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 ه ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 ماكح الا باتك

 اذكو هنأشب قلعتي امو هطورش بادآ نايب دارملاو مكح عمج ماكحالا

 رسكب ماكحالا نم مكحلا ةدامو ىضاقلاو ةفيلخلا مكاحلا ظفل لوانتيو مكاحلا

 هيفن وا ءىيشلا تابثا ةغل مكحلاو بيعلا نم هعنمو ءىشلا ناقتا وهو ةزمهلا

 لاعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ هقفلا لوصا يفو هللا ءاش نا ىتاي ام هقفلا يفو

 هيهنو هرما هللا باطخو رييختلا وأ ءاضتقالاب فلكم هنا ثيح نم نيفلكملا

 ضرف ةقاطلا ردق ىلع نامز لك يف نابجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 عسوي ال ام الا ةما ولو ركنم وا فورعم كلذ ناب ملاع فلكم لك ىلع ةيافك

 رمالاو فورعمب رم اركنم نع يهن لكو هكرش وأ هلعاف رفك ةفرعم يف

 رمألا باب نم نيمصاختملا نيب مكحلاو ركنم نع يهن بجاولا فورعملاب
 ىلاعت هلوق يهنلاو رمالا بوجو ىلع ةلدالا نمو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 اورم ملس و هيلع هللا ىلص هلوقو مإ طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ ايل
 الف مكرايخ وعديف مكرارشا مكيلع نطلسيل وأ ركنملا نع اوهناو فورعملاب
 ملس و هيلع هللا ىلص هيلا عوفرم رثا ىفو ثيداحالا نم كلذ وحنو مهل باجتسي

 هللا هرصن امهرصن نمف هللا دونج نم نادنج ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا

 لعفيلف هبلقو هناسلو هديب يهنلاو رمألا عاطتسا نمو هللا هلذخ امهلذخ نمو

 هبلق و هناسلب لعف هديب عطتسي مل نمو هبلقو هديب لعف هناسلب عطتسي مل نمو
 مكلدا الا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو هبلقب لعف امهب عطتسي مل نمو

 الو هديب ركنملا ركني مل نم لاق هللا لوسراي وه نمو ليقف ءايحالا تيم ىلع
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 ناسللاو ءارمالا ديلا يلي نأ يغبنيو هللا همحر بطقلا لاق هبلقب الو هناسلب

 وأ ةماعلا ناسللا رمأ وأ ءاملعلا ديلا رما يلو ناو لاق ةماعلل بلقلا ىقبيف ءاملعلا

 مل رمالا ملاعلا كرت ناو ضرغلا طقسو كلذ ءازجا ةماعلا ديلا رماوأ ناطلسلا

 عم ديلا رما ناطلسلا كرت نا اذك و ةماع وا ناطلس نم هريغ نع ضرفلا طقسي

 نم وأ ةردقلا عم ماما ةماقا امهيلع لب ةماعلاو ملاعلا نع ضرفلا طقسي مل ةردقلا

 دودحلا جارخا ةماعلل سيلو مامالاب صتخي ام الا ةعامج ولو دودحلا جارخا يلي

 مهدج و اذا هبوث فرطب لافطالا برضيو هلها بدؤي نا ناسنالل نكلو اقلطم

 مهاربا نامز يف مكحلا ناك هنا يكحو غلبلاو لافطالا ملعملا بدؤيو نوبعلي

 يفو هقرحتف هدي لخدي لطبملاو هقرح الف اهيف هدي لخدي قحماف رانلل ليلخلا
 حيرلل ناميلس نامز يفو قحملل نكستو لطبملل برطضت ىصعلل ىسوم نامز

 ءاملل نينرقلا يذ نامز يفو ضرألا ىلع هطقستو لطبملا عفرتو قحملل نكست

 ةلسلسلل دواد نامز يفو بوذيف لطبملا هيلع سلجي و دمجيف قحملا هيلع سلجي
 نيمبلاو ةنيبلاب ملس و هيلع هللا ىلص دمحم انديس نامز يفو لطبملا نود قحما اهلاني

. ملعا هللاو



 مكجحل ا باب

 ىلعو نامصخلا مكح نم مكح ىلع هقدصل ءاضقلا نم معا مكحلا

 نم مكح يف سيلو مكحلل ةعامجلا وأ ناطلسلا وا مامالا هبصن نم مكح

 لب لعفلاب هقح ىلا قحلا بحاص لاصيا هيف سيلف ذوفن نامصخلا مكح
 ناطلسلا وا مامالا هبصن نم مكح ءاضقلاو ذوفنلا هيف نوكي دقو طقف ناسللاب

 هقح ىلا قحلا بحاص لاصيا هيف سيلف ذوفن نامصخلا مكح نم ال ةعامجلا وا

 وأ مامالا هبصن نم مكح ءاضقلاو ذوفنلا هيف نوكي دق و طقف ناسللاب لب لعفلاب

 لكف ضراعل الا لعفلاب ذوفن هيفو نامصخلا همكح نم ال ةعامجلا وأ ناطلسلا

 مومع كلذ نيبف كلذك يضاقلاو مكاحلاو ءاضق مكح لك سيلو مكح ءاضق

 ال ةدئاز روماب زيمتي هنا الا هقفلا عاونا دحا ءاضقلا ملعو قلطم صوصخ و

 الج ر نامصخلا مكح اذاو هقفلا ىف هل عاب ال نم اهنسحي دق و ءاهقفلا لك اهنسح

 وبأ لاق و هللا همحر بطقلا لاق ىعفاشلل افالخ زوجي امب مكح اذا همكح امهمزل

 ىلا نالجر مصاخت ناو ناويدلا يفو لاق دلبلا يضاق مكح قفاو اذا مزلي ةفينح

 هباجاو يعدملا ىعداف ايضرو تبثا ناو ةموصخلا تابثا همزلي الف يضاقلا ريغ

 مكاحلا لثم امهنيب ملكتي نا هيلعو عوجرلا امهدحا دجي مل بجي مل وا هيلع ىعدملا

 ىعدملا دري ملام عوجرلا بيصي الك ناف هيلا امصتخا دقو هيلع اقفتي مل ناو

 لعفي اك مكحلا ىلع امهربجي و امهنيب مكحي نا هيلعف باوجلا در ناف باوجلا هيلع

 مكاحلا دعق ناو مكاحلا نيعي نا هيلع اك هنيعي نا سانلا نم هرضح نم ىلعو مكاحلا

 ىتا نم نيب ةموصخلا تبني الف ايضاق هيف سانلا هلعج يذلا لزنملا يف ةموصخلل
 نم جرخ نا كلذكو ايضاق مهسفنا ىلع هولعج ةليبق ريغ نم ةموصخلا ىف هيلا

 نم وا مكاح مهل سيل موق وا هدلب لها نيب الا ةموصخلا تبني الف لزنملا كلذ
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 نا داراف مكاحلا ىلا نامصخلا عفترا ناو ةموصخلا تبثي هناف مهروماب هيلا نوهتني

 وأ ناك ابيرق هدنع نيمالا ىلا الا امهعفري ال نكلو هلف هريغ مكاح ىلا امهعفري

 نا الا هنذاب الا ةموصخلا امهنيب تبني نمل زوجي الو هايضر وا كلذ اهرك اديعب

 اودارا نم دنع كلذ دعب نامصاختي امهناف لزع وا هيلا اهعفر يذلا مكاحلا تام

 امهعفري نا هل زاج و كلذ هلف هريغ ىلا امهعفر ام دعب امهنيب مكحي نا دارا نا و

 امهنيب ةموصخلا تبثا ام دعب امهعفر هل زوجيو مكاحب سيل هنا ولو نيمالا ىلا

 همكح ذوفن يضاقلا وهو اهفوصومل بجوت ةيمكح ةفص هناب ءاضقلا فرعو

 نا حيرجت وا ليدعتب ولو هلوق ىنعمو بطقلا لاق حيرجت وأ ليدعتب ولو يعرشلا

 ءاش ىتم ىضاقلا لزع ماماللو حيرجت وأ ليدعتب ولو هب مكح ءيش لك ىف كلذ
 ال نكل لزعنا هلزع اذاف هسفن نع هريغ بانا نم نأش وه اك ببس الب ولو

 هلزع ول ىتح ببس الب هلزع هل سيل ليقو اثبع الو هسفن ىوه هلزعي نا هل زوجي
 الف نيملسملل اماما نوكي نا مامالا هل ىصوا نم فالخب لزعني مل ببس الب

 نم هماكحاو نيملسملا ىلع هل مكح كلذ نال لهأت نا هكرت نيملسملل زوجي

 لاق هسفن نع هيف مهبانا هل قح لامعلا ةماقا نا اك هل قحب سيلو ةذفان مهيلع

 يدؤيل قلاخلاو قلخلا نيب لوخدلا هانعم ءاضقلا يسلدنالا ةحلط وبا لاق بطقلا

 مكح و لهاو ناكرا ءاضقللو ةنسلاو باتكلا ةطساوب هماكحاو هرما مهيف

 نامزو ناكم نم هيف يضقمو هب يضقم و هيلع يضقم و هل يضقم و ضاق هناكراف

 لوسر ىضق دقو بحتسي ليقو زوجي ليقو هيف مكحي الو دجسملا يف ىضقي الو
 ىلع سانلا نأل هدعب هانهركو بطقلا لاق دجسملا يف ملس و هيلع هتنا ىلص هقلا

 اذكو اهرك وأ اعوط بدأ بدأتي مل نمو بدا يف ملس و هيلع هللا ىلص هدهع

 مكتاوصا عفر مكدجاسماوبنج ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ءافلخلا نامز

 زوجي ليقو للعلا باحصاو فلق الاو كرشملاو ءاسفنلاو ضئاحلا هيلا لصتل و
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 دهشيو باوجلاو ىوعدلا متت ىتح دجسملا يف نيمصخلا نيب ملكتي نا هل

 نيملا مزل نا اذكو دجسملا جراخ مكحي جرخيف دوهشلا

 نم ناكم لك يفو هيف هزاوج ليق رثكالاو دجسملا جراخ هفلحيف جرخي
 هيفو بطقلا لاق دجسملا نم سيل هنأل بارحملا ىف ىضقي ليقو اقيرط ولو هرصم
 ال كلذكو دجسملا ىف ماصخلا عقو دقف هيف هعم انوكي مل نيمصخلا نأل رظن

 لزنم نوكي نأ يغبنيو طاوسا ةثالثك ليلقلا زيجاو دجسملا ىف دحلا جرفي

 ساب الو ايبخم وأ اعبرتم ةلبقلا لبقتسم نوكي نا نسحتسي و دلبلا طس و ءاضقلا

 لاق هدنع نيمصخلا دوعق كلذب قحليو ائكتم يضقي نا ساب الو كلذ ريغب

 وا نيفيعض وا نييوق اناك هيدي نيب امهسلجي نا هل يغبني يذلاو هللا همحر بطقلا
 يف يمذلاو ملسملا نيب ةيوستلا روهشملاو لاق افيعض رخآلاو ايوق امهدحا

 مهنع ضرعا وا ىلاعت هلوقل مكحي ال نا هلف ناكرشم هيلا مصاخت اذاو بيرقتلا

 ال نكل لقا وا هلك هراهن ولو رثكاب ساب الو لاوزلل سمشلا عولط نم دعقيو
 نذؤملا نذا اذا ضقي الو رمالا ىلع ىوقيل حيرتسيف للملا لاح نع زرتحيو رصقي

 تقو لبق لك اذاو ةولصلا نم سانلا غرفي ىتح ةعمجلا نم لوألا ةالصلل
 نا بحتسيو سانلا عم كحاضي نا هل ىغبني الو كسما ءاضقلا نم جورخلا

 نم ءيش كرت الو نهو ريغ نم عضاوتلا مزليو بضغ ريغ نماس وبع نوكي
 ءارشلاو عيبلاك هلصا يف احابم ناك ناو ةبترلاب للخ هيفام لك بنتجيو قحلا

 جئاوحلا ساملاو يراوعلا بلط نع فعيلو فخ ام الا هرما يلو نمل وا هسفنل

 ةدايع هلو ثيدحلا ىف امل هدحو ةملولل الا ىعادلا ةباجا نعو ةيدهلا لوبقو

 بئاغلا مدقم يتايو ءادب اذا دريو سانلا ىلع ملستلاو ةزانجلا دوهشو ىضرملا

 ءايشا ةرشع ىلع ىضاقلا ةيالو ىوتحتو هللا همحر بطقلا لاق ةنسلا نم هنأل
 ىذ لاصياو ملظلا نع عمقلا قناثلاو حلصب اماو ربجب ذفان مكحب اما لصفلا
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 هل نوكي ام بسحب ىلاعت هللا قحب مايقلاو دودحلا ةماقا ثلاثلا هقح ىلا قحلا

 ميدقتو نيناجملاو ىماتيلا لاوما ىف رظنلا سماخلا حورجلاو ءامدلا يف رظنلا عبارلاو

 اياصولا ذيفنت عباسلا سابحالا يف رظنلا سداسلا لاومالا ظفح ىلا ءايصوالا

 حلاصم ىف رظنلا عساتلا لضع وا يلو نهل نكي مل اذا ءاسنلا حاكن دقع نماثلا

 نطف ركذ ملاع لدع ءاضقلا لهاو لعفلاو لوقلاب ركنملا نع يهنلا رشاعلاو ةماعلا

 مدعو لقعلاو غولبلاو مالسالاو ةيرحلا ةلادعلاو دلقم لثماف الاو دج و نا دهتجم

 فقوتلاو تاهبشلاو مارحلا كرت عرولا ناف فعي عرولاب و لاسي لقعلابف قسفلا

 نم ءاضقلاب قيلي الو كلذ نع دئازلا عرولا طرتشي الو اهيف تبثتلاو رومالا يف
 الاو ساوسولل ناك نا اذكو ءاضقلل لهأتي الف لهجل ناك نا هنال مزجي ال

 اذا انباحصا ضعب ناكو هللا همحر بطقلا لاق ساوسولا غليو امزج ضقيلف

 هناكم دعقف كلذب قيلت ال مق مهنم خيش لاقف امهنم لحلا بلط نينثا نيب ىضق

 هيلا مصتخاف ءاضقلا ىلع الجر لمعتسا رمع نا يورو هللا كمحر لاقف ماقف

 هيلا بتكف رمع كلذ غلبف امهيلا هعفدف ارانيد همك نم قلطاف رانيد يف نالجر
 نم ضايعو سلدنالا ءاملع نم وهو يبرعلا نبا لاق بطقلا لاق انءاضق كرتا نا

 الو ةبجاولا طورشلا نم ملعلا نا سنوت ءاملع نم يرزاملاو رئازجلا ءاملع

 بطقلا لاق هغلب نم دجو ناداهتجالا غلبي مل نمل الو لهاجلل ءاضقلا دقعني

 امب مهنعو ةهابنو ملع اذ ناك نا هغلاب دوجو عم هغلبي مل نمل دقعني هنا قيقحتلاو

 يف رظنلا هل ًأيهتيل ثيدحلاو هقفلا عمج لامكلا طورش نمو لاق هرما ىلوتي
 دنع رايتخالاو فالخلا عوقو دنع حيجرتلاو لئالدلا نع ثحبلاو لزاونلا

 فورعم ايدلب هيلع نيد ال اينغ هنوك لامكلا طورش نمو لاق لاوقألا ضراعت

 ريغ ءوسلا ةناطب نم اميلس مال ةمول يلابي ال اريشتسم اميلح دودحم ريغ بسنلا
 نيدلا هل نمو ينغلل ناللذتي دق نيدلا هيلع نمو ريقفلا نال ءاهدلا يف دئاز
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 دقو نيلوبقملا سانلاو دوهشلا فرعي يدلبلاو امهريغ ىلا ناجاتحيو امهب نوهتيو

 الف يودبلا اماو ةسفانملا دجوت الئلو نكري الو مهنيب ىوسيل يدلبلا ريغ ححزني
 ءاضقلل بصن ناو ءاضقلا اذكف يورق ىلع هتداهش زوجت ال ثيدحلا ىف دروذا

 وا ناعلل هوبا فرعي ال نمو ةعناصملا مدع ىلا برقا هنبال اميس الو هل تدقعنا

 زاوجب ليقو ةبيه رينثك سوفنلا يف هل نوكي الف هيف نعطي كلذ ريغ وأ ىنز
 دق هنالو كلذك ةقرسلاك هريغ وا ىنز نم دودحلاو فلق الا زوجي الو طيقللا

 عرشلا ةمرح كمهتنت نا الا موصخلا نع ىضاقلا ملحيو بات ولو هحيربت رهظ
 يف دحا هاذا نا اذكو لامك ةفص اضيا يه يتلا هتباهم متت كلذب و بضخغيف

 نم لضفا اذه يف ةبوقعلاو هبقاعيلف روجلا ىلا هبسن وا هصقن وا همتش وا سلجملا
 ءاضقلا يف هعم مهسفانت مدعو قحلا ةباصا ىلا برقا اهنال ءاملعلا ريشتسي و وفعلا

 ةمالسلا طارتشاو لاك طرش مئال مول نم ةالابملا مدعو فالخلاب ماظنلا لتخيف

 نم ريخلا لها ىلع ىتؤي ام اريثك و ريخلك سار اهنم ةمالسلا نالؤسلا ةناطب نم
 مكحلا ىلع هلمحت هيف ءاهدلا ةدايز نأل ءاهدلا يف دئاز ريغ هنوكو ءوسلا ءانرق

 يضر رمع نا يور دقو ناميالاو ةنيبلا وحن نم عرشلا مكح ليطعتو ةسارفلاب
 لضف ىلع سانلا لمحا نا ةهارك كلتلزع هل لاقو كلذل ادايز لزع هنع هللا

 يرجي ال غلابلا ريغو لقاعلا ريغ نأل ةحصلا طورش نم غولبلاو لقعلاو كلقع
 ىلوي نا ملس و هيلع هللا ىلص هيهنل ايضاق كرشملا نوكي نا حصي الو ملق امهيلع

 الو اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو مالسالا رومأ نم ارما كرشم
 يف حداقلا حابملا اضيا بنتجيو هب قثوي الو ماكحالا ىلع نومام ريغ هنال قسافلا

 ىربكلا ةمامالا عرف ءاضقلا نال ةيروكذلا طورش امناو قوسلا يف لكالاك ةورملا

 مهرما اولو موق حلفي نل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هعنمت ةمامالل ةأرملا ةيالوو

 هقيطت الو ةأرماب قيلي ال مظع ةيالولا بصنم و ةأرما نوكيال بئاغلا اذكف ةأرما
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 ءاضق ةفينح وبا زاجاو هللا همحر بطقلا لاق اهتنيزو اهسفن رتس بوج ولو

 ولو هسفن رما كلمي ال هنال دبعلا الو اقلطم ىربطلا اهزاجاو لاومالا يف ةأرملا

 وا هب بتوك ام ضعب هتمذ يف يقب ولو حيحصلا ىلع رح بتاكملاو هديس زاجا

 ةياور تزاج و امهريغ ىلوالا نكل قتعا نم اذكو ايضاق نوكي نا زوجيف هلك

 ارط ولو مهلزع بجيو ىمعالاو مكبالاو مصالا ةيالو دقعنت الو هاوتفو دبعلا
 ءاضقلا لصف ىلو اذا ىمعالا زوجي ليقو ماهفالاو مهفلا نم دوصقملا مدعل مهيلع

 وا ىمعا يضاقلا اولعجي نا مهل يغبني ال ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هريغ

 دحاولا دلبلا يف بصني الو امهريغ اودجي مل نا الا نيملسملا رومأب هقفي ال افيعض

 وا سانلا نم عونب وا ماكحالا نم عونب لك صخ نا الا ادعاصف نايضاق

 ضقني ال نا لك ىلع بجاولا نم نال اقلطم زوجي ليقو اوضقانتي الئل ةيحانب

 لاوقالا نم لوق الو رمالا نم لاتحا هيف نكي ملو هأطخ رهظ ام الا رخآلا ىلع
 هب موقي ال اريبك لزنملا ناك نا الا ادحاو ايضاق الا لزنملا يف اولعجي الو لاق

 اولوي نأ زوجيو رثكأ وأ ةثالث وا نييضاق مهيفكيام اولعجيلف دحاو ضاق

 اودجي مل نا كلذو مايالا وأ روهشلا وا نينسلاب لودلاب ىتش لاجرل ءاضقلا
 باوجلا درل رخآلاو ةوعدلا لوصول ايضاق اولعجي نا زوجي الو مهرومأب امئاق

 ىلع ايضاق ءاسنلل اولعجي نا اوار ناو ةموكحلل رخآلاو ةداهشلا غيلبتل رخآلاو

 مل نا ةعامجلا وا مامالا نذاب الا هل لعج ام ريغ يف دحاو ىضقي الو زاج ةدح

 نا ىضاقلل زوجي الو تباث ىضاقلاف رسا وا باغ وا مامالا تام نإو مامالا نكي

 اذك و ايضاق نكي مل هلعج ناف مامالا نود ضرم اذا هناكم يف رخآ ايضاق لعجي

 قلع نا ءاضقلا نم رخآلا لاز قافا مث مامالا نذاب كلذ لعف ناو ةعامجلا ىضاق

 ضرم ىف تام ناو هرفس نم عجرو رفسلا دارا نيح هلعج نا اذكو كلذ ىلا

 يضاق باغ ناو نايضاق امهف قافا وا عجرف قلعي مل ناو ريخالا تبث هرفس وا
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 اذكو نايضاق امهف لوألا عجرو الجر ءاضقلا ىلوف ضرم وا رفاس وا مامالا

 ال ناكم يف هوسبح ىاف لجر ىلع نيملسملا يأر عمتجا اذاو ةعامجلا يضاق

 ايضاق اولوي نا نوملسملا دارا اذاو هريغ اولويف هوكرتي وا مهبيجي ىتح هرضي

 نمو انفيعضل انيوق نم قحلا ذخأتو قحلاب مكحت ايضاق كانلعج هل اولوقيلف
 مهتناما مكاحلا لبقيلف مهفلح اذاف هونيعي نا يضاقلا مهفلحيو انيوقل انفيعض

 ىلع ةحصلا طورش نم طرش ءاضقلا يف ملعلاو مهسفناو مهلاوماب هتناعا مهمزلو

 رداصم ملع نم الا سانلا نيب مكحي ال ليق هنال لامكلا طورش نم ال حيحصلا

 نال فرصلاو وحنلا فرعي ناو فورحلا يناعمو ءامسالا نيزاومو لاعفالا

 لاق برعلا ةغل ىلع عوضوم كلذ لكو رثالاو ةنسلاو نآرقلاب نوكي مكحلا

 فرعيو ةبحتسم كلذ ةفرعم انموق ضعب لاقو لاق حيحصلا وه اذهو بطقلا

 خسانلاو هباشتملاو مكحملاو رئالاو عامجالاو ةنسلاو نارقلا ريسفت كلذ عم

 عمج نمل الا ءاضقلا زوجي ال راثآلا ضعب يفو جاتلا يفو بطقلا لاق خوسنملاو

 هخسانب املاع باتكلل اظفاح نوكي ناو عدرلاو ىوقتلاو مهفلاو ملحلاو ملعلا

 ةبدنو هضرفو هماعو هصاخو ههباشتمو همكحو هحابمو هروظحمو هخوسنمو

 ليوأتو برعلا ةغلبو راصعالا لهأ فالتخابو اهخوسنمو اهخسانو ةنسلاب و
 الدع و هيلع دري امل ازيمم القاعو هريغ نم هلمتحمو هدراومو هرداصمو سايقلا

 مل ناو لاوقالا فالتخاو راثآلاو ةنسلاو باتكلابو ةيبرعلاب ءاملعلا رواشيو

 طرش ةنطفلاو ايتفم ال ايتفتسم و الوئسم ال الئاس نوكي نا هقحف كلذ فرعي

 لاق ءاضقلل هلمعتسي نم نحتمي نيطالسلا ضعب ناكو هيف ةحصلا طورش نم
 ام ءاضقلل هديري لجرل لاق نومأملا يضاق متكا نب يحي وهو هللا همحر بطقلا

 ام هتأرما نم دلو امهنم لكل دلوف هبحاصل هما امهنم لك جوز نيلجر يف لوقت
 نيدلولا نم لك ىيحي هل لاقف امهنيب ام ةبارق ام فرعي ملف نيدلولا نيبام ةبارق
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 دنه ركب ماو بنيز ديز ماركبو ديز كلذ لاثمو بطقلا لاق همال رخآلا مع

 مع دلاخف ارمع ركبو ادلاخ ديز دلوف بنيز ركب جوزتو ادنه ديز جوزت

 نب كلملا دبع ىلع ماشلا نم لجر مدقو همال دلاخ مع ورمعو همال ورمع
 تج وزو ةارما تج وزت ينا كلملا دبعل لاقو هيلع قدصتي نا هنم بلطي ناورم
 نيدلولا نيب ام ينتربخا نا كلملا دبع هل لاقف كدفر نع انب ىنغ الو اهما ينبا

 هتيلوو كفيس هتدلق ديجن نب ديمح اذه نينمؤملا ريمأ اي لاقف كتيطعا امهاتدلو اذا

 هاعدف رذعلا يل عستا ءاطخا ناو لهجلا ينمزل كاتفا ناف هلاساف كباب ءارو ام

 نعطلا ىلع نكلو باسنالاب ملعلا ىلع ينتمدق ام نينمؤملا ريمأ اي لاقف هلأسف

 رمع نا يورو يماشلا بيجملا نا ليقو هلاخ رخآلاو رخآلا مع امهدحا حامرلاب

 التكم لمحي لامجب هيلا ةلبقم اذاف هبارحم ىف ثكمف رجفلا ىلص هنع هللا يضر

 هل ناسنا دسج وه اذاف هرهظاف هيف ام انل رهظا افرا اي لاقف هيدي نيب هتعضوف

 نحن نيب ناسلب لاقف تنأ ام رمع هل لاقف ناربدو نالبقو نيعا عبرا ناسار

 اننيب اهمسقاف مهرد ةئام انوبا انيلع فلخ دقو انتخا هذهو هللا قلخ نم قلخ

 تقولا يف يلعب يلع لاق مم هدنع امب لك لاقف كلذ يف اولوق هلوخ نمل لاقف
 ام يلع لاقف نينمؤملا ريما بجا هل لاقف هطئاح يف هدجوف هيلا اردابم افرا جرخف

 ىلا ردابف ةبعكلا برو ةلضعم لاقف ةصقلا هيلع صقف هيف ينديري يذلا مهملا

 ربدتو ءالؤه ثاريم يف رظنا بلاط ىبا نباي هل لاق هيلع لخد املف رمع
 امهنا نامكح اذه يف يلع لاقف املكتف ملكت لاقف دسجلا نم يلع اندف مهتروص

 دحاو تقو يف اعم امهمفو امهنيعا اضمغ ناف امهمون عقوتيو نايقسيو نامعطي

 تقو ىف ناسرحيو دغلا ىف كلذك نامعطي مث نادسجف اتوافت ناو دحاو دسجف

 دحاو دسجف دحاو تقو يف نيجرخم نم اطوفتو نيلابم نمالاب ناف امهثادحا

 امب امهرما يف رمع رظن مث ىكب و اريخ يلع ىلع ىنتاو رمع ربكف نادسجف الاو
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 ىتا ليوط ريغ نامز دعب مث امهنيب ىضقف نادسج امه اذاف رابتخالا نم يلع هلاق

 قفاوف انل لام ال اناف لاملا تيب نم انع رهملا طعاو انجوز هل الاقف امهب رمع

 البقاف امهل حاكن ال لاقف هيف كدنع ام لق هل لاقف هيلع رمع لبقاف يلع روضح

 ىلص هللا لوسر تعمس يلع لاق لاملا تيب نم انظح توح مل الاقو بضغب هيلع

 لاقف المح مث امهرظنت نيعو جرف يف نوكي نا جرفل لحي ال لوقي ملس و هيلع هللا
 دعب مث ةعاس هيف ناتوافيتو امهتوم عرسا امف امهيف ةوهّسلا تدب دق رمعل يلع

 امهت وم نع هربختساف لاملا تيب نم انفك امهل بلطي هيلا امهيعان ىتا لايل ثالث

 اذه لاقو رمع ربكف موجنلا كابتشادنع رخآلاو بورغلا دنع امهدحا تام لاقف

 نا هيلو ركذف هسأر ما ىلع برض دقو رمع ىلا مدق الجر نا ىورو ملعلا وه
 هناسل سرخ و هعمس و همش و هرصب بهذو هينيع نم دوسالا ءاملا لزنف هبرض انالف

 اذه نوكي نا ةركنم ةصقلا هذه نا لاقف رمع كحضف هبلص ءام عطقناو

 ةمكحلا يتوا دق هناف يلع ىلا هب ذفنا نينمؤملا ريما اي رامع لاقف ايندلا يف هلثمو

 راسف ىتاي الو ىتؤي ملعلا ناف رامع اي مقف رمع لاقف ماكحالا قئاقد فرعو

 دحاو لكب هلف اقداص ناك نا هل لاقف هتلع هيلع صقف ايلع هب ىتا ىتح لجرلاب

 بهذ هنا ملعت نيا نمف نينيعلا مئاق هارت اما رامع هل لاقف همات ةيد كلذ نم

 هل لاق بهاذ وهف فرطي ل وه ناف سمشلا نيع ىيف همقا يلع لاقف امهءوض

 مشلاف هانيع تعمد ناف ةقرخ هفنا تحت اوقرحا لاق همش باهذ ملعت نيا نمف

 ناف ةرباب هوبرضا لاق هناسل سرخ ملعت نيا نمو لاق بهاذ وهف الاو قاب

 ملعت نيا نمف لاق قابف رمحا هنم جرخ ناو بهاذ هناسلف دوسا مد هنم جرخ

 اليل هولبقتسا لاق هيلوو هوجرخاف مكربخا ىتح ىنع هوجرخا لاق هعمس باهذ
 تفتلا ناف ةديدش ةقعز هب اوقعزاف هباسنا نم دحا الو وه ملعي ال ثيح

 ىف هودعقا لاق هبلص ءام باهذ ملعت نيا نمو لاق بهذ دقف الاو قاب عمسلاف
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 تيكبف رامع لاق بهاذ هؤامف هلاحب يقب ناو قاب وهف هليلحا صنقت ناف ءا

 تاهبشلا نم ةمالا ذقنم اي كيدفن انتاهماو انئاب اب اولاقف رضح نم ىكبو
 لك تلاقف امهادحا نباب بهذف بئذلا ءاجف نابا امهعم و ناتأرما انيب ىوريو

 ىربكلل هب ىضقف دواد ىلا اتمكاحتف كلنباب بهذ امنا اهتبحاصل امهنم ةدحاو

 هب ىضقف اهنبا وه ىرغصلا تلاقف همسقال نيكسلاب ىنوتأ لاقف ناميلس اتربخاف

 ماق ناف ةيافكلا ىلع ضرف وهف ءاضقلا مكح اماو هل اهتمحر ىأر ثيح ىرغصلل
 ناو اقفاوم نوكي نا همزلي هنال مهفلاخمو مهقفاوم اوكله الاو ىفك ملسم هب

 يضاقلا يزبجيو ءاضقلاب بطاخي مل نمم امهوحنو دبعلاو ةأرملا اال كلذب موقي

 ليقو ةزوحلا يف ضاق يزجي ليقو دلب نع دلب ىضاق ىزجي الو دلب لكل دحاولا
 دحاولا ىضاقلا يزجي نا هللا همحر بطقلا دنع ىذلاو ايندلا يف ليقو ملقالا يف

 ةيالولا نع ىبا نمو ايضاق سانلل بصني نا مامالا ىلع بجيو نيخسرفلا يف

 نيب يضقي ملس و هيلع هللا ىلص ناكو ءاضقلا بلطي نا دحال يغبني الو هربج

 رمع ثعب و مهنيب يضقيل نعلا ىلا ايلع ثعب و مهنيب ءاضقلاب هباحصا رمايو سانلا

 مدا ضرالاب ىضق نم لوأو ةفوكلا ىلا دوعسم نباو ايضاق ةرصبلا ىلا ىسوم ابا
 ال مهتعيرش يف ناكو اميلقا هتمأوتب جوزتلا ليباق دارا امل ليباهو ليباق هينبا نيب
 يهو ليباه ةمأوت هل لحتو هل لحت ال يهو اهيف بغرف هتمأوتب مهدحا جوزتي
 ابرقي نا امهرماو امهنيب مدا ىضقو ءاوح هتدلو نطب لوا اميلقاو ليباقو ادوم

 انيلع هللا صق دقو هتما نيب ىضقي يبن لك لازامو ةدئاملا يف ءاج ام ىلع انابرق

 يف ةفيلخ كانلعج انا دواداي لاقو ثرحلا يف نامكحي ذا ناميلسو دواد مكح

 وه لبق باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتاو لاقو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا

 مئاهبلا نيب و اموي سانلا نيب ىضقي ناكو ركنا نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا
 نعذي ىتح ملاظلا قنعب تذخاف ءامسلا نم ةلسلس تلزن ىضق اذا ناكو اموي
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 ةولوللا ةصق تعقو ىتح اهلاني قحلا بحاصو اهلاني ال ملاظلا نا ليقو قحلل
 ناف هللا همحر زيزعلا دبع لاق نيمبلاو ةنيبلاب ىضقي نا هللا هرماف ةلسلسلا تعفرف

 نع ازجا ضعبلا هب ماق اذا فافكلا ضرفلا نا ةيافك ضرف ءاضقلا ناك اذا ليق

 ملعلا ةلقب هلها مدعو انموق نم لدعلا ريغ هالوتي اننامز يف ءاضقلا ناو نيقابلا

 يفكي ال باوصلا لها ريغ مكح نا هل ليق انع يفافكلا بوجولا عفري لهف انم

 نا هريغل الو لدعلا مامالل زوبي ال ذا نيملسملا نع مثالا عفر ىف ليق اميف

 يف الدع ناك ولو ىوتفلاو ماكحالا روما نم ءيش يف انموق نم ادحا لمعتسي

 ةلادعلا لها الا هقلخ يف اهيلع هللا هنمتئا ىتلا هتناما ىلع نمتاي نا الو هنيد

 ىلاعت هللا لاق امك هضرا يف هللا ءافلخ مه نيملسملا نال ةوعدلا لها نم ةيالولاو

 ننكمبو ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 ناو ملعلا فيعضو هضرا يف هؤافلخ مه نونمؤملاف مل ىضترا يذلا مهنيد مهل

 ال لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو كلذ ىلع اضيا نمتؤي ال مهنم ناك

 اشرلا هللا نيد يف لحت الو مهنيد يف اشر لها مهناف ىراصنلاو دوهيلا اولمعتست

 دق ةيزجلا ناو رثك دق ودعلا نا هنع هللا يضر رمع ىلا لامعلا ضعب بتكو

 مهولزناف ةششغ انل مهناو هللا ءادعا مهنا هيلا بتكف مجاعالاب نيعتسنفا ترك

 هبهذم يف لدعلا فلاخملا ةداهش زاجا نم لوقاو بطقلا لاق هللا مهلزنا ثيح

 نوملسملا هدصقي ال نكل هب ةيافكلا ضرف عفريو هؤاضق يفكي لوقي هنيدو
 ةمينغلا مهعم مستقتو نيفلاخملا عم دهابت نا صعب زاجا اك اذهو لاق فصنلاب
 مكحلل لهأتي نمم نوددعتم دلبلا يف ناك اذا ليق ناف هللا همحر زيزعلا دبع لاق
 ىلا كلذ مهنم لكل زوجي له ءاضقلا نع فقوتلا مهنم لك داراو لدعلا لها نم

 ماكحالا ملع يف مهتجرد توتسا دلبلا لهاو مه اوكلهيف مكحلا عيمجلا كرتي نا

 ناك نم ىلع نيعيو توتسا اذا لكلا ريخيف كلذ يف لصفي وا تتوافت وا
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 نيهجو ىلع ليق اك مكحلا يف لوخدلا ليق هكرتل كله كرت اذاف اهب مهملعا

 لخد ءاش نا ءاضقلا يف لوخدلا يف اريخم هيف مكحلل لهأتملا نوكي نا امهدحا

 هنم ملعا وا هلثم وه نمم هريغ هيف مكحلا يلب لحم يف ناك اذا كلذو كرت وا

 ام وهو هيف ردجت الام يناثلاو ةيافك هيف نكل هنود وه وا ءاضقلا مكحب فرعاو
 كلذ نم لوقي امو هيلع ىعدملاو يعدملا عضوم ةفرعمب هريغ نم ملعا هيف نوكي

 لوخدلا هل زاج كلذ فرع اذاف هريغ دلبلا يف ملاع ال وأ ةيافك هريغ يف سيلو

 اهيف لدعلاب موقي هريغ ىري الو هيلا تهجوت ةيضقب الا هرمع يف لتبي مل ولو هيف
 هللا اهبج وا ةضيرفل اعيضم اهكرتب ناكو اهذافنا همزلي ثيح اهذافنا هيلع ناك

 ةفرعم ال ةلزان ثدحتف كلذل بصنيف ةيافكلا ضرف عفري نم دجوي دقو هيلع

 يضقي فيك يضاقلا ملعي وا اهيف يضقي نا اهمكح فراع ىلع نيعتتف اهيف هل

 هناك كلذل مهسفنا نوبصني مهارت نامزلا رخآ لها دنع ءاضقلا ةلوهسلو اهيف

 هيلع هللا ىلص لاق دقو «للزلا نم ةمصعلاو ةمالسلا هللا لأسن» نيع ضرف
 . ملعا هللاو لمعلا بلط نم مكنوخا ملسو
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 يهنلاو رمالا يف باب

 رماي نا اقيقر ناو ىننا وا اركذ لقاع غلاب ناسنا لك مزل كلذ ريغو

 الو رم اك ةيافكلا ىلع امهو عامجالاو ةنسلاو باتكلاب هتقاط ردق ىلع ىهنيو

 لدعلا مامالاب ناتيو ضرفلا عفر ىهن وا رما نا لبقو هيهن الو يبصلا رما يزجي

 رثالاو ةنسلاو باتكلاب مهملعاو ةرجه مهمدقا نوراتخيف رظنلا يلوا عامجا نع

 بطقلا لاق اعرو اداوج اعاجش بسح اذ هموق يف ازيزع اسمخ هلامكتسا عم

 ردق نا هنوبصنيف ةحص طرش هناف لودعلا عروالا لاك طورش ءالؤه هللا همحر

 مل ناو لاوحألا ةاعارمو دودحلا ةماقا هيلعو اهاضتقمب هتعاط مهمزلتو هنوعيابيف
 هلل عيطملاو هبحاصل قحلا برقي هنوضري مكاح ءاليا ةعامجللف كلذ ىلع اوردقي

 قوقح نع هل قح ال نم دعبيو تايالولا رئاس ىلاو هسفن ىلا مالسالل عفانلاو
 يوسيو تايالولا رئاس نعو هسفن نع مالسالل راضلاو يصاعلا دعبيو سانلا

 يف دهتجيو ةماعلاو دارفألا حلاصمو نيمصخلا قوقح يعاريو قحلا يف سانلا نيب
 مكح نمف مظع رماب يلتبا هنا ملعيو اهباحصا ىلا قوقحلا لاصياو فاصنالا

 كلذو هللا همحر بطقلا لاق نيكسب ريغب ليق اك هسفن حبذ دقف نينثا نيب

 هنا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اوركذ ناويدلا يفف لاق عوقرم ثيدح

 هب يوهي وا هلدع هنع كفي نا اما نيديلا لولغم ةميقلا موي يضاقلا يتاي لاق

 هل ليق ناف تفنتليف هافقب ذخآ كلمو ةميقلا موي يضاقلا يتأي اضيا لاقو هروج

 هنعو روجلاب مكحي ناك نا كلذو افيرخ نيعبرا هاوهم يف هعفد هعفدا

 موي الولغم هب ىتا الا ةرشع ىلع يلي لاو نم ام ملسو هيلع هللا ىلص
 فسخلا الاو زاج الدع ناك ناف منهج نم رسج ىلع فقي ىتح ةميقلا

 نعو ابذعم افيرخ نيعبس هب يوهي دوسا ملظم بج يف رسجلا هب
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 قوي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس اهنع ةلا يضر ةشئاع

 نيب ىضق نوكي ال نا ىنمتي ام باسحلا ةدش نم ىقليف ةميقلا موي يضاقلاب

 وا ءآإمسلا نم رخ نا ىنمتي لجرلا كشوي لاقو ةدحاو ةرمت يف نينثا

 افيعض كارا ىنا ةرامالا هلأس امل رذ يأل لاقو ائيش رومألا نم لي ملو ايرثلا نم

 اهناو نينثا ىلع نرمات الو متيلا لام نيلوقت ال يسفنل بحا ام كل بحا ىناو

 مكاحلا نا لاقو هيلع ام ىداو اهقحب اهذخا نم الا ةميقلا موي يزخو ةمادن

 ىرخا هضفختو ةرم هعفرت ملظلا تارايت جاوما هاشغت اقيمع ارحب دباكيل

 ىلاعت هللا لاقو لدعلا الا اهنم مهكفي ال ىلاعت هللا يدي نيب فقاوم ادغ ةاضقللو

 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ه ابطح منهجل اوناكف نوطساقلا اماو ب

 هللا هالو لجر هللا نم سانلا دعباو هللا ىلا سانلا ضغباو هللا ىلع سانلا ىتعا نا

 لاق رمع نع يورو مهيف لدعي مل مث ائيش ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةما نم
 يضاقلا لثم ةبالق وبا لاقو يلع الو يل الاق افك رمالا اذه نم وبنا نا تددو

 لاقو قرغي ىتح حبسي نا ىسع مكف رضخألا رحبلا يف حباسلا لثمك ملاعلا

 ةرسحو ةمادن نوكتس اهناو ةرامالا ىلع نوصرحتس مكنا ملس و هيلع هللا ىلص

 ءافرعلل ليو ءانمألل ليو ءارمألل ليو ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ةميقلا موي
 مهناو ضرألاو ءامسلا نيب ايرثلاب مهبئاوذ نم اوقلعتي نا ةميقلا موي ماوقا نينمتيل

 هللا همحر بطقلا لاق رانلا ىلع سانلل روسج ةاضقلا نا اوركذو المع اولي مل

 ماظعلا رومالا نم مكاحلا ىشغي امل ءاضقلا يف ةزنتلل اذه انركذ امنا ناويدلا يفو

 قحب مكح اذا اماو قح ريغب مكحلاو اهنم للزلاو ءاطخلا هسفن ىلع فاخي يتلا

 رانلا يف نانثاو ةنجلا يف دحاو ةثالث ةاضقلا ليق هنال روج ام وهف هب لمعو
 ريغب مكحيو ملعلا نسحي يناثلاو ةنجلا يف وهف ملعلاب مكحيو ملعلا نسحي يذلاف
 نع ركذو رانلا يف وهف هب لمعي الو ملعلا نسحي ال ثلاثلاو رانلا يف وهف ملعلا
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 هللا هاتآ لجر ةطبغ ال ىا بطقلا لاق نينثا يف الا دسح ال لاق هنا دوعسم نبا

 سانلا هملعيو هب يضقي وهف املع هللا هاتا لجرو هللا ليبس يف هقفني وهف الام

 فورعملاب رمأيو قحلاب هيف مكحي عضوم ناسنالا هيف سلجي سلجم ريخ لاقو
 ريداقم هللا ىرجاو ضرألاو تاومسلا تماق طسقلاب مايقلابو ركنملا نع ىهنيو

 ةدحاو ةيضقب اعبس دالبلا بصخت و هدابع هللا محر هب و هدابع يديا ىلع رومالا

 ةرات ةلئسم يف لوقب مكحلا روجلا نمو ةدحاو ةرم روبب اعبس بدجتو لدعب
 قح اذه ناف لوألا كرتيف يناثلا ناحجر هل رهظي نا نودب ةرات اهيف رخآبو

 لدعلاب مكحلا نا ليق دقو اهراجشا رامث يثلث صقني ةدحاو ةرم روجلاب مكحلاو

 يرصبلا نسحلا نعو اهراهن مايصو اهليل مايق ةنس نيتس ةدابع لدعت ةدحاو ةرم

 ةنس نيتس وا ةنس نيعبس هتيب يف يلصي لجر رجا نم لضفا اموي مكاح رجال

 ملاحلا نا يوروءيش امهؤض نم صقني الو نائيضي نيرمقلاك وهف لدعي نمو
 يأرلا هيف زئاج يف يا هيلع نامض الف أطخا ناو روجا ةرشع هلف باصا اذا

 مظعيو رجالا بجوي امم قحلا نطاوم يف ءاضقلا نا ىسوم ينإ ىلا رمع بتكو
 لاقو سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك هسفن ىلع ولو هيف هتين تصلخ نمف رخذلا

 لاقو هم نيطسقملا بحي هللا نا طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح ناو لت ىلاعت هللا

 ىدحاب ىنز امناكف ةاقثلا نع هذخاي مل ءاضقب ىضق نم ملسو هيلع هللا ىلص

 نيب مكحي ءاضقلل دعق اذا مكاحلا يف ليقو تخالاو تنبلاو مالا مراحملا تاوذ

 ناكملا كلذ يف ادعاق مادام هللا ليبس يف هفيس رهاشلاك هللاب استحا سانلا

 نا نم يلا بحا قحلاب ايضاق نوكا نال لاق هنا ملسم ةديبع ىبا نع اوركذو

 مظع مثا هيف روجلاب مكحلاو ميظع لدعلاب مكحلا لضفو لاملل انزاخ نوكا

 موي هللا لظ ىلا قباسلا نم نوردت له لاق ملس و هيلع هللا ىلص هنا ةشئاع نعو
 هوطعا هولئس اذاو هولبق قحلا اوعمس اذا نيذلا لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق ةميقلا
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 ملس و هيلع هللا ىلص دنعو مهسفنأل مهمكحك اومكح نيملسملل اومكح اذاو

 مهيلهاو مهمكح يف لدعلا لها مهو ةميقلا موي رون نم ربانم ىلع نوطسقملا
 نم ريذحتلا يف غلاب نيفلوملا رثكا نا ملعا انموق ضعب لاق هللا همحر بطقلا لاق
 دقف ءاضقلا يلو نم نا نيحلاصلاو ءاهقفلا نم ريثك نهذ يف ررقت ىتح ءاضقلا

 هنم ةبوتلا ببت شحاف طلغ هذهو ةكلهتلا ىلا هديب ىقلاو هنيد هيلع لهس

 لوسر ثعب هبف نيدلا نم هناكم ةفرعمو فيرشلا بصنملا اذه مظعت بجاولاو
 وه امنا ظيلغتلا نم هيف ءاج امو راثآ هفرش يف تدروو ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 لاق هتلزنم هيف عفترتل هيف بغري نم وا ملع الب وا روجلاب يضقي نم قح يف
 ةمالا نيب فالخ ال هناف ةعيرذلل ادس هنم رارفلا ةيافك دجو نمل ىغبني بطقلا

 نا اوركذو لاق هافك نم دجوي ال نا الا دحا ىلع نيعتي الو بجاو ءاضقلا نا

 لاقف هريغ يلويو هيلخي ناريمالا نم بلط ةليلق مايا دعب مت ةطخ اناسنا يلو اريما

 نا ردقا الو تيلوت امل ريخب يننولماعيو يل نولذبي مهتيأر سانلا نا لاقف مل هل

 لثاتت سوفنلا ناف هنم برهي كلذ لئملف هركي امب ريخب ينلماعي نم ىلع مكحا

 ةعامجلا رضي الو ءوسلا اهيف ثدحيو ىرخا نم نكما ةدحاو ىلع زاج امف
 دق مهنال لدع اذا لدعلاب نورجويو هوراتخا نا لدع ريغب مهيضاق مكح

 روجي هناب مهملع عم ايضاق هوبصن اذا رئاجلاب نوبقاعيو هرايتخا يف اودهتجا

 هنعو ناويدلا يف لاق هللا همحر بطقلا لاق هلدع مهعفني الو هروجب مهرضيو
 اضيا ليق دقو هللا تقم يف اولازي مل انئاخ اوضقتسا موق اميا ملس و هيلع هللا ىلص

 ىلص ىهنو ءاكرش هيف مهف قحلا نم هب مكح ام لكف احلاص اوضقتسا موق اميا

 ال هنا باتكلا يف ركذو بطقلا لاق كرشم وأ ةأرما ىضقتست نا نع هيلع هللا

 وا افرش وا الام هب بلطي وا هيف بغري نم الو هتداهش زوجت ال نم ايضاق نوكي

 ناو هرش ةفاخم ايندلا نم ارما هيف بلطيو اثاريم هاعدا وا اثاريم هكرتي نا دارا
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 همحر بطقلا لاق حالصلا لها ىلا رظني امناو هيف اوفلتخي مل نم اولعجيلف اوفلتخا

 ةيقت الب لدعلاب مايقلاو ماكحالا ذافنا مهنكماو ةعامج تدج و اذاو رثالا يفو هللا

 ناف ةولصلاك كلذ مهمزل مكحلاب مايقلا ىلع هب نوردقي امل مدع الو زجع الو
 ماقم ماقو هل زاج هتوقو هملعل ماكحالا ذافنا ىلع ردقي ملسم دجوو اعم امدع

 هنكمت ملو هليطعتو هعايض فاخي ام ىأر ناو هنكما نارواشيو مكاحلاو ةعامجلا

 نا باولا هل انوجرو هملن ملو هطخن مل ههجو ىلع مكحلا ماقاف ةرواشملا

 وا لدع ماما نم الا مكحلا نوكي ال رتالا يفو هللا همحر بطقلا لاق بستحا

 قحلاب نامصخلا همكح نم وا امكاح مقت وا مكحت ةعامج نم وا هيلاو وا هيضاق

 همزلي الف امكح نم الا مهمكح ىلع موصخلا رابجا مهلو زئاج ءالؤه مكحف

 مامالاك هلعف زاج الدع ايضاق مدق اذا لداعلا ناطلسلاو همكح ىلع مهرابجا

 الو هتعاط ةين ىلع ال مكحلا يف لخدو الداع مدق اذا ليقف رئاجلا يف فلتخاو

 الاو لدعلاب مايقلاو ىلاعت هللا ىلا ةبرقلا ىغتبا امناو هتجح ةيوقتل الو هدي توبثل

 روج ام وهو هريغ امئاق دجي مل اذا هيف لوخدلا هلو همكح زاج قحلاب فاصت

 لها دنع زوجي ال هنا روجلا لها ملعيل ةربابجلا رماب مكحي نا دحال زوجي ال ليقو

 ملس و هيلع هللا ىلص لاقو ه اروفك وا امتآ مهنم عطت الو ل ىلاعت لاق لذعلا

 ىتح ماكحالا ةالولاو ةةضقلل زوجت ال ليقو نئاخل انيما نكت ال

 ةعاط ىلع ةدقعلاو ةعيبلاو مالعالا ىضرب الا اماما وه نوكي الو مهل مامالا اهيلوي

 نيذلا هللا دعو ت ىلاعت هللا لاق لدعلا لها ريغ لامعتسا زوجي الو اهيف هللا
 زاوج ىلع ةيآلاب جتحي دقو بطقلا لاق هؤافلخ نونمؤملاف ةيآلا مإ مكنم اونمآ

 كلذ ىف هنأل فاصنالاو ملظلا نم عنملاو ةبوقعلاو سبحلاو رابجلا رماب مكحلا

 ةيعرلا نم دحاو رابجلا نأل هللا هب نذأي مل اميف هل اكاح الو رابجلل دضاعب سيل

 طقس ضرفب ماق اذا ملاظلاو هب ءاج نم لك نم لبقي فورعمب رمأ قحلاب هرمأو
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 ةعامجلا وأ مامالا دارا اذاو ضرفلا طقس ىضقف ىضقي نم رما اذا اذكف هنع

 يف مهرواش و العو لج هللا لاق حلصي نم اوربادتو هيف اورواش يضاقلا بصن

 ةنس اهنا لاصخ عبرأ ةروشملا يفو هيلع لزني يحولاو ةرواشملاب هلوسر رما رمألا

 نكي مل نم ليق لشفلا عازنلا يفو بابلا حتفتو ةنيعضلا بهذتو ةدوملا تبثتو
 نيملسملا نم دحاو بصني الو هيف ريخ الف ريخلا يف ريخلا لهأل دايقنالا هيف

 . ملعأ هللاو ةعامجلا وأ مامالا هلكو نا الا هدحو ايضاق
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 ك احلا ةريس ىف باب

 ةعاط الو هب مايام كرتيلف ردقي مل اذاو ردق ام همكح يف مكاح هلا ىقبت

 مالك نم رهاظلاب ذخأيو هتيصع هللا ىلا برقتي الو قلاخلا هتيصعم يف قولخمل

 ثحبلا يف هيلع سأب ال كلذ عم ليقو نطابلا فلكتي الو امهتداهش و نيمصخلا
 يبا ىلا هنع هللا يضر رمع بتكو ارما بار اذا قحلا ىلا لصوتيل ءايشألا نع

 ىدا اذا مهفاف ةعبتم ةنس و ةمكحم ةضيرف ءاضقلا ناف دعب اما كيلع مالس ىسوم

 كلدعو كرظنو كهج و يف سانلا نيب وس هل ذافنال قحب ملكت عفني ال هناف كيلا

 نم ىلع ةنيبلا كلدع نم فيعض سياي الو كفيح يف فيرش عمطي ال ىتح
 وا امارح لحا احلص الا زئاج سانلا نيب حلصلاو ركنا نم ىلع نيميلاو ىعدا

 هيف تيدهو كلقع هيف تعجارف سمالاب هتيضق ءاضق كعنمي ال الالح مرح

 مهفلا لطابلا يف يدامتلا نم ريخ هتعجارم و ميدق هناف قحلل هيف عجرت نا كدشرل

 هابشالا فرعا مث ةنسلا يف الو باتكلا يف سيل امم كردص يف جلجلت اميف مهفلا

 لعجاو قحلاب اههبشاو هللا ىلا اهبرقا ىلا دمعاو اهرئاظنب رومالا سقف لاثمالاو
 تللحتسا الاو قحب همصخ هل تذخا هيلا اهرضحا ناف الجا ةبئاغ ةنيب ىعدا

 دح ىف ادولجم ال لودع نوملسملاو امعلل الجاو كشلل ىفنا هناف ةيضقلا هيلع

 مكيلا درو رئارسلا مكنم ىلوت هللا ناف بسن وا ءالو يف انينض وا روز دهاش وا
 ناف تاموصخلا دنع ركنتلاو موصخلاب يذاتلاو قلقلاو كاياو ناميالاو تانيبلا

 ىلع لبقاو هتين تحص نمف رخذلا هب نسحيو رجالا هب مظعي هنطاوم يف قحلا
 هنأش هسفن نم سيل هنا هللا ملعي امب قلخت نم و سانلا نيب و هنيب ام هللا هافك هسفن
 ناف يأرلاو كاياو هتمحر نئازخو هقزر لجاع يف هللا ريغ باوثب كنظ امو هللا

 كارا امب مكحا هيبنل لاقو نوملعت ال ام ىلا لعاج ينا لاقو ةكئالملا ىلع هدر هللا
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 نوكي ىتح ايضاق يضاقلا نوكي الو هللا همحر بطقلا لاق تيأر امب ال هللا

 ىلوال اف كلذ عمو لاق مذلاو حدملا هدنع ايوتسم لزعلل هراك ريغ قحلاب يضقي

 وا سبحب اما هترضح هصقنت وا لهجلل وا روجلل هبسن نم بقاعي هنا يدنع

 اكاحت ةأرماو الجر نا يور دقو لاق نيدلا زازعا ةينب ظيلغ مالك وا برص

 لجرلا ماقف اهل قحلا نال ةأرملل ىضقف زيزعلا دبع نب رمع يضاق يبعشلا دنع

 . ادشنم نابضغ

 نانبب هتنتف اهيلا فرطلا عفر امل يبعشلا نتف

 اهيدهاش رخاو اهمدق ناولحلل لاق اهيبجاح ىظحلب و

 اهنم رصبا ول فيك اهيلع ضقي ملو مصخلا ىلع اروج ىضقف

 اهبكنم تزه مش اديور ايشم تشمو اهيدعاس وا اهرخب

 اهيدي نيب ادجاس هارت ىتحابصل

 نيح ايرض هتعج وا لاقف هب تعنص ام هيلا بتكف زيزعلا دبع نب رمع كلذ غلبف

 يبعشلا ت تغلب ىتح تعاشو تايبالا اولوادت سانلا نا كلذو روجلا ىلا ينبسن

 ةأرملا مصخ ال يعجشالا ليذه وه تايبالا دشنم نا ليقو اطوس نيثالث هبرضف

 هعم نحنو ءاضقلا سلجم نم اموي يبعشلا فرصنا ىليل يبا نبا لاق هبرضو
 فرعت ملو امل يبعشلا نتف امل يبعشلا نتف لوقت يهو بايثلا لسغت مداخب انررمف
 امف انا اما هللا هدعبا لاق مث اهيلا فرطلا عفر لاقو يبعشلا اهنقلف تيبلا ةيقب

 لاق ةجح الب رخآلا ىذا اذا نيمصخلا دحا برضي كلذكو قحلاب الا تيضق

 الو وفجملا ردقو يناجلا مرج بسحب هلك كلذ يف برضلاو هللا همحر بطقلا
 ناءافجلاو سانلا ةرضحب سلجملا يف هافج نا الا هسفن قح يف يضاقلا هبرضي

 هركو تملظ وا تروز دهاشل لوقي وا تملظ وا ترج وا تلهج لوقي

 دئاز يروا عبش وا طرفم شطع وا عوج وا بضغك شوشم عم ءاضقلا
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 وهو مكاحلا مكحي ال ثيدحلا يفو طرفملا حرفلاو لسكلاو نزحلاو ساعنلا اذكو

 همحر بطقلا لاق اطرفم اعبش يا ناعبش وهو ىضقي ال هنا ثيدحلا يفو نابضغ
 وأ ناخد وا درب وا رحب هيف ىذاتي ال ثيح هسلجم نوكي نا يغبني جاتلا يفو هللا

 الف شارف ىلع دعق وا عفترا ناو ضرألا ىلع سلجي لب هسلجم عفتري الو نتن

 الو دوعقلاب نامصخلا هلعي الو عفترم عضوم وا يسرك ىلع دعقي نا لثم ساب
 ائكتم وا اعجطضم وا امئاق وا ابكار مكحي ال ناويدلا يفو بطقلا لاق مالكلاب

 ةرد هديب كسمي نا هلو مكحلا تبث كلذ عم مكح ناف كلذ نامصخلا لعف وا
 ءاضقلا تقو ديبعلاو لاجرلا فقوي الو كلذل جاتحا نا اطوس وا افيس وا

 فاخ نا الا ةسايرلل ابلاط نوكي وا نامصخلا فوختي الئل طايسلاو حالسلاب

 لزع زيزعلا دبع نب رمع نا يور مالكلا للقيو يبتحي وا عبرتيو قحلا نالطب
 اذا نيمصخلا مالك نم رتكا كمالك نا ينغلب لاقن ينتلزع مل لاقف هل ايضاق

 انا دواد اي اهيف بوتكم ةعقر ىلا رظن مكحلل دعق اذا يرش ناكو كيلا اكاحت

 نيب يضاقلا لدعيلو باسحلا ىلا سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج

 لكل دريلف املس اذاف ملظلا هنم ناب نم الا رظنلاو لعفلاو لوقلا يف نيمصخلا

 مالكلاب امهدحا نعي الو ةيالولا يف امهدحا ناك ولو دزي الو همالس لثم امهنم

 هدش ريلف هنجحب موقي ال امهدحا ىار نا ليقو هتجح هنقلي الو هبحاص نود

 همهتا نا مالكلا يف رخآلا صهري و يعلا لبق نم كلذ نا مهف نا هتجح هنقليلو

 لاق باوجلا در يف ميقتسيو هاوعد ىف مقتسي ىتح هيلع يعدا اميف وا هاعدا اميف

 هل حتفيو هتجح مصخلل نقلي نا يضاقلا ىلع ليق جاهنملا يفو هللا همحر بطقلا

 ليقو بوبحم نبا لوق وهو لاق هتجح مصخلا مهفي ىتح هل ناب اذا هب ىوقتي ام
 هيلع الو هل ال ليقو ةقث مصخلا ناك نا الا هب رمؤي ال ليقو هيلع ال كلذ هل

 رظني الو رخآلا معطي نا الا نيمصخلا دحا يضاقلا معطي الو كلذ نع ىهنيو
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 وا هل ملظ هنم ناب نم الا بضغ رظن وا اررش ارظن امهدحأ ىلا وأ امهيلا

 ائيش امهدحال لعف ناو هريغ دي نم طسبا مامأل اديو قحلاب برضلا هلو مصخلل

 برقي ليقو امهنيب ايوسم هماما امهدعقيلو كلذك رخالل لعفيلف طلغ وا ادمع

 دعبي ليقو كرشملاو ملسملا نيب يوسيو فيعضلا اذكو اهفعضل ةأرملا هيلا

 يف اباتك كيلا تبتك يناف دعب اما ةيواعم ىلا باطخلا نب رمع بتكو كرشملا

 ذخأتو كنيد كل ملسي لاصخ سمخ مزلا اريخ هيف يسفنل الو كل را مل ءاضقلا

 نيمبلاو ةلداعلا ةنيبلاب كيلعف نامصخلا كيلا مدقت اذا كظح لضفاب هنم

 مل نا كناف هدهاعتو هناسلو هبلق طشني ىتح فيعضلا كيلا نداو ةعطاقلا

 كيلعو اسأر هل عفري مل نم هقح عيض امناف هلها ىلا عجرو هقح كرت هدهاعت

 لاجرلل لعجي نا هل زوجيو ءاضقلا لصف هيف كل نيبتي مل اميف سانلا نيب حلصلاب
 بالاك ةبارتنلا نيب مكحيو ريذاعملا باحصا مدقي نا هل زوجيو اتقو ءاسنللو اتقو

 امهنيب قحلاب مكح ناو هريغ ىلا مهعفديلف هريغ عم هبيرق هيلا مكاحت ناف نبالاو
 اعفارت لجرب يضاقلا وا لجر يضاقلاب كسمتسا ناو هتبارق نيب مكحيو نسحف

 ينب نم امهو هل مع نبا هاتا احيرش لاقيو ةعامج وا مكاح وا ضاق وا مامالا ىلا

 بحاو امصخ كيلا مدقا نا ديراو اقحو ةبارق يل نا ةيما ابا اي هل لاقف ىدع

 همصخ دغلا نم هيلا ءاجف هتعطتسا نا هللا ءاش نا حيرش لاقف هيلع يل يضقت نا

 هل لاق هيلع لماحتي احيرش ىأر املف همع نبا ىلع ءاضقلا هجوتف هيلا امصتخاف

 ةأرما هيلا تمصتخاو هيلع ىضق مث هنيبو ينيب قحلا لاح لاق ينتدعو ام نيا

 فسوي ةوخا ءاج دق حيرش لاقف ةمولظم اهناك لاقف لجر اهارف يكبت تلعجف

 هئيجي لب هيلا بهذي الف عضوم يف مكحي نا مكاحلا يعد اذاو حزمي ناكو نوكبي

 يباو رمع ءارادت دقو رذعتم رما وا هنيعب هاري ءىيش ىلا بهذي امناو نامصخلا

 مكحلل كانيتا رمع لاقف هايتاف تباث نب ديز امهنيب العجف ءىيش يف بعك نب
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 اهنع لئس اذا ماكحالا يف يتفي نا يضاقلل هركيو مكحلا ىتوي هتيب يفو اننيب

 عمسي الو زاج نيدلا روما يف ىتفا ناو يتفا الو يضقا امنا لوقي حيرش ناكو

 نعو رخالا ىلع ءىيش هبلق يف قبسي الئل رخآلا ةرضحم ريغب نيمصخلا دحا نم

 الو عتبت الو عبت الو كسلجم يف دحا ىلا رراست ال رش ىلا بتك هنا رمع

 هنا ضعب معزو بطقلا لاق راضت الو رضت الو ماكحالا نم ةلئسم يف تفت

 يف ءاتفالا زيجاو مهنع حصي ال هللا همحر بطقلا لاق ةعبرألا ءافلخلاك زوجي
 نا دارا اذاو موصخلا دئاكم نم كلذ نا لاقيو ةنيعم ةموصخ يف ال ةماع ةلئسم

 جرخي مث ادغتيو ءاضوتيو هتجاح يضقي ىتح جرخي الف هيف مكحي ام ىلا جرفي
 نوعلاو ةضفاعلا لءاسي مث هيف نم ىلع ملس هسلجم نا اذاف راقولاو ةنيكسلاب هيلا

 ناو افرش ءىيش لكل نا يور امل ةلبقلا لبقتسيو قيفوتلاو ةمصعلاو داشرلاو

 ىتح ةهينه مهنع ضرعا موصخلا سلج ناو ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجلا فرشا
 هلو همكح ىلع داهشالا هلو مهتجاح نوركذيو مهتنسلا طشنتو مهبولق ءىرتجت

 نيمي الو هفلحي همصخ عجري الئل فلح هنا بتك امصخ فلح اذاو هبتكي نا
 نا هيلع جتحإ ءيش دعب ائيش ناميالاب تنعتي نم ىأر ناو دوهشلا الو مكاحلا ىلع

 كل هفلحتساو كبلاطم عمجا هل لوقيف ةدحاو الا همصخ هل فلحتسي ال

 مكحلا سلجم يف حزامي نا هل هركو هب مكح و كلذ بوبحم نبا لعف دقو ةدحاو

 ىوقلاو فيعضلاو بسنلاو لزنملا ثيح نم ديعبلاو بيرقلا نيب وسيلو

 رئاودلا ىشخي الو بقاوعلاب لفحي الو ضيغبلاو بيبحلاو عيضولاو فيرشلاو
 ريخلا نم هظح يطعا دقف قفرلا نم هظح ىطعأ نم يورو هللا ىلع لكوتيو
 هتجاح هتعد ناو ةميمذ لك كرتيو ةديمح لكب ذخأيو همرح دقف همرح نمو
 اذا اذكو قباسلا ميدقتب هيصويو عمطلا نم اديعب اقذاح انيما هذختا بجاح ىلا

 تباث نب ديزو يلع نب ىسومل ابتاك رشبم نبا ناكو ةباتك وا سبح ىلا هتعد
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 بتك نم لواو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلل اباتك مهريغو ةيواعمو ناثعو يلعو

 ةيواعم و تباث نب ديز ناكو دعس نب هللا دبع ةكممو بعك نب ينا ةنيدملاب هل

 ةنسح نب ليبح رش اقلطم هل بتاك لوا ليقو اهب مهصخاو ةباتكلل مهمزلا
 امهف املاع انيما ابتاك ذختي نا يغبني ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هما يهو

 بتكي ام ملعيو مكاحلا هاري ثيح نم مكاحلا راسي نع دعقيو اغلاب ارح اعرو

 افراع انامجرت ذختيو هتلاسرو هب مكح ام بتكيو نيمصخلا مالك بتكي

 اهريغ دجي مل نا ةنيمالا ةأرملا هيزجت ليقو هتداهش زوبحت نمم الا نوكي الو تاغللاب

 هللا لوسر نع يور امل رذع الب بجتحي الو ملكتي نيح مصخلا مف ىلا رظنيو

 مهجئاوح نود بجتحاف سانلا روما نم ائيش يلو نم ملسو هيلع هللا ىلص
 الاو مكايا ملس و هيلع هللا ىلص هنعو ادغ هرقفو هتجاح نود هللا بجح مهتقافو

 لوقيف نيكسملا وا ةلمالا هيتاتف الماع مكدحا نوكي نا لاق وه امو هل اولاق دارف

 ام هل لوقيف هبنج ىلا هدعقيف فيرشلا وا ىنغلا هيتايف كتجاح يف رظنا ىتح دعقا

 هيلع ردقي ال نمو هيلع ردقي نم هيلا عفارت ناو الجاع اهئاضقب رمايف كتجاح
 هيلع ردقي ال نم ىلع ناك ناو هيلع مكح هيلع ردق نم ىلع قحلا ناك ناف

 وه ناك نا قحلا هل ذفني ال نا هلو امهعفدي نا هلو اسأب دشا هللاو هللا ىلا هلكيلف

 ىلصو هللاب ناعتساو لمسب و البقتسم سلج يضقي نا دارا اذاو قحلا يطعي ال

 هيلعو هناسل تبثيو هبلق يدهي نا هللا لعاسو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 ناك اذاف رذع نم الا نيمصخلل هءاضق تقو غرفتيو بدألاو راقولاو ةنيكسلا

 راج وا داتعم قيدص وا بيرق نم الا ةيده لبقي الو ةموكحلا بصني مل رذعلا

 مكحلا يف ةوشرلاو مكحلا يف ةوشر ةيدهلاو ءاينغالاو ءارقفلا هيف يوتسي امموا
 ذخاي نا مكاحلل زوجيو ام قح نالطب ىلع ام ائيش ذخأي نا دحأل زوجي الو رفك

 ءاينغألل لعجي امم لكأي الو قحلا لاطبا ىلع هل لعج هنا هب رتسي مل اذا هيطعا ام
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 نم ةوشرلا يطعي نا قحلا بحاصل زوجيو هقيدص وا هبيرق نم الا ءايوقالل وا

 هقح نم رثكا يطعي نا يطعي نمل زوجي الو اهذخاي نمل زوجي الو هب هل مكحي
 نم انل عفنا ءىيش سيل هللا همحر ديز نب رباج لاق لاملل عييضت كلذ نال

 نيع ءاقفتو ميكحلا ديصت ةوشرلا ءاملعلا تلاق دايز نب هللا ديبع مايا يف ةوشرلا

 هل مكحي نم ةوشرلا يطعي نا دحأل زوجي ال ليقو ميلع ريبخ هدابعب هللاو ملحلا

 وا عيبي الو هريغ قح ذخأيل اهاطعا نمك وهف اهاطعا ناف هل قحلا نا نقيت ولو

 لكوي نا يغبنيو هل ةارادم عاب ام ولغي وا ىرتشا ام هل صخري الئل ىرتشي

 يف ربحتا اذا يضاقلا نا لاقيو عيبلا حص لعف ناو سانلا ملعي ال ثيحب هريغ

 حلصي اميف هميدخ لسري نا هل صخرو نوعلم هنا هيف مكحي يذلا عضوملا

 زئاج و بئاغ وا متي لامك هديب ملعلا هلعجي ام عيب يليو لقب و تيزو محلك تيبلل
 امو لاملا تيب نم هلايعلو هل حلصي امو ةوسكلاو ةقفنلا يضاقلل لعجي نا مامالل

 رتقيلف هضبق ناو كلذ نع هزنتي نا هل يغبنيو نيملسملا رومأل غرفتيل هيلا جاتحي

 هب لكا نا مرغي الو هحبر هل زاج هلام هب عستيل وا هبرجتيل ذخا وا عس و ناو هيف

 كلذ نم ىؤر ام وا ةنس وا رهش ةقفن ىطعيو ةعامجلا هاطعا نا اذك و فرطلا

 هثراولف تام ناو هديب ام در همزلي مل ةموكحلا نم جرخ ناو هوطعا فلت ناو

 نيملسملا روماب نعي ام لكو بتاكلاو نامجرتلاو ىتفملاو مكاحلا اذكو هكاسما

 كلذ ةعامجلا وا مامالا مهل لعجيو هلك كلذ يف نولخدي لب اطرش كلذ سيلو
 تيب نكي مل ناو رجتب مالسالا روما نع اولغتشي الئل هيلا نوجاتحي ام مهل ردقي

 مزتليلو مهتقاط رومألاب اوماق الاو مهلام نم مهل كلذ نوملسملا لعج لاملا
 ىأر نا الا هل حجري وا حيجرتلا لها نم ناك نا هحجري ادحاو الوق يضاقلا

 الو عجر قيلا هريغ اضيا ىأر ناو قيلألا ىلا عجريلف قيلا لاوقألا نم هريغ

 يف دهتجيلو سانلا ىلع طيلختو روجلا نم كلذ ناف ةرات رخابو ةرات لوقب مكحي
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 دهتجم ريغ ناك نا هب ىضقيو اهحجار حجري لاوقالا يف دهتجيلو قحلا ةباصا
 ىلع امهالك وا نيمصخلا دحا نوكي نا لثم رفسك رذعل الا اليل مكحي الو

 بصتني مكاحلا ناف هجو وا ءادا ةلامح ليمح وا ليللا حبص يف وا اليل رفسلا

 مدقتي ناب نيمي يف وا لاملا وا هجولا نيمض هميرغ يطعي نا نأش ىف مكحلا امهنيب

 لاقو هيلع ىعدملا ركنا نكل مكح مدقتي مل وا نيمي الا امهنيب ىقبي امو مكحلا
 مكحلا مدقتب سبح يف وأ اليل هلك كلذ يف هفلحي هناف هفلح يل ةنيبال يعدملا

 ضعب يفو هللا همحر بطقلا لاق سبحلا هيلع بج و نكل همدقت الب وا كلذك
 يف ثدحي رمال الا راحسالاب الو ءاشعلاو برغملا نيب ءاضقلل سلجي الو راثآلا

 مكحلا اما يطرشلا لسريو نجسيو ىهنيو اهيف رمأي نا سأب الف تاقوألا كلت
 دعب وا ءاشعلاو برغملا نيب اليل ىضق ناو ديعلا مايا يف سولجلا كلذكو الف

 ناك نا رذع الب وا هوحنو رفس رذعل ءاوس ذفناو هؤاضق ىضم رجفلا ىلا ءاشعلا

 وا ران الب هايضما وا امهدحا هركني مل ناو رمقلا ال ةعمش وا جارس ءوض ىلا

 تفمو مكاحك رما هدي ىلع ىرج نم لك هللا قتيلو امهيلع ىضم اراهن هبارقا

 لاق ضارعألاو ج ورفلاو لاومالاو ءامدلا يف مهضوخ يف ريزوو دهاشو بتاكو
 ةيكش عطق مالسالا يف ليق ةبتر ىلعا هللا همحر بيصخ دمحم وبا لاق بطقلا

 وا مكحلاب هلاظ نم هل فاصنالاب مولظملا ىوكش عطق يا بطقلا لاق هللا نع

 نع ايندلا يف كلذ عطقي يا كلذ ريغ وأ يهنلاو رمالاب وأ رجزلاو عدرلاب
 وأ هللا دنع اقيقحت اهعطق ءاوس امهيف وا ةرخالا يف وا اهيف هللا ىلا ءاكتشالا

 قحلا قفاو نم رجا هلف رهاظلاب مكح اذاف رهاظلاب مكحي هنال رذعي ثيحب سكع

 وه امنا مكحلاو قحلا ذافنا هتين هنأل رذعي ثيحب هدنع قحلا قفاوي مل ولو هللا دنع
 يلا نومصتخت مكلثم رشي انا امنا ملس و هيلع هللا ىلص لاق امك رهاظلا ىلع يرجي

 هل عمسا ام وحن ىلع هل ىضقاف ضعب نم هتجحب نحلا مكضعب لعلو مكنيب مكحاف
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 نم ةعطق هل عطقا امناف ائيش هنم ذخأي الف هيخا قح نم ءىشب هل تيضق نمف
 الو املاظ كنظأل يناو كل يضق ال هللاو ينا مصخلل لوقي حيرش ناكو رانلا

 نم قحا قحلا امارح كل لحي ال يئاضق ناو كلتنيبب يضقا امناو نظلاب يضقا

 نطابلا يف ذفني ال يضاقلا ءاضق نا ىلع رش نم صن اذهف بطقلا لاق يفاضق
 يفو اعامجا نادب الاو لاومألا يف الالح مرحي الو امارح لحي يضاقلا مكح سيلف

 ةيآلاو ثيدحلا يفو لاق هلحو حاكنلا دقع يف ةفينح يبال افالخ اضيا امهريغ

 يذلا لوألا مكحلا لطب و ةنيبلا تعمس نيملا دعب ةنيبلا تميقا نا هنا ىلع ةلالد

 نيب مكحي نا مكاحلا دارا اذا ناويدلا يفو بطقلا لاق هتئربتو ركنملا فيلحت وه

 وأ قحب سيل هنا ملعي وهو ءاضقب هل تيضق نم نا سانلا اهيا اي لقيلف نيمصخلا

 ملعيس و بيغلا ملعا الف رانلا نم ةعطق هل عطقا امناف لادج وا هتموصخب هقحتسا

 افرح دزا مل دوهشلا ءالوه ةداهشب يضقا امناو نوبلقني بلقنم ىا اوملظ نيذلا

 دق ينإ اودهشا دوهشلل لوقي مث مهتداهش يدنع تزاج دقو هصقنا ملو
 . ملعا هللاو اذكو اذكب وا اذهب لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهف تمكح

٢١



 اهئاداو ةداهشلا لمحت يف باب

 ملو امارح نكت مل نا اهلمحت ىلا بيجي نا ةداهش لمحتل وعدمل نسحي

 ةعفشلا عطق دارا هنا ةراما هل حولتف لصالا يف ةبه ىلع دهشتسي نا لثم اهبري

 نوكي نا وا هب هتفرعم وا ابرب لماعم ماهتا وا اضعب هل عيبيو اضعب هبهي ناب اهب

 هثراول رارقالا ىلع هدهشتسي نا لثم هتيصو يف فيحب حيحص وا ضيرمل امهتم

 هل نوكي ناب هتبهب ثرا ةلازا وا هيلع هل قح الوا هقح ىلع داز هناب همهتيو قحم

 عيب وا ثرا مهل ىقبي الئل ىرخأ دعب ةرم هلام بهي لعجيف هتثرو يف ضفب
 قالطب همهتا نوكي نا وا ثراولا نع هنمث فلتيل عاتم وا ناويح وأ لصال

 همهاف يتيلو هنالفب انالف تجوز ينا دهشا لوقي ناك يلو الب حاكن وا رارضاب

 الب دلول ةبهك امثا هيف نا ملع وا مالا هيف فيخ امم كلذ وحن وا اهيلو سيل هنا

 له ءادهشلا بايالو لجو زع هلوق يف فلتخاو رخآلا دلولا نيبو هنيب لدع
 ءابالا نع يهنلا هانعم وا يهنلا ىنعمب ةيف انالو اهلمحت نم ءابالا نع يهنلا هانعم
 ال ضعب لاقو ضعبلا دنع ميرحتلل ةيآلا يف يهنلاو ناليو اناوعد اذا اهتماقا نم

 ريخم وهف هريغ ناك ناو اهلمحتل بولطملا ريغ دجوي مل اذا الا اهلمحت كرت مرحي

 بج و هريغ دجوي مل اذاو ةيافك ضرف اهلمحت نال اوكلهيف اعيمج اهوكرتي ىتح
 نعو اوضع وا سفن فلت ىلا يدوي اهلمحتب لاغتشالا ناك ناو اهلمحت هيلع

 يف هب يفتكي ام يطعا نا الا اهلمحتي الف هل لام ال نميف لايع توق بسك

 بطقلا لاق حير وا رطم وا ضرمب عنام هل ناك اذا غيلبتلا همزلي الو دودحملا كلذ

 ريسي نا هيلعف ريسملا ىلع ىوقو مكاحلا نع دهاشلا دعب ناو رثالا يفو هللا همحر

 يشملا ىلع ردق ناو هل ايعب ناو رضي ملام ةنوئملا لمحتي ولو هيلع هل دوهشملا عم
 نمم لكأي نا ةداهشلا لمحت ديرمل زاجو هدوزي نا هل دوهشملا ىلعف دازلا ىلعال
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 نأل اهذخا هيلع بجي مل اذا اهذخا لبق فورعمب هرما يلو نمل وا هل قح ةداهشلا
 هللا ناف دوهشلا اومركا ملس و هيلع هللا ىلص لاق دقو بجاو ريغ ذئنيح اهذخا

 نا الا اريثك ولو هاطعا ام لك ذخأ هلف ءاطع هاطعأ اذاو قحلا مهب جرختسي

 نع هتلطع نا لمحتلا ىلع اهذخا دهاشللو هوحن و ميتي لام نم يطعملا فرسا

 ملو اهلمحتل وا اهلمحت دعب اهتماقال ىعد نا ال اجاتحم ناكو هلايعل بسكلا

 ىلع اهب لمحتلاو ةداهشلا ةماقا ناف توق بسك هعنمي ملو اهلمحي نم دج وي

 ءارو امم اهلمحتل يعد نا الا بجاو ىلع ةرجالا ذخ وت الو نابجاو ةيفيكلا هذه

 اذاو راتخلا لواو لكالا نم ةماقالل وا لمحلل يعد يذلا عنمب ليقو نيخس رفلا

 هئادا مدعب سفنلا وا لاملا عاضف ءادالا هيلع بجي ثيح اهئادا نم يأف اهلمحت

 اهبحاص جاتحا مث ةداهشلا ماقا اذاو ةبوتلا هيلع تناك هريغ ماقاو ىبا ناف هنمض

 ىلوالا ةماقالاب هنع ضرغلا لاوزل كلذ ىلع ةرجالا بلط هلف ةماقالا ةداعا ىلا

 مل ولو اهئادا ىلع ةرجالا يطعي نمل زاجو ىلوالا ةماقا يف هنم روصقلا نكي مل نا

 هل قحلا نا ملع ولو روزب هل دهشي نمل اهيطعي نا هل زوب الو اهذخاي نمل زجي

 ىلع ردقي ملف الام لجر نم بصغ لجر يف بوبحم نب دمحم لاق بطقلا لاق
 ولو امهتداهشب لاملا اذه لكا هل لحي الف روز يدهاشب الا هنم فاصنالا
 ىلا وا هيلع موكحملا ىلا لاملا كلذ دريلف لعف ناف مكاحلا كلذب هل مكح

 هل هنا ملع نا هلام ذخاي نا ىنبجعي ديعس وبا لاقو لاق هتثرو

 رمألاب مئاي نكلو هلالح هيلع مرحي امم هتداهش نالطب نوكي الو كشي ملو
 يذلا اههجو ىلع اهمقي مل ناف اههجو ىلع ةداهشلا دهاشلا ميقيو روزلا ةداهشب
 وا دهاشلا يسن ناو دمعتي مل ولو همزل كلذب سفن وا لام عاضف هيلع اهلمحت

 ىلع مرحو ناسنالا عبط يف نايسنلاو كشلا نال مثا الو نامض الف كش

 هلوقل اهريغ دجو نا اهلمحت ىف دهاشب وا اهتباتك يف بتاكب حاحلا هل دوهشملا
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 لمحتلاو ةباتكلل ةباجالا كرت نع امه اهنديهش الو بتاك راضي الو ىلاعت
 ىلوألا ءارلل رسكلاو كفلا ةءارق ىلع ةباتكلا يف فيرحتلاو رييغتلا نعو ةماقالاو
 نع ليجعتك دهاشلاو بتاكلاب رارضالا نع هل دوهشملا ىهنو ةيناثلا ناكساو

 وا رثكا امهمزلي ال هناف ناخسرفلا وهو امهل دح امع جورخ فيلكت وا مهم
 ةنوئملا نم ركذ ام ناك ثيح هئيجم ةنوئم دهاش وا هلعج بتاك ىطعي ال نا

 ناكساو ىلوألا ءارلا حتفب راضي لصالا ناب ليوأت ىلع ةرجالا نم وا هل ابجاو

 ناكملا ةزواجم همزلت الف ناكم يف اهيدوي نا ىلع دهاشلا اهلمحت اذاو ةيناثلا

 ةيالو هيف ام لكو ةباتكلاو ةداهشلاو ايتفلاو مكحلاو ءاضقلا نع ففعتلا بدن و

 ناو كلذب مئاق دج و ام مهضارعا وا مهئامد وا مهلاوما ىف ضوخ وا سانلا ىلع

 وا هسفن ىلع هنم فاخ و لاملا وا سفنلا ىف رئاج مكاح ىلا ةداهشلا غلبي نا هاعد

 اهغلبي ال نا هيلع قيضي الف سانلا نم هريغ ىلع وا هيلع دوهشملا ىلع وا هلام

 لام وا سفن ىف هريغ ىلع ةرضملا نم فخي مل نا اهغلبي نميف اهعدوتسي نكلو

 هلام وا هسفن ىلع فاخ نا اهغيلبت هل زاجو اهبحاص نذاب الا اهعدوتسي الو

 يف وا هدلب يف الا اهميقي ال نا اهلمحتي نا لبق طرتشي نا اهلمحت ديرمل زاجو
 طرتشي مل ناو ةرجاب هيلا باجا ءاش ناو كلذ قوف ام همزلي الو نيعم عضوم

 لوق يف ةزوحلا نودام وا ضعب لوق يف نيخسرف اهب راس اهلمحت دعب طرتشا وا
 طرش اذاو نيخسرف نم رغكا ولو ضعب لوق يف اهبحاص ءاش ثيح وا ضعب
 الو دلبلا يف مكحلا ناك نا لطاب طرش وهف ءاش نا اهلمحي نا هل اهلمحت ىلع

 ام قحل عنام وا اهجوزل ةيصاعل وا مارح شارف ىلع ميقم وا ملظب لتاقل اهلمحتي
 ال ةفاسمل ةبراقتم راغص ىرق وا رابك ندم نع ةرابع اهناب ةزوحلا فرعت نا نكميو

 اهلها تايضتقم بلاغ يف ضعب ىلا اهضعب جايتحا عم مايا ةثالث ريس زواجتت

 مزلي الو ةعيابمو ةحكانمو ىوتفو ءاضقو مكحو ةريمو مهل اودع مهلاتقك
 . ملعا هللاو هلك كلذ عاجا
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 هيلع ىعدملاو يعدملا مزلي اميف باب

 نا هيلع ىعدملاو هاوعد هيف بتكي ساطرقب يتاي نا يعدملا مكاحلا فلكي

 ناك ام لك اذكو لاملا تيب نمف ءاش ناو هباوج هيف بتكي ساطرقب يتاي

 تقولاو مهلئابقو مهئابآ ءامساو امهئامساو امهظافلا بتكيو امهدحال ةحلصم

 نيمصخلا ةرضحب مكاحلا ىلع هأرقيلف مكاحلا بتاك هبتك اذاو هيف امصتخا يذلا

 مكح ام بتكيو دوهشلا ىلع هأرقيو مهلئابق و مهئامساو دوهشلا ةداهش بتكيو

 هيلا فلتخي ال عضوم يف هلعجيو ةمتاخب هيلع عبطيو ساطرقلا يوطيو مكاحلا هب

 مكحيف انيما ولو مصخلا دي يف ال نيما دي يف هلعجيو صقني وا هيف دازي الئل دحا
 هطخ لقع نا هركذتي مل ولو مكحي ليقو هركذت نا ةقاطبلا يف امب كلذ دعب

 نا الا هب مكحي الو ركذت نا الا هطخب باتك يف دجو امب دهشي الو همتاخ و

 ىلع ةداهشلا زوجت ال ليقو هب مكحي الو هيدوي ليقو هب مكحيو هيدوي ليقو ركذت
 ىتحو تام وا باغ ىتح الدع اهلمحت تقو يف ناك هنا لوقي ىتح طخلا

 ناف هتثرو ركناو تامو همزلام هسفن ىلع بتك نمو طوطخلل اسرامم نوكي
 مكاحلا لاز ناو قحلا بحاص ىلع نيمي الب ءادالا مهمزل هطخ هنا ةداهشلا تماق

 هناويد يف امب مكحي ال ليقو هلاوز لبق هلصو نا هناويد يف امب ريخالا مكح لوألا

 انيما ولو هب لغتشي مل هيف امب هبتاك هربخأف ىضاقلا ناويد فلت ناو ثدحب لاز نا

 ناو اهنع اعفدي ملو امهسفنال ارج مل امهنال امهب لغتشي ليقو نانيما هربخا وا
 قوقح فلتت الئل مهربخاو ءانمالا دنع هناويد عضو ضرم وا رفاسي نا دارا

. ملعا هللاو سانلا



 رخآل يضاقلا ةباتك يف باب

 يضاق بتكي نا ماكحالا يف مهفرع يف باطخلا هللا همحر بطقلا لاق

 بتاكلا يضاقلا دلب يف ناسنال قح نم هدنع تبث امب رخا دلب يضاق ىلا دلب

 كلذو هدلب يف كلذ هيلا بوتكملا ذفنيو هيلا بوتكملا يضاقلا دلب يف رخآ ىلع

 لثم نييعت الب قافالا ةاضق ىلا بتكي نا هلو قحلا بحاص هبلط نا بجاو

 ماكحالا يف يضاقلا باتك لبقيو امهنيعب ادلب الو ايضاق يمسي ال نا

 بوتكملا نم كلذ سيلو متاخ الو ةداهش الب هطخ ةفرعم درجمب قوقحلاو
 اذه نا بتكي وا دهشي نا هيلع بجيو ةنيب لوبقك لب هملعب امكح هيلا

 الو لزعلا وا توملا ثدحل يدنع ةحصلا تباث هناو اذك يضاق نم درو باتك

 كلذ ىلع ديزي نا دب ال لب هوحن وا يدنع حص لوق ىلع بتاكلا يضاقلا رصتقي

 مهامس ناف ةلادعب مهركذي لب دوهشلا ءامسا ركذي الو رمالا ةغيصب نالفاي ملعا

 يف اوفلتخاو لوألا ليدعتب يفتكي ليقو مهليدعت ىلا هيلا بوتكملا جاتحي دقن

 هتيالو يف نوكي نمل قحب هتنيب كلانه عمسي نا هل له هتيالو لحم ريغ يف يضاقلا

 باتكب يضاقلا مكحي ال انباحصا ضعب لاقو بطقلا لاق كلانه هدنع ىدوتو
 هيلا بتكي الو نيفلاخملا يضاق باتك لبقي الو مكحي مهضعب لاقو هيلا يضاقلا

 اميف بتكي امناو صاصقلاو دودحلا الا اهلك قوقحلا يف يضاقلا باتك زوجيو

 باتكلاو ىوعدلا بتكيف هدلب يف ارضاح سيلو نامصخلا هيلع مصتخا

 نكمي مل اذا بتكي امناو هيف وه دلب يضاق ىلا هيلع ىعدملا رضحي مل نا ةداهشلاو

 : بتكي هيلا لوصولا دوهشلا

 نب نالف ىلا اذك لزنم يضاق ينالفلا نالف نب نالف نم محرلا نمحرلا هللا مسب
 اذك تقو يف باتكلا كيلا تبتك يناف دعب اما اذك لزنم يضاق ينالفلا نالف
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 نالف ىلع ينالفلا نالف نب نالف ةوعد نم يدنع حص امل اذك خيرات نم اذكو

 ام يدنع حصو كلذب ةينبلا هيلع تماقو اذكو اذك ءىيش يف ينالفلا نالف نب

 يوطي مث هب مكحاف اذه يباتك ءاج اذاف مهتداهش تزوجو دوهشلا هب دهش

 كاجلا ىلا هناغلبيو نيينما ىلا هعفديو ناونعلا بتكيو همتاخب هيلع عبطيو باتكلا

 ةرضحب الا هحتفي الف باتكلا هلصو اذاو ةداهشلا ىلع ةداهشلا هيف زوجتو

 يذلا يضاقلا باتك هنا هب اوءاج نيذلا دوهشلا دهشيف امهيلع هأرقيف نيمصخلا

 نم امهفلكيلف الاو امهلوق زوجيلف يناثلا يضاقلا دنع نينيما اناك ناف هب امهلس را

 ىلا ةقاطبلا هذه ثعبي نا يناثلا مكاحلا اذهل زوجي و هيف امب مكح ايكز اذاف امهيكزي

 هيف ناك يذلا هعضوم يف هدنع هيلع امصتخا يذلا ءىيشلا ناك نا رخا مكاح

 يناثلا مكاحلا لثم كلذ يف هدنع حص امب مكاحلا مكحيلف هيلع ىعدملا هدنع ناك وا

 ركذ نكلو نيملسملا ةاضق نم ادحا هب دصقي ملو باتكلا يضاقلا بتك نا اماو

 هب لغتشي ال هناف هيف امب مكحيلف نيملسملا ةاضق نم اذه يباتك هغلب نم ىلا هيف

 ةاضق نم هيلا لص و نم هب مكحي لوقي نم مهنم و نيملسملا ةاضق نم هيلا غلب نم
 لصي نا لبق مكحلا نم لزع وا باتكلا هج و يذلا مكاحلا تام ناو نيملسملا

 لوقي نم مهنمو هيف امب مكحي الف كلذ دعب هيلا لصوف يناثلا مكاحلا ىلا باتكلا

 يلي نم ذفنا لزع وا هيلا ذوفنملا تام ناو بتاكلا هدصقي مل هنأل هيف امب مكحي

 . ملعأ هللا و هلدعب

_ ٢٣٧



 هملعب يضاقلا مكح يف باب

 نا دعب وا ايضاق نوكي نا لبق هملع ءىيش ىف هملعب مكاحلا مكحي الو

 هلزنم ىف ملع امب مكحي ليقو ةيكزتلا وا هءاضق سلجم يف هملع ام الا ايضاق ناك

 ناسل نم هملع ام ليقو هيف ءاضقلل سلجي يذلا دلبلا يف ليقو هيف ىضقي يذلا
 نبا لاق يناتلابو لاق بهذملا يف نالوقلاو لاق هدنع امهتمكاحم لاح نيمصخلا

 ىف ال سانلا قوقح ىف هملعب مكحي ةفينح وبا لاقو لاق ةيكلاملا نم نوشجاملا

 بطقلا لاق دودحلا ءانثتساب اوح رصي ملو ناويدلا ىف لوق وهو لاق دودحلا

 هسلجم ءاضقلا سلجم نا حيحصلاو هءاضق سلجم يف ملع امب يضقي هنا بهذملاو

 هللا ىلص هلوقل رارقالاب مهملعب مكحي دوهشل جاتحي الو نيمصخلا يعادت لاح

 هيخا قح نم ءىيشب هل تيضق نمف هنم عمسا ام وحن ىلع هل يضقاف ملس و هيلع

 مكحي الو همالك نم يدنع تبث ام ىلع ىضقاف لقي ملو ثيدحلا رم دقو خلا
 ضعب لاقو بطقلا لاق ةمكاحملا لبق ءاضقلا سلجم يف مصخلا نم عمس امب اضيا

 الا مكحي ال نا مزليف هيلعو لاق ءاضقلا سلجم يف ملع امب اضيا مكحي ال ةيكلاملا

 ةعبس يه و ةرهاظ ةجحب مكحي ليق امهدحا رارقا امهعامس ىلع مكحي نانيما هعم و

 ىوعد يف زوح وا لوكن وا نيمي وا ةداهش وا فارتعا يهو اهنم بكرتي امو
 ناو ةطقللا يف ءاكولاو صافعلا ةفرعم وا ءامدلا يف ةماسقلا عم ثولوا كلملا

 ةيج وزلا قوقح نم قح ىلع تكسمتف هيلع ةمرحم لجرلا ةأرما نا مكاحلا ملع

 نا اذك و هريغ ىلا اعفتريو امهددهي و امهيلع ظلغيلو ةموصخلا تبثي مل ثرالا وا

 الام كرتو لجر تام ناو كلذ يف هملعب امهربخي و اهقتعا هنا ملع ةماب كسمت

 هب كسمتساف ك اجل ا الا كلذب ملعي ملو هنبا هنا ىعداف لجر ىتاف لجر دي يف

 كلذ هبشا ام لك اذك و هملعب مكحي ليقو ادهاش نوكي و هريغل امهعفريلف هدنع

_ ٢٣٨ _



 ولو هنال ةحرج وا ةلادع نم دوهشلا يف هملع امب يضاقلا مكحي نا زوجيو هيف

 ليدعت ىلا كلذ كرت ول هنم الدب ملعلا ىلا انه رطضي نكل هملعب مكحي ال ناك

 دنع هتداهش دهاشلا ىدا اذاو لدعم ىلا حرجلا وا لدعملا جاتحال هحيربحت و هريغ

 هريغ ىلا هعفري نكلو هملعب مكحي ال هنال اهدري الف اهفالخ ملع دقو يضاقلا

 قرطتلو هملعب مكح كلذ نال مكحي مل نيلدعلا ريغ نيدهاشلا قدصب ملع ناو

 . ملعأ هللاو ربتعت ال لدعلا ريغ ةداهش نالو هيلا ةمهتلا

٢٣٩



 لاوقألا نم يضاقلا هب مكحي اميف باب

 هنعف كلذ يف ةقيثولاب هسفنل ذخأيو قحلا ىلا برقا ناك ام مكاحلا راتخي

 دحاب ىنز هنأكف تاقثلا نع هذخأي مل ءاضقب ىضق نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاضقب ىضق نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع و تخالاو تنبلاو مالا مراحملا تاوذ

 هنتن نم ريجتسي هينيع نيب دوسا هؤاضق نأك ملعلا لهاو تاقثلا نع هذخأي

 نع هذخا ولو متا الف قحلا قفاو ناو قحلا ريغب ىضق اذا كلذو ةميقلا موي سانلا

 نا امهيلع قثرتسي و نينيما ةفرعملا لها ىلا لسرا مكحلا فرعي مل ناو ةاقثلا ريغ

 نم الو نيمصخلا دحا كلذ نم ءىيش يف لسري الو باوجلا ىلع ادحا اعلطي ال

 بج و امب الو هيلا ليمي نم وا مصخلاو نيمالا ريغ ىوتفب مكحي الو عفدي وا رجي

 دبع وا ةنيما نع ذخا امي مكحيو نيملسملا لوق نم هنا ملعي نا الا باتكلا ف

 نيقفاوملا مهلك ءاملعلا لاوقا نع جرخو هب مكح اميف ءاطخا ناو نيما

 هل مكح نم مرغ تاف ناو هلهال هدر ءىيشلا ماق ناف روذعم ريغ وهف نيفلاخملاو

 هسفنل همرغغ هيلع ردق اذاو هلام نم مرغ سلفا وا هميرغت ىلع ردقي مل ناو هب

 دري ال ليواقالا فعضا هنا ول و ءاملعلا ليواقا نم كاجلا هب مكح ام لكو

 . ملعا هللاو همكح

م
 

٠



 مكحل ا ذافنا باب

 يعدملا ىناو باوجلا هيلع ىعدملا درف مكاحلا دنع يعدملا ةوعد تمت اذا

 هيلع مكحلا مكاحلا رخؤي الف يعدملا هيلع ىعدا امب هيلع ىعدملا رقا وا ةنيبلاب

 الف ائيش ىل مكحت ال يعدملا هل لاق ناو كله رذع الب هرخا ناو ةدحاو ةعاس

 هل هاطعا وا هيلع ىعدملل هقح كرت نم كلذك و كلذ نم ةعس يف وهو هل مكحي

 اماو كلذ هلف اذكو اذك تقو ىلا مكحلا هل رخأ هل لاق وا سانلا نم هريغل وا

 نا هلف رمالا هيلع هباشت نإ الا هب لغتشي الف سانلا نم هريغ وا هيلع ىعدملا لوق

 لها نم هل ىتفي نم ىلا لسري ىتح اضيا مكحلا رخؤيو هل نيبتي ىتح هرخؤي
 وا مارح هيف نامصتخي هب ام وا لفط هنا نيبت وا بره وا يعدملا تام ناو ملعلا

 هوجولا هذه يف مكحي الف مكحلا هيلع زوجي ال نمم هنا نيبت وا هيلع ىعدملا تام

 لغتشي الو هيلع مكحي هناف مكحلا هيلع بج و نيح هيلع ىعدملا بره ناو اهلك

 مل ولو اهبتكي ناهلو قحلا بحاص هبلط نا ةموكحلا بتك هيلع بجيو هب ورهب

. ملعأ هللاو بلطي



 بئاغلا ىلع مكحلا باب

 كلذ ىلع ةفيلخ هل نكت مل اذا بئاغ ىلع الو بئاغل ةموكحلا زوبحت ال

 لدتساو هللا همحر بطقلا لاق هيلع مكحيو هل مكحي هناف ةفيلخ هل تناك ناف

 تنب دنه ملس و هيلع هتنا ىلص هلا لوسر ةحابإب بئاغلا ىلع مكحلا ىلع مهضعب

 ىلص هللا لوسر نع يور دقو اهلايعو اهيفكي ام اهجوز لام نم ذخأت نا ةبنع
 عمست ىتح امهدحال ضقت الف نامصخلا رضح اذا يلعل لاق هنا ملس و هيلع هلل

 الو بئاغ ىلع ةجح عمست ال ةفينح وبا لاق اذهلو بطقلا لاق همصخ ةجح

 هرصم نع بئاغلا ىلع عاتسالا زوجي انباحصا لاقو لاق مكح هيلع زوجي
 مهقفاوو لاق هيلع مكحلا ذافناو مكاحلا سلجم ىلا روضحلاو مكحلا نع عنتمملاو

 ىلع اهلعج يفف لاق ىعدملا ىلع ةنيبلا ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل دوادو يعفاشلا

 وبا لاق اذك لاق دنه ثيدحو اهب مكح اهرضحا اذا هنا ىلع ةلالد يعدملا

 لاق هروضحك مصخلا عانتما نال حيحص وهو لاق هللا همحر يمرضحلا قحسا

 مكحي الف دودحلا اماو لاق باوجلا درو روضحلا ىلع ربجي هنا يدنع يذلا نكل

 نجامت وا سلجملا نع ىلوت اذا بوبحم نبا لاقو لاق ةمالا قافتاب بئاغ ىلع اهب

 ىلع نيمصخلا دحا فلختسا ناو هيلع مكح و ةجحلا هيلع عمتسا نجسلا يف

 ةفالخلا نم هعزن هتفيلخ ىلع مكحي نادارا مكاحلا ىأر نا املف الجر هتموصخ

 كلذ نم هدنع نيبت امب هيلع ىعدملا ىلع مكاحلا مكحيو ةفالخلا نم لاز دق هناف

 وا اذكب ينالفلا نالف نب نالف ىلع وا لجرلا اذه ىلع تمكح مكاحلا لاق ناو

 رقا وا اذهب دوهشلا ةداهش يدنع تمت لاق نا اذكو انيما ناك نا هلوق زاج اذك

 ءاضقلا نم ج رخ اذاف ءاضقلا يف ماد امزاج اذك و اذكب هسفن ىلع نالف نب نالف

 هلوقف نامصخلا هيلا مصتخا نا مكاحلا ريغ كلذكو كلذ دعب هلوق زوجي الف

٢؟؛ؤ



 يف مادام زئاج كلذ يف هلوقف اذكو اذكب امهدحا ىلع مكح هنا زئاج امهيلع

 اذاو كلذ دعب هلوقب لغتشي الف سلجملا كلذ نم لوحت ناو انيما ناك اذا سلجملا

 امهنيب مكحي نا هل زوجي نمم نيمصخلا نيب مكحي نم مكاحلا رماف مكحلا بجو
 . ملعأ هللاو مكاحلا مكح همكحو ةزئاج هتلاكوف

_ ٤٢٣



 ضورعلاو لوصالا يف مكحلا باب

 ىتحف هملعي مل ناو ابئاغ وا ارضاح هملع ام لصالا يف مكاحلا مك امنا

 ىتح مكحي الف هؤانما الو وه هملعي مل ناو اضيا مهب مكحي هناف ءانما هملعي

 لوقب هوملعاف هؤانما هيلا لصو اذاف يعدملا دوهش عم ءانمالا هيلا لسري

 مكاحلا مكحيلف كلذب هوملعاف مكاحلا ىلا اوعجرو دوهشلا ةداهش وا نيمصخلا
 هؤانما اهملع وا اهملع نا الا اهب مكحي ال اهتابثاو ةرضملا عزن كلذكو كلذب

 اريثك ناك ناو رضحي ىتح مكحي الف ناويحلاو ةعتمالا نم لصالا ريغ اماو

 وا اضيا مكح كلذف اذك و اذك كمصح: طعا مصخلل لاق ناو هضعب رضحا

 رماوا يعدملا هملساو هيلع امصتخا يذلا ءىيشلا نع هيلع ىعدملا دي عفر

 توملاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلاو بسنلا اماو اهفرصب وا ةرضملا تابثاب

 اذهب تمكح لوقي نا اهيف جاتحي الف مكاحلا دنع تتبث اذا ةلاكولاو ةفالخلاو

 جاتحي امناو تاحارجلا نم اهنود امو سفنلا اذكو هدنع مت ك كلذ تبثي نكلو

 هنم صتقيف حورجملا ىلا حراجلا ملسيو سفنلا يف يلولا ىلا يناجلا ملسي نا هيف
 يف ءاعدالا لاح ناك ناو هنع جرخي مل نا هيلع ىعدملا دلب يف نوكي مكحلاو

 مكحلا بصني ليقو دجو ثيح بلطي نيدلاو هيف ىعدملا دلب ىلا بهذ هريغ
 ىعدملا مالكلا .7 اعمتجا نا اقلطم اعمتجا ثيح ليقو اقلطم يعدملا ثيح

 مكحي نا نيب ريخم مكاحلاو زاج هءادتبا يعدملا هيلع ركني ملو هيلع ىعدملا دب ناو

 هيلع ركني ملو انا امهدحا لاق اذاف يعدملا نم لوقي نا هنأش نمو املكت لوقي وا

 انا امهنم لك لاق ناو متي ىتح توكسلاب رخآل ارماو ملكتي نا هرما رخآلا

 وهف ةموصخلا بلطي امهدحا يتأي ىتح هنع عافترالاب امهرما نايب الو يعدملا

 تمحازت اذاو ءاش امهياب أدبي ليقو امهنيب عرقا يعدملا فرعي مل اذا ليقو يعدملا

 الو قباسلا فرعي مل ناو هتوف فاخي امو رفاسملا الا قباسلاف قباسلاف موصخلا

 . ملعا هللاو عرقا هيلع نايب
_ ٤٤



 هتداهش لبقت نميف باب

 هللا همحر ريزعلا دبع لاق نيلقاع نيغلاب نيرح نيلدع نم ةداهشلا لبقت

 ةعدب و رجح و قسف الب لقاع غلاب ملسم رح هناب لدعلا انموق ضعب فرع دقو
 نال دبعلا ةداهش زجت مل امناو هللا همحر بطقلا لاق دبعلا نم رحلاب زرتحاف

 لاق ةفيرشلا بصانملا نم هصقنل اهتيلها دبعلا بلسي ةفيرش ةبترم ةداهشلا

 ةمالا روهمجو لاق سنأ لوقي اهزاوجبو دبعلا ةداهش نب ريس نباو حيرش زاجاو

 ءادهشلا نم نوضرت نمم ىلاعت هلوقل رفاكلا نم ملسملاب زرتحاو عنملا ىلع
 كلذك و نيملسملا ىلع مهتداهش لوبق مدع ىلع عامجالاو ايضرم سيل رفاكلاو

 نحن لوقنو بطقلا لاق ةيكلاملا دنع زوبحت ال ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش
 زوجت لوقن ةداتقو يبعشلاو انكل يبعشلاو ةداتقو ةفينح وباو ةيضابالا رشعم

 هنال يبصلا نم غلابلاب زرتحاو للملا تفلاخت ولو كرشم لك ىلع كرشم ةداهش
 طبضي الو زيمي ال هنال نونجملا نم لقاعلابو فلكم ريغ هنالو ءايشالا طبضي ال

 نال قراسلاو ينازلاك ةحراجلاب قسافلا نم قسف الب لوقب زرتحاو فلكم ريغو

 لدعب سيل هناف روجحملا نم روجحملا ريغب زرتحاو روزلا ةداهش نم هعنمي ال هقسف

 لكو انب لثمي وهف بطقلا لاق داقتعالاب قسافلا نم ةعدبلا نم ولخلاب زرتحاو
 عدبلا لها نم مهريغبو ةعبرألا بهاذملا لهاب لثمن نحنو مهبهاذم فلاخ نم

 اريصب اعيمس نوكي نادهاشلا يف طرتشي الو يتأي فالخ مهتداهش يف نكلو لاق

 رصبلا وا عمسلا ىلع هيف دهشي ام فقوت نا لب هيف دهشي ام لك ىلا ةبسنلاب

 بطقلا لاق لاعفالا يف مصالاو لاوقالا ىف ىمعالا دهشيف الاو كلذ طرتشا

 ملكتملا توص هيف لقعي ام لك يف ىمعالا ةداهش زاوجب ليق دقو هللا همحر

 ناويدلا يفو لاق همالكب هلزع اوملكتو سان ةلمج ىيف ءاج ول هريغ نع هزيميو

_ ٤٥ _



 دعب وا هرصب باهذ لبق هملع ةفصلاب هملع كردي اميف ةزئاج ىمعالا ةداهش و

 اهنود امو سفنلا يف رارقالاو بسنلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلا لثم هباهذ

 اميف ةزئاج ىمعالا ةداهش ليقو تايدعتلاو تالماعملاب لاومالا يف رارقالاو

 اذاو هيف هتداهش زوجن الف هرصب باهذ دعب ملع اماماو هرصب باهذ لبق هملع

 امب يراوحلا وبا اهديقو تزاج ىمعا وهو مكاحلا دنع اهاداو رصبي وهو دهش
 دهش يتلا اهنا نالدعلا دهشي نا دعب اهدودحب اهفصوو ةلخن وا ضرأب دهش اذا

 ةداهش لبقت الو ةعجارمو حاكنو عاضر ىف ىمعا نم تزاجو ىمعالا اهب
 هلوقك و هدي عطق وا اذه لتق اذه تيأر هلوقك سبتلي ال رما يف الا لفغملا

 بطقلا لاق لاوقالا نم كلذ وحنو انالف متش وا ةنالف هتجوز قلط اذه تعمس

 لفغملاو هبنتلا ةوق هل سيل ديلبلاف اهدوجو عم ةهبنملا ةوقلا لامعتسا مدع لفغتلاو

 نييولشلا ىلع يبأك ءاملعلا نم ةعامجل كلذ مقو دقو لاق اهلمعتسي ال نكل هل
 اتدسف ىتح هدي يف يتلاب اهرجي لعجف ءاملا يف ةقرو هل تعقوف ةسارك أرقي ناك

 لاقو لاق رئاغصلا يفوتو رئابكلا بانتجا اهنأب ةلادعلا مهضعب فرعو لاق اعم

 ةباحصلا ةلادعف هباسحبو هلهأب نامز لك يف ةربتعم ةلادعلا يبطاشلا قحسا وبا

 لك اذك و مهيلي نم ةلادع اهيواست ال نيعباتلا ةلادعو نيعباتلا ةلادع اهيواست ال

 نكي مل ةلمج لودعلا نع ىرعي نامز ضرف ولو اذه اننامز ىلا نامز دعب نامز

 اكرض اوحلا يف لودعلا سيلو نامزلا كلذ يف لدعلا وهف هبش الا ةماقا نم دب

 نع عفر هنال نيحلاصلا ىضر وهو نوضرت نمم ىلاعت هللا لاق يداوبلا يف لودعل
 يف ةقفاوملاو ةحلاصلا لامعالاب فرع نمف مهنع اهبجح و هاضر ةفرعم هدابع
 تدر ةفلاخملا رهظاو هتدابع رتس ولو هتريرس تحبق ولو لدع ىلو وهف ةنايدلا

 لاق هنم لبقت اهناف حلاصلا رهظيو ةبير الو ءوسب فرعي مل نم لكو هتداهش
 ال هنيد ىف ةنامالا هنم ترهاظت نم وه ةقثلا ديعس وبا لاق هللا همحر بطقلا
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 هتمهت زوجت الو هب ىلوا ةنامالاف ملعب الو لهجب هعسي ال اميف لخدي نا هيف ةمهتلا

 ولو لقاع غلاب رح لدع عم نيتلقاع نيتغلاب نيترح نيتنيما نم ةداهشلا لبقتو
 دهش نا هيلع ىعدملا لاق ناو لودع لاجر ةعبرأف ىنزلا يف الا نالدع دجو

 كلذب يعدملا ىتاف يسفن ىلع هتزوج وا نيدهاش ماقم يف هتلعج دقف نالف ىلع

 ذخوي الف نيدهاش الا يلع زوجا ال لاقف هيلع ىعدملل ادبف هيلع دهشف لجرلا

 درت و يعدملا نيميو دهاشب ك احلا مكحي نا انباحصا دنع زوج الو لوألا هل وقب

 امو بدألاو دحلاو لاكنلاو زيزعتلاو دلجلاو مجرلا اقلطم دودحلا يف ءاسنلا نم

 ليقو نهدح و نهنم لبقت ال اك لاجرلا عم لبقت الف قراسلا عطق و بدألا لمش
 ال اميف نهنم لبقتو هريغ يف لبقتو ادلجو امجر ىنزلا دح يف درت

 اذكو صاصقو ةراكب مدعكو ةرذنعو لفعو قترك لجر هرشايي
 ثرالاو ضيحلاو ةولصلل لمح نايبو شرالل حرجلا سايق يف
 عم ترضحا اذا هتدالو دنع هتدمو دولوملا ةايحو دحلا جارخاو

 وا اهسفنل رجحت مل نا ةنيما ةلباق نمو ةدالو ىلع ةناعاك رمال ةلباقلا
 لاجرلا هملعي امم اذه نال ىثنا وا ركذ هنا ةلباقلا لوق لبقي الو اهنع عفدت

 سيل ءاسنلا نال ةنيما ةداهشب ليقف لجرلا هرشابي الام لك يف اوفلتخاو هنوريو

 يفكت لجرلا رشابي ال اميفف ةداهشلا رئاس ىف لاجرلا نع ينغي ددع نهل

 لجر ةلزنمب ةدحاو لك نيتنيما ليقو لجرلا نع يفكي ددع ال ناك اذا ةدحاولا

 لك تانيما عبرا ليقو لجرلا ةلزنم لك تلزنت لجرلا رشابي ال امم كلذ ناك امل

 قسافو كرشم و كولمم نم ةداهشلا درتو هرشابي امم نكي مل امل لجرلا ةلزنمب نيتنثا
 بطقلا لاق اهيلع ارصم ةريغصلل وأ اهيلع ارصم ةريبكلل لعافلا وه قسافلاو
 مهريغو ضعب ىلع مهضعب ةقفرلا لها ةداهش اماو ناويدلا يفو هللا همحر
 نيرفاسملا ةداهش لوقي نم مهنمو ءانما اوناك نا ال زوبت الف نيرفاسملا نم
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 تزوج و لفط و نونجم نم درتو رارطضالا هجو ىلع ةزئاج ضعب ىلع مهضعب

 هملعي نم قلي ملو هريغ دج وي مل نا ةيلوفطلا سنج :ج يف هلثمل هلثم ىلع لفطلا نم

 الو هللا همحر بطقلا لاق نالوق هلوأ قهارم ىلع لفط نم اهزاوج يفو غلبلا نم
 ركذو لاق ةلفطلا ىلع يريغ هبني ملو لاق ف نيتارك امهنال نيلفطلا ةداهش زوجت

 ةداهش زوب الو ناويدلا يفو لاق مهنم ضعب اهزاجاو زوبت ال اهنا انموق

 ادحا اوقلي ملام ضعب ىلع لافطألا ضعب ةداهش زوجت ليقو ام ءىش يف لافطالا
 نوعبتيف مهملكي نم لاحل مهب لغتشي الف سانلا ىلا اولصو اذاف سانلا نم

 ىه ةكيلم يبا نبا لاق ءامدلا يف اهزاوج ىلع ةنيدملا لها عمجاو لاق همالك

 سارعالاو ماملا يف ءاسنلا فالخب اهب نومكحي مهوالا ةاضقلا تكردا امو ةنسلا

 اهيلع ساقي الف لصالا فالخ ىلع نايبصلا ةداهش نال حصالا ىلع لبقت الف

 هرشابي ال ام وا نيرفاسملا ىلع متاملاو سارعالا سايق لب هللا همحر بطقلا لاق
 نهتداهش زاوج عنم بهذملاو مهمالك ىلع يرج اذه نكل لاق ىلوا لجرلا

 يهو اطورش لافطالا ةداهشل يمصاعلا ركذو بطقلا ٢ كلذ يف نهدحو

 ىلع ثانالا نم لبقت الف ةروكذلاو ةهالبل وا رغصل زيمي ال نمم لبقت الف زييمتلا

 هنا ىلع دهاش اهيف مهفالتخا نال ةداهشلا ىلع قافتالاو ةنودملا يف كلام لوق

 مل اوقرفت ناف مهميلعت ةنظم هنال مهقارتفا مدعو اهليصحت يف لخاد مهنيب لخد
 ناو نيملسملا دالوا نم اونوكي ناو اوعمتجا ولو ريبك مهنيب لخدي الو لبقت

 طورشلا هذه و هللا همحر بطقلا لاق رابكلا ىلع اسايق ادعاصف نانثا مهنم دهشي

 نوكي ال ناو ىلوألاب رابكلا نم اهملعل اهركذي مل نمل ةدارم اهلك ةديزملا
 مولعم اضيا طرشلا اذه و هيلع دوهشملل اودع الو هل دوهشملل ليمي نمم دهاشلا

 ريغصل مهتداهش زوبحت الف ضعب ىلع مهضعب نم ةداهشلا نوكت ناو ريبكلا نم

 نال مكحلا لبق ولو ءادالا دعب مهعوجر لبقي الو سكعلا الو ريبك ىلع
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 رتاهتم نم ةداهشلا درتو لوألا مهمالك وه مهنم يذلاف ملعتلل ةنظم ع وجرلا

 زوجت ال رثالا يفو بطقلا لاق رتاهتلا ةداهش ىمستو يفن هتداهش نم وهو
 سيل وا اذكو اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل سيل لوقي نا لغم رتاهتلا ةداهش

 لعفي ل وا هنيد هضقي ل وا هل بهم ل وا اذك هل عبي ل وا هيعدي امم ءىيش هيلع

 بيعلاب ربخي مل عئابلا نا لوقي نا زوجيو لاق بيغلا ملع نم ؤزج يه و لاق اذك

 مل هنا يفنلاب هيلع ةداهشلا زوجي تقو يف روصحم لك يدنع اذك و لاق عاب نيح
 تزاج هريغل لصالا عاب نمو تقولا كلذ يف دهاشلا رضح اذا اذك تقو عقي

 اميف ءىيشلا اذه لخدي مل وا هل عاب اميف ءىيشلا اذه لخدي مل هنا هتداهش

 زاج تمي مل يح هنا ءانمالا دهش و دحا تومب روهشملا ءاج نا اذك و هومستقا

 رتاهتلا ةداهش زوجت ال تالاؤسلا يفو هللا همحر بطقلا لاق كلذ يف ءانمالا لوق

 مسقو ملعن مل امم ناك نا الا ءىيش نم لجرلا اذهل نكي مل هجوا ةعبرا يف الا

 لجرلا اذه عابو ةمسقلا يف لخدت مل ةرجشلا هذه الا نانجلا اذه لاجرلا ءالوه

 اذهل لجرلا اذه عابو عيبلا يف لخدت مل ةرجشلا هذه الا نانجلا اذه لجرلا اذهل

 هنظ يذ نم ةداهشلا درتو هب هربخي ملو بيعلا اذه هيفو ءىيشلا اذه لجرلا

 ىلع هل دوهشملا ىلا نكرو لام نا مهتي ناب هتداهش يف ةمهتلا ةنظلاف ةنحو

 بالاك عبطلاب هل دوهشملا ىلع نحي نمم دهاشلا نوكي نا ةنحلاو هيلع دوهشملا

 هنا ملس و هيلع هللا ىلص هنع ثيدحلا يفو لام هنا نيبتم ضراعل وا امهدلول مالاو
 درتو نونجلا هب يذلا وهو ةنجلا يذو ةنحلا يذو ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال لاق

 حجارلا ىلع بات ولو روزب دهش نممو نتخلا نم هعنمي هل رذع ال فلقا غلاب نم
 لاق اقلطم هتداهش تلبق باتو فلتي مل ناو اسفن وا الام هروزب فلتا نا

 عيبرلا لوق ابات ولو روزملاو دودحملا ةداهش حيجرت نم فنصملا هركذ امو بطقلا
 ةياغلاو ءانثتسالا يف مهفالتخا ةبوتلا دعب زوبت له فالخلا ببس و لاق هللا همحر
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 هلوق لثم ةريخالا ىلا وا لكلا ىلا عجري واولاب فطعلا عم لمج دعب طرشلاو

 نال عيمجلا ىلا دوعي ليقف اوبات نيذلا الا هلوق ىلا ةدلج نينامث مهودلجاف ىلاعت

 اذل و لاق ةنيرق هتعنم نا الا حيحصلا وهو بطقلا لاق مكحت ضعبلاب هصيصخت

 اودهش نيذلل باطخلا نب رمع لاق بات اذا فذاقلا ةداهش زاوجب روهمجلا لاق

 هاكح و لاق ةيآلا ىلت مغ هتداهش انزجا مكنم عجر نم مهدلج نيح ةريغملا ىلع

 جاهنملا يفو لاق انباحصا ةماعو ةديبع يبا لوق وهو سابع نبا نع ةمركع
 يفو نيدلا يف حالصالاو ةبوتلا دعب الا ادبا هتداهش لبقت ال روزلا دهاشو

 لاومالاو سفنالا يف هتداهشب مكاحلا مكح نا بات ولو هتداهش لبقت ال ناويدلا

 ةنهبشل هتداهش نع عجر نم و كلذ دعب هتداهش تلبق باتف مكاحلا مكحي مل ناو

 ىتح روزم هناب هيلع مكحي الف راذعالا نم كلذ وحن وا هاعدا طلغ وا اهاعدا

 نم دم الو فذق يف دودحملا ةداهش زوبحت ال ناويدلا يفو لاق رذع الب عجري

 وا ابرلا لماعي وا هيلا يوأيوا هيرتشي وا مارحلا عيبي نم وا ناركسلا الو رمخ
 يف نعطي نم ةداهش الو هاركا الب هتليبق ريغ وا هيبا ريغ ىلا هسفن بسني

 ىنغلاو هايند نم هلاني امل ايند بحاص وا ةربابجلا معطي وا مهباتغي وا نيملسملا

 هماقا نا الا ليكو نم و ءوسلا قالخا هتداع رثبكا نمو ةاكزلاو جحلا يف طرفملا

 ةدقع ىلع ىلولاو هب مكح اميف مكاحلا الا هلعف ىلع دهاش نمو ميتي وحنل مكاحلا

 هنكس اميف نكاس نمو نالف رثا اذه هلوق يف فئاق نمو مصخ نمو حاكنلا

 نمو ةيبورعلل عدمو تنخم نمو رذع الب ةعامج وا ةعمج كرات نمو ءاركب ناو

 لعفلا هب متو هيلع لك و اميف ليك وو ةرضم هسفن نع عفادو ةعفنم هسفنل راج

 يذلا ءىيشلاب هل دهشي و هب ءارشلا متيف هيلع ليك و وه نمل ائيش يرتشي نا لثم
 نا دهشي نا لثم دهشي نا زوجيف هريغب لعفلا مت نا اماو زوجي ال كلذو هارتشا

 دقعني ملف هل هيرتشي ناك وا هرما يلو نم ةثرو ناب هيلع يلو نمل ءىشلا اذه
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 ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هريغ دي ىلع لب هدي ىلع

 نا مهريغو نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نمل لجرلا ةداهش زوجت
 هب هل دهشي نا دارا نم هب عفني ام هدنع ناك دق هنا هل دهشي نا لبق مكاحلا ربخا

 الب هرما يلو نم ىلع دهشيو ربخي مل ولو تزاج مهتي مل نا ليق وزبحت مل الاو مهنم

 ىلع ليكولا دهش ةيهلا وا عيبلا مامت ىلع رخا لجر لكو ناو رابخالل جايتحا

 هنا اضيا ءىيشلاب دهشيو اضيا نمثلاب هل دهشيو بهو وا عاب نا هلكو نم

 هلعف ىلع دهش نم رتالا يفو هللا همحر بطقلا لاق هل بوهوملل وا يرتشملل
 اميف هكيرشل كيرش نم درتو حاكنلا دقع ىلع يلولاو مكاحلا الا هتداهش تدر

 ناويدلا يفو لاق هتداهش تزاج ءىيشلا كلذ يف هعم كرتشي مل ناو هاكرتشا

 كلذ ريغ اماو زوجت ال امهيديا يف هلعج يذلا يف هريجالو هضراقمل لجرلا ةداهش

 لصا ناك نمم ةداهشلا درتو كلذ ريغ ىف هل زوبت الو ةزئاج امهل هتداهشف
 اضرع وا الصا ائيش ديزل ورمع عيب نا لثم هيف هلماعمل هدنع نم ءىيشلا

 لبقتو عيبلا ريغ اذكو زوجي ال اذهف ورمع ديزل دهشيف هيف اديز دحا ض راعيف
 هب رفكي ال اميفو قفاوم وا فلاخم هنيد يف نيما عدتبم نم لاملا يف ةداهشلا

 زجحت ل هتعدبب الام لحتسا ناو انيلع رهظ نا هتعدبب هلحتسي ل نا املسم

 الثم دهشيف دودحلا لدب لاومالاب ةذخآوملا لحتسي نا لثم لحتسا اميف هتداهش

 لحتسي يرغصلاك و اذك يناجلا نالف ىلع ناطلسلل وا مكاحلل وا لاملا تيبل نا

 اورهظ مهبهذم يف ءانما اوناك نا انيلع مهتداهش لبقت ليقو ةريبكلا لعاف لام

 هب قلعتت امم كلذ ريغو ءامدلاو دودحلاو لاومالا يف كلذ و مهيلع انرهظ وا انيلع

 بطقلا لاق كلذ ريغو ءامدلاو دودحلاو لاومالا يف اقلطم درت ليقو ةءاربلا

 اميف اورفك ناو نيفلاخلا ةداهش در ىلع انباحصا قفتا جاتلا يفو هللا همحر

 لوق لبقي الو نيدلا ىف انؤامصخ مهنال ةيالولا نم انجرخي وا انريفكت بجوي
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 امو راشبالاو لاومالاب قلعتي ام عيمجو قوقحلا اماو مصخ ةداهش الو عدم

 نيمضرمب اوسيلو نوضرت نمم ىلاعت هلوقل اضيا هيف زوجت ال ليقف ريفكت هيف سيل
 يفدثرالاو ةيصولاو رارقالاو نيدلاك لاومالاو قوقحلا يف مهضعب اهزاجاو

 زوجت ليقو ج ورفلا ماكحا نم اهوحنو قتعلاو ةدعلاو قالطلاك نادبالاو جورفلا

 مهفالخب اونيدي مل نا كلذ يف زوبحت ليقو هب اونادام لصا يف هيف انوقفاو ام لك يف
 صتقيو مهتداهشب قفاوم داقيو صاصقلاو دوقلا يف نيقفاوملا ىلع تزوج ىتح

 يف مهنم ليق درتو دودحلا ال قوقحلا جرخم كلذ جورخل هتيالو ىلع وهو اهب هنم
 عطقلا هيف امم ةبراحملاو ةقرسلاك قوقحلا نم دودحلا هب قلعتي اميفو هلك كلذ

 يف ليق فالخ الو لاملا نم دحلا هب قلعت ام نومرغيو كلذ يف تزوج و مرغلاو
 مهنم لودعلا ةداهش نا اوعمجاو تارفكملا نم اهنال دودحلا يف مهيلع زوجت ال اهنا

 ةيراجلا ماكحالاو صاصقلاو قوقحلاو دودحلا عيمج يف ةزئاج مهنيب اميف مهيلع

 نا اهفالخب ناد نم عيمج نم ىرخا ىلع ةقرف لك نم تزاجو ةلبقلا لها نيب

 يذ نم درتو كلذك يسوجمو هلثم ىلع ىباتك نم لبقتو مهنيد يف الودع اوناك

 نمو يدوهي ىلع يباص نمو ىيابص ىلع ينارصن نم تزوجو ىرخا ىلع ةلم

 فلخلا اذكو دحاج ىلع ينثو نمو ينثو ىلع يسوجم نمو يسوجم ىلع يدوهي

 نميفو هلثم يف داقي ليقو طقف هتلم نم هلثم يف كرشم لك داقي ليقف لتقلا يف
 نا ةدرلا يف اذكو ةلم هلك كرشملا نا ىلع رخآلا يف كرشم لك داقي ليقو قوف

 نم ةداهشلا تزاج و قوف ةلم ىلا دترا ولو لتقي ليقف كرش ةلم ىلا كرشم دترا
 حص اذا قادصلا ىلع ةأرملا يلو نم تزاج و لك ىلع ملسم نمو اهتلم يف ةيباتك

 ضورفم قادصلا نا دهشي نا كلذو هللا همحر بطقلا لاق هريغ ةداهشب حاكنلا

 طورشو حاكنلا ىلع هتداهش زوبت الو لجؤم وا لجاع هناو اذك هناو اهل

 امنا ليقو هلعف ىلع دهشي الف يلولل لعف حاكنلا دقع نال نيماع ةبيغك حاكنلا
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 ىلع ال دقعلا دنع طرشي امو حاكنلا ىلع دهشي نا وهو كلذ سكع حصي

 نيد هيلع نمك هرارقا ىلا هيف رظني هنم بولطم رما حاكنلا نال قادصلا

 حيحصلا ليق اهيلع نح وا هعفن هيلا داع امبرف اهرما يلي وهو ةأرملل قادصلاو

 بطقلا دنع حيحصلا وهو حاكنلا ىلع الو قادصلا ىلع زوجت ال ليقو لوألا

 ةجوز نم تزاجو درت ليقو هرجأتسمل ريجا نم ةداهشلا تزاج و هللا همحر
 دلولا نمو ةنحلاب تمهتا اذا الا دلول ما نمو خأل خا نمو هسكعك اهجوزل

 دلو نم ريبكللو زبحت مل الاو ايح هوبا ناك نا ريغصلا هدلو دلول دج نمو هيوبال

 ةيدعتلا يف هدلول بالا نم تزاج و تام وا هوبا يبح لقاعلا غلابلا وهو دلولا

 هذخأي ال اميف زوجت ليقو هحرج وا دلولا سفن ةيد لثم لام ىلا هيف عجري ال امم
 يفو لوق يف هيبال اقلطم دلولا لام نال ةلماعم يف زوجت الو بسك ريغ نم بالا

 الا ةزئاج ضعبل مهضعب ةبارقلا ةداهش ناويدلا يفو بطقلا لاق ثيدحلا رهاظ

 اوفلتخاو ةرضم هنع عفدي وا ةعفنم هيلا رجي اميف زوبحت ال اهناف هنبال بالا ةداهش

 بطقلا لاق زوجت ال ليقو زوجت مهضعب لاقف هنبا ىلع هنبال بالا ةداهش ىف
 كلذو بنج الا ىلع هنبال دنهشي ال بالا نا انربتعا اذا يناثلا يدنع حيحصلاو

 عاقيا اهحيبي الف ريغلا ىلع ةرضملا عاقيا ال هنبال ةعفنم بلج اهدر يف ربتعملا نال

 مامالا نا انغلب لاق ذا لوالا ىلع جاهنلا بحاصو لاق .رخآلا هدلو ىلع ةرضملا

 لاق ةكيلم هتنبال ةنادغ هدلو ىلع ةدئاز نب دمحم ةداهش زاجا رفعج نب انهملا

 اذاف ةلادعلاو ىضرلا الا ةداهشلا يف قارعلا لها ربتعي مل تالاؤسلا يفو بطقلا

 جاهنملا يفو لاق لام يف هدلول با نم ولو ينعي بطقلا لاق تزاج ادجو

 مهضعب نم زوجحتو ةزئاج هتأرماو هتدجو هدج و هيخاو هماو هيبال دلولا ةداهش
 ال دلاولا الا هللا مهمحر عيبرلاو ةديبع ىباو ديز نب رباج نع دجوي اذك ضعبل

 هل هتداهش زوجت ليقو امرغم هنع عفدي وا الام هيلا رجي اميف هدلول هتداهش زوبع
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 الو هيارب الا هدلو لامب عافتنالا زوجي ال لاق نم لوق اذهو لاق ءىيش لك يف

 ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل ءىيش هنم هل زوجي الو هتبه الو هتيطع الو هلح زوب
 دهشي نم و لاق ةأرملل جوزلاو هدلول بالا ةداهش يرش زاجاو هلامب ىلوا لك
 دلولاو بالا عاتجا زاوج انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق اهجوزو اهوبا الا اهل

 ةيكلاملا نم غبصا اهعنمو لاق انريغ دنع حيحصلا وهو لاق ةدحاو ةداهش يف

 ةقفاوم يف بغري امهنم الك نال دحاو لدع ةداهشك امهتداهش نا ههجوو

 هنبا سيلفت ىلع هنبال بالا ةداهش تزاجو رخالل لك ةداهش تدر اك رخالا

 الو نبالا نبا وا بالا كلذ دج ةقفنو ةقفنلل نبالا كلذ جاتحا نا روكذملا

 نا مكاحلا دنع بالا دهش نا تزاج و دلوك بالا كلذ عم هثري نمو بالل لام

 قالطو رستو حاكن ىلع هل هنم تزاجو نالفل ليكو وا نالفل ةفيلخ هدلو
 ناو كلذ اهجوز اهب لعف هنا هتنبال وا هلعف هنا هنبال كلذب دهشي ةعجارمو

 هنم تلبق فصولا لاوز دعب اهاداو هفصو يف كرشم وا كولمم وا لفط اهلمحت

 لجال تدرف فصولا لاوز لبق اهوماقا ناو بات مث قفانم اهلمحت نا اذكو

 اذا لافطالاو لبقت ليق و اهدر دق يضاقلا نال دعب مهنم لبقت الف لاز مث فصولا

 لبق نونجملا فرع ام كلذكو اهب نودهشي مهناف اوغلبف ةداهشلا مهيف تناك

 ةيلوفطلا لاح يف اهب لافطالا دهش اذاو قافا اذا اهب دهشي هناف هلقع لاوز

 مهدري مل نا لوقي نم مهنمو كلذ دعب اهب نودهشي الف اوغلب مم مكاحلا مهدرف

 وا نيترم دهاشلا اهميقي الو اوغلب اذا اهب نودهشي مهناف ةيلوفطلا لجا نم الا

 رتكا وا نيترم هقح قحلا بحاص ذخاي الئل ربخلا هيف يزجي امم نكت مل نا رثكا
 اهنا مكاحلا ملعي ثيحب رثكا وأ نيترم مكاحلا دنع اهنادال اهبحاص جاتحا نا الا

 وا لكشا وا اهضعب وا هتداهش مكاحلا ىسني ناب كلذو دحاو قحلا ناو ةدحاو

 ام دعب اهبتكي نا هل زوجي الو بتاكلا اذكو اهرركيل هوعديف اهققحتي نا دارا
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 عفتني ال ثيحب اهداسف وا ىلوالا ةباتكلا لاوز ققحت نا الا هريغ وا وه الوا اهبتك

 اهب اودهش يتلا ةداهشلا دوهشلا ديعي ال ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق اهب

 يف الا اضيا مكاحلا مهزوجي الو هريغ دنع الو هدنع اودهش يذلا مكاحلا دنع

 ريغ يف ةداهشلا اوديعي الو ةفالخلاو توملاو قتعلاو قالطلاو حاكنلاو بسنلا
 بطقلا لاق اهل عدي مل ناو اهعماس اهواداو ةداهشلا لمحت مزلو يناعملا هذه

 يهو عامسلا ةداهش هتداهشف دهشتسي ملو اهل عدي ملو اهعمس اذاو هللا همحر

 هرمأي مل نا نكل الوا هعامسب هيلع دوهشملا ملع ءاوس انم ضعب دنع ةزئاج
 توصب سبتلي ال يذلا موهفملا توصلا ىلع ةداهشلا يفف رارقالا لاح دهاشلا

 اك عامسلا ةداهش يف انموق فلتخاو هللا همحر بطقلا لاق اندنع فالخ ريغلا

 مث دوهشلا ريخ ثيدحب نيلدتسم زاوجلاب هيف اولاق اذا ناويدلا مالك هيلع لد

 نبا لعج و بطقلا لاق دهشتسا نا الا ةداهشب سيل عمسلا مهضعب لاق و اولاق

 ءافتخالا قيلي الو اهلمحيل يفتخلاك اهيلع صرحلا ةداهشلا عناوم نم بجاحلا

 ال هنا يدنعو بطقلا لاق كلذ نع هزنتلا يغبنيو اهلمحتل ءالقعلاو ءالضفلاب

 نع دهشي نا دحال سيلو ملكتملا نم نيقي ىلع سيل هنال يفتخملا ةداهش زوجت

 هدهشي مل ولو دهشي نا هيلعف دهشي هعمس اذا ليقو هدهشا نا الا هريغ ةداهش

 هتعمس لاق ناو هريغ دنع هب رقا اذا هيف فلتخاو مكاحلا دنع هيلع امب رقا اذا اذك و

 مرح و فالخ هتداهش لوبق يفف اذك نالفل هيلع نا يدنع رقا وا لوقي وا رقي

 نمو ىلاعت لاق اهب روزلاك اهمتكو كرشلاب نورقم وهو اهب روزلاو اهمتك
 هللاب كرشلا رئابكلا مظعأ نا ملعا هللاو اوركذو بطقلا لاق هبلق مآ هناف اهمتكي

 هسفن لتق ةثالث لتاق روزلا دهاش مهضعب لاقو روزلا لوقو نيدلاولا قوقعو

 هل دهش يذلا لتقو مئادلا باذعلاو هللا بضغب اهل ضرعت ذا روزلاب اهكلها يا

 عنمب ةملؤم ةيويند ةرضم هرضا يا هيلع دهش يذلا لتقو ةريبكلا ىلع هناعا ذا
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 قوقعو هللاب كارشالا رئابكلا ربكاب مكتبنا الا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو هقح
 دهشتسا نمو هتوص اهب عفرو روزلا لوقو لاق مث ىبتحاف ائكتم ناكو نيدلاولا

 قحلا تبثي نمم هريغ سلجملا يف ناك ناف اهعمسي الئل هينذا يف هيعبصا لعجو
 نمو متاكلاك ناكو مكحلا يف هيلع نامض الو مما الاو مالا نم ملس هتداهشب

 هيف تناك ناو نماض وهف ةداهشلا هب يذلا فلت ىتح هدنع تناك ةداهش متك

 اهب ملع دقو لاملا فلت ىتح ال وا اهب هدهشتسا نم اهيلا هبلطي ملو ةداهشلا

 ملعي مل نا اماو ءىيش نامضلا نم هيلع سيلف هدنع تناك اهنا قحلا بحاص

 هربخي مل ناو هعفني ام هدنع ناك دق هناب هربخي هناف هدنع تناك اهنا قحلا بحاص

 مكحلا دعب روزلا دهاش عجر ناو نماض وهو ةداهشلا متاك وهف لاملا فلت ىتح

 حيحصلا فالخ نامضلا يفو سبحي الو برضي الف هريغ وا نايسنلاب رذتعاو

 يقتا ينا امهل لاق دوهشلا هاتا اذا هنا رمع يضاق حيرش نعاو ركذو نامضلا

 فاطيو ههج و ممحي روزلا دهاش نا باتكلا يف ركذو بطقلا لاق ايقتاف امكب
 ىتح هسبح لاطيو هب فاطيو دلجي ليقو لكني هنا ليقو كاجلا هرزعي ليقو هب

 نا روز دهاش يف رمع بتكو بلكلاك هناسل اعلاد ثعبي ليق ةبوت ثدحي

 ذخا ناو فلتا ام مرغي ىتح هل ةبوت الو هسأر قلحيو ةدلج نيعبرا هودلجا

 دقو روزب هيلع دهش نمو فالخ اهيف هنم لحلا يفو اهدريلف روزلا ىلع ةوشر
 الو هل دوهشملا نم وا نيدهاشلا لام نم ضوعلا ذخا يف ريخم هنا ليقف هب ملع

 روزب دهش نم بوبحم نبا لاق بطقلا لاق امهيف تبثو هنم ذخالا يف فالخ
 مكحلا مامتل هيلع نامض الف هلعفب رقا مت اعم مهب مكحف دوهش وا نيدهاش عم

 يف ةيقتلا زوجت الو لكلا ليقو فصنلا نمض هعم رخابو هب مكح ناو هريغب
 مرغلا هيلعف مكحلا دعب هطلغ وا هتداهش أطخ هل ناب نمو لعف اهنال روزلا ةداهش
 تحص قحلا وذ هلحا نا ليقو هب الا ةبوت الو تام نا هيلع موكحملا ثراول
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 نماي ىتح رذع كلذ ليقف هلام ىلع ناو هنم فاخي نم ىلع ةداهش هدنع نمو
 قحلا هل نم ناك نا اذكو لعفلا نم سيل هنال لوالا ريتخاو هل رذع ال ليقو

 الف لداع ىلا اهيدؤي ناك ناف هرضي نا هيلع دوهشملا ىلع دهاشلا فاخيو ارئاج

 هيلعف راج ناف همزلو اهئادا هل زاج رئاج ىلا اهيدؤي ناك ناو اهئادا كرت يف رذعي

 ءادا هيلع الو هل سيل ليقو هل دوهشملا ىلع هنماي مل اذا ال ليقو هلف لدع ناو
 لهف ابروا مارح ىلع اهنا بار مث اهلمحت نمو لدعلاب ماقي ثيح الا ةداهشلا

 طوح الا وهو ةبيرلاب ربخيو دهشي وا ةبيرلا لجال دهشيال وا ملع اك اهب دهشي

 مهناف رخآلا ضعبلا مهيلع لكاشتو نيدلا ضعبب اونقيا ناو اهب مكحي الو
 هلوق يف كشي ال نم هركذو دهاشلا ىسن ناو كلذ نم مهل نيبت امب نودهشي

 ام هيلا عجرف هريغ هركذ نا بطقلا لاق هسفنب ركذتي ىتح دهشي نا هل هرك
 نيدك قحب دوهشلا دهش اذاو الف هعبتيو لاق اميف هدلقي نا اماو ىدا لبق هملع
 فيلحتو ةداهشلا كلت ءاغلا انبهذمف بطقلا لاق هددع وا هرادقم اوققحي ملو

 ىتح اهدؤي مل نا هنم تلبق بات مث قفان وا اهلمحت دعب اهلمحتم دترا ناو ركنملا
 هنع لبقت الف ةقافنل تدرف اهادا نا اماو اهرمال مكحلا دقعني ملو اهادا وا بات

 ائيش عاب هنا دحال رقا نمو لبقت ليقو درلاب تلطب اهنال بات نا كلذ دعب

 هجو ىلع ال هعم رارقالا زاج هجو ىلع هل هبهو وا نيعم ناسنال هلام نم امولعم
 هبرقا ام دجح نارقملا ىلع هب هل اودهش مونو ركس و هاركاك رارقالا هعم زوجي ال

 وبا رهظتساو هللا همحر بطقلا لاق اهريغو ةبهلا يف لوبقلاو زوحلا نياعي مل ولو

 دجال رقم اذكو ضعب دنع ضيقلاو لوبقلا تبثي ىتح كلذب مكحي ال هنا ةنس

 دجح نا هيلع نمثلاب عئابلل دهشي نمثلا نم اذكب نالف نم مولعم ءىيش ءارشب

 ملو ةداهشلل عدي ملو دهش هنال عامسلا ةداهش نم كلذو هبرقا ام رقملا كلذ
 دقو ءافتخاب اما عامسلا ةداهشو هللا همحر بطقلا لاق ةزئاج يهو دهشتسي
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 وا هنم ملع الب وا هملعو هل دوهشملا رماب يفتخي ماسقا يهو اهيلع مالكلا مدقت

 ةداهشب وا هتداهشب ملع اذاف روضحو روهظب اماو هنم رما الب هملعب

 وا كلذب دهاشلا ملعو اهب طلغ وا اهبسنو قحلا وذ عامسلا ريغ

 الف اهب قحلا وذ ملعي مل وا هداهشتسا ىلع قحلا وذ ردقي مل

 نا يضاقلل وا هبئان وا قحلا يذل لوقي لب تكسي نا دهاشلل زوجي

 اهئادال اديهمت مدقي نا يغبني اذكهو ربخيف اهب ربخا لوقيف ةعفنم يدنع نالفل

 ريخ نوكي اهئادابو هللا دنع فلت ام همزل اهدؤي مل ناو لطبت مل مدقي مل ناو
 ريخب مكربخا الا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف دارملا وهو بطقلا لاق دوهشلا

 هدنع نم اماو لاق اهنع اولأسي نا لبق مهتداهشب نؤدبي نيذلا مه ءادهشلا

 لبق دهشي نا هل زوجي الف اهنع ةلئسملا ىلع رداق اهب ملاع رضاح لقاع غلابل ةداهش
 هللا ىلص هلوق يف دارملا وهو اقافتا ليق اهل لطبم مومذم كلذ ناف دهشتسي نا

 لجرلا نا ىتح بذكلا وشغي مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ ملس و هيلع
 نيثيدحلا ريسفت و لاق نيثيدحلا نيب ةافانم الف بطقلا لاق دهشتسي نا لبق دهشي

 الجاع ةداهشلا ءادا يغبنيو يعفاشلا باحصاو كلام لاق هبو انبهذم وه كلذب

 نمو هتدهع نع جورخ و ضرفلل ءادا هنال بلط الب هل زاج وا اهئادا بلط اذا

 مكاحلا لصي نا هل يغبنيف فوقوم وا دجسم وا نونجم وا ميتيل ةداهش هدنع

 امب دهش كلذ لق مكاحلا هل لاق اذاف ةداهش هوحنو ميتيلا نالفل يدنع لوقيو

 هبهو وا هل هعاب مث دوهش ةرضحب دحا نم اضرع وا الصا ىرتشا نمو هدنع
 ءىبشلا لصا يذلا لوألا عئابلا هضراع مث اضيا اهب هيلا عجر مغ دوهشلا ةرضحب
 ناو بهاولا نم ةبحلاب وا رخآلا عئابلا نم ءارشلاب هل هناب دوهشلا ربخا هنم

 هل هقحتسم معناف ىرتشا ام ضعب قحتساف هجوب هكلمتو ائيش ناسنا ىرتشا

 ءارشلاب هل هنا اوربخيو يقابلا يف رخآلا عئابلا هضراع نا اضيا يقابلا يف دعق يقابلاب

 . ملعأ هللا و يتابلاب معناو ضعب قحتساف
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 ضراعل ىدؤت لهو ىزججت له ةداهشلا يف باب

 اهيف هل ىضقف دوهش ةرضحب زئاج هجوب رانيد ةئام ناسنا ىلع هل نم

 داسفل ةئاملاب هل اودهشف خسفنا وا يضقملا ءعىيشلا قحتساف هريغ وا الصا

 دوهشلل لاقف نيدب نوزوم وا ليكم هيلع هل ناك ناو عقي مل هناكف ءاضقلا

 هل نودهشي لهف هيلا كوعدا ىتح يقابلا اوكرتاو مكاحلا دنع ضعبب يل اودهشا

 هللا همحر بطقلا لاق نالوق اهوذخا اك لكلاب الا نودهشي ال وا ضعبلا كلذب

 ىلع ىوقي ال ناك اذا قحلا ضعب جارختسا لثم يرورض ع ادل الا يناثلا حصالا

 يفو لصالا يف ضعبلاب ةداهشلا ءادا عنتميو ءىيشف ءىيشب الا قحلا هيلع نم

 نيدهاشب ىتاف ريناند ةرشعب دحا ىلع ىعدا نمو نزو وا ليك الب ضورعلا
 امهقافتال ةسمخلا ىلع امهتداهش لبقت لهف ةسمخب رخآلاو امهدحا امهب دهشف

 داز مث ةسمخلا ىلع اعيمج ادهش ولف نالوق ةداهشلا دحتت مل ذا درت وا اهيلع

 اقافتا تدرو ادحاو الوق ةسمخلا تتبثل ىلوألل ةضقان ريغ ىرخا ةداهش امهدحا

 دهشي نا لثم رخآلا اهيلع دازو امهدحا اهب دهشف الثم ةرشع ىعدا دق ناك نا

 تلطبف يعدملا ىوعد هتبذكف رخآلا هب داز امب عدي مل يعدملا نال رشع ةسمخب

 تلطب ةئامسمخب رخالاو فلاب مهدحا دهشف ةئامسمخ ىعدا ناو يعدملا ةنيب

 تفلاخ ةداهش لك اذكو تلطب فلاب ادهش ناو ركاب دهش نم ةداهش
 نانثا هقفاو اذاو مهرد ةئامب دوهشلا دهشف رانيد ةئام ىعدي نا لثم ىوعدلا

 لمجلا عيبب لاق وا فلسلاب دوهشلا لاقو عيبلاب كلذ لاق نا اذكو تحص

 نم ةداهش زوجت ال ةراجالاب وا قادصلاب وا ةلاقالاب وا ةمالا عيبب دوهشلا لاقو
 هناكم وا دقعلا تقو وا لجالاو لولحلاب فالتخالا اذك و يعدملا ىوعد فلاخ

 لاملا نم اذك ىلع افع هنا نادهاش دهشف افع ثراولا نا يناجلا ىعدا ناو

 ناكم وا اذك تقو هلتق امهدحا لاق نا ةداهشلا تلطب و لتقلا لطب و تزاج
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 دهش ناو رخآلا هفلاخو أطخ وا ادمع وا اذك وضع ىف هبرض وا اذكب وا اذك

 بويا نب لئاو لاقو هتنيب تلطب و لتقي هناف اذك عضوم يف هلتق هنا نادهاشلا

 تقفتا نا الا ةداهشلاب مكحي ال ليق رثالا يفو بطقلا لاق هنع لتقلا طقس

 ولو اهب مكحلا تنب اهنياعم تقفتا نا ليقو نيدهاشلا نم اهيناعمو اهظافلا

 الام وا هزرحاو اديز هلزنم ىطعا هنا لجر هيلع دهش نمف اهظافلا تفلتخا

 الا ال ليقو راتخلا وهو ليق تقفتا دقف هب هل رقا هنا رخآ دهش و هيف هيلع زارحا

 ايبرع امهدحا ناك ول هنا راتخلا ىلع لديو بطقلا لاق امهظافلا تقفتا نا

 نم بولطملا نالو زاجل هب دهش ام ىلع نالدع هظفل نع ربعف ايمجع رخآلاو

 ريناندلاب ادهش ناو تامملاب رخاو ةافولاب دحا دهش ول اك يناعملا ةيدات ظافلالا

 مل نزولا يف اذك صقان اهنم رانيد لك الوقي ناك اهصقن نم امهلوق اعزن مش
 ىغليو لوالا امهلوقب مكاحلا مكحي امناو مكحلا لبق عقو ولو عزنلا كلذ اهرضي

 اذا يدنع كلذ نوكي امناو هللا همحر بطقلا لاق ةيمستو ادرفب عقي مل هنال عزنلا

 مكاحلا مكحي امناف اطوبضم ادودحم ناك ناو اطوبضم ادودحم صقنلا نكي مل

 ليبق امهتداهش نع نادهاشلا عجر اذا ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق عزنلاب

 انطلغ الاق ناو اهب امهيف مكحي ال ليقو قالطلاو قتعلا الا تلطب مكاحلا مكحي نا

 مل مكحلا دعب كلذ الاق ناو مكحي ملام امهب لغتشا اذك انيلع لكاشت وا انيسن وا

 مكحلا دعب اوعجر اذاو اهب مكحي الف مهتداهش بارتسا نا اذكو امهب لغتشي

 الو هفصن ليقو هلك نمض مكحلا دعب امهدحا عجر ناو هب اودهش ام اونمض

 يضاقلل ليو ملس و هيلع هللا ىلص لاق لهبجب ولو راج اذا نمضيو مكاحلا نمضي
 م احلا مكح اذاو روجلاب يضر اذا يضارلل ليوو عناملل ليوو روجلاب مكح اذا

 ديبعلاب مكح اذا مكاحلا نمضيو هيلع مكحي الو هللا نيبو هنيب اميف نمض روجلاب
 ناو ةبقر لباقي اميف دبعلا ديسو نوكرشملاو ءاسنلا نامضلا مزلو لافطالا وا
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 نال ضعب نود ضعب رضحمب الامهرضحملاهودا سان دنع نينثال ةداهش تناك

 ولف قحلا هيلع نم ىلع ركم وا ةرضم عقت الئل رضحي مل نم يضر ولو لكلل قحلا
 رضحمب اهودؤي نا مهل زاجا ةداهشلا يف ىزجتلا زاجا نمو زاجل لكلا يضر

 دحاولل امب اودهشي نا زوجي الف ددعتم ىلع دحاول مهدنع تناك ناو طقف ضعب

 يهو لكلا ىلع لب طقف ضعبلا ىلع اهولمحتي مل مهنال طقف ددعتملا دحا ىلع

 تامف دوهشب نيدب نوزوم وا ليكم رخا ىلع هل نمو تلمحت امك دؤتلف ةنامالاك
 تيملا يعدملل هناو هلك نيدلا اوركذي ناب هتثرو ضعبل مهتداهش تزاج يعدملا

 تيملا يعدملل هناو هلك نيدلا اوركذي ناب ثراولا اذهل مكاحلا مكحيف ثوررللا

 هبانم ةيمك ملعي وا الامجا هنم هبوني امب ثراولا اذهل ك احلا مكحيف ثوررلملا

 ةداهشلا كلت ةطساوب قحلا هيلع يذلا رخآلا كلذ نوقابلا ذخايو هب هل مكحيف

 تزاج و مكحلل ةداعا الب مهبانم مهيطعي نا اهب موكحملا ةثرولا ضعبل ةادأوملا

 برل دوهشلا دهش ةثرو كرتو هيلع ىعدملا تام ناو فالخ الب انه ةيزجتلا

 ةداهش تناك ناو مهعيمج اهب يعدملا وا مكاحلا مرغو ةثرولا ضعب ىلع نيدلا

 دحال نوزوم وا ليكم ريغ وا ناويح وا لصا ىلع دوهشلا دنع
 رضحي ىتح نودهشي الف هب دوهشملا قحلا هل يذلا تامف هريغ ىلع

 هذه يف هيلع يعدملا تام ناو انه اهتيزجت تعنمو اعم ةثرولا

 نم كلذ نا اونيبو هيلع ىعدملا ةثرو ضعب ىلع يعدملل اودهش ةلثسللا

 هذه تسيلو مهيقاب ضعبلا ىلع ةادوملا ةداهشلاب ىعدملا ذخايو ثوروملا ةهج

 هذهب لصالا عيمج ذخا يعدملا لصالا برل نال ةداهشلا يف ةئزجت ةداهشلا
 رخا ىلع هل نمو هذه لبق يتلا ةلئسملا فالخب ضعبلا ىلع ةادوملا ةداهشلا

 هيلع يعدملا امهركناف امهنم هبانمب مهضعب كسمتساف ةثرو كرتو تامو نارانيد

 عطق ىلع ءانب هنايب هيلع در انايب ىعداو مهيقاب ىتا مث هفلحف هيلع هل نايب الو
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 لاق قحلا عطقت ال اهنا يدنع قحلاو هللا همحر بطقلا لاق ةرجافلا نيملاب قحلا

 هتنيب لبقت هناف ةنيبب ىتا كلذ دعب مث يتداهش تلطبا دق يعدملا لاق نا رثالا يفو

 هب ىناف لجرلا اذه دنع يل يتلا يتداهش تلطبا لاقف هنيعب الجر دصق نا الا

 هل يقابلا فصنلا عاب م دحال هبهو وا هنانج فصن عاب نمو لبقت الف دعب

 يعدي يعدملا ناف بهاولا وا عئابلا هيف ضراع مث نيلوالا ةداهشب اضيا كلذك

 نا ابلاط يناثلا رمالا يعدي مث هب هل نودهشيف ةبهلا وا عيبلاب هل فصنلا توتب

 اضيا رخالا فصنلا هل عاب هنا فصنلاب مكح ام دعب نالوقيو هب هل اودهشي

 اوذخا امع ةداهشلا ريغت مزل الاو ةدحاو ةرم امهب هل اودهشي الو لوالا دعب

 ارانيد دحال ضرقم اذكو اريغي الو اصقني الو اذخا امع ناديزي ال نادهاشلاو

 الف راكنالا عقو اذاف نيلوالا داهشاب اضيا هل رخآ ارانيد ضرقا مث هيلع داهشاب

 ناو رخاب كلذ دعب هل نادهشيو دحاوب هل نادهشي لب نيرانيدلاب هل نادهشي

 هدوهش هل دهش هيف عئابلا هضراعف رخآلا هثروف انانج نيبرتشم دحا تام

 يف امهدحا الثم عئابلا ضراعف هامسق ناو هكيرش تومب هيلا راد فيك اوربخاو

 هعاب الثم عئابلا نال نانجلا اذه فصن هل ناب هبانم ىلع هدحو هل دهشي ل هبانم

 كسمتسا ناو تلمحت اك ىدوت امنا ةداهشلاو ازيمتم هل هدحو هبانم ال امهل هلك

 هيرتشم هيف ريغف دوهشب انانج عاب نمو ددرت هيف كلذف اعم دوهشلاب نايرتشملا

 وا كردت مل وا تكردا رامث هيف ثدح وا سرغ ةلازا وا سرغك صقن وا ةدايزب

 دهش عاب يذلا كلذ ضراعف تكردا مث ءارشلا نيح ةكردم ريغ هيف تناك

 ربخي مل ناو رييغتلا نم هيف يرتشملا ثدحا امب اوربخأو ذخا امب يرتشملل دوهشلا

 ةداهش لطبيل نينيم اربخ عئابلا مهتداهش دعب ىتاو ثدحا امب مكاحلا دوهشلا

 امب ديقت مل اهنال ىرتشملل اهب دوهشملا ةداهشلا كلتب مكحي مل مكحلا لبق دوهشلا

 ادهش نمي يرتشملاوا عئابلا نيا نا الا ىلوألا ةداهشلاب مكحي نا زوجو ثدح
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 ربخلا ريخاتل اهب هل دهش يتلا هتداهش يف امهتم نوكيف نيرخالا نينيمالاب ال الوا

 همكح دري ال مكحلا دعب و اضيا يزجتلا اهيف ةداهشلا هذه و ةداهشلا نع ريغتلاب

 ربخي ملو اهريغب اه طلخلاب ضرا تلصتا نا اذكو يرتشملل نانجلا كلذب

 هيفف مكحلا لبق امهلاصتاب نيربخم نينيماب اهعئاب ىتاف اهلاصتاب نادهاشلا

 . نالوقلا
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 ةداهشلا لطبت اميفو مهلاح نع دوهشلا ريغت يف باب

 ولو راتخلا ىلع اهب مكحي مل مكحلا لبق اقفان وا ادتراف مكاحلا دنع ادهش نا

 ادحاو الوق كلت هتداهشب مكحلا زوجي الف قفان يذلا اما بطقلا لاق دترملا يف

 مالسالا ماكحا نم هل قبي مل دترملاو اقلطم ةريبكلا يذ ةداهش عنمي نم دنع

 لوقلا ريغ ىلع دادترالا لبق اهادا يتلا هتداهش تزاجف تيملاك ناكف ءىش

 هللا همحر بطقلا لاق اهب مكح اننجت وا امهدحا وا نادهاشلا تام ناو راتخملا

 ناف هلقع ىلع بلغ وا نج وا باغ وا تام مث مكاحلا دنع دهش اذاو جاهنملا يفو

 تيملا ةلزنمب هنال صاصقلاو دودحلا يف زوجت الو قوقحلا ىف هتداهش زيجي مكاحلا

 عرشي نا ىلا مهتداهش ىلع اوميقي نا دودحلا يف ةداهشلاب لمعلا طرش نال ىا

 بطقلا دنع يذلاو مهكرتب لغتشي مل ةداهشلا اوكرت مث هيف عرش اذاو دحلا يف

 مث دهش نمو هنم عقو ام اومرغو هنم ىقب ام كرت دحلا مامت لبق اهوكرت اذا هنا
 تام وا اهب مكحلا لبق يعدملا تام ناو تزاج رخا دهش مث هتدحول در

 عيضت الو هتومل اهركذ ددجي نا نكمي ال هنال اهب مكح اعيمج اتام وا هيلع ىعدملا

 لوألا دنع حص امب مكحي نا يناتللف ثدح الب لزع وا مكاحلا تام ناو لاومالا

 هيلع ىعدملا وا يعدملا مكاحلا ثرو ناو روجو روزو ةوشرك ثدحب لزع نا ال
 اوننجت وا ةداهشلا ءادا دعب دوهشلا تام ناو رخا مكاح دنع كرت ثيح نم ذخا

 دهاش نم درتو اهريغو لاومالا يف مهتداهشب مكح ةريبك اولعف وا اودترا وا
 راتخملا ىلع مكاح لاؤسب ال اهيدوتف ةداهش يل كدنع تناكا عدم لاؤسب اهب دهش

 يعدملا اهلأسا ذادرت ال اهناب لوقلا راتخملل لباقملا لوقلاو هللا همحر بطقلا لاق

 كاحلا لوق دعب اهادا اذا درت ال اهناب لوقلاو مكاحلا اهلأس اذا درت ال اك تيدأف

 ال مهناب لوقلاو هتبيغ يف وا دهاشلا ةرضحب هلاق ءاوس نايبب تئا يعدملل
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 اودهشف طقف امهدحا مهرما ناو اعيمج مكاحلاو يعدملا مهرما نا الا نودهشي

 يعدملا الو مكاحلا هلأسي نا لبق اهادا نا درتو ناويدلا ردص هبو لاق تلطب

 اهاماقا لصا يف نيدهاش نم تبلط ناو اهب قحلا بحاص ملعي مل اذا الا اقافتا

 ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق تاتب ةداهش وا اندنع ةغض ةداهش امهلوق دعب

 ةداهش ىنعمو هنيع ةفرعم ريغ نم ةتفصب ءىيش ىلع ةداهشلا ةغصلا ةداهش

 الو ةغصلا ةداهش زوجت ال ليقو لاق هنيع فرع اذا عطقلاب هيلع ةداهشلا تاتبلا

 حيحصلا وهو اهزاوج اندنع روهشملاو لاق ةقراشملا ضعب هراتخاو اهب مكحي
 عضوم يف يذلا نادفلا نالف نب نالف ىرتشا الوقي ناب ةغيصلا ةداهشب ايتا ناف

 ك احلا بلط نمثلا ركذيو هحلاصم هلو اذك هفوج و اذك هبرغو اذك هقرش اذك

 ىتا ناف دوهشلا اهفصو يتلا ةغسصلا قفو ىلع لصالا نافرعي نينيما يعدملا نم

 ينيمال يعدملا انيما لاق هاءاج اذاف لصالا ىلا امهعم نينيما مكاحلا ثعب امهب

 مكاحلا دنع نالف نب نالفو نالف نب نالف هيلع دهش يذلا لصالا وه اذه مكاحلا

 يذلا لصالا يعدملا ءانما انارا دق هل الاقو مكاحلا ايتا اعجر اذاف نالف نب نالف

 هيلا انتثعب و نالف نب نالف نم نالف نب نالفل هنا يعدملا ادهاش كدنع هب دهش

 مكاحلا ثعب تانيبلاب دوهشلا دهش ناو نيعم ىلع مكحلا عقيف انايع هفرعنل

 لوقي و هب مكحيلف يعدنملل هدنع لصالا تبثي ىتح كلذك دوهشلا عم نينيما

 هب تمكح دق سانل سان نم هيف ام لكو هلكب اذك ناكم يف يذلا نانجلا الثم
 ناك ناف مهئامساب مهركذ هيلع سيلو يفخ ام الا ءانمالا ةداهشب نالف نب نالفل

 بيع امهيف رهظو امهيمساب امهركذي مل ناف هيلع علطي مل بيع يرتشملا ينيما يف

 ام يعدملا نم دريو همكحب يعدملا هيف فرصت ام مكاحلا نمض ةداهشلا نم عنام

 مل ولو ىفخ ام الا لاق نا نمضي الو امهب مكحلا لطب و امهبيع ناب نيح ذخا
 نيدبع وا نيكرشم اجرخ نا الا لطبي ال ليقو مكحلا لطب و امهيمساب امهركذي
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 وا تاتبلا ةداهش يف يعدملا ينيما عم لصالا ىلا هسفنب ىشم مكاحلا دارا ناو

 باهذ ىلا الو هسفنب هيلا باهذلا ىلا جتحي مل هفرع ناو هفرعي مل نا ةغصلا

 مث ال وا تاتبلا وا ةفصلا ةداهش اركذي مل ناو هيلا ءانمالا

 امك اهاددجي نا زيجاو تلطبو امهتداهش لبقت مل ارخا اهاركذ

 وا لاسرا مكاحلا مزلي الو لاصتاب ارخآ كلذ اركذ نا لطبت ال ليقو زوجت

 امهريغ وا قادصا وا عيب يف اهنم ةيمستب مكح يف وا ةمدب مكح يف هيلا باهذ

 ىلا عجري اميف سانل سان نم الو تاتب وا ةفص ركذ نيدهاشلا ىلع سيلو
 وا ةفص ركذ الب رقملا دجح نا كلذك هل رقملل نادهشيو ةداهشلا نم ةنمدلا

 اركذو اهريغ وا ةأرملل هريغ وا قادص يف ةنمد ىلع ةأرمال ادهش ناو تانب

 كلت ةفرعم امهمزلت مل هريغ وا قادصلا يف لخدت ملف تيثتسا دق اهنم ةنكما

 الو اهيلا لاسرالا همزلي الف مكاحلا الو اهئادا يف الو ةداهشلا لمحت يف ةنكمالا

 عئابلا اماو هللا همحر بطقلا لاق داعقالا وا فيلحتلا وا مكحلا دارا اذا باهذلا

 ةيمستلا ةفرعم نم مهل دب الف نهترملاو نهارلاك نيدقاعلا نم امهريغو يرتشملاو
 ال رضح ام ىلع ةداهشلا زوبحت ناويدلا يفو لاق صاخلا ةفرعم نم مهل دب ال اك

 هل اومسي مل ناف ةمولعم دودحب دح اذا هيلع ةداهشلا زوجتف لصالا الا باغ ام

 نم ربعي ال امم ريعش ةعصقك هيلع زوجت ال لوهجملاو مهتداهش زوجت الف دودحلا

 تزاج كلذ نم ضعب رهظ ناو ةرومطملا يف ماعطلاو هدمغ يف فيسلاو ةينالا
 ىلع ىلصي نا مهنم دحاو لكل ىغبني امناف اودهشي نا دوهشلا دارا اذاو هيلع

 هفصو هب دهشي ام رضحي مل ناو اذكب تدهش لوقيو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

 هزجي مل اذه هب دهش امب تدهش لاق ناو لوألا لاق ام رخآلا لوقيو ةفصب

 كلذ هيزبي الف فلتخت لاثمالاف هب دهش ام لثمب تدهش لاق ناو هيزجي ليقو

 مكاحلا فلكيلف هلبق ىعدا ام هيلع ىعدملا ركناو مكاحلا ىلا نالجر مصتخا اذاو
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 لجوؤيلف ةبئاغ هتنيب نا ىعدا ناو اهب تايلف ةنيب رضحا ناف ةنيبلاب يتأي نا يعدملا

 كلذ دنع هتنيب ىتا ناف اهب رقو ضرالا دعب ردق ىلع هتنيب هيف يتأي الجا مكاحلا هل

 ملام رخا الجا هل ديزي هناف نيب رذعب ىتا نا الا ءاضقلا هيلع هجو الاو لجالا

 مهريغ ادوهش هل نا ىعداف مهتداهش تلطبف هدوهشب ىتا ناو لوطم هنم ملعي

 دنع اودهشف لجالا كلذ ىلا مهب ىتا ناف هيلا مهب يتاي لجا اضيا هل لجؤي هناف

 مكاحلا هيلع جتحي هناف نيرخا ادوهش هل نا ىعدا مغ مهتداهش اضيا تلطبف مكاحلا

 نم رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق دوهشلا نم هلام لك رضحي نا ةثلاثلا ةرملا يف

 وا همصخ رضحمب اهعمس اهب ىتا اذاف هليجات بتكو مكاحلا هل لجا ةنيب ىعدا

 ةافاوملا نع فلخت ناف هيلع جتحاو اهبتكو مكالا اهعمس الاو هافاو نا هليكو

 ناو مصخلا اهرضحي ىتح اهدري اهبحاص رما هب مايقلا همزلي نم توم وا ضرمل

 هل تناك نا هيلع جتحي نا دعب تلدع اذا اهعامس هيلع ذفنا هفلخت يف هرذعي مل

 ىلا هل بتك ةنيبلا لمح نع ازجاع اريقف بلاطلا ناك ناو هيلع حص اميف ةجح

 عفريلف ةردقم وا لام هل ناك نا ءاحلصلا نم هفرعي نم هنع لءاسي نا يلاولا

 بيغي ال نا مكاحلل يغبنيو لجالا يف ايفاوتي نا امهل لبحيو همصخ هعمو هتني

 ام هل لجؤي هناف هريغ ديب ام ىعدا نمو اهريغ وا ةداهشلا هنع بتكي نم هنع
 هبيغي ال نا هبر رما عاتم وا ةباد وا دبع يف ناو ارضم اشحاف نكي ملام لجات

 سوبحملاك لجؤي ءامدلا نم ءاربالا يف اذكو هتنيب راضحا هنكمي ام ردقب لجؤيو

 امدعب ثادحالاو ءامدلا يف لتقلا يعدم ىلع جتحي مل ناو ثادحالا لها عيمجو

 يعدم اذك و ةحص ىعدا نا ةنيب ءىيجي ام ردقب لجا مهتلا سبح غرفتسي

 وا هتنيب تفيز ناو ليفكب كلذك لجؤي هلطبيل هيلع حص دق و نيدلا نم ءاربالا

 ىلا هتانيب عيمج رضحب نا هنا هيلع جتحاو اضيا اهل لجا ىرخاب جتحاو تتام

 هللا دبع وبا لاق هدنع حص ام ذفني مث اذه نم رثكا ليقو هتجح تلطب اذك
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 امناف لجالا مامت دنع اهرضحي مل ناو لجالا بلطيو لطبتو هتنيب ءىيجت ام لجؤي
 ىضقنا اذاف كلتنيبب يتأت نا ىلع لجالا اذه كتلجا ثلاثلا يف لوقيو ةثالث لجؤي

 نا لبق كلذ نع اوعجرف ءانمالا ربخ هيف زوجي ام لكو مكحلا ذفنا اهب تأي ملو

 هدعقا امدعب الا اوعجري مل ناو مهب لغتشي هناف هل هوتبثا نم مكاحلا هيف دعقي

 لاقف تام انالف نا ةلمجلا لها نم رفن ةثالث لاق ناو مهب لغتشي الف مكاحلا

 ةثالث لاقف نالف تام دق ءانمالا لاق ناو يح وهو زئاج امهلوقف يح وه نانيما

 وه نانيما لاق مث تام ءانمالا لاق ناو مهب لغتشي الف يح وه ةلمجلا لها نم

 دقو هتأرما قلط انالف نا نادهاش دهش اذاو لغتشي ليقو مهب لغتشي الف يح

 ام جوزلل نانمضيبو امهعوجرب لغتشي الف اعجرف اهقالطب مكاحلا مكحف اهسم
 الف هتوم دعب اعجرو يح جوزلاو قالطلا ىلع ادهش ناو هتأرمال قدصا

 هتارما قلط هنا هتوم دعب ادهشف جوزلا تام نا اماو ائيش ثاريملا نم نامضي

 اذاو اهثاريم ةأرملل نانماض امهف امهتداهش نع اعجر مث هتوم لبق انال
 مكاحلا قرفف ةلداع ةنيبب كلذ ىلع قاف اهاداف دق هنا هتأرماب لجر كسمتسا

 افلتا ام ةأرملل نانماض امهناف امهتداهش نع نادهاشن عجر كلذ دعب مث امهنيب

 يف اهيلا عوجرلا هل زوجي الف لاحلا اذه ىنع علخلا كلذكو قادصلا نم اهل
 هل لعجت ال ةأرملا كلذك و حاكنلاب وا ةعجارملاب الا هللا نيبو هنيب اميف الو مكحلا

 نيدهاشلا عوجرب تملع ولو هللا نيب و اهنيب اميف الو مكحلا يف اليبس اهسفن ىلا
 ةنيبلاب تتاف اهاداف وا اهقلط نا اهجوز ىلع تعدا ناو حاكنلاب وا ةعجارملاب الا

 نع نادهاشلا عجرف اهجوز ىلع ءادفلاب وا قالطلاب مكاحلا مكحف كلذ ىلع

 ةأرملا اذك و اليبس هسفن ىلا لعجي مل ثيح نم اهيلا عجري جوزلا ناف امهتداهش

 الو ءادفلا الو قالطلا امهنيب نكي مل اذا نادهاشلا عجري مل ولو لاحلا اذه ىلع

 جوزتي نا اهجوزل زوجي الو ءادفلا وا قالطلا اهجوز نم ملعت ىتح ج وزتت
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 قالطلا ج وزلا اهيلع ىعدا يذلا هجولا يف اماو هنم نيبت ىتح ةسماخ الو اهتخا

 ج وزتتو دتعت اهناف مكحلا دعب نادهاشلا عجر مث ةنيبلاب كلذ ىلع قاف ءادفلا وا

 ىلع نالفل نا نادهاش دهش اذاو اهتدع تمت اذا اهتخا ج وزتيو اعجري مل وا اعجر

 انمضو اهب لغتشي الف اعجرف مكاحلا اهب هل مكحف ارانيد اذكو اذك نالف

 سيلو ابوتي نا لبق امن امو هتالغ عيمجو امهتداهشب هل افلتا ام هيلع دوهشملل

 الجر لتق هنا لجر ىلع نادهاش دهش اذاو ءىيش ةبوتلا دعب امن امم امهيلع

 اذا ةيدلا نامرغي ليقو لتق دحاو عجر ناف هب التق اعجر مت يلولا هلتقف ةيدعتلاب

 الجر لتق هنا لجر ىلع ادهش ناو اهفصن ليقو اهمرغ دحاو عجر ناو اعجر
 ةلقاعلا مرغتلو امهب لغتشي الف اعجرف ةيدلاب ةلقاعلا ىلع مكاحلا مكحف أطخ

 وهو ىنز هنا لجر ىلع لاجر ةعبرا دهش ناو اهوطعا نا مهل ةيدلا مرغ امهيلعو
 نولتقي ال ليقو هتثرو اوناك نا هنوثري الو اولتق اوعجر ممت مامالا همجرف نصحم

 مامالا هدلجف رضحي مل ناو ةيدلا نم هبانم نمض ضعب عجر ناو ةيدلا مهيلعو

 متي نا لبق اوعجر ناو ةيدلا اونمض دلجلاب تام ناو شرالا اونمض اوعجرف

 لعف ام ةيد اونمضو مجرلا وا دلجلا متيف ال ليقو مهب لغتشا مجرلا وا دلج

 عجر اذاو اهب مكحلا لبق ببسب هتداهش نع عجر نم ىلع مرغ الاو هب مامالا

 مكحلا دصقو مهب مكاحلا مكح دقو عجارلا نودب هب مكحلا تبثي نم ىقب دقو

 لاق هنود هب مكحلا متي نم دوجول هيلع نامض ال ليقو هبانم عجارلا نمض مهب
 عجرف مكحو نيدهاشب مكحلا مكاحلا دصق اذا رثالا يفو هللا همحر بطقلا

 وجرا سيمخ خيشلا لاق لاق رخآلا ةداهش زجحت مل هالول هنال لكلا مرغ امهدحا

 الول هنال فصنلا ليقو يراوحلا يباو يلع نب ىسومو ملسمو رباج ىار هنا
 نا لتق لتقلاب نادهاشلا عجر اذاو رثوملا يبا لوق وهو وه هتداهش زبت مل رخآلا

 هثراو ىلع يابلا دريو هلتقيف ادحاو يلولا راتخي ليقو روزب ادمع هيلع اندهش الاق
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 ننم بانم هيلع دريو هنم صتقي نا قحلا بحاصلف دحاو عجر ناف ةيدلا فصن

 ثفلتا ام مراغ هناف نايسن وا وهسل اهب دهاش اهنع عجر ةداهش لكو هعم دهش

 ,مرغ الف مكحلا دعب ةداهشلا نالطب مكاحلل رهظ اذاو هيف هيلع صاصق ال امم اهب

 ٠تعج ر اعجرف تجوزتف قالطلاب ادهش ناو هدر ءىيشلا ماق نا نكلو هيلع

 مل ولو قالطلاب مكحلا دعب هيلا عجرت ال ليقو جوزتت ملام عجرت ليقو لوألل

 ناو ريخالا نع قرفت الو قادصلا نامرغيو حاكن ديدبت وا ةعجارمب الا ج وزتت

 هل دهش نمف دادجا ةثالث ىلا هيبا نم هوباو هيبا نم اهثرو لجر ديب ضرأ تناك
 وا ثرالاب هل دهشي ليقو ضرألا ريغ اذكو ءابالا ريغ نم ثرالا اذكو زاج اهب
 ناك اذاو نايبب الا ةيدوبعلا ىلع ةداهش الف مدا ينب الا كلملاب ةدهاش ديلاو ديلا

 يف هنا دهاشلا لوقي لب ال ليقو هل هنا هل دهشي نا زوجي ليقف ناسنا ديب ءىيش

 ليقف ام هجوب هلخد وا هثرو وا هارتشا وا هل بهو هنا ملع اذاو هل مكحيف هدي
 هللاو هل هنا عطقلاب دهشي نا زوجي ليقو هب هل مكحيف كلذ نم ملع امب دهشي
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 ةداهشلا ع اديتسا يف باب

 رثكالا لوق وهو زوجي ليقف هزاوج يف اوفلتخا هللا همحر بطقلا لاق

 فلتخاو طقف امهوحن وا رفس وا ضرم ةرورضل اهعاديتسا ليقو زوجي ال ليقو
 يف الا تاداهشلا عيمج ف زوج انباحصا لاقو لاق اقلطم زوجي ليقف رتكالا

 عاديالا كرت ناو دحال اقح سيل دحلا نالو امهنأش مظعل صاصقلاو دودحلا

 قحلا هل نم ىلع لب هلبق نم ىجي مل عييضتلا نال هيلع الف تام وا رفاس ىتح
 هل قحو نيدهاشلا دنع هل ةناما اهنال اهبر نذاب الا اهعاديا زوجي الو قثوتلا

 ديدش ضرم يف نذا نودب زاجو هيضرو هل دوهشملا هب ملع نميف اهعدوتسيو

 نا لبق مالكلا عاطقنا وا توملا فاخي ناب كلذو رئكاف مايا ةثالث ديعب رفس وا
 نا لبق رفسلل هعم يقتلي ال نا فاخ وا اهعاديا يف اهبحاص نم نذالا ذخاي

 اهعدوي نمب اهبحاص ربخي نا ةداهشلا عدوي نم ىلع بجيو كلذ يف نذالا ذخأي
 امب نوموقي نيذلا مه ءانمالا نال رابخا همزلي ال ليقو عيضت الئل هنكما ام هيف

 نم لوقي ناب مكاح دنع ماقت اك اهب دهشيو اهبحاصل ةنامالا نولصويف قيلي
 ريغو كلذ مزلي ثيح ةفص وا تاتب ةداهش يدنع اهغيلبت دارا وا هيف تعدرا

 يف ربخلا زوج و عاديا ةداهش اهنا ربخيو مزلي ثيح ةداهشلا ءادا يف مزلي امم كلذ
 اذكو اذك نالف ىلع نالفل الثم لوقي` ناب ةداهشلل ركذ الب عاديتسالا كلذ

 يف ءانمالا يف الا ةداهشلا عدوت الو هركذي الوا لوقلا اذه ىلع عاديالا ركذيو
 لاملا يف ءانمالا يف اهعاديا ءاملعلا ضعب دنع زاجو مهنم الا ذخؤت الو نيدلا

 نم ىلا هيف تعدوا نم اهدري نا زاجو مهتداهش تزوج اك مهنم اهذخاو
 نا نكما ضعب نع ضعب ىراوت نا هنال ضعب نع مهضعب راوتي ملام هيف اهعدوا
 يدويف هريغ اضيا هيف عدوملا اهعدوا دقو هريغ وا مكاحلا اهب مكح دق نوكي
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 دق امهيف عدوملل عدوملا لوقي نا عاديتسالا ةروصو نيترم قحلا ذخا ىلا كلذ

 ناف اذكو اذك نالف ىلع نالفل وا لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل نا تدهش

 اهب دهشي الف مهلوق نولوالا عزن ناو يتداهشب هل ادهشاف هل ادهشت نا امكبلط

 دنع اودهشا اذا هنع اهوذخا نم ركذ مهيف تعدوا نيذلا مزلي الو نورخآلا

 زاج هنع اهوذخا نماو ركذ ناو عاديا ةداهش اندنع مكاحلل اولوقي نا الا مكاحلا

 دهاش ةباثمب اورغك ولو مهلك مهو رثكا يفو نينثا يف دحاولا اهعدويو موزل الب
 ضعب ةرضحب ادحاو ادحاو مهعدوا ءاوسو دحاو لجر نع اونخا مهنال دحاو

 هيف زاج اميف دحاو نع دحاو ذخا ناو ةرمب مهعدوا وا ةبيغب وا ضعب عم

 الئل عاديا اهناب ربخي الف قيضلاو رارطضالا لاوحا نم امهوحنو ضرملاو رفسلاك
 مهوت عاديا اهناب ربخي مل اذاف ةداهشلا عبر دحاولا نع دحاولا نال مكاحلا اهلطبي

 ىلع ممثا الو رخا دهاش عم هب مكحيف هيف عدوم ال ةداهشلا لمحتم هنا كاجلا

 .ماجلا زوجي الو عاديالاب ةداهشلا هدنع تحص دق هنال رابخالا مدع يف عدوملا

 مكاحلا هب مكح ام هللا دنع نمضو دحاولا نع اهذخاب هربخا نا هدحو هتداهش

 رفاسملاو ضيرملا عدويو هتداهش لاطبا دحاو نع اهذخا هناب هرابخاب دارا نا

 اذه اهب دهشي الو ادحاو الا اودجي مل نا دحاو يف ةرورضلا لها نم امهوحنو

 همحر بطقلا لاق ةرورضلا تلاز وا رفاسملا عجر ر وا ضيرملا ءىرب نا دحاولا

 هناف رفسلاو ضرملا الا نينثا يف دحاو ةداهشلا عدوتسي امناو رثالا يفو هلا

 مامض نع ركذو ملسم ةديبع يبا لوق وه لاق دحاو يف دحاو امهيف عدوتسي
 عدوتسا ناو عاديتسالا هيف زوجي ام عيمج يف دحاو يف دحاو عدوتسي لاق هنا

 نم اهب دهشي الف رفاسملا عجر وا ضيرملا ءىربف هتداهش رفاسملا وا ضيرملا

 اهب دهشي هناف نينثا يف دحاو اهعدوتسا نا اماو هيف تعدوتسا نم الو اهعدوتسا

 هيف تعدوتسا نم تام ولو اهعدوتسا نم اهب دهشي الو هيف تعدوتسا نم
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 نازوجي ليقو قوف ال ةينامث يف مهو ةعبرا يف امهو نينثا يف دحاو اهعدوستيو
 وا دترا وا باغ وا مهدحا تام ناو لقاو رثكاو رشع ةتس يف ةيناثلا اهعدوي

 لجر يف ةأرما اهعدوتو اهلمحت نادحاوك مهنال نوقابلا اهب دهشي الف نج

 نع يح نم عاديتسالا ةداهش تزاج رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق نيتأرماو
 هيلع نا هدهشا انالف نا يف دهشا انالف نا دهشا لوقي ناب هنع اهلمح نا تيم

 دقو اذك نالف ىلع نالفل نا نالف ةداهش ىلع دهشا لوقي ليقو اذك نالفل

 نع ةنيب مكاحلا لبقيو اهنع عجر هنا ملعا الو ةداهشلا هذه هنع يدوا نا ينرما

 نعو هدنع رضحي نا ردقي ال نمعو دلبلا يف نك ولو ءاسن نعو تباغ اذا ةنيب
 هسلجم يف وا مكحلا دلب يف اناك نا ال ليقو امهريغ مكحلا يلو اذا ضاق و ماما

 الا اهنع زوجي ال ليقف ةنالفو انالف تعضرا اهنا ادحاو ةأرما تدهشا ناو

 الا هنع زجي مل اذكب نالفل ىضق هنا ادحاو دهشاف مكاح تام ول اك نالدع

 دهشم يف ليقو هتداهش ىلع دهشي نا دهاشلا بلطي نا هل دوهشمللو نالدع

 اهلبقي ال بوبحم نبا نا اهاظفح دقو يسن مدق املف باغ مث هتداهش ىلع نيلجر

 لصوتي ال ةداهشك ةجح هيف اهتداهش نوكت لاح يف ةأرما تدهشا اذاو امهنم
 عنمو كلذب هتداهش تزاج و ةجح وهف اهتوم دعب اهنع دحاو دهشف لاجرلا اهيلا

 ىلا عجري امم لجر دنع ربخلا نوكي ناب ربخلا يف عاديتسالا ءاملعلا ضعب
 ملو هنع لقتني مل هعدوا ناف هريغ دنع هعدوي الف اهيلا عجري ال امم وا ةموصخلا

 لالهلا روهشم يف الا زوجي ال لقنلا ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هنع لطب

 ناب ةمهتلا يف عنمو روهشملا هيف زوجي ام لك يف زئاج لقنلا ليقو ةثالث نع ةثالث
 هسفنو ادحا لام ىلع ةيدعت يف اناسنا مهتا نيما لجر نوكي

 وا هحرجي وا اناسنا نيمالا يكزي ناب حيرجتلاو ةيكزتلا اذكو هتمهت عدوي الف

 ذخا نمو كلذك هتيكزت عدوي الف ك احلا دنع حرج وا يكز دق هل دهشي
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 هارا لصالا فرعي مل ناو كلذك مكاحلا دنع اهب دهش تاتبب عاديالا ةداهش

 . ملعأ هللاو تاتبلاب كاجلا دنع دهشيل عاديتسالا دنع هايا عدوملا
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 ربخلا يف باب

 همحر بطقلا لاق مالكلا نم هب ربخي ام ىنعمبو رابخالا ىنعمب ربخلا قلطي

 هركذي ام ىلع ءاهقفلا فرع يف ربخلا قلطيو رثكا يناثلاو لصالا وه لوالاو هلل
 ةدام نم امهوحنب وا تدهش وا دهشا ظفل ركذ الب رخا ىلع دحال اقح دحا

 مهدنع نالوق ربخلا يف ةلادعلا طارتشا يفو ةلادعلاو ددعتلا اهيف طرتشي ةداهشلا

 نامصخلا ركانتي مل نا تومو بسنو حاكن يف ادعاصف نينثا ءانمالا ربخ زاجو

 دلولا وأ لاملا ىلع ةفالخلا يف ةداهشلا بجت امك ةداهشلاب الا تبني الف اركانت ناف

 ضعب زاجاو هريغ لام ىلع طيلست ىوقا اهنال ركانتلا نكي مل ولو ةيصولا وا

 نم نهرلا يف ربخلا زاجو الف عقو اذاف ركانت عقي ملام ةفالخلا يف ربخلا ءاملعلا
 ةنوعمب كلذو بطقلا لاق نهارلا ركنا ناو هلجا توبث ثيح نمو هتوبث ثيح

 دي يف نكي مل ولف ربخلا هيف زوجاف ازئاج نهترملا دي يف اضوبقم نهرلا نوك
 نكل ضبق الب حصي هناب لوقلا ىلع وا ضبقلا مدع زاوج لوق ىلع نهترملا
 نهرلا ناك نهارلا راكنا عم ةداهشلا بجت ليقو ربخلا هيف يزجي الف دعب هضبقي

 زاوج ىلع ناويدلا يفاو رصتقاو هللا همحر بطقلا لاق اضوبقم وا ضوبقم ريغ
 نا ريغ نم ءانمالا ربخ هيف زوجي ام باب اولاق ذا نهرلاو ةفالخلا يف ءانمالا ربخ

 نالف تام اولاق وا ينالفلا نالف نب نالف اذه اولاق نا لثم كلذو اندهش اولوقي

 نب نالف قتعا دق اولاق وا ينالفلا نالف نب نالف ةجوز هذه وا ينالفلا نالف نب

 اذه اولاق وا لالهلا له دق اولاق وا هتأرما قلط اولاق وا اذه هدبع يتالفلا نالف

 كلذ هبشا ام ىلع وا هتيصو ىلع وا هدالوا ىلع وا هلام ىلع نالف نب نالف ةفيلخ

 ينالفلا نالف نب نالف نهر وا لجرلا اذه نهر عيب لح دق اولاق وا قوقحلا نم

 لولح نم اذه هبشا امم وا لجرلا اذه ىلع لجرلا اذه نيد لح دق اولاق وا
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 كلذك و كلذ هبشا امو ةزايحلا لجا لولح وا ءاسنلا تاقدص وا تاراجالا

 لاقف ءىيش ىلع نالجر عزانت نا اذكو لاحلا اذه ىلع اهعطقو ةعفشلا ذخا

 تابثاو هريغ و لصالا نم هيف دعقي ام كلذكو لجرلا اذه دي يف هانفرع ءانمالا

 نيمي الف ةنيب الو ركناو هوبا اذه نا لجر ىعدا نا رثالا يفو لاق اهعزنو ةرضملا

 فورعم ناك نم ةونب ىعدا نم ةنيبب لغتشي الو ةبارقلا رئاس اذكو ركنملا ىلع

 ناك اذاو هلثم هلثم دلي نا نكمي ال وا ايواسم وا هنم ربكا ناك نم وا بسنلا

 فرع نا اهراكناب لغتشي الف هعم اهدلو هنا اهجوز هاعداو ةأرما دي يف لفطلا
 اهجوز نم اهنبا هنا ةأرملا تعدا نا اذكو اهجوزت موي نم رهشا ةتس دعب دلو هنا

 ىلع فرع وا رهشا ةتس نم رتكا هعم تنكس نا هراكناب لغتشي ال ركناو اذه

 زاجو نكمي مل ولو ليقو ىطولا نكماو نكست مل ول اذكو بطقلا لاق هشارف
 اولاق ناب اهتوب"و ةرضم ثودحو هروضحو بئاغ ةبيغو ةمسق يف ءانمالا ربخ

 اهعفدب رورضملا ماق وا اهعزنب مكحلا عقو دق اهنا نوربخي اهعزنو اذكه تتبث

 ةميقو حورج و صاصق يف راكنالا عقو ولو ءانمالا ربخ لبقو راكنالا عقو ولو
 هيلع هل نا وا يناجلا نم صتقا هنا نوربخي لصا يف ةيشام داسفاو ةرجا يف ءانع

 ريجالا ءانع نا نوربخي و شرالا هاطعا هنا نوربخيو هحرج هنا نوربخيو اصاصق

 نوربخيو اذكو اذك وه ءانع هيلع هل نا وا هضبق دق وا اذكو اذك لودعلا هموق

 ةداهشلا الا هيف يزجي الف ضورعلا يف اهداسفا اما اذك يف تدسفا هيشاوم نا

 ىلع مهتداهش ءانمالا لاق ناريض الو لاقتنالاب ضورعلا رما فعضل ءانمالا نم

 الو مهتداهش ترسكنا نا ربخلا دوهشلا غلبي الو كلذب ريض الو انملع ىنعم
 زاج ءانمالا نا هانعم لهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق ايركز وبا لاق اذك اومهتي

 يف ال سفن الاو تايدعتلا يف ماهتالا مهل زاجو هبف مهل زاج اميف ربخلا غيلبت مهل

 ءالؤهو ةيدعتب هومهتا يذلا نجسيف مهلوق مكاحلا عبتيو دودحلاو تالماعملا
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 ةريبكب راسكنالا ناك نا قالطالا ىلع مهتناما تلاز مهتداهش ترسكنا نيذلا

 مهتداهش هيف ترسكنا اميف نومهتي الو ربخلا نوغلبي ال هانعم وا مهلوق لبقي الف

 امهدحا يفكي نازئاج ةداهشلاو ربخلاو ددرت هيف ةريبك ريغل اهراسكنا ناك نا

 مش حصي مل اذا طقف ربخلا زوجيو راكنالا عقو ولو ربخلا حصي ثيح رخالا نع
 همصخ نم يعدملا كرديو راكنالا عم ربخلا حصي ال ثيح كلذو اودهشي نا

 ةيلوفطل وا نونجل وا عفدل وا رجل وا ةريبكب نيزئاج ريغ هدوهش ناك نا انيمي
 زاجو هل مكحل نايبلا لطبي مل ول نوكي ناب ةلمجلا يف هاوعد لصا حصو

 ساياو حاكنو بسن توبثو بئاغ توم يف ةلمجلا لها نم ةثالث وهو روهشملا

 لبق ىتح هيف دح ال اميف راكنا وا ةمهت عقت ملام لاله ةيورو ةماماو لايماو

 الو ثروي الو ةيدلا اوطعا وا اولتق انالف انلتق نويلمجلا لاق ناو روهشملا غيلبت

 لاق ناو هلك كلذ يف مهلوق زوجي ليقو توملاب هيلع مكحي الو هتأرما جوزتت

 وا هانفد وا هتزانج هذه وا ينالفلا نالف نب نالف نب نالف ىلع انيلص نويلمجلا

 هلتق نويلمجلا بسن ناو هانفد مهلوق الا ءانمالا كلذ يف زاجو زجي مل هربق اذه

 دلولا فرع اذا بسنلا تبثي رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق لتقي الف دحا ىلا

 نب نالف هنا نالجر هيلع دهش وا هتما وا هتجوز نم لجر شارف ىلع دلو هنا

 لها نم لاجر ةثالث وا ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجر وا ينالفلا نالف
 اذا وا وبا رتسي 7 اذا ينالفلا نالف نب نالف وه لجرلا اذه نا اولاق اذا ةلمجلا

 لوحي نمب لغتشي الف اندنع هبسن تبث نالف نب نالف هنا لجر ىلع نانيما دهش
 عجر نا اذكو ةلمجلا لهاب هبسن تبث اذا كلذك و هريغ وا انيما كلذ نع هبسن
 لاق ناو مهب لغتشي الف مهلوق نع بسنلاب مهتداهش نع ةلمجلا لها وا ءانمالا
 ةداهش هنال مهلوق زجي مل همع وا هما وا نالف وخا وا نالف ةأرما هذه ةلمجلا لها

 اولبقي مل هدنع وا غيلبتلا لبق روهشملا يف راكنالا وا ةمهتلا تعقو ناو زوجي ليقو
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 تثدح مث رمأل هدر وا هلوبق رخاف مهربخ يف رظنلا مكاحلا رخا اذا هدعب اذكو

 وا ةمهتلا تثدح مث مكاحلا هلبقو هوغلبا اذا اماو هلبقي نا لبق راكنالا وأ ةمهتلا

 هلبق دقو مهربخ مصخلا ركناف ربخلا ىلا عجرب. رما يف هلوبق دعب ةمكاحملا تعقو

 وا ةثالث روهشملا لقاو هلوبق مدقتل مهربخ يضمي ناف ةموصخلا لبق مكاحلا

 رارحا مهو روهشملا يف ءاسنلا زاوج ىلع ةوسن عبرأو لجر وا ناتأرماو نالجر

 روهشملا يف ءاسنلا زوجت ال ليقؤ ةلمجلا لها نم نيلجر عم نيمالا زوج و ءالقع

 روهشملا يف زوجي ليقو اثالث نك اذا نهدحو ولو نزي ليقو لاجرلا عم ولو
 ال ىتح هروهظو رمالا راشتنا ةرهشلا دحو نايلمج نالجر

 نيلقانلا ةركل كلذ ةحص ىيف باتري الو عفدت ال يتلا رابخالا رتاوت نم ركني

 دهاش ربخلا نال مهيف اونوكي ىتح حصت ال ليقو تاقث نيربخلا يف نكي مل ولو

 قوف ام ليقف مهب تبثت نم ددع يف فلتخاو هربخ هنم لبقي مل ةقث نكي مل اذاف
 نوعب را ليق و نورشع ليقو رشع انثا ليقو ةرشع ليقو ةعبرا قوف ام ليقو نينثا
 نا نسحلا يبا نع رتالا يفو بطقلا لاق رشع ةثالثو ةئاغلث ليقو نوعبس ليقو

 دحاو سلجم ريغ يف ولو كلذك ثلاثو ناث لاقو نالفل ةلخبلا هذه دحاو لاق
 يف ةرهشلا حصت ال ليقو هل اهنا اهب دهشت نا كلف هريغل اهنا دحا نم عمسي ملو

 سانلا لاوما يف تعستا دق عامطالا نا ديعس نب دشار مامالا بتك و لاومالا

 نم لك نا دلبلا يف ىداني نا هجولاو اهنوعديو سانلا لاوما يف مهيديا نوحرطي

 هيلع بلطت الو بقاعي هناف اكلم هيعديو هزوحيو هريغ دي يف لام يف هدي حرط

 رصقت الو هب لمعاو كلذ فرعاف دلبلا لها لوق ىلا كلذ يف عجري لب ةني
 لجرلا مساب بسنلا دحا دنع رهش اذاو ملظلا لوزيو عمطلا ةدام مسحنت ىتح
 الو هري ملو رهش نا اذكو نالف نبا هنا ذهشي نا هلف هابا كردي الو هيبا مساو

 بطقلا لاق مهرن ملو باطخلا نب رمعو ةفاحق يبا نب ركب ابا فرعن امك هابا
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 صاصق الو لوق الو دح يف زوبحت ال ةرهشلا نا هيلع عمجملا رثالا ءاجو هللا همحر

 يناجلا اهيف قوذي هللا نم ةبوقع اهلصاف دابعلا قح اهطلاخ ناو اقح هلل اهيف نال

 وا ماما نم ةرهشلاب هلتق زاج هنيد ىلع املسم لتق نم نا اولاق ام الا هرما لابو

 طقسي الو يلولل هيف ةجح الو ةينالع وا ةليغ مهريغ وا يلو وا لاو وا راش

 نالف نب نالف هنا فرعو رتكا وا ارهش موق دنع لزن نمو هلتق نع هوفع
 وا قباسلا ملعي ملو نانراوتم لتق اذاو نالف نب نالف هنا اودهشي نا هناريجلف

 حص الاو لبق امهلتاق لوقب لمعي نا صخرو قرغلاك اثراوت قباستلا مدع ملع

 هدنع سيل نمل هلوصحل رظن ىلا جاتحي ال يرورض روهشملاب لصاحلا ملعلا نا

 ةققحملا يهو عماسلا دنع ةلصاح تامدقم ىلع هفقوتل يرظن ليقو مات زييمت

 بذكلا ىلع مهئطاوت عنتمي مهنوكو عيمج ربخ هنوك يهو ارتاوتم ربخلا نوكل

 . ملعأ هللاو سوسحم نع هنوكو
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 ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا باب

 ىلع بجوي ثيحب لوق اهناب ةداهشلا سنوت ءاملع نم ةفرع نبا فرع

 همحر زيزعلا دبع لاق هلئاق لدع نا هاضتقمب مكحلا تإئا يا مكحلا عامس مكاحلا

 نيعمب صتخت ال اهنال ةياورلل جرخم هاضتقمب هلوق ىللا مكاحلا ىلع بجوي هلوقف هللا

 عامسب هدارمو اهاضتقمب مكحلا مكاحلا ىلع بجوت نا نع الضف هيلع ىدوت
 ىلع لقي ملو مكاحلا ىلع لاقو هب مكحي نا مكاحلا لبقي يا مكحلا لوبق مكحلا

 نيمصخلا مكحت نأش يف مكاحلا دوجول يضاقلا نم معا رم اك مكاحلا نال يضاقلا

 يضاقلا دنع هتلادع تبنت نا يا هلئاق لدع نا هلوقو زيمالا نأش و هيلع اقفتا نم

 نامث تمقا يف ارقلا وهو بطقلا لاق نيققحملا ضعب لاقو ةنيبلاب وا اهملعي هنوكب

 ام قيقحت بلطاو هنع ءالضفلا لأساو ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا بلطا نينس

 الو ةيرحلاو ةيروكذلاو ددعتلا اهيف طرتشي ةداهشلا نولوقيف امهنم لك ةيه
 طارتشاو اهروصت ديرا امنا اوملعا مهل لوقاف ةياورلا يف هضعب الو كلذ طرتشي

 نع اموسرم قرفلا تدج و ىتح ةياورلا نع اهزيمت عرفو اهروصت عرف كلذ

 حورشلا ضعب يف هققح سنوت ءاملع نم يرزاملا وهو بطقلا لاق مهضعب
 هيلع هللا ىلص هلوقك ةياورلا وهف نيعمم صتخي ال اماع ناك نا هنع ربخلا نا لاقف
 صاخشالا يف ماع كلذ ناف مسقي مل اميف ةعفشلاو تاينلاب لامعالا ملسو

 اذك وه نيد اذه دنع اذل مكاحلا دنع لدعلا لوق فالخب راصمالاو راصعالاو

 ةياورلا وه لوالاو ةداهشلا وه نيعملا مازلالا اذهف هادعتي ال نيعمل مازلا هناف

 مازلا نا ةيرحلاو ةيروكذلا طورشلا ةيقبو ةداهشلا يف ددعتلا طارتشا هجوو

 هعم رخا طارتشاب كلذل عرشلا طاتحاف هل دوهشملل نطاب ةبحم هيف عقوتت نيعملا

 ةوادعل دوهشملا ىلع روز دهاشلا نوكي نا فوختي ةنطاب ةوادع هيف عقوتت وا
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 بسانو هعم رخآ طارتشاب كلذل عراشلا طاتحاف مكاحلا اهيلع علطي مل ةنطاب هنم

 ةيب الا سوفنلا هفنات ارهق و هيلع امكح نيعملا مازلا نال اضيا ةيروكذلا طرش

 ةياكن سوفنلا ىلع دشا هترشابمب نصصتخي ال اميف نهدح و ءاسنلا نم ةداهشلاف

 ركذ ام ىنعمبو نيدو لقع تاصقان نهن الو ةيروكذلا طارتشاب كلذ ققحف
 نيعمب صتخت ةداهشلا نا امهنيب قرفلا يف يخامشلا ديعس دمحا خيشلا لوق

 رابخالا ةياورلا نمو نيربخ اهنوك يف اتكرتشا ناو ةماع لب ةصتخم ريغ ةياورلاو
 اهنال ةجحلا يذ وا ناضمر لاله ةيورو ناذالاو هتراهطو ءىيشلا ةساجن نع

 ال امم لوهجملا ةيالو اذكو هدوجو نع يا مكحلل بجوملا ببسلا نع رابخا

 ةيئزجلا رومالا يف اهنوكل ةداهشلا تاياورلا هذه تهبشا ناو ددعلا هيف طرتشي
 نمو موصلا نم ةمذلا ةءارب اهاضتقم نال ةداهشلا نمف لاوش لاله ةيور اماو

 ناضمر لاله ةيورو ناذالاو ةراهطلاو ةساجنلاب رابخالا نم رم ام لعج

 اوقفتاو ةروكذلاو ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشا ةداهشلا ليبق نم ةيالولاو

 اوناك وا برق ولو مهلحم يف دوهشلا عامسل جرخي نا مكاحلا ىلع سيل هنا

 ةنيب لمحي نا يصوللو هلحم يف هيلا اهرضحي نا ةنيبلا هتمزل نم ىلعو هتيرق يف
 يف همصخ ريخ هدلب ريغ يف يهو هتنيب لمح نع زجع نم لبقو هلام نم متيلا
 اهعمسي نا دلبلا يلاو ىلا مكاحلا بتكي نا يفو اهلحم يف اهعامسل هجورخ
 لمحت ال ليقو اهيلا جرخي نا ىبا نا نيعتيو هيلا هدنع حص امب ثعبيو اهدعيو

 عمستو ثرا الو بسن الو ةيصو الو ةلاكو الو نيد يف دلبل دلب نم ةنيب

 كلذ وحنو ثادحالاو راضملا يف اذكو اهلمح ىلع ردق ولو اهبحاص دلب يف
 ىف هرارقا نم فصو ام ىلع اذكب نالف رارقا ىلع دهشا دهاشلا لوقي

 هتنياعمب تناك اذاو نالا ىلا هنالطبب ملعا الو كلذ ريغ وا عيب نم باتكلا اذه
 ام نا تدهش دهاشلا لاق ناو حلا ملعا الو هلوق اضيا دارو اذكب تدهش لاق

. ٨١ .



 هدي نم جرخي ملو امهنيب قرفي ملو كلدب مكحي مل مارح هتجوز وا مارح نالف ديب

 دهشا هيلع دوهشملل لاق ناو كلذ وحم وا قالط وا ابرب مارح الوقي ىتح

 هسفن ىلع دهشا ناو هيف امب هيلع زاج هل معناف باتكلا اذه يف ام لكب كيلع

 ناظفحي لب زوجي ال ليقف امهتداهش بتكي نم ىلا نادهاشلا ىتاف تام وا باغف

 ريغي ال انحل نحال نع برعم يدوي اك ىنعملا ريغي ال امب اهبتكي نا زوجي ليقو

 اك و ىنعملل رييغت الب سكعلا وا ةليلقب اهيدويف ةريثك ظافلاب اهلمحتي اكو ىنعملا
 يديب هتبتك لاقو اموتخم اباتك ءىراقلا عفد اذاو ىرخاب يدؤيو ةغلب لمحتي

 ناو هيلع أرقي ىتح يمالا ىلع دهشي الو زاج هيف امب هيلع اودهشي نا مهرماو

 وا يلع قحلا اذه نا املع نبا نم نيدهاشلا لس مكاحلل هيلع دوهشملا لاق

 وا ركذ ءاوس مكاحلا هفرعي مل نم لكو ليق كرتي وا امهلأسي نا هلف هل دوهشملل
 هل دهش يذلا وه هنا مصخلا رقاو هتفشك ولو اهفرعي ال وا هجولا ةرئاس ىثنا

 يه اهنا دهشي الف ةنالف اهنا نالدعلا هربخا اذاو هرارقاب هيلع مكحي نا هلف هيلع

 ليقو تبثي ليقو تبثي مل اهب دهش ناف نالدعلا اهب ينربخا لوقيو دهشي نكلو
 اذا ليقو دهشي نا هل زاج اليلق اهرصبا ولو بيرلا هنع لازو هبلق يف اهفرع اذا
 ليقو دهشي نا هل زاج ىه اهنا اتدهش و ناتلدع اهايا هارأف دلبلا يف اهمسا رهش
 اهنا ةأرما ول و ةق هل لاق نا ليقو زاج ىرخا هل تدهشو ةدحاو هتربخا اذا

 يف كشت ال نم كندهشا نا ليقو دحاوب ليدعتلا مهضعب زاجا اك زاج ةنالف

 هباشتل توصب الا اهفرعت مل نا ال زاج اهتفرعو هريغ وا باب فلخ نم اهتفرعم
 اذكو فوشكم هجو ىلع الا دهشي ال ليقو توصلاب زوجي ليقو تاوصالا

 الو ران الب اليل ةداهشلا لمحت كلام وبا:زاجاو اهيلع وا اهل مكحلا يف فالخلا

 اراهن خسفلا بلطف اليل لجر جوزتو هيلع دوهشملا ةفرعم دهاشلا نقيت اذا رمق
 ةفرعمب اونقيت نا ةداهشلا اودؤي نا كلام وبا رماف مالظلا دنع ج وزت هنا جتحاو

 . ملعا هللاو جوزلا
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 حيرجتلاو ةيكزتلا يف باب

 هناش يف ةدايز ناسنالا ةيكزتو رهطتلاو عفرلاو ةيمنتلا ةغللا يف ةيكزتلا

 ةداهشلا لطبي ام يفن ىلع اضيا ةيكرتلا قلطت دقو سندلا نم هل رهطتو هل عفرو
 نم يلاوت ينعمو يكزت ال نم يلاوتو يلاوت ال نم يكزت ضعب لوق هنمو اقلطم
 نيفوملا ةنحلا اذو عفادلاو راجلاو بالاو كيرشلاو دبعلا يلاوت كنا يكزت ال
 يف داسف ةريبكلا كلذكو دسجلا يف داسف هنال حرجلا نم ذوخ ام حيرجتلاو
 لبقت الو حرطتو هتداهش حرطت حرجملا نالاح رط اضيا حيرجتلا ىمسيو نيدلا
 نب رمع نع اوركذو انباحصا دنغ ةزئاج ةيكزتلاو هللا همحر بطقلا لاق
 اريخ هيف انلقو اريخ هيف اننظ ريخ هنم انل رهظ نم لاق هنا هنع هللا يضر باطخلا

 انلقف هلوقف هنم انارب و ارش هيف انلقو ارش هيف اننظ رش هنم انل رهظ نمو هانيلوتو
 ةيكرتلا انباحصا ذخاف بطقلا لاق حيرجت ارش هيف .انلق هلوقو ةيكزت اريخ هيف
 يف الو ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف ركذ امهل سيلو ةياورلا هذه نم حيرجتلاو
 ىلع اشرلا ذخاو روزلا ةداهش ترك امل نكلو ملس و هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس
 يضاق حيرش نع اوركذو لاق دوهشلا ةلادع نع نولأسي ةاضقلا عجر ةداهشلا
 مويلا لبق هعنصت نكت مل ائيش تثدحا كتيار ينا ةيما ابا اي لج ر هل لاق هنا رمع
 لاؤسلا ليقو مهل تثدحا اوثدحا سانلا تيأر امل يرش هل لاقف رسلا ةيكزت يف

 رما تاداهشلا ىلع اشرلاب لاومالا ذخاو روزلا رهظ امل هنا الا ةعدب دوهشلا نع
 امعال هيف مه يذلا مويلا يف لجرلا لاح نع نوكي و ةفعلاو ةلادعلا نع لاؤسلاب

 ةيكرتلا زوحت الف دودحلا ريغ يف ةداهش لك يف ةيكزتلاو ليدعتلا زاج و لبق هيلع
 دحلا برض دق هناو دحلا بجوي امم اذك لعف انالف نا دودحلا ىلع ةداهشلا يف

 كرتو مهاغلا الاو مهب مكح زاوجلاب دحلا دوهش مكاحلا فرع ناف داعي الف
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 تاداهشلا لك يف حيرجتلا لبقيو مهتيكزت بلطي الو هريغل مهعفر وا مهمالك
 هتيك زت بلط دهاشلا لاح مكاحلا لهج ناو دودحلا ةداهشو دودحلا ريغ ةداهش

 زئاج ريغ هفرع ناو هتيكزت مصخلا بلطي مل ولو ةداهشلا ةماقا دعب ءانما نم

 لوالا حيحصلاو مصخلا اهبلط نا الا ةيكرتلا مكاحلا بلطي ال ليقو هتداهش لطبا

 ليقو ناتنيماو نيما وا نانيما ىزجو ةيكرتلا هيلع لبقي ال مكاحلا فرعي نمو

 الا ىزجي ال هنا روهشملاو بطقلا لاق ةدحاو ةنيما يزجيو دحاو نيما ىزجي
 وه رسلا يف دوهشلا نع لاؤسلا دشر نبا لاقو لاق ناتنيماو نيما وا نانيما

 ليدعت يفكي الو ةينالعلا ليدعت نع يفكيو دحاو هيف يفكيو رسلا ليدعت
 علطي ملام يفكي هنا انبهذمو هللا همحر بطقلا لاق رسلا ليدعت نع ةينالعلا

 يضاقلل يغبنيو هحرجت الو دبعلا ليدعت يفكي الو مكحلا لبق هفالخ ىلع مكاحلا

 كالم نا ليتو ةينالعلاو رسلا يف مهتيكزت نع لأسي نا دوهشلا فرعي مل اذا
 يف نم الا ال ودع هلها ناك دلب ىف ةوعدلا ترهظ اذا ليقو رسلا ةيكرت رمالا

 ولو مهنع لأسي الو هءايلواب مكحي نا مكاحننو مرحم ىلع ماقا نمو دح هقنع

 مصخلا ىلع تبني الو بوبحم نبا نع اذك اهفالخ حصي ىح مهرما هنع باع
 هج ورخل هيلع هليدعت زوج و هيلع هب دهش اميف هقدصي ىتح همصخ دهاش ةيكزت

 الف حيرجتلاو ةءاربلا اماو ةيالولا اذكو دحاولا نم ليدعتلا لبقيو رارقالا ج رخ

 ليقو اهتماقا دعب حصت اك ةداهشلا ةماقا لبق ةيكزتلا حصتو نيلدع نم الا لبقت

 يف هيلع رصتقاو بطقلا لاق ةداهشلا ةماقا دعب الا ةلادعلا نع لاؤسلا زوجي ال

 ةعبرا ةيناثلا يكزيو نينثا ةعبرالا يكزيو ادحاو ادهاش نانثالا يكرزيو جاتلا

 رشع ةتسلا نوثالثو نانثا يكزي نا جاتحي ال ىا قوف ال ةينامث رشع ةتس يكزي و

 لاح فرعي مل ولو نيلوالا نيدهاشلاب مكاحلا مكح ةينام رشع ةتسلا يكز ادا لب

 كلذ هجوو هللا ةمحر بطقلا لاق علام وا ءوسب مهفرع نا الا رشع ةتسلا
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 ةيكرتلا عباتت زوج و نينعالتملا ةداهشك و ىنزلا ةداهشك تاداهش عبرا لوصح
 ةقيةلا يكزي امناو هيلا يهتنت دح ةيكزتلل سيل لوقي نم مهنمو نيثالثو نينثا ىلا

 يذلا اهريغو ةزئاجلا ةداهشلا ةقيقحب فراعلا ةقثلا وا روهشملا لوقلا ىلع ىلوغملا

 رخالا لوقلا ىلع ةيالولا دح لصي مل ولو هبوت ترهظ وا قسفلا هنم نيبتي مل
 ءانمالا لوق الا ةيكزتلا يف مكاحلا لبقي الو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 ءانمالا نوكزملا يكزي امناو ةداهشلا هل زوبت نم ةيكزت لبقت لوقي نم مهنمو

 لوقلا ىلعو لاق ةداهشلا يف زوجي نم عيمج نوكزي لوقي نم مهنمو مهدنع
 ةقث دلب لك ىلع مدقي نا ىلاولل ىغبنيو لاق ادهاش فلاخا يكزي ريخالا

 نيلدعملا ىلا ليدعتلا لعجي و اهروما مهيلويف لضفلا لها دالبلا تاقث نع لءاسيو

 ليدعتلا لبقي الو هسفنب ليدعتلا هيلا عفارلا وه ليدعتلا يلاو نوكيف نيبوصنملا

 وا ةقثلا اهعزني مكحلا دعب ةيكرتلا عزنت و ليدعتلل نيبوصنملا نم الا ضعب دنع

 لاق هب اودهش اميف قحلا مهتباصال لب مهتقثل دوهشلا اهكزي مل اذا فراعلا

 كاحلا لاؤس الو هنع ةيكرتلا عزن همزلي ال هنا ىدنع يمذلاف ةقشلا اماو بطقلا

 الو هتداهش زاوج نم عنام تبثي ىتح لصالا بحطصي لب اهنع هتيكزت دعب
 لبق هتيكزت تعزن نم ةداهشب مكحي الو ملعلاب كردي ال اميف امهيلع نامض
 مكحلا دعب عزن ناو عزنلاب ملع نا مكاحلا نمض عزنلا دعب مكح ناف اهب مكحلا

 وا اهل لها ريغ هفرعي ناب ةيكرتلل الها سيل نم ىكز نمو مكاحلا ىلع نامض الف
 ثحب قحب الو لطابب دهش هنا ملعي مل ناو لطابب دهش نا نمض هلاح لهجن

 عزني مل ناو هل نمضف طاتحاو هيلع دوهشملا للاح ملعلا هنكمي مل ناو ملعي ىتح

 لاحلا مكح ىنح هتداهش يف قحب الا ةقث ريغ وهو مهاكزم نم نوكزملا ةيكرتلا
 همحر بطقلا لاق لطابب دهش نا هللا نيبو مهنيب اميف اونمض ىرخا ةموكح هب

 سيل هنا عم هلدع نا ىنعي هليدعتب مكحلا دعب لدعملا عجر اذاو جاتلا يفو هلل
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 ال نم ليدعت دمعنا نا نكلو ال ليقو مرغ الو ةيضقلا تضقن الدع هدنع

 عجر نا ناويدلا يفو لاق فلتملا مرغو ةبوتلا هتمزل هل ةلادع

 اونمض مكحلا دعب اوعجر ناو مهتيكزتب مكحي الف مكحلا لبق نوكملا
 الوا دوهشلا عجر ناو اومرغ امب مهيلع اوعجر كلذ دعب دوهشلا عجر ناو

 نود دوهشلا نمض اعم اوعجر ناو اونمضي مل دعب نوكزملا عجر ناو اونمض
 ةرم كلذ دعب اوتا مش مهب مكحف ةدحاو ةرم دوهشلا ءانمالا يكز ناو نيكزملا

 مهنمري ملو لزنملا ىف مهعم ناك نا هناف ىرخا ةموصخ ىف هدنع اودهشف ىرخا

 رهشا ةتس ليقو مهب مكحي الف رثكا وا ةنس هنع اوباغ ناو مهب مكحي هناف ارش

 دهاش يكرزي الو مهتداهش لطبي امري ملام ادبا مهب مكحي ليقو رهشا ةعبرا ليقو

 ليقو لام ىلع هدلو دوهش بالا يكزي الو هيكزي ليقو رخآلا دهاشلا هبحاص

 مالا ةيكزت يف فالخلا اذكو هدلول بالا ةداهش يف مدقتملا فالخلا ىلع مهيكزي

 ةرورض ىف ةيكرتلا ىلا جاتحي الو هبيرق دوهش بيرقلا ةيكزتو اهدلو دوهش
 ال اهنا ةيكلاملاك مهريغو انباحصا نم ملعلا لها روهمجو بطقلا لاق رفسلا

 رماب فرعي الو دجسملا ىف تاولصلا دهشي هنوكب ىفتكي الو لدع نم الا لبقت

 يف ولو دوهشلا ةيكزت تزاج و لاح ءوسب هفرع نم ةيكزت مكاح لبقي الو حيبق

 هبئان هنال هل ةيكزت زاوج مهضعب عنمو هيف عدومل عدوم نم تزاج و ناتكلا
 نم الو انيما ناك ناو ادهاش قيقرلا يكزي الو هسفن ىكز نمك وهف هاكزا اذاف

 ةنامالا نم هديب اميف ةناما بر وا ةفيلخ وا ليكو الو ةموصخلا يف بيصن هل

 لدع وا لدع ىكزم وا يكرزم نيما يدنع نالف نب نالف وا اذه يكزملا لوقيو

 ليقو زجي مل كلذ وحمو لدع ىلع وا ىكزم ىلع وا نيما ىلع رصتقا ناو ىكزم
 امناو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق لدع ىلع وا يضر ىلع راصتقالا زاوب

 اندنع تاقث دوهشلا ءالؤه نا دوهشلا اوكزي نا اودارا اذا نوكزملا لوقي
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 نوقداص وا نوحلاص وا نونمؤم وا نوملسم مه نولوقي وا ةداهشلا يف نوزئاج
 لاق ناو ريخلا الا مهيف فرعن الوا اندنع نوكزم ءانما مه نولوقي وا نوقتم وا

 وا هب قثا لاق ناو هتيالو ال هتداهش تلبق هيف لدع وا هنيد يف ةقث لجرلا اذه

 طقف روهظلا يف يرجتلا زاج و هتداهش لبقت الو ىلوتي الف يدنع نيما وا نمتئا
 اهناف روهظلا فالخب ناتكلا ىف اهران ءافطا ريسيب الو ةنتفلا ةنظم هنال راتخلا ىلع

 اهاغطا تدلوت ناو نيملسملاو مامالا نم فوخلل حيرجتلاب هيف ةنتفلا دلوتت ال

 مهحالص مكاحلا فرع ناف ناتكلا يف دوهشلا دهش اذاف نوملسملاو مامالا

 ليقو هريغل مهعفر وا مهنيب حلصا دجي مل ناف مهيكزي نم فلك الاو مهب مكح
 مكاحلا ىلع هنأش يف ةنتفلا نم موقي امب ريض الو روهظلاك ناتكلا يف حيرجتلا زوجي
 نانثا دهش اذا حيرجتلا نوكيو هلوبق حرجلا مزلي قح هنال دوهشلا وا مصخلا وا

 مزلي الو ةريبك المع امهناب امهناحرجي نيلدع نيدهاشب يتايف قحب دحا ىلع
 ال وا ضورفلا نم امهريغ وا ةولصلا وا ءوضولا نانسحي ال وا ةنيبم اهركذ

 نم وا ادج هوركم وه امم كلذ وحن وا نيفخلا ىلع حسمي نمم وا تايحتلا نافرعي

 هيلع عاتجاو ءانغ الب فدلاك ةداهشلا اهب مكاحلا زيجي ال يتلا ءوسلا قالخا

 اناتهب نكي ملو اسفن الو الام هب فلتي ملو هلوسر وا هللا نع نكي مل اذا بذكلاو

 رئابكلا لعفب دوهشلا حرجي امنا ناويدلا يف اوكح و هللا همحر بطقلا لاق

 نا نوحرجملا فرع ناو ءوسلا قالخا نم اضيا رئابكلا ريغب حرجي هنا اوركذو

 دهش اذا وا اودارا نا مهوحربي نا مهل زوجي هناف قح دوهشلا هيلع دهش يذلا
 مهيلا تفتلي الف اروز هيلع ادهش امهنا دوهش ةعبرأب ينتاف لجر ىلع نالدع
 يعدملا لاق ناو روز وا لطابب دوهشلا ىلع ةداهشلا لبقت ليقو امهب قحلا همزلو
 ىلع ةنيبلا هفلكي مكاحلا ناف ىوعدلا هذه يف بيصن مهل يلع اودهش نيذلا نا

 ناو يعدملا ةنيبب هيلع مكح ةنيب هل نكت مل ناو مهتداهش تلطب اهب يتا ناف كلذ
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 حرجت مكاحلا فلكي الو كلذ هيلع كردي الف هاوعد ىلع يعدملا فلحي نا بلط
 نم تاه متاحلا لقيلف نيدهاشلا رجت هيلع يعدملا ىعدا نا نكلو دوهشلا
 نيدهاشلا ناحربي نيرخا نيدهاشب ءاش نا اضيا يعدملا يتايو امهحرجي

 رشع ةتس ىلا هيلع يعدملاو يعدملا بناج نم حيرجتلا غلبيو هدوهش نيحرجملا
 حرج اذاو كلذل دحال ليقو رخالا دهاشلا يف رشع ةتسو دحاولا دهاشلا يف

 ةحارجلا تبثا نم مدق ةلادعلا يف ناقيرفلا ىوتساو نورخآ هلدعو موق دهاشلا
 ىدحا تناك ناو هرم ارهاظب هلدع نم هملعي ملام دهاشلا نطاب نم ملع هنال
 نبا لاق هبو حيرجتلا ةنيب مدقت ليقو كل ام لاق هبو مدقت ليقف لدعا نيتنيبلا

 ىلع مث دحاو دهاش ىلع نينثا عاجا زاج و نالوقلاف ةلادعلا دوهش داز ناو عفان

 . ملعا هللاو رخا
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 دوعقلاو يواعدلا باب

 وا ءارشب امهدحا ضورعلاو لوصالا نم هريغ وا انادف نانثا ىعدا نا

 نع امهدحا هيف دعقي مل ةزايح وا ثرا وا ةقدص وا ةبهب رخالاو امهوحن وا ضايق

 ليقو ةنيبلا يعدملا ىلعو عدم الك نال امهدحا نيبي ىتح فوقوم وهف هبحاص

 ال يتلا دوقعلا نم اهوحنو ةبهلا يعدمف ثرالا يعدم ممت هيف دعاق ةزايحلا يعدم

 هللا همحر بطقلا لاق ةضواعمو دقع هيف امم هوحن و ءارشلا يعدمف اهيف ةضراعم

 هدقع و هيلا كلملا جورخ ىوعد هيف نال ىوعدلا ةدايز نم هيف امل رخات امناو َ

 سيل وا امهيدياب وهو هنم ةيمست رخآلا ىعداو امهدحا لكلا ىعدا ناو ضوعلاو

 اميف دوعق الف ارجش ال اضرا وا اضرا ال ارجش ىعدا وا كاذ ديب الو اذه ديب

 هيف هاعزانت اميف دعاق لكلا ىعدم ليقو هيف اعزانتي ملام يعدملا دعقو هاع زانت

 هتامسقي هيف اعزانتام ليقو ع ويشلاب ضعبلا ىلع تا لكلا نال هيف اعزانتي ملامو

 اهيعدم ىفو اهيف امو قيلاوجلا يعدم يف اذكو هل هنا دحاو لك نم فلحلا دعب

 هناو هيف اعزانت اميف دعقي ال هنا لوالا لوقلاف نالوق طقف اهيف ام يعدم وا طقف

 يف دعقي لكلا يعدم نا يناثلا لوقلاو هيف اعزانتي مل اميف لكلا يعدم دعقي

 عيبرلا يبا راتخمو بطقلا لاق اهيف امو ةيعوالا رئاس اذكو اهيف امو قيلاوجلا

 يف ءىيشلا ناك اذا هنا ناويدلا يف اوركذو لاق لوالا لوقلا نوره نب ناميلس
 نم رخالا هاعداو ءارشلا لبق نم هل هنا امهدحا ىعداف هيلع امصتخاف نيلج ر دي

 اعيمج ايتا ناف امهاوعد ىلع ةنيبلا مكاحلا امهفلكيلف دحا ىلا هبسني ملو نهرلا لبق
 رخالا هاعداو نهرب امهدحا هاعدا نا كلذك و نيفصن امهنيب ءعىيشلا ناك ةنيبلاب

 قتاف مكاحلا ةموكحب وا ةزايحب وا ديلاتب وا ثاريمب وا ةراجاب وا قادصب وا ةبهب
 بحاص لوقي نم مهنمو امهنيب ءعىيشلا ناك هاوعد ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك
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 ليقو ةموكحلا يعدم ليقو ةزايحلا هيف زوجت امم ناك نا ىلوا هلك كلذ يف ةزايحلا

 ةبهلاو نهرلاو ءارشلا نم ىلوا ديلاتلا ليقو نهرلاو ةبهلا نم ىلوا ءارشلا يعدم

 اذه الو اذه ةنيبلاب تاي مل ناو ةنيبلاب هل مكح نيمصخلا دحا نيب ناو ثاريملاو

 هبحاصل وهف نيملا نع امهدحا لكن ناو نيفصن امهنيب ءىيشلا راصو افلاحت

 هديلات هنا امهنم لك نيب ناو فلحي وأ رقي ىتح سبحي ليقو
 امهيديا يف ناك ءىيش ىلع نالجر عزاتت اذاو نافصن امهنيب وهف

 راص امهاوعد ىلع ةنيب امهل تناك ناف فصنلا رخالاو لكلا امهدحا ىعداف

 عبر فصنلا يعدملو عابرا ةثالث لكلا يعدمل نوكيف يا اعابرا امهنيب ءىشلا

 ام ىلع هنامسقيف افلاحت ةنيب امهل نكت مل ناو لكلا بحاصل وه ليقو اثالثا ليقو
 امهنيبف فصنلا ىعدم اهب ىتا ناو هلك هذخا هدحو ةنيبلاب ىتا اذاو انركذ

 ثرالا وا ةبهلا وا ءارشلا يعدم ال جاتنلا يعدم ةبادلا يف دعاقلاو نافصن

 دعاقلا عنميو هنيمي عم هديب ءىيشلا ناك نم لصالا ريغ يفو لصالا يف دعاقلاو
 ةبه وا عيبب هكلم نم هجارخاو همدهو هبرش و هلكاك هيف دعق امل فالتا نم ديلاب

 هغلب مكاحلا دنع هيف عزونف دحا ديب ءانما هفرع ناو هفلخي وا هيعدم نيبي ملام

 هيف هديب ناك نم ك احلا دعقيف اذه ديب هانفرع الوقي ناب هديب هل مهتفرعم ءانمالا

 جاتلا يفو لاق هديب يذلل هنا اعطق اودهشي نا زوجو هللا همحر بطقلا لاق
 ديلاو هل كلم وهف دحا ديب ام لكو هل وهف هديب ءىشلا ناك نم نا فراعتملا

 مهيلع ةداهشلا نوكت الو كولممو كلام مهنم نوكي دقف مدا ينب الا هبرل ةدهاش

 اهكسام ال اهتيصان وا اهنرق وا اهلجرب اهكسام ةبادلا يف دعاقلاو نايبب الا

 اميف اذهو اهكاسما ىف داتعملا هنال اهنسرب اهكسام اهيف دعاقلا نا ريتخاو اهنس رب

 لحم ريغب ولو هسفنب كساملا هيف دعاقلاف هل دتعي مل ام اماو نسر هل ديتعا

 نم امهدحا كسما نا هنا ناويدلا يفو بطقلا لاق نسرلاب كساملا ال كاسمالا
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 لاق رخالل دعقا امهدحا نوكي الف ةيصانلا نم رخآلا كسماو ماجللا وا نسرلا
 هتيصان وا نرق كسامو لجر كسام نيب مكحلا ام رظناو هللا همحر زيزعلا دبع

 امهہيبف ءاوس دح ىلع امهب اهكاسما ديتعا نا هنا باوجلا هللا همحر بطقلا لاق

 عبصا يا يف ولو متاخو لعنو بوثك هسبل اميف صخش دعقي و نافلحي و نيفصن
 ال هديب هكسما وا فالخ اهريغ يفو هديب عفدلاب هقاس وا هرج وا هلمح وا

 ىطغ را هدس و وا هاعر وا هداق وا اهريغ وا هديب هكسما اميف دعقي ليقو هلجرب

 يفو هتيب ف وا ةي راع وا اركب هديب ناك اع وب وا هءاع وب ناك وا هدهم وا هر

 هيلع مرح امم كلذ وحن وا ةناما وا ةقرس وا بصخغب هديب ناك ءاعو ريغ وا ءاعو

 نالوق هءاعو يف هنال هيف امب ىلوا هبر وا هديب هنال هيف امب ىلوا وه له هلامعتسا

 الثم ءاعولا ناك نا هيف امب ىلوا هبر نوك نيعتو يناثلا لوقلا ناويدلا راتخم

 ءىشلا هيف يذلا ءاعولا نوكب ءاعولا بحاص دازو ديلاب اكرتشا امهنال امهيدياب

 تيبلا بحاص نم ىلوا وهف امه ريغ وا ةباد وا تيب زئاج هج وب هديب نمو هل

 تطبر ةفقك اهيلا طبر وا ديدح وا لبح نم هب تطبر اميفو هديب تناك نا

 ضرالا يف ةبورضم ةنيدحكو ةعولقم ةبشخك هيلا تطبر ام اذك و سافو اهيلا

 اماو هللا همحر بطقلا لاق هلبا يف لمجو ههايش يف ةاشك هلبا وا همنغ يف اميفو

 لب هدي يف هنوك درجمل هيف دعقي الف هسارفا يف ةرقب و هلبا يف ةاشك هفلاخي ام

 هنيناجم وا هلافطا وا هديبع ديب اميف دعق و كللذ وحن وا قوس وا يقس وا يعرب

 ربتعت الو مهيدياب اميف مهسور ددع ىلع نودعاق ءاكرشلاو هريغ وا لصا نم

 رظني الو دحاولا لثم اوناك بابلا لئاسم نم ءىيش يف اودعقا اذاف مهتكرش
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 مل امالثم عئابلا وهو هبر ضوعلا يف اميف دعقيو هب ىلوا هديب ناك نمف مهضعب

 فقوي عيبب وا ةبهلا وا رايخلا عيبب لاومالا نم فوقوملا اذكو يرتشملا هيف لخدي

 بحاصف قداصلاو ةراجالاو ع ويبلا نم فقوي امم كلذ وحنو لفطلا غولب ىلا

 وا ءانبب اهرمع ضرا يف صخشلا دعقيو هريغ ىلا لقتني ملام هيف امب ىلوا ءىشلا

 نينس ثالث يهو اهتوبث ةدمب ةعنصل سولب وا ناويح طبر وا ىنكس وا سرغ

 ثالثو لمع الب ولو هديب ناك اميف نينس رشعف كلذ وحن وا هريغ وا ءام زاوج و
 ضرا لخد اذا ةزايحلا نوكت امنا ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق لمعي اميف

 لزنملا يف هعم رضاح اهبحاصو عنميو يطعيو دصحيو ثرحي اهرمعي لعجف هريغ

 هل ريصتف ةزايحلا ةدم هيف متت ام اهيف ثكم ىتح ارجح الو اعنم هنم ري ملو

 هيلا لصي ثيح نم ةزوحلا نود اميف اهبحاص ناك نا لوقي نم مهنمو ةزايحلاب

 ناو ةزايحلا هيلع تزاج انركذ ام هنم ملعي ملو هضرا يف هلوخدب ملعيو ربخلا

 ملو اهثرجي ملو راغصلا عطق وا اهنم بطحلا عزنب ضرالا حلصي لخادلا ناك
 اهحلصي و اهنفدي راصف ناردغلا وا ةخبسلا وا ءاملا ضرا تناك وا اهسرغي

 اهلعج وا هصخ اهيف ىبني ناك اذا كلذكو اهترامع كلذف سرغلل وا ثرحلل

 متا ىتح هراغثل ارشنم وا ةعرز اردنا اهلعج وا اهيف تيبت وا اهيف ليقت هناويحل ةنمد
 عناصلا كلذكو هيشاومل وا هسفنل اقيرط اهيف ذختا نا كلذكو ةزايحلا ةدم اهيف

 ةزايحلا ةدم تمت ىتح مهعنص ةادا اوبصن اذا راجنلاو رازجلاو زارخلاو دادحلاك

 دوعقب تمتف نينس ثالث نود نكل رغكا وا لقا وا نيتنس ضرالا يف دعق نمو
 لخد نمو مهثاريم ردق ىلع ةثرولا اهمسقيو ةزايحلا تحص هتوم دعب هثراو

 يف دعق نينس ثالث ةمولعم ةيمستب هعم رمعف هل فورعملا هلصا يف لجر ىلع
 لوالا ضراعي ملو نينس ثالث اضعب لخادلا رمع ناو ال ليقو ةيمستلا كلت

 ةتيم اضرا ايحا نم لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لونسر نع اوركذو هل يهف
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 اضرا لجرلا رمعي نا وهو هجولا اذه ريغب اهئايحا يف ءاملعلا لاقو هل يهف

 ىوعد دحال اهيف فرعت مل نا ءاملا ناردغ وا ةخبسلا لثم ائيش اهيف تبنت ال

 اهراجشا عطقف لجر اهلخدف نارمعلا رثا اهيف نكي مل اذا نورخا لاقو هل يهف

 يراربلا ضرا رمع نم لوقي نم مهنمو هل يهف هلبق دحال فرعت ملو اهرمعف
 اهيلا قبس دق اهلك ضرالا نا لوقي نم مهنمو هل يهف دحال فرعت ملو رافقلاو

 اهبابرا نذاب الا ائيش ضرالا يف رمعي نمل زوجي الف فارغج ضرا الا نولوالا
 سرغلاو ثرحلاب اهنا رمع اهئايحا مهضعب لاقف ضرالا ءايحا يف اوفلتخاو
 قدانخلاو ناطيحلاو يقاوسلا اهيف لعج اذا لوقي نم مهنمو كلذ وحن و ءانبلاو

 اهدح اذا لوقي نم مهنمو سرغي ملو ثرحي مل ولو اهئايحا وهف تايارزلاو
 وا فيصلا يف نونكسيو اهيف نولزني اوناك اذا اهئايحا ليق و اهايحا دقف دودحلاب

 نويعلا يف وا راهنالا يف هيشاوم يقسي هنا فرع نا لوقي نم مهنمو ءاتشلا يف

 جورملا يف هيشاوم ىعري هنا فرع نا هنا لوقي نم مهنمو هل يهف رابالا يف وا

 هل يهف اهيلع دهشاو ضرالا ىلا قبس اذا لوقي نم مهنمو هل يهف اههبش و

 نا اهيف نفد وا اهيلع رهظ امم لقتني امم ضرالا يف اميف دعقي الو
 دعقي ليقو هيف دعقيف ثرحلاو ءانبلاك لقتني الام اماو ةرومعم ريغ تناك

 الب صحفب ناك نا هتلغ ريغ نم هرجش ىلع اميف دعقي الو هضراب نفد اميف

 دعقيف هل زوجي اك دحا اهنكس ناو اهنكسي مل ناو هتويبو هرودب اميف دعقو زرح

 يفو هللا همحر بطقلا لاق نالوق اهبحاص وا وه دعقيف زوجي ال امك وا نكاسلا
 ىتح اهب هل مكحي الفاه زوجيو اهرمعي ناكو راد يف هتأرما عم ناك نمو جاتلا

 لاق اهيلع ةجح هل سيل هزوحو هتجوز لام يف رمعي جوزلا نال هل اهنا دهشي
 وا امهل فرعي مل وا اعيمج امهل فرع دقو تيب يف نالجر نكس اذا ناويدلا يفو

 يحيحص نيغلاب اناك ثانا وا روكذ اعيمج امهو هبحاص نود امهدحال فرع
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 ف ليقو -ا ةثرول حلا دعقي الف امهدحا تام نا اذك, .حاصل اهدحا دعقي

 اميف ةأرملا دعقو لاجرلا ىلا بسني اميف جوزلا دعقي نا اعزانت اذا جاوزالا

 دعق رخآلا يقب يقب و امهدحا تام ناو لكلا يف ج وزلا دعقي ليقو ءاسنلا ىلا بسني

 دعق تتام ناو هتنرول ةأرملا دعقت الف جوزلا تام نا ليقو تيملا ةثرول يحلا

 يف ةارملا دعقت ليقو امهتايح يف دعقي اميف الا تيملل يحلا دعقي ال ليقو ج وزلا

 اذاو لفطلل غلابلاو دبعلل جاوزالا نم رحلا دعقي ليقو هيف تنكس يذلا تيبلا

 نمو رخالل امهدحا دعقي الف اهجوز اهبلجي ملو اهيلو مكح يف ةجوزلا تناك

 ليق نيج وزلا نم لكل فرع اميف ليقو هب ىلوا ناك امهنم ءىيش هدي يف فرع
 وا ةوسن ثالث :لجرل ناك اذاو احكانت ام دعب هبحاصف هيف دعقي الف احكانتي نا

 اهيلا عىجتلت نهادحا ناك ناو اهيلا ءعىجتلي اميف دعقت ةدحاو لكف تامف عبرا

 هيف تفرع اميف نهنم ةدحاو لك دعقتف لصالا يف تفرع دق ىرخالاو ىشاوملا

 ام هلف امهل ةنيب الو ناجوزلا فلتخا اذا هنا انموق رثا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 عم ةأرملاب قيلي ام اهلو هنيمي عم باتكلاو سرفلاو حمرلاو نيكسلاك لجرلاب قيلي

 ليقو هنامسقي و نافلحي ليقف دبعلاك اهب قيلي امو لجرلا هبسبلي امو ىلحلاك اهنيمي
 اماو نيجوزلا ىلع لئاسملا كلت يف نيملاو لمعلا هبو هذخأيو جوزلا فلحي

 هللاو كلذ ذخاو همصخ فلح فلحي نم لكن اذاو ملعلا ىلع مهنيميف ةثرولا

 . ملعأ

٩٤



 دوعقل ١ ب اب

 ةرجش اهنم بيرق يف وا اهيف الثم رخالو هريغ وا لجرل ضرا تفرع نا
 اهلصا نم فرعت ملو اهنم اهنا مهوتي ثيحب بيرق نم وا اهتحت نم ىرخا تتبنف
 كلت تقفاو ولو اهب ىلوا اهيف يه تتبن يتلا ضرالا برف ضرالا نم وا
 هجوو بطقلا لاق اهميرح يف تناكوا ءىيش يف امهفلاخت ملو ةلخنلا وا ةرجشلا
 بحاص ىلا هنع جرخت ال ضرالا بحاصل يهف ضرالا يف تتبن اهنا كلذ

 نا الاو اهل ةرضم الب كلذ نع ثحبي ناب هترجش نم اهنا روهظب الا ةرجشلا

 اهنم اهنا تبث اذاو ةرجشلا كلت نودب تبثت نا ناكم ال اهنم اهنا ءانمالا دهش
 نصغ دتما نا هنا همالك ديفيو بطقلا لاق اهعزنب هذخأي نا ضرالا بحاصلف

 ال ةلخنلا وا ةرجشلا بحاصل هناف قورع هيف هل تبنف هريغ ضرا ىلا عذج وا
 لاق رمثي ناكو ةدملا تلاطو هلصا نع ينغتسي ناك ولو ضرألا بحاصل

 ناو اهعزنب ذخا هريغ ضرال قورع تجرخ نا هسوفن لزاون يفو بطقلا
 نا اذك و هضرا تتبنا ام ضرالا بحاصل ليقو هيلع تتبث ترما ىتح اهكرت

 ىلع هل تتبث نينس ثالث تثبلو هريغ ضرا يف تتبنف ةرجش ليسلا لمح
 ملو امهنيب ىرخا تتبنف فرعت ملو نيلجرل ناترجش تناك ناو ضرالا بحاص

 لك نم امهادحا تقفاو ولو امهنيب ضرالا نال ءاوس اهيف امهف امهيا نم ف
 وا هترجش تقفاو نمل ىه ليقو اهسنج نم تناك وا ةفصو اعونو ابح ةهج

 وع نايب الو امهنيب ىرخا تتبنو ىرخالا تيقب و امهادحا تتام نا اذكو هتلخن

 امهدحا ونص نم جرخ ناو امهنيب يدو تنب نا ناونصلا اذك و امهادحا نم اهنا

 برل وهف ريغلا ضراب اهنوصغ وا ةرجش قورع نم تبان لكو هعزنب هبر ذخا

 هريغ ضرا يف ةرجشلا نوصغ تلخد ناو هريغ ضرا نم هعزنب ذخ ويو تبانلا
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 ىتح ةلخن وا نوصغ جوعت ناو تبنت ةرضملا هيف تبنت ام رادقم اهيف تثكمو
 رذج نع ىنغتسا ناف قرع اهنم تبنف اهبحاص ضرا يهو ضرالاب تقصتلا
 بطقلا لاق طقف لوالا ميرحلاف الاو لوالا ريغ رخآ ميرح هلف ةلخنلا وا ةرجشلا

 عنمي نكلو ضرالا ىلع ترهظ ولو قورعلل ميرح ال دمحم نب دمحا خيشلا لاق

 تتبث قورعلا نم ىرخا ةرجش تتبن ناو تبنت امرادقم تثكم نا اهدسفي امم

 هريغ ضرا يف ةرجش هل نمو اهتلغ تكردا نا ليقو تنغتسا وا تلغتسا نا

 ميرحلا زواج اميف هتغلب يذلا عضوملا زواجت نا قورعلا عنمي نا ضرالا بحاصلف

 در اميف هضرا ةرامع نم هعنم ةرجشلا بحاصلو اهعطقيلف كلذ تزواج ناو

 اذاو تبنت ملام اهعزن ىلع اوذخاوت امهنيب ام دح يف ةرجش تناك ناو ميرحلا

 ميرحلا اهلف تتبث ناو امهس ور ىلع ليقو ضرالا اكرتشا امك امهنيب تناك تتبث

 الفط ولو تيم عم دج و امو اهميرح ةرامع نم ناعناتيو امهيلع ةيحان لك نم
 دجو ام وا داسو وا شارف وا ءاطغ وا العن وا امتاخ ولو سابل نم انونجم وا

 ىلا اطوبرم دجو وا هفنا وا هيف يف دجو وا هعباصا نيب وا هدي هيلع افوفلم

 هداس و وا هشارف تح اميفو هثراو هيف دعق هرعش هيلع رفض وا هبوث وا همسج

 الف هشارف تحت نوفدملا اماو هثراو هيف دعقي نا ناويدلا راتخم نالوق نوفدم ريغ

 نادوعقلا اذه و هيلع شرفف ءاج مت هريغ هيف هنفد هنا ناكما ةوقل هثراو هيف دعقي

 نكلنكس هيف نكسي مل ناو ةيراع وا ءاركب ناو هيف تامو هل سيل تيبب نكس

 دعقي الو هاطغ وا هسبل اميف الا دعقي الف هيف ضرمف هلخد وا هيلا لقنو ضرم

 ام الا هتثرو هيف دعقي هتوناح وا هتيب يف ام لكف عناصلا تام نا ايركز وبا لاق و
 ةيراع وا ءاركب هيف ناك تيب يف تام نا كلذكو مهريغل هنا ةنيبلا هيلع تماق

 عم نكس نو مهريغل هنا ةنيبلا هيلع تماق ام الا هيف نودعاقلا مه هتثروف

 هللا همحر بطقلا لاق نوفدم ريغ هشارف تحت دجو ام وا ةداسو وا شارف يف
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 ةنرو دعقي ملو هيف اميف امهنم يجلا دعقي ل امهدحا تام و تيبلا بر ضيرملا

 مل نا ليقو حلصلا وا نايبلا ىلا فوقوم امهنيب هبتشم وه لب هيف اضيا تيمل
 ىلا جاتحي هسفنب وه عاتملاك ضيرملا نال تيبلا برل كلذف انكاس ضيرملا نكي

 هيلا تديق اميف و اهيلع اميف و اهيلع تام ةباد يف ضيرملا ثراو دعق و هب موقي نم

 دحا هعم نكي مل نا هرجت تناكف اهيلا طبر وا رئارغو لحرك هيلا تطبر ناب

 ليقو حلصلا وا نايبلل فقوي كلذ ناف هل قيفر وا هب موقي دحا هعم ناك ناو
 اهيف دعقي هناف اهيلع دج و نونجمو لفط اذك و عاتملاك ضيرملا نال حيحصلل وه

 هشارف ىلا اهدر وا شارفلا ىلع اميفو شارفلا يف دعقي هناف شارف ىلع دجو وا

 ال لفط دج و ناو نالوقف نفدي مل ناو نفد نا شارفلا تحت اميف دعقي الو
 دعقي لام امهعم دجو وا شارف يف وا ةباد ىلع تيم عم هرغصل هسفن كلمي

 يف ريغص دعقو عفنلا بلج مدع يف ايواست دق امهنال كلذ يف رخالل امهدحا
 اميس الو هدح و هيف دج و نا تيم ال هيف اميفو هدح و هيف دج و تيب وا صخ

 لقعي ال لفط وا تيم عم دجو نا غلاب وا قهارم دعقو هريغ عم دجو نا

 ناو لفطلاك نونجملاو اهيلع اميفو اهيف هتباد ىلع قهاري مل هنكل لقعي وا هرغصل
 امهدلو زرفي الو اعم اتييخ وا امهادحا وا اتتامف هريغ وا تيب يف ناتأرما تدلو

 رخالل امهدحا دعقي الف رخآلا تام نا امهنم ىحلا يف اعزانت وا امهاوبا فلتخاف
 وا ناتملسم ناتأرملا تناك ءاوس ةفاقلا وا هبشلاب مكحي ليقو ناطيلخ نادلاولاف

 ةرح امهادحا وا ناتما وا ناترح ةكرشم ىرخالاو ةملسم امهادحا وا ناتكرشم

 وا جاتن نم عابتا دجو ولو اليل لحمب اتدلو ناتاش وا ناتقان اذكو ةما ىرخالاو

 مكحي ليقو هيف نوحلطصي طلتخم لام دالوالاف عبتلاب امهبابرال دوعق الف تاهما

 هلعل دلولا يف دعقا اهبرف عابتالا يف دالوالا دحاب امهادحا تدرفنا نا اماو هبشلاب

 يحلا يف امهباحصا فلتخاو رخآلا شاعو نيدلولا دحا تام نا اذكو عابتالا
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 بر دعقو ةطلخ ةكرش لب تيملا يف الو يحلا يف امهدحا دعقي الف هيعدي هلك

 نال هيلع ننحتت وا هسحلت ىرخا اهلوح تفقو ولو اهعيضر يف ةعضرم
 الو نيتارملا ىدحال دلولا لوبقب مدا ينب ىف مكحي الو كلذ نم ىوقا ةعاضرلا
 وا جرسلا ىلعو اهمادق امهدحا بكر ولو اقلطم رخال ةباد يبكار دحا دعقي

 ةيوحك هوحن وا جرس اهيلع ناك نا ليقو هوحن وا نسرلا امهدحا كسم وا هوحن
 ليقو رخالل امهدحا دعقي مل نانثا هيف دعق ناو هيلع بكارلا اهيف دعق ةعدربو

 ناك اقلطم اهردصب قحا ةبادلا بحاص ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل مدقتملا دعقي

 نسرك هوحن وا اماجل كسما نا هيلع دعقي مل وا هيلع دعق نكي مل وا جرس اهيلع

 سيل ثيدحلا نال ثيدحلا يف سيلو مكحلا ةيوقتل ديقلا اذه ديز بطقلا لاق

 قئاسلل بكارلا دعقي و ةبادلا ىلع نينثا فدارت بدا مكح يف لب ةلئسملا يفاض

 حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق بكارلل دئاقلا وا قئاسلا دعقي ليقو دئاقلاو

 هنال قئاسلل دئاقلا دعقو رخالل امهدحا دعقي ال ليقو مظعا بوكرلا نال لوالا

 لوعجم نسرلا نال هسكع ليقو اهداق نا اهسار ىلي امم اهنسر كسام دعق و نكما

 نيبو نس ر وا هتيصان وا ماجل نم سرف كسام نيب دوعق الو فرط نم كاسمالل
 يف ةعامج هب تراد لام وا مهيديا يف ال موق نيب ةحيبذ تدجو ناو هريغ

 ناك ناو مهريغل هيف مهل دوعق الف مهضعب دي يف الو مهيديا يف ال ضرالا

 تناك نا اهيعرب وا اهفلعو اهيقسب فرع نم ةبادلا يف دعق و هيف اودعق مهيدياب

 هيطعي اماعط اهل كسما نا هل اهنم عابتاب ةبادلا يف دعقي الو هراد ىلا يوات هديب

 لاوما نم نكي ملو لبق هل فرعي مل نا صحف نم ءىيش عفارل دوعق الو اهل
 فيرعت نم اهماكحاب ىلوا وهف ةطقللا مكح هلو سانلااهيلا ىوتسي يتلا صحفلا
 الف تيبلا يف رخالا عم هريغ وا ابوت هتيب يف رخا ىلع لخاد بذابت ناو قافتاو

 ليقو امهيديا نيب لب دتولا وا فقسلا وا ضرالا يف دجوي مل هنال امهنيب دوعق
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 ناسنالا دعقي اك ناويدلا رايتخا رهاظ وهو بطقلا لاق هب ىلوا تيبلا بر

 ماجلك يف هل تفرع ةبادب دعقيو هفرط نم هدباجل هسبل يذلا هسابل يف اعامجا

 ام لك نم ديدح نم ديقك يفو ةيوح و ةعدرب نم جرسك يفو مامزو نسر نم
 هل تفرع اذا يا ةبادلا يف ديقلاو جرسلاو ماجللا لثمب دعقي الو ةبادلا هب طبرت

 ءاعوب دعقيو نايبلا امهيلع لب ةبادلا يف دعقي مل ةبادلا يف عزونو ءايشالا هذه

 هيف ام هل فرع اذا هيف امب ءاعولا يف دعقيو هيف اميف عزون اذا هيف اميف هل فرع
 فالغلاب دعقيو هءاطغو هءاكوو هفالغ يف ءاعولاب دعقيو ءاعولا يف عزونو

 ال هل تفرع نا هعضرت اميف ةبادب دعقيو ءاعولا يف هل تفرع نا ءاطغلاو ءاكولاو

 ناك ولو اهوحنو ةجعن يف فورخب الو ةقان يف ليصفب دعقي الو اهعبات يف

 ةلا يف ةكايحلا ةبشخب دعقيو ةجعنلا عضري فورخلاو ةقانلا عضري ليصفلا
 دعقيو هيلا طبرت مل نا ةاداو جسنم ىنيب دوعق الو هسكعك جسنملا ةاداو جسنلا

 دعقيو ةقالعلاو ةقردلاكو ع ردلاب تلصتا نا ةضيبك اهب لصتم يف لاتقلا عردب

 نانسلا يف الو اهب لصتم عردلا يف دعقي الو هيف زكرتت يذلا دوعلا يف نانسب

 يف دعقي الو هضبقم يف نيكس وا فيسب دعقيو مهسلاو جزلا اذكو حرلا دوعب
 هسكعك نيكسلا وا فيسلا يف دمغلاب دعقيو ضبقملاب نيكسلاوا فيسلا

 يف فلي اميف فخبو هسكع ال فالغلا يف حرلابو هسكعك اهفالغ يف ةقردلابو
 كارشلاب دعقي ليقو هسكع ال كارش يف دعقيو هسكع ال نيل ءىيش نم هلخاد

 فعضالا يف ىوق الاب دعقي هنا لئاسملا بلاغو هللا همحر بطقلا لاق لعنلا يف

 دمغ يف دعقي الو هب فلي دلج يف ىسوملاب دعقيو ةقالع نم هب لصنم يف دمغبو
 اذكو قليم يف اضيا ىسوملاب دعقي الو هب فلت امب ىسوملا يف الو هب لصتم
 ةلاو اهتحت نم شرفي ناك اذا اهدلج و ىحرلا نع لصفني ناك اذا اهديو ةنحطملا

 لاعنلا نم دحاوو اهديو دوعو اديدحو ارجح نم اهيف قدي ىتلا قدلا
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 نم هئادا يف صخو فرع نا ضعب يف اهضعب دعقي ال ىحرلاو ناعارصملاو

 ريصح نيب دوعق الو ةميخلاو ءابخلا اذكو هسكع ال اهب ةلصتم دات واو لابح

 ال ثيح هزئاكرو هزئاوج و يف هل فرع اذا يناقوفلا هريصحو ينالفسلا صخلا

 حاتفمو لفق نيب دوعق الو بكر وا كف هسكع ال باب يف تيبب دعقيو نايب

 اميف ضراب دعقيو سكع ال ةقلح و دتوو بشخ نم هب لصتم يف طئاحب دعقيو

 امو ريبو نيعك نم اهيف امو ةبشخلاك اهيف زكر امومانبو رجش و تابن نم اهيلع

 وا دوعلا وهو نازيملا توباتب دعقيو ضرالا يف يناعملا هذهب دعقي الو راغو لج
 ناسل وهو جنصو دومعو تافك نم هعم اميف نازيملا ناسل ىلع رئادلا ديدحلا

 موداقو سافكب دعقيو لصتا نا هسكعك اهريغو مهاردو ريناندو ليقاثمو نازيملا
 مجاحم يف ماجح ةفشنميو هسكع ال كلذ يف لخدت يتلا ةبشخلا ىف تاحسمو

 وا بهذ نم هيف دجو اميف هريغ تيبب بح عضاو دعقو هسكعك ةطرشمو

 تيبلا بر ليقو هراعتسا ءاعو يف هريغ وا بحلا لعج نا اذكو هريغو ةضف

 لعج نا اذك و هريغو ةضف وا بهذ نم هيف دج و اميف دعاقلا وه ءاعولا برو

 اميف دعاقلا وه ءاعولا برو تيبلا بر ليقو هراعتسا ءاعو يف هريغ وا بحلا

 يفو هللا همحر بطقلا لاق بحلا ريغ يف وا ءاعولا يف يذلا بحلا يف دجو
 راعتساو رخآ لجر دنع اهعضوف هريغ نم بوبحلا كلت ىرتشا اذاو ناويدلا

 بحاص ليقو هيف دعاقلا وه عئابلاف اهيف دجو املكف كلذ هيف لعجف ءاعو

 وهف هالومل هنا دبعلا لاق و امهيدياب ام دبع ورح ىعدا ناو هيف دعاقلا وه ءاعولا
 رتكالل ال ةنيب امهلدع الف انيبو نارح هاعدا نا اذكو انيب نا ىلوملاو رحلا نيب

 اهيلع نيب رادلاك عمجلا نكما ثيح نافصنف اددعو ةلادع ايواست ناو ةداهش

 ليقو امه رتكالف ددعلاب امهدحا دوهش تدازو ةلادع دوهشلا توتسا ناو نانثا

 همحر بطقلا لاق دوهشلا ددع ىلع مسقي ليقو ءاوس نامسقيف ةرثكلا ربتعت هل
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 نا الا ترثك ناو لصالا يعدم ةنيب نم ىلوا تلق ناو مرلا ةنيب نا اوعمجاو هلل

 رماب هتداهش تجحرت نمل نوكي اذكو مرلا يف مهل قح ال لصا ىلع ةنيب تناك
 نكمي ال اميف ناتنيبلا تءافاكت اذا هناف ددعلاو ةلادعلا يف ءاوتسالا عم ةلادعلا ريغ

 ةنيبو ةيدوبعلا ةنيب ىلع مدقت ةيرحلا ةنيبك امهفعضا انباحصا لطبا عمجلا هيف

 لجآلا يعدم ةنيب ىلع لجاعلا يعدم ةنيبو راكنالا ةنيب ىلع حاكنلاب ىضرلا
 نم رثكا ائيش يعدملا هسفنل رج نا الا هتنيب مدقت هلوق لوقلا ناك نم لك اذكو

 الثم نيفلاب عيبلا يعدم ىلع الثم فلاب ءارشلا يعدم ةنيب مدقتو هيلع يعدملا

 ةايحلا ةنيب نم ىلوا توملا ةنيبو لقاب عيفشلا ةنيب ىلع اذكب 7 ةنيب و

 ةيطعلا نم ثرالاو ثرالا نم ءارشلاو ءارشلا نم عطقلاو ةيج وزلا نم قالطلاو

 ةيبرعلاو ةقدصلا نم نهرلاو نهرلا نم رايخلا عيبو رايخلا عيب نم عطقلا عيبو
 يعدملا نم ديلا وذو كلملا نم مرلاو عاشملاو قرلا نم ةيرحلاو ءالولا نم

 ءارشلا يعدمو ةءاربلا نم ثدحلاو همدع نم لقعلاو كرشملا نم ملسملاو

 ةنامالا نم ضرقلاو هب رارقالا نم بسنلاو راكنالا نم ىضرلاو بصغلا يعدم

 ي م لكأي لزي مل هابا نا ىرخاو ضبقو هاطعا هابا نا لاا يف ةنيب تدهش ناو :
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 هتارما تج وزت و هلام مسقف بئاغ ىلع نالجر دهش ناه ضبقت :! ةنيب تمدق
`_ 
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 .هللا ىلص لاقف امهنم دحاول ةنيب الو عاتم يف امصتخا نيلجر نا ةريره يبا نع

 ىمصاعلا لاق كلذ يف اهرك وا كلذ ابحا ناك ام نيملا ىلع امهتسا ملس و هيلع

 ىعدي ديهش الو دي الو اعم ناصخش هيعدي ءىشلاو

 مزتلم يواستلا يف مكح كاذو مسقلا دعب امهنيب ام مسقي

 درفنم دي يذ لوق لوقلاو دي وا لوكن وا تانيب

 هنيب اهنم لدع الا ةلاحو ةنيبلا هيف ماقا نمل وهو

 ىشخي اميف كلذ ليقو لاق لوصالاو ضورعلا كلذ يف ءاوسو بطقلا لاق

 ىتح كرتي هناف رودلاك هداسف ىشخي ال ام اماو ماعطلاو قيقرلاو ناويحلاك :هداسف

 هناف ءعىيشب ايتاي ملو نامزلا لاط نا الا هبحاص هب يتاي امم لدعاب امهدحا يتاي

 لك لاق و مكاح لجال لك نيبي ىتح نيما ديب هالعج ناو ررض هكرت نال مسقي

 هبحاصل هعفد يبحاصل هعفداف مكاحلا لجا ىلا اريشم اذك موي نيبا مل نا نيمالل

 هلبق وا لجالل لك نيب ناو همصخل هعفد دعب نايب هعفني الو لجالل نيبي مل نا

 هلوقل رخالا هفصن امهنم لكل نال هامسق انيبي مل ناو انايب امهنم لكل نال هامسق

 اهبرضي يتلا ةدملا وه لجالاو هللا همحر بطقلا لاق يبحاصل هعفداف نيبا مل نا

 لجالا برضو هيف ةجحلاب يتأي نا ىسع امهل وا نييعادتملا دحال ةلهم مكاحلا

 هب ىضقي ام هل سيلو نيد هيلع نمو رصقلاو لوطلا يف مكاحلل رهظي ام بسحب
 ديري نمل ربخلا غ ولب ةنظم كلذو هعيبل نيرهش وا ارهش لجؤي هناف هلصا ةميق الا

 وا يرجتب وا دوهشلا ضقانتب اهضقن ىعدا اذا دوقعلا لحل لجؤي و ابلاغ ءارشلا
 تركناف ةج وز ةأرما وا ةيدوبعلا ركناف ادبع لجر ىعدا ناو ارهش كلذ ريغ

 ال نا مكاحلا هيلع رجحف لجالا دنع نيبي ملف هنايبل الجا مكاحلا هل لجأف

 دعب هنايب هعفني مل رظنلا وا سملا وا عامجلاب ةأرملا برقي الو دبعلا مدختسي
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 الو مكحلاك ريجحتلاو هتج وز اهناو هدبع هنا لودعب نيب ولو ريجحتلاو لجالا
 لك دنع زجعيو لاجآ ةثالث متت ىتح لبقي ليق و مكحلاو ليجأتلا دعب نايبلا لبقي

 هعفني الف قتعلاب وا هب ج وزتتف اهقالطب مكحلا كانه هريجحتف ةعبرا ليقو اهنم

 ناو هدبع ريغو هتجوز ريغ انوكي نا نيب امهرما راد هيلع رجح امل هنال هناي
 كل ةجوز تسيل وا كل ادبع سيل هلوق لثم هرجحف ارح نوكي وا اقلاط نوكت

 ءىمشلا يعدم و نايبلا نع زجعلاب انه هنا اميس الو يفنلاب مكحلا دري مل نكلو

 هيعدم نال هسكع حجرو امهوحنو ةيراع وا نهركب هيعدي نمم هيف دعق وا هسفنل
 نم لك نيب ناو هسفنل ةعفنملا رج يف همصخ نود وهف هريغل دهاشلاك نهركب

 بطقلا لاق راتخملا ىلع هديب نكي ل نمل هب مكح همصخ و ديلاب ءىيش يف دعاق

 ليقو اعم ايتا وا الوا اهب تا نا هديب ناك نم ةنيب حيجرت حضاولاو هللا همحر
 اهلف ركناو رتسلا ءاخراو ةولخلا دعب سملا ةأرملا تعدا اذاو جاتنلا ىلع هتنيب لبقت
 نا ةداعلا نال يلبج رما ىطولا ىلع لماحلا نال انموق لاق بطقلا لاق قادصلا

 اهقرافي ام لق اهيلا قوشتلاو اهيلع صرحلا عم ةرم لوا هتأرماب الخ اذا لجرلا

 ضيحك يعرش عنام ماق ولو الماك قادصلا ذخأتو فلحت و اهيلا لوصولا لبق
 عناملا عم قدصت ال ليقو فاكتعاو ةرمع وا جحب مارحاو اراهن ناضمرو

 اهل ىطولا يعدت ةبوصغملا اذكو كلذب يلابي ال نمم اهجوز ناك نا الا يعرشلا
 اهيلع نيمي ال ليقو نيملا اهيلعو رقي مل نا هيلع الو اهيلع دح الب الماك قادصلا
 ةجوزلا هعم فلحتف دهاشلاك رتسلا ءاخرا نا مهبهذم ىلع اومعزو بطقلا لاق

 ذخالا لبق فلحي و لاق ام ذخايف نيدلا ردق يف دهاشلاك نهرلا نا اومعز اذكو

 لاق و نيدلا نم لاق ام ردق هتميق ناك نا نكل كلذك رمالا نا ضعب معزو لاق

 نارم اك بهذملاو لاق رثكا نيدلا سيل نهارلا فلح نهرلا ىواس نا ضعب

 لكنف هيلع ىعدملا نيلا تمزل ناو فلحي و قحلا هيلع نم لوق نيدلا يف لوقلا
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 مكاحلا مكح امدعب هيلع ىعدملا لاق ناو ذخاو يعدملا فلح هلوكن متو اهنع

 هيرس وا هل ةما اهنا لك ىعدا ةما نانثا ىعدا ناو هنم لبقي مل فلحا ينا هلوكني

 امهدحا اهسفن يف تدعقاف مكاحلا دنع هتنب وا هتجوز اهنا لك يعدا ةأرما وا هل

 نالف يالوم وا ىجوز ةأرملا كلت تلاق ناو نالوق اهلوقب اهيف هدوعق ىقف

 عازنلا عفري و اهيف هدعقي نا مكاحلا ىلع و هيلا اهسفن تبسن نم اهيف دعق امهاوس

 هلمعتسمل لفط مادختسا مكحلا يف زاجو اهنم ىقتنا نا امهنيب عازنلا عجرو

 لتقك هجوب هفلتي نا كرتي الو ةيدوبعلا لفطلا ركنا دقو هتيدوبع يعدم
 لفطلل نكي مل امل هدلب وا هكلم نم هجرخي الو كالهلا بجوم يف هلامعتساكو

 اعزني ملو امهيعدم دي يف امهل ةظفاحملاب امهل عراشلا ماق مايق الو مالك نونجملاو

 مايقلا امهنكمي ىتح هدي يف كرتي ناب ىلوا ناكف هدي يف ادجو امهنال هدي نم

 ةقافالا وا غ ولبلا ىلا اسابلو ابرش و الكا امهقافنا ىلع ربجاو انيبيف نايبلاب
 فيخ نا كلذك امهقافنا ىلع ربجاو نيما ديب العجو امهنيب مكحلا بصنيف

 هيف يتاي الجا ك احلا هل لجا هضعب وا دحا ديب الصا دحا ىعدا اذاو امهفالتا

 فالتالا نع فقثي اندنعو بطقلا لاق انريغ دنع كلذ يف فقنت الو هتنيبب

 دهاش هلو دحا ديب الصا ىعدا نمو ةنيبلا همصخ رضحي ىتح عفتنيو جارخالاو

 همدهي الو هكلم نم هجرخي ال هدي يف كرتيو لجال رخاب يتاي ىتح فقث دحاو

 تعيب اهداسف فيخ ناو كلذك هتلغ فقوتو داسفلا حالصاب الا هريغي الو

 عرسي امم هيف ىعدملا ناك ناو دحاو دهاشب فيقنت ال ليقو اهنمث فقت و

 هلبق ناو ريخأتلا لبقي مل نا هنمث فقوو عيب محللاو ةبطرلا ةهكافلاك داسفلا هيلا

 نونجم وا لفط ءاعداربتعيالو نمثلا فقويو عابيف داسفلا هيلع فاخي ىتح فقو

 ال هنا كلذ هجوو هللا همحر بطقلا لاق ناسنالا راكنا عم هل اديس دحا نوك

 ذخوي الو ماصخلا هلف غلب اذاو هقافنا همزل لبق ناو نونجملاو لفطلل ماصخ
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 نا سبحيو غلابلا كلذ دجح نا اغلاب دبعتسم نيبيو ةيلوفطلا يف قباسلا هرارقاب

 هقافتا ىلع ربجاو مكاحلا رظنب ىمسم لجال نيبي نا ىلا هسبح هدبعتسم بلط

 نا ةمالا وا ةأرملا نم انيمي يعدملا بلط نا ةما وا دبع وا ةأرما يعدم انكو

 عنقي مل ناب انيمض بلط وا كلذك دبعلا نم وا هل مكاحلا هلجؤي لجا دنع رضحت
 لبقي مل وا فلحب ملو نيمضب هتاي مل ناو هدج و نايبلا ىلا نيمضلا بلطف نيباب
 تبلاو مهلطع هنال هيلع ىعدملا قفناو دبعلاو ةأرملل يعدملا سبح نيميلا يعدملا

 هاوعد فالخ نيبت نا قفنا اميف عوجر الو مهتقفن هيلع بج وي اك هسفن ىلع

 اهنا ةمالا ىلعو هتأرما تسيل اهنا ةأرملا ىلع انيمي دج و لجالا يف انايب دجي مل ناو
 ىلا سبحيف ةيضقلا سكع مكح اذكو هدبع سيل هنا دبعلا ىلعو هتما تسيل
 هتأرما اهنا يعدت نا وهو سبحلا دبعلا وا ةمالا وا ةأرملا بلطت مل ناو نايبلا لجا

 اهنا فلح نكت مل ناو ةنيبلا مهيلعف ركنيف رحلا اذهل دبع هنا يعدب وا هتما وا
 لجؤي يذلا لجالا يف هيلع محل ةقفن الو هدبع سيل هنا وا هتما وا هتأرما تسيل

 ام ردقب لجا اهعنمل ةأرما ج وزت ىعدا نا رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةنيبلل

 الو اهجوز نع فقوت مل اهجوزت يف دحا جتحاو ج وز عم تناك ناف ةنيب ينات

 يلخ الاو نيب ناف كلذك لج وي و اعم اهنع ناعنميف دقعلا حص نا الا اهنع فقوي

 اهنيميو اهاضر بلطف اهج وزت لبق بلاطلل دقعلا حص ناف هتجوزو لجرلا نيب

 فلح و هيلا اهتدر ناو هنم تئرب تفلح ناف نيمبا اهيلع هلف اهل اجوز سيل هنا
 نمم هتعدا ناو كلذك تلجا ةنيبو اقالط اهجوز ىلع تعدا نم و هتأرما تناك

 هتجوز ىلع ىعدا نمو تلجا عاضرك امهنيب ةمرح وا ىلومك هحاكن دري
 اهحاكن لبق اهب ناك هنا نيبيلف اشخن وا الفع وا اشح افاصرب وا اماذج وا انونج

 يف لامب لجر ىلع امهوحن وا بئاغ وا متيل جتحا نم و هيف كشي ال امم ناك نا الا
 فلت نا الا هبحاص ديب ام ىلع لاو وا ضاق نم امكح عدم اذكو لجا هدي
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 لاق بطقلا لاق اضيا لجا الصا ىعدا وا لدعم وا دهاش حيربت يف جتحا ناو

 الاو اهب ىتا ناف اموي هل سبح هيلع ةنيبو اقح لجر ىلع ىعدا نم بوبحم نبا

 ذفنا الاو هل لجا ةلداع تناك ناف اهنع لئس اهاعدا ناو اليفك دبي مل نا كرت

 بيغي ال نا اثالث اهقالطب انيمي تبلط و ركناو اهج وز هنا ةأرملا تعدا ناو مكحلا

 اهلطعي الئل كلذب مكاحلا هفلح اهجوز هنا لجالا يف هب تءاج اذا اهنييبت نع

 لجالا دنع رضحي نا هتجوز اهنا اهاعدا نا ثالثلاب اضيا انيمي هنم اهسفنل دجت و

 اهقلط اهج وز نا ةالوتم تعدا ناو هاوعد دنع انايب دجي مل نا مكاحلا هلجا يذلا

 هسفن عفري ىتح انايب دجي مل نا ةمهتب سبح قالطلاب نيملا ةرثكب فرعو اثالث

 هقالط ظافلا نم نا كلذ دعب لوقت نا لثم ةمهتلا هنع عفدي امب ءىجي وا اهنع

 ال اثالث اهقالطب هفيلحت اضيا مكاحللو قالط ريغ ظفللا كلذ نا نيبتيف اذك

 هللا همحر بطقلا لاق رسعتم وا لاحمب ولو ثنحل هئجلي امب وا مكاحلا عم قرتفي

 ىلع الجر فلح هنا اضيا ورمع يبا نبا هللا دبع وبا مكح دقو ايركز وبا لاق

 بورغ دنع كلذو س ورتب امهو مويلا اذه يف وداج نجس ىلا يفوي نا كلذ لثم
 تباغ ىتح ءانمالا هعبتاو هقح كلذ يف بلط امناو لابجلا يصاون ىلع سمشلا

 ءامسلا ىلا علطي نا وا برشي الو لكأي ال نا هفلحي نا كلذ نمو سمشلا

 ةمالا تعدا اذا تنحل هئجلي لاحم وا رسعتمب مكاحلا فلح كلذك و لاق اهلصي و

 ناويدلا يفو لاق قتعلاب فلحلا ةرنكب فرع دقو امهقتعا هنا نايلوتملا دبعلا وا

 مو جحلاب الو قتعلاب الو قالطلاب الو هللا دودح نم دحب مكاحلا فلخ الو

 هل متخي لوقي نم مهنمو ةدحاو قالطلاب هل متخيلف ناميالا رسكي نا هنم فاخ

 وا ةجح اذك و اذكب هفلحي نا اهلك ناميالا يف هل زوجي نم مهنم و اثالث قالطلاب

 نيكاسملل هلامب هفلحي ال لوقي نم مهنم و نيكاسملل هلامب وا ةبقر اذك و اذك قتعب

لاوما قرسي ال نا ىلع ادحا مكاحلا فلع الو يعدملا هيلع ىعدا ام رادقمب الا



 امو رمخلا برشي ال نا وا قرطلا مهيلع عطقي ال نا وا مهيذوي ال نا الو سانلا

 ليق هللا همحر بطقلا لاق كلذ ىلع فلحي لوقي نم مهنم و نكي مل امم كلذ هبشا

 لوق نم لاق اذه ذخا نيا نمف قالطلاب فلحي ناك مصاع نبا نا نونحسل

 بطقلا لاق روجفلا نم اوثدحا ام ردقب ةيضقا سانلل ثدحت زيزعلا دبع نب رمع

 زوجي ال يذلا هجولا يف ال ركملاو ليحلا عفدو مولظملا نع ملاظلا عفد يف كلذو

 ناميا نم قتعلاو قالطلا نا درو امل هوركم وا عونمم قالطلاب فلحلا ناف اعرش
 كلذ زيجم لعلو لاق زوجي ال كلذو اهل ريركت ةيصعملا ىلع ةبوقعلاو قاسفلا
 اقتع ىعدا دبع نيبيو ليق اذك نيترضملا فخالاب اكترا ةجاحلا سيسمل ةزاجا

 مكاحلا هلجا لجال نايبلا دجي مل ناف نايبلا بلط نم عنمي الو هبر ركناو هبر نم

 لجال هكلم نم هجارخا نم عنمو دبع هناو هقتعا مل ينا فلحي هبر نم انيمي دج و

 ةيانجب رقا نم و هلوق لوقلاف ركناف قالطلا دعب ينتسسم ةأرملا تلاق ناو مكاحلا

 وا هكلم نم هجرخا وا هدي ىف ةناما هنا ىعداو ةما وا دبع وا نونجم وا لفط

 نا فرع ولو ةنيبلا هب تماق وا هبرقا ام نمض داسفلا لبق قافا وا غلب وا هقتعا

 ناك ناو كلذ ىلوم ىلع ءىيشب عجري الف ةيدعتلاب هدي يف ناك ناف هريغل كلذ

 ةيانجب هرارقاب ذخا اذا كلذ ىلوم ىلع عجري الو عيض نا الا هيلع عجر ةنامالاب

 عيضت وا دعتب هدي يف نكي مل نا ةيفخ هبحاص لام نم ذخأيو مكحلا يف ءالؤه
 ناو ع دم كلذ ! ىلومف ع عيضا ل لاق و كعييضتب فلت وا ىنج هبحاص لاق ناو

 لوقلاف ةنامالاب يديب ناك لاقو تمرغ امب ىلع عجرت الف دعتب كديب ناك لاق

 دنع ايعدا نا هتوم ىلا امهل مادختساب دبع و ةما قرتست الو ءىيشلا

 ةايح يف اناك نا كالذب ناق رتسي ام ا يدنع و هللا همحر بطقلا لاق ةيرح هثراو

١ . لاق فوخ ١ م امهياع ربج ال ةيرحلاب ارقي نا نيرداق نيلقاع نيغلاب ثور لا



 اهرهاظ لاحب ةرخآلا ىلا اهعاطقنال مهقر تش ةيرحلا اوعداف اهبر
 ادالوا هدنع ةارتشم ةما تدلو نمو ةيرحلا ىلع نايبلا اوفلك و قرلا

 قرلا وهو اهمكح الافطا مكحف اهل نايب الو ةيرحلا تعداف

 روضحلاو ةيلوفطلاو ةيرحلاو هيف بلغ لحم يف مالسالاو

 هللا همحر بطقلا لاق اهدادضا نم دعقا ةراهطلاو لالحلاو ةايحلاو

 مدع درجمب دحال سالفلاب دهشي ال هنا الا لام مدا ينبل سيل هنا اضيا لصالا

 دلو امبرو اريقف دلوي ناسنالا نا ههج وو هربتخي وا هطلاخي مل هنا رهاظلا يف هل لام

 ال ام ىلع دحا سبحي ال جاهنملا يفو بطقلا لاق ىنغلا لصالا نا ليقو اينغ

 نع عنتماو ىنغ هنا ملعي ىتح قادص و ةيدو ش را نم همزلام لثم هيلع هل ضوع
 دهش نم رثالا يفو لاق مهيف ثداح انغلاو رقفلا سانلا يف لصالا نال ءادالا

 نا دهش ناو ىلوا ةحصلا ةنيبف هرفاو هنا نارخا و لقعلا صقان هنا نالجر هيلع

 ال نالوقي نكل و هتباتك بتاكلل و امهل كلذ هرك لقعلا حيحص هنا اندهشا انالف

 دهش ممت اهيف اندهشا الاق نا ليقو هلقع ةحص يف اندهشا وا اناصقن هيف ملعن

 لاق ولو البق اناصقن هيف ملعن الو اندهشا الاق ناو ادر هصقان هنا نارخا امهدعب

 ال اهريغو اياصولا يف ضيرملا ىلع ةباتكلاو ةداهشلاو امهدعب كلذ نارخالا

 نيثراوتملا توم يف ريخأتلاو ميدقتلا هرهش لبقت الو هلقع ةحص يف الا نانوكت

 ةايحلاف ماقم يف ىح هنا نارخاو تام انالف نا ادهش ناو لودعلا الا لبقي الو

 ىلوا نايعلاف نيوع نا الا ادر هتايحب ادهش مث هب مكح اذاف هتومب مكحي ملام ىلوا

 يف نيقيلاب الا مهتي ال دحاو الا هعم سيلو عبس هلكا وا قيرط يف تام نا ليقو

 لدعا دهش ممت تج وزت و تدتعاف هتومب ادهش ناو نانئمطالا يف زوجي هناف هرما

اهناف تام لايل رشع راس املف اهيلا لبقا هنكلو تمي مل هنا ىضراو رتكاو امهنم



 الا ترغك ولو هتايحب ةنيب لبقت الف تج وزت و ةلداع ةنيبب هتوم حص اذا ليقو هثرت

 دلولا ةداهش تزاج و افلتا ام امرغو ريخالا نيب و اهنيب قرفيف نيوع وا مدق نا
 . ملعأ هللاو عفنلا هرجل ثرالا :يف الا هيبا تومب
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 تالاماعملا ف يواعدلا باب

 نم يقح ينطعا لاق و مكاح دنع امهدحا نيرانيد ضرقم كسمتسا نا
 هينطعاف اضرق اذك و اذك هيلع يل ناب بيجيف هلبق يعدت ام هل مكاحلا لاق اذه

 هيدؤي نا ك احلا هرما رقا ناف كيلع يعدي اميف لوقت ام هيلع يعدملل لوقيف هنم

 الا هنجسل دح الو ةرسع اذ نكي مل نا نجس رارقالا دعب طعي مل ناو يعدملل

 دعب ةرسعلا هل تثدح وا نجسلا نم جرخي هناف ةرسع وذ هنا نيبت نا الا ءادالا

 وا نجسلاب وا برضلاب ولو هيلع ربجا باوجلا نم عنتما ناو جرخي هناف نجسلا
 نم هل اعنم هيلع هلام زعا هيلع عبطي الو انروهمج دنع هيلع مكحي الو امهب

 ربجي هنا .ةيكلاملا تلاق و هللا همحر بطقلا لاق ةيكلاملل افالخ عدتريل هب عافتنالا

 الو نايب الب يعدملل مكاحلا ىضق بجي مل ناف نجسلاو برضلاب باوجلا ىلع
 نم رف ناو غبصا لاق هبو مهدنع راتخلا وهو لاق نيملا دعب هل ىضقي ليقو نيمي

 ناو دعب ةنيب هل عمست الو مكحلا هيلع ذفنا هتجح نم هغارف دعب مكحلا سلج
 ىعدملا دحج ناو هل لاهمالاو مولتلا دعب نكل اضيا هيلع ذفنا هغارف لبق رف
 هرظن بسحب مكاحلا هلجؤي لجال ليجأتب يعدملا نيب يعدملا هاعدا ام هيلع

 ةافاومب هج و ةنامض هنم نيمض وا هلجا ةافاومب نيمي.هيلع ىعدملا ىلع ىعدمللو

 كاحلا هيضرف اليمج ىطعا اذاف يعدملل ال مكاحلل ليمحلا ىضرو هبلط نا هلجا

 لجالا يف هيلع يعدملا سبح اليمح دجي مل ناو يعدملا هلبقي مل ولو ليمجلا وهف
 مل ناو ءادالا ىلع ربجا هاوعد وحن ىلع يعدملا نيب ناف نايبلل مكاحلا هلجا يذلا

 هناع ذاو فلحلا هنم ىعدملا بلط دعب هيلع ىعدملا فلك انيمي بلط و نايبلا دجي

 سانلا برب ذوعا لق رخا ىلا باتكلا ةحتاف نم لماك فحصمب هنايتاب نيميلل

 وهو هيلع ىعدملا ىلع بجاو يعدملل قح نيميلا نال هيلع يعدملا هب يتاي امناو
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 فلكي ليقو هتمذ ءىربيل هتامدقم و هتنؤمب فلكي يذلا وهف قحلا هيلع بجو

 ماقتنالاو هيلع يعدملا ىلع هعاقي ادارا ررض نيملا نال فحصملاب نايتالا يعدملا

 هوحن و ىسوم نم هب صتقي امب يتاي يذلا وه هناف صاصقلا ديرمك وهف هب هنم

 نمجرلا هللا 7 أرقي و مج رلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي و فحصملا مكاحلا ذخأيف

 هللا مسب روطلا لوا أرقيو باتكلا ةحتاف رخآ ىلا نيملاعلا بر هلل دمحلا محرلا

 انبر لوقيو نيبذكملل ذئموي ليوف ىلا روطسم باتكو روطلاو ميحرلا نمحرلا
 كل هفلحنا يعدملل لوقي مث نوفصت ام ىلع ناعتسملا نمحرلا انبرو قحلاب مكحا

 ال يذلا هللاب فلحتا هل لوقيف معنيف هل فلحتا هيلع ىعدملل لوقيو معن لوقيف
 امكنع ليزي ناب و نيرفاكلا نم مقتنملا نيملسملا ىلع ناملا عفانلا راضلا وه الا هلا

 كرذنا امب كبيصي ناو كفلخ نم و كيدي نيب نم ةكربلا عزنيو كيلا هب نسحا
 ىعدملل مكاحلا لوقيف اذك و اذك نم كلبق هيعدي ام اذهل ام فحصملا اذه يف هب

 اميظعت هلبقيف هيلع ىعدملا هجول فحصملا مكاحلا عفريف معنيف تفلح اضيا هيلع

 هللا همحر بطقلا لاق اهيلا نعذي و اهب معني ىتح مكاحلا هسبح نيملا نع لكن ناف

 بج و نم هب فلحي فحصم هعم نوكي نا مكاحلل يغبني ناويدلا باحصا لاق

 لماحلاو نيمالا الا فحصملاب نيملا هيلع بجو نم فلحي امناو نيملا هيلع

 نوكرشملاو نودحوملا اذه يف ءاوسو هللا باتك ريغب فلحي الو سوماغلابف
 ليجنالا برب ىراصنلا فلحيو ةاروتلا :برب دوهيلا فلحي لوقي نم مهنمو

 تيورو لاق كلذ دازي ال نا روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق رانلا برب سوجماو

 يئانضا يانضا لوقي ناب دوهيلا فلحي ضعب ناكو لاق كلام نع ةدايزلا
 مدب ةاروتلا حسمت ع و ءاخلصا ءاخلصا ادش لا ءادش لا ت وءابصا توابصا

 نم أربت و سدقملا تيبل مهرد فلا كلام نم كيلعو ريزنخلا مدو ةضاحتسالا

 دارا اذا ةراهط ىلع نوكي نا مكاحلل يغبنيو راهنلا نم ليللا أربت امك ىسوم نيد
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 وا هقح ىلع مكاحلا فلحي الو نيملا هيلع بج و نم فلحيل فحصملا ذخأي نا

 ناو هدي يف ام لك ىلع الو بيصن هيف هل قح وا هدبع قح وا لفطلا هنبا قح
 فلحي نا نيمصخلا نم نيملا هل تبج و نم مكاحلا رمأي الو زاج كلذ ىلع فلح

 مكاحلا رما ريغب هفلح نا كلذكو هقح ذخا دقف هفلح و كلذب رما ناف همصخ

 ملو هسفنب فلح ناو هسفنب فلع نا نيملا هيلع بجو نم رمأي ال كلذكو
 امب تفلح مكاحلا هل لاق ناو ءىيش كلذ يف سيلف مكاحلا الو قحلا بحاص هفلخي

 فحصملا رضحي مل نا كلذك و نيمي كلذ ىف سيلف هحتفي ملو فحصلملا اذه يف

 ىلع نيملا بج وا اذاو ناميا هلحت كلذ نا ليقو كلذ يف نيمي الف هب فلحو

 هسبحي لوقي نم مهنمو نيمبلا ىلع هربجي مكاحلا ناف فلحي نا ىباف هيلع ىعدملا
 امب هيلع مكحي مكاحلا ناف نيميلا نع لكن اذا لوقي نم مهنم ورقي وا فلن ىتح

 سفن الاو لاومالا يف ةيدعتلا اماو ةيدعتلا ريغ نم لاومالا يف يعدملا هيلع ىعدا

 هلوكنب هيلع مكحي الف كلذ هبشا امو وفعلاو قالطلاو حاكنلا نم كلذ ريغو

 هلك اذهب هيلع مكحي ليقو فلحو رقي ىتح سبحي نكلو كلذ يف نيملا نع
 لجردحج اذاو هلك اذه يف رارقالا ةلزنمب نيميلا نع هلوكن نوكيف

 فلحف ىسن نا كلذكو هنيمي رفكيو مرغيلف بات مم فحصملاب فلحف هيلع ام
 نم ليق هنال اقحم ناك ولو فحصملاب فلحي نا لجرلل يغبني الو باتف ركذ م
 همحر بطقلا لاق نبللا نم ءانالا يف ىقبي ام هنم ىقبي اقداص ناك ولو هب فلح

 ريغ ىلع كلذ لاشال نآرقلاب الو فحصملاب فلحي ال هنا يدنع يذلاو هللا

 لثم هتافصو هئامساو هللا مساب فلحي لب هللا ريغب فلحلا نع يهن دقو هللا مسا

 نوفلحي نامع لها ناكو لاق مكاحلا رظن بسحب رابجلاو مقتنملاو رهاقلاو هللاو
 محرلا نمحرلا ردتقملا زيزعلا وه الا هلا ال يذلا هللاو لق مكاحلا هل لوقيو ركنملا

 رتاب و رانآلا يحام باقعلا ديدش بوتلا لباق باتكلا لزنمو باحسلا ءىشنم
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 همساب فلح نم ذخاي يذلا ةرساكالاو ةنعارفلا رمدمو ةربابجلا مصاق رامعالا

 كلذ يف اثناح تنك ناو اذكو اذك لجرلا اذهل يلع ام ردتقم زيزع ذخا ابذاك

 تدج و هللا همحر بطقلا لاق ةرخآلا باذع و ايندلا لاكنب نيثناحجلا نم هللا مقتني

 هنباو جهنملا بحاص ينامعلا ديعس نب سيمخ خيشلا نبا لضافلا طخ نم الوقنم

 ةلئسملا هذه بتكو امايا اهيف دعقو ةبرج ىلا ءاج سيمخ نب رصان همسا روكذملا
 الو ائكتم وا ادعاق وا امئاق نيملا بحاص قفتا ام ثيح وا مكاحلا دنع فلحيو

 وه اذه بطقلا لاق رثك اميف الو لق اميف نامز الو هوحنو دجسم طرشي
 هيلع يضق عضوم يف فلحي و لاق لاق ةفينح يبا بهذم اضيا وهو لاق بهذملا

 ركذي ملو ركنا نم ىلع نيماو يعدملا ىلع ةنيبلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هيف
 دجسملا يف ادعاصف رانيد عبر يف البقتسم امئاق هللاب فلحي ليقو عماجلا الو ربنملا

 جرختو لابقتسا طرش الب امئاق فلحي ليقو ربنملا ىلع ليقو هربنم دنع عماجلا
 ناك ثيح هيلع فلحيف رانيد عبر نود ام اماو نأش هل اميف اليل هيلا ةأرملا
 ةاكزلا باصن يف الا ربنملا دنع فلحي ال يعفاشلا لاقو كرشملاو دحوملا ءاوس و
 ال نمم تناك ناو فلحلا عضومل تجرخ اراهن جرخي نمم ةأرملا تناك ناو رتكاف

 نم ىلا نمو ادعاصف ادحاو الجر اهراد ىف اهفلحي نم اهل مكاحلا ثعب جرخت

 لاق نيملا نع لوكن وهف يناكم يف فلحا لاقو فلحلا عضوم ىلا جورخلا
 نا الا اراهن مكحلا سلجم ىلا ةردخلاو ةفيرشلا جرخت الو هللا همحر بطقلا

 رما نيملا اهمزل ناو ماكحالا يف ةلاكولا اهنع تزاج و ليللا ىلا رخوتو تءاش
 ذا فلحت تناك اذا هجولا جارخا نم دب الو مصخلا رضحمب اهتيب يف اهفلحي ةقث

 وهف ربنملا دنع فلحي نا يبا نم كلام نعو لاق فشكي مل ام ىلع مكحي ال
 هيلع هللا ىلص يبنلا ربنم دنع ينعي نييسلدنالا ضعب لاق لاق نيملا نع لكانلاك

 نامزلاب ظيلغتلا ديز ميظعلا لاملاو ءامدلاو ناعللا لثمك رمالا مظع ناو ملسو
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 فلحو ةاولصلل دجسملا ىف سانلا هرضحي رصع تقو ىف فلحيف ناكملا عم

 نومظعي ثيح مهران تيب يف سوجملاو مهعيب يف ىراصنلاو مهسئانك يف دوهيلا

 ىلع فلحي ةفيلخلاك رشاب اميف الا اندنع دحا نع دحا فلحي الو بطقلا لاق

 ضبقو ءارش و عيبك هيفرشاب اميفو هيفرشاب هنا ىعدا اميف هنع فلختسلملا

 ناك اذا الا بولطملا نم ليكولا لبقي ال ةيكلاملا نم نونحس ناكو لاق ءاطعاوا

 بلاطلا نم هلبقي كل ام سيلا هل ليقف بلاطلا نم هلبقيو ةأرما وا اضيرم

 ام بسحب ةيضقا سانلل ثدحت زيزعلا دبع نب رمع لاق دق لاقف بولطملاو

 الا كاحلا هل هفلحي الف هيلع ىعدملا نيمي يعدملا بلطي مل ناو ناويدلا يفو اوثدحا

 تابوقعلا دشا نا ليقو عقالب رايدلا رذت سوماغلا نيملا نا ليقو مشالاو رانلا

 نيملا امهيف س ومغلا و ناثيدح ناذاه هللا همحر بطقلا لاق سوماغلا نيملا ةبوقع
 زوجي و ناويدلا يفو لاق اقلطم ةبذاكلا نيملا ليقو هعطقي ناسنا قح ىف ةبذاكلا

 لوقب لغتشي الو نيملا هيلع بج و نم عيمج سوماغلا نيمبلاب فلحي نا كاحلل

 الج ر فلحي نا مكاحلا دارا ناو فحصملاب الا يمصخ فلحت ال لاق اذا يعدملا

 ىنملا ك احلا ديب ىنملا هدي نم ةبابسلاو ىطسولا هعبصا كسمي هناف سوماغلاب

 ميحرلا نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الا هلا ال يذلا هللاب تفلح هل لوقيو

 ملاع نارقلا لزنم ثراولا ثعابلا كردملا طيحملا بلاغلا بلاطلا عفانلا راضلا

 اذهف كيلع ام مادقالاو ىصاونلاب ذخآلا مارحلا دجسملا بر نالعالاو رسلا

 هللاب هفلحف كاحلا ىفتكا ناو كلذب هل معنيف كيلع يعدي امم اذكو اذك لجرلا

 اذاو زئاج كلذف ركنملا معناف كيلع يعدي امم اذكو اذك كيلع لجرلا اذهل ام

 هنم مرحم اذ تناك نا الا اهدي رشابي الف سوماغلاب ةأرما فلحي نا مكاحلا دارا

 مصخلا فلح ناو هفلحي هئادر فرطب ذخاي هناف هفلحي نا دارا اذا كرشملا اماو
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 الو كلذ دعب فحصملاب نيمبلا هيلع كردي الو هقح ذخا دقف هللاب همصخ

 صقني الو ديزي ال ىعدملا ىعدا ام ىلع الا ركنملا مكاحلا فلحي الو سوماغلاب

 نمل فلحي ال هنال ىمعالا ىلع نيمي ال ليقو ريصبلاك نيعلاو مكحلا يف ىمعالاو

 اذكو ريتخاو هل هفلحي نم رضحي ىتح ال ليقو همصخ هل فلحيو هرصبب ال
 هل مكح ال هيلع مكح همصخ فيلحت نال هل فلحي الو فلحي ال نكل يبصلا

 اذا هيلع مكحي ليقو غ ولبلل رخا هيلع قحلا ناك اذاو هل لب يبصلا ىلع مكحي الو

 هيف مصاخي ام لقعي ناك نا يبصلا ىوعد مكاحلا عمسي امناو كلذ ريغ لمتحي م

 يف هيبا لعف هيلعو هل ىضميو هل فلختسا نكي ناو هيبا راضحاب رمويو

 همالو هسكعك هيلع هل ليقو هدلاو ىلع دلولل نيمي ال نا راتخملاو هريغو فيلحتلا

 ناف نيملا هيلا ادري وا افلحي نا مكاحلا امهريخ نايب هل نكي مل اذاو هسكعك هيلع

 نا اهرك ناو هقح ىلا هلصوا فلحف نيمبلا هيلا ادر ناو امهبارب افلح دقف افلح

 نيمي لاق نا ركنملاب لغش الو هايا امهنايصع ىلع مكاحلا امهسبح هافلحي وا افلح

 اهدصقي يتلا نيملا ةرضملا نيمي ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق يلع يعدي هرضم
 ةرضملا نيمي ناويدلا يفف لاق هبعتي وا هلغشي وا اهب هنيهي وا هبحاص ظيغي مصخلا

 داراف هل سيل ام ىلع هيلع يعدملا فلحي نا دارا امنا هنا يعدملا ءانمالا مهتي نا وه

 نيمي يعدي وه هلوقب راتخا ىلع هتم زا نا نيمبلا نم مكاحلا هعزني الو ةرضملا هنيمي

 نم ىلع ةنيبلا ملس و هيلع هللا ىلص هلوق مومعل هيف كلذ هريغ لوقب الو ةرضملا

 ثيدحلا نم راكنالاب اهموزل نم ققحتي ام كرتي الو ركنا نم ىلع نيعلاو ىعدا

 نيملا بوج و ثيدحلا نم رهاظلاو بطقلا لاق نيميلا بلط يف لطبم هنا نظب

 يف لوقو يعفاشلاو ةفينح يبا لوق وهو لاق ةطلخ نكت مل ولو ركنا نم ىلع
 نكت مل نا نيملا نم عزني نا ةيكلاملا بهذم يف روهشملاو لاق ةيكلاملا بهذم

 يف ىوعدلا تناكو نظلا وا ةطلخلا تتبث اذاو ةنظلا وا ةطلخلا
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 نيبو هنيب نم ىلع الا نيملا هجوتت ال كلام نعو عزني مل نيعملا
 مهفيلحتب لضفلا لها هفسلا لها لذتبي الئل طالتخا يعدلا
 نئارق نا ةيعفاشلا نم يرخطصالا ركذو هللا همحر بطقلا لاق ارارم

 ىتح نيمي ال ليقو لاق هاوعد ىلا تفتلي مل يعدملا بذكب تدهش اذا لاحلا

 ارارم دقنلاب هلماع هنا تبثي نا كلام معز اميف ةطلخلاو لاق اقلطم ةطلخلا تيبنت

 لاق ارارم لجالاو دقنلاب لماع هنا تبثي ىتح ليقو ةرم ولو لجالاب وا

 اهب اوصخ ةحلصم كلذو ةنيدملا لها بهذم ةنظلا وا نيميلل ةطلخلا طارتشاو

 لهاو ريخلا لها ىلع رشلا لها ىعد ال كلذ الول ركنا نم ىلع نيملا ثيدح

 ثدحت زيزعلا دبع نب رمع لاق الطاب مرغلاب نيملا نع اوجرخيف مهونيهيل ةورملا
 ىلع ةمالا روهمج هتنا همحر بطقلا لاق روجفلا نم اوثدحا ام ردقب ةيضقا سانلل

 سيل هنا نافرعي نينيماب ىتاي نا هيلع ىعدملا مكاحلا فلكي و ةطلخلا طرتشت ال هنا

 لها نم هنوك مدع ىعدا نا ىلوتم هنا نالوقي وا فحصملاب فلجلا لها نم

 فلحلا لها نم هنوك مدع ىعدا نا ىلوتم هنا نالوقي وا فحصملاب فلحلا

 فيلحتلاو حالصلاب هفرع نا س وماغلاب هفلحي و مكاحلا كلذ لهج و فحصملاب
 نا هيلع ىعدملاب مكاحلا لغتشي الو ةيدعت وا ةلماعم يف ىلوتم لكل وه س وماغلاب

 فلحلل هتيلها مدع ىعدا نا هيلا تصني الو فحصملاب هفلحي و لاح ءوسب هفرع

 نال هيلا تصني ليقو حجارلا ىلع اذكه فلحلا ىلا ةباجالا دعب فحصملاب

 مث اذكه فلحلا ىلا باجا ناو صيصختلا هنم لبقيف لامجا فلحلا ىلا ةباجالا

 الو فلحيلف ةرضم نيمي هنم ةبولطملا نيملا نا هاوعد تدر ةرضم نيمي ىعدا
 هيلع ام عفد عدم ربخلاب ناو انايب فلك و اهيلا باجا دق هنال نيمبلا نم ع زني

 دجي مل ناو هتمذ لغشب هرارقا دعب هل هكرت وا هنم هءافيتسا وا هبلاط رماب ريغلل
 نالفل كلذ لوصوب ملعي مل هنا وا نالفل عفدلاب هرما مل ينا هبلاط فلح نايبلا
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 فنلذ هرغو هل هكرتا ل يتا وا هنم فوتسا مل يتا وا هل لاصيالاب هترما يذلا

 ف - هي رما يا وا تيف وتسا ي ص حت ت ه هب رف ِ ولصح هدر نا هت ما ا ءا تف تسا ا إ هفلح بلاطلا لاق نا ٠ هب ,قا ام ب لطملا

 يذلا وه بلاطلا نال هلوق لبقي مل هل هتكرت ينا يل هفلح وا عفد هنا وا نالفل
 تكرت ام ينا فلخ نا دارا اذا بلاطلل و كرتا مل و رما وا فوتسا مل ينا فلخ

 يلع اه نا تعدا ناب الماح ىعدملا ناك ناو ذخأيف تيفوتسا الو ترما الو

 نا ينترما وا تفوتسا دق لاق نكلو هيلع تعدا نم رقاو اذكو اذك نالف

 انيمض تطعاو ارضاح امام تذخا يل تكرت وا تيطعاو الثم انالف يطعا

 فلحتل تعض و اذا اهب هيتاي اهعضو ىلا هيلع ىعدملا هبلط نا هج و هنامض
 ناملل ةرضم فحصملاب فلحلا نال عضولل ترظتنا امناو فحصملاب فلحتنف

 نا ناويدلا يفف بطقلا لاق هيلع ىوعد ال هنال اهلمح ىلع فيخف ندبلاو
 رخوت اذكهو نونماض مه ليقو مهيلع نامض الف تطقساف فحصملاب اهوفلح
 وا هللا ءامساب فلحلا حص و ناركسلا وا نونجملا قيفي وا ضيرملا أربي ىتح دودحلا

 عض و راظتنا الب اهنيح يف فلحتل هيلع يعدملا اهنم هبلط نا لمحلا عم سوماغلاب

 عضت نا لبق وا عضولا دعبو سوماغلاب وا فحصملاب فلحت نا لبق تتام ناو

 ترما وا تكرت وا تفوتسا اهنا ملع ام هنا اهثراو فلح فلحت نا لبقو

 تملع ام ينا فلحي فلحي نا لبق يعدملا تام نا فلحي كلذك يعدملا ثراوو
 ىلا ةردخلاو ةفيرشلا جرخت ال رثالا يفو بطقلا لاق رما الو كرت الو ىفوتسا هنا

 يف ةلاكولا اهنع تزاجو ليللا ىلا رخؤتو تءاش نا الا اراهن مكحلا سلج
 نم دب الو مصخلا رضحمب اهتيب يف اهفلحب. ةقث رما نيملا اهمزل ناو ماكحالا
 اهجورخ زاجو فشكي ملام ىلع مكحي ال ذا فلحت تناك اذا هجولا جارخا

 كدف نم اهثرا بلطت ركب يبا ىلا اهنع هللا ىضر ةمطاف تجرخ امك مكحلل
 هنم نذا الب نايفس يبا نم وكشت ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ةبتع تنب دنهو
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 ناك ناو سيق نب تباث نم وكشت هللا دبع تنب ةيح كلذكو اهيلع ركني ملو
 ءافيتسا يعداو هيلع ىعدملا هبرقاف متيلا نيد بلطف بئاغ وا متي ةفيلخ يعدملا

 مودقل هنيمي ىيحاو رقا امب هيلع ىعدملا ربجا هوحن وا متيلا يبا وا بئاغلا نم
 رما وا يفوتسا يبا نا ملعا ال ينا هملع ىلع غلب اذا فلخي لفطلا غ ولب وا بئاغلا

 نونجملا وا لفطلا ىلا ءافيتسالا بسن نا هيلع ىعدملل تصني الو كرت وا

 ةفيلخ ىلا ءافيتسالا بسن ناو قافا وا غلب اذا هيلع هل نيمي الو هنيح يف ىطعيف

 الو هيلا تصني الف هل هكرت ةفيلخلا نا ىعدا ناو فوتسي مل هنا ةفيلخلا فلح

 نع لوكنلا نال بئاغلاو نونجملا وا متيلل نمض فلحلا نم ةفيلخلا ىبا ناو نيمي

 نمضيلف فلحلا كرتب فلتلا يف ببسلا وهف لكانلا ىلع ىعدا ال بجوم نيما
 ىلص هللا لوسر نع رثالا يفو بطقلا لاق ةرشابملا هيلع ىعدا ةفيلخ هنال كلذو

 وا كادهاش عدمل لاقو ركنا نم ىلع نيملاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا ملسو هيلع ةلل
 ةعرق فلح يديرم نيب يا نيمي نيفلاح لك نيب لاقو كلذ الا كل سيل هنيم

 نانثا يعدي نا لثم فلحلا يف امهنيب عرقا اهاعزانتو امهيلا هجوت اذا يا نيمي

 ةلئسملا يف فالخلا رم دقو هذخاو فلح هتعرق تعقو نمف ةنيب الو دي الو ائيش

 نيمملاو تمصيل وا هللاب فلحيلف فلحي نا دارا نم ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 يدعتلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلاو ىطولاو ندبلا يف ةرضملاو لتقلا يف كردت
 وا هيلو هنا لجر ىلع لجر ىوعد يف الو دودحلا يف نيمي الو لاملا يف ةلماعملاو

 نم ذخاي نا مكاحلا ىلا هب يتايل انالف ىمسي ادبع هل نا وا انالف ىمسي ايلو هل نا

 سالفالا نيدلا هيلع نم ىوعد يفو هتقفن هنم ذخاي نا ال ام يلولل نا وا هقح

 ليكولا وا ةموصخلا ىلع ةفيلخلا ىلع الو نالوق مالا يفو نبالل بالا فلحي الو
 ءارش وا عيب نم هسفنب رشاب اميف الا نونجملا وا متيلا وا بئاغلا ةفيلخ الو اهيلع

 قحلاب الا دهشي مل هنا دهاشلا ىلع الو قحلاب الا مكحي مل هنا مكاحلا ىلع نيمي الو
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 هدالوا ىلع بالا ةفيلخ وا هقح ىلع نالف ةفيلخ هنا يعدي نم ركنم ىلع الو

 رحلاو ديسلل دبعلاو دبعلل ديسلاو رخالل نيجوزلا دحاو هماو هيبال دلولا فلحيو

 نم مكاحلا فلحيو هديس نذا ريغب عمسي اميف دبعلل دبعلاو رحلل دبعلاو دبعلل
 ىلع نيملا نوملسملا كرديو ةفيلخ وا با نذا الب يدعتلاب لفطلا هب كسمتسا

 وا ةربقملا وا ىلصملا وا دجسملا وا سانلا قيرط يف ةرضملا ثادحا ركنا نم

 يف ةمزاللا يهو ةمهتلا نيمي لوالا ماسقا ةثالث نيملا اومسق و ةماعلل امم ةيقاسلا

 نم ظفح ىلع اطايتحا ءاهقفلا اهنسحتسا ءاضقلا نيمي يناثلاو ةققحملا ريغ ىوعدلا

 ةلباقم يف يتلا ركنملا نيمي ثلاثلاو ريغصلاو بئاغلاك هسفن نع عفدلا هنكمي ال

 دهاشلا عم نيملا ةيكلاملا دازو هللا همحر بطقلا لاق هاوعدل اققحم يعدملا ىوعد

 الف تبج و اذاو اهفعض عم بجت الو ةمهتلا تيوق اذا ةمهتلا نيمي بجحت و لدعلا
 فلحلاب فلكي الف ققحتت مل ىوعدلا نا ةلئسملا ضرف نال يعدملا ىلع بلقنت

 همحر بطقلا لاق ىوعدلا ققحي مل اذا نيمي ال ليقو بلقنت ليق و هققحتي ملام ىلع

 نيماو ىعدملا ىلع ةنيبلا ثيدح رهاظ وهو لاق ةمهتلا ىلع نيمي الف اذه ىلعو هللا

 تيوق اذا اهبوجوب لوقلا ىلع تبج و اذاو ناسحتساف اهتبثا نمو ركنملا ىلع

 اوبج وأو نيما نع لكانلا يف فالخلا ىلع قحلا هيلع بج و اهنع لكف ةمهتل
 يقب هنا فلحي امهلاوما ىلع اطايتحا باغ وا تام نم بلاط ىلع ءاضقلا نيمي

 ترما الو ائيش هنم بهو الو دحا ىلع هلاحا الو ضبقي مل مكحلا نيح ىلا هنيد

 ةراماب الا نيحرم ولو بئاغلا مودق دعب نيملا ديعي الف فلح اذاف هذخاي نم
 كلذك بهذملاو بطقلا لاق رفاسي مث ةبيغ نم رضحي نا لثم رخا يف اهب كشي

 . ملعأ ةللاو مهتنيب تلبق نونجملا قافا وا يبصلا غلب وا بئاغلا ءاج نا نكل
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 نيملا در يف باب

 ضرقو قادصاو عيبك ةلماعم هجوب عدم ةوعد هيلع يعدم دجح نا

 هيلع ىعدملا لاقو اعم امهلوبقب ىعدملا ىلا ركنملا هيلع ىعدملا نم نيميلا اهيف دري

 هيعدم هرشابي امم ناك نا درلا هلف اذك لبق نم اذكو اذك ىلع هل ناب يل هفلح

 رشابي مل اميف ال يعدملا رشاب اميف هلحم درلا نا يه ةدعاق دافا همحر بطقلا لاق

 ضرقلا لبق نم وا اذك عيب لبق نم ريناند ةرشع ديز ىلعو رمع يعدي نا لثم
 يل نا وا اذك مكيلع يثوروملا نا يعدي نا لثم هيف هل ةرشابم ال امم ناك ناو

 هيلع يعدملا فلحي لب درلا هيف حصي الف ىليكو وا يتفيلخ ةطساوب اذك كيلع
 در نا ايركز وبا اميس الو فنصملا رهاظ هللا همحر بطقلا لاق ىطعا لكن ناو

 ىلع هدر ولف يعدملا ىبا ولو يعدملا ىلع هكردا هيلع ىعدملا هدارا اذا نيمل

 يدنع كلذ حصي الو بطقلا لاق يعدملا ىوعد تلطبل ىعدملا لكنو يعدملا

 الا رخآلا ىلع امهدحا ىلع ام عجري الف ىعدملا ىلع بجاو قح نيملا نال

 بيبح نب عيبرلا لوق اذهو لاق ناويدلا يف ىضرلا ديق تيأر مث لاق اعم امهاضرب

 ال لوقي ناكو هيلع يعدملاو يعدملا ىضرب نيمبلا در زيجي هناف هنع هللا يضر

 نيملا لاق ذا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا هيف اهعضو يذلا اهعضوم نع اهلوحا

 باهرا ىه ةرهاظ ةلع هل ,رما لب ادبعت اذه سيل لوقن نحنو لاق ركنا نم ىلع

 ىطعا ول هنا اضيا ىرتالا زاج رخآ هجوب ايضر ناف هصالخ و بذك نا ركنملا

 ابلق نيميلا در ىمسيو نيميلل رطضي ملو هنع لبقل نيملا كرتو هيلع ىعدملا

 له نيملا در يف بهذملا يف نالوق كل رهظ دقف كلذ وحنو اعوجرو ابالقناو
 اذا اهدر ىلع انباحصا قافتا ةكرب نبا ىكح و هللا همحر بطقلا لاق يعدملا مزلت

 هب و قحلا همزل نيملا نع لكن نا انباحصا رئكا لاق لاق اذا هيلع ىعدملا هبلط
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 وا فلحي مكاحلا هربجي انباحصا نم ذاشلاك وهو ضعب لاقو ةفينح وبا لاق

 املو اهكرتب ىصعب هيلع ةبجاو مكاحلا ةعاط نال رظنلا هبجوي يذلا وهو فرتعي

 هسأر اداش ناكو هنودوعي سانلا لخد ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتعا

 لام نم ةملظم وا اقح يلع يعدي نم سانلا رشاعم لاقو سلجف هتباصعب
 تضرقا لاق وا ينم تذخا هللا لوسراي انا لجر لاقف يدي يف قح وا ينمزلي

 الو كقدصا ينا اما مالسلا هيلع لاقف هتيرتشا ليوارس يف مهارد ةثالث ينم
 فلحتسي هيلع يعدملا نا لدي اذهف هيلا عفدا سابع نب لضفلل لاقو كفلحا

 اهيف زوج يتلا هوجولا ءام تلق ناو هللا همحر بطقلا لاق هقدصي مل اذا يعدملا

 نم هلك مولعملا يف يعدملا ىلع نيملا عجريو ناويدلا يف اولاق تلق نيملا در
 قالطلاو حاكنلا يف نيملا در زوجي الو ةرشابملا هيف امه يا تالماعملاو تايدعتلا

 ىف امل يعدملا ىلع .نيملا نونجملاو متيلا ةفيلخ دري نا حصي الو وفعلاو قاتعلاو

 يف نيملا در زوجت ال ليقو نيمبلا هيف هيلع كردي امم نونجملاو متيلا لام نم هدي

 نم هيعدي اميف يعدملا ىلع نيمبلا در زوجو باغ وا رضح اميف اهلك تايدعتلا

 لجر ىعدا ناو عئابلا ىلع نيملا يرتشملا هيف در نا بيعلا هب همزلي امو بويعلا
 لجر ىلع لجر ىعدا ام ىلع ةنيبلا دجت ملو ةيدعتلاب هلام يف دسفا هنا لجر ىلع

 هيلع ىعدملا هيلع درف هيلع يعدا ام ىلع ةنيبلا دجي ملو ةيدعتلاب هلام يف دسفا هنا
 يف نيملا در زوج الف كل مرغاف كلام يف تدسفا ينا يل فلحا هل لاقو نيملا

 مولعم ءىيش يف نيملا عجري امناو هاوعد عطقنت مل كلذ ىلع هل فلح اذا هنال اذه
 ام و اذه اماو ىوعدلا هنع تعطقناو هل راص ىعدملا هيلع فلح اذا دودحم وا

 معني ملام يعدملا يلع نيميلا در هيلع يعدملل و كلذ ريغ اذه يف ليقو الف هبشا
 نم الو درلا هنم لبقي نا مكاحلل زجي مل معنا اذاف نيملاب يعدملل هيلع ىعدملا
 كاحلت زوجي ليقو ىضم ماعنالا دعب امهنيب اميف كلذ العف ناف لوبقلا يعدملا
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 هيلع ىعدملا هدر ناو هسفنل هب يعدملا ماعنا دعب يعدملل هعوجر يف لوخدلا

 ال وه فلحيف ع وجرلا دجي ليقف هيلع يعدملا عجرف يعدملا هلبقف يعدملا ىلع

 هلف يعدملا لبقي نا لبق عجرف يعدملا ىلع هدر ناو هدجن ال ليقو ىعدملا

 ال وه فلحيف كلذ دجي الف اهكرت مثاه درب يعدملا يضر ناو ال ليقو عوجرلا

 هيلع اهدر نيمي نم عدم ىبا ناو فلخي ملام عوجرلا بيصي ليقو هيلع يعدملا
 امنا هنال فلحي نا لبق راضحالا دجي مل هاعدم رضحي ىتح اهلبقف هيلع ىعدملا

 نا دارا اذا هل هرضحي نا بجي هنا هللا همحر بطقلا دنع يذلاو نيملا دعب هل بجن

 درف الماح وا ةفيلخ يعدملا ناك ناو فلحلا دعب هنع هلطعيو فلخي الئل فلعن

 غولب وا مودق دعب نيمي عقت ىتح امهاعدم ناذخاي الف امهيلع نيملا اهيلع ىعدملا

 فيخ ناو لبق هدي يف ناك نا هيلع ىعدملا ديب ءىيشلا نوكيف عض و وا ةقافا وا

 الا مف بجت ال لاملا نال نوذخاي فلحلا دعب و فلحلا عقي ىتح نيما دي يفف

 اهلبقف نيملا هيلع تدر دق مهتفيلخ نال اوفلخ ال نا نودجي الو اوفلحن نا دعب

 اهيف ع رشي ملام هيلع يعدملل عجرتف اهكرت هيلع تدر نا لاق نم لوق ىلع الا
 بطقلا لاق لعفلا رشابي مل نم لك اذكو غلب اذا ملعلا ىلع نوكي لفطلا نيميو

 فلح اهلبقو ةفيلخ وه يذلا ىعدملا ىلع نيملا تدرا اذا هنا يدنع و هللا همحر

 نا اماو لماحلا وا بئاغلا وا نونجملا وا لفطلا نيميلاب رظتني الو لعفلا رشاب نا

 بلط نمو يعدملا ىلا نيميلا دري نا هل زوجي الف هيلع ىعدملا وه ةفيلخلا ناك
 فانئتسا الب رخآلا ىلع فلح و هيلع ربجا دحاوب رقأف نيرانيدك يف يعدملا

 ضعبلا راكناو ضعبلاب رارقالاب اهيلع باجا دق ةدحاو ةلماعم كلذ نال ةوعد

 هيلع ىعدا ناو فانئتسا الب يقابلا ىلع فلح ضعبلا ىلع ةنيبلا تماق ول اذك و

 هب رقا ام ءادا ىلع ربجا ءارشلا ةهج نم امهب رقاو ضرقلا ةهج نم ني رانيدب

 نيح هعم رضح نمو مكاحلا هيلع دهشو ةلماعملا داحتا مدعل ةفنأتسم ىوعدب

١٢١٢



 ةوعدلا فانئتساب امهرماي نا مكاحلل و رخا مكاح دنع مهتداهش نودؤيف رارقالا

 بطقلا لاق مكحلا سلجم يف هملع امب مكحلا هل نال هرارقاب هيلع مكحيف هدنع
 كاحلا لومي نا هدنع رقا يذلا مكاحلا اذه دنع ةوعدلا فانئتسا ةيفيكو هللا همحر

 معنا ناف هب كل رقا ام كل له تنا لوقت ام مصخلل لوقيف رقيف مالكلا دعا

 ام هل لوقي وا دعب هيلع نيب نا هاعدا ام ذخا نم كلذ هعنمي الو ءادالاب هل هربجا

 رارقالا ديعيف هب هل تررقا امب ملكت رقملل لاق معن لاق ناف هب كل رقا اميف لوقت

 بح وأ تيزك نم ءاعو اذكب ابولطم باوجلا مكاحلا درتسيو هل مكحيف لوالا
 ةرارغ ءارشلاو فلسلاب هيلع يل لوقي نا لثم رايعب سيل امم نزوي وا لاكي امم

 بولطملل كاجلا لوقيف هرادقم و هدح طبضي ال امم تيز ةلق وا رب قلوج وا رمت

 هانيعي مل امهنال نيعم ىلع هربجي الو رقا نا ءادالا ىلع هربجي و باوجلا ددرا كلذب

 ىلع مولعملا ءانعلا يف باوجلا درتسيو دحج نا هفلحي و هرارقا مزلا رقا امل نكلو

 هذه يل طخ لوقي نا لثم مولعملا لمعلا ىلع لوهجملا ءانعلا يفو مولعملا لمعلا
 الو اذكب اريب يل رفحا لثم لوهجملا لمعلا ىلع مولعملا ءانعلا يفو رسيت امي ةبجلا
 نيمي در الو لوهجم ىلع نايب الو لوهجملا لمعلا ىلع لوهجملا ءانعلا يف ددرتسي

 الب هلثم رضحا وا مولعم دحب دح وا رضحا ناف ءاعولا رضحي ملام ةلماعمب ناو

 نيع وا بح هيلع نم ددرتسي الو نيملا در حص و نايبلا حص صقن الو ةدايز

 درتسي ال هنال نيمبلا هيف درت الو دودحم رادقم وا نزو وا ليك ركذ الب ضرقب

 هبلاط لاق نا الا لوهجملا يف نيمي درت الو هجو لك يف رادقملا لوهجم يف باوجلا

 هنم ضرقي نال ينازيم تيب حاتفم وا يقودنص حاتفم وا يتيب حاتفم هتيطعا

 هدرتسيف مكاحلا اهيا هنم يل هكسماف يلا ددري ملو ذخاف هريغل وا هسفنل هتجاح

 هسفن مزلا امل امازتلا هبرقا ام ءاداب مكاحلا هرما بلاطلا هاعدا امب رقا ناف باوجلا

 نم الصا بلاطلا هاعدا ام دحج نا هفلح و ءىيش هيلع هل يقب ام هبلاطل هفلح و
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 در الو هدح و لخد هنال نايب هيف حصي الو كلذ وحنو هتيب حاتفم هاطعا هنوك

 نم ءافيتسا ىعداو لوهجم وهو بلاطلا ىعدا امب رقا ناو الوهجم هنوكل اضيا
 نا ءىيش يقب ام فلحو ءاش ام رضحا هدجي مل ناف ىفوتسا هنا انايب فلك هبلاط

 ام بلاطلا ذخأيف فوتسي مل هنا يعدملا بلاطلا فلحي مث هبلاط كلذ بلط

 بحلاك نيع ريغ وا انيع انكب بولطم ددرتسيو سلجملا يف بولطملا هرضحا
 سانجاو لصالا عاونا فالتخا ركذي مل ناو بايث وا لصا عيب نم ناويحلاو

 فوص وا ناتك بايث اهنا وا ضرا وا رجش وا لخن لصالا نا نيبي مل يا بايثلا

 ال رقب وا منغ لوقي ناب ناويحلاو ريعش وا رب لوقي ناب بحلا عون ركذ مزلو

 نسلا ركذي ىتح ددرتسي مل املس ناك ناو املس عيبلا نكي مل نا هنولو هنس

 ققحي مل ناف اليلق الا دوسالاب ال ضيبالاب سانلا ءانتعا نال ناضلا نولو اقلطم

 الو هاوعد لبقت الف كشا وا اذكو اذك هيلع يل نا نظا لوقي نا لثم ىوعدلا

 كلذ نال هسنج نم ءىيشب ءىيش عيب يف الو دقن ريغ نيعب نيع عيب يف دادرتسا

 زوجت ال ىوعد لك يف الو دقعني ال عيب لك يف الو زوجي ال عيب لك يف الو اب ر

 ال امو زوجي ام مهملعيو مارحلا نع مهاهني لب ءانغلا وا ىنزلا ةرجا ىوعدك
 ارانيد هل دوحجم نم ضرقتسا نا هدحابجب هل دوجحم كاسمتسا زاجو زوجي

 دنع كسمتسيف اتكاس هاطعا لب كل هتضرقاب ظفلت الب ضرقلا ةينب هل هاطعأف

 وا رانيد ضرق بلاط رما ناو ضرقتسملا نم رانيدلا بلط زاج و ضرقلاب مكاحلا
 هل هنيع نمم امهريغ وا ةلفط وا ضرقملا دبع عم هيلا هلسري نا اضرقم هريغ
 ال لاق ناب هدحجف هلصي نا لبق فلتف هعم هلسري نا هرما نم عم هلس رأف

 مل ينال وا ينلصي مل هنال وا كنم بلطا مل وا اضرق كنم ذخا مل ينال كيطعا

 هيلع يل اذه نم يقح ينطعا مكاحلل ضرقملا لاق هتلس را نم عم يلا هلس را لقا

 رمالا سفن يف هل قث وا وهف ركذ ناو هعم هلسرا نم ركذ همزلي الو ضرقب رانيد
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 دحج ناو هل قث واب كلذ سيلف هعفن يف اماو اهرخا ىلع ةصقلا ركذب قا ثيح

 قس وو ةاشل انمث ةرشع ريناندك مولعم نمثب ةقفص يف ةفلتخم ءايشا رتشم ءارشلا
 اذك و اذك عيب لبق نم اذك هيلع يل هتوعد يف مكاحلل هعئاب لاق رب زيفقو رمت

 اضيا اهعاب ةفلتخم ءايشا نمث بلط يف لوقيو ءايشالا سانجا ركذي و هنم هينطعاف
 اذك و اذك عيب لبق نم ارانيد اذك هيلع يل اهيرتشم هدحج نا تاقفص يف

 فلح ركنا ناو ىطعا رقا ناف نيملا هنم عئابلا دارا نا باوجلا مكاحلا هدرتسيو

 ال نا نايب كلذ يف حصي ال هنال نايبلا عئابلا فلك ركنا نا هنا ةينب هدرتسي الو

 الو زوجي ال كلذف ةدحاو ةداهش يف ةرمب اهودويو ةفلتخن تاداهش دوهش عمجي

 ناك ناف ةدحاو ىوعد يف ةلماعم و ةيدعتك ماكحالا ةفلتخم تاوعد عدم عمجي

 عيمجلا دوهش ناك ناو ةدح ىلع اهنم لك دوهش دهش ةدح ىلع اهنم لك ادهاش

 ىوعد لك ركذب يعدملا اذكو ةدح ىلع ةداهش لك اودهش نيدحتم ادوهش

 اذاف كلذك ىرخالا مث اهيلع دهشتسي و اهيعدي لب ىرخأب اهطلخي الو ةدح ىلع
 ةرمب ىوعدلا كلت يف مهتاداهش ءادا دوهشلل زجي مل تافلتخم تاوعد يعدملا عمج

 نرقت ةوعد لك ىوعدلا ديعي لب اهغيوست مكاحلل الو ءىيش دعب ءىيش الو
 هفلحف هيلع ىعدملا هركناف ىوعدب ك احلا دنع لجرب كسمتسا نمو اهتداهشب

 اهلك كيواعد عمجا هل لوقي مكاحلا ناف ىرخا ىوعد ىلع هب كسمتسا مث مكاحلا

 اثالث هيلع يعدي ىتح مكاحلا هكرتي لوقي نم مهنمو ةدمب اهيلع كل هفلحا ىتح

 هفلحي هيلع اهاعدا ىوعد لك لوقي نم مهنمو كيواعد عمجا ذئنيح هل لوقيف

 هدنع دحاب كسمتسمل مكاحلا تصني الو نيمي ىوعد لكل ترك وا تلق اهيلع

 ىرخا ةوعدب اكاسمتسا دارا نا همصخ دحج دعب هنايب هفلكف .مولعم ءىش يف

 ةوعدلا يف الياقت نا الا ىلوألل ليطعت كلذ نال ىلوالا ةوعدلا ءاضقنا لبق

 ال اهلثمب اكاسمتسا داراف ةوعدب هل مكح نا كلذكو اعيمج اهاكرتو ىلوالا
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 داز وا هذه لثم تاوعد هيلع ىل هءاعدا يف ع ورشلا لبق لاق نا الا هيلا تصني

 مكاحلا دنع نم اقرتفا وا سانجالا تفلتخا وا صقن وا ضعب ىلع تاوعدلا ضعب

 نيملا نال رانيد عبر فحصمب هيف فلخ ام ىداو اعج ر مث نالماعتي ام ردق ابيغتف

 نم جرفلا هب حابي و ديلا هيف عطقت ام اهيف طرتشاف ةريغو ندبلل ةرضم فحصملاب

 ريجي و باوجلا درتسي و ىلاعت هللا ءامساب رانيد عبر نم لقالا يف فلحي و قادصلا

 وا امهرد الا رانيد هلوق ىلع ال مهردو رانيد ىلع و ليلق لقا ىلع ناو ءادالا ىلع

 لك ىلعو بهذلا طاريق ىلع باوجلا ددرتسيو ةلوهجم ةبحلا نال ةبح الا رانيد
 رانيدك هسنج نم هتيمستو ءىيش ىلعو مكاحلا دلب يف تديتعاو تفرع ةكس

 كلذ ركذو اذك فصنو لقي مل ناو فصنو دمو فصنو مهردو فصنو
 عم دودعملا سنج ركذي مل ولو ادعاصف ناددع ركذ اذا ددرتسي كلذك و لضفا

 نورشعو ةثالث لوقي نا لثم كلذ ىلع دادعالا لمحتف طقف دادعالا ضعب

 كلذ سيل ليقو امهرد نورشعو مهارد ةثالث كلوق ىنعم ىلع لمحيف امهرد
 نورشعو مهارد ةثالث لوقيف لك عم دودعملا ركذي نا الا درتسي الو ءىشب

 مالك نايرجل لوالا يدنع حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق هوححصو امهرد

 هبرقاف هريغ وأ رانيد ىلع دحاب كسمتسا نمو كلذ ىلع مجعلاو برعلا

 كسمتسا ناو الماك انوزوم هيلع ربجا هصقن اركذي ملو هنايب حبص وأ

 ةكس فالخ ىعداو رقاو رب اليك اذك وا ارانيد اذك ىلع هب

 رقا امب ربجا نايب الب هبلاط هاعدا نازيم وا رايع وا هبلاط اهاعدا

 ريغ وا ابح اذكب ةعلس عاب نمو نكي مل هنا بلاطلا هداز ام ىلع فلح و
 ليقو لماحلا لمحي ام قوف ناك ولو زاجحلا يف ولو دلب لك ىف لبق هكردا بحلا
 فلسا ناو عضوم لك يف مهاردلاو ريناندلا كرديو ةلماعملا لحمب هيلع مكحي

 ةبراضملاو ةعيدولاو ةيراعلاو ةنامالا يف لوقيو فلسلا دلب يف الا هكردي مل ابح
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 طلغلا يفو كلذ وحن وا ةيراع وا ةناما لبق نم اذك هدنع ىل كلذ وحنو نهرلاو

 اذك و اذك هيلع يل لوقيو هيلع يل لوقي ليقو هدنع يل لوقي ليق نالوق ابرلاو
 ةفرسلاو ش رالاو قادصلاو ةرجالاو عيبلاك كلذ ريغ يف اذك و اذك لبق نم
 نا مهيدياب ام فلت يف نيميب ال براضم و ريغتسم و عدوتسم قدصي و بصفلاو
 مهنوكب دوهشلا ىلا اوجاتحا ءانما هدنع اونوكي مل ناو مكاحلا دنع ءانما اوناك

 هفلت ىعدا نا مهثراو اذكو اوفلح مهلاح كردي ال وا ءانما ريغ اوناك ناو ءانما
 الو مرغي هناف هفلت ىعدا نا ال هثوروم ديب فلت هنا هيلع نيمي ال هثوروم ديب

 فلت هنا نيب نا الا هثوروم هيلع نمتؤا امناو هيلع نمتؤي مل هنال هفلت يف قدصي

 ةنامالاك ثوروملا نم هيدي يف يقب هنال بهذ هنا فلحي نكلو هيلع مرغ ال ليقو
 نهر ال الثم لاقو هديب ام نهترملاو براضملاو ريعتسملاو عدوتسملا دحج ناو

 مث هديب هنا هبحاص هيلع نيبف كلذ وحن وا ةناما ال وا ةعيدوال وا يدنع كل

 نم هبلاط هيعدي ام هيلع ىعذم دحج ناو نيمي وا نايبب الا قدصي مل هفلت ىعدا

 نايب فلك ءافيتسا هيلع ىعدملا ىعدا مث هاعدا ام بلاطلا نيبو يواعدلا

 هللا همحر بطقلا لاق فوتسي مل هنا انيمي هبلاط نم دجي مل هدجي مل ناف ءافيتسالا

 ىعداف هل ناك قح ىلع كاجلا دنع لجرب لجر كسمتسا نا ناويدلا يف اولاق

 كاجلا ناف هريغ مكاح دنع كلذ لبق قحلا كلذ ىلع هفلح دق هنا هيلع ىعدملا

 اذه ىلع نيملا هنم ذخاي مل هنا هفلحيلف اهب تاي مل ناف ىعدا ام ىلع ةنيبلا هفلكي

 هيلعف نيدلا كلذ هافوا هنا ىعدا مت ةنيب هيلع ىتا مث هدحجف انيد ىعدا ناو قحلا
 هقح فوي مل هنا هفلحي مث لاملا رضحيلف ةنيب هل نكت مل ناف هنيد هافوا هنا ةنيبلا

 ىعدملا ىلعف نيمي وا ةنيبب وا رارقاب مكاحلا دنع بج و امو هنيد هطعيلف فلح اذاف
 بلاطلل عفدلا بولطملا ىعدا نا هبلاطل هعفد نايبب مكاحلا دنع بج و اميف هيلع
 راكنا مدقت الب ءادتبا رقا نا الا نايبلا دجي مل نا بلاطلا ىلع بولطملل نيمي الو
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 ناو دج وب ربي ملو فوتسي مل هنا هبلاط ىلع نيمبلا هلف ةءاربلا وا ءافيتسالا ىعدا ش

 مكاحلا ددرتسي مل مكحلا سلجم نع باغ وا بئاغ وا متي يتفيلخ دحا تام

 زوجي ليقو هدح و ةفيلخ سيل هنا كلذب مكاحلا ملع نا هيلع وا قابل باوجلا

 نيد هيلع نم و نانيمضلاو ناليكولاو ناروماملا كلذك و هل ددرتسي نا مكاحلل
 نا دم هب كسمتساف :دحال نهر وا ةعيدو هدنع وا هعابت نم وا ةلماعم نم

 ىلع هرارقاب ربجي الف هبرقم و كلذب ملاع هدنع وا كلذ هيلع يذلاو هبر هل هبه و
 مل وا رقا هيعدم كلمل هجرخا هبحاص نا اودهش دوهشب ءاعدالا نيب نا الا ريغلا

 مكاحلا هيلع رجحب و رارقالا لجال ال ةنيبلا لجال ريجي ذئنيحف ملعي مل وا ملع رقي
 هنال هنم مكاحلا مزلي مل مالك الب هاطعا ناو بلاطلا نيبي ىنح هيف فرصتي نا

 يعدملا اذه ىلا هبحاص هجرخا دق هدنع وا هيلع ام نأب هملعل كلذ هل زوبخ

 نيح نم مكبالا مصالاو ةيلوفطلا نم نونجملاو لفطلا هنبا ىلع بالا رارقا زوجن و

 نا الا لفطلا هنبا دلو ىلع هرارقا حصي الو ءالؤه ىلع هرارقاب بالا مرغيف دلو
 مئاق اذكو ةفالخلا يف مادام هيلع يلو نم ىلع ةفيلخلا رارقا زوجنو هرما يلو

 هل ضوف وا هل زوج نا الا هرارقا زوجي ال ةموصخلا ىلع فلختسا نمو دجسملا

 نا لبق امهترابت نم امهيلع نيدب نيضوافتملا دحا رارقا زاجو هيلع يلو نم
 ناو ةكرشلا ريغ نم هيلع ناك نيدب هرارقا الو قارتفالا دعب هرارقا ال اقرتفي

 انالف نا بلاطلا يعدملا كلذ هاعدا ام نالفل هدنع وا هيلع نا بولطملا دحج

 وا هيلع يذلا نا ملعي مل هنا بولطملا فلح بلاطلل نايب الو هكلم ىلا هجرخا

 وهو ءانمالا ربخ هيزجيو نالف نب نالف هبر نم اهريغ وا ةبهب بلاطلل راص هدنع

 نا اوجاتحي نا ريغ نم اهريغ وا ةبهب بلاطلا كلم ىلا جرخا هنا اولوقي نا

 هنم ىرتشا وا نيكيرشلا دحا نم ضرقتسا نمو هكلام اندهشا وا اندهش اولوقي

 نم ذخا ام لك اذكو امهل الو رخآلا كيرشلل ال هل عاب وا هضرقا نمل عفدي ائيش
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 ةكرشلا نع قارتفا دعب ولو هنم هذخا نمل دري نهرو ةيراعو ةناماك امهدحا
 نمت هيطعي وا ضرقلا هيلا دري هل ضرقا نم كسمي امهدحال عئاب وا ضرقم اذكو

 دارملاو هللا همحر بطقلا لاق امستقا وا امهتكرش تخسفنا اقلطم عيبل

 نم كلذ وحنو ضعب نود ءايشالا ضعب يف وا نانع ةكرش ناكيرشلا نيكيرشلاب
 نيضوافتملاو نيديقعلا فالخب دحاو لجرك اهيف ناكيرشلا سيل يتلا تاكرشلا

 ةفيلخ عاب ناو دحاو لجرك كلذ يف امهناف امهيبا نم ةكرشلا امهل تدعق نمو

 قافا وا ميتيلا غلب ىتح عابام نمث ضبقي ملو هيلع فلختسا نم لام نم ائيش
 وا ةفيلخلا اما امهنم ءاش امهيا نمثلا دحج نا ذنم رتشم كسمتسا نونجم
 امب ديقعلا يعديو تقولا اذه لبق ةفيلخ هنا مكاحلا ةفيلخلا ربخي و هيلع فلختسملا
 ثرالاب ةكرشلا اذكو رخآلا لعف امب ةكرشلا امهل تدعق نم دحاو هديقع لعف

 دحج نا اذك و امهتفيلخ لعفب غ ولبلا دعب لفطلاو روضحلا دعب بئاغلا يعديو

 كسمتسيو لعفلا راد فيك لك ركذيو اهنم اهعيب ىلع ليك و نم ةعلس رتشم
 امهيال هريغ وا عيبلا نمت نم هيلع بج و ام بولطملا عفدي و دارا امهيا بولطملاب
 رمخك تاذلاب مارح يف ةموكحلا بصنت الو كلذب بولطملا ملع نا ءاش

 لها نيب الو كلذ نمو ابرو قورسم و بوصغمك ضراعل وا ةرذعو ريزنخ و

 اذا ةموصخلا هل بصنت ال لب هب هل مكح الو هيطعي ال نمل قحلا ىطعي الو ةبير

 دادرتسا الو نعذي ىتح هل مهتداهش اودوي ال نا ليق دوهشلل زوجي و ايعدم ءاج
 نم لوق ىلع الا ةاش عيب لبق نم رانيد ةئام رخا ىلع عدمك رادقملا زواج اميف
 ىلا هيف دري ضام زئاج لاق نم لوق ىلع وا هلاح ىلع ضام زئاج نبغلا عيب لاق

 نا حضاولاو هللا همحر بطقلا لاق نيلوقلا ىلع هل ددرتسي هناف نبغلا نودام
 ىعدا اذاو رخآلا لوقلا ىلع نبغلا عزني وا هنالطب لوق ىلع عيبلا لطبيو اهبصني

 نا الا هب لغتشي الف هريغ ىلا هيلع يعدملا هبسنف هديب ناك ام لجر ىلع لجر
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 مل هرما ىلب نمل هدي يف ةناما هنا ىعدا ناو امصاخت الاو هدي يف ةناما هنا ةنيبب قا

 نم ىعدا نا كلذكو هرما يلو نمل هنا نيب ولو هيعدم عم مصاخيلف هب لغتشي

 نيب نا هيعدم نيبو هنيب ةموصخ الف كلذ وحن وا هدنع ةطقل وا نهر هنا هديب

 الو نايب الب اذه نم انركذ اميف هلوق لوقلا نادابع نبا نع اوركذو بطقلا لاق
 نا ىعدا نمو ةنيبلا هفلكيلف مكاحلا نبا رتسا نا الا هيعدمل ةموصخلا هيف بصنت

 نايبلا يعدملا ىلعف ركناو هنع هجرخي ام هيلع ىعدا وا هنم بوصغم هريغ ديب ام

. ملعأ هللاو



 دبعلا ىوعد يف باب

 لاومالا يف مهتيدعت يف ءاوس حرسملاو هل نوذاملاو هيلع روجحملا دبعلا

 الا مهتميق زواج ام همزلي ال نكلو مزع نم ال بجوام مهديس مزلي نادبالاو

 دبعلا لعف ام لك همزلي لوقي نم مهنمو مهيديا يف هلعج وا ةيدعتلاب مهرما نا
 نا الا هرارقا زجي مل سانلا لاوما يف دسفا امب رقا ناو هتبقر نم رتكا ناك ولو
 هلك هنمضي ليقو اهتميق نم رتكا هناويح دسفا اميف نمضي الو هالوم هزوج

 الو وه ذخوي مل تالماعملاب دبعلا رقا ناو اندنع هب ذوخاملا وهو بطقلا لاق

 هلانوذ ام ولو هرارقا زوجي ال ليقو هلانوذام ناك نا الا هالوم اهب رقا ولو هالوم

 نم هقدصو ةيدوبعلا يف هيلع ناك لاق ولو هب ذخا هقتع دعب لامب دبعلا رقا ناو
 قلعتي امم هب رقا امب نوذاملا بر ذخويف ةلماعملا يف ديبعلا ماكحا فلتختو قحلا هل

 نا لثم هرارقا يف مكاحلا هبري مل نا هتبقر زواج ولو هكلم يف مادام تالماعملاب
 ىلع الو هكلم نم جرخ نا هديس ىلع هرارقا لبقي الو هل رقملا عفن ىلا ليملاب مهتي

 هبر ولو ةلماعملا رما يف هل نوذاملا دبعلا مصخب كسمتسي و هبر تام نا هثراو

 نيب وا رقا نا ءادالا ىلع ربجيو ركنا نا هل فلحي و باوجلا هل همصخ ددرتسيو

 اذك و هلك كلذ يف مكحلا سلجم نع هبر باغ ولو هيلع دهشيو هيلع دبعلا
 هب رب كسمتسي و هب كسمتسي هنال كلذو هبر نم روضح الب ولو هيلع مكحلا

 ادبع هل نادحج وا انالف ىمسي ادبع هل نادحجف ديسلاب مصخلا كسمت ناف

 هل دبع ال وا هل دبع ال هنا هفلح الاو هدج و ناربخلاب ناو هيعدم هنيب انوذام
 لك نياد نا هديب اميفو هل نوذاملا دبعلا يف هبر ءامرغو هؤامرغ ضاحت و انوذام

 يف ديقع ريغ هكيرش نذا حصي الو راتخلا ىلع موق نم ديسلاو دبعلا نم دحاو
 ىف ءاكرشلا قافتاب الا هيف نذالا دعب ربت نع هل هريجحت الو كرتشم دبعل رجتلا
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 ف هل نوذامف ةف ورعم هعنص وا ةعلس ف رجتلاب هدبعل نذا نمو ريجحتلاو نذالا

 ولو ءارشلاو عيبلاب لماعيو اهلك عئانصلا عنصيو علسلا عيمج يف رجتي لكلا

 نويدلا نم ذخا ام نمضو نونجم وا بئاغ ىلع ةفيلخ نذا حصي الو لصالل

 ريجحتلا دارا اذا هيلع رجح دق هناب هيلع ءادنلاب قوسلا نم هن وذام ديسلا عفريو

 هل نوذاملا وهو حرسملا دبعلاو هبر تام نا هثراو اذكو كلذب لودعلا دهشيو

 ةعنص وا ةلماعم ىف هب هكسمتسمل باوجلا هنم درتسي هسفنل توقلا بلط يف

 ربج لب هيلع نيب وا رقا ناربجي الو هديس نم روضح الب ولو دحج نا فلخيو
 ءادالا ىلع ديسلا ربجي ليق و هب ديسلا ىلع مكحيف هسفن ىلع هرارقا زيجي نا هديس

 نا هب ولطم فلح الو همصخ نم دبعلل باوجلا درتسي و سبح الب سبجلاب

 هيلع نيب وا دبعلا هاعدا امي رقا نا ءادالا ىلع هل ربجي ال و هب ر رضحي ىتح دحج

 الو لكلاب ذخوي ليق و لقاف هتميقب هتلماعم يف هديس ذخويو هبر رضحي ىتح
 هتميق همزلت هجرخا نيحف هكلم نم هجرخي ملام روجح ةلماعم ديسلا ىلع كردت

 ةلماعملا يف هكسامل روجحملا دبعلا نم باوجلا درتسي و اهبلاط ةوعدلا ايحا نا لقاف

 هكلم نم هجرخا اذا هديس ربجي لب هيلع نيب وا رقا نا ءادالا ىلع ربجي الو

 هبر روضحب باوجلا همصخ نم هل درتسيو دحج نا هديس روضح يف فلحي و

 . ملعأ هللاو هبر روضحب دحاجلا همصخ فلحيو ءادالا ىلع هل همصخ ربجيو
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 بيعلاب ءايشالا در يف باب

 نمنب اهارتشا نا بيعب ضورعلا نم اهريغ وا ةعلس در ديرم لوقي
 اذه نم يقح ينطعا اهعئابب اكسمتسم مكاحل ءارشلا لبق هب ملاع ريغ مولعم
 دقو بيع هنا ينربخي ملو يل هارا وا يل هري ملو بيع هيفو اذكب اذك هنم تيرتشا
 ضبقي امم ةعلسلا كلت تناك نا نمثلا هنم ىل ذخو هتعلس هذهو هنمث ىفوتسا
 ال رضاح ىلع مكحلا نوكيل مكاحلا دنع هضعب وا وه ةبادلاك رضحي وا بوثلاك

 دحج ناف يرتشملل باوجلا عئابلا مكاحلا ددرتسيف لصالا :لثم باغ ولو لصاك

 ام و الصا اهعاب ام عئابلا فلح وا نايب هل ناك نا يرتشملا نيب بيعلا وا عيبلا

 ابيع اهيف تملع ام هللاو لوقي ملعلا ىلع فلحي عيبرلا لاق و نيبي مل نا ةبيعم اهعاب

 الا اهعاب ام فلح يرتشملا دنع هثودح ىعداو بيعلاب رقا ناو بيعلا اذه وا

 عئابلا رقا ناو عئابلا دنع نم بيعلا ىا يرتشملا هيلع نيبي مل نا بيعلا نم ةملاس

 دحج اذا هارا هنا ىلع نايب عئابلا ىلعف يرتشملل بيعلا هءارا ىعداو بيعلاب

 ناو نايب نكي مل نا بيعلا عئابلا هري مل هنا نيمي ىرتشملا ىلع وا ةءارالا يرتشملا
 وا بيعلل هتيور دعب اهلامعتسا ىعدا وا ةبيعم ةعلسلاب يرتشملا ىضر عئابلا ىعدا

 ينا ناف هاوعد نيب بيعلا ةيور دعب ةعلسلا يف ةلاقالا بلط يرتشملا نا ىعدا

 نيعلاب هرارضا نيبتي مل نا اهدرو يرتشملا فلح نايبلاب تاي مل ناو در الف هنايب

 عئابلا هارا دق وا عئابلا نم هنا وا ةقفصلل رضاح بيعلا اذه ناربخلا يزجيو

 زاجف روصحم هنكل ايفن ناك ولو هناف هري ملو ةقفصلا انرضح وا يرتشملا
 عئابلا نم همدق نيعتي يذلاو ةداعلا ىلا رظنلاب ثداح هناردابتي يذلا بيعلاو

 عئابلا نم هنا نيب نا يرتشملا دنع نم هنا نم مكحلا يف ءاوس ةداعلا ىلا رظنلاب

 اثداح بيعلا اذه نوكي نازيج ال لقعلا نا لاقي الف يلقعلا ناكمالا ربتعي الو
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 ثودحل ةحلاص هللا ةردق نال همدق روهظل عئابلا نم نوكيف ةداع يرتشملا دنع

 بطقلا لاق انل همدق رهظ ولو يرتشملا نم بيعلاف سكعلاب و همدق انل رهظ ام
 نم هنا مكح ةداع هثودح نكمي ال يذلا بيعلا نا ايركز وبا لاق هللا همحر

 ىعداو عيبلاب عئابلا رقا ناو هصنو هب ذوخاملا وه هناو ضعب دنع نايب الب عئابلا

 يف ناك دق بيعلا اذه نا ةنيبلا يرتشملا ىلعف يرتشملا دنع ثدح امنا بيعلا نا

 لاقو مهضعب لوق يف هثودح نكمي امم بيعلا ناك اذا اهايا هءارش لبق ةعلسلا

 اندنع هب ذوخأملا وهو درلا ىلع عئابلا ذخ ايلو ناكمالاب مكاحلا مكحي ال مهضعب

 ىتلا ماكحالا بلاغ يف مكحلا ناف يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق

 يف نيميلاو هل ناكما درجمل حيجرتلا يغلن الو حيجرتلا ىلا عجرت قلخلا اهب مكحي

 دنع هثودح نكما ام ديعس يبا نع رتالا يفو بطقلا لاق ملعلا ىلع بيعلا

 لوق لوقلاف نكمي ال امو هيف هملعي ال هنا هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف يرتشملا

 ىسيع عامس نم رداونلا يفو هللا همحر بطقلا لاق اهنودب لبقو هنيمي عم هيرتشم
 ال اميفو ملعلا ىلع ىفخي اميف عئابلا فلح لثم ثدحي بيع ناك اذا مساقلا نب

 . ملعأ هللاو ملعلا ىلع عاتبملا فلح نيهجولا يف لكن ناف تبلا ىلع ىفخي
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 تايدعتلا ف ىواعدلا باب

 هناب بصغلا فرع دق و هنم بوصغملل باوجلا بصاغلا ك احلا دد رتسي

 سانلا لاوما ذخا نا هللا همحر بطقلا لاق ةبارح الب ارهق ايدعت لام ذخا
 ةبارحلا فلتخم اهيف مكحلاو مارح اهلك ةرشع ىلع لطابلا

 سانلا لام ىلع ةلالدلاو ةنايخلاو سالتخالاو ةقرسلاو بضغلاو

 ج رطشلاك رامقلاو لطابلا ىوعد وا قحلا راكناب ماصخلا يف روجفلاو

 سوفنلاو لاومالا يف نوكي يدعتلاو دعت كلذ لكو شغلاو ةوشرلاو درنلاو
 قح هنم ذخاو هاداتسا بصغلاب هنم بوصغملا كسمتسا ناف نادبالاو ج ورفلاو

 نا زوجيو ةريبكلا ىلع ريزعتلا نال هريزعت زوجيو بدالا برض وهو يدعتلا

 وا حلصي ام لعفي نا ماماللف ةريبك بصخلا و ةريبكلا ىلع لاكنلا نال لكني

 هل نيمي الو بدوي حالصلاب فرع نم ىلع بصخغل ١ يعدم و بطقل ا لاق بساني

 ناو ذخاو يعدملا فلح لكن ناو هفلح مهتم ىلع هاعدا ناو هيلع بدا الو

 برضلاب ددهو سبح لكن ناو فلح بصغلاب فرع ناو هل ءىيش الف لكن
 ىلع بصغلا يف نيملا عجرت الو مرغ نيع نا ليقو ال ليقو هرارقاب مرغ رقا ناف
 وفعلاو قتعلاو قااطلا الو حاكنلا ف الو تايدعتلا ف الو بصخغلل يعدملا

 هربجا بصغ ام ءادا نم ىبا ناو يناجلا فلحي الو هلتقيف افع ام هنا يلولا فلح

 هنم هذخاو وه هنا فرعي مل ناب هذخا مكاحلل نكمي مل نا برضب ناو مكاحلا هيلع

 ولو امئاق ناك نا وه هب ءىيجي ىتح برضي ليقو ازيمتم هذخا نكماو ماق نا

 ناو لثملا نكمي مل نا ليقو اقلطم ةميقب هيلع مكح فلتا ناو هذخا مهنكما
 وا ةميق نم هيلع قحلا بجاو هنم ىضقو هل امل هدي مكاحلا طسب و لنملاف نكما

 رهظ نا الا هلتق ىلا ليبس الو يدوي ىتح هبرضو هسبح الاو هلامب رفظ نا لثم

۔ _ ١٣٥



 نكمي مل نا هلتق ىلا دصقلا مهلف هعنم ىلع رباكو هءادا نم ىباو هنيعب ءىيشلا

 وا ةميقلاب مكحلا دعب هدنع هناو ءىيشلا ءاقب رهظ ناو هنود برضب هنم هذخا

 كاسما يفو بوصغملا ذخاو لثملا وا ةميقلا در يف هبر ريخ كلذ ذخاو للملا

 الو ةنوم هل ناك نا بوصغملا عمج بصاغلا فلكيو هذخا نا لثملا وا ةميقلا

 را عاق نم فوخ هنود عطق نا الا بصاغلا رذعي الو اهب الا هبحاص هيلا لصي

 ىلع ردقو نالج روب حلمك هل ةميق الام بصغ ناو عبس وا ملاظ وا ودع

 بصاغلا ىلع و هلثم وا هيف هتميقب وا هيف حلملاب يدوتسا نادوسلا يف بصاغلا

 هللا همحر بطقلا لاق ةنؤم هل ناك نا نالجرو وهو بصقلا لحل حلملا لاصيا

 هيف هبصغ دلب يف هتميق هبحاصلف دلب ىلا بوصغملا لقن نا راثآلا ضعب يفو

 بصخلا عضوم يف ضورعلا ةميق هل ليقو هدجو ثيح هعاتم نيع هل ليقو
 عاتملاكف اهسفنب موقت ال يتلا اهراغص اماو اهدج و ثيح ناويحلا رابك ذخايو

 نيع ليقو بصغلا عضوم يف هلثم هل نوزوملاو ليكملاو هلمح يف ةقشملا نال

 ابيرق وا بصغلا عضوم يف هلثم هلف اديعب ناك نا ليقو هدجو ثيح هعاتم

 ةنوم امهل تناك نا نويدلا اذك و بصغلا عضوم يف هلثم ذخاو هذخا نيريخمف

 ولو زاجحلا يف ولو اهب ذخوي هناف ءادالاب هيلع مكحلا دعب ءادالا نم نيدملا ىباو

 تداز ىتح ءالط وا ابرش و الكا هيلع قفناو هريغ وا اناويح بصغ ناو ترثك

 هللا همحر بطقلا لاق رغكالا دنع ةلغو ةدايز نم هؤامن الو هءانع هل سيلف هتميق

 عيبرلل افالخ ملاظ قرعل ءانع ال ملس و هيلع هللا ىلص هلوق مومعل حيحصلا وهو

 بصاغلا مرغيو هتميق يف قفنا ام ردقب هنم بوصغملا عم هكرشا هناف هللا همحر

 د ىنكسو فاوصاو نابلاو راثك هلثم وا بوصغملا نم لغتسا ام ةميق
 يف هنم ةاجنلا ءاش ناف ةبراغملا دنع مكحلا يف ال ةرخآلا يف باودو ديبع ةمدخو

 ةقراشملا دنع مكحلا يف كلذ مرغيو هيلع مكح الب ايندلا يف هنم صلخت ةرخالا

۔ ١٢٦



 اهبلقي ملو اهثرحو اضرا بصغ نم ناويدلا يفو لاق حيحصلا وهو بطقلا لاق
 هرذب ردق ىدعتملل كرتيو اهبحاص هدصحي ليقف عرزلا كردا ىتح اهبحاص

 هلك ءارقفلل وه ليقو اهناصقن اهبحاصل و يدعتملا هدصحي ليق و هلك هدصحي ليقو
 امب ولو فلت امو هتلغو هنمضيف لصالا ريغ اماو اهبحاصل اهناصقن يدعتملا ىلعو
 مارحلا عاب ناو هتالغ عيمجلو هل نماض وهف هريغو جاتنلا اذكو هللا لبق نم ءاج

 نمض هفلتا وا هللا لبق نم ءاج امب يرتشملا دي يف فلتف يرتشملا دنع لسانتف
 نم هدي لخد ام اماو هللا لبق نم ءاج انب فلت نا لسنلا نمضي ال ليقو عئابا
 نا يضاقلا ىلع بجي رثا يفو لاق هعيض وا هفلتا ام الا نمضي الف دعت الب مارحلا

 نوزوملاو ليكملا يف الا تاف نا بصغلا موي هتميقو ماق نا هنيعب هلام هيدأتسي
 يوامس رماب ريغت ناو لثملاف زوجلاو ضيبلاك هداحا فلتخت ال يذلا دودعملاو

 وا صقنلا ةميقو هذخا ةيدعتب ريغت ناو ةميقلا نييو هصقنب هذخا نيب ريخم هبف
 الب درت دلولاك هتقلخ ىلع بوصغملا نع ةدلوتم ىلوا ثالث ةلغلاو ةميقلا ذخا

 هتقلخ ريغ ىلع ةدلوتم ةيناثلا ةميقو دلولا ذخا نيب ريخ مالا تتام ناو فالخ

 جارخلاو نامضلاب جارخلا ثيدحل بصاغلل كلذ ليقف رمتلاو فوصلاو نيللاك
 وهو هلوقب الا كلذ فرعي مل ناو اهفلت ىعدا نا اهتميقو تماق نا اهدريو ةلفلا

 هلف بوصخللا فلت ناو بصغلا ريغ يف نامضلاب جارخلا ثيدح نال حيحصلا

 لوالا لوقلا وهو ةميقلا يف هل ءىيش الو ةلغلا وا ةلغلا يف هل ءىيش الو ةميقلا

 ال ليق و اهدري هناف ءاركلإك ءىيشلا نع ةدلوتم ةثلاثلا هل امهنا يناثلا حيحصلاو

 ال عفتنا وا ىركا نا دري ليقو عفتنا وا لطع نا ال ىركا نا دري ليقو اهدري

 ليطعتلا قح همزل و لوصالاو ناويحلا نيب قرفلاب ليقو حيحصلا وهو لطع نا
 رجتلاك ريغ ليوحتو تيوفتو فرصتب لتغا ام در همزلي الو اعامجا هللا دنع
 هل وا ءارقفلل وا ءىيشلا برلف اندنع اماو ةيكلاملا دنع ماعطلا ع رزو ريناندلاب

١٢٣٧



 امو عفتنا وا ىركا وا لطع نا نمض ةعفنملا بصغ الا دصقي مل ناو لاوقا

 لودعلا ميوقتب بصغلا موي هتميق ىلع فقوو لاملا نيع رضح نا لام يف هدسفا
 هعنص ىلع هنم بوصغملا عم بصاغلا قفتاو بوصغملا لاملا وهو باغ ام وا

 وا ةميقلا ىلع الو ةفصلا ىلع اقفتي مل ناو ةفصلا وا ةميقلا ريغ هيلع هل سيلف

 رارقاب هدج و ام بصاغلا نم هنم بوصغملا ذخا بصغلا نامز يف هتميق تيفخ

 تفرع اذاو قح هل هيلع يقب ام بصاغلا فلحو لثم وا ةميق نم بصاغلا

 لهف ةميقلا ىلا اعجرو هتفص تفرع وا مكحلا موي هتميقو بصغلا موي هتميق
 اهاوسي يتلا اهتميق وا هيف موق ول هبصغ موي هيلع موقي ام بصاغلا ىلع هل

 هنا لوالا هج و هللا همحر بطقلا لاق لاوقا امهالغا وا مكاحلا ىلا اعفارت موي

 كلت هنم بصغ ناك ةميقلا كلت هلف ةصوصخم ةميق ىوسي وهو هبصغ

 هلف هب هل مكحي موي الا رهاظلا مكحلاب هل تبني مل هنا يناثلا هجوو ةميقلا

 هنال هيلع لمحي نا قحا ملاظ بصاغلا نا ثلاثلا هجوو مكحلا موي هتميق

 مل ولو ةميقلا يف عزانتلا يفو هبحاص نع هعفانمو ءىيشلا توف يف ببسلا
 اميف اماو مكحلا يف لوق الا كلت لاق هريغ وا هلكاب كلذ ىلا جتحي مل هبصغي

 بصاغلا ىعدا ناو ارارم صقنيو ديزي ناك ولو صقن لك همزلف هللا نيبو هنيب
 هردق يف هلوق لوقلا اذكو هءاقب نايب نكي مل نا هنيمي عم هلوق لوقلاف فلتلا

 اعفر هتميق ىعاري الو هنزو وا هلبك هيلع كردي نزوي وا لاكي امو هتفصو

 نا ليقو هءاضراو هبر ليلحت بصاغلل يغبنيف ادغ صاصقلاو اضفخ و

 لحمب بهذي ام هنم كلهتسا ناو هكلهتسا موي هتميق هيلعف هءالغ يف هكلهتسا
 ذخأي و عيمجلا ةميق ليق و صقن ام هيلعف هتبابس و طايخلا دبعلا ماهبا ةلمناك هتعفنم

 عطقك هتئيه يذب هوش نا الا صقن ام هيلعف ريسيب بهذي ام كلهتسا ناو

 يف دسفي وا ناطلسلا وا ريزولا ةباد وا اهنذا وا يضاقلا متا بئذ

۔ ١٢٨



 ام كلهتسا ناو هريغك كلذ نا حيحصلاو بطقلا لاق هب ةصتخملا ىضاقلا ةمامع
 ام ةميق هيلع ليقو كلذ ذخايو عيمجلا ةميقف نيفخلا دحاك ةجوز نع ينغي ال
 عم كلذ ريغ وا ءارش وا ةبه وا تراب بوضغملا هيلا ربنا نم مكح و طقف فلتا

 نا هيلع ءىيش الو بصغلا لئاسم عيمج يف بصاغلا مكح بوصغم هناب هملع

 ىتح ملعي مل نا هيلع نامض الو حيحصلا وهو هفلتا نا همرغي ليقو ملعي م
 بوتلاك اهب عفتني يتلا ءايشالاو عييضتب الو ببس الب فلتف هكلم لخد
 ةدوصقملا ةعفنملا تفلت ناف اطخ وا ادمع اهيلع ىدعت اذا ةفحصلاو فيسلاو
 ناو هشرا عم هذخا نيبو يدعتملا هذخأيو هتميق ذخا نيب ريخ ءىيشلا كلذ نم
 ءىشلاب عفتني ناكف داسفلا لق ناو مزعلاف هلك بوثلا قارحاك اسار بهذ

 سجنلا لسغو قرخلا ةطايخك حالصالا لبقي ام حالصا دعب ش راف لبق هلاحك

 هسابل وا اشطع تامف هبارش هبصغ وا اعوج تام ىتح هماعط ادحا عنم نمو

 وا فلت نا هتميق وا هلثمو دجو نا هنيعب ماعطلا هثراول هيلعف رح وا دربل تامف
 هيلعف هللا نيبو هنيب اميف اماو كلذ ريغ ال فلت نا هلثم وا مكحلا يف ءاملا ةميق

 وه يذلا بلاطلا ءاضراو لصنتلاو هلل مدنلا هيلعو هتوم ببس هنال ةيدلا
 بطقلا لاق ةيدلاو لاملاب هيلع مكحي ليقو تي مل نا لاملا بحاص وا ثراولا

 ةنيفسلا سيئر وا شطعلاب تكلهف تلضف ةقفرلا ليلد لتق نم ناويدلا يفو

 عيض وا مهل الضا ليلدلا دهعت ناو مكحلا يف يا طقف لتق نم نمض تقرغف
 كسمت وا تقرغ ىتح اهب كسمت نم اذك و لاملاو سفنالا نمض دقر وا سيئرلا

 نع هلزنا وا هلتقف ودعلا هقحل ىتح لجر سرفب وا هلتقف ودعلا هقحل ىتح موزهم
 وا اهعيضر تامف اهبصغ وا ةأرما لتق نمو وجنيل كسمتملا عفد ءالؤهو هسرف

 ناف تفلت ىتح هتعبتف اهدلو ذخا وا اهدالوا تامف منغلا وا قونلا بصغ

 توم نم هلعف ىلع بترت ام اضيا نمضي ليقو لعف ام الا نمضي ال لعافلا

١٣٩



 هيلع ءىيش الف هلتقيف يعارلا هيلع يغبي نا لثم لحي اك كلذ لعف ناو فلتو
 هناف ال وا كلذب عفنتسا ءاملاو ةلقلا نم فلت ام نمض هبلصا لجرل بصغ نمو

 لصالا يف هيلع نامض ال ليقو هعزني مل وا ءاملا هل عزن لصالا ناصقن نمضي

 هب عفتنا ام عيمجو هلك هبحاصل كلذ در ةبوتلا دارا اذاو هب عفتنا ام الا ءاملاو

 توملا هرضح نا اذكو هيف هل ءىيش الو هنم ءاربت هنا ءانمالا دهشا هفرعي مل ناو

 ام ةقانلل لعج نمو هفرعي مل نا ءارقفلا ىلع هقفني ليقو يصو دعب ايصو صويلف

 لحفلا نم تذخا ناو دلت ال اهتميقو دلت اهتميق نيب ام نمض ةدالولا نم اهعنمي

 ذخأت مل اهتميقو تذخا اهتميق نيب ام نمض امد نوكي نا لبق كلذ لازف اهبرضف

 نم دسف ام ال راكذلا ةميق نمض ذخأت نا لبق راجشالا هب تركذ ام عزن نمو

 ءاجف لجر تيب حتف نمو هلك كاللذ همزليف هللا دنع اماو مكحلا يف يا ةلغلا

 هريغ ذخا ام نمضي ليقو هريغ ذخا ام مكحلا يف يا هيلع سيلف ذخاف هريغ

 دسفا وا تدسفاف تجرخ وا اهدسفا ام اهيلا لخدف منغ برز حتف نم و اضيا

 هتباد لح نم و بيذلا الا اهدسفي ام لخد نا نمضي ال ليقو نمض ءىيش اهيف

 حتف نمو دسفا ام نمض هلح وا روقعلا لمجلا ةماك عزن وا تدسفا وا تفلتف

 يفخ ام رهظا وا رهظ ام ىفخا نمو نمض اهيف ام فلتف ةرص وا اقز وا ةيباخ
 وا هبحاص هيلا فلاخي مل نا نمضي الف هدرو ائيش لوح نمو هلوحي مل ولو نمض

. ملعأ هللاو نمضي ليقو هب راوتي



 دبعلاو لفطلا ةيانجو بصغلاو ةمهتلا باب

 كاجلا وا ءانمالا همهتي ناب سفن وا لام ىلع ةيدعت يف ةمهتلا رابتعا زوجي

 امو لاملا يف اندنع ةمهتلا زوجت ناويدلا يفف هللا همحر بطقلا لاق رقيل سبحيف

 حاكنلاو قالطلا يف الو اهيف زوجت ليقو ةنايخلا يف ال ندبلاو تالماعملاو هب قلعت

 رجح رسك يف زوجت و دودحلا يف الو قالطلا يف اهزاوجب ليقو كلذ وحن و قتعلاو

 يف زوجي امناو كلذ وحنو هنم جارخالاو سبحلا نم جورخلاو قحلا عنمو نيملسملا
 ام نومهتي امناو لهج وا ملع امو باغ وا رضح اميف زوجت و نيملسملا ةمهت اذه
 نيتنيماو انيما وا نينيما ةمهتلا يف مكاحلا زوجي امناو ناك هنا مهسفنا يف هوققح
 رقي وا مهتمهت اوعزني ىتح هسبح هلف لجر يف مكاحلا دنع ءانمالا ةمهت تمت اذاو

 الف كلذ نم هتءارب ترهظف مكاحلا هسبحف ءانمالا همهتا ناو هجرخا اهوعزن اذاو

 اندنع ةمهتلا غلبت الو هللا همحر بطقلا لاق سبحلا يف تام ولو مهيلع ءىش

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع لالخلا عماج يفو لاق تيوق ولو هب موهتملاب مكحل
 هنا ةياور يفو ةمهت يف سبح هنا دواد يبا ننس يفو ةليلو اموي مد ةمهت يف سبح

 هنا ةقرسلا يف عطقلا باب يف ىجابلل ىقتنملا يفو راهن نم ةعاس ةمهت يف سبح
 يف هبحاص ناكو هتقرسب هنم قورسملا همهتا الجر سبح ملسو هيلع هللا ىلص
 ولو عزنلا قحتسم قحلا هل نمم ىضر الب ةرضملا نيمي نم ةمهتلا يف عزنيو رفسلا
 لكا عدمل باوجلا درتسيو ىلوتم وا ةمهلاب مولظم هنا ناب نم وا ىلوتم ريغ
 يف لوهجملا يعدم درتسي الو اهنزو وا هليك فرعي ال ةيدعتب مهارد وا بح
 سالتخاب وا ءافخا وا ةعناممب نوكت اهنال لهجلا اهنأش نم ةيدعتلا نال ةلماعملا

 هرارقا يف لاق امب مكاحلا هاداتسا بولطملا رقا ناف سانلا روضحل دصق البو

 ام ذخاو رجآلا فلح لكن ناو هفلح دحج ناو ءىيش هيلع يقب ام فلحو

١٤١



 ال هنال كلذو فلحي نا هيلع ىعدملا ربجي ليقو فلح الب ذخاي ليق و هيلع فلح
 نا لثم ةنيبلا هيف زوجتف رضح لوهجم اماو رضحي مل لوهجم يف عدم نايب حصي
 نالفل ءاعولا اذه نا وا يه مك اوفرعي مل ولو نالفل ةمرعلا هذه نا ةنيبلا دهشت

 اولوقي ناب يدعتلا قح ذخال زبخلا زاجو هليك الو هيف ام سنج اوفرعي مل ولو
 مكاحلا هبرضيف نالف ىلع ىدعت وا ريرغتلا وا بدالا بجوي ام لعف دق انالف نا

 نا يزجي و بوصغملا ءادال زوب الو داعي الف قحلا هنم جرخا دق هنا اولوقي وا

 مصخ باوجلا ددرتسي و ةداهش هذهف هذخاي هانيأر وا اننيعا يف هذخا دق اولوقي

 هيلع ىعدا يذلا مصخلا دي يف اهوحنو ةيراعك هريغل هديب ام بصغ عدم

 نم ىلا ءعىيشلا دريف يعدملا مصخ كاجلا يداتسي و هبصغف هديب ناك هنا يعدملا

 نال ةنيبلا نع هزجع دعب نيملا هلهمي و بصغلاب رقا وا ةيراع وا ةناماب هديب ناك

 انايب لاملا بحاص نم وأ هسفن نم هيعدم اجرو بصغلا دحج نا هريغل لاملا

 بصاغلا فلحي ال هوحن وا بئاغلا ةفيلخ اذكو هفلح انايب جري مل ناو هيلع

 مل ناو هنايب اجر نا لفطلا غلبي وا نونجملا قيفي وا بئاغلا مدقي ىتح مهلاومال

 ءىيشلا نا ضورعلا نم عاتمك يف هنيمي عم بصاغلا هلوق زاجو هفلح جري
 اذك عون نم وه وا هيلع ةدايز ال طقف اذه وا هريغ ال اذه وه هتبصغ انا يذلا

 لوق فالخ هبر نيبي مل نا اعوطقم وا اروسكم هتبصغ وا اذك عون نم ال

 بوصخملا بر كسمتسا رتكا وا نانثا بصاغلا ناك ناو بصاغلا

 ءىيشلا لك يف ناك عضوم يا يف هيلع ردق نمب وا مهنم دج و نمب
 هل نال ذخاي مل وا طقف هضعب ذخأ ولو هلك ءىيشلا هل مرغيف

 امب ءاش نا هباحصا ىلع ربجيو الصتتم ابئات هدحو ءاج ولو لكلا فلت يف ابيس

 اعاتم بصغ نم و هبوني اميف الا دحاو لكب كسمتسي ال ليقو مرغ امم مهبوني

 يف ثلث وا فصنك هبانم فرع نا امات هبانم يف هب مهنم لك كسمتسا سانل

١٤٢



 نود وه امب هكاسمتسا زوجت ليقو هل لكلا عفدب أربي ال هنال راتخلا ىلع كرتشم
 ضعب كرتو ضعب ذخا هل هلام كلذ نال دعب اهب هعبتي وا هل اهيقاب كرتي هتصح

 ولو انيعم هنم زيمتي مل همهس نال هلك ىرتشملاب كسمتسي نا اضيا زوجت ليقو
 كسمتسا هبانم فرعي مل ناو ةعئاش ةكرشلا نال ثلث وا فصن هنا فرع

 ناو لكلاب كسمتسيلف ةضوافم لاومالا يف امهنيب ةكرشلا تناك ناو لكلاب

 هكاسمتساك ةعامجلا كلتب مهنم للك كاسمتساف سانل اعاتم ةعامج بصغ

 ردق مث الثم مهارد همهس بصاغلا نم ذخا اذاو اهلك لئاسملا كلت يف دحاولاب

 بؤصفمللو ال ليقو بوصغملا يف عوجرلاو درلا هل ليقف بوصغملا سفن ىلع
 اذك و اسار نيبي مل وا احيحص انايب نيبي ملو هتوعد تحص نا هبصاغ فيلحت هنم
 احيحص ىوعدلا لصا ناك اذا امهريغو تالماعملاو تايدعتلا يف ىوعدلا

 لصا نكي مل ناو اهنع عفدي وا هسفنل رجي نم هل دهشي نا لثم هتداهش تلطب و

 هيلع ىعدملا بيجيف دحا ىلع يعدي نا لثم فيلحت الف احيحص ىوعدلا
 نا نيبت وا هل ةلاكو الو هريغل مصاخت هنا مكاحلل نيبتي وا يعدملا رقي مث راكنالاب

 نالطبل وا اهلصا نم هتوعد تلطب اذا ةوعد ددجي الو مارح وا ةبير نم كلذ

 وا ابصغ هتيدعتب هثوروم لعف اثراو قحلي الو ركنملا فلح دق هنوكل وا ةداهشلا

 وا بوضغملا ناك نا الا كلذ ريغ وا رامق وا خسف وا ابرب لام وا سفن يف هريغ

 ىدعتملا كلذ يف ةيدعتلا وا بصغلا ىلع ةداهشلا تناكو هنيعب امئاق هيف ىدعتملا

 ةايح يف هتوعد بلاطلا ايحا وا اهنيعب ةطقللا ىلع وا هنيعب بوصغملا وا هيف

 نم اهعفدب ثوروملا رما ىعدا وا ةيدعتلاب يدعتملا نم هل ءاصيا ىعدا وا يدعتلا

 كاجلا تصنا عفدلاب رمالا وا ءاصيالا ىعدا وا ةوعدلا ايحا اذاف اهبحاص ىلا هلام

 فلت وا تيملا لام نم زيمي ال كلذ ناك ولو ثراولا رقي مل نا نايبلاب هبلاطو هيلا

 ةيدعتلا قيرط ىلع هدنع تناك نم ثراوب اهوحنو ةعيدولا بحاص كسمتسيو

_ ١٤٣ _



 ىدعتو تامو نالف دنع الثم ةعيدو ل نا مكاحلل لوقيف ثراولا اهدحج نا

 الو هوبا نكي مل نا ةيلو وا هيبا ىلع لاملا وا مدلا يف لفطلا ةيانجو هثراو اهيف

 دقف هاظفحي مل اذاف هظفح بجي ةبادك لفطلا نال لفطلا لام يف هب ناعجري

 لام نم ىطعا يلولا وا بالا ءاش نا هناو دعب ناك وا نيحلا يف ناك نا لفطلا

 اذخاي مث امهلام نم امهئاطعا نم ىلوا وهو لام هل ناك نا ةرم لوا نم لفطلا
 ىلع هن ود امو ةلقاعلا ىلع ثلثلاف مدلا اما كلذك لاملا ف رمالا نا ليقو هلام نم

 وا لفطلا رما ناو حجرا يدنع اذهو هللا همحر بطقلا لاق ىلوملا وا بالا

 يف امهلعج ناو اهلك هتمزل لام وا سفن يف ةيانجلاب امهوبا هتيلوفط نم نونجلا
 ام ليقو هلام نمف نكي مل ناو امهلام نمف اعيض وا هنم رما الب ادسفاف ءىيش

 لام لفطلل ناك ولو بالا ىلعف ديسلا وا بالا نذاب دبعلا وا لفطلا دي يف ناك

 ناك ءاوس و اهن ود ام و هتبقر هيلع ليقو هتبقر نم رثكا ناك ولو ديسلا لام نمو

 الا هلام نم اهلك لاملا يف غ ولبلا دعب نج نم ةيانج و اهنودب وا ةرجاب مهدي يف

 بالا لام نم ال هلام يف سفنلا يف ثلثلا نود امو بالا لام نمف بالا هرما نا

 سقنلا يف ثلثلا اماو هيلع نيد سفن وا لام يف هتيانجف لام هل نكي مل ناو

 دسفف ةرفح قيرطلا يف هنونجم وا هدبع وا هلفط رفح ناو ةلقاعلا ىلعف ادعاصف

 ناو ةرضملا ةلازاب و ةلقاعلل عجري مل امم اقلطم اونج امب اوذخا قافا وا قتع وا

 نا نكل هيلع مرغ الف لاومالا يف لفطلا هنبا نبا دسفا امو مهعم ذخا مهرما

 رئب يف هلمحت ال فيعض لبح يف الجر لزنا نمو هنم مرغ لام لفطلل ناك

 نذا الب الفط وا هديس نذا ريغب ادبع لزنا نم و ادبع وا الفط ىوق نا ال هنمض

 نمض ادحا لزنا نم دي نم لبحلا لحنا ناو لبحلا يق ولو هنمض هيبا نم

١٤٤



 مل هقلطاف هيلع ردقي ال ىتح هعلطي وا هلزني ناك ناو دمعتي مل نا صخرو

 هيبا نذاب ةرجاب هريغ منغ لفطلا ىعر ناو هقلطي مل نا وه كلهي ناك اذا نمضي

 نم هدنع لفطلا يذلا لام نمف عييضت الو هنم دمع الب تدسفا امف ةمئاق وا

 الو منغلا بحاص ىلع ليقف عيض وا دمعت ناو منغ بحاص وا مئاق وا با

 لقع نا همزلي ليقو هيلع ءىش الو هلبق دسفا امب غولبلا دعب لفطلا ىلع مكحي
 دعب نج نم وهو هيلع مكحيو قافا نا نونجملا مزلو هيلع مكحيو هيلع نيب وا
 ناو غلبي ىتح اهزرحا ةطقل وا ةلاضب لفطلا ىتا ناو نالوقلاف هلبق ناو غ ولبلا

 هنونجم وا هلفط وا هدبع رمآ باوجلا ددرتسي و هيلا اهدر دحا لام اهنا هوبا ملع
 ول و ,كلذب فلت ام لك نمض هتنيب تماق وا اهب هرما هنا رقا ناف ةيدعتب هتباد وا

 تلكا نا هيشاوم قلطم باوجلا درتسيو ةيدلا ناك وا دبعلا ةميق نم رتكا ناك
 تلعف ام نمضي ال ليقو هللا همحر بطقلا لاق دحال امهوحن وا اعرز وا ارجش
 ح رج ملس و هيلع هللا ىلص لاق كلذ ىلا اههجوف دمعت نا الا اراهن كلذ نم

 ام نمض الاو هديب يه نم ةقاط نع تجرخ اذا كلذ ليقف رابج ءامجعلا

 ىلع ملس و هيلع هقلا ىلص هلوقل اراهن تلعف ام نمضي ال ليق و اراهن وا اليل تلكا
 وبا ىورو اليل اهظفح ةبادلا بحاص ىلع و اراهن هماعط ظفح ماعطلا بحاص

 هللا ىلص هنا بزاع نب ءاربلا نع دمحاو ةجام نباو يزمرتلاو يءاسنلاو دواد
 ليللاب ةيشاملا ظفح ناو اهلها ىلع راهنلاب طئاوحلا ظفح نا ىضق ملس و هيلع

 اراهن اهقلطا نا ليق و ليللاب مهتيشام تباصا ام ةيشاملا لها ىلع ناو اهلها ىلع

 ع رزمك ةرامع يف اهقلطا ناو رده كلذف تلكاف تعجرف ةالفلاو ىعرملا يف

 تدسفاف تتلغناف اهلثم هب قثوي امب تقث وا اذا ليق و اراهن ولو تلكا ام نمض

 اذك و تبث و حص امب نكلو مهتلاب باودلا لها بقاعي الو رده كلذف تلكا وا
 هيشاوم يرغم و اهيف دسفا امو تدسفا وا تلكا ام نمضي هريغ يشاوم قلطم

_ ١٤٥



 هل ةنطلس ال هنال هريغ لفط وا هريغ دبع رمآ درتسي الو كلذك هريغ يشاوم وا

 وا ةناما وحنب هدي يف ناك نا الا ممالا هيفو هيف نامض ال ىلوقلا ررغلاو امهيلع

 وا برضي ناك اذا سوبحملا وا طوبرملا نونجملاو لفطلل املعم ناك وا اركب
 مزلي ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق اهلك لئاسملا كلت يف ةبادلاك دسفي

 الف داسفالاب فرعت مل نا الا رثك ولو سفن وا لام يف هتباد تدسفا ام ناسنالا

 وا رسكت وا ضعت نا لثم روقعف تداع ناو ىلوألا ةرملا يف تلعف ام نمضي

 هريغ يف رقعف ناويحلا نم فنص يف رقعلاب فرع ناو اناويح وا اناسنا برضت

 ولو هكلم نم رونقع جرخ نمو ةيناث ةرم هريغ يف رقعي ىتح ال ليقو نمض

 يف هيلا جرخ نم نود نماض هناف هرقعب هيلا جرخ نم ملعي ملو ةبهلا الا تراب
 وا سفن ىلع عقو طئاح وا ةلخنك هلام دسفا امو كلذب ملعي مل نا ىلوألا ةرملا
 هسرف لجر بكر ناو عزنلا عضيف ةعزن يف هيلا مدقت نا الا نمضي مل لام

 اهلجر وا اهبنج وا اهسأرب وا هب تدسفاف اهريغ وا ريراوق تبيصاف اهبنذب تبذف

 الام وا ادحا تمدصف بكر وا داق وا اهقاس ناو داق وا قاس نا اذكو نمض

 اهسخن نه وا وبا نا الا ربخا ولو نمضي ليقو سانلا ربخي مل نا نمض اهلمحب
 دحا قلزف تثار وا تلاب ناو اهبحاص رماب سخت نا ال ليقو تدسفا ام نمض

 ددعتم اهبكر نا ودمعت نا الا ال ليقو نمض لام دسف وا ررضت وا كلذب

 اهيلع مكحي نم نمضي ليقو اونمض اهبنج وا اهرخؤم وا اهمدقم تدسفاف

 مل اهيلع حصي ملو اهقئاس نم تبره ناو رخا اهبكرو دحا اهقاس نا اذكو

 يف اهعبتا نمو صخرو نمض عابتا الب حاص وا حايصب اهعبتا ناو نمضي
 الا نمض دسفاف اهدلو اهعبتاف اهراعتسا نمو صخرو نمض تدسنفاف ع رزلا

 دقو اهارتكا ناو عيضي مل نا هنمضي مل فلت ناو ينع هدر اهبحاصل لاق نا
 نا الا نمضي ليقو اهيلع اهبحاص هصوي مل نا ليقو نمض دسفاف اهدلو اهعتبا

ہ ١٤٦ _



 راطقلا طسو يف لجر بكر ناو هدئاق راطقلا دسفا ام نمضي و ينع هدر لاق

 نا روقعلا بحاص ىلع نامض الو هيلع مكح نم نمض رخآ داقو رخا قاسو

 هلام لكأ هدلاو نا دلولا ىعدا نا هدلولدلاو ددرتسي الو هتيب لخد نميف دسفا
 لعف هنأكف هلطع وا هاطعا وا هدسفا ناف هدلو لام يف بالل ةيدعت ال هنال ةيدعتب

 دقو هلام يف هدلاو فارسا دلولا ىعدا ناددرتسيو هسفن لام رئاس يف كلذ

 املو يلام حاتجا ىدلاو نا لاق يذلا دلولل دلاولا ملس و هيلع هللا ىلص ددرتسا

 يف اهدلول باوجلا مالا درتست و كيبال كلامو تنا دلولل لاق باوجلا دلاولا در

 حصو ءىيش لك يف اهل درتسيو تجاتحا نا اهقافناب هيلع مكحيو ءىيش لك
 نهرو عيبك ةلماعمو هندب يف ةرضم وا برض ىوعد يف هدلول دلاولا دادرتسا

 بالا ىعداف صالخلل هبلط وا هيبال هنم كلذ عوقو ىعدا نا ةناما ولو ضرقو

 مسقيل هبلط ناب كرتشملا نم ثرالا ريغو ثرالا مسق يفو كلذ وحن وا ءاضقلا

 هنالف سفنلا ؛يف ةرضملاو برضلا اما سكعلاب وا بالا ركناو مسق هنا ىعدا وا

 ثرالاب كرتشملا اماو ةدقعلاب ءافولا بوجولف ةلماعملا اماو اهيلع بألل ليبس ال

 حص و تبلط اذا هتمسق مزلت كرتشملاو كرتشم مزال قح ثرالا نالف هريغ وا

 هبرل دبع درتسي الو امهريغو ةيدعتلاو ةلماعملا يف اقلطم بالل دلولا يف دادرتسالا
 الاو فراعتملا هيف ازواجي وا هادسفي مل نا ةيدعتب امهلام لكا يف جوزل ةأرما الو

 هادسفا ناو لق ولو تدازام ىلع درتستف مكاحلا دي ىلع ةقفن ةأرملل تلعج نا

 ةيدعتب دحا نم تذخا ةعيدو هدنع تلعج نم درتسيو لق ولو امهل درتسا
 ةنيبلا تماق و كلذ هدنع عدوا هنا رقا نا اهب كسمتسملا اهبرل اهئادا ىلع ربجيو

 وا تيب لخاد ددرتسي الو اهب كسمتسملا اذه نم هتيدعتب عدوملا هذخا لام هنا

 وحن يف لام ال نوكي نا ناكم ال ةيدعتب هيف داسفا هيلع عي مل نا نانج وا راد

 ارطضم وا ايسان لخد نوكي نا ناكم الو لايع الو ءاسن الو هبحاصل تيبلا

١٤٧



 هل درتسي ال هناف هتيدعتب نانج وا بجوا ريبك نم هل يقس هيلع ىعدم اذكو

 هنا وا دسفا هنا عدي مل نا ءاملا لضف عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل باوجلا

 كسمتسيو ءانب وا سرغ وا ثرحل ىقس هنا وا هحتفف اقولغم كلذ دجو

 هرجاتسمب ال هتيدعتب هراجشا طقل وا ةماعلا ضرا وا ريغلا ضرا ىف ءانبل ريجالاب

 رورغلا نال ةرجا الب هريغ رماب كلذ لعافب كسمتسي اذكو كلذ لعف ىلع

 وا هدبع رومأملا ناك نا الا مكحلا ىف هب نامض ال رورغ وه امم هوحنو يلوقلا

 ملع نا هنا الا ملعي مل وا هوحن وا روماملا ملع كلذ يف ءاوسو هنونجم وا هلفط

 نماض هرورغب هنال نمض امب هيلع عجر الاو هوحن وا هرما ىلع عجري ملو نمض
 اميف يدنع اذه نكل بطقلا لاق هيلع لمحلاب قحا ملاظلاو كلذ يف ببستم و

 ناطلس الو هرايتخاب لعف هنال نامضلاب عجري الف مكحلا يف اماو هللا نيبو هنيب

 نا ءانبلا بحاص عم هب كسمتسي هناب ناويدلا لوق رهاظ نكل لاق هيلع هرمال

 ىلع ةرضملا ثودح يف كسمتسيو نمض اذا نامضلاب مكحلا يف هيلع عجري

 همحر بطقلا لاق لكلاب وا رجأتسملا وا ريجالا ديرا امهياب رفح وا ءانب يف راجلا

 رض هنم ناكو ضرا يف طئاح ءانب ىلع ءارجا رجأتسا نم ناويدلا يف اولاقو هللا

 مهملعب ائيش اودسفا نا الا هءارجا ىلا ال هيلا مدقتي هناف هريغ وا لظك هريغ ىلع

 مهناف اوملعي مل وا قيرط هنا اوملع قيرطلا ىلع اونبي نا مهرجأتسا نا اماو

 وا هريغ لام عئاب ددرتسيو طئاحلا بحاص عم اعيمج كلذ عزنب نونخوي

 وهو ضبقي اميف درلاب ذخاو بدا هيلع نيب وا رقا ناف ةيدعتب ةريعم وا هبركم

 لاق هريغ ةما وا هريغ ةيلو جوزم بدؤيو عنم الب هبر هكردي لصالاو ضورعلا
 ىلا ىدؤي كلذ نال هولكني وا هورزعي نا يدنع ةعامجلا وا مكاحلل و بطقلا

 فلح دحج ناو جروملا يبا ةياور نم ةديبع يبا لوق وهو رزعي ليق و لاق ىنزلا
 وا ىدعت هنا ةنيبلا هيلع تماق نم مكاحلا برضيو ةءارملاو جوزلاو دوهشلا اذك و

١٤٨



 غلابلا يف لاكنلا وا ريرغتلا وا اقلطم بدالا برض هيلع انيبم انونجم وا القاع

 . ملعأ هللاو هلعف يف مكاحلا رظنب
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 بدالا بجوم باب

 رسكو ام وهلب بعلب بدالا بجي ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 وا لوق نم لاتق ىلا يدؤي امو ةحانيلاو ينغتلاو حيبقلاب ظفلتلاو هيلع رجحلا

 ناو اغلبي مل نا بارتلا ثح و قازبلاب و هصقني امب وا همسا ريغب دحا بيقلتك لعف

 ناو ائيش دسفي مل نا زوجي ال ثيح نذا الب ريغلا تيب لوخدو لاكنلاف اغلب

 تبج وتسا نم و دحلاف روهظلا يف اماو ناكلا يف فذقلابو لكن وا رزع دسفا

 الو اهوبدا حص ناف ةعامجلا وا مكاحلا ىلا اهب ذخأيلف امهنيب اميف بدالا هتأرما
 يف نايصع ىلع بدوتو شخي ملو بدألا فرع نا هل زوجو هسفنب اهبدؤي
 نع اوركذو مكاحلا ىلا مهعفر الاو فرع نا هديبع بدوي نا لجرللو شارفلا

 هديبعو هلها بدؤي نا سابع نب لضفلا رما هنا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هوبا تام ناو هيبا نذاب الا هما هبدوت الو هبدوي نم رماي وا هلفط لجرلا بدويو

 نا ةبجوم نولعفي لافطا ىلع رم نملو هبدوي نا متي هدنع نملو تفرع نا هتبدا

 نايبلاب الا هب لغتشي الف ك احلا ىلا مهب ىتا نمو ارش فخي ملو فرع نا مهبدوي

 زاج و هلافطا ىمعا بدوي الو اليل ولو لفط بيدات زاجو اديس وا ابا ناك ولو

 ةرتك و بضغ ىلع لفطو ءوس لعف ىلع نونجم بدويو بدالا نسحا نا

 ةلاطبلاو هبايث سيجنتو شارفلا يف لوبلاو ةلتاقملاو متشلاو ةميملاو كحضلا

 بدويو كلذ ريغ ىلعو رازا الب رانلا ىلا وا قهار نا يرعتلاك ءوسلا قالخاو

 هتيرس وا هتأرما ريغ عم دجو نم رزعيو لفطلا هيلع بدوي ام ىلع نونجملاو دبعلا

 مهازجا تبرض ناو عضت ىتح ترخا لماح ىلع برضلا بج و اذاو فاحل يف
 اهتأر لمحلا تعدا ناو اونمض تطقساو اهلمحب اوملع ناو

 ناو اهورخا نهيلع هبتشا وا لمح اهيف نلق ناف ائيش لكات نا لبق ةودغ تانيمالا

_ ١٥٠



 نك وا نبذك نا ءاسنلا تنمض و نهيلع الف تطقساف اهوبرضف اهب لمح ال نلق
 ل ناو مهنود تنمض مهربخت مل ناو اهورخا نفلتخا ناو كلذب نهل ةفرعم ال
 نمم قحلا جرخا برضلا نيح يف هبراض ناسنالا برض اذاو نامض الف ملعت
 ليق و ابدا هلثمب هل ملكتف لاتقلا ىلا رجي ام الك هل ملكت ناو امهنمف دعب اماو ادب
 الف بره ناو داسفالا تقو يف هبرض هلف هلام دسفي الجر دجو ناو لوألا

 الا نيعبرا رزع حالسلا رهش نمو قحلا هنم جرخي دعتم وهف هبرض ناو هبرضي
 نمو لاكنلاف ركنملا نوريغيو نوسمي نيذلا ىلع رهش نا الا ناتكلا يف ةدحاو
 نولكني ةنتفلا لها ودحاو زيزعت هيزجي هناف حالسلا رهش و ركسملا ذيبنلا برش
 عنام لكني وا وءارتي مل وا اوق التي مل ناو ضعب ىلا حالسلا مهضعب ذخا نا

 ىلا اهجوز نم ةبراهو قبآ لكنيو هلتق ىلع ردقي مل نا نيدلا يف نعاطلاك قحلا
 اهج وزتيل اهب براه بدوي و ءاوس هب دارا يبصب وا اقلطم ةأرماب براهو لجر

 لتقي مل وا ذخأي مل ناو قرطلا عطق ىلا جراخ لكني وا ءوس دري ملو اهقافتاب وا

 هكلام ريغل هب مكاح و ةبير وا مارح وا نذا الب دحا لام وا هيرتشم وا رح عئابو

 يف رفاح و الع ناو هيباو لفس ناو هنبا ةجوز وا ةذع يف وا ج وز تاذ جوزتمو

 يف وا هيف دعاقو سفن وا لام كلذب فلتف ارجح وا ةيشخ هيف بصان و قيرط

 هوسبح اوار ناو قحلا جارخا يف وا ملاظ ىلا نكارلا لكنيو رارض ال قوسلا
 لئاقو هرضي وا هضراعي امب هجارخا يف وا قحلا هيف جرخي عضوم يف ملكتمو
 ىنب ىلع ال انيلع نوردقت امنا وا نالف برضي ىتح برضي ال وا هلدب ىنوبرضا
 حلاص لجرل انودع وهو انيف نالف لوق متعبتا وا نالف ىنب انيلع متيماحت وا نالف

 هلعف هنا رقي ىتح هوبرضي الف لاكنلا هب بجي امم ءىيش لعفب لجرلا رقا اذاو

 ذخؤي هناف مدق ام ملق لتقو دحو لاكنو ريزعتو بدا بجوم لعف نمو ةيدعت
 ابترتم برضيو اهرخآ ىلا هيلات مث حرج نا أربي ىتح كرتيف الوا اهنم لعف ام هنم
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 حرج ناو خارت الب هدسح نم نكاما ف برضي ليقو حرجت ل نا خارت الب

 رخالا ىلا اهنم لك برض لصوي ال ثيحب اهنيب قرفيو تقو يف هنم ذخؤت ليق و

 ةبسنلاب ريزعتلاك رغكالا هنم ذخؤي ليقو قيرفت الب دحاو تقو يف ذخؤت ليق و
 اذخا دابعلا قح و هللا قح هيلع بج و ناو هولتق لتقلا رثكالا ناك ناف بدالل

 . ملعأ هللاو مهقح نم ىلوا هنال هقح ليقو مهقحف الاو نكما نا اعيمج
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 سبح ا باب

 نايب وا رارقاب قحلا هيلع بجو نمف مالك وا لعف وا لام يف سبحي
 وا ةجوز وا يلو ةقفنك توفي امم ناك نا دح الب طوسلاب مكاحلا هربجا عنتماف

 نم سبحيو سبحلابف امهوحنو ميتي وا بئاغ ىلع ةفالخكف الاو ةميهب وا دبع

 الا لجؤي الو هلعاج رضلا عزن ىلع سبحي و قيرطلا عطق ىلا جورخلا هيلع فيخ
 الب هنع اهفرصي نا رضلا هنم لصي ناكم يف ةباد هل تتام نم ربجيو هلوصو دقب

 همزلي الف هراد وا دحا نانج وا قيرط يف اعبس وا ادحا لتق نمو هدجي ريخات

 تايدعتلاو تالماعملا ءادا ىلع ربجيو همزل الاو هعفدو هءاجاف نا هنع هفرص

 نا يدؤيف جورخلا بلط نا هيلا تصني الو اهنم أربي وا يدؤي ىتح سبحلاب

 وا هميرغ ىلع هليحي وا هب يضرام هميرغل يضقي نا لثم سبحلا نم يدوي نا هنكما
 نم وا مكاحلا نذاب الا كلذ لعف نا جرخي الف هيف سبح ام هنع يضقي نم لكوي

 ام هلام نم مكاحلا عيبي ليقف سبحلا يف لظ امو ءادالاب لغتشي مل ناو هسبح

 ائيش عيبي ال ليقو ائيش هل عاب نم ىلع هكردي ال هنا دهشي و هيلع ام هب يضقي

 ةعبس و ايرضح ناك نا مايا ةثالث هل لجا يدؤي ام هدنع رضحي مل هنا ىعدا نمو

 غلب اذاف مكاحلا ىأرام امهل لجؤي ليقو الوطم هنم ملعي مل نا ايودب ناك نا

 يف هل ديزيف فاصناو داهتجا عم ارسعم هملع نا الا هسبح مرغي ملو لجالا

 ماق نا الا ءادالا قلطم ىلع ربجا هنم يدوي نا ىباف يدوي ام رضح نمو لجالا

 عضوم ذاختا مامالل بدنو هنيعب هعفد ىلع ربجا هكلم نم هجرخي ملو هنيعب

 ءام الاو ءاسنلل لعجيو لاملا تيب نم ءارشب رسكي نا فاخي ال ثيحب سبحلل

 سبحت و هيف نكي مل ناو رخآلا سبح يف سنج سبحي الو سبح لاجرللو سبح
 نغتسي مل نا اهعيضر رضي الئل عضرملاو اهلمح رضي الئل عساو عضوم يف لماح
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 كلذ يف تفاخ ناو امهنيب اوقرف تدجو وا ىنغتسا ناو اعضرم دجت ملو اهنع
 اذا عجرت نا فلحتو ةنيمالا نكت مل نا اهجوز وا ةنيمالا دنع تتاب ناكملا

 نم اهيلا لصي وا هيف فاخت عضوم يف ةأرملا سبحت الو نجسلا ىلا تحبصا

 يف اوطبريلف اودجي مل ناو ةرومطم وا اهيف ءام ال ريب يف سبحلا ناجو اهرضي

 وا ارجح هيطبا يف اولعبي الو هيتبكر هل اوطبري الو طوبرملا ىلع اولفقيلو ديدحلا

 زوجي الو هفلخ ال هيتبكر تحت هيدي طبر مهلو زاج هيتبكر طبر اوار ناو هوحن

 ثيح سبحي الو مامالا نودب هسبح بجو نم سبحي نا هريغ وا قحلا بحاصل

 وا جرخ ناف نذاب الا جرخي الف ادحا مامالا سبح اذاو تايحلا وا براقعلا

 ولو بدوي ليقو بدالا بجوم يف سبح ولو كلذ لعافو وه لكن جرخا

 جرخ ةمهتلا تلاز وا هيف سبح ام ىدا ناو بدالا بجوم قوف اميف سبح

 جرخ ةيحك هيلا لخد وا سبحلا يف هنم فاخي ام سوبحملل رهظ ناو مهنذاب
 الاو لاومالا ةيجنت ىلا جورخلا هل زوجي الو لاز اذا عجريو هجارخا هريغل زاج و

 الو معطي الو سفنلا ةيجنت مدع يف اضيا رذعي الو ةيدعت يف سبح نا سفن

 يف سبح نا هنم ناعنمي الو يقس و معطا بات ناو رقبل دعت يف سبح نا ىقسي

 اوكرتي و اهيلع نوبرضي و اهيف اوذخا نا يهالملا يف نوسوبحملا عنميو يدعتلا ريغ
 دقفتي اورخبي وا ةرسا اوبصني نا الو اطاسب اوشرفي نا ال احابصم اودقوي نا

 مهعتم نيملسمللف ةعنص لمعب اولغتشا ناو تقول تقو نم سنكلاب سبحلا
 ملعلاو نارقلا ةءارقو ةعامج هيف ةاولصلا نم مهنوعنمي الو رظنلا بسحب مهكرت و

 يف رقاف ةيدعت يف سبح نمو هريغ وا ثيدحب مهسنؤي مهيلا دعقي نم عنميو

 مهلف اهقح هنم اوج رخاف هوجرخا ناو هجارخاو سبح يف هكرت مهلف اهب سبحلا

 هسفن ىلا لعجي ال ثيح جرخي هكرت مولظم هنا ناجسلا ملع نم سبح ناو هدر

 ام بدالا بج وم يف سبحي ليق و مكاحلا رظنب هب ذوخأملا ىلع سبحلا ةدم و اليبس
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 نودام لاكنلا بجوم يفو نيعبرا نودام ريزعتلا بجوم يفو اموي نيرشع نود

 هل دري ال نكلو هل زوجو همصخ نذا ىلا سوبحم جارخا مكاحلا دري الو نيسمخ

 ىتا ناو كلذ ىلع برض ك احلا نم نذا الب هجرخا ناو هنم هجرخا نا دعب هيف

 هنا الاقف نانيما هاتا نا اذكو هسبح ىسبحب رما مكاحلا نا لاقف ناجسلا ىلا لجر

 هجرخيو هتداهش زوجت ال نمو ةلمجلا لها وا مصخلا لوقب سبحي الو هسبحب رما
 نم نجسلا ةسارح ىلع ةرجالا ناجسللو هجارخاب رما مكاحلا نا نيما لوقب

 جرخي الو سوبحملا ىلع سوبحملا ةمدخ ةرجاو اهايا هيطعي نمم وا لاملا تيب

 نا اوفاخ ناو در لاز اذاف جرخا نج وا سوبحملا ىلع يمغا ناو ةحارتسالل

 نوملسملا هجرخا ةوعدلا لها رارشا هسبح نمو جرخي الف دربلا وا رحلا هلتقي

 نا مكاحلل زاج و هالوم نذا الب دبعلا سبحيو در قحتسا ناف سبح ميف اورظنو

 الف اهعم عاجالا اهجوز بلط ناو امولعم اتقو سبحلا ىلا يفاويل الجر فلحب

 ىلعو كلذ دبت مل هب عمتبت نا تبلط ناو ةمولعم تاقوا يف هنوكرتي ليقو

 تبلطف سبح ناو ةيدعتلا يف تسبح نا ال ليقو اقلطم اهتوسك و اهتقفن جوزلا
 اهمويو لايل عبرا نم ةليل دجت ليقو دجن مل راهنلاو ليللا يف هنم اهقح هتجوز

 ناف لاتقلا ىلا رجي مالكب ملكت هنا هريغ هيلع ىعدا نم باوجلا ك احلا ددرتسيو

 ركنملا فلح الاو هبدا هب ىتا ناف نايبلا يعدملا مكاحلا فلك ركنا ناو هبدا رقا

 ناو هسبحي ال ليقو مكاحلا هسبح هومهتا نا ليقو هومهتي مل وا نوملسملا همهتا

 يف رارضلا اومهتا نا كلذكو هب اولغتشي الف ةنيب وا رارضالاب ىعدملا اومهتا

 نم لكنيو فذقلا الا ءوسلا مالك يف باوجلا درتسي ال ليقو اهلك يواعدلا
 نيد يف نعط يدوهي لتقيو لتق ىدامت ناو مهنيد يف نعط وا ةوعدلا لها نم أربت
 وا ناسللاب قحلا عنمو بدا صوصخم ىلا هنعلب دصق ناو مهنعل وا نيدحوملا
 لكنو سبح كلذب رقا نمو رئابك هعنمب رمالاو هيف نوكرلاو كلذ ريغ وا ديلاب
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 هبراضل همد لحو برض هريغ ىلع وا هيلع يذلا قحلا عنم يف رباكو دناع ناف

 امهتم مكاحلا درتسيو نامض الف هعانتما تقو يف تام ناو ديدحلاب وا اصعلاب

 هيلع نيبو رقا نا هيداتسيو هقوف وا بدالا برضيو ةيدعتب نيعم لام لكاب
 فلحا الو تيعدا ام ذخ ةلماعم وا ةيدعت يف هبلاطل لاق ناو دحج نا هفلحي و

 نيبي ركنملا ناب درو ثيدحلا نال هل زاج فلحي وا رقي نا الا بلاطلا ىباف كل

 فلحا الو تيعدا ام ذخ هلوق دعب هنع ذخاف كلذ دنع لبق ناف فلحي وا هيلع

 ناسنا يمار ددرتسيو هاوعد يف قحم هنا ملع نا مرغ الو هيلع سأب الف كل

 نا اذهو دحج نا فلحيو هيلع نيب وا رقا نا لكنيو ةيدعتب قازب وا بارتب

 يداني يذلا رزعيو بارتلا يف رزعو قازبلا يف بدا الاو هدسج وا ةبوت تغلب

 بدا مكاحلا رجح رسك نمو ينوانجلا ةديبع وبا هجرخا دح لوا وهو نالف لاي
 هنم جرخي ىتح هدجي مل هكلم نم سفن وا لام يف دعقم دبع جارخا دارا نمو

 قتعلا الا هيلا جرخي نم ملع ولو قحلا نم بورهلاك كلذ نال سبحي وا دحلا

 حلطصيل هجارخا هبلاط داراف ةيدعت يف سبح نم و نهدجي هناف ريبدتلاو ةبتاكملاو

 يصاعملا نع اعدر هيف هدر مكاحللو كلذ هلف هيف سبح يذلا ءىيشلا يف هعم

 هل نيبتي ىتح اعدر هيف هكرتي و هيف احلطصيف مصخلا هيلا لخدي نا هلو يدعتلاو

 ميقا ام دعب لجرلا سبحي له جروملا يبال تلق يناسارخلا مناغ وبا لاق هجارخا

 دبع لاق و هسبح ليطا سانلا يذوي نا هتلئاغو هرش فاخي ناك نا لاق دحلا هيلع

 هللا مكح يف وتسا اذا ملظ هيلع دحلا ةماقا دعب نجسلا يف لجرلا سبح زيزعلا

 مهيلا مكاحلا تصني مل مهلوق ةيدعتب اناسنا اومهتا دوهش عزن ناو هليبس يلخ هيف

 مل سبحلا يف ناك ناو هسبح هسبحي مل ناك ناف دوهشلا ءالؤه همهتا امب همهتا نا

 وا انلوق يف اناطخا اولاق نا الا مهماهتاب همهتا ناك ولو هيقبي لب مهعزنل هجرخي

 وا رقا ناف ءوسب هل ملكت وا هبر برض دبع باوجلا ددرتسي و انبذك وا انطلغ
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 نا همصاخي نم فلحتسيو ةمهتلا هيلع فقويو دحج نا فلح و بدا هيلع نيب

 لتقلا ىلع باوجلا درتسي الو ةيدعتب هدبع برض نا ىلوملا مكح اذكو رقي مل
 ةيدعتب طق وا ودب يف يودبل وا عرز وا عرضل ناك ولو ملعم ريغ بلك لتاق
 هؤارش و بلكلا عيب كلو حاضيالا يف لاق هللا همحر بطقلا لاق امهنم ىلع الو

 نوكت دقو ميوقتلاب ىه امنا لتق اذا هتميقف كلذ ناك اذاو لاق ع رزلا وا عرضلل

 اهموقي ةميق هل عرضلاو عرزلا بلك نا ليقو مهارد ةينامث يعارلا بلكك

 هل ليقو امهرد نوعبرا ملعملا ةيدو عيب وحنب امهل نمت الو هلتق نم ىلع لودعلا

 ريغ بلكل نمث الو ةميق الو بالكل. اب ديصلا لها نم لودعلا ميوقتب ةميقلا
 همحر بطقلا لاق امهرد نورشعو ةينامث ليقو مهارد ةعبرا طقلا ةيد ليقو كلذ

 يعارلا بلك و ملعملا وهو امهرد نوعبرا ديصلا بلك ةيد ىفايسبلا لاقو هللا

 دعتب هبر نم هذخا الو هلتق زوجي الو نورشعو ةينامث ليقو ةعبرا رونسلاو ةينام
 ةيد هل امف هحورجو نيد هل وا هريغ وا كلذ نم ةميق هلام ءاضعا اماو هنم

 ام ىلا رظنلابف ةميق هل امو ةيدل رظنلاب اهل ريصي امب هؤاضعاو هحورج تبسح

 اذك بطقلا لاق اهلك ةبادلا نوموقي اك لودعلا اهموقي وا ةميقلا نم هل ريصي

 حورج و هتميق ىلا اهيف روظنم هءاضعاو دبعلا حورج نا ىرت ال لاق يل رهظ

 . ملعأ هللاو هتيد ىلا اهيف روظنم هءاضعاو رحلا

١٥٧



 هنيمي عم هاوعد هلف نكت مل ناو يعدملا ىلع ةنيبلا هيف نوكت اميف باب

 نا ىعدا اذا فرصلا يف ريناندلا ذخا نم وهو هللا همح ر بطقلا لاق

 هنا يعدملا فلحيف نايب الو هرانيد اذه نا هبحاص ركناف فيزم وا يدر اهدحا

 فيزم وا يدر اذه نا ىعداف فرصلا يف مهاردلا ذخا نمو هلدبيف هرانيد

 ناو هلدبيف همهرد هنا يعدملا فلحيف نايب الو همهرد نوكي نا هبحاص ركناف

 وا جورخلا هلبق كلذ ىعداو هيف عجرو فرصلاب هذخا نمدي نم كلذ جرخ

 دق هنال دريام دبي مل فلحي مل ول هنال رخآلا ىلع نيمي الو هلوق لبقي الف هدعب

 ىلع نكي مل يعدملا فلح ولو هئيش كلذ نا ملعي الو هبحاص ريغ دي ىلا جرخ

 وا هب ةبويغ الب مهترضحب عجرف دوهش ةرضحب جرخ نا الا هدريل هئيش هنا نيقي
 نم هريغ وا المج راعا نمو يل رهظ ام اذه بطقلا لاق جرخي مل هنأكف هءافخا

 يرتشملا نيبيف هكلم هنا يرتشملا دي يف هيلع ريعملا نيبف ريعتسملا هعابف ضورعلا

 يف اتيز ىرتشا نم و لاق ام ريعملا هاطعاو فلح نايب نكي مل ناف اذكب هارتشا هنا

 هنا عئابلا ركناف احلم وا ءام كتيز يف نا لوقي عئابلا ىلا عجرف هب باغف فورظ

 نمو نزوي وا لاكي ام لك اذكو هل عئابلا هلدبيف يرتشملا فلح نايب الو هتيز
 ام عيفشلا هاطعاو فلح نايب نكي ملو اذكب هتيرتشا لاقف هتعفش دحال ىرتشا

 نايب الو ركناو كنهر اذه نهترملا لاق نا اذكو ةعفشلا كرت ءاش ناو لاق

 اذك تقفنا لاقف هنذاب هلام وا دحا لايع ىلع قفنا نمو نهارلا هذخأيو فلحي
 دوي هناف داتعملا فلاخ ام الا هبحاص هيطعيو فلحي هناف نايب الو هبحاص ركناو

 وا رخآلا ةبيغل هلام نم قفنا اذا ءاكرشلا دحا اذكو ةقفنلا يف لثملا ىلا هيف

 ىعداف نمت يف تيقوت الب ءارش ىلع لكو نمو كلذ وحن وا هراسعال وا هعانتمال

 اذه لاق اذا عناص لكو هل مكحو يرتشملا فلح رخآلا ركناو اذكب ىرتشا هنا

_ ١٥٨



 لاق اذا ةفيلخلا اذك و ةرجالا هاطعاو هبحاص هذخاو فلح نايب الو كئيش

 مودقلاو وحصلا دعب لفطلا وا بئاغلا وا نونجملا ركناو نايب الو اذك تقفنا

 كلذ يف نيما هنا لئاسملا هذه يف ةلعلاو هللا همحر بطقلا لاق فلحي غولبلاو

 فلخ اهبحاصل ةلاسرلا تعفد دق لاق نا لئاسرلا ىلع انيما مكاحلا هلعج نمو

 لاقف هيلع قافنالاب هورما و امارح وا ةلاض هدي يف نوملسملا لعج نم اذكو

 . ملعأ هللاو هيلع فلح ام هوطعيو فلحي نايب نكي ملو اذك تقفنا
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 ةزايحلا يف باب

 الب ةدم هيف فرصتلاب لصا ءاعداب مسرت نا نكميو ةزايحلا حصت

 لطبي الف هتلا دنع اماو مكحلا يف كلذو هللا همحر بطقلا لاق هيف هل ةضراعم

 ةزايحلا يف رشعو ةرهشلا ىنعمب ةزايخلا يف نينس ثالث ةدملاو لاق همداقت قحلا

 ءاعدا صاوخ نم لصالا يف فرصتلا نا ىفخي الو لاق ثيدحلا يف ةدراولا

 وا فرصت الب هاعدا اذا ام جرخو هيف فرصت ائيش كلمت نم ناف كلملا

 لبق اهيف هل دحا ةضراعم عم نكل ةدملا يف فرصتلاب وا ةدملا نود فرصتلاب

 ال سانلا لوقي ناب ركذ امب اهمسر نكمي ماقملا اذه لثم يف ةرهشلا اذكو اهمامت
 ةرهشلاو هل اضراعم رن ملو نينس ثالث هنكم نالفل لصالا اذه نا كلمتملا

 الب ةدملا كلت لصالا يف فرصتلاو ةغللا يف هريغ وا ناسللاب ءىيشلا راهظا

 فرع مث دحا ديب لصالا فرع ناف قطني مل وا هب قطن كلمتملل راهظا ضراعم

 ينجيو عطقيو ركذيو دصحيو ترحي ركاف ةيلاوتم نينس ثالث هدعب رخا ديب
 لايمالا يف رضاح هبحاصو عنميو يطعيو بطحلا عزنيو يقسيو ينبيو نكسيو

 هيف ضراع مم ريغي ملو ربخلا هلصي ثيحب لايمالا جراخ ولو ةزوحلا يف وا ليقو

 دوهشلا لوقي ناب روهشملاب هل دهشي لهف يل وه لاق ناب نينسلا ثالث دعب
 الثم نادفلا اذه اندنع رهش رغكأ وا نينس ثالث هديب لصالا اوفرع نيذلا

 حصي ىتح هريغل هب مكحي هريغل كلم وهف هريغل فرع هنال هل دهشي ال وا نالفل

 هضراع ءاوس نينس رشعب ثيدحلا يف ةدراولا ةزايحلاك هديب نم ىلا هكلم جورخ

 هل دهش نينس ثالث هيف ثكمف دحال فرعي مل ناو هريغ وا ال وا هل فرع نم

 دحال فرع اميف ةزايحلا له فالخلا مدقت هللا همحر بطقلا لاق اقافتا روهشملب

 وهو طقف دحال فرع اميف وا طقف دحال فرعي مل اميف وا فرعي مل امو

١٦١٠



 ىاب فرع نمل الا ءىبشب دحال ةداهشلا زيجي ال ءاملعلا ضعب ناو هب ذوخأملا

 الب نينسلا ثالث ثكم دعب تام نمو ءارش نم وا ثرا نم هل راص هجو

 هل ضروعف هريغل فرعي ملو اثالث هيف فرع نمو ثرالاب هثراول اودهش ضراعم

 كلم هنا عطاق نايبب الا هنم حازي الو هيف دعق ةزايحلاب وا روهشملاب هل دهشف هيف

 كردت الو هبصغ هناب دوهشلا وا مكاحلا همهتي ناب ةمهت هيف هيلع لبقي الو نالفل

 ناب اذا نيميلاو ةمهتلا نم ركذ ام ضراعملا مصخلا ىعدا نا ةمهتلا ىلع نيمي هيلع

 نا الا نيميو ةيدعتلا ىلع ةمهتب كسمتسا روهشملاب دعق نل ضراعملا يعدملا نا

 نيب ةزايح الو كلذ وحن وا ضراعملل هبهوا وا هيف دعق يذلا هعاب هنا هيلع ىعدا

 ليقو نوعبرا مهو ةماعلل اميف الو عاشملا يف الو ةنس ةئام تضم ولو ءاكرشلا

 اهنم ةيمست عدم ىتاف اهارتشا اضرا رمع نمو ةئام ليقو نونامث ليقو نوسمخ
 فرع نانج ءارش ىعدا نمو ملعب ال عطقب اهيرتشم فلح الاو اهذخا نيب ناف

 ىلع ءانمالا ريخب هاتاف مكاحلا دنع نيعم ناكمب ةزوحلاو لايمالا نع بئاغ دحال

 جاجتحالا ىلا الو هكلم نم جرخ نم روضح ىلا جاتحي الو هيف هدعقا كلذ
 ءانمالا ةداهشب الا هيعدم هلخدي مل كلذلا ركنم دعب هبئان وا هبر ىتا ناف هيلع

 هل هعبي مل هنا هبحاص ىلع نيمي هلو مهريغ ربخ الو نيلوالا ءانمالا ربخ يزجي الو

 هل لهف هعيب ابئاغ وا ارضاح هثراو ركناو ةبيغب تام ناف هجوب هيلا هجرخي مل وا
 دنع حيحصلا وهو نايبب الا ءارشب هيعدم هيف لخدي الف هبئان هنال هثورومل ام

 ربخلا كلذب هيف هيعدم دعقي وا ثراولل وهف هبحاص ةبيغب رمالا فعضل بطقلا
 ركناف هبئان وا بئاغلا مدقف ءارشلا ىعدم تام ناو نالوق هبحاص تومب هتوقل

 مكاحلا مهب مكح نيذلا ءانمالا ريخب ثراولا هيف هل دعقي مل ثراولا دنع عيبلا

 هضراع مث دوهش رضحمب نانجب دوعقلاب هل مكح نمو هبحاصل وه لب مهثورومل
 ضروع مث رخا فلختساف مكاحلا تام ناو هضراعم هنع عفد هل دوهشملا هبحاص
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 يناثلا اذه هب هل مكحيف مكحلا نيح لوالا مكاحلا دنع دهش نم هدنع دهش هيف

 دحا ديب ناويح فرع ناو هب هل مكح دق لوالا ناب ربخلا يناثلا اذه يزجي و

 ثرالاب هثراولو روهشملاب هل دهش هيف ضروعف ضورعلا نم هريغ وا مايا ةثالث
 عبس لوصالا يف ةزايحلا ةدم لهو ةثالثلا دعب هدنع لسانت نا ةلغلاو جاتنلابو

 زاجحلا لها لاق هبو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق نينس رشع وا نينس

 هللا ىلص هلوقل كلذو ةتس ىلا نامز يف ةيرج يف هب لومعملا وهو قارعلا لهاو
 ركني الو ريغي ال رضاح مصخلاو نينس رشع اهرمعو اضرا زاح نم ملس و هيلع

 هدي يف تناك اهنا ةجح ىنعي هللا همحر بطقلا لاق اهيف مصخلل ةجح لبقت الف

 تناك اهنا ةجح اماو لاق كلذ وحن وا اهارتشا وا اهثرو هنا وا لجرلا كلذ لبق

 ةنيب تءاج نا لبقتف كللذ وحن وا بصغ وا ةيراعب نالا هديب يذلا اذه دنع

 وهو بطقلا لاق ةنس ةرشع سمخ لوصالا يف ةزايحلا ةدم ليقو اعبس رضحيف

 نيمي الو دمحم يبا نع نوراه نب ناميلس عيبرلا وبا هاور اميف ةنيدملا لها لوق

 نورشع ةزايحلا ةدم ليقو لوألا حيحصلاو فلح ةلاطتسالاو بصغلاب زئاحلا

 ليقو نوعبرا ليقو نوثالثو سمخ ليقو نوثالث ليقو نورشعو سمخ ليقو ةنس

 لوق وهو لاق نورشع هب ذوخاملاو زيزعلا دبع لاق نوسمخ ليقو نوعبراو سمخ
 هنوكل ال ةطوحلل نيرشعلاب ضعب و ةديبع وبا ذخا امنا بطقلا لاق ةديبع يا

 مزج ال ناسحتسا نيرشعلا ذخاف هللا همحر ةديبع وبا هئاور نمو انموق دنعو

 تاهبشلا الو كوكشلا هليزت ال ميدق قحلا نال ةزايح ال هنا مهضعب لوق لاوقألا
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 ةزايحلا نا هيف اوركذو لاق هغلبي مل وا لئاقلا اذه دنع ثيدحلا حصي مل هناك لاق

 فرع اميف ليقو دحأل فرعي مل اميف ليقو فرعي مل وا دحأل فرع اميف نوكت
 راجشألا نم اهب لصتا امو ضرألا يف ةزايحلا نوكت امناو هب ذوخأملا وهو دحأل
 نوكت امناو ىرجملا اذه ىرج امو راهنألاو نويعلاو رايبألاو ناريغلاو ناينبلاو
 ملام اماو كلملا لوخد يناعم نم ىنعمب سانلا نم دحأل هلصا فرع اميف ةزايحلا

 لجرلا هيف دعق اذا دوعقلا هيف نوكي امناو ةزايحلا هيف زوجت الف دحأل هلصا فرعي

 فرعي مل اميف ثكم نا اماو هريغل هيف دعقا راص دحا هضراعي ملو نينس ثالث

 اهيف ثكم هنا دوهشلا هل دهشي امناف دحا هضراعي ملو ةنس نيرشع دحأل هلصا

 اهرمعف هريغ ضرا يف لخدي نا دحأل زو الو ةزايحلا اوركذي الو نيرشع

 تبثيو اهبابرال ثيراوملا اهنم بهذيف مهنذا ريغب اهباحصا اهنم عنميو اهكسميو
 لمحيو الالح دعب اهكرتيو ةميقلا موي لذب بساحيف اهباب را ريغل ثيراوملا اهيف

 قرس نم لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ركذو هقنع يف اهم
 يف هب ىمري مث ةميقلا موي نيضرا عبس ىلا هقنع يف هللا قوط ضرألا نم اربش
 هل نكي مل نمل كلملا تبني الو سانلا نيب رهاظلا مكحلاب يه امنا ةزايحلاو رانلا
 ةزايحلا ىعدا نمو كلملا هل ناك نم كلم جرخي الو هللا نيبو هنيب اميف كلل

 امناو ةزايحلاب هل نودهشي الف هل لحب الإك اهيف لخد هنا سانلا هب ارتساف

 مل نكلو هزاح نم هلخد لصألا كلذ نا مهدنع رهتشا اذا ةزايحلاب هل نودهشي

 ناك اميف ةزايخلا زوجت الو لصالا هل ناك نمم رارقاب الو ةنيبب مهدنع كلذ حصي

 نا اهوحنو نينس رشع ةزايحو نينسلا ثالثلا ةزايح نيب قرفلاو ةناما هلصا

 نبا ركذ ةنودملا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةيناثلا دعب ال ىلوألا دعب لبقت ةنيبلا
 يبنلا ىلا ثيدحلا عفر بيسملا نبا نع ةعيبر نع ورمع نب رابجلا دبع نع دابع
 ةنس نيرشع وا نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص
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 دبع نب زيزعلا دبع هلثم ينثدح و رابجلا دبع لاق دابع نبأ لاق هل وهف ادعاصف

 ثيدحلا ىور اذكو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع ملسا نب ديز نع بلطملا
 ثيدحلا عفري بيسملا نبا نع ةعيبر نع رابجلا دبع نع ةيكلاملا نم بهو نبا

 هل وهف نينس رشع ائيش زاح نم ظفلب نكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر للا
 ترمعو تزيح دق تناك اذا ةرامعلاو هريغ ةياور يف اك لصالا ءىيشلاب ىنعو

 نبا لاق اهيف هل قح الف مصاخي ملو اهيف عدي ملف نينس رشع يعدملا اذه ةرضحب

 لئاو لاق مكحلا اذه يف مهنيب فالتخا ال نوقفتم اذه ىلع ةنيدملا لهاو دابع

 تاعابرلاو رودلا نم زيح ام نا ةديبع يبا ىلا ثيدحلا عفر عيبرلا نع بوبحمو

 اولدا مث نوركني الو نورضاح اهلهاو نومدهيو نونبي ةنسا نيرشع كلذ ريغو
 ال روضح مهو ةنس نيرشع ةرامع دعب مهل ةجح ال و اهيلا تفتلي الف ةجحب

 يف ديز نب رباجل ةرصبلا لها نم لجر لاق ةديبع وبا لاق عيبرلا لاق نوركني

 اهنع لغتشاف ةبرخ ةرصبلاب راد هل تناك لجر يف لوقت ام ءاثعشلا ابا اي باتك

 اهزاح و اهانتباف موقلا ءالؤه نم الجر اهيف دجوف عجرو هرافسا ضعب يف
 هتموصخ و هعفد ىلع ردقي الا ةنس نيثالث وا ةنس نيرشعو ةسمخ ذنم اهرمعو

 لجر اهرمع راد ىلع ردقت كلاخا الو كتلئسم تمهف هباتك رهظ يف هباجاف

 ركنت ال هءانبو هترامعو هتزايحل رضاح تناو نيثالث وا نيرشعو ةسمخ ذنم

 يدنع يذلاو بطقلا لاق لاني ال امب ىنعتيو كردي الام بلطي نا كلنمل حيبقو

 هقح ىلع ملكتي نا ارداق لصالا بحاص نوكي نا ةزايحلا طرش نم نا

 ملو هقح ىلع هنا ارس دهشا ردقي مل اذا هنا الا هلصا هنع زاحي الف الاو مصاخي و

 نم زيح ام ءاثعشلا يبا نع ةديبع يبا نع عيبرلا لاق هب ملكت ردق اذا هناو هكرتي

 ىلا يضاقلا تفتلي الف نوركني ال رضح هلهاو ةنس نيرشع تاعابرلاو رودلا

 لوطيف هسفن ىلع بابلا اذه حتفي الو مهنأش نم ائيش مهل عفري الو مهاوعد
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 نوعمتجم اذه ىلع ةرصبلا لها نم انباحصاو عيبرلا لاق هؤالب دتشيو هؤانع

 لاقو عيبرلا ىورام لثم رباج نع ةديبع يبا نع زيزعلا دبع نب هللا دبع ىورو
 زاجحلا لها نا ريغ همداقت قحلا لطبي نا ىرا الو ههجو امو اذه ام يردا ام

 نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع اوور دق
 ابا نا الا قارعلا لهأ ىلا ىور اذكو هزاح نمل وهف ركني ال رضاح هبحاصو
 وبا ناكو نورشع كلذف ىرخا رشعب طاتحا هنا ديز نب رباج نع ثدح ةديبع
 هجوب ملعأ هللاو نينس عبرا لاصفلا لعجيف عاضرلا يف اضيا طاتحي ةديبع

 ةنيدملا لها نم نيقيرفلا نا ريغ هريسفتو ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح

 لاق امو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنورثاي اذهب اوعاج دق قارعلا لهاو
 ىبلا نع تناك اذا عبتت نا قحا ةنسلاو قح وهف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 جرؤملا وبأ لاق همداقت قحلا لطبي نا يغبني الف سايقلا اماو ملس و هيلع هللا ىلص

 ىتح يتفي كلذبو ديز نب رباج نع هاور يذلا ةديبع يبا لوق اندنع لوقلا

 ذخان هب و اهيف رضاح وهو ةنس نيرشع دعب ىعدا نمل قح ال هنا ايندلا نم جرخ

 ضرالا راطقاو قافالا ىلا باوجلا اودرو نيملسملا ماكحا هب ترج و دمتعنو

 باغ مث رضاح ىعدملاو نينس ثالث لصالا يف ثكم نمو ةديبع يبا نع كلذب

 ةزايحلاب هل دهشي لهف هضراع مث همودق دعب اثالث هيف ثكمف مدق مث رشع عبرا

 وهو بطقلا لاق ةيلاوتم ةنس نيرشع ثكمي ىتح ال وا قيفلتلا ىلع ءانب

 قيفلتب ليقو اهل رماع ريغ هتبيغ يف وهو اهرمعو لوقي ثيدحلا نال حيحصلا
 كلذ يف نونجلاو ةبيغلا تاقوا نم اهنيب ام يغليو ةدملا اهف متت ىتح روضحلا مايا

 حصت و يلاوتلا طرشي ملو ثيدحلا يف روضحلا طرشل حيحصلا وهو ةبيغلاك هلك

 نذاب هل اورمع ىننا وا اركذ الفط وا اغلاب هدلوو هريجاو هدبعب و هسفنب هترامع
 هئالكو رضح ولو مهوحنو نونجمو لفطو بئاغ ىلع حصت الو نذا نودب وا
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 هيبأل يهف دلولا اهرمع نا هنأل هدلاو تحت دلولا الو ةدملا تمت ىتح اوركني ملو
 هريغل اهاون اذاو هيبال اهترامع ىون اذا اك المهم وا هسفنل اهرمع مكحلا يف

 اركذ سانلا عيمجل ةزايحلا زوجت ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق اهاون نملف

 وا هرما لو نمل وا هسفنل لج رلا زوحمو ادبع وا ارح الفط وأ اغلاب ىثنا وا ناك

 زوحي الو هلصا ةزايحلاب هنع ناذخاي يا امهيدلو ىلع مالاو برالا زوح و هريغل

 اهيلع جوزلا زوحي الو اهجوز ىلع ةأرملا زوحتو امهيلع زوحي ليقو هيوبا ىلع دلولا
 نم ىلع ريجالا زوحي الو اهيلع زوحي ليقو اهلصا هتجوزل ةداع رمعي هنال
 . ملعأ هللا و ءاك رشلا نبب الو ةثرولا نب ةزايحلا تبنت الو هرجاتسا
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 ثيراوملا ءايحا ف باب

 ل ىناريم ىلع ينا هترضح نود وا كاجلا ةرضحب ثراولا دهشتسي نا وهو

 ةلغلا نم اهبيصن ذخات تناك اذا اهتوخا دنع تخألا ءايحاو كلذ وحن وا هكرتا
 كرتا مل تلاق وا ةلغلا نم اهبيصن ذخات نا تبلط وا اهيخا ىلا ةمسقلا تبلط وا

 هيف تلعج وا هدسفت وا هحلصتو كلذ يف لمعت تناك وا ائيش يلام نم يتوخال

 اهبلط وا اهمهسب اهوخا دهشتسا وا هحالصا ىلع ةرجالا يطعت وا اهتيصو

 ىلا اهيخا ريغ اهبلط وا ةرضملا عزن ىلع وا كلذ يف حالصالا ىلا اهبلط وا ةمسقلل
 اذا كلذك و هيف اهمهس اهل نا ىلا ريشي امب بلاطلا اذه تباجاف ةرضملا فرص
 تطعا ناو ةبئانلا هيلع يطعت وا لصالا كلذ ةلغ نم قوقحلا ىطعت تناك

 ال ليقو اهبيصنل ءايحا كلذ ناف هتيصو نم وا اهيبا نيد نم اهبيصن تخالا

 ةثرول خألا دعقي ليقو ناويدلا يف اولاق هللا همحر بطقلا لاق ءايحا نوكي
 يتح اهبيصن تخالا ييحت مل نا اهجوز اهبلجو تخألا تج وزت اذا تخالا

 تتام ىتح اهبيصن ىيحت مل نا تخالا ةثرول نودعقي خالا ةثرو كلذك و تنام
 نا ناتخالا اذكو تتام ىتح اهبيصن ىيحت مل نا تخأل خألا ةثرو دعقي ليقو
 يتلا وا يه تتام ىتح يحت ملو تجرخ نمل دعقت لصالا امهادحا ترمع

 دعقت مل تامو خألا جرخ و رمعت تخالا تيقب ناو همامقمي لك ةثروو ترمع

 اهنود ذخأيو اهنع زوحي هنا تخالل خالا دعقي انلوق ىنعمو اولاق هل
 تخالا دعقت مل امناو نع ىنعمب ماللاف ةرابعلا كلت لثم اذكو

 خالل خالا دعقي الو ركذلا ةرامعلا يف لصالاو ىوقا هنال خالل

 بالا وا مالاو بالل تخالا نيب دوعقلا امناو خالا ةثرول الو خالل هتثرو الو

 نم مهريغو ةجوزلاو جوزلاو مالاو ةلالكلا ةوخاك ةثرولا نم نهريغ اماو
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 امنا دوعقلاو دحال نودعقي الو دحا محل دعقي الف ةبصعلاو تادجلاو دادجالا

 تناك نا ليقو هريغ هتثرول ثراو لك دعقي ليقو هب لصتا امو لصالا يف وه
 دوعقلا مهنيب نوكي الو مهل ام اهتانب دالواو اهتانب ىلع زرحت اهناف ةايحلا يف مهما

 ثالثب امهدحا ةثرو وا بألل خالا وا قيقشلا خالا دعقي امناو لاحلا اذه ىلع

 لصالا ضعب تاوخالاو ةوخالا مسق ناو تخالا جورخ دعب رغكا وا نينس

 مسقي مل اميف دوعقلا حصيو هب ىلوا وهف مهدحا دي يف فرع امف ضعب ىقبو
 ديدحت ىلا اهثراو وا يه جاتحت الف اهوخا هب دهشتسا وا اهبيصن تيحا اذاو

 ثكاملا ريغ لصالا يف ثكمي ىتح رغكا وا ةنس نورشع تضم ولو ءايحالا

 يف نهناوخا نكرت و نبلجف هثانا تج وزتف اثاناو اروكذ ادالوأ كرت نمو لوألا

 اوكرتو نينس ثالث دعب نهناوخا تامف هورمعي مل وا هورمع ءاوس لصالا
 يف نهناوخا دنع نيحي مل نا نكردي مل مهدنع نهيبا نم نهئرا ذخا ندراف ادالوا

 الب نهمهس نهلق نهبلج موي نم نينس ثالث لبق ةوخالا تام ناو مهتايح
 ال ما ةزوحلا نهجاوزا نهب جرخ ءاوس نهيبا تايح يف نج وزت نا اذك و ءايحا

 وا نه نكردا ندعب و ةزوحلا جاوزالا نهب جرخ نا ليقو لايمالا يف نك ما
 نكرتو نتم ناو نهدعبل ءايحالا نهل نكمي مل اذا نيبتي مل ولو نهبيصن نهتثرو
 ىلع نييحا نا الا !ودجي مل نهلاوخا دنع نهيبا نم نهئاريم ذخا اوداراف ادالوا

 ولو تييح اماهيبا نم اهثرا يف اهيخا ونب الو اهوخا ةأرمال دعقي ال ليقو راتخملا

 ال اك اهيبا توم دعب ج وزتلاب ةجراخ يهو ةليوط ةدم مهلبق مهوباو هورمع

 ال ذا ةدملا ضمت مل وا تجرخ و اهيبا ةايح يف تجوزت نا اهتوخا الو اهل نودعقي

 ةايح يف تنج وا اهجوز نع وا هنع اهيبا ةايح يف تباغ ناو ذئنيح اهيلع ءايحا

 كرتو هدعب اهوخاو اهوبا تام نا ءايحا اهيلع سيلف اهجوز دنع وا هدنع بالا

 نا اهثراو اهثاريم كردي اذكو دالوإلا اهل دعقي الو اهثاريم ذخأتف ادالوا خالا
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 لصالا نع تباغ ناو لفط وا نونجم وا بئاغ ىلع ءايحا ال ذا ءايحا الب تتام

 نوكردي الفا دالوا تكرتو تتامف اهجوز تيب نم وا هتيب نم اهيبا توم دعي
 عم لصالا يف تدعقو اهوبا تام ناو هيحت مل نا اهيبا نم اهثاريم مهلاوخا دنع

 ولو هدالوأو وه هرمع ولو جرخت مل اهنال اهل اودعقي ملا دالوا كرتو تامف اهيخا

 وا تبلجو تجوزت وا تباغو ةيح اهما تناك نا اذك و هدعب هدالوا هرمع

 ما ال اهيبا ما اهتدج وا اهيبا نم اهدج هيف وا ةثراو يهو لصالا يف اهماو تنج

 نمو مهس هيف اهل لصا يف اومادام ءايحا تخالا ىلع سيلف ةثراو ريغ اهنال اهما

 قيقشلا جرخو لصالا يف يلالكلا دعقفايل الك اخاو ايوبا وا اقيقش اخا كرت

 نا يلالكلا دالوا دعقي الو قيقشلا هيخأ دالوأل يلالكلا كلذ دعقي مل تام قح

 مل يلالكلا تام ىتح قيقشلا دعق ناو قيقشلا وهو معلا باغ ولو مهمعل تام
 تام ىتح قيقشلا دعق نا قيقشلا دالوا دعقي الو يلالكلا دالوأل قيقشلا دعقي

 لالكلا وا قيقشلا دعقي ال هنا لصاحلاف هللا همحر بطقلا لاق ىلالكلا هيخأل
 يف نايوتسم ناركذ امهنال هيخال دعقي ال خألا نال رخآلا دلول الو رخالل
 دعقت ال ادالوا كرتو تامف هرعت لصا يف هتخا تيقب و خا جرخ ناو ةوخالا

 يه تسيلو ىننالا ال ركذلا رمهي نا لصالا نال تخالا مرهو مهتمع مل

 يف ىثنالل هتبلاصال اهل دعقي هناف هتخا تجرخو لصا يف خالا دعق نا خألاك
 يقبو مهضعب جرخف اروكذ ةوخا ةثرولا ناك نا اذكو اهيلع هتوقلو ةرامعلا

 ثراول هثرار دقعي الو هتوخا ةثرول هيف يقب نم دعقي ال مهيبا لصا يف ضعب
 ةيلالكلا يف ال بالر ءاغشالا نيب اميف نوكي اهثراوو تخألل دوعقلاو جراخلا

 الو دحال نودعقي ال ءالؤه ناف ةبصعلاو ةدجلاو دجلاو ةجوزلاو جوزلاو مالاو

 نويلالكو نويوباو ءاقشا مهيفو اهتوخا نع تخالا تجرخ اذاو دحا مهل دعقي

 مهعم لخدي لبقو نويلالكلا الا مهلك اودعق اهبيصن ىيحت ملو دالوا نع تتامو
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 عابف اهجوزل تجرخف تج وزتف اتنبو انبا كرت نمو مهيبا نم ثرو نم عيمج
 لاملا يف اهثرا يحت ملو تام نارو هيرتشم دنع اهثرا تكردا هضعب وا لاملا خالا

 تام نا يرتشملا دالوا دنع هكردت الو هدنع اهدالوأ هكردي مل يرتشملا دنع

 اهتوخا عاب ناو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هتايح يف ءايحاب الا يرتشملا

 اهدالوا بلطف تتام ىتح مهيلع كلذ ريغت ملو لصالا نم مهوبا كرت ام عيمج

 ام دعب اهتوخا تام نا اذك و ائيش مهيلع نوكردي الف مهما بيصن مهلاوخا ىلا

 اتنبو انبا كرت نم و اهتوخا عاب يذلا اهبيصن مهتثرو ىلا تبلطف مهيبا ةكرت اوعاب
 اهنا اوعداف مهنم اهثرا ذخا تدارافا دالوا كرتو لصالا يف وهو نبالا تامف

 اهلوق ىلع تنيبف هتكرت وا كلذ لبق اهمهس تذخا اهنا وا مهيبا تخا تسيل

 هنا تنيبف الام كرتي مل مهابا نا اوعدا نا دري اك مهلوق در ءايحالا مدع اوعداو

 ملو اهثرا كرتت مل اهنا دهشن نا ءايحالاو ءايحالا مدع اهنايب دعب اوعداو الام كرت
 الف نينس ثالث تضم دقو ةايحلا يف هثرا ثراولا ىحي مل ناو اهكلم نم هجرخت

 نهرو ةعيدوك مهتمذ يف وا سانلا يديا يف اميف ةايحلا ي هل دعق نم دعقي

 هللا نيبو هنيب اميف الو مكحلا يف أربي الو ةلماعم نم نيدو ضوعو ةناماو ةيراعو

 مل ثرا يفرخال ثراو دعق ناو هثوروم ىلع نيد وا ةيصو نم همهس يحي مل نم
 بيصن هيف هل دوعقملل سيلو دعاقلل لصالا اذه نا ىلع انيمي دعاقلا ىلع كردي

 ةمهت كردي الو بيصن هيف هل دوعقملل سيلو دعاقلل هنا ىلع عقاو مكحلا نال

 هثراو وا هل دوعتملا دارا ناو كسمتسا هب هنا ملع اذا لصالا كلذ يف ةيدعت ىلع

 دقتعي الئل ةيفخ ثوروملا ضورع نم وا لصالا رامن نم هبيصن لباقي ام ذخا
 قح وذ هنا هملع نا هبيصن لباقي اميف هلماعملو هل زاج هكلمي ملام ذخا هنا هيئار

 ةللا دنع هل لحي ال هنال دعاق هنا ملاع دعق اميف ادعاق لماعي الو هللا نيب و هنيب اميف

 ريغو اهريغ كرتي ملو نينبالا دحا تامف جوزل تجرخف ةنباو نينبا كرت نمو
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 لباقم يف اهثرا يف ادلو تيملا اهوخا فلخي مل اذا يحلا اهوخا اهل دعقي مل اهيخا

 ج وزلا بانم لباقم يف اهثرا يف تناك نا ةجوز اهل دعقت ال امك تيملا خالا مهس

 مهس نم هبانم يف هتجوز دعقت ال تيملا خالا نا ينعي هللا همحر بطقلا لاق

 هذخاي امناو يحلا هوخا الو هتجوز ال تخألا هذخأت لب فضنلا وهو هتخا
 نم قاب اهل دعقي ال اذكو تخألل ةبصعلا هيف دعقت الو ادلو فلخ ولهدلو

 دالوا ةوخالا ماهس يف اهل دعقيو ةرمب وا دحاو دعب ادحاو اوتام نا ةوخا ددعتم

 تنبلا تجرخف اتنب و انبا كرت ناو ىيحت ملو دوعقلاب هعدي ملو تام نا ىقابلا اذه

 مث دالوا نع تامف دوهشب اهيخا دنع اهثرا تيحا نبالا هيف تكرت و لضالا نع

 لوألا ءايحالا يف دوهشلا داحتاك زاج نيرخآ دوهشب هدالوا دنع اضيا اهتيحا
 ناو اهيخا دنع مهب تيحا نيذلا دوهشلاب اهيخا دالوا نع ىيحت ناب يناثلاو

 هدالوا عابف اهوخا تامف جوزت الب لصالا نع تجرخ وا جوزل تجرخ

 اهثرا تكردا اهنم ءايحا الب اوعاب اميف مهتمع تراباو رقا مث هضعب وا لصالا

 وا هنم هتميق ذخأت وا عيبلا خسفب وا ةمسقلاب يرتشملا نم اهمهس درتف مهرارقاب

 مث هضعب عابف لصالا يف هلام فصنك اهقدصاو ةأرما جوزت نمو نيعئابلا نم
 رارقالا اذه هنم لبقي مل قادصلاب اذك هيف ةأرملل ناب ضعبلا اذه يرتشمل رقا
 نم اهثاريم تيحا اهناب مهربختو مهتداهش حصت ادوهش رضحت نا الثم ءايحالاو

 اهيخا نبا دنع وا نالف نب نالف اهيخا دنع اهيبا ريغ نم وا نالف نب نالف اهيبا

 يزجيو تقولا يف بالا تومبو خألا ةايح يف دوهشلا ملعب ءايحالا حصو
 خالاو تام بالا نا هتداهش حصت نم مهل دهشي وا ءانمالا مهربخي نا دوهشلا

 امل يحي نم لكوت وا رمات نا اهل ليق حصي الو هولهج وا لصالا اوملع ىح

 قح ءايحألا نأ هللا همحر بطقلا دنع يذلاو اهريغ اذكو لصالا يف اهثرا

 انالف تبنا دق ينا ءانمالا دهشي ناب هريغ هيف هنع بيني نا هلف هلعف هل هبحاصل
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 دنع نم تجرخ ناو ءايحالا ىلا نالف ىضميف نالف دنع ثاريم يل ييحي نا

 لصالا نم مهيديا نيب ام عيمج يف اهمهس تبلطو اهدلاو توم دعب اهتوخا

 نم كلذ ريغ وا ناويح وا لصا نم اودافتسا اميف مهدنع كردت مل ضورعلاو
 مهعم مسقت مل اهنال هنم ذخات اهنا يعدتف هودافتسا مهنا ققحت دقو ائيش ضورعلا

 يف الا اهنع كلذ لبقي الف هنم هورتشا هلام وا اهيبا ةلغ نم كلذ نا يعدت وا

 اهنا نيبت نا جاتحتف ضورعلا اما اضرع وا الصا هيف اهمهس اهل ناف اهيبا كورتم

 اهوبا كرت امم سيل اهنا نايب ىلا نوجاتحيف لوصالا اماو اوركنا نا اهوبا كرت امم

 لصالا يف هلام نم ةيمست قادصب جوزتم اذكو اهوبا كرت امم اهنا تعدا نا

 بطقلا لاق ج وزتلا دعب نايبب لصالا نم ديفتسا هنا هتعدا وا هاعدا ام جرخي

 مولعم دلب يف لصالا نم هلام عئاب اذكو طقف ج وزلل عجار ديق اذهو هللا همحر

 ناو ربخلاب ناو ءىيشلا نيبي عاب نا دعب هنم ءىيش ةدافتسا ىعدا نا هدودجب

 يف لخدي مل هنا ىعدا ام ناك نا هلوق در عيبلا يف لخدي مل انيعم اناكم ىعد

 هنوركذي الو دوهشلا هب دهشيو عيبلا يف لخاد هنا يرتشملا هيعدي امم الثم عيبل

 تام ىتح هيبا لصا يف نبالا دعقف اباو انبا كرت ناو مومعلاب هلوخدل ةداهشلاب

 نا مهيبا دنع ءايحاب الا مهيبا يبا نم هبيصن مهدنع مهدج كردي مل ادالوا كرتو

 نودعقي الف مهوبا تام ىتح نينس ثالث ضمت مل ناو لصالا يف دجلا نكي ل

 ما اذك و ءايحالاب الا مهدج تام نا مهمع مهدنع ةصحلا كردي ال اذكو هل

 يف ثكم نم دنع ءايحالاب ال اهنبا وهو بالا كرت امم اهمهس كردت ال بالا

 يبا ما اذكو هثراول دعقت مل يحت ملو ثكاملا اهنبا نبا تام ولف اهنبا دالوا نم لاملا

 ما ماو هنبا تنب دالوا دنع ءايحالاب الا اهنبا تنب تكرت امم اهمهس كردت ال مالا

 ىلا جاتحي الو هدنع ءايحالاب الا هتثرو وا تيللا دالوا دنع كردت ال تيللا

 ءايحا الب كردي لب دحا هل دعقي ال هنال ثيراوملا هب رودت اميف لصا نم ءايحالا
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 رفاسف ناوخا كرتشا ناو لاقتنالا درجم رودلاب دارملاو هللا همحر بطقلا لاق
 كرت نا اذكو ادالوا كرتو هتبيغ يف تامف كرتشملا لاملا نم ةفئاطب امهدحا
 بئاغلا دعقي الو مهيدياب اميف بئاغلل هتثرو وا هدالوا دعقي ال ةثرولا نم مهريغ

 يف رم دقو رخآلا ثراول لك ثراو دعقي ال اعم اتام نا اذكو هديب اميف مه
 مهل بهو نا الا مهضعب دنع حصت مل هدالوال بالا ةمسق نا ةمسقلا

 تام ىتح هديب اميف لك دعقو تامف مهل بهي ملو هدالوال مسق نمف مهصصح

 نوذخاي امناف مهوبا كرت اميف مهمعل لك دالوا دعقا دالوا اوكرتو اوتام را

 ةبهلا مدعل اهتحص مدعل ةمسقلاب ال زوحلاب وا دوعقلاب كلذ نم مهوبا كرتام
 دالوال معلا دعقو مهل بهي ملو مهل مسق ذا ثرالاب الو ةبهلاب هوكلمي مل مهنال

 مهل بهي مل نا هديب اميف رخال لك دعقي ال ءايحا ةوخالا ماد امو هديب اميف هيخا

 هتصح دحاو لكل بهو مهل مسق امل مهوبا ناك ولف مهتكرش تتبثو مهوبا
 ةمسقلاب ال ثرالاب هتثروو هدالوأل دحاو لك ةصح تراصو ةمسقلا تحصل

 دعقف لزانم يف اقرفتم الصاو نينب كرت ناو ءاكرش ةوخالا نكي ملو دوعقلاب الو

 كرتو نينبلا نم لك تام ىتح هيف يذلا لصالا يف لزنم يف نينبلا نم لك

 نينبا كرت ناو مهل معلا دعقي الو نينبلا ضعب وهو مهمعل دالوالا دعقي مل ادالوا
 هيبال اكلم سيل رخآ لزنم ىلا رخآلا جرخو لصالا ىف امهدحا دعقو الثم

 مهس مهمع دنع نوكردي الف الثم ادالوا كرتو تام ىتح هيف ناكو هيف جوزتف

 تام نا اذكو هنع جرخ مهاباو لصالا يف دعق مهمع نال مهيبا ءايحاب الا مهيبا

 ىلا جراخلا نبالا وهو مهمع كردي ال الثم ادالوا كرتو لصالا يف يذلا نيالا
 وهو مهمع كردي ال الثم ادالوا كرتو لصالا يف يذلا دالوا دنع رخا لزنم

 . ملعا هللاو ءايحالاب الا لصالا يف يذلا دالوا دنع رخآ لزنم ىلا جراخلا نيالا
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 هقحب ناسنالا مايق ف باب

 لبق عئابلا تام نا عئابلا ماقم لجا ىلا رايخب عئاب ناسنا ثراو ماق

 درلاب مايقلا هثراو وا يرتشمللو هتوم وا رتشم ةايح يف عفد وا لوبق يف لجألا

 رايخ يرتشملا طرش نا عئابلا تام نا عئابلا ثراو وا عئابلا دنع لوبقلا وا

 ةلافك وا هجو ةلافك نم ادحا مزل امو هلبقف عئابلا هل هطرش وا هسفنل لجالا

 همزلي امنا ذا الام كرت نا اذكهو ثراولا ثراو اذكو هثراو مزل ةلاوح وا لام

 ناو هلام نم قحلا ىضقو هذخا ءاش ناف هذخاي لام هنم هل ناك اذا هيلع امب مايقلا

 نيمض أربتو كلذ نع جرخت ال هجولا هنامضو توروملا لام نم هاضق ءاش

 هللا نيبو هنيب اميف الو مكحلا يف كردي الو هنع نومضملا تومب هثراوو هجولا

 تام ناف ءايحالاب الا شغو ةقرسو بصغك ةيدعت يف لامب بولطم ثراو ىلع
 ةيدعتلاب دوهشلا ملع ولو هثراو ىلع كردت مل هيلع ةيدعتلل ءايحا الب يدعتملا
 الا يدعتملا ىلع كردي ال هثراو بلاط اذكو فرعو هيف ىدعتملا ءىيشلا نيبتو

 وهو بلطلل لها وه نم بلاطلاب دارملاو هللا همحر بطقلا لاق بلاطلا ءايحاب

 نا نكل ءاش ىتم ىحلاب بولطملا ذخا هثراولف بلاطلا ىيحا اذاو قحلا بحاص

 اذكهو لوألا ثارولا ىيحي مل نا هثراو كردي مل كلذ دعب ثراولا تام

 ثراو ىلع كردي ال هناف ةلعل هثراو بلاطي ملو يدعتملا ىلع ايحا نا كلذكو

 يزجي ليقو ثوروملا ايحا اذا ةثرولا رئاسل ثراو ءايحا يزجي اذكهو هثراو

 ةيدعتلا كلتب هبلاطي ناك هنا دوهشلا دهشي نا ءايحالا يف يزبيو طقف هسفنل

 قحلا بحاصلو همزل داهشالاب ثراولا رقا ناو هقح ىلع هنا دهشا نا اميس الو

 دنع ةعفش كردت الو هبوني ام دحاو لك نم ذخا مسق ناو هلام نم هذخا

 ءايحاب الا ةعفشلا هثراو كردي الف عيفشلا تام ناو ءايحاب الا يرتشملا ثراو
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 يف جاتحي ال نوره نب ناميلس عيبرلا وبا لاقو هللا همحر بطقلا لاق كلذك

 اهثدحم ثراو دنع ةرضم عزن كردي الو ثروت ةعفشلا نال ءايحالا ىلا كلذ

 ةبه وا عيبب ب هريغ ىلع ةرضملا هيف ثدحملا كلملا هيلا لقن نم ىلع عزن كردي الو

 هكردي الو هيلع تثدح نم ثراو اهعزن كردي الو امهريغ روا
 ذخا الو بيعم در يرتشملا ثراو كردي الو هيلع ثدحملا كلملا هيلا لوقنملا

 نا عئابلا ثراو ىلع هدر يرتشملا كردي الو عئاب ىلع يرتشملا تام نا شرالا

 تام نا ةرجا نم ادحا مزل اميف ءايحا الو هلك كلذ يف ءايحالاب الا عئابلا تام

 . ملعأ هللاو ءايحا الب هقح ذخأي لب امهدحا وا رجأتسملاو ريجالا
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 ةبيغلاو بئاغلا توم يف باب

 ولو هلزنمل عجري ىتح نيخسرف زواج نا ةزوحلا نم جراخ باغ

 تلاط ولو بئاغلا مكحب هيلع مكحي مل امهنود اهزواج وا ةزوحلا نود امهزواج

 باغو ةزوحلا زواجي مل ولو امهزواج وا بئاغ وه ليقو دوقفملا مكحب لب هتبيغ

 ليس وا عبس هلمح نم باغ لهو هعزن قاطي الام وا راغ وا رادج هيلع ملهنم
 دقف وا هتقفر نم فلخت وا اهيلع وهو ةباد هب تبره وا ةباد وا عبس هقاس وا

 تباثلا لصألل اباحصتسا راتخملا ىلع رهد لوطب بئاغلا تومب مكحي ال وا نالوق

 انرق هتثرو نم ناك نم لك ثريو هتجوز ج وزتت الو هلام مسقي الف ةايحلا وهو

 ثري ال هنا ىعيخنلا مهارباو بيسملا نب ديعس لاقو ادبا كلذ سبحيو نرق دعب

 هبارتا تومب توملاب هيلع مكحلا زوج و هتومو هتايح يف كشلا لجال ثروي الو

 ةبيغلا لبق هرمع نم ىضمام كلذ يف بسحيو ةنس نيرشعو ةئام يضمب ليقو

 ليقو نيعبسو سمخب ليقو ةئامب ليقو نيعستب ليقو نيناثب ليقو نيعبسب ليقو

 لاق نيماعب ليقو ةرشعو ةئامب ليقو نيثالثو ةئامب ليقو دقفلاك نينس عبراب
 هيلع هللا ىلص هلوقل نيعبسلاب لوقلا ىمصاعلا راتخا امناو هللل همحر بطقلا

 لاوقألا هذه يف بئاغلا اذه ثريو نيعبسلا ىلا نيتسلا نم يتما رامعا ملس و
 مل اذا امب كلذ كلام ديقو بطقلا لاق ةدملا لبق هتئرو نم تام نم اهلك

 الو توملا ىلع لمح نوعاط لثم هضراع ناو توملا هب عقو ضراع هضراعي

 سانلا نا اوركذو ةعاجم ةنس يف وا نيركسعلا نيب دقف نم اذكو اولاق رخؤي

 تأي ملف سان دقفف توميف اليلق لعسي لجرلا ناكف ةكم قيرطب لاعس مهباصا

 دقفلا لجا مهل برضي الو مهلاوما مسقي نا كلام ىأرف مهتايح الو مهتوم ربخ

 هميرغو هتيصوو هربدمو هثراو بئاغلا توم ربخ غلبيو سانلا توم نم هغلب ام
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 نينيمالا ربخ كلذ يف يزجيو عفنلا هسفنل ربجي نم لك نم مهوحنو هتجوزو
 لوقي نا لثم رضلا عفد وا عفنلا رجب ةبير الو راكنا ال ثيح روهشملاو ادعاصف

 تناك ناف ةجوزاي كلوق لبقن ال وا عفنلا رجت كنال كلوق لبقن ال ميرغلل ةثرولا

 الو مهربخب فتكي ملو ادعاصف نينثا ءانمالا ةداهش تبج و راكنا وا ةبيرم

 دعب هتوم ربخ غيلبت دارا نا يح هبئاغ نا ىعدا نم لبقي الو مهريغ ةداهشب
 ءاج مث بئاغ تومب ةلمجلا لها نم ادعاصف ةثالث ىتا ناو ءانمالا الا هايا هءايحا

 ءىمجم دعب نانيما هتايحب لبقو نيرخآلا ةداهش تعفد هتايحب ةثالث مهب مكحلا دعب

 الو هتايحب نينيمالا ءىيجم لبق مهب كاجلا مكح ولو هتومب ةلمجلا لها نم ةثالث

 ةداهش دعب هتايحب ةلمجلا لها نم ةثالثلاك رتكا وا نينيما ةداهشل مكاحلا تصني

 لها نم ةثالث لاق ناو هتوم مكاحلا دنع تبث نا اذك و امهب همكح و هتومب نينيما

 كرت دق هتوم ةنياعمب بئاغ توم هدنع تبث مكاحل ادعاصف نانيمالا وا ةلمجلا

 ىتح هلام مسقي الو هبسن تبث ىننا وا اركذ هنوكب الو همساب اوربخي ملو ادلو

 نا الا ىمسم نيعمل مكحلا نوكيل اذك همسا نوكو ىننا وا اركذ هنوك جضني
 ىثنا هنا دعب نيبت ناف يقابلا اومسقيو هل ركذلا مهس اوكرتي نا ةثرولا تقفتا

 يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق هيف همهس هوطعاو همهس ىلع دازام اومسق

 لك اذكهو لاق ىثنا وا اركذ هوملع نا همساب لهجلا ةمسقلا نم مهعنمي ال هنا

 ىلع اهباحصا قفتا ناو حضتي ىتح اهيف مكحلا رخؤي اهرما حضتي مل ةلئسم
 ثاريملا ءاوس زاج يزجتلا لبقي امم ناكو اهنم حضتي ملام ريخأتو مهنيب اهئاضما

 ةئام نم لقا اهنكل اهردق نوفرعي ال انويد كرت دوهشلا لوقي نا لثم هريغو

 تيملا رارقا ةنيب لجر ماقأ ناو يقابلا نومسقيو اوقفتا نا الثم ةئام نولزعي مهناف
 ناو رارقالا نم ىلوا بسنلا ةنيبف هثراو ينا بسنلاب ةنيب رخالا ماقاو هثراو ينا
 نا اودهشي نا ضعب دنع زوجي الو اعم اثرو رارقالاب وا بسنلاب ناتنيبلا تناك
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 هيلا تيملا نم بسنلاب دهشي ىتح هريغ اثراو هل ملعن الو نالف ثراو اذه

 ءاسن عم اضيرم اهب اوكرتو مهصوصخ نم اوجرخ موق يف فلتخاو لاصتاب
 دقو هربق هنا ءاسنلا مهتربخاف اثدحم اربق اودجوو ع وجرلا دعب هودجي ملف لافطاو

 ةداهش ةرورضلل تزيجا اك قيدصتلاو ةرورضلل كلذب هتوم حصي لهف تام

 ال اميف نهدح و ءاسنلا ةداهش تزيجا اكو لودع ريغ لو ةقفرلا لها ضعب
 بطقلا لاق بئاغلا مكحب هيلع مكحيف ءاسنلا دارفنال حضتي ال وا لجرلا 7

 وا ههج و هيف ريغتي تقو ضمي مل نا هنع فشتكي نا يدنع :ع يذلاو هللا همحر

 ةداهش توقتل نوقهارم لافطا ةلئسملا هذه لثم يف ناك ناو لاق هب زيمي وضع

 ىنيمتلا لاق اقلطم قهارملا ةداهش يف فلتخا دق لب نهوقفاو نا مهلوقب ءاسنلا

 نيوخا اولتق ةراغ يف ايركز وبا هل لاقي انباحصا نم ملاع مكح دقو هللا همحر

 ال ليقو بطقلا لاق دعب و لبقب مهلوق زاوجو امهتومب نالف لبق انالف انلتق اولاق و
 مكح مهمكحف ةدهاشم وا ةداهشب مهتوم اوملع ناف نيلتاقلا لوقب ذخؤي

 مهلتق نا فالخلا اذك و لاق بئاغلا مكحف مهتوم اوملعي مل ناو ىمدهلاو قرغلا

 الا الف هتأرما ج وزت و هلام ةمسق اماو هب لتقي دحا لتقب رقا نم لك نكلو دحاو

 هنيد اوضق و هتيص و هتثرو ذفناف بئاغ توم مكاحلا دنع تنب ناو ةثالث هب رقا نا

 نم اوذفنا ام ةثرولا در تيرستف هتيرس تعيبو هتجوز تحكنو هلام اومسق و

 تلح و نويدلاو ةيصولا تحص ولو هنايح تحص وا مدق اذا نويدلاو ةيصولا

 ام ءارقفلا دريف هتوم دعب الا هيلا ليبس ال ذا لطاب مهذافنا نال نويدلا لاجآ

 نم اوقتعا ام ةثرولا نمضو اوذخا ام نويدلا باحصا دريو ةيصولا نم اوذخا

 امنا مهنال مهونمض امناو كلمي ال اميف قتع ال هنال مهقتع ىضمي الو مهكرت ديبع

 نم اورتشا ام قتع ىضم و مهايا مهريرحتب اوءاش ام اولمع و اوءاش ثيح اوبهذ

 نم اولغتسا امو اوقدصا امو اوبهو امو اوعاب ام درو نمثلا نونمضي مهنال هلام
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 هودرف هضرأ نم ليسف نم اوعزن امو بئاغلا لام نم مهئانع اونخاو هنالغ

 ءىش لك اودر وا هتميق ىلع اوحلطصا ضراب هوسرغف مهضرا نم وا مهضرال
 ام بسن تبث و عرشلاب اولمع مهنأل تام نا مهيلع نامض الو هنم عوزنملا هلحم

 دلو موي ةميقلا ربتعت لهو هل هتميق نومرغيو نهعم اودلو اميف هءاما نم يرسن
 مل نا ىثنا وا اركذ دلو لكل امهرد نوعبرا وا حيحصلا وهو ماصخلا موي وا

 دبعو يرستملا دلو وهو ارح جرخ هل امرحم ناك ناو بئاغلا نم امرحم نكي
 نيب بسنلا تبثو سملا دعب ولو قالط الب هتأرما درتو ةثالثلا لاوقالا يف بئاغلا

 كرتي ل هنم هءارش ايعدم بئاغ لصا ف لخد نمو اهعم دلو امو اهج ورت نم

 . ملعا هللاو مدقا ذا هتجح بئاغللو هيف كرت اهب ءاج ناف نينيما ةداهشب الا هيف
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 مكح بجو ربخ حالطصالا يفو فارتعالا ةغللا ىف رارقالا

 هنا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو هبئان ظفل وا هظفلب هلئاق ىلع هقدص

 هسفن ىلع لقاع غلاب رقا ناف هيلع ةداهشلا نم ربكا هسفن ىلع لجرلا رارقا لاق

 هتحص وا ضرم يف ثراول وا ضرملا يف ولو زاج هلام نم نيعم ءىشب وا نيدب
 رقا امب مكحي مل بيرتسا ناو برتسي مل نا توملا دنع ناسنالا نوكي ام قدصاو

 ناك ولو ثراولا ريغو هل رقملا ثراولا صاحتيو هريغ وا ثراول هضرم يف هب
 نا ءاملعلا عمجا ناويدلا يف اولاق هللا همحر بطقلا لاق توملا ضرم يف كلذ

 يف ءاوس هب نوذوخامو مهيلع زئاج ءاسنلاو لاجرلا نم نيغلابلا رارحاللا رارقا
 هناف سلفملاو هلام يف هيلع روجحلاو هركملا رارقا الا نوكرشملاو نودحوملا اذه

 هيلع ماق امدعب مدعملا رارقا يف اوفلتخاو مهلاوما يف مهرارقا مهيلع زوجي ال

 لفطلا رارقا زوجي الو هالوم هزوج نا الا زوجي ال دبعلا رارقاو نويدلا باحصا
 نم هاضر اهب فرعي ةراشا هل تناك اذا ءاممالاب سرخالا رارقا زوجيو نونجملاو

 لاجرلل ناسنالا رارقا زوجي الو ءىيش ءءاميالاب مزلي ال ليقو هيهنو هرماو هطخس

 رارقالاو تاومالاو ءايحالاو لافطألاو نيناجملاو ديبعلاو رارحألاو ءاسنلاو

 ىنب ريغل رارقالا زوب الو ايح دلو نا هزاجا نم مهنمو هلطبا نم مهنم لمحلل
 ةيراعلاو تانامالابو اطخلاب وا ةلوهجم ولو قوقحلا عيمجب رارقالا زاجو مدآ

 ةيلوفطلا يف لعف امب رقا نمو نومضم ريغ وا نومضم وه امم وه وحنو ضارقلاو

 ةيلوفطلل هبسنو لعف وا لوقب رقا ناو ذخؤي ليقو اهيف لعف هنا نيبت نا ذخؤي مل

 ليقو لوقلا نود لعفلاب ذخؤي ليقو اهيف لاق وا لعف هنا نيب نا الا هب ذخا

 فرع دقو نونجلل هبسنو لعفب رقا ناو كلذب هيلع مكحي الو امهيف هلوق لوقلا
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 هيلع مكح هب فرعي مل ناو هب ذخؤي الف قدصي ليقو هب ذخؤي هناف نونجلاب
 امب دبعلا رارقاو هلوقب لغتشي الو هب ذخا مونلا وا أطخلا وا ةيهاركلل هبسن ناو

 هنأل زوجي ال ليقو زيوجت الب زئاج ليق ندبلل عجري امم اهنود امو هسفن فلتي
 يف امهريغو قيدصو بيرقل حصي رارقالا نا انبهذم و هللا همحر بطقلا لاق لام

 ريغل رارقالا :6اك نا اولاقف ةيكلاملا اماو لاق بيرتسا نا الا ضرم وا ةحص

 نا حصي الف كلذك ناك اذاو ابيرق وا اقيدص ناك نا الا زاج ضرم يف ثراو

 ليقو الع ناو ادج الو ابا الو لفس ناو نبا دلو الو ادلو كرتي مل رقملا ناك
 لكلا نم زاج ادلاو وا ادلو كرت نا ليقو لكلا نم حصي ليقو ثلثلا نم جرخت
 تتام نوكي ناك ببسل ناك ناف هريغ عم هدلول رقا نم اولاقو ثلثلا نمف الاو

 ناك ناو حص يبنجال نيدب دهشيو هما ثاريم نم لامب هل دهشيف لصا هلو هما
 لاق ةمهتلل حصي مل الاو اقاع ناك نا هل حص رهاظ ببس الب ىنعا رايتخا نع

 حص اهضغبا ناو ةمهتلل اهل هرارقا حصي مل هتجوزل ابحم ناك نا اولاقو بطقلا

 نم وا اهنم اريغص وا اريبك حص دعاصف اركذ ادلو كرت ناف هلاح لهج ناو

 رقا اذا اولاقو لاق نالوقف كلذك ادعاصف اتنب كرت وا ادلو كرتي مل ناو اهريغ

 حص ىثنا وا ركذ دلو هل ناك ناف ةجوزلاو دلولا ريغ ثراول نيدب ضيرمل

 دلولا دوجو عم هتخا وا همال هرارقاك مساقلا نبا لاق هبو حصألا ىلع هرارقا

 ضبقب امهدحا رارقاو هلكرم ام ىلع اهل هرارقاك اهجوزل ةجوزلا رارقا نا اولاقو
 وا هلجر الا وا هسأر الا ناويحلاب رقا ناو ىهتنا نيدلاب رارقالاك هبحاص ىلع هلام

 نا دحاو هلو زجي مل هلجرو هسارك هضعبب رقا ناو هل رقملل هلك هناف كلذ ريغ

 فصن و رانيد لاق ناو نيئيشلا نيذه نم دحاوب وا اذهب وا ءىيشلا اذهب هل رقا
 رانيد فصنو رانيد لاق نا اك رانيد فصنو رانيد هل ليقو طقف رانيدلا هلف

 امم كلذ ريغ وا لمجلا اذه وا رانيدلا اذه يلع كل لاق ناو كلذ هبشا ام اذكو
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 نيدلاك و ضوعو نهرك هنم عنم امب هرارقا حصي الو ال ليقو زاج رضاح وه

 نيدب هرارقا حصي ال طلوخ نم نأل ضرم يف هلقع حص نم ضيرلاب دارملاو
 نومضملا ريغب رارقالاو كلذ وحنو هل يفو هنا ميرغلل هقيدصت الو هتئربت الو
 يفو اذك يلع نيدلا يف لوقي نكل نيدلاب رارقالاك ةنامالاو ةعيدولاو ضارقلاك

 اذك يلع لاق ناو يلع لوقيف نامض همزل نا الا يدنع ضارقلاو ةعيدولا وحن
 راتخم وهو بطقلا لاق زوجي ليقف تانامالا نم امهوحن وا اضارق وا ةعيدو

 لصف مث لمجاو رقا ناو ال ليقو زاج رانيد اذك يدنع لاق ناو ال ليقو ناويدلا
 ضارق وا ةعيدو فلا مهرد يفلا كنم تذخا لوقي نا لثم هل رقملا لوق لوقلاف

 وا اضرق لكلا تذخا هل رقملا لاقو ضارقلا وا ةعيدولا فلا فلتو ضرق فلاو

 نم ولو هقح ءافيتساب رقا اذا ضيرملاو هل رقملل لوقلاف ابصغ لكلا تذخا لاق

 هنا وا هيلو لتاق نع افع هنا رقا نا اذكو نيدب هل هرارقا حص امك حص ثراو

 حص ضيرملا وا حيحصلا كلذب رقا ناف هحراج ىلع ىغب يذلا هنا وا ةيدلا ذخا

 نال يل امم نالف ةمذ تئرب وا اذك تضبق هلوقو اذك يلع هلوق نيب قرف ال هنال

 ذافناب رقي نا لثم هيف نيما وه امب رقا نا كلذكو لام صقن كلذ نم لك ى

 مقا اضيرم ناك ناف ال وا لاكنك دحب وا ةنامالا فلتب وا هثراو ةيصو وا هتيصو

 هقدصي مل نا هتثرو أربي الف نويدلا تعفد دق لاق اذا ام فالخب حص اذا هيلع

 نا زئاج هناف اهريغ وا ةمالا وا ةقانلا هذه لمحب رقي نا لوهجملا نمو اهباحصا

 حص نييعت الب كلذ وحنو ةيقاس وا هضرا يف قيرطب هل رقا ناو لمحلا اهيف نيبت
 ناو ال وا هب قطن ام هلف ةرشع ىلا مهرد لاق ناو هضرا يف اهجرخي و نيع نا اك
 ناو زاج هددع فرع ام وا لاجرلا ءالؤه ددع وا مهارد كعباصا ددع لاق

 امب رارقالا زوجي الو زجي مل ايندلا قلخت نا لبق وا قلخا نا لبق اذك يلع كل لاق

 وا ةاشلا وا ماعلا اذه يف ةرجشلا هذه دلت امب رقي نا لثم هؤانثتسا الو دجوي مل
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 يتلا هتلغ الا كلذب رقي نا وا كلذ وحن وا نمسلا وا فوصلا نم نوكي ام

 لخدي مل ضرالاب رقا ناف عيبلا هرجي ام هلك رارقالا رجي الو ماعلا اذه يف نوكت

 اهتعقب نود نيعلا ءامب رقا ناو اهب رقا اذا ضرألاب لخدي ليقو سكعلاك تابنلا

 زاجو سكعلابو رمثلا نود رجشلاب اذكو رقا اك رارقالا حص سكعلاب وا
 رقي نا زوجيو اهفوص الا وا اهلمح الا ةاشلا هذه لثم كلذ نم دج وام ءانثتسا
 تم نا اذك يلع كل لاق ناو اهنم مولعم ليكب وا امولعم اليك الا ماعط ةمرعب

 كل لاق ناو همزل لبقو زجي مل هنم تعجر وا تمق وأ اذه يرفس وا يضرم يف
 هيلع ءىيش الف تام وا نالف ءاج وا انرطم نا وا يلع نالف لاق نا اذك يلع

 فرعت مل نا نال زاج اهضقنب وا اهضراب لجرل رقاف لجر دي يف راد تفرع ناو

 ثالث نم رغكا كلذ دعب هل رقملا اهيف دعق ولو نينس ثالث نم لقا اهيف دعقو هل

 بابلاو اهوحن وا رئب وا كلذ وحن وا ةناوطسا وا ةيراس ءانثتسا زوجيو نينس

 ال ليقو زاج هراجتسا ىنثتساو ناتسبلاب رقا ناو لصتم ريغ ناك امو لفقلاو
 نيلجر ديب تناك ناو لوألل يهف لجرل اهب رقا مث لجرل هدي يف رادب رقا نمو
 ناو ركنملل فصنلاو لجرلل اهفصن ناك رخالا ركناو لجرل امهدحا اهب رقاف

 لاق ناو اذكهو رقملا بيصن نم اهعبر لجرللف رخالا ركناف لجرل اهفصنب رقا
 ريناند ةرشع لاق ناو نامهرد كلذف مهرد مث وا مهردف وا مهردو مهرد يلع

 ليقو ةرشع ليقو رانيدف ريناند ةرشع وا رانيد لاق ناو نورشعف ريناند ةرشعو

 وا قوف وا مهرد عم مهرد لاق ناو هدارم ام نيبتي ىتح ةرشعلاب هيلع مكحي ال

 يف مهرد اذك و دحاو مهرد كلذف مهرد دعب وا مهرد لبق مهرد وا مهرد هتحت

 وحن وا ةعبرا يف مهارد ةثالث وا ةثالث يف وا نيمهرد يف نامهرد لاق ناو مهرد

 لاق ناو مهرد همزل رانيد عم مهرد لاق هناو طقف الوا هب قطن ام هيلعف كلذ

 دحالا مويو مهرد تبسلا موي يلع كل لاق ناو نامهرد همزل نامهرد لب مهرد
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 قحلا بحاص رقا مم الثم ريناند ةعست هيلع هل نا لجرل رقا نمو نامهردف مهرد

 نايقابلا امهنا ىعداو نيرانيد هل عفد هنا قحلا هيلع نم نيب مث ةعبس اهنم ضبق هنا

 نم لوق لوقلاف ةعستلا نم اسيل وا ةعوفدملا ةعبسلا نم امهنا قحلا هل نم ىعداو
 هيلع دهش و موقل رقا ناو ءىيش هيلع يقب ام هناو ةعستلا نم امهنا قحلا هيلع

 نيرخال رقاو حيحص وهو موقل رقا نا اذكو لكلا صصاحت نويدب نيرخآ موقل

 الا هرارقاب اولغتشي الف ءامرغلا هيلع ماق ام دعب نيدب بئاغل رقا نمو ضيرم وهو
 بطقلا لاق لاملا نم هدي ىف ام اورضح نيذلا ذخأيلف نيبي مل ناو كلذ ىلع ةنيبب

 هلام امسق كلذك رخآل رقا مث لجرل هب طيحي امب رقا نا ناويدلا يفو هللا همحر

 لبقي الو نيفصن امسق كلذب رخالا نيبو لجرل طيحي امب رقا نا اذكو نيفصن

 ىتح نيرخآل ضرم وا ةحص يف هتايح يف تيملا رارقا دعب موقل هثراو رارقا

 رقا نم نويدب تيملا مه رقا نيذلا ملعي مل نا مهلاوما تيلا ممه رقا نم يفوتسي
 محل رقا نم ذخا اوفوتسا اذاو اودحج نا ملعلا ىلع نيمي مهيلع مهلو ثراولا مهل

 هيبا لامب طيحي نيدب دلو رقا ناو طقف هسفن ىلع ثراولا رارقا نوكيف ثراولا

 نم ائيش هل نمضي الف هيبا نم هوخا هنا رخا لجر رقا مث هيلا هعفدف لجرل
 ام دعب ةيصولاب لجرل رقا نا اذكو اضيا نيدلاب هل رقملا ىلع كردي الو ثاريملا

 ثاريملاب هل رقملا هركناف طيحي نيدب مث ال وا ثراوب رقا ناو نيدلاب رخالل رقا

 لجرل ىصوا هثوروم نا رقا نا اذكو ثاريملاب هل رقا نل ىطعا ام رقملا نمض

 ةثرولا ضعب رقا ناو هثوروم لامب طيحي نيدب لجرل رقا مث هل هعفدف هلام ثللب

 نيع ناو هلام نم هلك هيطعي ليقو هبانم ىطعا تيملا ىلع اهنيعي مل ةناما وا نيدب
 نيدب رخآل اورقا مث لاملا اوعفدف طيحمب مهلك اورقا ناو هبانم ىطعا ةنامالا

 طيحمب اورقا ناو هبانم لوالا ىلح كردي لب ال ليقو ةصاحماب هبانم هل اونمض

 اوعفد ناو لوألل اوعفد ام اونمض اطيحم تيملا ىلع هل نا دحا نيب مث لاملا اوعفدف
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 نكلو نيب ولو كلذ دعب ىتا نمل نونمضي الف نايبب ىتا نمل وا تيملا هل رقا نمل

 ةن ودرب هبانم هل اونمض هريغ نيب مم نيب نمل اوعفد اذا ليق و مهنيب اميف نوك رادتي

 ليق مقت وا مكاحلا هيلع رجحي ملام هوحنو هلامب طاحم عيب زاجو هل لوالا نم

 ملو هوحنو مكاحلا هيلع رجحي مل ولو اقاتعا ولو هلعف حصي ال ليقو هيلع ءامرغلا
 اذا امب قداص هلامب نبدلا ةطاحاو مدعملا هل لاقي يذلا وهو ءامرغلا هيلع مقت

 دعب ناك نا فالخ الب لطبو هيلع دازو هب طاحا اذا امبو ءاوس اناكو هب طاحا

 نيدلاب مكحلا دعب و رجحلا لبق هقتعا ناو هيلع هلام ريجحت و مهل نيدلاب مكحلا

 هللا همحر بطقلا لاق نالوق لطب وا رهظ الا وهو ىضم لهف هلام يف هب ءافو الو
 راهظلا وا لتقلا ةرافك نم هيلع بجي اميف موصلا هيزجي ال مدعملا نا ناويدلا يفو

 الو ةقفنلا هيلو هيلع كرديو هب تنح اذا هلام رتعي نا همزل و نيملا ةرافك وا

 مدعملا لاعفا زوجت ال ليقو مكاحلا هسلفيو ءامرغلا هيلع مقت ملام هيلع وه اهكردي

 ملام زاج ليقو هيلع رجحي ملام هلك هلعف يلع نب ىسوم زاجاو سلفملا لثم هلام يف

 رسلفي ملام ليقو هيف فرصتلاو هتلازا هيلع رجحي ملام ليقو ميلستلاب هيلع مكحي
 لعف هث راول حصي الو اعلخ ال اقالط ناك اهج وز اهعلاحف اهلام اهيلع رجح نمو

 هكفي نا ىلا ءىيش هيف ثراولل سيلف هب طاحا دق نيدلا نال لاملا نم كرت اميف

 الب نمنلا عاضو هيلا لص ويل عاب ناف مهيلا لاصيال هعيب اذك و ءامرغلا نم

 نا اعامجا نمضو حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق ال ليقو نمض عييضت

 دبع لاق هؤامرغ ال هثراو ةنوئملا يليو لاملا يف هتنوئمف اناويح كرت ناو عيض

 مايقلا همزلي فيكف ءىش هيف ثراولل سيل هنال ثحب هيفو بطقلاو زيزعلا
 عيبلا همزلي لوقي نم لوق ىلع كلذ ثراولا مزلي لاقي نا نم لقا الف الاو كلذب

 نم لوق ىلع ال ثري ام ءاقب مدعل ائيش ثري ال ناك ولو هلاصياو نمثلا ضبقو

 ةيدعت وا ةلماعمب نيد هيبا ىلع هل نم و ائيش ثري ال ناك اذا كلذ همزلي ال هنا لاق
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 لزني الو ةصاححملاب هتكرت ق مهعم نبالا لزن هاوس ءام رغ كرتو بالا تامف

 هل رقا نا ةلادعب ناك نيدب لزني الو هيبا ةايح ق هيبا لام ف اوصصاحت نا مهعم

 دالوالا لزني ناويدلا يفو بطقلا لاق اهب مهصصاحي ليقو حجارلا ىلع اهب
 الف ايح ناك ناو بالا تام نا اهريغو ةلادعلاب مهريغ عم بالا ىلع مهن ويدب

 رقع اذكو يح وا تاماه رقع وا اهقادصب ةأرملا مهصصاحت و ةلادعلاب لزني

 هلجا ام الا اقلطم ليقو ييح وا لح يذلا اهقادصب صصاحت امناو اهتعتمبو ىنزلا

 هدعب وا توملا هلجا ام الا اقلطم ليقو ىبح نا هب صصاحت الف هدعب وا توملا

 لاق توملا يف صصاحت ال ليقو تصصاح تام اذاو يبح نا هب صصاحت الف

 امهيف صصاحت ال ليقو اهيف صصاحت اهنا روهشملا ةرايم لاق هللا همحر بطقلا
 ءامرغلا ةوسا هنا ناويدلا يفف ةرجالاب هديب ةنج الا تناك نمو ثارحلا اماو

 زارخلاو طايخلاك عانصلا نا ناويدلا يفو بطقلا لاق مهصصاحي هنا ينعي

 ام اماو ءامرغلا نيب لضفلاف مهقوقح اوفوتسي ىتح مهيديا ىف امب قحا غئاصلاو

 ىلع نيد هل ناكو ضارقلا وا ءاركلا وا ةيراعلا وا ةعيدولا وا ةنامالاب هدي يف ناك

 نا لبق فلسا وا هل عاب نمو توملاو ةايحلا ف ءامرغلا نب ة وساف كلذ باحصا

 همحر بطقلا لاق نوكرشملاو نودحوملا صصاحتيو قحا نوكي ال اوصصاحتي

 نوفوتسي نيدحوملا نا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع باتكلا يف ركذو هللا

 صصاحتيو نوكرشملا هذخا تيملا لام نم ءىش يقب ناف الوا مهن ويد

 ضعب هل كرت ناو نودحوملا هب صتخي الو كرشملا لام يف نوكرشملاو نودحوملا

 ل صعب نود ءامرغلا ضعبل ثراولا ىطعا ناو هلكب ال مهعم هيفابب لزن هنيد

 ةلق و نايدملا فعض نيبت اذاو هب هبساحي نا قطي مل نا نمض الاو هدريلف كلذ رجي

 نيدلا بر لأس اذاو هتقاط و هعس و ردق ىلع ءامرغلل يدوي هناف هدي تاذ
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 قفتا هللا همحر بطقلا لاق عاتملا اهيف بيغ دق هنا لاقو نايدملا رادل شيتفتلا
 امو عيب لجرلا عاتم نم اهيف دجو امف كلذ هل نا سلدنالا نم ةلطبط ءاهقف

 فقوت كلذ ىعدا اذاف اهريغ وأ ةعيدو هنا نايبب الا هل وهف اهيف دجو

 ىلع دلولا كرديو ىهتنا شيتفتلا دجي ال ليقو نايبلا نع زجعي ىتح
 هلام داسفاك ةيدعتب نيدلا ناك ناو ءايحا الب هيبا ىلع يذلا هنيد هيبا ةثرو رئاس

 هنع هوبا عزن ام هيبا ةكرت يف كردي الو توملا لبق هيلع ةوعدلا ءايحاب هبرضو

 ام كردا هنمث ضعب وا هعزن ام ضعب يقب ناو هيدي يف هنيعب هنمث ماق وا ماق نا الا

 كردي ال ليقو هنمث يقب ولو هنيعب قبي مل نا اعوزنم كردي ال ليقو طقف يقب
 هل رقا ام نبالا تام نا بالا دنع نبالا ثراو كردي الو هنيعب يقب ولو هعوزنم

 ريغ ةعيدوب هل امب طاحم رقا ناو هفرصي مل ولو هنم عزن ام وا ةلادع نم هوبا هب

 اهنمت وا اهنيعب تماق نا اهب صتخيو هتكرت يف هءامرغ عم لزن دحال هدنع ةمولعم
 هنامض يف تراص زاتمت ال ىتح اهطلخ وا اهانفا امل هنا كلذو بطقلا لاق هنيعب

 ام لكو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق تبصاحتف هيلع يتلا نويدلا نمو

 ءامرغلا نم هب ىلوا هباحصاف ىدعتلاب وأ ةلماعملاب هدي يف ناك امم انيعم تيملا كرت

 هباحصا ناف هنيعب فرعي ملو هبيخ كله ليبس كلذل فرعي مل نا اماو

 ال نمل ضارقو ةعيدو وحنب رارقا يف فلتخاو هتكرت يف ءامرغلا عم نوصصاحتي

 دافا امو كلذ لصا حص نا ليقو مهل رقملا نيمي عم ليقو زوجي ليقف هيلع مهتي
 . ملعأ هللاو زاج هتيمك وا هنييعت الا هرارقاب
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 ةصاحلا باب

 ناعمج عبرا يف هلام ىلع يصولا وا مكاحلا ىدان ثراولا ءامرغلا بلط اذا

 عيب طعي مل ناف نيدلا يطعي وا هيدفي نا ثارولا ىلع جتحي نا دعب هعيبب رماو

 ناك نا ليقو عيفشلا يف ضعب لاق اك مايأ ةثالث ليقو هراضحا يف هل لجا الو

 اذا ةعيضوب ناو عيب هبحاص ديب انوهرم وا لوصا وا ضورع يف انمثم قحلا

 نيدملا ىلع عفر اذا ليقو نهرلا نع لضفلا الا ءامرغلل سيلو كلذ ميرغلا بلط
 مكنأش هءامرغل هلامب نيدلا طاحا يذلا تيملا ثراو لاق ناو ءادالاب هيلع مكح

 نا هيلع وا مهل اميدخ سيلو هثري ءىيش هل ىقبي ال هنأل كلذ هل لهف كرت امو

 لوقلا اذه هج وو هللا همحر بطقلا لاق صصحلاب نمثلا مهل عفديو كرت ام عبي
 يف هتكرت ذخأن هل اولاق ناو كلذ وحن وا ةيجوزلا وا محرلا قح نم كلذ نا

 اهتميق مهيطعيف ةكرتلا ذخأيف كلذ هلف مهلاوماو ةكرتلا تواست دقو ياف انلاوما

 يضرو ةكرتلا نم رثكأ نيدلا ناك نا الا مهنويد نم رثكا مه سيلو ميوقتلاب

 هنا كلذ هجوو ثراولا ىبا ولو اهن وذخأيف كلذ مهلف مهنويد ناكم اهب ءامرغلا

 ءاضق و اصالخ هتكرت نوكتف اهلك اهيف ةكرتلا ءامرغلا ذخاب هنويد نم تيملا أربي
 ملست هللا دنع ةثرولا ىلع بجيف اهليطعت زوجي ال هل ةعفنم اذهو اهلك نويدلل

 اوذخاي نا ءامرغلا داراو عيبلا دارا اذا هلوق لوقلاف سلفملا اماو ءامرغلل ةكرتلا

 هوعتب ةميقلاب اوذخا وا ارعاب ناو يقابلاب كعبتن الو ذخان اولاق ولو عيب الب
 لام اوذخذا وا هلاوما يف ةكرتلا اوذخا ناو هوصاح ائيش دافتسا املك يقابلاب

 اوملعي مل ةيفخ ناك سلفملل وا تيملل ىرخا لاوما تثدح و مهلاوما يف سلفملا
 لامو ةكرتلاب اوضر نيح سلفملا ىلع الو ةثرولا ىلع ءامرغلل عوجر الف اهب
 ذخان ءامرغلا لاق نا الا يفخلا لاملاب سلفملاو ةئرولا ملع ولو نيرهاظلا سلفملا
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 ةلهج ولو هيف اوكردا رخآ رهظو اذه اولاق ناف هاوس نكي مل نا انلاوما يف اذه
 مث هءامرغل هب طاحم سلفم لام ءاداب مكح نا مكاحلا نمضي الو سلفملاو ةثرولا

 رما راهظا دعب ءادالاب همكح ناك نا هب طاحم تيم لام اذكو مهاوس جرخ

 غلبي ام ردق لاهمالا دعبو ءامرغلا نيب ةكرتلا ةمسق ةدارا راهظا وا سيلفتلا
 وا نمض الاو نيد تيملا وا سلفملا ىلع هل دحاب ملعي ملو يعدي نم رضحيو ربخلا

 يف مقي ملام مكحلا دعب ائيش نيل وألا دنع جراخلا كردي الو ذخا نمم ج راخلل دري

 لحي مل ميرغ ائيش يحلا سلفملا لام يف ءامرغلا عم كردي الو هرماب ةموصخلا لاح
 لام يف اماو هلولح مدعل لاملا نم دوجوملاب ال ةمذلاب قلع هلام نال هنيد لجا

 لح تام اذا ليقو هذخاب ةثرولا يضر نا الا هذخأي ال نكلو كرديف تيللا
 نميف ءاملعلا فلتخا دقو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هيلع يذلا نيدلا
 مهضعب لاقو هتومب نويدلا تلح مهضعب لاقف اهلجا لحي مل نويد هيلعو تام

 اولعج هب تطاحا دقو ضعب نود اهضعب لح ناف اهلجا يتاي ىتح لحت ال
 يف هكرتي نا هبحاص دارا نا.الا هل هعفديف لحي ىتح نيما ديب لحي مل نم بانم

 رضح نمل مكاحلا عفد نويدلا باحصا ضعب رضحي مل ناو نيدلا هيلع يذلا دي

 كلذ نم هبوني امل قثوتسا ةفيلخ هل نكي مل ناو هتفيلخل بئاغلا بانم عفدو هبانم

 هرارقا زوجي نيح نايدملا رارقاب وا ءانمالا لوقب مكاحلل نيبت اذا اذهو مدقي ىتح

 ةنيب الا هرارقاب اولغتشي الف ءامرغلا هيلع ماق ام دعب الا بايغلا نيدب رقي مل ناو

 هؤامرغ كسمتساف تام نمو رضح نم هلام ذخأيلف اهب تأي مل ناو كلذ ىلع
 اهعيب وا مهيلا ةكرتلا لاصياب مهل هربجي الف مغ ويد تتبثف مكاحلا نع هثراوب
 كا طرش ناو مهريغ رهظ نا صصحلاب درلاب مهنمضي ىتح نمثلا لاصياو
 نا نكل رهظ يذلا ديب هلصوا هل در اذاف هطرش هلف رهظ يذلل وا هل درلا

 مهيدياب تلسانتو تمنف ةميقب ائيش اوذخا اذاو اؤرب رهظ يذلا ديب اولصوا
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 باودلاو ديبعلا ةمدخ و دلوو نبلو فوصك اهتدايزو اهنايعا اودر مهريغ رهظو
 اودر اذاو ةميقب ذوخام الصا تناك نا اهتلغ اودرو اقلطم لاومألا اركو

 نامض الف عييضت الب ةميقلا يف وا هتاذ يف صقن وا عاض امو ةصصاحملا اوداعا

 جراخ نم هولخدا ام مهلو اورمع وا اونب نا مهئانع ثداحلا ىلع نوكرديو هيف

 هئامرغ ىلع هثراو كردي الو ناويحلا ىلع هوقفنا امو ةراجحو بشخ و ةليسغك

 دريو ليسف و ةراجح و ةبشخك ايقاب ناك نا جزراخ نم هلخدا ام هلو هلمع ءانع

 دق مكاحلا نال هتصح ذخا دعب رخآ ميرغ ثدح نا ميرغ نم هارتشا ام رتشم

 ررحت الو ج راخ نم لخدا امو ءانعلا كرديو ةلغلاو لسنلاو ةدايزلا دريو مهنمض

 طاحا اذا هب ررحت ائيش اهنم اهدلو كلمي مل هنال دلولاب هلامب طاحملا تيملا دلو ما

 هتيم لام ىوس لام هل نكي مل نا سيلفتلاب هلامب طاحملا ثراول دهشيو اهب نيدلا

 مل ناو هدي يف وهو هلباقي ام هل ناك نا لحي مل نيد هيلع وا لحي مل نيد هل نمل ال
 نا مهلاوما يف اهوضقو هتكرت هؤامرغ ذخا اثراو هلامب طيحاو تام نم كرتي
 عفدو ةكرتلا عيب ىلع مكاحلا لكويو انوزوم وا اليكم ةكرتلاو مهلاوما تناك
 اناويح وا اعاتم وا الصا هتكرت تناك نا كلذ مكاحلا يلي وا مهف صصحلاب نمثلا

 يف هلعج زوجي و ناك نا نيدحوملا ءارقف ىلع مكاحلا وا لضفلا ليكولا قدصتيو

 عجر عيبملا قحتسا م هئامرغل ىضقو هتكرت هثراو عاب ناو ناك نا لاملا تيي

 هلام نم يرتشملل ثراولا هدريف نمثلا نم هل ىطعا امب ثراولا ىلع هيرتشم

 اوملع نا الا مهاطعا امب ءامرغلا ىلع ثراولا عجري الو هقحتسمل عيبملا عجريو

 ةيصولا ىلع ةفيلخو اثراو تيملا كرت ناو قحتسملا نمث وه هوذنخا ام نا
 تلقتنا هتوم دعبو هتمذ يف نويدلا نال ثراولاب ءامرغلا كسمتسا دالوالاو

 نوبلطي مهناف نويدلاب ىصوا نا الا مهيديا يف لاملا نال ةثرولا نوبلطيف ةكرتلل

 هدي يف ناك نا ثراولا بلط مهلو ثراولا ديب وأ هديب لاملا ناك ةيصولا ةفيلخ
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 ةيصولا ةفيلخب كسمتسي اهبحاص ناف هريغو برقالا ةيصو اماو اهب ىصوأ ولو
 نمم هوبلطي نا مهلف هب ىصوملا نيعت نا الا هريغ وا ثراولا ديب لاملا ناك ولو

 مكحلا يف هتمذ يف قلعتت ال ةيصولا نأل ةفيلخلا نم وا هريغ وا اثراو هدي يف ناك

 . ملعأ هللاو تيملا لام نم اهيطعي هتوم دعب هتفيلخب تقلعتف ايح ناك نيح
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 نا دعب لاومالا يندا يهو سولفلاب الا لماعي ال ناسنالا رييصت سيلفنتلا

 لجرلا سلفاو سلفلاك ريقحلاب الا لماعي ال هريبصت وا الثم ريناندلاب رجتي
 ىفدا الا كلمي ال هنا ىلا ةراشا سولف هديب راص ىا اسولف هريناند تراص

 نم اعرش سلفملا رجح نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق سولفلا يهو لاومالا

 ةفرع نبا لاق لاق معاو صخا نامسق ليق وهو هدوجوم ىلع هنويد ديزت

 لاق همزل ام ءاضق نع هزجعل هءامرغل نيدملا لام لك علخب مكاحلا مكح صخالا

 ةيصاخ نم و بطقلا لاق هيف يفي ام هل سيل نيدم ىلع نيد يذ مايق معالاو لاق

 ةداعلا ىرجت ام الا ةاباحم الو ضوع ريغب ةلماعم الو عربت هل زوجي ال هنا معالا

 بطقلا لاق عيبلاو ءارشلا قلطم عنميو معالا هنم عنم ام عنمي صخالاو هلعفب

 هسلفي ملام ءاش ام هلام يف لعفي نا هلف ةمذلاب قلعتم نيدلا نا بهذلملاف هللا همحر

 مايق درجم اماو صاخلا سيلفتلاب انموق دنع ىمسملا وه مكاحلا سيلفتو لاق مكاحلا

 هنا بهذملا يف لوق هيفو لاق ءاشام لعف نم عنمي الو ماعلا سيلفتلا وهف ءامرغلا

 يدنع تبث هنا مكاحلا بتكي هنا نيدملا لام ريجحت يف ةكرب نبا ركذو لاق عنام

 دقو هلام رجح ينولاس و نويدلا نم اذكو اذك نالفلو نالفلو نالفل نالف ىلع

 لخدي مل نيدلا نم ءىيشب دعب رقا ناف هتنوم نم هنم دب ال امل الا هيلع هترجح

 ناو هيلع رجحي نا لبق هيلع ناك هنا حص نا الا هل امزال كلذ ناكو ءامرغلا ىلع

 لبق هيلع ناك هنا حص نا الا هنم لبقي مل هيلع هرجح نا دعب هلام نم عضومب رقا

 هيلع رجحب ليقو هليزي ال هلام هيلع رجح نويدلا هيلع حص اذاو هيلع رجحي نا

 هاربا نا أربي الو هحراج ءاربا هل سيلف هلام هيلع رجح نمو طقف نويدلا ردق

 شرالل عجرو هنع افع اذاف ءامرغلل ال هل صاصقلا نال صاصقلا نع وفعلا هلو
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 زجي مل هنبال هيلع امم هسفن بالا ءاربا اذاو اهنم هءاربا حصي ال لام امهو ةيدلا وا

 نم سيلفت حصو ءىرب و حص رجحلا لبق هسفن ءاربا نا الا هب ىلوا ءامرغلا نال

 ةيزرك و لعن ريقحو بوث ىندا هل ناك ناو لام مسا هيلع قدصي ام كلمي م

 اولاق هللا همحر بطقلا لاق اريقح ناكو هنم دبال امم كلذ وحن و قارزمو نيكسو

 مل نا الا اريثك وا ناك اليلق لاملا نم ءىيش هل نم مكاحلا سلفي الو ناويدلا يف

 هيف نكسي امو هحالسو هؤاشعو هؤادغو سابللا نم هرتسي ام الا هل نكي
 حالسلا نم ناك ام هل كرتي مهضعب لاقف نكسلاو حالسلا ىف اوفلتخاو

 ىندا ىلا هنودري مهضعب لاقو ةريثك هتميق تناك ولو كلذ لبق نكسلاو
 ال هنا ةيدعتلا لبق نم نيدلا نم هيلع ناك اميف ركذو لاق ىنكسلاو حالسلا

 ام ثلث هل نوكرتي مهناف اهريغو تالماعملا نم تايدعتلا ريغ اماو ائيش هل كرتي

 باب يف جاهنملا يفو بطقلا لاق ةنس ةقفن هل نوكرتي ليقو لاملا نم هدي يف
 طقف هرازا هلو هرازا ىوس ام مهلف مكاحلل عفر اذا ءافولاب هيلع موكحملا نيدملا

 هلايعل ناو هموي توق و ناب وث هل ليقو هيفدي ام ءاتشلا يفو ءادرلاو رازالا هل ليقو

 ىلا لصوتي ال ناتسب هل ناك ناو هنكسم هل ليقو ةنس مهتوسكو هتوسكو

 هلعن الو هتوسك لبق عابت الو هرامث يف هيلع ضرفو هلك هل كرت هب الا ىنكسلا

 ةغللاو وحنلاك مالسالا مولع وا رثالا رعش و ريسلا نم ولو هبتك الو هنحصم الو
 هناف يشملا نع زجع نا الا هرامحو هسرفو همتاخ و هفيس عابيو ملعلل لهات نا

 ناو هيلع عرز ام الا هديبع و هيشاوم عابتو ضعب دنع هبلط نا هرامح هل كرتي

 ضرفيو ال ليقو اهب مدخي يتلا ةعنصلا ةلآ عابتو همدخي دبع هل كرت اضيرم ناك

 ام ليقو هاثلث ليقو هنلث ليقو هفصن ليقو اريك ناو هلمع ردقب هبسك يف هيلع

 كلذو ضعب دنع راتخملا وهو هللا همحر بطقلا لاق هلاع ةنومو هتنوم نع لضف
 الو ءامرغلا هنم ىطعيو عابي امم ءىيش هكلم يفو مكاحلا هسلفي الو مزال لك يف

١٦٢٣



 تلهج وا تملع لحي مل وا هنويد لجا لح سانلا ىلع نويد هل ناك اذا هسلفي

 زع هللا مرح امم هدي يف ناك ام ىلع سلفيو ةأرما ناك نا لثملا قادصو ةعتملا لثم

 اهباحصال سانلا لاوما نم هدري نا هيلع بجي امو ريزانخلاو ةذبنالا نم لجو

 تاعانصلا باحصا ىلع سيل ليقو اهذخا هل لحي ال يتلا ةوشرلاو ابرلا لثم

 نيما وا نينيماب سيلفتلا تبثيو لام الو هل ةعانص ال نمل وه امناو سيلفت
 لجر ىلع اودهشي نا اودارا اذاو ءامرغلا لوقب الو مهريغ لوقب ال نيتنيماو

 ءىيش هل سيلو سلفم لجرلا اذه نا اندهش نالوقي امهناف مكاحلا دنع سيلفنتلاب

 ناك نا الا اولاق ناو هورب دقف ءىيش هل سيل اولاق ناو ملعن ملام هل ناك نا الا

 نالف هسلف وا سلفم لجرلا اذه نا اودهش ناو مهسفنا اورب دقف ملعن ملام هل

 وا ريقف لجرلا اذه نا اولاق ناو اسلفم نوكيو كلذ يف مهلوق زاج دقف مكاحلا

 سلفم هنبا نا لجرلا دهشي الو كلذب مكاحلا هسلفي الف كولعص وا نيكسم
 يذلا نيدلا يف سلفي امناو مهيلع مهتيو اعفن هل رجي نمو ةماعلا ةكرشلا هكيرش و
 ةقفنلا ىلع هسلفي الو هوحنو دجسملا لام يف سلفيو الجاع ناك وا هلجا لح

 ناويدلا يف هوفعض و نبالل بالا سلفي ال ليقو سانلا عيمجل هسلفيو اهوحنو
 مهعوج رب لغتشي الف اهب مكحلا دعب سالفالاب مهتداهش نع دوهشلا عجر ناو
 الو اومتا سالفالاب مهتداهش اومتك ناو هسيلفت كرت مكحلا لبق اوعجر ناو

 نويدلا باحصال اوفلتا ام اونمض سلفم هنا روزلاب اودهش ناو مهيلع نامض

 نم اهريغك سانلا ىلع ةبجاو سالفالاب ةداهشلاو كلذ دعب مهل مرغ نا الا

 ملعاو هيلع ىدان ادحا مكاحلا سلف اذاو بسنلاو توملاو ةزايحلا اذك و ةداهشلا

 ىرتشي الو هل عابي ال نا رجحو مهعدخي الئل سانلا عماجم يف هرهش و سانلا هب

 ملعي مل نم برضي الو قحلا هنم جرخا هنم ملع ىلع رجحلا رسك نمو هنم
 نا هرمأي هناف سلفملا رهشي نا مكاحلا دارا اذاو كلذ ىلع سلفملا برضي نكلو

١٩٤



 هب فاطيو ةبادلا ىلع هبكريو ءانحلاب هدي بضخي و سانلا ىف هب نيبتي اسابل سبلي

 مدعملا اذكو روهظلا نامز يف كلذ نا الا بطقلا لاق هربج كلذ نم يبا ناو

 راهشا انباحصا ضعب زاجاو لاق هنع هللا يضر رمع لعف كلذ يف لصالاو لاق

 هيلع ردق ام ناتكلا يف لمعي لاق نم لوق وهو لاق ناتكلا يف مدعملاو سلفلا
 نم كلذو هجرخي الف مكاحلا هيلع هسلف ام ضعب دافتسا ناو روهظلا ماكحا نم

 هب ملعيلف سيلفتلا نم جرخ اذاو مكاحلا هيلع هسلف ام عيمج ديفتسي ىتح سيلفتلا

 لغتشي نا سلفملل زوجيو سانلا هلماعيل سيلفتلا نم جرخ دق هنا سانلا كاجلا

 لاقو بطقلا لاق لاملا اهب ديفتسي ةعنصب لغتشي ناو رجاوي وا لاملا ةياقسب

 لاقو لاق لوك امو هل بسحت ةرجاب مهمدخي نا ءامرغلا هيلع كردي انموق ضعب

 ذخؤي الف ةثارح الو هل ةعانص الو ايوق ناك ناو جاتلا يف هللا همحر فنصلا

 رذعي وا لمعي ىتح سبح لمعي نا ىباف هل تناك ناو بحا نا الا لمعلاب

 هيلع ليفك الو لجال مهل اهيدؤي ةضيرف هءامرغل هبسك يف مكاحلا هيلع ضرفيو
 نا دلولا مالو هدلو ةضيرف يف الو هيلع سبح الف ةضيرفلا ءادا نع زجع ناو

 نم هيلع امب صويلف توملا هرضح اذاو هدلو هل كرتت وا هيلع ردقام هنم لبقت

 اهنال نويدلا نم هيلع ام اهب ىضقيل قوقحلا ذخاي ال نا هيلع قيضي الو نويدلا

 لوبق همزلي الو نيدب نيد يضاقك نوكيف اهل لهأتي ال دق هنالو سانلا خاسوا
 الو هدلول هتبه يف عوجرلا همزلي الو باوث ريغب تناك نا همزلي ليقو ةبهلا
 الو فلسلا لوبق همزلي ال ليقو فلسلا لوبق همزلي هنا ضعب معزو هنم عزنلا

 الو كلذ ىلع هودهاعي مل ءامرغلا نال دحا فورعم الو باوثلا ريغل ولو ةبهلا
 اهقادصب ةأرملا علخ زوجي الو حبر اهيف يتلا ةعفشلا الو ةيصولا لوبق هيلع بجب
 ةأرما سلفملا جوزت ناو قادصلا نم جوزلل اهتئربت الو مكاحلا اهسلف امدعب
 حيرجلا لخدو اهقلط ولو اهقادصب مهعم لخدت مل .الجر حرج وا قادصب

- ١٩٥ __



 ءامرغلا ضعبل يطعي نا مكحلا يف الو هللا نيبو هنيب اميف هل زوج الو هحرجخ

 نم ىطعا ضعب نود ضعب رضح ناو ةصاحماب طقف هبوني ام ولو ضعب نود

 نم ىلع ال هيلع عاض عاض ناو رضحي مل نم مهس عفرو ةصاخب هبانم رضح
 ال نا هلو هعبتي نا رضحي مل نملف مكاحلا هسلف نا الا رضحي مل نم ىلع الو رضح

 ةلزنمب وه و هل عاب ام هنم دريلف سلفم هنا ملعي ملو هل عاب نمو رضح نم عبتي

 ةصاحماب هبانام هلف ملع نا اماو هيف ءامرغلا هعم صصاحتي الو هنيعب ماق نا صللا

 ناو هعيض يذلا وه هنال هب صصاحي الو هذخأي ال ليقو هئيشب قحا وه ليقو

 هنيب اميفو مكحلا يف هلف دافتسا ام لكو هلامب هل مكح الام كلذ دعب دافتسا

 كلذ نم نويدلا باحصا هعنمي الو هلايعو وه سبليو هنم لكأي نا هللا نيبو

 نيبي نا مكاحلا دنع هتوسك و هتقفن ىلع دحاب كسمتسا نا سالفالا يعدم مزلو

 يذلا ودحج نا هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل نيمي الف الاو هيلو هنا نيبيو سالفالا

 سلفم هنا تملع ام هللاو لوقيف ملعلا ىلع نيملا كردي هنا هللا همحر بطقلا دنع

 سبحلا يف فلتخا جاهنملا يفو هللا همحر بطقلا لاق ييلو هنا تملعام هتناو وا

 ام هدنع ام فلحي ليق و هراسعا نايبب يعديو سبحي ليقف همادعا حصي نا لبق

 الو هفرعي نم هنع لئسي ليقو اذه يف نيمي ال ليقو هضعب الو هيلع ام هب يدؤي
 راسعالا يف عدم وهف لدب هل هيلع امم هيلع نيدلا هجوت نا ليقو سبحلاب ادبي

 ناف هنيمي عم هلوق لوقلاف حرجلاو قادصلاك لدب الو هل ضوع ال امم ناك ناو

 نا ليقو هلاح نع لاس عدي مل ناو هنايب كاحلا هفلك الام هل هنا ميرغلا ىعدا

 يف لاقو هدنع حص امب مكح و ةنيبب الك اعد راسعالا نيدملاو راسي الا ىعدا
 نم اوضرتعي نا يف ءامرغلا ريخي نا لام هل ناكو ءافولاب هيلع مكح اذا نيدملا

 هنع اوضرتعي نا اوبا ناو هلام عيبي ام ردقب هولجؤي نا يفو دلبلا لودعب هلام
 ال هيلع قوقحلا نوكتف لجالا ىلا يلم ليفك هيلع ذخا وا كلذ ردقب هل لجا

١٩٦



 يف لجا نم و ليفكلا راضحا همزلي ال ليقو هعيب ىف هنيناوق و هلام فالتا ناكم

 يف ىدامت ناف هيدؤي ىتح سبح هيلع ام رضحي ملو لجالا ىضقناو هلام عيب
 لاق ناميلس يأر وهو بطقلا لاق ىداو هلام نم ك احلا عاب دؤي ملو سبحلا

 لاقف ةدملا يف فلتخاو بوبحم نبا يأر وهو يدؤيو هعيبي ىتح سبحي ليقو
 هنع ىضقو مكاحلا عاب الاو عيبي ىتح سبحي ليقو رهشا ةثالث ىلا ناميلسل

 رسكلاب الا هلام قفني مل ناو لاملا بر ىلع كردلا هل طرش و يرتشملل دهشاو

 قحلا هيلع ضرف و هعيب هيلع لمحي مل عبرلا ليقو ثلثلا هتميق نم طحني نا وهو
 الا ديزي نم قوس يف ءايحالا لوصا عابت ال ةدعسم لاقو بطقلا لاق راملا يف

 نع هتركذ امو لاق ضورعلاو ةعاضبلاو بوثلا عيب يف صخرو سلفملا لام
 كاجلا رظني لب هيف دحال راسعا وا راسيا نم هلاح لهج نم سبح نم جاهنملا

 فصن رادقم تامهيردلاك ليلقلا يف سبحي ليقو سوبحملا لاح نم هل رهظي امو

 مل هجولا ليمح ىتا ناو رهشا ةعبرا ريثكلا يفو نيرهش طسولا يفو رهش
 نجس نجسلا بجوي ام هلاح نم رهظ ناف نوجسم ريغ هلاح ربتخي لب نجسي

 لام ذخا هنوكل وا هءامرغ نامرحل ادصق هلام ءافخاب ةمهت هتقحل نمو رظتنا الاو

 حرسيو فلحيف همدع تبثي وا يدؤي ىتح سبحي اذهف هفلت ىعداو سانلا
 يف قحلا هيلع نم ميرغلا عفر اذاو هجولا ليمح ال لاملا ليمح نجسلا نم هيربيو
 هدلب يف ليق و هللا دبع يبا لوق وهو بطقلا لاق كانه هقح عفدي ليقف هدلب ريغ

 ةقفنلاب بلوط نم ىعدا ناو ريسيتلاو لاحلا بساني نيلوقلا يأب يضاقلا ذخأيف
 ريجو هءاعدا نيب رخآ ايلو هعم نا ىعدا وا هبلاط سالفا لثم اسالفا ةوسكلاو

 ربجيو اهم دعب توفي ناسنالا نال برضب تبج و ةقفن ىلع ةقفنلا هتمزل نم يلو

 ردق ىلع ةقفنلا ثراولا ىلع بجت و اهمدعب توفي ال هنال سبحب ةوسكلا ىلع

 بجت الو هثري يلو هنال راتخلا ىلع ايلالك ولو رتقلاو لاملا يف عسولاو ثرالا

١٩٧



 هقفنت الو ةيج وزلل هتجوز قفني جوزلا ناف روصلا ضعب يف لب اقلطم ةيج وزلاب

 هقفن امدعم ناو اج وز تمزل و ابصاع نيجوزلا دحا نكي مل نا ةيجوزلل هتجوز

 قطي مل نا همزلت ال ليقو هانغ دوجوو اهيلو دوجو عم ولو ةينغ ناو هتجوزل

 ماح مكحب هتمزل ةقفن نم يلو مكحلا يف أربي الو ردق نا.هيلو مزلتو ابسك
 ناف مكحلا نع عزنلا رخاتل راتخملا ىلع هسالفاب مهتداهش دوهش ع زنب سلفمل

 ةريشع ذخأي و لطبي ال هناف احيحص ادقع ةدقع دعب هوحنو عيبلا لاطب اك كلذ

 ىلع سبحت و هيلع قفنيل فالختسالاب سلفملا يلو ناك نا هوحنو متي وا بئاغ

 نجسلا نم صلختي الو فالختسا هينف مهمزل امم يواعدلا نم هريغ ىلعو كلذ

 اوذخا نا اك رشلا اذك و اوفلختسي و ةريشعلا نم هريغ معني ىتح ةفالخلاب معنم

 هرارقا اوزيجي ىتح مهنم رقم سبحلا نم أربي الو ةيانجب مهديبع رارقا ةزاجاب

 ينا نعو بطقلا لاق يلولاك برضب اديبع ولو ناسنالل ةقفنلا ىلع ةفيلخلا ربجيو

 نيمالا دي يف لاملا عضو دقو نيما ريغ ةفيلخلاو بئاغلا ةفيلخو يفردلا ىيحي
 عيبي نا ةفيلخلا داراو لاملا غرفف بئاغلا يلو ةقفن ردق ىلع ةفيلخلا ىلا هنم عفديف

 ةقفنلا ىلع ربجي لهف ءاصقتسالا ىلع هل يتاي نم دجي ملو هب ىدانف بئاغلا لام نم

 دجي ملام ربجي ال رارضا هنم ملعي مل نا هنا كلذ ىف باوجلا عيبي ىتح رظتني وا

 عيبي ىتح يلولا ىلع قفنيو بئاغلا ىلع نيديو ةقفنلاب ذخوي هناف عيبلا

 هنم برقا يلو ناب ناو برضب ال ىبا نا سبحب نيدت وا ضرق نم ةفيلخلا
 يلو نيبيو همودق دعب هب ملعي ال لام هل هيلع قفنملا ناب وا ةجرد يف هعم وا
 الام دفتسي ل هنا يلولا هفلحي الو ءانمالا ربخب ولو الام دافتسا هنا ىعدا نا سلفم

 مهغولب دعب اهنوك ردي و هلافطا هقفنا ولو ذخا هسالفا حص نمو انايب دجي مل نا

١٩٨



 نم يلو ىلع ةجوز ةقفن كردت الو سالفا توبثو كاجلا دنع ةوعد ديدجتي

 تاجوزل ناو هوبا هيلع اهذخأيو اهجوزل ادلو يلولا نكي مل نا جوزلا ءايلوا

 عبرا هل تناك ولو بألا ةهج نم ناك اذا ةدحاو ةجوزل دجلا اهكرديو عبرا
 هتنب مهب تصختسا راغص نينب دالوا وا دالوا هلو هتخاو هتنب ىلع هل تمزل نمو

 ضرقم وا عئابلو ةروكذملا تخالا يهو مهتمع نود ةلمجلا يف مهثرت اهنا
 هئامرغ نود ماق نا هدي نم هئيش ذخا مكاح وا ناطلس هسيلفت ىلع ىدان سلفم

 وا هل عاب يذلا كلذ ملعي مل نا قراسلاك هتلماعم يف ناكف هسالفا ىفخا هنال

 الب هذخا هل نا هرهاظ و هللا همحر بطقلا لاق هسيلفت ىلع ءادنلا كلذب هل ضرقا

 مكحب الا ال ليقو ةيتآلا ثيداحالا رهاظ وه اك حيحصلا وهو لاق مكاح مكح

 هنيعب يقب ولو ءامرغلا صصاح ملع ناو مكاحلا مكحب حص هسالفا نا اك ك احلا

 الو هذخأي ال مهئافو دعب ىعسي ام وا مهنع لضفي ام هل ليقو هلام عيض هنال

 وا دلبلا يف رضح نمو لاملا عييضتل نيلوقلا ىلع ةبوتلا هيلعو عيض هنال صصاخي
 هرذع نيبت نا رذعي ليقو رذعي مل ملعلا مدع ىعداو لايمالا يف وا ةزوحلا ين

 هللا ىلص هنعو ال ليقو ملعلا مدع ىعدا نا لايمالاو ةزوحلا نم جرخ نم رذعيو

 ناو ليق هب قحا وهف هنيعب هدجوف اعاتم سلفم ىلع عاب لجر اميا ملس و هيلع

 هب صصاحي نمثلاب هيلع وه عجريو يرتشملا دنع هكردا يرتشملا هضبق و هعاب
 بطقلا لاق كلذك ناويحلاو لوصالا ناف اديق ثيدحلا ىف عاتملا سيلو ءامرغلا

 لاق هؤارش الو هعيب الو هقتع زجي مل نيبو سلفا اذا نسحلا لاقو هللا همحر

 ةعيدولا اماو. ضرقلاو عيبلا نيب ةيكلاملا تقرفو لاق عيبلا ىلع سيقم ضرقلاو

 لاقف ةعلسلا تدجوو تام ناو اهنع لزي مل هكلم نال اعامجا اهب قحا اهبحاصف

 بطقلا لاق ءامرغلا ةوسا يه دمحاو كلام لاقو اهب قحا اهبحاص يعفاشلا

 نأل ءامرغلا ةوسا هيف عاتملا بحاصف هعاتبا يذلا تام ناو السإرم كلام ىورو

۔ ١٩٩



 فالاخت كلذ يف اووتساف هيلا نوعجري لحم ءامرغلل سيلف هتمذ تبرخ تيللا

 نم ذخا نم و عماجلا نم ةلئسملاو فاص و نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق سلفملا

 ةنايخ كلتف ملعي ملو سلفا نا دعب هذخا ناو ءامرغلا نيب وهف سلفا مث الام موق
 مث موق لام ذخا نم نسحلا وبا لاق و لاق هنيعب هكردا اذا هب قحا لاملا بحاص و

 ىلعف سلفا نا دعب هذخا ناو هيلع ةصحلاب لاملا بر نيدو ءامزغلا نيب وهف سلفا

 نوكي اذه ىلعف بطقلا لاق هنيعب هكردا اذا هب قحا هبرل لاملاو ةنايخ كلت لوق

 ليق هرهاظ نم اديعب ناك ناو سالفالا دعب عيبلا ناك اذا ام ىلع الومحم ثيدحلا

 مث سرغ وا اهيف ىنب وا اهيرتشم اهعزف اضرا ناك ناف هنيعب ماق نا هلام لاملا برل

 وكل نا يف ريخ و عئابلل ضرألاو هل سرغلاو ءانبلاو وهف رضخا عرزلاو سلفا
 بسحي و لكلا عابيف اهيلع اميفو اهيف ءامرغلا عم نوكي نا يفو ءاضيب اهتميق هل

 تدلوت دق و هنيعب سلفملا دنع هلام لجرلا كردا اذاو ءامرغلل يقابلاو ءاضيب اهن

 لهف بولحم نبلو زوزجم فوصك هديب ةدوجوم يهو ةلصفنم دئاوز هنم

 يف روكذملا نال اهكردي ال هنا ثيدحلا رهاظ هللا همحر بطقلا لاق اهكردي

 يرتشملا كلم ىلع تثدح اهنأل و عاتملا نيعب تسيلو عاتملا نيع كاردا ثيدحلا

 لمحي نا لبق سلفا ناو ةوسا ءامرغلاو يراكملاف تام وا يرتكملا سلفا ناو

 ىلوا لامحلا كلام لاق و يعفاشلا بهذم اذه هلا همحر بطقلا لاق ءاركلا خسف

 سلفم وهو ءاركلا ناك نا ديعس وبا لاقو يفوتسي ىتح هدي يف ناك اذا ءىيشلاب
 وهف سلفا مت سلفي نا لبق ناك ناو ءامرغلا عم هلثم رجا هل ناك لمح ناف عقي م

 عم هؤارك هلو هلمح يف ريخ لمحلا لبق سلفا ناو اضيا هديب لاملا ناك ولو ةوسا

 سسلفا مث ةمولعم ةرجاب نانج وا عرز يف رجؤتسا نمو خسفلا يفو ءامرغلا
 هدي يف امب ىلوا وه كلام لاقو عرش ءامرغلاو ريجالا يعفاشلا لاقف هرجاتسم

 وهو كلذ عقو نا ديعس وبا لاقو ةرجالا يفوتسي ىتح هوحن وا عرزلا
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 ناك لمعو سيلفتلا لبق كلذ عقو ناو هلثم رجا هلف لمع ناف تلطب سلفم

 رعسلا لدعب ةتباث اهناف ةرجالا كلتب الا ةعيضلا مقت مل نا الا هديب ناك ولو ةوسا

 ىتح هدي نم هجرخي ملو ائيش عاب نمو اهب تماق اهنال ءامرغلا لبق لاملا سأر نم

 وا سلفف هديب عونصملاو اهريغ وا ةطايخ يف عنصتسا وا تام وا يرتشملا سلفا

 يناثلاو هئيش نمت لوألا يفوتسي ىتح امهيديا يف امب قحا عناصلاو عئابلاف تام
 عئابلا سلفا مث هعئاب ىلع هدرف ابيع هب دج و مث هنمث عفدو ائيش ىرتشا نمو هترجا

 بطقلا لاق ءىيشلا كلذب قحا يرتشملا نوكي الف نمثلا يرتشملل دري نا لبق

 . ملعأ هللاو بهذملا وهو عيبلل ضقن بيعلاب درلا نا ىلع اذهو هللا همحر
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 حلصلا باب

 ىوعد وا قح نع لاقتنا اعرش و ىضر نع ةعزانملا عطق ةغل حلصلا

 هيلا بودنم هتاذ ثيح نم وهو عيب وهو هعوقو فوخ وا عازن عفدل ضوعب
 هناب ضعب هفرع و لاق ءىيشب ءىيش ةلازا حلصلا جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لاق هسفنب لصا وا ةصخر حلصلا له اوفلتخاو ةعزانملا عطق هب لصحي دقع

 نم ىنثتسم ةصخر هنا مهريغو يلازغلاو ةريره يبا نباو قحسا نبا لاق
 لاق نمف هيلا بودنم هسفنب لصا هريغو ةملس يبا نبا لاقو لاق تاروظحملا

 لاق نمو لمجم حلا ماكحالا ريخ حلصلا هلوق وه يذلا ثيدحلا لاق لوألاب
 باتكلا ةقفاومل و هيف دراولا ربخلل و نيعزانتملا نيب حلصلا بدن و ماع لاق يناثلاب

 وج نم مكاحلا ةاجنو نيقيرفلا ىضرو محرلا ةلصو ةكئالملا ةبحمو ةنسلاو

 نمو حلصملل لضفلا مظع هيفو مثا نم كزمو روز نم دهاشو ليم نم تفم و
 هلعف ةنسلاب و ملس و هيلع هللا ىلص هثيداحا ربخلاب داراو ماكحالا ديس ناك من

 ىلص هلوق لثم هيف ةدراولا رابخالا سنج هب داراو ملسو هيلع هللا ىلص حلصلا

 وبا بيبح نب عيبرلا حيحص ىف هظفلو ماكحالا ديس حلصلا ملس و هيلع هللا

 ريخ حلصلا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب لاق ةديبع

 امارح لحا احلص الا سانلا نيب زئاج وهو ماكحالا ديس لاق وا ماكحالا

 امارح لحا يذلاو روجلاو مثالا نم مكاحلل زرحا وهو الالح مرح وا
 لثم الالح مرح يذلاو ابر هناف اهنم رتكا ىلع مهارد نم حلاصي نا لثم

 هتجوز ءاطي ال نا ىلع وا ىرخالا قلطي نا ىلع هتجوز حلاصي نا

 احلص الا نيملسملا نيب زئاج حلصلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لنمو

 يا ةنسح حلصلا يف ةملك لكل يور امو الالح مرح وا امارح لحا
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 ةريسي ةقدصب مكتبنا الا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو رشعب ةنسحلاو

 هيلع هللا ىلص هلوقو اوعطاقت اذا نيبلا تاذ حالصا لاق ىلب اولاق هللا اهبحب

 لاق ىلب اولاق ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا ةجرد نم لضفب مكربخأ الا ملس و

 هنع ىوري و ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسف ناو ىوري و نيبلا تاذ حالصا

 نيدلا قلحت نكلو رعشلا قلحت لوقا ال ةقلاحلا يه لاق هنا ملس و هيلع هتلا ىلص

 مهنيب عقوي ال و سانلا نيب حلصيلف نيدباعلا لضف دارا نم ةباحصلا ضعب نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةبقع تنب موثلك ما نعو ءاضغبلاو ةوادعلا
 اودر هنع هللا ىضر رمع نعو ةوبنلا بعش نم ةبعش سانلا نيب حالصالا
 حلصا نم سنا نع يور نياغضلا مهنيب ثروي مكحلا ناف اوحلاصيل موصخلا
 نا امهدحا نيهجو يف حلصلا زاج و ةبقر قتع ةملك لكب هللا هاطعا نينثا نيي
 اذه كنع عفدا نا يل نذئا مولظملل حلصملا لوقيف هلام يف دحا ىلع ملاظ ىدعتي

 كل بحمب انا ام وا اذه كل ديرا ال ملاظلل لوقي مث كلام نم تدج و امب ملاظلا

 ادف كرت نم دج و ام الا هنم دجن ال ىتح اذك كرتا اذك نالفل كرت ا ملظلا اذه

 الاو حلصلل هج و الو هعفديلف الاو هنع هملظ عفد نع زجع نا كلذو ريثك را
 لوقي الو اذك مولظملل ددرا لوقيو يتان ةنتف وا ةرضم عقوت نا الا ةنهادم ناك

 مدعل لطبملا نم قحملا ملعي ملو ءىيش يف نانثا مصاختي نا يناثلا هج ولاو اذك ذخ

 مالك يف ةهبشل وا ملعلاب كردت ال اهنال وا لاؤسلا هل رسيتي ملو ةلئسملا يف هملع

 ءىيشلا هل ابي نا دعب و داهتجاب هلك .دحاول هءاطعاب ول و امهنيب حلصيف نيمصخلا

 اذه نأش يف ةوعد لك نم كتاربا لوقي ناب هبحاصل هيواعد نم لك أربتي و

 حلصلا كلذ دعب ءىيشلا كلذب امهنم قلعت نمف هنم لح يف كتلعج وا ءىيشلا

 ةرضحب ناك ءاوس هبحاصل وا حلصملل هتبه وا هبحاصل هي واعد نم هيربتل عفد
 هنع عج ر اذا امهنيب عقاول !ا ءاربالا نايبب اوتاي نا نيحلصمللو اهن ودب وا ك الا
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 دعب ناك ام الا عجارلا يواعد نع مكاحلا ضرعيو ريخلا هيف مهيزجيو امهدحا

 اميف حلصلا ىضمي جاهنملا يفو هللا همحر بطقلا لاق ءىيشلا كلذ ريغ يف حلصلا

 هل نبي ملام ءاضقلا لطبا نا هيف يضاقلا ىلع ما الو سبتلا وا ءاملعلا هيف فلتخا

 يف وهو هابلطي مل ناو هيف امهل ضيرعتلاو حلصلاب امهنيب لوخدلا هل لهو قحلا
 ال ليقو رابجا الب كلذ هل ليقف رخالا هيعدي ام ركنم امهدحاو مكحلا سلجم

 ال حلصلا نا دمحم نب ميهاربا خيشلا نع قحسا وبا ركذو هللا همحر بطقلا لاق

 يف حلصي نا ةفاخم اهضعب وا ماكحالاب فراع وا مكاح يدي نيب الا نوكي

 نا يغبنيو عيمجلا ىضرب الا نوكي الو ملعي ال امب اهريغو حورجلاو ثرالا
 هل يغبني الو قحلا نيوهتو هرما فعض ىلا لؤي الئل مكاحلا ريغ حلصملا نوكي
 الو يربتلا نكي مل ناو افراع ةقث حلصلا يلوي نا يغبنيو قحلا هل نيبت اذا كلذ

 همحر بطقلا لاق هل عوجر ال ليقو مكحلا يف عوجرلا هلفامهنمعج ر نمف ةبهلا

 اذا عوجرلا زوجي ليقو بهو وا اربا ولو دقعني مل هرك ىلع حلصلا ناك اذا هللا

 راكنالا ىلع هحلاص مث لجرلا ركنيف لجر ىلع يعدي نا وهو راكنالا ىلع حلاص
 نم مايقلا دعب حلصلا امهدحا ضقن ناو حلصلا ءاضما لبق الوا ركنا امب رقا م
 سبحلا ي احلطصاف نامصخلا سبح ناو ضقتنم وهف هضقنف رخالا غلبف سلجملا

 هضقن امهنم لكلف مكاحلا امهجرحخاف ايرابتو رخآلا ىلع عجري ال امهنم لك لاقو
 ضارت نع الا نوكي ال حلصلاو روهقم سوبحملا نال سبحلا يف تبثي ال هنال

 دحال الو هوحن وا بئاغ ىلع ةفيلخل حلصلا زوجي الو هيف تبثي ال رارقالا اذكو

 وا ةفيلخلل زوب ليقو حلصلا اذه دجا رضحي الو ةناماو ةعيدوك هريغل هديب اميف

 نا ملعي نا لثم لاملا بحاصل حلصا حلصلا نا ىأر نا ءىشلا هديب نم

 ناف ةنيبلاب هدي يف ناك يذلا لاملا بهذي نا فاخو هاوعد ىلع ةنيبلا هل بلاطلا

 نونجملاو متيلا نا ررقت دقو هلك بهذي الئل لاملا كلذ نم ضعبب حلاصي نا هل
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 رارحالا نيب زئاج حلصلاو هللا همحر بطقلا لاق مهل حلصي اميف مهملع مهوحنو

 يف زئاج و نيكرشملاو نيدحوملاو ءاسنلاو لاجرلا نم لوقعلا يحيحصلا نيغلابلا
 يف اهيلا لؤي امو لاومالاو تاحارجلا نم اهنود امو سفنالا نم اهلك قوقحلا
 امو هلجا لح ام ةلوهجملاو ةمولعملا قوقحلا يفو تايدعتلاو تالماعملا نم ىنعملا

 ليلقلابو فالخلاب وا قافولاب زوجيو نيعملا ريغو نيعملا يفو هل لجا ال امو لحي مل
 ىلع ليلقلاب حلصا اذا قافولا اماو فالخلا يف ليلقلا ىلع ريثكلاب وا ريثكلا ىلع

 زوجيو زوجي الف قافولا يف ليلقلا ىلع ريثكلاب حلصا نا اماو زئاجف ريثكلا

 عقي مل رارقالا عقو اذاف رارقالا ىلع زوجي ال ليقو راكنالاو رارقالا ىلع حلصلا
 اوركذو هللا همحر بطقلا لاق هيلع ىعدملاو يعدملا هفرعي ال رما يف الا حلصلا

 ,لجا ىلا ارانيد نورشع لجر ىلع هل ناك لجر يف لاق هنا ملسم ةديبع يبا نع

 نع يورو لاق كلذ زوجي الف اضعب كرتيو ضعبب هنم لجعي نا ىلع هحلاصو
 لاق زئاج كلذ لاق هنا سابع نبا نع يورو اضحم ابرلا وه كلذ نا رمع يا

 عوط نع ناك اذا راكنالاو رارقالا ىلع حلصلا زاوج ىلع اوقفتا ضعب لاق

 زوجت الف عنتمي ام عنتميو عيبلا يف زاج ام هيف زوجي و هاركا هلخدي الو نيمصاختملا
 وحن و ليجعتلا ىلع عضولاو لجا ىلا سنج نم نينثاب دحاولاو ررغلاو ةلاهجلا هيف
 نع ةضفلاب حلصلا زوجي الف ليجعتلاو عضولا يف فلتخا دقو عونمملا نم كلذ

 ريخات الب لضافتب زوجي ليقو لضافت وا ريخأتب بهذلا نع بهذلاب وا ةضفلا
 بيعلاب مايقلا كرت ىلع حلصلا يف فلتخاو ءاضق هنال رخآلا نع امهدحاب زاجو

 وه لوهجملا يف حلصلا زاوج نم ناويدلا يف اوركذ امو هللا همحر بطقلا لاق
 اهقادص يف انيع ةجوزلا ثراولا ءاطعا اوعنمو لاق انموق هعنمو لاق بهذلل

 هب ىضقي امب عيب دعب ةكرتلا نم ىقبي امب لهجلل اهجوز نم اهثاريمو ىلاكلا
 ريناندب حلصلا زاج اهريغ وا هتجوزل نيد الو نيع ةكرتلا يف نكي مل اذاو نيدلا
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 اضورع و ةرضاح مهاردو ريناند كرتو دلوو هتجوز نع تام نمو مهارد وا

 وا اهثرا رادقم تناك ناف ةكرتلا نم مهارد ىلع دلولا اهحلاصف ةبئاغ و ةرضاح

 لاق ادقن مهاردب ريناندو ةبئاغ و ةرضاح اضورع تعاب اهنال الف الاو زاج لقا

 وا بهذلا عيب اذا هنا ةدعاقلاو لاق نالوق اندنع ةلئسملا يفو هللا همحر بطقلا

 ةلثامملا ة وقل امهدحا عم وا امهعم ضوع نوكي نا زج ل رخالاب وا هلثمب ةضفلا

 يف حلصلا حص و امهعم ناك اذا فرصلاو عيبلا عاتجالو امهدحا عم ناك اذا

 ماستقاب حلصلا زوجي الو اهرادقم ملع عم الصا وا اضرع وا انيع تاكرتلا

 هل سيلف ائيش ضبق نم و مهنيب نويدلاف كلذ عقو ناو ءامرغلا رقا ولو نويدلا

 ررغلا نم هيف امل عطقلا لبق رانلاو رملا مسقب حلصلا الو مهنيب لب هدحو
 حلصلا ديرا اذاو ليكلاب مسقيو ىفصي و عطقي لب كلذك نبتلا يف بحلا الو
 نال ادقن حلصلا هب ام ضبقب الا زجي مل كلذ ريغ وا بصغب تاف ءىيش يف

 عيبك ناك رضاح ريغب حلوص ناو الم بئاغلا ىلع نيد تيافلا ةميق
 وا حلصلا ىلع ائيش ذخأي نا هل قح ال هنا وه ملع نمل لحي الو نيدلاب نيدلا

 روهشم يف ثاريملا يف حلصلا زوجي الو لح يف هلعج ولو هيلع امم ءىيش هل كرتي
 زاج و ةنتفلا مايق فيخ وا هريغ وا بسن نم رماب لكشا اذا زوجي ليقو بهذلا
 ىعدم ىلع عدم دهشي ناب دوهشلا دنع وا اح دنع مصخ نم قح جارختسا

 هنيب ىتلا اذك ةلئسم يف هيواعد نم أربت امنا هنال هتحلاصم ديري نمع رس يف هيلع

 نم ذخأي ام ذخأيف هعم حلطصيف هنم هلام جارختسال حالصالا دنع نالف نيب و

 حلصلا عقو دقو هدوهشب كاح دنع هب كسمتسي مث ىقبي ام ىقبيو هقح

 كاجلا دنع هب كسمتسي نا زوجي و اذه ريغ كاح دنع وا اح ريغ دنع يربتلاو

 هتلاصو ركنا دقو هدنع وأ اذه نالف ىلع اذكو اذك يل نا هل لوقيف لوألا

 امنا هنا هناسل نم اودهش مهنا مكاحلل اوركذي نا دوهشلا وه بلطيف جارختسالل
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 ىلع امب هل دهشتف هاوعد ىلع ةنيبلاب مكاحلا هبلطي مت كلذ يف جارختسالل هحلاصي

 وا ائيش هاطعا دق ناك نا يقابلا هيطعي ناب مكاحلا هل مكحيف هدنع وا همصخ

 يزجي الامب ىتا وا نايبب تءاي مل نا هفيلحت هلو ائيش هطعي مل نا لكلا هيطعي

 نا دعب ىعدملل دوهنلا دهي شي الو جارختسالا ىلع هحلاص هنا ىلع ربخلا هيزج و

 نبب جارختسالا زاج لهو جارختسالا نم هيلع ىعدملا وه يذلا همصخ ءاربا

 ةرثك يناثلا هج و هللا همحر بطقلا لاق روهمجلل لوألا نالوق ال وا نيكيرشلا
 لبق ول نيكيرشلا نيب هرركتو كلذ عوقو ةرتك و ةكرشلا رما يف كلذب بغشلا
 . ملعأ هللاو قحلا عنمي ال كلذ ناف كلذك سيلو لاق مهنم
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 ريجحتلاو ريعستلا ف ةمتاخ

 ىلص هنا يور مهلاوما سانلا ىلع ةعامجلا الو مامالا الو مكاحلا رعسي ال

 وه طسابلا ضباقلا لاقو هنم عنتماف ريعستلا نع ةنس ماع لئس ملس و هيلع هللا

 لاق ةدش ماع ةنس ماع ىنعمو هللا همحر بطقلا لاق هللا اولئسا نكلو رعسلملا

 ردق ىلع اورعسي نا ةعامج وا ضاقل زوجي ركب نب دمحم نب دمحا خيشلا لاقو

 هيلع هللا ىلص هنع ةياور يفو نمثملا ىلع وا نمثلا ىلع حلصا هوار امو مهرظن
 ملسم لامب هللا ىقلا ال ناوجرال ينا لاقف عنتماف مهل رعسي نا لئس هنا ملسو
 ىلع هلمح زاجا نمو ميرحتلا ىلع ثيدحلا لمح ريعستلا عنم نمف بطقلا لاق

 وا لام يف ادحا ملظا الئل سانلا نيب ىضقا ال ناسنالا لوقي اك ةطوحلاو هزنتلا

 زوجي الف لوألا ثيدحلا ركذ دعب ةكرب نبا لاقو هللا همحر بطقلا لاق سفن

 بيط ريغب اهعيب ىلع مهربجي ناو مهلاوما سانلا ىلع دحا رعسي نا ربخلا اذهل

 ىلا ةجاحلا نم ةرورضلا لاح سانلا غلب اذا نكلو هريغ الو ماما نم مهسوفن

 ماعطلا باحصا ذخا مامالل زاج مهيديا يفام ىلع ماعطلا باحصا مزعو ماعطلا

 لاح يف ريعستلا زوجيف هتميق يف الدع نوكي يذلا نمثلاب مهيديا يفام عيبب

 لها نم قوس لوح نمل زاجو ةرورض الب ريعستلا زوجي ليقو ريغ ال ةرورضلا
 مهوتيف رعسلا يف سانلا ىلع سبللا عقي الئل هرعس ىلا مهلزانم راعسا در لزانملا

 هرعس ريغ ىلع هل عاب هنا عم قوسلا كلذ رعس ىلع عئابلا هل عيبي هنا ناسنالا

 مدق دلب لها عنتمي الو ةرضملا كلت عفدل ريعستلا باب نم هنا عم كلذ حيبا امناو

 نمل اوعيبي نا مهف نكلو دلبلا كلذ يف ءالغ عوقو اوفاخ نا عيب نم ريع هيلا

 لزنم لهالو ديدش ءالغب ولو نمنلا نم اوبحا امب مهريغو ريعلا لها نم مهءاج
 ودعلا رابخاب وا راكتحالاب وا ءالغلا عاقياب رضم ثداح مهعم نكاس جارخا
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 دق ناك نا الا ءانغلا وا رمخلا وا ناخدلا سانلا ملعتك كلذ وحنو دلبلا رارساب و

 الف ضرا وا تيب وا راد هيف هل تناك وا هوجرخي الف رئاجلل ةلصلا مهعم ىطعا
 نينازيم وا نيفلتخم نيرايع ذاختا مرح و هريغ وا ءارشلاب كلذ كلم ءاوس هوجرخي

 ةقت ولو كلذ لعاف عنميو كلذ ناسنا ذاختا ىلوألاب مرحو لزنم وا قوس يف
 لثم مهيلع تبني ملام اوثدحي نا قاوسالاو تيناوحلا باحصا عنم لزنملا لهالو

 لقبلا نوعيبي اونوكي وا احبص هدراو ديريف ةيشع قوسلا نورمعي اونوكي نا
 نا هوحن وا مكاحللو كلذ سكع وا احبص كلذ اودريف ةيشع محللاو ةهكافلاو

 نبللاو تيزلاك تابوطرلا عيب يف نيكرشملا رئاسو باتكلا لها ىلع رجح
 ثدح و قبس ناف مالسالا ىلع قوسلا قبسي مل نا مالسالا قوس يف محللاو

 مهسفنال اوثدحا وا مهتابوطر كلذ لبق هيف نوعيبي اوناك دق و دلبلا ىلع مالسالا

 لك ىلع مكاحلا لعجي و هيف اهعيب نم نوملسملا مهعنمي الف مالسالا دلب يف اقوس
 ريعستلا رادقم و عيبلا تيقاوم ظفحي و مهنيزاوم مهيلع ربعي هحلاصمب امئاق قوس

 ءاحلصلا ذختيو كلذ ريغو نينازيم وا نيرايع ذاختا نع مهرج زيو هزيجم دنع

 دلبلا تارايع هب نوربعي لامعتسالاب ديزي وا صقني الئل لمعتسي ال امولعم ارايع

 طلخك شغ عيب وا ةدايز شحاف وا صقن شحاف يف ءاحلصلا سبحي و هنيزاوم و
 فوصلاب بارتلا طلخ و نمسب محش و نيمس محلب ليزه محلو تيزب ءام

 تاشوشغملا ىلع سبحيو خبطلا اونسحي مل نا نيئاوشلاو نيزابخلا ىلع رجحم و
 نا لثم هريغ وا رجتلا يف لاومالا سخب ىلع مهريغ وا راجتلا نم قافتا ىلعو

 سخييل عيبملا يف ديزي نمم هدر ىلع ردق نم دحاو لك دري نا ىلع راجتلا قفتي
 ةبيرلاو مارحلا عئابو هب رهشو دحجب هفرع راسمس اذكو اصيخر هوذخايف

 اهيف لاجرلاب طالتخالاو قاوسالا لوخد يف رئارحلا ىلع رجحب و هلكا و هيرتشم و
 نا الا ءامالا لوخدب سأب الو ائيش اهنم لجرلا يهتشي ال ازوجع الا اهريغ يف وا
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 ناو سانلا طلاخي نا صرباو موذجمك ةلع يذ ىلع رجحب و رتسلاب رموت ةاهتشملا
 وا ةماعل نيعو ارئب وا بج نم ىقتسي وا ابطر ائيش قاوسالا يف هسفنب عيبي

 وا قوسلا يفاسباي عيبي وا قوسلا ريغ يف اسباي وا ابطر عيبي نا اماو لسغي
 ةماعلا اهيف هلماعت ةعنص ذختي نا هيلع رجحي و هلف لسغي وا ةماع ريغل امم ىقتسي

 الو لام هل نكي مل ناو هلام نم لكايو اقلطم سانلا ةطلاخم نم مكاحلا هعنميو

 نهاكو رحاس ىلع رجحي و هنع زرحتيو هالخ نكي مل ناو لاملا تيب نمف معطم

 رهش قساف و يهالملا باحصاو ةباعلو ةينغمو ةحئانو هبط يف نسحم ريغ بيبطو

 اك ىنزلا يف ءاسنو لاجر نيب نراقو هتروع فشك يف وا همالك يف قسفلاب

 سوساج و كلذ لعفت ازوجع ةنيدملا نم جرخا هنا باطخلا نب رمع نع يور
 وا برعلا لاوما ىلع مورلا نولدي نيذلا لثم هللا همحر بطقلا لاق لحي ال ام ىلع

 نب دمحا خيشلا لاق لاق سبح و برضب هرجح رساك بدؤيو اولزن ثيح مهيلع
 لهاج هنا ىعداف دحا هرسك مث ءىيش ىلع نوملسملا رجح اذاو ركب نب دمحم

 الف ةماعلا دنع رهش و لزنملا لها نم ناك اذا لاق كلذب رذعي لهف مهرجحب

 دسفي نم سبحلاب اوربجي نا ةعامجلا وا مكاحلل يغبني نيو قحلا هنم جرخيو رذعي

 اورجحي و هديب هوكرتي وا جاتحي ام هيلع هنم قفنيو هظفحي نيمال هيطعي نا هلام
 عاونا نوعزني و هلام هيلا در هدشر ملع اذاو هوبدا دسفا ناو هدسفي ال نا هيلع

 دي نمو اهدسفيو هدي يف يه نم دي نم ةيراعلاو ضارقلاو ةنامالاك تانامالا

 ظفاح ديب هنولعجي و هكيرش باغ كيرش دي نمو نونجم وا بئاغ وا ميتي ةفيلخ

 غلاب ىلع رجحلا زوجي ال ليقو مهيلع نامض الف هدسفم دي نم هوعزني مل ناو
 ظفح عم غ ولبلا دشرلاو هلام هيلا عفد هدش ر سنواو ميتيلا غلب اذاو هلام يف لقاع
 وهو ناويدلا ىف اولاق هللا همحر بطقلا لاق ظفحلا نود غولبلا دشرلا ليقو لاملا

 لاق ظفاح ديب لعج ههفس ناب ناو هيلا عفد غلب اذا هنا ههجوو لاق هب ذوخأملا
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 هتيمنت نع زجعلاو هعييضتو لاملا زرحب ماتهالا ةلق هفسلا نا ةيكلاملا ضعب ركذو

 ريخات و نيصحت الو ظفح الب ريطلاو باودلل نانجلاو لاملا كرت هفسلا نمو لاق

 اهيلع لمحلاو لضت وا قرستف عار الب متاهبلا كرتو دسفت ىتح راملاو داصحلا

 ىتح نيجعلا نع اهتلفع ةارملا هفس نمو اهيقس و اهفلع كرتو سلح و ةعدرب الب
 . ملعا هللاو ةبادلا هلكات
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 تاقفنلا باتك

 ام لاحلا ماوقب جرخ و هللا همحر بطقلا لاق لاح ماوق هب ام ءاطعا ةقفنلا

 يف ةوسكلا لوخد يفو هب مكاحلا مكحي الو اعرش ةقفنب سيلف فرسلا ماوق هب

 يف تصصخت مث ةوسكلاو ماعطلل عوضوم ظفل وه ليقف فالخ ةقفنلا ظفل

 لهف لجر ةقفن مزتلا نمف طقف ماعطلل عوضوم ليقو ماعطلا يف رثكالا فرع

 بجت ال امهريغو دش ر نباو لهس نبا لاق ال ليقو بجت ليقف هتوسك هيلع بجت
 نعضي ىتح نهيلع اوقفناف ل ىلاعت هلوق ةقفنلا لصاو هللا همحر بطقلا لاق

 قافنا بوج و ىلع ليلد هناف نايفس يبا جوز ةبتع تنب دنه ثيدحو ه نهلمج

 ىلص هللا لوسر اذاف ةنيدملا تمدق لاق يبراحملا قراط هاور امو دلولاو ةجوزلا

 نمب ءادباو ايلعلا ىطعملا دي لوقيو سانلا بطخي ربنملا ىلع مئاق ملسو هيلع هللا
 نع يريشقلا ةيواعم نب مكح لوقو كاندا مث كاخاو كتخاو كاباو كما لوعت

 تمعط اذا اهمعطت نا لاق هيلع اندحا ةجوز قح ام هللا لوسر اي تلق هيبا

 يف ملس و هيلع هللا ىلص هنع هللا دبع نب رباج لوقو تيستكا اذا اهوسكتو

 دانجالا ءارما ىلا رمع ةباتكو فورعملاب نهتوسك و نهقزر مكيلع نهلو ءاسنلا
 اوثعب اوقلط ناف اوقلطي وا اوقفني ناب مهوذخاي نا مهئاسن نع اوباغ لاجر يف

 لاق هلها ىلع قفني ام دجي ال لجرلا يف بيسملا نب ديعس لوقو اوسبح ام ةقفنب

 ديعسل تلق لاق دانزلا يبا نع نيفس نع روصنم نب ديعس هجرخا امهنيب قرفي
 نع ربصلا نال ىلوا اذه لب تءاش نا ةنعلاو بجلاب خسفي اك ةنس لاقف ةنس

 توق الب ىقبي الو ءىط و الب ىقبي ندبلا نال اهوحن و ةقفنلا نع هنم لهسا عتمتلا

 اذا ةىيض ام: ةقفنب ةج وزلل خسف الو ةقفنب رسعا اذا هعيبي هناف قيقرلا ىلع اسابق و

 هنا بهذملا روهشم و بطقلا لاق هتمذ يف تبثي رخا نيد ةلزنم اهلزنتل اهنع زجع
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 دقو ةمذلا يف انيد نوكت نا ةقفنلا ةياغو ضرف نا الا هكردت ال تاف امو قفنا

 ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو ىلاعت هلوق يف كلذ لخدف ج وزلا اهب رسعا
 همح ر بطقلا لاق ىصحي ال ةقفنلا رجاو صنلاب راظنالاب ةرومام ةجوزلا نوكتف

 ةثالث هللا مهمحر انناحصا نم سوطام :نب ناميلس لاق ام كلذ يف رثالا نمو هللا

 لجرو هجرف ةفعو هنيد ةنايصل نيدتف تنعلا فاخ لجر فلخلاب مهل هللا لجعي

 . ملعا هللاو اتيم هب نفكف انيد ذخا نم و مهعبشاف انيد ذخاف ع وج يف هلايع ىأر
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 هتقفن بجت نميف باب

 هقتعم ىلعو هثري نم ىلع ناسنالل اندنع بجت هللا همحر بطقلا لاق

 الام اهفلك وا ردقي مل ناو ىعرم نكي مل نا ةبادلا كلامو جوزلا ىلعو هكلامو

 نيمي الو اهجاتنب رضي الام اهنبل نم هلو ضعب دنع اربج امهعبيلف دبعلا وا قيطت
 ىلع ليقو نايب نكي مل نا ىنغلا ىلع دلاولا لمحيو مدعلا ايعدا اذا نيدلاولا ىلع

 عطقن و راسيلا ىلع ليقو ثرالا ىلع ليقو سؤرلا ىلع دالوألا ىلع عزوتو مدعلا
 لوخدلاب ليقو هبلطب وا بلجلاب ليقو ج وزتلاب ىئنالا نعو غ ولبلاب ركذلا نع
 ناك نا مالا ج وزتب طقست الو طقست مل اضيرم وا ادعقم وا انونجم غلب نا نكل

 لاق عضرت ولو ةجوزلل بجت اندنعو طقست اندنعو بطقلا لاق اريقف اهجوز

 وا غلبت مل نا ينعي اهيبا ىلع اهتقفن تعجر تقلط ناو يمرضحلا قحسا وبا لاق
 نا ةجوزلا ةقفن بجت ال ةيكلاملا تلاقو لاق بالا ريغ اذكو لام اهل نكي مل

 اهنال بوج ولا قحلاو لاق زيزعلا دبع نبا لوق وهو لاق ىطوت ال نم دحب تناك
 ةقفنب أدبي ءاملعلا ضعب نا مث اهثريو نكما امب اهنم عتمتلا هلو ةجوز ىمست

 طقست ال اهنالو ةاساوملاب اهريغو اهجرفب ةضواعملاب اهبوجول ىوقا اهنال ةجوزلا

 بجت ال ةيفنحلا تلاق و هللا همحر بطقلا لاق اهريغ فالخب زجعلاو نامزلا يضمي

 ضرف نا الا ةبهلاك ضبقلاب الا كلمت الف ةلص اهنال ةجوزلا نع تضم ةقفن

 ىضم ام ةقفنب امهل ىضقيف اهنم رادقم ىلع جوزلا تحلاص وا ةقفنلا اهل يضاقلا

 قيطي ال اريغص دلوي هنوكو محرلا بناج ةوقل دلولاب أدبي ءاملعلا ضعبو
 مهلام نم مهقافنا هلو لام مهل ناك ناو هنيناجمو هلافطا ةقفن بالا مزلتف بسكلا

 ال ليقو قفنا ام ذخا هلو قفنا امب مهيلع عوجرلا هلف لام مهلو هلام نم قفنا اذاو

 نيمدعملا هرابك هقفت همزلتو كاردالا ىلع دهشي مل نا مكحلا يف كلذ كردي
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 مف ناك ناو اومدعا نا هيبا ةهج نم هدادجاو هيوباو اولفس ناو هينب ىنب ةقفنو

 همزلي هناف مهتقفن يف فرصتلا ىلع نوردقي ال اوناك نا الا هيلع ةقفن الف لام

 مهيلع فرصتي نمل مهلام نم ةرجالا دقعي نا هلو خبطلاك مهلام نم اهيف فرصتلا

 نم ةقفن هتمزلو هيبا نم هدج ةجوزو نهنود امف عبرالا هيبا جاوزا ةقفن همزلتو
 اهتدج و اهدج و اهيوبال ةأرما ةقفنلا مزلتو ةقيقشلا هتخاك ىثنا ناو يلو نم هثري

 هللا همحر بطقلا لاق نييوبالاو نيقيقشلا اهتخاو اهيخالو اولع ناو اهيبا نم
 اهدج ةجوزو اهيبا جاوز ال يدنع اهمزلت اذك و لاق مالا نم تخالا اذكو

 عم بهذملا روهشم يف اهدلول ةأرملا مزلت الو ركذ نمل ةلفطلا لام يف مزلت اذكو
 اهيخا تنبل الو اهتخا نباو اهيخا نبال الو تنبلاو نبالا دلولاب داراو هترت اهنا

 الو اهنوثري مهنال اهل مهتمزلو اهتبصع نم مهوحنو هنبا وا اهمعل الو اهتخا تنبو
 بالا موق نم اوسيل ذا بناجالاك مهنال اوثراوت ولو مهنيب مالا ةوخا اهك رادتي

 ردق ىلع ةقفنلا مهيلعف نوكرادتي مهنا ايركز وبا ححصو هللا همحر بطقلا لاق

 هللا همحر بطقلا لاق مهعم اوناك وا نيوبالاو ءاقشالا نع اودرت ءاوس مهثرا

 هتقفن سدس هيبا دنع نم ذخاي لاق باو نبا هلو ةقفن ىلا جاتحا نم رتالا يفو

 هتقفن اهنم ذخاي هناف تخاو ةنبا هل تناك ناو نبالا دنع نم ةيقبلا ذخايو

 بيرقلاو نيرسوم ءاقشا دوجو عم بال ةوخا ىلع بجت الو هناثرت اك نيفصن
 وا رئارح نيمدعملا هلافطا جاوز ال الجر تمزلو ثرالاك ةقفنلاو همدعك مدعلملا

 ناك ناو هتباد وا هدبع ةقفن ىلع ربجيو نيغلابلا هينب جاوزا ةقفن همزلت الو ءاما

 ىلعو هبف ةكرشلا ردق ىلع كرتشملا دبعلا ةقفن ىلعو هلافطا دبعو اربدم دبعلا
 ةرافك يف ريغص قتعم و نوهرمو هيلا فقوم كلم لخدي ىتح فقوم دبع ةقفن

 ريغصلا قتعملاو اهريغ وا ةرافك يف غلابلا قتعملا ىلعو هلامب ناك ولو
 دبعلا ناسنالا ثراو ةقفنلا يف بسنلاك ءالولاو جاتحا نا ةرافك ريغ يف
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 هتقفن مهتمزل لوألا مهديس جاتحاف مهديبع اوقتعا لاوم لسانت ناف هقتعا يذلا
 اهكردي ليقو رسكلاب هقتعم ىلع ةقفنلا كردي حتفلاب قتعملا نا اك هيلا اوب راقت امك
 ناو هوك ردي ىتح برقالاف برقالا مهنيب اهنوك رادتيو مهعيمج ىلع لوألا ديسلا
 اعمتجا نا حتفلاب هقنعم ىلع جاتحم اهكرديو هيلع اهوكردا مهلك اهوجاتحا

 يف ءابصنالا بسحب ءالولا يف نيكرتشملا ىلع كردتو ءابصنالا ىلع كردتو

 هيف ةكرشلا مكح نع جرخ ارح راص امل هنال ةيوسلاب ليقو ءالولا كرتشم
 نا طقف نكسي اتيبو احالس كلم جاتحم ةقفنلا بجت الو ادبع ناك نيح ةعقاولا

 كرتي لب هحالس وا هنكسم عيب هيلع كردي مل اما وا ابا ناك ناو اما وا ابا نكي مل

 نيوبالا ةبترمل اعساو وا ادج اعيفر لزنملا ناك ولو اضيا ةقفنلا كرداو كلذ هل
 اذاو ىقبي ام نالك ايو ةقياضم الب امهيفكي ام نايرتشيو كلذ ناعيبي ليقو

 وحنب اقرتفا ناو دلولا ىلع هاكردا نكسم امهل نكي مل ناو امهقفنا اجاتحا
 اهّيلو ىلع هنكست اتيب تكلم هجاتحم اهكردت الو انكسم دحاو لك كردا قالط
 اه كرتيو اهيلو ىلع امهتكردا رمالا لوا نم نكسمللو ةقفنلل تجاتحا ناو

 رامخ عم اهنارتسي نيبوث ىلع داز امف سابللا نع لضف اهيف نكي مل نا اهتوسك
 اهيفكب سابل ىندا ترتشاو اهتعاب ةعيفر ةوسك اهل تناك ناو هنم لكأتو هعيبت
 مهعيبل ليبس ال اذا مهتقفن و هتقفني مهرجا نوربدم ديبع هل نمو يابلا تلكاو
 مهراجئتسا دجي مل نا هيلو ىلع نيربدملا هديبع ةقفن نود ةصاخ هتقفن كرديو

 هدلو ىلع هتقفن ليق لجرللو مهترجاؤم دجي مل نا مهديس ىلع اهنوك ردي ليقو
 ال هيلو ىلع هل تبج و انوه رمالا كلمي مل ناو اضيا اهتقفنو ةيرس هل تناك ناو
 يف فرصتلا كلمي ال هنال ناك وا نوهرملا يف لضفلا نكي مل اقلطم هيلول هيلع

 الو هل بجت طقف اضوع كلم نا اذكو لضف هيف ناك نا هل بجت اال لبقو نهرلا
 اهوركم كلم نا هل ال هيلع بجت و هتقفنب موقي ام هتلغ يف نكي مل نا هيلع بجت
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 عيب هل نال طقف ابتك وا وهل ةلا وا لوق ىلع سرفلاو رامحلاو بيذلا محلك
 هل ناك نا هل ال هيلعو عاشملاو فقولا لثم عابي الام كلم نا هيلع ال هلو كلذ

 فادص وا ةيدعتب نيد ركذ نم ىلع هل ناك وا هلجا لحن ناو ينغ ىلع نيد

 ضارتقالا دحم ل ناو هل يذلا نيدلا لا هريغ نم ضارتقا وا نيدلا لا نيد ذخاب

 رهظالا يف هنع تطقس و مكحلا يف ع وجر الف دهشي مل ناو ةمذلا يف الام هل نال

 وا هميرغ سلفا ناو ضرقلا الو هيلا نيدتلا دجي مل هنال ةمذلا يف لام هل ناك ولو

 ذخايو ءامرغلا هذخاي ملام هلامب طيحا نا هيلع كردتو اهكردي الو هيلول هيلع

 رجلاب ليقو مهمايقب هيل و ةقفن هنع تطقس و هيلع اوماق نا هءاشع و هم وي ءادغ

 ادبع وا هدحج دق و هنم هقح ذخا ىلع ردقي ال نم وا بصاغ ديب ام كلم ناو

 ااف مدعم هتروو هلامب طاحم تام ناو هيل ول هيلع ةقفن الو هيل و ىلع هتقفن هلفاقب ا

 ال هنال ةقفنلا هيف هيلع كردت الو هج وب هيف ف رصتي الو هسفن ىلع لاملا نم قفني

 هيلعف هكي رش باغ و هتمسق تنكما ول و اك رتشم الام كلم نا و هيف هل بيصن

 ناو هيلو ىلع ةقفن هلف اهقفنا ناف باتف ةبير هدي يف ناك ناو هل ال هيلول ةقفنلا

 بات هيلع هيلو اهكردي الو هيلو ىلع ةقفن هلف ابرلا نمت وا هنمت وا مارح هديب ناك

 . ملعا هللاو دوعق وا ةزايح وا مكحب هلام فلت نم اذكو بتي مل وا
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 ةقفنلا نم هب مكحي اميف باب

 هيلع موكحملا يلولا رسع ردق ىلع هءاشعو هءادغب هيلو ىلع يلول مكحي

 ريغ نم ناو دلبلا شيع نم هتوقي امم ةقفنلا ذخاي يذلا لاح ىلا رظن الب هرسي و
 ءادغلا يف رمتك كلذك هاطعا رتكا وا ناماعط هيف ديتعا ناو ةتسلا بوبحلا

 وا ادحاو اماعط وا مهارد هنع لبق ناو مداب هريغو ازبخ ءاشعلا يف ريعش ماعطو
 همحر بطقلا لاق ماعطلل عبات ءاملاو اقفتا نا زاج لكأي ام هب يرتشي كلذ ريغ
 ناو ةجوزلا ةقفن لثم سيلو هتوقي ام ردق ىلع يلولا ةقفنو دمحا خيشلا لاق هلل

 امره وا اريغص جاتحملا ناك ناف كلذ نم هيلو هنع ينغتسي ال اميف رذعي ال ناك
 ةقفن يف رادقملا اماو هللا همحر بطقلا لاق هعبطل قفاوملا هل لعج اضيرم وا

 ىلع هتوقي امبو لوق ىلع فارسا الب هيفكي امب الا دحي ال يدنعف هريغو يبصلا
 هما يفكي امو هيفكي ام رادقمف لبق اماو مطفيو ماعطلا لكأي ناك نا دعب رخآ
 يبصلل ضرفي راثآلا ضعب يفو هللا همحر بطقلا لاق يبصلا يفكي ام رادقم ال

 ماعطلا لكا اذاو هريغ الو نهدالب ةثالث ىلا نيمهرد نم رهشلا يف اعضرم مادام

 نمو هتقفن فصن هلف فصنو ةعبرا ىلا راشا ةعبرا هلوط غلب اذاو هتقفن ثلث

 ةثالث ءىيش و ةتس ىلا ةتس نمو هتقفن اثلث هلف فصنو ةسمخ ىلا رابشا ةسمخ

 ملام ةقفنلا نم ليلق صقني ليق و ةماثلا ةقفنلا هلف رابشا ةعبس غلب اذاو ةقفن عاب را

 هنم فخت ملو هعم نكست نا اهيلو اهبلطي مل نا ىننال ىنكسلا تمزلو ملحلا غلبي
 تيبملا نم فاخي ال هنا عم ةروعلا رتس الا راتتسالاب رومأم ريغ هنال ركذل ال

 دنع هيلو ىلعف اضيرم وا امره ناك ناو نوكسم ريغ تيب وا دجسملا يف هدح و

 بوكرلاو دربو رحل دارو رتاس سابل سابللا نم يلولل مزلو هناكسا بطقلا

 ةبه ال ذخا امم ءاطعا ذخآل لحي الو نيلاحر ةادب اوناك نا ضيرم و مرهو ريغصل
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 وا هب هاجن ناو رطضملا ةيبحنتل الا ةيده الو ةقدص الو اهريغ ةبه الو باوث
 اهيف رجتلا زاجا نمو اضيا وه رطضا نا الا هل ديزي نا هيلو ىلع بجي مل ضعب

 اهدب كردي الو ءاشي ام لعفيو اهب قدصتيو امم ةبه اهبهي نا هل زوجيف اهضباقل
 تام وا ةقفنلا نع ىنغتسا نا هاطعا يذلا هيلو ىلا يقابلا در همزلو يلولا ىلع

 هنع ىنغتسا ولو هديب ناك نمل ءاش نا اضيا هدريو قفنملل هدسفم ذوخأملا مرغيو

 ولو هتميق وا هذخا مث هدي نم قرس ناو هنم ذوخأملل ىنغتسا نا وه هدريو لامب

 مكح الب نكل بوجوب وا بوج وب ال اهذخا نم و هتقفن يف هلعج هتميق هتفلاخ
 نوكت نا ءاملعلا ضعب عنمو عربتلاك هءاطعا نال تام نا هثراولو هل يهف مكاح

 وا اهحبر نم وا اهنم دوجوملاف تام وا ىنغتسا ناف لكأي نا هل امناو هثراول وا هل

 ام اهيف لعف مكحب اهذخا ناو لوألا حيحصلاو هللا همحر بطقلا لاق قفنملل اهنم

 نا ءاملعلا ضعب عنمو هثراول كلذف تام ناو حبرلا هلو هريغو رجت نم ءاش
 كلذ لب امهالك وا اهحبر وا هثراول نوكت ناو ءاشي ام اهيف لعفي نا هل نوكي

 تبجو رطضا ناو ىرخا دجي مل عييضتب هدي نم تفلت ناو قفنملل

 نا فلت ام لوقلا اذه ىلع هيلول مرغيو مرغ الب ةقفنلا كردي ليقو هتيجنت

 نالوق قفنملل وا اهب رجتا نا هل حبرلا لهو اقافتا اهك ردا عيضي مل ناو عيض
 اعيمج ةزوحلا نعو اهنع ليقو لايما ةتس نع جورخلاب هيلو باغ ناو

 هل نكت مل نا ةعامجلا وا مكاحلاو تناك نا ةريشعلا فلختسا هلزنمب الام فلخو

 وا ةفيلخ هل ناك ناو بئاغلا كلذ نم هقفني نا هيلع كردي نم كانه ةريشع

 ةفيلخ كسميو ةقفنلل رخا ةفيلخ اوددج هسفنب جاتحملا وه ةفيلخلا ناك
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 ةفيلخ ىلا بئاغلا ةفيلخ عفديف بئاغلا ةفيلخ ةعامجلا وا مكاحلا وا ةريشعلا

 اهكردي ليقو جاتحملا يلولل ءالؤه ةفيلخ عفدي مث ةعامجلا وا مكاحلا وا ة ةريشعلا

 لام هلو هيلو رضح ناو رخال ةفالخ ةريشع وا مكاح ديدجت الب هبئاغ ةفيلخ ىلع

 قيرط عطق وا ودعل هيلا لصي ال ديعب عضوم يف لام وذ اهكرديو ىرخأ ةدلبب
 رضح نا اذك و 7 نا اهذخا لعب اهمرغي ال و هيلا انيادم وا اضرقم دج ل نا

 الو بيرغلا رضحي ملو بئاغ وا رضاح لام يلولا اذهلو ديعبلا هيلو جاتحملا عم

 جاتحملا هب كسمتسيف هروضحل هلام باغ وا لعب ناو ارضاح ايلو تمزل هلام

 يف يذلا هلام وا بئاغلا هلام ىلا ضرتقي وا نيدتي وا رضاحلا هلام نم هقفنيف

 نم ىلع اهك ردي هل فلختست ة ةريشع ال و هيلع اهب هل مكحي 7 دجي و ةلط و

 كرمأي هللا نا ل ىلاعت هللا لاق دقف ةنامالا عونب هديب ناك نا هنال هديب تناك

 ايلو هملع نا هيطعي نا هديب ناك نمل صخرو 44 اهلهأ ىلا تانامالا اودؤت

 ةصخرلا هذهب ذخا اذاف مكحلا ف اماو هللا نيب و هنيب اميف هيلع ةعابت ال و اجاتحم

 الو هءارولو هب مكحي الو صيخرتلا اذه ري مل نا هيلع مرغلاب مكحي مكاحلا ناف

 مكاحلل يكتشي لب اهريغ وا هفالخب هديب ناك نا هيلو لام نم جاتحملا هسفنل قفني

 اهذخا الاو ةعامجلا وا ك احلا دج و نا هسفن ىلع هنم قافناب هنورمايف ةعامجلا وا

 ليمح هيلع قفنا وا هيلع قفناف دحا ةقفن ىلع ربجا نمو فورعمب هنم هسفنل

 بولطملا هيلع كردا ,هب هل ملع ال لام هل جرخ وا هيلوب سيل هنا نابف ةقفنلا

 كردا ةقفنلا ىلع هيلو هب كسمتساف ارفس دارا نمو هاطعا ام ليمحلا وا ةقفنلاب

 نا لثم اضيا هل اهب مئاق رما وا ليكوت هيزجيو هعوجر ىلا هقفني امل اليمح هيلع

 ليمحلا وا ةفيلخلا هيلع قفنا ناو معن لوقيف نالف ىلع ةقفنلاب مق نالفايهل لوقي

 قفنملا نمضي ضي مل لام هل وا برقا ىلو هل وا هيل وب سيل وه اذاف هفلختسم لام نم
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 هك ردي و هبحاصل هعفدي و هيلع قفنملا نم هدري نكلو هبرل هقفنا ىذلا لاملا كلذ
 نم كلذ رومأملا وا ليمحلا وا ةفيلخلا ىطعا نا اماو هيلع قفنا يذلا ىلع هبحاص
 ىلعو هرومام وار هلكوم وا هفلختسم وا هنع وه لمحت نم ىلع هك ردا هلام

 ةفيلخلا وا ليمحلا قفناف فلختسملا وا هنع لومحملا تام ناو اضيا هل ع وفدملا

 جاتحملا ىلع هب عجرو هثراول هنمض هتوم دعب بولطملا لام نم بولطملا يلو ىلع
 هتوم دعب هل لاملا سيلو هيلع ةققن ال تيملاو هتوم دعب قفنا اذا أطخ كلذ نأل

 هب ملع الب عزنلا دعب ىطعاو هعزنف هرما وا هلكو وا هفلختسا ناو هثراول لب
 ناو هرما وا هلك و وا هفلختسا يذلا هل در هلام نم ىطعا نا لب هيلع نامض الف

 اذا ثراولل نمضي مل امناو بجاولا هنع ىدا لب نامض الف ثراولا ةقفنلا تمزل

 هل دقع امنا ثوروملاو قافنالا يف هل نذأي مل ثراولا نا عم همزلت ثراولا ناك
 كلذ ىوقت لوقن انال بطقلا لاق هثراو ىلع هل دقع الو هثراو ىلع ال هسفن عم

 يناثلاو.هتوم بيغب فلكي الو لاملا يف هل نذالا لوصح امهدحا نيئيشلا عاتجاب

 ىلع ليكولاو ليمحلا ربجيو ثراولل نامضلا سايقلاف الاو همزلت ثراولا نوك

 هرما نا هلام نم قفنا ام هيلع كرديو هرومأم ال يلولا رضح ولو يلولاك ةقفنلا

 ليقو هل دري الف هل درلا ركذي ملو قفني نا هرما ناو هل دري نا ىلع هنم قفني نا

 تقو رضح اذاف ءاشع وا ءادغب جاتحملل مكحيو ملعا هللاو عربتي ملام دري

 كردي ال طقف ءاشعلا هاطعا ءاشعلا تقو رضح اذاو طقف ءادغلا هاطعا ءادغلا

 ماعلا وا رهشلا وا ةعمجلا وا نيمويلا ةقفن الو ةرمب ءاشعلاو ءادغلا هيطعي نا هيلع

 مويلا كلذ نم ءاشعلاب هل مكح ءادغلا تقو يضم دعب اكاحت اذاف ايضارت نا الا

 امم ءاشعلاو ءادغلاب مكحي ليقو هتاف تقو لك اذكهو مويلا ءادغ كردي الو

 مهنمو هللا همحر بطقلا لاق ةرمب هءاشعو هءادغ ءادغلا تقو يف موي لك هيطعي

 اهل اومكحي نا اوار نا كلذ يف نورظانلا مه نيملسملا ةعامجو مكاحلا لوقي نم
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 رجفلا ع ولط نم ءادغلاو كلذ مهلف كلذ نم اوارام وا رهش وا مايا ةعبس ةقفنب

 ليللا رخآ ىلا رصعلا لوا نم ءاشعلاو سمشلا بغت ملام ليقو رهظلا لوأل
 هرخا ىلا هتقو لوا نم ءاشعلاب رمويو هرخآ ىلا هتقو لوا نم ءادغلاب رموب

 نيلومعم هءاشع و هءادغ هيطعيو قفني ىتح برضلل دح الو برضب هيلع ربجي و
 هليصحت ىلع ردقي ملو هدنع نكي مل نا ةيراع ولو هب لمعي ام هاطعا ءاش ناو

 يتأيو هليصحت ىلع ردقي ملو هدنع نكي مل نا بطحلا هيطعيو ةالقمو ردقك
 نم مزلي يتلا قوقحلا نم هريغك سيل ةقفنلا قح نال هيلا لسري وا ذخأيف جاتحملا

 ىلع ردق اذاف هل لام ال هنوكل هيلو هقفني امنا ىلولا نأل اهلاصيا هيلع تناك

 ىلع ردقي ال ناك ناو ةقفنلا ةنؤم نم هلصح ءزج هنال هب فلك ذخألل ءىيجما

 امادا مرهو ضيرم ريغ كردي الو هيلا لسري وا هيطعي امب هيتاي نا ةقفنم مزل كلذ
 كلذ ءاملعلا :ضعب تبثاو مهب قيلي ام مرهلاو ضيرملاو يبصللو اتيز وا امحل وا

 وحن وا ةعمج .يف تيزو رهش يف محلك تقوب يبص ريغو مره ريغ حيحصل ناو
 روشقلا وا ةلاخنلاو ىونلاو هءاشعو هءادغ نم لضفلا دريو تاقوالا نم كلذ

 هناف دري ال ناك ىتمو كلذ نم ائيش دري ال ليقو خيرامشلا وا نوجرعلا وا

 ىونلا درت الو مامتلا هل داز متي ملو هبساح ناف رخآلا تقولل هيلو هب هبساحب

 ىلع هتقفنب هسفن رجاوي٠نا قيطم ةفرح يذل ولو ةقفنلا بجتو ةجوزلا ةلاخنلاو
 حيحصلا نا يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق هل ةفرح الو ليلق لام يذ

 دعب جاتحا نا مث بسكلاب رمويو قفني ةفرحلا بحاص وا بسكلا ىلع رداقلا

 نا بولطملا لجرلا دحجف لجر ىلع يلو اهب كسمتسا ناو هيلو هاطعا بسكلا
 ىلع هل نيمي الف الاو هدجو نا هنيبيلف لوقت ام ملعا ال لاق وا هيلو هبلاط نوكي

 موزلب لاق ملعلا ىلع نيملا زاجا نمو هللا همحر بطقلا لاق ةقفن الو هدحاج
 هيلع يعدملا رقا وا يعدملا نيب ناو كيلو يتا ملعا ام هللاو هنيمي يف لوقيف نيملا

٢٢٢



 الو قفنا الاو الام هل نا وا جتحي مل هنأ هيلع نيب لام كل لاق وا جتحت مل لاقو

 نيمي الو لام يل سيل هنا وا جاتحم ينا هللاو فلحي نا يعدملا ىلع كردي

 كنا وا لام كل سيل هنا فلحا بولطملا هل لاق نا بلاطلا ىلع بولطملل

 نيملا مزلي ءاملعلا ضعب اذكهو هللا همحر بطقلا لاق همزل ليقو كقفناف جاتحم
 رقا ناؤ ركنملا ىلع نيملا ثيدح مومعل لام ىلا لؤت وا ةيلام ىوعد لك يف
 هنيب لام كل بلاطلا لاقو مدعلا ىعداو هيلو هنا بلاطلا هيلع نيب وا بولطملا

 لبق لاملا مدع بولطملا ىعدا ناو نيملا همزلت ال ليقو هل لام ال هنا هفلح الاو

 هنا رقا ناو هيلع ةقفنلا نم ءىيش الو الام هل نا بلاطلا عدي مل نا نيمي الب هلوق

 ىعداف هيلع قفنا ناو نيمي الب هقفنا الاو هنيب ينم برقا يلو كل لاقو هيلو

 لاق ناو الام دفتسي مل هنا هفلح الاو هنيب قافنالا دعب لامل جاتحملا ةدافتسا

 دعب هتدافتسا بلاطلا ىعدا مث بلاطلا هقدص وا نايبب قتاو يل لام ال بولطملا

 الاو هنيب هلام فلت ىعداف ةقفنلاب يلولا ىلع مكح ناو هفلح الاو اضيا هنيب

 كلذ ىعداف كقفنا الف لام كل بلاطلل بولطملا لاق ناو فلت يلام نا فلح

 يلولا قفنا ناو ةقفنلا ذخاو فلت هنا فلح الاو فلتلا نيب لاملا فلت بلاطلا

 قفنملا يحلا يلولا ذخا الماح ةأرماو ابصاع كرتو رسكلاب قفنملا تام ىتح هيلو

 ناك اذا قفنا اركذ ناك ناف لمحلا عضوي ىتح ةقفنلا ىلع تيملا بصاع حتفلاب

 ال ةقفنلا نال عضولا لبق قفنا ام بصاعلا هيلع كردي الو بصاعلا نم برقا

 هتروص وا هنولب هريغب هيلع لكاشت يلو ىلع هتقفن يلو كردي الو لمحلا مزلت
 كرتشملا اذكو امهيلع ناكرديو ناوبالا امهيلع كرديف نيطيلخلا الا نيبتي ىتح

 . ملعا هللاو امهيلع كرديو هيلع ناكردي
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 ةلادعلا باب

 اميس الو هدلول هلام لك يطعي نا هيزنت ليقو ميرحت ةهارك ملسمل هرك

 ديب هرما عجريو ىرخاو ايند هريخ هسفن مرحيو هجوزو هماو هيباك هدلو ريغل
 هب مرتحي و يبح ام هرجا هبيصي و هلك كسمي لب هعنم الاو هاطعا ءاش نا هريغ

 نوثري امك مهل هيطعي اميف لدعي نا همزل هدالوا ضعبل ىطعاو لعفي مل ناو

 نا هل ناف مهضعب لايعل هيطعي اميف ال نييثنالا ظح ركذلل هدلو رئاس ىطعيف

 نم ةقفن يف هدالوا نيب لدعلا همزلي الو ضعب نود هدلو لايع ضعب يطعي
 ج او مهضعب ناك نا حالسو نكسمو بكرمو سابلو بورشمو لوكام
 يف ولو يوستلا نسحو سلاجملا رضحي وا اريما وا اناطلس هنوكل سانلا

 امعطم ناو مهكلم اميف ىوستلا بجي و هكرتب بولقلا ضيرمت بكرم و سابلو

 هيف دعقي الو هتوم دعب مهل هكلمي ملام دريو انكسم وا ابكرمو سابلم و ارمتسم
 لوبقلاو ةبقرلا كيلمت و ءاطعالاب لب هدالوأ نم كلذ هديب ناك نم ضبقلا درجمب

 لجنمو سافك ام لوانتو ىنكسو ةراعاك سانلا نيب فروعت امو ضبقلاو
 يف اوناك نا مهنيب هيف لدعلا بدن مزال قح عفدو ءارش و عيبو ضارقو ضرقك و
 سانلا نم دحاوك هدلوف دعاب الاو براقالا نيب لوادتم هنال بجي ملو ةجرد

 هيطعي الف ةوكزلل لهأتي ال مهنم ةريبك يذك كلذل حلصي ال مهضعب ناك ناو

 نم طعيو يرتشيو عيبيل وا اضارق هلام هيطعي الف رجتلا نسحي ال ضعب ناك ناو
 مثا الف دسفي وا هيف هلماع وا هل هراعا ام دحجي مهضعب ناك ناو كلذل لهأت

 دادمك ملعلا بلط يف ضعبل ىطعا اميف ةلادع همزلت الو هءاطعا مدع نم هيلع

 وا ةجلاعم ةيودا يف وا هبيبط وا ةرجا وا اعربت هملعمل وا قروو مالقاو بتكو

 ناو لام وا سفن يف هدي ةيانج يف هاطعا اميف ةلادعلا هتمزلو ملاظ نم هب هءادف
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 سفن يف لقعب ام نودو لقأ وا رثكا وا ةيدلا ثلث رادقم اقلطم لام يف أطخب

 مرغف هل لام الو ةحضوملا نود ليقو ةيدلا ثلث نود سفن يف هريغص ىنج ناو
 هلام و هتبادك هريغص نال بالا ىلع بجاو كلذ نال هيف ةلادعلا همزلت مل هيلع

 ناف هرغص نم كلام ناسنا هنال هنم بالا ىطعا لام ريغصلل ناك نا هنا ريغ

 نا نيد يف هتمزلو ةلادعلا هتمزل هنع هسفن لام نم بالا ىطعاف لام هل ناك

 وا هيلع لومحملا هدلو ىطعا لب طعي ملو طقف هيلع لمحت نا ال هدلو نع همرغ
 لبق نم ولو نيد نم دلولا ىلع بألل اميف ةلاذع الو نيدلا قحلا بحاص هل كرت

 هفلحي مل ولو هل هدلو هدحج اميف الو هل هكرتي مل نا بصخغلاو ةقرسلاك ةيدعت

 هتمزل هفلحي ملو هل نايب الو هدحج اذا هنا هللا همحر بطقلا دنع و اضيا هكرتي ملام

 مهدلو نيذلا مهو ديبعلا هدالوا نيب الو نيكرشملا هدالوا نيب ةلادع الو ةلادعلا

 نيدحوملا هدالواو ديبعلاو نيكرشملا هدالوا نيب الو هريغل كلم يه ةما نم
 لكا يف هدلو ضعبل نذالا يف ةلادعلا هتمزلو مهنم ءاش ام يطعي نا هلف رارحالا

 يف وا اهيف سرغ وا اهيف ءانب وا ضرأ ثرحل هل نذالا يف وا ناويح نم ناو ةلغ
 افراعتم افورعم سيل كلذ نال هللا همحر بطقلا لاق هءام ىلع سرغ وا ثرح

 ىطعا ناو سانلا نيب فروعت امب اهيبشت ةلادعلا همزلت ال نا صخرو سانلا نيي

 لثم انطعا ءاطعالا دعب هل نورخآلا لاق ناو همزلت مل نيرخآلا نذاب هدلو ضعبل
 ةبهلاك ءاطعالا يف مهنذا نالو مهطرش و مهدهع ىلع نينمؤملا نال مهتيطعا ام

 دنع هل بلطلا مهلف ةارادمو افوخ هل اوزاجا ناو ةبهلا ىف ع وجرلا مهيلع مرح و

 ةلادعلا طاقسا هل اوركذي ملو هل اونذا نا ليقو هتمزل دعب هوبلط نا ليقو هللا

 ةلادع الو اعامجا هتمزل اهرك اوطقسا وا اونذا ناو ءاطعالا ققحت دعب اهبلط مهلف

 ءايح لح يف هولعج نا الا اقافتا لح يف مهيقاب هلعج و مهضعبل ىطعا نا هيلع

 هتمزل تامف مهضعبل ىطعا ناو اعامجا ةلادعلا هيلعف اهرك هولعج ناو نالوق
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 لبق تام نا اماو اعامجا ءاطعالا لاح دوجولا يف ىطعملا عم ناك نا شاع نمل

 هل نكي مل نا هل همزلن مل هل طعي مل نم تام ناو اعامجا ةلادع الف رخآلا دوجو

 دلو لوبق نم دب الو هبانم بالا طقسيو ريغلا بانم ىطعا الاو هاوس ثراو

 هفلختسي ةفيلخ نم دبالو اضيا ضبق نم دب الو با نم هل هتيطعل لقاع غلاب

 وحنل ةفيلخلا وا غلابلا لبقي مل ناو بئاغو لفطك ةريشعلا وا مامالا وا بالا

 حصت ال لاق نم لوق اذهو هللا همحر بطقلا لاق بالا ةيطع مهل حصت مل لفطلا

 اهنا حيحصلاو لاق اهدري ملام هل بوهوملا كلم لخدت ليقو لاق لوبق الب ةبهلا

 ضعب زاجاو با نم نوكت نا ديقب ضبقلا عم اقلطم لوبقلاب الا حصت ال

 غلابلا لوبقب غلاب عم بئاغو نونجمو ريغصل هءاطع توبثو بالا ءاطع ءاملعلا
 هثراك عابرا ةثالث ةلادعلا يف لكشمللو هوحنو نونجملا وا ريغصلا هيخالو هسفنل

 وبا هنا دوهشلا هيلع دهش نمك طقف مكحلا يف هبسن همزل نمل ةلادعلا مزلت الو

 ءابالا نم دحاو لك هيطعيف دحاو دلوك كرتشم دلول تمزلو لجرلا اذه

 فصن لك هيطعي ليقو ةطوح هب صاخلا هدلول ىطعا ام لثم هيف نيكرتشملا
 لك ملعت الف ةملظ يف رتكا وا ناتارما دلت نا لثم طلتخملا اذكو صاخلا هدلو

 ةملظ ريغ يف وا نايب الو نيعدي نرص وا لهجلاب نررقيو اهدلو نهنم
 الو نبالا نباو تنبلا نيب الو نبالا نباو نبالا نيب ةلادع الو نايب الو نركانتو

 نا بجت ليق و اقلطم بادجلا نال مهنيب بجت ليقو نبالا تانب وا نبالا ينب نيب

 دالوا نيب مزلت ال اك اهنبا دالوا نيب ةدج مزلت الو اغلب اوناك نا ال اراغص اوناك

 مزلت ليق نالوق كرشملاو مالا يفو ثراوتلا عاطقنال هينب نيب ولو ادبع الو اهتنب

 نيدلاولا دحا اهنا موزللا هجو هللا همحر بطقلا لاق ال ليقو مهدالوا نيب

 ءىيش لقاو هقوقع بعصي هقح مظع نم ناف قعت الئل لدعتف مظع اهقح و

 نا موزللا مدع هجوو بالاك عزنلا اهلف اذه ىلعو لاق هل اقوقع نوكي
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 لكلا نم جرخي اميف باب
 ثلنلا نم جرخيامو

 . هب يلصيو هتروع رتسي ام هل كرتي سلفملاو نفك لكلا نم جرخي
 الإ هيف هونفدي اعضوم اودجي مل نإ اهيف نفديل تيرتشا نإ ةعقب لكلا نمو
 امو اهئام يفو اهبرقو اهدجاسمو اهنبل يفف روبقلل ءيشب ىصوأ نإو ٤ ءارشب

 ريغو رفحلاو لمحلاو ريرسلاو نفكلاو طونحلاو لسغلاو روبقللف قوملل لعج

 ىلع لكلا نم وبقي نم ةرجأف وبقي نم دقف نإو ، تيملا هيلإ جاتحي امم كلذ

 هدعبو نيدلا امهيليو نيدلا لبق نفكلاو ةعقبلاو ثلثلا نم ليقو 2 راتخملا
 . ثرالا اهدعبو ةيصولا

 لبق لكلا نم رثكألا دنع نفكلا جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 بلطو هب هنيد طاحأو هنفك الإ نكي ل نإو © هدعب ثلثلا نم ليقو ) نيدلا

 رثكألا مهعنمو كلذ مش ليقف انايرع نفديو هذخأ هئامرغ

 ءابيو انايرع نفدي نازع لاقو . هللا ىلإ ورمأو هب نفكي هللا دبع وبأ لاق

 . انايرع هنفد نع ال هنيد نع هلأسي هللا نأل هنيد يف هبوت

 انايرع نفديف نيدلا لعب نفكلا نأ يدنعو هللا همحر بطقلا لاق

 ٥ رتست صر ل ١ . لي دش قولغخل ١ قح نال هضعب و آ هزم ذ ف ام يضقيل
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 هيلع يهو اهب ىصوي مل نا بالا لام يف كردت الو اعامجا نبالا اهيكزي الو بالا

 هيبا نم ذخا امل درلا ىلع هيبا نم ذخا يبا نا سبحلاب ربجي ةكرب نبا لاق و ةعابتن

 مث ال وا لاملا نم هلثم بالا توم دعب هتوخا خالا يطعي وا هدالوا نيب مسقيف

 اتيم دلو وا لاز وا نطبلا يف ماد اقلطم لمحل ليق ةلادعلا بجت الو لاملا مسقي

 اذه ىلعو هنع محاقب هوبا هاطعأ ايح دلو اذاف ايح دلو نا هل بجت ليقو ايح وا

 مسقي و قباسلا ىطعا ام لثم نينجلا كلذ ذخايف اهب هل ءاصيالا بالا مزل هناف

 نا ةلادع لمحلل ءاصيالا دارا نل نسحتسا وا ددعتم لمحلا دلو نا س ورلا ىلع

 ام فصن اذك هلف ىثنا ناك ناو اذك هلف اركذ لمحلا ناك نا الئاق لمحلل نيعي

 ملو اذكب ركذلا نيعف لمحلل ىصوا ناو كلذ لثم ركذ لكلف ددعت ناو ركذلل

 تلطب نيع ام فالخ دلوف ركذلا ركذي ملو اذكب ىثنالا نيع وا ىثنالا ركذي

 لك ذخا نيسمخ ىشنالل و رانيد ةئام ركذل نيع ناف اثاريم تناكو لمحلل ةيصولا

 اركذ تدلوف اذك اهلف ىثنا ناك ناو اذك هلف اركذ ناك نا لاق ناو هل نيع ام

 لمحلا ناك ناو نوسمخلا ىنناللو ةئاملا ركذللف هل ىمس يذلا امهنم لكلف ىثناو

 ةدحاو نم رتكا تناك نا ثانالا مسقتو ةئاملا اومسق ةثالث وا نيركذ

 ناو نوسمخلا ثانالل و ةئاملا ركذلل مسق اثاناو اروكذ لمحلا ناك ناو نيسمخلا

 كلذ عم ناو ركذلا عابرا ةثالث هلف ركذ وا ىثنا عم وا هدح و ىثنخ لمحلا ناك

 ىطعا ام دعب بالا رقتفا ناو ىننا عم انكو نيسمخلاو ةئاملا فصن ذخا طقف

 مهاطعا نمم ةيوسلاب هب لدعي ام عزن نيرخال يطعي ام دجي ملو هدالوا ضعبل
 ناك ناف رقتفاف ريناند ةرشع امهدحال ىطعاف نانبا هدنع نمك مهطعي مل نممو

 ةرشع كلذف دحاو لكل ةسمخ وهو هبوني ام امهنم دحاو لك نم عزن لام امهل

 رخالل اهيطعيف ةسمخ طقف هل ىطعملا نم عزني ليقو هطعي مل نم اهلك اهيطعيف

 اهيطعيف ةرشع هل ىطعملا نم عزني ليقو ةسمخ امهنم لكل ىطعا دق نوكيف
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 بالاو هيلع نيد ةلادعلا نا ههجوو هللا همحر بطقلا لاق رخآلا رقتفا نارخالا

 ىضعماو بالا رقتفا ناو هدالوا نم لام هل ناك نم لام نم رقتفا اذا هنيد يضقي

 اضعب طعمل دهشي الو ةلادع هل اهدري مم ةرشع رخال ا نم بالا ع زن رخال اال هل

 ملع نم هاهنيو هجو قاقحتسا الب هليضفت هل لحي ال اك هدالوا نم رخا نود

 نُم زوجيو ليضفتلا زوجيف ليضفتلا هجو تبث اذا اماف هدهشتسا نمو كلذب
 اراب وا هيبا ىا ربلاو ناسحالا ىف مهل اقئاف مهدحا نوكي نا لثم هيف دهشي

 دهشي الو نيرخآلا نم رثكا هيبال هكرتو الام بسك وا نيراب ريغ نورخالاو
 ةئام هدالوا دحا يطعي نا ىلع اناسنا دهشتسي نا لثم هدالوا نيب فيحب مهتم

 وا ائيش هطعي مل وا لقا لب كلذك لوألل طعي مل هنا باتريف ةلادع رانيد

 ىضصعا امم رتكا لصالا اذه نا باتريف ةلادع الخن وا اضرا هاطعا هنا هدهشتسي

 كلذ سيل هنال دهشي الف لقا ريخالا ىطعا هنا بار ناو ريناندلا نم لوألا

 ملعي ملو بري مل اذاو بالا ةمذ يف يقابلاو دهشي ليقو لدعلاب هدهشي وهو الدع

 ملعي امب وه حرصو اهرادقم نيبو ةلادعب ىصوا اذاو ةداهشلا هلف هلك كلذ يف

 هنا بالا وا وه لاق وا طقف كلذ هل سيل هنا هل ىصوملا رقا وا ةدايزلاب هنم

 لقا هب ىصوملا نا نيبتف اذكو اذك وهو مهدحا ىطعا ام لجال كلذب ىصوا

 الو هتثرو نيب ةلادعلا بجت الو رعسلا داز نا الا لوألل ام الا هل ىصوملل سيلف

 لحي ال نكلو هدالوا نيب بجت اك هجاوزا نيب بجت هنا الا هتثرو رئاس و هدلو نيب

 هللاو اضعب عنميو اضعب يطعيف توملا هسفن ىلع فاخ اذا ةثرولا نيب فيحي نا هل

 . ملعأ

٢٢٩



 هدلو لام نم بالل زوبي اميف باب

 مكحلا يف اهيلا بدني نكل بجت ةلادع الب هدلو لام نم بألل زاج

 مادختساك لامب عافتناو ىنكسو بوكرو برشو لكا هللا نيبو هنيب اميفو
 نا اميس الو اينغ بالا ناك ولو هزاحا ولو القاع اغلاب دلولا ناك ولو هديبع

 هل زاج و زوج و هريغل كلذ بالا لعفي الو انونجم وا الفط دلولا ناكو اريقف ناك

 عيبيو مهثانا علاخي و مهناركذ ىلع قلطيو مهريغلو مهنيب اميف هلافطا ديبع جمي ورت

 ضراقيو كراشيو هلفطل اعئاب لبقيو ءاش نمل يلويو لدبيو هدلو لام نم

 هريغ نم نهتري نا هلو كلذ يف احالص ىأر نا ابيعم ناو يرتشيو رجاتسيو

 لفطلا كلذ ىلع نيد ىف لفطلا كلذ لام نم نهريو هلفطل نيد ىف لفطلا هدلول

 ابوج و هلام يك زيو ضرقي و نيادب و هيلع نهرلاو هل نهرلا ىف احالص ىأر نا

 بجي ال ليقو هيكزي نا هريغ نم لام هدنع نم رما ملسو هيلع هللا ىلص هنال

 هنم عنصيو هريغل اهكرتيو ةعفشلا هل ذخايو هل اكلم سيل هنال هيكزي نا هيلع

 الصا ولو هعيبك لفطلا لام يف بالا لعف زاجو رارضا البو ريسيب افورعم

 هلعف ناك نا متاو احالص هب دري مل ناو هضرقو هتراعاو هنهرو هب ءارشلاو

 ناك ولو اقلطم مهتيانج و هلافطا ةقفن همزلو ةيصعم يف ةناعا وا افارسا وا اعييضت

 اضيا مهديبعو مهلام نم ءاش نا. مهقفنيو سفن يف ةيد ثلثزواجت ملام لام مهل

 ةتباث ةبانجب و ةمزال ةيصو لافطالا ىلع نويدلا ناك ولو مهنويد مهلام نم يضقيو
 اينيد هنيد ءاضق هل زاج و ثلثلا نم لقا تناك نا سفنألا يفو اقلطم لاومالا يف

 نا مرغلا همزلو اغلب وا اللفطا اقلطم هدالوا لام نم جاتحا نا ايويند وا
 هلافطا لام عاب ناو الافطا اوناك ولو جتحي مل نا مهلام نم ىضق

 نمضو نكي مل وا لام هل ناك اقلطم هلعف زاج انيد هنم يدؤي وا هب ج وزتيل

_ ٢٢٣٠



 مهبتاك وا مهقتعا وا مهديبع ربد نا ةميقلا نامض همزل ك جتحي ل نا ضوعلا

 نا زوج و هزجح ل عزنلا لبق اغلاب وا الفط هدلو لام نم قتعاف قتع همزل ناو

 وا اغلاب وا الفط هدلو لام نم جحف هل لام الو جح همزل نا اذك و الفط ناك

 هل زوجي الو لام هل ناك نا ءازجالا عم نمضو هيلع نامض الو هازجا عزن الب

 نم ام هج وب كلم نم جارخا الو قتع الو ءىيش الو عيب هدالوا نم غلاب لام ف

 كلذ ىضق ءاوس جتحي ل نا نامضلا عم اقلطم هلعف زوجو جارخالا هوجو

 فلت ناف هدلول هيف هف رصت وا هدلول نمنلا زرح و عيبلاك هسفن ريغل هلعف وا هسفنل

 الو هسفنل لعف ناب جاتح ا ناو اقلطم هيلع نامض ال ليقو هنمض عييضت الب ولو

 وا ضعب لام نم ضعبل ىطعا ناو هيلع نامض الف كلذ نع هينغي هل لام

 اقلطم ىطعا ام نمص هدلو ريغل ضعب لام ىطعا وا هءاسن ضعب ىلع قدصا

 نامض الف باوثل ناك ناو باوثل ةبه ءاطعالا كلذ نكي مل نا لفط لام ولو
 . ملعا هللاو اعطق لفطلل

٢٢٣١



 هدلو لام بالا عرزن يف باب

 مهترا ردق ىلع ةلادعب جاتحا نا اغلاب وا الفط هدلو لام نم عزن هل زاج

 فصن لثمو هعبر وا هثلث وا هدلو لام فصن لثم ةمولعم ةيمستل ناك ناو

 امهل رابخاو نيتنيماو نيما وا نينيمال داهشاب عزنلا حصو ةبادلا وا هذه ةلخنلا

 هيف لماعي الف دلولا كلم نم جرخ و كلذب هكلم لخدو هدلو لام ىلا هجايتحاب

 ىوعد يف بري مل نا هفرصت لبقيو بالا هيف لماعيو هفرصت هنم لبقي الو دلولا

 لاق مكحلا يف مكاح هب لغتشي الو هبار نم دنع هعزن حصي مل بير ناو هتجاح

 الو ةجاحل ال ذخأي نا دارا نا يا بالاب لغتشي ال رثالا يفو هللا همحر بطقلا

 زاج و هتوف هيلع بثو ام لك عبسلا لثم هنال ائيش تافتسا نا الا هيلا تصني

 همحر بطقلا دنع زوجيو بير ولو رمالا سفن يف جاتحاو هتعزن لاق نا هللا دنع

 يف عزنلا رضحي مل ولو هتجاح ءاضقو ظفل الب هبلقب عزنلا هللا نيبو هنيب اميف هللا
 هدلول هكلمت فرع ام عزن باللو كيبال كلامو تنا ثيدحل هناسل الو هبلق

 لعف ناو هبري ملو اضيا هريغل فرعي مل اذا هل فرعي مل ناو هديب ام عزن زوجو
 عزنف كلذك ةقلعم ةبه وا يبص غ ولب ىلا قلعم عيبك اقلعم العف هلام يف دلولا

 عزنلا ددجي ىتح دلولل عجر ولو هعزن زجي مل هيلا قلع ام متي نا لبق كلذ بالا
 نم دلولل قلعملا اذكو عجر نا ديدجت نودب لوألا عزنلا زوجو عوجرلا دعب

 لخدي نا لبق هعزن اذاف هدلو كلم لخدي ىتح هعزن حصي ال سانلا لاوما
 ناو هدلو لامل بالا عزن زاج و قيلعتلا كلذ دعب هكلم لخد ولو حصي مل هكلم

 لحي مل ناو نيدو اهوحن وا ةعيدو وا ةيراعب دلولا ريغ ديب عزنلا نيح لاملا ناك

 زاج هوبا هنم هعزنف هتعفش ريغلل ام دلولا ىرتشا ناو امهوحنو ضارقو بصغو

 ىرتشا ناو هريغ ىلع هدلو نم اهعزن بألل زاجو عيفشلا دلولل اهكرت نا هل

٢٢٣٢



 ناب نا هوبا الو وه هب هدر دجي مل هبيعب دلولا ملع لبق بالا هنم هعزنف ابيعم
 لاق نم دنع الا عزنلاب لب ءارشلاب هكلمي مل هنال كلذ دعب بألل وا دلولل بيغلا

 عفد دعب بيعملا عيبملل بالا عزن حصي الو بجاو درلا ناف خسف بيعملا عيب
 ضوعلا يف ناك ولو نهر وا ضوع يف اميف عزنلا بألل حصي الو بيعلا دلولا

 هلام نم نيعم ءىشب هنبا جوزت ناو هيف نهر وا هيف ضوع امع لضف نهرلاو

 هل زاجو سملا لبق ةأرملا قلط ولو ةجوزلا قح قلعتل زجي مل هنم عزنلاب هدصققف
 وا حاكن وا جحل وا ةيدعتب ناو هنيد ءاضقل ول هلايع ةقفنل ولو جاتحا نا عزنلا
 لكلا يف بوج و الب برقال ءاصيال وا ىنكس وا بوكر وا مادختسا وا رست

 ىتم صالخلا ىونو عزني مل ءاش ناو هولاملا وا هلالا قح ىضقو عزن ءاش ناف

 لبق بالا تام ناو ةيصعم يف هلعج وا نيدلا موزل يف فرسا نا باتو دجو

 هنم ع وزنملا دلولا هب صتخي وا هتكرت عم ع وزنملا مسقي لهف هعوزنم فرصي نا
 فيعض وهف لصالا فالخ عزنلا نال عزنلا درجمب هكلم لخدي ال هنا ىلع ءانب

 اميف ناويدلا راتخم لوالاو هللا همحر بطقلا لاق هيف فرصتي نا ىلا جاتحاف

 ديب وا هديب ناك هنمث نع تامو بالا هعاب نا عوزنملا نمث يف اذكو رهظي

 يقبو ضعب نم عزن ام هتوم لبق بهذاف هدالوأ نيب لدعب عزن ناو يرتشلل
 تامو هلزغ فوصو هنحط ربك هلاح نع هعزن ام بالا ريغ نا رخآلا ع وزنمل
 نع لضفلا هنم ع وزنملا كرديو ةثرولل وه ليقو هنم ع وزنملا هبحاصل كلذ ليقف

 هعوزنمب بالا رجاتسا ناو تامو هنيد يف هعوزنم بالا نهر نا نهترملا قح

 افوقوم اعيب هعاب وأ ادساف اج وزت هب جوزت وا لمعلا يف ريجالا لخدي ملو ادحا

 اماو نالوق ثراولل وه لب الوا هنم ع وزنملا هدلو هب صتخي لهف تامف ادساف وا
 وا دلولا وا بألا دترا ناو لمعلا ىلع ريجيو هلك هل وهف لمعلا ريجالا لخد نا

 نم دحوم با عزن زوجي الو هيبألف هريغت وا هباهذ لبق ىنغتسا وا بالا نج

٢٢٢٣



 دلو نم رح با عزن الو ةلادع الو امهنيب ثاريم ال هنال هسكعك كرشم دلو

 هدلو نم عزن اذاف هديسل هلام دبعلا نال سكعلا الو هديسل دبعلا لام نال دبع

 الافطا ولو هب هعافتنا الو هينب ينب لام نم دجلا الو هسفنل اعزان سيلف رحلا

 نا طقف نطبلا يف برشو لكا مالاك جتحي مل ولو هل زوجو مهئابآ تتام
 اهيلع بجوا عزنلا اهل زاجا نمو هللا همحر بطقلا لاق عزنت الو تجاتحا

 ةجاحلاب هنبا نبا لام نم لكأي ال دجلاو رثالا يفو لاق عزنلاك ءاطعلا يف ةلادعلا

 لام نم لكأت نا اهل زئاج مالا كلذكو هاهتشا اذا هنطب يف هلكاي اماعط الخ ام

 ةجاتحم اهنا ولو الف هعيبتل ةجاحلاب اهدلو لام نم ذخأت نا اماو هتهتشا اذا اهدلو

 ام نهنبا نبا لام نم نلكأي نا نهل زوجيا ملعا هللاف مالا ما وا بالا ما ةدجلا اماو

 هب رمالاك عزنلا ىلع فالختسا وا ليكوت الو عزن نونجم زوجي الو نيهتشا
 تاقوألا نم اذك تقو هتعزن لاق وا هتئيشم وا نالف مودقل عزن ام قلع ناو
 هب عفتب ال هتعزن لوقي ناب ةمولعم ةدم عافتنالل تيقوتلا زاجو زجي مل ةيضاملا

 لاق ناو هب عافتنالا هثراول سيلف اهلبق تام ناو هدلول ةدملا ماتب عجري و ارهش

 عوزنملا جرخ نا عزنلا حصي الو زاج جحو نيدك ناك نا هنيعب ءىشل هتعزن
 فلت ناو هنم لغتشا امو هب عافتنالا ةميق اضيا هل دريو هبرل هدريو هدلو ريغل

 وا ةنس ةلغك اهعزنل تقو ولو اهدوجو لبق رجش ةلغ عزن حصي الو نمض

 نا هثوروم نم هديفتسي ام الو اهتوم لبق هما نم ثري ام عزن الو لقاو ارهش

 مل ولو تدجو ةلغ عزن زاجو عزنلا دعب تام ولو تمي مل ثوروملا نا ناب

 يضرا نم ضرا ةلغ نييعت الب اذكه ةلغ عزن ال ضرا تابنو رهظ لمحو كردت

 دلوي ىتح لمحلا عزن حصي ال ليقو ديبع ةمدخو تويب ىنكس عزن الو هدلو

 هنم امهعزن حصو جاتحا ولو نيكرتشملا دحال كرتشم دلو نم عزنلا حصي الو
 عزنلا نم ىباو رخالا ىنغتساو امهدحا جاتحا ناو ءاوتساو قافتاب اجاتحا نا

٢٢٤



 ربجيف ةعامجلا وا مكاحلل هتيكش جاتحملا عفر اعروتو اففعت

 وأ طقف ةقفنلل جاتحا نا ةقفنلا فصن هيلع قافنالاب هل كرتشلملا

 طقف دالوالا ضعبل عزن لحي الو طلتخملا اذكو هاوس ثراو هل نكي مل نا اهلك

 نا لبقو هدلو ضعب نم عزنلا دعب ىنغتسا ناف عزنلا يف لدعلا مزلو هللا دنع

 ربتعتو هتميق وا هلثم وا ادوجوم ناك نا هنم عزن ام لوألا در يقابلا نم عزني

 رخالا ضعبلا نم عزني نا لبق تامو هدلو ضعب نم بالا عزن ناو عزنلا موي
 الو رخآلا نم عزني نا لبق نج نا اذكو تيملا ةكرت يف ائيش لوألا كردي م

 نم دلولا ثرا ردق ىلع ةرمب اعزان وسيلو رخالا لبق امهدحا نم ع زنلاب قباستي

 اعزن دارا اذاو عزنلا يف لدعلا هيلع بج و دقو عزنلا ىضم قباست ناو بالا

 الب هجايتحا تابثا يف بالا لوق لبقو هب لغتشي مل هب مهتا وا لام هلو ةجاحم

 فلحي ليقو سالفلا لصالا نال هلوق لوقلا ناك امناو هللا همحر بطقلا لاق نيمي

 لوأ نم هيف يل ءىيش ال لاق وا هكلم نم هجورخ ىعداف لام هل فرع ناو اتاتب
 لام بالا فلتا ناو نايبلا بالا ىلعو نبالا لوق لبق يريغل كلم وه لب رمالا
 هنبا لوق لبق الاو نايبلا هيلعف عدم وهف فالتالا لبق ةجاحب هعزن ىعداف هدلو

 نا الا لجؤم وا لاح نيد هل ناك نا هدلو لام عزن بألل زوب الو هيذك نا

 تام وا بالل نايب الو نيدلا كلذ نايدملا دحج وا مدعا وا هنايدم سلفا

 هسفنب هنم هقح ذخاي رضاح هل لام الو هيلا لصوي الو باغ وا امدعم نايدملا

 داسف وا سفنلا يف ةيانجب سانلا ىلع ام الا كلمي مل نا عزنلا هل زاجو مكاحلاب وا

 ضوعلا وا نوهرملا وا ربدملا وا ريناندلا نم وه مك شرالا مكاحلا نيبي ملو لاملا يف

 ابتك وا اهوركم كلم نا عزنلا زوجي الو مارحلا نمت وا مارح وا ةبير هديب ام وا

 هبتك نع ىنغ دجي ال ناك نا ليقو بتكلا وا هوركملا هنع يرتشي نم دجو نا

 لام دوجو عم ال فحصم دوجو عم عزنلا زاجو هنبا نم عزنو هسفنل اهاقبا

٢٢٣٥ _



 وا ةفيلخ وا ليكو نم هعم مسقي نم دب ل ولو هكيرش باغ ولو كرتشم
 هدلو بيصن عزن زاجو همهس ىلا نيادي نا ناكم ال هتمسق نكمت مل وا رومأم
 . ملعا هللاو هتمسق نكمت مل وا هكيرش باغ ولو كرتشم لام نم

٢٢٦



 نهجاوزا ىلع ءاسنلا ةقفن يف باب

 وا تبلج نا ركبل قوقحلا نم كلذ ريغو ىنكس و ةوسك و ةقفن تمزل

 يتأي ىتح هبلط دعب بالا اهعمو اهجوز هبلط وا اهجوز نم بلجلا بلط

 تأي مل ناو اهجوز نم بلجلا تدارا وا طورشلا نم هريغب وا اهقادصب
 اهرك اهوبا اهعنمو بلجلا تبلط وا طورشلا نم هريغو لجاعلا قادصلاب

 تبلط و بصاغ اهعنم وا قوقحلا نم اهريغك ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا تبلطو

 وا با نم عنملا لاح هب عافتنالا اه روصتي الام تبلط اذا نكل ركذ امو ةقفنلا
 بصاغلا وا بالا اهسبح ثيح تنكس دق اهنال هيلع ءىيش الف ىنكسلاك هريغ

 ناسللاب اهل هريغ وا بالا عنم دعي, الو اهيلا لصي ال ناك اذا عامجلاكو هريغ وا

 امهب فيوختلاو لتقلا ةداراو برضلاب وا اهيلع بابلا قالغاب عنملا امناو اعنم

 بآلا نم مظعا جوزلا قحو تبرض وا تلتق تجرخ نا اهيلع بيقرلا لعببو

 اه ىقب طرشب لتعت ملو تعنتماف قادصلاب ىتاو بلجلا جوزلا بلط ناو

 ةغلاب ولو اهتقفن تمزل اهيلو اهجوزف نج وا اهوبا تام ناو اهل قح ال ذئنيحف

 ةكرشم وا بثيل ناو ةجوزلل قوقحلاو ةقفنلا تمزل و دقعلا نيح نم بلجت ملو

 نم بلج بلط الو بلج الب ولو دقعلا نيح نم اهقوقح مزلت بيثلا نكل
 لجرلا جوزت ناو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةدحوم وا ةكرشم اهجوز

 اهقوقح عيمجو اهراهن و اهليل نم هيلع سيلف ةريبك وا تناك ةريغص اركب ةأرما
 كلذ دعب اهقوقح همزلتف كتأرما بلجا اهدلاو هل لوقي وا اهبلجي ىتح ءىيش

 هيلعف ةغلاب وا تناك ةلفط با اهل سيلو اركب تناك اذاو هريغو عامجلا نم

 نا الا تبلج ولو ةمال ةقفن الو اهبلجي ىتح ليقو اهجوزت نيح نم اهقوقح

 هركب وا كلذ طرشب اهبر ةمدخ نع اهجوز اهعنم ناب اهبر ةمدخ نع تعطق
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 لاق ادبع ناك نا هديس ىلعو ارح ناك نا اهجوز ىلع اهقوقحف هاضر وا اهديس

 دنع تيبتو راهنلاب همدخت اهديس دنع ةمالا تناك نا هنا ركذو هللا همحر بطقلا

 مونلا شارف و ليللا سابل اذك و لاق ج وزلا ىلع ليللا ةقفن بجت هنا ليللاب اهجوز
 جوزلا تمزل اليل اهديس دنع وا اراهن اهجوز دنع تناك ولو هءاطغو هتداس وو

 اهيلو اهج وزي نا لثم متي ىتح جوزلا ىلع هيف قحال فقوملا حاكنلاو راهنلا ةنوم

 ةجلاعمب لغتشت مل ناو قرافت ملام ءاصربو ءاقترك ةبيعل تمزلو اهاضر رظتنيو

 لفط ةجوزل قوقحلاو ةقفنلا تمزلو موذجمو صرباك بيعملا تمزل اذكو اهبيع

 يه تبلط وا هل اهبلج بلط وا هل اهبلج نا ايلو وا لفطلل لجرلا ناك ابا لجرلا

 ناو لام هيلو وه يذلا لفطلل وا هنبال نكي مل نا هلام نم اهسمي مل ولو اهيلو وا
 دبع ديس تمزلو نونجم اذكو ىلولا وا بالا لام نم ال هلام نمف لام هل ناك

 بلجلا بلط وا هدبع اهبلج وا هدبعل اهبلج نا اهيلع ربجيو هدبع تحت ةرحل
 له ةما هتحترح اذكو اهبلج نا هتمزل. ليقو بلجلا بلط وا تبلج ولو ةمالال

 وا لجاع قادصب ةحوكنمل قوقحلاو ةقفنلا تمزلو اهديس مزلت وا اهقوقح مزلت
 قح يف اهجوزل ةيصاعل قح ال اك امهدعب تعنم نا الا الجا وا الجاع ضرفي

 نايصعو جوزلا عنم يف اهابا تعواط وا ةيجوزلا قوقة سم اهيلع هل بجاو

 عنم ةنونجملاو ةلفطلا قوقح عنمي الو نهقوقح عنمي ال ةلفطلاو ةنونجملا ةمالا

 ةقفنلا نم ارادقم اهل الثم مكاحلا ضرف ولف اذه ىلعو هللا همحر بطقلا لاق امهيلو

 امهيطعي جوزلا ةمذ يف كلذ ناكل جوزلا نم اتعنتما وا هريغ وا امهلو امهعنمف

 هيف امهل قح الف عامجلا اتهرك ناو عنملا نيح يف كلذ امهلو لبقي مل نا ام اموي
 يف امهناعا وا امهعنم نا امهابا نا هللا همحر بطقلا رهظتساو ةلقاعلا ةغلابلا اذكو

 طقس و ىنكسلاو ةوسكلا اذكو جوزلا نع طقست اهناف امهتقفنب ماقو عانتمالا

 مرحم لتقب طقسي الو هنم ةبراهو ةزشانو ةدترمل قح الو ديسلا عنمب ةمالا قح
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 اهقوقح ال اهقادص ةرحاسلا لطبتو سانلا قوقح نم قحل عنم و نيدلا يف نعطو

 عجري ال ليقو اهقوقحو اهقادص لطبي امم ةبئاتل قوقحلاو قادصلا تبنيو

 اهنا ملع ولو رهاظلا ماكحا نم مكحب ةعوزنم قح طقس و ةبوتلاب اهقادص
 قح مزلي ليقو اهب عتمتلا نم عونمم هنال جوز نم ةقورسم وا ةبوصغم وا هتجوز
 ال مكاحلا ردق نا ةوسكلاو ةقفنلا يف كلذو عواطت مل نا ةقورسملاو ةبوصغملا

 ناك نا الا ةقورسملاو ةبوصغملاو مكحب ةعوزنملا قادص لطبي الو انيعم ارادقم

 الا ايعجر ةقلطمل قحلا مزلو ةقرس وا بصغ يف تعواط وا كلذ يف ببس اه
 ملام اهنم ىلومو اهنم رهاظملا مزلو كلذ هل زوجي الف سملاو رظنلاب عتمتلاو عامجلا

 لبق اهعماج نا هنال عامجلا الخ ام ةجوزلا قوقح اهلو رهشا ةعبرا ىضمب نبت
 ليق ةنئابلو عامجلا ىتح اهلك ةجوزلا قوقح اهنم ىلوملا قحو تمرح ةرافكلا
 تقتع ةجوزل الو قتع دعب ةيرسل قح ال ودتعت ىتح اهعنم نا ةقفنو ىنكس

 الو ةنونجملا نم ةقافاو ةلفطلا نم غولب دعب ةنونجمو ةلفطك اهسفن تراتخاف
 لفط ةجوزل الو اهسفن تتوف اهنال سم دعب بويعم نم اهسفن ةراتخم

 ليقو هللا همحر بطقلا لاق ةقافا وا غولبل امهرايتخا دعب نونجم وا

 بجت حلاص يبا نب نالساو لاق لاق ىنكسلاو ةقفنلا قح نهلك ءالؤه
 بوبحم نب دمحم لاق ال فسوي يبا نب دواد لاقو ةيدتفملا ةقفن

 ناو فالخ لب بطقلا لاق الماح تناك نا ةبجاو اثالث ةقلطملا ةقفن نا اوعمجا
 ال ليقو ةقفنلا اهلف جاوزلا نم ةدعلا اهتعنم نم لك ضعب لاقف الماح نكت م

 قادصلا سملاب اهلو داسفلا روهظ دعب ادساف ادقع اهيلع دوقعمل قح الو اهل ةقفن

 ىتح ىنكسلاو ةوسكلا نود ةقفنلا اهلف الماح تناك ناو ضرفي مل نارقعلا وا

 هل ليقو ناكسالاو ةوسكلاو ةققنلا نم تاف ام دري نا كردي الو ال ليقو عضت

 نا الا در ال ليقو نالوق نمثلا ماق نا هنمت در يفو ةوسكو ةقفن نم ماق ام در
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 لماحل لهو تملساو كرش يف اهجوز ةكراتل قح الو مكاحلا مكحب اهاطعا

 قحلا زوجو نالوق ال وا ةوسك و ةقفن نم قح امهريغب وا ءادقب وا ثالثب تناب

 الو دتعت ىتح ءىط و دعب فشك مرحم تاذل قحلا مزلو عضت ىتح لماح ةدترم

 مزلو هما نبا وهو تلمح ولو ملعلاب كردي ام تلهج وا تدمعت نا اهل قح
 ءاقترلل ةلجؤملا ةنسلا دعب قح الو ةقفن الو دقعلا عطقني ىتح هوحنو انينع قحلا
 ةوسكلاو ةقفنلا موزل راتخملاو هللا همحر زيزعلا دبع لاق اقرتفا نا لوتفملل وا

 ةجوزب سيل اهنا تفشك نم مرغتو اهرغصل اهئطو نكمي ال ةريغصل ىنكسلاو
 تسيل اهناب وا ةجوزب تسيل اهناب اهج وز ملعب ال اهتدع تضقنا دق وا لماحب وا

 وا ةنئاب لماح وا ةجوز اهنا ىلع اهيلع قفنا ام اهتدع تضقنا دق اهناب وا الماح

 ىطوب هتدوقعمل اقوبسم ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا تمزلو يعجر قالط ةدع يف
 ىطولا كلذ نم تلمح ناو اهيف اهل زتعي يتلا ةدعلا يف ايغب دعي ال هجوب وا يغبب

 هلوخد مدعل هل متي مل شارفلا نال هما نبا ليقو شارفلل دلولا نال جوزلل وهف

 ةوسكلاو ةقفنلا تمزلو اهلزع بجي الف مارحلا ىطولا نم ةدع ال ليقو

 موي نم ريخالا نم لمحت مل نا رهظ وا مدق نيح هتجوز راتخا ادوقفم ىنكسلاو
 يتلا ةثالثلا مايالا يف ةلها ولو لمحت مل وا ريخالا نم تلمح اقلطم ليقو رايتخالا

. ملعا هللاو ايعجر اهل قلطملا ىلع نهيف طلغلا يف رذعت



 اهجوز ىلع ةأرملا كردت اميف باب

 يف هللا هركذ ام ةقفنلا رادقمو دمحا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 فلكي ال هللا هاتا امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل هباتك

 ىلعو هردق عسوملا ىلعو لاق وا رسي رسع دعب هللا لعجيس اهاتآ ام الا اسفن هللا

 فرش ىلا رظني الو لاملا يف هتلزنم ردق ىلع لجرلا رظني امناو لاق هردق رتقملا

 ىلا رظني اك كلذ يف ةأرملا ردق ىلا لوقي نم مهنمو ردقلا يف اهعضوو ةأرملا

 ردق ىلع لمتحي ال امو ةيسك الاو ةيذغالا يف اهندب لمتحي امو اهرغص و اهمظع

 مادالاو محللاو سابللاو شاعملا يف دلبلا ةداعو لجرلا لام ردق ىلع رظنلا

 هوركم الو ررض اهيف سيل ةشيعم هب شيعتو ندبلا هيلع مقتسي ام ىلع نهدلاو

 ةقفنلا يف هل سيلو قلطي وا قفني ىتح هوربج هلك اذه اهجوز عطتسي مل ناف
 هوربجي و هيلا جاتحت امو نكسملا اهل ءىيهي الجا هل نولج ؤيف ىنكسلا اماو لجا

 امنا ناك ناف سابللا اماو ريغ ال طقف نيتليلو موي ليقو ةليلو موي ةقفن ىلع
 ةداع ردق ىلع فيصلا كلذك و هلك ءاتشلا سابل ىلع ٥هوربج ءاتشلا لبقتسا

 هب رفضت اتيزو ةعمج لكب امحل اهءاشع و اهءادغل امادا ينغلا ىلع كردتف سانلا

 فلاخملا ناك نا هفلاخمب اهرعش تلصو ولو نهدلل جاتحي ام نهدتو اهسأر

 يصعت و ضعب دنع ةيصاع ةلصاو فلاخلاب ىمست الو يمدا ريغل ناك نا ارعش

 اهتالصل ءاملا كردتو ع وطتي ل نا ارطع هيلع كردت الو يمدالا رعش لصوب

 رخاو برشل ءانا وا ماعطلا لمعتو برشتو هب لسغت ءاناو اهماعطو اهبرش و
 وا ءوضولل لسغلا وه لسفلا كلذو لودعلا رظنو هلام و هردق ىلع ماعط و لسغل

 هلساغ هرجا يطعي وا هلسغي وا خس ولل وا سجنلل وا ءاجنتسالل وا ةبانجلل
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 يتلا ةيمكلاب لكلا يف لودعلا رظنب كلذ ديتعا نا اهناوا يف ابطرو هكاوف كردن و
 هللا همحر بطقلا لاق خيطبلاو نيتلاو هناوا يف بنعلاك اهتقفن ىلع ةدايز اهيطعي

 ابطر اهتقفن اهاطعا بطرلا يه اهنا وا يف بطرلا نم ةأرملا ةقفن نا ديتعا ناو
 فلتخي امم كلذ وحن وا ازبخ ءاشعو ابطر ءادغ اهبطعيو بطرلا نم ةدايز الو
 لك اهماعط مادا لودعلا رظنب همزل لاملا يف اطس و ناك ناف دلبلا ةداع بسحب

 يف نيترم اهمحل و رهش يف نيترم اهسأر تيزو لخ وا تيزك ءاشعو ءادغ موي

 بصي ليقو تيز نم ةجاجد ةضيب ءىلم ردق ماعطلا مادا يف اهل ليقو نيرهش
 هردق ىلع هتقفن و مادا الو محل ريقفلا ىلع سيلو هفارطا يقتلت ىتح هيلع تيزلا

 مادا نم هريغ اديرث اهاطعا نا همزلي الو اححاشت نا لودعلا رظنب هدلب نم

 اهماعط هب عنصت ام اهرضحي و محل قرمو زبخ وهو ديرثلا ماعطلا ريخ نال هريغو
 كلذ وحن وا ىلقم وا ردقو لابرغو قبطو ةعصقو ىحرك ةادا نم هجاتحت امم

 لكب حلاص ردق ىلع رحلا تقوو دربلا تقو يف اهجاتحمو بطحو ءاناو ءامو
 هلام نم هذخأت و هلام نم كلذب نايتا ىلع ربجي الو ةيراعب ناو كلذ هيزجيو تقو

 طشمو ةلحكم و دورم همزلي الو هلام نم ةقفنلا ذخا اهل نا اك هب ال تأي مل نا

 لاحتكالا ىلا جاتحتف اهرصب فعض فاخت نا لثم:كلذ ىلا رطضت مل ناءانح و

 هيلا جايتحالا دلب لها ةداع تناك ناو طشم ىلا جاتحتف اهرعش داسف فاخت وا

 كلذ ىلع طشملا اهلف هيف رفضي امل وا نهرعش يف رمال مايالا نم رادقم لك يف

 ليقو ظلغيل ءانحلل جاتحتف هريغ وا ضرمل اهدسج نم عضوم قري نا لثمو

 مزلت ال ةيودالا نا روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق رطضت مل ولو كلذ مزلي

 ءانحلا تعداف اهجوز نم ةقفنلا تذخا ةأرما نع هتلاس و رثالا يفو لاق ج وزلا

 هب لغتشي الف كلذ انا ديرا ال جوزلا لاق ولو هيلع كلذ كردت لاق ناحيرلاو
 طشملا يرتشت نا اهلو ال لاق اهسفن هب يوادت ام هيلع كردتا تضرم ناو تلق
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 هل اكلم كلذ نوكيف هيلا رارطضا عم اهنع اهعنم نا هلام نم دورملاو ءانحلاو
 مل نا هلوق لبق كل هعنصا انا وه لاقو ىماعط لمعا انا تلاق ناو هب عفتنتو

 اهتقفن اهاطعا رظنب لودع همهتا نا و اررض هنم فخت ملو هتعنص يف نعطت
 كنم هذخآ تلاق نا اهلوق لبقو هب نئمطت نمل اهعفدي وا اهسفنب اهعنصت

 هنم لكأتو هتدارا تقول اهئادغ نم الضف عفرتو كديب يعنصا لاقو اعونصم

 الو اهاضرب الا هذخاي الو ءاشعلا تقو ىلا دح الب ةرم دعب ةرم تءاش ىتم

 درت وا هكردا نا اهئاشعل لكلا وا لضفلا لكأتو كلذك هلكأت مل نا هلك هعفر

 اهلضفب وا اهتقفنب اهسفنل رجتت الو اهئاشع اهيطعي و هل لضف نم ءاشعلا كردا ام

 يف اهلضفب وا اهلك ةقفنلاب اهتراجت ةروص يف ةقفنلا عم هتحبر امف اهلام نم لكأتو

 اهيف فرصتلاو ةبقرلا كلم ال لكالا اهل نال جوزلل اهلضفب اهتراجت ةروص
 هلف الاو اهلف مكحلاب ناك نا ليقو ج وزلل ال اه حبرلا عم لضفلاو ةققنلا ليقو

 نم تلكا ام ضوع الو لوألا لوقلا ىلع اهرجت يف اهل ءانع الو سكعلاب ليقو
 نا هيلع ضوعلا كردت الو هبساحت ملو هنم اهسفنو هتقفنا نا اذك و اهلام

 هيلع تقفنا اهنا تعدا نا هيلع تقفنا ام هيلع كردت ليقو دعب هب كسمتسا

 طعت الو اهل هعفن نال اهسفن ىلع تقفنا ام ال ةارادملا وا رهقلا تعدا وا اه دريل

 ريغ ىلع اهاطعا ام يطعت نا زوجيو ةقفنلا ةهج نم اهاطعا امم هريغ وا الئاس

 هيف حمست امم ةرمتو ةمقلك ةقفنلا نم ولو الئاس ىطعت نا اهل صخرو ةقفنلا

 نمو ةقفنلا نم اهجوزو اهسفن ريغ ةيجنت اهمزلي الو اهيلع رجحي ملام ةلقل سفنلا

 ذا مهريغ ولو هب ىجنت نا اهيلع بج و هب اهل مكح ام ليقو اموزل اهجوز هنومي
 هثراولو يبح نا لوالا لوقلا ىلع هلف هنم تناب وا هلكا لبق تتام ناو اهل وه

 وا لقبل امهكاسما اهل زاج امهبلطي مل ناو اهبلط نا ةلاخنلاو ىونلا درتو تام نا

 هرغي لخ و رتكا وا لقا وا رهش وا عبس لايلل ناو ةقفنلاب امل مكحلا زاج و هريغ
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 هل اهنا ىلع ءانب هل مرغي وا اهل اهنالو اهدي يف اهنال اهل اهداسفاب وا اهلكاب دعتم

 وا مكاحلا ضرف لبق اهنم جوزلا تاربا ناو هنم وا اهنم هبلطي له لحلا ادك و
 اهعنم نا اذك و ضام يف ال اهتبلط نا تا نامز يف دعب اهل اهيطعيو همزلت مل هدعب

 نا ليقو ضام نامز ةقفن ال تا نامز ةقفن تكردا هب تكسمتساف انامز اهنم

 اضيا ليق وا رادقم اهل ردق نا ليقو اضيا ضامل تكردا هوحن وا مكاحلا اه مكح

 نيد اهيلع هل ناك ناو اضيا ضامل كردت اقفتا وا هب ايضرف دحا اهل ردق نا

 هيلا تصني مل نيدلا نم كيلع يل امم يقفنا اهل لاقف ةقفنلا يف هب تكسمتساف

 لزغ وا اهتقفن اه ضرف مكاح تام ناو نيدلا ىلع يه ربجتو ةقفنلا ىلع ربجيو

 نايب امل نكي مل نا يضاملا يف هلوق لبق اهل ضرف اميف ةجوزلاو ج وزلا فلتخاف
 اقفتا ام ىلع تا نامز يف اهل عفديلو هب رقا امم رثكا ال ضرفي مل هنا فلحو

 رظن اهب موقي ال اهاطعا ام نا تعدا ناو هلوق يف هتقدص نا اذك و دعب امل هيلع

 وا رقف وا ىنغ نم لوحتف ةقفنلا هيلع تضرف ناو عبشي اهتوقي ام امهل لعجي و هيف
 اهماعطب امهل رضم لعج هيلع تعدا ناو اهبطعي ام اهل ددج رخالا ىلا طس وت

 امب مهتا نا نيما ةقفنلا ىلع لعجيو كلذ يف مكاحلا رظن ىصح و بارتو مسك

 ىلع ليمحلا كردتو رضاح نم ةقفنلل اليمح تبلط نا اهيلا تصني الو اهرضي

 ةقلطم تعدا ناو لام ليمحلل ناك نا ج وزلاك ةقفنلا ىلع ليمحلا بجي و رفاسم

 تصني الو الف الاو قفنا لمح دج و ناف تانيما اهترظن قفنتل المح انئاب اقالط

 تفخ ةقفن ىل كرتا وا ىنقفني اليمح ينطعا رفسلا ديرمل تلاق نا انئاب ةقلطملل

 ذا اهسفن ىلع تقفتا وا كلذ تلاق ناو اهب لمحلا ناب نا الا الماح نوكا نا

 نا الا تدهشا ولو كاردالا دجت مل هيلع كردت نا ىلع هرفس دعب لمحلا رهظ

 نا اهلام نم قفنت نا اهورما نا اذكو كلذب اهورماف هوحن وا مكاحل اهرما تعفر

 اهورما ام هيلع تكردا مدق اذاف لماح ريغ وا الماح ةقلطم ريغ وا ةقلطم باغ
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 بيغي نا لبق اهورما نا اماو نالوق كاردالا يفف اهل اوردقي ملو اهورما ناو هب

 اشاو ددجي نا حيحصلا نالوق كاردالا يفف كردت نا باغ اذا اهلام نم قافنالاب

 هنا ىعداو اهجوز ءاج ناف هنم قفنتل انيد اهجوزل تذخا ناو باغ اذا رمالا

 نم مكاحلا عاب ناو هل نايب الو هتبذك نا عدم وهف اهل هلسرا وا اهنومي ام اهل كرت

 كلذ تمرغو مكاحلا لعف زاج افلت عبدت ملو اهل كرت هنا نيبف مدقف اهتقفنل هلام

 اهنوميام اهل كرت هلعل ثحبلا دعب الا عيبلاب رماي وا هوحن وا مكاحلا عيبي الو جوزلل

 نم الوا عيبيو ثحبي مل نا هرماوا هعيب لطبي الو اليمح كرت وا لسرا وا

 لصالا مث هتدئاف تلقو هتنوئم تلقث ام مث هداسف فاخي ام تالقتنملاو ضورعلا

 هيلع اهل ذخأي نا هوحن وا مكاحلل زوجيو زاج لصا عيب يف احالص ىأر ناو

 الب برضلاب ابرش و الكا ةقفنلا ىلع جوزلا ربجيو امهل هذخاب هريغ رماي وا نيدلا

 اهقلط نا اهتعجر كلمي الو قلط نا نئاب قالط وهو قلطي وا قفني ىتح ةياهن
 ةعجرلا تزاج تيضر ناف ةعجرلا نم تعنتماو الام دافتسا ناو كلذ ىلع

 قفنا مكاحلا هل لوقي ليقو ةعجرلا نم تبا ولو رسيا نا اهعجاري نا زوجو

 ناو لام هل ناك نا رابجاب سافن وا ضيح يف اهقلطي الو اهقلطف الاو كجوز
 ضيحلا وحن يف قالطلا نال ددرت ج وزلا رما يفف ةقفنلا ىلع ربجاو لام هل نكي مل

 ردقب نيدلا نم ذخاي نا هللا همحر بطقلا دنعو هيلع ردقي مل قافنالاو ةيصعم

 اهنا لك تعداف نايب الو ءاسنب تلكاشت ناو ضرتقي وا رهطت ىتح اهقفني ام

 ادعاصف ةثالث وا نانثا ىعدا ناو اذكه ةجوزلا قافنا ىلع ربجي مل هتجوز يه

 ىتح مهنيب ةدحاو ةقفن مهنم لك اهقفنا اومصتخاف هتجوز اهنا يعدي لك ةأرما
 ل امهدحال تمكح ناو مكاحلا مهذخأيف همصخ نايبل لطبم نايبب لك يتأي
 امهتبذك نا امهيلع الو هتبذك نم ىلع اهكردت الو قفنا ام هبحاص هيلع كردي

 داسف وا ةمرحم اهنا وا اميرحت وا ءادف وا انئاب وا اثالث اقالط تعدا وا امهتقدص وا
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 تبذك وا اهاوعد جوزلا بذك ولو بئاغلا جوزلا توم وا هلوا نم اهحاكن
 نا هيلع كاردالا زوج و قفنتف تبذك اهنا حصي ىتح كلذ اهئاعدا دعب اهسفن

 وا ثالثلا ج وزلا ىعدا ناف اهلك روصلا هذه نم ةروص ىا يف اهسفن تبذك
 ليقو اهل ةقفن الف تركناو هب ميرحتلا ىعدا يذلا لعفلا نابو ميرحتلا وا ءادفلا

 ىعدا نا هتمزل و امهنيب كرتشم لعف هنال هب لقتسي ال هنال ءادفلاب رقا نا اهقفني

 يف هل تصني الو تمرح هج و ياب نيبي ملو اذكه ةمرحلا ىعدا وا حاكنلا داسف

 ناو هوباو دلولا مدعا نا هلفطك ةأرما ةقفن ىلع ىلولا الو بالا ربجي الو هئاعدا

 نم وا دلولا لام نم قفنيف قافنالا ىلع ربجا لام يلولل وا بألل وا لفطلل ناك

 ناك نا فلختسملا ديبع ءاسن ةقفن ىلعو اهيلع ربجيو ةفيلخلا اذكو هسفن لام

 ةقفن ىلع ربجي ال هريغ ىلع هقالط زوجي ال نمو ربجي الف الاو لام هيلع فلختسلملا

 نا كلذو هيلع قلطي ال ناك ولو هلفط جوز ةقفن ىلع ربجيف بالا الا هتجوز

 نكي مل ولو قافنالا ىلع ربجي هناف ناسنا ىلع هقالط زوجي نم اماو ريغلا اذه مدعا
 اهل ناف هتديسك و رماي وا هدبع ىلع قلطي نا هل ناف دبعلا ديسك كلذو لام هل

 هديب هتجوز قالط ج وزلا لعج نمك و وه هرمات وا هيلع قلطي الجر رمات نا
 نا اهيلع دبعلا ال قلطي وا قفني ىتح برصب هدبع تحت ةرح ةقفن ىلع ربجيو

 وحنل اهرما عفرتو انونجم وا الفط هبر ناك وا رضح نا اميس الو هبر باغ
 ربجيو لجرلاك اهدبع تحت ةرح ةقفن ىلع ةأرملا ربجتو ةفيلخلا نوربجيف مكاحلا

 يف ءاكرشلا ضعب باغ ناو هتجوز ةقفنو امهكرتشم ةقفن ىلع ناكرتشلملا
 مكاحلا وحنل اهرما تعفر الاو ناك نا ةفيلخ ربجا لفطك ناك وا دبعلا ج وزلا

 نم لقاع غلاب رضاح ربجيو ءاكرشلا عم اهيلع قافنالل ليكوتلاب يلولا ذخأيف
 دبعلا ةقفنب ذخويو هبانم ردقب هتجوز ىلع قفنيف قيقرلا نم هبانم ردقب ءاكرشلا

 هكيرش ةصح كرديو هديب دبعلا ناك نم هكيرش باغو دبعلا جاتحا نا هسفن
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 كاحلل تكش هتجوز ةقفن كرتي ملو باغ نمو مدق اذا هيلع ةقفنلا يف بئاغلا

 هل كاجلا لكو عيبلاجاتحم كرت ناو هلام ردق ىلع ةقفن اه ضرفيف

 ىرتشي ال وا هلك هعيب ىلا جيتحا ناو جوزلا ناتيا ىلا ةقفنلا ردقب هنم اعئاب

 لاق ائيشف ائيش عاب يتاي ىتم اوملعي مل ناو هلك عيب سخبب الا وا الصا هضعب

 ىلع ةقفنلا نم عنتمملا رضاحلا ناف بئاغلاب اصتخم كلذ سيلو هللا همحر بطقلا

 زوجي و هرابجا ىلع هتريشع ذخا زوجي و ربجي هئايلوا وا هناويح وا هديبع وا هجاوزا

 قافنالا نع عنتمملا لام مكاحلا عيب زوجو هلام عيب ىلع مكاحلا وحن فالختسا

 نا زوجيو هنم قفني نم لكوي وا هنم قفنيف هدي نم لاملا مكاحلا عزن زوجيو هسفنب

 لكوي لهف هلزنم ريغب الام كرت ناو انركذ نم اهمعطيف ةاشك مظعي الام حبذي

 قفنتو هيلا نيدلا ذخاب رموت وا اهقفنيف بئاغلا جوزلا لام ىلا نيدتي نم مكاحلا
 ال ذخوي الو نيدلا هيلع ذخأت ال وا مدق اذا هيلع نيدلا كردتو لودعب اهسفن

 ملو رفاسي هتكرت دقو ارضاح الام كرتي مل هنال ةقفنلل افالختسا كردت الو

 رموت اهنا بطقلا حجر لاوقا هيلع ردقت ال دقو برهي دق نكل هب كسمتست

 ناو مكاحلا رماب هنال ىوقا نيدلا اهذخاو ةقفن الب ىقبت ال اهنال هيلا نيدلا ذخاب

 مدعو اهكاسما يف مدعم رضاح رذعي الو اهيلو ىلع اهتكردا هل لام الو باغ
 ىلع ةقفنلا كردتو اهتقفن ىلع ربجي ال ليقو اهقلطي وا اهقفني نا اماف اهيلع قافنالا

 ابرش و الكا اهجوز قفنت ليقو ةينغلا هتجوز ىلع هتقفن مدعملا كردي الو اهيلو
 لاق لام هل ناك نا اهتقفن همزلت هنال ينغ يلو هل ناك ولو هنكستو اسابلو

 مظع اهيلع ج وزلا قح نا هفعض عم ريخالا لوقلا اذه هجوو هللا همحر بطقلا

 كلذ نع هينغي ام اهل نا عم مهل للذتب.و سانلا ففكتب نوكي نا حبقف هب موقت ال

 هوحن وا عيبب اهلام يف فرصت ةأرملل حصي ال هنا ثيداحالا ضعب يف درو هناو

 ال تلاقو اهدالوا ىلع هتأرما عم فلتخا ناو هل اك راص دقف اهجوز نم نذا الب
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 الو اهلوق لبق مهعم لكا الو مهمدخا الو اماعط مهل لمعا الو مهعم نكسا

 وه يباف كلذ تدارا ناو هنم اهدالوا لكاوت ال نا دجت ال ليقو كلذ اهمزلي

 اهعم اوكرت الاو هلوق لبق كلذ نم مهما عنم يف مهب بالا رضي مل ناف هيف رظن

 عئاب ذخؤيو طقف ةقفنلا ردق كلم ناو هتمصع يف تناك ولو مهتقفن مهاطعاو

 وا هنهر نا اذكو هيلا عجري وا عيبلا متي ىتح هتحت ةرح ةقفنب افوقوم اعيب هدبع

 مل ول و اتاب اقالط هيلع قلط نا همزلت الو دبعلا يبح ام بصغ وا هنم قبا وا هربد

 اهقفنا لماح يه و هبر هيلع قلط ام دعب قتعا ناو الماح تناك وا اهتدع ضقنت

 مث الماح ةجوز مدعم قراف ناو رح جوز قتعلا دعب وه هنال هبر ال وه اهعضول
 الماح ناو هقتعم وا هبتاكم ةجوز ةقفن ادحا مزلت الو عضت ىتح اهقفنا دافتسا

 هللاو هنم ائيش الو هيلع بتاك ام ضبقي مل ولو هنيح نم رح اندنع بتاكملا نال

 . ملعا
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 ءاسنلا نيب لدعلاو اهانكسو ةأرملا ةوسك يف باب

 هتجوز وسكي نا لجرلا ىلعو ناويدلا يف اولاق هللا همحر بطقلا لاق

 ام اهتوسك يف مكاحلا ضرفي امناو هرسيو هرسع ردق ىلع اهيلع ردقي ةوسك
 صيمقلا باوثا ةتس اهنا ينغلا ةوسك يف اوركذو لاق اهردق ىلع اهرتسي

 ةءابعلاف ريقفلا ةوسك اماو قرقلاو ةياقولاو عبرملاو رامخلاو ءادرلاو ةفحلملاو

 سلفملاو ةوفلاب طس والاو كلاب هتجوز سابل ينغلا غبصي رثالا يفو لاق ةيئاقولاو

 ليقو اهجوز ىلع ةنسلا يف اهتوسك هذهو ريقف هنا دوهشلاب يتأي ام دعب غابدلاب
 نم ةبج صيمقلاو لجرلا لام عم اهعضوو ةأرملا فرش ةوسكلا يف ربتعي

 نم هسبلت اهسبل نم تغرف ام دعب اهلك اهبايث هب ىطغت بوث ةفحلملاو ناتك
 ردق ىلع نوكي قرخ وا ريغص بوث ةياقولاو صيمقلا قوف بوث ءادرلاو اهقوف

 قوف هسبلت بوث عبرملاو اهردص ىلا نوكي اهقوف هسبلت بوث رامخلاو اهسأر

 لصي اهب فوصخم دلج و لعن قرقلاو لقا وا ةبكرلا وا ةرسلا ىلا هيطغي رامخلا
 ىمس هناك مالعالا هيف تسيل قلطم بوث ةيلوحلاو لقا وا رتكا وا قاسلا طسو

 ضيبا هطس وو لوطلا ىلع ناوارمح هاتيشاح ءاسك عنقملاو ماعلا هب عطقي هنال

 يف رثكا وا لقا وا عارذ رادقم ضرعلا ىلع كلذ ريغو دوس و رمح مالعا هافرط و

 هب يفتكت ظلغيو نشخي ةبجلا ردق ىلع بوث ةءابعلاو فرط لك مالعا ةلمج
 فشكتت الف ةءابعلاب لصتتل ينغلا ةجوز ةياقو نم ربكا ةياقو عم ريقفلا ةجوز

 زوج و اهديس ىلع كلذ لب ةوسك اهجوز ىلع ةما تناك نا ةجوزلا كردت الو

 ناو ةنس ةوسكب ةجوزلل مكحيو بلجلا ديسلا بلط وا اهبر نم تبلج نا
 يتلا هذه تماق ام هريغو يتآلا يف هيلع كردت مل اهلام نم تسبلو اهترخدا

 ناف ىرخا ةوسك هيلع تك رداو اهتفلتا وا اهتعاب نا هل اهتميق تمرغو اهت رخدا
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 همزلي مل اهلعفب تقرخنا ناو اهحالصا همزل اهلعفب ال تقتفنا وا تقرغنا

 الو اهتالصل ابوث هيلع كردت الو دمعلاو أطخلا ءاوس و اهلثم ءاطعا الو اهحالصا

 ةهج نم رطملاو حيرلاو دربلا نال شارف نود ءاتش ءاطغ كردتو ايلح الو سرعل
 لبقو ارح ديزي هنال ءاطغ ال اهباودو ضرألا ةرارحل افيص اشارف كردتو ءامسلا

 ليق اهلوق لبقو ارجاشتو يل تيدها تلاق نا ةمزاللا كتوسك كل تعفد هلوق

 اهتأدرل وا اهتدوجل هيلع امل بجي ام هبشت ال اهل عفد يتلا ةوسكلا كلت تناك نا

 هلام نم يطعت نا اهلو اهل بجت يتلا اهتوسك ىلع ربجيو ةيده اهل كلذ لاقيف

 رماي وا وه لسغي وا هترجا يطعي نا جوزلا ىلع كردتو اهتوسك لساغ ةرجا
 ناو ائيش كردت الف اهلام نم ةرجالا تطعا وا اهسفنب يه تلسغ ناو لسلاب

 لبقتسملل اهنيح يف هيلع كردتو اهب لغتشي مل يل مرغا هل تلاقف اهلام نم تسبل
 ناو هتسك ام مرغ هيلع كردت ليقو مرغلا هيلع كردت ال كلذكف هتسك ناو

 هثراو وا ج وزلل ةوسكلاف ىنعمب تناب وا اتام وا تام وا تتامف هلام نم اهاسك

 اهثراول وا اهلف الاو هثراول وا هلف مكحب اهاسك نا ليقو اهثراول وا اهل ليقو
 ردق ىلعف ىنكسلا اماو اثراوت اذا ةوسكلا يف هتثرو نم يهو اهتثرو نم وهو

 نكيو ىنكسلا يف هب ىنغتسي ام الا دودحم دح اهل سيلو فيصلاو ءاتشلا ىنكس

 ءاتشلاو فيصلا يف هانكسب تنغتساو تيبلا كلذ عمج ءاوس دربلاو رحلا نم هب

 يف اهانكسل حلصي امو تويبلا ردق ىلع ءاتشلاو فيصلا يف انكسم اهل لدبي وا

 نكسم عيسوت رداقل بدنو دربلاو رحلا يف ةرضم اهيلا غلبت مل اميف هلك نامزلا

 نكسملا قيض اهدضب و ىنغلا ثيروتل و قلخلا هنيسحتلو لقعلا يف هعيسوت لجال
 نا هل تناك لاصخلا هذه هيف نكت ملو نكسملا عسو نمف هللا همحر بطقلا لاق

 هرسع ردق ىلع جوزلا نكسملا مزلو اهدادضا هل لصح هقيض نمو هللا ءاش

 ىلع كلذو مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسا لجو زع هللا لاق هرسيو
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 هوحنو رعشلا تويب وا ءانبلا تيب اهلف ءانبلا تويب لها نم ناك نا مث دلبلا ةداع

 لها نم وا صخلا اهلف صوصخلا لها نم ناك ناو هوحنو رعشلا تيب اهلف
 نا دعب قيضلا دجي مل اهانكس ىف عس و دعب قيضل اهدر ناف ءابخلا اهلف ةيبخالا

 رظنل هدجي نا زوجو لوزي وا نكسملا مدهني ىتح هتبتا

 هيف نكمي ام امهلو نكسملل ليدبتلا يف اهيلع ريض ال نيح نيملسللا

 ةينا نم جاتحت ام عضوو دوجسو عوكرب ةمئاق اهتالصو لجر دمب اهدقرم
 ايندلاو نيدلا ةهج نم هقحتست امب اهاتا نا هنذاب الا هنم جرخت الو برش و لسغ

 لثم اهيلع اهماك لوخد اهلو رجحلا ترسك نا بدوتو مكاحلا دنع اهيلع رجحيو
 ىبا ولو ىرخأ ةعمجل ةعمج نم ةهج يا نم اهتخا وا اهيبا ةجوز وا اهتعضرم
 كلذ نم ةدحاو راتخت ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق ررض ال ثيح اهجوز

 وا اهدلو وا اهابا ولو كلذ ىوس ام عنم هلو ةعمج ىلا ةعمج نم اهيلع لخدت
 نا نم اهعنم هلو اهرضي نم الا ءاسنلا الو اهديبع الو ءالؤه عنمي ال ليق و اهتمع

 ال لعج ناو اضيا اهدنع نهعاتجا عنم هلو لغشل وا ايندلا مالكل اهدنع ندعقي

 وا هلام يف اهلوخدب لصحي ررضلا ناك ناف زاج ةعمجلا ريغ عوبسالا يف اموي

 ةرم ولو لخدت الف قالخالا ءىيس اهملعت وا ىنزلل اهوعدت وا هتجوز وا هندب

 مل ولو فوخلا لاحو ةلئاقلاو ليللاك قلغلا تقو يف هباب اهيلع قلغيو ماعلا يف
 ناك ناو نيملسملا رظنب ررضل الا افيص هجراخ ادوقر دجت الو اهيف اهعم نكي

 ناك نا هيف دوقرلا اهلف تيبلا لخاد نم هيلا دعصت ءامسلا يلي ىلعا حطس تيبلل

 سانلا نم ةرضم تفاخ ثيح وا لزنملا فرط يف نكست الو اهقحلي ررض ال
 وا دادح وا ىحر توص وا رظن وا اهلامل وا اهف بصغو ةقرسو برضو لتقك

 لعجي وا اهسنوي نا نوملسملا هرما ةشحولاب تكتشا ناو ةرصعم وا سان عمج
 ءاسنلاب هل برا ال لجرو ةأرما وا لفطك ةرضملا هنم فاخت ال نمم اهسنوي نم
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 وا ءارك تيب زاجو صربو ماذجك هيف ةرضم ال ةيراع وا ءارك تيب زاج و

 لوخدلا مهلف ةهج يا نم اهتادج و اهدادجاو اهيوبا اهنع عنمي ال ليقو ةيراع
 اهديبعلو ررض نكي مل نا لوخدلا اهمراحملو طقف ةعمجلا يف ال اوءاش ىتم

 ارض هنم تفاخ نم الا اهب نقلي يتاللا اهئاسنو راغصلاو رابكلا اهدالواو اهئاماو

 ةيجنتل جورخلا اهل زاجو ىبا نا هيلا جرخت الو هتدجو نا اهلغشب امئاق رماتو

 هب رهظ تيب نم جورخلا اهلو اهريغل كلذ ناك ناو اهديب ام وا اهلام وا سفن

 يف اهعم نكسي نا كردي الو برقع وا ةيحك ذوم وا قرح وا مدهك فوخ

 وا با هل ناك ناف زاج تيضر ناف هدلوو اهدلوو هماو هيباو ةرضك اهريغ اهتيب

 نكت مل ناف كلذ يف نوملسملا رظن هدحو ىنكسلا قيطي ال ضيرمو ريبك ما

 عسوي لب ةرحلا ىلع هرجح ةما ىلع جوزلا رجحي الو اهعم نكس ةرضم اهيلع
 نذاب الا هتحت ةرح ىلع دبع رجحي الو ةرحلا هب تفلك امب فلكت مل اهنال اهيلع

 مدع دري مل ولو هقحتست امب اهاتا نا تيبلا نم جرخت ال نا دبعلا برلو هبر

 هايا اهؤاربا ج وزلا ىزجي لهو دحاوب ال دبعلا يف ءاكرشلا قافتاب و هدبع ج ورخلا

 نالوق هروضح لبق ال كلذ رضحي ىتح هيزجي ال وا اهاضرب اهراهنو اهليل نم

 اهليل نم هيف طرف ام جرخي امناو ال ليقو يتالا يف ال يضاملا يف لحلا هيزجي ليق
 لوقلا هيف الام اهطعي وا اهل هل دبي مل نا ةميقلا موي هءاضعا نم جرخي و اهراهن و

 ال هنا لوقلا هجوو هتلا همحر بطقلا لاق يتالاو يضاملل لحلا هيزجي هنا ثلاثلا

 هنع ىفعي مث كلذل قيضو لوه هيلع ىقلي هنا ةميقلا موي هدسج نم الا جرخي

 لايل عبس ركبلا ىطعا هدنع تقبس بنثي ىلع اركب بلج نمو ابئات ناك نا

 عم ميقيو كرتلا يف تبغر وا اهسفن تحمس نا الا لدعي مث لايل ثالث ليقو

 ركبلل اذكو اهبلج موي نم لدعي ليقو لدعي مث نيموي ليقو اثالث اهبلج بثي

 اضيا اهريغ هدنع نكي مل نا بيثللو ةثالث ليقو اهريغ هدنع نكي مل مايا ةعبس
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 رفسلا كرتي نا ةأرماب ىنتبا نم ملس و هيلع هللا ىلص رما دقو ناموي ليقو ةنال

 نا اوعيطتست نل و هناحبس هللا لاق بجاو لدعلاو سرعلا مايا يضقني ىتح وزغلل

 ايرورض ناك ام جوزلا هيف رذعي يذلاو هللا همحر بطقلا لاق ةيآلا اولدعت

 هلوق كلذل لدي اك ىرخأ نود عامجلا يف ةدحاول سفن مايقو ضغبلاو بحلاك
 هللا ىلص هنعو ثيدحلا كلما اميف يتمسق هذه نا مهللا ملس و هيلع هللا ىلص

 يف هللا اوقتا لاقو مكقانعا يف ةناما نهناف ءاسنلا يف هللا اوقتا ملس و هيلع

 ةأرملل بجي و نيملا تكلم امو ءاسنلا يف هللا اوقتا لاقو ةأرملاو متيلا نيفيعضلا

 سافنو ضيحك رذع اهل نوكي نا الا بلطت مل ولو لايل عبرا نم اهتليلو اهموي
 اهموي اهدنع نوكيو جرفلا نود سملا لثم كلذ نم نكمي ام الا ليق ضرمو

 يف عامجلا نم ىرخالل ىطعا ام اهيطعي نا همزلي الو عامجلا نكي مل ولو اهتليلو
 اهيطعي ةرمف ارجاشتي ملو ةدحاو هدنع تناك نمو تحص وا ترهط اذا جرفلا

 نمل قح الو اهنم ردصلا قيض .ري ملام زاج اهنع ءاطابتي ةرمو اهقح نم رتكا

 ال تناك ناو بوتت ىتح كلذ ريغ الو ةوسك الو ةقفن ال اهشارف يف هتصع
 يف سيلو اهتليل اهيطعي هناف ةبانجلا نم لستغت ال وا فضنت ال وا اهسفنب لغتشت

 نم كرتي الو اهل ابيدات اهبنتجي ليقو هيلع بج و ام هنع طقسي ام اهسفنل اهعييضت
 ىتح اهريغل عج ر اهقح طقسي ام نهادحا تلعف اذاو اهعامج ريغ اهقوقح

 ةبوِشو ةراكب نفلاخت ولو ةرمب نهبلجو ءاسنلا نم ددعتم ىلع دقع نمو بوتت

 يقابلا نيب عرقي مث الوا اهتعرق تجرخ ىتلا ىلوألا باسح ىطعيف نهنيب عرقا
 ردق ىلع اهباسح اهيطعيف ءاش نم مدقي ليقو لدعي مث نهرخآ ىلا كلذك
 يتلا مدق ليقو نسلا يف ةريبكلا ليقو ركبلا مدقي ليقو بذيلا مدقي ليقو اهسنج
 اهبلجف ىلوالا ىلع ةأرما جوزت نم و مايالا ددع ءاطعا الب كلذك م الوا ج ورت

 رظني الو ىرخألل متي ليقو لدعي مث ىرخألل ىطعي مت اهل اهمتا اهمايا متي نا لبق
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 نم ةعجارم و راهظ نم ريفكت دعب ةقلطم وا اهنم ىلوم وا اهنم رهاظمل الو تاف امل
 ةدع يف ةعجر اهعجار وا ةنونيب دعب احاكن اهل ددج نا اهباسح اهيطعيو قالط

 ام لثم هتجاح يف هترفاس ناو اهعم هرفاسي مل رفس نم ةعجار دنع مقي الو ءادف
 عجر اذا هعم ةرفاسم هل ةجوزل ىطعا ام لثم ةميقملل الو هعم ةميقم دنع ماقا

 رفاس نا هرفسب اهاف ام ةميقملا هيلع كردت ليقو اهتجاح يف رفاس ولو هرفس نم

 وا ملع وا شيع بلطل رفس نم هتجوز هعنمت الو اهتجاحل ىرخألا هتجوز عم

 نا رهشا ةعبرا نم رثكا هيف بيغي ال نكل داهج وا محر وا هللا يف خا ةرايز
 اهلف الاو امئاق وا الام هل كرتو ةفيلخ وا اليفك وا عجري ىتح اهنومي ام اهل كرت

 وا ةنوئم امل كرتي ناك ولو كلذ ريغل رفسلا نم هعنمتو كلذل رفسلا نم هعنم
 اك مكحلا يفو هللا نيبو اهنيب اميف ةروكذملا لئاسملا يف عنملا دجتو هوحن وا اليفك

 هتج وز نع لجرلا بيغي ال نا دانجالا ءارما ىلا لسرا هللا يضر رمع نا يور
 عمسف ةنيدملا ككس ضعب يف ةليل هنع هللا يضر رمع رمو رهشا ةعبرا نم رثكا
 : لوقت ةأرما

 هبعالا ليلخ ىبنج ىلا سيلو هبناج روزاو ليللا اذه لاط الا

 هبناوج ريرسلا اذه نم عزعرل هريغ بر ال هللا الول هللا وف
 هبكارم لانت نا يلعب مركاو يفدصي ءايحلاو يبر ةفاخم

 يج وز ةبيغو يتيب يف يتشح و باطخلا نبا ىلع ناه تلاق و ءادعصلا تسفنت مث

 حبصا املو رمع كب ملعي نيا نمو هللا كمحر رمع اهل لاقف يتقفن ةلقو ينع

 ك ةصفح لأسو اهجوز اهيلا حرسي هلماع ىلا بتكو ةوسكو ةقفنب اهيلا ثعب
 نم ادحا سبحا ال لاقف ةتس وا رهشا ةعبرا تلاقف اهجوز نع ةأرملا ربصت

 هريغ يف وا بوثلا يف ريس ىلع ردقي ال ضيرم ليق عفريو اذه نم رثكا شيجلا
 بوث يف اهيلا عفر نهادحا ةبون تءاج اذا دحاو تيب يف نكي مل اذا هءاسن نيب
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 مل وا لام هل نكي مل ناف ةحماسمب وا ةرجاب عامجلا ىلع ردقي ال ناك ولو هريغ وا

 نع زجع نا نهنم ءاش نم دنع دعقي ليقو ضرملا هكردا ثيح دعق كلذ دجي
 ءىطولا ىلع ردق ولو لاقتنالا ىلع ردقي ملو اهدنع ضرم نم دنع ليقو نهئطو
 راصف ضرم هنا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع ركذو اهليل يف هتئاج تءاش نمف

 هءاسن نذأتساف اهنع هللا يضر ةشئاع تيب يف ضرملا هيلع دتشاف هءاسن نيب يشمي

 ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نا كلذ عمو هل نذاف اهدنع دوعقلا يف نهنع هللا يضر

 تيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هضرم ءادتبا ناكو هءاسن نيب ةلادع هيلع سيل

 هللا لوسر لقث امل ةشئاع تلاق ةناحير تيب يف ليقو بنيز تيب يف ليقو ةنوميم
 هل نذاف يتيب يف ضرمي نا هجاوزا نذأتسا هعجو دتشاو ملسو هيلع هللا ىلص

 نيبو بلطملا دبع نب سابعلا نيب ضرالا يف هالجر طخت نيلجر نيب وهو جرخف
 هيلع هللا ىلص هنا ةشئاع تلاق يذلاب هللا دبع تربخاف هللا دبع لاق رخا لجر

 هللا يضر ةشئاع نعو ةشئاع موي ديري ادغ انا نيا ادغ انا نيا لوقي ناك ملس و

 يرحنو يرحس نيبو ىموي يف يتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت اهنع
 موقلحلا فرط ةنقادلاو نقلا نم لفسا ةنقاحلا يتنقادو يتنقاح نيب ةياور يفو
 دنع دعق ام رادقمب كلذ يف لدعي نا هؤرب دعب همزلي الو ردصلا رحسلاو

 يف نهيف لدعلا همزليف ىنكسلاو ىطولاو ةقفنلاو ةوسكلا اماو هضرم يف نهادحا

 نم هعوجر دعب هتدرب نهتف ام هجاوزا يطعي نا همزلي الو ضرملاو ةحصلا
 وا اهضيح دعب وا اهضرم دعب وا ةدحاوب كلذ راص وا نونج نم ةقافا وا ةدر

 ةليل اهجوز ىلع ةأرملا ىلع بجي امناو ناويدلا صن هللا همحر بطقلا لاق اهسافن

 لصي ال رذع اهل ناك نا الا بلطت مل وا كلذ هيلا تبلط اهمويو عبرا لايل نم

 لثم هلعف كلذ نم هنكمي ام الا ضرملاو سافنلاو ضيحلا لثم اهنايشغ ىلا هب

 اهتليل ءاصريو ءامقهبو ةموذجمو ءابرج و ةنونجمل يطعيو جرفلا نود اميف سيسملا
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 نم قح يطعيو أربي ىتح هؤرب ىجري نم لزع هل زوجو اهبام عم ناو اهراهن و

 نمو ضرم وا رفسب ولو ام عنامب نهادحا سم نم عنم ناو نهنم هؤرب ىجري ال
 هم وزل يفف انامز هرايتخاب هكرت ناو عناملا لاوز دعب همرغ همزلي مل سبحلا كلذ

 نالوقلا اذكو هللا همحر بطقلا لاق ةرض عم ال ةدحاول ولو نالوق هتبوت دعب

 لاق ةلبقتسملا هيلايل نم ةيضاملا اهيلايل امل مرغي ليق ادعاصف نيترضلا وا ةرضلا عم

 لاق اهبلقل اربج اهل ديزيو اهدح و ناك نا يدنع حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا

 عامجلا يف ةأرملل قح ال لاق نم لوق وه امنا فيعض وهو هيلع مرغ ال ليقو

 ةرض هل تناك اهاضرب لبقتسملا يف اهتليل نم هايا هتجوز ءاربا ج وزلا يزجي لهو
 وهو بطقلا لاق اهرضي هنم لعفب وا فنعب الو ةارادمب الو ءايحب ال نكت مل وا

 ةريبكل صخ رو اهقلطي وا اهقح اهيطعي نا اماف هيزجي ال وا ناويدلا يف اك ةصخر
 بطقلا لاق اهب قيضي الئل اهليل هل كرتت هنم اقارف ديرت الو حاكنلا يف بغرت ال

 ةقفنلل اهقارف داري يتلاو اهقارف ديري يتلا ةليمجلا ريغ اهب قحتليو هللا همحر
 ةأرما يهو ةعمز تنب ةدوس هدنع تناك هنا ملس و هيلع هللا ىلص هنعو اهكرتف

 تلاقو كلذ تهركف مسلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهقلطي نا داراف ةريبك

 مسقاف كئاسن نم بسحا نا تدرا امناو لاجرلا نم ءاسنلا ديرت امم برا يلام

 امل ةياور يفو اهنع هللا يضر ةشئاعل اهمويب مسقف كءاسن نم تئش نمل يموي

 تلعج و لعفي ال نا هتلأسف اهقالط ملسو هيلع هللا ىلص دارا ةدوس تربك

 هتهركف ام هجوب هب ررضتت وا هعامج تهرك نم اماو اهسكماف ةشئاعل اهموي

 ادحاو الوق هيف ال قح الف اهليل هل تكرتف هنم ببس .الو هنم ريصقت الب

 تارملا ددع يف همزلت ةلادع الب ارارم اهعماجي نا ةدحاو لك ةليل يف لجرللو

 ليقو اهتليل يف ارارم اهريغ عماجو ةرم اهتليل يف ةدحاو عماج ءاش ناف اهريغل
 مقت مل ناف ةليمجلا ريغو ةريبكلاك اهيهتشي ال نم دنع تاب اذا هسفن ج وزلا برجي
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 هتلآ مفت مل نا بيرجتلا دعب هيلع ةعابت الو لعف تماق ناو ائيش لعفي مل هتلا

 اهيطعي ىتح اهدنع مقي ليقو كلذك هسفن برج ىرخالا ةبون تءاج اذاو

 كلذ ىلا رظني ال ليقو اهترض ةبون تضم ولو ةثالث وا نيموي ولو اهقح

 رادقم و ددعلا نع رظنلا عطقيو امهيلا رظني اك راهنلاو ليللاب لدعلا نم روكذملا
 ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا نم هريغ يف لدعيلو ةقباسلا لاوقالا يف حاكنلا

 اهراهغ و اهليل هتيب يف نهنم لك هيتات نا هلو ةيطعلاو فيضلا لازناو لاملا نزخو
 يف لك هيتات نا نهل تبثا نا هيلع ريض الف اهتبون يف تات مل ىتمو تءاش ذا

 للقي وا ءىجي ال نمم هيلع ريض الف نئش املك نيتاي نا نهل تبني نا هلو اهتبون

 فيضيو هل وا نهل اكلم نهتويب يف نهيلع رودي نا هلو اهنم كرت كلذ نال ءىيجما
 نسحت ال وا فيضلاب موقت نهادحا نكت مل اذا الا نهنم لك ةليل دنع فيضلا

 هل يدها واديص وا نانج وا رفس نم هب ىتا امب ةدحاو تيب دصقي ال و هل لمعلا

 وا نمل عماج عضوم يف هعضي وا لك لايع ردق ىلع نهنيب همسقي لب هثرو وا
 ناف هيف هءاقبا هلف نهنم ةدحاو تيب ىلا هل يدها ام اماو هدح و هتيب يف هعضي

 اذكهو ضعب دنع اموي رشع ةتس نم اهراهنو ةليل ةدرفنمللو نهاطعا اهاطعا

 هل نوكتف اهراهن و ةليل ةدحاو لكل عبر ال فلخي نب ديعس حون وبا خيشلا لاق

 ناو رشع ةعبرا هلو ناتليل امهلف ناتأرما هل تناك ناو اهراهنب ةليل ةرشع اتنثا

 نا روهشملاو هللا همحر بطقلا لاق ةرشع ثالث هلو ثالث نهلف ثالث هل ناك

 هلو ثالث ثالثلل و ناتنثا هلو ناتنثا نيتنثالو ثالث هلو عبرا نم ةليل ةدحاولل

 نلضافتي ال اك ةليل رتسي نا هل ىري نم مهنمو هل ةليل الو عبرا عبر الو ةدحاو
 هتأرما قح نم لجرلا ىلع بجي ىذلا امف تلق رتالا يفو بطقلا لاق كلذ يف

 فلكي الو كلذ نم هيلع ردقي ام اهبطعي نا هيلع بج امنا لاق اهتليلو اهموي ىف
 يف لفاونلا يلصيو هنع هعنمت الف لغش هل ناك ناو هتقاط ريغ

_ ٢٥٧ _



 زئاجو ةنسلل يتلا لفاونلا الا موصي ال لوقي نم مهنمو اهتليلو اهموي
 نوكيو دارا ام هيف أطبيو نهنم ةدحاو لك ةليل يف ركذلا سلجم يف دعقي نا هل
 ةليل هسفنل لعجي هناف امهنيب لدعي نا داراو ناتأرما هدنع تناك ناو اهدنع هداقر

 نهنم ةدحاو ىلع رشع ةتس نم هيلايلب لضفتي نا هل زاج لهو امهتيليل نيب
 لاق سفن بيطو ىضرب الا حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق ال وا ادعاصف

 ةقفن نم نهقوقح نهاطعا اذا ناويدلا يفو لاق ةدوس ةصق لوألل لديو

 ملعت ال ثيح نم دارا امب هلام نم ةدحاو لك لضفي نا هلف كلذ ريغو ةوسكو

 ىلا نهلك نهجرخي نا هنكما ناو كلذ نم نهبولق هب ضرمي ام لجا نم ىرخألا

 ىلع عرزلاو ةنجالا ةلغ اذكو نهنم دارا نم عفريلف هنكمي مل ناو لعفيلف عيبرلا
 نيح و كلذ يف نهنيب عرقي نا ىلوا بطقلا لاق اهيلا جورخلا دارا اذا لاحلا اذه

 حبقي الو رطضا نا الا اليبس كلذ ىلا دجو ام نهنيب رواجي الو رفسلا دارا

 دحاو تيب يف نهنكسي الو اهرسب الو اهبيعب ربخي الو ىرخالا هجو يف نهادحا

 نم ةيبا تصعو اهتبون يف لك عم دقر رطضا ناو اليبس كلذ ىلا دجو ام

 ليطي الو اهيلع ةرضلا هترجح نا الا نهريغ وا اهتارض نم اهريغ تيب يف اهئط و
 الو جرخ و اهدصق ةجاح هل تناك نا نكلو اهتبون ريغ يف ةدحاو دنع دوعقلا

 مل نا ةنيما ولو رفسل يدنع نم جرخ تلاق نا هءاسن نم لك لوق لبقي
 ةدحاو موي نم جرخ نا هنال اعفن اهسفنل رجت اهنال اهل نايب الو اهتارض اهقدصت

 . ملعا هللاو ضرم وا رفسل يسن اذا نهنيب عرقيلف عوجرلا دعب اهل متا اهتليل وا
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 ماكحألا باتك

 مكحلا باب

 يهنلاو رمألا باب

 ك الا ةريس يف باب

 اهئادأو ةداهشلا لمحت يف باب

 هيلع يعدملاو يعدملا مزلي اميف باب
 رخآل يضاقلا ةباتك يف باب
 هملعب يضاقلا ةباتك يف باب

 لاومألا نم يضاقلا 7 مكحي اميف باب

 مكحلا ذافنا يف باب

 بلاغلا ىلع مكحلا براب

 ضورعلاو لوصالا يف مكحلا باب

 هتداهش. لبقت نميف باب

 ضراعل ىدؤت لهو ىزجت له ةداهشلا يف باب

 ةداهشلا لطبت اميفو مهلاح نع دوهشلا ريغت يف باب
 ةداهشلا عاديتسا يف باب

 ربخلا يف باب
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 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 ع و طضومل ١

 ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا

 حيرجتلاو ةيكرتلا يف
 دوعقلاو يواعدلا

 دوعقلا

 تالماعملا يف يواعدلا

 نيملا در يف

 دبعلا ىوعد يف

 بيعلاب ءايشألا در يف
 ه

 بدألا بجوم

 سبلا
 هلف نكت مل ناو يعدملا ىلع ةنيبلا هيف نوكت اميف باب

 هنيمع عم هاوعد

 باب

 باب

 باب

 باب

 ةزايحلا يف

 ثيراوملا ءايحا ىيف

 هقحب ناسنالا مايق يف

 ةبيغلاو بئاغلا توم يف
 رارق الا باب

 ةصاحلا باب
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 عو ضرملا

 سيلفتل ا باب

 حلصلا باب

 تاقفنلا باتك

 هتقفن بجت نميف باب

 ةقفنلا نم هب مكحي اميف باب

 ةلادعلا باب

 هدلو لام نم بألل زوجي اميف باب

 هدلو لام بالا عزن يف باب

 نهجاوزأ ىلع ءاسنلا ةقفن يف باب
 اهجوز ىلع ةأرملا كردت اميف باب

 ءاسنلا نيب لدعلاو اهانكس و ةأرملا ةوسك يف باب
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