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 ميحرلا نهرلا هلل مسب )
 ءامدلا باتك

 ةمامالا باب

 ناو ماماب الا ناميقتسي ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا نا ملعا

 ىلع ليلدلاو ةمامالا طورش تمت اذا بجاو ريبكلا لدعلا مامالا بصنو عافدل

 لدعلاب مايقلاو دودحلا ةماقاو يهنلاو رمالا مامت نم هيلع بجاولا فقوت هبوجو
 نيهانلا ركنملاب نيرمآلا مذو كلذب نآرقلا هللا لزنا امك يدعتملا عدرو فاصنالاو

 غلب لوسرلا اهيأ اي طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي لاقو فورعملا نع
 تايالا نم اهريغو تايالا رخا ىلا سانلل تجرخا ةما ريخ متنك كيلا لزنا ام

 لاقو لطابلاب قطانلاك قحلا نع تكاسلا ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ةينآرقلا

 هللا همحر بطقلا لاق هللا دونج نم نادنج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا

 رمالا عيض نمف هلثم ضرف وهف هب الا ضرفلا متي ال امو ضئارف كلت نا ملعاو

 ىلع ليئارسا ينب نم اورفك نيذلإ نعل ىلاعت لاق ثيدحلاو ةيآلاب نوعلم يهنلاو
 مكحي مل هنأ هيلع قدص الصا مكحلا كرت نمو ةيآلا ميرم نب ىسيعو دواد ناسل

 ممالا ريخ ةمالا هذه هللا لعج دقو لطابب مكح نم ىلع قدصي امك هللا لزنا امب

 وا نعط نم نا ىتح ىهنلاو رمالا وهو لمعلا ريخب الا كاذ امو ةروكذملا ةيآلا يف

 هناف لهأت نا هوبلط نا هسفنل ةمامالا لبقي نا ىبا وا مامالا ةماما ىبا وا ىصع

 اك هريغ يف نورظني مهناف هولتق اذاو دودحلل ليطعت كلذ نال هلتق لح و لتقي

 برغملا ىلا ملعلا ةلمح ملسم ةديبع وبا رما اكو كلذب ىروشلا لها رمع رما
 دواد اباو يسمادغلا مارد نب ليعامساو يتاردسلا امصاعو متسر نب نمحرلا دبع

 املو ىرفاعملا باطخلا وبا وهو مهعم رخآلا ملعلا لماح ميدقتب يوازفنلا ىلبقلا
 مه رظنلا نسحب هدابع هللا رمأي مل ولو هولتاقي نا اودارا ةرامالا لبقي نا يبا
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 ىلع هءايلواو ناطيشلا بلغو ماظن مالسالل الو ماوق قحلل نكي مل يبنلاو رمألاب
 ىلص ماق دقو داسفلا بحي ال هللاو لجو زع هللا لاق داسفلا رهظو دالبلاو دابعلا

 امو ىلاعت هلوقل هب يساتلا بجوف ماكحالاو قوقحلاو دودحلاب ملس و هيلع هللا

 . اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتا

 عمتجا ملسو هيلع هللا ىلص تام املو سانلاب ىلصي نا ركب ابا رماو

 مت نيرجاهملا رشعم ريما مكنمو ريما انم راصنالا لوق دعب ركب يبا ىلع نوملسملا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاضترا اولاقو ركب يبا ىلع اوقفتاو مهلوق راصنالا كرت

 ال فيكف هدومع و نيدلا ناكرا مظعم يه يتلا ةولصلاب هرما ذا اننيدل ملسو

 ذخاو ودعلا عفدك اهب شاعملا رما قلعتل ىربكلا ةمامالا نونعي انايندل هيضترن

 ةولصلاو نيدلل اضيا كلذ عجرمو ءارقفلل اهلاصياو ءاينغالا نم تاقدصلا

 سانلاب ةولصلاب هرما يفف دومعلا ىلع لومحم دومعلا ىوس امو نيدلا دومع
 هيلا ىصوا هنا اضيا يور دقو هللا همحر بطقلا لاق هدعب مامالا هنا ىلا حيولت

 تمزتلاو ةباحصلا ىضرب لك يلع مث ناثع مث رمع هدعب ىلوتو ارس ةمامالاب
 ىلع ةمالا هللا عمجي نلو بيصم نم و ءىطخم ماما نمف مسرلا اذه مهدعب ةمالا

 بصن مزلي ال هنا جراوخلا نم ةيوجنلا تمعزو هللا همحر بطقلا لاق ةلالض

 نم موق لاق اذك و لاق مهنيب هللا باتك اوميقي نأ سانلا ىلعو هيلا جاتحي الو مامإ

 هللا باتك ليطعت ىلا يدؤي كلذ نارم امب مهيلع دريو لاق راكنلا مهو ةيضابالا

 هنم تفلكت ام ةمالا تفلكت امل مامالا بصن بوجو الولو عرشلا ماكحاو

 لاق ذا ملس و هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو لج و زع هتعاطب ةمئالا ةعاط نرق و

 هرماك ةمئالا رماو هرما نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف لاقو مكنم رمالا يلواو

 عزجم يشبح دبع مكيلع رما نا ملس و هيلع هتلا ىلص لاقو ةعاطلا يف هب مهنرقل
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 دقف يريما عاطا نم لاقو هللا باتك مكيف ماقا ام اوعيطاو هل اوعمساف فنالا

 . يناصع دقف يريما ىصع نمو ينعاطا

 ريما امياو عيلخ وهف ملاظ ريما اميا ملس و هيلع هللا ىلص هنع عيبرلا ىورو

 لضفا مهيلع اولوي نا نيملسملا نم هترضحب نم هللا رختسيلف هل ةراما الف ملاظ

 بوجولل درجملا رمالاو مامالا بصنب ملسو هيلع هللا ىلص مهرماف مهئالضف
 الف ناطلس اهيف سيل ةدلبب تررم اذا ملسو هيلع هللا ىلص هنع سنا نعو

 يغبنيف هللا همحر بطقلا لاق ضرالا يف ةمحرو هللا لظ ناطلسلا امنا اهلخدت

 مهودع مهب لتاقي ماما ةيلوت نيقفانملل وا نيكرشملل لاتق ممه رضح موقل
 مه ولع مهءاجف اذا هيلا نوواب و مهميرح و مهسفناو مهلاوما نع هب هنوعفاديو

 ىووملا عازنلا مهنع لاز دحاو ىلا مهرما اوقلا اذا مهنا مامالا بصن هج وو لاق

 ىلاعت لاقو لذاختلل ناثروملا ةوادعلاو ضغبلا لازو رصنلل بهذملا لشفلل
 فالتخالا عم ةعامج ال رثالا يفو لاق اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو

 ريخ ةثالثو دحاو نم ريخ نانثا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق رذ يبا نعو

 ىلع الا يتما عمجي نل هللا ناف ةعامجلاب مكيلعف ةثالث نم ريخ ةعبراو نينثا نم

 الو مهنوخي ال هنا هب نوقثي نمم لاح لك ىلع مامالا نوكي نا دب الو ىده

 ناكو ةعروب مهسفنا ىلع كلذ يف هنونمايو داهجلاو حصنلا يف رصقي الو مهلذخي

 هنمي نودصقيو هنم بزحلاب ملعاو عجشا وه نم مهيف دجو ولو ةيالولا يف
 نا لضافلا دوجو عم لوضفملا ميدقت زاوج ىلع ليلدلاو بطقلا لاق هتكرب و

 اريما صاعلا نب" رمع اهيلع لعج و ةيرس ثعب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلوت املو لاق راصنالاو نيرجاهملا ءاجلص ورمعو ركب وبا ةيرسلا كلت يفو

 ال هناو هنم ملعأ وه نم موقلا يف نا نيدنف نبا معز يزغملا باهولا دبع مامالا
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 ىلا كلذ يف مامالا باحصا بتكف لضافلا دوجو عم لوضفملا ةماما زوبت

 نب ديزو ركب يبا ةيالوب الدتساو كلذ زاوجب ناسغ وباو عيبرلا مهباجاف قرشملا

 ءارقا يباو هنم مارحلاو لالحلاب فرع اذاعمو هنم ىضقا ىلعو هنم ضرفا تباث

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهشب هنم

 هلوسرو هللا ناخ دقف هنم هلل ىضرا وه نم مهيفو ةباصغ نم الجر لمعتسا

 رخاتلا يفو ةيويندلا ضارغألاو ةسايرلل مدقتلاو ميدقتلا يف كلذف نينمؤملاو

 الو ةتس نيب ىروش ةمامالا رمع لعج دقو نيدلا نع السكو ةنواهم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا عيمج نم ملعا ةتسلا هذه نا ىلع ةمالا عمتبت

 دقو ملعا وه يذلا ىلع رصتقي ملف ضعب نم ملعا ةتسلا ضعب نا مولعم و ملس و
 اوقفتاو هولو دق مهارتف اعيمج موقلا ملعاب نامع سيل نا صقانلاو رفاولا ملع

 هل فرعت مل نم ةماما تزوج و ها لالض ىلع مهعماجب هتلا سيلو هتماما ىلع

 نأمطي نمم ناك نا ىلوتم وه نم اودجو ولو اهتسايسو برحلا ملع نا ةريبك
 ال ليقو هعمقو ودعلا عفد دارملا نال رصقي الو لذخي الو نوخي ال هنا هيلا

. ملعا هللاو افراع ىلوتم اودجي مل اذا ماما الب نولتاقي لب هيف فوقوملا نومدقي



 برحلا ف ةسايسلا .. نم مامالل يغبني اميف باب

 ناو هنع لفغي الو اليلد ناك ناو هودع رقتحي ال نا كلملا مزح نم اولاق

 : رعاشلا لاق و اليلج اكلم داقرلا عنمو اليف رهسا ثوغرب مكف اريقح ناك

 رصق هيدعاس ىيف ناك ناو كامر اودع نرقحت الف
 ف

 ربالا لانت امع زجعت و باقرلا زحت فويسلا ناف

 لثم ةوادعلا لثمو ليلقلا ءاملاب قرش امبرف ليلذلا نرقحت ال لاثمالا يفو

 بعص و اهمارض مكحتسا تكرت ناو اهؤافطا لهس اهلوا تكرادت نا رانلا

 اهاريو ةدع اهكرتيو هرافظا صقي ال وزغلا دارا اذا ةباحصلا ضعب ناكو اهمارم

 ةيولالا باحصاو ءارمالا باختناو داوقلا ةداجتسا يف ناشلا لك ناشلاو ةوق

 الف دسا فلا دوقي بلعث نم ريخ بلعث فلا دوقي دسا مجعلا ءامكح تلاق

 تباث ةأرجو ةعاجشو ةدجنو ةلاسب وذ لجر الا شيجلا ىلع مدقي نا يغبني

 سرامو بورحلا طسوت دق سأبلا قداص شاجلا طبار بلقلا مراص نانجلا

 نا هناف صرغلا عضاومب فراع لاطبالا ع راقو نارقالا لزانو هوسرامو لاجرلا

 عرقل ىأر ناف هلثم مهناك مهعيمج ناك هيأ ر نع عيمجلا ردصو كلذك ناك

 اهطسوو ىولس اهلوا برحلا نا ملعاو ةبيرزلل منغلا در الاو اهجو بئاتكلا
 توملا ضايح يف ةحلاك ءاهوش ةسباع ءاتعش برخلا ىولب اهرخاو ىوجن

 برحلا مامحلا اهرخآو مالكلا اهلوا برحلا سوفنلاب ىدغتت سيطولا يف سومش
 فلت اهنع فعض نمو فرع اهيف ربص نم قاس نع تصلقت اذا قاذملا ةرم

 اهناسلو ةعاطلا اهحانجو رذحلا اهنيعو ريبدتلا اهبلقو ةعاجشلا برحلا مسج

 ضعب لاق ةعدخ برحلا ثيدحلا يفو رصنلا اهقئاسو قفرلا اهدئاقو ةديكملا
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 اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعيطاو نوحلفت مكلعل ارينك هللا اوركذاو اوتبناف

 توصلا عفر هركي و ي نيرباصلا عم هللا نا اوربصاو مكحير بهذتو اولشفتف
 ةلقلل و بعرلا ةرغكلل اولاق ءامدقلا نا ملعاو هسفن يف هتلا ركذب نكل ر ريبكتلاب

 باحصألا ريخ و كاملا باجعالا عمو باجعالا اپبحصي ادبا ةرثكلاو رصنلا

 نمو ةلق نم افلا رشع ىنثا غلب شيج بلغي نلو ةئامعب را ايارسلا ريخ و ةعب را
 ال ناو ودعلا نم سارتحالاو رورسلا راهظاو ةبلغلا ءاشفا برحلا دئاكم مزحا

 ءاقللا دنع ريبكتلا ةرك ليق و نماتسم ىلع اناما قيضي الو لاتق ىلا ابراه ج وح

 ليقو ليولل ىفخا هناف ليللا اوعرداو سحلا اوفخاو تاوصالا اوضغ لشف

 ثعبت اهناف نئاغضلا اوركذاو رفظلا ببس اهناف ةأرجلا برحلا يف مكبولق اورعشا

 اذاو ءاضقلا لزن ءاقللا عقو اذا براحملا نصح اهناف ةعاطلا اومزتلاو مادقالا ىلع

 تمزه ةملك برو هدجن نم غلبا ةديكم بر ءايحلا لاز فيسلا فيسلا يقل

 زئارغ نبجلاو ةعاجشلا ملس و هيلع هللا ىلص هنعو ىغبلا عم رفظال اركسع

 لاق روهتلاو نبجلا نيب ةلاح ةعاجشلاو هدابع نم ءاشي نميف هللا اهعضي

 : رعاشلا

 بارحملا يف بارحملا نسنحا ام هبرل عوضخلاو ةعاجشلا عمج

 ةئف متيقل اذا اونمآ نيذلا اهيا اي » هلوق يف برحلا بدا انل هللا عمج ءامكحلا

 ىوهلا عابتا نع ىهتني بلقلا ةوقب و رماوالا لاثتما رباصي بلقلا ةوقب و

 بحاصلا ءافج و سيلجلا ىذا ىلع سيلجلا ربصي بلقلا ةوقب و لئاذرلاب خطلتلاو

 هنم تردص نمم ةيذؤملا ةملكلاو افج نمم ءاروعلا ةملكلا ىقلتت بلقلا ةوقب و

 باعصلا رومالا محتقت بلقلا ةوقبو راعلا عفديو رارسالا متكت بلقلا ةوقب و

 لاجرلا قالخا ىلع ربصي بلقلا ةوقبو مراكملا لاقثاب لمحتت بلقلا ةوقبو
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 يف لاجرلا كحضت بلقلا ةوقبو ةيورو ةميرغ لك ىلع لصحت بلقلا ةوقبو

 يف رشكنل انا رذ وبا لاق داقحالاو نئاغضلاب ةنوحشم اهبولقو لاجرلا هوجو
 نا ملعاو اهعطق ىرن افكا حفاصنل انا يلع لاقو مهنعلتل انبولق ناو ماوقا هوج و

 هسفن ىلع نيعي نابجلاو فعض نبجلاو لذ زجعلاو ةمرحم صرحلاو ةلتقم نبجلا

 راجلا لام يقيو هبساني ال نم يمحي عاجشلاو هينب و هتبحاص و هماو هيبا نم رفي
. ملعا هللاو هسفنب قيفرلاو



 روهظلاو عافدلا ةماما باب

 وا اذك ةليبق برحك تطرش ةدم ءاضقناب وا هتقاط تلاز وا قحلل نعذا ناب

 هللا همحر بطقلا لاق ةأجفلا فوخ ةرورضل لاتقلا لبق هولوي نا لاتقلا ةأجف

 هتأجف اوفاخي مل ولو هروضح لبق ولو عافدلل هتيلوت زوجت هنا يدنع يذلاو
 برحلل دادعتسا كلذ نال اوملعي مل وا هب اوملع دعب ءىجي لاتق لكلو

 اوريص روهظلا ةريساو ريسي نا اوأرو مهودعباو رفظ ناف ةرفغملل ةعراسمو

 حلصو روهظلا ةماما طورش تمت نا ىرخا ةعيبب روهظلل اماما عافدلا ماما

 هللا باتكب لمعلا الا مامالا ىلع طرش الو هللا همحر بطقلا لاق كلذل مامالا

 هل تحص طرش هيلع طرش ناو نيملسملا رثاو ملس و هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو

 هل ضرعت باهولا دبع عيابيل يسلدنالا دوعسم مدقت املو طرشلا لطب و ةمامالا

 ةمولعم ةعامج نود ارما عطقي ال نا طرش ىلع هعيابن اولاقف هباحصاو نيدنف نبا

 راثآو هيبن ةنس و هللا باتكب مكحلا ريغ اطرش ةمامالا يف ملعن ال دوعسم لاقف

 زاوجب ةكم نم ناسغ وباو عيبرلا مهباجاف قرشملا ىلا كلذب اوبتكف نيحلاصلا

 عطقي الف طرشلا كلذ حص ول هناو لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامالا نابو كلذ

 عيضتف ةعامجلا كلت ةرضح الا ىهني الو رماي الو دلجي الو مجر ري الو ادي

 هنا نامع لها ضعبل رثا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةمئا مهلك اوريصي و ماكحالا

 افيعض وا املاع لوقلا ضعب يف رفك اهكرت نا ضرف مامالا ىلع ةروشملا ليق

 لأس نا هللا همحر يفاكلا دبع رامع وبا مامالا لاق بطقلا لاق بدن اهنا ليقو
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 عمجتسا اذا وه يذلا رادقملا امو مكدنع ةمامالا هب ببحت ام دح ام لاقف لئاس

 ةوقو ةدع يوذ نوملسملا ناك اذا هل ليق اولوي نا مهيلع ابجاو ناك نيملسملل

 ملعلاو لاملا نم مهعم امب نيفتكم هدودح و هرما ةماقاو هللا نيدب ملعلاو لاملا يف

 عم اوراصو لزاونلا هباشتم نم مهاشغبو رومالا ثداوح نم مهيلع يتاي امل
 ىلاعت هلوقل مهتكوش نوقتي نيذلا مهئادعا نم مهيلي ال فصنلا يف ددعلاب كلذ

 نذاب نيفلا اوبلغي فلا مكنم نكي ناو نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي ناف

 يذلا مهنيد نأش مهل مقي اماما مهلضافا نم اوراتخي نا مهيلع بجاولا ناك هللا

 هلل اولاي ال ةيوسلاب مهنيب مسقيو ةموكحلا يف مهنيب لدعيو مهيلع هللا ضرتفا
 مامالا ناك ناف فلخلا مالعال ايفتقم فلسلا راثآل اعبتم ارصن هنيدل الو احصن

 مهيداب و مهرضاح نم ةفاك نيملسملا ىلع بجاولا ناك لاحلا هذه نم انفصو امي
 مهتماع ىلع نيملسملا ةمئال هللا اهلعج يتلا هقوقح هل اودوي نا مهديعب و مهبيرق و

 مهنم فلخت نمف هللا رما نم هيلا اعد ام لك يف ةباجالاو رصنلاو هل ةيالولا نم

 اوعيطاو هللا اوعيطا ىلاعت هللا لاق ةرم ال افلاخم هلل ايصاع ناك هتوعد ةباجا نع

 هلوسر ةعاطو لج و زع ةعاطب ةمئالا ةعاط نرقف مكنم رمالا يلواو لوسرلا

 اذاف ميلا باذع مهبيصي وا ةنتف مهبيصت نا هرما نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف لاق و

 يتلا طورشلا نم امهريغو ددعلاو ةدعلا نم انفص و يتلا لاحلاب نوملسملا ناك

 هل نيلذم هللا نيدل نينيهم اوناك ةمامالا دقع نم ركذ ام اولعفي مل مث تددع

 ةردقلا عم هنيد اوتيمي ناب مهنع هللا ىضري نلو مهنيد يف مهسفنال ةيندلاب نيضار

 رما اوفلكتف ةوقلا نم لاحلا كلذ نود لاحب نوملسملا ناك ناو هءايحا ىلع مهنم

 نمف ؤ ىلاعت هللا لاق مهمزلي ملو مهيلع بجي مل ام اولعف دقف اهودقعف ةمامالا
 ناك ةمامالا رماب ةردقم مهل سيل نوملسملا ناك اذاف هم هل ريخ وهف اريخ ع وطت

 لاح نم هيلع مهام ىلع نوملسملا مقي نا اهالواو ءاملعلا ىلا رومالا بحا
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 زع هللا ىلا رومالا بحا نم ءارشلاف ءارشلا لاح نم اهولعجي نا الا ناتكلا
 اولعجي مل انؤاملع نا ريغ روهظلا ىلع اوردقي اونوكي مل نا نيملسملا ىلاو لجو

 هسفن رشيلف ءاش نمف ةلودلاو روهظلا لاحك ضرفلاو بوجولا يف ءارشلا لاح
 مل نيملسملا ةريس هذه هموق ينارهظ نيبتكم ماق ءاش نمو هللأ ةاضرم ءاغتبا

 كلذ يف رمالا سيلو مهجراخ ىلع مهميقم الو مهميقم ىلع مهجراخ اهيف مني
 يف ةربابجلا عم ةماقالا مهعست ال نيملسملا نا جراوخلا ةيلاغ هيلا بهذ ام ىلع

 ه اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ت ىلاعت لاق نيرصقم ريغ وا نيرصقم نامتكلا

 لزن امدعب اتنكم نامزلا نم ةهرب ةكمب ملس و هيلع هللا ىلص ماقا دقو

 ءاملعلا نا ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق يحولا هيلع

 ةيرعشالا تبهذف بهاذم ةثالث ىلع ةملظلا نيطالسلا ىلع جورخلا يف اوفلتخا

 ىلع مهنع جورخلا بوجو ىلا جراوخلا تبهذو مهيلع جورخلا ميرحت ىلا
 : مهلئاق لاق ىتح يوقلاو فيعضلا

 دعاقل ارذع نمحرلا لعج امو دلاخب تسلف رفنا دلاخ ابا
 دحاج و صاع نب مقم تناو ىدهلا ىلع يج راخلا نا معزتا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل نيرمالا زاوج ىلا انباحصا بهذو لاق

 . ملعا هللاو نيدادف نيتارح مهتحت اوشيعف
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 ةمامالا دقع باب

 ةسمخ ليقو لاجر ةتس هيلا اومدق لجرل ةمامالا دقع نوملسملا درا اذاو

 هدي ىلع ةقفصلاب ةعيبلا امناو مهدعب سانلا هعيابي مث هنوعيابيف مهلضافا نم

 داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع هنوعيابي

 ةمامالا نال نانثا ةمامالا دقعي نم لقا ليقو دودحلاو قحلا ةماقاو هللا ليبس يف

 يضارتلا عقو اذاو ةجحلا مهو ةصاخلا نم ضارتو ةروشم نع الا حصت ال

 ال مامالا نا ليقو ةفرعملاو ملعلا لها نم مهرايخ نم نانثا هبطاخي ام لقاف دحاوب
 وهف ةصاخلا نم هب يضارتلا عقو اذاف هب يضارتلا دارملا نال هل دقعي نم ىلا جاتحي

 هتماما ناف باطخلا نب رمع ةماقا ليلدلا ائدتبم كلذب مئاقلا ناك ولو ماما

 بجوا دقعلا نود هب ىضرلا ناكف اوضرف سانلل اماما هايا ركب يبا رايتخاب

 رهظاف ناورم ونب رمالا هيلا ملس زيزعلا دبع نب رمع كلذكو كلذب ةحصلا
 امنا رثوملا يبا نعو هتماما تضمف نوملسملا هب يضرف مهل الماع ناكو ةبوتلا

 امهيأرب اماو نيدلا لها ةروشمو نيملسملا ةعامج يأرب نينثالا دقع هل تبني

 رذعلا امهب عطقي ةجح امهنال نينثالا دقع زاج امناو كلاذ رصنب الف امهدحو

 عم دقعلل لهاتملا دحاولاب ماق نينثالاب ماق اذا هريغ لاقو لضفاف اوعمتجا ناو

 ليقو ةعيبب تبثت اك دحاولا ىضرب تبثت لب حاكنلا يف يلولاك هل نيملسملا ميلست
 دحاولا ةقفصب ةمامالا دقع زاج ةيلاعلا يه رصملا ىلع لدعلا لها دي تناك اذا

 نب نمحرلا دبع ىلا مهرما ىروشلا لها لعج اك رمالا هيلا نوملسملا در اذا

 عيابف بوبحم نب دمحم ىلا رمالا انهملا تام نيح نامع لها در امكو فوع

 الا ةمامالا لبقت الف رصملا يف ةيلاعلا يه روجلا لها دي تناك اذا اماو تلصلا

 ةعيابملا ةدقعلا يف هب يفتكي ام لقاو ةمامالا زيزعلا دبع نب رمع لبق ام ليبس ىلع
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 اوداز ناو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع

 عياب دقف يضرو عاطاو عمس نمو نسحف ةمامالا يف نيملسملا يناعم اوحضواو
 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ةمامالا ىلع رفيج نب انهملا ىلع نب ىسوم عيابو

 هلوسرو هللا ةعاط ىلع عيابي نا يفكيو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ةمامالا مهدقعل ةعامجلا هيلع تعمتجا ام باتك اذه بتكي نا ضعب ركذو

 هلل كعيابن انا اذك ةنس نم اذك موي يف نالف نب نالف وهو هل مهتعيبو مهمامال

 هللا ليبس يف ءارشلاو هلوسرو هللا ةعاط ىلع نيملسملا عيمجلو ءافوو قدص ةعيب

 ودعلاو ديعبلاو بيرقلا يف قحلا ةماقاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو
 يف الدع و اطسق هللا باتكب مكحلاو هللا دهعب ءافولاو يوقلاو فيعضلاو يلولاو

 نيملسملا ةمئا راثآب ذخالاو ملس و هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس عابتاو هللا دابع

 ىلعو هليبس يف داهجلا ىلع هلل كسفن تيرش ذق كناو ىوقتلا ةداقو نيدهملاو
 مقت ىتح هللا ةاضرم ءاغتبا ةيغاط قحلا نع تعنتما ةقرف لكو ةيغايلا ةئفلا لاتق

 مهيلع ذخا نيذلا نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو زجاع ريغ هللاب قحلت وا قحلا

 كانعياب و هللا ةناما نم كاندلق اميف ديكولا طرشلاو ظيلغلا قاثيملاو قيثولا دهعلا

 هللا بجوا اك هللا دابع ىلع ناطلسلا نم كل انلعجو نيملسملا ةماما نم هيلع

 راثياو ةريرس ةحصو ةريصبب ةينلاو لمعلاو لوقلا نم لدعلا مثا ىلع هسفن ىلع
 ينات امب لمعلاو كتماعو كتصاخ يف ةحيصنلاو ةحصلا يف كناما ةوقو ةعاطلا

 نم هلدع فرعت ىتح لزن اذا رمالا يف ةلجعلا كرتو ةءانالاو قفرلاو يقتت امو

 مكح يف هقاقحتسا ردق ىلع هسفن لزنا ثيح ءىرما لك لزنتو هروج
 ءاضماو ةميزعلا ذافناو عمطلا دعبو عرولا ةدشو قلخلا نسحو نيملسملا

 رودصلا ةعسو بضغلا دعبو حفصلا راتباو مالسالا عئارشب مايقلاو ماكحالا

 فعض ريغ يف هلل عضاوتلاو هلهاو لطابلا ضغبو هلهاو قحلا ةبحمو ملحلاو
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 لوبقو ةيمحلاو دقحلا ةتاماو ربكلاو زجعلا ةلوازمو لذ ريغ نم هل عوشخلاو
 امع ءاهتنالاو هماهب كيلع ضرف ام ءادا كيلعو ملعلا يوذ ةرواشم و ةحيصنلا

 هلبحب كسمتلاو هديع ول رذحلا ةدشو هنم فوخلاو هلل ةبقارملاو هتيلكب هنع يهن

 هللا ءاقلل ةبهالاو اياطخلاو بونذلا عيمج نم ىلاعت هلل ةبوتلاو هلضفل ءاجرلاو
 راهنلاو ليللا ءانآ يف هللا ةعاط نم دوزتلاو هدعب امو توملل دادعتسالاو ىلاعت

 ةنهادملا كرتو هصيقتو لطابلا هيفستو هتيوقتو قحلا نييبتو رارسالاو ةينالعلاو
 ايحاو تاماو انغاو رقفاو ىكباو كحضاو ءاس و رس اميف قحلا ءادا ىلع ربصلاو

 دق لاق اذاف اهب لمعلا كل اهلفاونو كيلع ةبجاو اهضورف كيلع انطورش هذه

 ءاملعلا ةرضحب كلذو ةمامالا ةعيب ةقفصب هفكب كفك و هل لقف هلك اذه تلبق

 لوقيف هانميب مامالا اهكسميف ىنميلا يهو هعيابي هدي دميف مهلضفا مدقتيف تاقثلا

 هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو هلوسرو هلل كنعياب دق
 لعجت مث لضفا وهف رثك امو ثلاثلاو يناثلا كلذ لعفي مث معن مامالا لوقيف

 هللا دمحي بيطخلا موقي مث هءاذحب ملعلا بصنيو هدي يف متاخلاو هسأر يف ةمكلا

 هيلع دقعلاب مامالا رما ركذي مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلصيو هيلع ينيو
 ريبكتلا رثكيو هتاقوا رئاس يف ربكيو سانلا رئاس هعيابي مث ةعيبلا ىلع ثحلاو
 ثالث دمحلا هللو ربكا هللاو هللا الا هلا ال لوقيف ضئارفلا ةولص دعب ديمحتلاو

 مكح الو هلل الا مكح ال هللا ىصع نمل ةعاط الو هلل الا مكح ال لوقي مث تارم

 هلل الا مكح ال هللا ءايلوال ةالاومو ابح هلل الا مكح ال هللا لزنا امب مكحي مل نمل
 هلل الا مكح ال هللاب الا ةوق الو لوح الو هلل الا مكح ال هللا ءادعال اقارفو افلخ

 مث دمحلا هللو ربكا هللاو هللا الا هلا ال اثالث لوقي مث هللا لوسراي كيلع ةولصلاو

 ىلع مالسلاو ةولصلاو ىلاعت هلل دمحلا دعب مامالا هب رموي اممو ريبكتلا عطقي

 هلل لمعلاوالعفوالوق هتبقارمو ارهج و ارس هللا ةفيخ ملس و هيلع هللا ىلص هلوسر
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 ضرعملا هجوب ايندلا ةنيز يقلي ناو رضو عفن اميف هرما هميدقتو رس و ءاس امب
 هسفن دوعيو هسفن حالصاب الوا أدبي ناو اهنم دوزتملا ةبحص اهبحصيو اهنع

 عضاومب هرظنب انيع هلمع لها ىعري ناو مراحملا نع فكلا هحراوج و قدصلا

 نم مهديعب ىلا لصي ىتح هماكحا يف مهنيب يوسي و هماتهاب مهلمشي و حالصلا

 يف متاي ناو ريبكلا لاني ام لثم ريغصلا لانيو بيرقلا ىلا لصي ام لثم قحلا
 ةجحلا هناف هب الا مربي الو ضقني الو ردصي الو دروب الو نارقلاب هروما

 هلامع يصوي ناو اهتيقاومو تاولصلا ىلع ظفاحي ناو ةحئاللا ةجحلاو ةحضاولا

 ناو هللا ركذ ىلا يعسلا اهيف بجي يتلا تاقوالا يف ةعماجلا دجاسملا روضحب

 همدخ و هءايلواو هتعاط لها يف ةريسلا نسحب ناو ربانملا رئاس ىلع ةوعدلا اوميقي

 ملعلا لهاو ةياردلاو رتسلا يوذ مهنم رواشيو مهحصنو مهتعاط ميدتسيو
 لكوي ناو ةمادنلا يعاد دادبتسالاو ةفرعملا حاقل ىروشلا ناف ةبرجتلاو

 لهأ مهيلع دلقيو ارحبو اربو البج و الهس وا راهنو اليل اهسرحي نم تاقرطلاب
 بيعلا لها نماكم و اهنع مهدرشيو بيرلا لها راط وا عبتتي ناو ةلاسبلاو ةدجنلا
 مارحلاو لالحلا فرعو ماكحالا يف هقف نم ةاضقلا نم ذختي ناو اهنم مهدعبيو

 رمايو لعفلاو لوقلا يف لدعلاب اولمعيو لقنو ضرف نم حورشملاب اوريسي ناو
 لها ىلع ةدشلاب و ةعافشلاو ةلئسملا نع ضارعالاو ةبقارملاو ةاباحملا كرتب لامعلا

 نومكحي ةاضق ذختيلو ةشحاف ىلع فقوي الو ركنم رهظي ال ىتح بيرلا

 لبقي الو اشرلا ذخاي ال نمم ءارزوو ذاش يار الو لهج ريغي سانلا نيي قحلاب
 هللا عاطا ام اناوعا مامالل مهلك ءالؤه نوكيو ةيفخ ةوشر راهنال ايادهلا

 قافنلا لذاو نيطبارملاب روغثلا نحش و كرشلا لها ذبانو دودحلا ماقاو هلوسرو

 رشابو لطابلا لها رهقو ءاهفسلا ىديا ىلع ذخاو ملظلا لها عمقو هلهاو
 لوسرب ايسات نيدلا يف يأرلا لها رواشي نا مامالل يغبنيو اهنقتاو هسفنب رومالا
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 , ابجاح ناك افري نال ابجاح ذختي نا مامالل هركي الو ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص هللا لوسرل ناكو ىلعل ابجاح ناك اربنق و ناثعل ابجاح ناك نسحلاو رمعل

 اوفرصنا لاقف لج و زع هللا نم نامالا هيلع لزن ىتح باجح ملس و هيلع هللا

 جحلاو قتعلاو قالطلاب ةعيبلا يف هردغ فيخ نم فيلحت زاج و هللا ينمصع دقف

 نيدلا زازع ال يهو هنم فيخ اذا ةعيبلا ديرم اهيلع مامالا ربجي نيمي يهو هريغ و

 نم لكف مهيدياب اوعيابي نا مهيلع سيلو سبح و نيميب ةعيبلا ىلع سانلا ربجي و

 انخيش ري ملو تلق ءارشلا ىلع ربج الو ربجا ىصع نمو عياب دقف عاطاو عمس
 نا يورو قاسفلا فلح نم هنا الئاق قالطلاب فيلحتلا هنع هللا يضر ىماسلا

 ةنيدملا لها نم جحلا مسوم يف هوعيابي نا دارا نمل لاق ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

 لبقملا ماعلا يفو يبر ةلاسر غلبا ىتح ىرهظ نوعنمت ىلوألا ةرملا يف ةرجهلا لبق
 ال نا يهو ةكم حتف دنع كلذ دعب تلزن يتلا ءاسنلا ةعيب لثم ىلع هوعياب

 ناتهب اوتأي الو مهدالوا اولتقي الو اونزي الو اوقرسي الو ائيش هللاب اوكرشي

 رسعلا يف ةعاطلاو عمسلاو فورعم يف هوصعي الو مهلج راو مهيديا نيب هن ورتفي
 هلها رمالا عزانن ال ناو ادحا انيلع لضف ولو ىضرنو هركملاو طشنملاو رسيلاو

 ملس و هيلع هللا ىلص لاق مث مال ةمول هللا يف فاخن ال انك ثيح قحلاب لوقن ناو

 ءاش نا هللا ىلا هرماف هافخا يا ائيش كلذ نم ىشغ نمو ةنجلا مكلف متيفو نا
 هنم نوعنمي امم هوعنمي نا ىلع ثلاثلا ماعلا يف هوعيابو هنع افع ءاش ناو هبذع

 ةفيرشلا هدي ىلع برض نم لواو دوسالاو رمحالا برح ىلعو مهئانباو مهئاسن
 ةرارز نب دعسا ليقو ناهيتلا نب مغيهلا وبا ليقو رورعم نب ءاربلا ةعيبلا هذه يف
 . ملعا هللاو
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 نيدقاعلا ةفص يف باب

 اهدقع نا هنا ضعب ركذو هالوتي نم ريغ نم ةمامالا لبقي نا ماماللو

 ليقو نيبت نا ىلا ةفوقوم هتماما ناف قبس نم ملعي ملو ةءاربلا لهاو ةيالولا لها
 يف ةءاربلا لها عم اماو ارخا اماو ال وا اما اهودقع دق ةيالولا لها نال فقوت ال

 عقي وا نوملسملا همدق نم الا ىلوتي ال اطخ اذه نسحلا وبا لاق دحاو تقو
 ناو مهنمو هنم ءىرب مهنم اهلبقو ةءاربلا لهل اهدقع ناف ليق هب ىضرلاو ملستلا

 ىضري وا لدعلا يف هلاح نيبتي نا ىلا هتماما يفو هيف فقو فوقولا لها هل دقع
 ماما يف ليق و لصالا داسف عم عرفلا حلصي الو همدق نم عرف مامالاو عيمجلا هب

 نا اذكو هتماما تبنت هنا نوملسملا اهيلع ريغي ملو قاسفلا اهدقع ةمامالل لهأتم

 دبع نب رمع ةماما تحص دقو هلزع مهل سيلو هلدع رهظف هلاح فرعت م

 ذا هتماماب اوضرو هل عيمجلا ملس نكلو هموق لب نوملسملا همدقي ملو زيزعلا
 ةدقعلا نم ربكأ ميلستلا لب مهاضرو نينمؤملا ملستب دقعنت ةمامالاف هلدع رهظ

 دبع نب رمعو باطخلا نب رمعو ركب يبا يف اك اماما ناك ةصاخلا تيضر ناف

 لعجي الو نيملسملا ءاملع هل دقع نم الا ةمامالا درجمب ىلوتي ال رثالا يفو زيزعلا

 وا دبع الو لجو زع هللا نيد ىلع نموي ال هنال عاد هل ناو اماما ةريبكلا وذ

 نال ودعلاب رفظلاو برحلا رما ةسايس و يأرلا يف مهنمي يور ولو ةأرما وا لفط
 ةأرملاو هولذخ و هب اوفختسا امبرف نويعلا يف صقان هنالو هسفن رما كلمي ال دبعلا

 يف ثيدح درو امك ةأرما اورما موق حلفي نلو ثيدحلا يف اك نيدو لقع ةصقان
 ملع امبرو لقع صقان لفطلاو نويعلا يف ةصقان اهنالو ةمامالا بسانت الف موق

 مزلت الو مالسالا نالذخك هريغ قح يف مارح وه ام لمعيف فلكم ريغ هنا

 لعجي ال ءاملعلا ضعب لاقو اولو ناو ةالوب اوسيلو اولو نا ءالؤه قوقح
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 يف درو اك هتعاط بجت ماما وهف لعج نا نكل عافدلا يف اماما ةريبكلا بحاص

 مهوعيطا درو اكو رجافو راب لك ىلعو رجافو راب لك فلخ اولص ةولصلا نأش

 وا كمرح وا كبرض ناو ريمالا عطا يورو سمخلا تاولصلا مكوعنمي ملام
 ةحلصم وا ةعاط وه امم مما ريغ وه اميف هعطا يا هللا همحر بطقلا لاق كملظ

 وا هسفن عزن وا عافدلا ماما تام ناو هعيطي ال نا هلوي مل نمل زوجيو ةماعلل

 الاو لاحلا كلت يف اولوي نا مهل نكما نا هريغ اولو برحلا تبشن نيح بره
 ىلا يدؤي كلذ نال مهاتا نا لضفالا يلويو عافدلا ماما عزني الو ماما الب اولتاق

 لضفالا رماب لمعلاب عافدلا ماما رموي نكلو ةملكلا فالتخاو دقحلاو ةنتفلا

 هنال هنم ربتي الو هيلع ءىيش الف هيهنو هرماب لمعي مل ناف هيلع بوج و الب هيهنو
 ىوهكلا دمع باوصلا نع لدع هنا نقيت اذا الا لضفالا كلذل مامالا وه

 اريبك لعف وا نج نا هريغ يلويو هتماما لوزتو هنم أربي هناف نالذخو دسحو

 ىمعالاو مصالا يفو يمع وا سرخ وا مص وا رسا وا ودعلا ىلا رفوا

 كرتو لاتقلا دنع لقث وا ريحت وا شهد وا نبج نا عزني الو فالخ سرخالاو
 يذلا لدعلا مامالاك وهف ثدحم ريغ لقاع رضاح هلك كلذ عم هنال يهنلاو رمالا

 كرتي ليقو هنبج و هنوكرتيو مهلاتق ىلع نوضمي لب عزني الف فعضو هنس ربك

 الف ةريبك وذ وهو يلو ماما ةعاط بج وا نمو هل لعج امب موقي نمم هريغ يلويو
 اميف اهثدحا نا الا ىلوا باب نم عافدلل اماما هلعج دعب ةريبك ثدحا نم عزني

 . ملعا هللاو اعامجا عزني هناف نيملسملا نالذخ ىلا لؤي
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 مامالا هف ماقي يذلا عضرلملا يف باب

 لاق عضوملا كلذ يف رخآلا ميقا زوجي امك عزن وا لدعلا مامالا تام نا

 ريغ يف مقا ناو ركسعلا يف ناكو مامالا تام ثيح مامالا ماقي رقصلا نب نازع

 نع راثآلا تءاجو بئاغ اهب رظتني الو لاق تبثت ليقو هتماما تبثت مل ركسعلا

 وا توم نم لوالا مامالاب ثدحلا ثدحي ثيح الا نوكي ال مامالا نا نيملسملا

 ترتكل كلذ ريغ زاج ولو كلذ ريغ زوجي الو ةدقعلاو عاتجالا نوكي مغف لزع
 لها اهيلع عمتجا ثيح تبنت ةمامالا هريغ لاقو دالبلا يف داسفلا عقوو ةمئالا

 ىأر ثيحف ةمامالا نم ةرتف ىلع سانلا ناك اذاو كلذ باوص اوار اذا لدعلا

 تام ماما نع ءاملعلا ضعب لئس و ادحاو الوق تبث داهتجالاو رظنلا لها دقعلا

 الف اليبس كلذ ىلا اودج و اذا اولاق دق لاق ربقي ىتح ما ربقي نا لبق ماما مدقيا

 رضحي مل ناو رصملا يضاق هيلع لصيلف الاو هل نودقعي ماما الا هيلع لصي

 رضحي مل ناو هدلب يف مامالا ةرضحب ماكحالا يلب يذلا وهو ىدعملا هيلع لصيلف

 . ملعا هللاو رصملا مالعا لضفا هيلع ىلص يدعملا

 مامالا توم دعب مامالا لامع

 ناك نم و يدعملاو يضاقلاو يحاونلا يف لامعلاف لزع وا مامالا تام اذاو

 هلك و نم و مهلاحب مهكرتي وا ارما مهيف ثدحيف ناث ماما موقي نا ىلا مهلمع ىلع

 روماب هلك و ناك ناف ضقتنا لزع وا هتالوو مامالا كلذ بهذ م ةلاكوب مامالا

 هدي يف ام ىلع ظفحلا ليكولا ىلعف ةماقتسا ىلع مامالا تام اذاف نيملسملا

 وا هيلا كلذ عفديف مهنم لجر ىلع نيملسملا يأر عمتجي ىتح هذافنا نع فكلاو

 لمعيف كلملا نم حلصي ال ام ىلا وا فالتخالا ىلا كلذ ريغ ىلا رمالا ريصي
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 مامالا لعفي املثم هيف لعفيو حالصلا لها ةروشم عم لدعلا قفاوي امب ليكولا

 عطق نمو لدعلاب موقي لجر ىلا رمالا ريصي ىتح هظفحي وا ءارقفلا يف لدعلاب
 ىلع وهو دمعت وا لهج ةبوتلا هتمزل هلمها مامالا تام املف هسفن ىلع ءارشلا

 ىراش نميف اوفلتخاو هيف فقوي هنا ضعب معزو ليق اميف ةبوتلا لبق ولو هتيالو
 ناكو هنع طقاس ليقو تباث ءارشلا نا ليقف هريغل دقعو مامالا تامو مامالا

 نا يتفي دلاخ نب دمحم ناكو ءارشلا نم هيلع اوناك ام ىلع ةارشلا نا يتفي ناك

 . ملعا هللاو مهنع طقس دق ءارشلا

 مامالا لزع

 تكسو رضح نمب براحو عنتماف مامالا لزع مالعالا ضعب دارا اذا

 لوزعم وهف مالعالا نم ةجح لزعلاو ةجح راكنالا كرتف مالعالا نم نوقابلا

 لغتشي مل دعب لزعلا نالطب نوتكاسلا ىعدا ناو ةجح رصنلا نيرضاحلا كرتو

 باغ نم ىلع ةجح اضيا رصح نمو هريغ ةماقا وا هلتق دعب الا اوعدي نا مهم

 نولطبم هل نولزاعلاف لبق اماو هتماما هب لوزت ام مامالا نع رهش اذا اذه ليقو

 ةبجوملا هثادحا ةرهش دعب الا ناثع نوملسملا لزعي ملو مالعالا عيمج اوناك ولو

 نم ماما ىلع ماما ميذقت زوجحم الو هثكن رهشي ىتح هنع لبق بات لاق ناف هلزعل

 لالضو أطخ هتماماو ماماب سيلف مدق ناف هيلع هميدقت بج وي ثدح ريغ

 اوبرضاف ناماما رهظ اذا لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعو عامجاب

 ماما ىلع ماما ميدقت زوجي ال هنا ىلع لدي اذهو هللا همحر بطقلا لاق امهدحا قنع

 رفك ةحص ريغ نم هتايح ف اماما مالعالا نم دحا هيلع مدق اذا مامالا ىلعو

 ملف مالعالا ةيقب تكسو براحم ملو لزتعا ناو هرما لاطبا هتماما هب لوزت
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 يبا نع ليق دقف هيلع مدقملا مامالا ىلع اريكن مامالا رهظا ال و اركناو رهظي

 مالكلا اشف ناو ةيالولا يف مهلكو امهعم نمو ناقحم لوزعملاو لزاعلا ديعس
 نا دعب هيلع مدقملا ىلع مامالا ركنا ناو لكلا يف فقو أطخلاو باوصلا لمتحاو

 لوالاو ةقدصلا ىبجو ج ورفلاو ءامدلا يف مكح و هعضوم يف دعقو ةمامالا ذخا

 لوالا ةماما تلاز دقف مامالا ىلع ةعيبلا ةقفص الا ائيش لمعي نا لبق وا تكاس

 لبقت الف ريكنلا رهظا ةعيبلا تعق و املف لاملا تيب و متاخلا ملس ناو ايعدم راص

 ايغاب نوكي الو اهلها نم اهتقفصو ريخالل ةمامالا توبث دعب هريكن الو هاوعد

 مالعالا وا مامالا فذق ناو رهاظلا مكحلا يف ةجح هل لبقت الو براحي ىتح

 فوخ وا قيضل وا هانع مغل لزتعي نا مامالا دارا نا هتلا دبع وبا لاق هنم ءىرب

 ربي امناو مهتلودل ىوقاو مهرمأل حلصا كلذ ىأر نا الا هل زوجي الف هسفن ىلع

 ناو اماما اوئيهي ىتح هنم اهولبقي الو يأرلاو ملعلا لهاو نيملسملا خياشم ىلا

 ال ليقو هتامم دعب الو هتايح يف كلذ هل سيلف هناكم اماما بصني نا مامالا دارا

 نم هسفن علخ ناو دحا هعم قبي مل ولو ثدح ريغب هسفن علخي نا مامالل يغبني

 هسفن علخي ال نا زاج و هسفن علخي نا ثدحب زاج و كلهو لض دقف ثدح ريغ

 علخي مل وا هسفن علخ هتيصعم رتسي نا هيلع بجيو هب علخي ملام ثدحا نا

 رمع نع ركذ دقو لاقتست الو لاقت ال رمع لاقف ينوليقا لاق ركب ابا انا يورو
 امب ملكتي نارمعل نكي مل زوجي ال ناك ولف اهيف امب اهذخاي نم لاق هنا باطخلا نب

 ةرخآلا نم افوخ رجضلا رهظا لب كلذ دارا ام هللا همحر بطقلا لاق هعسي ال

 هريغو ديعس نب رفعج اولتق دق اوناك هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا نا يورو

 سفنا ىف عقوف مهيلع اعزج هنيع تعمد اوركذ اذاف ىدنلجلا ينب نم هلها نم

 مهيلا حرط و مهرما لزتعاو مهباجاف انرما لزتعا هل اولاقف كلذ نم هيلع نينمؤملا

 هيلا اوعجر مث مهحاور حوريو مهودغ ودغي هللا ءاش ام ثبلف ةمامالا يفيس

س ٢٢



 ىتح هر اولازي مف كلذ هرك و مهرما نم هيف ناك ام 1 عجري نا هنم اوبلط و

 ملو ةيناث ةعيابمب ىلا عجري مل اتباث هلازتعا ناك ولف هلازتعا دعب هناكم ىلا عجر

 بتكف نيمكحلا ةموكح ىلا باجا امل يلع كلذك و هلازتعا دعب هوعياب مهنا ملعي

 تبثا نم تابثاو امهعلخ نم نامكحلا هب مكح ام ىلع امهيلع اباتك ةيواعم و وه

 علخلا نم بات مث هونيابو هركسع نم اوجرخو نوملسملا هقرافف امهريغ نم
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 مام الا ثادحا باب

 كلذ رهظي ملو ةصاخلا ضعب هب ملعو هب رفك اثدح مامالا ثدحا نا
 يفو هتيعر دنع كلذ راهظا مهل سيلو هنم اوئرب بتي مل ناف هوباتتسا ةماعلا دنع

 ملع نم دنع الا هورهظي نا زوجي الو ماعلاو صاخلل هرفك رهظ نا الا هتكلمم

 مامالا ةقرافم هيلع امناو مامالل نيلماعلا هءايلوا ىلع ركني نا ملع نمل سيلو

 رهظيو همد لحي ىتح لزعي ال مامالا نال همد لحيو هثدح رهظي ىتح ةريرس
 ءارما مكيلع نوكتس ملس و هيلع هللا ىلص هنع تماصلا نب ةدابع نعو هرفك

 مكيلع كئلوا سيلف نوركنت امب نولمعيو نوفرعت ال امب مكنورماي يدعب نم
 مهيلع دري الف نولوقي ةمئا نوكتس ملس و هيلع هللا ىلص هنع ةيواعم نعو ةمئاب

 مل ناف بيتتسا اركنم مامالا بكر اذاو ةدرقلا محاقت اك رانلا يف نومحاقتي مهلوق

 مهلاوماو مهئامدو مهسفنا ىلع هوفاخ اذاف هيهنو هرما ءاملعلا ىلعو علخ بتي

 نم ائيش هل اولي ملو مهتاكز هل اودوي ملو ارس هنم اوأربتو رهاظلا يف ةيقتلا مهتعس و
 اولي نا بحا الو ضعب لاق لدعلاب سانلا نيب مكح نم قحلا قفاوي ام الا هلمع

 ناك ام ارئاج كلذ ناك ولو مهقانعا نم ةجراخ هتعاط نال ماكحالا نم ائيش هل

 ناثع هللا همحر بطقلا لاق ةربابجلا ةاضق ءىطخ الو ناثع لامع باتتست

 مامالا باتتسيو ةريرس هثدح ناك يذلا مامالا يف اذهو ةريهش هثادحا تناك

 ةرهش و ارهج بات و ارهج بيتتسا رهش ناو اريبك ولو هبنذ رهظي مل نا ارس
 كلذ ريغ هيلع سانلل سيلف مامالا بات ناو هنع لبق بات ناف ادحاو ابنذ ولو

 اوعمتجي مل ليق ناف عامجاب الا هتماما لوزت الف عامجاب هتماما تبثت ماما لكو

 ارفك ماما نم ملع نم و هتكلمم لها يف هثادحا ترهش ناثع ليق ناثع لاوز ىلع

 ىبج ناف زوجي ليقو كلذ يف لوخدلا هل زوجي ال ليقف هدلب ةيالو ىلع هربجو
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 نا ىون ادحا سج اذاو اهقحتسم يف اهلعجا لاقو لدع ىلا اهعفد ةاكز اهنم

 هل لثتمي الو رفك دقو مامالا فئاظو نم ةبوقعلا نال ةبوقعلا ال ركنملا نع هفكي

 ةلثمالا حلصي نم اودجي ملو هتماما هب تلاز ام مامالا ثدحا اذاو ةبوقعلا يف رما

 رمالا ةيشمتو هنع لفاغتلا مهعسيف هنم افوخ ةدنتسم رومالا نا الا هنم ارش وا

 اوشخ اذا لبقي ال نا اوفاخ اميف هكرتو هلوبق نوجري اميف هيلع مهتروشم ىلع

 ىلعو مهسفنا ىلع اوفاخ اذاو ةملظلا يديا ةوقو لاحلا فاشكنا ةمواقملا يف

 ىلع اونماو نيرداق ريغ اوناك ام كلذ يف ةندهلا مهتعس و ةفشاكملا نم ةيعرلا

 ىلع اوردقي ىتح لدع نا لدعلا ىلع هوناعاو اوردق نا هروج اودرو مهسفنا
 مامالا روج كرتيو لدعلاب يضقي نا راج يذلا مامالا يضاقلو بوتي وا هعزن

 يف وه اهقرف هربج ناو ةيابج يباجلا هل ىلوتي الو مامالل ائيش هروما نم يلوي الو
 فلخ ةعمجلا هيف زوجت يذلا رصملا يف ناك نا الا ةعمجلا هدعب ىلصت الو اهلها

 عانتمالا دجي ال رمالا رهاظ يفف هربجا ناف هلام ةاكز دحا هيلا ملسي الو رئاجلا

 لاملا تيب نم ةاكز زئاجلا هاطعا نمو اهلها يف اهلعجا ةاكز هذه لوقيف هيطعيف

 ملام رئاجلا اياطع ذخا زوجيو ةقدصلا مهل نيذلا ةيناثلا نم ناك نا اهذخا هلف

 اهتمئا لزع ميرحت ىلع ةمالا تعمتجاو هريغ وا بصغ نم مارحلا سفن اهنا ملعي

 نا اهلزع بجون نحنو لاق تراج ولو اهلزع اوعنم انموق نكل بطقلا لاق

 راذعالا دعب مامالا ثدحب الا لطبت ال ةمامالاو اهلزع ىلع انردقو تراج

 نم هيلا راص ام لاطباو هيلع مايقلا بجي ذئنيحف رارصالا ىلع هيدامتو راذنالاو

 الو هسفن عزني نا مامالل الو اهماما عزنت نا ةيعرلل سيلو نيملسملا رما

 نا رئابكلا نم ةرفكم هتيصعم بكر اذا هسفن عزني هنا لوقو ةهاعل الا يراشلل

 موق لاقف بات ناو براح نا همد لح عزنلا لبقي ملو ىبا ناف رصاف بيتتسا
 ةاغب مهف هولتاق ناف هعم قحلاف هركف انلزتعاف اماما كب ىضرن الو كلبتوت انلبق

_ ٢٥



 زوجي ال هنا مامالا يف هلعلو هللا همحر بطقلا لاق اعم فيسلا دحو ةءاربلا لاقو

 ثادحا ترغك املو براحو رصا اذا كلذو هلتق زوجي ىتح هنم ةءاربلا راهظا

 نمف هتالو اضيا اوباتتساو ةبوتلا دعب هثكنو ةباتتسالا دعب هولتق ترهظو ناثع

 نا الا ماما وهف بات ناف بيتتسا ةريبك مامالا لعف اذاو هلامعتسا لحتسا بات

 اروز دهش وا هتجوز نعال دق ناك وا ةقرسلاو ىفزلاك دح هيف امم ةريبك تناك

 ماقا كلذ لعف اذاف اماما عجري الو لبقت هتبوتف ليوات الو قح ريغب اسفن لتق وا

 همزلو هلتق لوتقملا يلولو حلصاو بات نا اماما ىقبي ليقو هدحي اماما نوملسملا

 براح وا مامالا ثدحا اذاو هيلع بجي ام اماما هنوك هنع طقسي الو دوقلا

 الف هيبلاغ اونوكي مل ناو ناثعب اولعف امك هريغ اولوو هولتق ةيبلاغ نوملسملا ناكو

 هللاو يلع يف ناورهنلا لها لعفك هعم نولتاقي اماما اولوي ىتح هولتاقي نا زوبحي
 . ملعا

۔ ٢٦



 سرخ وا مص وا يمع اذا مامالا باب

 اذا عمسي ناك نا الا سرخ وا يمع وا مص نا مامالا لزعي هنارثالا يف

 ناو لزع قيفي الو نج ناو زمرلا فرعي وا هرصبيف ءىش هل رضحي وا يدون
 ضعب يفو هتيالو ىلع يقب ثادحالا هذهل لزع اذاو لزعي مل قيفيو نجي ناك

 هنال ةمامالا هب لوزت هنا ىلع عامجالاف هلقع باهذ اما عب راب ةمامالا لوزت راثالا

 عمتجي ملامو فالتخا هيفف مالكلاو رصبلاو عمسلا اماو ماكحالا هنع لوزت

 دبع نع انغلبو نيملسملا ضعب يأرب ذخالا ماماللف كلذب هلزع ىلع نوملسملا

 يلع نب ىسومو هتماما يف لزي ملف هعمس بهذ ناك دق هنا مامالا ديمح نب كلملا

 نا نيملسمللف مامالا يمع نا بوبحم نبا نعو تام ىتح هل ضاق هللا همحر

 دق رفيج نب انهملا ناكو اجرف مهل هللا لعجي ىتح هماكحا ذفني نم هل اولعجي

 اذه نا اولاقو ذئموي ضاق وهو ةعامج ىسوم ىلا عمتجاف دعقا ىتح ربك و نسا

 رمالاب موقي ماما ىلع سانلا عمتجا ولف رمالاب مايقلا نع فعض و نسا دق لجرلا

 فرعف هلاح رظنيو هلأسي لعجف انهملا ىلا لصو ىتح يلع نب ىسوم جرخف
 مقي مل نوديري ام ىلع نامع لها تعطا نئل هللاو يلع ابا اي لاقف هدارم مامالا

 ىلا عجرا اماما نولويو اماما نيح لك نوعلخيلو ةدحاو ةنس ماما مهعم

 تام ممت هنيح نم جرخف هيف ينتنذاتسا الو لوصولا يف كل تنذا امف كعضوم

 ثدح الو ةهاع الب ةمامالا كرت ىلع مالعالاو مامالا قفتا ناو مامالا لبق ىسوم

 مهضعب ىناو مهضعب عم قفتا ناو مهل زاج ةلودلل زعاو ىلوا هريغ ميدقت اوارو
 ىلع هعم اوقفتي ىتح عزني الو هسفن عزني ال هنا هللا همحر بطقلا دنع يذلاف

 ىلوالا نكلو هلوق لوقلاف ىباف ةحلصمل هريغ اومدقي نا ىلع اوعمتجا ناو هلزع

 نم ؤربتلا مامالا ىلع قيضي ال رثالا يفو هيف فالخ ال رذعل الا مهقفاوي نا هل

٢٧



 ناف كلذ هنم اولبقي ال نا ىلع اوعمجي ملام هيف اوفلتخا ولو اهلبق نم ىلا ةمامالا
 تقو يف عامجا لك ناف ةجح مهعامجاو عامجالا نم جورخ هل نكي مل اوعمجا

 ىلع اوعمجا ولف مكح وا يأر وا لعف وا لوق يف عامجا وه عامجالا لها نم
 بصني نا مامالا دارا ناو هيلع ةجح اوناك يمع وا سرخ وا مص نم عزن

 ىرا الو هللا همحر بطقلا لاق هتامم دعب الو هتايح يف هل كلذ سيلف هناكم اماما

 كلذ لعف ةمئالا نم دحاب ملعن ملو لاق اهوذخ مكتماما هذه هلوقل مامالا علخ

 ناو هل زجي مل بجوم الب ةمامالا نم مامالا ًربت نا رثا يفو كلذ هلوقل علخ الو

 ةبوتلا نم رصا ناو دقعلا هل ددجي نا بحتسي ليقو هل تعجر كلذ نم بات
 ةمهتلا الا ةءارب بجوي ال امب مامالا لزعي الو هريغ ماقيو هب لزعيف ثدح كلذف

 مالعالاف ةماعلا نود رصملا مالعا همهتا ناو نيدلا ىلع اميهت مامالا نوكي الف

 اوناك اذاو ةماعلا ىلع ةجح اوناك هعم اوناك اذاف ةماعلا ىلعو مامالا ىلع ةجح

 ةبوتلا ىطعاو مها اذاو هثادحا ترهش اذا كلذو ةيعرلا ىلعو هيلع ةجحف هيلع

 ةمهتلا يهو لزع و هتماما تلاز ةبوتلا نم مهيطعي ام ضقنب هيلع ةمهتلا ترهظ و
 هللا همحر بطقلا لاق مهت ماما ال هنا نوملسملا عمجا دقو ناثع اهب علخ يتلا

 بوتي مث هلعفي نا دحاو ثدح يمه امنا اهب لزعي يتلا ةمهتلا انباحصا ضعب لاقو

 هومهتيف نيملسملا اهيطعي يتلا هتبوتب ءعىبفي ال بوتي مث هلعفي مث بوتي مث هلعفي مث

 ش اونمآ ج اورفك مث اونمآ نيذلا نا ه ىلاعت هلوقل ةبوتلا نم مهيطعي اميف

 . ملعا هللاو هه اليبس مهبدهيل الو مه رفغيل هللا نكي مل ارفك اودادزا مث اورفك

_ ٢٨٠٦



 مامالل ةيقتلا باب

 اهلزتعي ال هتماما ىلع قاب وهف اوبهذو هناوعاو مامالا ةيالو لها تام .اذاو

 هتيالو لها ريغ يف الو اهلها ريغ يف هتماما عضي الو غلب ثيح هسفنب موقيو

 ىلوا دوعقلاف روجو ملظي نم الا رومالا مهب ذفني وا مهب لتاقي نم دجي مل ناو
 ال هنا لمتحاو كرت ناو رفك هيلع جرخ نم لاتق مامالا كرت ناو كلذ نع

 فصنك هدنع ناك ناو نظلا نسح ىلع لمح كلذ لاق وا ناوعالا ةلقب ردقي

 ىلع ناعي نا ءاجر ركنملا نع يهنلا كرت مامالا عسي الو علخ لاتقلا لهاو ودعلا

 مهيلع ركنا ول نوكي نا لثم كلذ هعسيف ةيقتلا مامالل ليقو هنم دشا ركنم

 مظعاب مامالا مزتلا ام سيلف ةيقتلا هللا زاجا دق و هبرح لها هيلع ىلوتساو هولذال

 ىتح دودحلاو ماكحالا كرت هلف برحلا يف راس اذاو ديحوتلا نم هللا بج وا امم

 ةيقتلا نا ليق دقو غرفي ىتح اهميقي نا هل سيل ليقو اهميقي نا هلو اهنم غرفي
 نب مزاخ نا يورو اراصنا دجي ىتح ادبا مامالل ةيقتلا زوجت ليقو ةمئالا عست ال

 ىلا مزاخ بلطف هولتق نامع لها دج وف يجراخلا نابيش بلط يف جرخ ةميزخ

 فرتعي و دادغب ناطلسل بطخي و هفيس و نابيش متاخ ملست دوعسم نب ىدنلجلا
 لاله ذئموي مهعمو هنامز لها نم ءاملعلا مامالا راشتساف ةعاطلاو عمسلاب هل

 اوراشاف ينارحبلا دايز نب فلخ و ينامعلا ةيطع نب بيبش و يناسارخلا ةيطع نب

 ةميق نابيش ةثرول نمضيو لاملا نم هيضري امو همتاخ و هفيس عفدي نا هيلع
 ةعاطلاو ةبطخلا الا ةميزخ نب مزاخ ىباف ةلودلا نع كلذب عفدي متاخلاو فيسلا

 نبا لاق لاجرلاو لاملاب اهنع عفدي امناو نيدلاب ةلودلا نع عفدي ال نا اوأرف

 وا ةارش ةلودلا ىلع مهوفاخ اذا ناسللاب ةعاطلاو عمسلا اوطعي نا زوجي بوبحم

 ىلا ركب يبا نم نيملسملا نم ادحا ملعن الو ةيقتلا مامالا عست ال ليق و ةارش ريغ

٢٦٩



 دقو فحزلا نم رارفلا الو يداشلا مامالل ةيقتلا راوجب لاق رقصلا نب نازع

 ملف نيملسملا ىلع ةيشخلاب نيمكحلا مكحت يف بلاط يبا نب يلع ءايلوا رذتعا

 امف ةيقتلا يلعل متزجا اذا مكناب ناورهنلا لها جتحاو كلذ يف نوملسملا هرذعي

 هوحلاصف نوملسملا يشخف مورلا ناطلس رهظ ول متيأرا مامالا هب موقي يذلا

 زوجا هريغب هوحلاصف دجسم بارخ داراوا ضعبلا ىقبيل مالسالا دالب ضعبب

 ههللا رما ىلا ءعىيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقإل ىلاعت هلوق ةجحلاو زوجي ال امم اذه

 لتاقي ال نا يراشلا مامالل زاجو مكيلع ىلتي ام الا ىنثتسا اك هللا نثتسي ملو

 عفدلا مهب وجري ال اوناك اذا لاجر هعم ناك ولو ودعلا نع لوحتي نا هل زاجو

 لتقي ىتح توبثلا همزل هنع اولو مث رفظلا مهب وجري نمب برحلا مامالا لخد اذاو

 تومي ىتح ءارشلاو داهجلا كرت يراشلا مامالل لحي ال رثوملا يبا نعو بلغي روا

 هتوق تلاز نا ابراش نكي مل نا مامالل ناتكلاو ةيقتلا تزاج و هعم نم لق ولو
 ةيعرلا ىلع فاخ اذا لاملاب ال لوقلاب حلاصي نا ايراش ولو مامالل زوجي ليقو
 . ملعا هللاو هنم ةفلؤملا ىطعت اك هللا لامب ولو اضيا زيجاو

_ ٢٣٠



 مامالل ةيعرلا ىلع بجي اميفو ةيعرلا ىلع مامالل بجي اميف باب

 مهتمزل اك مهبرح يف ةسايسلاو مهل رظنلاو هتيعرل حصنلا مامالا مزلي

 دشا ملس و هيلع هتلا ىلص هنع يردخلا ديعس يبا نعو مهتماما لبق نا هتعاط

 ملس و هيلع هللا ىلص هنع اضيا ديعس يبا نعو رئاج ماما ةميقلا موي اباذع سانلا

 هيلع هللا ىلص هنع ةماما يبا نعو ةنجلا هيلع هللا مرح الا هتيعر محري مل عار اميا

 هقنع ىلا هدي الولغم هللا ىتا الا كلذ قوف امف ةرشع رما يلي لجر نم ام ملسو

 ةميقلا موي يزخ اهرخاو ةمادن اهطسواو ةمالم اهلوا همثا هقثوا وا هرب هكف

 اهيلو نمف يدعب ةمالا هذه رما نولت مكلعل هباحصأل ملس و هيلع هللا ىلص لاقو
 ةكئالملاو نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل هيلعف طسقي ملف مسقو لدعي ملو مكحف مكنم

 تكله ةوكزلا تعنم اذاو ضرألا تطحق ةالولا تراج اذاو نيعمجا سانلاو

 يا رافكلا ليدا ةمذلا ترقح اذاو ةنكسملاو رقفلا رهظ ينزلا رهظ اذاو يشاوملا

 يف هللا لظ ناطلسلا ملسو هيلع هتلا ىلص هنع سنا نعو ةلودلا مهيلا تدر

 يف فالخ الو هب نميقي الف ناطلس هب سيل ادلب مكدحا لخد اذاف ضرألا

 ذوفنلا مهيلعو ةريبك هنايصع و قحلا ىلع ماقتسا نا هرصنو مامالا ةعاط بوج و

 ةيافك و هيف روضحلاب مهرماي يذلا نيحلا يف ماتلا حالسلاب روضحلاو هرمال
 دلخ و هنم ءىرب ةعيبلا ثكن نمو مهودع مهلجاعي الئل رمالا ناتك و مهسفنا

 ءىيش عاض ناو ةسيسخ هتلزنمف مامالا ةنوعم كرت نمو بوتي ىتح نجسلا يف
 لبقي مل نا مامالا ةماما لوزت الو مامالاب نظلا ءوس مرحو صاع وهف هكرتب
 حئاصن لبقي مل ناو زوجي الام مهنم ىأر نا لامعلا نع لقانلا هنسحي مل نا لقنلا

 دوعي مث لبقيو حصنيف دوعي مث زرحتيف لبقي ناك ناو هتماما تلاز نيملسملا
 ام ىلع ميقتسي الو لبقي ال هنا سفنلا يف عقيو مهتي ىتح هتماما لزت مل اذكهو

 . ملعا هللاو هسفن نم يطعي

٢٣١



 ةيعرلا يف مامالا ماكحا يف باب

 سيلف مهتي ملو يعم ةنيبلا تماق دق لاقو لجر لتقب مامالا رما اذاو

 ناف همحر وا هولتقي نا مامالا مهرما نيذلا اهبلط نا الا ةنيبلا هولأسي نا مهيلع

 نم و ذئنيح مصخ مامالا ذا هيلع دوهشملا اهعمسي و اهرضح نا هيلعف كلذ لءاس

 دق و كلذ نم مامالا فغتسيل و اهملعي ةجح ريغب هلتقي الف هيلو لتقب مامالا هرما
 رظني ملو لتق دحا لتقب مامالا رما اذا ليقو ةجح ريغب كيلو لتقت ال نا رثالا ءاج

 بلط اذا نكلو قدصم مامالاو همحر وا هلتقب مامالا هرما يذلا هلأس ولو نايب

 لجعي الو لتق ةنيب رضحي ملو تمت اذاف مامالا هلهما هتأرب اهيف نيبي ةدم مامالا ىلا

 كاح مامالا نا اك مهنيبو ةيعرلاو مامالا ىلع ماكح مالعالاو حصي ىتح هيلع

 وا هدلول وا هل وه اميف قدصي الو ماصخلا عضوم يف نكي مل اذا عيمجلا ىلع

 هيف قدصم وهف مامالا هيف مكحلا يليام اماو يضاقلا هيف مكحي اذه لب هيلا عجري

 ةنيبلا هلاسي نا دحال زوجي الف هلتق لتاق وا همجر وا هدلج ناز وا اهعطق ديك

 هللا هبائا عاطا ناف بيغلا هللا مهفلكي الو هنم أربي الو اهرضحي نا هيلع سيلو

 لها عمجي نادح ةماقا وا امكح دارا املك مامالا ىلع سيلو هللا هبقاع ىصع ناو

 ناثع هلعف ام اماو داتعملا نع جرخ ام الا ماكحلل امصخ ةيعرلا تسيلو هتكلمم

 ال امم هنا رهاظف ءاطعلا مرحو يفنو برض نم رامعو دوعسم نباو رذ ياب
 ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو ل ىلاعت لاق ملسمب ملسم لعفي

 . ملعا هللاب هم انيبم اماو اناتهب اولمتحا دقف اوبستكا

_ ٢٢



 وزغلا ىلع ربجلا باب

 مزلا نم ىلع كلذ امناو طابرلا وا وزغلا ىلع ةيعرلا ربج مامالل سيلو

 ناو هلهاو دلبلا نع ودعلا عفدو داهجلا الك مزل ودع مهئاج نا الا ءارشلا هسفن

 هناف ةجراخلا تبلغ مامالا عم اوجرخي مل نا نودعاقلا ناكو ةجراخ تجرخ

 جورخ الف اوجرخ وا اودعق ابلاغ رابجلا ناك ناو اوجرخي نا نيدعاقلا مزلي

 هل سيلو وزغلا دارا اذا عاركلا وا حالسلا ىلع ةيعرلا ربج مامالل سيلو مهيلع

 لها ةوعدلا لها نال هريغ الو قالطب يل حالس ال وا عاركال لاق نم فلحي نا

 هللاو جاتحا:اذا ةيعرلا ربج مامالل ليقو قالطلاب نوفلحي ال لدعلا لهاو لدعلا

 . ملعا
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 هلعفي نا مامالا مزلي اميف باب

 نم مهيفلخم حلاصمو ىتوملا حلاصمب موقيب هل يصو ال نم يصو مامالاو
 نيعتي ال يتلا لاومالا ضبقپو بئاغلا حلاصمبو بايغو ماتياو هلبو نيناجم

 ةدبؤملا ةيصولاو عئاضلا لاملاو ةطقللاو فقولاو ةرافكلاو ةوكزلاك اهبحاص

 ةيدلا ضبقو يرشحلا لاملاو لبسملا لاملاو قيرطلاو دجسملل ةيصولاك اهريغو
 نم اهبحاص ةفرعم ىلع ردقي مل امو هلهأل كلذ فرصيو اطخلاو دمعلا لئاق نم
 لاملا تيب يف لعجي بوبحم نبا لاقو نيملسملا حلاصمل لاملا تيب يف هلعج لاومالا

 نا مهل يغبنيو هتيعر ظفحيو هتما طوحي نا مامالا ىلعو هبحاص رهظي وا ايرشح

 ىلع لمح عاض ول هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو هوعيطيو هومركي
 هللا دنع رئاج مايا نم موي لاقي ناكو هيلع بساحا نا تفخل تارفلا ءىطاش

 يلوي ناك هنا رمع نع انغلب دقو هرمع هسفن ةصاخ يف لجر روجف نم مظعا
 وهف كلذ مامالا لعفي مل ناو انويع نويعلا ىلع لعجيو انويع مهيلع لعجيو ءانمالا

 ملو ركنم هدنع حصي ملام كلذب ةيالولا نم جرخي الو ةلزنملا سيسخ رصقم
 بذلاو ةضيبلا ةسارح و لامها ريغ نم نيدلا ظفح ناطلسلا مزلي رثالا يفو هريغي

 ريغ نم دودحلا ةماقاو ملاظملا ةلازاو اهحلاصم داتعاب نادلبلا ةرامعو ةمالا نع

 هل نم الا اهقيرفت و ةوكزلا ضبق ىلع لكوي نا مامالل زوجي الو ريصقت الو زواجت
 ىلوي ال برحلا اذكو اهملع فرعي نم الا ماكحالاو ءامدلا ىلع الو اهملع

 الو رئاجلا مدق اذا ارئاج ناك الاو ودعلا يف مكحلاو اهتسايس فرعي نم الا اهيلع

 ىنعملا يف رمالا وا ةلاسرلا جرخم جرخ ام اماو ىلوتملا ريغ ماكحالا يف يلوي
 يف اهعضيو اهذخا نسحي ال ارئاج ةقدصلا ىلع ىلو اذاو فالتخا هيفف دحاولا

 هللا ىلص ناكو هنع عيضت نم اذك و اهنم لاملا باحصا نكمي الف اهعضوم ريغ
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 نم هريغ نود وهو اهيلع ريفوتلا ىلع دهتجيو اهظفحي نم اهيلع يلوي ملسو هيلع
 لدعلا لها ريشتسي نا رموي نكلو ةروشم الب ادحا ىلوي نا ماماللو ةباحصلا

 هلمعتسا نم اوراتخا ةيعرلل لاق ناو هلزع ةنايخ هنم ىأر نمف ةالولا دقفتيو

 هدقفت نم دب الف الاو هلمهي نا هلف انيما املاع ناك ناف الجر اوراتخاف مكيلع

 ام حصي مل ناو علخ رصا ناف بيتتسا هلزع نم ىياف هيلاو نم ملظلا حص اذاو

 هلزعب مث ايالو مهنع لوبقلا هل ىلوالاف هوهرك نوملسملا نكل هيلاو نع ليق
 لامعتسا زوجي ليقو ةنيبلا مهفلكي الو ةيعرلا هتكش اذا هيلاو لزعي نا هيلعو

 الا تابراحملاو ماكحالاو تايالولا يف ال ةيابجلاو ةوكزلاك تانامالا يف ثدحملا

 هنم ءىرب ةبوتلا لبق ثدحملا مامالا لمعتسا اذاو مئاق نيما عم وا ةبوتلا دعب

 هنم لضفا دجو دقو همحر ىلو ناو بتي مل نا هنم آربيف باتتسي ليقو بيتتساف

 الاو هبلق نم ةبارقلا ةين جرخيلو سأب الف حلصا هنال ناك ناو بيصم ريغ وهف

 . ملعا هللاو ادغ ملعيسف
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 ةمئالا ددعت يف باب

 نا الا ةقرفلاو ةنتفلا عقتف اوفلتخي الئل ركسعل عافدلا يف ناماما ىلوي ال

 نوكيف ركاسعل عافدلا يف ةمئالا ددعت زاجو ناماما مهل حلص الا ناك

 كلذك ةقرفتم نادلبلو كلذل اوجاتحا نا ةمئأ ةثالث ةثالثلو ناماما نيركسعل

 اوعمتجا ولو ءارالا هيف فلتخت ال كلذ نال دحاو عافد مهعمج اذا دلب لكل ماما

 نا مهيلع يلو نمب لك لتاقيو لودلاب نولتاقي اوناك نا اميس الو لاتقلا يف

 عيمج يف دحاولا رصعلا يف دحلاو ماما الا اهل نوكي ال ىربكلا ةمامالاو اوعمتجا

 مهرماي و دلب لك يف لامعلا مامالا لعجيف نيملسملا مكح اهيف يرجي يتلا ملاقالا

 ترخات نم و ايندلا ماما وهف لكلا ىلع وا قالطالا ىلع هتماما تقبس نمف هرماب

 صوصخ دلب ىلع ةمامالا هل تدقع نمو لهأت نا الماع هلعجيف تلطب هتماما
 نيملسملا ىلع اماما دلب لها يلو مث لكلا ىلع الو قالطالا ىلع ال طقف ملقا وا

 بطقلا لاق لكلا ىلع مامالا وه لوالا نا ليقو هل لماع لوألاف ايندلاو مهلك

 هيلع هللا ىلص هنوك دحاو رصع يف ناماما عمتجي ال هنا ىلع ليلدلاو هللا همحر

 رمعو ركب يبا رصع يف اذكو لامع هريغو هدحو مامالا وه هرصع يف ملسو
 لكل ماما زوجي ليقو امهتماما تلطب دحاو تقو يف المعتسا ناف امهدعب نمو

 ال نسحلا وبا لاق رتكا وا ةمئا ةثالث وا دحاو رصمل ناماما عونمملا امناو رصم

 زاجا هنا الا ءايضلا بحاص لوالا ىلعو دحاو رصم يف ناماما نوكي نا زوجي

 امهكلم لصتاو رابجلا لاز نا لاقو هاقيطي مل رابج امهنيب لصف نيماما
 ولو ءايضلا يفو مهسفنأل هنوميقي اماما نوملسملا راتخاو امهتماما تخسفنا

 اذاف اماما اوميقي نا تيفح لهال زاجل روج ناطلس راحصب و ماما ىوزنب ناك

 مامالا اذه ناطلس لصتاو اهنم مهنع لازو راحص نم رابجلا ةلازا ىلع اوردق

٢٦



 لاق اماما نوملسملا راتخاو امهتماما تطقس ىوزنب يذلا ناطلس و تيفحب يذلا

 كلذو ىيحي نب هللا دبعل ةمامالا تومرضح لهاو نامع لها دقع بوبحم نبا

 نمل تدقعو برغملا ىلع باطخلا يبال ةمامالا ةيارب تدقعو ةديبع يبا نامز ىف

 لدي ليق يح تومرضح و نامع ماماو باطخلا يبا توم دعب باطخلا يبا دعب

 مكنمو ماما انم راصنالا لاق ال رمعو ركب يبا لوق اضيا لوالل

 الو دحاو مامالاو دحاو مالسالاو دحاو هللا نا تاهيه ماما

 لاق دحاو ىلع الا رومالا زوجت الو دحاو دمغ يف نافيس ميقتسي

 نيمامالا نا دارملا نا رمعو ركب يبا رثا نع باجي دقو هللا همحر بطقلا

 ملو تحص نا ةياور يف تبث امك دحاو رصم يف ناعمتجي ال

 دحاو رصم يف ناماما عمتجي ال نوملسملا لاق رثا يفو لاق بتاك نم اليدبت نكت

 مل اذا برغملا يف باطخلا يباو قرشملا يف ىيحي نب هللا دبعك نيرصم يف زئاجو
 ةلبقلا لها ىلع هتراما تناك نم الا نينمؤملا ريما ىمسي الو ايندلا ىلع لكل دقعي

 ام اما ةوعدلا لها نم دلب لك لها مدق اذاو مالسالا دالب عيمج كلميو مهلك

 لها ريغل دلب اماو همدق نمع لاؤسلا مهمزلي الو هوعاطاو نورخالا هالوت

 ليقو همدق نم ملعي ىتح ىلوتي الف مهل مكحلا نكي ملو هيف اوطلتخا وا ةوعدلا
 قفتا ناو هتعاط ال هتيالو نيرخآلا مزل ام اما ةوعدلا لها نم دلب لها مدق اذا

 اذا نازع نعو ىروش رمالا ناكو امهتماما تلاز ادحاو امهرما نوكي نا ناماما

 ملعي مل ناف لوألل ةمامالا نأ اماما ةفئاط لك تماقاف ركسعلا يف سانلا فلتخا
 نبا لاقو غاب وهف كلذ نم ىبا نمو نيملسملا نيب ىروش يهف لوالا امهيا
 يذلاف ةمامالا دالب يف اناك ناو مامالا وهف ةمئالا عضوم يف هل دقع نم بوبحم

 ةوعدلا نعو لضفلا يف ايوتسا ناو ةمامالاب ىلوا عرولاو هقفلاو نيدلا لها همدق
 . ملعأ هللاؤ ال وا هل دوقعملاف ودعلا ةياكنو
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 ةاغبلا لاتقو ركاسعلا فالتخاو عافدلا ماما ةعاط يف باب

 الو ءارش وا عافدل هولو ولو ءاحلصلا رماب ىلوتسا نم ةعاط تمزل
 هتمزل و هقوقح مهتمزل مهيلا روظنملا ريغ همدق ناو ىربكلا ةمامالل هولو نا اميس

 ركسع فلتخا ناو مهريغ قوقح همزلت الو مهريغ هقوقح مزلت الو مهقوقح
 ةفئاط تماقاو اماما ةفئاط تماقاف اماما ماقي امهيا ادعاصف نيلجر ىلع عافدلا

 ملو هيف ناماما حصي ناك نا هتلو ذا اهيلاو قح ةفئاط لك مزل عيمجلا ىلع اماما

 وهو هتعاط لكلا مزلت نمم امهدحا ناك ناو هتعاط لكلا مزلت نمم امهدحا نكي

 عيمجو رخآلا ىلع مامالا وهف هلضف ركني ال ثيحب رخآلا ىلع هلضف رهظ نم
 نوقفتي وا هنولوي نم اودجي مل ناو ءاحلصلا هملع وا كلذك هوملع ركسعلا

 قافتا ربتعي.امناو مهميرح و مهلاوما نع ولو هوعفدو ماما الب مهودع اولتاق هيلع

 ىلع ريجحتلا يف مامالاك اولعفو هيلا رظني ال نم فالخ رظني الو هيلا رظني نم
 هوزوابحت ال اولوقيف اطخ مهل اوطخي نا لثم هوزواج نا مهلاتق هب لحي دح ةزواجم

 كلذ اوفلاخ ناف هوطبهغ ال وا يداولا اذه انيلا اوزواجت ال اولوقي نا لثمو انيلا

 مهل لقي مل ولو ةاغبلا ءالؤه هيف عرشي مل ولو هب نيملسملا ءادتباو مهلاتق لح
 وا ءارشلا وا عافدلا وا روهظلا مامال كلذ زاجو مكانلتاق كلذ متلعف نا نوملسملا

 هدارم نيبو هنيب لاحيو يغبلاب دصاقلا عفديو درفل وا ماما الب نولتاقي ةعامجلا

 يف يقب ولو يغبلا فك وا مازهنالا دعب لتاقي الو رودهم همدف عفدلاب تام ناو

 نال بوتي ىتحف هيلع رجح عضوم يف تبث نا الا بثي ملو برهي مل هناكم
 هللا لوسر لاق ديحوتلا لها ةاغب يف كلذو هللا همحر بطقلا لاق يغبلل رجحلا

 ىغب نميف هللا مكح فيك يردتا رمع نبا ينعي هللا دبع اي ملسو هيلع هللا ىلص
 اهريسا لتقي الو اهحيرج ىلع زهجي ال لاق ملعا هلوسرو هللا لاق ةمالا هذه نم
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 يف ديق الو بطقلا لاق لاتقلا يف كلذو اهئيف مسقي الو اهبراه بلطي الو
 وا مزهنا ولو يغابلا رش فيخ ام لاتقلا زوجو ىوام مهل نكي مل ناب ثيدحلا

 نومزهني بذكب وا مالكلاب وا اشرلاب نيملسملا نيب قرفي نابرشلا كلذو فك
 وا رفظي فيك ربدتي وا ةرغ دج و وا حارتسا اذا لتاقي ناب هتكوش تفيخ وا هب

 ىوقيف ابوره وا انالذخ نوملسملا فاخي نا لثم ةرصن وا ةدام هل نا فيخ

 ناك هيبا نع ةديرب نب ناميلس لاق هللا رما ىلا عجري نا ىلا لتاقيف ودعلا كلذ

 نمو هللا ىوقتب اصوا شيج ىلع اريما رما اذا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللاب رفك نم اولتاق هللا ليبس يف هللا مساب اوزغا هل لاق ممت اريخ نيملسملا نم هعم

 نم كلودع تيقل اذاو اديلو اولتقت الو اولتمت الو اوردغت الو اولفت الو اوزغا
 مهنم لبقاف اهيلا كوباجا ناف لاصخ ثالث ىلا مهعداف نيكرشملا

 ىلا مهعدا مث مهنم لبقاف كوباجا ناف مالسالا ىلا مهعداو مهنع فكو

 بارعاك نونوكي مهنا مهربخاف اوبا ناف نيرجاهملا راد ىلا مهراد نم لوحتلا
 نيملسملا عم اودهاج نا الا ءىيش ءىيفلاو ةمينغلا يف مهل نوكي الو نيملسملا

 هللا نعتساف اوبا مه ناو مهنم لبقاف كوباجا مه ناف ةيزجلا مهلاساف اوبا مه ناف

 الف هيبن ةمذو هللا ةمذ مه لعجت نا كوداراف نصح لها ترصاح اذاو مهلتاقو

 ةمذ اورفخت نا نم نوها مكتمذ اورفخت نا مكناف كتمذ مهل لعجا نكلو نلعفت

 ال كناف كمكح ىلع لب لعفت الف هللا مكح ىلع مهلزنت نا كودارا ناو هلل
 ىلع بجي اذكف هللا همحر بطقلا لاق ال ما هللا مكح مهيف بيصتا يردت
 هنوادبي الو ةوعد الب لاتقلاب ادحا اوضرعتي الو مهودع لاتق يف كلذ نيملسملا

 نم هل سيل ام ىعدا وا هل ميلستلا همزلي دح وا هيلع بجي قح نم عنتما نمف هب
 ىلا يعد رفكلا ةوعد رهظا وا قحلا ةمئا ةعاط نع جرخ وا ةماما وا ةيالو
 همد الالح ايغاب راص الاو هنم لبق بات ناف قحلا ءاطعاو كلذ نم عوجرلا
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 دقو همد ريغ لام هل حابي الو ةيرذ هل ىبست الو هللا رمأ ىلا ءىبفي ىتح لتاقي

 فلت ام نمصي الو مهتب راح مهحالس و مهعارك و ةاغبلا ليخن ناعتسي نا زوج

 هللا همحر بطقلا لاق ال ليقو هنمضي ليقف اهدعب فلت امو مهبرح يف كلذ نم

 وا هبابرال برحلا دعب مهيديا يف يقب ام ظفح مهيلعو ةنامالاك وه ذا راتخلا وهو

 ىلعو هعيب دعب هتميق قفنت ليقو لاملا تيب ف ع دوتسي ليقو اوتام نا مهتثرول

 ىلص هلوقل مهنع افعو دحا موي مه صخر دقو ردب مويب ةصوصخم ةيالا ليقف
 لاق ةئف مكل اناو نوراركلا متنا لب نورارفلا نحن هل ليق امل ملسو هيلع هللا

 ليقو هنم رفي نا هل زاج هب هل ةقاط ال ودع همهد نم اذه ىلعف هللا همحر بطقلا

 رشابي نا هركيو ايلوم ههجوب حفصي نا هل زاج ام هدحو مامالا الا قبي مل ولو ال

 ىلع لجرلا لمحي الو لتق اذا ركسعلا ىلع ةشهد هيف نال برحلا هسفنب مامالا

 موجهلاو مهلاتق انلف انتوعد نيب راحلا غلب اذاف مامالا رماب الا زرابي الو شيجلا

 نوعجري لئوم مهل ناك ام مهربدم عابتاو مهنماو مهلاغتشاو مهمون لاح مهيلع
 اندنع نيدحوملا حيرج نع فكلاو ةزئاج نيكرشملا حيرج ىلع ةزاجالاو هيلا

 ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قرافو ةعاطلا نع جرخ نم ةريره يبا نعو ةمركم

 الو قينجنملا بصنو قارحا نم مهلتق ىلا لصوي ام لكب مهتلتاقم تزاج و

 رانلا بر الا رانلاب بذعي ال ذا قارحالاب نوبراحي ال ليقو كلذب يبصل ضرعتي

 مهلخن عطق زوج و رانلا ينعي هللا باذعب اوبذعت ال ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 اهلوصا ىلع ةمئاق اهومتكرت وا ةنيل نم متعطق ام ل ىلاعت هلوقل مهرجش و

 تومرضح لهاو لاق كلذ هركي ليقو هللا همحر بطقلا لاق « هللا نذابف

 الف باودو رجشك نيب راحملا لام مامالا فلتا ناو مهنم عنتما نمل كلذ نولعفي

 برحلا تالاو هريغو ماعطلا لمحي نم عنمي ناو مهداوم عطق زاج و هيلع نامض
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 اهب رماف راد نم هتاوزغ ضعب يف يمر ملسو هيلع هللا ىلص هنا يورو مهيلا
 نيبراحملا نوصح مده زوجي هنا مهراثا نم فرع اذكهو اهلصا نم تفسنف

 ايالو يبص الو ريسا دبعتسي الو قحلا ىلا اونعذي وا اولتقي ىتح مهيلع لوخدلاو

 يف هتيدو مهركسع لزتعي نا هيلع نال مهريغ نم مهيف فدوص نم لتق نم م
 ناك نا هلتق زوج و يناقلا خيشلاو نايبصلاو ءاسنلا لتق نع يهن دقو لاملا تيي

 حالس ريغب ناو تناعا وا تلتاق نا ةأرملا اذكو لتاقي مل ولو رمالا هيلا دوعي

 .هلعفك هعانتما ىلع رصا وا ىرخا ةوعد الب عنتماف قحلل يعد نم ىلع مجهيو

 رباج نع ةديبع وبا لاق ةرغ ىلع: اهانا اذا ةكم حتف موي ملس و هيلع هللا ىلص

 يلع اي لاقف ةيرس يف ايلع ثعب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ينغلب ديز نب
 يح نم ىراساب ءىبج و ترما كلذب و مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال

 هللا لوسر لاقف انغلب الو دحا اناعد ام هللا لوسر اي اولاقف برعلا ءايحا نم
 مهيلا لصت ىتح لاق مث مهليبس اولخ لاقف هللا اولاقف هللا ملس و هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هللا لوبسر الت مغ ةميقلا موي ىلا عطقنت ال ةمات يتوعد ناف يتوعد
 للا عم نا نودهشتل مكنئا غلب نمو هب مكرذنال نآرقلا اذه يلا يحواو ملسو
 هللا ىلص هللا لوسر ةوعد نا نسحلاو رمع نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق ةيالا

 نا ناينعي لاق مويلا ةوعد الف هتوم دعب تعطقناو هتايح يف تمت دق ملسو هيلع

 لاق مالسالا ىلا ءاعد ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هتوم دعب نولتاقي رافكلا

 لوق هبشي اذه ةتس يبا نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبا لاق هللا همحر بطقلا
 مهيلع درلاو لاق اوعمس دق مهلك سانلا ناو عامسلا عسي ال اميف ةجحلا راكنلا

 موي ىلا ةعطقنم ريغ. ةوعدلا ةديبع وبا لاق عيبرلا لاق تالوطملا يف روكذم

 بطقلا لاق ةوعد الب كسفن نع عفدت نا كلف لاتقلاب كاجاف نم الا ةميقلا

 رئاجلا ةالو نم ايلاو بحص نم يراوحلا وبا لاقو لاق قحلا وه اذهو هللا همحر

٤١



 ىلع نومدقي مهنال ةبوتلا هيلع امناو هيلع مرغ الف زئاج هنا نظي عمجي امم لكاو

 نال هنماي ال نمب ولو ليق نيكرشملا ىلا وزغلا مامالل زوجيو نيلحتسم ةنايدب كلذ
 نمب الا مهلتاقي الف ةولصلا لها اماو مهل لالح ةيزجلا ذخاو لالح كرشملا لام

 ضرعتلا هل زوجي الف ةقنلا ريغ الا مهيلع لمعتسي نم دجي مل اذاف لام ىلع مهتي ال

 نيذلل ارهاق نوكي نا الا هودع ىلع رافكلاب رصنتسي نا مامالل سيل ليقو مهل
 لخدي مل نيدسفملا ريغ اراصنا دجو ناو مهيديا قوف انذخا مهب رصنتسا

 ةناعتسالا زوجت ال هللا همحر بطقلا لاق مهيلع ردق ولو هركسع يف نيدسفملا

 ديرا لاقف كرشم هقحل هنا ثيدحلا يف درو اك كرشملا ىلع ولو كرشملا رفاكلاب

 لاقف هءاج مث كرشمب نيعتسن ال انا لاقو هدرف ةمينغلا نم بيص ال كعم لاتقلا

 هيلع هللا ىلص هنع فاسي نب بيبح نعو ملساف كلذ هل لاقف هءاج مث كلذ هل

 رفاكلا اماو هللا همحر بطقلا لاق نيكرشملا ىلع نيكرشملاب نيعتسن ال انا ملس و

 نيملسملا يديا تناك نا هب ةناعتسالا زوجتف فلاخم وا قفاوم نم كرشملا ريغ

 دوعقلاو ملظلاب نيفورعم موقب جورخلا مامالل الو نيملسملل سيل ليقو هقوف
 ناف التتقاف ناتئف تغب ناو ةقث عم الا جورخلا زوجي ال ميهاربا وبا لاقو مهب ىلوا

 امهبرقا ىلا هسفن مض هيلع اعمتجي نا فاخ و الاو امهرهق امهرهق ىلع مامالا ردق

 الو كلذ ريغل وا اهتوقل هسفن ىلا امهادحا مض يف دهتجا ايوتسا ناو قحلا ىلا

 اذاف ىرخالا ىلع اهب ةناعتسالا دصقي لب ىرخالا ىلع اهتناعا كلذب دصقي

 ةنامالاب هعم اهنال ةعاطلا ىلا اهوعدي ىتح مض يتلا لتاقي الف ىرخالا تمزهنا

 ام مهفرعيو دنجلا ىلع مدقتي نا مامالا ىلع بجي رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 لسرا اذاو هلام يف نمض يهنلا دعب بكر نمف مهاهنيو مهل لحي امو مهل زوجي
 كلذب مهرماي ملو ءامدلا اوكفس و لزانملا اوقرحاو لاومالا اوبهنف اشيج وا ةيرس

 اوقرحا اذاو هبقاعو هيلع راكنالاو هئدحم ىغب رهظاو هئدحا نم كلذب ذخاي هناف

٤٢



 الف كلذ حص ناف قحلا ادا نم عنتما ودعلا نال كلذ نا اوعداو اودسفا وا

 دوق ال ةيد مكاحلاو يلاولاو مامالا أطخو لاملا تيب يفف أطخ ناك ناو نامض

 قحلا اوفلاخو مكحلا اولدب نا الا لاملا تيب يف شرالا نم ةيدلا نود امو هيف

 مدلا ءايلوا ىضري نا الا صاصقلا هيف هيلع نوكي كلذف هيف فالخ ال يذلا

 وا يبصلا قراسلا عطقي وا نصحملا ريغ مجري نا لثم كلذو هلام يفف ش رالاب

 تومك زئاجلا دحلا نم دلوتي اميف شرا الو مهارد ةعبرا نم لقا يف وا هوتعملا
 لاملا تيب يفف ديقلاب هلجر تدسف وا ريزعتلاب تام نا ليقو عوطقملا وا دولجملا

 باتتسي فرسم وهف اطوسو ةئام وا طوس ةئام ثدح ىلع مامالا برض ناو

 ريزعتلا دح نع جرخ ام نمض ريزعتلا دح نم جرخي اديدش اريزعت هرزع ناو
 كلمي ىتح سبحي لب عطقو دلجك دحلا مقي الف رصم ضعب مامالا كلم اذاو

 كلذ يف مكحلاو اهرازوا برحلا عضت ىتح ريخي ليقو دحلا مقي ليقو رصملا

 نع كلذ هلغشي الئل دودحلا كرت هل زوجي ليقو ماكحالا عدي ال ليقو دحلاك

 . ملعا هللاو لغتشي الئل دحلاو مكحلا كرت همزل ليقو حتفلا

٤٢٣



 يغبلا بابسا يف باب

 دعب سمو ةلبقو ىنزك مرحم لعف وا اقرس وا ابلس يغبلإبدصاق لتقي ال
 برهو كلذ ذخا وا ءادتبا لتاق نا الا يغبلا نود هسفن عنم وا يغبلا نع هفك

 جرفلا وا لاملا وا سفنلا يف يغبلا تبثيو كلذ درل هعبت نم هبوره يف لتاقو هب
 الو لفط عم ةأرما وا ةأرما عم ةأرما ءاسن وا لاجر عم ناو ةشحاف لك يفو

 دلجي وا بدؤي غاب وه معن هيلع يغبملل متاشلا مد هب لحي الف متشلاب يغبلا تبثي

 يغابلا مزلو دحا لكل همد لح نعط وا نينامث دلج فذق ناف همالك بسحب
 هللا همح ر بطقلا لاق انباحصا دنع مزلي الف انيدتم ناك نا الا مدلاو لاملا نامض

 ىلع نامض الف لام وا سفن نم لدعلاو يغبلا لها نيب فلت ام انباحصا لاق

 ال ديدجلا يف لاقو هنمضي يغابلا هفلتا ام يعفاشلا لاقو نيقيرفلا نم دحاو لك

 اولتاقت مهعم نمو ةباحصلا نا انلو بطقلا لاق لداعلا ىلع نامض الو هنمضي

 مهو ةباحصلا نيب ىمظعلا ةنتفلا تعقو يرهزلا لاق مهدحا بلاطي ملو

 فلت لام لكو رده وهف نآرقلا ليواتب قيرا مد لك نا مهيأر عمجاف نورفاوتم

 امو هيف دح الف نآرقلا ليواتب حيبتسا جرف لكو هيف نامض الف نآرقلا ليواتب
 ثغتسي مل ولو ريغلا نع ولو ادحا ةشحافلاب دصاق عفديو ها در هنيعب امئاق ناك

 امهلصوي نايغاب اعم امهف سفنلا يف رضلاو ةشحافلا يضر ناو ريغلا كلذ هب

 برضك هب لتقي امب سفنلا يف يغبلا نوكيو هوحن وا مامالا امهدحي نا ىلا امهيغب

 فيسلا اميس الو ديدح اهب ىصع ولو بورضملا توف هب نوكي ام وهو حالسب

 وا رجح وا دوعب برضك حرج هب تبثيو لتق هنم مهوتي امبو حمرلاو دورابلاو
 ديب كاسماك ملا هب لصحي ال وا ملا هب لصحيو حرج هب تبثي ال وا هوحن وا مطا

 سم هسمك ةيدعتب هسم وا هكاسما ةدارا وا اقلطم دسج وا بوث وا لجر وا

٤٤



 همسمع لعب
 ول و هسمع نا هيلع رجح ) حي ! وب ف ٠ ٠ - و هب
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 يغبلا هب تبني اميف باب

 ةناماب هدي يف وه نم دي نم وا هبحاص دي نم هعزنب لاملا يف يغبلا تبثي

 ىلا دصقب وا هب عافتناب وا هنم هكلام عنمب وا هعزن ةداراب وا طاقتلا وا نهر وا

 ىلا دصقلاب وا هداسفاب وا هيلع لمحلاو هيف ىنكسلاو هبوكرك هب عافتنالا

 نم و هءارجا وا هتمدخ نع قيفر درط وا لمعلل اهب ءىيج ةباد ريفنتب ولو هداسفا
 اذا نفدلاو رفحلا اذكو اهعولط ىف عرشي وا ةلخن عولط ىلا يضمي نا دصقلا

 يف هلعجف غاب هطقل امو لتقلاو كلذ لجال عافدلا لحو داسفال كلذ دصق

 وا كلمتلل كلذ لعف ءاوس ناويحك قاسي ناك نا همادق وا هبوث وا هئاعو

 لاملا كلذب لتاقي الو مامالا ىلا هعم عفتري نا لاملا بحاص هبلطي ليقف عافتنالل

 هسفنب هقح ذخاي الئل كلذو هديب ناك نم وا لاملا برل وه امنا مكحلا اذهو

 هدي نم هلام يف هعزاني ناك اذا هلتقو هبرض هل امنا هنال هلتقو يغابلا برضب

 هنم هعنميو هدضقيف هريغ اماو جورخلا نم ىباو كلذل ضرا يف دعق وا هنم هربجيو
 هتوم ىلا هتعفادم تدا وا هلتقب الا هذخا دجي ل نا هلتقيو ىبا نا هيلع هلتاقيو

 وا هعنم نا الا يدعتملل ضرعتي الو ناك ثيح هنم هعزنيو هدي لاملا يف لعجيو

 هلام نع يغابلا عفدب لاملا بحاص هرما كلذ يف ءاوس و هذخا دعب هنم هدرب ءاج

 هلال دصقي نا لاملا برل زوجو هدرت ال وا هعفدت ال هل لقي ملام هرماي مل وا هدرو

 نا لتقلاب بصاغلا دصقي ليقو هنم هعنام هيلع لتاقيو هذخايو هناكم ملع نا

 هلتاقي الو هبوث يف هرص وا هسابل يف هلعج وا هتيب يف وا هعاتم يف هبيغ ولو هعنم
 قحلل هوعدي لب طلخي مل وا طلخ هل زيمتي ال وا هبيغو هناكم ملعي مل نا هيلع

 حص نم لكو هرضح نم لك دناعو قحلا ىلا هعم باهذلا نم ىبا نا هلتاقو

 تام ناو هلتق دمعتي الو ةراجحلاو ىصعلاب برضلاب لاتقلا كلذو كلذ هدنع

_ ٤٦



 ناو هسفنل رصتنم هنال لاملا بحاص هلتاقي الو مكاحلا ىلا عفتريل كلذو همد رده

 همحر بطقلا لاق ثرالا وا ةيدلا هيلعف هحرج وا هلتق ناف هلثم ايغاب ناك هلتاق

 لتاقي نا دناعملا يبالا يغابلا اذهل زوجيو لاق رهظا انه ةهبشلاب هنع دحلا عفدو هللا

 لب هلاتق لاملا بحاصل زوجي ال هنال لاملا بحاص وه يذلا ريخالا يغابلا اذه

 بوج و الب ريغللف هريغ ىلع هب زاج و هكلمتو الام يغابلا بهن ناو هريغل زوجي

 ا ءارحصلا يف ءاوس هنم هذخأي ىنتح هيلع برضلاب هلاتق و لاملا كلذ نع هعافد

 دعب هلام يغابلل دريو يغابلا لام لاملا كلذ عم ناك وا هبر ملعي مل ناو ةيرقلا يف

 يهنلا هيلع بج وو ةلداع ةنيبب الا دحال يطعي الف الاو هملع نا هبرل لاملا دريو

 يهنلا ىلع رصتقا ءاش ناو ءاش نا هلئاق و هعفاد رمتاي مل ناو هعافد لبق ركنملا نع

 نع مهعافدو مهلاتق مهمزلي هناف كلذ اوفرعو ةارشلا وا مامالا ىلع اورم نا الا

 هعزن يذلا ىلع لكشاو هيلع يغبملل اذهو يل اذه يغابلا لاق ناو هعزن و لاملا

 ملام هيلا هبسن نمل عفدي و هديب اميف يغابلا قيدصت زوج و نيبتي ىتح هنم هعنم

 دمعتي مل نا مثا الب هنم عزنب هدسفا ام يغابلا نم عزانلا نمضو نايب هبذكي

 نم هدسفا امب يغابلا نم ءاقتاب هنع هعافد تقو يف داسفالا نكي مل نا داسفلا

 نم ءىجيف لاملا نم هريغ عم هدجو افيس بصغي نا لثم هسفن نع عزان
 ال يغابلا كلذ نمضو ع زانلا ةبرض هبيصتف يغابلا هب يقتيف هبرضيف هنم هعزني

 تقوب دصقيو لفغتسيو ةلوليقلا تقو هيلا ءاجيو لاتقب يغابلا تيابيو ع زانلا

 ةولصلا نال ةولصلا يف ناو لتقيو كلذ وحن وا ةولص وا داقر وا لكاب هلاغتشا

 بوصخم سرغك هب عنمي امو اهب برهي الئل هتبادو وه لتقي لالحلا همد عنمت ال
 يغابلا ريغل هب عنتمي ام ناك ناو لام نامضو متا الب هلتقب الا هيلا لصوي ال وا

 هنم مهوعنم وا مهيديا يف لاملا ناك اذا ةاغبلا ىلع موجهلا زاج امناو بطقلا لاق

 ةوعدلا اماو اوفراق مهنال نورذعي الف مهغلبت مل ناو مهتغلب دق ةماعلا ةوعدلا نال

_ ٤٧



 تلح دقف لاومالا بهنب اهلطبي ام مهسفنا اومزلا دقف اهنم دب ال يتلا ةصاخا ١ , -
 ملعا هللاو ةفلاخملا عم غيلبتلاب لحت اك كلذب مهئامد .

س ٤٨



 يغبلا لام مكحو هريغب هطالتخاو يغابلا هب ملعي اميف باب

 وا موق لامب يغبي هتدهاشمب وا ىغب هنا هرارقاب يغبلاب يغابلا ىلع مكحي
 وا هريغل هفرعي الام وا هديب هلام هيلع يغبم دوجوب وا ادعاصف نينيماب وا مد

 ةراما دوجوب وا ادحاو ولو هقدص نم ربخب وا ةاغبلا ريغ نم ىحرج وا ىراسا
 وا هل فرعي ال لام قوس وا هيف حرج وا تومك قداصلا ناسنالا ىلع ىغب

 نظ وا يلارلا نظ ىلع بلغو ناويحلا نم هعم ام ادراط هناياب وا هتباد ىلع هعفر
 هنم لاملا عزنو لاملا نع هعفد نم ركذ ام هب لعفيف مارح هنا ققح وا ةماعلا

 عبتا نا لاهماب بلطي لب هيلع مجهي الو لاملل ذخاو لاملا نع هل عنمو لاتقو

 درين الئلو يغابلا ريغ اوبيصي الئل كلذك لتاقي الو سانلا نم هريغب اطتلخم دجوف
 ىلاعت هلوق كلذ بسانيو هللا همحر بطقلا لاق مهل رصتنيو هب اوطلخ نم مهيلع

 لب اميا اباذع مهنم اورفك نيذلا انبذعل اوليزت ول هلوق ىلا نونمؤم لاجر الولو
 نكي مل نا همد كفسيو هنود لاح نم هيلع لتاقيو هذخأيف هلام لاملا بر دصقي
 ايغاب هملع وا هل زرحيل هاطعاف ايغاب هملعي مل اذا يغابلا وهو هبرل زرح ىلع هديب

 لاملا بحاص هلتاقم ىغب و هبحاص وه يناجلا نا ملعي ال نكل بوصغم لاملا ناو

 هظفح هل غاس ذا هبر هنا هلتاقم لاملا هديب يذلا ملعي مل نا كلذ ىلع هريغ وا

 ايغاب لوالاك راص هنم هعنم ناو هبر هنا هملع نا هنم هعنمي الو هنع بذلاو

 يغابلا دي نم هديب لاملا ناك نم رذعي الو عنملاب ىغب يناثلاو ذخالاب ىغب لوألاف

 لاملا بر هنا هملع نا هنم هبئان وا لاملا بر عنم يف هوحن وا طاقتلاب وا هريغ وا

 ةيدعتب هريغ لام لكاي الو ناسنالا توهي هنا ليق امل لتقب ولو يغابلا نم فوخب

 ناك هكلمتو هذخا ام نا ملع نا يغابلا هيلع زاج نم ريخو ةساسجب كلهتسي الو

 لتقو عفدلاو لاتقلاب هبرل هدريل ريخالا بصاغلا نم هذخا يف بضاغ نم هبصغ

٤٩



 بجت ال ليقو لاتق الب تناك اذا ملسملا لام ةيجنت بجت امناو هكرت يفو هعنمي نم

 هيلع زاج نمل لحو ةبيرب هدي يف نمم هذخا لام لك يف ريخي اذكو لاتق الب ولو

 نا ملعب هيف لمعيو هبر ملعي مل ولو ةبير ولو هذخا لام نع هلاتقو هعافد غاب
 هل عمجو هلام ىلع ايغاب بلط نمو هملعي مل نا ريقفلا وا هبر هيطعي ناب هنم هعزن
 ىلع هبلطي ناكو هريغ لام يغابلا كلذ هذخا ام دجوو هلتقو مهب هلتاقي الاجر

 هلام طالتخاب ملع وا هلام ريغ بصاغلا هذخا ام نا هلاتق لبق ملع وا هسفن لام

 موجهلاو لاتقلاو لتقلاو عزنلا كلذ يف زاج هديب لاوما طالتخاب وا هريغ لامب
 مل نا ريقف وا هبحاص ديب الك لصواو هزرف اطلتخم عزن اذاف مونلا وا ةلفغلا ىلع

 رم ام هيف لعف طلتخلا اذه زرفي ال ناك ناو هلام بصاغلل درو هلام زرح و ملعي

 كلذ لعف اذا هيلع مثا الو هزرف رسعي يذلا طلتخملا لاملا يف ةمسقلا باتك يف

 هقدصي نم ربخب وا تحجرت ةراما وا ةزهش وا يغب ةدهاشم وا ةنيب وا زارقاب

 يغابلا لتق ناو نايب الو راكنالا عقوو دهاش اذا مكحلا يف نامضلا همزلي نكل

 وا هلبق وا لاتقلا لاح هلام يف دسفا ام نمضو هتيد نمض يغابلل لاملا جرخو

 نايبلا ماق وا غاب هنا رقا نا هديب ال ام عزن وا هلتقو هيلع مجه نا مث ايالو هدعب

 يف اطخلا اماو ةيدلا نامض همزل ولو رم اك ةرهش وا ةدهاشمب وا غاب هنا ىلع

 هنا نيبتف ادحا مامالا لتق اذا اضياو نامض ال ليقو نامضلا هيف روهشملاف لاملا

 ةيدلل نامض ال ليقو مهيلعف دوهشلا هيلع روز ناو لاملا تيب يف هتيدف ءىرب

 اعرش زئاج رما الب لتقلا ىلا مدقت نم دوقلا مزلو غاب هنا هرارقاب هلتق نا هيلع
 عقو اذاو نايب الو رارقا الب لاملاو لتقلا ىلا مدقت ذا هيغبل لاملا نامضو مث الاو

 نعذيلف هملع ناو هيلع يغبملا هنا ملعي مل اذا هلاتق يغابللف يغابلا ىلع هيلع يغبلملا

. ملعا هللاو هلتاق ناعذالا هنم لبقي مل ناف هقح



 شيجلا ةيانجو يغابلا ىلع ةناعتسالا باب

 هريغب هيلع نيعتسي نا يغابلا نم هلام ذخاو هلتق و غاب عابتا ديرم زاج

 هرماب رمتاي ناك اذا ىدعتي نمب نيعتسي نا زوجي ليقو دودحلا ىدعتي ال نمم

 ادحا دجو نا لاق هدحو يغبلا لها نم قحلا جرخي نا هل له ةلمجلا لها

 نكلو ةلمجلا لها نم ناك نم عم كرتشيف دجي مل ناو كلذ ليبسف هعم نواعتي
 اذه ناك نا هتناعا هب ناعتسملل زاجو اداوق هل اونوكي الو ادئاق مهل نوكي

 وا نيما وه نم نيعتسملا عم ناك وا غاب كلذ نا يف هقدص وا انيما نيعتسملا
 يف ةوادع وا راث وا دحل يغابلا يف هللا مكح زواجي نمب ناعتسي الو قدصم
 اقلطم قحلا زواجي نمب هعم بحطصي الو كلذ هنم فيخ وا لاملا وا سفنلا

 وا لوتقملاب لثمي نا لثم امرحم لعفي هلعل هلتق حابم لتق ىلع ولو هريغ وا لاتقلل
 رفك وا هدرب لتق نم نا نيمدقتملا ضعب نع ركذو هللا همحر بطقلا لاق هبذعي

 نم ائيش العف ديلولا نب دلاخ و ركب ابا نا انموق معزو لاق رانلاب هتوم دعب قرحي
 عنملا حيحصلاو لاق سابع نبا هركناو نيدترملا يف بلاط يبا نب ىلع هلعف و كلذ

 امناف مهنيعا ليمستو مهلجراو نيينرعلا يديا ملس و هيلع هللا ىلص هعطق اماو
 2 يورو ةقدصلا لبا ةاعر نعا اولممس مهنال اضياو ةلخملا ميرحت لبق كلذ

 ىلص هنا يور دقو هناسلو هينيع يف كوشلا اوزرغ و هيلج رو يعارلا يديا اوعطق
 اوقرحت نا مكترما تنك لاق مث شيرق نم نيلجر قيرحتب رما ملسو هيلع هلل
 امه ولتقاف امهوتدج و ناف ىلاعت هللا الا اهب بذعي ال رانلا ناو رانلاب انالفو انالف

 ىلع هب نعتسي مل نا هللا مكح زواجي نم ةرضحب ولو لاتقلا ىلا يضمي نا صخرو
 يف لاتق لك يف اذك و هلعف و كرتيو لاتق وا ةبحص ىلع هعم قفتي ملو لاتقلا كلذ
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 شيجلا هرم هلعف امم مهعابتاو نيملسملا ىلع ءىش الف ءارش وا روهظ وا عافد
 الو لاملا تيب الو مامالا ال هدحو هلعاف كلذ مزلو لام وا سفن يف ةيانج نم

 وا مامالا دصق دحا لام شيجلا ةرعم تلكا ناو هنعي ل نا شيجلا نم رضح نم

 نا اذك و هفلتم مرغيو هل مامالا هدريو هلام عمج ىلع هب ناعتساو شيجلا دئاق

 نولتاقي الو ةيدلل وا صاصقلل هوحن وا مامالا نودصقي لوتقملا ءايلوا ناف تلتق

 مل وا لتقو ناعاف يغابلا لاتق ىلع هب ناعتسم يدعتلا كلذ لعف ناو مامالا شيج
 ناو هيلع ردق نا هبابرا ىلع هدرو نيعتسملا هنم لاملا كلذ عزن ال ام ذخاو لتقي

 دنج و نيعتسملا دنج نم هعم لاملا ذخاي مل يذلاو وه هقراف هيلع ردقي مل

 هلام ذخا نم دصق نا اماو هلام ذخا نم لجال يغابلا مهعبتا نا هب ناعتسملا

 ناو هنونيعي ال نكلو هنع اوقرتفي ال نا نيقابلل زئاجف ذخاي مل نم نود هدحو

 اولتاقو قارفلا اوكرت هلام ذخا اوقراف نا مهبلغي نا لوالا يغابلا نم اوفاخ

 نم يغابلا عنم كلذب اودصقي الو لاملا ذخا نع ال مهلامو مهسفنا نع اوعفادو

 لاملا نم يغابلا عنمل مهلاتق ىدا ولو مهسفنا نع عفدلا نودصقي لب لاتقب هلام

 لاملا ذخاو لتقلا دصق ىلع ناسنا جرخ ناو مهلاوماو مهتابجن الا اودصقي مل اذا

 يذلا لاملا ىلع رخالا اذه هلتاقف دارا ام لثم ديرم هيقلف ال ام ذخاف امهدحا وا

 هسفنل لاملا ذخا لاتقلاب دصق نا ال هبرل هدر دصق نا هل زاج هنم هعزنو هذخا

 هلتاقي و ايغاب ةنتفو ةيمحل ذخآلا اذه ناك ذا ةنتفو ةيمحل وا يغابلا لامل ناو

 ديرم هنع دري ناو هبرل هدر دقتعيو بوتي نا همزل لوالا يغابلاف لوألا هيلع
 يغابللف هلام درل ال هلام ذخايو هلتقيل هعبتا نا هيلع يغبملا اذكو هبر ريغل هذخا

 ىغبملا لتاقي نا بج و لب ىغابلل زاج امناو هلام هل دري نا همزلو هعنم و هلاتق

 اماو يغابلا لام ذخال لب هلام ذخال هدصقي ل هبلع يغبملا اذه نال هل عبتملا هيلع

 نيا نمف هب ىضم و الام ذخا هنال لاتقلا كل لوالا يغابلل لاقي الف مكحلا يف
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 هندب يف هيلع يغبب دصق نمل زاجو هلام ذخاب هيلع يغبلا داري هنا مكحلا يف ملعي

 ةراجتسا وا هيلع ةناعتساب ناو يغابلا عفد اكرشم وأ ىثنا وا ادبع ولو هلام وا

 ال ذا هلام بلط ىلع ةرجالا ذخا هنيعملو هنكما امب عفديلف بجاو عفدلاف ةنيعم

 لحت الو هتوم ىلا يدوي هلام توف ناك نا الا لاتقلاب هيخا لام در هيلع بجي

 ىلع اهيطعمل زاج ولو هنع عفدلا بوجول هسفن يف هيلع يغبلا عفد ىلع ةرجالا
 ماقو هلام ىلع وا هسفن ىلع غاب هدصق نا هيلع يغبملا ريجحتل تصني الو عفدلا

 الو هنع عفادي ال نا مئاقلا ىلع هيلع يغبملا رجح و هلاتق و هنع هعافد ديري ناسنا

 يغابلا لتاقي لب رجحلا كلذ هعنمي الف هيلع ةعسو وا عافدلا نم هعنمو لتاقي

 هدريل هقح بلاط ماق و هلام يغابلا ذخا نا الو لاملا نع هدريو هملظ نع هعفديو

 هبلطي لب هلوق لجا نم بلطلا كرتي الف هبلطت ال قحلا بحاص اضيا هل لاقو هل

 ال هل لاق ولو لاتقب ولو هدري لب يلام يل درت ال هل لاق وا هب ناعتسملاك لعفيو

 ناو هفالتا دمعت وا هعيض ام الا هدر دعب وا هدرب هنم. فلت ام نمضي الو هلتاقت

 الف هيلع يغبملا هيلع رجح دقو لاملا وا سفنلا نع عفدلا يف هلام بستحملا فرص

 يغبملا ىلع ال ةرجالا هيلعف كلذ ىلع هلام ىلغ رجأتسا نا اذكو هيلع هكردي

 هيلع رجحم ل اذا اك لاملا تيب نمف لام تيب ناك ناو هيلع رجح هنال هيلع

 هتيطعا يناف هعبتت ال هل لاق ناو لتاقي الف هلام ىلع لتاقي نا هيلع رجح نا ليقو
 هنم هعزني الو لاملا كلذ ىلع هلتاقي الف يلام ال هلام هذخا يذلا كلذ وا لبق هل

 دعب يغابلا كلم لاملا لوخد ىلع لدي امب قدصي نم وا هيلع يغب نم هربخا ناو

 هجوب هيلع يغبملا ىلع هل امع اضوع هل هكرتي مت هبلس ذخاب يغبي نا لثم هيغب

 قوف امو بدالاك قحلا هنم جرخيو لاملا ىلع ال يغبلا ىلع هعبتي هناف هوج ولا نم

 قاس وا هريغ لام هلام. عم ذخا ناو ايناث ايغب دارا وا قحلا نم يبا نا هلتاقي و

 يغابلا عابتا زاج ةيمح ىلع ةنتفو برح مهنيبو هنيب نم لام عم هريغ لام
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 لام در دصق ىلع ال لاومالا ةلمج يف هلام ذخا نمل وا عوطتم هيغب نع هرجزو

 همحر بطقلا لاق لطابلا ةلازاو قحلا راهظا دصقل لب مهتناعاو هينتافم و هيب راحم

 نالتتقي هالوتي ال الجرو هالوتي الجر دج و لجر نع هتلاسو رثالا يفو هللا

 © هنم هيجني ىتح هلتاقيلف فكي مل ناو هدرب لاق عنصي اذام هالوتيال نم بلاغلاو

 دشأ هعفديلف فكي مل نإو ناطلسلا ىلا امهعفريو امهرمأ رهظيل فكلاب هرمأي ليقو
 م ٦٩ 7 اعأ ه لاو ع فدلا

  



 ةاغبلا هيلع زاج نمل زوجي اميف باب

 عابتالا ىلع ءاركلاو هعابتاب رمالاو هنم فاصنالاو هنم درلل هعابتا غاب هيلع زاج نلو
 ل نإو ىغبل ادح هنم جرخيل اقلطم عبتي هنأ كلذو الام يغابلا كلذ ذخأي مل ناو

 هدرو يغابلا هذخأ نإ لاملا بر ةرجالا تمزلو ردهف لتق نإو لتاق نإ لتوق نعذي
 تلهج .وأ ، هل عفن كلذ نأل رما مل ينإ لاقو ةرجالا ءاطعإ وك نإو عوطتملا اذه
 بحام وأ بحتام كيطعأ وأ ةرجأ كيطعأ لوقي نأ لثم ث ءانعلا ردق ىلع ةرجألا
 ل نإ رجأتسملا تمزل الام يغابلا ذخأي مل نإو لاملا بحاص هب ىضريام وأ نالف

 . طقف يغابلا عدر ىلع ذئنيح ةرجألا نأل هنمف ناك نإو ، لام تيب نكي
 نأ مهل له موق ةمينغ مهيلع تزاج موق نع لئس رثألا يفو هللا همحر بطقلا لاق

 مل ولو اهيلع نولتاقي ليقو ةمينغلا باحصأ مهناعتسإ نإ الإ لاق ، اهيلع اولتاقي

 حراجو لتاقو بلاسو عطاقو ةيفخب ذخاو قراسو بصاغ ؤ فانصأ يغابلاو
 هب ارخاس هبوثوا دحا دسج ىلا هدي دامو وضع ةعفنم توفمو ندبلا يف رثؤمو

 مهد هيغب رهظأ نمف © مهماكحأ فلتختو ةروع فشكل وأ ىنزل دصاقو هل انيهمو
 دبع نع ىورو ةلفغ وأ مون لاح ولو هيلع مجهو هلاتقل ءاجي هنأ ملع الب لاتقلاب
 نوداغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نب هللا
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلام نب بعك نعو ، مهيرارذ ىبسو مهلتاقم لتقف
 بصاغك هنم عنميو ذخأ ام يغابلا نم ذخؤيو اهريغب ىرو ةوزغ دارأ اذإ ناك ملسو
 الو ويغ وأ لاملا بحاص كلذ يف ءاوسو لاتقب مهيلع مجهي © عطاقو بلاسو
 & قحلاب مكحت ةعامج وأ يضاقلا وأ مامالل ىعديو يفختسلملا وأ قراسلا ىلع مجه

 عنمي امو هحالس ذخال هيلع موجهلاو هلاتق لح لتاقو ىبأ نإف ربجأ عفتري نأ ىيأ نإف

 الب لتاقي مل ولو برض رباك نإف ، اقلطم قحلا هنم جرخيف هيلع ردقيل هسفن هب



 نإف ، مزع الو مثإ هب مزلي مل برضلاب تام نإف ، توملا ىلا لصومب الو هتوم دصق
 نم ءيش ضعبلا كلذ عم نكي ملو لاملا مهذخأ دعب مهبلاط ةاغبلا ضعب لصو

 لتاق لاملا نع دوذلاو عنملاو راصتنالا يف لوالا مهلاح ىلع اوعمتجإ نإف لاملا

 لاملا هدنع ناك نم دحاو لجرك مهلك مهنأل هلتقو مهنم كردأ نم لك بلاطلا

 هكردأ يذلا ناك ولو هيلع راصتنالا ىلعو لاملا عنم ىلع اورصأ اذإ نكي مل نمو

 ناك وأ مهل بلاط مهب قحال نم مهعنمل ثكملا دصق ىلع مهنع افلختم بلاطلا

 اوذخأ امل اقئاس ولو يغبلاو ذخألا لاح مهل انيعم وأ مهل بلاطب اربخم اسراح انيع
 مه اكرات الو ةجاحل مهنع بهذ نم لتاقي الو ذخا ريغو ذخالا نيح لتاقم ريغ

 مل مهنوكل مهكرت هنأ رهظ مهعم انئاكالو برحلا ةشهدل وأ ةلالضل مهنع ابهاذ

 مهنع اديعب الو مالكب مهتاف وأ همالكب اوذخأي مل مهنوكل وأ اليلق هوطعأ وأ هرطعي

 وأ رسكنمك التعم وأ اضيرم وأ مهنع عفدي الو مهعفنيال ثيحب لقأ وأ ةلحرمب
 وا ىمعالا ناك نإف مهنع عفدي الو مهعفنيال ىمعأ وأ جرعأ

 وا مهنع بهاذلا كلذ قحلل ىعديو لتق بذي وا مهعفني جرعالا وا خيشلا

 ارس مهلتق لح عاطق نم نكي مل نا لتقي ال نمم مهوحنو ضيرملا وا ديعبلا
 لتق عاطقلا نم ناك ناو لتق ىباو لتاق ناو ربجا ىباف قحلل يعد ناو ارهج و

 اوعطق نيذلا مه هوذخاي مل وا الام اوذخا ارهج و ارس مهلتق لحي نيذلا عاطقلاو

 محل ملعي مل نا مهيلع مجهي ال: اذكو ادعاصف نيترم ليقو ادعاصف تارم ثالث

 وا لطابب وا قحب لاومالا كلت مهنم تعزن دق اودجوو اذه ىلع قباس يغب

 اوبات ولو لاومالا مهنم ذخؤتو نولتقي الو اوبات وا درلل اهوئيه وا اهبابرال اهودر

 مل ناو اصوصخ لعفلا اذه نم وا هريغو يغبلا اذه نم امومع نايصعلا نم
 اورهظا ناف لاملا نونمضيو دحلا مهنم جرخي ناف مهيلع ةردقلا دعب الا اوب وتي

 اورذع مكريغل وا مكل لاومالا هذه فرعن ال اولاقو اصوصخ وا امومع ةبوتلا

 اهيلع نولتاقيو مهل رذع الف ةبوتلا اورهظي مل ناو نايبلا لاومالا بابرا مزلو
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 ناو هوجولا نم هجوب مهيديا نم تفلت دق مهعبتم مهدج و نا مهنم ذخؤت ىتح
 هيلع مهعبتا يذلا يغبلا اذه ىوس ايغب مه فرعي ىتح مهلتاقي الف مهيلع يغبب

 مهلتق رهتشم سانلا ىلع ءادتعاو قرطلل عطقك اذه لبق يغب مهل فرع ناو

 لاوماب اوذخا ام اوطلخ و مهلزانم اوغلب دقو مهقحل ناو ارهج و ارس مهعبتم

 مجهي الو قحلل مهاعد هلام زرفي الو الالح وا ةبير وا امارح مهيدياب تناك

 الام لحا فلاخم وا كرشم غاب لتاقي الو همد لح نمم اوناك نا الا لاتقلاب مهيلع

 هذخاو هيغب دعب قفاو فلاخملا دج و وا ملسا دق كرشملا دج و نا هذخاو ةنايدب

 وا افلاخم ةنايد الب الام ذخا دح وم لتاقيو & فلس دق ام محل رفغي : ىلاعت هلوقل

 مصاخيو قافولل دعب فلاخلا عجر ولو لاملا ىلا لاملا بحاص لصي ىتح اقفاوم

 ضاق ىلاف ماما نكي مل ناو ماما ىلا ةنايد الب لاملا ذخا هكرش ىلع قاب كرشم

 لام نم همزل ام يطعيو دحلا هنم جرخيف نيملسملا ةعامج ىلاف نكي مل ناو

 الب هلكا هنال هيف رثؤي مكحلا نال مصاخي امناو هللا همحر بطقلا لاق هبحاصل

 ناف ربجا مكحلل نعذي ملو هيلع مكح وا مكحلا نم ىبا ناف نعذا امبرف ةنايد

 دحوملا يغابلاك لتاقيو هيلع مجهي لب مصاخي الف ةنايدب هلكا ناو لتق لتاق

 ديب ذخا ام غاب كرت ناو قحلل هب لوصولا يجر املك ماصخلا زوجي نكلو
 الب هذخال هبر هدصق هب مايقلاو هظفح ىلع راجئتسا وا نهر وا ةناماب دحا

 واارهج هذخانف موجه الب هذخاي ناو لاتق الب مجهي نا زاج و لاتقب هيلا موجه
 هنم هعنم ناو ةءارب وا يغبب هيلع مكحي الئل هل نا ربخيلف ارهج هذخا اذاو ةيفخ

 هنا ملعي مل ناو بصغ هديب ام نا ملع نا لتقب ناو هعفاد. نود لاح وا

 دصقي الو بصاغلل هدري نا نع هيلع رجحيلو ضاق وا مامال هاعد بوصغم

 ةبه وا ءارشب لاملا يف ةلماعمو غاب ثراو لام اذكو هيلع هلتاقي الو ذخالاب هلام

 امهيلع عرفتي امو همدعو بصغلاب ملعلا يف كلذ وحن وا ةراجا وا قادصا وا
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 ىتح رذع نودب وا هوحنو ضرمك رذعب هعبتي ملو يغابلا لاملا بر كرت ناو
 مل امئاق هلام هعم و هقحلف يغابلا ىلا لاملا بحاص ماق مث يغابلا دنع لاملا مداقت

 ريغ ديب ناك ولو الوا عبتملاك هيلع لتاقيو لاملا ىلع مجهيو هدوعقو هيناث هرضي
 فوصلاو جاتنلاك ءاملا ىلع مجهيو ابصغ وا امارح هفرعي نمم لوالا يغابلا

 زوجي امك فالتا الب اريغت ولو امهنيع ماق ام ةبادلاو رادلا ءاركك ةلغلا ىلعو راغلاو

 بر ريخو فالتا الب ريغتلا ناك نا هريغ ولو هنيع ماق ام امهلصا ىلع موجهلا
 ذخا وا موجهلا هلف هذخا يف ايلك اريغت ولوا ريغت اذا ءاملاو ةلغلا هلثمو لصالا

 قبي مل اريغت رييغتب ناو هفلتا نا لاتقو موجه الب قحلل ىعديو موجه الب هتميق
 ذخا ام يغابلا طلخا ناو هزبخ نيحط و نحطرب و الخ هلعج بنعك مسالا هعم

 مل ناو هريغو لاتقب هيلع مجهي هنيعب مئاقلاك وهف زيمت ناف هريغ لامب وا هلامب

 ةميق قحلل نعذا اذا هنم ذخايف موجه الب قحلل هاعد تيز يف تيزك زيمتي

 لكلا هنم ذخوي ىتح لتوقو لاملا ىلع مجه هريغل رخا بصغ عم طلخا ناو
 لاملا لوادت ددعت ولو هبصاغ نم هبصغ نمب لعفي اذكو هباب رال هريغل ام دريو

 . ملعا هللاو
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 هيلع موجهلاو يغابلا لاتق يف باب

 هنم هبصاغ يغابلا اذه عبتي ل نا ىغب ذخا ام هنم عزن غاب ىلع مجه ال

 لاتقلاب هيلع موجهلاو هلاتق زاج هبحاص ريغ ءاش نمل وا هسفنل هدريل هنم هذخا وا

 مادام هبرل هدري نمم هبر ريغل ناو درلاب هلاغتشا هلاح ىفو درلل هباهذ لاح ىف

 فلت وا يغابلا نم ةباد وا دبعك بوصغملا لاملا رف نا اذكو هبلط يف يغابلا

 وا اعوج وا ادرب وا ارح ولو عنام هن ود لاح وا قحلي نا فيخ و هبلط ف ىشمو

 هقوحل فخ ل نا لاتقب هيلع مجه الو هذخاو هق وحل فيحخ و عناملا لاوز لعب

 ىضمو هنم هدر ىلع يغابلا ردقي ال ناكو هبر ىلصو نا هيلع مجهي الو هذخاو
 ديب وا هب رل دار ليب لصو ولو هذخا ىلع يغابلا ردقي ال ثح - لصو وا هدريل

 بصاغ ديب وا هبرل دار ديب لصو ولو هذخا ىلع يغابلا ردقي ال رخآ بصاغ

 يدنعو هللا همحر بطقلا لاق هنم هدريل ىضمو هنم هدر ىلع يغابلا ردقي ال رخا

 عبتا ناو رسعت ولو هدري نا نكما اذا لتقلل هيلع موجحلا زاج هدريل ىضم اذا هنا

 لا هدريل بستحم وا بئان نم هريغ هعبت وا هدريل ىغابلا كلذ هذخا ام ب رايغاب

 لاق وا ىلام هنا ىلع هتذخا لب مكل هنا ىلع هتذخا ام مهل يغابلا لاقف هبحاص

 ذخوي نا افوخ هتقس امناو هبرل هعمج ةين ىلع هتذخا لاق وا ةناماكب يديب ناك

 حجرت وا هوقدص نا كلذ ىلع هولتاقي الف هللا نم تاي ناو فلتي نا وا مكنم

 هللا همحر بطقلا لاق هنم هوذخاي ىتح موجهب ولو هلاتق زاج الاو هقدص مهدنع

 لؤق مكنم ذخ وي نا اف وخ هل وق نال هنولتاقي ال مها يدنع يذلاف هوبذك ناو

 ينا لاقن اطلغ ىعدا نا اذكو عنمي ىتح هولتاقي الف محل هدري هنا ىلع لدي نيل

 يغبي ال نمم هودجو وا نالف لام ىلع ةراغالا تدصق امنا وا يلام ىلا تدصق

_ ٥٩



 الب هوكرت جرخمب لتعا ناف بطاخي نكلو لتاقي الو هيلع مجهي الف سانلا ىلع

 ىلع مجهي الو كلذ هنم اوعزني ىتح هولتاق جرخمب لتعي مل ناو عزن الو لاتق
 الا ادحا هيطعي وا هلكايل هبرف نا اهوحن وا ةعيدوو ضارق و يعركب لام هديب نم

 تماق نا ةلفغو موجهب ولو هنم عزني ىتح لتاقيف هنم هبلط دعب هدر نم ىا نا
 ضاق وا مامال ىعدي لب ىبا ولو لتاقي ال ليقو هنيع تبهذ نا ال ريغت ولو هنيع

 رييغتب ولو لاملا تاف نا قحلا ءاطعال يعدي هنا اك لاملا رضح ولو قحلا ءاطعال

 هعنم وا هب رف نا طيلستو ارما وا ةلاكوب لام هديب نم اذكو اقافتا مسالا لاز نا

 لاملا اذه نم بستحملا وا هبر هيلا لصو امو تاف وا هنيع ماق ام مكح يف هلكأيل

 هعزن مهيدياب ناك نيذلا ءالؤه نم دارا نم هيلع لتاق هزاحو هدي لخدو هوحنو

 فالخ وا لثم نم هديب ناك لامب وا هلامب هطلخا وا ذخا ام غاب قاس ناو هنم

 هءاعو يف ولو زاتما نا هلام ذخاو لاتقلاب هيلع موجهلاو هلاتق هيغب عفدل هعبتملف

 هناويح ذخاي وا يغابلا ءاعو كرتيو هلام ذخايو دمع الب هدسفا نا هنمضي الو

 دجي مل نا ادمع ولو هدسفا نا نامض الب هل هدرو يغابلا ناويح نم هزرف دعب

 هديب لام وا يغابلا لام نم هئاعو يف هيلع يغبملا هدج و ام و هداسفاب الا هلام ةابن

 ولو يغابلل هيلع نامض الو يغابلا لام كرتو هلام ذخا هقيقر وا هتباد ىلع وا

 قرهيو هذخأيف هئاعو يف يغابلا تيز دجي نا لثم يغابلا لام هيف لعجي ام دج و

 وا بائذب عيضت تناك ولو منغك هديب ام كرتيو هدبع ذخايو يغابلا تيز

 نم ال يغابلا نماضلاف عاضف يغابلا ريغل لئاسملا هذه يف لاملا ناك ناو قارس

 عزنلاب دسفي ناك وا هلام هيف لعجي ام هيلع يغبملا دبي مل ناو هلامل اذخا ءاج

 ىغابلا قز يف هتيزب الثم بهذيف هيف هلام لعجي ام دجي ىتح يغابلا لام يف هكرت

 هب ىضم نيح نم الثم هفرظو هقز ءارك يغابلل ىطعيو يغابلا فرظ يفهنجو
 كلذل بجوملا وه يغابلا نال نامض الو هيلع ءاركال ليقو دسف نا نمضو
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 يغابلا لام يف هعضوم يف هكرتو هدي هيلع يغبملا لام لخدي مل ناو هل ضرعتملا
 يف هلعج يذلا وه يغابلا نال هيف هنكم لاط ولو هئاعو ةرجا يغابلل همزلت مل

 وا هباود ىلع ام اذكو لعجلا هنكماو هيف لعجي ام هيلع يغبملا دجو نا الا هئاعو

 عنمي نا لثم كلذو هدي يف وه يذلا هلام نم هيلع ردق غاب عنميو هلماحم وا هنفس

 نم يغابلا يلو عنمي الو ذخا ام دري ىتح كلذ ريغو هناويح و هرادو هنانج نم
 ناك نا هلهال هنم هعزني ىتح وا ذخا ام يغابلا هيلو دري ىتح هعنم زوجو هلام
 امناو قحلا ىلا هدر ىلع يلولا رهقيف هيلو لظ تحت يغابلا لمعي هنال هيلع ارداق

 نم رم امم ءىيش هديب نم اذكو يغابلا هيلو لجال يلولا لام نم ذخالا عونمملا
 هدري ىتح هب عفتني اممو هلام نم هعنم هلف هنم يغابلا هذخا اذا اهريغ وا ةنامالا

 هيف ام ةناماكب هيلع ىغب نم ديب ناك نا يغابلا لامو نالوقلا هيلو عنم يفو

 عنمي ال ضوعلاو نهرلاو ةيراعلاو ةعيدولاك كلذو هيف نامض ال امو نامضلا
 يغابلا لام عنمي نا هيلع يغبملل زوج و هلام هل دري ىتح هنم يغابلا هبلع يغبملا

 يغابلا لام نم هيلع يغبملا ذخأي الو هذخاب ىغب ام يغابلا دري ىتح هديب يذلا

 هديب يذلا ىلع هل ليبس ال هنال اهريغ وا ةناماب هريغ ديب ناك نا هعنمي الو ائيش

 نم مارح هنال هبصاغ دنع وهو ائيش هنم. ذخاي ال يغابلا نم بصغام اذكو

 اودري ىتح سبحي و باهذلاو فرصتلا نم ةاغبلا ضعب عنميو بوصغم هنا ثيح

 ذخوي يذلا هعنمو مهيلو سبح زوج و سفن الا نم اوذخا امو هلك اوقاس ام

 ىلع يغابلا يلو ولو باهذلا نع عونمملا ةقفنو لقاع غلاب وه نمم مهيف قحلا يف
 هكرتي الو يمنابلا ىلع ال هعنام ىلع هتقفنف الاو هنم قفني ام هل ناك نا هسفن

 ناك ناو هللا دنعو مكحلا يف هكرديو هيلع بسحي و هلام نم هقفنيو فلتب هعنام
 ناك نا هيلو ىلعو هل ناك نا يغابلا ىلع هتقفنف هيلول وا يغابلل اناويح عونمملا

 وا لاملا ذخا ىلع هلتقو غاب عابتا زاجو هب مئاقلاو هسراح ةرجا اذكو هيلول
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 ناك وا رامثو نيفدو ةطقلو ةلاضك هبر دي ريغ نم هذخا ناك ناو هذخا ةدارا

 ىعد بصغ ىلع هذخاي مل ناو بصغ ىلع يغابلا هذخا نا ةناماكب هبر ريغ ديب

 مرغو هلك هلكا ىلع وا هنم ؤزج ذخا ىلع وا هبرل هزرح ىلع ناك نا قحلل
 كلذ يف لاتقلا زب مل امناو هءارك دريو هدريف هب عافتنالا ىلع وا اهلك هتميق

 تاهبشلاب دودحلا اوءردا ملس و هيلع هلا ىلص لاق دقو ىغابلا لعف يف ةهبشل

 هل سيل هنال هلاتق زوجي هنا يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق دودحلاك لاتقلاو

 هلاتق نع عنمي الف هديب نم وا لاملا بحاص اميس الو هبحاص ىلع لاملا سبح

 هملسي مل ناو هفرعو هل هملس نا هذخايف هل امل هيلع ىغبلاب هلام ذخا نمل لحن الو

 موجه الب قحلل هاعد فلت وا طلتخا وا هفرعي مل ناو هيلع هلتاق عفادو دناع لب

 قحلل هءاعد الب لتاقو مجه وا لاتقو موجهب قحلل هاعد ناو لاتق الو هيلع

 ىذل لحي الو لاملا ملست همزلو هعافدو هلاتق لوالا يغابلل زوجي هلثم ايغاب ناك

 ىلع هنم عناملاو لاملا بحاص ىغب لصا ناك نا هنم هعنام لتاقي نا هنم ذخا لام

 نع عافدلا هل زوجيف لوألا يغبلا كلذ نم لاملا بحاص بات نا الا ةنتفو ةيمح

 ىلا هموجه ىداولو هيلع مرجم هلام ىلع غاب عبتمل زاجو ةبوتلا دعب هلامو هسفن

 هذخا وا اضيا ةناماكب وا يغبب يغابلا ريغل فلاتلا ناك ناو يغابلا ديب ام فلت

 الب و هبلط دعب لاملا ذخاب يغابلا يغب وا قسافلا لام منغي يرغصلاك ةنايدب

 هيلع يغبملا ءابا دعبو ةرافكو ةوكزك هتنا دنع مزال هيلع يغبم نم قحب بلط

 ناو قحلا وا درلا ىلا ةوعدل جايتحا الب يغابلا كلذل هيطعي نا قحلا كلذ نم
 بلطي نا لثم كلذو هللا همحر بطقلا لاق يغبلل عفاد عربتمل وا ماما الب

 ذخايف عنتميف هتاكز هيطعي نا ةريبكلل لعافلا قفاوملا وا يكلاملا يرغصلا

 حيحصلاو لاق كلذ ىلع يرغصلا لتاقي نا هريغو لاملا بحاصلف هلام يرغصلا

 نيكرشم وا اقاسف اولتاق ءاوس قحلا ىلع لاتقلا ناك اذا نيفلاخملا عم لاتقلا زاوج
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 نودعتي اوناك اذا مهعم لاتقلا زوج الو مهعم ةمينغلا نم مهسلا ذخا زوجيو

 عم لاتقلا يف فلتخا اذكو لاق نودعتي ال اوناك ولو زوجي ال ليقو دودحلا

 عم مكيلع بجاو لاتقلا ملس و هيلع هللا ىلص هنع ةريره يبا نعو اقلطم ةربابجلا

 لك ىلع مكيلع ةبجاو ةولصلاو رئابكلا لمع وه ناو ارجاف وا ناك ارب ريما

 الو ىلعي وباو دواد وبا هاور رئابكلا لمع وه ناو ارجاف وا ناك ارب تومي ملسم

 لثم ةوكزك بجاو قح بلط يف هقفاوم لتاق غاب ريغ وا غاب يف انيلع ءىيش
 مهنع هعفد انمزلي الف مهلتاقيف اوعنتميف ةوكزلا هوطعي نا ةيكلاملا وعدي يكلاملا

 هنا هريغ ىلع غاب لوق لبقي الو هلاتق انلف الاوما ذخا نا اماو لاتقلا اذه درج

 وا ناطلس وا ماما هعمجي دحاو ركسع يف اناك ولو هيغب يف هعم ناك وا هلثم غاب

 زوج و دهوش وا هيلع نيب وا هلثم غاب هنا رقا نا الا ناطلس وا ماما اهعمجي ةريس

 لعفي ام غابب لعاف ىلع مكحي الو ىلوتم ريغ ادحاو ولو قدصم قيدصت هيلع
 كلذو هريغ وه امنا ىغابلا ناو غاب ريغ هنا جرخ ولو ىدعت هنا ةاغبلا نم هلثمب

 هيف مزلي ام رم دقو نامضلا همزلي نكل هل رهظ ام بسحب لعف لعافلا نال

 . ملعا هللاو لاملا تيب وا مامالا وا يناجلا نامضلا
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 هبدنو يغابلل عفدلا زاوجو سنفللا نع عفدلا بوجو ف باب

 وا شيع بلطل مهرافسا وا مهتويب وا مهقرط وا مهلزانمب موق ناك اذا

 مهناط وانم مهجارخاو مهلاوما لكاو مهلتاق و مهيلع يغبلا ديرم مهاتاورخا حابم
 هتئطختب لمعلا مهيلع قاضو همد كفس يف كشلا مهيلع مرح كلذ ضعب وا

 لاتقلا وا عفدلا اوكرت نا اوكلهو كلذ بوجوب ملعلاو هلاتقو هعفد مهمزلو

 نكمتسم كلهي امك همدو هلام ةمرح ةفرعم فلكملا ىلع بجي هناف مهلتق ىتح
 هل لاق ولو هسفن هب يدفيل هاطعا ولو هب هلتقف هودعل هحالس طعم و هلتاقل هسفن
 نامطا نا هلتقي ال نا هل انمام هاطعا نا كلهي ال ليقو كلتقا الو هتاه يغابلا

 دبع وا ةأرمال زوجي الو رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق هلتق ولو هلتقي ال نا هبلق

 ليقو هيمر ىلع لتقلاب ةملظلا هربجا ولو تومي ىتح هحالس يمري نا لجر وا

 مل نا اذهو هريغب هلتق وا هريغب الو هب هلتقي مل ولو كله هحالس هودع ىطعا نم

 هلتق نا كلهي ليقو هب هلتق ولو كلهي مل هاوس هدنع ناك ناو هاوس هدنع نكي
 لتقي ال هناف تومي هنا ولو ناسنالا اهلعفي ال يتلا هوجولا اماو ناويدلا يفو لاق

 رمخلا برشي الو لطابلاب سانلا لاوما لكاي الو ينزي الو هللا مرح يتلا سفنلا

 رفكي الو بجي الف لاملا ىلع لاتقلا اماو انايرع ىقبيو هبايثو هحالس يطعي الو
 لاق ىلوا لاملا ىلع لاتقلا ناك ولو هسفن فلت ىلا يدوي هفلت ناك نا الا هكرتب

 نم نوكنف لتةت وا كلام زومت ىنح كلام نود لئاق ملسو هيلع للا ىلص
 ملو ودعلا مهآر نا ال ايآرت نا يغبلا ديرم نم رارفلا مهيلع مرح و ةرخآلا ءادهش

 ناك نا رارفلا زاجو هفصن وا هنم رتكا وا هلثم اوناكو مهري ملو هوار وا هوري

 اذاو اوبراقت ولو قدانبلاب وا لابنلاب اومارتي ملام رارفلا زوجو مهنم رتكا ودعلا

 وا حامرلا وحنب اونعاطتي ملام رارفلا زوجي ليق واو دعب ولو رارفلا زجي مل اومارت

س ٦٤



 ناو يغبلا ديرمل اهب نوفقي ةوق مهل تماد امو بشخلاو فويسلا وحنب اوب راضتي

 حالسلا باهذب وا ودعلا فصن نع مهصقنب وا مهب لزن ضرمب ةوق مهل قبت مل

 هب ةميزهلا تعقوف رارفلا مرح ثيحرف نم و رارفلا مهلف مهنم مزهنا نم ةميزهب وا
 اك مهرابدا اولوو اومزهنا ناو سفن وا لام يف داسف نم عقو ام نامض همزل

 يفو هللا همحر بطقلا لاق هبراضل هسفن نكمي ملام هرارف الك عسو مهل زوجب

 نم فحزلا نم رارفلا نال برهي نا هللا ىقتي نمل سيلف هباحصا مزهنا نمو رثالا

 امناو فحزلا نم رارفلا مرحي ال ليقو ودعلا فصن نع اوصقن نا الا رئابكلا

 هربد ذئموي مهلوي نمو ىلاعت هلوق ىنعم نا ىلع هدعب لح و هلبقو ردب موي مرح

 تلزن لقتسم مويلا كلذو مهومتيقل ذا موي وا ردب ةعقو ذئموي مهلوي نمو ةيالا
 هزاجا امناف هريغ يف هزاجاو ردب مويب هصخ نمو هللا همحر بطقلا لاق هلبق ةيالا
 زيحتلاو لاتقل فرحتلا لج و زع هللا ىنتتساو ةوقلا دعب لاتقلل عوجرلا ةين ىلع

 نم كلذو هلتقيف هقحل نم ىلع فطعيف مزهنملا ةروصب روصتي نا لوالاف ةئف ىلا

 نم ةعامج ىلا ةعامج نم وا دارفا نم مضني نا يناثلاو برحلا يف عدخلا باب

 ةديعب ةئف ىلا ولو زيحتلا نا ضعب معزو لاق ىوقتيو مهب نيعتسي نيملسملا
 نب ةديبع ابا نا ةنيدملاب وهو هغلب ال باطخلا نب رمع نع نسحلا لاق امل زئاج

 ةئف هل انكل انيلا زاحنا ول ةديبع ابا هللا محر ةيسداقلا موي اولتق هباحصاو حارجلا

 نب هللا دبع نعو ملسم لك ةئف انارمع نع دازو نيريس نبا ىور اذكو لاق

 تلقف ءايح تويبلا اولخد ةنيدملا اولخد املف اورفف ةيرس ىف تجرخ رمع

 هللا همحر بطقلا لاق مكتتف اناو نوراركلا متنا لاقف نورافلا نحن هللا لوسراي

 روهمجلا لوقي اذكو لاق ةقبوم يهو ةريبك فحزلا نم رارفلا نا انبهذمو
 ةئف ىلا ازيحت وا افرحت رف نا الا نيقفانملا لاتق هلثمو نيكرشملا لاتق يف كلذو

 ةفئاط لاقو لاق مهودع فصن نم لقا نوملسملا ناك وا لاتقلل ةرضاح ةبيرق
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 ىلع زوجيف ددعلا ةلزنم اضيا ةوقلاو ةدعلا لزنت ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا مهنم

 ةعاجش وا ةدع اهفعض نم رثكا اهيف نا تملع اذا ةئام نم ةئام رفت نا مهلوق

 اربدم لتق نم يراوحلا وبا لاق و هبساني ام انباحصا ضعب مالك يفو بطقلا لاق

 نع عفدلا هنع طح و هنم رارفلا زوجي عفدلا لاتق نا ضعب معزو لاق ديهشب سيلف

 مهعم يشملا هلف اهنع هب عفدي ام و هجالس هعم ناك ولو هيلع ردقو رسا نا هسفن

 هسفن لتق ىلع مهنيعي ال نا هيلع بجاولا امناو رارفلا وا مهنع فوقولا همزلي الو

 نا اماو كله لعف ناو هب هلتق اودارا اذا هحالس مهيطعي الو كله ناعا ناف

 كلذو ساب الف هب هولتقي نا اودارا مهنا هل رهظي ملو هورسا ام دعب هايا مهيطعي

 هيدجي ال هنال هيلع رودقملا ريسالا نع عافدلا طقس امناو هنع عافدلا طوقسل

 ملف مل نامالا هسفن يف نوكي دق هنالو ةرضم هيلع تعجر امبرو ةدئاف هلاتق

 ديدجتب الا لاتقلا هل لحي ل كلذ مهاطعا اذا هناف هناسل وا هبلق يف نامالا مهطعي

 نا افوخ نامالا مهاطعا ناو نامالا مهاطعا ولو هيلع سأب الف بورهلا الا ةوعد

 ول و هدحو رافكل ا فص ىلع مجه نا ملسملل و هطعي ل هناكف هطعي ل نا هولتقي

 ةلق نيملسملا رئاس يف اودقتعيف هتأرجب رافكلا بولق رسكي هنال لتقي هنا ملع

 ةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلت الو ىلاعت هلوق اماو هللا ليبس يف ةداهشلا بحو ةالابملا

 سأييف بنذي نا ءاربلا نعو ىلاعت هللا ةعاط يف ةقفنلا كرت ةكلهتلا سابع نبا نعف
 رافكلا ىلع هموجه يف ةدئاف ال هنا ملع اذا نكلو بطقلا لاق ةبوتلا نم

 وا قسافلا هاج رسكي وا ركنملا عفدي ناك نا برضي وا لتقي ناك اذا بحتسي

 هاهن نا رمخ هدي يف فيس هعم اقساف ىأر نا اماو نيدلا لها بولق يوقي

 هيقلي بارتب ناو هيلع ردق امي هسفن نع ودعلا عفديو هيهنل هج و الف هلتقو اهبرش
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 ناخد وا بطح ناخدب وا دوعب وا بلكك ةح راب وا هرخنم وا ودعلا مف ين

 لوحكم نعو هفنا يف وا اهيف مسب وا هينيع يف هيقلي قوقدم لفلفب وا تيربك
 وبا هاور فئاطلا لها ىلع قينجنملا بصن ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نا السرم

 هللا دبع لاق هللا همحر بطقلا لاق يلع نع فيعض دانساب يليقعلا هلصوو دواد

 لتقيو رثالا يفو لاق هب لتقي هنا تامف امس الجر معطا لجر يف نيترزوز نب
 لتقلا يف اذكهو قانتخالاو ءاملاو ناخدلاو رانلا الا هنكما امب هيلو لتاق لجرلا

 نم لتاقي نا سراحلل زوجيو رثالا يفو لاق و رانلاب الا لاتقلا يف كلذ زوجي ليقو

 مدهيو نيكرشملل ةنيفسلا رسكيو روج امف تام ناو سرح ام داسفا دارا

 عفديو ةءاجفلل عافدلا لاتق يف كلذ زوجي ليقو هنم اوجرخي الئل راغلا مهيلع
 مل ناو ردق نا امهل ام وا همحر وا هبيرق وا هبحاص لام وا هبحاص نع ودعلا

 ضرغل هرايتخا ناك ولو مهنم هنع عفدي نم راتخا مهلك مهنع عفدلا ىلع ردقي
 ىلع نيدلاولاك اقح مهراكال بدن ولو كرت نمب ماي الو رفكي ال هناف يويند
 فلت فاخ نا مهنع عافدلا كرت يف رذعيو امهل لدب ال هنال ءاملعلاو هخيش

 نع وا هسفن نع هعافدب هريغ فلت فاخ نا ال فلتلا ىلا يدؤي ام وا هسفن
 نع ناو ودعلا فصن نم لقا ناك ولو لاتقلا هلو هفلت يف هل ببس ال نمم هريغ

 ىلع بجيو هسفن فلتي ناك نا هيلع بوج و الب هسفن نع وا هسفن فلتب هريغ

 عمطي مل ناو ةاجنلا يف عمطي مادام ودعلا ءاج اذا هسفن نع عفدلا ناسنالا

 عفدلاو ميلستلا هل زاجو عفدلا هيلع بجي مل هيلع رودقملا روساملا مكحب ناكو

 هلاتق ىلع هللا دنع اريثك رجويو هسفن لتق ىلع مهنيعي ال نا هيلع بجوو ىلوا

 ىور ديهش وهو ىلاعت هللا نم ابرق كلذب ىون وا رصم تمي مل نا ةسفن فلتو
 ىلا لجر ءاج لاق رمع نب هللا دبع ينثدح لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبا

 ارباص هللا ليبس يف تلتق نا هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 لوسر هادان ربدا املف معن لاق ياياطخ ىنع هللا رفكي ربدم ريغ البقم ابستحم
 الا معن لاقف هلوق داعاف تلق فيك لاقف هل يدونف ملسو هيلع هللا ىلص هتا
 هاتا ملس وم هيلع هللا ىلص هنا يورو مالسلا هيلع ليربج يل لاق اذكه نيدلا

 لاق يبونذ ينع هللا رفكي هللا ليبس يف تلتق نا تيأرأ هللا لوس راي لاقف لجر

 ىلع انيد الا يا بطقلا لاق مالسلا هيلع ليربج يل لاق كلذك نيدلا الا معن

 يف داهجلا نع هتوق تفعض لج ر هبحاص نع هيضقي هللا ناف هج وا ةثالث دحا

 هنع هيضقي هللا ناف هضقي ملو تام مث هودع لاتق ىلع ىوقيل نيادتف هللا ليبس

 الا هيراوي ام الو هيف هنفكي ام دجي ملف نيملسملا نم لجر هدنع تام لجرو

 مصتعيل انيد ذخا لج رو هنع هيضقي ىلاعت هللا ناف هضقي ملو تام مت نيدتف نيدب

 ةمع نع و هنع هيضقي ىلاعت هللا ناف هضقي ملو تام م هلها ىلع هقفنيل وا جيوزتب

 بنذ لك هل رفغي ربلا ديهش ملس و هيلع هللا ىلص هنع ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

 يبا نعو ةنام الاو نيدلاو بنذ لك هل رفغي رحبلا ديهش و ةنامالاو نيدلا الا

 رحبلا يف دئاملاو ربلا ديهش لثم رحبلا ديهش ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةماما

 هللا ةعاط يف ايندلا عطقك رحبلا يف نيتجوملا نيب امو ربلا يف همد يف طحشنملاك

 وا درب و ارح وا عوج وا قرغ وا قرح وا مدهب محرلاو بيرقلا فلت ناك ناف
 الا لام وا سفن ةيجنتل كلذ نم ءىيش يف هسفن ءاقلا هل لحي ال هناف كلذ وحن

 نمو هل ناسنا لتق الب اكاله هسفن ىلا رجي نا هل لحي ال ذا ةايحلا يف عمط نا

 اذا نالوق عبس و ةيحك دصق يفو هريغ ةيجنتل هسفن كالها هل لحي ال ىلوا باب

 هريغ لام وا هلام نم هعنمي ملو هريغ وا هدصاقل ضرعتي مل اذاف ةاجنلا جري مل

 نا اماو زوجي ليقف هلتقيو وجني نا عمطو اراض هنوكل هلتقيل هدصق نكلو
 هسفن ءاقلا هل زوجي الو لتقلاو عفدلا هلف هريغ دصق وا ةيحلا وا عبسلا وحن هدصق

 رفك و هسفن فلت ىلا ىدا وا هريغ نع ناو ناويحلا عافد زاجو عفدلا كرتو
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 قيرطل عطاق وا قحل عنام وا غاب لاتقب عربتم رجؤيو انركذ ام ريغب هسفن فلتم
 لاتقلا لصي نا لبق تام وا لتق ولو نيدلا يف نعاط وا مالسالا نع دترم وا

 نعو هولتقاف هنيد لدب نم ملس و هيلع هللا ىلص لاق هنع هللا يضر سابع نبا لاق

 هلوسرو هللا ءاضق لتقي ىتح سلجا ال دوهت مغ ملسا لجر يف لبج نب ذاعم
 متشت دلو ما هل تناك ىمعا نا امهنع هللا يضر سابع نبا نعو لتقف هب رماف
 ذخا موي تاذ ناك املف يهتنت الف اهاهنيف هيف عقتو ملس و هيلع هللا ىلص يبلا

 ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ غلبف اهلتقف اهيلع أكتاو اهنطب يف هلعجف لوعملا
 نب دمحم هللا دبع وبا خيشلا لئس و بطقلا لاق رده اهمد نا اودهشا الا لاقف

 لوقت امف لئاسلل لاق نامز لك يف لتقي له نيدلا يف نعاطلا يف لوقت ام ركب

 رشاو هنم مظعا نعاطلا لاق معن لئاسلا لاق نامز لك يف لتقيا دترملا يف تنا

 عنام ينع كمتاخ ذخف سايلا اي ةثالثب يل نذات مل نا روصنم يبال س ورمع لاقو

 لتقي نيدلا يف نيملسملا تاروع ىلع لادلاو لتقي نيدلا يف نعاطلاو لتقي قحلا

 ةعدب هيفست وا كرشم وا فلاخم دنع هنيد بيوصت ىلع لتاق ناو عربتملا رجويو

 ناو هلتق ىلع رجالا هلو قفاوملا ةيالو وا امهنم ةءاربلا وا كرشملا ةلالضو فلاخلا
 وا هريغ لتق ببس كلذ ىلع ماق وا فلاخملا هلتقيف قفاوملا يلاوي نا لثم لتاقي م

 'هل ناك اذا اك ةصاخب ودعلا عفدي وا عفدلا يف ةوق هل نكت مل وا لام فلت

 هل تناك نا همزلو هيلع ةوق هل نكت مل نا عفدلا همزلي الو هعم نوعفدي ناوعا

 ام وا هسفن لتق ىلع عواطي ال نا ةوقلا وا ديهش نوكيف تومي ىتح لتاقيو
 سفن وا هلام وا هسفن نع ءاقتا هلو هلتق ديرمل هناكمتساك هسنفن لتق ىلع هب نيعي

 هل امب وا نيعلاو سأرلا نع امهبا ىقتي لجرو ديك هتحرابب ناو هريغ لام وا هريغ
 اعيضم هل امب عفدلاب الو هسفنل التاق هتحراجب عفدلاب نوكي الو هعاتم وا ناويحك
 وا هنع عفدلا همزل نمم هنع عفدلا دارا نمم هريغ لام وا هريغ نع عفدلا هلو هل ا
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 بوكرلا وا هناكم دوعقلاب وا هنع عفدلا دارا نمب هسفن هيبشتب ناو همزلي مل

 همحر بطقلا لاق هسفن نع عافدلا ىلع ردقي ناك نا هالصمب ةولصلا وا هتبادل

 كلذب هل ضرعتيف لجرلا كلذ ىلا يغابلا باهذ دهاشي وا عمسي نا كلذو هللا

 بسني نابو يغابلا هدصق نم وجنيف يغابلا لتقيف هدارم هنا اناظ هدصقيف هاريف

 ناسنالل زوجيو يغابلا وه لتقيف يغابلا هئيجيف هيلع يغبلا ديرا يذلا ىلا هسفن
 هيلع يغبلا يغابلا دارا يذلا وهو انالف نا يغابلل لوقي ناب يغابلا يغب عفدي نا

 نم سيل وا نيدلا ةويح مهتايحب ىجري نيذلا ةمئالاو ءاهقفلاو ءاحلصلا نم

 هيلا يغابلا نأمطي نم ىلا هسفن بسني ناو كل نيضغبملا نم سيل وا رارشالا
 وا ىثنا وا دبع هيبشتب ناو بستنملا هلتقيف هل اودع سيل نمم هب يغابلا رتغيل

 داقتعا عم ناسللاب كرشلا ءاطعا زاوج كلذ لصاو هللا همحر بطقلا لاق كرشم

 نوبستكي نيذلا باضم ينب نا رابخالا يكحي نم ضعب انل ركذو لاق ناسنالا

 اولزن مورلا نم موق ىلا اوبهذ رئازجلا ءاسن يزب مهسابل يف اويزت رئازجلا يف

 مهتحت مهحالسب مهوعدخف ءاسن مهناب مهونماتساف برحلل رئازجلا ض راب

 . ملعا هللاو مورلا يف ةميزهلا تعقوف
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 داهجلا لئاضف يف باب

 ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ماق لج رو بلطملا ذبع نب ةزمح ءادهشلا ليس ملس و هيلع هللا ىلص هنعو رئاج

 رج مرح نم أطخا دقو هللا همح ر بطقل 2 ١ لاق هلتقف هاهن و هرماف رئاج ماما لا

 لاق هريغ نع عافدلاب وا لطابلا ةئطخت و قحلا بيوصتب لتقلا هسفن ىلا ناسنالا

 ىنثمو دحوم كلذ اولعف ذا نيمدقتملا نيملسملاب كلذ لعاف هبشل أطخا امناو

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا اولتقو اولتقف اولتاق نيعفادم و ةارش ةصاخو ةماعو

 نم هعم نمو هديب هسم ال هنا ريغ نيدلا ىلع نيملسملا براح لجر لتق

 روهظلا لها برحلا بصان امناو برحلا مهبصاني ملو ةيقت عضومب مه نيملسملا

 ملعي ناك اذا هنا كلذ يف باوجلا ال ما هلتقيف هلفغتسي نمل عسي له نيملسملا نم

 اهريغو ةلفغلاب هلتق نيملسملل زئاجف مهيلع لمعلاو نيملسملل ةوادعلا هنم

 لوسر نعو كلذ ىلع مهئاملع و نيملسملا ةمئا ىضم دق و ةيناث هلتق يف لمعلاو

 فوج يف منهج ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي ال ملس و هيلع هللا ىلص هنلا

 هليبس يف ملكي نمب ملعا هقلاو هللا ليبس يف ملكي مولكم نم ام و ادبا ملسم ىرما

 كسملا خ ر حيرلاو مدلا نول نوللا امد بخشي هحرج و ةميقلا موي يتايو ااا

 فيسب برضا الو ودعلل اهجاوم هللا ليبس يف افقوم فقا نال رمع نبا نعو

 ريخ هللا ليبس يف فصلا يف مكدحا فقومل ملس و هيلع هللا ىلص هتنا لوسر نعو
 الا داهجلا دنع ربلا لامعا عيمج ام اضيا هنعو ةنس نيعبس هلها يف ةدابع نم هل

 دهاجملا رجا هب كردا له المع يل نا هللا لوسراي لجر لاق و يحب رحب يف ةلفتك
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 دنع كلمع ام لاق ليللا موقاو راهنلا موصا .ملق كلمع امو لاق هللا ليبس يف

 هتقفنا انا ناف الام يل نا هللا لوسراي لاق اهماني ةمونك الا هللا ليبس يف دهاجملا

 يف اهتقفنا ناف لاق فالا ةتس لاق كلام مكو لاق دهاجملا رجا لثم ىل نوكيا

 هللا ليبس يف وزغي دحا نم امو هللا ليبس يف دهاجملا لعن كارش غلبت مل هللا ليبس

 نم اطاريق ىثناو ركذ ريبكو ريغصو رفاكو نموم نم هقلخ ددعب هللا هاطعا الا
 هيلع هللا ىلص هنعو فويسلا لالظ تحت ةنجلا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو رجالا

 بتكو هبونذ هل رفغ ةعاس وا موي ضعب وا هللا ليبس يف اموي ضرم نم ملسو
 ربك نم هنعو رانيد فلا اهنم ةبقر لك ةميق ةبقر فلا ةئام لدع رجالا نم هل هللا

 نم لقثا هنازيم يف ةرخص اهب هل ناك هتوص اهب اعفار هللا ليبس يف ةريبكت

 يف لاق نمو نهتحت امو نهنيب امو نهيف امو عبسلا نيضرالاو عبسلا تاومسلا
 نمو هناوضر اهب هل هللا بتك هتوص اهب اعفار ربكا هللاو هللا الا هلا ال هللا ليبس

 مالسلاو ةولصلا مهيلع نيملسملاو مهارباو دمحم نيب و هنيب عمج هناوضر هل بتك

 هسفن ثدحي ملو زغي ملو تام نم ملسو هيلع هللا ىلص هنعو لالجلا راد يف
 الا هللا ليبس يف داهجلا موق كرت ام اضيا هنعو قافنلا نم ةبعش ىلع تام وزغلاب

 باذعلاب هللا مهمع الا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا موق كرت امو هللا مهلذا

 لوقي ناك هنا اضيا هنعو مهنيب اميف اولتتقا الا هللا ليبس يف داهجلا موق كرت امو

 الا لظ ال موي ةميقلا موي هللا هلظا زاغ سأر لظا نمو ازغ دقف ايزاغ زهج نم

 ةنس ةدابع كلذ يف اهاطخ ةوطخ لكب ىطعيو هرجا لثم هل ناكو هشرع لظ

 هيلع هفيس لئامح تمادام هللا ليبس يف يزاغلا ىلع يلصتل ةكئالملا نا اضيا هنعو

 ةص رقلا ملا كدحا دجن امك الا لتقلا ملا دجي ال ديهشلا اضيا هنعو هحالس و هعردو

 نم هيلا ىهشا وه لب حالسلا ملا نم ديهشلا ىلع دشا ةلمق ةضعل اضيا هنعو

 نينمؤملا لاب ام ملس و هيلع هللا ىلص هل ليقو فئاص موي يف درابلا بارشلا
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 فويسلا ةقراب ىفك ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءادهشلا الا مهروبق يف نونتفي
 لزانم ىنمتتل ةكئالملا نا هديب يسفن يذلاو رمع نبا نعو ةنتف مهسور ىلع
 دحا عمطي الف هللا ليبس يف اولتق نيذلا اماو مهشارف ىلع اوتام نيذلا ءادهشلا

 لاق ءادهشلا ءايبنالا دعب سانلا لضفا لاقيو مهتلزنم يف نوكي نا ةكئالملا نم

 ازغ نم ملس و هيلع هللا ىلص لاقو فيسلاب لتق نم قوزرملا ديهشلا بوبحم نبا

 هنود ريصقت ال يذلا قحلا ىداو هتعاط عيمج هل ىدا دقف هللا ليبس يف ةوزغ

 اطبارم تام نم ملس و هيلع هللا ىلص لاقو رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف
 هقزر هيلع ىرجاو هلمعي ناك يذلا حلاصلا هلمع هيلع هللا ىرجا هللا ليبس يف

 ةميقلا موي ىلا اطبارم هربق يف وهو عزفلا نم انما هللا هتعب و ربقلا ةنتف هنماو

 نم ليق ةنجلل اوقحلي ىتح حيرلا ةئيهك طارصلا ىلع نورمي اماوقا هللا ثعبيو

 تماصلا نب ةدابع نعو طابرلا يف مهو توملا مهنك ردا موق لاق هللا لوسراي مه
 يف ةليل فلا نم لضفا ةليل لجر طابر هنعو ربقلا باذع نم نموي ديهشلا نا

 لضفا ملس و هيلع هللا ىلص لاقو رطفي ال اهراهن موصي و رتفي ال اهيلايل موقي هلها
 ةلزنم هللا دنع مهصخاو رابخالاب مهيتاي يذلا مث مهمداخ هللا ليبس يف ةازغلا

 ريخ هللا ليبس يف موي طابر ملس و هيلع هللا ىلص هنع دعس نب لهس نعو مئاصلا

 اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحا طوس عضومو اهيف امو ايندلا نم
 هيلع هللا ىلص هنعو اهيف امو ايندلا نم ريخ هلا ليبس يف دبعلا اهح وري ةحورلاو

 نبا نعو السرم لوحكم هاور ةجح نيعبرا نم بحا هللا ليبس يف ةوزغل ملس و
 ملعا هللاو ةينو داهج نكلو حتفلا دعب ةرجه ال ملس و هيلع هللا ىلص هنع سابع
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 هلتق لح نمو ةاغبلا لاتقتسا يف باب

 هيلع لاد فصوب ناو هلتق ىلا هب لصوي امب هلتق حابم لاتقتسا زاج

 يف فصاولا قدص نا هراهصا وا هلام وا هتليبق وا هبسن وا هسفن يف هب فرعيو

 رادلا بحاص وا. اذك عضوم يف يذلا ناتسبلا بحاص وه لوقي نا لثم هلوق

 ةلدرخ ىنفلا لتقي مل اك نقيتي ىتح هلتق لتاقلل لي الو نالف ةراج يه يتل
 ةدهاشم وا رارقا وا نايبب مدلا لالح هنا ملعي ىتحو هيلع هدي رباج عضو ىتح

 لحي الو هرماب ىفتكا هرما ناو رباجك ةودقلا وا لدعلا مامالا هلتقب هرماي مل اذا

 زاج لهو هيلع بذكلاب مايو هريغب هلتق لح ناو هلعفي مل ابنذ هيلا بسني نا هل

 ريوبت و مهبيوصت و نيملسملا ةنايد موزل نم لحي ام فلاخم وهو هيلا بسني نا
 فلاخم دنع فلاخم ىلا كلذ بسني ناب ةلعفلا ىلع هلتق حيبمل مهتئطخت و نيفلاخملا

 وا ةولصلا وا موصلا ىلا هبسني وا كلذ لعفي نمل لتاق كرشم وا قساف قفاوم وا
 بذك اما هنال بسنلا كلذ زوجي الوا كلذ لعفي نم لتاق دنع حابم نم هريغ

 نيدلل ةناها رهاظلا يف وهو بجاو وا حابم هجوب لتقلا يف ببست اماو ةعس يف
 ريغل لتقلا قحتسا ولو ةيصعم كلذ ىلع هلتق نال اهل ةناعاو ةيصعملل ءاعدو

 رابخالا زاج هلتقل احيبم لعف نا قفاوملاو يناثلا هللا همحر بطقلا ححص كلذ

 لادج نم هلعف امو ةنايدلا نم هيلع امم اذه لثمي الثم نيفلاخملا نم هلتقي نمل هيلع

 بجومب هلتق ديرملو هوركم وا حابم نم هلتق ىلا هب لصي امو مارحو بجاو

 لتق لح ال نمم هريغ يف فلخلاو هلتق هل لحي نم هلتقي نم ىلا هب يعسلا لتقلا
 هيف امم الام ذخاي وا ديزي وا لتقلا ةنس فلاخي هنوكل لتقلا بجوتسا يذلا كلذ

 رماك هلوق ضعب يف وا ةلثمب وا قارغا وا قارحاب هلتقي نا لثم هلعافل نايصع

 .وا هلام لكاو هلتق ةرما نا وهو هريغ لتق ال وا هلام ال هلتق لحي رخا ىلع الجر
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 زاوج و هتفص هذه نم رماي الف هبراقا نم هلتق لحي ال نمم اضيا هريغ لتقو هلتق

 هرماب ال هيلا ىدعت امب رومأملا ىصعو رفك الو هيلع نامض الو هل لحي امب هرما
 هنم كفصتنيل كيف دحا لعفب ارابج ربخت نا كلذ نمو ةيدعتلاب هرماي مل هنال

 ةراشالا يفو ىدعتي ولو كلذب هربخت نا ةصخر هيفف هلام وا هندب يف ىدعتيف
 ريغ وا لتقلل بجوتسم بنذ نم هلعفي ملام لعفب لتقلا بجوتسم ىلا
 حيحصلا يهو هللا همحر بطقلا لاق ةدش هيلع هلتقي روماملا نكل بجوتسم

 يف سأب الو رخآ بنذب لتقلا بجوتسا دق هنال صيخرتو ىربلا ناتهب ةمرحل
 هودع نم هلتق حابم بلط زاج و بذكلا ةسخل عنم و بنذ هيف نكي مل امب هرابخا

 ثرا هلتقب دصق نمم وا هلتقب ةرضم عفد وجري نمم وا هب هبلاطي راث هيلع نمم وا
 كلذ دارأ وا هتوم دعب هتأرما حاكن دصق وا هبيرق وا لوتقملا ثري لتاقلا دلو

 هثرا نم كيتاي يذلا هلام وا هتج وز هيلع مرحت الو كلذ هيلع مرحي الو هلتق ديرم
 هج و هلتقب دصقي مل ذا عفانملا نم روكذملا كلذ الا دصقي مل نا هلتق يف ءاسا ناو

 ايوان هلتاق ىلع هتجوز مرحت الو هللا همحر بطقلا لاق هل قح وه ام درجم وا هللا

 ناو ةيرسلا اذك و هيلع مارح هناف اهج وزتيل املظ هلتقف هلتق لحي مل نا الا اهجيورت

 سأب الف هيلا هترضم لصت نمم هريغ لام وا هتجوز وا هلام وا هسفن يف هرضا
 عفد دصق ول اذك و نيدلل ال هسفنل راصتنا هنال هدصق هرك ولو هلتق يف هيلع

 هللا هج و وا نيملسملا عفن دصق ناو نيملسملا عفن وا هللا هج وو اراصتنا رارضالا

 هيف امب لتقلاب رما هبر ىصع و ةهارك الف الصا راصتنالا دصقي ملو كلذ عيمج وا

 هب رمالاو لتقلا ىلع ةوشر ءاطعا زاج و لتقلا ةنس نم جورخ الب رض وا ىذا

 هل ةوشرلاو رمالا هل لحيف هتنايدب هيشارو هرمآل ليتقلا مد ةلحت رومأملا ملع نا
 هبنذب هلتق يشارلاو رمالل لحي مل ناو يشترملاو رومأملا ةنايد يف هلتق مرح ولو

 هب رومأملل بنذلا كلذ ىلع هلتق لح ولو هيلع وشري الو هب رماي الف لعف يذلا
 . ملعا هللاو
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 هيلع يغبملا مزلي اميف باب

 ميرحت ةفرعم هغولب لوا نم همزل ذا هيغبل يغابلا ةئطخت هيلع يغبملا مزل

 ديحوت كلذ ةفرعم و اهقحب الا مهعم يذلا ديحوتلل مهلاوماو نيدحوملا ءامد

 ميرحت ةفرعم عم هيبسو دحوملا بلس ميرحت ةفرعم بجاولا ليقف كرش هلهجو

 هلام اماو هتوم ىلا يدوي ام ميرحتو همد ميرحت ليقو هلام ميرحت ليقو هندب يف هرض

 اكرش هلهج نوكي الو اديحوت كلذ ةفرعم نوكت ال ليقو هقوس ميرحت ملعيف
 لاتقلا نم دب الف هدازك هكرتب تومي ام الا عفدلا كرتو هلام نع عفدلا يف ريخ و

 الو توم ذا هتروع فشك هب امو هحالس و هسابل نع يغابلا عفد همزل و هيلع

 هحااس و هسابل ع زن لا هودع لصي ىتح ىغابلا ىلا هديب قلي الو كلذ كرتي

 ال ناك و بلغ اذاف بلغ نا الا ىلوتم ريغ ابحاص ولو هقوقح هتمزل نمم الو هنم

 هسفن يف مهل هسفنب كلذ لعفي ال نا هيلع بجي نكلو هتروع فشك و هحالس و

 ال وا بصغ و نهرك هنامض همزل هريغل وا هل هيف ريخلا لاملاو هريغ سفن يف وا
 ىلع فخي مل نا وه عييضتلاو لاملا عييضت نع يهنلا نم درو ام الا هنامض همزلي

 همحر بطقلا لاق توملا نم هريغ لام نم هنمضي ام وا هلام نع عفد نا هسفن

 ال ناك ولو حرجك ةميظع ةرضم فاخ اذا اعيضم نوكي ال هنا حيحصلاو هللا

 بيرقك هقح مزل نم و ملسملا لام ظفح ف كالهلاب ضعب ددش و هب تومي

 نم اذك و توملا فخي مل نا هنمض و عاض ىتح هيلع رداق هكرت نا بحاصو

 ناو ريغلا لام نع ناو عفدلا زاج و هب اهنمضي ام اهب لعفي ل ناو ةناماك هديب

 فلت وا هسفن فلت عفدلا ىف فئاخ عفدلا زاج و هسفن فلتب ولو هنذا الب وا لق

 هيقل لج ر نع و رتالا يفو هللا همحر بطقلا لاق هريغ سفن وا هريغ لام وا هلام
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 نا هعسي له كانلتق الاو كمنغ نع لخ هل اولاقف همنغ قوسي وهو صوصللا

 ال وهو موقلا لتاق امدعب لتق ناو نيهجولا نيب راتخي وا همنغ كرتيو مهلتاقي
 ىلع مهلاتق هل زئاج هنا باوجلا كلذب نيملسملا دنع وه ام مهترتكل مهلاتق قيطي

 ةحلاص لاحب اندنع ناك لتق ناو بيصم مهلاتق يف وهو الاقع هنم اوبلط ولو هلام

 ودعلا نم برهي نا هل ءافو ال نيد هيلع نمل زوجيو زاج لاتقلا كرتو بره ناو
 .اداهشا .دجي مل ناو كلذ ىلع دهشي لب ال ليقو كلذ يضقيل هنود وا هلثم ولو

 زاجو ءافولا ايوان هلل صلخيو لتاقيلف ضرا وا طئاح وا حول يف ولو ءاصياالو
 ريغل لاملا ناك وا ىثنا وا دبعل رمالا ناك ولو سفنلا وا لاملا نع عفدلاب رمالا

 مهسوفن فلت مهعافد يف ناك ناو لفط وا كرشمل رمالا ناك وا دبعلا بر

 هيبا نذاب الا لفطلا رما زوجي ال هنا يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا لاق مهلاوماو

 كرشمب نيعتسن ال انا ثيدحل كرشملا رما الو هديس نذاب الا دبعلا الو همئاق وا

 ىلع سانلا ربجي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناك اك لاتقو عافد ىلع دحا ريجي الو
 مامالا لاحك لاتقلاو عافدلا همزل نمم رابجالا ناك ولو هكرت دعق نم و لاتقلا

 نع لجرلا مزلي يذلا وه عفدلا ناك وا داهجلاو عفدلا همزلي ثيح هتيعر عم
 هيلع ربجي نا كلذ همزل يذلا لجرلا اذهل زوجي ال هناف لهاو محرو بحاص

 ريغ لام ىلع دبعلا لتاقي ال ليقو هيلع هتيعر ربجي ال كلذ همزل اذا مامالاك هريغ
 ةيراعك نذا الب الام هدي يف سانلا لعجي ناك همزلي امالا رثك ناو نذاب الا هبر

 هبر مزلي ناك وا هاضق قتع اذا دبعلا ةمذ يف كلذ ناف هطيلستب نهرو ةعيدوو

 نا هبر لام ىلع لتاقي ليقو لق ولو هيلع رجحي مل نا هبر لام ىلع لتاقي و هنامض
 هنم لقا هنا ولو هيلع يغابلا دبعلا لتاق اقيقر لاملا ناك ناو هتميق نم رغكا ناك

 نذال ةأرملا جاتحت الو هتلا قح لبق نم كلذ همزل ذا هبر هل نذاي مل وا ةميق

 ودعلا داهج و هلامو اهريغ سفنو اهلامو اهسفن نع لاتقلاو عافدلا يف اهجوز
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 الو تومت نا اهيلع بج هناف اهسفن نع لاتقلا ه عفدلا ريغ ايلع بن ال ه اقلطم
 اس 0 ر۔ 9 -.. -١

 لاق نايصعلاو موزللا يف لجرلاك يهو اهسابل يطعت الو اهقاس نع فشكت
 نذاب الا لاتقلا ىلا ج ورخلا ةأرملل زوجي ال هنا يدنع يذلاو هللا همحر بطقلا

 اهرتس و اهسفن نع الاتق و اهعافد الا نيلتاقملا نيعتل وا لتاقت جرحت ءاوس اهج وهز

 لك اذك و اهيلع رجح ولو اهيلع بجاو هناف اهفلت ىلا وا كلذ ىلا يدوي امو
 امهاوس وا ةميهب وا ناسنا نم هسفن فلت مزاللا عافدلا اذه يف فاخ فلكم

 ول و امه رخ وي ال رمالا لوا لاتقلاو عافدلا همزل ةيحك وا عبس وا قرغو قرحك

 رضملا كلذ يف عقو اذاو هيف عقي ملام هنم ءابالاو رضملا كلذ عافد همزل و اليلق

 لثم و بطقلا لاق فلتلل اهملس نا كله و ام وزل هنم هسفن صيلخت يف لات هناف

 نا وا ةليلق ةعاس ولو ءاملا قوف هسفن كسمي نا ردق دقو رحبلا يف عقي نا كلذ

 قرغ نا كله هناف ةحابسلا وا هسفن كاسما كرتف لبج وا ضرا ىلا حبسي

 تام ولو ناسنا ريغ اناويح لاملا ناك ولو هسفن نع لاملاب ءاقتالا زاجو تامو

 طئاخلاب رتتسي ك هل راتتسالا هل و ناسنالاب ىقتي ال و هب ىقتاو هكسما نا

 ام لك و كاسما الب رتتسا نا اقلطم ناسنالاب ءاقتالا زوجي و كاسما الب رجشلاو

 ىقتا ام لك و كاسما الب رتستملا ال يغابلا هنامض مزل لام وا ناسنا نم هب ىقتا

 زوجع ال اك هب رتست نا الا هب رتستملا ال يغابلا هنامض مزل لام وا ناسنا نم هب

 ام الا هنذاب الا هريغ وا ناويح ريغلا لامب ءاقتالاو يغابلل اعافد برضلا مرحو

 لتاقي وا هب ىقتي امم لاتقلا تقو هريغ لام وا هلام نم يغابلا ىلع اميف صخ ر

 هب ىقتي وا لوزيل هب هبرضي ىغابلا نم لاملا كلذ ذخا هيلع يغبملل اوصخر

 كلذ بجي مل ناو هلام نع ناسنالا عفديو يغابلا ىلع. هنامضو يغابلا برض

 كلذو حالسلاب عفدي ك براقعلاو يعافالاو بالكلا نم عبسكب عفدي و عفدلا

 امكو كلذ ىلع هيقلي وا برقعلا وا ىعفالا ىقلي وا يغابلا ىلع عبسلا يلشي ناب
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 ام هيف رذحن الو قنخ وا مس وا ناخد وا ران وا قرغ وا قرح وا هلمج يرغي

 امب هلثم نع ناويحلا عفديو طئال وا دترم وا نعاط لتق نم حيبا لتق يف رذحي
 ءاجاف اذا هيلع نامض الو هريغل رخالاو هل امهدحا وا هريغل وا هل اناك ءاوسرم

 ال هجوب ناويحلا عفد نكما اذا نكل نكما امي زهتنتف ةصرف ةأجافملل نال كلذ
 رذح الو هب تومي الامب عفديلف هب عفتنيو كلمي يذلا ناويحلا نم ناكو تومي

 نامض الو ناويحلا ةايح نم ىلوا هسفن ناف هريغل وا هل ةميهب ناو هلتق ديرم لتق

 كلذ عفدي وا هيطعي و هب يقتيو هب برضي هلام لكب ناو هسفن نع هعفدي و هيلع

 مل ناو لقاعلا غلابلا ناسنالا وهو يغبي نمم لتقلل ديرملا كلذ ناك نا هفلت دصقب

 وا هاجاف نا الا ناركسلاو نونجملاو لفطلا لثم هفلتي امب هعفدي الف يغبي نمم نكي

 نع هب هفرصي ام لك رذحي ال ذا هكله ال هلتقي مل ولو لتقلاب الا هقيطي ال ناك

 وا ةميهب وا اناسنا هلتق ديرم ىلع هيلشي عبسب ناو هيلع ردق ام لك نم هسفن

 لخد نا هفلت وا ناويح لتق دصقي الو هلام فلت وا هسفن فلتل هعفد ىدا

 الو برض وا مالكب هفرص دصقيلو هريغ وا لكاب هدسفيل هريغ عرز وا هعرزك
 هلاقتنا وا هجورخ عم لاملا نم دسفا ام الو مالكلا وا برضلاب فلت نا هنمضي

 ناويحلا هتني مل ناو فرصلل هلوخد لاح هتباد وا هلجرب دسف ام الو هيف

 نع هفرصل لصوم نم هيلع ردق امب لاملا نع هدر برضلا وا مالكلاب فرصلاب

 ناسنالل زاجو بوره وا لتق وا بطع نم هفلتي امب ناو هريغ لام وا هلام رض
 رضلا هنم فاخي نم وا ريغلا لام نع عنملا ناك ولو رضلا ديرم عنمي ام لمعي نا

 وا كوشلا نم هريغ وا.ردسلا ناصغاب برزو قدنخ و طئاحك عناملا كلذو
 هللا همحر بطقلا لاق هيف عقاو سفن فالتا هيف سيل امم كلذ ريغ وا دئارجلاب

 لاملا بحاص هار ذا لتاقي الو رباكي ال ثيحب ءافخ ءىيجي نميف وه امنا اذهو

 زاج لتاقيو رباكي نمم ودعلا ناك اذاو هرجز وا هنطفت وا هتيور درجمب رفي لب
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 ساقيو ةنس ودعلل قدنخلا رفح و هكلهي ام هل عنصي وا هيف هكلهي ام هل رفح نا

 وا عامجالا هيلع عقو امل ةنس تلق امناو هللا همح ر بطقلا لاق عنام لك هيلع

 هنكل و برعلا نم هريغو ملس و هيلع هللا ىلص هرماب ةنيدملا لوح رفح هنا رتاوتلا
 انك انا هللا لوسراي لاقف ناملس كلذب راشا يذلا ناكو سرفلا دئاكم نم

 قدنخلا رفح ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا رماف انيلع انقدنخ انرصوح اذا سرافب

 بازحالا موي ناك امل بزاع نب ءاربلا نعو نيملسملل ابيغرت هسفنب هيف لمعو

 ىتح قدنخلا بارت نم لقني هتيار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدنخو
 ثيدح نم يراخبلا يفو رعشلا ريثك ناكو هنطب ةدلج ينع بارتلا ىراو
 فاكلا مضب يه و ةديدش ةيدك تضرعف رفحت قدنخلا موي نا هللا دبع نب رباج

 يف تضرع ةيدك هذه اولاقف ملس و هيلع هللا ىلص يبنلل اوءاجف ةبلصلا ةعطقلا

 ىلص هللا لوسرل كلذ انيكتشاف لواعملا اهنم ذخان ال ةرخص ةياور يفو قدنخلا

 لاق و اهنلثرغنف ةبرض برض مث هللا مسب لاقف لوعملا ذخاف ءاجف ملس و هيلع هللا

 برض مث ةعاسلا رمحلا اهروصق رصبال ينا هللاو ماشلا حتافم تيطعا ربكا هللا

 روصق رصبال ينا هللاو س راف حتافم تيطعا ربكا هللا لاقف رخا انلث عطقف ةيناغلا

 هللا لاقف رجحلا ةيقب عطقف هللا مسب لاقف ةثلاثلا برض مث نالا ضيبلا نئادملا

 بطقلا لاق ةعاسلا يناكم نم ءاعنص رصبال ينا هللاو نملا حتافم تيطعا ربكا

 نيرشع نم ابيرق قدنخلا لمع يف اوماقا مهنا ةبقع نب ىسوم دنع عقو هللا همحر

 يدهلا يفو اموي رشع ةسمخ ةضورلا يفو ةليل نيرشعو اعبرا يدفاولا دنعو ةليل
 هلام وا هندب يف هرض دصاق هيف عقوو قدنخلا لعف ناف ارهش اوماقا مقلا نبال

 هجو بطقلا لاق نالوق هنمضي ال وا كله نا هنمضي لهف داسفا وا ذخاب

 هلتق ديري اناسنا نا نظ نم لثم داسفلا يف عرشي نا لبق رضلاب هلجاع هنا لوالا

 هيلع عقي رادج وا ديدح وا رجش نم اكوش هل ىفخا اذا اذكو لتقلاب هلجاعف
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 نا كلذ لعاف نمضو نالوقلا هيف هركمي امم كلذ ريغب وا هسمب وا هيلا هلوصوب

 رضلا كلذ لعاف دصقي مل ذا هيلع نامض ال نا صخرو هرض دصقي مل نم عقو

 طئاح تحت وا ةرجشلا تحت كوشلا كرت ناو ناويدلا ىف و هللا همحر بطقلا لاق

 ال لوقي نم مهنمو نماض وهف هريغ وا قراسلا بطعف لخاد نم هنانج وا هل
 وهف طئاحلا جراخ لعج اماماو قراسلا يف باوصلا وهو بطقلا لاق نمضي

 اذك و هيلع نامض الف ةلخنلا عذج ىلع كوشلا نم لعج اماماو دسفا امل نماض

 ولو امهنيب الئاح لعجي ناو هدارا نمع يغابلا فرص زاج و طئاحلا ىلع لعج ام
 وا رئبك هيف وه عقب ام لا وا هيلا هئجليو ايفخ وا ارهاظ اريفح وا اقيرح

 هعافد هلزاج ذا هب فلت نا نامض موزل الب رادجك هيلع عقي ام ىلا وا ةرومطم

 . ملعا هللاو

_ ٨١



 يغبلا نم عاونا ف باب

 وا ىرخاب شحفلا بلطت ةأرما وا لجرب ناو ةشحاف هيغبب غاب بلط نا

 اعرش زاج ذذلت الب ناو هتروعل وا هيلا رظنيل هفشك وا سملب ناو ذاذلتساب

 وا هيلع يغبملا ريغ نم لاتقلاو عافدلا ناك ناو هلتق ىلا ىداولو هلاتقو هعافد

 وا اهل نكمت دقو هحكنت وا اهب ينزي هريغل وا هل يه ةميهبب كلذ لعفي نا دارا

 ناو هب ذتلي ام لك نع ىهنيو هديب هركذ كلدي نا لثم هسفنب هسفن يف لعفي

 سيل امم هيلع دقري اميف دوقر وا هريغل جرس وا هريغل ةباد بوكرك شحف ريغب

 كلذ نع عزني نا ىبا ناو دصق الب عفدب وا مالكب هنم عنميو كلذك دوعق وا هل

 ىلصي ثيح وا ءالم يفرعتم ىهنيو لتاقي نا طرشب كلذو هفالتاو هلتق دصق لح

 ضرعتلاو هرظني نم رظنل نكمتلا دصقي مل ناو اهب ذذلتمل هتروع رظنل لصوي وا

 اذك و هلتق و هعافد لح دناعو ىبا ناو كلذ ىلع لكنيو ىفزلل ضرعتلا الو هرظنل

 اهريغ ىلع بدويو الجر ولو ىربكلا هتروعل فشاكلا وهو جربتملا ناسنالا
 اقهارم الفط ول و يرعتلا نم عنميو ذخفلاو ةبكرلا لثم اهيف فلتخملا ةروعلا يه و

 عفديو ىرغصلا وا ىربكلا ةروعلا فشك نا انونجم وا عبس يف الخاد ازيمم وا

 مزلت الو كرتلا نم ىبا نا لتقيو دوعك هدسج ريغب ناو ناسنا وا ةميهب ذذلتم
 هيلع مقت مل نا لعفلا كلذ ميرحت ةفرعم الو هب ةشحاف لعفب غاب ةئطخت هيلع ايغبم
 سفنلا توف هيف اميف الا افراقم ناك ع واط اذا هنال هعواطي ملام ميرحتلاب ةجح

 كلذ ةمرح لهج ولو هل هناكمتساو ةشحاف هب ديرم ةعواطم هيلع تمرح و

 رذعي الو ميرحتلا لهج ولو هعفد هيلع ضرفو نكمتسا وا عواط نا كلهو

 نوكي الو هتيضرفب لهاج ضرفلا كرت يف رذعي الو ميرحتلا هلهج ببسب

 ضرف هناب ةفرعم الب هيلا مدقت ولو أطخ الو ابنذ اعسوم ناو ضرف لمعل دصقلا
 . ملعا هللاو مدقتلا ىلع ال هتيضرف لهج ىلع أطخلاو
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 يغابلا دارم هب ملعي اميف باب

 لاملل لكالاو لتقلا نود ندبلا يف رضلا ما لتقلا وها يغابلا دارم ملعي

 حالسب وا حالس نم ديلا يف امب وا هلجرب وا هديب يغابلا برضب شحفلا وا

 وا بورضملا سبلب برضلا هبام عقو ولو رجح وا مهسب يمرك ديلا نع جراخ
 هلتق كلذب بورضملل لحيف هريغ وا اناويح هلام هب دسفا وا هتباد وا هحالس

 هحالس وا هبوث وا هندب ىلا ةيمرلا لصت مل ولو هلتق زوج و هريغل اذك و ادصق
 اوراغا وا اضعب مهضعب ففص اذا ليقو لتق هب فحزو هحالس رهش اذا ليقو

 حالسلا اورهظا وا مهيلا يشملا اوعرسا وا مدا ينب وا لام نم اودجو ام ىلع

 هءاقلاو دورابلا وا ةقدنبلا جارخاو سوقنلاب هبيكرت و ةنانكلا نم مهسلا جارخاك
 يغبلا اورهظا اذا اذك و مهلتق و مهلاتق لح دمغلا نم فيسلا جارخاو ةلحكملا يف

 برحلا يدانت اودانتيو اوبرطضيف برحلا حايص اوحيصي نا لثم ةعرسب
 اذك عضوم هيلا ازواجي ال نا مهيلع رجح اذا ليقو سفنلا وا لاملا نيدصاق

 طخلا وا دحلا اوزواج و هيلا اوءاجتلاو مهيلع هريجحت هل زوجي امم هريغ وا طخلاب

 يغبملا نم دحاول ناو لام وا ندب يف ائيش اودسفاوا اسفن اولتق وا هلام اودصق و

 ىلع رصاو يغبو برح هنم مدقت نم لتاقيو يغبلا ءادتبا لوا يف اذهو مهيلع
 همح ر بطقلا لاق هيف لتاق نم الا هيف لتاقي الف مرحلا يف الا دجو ثيح كلذ

 فافطصاو حالس راهشا نودب جرخي ىتح اهيف رصاحيو دجاسملا اذكو هلل

 فرعيو ةولصلا لاح يف ولو ناك لاح يا ىلع دودحلا ةرواجم نع رجحو

 ةنيبلاك هلوق هيلع زوجي نم لوقبو حالسلا راهشاو برضلا نم رم امب يغابلا
 ماما اميس الو ماكحا وا عافد وا ءارشل ناو ماماو ةرهشلاو ءانمالا ربخ و ةلداعلا

 لك نم هلوق هيلع زاج نم لكبو لاوو تفمو ضاقك هيلا روظنمك و لداع
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 مامالاو رارقالاو نانيما الا كلذ يف لبقي ال ليقو ةرامابو قدصم لكو ىلوتم
 حص لوقي نالوقلا اذه ىلع هوحنو مامالل طرشيو يضاقلاو مكاحلاك هونو
 تاوما يف دسفا نم و لبقي ل دوهشلا يدنع دهش وا تعمس لاق ناو هيغب يدنع

 لحيو لاملا تيبل وا ءارقفللف اوملعي مل ناو مهتثرول دسفا ام ةيد هيلعف ةاغبلا

 ناو هل اينعم وا هشيجب طقف ارثكم ولو هيغب يف هعم نمو يغابلا لتق يغبلاب

 ةاوادم و ءام يقسو باود قوسو ضيرحتو ءانغو لبطو رامزمك ةلاب بعلب
 ىتح هباحصا نم دجو نم عم هلتاقي الف يغبلا ءادتبا دهشي مل ناو ىحرجلا

 مل اذاف هللا همحر بطقلا لاق هتني ملف فكلاب هرماب وا نايب وا رارقاب هيغب فرعي

 هلاتق لح و هيغبب مكح هتني ملف فكلاب هرما اذاف فكلاب هرمايلف هءادتبا فرعي

 مهيغبب هفرعي ىتح يغبلا ءادتبا دهشي مل نا مهلتاقي ال نيعملا اذكو همد كفسو

 اربي و انيلع ةاغب مهنا هلوقب هعم لتاقي نا انيما ناعملا ناك نا زوج و مهلتاقي مل نم

 مل ناو هموق عم لتاقي ليقو انيلع ةاغب مهنا هلوق نودب هعم لتاقي نا زوجو مهنم

 انيلع ةاغب مهنا مهلوق يف مهقدص نا ةءاربلا يف مهلك اوناك ولو ءانما مهيف نكي

 ىأر نا انيلع ةاغب مهنا اولوقي مل ولو مهعم لتاقي نا زوجو دحاو الا لقي مل ولو

 ناو مهميرح ىلا ءىيجمو مهيلتاقم نم لامو مهيف ريسا ةيورك يغب يف ةراما مهنم

 ًربي الو رخالا ىلع ادحاو نيعي الو فكلاب امهرما نيقيرفلا يف يغبلا ةراما ىأر

 فكلاب امهرماف يغبلا ةراما امهيف ىأر اذاف امهنم يغابلا هل حضتي ىتح امهنم

 هريغ .فكي مل ناو هنم أربيو هريغ فك نا هلتقو هلاتق لح غاب وهف فكي مل نمف
 ثغب نا اذكو هريغ هلتاقف فكلا دارا وه ناك نا هنم أربي الو هلاتق لحي الف

 لحي ةيغاب فكت مل يتلا ىرخالا هذهف ىرخالا نود امهادحا تفكف ناتئفلا

 نا ليقو ءانما امهيف ناك ولو فكلاب الا يغبلا مسا اهنع طقسي ال اهلتق و اهلاتق

 ةنامالا ةدايزب وا ةرغكلاب حجر امهيف اوناك ناو اهل مكح ةدحاو يف ءانمالا ناك
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 موق ىغب ناو ىرخالا ةقرفلا فكت ملو اهضعب نود ةقرف ضعب فك نا اذكو

 اهولكاف ةاغبلا لاوما اولصو ىتح مهعبتاو هيلع اوغب نم مهلتاقو موق ىلع
 اهودري ىتح مهلاوما ىلع مهلاتق مهيلع يغبملل؛لحي مل مهلاوما ىلع ةاغبلا مهمهدف

 ءاربالا وا درلا دعب نيرخآلا نيغابلا نولوالا ةاغبلا لتاق ناو اهنم اوأربتي وا مهيلا

 امنا ةاغبلا لتق هب مرحي يذلا اذهو يغب ءاربالا وا درلا دعب مهلاتق نال مهلاتق لح

 ناو مهماماك مهدئاق وا مهنم هيلا رظني نم وا مهيلع يغب نم ةماع هلعف نا تبثي

 عقو نيذلا هباحصا نم هريغل زاجو هذخاو هلكا ربتعي مل هيلا رظني ال نم اهلكا
 مهل لح ام مهنم كلذ مرحي الو لوألا مهيغب ىلع نيلوألا ةاغبلا لاتق يغبلا مهيلع
 دي نم اهونخا لاومالا بابرا اوفرعي مل ناو لاومألا نم لوانت نم ىلع الا

 لتاق ناو ءارقفلا ىلع اهقدصت مهلف اوسيا ناو هودجي ىتح اهوزرحو اهذخا

 نوملسملا اهعزن ام دعب وا مهلاوما مهيلا اودر نا دعب مهيلع ىغبملا نولوالا ةاغبلا

 نوملسملا ردقي مل نا اذكو هب اوغب يذلا لوالا مهتلاح ىلع ةاغب مهف اهذخا نم

 ىلع نيلوالا ةاغبلا لاتق مهل زاج مهتعامج نم هوفنو ىغب نمم كلذ ذخا ىلع
 فوخل وا هتوقل مهنيب نم هيفن نع اوزجع ناف لاومالا ذخا نم ىلع ال مهسفنا

 ال كلذ ذخا نمم اؤرب مهنا ةاغبلا اوربخاو مهسفنا ىلع اولتاق ودعلا ىلا ريصي نا

 يغب ىلع مهلاتق لصا ناك نا ليقو هلام نع الو ملاظلا ذخآلا نع درلا نودصقي

 مهنم رذحلاو مهلاتق مهل زاج ةاغبلا نم ةاغبلل يتلا لاومالا كلت عنم اودصقي ملو

 كلتل نيذخالا نم ناك ولو هلامو هعم نم ىلعو مهنصح و مهلاوما ىلع ةطاحالاو

 ةاغبلا راغا ناو مهنم ةاغبلا قح عنم مهلاتقب اودصقي مل نا ةاغبلا نم لاومالا

 ام عزن مهريغ نم وا مهيلع يغبملا نم مهعبتمل زاج سفنلا وا لاملا ىلع نولوالا
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 لاتقلا يف امهلاطباو نيتئفلا دحأ ةيقحا يف باب

 ةهج نم لتاقت ريغ يف الو امهلتاقت يف نيتقحم اعم ناتئفلا نوكن ال
 رهاظلا بسحب اماو هللا همحر بطقلا لاق رمالا سفن يف دحاو تقو يف ةدحاو

 لتاقت نا لثم عقاوف امهل رهظي ام بسحب كلذ امهل حابا هللا نا عم ةدحاو لكل

 لوقب قحم تناو كلاتق مهلو مهلاتق كلف ةاغب مهنا ءانمالا وا نيمالا لوقب اموق

 طلتخا وا اودمعت وا اوطلغ ءانمالا نكل يغبلا نم مهتأربل نوقحم مهو ءانمالا

 ةدحاو لك نوك حصو ءانمالاب تلمع كنال هتلا كبقاعي ال لطبم تناو مهيلع

 دعب امهادحا ةقيقح حصو ةلطبم ىرخالاو ةقحم امهادحا نوك حصو ةلطبم

 يغب و اهيغب دعب امهادحا ةقيقح دعب نالطبتو اهتيقح دعب امهادحا يغبو اهيغب

 ةك رات اهلاطبا دعب امهادحا قحت و امهادحا ةيقح دعب نالطبتو اهتيقح دعب امهادحا

 ةقرلاك كلذ ريغل وا يويند ضرغل وا هلل مدنلا ناك ءاوسو ةمدان هنع ةعجار اهيغب

 مامال وا هبحاصل قحلا ءاطعاب عوجرلاو كرتلا روصتيو رأثلا ذخا نم فوخلاو

 مدنلاو عوجرلاو ىغبلا كرت امهيغب دعب اضيا امهنم حصو ةعامج وا ضاق وا

 تعج ر اذا اهيلع ىغب ةقحم لاطبا حصو همكحو يغبلا مسا كلذب امهنع لوزيو

 دئازلا ذخا تدارا لب ةقحلا ضرت ملو هاركاب ولو قحلل تنعذاو اهيغب نع ةيغابلا

 لاتق لح و اهل نيعم نم ناو اهنع لاتقلاو عافدلا زاوجب لاحلا سكعنيف اهقح نع
 وا هيلع ردق انب هاوقو هركسع يف ناك نا هدالوا وا هديبع وا هلامب ناو غاب نيعم

 دناعيو كلذ نع ىهني نا دعب هذخا ديرم نم هل اسراح يغابلا نصح يف دعق

 بحا نم رفكي اذكهو هسرحب رفك دقو لكني هناف رباكيو دناعي مل ناو رباكيو

 .مهمحر ينرلايبا هخيش نع ركب نبدمحم نبدمحا خيشلا يور امل يغابلا وا يغبلا

 ىلع اهنمام درطقي هفيسو اهعلطمب ةنتفلاو سمشلا برغمب نوكي لجرلا نا هللا
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 عيبرلا وبا لاق هللا همحر بطقلا لاق اهيلع ةيمحلاو اهبح هبلق يف ناك نا هسأر

 نمم نالجر اهيف ناكف لبجلا يف ةسوقن لئابق نم نيتئف نيب ةنتفلا تعقو اضيا
 نم امهسفناب ابرهف ىرخا ةليبق نم رخالاو ةليبق نم امهدحا مالسالا يت د

 ىرخالا ىلا نيتليبقلا ىدحا تفحزف دحاو عضوم يف اناكف لبجلا نم

 مهمزهت نا لاقف يتليبق ما كتليبق مزهت نا هبحت ءىيش ىا رخالل امهدحا لاقف

 مهيف اوقبتسي ال كتليبق اومزه نا ىتليبقو اوقبتسي مهومزه نا مهنال كتليبق
 ةنحطم لثم انوكت نا بحا لاقف تنا بحت ءىيش يا هبحاصل رخالا لاقف
 انه اه ىقبت يذلا تنا هبحاص هل لاقف ىنغت ىتح اضعب اهضعب لكاي بارتلا

 يسمي نامز سانلا ىلع يتاي ليق و دلبلا كلت ريغ دلب ىلا هسفنب برهف الف انا اماو

 نتفلا هيف عبتي نامز ارفاك ىسميو املسم حبصيو ارفاك حبصي و املسم لجرلا
 هيف بلطت نامز هللا همصع نم الا وجني الف ملظملا ليللا عطقك اضعب اهضعب

 هركيو توملا هيف لجرلا ىتنمتيف سانلا هيف دساحتي نامز باصت الف ةاجنلا

 نامزلا داسف نم هاري امل نكل همدق داز ةرثكل الو هسفن نع ىضرل ال ةايحلا
 نم هنود نمب فيكف هملعب لماعلا ملاعلا هيف وجني ال ةاجنلا ةلقو لاوهالا ةرتك و

 نم دلب يف طق ةنتف تناك ام ليق دقو ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق لاق سانلا
 يلجنت ىتح اهنم هبيصن هلان الا ءايبنالا نم ىنب ناك ولو ةماعلا تلمش الا نادلبلا
 ادحا ملكي الف هناسل كسما ةنتفلا تناك اذا هنا يضاقلا حيرش نع ليق دقو

 اذا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نابها نع ةجام نبا ىورو ىلجنت ىتح
 ىغبم لام نصحلا يف ناك ناو بشخ نم افيس ذختاف نيملسملا نيب ةنتفلا تناك
 ناك ولو كلذ ذخال هلخاد عنم نا هلاتقو هب نم ىلع موجهلا لح هيرارذ وا هيلع
 ةملظلا نم هلخاد نم عنمل ال وا نصحلا ىنب نا اذكو هبرل لامللادار لخادلا
 وا همده لصي ىتح همد كفسو هعنام لاتق لحي هقارحا وا همده ديرم ىاف
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 نا نكلو قارحا وا مدهب دصقي الف ةملظلا نم هلخاد عنمل لعجي ملام اماو هقارحا

 الو نونمضي ليقو ملاظلا نمضو اولعف كلذب الا هنم ملاظلا جارخا اودج ل

 ناك نا قرح الو مدهي ال ليقو هبحاص رماب لخد نا مهيلع ١ هيلع نامض

 لعج نا ركنملل رييغتلا لاح نالوق لاملا رئاس يف اذكو هل لعج ام ريغل حلصي

 ىتح اهبرض هديب رمنلا ءانا رتس نا رطانقلا يفو هللا همحر بطقلا لاق ركنملل

 فالتا هنال اهتياو ارسك زجحي ل ال وا رمخلا تقيرا ولو ةق رالا لا لصيل اهعفري

 ديرم ىلع عطق نا اذك و اهرسكب ساب الف رمخلل الا حلصت ال تناك نا الا لام

 ىوا ناو اقلطم عطقلا لاح هلتاقي و هيلع مجه اهكولس هل ازئاج اقيرط مدهلا

 ىلا هلاتق ىدا ولو هدحو ىغابلا لتوق هلام وا هنصح يف هاو او دحا ىلا ىغابلا

 اداسف يغابلا نم دشا وهف هاوا نم يغابلا ىلع لتاق ناو نصحلا وا لاملا داسف

 نمضي الو هداسفاب الا ىغابلا ىلا لصوي ال يذلا هلام دسفيو هنصح مدهيو

 لا لصوي الو هلام وا هيلع ىغبملا نصح ىغابلا لخد ناو هرماب لخد نا يغابلا

 نال هيلع ىغبملا فلتملا وا مداهلا ناك ولو ناك ام انئاك فلتملا وا مداهلا ىلع ال

 رذحي الو كلذ ف ببسلا هزال يغابلا ىلع ليقو طسقلاب مايقلل لعج لاملا تيب

 لاق متي وا رجا لامل فالتالا وا مدهلا ناك ناو افالتا الو امده يغابلا لتاقم

 يغابلا ىلعف هللا نيبو هنيب اميف اماو مكحلا يف يغابلا ىلع الو اقلطم لاملا تيب

 يغابلا لخد ناو ىغابلا ىلع هب هل مكحي هنا جرختسم هنكل ذاش لوق هيفو لاق

 مل عرشلا مكحب هل بج و ام هنم ذخأيل هيلا هجارخا هيلع يغبملا مهاسف موق لزنم
 حصو جارخالا ىلع اوردق نا هللا دنع مهمزلو مكحلا يف هجارخا مهيلع كردي

 هجارخا ىلع اوردقي مل ناو هجارخا نم اوبا نا اورفكو هبلاطم ىلع هيغب مهدنع
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 ٠ . . هلع . ١ اوعنمي الف
 طلتخا ناو هوعنم نا مهلاتق لحو مهلزنم نم هدخا نم : | " 0

 ملعا هللاو هيلع اولتاقي مل نا مهيلع موجهلا مرح زرغي ال ىتح
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 ركسعلا ضعب يغب يف باب

 يف اناك ولو رخالا ضعبلل ايغب هريغ ىلع ركسع ضعب يغب نوكي ال
 فرع وا حالص الو لبق يغب رخآلا ضعبلا كلذل فرعي مل نا ادحاو عضوم

 ىغب نا يغبلاب ركسع ىلع مكحي الو ناطلس "ركسعلا يف ناك ناو حالصب لبق

 ىلع نكل هريغ وا اماما ةصاخ يغابلا ىلع مكحي لب يغبلا ىلع هوناعا نا الا هماما

 ضعب يغب نوكي الو هيغب لحم يف هعم اوناك اذا مامالا لعف امم ؤربتلا ركسعلا

 رما نا ناطلسلا يف اولاق ام الا مهيلع هب مكحي الو مهلكل ايغب مامالا ركسع

 مكحيو ايغاب هب نوكي هناف سانلا ىلع يغبو داسفب هتكلمم وا هتيعر نم ادحا
 ىلا موق راس ناو رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق هدبعل ديسلا اذكو هيلع يغبلاب

 ةبوتلا داراو لعفي ملو ناعا نم و لتق نم مهيف ناك اوقتلا املف مهلتق نوديري موق
 ىتح مهعم ناكو مهرغك و ةاغبلا عم راس اذا لعافلا مزل ام لعفي مل نم مزلي هناف
 موق عباتت ناو همد يف كراش دقف هسأر داوس ليتق نم رظن نم ضعب لاق اولان

 اوراس و هتبادب ضعب و هماعطب ضعب و هحالسب ضعب هيلع ناعاف لجر لتق ىلع
 ثدحا نمو همد يف ءاكرش مهلكف هلتقف مهدحا هيلا مدقتف هنم اوند ىتح هيلا

 عيمج مهدئاق مزلو هدح و مزعلا هيلعف لام ذخاو ارادج مده وا لخن عطق مهنم

 يف يغابلاك هدبعل رمآلا ديسلاو يغبلاب هتيعرل رمآلا ناطلسلا نوكيو كلذ

 لتقلاب دصقي الو ريزعتلاو بدالاك قحلا يفو لاملاو سفنالا يف نامضلا بجاو

 ةلفغ يفو ارهج و ارس لتقي نمم قيرطل عطاق ةلزنم وا برح يف ناك نا الا
 ثلاثلا رمالا دعب لتقي ليقو داسفب اضيا كلذ لبق رما ناب لاح يا ىلعو هابتناو

 . ملعا هللاو التاق مهرومام ناك اذا نولتقيف مهلك داقي ليقو
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 ةرامالاب مكحلا ةلدا باب

 نوكي ام ركذا انهو ةرامالاب يغبلا يف مكحلا مدقت هللا همحر بطقلا لاق

 ىلع ةجح هنال رتالا وا ةنسلا وا نارقلا نم ابسانم وا ةرامالاب مكحلا زاوجل اليلد

 رثالا نم اهب قلعتي امو رارقالاو نيماو ةنيبلاب مكحلا ثيداحا نال دلقم وه نم

 ةرامالاب ءازتجالا نع ىبات بولقلا تناكف اهترهش و اهتحصل بولقلا يف ةخسار
 لاح اميسلا نا ىلع لدف مهاميسب مهفرعت ىلاعت هللا لاق ءامدلا يف ركذت يتلا
 هصيمقب اوتا الو بذك مدب هصيمق ىلع اوءاج و ىلاعت لاقو صخشلا ىلع رهظت

 ناك ىتم لاقو مهبذك ىلع كلذب لدتسااق رخالو بان رثا هيف ري ملو بوقعي ىلا
 نرقف ةمالع مدلا اولعجي نا اودارا هصيمق قرخي الو فسوي لكاي اميلح بيذلا

 بطقلا لاق قيزمتلا نم صيمقلا ةمالس يهو اهبذكت ةمالعب ةمالعلا هذه هللا

 هللا هاكح هللا ريغ مالك اضيا هنا عم انمزلت ال ةعيرشلا كلت نا ليق ناف هللا همحر

 هب ءادتقالا لصالاو انل ةعفنم و هيف ةدئافل هلزني امنا انيلع هللا لزنا ام لك نا تلق

 ةنسلا يف دروو هدتقا مه اذهبف هللا مهاده نيذلا كعئل وا ليلد هفرصي ىتح

 ىلا ةطقللا عفدي نا طقتلملا رما ملس و هيلع هللا ىلص هنا اهنم كلذ نم عضاوم

 يف كلذب مكحي الو ةينبلا ماقم امئاق اهئاكوو اهصافعب اهفصو لعج و اهغصاو

 ءافلخلاو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح اهنمو كلذ هبش و ةقرسلاو ةعيدولا
 تارامالا درجم الا اهيف سيلو بسنلا توبث ىلع اليلد اهلعج و ةفاقلاب هدعب نم

 مكحي مل ملس و هيلع هللا ىلص هنا قيقحتلا نكلو هللا همحر بطقلا لاق تامالعلاو
 هب عمسف فئاقلا مكح قفاو هنال ةرامالا توبث ىلع ليلد هيفف اذه عمو لاق اهب

 هيلع هللا ىلص امهل لاقف ردب موي لهج يبا لتق ايعادت ءارفع ىنبا نا اهنمو حرفف
 لاق امهيف رظن املف امكيفيس ينايرا لاقف ال الاقف امكيفيس ايتحسم له ملسو
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 اهنذا ركبلا يف ملس و هيلع هللا ىلص هلوق اهنمو هبلسب هل ىضقو هلتق اذه امهدحال

 اهيلع ةداهشلا زوجتو حاكنلا باتك يف رم ام ىلع ىضرلا ةراما اهتمصف اهمص
 رمع مكح اهنم و نئارقلاب مكحلا ىلع ةلدالا ىوقا نم اذهو بطقلا لاق ىضرلاب

 هللا همحر بطقلا لاق رمخلا ةحئار هيف تدجو نم ىلع دحلا بوجوب هللا يضر

 مكح كلذبو ةرهاظلا ةنيرقلا ىلع اداتعا اهءايقت وا انباحصا ضعب نع كلذو

 رثالا يف ةرامالا رابتعا عقوو مهيلع ركنا ادحا نا ملعي الو ناثعو دوعسم نبا

 ةليل يف اهدجي و هيلا فزت يتلا ةأرملا ىطو زوجي هنا حاكنلا يف ركذ ام هنمف اريثك

 ىلع ادامتعا اهيلع دوقعملا ةنالف اهنا لاجرلا الو ءاسنلا دهشت مل ناو فافزلا

 زاوج هنم و ةما 7 دبع وا يبص دي ىلع ةيده لوبق زاوج هنمو ةرهاظلا نئارقلا

 نم برشلاو اهلحم يف ناسنالا ةجاح ءاضقب هفيضم تيب يف فيضلا عافتنا
 سفن هعبتت الام ذخا هنمو دتولا يف ءىيشلا قيلعتو هتداس و ىلع ءاكنالاو هزوك

 ىقبي ام ذخا زاوجو ىصعو ةرمثو سلفك هبحاص فرع ولو طقس اذا ناسنالا
 دنع طقسي امو بوبحلا نم اهنع لاقتنالا دعب تويبلاو نيدادفلاو ةنجالا يف

 فيضلل همدق اذا ماعطلا بحاص نا هنمو هطاقتلاب هبحاص ينتعي ال امم داصحلا

 سايلا نامز يف ةتلف رجات تام هنا هنمو لك هل لقي مولو لكالا زاج هريغ و
 تيملا ةكرت اوشتفو هللا ةمحر سايلا ىلا مهعئادو اوبلطف سانلل عئادو هدنعو

 لتقا ىلع دوهشلا ةداهش هنمو هب هل مكح ءىيش ىلع همسا هل دج و نمف هتمزاو
 دمعلاو اناودع ادمع هلتق لقي مل وهو اناودع ادمع هلتق هنا صاصقلل بجوملا

 هنم و ةرهاظلا ةينرقلا ءافتكا دمعلاب دهشي نا دهاشلل زاجف بلقلاب ةمئاق ةفص

 اهبساني امب ةأرملل و هبساني امب لجرلل مكحلا هنمو كرشلا ةمالعب زاكرلا ذخا زاوج
 . ملعا هللاو تيبلا عاتم يف افلتخا اذا
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 بلاسلا ماكحا ف باب

 فرع نا اهب وا شحف وا ذخا وا لتقب نوكي قيرطلل عطاقلاك بلاسلا

 ف ناك ناف ىرق وا لزانم نب هلعف نا ةرمب وا لعب ف ناو هب رهش و كلذب

 هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنا هلوق يف ىلاعت هللا مكح امب مامالا هيف مكح روهظلا
 لاق بطقلا لاق ةيآلا نوقفانملا هتني مل نئل لجو زع هلوقو ةيآلا رخا ىلا هلوسرو

 باصافقيرطلا عطق وبراح نم ىلوالا ةيآلاريسفت يف هللا همحر حتف نب س ورمع
 ملو لاومالا باصا نمو هيلع ردق اذا لتقي هناف سفنالاو لاومالا هتبراحم يف

 ردق ش كرشلا لها نم قيرطلا عطق نمو ىرسيلا هلجرو ىنعلا هدي تعطق لتقي

 ناو ةلبقلا لها نم دحا بلصي الو بلصي هناف سفنالاو لاومالا باصاو هيلع

 نم دحا نع .ردهي ال و هتبراحم يف باصا ام هنع رده هيلع ردقي نا لبق ابئات ءاج

 الو براقي ال غاب وهف عنتماف مامالا هبلط ناف هتبراحم يف باصا ام ةلبقلا لها

 سفنالا نم هعانتما يف باصا امف هعانتما ىلع لتاقي و هللا مكحل ملسي ىتح كرتي
 نيبو هنيب صاصق ال هنال هب ذخوي الو هنع ردهي تاحارجلا نم اهنود امو
 لزن اذا هنال هوطعي ال اذك و مهم هباصا اميف مهسفنا نم هوديقي ال نيملسملا

 مهنم ذخان ال كلذكف مهنم انبصا اميف انسفنا نم صاصقلا مهيطعن ال ةلزنم موق

 ةماقاب نوملسملاو مامالا مهبلاطي نا وهف هللا ركذ يذلا ىفنلا اماو انم اوباصا امب

 يف نونموي الو نوبرهيف بلصلاو عطقلاو لتقلا نم مهيلعو مهنيب هللا مكح ام
 مامالا نا لوقي نم لوقي ام ىنعم ىلع كلذ سيلو لاق مالسالا دالب نم ءىش
 مههافن ءاش ناو مهعطق ءاش ناو :مهبلص ءاش ناو مهلتق ءاش نا ريخم مهيف
 رئاسك هريغ هذفني ال مامالا ىلع فوقوم وه له مكحلا اذه يف اوفلتخاو

 لتقلا مهضعب لاق اوردق نا نامز لك يف هذافنا اعيمج سانلل غئاس وا دودحلا
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 نم براحملا نا ملعاو مامالل الا زوجي ال هاوس امو ناتكلاو روهظلا يف زئاج

 مزع مهيلع ردقي نا لبق اوبات ناو ضرالا يف داسفلاب نلعاو ليبسلا فاسخا
 بلصي لتقلا لبق وه امنا بلصلاو هدح و لتاقلا انلتقو هدح و اهذخا نم لاومالا

 ايح كرتيو بلصي ليقو دعب بلصي و لتقي ليقو ةبشخلا ىلع نعطلاب لتقمو ايح

 يف مكحلاو لصفملا نم ىرسيلا لجرللو غسرلا نم ىنملا ديلل عطقلاو تومي ىتح
 عطقلل جورخلا نع ةعامجلا هاهن جورخلا ةئيه يف عطقلا ديرم عرش نا نايكلا
 هتدناعمل هسبح ىلع اوردقي مل ناو ةعامجلا ىضري ىتح اليوط سبح هتني مل ناف

 ردقي ىتح عبتا التق الو اشحف الو لام ذخا دجي ملو عطقلل جرخ ناو هولتاق

 دالب يف نماي ال ىتح ضرالا نم يفنيو عطقلا نع ىهتني ىتح سبحيف هيلع
 ناو مهرماب وا مهسفناب هولتق لتقلاب و هب وا لاومالا لكاب فرع ناو مالسالا

 وا هلعف درجمو هلل ال ةيمحب هيلع ايدعتم هلتاق ناك نا الا هلتق ىلع ةوشر ءاطعاب

 وه نوكيل هلتق دحا ديري غاب ناطلسك هلحم يف نوكيل وا هلام لكأيل هلتق اديرم

 ةفصلا هذه ىلع هلتقب رمالا الو ةفصلا هذه ىلع هلتق هلتق ديرمل لحي الف ناطلسلا

 هيلع مكخي دعتم غابف كلذ ىلع هلتق نمف ةفصلا هذه ىلع لتقيل هيلع ةلالدلا الو

 الو هل قح الو مدلا لالح هنال كلذ ىلع هلتاق عفد سانلا مزلي الو يغابلا مكحب

 نم هيجني ام الو هلتق ديرم نم هيجني ام الو هل هلتق ديرم فيرعت سانلا مزلي

 عناملاك هقح طوقسل شطع وا عوج وا مده وا قرح وا قرغك هدصق كاله

 عاطق فعض ناو مارح شارف ىلع دعاقلاو ةزشانلا ةأرملاو قبآلا دبعلاو قحلل

 مهنم نوكي الو عفن رجو ارض عفد ىلع اوردقي ال ىتح عوج وا ضرمب قيرطلا

 مهيلع ةولصلاو توم نم مهتيجنت نم مهقوقح مزلت لهف قحلل عنم الو عطق
 وهو هللا همحر بطقلا لاق ةبوت مهل فرعت ملام ال وا كلذ ريغو مهنفدو مهلسغو

 نب دمحم نب دمحا خيشلا ةرابع رهاظ ىلع حيحصلا لوألاو يدنع حيحصلا
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 هيف لتقي ال نم الا ةأرما وا الفط ولو هيف لتقي نم لتق نا عطاقلا لتقيو ركب

 لتق نا زوج و هيلع كرديو هلتق ىلع ناعيو ةلفغ وا مون لاح يفو ارس,يف وا هلزنم
 نا زوجو هيلع ل ديو هلتق ىلع ناعيو ةلفغ وا ةيمذ ةك رشم ناو اقلطم اسفن

 الام لكأ ناو ادبع وا تربجا وا ةيبرح وا ةيمذ ةكرشم ناو اقلطم اسفن لتق

 وا لاملا لكاب هيغب لاح يف الا لتقي الف ةنيبلل وا هرارق ال لكالاب فرعو طقف

 اقلطم مرغي ليقو ةنايدب لكا نا الا لكا ام مرغيو هيلع ردق ىتم لكني و هيلا هئيجم

 نامز يفو لكنيف دعب اماو هيغب لاح لتقي ةميهبب ناو شحفل قيرط عطاق اذكو

 ادبع وا اقفاوم وا نصحم ريغ ناك ناو هنامز ريغ يف ولو هلتق زيجاو لتقي مامالا
 ةنايد برح الو امهنيب تقبس ةلطاب ةنتف برح ال نم ىلع قيرطلا عطق نا اذهو

 هت رهشب وا رارق الاب وا ةدهاشملا وا ةنيبلاب عطاقلا فرعيو قحلا نع رباك نا

 هيف دلب يف ناك نا اهيف وه يتلا ةراحلا يف هترهش ربتعتو هلزنم وا هدلب ميلقاب
 مكحي الو عطاق هنا يدنع رهش لاق نادحاولاك ةصاخلا دنع رهش ناو تاراح

 ةدلب وا ةليبق وا رثكا وا نيلجر وا لجرك نيعم ىلع عطق نا عطق مكحب هيلع

 ةدلبلا وا ةليبقلا كلت تناك نا الا ءالؤه صوصخ ىلع عطقلا هدارم نا رهظو

 وا صاخ نع عطاقلا عفديو ةماعلا يف فالخلا ىلع نيعبرا وا لجر ةئام ةماع

 نع ةعامجلا وا صاخلا هعفدي وا ةعامجلا وا صاخلا نع هسفنب صاخلا هعفدي

 مهدصق عطاقلا نا مهربخت ناب ماعلا اذكو صاخلا فيرعتب ةعامجلا وا صاخلا

 دارا نم ةعامجلا وا صاخلا ربخي لكا وا لتقل ماعلا اذكو صاخلا ىلع عطقب

 . ملعا هللاو لاح لك يف لتقيف هيلع عطقلا عطاقلا
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 قيرطلا يف مهيلع يغبملا اوضراع۔اذا ةاغبلا يف باب

 محلاوما عمج مهلف افوخ اوارف مهلزنم يف اوناك وا مهقيرطب موق راس نا

 الب لاتقلاو برحلا ةئيه يف ذخالا مهل زاجو يشملا عارساب ولو مهباحصاو

 وا مالك حيبقب ملكت الو لجعب هيلا يرج الو فوخلا ةهج ىلا حالس راهشا
 وا هيلع ءادنلاو لاتقلا حايصك لاتقلا ىلع لاد راهظا الو هلاتق راهظا الو ةيمح

 لبق مهاجاف ناف ةيفاعلاو نامالا نورهظيو متلتاق نيذلا نالف ينبك انوبسحت ال

 فيخ ناو لاتقلاب هناودبي الو هلاتق مهلف حالس راهشا وا برض وا يمركب اذه

 لاتقلاب رخآ أدب نمف مهيلا حالسلا هيجوتك يغبلا ىلع لاد هنم نكي مل نا لاتقلا

 يغبلا هئدبب دصقي مل ولو يغابلا مكحب هيلع مكحيو لتاقي غاب وهف هيلع لاد الب
 مزلي هناف لام لكا وا لتق هنم هلصي الئل لاتقلاب هأدبف لام ذخا وا التق فاخو

 الب لاتقو يمر وا برضب ناقيرفلا قالت ناو دسفا ال نامض كلذب يدابلا

 يف رفس و اريس راهظا الو ةيفاع بلط الو ريجحت الو رخآلا لبق دحا ةيادب
 وا ىرخالا هت رسكف ىرخالل اناما نيتئفلا ىدحا تطعا ناو ةاغب لكلاف ةجاح

 نامالل رساكلاف اهيلا هادعتو امولعم ادح زواجي ال نا اهيلع غاب ىلع ترجح

 فوخلا برحل اوئيهتف مهلاوماو مهسفنا اونمض ناو نايغاب رجحلل يدعتملاو

 وا اورجح مهلتاق نا يغب و رجحلا ىدعتف دحب هيلع اورجح نا هولتاق مهيلا زاجف
 اودعق وا هيلا اوقبس وا ءام ىلع اودعق وا نمام يف اونصحت نا اذك وا ورجحي مل

 غاب كلذ ىلع مهلتاقمف يغب ىلع الو هيلع الاد الو الاتق اورهظي ملو قيرط ىلع

 ناك وا هناعا نا الا هريغ نوملسملا لتاقي الف لاتقلا حيبم نيقيرفلا دحا لعف ناو

 هيلع مجهي الف رهاظلا يف لتقل وا لام ذخال ىفختسا نم و لاتقلا ىلع لاد هنم

 ريغ هنا هلتق دعب نيبت ولو همد رده كلذ ىلع لتق ناو احالس رهظي مل نا لتقب
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 سابل وا ةحلسا وا شاوم مهلو موق راس ناو ةيانجلا هلتاق ىلعف كلذل فختسم

 لوا يف هسابل وا مهضعب حالس نم وا اهنم اذخا اورظنف ضرألا يف احورطم

 ةداهش وا فكلاو قحلا ىلا ةوعد الب هيلع موجهلاو هلاتق هرظانلف اهرخاو ةقفرلا
 مل وا هزحي مل ناو يغب ذخآلا نم كلذ ناف ىغبلاب ذخآلا نم رارقا وا ذخآلا يغبي
 لام ذخاب هتفاخا ببسب هل ام و حزامم فوخم مد ردهو ادحا لتقي

 هلوقل احزامم هفرعي مل نا هنم فئاخ هلتق نا سابل وا حالس وا

 الف هفرع ناو مالسالا يف لهاجت الو لهج ال ملس و هيلع هللا ىلص
 داسفلا اذه هنم نكي مل نا هب تومي امب هعفدي الو حالس وا لام يف وا هفشك

 برضي الف اقلطم هب برضي ام الو هل حالس ال ناك ناو كلذ نود امب هعفديو

 برض اهب برض ناو برض الب ةراشالا تناك نا هديب راشا ولو هنم أربي الو

 زوجي ال امب حازم كلذ نال برضي مل ولو ةراشالاب هنم ربي ليقو هنم ءىربو
 هبرضي الف برضب هيلا راشاف تابنو فوصك ةداع هب لتقي الام هديب ناك ناو

 الب هب برضلا ديري امم ربكا وه امب ولو هعفد زوج و هيلع ظيلغتب حازمب همهتا نا

 اهلوا لاوقا كلذ يفف عجوم ملومب احازم برضب هيلا راشا ناو هب تومي امل دصق

 هنا اهيناث ةبرضلا هيلع تعقو نا الا هنم أربي الو هيلا راشا ولو هبرضي ال هنا

 الو برضي ال هنا اهثلاثو هبرضي مل وا ةبرضلا هيلع عقت مل ولو هنم أربي و هبرضي

 داسف هنم عقي ملام ةبرضلا هب تعقو ولو ةيدعت هب دري ل هنا فرع نا هنم أربي

 براضتو مارت ىلع نالجر قفتا ناو هنم ءىربو برض داسفلا هنع عقو ناو

 رخالا نم لك أربتو ابراضت نا انماضت حازملا وا ميلعتلا هجو ىلع هريغ وا حالسب
 يمرلاو برضلا زاجو امهملعتو امهحازمب ملع ولو امهلعف دهاش امهنم أربتو
 الو مثا ال نا صخرو داسف وا برض يمرلاب عقي ملام امهنم ءاقتالاو هميلعتل

 هب سفنلا حمست الام ردقب لاملا يف داسف وا برضب عجو يمرلاب عقي ملام ةءارب
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 مزال قحل ال ةيدعتلاب برضلا ناك نا اكله هبرضي نا هل براضل نذا نمو

 هحرجف هحرج نا هل نذا ناو هب تام نا هب لتقيو هبرض نا هنمضو بورضملل

 لبق ءاربالا ناك نا ال سفنلا نود اميف ءاربالا حص حرجلا نم هحرج دعب هارباو
 اماو ءاربالا حص اذا صاصق الو ةيدالو اضيا لبق هءاربا نا أربي ليقو حرجلا

 مشاه لاق هللا همحر بطقلا لاق حرجلا لبق ءاربالا هطقسي الو هل مزالف كالهلا

 هوفع زاج همد نم ليتقلا ءاربا ناو ةيد هيلعف تام مث هنع افعف الجر حرج نم

 هحرج نع افعف لتقلا نود ادمع هحرج ناو أطخ ناك نا ال هلتق دمعت نا هنع
 الو حرج وا برض يف لالد الا حصي الو هسفن نم هربي مل ذا هتيد هيلعف تام مث

 ناو كاله لالد الاب مزلو كلذب رما الو جرف وا سفن يف حصي الو هيف رذع

 وا هتما نم كلذ حابا ولو هرما يلو نم جرفو هجرف وا همد اذكو لكنيو هحيبمل

 ةوهشب سمللاو ةلبقلاو ةضعلا اذك و هتجوز وا هدلو نم اميس الو هتباد وا هدبع
 . ملعا هللاو
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 ايارسلا ءاقتلا يف باب

 ناو اهلتق الو ىرخالا لاتق لكل للحي مل عاطق وا ةاغب ايارس تقتلا نا

 كلذ ىلع امهلتاقت نال كلذ ىلع اتلتاقت نا اتكله و امهنم لك لاطبال ريغلل حييا
 اهلام نع ولو ةيناثلا هذه لاتق زاج لوالا اهيغب نم امهادحا تبات ناو ةيمح امهنم

 لتاقم يعاري الو اهريغ وا ىرخالا كلت نم هيلع ايغب دارا نم اهريغ لام وا

 حالس هديب نكي مل ولو هلتقيو هلتاقيف ال ما هديب حالسلا ناكا هلتق لح غاب
 وا مارحلا ذجسملا يف الا اودج و ثيح نعاط و دترم و قحلل عنام و لتاقك لتقيو
 مارحلا دجسملا يف ولو نولتقي مهناف لتاق نا الا دجاسملا نم هريغ يف وا مرحلا يف
 دنعو ةقفرل ةلالد وا موص وا ةولص يف ولو اودج و ىتمو مهجارخا نكمي مل نا

 ايغاب هوملع نا الا رخآ ليلد مهل نكي مل نا ليلدلا لتقي ال هنا هللا همحر بطقلا

 وا تعنم وا تدترا وا تعطق وا لماح تغب ناو لتقي هناف اليلد هولعجف

 اهلتقل دصق الب تعفد تلتاق ناو اهنطب يف ام عيمج عضت ىتح لتقت الف تنعط

 ملام مهل ناما ءاطعا الؤه ءامد مرحي الو اهعفادم ىلع ءىيش الف تتام ناو

 زوجي الو لطاب نامالا كلذ نال نامالا مهاطعا نمل ولو مهلاتق لحي لب اوبوتي

 اناما مهوطعا ناو هب الا كلذ ىلا نولصي ال اوناك ولو اعادخ مهل نامالا ءاطعا

 ال نم هلتق لح نميف ناك ناو نامالا ضقنب رابخا الب ولو مهلاتق مهلف عادخن ال

 الب هلتق لح نم دصق غاب و عطاق و عدتبم نيدتم نم فرعي الو زرفي الو لتقي
 يف رضاح ريغ ناك نم اوداني ناب هلتق لحي ال نم ىلا راذعالا دعب نكل هنم رذح

 هلتق لح نم اولتق ناو جرخيلف كلذ وحن وا نيدلا يف نعاط ريغ وا اذك ةيدعت
 نيقحملا نم افوخ مهيف ثكم ناب هعم لتقلا هباصاو لتقي ال نم هعم نا اوملعو

 جرخ نا هولتقي نا ةاغبلا نم افوخ وا الثم ةاغبلا نم سيل هنا هلوق اولبقي ال نا
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 نا لاملا تيب نم هتيد اوطعأ لتقلاب فدوص وا جورخلا لاح سبتلاو جرخ وا
 ركسعلا نم هلتاق ملع ولو هدح و هلتاق الاعم مهلاوما نم هتيد اوطعيلف الاو ناك

 لاق هلتاق ملع ولو مهلام نم ةيدلا اوطعا اناسنا مهدحا لتق اذا ةراغلا اذكو هنيعب

 هلتق لحي ال يذلا فرعي ال ثيح هنا رهاظلا ناف لكشم اذهو هللا همحر بطقلا

 دحا تام ناو ةيآلا نونمؤم لاجر ال ولو ىلاعت هلوقل لاتقلا نع فكلا

 نيب وا هلاتقب رقا نا دوحجلا هعفني الو ادوحج دجي الو هلتاقم هنمض نيلتاقتملا

 لتاق هل فرعي الو تام امهدحا ناو التاقت امهنا حصي نا كلذو دهوش وا هيلع

 سيل املاس دهوش نا الا هلتق هنا ىلع ةراما هلاتق نال هلتاقم ىلع هلتقب هل مكحيف

 الو تام نا هالتاقم نمض نينثا عم دحاو لتاقت نا اذكو هتوم ىلا يدوي ام هب

 هل فرعي مل نا اده وش وا امهيلع نيب وا هلاتقب ارقا نا امهعفني الو ادحج نادبن

 عم وا نينثا عم نالتاقتم نانثا اذك و امهل لتاقملا دحاولا امهنمض اتام ناو لتاق

 هذه يف ءاوس و هللا همحر بطقلا لاق ىرخالا هتنمض ةيحان نم تام نمف ةثالث

 الا ملعي مل وا نيعم ريغ وا نيعم رخآلا بناجلا نم لتاقلا نا ملع اهلك لئاسملا

 الف ماحزلاو سانلا ةلقل كلذو امهدحا يف ليتق دجوف نيبناجلا نيب لاتقلا عق و هنا

 حرجلاو رهظل لعف ولو ادمع وا أطخ هبنج يف نم لتق هناب بناج لك مهوتي
 ةيحان لك لها ناك نا اماو سفنلا لثم لاملاو هلك كلذ يف سفنلا نود امو

 مهددع ىلع ةيدلا هوطعي و نيتيحانلا عيمج ةيحان نم تيملا نمضيف ادعاصف ةثالث

 نم تيملا بانمب ثراولا نوبساحن الو ىرخالا ةهجلا لها هيدي ليقو ءاوس

 لك يف ناك اذا اكف نانثا ةيحان لك يف ناك اذا ليقو هوبساحي نا زوج و ددعلا

 مكحك همكحف عب را وا تائف ثالث تناك ناب ناتئفلا تددعت ناو ةثالث امهنم

 امه ؤاقتلا ناك اذا اذه و ةثالث ىرخالاو ةعبرا امهادحا تناك نا اذك و نيتئفلا

 ابص اتيم ةلطبملا تنمض ةلطبم ىرخالاو ةقحم امهادحا تناك ناو لطاب و يغب ىلع
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 ال اك ةلطبملا ىلع نامض ال ليقو ةلطبملا نم اتيم ةقحملا نمضت الو ةقحلا نم
 نم هنيعب هلتاق ملعي ىتح هللا دنع مهمزلو نيتلطبملا يف اذكو ةقحملا ىلع نامض

 نم ال مهنم ادحاو تلتق ةقحملا نا نيبت ناو اهدح و اهيلع نامضلا نوكيف ةلطبلا

 نيبتي ىتح رمالا فقوي لب اهيلع نامض ال ليقو اهدحو ةقحلا هتنمض ةلطبلملا

 وا يناجلا دهاشي ىتح هلك كلذ ف نامضب مكحي ال ليقو هدحو هنمضيف لتاقلا

 امهادحا وا نيتلطبم اتناك ءاوس هدح و هيلع نامضلاب مكحيف هيلع نيبي وا رقي

 ناو هنيب هيلو لتق ىرخالا ةئفلا نم دحا ىلع نمتعفلا ىدحا نم ىعدا نمو ةقحم

 ف ثلنلا نود ام هيبا لام وا هلام ف مزليف اهعم لتاق نا لفطب ةئفلا متت و

 هلتق لحي ال نم نيبراحملا وا ةاغبلا ركسع يف ناك ناو هتلقاع ىلع داز امو سفنلا

 ال امب لاتقب هلباق نا هعفديلو هلاحب فراع لتقلاب هدصقي الف روهقم و ريساك

 ءاقتالاو عفدلا نم ركذ ام ىوس هل لحي الو هتبرض قتيلو لاتقلا يف هب توفي
 لا برضلا دصق نمل افازج لاتقلاهلتق لحب ال يذلا كلذل زاج ول و

 وا لتقب هديرم لتق يف ا الو هيلع نامض الف ةاغبلا نم سيل ذا اهيف وه ةهج

 هزا نبي نا يدنع هيلع بجاو هللا همح ر بطقل ١ لاق ةاغبلا نم هنا املاط ررض

 وه و هولتاق و مهلتاق هوقدصي مل و ريسا هزا مهربخا اذا و روهقم وا ةاغبلا ف ريسا

 . ملعا هللا و نوقحم مهو
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 اهماكحاو ةبحصلا دقع يف باب

 ولو هنع عفدلا دحا عم ةبجاو ةدابع وا حابم يف ةبحص دقاع ىلع بج و

 يف تدقع اذا ةبحصلاقح مزلي الو قرح وا قرغ وا رئاط وا عبس وا ةميهب رض

 درجمب كلهي ليقو وضع هنم تافوا لبق كله ىتح هكرت نارفكو ةيصعم
 ناويح وا ناسناب رضلا ناك نا هنمضي الو ررضلا نم ءىيش هبصي مل ولو هكرت

 نا هثري و هناويح وا ناسنالا راضلا نا ثيح نم ناسنالاب ذئنيح نامضلا قلعتل

 نامض هنم حصي ال نمب كله نا هنمضي و هناويح وا ناسناب تام نا هثراو ناك

 اهطعي مل نا اهب هيلع مكحيو نامضلا هنم حصي نمب تام ولو هتيد نمضي ليقو
 دقع الب هبحاص نمع عفد همزلي الو هنم حصي نمب تام ولو هثري الو لتاقلا

 قح الو طقف هنع يهنلا همزلو هكرت نا نامض همزلي الو عربت نا الا ةبحص
 ردق هبحاص نع ريسي نا هيلع مرح و دقعلا قبس ملع الب هعم اهدقع ولو غابل

 نع ناو عفدلا هيلع ضرف هنال نما يف ناك نا الا هيلع يغبلا ديرم نم هعنمي ال ام

 تناك نا هدلو لام و ةناماك هيلا قلع وا هحالس و هسابلك هب قلع لام وا هلام

 ناو اهمدع دعب ةوقلا هيلا تثدح ناو اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال ةوق هل
 شهدف ودعهمهد نمو ةقباسةردق ةلق هنع هطحت الو عفدي نا همزل هل هريغ ةناعاب

 عفدلا هنع طح و هلقع حص ام رذعي مل هسابل وا هحالس هاطعا وا هعفد كرتو

 لقعلا مدع دنع فيلكت ال هنال هلقع لاز نا حالسلاو سابللا ءاطعا ةمرحو

 قلع امع ناو عافدلا ضرف هنع ليزي الف هلقع لاوز الب هنبجو هشهد اماو

 هريجحت الو ينع عفدت ال هلوق عفدلا هنع ليزي الو سفن وا لام نم هبحاصب

 ولو هيلع نامض الو هيلا تصني الو غاب عافد نع هكسمم هعفديو رم اك هيلع

 كلذ نال هفلت نم ارذح هكاسماب كسمملا دصق ولو هتوم ىلا كسمملا عفد ىدا
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 كسململا عنم ناو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ىلاعت هللا لاق دقو ةدابعلا نع عنم

 هحالس ذخاو كسمملا عفد هريغلو هكسمم نع عفدلا ديرمل زاج هنع عفدلا ديرم

 سفن نع كسمملا لام نم هب عفدي ام اذك و هكسمي ال نا هيلع رجح ولو

 هبحاص نع عفدي ال نا طارتشا ةبحص يدقاعتمل لحي الو ةبادك هلام وا كسملا

 راجو محرك قح هيلع وا هل نم لك اذكو دقعلا يف رخا قحالك مزلي ال وا

 امهطرش لطبو كلذ ىلع امهقافتا لحي الو جوز عم ةجوزو ديس عم دبعو

 اي اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل هامربا ولو لخنو
 نم الا هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي ماوقا لاب ام نيملسملا رشعم

 هللا طرشل هطرش هل سيل ةرم ةئام هطرتشا ناو هللا باتك يف سيل اطرش طرتشا

 تسيل ةمربم ةزئاج طورشلا كلت لك ليقو هللا همحر بطقلا لاق قحاو ىلوا
 اهادقع ناو ندبلا وا لقعلا يف داسفلا وا توملا هيف ام الا هللا باتك نع ةجراخ

 يداولو فلتم لك نم هيجنيو غاب لك هنع عفدي نا هبحاص ىلع امهدحا طرشو
 طرشلا كلذ كرت يف طرشلا كلذ لبق ولو كلذ هيلع طرش نم ريخ هسفن فلتل

 مدهكب هكاله هيف نكي مل نا روكذملا كلذ لعفو امهطرش زاج و هل هءاضما وا
 لزن نم ةيجنت ىلع ردق ناو امه دحال كلذ اطرتشي نا زوجي الو قرغو قرحو

 لوصولا هبتشا نا ال اهيلا لوصولا هدنع ققحت نا هتيجنت همزل فلت الب ررض هب

 الا وجني ال ناك اذاو يجنملا ةاجن نظ عم الا زوجي الف مدهك نم اماو ةاجنلا وا

 هنع عفدي نم رضحي مل نا ةيجنتلا همزلت الو رايخلا هلف ناسنا نم هل يجنملا تومب

 ءاملا يف قرغي وا وه نيا يردي الو هوبيغيف هبحاص ودعلا ذخاي نا لثم هيجني وا
 رما هب لزنو هلتقل اديرمو اعفاد ىأر نيح غاب بات ناو وه نيا يردي الو

 . ملعا هللاو هتبوتل هنع عافد هرضح نم مزل لتاقلا عفادلا ريغ نم كلهم
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 ةنتفلا يف باب

 لاي لئابقلاب عادتو يويند وا ينيد رما يف عزانتب ةنتفلا ءادتبا نوكي
 امم كلذ وع و ينايلوا ةلقل الا اذك يب لعف امو كلذ وحن وا نالف ىنب اي وا نالف

 بطقلا لاق رخافملا لاصخت و لك نيطالسك رباكاو ءاباب رخافتب , نكاسلا ريثي

 ةيبصعلا و ةيمحلا ةنتفلا لصا هللا مهمحر ركب دمحم نب دمحا خيشلا لاق هللا همحر

 اعيمج نيقيرفلا نم ايغب و ةنتف مهل اتقراص لاتق هنع ماق ناف قحلا ليبس ريغ ىلع

 هيف اوناك امب ربكت ىلع رخافت و ع زانتك يويند بصعت و ةيمح ىلع هلصا ناك امف

 انقبسي ال انا وا دلبلا لها ىلع يربخ ام هيلع يرجن ال نمم انا مهلوقك مهايند نم

 ىلع ةرايز هيف مهضعب داراف مل حابم ىلع اوعزانت وا اذك دلب حتف رما يف دحا

 نم ركذ ام هنع ءاشني ابذك رخافتلا اذه نوكيو لام ذخاو لاتق هنع ماقف هقح

 مهثادحاو مهسفناب مهباجعا هيف نوديزيو اقدص نوكيو ةنتف وهف هريغو لاتقلا
 مالكب ةنتفلا نوكتو نامز دعب ولو لاتق هنع ءاشن نا ةنتف وهف ربكلاو رخفلا

 ركذي وا هريغ ىلع هل اليضفت نوكي امب مهدحا مهريغ ركذي نا لثم مهريغ
 ال دقو رخآلا هب مهتي ثيح هيقليو مهدحا مهريغ لتقي نا لثم هلعفب و ابرح

 باوص و لدع ىلع ع زانتمك هفلاخ نمم ةنتفلا نوكتو كلذ لعاف نم ةنتف نوكت

 عزانت وا نيملسملا ةنايد بيوصت ىلع لتاق نمف بهذمك اهريغ وا ةنايد نم

 عيبرلاو ةديبع يباو رباجك ملعلا يف اهرباكاب وا اهب رخاف وا ىماح وا اهيلع
 لتوقف هللا همحر ضابا نب هللا دبعك اهفلسو تاماركلاو عرولا يف اهئاحلصو

 كلذك و باوص و لدع ىلع لتق الب وا لتقب هتومف لتق الب هيلع تام وا هيلع

 مهتريس وا مهنيد وا مهبهذم نيز وا مهيفلاخم نم مهضغبم دنع مهلاعفا نيز نا
 نمو كلذ ىلع لتاق نا رئاج ءىطخم هيلع يماحملاو كلذ فالخ ىلع هعزانمف

١٠٤



 ذا كلذ ىلع لاتق هل لح مل ملظب فذق وا هتريشع وا هوبا وا وه متش وا صقن

 هب لحي ام متشلا كلذ عم هبحاص نم نكي ملام روجو ملظ كلذ ىلع لاتقل
 هل لح نيدلا يف انعط متشلا وا صقنلا ناك ناو برضلل هئيجم وه و هلتق وا هعافد

 روج امهلاتقف كلذ ىلع هصقنم وا همتاش هلتاق ناو برضب ههجاوي مل ولو هلتق

 هباجا ولو هلاتق هل لح هبرضيل هاجف زوجێ امب هباجا وا لاق ام لثم هيلا در ناو

 هل لوقيف يناز اي وا كرشم اي هل لوقي نا لثم زوجت الام هيلا دروا زوجي ال امب
 هاكرتشا ام ىلع نيكرتشم نيب ةنتف لاتقلا نوكي دق و ينازلا تناو كرشملا تنا

 وحن وا ةيراع وا امهيدياب ةناماب وا اهريغب وا ةموكحب دوعقب ةكرشلا تناك ناو

 هذخاي نا امهدحا هبلط نا ةبه وا ثرا وا ءارشب اميس الو هيف ايواست امم كلذ

 هقح نم رتكا وا رخالا نود ةصاخب هب عفتنا وا هقح نم رتكا ذخاي وا هدحو

 وا ةطقل وا ةلاض نم زرحلا بسحب هاكرتشا ام ىلع وا كلذ ىلع لاتقلا ناكف

 بطح وا ديصك هعفانم يف وا هيف ايوتسا حابم ىلع وا هوركم وا ةبير وا مارح
 الئاقت نا نالكنيف كلذ وحن وا لالظتسا وا ةيقاس وا قيرط وا ءالك وا ءام وا

 عافتنالا امهنكما امهدحا ناعا نم اذكو ةنتفو روجو ملظ هيلع لناقتلا اذا هيلع

 ال وا ةعساو ضرا نم باطتحاو هيف لسغو عساو ءام نم يقسك ةرمباعم هب
 ال اك اولتاقت نا ةماعلا اذكو نيولد لمتحت ال ةقيض رئب نم رجزك ةرمب امهنكمي

 هعنمف هدح و هب اعافتنا مهدحا داراف كلذ اوكرتشا ناو ةنتف لها مهف زوج

 عافتنالا ناك ناف هب اوعفتني ال نا ىلع لتاق نمو غاب وهف هيلع مهلتاق ناف مهيقاب

 روج وهو لاتقلا مرح و كلذ دعب داسف هنع موقي وا نيحلا يف تاذلاب هدسفي هب

 عافتنالل لوعجم هنال دعب داسف هنع موقي الو نيحلا يف عافتنالا هدسفي ال ناك نا

 ىتح نالطبم عراشلاو عافتنالا ديرمو قح هب عافتنالا نم عناملا لاتق نا ليقو

 امهيلع امارح نيقيرفلا ءادتبا نوكي دقو ةعنام ةكرشلا ةهبش نال اعيمج اوقفتي
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 تناك ناو رخالاك لوألا ىلع مرحي مث رخالا ىلع امارح امهدحال الالح وا اعيمج
 لوالا اهلصا ىلع ال ناو التاقت مث ةليوط ةنده وا حلصب ال اهاكرت مث ةنتف امهنيب

 الو هبلقب ناو امهنيعم اذك و لوالا لصالا ىلع التاقت نا اميس الو ةنتف لها مهف

 وا الام لكاف قحلا ىلع قيرف ماق ناو مكحلا يف نامضلا الا هبلقب نيعملا نع طخ

 قحلا هنم قيرفلا يقاب ىطعا قيرفلا ضعب كلذ لعف ناو ملاظ وهف اسفن لتق
 مهقح ىلع اوناكو هيلع اوردقي مل نا مهنيب نم هوفن وا لتق وا ريزعت وا بيداتك
 اوبات و ةناعا اوكرت ناو ةنتف لها مهف الاو هنالطب ىلع رخالا قيرفلاو اولعف نا

 ةنتفلا مسا مهنع لاز نيقيرفلا الك بات وا مهو وه اوبات وا وه بتي ملو اهنم

 ريغ ىلع تام اهلها نم تام نمو نتفم غاب ةبوتلا دعب مهلتاقمف اهمكحو
 يف وا هل حيبا رفس يف وا هقيرط يف وا هلام ىلع وا مهنم ردغب ولو قحلا ليبس
 تام وا ةمدقتملا ةنتفلا الول هيلع ايغبم نوكي ثيح هتجاحب الغتشم وا ةعاط

 يفو هبلق يف ةيمحلا تناك نا دبع وا ىننا ناك وا قرح وا قرغ وا ضرمب
 وا مهودع مهمد اذا مهعم دحا لتاقي الو هلمع نم رش رفاكلا ةين ثيدحلا

 اذا لاتقلا يف مهعم كرتشي الو قيرط ىلع وا ةقفر وا لزنمب مهعم ناك نا مهب راق

 الو لزنمب هعم ماقي الو نتفم بحاصي الو هدحو مهلتاقي الو ةنتفلا لها مهقحل
 نا كلذ لعافف هريغب نتفملا هيف هبتشي ثيح الو ةنتف هيف تناك نا هيف تيابي

 ابنذ فراقم فرعي ملو رسك وا حرج نم توم ريغ ولو هندب يف ءىيش هباصا
 مهلوق ىنعم و هللا همحر بطقلا لاق هنم اهب أربي ةريبك وهف هبر نيبو هنيب اميظع
 وا هناسل وا هبلقب لطاب ىلا هليمب كالهلا ةنظم هنا كله ةنتفلا لزنم يف تاب نم هنا

 ناو كلهي مل ةنتف لزنم هنا فرعي مل وا كلذ نكي مل ناف رضب باصي ناب وا هلامب

 لاتقلا هل زاج بات و هلطاب نع عجرف لزنمب اناك وا هعم بحطصا نتفم عم تاب

 مهقحل نا ةقفرب وا نوتفم هيف لزنمب نم عفديو يغبب هبلاطم نم هل عنملاو هيلع
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 نينتفملل ةناعا هنم عافدلا نوكي الو هلام وا هسفن نع مهيلا فحز وا مهلنم

 هعنم همزل نم ىلع وا ليق هتيب ىلعو هلامو هسفن ىلع فقي نا هلو مهيف وه نيذلا

 نا ىلع ةنتفلا لها نمهعنم همزل يذلاناك ناو جوز وا بيرق وا ادلاو وا دلو نم
 ركذي ال نا ىلوالاو هللا همحر بطقلا لاق هلهال كلذ دعب قحلا مهنم فصني
 مهنم قحلا نمضي نا ىلع الا ةنتفلا لها نم اوناك ذا هزوجي الو كلذ فنصلا

 نويهتي ةنتفلا لها رظانل زاج و لاملل عجرملا ناك اذا هلام نم وا مهنم اما هلهال

 هيرارذو هءاسن مرح فشك نوديريو لاتقو برح هنيبو مهنيب ىرج نم لام
 دبع لاق هنع ةيمح دصقي مل نا هيلع مهلاتق و فشكلاو بهنلا نم مهعافد هلام و

 هنا اوركذ هللا همحر بطقلا لاق هحور هللا سدق زرخ يبا لعف وهو زيزعلا
 لزنم اوغلب ىتح نرفيونب مهعبتاف نيساو نيب و نرفي ينب نيب ةنتفو برح تعقو

 ةنتفلا لها نم تسيلو ةياغلا ىمستو هجوز هيفو دلخم نب ديزي مساقلا يلا

 وبا هيلا رظنف هريغ وا سابللا نم اهعم ام ذخايل نرفي ينب نم لجر اهيلا بنوف
 ام نيبو مهنيب لاحف هل سرف ىلع بكار وهو هللا همحر فاتلز نب يلغي زرخ
 مهنم لتق نم ةدعب ملعا هللاو مهراف عبتاو مهمزهف ةروعلا فاشكنا نم اودارا
 اوطعاف نيساو نيب و مهنيب حلصلاب نرفي ينب ىلا زرخ وبا راس دغلا نم ناك املف

 ىلوالابو ةلع ال لاح ةعقاو ةنتفلا لها نم تسيل اهنوك و بطقلا لاق حلصلا

 . ملعا هللاو نايبصلا نع عفدلا
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 ةنتفلا يوذب طلتخا اذا يغابلا ف باب

 الطبم انتفم قيرف لك ناك اذا زرفي ىتح ةنتف يوذب طلتخا غاب لتقي ال

 هلتاقي الف ىرخالاب طلتخاو امهدحا ىلع امهريغ نم ناسنا ىغبو رخآلا عم

 زيمت ولو هولتاقي الف مهيف مادامو رخالا قيرفلا نم زرفي ىتح نتفملا قيرفلا

 نم ناك لاح يا ىلع هعفد زوجو تقبس يتلا ةنتفلا جيهت الئل هنيعب فرعو

 اعييضت و هل انيوهع هنع هعنم ناك يذلا هلام نع ولو لازعنا وا فرع نا طالتخا

 مل ولو هب هلك كلذ لعفي هباودو هحالس و هبارش و هماعط نيبو هنيب لوحي نا لثم

 لصي ارض فاخ نا ةنتفلا لها نم نكي مل نل صخرو نتفملا قيرفلا نع لزعني
 يف وهو مهعفادي نا نيرخالا ةنتفلا لها نم هعم نم ةيمح دصقي ملو مهنم هيلا

 هريغ لامل وا هريغ سفنل ناو مهدارم غولبل مهكرتي الو نيرخالا ةنتفلا لها

 وا ةولص وا يعر نم عنمك لاملا ريغ رما ىلع دحال اهيوذ لاتق يف اضيا صخ رو

 هج وو هللا همحر بطقلا لاق اهيوذ نم نكي مل نمل حلاص ىلع وا هل حلاص اهوحن
 وا نيرخآلا ةنتفلا لها عم مهلتاقي ءاوس ةنتف لها عم مهلتاقي هنا هل صيخرتلا

 نيرخا موق يف وهو مهرض عفديو حلاصلا كلذل وا ةيمح هعم اولتاق ءاوس هدح و
 ىلع ةيمح دصقي ملام مهلتق نم رذحي الو هتين ىلع مهعم عفدي ءالوه عم نينتفم

 امهوحن و عطاق و قحملا عفادلا عم نتفم نولتاقي ةنتف لها يف ناك نا اذكو نتفم
 ناك ولو مهيف وه نيذلا نينتفملا ةيامح دصقي مل نا عطاقلاو نتفملا لاتق هل زاج

 ةئفلا :عم انتفم و الثم اعطاق نوكي نا روصتيو هللا همحر بطقلا لاق امهيوذ عم

 ةيمح ال الثم عطاق هنا ثيح نم مهعم هلت اقتف ةلطبم امهاتلكو اهيف تنا يتلا

 ناك ولو لتقلا نع مهعنام لتق هل لحو هوضراع نا اعفد ةنتفلا لها عفديو

 نا اهنم عزنو ةنتف نم بات نتفمل زوجو عناملا عم هوحنو عطاقلا مهو نوب ولطملا
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 ةناعالا ىون نا هب ناعتسي ناو كلذ ىلع نيعي ناو هريغك عطاقلاو نينتفملا لتاقي

 هنيعتسم الا وه مثا ةيمح ىلع ادحا لتقف قح ىلع هب نيعتسا ناو ةيمحلا نود طقف

 يف اهيلع يغب ةعامج يف وهو ةيمحلا ىلع لتاق نم اذكو ةيمحلا دصقي مل نا

 الو ةيمحلل دصاق وهو مهعم لتاقف ةلمج قحلا ركسع ىلع يغب وا قحلا ركسع
 هوملع ناف لطابلا ىلع ايماحم هوملعي مل نا ةيمح يف ةعامجلا وا ركسعلا ىلع ما

 مهودع نيبو مهنيب ناك نا مامالاك ةنايدلا ىلع وا قحلا ىلع لتاقملاو هوجرخا

 مارح وا ةنتف وا ةيمح ىلع لتق نم لحي ال ام ركسعلا ضعب لعف مهرضي مل لاتق
 ام هل زاج هلعف نم بات ناو مهنود هب مثايو كلذ هيلع مرخ ذا لام لكا وا

 مل لح ناو قحلا ىلع مهنا وهو لوالا لصالل رظني و لتقلاو؛لاتقلا نم نيملسملل
 لصالا مرح ناو مهلصا ىلع نوضميو امرحم العف مهضعب ثادحا مهرضي

 ضعب لعف ناو هنم اوباتو لوالا لصالا كلذ عطقنا نا الا مهلاتق لحي مل لوالا

 كلذ ىلع مهلتق ةنتف برح مهبراحمل زاج نعطو عطقك همد هب لحي ام نيتتافلا
 هب لحي ام ثودح لبق هتنتف نم ةنتف برح براحملا بات نا مهلتق ىلع ةناعالاو

 حلص ضقن مرح و ةنتفلا نم بتي مل ناو طقف هيلع مهلتق نا زوج و نينتافلا مد
 نوكت الو هب بلطيف همد حيبم هدعب وا حلصلا لبق دحا نم عقي مل نا ةنتف نم

 نيب ةنتف تثدح ناو ىلوالا ةنتفلا يف اعوج ر الو ةديدج ةنتف قحلا كلذب هتبلاطم
 هلتق رخآلا بناجلا نم ةتفلا لهال لحي مل همد احيبم ارما مهضعب لعف دعب موق

 ال صخ رو ةبوتلاب وا حلصلاب مهتنتف لصا عطقني ىتح ةعيرذلل ادس هلعف ىلع

 ىلع مهرهقي نمب وا امهدحا ةبوتب وا نيقيرفلا ةبوتب ةنتفلا لصا لازي و ةيمحلا ىلع
 ضعب ثدحا ناو هلاتق لح هريغ ىلع ايغب هنم ثدحا نمف اهوكرت اذاو اهكرت

 ناو كلذ ىلع هلاتق يف صخ رو هيغب و هتنتف نم بئاتل هلاتق لح همد حيبم نينتافملا

 ةمرح ىلع هتبرض عقتف لح ىلع هدي براض عفري ليق دق و هيغب نم بئات ريغل
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 ناف مهتنتفو هموقل ةيمح هعفر دعب هتضرع حمركب نعطكب مدلا لالح براضك

 بات نا اذكو هرخآ ىصعو هلعف لوا عاطاو ىدتعاو ملظ كلذ ىلع هبرض

 هبرض ىلع برضلا ديرم ىدامتو هدي برضلا ديرم عفر دعب هبرض لح يذلا

 نم ركذ ام سكع حصو مزلت ثيح ةيدلاو بجي ثيح لتقلاو نامضلا همزل و

 همرح ىلع اهعفري نا وهو هتمرح ىلع برضيو لح ىلع هدي عفري هنوك

 نم ثدحا نا ةمرح ىلع ذخا وا برض وا لتقل اهعفارك لح ىلع برضيو
 نوكيف برضلا كلذ عوقو لبق نم مرح امل احيبم كرحملا وا عفارلا كلذ هدصق

 ملعي مل ناو هثادحا ىلع هبرضو هثادحاب ملع نا ةعاط هرخاو انايصع هلوا

 وا ةيدلا يفو لام الو سفن يف هب ذخؤي الو ةيصعم هرخاو ةيصعم هلواف هثادحاب

 فشكف ةمرخب دصق جرف اذكو هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا يف نالوق شرالا

 ةيمح كلذ ىلع التتقاف رخا صخش مذ ناو نالوق مرحي الوا كلذب مرحي له هلح
 يغبب ليتقلا لتاق عم ليتق يلو لتاقت ناو ةنتف لهاف امهالك وا امهدحا تام ىتح

 ناو مهلتق هوحنو نعاطلا يف زوجو هنمضي الو كلذ ىلع هلتق نا مثا ةيمح ىلع
 نا رهاظلا يف ةمرح ىلع نيملسملا براحم لتاق اذكو هليتق يلول يناجلاك ةيمح ىلع
 هللا همحر بطقلا لاق هنامض ال هاون ما همزل مدلا لالحهنا يردي ال وهو هلتق

 مل وا هلاحب ملع زوجت ال ةين ىلع دحا هلعفو لالح وه امب هنود امو لتق لك اذكو

 ىلع تلوونت اذا لاومالاو جورفلا اذكو لئاسملا كلت يف ةيدلاب ليقو لاق ملعي

 ىلع مهنيب اميف لاتق نينتافتمل لحي الو لالح اهنا رهظ مث رهاظلا بسحب لحي ال ام
 هنا ليخ. وا لاتقلا رهظا وا اضعب مهضعب هب لفغتسا وا هيلع اوقفتا ولو ةيمحلا

 هب لحي ام لعاف وا عطاق وا غاب هنا رهظا وا ةعدخ برحلا عقوا مث ودعب سيل
 ةنتف لها مهف لاتق مهنيب بشن ىتح لوالا هنتافم ريغ هنا هنتافم نظي ثيحب همد

 وا يغب ىلع هلتق ذا همد همزلي ال نا هلاتق دعب الا اهلها نم هنا هملعي مل نمل زوجو
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 لجال هعبتا نم لتق ةنتف برح نم مزهنملل لخ الو هلتق هب لحي امم هريغ وا عطق

 ةبوتلاو فاصنالا دقتعي نا بجاولاو هسفن نع ناو هعفدو لحي ال لكا وا لتق

 نع ناو عافدلا مزهنملل زوج و هلتق هل لح هنع لوني ملو كلذ رهظا ناف برهيو

 ةنتف ىلع هنع عوفدم ةناعادصقي ملو اهنم هتين عزن و اهنم بات نا اهلها نم هريغ

 سفن نع عبتملا عافد مزهنملل صخرو هلام وا بتي مل نم سفن نع عفدي ال ليقو
 مل ناو عافدلاب ماي الو ةيمح دصق نا ال هريغ لامل ناو ةيجنت دصق نا لام وا

 هنتافم ىلع ايغاب ناعا نا نتافلاو مرغلاو نامضلا همزل ةيمح دصق ناو اهنم بتي

 هلتاقي و نتافلا لتقي هنا دقتعيو يغابلا عم هلاتق نتافملا وهو هيلع يغبمل زاج له

 نم مهل زاجو ةمدقتملا ةنتفلا كلذب دصقي الو يغبلا ىلع يغابلا ناعا هنوكل

 يغابلل انيعم مادام نيهوت و لام فلتو لتق نم يغابلا نم هل لح ام عيمج نتافلا
 هب مزج اك لحلاب مزجاو هللا همحر بطقلا لاق بات نا الا كلذ هل زوجي ال وا

 نا هملظ ةماعلا حلص دعب ةنتف ىلع هيبراحم نم ادحا لتق نمو لصالا بحاص

 ناو هب ملاع لتقب هدصاق عافد حلصلاب ملاعل زاج و نامضلا هيلعو ةنتفلا ىلع هلتق

 ردهو حلصلاب هربخي لب اذكه عفدلا دوصقملل لحي مل هب ملعي مل دصاقلا ناك
 هبلاطي مل نا امولظم ناك عفادلا لتق ناو حلصلاب املاع عفدلاب تام نا همد

 ةنتف يف هيلو لتق نمو هنم هسفن عنم هل لحي ال ذا هيلو يف هتيانب دصاقلا

 هلتق و هلتاق ةبلاطم هل زاج لامل لكا الو لتاق حلصلا لبق ركذي ملو اوحلطصاو

 ىلع مربني مل عقاولا حلصلا نال لتقلا نم هقح حلصلا لطبي الو هلام ةبلاطم و

 ذخاو لتاقلا يضاقلا ربجيو لاملا اذكو هقح ذخا نم هعنام يغبو كلذ نالطب

 ىلع احلطصا نا هلك كلذ ردهو لتق وا ةيد وا لام نم امهمزل ام ءاطعاب لاملا

 كلذو هللا همحر بطقلا لاق نيقيرفلا نم هيلا رظني نم هيلع حلطصا وا ردهلا

 لتق ناف هسفن بيطب هبحاص هكرت ام الا لطبي الف هللا دنع اماو مكحلا يف هلك
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 ىلع حالصالاب كلذ نالطبل هدر الام ذخا ناو لتق حلصلا دعب هيلو لتاق

 هبلاط نم هدحج لادلل زاجو لاملاك نمضو رخآ ىلع انتاف لاد رفكو هرده

 ريذحت زاج و اذك ةليبق نم وه سيل وا هتيأر ام هلوقب ناو نكما امب هؤافخاو

 هتمزل ثيح هلعفي ام موزل الب هيف لعفي نا زاجو ضعب نم ةنتفلا لها ضعب
 يذلا رذحلا اذه هلتق و هنم هودع رذح نا فوخلا ودعلا نمضي الو سفن ةيجنت

 هنا ملعي ال وا هودع هنا ملعب ال هب هربخاف هنع هلاس نا هنمضي الو هيلع فيخ

 نال صاصقلا الو دوقلا الو مثالا ال لاملا وا ةيدلل نامضلا همزل ليقو هلتق ديري

 ةلقاعلا ىلع هنم ءىيش ال نكل اهدصقي ملو ةوادعلاب ملعي مل ثيح نم أطخ كلذ

 عقو ام نامضدهيلعف هربخاف هودع هنا ملع ناو هب ربخا نمب رابخالا دمعت هنال

 نم الا ةلماعملا وا ةبهلاب وا لالدالاب وا مهنذاب ةلبقلا لها لاوماب عافتنالا زاجو

 هلماعي ام نا هلماعم ملعي ملام لماعي ليقو مارحلا قفاوي الئل لماعي الف مارح هديب

 رمالا عم رضح يف ولو مهتبحاصمو مهتبراشمو مهتلكاوم تزاج و مارح هيف

 ةايح يف مهل ةبحصلا قوقح مزلتو عسولا ردق ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 تاومالا ننس نم مهل نسي الف اهيف اوتام ناو ةنتف برح يف اوتومي مل نا تامم وا

 ةلبزملا يف ولو رسيت ام ثيح نونفدي لب رباقملا مهب دصقي الو ةاراوملاو فللا الا
 قرطلا عاطق و ةاغبلا ىلع ىلصي ال !ك مهيلع ىلصي الو قانعالا ىلع نوعفري الو

 ةعيابم يف مهتلماعم و لغش يف مهلامعتسا زاج و هيلا رظني ال نم مهيلع ىلصي ليقو

 ةلومح وا حالس ةراعاب ناو مهتنتف ىلع مهيوقي ام مهنم رذحيو كلذ وحنو ضارق و
 ناو مهودع رض هيف نكي مل امم كلذ ىوس ام مهل ىطعيو ةنتفلا ىلا اوجرخ اذا

 احالس ال مهسفنا نع مهءاج نم هب نوعفدي ام مهل اولعجي نا زوجي هناف هعفدل

 مهنوصح نم هب نوعنتمي ام لا مه وك رتي نا لثم مهنيتافم لاتق ىلا هب نوبهذي

 امل نوكرتيو مهلاوما اهيف نوعنمي امو مهودع نم مهعنمي امو ناريغلاو عالقلاو
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 مهنع عفدي و هلاوما يف ناو مهرض ديرم عنم و مهنع عفدلا زاج و ودعلا نم مهعنم

 مهلزانمو مهتويب لوخدل نوكرتيو مهعنمي ام لك مهل لمعيو مهرضي ام لك
 مهلاومااهيف نزخي و مهلئابق نم هيلا نوبسني نمو هيلا نوبسني ال نم هيف مهلخديو

 مهسفناب هنورشابيو مهلاوما هيف نوظفحي امو هيف نونصحتي ام مه نونبيو
 اميف ران لاعشا وا ءام لاسراب ناو ةنتفو ملظ نم اعنام ازجاح مهف نولعجي و

 نا مهونمضي الو توم وا قارحا دصقب ال لاتقل مهفافطصا تقو مهنيب
 وا طئاح ءانبب اوررضت نا اذكهو مهعنم قيرحلاب اودصق نا اوتام وا اوقرتحا

 مهودع نيبو مهنيب داسف نع مهنوعنميو مهرضي نمم مهعنمل لعج قدنخ رفح
 هداسفا نع قيرف لك نودري دحاو لاح يف رخآلا لك ملظ اذا نيقيرفلا يف اذكو
 ركنملا ىلا اهيف روظنم لئاسملا هذهو هللا همحر بطقلا لاق رخالا قيرفلا يف

 . ملعا هللاو ركنم هنال ةنتف مدقت هعفد عنمي الو عفدي رضاحلا
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 ةلطبملاو ةقحلا برحلا يف باب

 اوداقناف مهب نوملسملا رفظف برح نيملسملا نيبو موق نيب تناك نا

 انامز كلذ ىلع اوثكمو ناكلا يف نيملسملل وا روهظلا يف مامالل اوعاطاو قحلل
 هقح ىلع قحلاف لوألا لصالا ىلع تماق ناف برح مهنيب تجاه مث اليوط
 ةلز مهضعب وا نوملسملا هلكا لام لكا كلذ ىلع ماق اذاف هلطاب ىلع لطبملاو

 مل نا اذكو ةوعد ديدجت الب لوالا مهلصا ىلع اوناكو هنم ذخا نمل هوطعا

 مث مهج ورخل اببس ناك لعفب مهرايد نم مهولجاف ىلوالا مهبرح يف اوعضخي

 اوبحطصاو اوحكانت و اولماعت و نيملسملا عم اوروابتو نيفعضتسم اهيلا اوعجر
 مهف نوقحملا هءاشنا ناو ابرح نيلوالا نيلطبملا ءاشناب اوبراحت مث اوطلاختو

 لحو مهنم لطاب وهف نوعجارلا ءالؤه هثدحا يذلا لاتقلا رحي مل نولطبم

 نيملسملل لحي مل نيملسملا نم لاتقلا يف عوجرلا ناك ناو مهلاتق نيملسملل

 نم ىلوالا برحلاكف سفن الاو لاومالا يف مهلعف اماو فكلا بجي لب لاتقلا
 . ملعا هللاو الطبم لطبملاو اقحم قحملا نوك
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 ةندهلا باب

 نم حلص ىلع قيثاومو دوهعب لب ةصاخب تقبس ةنتف نم ةنده عقت ال
 ةعامجو ضاقو لاوك هلوق لوبقمو هديبعل ديسو هتيعرل ناطلسك هيلا روظنم
 وه فحز ناف هل فلاخم ال هعبتم نعو هيلا روظنملا نع ةنتفلا لازت كلذبف

 ضعب اذكو مهحلاص نم مهيلا فحز نا اذكو ةاغب مهف اوحلاص نم ىلا هعبتمو

 مهف هيلا ةنتفلا لها وا ةنتفلا لها نم هيلا روظنملا كلذ فلاخم فحز ناو مهنم
 يف لخد نم لكف ماعل وا صاخل صاخ نم ةندهلا تعق و ناو ىلوألا ةنتفلا ىلع
 نا قرفلاو ةنتفلا يف قابف لخدي مل نمو غابف فحز ناف هنع تلاز دقف حلصلا
 ىلع مهدحا ناعي الف ةنتفلا لها فالخب قحملا هيلع ناعيو دحا لك هلتقي يغابلا

 لاومالا مده ىلع اوحلطصاو نيقيرفلا ةماع ىلع مهيلا روظنملا دهاعت ناو رخالا

 غاب وهف حالطصالا اذه لبق هبراحمل حالطصالا اذه دعب فحز نمف سفنالاو

 ىلوالا مهتبراحم تناك قحم فوحزملا رخآلا ذا يغابلا اذه عافد هريغلو رخاللو

 ملاظ هماربا دعب دهعلا ضقانف غاب وا قفاوم وا فلاخم نم اهريغ ىلع وا ةنايد ىلع
 سفنالا وا طقف لاومالا ىلع اوحلطصا ناو ةاغبلاب لعفي ام هب لعفي غاب غاط
 غابف حلصلا هيلع عقو اميف ضقن نمو ةنتف لها هيلع اوحلطصي مل اميف مهف طقف

 قحم هناب هيلع مكحيف بئات ينا هلوق لبق ةبوتب فرتعا مت ةنتف ىلع براح نمو

 ناو باريف اهب باري ةراما ترهظ نا الا هسفن يف امل رظني الو ةنتفلا نم ج راخ

 ةنتفلا يف قاب وهف عنتميف هيلع حيحص قحب بلاطي نا لثم هتبوت ضقاني ام رهظ
 هبلاطل قحلا ىطعا نا هبراحم ىلع ناعي هناف ةبوتلاب فرتعا دق و كلذ رهظي مل اذاو

 لتاق نم ىغب و مهريغ اميس الو ةنتفلا لها نم هلتاقم ىغب و هب راحم هنع عفديو

 مهناب ملع ىلع مهعم لتاق وا نولطبم مهناب وا ةنتفلاب ملع ىلع ال ةنتف يوذ عم
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 ىلع مهناعا وا مهيغبب ملع ىلع ةاغبلا ناعا وا ةيمحب نوقحم رخآلا قيرفلاو نولطبم

 الو ةنتفلاب ملعي مل ولو ةنتف يوذ عم لتاق نا مهلثم وهف مهيغبب ملع ريغ

 ىلع قحم نيعم اذكو زوجي له اوفرعي ىتح لاتقلا مهل غوسي هنال مهناللطبب

 ةيصعم ال ليقو لهج ىلع همدقتل ىصع هنكلو هتقح لهج ناو قحما لثم هودع
 سفنالا يف نامضلا همزل الطبم جرخف قحم هنا لودع ةداهشب هناعا ناو

 ةداهش اودمعت نا دوهشلا كلهو ةداهشب لمع هنال دوق الو مثالا ال لاومالاو

 ملعلاب كردي امم اناك اذا مرحلا لاتقلاو ةنتفلا مهلهجب نورذعي الو قحم هنا لطبم

 هلوزنو هعوقو وا ورضح و مرحملا لاتقلاو ةنتفلا نم روكذملا كلذ اودهاش نا
 كلذ مهلوقب ناعاو هدهاش نم الو ملعلاو قحلاب مهنم الهج قح هناب اودهش و

 ناعا وا رشاب يذلا كلذل دهش نا هرخال هلوا نم امرحم رشابم كلهي اذكو
 ناسنا كلهي هناب مكحي اذكو لالح هنا عم هميرحتب وا مارح هنا عم هليلحتب

 كلذل رهظم رقملا معز يف قارهالا لحي لعفب رقم ناسنا مد قارهال مدقتم

 هللا همحر بطقلا لاق مدلا هب لحي ال امم هنا فشكناف هريغ وا رقملا هرهظا لتاقلا

 الف هرارقا ىلع هلتقيف مدلا هب لحي امم اذكو اذك لعف هناب ناسنا هل رقي نا كلذو

 دنع باوصلا الا هيف عقو امم هصلخي الو هنود وا لتق نم هيف لعف اميف رذعي
 مدلا هب لحي ال هنا هيلع عمتجملا كالهلا يف اذه و اعامجا الثم مدلا لالح هنا ءاملعلا

 امم اذك و اذك وه هنا رهظ مث مدلل لحم هناب رقا اذا هيف فلتخملا رمالا يف رذعيو

 دحاو فلاخم ل وقالا اهلك ةمالا لاوقا زواج ولو مهلاوقا زواجي ملام هيف فلتخا

 نع رمالا كلذ باغو هلوق هيف لوقلا ناك امم ماماك ضاق لوق هيف زاج امو

 لثم اولعف ام مهمزلي الو هيف أطخا نا هنامض هدح و مامالا وا يضاقلا مزل ةماعلا

 اوعطقي وا نصحملا ريغاو دلجي وا نصحملا ينازلا اومجري وا ةاغبلا هلوقب اولتاقي نا

 نم اوملع و اودهاش اميف نورذعي الو ةقرس الو ىنز الو يغب ال هنا جرخيف
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 مهنم الهج اولتقو هوعبتاف كلذ فالخب يضاقلا وا مامالا مهل لاقو لطابلاو أطخلا

 عبر نود اميف وعطقا وا دبعلا اومجرا مهل لوقي نا لثم يضاقلا وا مامالل اديلقتو

 روجب هيلع مكح نمل زوجو يغبب سيلو اولعف ام اوملع دقو ةاغب ءالوه وا رانيد
 كلذ دهاش نملو هلاتقو كلذب هل موكحم عافدو هنم عانتمالا بلاغ لطاب و رهاظ

 هيلع موكحملل لحت الو هنع عفدلاو هيلع موكحملا ةناعا لطاب هنا فرعو مكحلا

 ةماع تلاق ناو جرف وا لام وا مد يف مكحلا كلذ يف هتعواطم هل موكحملل الو

 نا سفن وا لامب مهبلاطم ىلع مرحو مهلوق لبق اهنم انبت ةنتف ىلع ةلتاقم ةف
 مهيلع ام وا مهلام ىلا اولصي ىتح مهنع عفدلاو مهتناعا تزاج و هيلع مهلتاقي

 مهنا وا لتاقلا وا لكالا اوفرعي مل مهلوق لبقيو ةنتف نوكي الو هبحاصل هوطعيل
 . ملعا هللاو لتاقلا وا لكآلا انفرع لاق نا اذه اومكح
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 هيلا سانلا يوتسي اميف باب

 هيلا عناملا نم قبس الب بشعو ءاك مهل احابم ةماعل اكرتشم عنام ىغب

 البو عنملا لحيف هل ناك عنام هيلا قبس ناو هعنم لحي مل هريغ عناملا قبس ناف

 وا هنانج ىلا هزاجم وا هثرح وا هنانج يتاي يذلا هءامل ناو رضم عونمملا نم داسف

 هب ىلوا وه ذا هلاتق و هيف هعزانم عافد حابم يف قباسلو هيلع لتاقم ىغب و هثرح

 وا مكاح هيف هدعقا ام اذكو هلاتقو هعزانم عافد اضيا هنيعملو هتجاح ذخاي ىتح

 وا مكاح رجح وا حلصب هيف دعق وا هب اوضرو هيلا اومصاخت نم وا ماماك هوحن
 مكحب هيف دعق وا هبايتفلا ىلع رجحي ملام لوقلا كلذ فعض ناو هيف فلتخم مكحب

 اذا مهفلاخ نم رذع نوملسملا هيف عطق ولو قفاومل وا هلثل فيعض لوقب فلاخم

 فلاخا رذع هب عطقي اميف قفاومل فلاخم نم ناك اذا اماو فلاخ فلاخم نم ناك

 نا هل لحي الف روجلاب هل مكحلاب ملع نا اماو هل نعذي الو لتاقي هناف نيملسملل

 دهشم يف هل موكحملا لتاقي ال هب هيلع موكحملاو مكاحلا ةبيغ يف ناو هيلع لتاقي
 مهل لحيو هنم اؤربيو هرذع اوعطقي الئل مكحلاب فرع نم ريغ اوناك ولو سانلا
 روج مكحلا نا افرع دقو هل موكحملا عم درقت ناف هيلع مكحلاب مهعامسل هلاتق

 فرعي مل ناو لتقلا قحتسا نا هلتقو ةيفخ هلام ذخاو هلاتق هنيعملو هل زاج

 هللا همحر بطقلا دنع هلو مكحلا رهاظب ذخا هنال هلتاقي الف كلذ هل موكحملا

 ديس ىلع ةما وا دبع قتعب مكح وا هتجوزو لجر نيب مكاح قرف نا اذكو هعفد

 عمتجي الف كلذ فالخب نوملاع ةقيقرو ديسلاو ناج وزلاو هدنع رهاظلا مكحلاب
 كاحلا ناطلس يف اهارستي الو ةيرسلا أطي الو دبعلا ديسلا مدختسي الو ناجوزلا

 لتقلا بجويو هسفن نم ةءاربلا حيبي الل مكحلا كلذب فراعلا ناطلس يف الو
 برهي نا نيجوزلا دحال لحي الو لحملا كلذ نع ابيغت نا امهل زاجو برضلا وا
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 روجب املع اذا امهبر نم اعنتمي نا ةما وا دبعل الو هقح هعنمي نا الو رخالا نع

 ناو ةيدوبعلا نم هلاحب هدنع كرت هديس قتع مدع دبعلا ىعدا ناو امهقتعب مكحلا

 عوجر كلذو رابجاب هدي نم عزن ةيرحلاب مكحلا دعب وا اهيفن دعب ةيرح ىعدا
 ملع اذا هقاقرتسا ديرم لاتق قتعملل زاجو ةيدوبعلاب دبعلا يضر ولو هرارقا نع
 هديس نم هسفنل ةيرحلاب رقم عنمي الو هقتع عقو مب فرعي ملو قتعلاب مكاحلا مكحب

 ىلع دبعلا لتاقي الو هقاقرتسا نم هديس عنمي ذئنيحف كش الب ةيرح تملع نا الا
 يف دجو ولو قرلا يف هدريل هتيدوبع عدم لاتق هل زاج ذا اهب هل مكحي ملام ةيرحلا

 هل دهش اذا هديب ناك ديس لاتق دبعل لحي الو ةيدوبعلاب هل مكحي نم ءاملعلا لوق

 هنم اهعنم ناف هسفن نم عنمي نا الو اهب هل مكحي ىتح ءانمالا اهب دهش ولو ةيرح

 ءاعدا دبعللو قتع بجوم هنم ردص هنا هسفن نم ملعي مل اذا هلاتق ديسلل زاج

 ةيدوبعب مكاح مكح ناو هقدصي نم لوقب وا اهيلع لاتقلا ال ءانمالا لوقب ةيرحلا

 نا الا امهسفنا هناعنمي الو اهب مكاحلا هل مكح نم لاتق امهل لحي مل ةما وا دبع

 ملع اذاو هللا دنع امهسفنا عنم امهلف ةلاصالاب نارح امهنا وا اقتع امهنا املع

 لغتشي الو هاوس مكاح دنع اقتع وا ةيرح امهتوعدب لغتشي الف امهتيدوبعب مكاح
 مل ناو مكاحلا مكحب اهنالطبل مهل اهنعدا يتلا ةيرحلا مهدالواو ةمالا دالوا ةوعدب

 امم مهمال زوجت ةوعد اهدالوا ىعداو تقتع وا تتامف ةيدوبعب اهيلع مكح

 ةيدوبعب مهنم هيلع مكح نم نوكيف ءاعدالا كلذ مهل زاج هيف اهل مكاحلا تصني

 لبق مهتدلو وا تقتع وا اهيف تتام اذا ةيدوبعلا يف مهماك مهلفسا اودرامو

 نال هسفن ىلع مصاخي مهقوف اودرامو قتعلا دعب مهتدلو نا ةيرحلا يفو اهقتع
 ةيدوبعلا نم يعدملا كلذ ذخا ال ةيدوبعلاب مكحلا لبق تلاق ناو ةيرحلا لصالا
 مكح هنال اضيا مهمال ترس ةيرحلا مهل تتبث ناف مهسفنا ىلع اهدالوا مصاخ

 ملام ةما مالاف مهعم وا مهقوف امل نايرسلا عنمو مهما ةيرح توبثل ةيرحلاب مهل
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 اهدالوال اهتيرح يرست ال ةما ةيرح مكح نا كلذكو ةيرحلاب مكاحلا اهدصقي

 ةيرحب هل مكح نم لك ناف هيلع عمجملا مكحلا اماو يرست ليقو هيف فلتخا اميف

 اذك و اهب مكحلاب دصقي ملام لفس ام عنمو رارحا هتانب ينب نمو هنم لفس امو
 امهادحا تدل و انيبف اتدل و نيتخاك ةيرحلا مكح هيلا يرسي ال هلزنم يف مهعم نم

 ةجرد يف هعم مه ذا هتلاخ دالوا اهيف هعبتي لهو رح وهف اهلصا نم اهتيرح

 هلبق تدلو دقو ةرح دلو هنا نيب نمو نالوق مكحلاب اودصقي ىتح وا ةلزنم و
 تقو مهتدالو ناكم ال مهتيرح ةلداع ةنيبب اوتاي ملام هنود هوررح مل ادالوا

 دلو هنا توبنل ةيرحلا يف هنوعبتي مهنا حيحصلاو هتنا همحر بطقلا لاق اهتيدوبع

 رخآ ناسنا هاعدا مث هتيرحب مكاح مكحف هديب ناك نم هقتعا هنا نيب نمو ةرح

 لوالا نا رخالا اذه نايب ءاجف نالا ىلا هل كلم هناو هديب ناك هناو هدبع هنا

 هقتع زوج و يناثلل هتيدوبع تتبثو هتيرح تلطب بصخغب هديب ناك هقتعا يذلا

 ريغ هقتعم ناك ولو رهاظلا مكحلا بسحب هل زوجي اك مكاح هب مكح ثيح لرألا
 هب سانلا دبعت هنال لحني ال مربنم مكاحلا مكح نال رمالا سفن يف هل كلام

 هقتعم مزل لوقلا اذه ىلعو هللا همحر بطقلا لاق هللا دنع بيغلاو مهنيب الصاف

 . ملعا هللاو مكحلا كلذ نالطب فاشكنال لوألا حيحصلاو لاق هديسل نم
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 ليتقلا يلول زوجي اميف باب

 ديرملا اذه نا يناجلا لهج ولو هلتقو ليتقلا لتاق لاتق ليتق يلول زاج
 لب ملعي مل وا ليتقلا يلو هنا ملع اقلطم هلاتق هيلع مرح و ليتقلا يلو وه هلتقل
 هلهج نا هلاتق زوجو هلتاق يلو اذه نا ملعي مل نا يلولل هسفن زرح ةينب برهي

 هليتق يلو هنوك نال يناثلا يدنع راتخملاو هللا همحر بطقلا لاق لوألا راتخملاو
 نمل همد زرحي و لتاقيو هسفن نع عفدي نا ناسنالا ىلع بج و دق و ملعلاب كردي

 دهش وا هلتقب يناجلا رقا وا ةيدعتب هلتق دهاش نا الا يلولا هلتقي الو هليتق يلو وه

 تمكح اومكاحتي مل ولو ماما وا ضاق هل لاق وا هتيانجب مكح و لودع هيلع

 يذلا حرجلا اذه ينحرج وا نالف ينلتق ليتقلا لوقب لتقي الو لتقلا ةيانجب هيلع

 هيلع ةيانجلا ءاعدا يلولل زاج ولو هسفنل عدم هنال هيلع هلوق لبقي الا هب تام

 لاق نا نايب وا رارقاب هتيانج ةحص دعب يناجلا لوقب لغتشي الو ليتقلا لوقب

 ىعدا نا الا مصاخا هلوقب هلتق كرتي الو رهشت مل ةيانج يف يسفن ىلع مصاخا

 مل ناو هلتقيل هرضاح هكرتي الو ءاعدالا اذه عم يلولا هلتقي الو اهنم هيرتب ةوعد

 هلتاقي الو ايلصم وا امئان ولو هلتق زاج و هلتقيل هلاتقا يلولل زاج هيرتب ةوعد عدي
 ناف تقبس ةيانج هيلع تناك وا هاوس ىلو دجو ناو رفك هلتاق ناف يناجلا

 ولو هنولتقيف رخا وأ لوال رظنالب هسفن مهل عفد ءايلوالا رضح و ةيانجلا تددعت

 نا ةرمب هايا مهلتق ةروصو فيسب وا حرب دحاو لك هنعطي نا لثم ىدارف

 نم وا مهنم ادحا اولكوي نا وا ةعفد هب هونعطيف دحاو حمر .ىلع الثم اوضبقي

 ناك ولو هلتق ىلع ةرجالا ذخا هلتاقلو مهرماب هلتاقل ةرجا ءاطعاب وا مهريغ

 نا هلام نم تجرخا صوي مل ناو مهيقابل ةيدلاب ىصوا مهضعبل داقا ناف مهضعب

 داقاف مهضعب هدصق نا كلذب هيلع ءاصيا الف ةيد مهيقابل همزلت ال ليقو لطتب ل
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 ةأرمال زاج لهو لتقلا وا ةيدلا بلط نم ءىشب نوقابلا هدصقي ملو هسفن هل

 ةيلو اهنال اهل ديقي نا هلو ةجوزال ثرت نمم امهريغو ماو تخاك اهيلو لتاق لتق

 بضاعلا ريغ اهثري الو طقف بصاعل ةيانجلا ثروتو نالوق هتلتق نا تغب و ال وا

 لتقلا ةأرملل نا ىلعو لتقلاو وفعلاو ةيدلا يف بصاعلا ريخو تيملا ثرو ولو
 مل نا ناج لاتق يلولل زوجي ال ليقو اهتبصع نم اهنبا وحنل لتقلا ناك تتام ناف

 لاق رم ام راتخلاو هليتق يلو هملعي ىتح هنم هسفن عنم هلو هليتق يلو يناجلا هملعي

 ال هناو يناجلا هملعي مل ولو يناجلا لتق يلولل زوجي هنا قحلاو هللا همحر بطقلا

 ىلع مرح بوصغملا لاملا يف اذكو ايلو هملعي ىتح هسفن ميلست يناجلل زوجي

 ىتخ لتاقي ليق و هيف ىنج ام همزلو رفك هلتاق ناف هلهج ولو هبرل هعنم هبصاغ
 يلو لتاقي الو لاملا بحاص ينا لاق نا الا هيلع نامض الو هبحاص هنا ملعي

 مكاح هل مكحي ىتح هريغ هلتقي وا وه هلتقي له هنا يف فلتخا نا هلتاق ليتق

 هلاتق و يلولا عنم يناجلل زاج و كلذ ىلع هلتاق نارفك و فيعض لوقب ولو هتيانب

 وا قنخ وا هيح و عبس و قرغو قرح و مدهك هب هلتق هل لحي ال امب هلتق لواح نا
 ةلئسملا تناك نا هلتقي الف مكاح نكي مل وا كرتب الو لتقب هل مكحي مل ناو ناخد

 الو هرفكب مكحا الف هلتق ناو هللا همحر بطقلا لاق ءاملعلا هيف فلتخا امم

 لوق دج و نا الا حيحصلا لوقلا ريغ لوقلا كلذ ناك نا ةيدلا هتمزلو دوقلاب

 لولا نم هسفن عنم ناو ةوعدلا لها دنع راتخملا وهو لاق ةيانجلاب لتقلا بج وي

 مكحف ليتق لك يلوو لتاقلا دحتاو ليتقلا ددعت ناو ىغب اذه ىلع
 زاج رخآلا ليتقلاب يناجلا نع وفعلاب رخآلا مكاحلا مكح و امهدحاب هلتق بوجوب

 ناو وفعلاب رخالا مكاحلا مكح نع لتقلا رخات ولو يناجلا لتق لوالا ليتقلا يلول
 دنع امصاختي ىتح امهدحا هلتقي الف اذه وا اذه وه له ىلولا يف سانلا فلتخا

 هب ذوخأملل هريغ هل رظني وا يلولا هنا ىعدا نم لك رظن الاو ضاق ناك نا ضاق
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 وا وفعب ناو مدلا ةقارا نع امهنم لك فك الاو هب لمعيف ناب نا نيلوقلا نم

 وا دبع وا رح وه له ليتقلا يف فلتخا نا اذك و حلصلاب اهيلع ناقفتي ةيد لوبق

 مدقتلاو وفعلاو ةيانجلا هب ذوخأملا لوقلاو ةموكحلا نم رمام ىلعف كلذك يلولا يف
 نا وا لبق هتيدوبع تفرع دقو هلتق نيح دبع هليتق نا لتاقلا ىعدا ناو فكلاو

 وا رح لتقلا نيح هنا ىلولا ىعداو لبق كرشم هنا فرع دقو كرشم هليتق

 فلتخا ناو لصالا بحصتسا الاو يلولا نيب ناف هب مكحيف نايبلا ربتعا .دحوم

 هب قتعي .العف هديس هيف لعف دبع ىف وا ال ما ادح وم هب ريصي العف لعف كرشم يف

 مثاي الو كلذ ريغو راتخلا نع ثحبلاو مكحلا دصق نم اضيا رمام ىلعف ال وا

 نيكس وا فيس وا داحب هلتق نا اميس الو حالسب هلتق نا هيلو لتقب ناج لتاق

 يدعتل هلاتقب هسفن عنمي نا زوج و ءافتخالاو بورهلاب لب هلاتقب ال رانب لتقو رثب

 لاتقب اهنع عفديو هلتق لبق ةلثم هب دارا نا لكنيو حالس الب هلتق ةداراب يلولا

 ام نمض و هب لثم دق نوكي نا لثم كلذ قحتسا نا الا ةيدعت و ىغب كلذ نال

 لكنيو اقلطم داسف وا ران قرحب ناو هلعف دارا نا لاتقب عنميو هتوم دعب هب لعف

 هللا و همسج ف اهلك راضملا نم هت وم لعب هب لعف ام عيمجب اذكهو اضيا هيلع

 . ملعا

١٢٧٢٣



 ليتقلا ءايلوأ ددعت يف باب

 لتق ةيدلا هنم ذخا وا هنع افعف دحاول يناجلا داقاف ءايلوألا ددعت نا
 نا يفاعلا ريغ لتاقلا ناك ناو ةيدلا ذخا وا وفعلا دعب ءايلوألا نم هلتاق يناجلاب

 نع مامالا وفعي الو ةيدلا همزلت هنكلو لتقي الف ملعي مل ناو يفاعلا لعفب ملع

 يلو هنع افع ولو فيسلا وا طايسلاب هلتقيف وفعلاب ملع نمم هريغ وا يناعلا لتاقلا

 نكي مل نا هب لتق ةيدعتب انونجم وا الفط وا ىئنا ولو ادحوم ارح لتق نمو همد
 باطخلا نب رمع لاق اهدلو يف مالا لتقتو هقحم ةنايد ىلع هلتق نكي ملو هابا

 هدلوب دلاولا داقي ال لوقي ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس هنع هللا ىضر

 دعب وا وفعلا دعب لتاقلا نع ىفعي ال اك ابا ناك ولو ةنايدب لتاق ىلع ىفعي الو
 يور هتنا همحر بطقلا لاق هوحن وا ماما نكي مل نا. ةعامجلل هرماف ةيدلا ذخا

 دعب لتق ادحا يفاعا ال ملس و هيلع هللا ىلص هنع هللا دبع نب رباج نع ىسلايطلا

 لكلا نع وفعلا زوجيو حالس وا بايث ىلع وا ناما دعب لتاق اذكو ةيدلا ذخا

 زوجيف حالسلا وا بايثلا ىلع لتاقلا اماو نامالا دعب لتاقلا يف كلذ ريغ ليقو

 لتقي و اعامجا اندنع ةنايدب لتاق نع افعي الو هللا همحر بطقلا لاق امهنع وفعلا

 رح لتقي الو دبعلا سفن وا دبعلا ةميقو كلذ ريغ رحلا ءايلوا كردي الو رحب دبع

 نع دعب الا وا هلثمب كرشم لتقيو ادبع دحوملا ناك ولو دحومب كرشم الو دبعب
 باتكلا لها ليقو يباتكب يباتك ريغو ينارصنب يدوهيك هيلا برقالاب مالسالا

 لتقت و هريغ و يباتكلا ءاوس مهلك نوكرشملا ليقو تراوتلاو لتقلا يف ةدحاو ةلم
 . ملعا هللاو ىثنا ولو دحاوب ءاسن اهب :ناك ناو ةعامجلا
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 عاف دلا يف باب

 وا كحالس وا كسابل ذخا وا كلتق ديرمل لاتقلا وهو ضرف اما عافدلا

 الب ناو هيلع تردق امب كبحاصو كل ايعك هنع عافدلا كمزل نم رض ديرم

 هللا لبق نم ررض وا ةميهب وا قرغك نم هنع عافدلا كمزل نم يجني امبو حالس
 ىلع رئاج هذخاي ناب هيلع هذخال لاملا هيف يطعي ام الا ةجيتنلا نم هنع طحي الو

 وا ماعط وحن يف ىطعي ام اماو هيلخيل رئاجلل لاملا يطعت نا كيلع بجي الف لام

 الا هسفن فالتا همزلي الو كيلع بجاوف هب وجنيل بوكر وا سابل وا بارش
 عافدك وجني نا اجر اذا ريغلا نع سفنلا فالتا وهو عوطت اماو هسفن ىلع

 نينثا وا اناسنا عمست نا كلذو هروج هرييغت وا هلتقل وا ريغلا لام ذخال ريغم

 الف شحفك وا لام نع عنمك اوراج مهنا وا سفن لتق وا لام ذخال اوجرخ

 امهوحنو يغابلا وا يناجلا لتقك وا مهعفدو مهفل ضرعتلل جورخلا كمزلي

 مزلي ال الام دسفم عافدكو بجي الو زوجي لب عطاقلاو دترملاو نعاطلاك
 هسفن ىلع فوخلا دنع مزلي الو لتقل وا هذخال فختسم وا هعافدل جورخلا

 اذاو اهراهظاو قفاوملا ةنايد بيوصت وا هنيد يف نعط وا عدتبم ريوبت راهظا

 ناك ناو هتوم وا هندب يف رض ىلا هلصوي ال ناك نا هرشن همزل هملع ىلا جيتحا
 هسابلو هسفن نع همزلي اك لاملا نع عافدلا همزلي الو كرتلاو رشنلا هلف هلصوي

 الو ةأرملاو لجرلا تومي اولاق دقو سفنلا فلتل لاملا فلت دؤي مل نا هحالسو

 مثا تمي مل ناو كله هل هاطعا نمم هب تام و هاطعا ناو هحالس يطعي الو ىرعي

 هب لتاقب ام كسما نا هحالس ءاطعاب الو هسابل ءاطعاب ماي ال نا هل صخرو

 مث فيسلا مث نيكسلا حالسلا لضفاو رضاحلا هحالس لضفا هكسما ام نكيلو

 الو رفغمو ةقردو عرد الو ديدح اهب نكي مل ىصع حالسلا نم سيلو حرلا
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 حالسلا ريغ ناو هذخاي ثيح هب يمري الو هل هعضي الو هب عفدي ام هودع يطعي
 يغابلا هيلا لصي نا لبق هلعف نا يمرلاو عضولاو ءاطعالا زاج و رجح و ىصعك
 هكرتي هنا هل رهظ نا ءاطعالا وا يمرلا كلذب يغابلا نم هسفن عنمي نا ىارو

 ةب وتلا هتمزل و هلاتق و هعافد ىلع ةقاط الب يغابلا هنم هذخا وا كلذ لعف اذا يغابلا

 نم هريغ وا هبحاص عزن وا هل ءاطعالا دعب هعزن وا هذخاي مل ولو هل هاطعا نا

 يغابلا نم هعزن ذا الثم هبحاص دريو هيمروا هعض و وا كسام ءاطعا دعب يغابلا

 هبحاصل صخرو يناجلا هذخاف هامر وا هعضو وا يغابلل ال يغابلا هاطعا يذلل
 نم حالسلا عزني ال اك حالسلا بحاص نم هعنمي الو هب يغابلا لاتق هعزن يذلا

 ريغ نع ناو هب عفديل هنم هعنم هل زوجو ودعلا مهءاج اذا هل كساملا هبحاص

 زاج و امهريغ نع وا امهنع هب عفديل هركب ناو هنم هعزني ليق و هيلع لدا نا هسفن

 هب مزلي الو هرش فخي ملو حالسلا بحاصل اناما ىطعا نا غابل حالسلا ءاطعا
 وا اذكه هب لتاقيل هبلطو ال وا هنم فخي مل نا اذكو هلتقو دعب هب ردغ ولو مثا

 هنع عفدلا همزلي نم ردغ وا اضيا هب ردغ ناو هلاتق لحي نمم انالف هب لتاقيل

 وا حالسلا بحاص ولو هيلع غاب لك دحا نم هبلط حالسب لجرلا لتاقيو

 ناك نا هعنم وا هب لتاقي ال نا هيلع طرش وا هب لتاقي ال نا هيلع رجح وا هتميهب

 وا كلمتلا هج و ىلع ال هلداب وا هراعتسا حالسب لتاقيو لاتقلا لوخد دعب عنملا

 نع عفدلا دصق نا الا ضوع وا نهرب ال هب لاتقلا هل ركذي مل ولو هرجأتسا

 دعب ناو هب لتاقملا نم هذخا هب لتاقمل هراعا حالس يذلو ضوعلا وا نهرلا

 همحر بطقلا لاق هنم هعزني الف هب لاتقلا يف لوخدلا دعب اماو نيفحزلا ءاقتلا

 ءاقتلا لبق هنم هذخال ءاش ولو هنع ىنغتسا نا الا زوجي ال هنا يدنعو هللا

 احالص ىأر نا الا ريعتسملا نم هعنمي الو ةرضم يف هل ءاقلاف دعب اماو نيفحزلا

 ودعلل ىكناو حالسلا بحاص نم لاتقلاب فرعا نوكي نا لثم هعنم يف
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 وا يضاقلل و لاتقلا يف هنم اريخ ناك نا هب لتاقمل هحالس يطعي نا لجرللو

 ءاركب لاتقلل هنوذخاي وا بئاغ وا لفط وا نونجم وا ميتي نم ناو هذخا ةعامجلا
 هراعتسا ام نمضي الو لاتقلا تقو دسف نا هذخآ هنمضي الو يبا ولو هبحاصل

 حالسب لاتقلا زوجو نامضلا طرتشي مل نا هريغ وا حالس نم هل ريعم نم دحا
 لاتقلا ىلا هب جيتحاو لاتقلل لعج هنال هب لاتق طرش الب ناو ةيراع وا ءارك

 عافدلا كرات رفكيو ةميهب ناو رضم لك هب عفدي هناو ىركيو راعي لاتقللو

 بحاصلا قح يف رم اك هثريو هنمضي الو بحاصو رايع نم همزل نمع

 هءاطعا يف اجر اذا هريغل سابللا ناك ناو هنع ينغتسا سابل ءاطعا يف صخرو

 هحالس و هبحاص سابلو هتروع فشكنت ملام اقلطم هءاطعا زوجي ليقو ةاجنلا

 هحالس هبحاص ءاطعاب مئأي الو هحالس و هسابلب همزلام ةدش و اصيخرت اهب همزلي

 ناو لاتقلا تقو ىرعتي الو هبحاص حالسب يغابلا وا هبحاص هب هلتق ناو

 نجلا وا ةكئالملا هتروع ىرت الم ودعلاب رفظيل وا وجنيل ودعلا نم ءافتخال
 ناو ةيجنتب لاغتشالو هعضيف سابل لقثب كاله فوخل و كلذل يرعتلا زوجو

 عم حالسو سابل ةلدابم زاج و ءاملا يف حبسي نا دارا نمك هسابل هعنم نا لاملل

 صخرو هبوثو هحالس يف يغابلا بير ولو ةاجنلا يف عمطو كلذ بلط نا غاب

 ةللاو سانلا نم هريغل اهاجر ناو عضولاب ةاجن اجر نمل سابللاو حالسلا عضو يف
 . ملعا
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 عفادملل زوجي اميف باب

 ولو اهكاسماو هتروع ةرشابم هيلع يغبم ةيجنتو غاب عافد يف رذاخ ال

 هلتقل اهيلع ضبقلاو هب هرجو ةرشابم ولو هتروع يف يغابلا برض هلف ىثنا

 رضم يف عقو نم وا ناودع نم هعنمل هتروع نم هيلع يغبملا كاسما هلو هءاصخاو
 دسج نيب نم ناو هسفن ءافخا هنم براهلل زاج يغابلا نم بورهلا يف اذكو

 كلذب هيلبع مرحت الو هعنم اهل لخن الو هرظنب وا اهتروع سمب وا اهبوثو ةأرما
 ريغ اهدسجل رظنلاب مرحت الو لعب تاذ تناك وا اهرهظ ىلع ناك ناو هلمحت و

 اهجرف نم نطب اميف ةرورض الب رظنلاب مزلي لهو ةرورض الب ناو اهجرف

 ميرحت ال مثا ركذب ال ةوهش اهدسج سمب مزلو نالوق ال وا قادصو ميرحت

 هيف هنطاب ولو طقف رفكلا وا ديلاب اهتروع سمب رفكلا عم نامزلي لهو قادص و

 سمي قادصلاو امهامزل و رفك و ميرحن دسجلا يف ركذب سملاب مزلو ةصخرو ةدش

 مدع يف صخرو لالخلا يف بسنلا هب تبني امم ركذلاب اهيذاحي امو اهتروع
 ةفشحلا بويغب الا قادص ال ليقو قادص مدع يفو جرفلا ريغ يف ركذب ميرحتلا

 اهلو مرحت ليقو طلغب جرفلا يف ركذلاب لعفلاب رفكلاو ميرحتلاو قادصلا مزلو

 ةرحل رقعلا مزلو قادصلا مزلو كلذب رفك الو مرحت ال ليقو رفك الو قادصلا
 اهتميق ةميهبب لعفلاب مزلو نعو اطولو اقلطم ةنونجمو ةماوةيبصلو ىفزب تهركا

 مزلي الو رقعلا فصن بيثلو رحبلا يف ىقلت وا نفدتو حبذتو رفكلا عم اهبحاصل
 ةغلاب وا ءارذع ةلفطل هب مزلو مزلي ليقو بيثلا جرف يف عبصا لاخداب رقعلا

 لفطلو همزلي لبقو رقعلا همزلي ال ليقف هب ضتقت مل ناو هب تضتقا ءارذع

 عواط ولو بيثل ام روهقم لقاع غلابل اذكو ةفشحلا لوخدب هربد يف ءىطو

 لتقي ليقو نصحي مل ولو لعافلا مجريو ع واطي مل ولو هب ءىش ال ليقو لفطلا
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 الو ءاسن ىاحسك ناركذ هذخافمب مزلي الو قهاش نم ىمري ليقو فيسلاب
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 ةمتاخ

 لجرلاك ةارملاو ارهش باتتسي ىلع لاقو لاحلا يف بانتسي يعفاشلا لاقو لتق

 براحم لتقيو سبحت ةفينح وب ا لاقو قرتست ىلع نع ليقو ثيدح هب ءاج و

 هيلع ردق نا الام بصي ملو اسفن لتق وا اسفن لتقو الام باصا قيرطلل عطاق

 دسفا وا لكا ام :نامض الو ةيد هيلع سيلو لتقي الف هيلع ردقي نا لبق بات ناو

 تحت نم هيلج ر ىرسيو غس رلا نم هدي ىنمي تعطقو نامضلاو ةيدلا هيلع ليقو

 لتقلا نود ام سوفنلا يف ىنج ولو اسفن لتقي ملو طقف الام ذخا نا بعكلا

 ردقي نا لبق براحملا بات ناو دحوم ال لكاو لتق نا عطاق كرشم بلصيو
 ال هنا الا هنع رده ال ليقو سمن وا لام نم هتب راحم ف باصا ام هنع رده هيلع

 ىلع لتاقيو هللا مكحل ملسي ىتح كرتي الو غاب وهف عنتماف مامالا هبلط ناف لتقي

 وا عطقلا وا لتقلا بج وتسا نم بلاطي و ةب راحملاو قيرطلا عطق كرت ولو هعانتما
 دالب يف ءاج املك بيلصت وا عطق وا لتق نم هيلع هللا مكح ةماقا بلصلا

 امنا لاعت هل وق ىنعم وه كلذو مالسالا دالب ف نم يالو رفيف مامالا هيلا لس را

 هيلع تدتشا ناو ضرالا نم اوفني وا هلوق ىلا هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج

 هيلع ردق نا دعب الا بات امف بات نا هنال مزلام هيف لعف نعذاف ةقياضملا

 ىلع الو هنم ءاش ام لعفي كلذ يف ريخم هوحنو مامالا نا ليق ام ىلع ال ةقياضملاب

 هب راحم ىنعم و ةفينح يبا بهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق سبحلا وه ىفنلا نا

 مهتب راحم لعج ذا محل مظعت كلذو نوملسملا مهو هللا ءايل وا ةب راح هلوسرو هللا

 لصاو ةبراحملاب ينزراب دقف ايلو يل ناها نم يسدقلا ثيدحلا يفو لاق هتب راحم
 بيرح و بورحم وهف ءىيش الب هكرتو هلام بلس ابرح هبرح بلسلا برخلا
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 قرفلاو رصم يف تناك ناو ةيصوصللاو ةرباكملا ليقو قيرطلا عطق انه دارملاو
 دارا نمم مهعنمت ةكوشو ةعنم مهلو نوعمتجي موق نم نوكي امنا قيرطلا عطق نا
 نم عفد ىلع رادتقالاو نواعتلاو رهاظتلا نم مهنيب نوكي ام ببسب ءاوس مهب

 مهئاماو مهجاوزاو مهلاوماو نيملسملا ءامدل نوضرعتيو ءوسب مه ىدصتي
 ذخا يف ارهاجمو ارباكم صللا ناك ناو ةيصوصللا يف ةربتعم ريغ ةعنملا هذهو

 قيرطلا عاطق مهف ءارحصلا يف اوعمتجا اذا ةعنملا هذهب نوفوصوملاو بهنلاو لال
 ناكف ناك رما يا رمالا يف داهتجالا يف بلغ مث عيرسلا يشملا ىعسلا لصاو

 بيلصتلاو ليتقتلاو الام اوذخاي ملوا اولتق نا بلص الب اصاصق ليتقتلا مهؤازج
 نب ةثراح جرخ دقو ةربعو لاكن بيلصتلاو صاصق ليتقتلاف اوذخاو اولتق نا

 لبقن لاقف ماما وهو يلع هنع لئس و هيلع ةردقلا لبق حلصاو بات مغ ابراحم ردب
 اذا براحملا دح وملا بلاطي ال ليقف هللا همحر بطقلا لاق ءىيشب هبلاطن الو هتبوت

 الو كلذ ىلع سيل ةيآلا يف وفعلا نال بلاطي ليقو ءىشب هيلع ةردقلا لبق بات
 ةلا لوسر لعف اك هغسر نم قراس ىنمي عطقتو اعطق كلذب كرشملا بلاطي
 قرس الجر نا ىورو هيلع عمجم وهو رمعو ركب وباو ملس و هيلع هللا ىلص

 كلذو غسرلا وهو لصفملا نم هعطقب ملس و هيلع هللا ىلص رماف ناوفص ءادر

 امو ديلا ةيد فكلا يف بج و اذلو عبات عارذلا نم داز امو فكلاب شطبلا نال

 نم عطقي ناك هنا يلع نع يعفاشلا ركذو هللا همحر بطقلا لاق ةموكح هيف داز
 هكرتا نا هللا نم يحتسا لوقيو ةصاخ ىطسولاو رصنبلاو رصنخلا قراسلا دي
 افرع الو ةغل ال ةقيقح عباصالا ىلع قلطت ال ديلا ناب يلع ىلع درو لاق لمع الب
 عضوملا وهو زرح نم جرخا نا ىثنا وا اكرشم وا ادبع ولو قراسلا عطقيو
 مهارد ةعب را هتميق ام ةباد رهظ و ةنيفس و توناح و رادك ةداع هيف زرح يذلا

 بهذمو انبهذم وهو هللا همحر بطقلا لاق راتخملا ىلع رانيد عبر وهو رثكأف
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 امهرد رشع ةتس ءامدلا رانيد نا ىلع ةباحصلا ضعب نع لوقنملا وهو ةيعفاشلا

 ليقو مهارد ةثالث هعبرف روهشملا وهو هللا همحر بطقلا لاق رشع انثا وه ليقو

 ةسمخ يف الا فكلا عم عباصا سمخ عطقت الو مهارد ةسمخ زرح نم جرخا نا
 ليقو ةفينح يبا لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق ةرشع جرخا نا ليقو مهارد

 نعو اهفات ليلقلا ناك نا الا يعفاشلا تنب نبا نعو ريثكلاو ليلقلا يف عطقي

 ةثالث هنمث نجم يف عطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا رمع نب هللا دبع

 مهتا نمو نالدع هيلع دهش وا رقا نا تباث كلذو هللا همحر بطقلا لاق مهارد

 اريرش ينعا هللا همحر بطقلا لاق ارعاز ناك ناف سبحلا يف رقاو سبحف ةقرسلاب

 لتقلاب رقا ناو رارقالا ىلع اهاركا هسبح دعي الف هرارقاب مكح قسفلا رهاظ

 نمو نمآ وهو رقي ىتح ليقو هرارقاب مكح ارعاز ناكو ديدهت دعب ةقرسلاو
 وا قورسملاب فلتخت ال نا ةداهشلا طرش و اعامجا هيلع مكح اعئاط فرتعا

 وا ةجعن قرس رخآلا لاقو اشبك قرس دهاش لاق نا عطق الف نامزلا وا ناكملا

 رقا ناو كلذ فالخب رخالا لاقو اذك تقو يف وا اذك عضوم نم امهدحا لاق

 ال ليقو دحي ليقف اهريغل عجر ناو دحلا هنع ءىرد ةهبشل عجر ناف عجر مث

 مرغلا ذخوي ملو نايبب الا مرغ الو عطق ةقرسلاب دبعلا رقا ناو قرس ام مرغيو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق هسفن ىلع ال هديس ىلع هنال

 دي عطقت ةياور يفو ادعاصف رانيد عبر يف الا قراسلا دي عطقت ال ملس و هيلع

 اميف اوعطقت الو رانيد عبر يف اوعطقا ةياور يفو ادعاصف رانيد عبر يف قراسلا

 قرسي قراسلا هللا نعل ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ةريره يبا نعو ىندا وه

 تغلب اذا كلذ و ديدحلا ةضيب يا هدي عطقتف لبحلا قرسي و هدي عطقتف ةضيبلا

 يلاولا ىلا لصي نا لبق دحلا يف ةعافشلا زوجت و رانيد عبر لبحلا وا ةضيبلا ةميق

 اذاف يلاولا ىلا لصي ملام اوعفشا اعوفرم ريبزلا ثيدح نم و هللا همحر بطقلا لاق
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 عطق اذا هنا بهذملاو هللا همحر بطقلا لاق هنع هللا افع الف افعف يلاولا ىلا لصو

 لوسر نا هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نعو لاق قرس ام هلبق مرغي وا مرغ
 قرس ناو دحلا هيلع مقا اذا قراسلا مرغي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ةلا

 داع ناف ىرسيلا ديلاف داع ناف ىرسيلا هلجر عطقف داع مث ىنملا هدي تعطق

 مث ىنملا دعب ىرسيلا لجرلا عطقت ليقو سبح و برض داع ناو ىنميلا لجرلاف
 ةميهملاك مدآ نبا كرتي ال نولوقي اوناك يعخنلا نعو هقلاهمحر بطقلا لاق عطق ال

 ىلع نيلجرلا نم ءىيش عطقي ال ءاطع لاق و لاق يجنتسي و اهب لكاي دي هل سيل

 اهاعدا نم و هاوعد تيغلا هلضفل اهب مهتي ال نم ىلع ةقرس ىعدا نمو ةيالا رهاظ

 تيوق نا فلحلا لبق برضو سبح و هل فلح هلاح فرعي ال وا مهتي نم ىلع
 لاطي الو هلاح فرعي مل نم سبحيو ةمهتلا ةوق بسحب سبحلاو برضلاو هتمهت
 ةقرسب همهتا الجر سبح ملس و هيلع هللا ىلص هنا ىورو هتنا همحر بطقلا لاق

 نجسي هنا كلذب فرعو هتمهت تيوق نميف ليقو رفسلا يف هبحص دقو هريغل
 دعب برضي هنا ليقف هسبح لاطي هنا روهشملاو بطقلا لاق تومي وارقي ىتح

 هسفنل افلتم نوكي يذلا رمالا يف دبعلا رارقا زوجي لهو قحلا وهو لاق ال ليقو
 هاوعد لبقت الف كولمم لام وه ذا ال وا غلاب فلكم هنال لتق وا عطقك اهضعب وا

 سلتخم ىلع عطق الو زئاجف هضعب وا هسفن فلتي ال اميف هرارقا اماو هسفن يئ
 نم جرخي ملام قرطلا وا يراربلا نم وا لابجلا نم وا ىعرملا نم قراسلا وهو

 يف هئيجي وا هيلا حاتري وا هريغ وا منغلا هيلا حوري يذلا عضوملا وهو حارملا
 ملو هيف نزخي ام وهو نئازخلا نم وا تويبلا نم قيرفلا وهو راودلاك حاورلا
 ذخا اذاف باودلا اهيف طبرت يتلا عضاوملا نم وا نيفدلاو ريماطملاك ازرح نكي

 ىلع عطق الو ةيربلا وا لبجلا وا ىعرملا يف تناك ولو عطق عضاوملا كلت نم ائيش
 ىلع الو ةنايخب اهريغ وا اناويح وا ةعتما قرسيف نذاب لخدي نم وهو نئاخ
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 نم دي تعطق و لاكنلا وا ريزعتلاب ءالؤه بقاعي و مهعم وه و هباحصا نم قراس

 عطق دازي و ةلاض وا امل يعار ال ةباد ال عار اه ةباد وا ادبع وا ارح اريغص قرس

 هعنام وا هرجاز رباك نا ىرسيلا هلجرو ىنمبلا هدي عطقت ناب فالخ نم هلجر

 نوكيف زرح نم نكي ملو هبشاو برقا سلتخملاب وه ذا اهيعار عم اهقرس نا ال
 بالا عطقي الو براحملا مكحب هيلع مكحيف ابراحم نوكيف رباك نا الا اقراس

 يف اوفلتخاو محر يذ لك ةفينح وبا:دازو دجلا يعفاشلا دازو هنبا نم ةقرسلاب
 يف عطق ال ةفينح وبا لاق و هتنا همحر بطقلا لاق عوجلاب رطضملا الو نيج وزلا

 كلم هيف هلام قراس الو زرح نم بطحك حابم هلصا اميف الو ماعطلا

 نم ريج الاو نيدلا هيلع نمم نيد هل نمو نهترمك كلم ةهبش وا كرتشمك

 ربق نم نفك و فحصم يف عطق ال هنا ةفينح وبا معزو بطقلا لاق هرجأتسم
 يال افالخ اوعطق باصن دحاو لك بيصن يف نكي ملو اباصن ةعامج قرس ناو

 نم قرس نميف فلتخاو يعفاشلل افالخ دجسملا ليدانق قراس عطقي الو ةفينح

 هللاو هيف قلعم رمت وا رجش يف الو عطق ةنازخ نم قرس ناو هيف هل نذا تيب

 . ملعا
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 تايدلا باتك

 ىدو لوقت ةدع دعوك لادلا فيفختب ىدو نم ءايلل فيفختلاب ةيدلا
 سفنلا ةلباقم يف بجي ام يهو هلتق نع مزليام هيلو ىطعا اذا ةيد هيدي ليتقلا

 تيمس يعمصالا لاق هللا همحر بطقلا لاق القع اضيا ةيدلا ىمست ردصملاب يمس

 فرحلا اذه مهلامعتسا رك م لوتقملا يلو ءانفب لقعت تناك لبالا نال كلذب

 هلقع اولاقو اهريغ وا مهارد وا ريناند هتيطعا اذا لوتقملا تلقع اولاق ىتح

 اهنا ىلع فنصملا اهفرعو بطقلا لاق هلك كلذ نم ائيش هتطعا اذا ةريشعلا
 امو سفن يف ةيانجب بجي ردقم لام يه ةيدلا هلوقب هريغ وا وضعلل وا سفنلل

 باصنك ةيانجب ال بجوو ردق ام جرخف هتلقاع وا اهيناج ىلع هيلع ينجن اهنود

 كلم لوتقملا ةيد نادافا بطقلا لاق قادصلاو تالماعملا يف نمثلاو ةوكرلا
 ةثرولا ىلع اهيف ءامرغلا مدقتو ةكرتلا ثري نم لك اهثري هتكرتك لوتقملل

 يفو لاق لوألا حيحصلاو ةثرولل لب مهل ىصوملاو ءامرغلل تسيل ليقو ةيصولاو
 ىطعت اهنال هتايح نم ءزج رخاب اهكلم ليق ال ما ةيدلا لوتقملا كلم له رثا
 يف ملع امب ةيصولا ذفنت امناو اهنع هوفع زوجيو هتيصو اهنم ذفننو اهنم هنويد
 . ملعا هللاو هب هتايح
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 كلذ شراو راثآلاو حورجلا يف باب

 ىرغص ةيمادو شدخو ءادوسو ءارمحو ءارفص رشع ةسمخ حورجلا

 ةفئاجو ةلقنمو ةمشاهو ةحضومو قاحمسو ةمحالمو ةعضابو ىربك ةيمادو

 نمث فصن ءارفصللف ءادوسف ءارمحف ءارفص دلجلا قوف ةثالث ةمومأمو ةذفان و

 اذه ىلعو هللا همحر بطقلا لاق ريناند ةعبرا وا امهرد نوعبراو ةينامث ريعبلاو ريعب

 امهرد نوتس ليقو امهرد نورشعو ةئام ليقو مهرد ةئام ريعبلا ليقو لاق لمعلا

 سفن يف ةثالثو ريعب عبر ءادوسللو ريعب نمث ءارمحللو صخ رلاو ءالغلا ىلع ليق و
 مدب عمدي نا نكمي هنأكو بطقلا لاق ءامب ناو عمد ام وهو شدخ نهو دلجلا

 نم تعطق ام يهو ىرغص ةيمادف ءاوضو ءاملا كلذ ضقني الو ليسي ال رمحم

 فصن شدخللف امحل لصت ملو هتعطق ام يهو ىربك ةيمادف مد هنم ضاف و دلج

 ةدحاو ةيمادلا نا ليقو ناريعب ىربكلا ةيمادللو ريعب ىرغصلا ةيمادلل و ريعب

 تقش ام يهو قشلا وهو عضبلا نم ةعضاب محللا يف ةثالثو دحاو اهمكح
 ام يهو ةمحالتمو اليلق هيف ترثاو محللا تلصوو محلو دلج نيب اقافس

 هنيب قافس ىلا محللا زواج ام وهو قاحمسو محللا يف تنعماو كلذ تزواج

 قاحمسلل و ةرعبا ةتس ةمحالتمللو ةرعبا ةعبرا ةعضابللف هعطق الب مظعلا نيبو

 نوبل اتنبا ةرعبا ةعبرا اه ةعضابلا بوبحم نبا نعو هللا همحر بطقلا لاق ةينا

 نوبل اتنبا:ةرعبا ةتس اهل ةمحالتملاو هلك دلجلا ع رفتست يتلا يه ةعضابلاو ناتقح و

 ىلع هرشق ادب و هلك محللا غرفتسا ام قاحمسلاو نا ركذ نوبل انباو ناتتح و

 يف ةثالثو ناتعذج و ناتقح و نا ركذ نوبل انباو نوبل ات ةرعبا ةينامث اهلو مظعلا

 ةمش امهف هرسكت ملو قافسلا ةلازاب مظعلا تحضوا ام يهو ةحضوم مظعلا

 ةلقنمف هرسكت مل ولو هيف ترثا اذا ةمشاه يه ليقو هترسكف هتمشه ام يهو
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 يه ليقو مظع هيف عضوم لك يف نوكتو رسك عم هناكم نم هايا اهلقنل تيمسو
 امنا هلك ركذ امو ةرعبا ةرشع ةحضومللف هلقنت ملو مظعلا تقش ولو ةلقنم

 ماهبالا نم ىلع الا لصفملا ضرع دارملاو ضرع سايق يف لوط سايق مت نا تبني
 كل نيبتي مل ناو حورجملا ماهبا وا سانلا طسوا ماهبا وا مكاحلا ماهبا يهو هلوطو

 وهو هجولا يف كلذو ضرعلا وه طيخلا فصنف طيخب هيلع ترد ماهبالا ضرع
 ىرخالا مظع فرط ىلا يحللا مظع فرط نمو نقذلا ىلا رعشلا تبنم نم

 ام ليقو مفلا نم ليق ناتفشلاو سأرلا فصن دسجلاو هجولا فصن سأرلاو

 نم الو هجولا نم ال دسجلا نم دعي مفلا نم ناك امو هجولا نم امهنم رمحا
 سأرلا رخومو هجولا فصن سأرلا مدقم رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق سأرلا

 ةملح الا لجرلا فصن ةأرملاو سأرلا رخوم فصن دسجلاو سأرلا مدقم فصن
 فصنو هنود امو ثلثلا يف لجرلاك يه ليقو لجرلا فعض هيف اهناف نيبلثلا

 ةرعبا ةرشع هيلعف اعبصا اهل عطق نمف هيلعو بطقلا لاق ثلثلا قوف اميف لجرلا
 نم عباصا اهل عطق ناف نورشعف ةعبرا وا نوثالثف ةثالث وا نورشعف نيعبصا وا

 مث ةرشع هيفف اعبصا عطقي نا لثم تابرض وا ةبرض يف ضعبل اهضعب فيضا دي
 هنال ةسمخ هيفف اعبار عطق مث اضيا ةرشع هيفف رخآ مث اضيا ةرشع هيفف رخا
 اعبصا دعب عطق ناف نوثالث هيلعف ةبرض يف ةثالث اهل عطق ولو هلبق ال فاضي

 يف كلذو نورشعف ةبرض يف ةعبرا عطق ولو هلبق ال فاضي هنال ةسمخ هيلعف
 نيلجرلا عباصا مكح و ةبرض يف كلذ فاضي الف نيديلا عباصا اماو دي عباصا

 ناو ةدحاو ةبرض يف الا كلذ ريغ يف حرب حرج فاضي الو نيديلا عباصاك

 اهثلاث ىنج ناو اضيا اهتيدف ءرب دعب ىرخا اهبرض ناو ةلقنملا ةيدف ةلقنم اهبرض

 ناو ال ليقو فاضي ليقف رخآلاابقع برضلا ناك ناو كلذكف كلذ دعب

 ليقف نانسالا اماو حارجلا يف كلذو فاضي الف دعابت ناو فالخف براقت

١٣٧



 هللا لوس رنع كلذ ةيكلاملات ور هللا همح ر بطقلا لاق حارجلاك ليقو عباصالاك

 ىتح لجرلا لقع لثم ةأرملا لقع يناسنلا ىور اذكو لاق ملسو هيلع ةللا ىلص
 نب ورمع هاورو ةيدلا لقعلاب ىنعيو ةميرخ نبا هححصو اهتيد نم ثلثلا غلبي

 يخا نباي ةنسلا كلت لاقف هلاس ةعيبر نا بيسملا نب ديعس نع يورو بيعش
 يواست ليقو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس اهب داري امنا تقلطا اذا ةنسلاو

 بهذم و انبهذم و بطقلا لاق فصنلا نم لقا يف ليقو رشعلا نم لقا يف لجرلا
 لاق ةيدلا لك ىلع اسايق ةرم لوا نم لجرلا فصن اهنا يعفاشلاو قارعلا لها

 اميف هب لمعي ال دحاو ثيدح وه اولاق وا خسن وا ثيدحلا مهدنع تبثي ملو

 اهفصنف دسجلا اماو هجولاو سارلا يف ةرعبا ةرشع ةمشاهلا ةيدو ىولبلا هب معت

 يف ليقو هجولا يف ةرشع انثاو سأرلا يف ةرشع ليقو سأرلا يف الا نوكت ال ليقو
 يف رشع ةسمخ ليقو نورشع هجولا يفو رشع ةسمخ هجولا يفو ةرشع سأرلا

 رشع انثا ةلقنمللو هجولا يف نورشعو ةسمخو سأرلا يف نورشع ليقو سأرلا

 اذهو نوثالث ليقو نورشعو ةسمخ ليقو نورشع ليقو رشع ةسمخ ليقو اريعب

 هللا همحر بطقلا لاق سأرلا فصن دسجلاو هجولا فصن سأرلاو هجولا يف

 نوبل انباو ضاخم انباو نوبل اتنبا لبالا نم ةرشع ةحضاولل بوبحم نبا نعو

 عبرا نورشع ةمشاهلل و هريغ موق بجاولا نسلا دجوي مل اذاو ناتعذج و ناتقح و
 تاقح عبراو نوبل نبا دحاو لك ةرعبا ةعبراو نوبل تانب عبراو ضاخم تانب

 ةتس و نوبل تانب تسو ضاخم تانب تس نوثالث ةلقنمللو تاعذج عبراو

 ةموكح ةماهلا يف ليقو تاعذج تسو تاقحتس و نوبل نبا دحاو لك ةرعبا

 نم نيتميقلا نيب ام ةبسنب ىطعيف ابيعم موقي مث ملاس دبع هناك موقي نا يهو

 اهلوصول ةفئاج تيمسو ةفئاجلا شراو سأرلا يف الا ةلقنملا نوكت ال ليقو ةيدلا

 لوصو ىلا ىدا ىتح هثبخو حرجلا ربك وا ةربا سأرب ناو نطبلا وهو فوجلا

س ١٢٨٨



 نا لثم رخآ بناج نم تجرخ و بناج نم نعطلا ةلا تلخد وا فوجلا

 رهظلا مظع رسك نا الادحاو كلذ يف شرالاو هرهظ نم جرخيو هنطب يف نعطي
 نا ىثنالا ةيدو ركذ يف تناك نا ركذلا ةيد ةيدلا ثلث فئاجللو هش را هلف

 ركذو ربد يف نوكتو ةيدلا ثلث ةذفانللو ةمالاو دبعلا ةميق ثلثو ىثنا يف تناك

 لاق حرجلا ثبخل تناك وا ذفنملا رغص ناو كلذك ردصو موقلحو قلحو
 يف ءازجا ةسمخ ىلع اريعب نوثالثو ةثالث اه بوبحم نبا لاق هللا همحر بطقلا

 يلب امم لفسا نم نييحلل ادحا يف ةذفان نوكت نا الا ةلقنملا يف ةروكذملا نانسالا

 يف هجولا يلي اميف حرجلا كلذكو ثلثلا فصن اهل يحللا ةذفان ناف قلحلا
 سارلا ما ىلا ةلصوملا ةبرضلا يهو ةيدلا ثلث ةمومامللو هجولا حورجك يحللا

 سارلاب صتختو اضيا ةماللاو ةبقانلا ىمستو غامدلا عمجت يتلا ةدلجلا يهو

 ثبخل تناك وا ةربا سارك ذفنملا رغص ناو فوجلاب ةفئاجلا صاصتخاك هجولاو

 مظع نم اهجورخل ةبقانو ةمال اهل لاقي لهو سايق يف سايق ممت نا ليقو حرجلا
 لصتت ناب غامدلا اهيف نئاكلا ةرشقلا اهغولبل ةمال وا غامدلا نيب و هنيب ءاوخلل

 بطقلا لاق ناليوات ةحارجلا هذه تيمس ةظفللا هذهبو اهشدخت مل ولو ةرشقلاب

 ةيد ليقو ناتيد اهيف ليق رخآلا بناجلا ىلا تذفنو هبرض اذا فلتخاو هللا همحر
 نم صن كلذ يف دري مل هنال داهتجالا الا ةحضوملا نود اميف سيلو ةدحاو

 مث .موقيف املاس ادبع هيلع ينجملا ردقي هناف ةحضوملا نود ام لك ليقو عراشلا

 لاق ةميق نم نيتميقلا نيب ام ةبسنب هتيد نم ىطعيف ةيابجلا كلتب ابيعم ادبع ردقي

 لاق كلام باحصا نم مساقلا نبا دنعو اندنع ءاودلا رجا مزلي الو بطقلا

 اهنال ةمشاملا انموق ضعب طقساو لاق كلذ همزلي انموق نم ةعبسلا ءاهقفلا لاقو

 هيفف دمعلا اماو صاصق الو أطخلا يف بيدات الو هدنع ةلغنم ريصت نا دبال

 هللا لوسر باتك يفو لاق وفعلا وا شرالا عم لاكن وا زيزعتب ولو بيدأتلا

_ ١٣٩١



 فنالا يفو لبالا نم ةئام ةيدلا سفنلا يف نا نملا لها ىلا ملسو هيلع هللا ىلص
 ةيدلا نيتفشلا يفو ةيدلا ناسللا يفو ةيدلا نينيعلا يفو ةيدلا هععدج بع موا اذا

 ةدحاولا لجرلا يفو ةيدلا بلصلا يفو ةيدلا نيتضيبلا يفو ةيدلا ركذلا يفو

 ةسمخ ةلقنملا يفو ةيدلا ثلث ةفئاجلا يفو ةيدلا ثلث ةموماملا يفو ةيدلا فصن

 نسلا يفو لبالا نم ةرشع لجرلاو ديلا عباصأ نم عبصا لك يفو لبالا نم رشع

 لها ىلعو ةأرملاب لتقي لجرلا ناو لبالا نم ةسمخ ةحضوملا يفو لبالا نم ةسمخ
 ةميق نا انموي لمعلا هيلع يذلاو بوبحم نبا لاق بطقلا لاق رانيد فلا بهذلا

 اذاو امهرد نورشع اهنم ريعب لك مهرد ةئاتس سأرلا مدقم يف ادمع حضوملا

 ناو اهتميق صخ ر يف رظن تصخ ر اذاو اهتميق ةدايز يف لودعلا رظن لبالا تلغ

 ثادحا لبق ةديدج اهلك حورجلا ساقتو هردقب ذخا حرج يف سايق متي م

 مسجحتو رب دعب ساقتو هريغ وا ءاودب قيمعت وا عيسوت وا قييضت نم اهيف ءىيش

 ةمالعف ةديدج الا ساقت ال ةسمخلا هذهف .هقوفو دلجلا يف يتلا ةسمخلا ريغ يف

 قاحمسلا ةمالعو دقع كرحت الب مظعلاب حرجلا ةمحل قاصلا ربلا دعب ةحضوملا

 ليقو ةعضابلاب ةمحالتملا هباشتتو اهمحل يف دقع الو قاصتلالا مدعو كرحتلا

 ىطعيو ةعضابلاب حورجملا يطعيو قاحمسلاو ةعضابلا نيب اهنال قاحمسلاب
 اهرثا يقب ناو ىربكلا ةيمادلا يف دقع الو اهب قاحمسلا تهباشت اذا ةمحالتملاب

 ةذفانلاو ةفئاجلا يهو ءربلا دعب ثلثلا اهل يتلا ةثالثلا ملعل لصوي الو انيب

 الو مكاحلا رظن بسحب ملعو ناب ام هبحاصل ىطعيو ال وانملعي مل نا ةموماملاو

 همحر زيزعلا دبع لاق هرظن يف رصق ناب نا الا قحلا بحاصل مكاحلا رابخا مزلي

 بطقلا لاق نقيتي ملو تمهوت اذا ةلقنملاو ةمشاهلا ةمالعل ضرعت نمرا ملو هللا

 طيخب هساق هحرج ىلا رظنو مكاحلا ىلا حورجملا لصو اذاو رثالا يفو هللا همحر
 نا هلو ةباتكب هتبثا ةبجارلا نم مك كلذ فرع اذاف هتمعو هضرعو هلوط فرعيف

_ ١٤٠



 ةأرملا اذك و كلذل هلعج نا هب قثو نا هقدصي ناو نسحي ناك نا سيقي نم رماي

 لسغي ال ودسي الو حتفي الو قفرب حرجلا ساقيو لاجرلا هرظني ال اميف ءاسنلل

 همكح فلتخاو رهظا رخا يف وزرغا عضوم يف ناك ناو هحتفي وا همضي امب
 لوطلا بسحب حرجلا رثكا ىلعف ةيدلا اماو لثمب الثم الا نوكي الف صاصقلا اماف

 ةربالا بقث ردق هنم حضواو ايماد حرجلا ناك ولو ليقو قمعلاو ضرعلاو

 يف الجر نعط نمو هريغ اذك و مشاهف كلذ مظعلا نم متهنا نا اذك و حضومف
 نيب اذكو فكلا يف ةذفانف ىلفسلا ماهبالا ةبجار نيبو فكلا نيب لصتملا محللا

 فصن يف ةذفان طبالا ىلا ردصلا يف ةذفانلاو هتيد ثلث رهظلا ةذفانلو عباصالا

 نيثنالا باجح يف اهلو ةذفان موقلحلا يف سيلو ليق اهثلث ربدلا ةذفانلو ةيدل
 مث ماد ناسللا حرج و ةيدلا فصن يف ةذفانف دلجلاو ةضيبلا يف تذفن ناو ثلنلا

 نطب يف الا ناتذفان وضع يف سيل ليقو وضعلا ةيد ثلث اهلو ةذفان مث محالتم

 . ملعا هللاو موقلحو ركذو

١٤١



 حراوجلا ةيد يف باب

 اذاو عجري ملو لاز اذا لقعلاك ادحاو ناسنالا يف تبثام ةيد تلمك

 ناف ءامغالا بسحب هل بسحن ليقو هل يهف ةلماك ةيدلاب هل مكحلا دعب عجر

 نا لثم ناتيدف ةيد هيف امب لقعلا لاز اذاو كلذ الا هل ءىيش الف يقب و ةيدلا تمت

 يف نوكي نا كلذ طرش و هللا همحر بطقلا لاق امهعطق ببسب نجيف هادي عطقت

 وه امم كلذ وحن وا هلقع لازف هفنا عدج وا هينذا عطق ولف ليق لقعلا لحم ريغ

 ناو حيحصلا وهو ناتيد ليقو لقعلا ةيد هلف غامدلا مظعب الصتم سأرلا يف

 نم لوق ىلعو ةيد غامدلا يف لقعلا نا لاق نم لوق ىلعف لازف ةموم امب بيصا

 ضعب يف كلذ ضعب لخدي الو ةموماملا شراو لقعلا ةيد بلقلا يف هنا لاق
 وا هلك عطق نا ةيد ناسللا يفو ناتيد هلف ةبرضب هرصبو لجر عمس بهذا نمك
 امو ةبصقلا نع لضفو فنالا نم نال ام وهو ةيد نراملا يفو هلك همالك بهذ

 قوف ظيلغلا ىلعالا هفرط وهو ةيد فنالا ةبنرا يفو هباسحبف كلذ نود ناك

 هباسحبف كلذ نود ناك امو تبنت ملو اهلك تبهذ نا ةيد ةيحللا يفو نيتبقثلا

 هنم تفنت ناو هباسحبف هلك كلذ بهذي مل ناو ةيد تبني مل نا سأرلا رعش يفو
 ىطعتف ةلمج هلك سأرلا رعش لعجي ناب يقابلا نم اهرادقم مك رظن تارعش ةلمج
 وا ةأرملا نم ربدلا ةيد جرفلاو ةيد ركذلا يفو ةيد بنذلا بجع يفو اهرادقم

 نم هلك روكذملا كلذرغص ناو لبقلا واربدلا باب عطق ناب اهنم لبقلا وا لجرلا
 عنمي اميفو ةيدلا ةدلجلا هنم تخلس ام يهو اهدحو ةفشحلا يفو بابلا لوا

 يف اطاخم وا اقير وا اكحض وا اعمد وا كلذ ريغب وا لازنا مدعب ةدالووا اعامج

 جرخمو جرفلاو ركذلا داسفا يف ةيدلا نوكت امنا ليقو ةيدلا كلذ نم دحاو لك

 وا كحضلاو طاخلاو قيرلا نم هدعب امو عمدلا لصتا نا طاخلاو قيرلاو عمدلا

١٤٢



 مدعو كلذ عوقو ةرثك لاصتالا ىنعمو بطقلا لاق عطقني ملو طئاغلا وا لوبلا

 رظنلا ليق و ةيدلا ثلث هل ليقف اهدعب نكي ملو ةرم ناك ناو هكاسما ىلع ةردقلا

 يذلا وضعلا ةيد ثلث هنا اهنمو مكاحلا رظن بسحب هنا اهنم لاوقا وه ام رظنلا يفو

 وضعلا ةيد فصن ليقو وضعلا كلذ ةيد سمخ اهنمو الثم جرفلاو ركذلا وه

 يف ءاوس و هللا همحر بطقلا لاق دحاو ىنعمب موسلاو رظنلاو امهرد نورشع ليقو
 يف هبرضي نا لثم رخا لحم برض وا لحملا كلذ ب رضب كلذ عقو بابلا لئاسم

 نم حرب ثدحا ناو هركذ موقي الف هرهظ يف هب رضي وا هطاخم عطقني الف هسأر
 الجر برض نم رثالا يفو بطقلا لاق ةلماك ةيدف الاو عطقنا نا رظنلاف برض

 ىضق دقو صاصقلا ال موسلا هيلعف هربد وا هلبق نم اطئاغ وا الوب ثدحا ىتح

 مهارد ةرشع ةءاجولا شرا هلف لابف هيف رثاو هءاجو ناو ةيدلا ثلث هيف نانع

 ىلع هءاج و اذاو هفعض طئاغللو نورشع هللا دبع يبا دنع وهو موسلا لوبلابو
 . هريغ دنعو موسلا بوبحم نبا هنع هلف ثدحاف هقنخ ناو نورشع هلامناف ركذلا

 بوبحم نبا دنعو امهرد نوعبرا ضعب دنع هلف طرضف هسخن ناو ةفئاجلا ةيد

 بجاح و فنا ةبقثو نذاو نيعو لجرو ديك نانثا ناسنالا يف امو موسلا

 لطب وا عطقنا نا رغص ناو لكلا يفف ةنجوو يدثو ةدعقمو ةضيبو ةفش و
 باهذ يف كلذكو ةأرما يف ناك نا ةأرما ةيدو لجر يف ناك نا لجر ةيد ةمات
 وا اتجوعا وا امهنم ةكرحلا .تلطب نا نيديلا يفو ةمات يقوذلا ناسللا سح

 نا كلذ نم ةدحاولا ةحراجلا يفو ةيدلا كلذك اتيقبو اتشعترا وا اتضبقنا

 لاق ةمات ةحراج ةيد اهل له لاطبالا دعب اهلاوز يفو ةيدلا فصن تلطب وا تعطق

 رظنلا وا اهسمخ وا اهعبر وا اهثلث وا اهفصن وا حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا
 نيع لكل ةعبرا رافشاو نانفج نيع لكل ةعبرا نوفج يف ةيدلا متتو فالخ

 ةيدلا عبر دحاو لك يفف نيعلا ىلع ناقبطنملا نافجالا نم نافرطلا امهو نارفش

١٤٣



 ةيدلا اثلث هافشلا وا رافشالا وا نافجالا نم ايلعلا ةحراجلا يفو نيتفشلا يف متت و

 نال نيتفشلا يف ثلثلا ايلعللو نانلثلا ىلفسلا ةحراجلل ليقو ثلنلا ىلفسلا يفو

 نيبجاحلا يف اذكو ارهاظ اكرحت مالكلاو غضملا دنع ةكرحتملا يه ىلفسلا

 لكلإ ءاوس رافشالاو نابجاحلاو ناتفشلا ليقو سكعلاب اهيف ليق رافشالاو

 هلل دمحلاو تيأر مغ لاق حيحصلا وهو هللا همحر بطقلا لاق ةيدلا فصن دحاو

 نبا ىلع ضورعم باتك يف هيلع اصوصنم ةيدلا عبر نفج لكل نا هتركذ ام

 اهنم عطق ناو اهتيد ثلث اهلف سرضلا ىلا تذفنو ةفشلا تمرخ ناو بوبحم

 سأرلا ارعش فتن اذا رثالا يفو بطقلا لاق يقب امو بهذ ام باسحبف ءىيش

 اهنم ةردقب ضعبلاو نيلدع موسف تبن ناو ةمات ةيدف ةتس ىلا تبني ملو قلح وا

 ةيحل نم هفكءالم نمو هلثم قلحلاو فتنلاب فنتنلاو ةرعشب ةرعش صاصقلا يفو

 الا هيف سيل قلح وا فتن نا ءاضعالا رعش رئاس و هلثم هل فتن هسار وا لجر

 نفجللو اعيج و برضيو هسأر قلحي هناف ةيدعتب دحا هسأر قلح نمو موسلا

 سكعلا ناميلس دنعو ناثلثلا ىلعاللو ةيدلا ثلث يلع نب ىسوم دنع لفسالا

 تبني ملو فتن: اذا اهعبر وهو ةيدلا فصن رفش لك رعشل و نايس امهريغ دنعو

 صاصقلا ةيجللا يفو موسلا هيف ليقو ةفشلا ةيد فصن تبني مل نا براشلا يفو

 ملو نيتئام وا ةئام لجر هتيحل نم فتن نمو يلع ىضق كلذبو ةرعشب ةرعش
 ردقب هنم فتني هناف اليلق رتكا وا ناتئام الا فتانلا ةيحل يف سيلو اهناصقن نيبتي

 نم تتامف ةزشان برض نمو هتيد هيلعف هيف وه دجوي ملو لجر نم وضع

 ىلع اهتيدف تغلب ناف تتام ىتح امد تفزنف ةأرما حكن ناو اهتيد هيلعف هبرض

 نبا لاق هللا همحر بطقلا لاق ةماثلا هيلعف اهطلخا ناو هلام يفف الاو هتلقاع
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 دلولا اهنمانال ةلماك ةيد اهل ىرسيلا نا ليقو بوبحم نبا هيلعو هب ذوخأملا وهو

 كلذ دعب بيصا مث هتيد تذخا ءاضعألا نم ءىيش لكو ةيدلا فصن ىنميللو

 الاو ةنسل تبن نا رظنلا امهرعش لاز نا نيبجاحلا يفو ملاس وضع ةيد ثلث هلف

 نا ليقو ةمات ةيدف مظعلا وا محللا وا دلجلا هعم لاز ناو رظنلا ليقو ةمات ةيدف

 ةدحاو ءاضعألا هذه ةيدف ةدحاو ةبرضب بجاح و رفش و نفج عم نيع تعطق

 عطق ولو هتيد وضع لكل ليقو ةلماكلا ةيدلا فصن يهو نيعلا ةيد يهو

 له ةدحاو ةبرضب هايثناو ركذ لصوتسا نا اذك و ادعاصف ةثالث وا ناوضع

 ددعت ناو ركذلل ىرخالاو نييثنالل امهادحا ناتيد كلذ يف وا ةدحاو ةيد لكل

 عزنلف امهرعش عزن دعب نيبجاحلا دلج عزنك ةدح ىلع ةيد لكلق برضلا
 سرض وا راغصلا نانسالا نم لك يفو ةيد دلجلا عزنلو ةيد تبن الب رعشلا

 لضافت الب لبالا نم سمخ يلكلا ىلع قلطي نسلاو رابكلا نانسالا س ورضلاو
 نانثا وا انس نورشعو ةينامث يمداللو ةمات ةيد ةدحاو ةبرضب عيمجلا يفو علق نا

 ءاضعا نم فصنلا ىلع اهماظعو اهنانساو ةأرملا ءاضعا ةيدو ريغ ال نوثالثو
 دوسا وا عقو ناف ةتس لجا علقي ملو نسلا بيصا ناف هماظع و هنانساو لجرلا

 وا بهاذلا باسحبف هضعب دوسا وا رسك ناو ةمات نس ةيدف هناكم تامو

 اوفلتخاو هللا همحر بطقلا لاق رظنلا كرحت وا دوسا اذا هيف ليقو يقابلاو دوسلا

 بيسملا نبا لاق سمخب ةيواعم ىضقو ريعبب هيف رمع ىضقف سرضلا لقع يف
 هيف تلعجل انا تنك ولو رمع ءاضق يف صقنتو ةيواعم ءاضق يف ديزت ةيدلا

 سمخ هيفو ءاوس سرضلاو نسلا نا كلام بهذم و انبهذم و بطقلا لاق نيريعب
 تبنو ءىرب ناف هب رظتني هناف يبصلا نس عطق اذاو رشعلا فصن وهو لبالا نم

 صقنلا باسحبف اصقان تبن ناو كاجلا رظن لب دودحم هيف ءىيش الف هتئيه ىلع

 نسلا يفو لبالا نم سمخ نسلا ةيد هيفف تبني نا لبق تام وا تبني مل ناو
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 لب اهرسك يف صاصق الو تعلق نا ةيدلا وا صاصقلا نسلا يفو ةموكح دئازلا

 رسكنا ناو نسلا ةيد فصنف اليلق ولو نسلا ضعب عطق نا ليقو شرالا
 ريعب ليقو ريبكلا سرض ةيد ثلث تبن مث علق نا يبصلا نس يف ليقو باسحلابف
 سرضلا ةيد ثلث هلف تبنف ريبكلا سرض علق ناو بحا وهو بوبحم نبا لاق

 ةيد وا صاصقلا اهيفف ةمات تناك نا ليقو نسلا ةيد اهلو ةدئازلا يف صاصق الو

 ديلا ماهبا الا لضافت الب ةيدلا لجر نم ناو عباصالا يفو ةموكح اهل ليقو نسلا

 ةيدلا فصن ثلث وهو ذيلا ةيد ثلث اهلف ثلاث لصفم نم تعطق نا

 ةرعبا ةرشع لجرلا وا ديلا عباصا نم لكلو ريعب انلثو اريعب رشع ةتس ةلماكلا

 رصنخلا عضو ليقو ةيدلا يف امهنيب ىواس ملسو هيلع هللا ىلص هنا يور دقو

 عباصا ةيد ملس و هيلع هللا ىلص هنع سابع نبا نعو ءاوس امه لاقو ماهبالا ىلع
 هللا ىلص هنع رمع نبا نعو عبصا لكل لبالا نم رشع ءاوس نيلجرلاو نيديلا
 مكح دق و كلذ ىلع اوعمجا دقو بطقلا لاق رشع رشع عباصالا يف ملس و هيلع

 ينثاب ةبابسلا يفو رشعب ىطسولا يفو عستب رصنبلا يفو تسب رصنخلا يف رمع
 لك يفو ءاوس اهريغ و ماهبالا ليقو نوسمخ كلتف رشع ةثالثب ماهبالا يفو رشع
 ىلع ثلثو ةثالث ليق و ناتلمنا الا هيف سيل.هنال لبالا نم سمخ نيماهبالا نم ةلمنا

 فكلا يف تناك ناو اهريغ ىلع لضف لجرلا ماهبال سيلو لمانا ثالث هيف نا

 ثالث وا نانثا وا عبصا اهنم عطق ناو ةيدلا فصن اهلف لقا وا عباصا ةعبرا

 صاصقلا طقس و امهيف ةيدلاف اهتيلات تلشف عبصا تعطق ناو ددعلا ىلع تمسق

 ةيد ثلث لصفم لك ح ورجل و ةبد ءالشلاب ذخايو ةعوطقملاب صنتقي ليقو للشلل
 عبصا ح رجف اهلفسا يفو اهالعا يف حرج لك ليقو لصافم ةثالث اهنال عبصالا

 ديلا ةيد سمخ خبصالا ةيمادلف عباصا سمخ اهنال ديلا حرج سمخ وهو ةمات

 تنب فصن ةبجارلا تمت اذا ديلا يف اهلو ةيمادلا قوف ام اذكو ريعب رشع يهف
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 ام سمخ حرج لكل عقي نا عباصالا يف تاحارجلا رئاسل بسحي اذكو نوبل

 فكلل يلاتلا لوألا لصفملا نم ترسك نا بجاورلا يف رسكلاو ديلا يف هلل
 هسمخ اثلث اهلف يناثلا نم ترسك ناو ديلا رسك سمخ وهو مات عبصا رسك اهلف

 اثلث اهلف ةثالث نم ماهبالا ترسك ناو سمخلا ثلث اهلف ثلاثلا نم ترسك ناو
 عبصالا ةذفان يفو باسحلابف ىلعالا نم وا نيلصفم نم ترسك ناو ديلا رسك

 وا رصبلا وا عمسلا وا مالكلا باهذ يفو ديلا ةذفان سمخ اهل نا ريتخاو فالخ

 بجت هنا بجاحلا نبا ركذو هللا همحر بطقلا لاق ةلماك ةيدلا مشلا وا قونلا

 رصبلاو عمسلاو لقعلا عفانم رشع يفو ءاضعالا نم رشع ىنثا يف ةلماك ةيدلا
 رشع ىنثالاو سولجلاو مايقلاو عامجلا ةوقو توصلاو قطنلاو قوذلاو مشلاو
 ليقو ةموكحلا ليقف نيبجاحلا يف فلتخاو رم امم كلذ ريغ و نانيعلاو نانذالا يه
 عوكلا نم اتعطق ةيدلا نيديلا يفو ةموكحلا ليقو ةيدلا ليقف رافشالا يفو ةيدلا

 وا فكلا طسو نم وا عارذ!: نيه وا دضعلا نم وا نيبكنملا نم وا قفرملا نم وا
 نيبكنملا نم وا نيقفرملا نم مث عوكلا نم تعطق ناو ليق عباصالا يلي امم

 يف اذكو هباسحبف ءىيش اهتعفنم نم صقن ناو ةيدلاف امهلشا ناو ةموكحلاف
 عفان ريغ ادساف يقب وا دوساف بيصا وا تبني ملف رفظ علق ناو نيلجرلا

 رفظلا ةذفانلو اهثلث ليقو تبن نا صولقلا فصن ريتخاو رظنلا ليقو صولققف
 يف ةذفان اهل سيلو ةبجار يف ةذفان يهف عبصالا يفو هيف تذفن ناف ةيد ثلث
 تسيق ظلغ نع تقر وا تفطعنا وا توتلا ناب لجر وا دي تصقن ناو رفظلا

 رشعلا هلف رشعب ةحيحصلا نع صقنت نا لثم صقنلا ىطعاو طيخب ةملاسلا عم
 يلو يمري هناف فعضلا ثودحل طيخلاب نيبتي ال امم صقنلا ناك اذاو ديلا ةيد نم

 يذلا ىلولا ىمر افيعض وا ايبص يلولا ناك ناو هتباصمي وه مث رجحب ديلا صقان

 نع لجر يمري الو سنجلا نم ةقث ىمر سنجلا ريغ يلو هل نكي مل ناو هدعب
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 ىمر الاو دج و نا هلثم رسعا ىمر رسعا ناك ناو لجر نع ةأرما الو ةأرما

 هتباصمب باصملا يمري وا هلثم يبصل ىمريو ىرسيلا ناكم تلعج و نيملاب هيلو

 يذلاو يمرلا يف هريصقتب مهتا نا باصملا فلح و صقنلا ردقب ىطعيف ةملاس عم

 هيلا ساقي ام نكي مل اذاو ةملاسب هسفن هيمرب هرابتعا زوجي ال هنا بطقلا دنع

 يناجلا ىلا رمالا عجر ةدحاو هل هنوكل وا امهدحا لاوز وا اعيمج امهناصقنل

 هبتشا ام هيلع ىقبيو نيبت ام هنم ذخا الاو فلحي نمم ناك اذا فلحي مث ىطعيف

 ةصقانلا حتفت و ضمغت مث ةملاسب هيلا رظنيف رظنلا صقانل ملع بصنيو نيبتي ىتح
 هنا كلذو ةفاسملا ةلمج نم اهرظن غلبم نوكي مك ربتعيو سيق اهرظن غلب ثيحف

 ىتح هبرقي لازي الف ملعلا كلذ هيلا برقي م لوألا ملعلا عضوم ىلع ملعي

 ةيد فصن هلف ةفاسملا نم فصنلا ىلع الا هتصقانب هرظني ل ناف هتصقانب هرظني

 وا ةضيب يف طقن هل طقني نا زوجيو مهتا نا فلح و ثلثلا هلف ثلثلا وا نيعلا

 ناو ةملاسلاب كرداو ةصقانلاب طقنلا نم كردي مل ام ردقب ىطعيف اهرظنيف ةقرو

 هيف مسج بصنب نيعلا ناصقن برجيو قدصو فلح هلك هرصب باهذ ىعدا

 داوسك امهنيب زرفي ثيح نم ربتعيف كلذك ناولا وا نادعابتم وا نابراقتم نانول

 يفو لجر نيع ءاقف نمو امهريغ وا ةضيب وا ةقرو يف ةرفصو ةرمح وا ةقرزو
 ةصقانلا ىه تناك ناف نيع ةيد ذخاي وا اهصتقي نا لجرللف ضايب قافلا نيع

 اهتيدف فعض اهيفو اهب رصبي ناك ناو لودعلا رظن هل امناو صاصقلا هل سيلف
 لوألا اهلاح نع ليمت ال ةميقتسم ةملاس تربجف قفرم وا ةبكر ترسك ناو ةمات

 بسحبف ةماقتسا الب تربج ناو ناسنالا ةيد عبر وهو اهتيد فصنف اهب عفتنيو
 نع ماظع اهنم , تلقف نهادحا ترسك نا دضعلا وا قاسلا وا ذخفلاو صقانلا

 ناف ةدحاو لكل فصنو صئالق 'عبسف تلام ولو تمس ىلع تيقبو اهعضوم

 ةداع اهماظع عمتجت الف خملا جرخو مظعلا نهوو دضعلا وا قاسلا برض
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 اص ولق رشع ةتس سأرلا ةمومام فصن اهلف ماظعلا تبهذ ناف ءابطالا بيرجتب

 لاق ابدحنم ربج نا ربج ولو ةيدلا رسك بلصلا نم عضوم يا يفو نانلثو

 مل نا هناو ةمات ال هردقب هلف ةماقتسا ىلع ربج نا هنا هموهفم و هقلا همحر بطقلا

 يشملا عنم ناو ةيدلا فصنف اميقتسم ربج ناو ةماتلا ةيدلا ىلوالابف ةتبلا ربجني

 نا الا ليقو اعكار راص نا الا بلصلاب ناسنالا ةيد لمكت ال ليقو ةمات ةيدلاف

 وا بكنم نم ناو تعطق نا ديلا يفو اعجطضم راص نا الا ليقو ادجاس راص

 رظنلا فكلا يهو ديلا دح ىلع ةدايزلا يف ليقو ةمات دي ةيد عباصالا لوصا (

 ثالث عبصا لك يفو ةبكر نود وا كرو نم ناو تعطق نا لجرلا اذكو

 تناك ولو ريعب ثلثو ةرعبا ةنالث وهو عبصالا ةيد ثلث لصفم لكلو لصافم

 نم دئازلا ردقب تبسح نيلصفم نيب عبصا تعطق ناو لجر نم عباصالا

 ولو هريغ وا عامجب ةأرملا نم ربدلاو لبقلا طلخ يفو نيلصفملا نم رخآلا لصفلل

 هللا همحر بطقلا لاق ةمات ةيدلا لجر نم لغعلا ناك ناو لغعلا وا ةأرملا تغلب

 ام ركذلا يف هلعلو لاق ةأرملا لبق نم جرخي ركذلا ةضيب هبشي ءىيش لغعلاو

 ةيد ةلماك ةيد هل لهف تعزنف ةدحاو نيع هل نم و داسفب خافتناب هاتضيب هب ريصت

 امب لب دابعلا لبق نم ىلوألا لاوز نكي مل نا ةيدلا اهل متت وا اهفصن وا نينيعلا

 تعزن نا الا حراوجلا نم اهريغك اهل متنال وا هللا لبق نم وا هسفن لبق نم ءاج

 دلو نمو امهوحنو نينذالا يف اذكو فالخ فورعمب رما وا داهجك هللا ليبس يف

 هللا همحر بطقلا لاق ةمات ةيد اهيلع هلف ةدحاو نيع هل وا :نيع الب وا روعا

 حيحص ءاقف ناو هيلا لوصولا نكمي ال ذا رصبلا صقن يف صاصق ال نا اوعمجاو

 فصن هيلع دريو امهيلك ال هنيع لثم ةدحاو هل ءاقفي نا هلف روعالا نيع نيعلا

 هلف اهتيد ذخاف ناسنا اهب هباصا ناو داهج وا ةلعب ىلوالا لاوز ناك نا نيع ةيد

 لجر نم وضع عطق دمعت نمو نيع ةيد فصن ذخايو اهب صتقي وا ةدحاو ةيد
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 لجر وا ءالش وا ءامسع دي لكلو وضع ةيد هيلعف وه هيف هلثم دجوي ملو

 بيصا اذا يصخ ركذ وا مجعا ناسل وا ءاروع نيع وا ءادوس نس وا ءاجرع

 وا مذج الا دي تبيصا ناو هسكعك لامشب نيمي عطقت ال ليق و هلثم ملاس ثلث

 ةمات هدي وا هلج ر ةيدف اهب عفتني ةايح اهب لجرلا وا ديلا عباصا تناك ناف هلجر

 يف دئازلاو ةملاسلا ديلا ةيد ثلثف تعطقناو تخسفت دق عباصالا تناك ناو

 مل ناو نس و عبصاك اهتيد نم غلبي ام ردق ىلع ةح رراجلاكف هب عفتنا نا ةحراج

 هل نمك اهتاذ يف وا اهددع يف ةصقانلا حراوجلا اذكو رظنلا هيفف دئازلاب عفتني

 يف وا داتعملا نع الجر اغص سمخ هل وا هلجر وا هدي يف لقا وا عباصا عبرا
 صقن و رظنلاف الاو ةيدلا فصن هلف كلذب عفتني ناك ناف طقف نالصفم عبصا

 لمعلا فصن صقن ناف عمسلاو نيعلاك اهب عافتنالا صقن ردقب لجرلا وا ديلا

 نذالا ةيمادل و اهفعضا وا اهعطق نم ىلع لجرلاو ديلا ةيد فصن اهلف عطقلا لبق

 اهتذفانك اهثلث اهيف رتشللو فصنو ريعب اهتمحالتملو ريعب اهتعضابلو ريعب فصن

 هيلع ىعدملا قدص و هعمس ناصقن باصملا ىعدا ناو ىلع نب ىسوم لاق كلذبو

 دست مث عمسي ام ردقب دعب نم هيلا حاصي مث دست اهناف امهادحا نم هاعدا ناف

 دهج اذه نا فلحي و اهتيد ىطعيو صقنلا رظني مث اضيا هل حاصي مث ةحيحصلا

 امهنيب ام رظنيف هل مت ديعب نم هيلول حيص اعم اهناصقن ىعدا ناو ةصقانلاب هعمس

 اهنطاب يفف لامشو نيميو نطابو رهاظ ىحاون عبرا اهل ديلاو فلحيو هل ىطعيف
 نيعلا وهو اهرهاظ يف اذك و اهتيد عبر ىنملا نم لامشلاو ىرسيلا نم نيميلا وهو

 نطاب نال لكشم كلذو هللا همحر بطقلا لاق ىرسيلا نم لامشلاو نيميلا نم

 نهنكل ىحاون عبرا قنعلل اذكو اهرهاظ يف تسيل ةيوق ةعفان قورع هيف عارذلا
 لصو ىتح ةرمب همحل ليزا وا تيما اذا ةهج لكلو'فلخو مادقو لامشو نيمي

 لوخد وهو بدحلا يفو ناسنالا ةيد قنعلا ةيدو قنعلا ةيد عبر قلحلا وا مظعلا
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 فلخ ىلا امهيلي امو هقنعو هسار ليمي نا وهو ماما نم ناو ىرخا روهظو ةهج

 ةلماكلا ةيدلا ثلث هفلخ رهظي و مادق ىلا كلذ ليمي نا وهو فلخ نم اميس الو

 هلف نيقافصلا نم لك يف سايق يف سايق هيف مت نا قتفلاو ناثلثف اعمتجا ناو
 ءاشغلا لحني ناب قافصلا يف ةلع وهو هللا همحر بطقلا لاق ناسنالا ةيد سدس

 ام الا هل رب الو قشلا لبق هيف اروصحم ناك بيرق مسج هذفين قش هيف عقيو
 ناسنالا ةيد ةماتف لق ولو ماذج ةبرض نم ماق ناو اردان نايبصلل ثدحي

 اهنع ماق ناو دسجلا يف كلذ ذخا ام ردق ىلع رمتسملا حرقلاو قيبلاو صربلاو
 ىتح لصتا نا رظنلاف مسبت وا كحض وا قاوف وا بواثت وا ةسطع وا ةلعس

 يف هل امف لصتي مل ناو شرا نودب ليقو شرالا عم ةماتلا ةيدلا ليقو تام

 يف سايق مت نا ليقو ةربا سأرب ولو تبقث نا نذالا يفو ةبرضلا ش را الا مكحلا
 نالوق نذالا ةمحالتم يفو بقنلا مأتلا نا ناتمحالتم فنا وا نذا وا ةفشك سايق

 هجولا مكح امهمكح فنالاو ةفشلاو سأر ةمحالتم ليقو هجو ةمحالتم ليق

 ركذلاو ناسللا حرج و ناتمحالتم هيف مظع ىلع ايراج نكي مل ذفان حرج لكو

 ليق مفلا حرجو دسجلا رئاس حرجك هنا ركذلا حرج يف ليقو هجولا حرجك
 مث ةمحالتم مث ةعضاب مث ةيماد ناسللا حرج و هجولا حرجك ليقو دسجلا حرجك
 راسكنال نقذلا درامو نينذالا نيب ام هجولا دحو ةيدلا ثلث ةذفانللو ةذفان

 ةيحللا رعش نم امهرعش يا نادخلا امهو ةيحللا نم ناضراعلاو ةهبجلا ةدلج

 درامو فلخ نم افقلا ىلعا يه ةتفنعلا. ىلا ةهبجلا ةدلج راسكنا درام سأرلاو
 هجولا نم اهمدقم وا هجولا نم وا سأرلا نم نذالا لهو نذالا قوف طوطخ

 لاق دسجلا رئاس نم لب هجولا نم الو سأرلا نم تسيل وا سأرلا نم اهرخؤمو
 رباج ةيوارل سأرلا حرج امهحرجف سأرلا نم امهنا حيحصلاو هللا همحر بطقلا
 نم نانذالا ملسو هيلع هللا ىلص هنع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ديز نب
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 نيعلا حرج و اهتيد نم هردقب ذخاو سيق اهنم عطق وا نذالا تقرخنا ناو سأرلا

 رظنلا هيف اهب حرج نيي ملو مد اهنم جرخ وا ءارفص وا ءادوس وا ءارمحب ناو
 ناروعلاب دارملاو هتلا همحر بطقلا لاق تشمع وا تلوحا وا تروعا نا اذكو

 بلغت شمعلاو ةطحنم تراصف اهنم الع ام ضفخني ىتح ةيانجلا ببسب عمدت

 نم جوعا ام بسحب امل نا لوحلا يف يذلاو اهضرمو اهيلع اهنم املا لوزن
 يف لهو ةيدلا فصن هيلع نا بطقلا دنعف رهجا وا ىشعا راص ناو اهتماقتسا

 اذك و نالوق رظنلا وا بطقلا دنع حيحصلا وهو ةيدلا هتبلغ وا مونلا عنم

 ىنعم و هللا همحر بطقلا لاق لوق يف رظنلاو لوق يف ةيدلا هيف لصتا نا فاعرلا

 امب هتمزل نم و مدلاب الولبم هرخنم ءاقب لثم اليلق ولو مدلا جورخ ماود هلاصتا
 هب اربي امم اهريغ وا ةي ودالاب وا هلا لبق نم هتلع نم لتعملا ءىرب مث اهاداف ركذ

 مل هتلع تئرب ىتح دؤي مل ناو دعب هب عجري ال ليقف الوا ىطعا ام كردي لهف

 ةيدلاب لوقلا ىلع هلف دحاو رخنم نم مدلا ناك ناو رظنلا ليقو دعب همزلي

 ناو رظنلا ءىيقلا يفو عطقنا ولو رظنلا فصن رظنلاب لوقلا ىلعو ةيدلا فصن
 وا ةيدلا ثلث ةواشغلا يف لهو عطقنا نا رظنلاو لصتا نا ةيدلا ليقو لصتا

 قارحالاو يكلاو رظنلاف ةدقع وا برض نم مرو دلوت ناو نالوق رظنلا

 اهتيد تئرب و تعج ر ولو تناب ةحراج لكلو لبق ال هرب دعب ساقيو حرجلاك

 اهباهذ'دعب عمس ةساح تعج ر ناو تناك امك اهعوجر دعب تعزن نا رظنلا اهيفو

 يحلا ش راك تيملا شراو نالؤق ءىيش الوا حجارلا وهو رظنلا اهيف مزلي لهف
 نماض وهف تيملا ماظع يف رسك نمو ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق
 وهو هتيد لثم نماض وهف هنم هعنمي ملو اهدسفي ام ىأر وا اهقرحا نم كلذكو

 يحلا رساكك تيملا رساك ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يور هنال يح
 عبرلا لوقي نم مهنمو ثلثلا لوقي نم مهنمو يحلا ةيد فصن لوقي نم مهنمو
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 ادبع ناك ناو ةثرولل هتيدو رظنلا لوقي نم مهنمو سمخلا لوقي نم مهنمو
 هسرض عزن نمو نيملسملا ءارقف ىلع كلذ قفنيلف هتثرو ملعي مل ناو هديسلف

 ةيوارل تيملا نم مظعلا رسك يف شرا ال ليقو هل نماض وهف هرسك وا هقرحاف
 رعش نزويو مثالا يف يحلا مظع رسكك تيملا مظع رسك ةملس ما نع ةجام نيا
 ام اهمكح يف وا اهنمو ةنس رورم لبق تنب نا بهذب تبنو عزن نا ةيحللا

 نزوي ليق ةأرما نم سأرلا رعش كلذك و رظنلا ةيحللا رعش يف ليقو ةفشلا تحت
 يف بهذو .هرعش يف هضعب ليقو اهرعش يف ةضغب ليقو رظنلا ليقو بهذب
 هثراول ليقو ءارقفلل كلذ ىطعا هسفن يف كلذ ةأرملا وا لجرلا لعف ناو اهرعش
 نم ناسنالا ىلع ءىيش ال ليقو تام اذا هثراول ىطعيف هب يصوي ليقو ذئنيح
 هسفن رسك وا هسفن ناسنالا حرج يف فالخلا اذك و هسفن يف لعف اميف ش رالا

 سورعلل ضعب امهزاجاو ةيصانلاو لالدلا يف هلك فلخلاو هللا همحر بطقلا لاق

 هريغ رما ناو اهجوز امهدارا اذا اقلطم ةأرملل اهزاجاو كلذل اهج وز اهبلط نا

 وا هبراش ناسنالا فتن نا فالخلا اذك و لعافلا ىلع ش را الف كلذ هب لعفف

 داوس نم برضب رعشلا ريغت ناو زوجي ال هفتن نال يضر ولو هريغ براش

 هنم ريغت ناو هضعبك رظنلا هسكع ىفو ناسنالا ةيدف ناولالا نم هريغ وا ضايبل

 عرقا برض ناو ةيدلا يف غلب ام باسحبف هريغ وا ضايب ىلا داوس نم عضوم
 ناك برض نم دلوت حالص لك اذكو طقف ناك نا حرجلا ةيد هلف رعشاف

 الف حرج نكي مل ناو أربيف اضيرم وا عمسيف مصالا وا رصبيف ىمعالا برضي
 ملظ برضلا كلذ نا رهاظلا ناف لكشم وهو هللا همحر بطقلا لاق هيلع ءىش

 امرو رثا نا اميس الو بورضملا ةللاحم نم هيلع دب ال ملاظ براضلاف رثؤي مل ولو

 يف تحضواف هسأر يف برض وا هسأر يف تحضواف هجو يف برض نمو
 عضوملا اذه ساقي هناف هحرج رجفنا نا ةدح ىلع لك سيق هسكعك هدسج
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 ساقيف حرجلا مفل رظن رجفني مل ناو برضلا هيف عقو يذلا عضوملا ساقيو

 عضوم ساقيف ابناج حرجلا لخاد يف حضوا ثيح رظني ليقو طقف هدحو
 ام نيبراضلا نم لك ىلعف هناكم يف رخآ هداعاف دحا هحرج ناو هدح و حاضيالا

 لك فلح و امهنيب نيفصن الماك هشرا بورضملا ىطعا الاو هلعف ناب نا ىنج

 لوألا هحرج ناو هبحاص نم رغكا هب رض نا فرعي ام هنا نيبراضلا نم دحاو

 نم امهريغ اذكو ةحضوملاو قاحمسلا نيب ام يناثلا مزل يناثلا حضواو اقاحمس

 داهتجا ردقب رظنلاف كوشلا وا طشملا نانساك ساقي ال اب برض ناو تاحارجلا

 ةرعبا ةسمخ تعطق نا لجرلا يدث ةملح يفو هركذ مدقتملا رظنلا سيلو مكاحلا

 اهيتملح يفو ةرشع ةأرما نم ةدحاولا ةملحلا يفو هييدث نم نيتملحلا يف ةرشعو

 نا اهيتملح يفو ةأرملا ةيد فصنف بهذ ناو ةملحلا عاضر بهذي مل نا نورشع
 دوسا وا رمحا هيف ءتانلا مسجلا يه ةملحلاو ةلماك ةيدلا امهعاضر بهذو اتعطق

 وا رمحالا نود نبللا ةأرملا نم عيضرلل جرخي هنمو يدنلا مف وه يذلا بوقنمل
 تعطق ناو اهتيدف اهتملح عطق الب ةأرملا نبل بهذ ناو هلوح رئادلا دوسالا

 نبللا بهذ و تعطق يتلا ةملحلا ةيد فصن اهلف نبللا كسمت ال تناكف اهتملح

 ناو فعضلا يف فعضلاو هتيد رشع لجرلا يفو اهتيد سمخ ةأرملا ةملح يف ليقو
 ناك نايثنالا ةيد فصن وجرلا نم ناك نا لجرلا ةيد فصنف هلك يدنلا عطق

 وا طبا رعش و رفظك عزني ام لجرلا نم عزن ناو ةيدلا نينثالا يفو ىننالا نم
 رعشك عزني الام هنم عزن وا تبني مل ناو سأر رعش وا براش وا فنا وا ةناع
 ليقو تبني مل نا ةفشلا ةيد فصن ليقو مكاحلا رظنف تبني مل نا وا اقلطم قاس

 وا ةأرما براش يف ءىيش الو ةيحللاك ةلماك ةيد سأرلا رعش وا براشلا يف

 ناو طقف حرجلا شرا اهلو اهتعفنم كلذ نال تبني ملو فتن نا اهقاس وا اهتيل
 يناجلا مزل هتعواطمب وا هنذاب هحرج وا هنذاب قاسلا رعشك عزني الام هنم عزن

_ ١٥٤



 لح الو ةيانجلا دغب لح يف هلعج نا الا هبلطي مل وا هيلع ينجملا هبلط هنامض

 ولو بقثلا ةيد نمض ةيبص وا هيبا نذا الب يبص نذا بقث نمو نونجم وا يبصل

 زوجي ناويدلا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةداع لعفي امم ناكو ةحلصم ناك

 كلذ لعفي ال لوقي نم مهنمو اضيا هريغل بقثيو ةقيقشلل هينذا بقثي نا لجرلل
 الف اهتبنا ريغ اماو صخري نم مهنمو اهيبا نذاب الا اهينذا اهتنسال ةأرملا بقنت الو
 كلذ يف تبلط نا صخري نم مهنمو بقنلا ةيد اهيلعف تلعف ناف كلذ لعفت

 ةيدو اضيا رظنلاف اعطقنا وا رهط وا مد اهب مادف ةأرما تبرض ناو حالصلا

 ليقو لجرلا فصن هجولا ريغ يف ةأرملاو ركذلا ةيد عابرا ةثالث هثراك لكشملا
 يهف هجولا يف ةحضوملا اماو هجولا يف ةحضوملا ريغ يف لجرلا فصن يه
 ةحضوملا يف هريغو هجولا يف اقلطم لجرلا فصن ةأرملا ليقو اهيف لجرلاك
 يدثلا ةملح الا ةأرملا ةيد ثلث غلبت ىتح لجرلاك اقلطم اهنا ليقو اهريغو

 مهرد ةئامنامث دهاعملا يسوجملاو دجوملا ثلث دهاعملا يباتكلاو رمام اهمكحف

 ءاعدلا لبق وا حلص يف مهيلع ينج اذا ةئاتس ينثولاو مالسالا ىلا عدي مل يذلاو

 ةأرملاو اذكهو ملسملا حرج ثلث دهاعملا حرجف سفنلاك ش رالاو مالسالا ىلا

 رمع نبا نع دواد وبا!ئ ور هللا همحر بطقلا لاق كرشملا لجرلا فصن ةكرشملا

 نب نع يناربطلا ىورو لاق رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد ملس و هيلع هللا ىلص هنع

 ىورو رادقملا يف ال بوجولا يف ملسملا ةيدك يا ملسملا ةيد يمذلا ةيد رمع

 نيملسملا لقع فصن ةمذلا لها لقع ةجام نباو يذمرتلاو ىناسنلاو دمحا
 اذا دترملاو لبالا نم ةئام ملسملا ةيد لثم ةفينح وبا لاق و لاق ةيدلا لقعلاب ينعيو

 ال ليقف ماما الو كلذ لبق هلتق وا باتتسي نا لبق هلتقف مامالا ىلع دحا هتافا

 يسوجملا ةيد ليقو يباتكلا ةيد هيف ليق و هتافا هنال ةبوقع هلتاق ىلعو هيف ءىيش

 رح ةيد اهب زواجي الوهتميق ردق قيقرلا ةيدو هيلا دترا يذلا نيدلا لها ةيد ليقو
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 ةرحلا ةيد زوابت و رحلا ةيد ةمالا زوابت ال ليقو دبعلا ةيد فصن ىلا ةمالا درت الو

 اهثلث وا نيعك ةيد فصنك رح يف امو ةرحلا ةيد ناغلبي ال ةمالاو دبعلا ليقو
 رظنلاو هتميق هانيع و هتميق فصندبعلا نيعف ةميق نم كلذك قيقرلا ىفف ةذفانلاك

 ىلع قاب وه ما ش رالا كلذب ررحي له هتميق قيقرلا ةيد ىفوتسا نا نكلو ظنلاك

 لوألا ناويدلا باحصا دنعو يناثلا هللا همحر بطقلا دنع حيحصلاو هتيدوبع

 طقس و لام هنال تغلب ام تغلب هتميق دبعلا ةيد نا كلام بهذمو بطقلا لاق

 دلولا نال دبع ةمالا طقس و كلذ ريغ يناجلا ىلع سيلو لودعلا رظنب ردقي ةمالا

 اضيا طقسلا يف رظنلاو اهصقن هل ليقو اهصقن ةمالا بحاصل ليقو مالل عبات

 اماو طقسلا ةميقو ةمالا ناصقن يطعا تامف ايح هتطقسا ناو لودعلا رظن

 وا رشع ةعبراف اجزتمم وا ريناند ةرشع يناجلا ىلعف ةفطن ناك ناف ةرحلا طقس

 وا نوناثف اروصم وا نوتسف ادتمم وا نوعبراف ةغضم وا نورشعو ةعبراف ةقلع

 هللا همحر بطقلا لاق ةلماك ةيدف حورلا هيف اخوفنم وا رانيد ةئامف رعشلا تبان

 ىلع ةرغلاف هطاقساب تامف ارح لمحلا ناك نا ليقو ةمحر وبا وه كلذ لئاقو

 نوسمخ وا ارانيد نوعبرا وا داوج سرف وا ةما وا دبع يه لهو هبحاصل هطقس

 وا ةئامسمخ وا مهرد اتئام وا ةاش ةئام وا نوعبس وا نوسمخ وا ةاش نوعبرا وا

 رشع ردق كرشملا ةرغو فالخ رظنلا وا ةيدلا رشع وا ةرشع وا ةرعبا ةسمخ

 هيف خفن ولو اتيم عقو نا قوف امف ةقلع نم طقسلاو اضيا رظنلا ليقو هتيد
 مل ناو ةمات ةيدف ايح عقو ناو قوف امف ةفطن نم ليقو هتقلخ تلمكو حورلا

 تطقس ةفطنب مكحلا يف ذخوي الو رظنلا هريغ يفو روصملا يف ةرغلا ليقو روصي
 عبر ليقو رانيد ثلث تقرحا نا لفطلا ةرس ةيدو ىلاعت هللا دنع اهتعابت مزلو

 نا اهنفدت ملو تفلت ىتح اهنبا ةرس تكرت ةأرما يفو رثالا يفو بطقلا لاق رانيد

 طعتلف اهنفدت ملو تفلت ىتح ةميشملا تعيض ناو لفطلا كلذ يبال اهتميق اهيلع
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 ةيدو رظنلا هيفف امد تطقسا ناو رانيد فصن ةثرولل ليقو ءارقفلل اهتميق

 ردق ىلع امهنيب ليقو همال ليقو هدلاول ليقو اهيف وه يذلا دلولل ليق ةميشملا
 ينا نع ةديبع يبا نع عيبرلا ىور هللا همحر بطقلا لاق افاصنا ليقو هنم ثرالا
 ىضقف اتيم انينج تحرطف ىرخالا امهادحا تمر ليذه نم نيتأرما نا ةريره

 نا يراخبلا يورو لاق ةما وا دبع ةرغب امهنيب ملس و هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 وا دبع ةرغب نايحل ينب نم ةأرملا نينج يف ىضق ملس و هيلع هللا ىلص هتنا لوسر

 هيلع هللا ىلص هتلا لوسر ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نا مغ ةما
 نم نطب نايحلو لاق اهتبصع ىلع لقعلا ناو اهجوزو اهينبل اهثاريم نا ملسو
 ةيليذه امهادحا يلذهلا ةغبانلا نب كلام نب لمح دنع ناترض ناتأرملاو ليذه

 امهادحا تمر ةياور يفو ةيرماعلا ةبورضملاو ةيليذهلا ةبراضلاو ةيرماع ىرخالاو

 دومعب اهترض ةأرما تبرض ةياور يفو لماح يهو اهنطب باصاف رجحب ىرخالا
 امهنيب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ةياور يفو اهتلتقف ىلبح يهو طاطسف
 الو قطن الو لكأ الو برش ال نم هللا لوسراي مرغا فيك ةأرملا يلو لاقف ةرغب
 يا ناهكلا ناوخا نم اذه امنا ملس و هيلع هللا ىلص لاقف لطي كلذ لثمف لهتسا

 بويعلا نم ملاس ةما وا دبع مهدنع يزجي ام لقاو هللا همح ر بطقلا لاق هعجسل

 غلب ولو يزجي هنا حجارلاو لاق رايخلا نم سيل بيعملا نال عيبملا يف درت يتلا
 دوقلاب ضقي ملو لاق مرهلاب لالقتسالا مدع ىلا لصي ملام رثكا وا اماع نيتس

 ةأرما تلتق ناو ةلقاعلا ىلع ىضق كلذل ًأطخلاك هدعو ليق ىلتقلا دصقت مل اهنال

 هيلع مكحيو ةيدلا نم ءىيش هب مكحلا يف مزلي مل اتيم اهدلو اهتوم دعب جرخف
 ةرافكلاو ةيد يناجلا ىلعف تامف ايح عقو ناو دسجك امهنال اهدح و ةأرملا ةيدب

 ايح رخالا جرخ مث تتام م اتيم امهدحا جرخف نانثا اهنطبب ناك ناو اضيا هب

 دعب يحلا هيخال نكي مل ناو اهلبق اتيم جراخلا ةيد نم تثرو امم ناو هما ثرو
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 نم هبوني يذلا همهس نطبلا يف هوخا ثريف هبانم هنم ثرو با مالا توم
 دمعب ناو ليق قيقرل ناو سفن جورخ هلبق نم دلوت اميف ابناج تمزلو ةرغلا
 لتقي هنال دمعلا يف هيلع ةرافك ال هنا يدنع يذلا هللا همحر بطقلا لاق ةرافك

 هتمزل ةيدلا ىطعا وا ايلك اوفع هنع يفع لب لتقي مل ناف هترافك كلذف هليتقب
 ناو اهتيد هيلعف هب تتامف نينس نامث نود هتجوز جوز ضتقا ناو ةرافكلا

 هللا ىلص هنال همزلتف دمعت نا الا هتلقاع الو اهتيد همزلت مل نينس نامث قوف اهضتقا

 ناثلا نود اقلطم هتمزل ليقو عست تنب يهو ةشئاع ىلع لخد ملسو هيلع
 هب تتام نا غ ولبلا دعب هضاضتقاب تمزلو غ ولبلا لبق ضاضتقالا ناك نا اهقوف و

 ةلق ىعدأ نمو غ ولبلا مدع ىعدا نم لوق لوقلاو همزلتف دمعت نا الا هتلقاع

 . ملعا هللاو نسلا
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 بوبحم نبا نع يور امم تاهيبنت

 ىلع ربجو بنج وا ةوقرت وا لجر وا دي يف رسك مظع لكل نا لوالا
 ةيد دحاو لكب نامظع ديلا يفو ناريعبف اميقتسم ربج ناو ةرعبا ةعبرا ءىيش

 ىلع ربج نا علض لكلو اعلض رشع ينثا بنج لك يف ناو ركذ ام دح ىلع

 ةماقتسا ىلع بنجلا ربج ناو ريعب سدسف ةماقتسا ىلع ربج ناو ريعب ثلث نيش

 ناك ناف ءاوتسا ريغ ىلع مظعلا رابجا متعلا و مثع ال و بيع هيف نكي مل نا ناريعبف

 ىطعا هبيع مت ناف ةنس امهب رظتني مثعلاو بيعلاو رسكلا ةيد ىطعا مع وا بيع
 يف هلخاد معلا ةيدو بيعلا ةيد نم رسكلا ةيد نم هيلا راص ام بسح و هتيد ةيقب

 وا كف اهيف عقو ةحراج غلبت مل نا ميس عالتخا وا كف نم ناك امو كلذ

 ناكماو ةدش ضعب ءاقب عم هلصفم نم وضعلا كف وه كفلاو داسفل عالتخا

 نكمي ال ثيحب ريثك ءاخرتسا عم هلصفم نم وضعلا لاوز عالتخالاو عوجر

 وا كفلا نم ةحراجلا تدسف ناو مدقتملا فالخلاب رظنلا وه موسلاو هعوجر

 ةيدلا فصن تعلخ وا تعطق اذا فتكلل و ةمات ةح راجلا كلت ةيدف عالتخالا
 ناو ةرعبا ةعبرا نيش ىلع اربج اذا امهرسكلو ديلا حرجك ةوقرتلاك اهحرجو

 مث لجر دي عطق نمو ندبلا حرجك فتكلا حرج ليقو ناريعبف هريغ ىلع اربج
 كلذ هب لعفي نا هيلو بلطف هلتقف عجرو دعابت مث هيلجر عطقو عجرف دعابت

 تتافو حراوجلا هذه اهب بهذا ةبرض هبرض نا هللا دبع وبا لاق بطقلا لاق
 دعب ةحراج اهعطق ناو اهش ورا ال ةيدلا وا دوقلا اما هيلولف اهدعب وا اهعم هسفن

 هيتفش عطق دقو اهب صاصقلا دارا ناو ةمات سفنلا ةيدو اهش و را هلف ةحراج

 ةيدلا ىلا يلولا لزن ناو دوقلا الا هيلع سيلف هلتق مث ماقم يف هيلجرو هيديو هفناو

 تمي مل ةبرض هبرضف هيلول دشار هداقاف ايماير يماير لتقو ةدخاو الا هل سيلف
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 هبرضي ىتح براضلا اومدق ريشب مهل لاقف اضيا هلتق بلطو شاعو اهب
 دعب هوقرس ,ىتح كلذ اوكرت هيأر اوفرع املف هلتقي مث هتبرض لثم بورضملا

 كلذ ش را هلف عارذلا فصن رخا عطق مث لجر فك لجر عطق ناو هولتقف
 ةيد ثلث نم كلذ بسح ىلطعيف ع ارذلا نم صقن ام رظني و ةحيحصلا ساقت

 لج رلا ىنميب هانمي تعطق رخ ١ ىرسي و لجر ىنم عطق نم م لج رلا اذك ه ديلا

 ىلع سايق هلعل بطقلا لاق اعم هادي عطقت ال هنال ةيدلا هارسي عطق يذلل م

 ةقرسلا داعا اذا لجرلا الو اهيف ىرسيلا ديلا عطقت ال هنا معز نم لوق يف ةقرسلا
 امهانمي عطق ناو اعم اهيلع اقفتا نا الا ةيدلا ريخاللو ال وا ع وطقملل عطقلا ليق و : ة نا . هفتا ن : : ٠ ٠ : 71 ة ٨

 2 اجلا مف ى ضقف نوباصملا عمتجا اذا ليق و دي ةيد امهل مرغ و امهب هانمي تعلطق

 ديب مش ىضق هنال مهيقابل صاصق ال و هوفع زاج مهدحا افع مش ن داصقلاب

 ىنمي عطاق يف ليقو اذه ريتخاو هوفع مهرضي الو صاصقلا مه ليقو اهنوعطقي
 ليق عمتجا ولو كلذ ابلط اذا امهب هارسيو هانمي عطقت هنا رخا ىرسيو لجر

 نم و ديا عست ةيد مهيلع دريو بلط اذا اهب اوعطقل لجر دي عطق ىلع ةرشع

 عطاقلا وه ناك ناف عباصا وا عبصا امهدحا دي نم تعطق دقو لجر دي عطق

 وه ناك ناو عطاقلا دي ىلع هدي تدازام ةيد ذخايو صتقي نا ع وطقمللف

 ردصلا ق حرجلاو عطاقلا لي هب تدازام ةيد هيلع درو عطاقلا لي رصتقا ع وطقملا

 ردصلا راحم نع لاز وا بنج يف ناك ناو سمخ هحضومل مدقملاك راقفلاو

 وا بنجلا حرج ةيد هلف نيبنجلا دحا ق لاز ناو هراحم ف ام فصن باسحبف

 برض ناو اهفصنف لاز اذاو بنجلا رسك ةيد هلف راحلا ضر اذاو علضلا رسك

 قابللو اهش را ةب رضلل ىطعي يلع ينا دنعف بهذيو ىج وهو هنطب مظعف لجر

 نيش ىلع ربج ناف ديل ١ رسك سمخ ثلث عبصاب ار رسك لصفم لكل و موسل ١

 سامخا ةعب را و سمخ اثلئف ةماقتسا ىلع ربج ناو هسمخ ثلثو ريعب سمخف
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 ال ليق م اقلطم نيج وزلا نيب صاصق الو ماهبالا مظعل ديلا ةيد رشع فصنو

 لاق اهقوف امو ةحضوملا يف اذه ىلع حص و ةحضوملا نودام يف امهنيب صاصق

 اقللطم امهنم لكلف شرالا اماو ابيدات كلذ نوكي نا لاتحال ليق كلذو بطقلا

 هبحاص امهدحا لاتق نا دوقملا ح حص ه ء ع رشلا هج و ىلع هنم بيداتب عقو ام الا

 عطق ال اك ةطلاخحلا ةببشل هيف امهلزنم نم رخآلا امهدحا قرس نا عطق الو ادمع

 الو عطق هزاحا ناو هرخ ملو هتحن ناك نا هدلاو تيب نم قرس نا دلو ىلع

 هالا عطقت ليقو ةهج يا نم هتادج و هدادجا ىلع الو اقلطم هيوبا ىلع عطق

 ا ادح نالتقي ةي امهناف هتنايدل هالتق نا الا هب مالاو بالا لتقي الو ةدجلاو دجلاو

 امهتمزل و هب مالا لتق زوج و هيوباب دلولا لتقي و هتدج و هدج هب لتقيو اصاصق

 رثكالا بهذم وه هنباب لتقي ال بالا نا نم ركذ امو هناثري الو ةيد لوالا ىلع
 ىتح هبرضي وا هحبذيف هعجضي نا لثم هب لتق هلتق دارا نا ليقو لتقي ليقو

 مالاو دجلاو هدلو يف لتقي ال بالا نا انلق اذاو بطقلا لاق هبرض تحت تومي

 ةقح نوثالثو نوبل تنب نوثالث ةيدلا مهيلع ظلغت هناف نولتقي ال ةدجلاو

 هلتق يلوي نا نسحالاو هنبا يف هيبا لتق هلف هنبا هوبا لتق نمو ةعذج نوعبراو

 نسحالاو هلتق هلف فصلا يف هيقلو هوبا ىغب نم اذك و هسفنب هالوتي الو هريغ
 باطخلا نب رمع نعو رخالا هدلوب هدلو لتقي نا باللو هريغل هلتق دري نا

 دمحا هاور دلولاب دلاولا داقي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 هنا يذمرتلا لاقو يقهبلاو دوراجلا نبا هححصو ةجام نباو يذمرتلاو

 برض ةداتق هل لاقي جلدم ينب نم الجر نا بيعش نب دمحم ئورو برطضم
 باطخلا نب رمع ىلع مشغم نب ةقارس مدقف تامف هقاس باصاف فيسلاب هنبا

 ريعب ةئامو نيرشع ديدق ءام ىلع يل ددعا رمع لاقف كلذ هل ركذف هنع هللا يضر
 لاق لوتقملا وخا نيا لاق مث لبالا كلت ذخا رمع مدق املف كيلع مدقا ىتح
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 لتاقلل سيل لاق ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف اهذخ لاق اذ انا اه لجر
 الجر ةأرما تحرج ناو انموق ةياور نم كلذو هللا همحر بطقلا لاق ءىيش

 رثكا هل سيل ليق و راتخملا وهو ةيد فصن هيلع درتو هحرج ىهتنم ىلا اهنم صتقا
 امهنيب صاصق ال ةفينح وبا لاقو هحرج ةيد ذخا هلف الاو صتقا نا هحرج نم

 سيقتو جرفلا يف حرجلاب شرالا مزلو جرفلا يف امهنيب صاصق الو حارجلا يف
 سيقتف ملعت مل نا ملاعلا اهملعي ناب اهئاسن نم اهلثم اهجرف يف اهحرج ةأرملل

 مهتت مل نا هجرف يف اهجوزل ةأرملا سيقت نا زوجي و ايبنجا ولو اقلطم ملسملا زوجن و

 . ملعا هللاو
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 ناسللا ةيدو فنالا رسك يف باب

 اشخن ناو هفصنف هيرخنم دحا ىمدا ناو ريعبف ىمداف فنا ليق رسك نا

 ةبصقلا ىلا نراملا عطق ناو هحير نتن ناجيه شخنلاو اهفصن امهدحالو ةماتلاف
 ذفنت نا نودب ثلثلا ةيرخنم ةذفانلو ىقابلاو بهاذلا باسح ةبنراللو ةماتلاف
 ثلث اهلو ذوفنلا ددعتب روصتي كلذو زجاخحلاب ةامسملا هطس و يف ةمئاقلا ةقرولا
 اهلف ةذفان ةدحاو ةقرو يف فنالا يف مرخلاو نيتقرولا ىدحا يف تذفن نا ثلثلا

 ثلثف زجاحلاو نيتبقثلا تذفن ناف امهنيب زجاح و نابقث اهل ةرخنملاو ةيدلا ثلث

 حرجو بوبحم نبا نع كلذ يور هثلث زجاحلاو امهادحا ذوفنلو فنالا ةيد

 ةذفانللف ذفانو لقنمو مشاهو حضوم و قاحمس و محالتم و عضاب و ماد فنالا

 يفو هنلثف تاقرولا ىدحا يف ذفن ناو ةماتلا ثلث امهنيب زجاحلاو نيرخنملا نم

 تذفن ناو ةمات ةذفان فنالا العا يف تذفن نا اهل ليق و اهاثلث نيتقرولا ةذفان

 ةثالث ليقو ريعب ليقو موسلا فنالا رسك يف ليقو ناتذفانف رخآلا زجاحلا نم
 همحر بطقلا لاق فصنلا كلذ دعب ىرخالا يفو ةيدلا فصن نذالا عمس يفو

 فالخب رصبلا ناب بيجاو اذهب روعالا نيع ةلئسم ىلع ىعفاشلل ضرتعاو هللا

 روعالا اندج و انال ىرخالا يف عجر نينيعلا دحا رظن دسف اذا رظنلا نال عمسلا

 انال ىرخالا ىف عج ري ال بهذ اذا نذالا عمس و هينيعب حيحصلا رظني ام رظني

 روعا لجر نعو حيحصلا لثم عمسي مل هينذا دحا عمس هل لطب نم اندجو

 نا عيبرلا معزف لج ر هءاقفو اهب ىشميو همدق عضوم اهب رصبي ال رصبلا فيعض
 نيع ءاقن اذا هنم صتقي روعالا نا بيسملا نب ديعس معزو ةلماك نيعلا ةيد اه
 هلك همالك باهذب ناسللا ةيد متت و ةلماك ةيدلا باطخلا نب رمع لاق و حيحصلا

 ناف لودعب هردق ربتعيو بهاذلا ردق هضعبب ذخ وي هناف همالك ضعب بهذ ناو
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 فرعت ىتح اهمقي مل ناو ناسللا نم عطق امب لدع موسف مهفي ملو فورحلا ماقا

 ىلع تاما ام ردقب هعم نم هفرعي ىتح تاما ام ةيد هلف اهضعب ماقا ناو ةماتف

 وا هلك عطق نا ناسللاو رثا يفو هللا همحر بطقلا لاق ةماتلا نم اهتلمج ددع

 ضعب بهذ ناو هلك همالك بهذ نا ةماتلاو صاصقلا هيفف فرعو هضعب

 هب حصفي ملامو اهنم هب حصفا اميف رظنيو حلا ث ت باب فرعيو هردقبف همالك

 الو فورحلاب حصفا نا موسلا هيف ليقو اهنم بهذ ام ردق ةيدلا نم هل نوكيف

 نا ليق و ناسللا يف صاصقلا يف ضعب فقوت و هلثمل الا مجعالا ناسل يف صاصق

 ةذفان يفو اعامجا توصلا باهذب تبج وو ةيدلا فصن هلف هبحاص ملكتو عطق

 تعطق نا اهتتاما ةفا اهب ةحراج لكل اذكو مجعالا ناسلك ةيدلا ثلث ناسللا

 وحنو ركذ يصخ و نس ءادوس و نيع ءاروعو لجر ءاجرع و ءالش و دي ءامسعك
 ناف صقني وا ديزيف امل طبض ال هنال ةمطل يف صاصق الو عمست ال نذاك كلذ
 ةئام اهش راف مطللا دعب كلذ يقبو هجولا يف اداوس وا ةرضخ وا ةرمح ترا

 ةأرملل نوثالث و لجرلل امهرد نوتسف الاو ةأرملل نوتس و لجرلل امهرد نورشعو

 هنيع روعاف الجر مطل نمو سأرلا فصن دسجلاو هجولا فصن سأرلاو

 هلف هنيع تبهذ و همطل نا ليقو ةمطللاو حرجلاو روعلا ةيد هلف هيف رثاو هحرج و
 ةيد ىطعا ترثاف ىرخالا ىلع امهادحا نيتمطل همطل ناو ةمطللا ةيد ال اهتيد

 اعم ناترثوم امهنا نيب نا الا ةرثؤم ريغ ةيدو ةرثؤم ةيد لب بطقلا لاق ةرثؤم
 ىتح ةرثؤم ال هجولا ةمطل هتمزل همطل هنا رقاف هبرض هنا دحا ىلع ىعدا نم و

 الاو مهارد ةرشع اهلف ترثا نا ةبكرلاو ةضكرلاو طوسلا ةبرضو حصت

 اصعب ةبرض لكو فعاضمف هجولا يف الا ءاوس ندبلا يف رثالا شراو ةسمخف
 برض نم و ءادوس وا ءارضخ وا ءارمح ترثا نا موسلا اهلف ةيمر وا ةيج و وا
 كديب ذخو ىلاعت هلوقل هرثؤم ش را لكلف اراثا هيف رئاف فعاضم لبحب الجر
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 لابف الفط عزفا لجر نع رصن وبا لئس ةئام دعف ةدحاو ةبرض هباهبرضإفاثغض
 اما ةذفانلا لثم هتلعج هللاب كتيفاع ىفردلا ىيحي وبا لاق ةيدلا ثلث هيلع نا لاقف

 لاق موسلا ليقو نوعب راف طرضف هسخن ناو هريغ دنع ةفئاجلا ةيدو رظنلا هيلع

 وا ةبكرلاب وا لجرلا وا اسجعلا وا ديلاب برضلا نا يدنع يذلا هللا همحر بطقلا
 ءادوسلاو ءارمحلا سايق نم ال وا رم ام دح ىلع هرثا ساقي هناف رثا نا كلذ ريغ

 هدي تعطق يلصملا يمذلا مطل اذاو مكاحلا رظن هيف مرولاو كلذ ريغو ءارفصلاو

 يلصملا يمذلا حرج اذاو هدي عطقت ليقو هب ذوخأملا وهو مطللا ةيد ىطعاو

 املاس هبحاص ماق نا ءامغالا ةيدو حرجلا ةيد يثلث يلصملل درو يلصملا هنم صتتا

 ليقو ةمات ةيد ثلثف تبهذ ناف سمخ نهو هناولص بهذت نا دحاو ريعب

 وا تسك سمخلا نم رتكا بهذ ناو لجرلا فصن .ةأرملاو ةيدلا ثلث سمخ

 ةيد سمخ تداز ةولصلو ةثالثلا لاوقالا نم ركذ ام سمخللف بسح عبس

 تبهذ ولو امقلطم ريعب ريتخاو ةدايز الف ناسنالا ةيد متت ىتح اذكهو سمخلا
 ىشاغت ام فلح مهتا ناو ةمات ةيدف ةنس ليقو لصف ىضم ناف سمخلا نم رتكا

 وضعلا كلذ رسك ةيد ثلث برضلا وحنب تدلوت ءارنال ةحرق لكل وا دمع

 ريعبلاو ريعب فصن ىرخا يف ةبجار اهيف تمت نذا ةيمادلو هيف يه يذلا

 اذك ةذفانلاك اهيف رتشلاو اهتيد ثلث اهتذفانل و اهتمحالتل فصن و ريعب و اهتعضابل

 وضعلا كلذ ةيد ثلث وضع لك يف اهل ةذفانلاو ىلع نب ىسوم نع يور

 سمخ ىربكلا ةيمادللو سأرلا يف تناك اذا ةيدلا رشع فصن ةحضومللو

 سامخلا ةثالث سأرلا يف ةمحالتمللو ةحضوملا اسمخ سأرلا يف ةعضابللو ةحضوم

 سأرلا يف ةحضوملا سامخا ةعبرأ سأرلا يف قاحمسللو سأرلا يف ةحضوللا
 فاعضا ةثالث سأرلا يف ةلقنمللو سأرلا يف ةحضوملا افعض سأرلا يف ةمشاهللو

 لك يف بوبحم نبا لاق ةماللاو ناسنالا ةيد ثلث ةماللو سأرلا يف ةحضوملا
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 ناسنالا ةيد ثلث ةفئاجللو رهظ ىتح خملا جرخ نا مظع يف خ هيف وضع

 ىور مظع رسك يف الو ةلقنم و ةمشاه و ةفئاج يف صاصق الو نانلثلا نيتفئاجلل و

 الو ةموماملا يف دوق ال ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نع سابعلا نع ةجام نبا

 امو سفنلا ىف ناتكلا يف صاصق الو هللا همحر زيزعلا دبع لاق ةلقنملا الو ةفئاجلا

 يث صاصقلا زوجت ليق و روهظلاب صاصقلا صخ و ةيدلاو شرالا لب سفنلا نود
 يف زوجي و سفنلا نود اميف زوجي ال ليقو روهظلاو ناتكلا يف اهنود امو سفنلا

 دالبلا كلم هنال راتخلا وهو ارئاج ولو طقف ناطلسلا عم زوجي ليقو سفنلا

 قوف نم رخا دي لجر عطق ولو لصفمك هيلع ردق لحمب صاصقلا صخو
 ةيدلا ذخا ءاش ناو ةيد لضفلا ذخاو لصفملا نم اهعطقب هنم صتقال لصفملا

 يئابلا ةيد ذخا عم غسرلا نم صاصتقالا يف ريخ غسرلا قوف نم اهعطق ناو
 رصتقا اذاو ائيش دئازلا ىلع ذخاي الو طقف اهلك ديلا ةيد ذخا ىلع راصتقالا نيبو

 ناف ديلا ةيد ثلث فتكلا نم اهاهتنل تعطق اذا غسرلا دنع نم ديلا يف يقب املف

 ديلا ةيد ثلث عطق امل ناك فكلا وا عباصالا عطق دعب ديلا نم ايش عطاق عطق

 همزل طقف هارسي عطاقللو رخا نيمي لجر عطق ناو يقب امو عطق ام باسحب

 وا طقف نيملا هل عطاقلا اذه ناكو ىنميلا عطق ناو هسكعك صاصقلا ال ش رالا

 مل نا ةيدلا فصن درو عطقلا يفو هدي ةيد يف عوطقملا ريخ كلذك ىرسيلا عطق
 تسيلو ةبجار وا اعبصا عطق ناو ةبهاذلا ىلوالا هديل ديلا ةيد ذخا عطاقلا نكي
 ولو يبصلا ةيانجف لجر نالتقي يبصو لجر يفو ةيدلاف عطاقلل ةعوطقملا هذه
 صاصقلا ءايلوالا ءاش ناف دمعت نا هسفن ىلع لجرلا ةيانج و هتلقاع ىلع دمعت

 . ملعا هللاو ىبصلا ةلقاع نم ةيدلا فصن وه ذخاي نا دعب لجرلا اولتق
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 أطخلاو هبشو دمعلا يف باب

 جورخب دمعلا وهو لوالا دحو أطخ وا ههبش وا دمع اما حرجلاك لتقلا
 لك نم اهؤامد ءافاكتت نيعم صخش ىلع ماكحالا ذفان فلكم دي نم ةيمر

 دي نم ادمع ةيمر جورخ هلوق وهو لوالاب جرخف هلتق ةحاباب ال هوجولا
 ناركسلاو نونجملاو لفطلا ماكحالا ذفان فلكم هلوق وهو يناثلاب جرخ و رمالا

 رحلا دبعلا لتق اذا كرشملاو دبعلا امهئامد ًافاكتت هلوق وهو ثلاثلاب جرخ و مئانلاو

 ملس و هيلع هلا ىلص يبنلا نا رمع نبا نع ينطق رادلا ركذو ملسملا كرشملا وا
 ركذي مل السرم قزارلا دبع هاور هتمذب ىفو نم ىلوا انا لاق و دهاعمب املسم لتق

 ةمومعب خوسنم ليقو رفاكب ملسم لتقي ال هلوقل ديقم مكحم ليقف رمع نبا هيف

 يناجلاو براحملا كرشملاو يغابلاو دترملا هلتق ةحاباب ال هلوق وهو عبارلاب جرخو

 نم ةوكزلا عنامو ةولصلا كراتو رحاسلاك مهوحن و قيدنزلاو نصحملا ينازلاو
 ليقو ال ليقو هب لتقي ليق مجرلا هيلع بج و نم لتق نم رثالا يفو لدع ماما
 دمعلا هبش وهو يناثلا دح و ال ليقو مدلا يلو نكي مل اذا يناجلا لتاق لتقي اضيا

 توميف ةشير وا ةفيفخ ةيرضو ةفيفخ ىصعك ةداع لتقي ال امب برضلاب

 ةبرضلا كلت نم هرض أدبم نا ةحص نايب عم هناكم ريغ يف وا هناكم بورضملا

 مل هنكل ادمع عقو ناو هنال دمعلا هبش ىمس امناو ادمع نوكي برضلا كلذو

 نا دمعلا هبش رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق رهاظلا بسحب لتقلا دمعتي

 ةيد هتيدف ةداع هلتقي ال امم كلذ وحن وا هلتق ديري الو هيمري وا هديب برضي

 لجر ىمر ول بوبحم نبا نعو ةيدلا يلولا دارا نا الا صاصقلا هيف ليقو دمعلا
 هبش و أطخلا يفو هيف ةرافك الو لتقلا هيفو دمع وهف هلتق اهب ادمعتم ةرعبب الجر
 ىلا فلكم دي نم ةيمر وا ةبرض طوقس أطخلا وهو ثلاثلا دح و ةرافكلا دمعلا

١٦١٧



 هنم ءىش وا هسفن طوقسب اضيا حصو هريغ بيصيف ناسنا وا هب اد وا ديص

 اطخلا نمو كلذ وحن وا اهب توميف حابم رما يف اهحيصي ةحيصب وا هريغ ىلع

 ليمي وا قيرطلا ىلع حانجلا عرشي وا اهلجر وا اهسارب بيصتف ةباد بكري نا

 ةليغلا دمعلا نمو كلذ وحن و دحا ىلع عقيف هيف هيلا مدقتيف قيرطلا ىلع هطئاح

 نم نئمطمل هب ىقؤيف ريخ وا ةعامج وا ماعطكل ىعديف دحاب لاتغي نا وهو

 براحملا ىلع اسايق هلتاق نع افعي الو لتقيف هب داري ام ملعي ال رتغم وهو نكامالا

 هب ديرا هنا ىري ال الفاغ هناكم وا هتيب يف ىتؤي نا وهو كتفلا اضيا دمعلا نمو

 انموم نموم كتفي الو كتفلا ديق مالسالا هيف لاقي يذلا وهو ةأجف لتقيف ساب

 لتقي نا وه و ردغلا دمعلا نم و مالسالا ف كتف ال و هلتق لحم ال نمم هريع الو

 ديدب برضي نا وهو صقعلا دمعلا نمو هوج ولا رش وهو نامالا ءاطعا دعب

 لتق دقو لالحلاو مارحلا يفو اهريغو اهلك هج والا كلت يف نوكي هناكم توميف
 ءاعنص لها اهيلع ءالامت ول لاق و لاجر ةنالث اهب كتف ةأرماب هنع هللا يضر رمع

 رشاب نم ءاوس كلذ ريغ وا ةليغ وا ةبارحب هتلتق اذا دحاوب لتقت ةعامجلاو مهتلتقل

 نع رمع نبا نعو ال ليقو لتقي ليقف ةرشابم نم ابئات ءاج ناو هريغو لتقلا
 لتق ىذلا لتقي رخالا هلتقو لجرلا لجرلا كسما اذا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

 سفنلاب سفنلا ىلاعت هلوقل دحاو الا لتقي ال ليقو كسما ىذلا سبحيو

 ذخايو ءاش نمع وفعي و ءاش نم لتقي ليقو ةيدلا نم مهبوني ام نوقابلا ىطعيو
 ءاعنص لها هيف كرتشا ول رمع لاقف ةليغ مالغ لتق رمع نبا نعو ءاش نمم ةيدلا

 ناثع لتق و اهب مهتلتقل ةأرما كتف ىلع ءاعنص لها عمتجا ول رمع نعو هب مهتلتقل

 . ملعا هللاو ةماسقلاف نيبتي مل ناو
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 تايدلا يف باب

 ىغنخلاو لجرلا فصن ةأرملاو لبالا نم ةئام أطخب ناو ةيدلا يف نس
 نا ليق رانيد فلا نوعبس ناك ينب يا ىنبلا ةيدو ةأرما فصن و لجر فصت

 نكسي ملو كرحتي همد ناكف مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحي اوحبذ ليئارسا ينب
 سار هسارام ةيدو افلا مهنم لتق ىتح ليقو الجر نيعبس رصنتخب مهنم لتق ىتح
 ءاوس لدع يوذ رظن رظنلا سكعلا يفو يمدا ةيد ةميهب دسج هدسج و ىمدا
 نوثالث دمعلا يف ةيدلا ىطعت توح وهف رحبلا نم جرخ ناو اهريغ وا هما هتلتق

 لاق لماوح نهلك اهماع لزاب ىلا ةعذنج نوعبراو ةقح نوثالثو نوبل تنب

 ىلع عقي اذه لعلو لاق الماح نوبللا تنب نوكت فيك رظناو هلا همحر بطقلا

 هضعب وا ادحاو المج اهش را ناك ولو تلق ناو دمعلا ح ورج اذك و بلاغلا ريغ

 راشعا ةثالثو نوبل تنب نم راشعا ةثالث ربتعيف لبالا ةميق ىلع ربتعي نا كلذو

 ضاخم تنب نورشعو سمخ دمعلا هبش ةيدو ةعذج راشعا ةعبراو ةقح نم

 ةعذج نورشعو. سمخو ةقح نورشعو سمخو نوبل تنب نورشعو سمخو
 نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشع أطخلا ةيدو هحورج اذك و اهماع لزابل
 هحورج اذكو لزاب ىلا ةعذج نورشعو ةقح نورشعو نوبل نبا نورشعو
 ةقح نورشع سامخا أطخلا ةيد ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع دوعسم نبا ىور

 نوبل نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ةعذج نورشعو

 نع هيبا نع بيعش نب ورمع ىورو هللا همحر بطقلا لاق دمعلا ىف اذكه ليقو
 اهنوطب يف ةفلخ نوعبراو ةعذج نوثالثو ةقح نوثالث ةيدلا اعوفرم هدج
 يفن ةيدلا ذخؤت امناو لاق أطخلا يف ليقو دمعلا يف اذه ليقف بطقلا لاق اهدالوا
 اميف اوفلتخا دقو ريخلا وهو لتقلا هلف لتقلا الا يلولا ىبا ناو تلبق اذا دمعلا
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 ال دحاو صاصقلا وا ةيدلا هل بجت ليقو صاصقلا هل بجي ليقف يلولل بجي

 مث ائيش بلطي ملو تكس و يلولا افع اذا اذه ةدئافو هللا همحر بطقلا لاق هنيعب

 هذه لتاقلا لاق اذاو هل ءىيش ال يناثلا ىلعو ةيدلا هل لوألا ىلعف ةيدلا بلط
 اهيلع ربجي ليقف ةيدلا يطعت امنا يلولا لاقو يدنع ةيد الو كرتا وا لتقا يسفن

 نيب زييختلاو بطقلا لاق مدلا يلول رايخلا نا بهذملاو بطقلا لاق ال ليقو
 صاصقلا ةاروتلا لها ىلع بجاولا ناكو ةمالا هذهب صتخم لتقلاو ةيدلاو وفعلا

 ةيدلاو صاصقلا مرح و وفعلا ليجن الا لها ىلع بجاولاو ةيدلاو وفعلا مرحو
 ةينامث كلذو ريناند ةعبرا ريعب لك ةميق لهو هلل دمحلاو انيلع ريسيت كلذو

 يهو ريناند ةسمخ وا اندنع راتخملا وهو هللا همحر زيزعلا دبع لاق امهرد نوعبراو

 صخ رلاو ءالغلا ردق ىلع وا ةئام وا نورشعو ةئام يهو ةرشع وا امهرد نوتس

 قرولا لها ىلع و رانيد فلا بهذلا لها ىلع اهلعج هنا رمع نع يورو فالخ

 ةنسم ةرقب يتئام رفيلا لها ىلعو ةاش فلا ءاشلا لها ىلعو مهرد فالا ةرشع

 وبا لاقو هتا همحر بطقلا لاق ءادرو رازا ةينامي ةلح يتئام ةلحلا لها ىلعو

 نم تناك اذا ةيدلا ليقو ةضفلا وا بهذلا وا لبالا نم الا ةيدلا نوكت ال ةفينح

 لهاو زاجحلا لها لبالا لهاف مهضعب لاقو مهرد فلا رشع انثا نوكت ةضفلا

 ةئام يف لصالاو قارعلا لها ةضفلا لهاو برغملاو رصمو ماشلا لها بهذلا

 هنع هللا يضر رمع امهموق ةضفلاو بهذلاو ليق هرذن يف بلطملا دبع ةصق ريعب
 حلصب ال تمزل ةيد لك ليق اهذخا تقو ام الا اهيف تقو ال اطخلا ريغ ةيدو

 اثالثا ىدوت كلذك أطخلا ةيدو أطخلا وا ههبش وا دمعلا ماوعا ةثالث يف يدوت

 مهيلع مكحي الو ةيدلا ثلث الا ماع لك يف مكاحلا مكحي الو ماع لك يف ثلث

 ةموكحلل رضح نم لكف هيلعو ماوعا ةثالث يف اهودوي نا ىلع اهلك ةيدلاب

 ماع يف اطخلا يف ثلثلاو ىطس ولا اذك و ىلوالا رضحي مل ولو هب انامدؤيلف ةريخالا
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 ةماتلا ةيدلا فصن رادقم مزل اذاو ةماتلا ةيدلا ثلث رادقم ةيانجلا نم مزل اذا

 الا رثكا الو يناجلا يضر نا الا نيماع نم لقا الو ادقن ال نيماع يف ىطعا

 لاق سدسلا يناثلا ماعلا يفو ثلثلا لوالا ماعلا يف ىطعي نا كلذو امهاضرب

 مامالا دهتجي ليقو ةنس يف عبرلاو ةنس يف عبرلا ليقو لاق بهذملا وه اذه بطقلا

 ةلقاعلا وا يناجلا ىلع ناك ءاوس لجوي هناف اهضعب وا ةيد نم لجوي ام لكو

 نينس سمخ يف ليقو نينس عبرا يف ليقو ةنس يف ىطعت أطخلا ةيد ىف ليقو

 يف ثلثلا ىطغيف لجالاب مكاحلا مكحي موي نم ةنسلا بسحت و ثالث روهشملاو

 موي نم الو لتقلا موي نم ال مكحلا ليق ةريثك نونس تضم ولو ماع لك رخا
 هلمح نا هتلقاع ىلع ال هلام يف ةيد هيلعف تامف عقوف الجر لمح نمو ماصخلا

 اهزوشنل ابدا هتأرما برض نمو هتلقاع ىلع الو هيلع ءىيش الف الاو ةرجاب

 دحاو ماع يف هتيد ىدا ناكلا نامز يف أطخ الجر لتق نمو ةيدلا هيلعف تتامف
 ىطعي الو يناجلا ةلقاع ىلع أطخلا ةيدو ماوعا ةثالث يف ةلقاعلا ىلع ليق و هلام نم

 هل يه نمل اهلصوي و ةلقاعلا نم اهعمجي اهعمج ريغ هيلع سيلو ةلقاعلا عم ائيش

 لب اهعمج لوقلا اذه ىلع همزلي الو هبوني ام مهعم يطعي مهنم دحاو وه ليقو

 ةبانج اذك و رثكاف ةحضوملا ليق و رثكاف ثلنلا ةلقاعلا لقعت و اهعمج اهذخا مزل
 دمحم نب دمحا خيشلا لاق ةحضومب تسيل و ش رالا نم ةحض وملا رادقم اهيف ناك

 يفو قوف ام لقعت امناو ةيدلا ثلث نم لقعت ال ةلقاعلا نا هب ذوخاملا ركب نب

 ناو أطخ لك اهمزلي ليقو يناجلا مزلي لب هلقعت ال ليق و هلقعت ليق فالخ ثلثلا
 ىثنا وا اكرشم ناو رحلا ةيد يف روكذملا اذه و أطخلا نم ائيش لقعت ال ليقو لق

 لجا الب ةدحاو ةرمب ةرغلا يطعي ليقو ماوعالا يف ةماتك رحلا ةرغ يف بجو

 نودو لوق يف ثلثلا نودو ةماتلا يف دمعلا مكحك ةبرغلا يف دمعلا مكحو

 نكي مل ناو انونجم وا الفط ناو يناجلا لام يف أطخلا يف رخآ لوق يف ةحضوملا
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 رسعا ناو لاملا دوجول هيلع نيد ةيدلاف لام لقع دعب نج نونجم وا لقاعل

 ىطعا لاملا دج و اذا هيبال مزال نيدف الاو لام هيبال ناك نا هيبا لام يفف لفطلا

 هوبا ىطعا الام لفطلا دجو ناو هوبا طعي مل نا هيبا نود همزل لفطلا غلب ناو

 هللا ىلص هقلا لوسر تيتا ةثمر وبا هاور امل هدلو ةيانج بالا مزلي ال ليقو هنم

 ينجي ال هنا اما لاقف هب دهشا ينبا تلقف اذه نم لاقف ينبا يعمو ملس و هيلع

 ناو يلولاب يلولا لتقي ال ديري هنا باوجلاو بطقلا لاق هيلع ينجت الو كيلع

 يبص هحرج نم دايز ينإ نعو هلفط لام نم ال هلام نم ىطعا وبا هرما
 ملع مث ملعي مل ناو اهيلع عجري الف ةلقاعلا ىلع ةيدلا نا ملع دقو هوبا ىداف

 ليقو هيلع نيدف الاو لام هل ناك نا هلام يف ىنج نا لفطلا ىلوملاو اهيلع عجر

 دسفا وا اطخب لتق وا لتق نا دبعلاو هرغص نم نج نم لفطلاكو هالوم ىلع نيد
 احلص الو افارتعا الو ادمع ال وا دبع ةلقاعلا لقعت ال ذا هبر ةلقاع مزلي مل هب

 ةنيبلاب هيلع نيبي نا لبق يناجلا هبرقا ام فارتعالاب دارملاو كولمم ىنج ام الو

 يبصلا فارتعاب دادتعا الو دعب هيلع نيب ولو هسفن نع عفاد هنال ةلداعلا

 لاق ناب هيلع حلطصا ام حلصلاب دارملاو افرتعا ولو ايهتلقاع لقعتف نونجملاو

 حلطصا و لتاقلا يف فلتخا وا هوعتباف رثكا وا لقا وا طقف ةيدلا فصن ينطعا

 مل نا دمع يف ناو هتميق نم رتكا دبعلا بر مزلي الو اذك و اذك يطعي نا ىلع

 ناج لوقب ال اهضعب ةداهشب ناو ةلقاعلا لقعت و لعف ام لك همزل هرما ناو هرمأي

 بجت و هللا دنع هبان ام همزل أطخ انالف لتق هنا لجر ىعدا ناو هيلع ينج الو

 ةلقاعلا نم اوناك ناو لودع ةداهشب ناتك يف ناو ةلقاعلا ىلع متت مل وا تمت ةيدلا

 ليق و ربخب ليقف ناكلا يف اماو روهظلا يف ةيدلا ىلع ةلقاعلا ربجت دمحا خيشلا لاق

 اطخلاب لتق نمو هلا دنع الو مكحلا يف مهمزلت ال ليقو هللا دنع مهتمزل و ال

 مزل ددعتم ادحا لتق ناو ةنس لك ف لك ثلث هتلقاع مزل دحاو نم رتكا
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 ثلثلا ىطخلا ةلقاع مزل دمعب امهدحا نانثا لتق ناو ماع لك يف ثلثلا مهلقاوع

 رايخلاو ةيدلا فصن وا لتقلا اما دمعتملا مزلو يناثلا يف سدسلاو لوألا ماعلا يف

 وا هبدوي مامالا ناف حلاص وا لتاقلا نع يفع اذاو فصنلا در هلتق ناف يلولل

 باتك يف ةلقاعلا يف مكحلارم دقو اماع هبرغيو ةئام هبرضي انموق لاقو هررعي

 ملام ليقو ةرشع ليقو ةعبس ليقو ةعبرا ليقو ءابآ ةسمخ يه ليق قوقحل

 هنال مهيلع لقعيو هيلع نولقعي هؤالو هل نم ةلقاع ىلوملل يهو كرشلا مهعطقي
 هنع لقعي هنا امهنلاث نالوق ال وا هطقال ةلقاع طيقللا ةلقاع لهو مهنم دحاو

 دحا هنع لقعي الف هيلعو هسفن نع ىطعي هنا ريتخاو لاملا تيب هثريو لاملا تيب

 كرشم دحوملا لقع يف لخدي الو دحا دي ىلع ملسملا اذك و دحا ىلع لقعي الو

 ناك نا اماو دبع الو ةأرما الو نونجم الو ةلقاع يف لفط الو مجعا لخدي الو

 تقو ىلا رظني ال ليقو مهنع يطعت مهلقاوع ناف ةأرما وا انونجم وا الفط يناجلا

 مكحلل رضحي مل ولو هبانم ىدا هرضح نمف ءادالا تقو ىلا نكلو ةموكحلا

 برقالاف برقالا اهيدويو مكحلل رضح ولو ءادالل رضحي مل نم نع طقسو
 اوءدتبا ثيح نم ليق و اوهتنا ثيح نم نوءدتبي يناثلا ماعلا يفو ثلثلا متي ىتح
 يفو متي ىتح أدتبا ثيح نم عجر لوالا ثلثلا متي ملو يناجلا ةلقاع تمت ناو

 ليقو يناجلا ىلع فعضي ليقف ءىيش ةيدلا نم ىقب و لئابقلا تغرفتسا نا رثالا

 برقالا مث خالا مغ نبالا مث بالا لقعي نم لواو لاملا تيب ىلع ليقو مهيلع
 ةيدلاب يفت ال ىبرقلا نا ملعي نا دعب الا ىدعبلا نم ذخأي نا هل سيلو برقالاف
 نايطعي امهناف نالجر الا ةلقاعلا يف نكي مل ناو لجر لك مزلي ام بسح ىلع

 لكلا ىدا ةلفاع يناجلل نكي ملو ادحاو لقعي يذلا ناك ناو ةنس لك يف اثلث

 نا كلذكو مهلاوما نم ىطعت اهناف ةأرما وا انونجم وا الفط ناك ولو هدحو

 ناويد لها نم وه الو هل ةلقاع ال ابيرغ ناك ناو نيسلفم مهلك ةلقاعلا تناك
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 ىطعي ام ىطعي ليق و لاملا تيب يف ليقو هلام يف ةيدلا ليقو ةطقاس ةيدلا ناف

 طقف نيم رد وا ةينامث وا مهارد ةعب راك ىطعت تناك اذا ةلقاعلا قلطم نم دحاولا

 لك يطعي لهو لاملا تيب يف ةلقاعلا بوني ام ليقو ةلقاعلا بوني ام طقسيو
 سورلا ىلع مسقي وا امهرد وا ةينامث وا نيمهرد وا مهارد ةعبرا ةلقاعلا نم دحاو

 ةريشعلا ال ىلوألا ةنسلا يف ثلثلا مت ناو فالخ ةرمب برقالل رظن ريغ نم اهلك

 نم ثالثلا نينسلا يف رظنيو ةثلاثلا ةنسلا يف اذكو لوالاب ةيناثلا ةنسلا يف اوعدب

 ثيح نم الو ةنيبلا مايق وا ةيانجلاب تبجو ثيح نم ال ةيدلا تضرف ثيح

 الو ةنس يف اهلك اهودا تضرف نيح نم ثالثلا تضم ناف ءاطعالا يف عرش

 نيح ةنس يف اهلك اهؤاطعا زاجو اهيثلث اودويلف ناتنس تضم ناو اهل لجا

 دعب عوجر الو ليجأتلا ىلع الا اهلبقا ال لوقي نا ذخاي نم دجي الو تبجو
 ءاطعا زاج و دعولاب اهئاطعا بيج الو اعربت وا الهج اهلك اهاطعا اذا ءاطعالا

 صقنلا زاج و ةميق هلام لك نم ةميقلاب اهئاطعا زاج و قحلا بحاص ىضرب اهلقا
 يناجلا ىلع وا مهيلع ةدايزلا ال ماع لك يف اسدس اوطعي نا لثم ةريشعلا ىلع

 نونجمو لفط ةيدلا نم يقابلا يف لخدو اهسلفم وا اهريقف ىلع ناو بجتو

 نمو ةيدلا ضرف لبق نج وا تام نم طقسو قتعو مالساو غولب دعب كرشمو

 رئاشعلا ىلع بجيو هسكعك هيلع نلقع طيلخو كرتشمو ىلومك رئاشع هل

 لك عم يدوي نا رئاشع وا نيتريشع عم يدؤي يذلا ىلعو ةنس لكل ثلنلا
 اطيلخ وا ىلوم ناك نا هيف اهكارتشاو هرئاشع يف هغولب ردقب ةنسلا يف ةريشع

 . ملعا هللاو لجر بانم لك عم يطعيو ةريشع لك نم دحاو كرتشملاو
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 تانامضلا ىف باب

 يف ناك لجر لثم هلتق لخ ال هنا نوردي الو لتقب نوملسملا هباصا ام

 هب ىقتا ام لك اذك و هحرج اذك و لاملا تيب يف هنامضف اهرك هدوسمملا ركسع

 اهيف رهاظلا تويبلا اذك و هداسفناب الا مهودع ىلا نولصي ال امم هسفن ىلع ؤرملا
 لعف هل سيل نمم ركنملا باحصا ريغل ناك اذا هب الا هرييغت ىلا نولصي الو ركنا

 ركنملا ةلازاو قحلا جارخا يف ةعامجلا وا يضاقلا وا مامالا هلعف ام اذك و كلذ ين

 كلذ مزلي ليقو لاملا تيب ىلا هوحنو هلك كلذ عوجرم ناف كلذ يف اوأطخا اذا
 قوقحلا جارخاب ةعامجلا وا يضاقلا وا مامالا هرما نم و كلذ ريغ ليقو هلعف نم
 مهرماب مدقتلا هل زوجي ثيح ًاطخاف سبحلا وا برضلا وا عطقلا وا لتقلاك
 ةجلاعم وا ةاوادمب ناسنالا هلعف امو لعفلا هل زاج ذا هيلع ال هرما ىلع نامضلاف

 هنع ماقف كلذ يف اطخا اذا ةرطيبو نتخ و دصفو يك و عطقك هل زاج ثيح

 لماجلل سيلو لاملا تيب ليقو ةلقاعلا مزلي ليقو مثالا ال نامضلا همزليف كاله

 ةماجحك امهريغ وا راح وا درابك برش و لكا نم اهلمحب رضي ام لمعت نا

 نامضلا اهمزل لمحلاب اهملع عم تدمعت ناف سرض عزنو دصف و ليقث عفرو
 اهلمحب ارضم]لعف اذا اهريغ اذك و مالا ال نامضلاف لمحلاب ملعت مل ناو مثالاو

 اهمزل تطقساف لماح اهنا ملعت ملو طوقسلا هنم مهوتي ام لماح تلمع ناو

 تماص ناو مثات ليقو امهنم تملس طقست ملو هتلمع ناو مالا ال نامضلا

 هريغ وا اهجوز ىلا تهتشا ام تبلط ناو تنمض شطع وا ع وجب تطقساف

 نا هدنع ءىشلا ناك نم اذكو تنمض ءايح تعنتما ناو هيلا بولطملا نمض

 تعدا وا اهنم قحلا جارخا ديرم لمحلاب ملع ناو لمحلاب املعي مل نا الا هطعي ل

 مثالاو نامضلا همزل مدقت نمف كلذ يف مدقتلا زجي مل يسفن تمهتا تلاق وا المح
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 أطخا ولو جرخلا مزل ملعت مل ناو جرخلا ال اهامزل ربخت ملو هب تملع ناو
 جرخا لمحلا اتفن ناف ناتنيما اهترظن ترقا وا هب تمهتا اذاو مثالا ال نامضلا

 مثالاو نامضلا همزل مدقت نمف جارخالا ىلا مدقتلا زجي مل اتفلتخا ناو قحلا اهنم

 لمحلا نامض ليقو طقف منالا مزل تطقساف تبرضف برض ةما ىلع بجو ناو
 اقيقر لمحلا ناك نا نيتميقلا نيب ام مرغيف لماح ريغو الماح موقت ناب اضيا

 ثدح نكلو طقست ملف لماح نم دحلا جرخا نمو هنامض همزلا رح ناك ناو

 شرا الو طقسلا ةيد الا هيلع امف تطقسا ناو هيلع نامض الف ثداح اهيف

 ناو طقسلا يف نامضلاف تتام مث تطقسا ناو هملعل مثالا همزلو هيلع برض
 تات ملو ةلباقلا ىلا تلس را اذاو نونمضي ليقو نامض الف فحصملا يف اهوفلح

 نمض امهريغ وا اهديس وا اهج وز ةلباقلا عنم ناو لوسرلا ىبا نا اذك و تنمض

 كله وا تكله ىتح لسرت مل ناو اديس وا اجوز وا ابا ولو هعنمب لغتشت ال.

 مثالا ال نامضلاف أطخب دلجلا خلس غلبي ام ناتخلا يف زواج ناو تنمض اهدلو
 يزجي و مما الو نامض ال ليقو مالا ال نامضلا همزل اطخب داتعملا ىلع رصق ناو

 يكلا يف اذك و نامضلا همزل ردي مل ناو ةيحان لك نم عطقلا راد اذا ناتتخا

 سرض وا نس ع زان وا لفطل مجاح ىلع نامض الو رصق وا زواج نا ةرطيبلاو
 ىلع نامض الو صيخرتلا ريغ يف نمضيو ةصخر ىلع هيبا نذا الب كوش وا هل
 نامض الو اقلطم نذا الب نمضو عضوملا زواج نا الا نذاب دبع وا لفط نتاخ

 نتخ ناو قلحكؤ كوش وا رفظ وا سرض عزنك هلاحالص ميتيب لعاف ىلع
 ىعدا نم و ةلماك ةيدف اهبعوتسا ناو بهذ ام بسحب ةيدلاف ةفشحلا سار عطقف

 اجن اهب ىتا اذاف ةنيبلا مكاحلا هفلك أطخ هتلتق لاقف ةيدعتب هيلو لتق هنا لجرلع

 هلتقي مل هنا مكاحلا هفلحي ليقو سبحلا يف تومي وا رقي ىتح سبح الاو لتقلا نم
 دحا ىلع ىعدا نمو هكرت نيملا نع لكن اذاو هليبسل ىضم فلح اذاف ةيدعتلاب
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 ةيدلا همزلت و لتقلا نم ءىرب ةيدعت هتلتق هيلع ىعدملا لاقف أطخب هيلو لتق هنا

 هل عوجر الو هسفن يف ةيدلا هتمزل امهنم لك هب رقا ناو أطخلاب ىعدملا رارقال
 الاو ةنيبب ىتا ناف يل لحي امك هتلتق يناجلا لاقف هيلو لتق هنا ىعدا ناو هتلقاع ىلع

 مل هنا فلح اهب تءاي مل نا ليقو سبحلا يف تومي وا هب أربي امب يتاي ىتح سبح
 مل نا ليقو رظن اذه يفو لاق اذه ريغ هيلع ىرا الو بطقلا لاق ةيدعتلاب هلتقي

 ةيدلا ءاطعاو وفعلا وا ةئربتلا ىعدا نميف اذكهو ةيدعتلاب هيلع مكح اهب تأي

 نينسلا يضم وا هتءارب نجسلا دح و سبح مها دق و ركناف لتقلا هيلع ىعدا ناو

 رقاو أطخ هيلو لتق هنا ىعدا نمو ليفك هنع لبقي الو برضي الو ةريثكلا
 ناو ةيدلا هيلعو هب لتقي الف ادمع هلتق هنا ةنيبب يعدملا ىتا مم كلذب هيلع ىعدملا

 يف اهييدث تلعج وا تام ىتح كلذ همغف هقيطي ال بوثب اهدلو ةأرملا تطغ

 لقعلا ةبئاغ ةمئان ولو اهشارف يف هيلع تبلقنا نا اذك و هتنمض تام ىتح همف

 هتمعطا وا هتعضرا ناو دمعتت مل نا اهيلع نامض الف اهدي نم عقوف هتعفر ناو

 وا ءابرج وا ءاصرب وا ةموذجم هتعضرا ناو تنمض كلذب هتلتقف همف ألتما ىتح

 اذاو اضيا تنمض اهوطعاف مهتربخا ناو مهربخت مل نا هباصا ام تنمض ءاقبب

 كلذ ريغ نم ولو هعزنيل هيلع عطقلا زاج هيف رسكناف حمر وا مهسب لجر حرج

 هحرج يف دازف دوع وا ارجح ىلع عقو نا اذك و حراجلا ىلع كلذ سيلو عضوملا
 هللاو ةيودالا تداز ام اذك و ح راجلا ىلع هلك كلذ ليق و كلذ ح راجلا ىلع سيلف

 . ملعا
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 ةماسقلا باب

 الو نيعم ىلع ىعدي الو لتق ةمالع رح ليتق يف دجوت نا ةماسقلا طرش

 هنيب موق دلبلا يف نوكي الو ماحز نم لتق الو ةعامج هيف ىلصت دجسمب دجوي

 ىلع ليقو دبع وه يذلا ليتقلا يف ةماسق الو دلبلا لها ريغ نم ةوادع مهنيبو

 اهيف ةيرق يف دجو ناو مهنيبو اننيب ةماسق ال ليقو سكعلابو انل ةمذلا لها

 ىلعف ايمذ ناك ناو مهنم ناك نا نيملسملا ىلع ةماسقلاف نويمذو نوملسم

 تمتو ايح ناك نا الا انينج وا اطقس نوكي ال نا ةماسقلا طرش نمو نييمذلا

 تامالعلا نم و قنخ رثاو حرج و حبذك يه لتقلا ةمالعو لتقلا رثا هيفو هتقلخ
 ىعدا وا هحور ج ورخ لبق ليتقلا ىعدا ناو فنالا نم مدلا ال نذالا نم مدلا

 ناو ةماسقلا مهيلع ليقو ةماسق الف نالف هلتق هنا يلولا ماقم ماق نم وا هيلو

 دلبلا لها ىلع ةماسقلا هيف ليقو لاملا تيب يفف ماحز وا عماج وا قوس يف دجو

 اهيف دج و يتلا ةلحملا وا ةدلبلا كلت لها مزل ةروكذملا طورشلا هذه تلمك اذاف

 نم الجر نوسمخ مهنم فلحي نا اهنم ابيرق اموق وا ىنكسلاب ةرومعم يهو

 ةفلح لج ر لك انيمي نيبسمح دج و نمم نوسمخف رايخلا دجوي مل ناو مهرايخ

 نكمي عضوم يف ناك نا الا ابئاغ مزلت الو هلتاق تملع الو هتلتق ام ةدحاو

 الزنم ايرتكم ال لوصالا لها مزلت امنا ليقو نجسلا يف نم مزلت الو هنم هلوصو

 اهدح و لحملاب نكت مل نا ةأرماو نونجمو يبصو ىمعا ىلع سيلو ابيرغ الو

 يضاقلاو مامالا اهموزل يفو دعقملاو مجعالاو نونجملاو ةأرملا مزلت ليقو ةماسق

 ىمعا وا ةأرما ولو دخاو لزنملاب دجو ناو سانلا عم ءاطعلا اذكو نالوق
 فلحي نا دعب و هلام نم ةيدلا عفدي مث نيسمخ متي ىتح ناميا هيلع ترركت

 نم و فلح نم مهلك دلبلا وا لحملا لها اهلك ةيدلا يطعي لحملا لها نم نوسمخ
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 نا كلذو مهعم ىطعتو تفلح اذا ةماسقلا يف اهتلقاع ةأرملا ىلع يدوت و فلحي م

 اهلام نم دوتلف الاو ةلقاع اهل تناك نا كلذو ةأرملا تناك ثيح نكت مل اهتريشع

 ىلع ترركتو هتلقاع اهيدوتو ناميالا هيلع ترركت كرشم الا نكي مل نا اذكو
 وا لحوم فلح دعب هلام ىف هتمزل هل ةريشع ال نمو نيسمخ كلذك دبعلا ىلوم

 ةدلب وا نيتدلب وا نيتلحم نيب دجو ناو ةماسقلا يف تيبلاو رادلاك يحلاو اكرشم

 ةدحاو لك نم فلحيو امهيلعف اتوتسا ناو هيلا ىبرقلا ىلع ةماسقلاف ةلحمو
 مامحو قدنفو تيب نم رادلاك يف دج و ناف نورشعو ةسمخ ليقو الجر نوسمخ

 ضرالا يهو ةطخلا لهااذكو ددعت وا دحتا ءاوس هب ةماسقلا تصخ هبر هب و

 ريغ نكاس نم مهريغ ىلا ةماسقلا مهزواجت ال كلبق دحا اهلزني ملو اهلزنت يتلا
 نم دحا نكي مل ناف ةطخلا لها نم دحا مادام كرشم وا رفاسم وا نطوتسم

 مل ناو ةيدلا مهلقاوع ىلعو ةطخلاب مهنم ناك نمم فانصالا ءالؤه تمزل اهلها

 هعم اهبكار وا اهدئاق وا اهقئاس ىلعف ةباد ىلع دج و ناو مهيلعف لقاوع مهل نكت

 الاو ةبادلا ىلا اووتسا نا مهلقاوع هيديو اهلها نم اوناكو اوعمتجا نا مهيلعو

 لحم لها ىلعف اهعم دجوي مل ناو ءاشي فيك اهفرصي هديب تناك نم ىلعف
 ريغص رهن يف دج و ناو اهبكار ىلعف ةنيفس يف دج و ناو اهبر ىلع ال هيف تدجو

 بطقلا لاق ةماسق الف ةالف وا ةلجد وا رحبو ارئب يف دج و ناو مهيلعف نيفورعم

 فرع نا الا هتلقاع ىلع يهو اهبر ىلع هتيدف راد يف دج و نا رثالا يفو هللا همحر

 مهيلع ءىش الف مهريغ اهيف نكاس ال ديبع وا ىماتي راد يف دج و ناو هلتاق

 ةيرق لخد ناو ديبعلا يلاوم ىلعو ىماتيلا لقاوع ىلع يه ليقو رادلا ريغ اذكو

 لخاد عنمي الو هيلع وه ليق و هيلع ءىيش ال ليقف موق هلتق هنا معزو ليتق لماح
 هنبا لتق با ولو ةماسقلا هيف بهت لحمب دج و ناو ليتقلا ثرا نم ةماسقلا يف

 لوتقملا ناك اذا ةجوزو هتجوز لوتقملا ناك اذا ج وزو هابا لوتقملا ناك اذا نباو
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 يف فلحي نا ىبا نمف اهنم نوثريو ةيدلا مهلقاوع ىلعو ةماسقلا مهتمزل اهجوز

 ال طقف مكحلا يفو روهظلا يف ةماسقلا بجتو رقي وا فلحي ىتح سبح ةماسقلا

 لكن نم ليقو هركاو هلك ندبلا يف بجتو هللا نيبو مهنيب اميف الو نايكلا يف
 هلف روهظلا مكح ىلع ناتكلا يف ردق نم لبقو هلام نم هدحو اهادا نيميلا نع

 ليتقلا وا هدح و سأرلا دجو ناو ندب نود سار ريغ ةحراج يف بجت الو هلعف
 دحا دج و اذا نالوق ال وا ةماسقلا هيف بجت لهف لوطلا ىلع افاصنا اموسقم

 يف نيقشلا دحا دج و نا اذك و ةماسقلا هيفف اعم دجو اذا اما طقف نيفصنلا

 ةيد هنوديو نيعضوملا لها ىلع ةماسقلا بجت له عضوم يف رخالا عضوم
 ضرعب مسق ناو ةدحاو ةيد نوديو نيسمخ عضوم لها لك فلحي وا ةدحاو

 عضوم لها ىلع ةماسق الو هدحو دجو ولو ليقو لق ناو سأرلا يلي اميف تمزل
 يف هسأر دج و ناو سأرلا ةروصلا ثيدح كلذل لديو سأرلا لي ملام هيف دجو

 هسأرو راد يف هدسج دج و ناو رادلا بر ىلع هتيدف رادلا جراخ هدسج و راد

 را نيتيرق نيب دجو ناو كلذ ريغ ليقو ةيرقلا لها ىلع ةماسقلاف اهجراخ

 لها مسقي لكلا مزل اتوتسا ناو هيلا ةبيرقلا تمزلو امهنيب ام سيق نيتكس
 ساقيو ةدحاو ةيد مهلك نوطعي و نيسمخ ىرخالا لها مسقي و نيسمخ امهادحا

 لجر لك عضوم نم ليقو امهنيب نم سقيلف الاو اتدج و نا هيلجر تحت نم

 وا لزنم طسوب دج و ناو اهتيحانل لجر لك نم ساقي ليقو ىرخا لجر ةيحانل
 وا ةذفان اهيف دج و نا ةصاخ ةقنزلا لها مزلتو مهعراش اذكو هلها تمزل هفرط

 وا لجر دجسمب دجو ناو مهلك لزنملا لها الو طقف هيلي نم ال ةذفان ريغ
 لها ةماع يداو يف هدوجوب تمزل لهو اهب نصخ هيداو وا ةماعلا نود امم رثكا

 هنال قوسلا يف هدوجوب قوسلا لها اهموزل يف اذكو نالوق ال وا يداولا كلذ

 ةتسلا لايمالا فرط يف هدوجوب ةينرقلا لها تمزلو مهريغو دلبلا لهال لعج
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 ايوتسا نا امه و امهنيب دج و نا هيلا نييحلا برقا تمزل و اهجراخ ال اهلخاد وا

 وا لبج وا ةرجش ىلع دجو ناو مهيلعف يح وا نيرفاسم ةلحرب دج و ناو هيلا

 وا طئاحلا وا لبجلا وا ةرجشلا بحاص مزلي ال نا يف ءاوسف ةيراس وا طئاح

 فلح فلحلل هراتخا نمف ثراو ريغ ولو يلولل ةماسقلا يف رايخلاو ةيراسلا

 دحاوب يلولا كسمتسا ناو يضاقلا وا مامالل رايخلا ليقو ءىرب هءاربا نمو
 كلذو هيلع ةيد الو ةدحاو ةرم ىلولا هب كسمتسا يذلا فلحيف هريغل ءارباف

 مهضعب ليتقلا ءاربا حص و ركنا نم ىلع نيلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا ثيدح وه

 هلام ثلث هتيد تناك نا الا زوجي ال ليقف مهلك مهاربا ناو نيقابلا ىلع ةماسقلاف

 هلتاق نوكي نا لثم ةماسق ال ثيح نيعت نميف اذك و نويدلا ءاضق دعب لقا وا

 نم تام مث هنع افع مث الجر حرج نم نارتالا ءاج هللا دبع وبا لاق افورعم

 حراجلا عبتي هثراوف هتيد عم هلام ثلث ىلع هاياصو عم هتيد تداز ناف هحرج

 دوقب هثراو هعبتي الو وفعلا مث ادمع ناك ناو ةصحلاب ثلثلا ىلع لضف ام ردقب

 قحلا لاقمتن ال لطاب وفعلا نا هللا دبع وب اراتخاو هللا همحر بطقلا لاق ةيدالو

 يلوللف ضيرملا ةبه ىلع اسايق زوجيال نا اندنع هبشالاو لاق لاق هيلو ىلا هنع
 طوح الاو بطقلا لاق قح ةلازا لاملا ةبهو لتقلا نمع وفعلا نم الك نال لتقلا

 حراجلا تام مث هقحب هيف هبلاطي الو انامز حورجملا عم حراجلا ىقب ناو اذه ريغ

 دعب هحرج نم تام ناو هتايح يف هيلع ردقي مل نا الا هثراو ىلع ءىيش الف

 ك ملعا مل لاق مغ هحلاص مث الجر حرج نمو حراجلا لام يف ةمات هتيدق حراجلا

 حلصلا زاج هحرج دمعت نا ليقو ال ليقو ملعي ملام عجري نا هلف شرالا نم هل
 هحلاص ناو مهارد ىلع هحلاص نا لضفلاب هيلع عجرو ضقتنا أطخ ناك ناو

 الو اطخ وا ادمع عوجرلا هلف مهارد ىلع هحلاص ناو زاج عاتم وا لصا ىلع
 ةرعبا ةسمخ هشرا احرج رخا لجر حرج ناو أربي مل حرج يف حلصلا زوجت
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 نمو هتيد فصن لك ىلعف مايا ةثالث دعب تامو ريعب هشرا احرج رخا هحرج و

 كلذو طقف احرج هل ح راج ينا ناسنالا ىعداف هيلو لتق هنا ناسناب كسمتسا

 ىعدم لتقي الو ةماسقلا نم هريغل ءاربا اذه ىلع هءاعداف ةداع لتقي ال حرجلا

 اهيف دج و ةطخ لها نم نايبلا لبقي لهو هيلع نايب وا هرارقاب الا هيلع

 ةطخلا ريغ اذك و نالوق مهسفنا نع نوعفاد مهنال زوجت ال وا مهريغ ىلع ليتق

 ءاعدالا عم ةماسق ال هنال ريغلل ءاربا وه ثراولا نايبو هثراو نم نايبلا لبقي الو

 هيدت و نيسمخ ناميالا هيلع رركتو هرهظ ىلع هل الماح ةماسقلا تمزلو دحا ىلع

 ىلع ةماسقلا ناف ىتش لئابق نم اوناكو اهيف دج و نا ةطخ لها لقاوعك هتلقاع

 ذخا ثراو هل فرعي ملو موق نيب ليتق دج و ناو مهلقاوع ىلع ةيدلاو ةطخلا لها

 دبع يف ال كرشم يف ةماسقلا حصتو نيلوتملا ءارقفلا اهاطعاو مامالا هتيد مهنم

 كرشلاو مالسالا يوذل اهلصا ةيرق يف كرشم وا دحوم ليتق دج و ناو لام هنال

 ىلع ىدويو فالخ مالسالا يوذب صتخت وا لكلا ةيدلاك ةماسقلا تمزل لهف

 ةنيفسب ناك نم ةماسقلا تمزلو امهتيد نم ىقب ام هتميق ضعبب عاسو بتاكم

 شارف مزال لزي ملو هب عقوا نم ردي ملو ةليبق يف عرج دجو ناو ليتق اهب دج و
 هيف ءىيش الف بهذيو ءىيجي احيحص ناك ناو ةيدو ةماسق مهتمزل تام ىتح

 ءاوس هيلا مهنال هئاقل دعب ال هودع ركسع ءاقل لبق ليتق امهنيب دجو نيتف مزلو

 ةيرق لها تام ناو هيف ةماسق الف ودعلا ءاقل دعب اماو مهلقاوع تفلتخا ولو

 ةيدو ةماسق مهتمزل لهف بايغو نيناجمو لافطاو ءاسن اهيف يقبو اهب ليتقلا دج و
 ليتق ةبد مهريغ وا ةطخ لها ىطعا ناو ددرت هيف ال وا ناويدلا يف مزج هبو
 اهيطعمل اهدر اهذخا مزلو ةيدلا وا دوقلا همزل هيلع نيبم وا هلتقب رقم ىتاف

 ريبدتلاو رمالا هيلا عجري نم يا همزل ثيح لاتقلاو ناويدلا لها ىلع ةماسقلاف

 عبتي مهنم لجرلا ناف مهارد ةعبرا نم رتكا لك ىلع نكي مل ةيدلا تمسقا اذاو
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 مهارد ةعبرا قوف ام هيلع در مهارد ةعبرا نم ركا لجر لك ىلع عقو ناو اهب

 مهنم ىتدال مهارد ةعبرا هتريشع نم لجر لك مزليف هتريشع نم هيلا سانلا ىدا
 اهئايلو الفاكتف ةأرما لتق نمو مهارد ةعبرا قوف لضفلا نم همزلام يدوي ىتح
 مهس ور ىلع هودي ليتق امهنيب دج و نا ناتئفلاو لجرلا ةيد فصنل در الب هلتق

 نم لهجو ةدحاو نم يغبلا ملع وا امهلاح لهج وا يغب ىلع اتلتاقت مهلاوما نم

 ةئام مهس ةئاملا ةهج تدال ةئام ىرخالا يفو ةثالث ةهج يف ناك ولف ىرخالا

 نيبتي ىتح ءىشب مهنم دحا ىلع مكحي ال ليقو مهسا ةثالث ةثالثلا ةهج و مهس

 لتقي مل نيذلا مهنم هيدي امنا ليقو باك هب لتقي ال ناك نا هيدي. وا هب لتقيف هلتاق

 دجو هنال مهيف لتق نم هيدي ليقو هودع هيلا برضي رخا بناج يف هنال مهنم
 دحوملاو ىثنالاو ركذلاو دبعلاو رحلاو نونعطي وا نومري مهنا عم مهيف الوتقم
 لاتقلا ناك نيلباقتملاو ليتقلا يف ءاوس نونجملاو لقاعلاو غلابلاو لفطلاو هريغو

 مل نم هيدي امناف اراهن تناك نا اماو اليل ةلتاقملا تناك نا كلذ ليق و اراهن وا اليل

 ةئفلاو نيتئفلا نم لك نم لتق وا ليتقلا ددعت ولو ةتباث لاوقالا كلت و مهيف نكي
 لها هيدي ليتقلاف نانثا وا دحاو نيتيحان وا ةيحان يف ناك ناف رغكاف ةثالث نم

 ةيحان يف ليتقلاف نانثا ىرخالا يفو ةثالث ةيحان يف ناك ناو ىرخالا ةيحانلا

 يتلا ةيحانلا لها هيدي ةثالثلا ةيحان يف ليتقلاو ىرخالا ةيحانلا لها هيدي نينالا

 مكح امناو س ورلا ىلع مهعيمج هودي نا نانثا ةيحان يف ناك ناو زوج و نانثا اهيف

 مزل ةقحم امهادحا تناك ناو اعم هوديف املاح لهج وا ناتئفلا تلطبا نا كلذب

 هلتاق نيبتي ىتح فقوي ليقو هتيد ةلطبملا مزل ةقحم نم ليتقلا ناك ناو ةلطبلا
 نا مهرما ضعب دنع فقويو اكرشم امهضعب وا نيتكرشم اتناك نايب وا رارقاب

 لتقلا اماو اهذخا دعب هلتاق ناب نا ةيدلا درتو نيبتي ىتح نيناجم وا الافطا اتناك
 نوكي نا لثم نيناجملاو لافطالاب ةدعلا مامتاو ةيدلا ذخا دعب لتاقلا هنا ناب يذلل

 . ملعا هللا و ددرت هيفف نونجم وا لفطو نالقاع ناغلاب ةيحان ف
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 لتقلا باب

 رماي لب هب ديقم ىلع هيلا روظنملا يلصي الو دوقلاو رفكلا دمعلا لتقب مزل
 دمعلا هبش يف هيلع ىلصي و بات نا الا هيلع وه ىلص دجي مل ناو هيلع يلصي نم

 هيدي و التق ال ابرض هب لتاقلا دمعت هنال نالوق ال وادوقلا دمعلا هبشب مزل لهو

 الو ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيدو مثآ وهو نيلوقلا ىلع ةلقاعلا ىلع ال هلام نم هلتاق

 امهب داقيو يبصلا قهار ولو امهيلع دوق الو نونجم وا يبص لعف يف دمع
 ةيروكذ افلاخت وا ءاسن ولو ءالقعلا رارحالا نيب وه دوقلاو ادمع امهلتاق

 دحابب يباتك لتقيف ةدحاو ةلم هلك كرشلا نا ىلع اقلطم نيكرشملا نيبو ةيثوناو

 افلاخت ناو يدوهيب يدوهيو ينارصنب ينارصن لتقيف باتك لها اوناك نا ليقو

 يسوجمو ينارصنب يدوهي لتقيف ىلعالاب ىندالا لتقي ليقو لتقي ال هناف ابانك

 اكتف اهلتق نكي مل نا ةأرماب لجر داقي الو هسكع ال يسوجمب ينثوو يدوهيب

 تلتق الج ر تلتق ناو در الب اهيلو هلتقي دري ال ليق و هتيد فصن اهيلو دري ىتح

 داقي الو كتف ريغ اهلتق ناك ناو طقف لتقت ليقو لجرلا ةيد فصن تطعاو
 ةعامج داقتو لضفلا هبر دري ىتح ةميقلا يف هنود رخا دبعب ةميق رثكا دبع

 نا هل ليقو ةيدلا نم مهبانم هيلول نورخالا دريو طقف دحاو داقي ليقو دحاوب

 الك نال ةريغك تايد ذخاو ازينك لتق اميرف ءاش نمم ةيدلا ذخايو ءاش نم لتقي

 مهلتقي نا هلو ةمات ةيد مهنمادحاو لك نع ذخاي نا هلو لقتسملا لتاقلاك مهنم

 ليقو هسفن مهل دوقيو مهعمجي يا ةعامج لتاق دحاو لك يلول هسفن ديقيو اعيمج

 هل تجرخ نمف نوعرتقي ليقو ريخالا ليتقلا يلول ليقو لوالا ليتقلا يلول ديقي
 بطقلا لاق هلاوما يف تايدلا لاوقالا كلت ىلع هلتقي مل نملو لتق لتقلا ةعرق

 مهدحال زجي مل مهئايلوا عيمجل داقاف بات مث ارشع لتق نم رثالا يفو هللا همحر
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 بات اذا ليقو مهدحا ىلع نوعرتقي وا مهل هلتقي ادحاو نولكوي نكلو هلتق
 ليتقلا ثراول داقي ليقو نيرادلا يف هدابعب ىلوا هللاو مكحلا يف داقا ءىربو

 كرتشا اذاو هب اولتقاكتف الجر ادعاصف نالجر لتق ناو مهتايد نيقابللو لوألا
 رخآلا ةلقاعو دوقلا غلابلا لقاعلا مزل نونجم وا لفط عم غلاب لقاع دحاو يف

 مزلي دحاولا ليتقلا يف نونجملاو لفطلاو غلابلا لقاعلا كارتشا يفو ةيدلا فصن

 روكذملا اذه يف دوق ال ليقو لقاعلا غلابلا لتقي و ةيدلا اثلث لفطلاو نونجملا لقاوع

 ابرقع وا ةيح ولو هلتق يف ناسنا ريغ عم غلابلا لقاعلا كرتشا ناو اعيمج هنوديو
 دبع و لقاع غلاب رح هيف كرتشا ناو نالوق هيدي وا هب لتقي لهف ريغلا هقبس وا

 يناجلا دبعلا كلامل يديو دبعلا وهو هلثم هيف لتق دبع ىف كراشت ناو اعم هب التق

 ديقي نا يناجللو ناهيك يف ناو ةيدلا ذخاو دوقلا زاج و رحلا ةميق فصن لوتقملا

 اوواستي مل ناو هيف اوواست ءايلوا نم دحا ولو هيبال وا هليتق نبال هسفن

 ال نبالل وا دجلل ديقي اولفس ناو نينبلا عم الع ناو دجلا اذك و هيلا برقاللف

 هوبا وا هدلو لتق اذا دبعل دوقلا حصي الو ةوخالل ال دجلل ديقي هناف ةوخالا عم

 ددرت هيف ءالؤهب داق نا كلهي لهو فالخ ةأرملل دوقلا يفو نونجم وا لفطل الو
 ام مهيلع رهظي ملام زوجت ليقف نالوق ةيانجلاب ةلمجلا لها ةداهش زاوج يفو
 لتقب لجر رقا ناو نيكزم اونوكي ىتح زوجت ال ليقو اهب يناجلا لتقيف اهلطبي
 الو هيلع نيبملا لبقو طقف رقملا ليقو اعم هب التق هريغ هلتق هنا نيبف رخا لجر

 نم مشاه لاقو نالوق عجر نا رقملا يفو هتنيب تعجر نا هيلع نيبملا لتقي
 يف ذئموي انعم هنا ىرخا تدهشو اذك موي انالف لتق هنا ةنيب هيلع تدهش

 ع وجرلا لبقي ليقو هلتقي مل هنا هيلا تفتلي الو هب لتقي نا هلتقي ملو اذك عضوم
 هيلعف سبحلا يف هب رقا نا لتقلا ةمهتب سوبحملاو هلتق يف عورشلا لبق رقملا نم

 ىغب هنا ىعداو لجر لتقب رقا نمو ةهبشلاب طقسيف هللا قح هنال لتقلا ال ةيدلا
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 دهش و لجر لتقب رقا نم بوبحم نبا لاق داقا الاو هيلع ىغب هنا نيب ناف هيلع

 مشاه لاق هبو هيلع دهش نم لتقي يلولا نا رثالا ءاج دقف رخآ هلتق هنا نالدع

 دنع دوقلا ال ةيدلا هتمزل أطخ لب ال يلولا لاقو ادمع هلتق لاق ناو لضفملا نباو
 عجر ناو يناجلا هب رقا ام ىفن ىلولا نال نازع دنع اعم الطبو يراوحلا يلا

 سيل رينم لاق ةيدلا نازع دنعو دوقلا همزل يناجلا قدصو دمعلا ىلا يلولا

 نم اموق نا مهجلا وبا ينربخا نازع لاق أطخلاب مهفارتعا دعب هولتقي نا ءايلوالل

 هارو ادوق ىسوم مهيلع ري ملف انالف هاننظ اولاقو هلتقب اورقاف الجر اولتق لخن

 نب كلملا دبع مامالا رصع يف كلذو مهلوق ىلا ىسوم عجر مث خياشملا مهيلع
 هب ىلوا لوالاف لاوش يف هلتقب رخا رقا مث ناضمر يف لجر لتقب رقا نمو ديمح
 يف هلتقب رقملا لتقي نا هلف لاوش يف لتق امناو يح ناضمر ف هنا هيلو لاق نا الا

 ىرا ال بوبحم نبا لاق هلتقب مهدهشي ملو انالف لتق هنا موق دنع رقا نمو لاوش

 هب رقا نا الا هب هسفن حدمي امناو هلتقي ملو كلذك لوقي نا ناكمال ادوق هيلع

 اهب عجري و هلتاق هنيد مرغي لهف دوهشلا عجر م هيلع نيبم لتق ناو مامالا دنع

 زوجي ليق و حيحصلا وه و لتاقلا يلولا ىلع اهب عوجر الب دوهشلا مرغي وا مهيلع

 لهف اضيا هب رخا رقم ءاجف لتقلاب رق لتق ناو دوهشلا لتق يناثلا ليتقلا يلول
 حيحصلا وهو ال وا التاق هنوك ةحص مدعل هئايلوال هتيد لوالا رقملا لتاق مرغي
 امهدحا عجر مت رخآ لتقب نالجر رقا ناو نالوق يناثلا لتقيو همد حيبملا هرارقال
 وا هبحاضك عجارلا اذه لتقي لهف عجري مل يذلا لتق دعب وا التقي نا لبق

 ةهبش هل تناك نا الا فيعض وهو بطقلا لاق هرارقا س عجر اذا هنع كسمي
 رخا هلتق هنا ةنيب تتا نا هتيد مرغت الف رقم لتق ناو ةهبشلاب دحلا عفدي دقف

 تمرغ كرشم هلوتقم ادحوم وا ابا وا انونجم هلتق دعب رقملا جرخ ناو مرغت ليق و

 ىنز نا اذك و اهدعب نج نا هلتق لح و هتيانج لبق نج دق نونجملا ناك نا هتيد
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 لتقي هناف نج مث هتساسجب ادحا لتق وا اقح عنم وا نعط وا دحوم دتراوا نصحم
 ءايحا مهو هاخا وا هنبا وا هابا لتق هنا رخآل لجر رقا :ناو أربي ىتح رظتني ليقو

 ةعامج يف هيلع نيبم وا رقم فلت ناو ماسرب وا هتعف كلذ لبق اوتام وا نورضاح

 وا أطخ هلتق لاق ناو ةداهش وا رارقاب نيبتي ىتح هلتق نع فك زرفي ال ىتح

 ليقو مصوخ هتلتقف يلع ىغب وا ناركس وا مان وا نونجم وا لفط اناو هتلتق لاق
 كيلو تلتق رخال لاق نمو نيبي ىتح سبحي ليقو هاوعد نيب نا الا هب لغتنني ال

 . ملعا هللاو نالوق ال ما دعب هلتق هل لهف هلتقت مل تبذك لاقف ةيدعتب
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 هنع ىفعي ال نميف باب

 نع ىفعي ال هنا ءامدلا باتك رخاوا يف مدقت هللا همحر زيزعلا دبع لاق

 يلولا ذخا وا ناما وا وفع دعب وا هعم ام ذخايل هلتق بلس ىلع وا ةنايدب لتاق

 زوجي الو ءالؤه ىلع وفعلا مامالل الو هل زوجي ال لتقلا نعو اهنع افع وا ةيدلا
 بهويو ىطعيو مدلا ثروي و مامالا نم وا يلولا نم وفعلا مه بلطي نا دحال

 وا نالف مد كتيطعا دق كريغل لوقت نا هتبه وا مدلا ءاطعا ىنعمو بطقلا لاق

 الو ىطعي الو ةيدلا ذخاي ال ليقو ةيدلا ذخأي نا هلو لتقلا هلف .كل هتبهو

 صاصق ال ذا اذه ىف ةءارب الف امهدحا تامف ايرابتف نالجر نعاطت ناو بهوي

 هوحن وا نعطب نكي مل نا حابم لتق نع ةرجا ذخا زاجو ربلا لبق حرجلا يف
 وا نذا دعب هيلو لتاقل هسفنب يلولا لتق زاجو اقلطم لتاقلل اهؤاطعا زاجو

 ءاطعا دعب ال هل قاب قح وه لب هدي نم مدلا جرخي ل كلذ نال هيلع ةراجتسا

 هيل و لتاق لتق نمف هوحنو ءاطعاللاب ىطعملا لا هدي نم هجورخ هئاضق وا مدلا

 ديلا نم هجارخاو مدلا ةيطع نالطب ىلع ءانبال ليقو هليتقب لتق مدلا ءاطعا دعب

 غلاب لكل هيطعي نا زاجا هوحنو ءاطعالا زاجا نمو نذاي وا رماي وا لتقي امنا لب
 نونجم وأ لفطك لتقلا هل لحي ال نمل هاطعا نمو ادبع وا اكرشم ولو ركذ لقاع
 ةحص مدعل مدلا ءاطعا اهلطبي الو ةيدلا هلف اهيف رنكالا لوق ىلع ةأرما وا

 ما لتقلا هل زاج لهنف | مدلا هاطعا نا دعب نونجملا قافا وا لفطلا غلب ناو هءاطعا

 ءامدلا رماو ائيش كلمع ال دبعلا نا ىلع ءانب دبعل هؤاطعا حصي الو نالوق ال

 نالوق مدلا نم ةيمستلا ءاطعا يفو كرشم مد ىطعي نا زوجيو كرشم وا مظع

 دحاو افع ناف ءايلوالاو ةثرولاك ىطعملاو يطعملا نم لكلل لتقلا زيجي اهزيجمف

 يناجلا نمض و هلعفب هريغ ملع نا هريغل الو هل لتقلا زجي مل ةيدلا بلط وا مهنم
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 وفع دعب ةيد ال ليقو يفاعلا هبانم نمضي ليقو ةيدلا نم هنع فعي مل نم بانم

 نمحرلا هللا دنع افع نم ىلع ةعابت فعي مل نم قحف دحاو نم وفعلا ناك ناو

 الا مدقت برقالا دترا ناو هريغ لتق نج وا دترا وا مهنم دحاو تام ناو ميحرلا
 الا ذخا ولو لتقلا هل زجغ مل برقالا ملسا مت ةيدلا ذخا وا دعب الا افع ناف دعب

 ادحا لتق نم رثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق دعب الا نم اهذخاي و اهنم اضعب دعب

 اهنم ءىيش ال ليقو ةيدلا ىلا مهلك اوعجر هلتق مهضعب داراو هئايل وا ضعب افعف

 لتق هيف لتق ناو لتقو جورخلا ىلا ءىجلا مرحلا لخد ىتح لتاقلا رف ناو افع نمل
 لتق ناو عطقي مث لحيو ىعسيو فوطي نا مامالا هرما هيف قرس ناو ليق هيف ولو

 مل هنال ليتقلا اذهب لتقي الو ةيدلا هاطعا هنم برقا يلو جرخ مغ هيلو لتاق يلو
 هلعف لطب وفعلا وا ةيدلا ذخا دعب برقالا جرخ ناو برقالا نود هنا دمعتي

 وا المح وا هوحن وا الفط ىلولا ناك ناو وفع وا ةيد وا لتق نم ءاش ام برقاللو

 وا ادبع يلولا ناك ناو لاحلا يف هلعف حصي كيرش هل نكي مل نا رظتنا ابئاغ

 نم لتقي مل ناو هلتقي نم رمات وا ةأرملا هلتقت ليقو هنود نم لتق ةأرما وا اكرشم

 زاوج يفو ةيدلا ذخا وا افع نا اذكو هيلا رمالا عجر ملسا وا قتع ىتح هنود

 نبا تنبو تنبو بال وا ةقيقش تخال زوجو فقولا ةأرملاو كرشملاو دبعلا لتق
 لوالا حصالا نالوق ال ما مدلا نم ءايلوالا نم تام نم بانم ثروي لهو

 لتقلا هل نم ثراو هنا ةهبشب لتقي الو يناثلا لوقلا ىلع لتق نا ةيدلا هثراو مرغو

 لتقلا لبق زوج نا الا هلعف يلولا هل زوج ولو هب لتق يلولا ريغ يناجلا لتق ناو

 ةيدلا نم لوالا ليتقلا يلو ذخاي ملو يلولا ريغ هلتق ناو هل زوج نا لتقي ال ليقو

 وهو يناجلا ليتق ةيد طقستو يناجلا يلو اهلكاي لهف يناجلا يلو يناجلا ةيد ذخاو

 وا يناجلا لتاق نم الو يناجلا هكرت نم يلولا اهكردي الف هتومب لوألا ليتقلا
 يلو اهمرغي اذكو الام يناجلا كرتي مل نا يناجلا ليتق يلول يناجلا يلو اهمرغي

_ ١٨٩



 هللاو نالوق يناجلا توميب طقست الو الام يناجلا كرت نا يناجلا ةكرت نم يناجلا

 . ملعا
١ 
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 دوقلا بجوي اميف باب

 ناو ءرب دعب تمي مل نا هحراج هب تام اريغص ناو حرجب تام نم

 حرجلا عوجرب تام ناو حرجلا شرا الا هيلع امف ءرب دعب تام ناو ع وجرب

 نكلو تامف ةليلو اموي ثكم نا هحراج هلتقب رقي الو لتقي الف ءرب دعب هيلع

 هحرج ريغب تام هنا ملع نا الا اليبس هسفن ىلع لعجي ال ثيح نم ةيدلا ىطعي

 ةعبس نودام ليقو مايا ةثالث نود ام رقي نا زوجو حرجلا شرا الا هيلع امف

 ةيح هتغدل وا هلتق وا هدعب هريغ هحرج نا اذكو حرجلا يبح ام رقي نا هل ليقو

 اذا اميف فلتخا رثالا يفو لتقلاب رقي ال هلتقي ام هب ثدح وا امهوحن وا برقع وا

 ىلعف تام ىتح هحرج و هبرض نم ايواث يقب نا ليقف هنيح يف تمي ملو هبرض
 ةعبس زواج نا دوق ال ليقو مايا ةثالث يف تمي مل نا ال ليقو دوقلا براضلا

 لطب ىورد اذاف وادي ملام ليقو ةليلو موي نود اميف هتبرض نم تمي ملام ليقو
 ناو هلطبب ثدح حرجلا ةطايخو ءاودلا هلطبي ال ليقو ةيدلا تبجوو دوقلا

 همزل رخا هلتق مث بهذتو ءيجت هيف حورلا تراص نا ىلا الجر لجر برض
 وا همعطا ناو اكتفي مل وا بطقلا لاق هب اكتف نا همد يف امهكارتشال دوقلا

 كلذ هاطعا ناو هلف ةيدلا يلولا ءاش ناو هب لتق هنم تامف هلتقي ام وا امس هافس

 وا درب وا امهوحن وا برقع وا ةيح وا عبس هلتق ىتح هطبر وا تامف هبرشف

 ىلع وا اهيلع هامر وا ةيح هيلع ىمر ناو لتقي الو ةيد هيلعف امهوحن وا شطع
 :هدبع وا هلفط رما ناو هب لتق كلذ نم تامف لاع نم وا رحب وا رئب يف وا عبس
 ةيدلا مرغي لفطلاو ةميهبلا يف ليقو ةيدلا تذخا وا هب لتق هلتقف هلمج وا هبلك وا

 ذخاو هلتق نيب هديس رماب لتاقلا دبعلا يف يلولا لوقلا اذه يف ريخو هيلع دوق الو

 ال مثا همزل هريغل ناكو ركذام رما ناو هتميق ىلع دازام هبر مرغ هلتق ناف ةيدلا
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 يف مشالاو ةيدلا ليقو هلتق ىتح رضح نا مثالا عم ةيدلا هتمزل ليقو ةيد وا دوق

 ةيح لفطكل ىطعا نمو لتقلا لاح رضحي مل ناو اهرما نا هريغل يتلاو ةميهبلا
 هنمض ةبادلا ىلع هريغ لفط بكر نمو دوقلا ال ةيدلا هتمزل تامف هتعسلف

 الب ةرجش ىلع هعلطا ناو صخرو هب عقوف هرهظ ىلع ائيش هل لمح نا اذكو
 هعلطاو لضفلا سمتلا نا صخرو هرجأتسا نا اذكو نمض هفيلخ وا با نذا

 نمض ءىيش هيف ثدحف هريغ لفط وا هلفط ىلع حاص نمو نذا الب ولو رجالاب

 ةرجش ىلع هدج و غلاب وا لفط ىلع حاص نمو هب دا وا هل ةيجنتلا هب دارا نا الا

 حاصف هترجش ىلع هلفط دج و ناو هباصا امف هيلع نامض الف هلام قرسي وا

 ضعب رمالا ملعملاك دحا لتقب هتيعر ضعب رما نا ناطلسلاو عقو نا هنمض هيلع

 نم ناج لتقيو هتيد امهتمزل ليقو هدبع رما نا ديسلاك هلتق نا هب نالتقي هنايبص

 مل نا هتيد نايبصلا لقاوع تمزلو هرماي مل نا وه لتقي الو ملحلا غلب نا هتيعر

 الو لقع نا يناجلا ىلع اهب عجر هديب نجي مل نم ةيدلا ىطعا ناو ملعملا مهرماي

 لهاك هتساسبجب كله ام سوساج نمض و يناجلا اهاطعا نا مثالا ريغ رمالا مزلي
 دوقلا مهيلعف اهرضح نم لك سفن وا لام نم فلت ام مزلي مهتراغاب ةراغ
 وا عبس وا عوج وا دربك هلتق ىتح ادحا ةيجنت ىلع رداق كرت ناو مثالاو مرغلاو

 موزلب لاق نم ددشو ةيدو قتعو مثا همزل ةوه يف عقو وا قرحك
 لتقلا رشابي مل ذا طقف ةبوتلا همزلت ليقو هئراو ناك نا هثري الو دوقلا

 هتمزل هلتق مث هنع افع و هيلو لتاق لتق ىلع اليكو ةلاكو نم لكوم عزن ناو هديب
 هنم لبق وا هنع افع وا هملع الب هعزن ذا لكوملا مزلت ليقو اطخلا رئاسك ةيد

 ةثرولا دارا نا الا دوقلا همزلي هناف هوحن و ع زنلاب هملع دعب ليكولا هلتق ناو ةيدلا

 افع ام دعب لتق هنال هلتقي نا ماماللف ةيدلا اونخا نا مهنا بطقلا رهظتساو ةيدلا

 هديس هقتعا ام دعب هلتقف هلتقب ادبع رما ناو ذوفع دعب لتق يلوك وهف ىلولا

١٩٢



 مثا رمآلا مزلو هقافا وا غولب دعب هلتق نا هلفطك رما اذك و هب لتق قتعلاب ملعو

 حورجملا تام مث هحراج هيلو لتقف هلتقي احرج حرج نمو ةيد وا دوق نود طقن
 دق هنال لتقي ال ما هيلو تومي نا لبق هلتق هنال حراجلاب حورجملا يلو لتقي لهف
 هنكلو حضوا لوالا نالوق لتقلل ضغم مدقت حرجب ح ورجلا هيلو تام هنا قفتا

 هتباصاف اك رشم وأ ادبع ىمر نمو ةهبشلاب دحلا هنع ءاردي هللا همح ر بطقلا دنع

 ادهاعم ناك نا هب لتقي ليقو دحوملا وا رحلا ةيد هتمزل مالسا وا قتع دعب ةيمر

 يمارلا دترا ناو طقف مثا ةدر دعب ةيمرلا هتباصاف املظ ادحوم دحوم ىمر ناو

 مل اهفوصو لبق دحوملا دتراف ادحوم كرشم ىمر ناو هب لتق يمرملا هلوصو لبق

 هب لتقي مل يمرملا ةيمرلا لصت نا لبق يمارلا قتعف هلثم دبع ىمر ناو هب لتقي

 كلم نم يمارلا جرخ ناو يمارلا كلذ هب لتق ارح يمرملا ناك ناو هتميق هيلعو

 حصا لوالاو نالوق يناثلا ىلع وا لوالا هبر ىلع هتيانج لهف لوصولا لبق هبر

 لبق يمارلا نج ناو ثلث وا فصنك يمارلاو يمرملا نم ضعبلا وا يمرملا اذكو

 ىمر ناو نالوق هلام نم هيدي نكلو لتقي ال وا هيمرمب لتقي لهف ةيمرلا لوصو

 امهيمرم ةيد لهف كلذك اهلوصو لبق غلبف لفط وا لوصولا لبق قافاف نونجم

 افعف ءايلوالا ضعب ناج ىلا ىمر ناو حيحصلا وهو امهلقاوع ىلع وا امهيلع
 ليتقلا نم هبانم هنع طقسيو هتيد هيمار تمزل لوصولا لبق رخآلا يلولا هنع
 لوصولا لاح ال يمرلا رودص لاح ربتعي بابلا لئاسم عيمج يف ليقو لوالا

 نيدلا يف نعط وا لوصولا لبق يمارلا يلو يمرملا لتقف لج ال اناسنا ىمر ناو
 الب ناسنا لتق ىلا همدقتل طقف ىمارلا مغادادترالاك همدل احيبم العف لعف وا

 لتقف حرج نم هتيد مرغ لوصولا لبق همد مرحم لقتناف لحب هامر ناو بجوم

 ءاش نا دعب حورجملا حراجلا لتقو حورجملا حرج ةيد حراجلا مرغ هحراج يلو
 ةيدلا هلف ءاش ناو ءاش نا دعب حورجملا حراجلا اذه كرت ناو ةيدلا هلف ءاش ناو

١٩٣



 حراجلا مزل هحرج هلتق ىتح هيلو يف هلتقي ملو حورجم حراجلا اذه كرت ناو

 اذهلو حورجملا اذه يلو هلتقيف حرجلا ةيد مرغي نا ىلوالاو طقف حورجملا ش را

 دترا وا نعطف لالح هجوب ال حرج نمو حورجملا هلتق يذلا هيلو ةيد لوتقملا
 كلذب تام مث باتف نعاط وا دترم حرج ناو هشرا حراجلا مزل حرجلا هلتقف

 مرغو هيلول هنيد هحراج مرغ هحربب تامف قتعف دبع حرج ناو رده حرجلا
 يف عقو حرجب تام هنال هبرل .دبع هنال هتميق هتمزل امنا ليقو هقتعمل هحرج شرا

 دهاعم وا ملسم ةيد هل لهف حرجلاب تامف ملس اسف دهاعم حرج ناو هتيدوبع

 هتمزل لهف هحربب دح وملا تامف دهاعملا ملساف ادحوم دهاعم حرج ناو نالوق

 دحوملا لاقف ملسا دحوم عم فلتخا ناو هكرشب لعف ام هنع طقس وا هتيد

 . ملعا هللاو حورجملا لبق املسم ينتحرج كرشملا لاقو ابراحم كتحرج

١٩٤



 دوقلا باب

 ءاش ناو هلتق ءاش ناف هل يلو ال نم لتاق ماما ناك نا مامال هسفن ديقي

 وا نيلوتملا ريغل زيجاو نيلوتملا ءارقفلا اهاطعاو ةيدلا هنم ذخا ءاش ناو هنع افع

 لتق يلول لحي الو هلتق همزلو ريخي مل الاو هتلود يف هلتق نا لاملا تيب يف اهلعج
 اهظفل ركذ الب ال ام بلط ناو اهكرت وا ةيدلا الا هل سيل لب ةيدلا بلط دعب

 دجي الف اهبلطك هبلط لهف البا وا مهارد وا ريناند اهددع بلط ناو نالوتف

 نم هيلع طرش ام هنم ذخايو لوق يف هدجيف لاملا بلطك وا لتقلا ىلا عوجرلا
 يناجلا لبقو لاملا نم اذكو اذك هيطعي نا طرش ىلع هلتق نع افع اذا لاملا

 هل ذخا ام درو طرشلا متي مل نا هلتق هل زاجو ةيدلا نم رتكا ناك ولو طرشلا

 عجرو هطعي مل ولو دعب هلتق هيلع مرح لاملا نم اذك هيطعي نا ىلع هنع افع ناو

 ال ليقو هدع نكمي ال امم امهوحنو الام موجنلا وا لمرلا ددع طرش نا ةيدلل

 كلذ همزلي لهف رانيد فلا هموي يف هيطعي نا ىلع هنع افع ناو لتاقلا ىلع ءىش
 نا ىلع افع ناو فالخ رثكا الو لقا ال هدعب وا مويلا كلذ يف اقلطم ةيدلا وا

 نم كلذ وحن وا ادبا وا اذك تقو ىلا اذك عضوم لصي ال وا هدلب نم هل جرخي

 طرشلا حص ليقو وفعلا زاجو طرشلا لطب طرش ىلع وفعلا هيلع عقو ام لك
 وا هاضرل وا نالف ءىجمل وفعلا قلع نا اذك و لتقلا ىلوللف يناجلا هب في مل ناف

 هلوقب لمع كلذو ءاش نا ةيدلا هلودعب هلتقي ال كلذ وحنل وا اذك تقول

 وا امهرد اذك مويلا ينطعا هل لاق ناو هدعب ديقلل ءاغلاو همالكل وا توفع
 هطرش هل طعي مل نا مويلا كلذ دعب هلتق هل زاج اوفع ركذي ملو كتلتق الاو ارانيد
 دعب هلتق هل زاج مويلا كلذ هكرتيل الا كلذ هل طعي مل ناف هلتق دارا مت هاطعا ناو

 ددرت هيف هلتق نا هنم هذخا ام دري لهو هلتقي الف ادبا هلتقي ال نا ىلع هلبق ناو

١٧٩٥



 نا هل لاق ناو مويلا كلذ هكرت ىلع هاطعا هنال هدري ال هنا بطقلا دنع يذلاو

 هقلع نا هلتقي الو اوفع ركذي ملام امهطرش ىلع امهف كتلتق اذك ةدلب تلخد

 نا وا هللا ءاش نا كتوفع هل لاق نا الو ةرجشو ةبادك هنم مهوتي ال نم ىضرل

 نال مايا ةثالث ىلا كنع توفع لاق نا الو قولخلا وا قلاخلا نم ةنوعم تبصا

 وا تلاظ ةدملا نم دح ام دعب لتقلا هل ليقو دبا اهناكف عمجلا لقا ةثالثلا

 افع لاق ناو لجرو ديك كضعب وا كفصن نع توفع لاق نا الو ترصق
 طاخمو مغلبك كنم ناب امع توفع وا يلجر وا يدي وا يضعب وا يفصن كنع

 اطخ ولو ارح دبع لتق ناو وفعلا وا ةيدلا وا لدقلا هلف هوفع زجي مل هنم ناك امم

 دبعلا هل ليق و امهدحا هرك وا ليتقلا يلو وا هديس هأش اقلطم رحلا يلول دبعلاف

 أطخ وا هريغ ال دبعلا هلف ادمع هلتق نا ليقو هديس ىلع هتميق كردا الاو ءاش نا
 هبرل رايخلا ممصلاك عفانملا تاوف و راثآلاو حورجلا نم سفنلا نودو هبرل رايخلاف

 مكحي ملام هبرل وا ريخالا يلول وه لهف لوالا دعب رخآ ارح دبعلا لتق ناو

 ي هلثم ادبع دبعلا لتق ناو يناثلل ليقو لوالل وه ليقو فالخ لتق نم ءايلوال
 رم دقو وفعلا وا هلتق يف وا هتميق ذخا وا هذخا يف ليتقلا دبعلا بر ريخ ةميقلا

 وا هتميق وا لتاقلا دبعلا ذخا يف ليتقلا بر ريخو ةميق رتكا لتاقلا ناك نا ام

 يف امهنم رغكا ادبع ةميق نايواستم نادبع لتق ناو هسكع يف وفعلا وا هلتق

 لتق وا امهتميق ذخا وا هدبع ةميق يف امهذخا يف هبر ريخ امهل ايواسم وا ةميقلا
 ةميق فصن يناجلا يناثلا ليتقلا برل رخآلا بر دريو رخآلا ةميق ذخايو امهدحا

 الو اعم امهذخأي ال هب لمعي ال افيعض الوق ليقو ددرت هب اعم امهلتق يفو

 امهلتق ناو طقف امهدحا لتق وا طقف ةميق وا امهدحا ذخا هلو هب اعم امهلتقي

 دبعلا بر ريخ ةميقلا يف نالتاقلا نا دبعلا لضافت ناو امهدحا ةميق ىطعا

 اذه ديس ىلع رغكالا بر در لق الا لتق ناف ءاش امهيا لتق يف كلذك ليتقلا

_ ١٩٦



 ةميق فصن لقالا بر در رتكالا لتق ناو ليتقلا هدبع ةميق فصن ليتقلا دبعلا

 دحا تام ناو امهيكلام نم امهيلك امهتميق ذخا يفو رتكالا بر ىلع رثكالا

 تيملا دبعلا بر در ليتقلا دبعلا بر رخالا دبعلا لتقو ضرملاب نيلتاقلا نيدبعلا
 امهنم لكو ةميق نالتاقلا ىواست ناو ةيانجلا يف لتق يذلا رخآلا بر ىلع هبانم

 نيلتاقلا يديس نم دحاو لك نم هتميق ذخا ىف هبر ريخ ليتقلا ةميق نم رتكا

 اذه فصن ليتقلا برل يحلا بر دريو امهدحا لتق يفو هدبع ةميق فصن

 ىلع سقو هدبع ةميق زاج ام املظ ال وا لوتقملا دبعلا بر ىلع كرديو ليتقلا
 رخآ ادبع دبع لتق ناو امهليتق نم ةميق رثكا امهنم لك وا لضافت نا ام كلذ

 كرديو دبعب رح لتقي ال هنال دعب هب لتقي مل يناجلا دبعلا قتعف'هتميق نم رثكا

 ىلعف يناجلا ةميق ىلع داز امو لوتقملا هدبع ةميق يناجلا دبعلا بر ىلع ليتقلا بر

 هبرلف هحرجب تامو حورجملا قتعف رخا ادبع دبع حرج ناو قتعي نيح يناجلا

 حورجملا اذه يلولو قتعلا لبق هكلم يف حرج ذا حرجلا شرا حراجلا بر ىلع
 لتق ناو شرالا نم هبر ذخا ام بانام ىوس ةيد ذخا وا لتق وا وفع يف رايخلا
 ايواست نا هكاسما وا هتميق ذخا وا هلتق يف نالجرلا ريخ نيلجرل رخا البع دبع

 ةميق ذخاو لتقلا نيلوالا دحا نيلجرللو ةميق رتكا امهدبع ناك وا ةميقلا يف

 امهدحا راتخا ناو لوتقملا دبعلا نم ةميق رتكا لتاقلا دبعلا ناك نا طقف لوتقملا

 الب ىضم هبحاص نذا الب امهدحا هلتق ناف لتقلا هنع لاز ةميقلا رخالاو لتقلا

 لضفلا هبر ىلع ادر ةميق رتكا لوالا لتاقلا دبعلا ناك ناف هل زاجا نا عوجر

 ةميق فصن يناجلا دبعلا بر ىلع هلف امهتميق تواستو لتقلا هل زبي مل ناو

 رخالا هل زاجا نا امهدحا وفع زاج و هتميق فصن هلتاق ىلع يناجلا برلو امهدبع

 ذخا طرش ىلع امهدحا افع ناو امهدبع ةميق فصن يناجلا بر ىلع هلف الاو

 قتعلا كلذ زجي مل امهل مكحي نا لبق امهدحا يناجلا قتعا ناو اهاذخا ةميقلا

١٧٦٩٧



 وا هبر حرجلا عابف رخا ادبع دبع حرج ناو هبرل وا هيف امهل لعف لك اذكو
 هتميق ذخا ىلع افع ناف هيلا راص نمل رايخلا راص هيلا راص نم دنع تامف هبهو

 هدنع حرج نمل مزال ش رالاف ائيش ذخاي ال نا ىلع افع ناو امهوخن وا هبهاو

 حرج نم ناف يناجلا حرجب تام يذلا دبعلا هيلا راص نم يناجلا لتق نا اذكو
 دجن مل هيرتشم دنع تامف عيب نا ليقو يناجلا بر ىلع اضيا شرالا كردي هدنع

 دبعلا يرتشملا در هيلا راص نم دنع تمي ملو هوحن وا عيبلا خسف ناو هحراج لتق
 هبرل رمالاو ىيش همزلي هح رجب يرتشملا دي يف تام ناو نمنلا عئابلا درو

 ةميق نمض ح ورجلا عيب خسف هل ناب مث يناجلا دبعلا هيلا لقتنملا لتق ناو لوالا

 حورجملا دبعلا برل حورجملا دبعلا ةميق يناجلا بر نمضو يناجلا برل يناجلا
 . ملعا هللاو

_ ١٩٨



 ربدملا لتق يف باب

 ذخا ناف ةميق ذخا وا لتق وا وفع يف هبر ريخ اربدم ادبع دبع لتق نا

 ريخ و فالخ هءاضعا وا هحورج ش را اذك و اهلكاي وا رخا ادبع اهب ربدي لهف
 دبعلا يف هذخا زوجو ربدملا ذخا ال هدبع ةميق ذخا وا هلتق يف هسكع يف هبر

 ليتقلا ةميقو هءانعل رظنيو ررحيف هديس تومل مدختسي زيوجتلا ىلعو ليتقلا
 ةميق تناك ناو هسكعك ثراولل لضفلا در ءانعلا داز ناو ايضاقت ايواست ناف

 مزع ادبع ربدم حرج ناو ررح نيح لضفلا ىطعا ربدملا ةميق نم رتكا ليتقلا

 نم ذخا ام درو ربدملا لتق يف هبر ريخ حرجلا مرغ دعي هب تام ناف حرجلا هبر

 هلف ررح ىتح هلتقي مل ناو شرالا يا هيلع ءانبلاب ةميق ذخا يفو هبرل شرالا

 اربدم دبع حرج ناو هلتق ال شرالا نم ذخا ام ىلع ءانبلاب ديسلا ىلع هدبع ةميق

 ربدملا تام ناو هثراو هذخا تام ىتح هبر هذخأي ل ناو هحرج هبر ذخا

 ام يلولا در يناجلا لتق وا اهذخا ناف ةيد ذخا وا لتقو اوفع يف هيلو ريخ هحرج

 اهجرج اهبر ذخا دلو ما دبع حرج ناو شرالا نم هثراو وا ربدملا بر ذخا

 وا وفع يف اهدلو وهو اهبلو ريخ حرجلا اهلتق مث تام ىتح هذخاي مل ناو

 نا شرالا بانم هبر ىلع در هميق وا دبعلا ذخا وا لقعلا راتخا ناف ةيد وا لتق

 دبعلا تام ناو شرالا اهبر مزلا دبع دلولا ما تحرج ناو اهبر اهنم هذخا
 ىلع شرالاو هبرل ةميق نم شرالا ىلع داز ام تطعا اهبر دعب هحربب حورجملا

 دبعلا بر اهلتق ناو شرالاب حورجملا برل تعس الاو ءافو كرت وا اهبر ثراو

 ةيدلا نم اهلتاق نع طح و اهثراول اهتيد مرغ اهبر توم دعب اهايا هلتق نابف دبعلاب
 صخش طيقلك امه اوس امل لو ال و هقوتعمو قتعم لتق ن او هدبع ةميق بانم

 ال هقوتعم لتاق لتق قتعملل زوجو رخآلا ىلع امهدحال لتق الف هدي ىلع ملسمو

١٩٩



 ةمحلك ةمحل ِالولا ملسو هيلع هللا ىلص لاق اضيا سكعلا زوجو هسكع

 ليقو هقوتعم ال هقتعم هيلع لتق لوالا لتقف رخا ادبع قوتعملا قتعا ناو بسنلا

 ليقو هقتعم ريخالا قوتعملا ىلعو وه هقوتعم لوالا ديسلا ىلع لتقيو نايس امه

 دبع ني ديقع دبع لتق ناو زاج لتاقلا امهنم تلتق نمف نايس هيلا هديسو وه

 ملام امهيلك وا ءاش امهيا ةميقلاب ذخاو ةميق وا وفع وا لتق يف لجرلا ريخ لجر
 امكف اهيف نا دبعلا لضافت ناو اهنم هبانم لك ىلع كرديف ةدقعلا لاوزب اقرتفي

 مرغي ليقو رحلا ةيد رح هلتق نا دبع ةميقب زواجي الو نيلجر نيب دبع يف انمدق

 يلولف ايدوهي دح وم دبع لتق ناو رحلا ةيد فاعضا تناكو ترتك ناو هتميق
 ادح وم ادبع يدوهيلا لتق ناو يدوهيلاب دبعلا لتق الو هذخا ال هتميق يدوبيلا

 ضارقلا دبع لتق ناو هلثم ادبع يدوهيلا ناك نا الا هب لتقي الو هبرل هتميق همزل

 ةميقلا راتخا ناف ض راقملل ال لاملا برل وفعلا وا لاملا ذخا وا لتقلا يف رايخلاف

 ةميقلا راتخا ناف هبر ريخ ادبع ضارقلا دبع لتق ناو لتاقلا بر نم اهذخا

. ملعا هللاو هدي يف هنال ضراقملا وا لاملا بر نم اهذخا



 يناجلا هب لتقي اميف باب

 لتق ولو قارغا وا قانخ وا مس وا ناخد وا رانب ال فيسكب يناجلا لتقي
 هلوقل اهب لتق نا اهوحن وا رانب يناجلا لتقي نا زوجو عنتما وا اهب هريغ يناجلا
 كلذب لتقي لب عنتما نا اذكهو ثيدحلا لتق امب لوتقم ؤرملا ملس و هيلع هللا ىلص
 نا افازج هبايث يف برضيو عنتما نا هتباد هل رقعتو عنتما نا نكما ام لكبو

 كلذ مرغيو هريغل هوحن وا تيبلا ناك ناو هسفن هيف عنم تيب هيلا مدهيو عنتما
 نا هيف عنتمملا يناجلا تيب ال مداهلا تيب نمف نكي مل ناو لاملا تيب نم تيبلا

 همرغ مدع حيحصلاو نالوق همرغ ىفف كلذل هنبي مل ناو مرغي ال هناف كلذل هانب
 هيلع مدهيو كلذك هتباد رقعتو برضيو هحالس رسكي قحلل عنام لك اذكو
 كلذل هبر هبني ملو هريغل تيب يف عنتما نا الا كلذ يف داسف مرغ الب هوحن وا تيب

 نا لبق همده ولو ءىيش همداه مزلي مل قح عنمل ينب تيب لك و هبحاصل مرغي هناف

 ينب هلل تيب هنال هيف عنتما دجسم مدهي الو هنم عونمملا جارخا دعب وا هيف عنم
 اذك و هيلا جاتحي امو ماعطلاو ءاملا هنع عنمي جرخ ي ىتح هيف رصحي نكلو ةدابعلل

 يذلا هتيبك وه هترجش يفو عنملل تسيل اهنال عطقت ال هريغل ةرجش يف علط نا

 وا هيف عنتما ام لك هنا كلذ نم لصحت هللا همحر بطقلا لاق نالوق عنملل هنبي م

 الو عناملا وا يناجلا ىلا لصوتيل هداسفا رذاحي ال همد حابم ناسنا ريغ هب ىقتا

 لب برضلاب كلذ دصقي ال نكلو دسف نا ناويح وا لام نم دسفا ام مرغي

 يناجلا مزلو امهيلا لوصولا ةلعل كلذ برضي وا عناملاو يناجلا برض دصقي

 تهرك و براضلا همرغي الو امهتكرت نم دسافلا مزع امهريغب نييقتملا عناملاو
 وا دي عطقك براحلاو نعاطلاك عناملاو يناجلاب توملا لبق ةلثملا ةديدش ةهارك

 كلذ مرح و همرح نم دنع الا كلذل ةيد الو نيع ءىقف وا نطب بقث وا لجر

٢٠١



 دعب ةلثملاب تمزلو ةلثملا نم لعف امب هنم صتقي هناف لعف نا الا اعامجا توملا دعب

 نمضيو طقف بيصن هيف هل ناك ناو هيلع ررح هديعب لثم نمو ةيد توملا

 طلسي الو هللا همحر بطقلا دنع حيحصلا وهو ةلثملاب ررحي ال ليقو هريغ بيصن
 لدع مامال يناجلا ملسيو عنتما نا الا بلك وا عبسك ناسنا ريغ لجر لتق ىلع

 نم اماو زوجي نمم مامالا ريغل ال رمالا مقافتي الئل مامالا دي ىلع هليتق يلولو هلتقيل
 ناك وا لدعلا مامالا نكي مل نا هيلا ملستلا زئاجف ةالولاو ةاضقلا نم روجي ال

 . ملعا هللاو كلذل ةماقاو

٢.٢



 صاصقلا باب

 ةؤيح صاصقلا يف مكلو ؤ ىلاعت هللا لاق ةايحلا ءاقبل صاصقلا عرش

 اميف ءالقعلا غلبلا نيدحوملا رارحالا نيب نوكيو هم نوقتت مكلعل بابلألا يلؤاي

 هسكع ال كرشم نم دحوم صتقيو نيكرشملاك مهنيب اميف ديبعلا نيبو مهني
 صتقا الاو با هل ناك نا غلاب نم هيبا ةطساوب لفط و هسكع ال دبع نم رحو

 مصاو مكباو نونجمك لفط نم غلاب صتقي الو هوبا هل صتقي ال ليقو هدج هل
 نيب يرجيو هل صتقي مل نا صتقي نا هلف مصالا وا مكبالا وا نونجملا احص اذاو

 لجر نم ةأرما هذخأت ال ليقو هل تداز اهنم صتقي نا دارا اذاو ءاسنلاو لاجرلا

 هل ىطعي ال نمم صاصقلا ذخوي ال ليقو ائيش هل ديزت ال هنم تصتقا نا ليقو

 صخو اذكهو دلو نم با الو دبع نم رح الو كرشم نم دحوم صتقي الف

 نمف لوالا ىلعو ناتكلاو روهظلا يف زوجي ليقو مامالا نذاب روهظلاب صاصقلا

 ليقو سفنلا نود امو سفنلا يف ةعابتلا هب تطقس و مثا ناتك يف هاطعا وا هذخا

 يف ال وضع فلت يف بجيو دمعلا يف صاصقلا بجيو ةيدلا وا ش رالا هيف نا
 صاصق الو وضعلا كلذ ةيد نالطبلاب مزلو سرخلاو ممصلاو ىمعلاك هنالطب

 ءادوسلاو ءارمحلاو ءارفصلاو ةذفانلاو ةفئاجلاو ةماللاو ةمشاهلاو ةلقنملا يف

 ةمحالتملاو ةعضابلاو ىربكلا ةيمادلا يف صاصقلاف ىرغصلا ةيمادلاو شدخلاو

 الو طبضني ال هنال حضوم ريغ حرج يف نوكي ال ليقو ةحضوملاو قاحمسلاو

 رفش وا بجاح وا سأر رعش يف نوكي الو لصفم ريغ نم ناب وضع يف نوكي

 هريغ وا نيعب شمع وا ربك و رغصب فلاخت رضي الو هلك كلذ يف زوج و ةيحل وا

 داز اميفو لصفملا يف عطقلا مزل لصفم نم ال عطق امو هنم صتقملاو يناجلا نيي

 عطق نا ليقو ةبكر وا قفرم نم عطقلا اذك و مكحلا يف هيف ءىيش ال ليق و رظنلا

٢٠٢



 بعكلاو غسرلا نم لجرلاو ديلا امهب هنم عطقي هناف ةبكر وا قفرم نم اناسنا

 ال ليقو ةبكرلاو لجرلا لصغمك قفرملاو ديلا لصفم نيب اميف رظنلا ذخويو
 لوقلا اذهل هجو الو بطقلا لاق غسرلا نم عطقلا دعب مكحلا يف ءىيش ذخوي

 اذكو ىرخالا عطق ال ةيدلا هلف تعطق و هعطاق ىنمي تلشف هانمي تعطق نمو

 لوصا نم هعطاقل وه عطقف اهلصفم نم هدي تعطق نمو ءاضعالا نم اهريغ

 ماليا ةدايز نيترم عطقلا يف نال يقابلا ةيد ليقو لصفملل يتابلا عطق هلف هعباصا

 بارطض ال نكي مل نا دازام نمض عضوملل صاصتقالا ديرم زواج ناو
 تمي مل ناو هتيد يطعي وا ةدايزلا دمعتو هلجا نم تام نا هب لتقيو هنم صتقللا

 هعطاق ىرسي عطقف هانمي تعطق نم اذك و دمعتي مل وا دمعت هب زواج ام ةيد مرغ

 ةيدلا هلو سكعلا يف اذك و تام نا هب لتقي عوطقملا ىضرب الو ءاطخال ادمع

 نم هصاصتقا دعب هدي ع وطقم تام ناو هيلع ءىيش الف تمي مل ناو اهراتخا نا

 نا هيلع الو عطقلاب عوطقملا تام نا لوالا عطاقلاب لوالا عطاقلا لتق هعطاق

 هدي عطق ريغ نم ع وطقملا تام ناو ملاظ ناج هنال هايا هنم صتقملا عطقب تام

 نج ناو مدلا ثروي لاق نمل افالخ هعطق ال عطقلا ةيد هعطاق ىلع هثراولف

 نا اذك و نونجملل اهناذخاي ةيدلا امهلو هليكو الو هوبا هل صتقي الف عوطقملا

 يف هعطق زوج و هتقافا راظتنا وا ةيدلا هعطاقلو انونجم مادام عطقي ال عطاقلا نج

 يتلا ديلاب عطق عطقي نا لبق عطاقلا دترا ناو هبجوتسا نا لتقلا اذكو هنونج

 عطق ال دحوم نم عطق ام ةيد كلذ سكع يف عوطقمللو هتدرل عطقي مث اهعطق
 نا زوج و يقابلا عطق ال ةيدلا لوالا ع وطقمللف هديك نم ائيش عطاقلا عطق ناو

 اريخ امهل عطق رخا دي نالجر عطق ناو عطاقلا دي تلش نا اذكو يابلا عطقي

 ةيد امهيلع هل ليقو عطاق امهنم الك نال ادي لكل عطقي ليق وا ددارتو ةدحا و

 لجر دي عطق نمو ديلا ريغ يف اذكو امهنم لك ىلع اهتيد هل ليقو عطقلا ال هدي
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 قبس ناف عبار لجر عبصا نم الصفم و ثلاث لجر عبصا يلصفم و رخا عبصاو
 هيلا قبس ناو هل عطق ام ةيد نيرخالا نم لكلف هدي عطقف ديلا عوطقم هيلا

 وا يابلا عطق يف ريخ نيلصفملا وذ ءاجف هعطقف هعبصا نم لصفملا عوطقم
 ناو ضعبل افالخ هلبق عوطقملا لصفملا ةيدو يقابلا لصفملا عطق دجي الو امهتيد

 ةيد لصفملا يذلف لصفم وذو هدي عطق نم ءاجف امهعطقف نيلصفملا وذ قبس
 دعب عبصا وذ ءاج ناو هدي ةيد ةيدلا وا كلذ ىلع ديلل عطقلا ديلا يذل و هلصفم

 نا زوج و هل يقب ام ةيد ذخا الب يقابلا عطق وا هعبصا ةيد يف ريخ نيلصفملا عطق

 لصفملا يذلف عبصالا عطقف عبصالا وذ قبس ناو هريغ ةيد ذخايو يقابلا عطقي

 ناو عبصالاو ديلا يف عطقلا دحتا نا هلك اذهو نيلصفملا يذل اذك و هلصفم ةيد

 عطق مث اهنم ايناث الصفم رخآ لجر عطق مث هعبصا نم الصفم رخآل لجر عطق
 نيلصفملا ةيد ذخايو لوالا لصفملا يف صتقي هناف اهنم ثلاثلا لصفملا رخا

 يناثلا هل عطقي هناف لبق لوالا نم اعوطقم يناثلا عطاق دج و نا الا نيرخالا

 رخا لجرل عطقو هعبصا ىلعا الصفم لجرل عطق نمو لفسالا عطاق اذكو
 وا يناقوفلا بحاص افع ناف هل عطق ام لك عطق اوعمتجا ناف اهطس وا الصفم

 لفسالا بحاصو طسولا بحاص ىلا اوعجرو عطقلا يناجلا نع لطب ةيدلا ذخا

 افع وا ةيدلا يناطسولا وذ ذخاو يناقوفلا لصفملا يناقوفلا وذ عطق نا اذكو

 ينافوغلا رضخي ملو ينالفسلاو يناطسولا ءاج ناو عطقلا ال ةيدلا ينالفسلا يذلف
 . ملعا هللاو ةيدلاف الاو عطقلا امهلف عطق و ءاج ناف هارظتنا

_ ٥ ٢.٠ _



 صاصقلا ةيفيكو عطقلا يف ةلاكولا باب

 نم هريغ اذك و نالوق ال وا هب ذوخأملا وهو عطقلا ىلع ليكوتلا زاج له

 هل بوهوملا ذخايو اضيا فالخ عزن وا عطق وضع ةبه زاوج يفو صاصقلا

 هقادصاو هب ءارشلاو كلذ عيب عنمو وضعلا مد ةبه اذكو صاصقلا ال ةيدلا

 ضيرم ناج نم هريغ وا ديلا عطق يف صتقي الو اقافتا اهوحنو هب ةراجتسالاو

 هنم صتقي نا زوجي هناف هضرم يف ىنج نا الا أربي نا لبق زوجي ليقو أربي ىتح

 لحم يف حرق اهب وا هعطق دعب هدي يف لج ر دي عطاق حرج ناو ال ليقو هضرم يف
 هيلع كردي الف ربلا لبق صاصتقالا نم عنتما ناو أربت ىتح اهعطق هرك عطقلا

 هدسجل نالطب وا توم هعطق نم هيف دلوتي تقوب وضع عطقي الو أربي ىتح

 اموي نيعب رالا ىلع تقلطاو بطقلا لاق فيصلا مئامس وا ءاتشلا مئامس مئامسلاك

 ذخاي و ةداح ةرفشب رصتقيو لايللا ءاتشلا ف اهلباقي و فيصلا ف رحلا ةديدشلا

 هكاله نم ارذح هنم صتقملا ىوادي و هيلع ىضاقلا وا مامالا هلكو نم صاصقلا

 يبا نا ههرك ىلع لودع ةداهش وا ةيانجلاب هرارقاب يناجلا نم صاصقلا ذخويو

 تعلق وا كديع تعقف نمو يضاقلا وا مامالا لب هسفنب صاصقلا وذ هربجي الو

 وا نطقك رانلا ةرارح نم اعنام هنم صتقملا هجو ىلع صتقملا لعج اصاصق داراف

 ليست ىتح اهلباقم اهكسميف ةيدنه ةارم يمحي مث عزنت يتلا ريغ فليو نيجع

 يف دربمب نس رشنتو هلعف حص هب لعف ام زواجي ملو هديب اهعلق وا اهأقف ناو

 اهلصو نا ةثللا يواست وا اهب صتقملا نسلا يواست ىتح ةرسكنم نسب صاصق

 همحر بطقلا لاق صقنلا وا ةدايزلا نم وت الو رسكلاب ةاواسملا بعصل رسكلا

 كلذ لب اهيلع ذربملا رورم ىلع نسلا ىوقت ال ذا كلذ نم ءىيش نسحي ال هللا

 حورجم رظتنيو نسلا ةيد بجاولاو لاق اهعلق وا اهلك نسلا داسف ىلا يدوي
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 ناو صتقا اهمامت لبق مسجت ناو مسجتي ىتح ةيبرع ةنس هحرج صاصق دارا

 ملو مسجتلاو مامتلا لبق وا روفلا ىلع صتقا ناو صتقي نا هلف مسجتي ملو تمت
 هيلع كردي مل كاله وا نالطب هنم ناكف دعب هحرج لوالا ىلا ماقف ةنس رظتني

 نب ورمع هاور ام رهاظ مومعل ةنسلا تمت ولو مسجتي ملام صتقي ال ليقو
 يبنلا ىلا ءاجف هتبكر يف نرقب الجر نعط الجر نا هدج نع هيبا نع بيعش

 مث هداقاف يندقا لاقف هيلا ءاج مث أربت ىتح لاقف يندقا لاقف ملس و هيلع هللا ىلص

 ليطيو هتنا كدعباف ينتيصعف كلتيهن لاقف تجرع هللا لوسراي لاقف هيلا ءاج

 أربي ىتح حرج نم صتقي نا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن مث كجرع

 . ملعا هللاو حرجلا وا وضعلا ةيد بلط دعب صاصق الو لسرم ثيدح وهو

_ ٢٠٧



 حورجلا سايق يف باب

 ليقو هرصق و ماهبالا لوط يف سانلا طس وا ماهبا ةبجارب حورجلا ساقت
 اهلوط ردق ىلع ذخوي ناب سيقي يذلا يضاقلا ةبجارب ليقو حورجملا ماهبا ةبجارب

 ةلدتعم ةطقن رشع ينثا امهوحن وا نيدوعلا نم لك يف طقنيف اهضرع ردق رخاو

 وا امهريغ نيب ام لثم نيتطقن لك نيب ةفاسملا يفو ىرخألل ةيواسم اهسفن ف

 ليقو كلذك هيف طقنيف اهضرعو ماهبالا لوطك هضرعو هلوط دوع وحن ذخ وي

 هضرع و حرجلا لوط ربك اذاو ضرع هفصنف طيخ وحنب ماهبالا طس و ىلع رادي

 طقن يف لوطلا طقن برضي و طقنلا ىلا دئازلا يف جاتحيف هيلع ماهبالا عضو زاج

 فصنف نوعب راو ةعبراو ةئام امهبرض نم موقيف رشع ينثا يف رشع انثا ضرعلا
 هثلثو رشع ةتس هعستو رشع ةينامث هنمو نوثالثو ةتس هعبرو نوعبس و نانثا كلذ

 سمخ الو عبس الو رشع هل سيلو نورشعو ةعبرا هسدسو نوعبراو ةينامن

 لوطلا طقن نم حرجلا ذخا ام فرعا مث ةعبرا سدسلا سدسو حاحص

 هبجارف ةئام و نيعب راو اعب را ناك امف برضلا غلب ام رظناو امهبرضا مث ضرعلاو

 لاثم صقانلا وا دئازلا فرعاف صقن وا اهيلع غلب ام داز ناف اضرعو الوط ةما
 ةرشع عب را كلذف نيتطقن ةدايزو ةبجار هضرعو هلوط نم لك غلب حرج كلذ

 ضعب يف امهضعب ضرعلاو لوطلا برضاف ضرعلاو لوطلا نم لك يف ةطقن

 ناثف نوسمخ و نانثا قبت ةبجارلا اهنم عزناف نيعستو ةعستو ةئام طقنلا ةلمج غلبت
 سدسلا سدس و ثلثو سايق كلذف سدس يهف عبرا ىقبت اهنلث اهنم نوعبراو

 فصن يهف نيعست امهبرض غلبيف عست هضرعو رشع هلوط حرجك صقنلا يفو

 نم ةطقن لكف اذكهو سدسلا عبر ريغ اهانلث وا سدسلا عابرا ةثالثو ةبجار

 وه رسكنملاو سدسلا فصن هريغ نمو سدسلا سدس عبر يهف رسكنملا

٢٠٨



 يف ةطقن لكل عقي دقو مات سدس هنم ناتطقنف برضي ملام هريغو بورضلملا

 ةعبرا ريعبلل مهرد ةئام باسح ىلع اضرعو الوط سايقلا اهيف مت اذا ىرغصلا

 ةثالث ةمحالتملا نمو كلذ فعض ةعضابلا نم ةطقن لكلو قناد سدس و قناود

 ملو باسحلا قد اذا اذهو ةسمخ ةحضوملا نمو ةعبرا قاحمسلا نمو لاثما

 اثلث و امهرد رشع ةتس هنم سدس لكلف ريعبلل ام رم دق و ءازجالاب هتمسق نسحت

 نامهرد ثالثلو قناد ثلثو ناقنادو مهرد ىرغصلا نم نيتطقنلو مهرد

 مهارد ةثالث سمخل و قناد اثلثو قناود ةعبراو نامهرد عبر الو قناد فصنو
 همحر زيزعلا دبع لاق قنادو مهارد ةعبرا تسلو قناد سادسا ةسمخ و ناقنادو

 فصن دسجلا يفو هفعض هجولا يفو سأرلا مدقم يف ةقراشملا دنع ام اذهو هقل

 امهبرض نع ماق كلذك ضرعلا يفو ثالث لوطلا سايق يف عقو اذاف مدقملل ام
 . ملعا هللاو اذكهو نمثلا فصن يهف عست
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 دودحلا باتك

 نع مهل ارجزو يصاعملا لهال اعدر دودحلا ىلاعتو كرابت هللا عرش

 ىلواي ةويح صاصقلا يف مكلو هدابعب ىلاعت هنم فطل يهف شحاوفلا باكترا

 ليقف رئاجلا يف فلخلاو قافتاب لدعلا مامالا ىلع ةبجاو دودحلا ةماقاو بابلالا

 نب كلملا دبع ماقا دقو ةولصلاو موصلاك ضرف اهتماقا نال دودحلا ةماقا هيلع

 يف لهاجت الو لهج ال لاقو هلتقف هيبا ةجوزب جوزت ىبارعا ىلع دحلا ناورم
 لاق وا كلملا دبع داجا لاقف هنع هللا يضر ديز نب رباج كلذ غلبف مالسالا

 نيملسملا رما لزتعي نا هيلع امناو دودحلا مقي نا هل سيل رئاجلا نا ليقو نسحا

 هليجات زوجي الف دحلا بوج و دعبو ةيعرلا نم دحاوك نوكيو مهيلا علخنيو

 لجال دجاسملا يف ماقي الو ليللاب ماقي الو ضرعت ضراوع وا هتوف ةفاخم
 لاق ةفينح وبا هاطخف دج دملا يف ادح ىليل يبا نبا ماقا صاصجلا لاق اهمارتحا

 دحلاو عج وملا برضلا اماو اهوحن و طاوسا ةسمخ بيداتلاب ساب ال كلام لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سابع نبا نع سوواط ىورو دجسملا يف ماقي الف
 ىلص هنع يورو دلاولا دلولاب لتقي الو دجاسملا يف دودحلا ماقت ال لاق ملسو
 مكتاوصا عفرو مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم اوبنج لاق هنا ملس و هيلع هللا

 اهباوبا ىلع اوعضو مكعمج يف اهورمجو مكدودح ةماقاو مكعيبو مكئارشو
 نم دجسملاب دودحملا نم نوكي نا نمؤي ال هنا رظنلا ةهج نمو لاق رهاظملا

 برضاو دارا ناو درولا يف لاق هنع دجسملا هزني نا هليبس ام ةساجنلا جورخ
 الاو اهودجو اهارع نم اهيدي جرخت و اهيف دعقت نا اهورماو ءامب ةفق اوشر ةأرما
 اهنع فشكي الو ءامب هيف دعقت عضوم شريلف اهرتسي ءاعو دج وي مل ناف ةرارغف

 ىتح اوفك اهفاتكا ىلع ام عطقنا ناو اقيقر الو اظيلغ ال طس وا سيلتو بوت
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 بوث اهل نكي مل ناو هب اهدسج نول ريغت نا برضلا ىلع نوداتي ليقو رتست
 نهدعاقم يف بجيو ءامالا فاتكا رتس بجي الو لاملا تيب نم هقرخبف هب رتست

 نا اهمراحم اهيدي كسميلف برضلا تقو ةأرما تعنتما ناو اهيف نبرض نا

 ىتح برضلا نيح ممه تضرعت ناو اهبايث قوف نم نوملسملاف الاو اودجو
 ةيراس ىلا اهوطبري نا مهلو كلذك اهوبرضيلف اهدسج ضعب وا اهسأر فشكنا

 تعدا نا عضت ىتح لماح دلجت الو ةمئاق ليقو هريغ وا دح يف ةدعاق برضتو

 هب نربخا نهل ناب ناف اهلكا لبق ةودغ تانيمالا اهرظنيلف الاو نابو المح

 الف تطقساف اهوبرضف لماحب تسيل اهناب نربخا ناو عضت ىتح اهوكرتيف

 نا برضت الو اهيلع نبذكف نهل ناب نا الا نهيلع الو ملعلاب اولعف مهنال مهيلع
 وا همدع اهجوز ىعداو لمحلا ىه تعدا ناو هيف نفلتخا وا نهيلع هبتشا
 تملع نا هتنمض هتطقساف هب ربخت ملو اهوبرض ناو هلوقب لغتشي الف سكعلاب

 الو اوبوبتيلف هطقست ملو اهوبرضف هب اوملع ناو مهيلع الو اهيلع الف الاو هب

 دبع دنع اهتيد مهتمزل تتامف لماح برض اودمعت ناو برضلا ةيد نم مهيلع

 هعاضر متي ىتح دحت الف اهدلو عضرملا نع نغتسي مل ناو اهلمح ةيدو زيزعلا

 . ملعا هللاو
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 ف ازلا دح باب

 وهتنت نا مكل نا اما سانلا اهيا اي لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص هنع يورو

 دبي نم ناف هللا رتسب رتتسيلف ائيش تاروذاقلا هذه نم باصا نم هللا دودح نع
 مجرلاب فنص فانصا ةثالث ىلع انزلا دحو هللا باتك هيلع مقن ةحفص انل

 سبحلاب ءاسنلل مالسالا ءدب ىف انزلا دح ناكو فيسلاب فنص و دلجلاب فنصو

 نم ةشحافلا نيتاي يتاللاو » ىلاعت لاق متشلاو ريبعتلاب لاجرللو تويبلا يف
 تويبلا يف نهوكسماف اودهش ناف مكنم ةعبرا نهيلع اودهشتساف مكئاسن

 مكنم اهنايتاي ناذللاو له لاقو 4 اليبس نه هللا لعبي وا توملا نهافوتي ىتح
 مث نصحماو ركبلا يف ماع كلذو م امهنع اوضرعاف احلصو ابات ناف امهوذاف
 ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا > ىلاعت هلوقب ركبلا دح خسن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تا لاق ةريره يبا نعو مجرلاب بيثلادح خسن و همةدلج

 ههجوءاقلت ىحنتف هنع ضرعاف تينز ينا هللا لوسراي لاقف هادانف لجر ملسو

 دهش املف تارم عبرا كلذ ىنث ىتح هنع ضرعاف تينز ينا هللا لوس راي لاقف
 نونج كبا لاقف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاعد تاداهش عبرا هسفن ىلع

 اوبهذا ملس و هيلع هللا ىلص لاقن معن لاق تج وزت يا تنصحا لهنف لاق ال لاق

 اوذخ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق تماصلا نب ةدابع نعو هومجراف هب

 بيثاب بيلاو ماع بيرقتو ةئام دلج ركبلاب ركلا اليبس نه هللا لعج دق ينع
 هللا ىلص هللا لوسر ىتا بارعالا نم الجر نا ةريره يبا نعو مجرلاو ةئام دلج

 لاقف ىلاعت هللا باتكب ىل تيضق ام الا هللا كدشنا هللا لوسراي لاقف ملس و هيلع

 ينبا نا لاق لق لاقف يل نذئاو هللا باتكب اننيب ضقاف معن هنم ةقفا وهو رخالا

 هنم تيدتفاف مجرلا ينبا ىلع نا تربخا يناو هتأرماب ىنزف اذه ىلع افيسع ناك
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 بيرغت و ةئام دلج ينبا ىلع امنا ينوربخاف ملعلا لها تلاسف ةديلوو ةاش ةئامب

 يذلاو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مجرلا اذه ةأرما ىلع ناو ماع

 دلج كلنب؛ ىلع و كيلع در منغلاو ةديلولا هللا باتكب امكنيب نيضقال هديب يسفن

 اهمجراف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلا سينا ايدغاو ماع بيرغتو ةدلج ةئام

 بيزعتلا بوج و يفو مجرلاو دلجلا نيب عمجلا يف فلتخا دق و اهمجرف تفرتعاف

 ركبلا ينازلل بيرغتلا بوج و ىلع ليلد ةدابع ثيدح يف مالسلا لبس يف لاق
 دمحاو يعفاشلاو كلام و ةعبرألا ءافلخلا بهذ هيلاو لاق دحلا مامت نم هناو اماع

 ال هنا ىلا ةيفنحلاو ةيىود اهلا تبهذو لاق عامجالا هيف ىعداو مهريغو قحساو

 ىلع ةدايز بيرقتلاف رونلا ةيا يف ركذي مل هناب ةيفنحلا لدتساو لاق بيرعتلا بجي

 داحآلا رابخاب ةيآلا مكح يف ديزن نا زئاج ريغ يفنح وهو صاصجلا لاق صنلا
 خسنلا بج وي ال هجو ىلع اهلامعتسا ناكما عم اميس ال خسنلا بجوي هنال

 يبنلا ىأرف دلجلا عم دح هنا ال ريزعتلا هج و ىلع هلمح اذكه ناك اذا بجاولاف

 دهع ىثيدح اوناك مهنال ركبلا يفن تقولا كلذ يف ملسو هيلع هللا ىلص
 يناوالا رسك و رمخلا اياور قشب رما اك دلجلا دعب يفنلاب مهعدر ىأرف ةيلهاجلاب
 كلذو دلجلا ةيا لبق ةلاحم ال دراو ةدابع ثيدح ناف اضياو رجزلا يف غلبا هنال

 كلذ لبق تلزن دق ةيآلا تناك ولف اليبس نهل هللا لعج دق ينع اوذخ لاق هنا

 تبفف ةيآلا نع لب هنع اذوخام مكحلا ناك املو كلذ لبق الوعجم ليبسلا ناكل

 نوكي نا بجوف ىفنلا ركذ اهيف سيلو كلذ دعب تلزن امنا دلجلا ةيا نا كلذب

 دلجلا نيب عمجلا اماو ادح ىفنلا ناك نا يفنلا نم ةدابع ثيدح يف امل اخسان

 دلجي الو مجري نصحملا نا ىلع نوقفتم راصمالا ءاهقف ناف نصحملل مجرلاو

 لاق ينازلا ابا ناو فيسعلا ةصق يف ةريره يبا ثيدح كلذ ةحص ىلع ليلدلاو

 هللا ىلص يبنلا لقي ملف مجرلا اذه ةأرما ىلع اولاقف ملعلا لها نم الجر تلأس
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 تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلع دغا سينال لاقو دلجلاو مج رلا اهيلع لب ملس و هيلع

 ديز نب رباج نع ةديبع ينإ نع عيبرلا ىور دقو تلق ادلج ركذي ملو اهمجراف

 و اهمجرف تفرتعاف اهمجراف تفرتعا ناف ثيدحلا ركذ دعب سابع نبا نع

 تدرو دقو مجرلا ركذ اك هركذل مجرلا عم دلجلا بج و ول و لاق ادلج ركذي

 ناك ولو دلج مجرلا عم اهنم ءىيش ركذي ملو ةفلتخم تاهج نم زعام ةصق
 لقن اك لقنل هدلج ولو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هدلجل مجرلا عم ادح دلجلا

 هللا ىلص هللا لوسر اهمجرف انزلاب ترقا نيح ةيدماغلا ةصق يف كلذك و مجرلا

 نم جتحاو لقنل تدلج تناك ولو ادلج ركذي ملو تعض و نا دعب ملس و هيلع
 امبو مجرلاو دلجلا بيثلاب بيثلا هلوق و هانمدق يذلا ةدابع ثيدحب امهنيب عمج
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 ىلص يبنلا هب رماف ةأرماب ىز الجر نا رباج نع ريبزلا يبإ نع جيرج نبا ىور

 نا يور امبو مجرف هب رماف نصحا ناك دق هنا ربخا مت دلجف ملس و هيلع هلا

 ةنسب اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج لاقو اهمجر مش ةينادمحلا ةحارش دلج ايلع

 نيينازلا دح نوك بيقع دراو هنا انملع دق اناف ةدابع ثيدح اماف هلقلا لوسر

 دق ينعاو ذخ ملس و هيلع هللا ىلص هلوقب امهنيب ةطساو هلاخسان ىذالاو سبحلا
 ةأرما ىلع سينا ايدغاو هلوقو ةيدماغلاو زعام مجر ناك م اليبس نهل هللا لعج

 ةدابع ثيدح يف ركذ ام ناك ولف ةدابع ثيدح دعب اهمجراف تفرتعا ناف اذه

 هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلمعتسال اتباث مجرلاو دلجلا نيب عمجلا نم

 ملعي مل هنال دحلا ضعب هدلج نوكي نا زئاجف رباج ثيدح اماو هوجولا
 كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا قايس يفو تلق همجر هناصحا تبث امل مت هناصحاب

 يف لمتحيو لاق مجرف هب رماف نصحا ناك دق هنا ربخا مث هدلج هنا يور هناف

 بحاص لاق ها هجولا اذه ىلع نوكي نا اهمجر مت ةحارش هدلج يف يلع ثيدح

 ىلص يبنلا مهمجر نيذلا ةسمخلا نم ركذ نم دلج نا لاقي دقو مالسلا لبس
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 لا دعبي نينمؤم فن وط نم امهبادع رصح نم ةرتك عم عف و ول ملس و هيلع هنلا

 فالتخاو اهعونت عم تاياورلا نم ةياور يف هتابثا مدعف رضح نمم دحا هيوري ال
 رهاظ ىلع لعفو لاق هب وج و مدعب نظلا هعم ىوقيف دلجلا عقي ل هنا ليلد اهظافلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج هل وقل هنم داهتجا هنا

 فيقوت هناب لوقلا متي الف نيليلدلا نيب عمجلاب هداهتجاب لمع هنا رهاظ هناف ملس و

 انئاهقف رتكاو باحصالا بهذمل قباطملا وه و باوصلا رهاظ صاصجلا هلاق ام و

 اسايق عب را دعب الا ال ليقو ةدحاو ةرم هسفن ىلع رملا رارقاب دحلا بجن لوقي

 وا تعمس كلعل هل لاق ىتح همجري مل ذا زعام عم ملس و هيلع هللا ىلص هلعف ىلع

 ىلا نورخاو دوادو يعفاشلاو كلامو نسحلا بهذ مالسلا لبس يف لاق تننظ
 لتقلاك ري راقالا رئاس ف هطارتشا مدع لصالا ناب نيلدتسم راركتلا طارتشا مدع

 هل ركذي ملو اهمجراف تفرتعا ناف سينال لاق ملس و هيلع هللا ىلص هنابو ةقرسلاو
 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركذل اربتعم اط رش ناك ولف فارتعالا راركت

 هنا ىلا ريهامجلا بهذو لاق ةجاحلا تقو نع رخؤي الو نايبلا ماقم يف هنال
 بيجاو لاق اذه .زعام ثيدح نيلدتسم تارم عب را ىفزلاب رارقالا ق طرتشي

 اهيف ءاجف تارارقالا ددع يف تاياورلا هيف تبرطضا اذه زعام ثيدح ناب مهنع

 يف عقوو اثالث وا نيترم اضيا ملسم دنع ىرخا قيرط يف عقوو تارم عبرا
 ضعب يف ملس و هيلع هللا ىلص هلوقو تارم ثالث ىنزلاب فرتعاف ىرخا قيرط
 ريغ موهفملاف هنم عقو امل ةياكح تارم عبرا كسفن ىلع تدهش دق تاياورلا

 هللا لوسر هلأس كلذلو نيبتلاو تابنتسالا يف ةدايز الا كلذ ناك امو ربتعم

 لعج و هتحئار مشي نم رماو رمخ براش وا نونج هب له ملس و هيلع هللا ىلص
 هرما يف تضرع ىتلا ةهبشلا لجال كلذ لك ةديدع ظافلاب ىنزلا نع هرسفتسي

 طرشب سيل ديدرتلا نا ملعف ازعام تددر اك يندرت نا ديرتا ةينهجلا تلاق اهنالو
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 ةلبانحلاو ةيفنحلا كسمت ةنامضلا ءافو يف هللا همحر بطقلا لاق رارقالا يف
 لاق ءادهش ةعبرا ماقم ةماقا اعبرا رقي ىتح رقملا مجري ال هنا ىلع ثيدحلاب

 ال لاح ةعقاو اعبرا هرارقا نال ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنعو اندنع اطرش كلذ سيلو

 فيسعلا ثيدحلو اعبرا رقي ىتح مجري ال هنا ملس و هيلع هللا ىلص هنم مكح

 مل و اهمج راف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلا سينا ايدغا ملس و هيلع هتلا ىلص هلوق نم

 اه را ق رركت هنا دحا لقني مل ذا ةيدماغلا ثيدحل و تارم عبرا تفرتعا ناف لقي

 & ةهبشلاب دحلا ءىرد يف طايتحالاو قيقحتلاو تابثتساللف انهاه راركتلا اماو
 ىلع بجي هنا ىلع زعام ثيدح ىا ثيدحلا ظافلا تلدو مالسلا لبس يف لاق

 ثيدحلا اذه يف يور دق هناف دحلا اهعم بجي ىتلا رومالا نع لاصفتسالا مامالا

 ماق هناو ال لاق ارمخ تبرشا لاق هنا ةديرب ثيدح يفف هيلع ةلاد ةريثك ظافلا

 تزمغ وا تلبق كلعل سابع نبا ثيدح يفو احير هيف دجي ملف ههكنتسي لجر

 لاق اهتعماج له لاق معن لاق اهترشاب لهف لاق معن لاق اهتعجاض له ةياور يفو

 ةريره يبا ثيدح يفو يراخبلا هاور ينكي ال اهتكنا سابع نبا ثيدح يفو معن
 دورملا بيغي اك لاق معن لاق اهنم كلذ يف كنم كلذ لخد لاق معن لاق اهتكنا

 اهنم تيتا معن لاق ىنزلا ام يردتا لاق معن لاق رئبلا يف ءاشرلاو ةلحكملا يف

 رماف ينرهطت لاق لوقلا اذهب ديرت امف لاق الالح هتأرما نم لجرلا يتاي ام امارح

 بدني هناو نيبتلاو لاصفتسالا بج هنا ىلع ركذ ام عيمج لدف لاق مج رف هب

 ريغ لمتخ ال يذلا حيرصلا ظفللا نم هيف دبال رارقالا ناو دحلا طقسي ام نيقلت

 يبا نع كلام هجرخا اك رقملا نيقلت ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو ةعقاوملا
 لعلف لاق ال تلاق تهركتسلا اهل لاق هناف ةحارش ةصق يف ىلع نعو ءادردلا

 كاهتناب رهتشا نم نقلي ال هنا ةيكلاملا دنعو لاق ال تلاق كمون يف كاتأ الجر

 نتكي مل ملس و هيلع هللا ىلص هنا ىنعم ينكي ال هلوقو بطقلا لاق { تامرحلا
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 تايانكلاب تبثت ال نا دودحلا يف لصالا نال كلينلاب حرص لب هوحن وا عامجلاب

 دلجلاب فنصو مجرلاب فنص ةثالث فانصا ىلع ىنزلا يف دحلا نا قبس دقو

 نصحملا ريغ ينازلا دح دلجلاو نصحملا ينازلا دح مجرلاف فيسلاب فنصو
 ليقو ناصحالل ىفكي دقعلاو انصح وا اركب مراحملا تاوذب ينازلا دح فيسلاو

 جوزتب الو ةمالا جوزتب نصحب ال رحلاو حجرالا وهو لوخدلا الا يفكي ال

 الو فيسلاب دحلا هيلع بجو نم مجري الف دودحلا ليدبت زوجي الو ةنونجملا

 دعب حص و دلجلاب دح نمو هيلع نامض الو ليق مثا وهف كلذ لعف نمف سكملا
 ىثنخ ىثنخلا ج وزت ناو لاملا تيب نم دلجلا شرا مرغيو مجري هناف هناصحا كلذ

 ملسا مث ىنز نا كرشملاو نامجريف اينز ناو كلذب نانصحي امهناف اهيف جل واو هلثم
 انصح ناك ناو رزع اركب ناك ناف ىفز نا دبعلاو مالسالاب هنع طقاس دحلاف

 نميف فلتخاو دبعلا وا رحلا دح دحي له فلخلاف قتع مت ىنز ناو نيسمخ دلج
 مقي ال ديسلا نا ليقو هديس ليقف دحلا بجوم لعف اذا دبعلا ىلع دحلا مقي

 وبا لاق صاصجلا لاق دودحلا ميقي يذلا وه مامالاو مامالا ىلا هعفري لب دحلا

 دودحلا رئاس ىف كلذو ىلوملا نود مامالا ةميقب. دمحمو رفزو فسوي وباو ةفينح

 دوهشلا هدنع دهش اذا فذقلاو رمخلا برش و ىنزلا يف ىلوملا هدحي كلام لاقو

 يعفاشلا لاقو دعس نب ثيللا لوق وهو مامالا هعطقي امناو ةقرسلا يف هعطقي الو

 ةقدصلاو ةولصلا اعب را ءالؤه نمض لاق نسحلا نع يورو هعطقيو ىلوملا هدحي

 دبع لاق و ةعمجلا ةولصلا لدب هنع ىورو فوع نبا هنع هاور مكحلاو دودحلاو

 يور ليق ناف لاق ناطلسلا ىلا ةوكزلاو ةعمجلاو يئفلاو دودحلا زي ريحم نب هللا
 اذا مهدئال و نم ةديلولا نوبرضي راصنالا اياقب تكردا لاق هنا ىليل يبا نبا نع

 ىلع ال ريزعتلا هجو ىلع كلذ اولعف اونوكي نا زوجي هل ليق مهسلاجم يف تنز
 نيرومام اوناك لب مامالا ىلا اهعفرب نيرومام اونوكي مل مهنال دحلا ةماقا هج و
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 ةعبارلاو تارم ثالث رارقالاب دحلا مزلي امناو مامالا ىلا اهعفر كرت و اهيلع رتسلاب

 دارا ناك نا ىنزلاب رقي نا ينازلل زوجيو لقعلا حيحص رقملا ناك نا هدح بجوت
 مث رقا نم و هدصقب كله هسفن فالتا كلذب دارا ناك ناو قحلا راهظا كلذب

 دهش اذا دوهشلاب دحلا ماقي كلذكو دحلا هنع ءىرد دحلا يف عورشلا لبق عجر

 مهنا ينازلا ةرضح يف نودهشي ةأرما الو دبع مهيف سيل لودع لاجر ةعبرا
 امناو ةلحكملا يف ليملا لوخد لثم لخاد اهجرف يف هجرف و ةأرماب ينزي اذه اوءار

 فراق نمف رتسلا دصقلو ىنزلا رما مظعل هريغ نود ةعبرا ىنزلا دوهش ناك
 مامالا دنع تبث دق دحلا ناك ناو ىلاعت هللا ىلا بوتيو هرتسي نا هيلعف ىنزلا

 ناك اذا الا ةبوتلا اجر اذا برهي نا ليق زئاجو هعفد يف لاتحي نا ليق زوجيف

 هناف ءىراب لوالا هبرض نكي ملو هيناث ىنزو دلج نم و رمالاب افافختسا هب وره

 لبق تارم ىفز نمو نامضلا نم ءىيش هنم مامالا ىلع امف تام ناو هيناث دلجي

 ببسب دحت الف ج وز ريغ نم تلمح نمو ةدحاو ةرم هدحي هناف هيلع دحلا ةماقا

 ناو تدح ىنزلاب ترقا ناف اهمون يف ىتؤت ناو بصغت نا نكمي هنال لمحلا

 دحال ليق و دحت ليق يبصب تنز اذا ةغلابلا يف فلخلاو دح ةيبصب غلابلا ىنز

 اهكلام يضر اذا فلخلاو دح همأ ةما وا هيبا ةماب ىفز نمو ةهبشلا لجال

 تأطوا نمو دحي ليقو ةهبشلا لجال دح الف بيصن اهيف هل ناك ناو ءىطولاب

 دحي ليقف اهتوم دعب هتجوز ءىطو نمو تدح مئاهبلا نم هريغ وا ارامح اهسفنل

 اهعماج و ةدحاو قلط نم كلذكو بدؤيو قادصلا همزليو هيلع دح ال ليقو

 دحلا هنع ءىرد لالدتساب كلذ يف ءاج ناو هنع دحلا ءعىردب ليقو دحي ليقف

 دقعلاب ال لوخدلاب دحي هناف ميرحتلا ملعيو ةسماخ جوزت نمو ةهبشلا لجال

 ليقف تلوات ناو رزعت لب اهيلع دح ال ليقو هئتطوب تدح اهالوم تج وزت نمو

 ال ليق و دحي هناف هريغ ج وزب اهجوز هل ةكولمم ىطو نم و ةهبشلا لجال دح ال
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 دارا نا اهجوز ىلع هل قادص الو اطراشت ام ىلع هابا اهنبا قحليو هيلع دح

 هيلع دحلاو طقاس هنع رقعلاف رقعلا نم اهكلام هارباف هريغل ةماب ىنز نمو قالطلا

 قوف نم ةأرماب ىنز نمو هقرس ام قراسلل قورسملا بهو نا كلذكو مزال
 مزال هيلع قادصلاو لئاحلا كلذب ةهبشلا لجال هيلع دحال ليقو دح بونلا

 حيحصلا وهو رزعي ليقو دحي ليق ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجي نميف فلخلاو

 كلذ هلعفو هيلع دح الف هجرفب ثبع نمو حيبقلا هلعف نع عنتمي ىتح سبحيو
 ينازلا دح دحي ليق طئاللاو ةميهبلا حكان يف فلخلاو رغصالا انزلا وهو روجحم

 صاصجلا لاق قهاش نم ىمري ليقو فيسلاب لتقي ليقو انصح وا اركب ناك نا
 ل وا انصحا نامجري ثيللاو كلام لاقو دحي الو طئاللا رزعي ةفينح وبا لاق
 لاقو لاق انزلا ةلزنمب وه يعفاشلاو دمحمو فسوي وباو يتبلا نامع لاقو انصح

 هنا ةميهبلا يتأي يذلا يف ىتبلا نامعو كلامو دمحمو رفزو فسوي وباو ةفينح وبا
 ىلص ىبنلا نا سابع نبا نع اثيدح مالسلا لبس يف ىورو رزعيو هيلع دح ال
 لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعب هومت دج و نم لاق ملس و هيلع هلل

 ةعبرالاو دمحا هاور ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةميهب ىلع عقو هومت دجو نمو هب

 يف ال ثيدحلا يف فالتخالا نا هرهاظ لاق افالتخا هيف نا الا نوقثوم هلاجرو

 سابع نبا نع يور دق ثيدحلا نا كلذو طقف هرخا ىلا هومت دجو نمو هلوق
 دق هناف لوالا مكحلا اما نيرمالا نم دحاو لك توش يف فلتخم وهو اقرفم

 دجوي ركبلا يف سابع نبا نع دهاجم و ريبج نب ديعس ثيدح نم ىقيهبلا جرخا

 هنم ىمريف ةيرقلا يف ءانب ىلعا رظني لاق هنا هنع جرخاو مجري لاق ةيطوللا ىلع
 يبا نع لدهب نب مصاع نع جرخا هناف يناثلا اماو لاق ةراجحلا عبتي م اسكنم

 اذهف هيلع دح ال لاق ةميهبلا يتاي يذلا نع لئس هنا سابع نبا نعرذ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امهيف ةنس هدنع سيل هنا ىلع لد هنع فالتخالا
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 لمع لمع نميف ىلوالا ناتلأسم هيف ثيدحلاو ق هداهتجاب ملكت امناو ملسو
 دح دح هنا لوالا لاوقا اهمكح يفو ةريبك بكترا هنا بير الو طول موق

 ةيودالا لوق اذهو مرحم جرف يف مرحم جرف جاليا عماجب هيلع اسايق ينازلا
 وا اناك نينصحم هب لوعفملاو لعافلا لتقي يناثلاو فلخلاو فلسلا نم ةعامجو

 ةقيرط ناكو يعفاشلا يلوق ميدقو رصانلل وهو روكذملا ثيدحلل نينصحم ريغ
 ىبا نم هريركت عم اميس اعامجا ناكف ركني ملو لعف لتقلا يف اولوقي نا ءاهقفلا

 حوضو عم اذه ىلا بهاذلا ةلق نم رانملا يف بجعتو لاق امهريغو يلعو ركب
 ج رخاف رانلاب قرحي هنا ثلاثلا لوقلا ادنس هب لمعي دح ىلا هغولب و اظفل هليلد

 قيرحت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا يأر عمتجا هنا يقيهبلا
 يرذنملا ظفاحلا لاقو لاق لاسرا هدانسا يفو ةصق هيفو هب لوعفملاو لعافلا

 ماشه و ريبزلا نب هللا دبعو يلعو ركب وبا ءافلخلا نم ةعبرا رانلاب ةيطوللا قرح

 ءانب ىلعا نم هب ىمري هنا عبارلا لوقلاو حصي ال اذه بطقلا لاق كلملا دبع نب

 سابع نبا نع مدقتو يلع نع يقيهبلا هاور ةراجحلا عبتي مث اسكنم ةيرقلا يف
 ناو كلذ ميرحت ىلع ثيدحلا لد ةميهب ىتا نميف ةيناثلا ةلئسملا امهنع هللا ىضر
 يف يعفاشلا بهذو هيلوق ريخا يف يعفاشلا بهذ هيلاو لاق هلتق اهيتاي نم دح

 رصانلاو ديؤملاو لبنح نب دمحا بهذو ينازلا ىلع اسايق ىنزلا دح دحي هنا لوق
 ةميهبلا لتق بوج و ىلع ثيدحلا لدو ىفزب سيل ذا طقف رزعي هنا ىلا مهريغو
 ناشام سابع نبال ليقو يعفاشلل لوقو يلع بهذ كلذ ىلاو ال وا تناك ةلوكام

 نكلو ائيش كلذ يف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام لاق ةميهبلا
 يف لاق هنا ىوريو لمعلا كلذ دعب اهب عفتني وا اهمحل نم لكوي نا هرك هنا ىرا
 حكانلا نمضي هنا اندنعو لعف ام اهب لعف يتلا هذه لاقيف ىرت اهنا باوجلا

 اهنفديو اهحبذي نا اهبر رمويو اهمحل و اهنبل مرحيو كلذب مرحت اهنال اهتميق ةميهلل
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 دس خ ويش ضعب و دمحم ابا بجعاو نيدلا رون لاق رئاط وا عبس انم لكاي الئل

 . ملعا
١ 
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 دودحلا ءاضعأ نم برضي ام باب

 دحاو لك اودلجاف هناحبس هللا لاق دقف دودحملا ءاضعا نم برضي اماما

 زاوج يضتقي هرهاظ صاصجلا لاق هنم برضي ام ركذي ملو ةدلج ةئام امهنم

 نبا ىورف هيف راصمالا ءاهقفو فلسلا فلتخا دقو لاق ءاضعألا عيمج برض
 ناركس لجرب يتا هنا يلع نع ةريمع نب رجاهملا نع تباث نب يدع نع ىليل يا
 ىورو ريكاذملاو هجولا قتاو هقح وضع لك طعاو برضا لاقف دح يف وا

 يلع نع ةريمع نب رجاهم نع تباث نب يدع نع رماع ىبا نع ةينيع نب نايفس
 ثيدحلا اذه يف ركذف هقح وضع لك طعاو هريكاذمو هسأر بنتجا لاق هنا

 لاقف دح يف برضلاب رما هنا رمع نع يورو هجولا لوألا ثيدحلا يفو سأرلا
 وبا يتا لاق مساقلا نع يدوعسملا يورو ائيش نئثتسي ملو هقح وضع لك طعا

 سأرلا يف ناطيشلا ناف سأرلا برضا ركب وبا لاقف هنبا نم ىفتنا لجرب ركب

 نع لءاس نيح هسأر ىلع ليسع نب غيبص برض هنا رمع نع يور دقو
 لاق سأرلا بيصي ال هنا رمع نبا نع ىورو تنعتلا هجو ىلع اورذ تايراذلا

 يعفاشلاو ثيللاو هباحصاو ةفينح وبا لاقو رهظلا يف الا برضي ال كلام لاقو

 هناف فذقلا دحالا دودمم ريغ امئاقا درجم ريزعتلا ىفو اهلك دودحلا يف برضلا

 يبا نبا برض فسوي وبا لاق وورفلاو ,وشحلا هنع عزنيو هبايث هيلعو برضي
 دمي الو لجزلا درجي ال يروتلا لاقو ةفينح وبا هءاطخف ةمئاق ةفذاقلا ةأرملا ىليل

 نع جاجحلا نع نوراه نب ديزي ىورو امئاق لجرلاو ةدعاق ةأرملا برضتو
 لجرلا بهذف دح يف لجرب قا حارجلا نب ةديبع ابا نا كلام يبا نب ديلولا

 لاقف صيمق هيلعو برضي نا بنذملا اذه يدسجل يغبني ام لاقو هصيمق عزني

 يف بنرضلا ةدش يف فلتخاو هيلع هبرضف هصيمق عزني هوعدت ال ةديبع وبا
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 ءاطع و نسحلا نع ىورو هللا نيد يف ةفار امهب مكذخات الو ىلاعت هللا لاق دودحلا

 نع ةكيلم يبا نبا ىورو برضلا ةدش يف ال دودحلا ليطعت يف اولاق دهاجم و

 لاق هبسحاو اهلجر برضف تنز رمع نبال ةيراج نا رمع نب هللا ديبع
 ينتذخا ينتيارو ينباي لاق هللا نيد يف ةفار امهب مكذخات ال تلقف لاق اهرهظ و

 دقو اهسأر يف اهدلج لعجا نا الو اهلتقا نا ينرماي مل ىلاعت هللا نا ةفأر اهب

 يف اولاق يبعشلاو ميهارباو ريبج نب ديعس نع يورو تبرض ثيح تعج وا

 انزلا برضو برضلا دشا ريزعتلا دمحمو فسوي وباو ةفينح وبا لاق برضلا
 كلام لاقو فذاقلا برض نم دشا براشلا برضو براشلا برض نم دشا

 يروثلا لاقو نيبرضلا نيب حربم ريغ ءاوس اهلك دودحلا يف برضلا ثيللاو
 برشلا برض نم دشا فذقلا برضو فذقلا برض نم دشا انزلا برض

 نا مامالل زئاج هنا كلذب اودارا برضلا دشا ريزعتلا اولاق امناو ركب وبا لاق

 دحلا غ ولب هيف هنكمي ال ذا عدرلاو رجزلا ةهج ىلع ماليالل برضلا ةدش يف ديزي

 هداهتجاو مامالا يأر ىلا لوكوم هنال برضلا دشا ةلاحم ال هنا كلذب اونعي ملو

 ناكو ةورم اذ ناك نا سبحلا ىلع ريزعتلا يف برضلا نم رصتقي نا ىأر ولو
 مهدارم نا تملعف لاق هرزعي الو هنع ىفاجتي نا هل زاج ةلز هنم لعفلا كلذ
 دقو لعف عدرلاو رجزلل كلذ مامالا ىأر اذا وه امنا برضلا دشا ريزعتلا مهلوقب

 خا نبا ىلع لجرل ناك لاق لئاو يبا نع دشار يبا نب عماج نع كيرش ىور

 هيف اهيلع حرجي اهيلا بتكف هنع تضقف تامف نيد اهنع هللا يضر ةملس مال
 عضبت اهلك ةبرض نيثالث هبرضا هلماع ىلا رمع بتكف رمع ىلا كلذ تعفرف

 رورعملا نع لصاو نع ةبعش ىورو ريزعتلا برض نم اذهف مدلا ردحت و محللا
 اهوب رضا اهبسبح تدسفا لاقف تنز ةأرماب باطخلا نب رمع يتا لاق ديوس نب

 . ملعا هللاو اهدلج اهيلع اوقرحت الو
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 فذاقلا دح باب

 ءادهش ةعبراب اوتاي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو ت ىلاعت هتنا لاق
 ناف ضرعلا نوصل فذقلا يف دحلا هللا عرش دقو م ةدلج نينامث مهودلجاف
 فذق نمف ىفزلاب نوكي نا فذقلا طرش و ةدلج نينامث دلج ارح غلابلا فذق
 درو دقو هيلع دح الف رئابكلا نم اهريغو رمخلا برش و كرشلاك انزلا ريغب ادحا

 ةفعلا لها هانعمو لاجرلا نم نونصحملا هيلع سيقو تانصحملا فذاق يف صنل
 امارح هلك فذقلا ناك ناو ةهبشلا لجال هيلع دح الف انزلاب رهتشملا فذق نمف

 ناو هيلع دح الف هلاقم قدص ىلع اودهشف ةعبرا ادوهش فذاقلا رضحا ناو

 مهيلعف دحلا دعب نم اوعجر مث اودهش ناو فذاقلا دح ةداهشلا نع اونبج

 يف اطلغ اوعدا نا اذه ليقو موجرملا ةيدو دلجلا شرا نونمضيف نامضلا

 ام لثم مجري ليقو ادوق لتق مهنم عجر نمف اطلغ اهيف اوعدي مل اذا اما ةداهشلا
 الو وفع فوذقملل سيلف مامالا ىلا فذاقلا راص اذاو هتداهشب هبحاص مجر

 يبصلا فذاق دحي الو ارح راص هنال بتاكملا فذاق دحيو دبعلا فذاق دحب

 مصالاو مجعالا فذاق دحيو مهفذق لحي الو نيفلكم ريغ مهنال نونجملا فذاق و

 دحي ليق فلخلاف هثراو بلطي مل ناو هثراو بلط اذا تيملا فذاق دحي و ىمعالاو

 لجرل لاق نمو ىنجلاب ىسنالا فذاق دحيو ناطيشلا فذاق دحي الو ال ليقو
 دحال ليقو افرع راص هنال نيدلا رون هآر يذلا وهو فذاقلا دح دح ىطولاي

 نباي لاق ناو فالخ الب دح طول موق لمع لمعت تنا لجرل لاق ناو هيلع
 ةثالث ليق و نادح انهف نيينازلا نبا نازاي لاق ناو ادح ليقو نيدح دح نيينازل

 وباو ةفينح وبا لاقف ةعامج فذق نميف اوفلتخاو صاصجلا لاق دحاو ليقو

 دح هيلعف دحاو لوقب مهفذق اذا ثيللاو يروثلاو كلامو دمحمو رفزو فسوي
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 ناسنا لكل لاق ناو دحاو دح هيلعف ةانزاي مهل لاق اذا ىليل يبا نبا لاقو دحاو

 دح دحاو لكل هيلعف ةعامج فذق اذا يتبلا ناثع لاقو دح ناسنا لكلف ينازاي

 ةركب ابا برض رمع نال دحاو دح هيلعف هنالفب تينز لجرل لاق ناو

 دحي ملو نغال لجرب هتأرما فذق اذاو ةأرملل مهدحي ملو ادحاو ادح هباحصاو

 دحيال ليقو حيحصلا وهو دحي ليقف نازاي ةأرمأل وأ ةينازاي لجرل لاق نمو لجرلل
 نمو تاهبشلاب ءاردت دودحلاو ةهبش كلذب تلصحف وه اك فذقلاب تاي مل ذا

 يف ذا هيلع دح ال ليقو ىنزلا سفن دارملا ذا دحي ليقف جرفلا قساف اي لجرل لاق
 لغب اي وا لغناي لاق نمو هريغو ةروعلا فشك كلذب ديري نا نكمي لاتحا هلوق
 فذقلا يف مهفرع موق لكل ناو افذق مهفرع يف كلذ ناك نا الا هيلع دح الف

 صاصجلا لاق قرفلا نم مهريغو سرفلاو جونزلا كلذكو مهتغلب مهفذق دنهلاف

 فسوي وباو ةفينح وبا لاقف انزلاب ضيرعتلا يف ءاهقفلاو فلسلا فلتخا دقو
 نبا ىورو لاق ضيرعتلا يف دحال يعفاشلاو يروثلاو ةمربش نب دمحمو رفزو

 نب رمع نمز يف ابتسا نيلجر نا ةرمع هما نع لاجرلا يبا نع كلام نع بهو
 ةينازب ىما الو نازب يبا ام هللاو رخآلل امهدحا لاقف هنع هللا يضر باطخلا
 ناك دق نورخا لاقو هماو هابا حدم لئاق لاقف سانلا كلذ يف رمع راشتساف

 . ملعا هللاو نينامث دحلا رمع هدلجف دحلا دلبي نا ىرن اذه ريغ حدم هماو هيبال
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 قراسلا دح يف باب

 ابسك امب ءازج امهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ل ىلاعت هللا لاق
 ناو زرح نم قرسي نا اهنم طورش هل ةقرسلا يف عطقلاو هم هللا نم الاكن

 ليقو مهارد ةثالثب ردقم رانيدلا عبرو ادعاصف رانيد عبر هتميق قورسملا نوكي

 كلذل دح ال انموق ضعب لاقو مهردب عطقلا يرصبلا نسحلا نع يورو ةعب را

 حيحصلا وهو هللا همحر نيدلا رون لاق باحصالا نع رونأملا وه لوألا لوقلاو

 قراسلا دي عطقت ال لاق هنا ملس و هيلع هلل ىلص هللا لوسر نع ربخلا يف درو ام
 الو رانيد عبر يف اوعطقا ةشئاع نع دمحال ةياور يفو ادعاصف رانيد عبر يف الا

 ثيدحلا ركذ دعب مالسلا لبس بحاص لاق كلذ نم ىفدا وه اميف اوعطقت

 ىلا روهمجلا بهذ ال وا باصنلا طرتشي له ىلوالا لئاسم يف سانلا فلتخا
 ةيرهاظلاو نسحلا بهذو لاق ةتباثلا ثيداحالا هذهب نيلدتسم هطارتشا

 املو ةيآلا قالط ال ريثكلاو ليلقلا يف عطقي لب طرتشي ال هنا ىلا جراوخلاو
 هللا نعل ملس و هيلع هللا ىلص لاق هنا ةريره يبا ثيدح نم يراخبلا هجرخا

 ناب بيجاو لاق هدي عطقتف لبحلا قرسيو هدي عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا

 ثيدح نم دارملا ناب و اهل نايب ثيدحلاو هردقو قورسملا سنج يف ةقلطم ةيالا
 نم هحبرام ةراسخ و قراسلا ناش ريقحتب رابخالا لب اهتقرسب عطقلا ريغ ةضيبلا

 ىلع هأرج هل اقلخ كلذ راصو ةريقحلا ءايشالا هذه ىطاعت اذا هنا وهو ةقرسلا
 يباطخلا اذه ركذ لاق هب عطقي ام هردق حيبي امم كلذ نم رئكا وه ام ةقرس

 ةاطق صحفمك ولو ادجسم هلل ىنب نم ثيدح هريظن و لاق هيلا ةبيتق نبا هقبس و

 ملس و هيلع هللا ىلص دصق امف هليبست حصي ال ةاطقلا صحفم نا مولعملا نمو

 دعب باصنلا ردق يف روهمجلا فلتخا ةيناثلا ةلئسملا بيهرتلا يف ةغلابملا الا
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 نا لوالا نالوق ليلدلا هيلع ماق يذلاو نيرشعلا تغلب لاوقا ىلع هل مهطارتشا
 انهو ةضفلا نم مهارد ةثالثو بهذلا نم رانيد عبر هب عطقت يذلا باصنلا

 عبر يف صن وهو ةشئاع ثيدحب نيلدتسم يعفاشلاو زاجحلا ءاهقف بهذم
 هيلع هللا ىلص هنا نم درو املو رانيد عبر اهتميق مهارد ةثالثلاو اولاق رانيدلا

 قارعلا ءاهقف رثكأو ةيوداهلل يناثلا لوقلا مهارد ةثالث هتميق نجم يف عطق ملس و
 اولدتساو كلذ نم لقا يف بجي الو مهارد ةرشع ةقرس الا عطقلا بجوي ال هنا

 نبا ثيدح نم قحسا نب دمحم قيرط نم يواحطلاو يقهيبلا هجرخا امب كلذل
 مهارد ةرشع ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نجملا نمث ناك هنا سابع

 هلج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدح نم قحسا نب دمحم اضيا ىورو
 ملس و هيلع هللا ىلص هنا رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقو اولاق هلثم

 تضراع دق ةياورلا هذه نكل مهارد ةثالث ةميق نا امهيف ناك ناو نجم يف عطق

 الا هعطق مرحلا وضعلا هب حابتسي اميف طايتحالا بجاولاو نيحيحصلا ةياور
 ديفتسا دق مالسلا لبس بحاص لاق رثكالا وهو نقيتملب ذخالا بجيف هقحب
 وا ةرشع وا مهارد ةثالث نم نجملا ةميق ردق يف بارطضالا تاياورلا هذه نم

 يف ةحيرص ةشئاع ثيدح يف رانيد عبر ةياورو هتميق ردق يف درو امم كلذ ريغ

 يف وهف ليلدلا توبث دعب طايتحالا اماو بارطضا هيف ام اهيلع مدقي الف رادقملا
 رقا ناف نيلدع ةداهشب وا رارقالاب قراسلا عطقي امناو هادع اميف ال ليلدلا عابتا

 ةعبرال مهارد ةعبرا قرس نمو عطق الف رارقالا ىلا رطضا وا نجسلا يف وهو

 لجرل مهارد ةعبرا لاجر ةعبرا قرس نا كلذك و هعطق يف فلخلاف لاجر

 هيبال هلام و يبصلا نال عطقلا يبصلا دلاو بلط اذا يبصلا قراس عطقيو دحاو
 قرس دبع ىلع الو يبصلا الو نونجملا ىلع الو ةمينغلا نم قراسلا ىلع عطق ال و

 هرارقاب عطقي الو نادهاش كلذب دهش نا عطق هريغ لام قرس ناف هديس لام
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 نا نيدلاولا ىلع عطق الو عطق هدي يف قوزسملاو رقا ناو هالومب رضي هرارقا نا

 عطق الو ةبعكلا لام قراس الو لاملا تيب قراس ىلع عطق الو امهدلو لام اقرس

 انوصحم ناك ناف نوصحملا ريغ رجشلا وا لخنلا يف تناك نا ةرمثلا قراس ىلع

 نب عفار نعو هيف عطق الف ردجلا فلخ افئان كلذ نم ناك امو عطقلا هيفن
 رثك الو رمث يف عطق ال لوقي ملس و هيلع هللا ىلص هلا لوسر تعمس لاق جيدخ
 طسو يف يذلا همحش وهو لخنلا رامج ةثلثملا حتفب رثكلاو مالسلا لبس يف لاق
 ىلعو زرحيو ذجي نا لبق لخنلا س ور يف اقلعم ناك ام هب دارملا رمثلاو لاق ةلخنلا
 اهبناوج نم لخدت اهرئكأو زرحب تسيل ةنيدملا طئاوح لاق و يعفاشلا هلوات انه

 ذا هيلع عطق الف مامحلا نم ابوث قرس نمو اهريغك تناك طئاوحلا تزرحا اذاف
 قراس عطقي الو هلوخد يف نوذ ام عضوم لك هلثمو هلوخد يف نوذام مامحلا
 نكمي هبحص نيحف هنم عنتمي نا غلابلل نال غلابلا دبعلاو ريطلا قراس و قراسلا
 همكح ريصي هقرس نمف رحلا اما ةهبش كلذ يفو هنم رايتخاب هبحص نوكي نا
 عيبرلا نع نيدلا رون كلذ عفر هريغ وا تيب نم هقرس ناك نا براحملا مكح

 قراس عطقي ليقو كلذ قلطا مهضعب و اريغص رحلا ناك نا كلذو رفعج نباو

 هنم اهجرخا مث هيف اهحبذف ةميهب قرس نميف فلخلاو زرح نم قرس اذا ريطلا
 تيبلا يف هلكاف ماعطلا قرس نم كلذكو هب اهنامض قلعتل ال ليقو عطقي ليقف
 ركنمك هنال هللا همحر نيدلا رون لاق ةيراعلا ركنا اذا ريعتسملا ىلع عطق الو
 رماف هدحجت و عاتملا ريعتست ةأرما تناك ةشئاع نع مالسلا لبس يف لاق قوقحلا
 ةأرما تراعتسا ظفلب يفاسنلا هجرخاو لاق اهدي عطقب ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

 قزارلا دبع هجرخاو هنمث تذخاو هتعابف فرعت ال يهو نوفرعي سان ةنسلا ىلع
 ةنالف نا تلاقف تءاج ةأرما نا نمحرلا دبع نب ركب يبا ىلا حيحص دنسب

 اهتلأسف اهل تراعتسا يتلا ىلا تءاجف هارت ال تثكمف هايا اهتراعاف ايلح ريعتسن
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 ىلص يبنلا ىلا تءاجف تركناف ىرخالا ىلا تعجرف ائيش كترعتسا ام تلاقف

 ائيش اهنم ترعتسا ام قحلاب كثعب يذلاو تلاقف اهلأسف اهاعدف ملس و هيلع هللا

 لاق تعطقف اهب رماف هوذخاو هوتاف اهشارف تحت هودجت اهتيب ىلا اوبهذا لاقف

 دمحا بهذم وهو لاق ةيراعلا دحج ىلع عطقلا بجي هنا ىلع ليلد ثيدحلاو

 ةيراعلا دحج يف عطقلا بجي ال هنا ىلا ريهامجلا بهذو لام ةيرهاظلاو قحساو
 دق ةيموزخلا ثيدح و اولاق اقراس ىمسي ال دحاجلاو قراسلا يف ةيالا نال اولاق

 يراخبلا هجرخا ريبزلا نب ةورعو رباج و ةشئاع قيرط نم تقرس اهنا ظفلب درو
 تقرس اهنا ررقت دقف اولاق ةقرسلا ركذب احرصم مهريغو ىقيهبلاو ملسمو

 ةيراعلا اهدحج ركذ امنا لب اهل ناك عطقلا نا ىلع لدت ال ةيراعلا دحج ةياورو

 ديؤيو لاق ةقرسلل ناك عطقلاو هب ةأرملا تفرعف افورعم اهل اقلخ راص دق هنال
 الو بهتنم الو نئاخ ىلع سيل ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج ةياور اذه

 عطقيو ةطقللا قراس ىلع عطق الو نئاخ ةيراعلا دحاج و اولاق عطق سلتخم
 ال ليقو زرح ربقلا نال باصنلا رادقم ذخا نا شابنلا عطقيو ةعيدولا قراس

 ذخاي نم وهو رارطلا ىلع عطق الو شابنلا ذخا ام قرس نم ىلع الو هيلع عطق
 عطقي الو عبصالا نم متاخلا ذخاي يذلاك سلتخلا ىلع الو بوثلا ةرط يفام

 هيصو بلط نا متيلا قراس عطقيو عطقلا ليكولا بلط ولو بئاغ لامل قراس
 عجر اذاو دحلا هنع عفدت ةهبشف هتيرتشا وا يلام هتذخا يذلا نا لاق ناو
 نم ال نيعلا ديلا غسر نم هعطق و ع وج لا هلف عطقي نا لبق هرارقا نع قراسلا

 فكلا لصفم نم نوكيف عطقلا لحم اما مالسلا لبس يف لاق اندنع غسرلا قوف
 نم ينطق رادلا هجرخا اميف ملس و هيلع هتلا ىلص هلعفل و ادي ىمسي ام لقا وه ذا

 نم هدي عطقف قراسب ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا يتا بيعش نب ورمع ثيدح
 نب ءاجر لسرم نم ةبيش يبا نبا جرخاو لوهجم هدانسا يفو فكلا لصفم
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 ىوري ةيمامالا تلاقو لاق لصفملا نم عطق ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةويح

 كلذ درو لاق ادي ىمسي ام لقا وه ذا عباصالا لوصا نم عطقي هنا يلع نع

 ع وطقم لاقي امناو افرع الو ةغل ال ديلا ع وطقم هعباصا تعطق نمل لاقي ال هناب

 قراسلا دي نم عطقي ناك هنا يورف يلع نع ةياورلا تفلتخا دق و لاق عباصالا

 وه ذا طبالا نم عطقي هنا جراوخلاو يرهزلا لاقو يطسولاو رصنبلاو رصنخلا
 نم عطقتف لجرلا عطق لحم اماو رونأملا هنال هل لوالا ىوق الاو لاق ةقيقح ديلا

 نع ىورو بعكلا نم لجرلا عطقي ناك هنا ىلع نع يورو مدقلا لصفم
 دعب قرس ام مرغ عوطقملا ىلع له فلخلاو كارشلا دقعم نم عطقي هنا ةيمامالا

 هيلع مكحي الف مكحلا يف اما هللا دنع كلذ هيلع هللا همحر نيدلا رون لاق عطقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا فوع نب نمحرلا دبع نع مارملا غولب يفو مرغلاب
 لاق و عطقنم هنا نيبو يناسنلا هاور دحلا هيلع مقا اذا قراسلا مرغي ال لاق ملسو

 ةي وداملا بهذ ثيدحلا يفام ىلاو مالسلا لبس بحاص لاق ركنم هنا متاح وبا

 ناب كلذ ليلعت هبهذم ىلع زنكلا حرش يفو لاق ةفينح يبا نع فسوي وبا هاورو

 كلذلو مرغلا نم الدب عطقلا راصف لوصالل فلاخم دحاو قح يف نيقح عامجا
 ةياورو نورخاو دمحاو يعفاشلا بهذو لاق عطقي مل هب عطق ام ةقرس ىنث اذا

 ىتح تذخا ام ديلا ىلع ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل مرغي هنا ىلا ةفينح يبا نع

 نب رباج نعو هيف ليق ام عم ةجح هب موقت ال اذه نمحرلا دبع ثيدح و هيدؤت
 امنا اولاقف هولتقا لاقف ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا قراسب ءىيج لاق هللا دبع

 هلثم ركذو هولتقا لاقف ةيناثلا هب عيمج مث عطقف هوعطقا لاقف هللا لوسراي قرس

 ةسماخلا هب ءىيج مث كلذك ةعبارلا هب ءعىيج مش هلثم ركذف ةثلاثلا هب ءىيج مش

 امهدنع همامت مالسلا لبس بحاص لاق يقاسنلاو دواد وبا هجرخا هولتقا لاقف
 لاق ةراجحلا هيلع انيمرو رئب يف هانيقلاف هانررتجا مت هانلتقف هب انقلطناف رباج لاقف
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 ف يوقب سيل تباث نب بعصم و ركنم ثيدلا لاق هناف يئاسنلا هركنتساو

 ثيدح ح رخاو لاق ه وحن بطاح نب ثرحلا ثيدح هل دهشي نكل ليق ثيدحلا

 نا يعفاشلا ركذو هل لصا ال ركنم لتقلا ثيدح ربلا دبع نبا لاق مكاحلا ثرحلا

 ناو ةسماخلا ف قراسلا لتق ىلع ليلد ثيدحلاو ثالث ىدحاب الا ملسم ءىرما

 ىلوالا ةقرسلا يف نيملا عطق بجاولاو تارملا عبرالا يف عطقت عبرالا همئاوق

 ديلا س واط دنع و ةباحصلا لعفل رتكالا دنع ىرسيلا لجرلا ةيناثلا يفو اعامجا

 دنع اذه و لاق هلج ر ةعبارلا يفو ىرسيلا هدي ةثلاثلا يفو ىنملا نم اهبرقل ىرسيلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ةريره يبا ثيدح نم ينطق رادلا هجرخا كلام و يعفاشلا

 نا ش هلج ر اوعطقاف قرس نا ش هدي اوعطقاف قرس نا قراسلا ف لاق ملس و

 اولاقف' ةيفنحلاو ةي وداهلا تفلاخ و هلجر وعطقاف قرس نا مث هدي اوعطقاف قرس

 يتاو هلج ر عطق نا دعب لاق هنا ىلع ثيدح نم يقهيبلا هاور امل ةثلاثلا يف سبحي

 مث ىرسيلا هدي عطقت .هل ليق امل لكاي ءىيش يأب و حسمتي ءىيش يأب ةثلاثلا يف هب

 يف دلخ و هبرض م هللا نم يحتسال ينا يشمي ءىيش يا ىلع هلجر عطقا لاق

 صوصنملا ناك ناو صوصنلا مواقي ال يأر اذه ناب نولوالا باجاو نجسلا

 رانلاب يكلا مسحلاو ع وطقملا مسحي و ىرخألا تاياورلا هتدضاع دقف فعض هيف

 لسرتسا امبرف كرت اذاو دسنت مدلا ذفانم نال مدلا عطقنيل عطقلا لحم يوكي يا .

 يقهملا هج رخا امل هفنع ف قراسلا دي قلعت نا ةنسلا نمو فلتلا ىلا ىدؤيف مدلا

 نم قنع يف قراسلا دي قيلعت تيأرأ لئس هنا ديبع نب ةلاضف ثيدح نم هدنسب

 تقلعف هديب رما م اقراس عطق ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر معن لاق ةنسلا

 . ملعا هللاو هقنع يف

٢٣٢



 براشلا دح يف باب

 براشو نونج ركسلا نال هلقع نوص لجال ناركسلا ىلع دحلا عرش

 نا دلجي رمخلا ريغ براش و مرحم اهبرش سفن نال دحلا دلجي ركسي مل ولو رمخلا
 هلك هلقع لزي مل ناو ائيش زيمي الو ءامسلا نم ضرألا فرعي ال ىتح هلقع لاز

 طس وا نم ةدلج نونامت رمخلا براش دلج و دلجلاب هريزعت ماماللو نجسي هناف

 هللا ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر كلام نب سنا نعو هبايث هنع عزنت الو دلجلا

 سنا لاق نيعبرا وحن نيتديرجب هدلجف:; رمخلا برش دق لجرب يتا ملس و هيلع
 فخا فوع نب نمحرلا دبع لاقف سانلا راشتسا رمع ناك املف ركب وبا اهلعف و

 وحن نيتديربجب هدلجف هلوق مالسلا لبس بحاص لاق رمع هب رماف نونامث دودحلا

 عزون و عامجالا هيف ىعداو رمخلا براش ىلع دحلا توبث ىلع ليلد هيف نيعبرا

 ىلص هنال زيزعتلا الا هيف بجيال هنا ملعلا لهانم ةفئاط نعلقن دق هنال هاوعد يف

 ليلد هيفو قلطملا برضلا هنع تبث امناو نيعم دح ىلع صني مل ملس و هيلع هللا
 له ءاملعلا فلتخا دقو لاق لخنلا فعس وهو ديرجلاب دلجلا نوكي نا ىلع

 زوجي و ديرجلا ريغ دوعلاب دلجلا زاوج اهب رقا لاوقا ةثالث ىلع ديرجلاب دلجلا نيعتي
 وبا هجرخا ام رمع ةراشتسا ببس و لاق لاعنلاو نيديلاب برضلا ىلع راصتقالا

 رمخلا يف اوكمهنا دق سانلا نا رمع ىلا بتك ديلولا نب دلاخ نا يئاسنلاو دواد
 برضي نا ىلع اوعمجاف مهاسف راصنالاو نورجاهملا هدنع و لاق ةبوقعلا اورقاحت و

 لاقف رمخلا يف زاشتسا رمع نا ديزي نب روث نع ءاطوملا يف كلام جرخاو نينامت

 ىذه ركس اذاو ركس برش اذا هناف نينامت هدلجت نا ىرن بلاط يبا نب يلع هل

 اذه و مالسلا لبس بحاص لاق نينامث رمخلا يف رمع دلجف ىرتفا ىذه اذاو

 هنال ةراكن هانعم يفو مزح نبا هركنا دقو يلع نع رثالا اذهو لضعم ثيدح

٢٢٣٢٣



 نع الا ةيرق الو هل دمع ال هنال ةيرف هلوق دعي ال ىذاهلاو ىرتفا ىذه اذا لاق

 ىلص يبنلا نا يلع نع ةرتاوتم رابخالا تءاج لاق قزارلا دبع جرخا دقو دمع

 يف يلع نع ملسم ثيدح هديؤيو لاق ائيش رمخلا يف نسي مل ملسو هيلع هلل
 لاقف رمخلا يف ةبقع نب ديلولا دلبب ايلع رما ناثع نا اهيفو ةبقع نب ديلولا ةضق

 هللا لوسر دلج لسما لاق نيعبرا غلب املف هدلجف هدلجا رفعج نب هللا دبعل

 ةنس لكو نينامث رمع دلمج و نيعبرا ركب وبا دلج و نيعبرا ملس و هيلع هللا ىلص
 ةفينح .وبأو ةيودالا تبهذف كلذ يف ءاملعلا فلتخاو لاق يلا بحا اذهو

 ةدلج نينامث ناركسلا ىلع دحلا بجي هنا ىلا يعفاشلا يلوق دحاو دمحاو كلامو

 يف يعفاشلا بهذو دحا هيلع ركني مل هناف رمع دهع يف هيلع عامجالا مايقل اولاق

 هلعف ملس و هيلع هتلا ىلص هنع يور يذلا هنال نوعبرا هنا دوادو هنع روهشملا
 عبتت نمو لاق هنع هللا يضر ركب يبا ةفالخ يف رمالا هيلع رقتسا يذلا هنالو

 رون لاق ها اهيلع دازي الو نوعب رالا طوحالا نا ملع اهفالتخاو تاياورلا يفام

 ةحلصم نينامث براشلا دلج ىف ةباحصلاو رمع هآر ام نا هللا همحر نيدلا
 نكت مل ولو تباث رصقلاف ةقشملا لجال رفسلا يف رصقلاك ةنسلا ىف اهلصاو

 ليق اميف هنم ءىرب هفلاخ نمف نينالا ىلع رمع دعب عامجالا تبثف لاق ةقشم

 لاكشالا يقب و لاق هللا همحر عيبرلا نع لقني اميف لزع باتملا نم ىبا ناو

 كلذ اوركني مل ةباحصلا نا هباوج و نونسملا نع دحلا يف دازي نا غاس فيك

 اميف لودعلا مهو كلذ يف ثحب مهنع لقني ملو مهرصع يف لعفلا اذه ناكو
 تفلاخ ناف كثحب لبقي ال مويلا تناو اولبق ام لوبق انمزليف اولقن اميفو اولعف

 مهنا كلذ يف ةمكحلاف ةمكحلا هج و ديرا تلق ناو لاق هتدصق ام تيلو نينمؤملا

 قيرط نم و لاق نينامت زيزعتلا عم دحلا لصحف نيعبرا هورزع و نيعب را هودلج

 كانه نم و مامالا داهتجا ىلا لوكوم لب ددحي مل كلذ نا لوقن نا نكمي رخآ

٢٢٤



 يورو ديرجلاب دلج ملسو هيلع هللا ىلص هنا يور دقف هلعف فصو فلتخا
 هذه فالتخابو لاق نيعبراب يورو نيناثب ىورو ىديالاب يورو لاعنلاب

 عامجالا عطقو قحلا نم اهجو رمع باصا دقو طبضنم ريغ هنا فرعت لاوحالا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر رمع نبا نعو ةجح هلعف راصو تالاتحالا

 ثيدحلا مالسلا لبس بحاص لاق مارح ركسم لكو رمخ ركسم لك لاق ملسو
 ميرحت ىلع ليلد مارح ركسم لك هلوق يفو ارمخ ىمسي ركسم لك نا ىلع لاد
 يف ءاملعلا فلتخا امناو لاق ذيبن وا ريصع نم ناك ام لكل ماع وهو ركسم لك

 ملو لق ناو اقلطم هلوانت ميرحت وا ركسملا ردقلا ميرحت داري له ركسملاب دارملا

 ليلقلا ميرحت ىلا بهذ راكسالا ةيحالص سنجلا كلذ يف ناك اذا ركسي
 قاحساو دمحاو مهريغو ةباحصلا نم روهمجلا هسنج ركسا امم ريثكلاو
 نع رباج ثيدحبو ثيدحلا اذهب نيلدتسم اعيمج ةيودالاو كلامو يعفاشلاو

 وبا هجرخا امبو مارح هليلقف هريغك ركسا ام لاق ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هنم فكلا ءلمف قرفلا هنم ركسا امو مارح ركسم لك ةشئاع ثيدح نم دواد

 ىلص هنا صاق و يبا نب دعس ثيدح نم ىواحطلاو نايح نبا هجرخا امبو مارح
 تاياور هانعم يفو لاق هريثك ركسا ام ليلق نع مكاهنا لاق ملس و هيلع هلل

 رفظم وبا لاق تعمس امب دضعت اهنكل اهديناسا يف لاقم نع ولخت ال ةريثك

 بهذو لاق اهنع لودعلا يف دح ال غاسم ال ةريثك كلذ يف رابخالا يناعمسلا

 ركسملا نود لحت هنا ىلا ةرصبلا ءاملع ركاو هباحصاو ةفينح وباو نويفوكلا

 بنعلا ءام نم يتلا يه رمخلا ةفينح وبا لاق لاق بطرلاو بنعلا ريصع ريغ نم
 ةيآ نم نايلغلا نا لاقو اهريثكو اهليلق مرح دبزلاب فذقو دتشاو ىلغ اذا

 ماكحاو ردكلا نم يفاصلا زيمتي هب ذإ هنوكسب و دبزلا فذقي هل اكو ةدشلا

 اذا هيبحاص دنعو ةساجنلاو عيبلا ةمرح و دودحلاك ةياهنلاب طانتف ةيعطق عرشلا
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 يضتقملا ىنعملاو هب تبثي مسالا نال دبزلاب فذقلا طرتشي ال وا رمخ راص دتشا

 وهو ءاطلا رسكب ءالطلا اماو ةوادعلا عاقناو داسفلا يف رثؤملا وهو ميرحتلل

 وهو نيتحتفب ركسلاو هيثلث نم لقا بهذي ىتح خبط نا بنعلا نم ريصعلا

 نا مارح لكلاف بيبزلا ءام نم ءىينلا وهو بيبزلا عقنو بطرلا ءام نم ءىينلا
 خبط نا بيبزلاو رمتلا ذيبن ةعبرا اهنم لالحلاو رمخلا نود اهتمرحو دتشاو ىلغ
 طلخي نأ وهو ناطيلخلاو برطو وهل الب ركسي الام برش اذا دتشاو خبط ىندا

 ال وا خبط ةرذلاو ريعشلاو ربلاو نيتلاو لسعلا ذيبنو بيبزلا ءامو رمتلا ءام
 يتلا عاونالا هذهف هيف فرصت ضعبب ةفينح يبا مالك ىهتنا لاق يبنعلا ثلثملاو

 ةلدا اهلمشت الف رمخلا ىمسم تحت لخدت ال اهناب اهل لدتسا اهميرحت لقني مل

 ناو ءىش يتا نم ركسا ام مرحيو مالسلا لبس يف لاق ىهتنا رمخلا ميرحت
 يهف ردخت امناو ركست ال اهنا لاق نم رجح نبا لاق ةشيشحلاك ابورشم نكي م
 مدع ملس اذاو لاق ةءاشنلار برطلا نم رمخلا ثدحت ام ثدحت اهناف ةرباكم

 ركسم لك نع هللا لوسر ىهن هنا دواد وبا جرخا دقو ةرتفم يهف راكسالا

 يكحو ءاضعالا يف روخلاو روتفلا ثروي بارش لك رتفملا يباطخلا لاق رتفم و
 نبا لاق رفك اهلحتسا نم ناو ةشيشحلا ميرحت ىلع عامجالا ةيميت نباو يفارعلا

 نيح ةرجهلا نم ةسداسلا ةئاملا رخا يف ترهظ ام لوا ةشيشحلا نا ةيميت

 ضعب نم رمخلا نم رش يهو تاركنملا مظعا نم يهو راتتلا ةلود ترهظ
 نم مظعا اهنع ماطغلا بعصي و رمخلاك ابرط و ةذلو ةءاشن ثروت اهنال هوج ولا
 لئاقلا اطخا دقو رمخلا

 مرحم ريغ ميرحت مارحو لقنو لقع ريغ نم اهومرح

_ ٢٢٦



 ةشيشحلا نا راطيبلا نبا لاق بجاو ةشيشحلا يف دحلا نا ةيميت نبا لاق

 مهرد ردق اهنم ناسنالا لوانت اذا ادج ةركسم رصم يف دجوت بنقلا ىمستو

 ةرضم نيرشع و ةئام ءاملعلا ضعب اهنم دعو ةريثك امهلاضخ حئابق و نيمهرد وا

 جنبلا اماو راضم ةدايز هيفو نويفالا يف ةدوجوم اهلاصخ حئابق و ةيويندو ةينيد

 للا ىضر ةملس ما نعو ةركسم اهنا ةزوجلا يف ديعلا قيقد نبا لاقو مارح وهف
 مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نا لاق ملس و هيلع هللا ىلص ينلا نع اهنع
 ل اذا هنال رمخلاب يوادتلا مرحي هنا ىلع ليلد ثيدحلا مالسلا لبس بحاص لاق

 سفنلا نع ررضلا اهب عفدي هنا زيوجت هعفري ال قاب اهبرش ميرحتف ءافش هيف نكي
 اهغوسي ام دجي ملو ةمقلب ضغ اذا الا ةيودالا تلاقو ىعفاشلا بهذ اذه ىلاو .

 وبا لاقو فالخ هيفو اذه ىلع عامجالا رحبلا يف ىعداو لاق زاج رمخلا الا هب

 ىروادتلل تاساجنلا رئاس و مدلاو لوبلا برش زوجي اك اهب يوادتلا زوجي ةفينح
 مرحم لكل همومعل روكذملا صنلاب مرحم هيلع سيقملا ناف لطاب سايقلا انلق لاق
 ةداهش دنع ناك اهبرش و رمخلا يف عفانملا نم ءابطالا لوقي املك خيشلا لاق لاق

 قلاخلا ىلاعت هللا ناف ةدئاملا ةيا لوزن دعب اماو لبق سانلل عفانم اهيف نا نارقلا

 طقست اذهبو لاق عفانملا نم ءىيش اهيف سيلف ةلمج عفانملا اهبلس ءىيش ,لكل
 ثيدح هيفو كاحضلاو عيبرلا نع لوقنم هلاق يذلاو لاق رمجخلاب ىوادتلا ةلأسم
 مرح امل ىلاعت هللا نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هريغو يبلعثلا هدنسا

 لءاس ديوس نب قراط نا يمرضحلا رجح نب لئاو نعو عفانملا اهبلس رمخلا

 ءاودب تسيل اهنا لاقف ءاودلل اهعنصي رمخلا نع ملس و .هيلع هللا ىلص يبنلا
 ميرحت وهو لوألا ثيدحلا هيلع لد يذلا مكحلا ثيدحلا اذه دافاف ءاد اهنكلو
 هنا اهلمعتسي نم لاح نم ملع دقو ءاد اهناب رابخالا ةدايزو رمخلاب يوادتلا

 ءاد اهنا عراشلا رابخا دعب كلذ نوكي ال فيكو ةريثك ءاودا اهبرش نع دلوتي

_ ٢٣٧



 امرش ىلا سانلا قيوشتو اهبرش فاصوو ءاعلخلا ءارعشلا نم اهناصو ةللا حبق
 ملعا هللاؤ همرح اميف هلوسرو ىلاعت هللا نوداضي مهناك اهيلع فوكعلاو

۔ ٢٢٨



 ضئارفلا باتك

 وهف كلذ ىوس امو ةثالث ملعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ال ا ةنسلاو باتكلل ةقفاوملا ىهو ةلداع ةضيرف و ةمئاق ةنس و ةمكحم ةيا لضف

 نبا نعو مكنيد نم اهناف ضئارفلا اوملعت هنع هللا يضر رمع نعو اهيف جوع

 ملعلا اوملعتو سانلا هوملعو نآرقلا اوملعت ملس و هيلع هللا ىلص هنع دوعسم

 رما ينا ه ملعلا فصن !هناف سانلا اهوملع و ضئارفلا اوملعت و سانلا هوملعو

 نم ناد ال و هضيرف قف نانثا فلتخي ىتح يتما نم ملعلا ع زنيس و ضوبقم

 ىسني ملع 95 ا .ا اهناف رانلا اهوملع و ضئارفلا اوملعت ةيا ور فو امهنيب لصفي

 ىلع ةلل وعجم وعجن ماهس نم اهيف 1 ةردقم يا ة هض ورمم ىنعمب ةضي رف عمج ضئارفلاو

 هقف وهو ملعلا اذه ابقل تلعجو بيصعتلا ىلع تبلغف ةصوصخم ريداقم

 ةكرتلاو ةكرتلا نم قح يذ لك صخ ام ةفرعمل لصوملا باسحلا ملع و ثيراوملا

 قلعت ام ةلمج نم ثرالاو ةيعفاشلا نم يروصلا لاق اك ددعلا ال هع وض وم يه

 ثرا ولا ةايح و .ثورلا توم امح نم طورش هل و ثروي ىحو ثراوو

 ثري الف للملا فالتخا لوالا هنالث ىهو عناوم هل و ةلزنملا و ةهجلاب ملعلاو

 ملس و هيلع هللا ىلص لاق انبهذم وهو رثكالا دنع هسكعك اعامجا املسم كرشم

 بطقلا لاق ديز نب ةماسا هاور ملسملا رفاكلا ثري الو املسم رفاكلا ثري ال

 ركب يباك ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج دنع رفاكلا ملسملا ثري ال هللا همحر

 يعفاشلاو ةفينح يباو كلامو راصمالا ءاهقفو نيعباتلاو ىلعو ناتعو رمعو
 لبج نب ذاعم لاقو نيتلم لها ثراوتي ال ثيدحلو قباسلا ثيدحلل دحاو

٢٢٣٩



 اهجي وزت لالح مهئاسن نال يعازوالاو قورسمو بيسملا نب ديعس و ةيواعم و
 ءافاكتت ال نيكرشملاو نيملسملا ءامدنالو تاملسملا مهل لحت نا نود نيملسملل

 ملس و هيلع هتا ىلص يبنلا لوقلو رفاكلاب ملسملا لتقي الو ملسملاب رفاكلا لتقي

 صقني الو ديزي مالسالا ملس و هيلع هللا ىلص لاقو هيلع العي الو ولعي مالسالا

 ال ثيدح نال صنلا ضرعم يف سايق كلذ نا باوجلاو هللا همحر بطقلا لاق

 لها ثراوتي ال ثيدح اذك و صن ملسملا رفاكلا ثري الو رفاكلا ملسملا ثري

 هيلع ىلعي الو ولعي مالسالا هلوقف كلذ يف ناحنرص ناثيدح امهو لاق نيتلم

 لمعلاو ناصاخ ناقباسلا ناثيدحلاو ناماع صقني الو ديزي مالسالا هلوق و

 يف صقني الو ديزي اذك و ثرالا ريغ يف هيلع العي الو ولعي مالسالاف صاخلاب

 ال نا ةرضم يسوجم وا يدوهي انا هتنرول لاقف توملا هرضح نمو ثاريملا ريغ

 ال ثيدح يف اوفلتخاو رارضا ال هنال هب نولغتشي الو هنوثري مهناف هوثري

 يدوهي لكف ةلم مالسالاو ةدحاو ةلم هلك رفكلا ليقف نيتلم لها ثراوتي

 وهو هللا همحر بطقلا لاق رخآلا ثري دحاج و ينئوو يباصو يسوجمو ينارصن و
 يعفاشلا لاق ةفينح وبا لاق هبو انبهذم وهو لاق هنماصن يعفاشلا دنع حصالا

 ىلاعت هتناب كرشلا ؤهو رومالا مظعا مهعمجي مهعاتجاو مهفرصت يف نوكرشملا
 ىلاعت هلوقلو مالسالا يف بهاذملا فالتخاك مهفالتخا لعجي يعفارلا لاق

 ىلع ةلم مهنم لك دمحاو كلام لاقو إ ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو ال
 ينثولا وا دحاجلا وا يسوجملا وا يباصلا وا ينارصنلا وا يدوهيلا ثري الف ةدح

 ثراوتي ال ثيدحلو ه اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ئ ىلاعت هلوقل رخالا

 دمحم نيد لخد نم لكل ىنعملا ناب بيجاو هللا همحر بطقلا لاق نيتلم لها

 نا ليلدب رفكلاو مالسالا نيتلملاب دارملا نابو اجاهنمو ةعرش ملس و هيلع هللا ىلص
 اذاو انيلا اومكاحت اذا كلذو بطقلا لاق رفاكلا ملسملا ثري ال هقرط ضعب يف
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 هك رداف لام ىلع كرشملا ملسا ناو نيلوقلا دحا ىلا مهدرن مهنيب اميف اومكاحت

 نيج وزلا الخ ام انباحصا لاق هللا همحر بطقلا لاق هنم هثاريم هلف مستقي نا لبق

 هتج وز ملستف ملسملا تومي نا كلذو مسقي مل وا مسق ائيش ناكردي ال امهناف

 ملسي وا رخالا ملسيف نيرفاكلا نيج وزلا دحا تومي وا هتكرت مسق لبق ةيباتكلا

 لاقو لاق ةمصعلا عاطقنا اذه يف ثرالا مدع نكل رخآلا توميف امهدحا

 يلع لوق وه و مسقلا لبق ول و هت وروم توم دعب ملسا نمل ثرا ال ةيعفاشلا

 رمع نع يورو ةفينح يناو هباحصاو كلامو س واط و ءاطعو بيسملا نباو
 دعب ملسا نا ثري ال هنا اوعمجاو مسقي نا لبق لاملا كردا نا ثري هنا ناثعو

 ةعامجل تام اذا دترملا لام و ال ليق و همهس هيف هل ليقف اضعب كردا ناو مسقلا

 نيببس مهيف نال ف ١ رعل ١ له ا دنع نيملسمل ١ هب ١ رقل و زاجح ١ له ا دنع نيملسمل ١

 راد يف يذلاو نيملسملا هتثرول مالسالا راد يف يذلا هلام ليقو مالسالاو ةبارقلا

 نايدا نم انيد رساو مالسالا رهظا نم وه قيدنزلاو رفكلا راد يف ةثرول رفكلا
 حص اذا بهذملاو هللا همحر بطقلا لاق نيملسملا هتثرول هلام كلام لاق كرشلا

 املسم ثروو ملسم هثرو بات ناو املسم ثري الو ملسم هثري الف دحا ةقدنز
 هت ري ال و لتق اكلم وا ايبن بس نم و املسم ثري ال م ملسم هت ري الف ىدامت ناو

 هللا ىلص يبنلا دهاعم بس ناو دترم اذه ناف نيدترملا يف رمام دح ىلع ملسم -

 ثاريملا ةهج ال دهعلا هضقنل ءىيغلا ةهج ىلع نيملسملل هلامف ملس و هيلع

 يمكح زجع اعرش و ةيدوبعلا ةغل يهو ةيقرلا ثاريملا عناوم نم يناثلا عناملاو

 ةفصب قتع اقلعم وا اربدم ولو قيقرو رح نيب ثراوت الف رفكلا ببسب موقب

 الو تيملا نع يبنجا وهو ديسلا هكلمل ائيش ثرو ول هنال ةمسقلا لبق قتع ولو
 هللا همحر بطقلا لاق ثرالاب ال كلملاب هديسل لاملاو :هنع ثروي هل لام

 الو ثري ال دمحاو ىعفاشلا لاق و هيلع ام ضقي ل ول و رح اندنع بتاكملاو

٢٤١



 الام كرتو ةباتكلا ءادا لبق بتاكملا تام اذا ةفينح وباو كلام لاقو ثروي

 قتع ناو ةفينح يبا دنع اقلطم هتثرول لضف امو اهنم يقب ام وأ هتباتك هنم ىدوت

 قتع ولو ناثري الف نيجوزلا الخ ام طقف يقابلا يف همهس هلف ةمسقلا لبق دبعلا

 عناملاو ثوروملا توم لبق قتعا نا الا دبعلا ثري ال ليقو مسقلا لبق ثراولا

 اثراو نوكي نا لبق توملا بجوم وا برضلا عقوا ولو أطخب ناو لتقلا ثلال
 ثري الف اهحربجب توميف هج وزتتف الجر حرب نا لثم اثراو هنوك دعب تام و
 كلام ةنيدملا لهال افالخ ةكرتلا نم الو ةيدلا نم ال أطخ ولو هليتق لتاقلا
 وا وه اهاطعا ءاوس هتيد نم ال أطخ هليتق ةكرت نم لتاقلا مهثيروت نم هباحصاو
 بهذمو هللا همحر بطقلا لاق اكش الو ادمع هليتق نم ال اهريغ وا ةلقاعلا

 وا ايبص دمعت وا ءاطخا ثري ال انبهذمك مهريغو نايفس و ةفينح يباو يعفاشلا
 امهناف انونجم وا ايبص لتاقلا ناك نا لاق هناف ةفينح ابا الا اغلاب القاع وا انونجن

 نا هللا دبع وبا لاق بطقلا لاق ًأطخلاك امهدمعو امهنع فيلكتلا عافترال ناثري

 لاق لتقلا دمعت اذا اناسحتسا ةولصلا لقع نا ال ثرو لقعي ال ايبص لتاقلا ناك

 ال ىبصلا نا بوبحم و لئاوو لضفملا لاق و أطخ هلتق نا امك ثري هنا سايقلا يفو

 صاصقك قحب ولو لتقلا يف لخدم هل نمل ثرا الو ةياورلا موهفم هليتق ثري
 نامض الب ناو هرماب دالج الو ماماك هل هؤافيتسا زاج ولو داهج يفو غاب لتقو

 بالا يقسك و بيدأتلل ج وزلاو بالا برضك ةحلصم دصق ولو دترملا لتقك

 دلجك ادح وا اصاصق بجوي امب دهش وا هاركاب هلتق ولو حرجلا ربل ءاودلا

 زوجي ال تيحرفح وا كلذب ادهاش ىكز وا هتوم ىلا كلذ ىداو ريزعتو عطق و
 نا ليق و هللا همحر بطقلا لاق هثوروم هب تامف كلذك الثم ارجح عضو وا هل

 لاق ءىيش ثاريملا نم لتاقلل سيل ملسو هيلع هتلا ىلص هنعو ناثري نيذه
 ادرط اهضعب هب قحلاو روصلا ضعب يف لاجعتسالا فوخ هيف ىنعملاو بطقلا
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 ملقلا عفرو هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتما نع عفر ربخ اماو بابلل
 ظقيتسي ىتح مئانلا نعو قيفي ىتح نونجملا نعو غلبي ىتح يبصلا نع ةثالث نع
 وا هلتقب ىضق نمل ثرا الو ثرالاو نامضلل هب قلعت الو كلذ مثا عفر هانعمف

 جوزلا ثريو يعرشلا مكحلاب ربخم هنال يتفملا ثري ليقو نيعملا يف هب ىتفا

 جاتلا يفو هللا همحر بطقلا لاق هلابحاب اهلتق روصتي ال هنال هلابحاب ةتيملا هتجوز

 اذك و هثري هناف هب هيلع دهش وا قحب هلتق نا الا أطخ ولو هليتق لتاقلا ثري ال
 عض و ناو هثري هناف هبرض نم تامف ابدا هدلو برضي نا لج ر هرما اذا ملعملا

 اذا هدي لعف هثرا ليزي امناو هثرو كلذب تامف ارئب اهيف رفح وا اعذج قيرطلا ي
 هببس نم لتقلا نال هثري ال ليقو كلذ هبشا ام اذك و هبرضي نم رما وا هبرض

 لتقب لجر ىلع ادهش ناو هليتق ثري ال أطخ لتاقلا ناراتخلا ديعس وبا لاق لاق
 هناثري ليقف انيلع هبش وا اننظ الاق ناو امهل ثرا الف انروز الاق مث لتقف دمعلا

 ناطلس هل ناك نا الا ثري ليق و لتاق رمآلا نال ثري ال لتقلاب رمآلاو ال ليقو

 هما نعال يذلا دلولا نيبو نعالملا ج وزلا نيب اضيا ثراوتلا عطقني و رومأملا ىلع
 وا ثلنلا هنم ثرتف هما نيبو هنيب ثراوتلا ىقبيو ج وزلا نع دلولا ءاقتنال هيلع

 نيوخا اوناك نا ثلثلا وا سدسلا همال هيخالو هبجحي ام ناك نا سدسلا
 ملسم ةديبع يبا لوق وهو هللا همحر بطقلا لاق ةما هتبصعلف ىقب امو ادعاصف

 قارعلا لها ةماع و دمحا دنع ىنزلا ىماوتك نيقيقش اسيل ناعللا امأوت و هللا همح ر

 نم رابتعالا ةطقاسب تسيل ناعللا ف ةوبالا نال انزلا اماؤت ال ناقيقش كلام لاق

 هللا همحر بطقلا لاق قافتاب هاقحل ناعللا يف امهقحلتسا ول هنا ليلدب هج و لك
 اذا ثرالا عنمي ال هقالط و ثرالا هب نوكيو حيحص ضيرملا حاكن نا بهذملاو

 جارخاو ثراو لاخدا نع يهنلا ملس و هيلع هللا ىلص هنع ثيدحلا يف ءاج و مهتا

 ةبرعلا نع يهنلاو ج وزتلاب رمالل ضيرملا حاكن انزجا امناو بطقلا لاق ثراو
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 جورتلا نم عنمي الف فيفخلا ضرملا اماو رخآلا نيج وزلا دحا يليل اهيلع توملاو

 خسف لخد ناو قادص.الو خسف لوخدلا لبق هيلع رثع نا فوخلا يف هعنم نمو
 فوخلا ضرملا يف هعنم ليقو الماك هتذخا حص ناو هنلث نم اهقادص تذخاو

 اذكو هثرت ال اهنال ةيباتك جوزتي نازوجي ثراو بلجب ليلعتلا ىلعف للعم ريغ

 ضرملا يف قلط اذاو ثرا الف عقو اذاو امهجوزتي ال للعم ريغ هنا ىلعو ةمالا

 ناثعو رمع لوق وهو ةدملإ لوط و اهج وزت دعب وا اهتدع ءاضقنا دعب ولو هتثرو

 نم تامو ضيرم وهو هتج وز فوع نب نمحرلا دبع قلط و ةنيدملا لهاو كلام و
 ضقنت ملام ثرالاب امل اومكح قارعلا لهاو ثرالاب ناثع اهل ىضقف هضرم

 ال اهنا هريغو نمحرلا دبع نع يورو ج ورتت ملام ثرت ىليل يبا نبا لاقو اهتدع

 اذاو اهتدع ضقنت ملام هيف ثرتف ىعجرلا اماو نئابلا قالطلا يف كلذو هثرت

 ءىيش ىلع اهقالط قلع وا اهبلطب اهقلط ول اك مهتي مل اذاو نئابلاكف تضقنا
 تتام نا اهثري مل حيحص وهو ةضيرم قلط نم و هثرت ال اهناف ضرملا يف عقوو
 اضيا هثرت مل تام ناو هسفنب قالطلا عق وا هنال مهتي ال ذا انئاب ناك وا ةدعلا دعب

 هللا همحر بطقلا لاق أطخ ولو لتاقلا الا هريغ بجحي ال الصا ثري ال نمو

 بال تخا وا بال خاك هريغ هبجح و ثري نا هلصا نم الصا انلوقب جرخ و

 ثري ال يوبالا نا عم قيقشلا عم يوبالاب سدسلا ىلا بجحت مالاف قيقشلا عم
 مهب بجحت مالا نافدجلا وا بالا عم تاوخالا وا ةوخالا اذك و قيقشلا دوج ول

 لاق اوثري ملو مهريغ اوبجحف دجلا وا بالا دوجول نوثري الو سدسلا ىلا
 وا اكرشم ناك ءاوس بجحت ال ثري ال نم لك ةمالا روهمج لاقو بطقلا

 ال لتاقلاو كولمملاو كرشملا نا هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو التاق وا اكولمم
 ثراللو ناصقن بجح لئاسملا كلت يف بجحلاو مهريغ نوبجحي نكلو نوثري
 دازو لاق ءالولا ديزو بطقلا لاق بسنلاو حاكنلا امهو ناببس مالسالا يف
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 هنا كلذو زئاح ال ثراو انموق رثكا دنع وهو لاق لاملا تيب وه و اعبار مهضعب
 بصاع ال ثيح ضورفلا يوذ نع يقابلا ثري و لوق يف هل ثراو ال نم ثري

 ىلوا مهس هل نم ناو ىلوا محرلا اذ نا بهذملاو لاق

 اندنع ضرملا توم يف ولو ىطو الو ةولخ لصحن مل ولو حيحصلا ةيجوزلا

 نم اماو داسفلا ىفن نم دنع ثرالا هيفف هدساف يف فلتخا ناو انريع دنعو

 ثرا ال ليقو فالخلا ةهبشل ةولخلا وا ءطولا عقو نا ثرالاب ليقف هدسفا

 قالط ريغب خسفيف ليق راغش ش حاكن وا ةرمع وا جحب مرحمب وا يلو ريغب حاكنك
 ةبارقلا وه بسنلاو لخدي مل وا لخد خسفلا لبق امهدحا تام نا ثرالا هيفو

 مهو ةطساو الب قحتسي نم لوألا ع ع ونلا ناع بيصعتب ثرالا اهب قحتسيو

 نيب و هنيب ةطساوب قحتسي نم يناثلا عونلاو تاهمالاو ءابآلاو ٠ تانبلاو نونبلا

 ةطساوب ركذو ىننا ةطساوب ىنناو ركذ ةطساوب ركذ فانصا ةعبرا مهو تلبللا

 يباو لفس ناو نبالا نباك ركذلاب ببستملا ركذلاف ركذ ةطساوب ىثناو ىثنا
 ثري ال وا دعب ناو هنباو معلاو هنباو يوبالا وا قيقشلا خالاو الع ناو بالا

 ثري الو مالل خالا الا ىناب ركذ الو مالل تخالاو مالل ةدجلا الا ىثناب ىثنا
 ىثنالا ثرتو مال خا نباو تنب نباو مال دجك ءالؤه ريغ ىننالاب ببسملا

 ضرغلاب وا اهنبا يبح ولو سدسلا ثرت با ماك طقف ضرغلاب ركذلاب ةببستملا
 ضرفلاب ثرت و تلفس ناو نبا تنبو ةيوبا وا ةقيقش تخاك بيصعتلاو

 ةجوزلاو ةيلالكلا تخالاو تلع ناو تناك ةهج يأ نم ةدجلاو مالا
 لفس ناو نبالا تنبو تنبلاو تلع ناو ةدجلاو مالا نامث ءاسنلا نم تاثراولاف

 نم نوثراولاو ةقتعملا ةعساتلاو ةجوزلاو مالل تخالاو بالل تخالاو ةقيقشلاو
 خالاو الغ ناو بالل دجلاو بالاو لفس ناو نيالا نباو نبالا ةعست لاجرلا

_ ٢٤٥



 دعب ناو هنباو بالل وا قيقشلا معلاو دعب ناو بالل وا قيقشلا خالا نباو . . ا ها ۔ة- . -. . ٧٦إ .

 ىننا تيملاف مهلك روكذلا عمتجا ناو ةرشع مهدع قتعملا داز نمو جوزلاو

 جوزلل و نانثا سدسلا بالل رشع ينثا نم ةلئسملاو جوزلاو نبالاو بالا ثريف
 نم ةلئسملاو ركذ تيملاف ءاسنلا تعمتجا ناو ةعبس نبالل يقابلاو ةثالث عب رلا

 تخالاو ةج وزلا و مالاو نبالا تنب و تنبلا سمخ تنلروو نيرشعو ةعب را

 ةنتااث نمثلا هج وزلل ه ةحب را سدسلا مالل و رشع انثا فصنلا تنبللف ةقيقشلا

 خالا ىنثتسي ال درلاب لوقي نم و مالل خالاو ج وزلا الا لاملا عيمج ثرو روكذلا

 ىثنا لك لوقي درلاب لوقي نم و ةقتعملاالا لاملا عيمج رحت مل ىنا تدرفنا ناو مالل

 تنبو تنب دلوو ما يبا ماو ما باك ركذي مل نمو ةجوزلا الا لاملا عيمج زوحن
 لاخ و مع تنب و امهدل وو اقلطم ةمع و مال معو ل الك وا تا دلوو خا

 وا ةبصع دوج و عم م لدمل الو - سيلف ماح رالا ووذ مهف امهدل وو ةلاخ و

 . ملعا هللاو ثرا ماهس يذ

٢٤٦



 بيصعتلاو ضرفلا يف باب

 ىوقا ضرفلاهنا ليق ىوقا امهيا بيصعتلاو ضرفلاب ثرالا يف فلتخا
 هب قحتسي هنال ىوقا بيصعتلاب هنا ليقو ةكرتلا قيضل هطوقس .هدعل و همدقتل

 ناك اذهبو ىوقلا هطقسي الئل هفعضل هل ضرف امنأ ضرفلا اذ نالو لاملا لك

 يف لصالاو روكذلا بيصعتلاب ثري نم رتكا ناكو ثانالا هل ضرف نم رثكا
 هنال ضرفلا نم ىوقا بيصعتلاف ضرفلا ثانالا يف لصالاو بيصعتلا روكذلا

 اما ثرالاو هداتعا يغبني يذلا وه اذهو هللا همحر بطقلا لاق ىوقالا يف لصا

 نا لاملا زوحن هب ثري نم نا وه بيصعتلاب ثرالاو ةردقم ماهسب وا بيصعتب

 ةونبلا عبس ةبوصعلا تاهج و هعم اوناك نا ماهسلا يوذ نع لضفلا وا درفنا

 نبالا نباف لاملا تيبف ءالولاف ةمومعلاف ةوخالا ةونبف ةوخالاف ةدودجلاو ةوبالاف

 ةدحاو ةهج نم اناك ناو طقسل اضرف هل نا الولف بالا ىلع مدقم لزن ناو

 مدقم بالل خالا نباف ايوق ناك ناو ديعبلا ىلع مدقم افيعض ناك ناو بيرقلاف

 قيقشلاف فيعضلا ىلع مدقم ىوقلاف ابرق ايواست ناو قيقشلا خالا نبا نبا ىلع

 ماو مالا دلو الا ةطساولا كلت هتبجح ةطساوب ىلدا نم لكو يوبالا ىلع مدقم
 سيلو اهيف بجعن ةلاح هل بصاعلا نال ابصاع ىمسيالابالا نا ليقو بالا
 تابصعلا لوقيو ةبصع ىمسي ال نبالا لوقي نم نييضرفلا نمو كلذك بالا

 بصاع هنا روهمجلاو بطقلا لاق بسنلا دومع ةيشاح يف نوعقي نيذلا مه
 اذه يف سفانتلل ىنعم ال نيمرحلا ماما لاق لاق رارفنالا دنع ةكرتلا ذخاي هنال

 ثري تالعلا ينب نود نوثراوتي مالا ينب نايعا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 اذه نم.ذخويو هللا همحر بطقلا لاق هيبال هيخا نود هماو هيبال هوخا لجرلا

 ىلع اسايق بالل خالا بجحت تنبلا عم ةبصع تراص اذا ةقيقشلا نا ثيدحلا

٢٤٧



 ركذب وا بالاك و نبالاك هسفنب لدم ركذ لك بيصعتلاب ثريو قيقشلا ركذلا
 مل نا بال تخا وا ةقيقش تخا لك ثرتو بال دجو نبا نباو معو خاك

 ةدحاو لفس ناو نبالا تنب عم وا رثكاف بلصلا تنب عم رثكاف ةقيقشلا نكت

 تانبلا عم تاوخالا نييضرفلا لوق ىنعم وهو نهضرف نع لضفي ام رثكأف
 نبا تنب و تنب يف هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق كلذ يف لصالاو تابصع

 فصنلا تنبلل ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب اهيف نيضق ال تخاو
 ةرشع ماهسلا باحصاو تخالل يقب امو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو

 تنبلا ءاسنلا نم تسو دجلاو بالاو مالل خالاو جوزلا روكذلا نم ةعبرا

 لك ثرت دقو ةجوزلاو امهدحال وا نيوبال تخالاو ةدجلاو مالاو نبالا تنب و

 يه ماهسلاو بيصعتلاب دجلاو بالا ثري دقو بيصعتلاب فصنلا تاوذ نم

 ماهسلاب ثري و سدسلا و ثلثلاو نانلثلاو نمثلاو عبرلاو فصنلا ةتسلا ض ورفلا

 را ماهسلاب ثريو مال تخاو مال خاو ةجوزو جوزو ةدجو ما ةتس طقف
 نبالا ناك اذا سدسلا ثري بالا ناف دجلاو بالا نانثا اهناعمجي دق و بيصعتلاب

 ناو بيصعتلاب ثرو الاو لاملا ضورفلا تقرغتسا وا لفس ناو نبالا نبا وا

 نع اضيا يقب ام بصعيو سدسلا هلف لفس ناو نبا تنب وا تنب تناك

 لب عمجب ال بيصعتلاو ضرفلاب ثريو با نكي مل اذا بالاك دجلاو ضرفلا

 تاوخاو لفس ناو نبا تانبو تانب عبرا طقف بيصعتلاب وا طقف ضرفلاب
 تنبلا دقف عم بالل وا ةقيقشلا تخالل وا تنبلل ضرفيف بال وا قئاقش

 تاوخالل وا تانبلل ناك ناف ناثلثلا بال وا نيتقيقش نيتخا وا نيتنبلو فصنلا

 تانب اذكو نهريغب ةبصع نرصف طقف بيصعتب نثرو خا تخالل وا تنلل وا

 وا نهتجرد يف نهل مع نبا ناك ولو ركذلا نهيصعيو تنبلا دقف عم نبالا

 نبالا تنبلو نبا نبا تنب و نبا نبا لثم نهبجحيف نهقوف ركذلا اماو نهلفسا

_ ٢٤٨



 اذك و ركذلا دقف عم نيثلثلا ةمتت سدسلا ةدحاولا تنبلا عم نبالا تانبو

 خا الو تنب ال ثيح نيثلثلا ةمتت سدسلا ةقيقش عم رنكاك بال تخال

 . ملعا هللاو ىٹنالا فعض

٢٤٩



 ماهسلا باب

 ةتس لوصالاف لصالا نع ةجراخ اماو اهيلع صوصنم لوصا اما ماهسلا

 لك ةسمخل فصنلاف ، سدسلاو ناثلثلاو ثلثلاو نمثلاو عبرلاو فصنلا ، يهو
 تخا وا ةقيقش تحخالو تنبلا دقف عم لفس ناو نبا تنبلو تنبل درفنم مهنم

 دوجو عم ج وزل نينثال عبرلاو بجاح دقف عم جوزلو ةقيقشلا دقف عم بال

 ناثلثلاودوجو عم رثكأف ةجوزل نمثلاو بجاحلا دقف عم رثكأف ةجوزو بجاحلا

 نك نإف» ىلاعت هللا لاق تانبلا دقف عم رثكأف نبإ يتنبلو رثكأف نيتنبل عاونأ ةعبرأل

 دقف عم رثكأف بأل نيتحألو رثكأف نيتقيقشلو « كرت ام اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن
 ركذلا هيف ءاوتسإب رثكأف نيلالكلو بجاحلا دقف عم مأل نينثال ثلثلاو نيتقيقشلا

 الع نإو بالا مدع وأ نبإ دوجو عم بأل ةعبسل سدسلاو ءاوس ىننخلاو ىثنألاو

 هئرإف دجلا امأ بجاحلا دوجو عم ملو سدسلا هل ضرف لاملا ماهسلا تقرغتسإ نإو

 نع هللا همحر دمحأ يخامشلا لاق لاق هللا همحر بطقلا لاق ، ةنسلا نم سدسلا

 يأ« سدسلا دجلا ثرو» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ نيصح نب نارمع

 نم سدسلا تادجلاو دادجألا ثاريم لعج ةديقعلا بحاص لعلو لاق بللا ابأ

 نم ةنسلا نم سدسلا تادجلاو دادجألا ثاريم ةياور هدنع تبثي مل هنأل يأرلا
 لصألاو همحر بطقلا لاق { ملا وهو بجاحلا دقف عم رثكأف ةدجلو تاقنلا قيرط

 لعج ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ةديرب يور ام نهنيب ةيوستلاو تادجلا ثرإ يف

 سابع نب هللادبع ىورو ريغو دواد وبأ هاور مأ اهنود نكت مل اذإ سدسلا ةدجلل

 ملو سدسلا ةدجلا ثرو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةديربو راسي نب لقعمو

 ىضقو مألا مأ اهنأ ثراحلا نب لالبو دوعسم نبا ىورو تناك نيتدجلا يأ اوركذي

 دواد يبأ ليسارم يفو محلا هاور سدسلاب ةدجلل ملسو هيلع هللا ىلص

٢٥٠



 بالا لبق نم نيتدج تادج ثالث سدسلا معطا ملس و هيلع هللا ىلص هنا

 يفو لاق يوارلا نم ريسفتلا اذهو هللا همحر بطقلا لاق مالا لبق نم ةدجو

 سدسلاو بالا با ماو بالا ما ماو مالا ما ما بتكلا ضعب يف يوارلا ريسفت

 تخالو ثيدحللو عامجالل نينلثلل ةلمكت كلذو تنب عم رتكاف نبا تنبل

 ةلمكت كلذو تنبلا عم نبالا تنب ىلع اسايق ةقيقش دوجو عم رثكاف بال

 وا تخالل ءىيش الف نيتنثا نك ناب نيثلثلا ناتقيقش تقرغتسا ولف نينلثلل

 دقف عم ىننا وا اركذ يلالكل اضيا سدسلاو خا نهيصع نا الا بالل تاوخالا

 دلوو هللا همحر بطقلا لاق نبالا دلو وا دلولا وا دجلا وا بالا وهو بجاحلا

 ادارفنا الو اعامتجا هاثنا ىلع هركذ لضفي ال ءايشا ةسمخ يف هريغ فالخب مالا

 اذه يف اندنع هتكراش بالا ما ةدجلا نا الا بطقلا لاق هب ىلدا نم عم ثريو

 ناو العو لج هللا لاق ثروو ىنثاب ىلداو ناصقن بجح هب ىلدا نم بجحيو

 سدسلا امهنم دحاو لكلف تخا وا خا هلو ةأرما وا ةلالك ثروي لجر ناك

 نيوبالل تخالاو نبالا تنبو تنبلا نم رتكأف ةدحاو لك عم عمتجا اذاو
 ركذللف اهنم لزنا نبا نبا اهمع نبا نبالا تنب عم وا اهوخا بالل تخالاو

 ىننالاو هلايعل ةجاح و هسفنل ةجاح نيتجاح وذ ركذلا نال نييثنالا ظح لثم

 ةداهش هتداهش و مهيلع نهنع بذلاو ءادعالا داهج بوجولو طقف ةجاح تاذ

 هيلع ماعنالاف ةمامالاو ءاضقلاك ةينيدلا بصانملا يفو هلقع يف لمكا هنالو نيتنثا

 لاق داسفلا مظع ريثكلا لاملا اهيلا فاضنا اذاف اهتوهش ةرتك و اهلقع ةلقل و ديزا

 يف هفرصي هلقع لامكل لجرلا نالو ىنغتسا هآر نا ىغطيل ناسنالا نا ىلاعت هللا
 لصالا نع ةجراخلا اماو دجاسملاو ماتيالاو نيكاسملا ىلع ةقفنلاك ريخلا هوجو

 مهتضيرف مسقتف هيوباو ةجوز كرات ةضيرف يف يقابلا ثلث يهف بجوم ضراعل
 نانثا هيبالو دحاو مهس يقابلا ثلث همالو عبرلا وهو دحاو هتجوزل ةعبرا نم

٢٥١



 دحاو يقابلا ثلث اهمالو ةثالث فصنلا اهجوزل اهيوباو اجوز ةكراتو ةبصعلاب

 هفصن دعب هيقابلو فصن هل ددع ىندا اهنال ةتس نم مسقتف ةبصعلاب اهيبال نانثاو

 نع جورخلا بجومو هللا همحر بطقلا لاق رشع ةينامث وا رشع ينثا نم وا ثلث
 ذخات نا وهو لصاب سيلام ىلا لكلا نم ثلثلا مالا ذخات نا وه يذلا لصالا

 لاملا ناذخاي ىنناو ركذ لك نا ةجوزلا وا جوزلا ضرف دعب اضرف يقابلا ثلث
 هنا لصالا ناو ما ريغل تخالاو خألاك كلذك ةيجوزلا ضرف دعب يقابلا ذخأت

 ول ىنالل ام فعض ركذلل نوكي نا ةدحاو ةجرد نم ىثناو ركذ عمتجا اذا

 اهيلع لضفي مل ةجوزلا عم وا بالا ىلع تلضفل جوزلا عم ثلثلا اهل لعج
 اضيا نيتلئسملل جتحيو رخفلاو يعفارلا لاق بطقلا لاق هنودب لب فعضلاب

 هنا ىلع ينبم وهو رخفلا لاق لاق فالخلا سابع نبا راهظا لبق ةباحصلا قافتاب
 هركذ امو بطقلا لاق راتخلا وهو رصعلا ضارقنا عامجالا ةحص يف طرتشي ال

 ديزو دوعسم نباو ةياور يف نامع هقفاو ورمع ىضق هب و حيحصلا وه فنصملا
 نبا لاق و ءاملعلا روهمج و دمحاو ةفينح وباو يعفاشلاو كلام لاق هب و تباث نب

 اوقحلا ثيدحل و ثلثلا همالف هاوبا هنروو ىلاعت هلوقل الماك ثلثلا اهل سابع

 ىلع عامجالا داقعنا الول هعم ةجحلاو هللا همحر بطقلا لاق اهلهاب ضئارفلا

 ناب ثيدحلا نعو ةصاخ هاوبا هثروو ةيالا ىنعم ناب بيجاو لاق هفالخ

 ةباحصلا نيب امهترهشل ني و ارغ ناتلأسملا تيمس و بالا يف ضحمتت مل ةبوصعلا

 اضيا تيمسو ضايب ةهبج يف يذلا سرفلاكو رغالا بكوكلاك امهروهظ و
 . ملعأ هللاو داوادو حيرش لوقي سابع نبا لوقبو اهيف رمع ءاضقل نيتيرمعلاب

٢٥٢ .



 بجحلا باب

 هب ماقا نم عنم احالطصا وهو ضئارفلا يف يتفي نا بجحلا فرعي مل نم ىلع
 لقان اماو طقسم اما وهو هيظح رفوا نم وا ةيلكلاب ثرالا نم ثرالا ببس

 نبالا بجحي و ةجوز الو اج وز الو اما الو ابا الو اتنب الو انبا قحلي ال لوالاف
 اثالث نبا نبا نبا بجحي نيترم نبا نباك ديعبلا نبالا نبا بيرقلا نبالا نباو هنبا

 ناو هنباو نبالا بجحي و ديعبلا دجلا بيرقلا دجلا بجحي و هابا بالا بجح و

 نبا بجحي و هنبا خالا بجحي و اقيقش ولو خالا الع ناو هوباو بالاو لفس

 نم دحاو لكو تاقبطلا يف روكذلا بيترت اذه هنبا معلا بجحي و معلا خالا

 نيوبالا بجحيو تاوخالاو ةوخالا نم ءاقشالا بجحي بالاو هنباو نبالا
 نال اندنع بالا نم دجلا مهبجحي اذكو هللا همحر بطقلا لاق عامجالل نييمالاو

 تيللا نيب ةطساو بالا نالو ةوخالا ةهج ىلع ناتمدقم ةونبلاو ة وبالا ةهج

 نا يف انباحصا ةجح و جاتلا يف فنصملا لاق بطقلا لاق مالا ريغل ةوخالا نيبو

 مكل برقا مهيا نوردت ال مكءانباو مكابآ ا ىلاعت هلوق دجلا عم ثري ال خالا

 هللا ىمس دق و همدع دنع نبالا ماقم موقي نبالا نبا نا ىلع ةمالا تعمجاف هه اعفن

 لاقو بطقلا لاق بالا ماقم دجلا مقاف هيلع عمجملا نبالا نبا ىلع سيقف ابا دجلا

 هللا يضر ةباحصلا تناك مث نمو ميظع ةوخالاو دجلا باب بيترتلا حرش يف
 لاق و رانلا ىلع مك ءارجا دجلا مسق ىلع مكءارجا ربخل ادج هيف مالكلا نوقوتي مهنع

 نا هرس نم يلع نعو يلع نعو ارمع نع وه امناو هعفر حصي ال ينطق رادلا
 دوعسم نبا نعو هوحن رمع نعو ةوخالاو دجلا نيب ضقيلف منهج ميثارج محتقي
 نا بيتسملا نبا نعو هايب الو هللا هايح ال دجلا نم انوكرتاو مكلضع نع انولس

_ ٢٥٢٣



 لبق تومت كنظال ينا لاقف دجلا مسق نع ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا لءاس رمع

 نع ظفحال ينا يناملسلا ةديبع لاق و هملعي ملو رمع تامف ديعس لاق هملعت نا

 فرشاو ةؤلول وبا هنعط املو ةغلابملا ىلع اذهو ةفلاختم دجلا يف ةيضق ةئام رمع

 يف لوقا الو ائيش ةلالكلا يف لوقا ال ةثالث ينع اوظفحا سانلل لاق توملا ىلع

 ثرا يف نا ملعاو هللا همحر بطقلا لاق ادحا مكيلع فلختسا الو ائيش دجلا

 يلعو ناثعو رمع ةثالثلا ءافلخلا مهنمو روهمجلا بهذمف افالخ ةوخالاو دجلا

 ىليل يبا نباو يبعشلا لاق هبو نوطقسي ال مهنا دوعسم نباو تباث نب ديزو
 ماشلا لهاو ةنيدملا لهاو ةمربش نباو حلاص نب نسحلاو يبضلاو ةريغملاو

 رتكاو فسوي وباو دمحاو كلام هيلا بهذو يعفاشلا هيلع صن و نايفس و

 نب ةدابعو ةشئاعو ريبزلا نباو سابع نباو قيدصلا ركب وبا لاقو ةيعفاشلا

 نب نارمعو ىسوم وباو ءادردلا وباو لبج نب ذاعمو بعك نب يباو ةماصلا

 مهطقسي دجلا نا ليفطلا وباو هللا دبع نب رباجو رساي نب رامعو نيصحلا

 نسحلاو ديز نب رباجو ىتبلا نانعو ةداتقو سواطو ءاطع لاق هبو بالاك

 دوادو دامح نب معنو رفزو ةفينح وباو نيريس نباو ريبج نب ديعسو ىرصبلا

 نابللا نباو روث وباو ينزملا ةيعفاشلا نم هراتخاو يربطلاو ريرج نباو قحساو
 رمع نع و نابللا نبا لاق يدادغبلا روصنم وبا ذاتسالاو يزورملا رصن نب دمحم و
 بهذملل جتحاو بطقلا لاق اوعجر م هللا ءاشام كلذب اولاق مهنا يلعو ناغعو

 تيملاو هنم جلخي بالاو ريبكلا رهنلا وا رحبلاب دجلا هيبشت اهدحا هوجوب لوالا

 رحبلا ىلا اهنم برقا ةيقاسلا ىلا ةيقاسلا نا كش الو جيلخلا نم نيتيقاسب هاخاو

 ةوخالاو اهنم نضعي بالاو اهلصاو ةرجشلا قاسب دجلا هيبش ديز نع يورو

 لصا ىلا هنم رخآلا ىلا برقا نيعرفلا دحا نا كش الو نصغلا كلذ نم ع ورفب

 اهيناث عوطقملا هصتمي ناك ام رخآلا صتما امهدحا عطق اذا هنا ىرت الا ةرجشلا

٢٥٤



 بصعي خالا نا اهثلاث بالا ماك دجلاب طقسي الف بالاب لدي بالا دل و نا

 بسح ىلع نوثري تاوخالاو ةوخالا نا اهعبار ىوقا ناكف دجلا فالاخن هتخا

 دجلا عرف طقسي خالا ع رف نا اسماخ مهفالخ دجلاو اضرف و ةب وسعع دالوالا

 نبا نا اهنم هوجوب يناثلا بهذملل جتحاو لصالا ةوق ىلع لدت عرفلا ةوقو

 ةلزنم الزان بالا وبا نكيلف هريغو ةوخالا طاقسا يف نبالا ةلزنم لزان نبالا

 نب ديز هللا ىقتي الا لاق هناف سابع نبا نع هيج وتلا اذه يور كلذ ف برالا

 يف دجلا مسي مل هللا نا اهنمو ابا بالا با لعجي الو انبا نبالا نبا لعجي تباث

 تعبتاو ميهاربا مكيبا ةلم هلوقك عضاوملا نم عضوم يف ةوبالا مسا ريغب هباتك

 ةقبط لها فلتخا ناو ، احلاص امهوبا ناكو بوقعيو قحساو ميهاربا ينابآ ةلم
 برقلا يفو ةقبطلا يف ةثرولا ناك ناو مهنيب عم ةوخالاك ثرالاب قحا برقالاف

 بال خا عم قيقشك مدق بيصعتك بسانم حيج رت ةدايز مهدحالو ءاوس

 برالا بسنلا د ومع مهو ةعب را مالا ةوخا بجحو بال مع عم قيقش معك و

 ثانالاو نبالا لفسو ىئنا ولو نبالا دلوو ىثنا ولو دلولاو الع ناو دجلاو
 نهعم نكي مل نا تنب نم رثكا عم نطقسي و نهقوف نبا نهنم نبا تانب بجحي
 ادعاصف ةدحاو نبا تبنك نهتحت وا نهل مع نبا وا نهل خا نهتجرد يف ركذ

 اماو يقابلا وه ذخأيو هنذخاي لب نهنع هدسفي الف ناثلث وا سدس وهو مهس نهل

 ناو نهتحت وا نهعم ناك وا ادعاصف نيتنثا نك نا نبالا تانب ىلع نبالا نبا دري
 ةوخا ال بالا ةوخاو بالا تاوخا قيقشلا بجحو هدح و ثرو ىلعا ناك

 ةدحاولا ةقيقشلا عم اماو ةقيقش تخا نم رغكأب بالا تاوخا طقستو مالا

 هنباو نبالاو دجلاو بالا الا امهطقسي ال ةقيقشلاو قيقشلاو هب تابصع

_ ٢٥٥



 هللا دبع وباو مكح وبا لاقو بطقلا لاق بجحلاو برقالا يف رظتني ال لمحلاو

 مالاب نطقسي نك ةهج يا نم تادجلاو بجحلا يف رظتني ناميلس نب دمحم
 عم ةدجلا نا هنع هللا يضر دوعسم نبا ىور اهنباب طقست ال بالا لبق نم يتلاو

 يح اهنباو اهسدس ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهمعطا ةدج لوا يه اهنبا
 هدانسا نا هريغو قحلا دبع نبا معزو لاق اذه يذمرتلا ركذ دقو بطقلا لاق

 لاق اهنبا عم ةدجلا ثرو ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نا نسحلا ىورو فيعض

 نب دعس و باطخلا نب رمع لوق وهو دمحا نع نيتياورلا ىدحاو انبهذم اذهو

 يف ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا تلاقو ةعامجو دوعسم نباو صاق و يا
 يلعو ناثع لوق وهو هب تلدا اهنال ايح اهنبا ناك نا ثرت ال اهنا روهشملا

 ةبيرق ةدجب با ةهج نم ةديعب ةدج طقستو تباث نب ديزو سابع نباو ريبزلاو
 ىوقا ةمومالا ةهجف ةمومالا ةهجب نثري تادجلا نال سكع الب ما ةهج نم

 ةهج نم ةديعبلا نا هللا همحر رامع وبا لاقو بطقلا لاق حيحصلا وه اذهو

 نم لقن وه لقانلا بجحلاو مالا وا بالا ةهج نم ةبيرقلاب طقست مالا وا بالا

 ناك ناو نبالا دلو وا دلولا اهلقني مالا ناضرف هل نم مهو هنود رخآل ضرف

 نبا لاقو قاب سدسل ثلث نم ةهج يا نم اقلطم تخا وا خا نم ركاو ىثنا

 نم ىثنا ولو نبالا دلو وا دلولا هلقني جوزلاو نيتخا وا نيوخا نم رتكا سابع

 ناو نبالا تنب لقنتو نمثلا ىلا عبرلا نم ةجوزلا لقني اك عبرلا ىلا فصنلا

 ىلا نيثلثلا نم نبا تنب نم رتكا لقنيو تنبلاب سدسلا ىلا فصنلا نم لفس

 سدسلا ىلا فصنلا نم ةقيقشلاب بالا تخا لقنتو اضيا تنبلاب سدسلا

 ضرفل بيصعت نم لقنو سدسلا ىلا نيثلثلا نم ةقيقشلاب بالا تاوخاو
 :تقرغتسا نا اذكو سدسلل لفس ناو هنباو نبا امهلقني دجو باب صخو

 ةضيرفك هب هل لاعي ماهسلا لها عم سدسلا دجو امهي ال ضرفيف لاملا ماهسلا

٢٥٦



 كلذو ةينامث نيتنبلل ناثلثلاو ةثالث ج وزلل عبرلاف ادج وا اباو نيتنب و اجوز ةكرات

 رشع ةثالث كلذف رخا فصن هل دازيف سدس فصن بالل يقب رشع دحا

 بال تخاو ةقيقشك نبا تنبو تنب رم دقو بيصعتك ضرف نم لقنو لوعتف
 هملعت امل نيمسالا نيذهب تيمس ةكرتشملاو ةيرامحلا كلذ نم تذش دقو نهبصعم

 هنع هللا يضر رمع اهمسقنف ءاقشا ةوخاو ما نم ةوخاو اماو اجوز ةكرات يهو

 سدسلا ماللو فصنلا جوزلل نال ءىيش ماهسلا لها دعب ءاقشالل قبي ملف

 لاقف ءىيش ءاقشالا مهو ةبصعلل قبي ملف ةتس نم كلذو ثلنلا مالل ةوخاللو

 انوثرو انيباب انومتمرح ناف ما مهل اك ما انلو با مهل سيلو با انل رمعل ءاقشالا

 مهنيب كرشاف متقدص رمع مهل لاقف ارامح انابا اوبسحاو اهب مهومتثروا امك انماب

 ةقيقش تخا مهعم ناك ول ىتح ةيوسلا ىلع ثلثلا يف مالل ةوخالا نيبو

 مالا دلو نم روكذلا ثريام مالل تخالاو ةقيقشلا تخالا ثرتف مهتواسل

 يناهكافلا لاق لب عامجاب كلذ سيلو هللا همحر بطقلا لاق ما دالوا مهلك مهناك
 هركذ امو بطقلا لاق قيقشلل ام فصن ةقيقشلل نا هلباقم و حيحصلا هنا

 انابا اوبسحا مهلوقب ةيرامح تيمسف رمع نامز يف ةلزانلا سفن وه فنصملا
 امل ةيملاب و ةيرجحلاب اضيا بقلتو مهنيب كرشا رمع نال ةكرتشم تيمسو ارامح
 رمع نال ةيربنملاب بقلتو ميلا يف ىقلم ارجح ناك انابا نا به اولاق مهنا ليق

 لاق و هللا همحر بطقلا لاق رظن هيفو ليق بطقلا لاق ربنملا ىلع وهو اهنع لءاس

 لاق ةرمف ةكرتشملا يف هلوق فلتخا الا ةباحصلا نم ادحا ملعا ال ةيكلاملا ضعب

 لوق وهو كرشي مل هنا يلع نع روهشملا نكل طاقسالاب لاق ةرمو كارتشالاب

 وهو روهمجلا بهذم وهو لوألا وه انبهذم و بطقلا لاق ةفينح يباو نييفوكلا

 يفو بطقلا لاق نوطقسي ءاقشالا نا هللا همحر رامع وبا ركذو لاق روهشلملا

 الاو برغملا لها دنع هلعلو لاق لمعلا هيلعو هصن ام هضئارف نم خسنلا ضعب

٢٥٧



 طقف اروكذ ءاقشالا نوك ةلئسملا طرش و مهكيرشت نم رمع هب ىتنا ام لمعلاف

 اوطقسل طقف بال اوناك ولو ضرفلاب نثرول انانا نك ول اما ثانا عم اروكذ وا

 . بسنلا ىلع هدعنلو ضورفلا ىلع ثرالا بيترت اذه هللا همحر زيزعلا دبع لاق

. ٢٥٨



 لئاسم دارفا يف باب

 راتخملا ىلع يقابلا ثلث ماللو فصنلا ج وزلل ةوخاو نيوباو اج وز ةك راتك
 الماك ثلثلا وهو بالل يقابلا ثلث دعب يقابلاو ناهدلا حلاص حون يبا لوق وهو

 ج وزللف سدس هفصنل ددع ىندا اهنال رشع ينثا نم وهو يقابلا سدس اهل ليقو

 هللا همحر بطقلا لاق ةسمخ باللو لاملا سدس فصن وهو دحاو ماللو ةتس

 مالل خالل ليقف همال هوخا امهدحا همع ينبا كراتكو ةديبع يبا نع يورم وهو

 بطقلا لاق تباث نب ديزو يلع لوق وهو ةبصعلاب ءاوس امهنيب يقابلاو سدسلا
 نبا وه يذلل ءىيش الو بصاع ضرف هنال لكلا مالا خال ليقو حيحصلا وهو

 وه لوقلا اذهو لاق دوعسم نباو رمع نبا لوق وهو همال هاخا سيلو همع
 كرات نا ىلع عامجالل هل مهس ال نمم قحا ثرالا يف مهس هل نم نال ىوقالا
 ناثراولا ناك ول اذكو قيقشلا هثراب صخ قيقش رخالاو بال امهدحا هيوخا

 امهينبا وا نيمع اناك وا بال خا نبا رخالاو قيقش خا نبا امهدحا نيوخا ينبا

 لاق يقابلا يف هريغ مساقي مث ال وا سدسلا امهبرقال اولعجي ملو ماب امهبرقال لاملاف

 ةلئسم فالخب ربتعي نإ نع الضف ةتبلا انه سدس ال هنا هيف هللا همحر بطقلا

 ضرغلاو ةبوصع ةهجو ضرف ةهج ناتهج اهيفف مال خا امهدحا مع ينبا
 همال هوخا امهدحا مع ينبا فلخ ول يقابلا يف ريغلا ةمساقم يف اذكو سدسلا

 نا اهمال اهوخا رخآلاو اهجوز امهدحا اهمع ينبا ةكرات يفو همع نبال لاملاف

 يقابلا نامسقي مث ةلالكلا ضرفل سدسلا خاللو ةيجوزلا ضرفب فصنلا ج وزلل
 همال هيبا وخا رخالاو هيبا قيقش نيمعلا دحا هيمع ىنبا كرات و ةبوصعلاب افاصنا

 نيروكذملا دالو ال نا همال كلاهلا ةوخا همال هيبا وخا وه يذلا معلا دالواو

 همع نبا مهعم ناك ول اضيا اذكهو بيصعتب قيقشلا معلا نبال يقابلاو ثلللا

- ٢٥٩ .



 اهتوخا مهو اثاناو اروكذ اهمع ينب ةكراتو بالل همع نبال ءىيش الف بالل

 ةلالكلا لجا نم معلا نبا مهسك معلا تنب مهسو ءاوس مهنيب ثلثلا نا اهمال

 تامف ادالواو الماح ةجوز كراتلا نا اوعمجاو بيصعتلاب اضيا روكذلل يقابلاو
 ملو ةأرما جوزت نمو هاخا ثريو هابا ثري نينجلا نا نينجلا تدلو مث مهدحا

 اهيلعو ثاريملا اه سابع نباو تباث نب ديز لوقف لوخدلا لبق تامو اهل ضرفي
 يه اذاف تامو ةيبص اهعم دلوف ةأرما ج وزت نمو امل رهم ال رباج لاقو ةدعلا

 امو سدسلا همالو اهسفن تبجح دلولا عم ثرت ال ةلالكلا نال هما نم هتخا

 ال بسنلاب هتثرو ةمرحم ج وزت نمو هاتدر بصاعلا نكي ل ناو بصاعلل يقب

 ملو بتكي مل ناو هتنرو أرقيو بتكي ناك ناف مكبالا تجوزت نمو ةيج وزلاب

 تام نمو اهل رهم الو اهجوز اهثرو ةلقاع يهو اهسفن تلتق نمو هثرت مل ارقي
 ةلمجلا لها نم ةثالثب تتاف ارس ينج وزت هنا مكعم ةثراو انا هتثرول ةأرما تلاق و

 تقلط دق هراضتحا دنع لاق نمو تثرو ءانمالاب تنا ناو ال ليقو ثرت ليقف

 الا رارضلا نوكي لهو راضم وه ليقف مويلا تجرحت يناو ةنسب اذه لبق يتارما

 امو ةلفط ج وزت نمو ثرت الف ىضم امب رقا هنال راضم ريغ ليقو ثرتف اذكه

 الو اوثحبي الف بارتلا اودر ناو بارتلا اودري ملام تانيمالا اهترظن ةجوز غ ولب

 ىضمف هيبا ريغ ج وز اهلاماو اقيقش كرتو تام نمو ةيلوفطلا لصالا ذا ثري

 رشعو رهشا ةعبرا لبق اهيف كرحت هنا تمعزو هما تدلوف هتوم دعب هللا ءاشام

 ةتس دعب هب تتا ناو ةلالكلاب ثرو رهشا ةتس لبق ناك ناف اهلوق خالا ركناف

 نمو رشعو رهشا ةعبرا ليق كرحت هنا ةلداع ةنيب تناك نا الا ثري الف رهشا

 هيبا ريغ جوز نم هما تدلوو اقيقش و اهنم هتحلا وا اقيقش و هما نم هاحا كرت

٢٦٠



 يف زوجي هنا ملعاف يخا توم دعب ثدح قيقشلا لاقو امكعم ثري هوبا لاقف

 نا ةأرملا جوزل تيملا وخا لوقيف تركذ يذلا تيملا تومي اك بالا لوق كلذ

 جورلا ل ع مهلف ال ما لماحا اهرما ملعي ىتح تانيمالا دنع اهدريو اهنع لزعي

 ناو امهعم اهدلو هثرو تام موي نم رهشا ةتس نود تدلوو اولعفي مل ناف كلذ
 هيبال هاخاو هنبا نبا تانب و هنبا تانب و هيتنبا كرت نمو ثري ةتسلا دعب تدلو

 ةسوفن لزاون يف اذك هللا همحر بطقلا لاق يقب ام هيبال هيخالو نانلثلا هتانبلف

 الف نيتنبلا عم اماو ةدحاولا تنبلا عم سدسلا اهضرف نبالا تنب نا ةهجوو

 دلوو نع الم نيب ثراوتلا عطقني و اهبصعي نم ناك نا الا ثرت الف اه ضرف

 الو نع ال يتلا هتجوز ثري ال اذك و دلولا هثريالو دلولا ثري ال هيلع هما نعال

 اسدس وا بجاح دقف عم اثلث هنم ثرتف هما نيب و دلولا نيب ثراوتلا يقب و هثرت

 نا ينعي بطقلا لاق بيصعتب يقابلا اهبصاعلو مهثرا همال هتوخالو بجاح

 اهمع وا اهنم هدج وا هلاخ وهو هما ةبصع وه اقلطم هما نباو ناعللا دلو ةبصع

 مه ليقف رتكا وا نينثا ناعللا دلو ناك ناو اهريغ نم ىلوا وهو اهنبا نبا وا
 يفو مالسالا يف هيباب قحلي ال ىنزلا دلوو ءاقشا وا ناقيقش ليقو مال ةوخا
 ال ملس و هيلع هللا ىلص لاقف ينبا انالف نا ةكم تحتف امل لاقف لجر ماق ةياور

 لاق وا بلث الا رهاعللو شارفلل دلولا ةيلهاجلا رما بهذ مالسالا يف ةوعد

 نيب قرف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هريغو عيبرلا حيحص يفو رجحلا
 اماو جوزلا نيبو هنيب ثراوت الف هما نبا هريص يا ةأرملاب دلولا قحلاو نينعالتملا

 ثري ام اهنم ثريو ثيدح يف احيرص عقو اك اهل هللا ضرف ام هنم ثرتف هما
 مل اذا هلام عيمج ثرتف اماو ابا اهل اهريص هنا هماب هقاحلا ىنعم ليقو هما نم دلولا

 نع ةياورو هلثاوو دوعسم نبا لوق وهو هوحنو دلو نم رخآ ثراو هل نكي

 نباو يلع لوق وهو هتبصع هما ةبصع نا هانعم نا هنعو مساقلا نبا نعو دمحا

٢٦١



 هثري مل ناف ةديبع يبا لوق وهو درلاو ضرغلاب اهنم هتوخاو هما هثرت ليقو رمع

 نم رهشا ةتس نم لقا يف شارفلا قحلي الو هما ةبصع هتبصعف لاحب ضرف وذ

 قحليو لوخدلا نكمي مل ولو دقعلا تقو نم ليقو رثكالا دنع لوخدلا تقو
 يبا نع يور اك اندنع ناتنس وهو لمحلا ةدم ىصقا ىلا كلذ ريغ يف جوزلا"

 ىلع رثكالاو حاكنلا يف رم اك نينس عبرا موق لاقو قارعلا لهاو ةشئاعو ةديبع
 اشارف نكت مل نا امهل اهدلوف نيلجرل رست وا حاكنب رهط يف تئطو نم ذا
 لها بهذم كلذو هللا همحر بطقلا لاق دحتا وا خيراتلا لهج ناب امهدحال

 نومعزي برعلا نم موق مهو ةفاقلا مكحب همكح تبثي نويزاجحلا لاقو قارعلا

 نيرشع يف دولوم مهدحا ىلع ضرعي جلدم ونب مهو صاخشالا هباشتب ةفرعملا

 لوقي لك نانثا هاعداف طقل ذوبنم اذكو هماو هيباب هقحليف ةأرما نيرشعو الجر

 امهنم لكلو هايعدا نيذللا هيوبا كرتو تام ناف امهدحال حجرم الو هتطقل انا

 نا كرت ام فصن امهنم لك نم ثرو اتام ناو امهنيب يقابلاو سدسلا همالف دلو

 ذخايو بيصعت و ضرف نم همهس هلف هريغ ناك ناو هريغ نكي مل وا اركذ ناك
 بطقلا لاق اهلام فصن ىثناللو اقيقحت هل ادلو ناك ول هل نوكي ام فصن ذوبنملا

 بصاع الو ثراو نكي مل نا هايعدم تام اذا هلك لاملاب ىلوا ذوبنملا نا يدنعو

 . ملعا هللاو محر الو

_ ٢٦٢



 هماكحاو ىننخلا يف باب

 ىفنو هدوج و مهضعب تبثا لكشملا نكلو اعطق ادوجوم ىثنخلا ربتعي

 ىتح هدابع نم دبع ىلع قيضيل هللا نكي مل يرصبلا نسحلا لاق هدوج و مهضعب
 لاق دق و نوكي ال هنا لكشملا يف يضاقلا ليعامسا لاق ىثنا ما وه ركذا ىردي ال

 ىنناللو ةضيرف ركذلل ضرفو ىثنالاو ركذلا نيجوزلا قلخ هن!و ىلاعت هلا

 نم دب الف ىثنالاو ركذلا نيب اقلخ قلخي مل هنال امهنيب اضرف ضرفي ملو ةضيرف
 وأ ةأرملا ةلآو لجرلا ةلا هل يمدا وه ىننخلاو ىننا وا ركذ هنا اهب فرعي ةمالع

 نبا لاق هلابب ةأرما جرفو لجر جرف هل ناك ناربتعيو امهنم ةدحاو هبشت ال ةبقن

 ثري نيا نم جرفو ركذ هل دولوم نع لئس ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نا سابع
 لاب ناف بلاط يبا نب يلعو ديز نب رباج نع كلذك و لوبي ثيح نم لاقف
 لك نم لوبلا دحتا ناف قبسلا ربتعيلف ايواست ناف ةرتكلا تربتعا اعيمج امهنم

 رمألا عمتجا ناف ةأرما ييدنب امهتهباشم و هييدث ربك و براش و ةيحل تابن ربتعا

 مكح ضاح ناف غولبلا ةدايز رظتنيف ةأرملاب صتخملا رمالاو لجرلاب صتخملا

 دوسا مد الا كلذ يف يزجي الو ةيحللا مكحب ال ةأرملا مكح وهو ضيحلا ىضتقمب

 نا ىلع ةيروكذلا مكحب مكح ملتحا ناو هنود ام يزجي ليقو نتنم ظيلغ

 هيف عمتجا ناو ركذلاب صتخي ال مالتحالا نا حيحصلاو ركذلاب صتخم مالتحالا

 لوبي بقن هل لب امهدحا جرف هل نكي مل نا اذكو لكشمف ىننالاو ركذلا ةمالع

 ربتعيو لكشم وهف الاو اهب لمع ةزيمم ةراما تناب ناف هغولب رظتني طقف هنم

 ىنناف هب اقصتلم طئاحلا عم بصنا ناف لوبلاب رمؤي وا طئاح ىلع داعقاب اضيا

 نيرشعو اعبس تناك ناف انريغ دنع هعالضا اضيا بسحت و ركذف هنع دعابت ناو

 هنم تقلخ علضب صقني ركذلا ناف ىثناف نيرشعو اينامت تناك ناو ركذف

٢٦٢٣



 رابتخالا اماو لوبلاك رضح امب رابتخالا دنع عيمجلا ثاريم فقويو ىننالا

 لوعيو مسقي وا عيمجلا فقويف لمحلاك وه لهف لوطي امبرف ةيحللاو يدنلإب
 لبح ناو جاتلا يفو بطقلا لاق لمحلاك هنا رهاظلاو نيتهجلا رفوا ىلع هثاريم

 امع غ ولبلا دعب لءاسي لاقو ةلدالا رئاس ىلع مدقم دلولاو انيقي ةارماف دلوو

 ةيحللا تابنب رابتعا الو سكعلاب و ةأرماف لجرلا بلطل لام ناف هعبط هيلا ليم

 ليعامسا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق حصالا ىلع عالضالا ددعو نييدنلاو
 يف ىضق نم لوا نا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ريس باتك يف تفقو هللا همحر

 يف هيلا مصتخا ةيلهاجلا يف برعلا مكاح برظلا نب رماعل ةيراج لابملاب ىثنخلا
 هرما هيلع لكشاف ىننا جرفك الو ركذ جرفك ال دحاو بقث هل ىثنخلا ثاريم

 لابملا عبتا كحيو ةليخس ىعدت هل ةما هل تلاقف كلذ لجا نم ارهاس تابف

 ىننالا لوبت ثيح نم لاب ناو ركذ وهف ركذلا لوبي ثيح نم لاب ناف هدعقا

 نع لئس م هدويق يف فسري ديز نب رباهجب تا ليق ةليخس اهتجرف لاقف ىثنا وهف
 ناو ىننا وهف طئاحلا عم هلوب بصنا ناف لوبي طئاحلا ىلع هودعقا لاقف ىثنخلا

 ىثنا فصنو ركذ فصن لكشملا ثريو ركذ وهف طئاحلا نع ادعابتم بصنا
 ىثنالا ثاريم وه ىننخلا ثاريم ةفينح وبا لاقو روهمجلا هيلع يذلا وه اذهو

 ةجوز الو اج وز الو اما الو ابا نوكي ال ىثنخلا نا ملعاو هللا همحر بطقلا لاق

 ةونبلا يف رصحنم وهو ريغ ال ىثنا وا ريغ ال ركذ هنال ةدج الو ادج الو

 نم هل دلوو جوزت ولو لاح لك ىلع جوزتي الو ءالولاو ةمومعلاو ةوخالاو
 هنطب نم دلو ناو هوثرو وه تام ناو با هنا ىلع ثرو هدلو تامو هرهظ

 با ال هنال نطبلا لهاو رهظلا لها نيب ثاريم الو ما هنا ىلع هثرو دلولا تامو

 لاق نطبلا لها كلذكو مهنيب اميف ءاقشا رهظلا لهاو مهعمجت ما الو مهعمج

 ليقف الكشنم ىثنخ قارعلاب ىأر هنا هيبا نع غبصا نب مساق لاقو دشر نبا لاق

٢٦٤



 هنيلو جوزي الو اذاش نوكي اذه ةحص ىلعو هنطب نمو هرهظ نم هل دلو هنا هل

 ضيح نم لستغيو مؤي الو نذوي الو ةبصع فصن هنال زاج جوز وا ج وزت ناف

 الو لاجرلا عم ىلصي الو ةأرملاك ةولصلا عدي الو ضيحلا لاح ىلصيو ةبانج و
 الو بهذب ىلحتي الو ةعمج همزلت الو امهنيب فصي هدح و يلصي .لب ءاسنلا عم

 امرحم نكي مل نا نهعم ساي الو ةنيزلا ءاسنلا هل رهظت الو امهب يلصي الو ريرحب

 . ملعا هللاو هركذ نم نتخلا همزلو نهل

_ ٢٦٥



 ىمدهاو قرغلا ثاريم يف باب

 نود مهلاوما بلص نم ضعب نم مهضعب ىمدهلاو قرغلاك ثيروت حص

 يف نوثراوتي مهف هريغ نم هثزوام ثرو تيمل لام مضي ال هنا ىنعمب هوثراوت ام
 لكلو اقرغ ةجوزو ج وزك تاومالل ءايحالا ثراك دحاو لام هنا ىلع لكلا
 تامي مث مهرد ةئامسمخ تكرت ام فصن اهنم ثريف جوزلا ايحيف مهرد فلا

 نود نيسمخو نيتئام اهعبر ال وا هديب تناك يتلا فلالا نم ثرتف ايحتو
 يورم وهو انباحصا لوق اذه و هللا همحر بطقلا لاق اهنم اهثرو يتلا ةئامسمخلا

 نب ديزو ةنيدملا لها لاقو نييرصبلا روهمجو نويفوكلا لاق هبو رمعو يلع نع

 ثري ال ةمالا روهمجو ةفينح وباو يعفاشلاو كلامو زيزعلا دبع نب رمعو تباث

 ققحت هطرش نمو كشب ثرا ال ذا هتثرو رئاس هثري دحاو لكو اضعب مهضعب

 ثاريم ال ملس و هيلع هللا ىلص هنعو زيزعلا دبع نب رمع هب ىضقو ثراولا ةايح

 لتق نم نيب ثاريم ال لاق هنا تباث نب ديز نب ةجراخ نع يور اذك و كشب

 هبحاص لبق تام هنا ملع نم الا نيفص موي الو ةرحلا موي الو لمجلا موي

 ةهج نم ناببس دحاب عمتجا ناو هتثرو نم ءايحالل دحاو لك ثاريم لعج و

 نم امهريغ وا هتخا وا هما ج وزتمك فعضالا طقس و ىوقالاب ثرو ةدحاو

 ملسا نا اذك و دساف حاكنب ال بسنب هتثرو امهرما ناب و تام نا ملعب ال مراحملا

 مزلي الو دسافلا مهعرش وهو انيلا اومكاحت و ملسي مل وا كلذ نع تام و يس وجم
 ملف بيصعتب لب هضرفب ثري ال مع نبا هنوكب هنال مال خا وه مع نبا يف كلذ

 ولو طقف اهب ثري ملف ةبصعلاب ىرخالاو ضرفلاب امهادحا نال ةهجلا دحتت

 . ملعا هللاو ضرفلاب و اهب لب ىوقا تناك

٢٦٦



 ىلوملا ثاريم ف باب

 الو ابصاع الو ةجوز الو اجوز فلخي مل اذا ىلوملا نا ىلع انم رنكالا

 مسقي ةمعو لاخك ماحرالا يوذ ثاريممب وا تخا وا تنبك ضرفب اثراو امحر

 نا ىلع هنم رفاس وا هيف تام دلب يف نيذلا نيررحملا نيملسملا نم هسنج يف هلام

 برقا هسانجا نم وه ام سنجلا يف ىرحتيو ىثنالاو ركذلا يف ءاوس هيلا عجري
 ناو هقح لكلف ابصاعو ضرف اذ فلخ ناو هل هلك هلامف بصاع ناك ناو

 نا ليقو قحا مهس هل نم نال اضيا يقابلاو همهس ذخا امحر وا ضرف اذ فلخ

 هنا اضيا حص الاو بصاعلا نكي مل نا هقتعمل يقابلاو هضرف هلف ضرف اذ فلخ
 مل ملس و هيلع هللا ىلص هنال لاح ىلع ءالولا ثروي ال رثوملا وبا لاق ضرغلا يذل
 هلامب ةأرما هتءاج و رمع نبال ىلوم تام دقو ءالولاب هثرو هنا انملع الو هثروي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىلوم تامو هضبقي ملف هتذخال يل ناك ول اهل لاقف
 نمو ءالولاب هثري ملو هلام مهيلا ملس و هضرا لها نم رضح نم اعدو ملسو

 رضحلا لهاك ودبلا يف ودبلا لهاو نايبلاف هدلب وا هتليبق وا هسنج نم هنا ىعدا
 ال ذا هقتعم هثري الو هدلب يف ةولصلا نومتي نيذلا هسنجل هلام ليقو رضحلا يف

 وهف اسنج و اقاتعا هل نال هدحو ثريف مهنم ناك نا الا محر الو امهنيب ةبارق

 وباو ذاعم و سابع نباو يلعو دوعسم نباو رمع ناكو طقف سنجلا هل نمم ىلوا

 تيب نودو ىلوملا نود ماحرالا يوذ نوثروي مهريغو ديز نب رباج و ءادردلا
 حلاص حون وبا مهفلاخ و هسنج ىلوملا ثاريم نا لاق رماع خيشلا كلذك و لاملا

 هنع لقعاو ينع لقعي ناك اذا لاق رظنالا وهو هقتعم هثرواف هللا همحر نامهدلا

 حتفلاب قتعملا ثري رسكلاب قتعملا نا سابع نبا نع رباج نعو ينثريو هثرا
 لها نم انريغ لاق كلذك و اهل ىلوم نم ةزمح تنب ملس و هيلع هللا ىلص ثروو

٢٦٧ .



 نويماشلاو نويقارعلا لاق هب و ةيلبنحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم مهعبات نمو ةنيدملا

 مهلك سانلا عمجاو كلذ ف فلاخ اعبات ال و ابحاص انملع ام لاقو نويزاجحلاف

 تقفتا ةيكلاملا نم وهو ربلا دبع نبال ليق اذك بسنلا ةبارقك ةبارق ءالولا نا

 ءالو تبهو اهنا ةنوميم نع يور ام الا ثيدحلا اذهب لمعلا ىلع ةعامجلا

 هنا ءاطع نع حيرج نبا نع قزارلا دبع ىورو سابع نبال راسي نب ناميلس
 ثيدحلا مهغلبي ل مهلعلو لاق لاق ءاش نم ىلاوي نا هدبعل نذاي نا ديسلل زوجي

 ال لاح لك ىلعو ىلع مالك نم بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا ثيدح نا ليقو

 لاق لاق رمع نب هللا دبع نعو بهوي الو بسنلا عابي ال اك بهوي الو عابي
 بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هححص و فسوي يا نع نسحلا نب دمح نع يعفاشلا قيرط نم كاجلا هاور

 هماو سنج نم هوبا ناك ناو هتوم موي هدلب ف نئاكلا هسنج رئاس هثرو هدالب

 ناثلثلا ليق و ادنه و انز افلاخت نا اذك و هيبا نم هسنجل هلام ليقف رخا سنج نم

 سنج يا نم اقلطم ىلوملا ليقو ثرالا ىلع اسايق هما سنجل ثلنلا و هيبا سنجل

 . ملعا هللاو نالف لام تزح دق لوقيو يضاقلا ىلا قبسلاب اقباس

۔ ٦٢٦٨



 درلا باب

 ال ثيح ماهسلا يوذ ىلع ماهسلا نع لاملا نم يقابلا در يف اوفلتخا

 نال اعامجا امهيلع دري ال هناف نيج وزلا الخ ام مهماهس ىلع مسقي ليقف بصاع

 در امحر اناك ناف ةيج وزلا ثيح نم نيجوزلل محر الو محرلاب قحتسي امنا درلا

 اذه مهلك ماهسلا يوذ نم نيجوزلا ريغ ىلع دريو محرلا ثيح نم امهيلع
 نيجوزلا الخ ام ةديبع وبا لاق هبو هريغو دوعسم نبا لاقو هريغو ىلع بهذم

 عم ما تاوخاو ةقيقش دوجو عم با تاوخاو تنبلا دوجو عم نبالا تانبو

 وا تنب نود نبا تنب تناك ناو ائيش نودري ال ءالؤهف ةدجلا وا مالا دوجو

 همحر بطقلا لاق نددر ةدج وا ما نودب مال تخا وا ةقيقش نودب با تخا

 نييفوكلا قارعلا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج نيب نالوقلاو هلل

 يابلا نا مهريغو ةنيدملا لها نم هلوقب لاق نمو تباث نب ديز لاقو نيبرصبلاو
 ناو ال وا لاملا تيب مظتناءاوس بصاع نكي مل نا لاملا تيبل ماهسلا يوذ نع

 يونل ةيجوزلا ضرف نع لضافلا وا لاملاف نيج وزلا دحا الا ضرف وذ نكي مل

 نبا تنبو اتنب كراتك كلذو قحا مهس هل نم نال نيجوزلل اندنعو ماحرالا
 ةعبرا سدسلا هنبا تنبلو نيرشعو ةعبرا نم رشع انثا فصنلا هتنبلف ةجوزو

 ةجوزلا ريغ ىلع دري لوالا لوقلا ىلع ةسمخ وهو يقابلاو ةئالث نمثلا هتجوزلو
 نبالا تنبل هسادساو تنبلل هفاصنا اهماهس ردق ىلع نبالا تنبو تنبلا وهو

 جاوزالل لعج دق ىلاعت هللا نا ينعي هللا مسق نم ريخ مسق يا يلع لوق ىلع

 لوقلا ىلعو مهريغ فالخب نوبجحي الو بيصعتلا ىلا هنع نولقتني ال اضرف

 اجوز ةكرات اذكو راتخملا وهو رشع ةعبس اه نوكيف طقف تنبلا ىلع دري يانلا

 تنبلو ةتس فصنلا تنبللو رشع ينثا نم ةثالث عبرلا جوزلل نبا تنبو اتنبو

٢٦٩



 تنبو تنبلاو يناثلا ىلع اهدحو تنبلا هدرت دحاو ىقبي نانثا سدسلا نبالا

 ةقيقشل فصن ةتس نم ةضيرف بال اتخاو ةقيقش اتخا كراتو لوالا ىلع نبالا

 يف كلذك نانثا وهو امهيلع هدري يقابلاف دحاو هيبا نم هتخال سدس و ةثالث

 ةقيقشلا يهو ةثالث ىلوالل در ةعبرال ةضيرفلا درت راصتخالا دنعو فالخلا

 ىلعو لوالا ىلع اذه درلاو ضرفلاب لاملا مت دقو دحاو ةيوبالا يهو ةيناثللو

 درلاب نانثاو ضرفلاب ةثالث ةسمخ ىلوالل اهتتس ىلع ةضيرفلا كلت ىقبت يناثلا

 ةقيقشلا كرت ول اذكو ضرفلاب دحاو ةيناثللو محرلا يف برقا اهنال
 ةيوبالل سدس و فصن دعب دحاو وهو يقابلا يف كرتشت مال اتخاو ةيوبالاو

 ةقيقشلل ةثالث ةعبرا ىلع هنامسقتف ةيوبالا نود طقف ةقيقشلاو مالل تخالا

 ةتسلا نم ةقيقشلا مهس ناجرخت وا ةتسلا نم اهمهس عم ةيمالل دحاوو

 كرت ناو ةقيقشلل ةثالثو ةيمالل ادحاو ادرو اضرف ةعبرا ىلع ةسمخلا نامسقتف

 ىلعو طقف همال ةثالث يقابلاو ثلثلا مالل ةوخاللو سدسلا مالللف مال ةوخاو اما

 ةوخالل نانثاو مالل دحاو ةثالث ىلع مسقي مالا نم ةوخاللو اهل يقابلا يلع لوق

 ةدجللف ةعبس يقابلاو سدسلا ةدجللو عبرلا اهل ناكل ةجوزو ةدج كرت ول اذكو

 اضرف ةدجلل ةثالثو اضرف ةجوزلل دحاو ةعبرا نم حصتف ةثالث ةجوزللو ةعست
 اهيف سيل يتلا درلا لئاسم نا ملعاو يروشنشلا لاق هللا همحر بطقلا لاقا درو

 كانه ناك ناو حيحصتلا ىلا جاتحت دق اهناو ةتس نم ةعطتقم اهلك نيج وزلا دحا

 نينثا نم دحاو وهو طقف ةيج وزلا ضرف جرخم نم هضرف هل ذخف نيج وزلا دحا
 ةج وزلا ضرفو عبر وا فصن جوزلا ضرف نا كلذو ةينامث نم وا ةعبرا نم وا
 اصخش هيلع دري نم ناك ناف هيلع دري نم ةلئسم ىلع يقابلا مسقاو نمت وا عبر
 دري نم ناك ناو ةيجوزلا ضرف جرخم درلا ةلئسم لصاف ادحاو افنص وا ادحاو

 ةيجوزلا ضرف جرخم نم يقابلا ةلئسم ىلع ضرعاف دحاو فنص نم رثكا هيلع

٢٧٢٠



 مل ناو اهيدلوو ماو جوزك درلا ةلئسمل لصا ةيج وزلا صرف جرخمف مسقنا ناف

 الا نوكي ال هنال ةيجوزلا ضرف جرخم يف هيلع دري نم ةلئسم تبرض مسقني
 دحا اهيف يتلا درلا ةلئسم جاتحت دقو درلا ةلئسم لصا وهف غلب امف انيابم

 الوا اهيف نيجوزلا دحا ناك ءاوس درلا لئاسم لوصاو اضيا حيحصتلل نيجوزلا
 ةعبراو اهيدلوو ماك ةثالثو ماو جوزكو مال خاو ةدجك نانثا لوصا ةينامت

 تنبو ةجوزك ةينامئو ةقيقشو ماك ةسمخو اهيدلوو ماو ةجوزك و ماو تنبك

 نبا تنبو ةجوزك نوثالثو نانثاو بال تخاو ةقيقشو ةجوزك رشع ةتس و

 ةلئسمف ةينامت نم نمثلا ةدجالف يا ةدج و نبا تنبو تنبو ةج وزك نوعب راو

 امهدحا برضاف نانيابتم ةسمخلاو ةيناثلاو ةسمخ درلا ةلئسم و ةينامث نم ةيجوزلا

 تنبلل ةتس اهلصا نا ةسمخ نم درلا ةلئسم نوك هجوو نيعبراب رخآلا يف

 عومجملاو دحاو سدسلا ةدجللو دحاو سدسلا نبالا تنبلو ةثالث فصنلا

 ةجوزلل ام نا لوقنف ةثرولا عيمج ىلع اهتمسق ديرا اذاف درلا ةلئسم يه ةسمخ

 نم دحاو ةجوزللف ةسمخ يهو درلا ةلئسم يف برضي ةينامث يهو اهتلئسم نم
 ةثالث درلا ةضيرف نم تنبللو نيعبرالا نمث يهو ةسمخب ةسمخلا يف دحاو ةينامت

 دحاو لكلو نيرشعو دحاب ةعبس وهو ةيجوزلا ةضيرف نم يقب اميف برضت

 ةيج وزلا ضرف نم ةيقابلا ةعبسلا يف درلا ةضيرف نم دحاو ةدجلاو نبالا تنب نم
 جاتحي ال امالا نكي مل نارثالا يفو هللا همحر بطقلا لاق نوعبرا عومجملاو ةعبسب

 عب راكو مال تخاو تاوخا عبراكو نيتخا وا نيتبك مسق س ورلا ىلع مسقلا ىلا
 رغكا وا نامهس عمتجا ناف مسق ىلا جاتحا ام ناك ناو ةدج وا ما عم تانب

 ام مسق ناف نيجوزلا دحا ناك ناو ةتسلا در ىهتنم ةسمخلاو كلذ نم درلاف

 برضاف الاو اهماقم نم لكلاف اهضرف ماقم نم ةجوزلا مهس دعب يقب
 قحا ثرالا يف مهس هل نم ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو درلا غلبم يف اهماقم

٢٧٢١



 ال لاملاف ةلاخ وا ةمع عم تخاك دري ال نمم ناك ولو لاملا يقابب هل مهس ال نمم

 وا ةمعلا عم ةجوزك وا ةلاخلل الو ةمعلل هنم ءىيش الو ةيما وا ةيوبا وا ةقيقش

 امهريغ وا امهادحا عم جوزكو ةجوزلل لاملا ماحرالا يوذ نم امهريغ وا ةلاخلا
 ال نمم قحا ثرالا يف مهس هل نم هنا ةهج نم جوزلل لاملا ماحرالا يوذ نم

 . ملعا هللاو هل مهس

س ٢٧٢٢



 ماحرالا ثاريم يف باب

 تباث نب ديز لاق ةبوصع الو الصا مهل ضرف ال نيذلا ةبارقلا مهو

 ناو مهنم ىلوا لاملا تيب ناو مهل ثاريم ال ءاهقفلا نم مهعبات نمو ةنيدملا لهاو

 بهذو مهنيب ءاوس مهريغو ماحرالا يوذ نيدحوملا ءارقفللف لام تيب نكي م
 ىلا نييرصبلاو نييفوكلا نم قارعلا ءاهقفو نيعبانلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا رئاس

 4؛“ ضعبب ىلوا مهضعب ماحرالا اوللواو » ىلاعت هلوقب لاملا تيب نود مهغيروت
 لاقو بصاع الو يضرف ريغ محر اذ ثرو ملسو هيلع هللا ىلص هنا يور املو
 دمحا هجنرخا هل ثراو ال نم ثراو لاخلاف هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو هللا

 ةبارقلا ناببس مهيف عمتجا ماحرالا يوذ نالو مكاحلا هححصو دواد وباو

 وهو دحاو ببس الا مهل سيل نيذلا مالسالا لها نم لاملاب ىلوا مهف مالسالاو

 رمع ىلا البا قوسي لجر ءاج هنا رثومل وبا لقنو هللا همحر بطقلا لاق مالسالا

 هتيرتشاف يبسف امالغ تدلوف ةيلهاجلا يف تحفاس ىتخا نا هل لاقف هتفالخ يف

 لاحلاف لاخ تنا امنا رمع هل لاقف هل ثراو الو لبالا هذه كرتو تام هناو

 نبا ىلا لجرلا قلطنا مث لاملا تيب يف لعجت نا اهب رماف نيملسملا نم دحاوك

 اذه نينمؤملا ريماب ثروت مل مل لاقف رمع ىلا هعم قلطناف كلذب هربخاف دوعسم
 هل لاقف دوعسم نباي كلذ ىرتا هل لاقف ةيآلا ماحرالا ول واو لوقي هللاو محرلاب

 عدي ل حادحدلا نب تباث نا يورو لجرلا ىلا تدرف لبالاب رمع رماف معن

 هيلع هللا ىلص لاقف ردتقملا دبع دبع نب ةنابل وبا وهو تخا نبا هلو هل اثراو

 هيلا ملسف ةنابل يباب اعدف ال اولاقف اثراو هل نوملعت له نالجعلا ينباي ملسو
 مالا ماقم اهماقاف ثلثلا ةلاخللو نيثلثلا ةمقلل ىطعا هنا رمع ىورو هلاخ ثاريم

 ال ثيح مهثيروت يف ليقف ماحرالا يوذ ثيروت ىلعو بالا ماقم ةمقلاو

٢٧٢٢٣



 لها بهذم لوقلا اذه ىمسيو مهئابا ةلزنم نولزني مهس اذ الو بصاع

 ىلدا نمف مهئابا ةلزنم ماحرالا يوذ اولزنا لاق هنا قورسم نع يورو ليزنتلا
 هب ىلدملا ناك ناف بجحلا هيف بهذملا اذهو ةلزنمب وهف تبصع وا مهس يذب

 بطقلا لاق معلا تنب بجحت اهناف مع تنب عم خا تنبك ةبجح هبجحي نمم
 وهو لاق ةيلبنحلا بهذم وهو ةيعفاشلا دنع حصالا وه بهذملا كلذو هللا همحر

 ةلزنمبف ةلاخلاو لاخلا الا هب يلدي نم ةلزنم مهنم لك لزني نا ةلصحمو سيق الا

 ناو ماحرالا يوذ نا ملعاو بطقلا لاق حجرالا ىلع بالا ةلزنمبف ةمعلاو مالا

 تانبلا دالوا مهو تيملا ىلا يمتني نم لوالا فانصا ةعبرا ىلا نوعجري اورثك

 تادجلاو دادجالا مهو تيملا مهيلا يمتني نم يناثلا اولزن ناو نبالا تانب دالواو

 دالوا مهو تيملا يوبا ىلا يمتني نم ثلاثلا مالا باك اولع ناو نوطقاسلا

 دادجا ىلا يمتني نم عبارلا اولزن ناو مهب يلدي نمو مالل ةوخالا ونبو تاوخالا

 ةلوئخلاو اقلطم معلا تانب و اقلطم تامعلاو مالل ةمومعلا مهو هتادجو تيللا

 يوذ ثروي نم دنع فالخ الو اولزن ناو مهدالواو اودعابت ناو اقلطم

 دنع فالخلا رهظي امناو لاملا عيمج زاح ءالؤه نم درقنا نم نا ماح رالا

 اهبانم مالا محر ثرو اعمتجا ناف ماو با نم نابرقالا ثري ليقو عاتجالا

 ليزنتلا لها بهذم يف اك بجحلا هيفو دوعسم نبا لوق وهو هبانم بالا محرو
 ةمعلاو مالاك ةلاخلاف بزقلاب بجحي لوالا لوقلاو ىوقالاب بجحي هنا الا

 اهنال خالا تنب نم قحا دوعسم نبا لوق ىلع ةمعلاف خالاك خالا تنب و بالاك

 دوعسم نبا لوق فالخ ىلع ةمالا روهمجو خالا نم ىلوا بالاو بالا ةلزنمب
 دجلا دلو نم ةمعلاو بالا دلو نم خالا تنب نال ةمعلا نود خالا تنب نوثروي

 وا ةمعلاك برق ولو دجلا دلو نم قحا خا تنب تنب تنبك دعب ناو بالا دلوف

 ثاريم ليقو همع ال هيخا نبا ةثرو همعو هيخا نبا كرت نم نال ةمعلا تنب

۔۔ ٢٧٢٤ _



 تنب نم ىلوا ةمعلاو ةمعلا نم ىلوا خالا تنبف تابصعلا بيترت ىلع ماخرالا

 تنب نمو هنبا نم ىلوا لاخلا نباو لاخلا نبا نمو اهتنب نم ىلوا ةلاخلاو معلا
 ثيروتلاب لوقلا ىلع لصاحلاو كلاهلل برقالا ربتعي اذكهو ةلاخلا نباو ةلاخلا

 فصنلا ةقيقشلا هنبال تاقرتفم تاوخا تانب ثالث كراتلا نا ءابآلا ردق ىلع
 ةضيرف دحلاو مهس مالل يتلا تخالا ةنبال اذكو دحاو هيبال يتلا تخالا هنيالو

 الا مهلك .ةثرولا ىلع دري نا لوقلا ىلع اذهو درلاب ةسمخ نم مسقنتو ةتس نم

 ةقيقشلا دوجو عم اهل در ال بالل تخالا ناف رخالا لوقلا ىلع اماو نيجوزلا

 قيقشلا تنبلف هيبال هيخا تنب هثرت مل نيقرتفم ةوخا تانب ثالث كرت ولو

 ايماو ايوباو اقيقش كرت ول هنال ثلثلا نادرتو سدسلا مالل خالا تنبلو فصنلا

 لوقي اضعي لعلو يوبالل ءىش الو ابصاع قيقشلا ناكو سدسلا يمالل ناك

 خا تنب كراتك مالا ماحرا نم ىوقا اوناك نا ثرالاب قحا بالا ماحرا نا

 تنبل هريغ ىلعو قيقشلا خالا تنبل اذه ىلع لاملاف يلالك خا تنبو قيقش

 مالا محر برق ناو ثلثلا نا دريو سدسلا يلالكلا تنبلو فصنلا قيقشلا

 ةمعلل وا ركذ هنال دجلل لاملا لهف هما اباو ةيوبا وا ةقيقش ةمع كراتك ةجردب

 امسق تنبو نبا وا تخاو خاك ةمعلل ثلثو دجلل ناثلث وا بالا ةهج نم اهنال

 يوذ ثاريم ناب لوقلا .ىلع ما محرو با عمتجا ناو نييثنالا ظح لثم ركذلل

 مهتوقل ناثلثلا بالا محرل و ثلنلا مالا محرل ناك تابصعلا بيترت ىلع ماحرالا

 ةمعلل هلك لاملا ليقو ةلاخل ثلثو ةمعل ناثلث لاملاف ةلاخو ةمع كراتك بالاب

 وا خا دلوك افلتخا نا اماو ةجرد يف مالا محرو بالا محر ناك اذا كلذو

 دلو وا مالل خالا دلول وهف ىوقا ناك نمل لاملاف ماو بال ةمع دلوو مال تخا

 تخالا اذكو ثري مالل خالاو ثرت ال ةمعلا ناف ةمعلا دلول ال مالل تخالا

 يوقو بالا ةهجب ىثنا اهنا عم ةمعلا تيوق نافصن لاملاف الاخ و ةمع كرت ناو.

٢٧٥



 نم امهنال ةلاخو الاخ كرات يف ليق اذكو ركذ ناب مالا ةهج نم هنا عم لاخلا

 امهل اليزنت نييثنالا ظح لثم ركذلل ليقو ايوتساف امهدحال ثرا الو مالا ةهج
 اهاباو اولاق هما كرت نمو تنبو نباو تخاو خاك بالا ةهج نم نيثراولا ةلزنم

 ةنبا كرت ناو هبصاع وهو همال هدجل يقابلاو همال هثلثف هيلا بسني هل با الو

 امهنيب وا مالا يف لصي تيملا نال هتنب تنبل وا هتوقل هدجل هلام لهف هما اباو تنب

 وا خالا نبال لاملا لهف مال خا نباو ما ابا كرت ول اذكو فالخ نيتلعلاب المع
 كرت ناو ثلث خالا نبالو ناثلث هل :وا هتوقل بالا نم دجلا ةلزنم هل اليزنت دجلل

 ثلثلا مالا نم دجلل وا نيفصن امهنيب هلام لهف هما ابا هيبا دج و اهيبا ابا هما ادج

 ىلوالل لهف نبا تنب تنبو تنب تنب كرت ناو نالوق ناثلث بالا نم دجللو

 خا تنبو تنب تنب كرت ناو برقا اهنال ىلوالل هلك وا دحاو ةريخاللو ةثالث

 وا تاقرتفم تامع ثالث كرت ناو امهنيب ليقو رثكالا دنع ىلوالل لاملاف قيقش

 لاملا ليقف ةلاخ تنبو ةمع تنب كرت ناو ةقيقشلل هلامف تاقرتفم تالاخ

 وا هتمع ينب وا هتنب ينب وا هتخا دالوا ينب كرت ناو اثالثا مسقي ليقو ىلوالل

 كرت ناو ماحرالاب هوثرو مهنال ءاوس مهنيبف اثاناو اروكذ هلاخ ينب وا هتلاخ يني

 ال خالا تنب وا معلا تنب و ةبصع مهنال طقف روكذللف همع ينب وا ةيخا دالوا

 . ملعا هللاو خا عم الو رخآ مع عم الو اهدحو بصعت

٢٧٢٦



 ضئارفلا ج راحم نايبو باسحلا لوصا يف باب

 وا اروكذ اوناك نا مهس ور ددع نم تحص ةضيرف يف ةبصع تدرجت نا

 مهس يذ ىلع تلمتشا ناو اوعمتجا اذا روكذلا فعضو ثانالا ددع نم

 ةتسلاو ةثالثلاو ةيناثلاو ةعبرالاو نانثالا يهو ةعبسلا لوصالا نم تذخا

 ضئارفلا ءاشنت اهنم ذا نورشعو ةعبرا وهو هفعضو رشع انثا وهو اهفعضو
 الو ءامدقلا يأر ىلع سدسلاو ناثلثلاو ثلثلاو نمثلاو عبرلاو فصنلا تسلا

 ةيناثلا ةدايزب ةعست اهناف نيرخأتملا لوق ىلع اماو ةعبسلا ىوس ضئارفلل جرخم
 ثيروتب لاق نم دنع ةوخالاو دجلا باب يف كلذو نيثالثلاو ةتسلاو رشع

 يقب ام ثلثو سدس اهيف ةلئسم لك لصاب رشع ةيناثلا اولثمو دجلا عم ةوخالا

 سدسلا مالل نا اهحيحصتو بال وا نيوبال ةوخا ةسمخو دج و ماك يقب امو

 هلف سدسلا نع ةمساقملا هصقنت ةوخالا مساق اذاف ةسمخ ىقبتف ةتس نم ادحاو

 ةتس يف ةثالث وه ثلثلا جرخم برضيف ثلث ةيقابلا ةسمخلل سيلو يقابلا ثلث
 رشع ةسمخ ىقبت ةثالث اهسدس مالل رشع ةينامث نم مهتلئسم موقتف ةلئسملا لصا

 ماهسلا ةمسق نيضرفلا دوصقم و مهيلع ةمسقنم ةرشع ىقبتف دجلل ةسمخ اهنل
 لك ماقم نانثالاف هنم حصت ددع لقا بلطو رسك الب ةحيحص دادعا ىلع

 ناف فالاتخا وا ةقيقش اتخاو اجوز ةكرانك فصنو فصن يلع ةلمتشم ةلئسم

 ىلع ةلمتشم وا رخآلا دحاولا ةيوبالا وا ةقيقشللو نينثا نم ادحاو جوزلل

 ضرفلاب فصنلا جوزلل ايوبا وا اقيقش اخاو اجوز ةكراتك يقابلا ىلعو فصنلا
 وا فصنو فصن اهيف ةلئسم لكو رخآلا فصنلا وهو ةبصعلاب يقابلا خاللو
 لك ماقم ةعبرالاو ضئارفلا يف اه ريظن ال يا ةميتيو ةيفصن ىمست يقابو فصن
 وا يقابلا نباللو عبرلا جوزلل انباو اجوز ةكراتك يقابو عبر ىلع ةلمتشم ةلئسم
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 تنبللو عبرلا ج وزللف قيقش خاو تنبو جوزك قابو فصن ىلعو عبر ىلع

 ثلث مالل نيوباو ةجوزك قابو قاب ثلثو عبر ىلع وا يقابلا قيقشللو فصنلا
 نمت ىلع ةلمتشم ةضيرف لكل ةيناثلاو يقابلا باللو عبرلا ةجوزللو يقابلا ةثالثلا

 قابو فصنو نمت ىلع وا يابلا نباللو نمثلا ةجوزلل نباو ةجوزك قابو

 يقابلا خاللو فصنلا تنبللو نمثلا ةج وزللف بال وا قيقش خاو تنبو ةجوزك
 تاوخا وا بال تاوخاو مال ةوخاك نينلثو ثلث تاذ ةضيرف لكل ةثالثلاو

 وا يقابلا هل يوبا وا قيقش خاو ثلثلا اهل ماك قابو ثلثلا تاذل وا قئاقش

 تاذ ةضيرف لكل ةتسلاو يقابلا هل معو ناثلثلا امهل نيتنبك قابو نيثلث تاذل

 قاب و ثلثو سدس تاذل وا ىقابلا هل نباو سدسلا اهل ةدجك ىقابو سدس

 وا يقابلا مهل بال وا قيقش خاو ثلثلا مهل مال نيوخاو سدسلا اهل ةدجك

 بال وا قيقش :خاو نانلثلا امهل نيتنبو سدسلا اهل ماك قاب و نيثلثو سدس تاذل

 اهل ماو فصنلا اهل بال وا ةقيقش تخاك قاب و ثلثو فصن تاذل وا يقابملا هل
 جوزك قابو سدس و عبر تاذ ةضيرف لك رشع انثالاو يقابلا هل خا نباو ثلنلا

 عبرلا هل جوزك قابو ثلثو عبر وا يقابلا هل نباو سدسلا اهل ماو عبرلا هل

 نمث تاذ ةضيرف لكل نورشعلاو ةعبرالاو يابلا هل خاو ناثلثلا امهل نيتنباو

 نيثلثو نمث وا يقابلا هل نباو سدسلا اهل ماو نمثلا اهل ةجوزك قابو سدس و

 موقي ام لوصالا نمف يقابلا هل خاو ناثلثلا امهل نيتنبو نمثلا اهل ةجوزك قاب و

 ةعبرالاو ةثالثلاو نينثالاك نينتا نم رثكا ىلع لمتشا ناو ضئارفلا دارفناب

 ةعبرالاو رشع ينئالاك ضورفلا دادعتب الا موقي الام اهنمو ةيناثلاو ةتسلاو

 بكرتت مل يتلاو بكرتت يتلا لوصالا نم روكذملا اذه ةماقا ةقيرطو نيرشعلاو

 اقفاوت ناو رخآلا يف امهدحا برض انيابت ناف ةضيرفلا يجرخم ىلا رظني نا

 فصنو فصنك التامت نا امهدحا ذخويو رخالا لماك يف امهدحا قفو برضاف
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 فصنك ربكالاو الخادت نا ربكالا ذخويو نيثلثو ثلثكو ثلثو ثلنكو

 ثرالا لئاسم يف نيددع لكل دب ال هنا لصاحلاف عبرو فصنكو سدسو

 امهدحا لثام ناف نيابتو قفاوتو لخادتو لثامت عبرا بسن نم ةبسن نم اهريغو
 ربكا امهدحا ناك ناو ةسمخو ةسمخك نالثاتمف ثلثو نيثلنك رخالا دحتاو

 ىرخا دعب ةرم ربكالا نم هطقست ناب امهربكا امهرغصا ىنفاو رغصا رخالاو

 نالخادتمف ةعبراو نينثاك رسك الب مسقنيف هيلع مسقي وا ربكالا غرفي ىتح

 نينثاب .ناينفي امهناف ةتس و ةعبراك ثلاث ددع امهانفاو رغصالا ربكالا نفي مل ناو

 فاصنالا ىيف ناقفاوتمف نانثا امهانفا ناف ءانفالا هب عقو يذلا ؤزجلاب ناقفاوتمف

 عبرا ةثالث اهيف ناف رشع ينثاو ةعستك ثالثالاب ناقفاوتمف ةثالث امهانفا ناو

 عابرالاب ناقفاوتمف ةعبرا امهانفا ناو تارم ثالث ةثالث ةعستلا يفو تارم

 ناو رشع ةسمخو ةرشعك سامخالابف ةسمخ امهانفا ناو رشع ينثالاو ةينانلاك

 ابسالابف ةعبس امهانفا ناو رشع ةينامثو رشعا ينثاك سادسالابف ةتس امهانفا

 ةعبراو رشع ةتسك نامتالابف ةينامث امهانفا ناو نيرشعو دحاو رشع ةعب راك

 يه يتلا ءازجالاب وا نيثالثو نيرشعك راشعالابف ةرشع امهانفا ناو نيرشعو
 ؤزج يف نيكرتشم اضيا افرعو نيثالثو ةثالثو نيرشعو نينثاك اهتدعبف مهددع
 ريغ ةعبرالا ناف ةثالثو ةعب راك نانيابتمف قفاوتلاو لخادتلاو لثامتلا يف افلاخت ناو

 نيتلخادتم اتسيلف دحاو ىقبي لب ةعب رالاب ىفنت ال ةثالثلاو نيتلثاهم اتسيلف ةثالثلا

 ةثالثلا نم ىقبي هنال ةثالثلا نود ةعبرالا ىعنت امهب نينثاك رخا ددع امهينفي الو

 . ملعا هللاو دحاو
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 راسكنالاو لوعلا باب

 حابصملا يفو عفترا نازيملا الع لاقي عافترالا اهنم ناعمل ةغللا يف لوعلا

 لوعلاف ءابصنالا تصقنف اهماهس تدازو اهباسح عفترا الوع ةضيرفلا تلاع

 يبا نامز يف الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف لوعلا عقي ملو درلا ضيقن
 ضئارفلا لاعا نم لوا هنع هللا يضر رمع نامز يف عقو امناو هنع هللا يضر ركب
 يل عسوا ائيش دجا ام لاقف اضعب اهضعب عفادو ضئارفلا هيلع توتلا امل رمع

 هيلع لخد ام قح يذ لك ىلع لخداو صصحلاب مكيلع ةكرتلا مسقا نا نم
 املف ناتخاو جوز مالسالا يف تلاع ةضيرف لوا نا يورو ةضيرفلا لوع نم
 لماك قح رخالل قبي مل نيتخالاب وا جوزلاب تأدب نا لاق رمع ىلا تعفر

 ليقو روهشملا وه اك هب راشا نم لوا وهو سابعلا لوعلاب راشاف يلع اوريشاف
 رمع ةراشتسال كلذ يف اوملكت مهلك مها رهاظلاو تباث نب ديز ليقو يلع

 هيف فالخلا سابع نبا رهظا رمع رصع ىضقنا املف لوعلا ىلع اوقفتاو مهايا
 افصن لاملا يف لعجي مل اددع جلاع لمر ىصحا يذلاو لاق ةلهابملا يف كلذو

 نم اومدق ول لاقو ثلثلا نياف هلك لاملاب ابهذ دق نافصنلا ناذه اثلثو افضنو

 رمعل اذه لقت مل كلاب ام هل ليقف ةضيرف تلاع ام هللا رخا نم اورخاو هللا مدق

 ائيش كنع الو ينع ينغي ال اذه نا ءاطع هل لاقو هتبهف ابيهم الجر ناك لاقف

 نميف هنع ةياورلا تفلتخاو نالا سانلا هيلع ام ىلع انثاريم مسقل تم وا تم ول

 تانبلاو مهمدق دجلاو مالاو ناجوزلا سوا نب رفزل لاقف هرخا نميفو هللا مدق

 نم هللا طبها نم هنع يورو نهرخا بال وا نيوبال تاوخالاو نبالا تانبو
 هرخا يذلا وهف هريغ ىلا ضرف نم هطبها نمو همدق يذلا وهف ضرف ىلا ضرف
 رمع نامز يف فالخلا نع تكس سابع نبا نا مهضعب لوق اماو بطقلا لاق
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 فيك رظن هيفف قوقحلا نم هيلع هدلاو سابعلل املو قورافلا ىلع تناك ةبيه
 مهب فيكف اذه مهب نظي ال ةباحصلا ريغو اذه لجال هل رهظي امع تكسي

 هل غاسف هيلا ريصملا بجي رهاظ ليلد هعم نلكي ملو ةيداهتجا ةلئسملا نا باوجلاو

 نيب الو ةعبرالا نيب فرعت الو خيشلا لاق بطقلا لاق هل رهظ ام راهظا مدع

 عامجالا ةنسلاو باتكلاب لوعلا وتبثم لدتساو لاق لوعلا يف افالخ مهعابتا

 لاح نيب ةقرفتلا مدع يضتقي ثيراوملا تايا قالطاف باتكلا اما سايقلاو

 ريغ نم صقنلاب هصيصختو ضعب ىلع مهضعب ميذغتو مهدارفناو مهعامتجا
 يضاقلا لدتساف ةنسلا اماو لاحم وهو حجرم ريغ نم حيجرت يعرش بجاح

 ضئارفلا اوقحلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناب يدادغبلاو باهولا دبع

 ام مهنم لك يفوتسيف مهل لاملا عستا ناف ضعب نود مهضعب صخي ملو اهلهاب
 ضرف لها مهنال عيمجلا ىلع صقنلا لخد كلذ نع لاملا قاض ناو هل ضرف
 سابع نبا راهظا لبق دقعنا دقف عامجالا اماو هبحاص نم ىلوا مهدحا سيلو

 نع ةكرتلا تقاض بوجولا يف ةقفتم ةردقم قوقح اهنالف سايقلا اماو فالخلا

 رشع انثالاو اهفعضو ةتسلا وه لئاعلاو نويدلاك اهردق ىلع تمسقف اهعيمج

 جوزلاو دجلاو بالا ةعبرا الا لاجرلا نم دحال لاعي الو نورشعلاو ةعبرالاو
 اهفصنو اهسدس وهو درفب ةتسلا لوعف ةقنعملا الا ءاسنلا عيمجل لاعيو خالاو

 مال تاوخاو بال تاوخاك ةعبسل سدسب لوعتف اهاثلثو اهثلث وهو جوزو
 اهفصنب لوعتو مال تخاو بال نيتخاو جوزك ةيناثل اهثلثب لوعتو ةدجو
 يهو نيتيماو نيتقيقشو جوزك و مال نيتخاو بال نيتخاو جوزك ةعستل

 ةيناورم تيمسو رغالا بكوكلاب اهيبشت اهراهتشال ءارغلا اضيا ىمستو ةيناورملا
 ةرشعل اهيثلثب لوعتو ناورم نب كلملا دبع ليقو ناورم نامز يف تعقو اهنال
 خ ورفلا ماب مالا اهيف تناك اذا بقلتو ةدجو مال نيتخاو بال نيتخاو جوزك
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 ءاجلبلا امه لاقيو اهخارفا اهلوح رئاطب اهوهبش اهيف ةلئاعلا ماهسلا ةرثكل

 لوعت رشع انثالاو هنامز يف اهعوقول حيرش ىلا ةبسن ةيحيرشلاب بقلتو اهحوضول

 اهعبربو مال خاو نيتقيقشو ةجوزك رشع ةثالثل سدسلا فصن وهو طقف درفب

 اهسدسو اهعبرب لوعتو ةجوزو مال تاوخاو بال تاوخاك رنشع ةسمخل

 ةعبسل اهنمثب نورشعلاو ةعبرالا لوعتو مدقتملا لاثملا يف ةدج ةدايزب رشع ةعبسل

 ماهس تمسقنإ ناف اعست اهنمث راص يلع لوقل ةجوزو نيتنباو نيوباك نيرشعو
 ريغب اهلصا وا لوعب اهلصا وهو اهلصا نم تحص ةثرولا فانصا ىلع ةضيرفلا

 ددع يف بجوملف ةثرولا فانصا ضعب ىلع رسك اهيف عقو ناو لعت مل نا لوع
 راسكنالا عقي دقف سكعلاب و ةثالث مهف سور ةسمخك راسكنالا بجوا سورلا

 الو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو اندنع ةعبرا ىلعو ةثالث ىلعو نيفنص ىلعو فنص ىلع
 ةثالث ىلع هيف مالكلا رصحنا ةثالثلا ىلع فقو ناف ادعاصف ةسمخ ىلع اقافتا عقي

 ةلئاع ولو ةلئسملا لصا يف هسور ددع برضتف فنص ىلع عقي نا لوالا ماسقا

 ناف سورلا عم ةرسكنملا ماهسلا ربتعنف اراصتحا بلطن انكل حيحصبلا لسحيل

 حصتف اهلصا يف اهقفو تبرض اقفاوت ناو ةلئسملا لصا يف اهددع برض انيابت

 نيابتلا لاثم ةلئسملا يف تبرض ام مهس لك يف برضت ناب لصاحلا نم ةمسقلا

 نامهس تانبلل ثلثلا ماقم اهنال ةثالث نم مهتضيرف مع نباو تانب ثالث

 هل نم مم اعست غلبت اهلصا يف نهددع برضتف نهددعل نانيابم نهيلع نارسكنم

 ةثالثلا يف نيمهسلا برضتف ةضيرفلا هيف تبرض اميف ابورضم هذخا اهنم ءىيش

 تحصف ةثالثب اهيف بورضم مهس معلا نبالو نامهس نهنم لكل ريصيف ةتسب

 ناثلثلا تانبلل رشع ينثا نم مهتضيرف بصاعو ج وزو تانب تس قفاوتلا لاثمو

 نهددع قفو برضيف فصنلاب ددعلل ةقفاومو تانب تس ىلع ةرسكنم ةينامث

 ىلع راسكنالا عقي نا يناثلا تحصف نيثالثو ةتس غلبت ةضيرفلا يف ةثالث وهو
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 لصا يف برضلا نم عمتجملا برضي مث رخآلا يف امهدحا ددع برضيف نيفنص

 عم فنص لك ددع ربتعنف رصتخن انكل دوصقملا لصحيل اهلوع عم ةضيرفلا
 رصتخن مث ةماقم هقفو انمقا هماهس قفاو امف بسنلا ثيح نم رم .اك هماهس
 سور ددع سفن نالماكلاو نيلماكلا وا نيقفولا ىنعا نيلصاحلا نيددعلا اضيا

 نا لماكلاو قفولا وا هماهس امهنم فنص لك نياب نا هيلع رسكنم فنص لك
 ناف ضعبل اهضعب ةبسن ربتعنف هماهس رخآلا نيابو هماهس نيفنصلا دحا قفاو
 يف برضو رثكالا ذخا الخادت ناو ةلئسملا لصا يف برضو امهدحا اذخا الثامت

 لصاحلا برضو اقفاوت نارخآلا لماك يف امهدحا قفو برضو كلذك اهلصا
 انيابت نا رخآلا لماكلا يف لماكلا برضو ةلئسملا يف لماكلا يف قفولا برض نم
 ماسقالاو عبرالا بسنلا هيرتعت ماسقالا نم الك ناكل نابف حصتف ةلئسملا يف مث

 نا اما ناقفولاف لماكلاو قفولا ثلثلاو نالماكلا يناثلاو ناقفولا لوالا ةثالثلا

 لماكلاو قفولا كلذكو نالماكلا كلذكو انيابتي وا الخادتي وا الثاهي وا اقفتي

 . لثامت لاثم لوقتف ليثمتلاب لمجملا ليصفت حضتيو ةروص ةرشع يتنثال فعاضتت
 ىلع رسكنم ثلثلاف ةتس نم مهتضيرف بال ةتسو مال ةوخا عبراو ما نيفصولا

 دعب يابلا بالل ةوخاللو نانثا س ورلا فصنو فصنلاب مهددع قفاومو هلها

 مهددعل ةقفاومو ةتس هلهاو ةثالث يقابلا نال هلها ىلع اضيا رسكنم سدسلا

 لك يف نانثا امهو ةعبرالا قفوو ةتسلا قفو امهو نالثاتم ناقفولاف ثلئلاب
 اهل ةدج امهلخادتل لاثمو ةرشع يتنثا نم حصتف ةتسلا يف امهدحا برضيف

 ثلث رسكنيف ةتس نم مهتضيرف بال ةتسو ثلثلا مهل مالل ةوخا ةينامثو سدسلا

 رسكني اذكو ةعبرا مهفصنو فصنلاب مهددع قفاويو ةينامث مهو نانثا وهو هلها

 مهقفاويو ةتس مهو هلها ىلع ةثالث وه يقابلاو ثلثلاو ةدجلا سدس دعب يقابلا

 ةعبرا وهو لوالا قفولا تحت نالخاد نانثا مهددع تلتق نانثا مهثلثو ثلثلاب

٢٨٢٣



 حصتف نيرشعو ةعبرا غلبت ةضيرفلا وهو ةتسلا يف ةعبرالا برضتف
 مهتضيرف مع نبا رشع ةينامثو مال ةوخا ةينامثو ما امهقفاوتل لاثمو
 مهقفاويو مال .ةوخا ةينامث هلها ىلع نانثا امهثلث رسكنيف ةتس نم

 مهمهسو مع نبا رشع ةينامث مهو اهلها يقاب اذكو ةعبرا مهفصنو فصنلاب
 ةعبرا لوالا قفولاف قفو يهو ةتس مهثلثو ثلثلاب مهمهس مهقفاويو ةثالث
 نانثا ةعبرالا فصنو ةثالث ةتسلا فصن فصنلاب ناقفتم ناقفولا ناذهو

 ةضيرفلا اهيف برضتف رشع انثا لصحيف رخالا لماك يف امهدحا فصن برضيف

 مال ةوخا ةعبراو قئاقش تسو ما امهنيابتل لاثمو حصتف نيعبسو نينثاب ةتس

 ةعيرا وهو قئاقشلا ىلع نا رسكنم اهاثلثف ةعبسل تلاعو ةتس نم مهتضيرف

 رسكنم ثلثلا ثلث كلذكو ةثالث وهو فصنلاب نهناقفاويو تس نقئاقشلاو

 يتلا ةثالثلل نانيابملا نانثالا وهو فصنب مهل قفاومو ةعبرا مهو نانثا هنال مهيلع

 اهيف برضتف ةتس جرخيف ةثالثلا يف نانثالا برضيف قئاقشلا ةدع فصن يه

 ناتجوزو ناتدج نيتدعلا يلصا لثامتت لاثمو حصتف :نيعبراو نينثاب ةضيرفلا

 اهيلع مسقنت ال ةئالث نيتجوزلل اهعبرو رشع ينثا نم مهتضيرف بالل ناوخاو

 ىلع رسكنم ةعبس وهو اهيقاب و نانثا وهو نيتدجلا ىلع اهسدس و اهتدع قفاوي الو
 برضتف نيوخالا ددعل لثامم نيتجوزلا ددعف قفاوم ريغو ناوخالا مهو هلها

 امهلخادتل لاثمو حصتف نيرشعو ةعبرا غلبت امهدحا يف رشع ينثا ةضيرفلا

 ىلع رسكنم دحاو اهنمو ةينامث نم مهتضيرف بال ةوخا ةعبراو تنبو ناتجوز

 ةدعف تنبلل ةعبرا وهو فصنلا دعب يقابلا اذكو نهتدعل قفاوم ريغو نيتجوزلا
 ةضيرفلا اهيف برضتف ةعبرا يهو ةوخالا ةدع يف ةلخاد نانثا وهو نيتجوزلا

 ةثالث ةعستلا ثلث ثلثلاب لاثمو حصتف نيثالثو نينثا ةضيرفلا نوكتف ةينامث

 ةضيرفلا يف لصاحلاو رخآلا لماك يف امهدحا ثلث برضيف نانثا ةتسلا ثلثو

٢٨٤



 امهقفاوتل ةينامث برض نم نوثالثو ةتس تانبلل حصتف نيسمخو ةعبرا غلبت ةثالث

 ةينامث ةوخاللو نينثا يف رشع ناتقفاوتم ناتدعلاو بأل ةوخإ ةتسو تانب عست

 ناتقيقش و تاجوز ثالث امهنيابتل لاثمو دحاو يف رشع ةينامث برض نم رشع

 يف ةتسلا برضتو ةتسب سكعلا وا ةثالثلا يف نينثالا ترضتف ةعبرا نم مهتضيرف

 دحا قفو لثامتل لاثمو حصتف نيرشعو ةعبرا ةضيرفلا نوكتف ةعبرا ةضيرفلا
 فصنف ةتس نم مهتضيرف نبا يني ةثالثو تانب تس و ما رخالا لماكل نيددعلا

 ةتس ةضيرغلا يف امهدحا برضيف نبالا ينب لثامي ةثالث وهو تسلا تانبلا ددع

 عبرا رخالا لماك يف نيددعلا دحا قفو لخادتل لاثمو حصتف رشع ةيناب

 نانثا وهو ةوخالا ةدع ثلثف عبرا نم مهتضيرف بال ةوخا ةتسو تاجوز

 غلبت ةضيرفلا يف تاجوزلا ددع برضيف ةعبرا وهو تاجوزلا ددع يف لخاد
 تانب نامث رخالا ددعلا عم نيددعلا دحا قفو قفاوتل لاثمو حصتف رشع ةتس

 فصنلاب ناقفاوتم ةتسلا لماكو ةيناثلا قفوف ةثالث نم مهتضيرف نبا ينب ةتسو

 ةتسلل ةقفاوم ةعبراو ةعبرا ةيناثلا فصنو فصنلاب نينثالا تقفاو ةيناثلا ناف

 لصاحلا برضي مث رشع ينثاب رخآلا قفو يف ةتسلا وا ةعبرالا برضتف فصنلاب
 ددعلل نيددعلا دحا قفو ةنيابل لاثمو حصتف نيثالثو ةتس غلبت ةثالث ةضيرفلا يف

 ددع فصتف ةثالث نم مهتضيرف نبا تنبو نبا نباو تانب عبرا هلامكب رخالا

 يف امهدحا برضيف ةثالث وهو نبالا دالوا سور ددع نيابي نانثا وهو تاانبلا

 مسقلا حصتف رشع ةينامث نوكن ةثالث ةضيرفلا يف لصاحلا برضي م رخآلا

 اذه صخ هناك اهنم نيفنص نيب ربتعيف ماسقا ةثالث ىلع راسكنالا عقي نا ثلاثلا

 ىف امهدحا لخد نا هيف لوخدملا امهربكاب ءانغتسالا نم رم اك عنصيف امهب مسقلا

 وا لصاحلا ذخاو انيابت نا امهدحا برض نمو ايواست نا امهدحاب وا رخالا

 اذا ىتح ماهسلاو نيسأرلا نيب رظنلا دعب كلذو اقفاوت نارخآلا يف قفو برض

_ ٢٨٥



 رظن ةلئسملا لصا يف برضلاب لصاحلا وا نييواستملا دحا وا ربكالا برض ديرا

 لصاحلا برضيف نيلوالا يف لمعي ام امهيف لمعيف ثلاثلا فنصلاو لصاحلا نيب

 . ملعا هللاو رهاظ وه اك ةلئسملا لصا يف

٢٨٦



 ثراوب رارقالا يف ةمتاخ

 رخآلا ثراولا هقدصي مل اذا هبسن حصي مل ثراوب ةثرولا ضعب رقا نا

 طقس و يابلا كسميو هتصح يف هبوني ام هب رقا نم يطعي نا رقملا مزل نكل

 اذكو ثري ملو همهس هاطعا هب رقملاب بجح رقملا ناك ناو هتروث ارئاس بونيام

 هيلع ذخوي ام قحا ملسو هيلع هللا ىلص لاق رارقا قيدصتلا ناف هقدص نم لك

 اندنع زئاج ضيرملا رارقاو نونجملاو يبصلا رارقا حصي الو هسفن ىلع هرارقا ؤرملا

 نا نكماو هنم هبسن لهج نا ضرم يف ولو دلوب دلاولا رارقا حصو لكلا يف

 هقيدصت الو نونجملا رارقا ربتعي الو هدالوا عم ثريو هب قحلينف هلثمل هلثم دلوي

 اهب رقا نا ةعبرا يف لجرلا قدصي ليقو اعامجا هقدص نا باب دلولا رارقا زاجو
 ينبا اذه تلاق نا ةأرملاو يتجوز وا رسكلاب يقتعم وا يبا وا ينبا اذه لاقو

 نال هوبا اهقدص نا زوجو هتدالو ىلع دهشي نمب تتا نا الا قدصت ال ليقف

 لاق ادلو ىعدا نا هلك لجرلا هيف قدصي اميف اهقيدصت راتخملا اهل ال هل شارفلا

 نيبيرغ اناك نا امهنا ةنيدملا لهاو كلام بهذمف جوزب ترقا ناو بطقلا

 لبقي مل نيفورعم اناك ناو حاكنلا دقع ىلع ةنيب افلكي ملو امهلوق لبق نيبراط

 امهلوق لويق ىلا قارعلا لها بهذو ةجوزب جوزلا رارقا اذكو ةنيبب الا امهلوق

 هل بصاع الو ىصوم ريغ وا ىصوم رارقا زاجو نيدلب وا نيبيرغ ناك اقلطم

 رقا نا ىلوملا اذكو هرارقاب الا فرعي مل يضرف وا بصاع ثراوب محر الو

 وا ىلوملل محر وا بصاع دجو ناو هسنج نم هتراب ىلوا وهو زاج هثراوب
 الا رم اك هسكعك دلوب دلاولا الا لودعب هبسن حص نا الا هرارقا زجي مل يصوملل

 عم ناو ثراوب يصرلملا رارقا زوجو هدلو ريع وا هدلاو ريغ نا سانلا دهشي نا

 لاق دلو وا دلاو هل ناك نا الا بصاع دجو ولو اقلطم ليقو تحا دوجو

. ٢٨٧



 لوالا بهاذم ةثالث انبهذم يف انموق هاكح امم لصحتي هللا همحر بطقلا

 رقملل ناك ءاوس امهوحنو معلا نباو رخالا نم هب رقملل ثاريم ال هنا روهشملا

 ناك اذا هل ثاريملا نا مساقلا نبال ةذاشلا هلوقل وهو يناثلا ال ما فورعم ثراو

 نوتحس يلوق دحاو غبصا لوق ثلاثلا ماهسلا يوذ نع لضف ام وا هب طيحي
 دبع لاق هلف الاو هل ءىيش الف هلامب طيحم ثراو هل نوكي نا نيب ليصفتلاب

 هبسن تبثي الو هظح نم هيطعي نا همزلي هعم ثراوب رقملا نا حيحصلاو زيزعلا

 هيطعي مك يف فلخلاو رثكالا هيلعو اثلاث امهدحا ىعدا نينباك هريغ هركنا نا هب

 هيطعي كلام لاقو هديب ام فصن هيطعي لوقي ةفينح وباف ءاطعالا لوق ىلع هل
 رقا نيلجر ىفو هديب ام ثلث هيطعي اندنعو اعم هب ارقا ول هقحتسي ام فصن

 ام لوالا مزليف وه هدلو هنا رخالا رقاو امهوخا هناو هيبا ةيراج نم دلوب امهدحا

 هابا ناسنالا ثري امك دلولا هثريف هب رقا ام يناثلا مزليو هبيصن ثلث وهو انركذ

 كلذ ناف رقملا مهس يف اصقن بجوي ثراولاب رارقالا ناك اذا هنا ملعاو

 . ملعا هللاو هب رقملا هذخاي ناصقنلا

_ ٢٨٨



 باتكلا سرهف

 ةحفصلا مقر نايبلا

 ءامدلا باتك

 ٢ ةمامالا باب

 ٧ برحلا يف ةسايسلا نم مامالل يغبني اميف باب

 ١ روهظلاو عافدلا ةمامإ باب

 ١٣ ةمامالا دقع باب

 ١٨ نيدقاعلا ةفص يف باب

 ٢٠ مامالا هيف ماقي يذلا عضوملا يف باب

 ٢٤ ( مامالا ثادحإ باب

 ٢٧ سرخ وأ مص وأ يمع اذإ مامالا باب

 ٢٩ مامالل ةيقتلا باب

 ٢١ مامالل ةيعرلا ىلع بجي اميفو ةيعرلا ىلع مامالل بجي اميف باب
 ٣٦ ةيعرلا يف مامالا ماكحأ يف باب

 ٣٢ وزغلا ىلع ربجلا باب

 ٤ هلعفي نأ مامالا مزلي اميف باب

 ٣٦ ةمئألا ددعت ىف باب
- 

٢٨٩



 نايبلا

 ةاغبلا لاتقو ركاسعلا فالتخإو عافدلا مامإ ةعاط يف باب

 يغبلا بابسأ يف باب

 يغبلا هب تبثي اميف باب

 يغبلا لام مكحو ويغب هطالتخإو يغابلا هب ملعي اميف باب

 شيجلا ةبانجو يغابلا ىلع ةناعتسالا باب

 ةاغبلا هيلع زاج نمل زوجي اميف باب

 هيلع موجهلاو يغابلا لاتق يف باب

 هبدنو يغابلل عفدلا زاوجو سفنلا نع عافدلا بوجو يف باب

 داهجلا لئاضف يف باب

 هلتق لح نمو ةاغبلا لاتقتسإ يف باب

 هيلع يغبملا مزلي اميف باب

 يغبلا نم عاونأ يف باب

 يغابلا دارم هب ملعي اميف باب

 لاتقلا يف امهلاطبإو نيتئفلا دحأ ةيقحأ يف باب

 ركسعلا ضعب يغب يف باب

 ةرامالاب مكحلا ةلدأ باب

٢٩٠ 

 ةحفصلا مقر

٢٨ 

٤٤ 

٤٦ 

٤٩ 

٥١ 

٥٥ 

٥٩ 

٦٤ 

٧١ 

٧٤ 

٧٦ 

٨٦٢ 

٨٢ 

٨٦ 

٩١



 نايلا

 بلاسلا مكح يف باب

 قيرظطلا يف مهيلع يغبملا اوضراع اذإ ةاغبلا ف باب

 ايارسلا ءاقتلا ف باب

 اهماكحأو ةبحصلا دقع يف باب

 ةنتفلا يف باب

 ةنتفلا يوذب طلتخا اذإ يغابلا يف ب

 ةلطبملاو ةقحلا برحلا ىف باب

 ةندهلا باب

 هيلا سانلا يوتسي اميف باب

 ليتقلا يلول زوجي اميف باب

 ليتقلا ءايلوأ ددعت يف باب

 عافدلا يف باب

 عفادملل زوجي اميف باب

 ةمعاخ

 تايدلا باتك

 كلذ شراو راثالاو حورجلا يف باب

٢٩١ 

 ةحفصلا مقر

٩٣ 

٩٦ 

٩٩ 

١.٦ 

١٠٤ 

١٠٨ 

٤ 

٥ 

١٨ 

١٦١ 

1٦٤ 

٢٥ 

١٦٨ 

1٣ 

٣٥ 

١٦



 نايللا

 حراوجلا ةيد يف باب

 بوبحم نبإ نع يور امم تاهيبنت

 ناسللا ةيدو فنألا رسك يف باب

 أطخلاو ههبشو دمعلا يف باب

 تايدلا ى
 ؛انح

. 

 انح

 ةماسقلا ىف باب

 لتقلا باب

 هنع ىفعي ال نميف باب

 دوقلا بجوي اميف باب

 دومقلا باب

 ربدملا لتق يف باب

 يناجلا هب لتقي اميف باب

 انح

 صاصقلا باب

 صاصقلا ةيفيكو عطقلا ف ةلاكولا باب

 حورجلا سايق ف باب

٢٩٢ 

 ةحفصلا مقر

١٤٢ 

١٩ 

٦٣ 

٦٧ 

٦٩ 

١٧٥ 

١٧٨ 

١٨٤ 

١٨٨ 

١٩١ 

١٩٥ . 

١٩٩ 

٢٠١ 

٢.٢٣ 

٢٦ 

٢٠٨



 نايبلا

 هماكحأو ىنحلا يف باي
 ىمدهلاو قرغلا ثاريم يف باب

 ىلوملا ثاريم يف باب

 درلا باب

٢٩٢٣ 

 ةحفصلا مقر

٢٦ 

٢٢ 

٢٦٢٢ 

٢٢٥ 
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٢٥٩ 

٢٦٢ 

٢٦٦ 

٢٦٧ 

٢٦٩ 

٢٧٣



 ةحفصلا مقر نايبلا

 ضئارفلا ج راخ نايبو باسحلا لوصا ق باب ٢٧٧ ضئارف 7 أ

 ٢٨٠

 ثراوب رارقالا يف ةمتاخ ٢٨٧ ه ] :

 باتكلا سرهف ٢٨٩

٢٩٤



٥٦٣٢٣٨٧٦ ۔ ٥٦٢٢٧٦ : نوفيلت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم


