخت ليقو ، نيلوقلا ىلع ةثرولل اهئالوو ثلثلا نم اهنأ حيحصلاو ةرح نكت

 الو لكلا نم جرخت ال ليقو ، هب تجرخ يذلا هيف اهمرع بيصن نم ةرح

٢٦٤



 اهتميقب ىعستستو ةرح جرخت نكلو ويغ الو اهمرمع بيصن نم الو ثلثلا نم

 . اهمرع بوني ام الإ ةثرولل اهلك

 هب تجرخ يذلا اهدلو ىلع مهصصح ةثرولا يقابل بوبحم نبا نعو
 . اهوعستسا الإو الام هيبأ نم ثرو نإ

 وأ اهدلو اهثري مل ام ةمأ دلولا مأ نأ تملع دقو هللا همحر بطقلا لاق

 دقو اهعيب زوجيف انباحصأ نم اليلق الإ انبهذم وه اذهو لاق & اهضعب ثري

 يفو ، هللا دبع نب رباجو ريبزلا نياو سابع نباو يلعو ركب وبأ اهعيب زاجأ
 اسأب كلذب ىري ال يح هيع يبنلاو اندالوأ تاهمأ انايارس عيبن انك هثيدح
 رمع ناك املو ركب يأو ٍكققَع يبنلا دهع ىلع دالرألا تاهمأ انعب ظفلا يفو

 الو نيد يف نعبي ال لاقو 5 دالرألا تاهمأ اوقتعأ كلع لاقو 5 انيهتناف اناهن

 . ةيصو يف نلعجي

 ثرو وأ اهبر اهقتعأ نإ الإ عابتو ةمأ اهنأ حصألا جاهنملا .يفو : لاق

 دلولا مأ عيب زاوج ىلع اتم رثكألا نأ هيفو لاق ، نيدلا نع يقب ام اهنم اهدلو

 اوعمجأو نورخا ههركو انموق نم ةعامج همرحو لاق © هيلع ررض هيف نكي نإ

 . اهديس نم لمحت نأ لبق ةمالا عيب زاوج ىلع

 لماحلا عيب زاجأ نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نأ انموق ضعب ىورو لاق

 . ملعأ هللاو هنم اهلمح ىنثتسا اذإ

٢٦٥



 ريبدتلا باب

 يأ اريبدت ءيشلا تربد كلوق نم ذوخأم ةفص ىلإ انيغم قتع ريبدتلا
 وهو زئاج ريبدتلاو يتايح ربد ارح هتلعج يدبع تربد ىنعمو يئارو هتلعج

 مدع وأ نيعم ءيش عوقول وأ امهيغ وأ دبع وأ ديس تومل قلع ةفصب قتع
 ةحصلا يف هقيلعت نأ ىلع رثكألاو بدجلا لاوز وأ رطملا عالقإ لثم هعوقو
 لاعفألا هيف عجرت يذلا ضرملا يفو 3 ةديبع يبأ لوق وهو لكلا نم توملل
 نباو ديز نب رباج لوق وهو اقلطم لكلا نم ليقو ، ثلثلا نم ثلثلا ىلإ

 ولو توملاب ققحتي هنأل رظنألا وهو ححصو اقلطم ثلثلا نم ليقو ، دوعسم
 يف هؤاطعإو هقادصإو هب ةراجالاو هليدبتو هعيب عنمو ةمالسلاو ةحصلاب قلع

 دقو هقتعي نأ طرش ىلع هكلم لخدي يذلا هقتعيل زوجو 2 هتبهو هنهرو شرإ

 . طرشلاو عيبلا يف فالخلا رم

 الو هقتعب لجعت هكلم لخد اذإ لوقلا اذه ىلعو هللا همحر بطقلا لاق

 وأ هتوج ىلإ هربد نإ لوألا تمي مل ام هقتعب رخأتي نأ هلو دعولا فلخ هل زوجي

 لبق ربجي ليقو ، هيلع ربجأو هقتع هيلع بجو كلذ ناك اذإف هيلإ هربد ام عقي

 ربدملا عيب زوجي ليقو ، وبدم دلب يف نوكيو لوألل هدر الإو رخؤي الو كلذ
 ىتم عوقولا لوهجم ناك ولو ريبدتلا تقو ىلإ هجو يأب كلملا نم هجارخإو
 همعطي نأ ىلع رخآ اناسنإ هلام ناسنالا يطعي نأ ضعب زاجأ اك نوكي

 هجو يأب كلملا نم هجارخإو ربدملا عيب زوجي ليقو ، كلذ وحن وأ هيقسيو
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 اذهو بطقلا لاق . هيلإ قتعلا قلع يذلا فصولا الو هقتع عقي مل هنأل ام

 . ريبدتلا يف عوجرلا زاجأ نم لوق

 لل امأ اقلطم هجوب هجارخإ الو ربدملا عيب زوجي ال هنأ حيحصلاو لاق
 ىلع امأو ، نوكي ىتم يردي ال ذإ اررغ هيف نلف لوهجملا ريبدتلا تقو
 دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأاي ىلاعت هللا لاق دعولا فلخ هيفف رارمتسالا
 الجر نأ هللا دبع نب رباج هاور امب هتيدوبع رارمتساو ربدملا عيب زيجم لدتساو
 . هعابف هب ةليع يبنلا ىعدف ربد نع هل ادبع قتعأ راصنألا نم

 ماع مالغلا تام رباج لاق رانيد نب ورمع وهو رباج نع يوارلا لاق

 مدع لصألاو بوقعي ىمسي دبعلاو روكذم ابأ ىمسي لجرلا نأ اوركذو لوأ
 . دبعلا اذهو لجرلا اذه صاصتخا

 هل امالغ قتعأ راصنألا نم الجر نأ هللا دبع نب رباج نع ةياور يفو

 ينم هيرتشي نم لاقف © كلع يبنلا كلذ غلبف ويغ لام هل نكي مل ربد نع
 ناكو ةياور يفو ، جاتحاف ةياور يفو ، مهرد ةئام يناثب هللا دبع نب ميعن هارتشاف

 . كنيد ضقا لاقو هاطعأف مهرد ةئام يناثب هعابف نيد هيلع

 روهشمو يعفاشلا بهذم وه اقلطم ربدملا عيب زاوجو بطقلا لاق
 لاق انباحصأ رثكأ بهذم وهو اقلطم ةيفنحلا هتعنمو لاق { دمحأ بهذم

 نييماشلاو نييزاجحلا نم فلسلاو ءاملعلا روهمج نع يوونلا هاكحو
 . هتمدخ لب هتبقر عبي مل هنأب ثيدحلا اولوأتو لاق : لاق نييفوكلاو
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 ربد نم نأ هانعمس ام صخرأو عابي ال هللادبع وبأ لاق جاتلا يفو لاق

 يف عيبلا نوكيو هدلب يف هضرم يف هعيبي نأ هلف نيد هيلعو هلام فلت مث هدبع
 هب ىضري وأ عيبلا ضقن هيرتشملو كلذ ىلع دهشيو ريبدتلا غلبي ىتح هتمدخ

 هيلإ هديس جاتحا نإ هعيب يبعشلا زاجأو هنودب زوجو نيد ريغ نم عابي ال

 . نيدلا يف ضعب هزاجأو ضعب ههركو اقلطم ضعب هعنمو

 ةمدخلا هل امنإ هنأل رباج هيلإ بهذ ام حصألاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف ربدم وهف اهمكح اهربد نيح ةبدملا يف يذلا لمحلا مكحو ةبقرلا ال

 ربدم دبع ةدملا لبق دلو نإ وهف هتدالو موي ربتعاو اهنم هجورخ دعبو اهنطب
 ل نإ عيبلا يف عبتي امك اهنم ؛زجك هنأل اهلثم رح اهدعب دلو نإو .. اهلثم

 ربدم دلولا نكي مل هنيح يف اهنطب يف يذلا دلولا ىشتساو اهربد ولف نئتسي
 ربدم ريغ دبع ريبدتلا دعب اهنطب يف ثدحي يذلا دلولاو هللا همحر بطقلا دنع

 . قتعلا عوقو لبق دلو نإ

 ريغ ديبع مهف اهديس ةايح يف تدلو ام لك ةديبع وبأ لاق : لاق

 تدلو امو رحف هذوفن نيح وأ ربدمف ريبدتلا دقع نيح اهنطب يفاهالإ نيربدم
 اهتوم لبق وأ ةمولعم . ةدمع هتوم لبق اهرب د نإو ‘ ةرح دلو هنال رح هتوم لعب

 ةدم امهريغ توم وأ اهتوم وأ هتوم لعب وأ س انلا نم امهريغ توم لبق وا يه

 مامت دنع تررحو زئاج وهف امهريغ توم وآ اهتوم ىلإ وا هتوم ىلإ وا ةمولعم
 ررحت اذكو ةدم الب امهريغ توم وأ اهتوم وأ هتوم لبق اهربد نإ ريبدتلاب ةلمكت

 ال هن ل ةدم الب امهريغ توم وأ اهتوم وأ هتوم دعب اهرب د نإ مالكل ١ مامت لنحع
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 لصوي ال ام راظتنال هجو الف نكت مل اذإف { ةيدعب هنأ حلصي ريثك وأ ليلقب
 ةرح يهف تم اذإ الثم لاق ريبدتلا دارأ نمف هنيح يف تررحف نييعتلاب هيلإ
 وأ اهتوم دعب وأ يتوم دعب ةربدم لاق اذإ هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو
 زاج اهتوم ىلإ اهربد نإو & لاصتاب توملا بقع ةرح تجرخ امهريغ توم
 ىطو هلو ةح يهو تومتف اهراضتحا ىلع لب اهتوم لبق ةظحل ىلع لمحيف
 مل ولو اندنع ةرح يه ذإ اندنع يرستلا مكحب ةبتاكم ءىطو ال اعانمجإ ةبدمل
 رئاسك حاكنلا دعب اهئثطو زوجيف ةبتاكملا هب تعقو امم ارينك الو اليلق ضقت
 ..اهلبق ال ةبتاكملا دعب ادقع رئارحلا

 ام هلك دبع بتاكملا لاق نمف اهريغ دنع امأو هللا همحر بطقلا لاق

 قتعي لاق نمو ، ضعب اهيلع يقب ام اهئطو زيجي هنإف نمثلا ضعب هيلع يقب
 نيمجنب مجنم قتع دقع ةبتاكملاو اهيرست زيجي ال هنإف .تضق ام رادقم اهنم
 كلمي ال دبعلا نأ لاق نم دنع تالماعملا دعاوق نع ةجراخ يهو رثكأف
 ليق ةفراعتم ةبتاكملا تناكو هلامب هلام عيب هنألو هقيقرو ديسلا نيب اهنارود
 . ةيلهاجلا يف نكت مل ةيمالسإ ليقو ، ؤع عراشلا اهرقأف مالسالا

 نم ةيرب مالسالا يف بتوك نم لوأو لاق حيحصلا وهو هللا همحر لاق
 لاق . نامجن اهموجن لقأو .اهيف طرش ليجأتلاو لاجرلا نم ناملسو ءاسنلا
 دنعو اندنع يذلاو لاق فيعض وهو لاق . ةيعفاشلا بهذم اذه بطقلا

 ركذي مل ىلاعت هللاو ادقنو امجنمو الجؤمو.الاح ةباتكلا زاوج ةيكلاملاو ةيفنحلا
 ىلع راج مكح وه لب اديق سيل لوقنف اهيلع لادلا باتكلا ركذو ميجنتلا
 .لعفي مل نإ مثأيو ليق عبرلا ردق هنع عضي نأ قيقرلا بتاك نمل بدنو بلاغلا
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 هتبتاكم ءادأ يف نيعأ نإو مثأي ال هنأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع ريبدتلا يف عوجرلا حصي الو رخا بتاكم يف هلعج ءيش هديب لضفو
 وبدي وأ هقتع لعجي نأ وهو هل قفرأو دبعلل لهسأ وه امب الإ اندنع حيحصلا

 لاصتنال ةيصولا يف وأ اذكه هب ىصوأ اذإ قتعلا يف عوجرلا زوجيو ةبيرق ةدمل

 مداخ قتعت نأ يقو "تارافكلاو طايتحالا يفو مولعم ريغ وأ مولعم لجر لام
 . اهقتعب ىصوأ نإ ال همدخ نم ةمولعم

 ال هديبع نم نيعم ريغ دبعل ويبدت يف عجري ال كلذكو : لاق

 يف تم نإ لاق نإ ج رؤملا وب أ لاق . نوعسيو مهلك نوربديو ع وجرلا بيصي

 . هيف عوجرل ا هلف هلل ١ هجول رح . ن الفف اذه يضرم

 دعو هنأل ع وجرلا هل زوجي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 نإ ةبدملا يرست مرحو متي ال مأ هطرش متيأ ىري ىتح هدعو ىلع قبيلف طورشم

 ةميقب هتوم لبق ىمسم لجأل اهربد نإ اهل يصويو اهتوم وأ هتوم لبق اهربد
 يهف لجألا زواج ىتح وه شاعو تتام وأ تلتق نإو 2 هتوم ىلإ اهتمدخ
 اهب لتقيف ةرح يهف لجلا مامت لبق تام نإو 3 ةمألا ماكحأ اهماكحأ ةمأ
 لتق نإو ، حرجو فذقك ماكحألا عيمج يف اهمكح اذكو دمعت نإ اهلتاق

 اهب ربد وريغ ةميق نم لقأ هتميق نوكتف اربدم موقي نأب هتميق تذخأف ربدم

 يف اذكو ويغ لضفلاب ربدي وأ ناك نإ لضفلا ديسلا لكأي لهو هلثم
 قتعي مل ام هتمدخ تلحو هحرج ةيد لكؤتو عطق نإ هوضع ةيد هلك فالخلا

 . هتميق هتمدخ تلباقو
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 لهو ةمدخلا ةلزنمب حرجلا ةيد نأ ةميقلاو ةمدخلا ةلباقم ىنعمو : لاق

 عنمي وأ ديسلا ثراو ءاش نإ هب لتقيو هتوم ىلإ هربد يذلا هديس لتق نإ ررحي
 بطقلا دنع امهحصأ نالوق لجعتسا امل لتقلاب ثرالا نم عنمي اك قتعلا نم
 يصرملا ةيصو لطبت له هل ايصوم هل ىصوملا لتق نإ اذكو يناثلا هللا همحر

 ادبع نينثاك ربد نإو ، لطبت ال وأ لجعتسا هنأل لتاقلا هل ىصوملل لوتقملا

 نمضو هتصاخ لك هربد نإ لوالا تومب ررحتيو ريخألا تومب ررح مهتوم
 . هل ءالولا ناكو مهئابصنا لكلل

 ىلإ وأ هدالأ حاكن ىلإ وبد نإ ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 وا اعيمج اوحكني ىتحف ضعب نود ضعب غلب وأ حكن نإو {© زاج مهغولب

 © قتعي الف اوحكني وأ اوغلبي نأ لبق مهلك وأ ضعب تام نإو 0 اعيمج اوغلبي

 . ملعأ هللاو قتع اوغلب وأ مهنارقأ حكن اذإ ليقو
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 ريبدتلا ظافل أ باب

 تنأ وأ يتوم دعب رح يتايح يف ربدم تنأ هقيقرل ديس لوق ريبدتلا

 هعمو لجأل هدعبو لجأل توملا لبق نوكيو اذك تقول ربدم تنأ وأ ربدم

 اذكو بيعل قتعل يزجي ال نمو ، كرشم وأ ريغص يف ولو زئاج ريبدتلاو اضيأ

 هيلع روجحملا ريغ غلابلا لقاعلا نم ريبدتلا حصو هلك كلذ يف زوجت ةبتاكملا

 مهس نمضو ىصع لعف نإف نذإ الب كرتشم كولمم يف هدصق زوجي الو

 لك تومو نيعم لجأل زاجو ، هيلع مثإ الف لدأ نإ الإ ريبدتلا عقوو كيرشلا

 هنيح يف ررحي لهو ضرأو تابنك ازاجم ولو اقلطم ءيش توم ىلإو حور يذ

 نايتإ دنع ررحو حيحصلا وهو هتومل ررحي وأ ةقيقح كلذ يف ةايح ال هنال
 لك اذكو هب ملعي مل نإو 2 هيلإ قلع نإ فوسخ وأ دارج وأ حير وأ رطم
 ررحو ضام تقول قلع نإ هنيح يف ررحو هنتخو لفطلا غولبك هتقو لوهجم

 ةدالو وأ رفاسم مودق وأ دصح وأ ثرح وأ فيرخ وأ فيص لوصح دنع

 نأ لثم دبع وهف عقي ملف ءىيش عوقو ىلإ هقلع اذإو ، هيلإ قلع نإ ةأرما
 وأ اروصم اهطقس ناك نإ الإ ارح جرخي الف طقستف ةأرملا ةدالو ىلإ وبدي
 دنع ررح كسفنب كل تيصوأ هقيقرل لاق نمو 2 دلوف ويغ اهنطب يف ناك

 قتعلاك ريبدتلا حصو كسفن كل تبهو لاق نإ هنيح يف ررحو ديسلا توم

 . ملعأ هللاو كلذ ىلع ةفالخو ةلاكوو رمأب ةبتاكملاو
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 ةثرولا ىلع ةجح نوكي اميف باب

 ةيصولا يف

 وأ هثوروم ةيصو ابئاغ وأ ارضاح القاع اغلاب ةفيلخ وأ اثراو تمزل
 يفو هللا دنع ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ اهب دهش وأ اهدهاش نإ هفلختسم

 هبتك ولو باتك نم ثراو هقدص ام لك مكحلا ينال هللا دنع زاجو { مكحلا
 هنم درت نم ةداهش وأ نيمأ ريغ نإو دحاو ةداهش وأ هتباتك زوجت ال نم

 ةجح قيدصتلا نأ كلذو اعفن هسفنل بلجي نمو ، كرشمو دبعو لفطك
 يطعي الو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا ثيدحو كسفن تفتسا ثيدحل

 نكت مل اميف متيك مهس وأ قدصم ريغ بئاغ مهس نم قدصملا ثراولا
 نإ متيلا لثمو بئاغلا ىلع مكحلا يف ضعب اهزاجأو نينيمأ ةداهش هيلع

 امهيف تام الو امهيف انكاس نكي مل ولو هتيب وأ تيملا راد يف ةيصولا تدجو

 ءىرمال لحي ال ثيدحل هحاتفم هقرافي ال يذلا هقودنص وأ رصق يف اذكو

 . هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي نأ رخالا مويلاو هللاب' نمؤي

 هب مكحي لاملا نم لاحملا كلت يف دجوي ام نأ كلذ هجوو بطقلا لاق
 دحاو دهاشب ولو نيمأ دنع دجوي ام اذكو ةيصو نم هيف دجوي ام اذكف هل
 هنإف نالف ةيصو اهنأ لاق نإ هدنع هدوجوملا نأل نيدهاشك اذهو انيمأ ناك نإ
 . اهيفام ملعي مل ولو دهاش
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 ةيصولا ىلع نيكرشملا ةداهش زوجت هنأ مهضعب معزو هللا همحر لاق

 لاق سابع نبا نع يور امك مكنيد لهأ ريغ نم يأ مكريغ نم ىلاعت هلوقل
 لاق نإو & نوضرت نمت هلوقو لدع يوذ ىلعت هلوقب خوسنم هنأب بيجأ
 نيمي الب هوطعأف فلأ ىلإ مهد نم هل يلع لاق اميف قدصم نالف ضيرم
 كل ءيش ال لاقو حص نإو ، هيف قيدصتلا هل لعج ام ىلإ هفيلحت ثراوللف
 نإو ، فلحي نكل فلألا هيلع ىعدا نإ عوجرلا دجي مل تطتحا نكلو يلع

 هعم رخا دهاشب الإ زجي مل اهيف هدنع امب اونخف نالف دنع يتيصو لاق

 ىصوملا وأ ةفيلخلا وأ ةثرولا ىلع طلخي الثل دحاو ساطرق يف هتيصو بتكيو

 ةيبرعلا ةنسلاو يرعلا رهشلاب خرؤيو تعطق وأ تيحم وأ تعاض نإ الإ مهل
 امل ةخسان وأ هاياصو رخآ اهنأ ىلع هبنيو ىضم لعف نإف كلذ ريغب نسحي الو

 هطخ اولقعو هطخب اهبتك نإو ، هطخب اهبتكي مل نإ اهيلع ءانمألا دهشيو اهلبق
 هطخ نأ ءانمألا دهش وأ لقي مل وأ اهب يصوملا نالف وه اهبتاك نأ اهيف لاقو

 . ءاملعلا ضعب معز اك كلذ ىفك ةيصولا يف اك نوكي اذكه

 مكحلا باب يف كلذ يزجي ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق

 يف ءاملعلا فلتخا دقو لاق © هيلإ بلقلا نوكسو قيدصتلا باب نم يزجيو

 فلأ هيف بتكو هسفنب اهبتك اذإو اذكه نالف طخ نأ طخلا ىلع ةداهشلا
 نولوقيف ام اموي اوركفتي نأ الإ ائيش كلذ هديفي الو مهبتكي مل هنأكف دوهش

 مهتداهش ةبوتكم مهدوجوب ال اورقأ نيح مهرارقإب مكحيف اهيف امب اندهش معن
 اذه يف امب تيصوأ ينأ دوهشلل وأ مهل لاق نإ ةيصولا ذافنإ ةثرولا مزلو

 هنأ .!ورقيف مهريغ وأ مهدحأ وأ وه مهيلع اهأرقي ىتح ليقو { ساطرقلا

 . طوحأ كلذو اهب ىصوأ
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 ةيصو هيف اباتك دوهشلل ملس نمو رثألا يفو هللا همحر بقلا لاق
 مهفو هيلع ءىرق وأ هأرق هنأ لوقي ىتح اودهشي الف هيف امب يلع اودهشا لاقو
 نوكيف زوجي ال ام ةيصولا يف ناك امير هنأل قحأ اذه بطقلا لاق . هيف ام

 ام اقلطم اهوذفنأ ةدحاو نم رثكأ هتوم دعب اودجو نإو 2 هيلع هل ءىطاوملاك
 . هنزواج نإ ثلثلا يف نصصاحتو ثلنلا زواجت مل

 توبثلا نم هلصأ ىلع وهف هب ىصوأ ام لك نأل كل ذو هللا همحر لاق

 نأل ادعاصف نيساطرق يف وأ الثم دحاو ساطرق يف دحاو هل ىصومل رركت ولو
 ولو بتك ام لكب لمعيف ثدحت ثداوحلاو ددجتت تالماعملاو ركذتي ناسنالا

 ذفنت ليقو ، ةدحاو اوذفنأ لكلا قفتا نإ ليقو دحاو ءىبشل وأ دحاول رركت

 . اهلبق امل ةخسان لقي مل ولو تملع نإ ةريخألا

 ةنسلاو نارقلا يف تباثلا خسنل ديكأتلا لوقلا اذه لصأو بطقلا لاق

 . محازتي مل نإ هدكؤيو هررقيو محازت نإ لزألا خسني يناثلا نإف

 الإ اعم امهب ذخؤي ليقو ، ىلوألا اهخسنل ةريخألا تبنت رثألا يفو لاق
 قوقحلا يف رثكألاب ذخؤي ليقو { قوقحلا يف الإ ةيخألاب ليقو ، اتدحتا نإ
 دئازلاب ذخؤي ليقو © اياصولا يف ريخألابو رارقالا يف رثكألاب ليقو 2 اياصولا
 أرقي ماد ام هنأل ءىرق نإ ويغ وأ ملقب هيلع زاج ام ذفنيو صقانلا حرطيو

 هتباتك نالو تباث وهف أرقي ماد امف هب مكحيف ًارقيل عضو هنأل تباث وهف

 كرتي الف يصوملا ريغ نم هلعل هيف نونظم ملق وحنب هيلع زاوجلاو ةررقتم ةتباث
 ٠۔ظب تبث ام
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 ىلع نوطخي مهنأ موق دنع فرعلا ىرج اذإ هلعلو هللا همحر بطقلا لاق

 ام ذفني ال هنإف اهلاطبإ اودارأ ولو زييمتلا هعم ىقبي اطخ مهاياصو نم اولطبأ ام

 طقس أرقي مل نإو ، تيملا دنع وأ نيمأ ديب تناك نإ اذه نكل هيلع طخ

 هب صوي مل هنأكف مدعلا دحب ذئنيح هنأل شرتمملاو وحمملاو عوطقملا طوقسك
 دحاوب وأ ةيدعتب نإو ، تفلت وأ تيحم وأ تعطق ىنح ةيصولا اوعيض نإو

 مهيلع ىقبي ال ىتح اوطاتحيلف هللا نيبو مهنيب اميف اهونمض ةفيلخلاب وأ مهنم
 الو لوقي ام وحن ىلع اوذفنينل هوقدصو اهيف ام ظفحي نم اودجو نإو ، ءيش
 يف ةيدعتب ساطرقلا يف دسفأ ام الإ اهاحم نإ ويغو ةفيلخلاك مهريغ نمضي

 ةكرتلا نم ذفنت ىتح ةثرولا مزليو كلذ همزليف هللا نيبو هنيب اميف امأو » مكحلا

 ىوس يدعتملا مزلي مل دوهشلا وأ ةثرولا اهظفح نإو { يدعتملا ربيو اوأربيف
 هدسفأ نإ ساطرقلا يف دسفأ ام همزلي اذكو هللا نيبو هنيب اميف ولو ساطرقلا

 . ملعأ هللاو ًأطخلاك ةيدعت الب
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 ؤزجلاو رطشلاب ةيصولا باب

 ثلثلا ذخأ لاملا نم مولعم مهس وأ دحأل هلام نم رطشب ىصوأ نإ

 . اريثكوأ اليلق ؛زجلا ىنعم ىلع قلطي دقو فصنلا وه رطشلاو هثراو هزجي مل نإ

 نود ثلثلا قوف ام انه هب داري نأ ىلرألاو هللا همحر بطقلا لاق
 لوقي نأ لثم مهسلا مهب .أ نإو ، طقف فصنلا غلب وأ هقوف وأ فصنلا

 امهس ةثرولا لقأك ثلثلا نم ذخأي ليقف ؛زج وأ مهسب هل تيصأ
 هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع افوقوم لوقلا اذه ىور دقو بطقلا لاق
 نم ذخأي ليقو ، امهس مهلقأ هوطعأف ةثرولا ماهس اوبسحا لاق هنأ هنع
 . سدسلا ثلثلا

 ليقو ، رشعلا ليقو ، دوعسم نب هللا دبع نع يورم وهو هللا همحر لاق
 سدسلاف مهسب وأ عبرلا هلف .زجب لاق نإ ليقو © ءاش ام ثراولا هيطعي
 ضعبلا ليقو ، رثألا :يف اك ثزجلاو مهسلاك ضعبلاو صقشلاو ةفئاطلاو
 . كلذب ةيصولا تلطب ليقو ، فصنلا

 لوهجم مكحي ال ذإ لهجلل هريغو هلل ١ لذبع وبأ لاق هبو بطقل ١ ل اق

 دحأ مهسب ةيصولا زاجو هي ملع هب كل سيل ام فقت الو ؤ ىلاعت هلوقل

 هينب دحأ بيصنب لاق نإو ، مهلقأ بانم ثلثلا نم ذخأ اولضافت نإو ةثرولا

٢٧٧



 مل نإو ث دئازلا كلذ نبالا زوج نإ همساقو ناثك هل ناك دحاو ركذ هدنعو

 اهعم لزن تناك نإو © هتيصو ىوس ةيصو نكت مل نإ هلك ثلثلا ذخأ وزبي

 ناك نإو ، تبثي ال فصنلا نأل هلك لاملا ثلثب ليقو ، فصنلاب ثلثلا يف

 نإ ةصاحماب اهعم لزنو هاوس ةيصو نكت مل نإ هلك ثلثلا ذخأ نانثا نانبا هل

 نإ عبرلا ذخأ ةثالث نونب هل ناك نإو ، ثلثلا يف ثلثلاب هاوس ةيصو تناك

 روكذ هل ناك نإو { اذكهو عبرلاب ثلثلا يف ويغ عم لزن الإو هل ملس
 ىٹنأكف ىثنأ تناك نإو ، ركذ بيصن اركذ ناك نإ هل ىصوملا ذخأ ثانإو

 ذخأو ، ىثنأ بيصن فصنو ركذ بيصن فصن ذخأ ىثنخ ناك نإو
 بانم ذخأو ، طقف روكذلا فلخ نإ ىثنأ ناك ولو ركذ بانم هل ىصوملا

 بانم نم رثكأ ثلثلا نم ذخأ نإو & طقف ثانالا فلخ نإ اركذ ولو ىشنأ
 . اووتسي ىتح لضفلا مهل در هبيصنب ىصوملا نينبلا دحأ

 نأل تبثي مل هدالوأ دحأ بيصنب ىصوأ نإ رثألا يفو هللا همحر لاق
 هتأرما كرت دقو هب هيخأ نبال ىصوأ نم رثألا يفو لاق ويغ هقحتسي ال هبيصن

 ىصوأ نإو { نيرشعو ةعبرأ نم ىلوأ يهو نيثالثو دحأ نم هتضيرفف ةثالثو

 لام يف لك لزن ةثرولا زاجأف هثلثب رخالو هلام فصنب رحالو هكلمي امب دحأل
 فصنلاب فصنلا بحاصو لكلاب لكلا بحاص هب هل ىصوأ امب يصوملا
 هلك هلام عيمجب ثلثلا يف كلذب اولزن اوزيجي مل نإو ، ثلثلاب ثلثلا بحاصو
 مل هنأل هثلثب رخالاو هفصنب رخالاو لاملا لكب مهدحأ هيف لزنيف هثلث مك رظنيف

 . ثلثلا يف هب اوعجرف ثلثلا ىلع داز ام ثراولا زب

٢٧٨



 ةيصولا نأل ثلئلا نم رثكأب ثلثلا يف لزني ال ويغو بوبحم نبا لاقو
 هل ىصوأ نمف هب صاحي ال لطاب هقوف امف ثراولا اهتبثي مل نإ تبنت ال هقوف امب
 & هب هل ىصوأ امب لزن هنود امب هل ىصوأ ن مو © ثلثلاب لزني رثكأب وأ ثلللاب

 ةئاملا امسق ةئاملا يواسي وهو هلام ثلثب رخالو رانيد ةئامب دحاول ىصوأ نإو

 تناك نإ اياصولا عم الزنو امهاوس ةيصو نكت ملو ، ثراولا زب مل نإ نيفصن

 هتميق رخا دبعب رخالو مهرد فلأ هتميق دبعب هل ىصوأ نإو ، ثراولا زب ملو

 هدبع دحاو لك ذخأ ثراولا زاجأو امهاوس هل ءيش الو دبع الو فلألا فصن
 لك هيف لزنو ثلثلل اعجر ثراولا زجي مل نإو امهاوس ةيصو نكت مل نإ هلك
 ثلثلا نم رثكأب ثلثلا يف نالرني ال ليقو 5 امهاوس هل ناك ولو هدبع ةميقب
 لزني هنم لقأ رخالا ةميقو ثلثلا نم رثكأ هتميق نيدبعلا دحأ ناك نإ اذكو

 ثلثلا نم رثكأ تافلتخم اياصوب ىصوأ نإو © هدبع ةميقب لك ثلثلا يف

 ثلثلا نم رثكا ناك ولو اهل ىمس امب لك لزنو ثراولا زجي مل نإ هيف تصصاحت
 هتقو يف هب باصي امب لزن هب جحي ام هل مسي ملو جح اهيف ناك نإف لوق ىلع

 هب باصي امب ثلثلا يف هل لزن مسي مل نإ قتعلا اذكو جحلا ةيصو ذافنإ

 ءارش دجي امب نهل لزني هنإف ةلسرم وأ ةظلغم ةرافكب ىصوأ ول اذكو كلذك
 قرغتسي رمتسم وهو هل مسي مل ام اياصولا يف ناك اذإو ، هب نمل بوبحلا

 اذك دجسم يف يلام نم اوحبصأ لوقي نأ لثم ثلثلاب ثلثلا يف هل لزن لاملا

 نيثالثب ركبلو نيسمخب ورمعلو ةئامب ديزل اذه عم ىصوأ ولف امئاد احابصم
 اوفوي ىتح مهيلإ يتابلا عجر هتداعإ نكمت ملو مدهنا ولف نيرشعب دلاخو
 . ثراوللف يقب امف مهاياصو

٢٧٩



 حابصملل ىصوأ دق ناكل ةئاغلث ثلثلا ناك ولف هللا همحر بطقلا لاق

 يهو ةئامثلث نم سامخأ ةثالث هل فقويف ةئامسمخ كلذف نيتئام لاجرللو اهب
 هراشعأ ةثالث ركبلو نوثالث هفصن ورمعلو نوتس وهو سمخ ديزلو نونامثو ةئام
 مدهناف نيناثب دجسملا يف حبصأ نإف رشع انثا ةسمخ دلاخلو رشع ةينامث

 رشع ىنثا ركبلو نورشع ورمعلو نوعبرأ ديزل ةيقابلا ةئاملا نم عفد كلذك
 يلام تيصوأ لاق نمو ، نورشع ثياولل ىقبتو مهاياصو متتف ةينامث دلاخلو
ِ ملعأ هللاو ةيصو ال رارقإف ديزل هلك



 موصلاو ةاكزلاو ةالصلاب ةيصولا باب

 لخد نإ رفكي ليقو ، قافن رفك رفك هتمزل ةاكزب صوي ملو تام نم
 الو ةاكز نم هثوروم مزل ام هتفيلخ الو هثراو مزلي الو طعي ملو لوح يف لوح
 وأ اريثك الو اليلق ال ائيش كرتي ملو اهب ىصوأ وأ اهب صوي مل نإ مإ الو كاله

 احلاص ناك وأ هلام نم ىطعأف هيلع لضفت نإ الإ نويدلا هتقرغتسا ائيش كرت

 ريغ نكل ةنس اذه نع ءاطعالا نإف ءاصيالا لبق توملا هأجافف ةيصولاب نادو

 عربتلاب ضري مل نم وأ بئاغلا وأ لفطلا وأ نونجملا بوني ام نوطعي الو ةبجاو

 اناميإو ةاكزو اجح هيلع نأ لاق ول هنأ اوعمجأو هللا همحر بطقلا لاق

 رقأ نإو ، تبثي ال هذافناب صوي ملو ثلثلا نم وه ام لك نم اذكو اذكو

 وأ ثراولا اهاطعاف ةاكزب نالفل ىصوأ نإو © هذافنإ مزل هذافناب صوي ملو نيدب

 ريغ اذكو تيملا ماقم يف هنأل نمضي الو ةبوتلا هتمزلو تزجأ وريغ ةفيلخلا
 ىصوأ اذإو ، نمضيو يزجي ال ليقو " هل ىصوملل هيلع اقح نكي مل امم ةاكزلا

 ىطعاف ةفيلخلا هبوني ام لك ىطعأو ءارقف هتنروو ءارقفلل وه امم اهوحن وأ ةاكزب
 ال ليقو ، اونذأو اوملع نإ ضعب دنع زاج رخآلا بان ام دحاو لك ةفيلخلا
 . ثراول ةيصو .ال هنأل زوجي

 هيلع قضي مل لؤألاب ذخأ نمو وزنتلا نم هيف امل راتخملا وهو بطقلا لاق
 هنع ةالصب ةيصول ١ حصت الو اهب يصوي هن إف زوجحم ال ثيح اه اطعأ ةاكز لكو
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 تناك نإو 0 دحأ نع دحأ لصي ال لاع رثأ يفف ةلفان الو ةنس الو ةضيرف

 . فاوطلا يتعكر هنع: جاحلا يلصيف جحلاب يصوي نأ لثم تزاج اعبت ةالصلا

 وأ هيدلاول اهباوث يونيف ةلفان ةالص دحأ يلصي نأ امأو هللا همحر لاق

 ىلص نم نأ رثألا يفو لاق باوثلاب عربتو هسفنل ىلص هنأل زوجيف ءاش نمل

 لاق ، اذكو اذك رجأ هل ناك نيملسملل وأ هيدلاول اهباوث ىطعأو اذك ةالص

 لاقف فاوطو ةالصو مايصك تيملا نع يحلا لمع يف فلتخا جاتلا يو

 . يح نع الو هنع زوجي ال رثكألا

 نم ناويدلا يفو ينع فطف مق هل ىلومو هل نبال لوقي ءاطع ناكو لاق
 مل نإو ، كلذ هنكمأ نإ اهديعي هنإف بات مث نامزلا نم ةهرب ةالصلا كرت
 . ةيصو ةالصلا يف سيلو ةبوتلا ريغ هيلع سيلو لجو زع هللا ىلإ بتيلف هنكمي

 اهلدبي ملو تام نإو 3 زاج ريبكتلاب ولو اهلدبأف رضتحا نإ رثألا يفو
 وأ ءوضو وأ لاستغاب ةيصولا حصت الو بات نإ هيلع سأب ال هنأ انوجر
 وأ ينع اهب لستغيل مهارد ةشعب يصوي نأ لثم ءىشب دحاول وأ ءاجنتسا
 ال ةنس وأ ضرف هيلع ةالصلا نأل هتزانج ىلع لصمل وأ اجنتسي وأ أضوتي
 . زاج هتزانج رضحي نممىصوأ نإو ث ةرجألا اهيلع ذخؤت

 راجئتسال ١ وني الو هل زاج هيلع لصمل ىصوأ نإ لاقي دقو بطقل ١ لاق

 ةالصلل ء ىيشب ىصوأ نإو ‘ ةرجألل ال هلل ةالصلا ىون نإ اهذحأ يلصمللو

 تلطب امل اهن ل ثراولل وأ تبنت مل ةيصو هن ل برق لا اهلكأي لهف اهدعب امو

. ٢٨٢



 يناثلا هللا همحر بطقلا ححص ةكرتلا رئاسك تناكف اهب صوي مل هنأك تناك
 نإو ، ةرافك لاق هنأك ءارقفلا ىطعأ ءىيشب كلذل ىصوأ اذإ هنأ امهنلاث

 وأ نيدلاب فوم ملسم ريقف خيشل عفد شارفلا لوخدل ءىيشب ىصوأ

 نم دجو نإ ءالولاب الو رهصلاب الو عاضرلاب ال بسنلاب هيلإ بيرق زوجع
 ءاصيالا حصو اقلطم ريقف ملسمل عفديلف دجوي مل نإو ، كلذك هتفص

 وبق يف هلزنمو وبق رفاحو هنفاكر هلساغو هلماحل ءايشألا نم ام ءيشب

 مل نإ الإ ةجأ هنأ ىلع هذخأي نأ كلذ لعفي نمل زوجيو كلذ وحنو هنفادو

 ءاصيالا حص هل ةرجأ الو هيلع اضرف نوكي هنإف كلذ لعفي نم دجوي

 لب اهل ةرجأ هنأ ىلع ذخأي الو ةءارقلا ةرجأ هنأ ىلع ال هتافو دعب هيلع ءىراقل

 ءاصيالاو ةرجألا ةين ريغ ىلع ذخأي نأ هل ليقو الف اهل رجأب ىصوأ نإف ةقدص

 موص ءاضقب يصويو اهريغو ةاكزلاو ةلادعلا يف فلتخاو ثلثلا نم اقلطم
 هنع موصيو هنع ماصل هب ىصوأ ام ثراولا كسمي الو ويغ وأ ناضمرل بجاو

 نذأ ولو زوجي ال ليقو ، ثراول ةيصو الو ةيصو كلذ نأل هل نذأ نإ الإ وه

 ماصي ام لقأف موصب ىصوأ نمو اوموصي الو اومعطأ موصب ىصوأ نإ ليقو © هل
 نإ ضعب ماصيو ضعب هنع معطي نأ زاج ةرافك نيرهشب ىصوأ نمو موي هنع
 قرف ناميإو تاولص تارافك قيرفتب ىصوأ نمو امهدحأ بجي ليقو © الصتا
 نكمأ ام زاجو انيكسم نيرشع لك يف رامث ثالث يف ةدحاولا ةالصلا هنع

 نإو © نيتس ماعطإ لكلف نيتالص ريفكتب ىصوأ نمو ، ةرافكلا لمكأ اذإ
 ةرافكلا نم ثياولا ذخأ يف فلتخاو لكل دجي مل ذإ هازجأ نيتس امهنع معطأ
 { رقفلا مسالو هنع يصوملا ةقفن عافترال زوجي ليقف ءارقفلل امم امهوحنو ةاكزلاو

 مل نإو ، ءاضقلا نم هيلع امب ميقملا يصويو ثراول ةيصو ال رهاظل ال ليقو
 عوجك رذعل دمعت نإف عوجك رذعب ال لكالا دمعت نإ ءاضقلا عيضي
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 لخد وأ هيف تامو رفسلا يف رطفأ ناك اميقم نكي مل وأ وضعل ولو كلهم
 سيلف الام كرتي مل نمو ، ءاصيالا همزلي مل موص ىلع رداق ريغ هدعب رضحلا

 بستحا نإ اذكو لضفأ وهف اهوذفنأو اوبستحا نإو ، هتيصو ذافنإ ةثرولا ىلع
 هتايح يف لفكت ءاوس هلام نم مدعم ةيصو ذافنإب لفكت نمو ، ثراولا ريغ

 ال ليقو ، ثراو ريغ نإو ناه وأ زع امم هللا دنعو مكحلا يف همزل هثراول وأ
 . هللا دنع همزلو مكحلا يف همزلي

 قوقحلا باحصأ نيعت اذإ هنأ قيقحتلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لفكت امم برقألا الو ثراولا كردي الو هللا دنع اك مكحلا يف همزل تارافكلاو

 هذهب ىصوأ نإو بيقألا وأ ثياولل عجرتو لطبت يتلا اياصولا نم ائيش هب
 اهنايعاب مهيلع تقفنأ مهقح يف ويصقتب وأ مهئاذيال مهريغ وأ هناريجل منغلا

 هزاطعابجو ءيشب ىصوأ اذإ ليقو ، ليألا حجرألاو اهنمث قافنإو اهعيب زاجو
 امم ناكو هل ىصوملا يف زوجي ال امم ناك نإ الإ هنم هؤاطعإو هعيب زجي ملو هسفنب

 اذكو ةرافكلل منغلاب يصوي نأ لثم زوجي ام قفنيو عابي هنإف هل ىصوملل لحي
 قافنإو اهحبذ يزجي الو طايتخال وأ سانلا لام نم لاصتنال اهب ىصوأ نإ

 مل ةاكزلل هب ىصوأ ريعب وأ ةاش حبذ يف مهل نذأ نإو ، هنذإب الإ اذه يف اهمحل
 . ايح هنوطعي لب هحبذ مه زجي
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 اهيكدنبنأ ةاكزلل ةاش هتمزل نمل زيجم دنع الإ هللا همحر بطقلا لاق
 امم ناك نإ رحن وأ حبذ نم ركذ ام اوفلاخي ال نأ ىلرألاو لاق اهمحل قرفيو
 هبيصن كرت اثراو مزلو امهدحأ نم هب ىصوأ ام حجري وأ ىري هلعل هيف فلتخي

 نم وأ هلام نم ةيصولا نم هبانم ذافنإ مهريغ وأ ةثرولا نم وريغل لاملا نم
 نم زيجأو ىلوتم ناك نإ هذافنإب هل كورتملا وأ ثراولا هل لفكت نإ الإ ثلثلا
 لقن نإو ث ذافنالاب هب هيلع بجي ام كرت دق هزأل همزلي ال ليقو { هقدصي

 دعب ام وأ توملا تقو وهو اعرش داتعملا اهذافنإ تقو نع هتيصو يصوملا
 نإو ، زاج هنيعي تقو ىلإ وأ اهقوف اميف وأ ةنسلا يف تالغلا تاقوأل نفدلا
 نإ نونمضي الو زاج الثم تالغلا تاقوأ يف رعسلا صخر اودجيل مهل صخر

 دعب اورخؤي الو انمض اوعيض نإو تالغلا تاقوأ يف مهعييضت الب لاملا فلت

 اذإ هنأل مكل اهذافنإ رسيت اذإ اهوذفنأ لاق نإ ذافنالا ناكمإو لاملا دوجو

 ةلجعلاب اهذافنإ بجي ةيصولاو نكمأ نإ ذافنالا محل رسيت دقف لاملا دجو

 نم اوعجري ىتح ريخأتلا اوزاجأو ذفني ضعبو نفدي ضعبف ناكمالا ردق
 دعو اهضعب وأ اهلك ةيصولا هلام نم ةثرولا نم دحاو ذافنإ زاجو © نفدلا

 الب ولو مهدهشأ نإو & نيرخالا بانم كاردإ ىلع دوهشلا دهشي مل نإ اعبتم
 اوزاجأ اذإ ليقو ، نايب هل نكي ملو ذفنأ هنأ اوركني مل نإ كردأ ةثرولا نم ضح
 يفكي الو نايبلل جاتحا مهتا نإو مهتي مل نإ تذفنأ هلوق ف انيمأ ناك هل

 . دهشي مل ولو كردي ليقو & تيملل قح كلذ نال فيلحتلا

 هيلع هب عجري نأ ىلع ائيش هنوروم ىلع ثراولا قفنأ اذإو هللا همحر لاق
 ال نأ ةدقعلا يف طرتشي مل ام ويغ وأ ناك ةفيلخ ةثرولا ىلع ع وجرلا هل ناك
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 ثراولا ريغو هيلع اهنوكردي ليقو ، نيمي هيلع مهل سيلو هذفنأ امم مهيلع عجري
 ناك اذإ هدجي ليقو © هدجي مل هيلع هب عجري نأ ىلع ائيش ويغ ىلع ذفنأ اذإ

٢٨٢٦



 ةيصولا يف ١ يف عوجرل ا باب

 هل زوجي الف هللا نيبو هنيب اميف امأو ةيصولا يف عوجرلا مكحلا يف زاج

 هيلع بجاو قح وه اميف الو هللا ىلإ برقتلل ادصق هب ىصوأ اميف عوجرلا

 همزلت نمم ىلاعت هلل تناك نإ ةقدصلا رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ليقو ، هثراو وأ قدصتملا ىلإ عجرت ليقف اهدر نإو © اهلبق نإ هل بجت نمل
 اهذخأيف تومي وأ ليألا اهلبقي ىتح فقوت ليقو ، اهلهأ نم ويغ ىلع ذفنت

 زوجيو اهلدبي وأ اهعجري مل نإ رفكو تلطب برقألا ةيصو يف عجر نإو © هنراو
 زوجي الو هب هلدبأو هنم اريخ ويغ ىأر اذإ ةيصولا نم ءىيش يف عوجرلا

 . قتعلاو ريبدتلا يف عوجرلا

 يف ةبقر نيعي مل اذإ قتعلا يف ع وجرلا زاوج هللا همحر بطقلا رهظتساو
 قتع نع وأ مزال قتع نع عوجر امإ هنأل الف هللا نيبو هنيب اميف امأو ك مكحلا

 هللا ىلإ هب برقتي ملو همزلي مل وأ هنم اريخ ويغ ىأر نإ الإ هقلا ىلإ هب برقت

 هب ىصوأ امع صقنلا زوجي الو اهكرت هل زوجي ال نيع اذإ لاح لك ىلعو لاق
 صقنلا ىلإ يدؤت يتلا ةدايزلا الو هللا نيبو هنيب اميف بجاو قحل ءادأ وأ ابرقت

 برقألل هب ىصوأ اميف عوجرلا زوجيو نينثال هب ىصوأ اميف دحاولا ةدايزك
 ىصوأ نإو { ةمرحملا ةيصولا نع عوجرلا بجيو رتكأ وأ هب واسم ضيوعتب
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 هنأ ليق : لاوقأ ةثالث هيفف رخال هب ىصوأ ةيصو رخال هنأ لاق مم نالفل يشب

 هل ىصوأ لب هنع لاطبالاب حرصي مل هنأل لوال هلك ليقو 2 اثالثأ مهنيب مسقي
 اذهو هللا همحر بطقلا لاق .: ريغلا لامب ءاصيإ ويغل هب ءاصيالاف الوأ هب

 نأ ههجو ريخألل هنأ ليقو ، ةيصولا يف عوجرلا زاوج مدعب لوقلا بساني

 . لوالا نع عوجر هل ةيصولا

 رخال هب مث لجرل ءيشب ىصوأ نإو رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 هل ليقو ، هعبر ريخأللو هعابرأ ةثالث لوألل .ليقو ، امهنيب ليقو ، ريخألل وهف

 هللا يضر باطخلا نب رمع يأر وهو ريخألل هنأ ريتخاو لاق هثلث لوأللو هنلث

 ىصوأ نإو يدنع راتخا وهو لاق لزألا نع عوجر هنأل رفعج نيا لاق هبو
 لوألل ليقو ، صقنيو ديزي نأ هل نأل امهل اتبث رخال هفصنب مث لجرل ءيشب
 مث متاخب ىصوأ نإو 5 ميرلا ريخأللو عابرأ ةثالث ليقو ، ثلث ريخأللو نانلث

 نإو ، كلذ هبشأ ام اذكو ريخألل ليقو ، امهنيب نافصن صفلاف رخال هصفب

 نالفل ىصوأ نإ لوقي نم دنع مهنيب وهف نالفل لب ال لاقو لجرل ءيشب ىصوأ

 يف ثلثلا نأ لوقي نم دنع ريخأللو امهنيب نوكي رخال هب مث هلام ثلثب
 .رپبخأللو فصنلا لوألل ليقو 0 امهدحأل تبثت ال ليقو { ريخألل لانملا

 ليقو ، هنيعب عوجرلا الو هيف ءانثتسالا نيبي مل هنأل لوألل ليقو { فصنلا
 هتلغ مرص الو اعوجر هب ىصوأ امم ءيشب هعافتنا دعي الو اعيمج مهنع تلطب

 هتاذ نع هب ىصوملا رييغتو عوجر هنأ هسبل نإ سابللا يف ليقو & اهدصحو

 محل وأ اذيبن وأ الخ امهلعجف رمت وأ بيبز وأ ابايث لمع نطق وأ فوصك
 مدعل عوجر اقوط وأ اروس اهلعج وأ مهارد وأ ريناند اهككسف ةكيبس وأ
 نإو & هلكش ريغ ولو هنيع دجو ام اعوجر رييغتلا دعي ال ليقو { مسالا ءاقب

٢٨٨



 لزنيو تادايزلا رئاس اذكو عوجرب سيلف هغبدف دلج وأ هغبص مث بوثب ىصوأ
 هيطعيف هل ىصوملا عم ةطايخلاك ةدايزلا نم امهريغو غبدلاو غبصلا يف ثراولا
 . ةطايخلاو غبدلاو غبصلا ةميق هل ىصوملا

 هكلهتسي اميف ثراولل ءيش ال هنأ يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق
 نإ ال ةدايز ناك نإ عوجر غبصلا ليقو ، طيخلاو غابدلاو غابصلاك هب يصوملا

 امم كلذ وحن وأ طئاح وأ راد ضقن وأ رجش وأ سرغ لقنو اصقن ناك

 نع عوجر رخال لحم نم هلقنف لقنلا هنأش نم سيلو توبثلا ىلع عضوي
 فرصتلل عوجر ليق ، نالوق اهيف رفح وأ اهئانب وأ ضرأ سرغ يفو ءاصيالا

 يذلا عضوملا يفو هيلع طاحأ امو ءانبلا عضوم يف الإ عوجر ريغ ليقو 3 اهيف
 ثرحلا سيلو ضرالا نم يقب اميف مسالا ءاقبل ةرجشلا وأ ةلخنلا هيلع تتبث

 ١ يتيصو اوذفنت ال لاق نإو ، ىنكسو بوكرك عافتنا وه امنإو اعوجر

 نإ برقالا ةيصو اوذفني نأ نم دبالو عوجر ليقو 3 حيحصلا ىلع هب اولغتشي

 هنع عجر ولو هنيع نيعمل ريبدتلا ع وقو نم دبالو اوذفنت ال لاق ولو اهب ىصوأ

 ىصوأ ولف مكحلا يف ةيصولا يف عوجر ال ليقو © هقتع لجع هنأ نيبت نإ الإ
 وأ دوهش اهيلع ناك ولو مهيلع ءيش الف اهنوظنحي اهل دوهش الو اهفلتأو ةيصوب

 . اهذاقنإ مهمرل اهنع عجرو أرقت تيقبف اهفلتي م

 هللا نيبو هنيب اميف ناسنالا مزل ام لك نأ ىلع ءانب اذهو هللا همحر لاق

 هب ءافولا هيلع بجو هب ىصوأ امو هب مكحي وريغب وأ هرارقإب مكآحلا هب ملع اذإ
 . ها دعولاب ابجاو ناكف بجي مل امب دعو هنال
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 تتبثو عوجر عيب وأ ةبه وأ ةقدصب هكلم نم ءيشلا هجارخإو

 بجوم هيف لعف وأ خسفب هعاب نإ اذكو هضعب جرخأ نإ يقابلا يف

 يرتشي نا لثم جارخالا بجوم خسف هل ناب مث ةراجإو هب ءارشك جارحا

 ىضر ىلإ هقلع عيبك اقلعم هيف لعف نإو © خسفنم ءارشلا نارهظيف هب

 مل نإ امأو && ع وجرف نهترملا هعابو تامف هنهر وأ همتي نأ لبق تامف نالف

 وأ نهترملا هكرت وأ نهرلا ثراولا كف وأ هتايح يف هيلإ عجر وأ هدعب متي
 . ملعأ هللاو ةتباث ةيصولاف نهرلا خسفنا
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 ةيصولا ىلع ةداهشلا باب

 ةثرولا نم نانيمأ كلذب دهش اذإ بنجألاو برقألل ءانمألا ةداهش زوجت
 درتو مهسفنأ ىلع الإ مهلوق زوجي الف ةثرولا نم ءانمألا ريغ امأو ، مهريغ وأ
 ةداهش زوجتو هديسل دبعلا لام ل هدبعلو هيلع نحم هنأل هنبال لجرلا ةداهش

 مهضعب زاجأو ال ليقو ، اعفن هسفن ىلإ رجي مل نإ هيلع امب تيملا ىلع يصولا
 زاجأو & ضعب اهعنمو هلام ضبقو هثراو كاردإ دعب هيلعو تيملل يصولا ةداهش
 هضبق اذإ رفعج نبا هيف اهزاجأو لاملا ىلع ال نيدلاب يصولا ةداهش مهضعب

 . ءامرغلل اهل هميلستب ضبقت اهنأل قوقحلاب تيملا نع ضعب هنم اهعنمو ورغ
 امهنوك لطبو اهب امهتداهش تزاج هتيصوب امهدهشأو نيلجرل ىصوأ نمو
 نالطبب لاقي دقو لاق ، كلذ سكع هللا همحر بطقلا دنع يذلاو نبيصو

 مهنم دهشف ةيصوب ءارقفلا وأ براقألا وأ ةارشلل ىصوأ نمو ث ةمهتلل لكلا
 لطبت ليقو ، ثراولل عجرو امهبانم لطبو امهتداهش تزاج ليقف نانثا

 ةارشلاو ءارقفلا نم تزوجو © نيريخألل كلذ نم فنص دهش نإ الإ ةداهشلا
 ىصوأ نمو ، براقألا فالخب نييعتلا مدعل نيدهاشلا بانم طقسي الو

 امهتداهش تلطب امهتلصو نإف ةيصولا تبسح مهنم نانثا دهشف هيراقأل
 ةثرولا ضعب دهش نإو ، امهبانم لطبو امهتلصو ولو تبثت ليقو ، تتبث الإو

 نإو ، طقف دهش نم ىلع ليقو ، مهعيمج ىلع زاج لجرل مهتيم ىلع نيدب
 موي هل ىصوأ هنأ رخا دهشو سيمخلا :موي نالفل ىصوأ انالف نأ لجر دهش

 ال ليقو ، لعف ال لوق كلذ نال زاج هيف ىصوأ ناكم يف افلتخا وأ ةعمجلا
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 لثمب رخآ أو هلام ثلثب هل ىصوأ دق انالف نأ نيدهاشب أ نإو © زوجي

 ةنيبب ال هئاعداب لوال ةفيلخلا وأ ثراولا هعفد نإو هيف اصصاحت كلذ

 ريغل هئاطعإب هيف فرصت هنأل هل هنمض هنيبو هاعداو رخالا ءاج مث ةحيحص

 هفصن يناثلل مرغيف لوألل هب ىصوأ هتيم نأ ملع نإ الإ ىوعدلا دجمب هلهأ

 ضعب نود ةثرولا ضعب ىلع ثلثلاب هل تيم ءاصيإ هاوعد ىلع نيب نمف طقف
 رضاحلا هل عفد رضحي مل وأ مهل ةفيلخ الو انونجم وأ الفط وأ ابئاغ ناك وأ

 . ةثرولا يقاب ىلع مكح هيلع مكحلاف مكح ديدمت ال هبانمب رخالا عبتو هبانم
 بانم كرتيو هنع هبانم ذخأيف لفطكل فالختساب هتيشع ذخأ هل زاجو
 نايبلا هل ىصوملا ماقأ نإو ، ثراولا نم هذخأيف تومي وأ مدقي ىتح بئاغلا
 وأ ةفيلخلا لصي مل نإ الإ هل عفدلاب ةفيلخلا محلا ذخأ ةيصولا ةفيلخ ىلع

 مل وأ ثلثلا اهعسو نأ تددعت اذإ اياصولا عيمج كلذكو لاملا ىلإ ثياولا

 ةفيلخلا لاق نإو 5 ةفيلخلا وأ ثراولاب كاسمتسا هل ىصومللو اهوزاجأو اهعسي
 لوق لبقيو كلذ نم لقأ هنأ ثراولا لاق نإ عدمف اذك ثلثلا هل ىصوملا وأ
 اميف ءامرغلا وأ ةثرولا عجري الو اذك الإ ثلثلا نكي مل هنأ هنيمي عم ثراولا

 ام اياصولا باحصأل ةثرولا زيجي نأ لثم هتوم دعب تيملا لعف نم هوزاجأ

 زيجي نأ لثمو ث ةيصولا ةثرولا ضعبل ةثرولا ضعب زيجي وأ ثلثلا قوف
 صقني ام اياصولا باحصأل لكلا نم جرخي امو تاعابتلاو نويدلا باحصأ .

 مزلي امو نويد جارخإ الب اوثي نأ ةثرولل اوزيجي وأ ثلثلا يف اوصصاحت ول مهنع
 وأ ةثرولا زوجي نأ لثمو الثم تاعابتلاو نويدلا ضعب اوطقسي نأ وأ لكلا نم

 وأ الصأ هنم مهوعنمل اوعاش ول ام اياصولا باحصأل وأ ضعبل ضعب ءامرغلا

 امب ملعلا عرف ةزاجألا نأل هملعن مل ام انزجأ انأ مهلوق لبقي الو ويغ مهوضوع

 مل ام ةزاجأ اضيأو ، رابخأب وأ ةدهاشمب ملعلا دعب الإ اوزاجأ امف اوزاجأ
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 مل ام اوزاجأ مهنأ اوعدا اذإ ليقو ، ةزئاج لوهجملا ةبهو ةبهلا باب نم مهمزلي

 زاجو . نالوقف اهدعب هودرو هتايح يف هوزاجأ نإو ى عوجرلا مهلف اوملعي

 دعب وأ هتوم لبق مهنويد نم ءامرغلا هأربأ نإو 5 اوفلتخا نإ طقف زوجم بانم

 الو ثلثلا ىلع داز امم ثراولا دجي الو ثراولل ثلثلا ريغو هاياصول ثلنلاف هتوم

 ثراولل اهوكرت نإو 3 هلام مهيقاب يفوتسي ىتح طقف مهضعب هأربأ نإ ةيصولا
 نم ةثرولل نويدلا رادقم نوكيف ةكرتلا نم نويدلا اهلباقي اميف ةيصولا تلطب

 ثلث يف هتصو نم تلزن ةكرتلا نم ءيش نويدلا رادقم نع لضف نإف ةكرتلا
 مهاياصو ذافنال اياصولا باحصأل اهوكرت نإو ، ثراولل هاثلثو ءيشلا كلذ

 ملف كرش نم ملسأ نمو ثلنلا نم رثكأ تناك ولو اياصولا باحصأل يهف
 هلام لكب هؤاصيإ هل زاج هل ثراو ال ناك وأ كرشم وه نم الإ ثراو هل نكي

 لب تيسن لاق مث نالفل هلام ثلثب يثوروم يصوأ ثراولا لاق نإو ، ىلوملاك

 لاق نإو ، رخآ اثلث اضيأ يناثلل عفديو الوأ هب رارقال ثلثلا لوللف نالفل

 هنأ همعزل هفصن يناثللو ثلثلا لولف هثلثب اذهل ىصوأ لاق مث هنلثب اذهل ىصرأ

 ةثرو هعم ناك اذإو ، هفصن ريخألل نمضف هقح نم رثكأ لولل عفدف امهنيب

 . ملعأ هللاو هسفن ىلع الإ هلوق زجي مل
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 ةيصولا نامض يف باب

 نع لغتشي مل نإ لاملا فلت ىتح اهذفني مل نإ ةيصولا ثراولا نمض
 لصو دق هنأل ةردقلاو ناكمالا عم روفلا ىلع اهذافنإ بوجول هنفدب ذافنالا

 . .هتيصو ذافنإ ىلإ جايتحالا يف وهف ءازجلا راد

 دعب ةيصولا ذافنإ بجي امنإو دمحأ خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 نم اهذافنإ ىلإ لصي ام ردق ىلع ثراولاوأ ةفيلخلا كلذ يف ءاوس تيملا توم

 بلطيو عفدي ام عفد وأ ضبقي ام ضبق وأ عابي ام عيب يف مهنم عييضت ريغ
 تيملا لام نم هب هل يرتشي نم اضيأ لسريو دالبلا يف تيملا ةيصوب صخرلا
 . صخرلا دالب يف هنع اهذفني نم رمأيو

 كلذ اولعف نإف تيملا تارافكل صخرلا نوبلطي الو هللا همحر لاق
 يف ناك اذإ كلذ مهل زوجي نم مهنمو ، نونماض مهف هب ىصوملا ءيشلا فلتف
 . ءاوس اذه يف ةفيلخلاو ةثرولاو تيملل حلصي ام كلذ

 وجراف عييضتلا دصقي مل نإف ذفني ملو ذافنالا نكمأ نإ رثألا يفو لاق
 © نمضي ليقف ام عنامي ردقي مل ىتح هنكمأ دقو رصق نمو ، افالخ هيف نأ

 رافغتسالا همزل زجعو هنود ليح ىتح هتين ىلع ناك اذإ هنأ ريتخاو ءاسأ ليقو
 . ناكمالا دنع انواهتو افافختساو اعييضتو اليطعت دصقي مل ام نامضلا ال
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 نأ ةثرولا ىلعف الام كرت دقو تامف لجر ىصوأ نإ ناويدلا يفو لاق

 يف اوذخأيلف هتومب اوملع ثيح اهذافنإ مهنكمي اك هلام نم هتيصو اوذفني
 ضعبلو اهذافنإ مهضعبلف ثراولا ددعت نإو ةدحاو ةعاس اهورخؤي الو اهذافنإ

 ملو فلت نإو ، هب اولغتشيلف تيملا جئاوحب موقي نم اوبيصي مل نإو 3 هنفد

 ىتح ذافنالا ريخأت مهل زوجو ، ءيش مهيلع سيلف تيملا نفدب الإ اولغتشي
 يتابلا انمضي مل لاملا فلتف ةيصولا نم مهنكمأ ام اوذفنأ نإو ، اعم هونفدي

 اوذفنأ نإو ، طقف اهضعب ذافنإ مهنكمأ ام اعيمج اوصصاحو اوعيضي مل ن

 هكرتو صصاحتلا مهنكمأ نإ يقابلا بانم انمض ضعبلا يف لاملا نم دوجوملا

 نمضي ليقو © اعيمج اونمض لاملا فلت ىتح اهنم نكمم ذافنإ اوعيض نإو
 تصصاحت ثلثلا اهعسي مل اذإ اياصولاو اياصولا نيب صصحلاب طقف نكمملا
 ةاكزلاك ضرفلا مدقي ليقو ، ليألاف ليألا يصوملا همدق ام مدقي ليقو © هيف

 ام ةلقب نوكي ةرات ناكمالا مدعو امهريغ مث قتعلا مث تارافكلا ممم جحلاو

 هين فقوت ةيلاك هل ىصوملا يف عنام ةلقو لكلا عسي الف لاملا نم ممر
 دنع نالف نب نالف ةيصو ةيضولا نأب ةيصولا نم هوطعأ نم نوربخيو وه نم

 ضرفلاو ضرف ةيصولا ذافنإ نأل بحتسا امنإو 5 ابوجو ال ابابحتسا اهذافنإ
 . مالسالا رئاعش راهظإ ةينب هراهظإ ىلع ثح

 نمع ةيصولا لجرلا ذخأيو دمحأ خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق
 نمو وريغ وأ ناك اثراو نيمأ ريغ ناك ناو نالف ةيصو هذه هل لاق اذإ هقدص
 يف اهنال ةقث ريغ ولو اهذخا هلف نالف اهب كل ىصوا مهاردلا هذه لجرل لاق
 ليقو يصوملا لام نم اهنا ملعي وأ هبذك حصي ملام اهيف امب ىلوا وهو هدي
 تحص نا الا اقلطم ال ليقو اقلطم قيدصتلا ىلع ةقثلا نم الا ذخؤتال

 . ةنيبب ةيصولا
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 نكي مل ولو مكحلا يفال عسي اميف ةقثلا قيدصت راتخملاو بطقلا لاق

 وأ مهف اهدري وأ اهيلع مهبيثي نا اوعمط نم نوطعيالو هيلع ضراعي ل ام هدي يف

 مهوباثا نأف ذافناب سيل كلذ نال مهزجت مل كلذ اودصق ناو اهنم ائيش مهل دري

 تيلا ةبارق ىلع اهنوذفنيو هووني مل مهنال هلوبق مهلف مهل اودروا كلذل دصقالب
 ىلع مث ةقدصو ةلص ىهف لضفا ةبارقلا ىلع ةقدصلاو هنم ةقدص كلذ نال

 لهأت نا مهناريجو تيملا ناريج ىلع اذكو مهيديا ىلع ىرج كلذ نال مهتباق
 وا راوج وا مالسا قح وا ةعابت هيلع هل نمو ةديدشلا ةجاحلا يوذو كلذل

 وهف مالسالا قحو ةعابتلاو ةجاحلاو ةبارقل أ هيف تعمتجا نمف ةكرش وأ ةرشع

 ولو اهضعب وأ ةيصو هيف لام نم ةكربلا عزنتو ءاينغالا نوطعيالو لضفا

 نم الدب اولماع وا هوطعاام لكوي ليق كلذ عمو هللا همحر بطقلا لاق
 ناك نيعمل يصوملا هنيعام الا مهازجا اهتوذفنا لام يا نمو مهتمذ يف ةيصولا
 اضيا زاجا نذا الب هتميق ءاطعا مهل زوجي لاق نمو لمجلا اذهب ديزل يصوي
 هيف يذلا لاملا نم لكويال ليقو هب هولماع وا هرطعا نمل هب عافتنالاو هلكا
 دج ةيصوك كلذو ادعاصف اياصو ثالث هننناك نا ليقو هب عفتنيالو ةيصولا
 ولو ةثرولا : هيف لماعيالو ذفنت ىتح هنم لكويالف هيبا ةيصوو هدج ةيصوو هيبا

 نوملسملا مهملك مهيروم ةيصو ذافن !اوكرت .ناو ةراعتسا وا مهنم ضارتقاب

 قح نم كلذ نال ريخلا هيف اوجرم وأ ىلوتم مهدنع ناك, نا يلع مهوظعوو
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجول كلذو هتوم دعب هيخا ىلع ملسملا
 . اقلطم قاطا نم ىلع
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 لاملا يف امهوحن وا يضاقلا وا مامالا لخد ولو هللا همحر بطقلا لق

 ىتح مهسبحولف طسقلاب مايق كلذ نال مهل زاج ذفني نم اورما وا اوذفناف
 . ملعا هللاو زاجل اوذفني
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 اذك نم جرخي ءيشب ءاصيالا يف باب

 هنمت نم جرخ ا هعسي ل ناو ثلثلا هعسو نا ىممسام هنم ذفن ةفيلخلا

 ناك ولو هنمث الا هيلعالف هنم جرخي نا ىسام ءيشلا كلذ غلبي مل ناو هعسوام

 مهمزليالف ءيشل ا كلذب هتيصو قلع هنال هنم رثكا اهلك تيملا ةكرت ثلث

 هتميق وا هلثم وا هضوع اضيا مهمزلي ل يشل ا عاضول هنا ىتح هيلع ةدايزلا

 لقا تناك نا هتميق هيلعف فلتف ةفيلخلا وا ثراولا هعيض ناو اوعيضي مل نا

 ناو لعيت نا تيملا ىصوا ثيح ةميقلا لعجتو ةيصولا هب تطاحاو ثلثلإزم

 لباقم الا هيلع ءيشالف ةيصولا هب تطاحاو ثلثلا نم رثكا هتميق تناك
 لعجي هتميق ثلث ثراولا ىلعف هب ىصوملا الا عييضتب لاملا فلت ناو ثلثلا
 هضعب هب موقي هب قلعام ناك نا الا اهلك هتميق هيلع ليقو تيملا رما ثيح
 هضعب فلت وأ ءانمالاب هضعب وا لاملا قحتسا نا اذكو ثاريم ق ابلاغ طقف
 . هنودام يفكي ناك نا هنودام وا ىقابلا ثلث ثراولا ىلعف

 هلام نم نيعم ءيش يف ةيصولا قلعي مل اذا اذهو هللا همحر بطقلا لاق

 هنمث يف ذفناو هب يصوملا ةفيلخلا وا ثراولا عاب ناو مكحلا اذه الا هيف دجويال

 اضيا هعابو يرتشملل نمثلا درو هذخا بيعب هيلع در مث هب هل ىصواام ضعب

 لبق ال وا هيلا در نا هيلع ءيشالو هذافناب ىصوا امم ىقب اهذفناو صقنب ناو

 نا الا صقنلا نمضيالو ايناث عابامب ذفنت لب الوا هب هعم اللمم لقاب هعابو ذافنالا
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 ناو نالوق أطخلاو نايسنلا يفو صقنلا نمضييهفاف هب ربخي ملف بيعلاب ملع

 ذافنالا ءازجاو هلام نم همرغيف نمثلاب هيلع يرتشملا عجر ذافنالا دعب. قحتسا
 يرتشملل مرغو هنمث نم ذفنا ةيصولا ذافنا لبق ءانمالا ريغب قحتسا ناو تيللا

 . ةبفخ يرتشملا لام نم مرغام ذخاو هلام نم

 عفدي مل هنا ، ءانمالا ريغب قاقحتسالا هجوو هللا همحر بطقلا لاق
 ىلع رهق وا هنود ءانما يضاقلا دنع دوهشلا ناكو هعفد وا يضاقلا لا مكحلا

 لعجف ادمعت وا الهج ءانمالا ريغب يضاقلا هل مكح وا مهريغ ةداهش

 سانلا هيلا بسني الثل ةيفخ ذخأي امناو ةيفخ هلام نم ذخالا غاسف بصغلاك
 بيعو ذافنالا لبق نمثلا هنم فلتو هنمث ذخاو هعاب ناو ةقرسلا وا بصغلا
 هيلع ذافناالو هنم ذخاام لثم هلامةيرتشملل مرغ مكحب هيلع درو ءيشلا

 ذافنالا دعب هعيب خسف ناو فلت ىتح نمثلا عيض نا اضيا هلام نم اهذفناو

 ةيصو نم ذفنا ام هيزجيو هلاهم ذخاام لثم يرتشملا ىلع وه درو عيبملا هيلع در
 نم داراام ءيشلايفزعفيو خسفلا روهظ لبق هب ذافنالل خسفلا نمثب هثوروم

 هعيبي لب خسفلا نمثب ذافنالا هيزجي ال ليقو كلذ ريغ وا ,ةاسما وا عيب

 هذفنا يذلا سنجلا كلذ نم هيلع اميف هسفن ىلع وه هيزجيو اضيا اهذفنيو

 ثيح هذفنا نا سنجلا كلذ ريغ يف ولو هيزجي ليقو اهريغ وا ةرافك نم هيف
 دمعت ناو هسفنل هيزجي اك بنجالو رخا هل ثورومل هيزجي ليقو هيلع امل يزجي
 ىونلاب هديف بوتي نا صخرو ويغ يزجيالو هيزجيالف نمثلا ذفناف خاسفنا عيب
 ىطعا ولام كلذ لثمو بات نا ذفنا امك ةيصولا يزجي وا ويغل وا هسفنل

 لام وا ةرافكلا ةين وا هللا ىلا برقتلا ةين لماو هلام نم ائيش ويغ وا الئاس
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 هيزجي ليقو يقبام هيزجيو كلذل هيوني هنأف كلذ وحن وا ةوكزلا وأ نيكاسملا

 ايناث هعاب و يرتشملل نمثلا مرغ ادمع خسفب هعاب ناو هءانف دعب ىون ولو
 عيب دعت نا نكل ةيصولا مامت نع صقنام مرغيالو هنمثب ةيصولا ذفناو

 نمثلا ضبقو هعاب ناو لبف اميف لوالا نع يناثلا عيبلا صقنامنختسفلا

 مرغ عيبلا خسف مث هيرتشم نم ءيشلا فلتو ذافنالا لبق هدي نم فلتو
 ةيصولا يف ذفنتف ةيصولل هتيق يرتشملا مرغو هنم ذخاام يرتشملل عئابلا
 نا اذكو ةيصولا يف هلام ءيشلا ةميق ذفنا هبحاص لك ءاربا وأ ايضاقت ناو

 ءيشلا فلتو يرتشملل نمثلا عئابلا مرغو عيبلا خسفو نمثلا ضبقو هعاب
 وأ ارابج هنوكل عيبملا ةميق همرغي نا يرتشملا ىلع ردقي ملو يرتشملا دي نم
 لئاسملا كلت يف عئابلاو يرتشملا نم لك ثراوو يرتشملا سلفا وا ابراه
 نم ةثرولا نم اهذفنم عجريالو لكلا نم جرخو الام كرت نا هماقمب اهلك
 هيلع عج امب اقلطم امهوحنو نونجمو لفط ىلعالو مهيلع مهنذا الب تيملا لام

 امب مهيلع عجر هنم اهذافناو ءيشلا عيبب مهريغ ةثرولا رما نإو كرد نم
 مل هنال هب هيلع عجريال خسفب هكردا امو خسف ريغ نم نامض نم هكردا

 ناك نا الا نامضلا ليزيال ءاطخلاف الاو رهاظف دمعت نأف خسف عيبب رموي

 ليقو هوربخا نا الا بيعلا اذكو هوربخ ملو مهبناج نم خسفلا ببس
 نم هكردا امف ةثرولا نم ادحاوةيصولا ةفيلخ ناك ناو بيعلاب عجريال

 نا الا هلعف نم سيل هنال تيملا لام يف هب عجر ءانمإب قاقحتساب نامض

 وا خسفب نامض نم هكردا امو ىسن وا قحتسملا عيب دمعتو ملع
 نا عوجرال اذكو عوجر الب وه هلام يف هنامضف ءانمالا ريغب قاقحتساب

.ةفيلخلا ىلعف دازامو هب ملعي مل ناو اضيا بيعب نامضلا هكردا



 نا الا تيملا لام يف هب عجري بيعلاب نامضلا نم هكردا ام ليقو

 . مهرما الب لعف ولو ءاطخا وا ىسن وا دمعتو ملع

 مهلاوما نم اهونفني نا دارا ناو حصا لرألاو هللا همحر بطقلا لاق

 مهنا ىنعمب اهنم لا هتميق تناكو اهومتا نا مهل زاج اثاريم مهسفنال ءيشلا اوركسميو

 صخرو كلذ زجي مل ةيواسم وا رثكا تناك ولف ةيصولا نم لقا هنمت ناكل هوعاب ول
 الا هدارا نا ةثرولا نم دحاو كلذ دجي الو متت مل ناو اهيف هتميق اوذفنيو هوكسمي نا مهل
 نم لقا هتميق ناك وا ةفيلخ ةثرولا نم كلذ ديرم ناك ناو تيملا نذا ناو مهغذاب

 نم لاق ناو كيرشلا وأ ريغلا نذأب الا ريغلا لام الو ةكرشلا لام هكلمي ال ذا ةيصولا
 قبس نا ثراو نذا الب هذخا اهذفنا نملف ءىشلا اذه ذخأيلف ىتيصو هلام نم ذفنا

 مهنيب ءيشلاف اعم اهوذفنا ناو ذافنالاب قباسللف اوعراست ناو بنجلا اذكو ذافنالا يف

 اهذفنا نملف نييبنجلال لاق ناو اوقفتا اك مهنيب ءيشلا اوذفني نا اوقفتا نا اذكو ءاوس

 وحنب عيب هنم ذفنت ءيشب ىصوا اذاو امهنيف اعم اهاذفنا ناو ثراولا نذا ريغب هذخا

 ريغ ولو هنم جرخي نا تيملا ىصوا امب ليقو هنم نوذفني ام اورتشيو مهاردلاو ريناندلا
 . نوزوم وا ليكم

 عم يصولا قفتاف مهاردب ىصوا نا رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ليقو رعسلا لدعب زوج و هيزجيالف امهريغ وا ارمت وا ًابح اهب هيطعي نا رينغلا
 يصولا هعابف ءارقفلا ىلع :قرفيو عابي بوثب ىصوا ناو هيلع اقفتا ام ىلع
 ماقم امئاق هلعج و هنم هل طحي نا زوجي ليقف نمثلا ضعبب رسعاو ريقف ىلع

 هيطعي نا زوجي ليقو هب صصاقيف ريقفل سيل قحلا نال رثكالا هعنمو ةقرفتلا
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 لام نم هيطعيلف ناك نا مهاردلا لدب هريغ وأ بح نم مهاردلا ريغ

 ىضر نا زاج انيعم هل يصوملا ناك نا ليقو ريقفلا عم قفتا نا يصوملا

 . ملعا ,هللاو اهلدبب ىضريف ترضح نا الا ال ليقو اقلطم
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 هعييضتو هب يصوملا نامض يف باب

 ثراولا لام نم سفنا وا لام يف هب يصوملا هدسفاام لك جرخي

 يف دسفا هب ىصوا ناويح وا دبعك ابئاغ وأ انونجم وأ اميتي ولو هدي يف مادام
 رمأي مل ناك ناو سفن وأ لام يف تدسفا ةلخن وا طئاحكو سفن وا لام
 هد ااسفا نامض نم هيلع بجاولاف هيلا هقسي ملو داسفالاب ناويحلا وا قيقرلا

 ناو داسفالل هقسي ملو هرمأي مل ولو هدسفاام عيمج ليقو .طقف هتبقر لباقم

 نامضلاب كسمتسي يذلا وهو ثراولل نمضيلف هب ىصوملا يف ءيش دسفا

 هل يصوملا هيف بساحيالو ثراولا هجارخ ىطعيف هتلزنم هب ئصوملا جارخو
 ءيش ثلثلا نم قبي مل ناو تيملا لام ثلث عسو نا ءيش هل صقنيالو

 الا هل ىصوملا هيف بساحيو هب يصوملا نم جارخلا جرخ اياصولا ىلع دئاز

 هل ىصوملا دي يف ناك نأف همالعا وا هءاطعا يف اورصقيالو هبحاص نيعت نا

 هل هعفدي نا ثراولا ىلع بجيو همالعا ثراولا مزلي مل ةيصولاب ملعو هب

 ديب ناك نا هملعيو ثراولا ديب ناك نا هب هل ىصوا هنا هل يصرولملا ملع ولو

 لامب ىلوا هنال هنذأب الا ثراولا نم هب ىصوملا ةفيلخلا ذخأيالو امهريغ

 ذفنا ول ثراولا نالو هدي يف هنال هبحاص وا ةفيلخلا هلواني نا ثوررلمل
 زوجو هل زوجيال ليقو دقحلا وا ةنتفلا مايق الا لذ يف رذحيالو زاجل ةيصولا

 نمو كلذ ىلع اناطلس هل لعج دق تيملا نال ثراو نذا الب هذخا ةفيلخلل

 ذفني نكلو زهب مل ناك ناو لام لجرلل نكي مل نا هتمزل لجر ةيصو لمحت
 مزلو ةلامحلا تحص اذا ليمحلا لام لك نم جرختو لجرلا لام نم
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 هل هعفدي مل ناو عفدلاب هنامض نم ءارببو ةفيلخلل هب يصوملا عفد ثراولا

 نم الا بئاغو لفطو نونجم وحن ىلع نامضالو ةنيصو هنا ملع نا هنمض
 تناك ناو هنم عييضتلا نال ةفيلخلا لام نم نامضلاف ةفيلخ هل ناك

 اذكو هتميق وا ءيشلا ثلث ةفيلخلا ثراولا ىطعا ثلثلا اهعسيال ةيصولا

 ملع نا فلتلا موي هتميق نمضي فلت ىتح ثراولا نم هبلطي مل نا ةفيلخلا

 هسفنب فلت ىتح هدي يف هعيض وا ثراول ا نم هبلطي ملو ةيصو هنا

 امهيلع نامضالف امهعييضت الب فلت ناو ثراولا ىلع هل عوجرالو
 . ةيصولا ذافنا نم امهيلع ءيشالو

 ةيصو هنا ملعي نا طقف ثراولا عييضت لاثمو هللا همحر بطقلا لاق

 ةفيلخلا عييضت لاثمو ةفيلخلا نود وه ملعي وا ىبايف عفدلاب ةفيلخلا هبلطيف

 لاثمو هل دهشتسي ملف وبخا وا وبخي ملف ثراولا نود ةيصولاب وه ملعي نا طقف
 نكما دقو عفدلا بلطي مل ةفيلخلاو عفدي مل ثراولاف امهنم لك ملعي نا امهبيصن
 الامجا املعي وا ةفيلخلا الو ثراولا ملعي ال نا امهعييضت مدع لاثمو عفدلاو بلطلا

 . دارملل لوصولا لبق فلتف قيقحتلاو ليصفتلا بلط يف اناكف

 الب هسفن لام نم ةفيلخلا اهذفنا نازتالا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 هنع ىضقت اهنا وهو هب ىصوأ ام فلاخ هنأل ال ليقو زاج ثراولا نم نذا

 هميلست يصولا ىلع سيلف نيعم لصا وا ضرعب ىصوا نم ليق هلام نم
 الو كلذ همزلي مل اهقاثوأ يف تتامو ةباد تناك ولو هذخأ هل ىصومللو

 امهدنع ةناماب تسيلو اشطع وا اعوج تتام ولو اهقالطا ثراولا
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 ءيشلا ىلع تيملا هفلختسا ناو تيبلا نم هجارخا هلو هل ظفحلا امهمزلالو
 يف ةناما وهف همكح نع جرخ هنال زرحلا ىوس هنم ءيش ثراولا مزلي مل

 هب هربخيو هلصي ىتح هزرح ثراولا مهل رضحي مل ناو ةفيلخلا رضح نا هدي
 ريغ يف وه امنا لئاسللكلت يف روكذملا نامضلاو نالفل ةيصو هنا ملعي مل نا

 هب يصرملا لاملا عفد ناو عفد لا جاتحيال لصالا نال ةلغلا يفو لصالا

 ول هثراو اهدر اهذافنا لبق تامف هديب تيملا اهلعج وا ةفيلخلل ثراولا

 اهدريال ليقو اهذافناب هل صوي مل نا اهذفنيف عيضي مل وا عيض لوالا ثرا

 يف ىهو تام هنال صوي مل وا اهب هاصوا اقلطم لوالا ثراول يناثلا ثراو

 . هدي اهلوصوب اؤربو لوالا ةثرو نع تلصفنا دق هدي

 ةفيلخلا دي يف فلت نا دمحا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق
 عجريالف مت ناو ثلثلا متي ملام مهيلا عجر عييضت الب ذافنالل ةثرولا هاطعاام

 ةثرولا ىلع عجريالف ,لتف ةفيلخلا هوطعاف نيعم يف هتيصو يصوملا لعج ناو
 اهطلخب اهنمض دقو اهب ىصوا نا لكلا نم ةيصولا جرخنو فلتلا متي مل ولو
 لاملا ثلث نم جرخي امم تناكولو اهعييضت وا اهفالتا وأ اهلكأب وأ هلام يف

 اهوذفنال اهنيعب تيقب ولف ةنامض يف تناك ذا نالا هتمذ يف نيد اهنال

 نم جرخت اهنإف اهب لفكتالو هنامض يف سيلو تيملا اهب ىصوا ناو اهسفنب
 . لكلا نم جرخي امم تناك ولو هلام ثلث

 ىلع هتايح يف هنيعي نم لكوي نا يصولل زاج رثالا يفو بطقلا لاق
 رمأي نا ضعب هل زاجاو لاق كلذ هل يصوملا لعج نا الا اهدعبال ذافنالا

 نا هل ليقو اقلطم اهضعب ذفنا نا ةيصولا نم يقبام هتوم دعب ذفني نم
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 لكوت نا ةيصوللو .اقلطمال ليقو اقلطم يصوملا هيف هيلا يصوا اميف يصوي
 ليكو وا يصو نم لصا يرتشيالو اهل لعبحنمل ولو هيف زوربلا اهنكميال اميف
 ناو ةقث هنا ملعي ىتح ناعيالو يحلا ةلاكوو تيملا اياصو ةحصب الا يحل

 عفدلا ةثرولا ضعب عيض وا ذافنالا وا بلطلا مهضعب عيضف ةفيلخلا ددعت

 عفدلا يف هب انمالك مزل هنال ةردقلاو ناكمالا عم ةبانل نماض عيضملاف

 ةدح ىلع هدحو هلعف دجيال ناك ولو هلعف همزلام الا نمضي ملف ذافنالاو

 لاملا فلت وا دوهشلا تام ىتح بلطلا وا ذافنالا ةفيلخلا عيض نا اذكو

 تعاض وا هنيعت وا هب ىصواام ىسن وا ةفيلخلا تام وا ثراولا دجح وا

 ولو بيعوا خسفب هيلع در امب ثراولا ىلع ةفيلخلا عجريالو ةيصولا

 . هل نالعف امهو نامضلا ليزيال ءاطخلا نال دمعالب

 دريو انيعم هب يصوملا ناك نا كلذو هللا همحر دمحا لاق بطقلا لاق
 نا يبيعلا وا يخسفلا لوالا عيبلا ىلع يناثلا عيبلا نمث يف لضفلا هل ةفيلخلا

 يف نمثلا نع يناثلا عيبلا نمث يف صقنلا مرغيو ايناث هعيب دعب لضفلا لصح
 هنودب تمع ناو ةيصولا ف هذفنيو هلام نم يبيعلا وا يخسنفلا لرالا عيبلا

 فلتف عييضت الب هدي نم نمثلا فلت دعب بيعب هيلع در ناو ةثرولل همرغ
 قحتسا هناو هنم ذخاام هيرتشم هلام نم مرغ عيضت الب اضيا بيعملا عيبملا

 ةفيلخلا دريو انيعم هب يصرلملا ناك نا ثراولا ىلع هل عوجرالو هلام نم

 ذا ذافنا الب ةيصولا ىقبتف ذافنالا لبق قاقحتسالا ناك نا يرتشملل نمثلا

 نم ثراولا ىلع الو هيلع ءيشالو قحتسا دقو انيعم هب يصرلملا ناك

 هتميق وا هلثم وا نمثلا نم هيلا در ام يرتشملا نم ةفيلخلا ذخأيو ةيصولا
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 ف هب يصرللا هدسفاام عيض نا ةفيلخلا نمضو ءانما الب قحتسا نا ةيفخ

 يف دسفا اذاو هب يصوملا نم صقنيالو لاملا بحاصل ثرالا يطعيو هدي
 ةيصولا ذافنا يف مرغام لعجيو هنمض هدي يف وا هدي ريغ يف وهو هب يصولملا
 دح امم ةيصولا تناك ناو ذفنيف هل ثرراولا هد ريف ثراولل هدرب. لبقو

 نم وهف هب يصزرلملا ف دسفأ امو اثاريم هل ناكو ثراولا هذحا تمع دقو

 هب يصزلملا ةقفنو اهيف ءامنلاو ةلغلا ذفنت ك ةيصولا ف ذفنيف هءامتو هتلغ

 عيض نا هلام نم هيف هدسفا امف ثراولا ديب ناك ناو اضيا هنم هجاتحيامو

 ف نذالا يفو هنمثب ذافن ا البو ءيشلا عيبب رمالاو نذالا ف ةفيلخل صخرو

 ءانب ليكوتلا يف هل صخرو امهدحاب رمالا يفو طقف ذافنالا وا طقف عيبلا

 نم عنملاو هيف ليكوتلاو رمالاو نذالا هل زوجي ناسنا هلعفيام لك نا ىلع
 ام ةفيلخلا عيببالو هريغل كلذ رمالا بحاص لعجي مل هنال رتكا هلك كلذ
 مل ناو ضعبلا عيب هنكما نا ةبانم هاطعا نا ةيصولا هنم ذفنت نا ىصوا
 مل وا طعي مل نم بوني يذلا ضعبلا وهو ضعبل يرتشم دجيال ناب هنكمي
 مهس و ءاطعالا دارا نم مهس لكلا عبيلف رهاظ ضسخبب نكل ايرتشم دجي

 ف ذفني نا امولعم ائيش تيملا نيع نا الا هدري ل وا ءاطعالا هل رسيتي ل نم

 نا ةثرول دارا نا نكلو هوعنم نا الو ةفيلخلل هتميق اوطعي نا ةثرول ا بيصي الف هتيصو

 . ةفيلخلا دي يف تيملا هلعج ولو اولعف مهنوروم ةيصو يف ءيشلا كلذ اوذفني

 ةجح هلانت ثيح ثراولا ناك اذا رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 يصوك هماقم يف بئاغلا ليكوو هيلع جتحي ىتح عيبلاب لجعيالف يصزللا

 هيلع ةجحدالب عاب ناو هلف ثراو ةروشم الب عيبي نا يصرولل لعج ناو ميتيلا
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 ملع اذا هلام ذخايو نمثلا يرتشملا ىلع دري نا هلف ملع مث عاب امب ملعي ملو

 هيلع ركني ملو هترضحب عاب هنا هيلع هتجح تحص ناو هنم يأر الب عاب هنا
 زوجيال هنا يصولا ملع ناو هيلع دعب هل ةجحالف لاملا يرتشملا ضبق ىتح
 عيب هل زوجيال ليقو مثا قحلا فالخ دمعتف رضاح هثراوو تيملا لام عيب هل

 الب ضورعلا عيب هلو :رضاح و القاع اغلاب ناك نا هيلع جتحي ىتح لصالا

 لاملا ءادف يف هل ةدم الو اهعيب يف هيلع ريشي نا هل بحتسيو هيلع ةجح
 جاجتحالا ديدجت همزلي الف عيبلاب هرفأناف عيبلا زاج الاو هنيح نم هادف نأف
 نم ءيش ءارش يصولل زوجيالو ينملعاف بجوت نا تدرا اذا لاق نا الا

 هيلع يداني ناك نا ايرتشم لكوي نا هلو عيبي يذلا وه ناك اذا يصوملا لام

 هلامنم يرتشي نا يصوملا هل لعج نا ليقو يصولا بيغم يف ديزي نميف
 الب يرتشملا هالوا مث ءادن وا ةمواسمب عاب ناو كلذك زاج ءاشامب ءاشام
 ناو لبق هيلع جتحي مل نا ةيلوتلاب هدي نم ناو هءادف ثراوللو زاج قافتا

 نمثلا درو هذخا درو عيبملا بيعف نمثلا ذخاو هب :.ىصوملا ةفيلخلا عاب

 هعاب بيعب هيلا در ناو ةيصولا يناثلا عيبلا نم هنم نم ذفناو ايناث هعابو

 ىلع ةدايز هيف تناك ولو لكلا عيب هل زاجو هلدب ذخأي ليقو اذكهو اضيا

 نأب عيبلاب هضعب هنع جرخيال وا ثراولا وا تيملا هل نذا نا ةيصولا
 هاطعا امم هعيضام لكو سخيبب نكل هضعب يرتشي وا هلك الا يرتشيال

 هتيق نمض هيلع بيعو هعابام دعب ولو فلت ىتح هثراو و هدي يف تيللا
 الا ثراولا ىلع عجريالو هلام نم ةميقلا كلت نم ةيصولا ذفناو هلام نم

 هيلع عجر امم مكاحلا هب مكح وا عيضي مل نا هيف يصوملا ثراو هقدص امب

 . قاقحتسا وا خسف وا بيعب
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 عجريال هنا لبق مدقتامو مهضعب لوق اذه هللا همحر بطقلا لاق
 نا ىصوا ناو رخآ لوق قاقحتسالاو خسفلاو بيعلاب ثراولا ىلع

 كلذ نم عيبي نا ةثرولا نم دحاول زوجيالف قلعم ءيش نم هتيصو جرخت
 يصوا نا لثم هنيعب ذفني امم ييسنلا ناك ناو همهس الا ةيصولا ذفنيف ءيشلا

 ثراولا ديبام ةفيلخلا عيبيالو هلك هذافنا هلف ةرصلا هذه نم جرخي نا اذكب

 نم جرخي نا ةرافك وا ةوكزب ىصوا ناو هسكعك يصوملا نذا وا هنذأب الا

 يف قحتساف ثراولا هل هعفد وا ةفيلخلا دي يف هلعجف منغ وا ريعش ةفرغك

 كلت تعجر ثراولا نم هذخاي نا لبق وه هقحتسا وا هعيب دعب وا هدي

 ناو تلطب الاو انيعم هب يصوملا نكي مل نا لاملا نم يقابلا ثلث يف ةيصولا

 ناك نا لاملا نم يقابلا ثلث يف عجرت كلذكو هضعب وا لاملا قحتسا
 لاملا يف قبي مل نا الا لوالا اهلاح ىلع ىهف الاو لودعب قاقحتسالا
 هنم ذفني هنإف طقف اهضعب هنم ذفنيام هنم ىقب لب اهلك ةيصولا هنم جرختام

 هب عجر عييضت الب هب يصوملا ءيشلا ببس نم ةفيلخلا همزعام لكو ضعبلا

 هعاب و عيبملا ءيشلا هنم ذخاو يرتشملل نمثلا در هيبن خسف ناو ثراولا ىلع

 نم يقابلا ثلث يف تعجر هعييضت الب نمثلا فلت ناو هنم ةيصولا ذفناو

 هبرل ذخاام لثم يرتشملل مزع هدرف خسفف اهيف هذفنا ناو كلاهلا لام

 مرغ ثيح وه هيزجيو تيملا يزجيال لوألا نال ايناث اهنم ذفناو ءيشلا عابو
 يزجيو يرتشملل ءيشلا نمم نم مرغي ليقو ةيصولا سناجامل هلام نم
 فلتو هيرتشم ديب هلسانتو تالغب هومن دعب خسف ناو تيملا لوالا ذافنالا

 ةميق همرغيو ومنلاو لسنلا اهنم ذخاو يرتشملل نمثلا ةفيلخلا در ءيشلا نيع
 يف ةيصولا اهب تلزنالاو ثلثلا اهعسو نا ةيصولا يف اهلك اهذفنيف ءيشلا

 ةيصولا امهنم ذفنيالوثياولل امهضبق دعب ومنلاو لسنلا ةفيلخلا دريو ثلنلا

. ٩



 لسنلا فلت ناو ثلثلا ةيصولا عسو وا ءيشلا فلت ناو ثراولا نذأب الا

 دقو ثراولل ءيشلا عاب ناو ثراولل اهدرو اهتميق مرغ هيرتشم ديب ومنلا وا
 نمثلا ةفيلخلا هل در ثراولا نم فلت دقو خسفف ةفيلخلا دي يف تيملا هلعج

 هذافنا هازجاو ءيشلا نم ءيرب اهذافنا دعب خسف ناو ةيصولاب هيلع عجرو

 هعبي مل ناو مهثرا ردق ىلع مهل هعابو ددعت وا ادحاو ثراولا ناك نا اذهو

. ملعا هللا و هعبت نمم هدرو هباحصال رثكالا نمض مهثرا ردق ىلع مهل



 ةيصرولل ةفيلخلا نامض ف باب

 اهدحج و دوهشلا تام ىتح اهذافنا عيض نا ةيصولا ةفيلخلا نمض

 اودتراو!اوقفان ناو لاملا فلتي ملام اوننجت وا اوقفان وا اودترا نا ال ثراولا

 هل ضراعي اهذافنا ىلا لصيال ىتح عيض ناو نمض اوتام ىتح اوننجت وا

 ممهدحا ; وا دوهشلا ةروربضك وأ ذافنالا هب قيطيال مرهو نونجك هتاذ يف

 نمضام ثراولا يطعي ليقو ةيصولا ذفناو نمض اعفاد وا اراج وا اثراو
 ذافنالاب ملكتلا هنكماو ذافنالا هنكمي ملو نامضلا مزل اذاو ذفنيف هل هدريف

 درلاب رما وا هب ىصوا وا هليكوتو ةفيلخلا رما زيجم دنع لكو وا هب رما
 نكي مل ناو ةمدقم ةباتكلاو لعف ةباتكلاب وا ةراشالاب هنكما ناو ثراولل
 عيض ولو ثراولا اهذفنا نا ةفيلخلا ءيربو ثراولل لاملا ةمئاق در كلذ

 فلح اوباف مهتداهش اودوي نا دوهشلا ةفيلخلا بلطف ثراولا اهدحج ناو

 اوسن ىتح عيض نا الا هيلعالو كلذ نم ءيشب صوي مل هنا ثراولا
 نيعي مل ولف هدجو نا هب يصوملا نيعملا ءيشلا الا ثراولا لام نم ذخايالو

 ثلثلا وه اميف اهلباقم ذخا هل زوجو ائيش ذخأي الف ذافنالل ائيش يصوملا
 ذافنالا ىلع ةفيلخلا ثراولا الو مكاحلا ربجيالو تيملا لام نم ثلثلا نود وا

 اهباحصا بلط نا مكاحلا هربجي اهباحصا نيعتملا نويدلاو تاعابتلا يف ليقو

 هيلع ءيشالف هكرت ناو انيلا لاملا ددراو ا ذفنا لوقي نا ثراوللو مهقح

 ةفيلخلا ذخ ويو اهذافنا ثراولل زاج ةفيلخلا عيض ناو يهنلاو رمالا ريغ

_ ٢١



 ذافنالا ةفيلخلا عيض ناو ثراولا ال وه هدي يف ناك نا هب يصوملا ةرضم

 هلام قحتسا وا مارح ةيصولا هيف تيملا لعجام وا ةكرتلا نا هل ناب مث انامز

 اكلم سيل اميف اهلعج هنال اهذافنا نم ثراولا ىلع الو هيلع ءيشالف ءانماب

 مث هدي نم ءيشلا فلتا ناو اهذافنا مهل زوجيال لب اهب صوي مل هنأكف هل

 ةكرتلاب نويدلا هطاحا هن ناب مث ةكرتلا نم ثراولا وا وه اهذفنا ناو اهنم ذفنا هيلع ردق

 لاملا كلذ هل نم وهو ةكرتلا بحاصل نمض ةناما يصوملا ديب اهنوك وا ةكرتلا ةمرح وا
 ذافنالا دعب كلاهلا لام ال هلام هب ىصوملا نا هل نابو ةفيلخلا اهذفنا ناو ةنامالا هل نمو

 اهيزجي الو ايناث هب اهذفناو هتميق وا هلثم ثراولا هيلطعيف ثراولا ىلع هب يصوملاب عجر هنم

 ذفني امب ثراولا ىلع عجري ال ليقو مدقتملا فالخلا ىلع الا هسفنل الو ويغل لوالا ذافنال

 تيملل لوالا ذافنالا هيزجن ليقو ملعن مل ولو هسفن لامب ذفنا دق هنال مكحلا يف ايناث هب

 . هتيصو يف ةفلختنسم هبتك نا نيدلا ىلع ةفالخلا هتمزلو ةكرتلا نم ثراولا هل مرغيو

 مل ولو اضيا نيدلا ىلع هفلختسا وا يتيصو ىلع ةفيلخ هنا لاقو

 هنا هتيصو يف لاقو رتفد يف وا هلها دنع ابوتكم ناك لب هتيصو يف هبتكي
 اذا هريغ اياصو اذكو يلع يتلا نويدلا ىلعو هذه ةيصولا ىلع ةفيلخ

 ةفيلخ نوكيال ليقو هتيصو يف اهبتك نا انامض وا اعربت هنع ذفنت نا ىصوا

 ثراولا هل عفد ناو لكلل ةفيلخ نوكي نا هدصق نا الا هريغ اياصو ىلع

 ملو هعابف ابيعم ةفيلخلا كلذ هملعو هنم ذفنيو هعيبيام ةكرتلا نم وا هلام نم

 عوجرلا حصو ءيشب ثراولا ىلع عجريالف بيعلاب هيلع در مث هبيعب ربخي

٢١٧٢



 ةفيلخلا عجريو بيعلاب ةفيلخلا كلذ ملعي مل نا ثلثلا نودامب ثراولا ىلع
 ملعي ملو هعييضت الب بيعلاب درلا دعب هنم فلت نا اضيا ثراولا ىلع ثلثلاب

 هنيعي مل وا يصوملابنيع هب يصوملاب ةفيلخلا عفتنيالو عيبلا نيح بيعلاب
 كلذ ىلع ثراولا نم هذخال ذخالا لحيالو هيركي وا هنهري وا هريغيالو

 اورما وا هب اوعفتناف ةيصو هوملع نا هءانعو هفلتو هصقن ةثرولا نمضو

 هيلع كرديو هوفلتا نا هسفن لام نم مرغ نا مهيلع ةفيلخلا عجريو اعفتنم
 ناال هنم ذفني هدي يف هلعج نا دسفا وا لكاام ةميقو عفتناام ءانع ثراولا

 الو هللا دنع هب عافتنالا هل لحيالو هديب تيملا ةكرت وا ةيصولا يف هل هاضق

 . ملعا هللاو كلذب رمالا الو هعيبضتالو هلكا

_ ٢٣١٣ _



 ةيصولا ذافنإ يف باب

 امهريغ وأ ثراولا وأ ةفيلخلا اهذفنأ نإ يصوملاو ثراولاو ةفيلخلا ءىرب

 الو ةفيلخلا ىلإ لاملا عفدبو تيملا نم ةفيلخلا دي يف لاملا لعجب ثراولا ءىربو

 ةفيلخلاو دوهشلا تناك ولو ةفيلخلا ديب لاملا لعجو فلختسا ولو تيملا أربي

 اوناك ولو ءىرب تذفنأ اذإف ذفنت ىتح ءانمأبةفينلخلا ديب لعجي مل نإ ةثرولا وأ

 . ذفنت مل ولو ءانمأ داهشإو نيمأ فالختساب ءىرب ليقو 2 ءانمأ ريغ

 برقألا ةيصو ىف أربي تيملا نأ يف فالخ الو هللا همحر بطقلا لاق

 ذفني نأ دجي ال هزأل ةفالخلا لبق اذإ نيمألا فالختساو برقألل هءاصيإب

 ىصوأ نإ ليقو 9 ذافنالا ال ءاصيالا هيلع بجي هنأل هتايح يف برقألا ةيصو

 ليقو ، ذفنت مل ولو ءىرب ادحاو ولو انيمأ مهضعب وأ ءانمأ مهو مه اهنيبو ةثرولا
 . ذفنت مل وأ ءانمأ ريغ ولو مهل اهنايبو مهايإ هءاصيإب ءىرب

 . هعمس ام دعب هلدب نمف » ىلاعت هللا لاق رثألا ينو هللا همحر لاق

 . تيللا أرببو ةيصولا ينعي ليقف 4 ةيالا

 اذإ كلذو اياصولاو نويدلا يف ليق دق معن هللا همحر ديعس وبأ لاق
 ف ًاربي الو ةيصول او كللذ ليقو ل ناكمال ا دنع نسمتقث دهشأو ةمث لل ىصوأ

 ٠ ملسي ىتح نيدلا

_ ٢٣١٤



 يف فالختسالا زوب ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق : لاق

 امب فراعلا نيمالا الإ فلختسي نأ هل يغبني ال نكلو سانلا عيمجل ةيصولا

 كلذب ملعلا لهأ لأسيلف ملعي م نإو © ةيصولا ذافنإ يف لمعي ال امو لمعي

 . اهنم ءىرب هنأ هتيصو ىلع نيمأل ا فلختسا اذإ لوقي نم ءاملعلا نم نأل

 ذفنت مل ام اهنم أربي ال هنأ هلك اذه يف ةحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ذخأي الو لاح لك ىلع لضفأ نيمألا نكلو ويغ وأ نيمألا فلختسا هتيصو
 زاجأ نإ الإ هتقفن امهتمزل نم الو امهلافطأ الو اهتفيلخ الو ةيصولا نم ثراولا
 امهريغو هجوزو هدلول يطعيو سانلا عم هسفنل ذخأي هنإف ةفيلخلل كلذ تيملا
 نم هتيصوو ويغ ةيصوو هتاكز ناسنالا يطعي نأ يدنع زوجيو بطقلا لاق

 كلذ ريغ وأ انكسم دجي ال وأ قولخملل وأ قلاخلل نيد هيلع ناك نإ هقفني

 ءاطعالا زاجأ نإ اذكو هيوبأل ءاطعإ هل زوجو ، هقفني نم ىلع هكردي ال ام
 ذخأي نأ ثراولل زاجأ وأ ثراولا هنومي نم اذكو هيطعي نأ ةفيلخلل نإف ثيراولل
 ثراولل زوجي ليقو ، ثياولل ةيصو ال هنأل هل زاجأ ولو ثراولل حصي ال ليقو
 نود لك ذفني الف اعم نينثا فلختسا نإو { هل صوي مل ولو هسفنل ذخأي نأ

 هل زاجأ نإ الإ رخالا كلذ هنومي نمل الو اهنم رخالل دحاو لك يطعي الو رخا
 سانلا رئاس يطعيو ذفني نأ زاجأ وأ هدحو ذافنالا نم لعف ام رخالا كلذ
 . كلذ تيملا هل زاجأ وأ

 ذفني يذلا يطعي نأ مهدحأ زيجي نأ امأو هللا همحر بطقلا لاق

 ديفي الف وه هيطعي نأ وأ وه هلفطكل يطعي نأ وأ ذخأي نأ وأ هسفن لفطل

 ذافنالا نم لعف ام الو هدحو ذفني نأ رخالا هل زب مل نإو زاجأ ولو زوب الو
 . ذافنالا هل زجي مل يذلا رخالا بانم نمض

_ ٢٣١٥ __



 ذفنت مل يتلا ةيصولا يف وه هذفنأو هذخأ هاطعأو هنمض اذإف لاق

 نمو هيوبأو هلفطو هجوزل يطعيو رخالا هيطعي وأ هسفنل ثياولا ذخأي نأ زوجو
 نمو هيوبأو هلفطو هجوزل ةفيلخلا يطعيو ثياولا هيطعي وأ ةفيلخلا ذخأيو هقفني
 هنأ عم هدحو ةيصولا عيمج دحاو لك ذفنيو اضيأ ثراولا مهيطعيو هقفني

 مهاهن نإو كلذ نع تيملا مههني مل نإ كلذو دحاو ةفيلخك يصوملا مهلعج

 ثياولل ىصوأ اذإ ، نمض مهضعب هلعف نإو 5 هنع مهاهن ام اولعف نإ اونمض
 ثراول ةيصو ال ذإ كلذ هل سيل ليقف ويغك اهريغو تارافكلا نم ذخأي نأ

 © هذخأي مل نإ مهريغ هذخأي نأب اثاريم عجري ال هنأل هل كلذ تبثي ليقو

 لكلا ليقو ، هفصن ذفني ليقو 5 هقيفر هبقترا نج وأ نيتفيلخلا دحأ باغ نإو

 وأ توملا لبق ابئاغ ناك وأ دعب باغ نإف هيلع جتحي لزألا ىلعو هبقتري ال
 © همهس ذفنأ ىبأ نإف ذافنالل مدقيل هيلع جتحا ملعي مل هنكل هدعب باغ

 هكردي اهفصن هلو هدحو اهبلط نإ ثياولا ىلع امهدحأ اهكردي الو لكلا ليقو
 نايب الو هعم ةفيلخ نوكي نأ هبحاص امهدحأ دحج نإو ، ثراولا ىلع

 اميف ال ةاكزلاو ةرافكلاك هتمسق هتنكمأ اميف فصنلا دوحجلا ذفنأ دوحجملل

 فلت نإ دوحجملا ىلع نامض الو اقفتي ىتح قتعلاو جحلاك هتمسق نكمت مل

 ولو هيلإ لصو نإ لكلا ذافنإ دوحجملل زوجو ، دحاجلا نامضلا مزلو لاملا
 زاجأ نإ ءىربو هبيصن ذافنإ همزل دحاجلا بات نإو ، ةمسقلا لبقي ال ام
 هل نمضي مل وأ ةكرتلا نم ذفنأ امل همرغ نإو همرغي ملو ةبوتلا دعب هلعف هبحاصل

 وأ اثراو نوكي نأ ةثرولا ضعب دحج نإ اذكو ذفنيلف أربي مل هلام نم ذفنأ ام
 بانم يقبو طقف مهبانم نيرخالا مزلي هيلع نايب الو اهضعب وأ اهلك دحج

 ةكرتلا نم ذافنالا ناك نإ دحاجلا ءىرب اهلك اهوذفنأ نإو ، هتمذ يف دحاجلا

 ىتح اهنم أربي الف ةكرتلا نم ذافنالا نكي مل نإو ، دوحجلا بنذ هيلع يقبو

_ ٢٣١٦١



 نم مهيلع ءيش الف نوذفنملا هثروو بتي ملو تام نإو © هبانم مه دريو بوتي
 ةيصولا نم هبانم مهيلع در يناثلا تيملا ثرإ يف مهريغ مهكراش نإو 2 هبانم

 دحاو لك ذفنأ ول ثيحب القتسم نيتفيلخلا نم دحاو لك يصوملا لعج نإو
 اهنم نكمأ ام امسق امهقرف اذإو لك لعف زاج كلذب حرص زاجل امهنم
 زاجأف ذفنأ وأ ذفنأف رخالل امهدحأ زاجأ نإو ، نكمي مل ام ىلع اقفتاو همسق

 نم وأ ةكرتلا نم ذفنأ ام فصن ذفنملا مرغ رخالا زبي مل نإو كلذ ازجأ

 . هذخأو هلام نم ذفنأ وأ رخالا هب ذفنأو هب ىصوملا

 لو راكأ وأ نيبصو ىلإ ىصوأ نم رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 ليقو ، مهترضح وأ مهيأرب الإ ذفني نأ هل سيلف مهتلمجل ام مهدحأل لعجي
 زوجيو هل ناك مهل ام دحاو لكل لعج نإو 5 ةثالث اوناك نإ ثلثلا ذفني نأ لكل

 © لكلا ىلع فرصتلا ناك هؤايصوأ مهنأ الإ لقي مل نإو كلذ يف دحاولا رمأ
 ىلإ ىصوأ نمو ، لطب مهدحأ تامف هب ىصوأ اميف قيدصتلا مهل لعج نإو
 الإ هدحو امهدحأ فرصت زوجي الو رخآ هناكم ماقأ امهدحأ تامف نيلجر

 كلذو مآلا وأ رخالا نذإب الإ ال ليقو ، امهدحأ باغ ول نإ هنم دبال اميف

 مدقي نأ ىلإ يصو نالف لاق نمو { امهوحنو سبلمو لكأم ىلإ ماتيألا جايتحاك

 هتيصو يف امهنم لكلو نييصو لعج نمو ، ىصوأ امك ناك هيلإ ةيصولاف نالف
 تبث تباث ظفلب امهبئاغ نع امهدهاشو امهتيم نع امهيحو امهل هلعج ام

 لكل ليقو { امهرضحمب الإ امهل ةجح الف كلذ امهل لعجي مل نإو © هيلع

 زاج رخالا رمأب امهدحأ هب ماق نإو ، حصأ لوألاو فصنلا ذافنإ يف ةجح
 . انيمأ هدنع ناك نإ الإ امسق اذإ هبحاص دنع هبانم امهدحأ عضي الو اعامجإ

 نإ مهيلع نامض الو بونلاب مسقي ال ام نورزحيو هبانم نمض فلتو لعف نإو
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 عيضي مل نإ ةبون ريغب هدنع كرت نم ىلع الو هعيبضت الب مهدحأ ةبون يف فلت
 هلك هعضو يف صخرو ةبون الب نيمألا ريغ دنع هكرات هنمضو نيمأ ريغ نإو
 لغتشي الو اهنودب وأ ةبونلاب نيمأ ريغ وأ انيمأ اقلطم امهدحأ دنع ةبون الب
 اونوكي مل نإ نايبب الإ هتايح يف انثوروم وأ نحن اهانذفنأ اولاق نإ ةثرولاب ةفيلخلا
 حص ولو اهذافنإ ضرف هنع لوزي ال ليقو ك مهلوق هازجأ ءانمأ اوناك نإو 2 ءانمأ
 . ةلطاب اهنأ وأ اهذافنإ داعي ال هنأ دهشأ نإ ال هتايح يف اهذفنأ هنأ نايبب

 اهوذفنأ مهنأ ةثرولا لوق يزجي ال هنأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو

 تيملا ىمس ام لكو عفنلا نوبلجيو مهسفنأ نع كلذب رضلا نوعفدي مهنأل
 ذفنيو هعيبي نأ ةفيلخلل زئاجف ةفيلخلا دي يف هلعجو ةيصولل هلام نم

 هعيبي ال هنإف لصألا الخ ام ةثرولا ىلإ كلذ يف جاتحي الو ةيصولا هنم
 ةلغلا يف ةفيلخلا دجو اذإو ، زاج مهنذإ ريغب هعاب نإو 2 ةثرولا نذإب الإ
 يزجي الو عيبلا لطب هعاب نإو ، لصالا عبي الف ةيصولا هنم ذفني ام

 ايناث ةفيلخلا هيلع اهكرديو لايمألا يف ةفيلخ روضح عم ذافنإ ثياولل ليق
 . ملعأ هللاو اهذفنيف ثراولا هيطعي
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 ةيصولا ىلع فالختسلالا باب

 املاع ىلوتم نيدلاو لاملا يف انيمأ اهيلع ةيصولا بحاص فلختسي

 داهشإو قيثوتب ثراولا ىلع ايوق القاع ارح قفني نم ىلعو قفني فيك ذافنالاب
 . دجو ام ريخ ىللإ دمعيلف كلذ لك دج ل نإو 0 ءانمأ

 جاتحا اذإ هللا يف هاخأ نيعي نأ ملسملل يغبنيو هللا همحر بطقلا لاق

 يف هيخأ قوقح عيض نم هنأ ليق دقو لاق © ةيصولا ىلع هتفالخ لبقيو هيلإ
 | هنأ ولو مهقوقح ىدأ دقف مهدعب نم مهاياصو ذفنأف هيوبأ قوقحو هللا

 رمال ةقث ىلإ الإ ءاصيالا هل زوجي الف رايتخالا دجو نمف هتايح يف مهعطق

 هتيصو بتكف ايصو مدع نمو . اهتعاضإ نع هيهنو لاومألا ظفحب ه
 نإ الإ هعنم ضعبف هنيد ىضقو اهذفنأ نم هل بستحاف تامو اهيلع دهشأو

 ةيصولا رادقم هدي يف لعجي نأ ةفيلخللو ضعب كلذ هل زاجأو . ايصو ناك

 امو هنود امو اثلث اهرادقم نوكي امم رثكأ هدي يف لعجي نأ هلو هب اهذفنيو هزرحي

 . ذفنت ىتح ثراولا نع لاملا رجحي نأ هلو يقابلا مهل در ذفنأ اذإو © هلكو هقوف

 مل ولو ذفنت ىتح كلذ نم عونمم ثراولا نأ روهشملا لب هللا همحر لاق

 ريغو ناويحلاو ضرألاو رجشلا ةلغل نإو ثياولل ليبس الو ها يصوملا رجح
 كلذو روهشملا حيحصلا وهو اقلطم ليقو ، تيملا رجح نإ ذافنالا لبق كلذ

 ةفيلخلا لبق نإف موسقم ريغ عئاش وهو ثلثلاب لاملا يف مهل كيرش تيملا نأل

٢٣١٦٩



 ديرأ نم توكس دعي لهو اهذافنإ يف دهتجيلؤ هقنع يف ةنامأ هتمزل ةفالخلا
 الوبق يتيصو ىلع هوحن وأ كتفلختسا هلوق رثأ يصوملا تام ىتح هفالختسا

 نالوق هيلإ راشأ الو لوبقلاب ملكتي مل اذإ ال مأ يضر ركبلا توكس دع اك اهل

 ال ليقو © هبلق يف يضر نإ هللا نيبو هنيب اميف همزلو هتوم دعب ربخي هنأ امهثلاث

 كلذب قطني ىتح ال ليقو ، ىونلاب نيعلاو قالطلاو قتعلا موزلب ضعب لاق اك

 . توكس ىلع دمتعي نأ يصوملل نسحي الو تكسي نأ نسحي الو

 مل ابئاغ ولو تيم نم اياصولا لبق اذإ رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مث اهدرف ابئاغ ىصوأ نإو يننكمأ امب موقأ امنإ لوقي نأ ةفيلخللو اهكرت هعسي

 اهضعب لبق نإو & يصو وهف لبق مث ائيش لقي مل نإو 3 هتياصو تلطب لبق
 قيلعت زاجو ، راتخملا وهو اهايإ ضعب همزلأو هل هزاجأ ضعبف اهيقاب كرت دارأو
 نم هتقافأ وأ دحأ غولب وأ رطم وأ ةنسك لوهجم وأ مولعم ءيشل هفالختسا

 نأ لثما كلذ لوصحب لازيو هقتع وأ همالسإ وأ رفس نم همودق وأ نونج
 نإو ، يتفالخ نم كجورخ وهف وأ يتيصو نم جرخأف كلذ ناك اذإ لوقي

 امو مهمصاخي نأ هيلع سيلو زاج ةثرولا عم مصاخي ال نأ ىلع هفلختسا
 فلختسا نإ ةفيلخ وأ لفط وبأ اهذفني الو كلذ ريغ هيلع سيلو ذفنأ هوطعأ

 اهبسح ىلع اهذفنأ نإ قهاري مل ولو لفطلا لعف زاجو ، ةيصولا ىلع لفطلا
 . هبحاص ديب الك لصوأو كلذ وحنو ةاكز ةاكزلاو اهمساب ةرافك ةرافكلا ىونو

 لاق هتنا همحر ملسم ةديبع يبأ لوق كلذو هللا همحر بطقلا لاق

 وني ملا ولو هل لهات نم ديب الك لصوأ اذإا زيجاو يبصلا لعف زوجي ال ليقو

 رثؤت ال لفطلا ةينو ىون ام ىون دق يصوملا نال قحلا فالخ ىون وأ كلذ

 _۔ ٢.٠ ٢٣
=-



 وأ كآحلا وأ مامالا نونجملاو لفطلل ميقي ليقو © نونجملا اذكو غلابلا ةينك لاطبالاب
 . ةفيلخ وأ بأ امحل ناك ولو ذفني نم ةعامجلا

 هل لكو هيلإ ىصوأ نمف يبص ىلإ صوي ال رثألا يفو هللا همحر لاق
 اذإف يبصو وهف غلب اذإ لاق نإ الإ يلولا ىلإ جيوزتلاو ةيصولا ذفني ةقث مكحلا
 ةياصو رثوملا وبأ عنمو نالوق ىمعألا فالختسا ةزاجأ يفو جوزو ذفنأ غلب

 فلختسا نإو © اهمتأو اهيضر نإ ضعب اهزاجأو هغولب دعب اهمتأ ولو يبصلا
 ال مأ يزجيف لوبق ذافنالا لهف كلذ ىلع ذفنأف عفدي وأ لبقي ملو ملعف ابئاغ

 . نالوق يزجي الف

 عمس اذإ رضاحلا كلذكو بوبحم نب دمحمل لزألا هللا همحر بطقلا لاق

 لبقي ىتح ربدتي نأ هفالختسا ربخ هغلب نملو عفدي ملو لبقي ملو هفلختسا هنأ
 نع ماقف يصوملا وأ نانيمأ وبخأ اذإ رخآ. هجو رضاحلا يفو لاق { عفدي و

 هل ليقو ، هناكم يف ماد ام لوبقلا هلو هل لوبق الف عفدي ملو لبقي ملو ناكم

 ريغ اغلاب هبر ناك نإ هبر نذإب دبع ليكوت حصو عفدي مل ام بهذ ولو لوبقلا

 نذالا ةحصل ةفالخلا تفقو الإو ىركم وأ انوهرم دبعلا نكي ملو هيلع روجحم

 فلتل هنم كرت الو هنذإ دعب اهذافنإ نم هعنم ال لعف ةيصولا يف هبرل سيلو

 ثراولا دنع اهكردي الو فلتلل هكرت وأ ذافنالا نم هعنم نإ هب ىصوملا نمضيو
 اهركنأ اذإ ةفالخلا ىلع دبعلل ديسلا دهشي الو هدبع اهيلع فلختسملا نأل

 هدبع ال ديسلا اهرمأ يلي ليقو ، هسفنل هتداهشك هدبعل هتداهش نأل ةثرولا

 هيف دعتو دبعلا تمزل ليقو 3 هكلم نم هجرخأ ولو هنذإب ديسلا ةيصولا تمزلو
 وأ دبعلا ليكوت ضعب عنمو هتمذ يف بترت ءيش اهنأل هعم لقتنتو عيب نإ ابيع
 . هكلام نم نذإب .يصوملل ادبع ناك نإو © هفالختسا
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 مزلتو رقصلا نب نازعو بوبحم نب دمحم بهذم كلذو هللا همحر لاق
 ال ةباتك وأ اظفح اهئاصيإ دعب اهلبقو اهيلع يصوملا هفلختسا نم اهتفالخ
 ساطرق يف اهبتك نإو ، مزلت ليقو 5 اهلوبقب مزلت الف ةدوجوم ريغ هلبق اهنأل هلبق
 نقيت نآ اهيف داز ام مزلي الف هتيصو ىمس وأ ساطرقلا اذه ىلع هفلختساف

 هنأ لقعي امم رطسألا قوف وأ اهطسو يف وأ ةباتكلا كلت لبق ةباتكلاب ةدايزلا
 تيصو ىلع هتفلختسا لاق نإ داز ام همزلو ةباتك الب ناسللاب داز ام الو دئاز

 لهف ةرجألا هل لعج اذإو 5 ةفالخلا ىلع ال ذافنالا ىلع ةرجألا ذخأ ةفيلخللو

 ال ةرجأ كلذ نأل هءانع نم رثكأ ناك ولو اثراو ناك نإ هل لعج ام ذخأي
 نإف ، ثراول ةيصو الو ةيصو هقوف ام نأل هقوف ال هءانع ردق ذخأي وأ ةيصو

 هل دزي مل هءانع نود تناك نإو 0 هءانع ىلإ در هءانع نم رثكأ ةرجألا تناك

 ةثالث كلتف .ةثرولا ىلع بجاو رمأ ةيصولا ذافنإ نأل ائيش ذخأي ال وأ اهيلع
 . لاوقأ

 ريغ ناك نإو ثلاثلا لوقلا دمحأ خيشلاراتخا هللا همحر بطقلالاق

 ىلإ دري ليقو ، ةيصو ال ةرجأ هنأل ثلثلا ىلع دازو رثك نإو ، هذخأ ثراو

 هل هلعج ام ذخأي لب ثلثلا ىلإ عجري مل لقأ ناك نإو ، رثكأ ناك نإ ثلللا
 هءانع ىلإ دري ليقو ، ذخألا كرتو لبق دق نكي مل نإ ذافنالا كرت ءاش نإف
 © ثلثلا نم رثكأ ولو هذخأ هءانع هب طاحأ نإف نالدع وأ لودع ةثالث هردقي
 دحأ تام نإو ، ثلثلا نود ام لضفلا نم ذخأ لضف هءانع نم لضف نإو

 رخآ مامالا فلختسي ليقو ، اهفصن ليقو ؤ امهنم يحلا تمزل نيتفيلخلا
 يذلا تمزل دقف رخالا كرتو امهدحأ لبقف اعم نيلجر فلختسا نإو 0 هناكم

 وأ هتيصو فصن ىلع الجر فلختسا نإو © اهفصن ليقو { اهلك اهلبق
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 فلختسا ام الإ الك لي الو زاج هاوس يقابلا ىلع فلختساو اهنم ةيمست

 ةرفكلاو جحلاك ةيصولا نم مولعم سنج ىلع هفلختسا نإ كلذكو هيلع
 يقابلا كرتو سنج وأ ةيمست ىلع فلختسا نإو ، كلذ الإ همزلي الف نويدلاو

 غلابلا ذفنأ اغلابو الفط فلختسا نإو 5 ةثرولا ىلع يقابلا ذافنإف ةفالخ الب

 الب ثراولا ذفني ليقو ، ثراولا ذفنأ لبقي ملو غلب نإف غولبلل فصنلا قلعو

 وأ قيبك وذ فلختسي الو مامالا رمأب دحأ همهس ذفني۔ليقو ، غولب راظتنا

 . هفالختسا حص ويغ دوجو عم امهدحأ فلختسا نإو ، ويغ دجو ام كرش

 ثراولا وأ هوحن وأ مامالا هنع اهعزنيف كرشملا فالختسا حصي ال ليقو

 . اذفنم رماي وأ اهذفنيف

 هيلع يلو ام ىلع انومأم ولو كرشم ىلإ ءاصيالا زوجي الو هللا همحر لاق

 الإ ةنيمأ لإو إو فالخل اب هيف نيدي اميف الإ فلاخم ةقث ىلإ زاجو 0 هنيد ىف ةقثو .

 يصوملا ةايح يف لبقو هتيصو ىلع ةفيلخ يصوملا لعج نإو ك هتان جيوزت يف
 هتمزل ليقو ، اذك الإ اهتلبق لاق نإ اذكو لبق ام همزل اهنم اعون وأ اهفصن

 لاق نإو ، ليألا حيحصلاو ءانثتسالا هعفني ملو لكلا لوبق هميدقتل اهلك

 يهف الإو ةمزال هل يهف لزألا اهلبق نإف انالفف لبقي مل نإف انالف تفلختسا
 لبقف نالف ءاش نإ يتيصو ىلع انالف تفلختسا لاق نإو ، يناثلا ىلإ ةقلعم

 { ةفالخلا تمزل دقف نالف ءاش نإف نالف ةئيشم ىلإ ةقلعم ةفالخلاف ةفيلخلا

 . راتخلا ىلع عاساب ال هب حرصم لوبقب ةفالخلا مزلتو همزلت الف ًاشي مل نإو

 كلذب هيلع مكحيو عفدي ملو عمس اذإ همزلت اهنأ راتخملا لباقمو : لاق
 . ملعأ هللاو
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 ةفيلخلا عزن يف باب

 كتكرت وأ كتأربأ وأ كتعزن اهبر لوقب ةيصولا ةفالخ نم ةفيلخلا لازي
 ثراولا لوقب الو ءانمألا ريغ لوقب ال اهنم كعزن ادعاصف نينيمأ لوقبو اهنم

 رمأو فورعم نع يهن اذه نأل يتيصو ذفنت ال تيللا لوقب الو نيمأل ا ريغ

 كنتلزأ لقي ملو اهتذفنأ دق لقي مل يصوملاو ركنمب

 ولو هيلع ةجح نونوكي ال نيثراولا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلا

 ةفيلخلا ع زنيو عفنلا نوبلبيو مهسفنأ نع ةرضملا نوعفدي مهن ال ءانمأ اوناك

 ردقيو مهمالك هيف مهفي لاحب هوملعأ نإ ءانمأ رضحمب وأ يصرملا ملعب هسفن

 ةفالخ هل ددجي مل نإ ىرخأ ةيصو يصوملا ديدجتب لازيو رخآ فالختسا لع

 ادترم تامو اهبر دترا نإ هتمزل لهو لول ا ىلع ةدايز ىرحأل ا يف نكت مل ولو اهيف

 . نالوق همزلت ملو اهنم لاز وأ

 حيحصلا وهو لاق لألا رايتخا نويدلا رهاظ هللا همحر بطقلا لاق

 لازي الو ةعيابملاك كرشملاو دحوملا نيب يرجت يتلا رومألا نم رمأ ةفالخلا نأل
 طرش نإ الإ هيلع تام ولو هقسفب الو ملسأ نإ هدادتراب ةفالخلا نم ةفيلخلا

 الو نونجلا يف تام ولو اهبر نونجب الو قسفلا مدع وأ دادتزالا مدع يصوملا

 . هتنايخ ترهظ ولو ةيشع وأ ثراو عزنب
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 هاضمأ نمف هلام ثلث هلو تيملل قح ةيصولا ذافنإ نأل هللا همحر لاق
 نأ هوحنو ماماللو لاق دحأل كلذ ف لخ لم الو ىضم هتيصو ف هسفن ىلع

 . مهتا وأ ةنايخلا هنم ترهظ اذإ نئاخ ريغ وأ ةقث هيلإ مضي

 يصولا ىلع ضارتعالا تيملا ثراول سيل دمحم وبأ لاق رثألا يفو لاق
 ةيصولا محلا عزن تحص اذإف هتنايخ تحص نإ الإ هيف انيمأ هلعج اميف

 اناكو اهذافنإو اهظفحل نوملسملا وأ وه هاضري نم هعم لخدأ مهتا نإو 5 هنم

 كاجلا هعزن ةنايخلاب فرع نإ ليقو © ائيش .هدحو امهدحأ يضقي ال نييصو

 همزلي الف انترضحب الإ ذفني الف .نئاخ هنأ ةثرولا لاق نإو ث ةقث هناكم ماقأو

 ملس نإو & ةياصولا نم جرخيف هتنايخ تناب نإ الإ هب يصوملا قوثول كلذ
 الو قدصم ليقف ءاضقلا ةحص هنم اوبلط مك ذفنيو ىضقيل يصولل لاملا ةثرولا

 ينإ ةقث هل لاقف تيمل قح هيلع نمو اهلهأ قوقحلا بلط نإ الإ كلذ همزلي
 رهش نإو ، مكحلا يفال نأمطا نإ هقيدصت ىلع هيلإ هملسي نأ هلف هيصو

 نم عزن حصو مهتي وأ هتنايخ ملعت مل نإ هيصو هنأ نالدع دهشي مل ولو زاج

 وأ ةيصولا نم رسك ىلع ةفالخلا نم هسفن عزن نأب ةفيلخلا نم اهفصنك

 ةيصولا نم عون وأ رسك ىلع ةفالخلا نم اهبر هعزني نأب اهبر نم وأ اهنم عون

 قتعلاو جحلاك هتمسق نكمت مل اميفو نيدلاو ةاكزلاو ةرافكلاك هتمسق نكمت اميف

 مل نمو ، هطرش نإ هلبق وأ يصوملا توم دعب ءاش ىتم عزنلا ةفيلخللو نالوق
 { هدعب ادحا هتريشع وا هثراو اهيلع فلختسي الف تامو اهيلع فلختسي

 ينفو { مامإ وأ مكاح وأ ضاق فالختسا زاجو اهل اذفنم رمأي نأ هثراول زاجو
. فقولا ةعامجلا



 ام لعفت نأ ةعامجلل سيل لاق نم مهو عنملاب موق مزجو بطقلا لاق
 نم ةعامجلا هيلع تردق ام لك لاق نم مهو زاوجلاب موق مزجو مامالا لعفي
 وأ ةفالخلل لوبق هيلع هبتشا نم ثراولا رمأب ذافناب طاتحيو هلعفت مامالا لاعفأ

 مث ةكرتلا نم اهذفنأ نإ. هيلع نامض الو هلام نم تيملا ةايح يف هسفنل عزن

 نإو © مهنم نذإ الب ولو يصوملا هعزني ملو هسفن عزني مل ةفالخلا يف هنأ هل ناب

 ذفنأ ام نمض هعزن هل ناب مث ثارولا نذإ الب اهيف هنأ ىلع ةكرتلا نم اهذفنأ

 نمضي مل هل اوزاجأ نإو 3 ءالقع غلب مهو ةثرولا هل زجي مل نإ ةثرولا هذفنيف
 نإ ةفيلخل شراو نيدو اهوحنو ةعيدو عفد زوجو اضيأ نمضي مل مهنم ناك نإو
 ةفيلخلل عفدلا نم عنملاو طقف ثراولل عفدلا راتخملاو ثراولا نذإ الب مهتي مل
 . ملعأ هللاو
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 ةفيلخلا مزلي اميف باب

 بحاص هفلختسا نإ مهلامو دالألا ظفحو ةيصولا ذافنإ ةفيلخلا مزل

 ةيصولا هتمزل ةيصولا ىلع فالختسالاب هصخ نإو ، لكلا ىلع ةيصولا
 ىلع ةفيلخ هلعج نإو ، طقف مهظفح همزل دالرألا ظفحب هصخ نإو طقن

 حورلا قيقش لاملا نأل ةفيلخ مهل فلختسي مل نإ اضيأ دالرألا همزل لهف لاملا

 . نالوق دالوالا همزلي ال وأ لاملا هل نم دنع اونوكيلف مهيف لاملا فرصيو

 ةفيلخ نم مهظفحب ىلوأ مألاو يناثلا امهحصأ هللا همحر بطقلالاق

 . اوغلبي مل ام اهمأ اذكو مهظفح ىلع بألا

 يف ولو هيصو وهف يصو نالف لاق نم رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 اذك يف لوقي نأ الإ كلذ تبثي ال ليقو ، نهيف الإ ليقو ، هتانب جي وزتو هدالوأ
 ليقو ، اضيأ هل دحي ىتح ال ليقو ، يصولاك مع يتوم دعب يليكو لاق نإو
 وأ ةقث ىلإ الإ مهيف ءاصيالا زوجي الو ةايحلا يف ةلاكولا نأل هل ايصو هلعجي ىتح
 هدلو هاصوأ نإ الإ هدالوأ دالرأ يف يصوي نأ دجلل سيلو همدع دنع نومأم
 . مهيف بألا ريغ ةياصو الو مهيف

 ىلع فاخ اذإ لجرلا ىلع بجي دمحأ خيشلا لاق : هللا همحر لاق
 ل ام هلامو نيناجملاو لافطألا هدالوأو هتيصو ىلع فلختسي نأ توملا هسفن
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 ىلعف فلختسي مل نإو ، نيناجم وأ لافطأ مهو اورضح وأ هتثرو رضحي
 مل نإف مهلام زرحي ةفيلخ بايغلاو نيناجملاو لافطألل اوفلختسي نأ ةريشعلا

 لعفت اك كلذل اوفلختسي نأ سانلا نم رضح نم ىلعف ةيشع هل نكت
 لك ليقف كلذل نونماض مهف لاملا عاض ىتح اوفلختسي مل نإو © قيشعلا
 نإ الإ نامضلا يف ديبعلاو ءاسنلا لخدي الو سؤرلا ىلع ليقو { نماض دحاو

 . اونمض هوعيض نإو ، كلذ زرح مهيلعف مهريغ نكي مل

 دالرألا ةفيلخب ةيصولا ةفيلخ كسمتسيو مهيلع ءيش الف ةفالخلا امأو

 لاملا هيطعي مهلام ةفيلخب دالرألا ةفيلخ كسمتسيو ةيصولا ذفنيل لاملا هيطعي

 هل ىصوملاو ءامرغلا اذكو فئالخلا ددعت نإ ذافنالل ةيصولا ةفيلخ هيطعيل

 غلبلا امأو 0 اذهب اذه كسمتسي اذكه مث ةيصولا ةفيلخب نوكسمتسي
 © مهيلع هتفالخ زوبحت الف مهيلع فلختسا نإ هدالوأ نم لوقعلا وحيحصلا

 دعب دالوأ هيلإ ثدح ش دالوأ هل ناك دقو { اذكه ه دالوأ ىلع هفلختسا نإو

 دالوالا ةفالخ الإ همزلي ال ليقو ، مهلك مهتفالخ هتمزل دق ةفيلخلا نإف كلذ

 همزلت الف دالوألا ءالؤه ىلع هفلختسا نإ امأو ، ةفالخلا تقو يف اوناك نيذلا

 مهتفيلخ نيناجملا وأ ىماتيلا ىلع هلك لاملا قفنأ نإو ، ثدح ام ةفالخ
 ةفيلخلا نمض وريغل لاملا جرخ وأ مهئوروم ىلع هوحن نيد وأ ةيصو تجرخف
 معطي الو دصقلا هيف طرتشي ال نامضلاو هقافنإب فلتأ هنأل كلذب ملعي مل ولو

 هيلإ اورطضا نإو & نيد هب طاحأ نإ ةكرت وه يذلا لاملا نم ىماتيلا

 ةيصولا ىلع وأ نيدلا ىلع دئاز نم الإ ةيصو هيف تناك وأ مهئايلوأ مهمعطيو
 ال لقألا لاقو رثكألا دنع ملعي مل ولو نمض معطأ نإو ، ثلثلا نود امم

 ىلع عجري لهو قافنالا ىلإ عرشلا همدقأ ةفيلخ هنأل ملعي مل نإ نمضي
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 نالوق الوأ اوغلب اذإ هوطعيف ةيصولا وأ ءامرغلل هلام نم مزع نإ مهتفيلخ ىماتيلا

 ذفن ] نإ مهتفيلخ نمصو قافن الا ىلإ همدق ] عرشل ١ نأل لال ١ امهحص ]

 ةيصولا ةفيلخل ذافنالا أل اهذفنأ نإ لاملا ةفيلخ وأ اياصولا وأ نويدلا

 مئاق هنأل هذافنإ ببسب دالرألا ةفيلخ ىلع نامض ال ليقو © امهل ال نويدلاو
 وأ روهشملا ىتأ نإو © ةفيلخ نويدلا وأ ةيصولل نكت مل نإ ثراولا ماقم

 ذفنملا مرغ ايح مدق مث ةفيلخلا اهذفنأف ةيصولا بحاص تومب ءانمألا
 يتلا نويدلاو اياصولا نم ذفنأ ام هازجأو هذفنأ يذلا ةيصولا بحاصل

 . ةيصولا بحاص هل زجي مل نإ وه هيلع امل اهبحاص نيعتي

 زاجأ نإو ، ويغ الو هايإ هيزجي ال نأ حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق

 ولو يصوملا يزجي الف جحلا الإ يصوملا ءازجأو ىضمو هذافنإ زاج ذفنأ ام هل
 هنوكل لب افيعض ز هنوكل هنع جحلا ذفني مل هنأل جحلا ىلع ردقي ال افيعض ناك
 هنأ رهظ اذإ هنع هريغ ذافنإ يزجي الف بزقألا الإو تيم ريغ هنأ رهظف اتيم

 هاربأ نإ اهنامض نم ًربتو ةايحلا يف اهذافنإ يزجي ال برقألاةيصو نأل يح

 وأ يتوم ربخ كءاج نإ هل لاق نإ نمضي الو هزجي مل ولو نامضلا نم يصولملا

 يف هذافنإ يصوملا يزجيو ايح مدق نإ هعمس وأ هتوم ربخ هءاجف اهذفنأف هتعمس

 ثلثلا هعسو دق هتفيلخل لاقو ءيشب ىصوأ نإو ، بيقألاو جحلا ةيصو ريغ
 لهو وه مك ثلثلا نع ثحبلا ىلإ جايتحا الب هتوم دعب ةيصولا يف هذفنأ

 هعسو له ثحبي ىتح ذفني الف ثلثلا هعسو دق هلوق يف همهتا نإو هعسي
 يصوأ ام كسمي هل ىصوملاو هعسي ال ناك ىتح تي ملو هعسي ناك نإ اذكو

 هذه يف كاسمالا زوجو هيثلث كنم دري الف برقألل تيصوأ دق لاق نإ هب هل
 © كلذ هل ىصوملاو ةفيلخلل لقي مل ولو اهلبق يتلا ةلئسملا يف ذافنالاو ةلئسملا
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 ثراولل هدر تام ىتح هيلع هقفني ملو يلع هقننا لاقو ائيش دحأل عفد نإو

 ثلثلا هعسو هنأ ملع نإ ومأ امك هيلع هقفني ليقو ، ثوروملا ورمأ هب امب وبخأو

 هعسي مل ولو هرمأ اك هقفنيو ثلثلا ىلإ جاتحي ال ليقو ، ثراولل هدر ملعي مل نإو
 توملا دعب امل دييقت الب اقلطم قفنيل هتايح يف تيملا دي نم جرخ هنال ثلثلا

 ثراولل هدر نيدلا يف وأ اهريغ وأ ةاكزلا يف ءيشلا اذه يطعي نأ ومأ نإو

 ليقو س ثلثلا هعسو نإ لاق اك هذفني ليقو & ذافنالا لبق تام نإ هزجأ

 ملع نإ الإ هذفني الف تامف ءيشلا اذه ىلع ذفنأف تم نإ لاق نإو اقلطم

 ةفيلخلا ديب هلام لعج نإو ، وبخأو ثراولل هدر ملعي مل نإو ، هعسي ثلللا نأ
 وآ هديب نمل زاج سانلا دنع تانامأ وأ سانلا ىلع تاعابتو نويد يصومللو

 . ثراولل وأ ةفيلخلل هعفد كلذ هتمذ ىف

 لب ةفيلخلل عفدي ال هنأ راتخملاو لاق راتخلا فالخ اذه هللا همحر لاق

 وأ نويدلا ةفيلخ كردي الو هل زيجأ نإ الإ نمض ةفيلخلل عفد نإف ثياولل

 كلذ كردي امنإو تانامألا وأ تاعابتلا وأ نويدلا مهيلع نم دنع ائيش ةيصولا

 © مهنويد ءامرغلا ىلإ لصويو ةيصولا ذفنمل عفديو مهنم ضبقي ثراولا مهيلع
 وأ هتنامأ هدنع نم عمج هثلث وأ هلام فصن ةفيلخلا دي يف يصوملا لعج نإو
 لكلا عفد نيدملل زاجو 0 ثراولاو ةفيلخلل عفدو ةفيلخلاو ثراولا هنيدم

 هل تناب م هثراو وأ هتفيلخ اهذفنأ نإو ث ةفيلخلل فصنلا عفد زاجو ثيراولل

 نإو ، ثلثلا يف اهبانم قبي مل نإ ىرخألا بانم اهذفنم نمض ىرخأ ةيصو
 ام جرخ مث هضعب وأ هذفنأف ائيش ثراولا هل عفد نإو ، هب اهذفنأ اهبانم يقب

 . اعم انمض امارح ذفنأ
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 نامضلا ليزي ال أطخلاو هعفد هل زوجي ال امل عفدلاب هفرصتلف ثراولا امأ
 ةفيلخلا ىلع الو ثراولا ىلع نامض ال ليقو 0 ذافنالاب هفلتأ هنألف ةفيلخلا امأو

 بيغلا نافلكي الو ذافنالاو عفدلا نم اعرش هلعف امهيلع بجو ام العف امهنأل
 نمض ذافنالاب ريغلا كلذ ثراولا رمأ وأ ةفيلخلا ريغل يصوملا ثراو هعفد نإو

 رومأملا ليقو 5 ذافنالاب رومأملا ال امارح جرخ ذإ لاملا بحاصل عفادلا

 كلام نم اهذفنأ ةفيلخلل يصوملا لوق زاجو © هفالتال رمالا عم اضيأ نماض
 ثراولا هب ىصوملا عفد نإو ، هذخف هل ىمس ام ىلع وأ ثراولا ىلع هب عجرأو

 ءاش نإ هب لغتشي الف دوهشلا رضحم وأ انرضحمب الإ اهذفنت ال لاقو ةفيلخلل

 هيلع كردي الو هيلع نيمي الو اهتذفنأ دق لاق نإ هلوق لبقيو ، ءاش ىتم ذفنيف

 . ذافنالاب لطامي هار ولو اهنم هديب ام ذافنإ ثراولا

 ذافنالاب اربج يضاقلا وأ مامالا هرمأي يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 لوقي نأ لثم اهنم ىنعم يف ثياولا هعم فلتخا اذإ اضيأ ةفيلخلا لوق لبقيو
 تقو يف وأ نالف رضحمب وأ انرضحمب ذفنت نأ انثوروم كيلع طرتشا ثراولا

 هافنو نالفل كثوروم ىصوأ ثيراولل ةفيلخلا لاق نإ الإ نالف ينب يف وأ اذك
 رخآ دهاش هل ناك نإف هل ادهاش هلوق يف ناك نإ ةفيلخلا لوق لبقيو ثراولا
 لب ال ثراولا لاقو ، اذك يف ذفني نأ اذهب ىصوأ ةفيلخلا لاق نإو ، يطعأ

 اذكو © نيمي الب ثراولا لوق لبق ةفيلخلا لوق فلاخي ام ىلإ اريشم اذهب ىصوأ
 لب ةفيلخلا لاقف نالفل ىصوأ لاق نإ هل ىصوملا يف نيمي الب ثراولا لوق لبقي
 ةفيلخلا ىعدا نإ ثلثلا نم لقألاب ءاصيالاب ثراولا ءاعدا لبقيو نالفل
 ربتعت الو توملا تقو ملع نإ تام موي ثلثلا ربتعيو امات ثلثلاب ءاصيالا

 هتوم مهل ناب ثيح ربتعي هنإف هتوم تقو ملعي مل نإو { دعب صقنلاو ةدايزلا
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 تقو مهل ناب نإو ث ةتمجلا لهأ ربخب وأ ةدهاشملاب وأ ءانمألاب مه ناب نأب
 وأ لاملا نايب يف اوعس هتميق ةلاهجب وأ وه مك لاملا ةلاهجب لاملا ثلث ال تيملا

 . ملع ا هللاو ثلثلا نيربتعم اوذفنأو لاملا اوملع نإ ثلثلا ةميق نايب
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 ةيصولا يف لاكشالا باب

 لكل لعجف رانيد ةئامب امل يصوي نا لثم اهل اذكو اذكب ىصوأ نإ

 ةوكزللو ةعبرا قتعللو ةثالث تارافكلل لعجي نا لثم امولعم اددع اهنم فنص

 رثكا وا لقا وأ ةئامأ ةيصولل لاملا نم هب ىصوا ام لكاشتف تام مث نيرشع

 له هاياصو ددع وا راكا وا لقا وأ نوثالث ةرافكلل له ةيصو لكلام وا
 ةفيلخ وا ثراو عييضتبل اشتلا ناك نأف رثكا وانهترافك وا ةرافكب ىصوا

 ىلع ريض الف عييضت نكي مل ناو ىصوملا هب ىصوا اك اهذافنا عيضملا نمض

 نودام رمالا حضتي ىتح فقويو مثا الو نامض نم ةفيلخلا ىلع الو ثراولا

 اهيف ناك وا لكلا نم جرخت اهلك تناك ناو اهنم جرخي كلذ ناك نا ثلثلا

 هلوقل رمالا حضتي ىتح هلك لاملا فقو ثلثلا نم جراخو لكلا نم جراخ

 فقوام عاض نا مثا الو نامضالو همئمملع هب كل سيلام فقتالوت ىلاعت

 دهتجا اياصولا ددع وأ اياصولل لوعجملا لاملا لهج نا ليقو عييضت الب

 ققحت عم نايبلا ءاجر مدع ةرورضل امهداهتجا ردق ىلع ذفناو ةفيلخلاو ثراولا

 لوعجلا لاملا ةلمج اوملع نا ليقو ةطوح نظلا ىلع يرجيف لهجام لصا
 اهددع ملع ناو نوذفنيو نودهتجي كلذكف اهنيقيالو ةيصولا ددعال ةيصولل

 له يرديال نكل ةثالث وأ نيئيشل ىصوا دنا اوملعي نا كلذو اهنونفو هتلمجال

 ثلثلا ذفناو اضيا ادهتجا برق الاو ةرافكلا وا ةوكزلاو ةرافكلا نايشلا كلذ

 بئاغ وأ نونجم وا لفط مهيف ناك ناو اورضحو اولقعو ةثرولا غلب نا لقاو
 نونجملاو لفطلا بانم كرتيو ثلثلا نم هبانم رضاحلا لقاعلا غلابلا ذفنا
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 الافطا لكلا ناك نا لكلا بانم ةفيلخلا كرتي وا هوحنو غ ولبلا ىلا بئاغلاو

 ملف ةيصولا تيسن مث ةيصو لكلام ملع ناو ةقافالا وا غزؤلبلا ىلا نيناجم وأ

 اذكب هل ىصوا اعون نا اوملع دقو اذكب وأ اذكب وأ ةرافكلاب ىصوا له اوردي
 هعسو نا لاملا نم هب ىصواام ددع ةفيلخلاو ةثرولا ذخا اذكب هل ىصوا اعونو

 مهل ناب نا اذكو داهتجاب نوذفني لب نورظتنيال ليقو ثلثلا اوذخا الاو ثلثلا
 نم اوءارتبو ةفيلخلل هولزعو ةثرولا هذخا ةروكذملا هوجولا يف لاملا نم هب ىصواام
 اضيا هدي يف هنوكو لاملا لزع كردي وا اهرما حضتي ىتح هدي يف نوكيو كلذ

 اهددعالو اياصولا حضتت مل ناو اياصولل يذلا لاملا ةلمج ناب نا مهيلع

 هيف لعفي وا نايبب هب ىصوا امك هذفني ىتح هديب نوكيو نيعتت ملو اهنونفالو
 هعييضتب ءيش لكشا ىتح عيضي مل نا ذافنالاو داهتجالا نم الوا ركذام

 عيضي مل نا هلمعيام اهيف لمعي نا بات نا لكشا ىتح عيض ولو هل صخرو
 مك ملعي مل ناو ناك وا ةفيلخلا نكي مل نا ةثرولا اذكو ذافنالاو داهتجالا نم

 يف ائيش مهيلع ةفيلخلا ىردي الف اياصولا نم ءيش زرفيالو ةيصولا لام ةلمج
 ىصوا هنا ملعي نا لثم هتيمك ىردتالو ةيصولا نم ءيش زرف ول اذكو مكحلا
 هديب يصوملا هلعج نا لاملا لقعيو اهل ىصوا مكبالو ىه مك ملعيالو ةوكزلاب

 هب عفتنا هديب يصوملا هلعجي مل ناو داهتجاب وا اهنايب ةيصولا هنم جرخت ىتح
 هوجولا يف مهل نيتيب مل نإف ةيصولا اونمضيو هعفانم وأ هتاذ اومسقي نأب ةثرولا

 اوملعام ردق ىلع هنودامو ثلثلااوذفناو ءاحلصلا عم اودهتجا اغلب اوناكو ءيش
 نيب ءيش لكاشتو هسنجو هب ىصواام ةيمك اوملع ناو تيملا لاعفا نم

 هتفيلخ هزرحيو هتيصو نم اومربو هتفيلخل كلذ اوعفد تارافكلاو ةوكزلاو برقالا

 ةفيلخ يصوملل نكي مل ناو يصوملل ةفالخ تناك نا كلذ لك حضتي ىتح
 مل نا مهيلع نامضالو اودهتجي وا لاحلا حضتي ىتح مهدنع ةثرولا هزرح

٢٢٤



 الثم تارافكلاو ةوكزلا ذخأي نمم برقالا ناك ناو فلتو لاملا كلذ اوعيضي

 ةيصو وا ةرافك وأ ةوكز اننظ ءيشب ىصوا تيملا نا خاو هلك كلذ هل عفد
 بوبحلاك كلذو برقالاوةرافكلاو ةوكزلا يف عفدي امم ءيشلا ناك نا بيقا

 برقالل عفديو زئاجلا هنم يرتشي ليقو وما حضتي ىتح ةثرولا هزرح الاو ةتسلا
 اذا اياصولا عيمجو لاصتنالاو ةوكزلا اذكو ةصقلاب ربخيو تارافكلا يطعت اك
 لكاشت وأ اذك عونل وأ اذك عونب ىصوا له لكاشتو لاملا ةيمك اوملع
 ىلع نامضالو هذخال لهأتينمل كلذ لك يطعي عون لكل ىصواام رادقم
 هللاو كلذل مهمدقا عرشلا نال ذافنالا كلذ دعب اهرما مهل ناب نا ةثرولا

 . ملعا
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 ةفالخلا نم جورخلا باب

 وا يصوملا وأ ةريشعلا اهتبثا يتلا ةفالخلا نم جورخلا طارتشا زاج

 كلذ وحن وا لفط غولب وأ بئاغ مودقلدأ دارا ىتم وا قلعم تقوب امهريغ
 لوزي وأ لوزيال ةفيلخلاف غ ولبلا لبق هغولبل اهنم جورخلا قلع لفط تام نإف

 . نالوق لفطلا بارتا غلب اذا

 غولبل ال وه هغولبل قلع هنال لوالا امهحصا هللا همحر بطقلا لاق

 فالختسا ةزاجا يفو هتبيع يف مودقلا لبق همودقل قلع بئاغ تومب لاني الو ويغ

 ىلع لفط فالختسا عنمو نذاب ويغ دبع زاجو نالوق هدالواو هلام ىلع هدبع تيم
 هلثمو غلبي مل نم ىلع ةفيلخ ناك ملعو غلب اذا هنا ىلع زوجو غلب اذا لاق نا الا هتوخا

 دعب ةفالخلا لبق نإف نونجملا قيفيو لفطلا غلبي ىتح مهلاوما ظفح مهريشع مزلو نونجم
 ىلع ةفيلخ هوفلختسا نإف غلبي مل نم ىلع اوفلختسا الاو قيشعلا ءيرب ةقافالاو غ ولبلا

 ةفيلخ تبتي لهف يصوملا هل تبثا يتلا ةفالخلا عفد غلب نيحف غلبي نا لبق لاملا

 لاز هتايح يف مهيلع فلختسا ناو يناثلا حصالاو نالوق رخآ اوددجيو لوزي وأ قيشعلا
 ينوم دعبو لاق ءاوس اضيا هتوم دعب تبث ليقو يتوم دعبو ينايح يف لقي مل نا هتوم دنع

 وا هدالوا ىلع فلختسا ناو يتوم دعب ال يتايح يف وا يتوم ىلا لقي ملام هلقي مل وا
 قباسلا وأ اضيا ثداحلا همزل لهف تام مت رخآ الام دافتسا وا نيرخآ ادالوا دلو مهلام

 ناو دلولا وا لاملا تدح مث هفلختسا نيح كلذ هدنع نكي مل نا اذكو نالوق طقف

 دالوا هدنعو هدالوا ىلع فلختسا
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 تلمشو هنبا تام نا هنبا دالوا ىلع فلختسي نا هل ليقو همزلي مل طقف ةينب

 ىفو اكرتشم وا كرتشم ريغ المحو ويغ نيبو هنيب اكرتشم ادلو هدالوا ةفالخ

 ل نا نيما فالختسا مهيلعو نالوق لمحلا ىلع ةريشعلا فالختسا
 يذلا نمضو دلولاو لاملا ىلع ةريشعلا ريغ نم ناو تيملا كلذ فلختسي

 انم ردق لك ىلع لهو ةفالخلا نع عنتما نأب عيض نا هلهأتل هفالختسا ديرا

 لك هب ذخوي لاملا لك دحاو لك ىلع وا سؤرلا ىلع ةريشعلاو وهو هب
 مزلو ادحاو ولو طقف مهنم ءاحلصلا ىلع وا لاملا لكب مثالا هيلعو دحاو

 يدياب اموا انويد الا كرتي مل ناو لاملاو دالوالا ىلع فالختسالا ةريشعلا

 اوفلختسي مل نا نونمضيالو اضوعم وا انوهرم وأ ةعاضب و ةناماك بايغ

 نم ناو هظفح نا مهريغ ديب مو هتمذ يف ناك نم كلذ ظفح موزلل

 اوفلختسي ملف الام كرت هنا اومسليدمل نا مهيلع نامضالو كلذك مهريغ

 ناو ابئاغ وا الفط جرخف رضح اغلاب مهدنع ثارولا ناك وأ فلت ىتح

 رخا الفط ثراولا جرخف اوفظختسينا اوعيضف الفط مهدنع ثراولا ناك

 نمم هونظ اك جرخ ام جورخل فلتام اونمض بئاغلا يف اذكو ةريشعلا نم
 تيملا ةريشع ةعامجلا وا يناقلا وا مامالا ذخايو مهيلع فالختسالا بجي

 هل تناك نا امهيلع وا هدالواو هتكرت ىلع فلختسي مل نا فالختسالب

 ءارو مهنولعجيو هوحنو مامالا مزل بئاغ وا نكت مل ناو ةرضاح ةريشع

 ريغ ولو هوفلختسا نم ةفخلا نم مهجرخي و اوفلختسي ىتح اوبا نا ةطخلا
 روكذلا ءالقعلا غلبلا فالختسالا اوعيض اذا ةريشعلا نم نمضيو نيما

 وا اكرشم ةريشعلا نم وه يذلا ناك وا يلاوم ولو نورضاحلا رارحالا
 دنع فالختسالاب مدقو غلاب قتعم مهعم ذخويو لاجرلل زرپ نا ىثنخ

 نم ةثالثب فالختسالا حصو نامضلاو فالختسالا يف فصولا لوصح
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 نم هريغ هعم نكي مل نادحاولاو نالوق نينثا فالختسا يفو رثكأف ةريشعلا

 امهدجي مل نا نييلونم ريغ ولو نيملسملا نم نيلجر هسفن ىلا داز ةريشعلا
 ةدايز زوجو نينثا فالختسا نم عنملاب لوقلا ىلع ادحاو نانثالا ديزيو

 نا تيملا ىلا برفا ةفيلخلا نوكي نا نسحو نينثالا عم ةريشعلا نم ةءارما

 زاجو ةريشعلا ريغ نم ولو اقلطم لاملا يف نيمالا زاجو احلاص ناك

 زاج ليقو تيضر نا ةريشعلا روضح عم دلولا ىلع نيملسملا فالختسا

 . ضرت مل وا ةريشعلا تيضر مهفالختس

 ترضح نا ةريشعلا ريغل فالختساال نا حيحصلاو بطقلا لاق

 ةثالث هفالختسا دعب هل زوج نا ةريشعلا ريغ نم دحاو فالختسا وا مهنم نانثا هل

 ىلع ةريشعلا فالختسا لطب بالاو ةيشعلا فالختسا باب ملعا هللاو نالوق اهنم
 ةفيلخ ج ورخ لبق ةريشعلا ةفيلخ لعف زاج لهو بلالا ةفيلخ جرخ ن ا هوحنو ميتيلا

 . برالا دوجول ةفيلخ ريغ هنال ال ما كلذ لا مهمدقا ع 2 رشلا نال لبالا

 مهتفيلخ هلامب مقي مل ناو ناويدلا راتخم وهو هللا همحر بطقلا لاق

 امئاق نوفلختسيو كلذ يف احالصا وار نا نانواعتي رخا هعم اوداز

 ةفيلخ مودقب ةريشعلا ةفيلخ لازو بالا ةفيلخ باغ نا مهلاممبو دالوالاب

 نورجاتسي مهنكلو بالا ةفيلخ كلذب مقي مل ما رخآ نوفلختسيالو بالا

 اوفلختسي نا زوجو هب موقي نم هتفيلخ هب موفيالام لكل دلاولا لام نم
 لهو كلذ يف احالص اوار نا اعم نانوكيف بالا ةفيلخ مقي مل اذا رخا

 ' مهعم نماض وهو بالا ةفيلخ وا مهتفيلخ ةفيلخلا عيض نا ةريشعلا نمضت

 . نالوق هدح و ةفيلخلا نمضي لب نونمضيال ما اعطق
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 هوفلختساف اعيضم وأ انئاخ هوملع نا نكل هللا همحر بطقلا لاق

 بئاغل مهتفيلخ عييضت يف نونمضيالو هب ناخام هومرغيو مهو وه نمض
 . هدحو هنمض و هلام

 اومضي ملو هيف ىدعتي وا هدنع عيضي هوار اذا يدنعو : .- .. لاق

 ةفيلخ نج نا رخا ةفيلخ نوددجيو هيف ىدعتام اونمض هولدبي ملو هيلا

 ةقافاب مهتفيلخ لازو هتبيغ دعب ثرو اميف بئاغ ىلع مهتفيلخ وا بالا

 ريغ بالا فالختسا . ىفو هنونجب لوالا لاوزل ال ليقو بالا ةفيلخ
 . لطاب هنا ليق لاوقا نيمالا

 رهظت ل ولو حلاص .لا خيشلا لوق وهو هللا همحر .. .. لاق

 يهنيو رموي هنا الا ةنايخلا هنم ترهظ ولو لطبيالو تباث هنا ليقهةنايخ
 . هتنايخ ترهظ نا علخي هنا ليقو

 ةفيلخ اوددجو ةقث هيلا مضي هنا ليقو حيحصلا وهو بطقلا لاق

 يفو اونمض اوفلختسي الاو بئاغل ةفيلخ ناك ناو باغ والوالا تام نا
 غلاب دبعلا نال زاوجلاب لوق نالوق مهيلع ىماتيلا دبع مهفالختسا زاوج

 نا مهيلع بجي هنالو ديبعلا ةجرد صقنل عنملاب لوقو فلكم لقاع

 مهل مادختسا مهفالختسا نالو لام هنالو هسفنب دبعلا كلذ ىلع اوفلختسي

 تمزلو باطخلا لحم نم مايقلا دعب ناو ةفالخلا لوبق ناسنالل زاجو

 نا رهاظلا مكحلا يفو هللا دنع ةراشالاب وأ ةباتكلاب وأ ناسللاب لوبقلاب
 ال هللا دنع قطنالب سفنلا ىضرب و هيف هب ضري مل نا مكحلا يف هبلق يف ىضر
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 ىتح هوفلختسا نا ينوفلختسا هلوقبالو ىضر نودب لاملا ظفح لاغتشاب

 امهدحا لبقو قتفيلخ ةريشعلا فلختسا ناو هبلقب ىضري وا هناسلب لبقي

 وا باغ نا اذكو همهس الا لباقلا مرليال ليقو لباقلا تمزل رخآلا عفدو

 نمض فالختسا الب رفاس ناو ارفس دارا اذا فلختسي نا ةفيلخللو تام

 ءارك و ءامنو ةلغك اضيا هتبيغ دعب ثداحلا نمضي هنا ليقو لاملا نم ارضاح

 ىلع هابا تيملا كرت نا فالختسا ةريشعلا مزليالو هعيضام هتفيلخ نمضو

 نا نودب ةفيلخ دجلا نكيال ليقو مهيلع هدح و مهدج ةفالخ زوجتف هاماتي

 نمضو فدالختسالا مهيلعو هيلع بجي مهنم دحاو وهو ةريشعلا هفلختسي

 نا مهعم هوبا هل فلختسيو مهنم نج غلاب ىلع اوفلختسي مل نا ةريشعلا

 نا هلو هل ةريشع فالختسا الب ةفيلخ هوبا نوكي ليقو ايح ناك

 نكي مل نا نالوق دجلا يفو بالا نمضو ةريشعلا ءاربتو ادحا فلختسي

 يفو ءاش نا هريغ فلختسيو هؤالو هل نم ريغصلا قتعملا ىلع موقيو بالا
 نباو ةريشعلا عم الا موقيال ليقو «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» ثيدحلا

 ةفيلخلا ءيرب و اهمع وا اهوخا وا اهدج و اهوباف نكت مل ناو هتفيلخ يههما

 نا ةفالخلا نم لازو نونج عم ناو مودق وأ غولبب بئاغ وا لفط ىلع
 يف بئاغلا عم ىقتلاف بئاغ ةفيلخ رفاس وا بئاغلا وا ميتيلا ىلع هوفلختسا

 ةفيلخلا عجر ولو هتفالخ نمةفيلخلا لاز هلامو هدلبل بئاغلا عجر وا رفسلا

 نا اذكو اضيا ةفيلخلا ةبيغ يف بئاغلا رفاسو بئاغلا عم ىقتلا ام دعب

 نا مهتيلخ رفاسوهلام وا لفط ىلع بالا ةفيلخ ةبيغ دعب ادحا اوفلختسا

 لبقو هدلو ىلا بالا ةفيلخ عجر وا لايمالا جراخ بالا ةفيلخ عم ىقتلا

 لام يف هيلع فلختسا اميفو متيلا لام يف هلعف هل زوجي اميف ةفيلخلا لوق

 دعب الام ثرو ناو دعب وا لبق ناك اميقال ةفيلخ مادام هريغ وا بئاغلا
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 مهتزوح وا مهدلب يف لاملا ناك نا لاملا ىلع فالختسا هتريشع مزل هتبيغ

 ناك ةزوح يف بئاغلا عم لاملا ناك نا الا مهنع طقسيال ليقو مهلايما وا

 دلب ىلا ضعبلا اذه مدق مث دحاو دلب يف هعم هتريشع ضعب ناك ناو اهيف

 فالختسالا موزل يف مهعم لخدي له ثرو امل فالختسالا لبق لاملا هيف

 طقس و لوالا رايتخا ناويدلا رهاظ ن. الوق ثرون اذا هعم ناك نيح ال وا

 وا لاملا ىلا دعب اوعاج ولو هثرو ذا ةزوحلا يف هعم لكلا ناك نا مهنع

 ءيرب هعزن مث ملمالا هلعج وأ ةفيلخ هل اولعج ناو فالختسالا لبق هوقحل
 ىلع رجح وا فالختسالا نم ةريشعلا ءاربا نا اذكو اوعربو ةفيلخلا

 ةزوحلا نم هكلام جورخب لاملا ظفح ةريشعلا مزلو هوبرقتال لاق وا ةريشعلا
 طقس لايمالاو ةزوخلا لخد ىتح فالختسا الب هوكرت ناو اعم لايمالاو

 ةفيلخلا لاز فالختسالا دعب لايمالا بئاغلا لخد ناو مهنع فالختسالا

 اهنم جرخ ولو اهلخد نيح لاز ليقو طقف ةزوحلا لخد نا ال ةفالخلا نم

 رفاس ناو نالوقلاف ةزوحلا نود لايمالا لخد ناو لايمالا لخدي ملو دعب

 هدلب ىلا بئاغلا عجر نا ةفالخلا نم لاز بئاغلا لام هعم لمحو ةفيلخلا

 عجرو هيلا عوجرلا دعب هنم بئاغلا جرخ ولو لاملاب ةفيلخلا جورخ دعب

 طقس و دلبلا يف وأ رفسلا يف ايقالت نا اميسالو ايقالتي ملو هدعب هيلا ةفيلخلا
 لبق هدلبل بئاغلا عجرو لاملاب اوجرخ نا ةريشعلا نع فالختسالا

 هلوخد دعب مهريغ نم وا مهنم رداصلا فالختسالالطبو فالختسالا

 نونمضي ليقو مهيلع الو هيلع نامضالو لعفام لطبو اوملعي ملو لايمالا
 مزل دالبلا نم هريغ وا هبيغم يف الافطا ناسنالا كرت ناو ةفيلخلاو مه

 مهلوصو ردق ىلع هونمض امئاق اولعحي مل ناو مهلام مئاق لعج ةريشعلا
 ثروف ةريشعلا ضعب باغ ناو فلت نا لاملاب هيلا ةفيلخلاب وأ مهسفناب
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 لعج باغ نمو رضح نم لكلا مزل مهضعب هعم ناكو الام هلزنمب لفط
 الافطا كرت ناو بئاغلا نود رضاحلا ةفيلخلا لعج مزل ليقو هلةفيلخ

 لزنملا لها مزل ةريشعلا ضعب مهعم سيلو هلزنم ريغ يف ابايغ وأ اراضح
 نا صخرو فلت نا هونمض اوفلختسي مل ناو مهلام ىلع فالختسا

 لزنملا لها ىلعف هثراو باغو لزنم يف ناسنالا تام ناو مهيلع نامضال

 دحا ديب هكرتي مل نا فالختسالاب اؤربتيو هب مئاق فالختساو لاملا زرح

 قفنيو هعيبي ليقو مهدج مل نا هب يصويو هبابرا لصي ىتح هظفح همزليف

 هلزنمب مهبئاغ هكرت لام ىلع مهفالختسا بوجو الب زاجو ءارقفلا ىلع هنم
 نكي ملو رفاسف هب ملعي مل نا اماو اوفلختسي نا بجي ليقو دحا دي ريغ يف

 . ملعا هللاو هل فالختسالا مهيلعف دحا ديب

٢٣٤٢



 مالا دوعقو عزنل او فالختسالا باب

 كيرشلا كلذ بئاغلا ثروف هلزنمب لام يف بئاغ كيرش تام نا
 نا زاجو هثاريمو بئاغلا بيصن لكلا ىلع ادحاو ةفيلخ اوفلختسا تيملا

 ريغ امئاق اولعج ناو هبيصن ىلع ادحاوو هثاريم ىلع ادحاو اوفلختسي

 اذه مئاقلا مزلي مل رخا الام ثرو مث هتبيغ دعب ناسنالا ثروام ىلع ةفيلخ

 مزلو اذكه هلامل وأ بئاغلل هوفلختسا نا الا هتبيغدعب هثرو يذلا لاملا

 بئاغ ةثروو بئاغلا ناف بئاغل ةفيلخ اوفلختسا ناو اقلطم لفطلا لام لفط ةفيلخ
 وا ةزوحلا وأ دلبلا يف مهعم لاملا ناك نا امئاق رخالا بئاغلا ةيشع ددج رخ آ

 بئاغلا ةزوح يف ناك ناأالا كلذ ريغ يف ناك ولو مهمزلي ليقو لايمالا
 طقس مهعم تثروو اهدالوأ ىلع تدعق نا مالاو هلايما وا ثاولا

 نا ةدعلا ءاضقنا دعب دوعقلا نيبتيو مهب تماق نا مهتريشع نع فالختسلالا

 ليقو حصي مل ةدعلا يف كلذ تلاق ناو جوزتا الو مهيلع تدعق اهدعب تلاق

 ولو دوعق كلذف هتكرت نا ليقو دوعق كلذف وركذت ملو جوزتلا تكرت نا
 نم بلالا هلعفي ام لعفت اهدالوا ىلع ةدعاقلاف جوزتت ملام وكذت تناك

 لصالا عيب الا ليقو دلولا ةحلصم ىلا رظنلاب كلذ ريغو ءارتكاو ءارشو عي
 اهدلو لام عزنن الو ةفيلخلا هلعفي ام لثم لعفي يلولاو هتجاحل ولو الف

 ناك ناو تجوزت نا دوعقلا لطبو عزنت ليقو برالا عزني امك ةجاحل

 ج وزتلا ىلع تمزع اهنال ءادف وأ قالطب اهجوز تقراف وأ ادساف اجوزت

 نا كلذ دعب تدارا ناف لطب ولو دعاقلا مكح امل سيلف هيف تعرشو

. ٢٤٢٣



 جوزتلا ككرت ولو ةدعاقلا لعف اهل تبثيالو اهل زوجيالف اهدالوا ىلع دعقت

 نم اهجورخ يفو ةدعاق نوكت الف جوزتا الو دعقاال ةءارملا تلاق اذاو دعب

 بالاةفيلخ عزنيو نالوق هدعبتجوزتو مهيلع مهوبا اهفلختسا نا ةفالخلا

 عزنيو مامالا دنع هسفن عزني نا مامالا ةفيلخل ك مامالا دنع ءاش نا هسفن

 ضعب فلختسا ناو ماما نكي مل نا اضيا مهدنع هسفن ةريشعلا ةفيلخ

 هنولطبي وا نوتبثيف مهئاحلصل مهرم ا در نورخآ ةعزنف الجر ةريشعل ١

 مهنم هؤايلوا هلامو هعنم ميتي ةريشع نع فالختسالا طقسو رخآ نوددييو

 . ملعا هللاو بئاغلا لام اذكو لاتفب الا فالختسالا ىلا اولصي ميل نا

٢٤٤



 طلاخلاو قيفرلاو كيرشلا لام ظفح يف باب

 هلثمو تيبلا يف هعمام ظفحو هظفح همزل ضيرم هتيبب تام نم

 نم لامالو تيبلا يف هعم سيلام ظفح همزليالو كلذ وحنو ةنيفسلاو رادلا
 هرطضا نمك نذا الب لوخدلا هل زاجولو هنم نذا الب الثم رادلا لخد

 نم هسفنب لقتسيال نمو هنيناجمو راغصلا هدالوا ظفح اذكو عبس وأ ودع
 امهيف دعامتلاو ةداسو وا هيف تام شارف يف هوحنو ضيرملا دعقيالو هلايع

 هعم تيبلا بر نكس نا كلذو طقف هسبل اميف وه دعقو تيبلا بحاص

 لزنملا لهاو تيبلا برو شارفو ةداسو نم تيبلا يفامب ىلوا تيملاف الاو

 ناك نا لزنملا لها نم اهظفحب ىلوا وه ليقو هتكرت ظفح موزل يف ءاوس
 هنود لزنملا لها مزل تيبلا لها ريغ نم هب ماق ضيرملا عم ناك ناو هيف هعم

 هتطلاخم و هب همايقل تيبلا يفام ظفحب ىلوا وه ليقو هل اكلم تيبلا سيل هنال

 اهيف تام ةراح لها مزل تاراح لزنملا يف ناك ناو رفسلا يف قيفرلاك هل

 هتكرت ظفحو نفدي ىتح اظفحو انفدو ارفحو انفكو السغ هب مايقلا
 لها هكرت نا مهلك لزنملا لها مزل ليقو مهريغ نع هلك كلذ طقسو .

 هوحن وا ءاركب رخا انكساو اتيب رثكا وا نانثا كرتشا ناو اهيف تام ةراح

 امهدحا هل نذا ناو ءاوس هظفح امهمزل تامف هيف الضافت دقو ةيراعلاك

 هل نذا يذلا مزل ام همزل هعم هنكس ناو هكيرش هعم نكي مل نا هدح و همزل

 هدالواو هتكرت ظفح همزل هتيب يف هجاوزاو هدالواب هعم نكاس تام نمو

 ةكرت ظفح ةقفرلا ىلعو فقولا امهريغ يفو نيلقتسملا غلبلا نود راغصلا

_ ٢٤٥



 نم ادحا وأ هبحاص ولو دحا هيف هعم ناك ناو هلحر يف هعم دحاال تيم

 ةكيرش اذكو ةقفرلا نود همزل ادبع وا مهريغ نم وا مهنم ىثنا وا هتريشع
 دازلا هعم طلخ نا هب ىلوا لحرلا يف هعم نمو هعم يذلا يف وا ءيش لك يف

 هتريشع ةقفرلا يف ناك ناو هريغك وهف هعم لكأيالو هعممطلخ ناو لكالاو
 لهو اهلصوي ىتح اهظفح ءاش ناو ءاش نا هتكرت ىلع فالختسلالاب مهذخاي نكلو

 ثراولاو نالوق ةكرشلا عويشل تيملا بانمب ىلوا كيرشلا وا ةبانمب ةكيرش نم ىلوا مه
 هتقرغتسا ولو هب ىلوا مهو مهلام تيملا بانم نال كيرشلا نم ىلوا كانه ناك نا

 ؛بئاغ كيرش ىلع سأب الو امهكرتشم نم توملا دعب هب عفتنا ام كيرشلا مزعو نويدلا

 . امهنيب ليسب اهيقسيو اهاكارتشا ضرا ثرح يف

 ءامو كيرش هنال هسفنل ذخأي نا اذهل غاسو هللا همحر بطقلا لاق
 طقف اهنم هبانم ثرحي ليقو هعضوم نع هفرصي نم الا عنام هنم عنميال رطملا

 وأ ةبحلاب الا لحيال لاملا نال زوجيالف هبيصن نم رثكا وأ اهلك اهثرح اماو

 بانم هيلعف امهئامب هضرأب اعرز ىقس ناو هبحاصل زرحلا ىلع الا اهوحن
 رضاحلا كيرشلا نأف ةكرشلا لام نع كيرشلا باغ اذاو ءاملا نم هكيرش

 ليقو نوزوم وا ليكم كرتشم نم نزولاب وا ليكلاب همهس ذخاي هل
 ؛ناثكضالو هكيرش بانم زرح همهس ذخا نا لوالا لوقلا ىلعو ذخايال

 عيبي هنإف موسقملا ريغ كرتشملا داسف فاخ اذاو عييضت الب فلت نا هيلع
 اذكو هنمث نم هكيرش بانم زرحيو هنمث نم هبانم ذخأيو هداسف فاخام
 اهذخا دجيالو بئاغلا لايع عم اهمسقي نا صخرو تكردا نا ةلغلا

 لكأي نا لبق ةيالولاو لاملا لودع ميوقتب زوجو لودعلا ميوقتبالو ةميقلاب
 لزع ولو اهنمض هدحو هميوقتب وا لودعلا ميوقت ريغب اهذخا ناو ائيش اهنم
 اوناك نا لاملا لودع ميوقت يف صخرو لكالا لبق ,هنفدو نمثلا نم هبانم
 ةكس نم امهارجم يرجيامو نيدقنلا ريغب ميوقتلا حصيالو الها كلذل

٢٤٦



 هنزوو هلك نمثلا رضحاو اهنم لكالا لبق لودع هل اهمو ناو ساحنلا
 نفدو هبانم لزعف نالف :, بانمو هبانم نمث هنا مهربخاو ءانما هاداو

 مل نفدلا لبق مهميوقت دعب اهنم لاك ناو هنم ءيرب مهروضحب هكيرش بانم
 هايا كيرشلا ضبق ةلزنم هنفدل اليزنت ءانما هيلع دهشاو دعب هنفد ولو أربي

 نفدو مهرضحمب هنزو ناو لكالا دعب مهترضحب هنفد نا اربي نا صخرو

 . اذك عضوم يف هناو دعب نفدلاب مهربخا ولو اربي مل مهرضحم نودب

 يف بئاغلا مهس عيبي نا مهضعب زاجاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةلغ تددعت ولو اهدحو ةنس لك ةلغ ةميق نفديو هنمث هل زرحيو قوسلا

 اربي مل ةريخالا ةميقلا اهعم طلخاو ىلوالا ةنسلا ةلغ ةميق عزن ناو ةنسلا

 اهراثا وأ ىلوالا رهظا نا ةريخالا الو ىلوالا نمضيال نا صخرو امهنم

 ذخا هل زاج هبئاغ عم كرتشا ناو ءانمالا ةرضحبو دحا ةرضح الب

 دحاو عضوم يف بايغلا نمم نفدي نكلو روكذملا ميوقتلاب امهمهس
 ددعت ناو هدحو لك بانم لعجو همسق هل زوجو هسفنب همسقيالو
 سؤر ىلعف ميوقتلا كلذب هبانم ذخا مهدحال وا مهل زاج بئاغلا ءاكرش

 بانم ذخاو طقف هبانم ضعب ذخا زوجيالو ةكرشلا يف اولضافت ولو هيذخا

 بئاغلا ناك ولو كلذب بئاغلا بانم ذخا زاجو اوددعت نا بايغلا ضعب

 ذخأي مئاق وا بأ وأ ةفيلخب بئاغلا بانم ذخأ نونجملاو لفطلل زاجو انونجم وأ الفط
 لفطلا بانم كلذب ذخأي الو امهوحن وأ انونجم وأ الفط رضاحلا كيرشلا ناك نا مهل
 تام وا مدق ناو دسف لايمالا ةلوخد وأ هتوم دعب ميوقتلا نا فشكناو هونحن وا
 بانم بلاغلا كيرش ذخأي الو رمالا مت لكالا لبقو هدعبو نفدلا لبق
 ةلغ تصخو ةنونجم وأ ةلفط ناك ناو ةيغل كلذب بئاغلا

 زرحيو اهنمث مسقيو فوصلاو نبللاك ناويحلا ةلغ عابتو كلذب راجشالا

٢٣٤٧



 موقت هكيرش نبانم :ذخا ايرتشم دجي ملو اهداسف فاخ ناو بئاغلا مهس

 ر هبحاص نم سيا نا ةيرداعك اهوحن وا ةناماب هديبام لك اذكورهاك
 . ملعا هللاو مويقتلاب هذخا هدجو وا ليق هيرتشي نم دج ملو هداسف فاخ

_ ٢٤٨



 ةمتاخ

 هنإف اهب متخيو نهنم رثكي تارافكلا يف بغري نا ملسم لكل بدن

 رثكا يف تنخي هناف فلحلا رثكي نم اصوصخو اهبجوم نم صلخيام لق
 ثنحلا ةرافك يدؤيالو تنحي ناك اذا نيكاسملا لاوما لكاي تناحلاو هناميا

 مهعيبيو مهدبعتسيو . ارارحا مدختسي قنقتعلاب فلاحلاو نيكاسملا ىا

 ىجن هنا كلع هللا لوسر نع يور مارح شارف ىلع دعاق قالطلاب فلاحلاو
 :7 نا دارا نم» : اضيا لاقو اقداص الا سانلا نم دحا فلحي نا

 . «تمصيل وأ اقداص هللاب فلحيلف

 ناك ولو ناميالا ةرثك نوهركي نوملسملاو هللا همحر بطقلا لاق
 يغبنيو تالخالا .يواسم نم ناميالا ةرثك نا ليق دقو اقداص فلاحلا

 امب يصوي نا دارا اذاو ةرافكلا هب هيلع بجتام لك نع هسفن هزني نا ءرملل

 اذكو اذكب يصوي هنأف ناميالا تارافكو تاظلغملاو تارافكلا نم هيلع

 نم هيلع امب يصوي اما لوقي نم مهنمو نمع ةرافك اذكو اذكبو ةظلغم

 7 لهف ةرافك اذكو اذكب ىصوا ناو اذكه تاظلغملاو ناميالا

 رئاسك تناك تلطب املف السر وا تاظلغما هدارمام ملعيال ذا لهجلل

 مسأب نارقلا يف تاروكذملا نهنال تالسرملا يف ذفنت وا ةثرولل ةكرتلا
 يزجت لوقي نم ءاملعلا نم نالو مسالا هيلع قلطيام ىندا نهنالو ةرافكلا

 تالسرملا يف فصن وا راهظلاو لتقلا ةرافك الا ةظلغم لك نع ةلسرملا

 . لحملا اذه يف .لسوتلا وه اذه نال تاظلغملا يف فصنو

٢٤٩



 يف ذفنت اهنا لوصالا نم لاوقالا عبارو هللا همحر بطقلا لاق
 ناو لمكالا فلا فرصنا قلطا اذا درفلا لاق نم لوق وهو لاق تاظلغم

 نا لثم ةفلتخم اياصول وأ تاظلغملو تالسرم تارافكل اذكو اذكب ىصوا

 وا اذكل لاق إ ريخو ةيوسلاب مسق ةوكزلاو قتعلاو جحلل يصوي

 لكل اعفاد انيبت نيبتي ل هنال برقالا هلكاي ليقو تالسرملا يف ذفنا بذكل

 ارض هبذك نوكل نوكي ناو بذكلل ةرافك كلذ نا لاتحال لاكشالا

 يزجي امب تارافكلل ىصوا اذاو هنم سيا وا ةفرعيالو هلام وا ناسنا ىلع

 نا محلو هتايح نم بيعلا هيفو هب ىصوا هنال كلذك هوذفنااو ءاش ناو

 هيفام ىمس ءاعو جرجخ نا ءاصياا طقس و يزجام هنمثب اورتشيو هوعيبي

 هيف دج و نا طقف ىمسام ذفنيو ىمسام فالخ هيف وا اغراف ةرافكلاك اذكل

 هذه نم جرخي ريعش نم ادم وا ازيفق اذكب ليق ىصوا ناو هفالخو وه
 اذكب ىصوا ناو ريعشلا هنمث نم ىرتشاو عيب هريغ اهيف دجوف ةرومطملا
 ولو هامس يذلا ءانالا كلذ مسا هيلع قلطي امب قفنا اذكل اذك نم . ‘هينا

 ليكب ىصوا ناو طسوالاب ليقو الوهجم همالك يف ناك ولو هدارفا رغصاب
 وا هدلب ف تام طس والابف هدلب ف ددعت ناو. هنزو وا هدلب ليكبف نزوو

 وا يودبلا دلبل رايع نكي مل ناو هيف تام دلب رايعب ليقو هريغ دلب يف
 هلك كلذ يف ليقو طسوالاف ددعت ناو هنم نوراتمي دلب رايعف يرضحلا

 ناك نا غلابلا ثراولا وا ةفيلخلا نمضو ددعت اذا مسالا هيلع قلطيام ىفداب
 وأ ادئاز اهريغ وا ةرافك نم ذفنأام هب ذفنا يذلا رايعلا جرخ وا لفط هعم

 مهاطعا نيذللف اصقان ناك ناو ةثرولل دازام نمض ادئاز ناك نأف اصقان

رايعب ىصوا ناو تارافكلاك نيعم ريغل ناك اذا مهريغ يطعي نا صخرو



 رايعلاب اوذفنا صقان وا دئاز رايعب اوذفني نا مهرماف ةوكزلل وا تارلذةكلل
 ت .

 . هكلع يبنلا دم وهو يرجي يذلا

 دق هنا مهل نيبتف رايعب اوطعا ناو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 نم اؤرب غلب مهو مهلاوما نم اوذفنا نإف تارافكلا تارايع ىلع داز

 ةيصولل مهازجاو ةدايزلا اونمض نيناجم وأ لافطا مهيف ناك ناو ةيصولا

 نماض وهف دئازلا رايعلاب تارافكلا ذفنا نا ةفيلخلا كلذكو مهيزجيال ليقو

 نم ةيصولا اوذنمفنا امنا ناك ناو كلذ هلاةثرولا وا تيملا هزوج نا الا

 مهلاوما نم ةدايزلل نونماض مهنف دئازلا رايعلاب تيملا هب ىصوا يذلا لاملا

 فارخجب تيملا تارافك اوطعا ناو ال ليقو يزجت ليق فالخ اهيف ةيصولاو

 اونمضي مل ليك الب نوطعي اوراص مث تمت ىتح ةرافكلا ةلمجالولاولاك ناب

 كلذو لاملا يف اوفرصت مهنال اهريغو تارافكلا اهلك ةيصولا اونمض ليقو

 ريخو طقف هوفلتاام رادقم اونمض ليقو مهيزجيال هنال عييضت ذافنالا

 وا ريناندب ىصاو ناو ماعطاب وا ةرافكب ىصوا نا ليك وا ماعطا يف ثراولا

 . نوعمطيالو طقف اولاتكا مهارد

 نيعو نونذفنيام نيع نا الا ماعطالا زوجي هنا هللا همحر بطقلا دنعو
 رمت وا تلسوا ةرذ وا ريعش نم عاص نيكسم لكل ىطعيو ةرافكلا ددع

 ىطعي ليقو نايم هنم يطعي ديجلا رمتلا ليقو هللا همحر ...:۔:' لاق
 فكلا ذخاتامو نادم ليقو دادما ةثالث رمتلاو تلسلاو ةرذلاو ريعشلا نم
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 ل نا سأبالو نالف ةرافك اهناب ارهج تيللا ةرافك ىطعتو ربلا نم دحاو

 . اهبحاصب ربخي

 ذخاي نم اهذخاي نا ةرافكلا ركذ هجو هللا همحر .. .. لاق

 ةيالولا لهاب صتخت لب ءاوساهيلا ءارقفلا سيلف ةوكزلا فالخب تارافكلا
 دحاو اهب صخيال ةرافكلاو نيدلا يف عفنلاو عرولا ديزل اهيف لضفيو مهنم

 هيلا لسريالو هيلا اهلسريالو نيكسمل يطنيام هيتاي نمل ىطعي لب نانثا وا
 نم ةيطعلاب كادبيو كلذ لك زوجو زاج كلذب تيملا نذا ناو اهل ءيجي نا

 سمشلا بورغ لا رهظلا ةولص نم وا رهظلا ةولص ىلا يمشلا عولط

 نم ثراولا ذخايالف ةفيلخلا اذكو اموزل هنومي نمو ثراول ىطعتالو
 هطعيالو هنومي نم الوةفيلخلا طعي الو رخا اثراو طعيالو هسفنب ةرافكلا

 . نالوق برقالاو هيوبا يفو هنوميل الو هسفنل ةفيلخلا ذخايالو ةفيلخلا

 لام نم عزنلا امهل امهنا هيوبال زاوجلا هجو هللا همحر بطقلا لاق

 صوي ملولو ةيصو هثاريمو ثراوك وه له هنا برقالا يف امهجوو امهدلو
 . ءاصيا هل ىصوي هنال ثراولا مكح يف سيل وا ثراول ةيصو الو اهب هل

 هدالواو ثراولل زوجي نا هلصاح امرح دقو هللا همحر بطقلا لاق

 هدالواو هجاوزاو ةفيلخللو هيوباو هنومي نمو الافطا اوناك وا مهزحي مل ولو
 . يطعي وا كلذك ةفيلخلا ذخايو يطعي وا هريغل وا هسفنل ثراولا ذخاي
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 اهطعيال لاقف ضعب ددش و لاق صخرلا هذه دمعتيالو بطقلا لاق

 يف ةرافكلاك اهلك ةيصولا عاوناو لاق ةزاح ولو هدالوا نم غلب نم ةفيلخلا
 هنيناجملو هلافطالو هل لجرل ىطعتو برقالا دالوا اهذخايو لاوقالا هذه

 وا ايعجر ناك نا نهقلط ولو هجاوزاو جيوزتلاب نهزحي ملام نغلب ولو هتانب و
 وا لفطل اهذخا ناو نالوق غلبلا روكذلا هينبو هيوبا يفو ةدعلا يف نك

 فحةجوزلا جورخ وا لفطلا غولب دعب هذخا نابف ةدعلا يف يتلا هتجوزل
 نم لك ليقو هبتشا نا درلاب طاتحيو مهنع ذخاام در امهتوم دعب وا ةمصعلا
 هيف نظ يذلا لاحلا ريغ يف وهو هل تذخا هنا نيبت ولو هل ىهف هل تذخا

 لخن ةلغ قفنتو هتكرت يف لمعيام اهيف لمعي ةثراولف تام ناو هلف يبح ناف
 وا كاردالا لبق اهريغ وا ةرافكلل اهب ىصواو تكردا نا اهسفنب رجشو
 ثلثلا نم ليقو اهنم اهئانعو سردت ىتح تكرت ةكردم نكت مل ناو هدعب
 نم وا هنم هوارك جرخي لمحلل جاتحاو هدلب ريغ يف ناك بح اذكو
 ةقفنو ةرونم نم ةيصولا هيلا جاتحتام لكو فاوطلا ءانع اذكو ثلثلا

 متي مل ولو يابلا قفنيف هب ىصوملا سفن نم ليقو ثلثلا نم ليق كلذ ريغو
 نمض ةفيلخلا وا ثراولا نم عييضتب بيع ناف بيعم ةرافكلا يف ىزجيالو

 اورتشي وا هنيع نا ابيعم هوذفنيف نامض الف عييضت الب بيع اذاو عيض نم

 ىرتشيو عابي وا كلذك قفني لهف تيملا ةايح نم بيع ناو بيعم ريغ هب

 مل وأ همعطي مل ناو لفط يبرم ةطوح هللا ىلا برقتيو نالوق ملاس هنمث نم
 وا ةرافكلاك مهمعطي نيكاسم ةرشعب لفط لكل ةدحاو ةرم اموي الا هقسي

 ةثالث ليقو ةتس ليقو ةعست مايص ليقو اموي رشع ىنثا مايص وا مهل ليكي
 مهدنع موصلا زوجيو ةثالث ليقو ةتس ليقو ةعست ليق نيكاسملا يف اذكو
 هللا همحر بطقلا دنع يذلاو برقت اذه نال ليكي وا معطيام دجو ولو
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 ليقو تارافكلا رئاسك تنحلا ىلع . اسايق معطيام دجو نا قيضي ال هنا

 معطاو مايا ةثالث الثم ماصل لفط ةئام ىبر ولف رثكال دحاو لفطلام هيزبي

 ةتس لبق لسغ نا لسغ ولو سجنلا هيف لصالا نا كلذو نيكاسم ةثالث

 اقلطم هدعب وا دلو نيح لسمغ نا ليقو ةنسلا لبق لسغ نا ليقو رهشا
 وا اقلطم هلسغ دعب ةراهطلا هيف لصالا ناك اذاو ةراهطلا هيف لصالا ناك

 وا ماعطالا همزلي مل لسغلا دعب ماعطالا ناكو ةنسلا دعب وا ةتسلا دعب

 لسغ اذا ليقو هيلع ءيشالف هاف لسغ همعطي نا دارا اذا ناك ناو موصلا

 وا لفطلا معطا نملع شالف دلو موي لسغ ولو ةراهطلا هيف لصالف هاف
 وا ةثالث وا نيكاسم ةرشع ماعطاب رضتحم يصويو ةريبك لعف وا اسجن غلابلا
 نيكسم ماعطالاب يصوي موص رذن هيلع نم اذكوموجنالر ةيبرت لجالرعام

 يصوي ليقو ليكلاب وا اروطفو اروحس وا ءادغو ءاشع هرذن موي لكل

 ماعطالا زوجي امك ةعاطتسا عم ةظلغمب صوم نم قتع زاجو ر :ذنلا موصب

 يف ولو زاجو معطا قتعلا ثراولا عطتسي مل ناو نوموصيالو ليكلاو
 نا نم ماعطاب ناو ةتسلا بوبحلا نم عون لك نم ءاطعا ةدحاو ةرافك

 ارب مهضعب معطيو ارمت نيكاسملا ضعبو ارب نيكاسملا ضعب يطعي
 يف صخرو نيدم وا عاص مامتا يف عاونا وا عون ءاطعاال ارهت مهضعب و

 طلخي بطقلا دنع .زوجيو طلخيالو ةدح ىلع دحاو لك لزعب كلذ

 معطيو اضعب وسكيالو ةدحاو ةرافك يف اضعب معطيو ضعبل لاتكيالو
 يف ةرافكلا عاونا نيب عمج كلذ نال ضعبل لاتكيو اضعب وسكيالو اضعب

 ىلع ناسنالا اهذخايو هينب دالوا ىلع دج اهذخايو صخرو ةدحاو ةرافك

 اوناك ناو مهيلوالو مهيلع ةدعاقو ىماتي ةفيلخ اهذخايو راغصلا هيلاوم

 لكايال عيضرل ناو ذخوتو مهقفني هدنع اوناك نا صخرو مهقفني هدنع
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 ةفيلخ اهذخأيو عيضرلل ذخويال ليقو هحلاصم يف فرصت وا هل زرحتف

 ولو اقلطم مهل ذخاي نا صخرو مهتقفن همزلت مل نا راغصلا هيلاومل ةيصولا

 ليقو ةزوحلا يف ناك ولو لايمالا جراخ ناك نمل ذخوتالو مهتقفن هتمزل
 . اهيف ناك نا هل ذخؤت

 ةفيلخل ءاملعلا ضعب دنعو يدنع زوجيو هللا همحر بطقلا لاق

 بئاغلا حلاصم يف اهفرصيو بئاغلا هل ذخأي نمل وا هل اهذخاي نا بئاغلا

 يف صخرو انيما ناك نا مهددع ىيف هلايعل ةفالخب ناو اهذخا قدصيو

 ةداهشب الا قدصيال ليقو نيما ريغ ولو اقلطم هل قيدصت عم هءاطعا

 عم قتعم انا لئاق ءاطعا يف صخرو دحاو نيماب ليقو انيما ناك ولو نينيما
 ىلع هتيصو ةفيلخو تيملا لفط فالختسا زاوج يفو اضيا قيدصتلا
 . ذخالا ىلع هثراوو هتجوزو تيملا دبع فالختسا زاجو نالوق اهذخا

 ولو هاتا نم عيمج ىطعي نا زوجي ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 نم هلايع ىلع لجرلا ذخا امو هل كسما نا كسمي نا ردقيال ايبص

 نا لبق تام نمو مهنذا ريغب هجئاوح يف هفرصي ناهلو هل وهف تارافكلا

 كلذ مهنم در كلذ هل نيبتف ءاينغالا ىطعا ناو هنم هيلع ةعابتالف اهنم لكأي

 كلذب رمآل ناكم وا ءاعو يف اهلعج زوجو هنمث وا هلثم در فلت ناو
 ذفنت ىتح اعاص موي لك هيطعي نيكسم كاسما ةرافكلا ذفنل زوجو

 نم وا ضعب لاق ىرخا ةرافك نم هموي يف هذخآل هءاطعا زوجو ةرافكلا

 اعاص دحاول يطعي نا اياصو نع ةفيلخل زوج و طلغلا رذحيو ةرافكلا كلت
 يف نيكسملا ىطعا اهطلخ ناو اهطلخي مل نا موي يف اياصولا نم لك نم
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 رثكالا:عنمو مهنذا الب سان اياصو طلخ ف صخرو ةدحاو ةرم مويلا

 ءاطعاو تارافكلا متت ىتح نيكسم كاسماو ءاعو وا ناكم يف اهلعج

 نا عنملاب لوقلا ىلع نمضو نذا الب اياصولا طلخو هموي يف اهذخال

 ال قلاخلاو قلخلا نويد ءاضقل تارافكلا ذخا زاجو نذا نودب اهطلخ

 هبرفرعي ملو امهل قح همزل نا الا زاجو محر ةلصو فورعم عنصل
 مل نا هسفن نع هزجي مل اينغ هوبا ناك ولو اهذخآل زاجو نويدلا رئاسك

 صخرو ينغ هنبا يذلا بالا اهذخايالو هتمزل ولو زيجاو هتقفن هايا مزلت

 اهذخاتال ينغلا ةجوزو هدلوو دلاولا ىتح هلامب قحا الك نا ىلع انب هيف

 ةوكزلا اذكو ينغ هنومي نم لك اهذخاي نا صخرو اهذخات نا صخرو

 قفنا تارافكلا نم هجو يف لعجي نا نوزوم وا ليكمي ىصوا ناو قوقحلاو
 اوقفن ا ناف هنم دوج ا ناك ول و هروضحو هدوجو عم هريغ ىزجيالومتيعب

 همزليالو هسفنل ثراولا هكسمي اذه ىلعو ىزجي ليقو اونمضو اوداعا هريغ

 هتارافكل صخرل ا بلطك تيللا ةيصول حلاص لك زوجو هتجاح ىيف هفرص

 بوبحلا ءارش اورخا ولف هل حلصي اميف هملع بئاغلا لامو بئاغ هنال

 هللاو هونمض اهدوجوم عاض نا نكل زاج صخرلاب ةيصولل ءافو اودجمل
 ١ ملع .
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 لومأملا ةياغ نم عباسلا ءزجلا مت

 لوصالاو عورفلا ملع يف
 ةيرجه ١٣٧٧١ ةنس ناضمر ٥ موي ف

 ةافسملا ةدلب نم ةعيدبلا تيبب
 يشاطبلا سماش نب دمحم هفلؤم ملقب
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٥٠٥٦٣٨٧٦ ۔ ٥٦٢٢٧٦ : نوفيلت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم



 ةحفصلا عوضزرللا

 ١...............................رئبلا ةكرش و دجسملاو رئبلاو رهنلا ميرح يف باب

 ٦ ...:............. ...... فالتخالا اهيف عقو اذإ اهيف لعفي امو راهنألا ءام يف باب
 ............................................٨ اهحالصإو جالفألا رفح يف باب

 .....................................١٢ يقاوسلا ميرحو جالفألا جيرصت يف باب
 ...............................١٤ ٫......اهضرع ةفصو يقاوسلا ليوحت يف باب

 .......................١٦ ......... ةيراعلاو ىقسملا يف مكحلاو ىوعدلا يف باب
 ١٧١ ....................... ....اهنم صالخلاو نامضلاو يقاوسلا يف عافتنالا باب

 ١٩ ..................................................... لباجالا حتف يف باب

 ٠٢..........................:.....:......هردحو لباجالا نم ءاملا دس يف باب

 يقني نأ دارأو لامل لجر لام يف ىقسم هل نميف باب

 ٢١ ....................... .................................. رخآ الام هنم

 ...............................:......................٢٣ برشلا يف باب
 ٢٥ ......................... قرطلا يف ذ اهجارخإو اهعدب و يقاوسلا سبك يف باب

 ٢٧٢ ..................................... مزلي نمو نوكي نيأو بحشلا يف باب

 ٣١ ...... ............. ............................... لخنلا سايق يف باب

 .............................٣٤ دضاؤعلاو رجشلاو لخنلا سايق عطقي اميف باب
 ٣٧ ............. ...... لاومالا يف يقاوسلاو لزانملا برق ثادحالاو لسفلا يف باب

 ..............١ ٤ ............................................ قرلظطلا باب

 .......................٤٣ ........................... قيرطلا يف ماكحألا باب
 ........٤٨ .............. ......... ..اهنع راضملا فرصو قرطلا يف ثادحالا باب

 ٥٣ ............... .........اهنامض نم صلختلا يفو قرطلا نم عافتنالا يف باب

 ...........:.................٥٧© قيرطلا ىلع فنكلاو بيزايملاو باوبألا يف باب

. ٢٣٥٩ __



 .................................... اهماكحأو ردجلا ف باب

 .........................٠ راظحلاو اهميمكتو ردجلا ريزوت ف باب

 .......................... رافصلاو دادحلاو رونتلاو يحرلا ف باب

 ................. لاومالاو لزانملا نيب نوكي يذلا تاوملا ف باب

 ........................................... ةلسافملا باب

 ببسب هريغ ضرا يف رمعيو عرزيو لسفي نميف باب

 ...................... اهنم عافتنالاو يراحصلاو تاولفلا يف باب
 ...................... تاوملا ماكحأو اهيف تبني امو ةيدوألا باب
 ................................ لابجلاو يراحصلاو تاوملا باب

 ............. مرحلاو روبقلاو قرطلاو دجاسملا يف راجشألا يف باب
 ................... فقولاو بئاغلاو ليبسلاو ءارقفلا لام يف باب

 ........ ...............بر هل فرعي ال نمو بئاغلا لام ف باب

 ........................... .............. ....ةيدهلا باب
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 ......................................... ةظطقللا باب

 ......................... ...... ءاصيالا بوجو ف باب

 ........................ زوجت ال نمو هتيصو زوبحت نم باب

 ..... ..........٠.‘.......٠ ......ه ةيصول ١ هب زوجت اميف باب

 ............ .....اياصولا نم نوبرقألا هيف لخدي ال اميف باب

 ................ ثلثلا نم جرخ امو لكلا نم جرخي اميف باب

 ....................................... طايتحالا باب

 ........................ هللا ليبس يفو رجألا يف ةيصولا باب
 ..... "................................... ججحلاب ةيصول ١ باب

 ........................... ريغلا نع جحلا ةرجأ دقع يف باب
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٠ ٢٢....... ...... 

٢٣٢ .....:....... 

٢٤٥............. 

٢٥٤ .............



 ........ن............... موصلاو ةاكزلاو ةالصلاب ةيصولا باب
 ................ ه٠.............. ةيصول ١ ف عوجرل ١ باب

 ................................ ةيصرول ١ ىلع ةداهشلا باب
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