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أليمالرالىحمناللهبصم
المكأتبحماب

ألبالمالقضاءئ

مالثعنحيىحدنى

بخأإفتهاتءبدنافعءن
بالمولينعر

تهـضلعهمادقىعبد

دننىوحمهابعهءئ

فيعروهأنبلفانهمالك

يساربننوسارالى

لبالمدقوآلنكانا
بهعابتهعليهمابقعد

وهورأيىمالكليمئث

تبلماكثاب

دبالمفىالقكاء

مالثئثسنكعابعهعلعهدماليبالميقمولعبدالتدبئءهـكانانناوخمالدعقثرص
ليشئءظبتهكتامنضليهدمابتىتتبلماوالنناتركاببنآنوصابرالىبئةانءسوبلضأنه

صلمةوأموعائئمهثابتدبئوزبئءبداللةابرذاءنثلضدروىوشهـرأبومالك
وماإتصثاثطريقمنوسنم4علاللهصلىالنيوروىءنيباسابناوقالهادختبنوءثمان

حمئثقحمعابعهمابتىءلممتبالمحماناذأشينوجنجديريدأنملمجهذاكمنىذر
مأحمنيرذلثويقتلهالحرعناووصااونفىصهكؤطصهوقذدتهوشأوصدودهجرافيالعبد

وأبوهـىواكيالكقالناوذيئجمكأوثتاليضرييقجيعهأنالعاقالعبدوالوجه

ىأددرمبقىيورثبالملظنهالتهءاىرةلبطاأببنلىتعنوىورثافىونيثةح
هـهونسسابباهنهيععقىعدرماأدبتدتهدمحونوأدكارماخهءيهوىأددرمالحدبضمجلداو
مودهـبئاضنوىورطريألرقءيهاثالىكابأذىاذعرانهىءثووركباكابئاتال

هـلهمانةعليلوالدابمتهذقىماعلعهبىغايطاحرونهاكأبثيمهـوثفيلعاثاأذكطاذاوشرتخ

قالالحصانقالبعدالوزىبمتركنتألهقالحافانهالتالءوضىعلىعنئابتفييدزبهتجاما

بقاءفعيزلقمقالىمأحمنحمانهالمثيزذوصجودرهمعايهفوتجدمابفىالقاكقالدتهحماأفقيز
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رآأماالوقىككابااالثفانقالحالكصةثاداكبولةذلكلأبهلكعاانئث

بتهبئاادؤبالمالققىورثواماايهمتأوكاثبعهكعاولدوافىولدولهنشابعهءلحافيءلميه
منكعابتهبقيهوتركءلمعهبمةلدوصاكالبئكانابمأنالمضصقييدبنعنالكة

عنيسألهوانمرالمدبئبالىفكأب4ؤهناتلةايهةلعالىتشكلخأدنتاوقىكنماسوديؤال

البغالهشمابقسم9اسمبتاقص4مالوراقضلناسئمابديونبدأاأنلملىداتلعهاتؤلكذ

بالمحملمولداويتركيزيدءلىكتابتهلاطايزكثالىكافيولهشلوالهوابعه

هلىنمالكلقالاليؤخيالالىكنابةمنإيهتهلبتىخهتبزذىفانهالىيهعابهفي14مأددلدكاتبءايمالتاها
مالكوقىبالمكنوتبتحلالموجلةالديوتأبوءرالنالقاضىقالأإالوكقيلولموكذلكأبوالقايخاثا

شعليهبقمماكثرأقإألدوبهاروومشابقىااوتداطلالشهالكعابةانأولهىيقتلالشاوءذتكولتءلميه
فيواولهولدولهابعهالجزيمأصديقعضىءهـعغاصلىانهـلههانتلىتلوالديىاهـتباالثاسىتبطلوقالحنيغعة

وزدواعليهمكمابتهأوكالببرتواالحارهعابهومثنذدالصفي4هـكاناذامنءةهـتلفاليبطينلىاتعاا
ضاةدعدالمالفنماتىمونتبةالمفيينأخهبيدالهالىعيرفاءلمالمالنؤيخركيهنلمانمعأجر11
لطاالكبذتعلق4محةالنلىالأهنانكانواسبه

مالدحدثىكآبتهلكعابة51بأدامونصملانيريدالكعابةأداءبمدالمالمنالولدمابقىرثوووقولهلىيس
اضكائالحمهىمأقواوإذاتلعتةواباألداهوالمأزأذوامنرمالخنتكالوماتإبةعقدالكهفيمقعذلكالن
بفيهعليهوتركجملداألحراررثتهثهةحنعأبووقالماالثذاولورثواباقيهمأبعمالمنالمواعنأنفد
ناناكعالتهيوالثىوالةوطأوسسفيانبنأبؤماوبةودبناللهوعبطابىأببئعلىقول

ددبرمنثابتعروزيدبنروىءتوهلديدومخمازكحرجبحابنوكالسيربنوابئوالجسن
لىقعماسكلعاترملءبلب4األدالىتوةالةمع4شتيأنبالصنجملماذاانهمالتاليءذعبالذىولالوو
دداثلدقإلىفكعصالعبدجملهاننأخذهاالنتناعللسيديهنهـجوداولمبيدهكاث11ماقىكهنووجودالمالو

ءوجويوممنبةالحرسمقققدناتنادطابالىلاطاصلنالعبدمراحكان

لهمدالملدأمعابانافالسعدثلالىبأدافاذاماتبهةحىإققدئهالكتابتفيثصركهوالسعندهوظهورهالمال
برثوامافعلأنفوجببةلكعاافيهههـنكلحمكاناذوهـتألقبليةلحراحملهنبانهفضى
مالناسبديرنابدأذلكالماليبهذدنعلقكالبةأاافيمهنسافئقودوانثاووجهبعدأدابهتابفمنمما

ابههكمنماقبئماأقبألحىفاذاتعاقذلكمنمهمةابةالفىثه4لمندلكانهذلدالىفىلهوأذنمنهيهبرأالدأن
بينمالهمنالقماتذمالةوشداللم3شةيقءروذلكالنالكعابةمنهيعأدىأنوجبالماكآبةفيشركهن
ففواليرثونلولدامنههـللسيداليضهـليةقاثلهللينبينلناسوايرثؤةخهماقالمنهتقونيه
لثافقدأحدثقوالثاواليرثونهفوقةيتماقالومنضلأليرئونولولداخهقتيوليةللو

الىلأنيلؤلاااندلؤللىلليبددلباحمحأنالثافوللةاوجهواالجاعبهخالف
منوغيرالولدونالعميددمالهكاذارقحملهأنتفاذابةلكعاافيمعهومنوهوالسيدلرفي
أبوالقاممفقدذكرالمئمعخاولديرإفأهاتارلدءخدعالكاحمذ2ؤذلكإثبتاذمسئلةالورثة

ومخوهلهيروصازفيولدهرثهوالمانيةمعهمبونالمإالولدهالفيلهانهاحداهماتينوارذلكفي

يعتقءلىمنيرنهفتثعلبالميرثؤجمنلفتاوفىالموازيةمعوتأيومحدفيذكرالغاة

واينولىثمهصالقاسمبناوقالهكعبدالمدمهمقالهفألوالسعداحقأخبئوافأماءمبالمددالحر
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الىممهذاينةفعلىورصالنساهمنونجيرمالحرمنيرثمنيرثهخوأصواشهبعبدالحم
واالخوةاألبآالحروعلىيععقاالءزاليرنهوالنانيهالولداالاليرثهااحدإهارواياتثالث

بالدخولوناهـلدينغرداأبومحدانبهحتيامااألوللقولاوجهراألصايوارثمنرنبميوالثةلثاوا
بذلدوالعافدالكعابةاألببثترلةوكايرائبلذلكموابدعقدلحاذاحدنوارابةالكمعافىمعه
منأنلثانباالرواووجهبعدانعقادهاالكعابةفىناليدمهـالخالورثةصمائىوبينمندفرق
القاضىأبومحدبهتغاماالثالضوايةاروجهوبكالولدالمميواثؤالحريدخلعلىيه
اروجههـلدمحدلقعضىابضىلقاامنلهحليلاوحذالحرورثعهفىصماورثهولدهرثهوناق

الئرشهانهالكماالموازآخرؤولبنالووأشهبالحمعبدبئاهـظاهرفولوابورائةهذفى
واليرجعاواليرالماجثعكوقاكاالقىثهبئواهطرفحبيبءنبناوىروكذلكمماقىكوتعتق

بالفروضىرئعهوسائرورثهمنانهاألولولاوجهولكعابةافيعنهادىبكااآلضأحدهاعلى

يهشثهكاألجضبنمهـتنااالمنعأفيلثافايةالرواووجهقىثهكالحرجتهزنميبوالعه
بهلكعاافيولدلهأوبةالكعاعدههعقدتكرنامننبةكتاافيمعهننفوهذامسئلة

داأوعبصانهـاشيألمالااذمناليرثنهلكماافيفعهقيملمفأمامنعليهلمبعقدوان
ولدهوبةلنهعاافيالذيئولدهاتالىهرىعنوىوقدربهامالدوأقالكاناوغيراود

وجهورفءاألحمراريرنهةحنيةأبىهـلةمندتقدموفرائضمعلىالمالاألحرارجيعايرثون
واغاهولمحعتاالوراثةوجهسءلىلهبةلكتاافىهعهمنكانلىاالمالذانتفالااقمالكقول

يعتقالنهالمسعقبلفىوالذىجمتشه5بيدالذىبثالهحقهدتعلقةالكهابةعقدفىشاركامنألن

لهليسالتوجهلسيدعلىاحقلمالابذلكاأيعويععلقلمالالهالذىبالمذلكوانكرنه

اذالمالالهالذىععقمنوماخلسعداالىتصييرالمالمقماغذلكالنبهيعتقفيهءنمعهيدخلان
كانذارأوءلمرضنفسبماجمؤعنروبةلكعاافىمعهيدخلمعلينفاقاالىاحشاج

ذلئماحتىانتلسيداحقمنهيسقطمنبةلكناافينفسهخيدخلانلمالالهلذىابل
فىمعهليسفأمامنبعداداءالكعابةالمللمنبمافضلهنهقنأالسيدفلذلكمنبالمال

طيدمنبحدذلكوسنذكربعدموتفيورثحياتهفيلميعتقالنهذلكفيلهبتألحقلكعاا

شيأمنعتهماليسقطسبباموثناوأيفلسيدوغيرابلذن5ولدوغيرنبةلكعاائمعه
يلزمهمأنيؤدوافجيعهااالباداولميعتقواالكتابةجيحفيوامااللسهفلىلميتركابةال

دةللكاالذمالهبكافعلءنيهوزنأحقفاكذلكعليهمواليرجععهمويؤدىواليرجواعنه

اءلىفغوأحمأعموالوالءواللهماةأوللبةلقراواالكتابةبعضبكالمبغعناختعاصتأثيراق
النهللسيدعهذالمالوأظهراأفيسذلكفىعربنافوليظهرأنوالذكطللهارمالثطريقة

يرفنبةلكتاافيولدمنمعهنانءنفدناذظهسملوأحمأعلمواللهدرعديهعبدمابقى
اذاالموازيةئروىسبدالمالثمأوغبربهههمنيعمقبرالءمناحقنيهوفهللهطفنل
انواوأدالحعافىالذيئفسىولدأحرارولكتااولدفىوللرعلىبمعنبالمزفي

اذالمشونالمابنالوأشهبوظهلمالمالكوجعلهاألصاردونلماألسفلبوالءالم
بعدأوحياتهقصبهمععقلجيهوالصهنهماألصاروالفىكهابعهلذينالولدنيملمموتهقبلقيض

4واللملدولولئميمنعبداةهـلاليعجبنىمحدلوكالهذلكوليسوالؤهلسيدهشبثلمالنهمونه
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وقدأغيرهـنمنهاوالولدهمنالكنابةفيمعهلمنلدهأمولمءنولدهنالكتافيسبمانم
لمهاوالانبهواصالثعافال

مرىولهباآلتارئعاقالمهوكلبئاقصهفيفيىحميدبنمجديثذلكمالدفيواحخاجةمل

ذلدايفافيضالفمنفوخالكنيرناوقداوروالتابعينالصمابةعنلثيرةذلكفياآلفاران
أدابنعمعتبريمبناعنلحديثعبدالرزاقاهذاوقدروىلمشلىكنآلدوابرغظاهرعلى

مأالوتركبهابعهمالنمففدفضىلبامماتالمموصمولىعبادابذكرأنفتهعبداملي
بينلهشماومابتةمنكافيطأنيقفىلملدعبدافكتبنثامهاكاصظهدحميرآوا

سيدالعبدأنلىتليسانهعندناهالداألعيلجمصألبنته01دعروماأرالومواليهبتا

صبعفوفدمهعبلانكابرجألعلىكرهاألئمهأمنأحداأولمأسمعلثذسألهااذكالبه
يتلىخبرافبهمانءرنملبوهمفوتعالىيفؤاللهثباركانلهدلئفقيلعناذاسئلاآعل
منفضالللهبتفؤاواألوفافينتمهروالعسالةاقضإتافاذواطاداحالعذواآليعيناهالسين

سيدعلىليسقولهشعايهمجببواوليسللناسفيهلىتعاتهاذلىاميأذقواظمالكلن
حنيفةوأبىمالكوهومذعليهواليقفبىلهللثذبرعلىالللهأعمأنوايىيرالعبدأنكاسبه

والدليلءلىعنأحدآثرهوالظلعلوإجبذلثأن5عطاعنوقدروىهاءاهـراوجم

اجلالىوالعتقلعديرالستيالدوالسيايمالميهمجبرغالبافلملعتقاالىيفضىمبيحذاانمالقوله
البجبرعلىنهلسألمةامعلقيمةابدوقبهطعنالعبكاخرلسيدعلىعقداليبهبراوالنص

لبعحكاثرمنهاوالبأمةبالقهلكذ
ذلىلىبهنبدانهرعبداانكابكؤرجالءلىااالثولمأسعأناحدامنوفولهلؤ
كالبهؤقالعربالدرفضربهبىفأسيريئيضقءبدهأناانأعيحرانهعنلومارلسلفافي

لزوماعلىدليلفيهفايسأنسسبهفخيراؤيهمعدتمانمسبوفعالعرفكالبهآلأنسىفقال
ويتألالدرهأنيخربعفىشغئوابذددعدبهالحماؤذلىيجبرعلىمرأندهقودووالجبر

ودنياهدينةفيصألصالهمارآوالىالخيرلىالمايدبهبالدرةواغاضربهبذلكبألصلفر3ناجكل

سفقأنعدبنوةدأهاليهلندبدابذلمثبألهي3نالقرعهوتالعدعهالمهنابهذلثفأدمعنعءن
نماهوصألحعليهلغم1وعلىبطنكواوكللىبهبرنللهوالوارفلنهرعلىرااعيلجاد14عيبه
لمنهامالىدلذىأراااهذذلدوليسفيعزآعليهاذاجعهاليرامسمةعدبنوعمأننياهوددينهفىله

أنءطاهوحسبكالمدبنةلأمنأثمةعروغيرهمبأحالناسفالكأضمأحد5كراافيهيبلغه
افىايععطاءعنوفدروىعنأحدفلدلميبلغهانهمالكفولمثلفىالقولانفردبهذاالذى

لهلناسالفهلخالزملجبرالنسوالحماوجهعلىلكذعرفعلأنولوصفنالكذوجوبنفى
انلبوهفبهفيكعاهـلةثلاللهءفىبرانلهنياذاالعمأهلبعضعنلكطؤشلفعل

األرضثرواقنتالعألتفضتفاذاصطادواواذاحالنماآليعينخيرايعلىهاتينفهمعدثم
واجبالصيفةاهبهذمماوردليسكلوأنهضبرالوجوبمجفلاالفظحذاأنأراداللهلفمنبعغواوا

يريدلهأنملصشرولمعاامنلعيغةاهذلىةصسمماوضيرذلكخلمبوايهلمندوبامنهفقدممون
أبوكدالغاضىبذلكوقدولاالبااءلىبمطاةامحواةواالحضبعداذاوردتميغةاهذ
لعقدعظورلععلقهاعذانسبأنذلكفيوتعاقأحكامهفيسحقأبولعماواأصابناوأ3لثير

عندنايألهيمالكلظ8

البددسعلىليسانه

ولملكاذاسألةأنكاب
أالتمهانأحداشأسعكل

أنعلىرجألاكره

ممحتهؤذعبدكاب

اذاسنلالعلمأهلبعض
لتهالهفقيلذلكعن

وليةوتعالىتمارك

يهمفسثلغامبوهآف
اآليتبنيئلىهاثينخبرا

ذاصعطادواظواذاحاتم
نتعثرواالصالهبتفف

منوابتغوااالرضفى

مالكولاللهفضل

عزتهااذننماذكأهيوا

جممىللناسفيهوجل

عليهمبواجب
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عابآبعدذلثبالةاالردتوثماالداءجمزءنالعبدإنأوزؤبةعلعهكابوهومابكجهول

عندىممقليتبعينهالىدجريتةواقكنتمنهومايخصلمقصودقولهاوءذالباحةهـظانف

باالباحةمدتهفاءنةابينحظرثميثبضهـأننكاابناأصابايئالخالففعهوخلذىاالنبالقوىا

واذاحألخملقولهالخريممدةضاهأةايينصماثممممادءصيدالبرلمعمتم3وتعالىمخوؤوله
ذكرالتالوذرواالىعواظالمجةيوبممنللمالهإنودىاذالجعهإلىالسىفىتعالىلوناصطادوا

الةلاذافععيتثعالىبقولهالقريموؤتامابينثمابخعةلفالةلندابعدالبعحاخرمالبيع
الوجوبفيبابعلىانبعدالحظراوردتاذافعلظاةأنعندىعلعحبوااألرضفينتهثرواظ

يهينالمعثخلىاثرالحرماأليثانسدخفاذائعالىؤدقالذلكعرزثاءنالدليلءلىيدلأناال
مأحذلدفىلصرأيتوؤتلهمبامجابالمهثركينقماليممدهمخرءانقيئددتموهموحيث

مجفلووليلذلكعنأنيعدلاالالوجوبمنبابهاعلىظربعداطافعلظهلانلمناذاصوللثا

الوفمهاالباحةبهديراأنلىةيسولنذبخيراؤيهمعاعإنبؤمفلىتمابقولهلمراداأنجمون
علىنهأبوعدضىلقاواأبواساقضىلقااوقاللندبواالحضعبانءلىثبئصاقأبواالشيخ

ذاقلنااليهواالبتاءهندوباالباحةعلىكالبوهمإنيعههـةفيأبواساقلثممعخاوروىاالباحة
علىمبوفولهةفاناالباحةضىبعدالحظريصفعلالفظةانثيوخناندممنتفدقول
نقفاؤهيتبينبحظوليسهذافيهأنبالفولابتدافوقدتقدنمعنداالباحةعليالفاضيانمألألوله

لغررأوعنبعاوسمءقلميهتاللهملىكيهعامانمثءندحملعهأشاراماواغامذاعلىافعلبلفظه
عنداالباحةققتفىانزللقعيصوأردةفعلالفظةىفاغاصدراهابئمنهخصالغررثم

ديتمادىيمالقاسصأباضىالظرأنغاالباحةعلىصرعابرملهفدالكمنالمذهبعذاذءبءن

غيرالترغيبواالذنوقىغيبأخحرىءواذنةمييقولوماثقدممرةفيقولفيهولريراغعلى
لندبواالحضعنىبلترغيبوالهونلماذارسببهكعليوتعليقمتفاباحةايقهفىاااالذنالن

وزهـاهيواباحةذناانههـلهةمعسلةدثوةستعالاالوجهعلىمنههللاسعدعاءاخذىةث
فاناأهياالباحةورىأنيمصلةيسوكرهءخهدمتالذىالترغيبيريدبذلكانلت

إلساحابىانولعيناألمبتاأجمهوروالذىءلميهبهأءهـرابحانولهـجاكأبااضىالة
النجبءلىالنهتابةأنضلىاقأبواالقاضىصتدلواصولالتمأحفىوقدبينعهبةأمورب
بتهـأمرولسيدالمتالىذلكفاياردنجيراؤيهمخمعاهانلىتعاخولهبرعاثادواليلسبا

ظمهكاسجبولوكاندخالفيهميملللمبجعلالنهعلعهاليجبأتنبتبرهشالخلىفينمنهـفاليه
وكيربخأعبآسمجاهدواؤقاليراظفياالسإختلفوؤدخيرامزيمألتئبتاكةبرعمفلقال
بأنذلكضليواستدلصاق4أبوايخالتالقاضىقالبهاءواألدعلىلوةواهوالمالالعامرر

انالموتسأحدبماذاحضعليمبتعالىصاللهقاللاطفاغاءواورالدنياأاذكرفيالخيراث
علىهـهلةالخيراهالكالموازءنبئاوروىالمالفالمرادبهبينواألقرالوالدفييةالوخيراقىك
اناررنعنوروىالصالههـاأقاانبرايهمهخمضاإناالفالىبيدتتؤروىءناألداء
أنتذااسمثلة4دقاووفارامؤينجانءلىاضىابمبرااوقالخهيراديخاوأمانةؤيهمعاتم

وهوظير41ؤفدشرطفانهلىكيينولااثؤولعندممماتعلىواالباحةلندبلىتبةلكتاا

أنكابالبأسالقاصمابنالفظلهالهالاصغرالناألداءكانتضعصاءوأماشاألدعلىالذهـة
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لكذونرويعتدىؤنههـفىدىمال4اوربألداءاويمستياالاخ7تثانأعهبوقال

رؤعتمام4اماازانتزاعانءناتاصمبناقولوجهالموازءنهبخا51روالهاخعهالالتىةاأل
اذافرعضنأداءالكعابةالعاجزتصمعفعهأشهبأنؤهـلوجهوامحبهتبتهكامحازت
زالتجوابنءمثرسنينانبأشيىءنالدمياطوىدرفالكتابةنضرالمغا31انت
فىحدانتولذلثلكبيرواامعغيراأحكامنكثيرحدلعشرسنيناانذلكوجهوبعةكعا

لمعانىانوشذلكسادااللىتلقؤلهلمضاجحافيفررقلهوامللهاعلىلقؤلهمالهاضلىاضربا
ىالتىلسعايةالىتوتهلة4مجيزأشهبكتاثاتل4مجهبينةزيادةنينالعثرصهضليزادفن

زمالكبيدثخدألهامنلهالحرفةوأمامنسئلىمثآمجيرابرىومارةاكرعالصأ

وادفاعرذلكءوعرخوىروازتكعابعهالناسيسعلولوكانالقاسماونقالكعابته
اطسنلهواباحفلىتعنوىورأصابناتالبخداديخينبعضابدقاوانوادراقال

مئلىدمحرفةاكالذىضديهكالمخغاممالهمجوزانتزاعانهفاوازذواندلعلءلىعرىلبا
كراهدالشانمالثنتاديينتلصابعضوىوبةلكعااضلىجبارءبدهزالسعدوسومحل

ضرروالويعقهبرهويواينكلحهأناوحبمالئبعهانضلىأنيععقهكالهبةضالاتىدهضب

ئبحهن4يةوارمنقاسمادناوقاللموازادناقالبهوتهثعنمافضلوانمايؤدىذلثقىعليه
يدزمهلمرضاهبغيروانكانلبأشمنزتاهـاان51ورلعبدوابرضىاالبةلكتاالزمالءة

الكعابةعبديالاكماقانأللقاسمابناضدقالوبةخغاماهالثفولووجهدالملدنكبوكنلكقال
وجهوغائباانكانأحدلذلكوعنهىدأبماضليهخبرولكذلزههآلضاولميرض5أحدفرضى

وذلكمافاعلةوزنعلىىاغاكاتبةواخيرامفبمتمعانلبوءمفتعالىهـؤولهاآلخىلرولا
واحئعوالتديرلععقبمالسيدفاالىاثءلاألفهتالسيدوالعبدرضىفلىلميتبرادنينلت

ملبوفمماملكتأيكانمالكعابيبتفوقوالذيئتعالىلهولالةلهذاثثءخأبوايا
لميتمأحدوضةاسااالمحنىجوفهااليهاورضبدعابةءنبالكعاشفصؤيههاخيراعدمان
الغعقتعجملرقبهذاتقاوارةواالنكالبيملوالمتهارضىععبرففااآلخراالبتمامفيالعو
مالثصواحمواللهأعميتعجللعهقؤوافيألنأحدألعوبدلهالزمثلكفانماهـالءلى
انذلثان3تااالذىاللهمالمنتوم3ولىوئعاتباركللةافألتولولالعلملأضبتههو

العلملأمنتسمهالذىفهذامالكقالولىشيأصهاضحمعابتهعنهءنضعسمغالمهلىجلايمثب
ةخممعمجلىغألمالهنبعربئعبداللهانكأباةمالدؤبئقالعندناذلثؤناسءلىاوأدكتءلي

بالمنمتوومتعاكقولهشمردالف2سهبعهخركتاانضنهوضعدرهمثملفوشألثينأ
شيألهابمهخرامنلعهمعنالرجلعوانيوليقوللعلمااهلبعضقالءهعتناالذى3للها

محدودةنتلواجبةتولووالجبرغيرقضاءمنبذلكونيأصبةلحصا3شاأالجهمبنقدا
عمانعنذلكوىووبفرضوليسليهاهندوبااليتاانمالكعناشيخأبوالقاصماوىرو
ألحدأندينارالجمبنىبنعيىلعنهاللهرضىعلىعنمخوهوىروعنهالله6رةانعةبئا

فهلالةوقدقىكلهشيأفذالثعأنيابن3عليهوحضفعهتعالىاللهوقدرغبعالويدع
وىوريععنوهانعلىأجمعينلناساللهاحضذلثفيقالانهاألسدفيبئبريدةعنىورو

زيدبناسلمعنوىوربةاكعاعندعقداالزكاةمن5سيدانيبطيهذلكمعنىن01وضيرعرءن

بعضطبتومالكلط

اللهؤولئيقولالعلمأءل

منمتوواوتعالىتبارك
لكذانتاماانذئللهاماد
ارجلءالههحولدبأن

بتهشكهامنعةعثم
عالكقيأث

منسعتالذىذاز

محلوأدفيالأهل
عندنازلكعلىالناس

بلفىوقدمالكل

ئبعربنبتهعبداأن
خستعلىلهغألما

نممررألضونالنبن
ضمحنابمهنن3عئهعو

رهمدالفآخسة
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خهتللهارضىلولعدبواالقاضىاقاليأشلسيداواليعطيهةالىاالميرهنيعطعهاقذلكمىان
الذىلمالواعابالخوطالذىألنةالسيدالخاطبةانالثمالعهابفىوالذىواألظهرعندى

ابةلفى2خراوجمونبةمابالروهـماتعافخيراالعطاءوذلكمنهأنيعطىلىاغايندبااللهنانا7
والدليليالوجوبهـعلىهالشافىلوطمألضدمعليالندبعلىثاوءهـءخدفيوزتتماهـألنه

لكماقالصأوعتقهبهبيعهإيتالسعدفعهالىتسببنملعبدارؤبةعقدعلىانهمانقولهعلى
الشفىكهابعهيشترطهمأناالدلدهدلميتبعههالهتبعهسعدهبكااذامبالمانعندنااألهيأنعندنااألهيمالكلظ
أبوجخاالالموطهـظاهرلفظوكتادعقدإعفأحدوجهينلتمالهبعهنولهةسهدهتبهاذابالم
األهاروىخالفافيهأءلمالرهماديناروخفيزءهـوضطالوتمالتبعهنجداولهتكاتبمنالقاسمولدهبعهثولممالهبعهت
منلهارساكانالجاعةلماضدعهوالدلعلالسيدلهاأوباءعبداقبمنالقىعنعهءبدانرازقدتافيلشزطناال

أنليتبةلىكتاانعقدتاوانتراءابةعتاداالصعدبعدعيمونالفانهيعاأوللسعداضالهمالمالصعخقتجى
زيهلسممدفالشلتابعهلسبهماتقةانوذلكبهتابعهأدالتالمالمنبكامعهتبالىوجمتعينكاصبهبفئالمهـلية

اذبمواالوففىاوايةءنالرأرىومامالهمنيدهفيهانبتانتزاعفألصبهوزللسيدمععهوالله31لةاوولهصده
لالموالعتقدهونممسممامدأحقلىاالولدفاقوأملاالىلمععقرواالمدتالملفارق01لم ءيعلمسهحبل

الولدامالىأجلفاتاالمدبراخرانجههـالهمأانتزاعلهفواالستيالدفدذلدمدبيرواليومكهاشهحووالسيدهبه
لهطالكعابةفيمهالذينولدهوالءلىبالماقءلىاالنةواليدزميمطالميداالنفاقدزمثألنهاشلذذكاليتبعهفانه
قاضىأبومحداذاالؤدة4ذءتاذإنةسالهيتبعهتبالمانالثافوالوجةقعهأبواالشيخابعهفيدخلنلم
والمالالنفسءلىمقدهعاوضالكتابةألنقالمالهيتبعهبألدابالمأعهقارلةاكاوهوو

امعهمنلهولدممنولدزدوجدمنمنيريدبذلثترطهمأنيهئاالولدولمبتبعهوقولهفعلمنألغيابلا
دهيىدؤيقزثوأمتهللعبدءننالولدانانلثؤثاوالفةهذاهالكوءلىكعابةعقداتجلرجلفيدماماله

دالعبااثكعااخضبالنغيخالكطابماحكهحكمهسمأمالأفيتعهكاطهيتبعممافحكاالتهاليىشهروفعقغرماأتهاهيمباءنمورث المانوابنهاهـ

عمهدعبإلهنلللاإلبغقطماانانكانوالىللمماحملللىعبدفيألوتذفييهوالوكمبمابحاألىطهفآنهآبضأنفبلماتا
مماميزانهءلىافتةلضا

يعولمالمصوسليطصهناتتبالمولهئآالىهنىهفيمالكذكرالذىواغاابئنادىاللهاب

ذلكةمماامنالؤلمب7بعدالسالحاربربعلبهاولسميدتلىكهأبتهخليكنلملهفيلولدلمالمرأالبنيخاثهماتثم
لمانهذلكوفائدةوالموالهـبهئدلعلممنهمليطأمةولهلعقدكمابعهلصالمانماقالاعلىذوميراثهمنلزوجوليس
ئ

اسمأبوالةبخالثلطبةالكتافىلهوالمللهءبدظثصرطبهولميتعاتعقدالكعابةيذكرفي
واماالكآبةفبلعليهنتماعلىكاتبلولدللسيدواألهةوضعتذاوضعهاينمظرو

برقمآلهيرقوبعتقهيبتقبةادكمافيحمأبعهوحكمهلهتبعنهبةلكهابعداهنهأمتهبهماحملت
حملهوهوفدنبتاألبمنالففلغاواالعمسيطملىلميئانهذلكووجهوءيرهعمأبوالقاالشيخ
صحكمهبالكتابةوالحريةالرقفيمحكمهمنهوكالجؤزلغيرقاقاسفبهولىسععاقانكعابة

بتهلعايفبضأنقبلماتانبلماانبنهاهوواأتهعيابامنجورثرجلمالكلط

شمئميراثهمنلزوجوليسلمرأةابنالتهأليراماتثمبتهأدىكعانللهالهابعلىنهفتممماميراا
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وقىكتفيواذوجعنلمرأافاذاماتتتعلقلهواللزوبالههرارالءاليورثانلمألطعلىاوءذ
لورثهعبدانلوطترلةببهمتعلقةالرقالناحكامببالمواألباروجقفقدتعلقسبام
والءالنناناالفيبهنتعالووجبانطنانيرثاهاوجبانمبامكانافاذبنالواروجا

المالفهوءبقسكادالى5بألداقلجتقبألبلماتذاطبةألمظلكمظبعقدافذتالوال
بادااعهقوانلمالاهنمؤروثغماتجيهكسافىماخلفتهولربئبعهزلزوجانيهونفوجب
واحدمغماارالىكلفقبالكعابةوهوالعوضالمالمنفيهكانفقدغققنالوالءومابةالكعا

النلزوجفيهفالثئلععقبعداتبلماماتفانضاصةلرفيتفلوالاالمجراقوبريمنهحصعه
صواحم3واللهأارثألهفيلهاتأثبرمقدملبنواالناالبنووجبثفرارالالمأثيرفافىاروجة

ذلدوعرفلعبدهباةلمحاواانمااراننذللثفىورينظرعبفيبكابلمافيدمالك
بالمفيماكتيوابعفاءالففلالمالوطلبغبةالىوجهتبهءلىانمانوانلدفالمجوزعنهبالففيفمضه

ينظرفيعكايبعبدالميخالنتباذابالمانلماوهذاضلىشكلافئلهفذلكلتابنهوالعومحاعلى
أرادانياكاننذلىفألجموزلهبمالهمتعلقالسعدالسيدالألحقاالباذنورلكالببهوزلهبؤبألمالىقييقمدبه

وعرفلعبدهباهاولعقدنتالكتابةفاالوأماعبدقانيعواللهبكاأنيتصدقوالغيركاالمجوزلهوجئويعهت
عنهبالففيفمنهذلكواناجازتجالىمنياواالزلعلهواالمالكلسابابهاوارادبهالكلمفيظناوضة
نوانفالمجوزذلكالدافاءواالزصدبهودارجيرجوفيهانىسفالههنللسعدمنعهليىالنهسيدهلثلمفي
ارغصوجهعلىكايبهانماتشاهدبالخعارانفحملتاناألهلبةموفىرجلفيمالكلصقالتوفهوبالته
الففلبتفاوالاطلبولعلمافىوهذاعلىشكلبعهاعلىكتاىغمللمتنبتهاظعلىكماقرتظءتولدواننتأم
علىعابثننلىوالعونفةنتابتهاذحلاععيامتعلقالثمافىالنبهقالولبعهميطأيدأنالعليسانهذاك
رجلفيمالكمآلجائزلهلمكلههتسققينوجيةأومدياالفيالمجلالوطنارخ3هجووأبرعدإلقاضىقالهأجلالى
اناكابةموطىالسيدهنعلىفاقنعتامنفعةاخراووجهوطؤهالهمسثملهنافلميهفيمعدومانوهذاننمقةاك

أنباظمارخحمدتانوجهذلكءلىكتاتجهامالمتحهلووزجرعنهمنهذلدمغحفعلفانكاظدمةبالكعابةاألمة
وانولدأمتكانتلوبهبهبالقريمأولمبعلملمسواءتوالحدعديهفهاعتقاواليوجببةالكتااليغيرحمهالوطجمر

بفاعلىفرتتانهمانقولهوالدلبلءلىإلحدهماعدانسىوالىالحسنعنلماروىخالظوالثافىأبوحنيغة

علىفىمخملالمكاحماتوانمسئلةشبينوليهيةحاوروئىالحايمبهمجبفمضبآلمالثصادفهوط
يةالعهفيمفونيللثمافىالظبهوحملاولدبذللثفععيرامبينأنتعجزنفسهااخميرهفا

زاذاوانانذلثووجهالنهيرالماللهانأحدوانسهافىكابعهايمناذالمتعجزنفسها
الحريةالولدفيحقأمالنعلعهنتماولدوقىكأماكؤاخعيا5معنافانبالتعجيزعنهونيعبر
اختعارنفلذلكسبةءيرمقققالموععقمقققأميالولدععقأمالنلبةااحقمنأثبت

أماأقتختاكواليمونوأنمافرعلسيداعليهاأدخلهمماذلكانجماولدالاماكؤ
االلهاذلكإلساماممابناالموازيةءقفئاهعهاغيربتهاضيرهافانكاتدعامعهافىطنلممارلده
ارأشذددماووجهالديطؤهـوتصيرأمحصغاعنهعدمجطؤقدقالفيرصوامانهعهانبرضا
هنعونلمارحاءنلتزمهاوابالكعالانمارضىالنهبذلثالىكتابةفيشركهمنحقلعاقماليه

واحمأضلملتالواضليهتداتتقامةلسيدواألالعلباصونلهاذاكضنهفيالعألسكبوزانكلالحا
ارلدواشارحمامبةالكتالقضبينالخعارلهايدانيربتهاعلىكهاقرتختارتاوانقولهفعل

سابعمنش2



احملفنفقةعابهلاعلىبقيتنالععبعةفىسنونلقلضافيبهلكعااحمءلىلبقاابينو
لهاالنففةأصبغعنىوورحبيبابئلهوهالكابأعنوإورالحامللمبتوتةالسيدعلى
الىوجةملحنفقعهعلعهنتفعليهألحدصالهلىلواطئالحقحملنهااألوللقولاوجهعليه

علهاالناالنفاقينىوذلكلكابةاحمعلىبالبقااقدرضبتاصبغأقولجهوالولدوأم
منحهارأسقطتولدفأماوهوكولهاباخعيارهامايوجبأالنفاقوقىكتلهاالنفقةلبالمعديهلمجقحاالميممادمالك
غيرالذىءوحمبالنفقةوالععلقالكعابةحمعلىالبقانيناألعيبينابملهاجمنفلمذلكالعبديمونعندناق

أحدماانالىجلينبينالعبدجمونعندنافىعليههعافياألميمالكلظصالكتابةاحدماانارجلينبين
ععقاويعبرذلثيعقللهالنجععاىكامبااثذنأبرلميخلدصاحبهبذلهأذنمنهيبهنمكابالأذنالهمنهنصيبهالكاب
فذللثعضقهبعضهأنيسلمتبالذىعلييمونوالنصفهالىأنيععقعليهكوتبلعبلعااأدىاذااالأدلىألؤنصاحبهبذلك

ماللثقاللهالعدلقمعلعهعدقومقىلهثرقأعتمنوسلمضلهاللهملىاللهرسوللطخألفذلدالنجععاانكاسبا
5ءنعمعاويصيراذايقد
بالمشمافبضكاسبهالذىردالعهيؤدىاناوقبلبالمىذلدحىيؤجهلنكوتمماالععدأدى

اذوالشاألولىلتهتدالهماعلىدوكانولطلتكماشهماصممقدرعلىهووشرمعهفت ءنصفهقانيعالىعليه

ذلكادلمفىصاحبهلهأذنصاحبهدنكالبهأنوزالحدماالصبغشرحلعبعدبيناانلىهألعلىالذىعلىواليهون

يرأفانكعابوحنعهبضدانمثيرلعمتعحأععينهفياداالكحالحتعحهفئلئممافىفوالمئمافوفىوديأذجعتقهيسعمانبعصه
اليقضانوعقدالكتالةذلكعلىوالدلعلمافدمناوالصصحهالثالىأسرحامداالصفراثنىورماخالفلذالث علعهللهاصلىللهارسول

عدلعضفىزذلكلمذاقالىحمعلىالقيهويمتىددلعضالمحوزالحدأنكاثولذلكله شرأدىمنوسم
عقدالكتابةبانذلكفيمانكواخغصافىهجكلبدلغيرهفىبعضؤمحذلكفسخوقعانجيعهلهقايهعلعهفومعبدفي

بالذىنصيبهأعتقاذاالنهدونتقويمريكاالععقءلىالىتبيضذلكويؤدىقعهنهالكلالعدل

وهذالميباثرهعوفنهـقءركطعةرهفيماباثتصسالهقوبمالنثريمهؤمإبعديهولبرئمعليهيودىحتىذلثجهل
نارخ3هجوونفسهعوممنوعافىيكونأنفوجبالعقوحمذلثقيالعوضبهواقزنععقانفبلأوبالم

فذلكالملديمنحءنهنهءلىوهاتىوغيرهبالبيعالهصزفبيملدالمأنثقعفىلتادالىالذىكاتبهاليهيؤدى
بعضأنكاثالمجوزلهولذللثهتنافعينأمريئئقهضىأنتيعقدمعاوفضيصحلاناألصيتناؤكابالمشماتجض

أعمصواللهعبدبعضههابثلدمنكابأنويجوزلهعبدهعليوشريمههـقعممهفا
نآلسيدماقبضيروبةالكعااألداءبطلتأوؤبلىيؤدحتىذلكجهلنوؤولهفعلبطلتوما2صفدر

وانإباالراليدهـتوبعدهاالداءفبلثابتالكعابةفبخالبديريدانفىشالعبمدفمقاسعهلهماعلىعبداوكانكتابف
أناالدالبولميردالىالعبدمنبقدرطكهلثريمكانالعبعدالمتتركماللماكانمنههاقبضاألولىلعهط

فوجداتاشعلىاقالتةاينلثريمامنوجدوقدلوجهااذعلىنعبدقدأضجهلدالنذعلىيعغقا
باذنىكاباكولوقاطعههسئلىفعهسعةالمقارادةاآلضاووجدمنأخذهبالممن

باذناثنانتبهخوةاثألثةبينينبىفىءسملقاابئاسماعمنلععبيةاففىبهتزقوعتبالرقلمقسكإ
فىمهمرثآليخفوولهمسكاكماتثمبههنصيمافمافتأخمباذنالذانكالباقاطعاهثملثلثاا
وليردرقيقعهلبدامالكقالعاهقاطلذيناعلىيقومأنالبديطلباقامثمسنينوايهميبؤ

ومابةالكعامحذهسسخأنذللثوجهوالمعترثهوببنوطنفعكونأخذانهماالذانكاباه
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لىاعقديففىمنهمانماوجدوارةنمباعتقتباللذبنايوجدمنلمعةالنهلقطاامنبعدهاكان

قالصللهأعلموافردلذلكاؤمفسدالمجوزاظنفسهفىلعقداوذلكاهفبفعوضىعلىقلتا
لذىأباقتفىينظرهآلخرانابىوأعلعهلذىامجقهاحدمحاإنظرهوجاينبينيبمفيمالك
مألهـكصانيخامالكقالبتهمنكعاءوفعهإلسمالوقىكسبلماماتنمحقهبعضيضظرأن

بتهاخذكلبهتاألعةفبلماتركن4بقدرحمنهعاحدواخذصعلعهفعألهمابقددمابتى
لميخظرهالذىقتضىوفدابلمجمزاننهمابالسواءيوكازسابتىبةلكتاامنماهافيحدمغوا
اقعضىانماالنهاقتضىمافضلصاحبهوالنردعليمانعفيننالعبدنعاجابمتضىؤاحصرمماا

طهعاجمزفهوثمعلعهلهالذىحبهصاافتضىثملهالذىحدفاعنيحووانحبهمابلذنالذى
طعابرجديندالدفيدةعإلوذددبمنزلهالذىفعضىاغاالنهشيأصاحبهعليقتضىاواليردالذى

علىفليماصالغرصميفلسثمحقهبعضاحدهماوثءاآلضفيقعفىحدفعنظرهوارجللىحدتوا
كعابةكامباءبدهمااذاالىجلينانوذلثطاءلىذوشىأتيردصيأمماانافعضىالذى

بضانبنصفينغمالنذاثماجدوالكلفيكونطالقاالعلى5تباذاالكازةحطوا

شترطاااقوكذلثاآلخردوندهماواليقضىاوالنقصانياداآلضالقمايقعضيهبةلكعاان

الموازيةفئأبداألولأحدهابالحميبداأنضلىتباهوانشترطامصضامالعقدالافيذلك
االمجعلبةبالكتايرضلمذلكشزطامنالنبةلكتااببععهاوتفسخيبداهأنوالزذلكصبهوال

واشترطهابتركلعبدئةااشترطالذىاانيرضى1ألشهبيفسمخومنهمآيخيريداليدرى
لمحالفشيأمنهافبضلىممنانالموازبئاوولالتبدئةوتبطلالكعادمتمضىطالةبئا

انمنبهاحعجطاألولالقولوجهوسطالثوبطلالكعابةنغذتكلنهاصدرااقتضىوانبأحم
دهماألعلىأناكعابةارعقدا6طهلتساوجمهمافيمعبةالكضافيدزيادزداأحمدهم
والسلفالبيعانابناأمنمنقالقولعلىذللثويحعمألنيهونضالثاثوللىالئلثين
ظآلضفانأاأحدهمايسلفعلىأنبةلكتااعقدما3اامحهبولةوجهوااصعلىينقض
الكعابةانالقاسمبنقول4ووءالعقدذلكوتيةقبالنئرطهطالسافمثترط
العقدوثبتلصرطابطللعوضيناالهةالصبهوزمعشرطبهقزنافانلفرراوزفعهعقديع

أءلمذلدواللهإلىعالموازراادنفولوحهو
حقعهبعقينظؤاقأبلذىاىفاؤتينظرهخراناالوأبنظردأحدماافانوؤولهسصل

انظرهالذىبداقيرعليهلهمابقىبقدرطصانيقابهبالكتا4وفعهاصماالوقىكبلماماتثم
ءاألدمالقحرءلىإفىكاذمأللمحاللىفصبالمفاذاماتخفاؤاهلهوجببكاانظرالىكاباغا
ضشيأو7يقعضنمفهااقلهوعهحعزمحفىأحدهاقتضلوانهالكوذلهمابتىصلكذفىعامخا
سمئلةعندهامابئحسابلثذنثلئعهتركىلذاوأخذهافيئلثلمقتخىاخذصأماتحا

الموازبناواهربمناقتخىالذىعلىانظرالذىيرجعلمخيأولميزكأوجمزبالموومات
ضيأشريمهاولميعمهشرقبضمماحصتهوأصلفهيبلمامةبئةرورضىانهوذلمثمالكتء

وانظارفماءبهماشربهةلىايدفعأنبالمسألهانالموازيةفىمالثؤدقالبهضايهجعف
يبالمهـينغلرأنلىتذلكفيالثصريكالعهرضبلووكؤلثثصريكصلفالنهكاث4

ضربينلىتلونلبلماراوالظعاؤهـبالمضاانظارأذاطصاثاابهدفرصى

بيىبمفىلكماول

بكقهأحدهنظرهفأرجلين

أنآلضابىوأعليهلذىا
لذكالابافتفىفاشظر
ثمحقهبعصينظرهآن
ماالوقىكبالممات

منكتابعهوإءفيهلمى

كمألصانبفالكماف

خذعليهلهمارمابقبقد

بقدرواحدمغماص

قبالمننركحصته

أخذصبتهفضألعنكعا

منمابقىمفماواحد

بيغماناقىوبةلىكأا

جمزتبالسواء

اقعفىوفدبالم

حصرممااينظرهلمالذى
لعبدانحبهصافعضىا

والبردعلىنصفبنلينهها

اقتضىماففلصاحبه

باذنلذىاضىافانماالنه

عنهوضعوانماحبه

ىقتاحملهالذىاأحد
لهالذىبعضصاحبه

بيغمالمجزفهوثمضلعه

علىاقتذىدالذىوأل

انمااليهصياماحبه
لكوذعلهلهلذىاىفتا

دعابلىجلينلدفيالةبتر

واحدرجلعلىواحد

ويمثحاأحلهفينظره
حةبعصاآلضفيقتفي

فإلسىالغريملسثم

يردافعضىانالذىعلى

أخذسيأمما
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الوجةبلفهناسلفبرفعهوفتالىنيمالكمابةأوءنمنحصتهميعبينظرأناحدهما
ايضاآلخرفذلكاباذنلهثريهينأحدافيأخذنجمنمفبلمبكضراأنلتاقاربوافيهله
آلخرانبكلهثريمينأحداميعنياخذكأولحمانعفكئرمنباانأفىوأسابنظارالا

علىيادةذلئبكلميلزمهبانظارالمفيهاشترطانفهذاالناقالمممنفرليأخنهءن
لمدنعلىبهاشرابئلهاافأليجوزأنيحيلانظرهالنىلنصفحقاعلىيادهاكالنعفالن
باحفارهالنلظفعريمهعلىانظرهالذىرجمحيبالمذلكلميرجعنلهبببيربدولمبمل
واواعتبرباولللمثريكالسدفلجونالأنأحدهماناهيذلكفيلهمافاعتعبرواوجب

فالتكونبذلكفيععينصاضراانظرهالذىحقمنشئطونالأنبلجوافىالسلففي

أعمللهواالمحيلمجبقعنعوضابنعهالنهالننمةبلماعلىأنظرناقنهـلمةالحوا
واذامسثلىألفاظبزياددلكبتوفدالماجعئهونابنذعنالمواابنوامماركرأوهذا

لمسلفاعيرويكالشرسلففهذاذلكفيلهوناذنديعضىآلخرأنافسأألحدهمالحماحل
آلفقداذاصاءبالمموأمامالكالموازعنابنرواغيرمالعنشريمكندالعجزأوالموتعلى

نظارفهواالبالنحفالميأتنللمثريكفهوسلفأحدهماوأخنهطهملباااذاجشونلماادنا
نظرالممبنمفبالمباهاذاثريكالبذلثرفىالموازيريداذاابنلوظبل

فيهشزطواهـاآلاحدعاباذنفأخذلنعفاحضرأحصرمنفانبوانظارالاحدهماف
لفابضابهاالفقدألمخبضالذىكايصيبيادالىالنةاريادفىذلدلميلزمهبانظارالم

بكاحلزغامجوالنظارااالنشرعلىيكلهئراجرلبلمالكذلمبدفعنفمالمفيشعر

اآلخرليأخذأحمدمحاباذنفأخذهنبهمحلاذالقاسمابناعنمجيىبنصحيىوىورالفمالممجل
منلسلفكانابدانيرلموتوالعجزافىعلعهبهعيريكلشرامنفهوسلفلثاقالمماآلخرا
المممحلقبليموتأوبأريعجزالممحداالوقالسألههوالذىولعلهريمهلثيكهـاك

أنيأخذفيلشريمهأذنلمايكلعثراانلكذومعنىلئافالحماصكلحتىبهأخنهلهفليسلئاقا
ذالمافالضماأجللىاامؤجالسلنفقداسلفهلمافالحماشربميأخذوفأخذاالوللحماهذا
بلةلثافالصماولوحلفرعأجلهؤبللساتاطلبلهنيملمأوماتذلكقبلبلمجمرا
جيعايبلمايتبعانثممهلفهانيقعفبلقاربئاعلىنلأنيقبضهقبكبلمافتعذرعلىجمز

المتملفلىنمكاباعنهلميعبضهنآلخرالبثريهيناحدامنسلفنهاذلكوجهوفىالموابناله
ابنقالهوالذىبعدلمبعجزدالعبانيقتضىاللفظذوظاهربكالهمابالميتبعانثمانيقبفه

بانيجزالمااليكلعثرامطالبةانظرهللنىلمبعجزفلشىبالمانلععبيةافيصمالقا

مابننوضكتابهاامابتىءنهـواحبء3أخذصفعنالعنكعابتبلمانقىكوفولهفصل
دهنههماوانجانصصيمااالخرءبضولىتزمفحدهمافدافعفىانانيريدمابالسوالين

إسقغاذلكحسبالثماعلىوالكزهالقلىمنلهمابتىحسبالكعابةءلىلهءنمافييفعفى
السوابيغماعلىفهوبعدذلكفاففلسعوفعاذلثاذامالهئدمةمةىالتىبةالكتاعليه
لعقدبعدامتهومدكتاالكعابةعقداتجلرؤبعههلىفيفيونامتساكاماسبعلى

لينهمالبداانظرهكانألذىفعكاهاكزمماالدئظرهالذىوتداقتضىبلمجمزافانفمل
حسبماضلىملكيالىعيربعجزهلعبدابدانيرافعفىهاففلماحبهواليردعلىبنصنكين
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ناحبهكرمناأحدهماتضىإؤماذلكفيواليؤكجمزهمقعفىذلثالنلكآبةاؤلكانما

علىرتلىايربمنهأقلهاعنلعبعديعجزابةلكماالسعدمعظمايقتضىلمنذأنافىاليؤكا
لمبسلفهالنهعليهزاثدابمقعضاهقمضىاالذىضليالذىأنظرهلىسجعغاوا8االداؤبلكانماحسب

بئاعنصكيىيةروامنبرلرتعدموقدأصلفهلرجعإلبماشريههولواسلفلبلاصلفهغاوااياه

وأحمتهاءلموابةلكاادبنعنهلعجزيسقطاالقأنظرهممالعبابعثئالذىأنظرهاواليتبحسملقاا
بربدارساوفعليههالعبدجمزعليهنمالذىبعضماحبهقتفىانمولووفعلهوفولهؤملؤ

جمزعنثمعليهمالهجيعحبهصاباذنمنهلعجبزكارفبضالعبدمعملدافىعنهأحدهماالئأتيرله
علىقعضىاواليردالذىالمسئلةاملمالدفيوقاللهمامدعيرنهسزقالثاهدعدهطادا
غاوالسلفاوجهعلىشيألميقبضالنهعنهحولذىاوندطوظهقبضهاانيربثميأحبهما

صهماحقمنبكقهلذىغسكايقعضنملهكانماجبحعنهقدوضحشريههالنلهماقبض
حقهنماآلخربعفقبفماحدهماواحدفانظرقلرحدبذوارجلينءلىلهماثكاهـكاق

علىيرلمالديئمناحدهماءقهراسقطوكذلكثئبصاحبهعلىعاليرالذىانظرهنىافد
اسكللمللهوامنهحقهفبضنء

الالكعابةاطاال

بعنهمنواحدةبةكاجيعالوتبوافالعبيداإنعندناالمجتمعليهاألمىمالكلطبص
بهافانألبيديهوالقىقدجمزتاحدعملواننمئلموتاحدمعهماليومعوابعضعن4حال

ويرقعتقواانبععفهمحتىبعهقفيكعاتجهمبذلكويععاوزنمللامنفمايطيقملىهأنيسعه

واحدهالبأكطانكايبهئملعابةنهعبيدجاعةلهنمنإنلماعلىاوهذالشرةبرااؤبرفهم
زأنلىقبتحاالملدعنالةزاامجقدهقصوداحشوليهالنهفىفىاللثحدظقدوابتعصملهم

ومنصمثلهمرباحانباوانواوسواسملشيخأبرالقااوقالقلضوامكالعدلروثصي
فولعلىمألولوالنمفبقولهيريدلوعداللمابيحاحدماوالنصفلممجزلهعبديهكاثب
رجلمامنبيعولهدسيدألعاالبملكهدصرجمعلنمفاذلكالنأحدهمانصفواليبحاثهب

ممااجيعافجائزولوووبعاتنهرجلرجلينآومنمنمامحدأمابعقظرجلينألهنحدوا
أوبالمبعضليحوأشهبلقاممابنزاوقدابثهوهامحعتهحدبيحواحازلكلورثة

نجماغبرمعين

ذلكالنعبيدلجاعةبةلكتااطألقاحمذلكانيريدبعضعنحمالبعفهمفانوفولهفعل
ربفدنهمىمنادانفولهفيفللشاخألبعضالبعمقابعضهمقاليعهلعقدعليهمفانهاشمالامعنى

ناسفممامجوبئاأبوحنيفةوولبطلبعضعنحمالبعمهملعفدعلىأناولوعقدواماعلمممعق
عبدهكابمنولذلكلهبعيض01مناعلىمبنىبةكقدالكتاذامانقولهعلىوالدليلالفياسا

ماعلهماءمهماحداالبأللمبعمقكاصبأعبدامنفكذكماعليهجبعاالبادانئمنهيعتقلم
فولهذلكأصلعتقهلمبئبعضجيعهعلىشئملااذيةصلىاعقدلفضىذا3خروهواليلد
جاعةلصماداتانانفأماواحداسيدمكانذاااروهندينارفأئمآلىالفاادتمذاا

بعضعنهمابعفحالةيسفطاناالناشهبالبجيزالكعابةلهماعبدينكالسيدبنكاسبان

العابةالفياطالة

هعلطااألميماالثل
ذاالعبعداانعندناهعلي

مابةجيعاكوتبوا

حالبعفممننوات

اليرءوانهبعضعن
ثئافوتعنهم
فدجمزتحفهمورأواق
ابهالأنبيدوألق

فافمابطههبسنععأن

ويتعاودنالعملمن

حتىهابفمفىبذلك
عتعواانبعهنهميعتق

ندنواابرنهميقو
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بهلىكتااجلةديرهـالىيفتةاتنادعبيدرسعدواحدارلخعلىلىكتادوعقداسمئل
بدينوليستفلصااهـمقصودكانعوفهالمافيالمجوزحدمهماالنهوامديرصايخصصدون

ثابتادينافهالعوضاويمونوضةلمعااامقصودالىلعقودافيفىسائراألعواوزفيماسبتثا

فاللكويرذبقفولهوأماعلىلبعحاثوبهمافيعلىجلينالسبهوزالقاممابناؤولوهذاعلى
مءلىقدرهعجملتهمهاعلىحمجبتبينأخذاحدالمةالسعدوليسمسمئلةفرقالىحتاج
مواحدمنلزمصواغالقدرواالحياهمعهمببمعلققاطأنذلكووجهابلوازبئالهاالداءظ

لفمانامجقمأحلللصيدطلبفليساالداءعلىقادراعاضراحونلمضاكانفالضمابئاجيعالحتى
مابفيلجمزبأنبعههممنلقبضاتعنرفانبةلكعااصحقيخصهاحدنهمواطلبصغالهوا
غيرمناألخذفلهلموازأوتغيبابئإ

التزمواوفدقدضعنواماعليهيريداناصابهئثبكوتأحدءمواليوضعءنهموفولهدصل
بملىماحداسققفانالكعابةجبعاالباداقفأليعتلتبععضابةلنافيلىكعاواجلةلكتابةا

نجهلفرقواذلثفيحععهيوضعءنهمالموازيةففىيعماولميذلكلسعداوفدعلماصلههنيةأوص
يداولهلماذوهـلوجمزماسخصابمفدزمهمالصمةوجهعليولهخاماتالذىالعقدفيانالموتبايئو

عددهمعلىمعنجمطالموازيهفيشونالمابئاقاللميدزمهمالنهعهبقدرمافيوضعنهمفلذلك
5ماحدالعددباسققاقربععغمجطأربهنواان

مارمهلكبذعنهقطبالينه5بدعوااالجمزهيعملمنهايديرجمزتماحدقالوانوفولهفمل
أنلهفليسلساعليلقؤاعليدخلالنهلععلامنمايطمقأنيستععلىهصاوألبةلكتابا

ظاهرماللهانيهونيخلىاللعجزايدلذىالزمدلكعاعقداوالنرقألىمنهنفسهصنهرج
وفىالموازيةفىمالكقالانيعجزنفصهلهطنلئمهـظاماللهنظاهرفانماللهأواليهون
اذاانهنافحبئوابنكناقاعنبوبئاوروىاقابماابئمعاويةءنبئموسىروايةالععبيةءن
أحبمالكوقولحبيببنالطماللهنوانمملىعادشهدبذلك6وفعبزنفسهالكعابةكره

عقدالكعابةالعقدانوملىفىمالكقولوجهنافحبنواابئكنانةزولعلىافىالسوقولالى

لمفلذلكبهغيرمعقررملالهنالجعلاذعليواليلزمالجنبعينفيفلزتينفذعوضاءامعاو
مجوزاناللعبدفلذلكاكيرصتقبرعليمالبةعالامالأنلئافالقولاووجهمللعااجنبةفيلزم
والذىالئمافىبناءناأذكرالذىوهذااؤهأدلزمهلىمسعفراعليهلىممنفالعنهبهمليض
يريدبهنماوا5شااذافهمفهبصأئزاليريدانعقدبةلكعااانقولهمعنىانعنهبهأصالرذ

فسخكتابعهبينوالصبربينميدخيرالعادائهمجبرءلىلمواذاأدائهمجبرضلىلمهالبيدهناذا
هتاصانيعالهلؤالععبيةافيمالكآلظاهرفقدمالبالمنلميمفاذابسئلهمأعلموالله

لىابردلمذلكالبعدأظهرأموجمزنفسهثماذاأمالكؤهـلهـمعنىونفيعجزانفلهاليعرف
عاتفقابطلءقدالمنهكطيؤدهـظاماللعدمشنفاذايانهذللثووجهزرفعقاوالكعابة

فرعبهفههكعاكالولمتعقدملكذبعدبظهورهالهعنهملكهولفالفيعليهلسعدارمالثوتقر
الصبهوزالععجبزسحنونقالالسلطاندونالععبعةيعجزنفممهفىلفاسمابنالطبعجزنفسهوأين

السيدملىازالةبءلىالسيدوالماءقدعقدذابئالقاسمابنقول4واالعشدالساطان
لهمانقضهفليسلىدهتعابهحقفدتعاقانهسمنونقولوجهلبيحكاونقفهفجازلهمافصضبعوض
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لعجزامنهتبينوان5قابقالعهوذاأونة5االدارطفانلىاللهتعالدطؤنظرفىثحاعاالمجم
انمميخأبوالويعجزنف4أنفلصانعانوظاهرماللهنلميمواقمسئلةؤمخهانغذ

لهإلسذلكأنىفعضالذىهرظامالنلهلميمذااذلثلهوقيلهممجزأيئسبللقاصما
شقافهابعدواتعجيهرنفسهلهنفلىبم8االدادرءلىانهذلكمنلمنحاوجهروايتاتظاعرفعهمال
لكسبافألبببرعلىمنهبؤدىماتلهليسلنانعةأتهاوايةالىووجهظاهرماللذكيلهلعتقعقدا

يعجزمحدلعابفنىفبهاغرهاذاشادكهفأهابالكعابةمفوداكاناذوعذامشل
ظهرمنهوانصاغرايمعلويؤخذبالسىتعجيزلهفالولدمعهيموناناالنجومهقبلنفهصه

لسيدبريدبعدعلاىفيعطويؤخذمالهقالتعجبزلهعلرظمامالكاظهوانيعاصباقذرأيتلد
الكعادفىشاركهمنقصذلكأنوجهولكعابةاجنيافياهـشاركادذلكوولدهوهوقويعت

موأداءوبضصبمحمبهفمسىعلىمبنهةالكعابةألنومالهسيههاققدىتخبىولدأوأت
سائراذندونحقهفيذلثفسغينتواحدالمللصيدنيمفلمعقدالزملكهاةوابعضءن
سبللىمتهميينهـافيأحدهنتحدتوابعفدئبكبدفيلوكافرعلكعاعقدافيمعهمن

ماتقدموجههوبثينهفيبالحنثقعجزعتفانوكابتداءعتقهوقهعتلاليهلموازافنىعااا

أدىسيدهيمااليرجعلىنهعضقواحتىممعمفأدىبةلكتاافىكاشراذلدافأبميدفنأععقه
بهلمالعاقلمتمالععغنالسيداليهمماوجههذلدانوجهوبخعنأحبيببئارواهعسهعن
وهوعجورلنيرهأوأءخقهعبدانجلةءناععقفكانسيدحعالنذددلميمألقبهأصاقءن
عتقهفيعلعه

فضرعننومملعمعايةؤيهيريدءنلم3فيويرقمبعتقيعتقحتىنجهيتعاونونوقولهفصل
لممعرقورفواماعاجممجميعاءعنأدواعجزنوزنيمعابةلكتاافىبهفإبئأصاقدرمايلزهه

لمكامبهسيدهالعبداذاانعندناعليهعاقياألهيمالكقالحممسقوعضواعهواوانافى
وذلداساليناشةمناهذوليسلعبداوعجزاماتعبلهأحدانبةلهبهئامليضأنلسيمهينبخ
لهالذىتحملقبلبلمسيداذكاتبعبتثمنكما4عاببماسبلماسعدالرملانتانه

فيكونعتقبالموالهولهئثنمنثهمنهماخذسبهكونلمابتاعالهواباطالاخذماله
بةالكناوذلكانلهعبدامملوتورسعدهالىرجعباعجزافانلهحرصةئبعتفىءق

بلمانيعاتواعتقبلم01اانادصنغاهىابهاصبلملسيدايقعلبتبدينثاتلي

بلماعجزوانسيدمنبذلثأولىهلغرطاوكالغرماءسيدهبههابتهاكاصلمدينوعليه

فيسيدهثجناليدخلىبلمامةذفيلناساديوننتولسيدهمملوردعبداالناسدينعهوءا
لموفأليسطالهافاذادخلتهاباطالةالتجوزبةالكتااناماقاوهذاعلىشرفبتهن6هنئ

قىطالةابعثرطانعقدتبةالكعانتقلعقدبعدالعقدأويهونالأمفيذلكيكونان

فيكالعديريدالالذممفيانذكونستهامنذلبسالةطااعلىبةلكظالمجوزازيةلمواا
والكسببالتصرفغاتعلقتاتعلقاالزطبذمةبةاععاالمتتعلقنهاللهاعمواذلثومعنىلوجها
لثيخأبوالفاسمالتجوؤالولةلحااوتبطلبةالكتاىغةلضبوأعيىعنينمقبناوىرو
بالمالىهننقالرهنوامامسئلةلتهحمالمتلزمهبذلكغدملوبةبالكمالةطاا

بلملغيرانارهنوانبذلكرضياانبةالكعابعدعقإلمنهيأخذوعليهبينمجبوزفانه

لمجتحعاألمياماكل
اداالعبدأنعندناعليه

ينبغلمسيلهكالبه
بةطئالهأنبفمللسعده

العبدماتأحدانعبله

منهذاأوجمزوليس

انهوذلكالمسمينسنة

ميدلرجلمخملان

مىبماعلبهبالم

ذلكاتبعثمكعابته
الذىفبلبسيدالم

باطألمالهذالهمخمل

نبالمابناعالهو
منأخذمنهطفيكون

سبلماوالهولهشئغن

غنفىفيكونعتق

جمزنلهتبئتصمة

سيدالىربمبالم
لكؤدمملىكالهعبداكان

بدينليستالكعابةان

لسيدليفىثابت

انماهىءبهابالم

عتقبالمأداان

وعليهبالمماتوان

النرمابكاصلمدفي

لغرماانونجهجماسبد

وانسيدن4بذلكودأ

دبنوعليهبيئالم

مماردعبدقناس

دفينتولسيده

بالمزمةفيالناس

فيسيلهمعنالبدظ
مننررفبمهشن



القومثكاذاامالكل
والرححدةوابةكتاجميعا

فانبهايعوارثونينمث

بعضعنحماللمبعفم

بعضوندفهمبقواليت
ةالكتايؤدواحتى

مغاحدماتنانعها
هوأثهرشماألكوقى

عهمأدىماعلهمجيع
نومماعأيمخهنه
ولىممنلميمهالمالفضل
ففلنمعهكابلمن

السيدوينبعمشئالمال

شعليهمبقيعتلتىابحصمم
منزضيتالقهابةال

الهالكالتلهالك01هال

عهممخملناغا

ماععفواأنيؤروافعلبهم
نوانمالهمنبه

لمولدصالهالثبإل
ولميهإلببةلكعاايولدفي

المكازبالنبرثهلمعيه

مماتحتىلمبعتق

لكعاافىلقطاعةا

إلمغهأمالدحدنق

النبىزوجصلئأمأن

كانتوسلمعليهاللهصلى
ببالذيهامتقاطع
والولق
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قاليضحهاأويهابالرهنانبينويخيرالسيدلالموازبئاابمنكاطالةلمتجزالكعابة
الىهنفسخوفالتفسخلكعابةاعداالانتحل

لشافىواماألثوقولوطلغرمااسعدمجاصلمدفيعليهبلماماتوانوحمولهلفص

فىفكذلثليهاحقىالرقبةألنأفلسذاامالهفي5لغرمااسيدالمجاصسبلماانذلكوجهو
لةوالجمانرالمجوزفيهفلذلكت4ثابفينليسبةاالديئانذلكءلىفدللفلسامعلموتا

الفرماحتىيستوفيجدهمنبثالها4الغرطديئنندبئوءايهاذاماتبالمانأالى

ةزالىألنلكضابةانئبهاثيععاقولممعهذفىلناساديوننتللىكالبولوعجزام2حقؤ
ذاامالثطغريمذلكمنئفيوكهوشامحجزالبالهعادتبةبالكعايدهنجرجتءنلتىا

اليععقبعضعنحمالءبعضهمنجهايتوارثونبربئوالرحمواحدةكعابةجيعاالقومكاب
ماعايهمجمعحشمنماالحوأعوشكدمنهمماتأافانلىكعاايؤدواحىضبهوندمفيبه

ويتبعهمثئالمالفضلمنمعهإنكابنولئمبملسعدهالماللففوكانمماءلميهمجيععنهمءنهأدى
مخملكاناغالكلهااألقالهالكمالمنقضيتالتىلكتابةانعلمهمبقيتلتىامعصمعدب11

ولمالكتابةفييولدلمولدحرالهالكبالموانكانمالهوإماعتقؤإ4ءنانيؤلمفعلبممع
اذالمدبيناتةانهاقالوحذاعلىشتطحتىقيعتلمكاثااألنيرثهلمضليهكاث
وىذحمهذافانملينمالرحمملكؤذلثفىوالتأئيربعضعنمحالءبععمفاخهمرصمبينهمءن
البدأنيمونحدحدوالىفهبةالكعافىعهمبئاوأماجحاترافيؤفىذلكوأشدوانمااماألر
خالالدهنهالكمهابهحماننقولبلفقطمبيخلثمجوزوالنقولضبعناحمألبعفم
محكونمئىملكهءهنألنلسيدهمالكتابهأهليبيناؤذلكواغاذكرهوقدتقدمللشاف
الىماأحجازانيضمحدةواحدعلىولوكاثصالموازفىاووماواحدالىندبلزمماله

ضمنحدمنهعانمواضقدكلنفرداانانهذلكوجهواآلخرباذن1ولكناليعهقإجداآلخر
عبدهيقملانالبأسلموازافيمالوفدحدلعقدارااحمالىفقدعادماماحبهحدفواكل

الرلثالنةاعبداونألثةنليجاعبدانولوكانهسئلىوجهمماقدمناومكاسبهعلى
لعبرسيدهعبديغعلكلالنتأشهبببهزهفيحمهابتمجعهمفيفداخعلفانهيةالموازفنى
صوعلىيخموزبعضعن4تعممحماانيسقطموااالةفهتبهبةىبهاعبدفملىبفيرسيدسك

حدثلثوالكلألقخعاكاميسرإلمهىبنألحمدعقدتيومبةلكعاامنرسايلزمهرمدحدوا
شيأغيرملكهعنأحدهمبضفالبةلكعاااثحدءنثلئهواصعبدفاكايقبضص

وجهوماعلهمجععضنهمادىبةالكعامنكثرمماعليهمأوقىكأحدهملعاتوانوفولهفصل
وجمعلهاذحصتهافيوماحلتأحدمذاماتبعضسرنمبعفيضمانمنذلئمعافدهناه

ىوبذليسواألخهممنهشئبةلكعاافيمعهانيهنللسيدولملمالالففنومنهممهلكذأدىمال
األرحامىوذجعترافيختلفاغاوالهمامأر

كلعابةالفيالقطاعة

ابالذهبمبيهامكانتتقاطعوسمعليهاللهصلىالنيزوجسالةانأمبلغهانهمالكولجمص
هوانوالمفاطعةوالورقبهابايذهبمنفاطعثكاسلمةانأمقولهشىواورق
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أصلسلمهنعألماقيهونحتملومعجألومؤجليهتئجاطعثضلىبالمقعتمجعل
ااالجوازعلىالعالقاتطفهذابالورقمقاطعةرقبالوبالذهبأوفعقاطعهبالذءببةلكعاا

الىهرىكالالناسبهولميأخذالقاسمبنالاالبعوضبالممحراليقاطعبناعنوىقدر
مالمنمنو3وئعالىولهةفيولبنلمتأابعضولتافهخأبواصااوقالحربئغبراقالهعماحدااال
وأماالعتقتعجيلعلىلهلبعضاؤركضديهسابعضعلىيبالمذددقطاعةانتامالذى3للها

والعبلنعوزبالمبةبيعتكتاأبومحداذاضىلقااآلفقدبذهبفعقاطعهبالذهانكان
عروضالىومنءهـوفذحبالىورقورؤومنالىزهبمنشاءفعنقلهديفيبيعهاصيدان
الىعنهوالعدولعليهكالبمالعبدانماهؤركامننجهعهاألنتقديرغيرجنسهاجنسهاومنءن

بهلكمااعليأصلدلمالودقوابالذهبطيهامطحكانتتفاسلةدامافولهفيوليسيعجلمال
زاجلالىأبعديؤخرهاويعجلىبمثئتقهتيعجلوبالميقاطعانالبأسلموازيةاوفى

زانبالملتابةشزىاومنماقدمناذلدووجهطعامااوغيرهقاوازسببةلكعاا

المجةحمالداألعيقجمصبئالتفيمالكالقاسمءنابنرواسيمهبهبمايقاطعهيقاطعه
باذناالحمعهكلىيقاطعأنالمجؤزألحدهمانانهلشريهينابينطونبلمافىعندناعلمه
ولوشريناالباالهشيأشانيأخذهمماألحبيغمافألمجوزالعبدومالهانؤلكشر

سالهمنفئطعهلمنظيهنأوبرشلممالولهلبلماماتثمصازذلثثمحبهصاونأحدهمادطعهظ

الهنريهينحممنالنماطوهذاءلىشرفبنهفيحقهويرجععلعهيردماقاطعهأقلجنلهولم
بفاطعهانواليجوزالحدمحاافيهاشتراكانماحسصمالهءلىفيبانيتساوياالمفي
بمارمنالكمارذمقاطعتالهكلتفعلنفيهظهذيأانلالنردونبععجيلشذينفردع

محؤوكدلدانبهميعهالمتمسكأحقنمابءلىلماعاتنمبةلمافىححتهعناخذ

فكلباليتبعضلماقوعةئنفيهلمجوآطعهلذابرفبعهالنأحقطوفانهمبلما

انالموازيةوفيالموطأمافىمعنىهذاواللهأععمبعدءجغتبرةوبعدموتهبمالهأحقالمعمسك
عجزوالفيشيألميدعانمونهفيللمتعسكفالحجةهطعلذىاماقبضمئللمعسملافبض

اخذمامثلالمتمسكمايأضذمنهالميتاننركلذبثورفبههفيلجساويانلعجزافىالخمهما
ولميقبضاذاعجزتلفواتواشهبالقاسمفياعنهذافىاخنالفالموازالبناقاللمقاطعا
شاءرجعااظيارالتمسكعمالقافياالفةمائفيهزوداآلضالخعالفمنأقلاالثمسكا

هـعلىالهارواوعليهمالثعنواهرووظالشهبطهبالعبااآلخراوتماسكلىتلألفليابنصف

أو3باذنهطبمبهأنهويممحدالخيارالقاطعقالهبالعبدوجعخمارالمممسكافانالففلبنصف
فعجزشربفيراذنانقاطعهأحدهماالقاصمافيعنعيهحىينءنميابنوروىفرضىبه

وانكاطعهالذىبهضلمايةبنعفخذانيمأنيمماالالصاظقبالىلذىتمكلكعندماهفرقب

كرممافدأخذأاذكطآطحانيخوناالكفيراثهلعبداماتضالعاوانالعبددطوشاءقىك
شكنالىواهذهفيمملقاابناغلطبئعقبئابهمايففلنعفهنهذفيأتعليهلعبيرجعانرك

بقولواخعبرتهفينافعاصألتيكيىبنمجيىلوهالدعنمطوفوايةرفيضحةوامالدوء

الىوبرجعسخوارىانمالثقولعنمايقوللستأءهـفالفةالقاصمابئرواتوصالد
وليستنافعبئالاوكرهشريبمااعلىماتانلميراثاانءجزأومناوتجىمنبن

اسابعمنتق3

خفياالهيالدمانأل
بالمفيعندناعليه

طلهالمثريهينبينيهون

طعهيقاأنحدالمجوزال

سرجمولالبازتاصعتهلىت
نهماهلعبلوماوؤلكأن

أنالحدهماصبهوزفال

االباذنمالهمنخذشيأيأ
طعهأحدهووشر

صازذلثنمصاحبهدون

مالولهيبالمطتنم

لىلمننيملمجمزاو

اقلهبهنولممالهمنشن

ويرجعطصكلبهمألبر
رفبنفىحمفه



علىويهوبئالقطاعهمنهءناخذالذىيردأنقاطعهالذىنأحببجمزالمئمثصريههباذنجامطعمنطن1
لهبقيتالذىاستوئماالكوقىبالمماتوان81لهذلكنالمكإلبرفبةمنيبهذ

روالةفىحواوهوذماقلاصووهذاموااقعىلظشريههذنقاطعمحالصالهلهبتىالنحقهلحتابة11 سمالهمنبالملى

القطابنأقاخذمالدالذآلذأعيمهاطعهحبمانجوهمواهدلمالففاكةعنيامالتطرنمالنبنالذىتم
منهمىدايرحبمالهعجربمدداسعطعهالذىيينبالم

بمعتانذاسعوللىفيماأللممااثدكطلمنينحملللهنالمغلىنعياألدفابقىهآلكمعاعلىفدرعلىريههثبين
المفيصمهعا

بةمالباحبهاؤمماسكطعهأحدهمانوانلبلمامافدرحمضعليسريههوييناحدهماوان
لعبداطونوتذأالذىنصفصاحبكلىقىدتأنشئتانقاطعهلذىقيلبعجزالملةامحعاالصاحهسكوتما
قاطعمننولفولهيقاماضابالرقغسكالعبدلذىميعفيتانأشطربئللنلذىزيلببئالمبمثم

نحيبهعلىويمونلقطاعةامنذأيردماطعهأنلذىفانبعجزالمثريههئميعاباذنمقىدعلىأتتشهتاقاطعه
فىلهأذنلماشريههأنلكومسكالمهالىطهالعباأنيسمولهالقاابئقاطبالمرفبهمنالذىؤمفصاحبك
ويعتقبالمىلعؤاغاأخذذلكقاطعهالذىدلكنسماقبضيإذنهعلمههـرلهنيملمذلكالعبداويموتأت

سلمئعرجمعمماحدؤممصممملثقلىأأقمضانعمعممداقشاوهدكهالضلكاناطولىحعبرلثصرءإلافالععااواتطريئثبينى
تلعبدكىءامبعفيمتأ

فدأخذلجهشرأنذلكنىومفينماتبيغالعبدالموازيةففىكثرادلئمأمثلاذافبضواطقاليهاعاابارقتمصك
طعطالذممطعليهجحلملزمنهأولوأخذصاحبهالىشئكفيعليهلهاخذطوفالحجةالذىهتلبيهونالمنيفيهالك
بجموناالمفىمالكقالصالكعابةعقدعليهنممابأفلهنصيبببعىقدرةالنهفيقاطعهالرجلينبين

أوعاحبهعديهطحمألطلثقبالىتمسكالذىضىيصثمبهصاأحدهماباذنفيقاطعهالرجاينبينصاحهباذأحدمما
اقتضىوانعليهلهالذيضىافانثاماالنهندوفممأالثقالبيعجزالمذلكككرمنأغسكالذىيقتفىسم

بهمايففلهنمفصاحبهعلىيرأنضماطعهالذىبفأبعجزالمثمطعهأخذالذىمماأفلعليهماقطحمثلبارق
وقىكبالمماتوانلميقاطعهللذىبدالميعبفوانأبىلهفذلكنمينثماذالعبدويمونذلككثرشصاحبهءوأ

نوانلهالثمافذلكالميراتويكونبهدفضلىممادمفصأحبهعلىيردأنطعهالذكطماالفأحبلبيعجزالىعئم
ماالنهبقمدرملكيمما4فالميراثلأوأؤثصريمهعديهماقاطحفدأخذملبهبالكعاالذىغسكاغاألنه1ببغفهومالك
أوصاحبهماقبضمثلشكالذىضشففعصانانهألقدمملوهذاعلىشأخذحقهإغاوانعليهالذكليلهضىات

وفبضالمكاتبإذامماتوآتاالمعمسكالىالعبدجبحلمأودبرقيقالهماماكثرفالعبدبيغاأخذالذىمماأفلاقتضى
اآلخريردعلىأنقاطحفالذىأفلفبضوانمانجكألميراثأوأريههفماقبضمئلالمتمسكبالمجمزثمطعهط
ماؤفللعبدمثلقىكهآمنسكهـاكذاخىأدذاوسنىلهفذلكمابئالميراثويهونمافضلنمفردأنقاطعهالذىبفا

التعابمناالععاناالفىالكتابممافيبينومذابيندالفرقمانجصفينإينمالثاقطونبصاحبهمايففلهنعفماحبعلى
بةمايقضىفزدفعقاطعالذىبأانأنهالموطايقعضىافغانلثوغيروالعبيدإبوالدما03العبدويهونبه

بقعهرسعوفىمسكالمهانالموإزيةفيالقاابئعنعبروىوكذلكأالععاتكعامموأبوانلهقدلكفينن
3أواللهوالموتالعجزبايئوكذددفرفيالبانبقتمطئمتوفيالذىالمكاتبماهمنلذىالعبدبعفب
4بريدأبةكتااامنلهمابئمسكاكمنهاسعوفىمماالوتركثالمكاماتوانوقولهفملتواقهقاورلم
الذىغسكلقنولهلثؤذماغبيماالميراثويمونبهمايففلهفزيردلحاصاحبهأنقاطعهالذىبماالفاكوقىبالم

أخذحقهغاألعابقدرهلكيمهعاللميراثافضلأوشريههعليهماقاطعقدأخذثلبالكمعابة
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مفعليهبقيةمالهخذمنهشفانه3وأكاطعالذىاستوفيالذىمثللموتافىستوئءواق
مئلمنهاسهوفياذاةالكعابنألفالعجزفهووأمافيدفينماتولنمالىدكونمصابهالسه

ذلدانبنصفينهماوالعبدببذلكرمناتمسكلمذىكئرفليسالذىقاطعأوأشوفىمما
عإلممابتىكابأقل11ولؤركافترفلذلكقدذهبتالموتوفيبالمؤتجةبقيةجزالتفي

فانبعينطعهايطذولنوادرافياخلهكابصئطعالذىعلىولميرجع5غيرلهيهنلمالعمصاث
لجيألمافبضننومانقدمعلىألهيانوهفبفيومنقداتهقيلىنظراوانهـضىأوصبهطعهقا
لذىوتبقىبالمفلوماتمسئلةمانجيغقفبفيىماةصاحبهبردوردمئلهونازاو

وانبةلكثاان4لهيأخذماقىخرأنوالعةاقطاانلقىممايأخذانلهنبعضحقهقاطع
ردلنواامنبمابناحدمنههوالكلفعهصالكمخاذتعلهعجزما
أوانصفينهلعبدليغاطوناخذومانصفيردأنعالذىقاطعهبلمولوءجزاوقولهفعل

لذىشيأفعكونمنهلىلقبضمسكلمتاانذلكومعنىمسكبكطهلعباايكونوضفيبكاسكيتما
دأخذهزامانمفيردطحأنلذىذفعكوناممالأذأواتأخذماجعحيردنصفققاطحا
فيقاطالرجلينبينونبيمالمفيمالدقالصوأحمواللهاعمصكلمتاخذاعلي
يعجزثمحبهماعليهمماقاطعاقلبالرقسكلذىةايقبض4ماببافنزمفحقهعليحدهماأ
دالبنبهدففلهماؤصفماحبهعلىيردانلعبدافاطحالذىبلدانأماقاللىكاثبا

ةاليبالمفاطعلعهالذىكانصاحبهحصةبالرقزىغسكيردظنأبأنبنشطرمابئ
كابءلىاايقاطعأحدجماثمجيعاسبانهفيماشطرينبينلعبديهوناوتفسبرذلكأنلكما

شئتانطعهقاللذىنميقالسبلميعجزالعبداجيحمنبعلىاوذلكصاحبهباذقحقهمف
بالماكعابهلذىنمسكنوانأشطرينالعبدلينويهونبهذصفمماؤضلعهصاحبككارتلي

كاقالعبدأرباعالعبدفذلكثألثةنعفظهوامماعليهكاسبقاطءاالذىصاحبهبعر
احدذلداتوهعنىشعليهتاطعالذىبعهرثمنيردأنأبالتهلعبداربحناطحللذى

حمعلىؤمعيبهسمناآللنعفاوابتىجععهبعروهوبهزذمفعلىبلمااطحيخالعثريا
فهذاعةلخطااعلىوربعهلكعابةاحملعبدعلىاباعالموازيةفيبتىئالثةأرفىلكهاااةبةلكطا

مالكبضصفينالعبدبيمطويهونبهفدهانمفصاحبهعلىبرضاطعهأنعجزفالذىاق

عليهناصمارجعاعليبذبعدالعجزانالكعاحمهذاالنأوأببالرقسكافياصاءزيةالموافى
وصارعريمهثباذاقاطعتكااذاعليهبماقاطحالعبدربعئثذلهذلكنب3فانبةالكعاقبل
طعهءنلذىقولميبجزبالهدلشريههلباباعأرفصارثألثةسيمهثممتدحايرذلكباعألت

منليالمعمسكؤبضنولوسشللعبدامندعسوعواالكعابةحمضاالمابنعته
أنك5بالخعارالمقاطعنماثةلمثاكمذوابمائةاألولجمعاطعهبأنوذلكلمتاطعامافبض

لىاالمالةثاثسكاامنافاطعيأخذاأنبينلعبدوانصفلهوبهونأخذهماسكإةالىاصمم
كلمةاقبضانوكذلكربعهقاطثوالذىعهباارثألثةسكتلمفيماكونلعبدابعرلملهووبض
أت5شادوانالعبربححلذىقاطعويهونلمدسكاذلكوانكرهاطحأخذئائهاةفالهـماشين
4حةنفضليهلميأخدءيرماكاطعلمقاطع5101خنادحقالينماذعغدبإنلعباتوصينمنه
أخذذلك5شافانوللرخرنصهبالموبعلهالنىمماصنالثاثفيأأن

بالمدفىممالتال

لعفيقاالىجلينينلجون
قهنصتعلىأحدها

دبقبثمهاحبهباذن

مماقاأفبالىالذىغسك

شيهصاحبهطعليه
لكمانبالىع

نهدااطحالذىاحبان
فنماحبهعلىيردا

ثمالعبداتبهبمممايففد

بردأزأبنشطربن
مةبارقفالذىغسك

طعالذىكانماحبه
لبالمعلعه

لعبدااتوتفسبرذلكمالك

بنلينهماشطيهون

اطعبةجميعانمنبانهفي
علىثالمكااحدهما

حبهصاياذنحقهنعف

عمنبعالىوذلد
ث11يعجزالعبد

انفىلذىتالف

بكصادعلىرثت

ونوبهمافضلعهزمف

ينشطالعبدمين

محكالنابىكانوان
بهعابحربةبالىكعا

علبهبالمطحالذى
لعبداؤمفلهنواضا

لعبدأرباعنألثةفذلك

بحرطحلذىنو

فئيرابىأنالنهمبدا

علعهطعالذىربعه



للناسدينيهوعابالمكاةيموتثمدشاعلبهفطاعتهمنهابتىعلعهبوقفبضسيدهيفاطعهالمكلفىمالكل
المكإلبأيسمالكلعليهيبدؤاأنولفرتالهفطاعئهمنآ03عليهبالذىغرمااليكاصسيدهنمالدقال
ناذاسيددقاءعأن
العبلودنمفشاءانيمونالهوانابذوبعغيرلهطواليهوضبمافييختاراتاسكأنلهثمفيعتقالناسديئعليه

صيدهبيقاطعهالمفيمالكآلصوأحمأعلماللهفعنلعندهنسأخذانفضلاهلالنلهويصبرالشن

قاللمالصىلكيئاعليهعدعهلفرناويمولمدفطأعئهلممنغرفطاجمتهلذئمالهعليهعليهمحامابطعىفيتهاقلك5سيدمنبمالهالدينأحق
لعبجافئلهذلدفليهى

قأالدبئلأالنلهويمبرالشنففيضللناسديونعديهنحاذاسيدهاعيقاأنبلليسفيعندنااألهيمالك

الغرماإفتهذلكمجاالصضلغملقطاكاطعاهدنحاعليألكتالةبمعنئيحالنهآبةلهسعدئهفإللكغمدثمعبدمثجمااؤجل
دشىالتافبةدذددالقطاعقحموالكعابةمجمغاتعاقبالذمهنثعاقوانالديئهذلفيمغذهببايقاطعه
فىنلدالحالوالهبةالععقكاالمجوؤلهيدهبمافيتحيطديونوعليهسعدهيفاطعبأنللعبدالمالكتابةمنمماعليهعنه

زيدبنقالبهووالموتفلسالسيدقبهالمواذالصماصابئقالمحعةالمعاوفةنيجوزلهوانطعهمالهيعجلعلىأن
سيدهاصيكشرجوقالوالئماحنيفةابوءشقوالىهريالمسيبوابنوعطاثابتبأسبذلكليساتءلميه
األهيمالكصوافتهاءلممناههاقفمانقولهوالدليلءلىوالشعيالقلبهو4الغومادرحهمنذلثكرهواغا
لهأنيعجلعلىالكعابةمنمماعليهفيضعءخهبالذهبيقاطعهثمعبلهكابالرجلعندفافيالديئبيترلةأقىلهالت

للرجلءلىالدينيمونلةترباقىلهالنهمنكرذلككرهوانمابأسبذلكليهىعديهانهمألماطعهالىجلعلىللرجللجوق
أنعلىسعدهبالمفطاعةنتاغاالدينامثلذهوليسوينفدفيععءنهأجلالىالزجلعنهفيفحأجلالى

ولميمئمشعتافةالبمتهءوتوالحدووالشهادةالميراثفصبهالعتقانيععجلماالفىلعطعهمنلهذاوليسينقده
صبكذاوكذاديناراوأنتطنىالغالقالرجلمئلذلثغامثلواببذهآوالذهباآبدوارافطاعةكاتتغااالدين

ديناثابتاولوكانهذاديناثابتاصفليسذلئغأنتمنبأفلجهتنىانفقالذلكمنعنهفوفعأنعلىسيدالمكاتب
وهذاءلىشلبهممالقمعملفدأوأفلساذاماتبالمالسهدغرمابهطاصأنيتعجلفيمااليعطيه
فيالمعجلوتاجيلالمؤجلمنالععجيللثرعلىوأعليهمماكاسببأفلالقطاعهتجوؤانلماالميراثلهبزالعئق

ممانقولهعلىوالدلبلويتعجلانيععحفىاليجوزذلكقولهفيافىالئخالوغيرهالطعاموالحدودوالتسيادة
أداءالكعابةاداتعنرالتهبالزتجةمتعلقمعنىواغاهىثابتبدينالكعابةإلتأنهمالكءنهمماالعتافةصمةلهوتثبت

ماقدمناهحسبعلىبالذمةمتعلتيديئالىلكعابةاتعجيلعلىبالقطاعةفلوثنهالرفبةاسترفتبددمدريشترولم
افدهومالكوتلقاكلنقدأحتواالنسيثةفىواختلفخقدباويجوزأبواسحاقعالواغامئلبذهبوالذهبا
غاموتعجيلوالموارثةالشهادةاالداالمعفمنالعثقمنالقطاعةآلضوهوماصقتضيهلكفىلغالمهرجلذلكممل

حالتقحهتأئيرفىولذلكالحريةدينارالذاواتنىا

السالماصنحرفوضىءعنهوأنت
بأفلجئقئانفقادذللث

أنعليهالعقلفيهسوصايقعالرجليجرحبالمفىماءمعتأحسنهالكقالصفليسصتفأذلمثمن
يقوعلىبتثعابعهعلىوإن15أدمعكتابعهالجرحذلثعقلىيؤأنعلىقوىانبالمدمنانووهاحذاديناثا

وجمزءنهنظالكعابةصبلذلدالجرحعقلىاريؤبىينأنهلثوكعاتصقدجمزعنذلكالسيدبهلحاصثابعا
ثلمكاافىءتماأحسنمالكقال8ثلمكااجراحمادمماتبهفيلممعفدخلفلسأواهاتذاثلمكا51غرما
فانعليكتاتنواداهتعكتاالجرحذلكعقلانيؤدىعلىزهـىانثالمكمااعليهلالعةفعهعايبرالىجلمجرخ

هـجمزعنهـنبةالكعاقبلالجرحذلكعقليخبنىأنيؤدىانهوزلكجمزعنكتابعهفتمذلكيقوعلىلم
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وصارغالمهوأمسكفعلالجرحذلكعقلىيؤاننانأخبرسيدلجرحاذلكلى5ءادا

لعبدهكرمنأنيسلملسيدأاعلىوليمىلمجروحاصلهالىلعبدااأنيسمشاواقمملوعبدا

لبرصافيهءضهمجرحمنلكماللعةافيهبرماحديخحرحجععاكاسبونلقومالدفيما
لمبؤدوالتابنهموانعلىائبعوانادالجرحذلثعقلجيعاواادبةالكعافيمعهوللذيئلهقيل

8أسلمشاوانجيعاورجعواعبيدالهالجرحذلكلأدقيكةشاءنسيايمواوينهبردجمزؤة
برحالذىالجرحذلكعقل5أداعنمجيعابعجزعبيدالهاآلخرونورجعوحدهلجارحا

دقبلالبلعبدالناملىعلىمقدمسحابعقلانوذلكهليمالثماعلىوهذاشمماحب
لسيدلعبدهاوملىبةلكابعدافكذلكاويسالهلجنايةارشاىلسيداقيؤاللزمئلوبةالا

العبدىافهدفاناوالعتبعدواليتقرداالبألداءلميعقررالذىلكعابةاحممناثتبةالكعاقبل
الكتاعلىعاهومفدملعجزهبةلكتاافدجمزعنأداءالنهجمزرقوانثعابعهفهوعلىنض

علىأوبسالهيةلجنااإنيفتديمبارشلسيدممونىاقاحملىاهـعهويقعضىلكوذ
فأدىلجنايةارشاوجمزعننججنىأحدهماحدوابةعبدانحمماولوكوتبهسثلةمألقدم

ممااليعتئنانعنهىلتىأداكةلجناابارشطبعهنهمارسعايععقاثملعجزاضافحبنحبهصا
ماللدأنهذووجه1بيةأشروامنلععبعةافئعليهيعهقممنوانعيمىللملدظباعلعه

حوانسئألكعانبىاألعلىبهفجافئاقيرجعبالعجزعفهنويمبزفعهلعتقات
مجتسبوعلىحمعابعوقبقيانماجنيتعقلارحالجافيلاجنبيانوعاخطاحبهصاآحدهما
فيبنفينامظانلجرحاعقلبنمفدحلجاالمجروحاطبعوءنآخرنجومعليممابذلك

ارشالنذلكمنالجارحمايخوبربفداليهرجعالكعابةخهلفتأحوالهماقاوانامحعابةا

ألجعجزبعجزهلمجروحاوضافالرشاادعنأرحلجاجمزانفرلحبهوعتقاعنهماىدتألجرحا
الخهماالجنابةارشمجميحاذاعقااتبعهبةالكتامنبهبقدرماينومنهاوأدىعهاألرشفأدى

عنهأدىاذااتوءالجاقعلىالجنايةارشبقوالكمابةأدياانما3فكأهـملةادالفياءتاذا
لوالنهبعدذلكمنهاعيبهمابويوفيالجنابارشعليهحيرنهجيعهاانادىوأماالجايةصبه

الكعابةفىرماينوبهبفدالمجنىعليهلقدرورجحابذلكعليهلىجعالجناتارشاجنيالجاقأسلص
ولوواشأمجمعليهبهالرجوعلهنفىنجهصختحقمنالكتابهلقلرهنذلداعنهأدىالنهمغا
فيسمالتابنابهمكيهمىعنواعليبهثئبرجعلمعلعهيععقمبعضأوعليهبئاااالجافن

لجعجزيعجزخافاحينلجنايةارئانىلثاادىفأأجهبىعلىاحداألخويئولوجنىفرقلمدنها
المالمذاأنهماملفرقوالقاسمابئالعنهأدىبثاعلىاخيهبرجعنهلجنايةاارشعنأخيه
لميرجععليهلمجنىانمأدىصاحبهضلىجنىأحدهمااذوابهيعتقانممائثدولىستأاجنبىلىادىتأ

عليهاليرجعلىسمرجعءذذنئولفاابناانعنأصبغيئميبناىووومايععقانالأخيهضلى
علمهلبععقوموهشزاإلواالملدبهءنفتكهااألجنبىالنهعلىيةالجنارشاهنتنهادممابثئ

الجناارش5عنأدااذاعجزالجاقانهالقاسمبئاضنعيروايةمنلعهبيهاوفيئبثولميتبعه
قالصالكتابةبنالفعليهقيعتممنوانكانصاحبهلمههتعيرمانهحبهعاعنهاهفأد

أواصيبعقلفعهبجرحيهورلهاصيبذااتبلماانخدناتفعهخعالفااللذىااألعيماالث

عقلهمبنلمتوانؤجمهمالعبيدفىكقلضغلهمفانبعهلتافىثهيئأبالماحدمك

الجرحذلكأداءعفل
انناأحبسيلهخبر

الجرحذلكعقليؤدى
روصامهغألسمكوال

أنشاممإلوانعبدا

ابروحالىالعبديسلم
السيدعلىوإشاسله

جمدهيممأنمنكرأ
القومفيمالدل

جيعافمرحيمألسبون

عقلخهبرطاحلم
بمحمنمالكقال

فبلعفلفيهسوحامهم
الكعابةئمعهولذبنله

ذلكعفلجيعاأدوا

نبنواادواناناهم

لمواقمحمعاعلى
خبروواقعدجمزوابؤ

أدىشانسيلهم
الجرحذلكعفل

جبعالهعببداورجوا

الجارحاسلمشاوان
لناآلضورجعوحله
بعجزهمجيعالهعبيدا
ذلكعفلاداهعن

جحالذىاهم

ألميالكمالحهمصا
عندنافيهختالفاىالاك

اسيباذابالمان

عقلفيهلجونالهببرحء
ولدمنأحداوأسبب

فىمعهالذبنالمكاتب

عقلعقلنثمابمه

وانمؤفيالعبيد
منءقملم4أخذما



جمرحهديةمننسميدهأتعنممافيوفحبعهثهافيآض22للىكاثبلكذبيوبةلكتاالذكلهامسبللىادفح
نهلكأنابهأوتفسيرذمالث

صيدأتماعنهحفيوفي7يخثعاتلبذددلوصحسبامحعابةالهالذىمسيدالىيدفحآالفثالتعليكاب
أخذالذىجرحهثوكاندرهمالفنالثةأعلىتبهنهوشفسيرذلثأنهلكمليددضحهمنجرحهدكاندر
الذبربتىأئهرمنكعاغلىعقحدرفقدصكهحرواواسيدلفلنىلىبسةأىخدلمأمالذتمالفأئثألفسيدىاخذالذ
والينبمىبلابتهثعبعدالأداعافعملنحيموعتقثابتهمنمانبنبخذالسيدالمهالمالمكاتبىأنمدر
أوأعور5سيدالىخعجزرنولممهلممهظصدلةمنثئكاساالىلدؤحأنفهودرألصعهلهالى
ئالذىوانكانص

والولدهن5يأخذأنعلىدلمكالبه3دسممبهمالهعليسيدهبالجسدواغاوبفاليدأقطوعهـالفمنحمابنهعليه
نجطامألطلدهداغلىشابعاالمبهىنهثطبكعللةلتبعطهدالقهعقلعلهمجيبومنحمامنأخذالذكالوكانمدر
عدانهذللثووحهدعصحعقلحرحهعقلانالكعادفىهعهقعليهأوعلىاذاجنىلصالمدرألضجرحهدية

عملكانوانمقدعتى

قماالذىحوبعفرانعداليهبيالعحزالىعلعقلمنهسعيدلثيؤعوىصلدلغتةرهممحاكوللينرفعالعليهمايلفعلىلىأكثرولسوحه
ة005سحداخذثالمكا

وؤنجمأولفيلهحفبلوانهالبهعتقهيخبريدد4دفي3خركما4وفوجائختههمصنهليهافصللعونهلعامنهالتىبالمكا
الهأللعدالفضلطنووعهق
عنهبعوضاليسدعلجماللىاليهدللديعنمالدمناهدلدالىدىعبدهمنبهعهقهئجالالمكاابهاشها

وأمامايؤدىبهاالعتقدملتىاالدفعةالىجيعهامنعوضايهونالالنتضنتتاالكناالد

نوممهذلكوفيفابطلورجعضنجمعجزءن7انالنهالنةنجنبرعءنذلكلقببالملهبالمكالالىيدصعأنيئبى
ضببهنافصالعجزبالم4البرجعبمءناولأداهببيأفاذابهوبعجزمنذلكءنزلةكلفيأبرحهديةمنشئ
غيرلكومنهبقدذفيعوضاعنعبدهغلةالغآلففداتمجمنجوتبنلمأفبضوحالجناجمزرجعنسمهلوث
تبهيلولمصافئخأعورأؤمقطوعسيدالى

بعهكعابفذلكنلهسيدأخذابةالكعامنعلههلثرممابئأالجرحعقلوانكانوقولهدملالجسدأمعضوبأوليدا
للسيداداؤهعجلعادبل51اأفعهكاناذاالجرحعقلانذلثووجهاففلااليهالعبدودفحقوعهعلىسعيدهكالبهوانما
لهدجل5وفعهكانفاذااخزلجمكتبهاداءاحزسبالهفيهنيماهـلمالنهلممخلالضومنتوانبماتبهولمكسبهماله
لمالعبدلئاليخوتالىيجزتسلإلولمالعبدعينعوضاءنكانياوالنهالعتقبهيعجلاألداءإنهوالولدهيأخذءنأنءلى
للعبدالحقالنهذلثلىنمبخاكأقلالسعدتعجهالىدفعهئعجعلوكانالسيدناسصاالىيرجحجسدهعقلهنبهأ
عنبعوضنيسذلكالنالخومحلىلقبلالسيداليعجلفانهبالممالبخالفتأخيرهفيولكنويسنهلكهممهفيأ

هذافافزقامنبتهنجومكهامخلأنالىبهواالنعفاعتصرلفهحقافىبوالنبالمعينالمكاتفبراصاتعقل
وأحمأءلمواللهالوجهفىولدواالذيئوولده

بالميععليمثاوكاابق
وصسيدهالىلجثغ
بدنانبرتبهكاناذاايعهالثأنهالرجلبمىيثترلرجلافيهحماسنأانسالكقالصشهضركعاالذلدله

االأودوا

كاألىبمماأليدللتوالنقرأىألضصقنءناقعرلعرضهيعجلصدضالمافيءقابعرأاللالتالمكابع سنأمالدانلله

اداضألنهواليؤضهيعجلهلعروصامناالبعرضعمرابدنانيرأوكاتبهكاتااداليليعهانهالىجلثالىيثمترالرجلفيماءهح

رقيىلفغأواسأوالبةأوااالبلمنلعروضىامنبعرضىسعدهكاتباالكاوانلطلكالىئالكالىاىءنوقدممبديندينان
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عايايعجل5سعدالتىكاتهروضلفنحاأوففةاوعرضببذيهأنيشترالعنترىيصاحفانه
كمعةرخالتبالمبةبيعحمهايجوؤانهوذلكماقالوهذاعلىشواليؤخرهذالث

عفدمذااقمانقولهعلىوالدليلذلكممنعفيلشافىواحنيفةوابدسلمةأبئفيلمزوعبدا

الكابةالسبدجمعاذاباعوهذاالعتقكالواشنرىءبداالععقن4امافيهنعفممعاوفت
القاضىالجوازظهواألخرىالمغاحداهمامالكروايعانءنجوازذلكمنهافنىجزااذاباعوأما

نفسهفيمقعومبيحهذاانواشهبلقاسمافياعنلعضدافيىزولجواادوايةوجهأبوعدوغايي
الىانبؤدىىذلكيؤانالمنحروايةووجهكعافىالمبيعاتجؤمنهبيعفجازجيعهبيحيجرز

لحقالجزءامتناعالىوالتابععدحمعابعهجدهالىأحدهمايئكتلفينادالتابتهبالم
لنمغاويؤدىبةلكناالحقعبدهؤمفللراكاثاليجوزأنولذلكغيرصافئلكوذعهئاا

حصعهليعنألحدهمالىبملمثريهينتبالموانكانمستللملداقجكلخراجاناآل
يبععااان1ثريذلكفيأذنوانالعتبمةفيلوالموازيةالععبعةفيمالثقالهشريههدون
قجيعهمزىينناثفيهثريهينلفصبماحداىاليشترباالذلكولقاممابناقالجيعا

وانكرنجحوزغيروأمامنشراالبرضافاليجوزبلماأمامنالموازيةفءبدالمالث

بعفمهفيفجازتالعبدجميعتجوزفيمقعودةانهامعاوضةالجوانىروايةوجهشريمه
عةكالقطااممدالفقدلعبدةفساوامامنأيضامافدمنانيةلمثاايةوالىاووجهحارةالوالبيح

لئاليدخلهالنهالسمأخرمعجلاالبعرضفأللجيعهامودرابدنانيركالبهذااوقولهفصل
لفالهكاوعرضبذهتأوفعحةأيبععهزأنصاورقيقبلامنبعرضبةمالانتوانكالئلبا

لىأجلافيربىذهببدخلىالنهبووقذهبىيعهاودواليجوزلمافدهناهواليؤخرهذلكيعجل

الجنسفيلنمماامعيادةالىيدخلالنةالىأجلكثرمنهجنسهامنبعرضىواليبعغهاوهىغرف
العبدنفسهامناذابافأماغيرالعبدبةءنلىكماذاباعاأبوعدوعذاىلقاةالنوعوذلك

لمينقلالتهوأقلكثرمنهجذصهألىاعرضىومنورقإلىذهبءنفعنقوجهئزمنصفذلد
نأدىذلكاذاثبتفرعواللهأءلمعنهوعدلعليههاعاملهوانمألهـكذهةالىذمةشعأمن

لبهوالشفوالؤهافىلئماوقالورمالكبهذاوباعهثمبةلكعاعقداللذىووالوهعشقبا

والذىقإبالوالءإنياغاوسلمعايهاللهفلىفولهمانقولهعلىوالدليلنبلبنوالخوا4عطا
وماارالءددناالبثاعلعهلميئعاقوالبيعاالبالعجزالينقضوذلكبةلكتاعقدالحوالذىأضعق

اضجزتاعليعوللهافذلكلوالابنهانمثبتفيكعاتسضعيغاوحاءتيرهبرشترتاةعاروىأن

فأليجورلكعاابيعوأمابهلماكعااحمفهذاذالثتذاه1مسضلةأعلمللةواجزلهابعدافاثش
والجازبلماباذقانكانبيهورسىالىوورةبوحنعةاقالبهوهـليهأتفيفىلثمااقالبهو

وكذلكفجضىلمبتاعايعتقهاتإالدلبهمباعمن3لقاابناضنىعإوقالذنهضدممعمجور
بكنالفتهرقبأخذفىشيأممايجعلأنلبائعاوالعلىئبثلبائعاضلىواليرجحهنهةدعهماتان

وعناوالهابععشءنوسلمعليهاللهصلىالنيانمانقولهعلىلدليلوابموتغوتثصميعهلمدبرثا
زلمدقوانالوالفهوبيعبالبيعالمشعترىالوالءالىوانعفلبةالكتاعلىلتىفانعبتءقالأ

نمالدألصأغيرهوالباذنبلماباذنصبهوزالوذلث15االدنجمزتدونقضرظا
شمهلىايؤدىاذافوىأناضشإهانع4دعهباضتراءكعاقأنبيعاذاانهمبلمافيصتماءول

أتيصاءالشزىفاله
أوأوفعةبهبيثثريه
رمقكالفعرض

علبهاسيدهكاقبهالتى
والبؤنجؤذلكيعجل

ماأحسنمالثل

أنهبالمكافىصععث

باخاءقناعاذا
اذااسقاهانمهابته

سبلهالىفوىانيؤدى



بالمثمنبعضباعوانالوصايامنمعهاكانماعلىوالعناتليلععاقةنفسههاخاوددداقئفدابهباعهلذىافن

لةتربيعيروذلكانهشخعةمنهبحيؤثالكافإلسالمكإلبمنأسهمماإههأوسرأوأوثلمهبالمبمنعففباعمنهنصيبه
محجورمالهوأنمةصءئابهلهمنهنيستمابعوأن43ثشراالباذنتيهمنبعضأنيقاطعلهسولهالقطاعه

الهلمبعفهاشظوأنعنه
وانالوصامهامنماكانالعتالةتبدأءلىوانعتالةنفسهاشنرااننقداوذلكبهباعهدالذى15لماالعجزمنهعديهسخاف
األمقاطعيلعفىسممقلملهبعمأنىاثقطاعهلجأتمنصفممنزلمهنهفباعبصيبهالمسفمابعضلفلجوليىمالهمنببذهـ بيحمىاشتهاءكلنزلةذلك

عليهيخاففهباشنراوانمحجورعنهمالهواننامةصمةبهلهيستمنهمابيعوانثضرباذناالمالنفسهالمكاة
فيهلهبننهـلهأنيأذنالامالنفسهسبلم51شتراالةنزلدبذوليمىمالهنبلعجزلمايذامنهلهلهيأ
يهعابعهثرابأحقسبالمانهاعلىذاوشىمنهبكابيحأحتىناذزالهنلتابةديهلمندنتان
اللهرحمهمالكلهيالمعاتعلىمنولكنهالشمفعهالذلكءندولسىالىدلكممثلغرهاشترااذاكألهأذنرامماككتابة لصنهببعقأ

كولتكتانلتهلكنجامبىسعىلهثرقعفاصرشهطعيعقئااتجلىاىاتثرابرالمععرببههمداخامننبهغبيحأليكلمالك
05وذلئمانهثالمكامخوم

الععليبعلىبىهقالتهـوهوانووجه3عتقهالىاليودىبتهلعابعض8نصرابهانأحق

مجرىعندىعرىاذوفرعأولىالعتقناعندابهدااقليكمعخاذاوالسرامظماعليهجمزبطلغروان
فىأويثرعذلكفيتركيثأنالىذلكظهححماتجهوكاباكبذمنكاأفبىاومماتوات
لدويبالمدنبهوممتبيعالصحلمالكيصوأحمأعلمنماواللهولمأرفيهلفوم51اداخذيالمللناسديرنعليه
صتهعمخعهصترىالىسأخذالذىللناسديرنوعليهوأفلسماظوانساعلعهطلدجمزغرراناتهمجعتهفيشزىاالذى
الذىاغرماررشبأوانمع

خالميحاذميدايعدغالبيفمأمجتمحااالحنجماوكذمجالمغرمىجمعاشيأصكاابمامهلذغرهامعنبهومغمامنترىين
نحالفأولعينلهرضمحتاشهالمألنيشزىالألسهالدقالغالمهابمرمااهملهسيدترلةببالمكا
لةءأمفسيدالمكاتثالمكا

مجمأودونحمالعليبعحمحزألمالشىاالفمكاأنامعحلنءدآلغررلفناالوضدلعينهعمبهالمغالمهبمتابةاليماص هوكذلكثغرهاءالمكا

يرمخماليهبررومامعقلىلواىنمايمكالوأعيشهىالعبدانععهفإلالقاوراقفالككمخولعإلقألهنحبماشترجميععوبطللهببعمعأيفاالجراح
أءابفألمجاصغالمهعلى

وأماعليابناوألةاألظهزمنوهىاالصاؤهروابةفئعلىطوذلثعابةالهنجزببعالىبرأالجرإحقزءا
مانكآلصوأحمأعلمواللهغيرمعيننجبيعاليجوزأهـفعجبالجزبيحشلمنعيةرومالكقالءسماءغألمه

فويظاهـىمحهـلىفاليقوونايرأومنءمغاراهغاولدواوالدالهأمويزكهدبالمفييشترىبالتبأسال
نتمأبنيمخثاءنهمدىغنهامماثفىكاناداولدأببهملعجزعنحمابتهمقالتباعأماعايهمبعرضالمكاتبكتابته

اذافهؤالالعجزعنكعابتهاذإضافبيعمااليمغكانمالنأباويعتقونيؤدىءنهمغيرأممأبكونحالفاوبعين
كاولمتقوغمامايؤدىهفىبثنغنهافانعنهميؤدىلدأبميمأمبيعتالعجزعايهميفلعرضاأوالعينمنبه

ولدودلدالهأمتركبهلىبالمفىفولهثىالمدرجعراجيعارقيقابالسىعلىدالئمأوهعجلمخالفأوغير
شالعبمعاويخافالسىيرهافاليقوونءلىثأومنمغارامنهالهوأوالداولدأملزكيهدوالمكاتبفيمالكقاهؤضو
أباونألنيععةوعنهمىللؤدثاوترانتأمهمتهميعكتاضمبهلخمامايؤدىفيكاناذولدأبمأمتباعولبعهمعنكعا
ىمايؤدفىنمغالىكنفانثمنهانهمتىفيؤدبهمولدأامبيعتلعجزاهمعدخيفاذافهؤاللعجزعنكعاتاخافاذاابععهيغالكان
لسيدهمرقيقاجيعارجعوالسىاعلىعموولمشقوهىعنم
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بةلكمااح6اهنمنيتهيأناذلولداالسىتباعأماعلىصرونغيرهافالأوءنكاهـوالهصغا
لهاولدلملىحننلدلهايهونوالالهاولدطوننلىأنولدالامذاقىكابلموامألمالهعلى

بالملةمالنزبغاهىكعابةليهاتنعقدتلمالخالكعابةأضعافقىكوانقولمتتعتئع
العجزلضعة3مأومنءيرهاصخافءدعامعهاولدصفيرننمسئذالسيدبموتهجمالى

ةلكعاالهاحمددلمبنبتفاذيهمابمماللةبأتىامنان5دمناذلئمعاووجهلولداأمبيعتلسىاعن
العجزوذلكاذاضافأنيبيعهاسبلجوزهـولذللثالمالحملهاتأهواغابالداهففععت

واللهافيهامنءقدهوشاركبهالكعابةحملهنبتمنبذبئيعضفالكعابطانىيؤيقضفىا
اقعنسنونوروىععؤجيعهمبةلكعا41ماالتؤدىءلمىكاثفاولؤهـكمسئلاعم

ارلدالتبأعوأماذلث4ووبرلمألمتكنوانبهثئثبولدالمبهاعااليرجعلحهبيةافيلقاسما
وانمايععقفاللدأقاالدابامكلذلكفياتذاواالعجزوخوفرلمضروغاتباعواورهسلغيرة

لمبرجعولدأمعليهتتةإابالمكاةالنبهمماععقتفالبرجعءإيهابيئبالمعلىتعتق
فياآلفقدبهلكياافيوأخولدوأبعيلملماماتفاتسثآل5وأحمواللهاعمئعلهابث
األبمعت8ءتةوفاقىكانوقاداشألببالكعابةوواقتركبالقرفبالموازيةءىفيالقاسم

ارلداالمعهىذددوالئسىسعهابعدفيقوالتتوؤتولميزكواتواالح

لسيدهمرجعوارفيقااسىاءلىوالولمتقوهىعهمفيثمنهامايؤدىنلىحذاوقولبمافصل
فيممنهامايؤدىليسيريدانهيهمآوالبابويخدةبما4ااالدلىكهمذاايرفؤتلمولدايريداف
ىعنءثلموازيةاقىالسىيبلغواحىعهممايؤدىثمهمفيانكانواماالىيبلغحتىلمعنم
عيىروىوجمزوارؤهـاوانأدواجمعقوانظالسىيبلغواحتىم8ثمنهانجؤمنعنهمويؤدىقباع

مال3دآاألولاولاةاوجهبههـنمايععةبيعتانفيغنهالجونانالالمناخالتباعبئاعنيبفيا
فيادامايباعنصوبهمايعتغونفيغنهاهـلويمبنيبمعن4االدافىانتباعفجازثالكما

ياةاباذانالثاقلالةووجهورقيقهإلهكسائراماعليمىبعاادفيبيعتماعلبهميع
مالكلصالكعابةدلهةانصإهرمنمةطالىمعباعفألالولدمعقوتعتضقاله

الذىيرثفهبتهأنيؤدىكتابلؤبكالداجمثملمابةيبتاعكتاىاكعندنافىاألهي
النىفوالؤهقحاوءتشزااالذىلىاكتابتهالموانادىرفبتهجمزفلوانبتههاشزىا

ثمالمبةكمااشزىفإلنؤهـلهاليقئوالثهمناشنرىكهابمهلذىليسعقدحمعابته

قاقايمعفولكنالعوارثينافيقالىالنالميراثوجهسءلىلبمالهأحقيريدانهيرثهانهمات
والبالعجؤقرقرأنهالخألفالنهشنراهالمفرقبتهنتلتىلمولوجمزاعبدهلسعدمالا

لعبدارؤبةوقاكلهمعالبجتالنهبةلكعااثاهيعيجوذأنيسر
حألنجالكعابةعقدالذىزوالؤهقهاوعتصزااالذىلىابةانبصلماوانادىؤشلهفصلى

بالعتقعضقاغاسبالمانذلكومعنىضىلتواخبلاقالبهىصصرالوالءلىولهةافىللئ

وانكاقالنهاوسلمعدهاللهملىلنياعنلماروىةأعتانلوالاوتددتبةلكعاداعةمنهتهلذىا
ذلكوانالورقىأءطالوالءلمنغاوالموسضليهاللهلىصلنبىاىءنور01وامقأتلمنالوال
اغانلبالظعينرجألنمجتهوالووقىأءطالذىالمعهقيهاكانبعمنها4قهفى

لدنادرفكانفقلعلالعهوتتأدىالكتابهىكصثنواماالورقىالمععقءهـسطانالحال

سابعهنعتى

عندنااألهيهالكل

ثعابةيبتاعالذىفي
جمهلدثمانبالمص

أنبؤدىفبلثالمكا

الذىبرتهأنهثعابنه

جمزواناشنرىكعات

أدىواثترنبتهنله

الذىالىبهابعهالمكل

فوالؤوععقااثزا

لبسابثهعفدلذى

مناشترىكتابعهلذى

ثنوالله



ىالمكاشبسى

آنبلغهأنهمالكحدننى5

ببروصلبمانالىبئعروة

رجلشالعنيساربئا

بنيهوعلىنفسهعلىث

بنويسىهلماتثم

أبيمابةحمفىبالمكا

إلففاألعببدمأم
إيهمأفيكعابةيسعون
مإألموبئعنهمواليوضع

نواكاوانلكمالالثئ

الساليطيقونمغار

يبهبرواأنبهمينضظرلم
ميمأهـلعسعدرفعقانواو
المكاتبيكونأقاال

عغبهماوذىفىك

هـايعكةأنلى31نجؤ
قىكؤيماكانأنالسيى

ذلثدىمىءمايؤ

صاجكلىوقىكواءنهم
فانالسىيبلغواحتى

عجزواوافيععفواادوا
فيمالكقاللهرفوا

ويتركيموتالمكاتب

لكتابه1وفماالليس

فىكعابتهولدامعهكوص

ولدأمفأرادتولدلموأم
عبدانهيمقسىءلمأن

مأمونةنتاذأالماليهاا
لساعلىسةفوذلكعلى

علىقويةتكمقلموان
هـنةءلىمأهوالالس

ذلكنشيألمتعطالمال
لمكاتباوولدهىورجعت

ثلمكالسيدارفيقا
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بهعلقزبلتعليلاوجهعلىأعهقلمن8الوالواغافولهوكانالتعليقسيلالعلىالتفرقلسبيعلى

العبدواغايسترقعابةالمنثالمماءلىاغايشترىللكهابةالمشئرىاتهذافهلىالحم
وكانالكعابةمنمأللقدمحملبطلواسققاقهبعدجمزهبعدأعتفهفلىاىاسترعنأداءمالعجزه
وأحمأءلموافتهترىالنالنافبالعمقوالؤه

لبالمسىجم

وءلىنفسهرجلكابءلىستألعنيساربنوسلمانبيرالىبئوةانءهـبلغهانهمالمص

واليوضحأبيهمبةفىكتايسعوقبيقاالبلمأمأبيهمبةكعافيبلمبنوايسىهلماتيهثمب
فىارزيقاووايكبرأنجمهملمينعظرىالىوتخارااليطعةكانواوانمالكقالشنأبهملموتعهم

زنفانىلىاهـايتكةأنلىامصؤمعنيحممبمايؤدىبفىكلمالأنيمونهميدأبلس
وابرشوانهـاأدواععةنالبمىببلغواحى4ماوقىكواءلىعنهمذلكأدىعنهممايؤدىقىك
آأباترائابهلكتاامتشئمالسحطءنهابنونولهوتالمكانبفىكألهشفوا

بعضبعفهمءنكاتبونااسحماالاطالةحمعلىبةالكتاانيقعضىكاأداءدلكفىووشعون
االبعتقهلكعابهافيثئرن4أحدفاليعتقالحالةحموييهلهنبتالكتابةحملهنبتفن

أدىالكتابهأهليمنماتخنسعايةأوجمزءنلموتماجمزعنهلكعابةاأءلجمزمنويؤدىءن

نالباعنسقطبحركةتبينأحدالمولواسخقفيهاشعركهمنبةالكتامنبهينوكانماعنه
بهوتعلقتهاتكتادطكمضهماتمنانوتمنبينوبينههـقوالةبةعتاامنبهبقدرماينو

دناسائرمننهزليهـضبهمععلقاوالزهالهذلكمنعبئنفلميميةبحرخقلىاوأماحقيقةتعلق
دلكتابعقدامنهثئلميلزههثاالنه4بهماينوبةلكعاافيمعه

مأبولميتركذايريداوايكبرمأنبملمبنتظرلسىااليطيقونفاراوانكانواولمحولهفحل
يبلغواأنالىممايؤدىءفانقىكىلىايبلغواأنلىنبهؤابهأويؤدىلىكعابةابهمايؤدى

يبالمذلدانوجهووارؤواشيوانهـاعةأدوارشهمكانذلثبهموافتظرمأدىءنالسى

مايؤدىفيهافاذافىكلهماركتثبحقةعاالمنرموخبنعهماءلىايضاضامنالهكانالمعوفي
يموتتبالمفىمالكقالتصوأحمأءلمواللهتركهالذىمالهفيذلكمكانواشوجميءنهم
همعدىفأن5ولدأمفأرادتولدوأمفىكعابعهمه4ولدايتركوبةالكه1وفافعهليسهاالويترك

والالسىزويةءلىنلمتوانىالىلىتؤويةذلكلىتمأمونةكانتاذاالمالاليهايدفعانه
شبلسعدالممقارةبلمولداوىرجعتوذلكشيأمنلمتعطلولاعلىمأمونة

لهافذلكعلبهمالىدتافأراغيرهـأومنهنهاولدعهاوءناماتذابلمولداأمانلكذومعنى

نأحفانالمالأالولدلهاوأمكابانمعرتهكتابةامرتهؤدبابمترلتهولدهالنيهابسهويسعون
ولدازالكابايخدفلمذاوامهشفيايتأدىبالمماللمةثلةبزيهافهبآغزااألد

ونعبالكعابهيقومنأولىبركيراماالصكاباولؤركقلتاإلىلسعوالاالىلهاصبعل

وأحمأعلمللهواصائىمالهمعصيدهرقلىافتعودمالهن5اؤلدوأميدهالمالاميحأهاالصبمن
ترجهوذلدشعأمنثعطلملمالالىتونةأوالاسىالىتتويةبكنلموأنوقولهؤمل

ىلىايةءليشأوكانتاخوماتىدأسعيهاهاتفياذالمبمنايداريقايربلمااوولدتءى
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بهمايبلفوننجومهامنأويتأدىبةلكعاامنهادىماتلمالافيطنولمعليهمونةمأكانولم
معالسانيبدغواالىمنجوميوفافيهنالولدولوالولدوأمورقلسيدالىاطهالمالدفحالس

السىأدوابلغواذااثمنجومهماولفىسبلسعدتاالىلمالاعدؤذلثاكلدعنوجمزامجمزهم
بولهليسنبم5غيرمعهدوتبوقدولدأملىكاثءناواهـماتمسئلةلعجزهملمأورقوايمدسع
بعدفىكتابههبولدالممالكالتععقأمعنمجيىبنبحيىوايةرمنالموازيةفنىمابةلافأدوا

ولدمنوامابيعغيرهمبةلكضاافيمعهنغيرهاعأومنمنهاعيسىكانوللدولدهولدهأالمعاموته
معهملدابهمنألفبلماضالولدبذددانومعنىىعإصلهومبعتقفاللعقوأخ
بولدديسىوأمامنولدفكذددمحالهزتمماالوانبلمناقبعتقتكانتولمامعأبههممهاح
فنباعالميتمالهىءبئنواعبسىقالوأحمواللهاعمبةظالعلىعلعهعتقاليفانه

عغاوعنقوارؤتاسعغنواوانععقواانلسيدبننهايتب13ذلدووادانأرثابضويستعيو

وعلىنفسهعلىبلماكاتباذواسشلةواحمللهأعلمواليهعائدابلماسالسيدالنال
ماتكانلسعلهوعارتكلمدعنتاقدنحرصكاعايهاثنعاالنهأقيطألممجزلهولدهأم
اقوماتباذامالكلظيترضانجدبدحالبناسليليهاضلهنلىحقاثعضوأديابمتلموانىأنلهابكانلما
والرحمواحلةكتابةجيعااقالسمالداصابئكنانةوبلغنىءنالقاسمبئالىلهمىعيمالبلم1هدهاصوالؤو

وسىلمبعفمفعحزنهمثالذبننععقواجيعاحتىفبهوسىبففعجزبهنهملموالرواحدةكعابةلقوآجيباب
جميعاعنفواحتىمبعفمعيربدانهمشكلضبهحمالءعنماأرواعنهمالنبعفهممةجمزوابسالذفيعلىسعوابرجعون

عونيرجسعوالذينانلمإصمنأدىحدةوابةفيكعاجمعهمتضىمةلكذالنبعض4ءنحماللمفمبهلعقديهوناطالقا
ةبكجمزوالذبنعلىأدوابثابعضالىلمفبدجحدأفانكانوانبرباواطأفاليخلىانيهؤلوابهضدوقالكتا

بعضهمألنعنهمماأدوابقدرمايقحعنهمنأدىعلىبرجعالموازيهفيمالكقالأشاصحاصفةفيانجتلفأحابناؤيئعهم
ضبهعنهطالكهابةبرهوعلىعلىدرفؤلهةألشمبءلىووجدتهالقاسمابنوقالوسعههفوتهسبعليعليه
مطردعنحبيببناوىورالعدعلىحااشاونسلماابنالولقاسمابئواممالكهـقولت
اءفوجباألرعلىلقوهابةلكتاافيبهينتفحالذىانقولهمالكوجهمقدرؤولعلىمونجئلماابئوا

دينارماثةنثالجاريةنتبثارولزنيةافيىعإوقاذالثبكدسبسطشةمايؤدونهونأنيم
بىوايةووجهبللهلكمسباوفيديناراوولينعهثىنالحقيرفىلعبداويهوناألداءعلىلهاوالفوة

العغيربهعابهلماص5األداعلىبالقوةععبردولوادبالعدداالعتيااجشونلماابنازعناهـاابنا
حبيببئارواسةوجهوأوسلفزيادةمعنمايؤدىنفيممأداءفالبمممهفىاةااوالشعخ

ءافدرقعنعلىيعقسطلعومقاأنيهونيخمببرمرغابذللسيدااانلماكأهـنابئاءت
يرمالملىلعقمفينظراابيومسملقاابئوالكعندمالكذرفيباالعهانلدذاثبتذ1فرع
اكويرمليىوايومءتةمولاالضتباربةالماجشونفيوامطرفعنبحبهبناوىورالعقد

وغالءبالسوقاالعتباريدانيركوتبوايومصالمنتلوانعتقوايوملهميعتبرطألصبغو
يوملاععبرفيهممااالعقدانمالكفولوجهوقالتيوعمومفاواالعتبارلعقدايومأباناأل
لعقداينعقدفلمذلكبعدفأماماحدثلعقسيطافيحالمبهمءنلمععبزاذلثأقيهونبقدفلها

فألضئمغيراوسمخنهـلهالسعايةسنعقدالكعادةيومفهنانزالموقاصبغلدظفئعلعه
عقدإنونالماجئمبئومطرفيولووجمهدلعقاميوماعتبارماثلمناهءنذلكوجهوعليه
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محهفبلماعليهادى

مالكعنسحىشحد

عبدفيمعريععهانه

لرلنيذوغيرالىحمن

فصةللفراالنأنمماتبا

عرضنهوامحيرالحننىبئا

جبعاليهدؤعأنعليه
فابمنكهاتعليهما

المكانبفأقالفرافعة

وهوالحمبنوانهي
ذلكلرفذالمدينةأمبر
الفرافصهوانميفعكاله

فأعيفأبذلكلهفقال
انالمالبذلكوانهي

المكألبيقبضءن

المالتيفيحفيو
اذهبالكاتبتو
ذلكفذارأىعمقتفقد

الماةبضالفرافصة

عندنافاالعيمالكلظ

أدىاذابالمان

نجومهمنماعليهبع

ولملهزذلكعلهافبل

لكذألبأنلسيدهطن
بضعأنهوذلكعليه
بذلكصسبالمءلى

سسةأوخدمةاوشرط

رجلغعافةالئمالنه

والئمدقبقبةءنوعليه
شهادنهتجوزوالصمهه

ثهمبرابوالي
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فمبأنيهوقلعتقيصغبهو5بألداغايخوا4لعجزينقانلعقداساالبنةالدتملكعابةا
مطعلىاليهرجعواوالوعجزم3اذلكعلىيدلنادةبرآعقداندوناليوبمبذلكاالععبار

ألداءابومحالتعتبرلمفاتعأصبغأنسولوووهققىاجعدلنقصوايادهللسيدالىليوبملكذ
أعمونقصهاواللهالكعابةيدةؤدتالمعتبرنذلكألنلعقدايومدوااعلىموذالعقدوقتألنه

بفدرمايطيقعليهبأشمنثالموازفنى5األدادبللسىافبغصغبرمفبنوانمشلة
وقبالعاالكعاذابومنلوانالحميومبدبحالهيرفالعالهالكتابةءلىمتوبرم
علىباب3خرالثنفيوقالبةلكهاايومالحالبهذهلوكانانلسىابلغيومبفدوطافعهعليهبغا
فدلهايوملفاقلنممبخآوااعغبرا

لممجتلفمجصاتاادواعنهمواعجزالذيئعلىيرجعونةتالافيسعواالذبنفانؤنىلهفحل

علىءبععهمالبرنهاالخوةواداالوالفىيختاتفمربالافأطبعضعلىبعميرجحانباالبان
بعهتىمعلىالبرجعانهعةحوالذكهالقاعمبئاقالالموازفيمالثذلكءنروىضبه

بهوارنونبةقراليهمكانتاذامالكوروىءتوابخاعبدالحمعبدالملدلهوظاذامدكاعليه
فولوجهوواليرثهعليهقكاناليتوانرحمذىعلىاليرصعبأشوفالبينهمبهافألقىاجع

مالكفوكوجهوعليهقبذلئيعهعليهألنهفاليرجعةعاالشااثبكنزلةاالداءعنهاتلفاسمانهـا
القاسمفيالضلهاظاليرجحمالكعنسمالقافياوىفروجةإلىفأماسئلةلهوارتععباراا

اكاالقاسمبئاقولووبالبئاقىارثهامالكتولووجهوىبالةىوليصاناسضهذا
أعمواللهرباالنجالفبالطالقليبطألنهبهاثاسببهليسماوالننوارعصبهكاالجنيناال
للهوالمشثهماتنئبثىعليهفىجعومالهألملمراهايةبسقأعهانذلكدوجوالىينبأعقاوق
نأدىلمهةعتبهأومائمعتقهمبهنجعاإلتمهمعىيؤذلدفأليحنلىابتاذامسئل13
لىلسعااعلىمليعيمعنىغاأدااآلنألنهمعليوغيرهاالبرجعزيةلمواافنىمعتقبهصاليخعهم

عتفهمفنىبهمائجىأدانوأما5األدائمماحتىعنىماأدرطلبملتثأوثسلهفللشفبلما
ادهنمأاذاعجلوأماولميعجلهاإلوماعلىعنمىبديؤدبرديرلمعجالعابرمعيرالموازث
أنلهفإلسبالتعجيملانهقبرعذلكوجهوالفومعلىعلهمعفاغايرلموماانزليفبل4االدا

أدىلماذلكألقالموازيةقليظلمعنأدىبثالفرماءابهأصاقىءأدالذىسكاصوذلكلزيم
وأحم3للهأواميمعلبعاصارديناثابهوععقوامعم

محلهفبلماعليهأدىذااسبالمعه

جمربئللفراؤكانسبامأنكرونيذيروتعبداسحنبنبععةرهحانهمالكص

وانهيبالمفأقلفرافافأبىمنكعابفماعليهجيعيهابدفععليهأنعرضوأنهلحنفى

لؤماعلعهععقتنفالمحوألمتهبصلبىااكلافكاولاعندنافاالفعوفاأللحميلاتااللميعبفإأامخاللف
بدللىواىعيألميدلمألهعاللعرالصهاوالطللكاعيدردلللههدوهوأميرالمديه

اوشوطبذلدصالمكاتبعءنيوذلكانهعلعهذلكبىيأأنزةشعديمولماأمازذال
أميرائهوالمجبوالتجونىضهادتةصمتهوالئمرقنوعإبفيمةلرةععاالئمألنهإوصفرخد
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الفرافهامنناعشىبعدعتافنهيخدمةعلانبننرطهلسيدبنىوالأهيهذامنشباهاوال
منمهنحامؤجآلفلذلكعووفىعلىيمونكالبهاننجتملنجومهامحلطانبتبلبةلثافبضمن

ئبالمعجلذا51ابومحدوغبرالفاضىوفدانبهولزفإلئكندمحلأااخنحالماجوزا

سقاطهارضىذابهورؤقالكاتبحقاألجلألناخذهامنللسيداالمتناعلجنلمبعهحمعا
اذاالموازفيكمالدقوفبفهامنللسيداالمتناعليسابوالقاصميخالتللهذلكن
محااللىاالفمفااففحلتاثاعلىقلسيدوعديهاانكرهاياعتق5لضامنماعلعهلمكائباعجل

عتقرأىثعجعلانهالاقبضهعلى5وانجرلمرنذلكفبضنهفصةلفراامعنعاولمافصل
الهام1ه3راذازفعلهببهوهذومثلفيهااالدعدميؤقلمالالتهابيتفيبةلكعااعوولمكاتبا

ماعليهنعجيلازالكاتبولذلكاذالعتقهـانةو5االدابتعجيلصوالجزءالمةمقاميقومالنه
بتبدينناليسوالنهقالتمنتعجيلذلكلمائوضاعرنتوانبةلكتاامن

احغماذلكووجهستأوسةأوترطكل5بالداالمكاتبيضعنانهوفوإلوذلكفمعل
منطهفنلكهـأوخدمةةمزيمعليهوماشرطقلىامنأسبابئئعليهبتىانقتهعتاالمغنهامنبه

وايتانرذلكوفيبومحدأفىلقاالرالصااوثةومواصممهوتمامدتهشهاؤبوليمنعارقاسباب
ووجهمالكعنأشهبروايةالعتميةفيوهىمالكلموازمنابناةوارولتىتقدمت1حداا

وهىالنانبوإيةالىجهووهائبعهاسفططتاكظللكتابةذلدنابعمنماشرطانذلك
التسقطذافلناقالتفسهابةكالكتافلمتسقطارفبةععقفيالعوضببضانهذلدعليةثبوت
ادائهاالوالبعتقأيرانمإبمالئميغلبعينهيوئهأنهحداهمااوايتينرعلىممايلزتفيقرج

عنبةإشهبوارهذويؤخردمعجآلبتهمعكنامملقابوالشمخأالذلكفجةالضىيؤدىوا
لوبهءوضاالصكلانهابهءلىأوجيعدرجعنصالكوةابثئتلجمدليسومالك
فإلةيغرمنهوضايامنكسوةكانوامامامسمئلةاشهبوايهرلقياسميسرابنا

العفةلهامنمالبتءلىالىتعجيلعديهانلللورمالكعنىورالذىهجالهذاذلك

اشديداهيمقهيعاتبفيقادمالكصواحملمابعدواللهأعمأواطالقوصوفب
مالكقالولدلهبتهفيكامهوليسأحراررثتلويرثهالنسيدهالىطهاغومهيدفحاراءأتة

وتجوزالناسديونمنبماعليهجموزاعنرافهوتهوتجوزشهاحرمتهبذلك3إلنهلهصافئذلك
لطدانمألاعلىذوشكلالهكأبفئيقولباتعليهذلكيأبن51لسيدوإلسوصيمه

لسعداذلدولىنماذلهفهيالويعجلهابتهيدفعكتاارادانذاالححةاعالذلكقلمرضا

ويوارتشهادتهبذلكفموزعهالابأدا4ةغتفكاجممميحالادابخعتقهويممنهقبفها
هـاراالباةذلكلميثبتانوأماتشهدبذلكينةإهدفعهوثبتةلهائبعهلتاعقدذااوذلكهـاالحرا

ماولمينهاوءتقصازالثكلانالموأزيةفيمالفاممبنالفقدضنقبفعهامنهعياهميدفيا
فكانالمالبقبضاالفراروأماالعحةحملهفئبتلمحةافيوخبةلكعاعقداانذلكوجهو
لئلتالمجمملهانواماليهابالميلماوانرهزساازالثكاحلانلومتامحملفصمللمرضافى

لوالموازيةفىمملقاابناقالهينةاالهولدلمبصدقلهنيملموانازفولهوتهملىالسهدولدكان
لمالنكاذالمبته31االدبنافولووجهبازتىلهاليهالمكألنببانقطاعالسيدشهملماناشهب

مولدالهلىممنوانةلباداعديهستفرتاذلئخألنحاالنبنهاعنبالماليعمالوبعهصكالىأنتميغ

وال5أهيمناهذشباهون

بشزطأن5لسيدبنى

لفعميخدمةبعمكناعلبه

فىميمبمئمالث

فأرادأنشديداضاهي

الىممنبهومهايدفع
لهورثةبرثهالنسيده

بعهثافىهعهوليسرأصا
ذلدمالدلولدله

بذلفرمتهالنهتمهفىله
وجمبرزشهادتهزونبو

ديونمنببهاعليهاعترافه

يتهوونجوزالناس

يأبانلسيدهوليس
فمقولبأنعليهذلك
بمالهمنى
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طاذاعتق
بلغهأنهماالثحذكا

سئلاسيباسععدبنأن

بايئكاقبمعن

أحدهمافأععتىرجلين

وتركتبلماخاتنصيبه

يؤدىفقالماالكنيرا

طتابتهصكتماالذىالى

يقتممانئملهبئىاك

لدمماقاليةلسوباماقى

قالمكاتبكاتباذا
نالناكطأولىممايرثه

يوآالىحالجمهءن

برلداونهـبالمكازق
فيأيضاوهذالبهع

ميراثهفانماقأتنع

أعتفهنعالناسألفرب
لىصالامنولدأوعصبةمن

أنبعدقالمعتيموتبوآ
باشالوثاقاويصبرهوربض

فىاالخوهمالكلظ

اهـيداذاابمترلةعابةال

كعابةجععالوتبوا

ألحدنديماذاواحدة

أويمعابولدمغ
رباوكابتهفيكعادواأوو

ؤهـكعليالثمءلدأحدمم

ماجمبنعنمأدىما
وعضقوامنكتابععليم
ذالفىبعدالمالفضلوكان

خوتهاوندرلده

03

النهةالغبدميل4اللهاذالىممنانهبأشفولووجىاثاثاكربأيهأراداشونأنيم
لتلثاحملهنافذانفذللثبةلحعااوقبضفعيفىعبدهكاتبوسئلىثةاطفيجنبىأ
ماختالفئومهالثلثملهيإذالمجوزءئمءايسكالبمااوةمالقابن41أقاحووه
للسيدانيهونطانفذالمقعهانهقلناوانالعكملهاناالئعاءذكااذاانهائهكؤلهفي

خيرمجمللموانكلةاملهيسلسيدواوتحتىقاللميعضوالمرضافئقةكالىأمونةأموال

بتألالتاثمماحلمنهقاسيدويت41سايه4إلابردواأوفيءتقهاورتا

ىاذاعتقبالمميراث

يهأحدمازفأءتقرجلينبيننبهعنسئلاسيباينميدبلعهأنانهماالثص
مافيممانتئملهبتىالذىبمعابتهالذىتمسكالىىرينفقاكثيراماالوقىكثالىكافات

فىيومرصالامن4يبنلناسااولىفاغايرثهقفعتبلمابكااذامالكقالوبهبالى
أععقهنالناسالفربنماميرانهقأتنسصافيصاوهذمالكبةولدأوعنأءبا

بمفىفولهشىورميرءوصوثابالواليععقبعدأنقالمعتيموتيومالرمالولدأوعحبةءنمن
بلمامالمنيأكأذميبهتتماسكالذىنبلمافاتيمابهاحدماذأععقرجلينن
ىللشاخألعليهيقوملمعتقهديهدسهأجملذاابلماانخعىتىطيقتممماننملهسابن
اقظةلكتااوهووفتعالفىقعقدالتقدادما13ماذقولهعلىوالدديلعديهعومقوله
فىلهلكعابةامقعليهكاظهلمااطغاهواسةواقبضسابسببهنقتنهماأبعدهذا

قدناهاالسبهوزنقلوالنهنميبهقأحدهماتبرلملأجىلىايعاقاسمكاوعتلقاابناالموازية
ؤقدروىلبهمضبقولوأعهآلثابصبناقالهيمتقوابااهـالامناتمللئعر

لهبمنقصاثشقأنياوءىانوأمافهوحركاقلتيريداأناألوضععةنهامالكونءنس

نلثهمنذينةالنهقالقتنهالموازيةاففىلبعهمنلهحأووندموتهترأوأععقهبين2ودينهأو
جمزئمبعضكهاتعنهوضعذااوأماذلكدلعبدبهجمزاوانمالعلىصلثاثاقناشذذلثيدأير
جععهترقرفانهفيلباانت

يريدأنيكوتبوملالىق4جممينلناساأولىيرثهنهثاظيهتجاابيبمفيوقولةل

حمعلىاألجكلىلبوهوالمسيدهبألداءفاذابنقيتالناسأولىنهيهإءسبانبم
لصبالمالىالناسأفربفانمايرئهالميراثيمنعلرقاالنيرثهدلمهـودلىالنهارق
بولىالحدمنهمذالىءناواحدةبةكتاكوتبواجمهعااالولدادكىلةبةتالاشاالخوةاإثما

بتهمثعامنعليهمماجميغصمعنمىدماشفىكبمأحدهالثثممعايمببأوتكعافيأوولدلمءايم
شلةالكهابةفياالخوةانفولهكأالاخوتهدونلولدهدذالثبكلالماللفوكانواوع

جيعهمنبعظكتافىوولدمعهمالعنوهداالأفاتدةوانةكعاايهوابمكوتذايداالولدير
الولداليرجعمىعيقالاخوتهوندولولدهفممنهلواؤلدوماسفوةاالاالماذالثفئتوىسث

واليرجحعلعهيعتقنعوممجماللمالاذلكأنووجهماالثفولفيبهقتوامماتئإثوةاالخىءلى
ولدلهطنلولىوكذلثالمدنمةفيمالكقالالولدلىالماانلسبمابخنيواغااضنأدىاضدعه
وىورللهاللثالمالمالكلفجهمنهلسيدبعثئايتبعهمولمبهثافيعتتلممسمأنتمالهوتهاألدى



المكاثبفيالهثرطلم13

مالكعنمجيىحدننىمعمنولوابمبهفيععفواعغأدوابثامممأعاعلىيرجعونالولدولالمالنالىخبئاصحيىءنبنيحيم
عبدهبرجلىفيالمتمالمناكأدلةكانتاذاأصمغالمدنمةفيقالهمماعتقواالسهدمعاورجعولدلعتقوابه

واشزأوووقيذ

أوسفرادعابتهفيغديهعايهماءكلمالكأماليعتقونواعلىأالولدرجهمالالتأديةءقانكانتبعثئاخوتهعيرلم
نئانصأوضيةخدمةكلبالمفيالمثرط

فبرىئجبامعهىذلكء4منتاوأوفراابعهفيشطءابواثورقأوذهبفىعبدهلكاثرصفيثمالقالص
مخبومه4اداعلىالمكاتبأدىاالاةمحاقبل7انبهومهكاأداءعلىبالمفوىههثمباىزذلكمنئثصتأناف
ادىاذالحهاقالطمافبلسأومأشبهةدمهأوتن4عإلمائرطلىهـابرنعكعتنمعهقعهالمثرطهذاوعايهطهاومهفي

وعليهنجومهأوشئ3لسوهأيةفعنكانوماشئفعهليساشيدهؤعءنهموفذلكبنفصهعوذلدممايعالجه
تؤةالئعرطءخقامعذلكيدفعحتىقواليتنبهومهمحفيدفعهعايهذلكومدةوالدراهمالدنانيرلةبمزونماحيهيؤ

هاشطونظرالىصصتهمنهينتالكعابةفيالمنترطملالهأنمنذكرهماذكرؤددقدمحذاعلىشلنجومه
هـسةأوخدمةنعليهواءالالحرتينبرااعليأحيخوتفانهقبلهالكعابةحجاتماما3وابةقبليأداءالكهمنهكانما

ممايعالجهذلكأبأوماايسدايقتضىآفوبةالكعاعودفيوالمبكالليسالقولذاعليأنهوذلكهـةأوفدوهعظم
لكبئ4بنةهوفقدالقاسمافيؤهـلىةوعوضتقالعتبهثرطلرفبةالبيعمجرىيجرىواغاومحفهمعاققبت
لسعدهليستتموفوحهذصهـفأنتسينتبلةفاقعمثربقراتمكعلىأنأعطتككالغالمهلطرجللءنسث

ضيهمنكانوماشفيهيرهقهأنالبقراالوالبيعذلكللسعدفمخوليسعندىكهابةهذهليستائقاسمبئاقالحمعابعك
يؤدشنأوكسوةأوانيعجلمازلهولذلكالكعابةبدفع4نغىثاءناسفاطبالميمالثالمنافعبأنونجعصديئ

نانيرالترآلبىفاغافاألعالعلعهمفمولاألالرهاكافيفالسيدتوانكانلةالمؤالعروضنماعليه
عدمهذلكجموموالدرالبتعباضمانابقطءنأنحازلهؤحلألىلدهـوضافماظالةشعديهترطةاك
والنجومهمعفعدنجعهلالهمسهشقطءتأقفكذلدمجوزلهالمحضالبععفييبرذلكلموانالعروضاألدا
محذلديدفعحتىقيضشقيماشرطجمكلناالباألدديخفذعتقهلمثرطبالمعاققالعتنانهواذافلنااألداءلبعأ
االصمالكلنبهورطبمايأقأنملكاعليهالهعليهءنبكاشرطتىبخأنعلعهأنالثاقالقولايخعظمذوعلىكلاا

الذىعندناعليهالمجتمعنصةهوكالضماياوامالمنعلعهماشرطانابهوأمالكقولصصنملفولمالمالعليهءق
اتفعهاخعألفالاتسفقوبالتهعتاقتهماوبذلكتمبيأقفعليهانوءوضىبعينبهأنكاترلةبوهوبهاالشيانعليه
عبدأعتقهةبمنزبالمإضتقهعبدلةبمتربلماأن4ؤاختألفالالذىعإلعندناروخاألمرالمعمالكقالص
عمثرمةلىبعدسيدخدمتهماربئءنفانعئرسنينقبلالذىأععقهلدسعدهفاذفيرتعثدمةبعدسيده
سهدهلدذاسنينارصبدانطثالذإءلىوشمحبةأوالىالرحالمنولولدعتقهعقدلذىوالؤهنولورفته

عشرفيأعتقهالذىعقدانووالؤهقيعهوبذلك2عيدضايهماكاتهلمياىيؤ4فاورثعهوثهماتصمسيدكاسبهاذا
خدمتهنطبفاقبنينواالبنلزوجفىدىبالمفانجاوابازوالومقىكتإعيأنصماتقدموذلدمثليبتهكتا
لذىوالرهنرصلورثعهوالىوج3بئيقاالررةجمزرجعوانحاصةاالبئرالوالءاالصلمقعهفانامتةافيمواريئهمفدعلى
قاصلالعئولإلئمألاأقهال11اخدءةناصصيداوتصمشايئعشرخدمةبعرطهعبقمنأعتشلةممواوسبصعلى
ئتردلالرفياكمافقدالذيأعتقهالوالءضنهـإليهيهانووالؤهصيرهموتوابئأوبتزوجن4ورثعهيعب

الهفىكايلزمهلهاظرومفيقهوذلكمحاققعتنزلةبلىاتاآلااهفيءتأصار

سافرالفىوالنكولىسنكخاوالختعساؤروالنك41كاعلىنرطدثلالىفياإتماقالصاعلمواللهدصغعةالمعاق
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ولبرفعذلدقسيا
السلطانالىذلكسيد

أتسبلولبى

واليافروالينكح

سعدهاوضمنينرج
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انوذلكزطهيثلمأو
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تجهذلكوالعليلهذلك

شاان5سيدبيدوذلك

ساءمنعهوانذلكفيلهاذن

اذاكأفبوالءالم

بالماتمالكقال

ذلكانعبدععقاذا

سبدهاالباذنحافئلهغير
ثملهسهدذلكزأن

والوهنبلماقعى

ماتوالتدبل
يعةأققبلسبالم

لسيدالمعتقوالهن

لمعتقاوانجبماتبالم

ادكابسنقانفبل
بالمشبورت
ايفاوكذلكمالكلظ

عبدابالمركان

سدآلخرقبلالمكااقف

عنىنلذىامبهم5واللبها

بتهمحىحمعاليميىمالكلظبيدىبعكثعافحاذقبفيرا23لكذمنشيافعلتن

مالدليسبيدىفحوكتابهكذنىذئبفيراشيأمنفعلتننىاالبامنأرضىتخرج
بلوليسذلدادالسدطانسيلهوليرفعذلكشيأمنبالمفعلاقبيلهبتهمحوحما

لىجلاوبدأنمترطهلدأولىلثذشنرطانهبلؤاالسيلهمنارعقسنرجوالواليسافرينكحأن
لعداقاافيصدةالمرأفينكحذللئينطاقثرأوأدينارالفولهسناربمالةعبدهكاب

وشغاتنجومهيسافرفملأوالماللهسعدهءبدالىاعجزفيرجمعفيهبمايوكونببهفلذىا
ومذاشىشاءهنعهوانلكئفىلهأذنشاانبعدسيدهوذلكذلدكاسبهوالعلىذلفلهفابس
وليسالزمغيرثرطلااذتفعالفلصيدمحوحماتفعلانسبهمعلىرطشمنماقالعلى

ضدمقتضىالنهبةاالوئصحمبطلالنهاكعابةافيالشرطوالنأنبرلهذاللسيدمحوكعابعه
العثرطلىلمصحالخعارللسيدأولغيرهنهـذلكفهاضدشرطفاذاالزبرممقتضاهاوذلدانبةال

انكايقولوهذاوالسرايةلعفلعبالىتلمبنىالعتقاد4ختهإلمانفهمقعفاتعلىبةالكهاوتثبت
ضدمعمفبىكانلماالهثرطويبطلالكعابةتتبةالوالءلغبرهوشرطبمعقدحمعابةت

وأحمأعمللهوابةلكناا
فسخلهيمنلمعليهفبماشرطيخهاذافلعبدايدأنبرللطاناالىذلثوليرؤحوشلهفصل
لبسمماوانكانهنعهمنهالمغكالهنكانذلكفيفينظرالساطانالىذلكواغايرفعحمهابته

أءلمأباحدواللهمنعهله
وحكمهابةلكتاعقدامقتضىبدانبرالباذنهافرواليساحينأنبببوليسوشلهفصل

لكتابةعقداصبنةيدزمهاحذالنعليهلكذيثعترطلوانفروالدساوجيتزأنسبالسلا
ذلدانهمغلىتوالدديلائرلهذلكانالئافىدؤولىألهـخاللسةافىبالىبئالظبهو

وانكلوثانليلولعبدالسفرممنوجمامننف5سيدلحقبههـبوالعةالهانالمنوعممت
الباذنابلماوالينكحمسثلهلخوفسالةلبهمهنهيمنعفانهتجإههنهيمنعانلهنسم
حلنالهنفلميمسيدقيلثامالععرفانهـممنوعانهيهووفىلثعااقالبهومالكلهسمد

انولزوجةفسخردهوانازميدااحازهفأسيدهبغيراذننتروجفرعكالعبداالباذنه
فى5ععهءيركانسيدلهاناذنوامامسئلةدراءملدثالنةؤبهلبهابقدرمايسضدخل
اصغارانمجواثالكعابةفيمعهمناالباحازذلكصاؤةالسيداليسأشهبفقدبةالكما
هالحفعنفسخ

كلاذاععقبوالءالم

سيدهلكزأطسيلىاالباذنرلهغيرءذلكانعبداعشاذانبالماماللثقالبرص
لسيدالمعتقوالكافثانيعتققبلبالمماتانبلوالثرهنبالمثمءتقله
لولذلكأيفاووومالكبسيدالمرثهوكاباايعتنىانفبللمعتقاماتوانلىبما

بممالمالملسيدهوالنالذىكايبظسيدهاآلخزتجلسبالمعبدافعتقبلماكاب

وانفبلهنءتقالذىمماتبهوالءيىاحرالذىكاثبهقجمةنالذىكاسبهاألولكابااقيض
لمالنهيهمطألباوالرلميرثرااصاولدولهبتهداىأرعجزعنانيؤدقبلألولالمكاتباممات

عوتبهلذىاعتققلذىكابااألولبلمكابالميعتقمالمكاتبالسهدوالفانلذىكاصه01
لمبيهمألنهأمحاتبوالهرلمبرفىاولدأصاولهبعهيؤدىأوجمزعنحمعاانفبلألوابااتواتجله



الذكلهالكألمصاحدهمافيتركبينكالىجدينيهونالمكائبفيممالدولقيضالوالءحتىواليخأل4الوالهمببتأل
لهمابقىشيألهيتركلمالذىيقضى33مالكماالويزكالمكاتبيموتثماآلضحوثوعلعه

الماليقنممماننمهعلي
ألنعبدالوساتئتهعبداذاعتقالمكاتباتلمألعلىهذاشكلحتىيععقالواللهواليكونالوالهبيهميثبتأل
بعتافةلبسصغالنموالهقظقأنيتقبلباوراننهباؤنفاقذنهاوبغيراسيدهباذنذلكانيمونلىنحل

لهءليهكانهاواغانركووجهسبددوقالعبدالمعترلمهذلك8والالمكاتببولجأنواقاعتقاتبلميدالمكقالبدالمع
ذلكوممايبينلدعالكحنرقأونجيرذئماعمنيمغأنااللمعهقهدالوهتيثهأنبفوصبتمستقرثاعفنهالثذ
ونركاذاماتارجلانفيلسالكصاليهالوالهخبىقبالعاالنعزالفانوهوسيدهبهالنافقألفوالؤءت
رباالبنينوتركقبابالمبموتاآلخرئمشحثعديهلهالذىبلاحدمافيتركازجابئغنبجمالم
ثماعتقأحدالبنينؤصالوماتدهعئنهالماليقذممانثمعليهلهيأمابقىثلهكقينمالذىضىمالكيقالماالءكشوث
انثنيبهذاذاارجلأنذلكوممايبينمالثلعدههلهنماواغألركةبعتاةإلسصعنحالذىالنعدا
شالوالءلهاليثبتكذاليتبتلهذلىاقنبالممنذءيبهأحدالبنينأععقنموصاالؤصاهبنبندباوقىكموقىكهات
تلتعتاقةثيأولوكانتيبنممالكقالمؤسام4ربامنمنهمانأععقالوالءلئبتعتاقةدلوكانتالوالءشأن

منهغلمنأعقالوالءمررمالتىميبهاكىأعتقعلىبلممقؤمعجزالمثمؤمحيبهمقاحدأعتاذااكمذلكأديخما
ليونساخهمرصامنأعتقوسلمعليهاللهصلىاللهوسولكاولمالهفيقحتىيتعلههفؤمعتاقةتوركاةسبالم

اثدلدوكايببنمالثمنانأيضاذلثوكايبينولماععقمنهقعتماللهنيملمنالعدلقجهعليهومفيءبدلهشر
نممهمأحأصاذام13عليهقولواعتملفيعلعهلميععقبمفيلهيمنأعتق4انيهاةخعالفااللتىااحاليناشة
وانهعقدالكنابةلمنالوالهأنالمسمبنسنةمنانذلدأيضاوممايبينثشردونالوالءلةكان

يموملمبالمجمزلولدشدمؤهانماوثعىيبهنؤمقنوانأعهوالءالمكاتبالنساءمنمنبسيدالمكاورثاننيس
هلونصببائفئلذىايديهاصسلهاذافىكبالمانمألمالوهذاعلىالشاؤحالمنالذكوراوعمبعهكاتب11

عإلخههـماقةكانتءلمالذىىنهالمكاتباذاماتولذلكقالعتعنىالديئالبواسقاطالهبةبمعنىذلكفانماءايه
لههذافولالمكاثبمالمنهاففليقتهممانثملهحقمإقننبةالكمتامنعليهلهمابتىحقهترك

إللايملىصلىدغيعمولأوبألداالحرانميبوممايقابلومجقهسكةلدميبهنعفيمونالشافىلواللهرماالث
ئلهيمقاش3وانالجديديهوذلورثتهفيؤولهوعلىقالىأيضابكقمسكالمةيأخذسيدالقديمقولهفعلىاشكا

فحهعليهقوآعبدالممالبيتالىينقلألبرسعيداالصطخوىوارثاهيأتلمعتقورثةلهيهنلمفاظورثةنا4
ماللهيكنلمنرلابرقهأجدهماشيأمنلهشيأوالقىكلميقضتلوطعبدايريدلوماثمطتهكانايقتماحسبضلى
لأرادانهاماألحدمعشلىذلكطللكنهاددماتلععقدانهوهوعدامالوماتلةكلترلقولههذاعن وكاماعىسهععى

سنةنانعاكأذيبينواالطألقالحقعقةعبدعلىاسمعليهئذينطاقخالكعابةعقدشغظهقبألتيكوتأنبمترلة
إختألفالالقآلمالينأنمالكوجهفولبريدماقدمناهالثافىانوالمعنىوأظهرفعهبهصالكعابةآسمكؤمبواذا

لهميقأشانفعهاالحريةمنأحكامحممنهلمثئوينبتقالىحملبهفهمأنيهوقحفالدمهاحكاالبتقضالعتق
فيعليهقلمبتمكاتبفين4رتملىالمدعليمجدقيقتممماهأنفحبمالهواغايقممميورثلمواذابوجهيورتفال

نشاعليهولوأعتمالهضعقهتمحتىلهباقلكالحم
شوندلهالوالءأحدممالهاذازكانهيقولعبداعندمنلوماتالتهأبةمالمنماؤفلييقأسماننمولهوفصلأ
مناناذلكأيفوكايبينالشافىهـفولذصعيبهءقؤقدءتفحى

تبالمسعدورثانيسوانهضقدالكعابةانالوالاناساليناسنهسابعمنعتى5
لطالىمنالذكورأوعصبتهالمكاتبلولدسيطمماوالؤهاشئنمهيهنوانأععقنلمكادب1وال5ءنالنسان4
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وشاررا3ذبنينطركويعوفيطالرانقالضزفىاللهءلىرمالثوقداستدلفصل

4انبهرالىالوالءانوانماتمأالوالءنلهاليثبتفانهالمكاتبمنيبهذنينلبحدا3قفأعهومماقبا

حصعهااإلناتحدىاوقىكقالكلتفبمةلكعاانقىكولوصالةاكورالولددونذالسعدءعن

لتسايمامعبينذالهاوه5والالثبماتحمتهاتأوضعةبةالكناءن
ثشرحصصلعهقاعلىاليقدمنهعجزئمحصعهنهم4أكأثاءنأيذلثبينوقاللفقعهمنمجوزماال

عقدالىكتابهالنححهبسوعذااشافىاولهةماصبصعلىنقدمءلميهالتترلةبولوكانلالمكاتب

النأدفاالرصحاذوشلعباالعنداعلعهومةالانهامعافىاهـلىهـاحدةوالعجزإالاليبطلىباقلقوماالنامالداذقال

سعدءنوماعلعبمبعضأداءأواصقاطهنهشئقتخ5العجزلهماألنماعاعبربالعجزامواحدمابةفىجيعا
وميةانةسىلكاالعاولوالةرقيقالهجميعهحرباءئهجمزعنثمماضلعهبعضواحدافأسقطنهمأحدابمسيليعتق
عخاالنمححيمبفاثحاليسذاوءخفدالكتابآالوالءللذىويهونأوالزكقالضحينعلعهأصابهةمؤاهىدون
الوالءوالألحدنقلإالبالعجزععابةعقداندتغعيرثرنألفدهشلوالءمنبتثابتكمابة11الكتابةفىمعهالذيئ

محاللهمحكونهثالمعتعننواوانمثورضى
إلسواتبةعقداالكتااوالءلمناأنذالثوممايبينأيكعافقالفلىضلىكماللىوقداسعدؤملممؤاهيفليسصغارا

اتولدهذكورواغايمرادوالدرالسيدالىبعثئدصيبهنخةأتواناهانهاالسعدسنورثانمواليجوذذلدءلمعئبث

هـمممايةرمالامنوؤدتقدعصبعهفالىذكورالنينأحدمنلهلميهنذكوراوانبنونلهكاتبمارالىجلاناكول
وأحمأءلمللهوامقصودهويبينءتفعسيرهامةحعلىيسىن

المقمحوزمنءةهاعنهمويؤىالقوم
عتاقتهمبهلثتمكتابتهم

هشامي4دونمنعأحداسيدمقلميتدةواجهعافىكتابةالقوماذاكاتماالثلظحمطالذىالىالسيدفيعمد
علببملكوزوالصسفىبثمشاهينوامغارإفليسوانصهماالكعابذورضىفىمعهالذينأصطمامحجاتوبهعنهميؤدى
دءيخبهءخاقتهمتملهويؤدىءثئملهادثموماةالماجمبعتىدبماكانراليجلانوذلكقالفعكونفعععقهقالىمن
أرادبذاكواغانهمبقالمنشجميذلكفيكونفيعتقهارقامننجاكأمبهولمعيؤدىالذىاسيدالىابقانعجزاذلك
والالفرروسلملميهتاللهصلىابتهرسولوفدقألعلىءزفيوزذالثفاليخسهلتيادةوالىاءفلابذلكارادواغامنم

انفانهواحدةلهكتابةصبيداءبتبمنانماقالوءذاءلىكبألاخررأشدارادوعذاةلتسهيادذوالىالفعل
رالؤكماكرامنكرهلماذبدقينالإذندونبعضهمقيتلىبهنالسعدأنصايةمجمتهـفيكاننعلىذدديبهوزالة

أبوعخالفقدقالرضاهيكهه5كباراههـلبينالمجميعكاتنذلكأذنواقيخهـاباياحقاللهرسولوقدقالبتى
انينالبفيأنيهونوشرطماللثالموازءنبن51واووررابرازاهااوايانؤيهار3القاالضرروسلمعلعهاللهصلى
فالدوالمكاتبينهالىعقدلىنمالجوازانهروايةوجهوذلكتالمنعنعةالفوايهوالراألداعلىؤوأثاوهـضراروال

بالكعابةسداهـازةازكاقبالتذلكمننهموااصحراحعلىشغوابفاذامقوقيإالبهيتعلقارضرر
والسائىقاسترظاكذاسبورلجوازأنيهونلعالىلتهقبهيتعاقاتنيةكوايةازووجه
عنطسقفاذاقلنامجوازذلكفرعغيرمشكاتكاوبهقونيسماهـاأنمجوزلهم
أبوالقاسمالثيخقالهآضاشاعاةمردونمفدرصعيمبةءلىكعاايبهءنبقدرمالباقين
مذااليصحفارلهاانيديرملميتلكزذهـواليسئبثحمهمميهؤافلصغاراوانكانواؤعل

ذلثفىاللهرحمههالكواحتيبألالصارةىيروبدخعيفتتعالكمارةافيامعكانمنقواليغذت
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هبملىانجيعابوكاهةشلوفممهابةالكتاعلىلقؤلهيعتقونميههوالذىتبيارضةانالواحدباتا
الكيرمنهمقبعتأناركلنررانص4انجهكذنذخمسافىاصترقاقالىبذلكالسيدلععوصلفعهتقهمسافى
الذىفيرالالفاذالخررأشدفيوليسوالضرارالضررقاانهعإلوسماللهصلىياالماروىءنارتابةاق
واحدمنهماشيأاليؤدىوأحموالتأعمععقهمنالمتضعقداللكتاتمانعغدلممااطوابطام8شقاهالىاباآلبءن
امنواحدعندوليسىاوالصغيرارالفاقانهملسيدءمأنيعمقانمعابمدكابونالعبفئمالثقاص

هفيحمإبوالشعونوهذاشلهبمافئقدلكثمائهمفيوالقوهعون01ن4ددضندواماثاولرواحدمناليؤدى
لهصائزتلكعنواليسقطالموازيةفيالقاسمبنوامالكلتقهتجيلتفيابافيناالضررعلىنهاماقالضلى
فيءاءماطمعهمشيأببقالماليؤدىءنانهذلكووحءلميهراحإلهاباألداقولوأعتئثبةالكتانصلى
الولدهوأمتبالمعنهابتهابوالوليدرضىالقاءىلىضقهابهعنفألدجمقطرحاءذلكعلىالكحابةتانعقمهوال
الىجلفيمالكلقبلاليبدغانهيرىوأماءنبألاكتاامأدىحتىىاصابلخالانهبرىادفيرالذىافىعندىاوءذ

يموتثمعبدكالبفياالستعاتندابرجوعضتعجيلقخاالكتابةفينركهإفانابةاإنجومأنتخل

لىمنئمتالدبعةعقيهبقيتابوعلمأتواطهلتابعه3ضر
بماءلميهوفاويتركإقعةكلولدهوأمسبالمقعتماجاءفىاهع

ممدكأحينأتولدانأمابعهمضليهتوؤدبةولدهامويآلكتبالمهـتنمدتكابالىجلفىمالكلةس
حتىبالمقيعتلماولولمشركمماتحتىالمكافلميعهبيمملىكةمةولدهاماتبماطدعهؤفاويتركبقيه

ولدايئكولمماتاوشعدقدالهبتبععقالمكاتبمالدفيقالمبعهقحولدابمقأمفتعهمابنبأدافيعمفون
ماقىبأدافيعتقونانالمكاشبوليسعلعهينفذذلكمالكقالالمكاتبعتقسيدءحتىبذلكولمبهمالهببعض
مبعتقولدأبيهمامسافمعتالمكاتبتقهأنفاشهولىيذإلثزهـدكاتبااقيعةأنلذثكاايدالمتفانفيهيرجع
سبلمافيمالكقالمناطاذذاكلزأناالدلاتلىيخرجأنلعبدوالاذلكيععقانعهضالىكنيدهفيوذلك
أويعمدقلهعبدايعتققواللتىرضبعدهداذأالشبأنيتبانألإلسوذلكالمألداضلىوكأصهضدت
بذلكيعلمولممالهببعضبخخرانأللمووفمرت4سجرالاكانلوئماأدإبافيالضراوذلكالنهالهنبثئ
بالىحثحتىءسعدعقالهلكاالملىملندؤوالقتوزاواغايحؤشتلى3واللهلىكاللبه

ذلدينفذمالكلنم5بيدكاناأتلفليدوهتيالىارجوعلعجزوااهزناظيجو5ابذنبغيراضعفلىأفينا
أنبلوليسعلعهتعالىشاءاللةانلاألذافيذكزبعدأففبدالىلهأذناذاوأما4تنتزافبلى

سهدعمفانفعهعيرحقدتعاقةالالقولينعليالمجوزذلثأفؤجبيرهبآلتمالىعافيمعهممنمالاوحذمشلة
لععقأنؤلالم

بهعععهمنمايرجىطالوابعيرضوضرويتهتلهايسمالهنيدهجمافيبةلكضااشرقهش

ردذلدولممجزهبالمابنلهلدبيدهإقذلدوانيلزلمثمءدةخهوالتبالىقعدترداؤوفرع
غلنهلميخبالمفيايدذلهلكظق4زيطالبهب3وحق4تبكقمحجورضليهانهذلكووجهالموازيةعمقاا
فىاصغبرافعاأ

ةلدالعبجصيأنأعلييخهيرجعللسعدأنولميهنقالتلىمهاعاباقيتحتىبااالثفيلمبعموانأؤخلأ
طائعاذلكصفعلأناالفألضبلصغريمهميععقلعبدكالغرمااقيافابردترةقلهقوفادولىلباصيدقذااقالتماقال

وأحململلهأتواخاهلماقدردإمايسنهافافعقنهممالالطرأحتىأإذلعاءون
نءخدت



هيثعهعلىيبيقامالمانعندالموتسيدهيعنفهشالمفيماسمعتاقاحسنمالككلبالمالوصيففى
الىينظرولمالمبتندثفيذلدحوالكئامنعديهممابنأقليلفجةانكانثيبدغالذىنالذلكببعكانالقوتلى
والجريرماالاليهجرخهصارحهيغرملمولوبرحقتلهبوماالقجعهوليللميغرمرقعلوذلكانهعليهيتبفالقالدرايمعدد

منعليهقىالذىكانوانشئمنكعابتهعليهعبدمابتىوالدواهمالتهنانبرالمنكوئبءليهماالىذكهنفيءئظري
منعليهماقىلهالميتانماقىكأوذلكثعاتمنالمابتىءلميه631لميتافيتاتمجسبلمفضصحممابتهأفل
وصبةفعارتكعابته

المكاثبفيالوصيةمالكفالبهااوصى

نترأنهكلسيرذلكو

ضعفرالكئايعامليهأبكندنمالموءإنتبقىاببلغإلذأنلكبنعصههئتهتائباقطمالولدرهمألفمبالمية
تهاألفهندلمبغومللوتلكاؤبقيليهالتىمينظرالىءددالدراوبالميتفيثلتذلكاالعهمحعامنيبقلم
علكوتبماالىذلثمننئينظرفيولمجرحهيومبرحهاالديةجارحهلمدفرمحولولهبومسيددفأوعىدوهآمات
أقلءنلتابتهسعدعهبئالذىنداتئلتابههمنعديهعبصاتقىالنهوالدراهمالدنافيمنقعتالتىدرمبالمائةله

منحمهابعهعليهمابقىتفىالمباغاقىكانهؤلكمنحمعاتعليهاالمابتىالمعتفيثلتيخسبلفععهثلتقلهتحبعليه
منقولمبمدرألفالمكألبةنتلوانهوتفعسيرذلكمأللكقالاأوءىوصيةمارتةلبهابرافعارسيده

فصارسيدنلثفىسبتلهعليهبقيتالىدرهمةبالمالهسيدهفأوصىاالهإلدرهمبعهحمعاعبدهرجلكافيما
االبألقلالثلثفيعنهالصحتسبنهلبهمقبضاوصىمنانطااللعلىوهذاشبمداصابهايقومانةعندهؤ

اغاالسيدفانؤيعهكرثأالكتاشعلعهتىالذىنانتأومالورمنكتابعهالنهقيدفئءنسعةفيتلثهنق
عليهأحصرممابتىفمعهكانتوانالفاثلالمناسوأالورثةعلىجنايتهفيلجونالفايتهالنهاتلفمالكذلدفىالعبدبازله
بمالورفلتصالهعلىولوقىكهصالهعلىنركاق4أسوأصاالواليهونلعقبهالوصيةنالكعاانتكونءنوتفسيرذلك

عندموتءبدرجلكافيماللثفىصبرلمحمأعمواللهبععقهأوءىاذافكذلكعليهينارألفالعبدمةفه
ةمسبرذلكأننكونومالثق5ذلكالعبدصازلهندسعةنلمهفينكانعبداشمامامتىعليسيدهيبهف

دينالتفذلكالفسيدهيخكونئلعممعالموتهدينارعندمالتىعلى5صهددينارفيكاثبهالعبدألففيكونعندمونهدينار
التلثفىبوعاياوايسلقوماسيدفداوصىاكانفانبهاثثلنهلهأوءثوصيةتوانعاحاؤلهدينارألفسيدهظنعال

تلذالوصايائمتجعلوالععافةتبدأعلىالكهابةءنافةالنبالمكاتببدىالمكاتبقمةعنفضلهىواغالهطهفىالفذ
الوعايالأعطواانفانااحبواوؤآلموصىويخبربهايتمعوتهالمكائبكعابةالوعايافيثلثهفيبها4اأوصىوصية
لهأالىوماعليهبالىمماواسفؤاوانابوالهملكبئلمالمكاتبوتكونكتابةملةموماياقدأوعىدالسىنأن
الذىارزؤفالاحدبهاأبرصىوصيةكلوألنالمكاتبفىصادالئاتالنلملمثالوصايازذفىوايسبوصاباومة

قدإوصىلمفيقالجمرنوثتهنقاللهماليسأخذوقدثلعهلزمنأصاحبنابهصاىمهفهعنفضلالثاث
هلسمواالواالالمعتلهاوصىماعلىألهلىذللثوفانأحبرنمأنأثفذالغدحبماةحبميالمكا5يدسألمكا

4لىماتالالوصانألهلالوصأيالىاهلالمكانىالورنةانأسلمقالطهالمهتمالدلثالوصايال ععالةالكعابهت

اهليعطوااناحبوانالموصىرثةويرسوبماالمكاتيثبعونهالوصايافيكعابةتلىلالوصايامشجصعلىتبدأوالععافة

مالوصايافنالثاهلافوماعليهبلماوانابواواسمواإمذلكؤمبالموتكونحمعابةلةهـاياوصاياهمالو
وقدأخذمالرصئلثهثرمنأصاحبنابهالذىأوصىارواكأحدؤبهاأوءىوصيةكلوالنالمماكاتبفىصارالثاتالن

اوعىماعلىالهلذلكتنفذواانأحببتمفانبكاقدءلىتمصاصمأوصىفدلهمقالفهونصسورئتهنلطله
ماعليهالوصاباالهلنارصاياالىاعلثالىكااررثةنأسمطهلميتامالثلتالوصاياالهللوااالكاالميت



ةلصرعلىلجهماوسفيذلىوأدبهاتلكثاامنماعليهبلماادىقبةلكتاان

وانفدرصعهمعلىوصاياهمافيخذواذبةالكتامنماعليهالمكاتبىأفانبةكئااامن
لوالناهخرواحينلوهقىمالميراثالالىاهلعالوماياليرنءبداألهلثءجزالمكا

ىيؤفبإلاتلمكاةباماتواقئالورثضعليبملىءنفدماتنوهزهملالوصعاياحيناسما
والؤورجعقعثماعليهلمكاتباوانادىالوصاياألهلفالهكزجماعليهمالهوأوقىكبعهحمها
ذددفيئدئهعندموتهكانعبدثانءنتماوهذاعلىالشعقدكتابتهالذىعصبالى

فينلثتمتهوانمايعثبرلمعتقمابعداإعكواقجمةلىايفضىالنهوفتلمعااقالحملعضاحملهوهذا
وقعتهاليكتابقاواماوغيرهبالبعالعبدفيلتعرفاصنالورثةوتعبةبالكعافوتلتىاهىاال
كابةأخدبالكعابليهابتتنغامحقثاتفم

حلثكنديناربمالتىفياكألسبهدينارلعبدالفافجةونتمسيرذلكأنووؤولهفصل

العبدوفعةبألفتبهولوبهافيتلتهاوصتاوعىالكعاتزتدينارهـىألفضايدؤمته11

لماقدمناهبةلكعااعنلملثابنقصولمبععبردينارصازذلدايفامامىلثلعاكانردينامانعا

وريرععاقةالكتابةالنبالمكاتبورئالتاتففانبوصايامعذالثولواوءىوقولهفصل
للعثقنةالمفبةعاالنوغيرذلكباعوروئيابدنانيرنبوصايالقومذلكمعبذلكأوصى
فينصبةالكعانىثمتكونتلدالوصايالععقانليهلماغرالكنابةملدالوصايافتنفذاعلىتقلمم

يسلواأنوبينبمبالمكاكتابةوتكونمأموماياالوصاياالىأهلأنبؤدوابينالورثه
ووجهالورثةدوقلهموارقعجزوانبةالكعامنفمايؤديهوانأدوامخاالوصايااهللىا

متعلقاهايؤديهالمكاتبكانعقدهالماضىذلكنبوتاتالوصاياعلىمتلمافدلكضابةاذلكأن

بغيرمعبنخيروالمالموعىمنالميتبأعياناموالأحقالورنةنوبالوصايايخصالذىبالثات
عتقانادىكابمنبمترلةكاتفامعنطؤوبةالكعااسقدصوااداءالوماياوااختلر

بمجمزرقوانعضقلبهماانأدىذلكمتلفىصإياكللىاطعأنواتأسلوهيمجمزلقوان
لمطنلىنأدىوشئنلهيملمؤلىماتالوعايافيهأهلقوقحىبةءينتلكتااؤاشاسالمألن
لسيدهءليهلحونلبالمفيمالكلصهشغيرالملجنلمعجزوانايؤدىغير

ققعفهبنظرمفبالموممالكلمدواتاعندموتهفيعععنهدرالف7عمنرة
توهوعثصرالةدرمائةجمةلةافيوذالثلكهابةعثعراعنهوضعفالذىرهمؤجتهالفكانت

جعحتتهنةوضحلوبئتهنماذلكونجداةلكلثراعلىافيصيرذلكلكعابةعمثراعنهحوفي
عواننوانمددتابلمامةاالزلميتامالنلعلىمجتسبلمذلكولوفعلهاعليه
كعىفهوءلىاواذلكمناؤنوانالنمفلميتامالفيثاتسببةالكتاذعفعنه
مبضاغبرنخعصمطادسبهءمنتإوفعالسيداذانمألمالعلىاوءذىساباطهذا

فيىهالىمنبالهبةماسماهسبضلىنكعابعهجزأ4فانماوضعنههينةوماوفييئس
المجتسبعيزيألنهعنهعفتدومدرالف2عثرهدلكعاوادرهمالفاسقطفاتبةييهماا

عنهولومألنهرهوذلكئهالثلهطعهثرفيواحتسبدرهمالفاالبعثصرفععهالئاثفئ
هىفىىالتالونالبقالنكافىلمجمؤبدرهمتأجمتهؤالف3عثرةوهبهلهتاادجميح
صوالمتيقنفغبرنابثبالكهابةالىوأمابالجزءاسقطىاىجمةافاألتالكعاد

اءناولمدمممدرالف2عمثرةمندرءلماتأعندمموتهسبهمعنلالرعواذاماللقتتب

عمئرهالفمالدهمامنعندمؤلهيبهمعنالىجلعوذاامالكالحسابغالهذا

بلمجمزاحصمعهموان
الوصايااالهلعبدن

المبراتأهلادالبرجع
خبرواحينقىكوهمال

حيناياالومأهلوالن

فلىماتضعونالبماسبم
اورتنقلهمءلىطنلم

فبلبالممماتوان

ونرككعافييؤدىان

كالهعليهكرممامالهوا

أدىوانالوعاياالهل

ععقعليهمابالم

الىءمبةوالوودءع
ظاعقدكعابتهالذى

المكإلبممونفيمالد

الفثمعشرةعليمهلسيده
عنمكندمؤلهفيفعدر

مالثقىدرهمألضبم
بهمالمكانبفينظيفوم
كليمتهفعنفيععه

وفعمىدوهمالف
لثعهفرالكالبئعنه

هـدرهممالةلقيمةافى

عنهفبوفهععمفرالفه
فيصيرذعاثرالكعا

نماوانفدايمةاةعمثرالىا

عنهوفحلىئعكذلك

ورفعلماعليهجيم

لممجسالمبفىناثحالذلث
لضادبلماالفبمةالمبتا

الذىنواندوهم

الكعابةنمفوفعنه
الممتماكلتفيبص

فلأنوانهاانعف

لىولكأواكثرن

منثاادرهآولمدممالفآ



وضعأومنآخرهاثعابتهول
منأولنافأولمن

أصلوكان7خرها

الفآثألنةعلىبةلكناا

مةفبالمقومدرهم

تلدمتثمالنفد
لفالنئلدافجعلمةلفا

الكعاهأولمناك

مةالقهتلدمنحصنها

االجلنبقدرفرجما

زلىالتىااللفثموففلها

بقدوفضلهااألودااللف

تلهاالتىاأللفثمأيما

حتىيؤتىأكنافلهارؤبفد

لفأكفلكلرخ3ىلع

تعجعلفيموضعهابقدر

الوتأخبرهطاأل

كاتالكذنخرستاامما

فييوفعثةلتهاقأنل
فدرمأمابالميتنلث

علىمةالقتمناأللفكئ
أوكثرفلانذلكنفاضل

سمابإطاتعلىفهو
رجلئماالثكالى

بمبعبرجلاوص
لرجلالدفمبعهرقوات

ونركبالملمثنم

لمأكزماالكعيرا

ىيعطمالدتالءلمعه

أوءىوالذىالسيدورنة

مابقالىبمكاننبربحله

ثملبآلمنلمءلى
ماؤنهلطوتلقف

بربحلهإلوءىقيكون
بعدبثلثحاثكللما

اسعدولورنةكهاااداه

رهدلفألموتعنداتبهمعنلىجلاوضعاذواءمثره83آنبهصمنعنه

عنوضعمنانماقالصذاءلىوشكلعثرهلمفيكلن4عنعهحوهاوأوءنآكعابعهاول
والالكعاتأولنلهاعالولىدسمذلكوأطافمدرالفآعثرةالكهابةوامدرألفسبهم

ذلكليمىانهذلكجهوورهعثمفيعنهءنصيوضىحافانهغؤنخرءاوالنجما3وسطهاوالمن
مالكقاصأءلمواللهاصوماجميععلىذلكفضانؤوجببعضمنضنهحبماوأولى

بةلكمعااوكانأصلضكعاتأومن2أولمءندرألفعندالموتكالبهنتجلالىعذاوا
اولمنلتىالعلدااللففجعلجمهلةاتلىورتفلنقدنماةالمكاشبتىممدرالفآثالثةعلى

ربقداالولىاأللفلىلتىااتاألثموفضاالاألجلنبهابقدرؤهـيخةالةتالثابنحالكنابة
فىهـضعها5بقددألفبفضليصايؤفءلىآخرأيضاحتىااتلهابفدوفعالتىااأللفثمإماؤظها

زدوالميتثاثفىءيوثمجمةالةفىأحلكانذلدقاسعأخرماآلنوتأخيرهاألجلتعجيعل
وهعنىكأالحسابهذاوعلىاوكئرةفلانذلكاضلهشكلليقامناأللفأصابتلثما

أنجمثالثةفيدينارآالفنألنةالمعتعلىانيهونالمزتفيالقاسمإبنعيسىءنجمارواهةذلك
ألناأوتأخرمحلهاسبةفيانقدتباعلوكانتااتإثاظرماألولمإلاعىوفعالذىنن

وقجةنألغالئاامانصاوفاليةخمماالولمافياحجهنتأواالفاننثاؤولأفلنحوماخرا

االولأوالحمرؤجتهةأقلافعنظرأيهرفبعةفزبهلهأوصىالذىمائتينكاقالعاكلمالص
أوازدتعجلأنيقولوارثةلووليسةزعهقعتلثاثانخرجنلمعتاثكفىبيحففذلك

أولثاااصمبالهلوأوصىطوناشاءذوعلىاطقالحلىلاعلىكانتنمااملةاةؤيدألنمايرفي
إمعنهمالصفثذمواانثدينخيرالورنهماالغيرهتالمبكنىولمنصغهولامالنوانالناك

لباقعانالممانالهماويموناخماذلكعنهمقطوبرالنصفؤتجهؤولمبننصيبهالذىكانويععتى
فانثلثهنحمصنيوضعءونلثهثفيعتواالمجيزأنبينوؤمةخههـرقوانستوفوإفذلكاكان
لةبداثؤبرمنوتةمالثنماصعتوجهاذهالقاصمبناونلعادرؤيخقاقالحرالحلثهكاجمزو
اذهىوكتابلااذممافىأصحوالبألماممماعاتواالكتبننهفىوليستبنعيبئصكيى

بمثلابعتبيةقىلغاسمابناأصبخءنعنحبيببناكرهوذالععبيةفىلقاسمابئاخنبوزيد51وار
ثدثمالىجلفماكربعهتقوأتبيبربحلرجلاوءىطربمفيهاللثقالصذلك

بربحلهىأوصلشيدوالذىرنةومماالثيعطىقالضليهكرممابتىاكعيراهاالوقىكالمكاتب
ناثالمكاتببربحلهالموءىفعكونمافضلهويةلىثمكاتبااعلىلممابئاكاتبا

ئثمنكهابفعليهالمكاتبءبدمابتىانوذلكالثلثانسيدهولورئةدأداءالكتابةبمافعنل
فقدبئبعهربععقثممحاتبهبربعرجلأوءىهنانلماطداضلىوشبالرقفاغايورث

ءلىالملدبييعلىهنهالباقىفكانبعهرةوالموصب4ذمهـءىاإءمابةحمعلىبافأرثألنة
بهالموصىإلىالثلثزالثانتقلالمومىفاذاماتالوصيةبحموالعلتالموعىمانالئلثين
مافيلهوإلوصىلهمابتىلسيدارنةوىأعطمالءنالمكاتبماتنالموصىورثةالىوالثلثان

حملىتالهمخهغاينقلاالمالانذلكووجهنلثهلهىوإلوثلناهلورنةالبقيةطونقآثثمله
وثألثينثألثلىتكيضقممموذلربحلهوءىولىاهربهأرباتءنلوؤثالثهخهيماكوالذىالملى

قيصمسحقهالىمالهلوإغاينعةفاليورثقن4بئءلمبدماتاصباعاانلرواذالثصماذ

بارقرثيرنثايفئبتهلتاعديهعبدمابقيبلماأنلكذنثلثان



منويرفعنهالثكلورررماقمحالممثظث93ملبلمانقالعندالموث55سيداعهقهنبمهفيرمالك
نانتجدرذلكالكتاد

خسةالمدتبصمجملىلمانلظاكتعسيدهعتقهمكاتبفيمالكلصواحمواللهاءلموارقددا
قيمنهوكانتدرهمالفخسةألمةتباعلىنانقدرذلدبةلكعاامنعنهحيووالثاثلىقدرماتفتلمعتاتلت

وجمصدادرألنىعنهعويونصةكأقمدرألفالمعتويمونثلثنفدامدرالفىفجعهنتودرهمالفا
ددهألثالمعتثلثنماعليهوهواسفاطالمكاتببععقإشصيةمعنىانماكالاعلىذشءعابةشطرال
ذلكوسئالنلتقدرمامنهقعتيكدملهلموانقعهلكعابةيريدءراعليهماالئاتل

عنهيوععدنصفهوعدءهالكتابةجمبعلهالثاثتعتبرعنداحمالفإلههنالثلثلدرمماةهكتاالىنعنهيوضع
ؤليقالالىجلشصطرفىلنقدرذلكويوفعنهفولهوهومعنىالعبداوالكعابةةذمناألقلاتالثاثقض

صفالنىإلتتوصنتننمكأمصشيوضهعنهبانذلكالكعابةمنماءلعهؤكفعنهحوتالظثؤ
العتاقةوكالبوافالناتبذاضعونصفهقعتدرهمألفالميتثاتدرهمألفبالمولحإلةمدرالفامسةشاكتادها

كعالةاغألىءلىوصضفيقاللرفيمالكقاتدصالعبقإةؤمفبلةاالالنهاهقانمةالىكعابةءتءن
بععقتلبالكمابهانماقالوءذاعلىشىبةالكعاعلىالععاقةحركاتبوافالناتبدأفالن

الادبربسقالعهقمخعيهفةالمبعلقلعتاوأماالتأجيألمنمافعههعبالعجزدبطلمجوزانبلقمخة
5اندلربرالغفاالرفىأنأبفوالوصايامن5غيرعلىالمعينقلصادفديمعلىمبنيهاهـصتاالنأولىنفاجيلإك

األصولمالكأنهحدئنىوأعأءلمواللةافهماظعلىويعجلخهقةضطرم
لهريةدبرعندناةمينممهـيمالرالرحمناللهبمم

اوالدابعدتدببرهفولدتالمدبرالكعاب
قبلانجاريةمأليتنمايافىاافدبركهـفيالقغاه

ولدهاانثادالذى

منلمت5قدكلزلثياالجاريةماتثمإياها5أؤالدابعدندببرفولدتلهدبرحاريةنضندنافياألهيقالانهاكهاص
دبتالذىلثألشرذلم13هالكواليخرهمولئتالذىمئلمنآلنثرطلمبمترلنهاقدئيت51ولداندبرهاالذىلز

امهملموكوالدضرهلماانكانتفولدهابناثادحمذاتصمالكوقالالثاثآوسعماندبرهافقدعتقواالذىكانممات
دبرهاقالذمىذاماتهافأونحدمتاوبهسنينالىأومععقةمبأومبرةمدنتنكاواحراربحدععهافولدهـافولدتحره
موانضتقوادفشابربرفوناابععةأمهيعتقونعالخلي4علىمغندهاصولدئولدصأمأهـنةأوميحرا

مالكصوقالالئكالىقملمأجئحألمهالولدبرالنالىحملهدالتدبيرةانبهماولدتالمدبرةانماقالعليولحذا
هاممترالدهاؤذاتالومضوصيتهاالنفيصهدءإفاليدخلموتؤبللدتهبععقهافاإهـءىاوأمابعدالعدبيروالحريه
بعدولدتحريرةانكارحيمالتدلرلولدحمذإنبتعنهاظالرجوعىالوصالنفالتثبتلءهـتهوأهاؤالموءىاالبثوتالتثبت
أصاروانهافولاةوالخدنةأجلالىوالمعتقةتبةالمكذلكاألمموتوتهدئببهالحمهذاعنيخرجملمالمدبرة

لبةمأومدبرةتكانتبرقهاثاءقةبعةإيععقحأللهترلتهابننةاصكلولدنولدأوأمكونةفهاحرأوميبهأ
أومخدمهصنينالىاوهععقةددايريدمالمينئمأفيجمتردتافولدرحمذاتصالنلمنههنهامايرقيرقمنهاقعهممامنهقويت
هـنةأوميحرااوبئأوتدبيرثعابهمنعقدحريةأوانعقدلهسهدصملىفياذاخاقفاماثمدحرأوانعقدلهءقدصبه

واحدلدفولدكلاوأثعالىته51شاانبعدمذاذكرهوصيأقأباهاهـلديتبحافانمؤجلقأوعت
الحرلالسيدتيريدبموتالثاثموسعانبععقهاإفقدعتقدبرالذىكاذإماتوقولهفصلا

املطمنلضلىنهنهملموانقفقدعالنلثلهمانافكمنقاغايتالمدبرالنالثاتموسعاناوولددبرةلم
زنوكاةبضيعتقوندرالموإنىمناففىحمهالترطالوأهااألطألقحموعذامسئلةاتااماحملهمنهقضت لهابر



تمدمالدل

ثعتحل

ملهاعةملهى

السةلدالل

لعنقماقيتهاضل

واللدكلد

كاثاهحل

ليلقمل

سترتلطها

لدلمعنالشرطه

اليحللد5

هـططهاىيتعى

مىيصععرلى
لههللييدص

لدكلر

لىالمهقطحيها

عريكل

ممدملى

حدهابتا

صههوطعهاءث

حدكللوت

ممرشهاسه

فواللععفواللعع

ممنرللىمصرملهااسيدلعحمهى

و5قلتصحدعقديمضىلدحهمصرلتديرىههفيقمألللدىعلىصته

لعدلعفدلعنرسدمترقعالطلشرطاديهصلسرسةلتعليضلىمعى

لدلىلهثرصلطلدفدقلضيصحلمستقهلسكستحرعلىمت
عهقكاللدمصرممنرادملهادسيلملىهمدت

لدمالدكدددلععةقيتيذههالطدسةددبحعدها

لسترطهلدلمتاشترلطهارليدملهتحأل

لدليهيملىيدملدعريصعلطهايستىالصكللدو
ننعلىعرسلدصكلمهميالطلدمصر

عماعلىهكدتدليرحمهحطهاهـيكولتدلبريتناصلهىةكل

لدسعدتفدلهصهىعيرعدلعرعريىوعرى

عليسىقلعهلطملهاىلطهالدعتقاكدلللوعثقهاللدعلى

يمولححرلعقدىلهعةعحلعحاطهعهاومبمنرععلسرلنعليب
القالحمطمهالماهمايذلدهقلعدبيرمحدلىلسرلتعليصعفوء

4تصحدكلتمههملتريتوطهاتدطدبممد

ليهيسمهىهوقءتلهـرفهكلرلعهيععفوولعصه
مصرلتنممهفوتملمكاتءرلمدهوعلىىعنق

صلقلحربةمديكإلتععىحدتصلدحهفهقلععفهقيت
ةلمدليرتكثرمسهرلستةصععههدمسلةلدلحريسهوت

لعدلهدليرلهومدكامهلمدبعلىوىسهىثهوفيقللذل

ليحهـلديحوريعهعاعصوهلمدلطيهمادامرقلدفعر
يعرلهلبهـيحودلمدسكدلدلهمةلطلهمرلعب

لتهلعدعقدلعدلرحدثلذمهطدلدلمد
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لعبداويعتقمعهبئمتحاقدينالنهبنالعنهلميسقطلمالاخذالسمدفبلياماتنالعتقله
بالعوضلسعدونجزتاموتفبللهدسبمقتلحريةاالنلماالكتلتذفيواليعترلمفزابالععق

مالهفيطنفلمومالعنهإبصاضعرمالولهالحمعدفاتلهدبرعبدارجلفيمالكلجمص
الفائبالمالاعييتبينحتىخراجهخسوبمالهالمدبرجمىالمدبرفيهالحاضرمايخرج

سيدهكدتلىحنخراجهنبكاجحوالهبالثكءخقممامجمله5سيدفماقىكفانكان
منينرجاذالمالمدبرانلمالوهذاءلىبنبدبهفيمالهؤهـكلفلتفدرهنهقعهملهماصس

منمابرءىمعبعضهقاسشاليعجلذلثانهووجهالغاشتوانعظرالمالالحاضروففالما
مسمئلملتغيبهمنأحدمافالتسغطبالمالينبرمتعلقةلمدايةصالنلغائبابالماليعهصلسعا

الدفييباعاالقاسمبئاعنووايةءيمىنالعتفؤومخوداعمثرسنينالىمؤجلديئلهقولو

الىيتوصلجمهذاذلثأنووجهمضهالثلتلاوماالمدبرمننلثهععقيعجلحىبهبيعهبثايجوز
لمؤجلابنلداصحللىأنبرالمداوفيهأيضافعهذلكاليسعطاعنهلغائبالاطصخالفقلعهاتعجعل

ذلكنيجمرتهتويتءخقهالىمموتاربالىالطوللةالمدهفهشاسىامتدامةعمئرسنينالى

ابنعنىبروإيةالعتبيهءنفنىهبعهأوبعدخالغريملعدمالدفيوويئسءنصسثلة
عتقهوفوتموتهنمايخافحفيهانتظارذلثالفايدةضرالنلحاالمالاثلهمامنهق3يعهلضاا

قومفلذلثضعقهفيبعهتلهتابحطهذلكبريدأجهضاوبعبمالهبرلمدايوفوفولهفمل
مفيععقنةإتدضهبهو51سيدالدفيعهعدتملعدمضتقهجملذااكذلكؤمةئولفيالنه

نسمئلىلىاللهتعاشاانعذابعدمايأتىعليبرالمدمالفيالحاضرويعمللمالاحملهما

نانلقاصمابناعنمىبكيهروامنلعتبيةافنىالعدآلغائبأوأثرىالمالامفةبعضهثمقأعت
فالئن1وطبةأوغيرببيحأابديهمعنهـجوانلدبئامنذأصماعفدئضتقلورثةافىأيذىلمدبرا
ردالشترىءئتبتىوانتالثلعئفيعهمىيتوقاللورثةوذلكلدبركفؤ

كاقالمدبرالتاسخقاقزدظهرءلىالعيبأنذلمثووجهبهوأصامالكهـلةىبتلهوالذى

يةجمكرقيسضأنلةبفزلكذنفلمالاللسيدمنن

لتديزأفيلومعيةا

أوةفيبهاأوءىوصتفيإرجلااضتةقةضتاصأنعندناعليهلمجعمحااألميمالثلص
شمصيمادرالىلهفالشبلدبرذاندييرانمالىحشامتىويغبرها4شاامتىيردهـاتهضىمي

ضقداهـصيةالنءقداضةأوهيكأشاءمنالموءديردحاالوصيألبالعتقدانماوهداعلى

فيوالعتمننمايدأنبربرهادالىلهإيلبرفألدذاوفولهاومىابموتبراغايلزمزمغيرال
بيرخأللتداغيرحمالوميةحمأنىيقعضوهذاعقدالزمالنهردلىاالعتقفالسبيليراتدا
اهرهظظاأللةاختألفاأنمانفولهضلىليلوالذارصميةلتدبيرحماحماقهـلعهفيأحدةشافىإ
الوصتظلةفأمابهيخعصظاتمانواحدفلكلافالوميةلتدبرنحاانذاالمعازواختالفا

شاءالنهمتىعنهالرجوعوصىولوصيةاعلىفالنافهذامحولعبدىعتقوفأمتذاايقولنفهون
ازالقاسمبئاهنالموازيةففىبعدءوثكلأتلعبدهصتهفيلذااوأمامعلىءتمدغيرالفىم

فهومقصةاوهيفيموتهبعدرجلاأضعقماصاكماعنبوبنالوفهؤيدلزاهـصةابهفيلم

ساهـحمنتتى6

بردوجلفيمالثقال

ولهيدالهفاتلهعبدا

فلمبفومالاضرمال
الحاضرمالهفىجمرر

لالمدبرظفيهمانجرج

مجهحوبمالهالمدبريوقف
لمالاأبييتبينحتىجهضا

فىكننالغائب

اثلفمجمدمماسيد

منوبماجعبثالهعتق
تركةيهنلمنجهضا

منهعهملهمابكسيده

فيمالهوتركففدرالثل

يدله

رالعدلفىألومية
ةحءالماألحيظمهالك

عتاقةأنكلعندنالميهت

وصيةقأضتقمارجل

ضاومىحةفىبهاأوعى

ويفيرحاشاءصامتىأنة

تدبيرايهنلمهاصامتى

الىلهفألسبيلدبرفاذا

برددمار



أمهولدولدتهوصمالدال

الثصيه

قةسستمتى

رحلسهى

ععدىبتكعتيعهلجا

ىموتلالحتى

لدتهص
لدالكت

لدسماقصل

رود

محط

لعتاقةتصب

لللرقالتدليرمةمحا

لسمةمىلدم

ههـميكات

جملىركااللضدس
تعيريقدتموص

كرسصيته

خدسفدكاتلعتاقة

بستطيحعليه

يهتمعى

يعاوقهقاجل

برليىصعه

وللهالكاشا

لدىلع

للحتى

حميعاتالط

حرلالنلقاهمي

الحردحر

الحدثحدكل

حددتضىهي

حميعاهوت

موحدعه

حدمهملدللث
متماحهءصل

سعدهايغيرأنلكوذاثمتذامعهاناليثولدها24برفانولمتدبضمهاأوصى

لموتابعفقلتاايقاعيقضىفظاانتخعةأبوؤولهـغ8واألولهـلةفوجهبرلمبماوعب
عليالزوملىمجهلألظهدانلثاالقولاووجهلتدببرامعنىاذودغيدالزوملكواالطالقضلي
ولولميهتصحملأنبالجوازأظهرؤهـهـفيوتالوصيةمعنىضليالجوازل1يسولعدببرامعنى
ذلثذانبت1هـعةياهمهلتزاالمبقطعمالمجملزمماإيلزمالنهزأولىلجواالكانفيهلمعنياتااوىف
لفماللثالقاسمءنبئاوايةرمنالموازيةؤفيالومتأردتفانقالحياسئلالمعتئادركنط

تيمعيمعقبغألوطصدقلوصيةااردتقالفانيألهـت14يؤمحرأنت5لعبدقاحصه
مدبرأصبغلفقدطيسألأنقبلدهاتوالمدونةافىشهبخرالاقولوثمئدأبولثصعخال
لمدبرفقداوامالفظمسثلةلمأتللهواالوصمةلمظهمالكعنوهببنرواىءعلىوي
وءيربالعدكلهـفأزتمدبرأواذامتأوأذدبرمنىحرءنأنتلعبدهـليةدهـأنأبومحدلط

يقولىأنزلمواابئاوزادفىكعابيةالووجهالعلىبمؤلهضتقهايجاببهقصدأنهممايعمثذلاشبه
اذالثأفرداوشبهءذأشبمقالفيكلىجعوالميمتأوانمتحرممتىأنتضأوهىصةفي

ضهرفيلتدبيرءلىاانأصابناقولمقعضىلىهذاتوكنىذكروصاياهفىأوجعلىبهماب
ردفأنتهذارىسغأوفيهذىةميمنمتانيقولأنمثلدومفهـمأثغدمومطلق
شاءاآلاقفأبعدكرهذوسيأفلمنصباذلكفيالهـوالعدمالكفهوضقدالزمالمطلقفاما
ومخوفعهالرجوخرالزملهـتدبنكنانةواالقاصمبئاعنأصبغفقعروىالمعيدوأباتعالى
فىكعالبوىورأوعاشذلكمرضهفىبيرمماتبعداذهليسوقيلسملةاددااعنضاأزيهالموفي

عنألقصدأويدالعدبيريرأناالوصعىسملقاابئواأصبغوكالالقاصمبنعنسحنونبئا
لتدبيراأراديقرانهأوذلدأرادنهليينهاوتقطعتدليرأنهنيظوهوالوصباخظيأفوالومه

لثلزومامقتضىعنجسطبافاالفيدالزوملىتمبنىلتدبيراحمأناألوللقولاوجه
مجدثلمانبعدهوتهلعتقمدبرةاايتهلجارقالفجنمالكعنناخبئاروكطوتالوصيهضلى

ثالثاولالةووجهيهاحدثافلمأحدثانلقولهيةىاوألهابذالثكتاباكتبفيهاحدث
بععقهاواهأوصىأمةولدولدتهصلىمالكلطكالمطدقاالزوىالعدبيريقتخظنات
شامتىيردطوصعاءانيتهويغيرسيدفىاأنوذلكذاضتقتامعماليعتقونولدعافانندبر

لحرةؤءاموتحتىفآلنةعدىهتبهانيهلجارقالرجلخترلةغاءىوالهاععامهشبتولم
حشئولدمافىلميدخلإالنهولدواباءذلكشاءذبلوانلهاذلككانذالأدكتفانمالك

الوصةولوكانتلسنةمالامنمغىمالكذريرقمرؤهـبئلمخاةفىلععاافىلوصيةواقالجعل

هعابسؤدوكانفةلععاانكرؤيماوماذتوييرةعلىدراليضهـصهـصنلتدبيرابمترلة
تياذاولدتبعهتهاالموصىةاألانماقاللىوضذاتشبهنتفحانمااليستطععمالهن

الزمبةلكتاوايرلتدوعندايرالزمبئلوصعقدايتهاألنوفيلادضيرولددفانصعدتوتص
ةضقدارمهزدرنماةدتلدبعدوفاةثابععةلموصىاووأنيولدبعدهفهاءنلدثلفاذ

بعضرقبلبعضهمبردكانانكرتمثماللهسواصتهجععافىلهرقياقابردرجلفىاكماقال
توفالصولمحالنصفالنفقالضمههيصافىبمبرءمدوانكانلثلثايباخحتىألولقبدىءبألول

فوامخاحدةواجعحافيعةبرءمأودهوتحدثمذاىةهيفىبىحدثحدانواكارمفىحر
نههقيعهمصباطبايهمصميةلعلثالهمطواايةوغاءىوابهصافيأحدمغمولمببدألئاتا
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سىعليس4صلدممهدحدموالببدكالالنلنبالفامابلغ
صاقصميوحىدمطرصايهدبرعبيداواحدابعدواحدزا

حهتعافدلسيدءبدلةبدئمجيعالثلثءت
لدنعلقسلألءيعتقلدبعدليرعيرلعلىطةدانلهفليسوبالو

لعمهملليهىحدلعلتتيتهمتعلةرلعاثتحاصوجميهم3أعتوانبالثاثمحة
دلديعايسعلىهـحماتلعدعتقىكةحماعهفانأعضقبعضسبذللثقا

ليهعهنحامتلعتقىلعةصاوبسالثلىلمليتاالولىبالجاعه
ليةعةلى8تدفاررعةاعنضاقوانالثاثبقيهفى

مقدلتهءلدمالقدديععقءلعمانالمحاصتومعىقذلك
دهيىلعهءددتمحنودلىكعااألبينالصلنممايهون
يدهـكأصللىبيدفبدأبأحدتوصيهحمب

ريقاماهدحرروقعليىالخرءىبءنوهابنالموازءنابئ

صلدسدصههحركألألتتقدصفعيفىقالنوهأمسئلة

صههيسيطللهكعاعملقانسدورتقالهفاالولاالولفىثئهقيت
لدلماصرسمزقلتفرمحالالثلثالىفدصرفهبالعدلرالنه

ؤسلىيعتالعدلعدلمدالسيدفالدبرغالمالهرجلفي

رلمدقيعتضيرسزلمدتءععدانماقالوهذاءلىالشبيديه
يدبقىلميتطهثحملهنصديعتحامالدبهذهـفالمئههووالمدبرمال

كعصوسءلعليوهـرلمامطرفحبببءنابئوروى

لدضلدكاتسمىتحنوحميعاقرلهيدبعفهخرجوانخرجانوببعه
يررتليديبقىقيعضلةسعدؤركمالةدينارومالهمأللة

صكهسب6بيعةعنىيمهتلعتمعةوروىمالثهـلوحذاةئثمنه

للىدبقصالمدخرجفانالمدبروممالهالىالمعت
قإليرصبدترعهلثلنلهوضتقمالهوبعضرقبعه

صىكدلدسيدءدصتتغانمائةخارومادمأللةبتهرة

لدالسحيخدلالسرىصنععكذاوللعبدمالبدترمتق
شصعدبةتلىصتىضبمخا4ءابألوأمالكتت

ممءلقالدعصىتماوفيماالثاوؤاجافئذلكانقاسم
ىضالصههيةسمواحتع4ا1ويتعهلهإحماذاكلنافة

ريدكلرثرسلحةاذاقافكذلكصازذلكوخذواماله

لليسرليديريقععىلدرصميينتريريدأنمالهقعنىوالرالعحةفي

مدءبريالشرممرسيةىهـ4وورضهقههـدظعفانتزاعه

لدرىصتىشدفذلدضيربعداورثةامؤررأوينتزت
صتععاعةلعتذلكفومهثاذإمحتمهصبعدموت

والقالمابلغبالغاالنلت
اذاكانامغأحديبأل
فميثطهلكذ

دبرغألمارجلفيمالك

لهوالماليدالىالدةله

المدبروللعبدالعبداال

المدبرنلتليعتقمال

بعديهمالهيوتو
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مريئضطهشئرطهمترءوبعدددتدمبرلعضقهـدجمرخدعمدسمدهمدبركاصبهفيلمعالكط

لقاسمماادلسيدمقوليدحسبلغيرلعديرقومناماالكولمبئالسيدفات
عبرلسيدقيسيدتتلدملىصلععبعةصحيعتقمالكلطغيره

مىهدعلىيالسعلعهيهوكهاشه4دمعللثهمقلديتنلثعنهحوبومنهثلثه
تعحلهلمحهتوسطلهلعديركلعلةطدلعفدلكماتةيقدقديرالتلىعلعهويهوتكنابهه
تعحيلعلى4دحللليدلتزلدعلىاليتىحوسفىهالكلثلناها
خقساالجمللسعدحياكناشهلمىىلماعقدعليهتدميرهرمحمالىلدغمعبللهؤمجتاعتقرجل

لمكلىدصقتىدكهالدددلدىعهقطمهعحقدصلسيدفلتقعتفبتيضوميو

لدعقدحماصمعفدقعلىيتىصلصللىلكعانةوتطهاوبتءتقهنصفه
حرفسلدعهـخقهءطهتدصفهتقستيصهوعيمدىفضترحلدبرعبداله3خرفبلكان

اليعقهحللجسلدلهيصهـصتلدفمليدالظيبدابالمدبرنيقالذلك
لكءخفممهشطرحتىبععقىلعلتمرهأللىنليلمدفتلهمييضوعوعيالذكاععقه

ءلعدلمدشلنلثلففههقلعلعششلصلللوقيلرجلليسأنهوذك
لكصاقدصمههنهخرءتعمدتقشدددءمدتيصدأطمادبرواليردأن

ربعضفصهيللصيدفليسرمهدلتديردتلمدقيحدلعهيةضنذا4بردهبأصيتعقبه
ممرطعحدطةحرععقشلحدمابصالطةعيرسمالئالمدبرفايكنعق

متقدلحدمةرمتسالدحهلقاسمسودعىىمخاعاالذىأععقفيالثلثمن
كالمدينحامذةحدهماصعتقهدمامحتىشطر
عئغهسطرحتىبىلىلعلعستىدإليهلمدقضوتدعلفانالميتهالفيثكطه

لثاسافىعلعهلعصهلمايدلعتقبدلهلميتنلثهالنلثزضلذكبلغيلم

لثكافضلبلغمانهقت
ليدتهحلمسبعدالمدبراألول

لدديطوماهمامدريعإلهـكاعرءبدبتهلدعصوليدتهجليالىسى

ىيسريطاولهكليتهحلهـيةذيصسعهدسعيدىيحياالاذادبره
تحطيلدهـؤوويطأتهىهـسمصربميعهانافععنماللثءحدنى

ىلععةصىلىكالتءهـطواللصلددءصةحهلسالىعردبربئتجداللهأن
نهءتقتلمتلطيوكدتةوحرحهكاتفكانيطؤلهجاريين

لبطلمتلىيقاملصحتثتعتقلقعتءىدس4اكمامدبرنانءقالوءإ
قلعةلتديرطلنجقدليروقونتقلتنديرمعدانتبئصحيىضن

ولةدطادليسيهلعدقييددطصتهحورلععهقولدكنبااسعيدبئ

لطاالمقيدفللماعلىلعللقوصهلةلقابليسرءحنععلارجلدبراذايقول
صالمطالطامجولمفلطاححورضدايطأثأنلهفانريعه

يهبهاواليعهاأؤلهوليس
بترلتهاوولدهـا
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منهليقبلهدافيعندناصريمألنهأولىلمطلقافكنكيلزمنهيرالهدايدبهأراذانهحداواةهـل
يرالمطلقالتدعنالرجوعلههـليهأحدةفىالشافىوولأبوحنيفةلبألظوغيرالتدييرأرادبهانه

ةولهمانفولهعلىوالددبلملاةوابالقولاشجوعلهالئاذالقوليالقولطونملاةوالمفيدبا

يهنفلمبههـفاصمايهادبهاسمةعقدعتقانهالمعتىجهةومنبالعقودأوفوااونه3ئيذلاياأيهالىتعا
ذلىمنمامبتاصلهبالفعلابطالهلهليسهذاعتدءتقوديألخرانالكعابةاسلابطالهله
فقال5غيرماللهليسبرعبدالهرجالدانبنءبداللهابرعنىمماروبهاهـلدوأماماتعدقوااألم

هـأبوذاوقارامردبمانمائةلمامابنيمتمنهشتراهمنىيهيئسزمنوسلملتمكليهاملىفتهارسول
ألنهحجةادءويخمافليمىوسلمليهالشصلىالنبىعهورفبايعةلهيقالبرعدالهبئلعرلورامذ

ويللتأااذوجهبينمازودناعةاذولدبناذلث18دألعهاكديرفبافبلدينعليهانيمونمجعمل

الفرقألنهالحمفىرهمإلءلهليهههـلهلةالتاثيروعلىأصلهمممالءيرلهليسثالحبفىلانظ
غبرهماللهانومدبرألنهفمماتفولهوعلىيرهخماللهيكوزأوالجمماللهاقيموآبينعند

انهذايبينولدفي1احينثذألدبيحلدينامنهدىيمأ5غيرماللهنيملموانمعقدمبئئلميبح
مناجلهيباعديننمنيولولعليهموجهعلىبهوأميحلببايفراهـوسمعليهبتهاصلىاخىا
عحنونإدطااذمخوهلوقبخهيارهعندمهـةوانثابععهوسمتهءلميهاصلىبىذلكنيملم

منرجلقةاشوىاانعبدارعنأبثسالشيخأبوااريادبهذهلحديتاحذاوىوفلر

ايفوىذوهوسلمعليهدتهملىللهارسولعهفبادينعليهوكانحاععانوبردعنرغالمالهألنصاا
بعدالموتذلكانبنااابعضوفآللقابراسىلئسيخاقاللمواقهأالعأويلمنمافدمناه

نعجهلمالءلىانيعطيهبهارادولعلىمحعملفذلكخدمههباعانفوموسنونبندرأيهالو

رفبتهافيعبيلكذلولدوليساامفيزكاجموفىلىؤعتقه

برلدامب

اكىموفعهعنحولهوالاليعهماحبهبرانلىاعندنافيعلعهالمجتمعاألميماالثلص
والسيدهتنطسيدهماعاشإهعهعلىوناليقدرغرماءهندينسيدهقرانوأنهفيهوضعه

ذاارئتهوعلى3لعتقهحياتهيخدمهانلهفإلسماعاشعلهعليهستثنىاألنهفيثلثهفهوعليهدن
سبدفانجإبئلووثةثلناهوكا4ععقنكغيزهلهوالماللمدبرسيداماتوانمالهوأكمنمات

االالصحيطالديننكانقالالثكفىانمايععقألنهدتفىعبببالمدبرمحعطدينوعلعهلمدبرا
إبسالمدبرانماطلوصذاءلىشلبعدالدينعفئثلهاثاقثمءلديئفهؤالعبدبعبنصف

لوباعهذلكفعلننلتدبيرالهمالبتلةزايداكلوضعهكلتجمولهأنلهوالإيعهلسيدهأن

اشنراهالذىذامالمبعتفهوهكانكامدبراوجعوبهعةاؤالسهارددااهالاوعامالثيةالموازفي
دودعييرنافذغلعنقاانهمااحداواياقرفيهافاصمأبواالشيخدقالفغخالةفبلكعقهكانها
يبععهسيدهالمدبرفيمالكيقولكانالقاسمبنايةولالموازوفيدودعيباطلعقدهاننعةوالثا

فيونحوهبالموتاوبالعتقفاتذااواليردذلكمهوانيمفيثمقالبرامدويعودضتقهيردفيععق

بازالةلفألينةلعدبيرعغدالزمعقدااناالوللقولاوجهمالكتخمطرفعنحبيببنالتاب

لمذاابحضلىثناهيتبفىالتخرانوجه2ووالبنبالهبةكاينتهلفالعتوجهنتالملى

اللمدبرابيع

لمجنمعااألميهالكله
المدبرانفىعندناعليه

ولهوالبكالبببعهصاحبه

وضعهىاكموضصعن

سيدرهقانوأنهفبه

هغرماناتدبئ

ماعاشلععهلىتوناليقدر

سبدهماتننسبده

فىنلنهفهوعلعالوالدبن

علعليهئاتالنه

مهيخدأنلهفليسعاشما

ورنتعلىيعتاقهحيانه

مالهرأسمنماتاذا

والالمدبرسمدوازسات

ععقجمهتلهمال

للورتهثلناهنوتلنه

لمدبروييهاسيدماتنن

فيبيعادبرباعيطدبن
فيبعتئانماالنهدبنه

لديئان01نلئلتا

العبدفبناالاليكيط

عتقثمطلدثنعغهبيع
ينبعدابنثلت
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فوجبلضدبيرامنالعهقافوىانلثافاالقولوجهولععقامححلىبالبميعلعدبيرامجزابطال
بابفىؤهـىالذىءهـ3بالصتيالديبطلدبلفاانمنهلؤف1سيدبربطؤالمدبهيبمعلان

احاللهسائغقواللباغاعلىمالدالنىحنؤفقالقبالتيثوتانه1تنافاذافرعمنهثلتا
ولويؤعيلنانةابئعنديناربئعبدالرحمنروىومالقابئاكنبىةالمزففيواور
القاسمبنافقالؤيهختلفايةلموازازفيارأوغيرنصجبةوارؤعنععقهلمدبرؤالوىاثتر

تلعتابشرطشزاهولواالبائععلىوالئعنلهينغذعتقهوصكبزئهأعهبوقالبعثئواليرجعيجزث
مشلةلعتءتابئصرطلإلئعوالوال4عتةذنةععقفانفيعهثمزمالمؤابناقالثرابالتيةلم
لهاحمتاذلدانهووجهالموازبةمنقكالضفهوفوتالمشترىنؤملتبرهباعءبىرو

برمدالتودوطهسئلةللمؤالعتقلعدببركااليهءناممايردددأؤهـىذفكاجبالواقالث
مابينفلينظرالىبيدالمبتاعتطعبدانهلىدبراتباعمقصخونقاليةاهـازازفيلمبماععندا
دتفىفجعلهلموازيةافيمالكفىبذلدعليهىواليقرقبتهفيكحلبرادوتيعهبمداؤجته

إلىالقإتينممابينموضحآخريردفىسنونىءنوروضعقفىبالأعاتيبلغلمندبره
لىزدادت11ذفالعتبالعدبيرالمتفمنعليهصخقانقدلعهماضارااناالوللقول41وىترالمث

دهازاظلتافااقولاوجهوقاعتكانعاأخذهاغاألنهتمامنللىايرجههأنذلدوجب
العبداذاماثان5والمغيردينارمحدبئعنالمزنيةوفياليهيردانبؤلمفكأىاوقحةمنحق

جيرالذىهـتاةامناذدبروليسلةءبدغرنزبهـوبمثئاباخاعءلىفانالاليرعندالمنمترى
انيقولممىنةغاظلتلماظظاانكنتفىصاكمالكوللباخاألنقاللقإلتينابينبماعليه

مدالىوانفالضيدركهفلمسيدهقبلماتفان5سيديموتأنللىعاشانفلتادركهالمدبراغا
ولومسثذأجممواللهىبالممثتراليتعافوذلثوباغهتعدىحينسهنةظلموقدبيعهمننموع

لمدتافىنةبئكنااعنديناربننلىاعبدوىدريدزةلاماتحتىهيرفعأهيفميدمدبرهلىاباع
مابلغمنهوعتقلمبتاعالىافدييمثمنهمالهمنوأخذليهاردوبيعهفسخمالباتلذىللسيدانإن

ابنلوبسىتقالبععههءىالمشترىوفاءبديئفهيملموانلمورنةبافيهورقالميتلنلنط
منلصمالفا

دينابعدسقدثايدانحيايرسيدهاممادبيعهعليوندواليهضوماءفانينفرفانفصل

لتديراتجلالدفينانوأمابافة4بدلديناتعاقلسيدداحياةفيلتدبيراذددالينقصلرفاتلعدا

أموالمالعبدورالعدبيرالنالغرماءمانفصفان
يعهبمتتىتلهفاتمالهدوئلثدةمنهنأليعتقيدبرثلئهوفيزبيهتينالد5سعدهاتفانفصل

تأبوحتقالبهوثلثهءفتيدهمالءلميكنواندرلااالبذلكخهلىئعقهاالبهملبلموان
والدليلءلىلاولرأسمنيععقانهزهـلهمافىافممعبىواخألفالممروقاألءصاروفقهاوالشافى

لولداأماذضلىواليدزملورثةاعنبالهجمععفتسفيضتدايعاقدأنلهايىنهراولىاقولة
الولدللدبئأمعالتاولذلكدالعةهنشىهـأويألدباالتوانفايثبتلهابالعقداليثبتذلكن

لمأتللهوابرلمدايباعواسيداياةفيلمتقدما
بعدسقدثهاديناكايدوانيردينهفىبيعبالمدبرمجعطديئويعهبرلىاإماتذواوقولهفصل

شععلقالعرماءهـقحةانكايفولذاودبطاتةةالذالنخيرالمدبرمحللديئليسالمدبيرالنه
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لبقاءحهاتهفىبهاوالتععاقستهذلعدميمهـالةموتبضنمنهابههـدمولماحبهاعهابايتىااسعلعةبا
ينعهنرىتأاالبهيشتروالمجوؤألحدأنالمدببعالمجوزماالثصواللهأ3متهذ
بردالذىسيدويععقهلمدبرماالعدااحدأويعطلهعائزاذلكفيكونيدهمسمنبرنفسهادا

النهالمدبردمةبيعزبهوالمالثقالدبرهلذى1لسهدووالؤهمالكقالضاالهجمونىثفذالم
ألحدانوزالبانهالمألاعلىوءذشىألدصاحغررفذيكسيلهيعيشغرراذاليدرىتم

منلكذلمافيمجهولةثوانكامعهخدعوفاءنىويعطنفسهيفعدىأنيهيرسهبرنلمداىترفي
مقطواغايعحكمهباقءلىهـفىبلواليبطلدلرممقدالتذلدنقضوالقهعامحوترؤتتخاص
بثالقالعتعجعلعلىقاطعهقوالرقالخدمةمنكاليهالخيدنفاندهبالىاعبءابمايدفه
الأومؤجلبلعهقامحجعلتعلىمهقاطوانعةألحدعليهوالشبانهقمماعت5سيدغهفيل

العهبعهفياسمالةابنأصخءنوواهبالقطاءويتبعصماالفانهفترك4قبالعبدفبلفات
ذمههفييثبتبثالارقهنضوأؤالءنقالعقشعجلانهوذلك
ماالأعطابدانأصبيايربرهدالذحطسعدههعقهماالولمدبرايدىأحداويعطوفولهالةممى

عللكذالنمجزلمظدمةامدةبقيةفيألبمادفماالعلىأنولوأعطاعقهلءبممبتءلى
وأممالوكانسيدههئىغرراليدرىميعهبرالنهلمداخدتئعوزمالكاليكلطلذىهـاوبريول

مسئلثزلكفذاوسنةشهرالحدجرهيستأأنمثللكؤذلجامونةمأمعلىمةالحعتئجارلمدةا
بناعنيةلموازاجرفنىالمتايسمدمهقبألنلهوالمالهاتثماالجارةفقبمضنةمدهأجزهوان

يعهقالمستأجرسنةواسقدمهتءثنلميتبعبرقبتهمحطرتهاناخذماانكاقلقاصما
المستأبرويسضدمالمستأبرالىشفعنلثهمنهببعتجهبرفىالتحعطاالءأرةنتواناهثكوبرقتلثه
ولوكانتئةمنهاليباعأنلعنااأحبمحدلقعتئساالجرةعنثاثلثاتالءنفنئلثيه

اناالرةاالشئلدبئمنهأليباعالنهقالفعتقثلثهسنةاتئئمسعاواوثمنهحداواراذيناارةالا
حصتهبرأحدمافعدالىجدينبينلعبديهونافيماالثوقالصارهالاينلدحجهبافيفيكان

بقىلذى51يئساانااللرتدضنعة51لىشتروانممهمدبراكانبرهدالذىشااثفانيانهوعايتقاحا

الشهدبراهـنوذلثلىمهخهدقيياهافانأضطاجممهدة5بردالذىثريم4أقيعطلرقاصمهله
ذنهوالبغيراشريههباذنقالوالمعهبرأحدمحافدشريمينبندنذادالعبااقمألمالعليذاو

زلموانحاإللموطأايةرواهذوطهكألؤمدفيارؤهقافعكوننهومايعقامالكعنبةلموازافنى
يريدمدبراؤمنىإءقىلثثانفاألوةماءقاوماهوانصهظهاآلءهـقومساءانأوفامالكؤأ
ويمةاكللعبدفيوالحجةمدبرضهؤبقىثصربههباذنلودبروكذاإثاؤقعلىمعههوباسكوش

بالمقاومةاقول41ولمللهأتوالعثريكاباذناسئلضاأصللمذكورفيبيرالعدانهذضىةفا
نولميدزم3قلتالىاعكالبايؤدىالذىالرزمالعقدانعقدفيهبمالمدداضبهفليقدادةا

الثانىالقولووجهبالديندالموتبهبمارقدنههاظوماثالىدزمولممللميمقعتالنهجمايهثءوم

الثصريككانقلتامحضنلمالميمعلعهلأدالذىضاكانويموالعوتلمقاادبالقينر
لقول1وبعدودزمثلمعتقلمقاومةالنهانبيولهةجن4دخلالنهويماكبينظيارا
الىضاالشريكنقغيرضتن4بالببمترلةوغاهواثلعتايتقررفعهلمالملنقصاانثلعااا
الذىعلىلمثريكاحعةمجوزاالتفويمانألالبعةرايةواأبومحدرلقاءىاوىدووةيملهقواوابه

بيحالبجوزمالكول
أنالحكببهوبئوالالمدبر

بشنرىااالينمتريه

سيدننفسهبرالى

لهصائزاذلكفيكون

اثدبرسيددأويعط

لذىاجدبععفهوما

أيفامجوزلهفذلكدبره

لسيدهؤهوواللكسالظ

ماكوردبرهالذى

خدبععاليرؤ
المدبرالنهءهـراذاليدل

فنكجديعبشم
ويلدغررالبصاح

بينجدمموقالىفيمالك

فيدبرأحدهماالىجلين

يعقاويانهااخحمته

نبردايذىاشتراانظ

بنمزلمواقمدبراممه

األتتدليضانتة

فيهلهبفىالذهـاهين

شربميعطيهأنالرق

نتجعممهدبرالذى

لىمهتبقهإياهأعطا

مدبراءطهنولثفي



رجلمالكلو

لهعبدادبرنحرات

قالالعبد3فأنصرانعا
لعبدابينوهمجامالك

سبللىتوبخارج

عليهباعوالصراالض

لد5نهيأيتبينحتى
ديئوعلبالنصرافى

دبرااقهدينهفضى

مالهفيأنءوناال

قافعتالدبئطهـها

برالى

بمالمدبرهـاح
بئعرأنبلضمالكأنه

فيفضىالعزيزب

اسيدهأنجرحاذبرالمدا

الىمنمايملىسلمأن
بروحامهيفمدلمجروحإ

ديةمنحهصبراقاصهوث

أنلفبلمحادأفانرحهص

الىرجعيدهبيهألث
ميالوامالثفاليد

اذاجرحرلمدافيعتدنا

لهحماتويدهلدتم

ثمناثقيعةأتغيرههال

أثألثاالجرحعقلميض
العتكلفيكونثا
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ماجمونلتدبيرعلىاليدبرفيأنثريكلايشاءأناالبالعتقعتارااموصاكانذبراذ
ارفاسكدةأوبغبراذنألليسثصريههبرباذندنالموازيهفيمالكاشهبءنوىرقالتفي

خلءللمبدحقالالنهظلماجشوقابنوامطزفحبيبءنبئاواهورومةاةاوالبدمنبذلك
بن01وارمفهالعدلراتوالطوثالمعهضليقومميبهشاآلقوأعتتهمبرأحدماودو
لهءبدالمالثاألجلذلكالىقعإلوءتهـممؤجالقالعتننجاولووكبراءأصاوغيرنوقس

منالغافىأبومحدوغيرهقالهجيعهتدبيرعليهمجملهضءبددبرومنمسنلةبوأص
برعبدالهددرازرجلفيمالكلوصلالفقمابملكهكالعهثعتبعضاحابعاالنه

عايهوالدياعانصراقاسيدهعلىيخارجبدولهابندوبيماتمالدمجاتللباافأنهصراز

ماسحملمالهفىهـنأقيملمدبراالانمنثدينهمىةديئ4وعلباكءساكهنأميببينصئ

العبد3أسمالنصراقبرعبدهاذادعراالةانماقالعلىومذاالشالمدبرقفيعتالدبئ
لينماوهفيلزميالىاعوزسوالسالمالاحمعليهـفعهنظراؤلم4نحملىانعىنهفا
مباشعرةن4ؤجمنعمنافحهؤيهلهبنالذىالنلهسخارجومدعفءيدااتدلرلكنهفئالاحم

دبخاعنالنصرافىماتنالعهئمنهايدفحواتوؤيمفهووفيانرهغمنباعاواستعفا

هنهتلثهءلىلومائاتقاعتضلعإديننلمبموانتدثصفىفوبدبراحثمالهرقسعض
لموابتهاتمهسقدااومنهء4ت4يدازانةإالفىمابيغاالفرقصمعدالوكاتلمارفب

بئعبداروايةنالمزنيةففىاننصعرافدبرهسإقكبلمواهـأأآلسثء3وأ
ابئعنعيمهىوىورحيناسمملكهالمجوزلهالنهمزنفعهتدبوالباعءاههازمأبدينارعن

آؤواعليهبيعهمقامءوميدواخراجهءنعليهصنهارجووبينهبينهمجالو4عباليباعاقامما
قءأيهعةنثلئهوخرجساافاماتنرقالىردلهذألثالنبيعهن4لأفثلعتاحمعلى
3وأأءلمللهوابرهديوماآلنكبيعهبيعهوكانتمنهوحضىئعشتدينايهتركوان

المدبراجم

4مايكلىيسلمأن5لسيدانجرحذاإدبراافيؤكأىفيلعزعبدابنركلانبلفانهمالكص
لىرجععدهبجمهلىفبألنأدىفاجرحهيةدنىحهاهـبصقاوتلمجروحاتدءيخضلمجروحالىا

سددتجنهوامارتدهوصوبناننهماصلمأنيدتلىصاترحااادااندولهشيدء

خدمأصعالهوانبيرلعداوعليفميةناابفىكهاتيدفاناياةفيلعهزاان5الثخت3بهاتعاق
لعدبيرانعايهءنعلىدهصبلىاحريدلىاوفاةلفبكأدمعهارخمأدىفاتفايهابفي

عاسخيرسعفصمالظبئاضنضإصىتلعتافيوىرجألفقدوتهـصامالواهـانءدبرمسئلة

بلهفانادتالجرحفىلخدمتولدابغبرلىأوانبيرلعداحمعلىؤصداتافاناذاوضعت
متالثلثاعن1وولددىوخرجت1سيدفاتلمتؤدحتىنوالعهرجعتصعدطموت

ذلئريخيرمنحعتهاقهاتوتضعصولدءاباطوقءنضهالئاثفاقواناالرببف
هنهاوصىثعديئيدءنالىماتوانمسئلةعهابكاضااأوافتدامنهاإلمءارقإفىرثةاش

ذالمدبراافىعندناواألميمالكقالصالجرحدرديةرضاصتصنهابعوندرالديإةولدءا
العقلثاتاتالنافعكونالجرحعقلقبممثثمئلثهيععقأنه5ضيرماللهوليسسميدهيدثمبرح



وانحمماؤاالجرحبصاالىامافههالذىأسلواشاواانالورتهبايدىالذبنغاثكعلىطولطنثاتءوععقالذىالعاثلي
يهنالميمضلىدينايهنولملعبدانجنايةكاناغالجرحاذلثعقوذلكانالعبدنسكوازميهم4والعقلياتلثىواعط

الناسبنسيدالعبللىعلىنئاوتدبر94آعتقهمنالسعدماصتعلالعبدبالذىيبطذلدالذىاحدث
منالعبدبعنجاية

ابرحدرءةلةالمدبرسدهـيدكطالذيالنلثينعلىويهونثلناههنهعتقالذىاثلثعلى
ليبداباررالدينوقضقلددبمدممممكولعيهمالعقلثلثىوهاعطشاؤاوانالجرحصعاحبفبءالى
العبدجنابهفينالذىلصدحطىلددالسهديناعلىنيلالعبدمننايةكانتامماالجرحذلك
العبدثمغنمنفيقضىلصدلععسحنايةاسلماصدسعدعلىنننتدبيرهالسيدممأععقهماصنعيبطل
ينطرسيدهدبن05لععددسلععدعفصىحالةالذىكارسدأيالعفلوفدرالدننمدكدرضنهاللحرحالمد

منذلكبعدقىآالحايةلىملعاثيقللثهالعبدصيعقمنبعدذالثماقتىينظهـالىصميدسديخةيقفى
ويبتىئلثهفيعتقالغبدحمسونتمدمدفىاهلىافيلاسأنوذلكسيدهديننالعبدءىأولى

أنوذلكلورتةنلئاسوداشدلععدسيدالادونيمقاالشالصاموفعربمذثدالبو
قصىلصدرنصدتقصىملليعفياىاناراديندأالظنهممالكقالدشارا

منأولىتلعدامةخا
أنوذلكسحدهديئيىمبتهلعقلورلةوستىثالنلنهقالعدذمتمنمافقىهـالىنظممدهسه

كلىاذالالىمشىبصويالسىلمعتللىهةانماءووالتدبيرالذىمنأوبمبنمعدهودينسيده
خسونخعدامدرافمتهلعلوءملتهىوذلدمةانماءوقضثلمديئالمدصعدعلىالعدلر
هشهكادءقلقتممهدمهقمالعتالميتلثفيتنمالكأوديئءقالالوءى

العبدنودمنالىلةو

افحالفدسسيدعلىددمدةالديهذددالعقلتوانتوبدءتبةعيتبعدعه
راموبخأاكأصايععقعليهبديبروليسجدهلدثمالمدبراذاجرحانماكالوعذاعلى
العدمنعلىنوفمارويخرالورنةالعقليهنهنكقالمعتعلىفهكون
ممانملةواالسيدلذلمئنعاثالحنالةوذلكأنرصالوه

دناراسونشالدين
5لطالمجؤتهدهوومدلدالجنايةبئلقتفعهدمعهاال

فىاتالىلديناالارالثاترتعلقهابانكالثكالجنايةتتعاةظثاهقشاواذابذنتهمجزءفهعلقتتعاخت
منفمقضىالمثصةلدداحموالثعلثننراألصاحملةالحنافيله

مجمأللقدمءقيريدانلانمهـااخىاوالدبئنااإجمةصبععيدديئااعلىكانفانوئولهلؤ
مالتئاالعبدينظريمنديئسيذعلىنانماوسعدهضلىالدينمنجممهحيئالثلضايمصهفياهـرثةيبراوتشالثاثقت
ويبتىثلثثاحبدفعضاانمالهايبأغأنوجبعلعهمقدةالجنالديئلديخاواذاديعمنهباعثلمدبرفانهماألغيرايتركلم

فالعقللورئةئلتادالأودبنبيىءكابهادوبصنتعالىاللهوةءدقالةبإواحمأالناانديئالمدبرقيباعجاؤأن
دينمنتفيربأونفبالثاثهصفابإاهـصعةثابتحموألمدبرلهالمالجميعن4الديناننداانالث

بأوسيدهودبنسيدهتبببالديئصاصباتانيرالجنادمنادبرأقوىاعألىضاثحالدكانتأثيروانماعلبالديخاهقدط
هـاغاالذئرافضععاقالجنايةوأمادفيءنهاخيرالعهبالسيدولمغيرجهةلهءلساثالدينالنايهالجالمدبردون

المعتمالفييرئلتمتالجنايةنيممالمالبعوجوبفيليرلطامنالمديئنصدءةفيوتارةمعهفيوتارةلمدبرتارةابرقبه
مجوزاتوركأفالفاداقعتنياحمعاالعينشلىصكأتالنهالدقضرموالدقنايةلىوريعثذاتفاذاثألغرعاا و

اللهذاكانومبوانماعومضلىدينادبهرسيداوضلىبرلتداسنئسابعنتتى7
فيعهنوالمدفيكلهءيخهمايعمىتاليتىثاثنفانماالثلأوديئبهايوءىيةدودلءتةوبالىذتبا

سعددثعلىنادالميودألثة4الديةلتالهذاكنواندضتقهبأليهييغضدعهدينايهجنا



ماالولمفيكدينوعليهسيدههلىالمجروحثمالىجدهس05لهرجألجرحذاابرلىافيمالك
ثلثاهالوزورقلالفعالثئلثالعبدفمعلةءتتاتءوففنحنالورئةففالغير
الديننسعدهاالبعدأداءماعلييمونالوذلكلمدبرافيهذمايعلمعتانكفينفانفعلهـحابصاحبالىنسمه
ثالألصارتعدةثهالحناتعاقانقدتعظانهوذلك4الحنايةااصسدا5نااناتالدينماحبلوط دلىبارسمبعلدزاداذاذلدانهأزيدعلي

بمهىلععلىوعدالثستبعهدلألدلمدبروساناللثلعلهفيكاملىلموازاألاكأعداففىديؤنخطأختبهسبثازيوأولىالغريم
الذىءلمعهعنومحط

رادوهذافنمهوروله4بقهلالميراتأرادأنيسععجلالنهثلمالالقاتلاقالموارثلىمالفدمزادارفرمقدرالذق
بثصنالنثلميتباسترقواذااسرقوالديةمالمنفذالميعتؤخعهسيدةمعلتدبيرهيمتعجلأهـيزدلنالجرحديةقى
المالؤقىطأعتفتاوانئآلبماجنىءلمعهسيدهواليتبعسيدهلىبكاجنئالعبداليتبعآلوأخذارءبمشيثا
لصبهاعدههلوجوبالديةإالنتألاعتطأاظئلهـقدتعجلالقيةالموازن4الديةدوناذاجرحالمدبرفئمالك
ماالغيرهيتركولمدبنوعليهسعدثثمءالمجروحلىادبرجألفأسدهـمحالمدبراذامالدفياسعدهةابمالوله

ذازادالغريماانهذلثأزيدعلىنا3الديئاحبوقالهـحابصاحبلىانسمخنالورنةفقالأالمبروحنظ4ءبئ
لميندشيألميأخذنسحابديهفدرهازادالغربمءلىالدبنديهتالذىعنصحطونجهشيأفهواولىجرحهةدفىوبراا
المدبرفىفينازعيئوعليهوءاتبدهواسالمدبراذاجرحفانلماوحذاءلىشالعبدتوفىا6وفافيهنفان
السيدذمهمديؤمحلييرالعبدوالغرهاهتبخايتهالمحلبدالنهأولىلميتفالمجنىوالغرماءعلعهبئاوردهـحهديةوحالمجر

بعضبةوفيإتاعنحطثعأالجنايةارشلىاءتشيدالةفيأنبالعبدإالالختصاالمجىءلمعهمبىؤناميمسيددواتالمدبرالى
جرجهارشعلينهالمجنىالىفيإخيادةبالزوالجرحالعبدبارشبديئفأ8الغرماويهوندينهديةمناشبفهوظءفه

أرش5ءلىةياباؤدقدزادتالعهجمةةالنثلداريادهدبةماءلميهشتاديئمنصحطءرالميتوادبرالواتهـحه
بعضالمعوفييادةءنبلىويفطجرحهيأخذارشالنهضليهالمجنىلىتذلكفيفالمخرةالجناجرحهيهنبقله

فيلهمةمضةلكذءلغرماؤملفيناذبالعبدفاقسكالهنللجرحارشالوسلملمتوفيالنينهرلولداأمجراحفيما
فأبىاماولههـحالمدبراذافيمالثقالص3وألمأتوابتةلفرمائالذلثنخهدتخصيفحالولدتجفيامثلطظ
ديةبروحاستوقاوفيهكانفانهـحهديةالمدبرفىمالذيأبروحانفتدبهثأنيدهالجرحذلكعقلان
دثلهءنبثايتىالمدبرملواسفجرحهدد4وفاءأقبفهفعهنلىحوانسيدهوردالمدبرالىجرحهمالهفيسيدهاعلىنضا
برحاارشثفانهسيدهمهدهولىمالولهجرحالمدبراذاانالكاوعذاشهـذلكعقلانيهوناال

المدبراالعنهواليخرجصالينةزماليردالتدعةالنذلكيمبئواغاسيديردالىوالمدبرمالأمءنقمةأكزنالجرح
وأحمواللهأعمعقدتدتيزلىسنقضجنايعهارشهنهىبولدبرمالكانودالبدمنهبأصسعدهالىتالولدفإلس

فجقانحصرأيخرجان
الالولدأمجراحماصاءفيأودالبربوذلكأن
ءفليموااالمالهافيسعدعلىهناالجرحذلكعقلاناولدتجرحافيأممالكلطصدتولىاعاذااليدة

دالعبربوذلكأنقجتهانحصر4أجيأناسيدلىتالولدفليسأمقإلةحصرمناالجرحذكاصابهمجرحغالأ
واتكثرالعقلذلككرتألميهتدهنهمافلبسواابهأمجرحأوغالولعدتهأسلماذاأوالولعدةفليسءلميهمااحدن
أسمهالهفا6ؤأخرجاذافانههالستمنذلكفئلمامضىثامالولدأنسيدأمفاذالميسمطحذلئبرانكزأكثربن
هنأكشجنالتهان4هلكلانعاصهولسىماءمعتناوهذاذلكصهأكرنلسىءاسهديسعطعلمماداالعتل
مفىلمالدأيخسالهااأم
اجناثارشهالةمنىيؤأنشدهاعلىفاتالولداذانجتاناملماعلىوهذاشقمنهااذافانهالسنةمنذلكفي

قععغالثؤنأجنايهاملءنيسأنعليهوليسمادعمتنأوهذاذلكرمنعليهأاسيافليسكانهمغاةفياخرج



ليلىافيابىكنمائعنبيمثقالفسامةء5فيالدمتبدتةاهلمالقساتأكتابجالىارحناللهبهمم
الىومحهصئنوحاسهلنهـتهعبداأنمنكبراءزومهلرطاخبرهانهحفةبنأبلعنسهلبنبئءبدالرحمنعبداللهابئ

هـفتكوافتهأتمفأزيهودفقالنجأوءينفقبرفيوطرجزدفعلسهلبنعبداللهفأخبرأنمحيصةفأفنجمأماجهدخيبرمن
منهوهواكبرحويصههـهوأوهئمافبل15ذلكفذكرإمزهـمهدمءلىةحتىفأفبلمازخلناواللهفغالوا

فذهبحمنالىوءبد
صةمحافاللهفلهلىكانةنتألو31االاالفلسءلميهفاتاه3ثرمناالجنايةارشانمموناال

لهموصملىلنجعرليمكانالال4فإبهاعنذلدافياناباسقداموالرقالىنقفعهحاليالذىلعقدالعهقذلثلهفيكن
إلوسلمالغلىاللهاكمافولالورشاكالولءلىامالسيداسقدامأنالمدبرةوبينلينهاوالفزقرفبتهابدلءن
تلدالسندريركابرجهاولدالتسزقآخرأنأمووجهارلدامخديبملموالبئةالىخدتأنيسلمصازفدذلك

ذلكالنالمدبرخدمهيسملمانفدفثءؤلهلئاتايقلبعفهالديئاويسترققدتسترقلمدبرةوا

آلىابحوذدءسوكاالنهالوادلمامأنلهولميكندفيمينهاءنمماتانمنغنهاالجنابةارشافتضاهالىقديؤدى
تدواانامالمهـواللهأءلمءابوجهعمنالجنابةارشفاليتأدى5والءيرابديناستراليعح

تواتأأنواماصاحبمبمالرالرحناللهمب
اليهمتبفصبحربالقسكتاب

عدعهاقهصلىتهارسوىالقسامةفيالدمأهلتبدئة

نجكعحئوزنافطفنليثوبلمبرهأأنهحغةفيابىسهلسلءقبنندالرظبنداللهتبنلىليابئابمالدعنص
وسمليهالتفحعلىاللهدأخبرفأذمحيمةدأصاب6برمنخهالىخرصاومحيصةلسهـدنعبداللهاقبراءقومه3نالر
وعيعةلحويمهالواواللهفةهلتمواللهافتمففالبهودفأفبزأوعينففبرفيوطرحزدفعلسهلبنعبداللهان
هـن6محلةالىحنوعبدبرمنههـأوةحويصوههـوأهبلثمأةذلمثم4رلفذفومهعليفدمحقفأقبلتلناهاة

احبمدهـوفوسلمكإكبرعليهابتهلىاللهرسوللهليبرفقاينوءوالذىلععمحعفذهبوعبدارجن
دماخلفلفقالواالواماأنتدواصاحبمإماوسمعليهللهاصلىابتهولديمففالةمحعحودهةئمتفتابداير
فقالناواشمازتلناهاصكتبواذلثفيوهـلمعليهللهاصلىدهارسوليهملافكعبمجربتأذفىاات

ىافلىولقةاليربوافوساهففارابمادمقونوشيونوءبدالىحمنأنحلومحيعةلحويعةوسمعليهاللهعلىاللهرسول
منءندهوسلمعليههمالفبعتعندمنوسلمإدتهءلميهملىاللهرسولفوداالينيهودقالواليسوابملمالفقلفال

ختىنابمائةاليهمفبعثبرالبنرفيرمالدالةقالءخردكعظكآكاناةدةسلقاللدارضدعهمحتىادخدتنافةبمائة
لالدارهموراداألنفاوىسلبناللهأنأخبرهرهارأبندشيرسعيدعنبئسحيىضنماألثعنصكيىقال

لفدكصقامنهاناقةسهلهـفأذمةدمةةسلبئداللهبقلاحواصبهفيهـطفتةتبرالىسعودخرصا4بخاوعيصة
قبرةاكل8هـاليتئهمنفذهبءبدالروسماللهءلميهصلىالنيالىيلىسبنلرحمنوضبداورعةصوأخو

عنيكيىاللهوالبئردكراشأنءومحيصةحويوسلمكإكبرفتضليهاللهصلىاللهوسولففاليهمناكانهلم
يدنييكعنبالثدمخقونوفيمعناخسينونلع6ملسعامهاللهلىاللهرسوللمفقاللسعبئعبدإلرحمن

أنهاربشميربنعنفتبرئمسلماللهءلميهملىابتهرسولفقالمخخرلملمدثلماللهقالوايارسولضناحبمأوفاتلم
ةمحعدمةسهلبنعبداللهفقعلاحواغههـكافىخعبرفعةالىاخرهودئنومحياألنصارىلسمبئأنءبداللهأخبر

رسولالفةمناخعهنهلملعتمبءبدالرحمنفذوسلمعليهبتهالىيالىالسمدننوءبدارحويصةورواخوهفأتى
لمآصحالفونولعهتقهلىاللهرسوللم4لفةاسلبنراهـشأنءبداكراذفىةومحيحودصةميهبرفعوسمكعايهبتهاصلىانته

فعبرئملموضايهللهاعلىللهارسوللفةامخفرهمولمنثهدللهاياوسوالقالواقأللد3وبمصادممققونوذيميناخسين
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ث4هبربئسععدفؤءمبئحيىفلىإرفومكةايمانبلتقفصللهايمينافقالوايارسولسبنيهودبض
عبداللهبراقفأد7تمانفولهكأىعندوداهءنوسلمعلعهاللهصلىاقهولراداقيه
أويهوقالعدللغبراهوءنلعدلامنأءلىفهلهعاينمنيكوقأخبرهمألقمجتفدةخلشل14

قائمايعملسبنقهعبدابتىمجتهألنيهونوتلهةمنينمقتوالولميعاوجدهمنبذلثاخبر
سامنافوفعروىأبؤتجوبةاتألمةقدانغذتانهعنىبقتيلبأنهيهودوومضقعائهـلوهفه

الدمفييتشمطحبهمبصاذاهـجوابعدنقفقتلبهمابديممنيجلخرجاألنصارتحدثوا
االبأحدونإلتلقسااانمالثلوبئبااليمانعليهمعطالمدوفيبماتجدئةمةسالاكرحددثوذ
مافأقاطعةلمذكنوانلالقتعلىبينةمنلوثعندفألنأويهوقدىلمقعوذامأانيقولايناهي
مالثثعلقوالثممافىةحنيالبخالعنالمثمةسااليوجبظلهعنالندءىالمقتولفول
وماليسمةذلدبالغسافيوسمفضىعليهللهاصللنياوانلحارنيينبخبراذالثفيب7ؤعرمذنو

دوملمحتيثدواطشاهدشهدبقعلهأنهوالعلىدتعندفالنقالالمقتولأتعلىكاطعفيهاعي
منبالبينةءلىلمتأنوققالوسمعلعهاللهصليهدتدسوليكةأنبنابسهلسهارءنيئئميرروى

4موانكانالقماصبهانسقتىمأهـادوامالنابينثألشاضون6مفقالقالوامالنابينةقنلهلواخافظيهودنجية
القساتحجابالهاألثيرافيوأنبالعداوةالععلقالىنأصابناوقدأشارقومساتالةبهثصصلوثكيفتفبلاللهيلرسول

عواادحتىاألبهانالىالحارثعإلوسماللهءايهصلىخيايدعأحمابناولمضلمبهدوادووةاكفنىحياايمانفومكفار
زهلنالموازبئاكالىدعواهمفؤىواهيظاهرهيودعداوةالوبايئملينواليهودالقعلعلىبثيرئبخةسايدفزهما

خهـلهوىوالظنشاليدفىفيالعداوةبلتلهةوللحنمنيعادبهبعضعليالمقتولىفدصلىاللهرسوليساران
تأضافيوالعداافجعاليضقاللهناليهعدوأعدىالواتهاالعدوثلهصدالىاليبرئداتاألجمانعندهوداهءتوسمعليهالله

مثألنيئعيبأالقتلعلىانورلهامايوجولعبدالحبمبئاالموازعنناوحاصمةلقسااحم
بئتهعبداطونأنهذاءنفعلىغرهمهفيهليسالقتيلفيهنكاتماءمنمنلطخابدميرى

منافىصرءتبهوغيرهمنالمبذلكوليسيردالمنجاءةمنهبالقربوجدمقتوالحمل
الكوؤةمناهلوجاعةوالثورىنعابوذوفديبعدثلملهالقانلهايقضفىانالقعلي
بهوقومبمحلةثيلاوجدأومننجيبرمقعوالدوبمألنهسمبئللهعبداةؤفيمةالقسابلمواأن
قوميةقومأذلمبشأذلكنولومةصاوالوالديةافودذلكالبوجبمالثلو8ولوث3زبرحأثر

يقتمنحواألظهركانذلكنجلممناذاواميقعالضيرأنيمنروانهيرفعيالبمحلتهمالقواال
حهمعلنوجبذلدشهةيهوالأنشمبذلكتمماأبههوميتمجيثاليزكا

تحتاالرضنعالذىالهمربيقذفييئلحةلفقيرااأوضينفقيرشطرحوانهوقولهفصل
لسرباعلىفسمعااآلبار5فواعليهأفوافيملفي5غبرالىموضحمنلماافعهملباألرض

لثرأوغينمنلسربامحوالفىلمااذلكؤبئممونهـواحدهافقيراشةبتلداآلبارءى
دةانهاحدهايئبذلكاحدأميئممهضىيقضوهقاةةتهواأتمفقالشأمايهودقؤ4كل
تظالىذيثاضافانهدوالمادالحالشواثمنبذالثافترنابويئأونحلتفيسذلكنتية

مقابلىمافتاناواللةبهودفقالتأءخقدؤهـهؤهكتهوافأرادانرماااطمتكعهوماوستدده
خحعهمينفىيمينهموالنحتوجبءإيهممخعمةئنفادهماالءلىمينبهوبمينهبالنفىعانةال

هنأنيهاينةأنالحقوقالتىتوجبيماناالبدفيوالبىطاوالطالباستوفاماوالضلمتةمين
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حعلهملكبذتتلمالواهسققهابهايش

يدذلديرفذكرلمراألنصاتارثةبنووفومهيدبالمديتةيرقومهعلىقدمحتىقبلفأوقولهفمهل
ارثةبنىنوهماحورصةشوأخوهفأفبلذلكتعندهوماعليهجرىوماسهلبئعبداللهشأن

كبرمنحوإصهأيريدأنكبرمنهوأوفاولاارثةبىهنسهلبنوعبدالرحمنوعبدالله

وعنهوىماسهلبندتهعبداعينذبوىشهدنجهبرالذىهـاالنهكانمحيصةيتفذهبمحيعة

عليهالةصلىاللهرصوللهفقالذلكفيمكااشعرايبادأنأدافلذلئهاميفيبهبايتيؤ

يهمودسامعتبالىيلةلففإماوسمأسنهمعلبهللهاملىمعهرمليمايعولىعلمللهايدوايريهبردوسم
بهمقطوعغيراميناائلءيراالففاألننالىمعذلكفيغيرعلهمغيرذلكأولففيلةفي
الينكرنلىافيوففهلهيهالعدبان5هروظاوال

األعيملةبسحويعةنهتيدافيأنملصحتمحعةثمتحويفتكمهـلهفئفصل
مانممىكلمحيمآوانبمعظحربكةتكمأنيهونملسحتولماشهدبعفاميلهمحيمتيهم

سعوفامحيصةكرهسمبهاخبرنمنهاولميم

مجعملصكربذنواإماانوماحبمواإماارتووسلمعلعهللهاصلىبتهارسولؤفالوفولهفصل
دونالدبةانألماطدبواالحارثيينفيكارمضدصهـىالنهلدبة1عطاااحبمواأقتويريدبقولهأن
لواواغألالقألمللمالميععنواانهمعلسوممداحينئذثلهعواادونوايملمم3املمجهواصالقك
لعمفينابينكالفتيقلدبةافيهدزمغاثواعاصلكذفيدزمثهولمتواليعرفيهودقتلىبعضان

لهالمنازعةهـقةااعلىدشهفانقتلندوالينسهدساثالنعتقولوالفتلهناليعرف

نهذاولعلالمفامهذافىبالقسامةحموسلمعلعهاللهصلىالنبىلرأنبذولذلدلمصمامةدلن
غاأطهرفيوالناالعلمأنفسهاوتقولذلكءنولمتنفلتفلماودبابقطعلمانلجودطالحم

متنعلىاانالديةوايؤدمأعايمان4سالةبالمولمقتلالنفىبعبمانقاطمامجبءنلمقاما
حمزلكمنلنرمواوثقاطواحتىيؤذلثفيلمبعمحارفالبدءنذلكفىعايهمبالوانهـ
سالمالا

بماعألءيمافيللهأعلموايعنىذلكفيوعليهللهالىاللهرسولماليمفكعبوؤهـلهفمل
نفهمىهتلدو5تاناماةللهاناواؤمحتبواذتثفيمهبكولسبنللهعبداشأنقمحمصةفعل

القاتلأنعلىالقتلادكأغاواجيعمالقعلءلىيدنولئميمذلكعليمؤظعجميحهـلتهتلءا
مهمغيرمعيننهاالاجلغمن

اخهمبحنىن6محافونلىوعبدامةومحويعةطوسلمللهءليهاصلىللهارسولفقالوفولهفصل
واحدانظزكاناذاالدمولىأناالبأمرهقوهوأخوفأنفأماضبدالىبدمهون9اقااعبههت
علىليللدأبوعدواضىفااقاليناتنسدأيللهاتمفيصحدفالالنهبههنءمعهمجدفنس
جهةوءنالدمهوولىنلرعبداأخاانالفوالفونظعةلجاوسلمعهعداللهلىفولهلىد

اثنينندماءأقلافيالبيةنلميهففالبينهاموثالعجمتأهاألولياءانالمعنىانأ
ذلكؤطهرمنممنهللهاىابوالوليدرةاقاصىاقالاثنينأؤلءنلفينلحاانإيئفكذلث
ماءفيالدعاطسكأناحعاجيئالجهتقالدمبناولنتلمامةقسااأنلمعنىاجهةنضندى
ئولعنعمالكألوثاكناألهوالفيبلكلماالذلكثصبلاتالقتعلجهةمنهعطفاالجهتين
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يمنمنخاكهوليسلمفعولاهـببةلقاتلبوجداانعبدالحمبئوعنداعندثألنءىلمقثولا
كثؤدواحدأأولياءالقهيلنسحلفبانلالقضديهالمدىفاحتيلدمغيرهاليهذالثوجهتان
وةعدا5األولعانونهلمنفعلالىلئاليسرغلقتلاعلعهالمدىشعاطاابمعناخمسينمجلفواوات
فقالرللاهنهصنافانحداذلكاللهدجعلوةالظمفيذلثعلىفقاقالتاالثنيناناألغابفنى

فتذكرهاحدااتفلأنالشهدامنقىفوننعأتانميوالفرجلينؤياثلملىتعا
فجاتالجانبينهنلفرزلهفمابرادالعظالتتيلهعلىبهرداالبمانوجعلاألخرىهماحداا

القساتايمانىاليمان51وهذلهغليظوافلقفامعنىضلىسىلخااالفظوابعةأوالعانافيااليماق

ياقاوفعممندمينافيمنزهـمعناالمايروىالدمابهافيالحمصةعلىلعاالءامقوقدا
عليهللهاصلىلنياواهيدمتياالخديثاذهةبالقهاصةفيواألصلذلكفيلفتهنحاعلىواالجاع

صاحبمدموشققونمخافونلمفقالباليمانالحارثعينوسلم
فالقالواالمخلفذلكمابوجبمأاملسشبمصادموتسققوونامخلةوقولهفصل
تونوتسضوفولهمةلقساامايوجبملهاظهاراننيهضروبمدزثلمشانكوالولمان
لذىاماحبمبددمبرمجتعألنووللمةابهمصادمقىلهمبكممابهبريدأنمليتبعاحبمدم
دمخقونوتيساربئسليماقحديثوفيبأجمانملقتلاعلعهببلذىأواالقليعايهممونثد

كالثلىتذلكفيكونلقتيلاحببدباوليرأنمليمجهينلوااحشماظهرافأاوولللمصاحبم
هـهفتلتللهوامحيصةأئغبهودبقولةجاءعلىضواادواغالقاتلدمالمرادبهافلناذافياللفظ
لهفعيناليردمهنجاعةأوبواحدعندقتلوانمانعلققألللهأنيكونأواللمبععينبكنمل

خقبانهوسمعاههللهاصلىلنبىاحمغيرانهقاذلهلمجمتعينيكونأنملمجهوبعدذلكقاتلا
ىللتمماةخالاتللةامثلبالقساتخقباالمذبفيوالخالفواحدرجلدممةبالقسا

افتهءديهصلىقولهمانفولهعلىوالدليلالدبةبهواغايسققالقماصؤبالقسامةاليمضؤولهفى

ومنلقصاصافىاظهرتهاوالخالفلدمهواقالمسضانعلىفحعنحبممعادموشققونوسم
والمسئلةثودكالدمبهاخقأقيىفجازعداالقعلبهااحجةيثبتاالمعئ

علىوالدليليهأحوفيالئافىواحدخالظلوجاالفعلبالقسامةاللسعققانهخألف

جهةوهنأوولملمصلحبمدموتسققونكالوسلمانهغلعهدهاصلىلنبىاعنوىهارمانقوله
فرعأبوحمداضىاةالهحطردعالوافعلوفيلبينةواكأاراالمناضعفمهاقسااالمعنىأن

القايمءنبناوايةرمنالمجموخةفنىجماعةواحدأوعلىعلىيقسماالواحدفهلالقعلواذاقلنا
ضلىنةلاوالقعلعلىنةلأوبلىثأولميتابدعوىمةلقسااواحدسواءثبهتإالعلىهالثاليقعهم
حصراوعلىلىأأوثافنينأوءلىواحدمواءلىافمهشناؤاانباأشلوأياماعاشالضربنم

افالدتصامةالةاتاألولالقولوجهامتهمقفيخلىنأداالواحداعاليقعدنثمجمبعغ
ووجهفيحوالثؤفىالقسامةمناليقعلعلىلقسامةفألمعنىلقعلاالمدسءلميهمنالقماص

وجبفاذابعفهفيأنيهونلهاوالسبهوزمحةةحمدرالدعوىلىتغاءالقسااأنلثافاالقول

ولتهقدتنالقهماتاالنمنهيقعصمننئذتعيينحبلمنملدعوابقةالمطابالقسامهلفصاصام
واليقولولدضرطسلماتالقساءفيبقولونفاخهحدواعلىاغايقممانهلمناازافرع
صحلفودلكفيقبلمالكافاممءنابئحبيبءنبئالموازوابنواعبدوسبئارواهمضربهن
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عاماسوصمإليميناوفونلباا

انمجتهلوؤتلهختعقنهمااليمانعناتنزاقيهونملحعنىالمخلفالبوقولمفسل
صلىالنبىيسارأنبئسايمانبةواروفيامفتفاوالتعقنوالمالميعدهـاااليمانمعناعامنالجون

علىأعيهواصيقمنانظاءهـاالهقناعالدولممخضروهذالمثلوالم7محلغونللمالوععليهفها
االيمانوذلدانممئناء3اةبذلكفثبتذلكوسلمءلىعليهتهاصلىالنبىقرهمفأبهلعلمالملميكح
وأثهبالقاسمبنابحيىءنبنصكيىواورلعموذلبثواطعالةعليعندمالكامةالففي

أبيهبآلقيدانشاأخبرهذالمغيرااأنماعكاوالبالمعايةفديناللعماتالنشالمفيسحنون
عرضوسلمعليهاللهصلىالنبىأقنةالىمتفقدمةلقسااواماذللثبدثممامديقزله
لطخهممنمجضربلبتلمنصعليااليمان

علىردااليمانوجهعلىإنيهونملمجودلمامخلفوسمعليهللهاصملىوقولهعلؤ
نكونجالبمانالمديدأأنفلشاواعندمالكإلسنةوءىلمدعينانكولعلهمحينالمدى

وانوانبرزاواهأقنباليمانايهمتىايبداوقاالبوحنيفةلمدكأعايهماعلىنكلواردت

الحارئيينللموصضديهبتهاملىلنبىالمتقدماناالحدبثمانقولهعلىوالدلبللمدساعلىردت
احلىفلنامنفىأبوعدقاالهولمقحافلقالواالحبمعادمهـنوئسقهلفون7ء
وقدمعليمالمدىلىانقلهاعندنكوبمانهوالنافىبأليمانعينلمدابدأانهأحدهاالقلبثرثاط

وهارواهضطرعوهوحديثباأليمانعلعهملمدىابداوسلمممليهقهاصليلنياانروىأبوظوبة
وهووالوثبعينالجحدىافيانثايئبتنالانلمعنىاجهةونلمدينةااهليةوارنممند

نجبعهمااليمادفىفثبنتلمدعيناجحدقوىلعدلماءدالنا

5موضاو3حتهمقتلمستباوامؤايارغداظسنىعلىمالينليسواللهارسولياؤشلمفصل
عليهماواذسبمامفارالئرلايماناوانهـقغيرهذاءىالحةلمانمعنىالحانثةالعلياليماقبا

انالىوسلمعديهاللهعلىعدلكمنهودالبهودبالدةءلىذلددقفىنودوهمعداأليمانفيهردت

ئالحمفيإتلهلمخينقتيلهميةلمالابيتهمءنواعطاالحارثيبنعليلتف
الكمئرذوسثاهالحدتيينهاطهاؤمعنىحمراءعلىمنهاناتة3لضتىلقدلسموفولفصل

إجملموابتهبهاحملمبععاقوانالديةاهيبهاهـيذ3لتىاوالاألنفعهلماصىوذلكت
ثلمأخبماودممققونوؤيميناصينمحانحونردسابنيردشبئفيوفولهعلة

ألمجتمعلههاألهيماللثلصبهالفمامةماصاختضىيقتوحصرحابعدمخديدلريمان
والحدثانيبدلفديمافياألئمةيهتءجتاوالذىلقماافيأرضىممنتءعندناوالذى

لمىالمفهولهـليةماأقابئحدامياالبأالنجبلقساءاوانفحلفونلقسماتافيعونلمدابأليمان

فهذابرجبالدمعليهيدىالذىلىتلىنلمتوانلينةمنبدثالدمرواليأاوعندفالن
لالوجهبنحذفيحداالبأعندنامةالقساوالتجبعلعهعودامنمحتلىلدماذمةصالةا

مةأهلبالقسالمبدنيناانلناساحلعليهلمفيلعندناوالذىفيهاختالفالتىالااصنةوقلداثمال
فىرتيينلحا31وعلعهللهاعلىللهارسلابةوقدمالكقاللخطأمدوالهافييدعونهلذيئوالدما

لقسامةافيممنأدضىتلذىعندناواعلبهحلمجةاألمياقولهشبركنبقتللذىاجهمما
يوجببلىث6راذااالدموالةداتيرميماامايوجبريمفقواولمدعوقايبمأبااليمانان

عليهةحاالهياماكل
مصعندناواكءمعث

لذكاوامةلغساافيىرة

فيالئمهاعلبهمتص

داانوالحديتالفدبم
الفسامةفىالمدءونالبمان

القسامةوأنفبحلفون

بئأهياالباحمدالتجب

دىلمقتولايقولأفماا

والةبألهـاوفألنعند

لموانلجنةمنفيالدم
الذىعلىطعةتكن

فهذامالعليهىبة
لمدىاءةالفببو

عدبهعؤاعلىءقالدم
عندناالقسامةبو

ارجهينناذاالبأحد
السنةوثدماكلى

فمهاعندنااخمألثالالق

علعليهلىفىلوالذى
بالفساءتالمبدثبنانالناس

عونهيهوالذيئالدماهل
ولواظطأالعمدفي

للهارسولبدادمالئة

وعمعيعهاللهصلى

ماحهمفياظارنمبن
نجببرفنلنا
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لقلاعايهماالمفإحماولديةوالقصاصامنخهميكاامايوجبخقواوإحدفواانلمنةلفماا
هبعدالمدااليمانءلىتردذخينثااليمانعنالدمواليفصاناالوايبريحدفواوأن

والةيأفأوعندفالندىاقهولايقولأناهينحدامياالبأالنجبةهـلقساوالهؤفصل

المذكوراالولالوجهأربعهبوجوهالقساتبتقابواسالشعخوفدقارئةمنثبلىالدم
صمالجعالكبطقلمجروحأوالمفروبايميةئمضيانهيشاهدانلجرحوالضربمهدائانيلثاقوا

لىالبدولىأوأيدالوثثوالراورحأنفالنافالناةتلانضىميبيدشاأنإثلثاكوايرت

القسامةبهلجونالذىاللوثانءنماللثعنهطوفعنحبببناوىورفولممعفيقمممفتيل
وهذاأبرالنةهـغيرالعدولالىجاينومئلذلكونيحضريانوالماواألدالهعنوامنالفيفا

هةالذكآلالقهعمتحتداخلةلثالنةاهامةاألدااألولمالكلقوللفبمخاليسالقول

توليوجدالمةالقاتلينظرالىهـانخامساوزممماعبدالحمبئزاداؤبئبينهثوبلىمالدأويأ
مونعهلقاصدابومحمدئوذكرالنوادرافىمالكعنوهبفي01واورتلهحينوولميربقربه

ههم9لوتهعايوجودانااحداواجانهارفاقتتلتافوجدبينهقععلفئتينفيذمماسادسا
انهاالولىوايةلى1وبرطلفيالقساتواألخرىفيقعلىنهقتلهعليهيدعونمناألولياءعلىمعه

ألولعائهالقسامتلؤيايوجبذلككانفىالميخرجءفعلهانمامقعوالبيغلحعبرلهلظنايغلبءلى
المسئآذهأصلصذاوهعينلعهمشارافىرثاالخالتكونلقسامةاانالتانعةوايةراوجهو

نهمصالقاتلانةءلىاءيوانماتعلقعينبهلقتواذالمهةالفافيآبحيناذاتعلقالوثن

مسثذلزالذالتيناوايعينالرالءلىأمةساالةفىيؤرفهلدءيرهعينينط3واواحداليتيقن
حنيفةخالفاألبمهلضاايرجبرثطافلكوعندعا3زعنالنىدلمقتولاولفأماة

لمجوعةافنىالبقرةصكواانتذهيمبتهاانلىتعابقولهلرهذبنافيااءدلوقدالنمافىوا
خيىثابالقتيلاضعربالتىلبقرةاشأنن4لىوتعاشمانهاللهدرومامالكوالموازية
ذااحعائهفىاآليةانمافعلآذلكانفعلفانتايىفولمنانهءمععلىدليلفتلهنهفأخبره

االمالناؤبلناشريعهنثريصةانعليئمهاذوفيههـلهةوقدفبليةاههيمنكاصارحعالم
علىيةحاريافعليهؤأنسانبدعنزبنهئاموىبكارذلكأرمابناءليااستدلواذمفهثبت

رتشافأفالنثأفعفقالرمقبهاووسلمعليهللهاصلىلنبئلىاابهاىمججرفبلهافععلهااوفاح
بدفعهزأزدزشاأنسعنةهاةوايثرلحداذاوهومأنبرأساصارتفألثاتاظلثمالأنبراسها
الغاابانالمعنىجهةمنسبهدلواوابالحجارةرأسهأؤهـفرضحتىبهنرلفموسلمعليهاللهمليالني
إةلعوالىايسىبلفتهاحربملىاسلنةاقتللدنياانوقؤداليتزأنلموتاعندلناساأحوالن

وديتزانألخاللقاتلامنوللمالىااحدأبغضواللملمظااردويطلعفراعليلندمواواالسعغفار

صثلةلى51ذفىبنافىاابهمايتعاقعدوهذاقأنلهدمتيحةوليايعدلحرامدمسفكالدنياءن

فتلنىعندفالندىانلمقتولاؤهـلانافلناذ1هسثلةوأحملمأتفتهوامسئلىقيهانظروه
لىتمنهيخافانةباؤءمضربهاوضرانالشحهرجللىترجلاداننهةالفسافىتأفيعداله
يأذانالبقولهسبالوأصبغلماجشونابنوامطرفلفقدظوةضدابيغمماوفدعرفتنفسه
عدومعرةلىتالىجليصحرصدوهلموتامهايخاهـمجاللمداأويهونقويةبهةوشىبينبلطخ

زئكعاببنىاوضعرأوجرحنىفعلنىفالنلوقدطماتافاذفرعنغسهمجرحبانبالصحن
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زهـلاذاثبتومحذافألنأوفالنأصابنىدىءندللوطوكذلكاشهبقاللقعهاءازفيهالمونا

عدوقالماللثقولفيهخعلفزفقدالمواابناقالحددوااالشاهجمنلمذاديئشاهادهبشتلمبا

واحغالموازابنقالبهوشاضدفيشهادةاالخاليقسمعبدالحمنالوالملديقممءصهادته
الميتانالعتبهفيالغاسمقاوقالالشاعدمعناليمونحعثكالتكوناقساتدالذددبان

عندفألقدىلمقولاقولواناآلوللةاوجهحينئذفيضصمألبشاهديئاولهةفالشبتهلىصعا3
فألنبقولهلكذفيويهعنىفرحلقتيلاحدلقعللواداءاثابامهحفثبتمةلقساايؤفىفيمسى

بن01وارة4الغسابذلكمجبووالغيرهضربوالوصهفوالضربربرحابهطنلموانقتائ
لسمأشدوأوجاقتألوهورسماواسقالوظوكذلكعدوالخطألهابهعاصامالدوعنحبيب

يعقيأقوامأمنهلىتغيأواليباهةالفافعهفيكونمنهلجرحابمبلغمرفتهمنلدوأثبتذبكبلخضما
ويقظمالكقالرمروادتاتء91الشاةهلهسالتىاليهودوسلميهاتاللهصلىالنيدقعلوة

اللموتأيفنفداساءهانهمتقياكاااطعامافلهأميالعهابتزسسنفوفاألصبغلسماصقىمن
واذائبتلهاطبهته8حاالطعامذلثنهيأتهافأقرتيهموضالغاوماتهيأتهاااشهدوااقالا

بصوقهضالتىبهأتتنىقولهاالىوجةواليندخلمرأتيناىاحدعلىوالتهممفليقضدينشاةدابئمذوله
نقأوءيرفاسقاعداعندثالندىلالقانوسواءمشلىسنةوصماتةرىاأل

اوازابنالذلكواخغوءةألمجهفينالكعنسم151ابق51ووالعمدوالخطأافيبقؤلهتتصةلتهساا
المرأزهـلمعممميةلقاسمابئوفدالمرأةولةمعسميةلمضدالكأيمونفولهلولميقبلبانه
عندثصلصافولمعاليقسميةوالمواذموعةالمصفيواشلقاسمابئاوىروعندفالندى
سوأبهققلراانيمونوزاداإلذلثمثلمالكمطرفءنتتحبببخهاوىروفالن

غيروالذىعلىالذىهـلةمعواليقسمبغوأصمونالمابناتوهـاءمحةمثنفسفةو
وانماأبومحدفاضىاقالالقساههعلىهـنمالمجلةالوقالالموازبناقالهدعبعليضبدلوالخ

وهذاكلنهاللهابوالوليدرضىلقاضىاقالاةادنههافالشاااليمانالنقالثاوزناذلك

االالمهمسامةاائواليؤئرفوفمنهمتصحبماناالفانلعبدفروابالضبهنظرالنهفيهضندى
الناالسألمتنايعتبرفيهواغاقالجينتذفيسلةالعدافيهاالفىامةلقساايماناانقولةيريددأن

يقؤلالنصرانىفيتويداالقاممبئجيببئاروىوئيلممتأءنفيهالفعماهةغيراالصالم
بنوامطرفلكنكرذوألثماضنوذكرلديةايممعققونوهـن6كاواللهلمسلماناعندفالنىد
يميناوالنيحلففتلعلىدشاهـمانمالكلغاظوامعالمنلدوالألحدلماولمبعرلماجشونا
وأصبخعبدالحمبئالهوالخطأفيعافدعهومنمدالفيالقاتلممالالديةءنواوأتدةوا

ماتسققالعاقآلملواليمينهدوبشاقاتسضالمعراقاكديةقلةلعااوالعملصعنابناوقال
وامامسشذلحيوانافىفيابهسامةفالفالعبدمالاالنحراأنجمونناشرطواغاجبةوايين
ولهتانيركينالمدجنبةيقوىانهذلكوجهوالقهلمعاتعلىلئاهدالعدلافهوضندهالكالوت

ينبااذقفىوسمعليهاللهصليالنيىتوىءمارعلىالحقوقفيالمدعينجنبةالىالينبإلفي
بئاالموازعنبئدراوذبئءبدالحمواوءببنوالقاسعمابئابهوأتمالكلإطبهذاصماهدوامع

بناوروىواحمةعياة51دشهاذلكواليوجبمةالقسايوجبلوثالمرأتينهادالقاسمأن
قولالموإزولميختلفافيلالمرأوءعالشاهدغيرالعدلعميقممالكناشهتءنالموازع

سابجمنتتى8
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جنةقوىهدهعنىاااناالولهـلافوجهبلىثايمىوالذىاصيوالباانبهوأصامالكلمدعوقفانحلصلثطقال

وهواختيارهأشهبروايةووجهماءدبالديئكالت4االعدافيهفاععبرتينالهاإتضينالىاصاحبهمدماسققوا
ضددبقولهةلفسا41اثبتتنالنصعندفالدىيقولكالذىالعدالةثهتعتفملوثانهاوالهـاضديه3حاوفعلىاءت
المذعبانرمنوملمئوالصبعانالعبعدوأمامسئآلعدلوصمادتهبتفاخهاتهفألتحداالواالقساتقيقعل
أبوابألوذكرالقاضىوامالثحولذلثفييختلفلماوإزاابنقالاهـثاجمونلمالدشماشاايكلفإثناهافاليقعل
يايىصكيعةرقالبهولؤالياناصالعبعدواكادةثمجعلناصابنامنانمعونتءسونءشالدموالمن

العبدوالعبىاناألولالقبىلوجهمىوالمجوهـوالنصراودىليادةوزادثسعيداالؤعاؤىقلخيناشنرجألت
اهاالثافهـلاةاووجهنونلمصفهادثمضاحىفالتانيراشهادةالرصماءأيمانطلهماالمدخلمفمبنكلاومعدد
فقدذلكاذائبتمسئلةلعدولالقسافيتانيرماضمادنالعظءفبنمااتأنإالعديهماأليمانردت
مؤدلهلىفيشهدتلالقفمعاتاذانإتلالغتنةامهاهـاحدفئادةثمعماواؤاغاابئااطقاوالهمناحديفص
والجسداليفوتيفوتالموتالنشونالماجىبئاةلصبنلتهدصوتكاعرفلقأبهوالذينالدموالةالمقتولي
فاذاببغمذامنأثبتلحاشيأفاهشفحتىيمسامةبالةفيهالئئماطانلاليحأنبضىثبنألونظكوعنهاممجبوز4

قعلدقيلوةحوتنولدهوأمرزوجتهوتعتهـتهاصماعدواكعماتاةباىؤظالت41اقشاأولئكحدءن3ف
أصبغقولجيببئواخهاراذاضعيفوهـودقيقهزوبمفيثبالعورثوالصحمساتباللىةااالدماقسبيلفال

انهممدلسهدالموازانبئايخلةفقدقاللماماتظيلةلهغيراوجهعلىلقععلياوهذافيءسثآلطمنهماتكل
عربنصيىرأيتأبومحدومعخالثلدإناالشاكلمذافيمبلواليهشمامحقمملمغيةلهةةوانماتردمالكولصحي

حلنهواعليهوقعلىامنبهمصااسققوادمالمدءونحاتنماالثقالصمعهيذممانهمغبنمنعلىاالبمان
نيكينارجألخسينخسوالدموالةنمجدفاننانفعهإحداليقتلالواااقساتارضأقتلوالالصبهوزنذانكالحدبا

الذينالدموالةالمقعولوالةمنينكالحداناالعديممااليمانردتمبعفعددهمأونيقلوانالدمعقالعفولهم
مجيىلظاذانكألحدمنهمالدمالىبيلفالتكأولةننكألحدإنهـعنهالصجوزلماالبثاننواصدان
وانكاتالدمتوعنالالصبهوؤلمنأحداذانكلمهمبئمنعلىوانماقىدااليمانمالكقاوالةمنبنمنعلىالنرد
اذاااليكانولااليماتاذانكألحدمنهمءنالدموالةنبتىمنالقىدعلىااليماتنواحدامنهمنكالصاذاالدم
الرينهـالميبلتنيمينايخهرجالسونمنهملفتفيعلاداعلىءذلدقىولكىااليمانعن

صينهـحلفادكأءيىالذكطاالديحلفاديولمفانمنمحلفعلىءنااليماقردتذلككاتاذاااليهان
انكاقيدانهيرانلىةينابينرجالسونشالدموالةتدفيشلهالشيكيناوبرئةصدفعديهمالمدىفىدعلى
منصحلفبهيرانرولوصسالتبععضمنونفعونمن4حلفيغتثرنأالوالرجالخسونشيم
مجاجيعبمانفطفالسينشالدموالهكانازاللجنسن4فتكونسونشالجفسهذالمفاتينايصينش

صوننهماحدأهمايكافرواجبنفكأبرمحدفياقاضىاحصفقفسينشكرتاوانرجالردتيبلغوايخمبين
اابئايةرمنالموازوابخقعبدوشذكرابنالذىجهعممحلفالثانيةابةيميناوارسياشمهمحلفتعلىاالبمان
اكانواوعبدالملدواشهبرالمةلوخسونارالةمناتبكمالكوهبءنوابناقاسماتأبرجدلمن
االنهمصجلفعايهمانفإلصوغرهموةكاالالموازيةفقالعفدمواءفيموصينؤنك11ووإتادسالذىاال

كاناذااخعلفواكالواالمالكيينمنالمغاربةفىحمببذالىورافىوهذاحوناشوبرىءكليناهوخسن
عنءنجدالملدالصجزخهمموعةالمبمفنىيميشاسينرجالنممنمجلفأنوارفأراسينتاألولماه001

صجزىيميناخسينمنهمنرجايمينانلىاصمالقابئالموازذهبابخاالولنكولذلدوهو
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عبعهميمالقمامةمحردهلبمولقاسمقومحدلءيو
ءمثردمهميحلايكعايثيمأللإلمجلعوهـدشلقليبهورلدلعص

صوىلياتشاكإلتسبنصمتساينفهاييريثت

دمسادفرءلفاسمسلهلالبدمنفوشلعصضنبهءصحمل
لقاسبةلتسقطفيعيشعىلدعهمجملىسسدص

سظللمحوتلددبىمنمدظؤضلىلقسامةمجلممئ

لكلبتهعلشمرمساكدنلقتلهمهاحبلقاصبها
نلدسايكاهدهىهـررلملىخىنتعالهيمياملر

لتهدلمحماعةحماعةضلىعليهدتهصلىعرحنهالىديهيسم

الحالمليهسمضليهدهصليلىىءنصلسدخؤلالهه
أخوسهلرسهـددجالحدكالالصاسخقونتحاكلوال

دالمعهتفتهصلىلبىداتاعلقلنىمحيصةدحويصغاسمندددتهلمقتو
ررلحاتسبماترلطاحرعصرضلىمحماعغ

حأللسدسمهحؤنىلمبرتةخعءليهصوتحماعلعه
حدلمخؤمجحهالهالمنصلثلسدسلعكععحايهـ

حةصيقسمىصتسميلقعيلللهـقلرقحؤيتاريم
هـحعتتهح4لقساردطاتدمممتلقتيلجنةلقاهـحد

آهـحعللطالىثمبمجممعهيطهنمعهجمىلقاجبة
إمسلىلهترلةلعهيركمعهوصحلعقديعدملىقلله
أيحملحدماليسيمياحمساءضريمنهمحللإلحافصض
بلعهحدمجوربكلصلدطجهلقاىعدشياصعاحه
آإمكهماممياممدلماحشورعنفىيميماثريضحممىكره
إلردحلصلمعيللقدرتبحلثوفوقريدأيللععه
إلدمدكثرعرلدووحهنلمعيلدرحللمعيإللعدبهم

ألعوحهحماعلىدلتلعدنساعليلبهوص
آإرلعصةسعيريرلعهحرمعارعشريىصاليإل

صا

أ

إأ
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هحالعبمنالمعينينبعضنكولالغساهةفالتبطليكيناخسينسعوفوثحتىاالبمانتردخايهم
لبةالمطاوالمةاصاةاالمعيينلىكنالولىولؤلكلبهلبةوالمطابالدملقعاماضنأواألولياالولى5كقا

النهبلمذتاثورمناكفىمةصماهملغيريهنلمحدمنهمواضنكلجماتألولياافىكانذاك3وبالدم
فكوللىكناطلماتماووافيمااألوللقولاوجهضايهمدالمضلىااليثاتوقىدلغيرءمالقساهه
وليىلجاععهمالحقانالثانيهلروايةاووجهاظطأقتلأصلهالبافينحقسقوطمؤفىافىبعفي

بنوناوأمماهلافىاذوأبومحدضىلقااقالفربمواليتبعضوباسباتبعضمنولىبأبعضألم
البثيئانذلكووجهيهمءاالمدعلىاأليمانردتمهمنكلمنانواحدةواالخؤةشواية

المدىعلىوتردااليماناعموافدهيةمقبقملقرانفلسدسالىالثلتامناألمونيردخوواال
انأرادواالغساةتثمعنالدموالةنكلذاامالىعنوايةورلقاسمااالبئوغيرالعتبعةوفىعابهم
انذلكووجهحفلىأبطلففغالعننكلناوءنينكوالانكالمذلكنهوالمبيقهه

عنكلالشاهذفينكلةلمدءلميهالمدعلىنردالتوجبالينعلعهمجبمننكول

منلهمالمعينينهعاألولياءواذاحافهسئلعلعهلمدمفىدءيئالشاهدهمعفبنا
الولىغايعينوالطلقاسمابئايةوالمواقهـءافىظهلمالمعينينواليدأبايمانبالولى4بدىلعكبةا

مفاليضهروغيرنسبمنعشيرتهومنن4مارثهجديوالىامعهيلتتىمعرؤةمنهبعهفران
بهنأولفعولان

لجاءاصحلفنهايدسوريىجاليرنهملمفعايهاؤلمداعلىاليثاناقىدولهـلهوفعل

المدسمنفازاداثناناالفهاصحلفلملمامةلقهماابماناالنالدعوىفيعةلجاالمفكابكالنكولفي

المدسنجالفوحدهعليهالمداالحلفالانةمالكعنمطرفعنبحببئاوقدروىضايهم

عنأبوفالبةماروىاقاسمابئرواية4وونفسهإغايبرىءضليهإبدالحالفالنمطرفوطل
انذلكقعضىهمافتكليرداهنيميناخسينضونأالدعينلانهوسمعليهاللهصلىلنبىا

انهالمعنىجنوخمسينكئرمناااليردالنوالفيادعليهالعدبهذامةفيالقسامة

ووجه7خرغيرهالمنكرلهعدعهالمدىهححدفازان5غيرلهالمدىالدمولىمحمجدففاصازأن
لماحاالانظطأاخلةفىلجافكالديةاهحلجاقيراغمااليضهىأنوحذالىتهبنيةلدمااان

بمئخسينكرهنألقوزالحاوقلممجزأنيمالتصبضحدةالوايناركلنتوخسينكانت

خسؤمجلفمالثعنوهببنهوواواهورالقاسمبنافقيآلضعبتهءنفيفاذاقلناصكلفء
المدوبرىءيمياحلفاخسيناننانااليحلفمنههمطنلموانيمينانشالمقضولأولعاهن

حدلممجلفيالوابعهعمنمجلفلميوجدمنفاناآبعوهابعويملفهـمعهمواليحلفعليه
لىععبعهمنبهيستعانوومنلملدمجلفعبدالوظيمينايئتوحدهعليهلمدىاوحلفم

محدزولليميناخمينهووحدمنيعينحلىيوجدلمنمحصرتهوأصكلفأنوله8لسواا

يميناوجالخسينخسونفهمصكلفمالثدمحدفولاواغاواموطئهفيلكممابقولسمأشبهلفاافيإ

ينبفيهودفعبرئمقالنهاوسلمعلبهللهاصلىعنهمالوىلكذوجهيميناخسينطولهفعل
األيمانفكذلكلحقوقاعنهكايماننهقلتابعدكافمابععبرودلمردااأليمانانلمعنىاجهةومنيمينا

العانايثان5ماسواعددحافيمفانلخسينافيلئانيةا

مجوزمنيهنلمانيدبهيرأنلةصالبمانامطرجالرتصينهـالميبلضننوؤهـلهفمل
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األيمانردتفزاثدئاناالدمنونتورجالبريدشقيبغمنلقاتلناولياءامجاتان

مبواللممأنيستععنوااواصةافيالماجشونناقاليمعنانمتوفواوحتىموجدنمنعلي
المجونىمالكعنمطرفوقالوأصبخةبرلمالهوتولاالؤالةذلكنئمعوعشيرموعصبت

ؤننمايبرالنهمالمقهولوالةملئمكايةمعمصحلفبمنأنيستعينواعةأوجمانواحداواهمالدىءل
الألقرسينهعهبأليماعواطالذينالميبلغفانبهيديرأنمليشوكرهذوفدتقدمبمسهمأ

بذلكمنتطوعبميناتردعلىافينفاقذلكمنابوامعهمجلفحأننكانيغيره
هـقلةوابرىيمعناوخعينوحدهحلفمعهصكلفلقتلءناعلعهمجدالمدلمفانوصولهفكمل

فيوقديعدملممثروعلعدداايهاءنفلعبعضالىضواتدزهاأليمانالضروأنلفينلحاوااأليمانيئ
بنوامالكقالهعامنآلوشجددماوعاههالدمنهيريدببرىءووقولهافينالحالمتاألغاب

لمفوالمالكفيهءنالقاسمبنوفدذكرالنوادراوفيلحلفحتىصإنيحافأنوانأبالقاسم
حاصةابارحمالفيمعليملعقلفافنكلوااأليماتعايهمدآردتاعايرملمداان5عندغيرحصه
لوماتالجرحذلثمنانهلقسامةاالىجواحفبرحهؤجمنئبتيريدالجرحفىمنهصيقتو

حلفياعنونكلومامةالةبحبماالمدعون6ولاليهطادااتكاءىأبوءد
يحدفأنالىاحداهايحبماسيهاروايتانفنكلفاعوىلد41تحمبقطواالقعلعديهالمد
فانمجالىأتامجبسانهقلنافاذافرعسملقاابنايةعمارلروااواراهمالهفىالديةبزمهنبلماوا

صحافحتىصحبسيةوالموإزإيةلتاوفىسبيألابومحدينلىضىاةااوىفقدوحرسهوطالحبس
بينواغافرقمالكقالصمجلفحتىبداسجنانكلاناانءذعلىلموازفقداثغقواابئالط

ذاالرجلاوأنحقهفيعليهستئبتالالربئادذااالىجللحقوقأنافيوااليمانلدمافيمةلقساا
ئمئبتاالزمةلقساافلىلمتكنلةاظلموسيلتوانمالناان4عةجافىلمبقتلهلايردقتلأرا
فاءفيهاالتاذاءهـفوااعليمالناسشااالدماالحقوقءلمكتفيملكايافوأهـعليبينةالفعه

أننقاتلولمذراالفتلعنلناساليكفبهافيهاونئبعوللمهاوالةلىاهةلقسااجعلتغااتواع

فيردبالدممونيتلعدالهمبهولقوافيمالكلؤدمجيىللمقعبرلابخؤلكذئللىوئىخذ
طعبميناوالتةسينتفسهعلىنهمانسانصبحلفانهنفرلمءددودمضايهماليماناالمتعولوال

هالكلينابثنتنفسسهذبانءناصكلفصدونانؤتواليبرمبقدوعددعايهمااليمان
هـقيفالذينالدموالةموإلمقولذعمبةئصيرمةلقساواذلكقالفيتماسناوعذا

الىجلانقوفياظوأيمانمةلغسماابايئافرقاانلهألطذافىوشكلسامتهمبةملوالذينلمبت
ساتداياولتاةوالهغعييعفنذلكفاذازكالعدللأءوالبينةثبالؤالقهاسعظهرطذادايئا

لمقعولالدأبوالعلملعدلالأتهـخظيففيرامنوحعثيعدمخلىةموفعقاشله
مرلاةبإينهاالمرفيتولومهدلهيئن4وتاسوالبالبينةاالستظهارتبذلدفال

خدشدىخدمالكتهـلهةجعلفلذاكطيشمهيعهوتعذرسهثنوسببهومفعهمنامتنحمنوا
ىءدالىهـلةبولةلىغايعودااهـقالةايئوالتألولىاااليمانوجعلتصالةافىمؤفىافالن

سىقؤنهـوسقدالة3خر4وجهاعندىملمجهودنانيرمثئتعندهلىقولهبينوفالن
عطلىالقاثلهـلوفاغايشيدلواللهوتذلدبعدصققاغاالنه5شيدلغيراغاعنمدفالنىد

قولهلميقبللدفلذحياتهفيبهلبةلمطاهـاقيسضالنةلنغسهتركااودينابمادرفالن

اماللثرانلبكبم

الدنمفيمامةلفاببنفرق
نالحقوقفيانواال

الىجلدابئاذاالرجل

وأقحفهفيعلبهسننبتا

فثلأراداذاالىجل

جماءةبأللفتدقالرجل

سيلةواغاالناسمن

نتلمفددةاظلى

فيتثبتفمااالالقساهه

كايعملافيمواهـعلاإلخة
لدماءاامحتحقوقافى

اذاعليهاالناكأواجترأ
فعهاالقفاءهـفوا

لنسعامةاجلتغااولكن

دؤنبالمفضولوالهالى

اناعالعكفمهافبها

ناتلاولحنرالقعلاضن

ذلكمئلفىيؤخذأن

بكيىلمنههولءاهـلبة

القومفىمالكصدطلوة

مونيتالعددلمجمون
عولالمقوالهفيردبالدم

نفولملمومعلبماألبمان
نساناكلمجاانهعدذ

يمناخسيننفمهعلىمنهم

ضليهماألبمانتقطوال

برؤقوالثمعددبقدر
صلؤاتسق

كسينتتسهتءإنسا

صذامالكأقاليناي

ذلكزمتماء8نأ

الىبرتصمةىاوالققا

آوالهوالمفهولعصبه
4عإلويفلذينالدما

همبقسايفتللذبنوا



اليكلفانهعندنافيهتألفاللذىاهيالامالثقال26مجيىقالىلدماوالمدمنلهافىممهمنتجوزنجسا

احدياالعملفىالقسامهفى

حمسميناتاتثمجلفيقسحمىنععمانأاذلعلهئفسمهحدهممهلمحلفعليماحمممضاوافيإفيوأإورفعليهنلموانالنساءمن النساءاالوالةلقتولي

لجونأنالىععبعهبزساءمنايكالىأنيسهعينواحدمغولكلوالواجمةالموازبةاصبرفيالعمدفعلفىللنسافليس
خيرأحدفاليسهعيننوامفترفينانعبدالملىالموإزوطلهابئيميناواحدخسونصعلىلتعفووالفسامة

الثالفيبيممصعبنفغلاسععينحإليهبمادضيمبقبمصاالنحوزضعينمحلخدصكاوفدكواالنالثأالىجلفيمالكقاليىجم
مماذاظانهعداتل
واحدمغمصضنناليدلكنءذوفألنافالأومواليهالمقعولءمبة

الالدموالمدمنالهفيؤجمنتجوزفساهتهمخلفءماصاتفقارات

النساءالعمدأحدهنفىالقسامةفىالمجلفانهعندنافيهاخعالفالالذىاألعيمالكلطصاحبناصدمصقؤت

لبالىفيمالكلطهـوالعةالعمدقعسامةقتليفيالنسالنساءفايسااالوالالقتولنلىحواننمالكاظلهمفذلك

طللمصاحبنافذلكدمقونسضمخلففقالوامخنأومواليهالمقتولعصبةماذاطانهعدايقهليحفونأنلنسااأراد
الذيئهممالنهنبذلثأولىوالموالىالعصبةفئذلكسلهلحيعفون41رادالنسافامالكالعمبةلهنذلكفليسعنه

وأبالدمبعدأنيسققواأوالموالىصبالهعفتمالدوانقاللمههوحدفواتالدماسققونمنبذلكأولىوالموالى
اءاانقىكاممنأخذالقودأحقمنالنبذلكوأولىاحقنصاحبنافدمالندععاءوفلنالناسققواالذينهمالكم

انهيربدالنسمامداحدمنالهةفساصفيالبحدفؤهـلهكأكلالقعلووجبالدماذانبتمبهواللطعليهوحلفواما

اوالمفالقسامةموغيرإلخؤلةمنلهوأمماسنالتعميبتعإبلهومنلاراألولياءمنااليقسمالعهبةفتوانمالك
القاسبمابئقالهمدالههافياموأقسمأوجدهاأبوهاقأوأعتمحعقةنتنامللقيلكانبعدأيخسققواأوالموالى
والواليةخؤلعهالعربعدالنلط5عدفىفالفسامةالحربنوانكانتأوالمجموضةالموازيةوفلنافساهاوأبالدم
األقاربمنلهوكانعصبةلهيهنولمعندفالنذثلوعدابقتلكدلشهدشاحعدوالخؤلةنفمصاحبنادمالنهع
القهلعلهمالمدويحلفالقساهتيهفانهوخؤلة1نساالنبذلىواولىاءق

تلقساوأمابعدالقساتايريدقبلالعفووؤهـلهماتقدمعلىةقساهـ5الناإسوقولهفصلفىقأأخذاالقومن
النساءكنبالدموقامالعصبهاأوعألالعصبةبالدموقامالنسااعةانمالكفقدقالالعمبمماؤاذاوالعصبهاألسماءمنقىكا
مدالهلةقاليقسممالكقالصخلالةفقدأوجبتاذإالدمإلنممنتركهأولىأرادالقوبوودمااثبتاذا

االهيلكوالدمداسققايميناكمخسينحدلمهماحتىتصاعدافزداالبمأنانناناالالمدعيناليقسمءنمالكلظالقتل
يرجدمنيسققلانعذايريدانةفطانناناالالمدعينعدمنالهفتلفيصماليقهـلهةشعندناالمدعينمدمنالهفتلفي
فصلفاتلاةاعليقىنولالقتيلجنبتىفيالثثبثاألبمانننإواحدااألولياةنيحلفأنفترفماعداائنانال

وفياشأناالالدمالثباتالسكدفالقمهلجنبةأنبينهونهلهـقاةوامعهصحدفندلميربانوحدكدفاحتىعليهماااليمان
ردالنالحقيهطللبماةامةالفاذاتعذرتالقتعلةجفأنواحدالدملنئيحدفنلالظجنبةاسضقاصمفديميناخسبن

لموجودذلثمع3هـثرةابثانألوحدهبللولمتةاقلالةوجنبة3محةااسففيهالقاتلجعبةضلىااليمانعندناصاإللكومالى
لمأتواللهتلااجنبةالىبانهقالهاالقتعلجنبةتردالىاناالالعالنيرجعبدلقاطلماظلهءننيمضربواذاماللثل
بعدوماتفاقجميعاؤخلىابةأيديهبتحتوتحتىالنخرالرجلاذاضربمالدقالثرصبموتحتىالىجلالنفر

نلمنقععماتهتئصقاحاأرحألقعللضاعلىاانلىلمماصأللاوشأواخدألبتاالنىلقساحلكاضيمحجمععاقتلىابهأيديهممخت
بعدضربهمهوماتت

احددجلاالعلىقطكانتمةفساولمنعمغيرحدولميقتلوالراالعلىلمتكناهةلضاوانكانتمةلقمااكانت
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قاليفموراتمفأرجلراسضربؤجنسملفاابئاصماعمنبيةلعهاوفيفتكابهمضرنء
وماعينمأوتكممأؤخأوأطقأمةيخنلفسااوانمامةقفألفمالماذاففالبهبينتفروقامت

يفقبماذامتيهالفسانجلأولماهلخألبهحبيببئاوقالبةزلمواامالدئلومخوهلكذشبا
ماتحتىقولميتيولميمثربولميأبمموراتفيأوالفربتاذاماتمخأشهبوقال
لذلكووللخطادواهـلهافيمهلفساافألبدمنلكذوشبهعينهاوفغأوشربنتكلمظفيهمةافالؤ
هـيكاشوشربوأصحشوتهشقتانوامارلغاضاومات3وثربكلوأيومهفعاشنهتظعان
القاممبئالهوتونخاعلوانفطحلذكومقانلهانفذتذاابغيرقساءقأسلهيقتلنهاياما

حدبالوانيقتلىلجاعةابدأنيرجععابهقتلىاوقولهقعل

فعاشدانشاالضربيريدأنيشهدءلىفسامةنتبغيرضربهممماتنوزهـلهؤصل

ااولفياتاووجهالقاممبناعنأصبغءنحبيببئلهضربهمنلماتمهلقسااففيهماتاضروبئما

مالدليحيلهناهماقدذلك
الخطأقتلفيالقسامةابهمالدوأكثراذازولواحدرجلاالءلىنلمتةالقساءنتواذاوفولهدصل

الممبدعودهالدبنلعمسهممنأدخلىاالوإحداناللقعلىئمحمعاوعلىائنالتحدأوعلىواعليموااقعواشااتأشياوقا

مقاهـوبخقونهعلىالقتألوشاهديدعلىشاالسهادةأوفالنعندفالندستالمهذلدلقولتالقسامةفى
يميناممينعلفونغيرلىتمهالقصامىفألاالواحدمةالقسافياليقعلانهمالكهـلةوجهأياماعاشصمانضرب
سارثهمئسمعلىتكونالنرذلكدعلىالقسامةأنتكونحبةجاعقألقعلادساذاالقتيلأنأشهبفولووجه

فىننالديةمنللدعوىاالصافقةااليمانالتكون

تاةذبمانكسورا1لخطأفتلفيمةلقساا
يهونلذىلىانظر

ثددااليهانكثراديهصحدفونءمبقسامتهـنهويسضةلدمايذعونلذينالخطأيقعمماخلةتمةسالةلدالظماص
فيخبرءديهمت4ذاذاببنهمتاذاةءااليمانكسورفيقانكانالديةمنمموارشفسمعملىتكونامكمينصينض

ايخينتداعلىتوشنتلداليميخحبرعليهتهاذاقطإاألكئرتلذهيبهاضلبكونالذىتظرالى
أشهبليلفعلادعلىاهـاثامعالخطأفعلفيمدونماليدعونبئازالدعاوالةاتمخالما

عمفيمنالنسامهادةبئذلكويؤخذفيلملدقءبداوخطأقتلنىدفألنضنادثقاتانوكذلك

بنجمببواظطأفيالقعيلقولالقآتءلىفيمالدنوللموازاختلفابئاوقالالناس
معيقسمفقالرجعثمإلميتالخطأبقولفىقسمبمالخرافىمماألثيولانبألقأدينارأخبرفءن

القولووجهأعظمالدموصمةولدهيدغنىانيههـ4ااالولاكمولوجهثدأبواقاضىاقالقوله
فرعكالشاهدالعدلاظطأافيبموفامدأافيمةلقساابءكأيواتاخهاخرالذى

اومفبرالجنوالنساءمالملوالرالممفوطقولمعممنمفاتولفالفىمعضسمانهفاذاقلنا
أروذمياعبدا

باظسينفاخعصتدمفيمةاقساألذلدبالعددعاقيمهناخسينلقونوفولهلش
علىبالميراثمجيطوننراالورثةأنعلياأليمانناوتكلمدعوناجمبدأفهالمعنىاااذمدوكال
لالمجوعةفيمالثقالهمنهااخطعلىأحصرممةممالةاأليكاقكسرفينفانمشمردرساة

نالقاعمابنللئرتلدالىييممايخظرالىا7إاأليمانمنمماضليهاليضظرالىكثرهدالملدعه



خسينواحدحلفاالوجلوارثلهنلميمكانطالديةيأخذنوصكلفنظعهنالنساهاالورنةقعوللمنلئمبملطاكماقال
دالعهفعلفيجمونوالاظطألفى46ذلكونيممماوايميناواخذالدية

نوانالنعفصاعليحرتهـسدصهااآلوءلىهـنلثهااآللىاوزبمأحدعلىكانالقامةثقلميراث اداءمالىمالصحيى

كملوالهسئلةيمعناخسينمجدفحتىالديةهنحصةذاليافانهبالميراثالصحعطالوادثغالديةادوالل
الععداالفىفيءربعضالعصبكايضمالبعضاظطأفىاأليماننصيأبعضعنالورثةبعضاللهعلىكهابونةمور
مالألنهالموازبئاقالاسمالةبناقالهماغدملىتحظانمأكثرلىتجبرانمنالبعضبروأخواتهالجتتاير

النسااالرنةوالمقعولنيملمفانمالكقالصغيرهكالديونعننالأحدفيهؤاليحملفانالنمامنيرثهومن
ئاوايمعناوأخذالديةسينواحدحدفاالرجلوارثلهنيملمفانالديةويأخذتبحاخنفاكنميراثهااازهـلم

ئلللوطتثةفىلدلحنعالحطاعلىطاكالىفىلقساكتدلاخعالمايموالبهافعلفىثاقتلبهولخطانغرخألولىتدثن4مافين
11515مصراثهالناكط

سحلقضامقتضاهنعمدفاناوأماؤخلذلداالوارثفىوالمحلفأوكثرضدذدمؤلأونسانواقاء صلهاداممالىل
لنساادونلم3ممانألافلنلكتعلقتلالرهنةصلهايهغايقوموا

بفعليالدىالمفعولورسه

المامهالقعفىالميراثيأخذمنأنخطأيريد
احضبقدرالدية

ئميرالميتاتناحماقهأللعالىمقببخوكاعلىأئيرامرلإلتناجلءالئالممناقافيرلباضخواتهذيألمغعبوأصاب
شتاللهلىكعابتونةمورىفودفددتالدتذاؤبلىااالوالةانماقالومحهـذاضلىش4لسمااالدثبنضايسضولمذلك

دىاغالمالفاتللوظالقاتلدوناألولياهرضىفاندوالقاتلاألوليابهااذارضىوهؤاوجلأنطدش3والشثافل
هالىالىلموالسعلةالقسالىيتء
فاذايناسينتمحلف

إفىافيمبئهـكالعحاناوىابعتافىجللذرنهادبصلاكعالجدبواعلىوخؤتاجآهوارماللاسمقناييخسينحات
اصوزديةارءنالأشمأةامأورثانلموعلعهاللهصلىاللهرسولالىلكعصأنهلكوالدثن4حصعه ءكسينالفيااليثبتلدماات

ماحقهمحدفلدذألقعائرنونخدلسعع3لديقهلترخطاالامعوروقتلكووماخدبععإبزلمصاوليهماغيحىاديةاالتئبتيميمنا
اءلعدفانالدميثبت

ااصخىريىماللحمنذامملإللةلةأحدالخففامنقصافتحعمقناحاسيميآاحىحلففاآخعبإلهتأحدرنةاهـانرلك دكلعنااظسينحلفءن

اخسينمنوضليهالسدصلمهةألمصاءفانيمحقنئالورئةلىتكيىحتىأخذحقهمنهانهاوأخذحتثهملقدرساثه
أوغائبارمحةالوبعضتوانحدبطلتكلونالديةنحقهصققاحلففنسدسايمعنا

حافلماطياليبيكلأوحلفبعدذلكبجاءألغايمينافانحضرواخسينالذينحلفصبعالميبلغالورثهيسعكملحتى
أحسناذوءثهااتكامهاهـاريثهمفدكعليالديةمنقدرحقؤامعلىمنهماومجلضونكلمأخفانلمحقوفم

نصيأهـاليأخذفانهغيبموسائراذاقامالقتميلورثةبعضانماقالذاعلىوشماسدتعليهءنالسليىللى
ءنبعضجاءبعدذللثفانااليمانلاالباسعشيأهنهااليسققيميناالنهخسينصكافحتىالديةالسدسيمعنااظسين
نصحصمهوأخذاالهيظهءكالوخضرجحهماولمحىكانلقدرماااليمانهنحلفنكابنققاسحاففن هبطلنكلومنالديةهن

بىاالجغأوحاتبعدذلكجاءالغائبافانيميننكأحصروانالذيحلفيبلغليمإيااونكائباراشبعضنوانقه
ماسحعتأحهنبناوهذلكصاقالمجيىقالمنهاشهمردرمواةعلىلديهاصقؤيمقدرعلىهـنصكدةمافمحلفضلحلما
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ينايخمسبنمليستحتىالديةقشيأينكللمنقدسفلممإهضلونكلوكذللثالدية
أوكانرئةارمنكابومننكلنقيبطلولمجيعلوحلفمنهاصتهبقدرلداخذمنوبخ

مسئلةويأخنهوقدوحقهؤملفمجضرالغائبوخيريمبرالحتى4حةهـيمفيفيرا
موجللمالاتلقىعاقلةلهنتلموانعافلةشلهكاانعاقلتهعلىةالددتالورثهثتمأههذا
حداوانانلقائلااظطأعلىفيمواغايقهالقاشلملءنوالفساةاهـاعلىالخطأمبئقعلالن
وثفسطالديةئعفألنلمبعفعلىمواثأنتيلاةألولعاءاوليسجماعةانكانومجيعيوعلى
مسئلمهامايعيبهسببكفبهامنممرجلكلعاقلةوىيخحبتسااقماصاالففيمعاير

لبثاعلىلخطامةقسافيعندىرثةلوايمينو

والظاهرلعوارتافيلقسااحقهءنبطلمعناهحقهبعللالوكثةصصكلفانوفولهلف

نهالىفعواذلددنكوانلعلمالىتمبعدأقلةلعاالىاكلندعيبمحديهرجحقولمن
لغارموناآ7ألاررئهعلىلمحينكالقىداواوالماللحقوقاععباراعغدىذلكووجهنوندة

سملقاابئاقالونهآلدةبالعابناتعافتفلذلكرقراالقبىلوأقرلملااعلباداوآلن
أنكرذااثئعاقلتهوعلىعليهبهمجببخظألملقاتلعلىاقىاراشهدشاهداذبالمجوجسفىبوأث
مسمئلةلديةاالعافلةوعلىلقساءادلكؤفىدنهأسععلىانئبثفلةلعااعلىاعداخألنهدة31اك

عنابسينعلهالمدىحاتالقتعلوالةيعانبئالمجوعةفيقالرئةاجميعولوفكل
لنكولافيفاععبرتهاللائؤلهـىلدتاانذلكوجهوهـموانكواتهافألقانالمأتللهوايد
وأحمأعمللهوابهحققاقواال

ممالالعععدفيالقسامة

اهدبظسيدهائمأولبدكدااأصيباذالعبعدانهاعندنافيعياالقادمالكحمة

منعاحداولمأصخطأوالعدفيمةالعبدفسافىسولعبدؤمةلهبخكانحدةواععاي6دخاتمم

قسامةلمقعوللعبداسيداعلىنيمماوخطأداكلاعبدلعبدالتةفانقادمالكذلدقاللعمالأ
نأوعلذامالكفالشاهدهمحيمافعدبشاأوعادلةاالببعنةذلكهدهسقوإلشضفيوال
مايدعيهبشاعدواحمدعلىأوخطأفجاءسيدهعداالعبداذافعلانماقالوعذاضليشغصهءتما

عمتهءدظوأيخيناواحدةيدءيملحلفعبداحرانهقعلصاعدعلىلوقامالموازبنؤغدلمحلتلهصن

سنةحبسوويجلدمالةالةبوأصلتهاسمابناحذاسختاتشمضلعهلمذا
مالالعبدالنمالكظنور2مذاحوالمفخطأحدوالفيمةلعبيدؤسااتوايسهـلهوةصل

ويبراوليميعاخسمينعلههالمذسلفكفانهألندعضدىقالذاامبسدالموازانابناىودرو

بحعبدقيعةواسققحدةواسيديمعنااحلفنكلفانسنتويمإنمائةيخعربوبأسم
ننوالسصضبوعلعهوالقدةواحدةيمعناعليهالمذىلمفبسملغاابخةقالنوالساإترب
هاصكشفءناستبزاهإنالهاغاونالماثابنوقالوورنسبوضتالقبغرمنكل

أشهبشلوجهوأونجيرهامةسا4مهدلدسغكيالمناسنةنيموئةطباوالريخربأدكأمربرو

بميناكفضلاألبخمسينذلكنواليبزأنحكهكايهمحرمسملمدمفيسغحلفالنالنايمبفيشات
الدعوىكالدبونمنتجئىوإحدةااليمينظديهمحلممالنهااقاصمابئاسولووطأالحر
لمأتواللهالدماعامماردعاءننرشبومائةسبنمايضوا

سابعمنعتى9

الالعببدفيالفسامة

ماكلصكيىل
لهاالعبهدفيعندنااألمى

أومحداالعبدبأصاذا

ددحاءسيدنمطا

مثيناشاحدهمعحلف
مةقهلهنثمواحدة

العبيدفيوليسعده

والخطأولمعدفيمعامةف
العلمأهلاحداءنأصمع
فانلكماقاللكذقال

أوعداعبداالعبدفعل

دلعبسيذاعلىلئميمنطأ
والوالبمينمةفساالمفنول

االذلكسيلهقيسف

بثعماهدأوعادلةبببنة

طلمهشامعفملف
وهذامالدلبحيى

متماءأحهمنن
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ىلىجمانلىاتهامبم
لعقولاثعاب

مالكعنمجيىحدن

بهرأببنتهاعبعن
مبئعروعدبنابن
الكعابفيانأبيهءن
ملىللهارسولىحمعبهاك

حزمبئمرولهوسلمعليهللها
النفنفىانالعقولئ

االنفوفيبلاالمنمأللة

مالةجمكاأوعباذا
المأمومةوفياالبلمن

مةالجاوقبةالىثلت

خسونالعينوفىهثلها

وفيخسونالعدوئ

صولخسونارجل

عثهرهنالكمماأبح
سلسنلدابليالانهـ

سشالموضهل

ارحيمالرحناللهمبه
لعفولاكناب

الذىكعبهلكعاباقانأبيهعنصنمبنوعربئبئجمربئأبعبداللهعنلدطص
اذاألنفاوفيبلالائنمالضفسافيانقوللهافيصنمبنمرولهوسميهعلللهاصلىفتهارصول
اليدوفيخهلهونالعينأوفيئئلهاةالجاوفيالدبةالمأموهةثكوفياالبلهإلءقجدأوءب

لموفةاوفيخسلسناوفيالبلاعهثرمنلكمماهناعأصوفيصسونالىجليوفيصون
عابالمافيعلىالجراحفينالىعتاألهيمالثوهبءنوابنالقاسمابنروىكأىس
هعنابلاالنمائةلنفسافيوقولههـانفيلىابعتهنوسلمعلعهاللهلىاللهرسولكعبهالذى
علىالديةانوذلكاالدلأهلعلىأعلمللهوايديراالبلنهمالةالديةسءناكةلعلىبصأنه

الخطأضلةبابأبتالثةتجبوءاالبلسالةءنإالللأتءلىفيوولقوذهبابلأنواعتألثة
اللهشاءانمافيدرالخالفذوسيأقىمدلهاشبهمدوقعللهاوفهلىبهالديةوجوبفيألفوالت
تعالى

وفدذكرالشيخفطعهاستوعبيريداذابلاالنجدعامايةأوءباذااالنففيوفولهفصل

فجعلمارنهذاؤطعاعاوكذلثأوعبابرإذاظاءفيمااالنفوفيقالاالنففطعقأبواسه
هعنىكألتيهونيوذلكمثلالنفمارنفيئطعوجعلاالنفيعفطعالجدعاستيعاب

وعبثذلثومنعاجلىورهمايافطحبانهبتوءاساداأىجدعاأوباذااالنفوفيفوله
االحديثفيوىلمارالديةفخيهمارنهفطحأبومحمداذالقاصىاقالناهمهخوفيثااذارمال

انبذلكأرادوانمماعالجاسئيعابااالنفؤطعفجعلالديةعااوعباذااالنفوفى
بةووهوالرتلمالناوهواألرهواباألنفقاألسملهو3الذىمالعظوهومافوقالمارنفطح

لجاعاعلىدفزاتأؤبلعظماصلضأبانثدذالثبهطعءمألوماجدعاأنيهونلىاتبلغه
طحاألنففيفضىلموعليهاللهلىلنياانشهاببئاوىرالمجوءفيبوألشلكاملا

بئاروىيةزلموااوفى3أواللهحزمبئوعرحدثويلنألىابذولعلملةالديةفيهمارنه
منؤصولواتلعظماديربئلمارنايقطعأنالنفان4لذىفيهلنهامالكعنوأشهبسملفاا

حتىشمهذهبوانفاألفيمالدالديةناؤعءنابنروايةناتوادرإوفيعهءديةفانالعظم
االبهرىوفيكعابذاثااالبهذاوءذالديةفيهسعكملالأبومحمداشعنياقالأصلهمنليسعأ
فعةهتفعهعظبملمارناانرهاولمثاىواألولىوايةالروجهالدثففبقائمواالنفمهبانأذ
بقولهلععاقالثانيةايةوالى41ووصرلياذلثأصللجدعهالديةفوجبتظاهروجالكاملة

أعمواللهاالولىوايةالرعلىشأويلهديخاوقدهـالدلةبهاجلأوعباذااألنفوفىوسلمعديهاللهصلى
موتبألديةاوئلثنفالالديةففيهدهاتلىابةاضراتبلضثمفأطارأنفهولوضربهمسحلى

فيهنتأصمنفآلولوأوفديهفيهفبدفهاألنفمختالذىالوءعظمالىبلثةالووكذلددو
شؤصلاوانالديهاألنففيمالكؤولئغامهواسمالقاناللموازيةافيب8أثقالهةس

بذذاافامالثماذافيااذوهسئلماتحتهلىاصللىنضاألنففيجرحمننمالعظما
أنيهونىكألقياسواسملقالثميخأبراااطحدواديةفيهالقاسمبئالدطفةالجدعمحالهئم
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لهثمالظاهروالجالافههالذىاالنفذهابان4لمافعهالديةبهبفيابدعانذلكوجهوديةفيه
كالوأذهبلديتانالفعمدااالنفمنلديةابقطعهيبهبمماوايسلحواسانالنهديةبهبم

فيمالثلظبكسالديةامننفنفيهالابعضفطعاذلديعانانجطبلويديهطعبصر
لحثمفةلمارنانسنمايظايةزلمواواكوعةا

فرقومةءحالمأمالنسعخأبرالفامملبةالدالمأمومةتلتفىوسعليهاللهصلىوتولهلف
الجرفالىيصلبرحوالجادفةلبرةابمدكألولوالعاغاالىلرماألثتالالدمماغلىا
مافبببماجرحانالكذومعنىلديامهماثكحدةواجملىفيانقىبوعدوالخالفاضىةااا

امتالفألوالمنفلةلموضةاوكذالثغيرشبنعلىبردتطأونتوانعالصعليالديةثات
هذهكانتعدافالنضوانفيهافصاصنولذلدلىحنادرةمومةلمأواغةلجاافيلومةاواوفةش

اااذوفج8الدممالحةبئيغغيرثعلىبرئتخطاونتواقلطعلىصديهاتصالهانبه
مالثوغبرهماعنوأشهصالقاسمبناروايةمنلموانىافنىنافذةنكانتبميرنافذةالجاثكا
الشهبءنمالداكعولىهـأحبالمجوعةولئالفاسمبئاقالإلتينيةدالدكانلثفع
غيرهذاعنهوىيدووانكانلظلىاماالثولأحبطأواظمدلهافيالثوذلكما

سناونلتالوفيسمونلالروفيسوزلبناوفيوعاصهللهاملىوقولهفحل

ذاذكرهابعلوسعأقالءالةحهافقداضتلفافردةافيالصوأمايئالهنينابهفىللهأعموا
للهتعااشاان

يئلعتافيبوفيمالةالديةالديةالنيريدزمفخسولوللهءدعهاليوفولهفصل

تهاعمواخالذاكفيوالنعلمالداؤمفكلدااففىالديةبعشذابتىاوالىجدينليديئوا
أوالمرفقلمعصمتأواالمتءناعفأوقطااليددونمناألصابعتهسطواءوءسئلة

ووىواذاشاثزالث3وباعالموازيةفئثمالقالهدينارةخهمما5وائديتهاانكبأوا
ساألصابعطعقيأوركاشنقطعيالالرفيأهـازيةافيلكطالقاسمءتبئشاوعببئا
زطعهمندينهكدبةكوقفةشفةاطلراقطعلذاديةملبكارستعنهأشمبالمواالياإأ
لقاسمابئامالهإألصبعدثفلهحدةوابعإولفيهاوليسفهقإلعوانملةصأعلهتء

اقاعمإينماليللكفئ4ايبوعلناألءنجهدةفلهبعانااعقواننونوصبيوأع
لهئوسحنوقالثأصهبلوظحكومةلكفابفيهفيلهوزلىانتيابأرهاهـاابعاألهع

بعانأخذلهمااألطانوورالمغيرةبئباألفياقاسمابئااوقاناشلتإفياءتامةبة
طونأناالالعقلمعحكؤةالكلمايلوفئحدونأصابعثألعقلفلهعقالأوشدا

لهائألثهكفندلهواليقابعةأعابعارلهااتدلهءتيقاالنه4اوههفالحبحأصابحأهـؤبها
كاملهفهاديةأوأصبعينأصبعاؤصالنااعفافيقالانهصهاببنانتوىوقدرأصإبح
بهااالعهبادنفالجالوتمامملالهبهاواألصابعاءفانعودلمةاانمانقولهلءلىؤالدلي

اوأوعأطةاردلهادماالثبءنوىأثردفةةأماوعاربصيدلهااذاقطعفرع
عفالوانمالميأخذلهاوانبهاسبجمابؤأشلفاسمابئالؤفدعقأل4ذنأمابةأصتأهـنة
بأشقالبهاسبمجا1هذاكغيرفياالبهامآلزاواابئابهاقابفالمجابموثبكرضتاءت
ظطأافيمابمبنجمابعفىاألصاساناألغلتانبرأما
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لديةافيمللا

لذهبالفااهلهاعليفجعدلقرىاأهلعلى4الدقومظطابابئعرانبلغهانهلكطاص
صصرلوأتلشامااهلالذهبفأهلمالكلطمدراتعثرأاننىقلواأهلوعلىناردد

فجعاالالقرىأهلعلىالديةومةاظطاببئعرانفولهشىالعرإقلأهـالورقوآهل
منيمبالعقولعهاراثشئثموليسالديةفومانهالفظعلراظادينارالحديثألفالذهبأهلعلى

الخطاببنعراناكاؤيةفىمالكوظهالقاسموابئابئكنانةمةءنالمدفقاالدليإالديةالدية
ذلكعلىستقرتمدرعشرألفائنىورقاوصنديناراتالذمبامنؤجمتهانتفقؤثا
وورالقدرومحالفناقةولاستقرارالةفىأبوحنيفةلبهذاوبلاالواقابعغييرالتغيرالدية

أنمانقولهعلىلوالدبالدبةاؤفتكوقوالورقالذعبلاهـعلىتقوماالبلاناشافىا
اولمحارواألبئلمحاصراصكفرةذلكقومالخطاببنعرانالبلالدبةئلأوالورقبالذ

دينادوؤومألففكانتالذهأحلعلىرحلدقومدقولنالفةوالةددلهألالالديةفىملاله البرخكاماعنصكيىحدثنى5
مصعفرقثبانظفأتىالديةفومقالجه3خرانهومدرعمثرألفئاتفالورقأهلعلىديةالخطاعرأنبلغهانه
أرإدالحمانماانهفثبتهـىالةجيعفيبذلثأنيهونتانيرالحمتأفالثذلكالقرىجنسالؤلمحألاتعلىالدبةفوم

اللهصليلبىاعنافيهعالهانصكذلوقدرداستقبلافييهافيحلمايلةافيالقرىعليبذاكالذهصأهلعليفجعلما
جاءةعليهووافقهذلكلى51أدلنظرأداعندنااليثبتقطرثنكانوانذالثىفدروسلمعليهأهلوعلىدينارافيأ

طونأنبفوجىمدخلفعهولمعينالربلهعىاتهالمعنىجهةليانامنواجاعانهفثبتالصمابةصرألفائنىاودق
ثرالفعاثنىالورقلأعلىفانذلكتاذامسحلةةفسهكالىأصألدذلكمنشئصلفأسالكلدر

الخطاببئعرثحدثممانقولهالدلعلءلىمدرالفت3سةعثفولهفىحنيةخألفاألبدرهموأهلالشامأهلالذهص
دوهمائناعشرألفالورقمنذلكقررانوالديةفيوالورقأصولالذعلبانمدفيعليهيتأهلاورقوأهلمعر

انالمعنىثحمنودلعلنااآلضدهانتأتاواذانارداأالذءنفدرذلدكاصرران العبراق
دالناعلههلفالخاذلثفينازعنافانمدرابئالثةاردثبعرالسرفةفىطحالةفىمقدوالذحب
أنيهونفوجبالجنايةيقهطرحمنهافسنإعلعهاوانلسرؤةاؤىلقطعافىنوردءالتىاباآلثار

لصرقةافىطحاةمكازدافتععثراىبامقدرارفيهلديناا
االبللألعمودماأعلالنالقرىبذلكأعلضلقرىاأضلعلىةلداوؤهـمهـلهوةفصل
أشهبلفقدظكلىأكلفأمافعهفالصمماوهذا4لىألاأكلئممولهوايةلباداماالثأضللظ
فيأصخعنهوىورذهبأهلنةلمداوأهلحءمغملوأتادللجازأءاطاعلالموازيةفي

وأءلالشامأهلماللفءنالموازصفىبالذأهلوأمماسئلىذسأضلكةلأءالعتبعه
عىذلأءليومايةءملضاؤىأصبغوقاللمدينةوافيكذلكحبإببئوقالالذءبمحرأهل

لىفصتورقاهلاألندلسأءلحبيببئقاقذهبلأهـبالمةوأثملسماةائميخأبوااوشال
يمونأنملمجهواألندلساالذهبلألمغرباأهلفعكلن3لقاابئايولنونهبمعيأن
أبرالشيخقاللعراقالأمالكدسالؤةالورقأحلوأممالةمسعماقوليمنخألفاذلك

دينظأنصبهبانهدىوعنعنهاللهرضىأبوالولعدلقاضىاقالصاقءوخرافارسواهلاقثاسم
لببلدوأىبذتامحلمفمبالذهأعاالمحلياهوالبلدغلبفأىلبألدافىاناااأمواغابىلىإ



96

وفدأشارافماألحفمبأنتنتقلموالاألنئفلتابماوررقوماهلفرقالولمعلىأموا
لتأللةانافاألنهغيرههافوالبدخلمشلةذوربليومأهلالمدينةوامحةفيفولهفيلكذ

اوهبالؤاشياءاالمنتالثتوالتكونوالحللقروالتنماليؤخذفهاالموازيةدئمالقال
ومناهلبفرةلبقرماشاااهلمنمايؤفقولفيلحسنابئومحديوسفخالفألبلدؤرقو
لفرىاعلىاهلإلالاعرقومانمانقولهعلىلدليلوانهةيماحلةماشالحللااهلنوةشالفهمالها

علىأفىذلكقعرالديةيقتضىوذلدالصحابةمنعاصرهنذلدووافقءلىوالورقبالذهب
عامافيكانبذلكالحمانوالئاقوالووقببالذيهونانمالعقويمااناحدهالوجهين

نهـؤعالحللىانالمعنىجههومنبالحللعلىاهلىبكمموضعلقرئاهنقيبفلملقرىاجبع
الممئمقةواالبلمتهةوتتساوىحليخفوالورقالذهبضان2ووجهلعقارافاثبهالعروفى

صاطماميففلبلد3ارنمأهلصنفاالواغاقيمتهاوفثىتخعاسنقلهاوسافىالموافي
والنالثأحبمالكقالسنيناربحأونيننالثفيطعةالدبةةانسءحانهمالك
والثاقالتأجعلأحدهابئتطهقتضىأهيالدان4حسانهزهـلهشىذددفيالىماءمعت

ملصحتوسنينبعأوأرسنينفيثالثذلثانحفاخبرانهءهابعابعضبعفالضلىالعإيما
منقاللنولةالعولينصحيكونانلناكواالثمكوالناقييراطأتسعاذالث

ماروىذلكفيواألصلشهللهتالثاهـختارمالكاآلخروالقولاونبيتىكلوسيراهلعماأحل
المعنىجهةأحدومنما8لةصخاولمسنينفينألثيابالدسةماقفنتبتهاىالمعارةولخطابابنعرأن
وؤدتكونإالبلمناألصلفينتكاعنهابخففيحبأنصالموا1وضليلمحاسلةامااان
يؤجلواثلوثانفوجبلوابنالئانهةوفيملحواذاافالجموؤأنيمغواملحوااشجوبتو

اذوهـمسئلةمعونتهىابومحدفياةاةاتجالهاواجبةانالىبألترىهاتئملهمةعؤفينين
اطلهمااحداروايتانذلكفيمالكعنأبومحدضى101الفغعدظأبعافهاوأماملةااالديةحم
4وولثكامادساذلكامللحلىلانءلىفديةبعضنهالىلىاطيةروافوجهيلاذنيةلئاوا

سنةنثثهافيإلماجيلقلنافاذافرعمللاالديةلمةلعاةاماالبةدااجيلنتأابههـوا
احداهماوايتانروالثالئةأرباعالنعفصفيافاسمالشيخأبوالدفأماذصفهاسنعينفىاوثلثي
الفاضىلواالجتهادقىدالىااواتثانعةاظطاببنعروقالهالموإزابنقالنصنتفىاكما

ذلكانالثانهةبهوالرواسنةفيلئاموالثلئاناوكذلثنينفيصفاكانلروايعيناحدىأبومحدا
النمففيفقالسهبمالدايأخذأصاباألولىبالىوإيةوزلمواابئوقااالجتهادلىايحرف
الديةاناألولىيةلىواافوجهنيةلثاالعشةمعااذابااساوالعتافتاذالثاتيؤخذا
اجلهامنمننجمتدالتىالمعاوالنكلوراكلميفمءلىولذلثضلياعوامكاملةاثتضفىبنعة

ليكملالسنعينالىالنصفبلغفلذلكباألعوامحملانمالأااملصأواالصنانشالحتي
طوننألثةصبهبأنهذاوعلىوأحمأعمواللهلثلثاالىأئدعليلسدسامنالعاقلعامافيلمقفنو

خسةاسداسهافىقالانهاالالمدونةفيممالقابئالموازوقالهابئاوقدقالهالثةأعوامفىلديةاباعأر
اوؤتهكاقملىكالفمبينبأعيلثائيناصاوزتذلموازاابئاوقاللباالسدساقمجهداالهام

فكعفثألنةأعوامفييقطعلظثينادعلىمازاانذاهتناوافرعكارءئفذلكاثسبرائاثبا
ةثلثهسنكلفيسنينثألثفيطعاباللهبمالثلثيناعلىدتزااذالمجوعةافيشهبأقاللكذيهون

لدماعنمجيىوحدننى

خفىةالدبقىاتاتهءهع
سنبنوادبعأسنينثألث
لثالتاحبوالدماء
لثذفياكممعثما
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ياتوزنلنانتدبمواللسنعينفيآضايادهاراننكونسفسنواسنتينئعزباللهنللحوان
عنسمنونبئاذلكعهللتانبظالسنةافنىلهابالالئكعلىيادةإلىنتوانسنةفيفةيسير
لمقعولالوكانكظكسنينتالتافىعمترقبيللىنمصقالعهثرهفلعوالديهالىمتاذواأبيه

سواءكانتأشهبوقالسنينتالتقهمءشرالديةمدجلصاومجوسيألمحملتبيلةكتابيا

أتسنةظؤاغتثمئفهمفاليععجلسنبنتالثئالىيةاملثاتذوامسثلهأوءبرهابألالديةا

اتعندناعليهالمجعمحاألعيمالثاللصاصبغحبإبءنادنواورالموازيةفيلهتلغا
بالذأهلنوالصاررقوالمودالذهبلهااهلوالءناالبلالديةفيلفرىالأمناليقبل
لدتابلدفىصأهلناغايؤخذانهماطلوهذاعلىالشالذهبالورقاهلنالورق

نفاليؤخذلهموجودلجنروبهملمتعابهونوماوالالالمنأفعجمهمخمصوالمهحةفينبتط
عندكةأهلانعلىيدلاوهذبنهمبهوالمايتصرفونلممواأمعظمليممتاالبلالالفرىاأهل
كافصرعايهمبلفقصراالوالورقبالذمودلهالأوالءنقالولذلكبلااللأولمنليسوا
نماءهـواعليهلميبرلجانأومجنىاعلىذنكنثئأنيموننعلفراأهليعلىوالورقالذهب
مسعقبالتعاوضافيكونثمئعلىعينالفرمناالماقيقعأناالوجههذاعلىالزماهي

لرومبدإنيرالذءبأهلتالورقوالالورقأهلمنبواليؤخذالذوقولهفصل
انهالماالحمناوغبرذنكلديئاوفيةاكفىحدامماواصوانكانوالورقالذءبفيلععيينا

وأحمأعلمللهواودلهاألهلبلالاحسبعاتعينتعلىقوملكذهننوعؤدتعبنص

لمجنونابةوجناقبلتاذمدالهاديةءفيما

وخسخماضتدوءشرونخسمداذاؤبلتالهديةفييقولنشهاببئاانمالثص

د6الهدبةفىفولهشكلجذعةوضهثرونوخسحقةودمثرونوخمسلبونت4وعهئرون

ةحموععثرونونجسابونت4وعهثرودوخسكاشبنتوءمثرونسشاذإزبلت

محدللعددطاوندلسنافىيادةللعمدبالزلعغليظافعحاقباعأركايريداجذعةونوعهثرسو

لتىاوهىاللبونتبةثاوألمتالتىتتبحأمهاوقدىوضكاتالمزنيهفيىاألءثعيعىبئا
بلغتلتىالجلاوؤةطرحقةيقالنهاالترىلاطتسققلتىاوالحقةءىقىضعوءىاأيفأمهاتقبع
ريوك01مسئلةشهراينثروعبعهأرؤوقنكانماىزهالبلانلجذعهاوأماتفربان
مدأثألثالصاديةاخمافاوقالشهاببئاؤهـلقصماتقذمعلىباعارمدلهاديةمالدانشلن

الحواهلديةفيمجبفلمبنفسهصعبرالقملنوعءنصانمانقولهوالدليلءلىالتفديظكدبة
ئاذللماذاقبلتاءوضةافيناخابنوقالماللصنرتهـالمشهـفاقلناكالهـذلثاذاثبتكاظطأ

داوثئصطلحواضلىاناهـازيةاوومماضفبععنهاضطلحواعلىءئانوأممامةمبملعمدديةا
االخطديةمثىفمالديةالىاالهيفربمحاالولياءأوعفابعضمةبديةضلىلحاحاوغوانذلك
بئاوايةروجهذلكلىتاتالديةأبههعتفاذامحجردهعظلعغداىمديقعلهااننافعبئاهـلوجه

ذلكإثبتذ1هسئلازخضاهاالديةفظأطاقذاالخطأداغاءىإلقاالطضلىالديةالموازان
سةروالمولمجوءافنىمةاومضحالةتكونوهلالجاقمالفيوءسلعاقلةاالتحملهادلسةدفاس
المخملهاثادااالوللقولاوجهسنبنفىنألثمةمصاازيهاهـااوفيعةغيرلةءساتكضن
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اديهاالثاتوايةالروجهواتالجراارشن4الثلتمادونذللثاصللةطنتفالعافلى
اقسعبدفيسكيىعنمالكصالعافلةماالكالىتاعوامعلىثألنةثمفثفكاملة
انلةدمعاوافحعبرجألقتلأدبمجنونانهسفيانبئأبىمعاويةالىلعبالحمبئوانمي

علىلسألةهعاوالىوانكئبمياقفولهالشقوجمنونعليليسنهواليقدمنهاعقله
النبىصبمنهمنمناالثالسماادفولعابهماشكلفرجوعاشموالحااالميلزمما

قيهاعباسفياللهعبدمئلوسهدلهممعلمأحبعدهشديئلخلفاءالراابووسلمعليهاللهملى
واليعقلانالفاتلالمجنونحمبانبهبهاعفأفهلجمنونعنوانيسألهعيليهادتبوانما
اصلاوندبالعقليخهصلخطأاوفتلظطأاشبهقتلخأغيرقعمنفعلهانذلكوجههنهادة

نهانهالهففىمالن4الديةأوأتلففأماسافصرءنثاتبراعقلفإلنالديةبدغندثماذاوهح
بطاوقدواليفبققلاليالذىالمجنونفيوعذابأشملهطذمتهفىبهاتبعمالنلهيملمفانهال

جمنونافيهلىجمبأنيمونوفليؤدبعادةلئالخذهانيهفلمعهوهامنأدبارءىذاقاعما
أوبهخرقثعازساناعلىوففلووهلىواوىلمضافيسمافاابنالؤفدظاليعقلجمنونفأهالكليه
دعلعنيقالمولىرالكاوأمامسثآلالفعدلهكاناذاللهاعموايديرعليهفالغرمسناسلهص
وحفظهمالهميزؤىتوانماسعيهعدقمدهألنلعافلةاعلىطؤهووالجراحضاكمدفيلهائمنه

علعهىءطونلىأنابلغولووهوسكفحيفصدهوانمنهدفيقاعكرانلاوأماصشلة
وهوئثالبلزمهفعندىعنهللهالولعدرضىبواىأةلقااقالواليرىحقمدواليسمنهحعهالر

دزاهبواشسمالفابئالهعافلعهلثلنغعلىايبلغبرحمننومهفيأصابفالنائماوأما5كالعجما
والصغبراذاالكببرفيمالدقالصوالعبىمالهكالمجنونفنىالئلتدونكانوماباشم

الحروكذلكمالكقالالدمفاصغيراوعلىيقعللكبيراناعلىانيعاعدافشالزجال

وذلثلماعلىذوشفعمتهألحرنحفعلىيكونالعبدولعبدعداجمتلالعبدبعالنوا
أحدهماخطأقتلهأوأوعداخطافمألفألصنلىأنرجالجععااصغيراذافعالوااكبيراان
مالكلفقداعدقعالوانلديةامفماحدواصعاقلعلىانالففالخطأقتالهنآلضعداوا

والدلهلءلىماالكبيرقتلالوالمئمافىالبوخيغعةوالدامعغبرؤمفاوضليالكبيرليقت

نبىواأبوهكالوقتلهمميفهوعدمذاقعغيرامغرهاالقهلءنعهءداوانمارشقطالقعلانذقوله
صرفالفصاصلكنممدممهلقتلاالنالديةؤمفاالبوعلىاالجنيبعقلفانهحرماهداص
نقرعداآلاوقتلخطأاحدهماقنلنفانمشلةلقتلاامفةالفعهلمعنىالبانء
الكبيرفقدوالعمدمنالصغيرالخطأمنقوانالديةحدمنهمازمفواامحبيرفعلىصاطأءناظ

اشهبلوماماتأبمنفألبدوىيةلموازافيلكبيراواليقعللديةاماعايلقاسحمابئافى
صالبدرىاالفاصمابفعدالعبىكاظطأوحجةالنقاللمواذادناخمارهوالكبيرايقتل
برالهومالخطأعدبميرىوهوهاتأجمهمامنأيفااليدرىيلمداتاذاحألنهغيرصهماتساأيم

طأفهذاوضربعدضعربماتءناليدركاهلماماتأيماليدرىءنماماااءنإهـازاليلزما

افقدكبرعمإئضعرعاكاتوؤإكرلمغتىفيةلابعنىفآلعنههـكاضكبيراعرأوأنمايمعمقطفالذىمنخضشماا
وعبدعبدإعداصلاآلخرأوقفعنمالةيذلدااحدهالماسقطعنفعنىعدافتال

بكييىقائكنماعنوحدننى

ىوانهيأنسعيدبئا

معاويةالىثبالحم
6لىأنهسفيانابابخا

رجألفكعبفملبمجنون

والاعفلأنمعاوبةابا

ليسءلىتتفدمنه

مالكلفودمجنون

اذاوالعغيرالكيرفي

أنبعاعدارجألجفنأل

وعلىبعنللكببأاعلى

فىلديةانصفلعغبرا

لعبدوالحرمالدوكذلك

يقعلالبيقثالن

الحرعلىنويموالعبد
نهصنع

ا

ن
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الفعلؤىلمعنىنيملمصاحبهعنمااسقطهلعبدالناعنالحراليسقطهعنلقصاصاسقوط
اغاسقطالنهعنهمانقصاصاطألسقطهـواآلاحدهاعداولوقتللفاعلاؤىلمعنىنوانما

منلقصاصايثنعالذىالفعلذلكمنماتليدرىوالالفعلؤىلمعنىأحدهماعناصلا
طأهماتأحطرجالرجالنولوفعلسشلةاصلفانعاآلضرالذىالفعلأومنأحدهما

الديةفنالخطئوعلىلقعلالعامداعليوالمجوعةالواخةفيالماجئسونبئاصقالواآلضعدا
نهماشاؤنعلىواصيةأن5مجبراألولياةميفقاللقاسمابنابئلفهاواضطربحببببئاقال
صميهونضربهماماتمننهمعونيةةميقالبغثمأهذاسقسناوعدماوافصعالقعيلامات
قالبينةذلدفيوثبتتمافصلقعهلاماتنوانالخطئعافلةعلىاهدونمةلعاامالفيالدبةنصف

بصنالفهلفىاشنركمتىدانهبوءالقاضىأهحوالذىالخطىاذاشاركهمدالمعهواليفعل
لقودالزمهمنفتلوالمجنونلعاقلوالصفيروالغكأوالبادوالخطلعاالؤهـدعليهومنودةاعليه
عاركهممنصلقهااخيرفيلااركةوثطئاكشعاركةبينفسوىةالدمنطهبفاآلخرعلىكان
كتبتعالىؤهـلهمانقولهعلىوالدنيلفهمأحدالنجعنركعليالؤلئسافىواأبوحنيفهوقال
ورثنألقالالموسعليهللهاصلىياعنوىلعبلبالعبدومارالحزبالحزوالقتلىافيانقصاصعلهم

اليفلالقتفياالشزاكأنالمعنىجهةمنودلملناشاؤاقعلىاانيئبخبرالنظروفمستعللهقم
العهدفعلوالعبدفيالحرسمتراكجنسه

4عادلىبدتيديرأىيحتملومالهفيانهبهيديرأنصحهملالديةلصغيرففاوعليوقولهفصل
عدتالنلصبىالمةعاعليالديةنمفهـعةواةلموازافيفقالىمالكقولىذلكوقداخعا

ماوعانمالكلموازعنابئاناوؤهـلاأورءنمذمبوءهـاكونلماجثابنلهوكاظطأ

نهيلموانهالهفىاصغيراعليماوخعليهـلييهونمالهؤىفانهديةمنثكالحرأقكعلىالديةءن

خعنأالقتلممهكاناذاعافلتهوانكانأحدعشرعلىعلعهمايقعيهونواحدوانماكبيراال
تفةبالتهـتهخثبلفصاصابهاليئبتقتلالنهلةةااعلينهالكماهشلوجهمافىلئالاذبمو

بهبرجدمداؤلىالهديةءلىبهبفمفيعدالموازأنهبناقولوجهوظطأالعاؤلىعليالدية
فانذلكنكثروأعمثرةنتلىاةااكانفانمسمثلتنافيلعافلةاالديقكلىانفاذاقدنافرع

وءىلديةابأصلاالءهبارإخاالنأصامن5وغيراتاجشونبئاصغايىقالهاعاقلةعلىئرالديةع
تماقدهناهذلمثووجهالموازبن51وارأعوامئالئةفيمؤجلوإنؤلالجزءوذلككاملةدية

ديةمنعاقلىنجزأصالنءلىأءهـامفىثالثةيممأنفوجبملةديةوالديةأصلإاالعتبار
نروالديةمنذلثأؤلكانواناعوامنالئةلعاقلةءلىاتناذماردزمكلكايحمكاملة

رالعتباانمذماتلدياتاشنولديةثاثنفلهآخرىممايصيبحاأفللكذنبهوتلذىا

لهالعافلةاملسواتحليمونذلكبوعليبأصولها
دلباقإةهـنمفاطلعبدوعلىايقتلفانهلعبدحداالعبديتممالنواافىلذلكووقولهملإ
لعبدبالحرايقتلبدوبالهاليقعلهـاطأناللهرممالكمذهبمنن1ؤكماقالهغلىوعذالمقتولا
ااةانوكألىأذاانمانقولهوالذليلءلىبعبدغيرهيقتلةأبوحنعوقالقادالشافىبهو

خللعبدوةباهـاليتلاطأنإتاذسسئلةاألطراففيماصلةبدكالهوالحرابينمجرنم
رصالقنطفتلءدفاصةكاالقعلنيقعلاشعبداحروءبدفانالاليقهل
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النالحرمهفيولهمساالنهلقاتللعبدااعنذلكالحراليسقطواةمساعنقبالمقتولاالحرلنقص

والعبدهـباطالحرجلاللهءفىقالالقعيلفىاللمعنىالقاتلفيانماحولمعنىلفصاصافىالمسقط

رقبةأدونوالعبدالقعورالحرمساوالنبهمايقتألنوءفاصاعبدولوفتلصسنذبالعبد
مألمفدمعلىبهلحراواليقلبالحرلحرفيقعلاءن

القهلفياظطأدبةهامحاءة

سعدبنىازرجألمنيساربنوسلمانمالكبئعنعراكشهاببئاعنمالكصحيءنص
ادكأالنالخطاببنحرفقالمغافاتتراينةصمنطرأصبعزهـساعلىليشأجرىبئا

فقغمىبواألئمعلفونأخرينالروكالوتحرجوابرامنهافأناماماتكسينعليه6محنفونيالته
أنقولهشاتعلىملالهوليسمالكلنمعدااعلىوخمطرالديةالخطاببنهر

اتفىؤزابدتالذميدنزاهنهامنهابرفزاجهعنةمنرجلعليأصبعرجالسعدياوطكأبفرسه
ة4افساامنماتفذممنهاءلىصحفواماماتأنالسعديينعنهدتهرءىالخطاببنعرفأعيالجهئ

نالمزءاماالءأديبدأان4وغيرمالثهبويئباالبكانعليهمالمذىدارأىانعواناأل
ليسمالكقالولذلئوظاهوالمرفوعالحدتمقتضىذلكالنمةافسااثكتابمألمقدنمعلى

مأللقآمأظهرعلىبتهمجنالنعواذأنيبدابهتىيوهويرىلذىاانيرجمدهضذاعلىمللها

الدممنهىرةالخطاببئعرفضىومخرجوااالبمامنلمذءهـنواملميمتالملىولماأبىعلة
فأفالةواجهتهمنوجدبماففاذطاذعلىمبأصاحيريدأنهناسعداعليطرالديةوص
المذااليمانءلىاذاردتانهمسثلهناوفيقضىءلمعهفنكلناليعايهردتانيمونءنيه

خلىاالمحإطالفانواحلةحتىبسوتآسكانمهماحدااوايعانرمالكنفنكالثمضلي
ردوالبرىغباءمعايملمدىايبدأمولالذىةةوأبوحفهـلبالنلم3بزلديةااننيهلئاايةوالىوا
المذىمنتبدئةمأللقذميدهذايرعلىالعملوليساللهفالكفولأنيهونويحمتنليمينا

ذفمأنلديةءلىابنمفلسعدييناعرعلىفقضىؤهـلهحملنلذيةابنمفمبينم5لقفاواعلهم
وسإلنشهابأبئمالكأنصوأحمواللهأعلممبرضاذلكفىبرضيرأنيتبينهمءنبهؤنحى

ابنتوءصرودطنحاتة4الخطأعهثرونديةعبدارحمنكانوايقولونبئةبيهوردشاربئا
شمهاببناانولهةكالجذعةوعضرونحقةوعمثرونكرذلبونبناوعيرونلبون

لبونبنتوععنرونخماضتدئرونالخطاعديةيقولونوابمبيصوررساربئوسلمان
قالبهووالشافىمالكومذهبوجذعةونوععثرحةثرونوعكرذلبونبئاوتوضئر

وعمثرونفنحابأتثرونعلخطأديهأنلىابوحنعةأبودسدةبنابيزنعزوعبدالليثا
دانهمانقولهوالذلعلءلىجذعةوعثصرونحقهثرونوعلبوننتوعمثرونلبونبئا

ديهنذلكذانبتاسثلمالنلةاظطأديةفيدخللهيمنفماركاةفيةلدال
االبلمنخمسمنازلبرحاءظفانكانالمجوعةفيلكطلهأيفاهذاشخطأخلىالجراح
بعبرمنصكسةئكوثكابعرهاألغلأللالففىخمسةااالشأنتفيشركلهكاتكاألغلة

المجتمحاألعيهالمتقالصأوالموازابرؤفيونالماجثبناقالهشركافعهنممون
لعبىاقتلوانالحلمويبلغواودلحداعايهملمتجبخطأماعدهمواناصبمانانالفوأنهعندناعلهه

طابعحهنمق01

لخطااديةفىعاما
لالفعلفى

مالكعنيىبكحدثى
عراكعنشهاببئاعن

يسارفيوسليمانمالكبئا
سعدبنىمنرجألان

ضلىفرساأبرىثلىبئا

جهينهمنرجلأصبح
عرفقالاتألمهاقزا

ادلذىالخطافيابئ

نتبتهباأمخلفونلميهء

فأبوامهابكيناصامات

ويئالومخرجواوقا

ضىفةبرازاكمحلفونأ

بشطراظطاببنعر

لظالسعديبنالديةءلى

علىملالوليسمالك

لكماعنوحدننىاهذ

وسادمانثابثايئأن

بئورسعةيساراق

يقولونلىحمنكانوااعبد
اظطأعثروتد

وعشرونضنتءا

ابنوءهثرونلبونبنت

وعثرونذكرونل

عةصوعثرونحقة

المجعصعاألهيمالكقال
الفودبينانهعندناعلعه

خطأمعدوأنلمبيانا

الحدوديهمعلنبهبمالم

أخلوانالحلمواويبلض
اميا
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واحدمفماصذعاعلىكانخطارجالصاوكبيراقعالمعبعالوانونمثاالخطأطونال

عدالعبىانيربدهـالقعهاصالقودالصبعافإينالقواللةرفولهالشالزيةنصب

يدلمالحدودعايهممالمتجبهـلهوةاظطأذلئحمقلهخطأيريدانمعدوشلهمفعهعليهالفصاص
ويدلماطلميبلغواوانلهودزناوخرؤشبحدفذفأسبابهامنفعلن4علىصبهبالحدودالى
منلممخضإتومجعملمالمتماجذبةلمواحدوفهاوافيذكأنبهوبئلوفدبساالحنالم

لممعنىيموتاففعلىواليةفىنأفعدمنهاوانواالحنالمالحيضبعدكانفهوكاظطأومعد
سظاأهيالنهفباتباالحدودعلهمتجبانلرووبسواءلماطيبانواالحندودولمعليهمتجب
حدفيهبحليهبكالبأوازاذاجنىانينكرهلزصفالمحتلمسدبمعرؤتينةفهوممااالحتالموأما

ذائقهدظةويوونجوبمنكؤمن5كاأيراىععهفمنعيشعكأللمستاألختألعليهمعنطالنبىااللذنمالئرالبرىللثواالخطألجونال
لهاله3ليراصبيارأن

الىلاطالهبينقركسرعنلبألفذآالكاضيعاإللعملفولففجلنحملموإالععيريليععلفقأيصحاخطأكا5رجالصا
ونحؤكؤمفسابئمهالعىفيمىعنهءيوقالسنةابنالعبىصاز01القااحدصقلةطعلى
ونحوهأشسصههةابئاذاؤجروأماىوثنتفجنىنانننىمالهأفكسركؤربووأتلفارشبلالدثنمفمنهعا
مالكعناشهبلدقدطستهلالثمنالصبىواذاسقمسئآلعليهؤجرفالشجرواناليزغاخطفهلوءتمالث
منالديةنامثدونوكألدماكانأبدااألهورهاإلتبينوءنبالبينومابهثعأناضدذلكواغاالفؤفيهمالعقل

لغاصمعناابنوقالعليهودنهـناسعانلفقدطماللهطنلىنماللهكاناذااذوطتهجراطيقضىمالهمنهـكنير5
ووجهالقاانالهنعمايعلنيعةانأدبيالجنىواذاسهنلةذثهوفيمالكومتوتبهوزفيهديخهبه
القرآنابهتوارجروالععلمكايؤبءلىحوالنعزيراغاوضعالروالعقوبةالىجر3يةانهذلكتكونمأللهنفان
وأحمأءلمواللهبهمماينتلكوغيرعنعفاثمقدرتلثهيةالى
الديةيريدانواحدمهعازمفعاقآلصعلينلبيرصاخطأصعغيرورقعلؤشتةفعللمانصافئلهفذلثديته
ذلثفىاالءتبارالنالديةواحدسغمانحففدزمصالدمةلهممألمحصنخطالماكانطهالعقلازلهبئنهبرباللهنيم
قا55اعةاذاالثلتذلثءن لصوأحماعمواللالململىءهـاهتمقسومهالديهلدبكمونحمبوعلىلينبعددالعا
وصيعوصبهوزفيهدينهبههالةيقضىمنوانماعوكفيرهالفودفيهغاعقلممالخطأقعكمالدومنولعىأعنه

4صازغبردشهمماللهلىمحنوانحافئلهفذلكتهداعنثمءةقدرثلتهالديةتكونماللهكانن
تاغاهطأاظزخلمناموضاانلمااعلىتوالشبهوأوصىاعنهاذاعةالثكذلكمن

يدخودينهبةيقضىتولالمةمالحممهحمالغاذلكلفصاصاوندلعقلوهواضاالدث
غاذتلالظعنالمقتولعةاذاوالموازيةافىأشهبلهاالطالقنتءلىوانوصايافيه

رءحماواوصافىعةديتهحعلودينهنظحمعالهنموتهبعدماللقدرهنبذلدالهيوصىانببترلة
أصيالوصايالأبهايحاصبواؤيةافىلئلعهاوظلقاثلاعاقلطءنتيرالدثثماللهلىءن

كذلكالورئةنثهاذوأتكلعاامنينسنثالثفيأخذوهباياالوأهلصاب8لموازيةافي

فؤاغيلىفتلنمانأوغيرغيلغعلهفعلنحلىانيهونعدافالالمقتولعفاذوامسثلى

لعالمجوزاوحدتابتالزممهحذلدانوجهوذلكليسر4لهمالكعننافعبتاوايةرمنةبرهـءا
مرلمجوعهافنىظملعنوعةايلةالوجهغيرعلىنكانمسئلىلمحاربايقعلهلذىعنهكا

ء
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لجراحاعفلءفيماوالالمواؤفيقالوولدهاوليادوذلدلهانمالكوغيرهماعنوعببنواالقاسمبناايةر
كلاظطأفىعندفألندىولوولوأولعائهولهامدلدشهءنالنهبالعفوسغمذلدانهاحقومعنىلغرمألمهفول

األهىمالدانحدثىباشمههـمجزعلمأولياورعفابعضمنهالدافلورتةنلىحيةمنهبلىاوالشعلى
فيهمعندعدعهمحالمجة4ولوؤلضن4بالقساقايىةوانفالعفولمببتالدمانثبتالواخهفيبغاوالمجوعةفي

ختىيعفلالاتاظطأيةالعنقةالقنلزبلننبعدهالفنالونبلعدهـهايخلىانيموقفلذلكتاذامسئل

وانهعويابرروحيبرالىبتودانلثأشموجلفقاليقهلنىأجدءنليتنيلؤحينالقاصمابئزبدءنأيروان
االنسانمنبهسرعظماادبهماوأيتأننواابناافمهااخعلفففالفقعلهدلهشهـأقعلدواناعنىوتوعدمك
ذكاوغيررجليداوظعفيلهولوأذنندفتله1بعدءلىهـهعةنجألثوجبألوليائهواغازبالاليجبئعفاعنالنه
فبرئخطاالجسدنوالنهبدهطعفيعليهوالغرمبدهالقاطحالمجوعةيعافبفيممالدقالئضليهنلىحففعليد

فايسلهيئنهوعادوصحمنهالتجيقنفالصكخلىأنيهونجرهعدابعدالقنلولكلهواماعفوهءنمسئلةباذنهقطعه
فاتصنعقل4فبثماعنهعةثمغالباالموتمنهجرصالصخافننتلهمقذوتنةالموتمنهنايتيةالموتاوجر

منففيهقلتفيهقأوأشهبلهفساكعنلمبضالتهويقملىهوايقصهأنلوالتهانالموازيةفنىفاتجرحهققى
مانقصكسابفلهتجرحعفاعنانهذلكووجهالنفىعفواعنفيكونومأليولدمنهحالجعنهـتعةيقولاناال

دلكنعالكقال5وباقهمناماتهعلىمجوؤعفوالذىفذلكأنفذمقانلهانءفابعدانواهانغسالىيؤلانهولىلعم
4ءرالنبىفي8اممااهظماوىبرمايافقدروأوصىالديةمنهرقبلأنقأوءىعداالقتلفانكانبسثآقالموفب
لعةوسم4عإلاللهصلىانتفلةالدبالعفوعنولواوصومالهدينهفيعاؤووصاياهذلدلععبعةافيالقاسمبئاعنعيعى
مافرضبافىسالوعاياولوعدافهأدخدتالدثعنالمقتولعفاانبألشعومالهحمفصارسااللهالدتالىالدم

عليهابتهصلىالنبىفبهالموإزمنبعدالضربعاشالوماياوانفيهالمتدخلالديةعنالورثة

ليهتهتتبأصلىالنبىوالخطأفيالجراحفيءفلماجا
ولمغضممعىهعفلوسلمانوانهحويهالمجروحيبرأحتىاليعقلانهاخطأفيمعندمعءليهافياألصانمالكص

مسعىوالعقلسنةفمهفعهوعادلهيثعخإلممىوصحالجسدخطأنجطمنأوغيرذلكلريداواالدمبمانمنكسرعظم
لكطغيهمجقدنهممالعظاذلكنكانهالكقالمانقصبحسابلهعةهنففعقلفيهننقصاوقعتكل
فيالجراحفيلبسومالميسالدهءلميهصلىالنبىفعهفوضافيفمممهعفلوسمعليهابلهصلىالنبىعنفيه4حا

خطأكانتاذاالجسدءوالعفلسنعةفيهولمغضسعقلوسملميهتاللهصلىلنبىاعنفلميأتمماكان
الجرحهبرىااعوعادلهيثتهحهـاباذابرىلخطأعفثالجسداذفيالجراحولريرفيمالكلمجغدفي
شئفينفاقوعادلهيئتهفىلبىمالكاللالديةفهاثلثنالجائفهاالسبهتهدفيهفانهأوشينعقلذلكئءنفينكان
فانهأوشينلعةذلكمنجرحهخطأالبعقلابروحانماقالوهذاعلىكأالجسدسخهشلوعىالجسدعقليمنقل
فانالجاخةالابهغففعهارالىشتاجة3هسشهوأمادالىبثألررلبرهاقبلأخذديخرحهانانهلديبراؤحتى
ددلطالدبةفبهاثلتاألولىافلنايةاباوشبانيهونالعاقلالىالجافعنالجنايةارشانعقلطووواالتجهادالحغ
الجسدمنقلفيوليسريماوالعاقةلىتيخحببزيدعليهوالثاثانيبلخيرادالىثمالجافىمالفيالثلعسغيكونمن

موخةخلهوهىعقللىسوقوحفيطلباالجمهاالنغسنذيهننثفواليعهالقسامهالىيخحهاجفساكابذهـيلخ
ارررانةسئألالزوممنماألحعليهمالبعتخالفوذلكشاهانبابطالهيبطلأنلهختعارها

براختارسنةصالذلكيبرأؤانىبديتهالبحممالكأنهوىءنفقدر2لىئنالمجروحاطاالعي
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أشهبواختارهلىئماوانبادبةلهحمتستانقهاذاانةعنهوىور5المغيرقالبهوافاصمفيا
االءتبارستقروالنغيرحمبذلكالحمانمنماؤدمنااألولالقولوجهالموازبةفيممهوذلدا

بعدلذلكوعقلهتعجيللميلزملمجمأوانعقلئعجيلكملسابلةيىءانانهعلىليلدابربا
سنةبهمالئميستأففوليمنىواغاواحدفقالفولالقولينانمايقصىالموازبئاآلوقدالسنة

عدوظلعقلمايعرفالىنعهىانظلسنةلراذمعقالالتهىاالوؤدانعسعنةعليمهتأقلىعندهنها
بئوابوبئاهذاذهبوالىالصديقعنذلكوروىاالبعدالبرهمنهواليغعصبرعاليصل

تابعةلة5أوتقررعليفامابرىءحابأهيهدهتعقررفهاالسنةانالثافلقولاوجعبدالحم
فيلنفسايفابذلئلتوزأنيتزايداولواليجلسنةاعليهفصولقدمعنتالنهيمبانيعقل
لذاعةفرععليهواضراربالمىئاالرشابااللذلثحصرمنازكاوفيالغابىتفرره

الجرحاخذزادأميوانذامافلبرىءانثملههيعقلنهارسنةثفانقالسنةفابانة

اذاالمغيرلطالبرءبماذايعموفرعأشهبقالهعليهلمنقوالظالمأشاهانيادةالى
ادفيسيلبنذلعينافىبواشياصماابئاوقاللخطأفيولفليعقل4فدبرىالمعرفةاهلل

االبخهالموازأللثمثلتعملاوالعإلفتلديخفبهاحكوهطلسنهلعلىألهمنل4ئلالتئمكوكدن111المجعمعسالداألمي
حوهلطهاانعئدناعليه

واحمتهأعلماتهمتقرعليهلالىهالجمالبرهمنيريدانذلكالحنممفهفقطحخقاذا
4فبفليىوعادلهيئنهىأوغيرهماخطأفبررجلىيدااالنسانمنوانكسرعظمفولهفعلذلكوانلعقلاعلصهان
الخطاالجرمجنايةانذلكجهومانقضمجسابالعقلمنففيهثليهةنأونقصوانعقللتسالذىالحطأمن

ارشءليهفاليتلففلميثعهعادلهنمانقصبمسخواغاعليهالقصاصفاعالمايقهضىشوبصبااخطأواناقلةا
صنهالموممعالهافينظرالىاألولىلحالتهافاللعودليدأوالىجلاأنتنقعبىلعثلاالمزنعهفيلاذاأوتعدىالطبإب

فدسابكاصهعقلصلىكربحساعليهبوذلكلمأناافيابكاعنلدالعنألدنمانلثاعهنوأألوليهـسفمملالعقلففيهملذالثتلم
هدأواانكانيديريجتهدفيهنهىسعقلوسلمعلعهللهالىملنياعنفعهتبخلمومافيهفرفها

جتداى5عقلجمنفيهلموانلماظلعثلءلىافعهبقدرمانقصهكانلديةاؤعففههالذىاؤجل

عادتنظءىليسنقهاعقلهذ3زوةأؤرةفلحنلاتجيهفااتيدمنليئذلكفيالحام
ذلكفيجتهدالحامانقصعلىبرئعبوانذلكفيفألشنلهعنفا
اوذلدلغرر5رمهنساناديةيريدناتسلنةاهاناتففانفةالجالهآالوطف

للدماءالديةعرزافهاثلثفجعلغيرشينقاكاتبرأغالباعلىبرئتانواكاهـوصةوءطرها
أءلمواللةاوردعات
سالعلىاذابرثتايريداموخعهملوهىالجسدعقلهنقلفيوليسمالكوفولؤل

وأحمأعمللهوالموضةاوكذلكالغررلةلاففبهالىاسمنقذاوأمااخطولفلةؤدبهائفالت
وانالعقلانءليهةالحشةطعفهاذاخقلطبيباإنضدناتعليهالمجتمعاألهيهالكقالص
ففصهمدذلكلىمتاذاأوتعدىالطبيببهأخطأماكلوانالعاؤآللتحهالذىالخطأمنذلث
أحدمفعلمنماتلبيطارانواتتواظاوالحجاملطبيباانوذلكماقالوثذاضلىشالعقل

قالقاصمابئالمعهودفقدقفعدانذلكأويقاوزوهالمعهودفيافعلفعلىاانفاليخلى
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ح

للعأديببىلافربانلعنعهواكهاباسموكذلثلفنجالماننهمأحدهالضمانءلىهـعةلمبما
فمانعليهيهنفلمفعهلهأذوتىوإهذبكئلهـرمأذلدانهووجهعليهفالضمانالمععادفربا

فيوزصابخأدبثعدياأولمعماأويضربشدتاطلخاتنايقطعأنثلدلمعتاحاوذاوانسنلة
طعفيةاصؤفييدبقطعيوهيأورأكفيرخشفةجمطعجامطواةلمجوءامالدفيألدبتالا

فعلىلثكابلخومامالهففىلئلتادونكانظطأهاانفانهجبالوالىتاصلقااوزادفيغيرها
الخةفعقطحيخقلطبببدالمزنبافيردينابنئمىتلبغبرأصوبرأبالكذعل5سواعافلنه
اظطأحملهننهكللىلمبعمتفعهمأذونزهلفىمدهتإنهذلكووجهنضأولىلغرغرمنسواء

الثكبلخنالئانناقصرتامالهفيوحكوورههفجرحقافنضهاأنهعياوفىومنمسئلة
لكنهفيهمأذوقفعلفيىالععببابمنإنهذلكووجهالقاسمناضنالموازق51وارعافلتهتلى
زوطوانمالهفينعةنباحذالاظطأولوؤهـحملهفعلهاأرفحرمالمباحفوقمنهبلخ

ذلكارتنفزيهبرمأذونإلتفصنزقن3لماذلدانهووجهلحدوالمثلاصداقخلثلثا
لمرأةاعفلفيبماماادرماشاةفعليهاالطاةثمصبعهباأإهيرةعذولوأذحبصملقاابئاقالمدلهابابنالنهمالهفي

سكيىءنوحدثىفيهغيرمأذونبعهذلدبأصولانتناالثووجهالصداقنصفلهاوجالهاخفىواجءخداألز
سعدبنمجيىعنهالكواحمأءلموابتهبوطءليسوالنهلصداق41ذلدةضلعهسبهبولمابهماثهاعلعهكابهـحكانة

يقولالمسيبانهكانابئلميهتئفألبذلكلهءلمنعفاتكانشربهمنوتالدواءمنالطبيبمايسقيهوإفاءسئلة
الىارجلالمرألتعاةصبغءنوى3رؤبئعاؤلمعهعلىوالديةضليهالغرميمىتلفقدنةوقدغرءنلهالءلمكانوات

صبعهبعهاالديةنلثبهصيأديقعلهسقاهأنيقرإنهاالعديهئفالثفات8مسدادوائمسمأونصرافبفيلقاسمانهـا
وموضتهانهكسوعهااليهمؤهـتقدمنولإتتاليفبله4ؤتجستىأكاتدواطبباسةؤيمنمالكعنىاشهبورو
عنغتهفاومنقلكوضعهمنوسعبههالعرققطعفياالمامالعهميتقدموعةابفىمالةابنالوحمنانوةكنوااالمام

مالكءنعنوحدنىبفذعليهئفالبالعألجمعرونكانؤأماهاالباذنهذلكنشئدمواءلىالتةأناألشعاءالخوفة

وبلغهءشهابابنحذهاألمرفابنانالفاسموابنوزادمالدعانلعهفالدءلىلهوالضلمممهتغرءنانءنالىعيمى
وصفةضعهنوهشئنهم4جرىانوانهذلكمنئثاليقدهواءلىهمأناوالعواالءفاليمالعقدمصاله

ىورتضتاأوطبهأحداستىايماطئربلميقالأنمالثاشهبءنواهفمارماليالتقدم
واأنذرافياعلمذلكوأرىديههثملعهاترجالوىادمنوليوملينذرمالكناوخءتاد
صايستىانمئلوذلثفقالدطءالجه4وربالموظأنيمونماللثشهءنروافيصعنابنبراضتوا
منؤنهمالمرضىوأمامنيعابخيثوتحىدمهيلبفألفياليقطحءسقاسمأوؤثذالهموت3ؤ

حذاثاؤثلصاتمنسشيأكاتضجمبهايةصاررجلفيولوذلكمنعاسيموتنلموءنميعيش
بهالذىيعلمحذاءهـالوجهاندأرالىولصيأهيمرندنفاضتبراليهمالعقدماؤبلهـامتواليضعماال
واللهزهلىانألءنالبعماتصعانأونةيادةفيحالهوإخعلفذلكىاذانراواهافعلىمنمإتانه
وأحملمأ

المرأةفيءفلساحا

أمبعهاالديةكالىلالىلمرأةاتعاتليقولكاتأنهيبالمعمعيدبئبنمجيىممالكءنص
ضنلمغهواالبابنمالكءللتكومنقلهاحهلووموفقهاكمنههاوصكأصبعه



ناأخهماير4اكدنروه

سعيدهـلةمثليقوالن

االمرأافيالمسيبادق

ديةنلثلىالرجلافلتعا

ديةبافتثكاذلرجلا
فالنهالىنتلالى

لجلالىديةمن

أكاذلكوتفسبرمالك

والمنقلالموخهفيتعافل

والجائفةأموعةإاونوماد

فيهونيممماعاوأشباء

ذانفماءداالديةثك

عقكانذلكتبله

منمفالتعلىذلكفي

الرجلعقل
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ثلمثوبةالىارجلخهائعائلاالمرأةالمسيبنىسعيدبئفولمنلناضوالنمايرأالىبنعروة
االكمسبروماللثلجلاديةمنالنصفلىنتارجلديةنلثبلفتذاظلالر

الديتعاعداكاؤايهونفبهثلتمماماوأشباهةئةلجاواومة4لمأاونومادلمنقألوالموصهافىنعاقله
المراهتعاقلعنهافتهرضىزولهالشالرجلعقلمنالنصفعلىذلثعقاالفينذلكتبلة

وهومعنىلالرممقيافياجمقلالديهونثاتمادبدانبرأمبعه3أصبعهاالدبالىثلثلىجلا
لبهذاتوالىجلعقلنصفعقدهاكانالديةماجنىءلميهانلثفىءقلاذابلفتحىلهمعافنها

يهمامسعودئساوابنعنوىوماروابنءباسيدبئثابتزوهوفولالتابعيننمالكذكبرهءن
اللهءنهمافروىءثهاباسشادرضىطابىفيأبوعلىالخطابفيعرواخملفءنالموصةفى

عنهمامتلوىووىوالمئماهأبوحنيفةلتبهووالكتبرالفليلئالرجلديةاكاءلىضعيف

ارجلالمرأهفيهفساوتالديةندثمنألوجه4ائالفاتولانمانفولهعلىوالدلبلقولنا

ولذلكوالكثبرالفليلبينالهثرعفيحدالنهالئلتذلكفياعتبرواغاالجنينعقلذلمأصل
لماببئوأبىبمرالموازابئمكاهذاءنجعتئلثكثيرواالثلصوسلمعليهاللهملىلنبىال
رمحدةىألفاوا

بريدانفقلةومنقألثاكوفتهنهاومووسغاعسنهكأصبعهأصبعهاوفولهأفصل
هلموافىفلهاتغااوتفسيرذلكمالثلظولذلكلرجلافيهوتصافلذلكلتلثاوندياذعقل

كانذلكبلغتذان3ثرالديةفأثكفيهجمونصامماوطأشيفةوالجامومةالمأونومادلمنقلوا
لهافلىقىمسثلةالىجلدةفوالمأموهالجائفةلهافييريدأنلرجلاعقلفقاثازت

لهاولؤظعلكماقالهللركاعهثراأصبحصفىالبليالنامنففيهاتألثونمنكفدعأصائألثة
أصابحلهاثالئةولوفطعللروثلهاثعيربعيراأحدوثالثونفيهاكانأغلةوففأصابحةدال

نلأصابعبعةلهأرولوتيديتهابعيرثلتونلثبعيراثرعلهاتنيتهافالىعادتواغلة
لفةامنفعهاتتءميبتهاعاعظأيبالىلسعيدبنبيعةراطذاقاوفيإهيرالهاعثرون

هـلهأرادبةولعلهالمدينةأهلعليهأبمعممااوءذدذانهيدبذلكيرأنلسحفخةلىانهااأنتقىأعرا
دعتهلكأواذفي5عندكانلقاانهبذلكيريدنانانهملصكهولمدينةالايدشيرلسنةااا

فىلكذصكنلىأنيكونفألبعأصابحأرحدةيدوامنلهاقطعاذواءسئلةليهالسنةاؤشبعليه
فىنكانبعدفعلفعلمنذلكطونأوهقاربلوالععادخامنحاكههافيأوماءهـحدهوابةضر

ضربةفىأصابحئألثةةطعنواناالبلمنمثروتيهاتاتءاحفىأوماءودةوا4ضر
فيهاخسوكانهأللقدملىالكفأضيفتتلداأمبعاءربعدذلكظحفانففيهأللالنونأوضربات

االبلمنونؤيهاعمثرسالةاببنلعزفيعبداوقالبعضالىبعفهابضافالواحدةالكفالن
منىحدووامحلالجنامحلانمالكلهمألطوجهومألسقدمكاالسنانالىفافوالاقطتباأفردتذاا

صمةالعدناحدلمبعدعوكانتمغاواقطحذاواليدااركأمليمبقطعهاوأصابعساليدفهاانذلث
فبرأترشهااعلهاؤاخذتجنىنلمنقلىاوأمابعفلىاليدادخأصابعضضافدفدذاكامابنة
كذلكالثانهفىغيرمزفىةالمنقآلالولىالنماللرجللمثفاالالموضعذلثقلىتئخايهاءجئثم

صعابحزطعئالهوافئالءسليدانجألفمحاالأرشبذلكضلميتلتازاادناناالص
حأصفيايضاثالثونففهالثانيةالكفاأونالئةءتئبهأوأعاأصبظحئمكفن



أرسثليهبكبرحاميأنهأساباذالرجلأن97السنةمضتيفولشهاببنامعحأنهماللثعنوحدننى

ةلعدالواحدامنصابعحدنألوافورفيلهولوفطحلواالضربلىاختلفتالكاثرةع

منحدةلواابةلضراحمفيباتضرأحدةواضرتفىلكذذكانألخرىليداامنوأسبعان
اءنكفولوظعمسئلاالءلمنعهثروناصابعبعهاالرقىجاعهواحداوضارب

بفذةضاخأصبلكفاتلدلهامنزطعثمبلالامنينفيهاعمثرفأخذتامابعقعةأر
وازالمابئلفبهاءهثرةالموازيةفىوتالماجثبئاوقالاالبلنخمسهالخاستفىانمالك
ووجطشلءبدالملدنايةااعهبارمحلمنكزياماذماقولوجهابهوممالكالفحذ

اذاالرجلأقالسنةمعتشلشهاببئاصعمإلثانهصالجنايةذباففرادهاععباره
أنلخطاافيغاذلكواذمالىمنهدواليقالجرحالكزعقلعليهأقمجرح7لهعيااماب
شوذلقومخفيفقأءينهاهـطمالميععمدفيضربهابضربهفيببهامنلهاهياالرجليضرب

يقصددهأءلمانبربدواواليفادمنهعقلهاانءلبهببهرحألهاميصيبالرجلفىالسنةمفتقوله
االفودوأمالونعمددونالعفلاوءبرهاففبهاعبنذحابذلكمنفيصيبهاأوحبلبهابسوطالىأد

بهوالمجؤفيعنمالكالقاسموابوبئ51واوالفيدمنهيدأوغيرماأوفيعينبفقء
ذنخافوتواللاللهتعالىهـللةوجةالىاديبلهوجالىانذلكووجهالتورىثيان

لهعابهاوكالةكانايعهفىهـمعدقونبوسواةالمضاجعفىجروهنوافعظوهننثوزهن
لرعفاهالمنلفاضربالىعدانفيهفالفحاصألطلولدتحالهاهبابهنأدفلمعروفاعلى

وكعبناقولهوجلعزاللهوفىكهابافماصوسلماللهءلميهعلىانبىلقوليلقصاصافعليه
والجروحبالسنلسنوابألذنواألذنبألنفواألنفبالعينلعينواسبالنلنضىااقفعهاعليهم
علىغبرعصبنهاوالفؤثافليسنولدولهازوجيمونالمراةفىمالدلطصصف
لىوالتؤياغيرةمننوااذاولدهاوالعلىشئشهاجناغقلمنأخرىقبيآمننءذاجهاز

صلىبتهرسولتنزمانعايهمالمبةثاوارابقا5ازثؤالوالزوغيرعمبتهامنأمهانهـااخو
جنايةلوعةغيرقبيلتهامننواوانلمرأةلولدامميرالمراةالىمواوكذلدليومالىاوسلمعليهالله
الىأهفزثفديختلغانارراثةوحمالواليةحمانماظطلىوهذاتشلخهاعلىلىاكا

الءأحقلءنهاءصنهاوفومهاويهاذالىممؤوامنعنهانلىواليهةاألمهاهـزوجهاوابنهاوا

بلوتجلمميبوالتمالهـةواالوجةارفترثلتعععيبابفيرقديهونلتوارثاالنمنهمحبيرا
وأحململلهأتواذلكفيلسنةامتهمااحعلىفكاببالهعنماهواالدية

حسس

كلالجنينعقلجم

منأتينهيااقيرههـفىعنأبهـفتنهـاهـحمنعبدادنسلتأبصهابءتبنافيمالكبرص
عبدأوبغروسلمضاببتهاملىاللهرسولفبهفقضىجفيهافطرحتاألخوىهاحداارهتذيل
الجنينفيؤضىوسلمضليهللهالىاللهرسولأنالمسيبن4سععدشهابءتبنافيمالكوليدء
والنطقكلوالأماالشربهـمأثعليابههفسقكطاكالفةوليدةاعبدبغرةأمهبطنفييقعل

شىالكهاناخواننافااوسلمإدتهءليهلىاللهرسولفقالبطلذلكومئلاسهلوال

أوعشبةانرطفييقتللجنينافيفضىوصلمعليهللهاصلىللهارسولأنلمسيباسعيدمبنعن
وسلمعايهبتهاملىاللهولرفقالبطلذلئومثلنهلاوالقاوالنطكلوولشربغرممالفي

ادواللجرحاذكعقل
لثذغاوامالكقالمنه

يضربأناظطأفي
منفيعيهاأنههيالىجلا

بهافمضركدبفلممافربه
ونحواعينهافيفةبسوط

لمراةافيلكماللدذ

وولدمنلهازوجيمون
والفومهاغيرعصبتها

نذاازوجهافايسعلي

عقلمنفبعالضىمن

ولدوالعلىشئجناينها

واليرقوعاثمنزاإذا

منمناءااخرعلى
والفومهاعصكاغبر

ابمبراغاحنىفعؤاله

ؤمانمهنعلمهملعصبةوا
عليهاللهصلىانتهرسول

لذكواليومالىودسلم
لولدميراثهمالمراموالى

غيرنزاوانلمرأا

جنايةلوعهثهافبي

تجيلقاعلىلىلمواا

الجنينعقل

عنمالكصكيىحدثنى

تسابىشهابءنإناعن
عوفبننلراعبدبنا

انهربرهابىعت
رمتذيلمناتينهيا

نجطرحتاألضهاخداا
سولفهجصيهافقعفى

بغرةوسلمضلعهبتهاملىللها
وحدننىةوليدعبدأو

ابنشهابمالكءنعن

علعهقضىالذىفقالوليدة

لكهاناخوانامناذهـنماا



مالدعنضنوحدننى

نلرعبدابىأرنبيعةر
تغومهـةلضاهـلةنثأنابم
اوسنمائةادينينبكى
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أوخطأممداأوالغربفىاسوايةالموازفىلطاالخرىرمتحذيلءنامياانقوله
المذكورالجنبنولعدةدأوإفرةءوسلماتهءلممهصلىاللهرسولفيهفقضىنهاجتهـحتفطوؤوله
اذاسقطمالكجعذسعنأودبئدلمخلقايملموانالموازبئالولدانألالمراهتمايعرفقتهمأ
مالكعنمثلهمالقابئلطعإىولدقالاقاذاءلموحالىفيهكانأوعظماكاضغة4ولدمنها
لغرهاولدففيهانهلنساهاذاءلمظوالءيرذلكوالأصبحعينخلقهمنولميتبينالمجوعةمالدفيوقال

مالكلهطاوأنلىدراذالجنبننبمواوعسشلىولداماالبهوتكونلعدةابهوتنقفى
غافعهنأمهضضومنفانهكأنهمارظممالمشهلوجهذلدانهوابواسحقالثيخدقالهالمجوعةفي
فياسملآلأبواميخلئوكاا14فميهاغرتانأشمبمماعنلعهافنىكثرفأنكانواتوامينصهرديتهات

هـدلوجبتلوانةجنينهواحدصانذلكووجهفىافيمالكنافعءنبئاواورثنكلريعه
غيرهمعهكانذافكذلدالغوةافيه

ذكرالنانلىتواخصمالغرهابغرةوسمضايهللهاصلىللهارسولفعهفقضىولهوةفمل
اللهلىلنبىاانلحديثظهـاظاوهوولعدةءبدأولضاالمجعفىماالثوقالأوأنىكان

نواحدهاصواليشدوليأوفهاءبدصبهزىالغرةأنتلىبيموهـةبهفعهىفضوسلملميهت
بغرةيهقضىوسلمعلعهاللهصعلىلنبىاانءظزدبانيمووىاران4كاكلحديثاطاضملس

انصوذلكهاللثهبألؤصأظهروإالولوالمأويليوليدههـءبدأولفيتلدالضرةوصمكبرانه
برهـعةافىمالدقالمسئلةلىقبةوالباألنتىلربالذاليخعصنهقعآلدىصبهبددا

الحرانذلدانوجهواصعوداناأوسطخنانيغلىااالاسودانااكءنبأاطرأنالغرةءن

عديهأنفيكونانيعدالاونهبايأتىأنلهنيمفلملجاقامالفيجبةواةلدواقزفاأنواعففلأ
تعالىاللهشاانبعدمذايأقافدارالذىامعهءنقهضتممااثوذلودانااباشسطءنيأف

بنالشهاببئاقالبهوطواللهءشلتابعلىوثةورلغرةذلكاذاثبتخل

بنواطرفوونثالماشدنواالبوأثبوونواممنقاان4امالثابأذأبهذاوحبيب
بعصروقالازمأبابنلظبهومالكطرفءنوعمافااادنوايةزوءىوأصبغ3ضبداط

ةصبذلمثصانمثوقاللهىأحدهافاالنيملمنألربونهـعىءىناوقالتخاالرمى
نتفاديةااآلولالقوليهووالمضيرهقالحرهقادنؤبقؤلابصبناؤولالىرجعثم
لدياتلىكمائراتعاللهاكعابلىءورمو

فقالبالغرفعهىقالهيتافانةالمتلقهايدايرأمهنوطفىلقهبخينافىىتوقولهفمل

باطلوىيرولبذاكلواستهليوالقوالذطأصوالربالثهـمءنأتبهيفعدهىقالذكط

مبزتشويسعامارراومااننظلهولصعليه3باطوسلمليهتللهاصلىانبىاذصعليعترضفا
ناتاننظانهضلىاغاخرجوسلمعليهابتهصلىيااحمتقدانواتالجنينحالرهنبثاظ
3النهأضميريدواللهلكهانااخوأنمنانماءذاقالبان3وايهتاللهلىلنبىحيافأنكراخرج
عايهميههـأواللناساعلىااللباسوجهعلىلكهانااااهسالتىاالءحاععنردأواالما5ءنا

اظيهوبروغبرصالكسمعهفىصنبالبههثيسىتدنمحدلوبذلكلى3الينارددتىهضبلوة

ضنقمماينطفانهثوءهـاطوسلمعايهللهاصلىلنبىابهماحمعلعهءلىهـالحمهـوأثعاتبقولليس
ألةأوشديناوانشتقوملغرةايقولتانهنعبدالربنأببيهرعنمالكوى14
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هـهءمئراطبدجنينيرمالكلثطمدرالفنمدينارأوسعةثةمخالمصمدةالحرهالمرأوديةمدو
ارايريدءلىديتمينتفومالغوةانقولهالشمدرأوسالديناراونوانعثرديتها
الموازابنقالاالبىلاحمفيولىروكراالبلالوسقأهلبربدءلىمدرناتأوالذهبلا

هووجذعةوحقةذكربونبنوالبونبنتوضنحابنتفرائضخساالبلاهلوعلى

منتوانفهاالرلالهلوقاللقاسماتدعنعااوفوشئذلكفيمالكولميبلغناعنبععهر

أبوفوىرواالقاممايفتبالهاالوفدأحمممهوالأصبغلوبلببهأصالوظاالبىأهل
االعهباربننىلقاصمابناقولوجهلاالهـاالفهاالبادثاهلاليؤخذأثهبلوقالهنهازب
تالمعلةابمبةإلتواالبللغرهابهاقومتفدذلكلمناتاتافمهىوالدراتمالدنانياثباالبل
يئالصأصلنوماالعينالىلكالردثاالبلالدنأملولذلكالضهـةبهابرلمثعهفدذلك

يمتىالةبهبمايقبمرتديرهاقدالىتواشجتبالضالجنيندثفيلشرعوداولماواالبلاليردالى
زيةفيبهءتبرالديهفيلأصاالبلانأشمقولوجهولتقوبمايعبهمادونوهوالعين

بذلذاضليهاؤامعالمجتلتوليستمنالةفيمالكقالمسثلةوالذهبابمينكالورق

ذايدأنيرلأث5انيشالمتؤخذإالألكانوامنهزباتمدرأوسمائهديناواسمونتهامغر
اآلزميينوحقوقالزمحقوءومطلقلدظالغرةظواالفاةاداالنبضربواغايمهـتا

بذلعلهمنحقوفيهايريدانالذلكلميهتىفيولمجزئلعقديرفيهاهوالذىاحذاانضممفدرة
فبمنهأولعدهأوضرةءبداىيعطتييكبرلفاتلاعبعمىوظوأحملمأعىواللهزويقااناال

ولمأخأحدامالكولصالدنانإوالدراهميعطيهانبينومدراوسمائةديناراسون
وهذاشميتااذبط4ويسقطأمهبطنفيايلحتىافرةافيونالنكيىبئاانفيلفسنا

فالذىلجنيناخرجنمماتتفانحيةوهىدأههبطيلفياحتىلغرةافيهببتاللجنيناانكالماضلى

بناسمقبواألثيخاوحاصخالديةاأمهفينمايجبوافيهئثهالأنهبهرأجماوومالكتجايه
زالأمهفبعثحمهذاانولهمانةلىتليلدوافىاشاوابأشيقالبهورةلةافيهتجبهابش

اوبلاأءضامنعضوولبىتامعضومنهازلةباالففصابلة4عافانتلةوأر4احم
معتازدزتأمهفارقخيناذانالبأثهـلوجهوفعهفالديهبعدموتهاولوظفلديةافيهثكا

فاذااوبعدذاخرجاشئبهسالانهاقلناذفرعيموتانبلياةرةكانرشلهافيه

وللةأوتجهلفرة41بنافباأبعضلوؤيهئالثقأبراسهشيخالففدطمألثثمبعفعهخرج
ولإياءلىمباديهونملقيالنافالفولوجهوئ4ؤيهنؤلمااالبعدمورقهايةالمانهاالول

وأحمأءلمواللةتمامهدونوجهخربتدااراىأتاالمالكزهـلنياءلىمبأنيهونملسكئوهبأث
شكاملىالديةفعهانماتحياثمامهنبطمنينلجتاخرجاذانهاوءهعتصالثقالص

ادثامنبهؤصبتحياحموجهبخرلهإنيريدكاملةلداحعاففيهالجنينجساذااتوقوله
وأوائناديناأوألفاالبلمنئرمأللةالذقىوأنثاهكرهبينيفرقوحينتذلكبيراىباطبصما

مةبعدالقسالةالعائىالدثخطاففعهمربلاكاناننهاالذلكفنكاألنثىوددرءمثرألفضك
هاتحينثلاانكانبأثمموقالعاكأضربئمتعاقاسمابئاقااقاسمبئوامالكله

رفالمثمهوعدااكرباقكات1مسثلىمةلقساافغايهماتحياثمتوانفيههةزالزصمانهم
فيالقاسمافيوقال5ضررببضموتةكالخطأالنعدأثهبقالهـدفعهالةهامالكقولن

عابعمننئ1أل

سةاطالمراهوئةمدر
ديناراولةخمالمسله
لدرآالفستة

الحرنينفديةمالك

صرخسونلهواينهامنردء

دردبمئةأودينارا
هعأحداصالئولمأل

الجنينإنفييخالف

حقالغرةفيهيكونال

طويسةأمهبطنبزايل
مالكلامتبطنهامن

فيااثاةصتوسه

حيابطنامهمنالجنين

ملةيةلداانفيهماتصم



لجنينةوالحعالكمالظ

خرجفاذااالياسغالق

صمستهلأمهنبطمن
كامذالدففيهمات

فيانىؤرماكول

أمهعثزممناألمةجنبن
زتلتواذامالىقا

اعدةأهياوارجالةلمراا

يفدلماملةخلتوالتى
وانحماالتعغحتىمنها

ملطوهىالمرافملت

فليسءكأوخطأعدا

نشئجصبهأفىفتلهامن

فعلهاىلذازفلمحدافهلت

لدجنيهافيوليس

جنينعنمالكسئلصحيى

واكهرانبةيردال

نبهأنأوىالننبطرح
ثرديثأمهع
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لقودبقعامةايهفةبةيصيبيرىألهلظهرأوموضحأوالبطنابفعربلجنينداتعهاذااوغيرلمجوعةا
برثانهمنبهاحغماأشهبفولوجهوقسامةالديةيهاورجلهافةبدأورأسهاإذاضربها

بئاءؤولووالديةبنظيردهلمممنغيرفأصاباؤسانيدفتلرىكنلىتصدابى
واقه5لميرنهاواليصدقاليهالفربفيهملموضعاثزمدبالضربنتلمدالىظانهالفاعم

دالقاصمبئالطدعاؤلتهعلىالديةأشهبفثدظلالدثبهتببانهفلناذاظفرعوأحماعلم
حرزقلانهاألولهـلملىالةوجهمالدقالهالضاربمالفيعداأمهوأسضربالذىالجنيناذ

عدافهلاتهالتاالقولوجهوظطألعازكاعلىالديةنتفبرجهىماالةبهالمجب

مناخربمذدلسالباالجنينةحياومالكظصبهكالوفصدفرمالهفىيةلدىانتف
وهوباستهاللااللجنينالحياةنةلمااءلىذوشكاملةالديةففعهماتثماللنأمهنبط

الذىأللاالسالموازوالعتبيةفىمالكعنأشهبقالهالصوترفعتشستهاللواانصياح

طنقبعاولىالحعاةحماوجبذاهاحذلدصتحاربتوموالصرإخهوالبالجنينلرفيذ
اللتهواوءببنالاستهألالؤطيمونالمالكفقالللعطاسوأمورثورثووعلعهفصلى5لغير

مناتالناةصلهطنلىأوأحثولوباللقركوااعالرضوكذاإثقسأبوالشيخاعنهقاله

النبىعنماروىمالكوجهقولوهـحياهخااأبعضلوقدقالمجياةولبسالمرسلشضاا
اذالىوهذاكاشأمهنعشزاألءجنينفيانؤهـىمالكقالصوسلماللهءيىصلى

نافعنبنواالقاصمابنلهولدالحرةحم4هـعاءسيدامنإذاامنءيرسيدابنهاكان
نلميعاجنينالقتفأ5غيرمنأمعهنبطمافىلرولواكأقالتهأسهبقاللمجوعهافىمالك
الحرديةفيهلىكانتتطثجحعايولدحهاولوألقعهاالبعدأةقلعهابهالئعاقالنهامهعشرقجةفيه
زأدتهـعةافينافعبناءنهيدفجتهاظيرأمهعمثزكلناألصلفيوفولهفيهدئعتةالحريةالن
وأبرارنادالموازإلبنبهوأوعبداواللهأءلمصاأبرهكانمالكقالرتءنهاأوفهالغرةعلى
األمشانقعهاجنينجنينفيبوبناعنأصبغواونيةلموازاوفيبيعةورسعيدبنبكيىو
اتدوهبافولوجهوالحرةبهجمنينىأمهبععثبرهأليردىأنصفوجبانهمالكزولو

كأعلهاومنمةأاالمانقصهالجااأنيلزمفوجباومنأعضاكعرقهامامالىلألمتبع
مععبررضاخكنهصاثلىلبعدانمارضانارساتانيستهل5بلنيعاتااتومانقمهافعايه

فياسمالةهـبئاولؤءفجتههالكعبدفقدقالعبدافديةكانوانصصافدتكانانخفسه
فتلتلتىواعدأةأواميرجالالمرأةواذافتلتهالكقالصوالخوفدرالىحاةالععبمةءلى

اجنينملهافيةمنطأفإلسءلىأوعدااملوءىالمراهفنلتحماالوانفعحتىلىيقدمنهاملط
اذاقتلتالحاملأنلماذاعلىوهشىاديةتيئفىفعلهاوليسالذىعدافتلفتلتفانئث

لفولهشئاواليلزوبتلهاماتةجملوانوصمةحقحملهالهالنتفعمهاحتىلمقعصعدا
وأضىزورةوازروالقىلىتعا

بلةميتاحياوالينرجولمبطنهافيبتىانيديرسئجنيفافيفليمهقأههياتلةوهنوقولهفصل
هبناالوفدوجبشنفيهافاسءضومنأعفاافاغادرزةانقبلوماتمألثاذاااالمو
انأدقالؤيطرحلنصرانيةواايرديةاجنينعنمالثوسثلصلتوفطقابالتهوكاد
ابنهاكاناذاالحرةوالنصرانهةبةالهوديةاتمتاقلمألوهذاعلىشىأمهردثعثفيه
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4سوازوجمنحماالناذاوذلكلمجوسعةفيلذلتوالمجمؤفىلرانىبهودىأوذمن
صلكوقأمهالنهلمسلةاالحرةجنبنمافيفعهغاسيدهاانكانءنوامافراكاأوصاعبدان

ملمنحتصالكضاليةنتانالدبئألبكنكفيهـمسلمالنهتبعوألبيهلكؤلهاوص
واحمتهاءلمواولمبمافيلهالمديهلكونأوملمشصلكونامهالنهلغرةافيهن

كلكامليةالمافيه

طعتإذاهكاملةالدبةاسمفعينافينيقواانهبملمسيفاسبيدبنعنشهاببناعنمالكص
اظألفوانمافيهكنتلفلمآلوهذامما4كاالديةقينالثهفيولهةكالالديةففعهاثلثفلىلما
هلىوافيكلزلمواابنالمسيبابناالهلذىاافهذلدتالعمفلىندقالشفةافيددانبعدذلف

الديةنلثلسفلىافياةلمسيبابنابقولعالناولميأخنسالثفبهحاصاوممالكبمآلنمهاو
حجةفيإنماعليهولؤلبتعلعهوهماوأرالينهماغيرفرقدااانولمجلغنىالمجعوءفيفال

لجالاامرتالعلهفيفانابوالىبمالطعالسفلىأحملاورانانهعليه6موالحجهضالفهمنةحمصا
بنعروبهذافضىالدوقيانواوطالمنافعفيويمنااليدينذبئتختلفيسرىذلكحصرشا

وثىالديةالشفتينثلثىالعلعامنفيانلوفحبيبابنلالعابعينثعيروقالهعبدالعزيز

يلمازاكلالديةبهانمفبزهابهبلنيافةواكسحقلشيخأبواالوأحماعلمللهواشاذفول
واللهأعلمالثاتوااالسناقعنارتفعماوهوصبالةلمءاسشدلواسةأءلىمنوأظدينجلدالذزن

ثماالجانبوأمافيالئمفتينفهومنلوأسةمناعكلىللناتوااالسنانمايفطانصيرب
بئالعانهمالثصوأحمأعبمواللهالشفعينمنذلدعندىوليسلماتينباكمتعالن
فلهلحميحأويمعقيلحنهاانأحبشهاببنوراحلصمبافقأضيناألعورلرجلابكنشهاب
فقأعيناألءورانقولهشمدردينارأوانناءصرالفالديةاثففلهاحبوانالقود
المميحامنأتاذالتىاالعينمثلالجاذءىننتءفسواخطأنانبريدعداواطجالصمب
والمجموعةلموازالملدقىعبدالهيناردخمطتععنهاالديةلميهتالجىليسافانهاوخالز

فقألتىامثاللعينولرالبافالعيننتذابريداظياراحللصمبفانوفولهلفع
فقدولاكمهعاىءينىوفقارشفيلباقعةاععنهانكانثماأويصرىايمنىفيكواصميحا
لكوالذىةثلهاذافقأاوأهاالععنينيةوديتهانعفوانمالهلهالفصاصنهاأصابناحلمواز3ابنا
وعبدالمالثممالغابنافقالذلدفياسفاالموازاضتلضبئ01وعارباحصب15اانشهاببنا
هـفولوذارجعسالدوالىقالالديةؤمفذلقودوأتابينبالخيارعلعهئالمبمبمناحصرأصاوا
نأخذبهوماصالةااللهلبسهـللمالدةكابئماعنابتهرضىمانوءسعيدومابلفنىءنءهـبنا

رجعانهالماجشونوابنمطرفحبببءنناوروىعنهعيسىروايةفيلقاسمابئارجعواليه
ليهدينارواالديةألفلقاسمابئافقدقالالديةذيحأالمصهفىاناقدذافرجاذتلىافآلك

الجنىكارضالديةاناألوللالةوجهدينارخهممائةععنعهداغالهقولوكانمالكحلى
لقولاووجهذءوضهاأويأتكايترعليهأنبئنوألفاألعوروديمهاعيناوءىذعلههأش

ابانىمافييةدوناتلفتمليهماديةلهمماخمممائةوديتهاحلصةالجازعينالتىأصاباأنلىئاا
وجلورءبنىاألتولوففاممنلةابدحىيةغالهادأميبدارجلكالؤظحاألعضامن

لكامأالدبةمافبه

لكماعنيمحدثنى
سعيدعنشهابرناعن

ولنأنهبالمسهان

مآإلديةذتيناافي

هاففعالسفلىذافطعت

عيىننىحدالديةثلث

سأذابنانههالكعن
العوراجلاعنشهاب

بئلماففاامهجاعبنبففأ
العضجاراحبسهاب

القودفانيسنقبدمنه

الفيةالىفلراحبوا

عثصرالفانناديناراو

درم



عنصحيىوحدثنى

كلفىانبلهأنهماللث

الديةاالنسانمنزوج

لديةاللسانافيوأتطةكا
اذانأاألذفيوأنكاملة

الدلةماصحعذهب

أولماصطالعاة
ذكرالرجلوقىثضطال

االننهينوفيكاهآالدية

ملىكاالدية
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يعةورعطاقالبهوالئاذيةوتؤخذديةءينهيةلباؤاالموازيةتفصأعينهفيبأشيلفقدظححب
ابئوىالموازوربنارواهءنهمابععنهتفقاععنهاآلأتلهليسعبداللهبئمحدوسالمبنممالقامحال

فاناألعورعينلصحيحافقأانفأماسئلةأخذالديةبينوذلكلفعيراعنهماسنون
الموازبنوقالنةفتهاءالمديمنوغيرهيبالمعابئلهوأخذديعنههـدالةاألءوربالخياربين

مماأتشاذةروايةوذكرأبوبهراألبهرىهـافعهنجهلةلمأصابهخجمومالكوعوفول
يعأولعينينايحالجانىكانوأشهبلقابممابئاقالالقود18لهليسلفةافعهقولهختافا
نالمافىوأنلىلديةاالنسانانصزوجكطفيأنبلغهنهاهالكلرعورصمثااللتىالحينا

كرالىجلذوفيأولمتصطاالاصطمتاآلالديةماسعماذاذهباالذنينفيوانملةالدية

كالديةاالنسانمنذوجفيصانبلغهانهؤولهكتالملةالديةاألنثيينوفيملىالدية
رضتأحتىأوأوشلتاطععاأبواسحاقالشهخقوأفثييهرجليهويديهووأذنيهذخيهوثعهايريدعه

معفطعتالمةكاالديةاألنثيينفيلموازيةواهـء4المصفىعنهسملقاابئاروايةنهماكوقاللتازا
اكاداعبقالأوبعدمااألنثيينالذكرقبلاساءزطحهـقطعمأوتفاربدةواهعيفيالذكر
بناوقاسهـحاكومةاآلزهـاالذكرأوالوآقطعانمالكضنالماكأونوابنهطرفروى
ايمعافةظعابعدهماوانأوفبلهماطعةالذكرالديةوفيسهماكرفالديةقطععابعدالذنحبر

لملىعبدعنافرجأبواوروىحبيببناذكرهالذىهذالأوأسةفوقنالقطعديتانكان
انأبوبهراألبهرىوقاليخماكؤتنهلتاافحاحبهفبلأيههماقطعفقالمالذلكفىةالفأنه
ؤهـلنماتقدمعليلعلوالدتينأوعيحدةواةعيفىنانهذاةهياصقافيهخعدفاماالثقول
مهحذلكطونأوماواحدةصالفيماقطعمكانفاذملىديةفيهثماواحدصانمالك

ئذهـء5اآلفيلنقصايثإتحتىماوإنتأخرذلكدمنواقىدقصلميثبتالديتانالنهاهـيمؤت

كرالشيخذوكذلكملةيةالفساءداليافذكرالذىوفىمسئلليهواماصاحملهيمون
قالمالدونءنالماجثوابنطرفعنحبيمابئ51رواأصصاءااعنففالذىلىكبير

الموازوفيالمممامنبهنرلدأوأهينايةءلميهابنجترلةلكبيراذكراسترضاهليسالموازيةفيمالك

ةشابرهـفىقالىذكرالخفىأنداسابتاألمرالمجعمعانعنهمالكابأقالوضةوابر
مسئآهلىلديةاففيهذكرهبتىوأفثمماهوأمالوؤطعدألجتهاااالحشفتهتطهةودهـعسبب

اديةافيهماانلعظميبدواسلعاحتىذالماجشونابنواومطرفتبحبفياوىفراهـأةاوأماصمخر
عنهاللةرضىطاباظبنعرعنبوبناروىأوععنهايديهاابذمنبهاعلبةمهـأعظمو

لديةبالكذفيقضى

وانرملامامنحمنهقطحذاامالكلموازعناوناقاللىالديةاالسانىووةهـلهفمل
خهـفالوقالاثاالتكيهةقىإبؤىبوأشيالقاسمإفيقالؤةكارمااهااليمغمنهقطع
بعضخحهاهنهيطعانهالكوقاللديةاففعهنأوثأوجالملانعمامنهطعةانسماقأبوا

جميعهؤفىلىكارماالسانمنمودةلمةاالمنذحةأنلثثووجهمنكارءبقدرمامنعففيهرملحلا
درالبهمبقدرالفيهالدخاإلموازوابنقالولحلبصرواةالدضبفبهوؤىالدية

بىأثهابعفالنسوفعدداطخظرالىالذلكىاألءتباركيفآلسثسانامنمانقص

بنصحيقالذلكنقصءنانهالقلبىبقدرمايرسخبأضلوةادصبانولضبهن
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هةمناالجغادالنهذلكءسبطءلىتقسالدفانبعفمهبذهبلضل3القاابكيمءن
المعجمعلىءددصوقاصبغأتهلومنافعهاادونعددهعلىقسطالديةفانالجوارحبنالف
اذووجهمجاهدوهوفولبقدرهالديةننقصهـوثاطمنانقصألجزايئوءهثرثمانيةبهزا

بعماألواسنانألعليهجىمافيااباخعالفنماتخعافالديةاأنافولا

ما3ب3بذلماذاأولمتمطاالوامااعهطالعاالديةماسععذاذءبااألذنينؤتولهوةفكل
البفداديوىروومامفؤىلذلكوحكواالاألذنيناءسافزىالخعدسإلسىةالفقد
ففىانهاألولىالرواوجهالديةماشيملعانيةوادمتنةالبئهماحدااوايتينرذلكزىمالفءت
النمفمودةمنفعةمافيمسليماوالنهابةالمنالهاةكاوالنعمبتهءنهارضىالعدطرابوبه
ابنبهاحتيماالثانيةوايةالىووجهتسزهماالعماظاعرالنوالجال51هعدهمحلصحاءمعا
المعنىانجهةوخسواألذنوؤىحزمن4الالذىكتءكضاباؤىالحدةتلموازالنا

وووىالعداءالىنادوغيرواحدمنوأبىفيعبدالعزنعروفولوحمألنفهـاماجاالظافيم
قالالمنقلةديةفريضةثرةعخسواألخيىاحدماحكؤافولينفيماثالشعخأبوا
فىالقاسمادن1فقدواحدهبةبفرتواألذخالىولوذءبلةمسثافولاألولوباقول
الفاخفيعانءلىأووحكؤدية01فعيوعندىاسملةلثمعخابواادةماتواديةذلك

ماارضيعداخلصجبأنفمعيرءؤىفعةهـت2ازهـذهاجممعفىيبالىءانذكووجهالروايعين
الحاجبانعندىذلثوأفمالثقالملةلديهالمرأةاندبىؤىانبلغهانهمالكص
ودهممةلممامنهأن5مناملةالددةالمراةثدبؤلمغهانانهقهارفولهشكلرجلاونديا

حبيبنهـاوىورلديةاماففعالمبنجمرىوأبطلفيالحكذازطعاالقاسمناقالالولدورضاع
نإنوالمبمؤىاشهبلالحلتينماذهابفيلديةادمايوجبالماجئمونأنبناءن

مابقدرففيغيرذلكعلىوانالديةاهـيمفةااومناولتهالولددرماماءهـسدادلمنمأذهب
ياوذاجباناطذلكءندىتأخىانمالكفولمعنىلمدنعةاىةضيهمىالفةلالروأماندياماثبنم

وأمامسئلةنافحبناعنيبواوردجتهااال01ذلدوانمافيؤىالثمةلداانناهههالرجل
صكالديةأشهبوقالطفبهماحكومةبوبنواعمالفابنافقدقالالمرأهأليتا
وبجأليداأعيبتاذالهفذلثدبعهفاطرافهاءشأصيباذاالرجلانعندنااألميمالك
ميتومافيمدياتكثبرةأطرافهمنيبنأانماداعلىوشىدياتثالثفلهوعيناه
ءفانهاالتداخلءبةادهـسفيهدياتابلعتءذلدواننشئصديةاتنهمسه
وصتواحدديةطهذلدفيفميكونلنفسااذاتلفتستالتديةفياممأليدخلواسالنة

كسرديةاذااملباوفيديةاليدينوفيدبةالماناوفيديةفتيناكوفيديةلععنينافىذلكأن
غيركعلفياتسعدالىجلفئديةنالرجاوفيديةاألنثيينوقىالذكردوفيديةعقلالوث
وهذشلالديةفبهاانخطأففئتاذاصةاألعورالمئءفيمالكلضفها
وقالهذلكلىبناتأجمعأسازلموابنوانوندبنالآلرالديةاألضوعينفيانماقالضلي
ذاغيرشمبهوديناباحدىالديةعانعفزيقعونلعرااقالويةزلمواواهـضهافيصهبا

واليسىينبيدلمايهدهوابيدل4واليهينينبالهحرمابحإلةاهـاانبالهيبصرالنهاليدين
ررولحالواحدبألذتعكانبفاننهألفيحمالوأماقاهـجلينميهحدةوابرجل

عنكوحدثى

دفىئدانبلغهانهمالث

ذلةكاملالديةالمرأة
عندىواخفأللثهالك

الىجلوثدياالحاجبان

عندنااألعيهالكل

يبااذالالىبان

يعهدثرمنطرامنا

بداهتأعياذالهفنالث

نألتفلهوعبناهجالهو

عينفىماكول8ياتد

اذاامممةااألعور

الديةفيهاانطأتففثت
مأل
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بصراحدىنعفبةاذهبتضرولوضربشلةلىجلليدواالفهووالبصرفهوبألذنين
عديهثلثاالذىأتافالنالديةثلنالهأشهبفقآللصةلحداأذهبتأخرىبةضرضربثمعينيه
اصجمةافىفليمىلهشئاألولىمناذالىوعبدالملىسملقااابئالمواذعنبخأاقالبصرهمالىء

نتدينارسواءؤصسابألفاألخرممطءاتامحدامانظرفااقءنلمبفاذاالدلةفاالن
وأحمأعمفتهوانيةلثآواأألولىا

العبنعقلفيماصا

ىبعرهاذهباذا

هالدعنصكيىحدثنى

عنسعيدبنيحيىعن

زبديسارانبننسا

فييغولنثابتابئ

طفئتاذاالقاثمةالعين

صكيىقالدينارمأكه
لعبنعنشنرالكماوسنل

لبسفقالفياوحجاج
انااداالجنهاالاذلكفي

فيكرنبصرالعينينقع

بصرمنصبقدرمانة4

كالىيكيىالعين
لعيناعندنافىألعيامالك

اذاالعوراءالقائمة

ليدالشالاوفينتطه

فيليسانهفطعتاذا

وليساالبمتهاداالذلك

عىهعقدلكذفي

بصعرهاذاذهباالعينعقلماحاءفي

ذاالقائمةالعينافىيقولنتفيثاكيدزأقبئيساربمانساسععدعنبنصحيىعنمالثص
أناالاالتجهاداالذلكفياشفقاللعيناوحجاجنلهشاثعنمالثوسئلديضارمالةطفئت
الغائمةلعيناعندنافىاألصمالكقالبصرالعينبقدرمانقصءنلهونفيفيرصرايعقص

قلذلكقوليساالجغاداالذلكفىليسانهزطحتائمالءاذاااليدوفيثتةالعوراءاذاط

اورصفدبقيتالتىالقاثمةءىدينارالعينمالةختةاذاطالقاثمةالعينوفيآلهـلهشالىمى
لأنيهوزطصحعملوالجلةلمهافيمعنىتتديرءةعلىذلكيكونأنملؤهـابصربهاوذيو

وابرؤلموازيةايهاوفىلصوابهـالمقدارفهاوهذااهذالىءهـمااجتهاده15معهنةأدعينفيذلك

االجتهاداالفبقعتبصرهابذالتىلقائمةاينلهاؤىلرسأتصمعانهعليهالمجتمعأمالثءن
لجالائاثغابتىءوافدذهبتفعهامناانلككأذوهبعألححاواتفطع8لشالليدااوكذلك
3واللهأبعضهاالمناغأوبافىعضوؤىجمونانالذلكرعقاثاالندولميتقداالجتهافهانفلذأك

بنابينعالافىلوسنفعةفيهاقيبلماهلعراوكذلدالرجلممالدالموازعنبئاىووو3وأ
بعديقطتالكفلكذ535لظابئاقالاالكفبعدذءابيقطحالذراعكذلكمالكعنبو
وضععفلكبيراأوالذكرهناالسانسهزضاءافيوليسزالموابناكتابفيقالاألصابعابذت

تعالىاللهبهامنماينزللةوالبمنزالجنايةءلميهابكترلةبرالنأوالرجلرهدأونكبرالعين
إالكبيرفىءفيهالكعنالموازبناوروىكاملةالديةضوؤفيهاليببرثمأالنءنفا

بينفساوىملةالديةبهالىءرأصاأخذلهاعقالتثولماوصرقصفبقلثاممإبهاأوثضعفتقد
عرقمنأميرجلىؤىبهأصان4الموازيةؤىأشهبوقالوكبربرضالجارحةمنماينقص

ذلكبكتلمابهكالوأضامامنممابقاببكىفاغالهيصابثمادمرعينقصيرهدبعينهأويضرب

البدأنهارحةصالنلكبرؤقدغلضامنبهادوهاتعالىللهاأعيمنمايصيبهابينوىدساأحدو
لناسراتكثيرسلمفقدالمرضوأمالكبرابنفتضه

واألءلىكلويقابلالعينالمستديرحولاوالعظمهالعينوحجاجيئشالهوأماشصوقولهصصل
حكؤةفنثيهخيمفبرئءليماجبهشبمإنالموازفيادقالوةأحجةوابعبالحاالذىتحت

يريدأنبصرهمنمانقصديةاالقدرلهفاسشنبصرهنبذلكنقصانوأماالعينتسان

لجتؤىولميؤواحدةبةفرببهأصافاذاالندوتوابعهاكانهءنلعينغيراخفواتوانالحاجب
اتأثيرسقطالعينومقصودالبحرالذىىأفىتواذاالحاجبؤىاتحبرتأفيهاالحاجب

االجتهادوانخعهكالفااهـصةلىلبلغفاذاقدرارشحيهنولميماالجتهادفيهناذاالحاجبؤىا
بطلكانتبعالبصراأفىؤىوانلشيناذلثحملبصرثالمبؤفىفىفانثميناهـبيضةروأزاكان
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أدشهامعنلالحاجبفىدركالموصةمةارشبهاببهصهجةلئاولوكاشالبصرمنلمانقص
ممالغيرهتبعالجنالتجهادفلماعنبنفسضكنىثابتاميلموضةارشالبمرالنامنمانقصدية

نتواذامسثلةالبمرفيهاالتىلعبنوءبراعمالحاجبانذلدالعضووذلكفىاليكون
يشارالىوئىلهبقبلأشهبلفقدعينهذلئفىالولبعرهبذهوطلياعاوةيهائمةظالعين
فىووأشهبدعااوأخذهاحافبهعلىكذلميسهدلداقذلئفيهابدعىلضالعبنااواعينيه

اذثملاالصلدتسرقهالىالطرقانهذاووجهضئلهلمجمنبينبأصتىلهاختلصاذاالموازية
دعوابطلثهـلهباخعالفذاتببنكذبهايثممفدلههمطيكدمثلهالذىالضربمنأوماجرى

طنأخهبذالنهاجاعدءدانولوضربواضبخحبيبابنلووأحمتهاعلموا
ردمااخذكذلكببعدهذلكأوبقربجماءةليهاوجعنلديةاواخذواالحلفيختبهاختبران
كلففلفعبرثمالجارءبقاءثمهه5أوكارمهذهاببدمثالننةبالبدرانيعرفمالكل
مملباابنالهبعدوانردمااخذيىذلدادجعازيأخذالديةثمو

الالثبحاجعقلفىما

فيلموضةامثللوجهافىلموضةايذكرانربنيسانساتسنهسعيدبئسحيىعنمالكص
فيكونالرأسؤىةالموؤمفعقلامادينهاوفيفيزاتءقلهالوجهثعيبتانالىاس

يدلالرأسفالموضةمثلالوجهؤىالموفعانسلماتقولشارديةوسبغونبهاخس

المغةيههمنلموضةامعنىانوذلكلديةهثرامامنواحدةصثامجبحكىأنيلهامثل

اوتممايسزهوجلدوغبرذلكلحمذمادونهوفطجاليهالثممةبرمولوأظهرالعظمحءنمااو
بنعضلهثرعافدرلذىالموضةاأرشاناللجسدااأعفاعفومنفىصةاجهةمنموجود

حدوالعظماالنلوجهوالرأساةبعوخنصنثاااوصفرتلموضةاتءظسوالذيةاخعرت
ىمنغوحدذكالموضةىةلرأسامنناحيةوكلالموازفىلفاسماابنظلالراستجبوهو
الىوملمالونفهنهكلبأشمموفيهالهوضةلعنقاكومنمهاةأسفلأصابنةالجم

صائىعظامدونالعظمذلكالىالجرحولبويعظمالخطرانذلكوجهولرأسانفهوالدماغ
الموضةلىتنماتنطلقالموضةالمثرعؤىأطيقذاظلحمابهذاهـضتهخععتاالجسدفلذلك

ؤعنتالكبوابنوروىناهدلماةلرأسواالوجهاالةىتكونوالالحمذالهاهيثبتلتىا
الىوالفىاألنففىوليسوفهوماةلىاألتالىىمنوالوجهلوأساةىةالموالموازيه

هكلىاذاووهذاسثلهاظدالموفىالقاسمابنواالجنهادؤيهاموضةفلاأل
نهاألثرهـةجحوشينعلىإبرئتاذفأماذلدالعظمالىلعئمةالوعولبهاهصيكعقلألنهشين
يةالموازمالدفىفولاذولئيرااوفىنعألبألجنهادشانهنهبقدرماشاوالرأسالوجهموضةفيبزاد

الوجمعاموضهفييزاديمماربئنساولمبأخذمالدبقوللقاسمابئاللقاصمابئأخذايهو
االاليزادفهاشئلكطعننافعوورابئلهغيرهانمتوماءهماكلوطعقاالنعمفبيناويف

فولوجهموضةفهاديةألنالفيادلشبنهاشنكبأثواللذلكفيصيأتكراؤفيادانيمون

عائرفيلذىلعجلافيلمعنىتأنبراولهذاظاهرألنهالىاسالمنظردونبغينعالوجهانمالك
يدازنماهومعنىلشينافأماالدماغعظمالىومولهاوبالشدةةلمواعقلالجسدوانمايخعص

لضماجاعقلفيءبرما

لكماعنبكيىوحمثنى

سعيدأنهفيبكيىعن

بحماربئسالعمع
فىالموضةيذكران

فيالمومئلالوجه

اوجهئعيبأناالارأس

ينهاماعفلهافىفبزداد

الموضةنمفعفلببنو

افبمفهكونارأسفي
دبماراوسبعوقخسة
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إلضىءمثرهالمنفىأن

التىوإلمنقآليطفري

العظممناافراشيطير

وهىالدماغلىاوالتخرق
رجهاوفيلىأسافيمخون

لمجفحاألمرامالثقالله
المأءؤأرناعتهعل

فودفهماليصوالجائغة

ومةوالمأمالكلظ

اللعاخالىالعظمقماض
االومةالمأنكونوال

ابنلدؤتالىأسفي

ومةالمأهفيليسضهاب
ومايطمالدتالقود

العظماذاضقالدماغالى

ههأ

لرةةاهـضةاديةازمنخماأشهبءفولوواالجعفيهانيهوندحببعسدذلك
واالميماللثلظصالرأسهـضهبماأفىبةخفالتختلفكبردافرهاوالبصالتخعلف

والنعظمامنشمهايطيرشالتىالمةلمنفواقاليضهؤهـسةعثآلخسالمنهفىاتخدناتلمعهت
فريضةضءمثرةالمنقلةفيانوقولهالشإوجهفياهـأسفيتكونوءىالدماغالىخرق

فيخألنلموالنلاالمنلعقلابهالواحدكايسمعناهايفةهـفالةاالبلثرهتنعيدخسير

وأؤلصوجلمثاظملهسائرافيولهلثمةمرامنهاعظميجماصاجكمنىفلمنقلةاوأماذلك
عالواوثلعظمابنيظهرفراأن

كالموفدونءيرلعظمابذلكانهاتختصيريدوالوجهالرأشفىتكوقوعىهـلهوةفصل
كثمالتىىفالهاشمةوأمااالءفاإءنفىءتيرهـجودةاللغهحوجههآلمنةااوانكانت

يعهتلمجسمعااالعيمالكلمبىكةتصارتالعظممنشنخرفيدانمنهشئوإلصخرجالغظم
واللدماغالىالعظمامماخرقةمومىألوامالكقالفودماؤيماتسةتوالجاهـهةلمأااضندنا
الىلىومايكمالكقالشدهؤةالمأفيليسشهاببناتدقاللرأسااالقىحةشلمأاتكون

قدرنجرزالدماغالىاليصالتىومؤةالمأانماقالاءلىذوثالشالعظمهـقاذاالدمماغ
آثراقالىابهذوقودحماشئفيوليسذلثخلهـفابلىاايصللتىاوءةتاوابلثرفأبرةا

االذلكلىتثاهلفةاالموازأجعبئاقالنهتاللهرصىدديئلصأببمراضنىوهـالمرواءةاك
هنخالباكانوناماجنىملعديهمجدثإنصاصالةمنىانهـلهمانةوالدليلءلىبيعةر

افيلقصاصاشصسلمسلنالىاتؤدىبلضليهبئافيليهااكتمالىتفاالتأايةالجتهذ

علىفىصافطاابرهـءةفيفيرةاوقألئلةأءصيالنةاتألفدالىمرزمااةقصداألن
ممروالزودفيعخذلةو3سرائرصةوابةشلمأفعهصانألالفالىزلعذااأجحاالؤجرح
منذلكبهوثلصابواوالألخذالعنقظامتفيالفصاصانةوأجمعناءلىالموأزبئافالالعاب

واليخافودنهالطاعتنباناالسانهـدفىالةابرؤفيصالكالقاسمءنابنوقالالمتالف
فألكوفندىتننداواوفاكفىالؤوأنالعماأجحابأثوقالهـدفيهافالةصعكتوان

ولىلحظمفيهفانتأتتللةاامكانالىكأتطهلكدوذأبوضىلقاامالكقاللهوطشدفعه
أحدضربيناءلىذوالقعاصلممجبوفاوانءظمصاالقبوؤساكلىتإظوف

بكامجبمرحصنماصلةافهفألمجبالهالكمنهالغااانمناهدلماصاالةفيهن5ماال

لالمودرةءلىوالةبهلموالهالمثللتعذراستيماصالةفعهطنماالالثامربوالضالقعل
فإلنالعتإؤىممافثثبءنأثوىرفةمالىكلضلبهبالمذناللطسرحوذلكءخلاليه

اكأنأحبلطمهكاصدنةومنئمينشهرلكلدماماهنعهسنهطعفةرجللسانعض
ضربءيخوهنالكوموجععزذلككزأكاسبيذأنأضافألففيهالؤ

الموازانإناقالضرلبااالفودفيوأشهبملقاسابناعنالموازبنالدببعضترجل
وازللعةايماواالفةيخنهبعضتاواننه4تقادلهوبفاظهـضةةمثمهأوءيرذلكبعمابألكانأصا

منأؤيدلهينهتتيخسةانتدىغراننبعطبأللفرأواتلطبكالقودفيهبهامات

تعاساأنااللهينافىالقودابروءةعبدالملدفيوقالإالعقلهالهسفلهلمتقصفوانطفةعينه
وأليعهبمفىلممعالفوواحدلهءلىاليومألنهأوكثرفالقودفعهبعضهافلاصيبفانطها
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وجالفأشلضربومسئلةمنهماذهـجمسابالعقلوانمافيهاذالقدرعليهبفهفى

واالولشدتنبهكاضرلقوديضربهايهاالقاسمءزمالكبئاقالبرهـعةواالموازيةقىيده

األميمالككالازيةوالموهـعةالىفنىكسرالعظموأمامسئالالضاربمالفىفعغلها
وقالوالعراقأهالاالتمنعمنوماعمتشهبللقماصاليدوالىجلفيكسراعليهلمجنمحا
هذاوئىلهومعتىزهلقاوالجراحىالقودفختلفاهمما1ألايفسدذولكسراناذاليسعوىا

العفومنوكقجوضةافيودلةوتندرفيهتفلالخالغةانفىهللةاامنكاالىاالغلبأن

الجائفةفانلبلاكسرعظممومهلمأواأئفةابكألفالممائلةذلكمنئفياليستطاعالمفصل
بزمنكسرعبدالعزفيدعرداولهاطمنذلدالغابىنوالموتالىىتاقمنهايهتى

مبنىةاحدىفىمالثعنوىأشهبوقدروبهةوشهاببئاقالبهوبمتلفمماليسالعظام

قودالأبوعدأنىالقاةاوقدحكلزالمماظةبافكناذفعاقذلكاسعطيحانيدالقصاصال
نتأتتلةلمادمهاعليمبنىلكوذلوايتانرخذففيهلةيراماثفامتلففخذألنهكسرافي

وأهاءظامسعلةمجبلمشتداظوفاوانالقماصوجبالنفسضلىاظوفولمبعظبم
لعنهأيسئلالقاسبىاوقاللموازابئ51وارمعلفألنهفههالقماصأضهبالصدرفقدقل

أوأخرجهمالوؤطعهمافثييناالفيزيةلمواواالمجوعةوفيمنهفعصاغبرخوفنلمعرفةا

مالكلظصبرفاعلءؤطعتهمافعلتوانتلفألنهمارضفيهـدوالةهـداةاففيهما
الموضةفىلعقلاغاوالموفاحىتبلغعفلصاجاكمرالموصةونفمادإسنهاعندنااألهي

فجعلحزمبنلعمروبهؤىحماةالمولىاتاوسمعليهتهالىفتهارسولانلحافوفهاوذلك
فولهشلءبةابرضةافمادونالحديثفىوالديماةافىاالئمةولىلقضاالبلفهاخسامن

ورىلتىاوهىمعةالداالجراحوأولىلموضةالعوامةشيأيريدعقلةلموضاوقفيمالبس
ىوالباضعةئمالتىئكشطهوهىحاقالمهثمالجلدصمقالتىوهىاظارصتنموخهاالجلدمها

للنبتىيالتىوهىالملطاةثمواضعدهفىءالحماطعتىثةاوهالمتالحمةثمالحمابضعالئئ
التقطعلىاوحاقلماهىلموازالملطاةابنالولموضةايقنمرساقىلعظماانكشافبينو

شيأنددوالفقطعالتىهىميةإبددشيأوالدامنطؤالوتدهـلنمعراوتنعفالعظممثمالجددو
أسماجماافيلوالعظموالثبلغاراشةىتبفحدالتى5والباضعهمئممءظماوالالجلدمن

التىوهىاظاوصةثمصكدشالجددتدىالتىىوميهالداوالىاعىءخهرأولهاالوجهؤالجراح

تقطع4البافئملعظماطهءناتألالجلدتساخوءىحعاقالعمهوهىقهالجلداىتخرص
صفاقلعظماببنويانهالملطااثثمغبرموفىملافىأخذثلمتىاىولمعألالجلدثمابعدالحما
تطبرلتىاآلوهىالمنهنملعظبماتهثملىاوهىةلهائانمالعظمعنتوضحلتىاىولموضةانمقؤ

وهىمغةالداهحنمصغاقالدماغببنكاووبلمبطروصرعتهوانلدواءاوهمثعتها4ءلعغبمافراش
لجووحوالىتعاللهاللقودامحداففعهنلموضةافبل5كزياماذفكللدماغالىائأفهما

عنالحماتائكنةاوهىالموخةماسمىعقلفيهوليسادجغاالففيهخطأوانكانفماص
ؤديهايهاحكومةئنفىابيمافينتواقلديةضهثرانعفففيهالوجهواراسافيكانتفالعظما

اصالوأماالديةمنالموضهؤيهامائماحثمتالتىوهىالالهاثمعدانتالقؤان
المسيبيدبنسعسعيدعنبنمجيىمالكءصتعالىشاءاللهانذاثابعدحئرفسنذ

طابحمنتئ2

عندنامالداالعيلن

الموفعدوندليسأنه

حتىالثحاجءةلمن

لالهواغاةالموتبيغ
فوقمااةالموفي

لتمملىاولأنرصؤلث

إلىىانتوسلمعليهالله
مرولهفيكعابهالموفع

سافيملفجهحزمبنا
االئمهضتةولماالبلمن
احديتفيوالألغدبمفي

لةبهالموضهدووف

لدماقتوحدشبكيى

عنسعيدبنحيىعن

بلمسابئسععد
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لكىذاليرشهابفيانهالثلعضوالكذعقلففيهثلثاألعضاومنعغفينافذةصلهأ

بتهدداالجتهافيهاىأرولكنىعليهامجعمعاالجسدأمياألعضاءفيعضوءنفىنافذةئارىاياوأ
فىنافذكلفىانابببئاقولشعندناعليهمعفيذلداعيفىوليسىذلكفياالمام

بدواللهاالجتهاديرفيهطونإغامالكوقال8العمانوغيرهشهابابنرهوأنولخمكقلعععععوئناشةقاطصأنه
ففعهشبنبرىءعليوانفيهئفألشغيرشينعلىبرىءنبرأتحتىلةاليهالخطأبرحاناعمعقلفدبثكاالعفامن

ذلكمناولةمنعلعهجنىالذىالجرحذلكهادالمجنهدفلمانقصاجاليهىوهومايؤالحكوتوحدننىيذلدالععو
الدتقلرامنالموضةفمادونفوموفدوفأشهبقالعنلههقدرفعوقفعقلفيهيسالععووحمانيثابئمالدكاق

ولىفيحينلعزعبدابئعرطرحهويةثممعابهمنكعبوأوللتوقيفلذلداواألصلمالثلىأرواناالذلكاليرى
اناغاقلناأبومحدالقاضىقالالملطاةفيوعثمانعرعنبهحدثانهعنهدطماروئدأنكرمالكمىعفوؤنافنةفي

التؤخنإلقياسمقادبرالعقلالجسدالنا3وكذلك6ادوءهـالحكومهاالالموفدونؤاأصالجسدقاءاالعع
مائةفيقالساكانيساوىصمعبدانلوعلعهالمجنىيقولوموانهقدرشرعذلكفيوليسأرىدلكنىماعليهبره
ديعهخسالجانىفيلزمفجتهخصىفدنقصعهالجنايهنفيعلمثمانينفيساوىالجرحبالويزهـمدينارثمديجتيداالماماالخفيها
ئلرتهوؤدذبالقياسالمفاديرالببتبانفيهلظالنه5لغيرمذهناوحألتةللااأورثءتاغاذألثفيحماولهذلدفي
القاابنروايةمنمالكعنالمواؤيةدنىنافذةكانتاذاالجائفهوأمامسثلةولاماحعندنامجمحعلعهاهي

لظهالداليقولوهوأحبموعةالمجىفىالقاسمبئاقالالديةتثارفعبنطة6اداوغيربواشعندنااالعيمالكل
مامابينولوانرقمالكلوالخطأظالعمدقدمالكوآبوبرالصدرقبذلكوتدفضىبأشموالمنقآلاألسمةان

االفيالنكونوالموصةوالمنقلةوت4المأانعندنااألهيورمالكصواحدةت4لإالالنكونةوالمو
األسفلىلىاأرىفالمالكدقالالجهااالافعهفإلسلكذنلجسدانكاطرأسوالوجهاكارأسوارافي
زهـلهالشوإحدبعدهماضظمواوأسمنفردانجراحهماألحهماضظمانفيازأسمنواألوففليسذلمنالجسدفي
واحدبعظمذلدكتصانمانقدمعلىوالرأسالوجهاالقالمخونوالمنقآلوالموفعالمأمرتانلاالجهاداالفيه
منبةالجبجرجواحدلمافىخظمواألنفاألسفلحابعدالوالىأسمالكاللولذلكوهوالججمهاللىارىفالمالد

فيهفجعلارثفيسقطغيرشينفقدتبرأءلىواليعتبربكاشبرأضليهارشامقدرالجرحهااظطرووءلمنواالنفاالسفل
بكالوالمنقلالموضةاركااصىإخهالصيمامعوالعوفيخرزااعلىوباعثاارشامقدرازجراالخهماواحهحافيأشا

ماتفاابئفقدروىالمأمير4أماجيعاوارأسالوجهقىفعكونوالمنقلةالموفتفأماالجانىوالرأسانمنفرنعظي
ولوبعدعاغالدالىومايصلالرأساالفيالمأمومةالتكونوالمجموعةألموازيةفيالكنتوءيرهواحدعظمبعع

ونلثيريدانديةذلكفنىدماغهالىلضرانفذتصمفأطارأنفهبةلوضراشهبوقالبرةادخلبمالكعنحيىوحدثنى
مانفذتكلأشيلوطالرأسأومنوصلءرالبرجهسواءفهؤأمومةنحيثاغالالىوصلعبداببئربععةعن

مالكءؤهـلمنوهولماتقدمالرأسفهومنالمااالىوصلمنهبنداللهعهانالىحن
لشافىاوقاأصابجميعولكماهذعباحذلىأسامنألنصواألسفلالىىاأرىوالفعلةاندبيرأالى

عبدحنأنعبدالىأببئربععةعنمالكحمارأساألسفلءنفوالالوجهمناألت
منفيهاختلفمماالمنقلةليرأكادلنالىبنعبداللهانفولهشالمنقلدهنط7ريالىبنالله

مالكعنوغيرهلقاعمابئ51وابررموعةالمصفيالمغيرهوقالههـدفيهالةلكيقراأبرفقال6لعاالا
لقاضىالواألميعليهولمبمضبيرالزبناماصنجأرىالنافعبئاعنهقالوالموإزيةالمجموعةفي

منأخفهااناميالوجوبوجهنفعهلقودواألخرىوجودامحااحداماروايتانفأبومح
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فعهكرطأالمنهالباالنمنهيهونوذلدالالصفاقبقامعماكئرمافهارضالناالمأموت
وأمامسئألومةشكالمأفيهلجنفلمالىأسبمح3سرءظمانهالقونفىووجهوا

يخهاأشهبوقالمنقلةتعوالبدأناالالراستعةطفيهـعةالفوروالمجهالموازثففىة5الها
لمانيريديسعقادمهاموضةالموازافيوقالهافالفودففعصيرئقلةانتنعقلاالالقصاص

ولمتبلغموضةبرئتوانفهوحقهاألولىمتلثفنالهثموتزيدءلىاألولىبالمئمةشقلذ
انكاناثهبصوابلهاوةسلهاوالموفاببنعقلعنلوفضلليسالنةشئلهيهنلمثماله

اذمالئفولعلىفهافوديهنلمحاضعةبالوكانتألضربةتثمخهثهموضةبرىءالجرح
حتيكوفكالةالقوداالماهودابةهاففيمالكعناقاممابنوىورالرأسخاجفى
لقافىاروايةمنوفدتقدمدومنقلعهابموفمةمنديقاواشهبسملثاابئازعنواابغاىورو
الجرحمنصاقتواذافرعواللهاعمالمجدلسرءظامفيشالةمنالمنعفيكدأب
حنيغةبىألخاللمبضمنالجرحمنأقيدلهماعلىزيادةلسرايهاوجهزلدعلىمنحدثة

لمأتتهوالسرفةاقىنكالقطعيضمنهينعديبسببسققفطزانهاماتقولهعلىوالدليل

الماالصابلعةفيهاصاه

اهـاةابعأفيلمسيب3افيكسبلتصأقاللهانلىعبدابنأبهـبيهرعنمالكعنصحيىص
نألفدمنفقالئالثفيفقلتماالبلمنعمثرونلبعينفيالمتمفةبلالرمقفقالءث
صيبتهانةمشتدتاواجرحيئءظمفغطتاالبلمنلءثصرونبعأرفي3فقااالبل
ابنياالسنةهىسعيدففالملممتلأوحاهمتتعالمبلفقلتأنتسيدأءهـاقىفقالءقلها
اصابحءمثرونبعةاروفىاالبلنثألنبنالمرأهبدمنأصابعنآلقىانزولهشأخى
جلالىديةمزتلةالديتتكونءلىاحيئتمبلغثكناياتابارشفيجللىاتساوىلمرأةاعلىأن

لىتلديلوالجناياتاكزمنلفماةجللىاديةتنلمرأةاانفولهمافىىلشاةواحنيفهخألفاالب

بوالفياقهءنهمىرةفابثوزيدبنعباسبنواعروءلىوىءنميالظبةلعفااانهاجاعمانقوله
الشبتضعيفةفطرت5مافلنالفمحنامماعووءلىعفىلثذفيوماروىخالفهمبةلحمااعنداحدمن

ياءلفةفألحقلموفعةائلرجلااوامساسبنءواورزعنتغاتثوامابئأبربهرلكذل

فئولوالجهمفيأبوبمرقليرلوالقليلانهـالهئريعةحدفيالثلثالنبذلكلنلثامادون
ودليناالففهاءعنأخذناذلمثبراومنكبارالتابعينوهرعقابئقالبالمدينةالسبعةالفنها
غرهفعهكالجنينوااللئىدرالذفيهوىلجساانفوجبالديةعننقصارشاذانالمعئجهةهن

3ابابوتقربنلتسعخالمآلفةلثلثابلغافاذلناثادوناؤوهذصئآلنثىأواكانذكرا
واحمأعلمواللهالىجلجحماقبنمفديتهاحسابالىاؤجعالئلثافيزدوخاالجاعان

لواحدالجرحاخكمهاحمحدوابةفرمنلئلثالتىتبلغالجراحاكاننظلكذاثبتذ1فيج
الموازيشألظفيصالكلههواحفلضربةحدزأىوافورفيذتنباتضرفىكانتؤان

لبيتلهألقلهأليدخلامنلمعاعاينقلرقمالدبالسالقولأشهبخغوالماجشونالمدبئلعبدا
هحكحدةظووايرهفأخذغالهبدصماخذشيأنحدةواةهيفيمايخوجحمحكمهنيخرجو
حكمهكاجرحكلدنسدهـط2فجرحهاالهبدلديةنماندثيبدغالجردوجرحهادذددو

عفلفىماباء

الاالمابع
لدماعنييموحدننى

عبدفيأبيعةراعن
سعبدلتسأانهليحمنا
اصبحفىالمسيمابمبنا

منثرعفقالالمرأة

عينفىأمبففلتمبلالا
االبلمنعمثرو

الثألتفىففلتم
فقلتاالبلمنثألنون

ونعشربعأرف3
عظمفقلشينبلالامن

يبنهاواشتدتبرحها

سيدففالعفلهانقص

لمطبلشففلتقأأعراأ

منعلمسلاأومتثبت
السنةسعبدهىففال

افيأتيا
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ماعدماينبالو

ابنعلىفتوىاعتراضىلمهامصيبتهانقصءةواشعدتجرحهاعظمنبععهروفولفصل
اآلخرمئلهانبالجاوفيةصغيرموصةرأسهصانبفىحأوفالموفةبارشيتقصىأناالالمسيب

االبلمنخسله01مغبكاهوأضظممامنوصلوبئلموضامثلتينكأوضحذاوااالبلنعهثشله
فيانتعراالمسيبابئالهقالعذاولذلكةفيوالخألفاخذماهـنقصميبعهمتعظف

بالعقعيرعنموصوفينالمدينةعندأصلكانواهـاقلهاأهلفات جهءمهعلىالمبيههنى

منمعندلىممنحينالفحيفةجعلهابالحبقعترالتنقيرعنهاوإالوالاااعنثوالةدرحمتهم
واغاأصوللىااليستندبرأىمععلقامعتراضوالمبمويعفالمديفلعندأهـكانمااألمول

للهوافيهإلمامةادرجةنعلنهـوخلىهممنهالتعريهمنةلمدثاأهلرجةدعنفعهمتقمبرذلكمعتى
وأحمأنجلم

عاعلمإلذتافىاثشهآاإلعفأءلعنرضىاالئلةاافنعمالعلمهليلثةاعتراضبلحلفقابلمماعندناوىاألهيمالكقال
ءقطعتذالاأصالع

هاأورلتىالئمهةاعترامالميعمفماعمعهافساللععميريدالهـطؤالأوساشبمالةتدابا

وسلمعليهاللهصلىالنياسنةايريىأقملمجهالسنةاكااشبإابخاوفولنفسهفيطالةادافأرضأأنلثفقدضمءقلهاؤ
علعهإدتهمليالنىعنجدعنألهشععصءنبنوحدثءهـألومحدسىالقاةذلكرىفقدونصطعتاذاةابعاال
الكفعغلفاثات

ابحكرفطعفلجعلهالكفأيعللغبعطمغدإميبااثيصرماندفىأحماأاعلماواللهملصثالهئهبرلرةكلؤلاالنتسين
االبلمنضمرهبعأ

االبلولفي6صممملىثلصجمتئولكفلناشععلنالصاععلاوخسافطعتاقاصامابعاالبلدلثأنعقاالأتمحسابمالكلظ
عقلهايريدفقدتماذازطعتاألمابعفيؤولهشنحةفروثكائضةنألثبلعووثألنوننالثةاالمابح

دسواهاليعقلوذلكمونممهاففيهاخاألصابعفاذافطعتاالبلمنعمثرسأصبعقكلانكلديارفىناثرظدث
عنالموازوغيرابندروىوأوالمنكبالمرقأوإليدءنالكفوقطعتصابعاألقطعتثألثاالبلمنوءىأنمل

ابئعنهفالأوالمنالكفمنطعتكاقئلةعقلهاكمتمامحفاعأصااذاقطمتمالكفريضةوثلثفرائض
فأسلولوفطعوأشهبالقاصمبنالاألصابحفطعفىطالوركقيهامئلرجلهءنكذلكبو

لورقاومنرينادمائةأصحرلكلدينالهخسلذهباهـمنوهلكاديةفاغاعلعههساء
مردوهاشامردلفمأأصبلىصمردف3صثة

لكظهصفىأناملثألثاألصبوفيديناراونالثوناألصابحثألنةسابووقولهؤصل
قطعتاففيهماعهئرادأغلنانمافيمانبهاالامالكزعنلمواابئالةوثاثونألنوتلكنالهلةوذلمائةا

ومالمئاالظرجلابهاموالمنفعةافقدذهبتإذهبتاذاالماضواحدمنمفيكلاالبلمن
ئأناملاالبهامثألثهفيمالكابنكناذةءنوىورنونسانقاليأوهوراىفيثتسعه
حغاماألولالقولاوجهألولالقولهبهوأخذأصامالكرجعليهوقالألصابعايةدالثنملهأكل

مثلفىلهاأنيهونسائراألصابعفيلزميةدلكفافيالذىاالبهامقية4فيلولىنملةحمبأتبه
أصلأناماالئالثانتفأصبعذاانالثاقلقولاوجهواألمةخألفوحذارابهأغلةديهذلك
صابعألئىاصالثذ
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الاالسنانصامعقل

اظطاببئمولىءس3عناجندنببئمسمأسلمءنيدبننىعنبحيىءدمالكىوحدص
صحيىءنوحدثنىملبصاضلعاوفيملبكالترقوةووقمليالضرسوقضىالخطاببنعرأن

ببعيرفراساالفيالخطاببئعرحصىيفولزاسعيدبنصمحسعيدانهبئمجيىمالدعن

فعاهفيثنفصلدلمسيمااسععدبنلأبعرةمسةفيكطألضرااوتفعانسبىأبئيةومعاىوفض
فعددالديةبعيريئيئبعيراألضراسفىأنالجعاتكتفلىقعماءمعاويةؤنربدفىالخطابيربن
معاويةضىوربهبعرهـاألضراسفيعنهانتهرضىالخطأببنعركىةقولهشوا
فيعبدالعزبنعرنواسقضرسكلفيبنبعيربئبعيرالمسيببئسععدرأىوممهأبعرةفي
صوتنةمعاويةفضااتزيدعلىالملىيمااالديةجمععهاعقلموافقهمنلماشيههيبأابئافول

فيمجعلنالخطاببنعراننفسبرذلكفقالذلثعنوصألتهينمقبئاقالعرففهافي

بعانناعمثرأرخانواألسةناناالفيمجعلونكانعشربعيرابعيراواألضراساألضراس
عهئرونلنفساديةعنفنقمترحيرانمانونلكذجععفديةأنعاببعوأرعياتباربحثناياوأر

ومالةذلدسعونميمفيخسةتاألضراسؤىمجعلفعانأببئويههحاوكانقالبعيرا
قدلثبعيرينبعيريناألضراظتلتأنابسعيدلوكنتوقالستينفسلتاديةلىفقدزادت

ومعاويةلهلذىواماةيهدلماثاونغامتفذلثسةسةأألسنانؤتبعيرابعونأر
وأبمالكنولوهواألميللىءنتعالله1معااندثذوشأذبكلوسلمعلعهاللهملىلنبىاعنوىلمرا

بنهقوعندابناالبلمنسلسناؤقالانهوسلمضلعهاللهصلىعنهوىلماروالنافىصنيفة
وتئصلاألنعابتلىالتىوحكضوابعأراألسنانىةيزيدوعشرةشاالضراسمول

نيقولانهالمسيبسعيدبئسعدءنبنيحيىعنماالثيءندثىوصبألفراس
شأيفانامابهاعقلهافةودثادبعدتطرفاضقلهاناطيهافسفاسودتنايبتأذاا

فبهادحايوجباسودايدإفاتامايرلعقلايهاصةتهـصطانمائمتالعقلاففيهانلىاودتاانقوله
ولففيهاحكومةفاسودتدتاذاضرزولهؤالشافىالفاألوبرالقاءىقالالعامالعقل
يعدطرحتاذاثمقاللديةابذلكنعغفوجبتهبتفتهدصودتاذااانهنكولهطعلىوالدايل

بعدذلكقطعاذائملداففعهلمثمايعذهبفربألنفبهااللالذهابصرىأديهبتولكذ
اذاااالعابعينمنوعددلمسيبابئواعروءلىعنأثعنلموازيةاوؤىأضىديةففيه

افنهابعضسودادفىبعداذاطرحتاوأماخالفه5لعاالانأحدصئءولميبلةالمعةوجبسودتا

فهالمتبقالقائمةالموازالعايئبئاقالة161لعينفئوأبواونادؤيهاحصهابافيقالالخألف
لهفابالعكساألهيانسةهـلهفظاولكثرسنافعهاوأاسوفيهابقعت5وداالىناالنهنفص

االولىالديةاوجبتفاعنتععغابقيتوجمالهاذهبدهشةودتااذاناااندأبوسبئاكاةا

يدلوأعلمواللهرعضدكطألظووعتهامنغلذمحابنيةلئاالديهاوجبتولهاجماالذعابدماسودبا
فقدطرحتانمنفعتهاثملذعابلديةايهاوجبتباشديداطراابتهـفطاذاالىاانذلكءلى

السنسلىكانتاغةاةلعينوااخمألهكالعداومننثعةجمالمنمافيهالذعابؤيهاحاكؤوجت
ديناربنعإممىعنبئمزابنوهضدحصحاكومةارحهاطعلىءنبحهالميمنتتذضبوداء11

ألاألسنالقعفلبامح
مالدعنيكيىوحدتنى

هسعنؤبدبنأهعن
موأسلمعنجندبفيا

محرأنالخطابفيعر

فىقفىالخطابابئ

وفىمجملافرس

الضلعوفيببهملالترفوة
صممىوحدثنىملب

بنبكيىعنمالكعن

سعيدبئمعحسعيدانه
حرففىبفولاسببا

االضراسفىلخطابابنا

فيساويةببعبروقفى
االضراسفىسفعاقلىأ

سعبدلأبعرهسةهـفي

تنقعلديةالمسيبابئ

الخطابمربنقفاءفى

معاوبةفضاهفيوتربد

فيلجعلتأناكنثفلى

ينببرفيبعبرضراسا

وحدنقلديةسواافهدد

ىصكيعنمالكعنصكيى

بنسعبدسعبدعنابئ

اذاهـليةنأنهالمسيب

أسودتنالىبأص

طرحمتمافانقاعقاالففها

ففبهااسودتانبعد
أبفاناماعفلها



األسنانعقلفيلعملا

مالكحيىءنوحدثنى

الحصايهبئداودعن

طرتبنغطفانعنأب
وانعيانانهاخبرلمرىا

عبدالىبعثهالحمابئ
مادايسألهعباسبنالقه
عبداللهففالالضرسفى

منخسفيهعباتهابن

وانهيفرققالاالبل

بئءباسالىءبدافته

الةممقدممجعلفقال
عبدفقااألضراسمثل

لولمتععبرذلكعباسبنللها

سوااالبالمابعفلها
لكطيكيىءنوحدننى

عنعروةفيهمامعن

بينيسوىنانهاب
والالغقلفياالسنان

بعضعلىبعنهايفعنل

عندناألميبرادمالك

واالضراعىملادمبان
سواءعقلهاواالتياب

ملىاللهرسولانوذالث

لسنافيلوسمعليهللها
والفرعىبلاهنخش

لاليفعالسنانمنسن

بعضبعضهاعلى

الغبدالاديهفىماحا
لكماعنسحيىوحدثنى

بئهـسعدأنبلغهانه

بنيسارنوسابالمسه

موخةئكانايغوالن

شكلنهثتلعبدنمفا
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تاماتأخذ4فللعةسودتأصيبتذااقلمااسيباسعمدبنقولتوسالعهءذلدقالمايؤدى
بكيىبنيكيىوأخبرفمزينبئالبيفماءواحدةوسوداءمنفعقاألنلمقالقلتذخ2هبنملبه
لموازيةاؤىبأشمقالوأوامفراأوخضرةحمرةالىالؤيرتضفانهسثلةمثلهنافحبناعن

الىشهمانىالىبعاضهابءنرماذفدنلمحلهفرهالصثمالحرةمناسواداالىأقربالخفرة

الديةمنفوجبالديةبهببمابعضذهبانهوذلثالععبعةفىسمقاابئالوهاالسودادون
شعدانسنةبههاتظربأشقالصديدامتركانفانلتفقرإتولوضرسشلةبقدره

فرعلهابقدرهفاعقلباخفهاضطراكانعقاثاوانتجكالمعاقةىفممنهبعدالبهافطراا
فمهاالعطاسعمرتشهةأصلمنلذلدانكسرثوملةالديةشحهاففيهامننلىاهـحتاذاط

لموازيهاؤىأثهبقالهبعدالحشمفةالذكريئةئكئحهاثموضعالسنءنمنلمالتى

سناناألعقلؤىمللها

الحمبنوانمرأنبرهأخىأنهلمرئاطريفبنفانغطأبنلحصينابنوددامالكءنص
لاالبلمنسفعهعباسبنعبداللهفقاللضرسافىماذايسألهعباسنعبداللهالىإهنه

عباسبنعبداللهلاؤاالضراسمثللةمامقدمأغدملؤقالعباسن4للهعبدالىاوانهيؤهـدتئ
ببنسوىنأنهابيهوةءنعردتامهئععنمالكعقلهاسواابحاالبااللولمتععبرذلك

واالتعابلهمادمانءةعندناواألهيمالكقالبعضعلىبععهاوإلنحضللعقلافياألسنان
االبلمنخسالسنؤىكاىلموسضايهاللهلىاللهرسؤلاطوذلكعفلهاصواءواالضراس
ؤىوانمىسوللىعباسدنفولشبعضكامجلىصبهاليففلاالسنانهننيىوالضرس

منصذلىافىوسلمدتإلعلعهملىلنياحديثممايصضعيهماتفدمعلىاالبلمنخسلفعرسا

الةميخمهافقدممبعفهاباخصغاواوغبرهااالضراسعلىفعوالسنااصمألنعاموذلكاالبل
لثناياالهفال

ماداخلعندهالضراساانبيناالضراسهثللنمامقدنمأتجعلوانميابنوقولفصلآ
وجهفيوتبتىلهعباسنهـاروقذلكىماوارتابمنافعضإلفماالبيغلفةاععقدالخاوانهلفما

لأندالوجهمنءيرهذاوقدزوىإسواءاباالعابحءةااللولميععبرذلكوقالصعهؤىالصواب
والخالفحةالغصاؤىلتقدمواللسانل3منعباسدتومنافعهااخعانحتعقاالواحدوان

أعلمواللهياسلةاالعبارامعنىانبذلكفئبتالزماللغهلىاؤيمايعوددقولهاالحقاجنالمةن

لالعبداكاليةماحاء

ثرعلعبدؤمفاهوضةؤىنايقوإلنركايسااتدنوصالسيباسيددقانبلغهنهامالكص

هذهوجعلتعشرفيمتهنمفبدانيرععثزممنهالعبدذمفةموضعزهـلهماشىكتغنه
ديةفدرهامننجسبدالعبمةؤهمنرةلمأمؤئقدواوالجائفةلمنقلةواالموصةىلتىائحاجال

وذىءلجىذلمثقيمتهوهونصترجلهويدهىمجعلذلدلمعيهمىءنسألتمزنبناقالالحر
لتى41ياهاالبعهاالركاصاءؤىولىسعقللفيهاهكاأشههاومانلىاملجسدهاتبرامن

وتعودتبرأقدبئوالجائنهةكوةالمونفقالديعهالحرؤمنءامجرتةالعبدئىمنأجروءا



العبدفدومانفصءنيثمقوحهمنعلىانبالجراح159لعبديصابافيىنيفضالحمفيوانميانبلغهمالكاتحدثنى

تدارإلضةاتئولاننوربماأعفاثوننفصءنسدهبءنتذالجراحالجسدوهاصواعاءنمنالهابغيرنفصالى
منمانقصومعيبافيفرمصمافيقاممنثمنهصاالمافههوايرلمفلذلكبطالهاثذبهءنممايصاب

مااحدبهلىثرطفتهكنهفيعالحمبنوانهيبلغهأناتهمالكصمثلنافععنكيىدنحيىوأحبرنىلصصامتهف
نانفولهشالعبدىغنمنفدرمانقصصحهعلىءنأنبالجراحلعبإلعاباؤىىكانيقه

صواالبمااالخعباالىىفذكرهارمااالربعبجاؤهعرال4بربدانملحتهبقدومانجرحهؤىضى
نقفمماابدوليمابفدراكرشئهااإلهـشطينتصنودبثامةالشصمنصنةالغالبماالعلىدتبراةىبمال
ذلكفينظرفيغنهاالسفيهاقاطفدلميكموؤشاخهامتالمعشينسبادونثنأخافاربحاجالشجاوأمامعهاا

رأمالعبموسعابعدالعبدوفىفعهاعلىوالتعملطاالغراءبالجنايةنرعاءنذلكنالجناجمارشنكالبامنلسلممابص
ابعددالعصؤمهبينعندناواالعيممالكلصوأحمأضلمواللهزجرعنهاالعبدمةقيمقدارارشهامنالجانىالىأم
توقالجرحاباصوفماصوىنمنهمنهمائاثبراحدهؤىكلانحعهوهأموهعهوؤىنهعمنزفالعبدنموصةؤىان
حذايهياقبلصماببنوئرأمالبدحبعدمذلثمنئمننعنظرؤىالعبدمانقصبهممايصاببعاالرالخصالهذه
اصابصابينالذىلغرمنممهينالقبمافيأصابهالذىيغرما2ذوصيبهانحاقبلتوقبالجرحبهأماالعبفبعداتؤهيه

زىمالثقالعينالةنأصابشربهامامنعلىفديسكسرهصحئمرجلأو5يدكصرتبداذالهاؤىمالكالل
أويدهلصرتالعبداذاالئمجاجفىفولهشالعبدغنمنةسدرمانقصأمابههنعلىتأوعثلذلدنقصكسر
فإلسعكسرهثمرلجهالصملوكيفذلكوجهبينثمماتقدمضلىمابصالشجاجوؤهاهنوصيهأمألسقدمعلىبحاالر
ةانثئأصامنعلىهمامايالجاقفيغرمالجنايةفههأحدنتهالذىباكفينهقبوالالحمبوممتهفبينظرالىؤفالفيه

فغعصذلثأصابكمهرهأضلمواللهبدهتمنعليهأتلفوالذىالمقدرذلكلسيدالعبدألن
أصابهشكانأوعثلوأمافىنئيبهمنأصاعلىفاديسصوالفةبنثبريددونحثملهرو51يدسفانؤمل
العبدنشقدرمانقصعلعههناوليسمثلوالىجرعنودعافيهونالذىيماألدبفىمدفعليهلهاواهافقدرةطاعرالخع
عندناياألكماللظبنعيممىعنمزانىورونادرشاذضلعهكانماالىوضودتهضيرثينعلىبرأألنغرم

الممالعكنالقهاصؤبرحهنانعالمواالدباالضليوالعيامجبرهؤعميدهعليهقأنةماغرمالجانىعليديخارليس
اراالعاصةكهبثةوأحم3عداوابلدا
العبدبنفساالمةنفسمنظرفعلعهربخىينيريدثلأوعضفيتهيريدمننقصذلككسرهأصابفانوفولهصعل

ذافعلوجمرحماببرحهتألكلظصوأحمواللهأضلمقيمعهمنمانتثصهـمتعليهانمنبريدمألسمدمؤدرمانخص
خيربعبداعداالعبدحها3والععدبنفساالمةىنتاالحرارقصاصكيناالليكبينالفصاحمعنذناؤىاالعي
شاءفانالمقعولالعبدذأنفياظءأواءئتلمفاناقتولاعداخيرصيدالعبدالعبدعبدافاذإفتلمجرحه

ليإرلاوانتجتبمعبده3ءاوانلذقتولالعبدانانيعطالعبداالتاتلصاءربوانعبدهتقهذأاهقلا دمانيقتلبهأنفرضىأخذالعبدالقائلاذاالعبدالمقعوللىبيسوذلكغيرعلبفليسأسمهفاذا
العبدربهظوانعبدهوعذاألشلالرؤبترلتهذلكأثوماالمدوالىجلفطعالعبيدؤىبينالغصاصكللكؤ

لعبدانيعطأتالقاتلناكتالىؤرقولهباألنىالذصتلاالصارؤماصدهيعةالمماليكبينلقماصااقماقاكعلى

انأسالةبرإمتوعبدفعلأصهوجرحهامجرحهوأماقولهسيإخألدىاليعلمهذاممابالعينامينوابالنفسالنفسانفيهاءليمم
حمولهمانفولهعلىوالدلعلاألطرامافىغبكاصالقأبوحنيفةوقاللثافىوامالكمذهب

اأبدغيرنفعولفليممىذكروأنثىكلفىهذاعامبألنفواألنفبالعينالعينسبالنةالنفىأنفعهاوكتبناعايهمتعالى
لقتلافىتركبذلكباهوأشلىجلوايداقطعلعبيدؤابينطهءمالةاؤىلكوذبمانيقتلهورضىلقانلالعبدأخذا
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البهودىبجرحالمسلم
نعبداسيدانلنعراأوا

فدعنمممالأنيهشاان

فبباعسلهواأفعلاماب
أوذىادبافبعط

لعبداغنصننىلنمرا

بغنهأحاطانطهأوغف

والىاليهويمطوال
مسماعبداالنصراق
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حصأوحدتالقر3ناذاوردفىلناالزمقباخامنرعنعفانلتوواةافىواردةهذنتءوان

بقولهاتكاحهافيبنمهاهييشأاألبأنفىمالكوقدافيزسخهحتىوسلمعلعهاللهملىلنبىاعن
ليلنامنودئمارايذكواتولمهاتينابنتىاحدىأنكحكيدأنأرافلقصصاسووةقىتعالى

األطراففىابيشبجرىنهاألنفسفىالقصاصمالينمجرىصينصاسصالقياعىة
لحربئ

شاءوانبريدالعبدالقاتلفتلشافانلعبدخيرسيداعبداعدادالعبواذاؤخللهوفصل

حيةءبدهالعهأديدفعبينبالخيارلقاثلسيدافيكونلقعلاضكلفاءن8شاإنيريدانجهاخذالعقل

لئعمافنىالوذلككرأعليهإسالنهبدالجافالعاليهيسلمأوعليهأتلفالذىالنهالمقثول
دالجنايةاركأفدرنغنهنبالبععأويسديةااببارشيفتدىأنبيننحيرسيدالجاف

رفبةأوالسيدبمالمتعلقةالجنايةعونأنالسخلىانهمانقولهوالدليلءلىالجافاسعدنباقىا

لقأقتعهاالفيؤلممالهجععذءأيوجبذلكلسيدالتابمالتهعاقأبهوزلعبدوالا
وفولليهاالعبدوانتقالهابرقبةاالتعلةذلدمعنىالنرقبمهسخقاقاوذلديوجبلعبدابرقبة

وايةولعاالرلنصرافاواليهودىاخلىلعبدايةنجافيذامالكبعدماذكرلىسخرجفىلشاا
عنهيعقلشاءأنانصيدالعبدانصراأواكليهودىامجرحالعبدالمسمفيممالكقالص

بفنهطأانأوثمنهممهلعبدانمنهلنصرافأوالهودىاىسععطفعباعأوأصامهفغلمافدأصاب
الكعاباذاجرحالعبدانماقالوصذاعلىشمساالعبداالمنصراقوالىاليهوواليعطى

ابئعنصحيىبئصحيىواهرصاتوانشكاداعبنوانهسلماليعقلاللهفنعذرالقماص
بهيقتلأنالىوأحبقالصم101ابناعنالموازبناقالهفعهختلففقداالذءولوفعلهقاسما
اأيفممالغابئاوقدقالزلمواابناوقالأشهبالهولععبعهافي3لقاابنعنحيىبئيخيىواهرو

لهشمالكلموازعنابئاوروىلمحايعهكسلعةغاضليهاسحنونلوةأصبخالهوواليقتليضرب
سألماااذوؤصايةاصذتفىالنوالجرحسنةقودفيلذمىوالمسلملعبداابين

وأسلهذلكمنأبشاءفانانالجرحعقلأنيؤدىبديرأنيعقللسيدهفانوقولهفصل

نصراقواىوالفائعىللاصرعندفانالجرحععللخنامنىفععطلباعانهاهلفمدط
ولمنارعندبنمىيريدعيلعسأينعيبئاقاللعقلصدراهنهىأعطللهازادعلىوانغبرثمنه

وؤدكانالكعابحوخطأةىسم51ابئاقالمماهعناهأمالكمعابطأءوصىأاسعلىاهذهؤ
رممنءلىءأوغرهاععاافأءطلهءسدهذأصإذافيهاألميوإغافأللغرهسقرأمالك ىط

ابنأنكرالذىوهذامالكوءوؤولالديةفىهنأاتكاوانكانالعبيمشاماجعععناالسألم
بهسععووالتهاسماهنهماصالىمنهاحرثممالدهخديمهعنوايةرياكرتأنصحعمل3لقاا

نتلنااوادةلمانهجمفىلئماوفدأخذاحتمالهاعوصاعرءتطادةكانلماهلعاتغبرؤىنيملمولذلك

واليعطىلهشوالقولهذافيحهـالمسئلاؤىالتعايلاللفوأخملمأتواللهالموطأىالى
ليهابدفحوضلعهأديباعبولعهايدفعأنءثالسالهناذا4الاعبداسلنصراقواليهؤدىا

انهيقتضنىفهذجنايتهشااالزدرمنهلمهلميدؤحذااوأماغندهلمأوأوثوأوعهبعاشاجمعحغنه
أنؤمهوالحمنهبهتعاقثماقاالصقتوأماثاسضنابماركىلعؤىبععغاواعلههلميبع

وأحمعلمأللهوامساالجرحمسمانأرنعاذصراجرحنعانعرانلومهحاهذفيق
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الذلأتديهاءؤكاما

أحدماإفعلاذلنعراقأواهودىالديةأنؤخىلعزيزبنءبداعرأتبلغهأنهمالكص

منمفاكعلىاوالنحراليردىديةأنعنهاللهرضىآلهـلهشلىلمهـالىاطدتزعفمئل

نتالعاصىفيعروعنوىوفدرمالمسديةلمثأبوحنيةلوامالثلابهذاواسمدية
دوردةغبرانهعطريغق5يردولمالمؤمندثفؤمفلادثأنألؤالوعماللهءلمعهلىاني
ؤمحلتساعنهناذلكاأولوتألمسم01دفزثللاديةمنهفوأضهوفهـلطااتمئلءن
ماأءبرفالموازيةفيمالثوقدهصالفسوابالعينافىتالمعلمنىاذاسنادهتىمالىيلتأو
أنالمعنىودلعدنامنأتبعهوأنادىاماموكاتاهزفيابنءبىاالففاءعرمفيمالدنحففى
قديههكالىملقتبينودثينهلدانتهديؤفىؤىأنبفوماصلافييؤفىصتشتاحا

كرواللقداصاالتمغاالوثةبدليآلتاالفئلةنقصمنظمأتذهـالص3خرانولم
ذاطمسئلةوأحرىهـأولىتلافبأنيؤزفيهالديةنقصؤىتؤفىنوثةالانتكاذايمنعه

كلالذمةأملديةفيماحاوالدليللمالىديةلنمافىئكاوقاللملى41دذمفتغلمسلماديةمنأفلكتاباديةأنت
أنهمالكعنبكيىإالنوثةءحدثنىنقصالعاث1ءلىحرةفمالديةؤىلمااارجلاواةنيمضنصثحذإانمانتولهضلي
فيتءبدالعز3عرأنبلغهكهبهفيقهلغعلةقتلمسميقتلىأنفراالمسلماليقتلأنخدناتاألعيفاليهالكص

أواليهودىأنقضىفرثموءهـلواوفبدنداليقتلوءهـسلميتتلأنبدلمسربماليقعلءسلمإتماقاللىوهذات
اأحدماذاقتلالنعرإقيقعلأبوحنعفةوقالالشافىضالبهواءهاتيتواليمغماصالةوبويمغفانهبألأسمنقتل

لمالحرالىديةنعفمثلفربممؤمناليفتلانألقالوسمعليهابتهصلىياكنتوىمارولهماعلىلوالدلهىبالذأسما
ضندنااألعيمالثقالويقتلسمئلةرلمستألمؤمقالىلغودتمجبالا14هـفلمبالكمتافصانهلمعنىاجهةوظعلنامن

فراالمسلماليقحلأناوضةوايةالموازفىمالكلمقالؤةرافاألطنئاءعاصاوأمافعإلفوالبالمسمفراا
آلغعفتلمسلميفئلىأنبهبرالموازبةفىنانخانوقالىذلكفيتوقفانهممالثوىءنورهـافاألطافيلمجنالؤخاص

بهفيقعلصاالةعليهلهاروالكموابأبومحدىةاالقالالعتلذصاءأدواناصاءافاناسلمإ
واألنىالجرحكالذكرفيثادنهفافساكقيقعادبهمنصاناكلولاحتءصذاءلىوالدلي

لديةادمنوتلديةابهبوتستنؤادمالالنهصرظااسماضاالتتلزاافاعش

وأصنجداخمبئءواوعبدالملدلغاصمابنااقااتللتالةعالىتانديةبأصقالالمدوئةؤق
كديهلةاماةاعلىديتهئءيههـدفيالةدكلاتنبهحتجاماثهبأتىا4والتلامالفى

اإأآلمثالعبدلكصسمةإطبعش4فاصالدعدمغانهلثاقاولاةاوجهوئفةا
لةذلدقلكدهـواأبومحدمنىقااتالحراواكودىايماديئهـىبماصاتافاتذااثنإت

لىوهذاتبالمجوسىليهودىايقتاالمجوءفيمالثيادعنبخرعلىلوةفأدماؤهمتواحد
نتوانبالمرأةتداحرايهودىكابدايتدأناااليمغايهودىادتت4صثنضصماقدالق

ديخنالماصلهيرفىاخاتلاتالتفييانلمناؤحرااامساذواآلثهـدماؤمفحممفى
ولىالىلمبضدلذوادضليهثانؤحيلبهخلياليةإسمالثذانتعيمايىرواتنتبعةالهففى
نهنمم03أحاناألولالقعولوجهصننةوصلجنهةاممادماالىبهضرخفاءتثاءفاتانخلةثولالمخت

مسكابمصنهمهـهؤحملتظالمامناقماناؤاإولالةووكممزضىمقتضلىموقوفة

سابعمنتئ31
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0005سلمانأنسعبدبنيحميى

عمحساولعلىئألثمكتالمجوصىىايلهوىكاوالنصرآقبهوماحرإبععدلكسبنععدمحيىووالاللدلكميةيقولنيسارابئ
حسابفعلىديتهوالجائفةلكديتهثكمووانععثرديتنعفالموضةدياعهمفىالمعمين01درهمثمانثائةالمبرصى
ديةمثلأبوحنيفةلومالدوهوفولىدرهمثمانماثةالمجوسىدقولهشىامبراصاهواالصمالكقال
حربئبهحمبةاصطااجاعبأنهذلثفيأبوعدالقاءىداستدلوعلعهايدليلتقدموالمسماوجممالكقالعنديا

المعنىجههلعلنامنوقالعالهالىلكبئوكانيهعبأحدينكرهفلمللصحابةبمحضرمناظطابالنصراقاليهودى
ديةنعفمالمرأةءنوالمرتدوديةألنئىالديةفىالمسإلساوىفانهمذبائحالتؤجملىجنسانصعدبهمدلجؤىبرسوا

ختلفواالديهبهيبهبوقألسلهلميقعلارتدادلطقىفععلازيدالمسمواذاسائىالمالوكذلكلالرلىالمسالينبراححساب
مدالفىالمبرسىدتدبتهوأثوأصبغااةابئاابخاسنونءنفنىكتابديتهأصابنافينعفحضرةالمومديأل
الذىديخسهأشهصعنمنونوىوردينهعلىأوئلاالسالمالىرجىعوصاحهنفسهواظطأفيديتهوالمأمومةطثديعه

الألألدعليدمتوالحائفةملت لهكابالهنوشديئندالأحمدمارله3فرهاليقرعلىاولولاالقولوجهتداليها
علهنكالوححكهمنهفمدشالىلاثاغاالنهاكعااأهلانهالئالةاربههاممصاطذلكصماب

دسوووعلىالعقلمايوجب
مولوداالتحالهخافيجلا

مالهضالرجلاعلىالعقلمابوجبمالكعنمجيىدئنىص
ءعنوةبئءسماعن

العافعلعشهضعلاىولضليمممتييشماطعنالتنماصكيىتمحطأطاظقعلعقلنماعليقممد31لبسوليةانهكانابيه
فتلفىلستامفعتقالشابارنأنماللثعنيحيىأنيشاؤاذلكداالالهديةشيأمنملالمقلفيعقلالعافلةعلى
شالعاقلةتعينهأنإالةظمالهفياقاتلعلىونالديةتكأنابقتوايعفوآولعاحينمدالهقعلعفلمانماءليالعمد
مرونةضلىمدالهجناياتأنلكؤن5مدالهديةنصلمتهعاعلىقولهشنها4نفسطيىمجيوحدثتىيهاطاظ

سهاابنعنمالكءن

عدهلالترالعاقذأنفىاالخألفذزالعينهؤقالهدقطعكالقعلاصاةافعهمنهامايهونانالسنةمضتلانظ
الباب9أبواببعةأرهذافىتعالىاللهشاانجروشأقفيهصاصالةالعاقإضربوامنشيأملالملةالعاة
إلخطأمنينهؤبمدالةصهفيالئافىوالبابملهالمديةتسةمةالعافلةصعرفةفياالوليشاؤااناالالعمدد

الجنايةمنالعازلةهألمحيلهمعرفةفالوابعوالعابدءالهبجنايةبهبؤالثاكوالبابعئمجىئوحدذلك
لديةماالتوصخةلعاظةاصرفةفياألوللباباقاسعهاببئاانمالد
ليهـمنالجاففبهلةفيمادامةبيلةمعقبيلةلةفألتالقبانلفيهاثالثةأشياءفيعتبرالعافلةفأمامدالهزخلفىالشهمفت
برهالعثغيرمنغيرالدبوانفىنانبعضعنمبعفملكلالديوانيهأهلفانوالديوانالجنايةأولعايعفوحين
منمعهيعقلنهلىالجاالىأقربوانكانعراقىدالشاءكامعهحرىمعضافأليعقلاآلفاالديةتكونأنالمفتول

مسئلةطحةالىاباسهـطنبعضإلىم2بعافريقيةأهلويضمخونسهلأفقهلأمتظمالهفىالقألسلعلى
يمشعةالالحفرالنةأهليلبدوهعاأحملاليعقلالمدونةفىثمماالفقالالحفرىلبدوىافىواختافءنلمةالعاتعينهاناال

بئ51وروالثوءبدالمبأشموجوزذلكالقاسمابئبهذإقالووعينابلواحدةديةقىيكونأنخهاةفسورب

ولذلكدواسعلىهبنعةالديةأناآلولولالةوجهسخورادنلعابفيمالكبءنوتيبوبلماربعةقوله1
ننمادلوصازتبععفاالبللاالأعلوعلىمإلورقالفعإلىفىعلىلكولرهباخاهلفالذعندجعلكلمنهاوالرابعلثاك المثمارفةالعاقلىتبنيهءلىأنلثانيهاالروايةووجههـالرو
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فؤننالحالىاهلافاففبأنعدهممعئبامنهليسمنلقبعلالىايضافمذوفدلمواواونةاوا
نبعضفىعليهابئعلىوالضرهوأءىاولىواخونهالجانىعصبةهوءننهـالباديةاهل

واآلخرمنأهلاالبلمناهلأحدهمارجألرجالنكالؤتيوحذاوأحمأءلمواللهلديةاأصناف
تاذاهمسئةماهوعليهحسبعلىالدتمانمفواحدضكلعافلةعلىنلارلق

انلخذالجافىعلىذلكانابرهـعةفىووولالنوادفيقالوفوههعشيرنهلرجلالة6مماثلئعا

األصارجالارعلىوهىاذلكبكابداحتىاليوآالقبائلافربليهماواالممذلكاستطاءهـا
ديانوالعلىعملقاابنالمعدماعلىئالثابالجشونبنافقماللمعدمارفأماسااثاهعلغينلباا
اليصماربأهلذلكختعنأنفحبالفرممنممالىنمعلىلعؤنواالضملسبعلعلياغاحىاال
نلما5لفقرااوتعطىغنعااألمنتوخذهأنبعطىكالىضفمعاجلمعدموالمليانافأمانالموا

العهييةؤىالقاسمنهـاعناصبغرواالعاؤآلمعالسفيهويعقلسئالساةالموطرروثا
فيعقلالمعاونةمهاحمحآلالعاأنذلكوجهالجزيةعنهناعقىضحبئاوئمالناسعابنالهو

مسثلةهومنهفيزدىغبرعناليؤدىمنهنأخذيختصصمتيةلجزاواهاعنهويعقل
فومهوعنتمضعنزءويعفلمنأسفلاولىوأماعمبةالنهالمعهعنيعقلثالمعتوالولى

والشافىقالبهوأسفلالقإللءنولىالعتبيبعقلؤىماقااارنوروىأصبغءن
جنايةيضلمولىتهاالقاسمبنافولوجهةنيةابولبهونه4اؤىكعابلهاليعقلصنون

فىمدخليهنلهنمبهنسهيورثتعصيبلهليسأنهثانيةالروايةاوجهوقبالضلمنممواليابم
أبولبهووغيرهاالمجمؤؤمالكألاللهالعاعالجاويؤدسنلةلعبدآلالعا
علىانماتؤدىالعاقةاناالولولالوجهبقعاسواإساسمساناقالءذبنامنأصاومنةحني
لفائلابهغاماالثالقولاوجةوذلكبعضعليهيهونايخحبالعوواحاالمماسبيل
النساءوأماسعلينهاليهوايؤأنلمءبءلهمالمسدونوعاقلعهمسهلوقتلانهبذلد

ووجهالمجنونوكذلكاصبغقاوغبرهاابئعةفىماالثقالهآلالعافيلمفألهدخلماناعوا
نوجدفالمدخلفغبرمكفوالمجنونالصبىوأهاوالنصرةعيبالعاهلمنأساءلسنااذلكأ

لالعافيالمععبرالعغاتكانتادئلةالمرأةحالءنهـااالنالذلكمنئثمافىخص

نجتعتبرلصفإتيافأطلصفاتابهذهاالعتاروفيبينأننكبرزجبوالصغووانالبلدوائقلكا
هالملىعلىالديةعديهمممميومتةالعاقاةنصعبدالمددكلقكانلولعافدةاقولجاقاقفي

ذلثووجهبالديةمجمواليومالموتواليرملجرحايومبذلثواليععبردقدرهلمسراوعلىرقد
أوصعفباذلكقبلفقدمغالباوأمامنكانالديةمنألىمهماغايدزموامحدمنواصمهذيدزميومانه

مماتفنمسئلىايهالفألتذةبغيرهتعدتهتالديةالنضليهئالفانهلمفأنجلخأوكافرا
القاممايعنسكيىورواصافىالعاقلقىجعءلىأصبغقالعايهمالديةبعدتوزيعالعاقلة

بتدفيثاووولالماجئمونبئالهوثابتارتكديئتهذافاوقالسحنونوأنكزذلث
أصمروايآنمالثقالهاداءالديةضلىلعاؤألونجبراخلىلمساتواأوتافى4ذتفى

انثاانهمنزوللىوأماتسإبعداءظا2انأليلزهـلنااضلىذوءامبالالزمشداذالثووجه
علعهصبهبزاختيارضلىيغففلمبالثرعيختغلقأرمافانهحلةلعااعنهئمتشملهنجاقايك
واللعددمايؤخدقدةدعاامنالديةضايهمصعبمتةمالدالحددعددءنوقالأسثلةوضيرعالثمشعةكا
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الؤإللهشئمنهذاليؤمنوءنهمللمكشكالمهاوليسداالجتهابحسبنماذللثوالمحدهنواصمن

شذنيملمهـاأشىعاالفنهميؤخذونذلكمنضليهئفالثدمأالطخشيدانءنيمبر
افىبدوافماالصبالكثيرنيؤخذدتمالاللشىونهمءنبقدرذلكنهفعؤخذافىإمعالمالله

لمأللةصديوانءنفىنكانءنهمنيؤخذعمالكعنسملظابناقالخيفلضاالىذلكفىببذه
لمأتواللةؤعفمدرضطاثنمدر

لخطأامن5دوفينهـلهاتفيلثافالبابا

دجفعوانالافىوقاكلناساؤيمايرىتلالمدمدأنيهلهاةش6فيافيمالكعنهوفيال
ءسوعدوؤذلكمنفاتأوغيرهمججرأورماهعابرجلضربالىانءنءعندناعاهه

العداوةوجهومءلىالهصننهروالؤىلوطرحهفكذلكالقاعمثاعنهقالاصهالةعليه
و3أوحجربنددمنهـأوعةأولطوكزةأوضربةمنالرجلدبهمايهاءمدؤىصوامالكلوط

أورميةمنللعباالىماعدبهصلىمدقلشربالمأردولوقالأوغيرذللثأوضصابقضيبضرب
فألمغطجةلمالتورلظبلىتاابةأبكاليتهمواليتفالقودفيهطرتكاشالأواوطدبةأوفركزة
فهومنأحمدسفاتنهرأوبءؤىاؤىقلىاولوتناوبئلماجثابنكانتحببتاقنجعهؤود

لىنأشاروصمسئلةلقاؤغيهوتحتىسهطبانيةهـللمنهالحتللناتلاملىيعهأاظطأا
فعلعهماتحتىفطلبهمنهسهـوباالشادةىغاالموازانادناطفخدطتةسيفاإلر

ويشعلىنهخوفاعنهأنألماتواللالضممفاكطصحتىبالسيفلبهطانالقاسمبئاوقالالقماص
فلذلكسهنفطءروسقطةانصماتأنبهونلموازيحتهلابنمسئلىآبينوبينههـقاثوا

وقدسسامةعهؤتجبفلمموتهضايهبرملالهتمنيوجدشئلمإألولىخلةاكوفىسامةالةفهنت
لماجثمونابناقالبهوشمالههيذكرقساولمرالالبلطااضلىئلةاساهذؤىبصبناقال
لحاقلالىالموإزتنهـعنداالدفاغافيهتألإطؤةاثمارةنتفانوأصعغالقاصموارةوالمة
اتهيرىالقععلالىتعلولمعكاالالموتبهالثءعلمذافعلانذاكوواغاسمااقالوهسو
كأاهـااابنقالافعهيهنلملوقتلهعبرةثنهرجالءداؤظلفئوهسئلدقتلههت

ذمحونهيئوصمضلعهاللهلىيداكبعهـلمسمامونازخلهمسمفىذلكمخلىوقدهغهفيهالقعاص
خرهفعهللثماؤهـلنجاخعلفيىلهاثبهوأماسعلىبألدولموصلملممهلتالتاصلى15فودلمشركينا

أوعدغاطوامدباطالهاثبهنوضيرهاالمجموعةفىتوغيرمالتاسادنحروى310وعيءأئبته
اهوحالزنادوأبىبععةورشمابادننوتعنهحبيبنوادإرصبهجاتبوثابنوقالخطأ
تعالىقولهنفيهأبوعدوبمىةالغاكاللشايعيواأبوحنينةبالقالوالكنتاهرايعونابناأحا
يذكرغيرمامدءولملخطأوالهكرفذدانامعهفئتليةنولىتاقالثمطئائىمناقتلومن
لدالفاتبهنوهومادمعقولهـلهيرقمدوأثبهوذءنوهوماولعقالخطأأنالمعنىجعهنو
روىماألئبااووجهضعدينمالكوحمهوعدعدلةاوجؤحوالبلثثابهمافأنجمودتحول
بلاالمنمائةفيهلععىواهـطلىاخعلرطأهوالعمداقيلانأالقالنه31عليالواللهصكتياضن
وهوجدضاقنزيادبنلىتواهرضيرثابتالحديثاوهأدلعه41ثفائألتةمنهاخلةبعونر

الغعدصبهانىالىجخةنسوءاالقاسمولميلقبنءسابععهءنرواثالقاءمنتضععف
ذلكذاثبت1صرعخحديداأحدهاءلىضيرحمنلهيخطأثمانبهاوثالعحدامنصبمأخذما
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انطأاظوشبهلخربالىقمدامدانلهاشبهءىابومحداناةاقال5كزذلذىمدالهاصبهةاى

الحكمينبينحملهيهونأنؤهـجبليقصدالفلالظاءسانهنفغالبابثااليفعلريخربه
وأرجوودالةففيهبلفاوجهلىنفانمةأولطأووكزةماركامماانهوءبفياالهاةوالذى

اصمدالفلهاهـشهوفدظهيةلداففعهالباوجهلىتوانساتاقاتلاثمضايهيألونانلى
مئلالفىاالىتفديظونيربألنأبىفيلعزدابألوعبأحافيباولكوأماماببهبئالظفه

ذثائرهةلىكاتمايبحبقايعنىأبومحدثصيخاالودطل41كاذلكفىونيروىلمدبماصت14
الذىفهذاأوغبرلنائرةنالقودفيهالعراؤيونقاجإبانلطمالكؤولالمعروفءن

العمدشبهإنهالعرالمحعونناثبوخبةدتيرماحمهالهشبهاثةعلىؤتبناصيبءنادناورده

افربيهاغاهوفماتصدةمالثعنيروونهولعمداشبهبانةكييناالمامنيونلعرابدامأحمالن
دااوشبهبثثااليقتلانهبهاضربالتىآللةجهةالخطأءتخبهيهؤممادخلوابتل41وعلى
الخطأيهوشلخربادلقصدههـالهشبهفانةوءببناؤوللىماءةوابلغتاوجهلىتاكربفعداالنه
ؤمديقتضىقوالختضفبدونالعبقصدااتثافوااغاليلتلاليةانةأحدهاوجهينمن

أمحلموانتهيريدالمغدظةالديةدهأوجالهشبهانفأبواسصخافيقالوأحملمأتواللهالقتل
مثلاالفيالتكونلتىادلهاشبهىظهلمغدلديذااقيآزلمواواةوتهـلمصافىولهوؤوهونسلمعلةا

فيفألخألفلعمداهوشبهحدا4التاألبقتلانفاداقلناوخببناوقالهنانأئالئةبىلمدافعل
مالدعنقيينلعزاامنغعوخشاأبومحدوخيرهضىلقعامدماحكاهلهاصبهنةافاخامذوانلىاقإئات

لتغليظوالذمعيةافييتانالروامماتكونوإمافدمناهعلييينعدروالاضبهفيانفىوءببئالهوط
بناووابآلنموتالمففىاألبضلىنربالوهوأنيهوناضوجهابذاكوياحقغيرذلكدون

3أوسعينذهابعيهامنهفبأوصوطبحبلزوجتهإضربالروجفىمالدعنبخأوهبواقاسما
مدمالميتونيودبةاعاعأوالقرالمأواأهـاثلدبالتلىسىماوكذلكلقوداوندلعةاففيه

وسافىوالماألحاثسفقمالاألبضليالديةبارتغلينلمالكخنمسالةابئاواهوهـهوثمالحد
غيرشألخالكناغوذىلماألدبكالمهوجهضلىذلكيبهرىأناالواألجدادكاالثوينبةالقرا
هذآفعكونخدظةلديةافيهانبةفيمايودباألدبوجهضليكاناذاانهيتتتضىامرهذفظاوثبهه

روايعانغافيهبمثلتلدااللةالعباوجهبثعاالمجلىتلالاةباسباتادبالماقعكأوجهعليأربحه
علنجاأليةبيقصدالأناالفوالوجهآلبمواللمحودفيهظإاتةانفىواألخرىلتغلحخااماحداا

اظألفويرجعمدروايتانلهاثبهفىكؤفهذاأدبلهليسنبلغحتوالحتاوجهعلىلباغابمثله
غالباثلبااليغععلبمربيقكدالالثاكأنوالوجهالديةؤأيظتهأولقعؤاوجوبحاذللثفى
بتغيظدلعاشبةمنفىكؤلهخألفاإيقعاقكلذدوالديهتلهليسنعبةهـااةاباأللهنص
لىاالتخكابكلئلبكايقملاألبنلقعلبوجداأنبعلراالوجهوافيهانالالقودوالخالفخاصةديةا

الدئفدعظفيالخالفذا3ؤتلاةادهقبهنيةاليآالذىلضربأفىاوالىىالحذفلمحعه
أنأحدماينووهوعلىضلىمدالهافىأحدهماوجهينضلييهونلديهاعظوتغدفرع
الديةمنحمهمباقهمإطاووأجدالورثيعتأنائاقوااالطالقضلىلدبةاهـخنلثاعلىتفغا

عونالديةمدفاقله1ثتفديظلثانىاوانوجهمأللتهدمباعاضكفعكؤنأرالدتفيهنجهذاتغدظ
أنأحدماوجهينضلىلعينافيليظلعوااالبلفياذوفىلىدتدتعاخاءبعدانمانذكرهأثألئاضلى



ألعيعندناأنوالكلمعا

العافآلعلىالعبثال

داالثلنافصاءحتىتبلغ

علىثوةالئلتبلغخا
دونكانوطألةالعا

رحلجاامالنلتهوفيا
األميهالكلضامت

فيهاخمالفالالذى

لديةامنهقبدتعندنافمن

شنالقفدالهفتلفى

فيهاالىابراحمرر
ذلكعفلأنمامناةا

األانعازآلعلياليهون

ذلكعقلوانماانيشاؤا

اوالجارحاقأللليعال
نمالوجدلهانمةظ

ديخانمالهيوجللم

كالعاعلىوليسعليه

لأنيشاؤاظااثنمنه
العافلفلدالمالد

عدامهففنابااحدا
ذلكوعلىبعثئأوحطأ
عندناافقهاأهلرأى

اءمعأنأحداصمنولم
مدهعيأالهديةمنالعاتذ

للهاأنذلدبهوممايعرف

فيوروتعالىتبادك

منأخبلهعنىفنبهحمها

بالمعروفثباعنن
باحساناليه4وأدا

واللهىيمافىفتفسيرذلك

أعطحاءنمنأأعم
لةمرراضطأخيه
ولبؤدبالمعروففلهنبعه

باحسانليها
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نلثةاالبلؤمةالديةانتكوقوالنافالخهةالديةةمةبينوالمندنةالدفمةالديخابينفيادعلى

علىالتجبالديةاندناعنىواألميمالكقالصبرأحمعلم2واللهالعينيةدعننقصمالم
لفهوفطالتلتددننوماالعافلفهوعلىالنلتكابلغفلنفعاعداانبلغحنىالعافلة

لعمداوفىافتلفيالديةمنهبدتةعندنافجنفيهختالفااللذىااألعيصالمثلضارحلجاا
فىذلككاعتلواواأنيشاا1لعاقلةاعلىالجمونلكذعقلأنماصلةافبهالىالجراحانثئ
ثنلعافأمنهاعلىوليسعليهدينانماتلمبرجدلهنهاللهوجدانضاصةلجارحأوالقاتلاممال

الديةمنانىيقعهالتلتتبدغحتىالعافلةعلىالمجبالديةانظاهزقولهشاالانيعنماوا
الجاقثمبرعلىواغافيالعاقلعلىبعداااالعبالعالهابعضل8ابتداالعافلعلىمابجب

العاةآلنماثلزماااشيوخنازهـذنوهواألظهرهـفازادعليهلثلثامهاهابلغتمةلعااالىتنعفل
صغبرانوصبممهاعليهفالثئاوغابلداههمفأونجللىلفهاقلتعدلعاان4ماتن4وامالقمعةبا

ملالضايقعضىذوظاهرفىئدزمهالدنهةلقافبلائافقدمأوهةلفافكبرفبللقعلبعدا

القهممةبوم
حبزفىاللهلعافاالغملهالدبةثكهافصرعنقضاعدايريدأنلثلثاتبدغحوفولهؤمل
حبزفيقانهفازادالتكوأمأمابلغغرمهفيالجاقمعونةفيالعاقلةالىالمجتاجالذىالفليل

هـقدةالمواساةلفوعلىاذاكلىنوماغرمهفيلةلعاةاساةدموااالجاقمجهاجالكثيرالذى
مالهنبةالعقوريرادبمايعوفهلعفربعاابهشعلقالجاقنلمالهاالةلىكثبرحميلهبين

أبرلوظكاةلىاأموالبهرالئنعيزافدبلكذفأفردءنلكذبهإليععاقالذىةاربمكرجصالمنخدأ
صديللعافلةاالجديدمخملفىالشافىوقاللعمثرفزائداانعفمابلغالديةمنلعازلةاحنيفةنحمل

ابئلوظالديةاالجبعاالنحعإلالثاففولناوامئلوالناأحدماةالقدبمفياولهوكثبرالدبة
مالاهذانفىلئعماحمنيفقواابليلناعلىوددونهفالثاتاوالتحمللئلثاعلىدمازالشسشهاب

العزفيعبدبنوعرالخطاببنعرلبقولنامدوكالهلةالعاعلىصجبفلمالثلثفصرءن
الجاقديةالمفمليعتبرالئكمنوصمهفرععهماللهرفىبيرالىبنوعروةبنيساروصلمان
أوالجافىعليهابئديةاغاينظرالىوالعهبيةموعةالمبمفيماالثبءندوىأصعلعهوإبئ

لمالكنتآلبنكنااانوىأشهبروسملفاابئالهوقلةلعااحملتههماأحديةثالجنايةثلتديةبلفت
افيبظلووانكرذلفمعالكالمجروخبديةذلكفياالعتبارانمالكفولمنالذىكانيعرف

لمةالعاةانالماجشونابنالموازءنبئاوىورالقاسمبنامجيىءنالعهبيةفيرواهوالمماجضون
منكانعليهالمجنىنأيادينايريداثبعهماللهلىءندكانالجارجليموندااللكالغدمل

لديةالقدرهن11هذابدينايريدبعهاهاللهدنللفانلجاقاممالفيددذفيكونوقولهفعل
قىشاوالمدنذلكاؤاايآنينمنهشئملتفيلعازلةاواللواسيهضامتفيفعلزمهبالجاقنعص

مالدوالتعقللصوأحمأعلمللهواأيصرانبهطبعمههبذئعلقماللهللكننمالهضا
ضمنأحداهعأنعندناولمألفقهاأعلرأىلكذوعلىثئأوخطأبدنفسهأمابحداقلهملعاا

أخيهمنلهبئفنبهفيكتالوتعالهاللهتباركانذلكبهمأوممايعرفمدثلهاديةمنالعاشلى
شنأخيهمنطىاتمنلهأأعمللهوافمافسبرذلكوتةباءصانليهاءاوأدوفبالمعرفأللباعشئ
عدانفأعابحدابمالعاقالتعقلولهةشباحسانيىاولعؤدوفبالمعرفليتبعهلعقلامن
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حنبلبئوازاىاألووقالهدرالعمدأواظطأفجنايمهوجهعلينفسهأصابأوخطأيريدانءن
علىولوالدبماتانرفمهووالىعاشاقإليهتدفعهاعاقكعلىذلدخطأفدنفمهعلىجنىان

الحدالبجبالهالزمكؤلععلقتبلعدجناشهتفلىئعاةسهنهعلىهوالجافانهمانفوله
العافلةلمخمدهاالدعلعهلمتببواذابذمنهشعلقنفسهديئعلى

ئئمنأخيهلهعنىفنتعالىفولهعدجنايةسفعلفلىلعااانبهوممايعرفوقولهفصل

االية5وذلديقعضىتفسيرىفقسبرذلئفيمافىمالكقالباحسانليه01اوأدبالمعروفسباع
ذاعلىلديةاانيديروبئبالمعرفديئبعبفلةلعااننشئمفانجيهىأعطمناندجمهاوابرأيه

وفدبهادمهلحفنلديةاببذلهلديةانثاكنواعنصكاقلتههامدمدفتضلهالليالعجكلىيلولمأا
الدبةالقاتلأخوهبذلتهأىشئأخعهلهءنمعنىءئفقعلاآليةهذتأويلفي5العالاخعلف
ولىفندبوالقاتلخوإالمقتولولىالىحرالهفيميروالضلهبذللهعنىمنىفيكون
وهذاعلىبحسانالعهلقاتلاويؤدىبمعروفالديةمنلهبمابذللبةلمطاوابذلمثالىفالىاالمقتول

األنالديةببسءليهوالمجهفيوأشهبالقاسمابنعنهوىروللتطوايتينءنالىاحدى
الفعلبهمجبمعنىانهالمعنىجهةمنذلكودليلالثمافىظبهواصالةواغاعليهذلك5ادمئ

الفتلكبربينالفتبلولىانوكيمالكأيععاروكالىناوالديةلفعلابينالقييربهففإلسض

فمنالمذءبهذاعلىوتفسيراآليةأبوحنيفةلبهوواخعيارأشهبوالقاتلمجببرمجلبهاوالد
انالقاتلوعلىبالمعروفبالديةطدبهفلهفعلهيربدفىكالمقعولبدولىبرأخوهنللقابريدالهؤك

واحدكعتلبدلغيربهبيفلمفعلهذانالقياسجهةمنلقولاذاودليلباحسانليهايؤدى
إذاجنىلهالالتىالطوالمرأةلهاالماالذىالصبىؤىمالدلصوأحملمهـوالتطاظطأ

واالأخذمنهلهمامالنانمالهماخامةؤىوالمرأةلصبىاعلىمنفانهالثكادوناحدهاجناية
الصبىجنايةبعظلعبىواليؤخذابواشنمنهالعقلةعلىليسعليهمادينواحدمنصفجنابة
لقجةافيهنتفتلاذلعبداانفيهختالفااللذىاعندناألميامالكقالعديهلدذوليس

خاعةمالهفىبهلذىامااعلىلكنماثواأوكئرفلشيألعبدافمنمألصلفلىطملوالفيقتلبوم

لساعان4دسدعةلباالنوذلثمالهدىعليهكرفذلكاوالعبدالديةافمةثوانبلخبالغاما
بأموالهماذلثديةختصتالثاثاوننجنايخهمانتاداوالمرااميانلمألوهذاعلىش
لبعةالصيناذاوهذابالعافلةذلكمنشئواليععلقماإيمديناذلكثبثلهماماللمءننط

وانرأةلذىاليعفلايلاجنايهمنلديةاناثدعلىوأمامازافهعروجنى7يلففالىضيعاوأما
زلةلعاافعلي

معألوذمللأأقلثلثاوقدنتذاابربدانهاالصيجنابعقللصيواليؤخذأبواوفولهفعل

ثنمنهاألبعلىليسلنكاونارادمادغاوامأطدواألبلعافلافعلىفزائداالنكوانكانت
عاقلههمنغاهورجلواجعغهألباعلىفإلسلثلثابلغوماجيعهلصيانماعلىوا

هضاعفةلدتاضعااعلىلقايهادتزا5بدسوابريقتليوملقعةافيهلعبديقلافىوقولهفصل

مدراالحربعهثرديةمنفجعهأفلينتنأبوححيفةلوفىالشاقالوجمهذللثعناوؤصرت
ةبالقهجيعهماتهءقانمانفولهعلىوالدليلالقدراذهـلمفئدعلىذلكعلىزادتوانالقجةففيه

بهعةللقجةابجميعنيضنه

العيفيلكط
والمراةلهالمالىالذى

جنىاذاالالهالاك

دونجنايةأحله

الصبىفامنءلىانهالعلث
انمالهمافاعتفيوالمرأة

واالمنهأتماللهمان

مامنواحدكلفجناية

علىلبهى4ليتدبن

واليؤخذضئمنهقلةلعاا

جنايةبعقلابوالصبى

عليهذلكوليسالصبى
عندناعيألالدمال

أنفيهخألفاتالان

فبهكانثامبداذافتلا

والتحهلبفنليرمانقمه
العبدقجةنعاقآلفسله

لكذنماواثرفالوبأث
مالهفيأمابهالذىعلى

نتوانلجخصثالغاماظ
ثراواالديةالعبدفمة
وذلكمالهفيعليهفنك

لسلعامنالعبدسلىالن
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افىلمئواأبوحنيفةوقالهبهأصاالذىلىتلكوانماذتفيتئمئلعاةاوالضلىولهوةؤمل

لعيابكاؤهتهلىهتؤىلهادخلالليافلىافانةبالماريخعنإنكلمانقولهعلىوالدلعل
والعروض

العقلميراثفيماصاء

الفيهيظوالتغل

مالثضنحيىحدننىء

بئعرأنشهاببناضن

بكلنىنشداالسالخطاب

الديةعمءنعندهنمىبي
اكلؤاامفةصكترقأن

بىالسفهانابئ

ولردسالىفقالكتب

وسمعليهاللهلىالله

أشيمأةإهيأورثان
ازدديةالضبالىءن

الخطابحربنذفقال
اقيكحتئالخباءادخل

إبالخطحربئترلفذأ

فقضىالضحاكأخبره

الخاالببئعربذلك

فعلنوثهابابنقال

خطأءوحدثنىاثيم
يدبنييممالكءن

أنشععببئعروءن

لهلييقادبخبنىرجألمن

بالسعفبنهاحذفقتاده

ساقهفأعاب

لؤوالتغليظالعقلميراثماحاءؤى

علمضدهنمنبكنىدالناسؤثخطاببئانءهـثابثابئعنمالكضنمجيىحدئنىص
وسلميهاللهءلىللهارسوللىاكعبفقالبليانسبنخاكلافقامتفيأنالديةن
بنعرهـلفااليكدالخباءحتىآلهـأد4اافقالوجىديآزمنبىلفباايمأثأةهبمارثأوات
شلخطأيمأثقتلوكانشهاباقالظطابفيعربذلكفقضىصاكلشاأخبرهطاباض

قهاياسبعلىبرهيشأنلديةانسعلم5كانءمنفياناسزشداالخطاببئعرانؤوا4
صنضامهعدظواذلكشلعلماإطلورةاوثهازصحخندائاماالحفيقوقفاننحتنلى4

يرجوكانمامماذلكواعلبمدمايعتلعلماذالثءنعندءؤىسياثبانهواالعألمخدتيرجوذلثمن
االجتهادممةبممىلهؤدبانولعلهذهددرأيهاضدمهواقبهمملوجدهفانودالنصوجى

وأحملمأتواللهسلناؤىوأطيبحوأوفأبينلعكونلنصاابطولكنهافضهلا
منبىلضااأثيمأتعياأورثاتوسمضليهللهاصليدتههـلرلىاكتبلخماكاوفوللف

لنبىاألثازةالامننوعوذلكفتيهصتمنلىالملعااببكاصلعملاصةعلىوجهادليليرد
لىااخماكاونتهلهذللقفىواضةجةاذبدوهـلويديمتئلهلكبئبابلمصوعليهاللهصلي

هل3هومنالىءنالعالمبهكعبممااذلكانجمونممايجبواذلكعرعلىوتلقاهبهلعرليه

أنيهونمنيخمبزلهومجابدليهانكتبمليبشخبرلىلمسخبرانانفاقباالمانلم7اةوالعلما
ولوعمإلمالمجإلشبيحلملوجهأوهصلئلةفىنبكالسربذلكذاألصبهزلهلمالوابذلكالعلملأفى
أهلمنهـنيمانجبضاصةةوالردعاءساجازةالمرلمستدانوانبهابأمبهوايم

علىالدرجةزةيدباالطغايرواحيفلعىامنإلسملهأجيزماظاظأضلىوالوقوثآالمعرفه
االجازةلصضاركابىبئداللهوؤدقالءازةباالوايةالرحفالوجهطذافعلىوءلهالمجيزلهوء

لقصصيفاأبعدمنذلكفالفلبالنة7ماؤلمثواماعلىاقامهـمئالبايديرالرحلةلتوط
جهنهـفتهاومظااللةاحقيقعةضليخفيدأنخايرواذاكهنئعالمابثنيملمورنريفوا
عايههـأذلكيأوخقعلءفمنأرادأرجمقرأصلىاذإلساضعفحازةباالنقلهففىأجيزلهما

ديةهنةوجالىتورتباقيربدقنىضنهاللهرءىابالخطبنردءهـفتهخىوقولهلف

يةدأناالاظطأبقعلعاطاذعلىلقتذلكىطأفاتشيمأثقتلنوإبشبئاقالةوز
العمددلجةبينذلكفيعالناهمأحدمغكرقذلدولملىرتاالءظء31فيععندلسدمحولةا

ىءلنأالمروذاوءوضيريمللدمواالخوةوجةوالىوجالىعنهايرثالميتئرمالكماااأوالخط
علىتجنىوورافىواكةنعةوأبوصمالكبألقالوىوالىءهـىواوالععمعبىوشريموعلىركل

قالوصعلمعاتاللهلىاخبىاعنوىوريأثةالدمءتلللثواالةوالرووجإلىفي3الإررقال
يحيىهالدعنكىءضنهفربمارجحقولهكاناقوالذانيهؤتءالباالرصبابننأبواهـ

ساقهفأصابجفدت4اخذفيئادلهإويتمدبمبنىنرجألصالطبشصبنويدكنءهـبئا
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علىلىدعراءفقاللهلكقدكرذلخطابابنمحرعلىجعثمبنسرافةفقدمتذط4برفيفترا

تلداالبلمنأخذالخطاببنعرالبفالفدمافدمءلمعلبعبرحتىومأللةفديدععثرين8مما
ناكأذفقالأناذاهافقالأبئأخوالمقعولاللنمخافهبعينوأرجذعةوثألنينحقةثنئأل

لهيقالمدلحبنىرجألمنانولهةالشثنلقاشلليسلطوسلمعليهاللهصلياللهوسول
فكانفهساصابفأبالسعفرماهنهبدايرفاتبرفىفترافهصاصابفأرشيفبنهاحذفةدقآ

بنهيمونءلىااألبفتلألتوذلكالفصاصاألبعلىعنهاللهرضىيرعزفمهوتهسببذلث
بطنهفبئعمقيصهبحهأوفيذدصحعهانمثلفتلهلىقصداانهنفعاليتببهليفهانأحدهماضربيهق

يريدأنلممامجترمحأوحجرأوسيفيرهيهأننئافوافتلءيئكالفةابوهوالذىيه
لوبهيقعلانهمالدالىفذهبالغمآلةفأماةيقتلىةلترهعبأوااالدبقىلغهلمبااهنلقتلغيرا

انزيهاوكعبناعليهملىتعاؤولهاالولولالوجهووالشافىابوحنيةقالبهوبهاليقعلأشحه
ذاعاملعبدبالعبدووابالحرالحولىلفتافيماصلةاعليمبلىصتعاوفولهآليةابالنفسغسلتا
والحزالديئفيفئاقمههإنخصاناالمعنىجهةومنالدليلمههاالىعومهعليملصؤ

لمبالسعفحذلوقتلهصشضاتهالثاوللةاوجهويينالجضايابريئجارالقصاضتف

بنهاااألمألقتفانمالكؤلمنابقمولذاسعنجعدهلسيديقتلكابهيقتليلممجهذاذبهبقتل
أوالموازيةقىلقاسمابنلماءقاليراصبإشأوفي4انألبروعةافىمالكلاضىبزأوميفي
لجسانتوانوالقيلاليدركثواةالبريمونأوالموازيةفيلومتلهنىاليضعاصمىفي

يوخذمنهنهايرىلذىالمأشيةبزاثلنانوأماثلانأهلىفملمجوعةافيمالكقالفلعقعل

فرعكالذجئلالمدةمعهذانالععبيةفيمالثعنأشهبوىروفالتقعلذلثبهوث
ذلكفيتجرىالجراحانلمجوعةافنىلواهذاجرحهءلىنآلهلهاقعلمالدفىبقولافاناذوا

أهافانففةععنيهفيؤادخألصبعهأوأفمعهنهفيأبدهبهطعأخذععكيناؤالكوذلقتلاجمرى
اآلخرمنالوجهلىتاذاقتلهوأمامشلةةالموازفىبوأشاقاسماابنقالهقادبههذ

لكذ3ومالكفرلفيبهالقتلفانهفقتلىبالسيففهاذاتفانهىلمدباشحوطعلهوعلىوءاالحمال

المجوعةفىرةالمةقاليرالقعلتمليفعلطههذانعةبئرالماصالماءهثلعآابزةفىألقااذ

نمالهمحوشاففتهحنوإالبمنلماءلملخطئبريدفهوحدهبهوزدباألبنذلكبه
ألشفاقالكذلمبعقبرمنهاوفىوجدمنأحدعدمدلهغبراعلىمنهمليتلغيرليسماالدبوالعبسطا

االدبؤىعلهإسطالهكانالذلكوال

بعيرومالةفديدءشرينمالىتاعددلىلسراقةاللهءنهرضىالخطاببئيروفولؤمل

طالعاعلىالديةأوجبألنهومدالةوسوانماقاتلووليسبذلكفةصاخصاتكأمل

لعكونبذلكفاطبهؤيهافلعلهيهواىفعضوالمسألةاعنسألههـالذىألتبذلكضاطبهانهصكركلو

عبدالجموابنأشهبففالذلكفيوأحابهمالثفولختلفواباحفارهاالبيأكأذهـالذى
طرف4حبيبءنإبنووىوالموازبنالهاألباعلىيراالقاصمبئوالىالعاهليتوعبذألملىءى

الديةانذاقدناؤهـعلديةالئألتجطللعاقلةالىتفيكونماللهانيهوناالاألبكاعلىو
زالموادناولصالةعلعهىهـمطرفعنبحببنافقالمالهؤىاالبلىتبنهاالبفعلىبخلمغلظا

بهومةمضالعاؤلةعلىهىنيقولولةطاألبمالاؤىاقاصماادقوآخرقواأصبنيعن
سابممنتقى41

فقدماتألصحهفيفترا

عرعلىجعثعمبنقةصا
لرذلثبئظطاببئا

ماعلىلىدعرأضدلهفقال

بعيرومالةقديدععثربن

فماقدمأقدمءليكحتى
أتاظطابفيعرليها

حقةاالبلثالثينمنتماث

واربعينجذءدةوثألنين

أخوأينظلثمةخلة
لأناولالمقتول

اللهبفسولن3اخذ

لوسلمعليهاللهصلى
ننلفانلنبس
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لعاقآاحامنتتواختلفوافىألةاطاابنااجعأبنهاةىكهابمحنونوظلأصبغل
وايةالىوالةذالعاةعلىفهىعديمااالبنانطرفعنحبيببناوىووأواالب

ومائةماءفديدعمثريئعلىاعددلىلعصرافةقااظطاببنعرانالملىءنعببهاحنيعااالول
بانةالمعنىةمنواخجاحافلةسيداانهعلىذلثفتأوللقومدوانماهوسيلقاتلابالبوليسبعبر
الثانىالقولوجهوالخطأكقعلالعافآلعلىديتهنتفاالدبجهةتءنلمااليعتبرعداقعل

واللهأءلمالقعدقدوجدفيهالنهلعافلةاملهتمدأشبهفمبالها
ملصشولديةهىلىاالمائةنجتارهنهايربدانمالنيشبعيراثرونوعوماهوفولهفعل

أواالبلفىبالعددليظلعةاانيىمراظثملمائةواثرنلعذادفيأتلظهابللعدارادأقيضانيهون

بذلثديداةخصنأنيموصكتملوالبائوقىكةالدسفىمنمامائهفأعطىالدنافيرغيرصائغفى
كأالىالمدينةنعنهاللهىعررةطريقفىنتىءىفحالمواهـبأةلونهئااالبلبقاخملبالنه

عندهماالبلببقاأعلهااقلىشارحهاوثأذىقضرثالحوابلاالايواالنيدفهـبنىعمولىا
لفيافيوالمساورحاسمائمةابلاهـاضعغاهـوا

ركاةاكعابقىفدتفدمةخلبعينوأوعةجذيئوتالعزمألثينمنهاخذأةوتولهؤمل
ابطوفيلتىامالكلهلالحواتظلظوااالبلمنالحاملتؤلخلفةواماعةوالجذكرالحةذ

بالخلفاتالموازالشبالفيالوطاعابازلالىثنيةمابينىوساالثعنالموازبخااوىورأوالدط

بأشمءنواروعاكابازلالىالتنياتالينابوانتناناالصاىمنحواملنتاذا

الذيمدالهشبهفىالمفدظةالدأشهبلالتغديظاالسنانحذهالىالديةواغانقدتسئل

كاناغاالحديثفىلقاتلواالحدتئرئماذعلىأسنانثألثةىلمدبافعلهثلاالفيطونال

عبدالملدليظكاألباألمواشهبمالقاابئلوألبالجدئاالثالمجوفيوقداألب
ذلثمتللقراباتوصافىاوالماألخوايسمالكعنالقاسمبئاوقالألبوينوالجداتاألجداد
األبوأماألمابعنووففاالموأمواألماألبوأباألبفيليظبالنةالموازيةفيلقاسمابناوقال
والدعليهلههنعبدالملدأنولةوجهألجنبىفألماواماأمألبفاألبأمأهاباشلو

اوازاابئوىءخهمارنجالفالقاسمابئهـلةانيهاعنسحنونابئوىورنجلةأألبوبننه
جراحضربينفعلىالجراحورأمامستلةه3رذلكتمفىهـقفولعلةذلكفيتوفانههن

فقدوالمنقلةوالمأمومةلجائفةمنهابرجهماالقعصهنهافأماقتصوجراحمغابوجهاليقهص
عبالعكنأبومحدالفاضىواهورمحدهافيالفوفيفاالنهالئغليظوالععبتالمجوءفيسحنونول
تغافالقودفمبهااليتعلقالجراحنىوالقوقوطمنعوفىالمغليظأقذلكوجهوالملد
التغديظبهاالعازكفتعدئمخهاالذلداكاديةوجهوانعدظامالكعتالملونةوفيالديةدبها

وجهاألبءلىمنوقعتذااألبانببينماصاةافهايثبتالىاحالجروأمالهالكالدية

ذااإخنياودعلىلةانايتيهاذلكأكاووجهالديةفبهاتغلمالكعنالمجوءفقالفودفيه
كاتغلظازلمنااذفرعلقعلالكذأصللديةادظتةأنبوألباعنألباعلىلقودارئد

ذلدانالقاسمبئالدوكبرالجراحفماصفرمنالديةوغبرمحاتفلظوأشهبالقاصمبئافقممال
لورقاطعلىاهتغلظلفبلالاأهلعلىطظااقانااذامسئآلكثرفألديةاثكفمابلغ

وايةالىوأمانفعهوالثانعةالعغلهظاثباتاحداهماواشانابومحدفهارىالقاةلوآلذهب
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سحنونافيفرواهاالعظهظفىنفىالنانبةةواالىوأماحصرأصابناوأالفاسمبئالفهؤاألولى

لعغليفافجازأقلجحقهاديةذأناألولالقولوجهمالكعنعبدالحمنةاهاواورمالكءن
اليععورالنهتغليظلميلحقهالعددبزيادةوالورقبالذلميغلظذاوابلكدةآاللحدابزإلدة

اكاتفلظفداذافرعواحماءلمبتهوالصالجيدالخاالااليؤلخيهافتهاالنهؤىلعغليظا
لىواالبلامنلخسةالديةافلىينظرامالكعنوسعبدبنوازلمواابناقاللعغدياصفةئكيف

يةدرعلىالغدفبزادثالثاظطادبةعلىاالبلنالمغدظةيدالدمألفىمنهافينظرالىالمغدظةية

نددالديةفنكوناالبلالمغدظءنالدفهوينظرمالبغداديونلووالووقالذءب
ولاهاوجهدينادفألينفصتعنمالمينقصلقولاهذاىفيادانأبرعدوينبنىاخميخا

االبلبنغبرعفاتعتبرالورقوالذءبفوةىوذلكامطامععبرلديةاناصلتغديظااألول

الهغليظلىللزمهاحمذللثلميفعلانالنهلععفميناؤقيفدرهابينلورقواالذهبعدديدؤىفبز
ذلكعنصرتبماورياتفليظفاليلحةبالذديهمنأقلخليظلكانستافمهونقدتا3الت

هسئلةخليظاكقبلعديهبالعفليظءنكاتتالديةنقصالىذلكىبهاوأداالععبارفبطل

وخسنحاضتوعهثرونخسكلاناتباعأراامالكهـلةمنالعمدفقدتقدموأماديه
انهاالموازابنوقدروىجذعةوعمثرونوخمسقةوءمثروقوخسلبونبنترونوعث

كديةمفلطةأنقكوقهـجبديةالىطسةؤتلانهاألولالقولوجهواظطأكديةكااسناؤ
اتفقاعلىانماهوالقصاصلعمدابالقتلالواجبأننيةالثاالروإيةووجهبتهااألبفتل

لمعروفةالدبةذلدافيانتلزموجبلديةالفظماوأجمئلميتفقاعلىوانلكذمامارممبهثئطهصقاا
فقلمالوالذهبالورقلعلىأايفاتغلظزثلاالبلعلىأحلاتغلظ3المنافاذاةالخطأديةىوه

مايقدمحسبفيهءلىملوابراشهبغوالولقبالذعلىاهلايغدغامنمايعمذالموابئا
إسلوسلملميهتللهاملىاللهرسولنذحالمقهولاىألنهعللهاوضىعروفولفعل
لاللتهونابيهأببهوندثهبمبرالمحعطاننابمواوللمقتالىاتىالديةاجبعسلمنهايديرئألقاتل
لجونانوهذاينفىشنلمقانلليسلوسمعليهاللهعلىاللهرسولبانذلكعلىواخجوثباور

ووجهوالديتهاالفيهامنالبرثيةوالموازالمجؤفىالقاسمبئاوقدقالأوميراثديةمنشئنه
لمسيباسعيدفيأنبلفمالكأنهصثموبهةلحداعنهرئنثادمدوالهنهكااأسهبلهلكماطذ

لغيدلفقيكالحزيهاةفيادولكنالاالفةهـامثراطاكفيالديةأتفلظبنيسارسئالنوسا

اظطابفيعرصنعالذىمثلأرادمحاارامالكلنمالفةسلنهاالجراحكافيادفىيزادفى
يرللثالديةإاللغلظاللهءثهرضىسعيدوسلمانزولقبنهاأمابحينالمدلجىعقلفى

لكلتفلظالنسافىلوأبرحنيفةلطبهواطهـمواللذوىالحرموالتفلظمالكهوؤهـلالحرام
الدالديةيقنفىلغعاطألقوأهلالىمملةوديةتعالىزولهمانقولهعلىوالدليلمامنحدةوا

سنىلديةاانلفهاساجهةومنلعلدمن4الهاخاثاعوعلىآليةاحلمجبواغيروقدالمقلرة

تعالىلتهحقرالكةاانلكذومتلرةالكةلحرامكاثراوالباكبالحرمفمتتغدظلقتلباتجب
وهوالدتبهالتتغدظفبأنالرالحرامواكبالحرمنعاذاللهحقلميتغدظفاذاالر7دميينقوالدية
حرىوأولىأميينالق

لحرمةالقعلمنلماسقعااتفلظامالكفسرهطعلىللحرمهدفهايزاؤتئلهماولكنفصل

بلغهأماللثوحدننى

الىيبفيسعيدأت

سئأليسابنوسلمان

الشصزكاالديةأنغدظ

ولكنالفقاالالحرام
فقيلللحرمةفيادفها

ااهمدةبزالسعبدط

فقالالنفسفىفيادكا

اراهمالهنهم
مرانوسنعمثلاأراد
عقلفىالخطابابن

ابنهحيناضابالملبى



بنصكيىعنمالثحدننى
يرالىبئوةسيدعنءس

الريةالفاامنرجألأن

الجالحكانألءمفيأجصةله
جمةأغرمنهـأصغير

فأتلهأخواعندنو

لهأخواففاللىفةأجصة

اذاحنىورمه64اهليكنا

غلبنامهصعلىاسعوى

عهؤىئاصحق

اليرنقاثلفلذلكعروه

ألهيالكنالزئلمن

نامجندفعهنجتألفااللذىا

مناليرتالعمدقألللأن

منيأوالثقعلمندية

أحداوفعبوالبحبماله
الذكطوأتميراثله

لديةامناليرتخطأشعل
ن3ؤىاخنلفوفدشيأ

ثمالألنهمالهمنيرث
وليأخذليرتهفعلىانهعلى

منيرثأنلىافأحبلهس
دمهدشواليرتماله

العظحاهع

مالكعنحيىحدثى

سعيدعنشهابابئعن

بئسددةوأبالمسإببئا

ةيزهربىأزحمنببهنابدء

أل8ا

حهجزاوكذلئمفىالديقكليهلظلقودلحرمتعدتارأعنهرميافعدوحذالبنهاكاألبيفتللقاتلا
بناجمةلهيقالاألنصاررلجسبيرأنالىبنعروةسعيدءنبنسحيىعنمالكصوقدتقدم
أخوالهكنافقالخلهفةأححةفأخذهدأخوالهعتوكانأجمةفرمنوأصغيرلهءمنالجألح
منطثلاليرتفلذلدقالءهـوةعهفيئاعيغلبناحقعمهاستوىءلىاذاحتىورمهغهأهل

والمنشيأقعليمندلعمداليرثاولملأقعندنافيهخعالفااللذىاألميامالدقالقمل

يرثأنفيخعدفداوشيألديةامناليرثطأتتللذىيقاواتيراثلهوتخاحداكجبوالماله
الشديتهنوالبرثمالهمنأنيرثالىفأحبوليأخذمالهلبرئةفتلهأنهاليهمءلىالنةمالهءن
لهوعصبشهمنلدالنهبذاحقالنهنتللحضااهعنىعلىلههـاأتمنخيراعهأخذهأجصةأنؤهـله

لمالخهمبدملقيامالمطنلمالمذلكتالوخنىبهكانعندناهامهمقافىمنهجرىيريدانهفقعل
األخوالفقالاألخوالهنبذلكأحقنوفلقاتل1أولياتهكانءصبوالهيكؤدواءصبة

ئرلهوامالىهوالخيرلغاالنوششخيرهليريدأهرمهوفلاهنكنانبذلكعليهمالحام
ذللثقالفأخذوهءالقاتلأولياموقءصبتهلبناعلعهتبلخوعليءهـاسعوىبقولهيريدو

ادندأوليالمأءوإدتهفيهغلمبهموالذىنافعبئصحيىءدابئيويسديناربنئسىتيئءنميابن
منلقاتلأخذاوالاالبنقسكذلدشيأمنولميأخأخوالهلقتيلابديةقأكانواالقاتليهأ

الجاحليةؤىناذانمالكعنالقاسمابنعنعيمعىعنيئمقافيوروكطقاورالنهشعأالديه
نثةلعبوالديةمأحانقتصىممهوهذاالجالحبنجحهاالماقالعلىاوذ

اقرهذاممانفمالىلله1ماثمامنفأفراألسألمالمثرائعدمءتبكاالجاءلمعةالبعةفى
وأحمعمأللهوا

االسالمهشه1مماوأحماءلمواللهالحماذأنيديرؤتلمناليرثقاتلفلذلكؤشلهفصل
تلاهـاافيءيراثلعماءادإختلفوشيأالدمنلمبرثأجمةأنعتضىوؤتليمنقأتلاليرثان
والحسنوءطاهالمسيبسععدبنبهذاكاىوالمالمنيهرثوالديةمناليرثاظطألولانمالكفقال

اليرثءنلئمازىواوالثورىنيفهوأبولضىواوقالءهـوةواألوزاوهالكومجاهدوالىهرى

واللقوداواليووالديئبالحرمهلتساوىااليمنعهعنىهذاانممانقولهضلىوالدلعليديةومال

الى3ندفانهالصمةفيالطإلقلزصناواللضربوااكتملهيىالالأاختملعوارثاجهةيلفي
والدليلءلىاخعهوالدآتالىحطيرثلبحرييناهنطائفةاتوقامسئةالعوارثة

منلعمدفأليرثاتلوأماطسثلىلقماصلقاتلصامنهقيثفلمسلتاأخذبدللهانفولهما
اجاعذلكحهوالدلهلءلىطإدتهعنرضىطابىأببنعروءلىوهوفولالديةنوالالمال
خحالموروثبقعلالميرالقأراداستعجاقانرعانهالمعنىجهةوفعهنعالهالخالفبةالصما
فىوثهمورقتلامامءدولوكانالحسنأبوالقاضىقالوأحمأخلمواللهذاضاردذلكن
حقهالظمنأنوأرىلعفصيلاهذالىالميبناأصانببيضةأورباقراأوحدتابتأوزفماصة

لخطأاكقتليلمالرايرثفانهانغءة

لةلهاحامع

يرةسفىأبعنعبدالرحمنبنسلتوأبيىباسهدبنشهابءنبنامالثءنعنحيىص
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ألركازجباروفيوالبثرجباروالمعدنجبارءالهبحرحقاللموسهعأيهاللهصلىاللهوسولأن جبارهالعبمجرحوسلماللهءليهصلىقولهيههةالدسيرالجبارأوممالدلفسما

أأكانالحدوفيهالصنعالذىلجرحابذلكدوأرامااليعقلوءهـصلهقزطالمالحيواننجماءلىا
أةثيرهإببسهنوأمامماءبابرحفيهفقالالحقهضلىليهاضافتهاحتعصأحدوءهـالذىببو

ألمعئ9درتألنهاخارمالكدذصروسمافعهلغرهالنلهفالنحتصسةقائدأأةصا6ء 000005ووهـ

ءنوالبديةمنهواليقضىطلوالجناياتالجراحهنبالعجمااختصمااذالمث

ذحبمناألرضمافىبعضالخراجالناسيعلمحيثلمعدنجباروالمعدنلهوؤمل
أوسقطتفهاسقطمنلتىاجمةلعظالغيرناؤيهافيكونللثيرذأوثلأوحأوصفتاوحديدأوحجادة

مماحدثنأحدفعلدونبذلكمنأصببأنوسلمعلعهاللهلىبرفأالهالكعليهغلبعلعه
كرهذفتهدتفدمسالىكازاظوفيوأماقولهمطاولانهجباريعنىفانهجنايةنصذنكبسبماضلعه
أصابتلمافامنونمكبكلوالراقاساالقائدوامالكقاللصأءلمواللهكاةالىلعابفي
أجرىالذىفىاظطاببئحرىوفدنضلهئقىمحبهاثيفعلغيرأنمنةلدااحأنقىاالبةلداا

أبوىالذىمتيغرمواأنأحرىقامماوابردوالرافالقامالثقالتملبالحمرسه

قوالساأوغإوهابلجامغودإةالداىأهامفياقائدوءهـالذىاانماقالعلىاذوتفيطعر

ذلككانيريداذاادابةالماأصابتونضامتالهمب3وارااوةفيمابةلدااخافىيمثوءوالذى
علىكلاوازيةافيبفالشمممايئكانوابرتفانأومعفرقينمينهـفيوالصخلىأنيهؤلواكفعلن

بةالداخعهمأنذلكومعنىمبم3شب3الرانالموازاذابئاقالماجنتهديةلثدمنهمحىوا
السوقالنهءقعفىيسوؤياالذىقاساواايقودالتثائدالذىلؤهنذلكفانوهتطبوطء

أواثمارهأوزبرأوفربماجمضثصارفانمعكاناذاثذفيكبللراضعوالوالقود
نماواالمجوعةفىمهبوألقاصمابئ41اقاعليهوالضمانصلسكماتخائفئمماريكمن

احأوبئبهدمنايتهماكانتفانالجنايةبمببماالخعصاصمانيدديراكاواالسازقكلالمثث

سوقهكانانقاساإبالفماماحتهـءةوابرالموازيةفيأشصثفدقالفةدأضيرخهعيجن
إثداةوكذلدافعنفكدكتإبرجلهجمأوضركبالراوكذلكأونخسبزجرأوءسببذعز

اناياخهمايقزنتلمتإذاغانبالمأحتهمقلسااأنيمونغايبتىاافعلىءذنيضافانهتهـ3اهـأ

ااتمشيهوحركاابهلهابقرمجفرهبانذلكحمقالمساأناالأحدهملفبنبهاتبهديدءئ
أاءلىجناالنطتبلغهلىاوطءتبالجنايتهانحالفالجنايةنانوعذوءبأصميولععنىوعذا

النبصبهديدبالىذلكفيفألمجتاجكبازاإبوودوالاصوقاىضضومهااتبما

ومقضتىواغاهممنمودةلمواابعبألاىبكزتذاكظإسحتأوتتمخدمأنواماموجودسببه
أحدماناليصالكعابينفئبأصلصقدةذلكعرىءنفاذسأوزجرأونشسءسبدمايم

الكدموأهايرباآللماجنتنوضازلمنواصدبمردكلشاسئلىصعهر4أةفلكمنصيأ
أواألنيهمهاذلكهنثميأنهمأحدهناليضبيننكعاافيمالكقالدصبالداضربواضحواك

أصارتابآلألادضلىاثنانب3واذواماتقدمبعلىبعأكاقالهوتماوطثالففمجركها

أناالماكقالاسكواايهاأنهءهـالمنميراوذلكلمقدمانش3هالثدظخةأومدمبوطبةالداا
ثىالمنعايهكانتعايخرجأنذنكومعنىضايهذلثونأوضريهاشيالمؤضءكهابمون

ابتهصلىاللهرسولىأق

جرحقالوسلمعليه
لثرجبارجباووالعبما

قلىاوفىباربملمعدنوا

وتفسيرلكمااطقاظسا

وفىفيهالديةانهالجباو

والساالقائدمالك

ضامنرنمكبوالىا

أناالالدابةأعابتلما

غيرأنمنالدابةقىمح

وقذلهبهاشئترمحذهل
فىالخطاببنعرىقض

بالعقلشربرىاذىأا
لفائدهاكلت

قوالسابوارا

يغرمواءنأنأحرى

فرسهىاجرالذى



فىناعندميألوامالكال

علىالبثرمجفرالذى

الدابةأويربطالطريق

علىهذااشباحأوي
ماانالمممينطرويئ

مماالجموفىذلكمننع
قطرفىعلىيصنعهانله
لمافامنهـفاسالينا

منذلثؤكااصابت

كانفاأوغيرهجرحه

الددثاثعقلهذلكمن

ومابلخامةمالهفهؤن
فهوءلىفماعداالنك

ذلكمنخعوماالعاقلة
علىيصنعهأممايجوؤله

فألفمانينلمسداطريق

ومنوالءهـمفعهعايه
كلالىهـهاالبئرءةذلك

نهايترلءإةلطروالدا
اافهعةالحاجهالىجل

فإسءلىاطرإقاعلى

غرماهذأحلهى

ةيذاأوننيجمدماجنايعمنكانوأهاماالممئىفيأوتسرعفرتفبأهـسأوزجرهافىابضرب
ممانلضاشزكائاسبهمامننوانردبالفمانلمندأحدمافهوابسهمنننلقسييرامنليس

القاعحمنواأثهبقاليالموازيةفيبهالدوأشقالهمأللقدمدرعلىزاومامنءيرفعاوانكافى
يفعننهشدالقطارطالقائدوأماسئآلاءلهـالةوففدتجدمبيذالمقدمالمجامنوان

الذهأثهبقالوأشهبسملفاابناظلهأوآخرهوسطهأوفيكانأولهفىلفطارابعبرعليهماوفى
انكانوذلثضعنتالةةانسانعلىذلكمنفوقحءئأومعاععلهاسجبةولوكاددابقوأوولة
وسنىؤودشدهمنذلكطونأنااللمهاهعلىفذلكحملهغيرنكانعلهاالمعاعحلقالدها

ولومسثلةش5مأدهععانميرأووجهحبلبفعفصرفعهةلمعاعاحللذىاونأنيملكذ
انءلىأحدماصبيافرسمافأصابصمطدارسينفيمالكعننافعبئاوىفقدرفارسانمطدما

واحدصعافلةفعلىهمافرسافاتاوماترمانماولواصطدمبسيالجنايةأتوذلكالديةاعافاغ
ةخرصافةدأحدهماعبداواولووأشهبممافاإبناقالهمالهفىفرسهوفجةاالخرماديةمن

الحرهالفييادةالىفلسيدالحرديةؤادعلىفانقاصمانالعبدرفيالحرفيالحرودممالالعبدفي

فىدادةرالعبدماليهوتأناالالموازبئالولعبدسيداعلىئفألثحصرالحرأديةنتوان

أسيلمنظلعبدبالديةفعداالهيقالالسعدويأخذعالحراماللعبدفياسمةلعتبعةائبخأواللهاله
فغرفسفينعانولواصطدمتفرقالديةمجميحفداهفداهرواناطلوالفديستةولالة

تغلبهمالرجأحدالنعلىذلكفيالءئمالكعنلقاسماالبئلةلموازواابروعةففىيهاهمابمافحداا
وأماذلدللسفينهينفيوالعليماالبالىالتبهرىأدإلسفينةوالفرسبنالسفينعينببنوالفرق

انيعمالامالكللعهاهماوصلكذعلىمحاأرسألرسانالةوامانعامنمايمفجرلفرسانا
ابنطلضامنونمذملىافمافالكمالىءالىيؤوجهماعلىصرفقادرونءلىالنؤاتيةإن
ولضمنهنونضاثمملواؤيةفممكهألالىىيؤوعلىماصرفلوفدرواعلىوبرلذلمثماقا
الذىعضدنافىعليهالمجتاألعيساالثلصلمواأفياألموالمنونوثالذياتهمفدعوا

ذلثهنهاصغانالمسالينطريقعلىاأشباءدذغحأوالداإطيرأوقلطراالبئرعلىهـةصس
نذاوءيرجرحهذلدمنفيأصابتلمافهوضاءنالمسالينقهـطعلىنعهأنيوزلهمماأل

ذلكمنصنعومالعازكاازيوعلىؤماعدلندتابلخوماضاصةمالهوهنزلديةاثاعقلذلكءن
ارجلامجغرلبزاذلكومنوالغرمفعليهفألفمانالمسمايئطرقعلىأنيصنعهصبهوزلهمما

شمذاءهـئأعلىفليسالطزقاالعلىقةفهللحاجةجلالىعنهاينزلوالدابههـط
هثلهنهأحدهماماهوممنوعهينزعلىممينةمماهذاسبعلهساناالذماصنعهانكلكالماعلىوهذا
نهذبغيرارغيرهدابثراقهـأومجةبأصماهنيضفانهمباحلغيرءهـمققلطرابثراعليمجفرأن

فيمجضأوالدارربتحفربغيراذالنهبأشينيصهلمجوعةافىوأحمبلفاصمابئافقدكال
وكذلكلوغيرهالسارقرضمنمالمثعنبوادنمارقاؤقلروىبهليعلفغيرهماءأوملى
نهيضعنأوغيرهسارقمنحاثطهؤىلالدارجملفيلعدخلبابهفينايحبهاأوععدالوحددؤمبا

بهريمنيزاقأنيريدبذلكفناءأورشبدخلمنضربهايتثابمطهلطهعلىجعللذلكءنو
فيهببأصالمامنثوضاةبعهبطالداهيلطريقاىةجلمنوكذلكنةفهذا5أوغيرنازن
منأرادهاليعدوعلي4غةأوفىدخلهاليعقرمناتخذممبالدارهمنكذئثممهذامتعدةىءالنه
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الطربنرحفرهامنلمجموتافيماكعنلقاسمابناقالماجمبوزلهلكذفيمحلمنماوأمنيضنه
قاوبالطراضلمروالبثررامالمبأشمقالئطهطانبلىاسهمجةحاضصمأوميااةبنأاقال

حيماكابهفيزافاتبرداوتنظفناهاويرشباذنهدارغيرهوفيلغبرضرراحداداربئرافىصكفر

وأرهادمنوؤساوأخرجعلعهافألفمانستتسباعالتتالميداوفيرهادفيبارقبطأا1
الطريقثافيوفةفأعنهالحاجةالطرقأوترلفيبهداعلىففأوللسباعحباالتأؤمبمكراد

فأللكذبابأمبهاوسوقاوماأشبهسحدأوحمامأوببابقلطرايافيفأوقةلحاجهسكنهاأوقى
بةمألالتورنفهويةغيرهباحنومافيهفألءمانلمباحالوجهاعلىكانماانذللثوأصمنيض

نأشهباليفلفقدنسانابهابفعطذنهبغيرابنرماشيتهبقربشضالبثراحفروصسئلة

ميأبفربهاانهعلمنأمالبهاالبدوىايضرنهاالنهةسبوانصازلألوليحفركاأنصجوزلهالنه
هـالحةفأليمنعأحدمنمباحةاألرضذلدانومعتىضنكبذدبعدانأمرفاناصيبأمهابر

بهءلميهذلدفصمأومااشهتقدمهبنرمناضرارمنذلكمغمايوصيئبتاالبعدانجعهفيهالحا
لىابردهلهواألهيبالمنحعلعهلحمابعدبهأصيبهامنفيضبقائهامععليافىنخباعلههحماذ
لفقدلىجللداذبهبفعطرجليدفعليررداوغيرهبطرسعفاحووهنمسئلهغلعهنما
لماقعدقعلانهذلكومعنىعلالجاكعاعلىفالديةغبرهبهعطبوانبهيقتلالمجوعةفيلقاسمابئا

القودفعليهبهأوضربالسعفبرمبهلهفهلىدقعداةنالموضعذلكفيالبتفوفعهإهعنهرجل

فالديةأداظحممهحفانغإرهبفعصقتلهوليررجللىارىمنلةبمتركان5غيربهقانأماب
لثلتاومابلغلثاثاوندمالهفينهلممذمنلمععدىامفهيضنهالرناماذوصفرحعافلههعلي
عبدنهنماةألموازوأمايئاقالاوازيةافيمالكظهعاقلتهاالصارفعلىدياتمنعليهزادأو

هـالاألؤيموندراألصادياتملضسفيهلأكاللهالعافلةاانبريدمالهفنىأوغيرذلكبةأول
يمبذاألسفلأفىهرجل3خرفيالبزفيدركافىيترللرفيمالكقالصواحمواللهأعلم
انلوهذاءلىماشكلالديةجذبهالذىألعاانءلىجععانالبثرؤيهافىفضراناألعلى
ديههانعيممىعنؤلمواابناىفروبذلجااوأماديةجبذهوشببنعماتالاألعلىديةبذلجااعاقلةءلى

مععدفيجبذهانهذنكومعنىهثألنافعايكيىءنبنيحيىوىورنضوؤتلغيرعتلنههدر
بسببهموتهكانفالمتحنكذفيالرعلىنيمولولملهجبذهببسهننمااعليهاألعليؤهـعوله

فيالبصيرشقحولوقادبصرإءىآل4نضقأللالعاقلةلبالئعأضوقالديعهلابط
ذلكوىووعافلىآألءعلىديعهماالثوهبءنبئاوىميرالهكاتاألءعلعهووبز

يتبعهاألءكاقوانماحملىواألعلىيبذبنيمبرلمالهانذلكومعنىالخطاببنعرءن
هـدبانجنابةافااللهواثباعهخاهـاألءىلفوانماهؤنميرلبفيهالصنععليهصقوطهنو
فاتأحدهمافئماعايمثدتبئرفيفررجألنولوسئلى4عافلتهعلىالديةثكا

عازآلعلىنلكفاذحفرلبثرسقطءنالدالنلهااديةمفةلباقىاعافلةعلىاشهبلمجوعهءنا
نفسهوألللنفسهلفيالنهعاقلعه4هتانهولوةدرالثانعفالنالديةتزالبافي

شارلىاواحدءنالنصاآلخوديةدمغماؤمفواصعاقلةاءمنتولوماتاجميعالهالعقل

فديعهالىجلفاترجلعلىبةادنسقطوسثلةبقدرذلكديعهفهدرمننفسهعتلفي

طألساةنسولوانكسرتاظطأوهومنقاكوالموازيةموالمبمفيأشهىلهعاقألآلساقطعلى

ترلمالئزدوجلوق

ضرجلثمالبزفيدركهفى
االسفلفمبذأثرىة

البنرفىمرانةاالعلى

علىاقجيعانفهل

الديةجذبهالذىفلةط
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القاروؤىينأواا

الذىانذئئهحائديمة

نهأعابهإضاءنهأهي
أوغبرههالك
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عليهالذمماسقطنديةظالساانءلىضا4أحابذاوازابئادتالفةاآلخرنوانكننرت
ليلوالىاآلخربهأصطبماحدمنهماديةوائىصيدروقالشرجقالبهواآلخرديةعلىسوله
مسصآجنايتهدتالنه4أصا41ايعةاآلخرفسإبونداسافطاوسببالجناانمانفولهعلى

طايقطعمجزارصوالمدفوعوندلةلهاالدافعفعلىتلههزخ2ىلعونخرجالفرجلولودؤع
طارحهعلىذلكعقلةاوازكاففىبعهاأالجزارفقطعفاسمختيدهفوؤهتطفدفعه3خرف

دزمهتذايدهانجهءقسقطوءنهممئلةالدافععاؤلمةبهءلىبروالجزارلهعاعلىأوقال
قراوانكانعاحملضهعلىالددةأشيفقدقالفاتغيرهوابئابنهعلىيدهئءنووث6 سقط01

النفعالنصيكتلمالنهئثفعهسءإبلهيدنءفىطهانءذلثوومالهففىالماثنأقل
نفقعلانسانعلىيدهشئءتعقطاذامابهاو3سخطالتىالحركةوءىاغامحدبحركعهالساقط

يقاغرطلبوءنمسئذيدهالذىكانإبوذلدمنايهتالساقطلدبحركةاثاالهالك

يةلضواالوازيةفىماسالةبئاأبوزيدعنوىفقدرتزطفالمحهسهتاوتءلىامثىهذأاف
صصممجربسببأوبئرولقىابعدأكناتؤلهشمالكقالالموازابئظلالشئءلمعه

هأمالذىاذافيكديهالخلىفىيرقالبشأوفيينزللالرهيأصاميافيالكقال
اوعبداصتيراخعاناذا141وذلكااماشعذاءلىش5أوخضالكنأمابهلماضاءن

سعدهاذنفعهلعبدفيضاوأمااالدنلهتبغيراذن4أهينهالثؤأمابهلماامنوفابا4أكأثفى

فاميلخيلاولدمجرىأكان6يمتهسماةاات4الفقدظأب4انذااأديهذنايتبرفعهالكبىوأما
اذنرأىورتجهفاالتاآلميعلىئالثئاتعةصوتخأبوهذلفيوأذتفريسمجركالهأنرجل

واوعافدتهعلىفذلكيهأبنوااسجلاكيآيماذنهفأليسشىاءيراالبفأالددةشءتاالبكالى
الفاالولأضربةثالوضلىةتمملالهوأثااالذنوجهؤاةالعتبيةفيالخاصمابنزيدءنأبو

ليسوضربأجرحيهواليعبدوألصعهاليفدرذابههأثومالالةاوقهكالبامليواليهله
فعهلهندأفيةننلمحيه4اأولميؤذنجارةباالثلهفىدالمعبدأذنةودقخاوأنيملمحألخطفعه

ياملتسهأوالمهعهاوان4ب4اأدنمااتبخالمألنة4علبفألضمانصارةبانلهكاسقهاربا
ذلكألنأضهبقاهـضامنبئظعدالعزبئاوازبةءهـافيففدقالارهإخبرالاافيهأهأذونأ

افتدروىجلةلهـالهفىلهقلمبؤذكانوانمسئلىيرأجرةتملالهلهمافيلميؤذنداذات
اسعدظعأوانبهأمالمامنوضاسأبرةوا4باليمالهبهرذنبفيراعبداانتايمنإثمماءن

وطلدىبالعنحمحنهبخباللهؤاسععماتفىعبدغيرهدعلىيعهلماسفءلاذلدانوجهوحارتها

ؤهـعالعبدأوكبيراكانصغيرانيهافعطلريمةعبدادابضهأعطىابرؤءنقىمالك
رجلصعأجرهاآلبقفىهـعهوالموازيةافىلملميصوانلهغيرءاذونانهلهاصعااذاضلموعذا
لاستهنءنالوأشهبلوظرضمنهلقاسماقاقالشهبابامسعأجرهولىدعمعألفععطبامليه

3القابناتىل4وبالوالءأولىقلميعلموانهنيخضفانهالخوفملالصإالفيعليهولىأوكلعبدا
يةالحرظاءهـهانبأشمفوالوجهوواجهلاماعهنونهاالموالضمانيقههـطكانماأن

رنءهـ4يوجدولمؤشبهوقهويعه3معرفةهيمعامملأواهـأجيرااسعأكلءنواس
نولفاللحبىشعأجرالبفيمالكؤيادعنبئوعلىوعببناوووىالخادعملزمهماثملاله
يخأاكالبالشذاتكأهـفعلفىتأجرهاقاالفسهجرةأنيؤايدهاميانهلمولميهسعأجردامن
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اسنونلبعبالعملذلكفىسعدهبغيراذنانيستأجرمنفهذاراتالجدضملواله
اذلدوأبانانيواجرنفسهلمعهقدحجزسيدهأنيهوناالسملقاافيايةوارهنسنأومذا

مالدفولعيسىءسإئتالمدونةفنىنحوفاعيفي01طمأواستهط3استعانوأثميدعليه
مافيذلكووجهضامناناذلثفىالبئريخعطبفىنزلأوةافىيرقىالرجلهيأصامبى

ولوصشلةلمالهخلفالسيدمععدعلىلهمللمسضالمستفادالغابىالخطرملءنالههذا

أل5وانعلعهفألفماتاالعالمنهـغيركوفهذاؤكاستأبرهاالطالقعلىلالهفيإلسيدهأذن
انالإلىياخعألفلدذةالااعألاستعملءبمنيةاكازفىهالكعنوابنوىدرفةاألعالششففىا

لهأذنمايراتألنءذاالحارةفيفدأذويلهتوانضمنهفعهفأصيبأهلهبغيراذنغررشديدافب

امبعاؤنأوااالعلىليههىاوصرجلكوصمالكلاوفرردوناألءالمنإلمعتادانمايتناولالمطلقاالذنأنذلكتو
لمةآلعأفيمايهمبهلمةالعأهمالكلسعدهراذنيةملهاستهمنفعنالذىالصبىمسعلبفيراذتاسيدهسفرفي

اغابالالهععاقلههديتهءلىانفععطبيسقيهادابةسنةعمثرةأوثالثسنةعمثرائنتىفياصبياأعطىؤجن
الحمبلغمنعلىللعةأأديريدلةصفالمضفملالىفينيضعليهلىاااناشهبلوفدظيرافالثمنءلميهنوان
مالكويللطالىأشصوأحمأعلمواللهعابرالمولىبالكبيرتيريدمالكأنلصحتوالحملميبلغنصعايهبالمول
تدزمهالموالىلعةاعلبهمأنصجبقلتبياناموااألساءعلىائسنهعندنافيهاختألفالالذىاالمرمالكقال
ابراوانؤاولانتاومااالشاذالرمنلماطبلغمنالعقلءلىواغايجبالدياتمنالعاةلىتعتهلهزالعاهيةمعهيعظ

أوديوانأهلكانواداالصارالذيئلطالىواغاذلكءلىالعازلىفىمدخلوالعبهانساالةايىانهماظلوهذاعلى
حبيصبنالأعلمبتهوالنصوابابمنلدياتاوتحهللنصرهاوىذمنفليستلمرأةاوأمالحلماهـابلة

لدلعاوداالسمعطعلاذعةفيممالكقالصدرمالثهعدالمولىالسنهيهىءلىووالمرأهوالمجنونامعبىاعلىايست

فلىوشلمسووليىلتهعلمهمن101رسولزمنفىالناسوقدنعازلأوهعقطعافيديوانلأتكانواأبواوانساواانلعاقلةابزههالموالى
لهااقةصرالهللقاعرزمنؤالديواننواغادبوانيرنأنفبلأبىبهرالمدقيؤنوفي3واللهءديهصلىالله
ابالنىوألنالوالءالينتقلألنوموالعهضيرقومهعنهدأنيعقلألسىفاكأاللهوضىطاباظابئ
كادمماواديراطناتلزمهالمولىعقلزهـلهشثابتءباوالءفوامالكقال4الوالءازأععققالوسلمعليهاللهلى

بننجمررطدالديرانأمأوغرالعرمنالمولىنوسواأنفسهمهـلرهـاليهكاشحنىهعاسلةدلؤخذلهالعاؤآلر الحدأنللهبهاالحطابا
اق5وابنكنانةواوهطرفالماجثمونافيدروىومنفىهالذىالقتعلدوعنهننءوالعهيشلى

الألعيردولوموألليهيعهافعقلهقوأءتسبىوأماءفلعربيتعاونونمفادسترقولبرابرامنأسلمنانوأصبخاكاسما
وسمعدبهاللهملىالنيعهنبعقلىفالمسدهـنلهوالؤوم3أمنماللثالمواذءتن4اوىررمواليهءلى

لأععقلمنالوالءقالاخعيارمإلىمعروفاذلكوقيموالذلكعلىونبرساأبوالعنىواناواثانتىا4وؤمل
ثاثفوالوالهمالكلجانىغرمهبانشرعكمدفيأصانهذلكجه
ؤهوثعةالمرلىناننيعقلىمواليهبدانيرطعينأومتةديوانأحلنواشلهوؤصل

خراديوانأءلوثنىهديوانلأالمولىءنكانفانديوانلرأملنواغأوكاميعثعلذيواتأءل
أحمبلقبيلهمنطؤدوالمواتمعهن4نجديعةديوالأاناوازيةاقىديوانأحلطونواأولم
ليهماائللقباأؤسبلبهبماوليفمالديوانؤىبدخلىاءلمالديوانأهلمنليماسشمشكانوان
عظمماذلكانقطعاذاوأماديوانأءلنوااذاوكلذابأثممقالأصبخقالهديرانهأعلن
يدبرأومعقطعينديرانأءلكانوابقما4ماالثأرادالذىولعابهطأومتقطهديوانأءلشاهـة
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أشهناأصابعلىءن

لفهاهننقصرمافد

يهونالىجلفيماللث

حدافيصيمابالعتلعليه

اليؤخذانهالحدودمن

علىبأقنلالفوانبه
ناكابةافوااالممهذلث

لهفبلتمنعلىتنبت

منلمتبهلدمالثلهيقاق
نمارىانعلعكافزى

الحدمنالمقهولصبهلد

يقعلثميقعلانفبل

فيمنهيقادأنأوىوال

القعلاالالجراحئءنث

ذلكيأقءلىالقتلألن
عندناألعيالماالثوعه

وجدبيناذاالقعيلأن

أوفريهفىزهـمظصاق

أفرببهلميؤخذاغيره
ناوالمداراالعهالناس

القتيلقديقتلاتهوذلك

فومبابعلىبلنى
خذفلبسيؤابهليطلخوا

مالكلكذأحدبثمل
فعهلىااحهلناامنعةجاق

نبللينهموذكشفواط
فعلمنىبدرأوجرج

ماءمحأحسنانبهذك
العقلفيبانذلكفى

القومعلىوانءقلى
نوانونازالذبئ

غبرمنأوالفعبلالجرج
علىفعقلالفريقين

جبعايفبنهـلةا

1419

داتيريواندانيمونبهزنجلأزمنوزىعليهنعهوعاالجاقكاناذاعنهقدنيهقومهان
وجدوئبتاذاواتكاسبرالدبرانولنابالنسابليملتعاباآلنالدبرانلتعافلاشعرطمنلبس
أهل4النسبأخصءنالنهالخطابنهـعرزءنمنالديوانعمرمذحدبالعطاهح

عتباراكارجعالديوانذاعدمواحدةواحدولمحاماةعطاءواحدعلىموضعفىالديوان
هياالمالكأصثابتؤسبالوالمالكولذلئآليروالتتقلأالوالوالءالاالنساب

طونلارةىماللثلمنثمفاقصمهاشيأفدرماةأمابعلىءنانالبهائممنيبعندنافبماا
كاتثبتلفراالاعهلكذعلىيأقلقتلاواناليؤخذبهنهالحدودامنحدابفيصاثلاعلعه
ثميقعلأنقبلدمنطلمفترىببلداأنفأرىعليكىفترانلمتجلدمالكأيقال4الخمنعلى

اذوالشعهذلكعلىيأفالقتلالنالقعلاالهـاحابئءنثؤىادهنهةأنأرىواللي
بووخرأوشحربذثهنتعالىحددتهوجهبءلمعهفنلقنلاةالحدودتدخلانامالعلى
2أماتعالىللهاحقوقمنواليؤخذبالحدألنهكالكذعلىيأفىلقتلافانفعاصفىلقهلاممليه
ولمايلحقتعالىاللهشقباستعفاءسقطفألاآلدميينحقوقمنألنهفيؤخذبهيةساةحدا

فصمقطاالطرافقالقعاصوأماذتيكدلمحينلههافيلبفقيقوالعغبيرالعارسالمقذوف

تتغايسقطوااتالتعلعهالمجنىاسققالذىلعضواذلكاتالفعلىيأقلقعلاألنلقعلاأيضامع
ةاللهألخذبمئلهلتعذيبواخيلولوزمدالحقثيلاذادهلميألنهفعللعضوفبلابقطعالععذيب

يرءالمأوخيةقرقىةومظهرافبيناذاوجدالقعيلانعندنااألهيماكلصوأحمأعلم
ليلطخوابهومبابيلتىءلىثملالقعبديقنلانهوذلكداراوالمكانااليهالناسأفربيؤخذبه

لمأوءنددارمحذزهـمقىوجودالقتيلانماطلاعلىوشذلكفليسيؤاخذأحدبكتل
اطوالديةفوداذلكفاليوجبلوعةافيوأثهبالقاسمابنلطمهجمهملطخاواليعلقيوجب
وعندكلةءيرهفىولجقعهمحلتهءنبعدفدالقاتلأنمألدءنبهأخجمادلكووجههدرودمهمالك
وأخةعلعهمالجنايةمعفحتممحلغوؤالمفعولارأولهاعنددلقاتلابكاألقاورايعهيربدانجداومن

المجوعةفىلمغيرةالطفتلىهم13والفيدأعداثرقىءألوولومسئلةلم8كللفودأوالدبةا

معليعايوجباصثاأعلميدواللهيرنةلظافدرمالمخونمهبرأوأتاالعاههوجدقىمنعلىالشن
ا3فوجدعندحامتاأميعنداترلوجلفيمالكلقاصمءنابئاوىرومةخوىأويةظنة
اسبعايخلىولممخبسمةتءيرمعكاتهاظأهيأنجمشفاالمةينماوجهتثراناليقدفقالولعه
لناسازصاممىءنفيأوماتهـلناكأءنايفيضوجدميتاحينأو5أوغيرزحامنهاتوعن
هنينوالهـعينبمةاثغاالتععلقنهاوذكةهـوالقساوالغيرهاديةمنفعهالصئهالكعنيةاوازافنى

لمادمهطلقتلمنونوررالالمسالينأرمقوجدفيوضةءدزئيلالىفيعمالقابنالوكذلك
أوفععلبهيهموهـانكشةلواافعهالناسمنجاءفىمالكلصوأحمأعمواللهذكرنا

الذيئلقومالىتعقلىوانالعقلفعهانذلكفىهعهاسنأءانهذلكلدفصهالوردبمحو
وهذاعلىالشيعاجقينافراعلىلىةفهيفينغبرالنثومنأوالجرجافهيلاوانكاننازعو

الفرفهمنأصيبمنورنتضةفرةنكلمبينمتاكونفىةلنااقىافحتيناببنلفانءنلها
األضىهـقةلةافتلتهطافرفةصتعلةهرانلظااانذالثوجهوزتلهلمبعمءنذااأنهوذلكاألضرى

تجواليحالدبئااللىيبفملهتعلىىاألضفةالطاماقاوعدمتعذرمعرفقظيلهفيهوالقعاص
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لععبباقىلعهأالففقالغبرطائفعهسرجليشولوأةمسعيئاليعهلقائلامةالنقسالىالكذفى
بةالكيلؤهـاأوبركوهأويفتلىهانبينيروناقععلءاوالهانالقاسمبئاعيسىءنروايةمن

يتهمالنهالديةهـهوأنياؤازكوهثوارهفعكاواثانالماجمشونبنوامطرفبيبءنبئاوىوو
غدطالدبهألىموهشاؤاانولهأبرمحدهاشعخاقالغنهطاوعلىعهعدوجبتلتىاالديةبطرحرهباقرا

ولو3مسمللنازلاغلطمن5وارالطائفتهوعلىعديهوجبتلتىالدبةاجهحقاافىلقوله
دىلمقتولاوئئلاهدشانغاواملةبينةنلمتوانلقوداففينةلبذلكوشهدتبهءنأصا

اناالالفسامةفيماقالعنبعةفيالقاسمبئاسحنونءنوىرفقدمعماأوعندجاعةعندفالن
الماجثعونبنواوطرفأشهبلوالقسامةفنكيهبعدايامذلكماتءنثمرجألنيئعهدلجرحه

بعدانالفاسمبارءجوذالموازبنالالضه51دعوالميرددالعفينثنلؤ4النمةالقسافعه
اخطأذوقولهوالبشاهدلمبتاعوىبدفبنليادبنقتلفجنمةالفساقال

لمذااالثوكدصم151ابئاللهمالىاتعلفعقلىغيرالطاثفمينمنللصاوانكاتؤصل

جنبىءفيفيناءهـاحملمبئألتلهأنهذلكوجههولفريقيناهناىيعرف
فييربيقبنهـاةاعلىاألجنبىعقلفيؤشلهنازعوهالذبنلقوماعليعقلىنؤشلهفصل

بهعلولمبةمدمبعماروعبألمكانمدلمالهاحملذلكفجعلهالثالموازءنبئالهأهوالهم
لىااسألحباىاألضاكشمتفتبنلطااحدىاوئرانصئلةلقاتلاينلميعهلمالقودافيه

لةانلوازفيثمالهاألضىمنوتاصامانوءولزهـقةصنقععلبينهمفقعلفقاتلىءممنازلهم
اسهلطانقاذاواسعأذنوافتلىهلىلوشاؤاايهمالمزءوفاالننمةالىأدمواليطلقالهـعةوا

أبواناللهناثمدوءمعاجلىهمنممججزلأنالسلطانممنااذلكوموعةفينحيرالمبم5غير
لجراحامنبعضهمبهباوهائلسآعايمالديةنهاذلكوهعنىلمدونةافيونحوهاسيف
يهاالجرحءلمعقلتلاغيرمنالجرحولومالكقالهلهاالمنازعةفةالطاعلىفعقل

يئليسحبيماببنالفقدلعأويلنتفاقعبوتلنائىةبراحهمنتاذاداوةمعمئ
يفتلمئمابعهنهاالفماكانمالفيعةوالثبالعأويلاعلىضبهضهمءنبهفيفودافقااهل
مسثلةمغيرخألفعرفوانوالديةقعلالقاتلليسءلىاهتبعهافيالقاسمبئاوقال

فيالفاسمبناعنأصبغروىلطائفعينباقواراأودبذلكمئميهنةبلنائىجمهمصانويعرف
بأصلوأزهـتااألضىممردعوىوتماتبرااألضىءلىتدةطائةكللفئعينتأفافيلععبا
تكلحلة01عايمنةدمتوبالنازهيعقاررالمناألضىلجراحتمتضافةطاكلانفائىةا

أتمخالفوإعلىالجراحمنواحدةلمتعرفصوانهضهواسمقادتادعتءلمعهماعلىةةطا

والالنائرةبأصلببعنةلمتأتفانبعضاتبرامبعضويفمنسىاألمةاةانتءنحاقلجراا
بالدعوىبعضعلىملميقلبعضمراتفار

الوالسحرالغيلفيهما

نفرافعلظطابابئعرانلمسيبابنسععدكنسعمدبنمجيىعنهالكعنصحيىوحإلثصى

شىمعاملفتتنعاهصأءلعليهعرلؤمماألوكالفعلنجيلواحدفعلىبرجلسةأوصبعهبم
والثاقحدبالوالجاعةافتلاحدهمافيبابانفيهغعلقتلفعلىهبرجلءةجماعرفهلانفوله
مللةامعنىز

الغيأفيماحاه

والسحر

الدعنبموحدنى

سعيدعنبنصكبىعن

مرانالمسيببئسعيد

نفراقعلاظطابابئ

جدابرجلوسبعةأةص
عروفغبلةفعلهئلى

صعنعاهلاهـألعلبهلؤمما

جيعالفعأليم



لكماعنييوحدنى

نالىعبدمحدبئعن

انهزرارههدبئسابئ

لهيابموذحفصةأقة
فعلتوسلمظيهاللهصلى
وفدسحرثا41ارث

تفأميدبرتهاكانت

ماللثقادفقتلتبها

لسحراللذىيعهنساصاا

هـ5غيرلهالثذلهـولمي

تباركابتهلطالذىمه

ولفدكعابهفىوشالى

ؤعامالهشاهاعهإنعموا

خألقمناآلخر

اذاذلثليقأنىفأر
هوقسهلكدل
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حدبالواعةلجاازتلئألولالبابا

وءلىعرظلبهوالعاالءجماءةوءلمعهبهيقعاونمفاتلهةمورفيهـبالواحدالجاعةهافتلة
خبرءهـقولهمالءلىوالداالظاءهـلأعنعاراالمايروىثاءاألفةوعديهوغيرعباسوابن

ذاحدوجبهانلقياساجههودليلنامناجماعنه3ؤخبتمخالفلهولميعمبذلثقفعيتهذاومارت
يةزلمواافىمالكقالهسئلفذفعداعةلجااحدعلىلواحدفوجبلوااحدعلىواال

مالقابنالطواالعاءوالعبعايهذلكبالمرأةاثاالحرواكئربالىجلوأالىجألنيقعلوالمجوعة
لىشالنةتمعااذااذوفرعبهقهلىاأوصيأهميافهلنفرعلىاجعمعوانيبوأ

مونلماجئابئوالقاصمابنالوطبهنيفعلىهالكلفقدطابديهممختبموتحتىبؤلهدضرفربه
بناوىروبهيقعالنموقدماتعنهونينكشمهثمجلفعربعلىمونةيكرالنفرفي

أناقعلىابهماتحتىصاؤكالدواءلميهوحذابهابسالحضربهءذزيادءرمالدانبئوءلىالقاسم

والمجوعةالموازيةوعبلفنىصمعبدقتلفياشتركذاوامسئلةفملهبعفهضربانيعلم
خبراللةعاهلكمبيرروءلىاوكبيرفتلصغيرواذاتلهقايتهالحؤمفالمجدوعلىيقعلمالثعن

نتانقالهوميهذالطفرؤيهافولهاخعلفالقاسمابنانحبيببئاوروىالديةنعف
الموازفىبشم3قالالديةوعايهعالميقتلخطأوانكانتالكبيرقعلالصغيرعدافعربة
فقدوخطئهعدالبمبينفرقوءنأشهبقالهاكوعوأحبالموازاقلالكببرلفعل
يرىءدوءهـماتأيههامناليددىبىممدافىوكذلكأبهماماثناليدرىنه01أوحجتهآخط

نالموازمايقعبئالفقدغيرحصعهءدالديةالحعلىوجبتنابذلدفاذافرعكالخطأ
خطأوعذاظاهرممهالفعلكانذاالعافلةاعلىهايقعلملمههطونواغاهالهفىلصغيراعلىالدية
كأزقدقالطالعاءدواكاشتركإذاوأماذلكلوانالعاؤلمةذلكءلىأشهبلوالقاسمبنافول

نحدضربوااؤخالزهـمافىلوأقةشأثبرفىاوقاللخطئاذاشاركامداالهااليقتللقاسماإنا

بهممااآلخرينوءلىدالمعهبهفعللعداوهدههـتمءنوالعدومننهظمامنءنفقهرمس
لديةامن

لغيألافعلفىالناالباب

صداةاوجهوالثافءلىواظديعةاخعلاوجهعلىلالماأنوعلىيوردوهامحابنا
جألاتايتأناالبةالمحاوالغعا4تنقتلوالمواؤيةبيةالعؤفياألولفأماالخطأوزءاباليالذى

لدماصإشجهينحدأفىبينؤكلذاإةروكالمحاؤمهماهذهافعأوخلهيدحتىعهدأوصبعاز
اصةحةأللغهأنه01سعدهـعحدالرمحدء فتاتوسماللهءلمعهلىصلبىروجدرررهن4إ

ولملعممراليالذىاحرلهاهالكقالتلتفةبهاتهيفأابردنتؤداسمرإطيةار
اآلضفيسالهشاهاشلمنولةدعالوابهدهافيوتعالىتباركاللهتالذىهـئلغيرهلهذلكملي

اللهصلىالنبىوجزمةتأنزهـلهشذلكءهـنخسهاذاعلذلكتلةأنىفأوقظمن
باضتمخونامإبأنبقتلهاخعصتاااظالقجههنظاءسه31زحلهاماريةشتلتوعلمعلعه

أنسرعإطيةرطفىمةحتتوقدأهيقالأنهمالكضنوكطوقدرياأطاتتمحهتأوأصلكذ

ااالأهىيرلطنهتأوءخدلىصعببهنوا4نحديخطرأفىيموللتنمرنتالمافهثااانفعلبدصبأذنلتلبنتقعلئاأمجأ



7

دةانهنملءلىالةلهماصكعهاىعنهانابمنبهتأوأصليهافباشرتهاومباشرتهبالفعلحمبعدأن
لحفصةرعراقناعننافعوىروبه3حاوالحميرادونبذلثأفردتانهاوىر

الخطاببدبنزبنعبدالرحمنةحفصتميفأ71نفعلىعترفتسمرهافوجدوانمععهسحرت

امعهاسحروجدوااواسمرعرفقالادنفأتاكرفأذعنهنتهارفىذلكءثماقفقتلهافبلغ
قعلصبهبنوانلساصلملطانادونانكرعلعهامافعلتظتكازنفسهاعلىفاعترفت

لمطانلىالكذويلىبقهليعصحرسيدهبلملعبدأوااعنيةزلموااوفىاسلطاناالالكذاليلىفانه

هـيظمنعلىمجبابلهتعالىصحقفتلانهذلكوجهوفعلواللغيراسعدولهشأصبغقال
منمايفعلانتيحتىوالقعلمسئلةرندإقاجمقعلأوحاالمامألالكذفاليلىالسألما

ذلئعندوبتبتبدبرحقعقنهمنيعرفذلكقاألصبخجمئمفهـدةبانهاللهوصفهلصحرالذىا
فييهلموازاوفيلقتلالهبوتحقيقابهسافىهاسكهوتااالبعدثببهفالمجبملقعلابهصبهبمى4اللهاالمام

منلىممنوانتلسمرااتناننفسهجوففيفيلايدخلأولىجلاأذنقطعلذىا
الساصانابهوأهالدالموازءنؤهـلابئلالساحرفقدفتلوهنمسئلةأالممصرفأليقعل

لىتعاتهاهـقاللسحركةواقاليقعلنباشرذلكنهايريدنفسهفىهـصحرافاذلىبالتهتعاكافر
عبدفيوعرعربئواحفصةاتقابهوسفالتكةفعنهانمانحنيقوالنأحدحتىومايعمان

لقو3نابنصسنهكةامنلىنعاآلتهربالكبهماتعافهووجههبتهعبدابئلموساشهاببئوايزلعزا
بومفألنمجعهوتدميبهفرفالصألم41اداقدوالسمااليقرأحدعليهكفرالذىااوعومن

تعالىكالوأخبرنائوإلجحدالباطالذىلكفراعلىدليلاتفعلهانعىبفربانهكاماص11

دخولهممنلوانغرهبمعنادخلهالحراينارجالكافرشماالداركذالالبداندقصافي
دقامااالندذبهعالناشمنيهبمسهوانأخبرهوعنسهعلىكةبهستدليناذولىعكسهـاالدا

منلموازيةاكلساالقىنكانالممموفهلعلذنذلىتذا1مسثلةكاشبافهعنهناأخى

عبدالحمبئاوفىواليستهابتلمالثلاوذهعاسحرمننماليقتلمالكوهبءنبنايةوار
حرللموازاافياكالحعللميآبفانسمعيبامظهراالممحرأولزدؤومنكانويئرذبغءووا

ماباليسنهاأبومحدلقاضىاوحسيهفرهأظمنفوانأظهرفعلرعليهوظأصرهكفرذن

هـعاالبهةذلدبانعلىصعدلوااكمافولعلىذلكوحملللشافىخالفاههنولمتفبلوانناب
فألولهةالىنالملعلىأترلالمممروطالناسكفروايعدوتلشياطيناولكنتعالىولهأت

المواؤنحالفبنواوأصبغبئءبدالحماعنماحكياهانذلكاصحرفعقررهنابععمفراىبم
نانوأصبغلحمعبدابئالفربمبومحدأضىلقااولهيرطألخوالعلههأوتألكماوللة

بعدالقتلكالهبححرههتالوانايهكلواليملىالمالثفيفالهيتبلمحينورتلمظهرالممر

اءذتعااكانواتسئلة3أءلمفعداةنعليهبالصالهعموالأميينإخهءقراهـ
اللعهدنقعالعهدسيفعلنافافهكونمالينالمعلىضرراسشليدأناالتلالفاالثصقدظ

وظطبهمالحدافعقعلأناالئلعؤدبملعهسحرأعللاتوامايراالسالمتمنهتوبةصلو
وسلمعليهاللهمليلنياسبت3فعتركأنيسلمااللقعلالذقةأهلاساصءنفىلعتبيةافيصحنون

دايؤذثأتاالالفعلمالكفولكألفسماناآللطيقعلءلىصانهسحنونفظاءهـفول
صلىصحرالنبىيردىالاألعممبخألبيدمنأنشهاببنابهخعاماماالثولوجهذمايتلاو



العمدفيماجمب

عنمالكمجيىبننى
مولىحمينبئعرعن

انزدامةبنتهالشمة

واقعيبئالملىءبد

رجلمنرجلدولىاد

لبعاولبهةنله

ةحعلبهالمبمواألعيمالك
ناعندفبهخهألفالاالذى

ضرباذاارجلان

رمااوبعاارجل

بابرأوضربهءدافات

هوذلكننذلكمن

اصالوفيهدالى

مدالهفتعلمالكول

الرجلمديهانعندنا

حتىفيضربهازجلالى

العمدومننفسهضنفه

ارجلضربثأنأينا
ثكمونالنافىقالىجل

عضهينعرفثمماني

فيفعترىحاوهو

فهكمونوتفيفربه

امة115ذلكفي
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سةمنلكافمابلكفراالسحردليألعلىفرفانكانليهودىاوالنيفهلهنموسماللهءلمعه
ؤبئكراليقرعليهالىومنعقلللعالنافضانهسحضونفولوجهوماهؤملىمعلىايردىا

وأماةسواالفعلتابناالسألملىااسعقيبكانءملنابهانانهيتنبأاليردىفيألشهب
ووجهأدبأسدبدايؤدئيالموازيةفنىلهلمنيهالىذهبولكنهاسحرالباشرءلليسس

نرآنهاللئسديدةابةلعقوايسحقولكمنهاليقعلفلذلكمللهابوجدمنهلمكنثرالنهلمانهذللث
لجرأبوضىلفاالفقدظذاثاتؤلكامسئلعفيهمايفعلونيهنلىاورغبفرلا

ولكنلعالىاللهذلدبقولعلىواسهدلهونههأبومحدفيالقاضىوظهللسحرحقيفهان
ذلكوالدليلءلىحقيقةلهانفثبتبتعاجههئمدفاراالحرفجدلناساهـوايعلوندةيخهاصمياطا

حقوسلمعليهاللهعلىاللهرسولسحرلتكااعنهااللهرضىعاثعنوىماوالسنةجهةمن
طلعةصقتومشامئبطسحزقاألععملبيدبنواملهومايهالمثئفعلانهاليهصخيلكان

اللهوعاسقرجهاوسلمعليهاللهملىاللههـلوصوانوانبئرذرفيشراءهـفهضسغلةذكروجبلى

لعمدافيهامجبب

رجلوكاقادمروانعبدالمدبئأنمةاتتعائشةمولىحسينبئعرمالكءنص

اذاالىجلأندناعتفيهخعالفاالالذىعليهمعفياواألعيمالكلىظبعماولعهفعلهرجلءن
لقصاصاوفيهمدذلكءهـالهنذلكمناتذعدابهبحجرأوضرأورماهصابارجلضرب

يعالعمفاومننفشمهتفيضحتىفيضربهلالىالىلىجلمداأنيمدعندنالهافقتلمالكل
فجوتبهضرفىىفيزوهوعنهينصرفماثمبإنتكونثةاناقىالرجلرجكاضربأيئ

مالكلومابمعلأنبعصاالقاتلدقعبدالمداأنقولهككلالقسامةذلكفىفعكؤن

فيهانذلكتءنمججرألطأورماهرجالبعماضربنان5آعندفيهاخعالفالالذىاألعيان
يفهصانهوالثافمنهيقعصنهاوحجربعصافعلمنانهاحداهماهذاسمئلتانؤفيالقماص

القتلأؤضدبكملهاخلةلةباصاقهلمنانللهارمالثمذهبناألولىالمسئآلفأمابكثاالمنه
أوطينخهأوبالنارأوخنقهأوأصفهالماءفيأوغرفهأوعصامجبوواءشدخهسهاقودعليهوجب

هذبقضلذااالزهـدعليهأبوجنيفةوناوعدبنوأبوبرسفلشافىالبهو5ببناعليه
فيوعنهالمحددالحجرأوالمحددمبةأوالخناللعطةمثلأوغيرهلحديدااالبالناروالمحدودءنيااألث

يارضخيهؤأنودليلناماروىلبصرىانوالمواافاثالبهوشانرواورلحدامئقل
أزإلنبكلهامنفقادوسمعليهاللهصلىلنبىاالىبهالهافأقأوضاحتاألؤماربسمناريةرأس
هـفأةوسلمعليهلدهاصلىالنىبهفأتىنمأنبرأسهارتفأشاىليهوداأفألنيعنىفقالالأنثارتفأ

اطبىلغاابكافنهمنظماهذافعلانلقياساجهةمنودلملناحجربنبينوأفرفخبهفأهي
امدبههانهنصظلثذنبتاذامسئلةبكحددفتلاذاأصلهلفعاصاعليهفوجبفيهحعفه

مالكلفقدلكبغيرذأوبعصاأوبمججرأوفأوةببندأورميةابرلطمةلزاوبةضرمنفىجلا
وممونبغيرالحديدلقتلافقديقصدالىذلكالحجازفيلأولميختففاشملوظعدكهحذاات
هـدآإةأزلناعنهماالءوتأنببكانهكانولوعمناقولهقبللمافربالمأردلظنهنهىاو
مسنلةالفيدمنهففقأءينهيريدجسدهلورماهانهالمواذبناذلكعلىخوقدااضربمدالعه
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لدلفاعفدفعللعدثرعلىدلعوكطلى

عويمرمعدطلعهعليهكرلكسيعلىضىلهيقنل

عرجاللسيبربورلمابمىءمهىاصلعلعهتحتى

مسحلمعيرىلقصاصعلعهودتخللمط
حالتملهختلكلثللقصاصيهرنليةلمسلةلحل

حولقوصبعةسهدلمسلهفتلقثلسىىهو

عهدعليممملعهععدعاعليمععدىلقوفوئعاعلىليلصةلسع
سرصحبهرىلمعقدلحدبسهةحهةليالمعوفىمملعافهوتعاهـ

ليالححريليىصحعليهدتهصلىلىلهفرمححرعترمنبة
لطولفصاصلسكلفحارديسعولقماصحدسهدلقياسحهةس

قدلقدرهصصلاسعآلرلتءىفر

يفئللدطفولمسهوسخلرفعلصلهحسوىزءب

لفياسدحهة4لحاعوفلعاقموةىشولتومقدنى

لهىعسموىحهكايىصلجارقعلهد
تعدبنلمعى4خغيعدلهيمليهدتهصلى

عرقهرشهصكزهـسامويتلقياسةن

شيلمحوعةلعتضكأعدلملدهعرلهيعرقلفامملما
اللهسيلىسلعحعوقرحهالكععهلقاسمىعدلملدظل

ددلملىبموتلقعرحتىرنىيدحمأللمالقلدعرقلت

يومحقيفعهلقتليبعلىدلدبقتلدلححارفضلنعودصلما

البفنصىلكمالحاودطحههلمسالمدهىلمسهوءلععدبب

ىسصعنهلقالمحوءءلىلعمالقددفملمسعلةلسيص

مأشعضرتدتتهونيحهزعلبهصرلةصرلهنلعتمب
لدلععرلسيصطيقعلصرليموتحهعمااهـصيط

حتىءبتسأيىلصرلةملبدلميهىدربكتضربميفي

هـصلطديةعيسىالليموتلعصاحتىصرسمسيموت
لمسحتىنميصيىمملدصرلدىشهحجرخقله

عمجيىصكيىلنعديمهلنطوءلميهيترفتلهحعهايوميلكعه
لعطسلء



دناعتاألهىمالثقال

بالعبدكذلكوالعبيد

الالقعلفيالقصاص

مالكعنصبمحدننى

بئوانعيأنهـبغهانه

بةهعاوالىبصالحم
يذكرسفيانأبابئ
فعلفدبعكرانانه

يةمعاوليهارجالفكعب

صحيىكال8بهاقتدأن
هتهماصنألكما

فولالاذيلوفىتأ
الحروتعالىكتباالله

ؤةلعبدبالعبدوابالحر

كأواألنثىرالذص

ببنيهونالقماصأن

إفييهولتكاأالناث

الحرةوالمرأهالذكور

كاالحرهبالمرأتقمل

واالهـجمالحرالحريقعل

كايقتلةبالءتقعل

والفعاصبالعبدالعبد

ساءكاالةبينممون

الاربينكوت
طرنألغاوالقصاص

نساوفياربين

تباركاللهأنوؤلك

حمعابهفيلوثعالى

أنفيهايهموكعبناعالعزيزا
والعينبالنفسالنفس

بألنفواالبئبالعين
والسنبالذنواالذن
قصاصوالجروحبالسن

وثعالىفذكراللهتارك

بالننهسالنفسأن
الحرالمراةفنفى

كذلكبالمرأهحدوالنساالحرالوابالىجلاألصارالىالر039مدلهافييفعلأنه

نقطويلوادبمذاكوجهوجليهءلىثميدبهطعفةتولأخذالمةلقاتلان01يرتفينهقبناوقال
يربدبهسفعضلنائىةافىالمقاتلةوجهعلىلدبذأصابهانصأماصلههبهمليتأنبنىةالذىيذاةعليه

فىفليماصرلتطويلوالععذباونداقعلاوالثافاألولدبالضربأراانماانهفايرييديبعفبقعله
ممهذلكيأفءلىالغعلفانتلأيدياوةظحأوأءيناعداوأهـفقارجلسعلة5تللهااالذا
لبئصلقطاانهانقولهعلىوالدليلذلكعهفيادمنهأبوحنيةلوالمدونةفىعيمىظه

ابساحلافأأويريةبعلىلقعيلااولىعةفاققاللديةسللنةتبعافيهألعضاءافدتسللنة
لولىأحدهمالىءذاولىزرجلينمالؤخللةنزبهـءخدىوجراحهمفيالقودعنحقوقهمءلى

فقدأوجراحبفعلأمابآخرخطأثمارجالعدولوؤتلمسثلة3وألمأتللةوالقعلآلخراا
اظطأداناطأفبأواظاظطألدفالعهكانسواءةابروءفيمالكعنوتبئاوىر

بهلقعلعداتلهثمخطأيدوجلولؤظعوأشهبسملقاافيالمدبالهيقعلوعاقلعهعلىوابم
دوالعهكلحااحمبئحاؤتهـممالواغابرةتخعلقالخطأغيرأنذلكوولعافلىاالعدعلىودي

هـاآلتأحدماءيرعلوكانءلنمحاذنجنععكاناهنلميتداخأللمالكفاذبنفسمععلق

والنعمماءهـالواحداطبالىجلاألصارلدالرالعهلىيقتلأنهاألمرعندنامالكقالص

صاراصالدالرالهفىتلقأنهعندنااألهيهـلهالشوالعبيدبالعبايهذلككعالثبالمرأه
اءالفلكذ3وسمةافىابالواحداذاتكاءةاتلةمنمالقدماشاحدعلىاطسلبار

لففهنندمماتةذلكءلىحملبالمرأةحألالروالبالىجلساءاةاليقعليردانهولمبالمرأة
ارجلكانولماساءبالرجلأافتللبالرخلتةالمرأكاذههولمابهـلهجيعلحدففبواواحدئم
تلوثلعبيدبالعبداخليةدكذللثلعباوحمبالمرأهلالىجماعةفكذلكتقعلبالمرأةيقتل

وأحملمأتبتهاحبدواباالحراليقعلبالعبدالنألراألاقعلؤاللعبدبالحرا
كلخلالةفىماصلةاب

اقبسكوأفنهبذكرايانةأببنبةومعالىابلحمصابنوانصانإلمغهنهاهالكص
القتلالىاذااممكراناانذلكووجهشبهلهتاأنمحةمعاوالعهفكعبرجالقدقتل

حاليالذىحداالكاءخولووقوسائرالحةماصلةاعاههبهلميزهايثبتامعهءنيبتىالنهقعل
يعادمنمالةاابنتءنالضوفىوالنابخ4إلتىتاخايةبمجنايفلكانتفمدوالدلهعه

اتتةاونحوونصفسنآبنالإلهةالذىيلىواالمطبقنونيريداالمجنونبنالفلسكرانا
اوبيعايهدمأوبإتنارافيونفياملانيثلأحدمفبهوالحمدرلناساأموالمنأفسداها

كاصوأعلمأتواللهدرلثالناؤذهـافيويائأولؤلؤهيأويهمرالنبيمسرآ
رو3ذلاشالفوالعبدبالعبدسباطاطستعالىؤهـأ4اآليئهذيلتأوفيمتماءولناصمالك
اطشبالمرأةتقعلأطهـةلمرأةوارالذكونجينيهوكااالناثبيناصيهوقلقاانباالنثىواالنثى

كا4الفهانهـطونماصاةوالعبدبالعبدالتةكاباالهةتفعلواالمةهـباطالحركايقهل

فىلطوتعالىتباركاللهانوذلكاوالننلالربينيموناأثوالفصاصحالىالىينطون

بألذنلتواألفباالواالنفبالعينامينواصبالنةالضفسانهافلتبناءلميهموالعزيزثابه
اطرةالمرأسفنسبالعةلنفىاأنوتعالىتاركئراللهفذماصةوالجروحبالسنىواب
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بالحرالحرنعالىفوا4االبةفيتأويلماقالهداعلىوشمجرحهوجرحهاالحرالرجلبشمى
كامقعضىاالناثبالقصاصابتضىااليةنأعلمواللهرالذكوكتذلكوالعبدبالعبدان

بعدلىالقصاصتثواتواالناثالذكووغالقصاصعذلدالوالورالذبينصاصالة
نعايهاسلمنصوهااالحكاماثباتدقعضىانمااآلبةنآلبةابغيرعذهذلكفانماثبئوهـااالصن4
والبيدوالاالحرادفيالقعاصوالفياالناثبينوالعبعدبينواالحراربينماصال

علعهوالذىالمثرعسائرأدلةوندذلكوانمايثبتبهت4واليهلوروالذاالناثبينالقعاص
بعبدهالحريقتلانهالضىيمبرااعنوروىنمبرهوالبعبدبعبدهالحراليقتلاناءافقمبىابعص
وفحرمنوالرماأللفؤمللمنالحصرجهةمناحدهنبرجآليةانذلكإثباتفيوتحلق
ننىودلملناعلىالةصولفىاحكامزالذلكممهدذوالخطابدليلهوالئاثءناحصر

يقعلومسئلةلديةسيدةالعبدعلىتيثفلملنفسالقتالحدبدلىاانذلكفيلتكصاصا
هذاانولهمانةعلىوالدلعلغيرهببئقتليأبووطصاشاالبهودغيرهبعبلحرا

لفنحاوالثابتيدبنوزبيرالىإنواعباسإنواوعلىطروعرأبىءنمىالنهبةاصحاااجماع

سمعودادنلمياقالنهلفرذلكبخألفقالمسعوداتادنعيينةءقدنالحاموىسارلهم
لعبدوسيدهالقصاصفيئهيمالفانهلقذفحدافيفئهينالصانصلقياساةبمنودليلنا

بالىجلوالمرأهبالمرأةيقتلارجللنساءيريدانواالرابينماصيهوواوؤولهعل
ولهمانةعلىوالدليلبالمراهاؤجلتلةالصرىالهنالحهوىءقوراءاةورالوضديه

سحملمؤنتعالىقالثمبألنفواالنفهبالعينوالعابئسبالنلنفسااقفيهاوكتبناءلمهملىتعاقوف
الىعرالظاهرانهوابتهابكاأترللمبنفاحمهـاآليات3ثلثمظلكافرونائمكفأولثللهابمماقىل

حدفيفئانماشضماءمت3االفياسةليلناءنوأقىلهتعالىاللهانكرممامألءدم
لمرأفيوارجليناصلافىخالتؤهـجبأنلتهذثا

ببهرىلقعاصاانيربصجروبرحهاالحرلالرفستلحرةالمرأةانحسوقولهؤعل

واالذنبألنفبواأللعينبايئلهوالىتعاافتهاءلقولهجهوراوهالكوفولواالطرافماؤىبإن

وتفيفربهزلرجلالرجلسكالرجلصىمالكقالصولىءهـقنابالسنواباالذ
بمااضربانمايريداانهيرىوهوأسجععاوانقتالبهعلهيريداتوعويرىاءمحهاتنهأنهم

ستممنويقيدالعقوأسكااويعاقبلالقاثلفانهعدلقعلىاتاليرىلضاساحهريخرب

وهوقتلهلمفالرجلأمسكانمالثقالماعلىوهذاشلافتاعليهيهونوالعكهأمالنه
والدلعلإمسكااليقعللشاؤىواةةألبوحنهولقتلاعسكاوالقاثلاعلىانيدفعلهيرنهايرى

نارحتىاحرقعهأوفىهحتىألسبحأساذافأشبهلهولدانهالمايعمظأورمعاتمانقولهقى
الضربأءلميريدوإلتهالناسبماوصربالضربانمايريىانهيرىودهـولوحبماسهوفولهمل

ويإنلعقوبةأشدالممسكايعافبمالكلفقظلموتامنهاليخافالذىاالدبوجهعلىلمعتادا

صجلدومجبسنافحبئاعنكيىبئمجيىؤتروىالعقوبةمعنىمابءلىالفييصثمسة
ردينانعيممىلحبسهلذىاحبهصاوناهمنأهييبومايسترنبهذناساطانابقدرمايرى

لؤلبثبمعنىلمينهمفنضربانهنافعبناثولوجهنافعادنماقاللقولانبئءشاقالوتيحكبلدمالة
وانماءومنهوالينقصالبزابعليهبقدريعفدرظالمافلمالمساصهوعقوبةوانمازتلهبو

سابخهنتتى6

الحرالىجلبنفس

ةوجرحهامجرحه

بمسكالىجلفيمالك

فيضربهلرجلالىجل

مكهأدانأنهنهمفايوت

فعلهبربدأنهبروقى

صاوانجيعافعألبه

بربداغاأنهبهرىوش

بهرضربابالفشب

فععدانهأىيراللعاسا

بويعاةلقألدلاتيقعل

العقوبةأشدامسكا

أمالنهسنةويممن

القنلعليهلجونوال



لارفىمالكول

يفقااوعداالىجليقتل
القاقلفيفتلعداعينه

قبلالفافيءعينتفقأأ

إيهااقصنهصتثان

والتعاصدعلب

ةتللذىاقطنماوا

الهثئفيععنهأوفقثت

ذلثاتماذهبالذى

الرجلهعلالىجليترلبماب

فألالقاتليموتعدائم

اذاالدملعاحبيهون
والثهأدثالفاتلمات

اللهلفولوذلكغبرها

كتبونعالىفبارك

لفنلىافىصافطاعلبم
بالعبدوالعبدبالحرالحر

ولممايكونمالك

عاحبهالقعاصءلىله

ظملذاهالثواتلةىاك

فعاصلهفليىفعلهلذىا

ساليماكلوالدبةء
نثفيلعبدعودسوااطئن

قتلوالعبدالجراحمن

يفتلوعدافهلهاذبالحرا
عدافعلهؤانبالعبدالحر

صعتطوهوأحن
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كالقعلشمهمربلهىقوء4ليهطمهلعهىشمساععقلب

لتلردلىلفألكعرمقدليهلصرديمووحمقدرليهلمه

لهقعته4رليدسعيطلهلقاالىفتلسهيسعدعلىستلدللى

ضلىالتلمقعلهمحامسهوسيعاححسهىحيعايقهالىلهد

لدصعيرلقتليدلهتفىهـيعهءدسمهىلحاس

4ههيقعصىفللعاتعفاءلقاديقعلعديهعدجليقتل
سالدصىنىلعينهعتقتلحقكاصعليهلبس

يةسىلقاتطوولصاحىداللفألبموتعدحلبقعلجلس

لعليلعبلحرلحرلقهلىقصاصعمعالعصلتهلدلقوعبر
فعاصيسفعلهىلدفضلصعاحعهعلىصيمورلد

بفعللممماعيهـلفاسعسمععالمفعوداحقووهدعلىسبة

محلىلعدملقعاصسليلفدعدحقهتعاقحقهعيرلطلعيرص
تكسلسهستهعالقييرلإللقعاصبعدممماىية

ظحلءيرحماعةمقاعلىكطيلسسدلمستسذئها

مالسنءلميهشةععيرليممهلقطعههصفئمهمحماعة
قاسلدصلمامميمهععهعتكددتدهصحقهمحل

مسعللعدمهحفملطلفدنلمحفمبهنعاقملدهاسدهماحهءبر
للمحىيمىيهىبدفيقطعحإللحايةيمىعيىللحاليسعل

لدلعصويعاقالحادسلسحدتلحايةلدلطحهلدبديهعععلعه

لحرلعايقتللحرصصىلعمدلحرفوىلدليسروصفتلعطله
مألصدعلىشمتءحسهـعدلحرلددرقتلقعلعدفعله

لشاسلوحيعةلبهسهيقعصلددلحرعلىالمجىحدهماللى

عدعهحىضإلتوفعلهفايعهعلعهههديفتعلحريمعلصدعلقصحهه

سيهماماصمدمسالىلمسهوملىيدقطععيهلحرلععدعلىالحى
مجتهدفلىعبيةشلهصهيقضصدهمرمحمدحرلعى

صهلقتصطرلهقطعلحرءمدحرهدءلقولدمختىلسلطا
يدلحريدلعدءمقصويقاسهيمهوفدصاعلىجمتمل

ماصهطلبصحصإلحرىدصلفوجهلعميحةلقطعلمدلسأليفده
لحريلفعاصيهعابحريهلص

لحرلعدلقتلفول
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مدلاؤخلفيهـلعةا

يعنىءناوصىأناذاالرجلفيولوقيةالعملأمنيرضىمنركاانهمالثتعمجيىص
علىذاوشلبعدهمنأولعائهمنمنءيرهبدهـاولىوأنهشلههذلدانعدالىاذاؤةولسله

اوتبقىمقانلهذبهأنةهـصايبهرحهأنمئلوذلكقعلىهـعنيعةأنصكبوزلهعداهـللمقضاانالمأل
فيوالقوليةزلمواافيلغيلافتلالفيامالكعنفعنابنالاصزطعفوفأنوعنهفيعةحهاته

لععببةازئةتلمنلدالولوأومىأقتفمسئلةبمالهلديطاحاطأوانواللغرمالهشلدهلكذ
ثزطذلثاقايابووأوعرالديةفأوعىأنتقبلعداقعلفإلنالقاسمبناعنعيسىروان

القتعلوقحفامنفكانتلالةافبلقدوجدمنلقهلاانذلك4ووومالهديعهفىووصايا
فلبسغيرهالهوالمالالنسانبدجهولوأومىوصاياهبهرماالفععلقتصالديةاعلىفيهحازعفوهفاال

ابنابدعنففدروىأبوزشقعلمهبفقدوهفتلهانهيدلرجلاثوسشآلاإللنهالهوءى
أصبهبؤبألنشنفياتالنهبهيقهلمارأيتانواحسنبناأصافعهاتلفالعهبعةافيممالقا
اشنطنءدعهلمففعليدهحطعفيلهولوأذنانألقعلهبعدعالهعنهوهعةخالفألولياثغاوجبوا

اتلهلحراذاادثلقعلكايدزمهالحرقجعهيغرمفانههلفةعبدإلبقعلرومنأعيمسئلة
ليظصحبيببناواهورشةسومائةوالمأمورضرباآلهيويلزمففقأعينهوليهباذن
االانيلزمهعقلالفاتلإسءلىانهلهمجبولعمدبعدانلمجخقهاؤتلوعنالىجليعةفىمالك
ذوالهاطاقاداالولىانلىمااءلىوشوعندالعهذكايثترطاعنهعةالذىجمون
ماعفاكضرهذلدانكالمالكعنمطرففقدروىالديةعنانماءفوتقالئمالعمددمعن
أشرفىبربدانفذلئلهؤولهواصبغالمابخشولتبئالهوئلهفالذلثدطالقواقلهفذلك

أحينلماردهذلكأوطالوانسئلة4عفوهفيشبرطهمنلةبمنزويهونتذلكثاةفى
االديةرطوولوثالعةاطاقءثمادكمهوبالديةلبةمطالهلمتبهنهـةلهعنداالديةولوثرطالعفو
لينهحاوشرحاطنبتلقاتلبذلدارضىنشرطالذىلوجهااالعلىوالعةلعكولمبلزمهعندا
ذلثفيمايثالءنأمأداءالديةمجبرءلىفهلالقاتلذلثوانابلالقامالفيالدنبرت

وأبوأألبوحنمفةبهوالقاسمفيهـاخعياراومدالقودالهبقعلالواجباناحداهماووايهان
دسبنهـومجيىبالمسابألفالوواخئيارأشولقودوالديةابينيخيرالولىلثانيةواالىناد
زلمتبهبالقعقيوجبهنى4اذاناألولىوابةالىوجهلشافىالبهوبوبناواختارهبععةرو
منأخذالديةودفجازلهالةلهثبتولىاذانالئانيةالروايةووجهالىناوالردةذلثاصالدبه

لمجنىءليهارادفانهـإحابوأماصمئلةالورثةابعضذاعةاذلكالقاتالصلغيررضى
اسقلةوابهاوأمالدحكتدفلملمواز141دظاالباختيارالجانىذلكلهطنلمالديةعنهـيعةان

انركمااذاقعألالنهلنفسههالبريداستعةوالقانلصمهلنةلماليريداستيفاءاالجارحانبيغما
ضواذاعفابهسئل4ذلكلهيهنزلميةالمنبامتناعهزالؤفاراشهبقاتيرهاةالمال
ق4االمتناعلهطنولملىلعفمنحصهالديةمنإنلةاولىنماقصاصيمنلمالدمنزاألوليا
يفقأءكالعحيحنحيراالفيالمجىءليهأنالجراحفيورعلمأوهبدنالوةفعهوالخالفذلك

انفيراامجرحأوالكبيربعفامغمبمجرحيدبلهأوااصميحاعينفقأاواألعوراألعور

كلمدالهفعلفيهـلعةا

للهمالنييمدثى
منكافينأدركانه

فىؤنةالعملأ
يعنىأنأوعيذاالرجلا

عداذلاذقأتلهءن

أولىنهلهمحاقىلكؤان

أولعائهيرخمنمهبد

فىمالكاللبعدش

ذطيعفوءتألىجل
يهسفقهمدبعدأتاله

علىاسانهلهويجب

أناالياعفلالقألدل

عنهلحفاالذىيهون
وذلكءدالعةاشترط
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اعنفعةحداوااصالقولىوانكانمسئلةللعةأواصاصالفيباظياراصغيراواهاءا

انصنونسنلعتيةءواةقىالمجهؤئهـوحانمفلمجروحءااعةنماواذاأرفيهفلمالدمبعض
لعقفنويؤدىصجبرذلكأنفىكيرفالجارحتعذرذلكوانصاتنصفهغتصءسأنهكنأ

أنجبرعلىأشهبلوظونعةأقوامانقعصأناماالجروحزيقالذلثمنيمنعلموانالجراح
سنهنويسهجلدةمجلدمائةأتاذاءئءتعدااقاتلفيمالثقالصنصدلهيعقل

روممماذلكءنمونالماجثبناوكالسنةويسمنعدايجلدمائةالقألللانلماوحذاعلىش

وجبفااللىلقعلالعقللزمهوقدكانأبوعدالقاضىولعنهمااللهرءىعلىوعنطرألى

وفدسنةوحبسمائةانءسباالحلعدملىمقتليذاماناالسحيقتلبالىأقوألحقتأديبه
جعلناحاعقوبةدتهوبقيتهـةالهاعضهءنلماضةانهوالمجموعةالموازبةفىالماجئعونابنلظ

سواءوجبوالموازيةالمجموعةفىمالكلأءلمواللهسنةوحبسالبكرجلدمائةإرنابةوكعة
تبالقساهواحدءنهمفقعلعهبكقساهةاانتعلقتوكطثواحدفعفاعنهعلىمةبقسااوببينةالدم
صتلفدملكوااألولعاءالنوقالءبدالملدسنةنويهمصمالةواحدمفميضربكلمسافىن

مةسالةاهـفبللعانولووعفهكانكالعهيرهخقعللىالقسامةباؤخلهلوااترذمةلقساباواحدمهم

4بالباأومةبالتساالدملمههتقصسناذ3الحاذلكعنكئفيينةالدمالولىقحأنبلو
وجهووالصمنضربيهؤسفل1والغيردمالقسامهاليرجبكانومماعامصنوجلدمالةيهف

سالدموالهولوفصمسشلىاشاطهأولعاءالدمفاليثلىتعالىاللهحقوقمنانهءقذلك
لموازفعلىابناوؤدقادبرثواوعليهملمدىاحلفاسملةافيايدعنزادأبوزلموقدوجبتالقسامة

فالجلهواذاناقالفانهلحمعبدابنااالماللثأصابنجعلفلمقاللسجنلمدواابعلعهالمد
يحلفلمومنلسمنواسبلامنويسلميمينانكألفعلىاعلعهادمنولماتصوالسمن
لمممنوافالضربلقسامهابكأوجبفدنبتتبةولعةااناألوللقولاوجهحلفحتىأبداحبس
يهولبالم3األوليااسقطنللألولياهحقوالقعلالماجمثونبئلملىعبداقالهتعالىللةحق
الثالجلدقاسءبداعنالسلطانأوعفاكاشعفواتعالىاللهقصاسقاطيملكوالمالقعاصمن

األولياهـلونبتهوةتعليهبزلىبةلميثبتالقعلانالعاقالقولووجهذلككبمانه
ىوأرأشهبلومسئلةوالضربنبةعقوسعهفالتجباقتلانادعوهمايبعل
علىتلاوؤمتاذامالكعنعنطرفحبيببئاىوضدروسنةسوئةطضربالطخائ

قياحنهيطالمحوانجلدوالسهبهاليجبلكذنوالقعلمةقسابألمايجبقأحدولميقة
أشهبقالوالحبسلمدافعليهؤءئءخهتلبالةاعترفومنوأشهبالقاصمادنقالالكئيرة
رءليهقدوانهذلكوجهوحدقهـلميهماتخهتولمفئلىشياتابومنتعالىدتهودالتىداؤاط
لىاطهـعنطسةكالقدرةءلميبمبةودباكاطعنهفسقطرعليهقدوغيركلفانهالمحارببكألف
أوسماصاالمقعولاذاكاقاوءذزسععلعهالفدرةقبلبةبالتوكامحراداهـاطةعقو

انهبغوأوابنءبدالحمطرفحبيبءنابنوىفقدرنءيربسلمكأكانأوأعبداذ3هـا
ةأومجوبالععبمايةفىهـوأصمصمالةبئزاداأوءهـمياأوكعاياأوكافراافيتاغتولاكان8صوا
واألرمندالملىحماوظنمجلدويسفانهأولذىأولمسلم5أولغيرلهاأوءلعتإلةافىمالكقا
ابئختاردواالمولماألدببدمجبيئسماأوءوأماضيراكاضبذاالممفيذالثباحبيببئا
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وجهوالمسلمزلدفعللاوالسالجلدبهيوجبعومدمكسةانهاألولالقولىوجهحبيماب
السيدلوزتلواصبخوأشهبلقاصمابناوقالالسألمهلدمابمحقونليسحذااناثسافقولا

غيرولوفتلتسوالحالجددمليهاةالاهـيدالولدأمتلتذمحدوالطالجددوالحبسرمهءبده
أشهبلهصلدويسجنفايقتلفلمأوصةصازتلاذلعبدا1مسئذولمتحبسجلمىاسيدث
سواهلهوءلمهماعللىءبدوالعلىأمخبستإلصالموازيةفىأصبغليةوالموازيةالعفي

سالجلدواكلفلزمةسكقمحقوندمكسةدتعهأنهاألولولالةوجهالمغيرةوقالهأوفدواأسموا
الخرزيئألجلوجبنجلدوسبمنلىاللهنعاحقاليبطلمقهخدفىسعدهحقوالنلحر

لتغريبالعبيدقفيبالجلدسقطافترناذاالسجنانالتانىالقؤلوجهبةالحراكعقوبة

القاسمابنلهبسواطالجلدأوغيرءمأوذمياأوعبدااذافعلتءاالمرأةوعلىمسئلةارنأفا
فبأيهمايبألفرعمنادماةلكذووجهفتألاذاةلذواىلذافيوأصغومالكوأشهب
انهعةالعمفيلقاسمابناعنعيسيوايةرهـوظابسيبدأبالجلدأواطسعلدوالموازيةافيأشهب

ىاااشهبفولوجهىجماهضجلدوالمجتسبيوممنسضةحبسبهيؤتنفلظيبدأبانجلدالنه
فىتأخيرالجلدتعريضالقاممابنقولووالصييرنتءلىفقىتيببهيخماليسعقوبعان
وىرالعامطوناولسنةءكأساذافلنايىمسئلةلمنةانناءافىيموتهـازانداطالبطال

لىمهذافيهسجنالذىالطخايقياداملءبدالملىالجلديومذطونالشاسمبنىءداعي

بعداغالكونالسنةانذلكهضىشةوسجنالحدباعنهأزيلالحملميهتوتوجهلدمائة
الجنسمذامنلنظرفينلبسواهالسعبراءأميذلكؤبلنالذىجناكفأمايهعاالحممخقق

لالىوازافتلممالكقاصوغيرهالهعهبزهنبهلمانجتصمهطحنحالفمهحبلشنفى

لبنينفعفواونأنيعةالبناتوأبالبنونفعفابناتوبنونوالفهوللبينةاذلكضلىأوقامتعدا

انلمألوهذاضلىشهوءوالثبالدمافيامافىالبنينمعتفيوألميناتالهعليئئ
عليهاتفقوماالبناتمنلقصاصوانموبالهقألبنينالعندانادمواليةفىمواهـاصذادالبتا
وقدنحالفههلهنإلسالبناتفهوالزمواحداناناالبئبةأوقفىعةانكانواجاذلدمنلبنونا

ذلكفىعنهففالالامالدمفيمدخلن4طلساءاافياخهاتمالبومحمداناضىلقااحل
علىعنهوىماراألولىوايآلالىوجهفيهلهنالملخللئانعةواالفعهمدن4نهادااوايعانو

والنفمالدبةوأخذواشاؤاعفواوانشاؤافتلىاانخيرتينبينلهفأخيلةلهقتلوصلمءنيهانتهءد
4وورثكسازالحفوفيأهـالجهحشإتانبفوالموارثاقصضالىتخققرصاصا

لىمذخلن4فلميهنالنصرةلصماءمنأهـااوليىبالنفرةخقةلدم41والانلثانيةاوايةفىا
لنهماحداايتانواوخلمدلهنشنفىأىلكذفيخلملىنزلمناافاذفرعبهاقةلىةاوالبةا

والعةاناألولىوايةالىوجهلقوداونلعثودافىمدخللهننعةلئاواولعةادوناةافىمدخل
زكورابنونالقعولنفانذلكتذاهاءسئلملبةالمطاقننماواذلكن4ؤليسقللغاطا

منحثهملهمودوانمايكوقةملنيرطنلىأحدئماعةوانوالعةونانقولهماولياءالدمسهم
ذاممالموالموازابئلذكووغيرإخوةولىصعلالاكذدداذالىبملالقابالىواالدية

وثنثموالموالىاممباتافىاطنوهةواإلالبنبنوامامنءدابهاوامالكصعهصخمتاف
ملهابعضعنكلمةبفمالدماانكانمالكعنأشهبفروىهاوأممالكفولفيهختدففقدا

فعصلواذامالكله

علىمتوعداإلرجل
بنونفعولولبينةالثذ

وأبالبنونافعةوبنات
فعفويعفونانناتالب

البنادئزعلىالبنين

البنينمعلمبناتاميوال
لعفوعنهوابالدملقيامافي
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نيعفوغيرالرلدممطونألحدوالبتىمنعلىااليمانواالردتةلعشيرارجلءت4مأؤيم
اتاصماوابنوءببناوىورلعصبإنواالخوةوبعدالقسامةأحدشعفاكذكواالخوة

لملقعددوانافىوااسعواذاههمبئمنعلىاؤذلكمةافسابعداعهبىضعثابهانماالثءن
عنمبعفمولةدذأكولموالىاوكذلكسماقاابئزادالقألللاكرهوانالديهمننصيبهيعف

بالدمخعصاصامنواالخوهللبنينانأشبمرواثوجهواصخعبدالملدلبهذاوالفسامة
لمععبةمأالثافيةارواثووجهالنساءجهععلىمازعفوولذلكملغيرماليسوالعفوعنه
وأصابهمالكأجعزالموابرنافنىواجتحأبواذامسئلةواالخولبنينبالدمالقيام
بعدالولدلموازاألبافياواالخوهمنأولىواألبوالفودبكفوفيممعبالالفولانهضلى

وعفواءدمعالموازبناقالفيهاختالفالموغيراخوةمنالميتمنتركجععمنكرأولىالذ
هـبالعهمنهأولىوهماالخوهللصدخالفولأشهبوقاللقاسمابئعئدامهمخفئالنه5الخوةا

الجدانلقانمابئاولوجهاالخبئابنوااألخبئالذلكولألبممعهموالقودالعهمأزهدوهم
الجدأولىلقاصمابناجعلولذلكإلبئلقوواالعفوببافىأزهـىنفالميراثسببافىأفوى
بالوالهأحقولذلككاتواتعصيباأقرببنيهواألخانباشوايةروجهواألخبئامنبذلك
وايةالىعلىااشهبءتهـلةمجرىوبهقأوةاالؤكانالهعصيمابفوةطريفبالدموالقيام

3اواللهالفيهنانعلىلناسمابئاثهـلمحبرىوالدمفي5لمنسادخلالانقىندمةاك
لقاعمابئالطالمجوعةفيأشهبقالهلربواالنأولىاألشقاواالخوهمسئلىوأحم
زولرنيأنصكعملوالعمبلكغاذواوالللزوجؤصيبلدماوعنتلهائالرملوخوولبس

األبمعلبناتاوأمامسئلةالدموالبةفيللنساءخكالماأنعلىهبنعاالمسئلةهذفيأشهص
يرافأشهبفهختافالموازانهـالوظبالدملبناتااذاقامالعفوالربونسحنبنادتابفق
فولسكعمألتيهوقودونهوالعفوهنندوعفوهلفاسممجزارداولملقعلافيغوبالهاولى
خلبناتاوأمامسئلةلدماوالبةفى5النساالمدخلعلىأنمبنيالمسئلةاهألهفىأثهب

وكذلددونهوالعفوهنندوالجدالمجوزعفوهصعالبناتانحبيبن4اكالدفةمبةاله
دومةبغيرفأومةبقساالدمثبتالموالىاومعلعصبامعلبناتافيمالثعنوهببناوىر
بغيرأوبقسامهالدمثبتالعصبةدونخواتوالالبناتذليوأصبغأنوأشهبمالكوىءنر

مطرفحبيبءنابنوىورهبةالدونواالخوةوالقودللبناتالعفووءببناوقالقمامة

بتانلعصبةامعهـالوالبناتأوالعمبةامعواتأواألمبلهامعناتلبان1لماجثوانهـوا
ممنقاالقودطلبفنبةسامةواننبتوالقودبالعفوقأواالخواتوالبناتبعبالدم
واحدكلأدلىفالمالفابعدبطلبلعصبةواالمعتالىأفربلبناتاوهبانانوايةروعفا
وجدنالبالنفاقالهماحمفلمجمنقااحدهمالجناآلخرلمبهلىولالبسببيقينلفران

ولهنأعربالبناتانلثايخةاالىواتوجهولقعاصامنماجمتالىرجحمألقدمعلىاالخعألهـت
مطرففولوجهوالعبةمعبنكاالعبةهـلملىأةوندبأزوالمععبربالدملقعامافيمدخل
تواذاهوالقعللىالقربعتبرفعهابالبداذاثبتالدمانغيرهمابهوفدقالالماجثونوابن
حقفيهريهواناطهاهتهبقساتيثبلمنجمونالقفيهمتهبقسائبتإنكانمةبالقعما

عيعىروايةمنالعتبيةفنىلعمبةادونواحدهبأتتءتوعصببناتمعوراشمسملة
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تبظامنتجماعصجوزالعفواالأشعهبعنالموازوفيبنمنمجؤزءلىذلكانالقاسمإقاعن
إناقالبالدماولىالفائمنلالبناتمنأوواحدةالعصبةاالواحدمنلجيمااولوعةصبهواله

القتيلواذازكسمئلةطفةواالخوةلبنينااالفيفخألالاجوزحالوععدهلعةالموازا

وأمامثلةاألبمعواتاألتلذلكهـدوالةعفوفيألبامحالرميةالحقزلموااأباوأمافق
ولشوالدمواليةلهامدخألفىانالقاممابنعنوىءيممىرالأمذلكفيلهامدخلفهلاألم
العحددمفيوالتلرمليسونالماشبنوابحبناعنوىوووغيرمطرفوارمنسالك
ألبأحداآلبرفيكاااألوللتولاوجهفومهوالمنوالنهمنتلبالثانعهأقيصيرصالفترثاال

كاالماجعنمونابناقولوجهولمخألفيهلماأنمحالربالخاعلىبهاتقدمللنممقعقنلماوالت
وىفقدرمالفيلمنالهامدمخلافاذفرعبوكالىلواليةالهافيفألحقلعصبةامنايست
العفووعبهوأخفيامالمجؤفيمالكعنوهببناوىرولععبةامناولىامالداعنمطرف
أحداألبرينكاااألولالفولوجهةالعمبمعالومأهيالالموازيةفىألشهبومادز3لمرم

ببالتعصفنسضهعنىامغاالسببامااةوئالعافالقولاوجهوألبمبةلهامننتأولىف

مسئآلمألئدمعلىواتواألصتلبظابذلكنماصخعصوالهافعهمدخلوالببالععثىالو

ولدفيباشمأيفاوالموازيةفيقالهاالخواتمعصنهابالدمأحقلبناتالبناتمحاألموأها
فيفقدواالخواتاألموأماوالعفواالباتجماعهماألمدونلىإلواوالالءفوللبناتالمالعنه

فياألمجمرىوالللرمبلللالجدةوإلعبرىاألخواتاقربءنواألماألممنأزهـبلبناتاإوازا
يةغيراعلىعةشاوانقعلشاانفهولهفألنالىىدلمقتولاذاقالوامسئلةوالفوعنكو

ولعةواوالفعللعمبعهاهةبالفمبقسامالدمنوانلمفتولالورنةفيكوندتشاءعفاعلىوان

لوعفاعنهانهبدليلمنءبربدمهأحقمولااانذلكووجهاشهبعنالمواربن51واذاهـالىء
نفاليهفعهظهمافقدجعل5غيرلىاجلهذاحياتهعفوحاللغيروائسفودلغيرهيهنلم
لعهاصبعلدونأنفعهوبوتعنهينوبممنتقدمبهقأ

واالبسقطالدحظهننلميفنفعفابعفهمكوراذأوالداقاولعاءالمقتولواذازصل
لذكورانألالفعفابعضوالوراذخوةناثاأواواذكورااأوألد5الولعاانوانهضاصفىلعااحظ

وأشهبعملقاابنالموازعنافياللمرمممالذكوعفاوانالديةمنحصعهالورتةمنبتىانن
كرأضهبوذاالخوةعفاجععاذااألخواتحقطوسةالبنونعفااذالبناتاحقدسقطانه
ءنأدركنامقاألولفبالقولباقالدمءقخواقالذكورتاعةانأخرىةحيمالكعن

ابومحدالقاضىهاذكرههبنيانءخدىءلىلقوالناوءذانهوطثهفىمالدوهوأصلأحاب
النناانولاافولاوجهلمطالبةاالعفوأوفيفيخلهدق4شاءهلااأصابنافىاخعالفمن

مالواسقالالديةالىخفلااذاالسماحقهنتابترانلثااالقولووجهالعمددمفيلللرتبع
ذزسعالخطأديةمننحقاسقاطلكونذلكمنينحةاسقاط3شلداتال
بلعنم5مأحدعفااذاحدفأماوارفوفىلراعفاذالكذنماوالىجالبعة5لنسااحقيصعقطةازنا

اكابنالهولهـاألبتثمالالنهوزأووجذوتمنأمامهـشكفاليفزآلخرفعفاا
يسقطنهلىسعفابعضآمالديةامنصقملورثةلسافىافقدثبتأحدهماعفاانانهنكذوجهو

نممطلقالووثةابعضلعفؤنوجداذاواسثلةغيرقلىلداذفاليععدىلديةامنحقه



لجراحافيلفعاصا

مالكاصكيقل

عندتاعلبهعابئاألهي
أورجالانءنكسربدا

واليعقليقادمنهانهعدا

1ث8

ير5أناالالديةهـاءقعتالدمهـهءقعتايسمجالسهبعضفىاسمالةبنالظبىؤأرادأخذالدية
دأراممافصطللاذأالعلىعفوتمالاذاممالدوقاللديةاعليهالفلهواهـذلهامعوجهلذلك
لقاسمابنابهذاقالووجهللماأنيعمااللهالشئفقالمالكجعاثميأخذحقهولديةاترك
وتعةهـلفعةبهيقرنهزأنيجوولذلكبالديةلبةالمطافيالينالذمالعغوعنااناألوللقولاوجه
ذلكملاحتولمالذااالبكلىأعفلموأنيقوللهالمنأطاقكانذلكتواذااخذالذدعن

التركمناهكلعةاأنلثافاقولاووجهحقهعلىوجمونصحلفأقلىمهلذيةاهـءنالعةملواحض
االخوةومحدناتالبنينخنفانوالغيرهازهسثلهبدلهالمطالبأتصمضىاأطدقهواذا

لطوفدذلكمنئفىاالخوةهعالرخواتواللبنينامعالبناتالهدخللموازيةاقىاخوات
دخلالانهىءؤندرجتفيالرجالنيملمذاامأذافيالىجألالنساءمحغايدخلابومحدااضىالة
لبناتاوأماهـةاالهحهـاتالطالمدوكذلثالىوايعينعلىلذماوإيةفيلبنيناهعناتال
باقىوعلىلبناتازعليجوخوة1عفوأحدابأشلفيهنحتاتذزلمواافياولفقداالخومع

خوةالعفوامعالالبناتهـاوالعةلبناتهـاعةخلاوةالواكبوزعةالسمااةابنالوطالخرها

الجراحفيالقصاص

والمنهدةاانهداأورجالمنكسريداانهعندناعليهمعابئاألهيمالكلص
نىللجاايهىالزملقودايدإنيرلواليهنهيقادأؤرجألفانهبهسريدامانزولهشقليه

وايةرعليلعتلافىممالكعنوىماولىتاالرشبينوبينهوالصخيرعليهءيرالجنىوالمنهعيمأن
ودفأماماالةهـداةافيهوضربهـدفيهالضربفيضرعلىلجنااوذلدأنمسئلةييرافا

لعلشأماامنهلبلغاالمافيهقودابمتنعموؤملةاافيهاليعرفالنهةمممالزهـدفيهقهععينفملىفيه
اتىدفهاوفعالوإلمجوعهلموازيةافيمالكقاةمةالمطفبالممانلةلعلمالعدمادمنهةةماالب

برحانلميمذاااألشياتىأوماأوبالهبالسوطبةلفراوالفيالقودفعهابأثلبربةوتسال
إلسمالكعننافحبئاوقالافعفوابالقوهنحعلفالناسوءومنالضربجدتلىاليعرفالنه

الحىوفلروىءنافععفكاوىالةوالامبىوايحقءوالووالشرفكالوالمرؤةفلاةذوا
بناأصابهءنيععلقصاصوالجروحتعالىتئلههـلههانةعلىوالدلملبالسوطافربةامنادية

لمضروبوالفاربالاخالفمنبهخجاماالمعئجهةايلنامنودظطابابدلعليقولهن
بهأوشارأورأشهرجللحعةنتفومنصلةسهللةااهاأفىفعذرونددعرضتولقوهافي

بأشوقالاألدبعهالقاسمفادنلوقمهوالبةالعقووحعهفعهالفوالمجوعةئالمغيرفقدشمال
نفلىحافىجرحلهاليساجنايةااألوولالةوجهارالععنينوأشةالثماربوفياقعاصافعه
فيهانفجالفعهالجسدمنشيأأظفتجنايةانيةلثااالىوايهووجهمةالصاصكالطفيها
أبومحدلثعخالفقداألنفطعلىلفعاصاافهافكذااهـعةاألنفاصكقطعال

اليبهوزذلئيرةالمةوقال5غيرذلكوعابالوزنفيهاعاصاةااناحسبهافالصبغأءهـف

تاذاتؤأمباذلدصوانااللحعةيحياللحيةولوأقادجيعبالعظنمالالختالف
بهلعقوامنمامالاالسايرىافايرفيهلبعا

والمنقلةووالمأهـبائفةالعلفكامنهالغابىالنفعهاصمماالؤالثافىانقسموأهالف
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ذاؤدنافرعفئآبصوايةالموازفيهالكعنممالقابئاقالهلحاقوموابااخخذواكسرا
الديةتبهبممتاآلخروعلىالىفاذاتعذرأحدهمارجعنالبدلينداأاالالديةفنهعهشيهاليصاص

آلااالونءلىففلطلهأنبهوةاالالجافىانهاءلىاحداءرواياتئالثذلكفيدماكت

3األولولالةوجه8والعالثمالكواليهارجعأسمهبكاىلةئعاةاعليأئةوالثا
مدالذىالهنهـنوماععنهلمتنقللولىمتهالديةأنلماجشونابئابهحتغامانىلعاالقولاووجه

دالصبىملهكهالعاؤلهفانودءلهوخفعهالفصاص
هدموقدكالبالتافافهصخافالجرحفكللةصاصاضعهوعوالذىدلثااضربئاوأماحل

أوفقاءهنهلرجرحأنفمنبرموعةوايةالموازفيثمالقاليباشرالقودالذىنوصكرهذ
ذلكمنلومانغصبفلهصرفيقعصبالصابصرلهنلهولعدعتقيدلنفسهفالييديهأوكسر

لرعليهمايغدثأر4االبصرفيقتصأهلمنإبدرتمنتأنئلهويدلقاسمابئاقال
يدفحالقاتلفاقالقعلخالفهـوهدىوقدصاصلقاأحدمجسنوليسصيةلمواؤافيمالث

خقنمابانهلجارحاوأهاجملعهاتالثلميهتألولعااقفقدااقاتلاأناءبينلنهرقوااألولياءلىا
اتألتقمالبفأتلفلكذلىدتزانلمعهتلمجنىاوءنهأتلفدرمابفمنهيتافأنعلعمفاال

وانمافعقطعأعضاءهيععدىأننحافةدهبيقتلأنلمقتولاولىن5البيناعتاافىأصهبوول

اشهبعنبينلكناايفىهـصة4لجرحاتفانمسئماةقعلهلهمأناقاتلاملعمافحيدئمه
انأشهبفقاللاااهعنىفىاخعاتاماغيرأالقاسممبناقالبهوحلهاالجافرأسفىطوصم
قدرفانماينظرالىرأسهاالنحفلجارحانلمغالبوءىهـنريهةبينمماعالمجنىان4لموضةاتذا
واللرأساعظملىالينظراالجافقرلىمابينقثلمجتىاشهبينمافاناخذترأاخذتءنما

بطولالجانىرأسفيققديماثفقاللقاصمابنافولافيءتواخعابالموازبناوصدقالشت
منس3علعهأفليسلشقاطولرسعؤبولملمجنىابىأسستوتفانعليهئلمحا3را3تقماث
بناقالأليزادءليههـلعصاعنهمىمالىذلكولبطتذدؤوالذراعبهةاباكذ3اقاذلك
رجعنهالفاسمابئأناالأعلموالالموازبناقالبمئىاسالتهاصمءتاابئفولبغأعنالمواز

باألسمااغاثكلالمماثلةأنعلىمبنىالجراحفيصاصالةأنبأشملهوجهفىلبأضمءواطو
قولووجهمغرهالىوالالجرحنجظرالىءظموالبمبيرةفيرةورمغيرةلبيرةضطعولذاك

برهالمتتالصةتومبموضةلموصةئزايقادولذلكاصفاتباالجراحفياالعتبارانلقعاصمابخاا
اعتبارفيالفاسمبنابقولانافاذافرعالعظمالىالوصولهـكايتبرؤيهاةواكهـاالط
لىأشااليععدىلكضيرذضلعهفإلساثمقانمقدأرمايدزمهعنلجاارأسقحرقاكولط
وزهفإالبافييوخذءنالدعبداوكالوالديةافىاافىتئدوالولعخالىااعالذوالالجههالى
حدبدالمنالفيهفدوضعذلكالنفلعفدأونحوالكهمنمخواصاءذواعمهأىالذراحءتث

طولهااليعظرالىبقدرذاكمنأصبعهعداقطعاصبعءبربعضتيءتوءسئلةرالا
لععبعةافيمالكتعنافعن4براأشهب5رواثثهاغلعهامنظعاثالمجروحاآلأننقطعكلترهافوال
الطبإبأخطأوانصئلىةاواافيماشدذاإثءلىفىالقاصمبناعرمحاوافاالفوت
فععرعنلعاقآلوانافعلىالثاثبلغاناقاسمانجااأبوزيدءنىصقدروةيااوماحأأونتصدفر
يرجعالغاصمبئاعنيدؤابروايةمنلمجموضةاقىصوأماماخطأةضاالنههالهففىذلك

سابعختقى71

بعامقهكدا11

ايممجالتىاسخلةامجمعح
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وىورتينادميواليةبأغلةفعهصخطئخاألصوكذلكقداجتهدلهالنهفهبغيهن4لهفيقعص
ذلكأمناحماونبتيدملأنقبلذلكمجضرعمانيةلضوالمواؤيةافيمالقابئاعناصبغ
اذانكلكذاولليسناالكعافىأصبغقالوالديةذلكتمامفيلهفالشذلكتوانضليه

وانالكعابينفىقالوبعدهالبرهفبلالععببفىلموففينوانفصريسيرافاليعاد

برىءأولميليهافاليرجح5الدوابردوأخذنوانحقهتماملهخصه1ورهبةنننكبيرا
لسلطانالعهاجعلهأومنصاصلةاهوولىعقلكانلبافيافيطونأو

وقاتمالكعنسملقاابئاموعةلصيوازلمواافيلهلهيقهصلذىاعلىصاصاةاوأبرفصل
قالصهلطااعلينجعلهفيكونيهيقعغوديتهيطلبمنيوصالنةالععبيةفىالقاصمابئ

األولجرحخلادمنهالمسعةجرححاكانفيقادمنهصاحبهواوالكادمنأحدحتىقبرأمالكمنواليقادمالكلط
واندشئاستصاإالولالمجروحفليسءلىأومأتاستقادمنهازادجرحودواناةوافمحيحيناجمتبرأحتىأحد
ططأوعثلأونقصوبهاععبجراحهتفئأواالولالمجروحوشلنهاصعقاداجمبرئنمنهفيعادماحبه

أوفسدبقدرهانقصءزيداالوللهيعقلولكنهقالواليقادلجرحهطعهرانثانيةالالمستقادمنهمنهالمسعقادجمصاء
حتىهـحهنمنهاليسعقادانهماظعلىوهذاالشذلكهثلالجسدعلىفيمفاوالجراححبناألولبهرحئل
هـحديؤلانهمانقولهعلىوالدلهلالبرءتبلنهمئهافىيستقادهاوقالفةأبوحفلبرأوبهزادثوانفهوالقودحب
هـحاصواليؤخذباشهبقالئمةاعنوجضوذلثثانيةفععادالقودكساكالىالجنايةماتادادضهالمسضجم

ونؤساألولالمجروحعلىفليمى
بهيختظرانهاوطأااكظهذالمحيقادمنهعليهالمجنىيريهصاحببراجرحقاوقولهؤلبرىوانشنالمستقيد
تاكعابوفيعنهاللهرضىامدرقطراأبذللثءنورويالموازن4اقمالصعلىابرإوشلهنهالمستقادبرح
جاوزالعمنةنجانالبرءأوالىةالتالىأوماصبديةفعهصكمانفبلبالجرحأينعظرالموازؤلمتبرئتأواألولحالمجر
ةواكتدمعسوالعينعناافيووابناقااادنورعنههالكعنالوجهينلرناقدذفقالأونقصبيهاعىوواحه
عكلمجالهوالجرحالسنةمفتانأشهبوقالصنةهـذلكيؤومخووالظفربرعهوالكمالالمسعقادمنهنلاوعه

دهـالقىفصتصقدبرئانهالمعرفةأطلجمولاتاالذلكنوفينافيحلمأسصهانونوتهيقادواليمسرالماه
ذلكعلىىنمدتالجراحمتذلكأسبهوماندخالعينالموازأماملبناالخطافيويعتللهتليهولكنهظلمجرحه

وانماابرهإالبعداوالقصاصفالعقلالجراحجععنوأماغيرذالثاصنةعندإفهلدتعقلتفئوبداأللورنبقلرمانقع
ثانتفأناتكراذمعقالالتدانعهىإالفئنةسعليهالثأفعندهانهخةبهبستأنىممالكشلمعىفىوالجراحمهاأوفسد
خنالمعترضعاناتكعاناةبإصرعهاورهعناهاحدفىأاسنةاععباراوجهرقلمابعرالىذلكافعليالجسد

ظعاهـفمنالبرءمافدمنااعتبارووجهالمعاناةؤمولأزاعالسنةتسعوءبالنوجتهز
ن4ماخالفهاوبينتدخلعبنبينلمالموازادنمرقووجهفسوالتاالطراففىالقصاص
غلظعلىالجرحبرئكاشلماغيرذلثوالبرفسادلىبرأتنهااالنلىابىالانتلدالجراح
بالقسامهاصالعهفنكضلعهلمجنىافاتاسنة4ضاءالبرءواقلنابانتظارافاذافرعوفساد

زادأوفانلغودفهواححيناالولجرحهثلإسعقادهنهاشحطءقوقولهدمل
مفمونهاصالقصلسرايةءناأبوحنيافةوقالالشافبهذاقاوئالمستقارعلىفليسمات

لعداكقطحهـنامضليهامايسرىناالبمداءمفعونافيكانفطحانكلهانقولهلىوالدليل
ولذلفقلىلصرفةافىلغعلالههمايمبرىفاليفعن5بتدااالفىغيرمفموننطعوكلاالولى
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لمستقادانأوعثلعيباونقصابموتههـاطبرئتأووحبابروفتلمنهفىلمستقاابرئمالدان

اممالثءنعنبووادنعم41ااانابروعةفيقالبقدرمانقصيعقلولكنمشالنعةطالنه
نبهابصيتروبالغلةدنهيسعقاابرئئميدهأوشلتبينأوأأصبعائتدفأاعدأغلةأماب

فيهنحتلفالعينهوامابقعقطهذلدعننقصوانالجاقبرئولاالنمابغدلجااذلدمنبلغ
وماواليفتصبهتلةفالننهسالىالجرحسايةنشقىاوالموازاارنللىامافيهأحباوءذ

منهصاالنفسالىلغاذادههـايةأالهعقلولهاالولمفيقعصفانهغسغيراكالىسى
ممداموفواذائمهمسئلةيقدنفساثضوآخرلمالىسىذاوالجرحاحموسقطصالنة

الممعؤاالفديةفألشنلهذلثفثلالجافىمنأذءبكاتالموفمنلهكاقعصوعقهصععهفأذهت
لهمالخاديةأشهبعنزيةلموااوؤىلمجوعةافىواشهبسملفاادناقالهلجافاهاؤىلعقليوا

الموازبئابهاخعمااالولالقولوجهيدأورجلاباذالىلوشتلذللثولعاكاعليوالعقل
التلففكالبامنهاليخافجسدمنبهاعفمومثلهاغافياأللةلعاةابزممدفملهاافياجنايةأ
مالدواذالصكالمعافوجودءلهمعدقعاصافيهاإليثبتجنايةاابماولوجهو

منهاتقادمتعمدالذلكذلكاوشبهطعأصبعهاأويدهااكععرفغقأءينهاعيأتهالىاجلعدالى
ماأصابيعقلكاهلهمديردولميتهمالمضربهمنفيصهيهاسوطباأوبالحبل7لهميايضربلىالىوأط

دشكسرحزمأفيعرومحدبئبنبمرارأبابلغهمالدانهواليقادمنهءالوجهادتمغاعلى

واترمندتفدموهفيهنحهلفهـاميخذةكسرامحد7كادمنبنطراناباقولهالشخذاةا
والتألأعلمرأحمالهألكمنهلبلغاواخلفألنهبهداليقانهاصهبا

كلوجنايعهلسائباديةفيماحاهجم

منرجلابنقتلجاجاطوبضأعهقهةسائبيسارأنبننسافئإرنادأبىمالدء

لعائذىافقاللهعرالديةفقالبنهاديةيطابلخطابإنعرلبالمقعولبواألعائذى51فجاعاذبى
ثخقميقنلوانيلةميتركقألرفمذاهـافقالديعهونيذاتخرعرافالبئرثلهأرأيت

حرسائبةفأنضباذكالمتولةوانهـلسائبةاقالحجاجءتبعضتقهأءةسائبانوأ4

يربدقولهئاليعببأصبغقالقلعهيدافيرمعافأنتيقولأوزيهلمواوالعتافيلقاسمابئا
بادلدظوةيةهـباطثبهـله3اانيهونااليردلموإنساطفظبالةظواتاله

تكراثاليعجبناحنونوأمبغقالافىالءيعة3ألنهالسائبةقضتكرهضبعةأالهفيالقاس
عتقالناسدتزكوةمالكقالاوازيةاوفىفيهكرإءيةوالعنءيرهئزكايعتقوءهـطلذاك

فيسممونلةت8والعبدالعزفيانبنعررأىوأوالءالساليندفاأصملهةناسوائبا

قانهالخطابن4عنءهـيروىوهذمنبأوءبذكرذلكدمؤبئتةناخدث41اوقاتاثعاب
الىجليضقمثلوذلكلعفسيرافيبنهاكنابفيونستلؤمةثاايوميريداوليائبهاا

شيعأنهيرامنخذيأأنالععقفإلسارثواوالقلمتايموتئمئبساعد
خطأنلهتةانيقعفىبنهاةدلمقتولأبواعانذفطلببنىنرجلدناؤثلوؤهـلهؤعل

لقييرامةواوعلىواخعارالديهعداانبهونلصحتولديةغيرافيهمجبلملكواذ
وعذاالعاقليدزمآداءالدألالديةئدزمهاالعاةآللهاتآءلمواللهمعناهحرالديآلهوقولفصل

دمالدواذاءقال

ففقاأيهاعيالىلار

طعأوةأوكسريدهاعينهاآ
ذلكأوشبهاصبعها

ثانفادمنهمععمدالذلكإ

أنهعيايضربجللىاوأما

فعميبمالموطباوأببل

ولميعععدبرلمماضربهمن

منهاأعابمايعقلنهظ

والبفادالوجههذاعلى

عنيىكوحدثنىمنه

لجرإاأنبلغهأنهماك

حزمفيوعربخامحدبنا

ذدمنكسرالفأ

مإلبالديةفياءمما

وجنايعه

ماللعنسكيحدننى
سلمانالىنادءنعقأ

أعتةسالبةيسارأت
افيففنلالحجاجبعض

فجاطلذبنىمنرجل

الىأبوالمقمولالعائذكط

ديةيطالخطابابنعر

فقاللهيةعرالفقالبنها

وفنلأرابتالعائذى

اذاعرفقالابن

هوفقالدشهتخرجون

يلقميزكانكاالرقماذا
ينقميفعلوك
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اوازاادهواهرليرثونءتواصمالوناعنهيعقللهومالنأناللهماالرحمهبوهذءالعاعلةله
وجلماادثالصقدةلمعتقهوالؤهنافعادثاخابتكولواذاةألسالينوالءهان6تجنااذاوعذاضنه5وغير

المععقهذاونانجمعلةويسوغيرهالقاسماوتوءهـفولمواليهلىابربرتاشاءنأعتمنيءقليالرحعمالىحمناللهبهحم
مماللهنيمولممعهيحقلندصيوولمأداءالجزيةعلىلمسالينابأرضالمتهاملعزموقداغيرمسلمسائبةالحدوركتاب

انىابمالؤوأالفذلثضليهالمواعايهانفىيتعالمعالهمدتوانالجزيةانأعلالمغيرةلؤدظارجفياما
وسحنونأشهبوقالوفقرهالجافلمةعاغلعدملةاآلنلهورليسير4إعرالديةهـلةمعنىوممونناخمالدءنحدئنايى

ءءعرانهاللهددعن
نانسادبهالمصأنيمونلوبيلوالعاهدامأللعدمءنعلىحداليسعهجزأءلعهيعقل

مةالفىاشهصلسعأمنافقتلئسماخطأفقدةوركألثمالحردارضيدخلأغيرمسلمالىيهواجاط
علهاللهصلىاللهرسول

امانع7وممالجزنعمماجيرونهـههاالىكوردهعهموأصلالىسلوايك
غيردوتفابمالالدثبئاننعحنونتوىورمعهمكانيؤدىاةاوااللىبزمهادواخنهرلجىانلهقدكروا3و
الديةالقاسمنإابوزيدءنوروىمالهـللجانللحانلهعرالدمحةيقولأنملذايضفعلىلمفقالزنياأاميمغ
الحرلندمنهأمحلظيهءلىاللهصلىاللهرصؤ
أهلعوراهافيونمألب3و

كااانالعاإللذلةلمحاالعلىقاجغامهـحا3لهأااالدمعاوغامإلخلعةدحطارلعاضىلدىلتهأعنهضاوعالهلصعالفقافىارجمالشأنفي
كاةفالومحلدونمضحت

ءولضرقاتلهمنيريدينتغنقميقتلنواثشوثبريديعضيلتمكينانيريدكايئالرؤم
امحتجنايةمنوالطعصفعليهجىنمينعمفانهمنهاقاتلانصألمكذقبمبنعبدانته

فاقىاارءمإمهاف
يماوارحمناللهبسمفنثروهابالعوراه

الحدودكتابلمعلىيدهماحدفوضع
ممتمالفيماصاءقرأماقبلهاثمآالىبمآية

صكلليهاللهصلىاللهرسولالىيهودااصاءتلعرألهفيعبداللهناعءنضنحدننامالكعبدصلهالةبعدعاوما
العوواةفىماتجدونمومضليهاللهصلىاللهرسوللهمزنيافقالأةواميغرجالأنؤكروالهلمويدكارفعسألمبئالله
وراةباكفأفئالرجمإيهااننجغسألمكذدنعبداللهفقالمجلدونولمحمشانفكفةاافىجمشأنفياسفعهادابدهشفع

ارفحسالمدتاللهذعلهافقالباالومابهقرأمانممالرعلىآيةأحدءبدهوءعوعافنعثرياصوامدقؤةجمافى
ضليهاللهصلىاللهوسولبهمافأهيالرجمايهيهاياهصفضاشاصدقالرجمايةفاذاحهايدفرفعيدكمابمفأصمالىآيةيخما

بصصنىيممالديعنىارهإلحبيقيهاالمرأةعلىمجنىطالرعرفرأيتتعبداللهافقالفروصلمعليهاللهصلىاللهرصول
فذكرواوصلمعليهاللهصلىاللهرسولالىوداباتحاهقولهشعهءاالحجارتقحعليهاحتىعبداللهفقالفرجماوع
ادنوؤدروىءيمىءنمودورءباأحباراليميريدبهأنملكنزنعاأهواميرجألكلفمانلهطالىعرفرأيتابئ

لممملقمأءلبنرؤفىءنالممالينامالىاليهودوالنكعارىأساقفةأاذاانهالمزنعةفيالقاسميقيهاابرأهعلىصكئ
ثعاءوانمابيمانحمشامخيراترضيابذلدفالحامفانذلكالىأنيانيرءىحتىذلكلهليسمبمجنىيعتىهاالثهالحجارة

علكؤدرضعابئالىأيانوأنيملشصذامافعلىغبالينظزالحابخأنالىبماوأغلممجمتقعحىعايهابيم
اللموظيهتهالىلنبى011وقدظربيغمابيغالخظرناخهارللحاموانمااألساهضفةرضاعليهالحجار

وفيضالىأبعدنزلنولميمماديئأنتذعايمءاحماغالموعليهاللهلىأنيمونصكععل
ليهمأظيرايرداجمتهـوسلمضايهاللهلىمىاللهولرغاحماعدفيكتابوهومخدرلنواا
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ألىءقتواغابمراةالعوبكميهتالمجميوماافاسعودواطااوللىوهذافياستوراتاف
فافىهمزقمنبكللىعمتةمالىمةقااةالذلأطلباوايةزلمواافىبأث3وقألملألقمجم
ليىةمنءبدأوألمسميقارنءنبناالهنأوخنوةصاحلأثنوادلهمبمهتبإكأمأللككا
بهميععلقلمسلمأسيدااقاتاكوجهولةادوالوالرجم4ثم

لمروأنيهونلشلربرماثهأن5تئرالعواتماتجدونعلموايهتللهالىولهوط
اماأحقكثيراءنقدطنوانوالنبديلييرتةلميلحقهماشرعضلىتهاثافرجماحمانىدالو

وصألمنكداللهنجإلسيبذلكلمتأنيهونمجمملويادااوتحريفهملهالموتبديليرعمحباتطييرا
لععماذلكعنمأنيسئالومجتهكمانةبمحةالعلمبهلهوعاالءاليهودضليأصلمءن

ألحدةرالعوافىنهماللحمنألقصداايقعضىوهذالىتعاللهاؤبلنأكذةيستعمثمفيهمخندما
الحمانفاذهبذلكقصدواخهمااليهواهـوأظبالتوراهمينيهـماغاحكمواكهمهاالانو

لممالكعنانقاصماعنىضيهوممطوقدرتءموراطومةايىامصروفاالحمكاناذاديم
ألموازانهبنايةوارنوعدتفدمبينهم3توسلمعليهنتهاصلىانياموامؤلكنذأعليهونوا

انمالدولةعلىألئانىوالوجهةرالتوافيبماأظهرعايهموسمعامهللهاليلنيابيهمغاحما
صعجوسلمعلبهاللهصلىيناعنأوحددثبقرآنمنهاعندنانفاذماثبماتاؤبلنايكءفاتيعةسث

الىسلهنبينهبينناونلناعفبنواماثريععناوشريعةماثصريععنافقطاعندنانسخهايثبتى

لفرهوالشرعموصىبمثرخالتوراةالحمءقعذاألسخانهونءلمأنيمبياهـجهااذفىوطلى
لسالموالصألةاعلهمبعدهلالرتص

والقريفالعبديلمدواخهماظاءسهسجلدونومبمشعجمةالعورافىمجدونماوقولهمممل
وسلمعليهاللهصلىمهبفكبؤمدوامهاالنواقهاأقىلبفيرمامجمأنمارحاالعوراةاعليامحذبوا
مماولعلهمزصدوابمعلمالىاقامةمنعايهمعاأوجبيخرجمذللثانورأوايئالزانبمملىيفوفا

اتعالىاللهصمهتبباطلالحماليقرعلىوسلمضلعهاللهلىلنبىااتتثدواعتااذاهخععازأهيابذك
بهمكذأبانذلكببوجعلللهابثاأقىاررمواقاطلى51اومليكيدطوأاكلميرأوأظ
لمرغجعلالمكرباهـافىوقنااباكوراه6وجمالىالعوراةفيانموقاليلحومبئللهعبدا
يدبرقعأهيحتىلىجمافإلنالئه5لهورااانليرىيقرأهاولمبعدهاوطاصباوصرأماجمإاةي3ىلعيدء
والحقنهالهدىضعنتبهلمافىس2ياتولتمصزاهواكولفانيقتضىاتوهفىجمايةاهاخهافاذات
ذلئفيهامهنعامهاوتألوثاحفاذانسخمالىشخقواطلهدىايلفئءلىذطا

فدارجمحمطونأنملصفرجاوسلمعليهتهالىللهامارسولجمميفأوصولهشعل
عنالرجوعلمنذلدوؤبوأ4لهيميمبضحايمذذلكبمااوسلمعلمهئتهاصليلنياوكنمكارم
صلىاللهرسولميوادعاهءدمهمننييفدمارجمااسقاطفيمتعلقمعليهايذهدوالمولذلكيخهمخ
متؤبئأالمزنعةفىمالكسقالبنضهسذلكاليباثإالمامانئمكىوهذامابرعوصتايهتها
دأبووفىاشاوامالثاللبهولببنةاذلكوااللىنمروسهرذلكمتولىمنأحدانعمفملحدوداألنمةا

ببتئبتكانواقفاسصازاببعهثمبانىجمرأيصأناالمامنءلىافالىناباالءهبتانخة
مباضنبمااالمامبكمالحدوثمنرحذاانعانقولهعلىوالدليلاناسصاشائماالمامامسهودثمالجأ

ةالسرةلجادوالقطءفي
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انلهفقالبهرالصدويئ

هـواليصعالكقالعايهامعناهيهبماالثللمرأةاصحنىءلىجلالىعرزسايتبئاوؤهـلفصلأبوحرلهلؤةازلىآلضا
لطإلرأةهـصحثؤاكاوقالةأبوحنثاقالذبمذددوبسسىمضاحداممنهتوالوملردألاذكرتءتدلى

لقطلميهاتيحنىأناستطاعماهـلهولوثهـلهحةالانةالمرأهعلىصحنىلالرفرايتلمحولهودلمالكألهالوقيالذقالىيرث
أذكاىذاقابطواللجلياازمجةكافىمسميخممجمحاالهتأهـإلرألفآلعةأطلىسمهبالدفعلواسعتراللهالىجصرفعى
6قبلاللهكاناللهبسش

لنارندالماأيخسلامجإممىضترللههـسلولرنحميحئغفعنلىهجاالحصتتاالأترمافوجهفلمتؤرهعبادهعنالعوبة دعربنأتىحىنفسه

اذأحبجههماثللهففالالخطاب

أبالكلكترثمقاولاخزيهاأواللمضجا3الرولخولحجاانعطايقمصإللمنمتطاعممناثأفأهاآلمىالتىفمعرلهألببهرفقالظل
يقأببهرالصجاءالىأسمرجآلمنأنالمسإسابوبمرفلملهقالمامثل
الىأدوكرؤهصلهالزةالففالىرىألحدثاذمممعيدغهـتبنورسععدكرجميىفشناآللثاتلهضلالىحاحىنةتقرر
اللهءلهملىتهارسول

لهفقالاظطاببنعرأذكأنةهـرتةزلمعنءبادبةالعويقبلاللهكازبستراللهاسعترلهال
اللهصلىاللهرسولالىكاجانةتقررهأبربهزلملههاقالحرسثللهرفقالأللىماقالمملاالخرانلهفقالسلم
اتهيثالثوسلماللهءلمعهصلىاللهرسولعنهسععدفأءهـضفقالاذاآلخرزنىفقاذلهعلعبماوسلمءهـفىصععدفقالزنا
اللهصلىاللهرسولحصرعليبغعأاذاحتىوسلماللهءلميهلىاللهوسول4عفذلكيعرصقصاللهلىاللهرسولنهت

لىصاللهرسولفقاليلمميحانهواللهاللهففالوايارسولجنةباأيعئهصامفقاللهأالىوسلمعليهأتميثألثبلمعليه
ةفىجموسمعلعهاللهلىصاللهرسولبهفأهياللهيارسولثيبفقالوابلهوعلمأبمرأمعليهاللهعنهيوضذلدص

لرلطوسماللهءلمههملىاللهرسولأنالخىلطأنهالىسعهدسععدعمالكءعليهاللهملىاللهرسول
بنءثعنآلبنيرأ3شعليهااذاحتىوسم
الحديثبهذاسعيدحذثتبنيمحقاليرالكتنلداكرسترتهالشتشاليقااللهصلممناللهملىاظهرسولبحث
قثالحدثاتوـجدكطشالزيدفعالاألسالىشالبنيهتوربنفيفعههمجلسقىلفقالهالىاوسمعديه

لتهماوشواكابويميةصبزاآلخراكاناهإفئلززاصيسىأفياآلخرطزمجألببنذاشاألقوللتفقالوابألجنةأيشعسأم
أونحاطبأخبرءناذااطبإكأوءقسهنهنءناالفابمئولاآلخركنالةانالعربكاومانهواللهاللهيارسول
دأخبر1أنيرناحترازمنألحدءيرىاتذكرتلآبربمهـوشلممامخاطصاللهرسلفقاللصحج
صذااظهارأنلىدعمةنذلثليلهولهلميهالشترتالىهـممطالبممنادةااكثممععيمنوسلمأبمريذلكعلعهاللهصلى
ذلكفيعررأىواطصبهصواالمامإلىيبلغماللاز5سشلجراععقدأنأباوكانقرإةلميهتنيببلأمىافةاتيبأم

كقولهلأببهروأىرسولبهفأعياللهياوسول
ذءلميهاطمةاظاالقرتامماازإلفانحاهادبةلميفخبربدانةسهنةفلمتقورهوفولهزصلسلمعليهاللهملىالله

وسلماللهءلبهصلىالنىعنهفأءسضذلكثلهلهالفةوسلماللهءلمعهصلىيفأذاكبرلهوالعطمالكدئنىويهفرجم
وضعفالفىءفتغعرافعهظنالنهلعرضرءنهاغاكانانهلته3ثرءلميهأحتىاتصثألثعنسععدبئسحيىءن
لظانهالمسيماببنسعيد

اءهـافلىينوأباجنةحةأيثلؤةالهأالىاناررثذابينسارهاهاليكممنوانهميزهلىملىاللهرسول3نبلغنى
الحهيثبهذأثسعيلثفدبنيكيىللدخيرانلبردائكلوسترتهياعزالهؤاللهاليةأسلممنلىجلكليموسلمالت
قمخديثاوهذاجدىيدهزاليزفقالاألسمىهزالبئنعيمبنيدفيفيهجملسفى
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مجاسوءذلسوانماسعتبرالمجااالعراضواليعتلحدةواةعي5دبافياراطاليلزمهيقولومنت

وكالواحدهةمىباشارهالحديدزمهاءانجمهورالعوثافىدوامالداليهبكحدوالذىوا
عنهوىمارمانفولهلىتوالدليللسمجاأربعةفياتصبعيقوأرذلدحتىلزمهالأبرحنيغة

صغحعهبدىؤداهلمقرعىوااللهعليهكهابمحههصغالتبدىثمنقالنهاوسسلمعلعهطةاصلي
والقذفالهكمرارعدالسرمتقرالىباالقرارلىيثبتحدصانياسالقةلياناءدو

انهذامأعرفمالكقالالموازيةوفيبهسافىالحقوقاؤهـاركدارهانكدأوالنكالما
اتهيبعأريعترفحتىلمعترفاعنيعرضالهاا

يدبذلكجنةأيشعصابهفقالاهلهلىاثبهوسلماللهءليهصلىهللارسولأنلهوؤصل
مجعملبتأبمرأمكلحدوداتلزمهنعلعقلاحنههـهلىاءناالأوالبزمهلحدودانتلزههان
وللىأاالهاماهالثيسئللوقدلهرهحمراولىوملهعةتبرأعزلمالمالكذلوتأنح
وجدمننعنهاليسمدحتىيهشفوتلثيبانهبينةأنتقومبكراالانهفولهيقبلوثيبتىأم
أنيهونحتملهذاالعنازملىاحبوهذاالموإزبئاقاليمينوندةشلهوحبلواالسألهعماذاك
بربداوحدالبكرنيريدالمحالثيمابحذبهيعاقالحذينأىأونيبالعمبكرا5ءنكؤلهغيرسأل

اكاقنلمحاحمالنهلىجماعليهبأولهبكا3أفمانيلملذىا
هذاحوزاللكخيرانابردائكلوسترتهياهقاللهزالوسلمعلعهللهاصلىوقولهلف
بريدممالكخيرانلبردائكلوسترنهيريدبقولهواألسدىزيدبئممهببنرئاببئهزال

همييأبانسنرنفبهوعروأبمبهروسلمعلعهاللهصلىلنيخباداواهأمياظهاراظهرتهءن
إالسهصالىلسبعللولمتجداانهبمعنىالمبالغةوجهرداءعلىالرفيهوانماذخطيئعهوحممانبةبالعو

وأحمأعلمواللهالحدعليهإفامةالىوشببأناهممالأفنلعليهدوشمقبردائكوسترهبأن
صلىاللهعهدوسولعلىبارنانفسهعلىاعنرفرجألن51برأانهشهاببئامالدءنص

انقالجمفوسلمعليهالتهصدتهرسولبهفأمياتهينفسهأربخوشهدعلىوسلمعلعهالله
نفسهعلىنرفعارجالأنفولهشنفسهعلىباغتراتلذاؤيؤذلكنأجلصماب

انالعلىمسهاالفرارعلىبكابرىلهءقاالخبارسببلعلىاتهيبعأوسهبئمليدبآلدوشم
أنفبلمفربهأميوصلمعلعهاللهصلىلنبىاطونوقدجمهمالنالحدألىومفيشرطوفراعددا

غيرتمدمنبعدداسعوعباأنيهونملسكتوبعدأميسعوعبهاثملمذكورالعددايسعوعب

وبعاعلحتىبئضعند2نفسهرعلىشعندئومئممسهدءلىشيدبليوادغبررجلوء
أعلمالحدواللهلىومفيبمثرطذلدليسكللسمجاوفيمجاسفيذلكانيهونملبشواتعي

بالعنرافمايؤخذبهفعلقنفسهتلىباعزافهليؤخذارذلكلفنأشهاببئاقالولذلث

عنطلحةزيدفيأليهطلحةءنزيدفيبئشببهعمالكبصأعلمالعددواللهدونالمطاق
ثاابرنهفأوسلمعليهاللهصلىلتهالرسولىاتصاهأةمياان5أخبرانههليأببئللهاعب

لهاالؤاءتهفالوضعتئضىحىاذدبوسلميهعااللهملىابتهلهارسولفقالصاهلوهىزنت
عيهستواذعبىفقالتهحاهأرضعتهفالقىضعههحىاذهبىوسمعليهاللهلىمىاللهولر

وسمعلعهاللهملىاللهرسولأتأةهياانفولهشكلبهافرجتفأميتاهستودععهثم
غيرحملهامنحيننفسهاباثازنتاخبرتءنهاورايرمألنشملطىوازنتاخبرتهف

بئاعنمالكوحدننى

وجألانأخبرهانهابأث

بآلالنفسهعلىاعترف

صلىافتههـلعهدرسعلى

وشهدءلىوعلمعليهالله
اتمياربعنفسمه
صلىاللهولربهفأهي

لفرجموسلمعلعهافآ4
ذلكاجلفنشهاببنا

باعترافهءلىيؤخنالىجل

ماكوحدنقنفسه

بنزيدبنيعقوبعن

بئزيدأبعهعنللحة

بئتهعبداعنطلحة

ابااخبرهانهملعابى
رسولالىتحاهأةافي

وسمعليهاللهملىالله
ىوزثاافأخبرته

افتهالرسولفقاللحا

اذهبىوسلمعلعهاللهصلى
هتاوفتضحتى

اللهولريسلماففالءته

اذهبىوسلماكحكلعهملى
4ضتأفاالقىضعيهحتى

اذهيفقالطءنه

ستودعتهسعودعيه

فرجتبهاميفأتءثم



اإثءنماوحدثنى

بعداللهتعنشهابابئ

بئبنءتبةاللهعبدابئ

هريرهأبىودءن
ما3الجهتىاضالدبنيدوز

تمماالينران5أخبرا

اللهصلىاللهولرالى

أحدهماالفتوصمعلمه
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اوانتانالىكتووالغإلصهانعاتضلىشئلكولذاوجزضبرنذلدانابيماختولعا

ىتاتوءضغحتىتذلمجأنلموضليهالتهلىاللهارمهول5ضأمرأوترذالمثتملصأاألن
ضدمذلكنثثكانئاواالميمدتاطقاسةالانعلمودلميكمىثاادلىاهـاآلقحان

تاللاايهادتاطاقاهةلكنهءخءنغرراقراركحتىاذعلبىولةكاتؤارطشكرارا
هـاظاتفانلحلان4ععهادلهاؤيدبلوةأوتنهزثمنكانسواءتلعليهجببطنهاألمافي
خرأوأوشربفيصهالودعااثافيالموازيةوفيعااعيغيرظاعلرفليتبينوانكانورهلظ

حتىإلبختصانتفاناأمريتبينحتىاالمامضايهااليعجلاءلااهـلةأوفصاصقذث
نمغ

ولىمنهصفعيسماللهيمانأللملسقىضعيهحتىاذهبى41قالتهاحعهوافاهـلهولؤ

الولداقتلالنءذينمىبراوقارضاعهئمحتىاالقىجمعألافعلىرفاعءجمريقبلولملمط4أن
ديثضلىلععلاذامىتالموازيةءنزئمنهلهمترضعماللهوكانضيرءرضهاعلوأماشفي

نعكاذلكفىخوأنىأراإتسخحتىنذهبأنداهخأصاملوءىىقباأفرتلتىالمراةا
البنهاوجدانلموازيةافىوأسمهبالغاصمبنالوادنةملكنهوعمضلعهاللهصلىالنبى

فىعدوءذاقالياساتمنمعاقلزالحدوالتؤخرحىلمعهتأؤيميرضعهنظهأوبهلهماتسترضع
فانهلقعل1ثونحدبمصوكذلكالتثاسمابنأصبغءنيئءتمقابئوحصوالرجمالقتل
ودليلنااشالدةثوالتنعظزبهاقىجماذةتأبووقالتهافابهخظروالبالمريضايسععب

وصلمنامثداط

ناياهءضدوضعهاصهيريدأنمجتملفاستودعيهذهيفقاللماءتهتأرفماوقولهفصتل
أومنلرشدهانابودءتجلمنلمهأنلهنولعلهكهمألالىببطرحهالنويهرلمهبكععنه

وسمعلعهللهاصلىاللهولبهارأمرذلككاعلىأتتافابذلكشرممنلغيهنانأههلفب
يرةهرأبءودعنكلبئععبةعبداللهبئعبيداللهشهابءممنبئاعنالمثعاصنجثش

أحدمافقاليلموعديهللهاصلىاللهرسولالىختحيارجاينأن5براأمااخجهنىالدابنوزيد
اللهبهعابيخناإفافضاللهيارحولأجلمااآلخروهوأفقهلوطاللهبهعاببينشااؤضاللهوليارلب

فاأنءلىؤفاخبرلهأباهىإفز4هذيغاءلىععكانادئانقالغمفقالأفمممأنفيلىوائذت
جللعاعابنىهاعلىؤدانجمىفانعلماأءليسألتانىئملىيةبجاروإشاةبملممهصعديتلىجما

صىتأماوالذىلموبعليهاللهصلىللهاولرصفقالأتههىالىتجمالىغااؤثوأشبرعاميبهـوته
شاوأمرأعامابهوءكأمائةتوجادافردءلميكيتكاروكتأماتللهاطعابنألففينبعده

والعسعفمأحبطجهاشعزفتةجمرحتبنخرةمرأدتتألثى
اللهبمماببإخناازضلموصاللهءلمعهصلياللهلرسولالمقاصمينأحدالرجلينفولشاألجير
ىةيةأنيريدبهانمجنملولقرآنولميردافرضأىللهاكتباببينناادضمعنافيلوجلعز

وندلحمامنللهابماتفعئثتابيديرأنمجعملولمكتلمترلادتهأوجبهكتابلذىاقنهماباطي
ردهأوبمالماحمألماأبأنهةوصصأنيمونلهـشواأففههـنآلخراانقالولذلك5رء
وصعفيهوتأنيكعمللهماوطعرفذلكءتمفولعهتنلمابذكوصفطونأنليرتو

ذلكثيأممتيردئلماألولوامااألحكامبهوأوردهنهاهاتتعاتبرتماضلىكنعةاةالماوصفبذلك
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فزقهؤنئلاألجرفديناراربنعبسيقالاعسيداضلىءذنبتىاانوقولهفحل

وانفايمنولمراهصدانثماهذاوحمبازلىخصعهوجةزوعناتخبارعناانهباهي
كذباثمعنداالمامفهذعلىبينهدامزمنلمواابناففىكتابلقذفصحدانهلبامايطفاناهكد

واذاهمأصبغعنصيببئاىوورفوالنهكالهلقاذفمجداومنهلميقبلنفسهكذبواورينته
ولمبآللىحدالمقذوففرارهاوصدفهفانثبتبازدنفسهعلىلمقذوففأزهـالقاذفابضرباالمام

الحدبافرارهالفاذفدرىءعنيكبضورفرارهاعمتاذارجحلمابرنعحونابئاوقالذفدالقاسك

اذالمواماتىارهافيبطللقاذفاعنالحداصقاطارادباقرارهانهمالميبينلىاأحبهذاحبيببئا
سكضرةبذلثهـاأحهمازداةالهمامناددعلمونعلءذلهفوقاثفمبينةلهولمتةملمقذوفاذالثليبط

أونكذيبهمابعكذيذلكالىحعاجاانماعايبهذلكيثبتبزنامحابينةلهأواتبذلدلهختش
أعمللهوالهاحدهما

لقمااعطاهانهفىنصلىيةوحارشابمائةمنهفافعديتلرجمابنىاعلىانؤفاخبروفولهل
اسقاطهبصحلهاعتقداناحلماذلكأءطاهانهلفمتبذلكالمطالبةبنهاعنطلبوالجارية

بوجهذلكيأكأذءوفاءلىوالمجوزانبهقيامهويتركليسترعلعهاياعطاؤهاأنجمونمليشو

ةعتقدااماانخراوهنلكذقىماحايبطلوبعوضحدقىكاؤليسأللىتعالتهقرجماالن
االجلدماهيةبضهاعلىليسلرانليانىلىأالدوالعلمالبرأتاوكذلكلهضيرالزملرجمانهـبنهايدزم

هالممجباسقاطخذعوضاعلى6لهاميلىتالىجمواغاعاموتغريب
يريدبهبكعمألناللهبهعابن7ألقفينبعدسىنةلذىواونلمضليهللهاعلىوقولهمل

اتفمنهماببينميكمانهيريدبأنومجضملبهبالحماللهوردكتابالذىبالحماإلنيقخىانه
ضملهـالم14طواوالنأتعالىؤولهلىالغنموايةالجارردفيبيذفىمسئلعهحمز4اللهكعاب
الىمالىوفيجلدةمامائةواحدءكللدواوالىأفىالىأنيةتعالىقولهلىالجلداوفيبايباطل
والنساصالالرهنلثيباالرجمءلىحممقلقرآناهنقىلعرأنهعنمايروى
هالكلبهوالىأقتغريبفيعامانصبهوغرمايةخهالمدوسلمعلعهاللهصلىانههـلهوهفعمل

أوبهاقعليععاقمعكعيةانكلالمعنىكةمنودلعلناالىأنىلىتالتغريبةأبوحنيوقالوالشافى

نذلكإنبتذامسلهـوالحراأفمعلبساطوناألدمعنلجعأؤظعمنونههاءفى
وسلميىتاللهملىالنبىانىولمارافىاكالعبدخألفاودونالمرأةوندرالحرالذيبءلىالتههـ

انهخضىفاةتعايمعهـ4وهذايروهاولوبفتثجبيهوءالىفازنتاننمافاجلدواألمةؤتاذاق
حقةاواأللسالءاواللهالىمريضلغريبهاوفيعورةلمرأهاانلمعنىاجنوماعليهااسعومجب

ض6ملبهاذاالعقودنماوا4هناثطعءنةلتلءتموبةارواغايغرببكنعافعهاالسيدمتعاق

هالك1يبعدنهرهـالذمباطيععدقبخرثاكانتذاثءسحلةلرجملعبدبارلىالمتدزم
وخيبرصدكمئللىاالمدينةومناواالوطصمعبمتلوالىالحجازهصرالىمنينئالموازيةفى

وينفىعماالةبنالوظبثمثرالىفيمنلعزعبدابنعرقىعندمكذلكئقنهاكرمالكذ
بمافاعالبعدواليبعدصاالخترابحملهإتثمجيثوذالمثا4أدونلىواهـانأتءحرالى

لهظوالمحاربقالىفيمالهفىعلعه5حيرفيكراؤهئلواءلمالهنثيدرعمتأقبعدو

بفهأنلمهاالبددالذىيغربلىوالىاويههبخلةءنمداافاما4اثلىيموانأصبخ
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ومعىسجنهيوممطرفيؤرخعنحببابئكالىالموازيةفياقاسمبئاقالعندسنةويممحنهأبأبيهءنعنصاأبى
العاماسذمالهمعرفةالىلهيعوملذلكأنعبادةإنسعدانيرةس
اللهصلىاللهصولالط

سنهقشاناهىمحاةاسلعالبأفمانجهوربئنحدوةالثيهتاسلىجلدفيلالاوربيكرجرخهاطهوفعلفتلوأنىأرأيتوسلمعلعه
ناذاأامىعلىواغدياأنيسوسمعدعهاللهصلىقولهمانقولهعلىوالدليليرجمويبهددالثيبالاذراصحوجدت

ارأذىالثحمحمامنلاتذكرجلدافولمالحم5فاواستعامرجهاوهووفتاعزفتباربعةآقىحىولأأ هاللهولرسفقالشهدا
ثعابوفىردةلقعلاالجلدمحفعهصبهبفلملعالىاللهقباقتلايوجبمعىانهلمعنىاجو

صلىالنبىأنوروىالجددوالصبهزئهيرجمنهانهءمنثبثثمجددمماثةالرفجددؤكامرألموازمنانموسلمعديهاللهصلى
هذاعلىمحولفاتهشنذلكىةوسلمعلعهاللهصلىالنبىعنحانيريدانهذلكفعلوسلمعهعااللهابنعنمالكئوحد

واحمأعلمواللهبنشهابءنءبعدالله
سمعودهبنعفبنعبدالله

اللهرسولقالعبادةسعدبنأن5هرأبعن4أبعنصا4أبنهـهلمالدعنصاتساتلعداللهعن
فقالشهداءبأربعةحتىآفأمهلوجالأأفىاعيمعىوجدلوأوسلمأرأيتعليهالله

لنتبنعداللهلنهداللهدعنشهاالنعنماللهنموسمعلعهاللهصلىاللهصلىاظطاببنعرصععتآل رسواللهفىكهابالىجمولةك
حقعلىءناللهؤىكعابارجميفولاظطابنعرتسهلظأنهعباستعداللهمسعودءنمنزقمفحقءلى

فىشنفسهفومنىاغطالحبلوألداالوأطغلىاإالبينظنأظلىمتحنئأيمهلخاإالمعهاارحارمنخدقمناوالنساءاذالالى
النيفاعلههذاعندفبلبهبليقاأنايقعضىموغيرذلكلةأةهالىاالساعمنومايرجبلمعليهأوكانالبينةمتاذا

الحقوقيسعوفىاماموحمصتتينةاالهـذلكمنبئحئاليهالتسرعلرحابأنهوسمعايهاللهصلىمالكيأواالضزافالحبل
فالالعهأنيسرعالحدؤواهاوعنسعمدبنحيىعن
يريدبهأحصناذازلىمنعلىحقاللهءشوجليفيكهابالىجماخطاببنعروقولبريمده1أبىبئيسارعننسا

بعدذكرهوسيأفالرجمن3يةالقر2نفيأقىلمماانهتمالانهلموصعليهإدتهصلىالنبىعنىماواظطاببئعرأناللمثى
اطدواالعزافيريدأنيظوبألمرانأويريدبازلىالبينةتاذاؤهـلهتعالىاللهشاانهذابالنمامهـوـرجلياتا

وهذايقثضىابفأليوبلعانأوبأوزئفيوجوأماممالحقبلعانبأحدواليننىقاليلصامرأتدحوأتفذكرله
منعلىسبهبلمولدهتهنولوولدمنهطونالانهدهافبفيمائهمنخلوغيرالفرجفيوطئمناننةعرفبعثرجال
إالعترافوأطالحدالبوجبلكؤغيرابفرجفياباشعرلهاوفىيكوندلجوازأنل7اظهرالىالميىأباواتدالخطاب

يساربننساسعمدءنبئيحيىعنمالكصتعالىشاءانتهانذابعدذكرهفسيأقىذلكعنيسألهاأتامي
رجأللهاعيمعوأنهفذكرلهوهوبالفمامرجلالخطاباتابنعرأنالعىداواأبىخولهاءسوعندحافاتاعا
حولهافذكرانسوةفأتاهاوعندذلثلسألهاءقألهاعيالىالمىأباوافدإاظطابعربنفبعثقالالذىلهاقذكر
لتترعذلكأشبايالظوجملاالتؤاخذبقولهوأخبرهاآاظطابزوجهالعمربنلظالذىلهااظطاببنهـالىرو
أتاهعنهاللهىعررةانفولهشاعرفرحتفأمياالعزافعلىوتمتأنتترعفأتالتؤاخذأخهاضها3و

ألءالأصعباطقغاوجحلبقوله

لهاجللمحتلعإليااألحععاقحكامنعلهلذلبظرردمحلحيبفاالبافدمىسنللسامطاوجلتنرحأنفآبتلتترعذك ياةهـارهام وولههيهع

افيارحاعندؤتكرعنهازوجهاماذكاءلىتوفعةفيناسباعنهأباوافدالليىوافكارهاوأرسلفأهياالعزافعلى3كلت
اررمجرىولذلكالحامحمذللثمهافيحكارهاوحواعرفرجتج
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أكللهالمسإبنسععدعنذلكوأصعاهثىلهالتؤخذاأزوجهاوأخبهـطلبماالميثىأبووافدارهافأوقولهفصل
لماصدرحرولةثههمججنهااقياملنفسهاوإالنظرنمايبهتهاوبمنعهااألهيلئاليدكهاءنلهاالتلقينمعىعلىلعترع

كوناخكوطااظإالنبهايأبووافدأاليهكذاربرح4ابرجهافرصعتأهياالعتراعلىضنهافاالتمادتوالمدافعه
علهارداطرلطحأءبومجتملبقولهعندالنائبمايثبتعندهيثبتهبأهيالحامعناباناأنقتضىوعلذاثفرجت
الىتدلهثمحمدواستلتىعرغبرالنسهؤالىذلكرفحعندهاواقدعلىنبوتأبوهمادانأشيشااليهذلكرفعانيهون

المسيصسعمدبنسعيدعنفيمجيىمالكءنصوأحمأعلموالتاالكافعليىآثاباعا
سنىبهبرتالمفقازاالممماءعايهاطرحنمادهـثمصحبألدطأناخمنىمنالخطابلماصدرعربئيقولسمعهأله
انتثرتقؤضعفتفبفنىرعيىثرتوالتزوتىوضعفتستىلبرتالمفقالالمطءالىمذيديهثمواسعلتى155و

غيراليكفبضنىربمتىالسقلمؤدسأتالناسفقاأليهاالناسخطبالمدينهقدمئملىهفروةغيرممعيحاليك
مثمفقافدآلنالخطهثكالمدينةعلىوريهباحدىيميناوشماالوضرباالانالصلىابالناسةالواعلىوقىحمملفرائضالمضتوف

ءلمفدسنتالناسأيهارسولفقدوجماللهلهابفيالنجدحذينأللليقولالىجملماكواعن3يةأناياحملاألخرىثم
لموفرضتالستنكمابفىالخطابزادعرفيالناسلواأنيقولبيدهصىنةالذىورجناسمعليهاللهصلىالله
لحاوتركمالفرائضالفيكيىمالكالاناسقرأتاتالبعةرجموهماوالشحةالشيخلكتبتهالىتطالله

تفلىإبالناسأناالواضةفولهمولكاماصمعتيكيىلاللهعررحمهفتكحتىذوالحجهانسلخفاالمسيبسعيدبئ
وفربوثالمممناالتمكنهرضىالخطابعرفيانقولهشكلابتةرجوهاوالثيبةالئيمابصيمةيعنىوااثميخ

ضىاكليدررباخدىرراكأبومالىمىمهالخماربرحءنبعدانمعراتفعلالذىيريدفىآخرحجتهمىلمامدؤن
تادطوفوماضليهيقضىحتىلهترلممثروعاواللقصمصارأىماالنهامكةعلىألووهـالألدطحاناخ لكواانامك

ألهلليقولمالرةي3نعسماترابمنهـالكديةوخكومابريدبفكومكومتطحاءالمدينةالىمنهيقفلثملوداع
الغابفيحدينبهداليريدالساءالىمديدهثمظهرهيريدعلىلعلهاسعاقئمالترابلبقيهاءهرالكومعلىطرح
ملىاللههـلرصرجماالجنهادشعلعهنمماتفيريدانهقؤدوضعفتسنىكبربئالمفقالاللهالىماراغبارفع
اوالذىور3وتهءاسطوالمةععغيرمفالعكفاسبفعنىببعداألقطارهرعيتانتشأرمعوالنظرالسالينالعبادةفي
يقولأنلوال5دبىرةبموتأنالىوالعفريطييعالعفماممفمعايعمصهءنامونءلىامنيهبهأنلكيدبذيرانصكعملو

اظطابزادعربناشارعهههرتاواقؤلهلعفيعأوبمريطمنةيقحانثىلماخهيعةيدءوبععجعلانملتويح
الىوراللهابفيوانمادعاءعربالموتبهلضرترلبدعوأحدبالموتنمن3وعليهاللهصلىعنهىاكاحذوايى

صمخةاواالشغفيصبفنىفعنةبفومت11واذاوسلمعليهاللهصلىدعاءالنيالموطأمنفىقدموحمدالهفريطوث
زذالبتةااوصرممرصعلحتىذوالحجةانسلخالالمسببألهمعدبنعنبثاروىاصمبهوهذاغيرمفتوناليك

لكماقالءفرأناءاللهارحمه

سعيدلسعمدبنصحيىلهنمطا4الناسنؤطبدءوتهزداستشعراصاهـلعلالناسنفطبإدينةاقدمئموقولهفعل
انسلخفاالمسيبابنفرضتالسقلمهنتإنناسايهالاومودعاوواعظلرابمذوماألحتءةاشافبكا
يرقتلحتىتذواهـوقى3ملدراتاةاوبالفرائضههاوأحالشريعةطرقدبالسقيرأنجمتملالفرائضلم
حيىلهاللهرحمهتفلىابالنماسأناالسالكهاضألالعلىخافالالتىالبمينةالواصةقةالطوثيريدءلىاشاضةعلى

زهـلهيقولمالسععتملىنجصأنيضلىابالناسعنلمعذواالموأعلعنهماللهرفىحابةاابذلكخاطبانهظاهره
يعنىواكدفةالشعحشمالماأوعنيممنهاخذعنبخالطريقخنالفاللمايةحسبعلىاشاحةيرالطريقهثعلى

ةارجموهمايبةواالثألبسنىعلىسىاألباحداهاعلىضربانهملسشهـىاألعلىيديهباحىضربوفؤءؤمل



انهمالكوحدننى

عفانبئنعبلغهان

فيولدتقدأةباهياق

أنبهاأثعهرفأعيسعة

أبىبنعلىلهفقالقىجم
علهاذللثلدسلبط

وتعالىتباركاللهان

عابهفىيقول
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اهماباحطكربأن6تيموفعهعزاضاألمنهدفرغهأهىهاقالهأنلىاثمارةواالمهلطعلها
مااليمياوثالعماءبالناسيفلانيلسعلىانبالىيزياالعنهاأواألخرهـضلى

رلهاواالعتراضلكواباالنن31أللهيدوايرالرجملكواعنآيةانلمواياولهوةؤمل
رلبقاءيداالفيرأنمجعملولقراناهناللهأزلؤولهاانزباالفكاريريدانمليحتوءثا

أحدهاانمينوذلكعلصشوتعالىاللهلىكتابالغدحدينفائليقولبانوذلكثاح

انلىوالعاوفعلهوسلمعليهاطهصلىنبىالبسنةوإنماثبتتبقرانمالىايةلمتترالمنقولبعيب
محصنوءيرالالجلدحدالىقانأحدوزءمانكرهنانجملةميخراوهنشليعيب
اللهولرصمفقدرضنهاللهىرةعرقالثمالىجمدونشجلاللهءشفىكتابهـدلموعواوات
لماعابهخعلالمنمضكرهوالىدعلىةاصةالرجماثباتيقحىجمنافظاعلرءزاوروسلمعأليهاللهصلى
الوذللثعلىجنارومالراليةهعثااوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقدرجميريدبهانملمجتو

لكتبهاللهافيكتابالخطاببنزادحرلناساشلأنالبيدهىنتوالذىوقولهفصل

فيخالفوهـهاةانللهافيكهابلخطابابندازالناسايقولانولهصكحاتلوماريريدبيدى
4بخاكهنقىفعقولوخبرمعواباجاعالان3ـهةانباتحوإلىاقرانامنقىقانماقىلماراآيةأن
هـلأنيةهـانلةاكاقىلتااعلىيوافقهومنمنهماليسللقرااؤىزاقوللقوآناامنافي

وهوانيهونآخراوليحتواثباتتلغاهكأشلىكونهضعهيثبتمااليجوزانلقوانازادؤى

ازاثبابومهافالحبتىواتالوذمشتنوللقر7تاؤىاقىلتاعلىهـفةوالناساجميح
عررضىفيكونمهواربتىوتهتألهانسفتوندالماشعمتالوتة41فالءفبتألنهلمححفافى

وجلعزاللهكعابفىدحرزااسلض1هـياننحالمحةاحمفافيائيدهائباعنغاتوففاعنهللها
أصارلتىاذكراآليةصمتألوتهكانحختلمححفاىائبانألألنألقدنسخفيهبهعبمالفيهببانش

ىتويةلقاهذهمأحمن3سهذأحدؤيخهولميخالبعة1جوبارثمةاوالثميغاوءىهااا
أوالمعمففىيثبتلمما4فيادفانمنواكحبأمرالخر3نعصرطأثءنالنااءهبألذلك

اريئفثالاغاتثحاويادةألأولىالنقصيمنحفبانيادةالىخعتهـاذاألنة4فينقصءئ
اثباتمنونجيرءأبالىأضيفمالولهداثحهواطرااقر7نابعضونقصمنهماليماسالقرآن

ضلىبعدذلكعإالتوقعثمعنهاللهىعررةؤءنأولىكاناغاالمصمففيأوضيرهلقنرتا
اهاألنهبةلصصاممافرأبألبعضفراننةاءلىأثبتماخهتللهاىرةننءزسلىاغاوقواهنهالمغ

زالوانذالثىالدعنهىرةفنظرءئمانءيهجاعاالمهولىعهؤوهمأوألنهنسخئمالقرانمنكان
جععو5ودأوغيرمسبنامصمفؤىعبتاالناسابعضزءمالىتلداألياظبعضعنه
منمالأليرعنهونفىالقرانديعأنضالذىلمحمفافاصعوعبلمعهتقتلمعواقىاكاعلىالناس

نالعااربطددتهوالقرآنا
كانتتلىخطبتهانبينلله1عررفعلئلحجةواذلمخافاالمسيبوناؤولؤمل

والثيبالثيبيعنىروواكالثمعخصما4هنىاناكءورتماوفولمنيعهيدىوبينخرعرهاؤى
بذلثيخاطبانمجععلواالحمانبهاجموناالغاىبهلثيواألنوالمححنةمنايدبذلثير

اثةولدتدةأةباميآدانتنعماناندغهةامالكصأضلمواللههـاثروااالحرار
لتابهؤهـلةوتعالىتباركاللهانضايهاذاكليسبىطاأبرنا4ءلىفقالقىجمانبهاأثهرفأميي
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شمأرادأنلمنملينحولينأوالوءننيرفاوالداتواوقالخهرائالثونوفعاله4اويزالعز
شكلتدراؤوجدءاأثرفىعفانبننثء6صبهضايمامهـفألرأممستةهـنليمفاطضهرفاا

نأصتنكصبعدانيريدأصعهرسضئىضدولدتأة6دباميعنهللهارفىعغانهـبئعثماناققوأ4
حملاواعتقدانعانانافعهوطءيلتتىاالعنلجمونالاءخقدانهانهذايغتضىوتبهافرجت

صلذلكاأشهماومخؤتسعةمندلمععا41وااالعلىننهالعهقدااماألتأشهراسعةمنيهونال

فراشنثميمولمحهانعلىممعةجاعمنلانهناالمياعتقاداذيتثعضىابرأهي
داللجحقةلمدةاالولحلنابعدبهأتتغاالولدواافعقالموتممدعهقدمتحنتليهءادضاف

بناءقدتقدمنثلياالنهوزثمفبانهلحمذكرهموفدلحلكأمدا3النصاءأباالول
ااحنيمفلمرةوفتبمؤىازنتاذلكى4التأولزوجثمنبمولولمبهااالولوجالى
الحداقاتتوةدونصإعاؤتئعيغلهابحاعتباراالالناالحصانالحدبعدعلهابمأةلجلدوانا
وأحملمأللهوا

الذىسحفرالمجدسلمانهملممديهاصكىذلكليسعنهقهارضىبطاأببنهـلءلىوةفصل
عتدلواالعهالىجولزمكاذلكتعندهارطواظرهنفبادراباألميأعلمنهوااجبريهأمبى
تعالىثمقالوالرفاعلحلامدىاوهذاؤصءلىصهراثألئونصالهووحملهلىتعابقولهذلكضلى

عاماقترضاعةامدةانفبشاعةالرضاأضائجأراداتناولينأوالدءننيرضهوافىالدات
ادمنساهناننانعافيلجلكزأمداأذاكولغوالجموزانيمهـأحمعمهصتلاطمدةانىتتلمثوذ

عةهذاجماوعلىلحلأهداأصهرأصللستةاصكونناالقيبفلممحذاكنرتأخدتكونلفىاءده
ذكرهدتفدمو6اتال

ندءأهىإالرجوعقدأرادنهايعنىجمتمحدرهـجدءاؤىائرعاعثماقفبثوئئ4لف
أنالمحامانىفوحذايقتارثبهنأميؤيهاماذندنتهاذسوتاطاسعهءنرالماظر

الحمانرأىنانهذادمدتةوةالقاسمادنقالوبأموبماءهـعتدهالىبهحممحيرجحءلى
واباىاسعادإلىطأنانهرأىنأنيهونءأإغالميختواداالنمائغااوبماالواا

أهـطفوممململالذىيهحمابءنبئااأانهماالص3وأأعلمواللهديتهاىهخدأدلوله
هـطومةلمليهلذكطاؤحاشهابن4اقولظ4عنيأولمنألىجماممايهصهابتةافتكأاط
أبولنبابحناثوقالالمذءبورءناهوالمثمذواإثماوموفولنيأولمنأيرجم
زمانهالدؤىعبدابنوحمعمامىبئهانهببرإلىدناذلكوحمعللبالنارعفههـهمجرهانلمريئابهرا

ومجلدغيرنالمحبرجملىاكاحممهحاصمافىاوقالتطىلمبهذاذومنأبالعراقدىوالى
ن4ادرهماذمولهمالىلوالديىالتعزيرمماصعهوادصيهإلسنيغةأبوحوقالتمانالمح

ثحنهزلولمماكقاللمتعولواعلضااقتاوااوسمعاباللهصلىلنبىااشاممالمثاوازةالا
تعالىاللهأقىلالتىبةالعقوىالرجمبيعةورماتكقماثناسأولمكامىانأبفابراءاخلماا

ظذاكبوجهباحعذاالتوألنعهكالقبلبااليىجبمانىلمحتعاقآلدىشرفياوألقءذشطومة
فياليألجعاناالشصعهةيهلمزقىالررولالجاوأللهلبالتهبماتعاققألتغليظاترواقله
يودبوسينصينلعبدانصحداأسهبلوجمانيرللمحقدبناعبديئفاصرعئةابما
3القاابئعيسيءنوايةرنيةلتسنىاألساءنالمآساحتهانوأمامسئلةصزنال

وفعالهاوحملالعزفي

لوشوانألزن

يرفىوافىالدات
هلينحرليزبمأوالدهن

ارفاعةينمأنأرادان
اشهرسعةيهونفالحل

فبععثكمانضابهافألرجم
افوجدافىهافيعفانبئ

وحدنقرجتفد

شهابئابنطصأأنهمالث

فومعلمليهالذىضن
شهابابطلنةالوط

أولمناارجمعليه
نمج
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يقوونلعاأهلاالمنرصمعضشهاببئاوقالادالحامءاالىبتهماحدوذلكعقوفىإس
الحداالبالتقاءالخعافيناليجبالنهثرةالمبابثعنىانهالقاسمابئفؤةعلىوالدلعلمأللةيبهلدان

ومخوهاوهذاسينشسينسبهلدانأصبغقاليرالععزبهفلزمالمرأتإلضافىضيرثحوروذلك
فيالهمألعلىاجتهاداالممامعلىموعوفانهاموابواالوفتذلثفيمارواهعلىالععزيرعندىعلىاعترفايناهماأ

ايابالىنانفسه
لممنمجلدماالمحمنءنجمالىاقحبمالثادفىأ111ونإلمولهمحهسمحلدأعلمأنزيدبنعنالك المرأىأحدفرانهوجههجسونبنعنبخاحبيبروروهبنننفسهعلىاعزفرجال

فيوطءمحرمالنهصناأولممجأحمناجانالواطذلدحمحمأبوالحسنالقاضىكالىكالقبلاللهالعلىءادرسرلب
الشافطلبهاءشيأربعةارناعلىاممممادهحالواطعلىةوالثهامسنلةرجمليندبرفدعاله3وعليهاللهصلى

يثبتفلمغيرقماصشارجمبهمجبمعنىانهصانقولهعلىوالدليلبهنماهديئأبوحنعفةيثبتعليهاللهصلىاللهوسول
لىناشهداءمبأربعةاابسوفأقبسوطوسم

ىبالىنانضعلىترفعاماحاءفجنهذافأتىفوقعسورفقال
ثمرنهجديدلمتفطعبسوط
علعهاللهصلىاللهعهدرسولمسهباكالعلىعلىاعترفرجألانأسلمريدبئعنمالكاصبسوافأنىءذددفقال

وطفوقءذافأزبىممسورفقالربسوطفأبسوطوسلمعهعااللهصلىابتهرسولفدعالهلمومبهفأهيوالنبهديهب
وسلمعليهاللهصلىاللهوسولبهفأهيوالنبهلبزلمرهذافأذبسوطدنفقالهـتهجديدلمتغطععلههاللهصلىاللهرسول
شيأراتالقاذهذمنأصابمنداللهحدأنتنتهواعنلىعدآنالناسأبهالفطدثمأيهاكالثمفجددوسم
بلناففسهاغرفءلىإلرانفولهشاللهعلئثنابنتيكحمتهيبدلنان4فانهفليتزشتراللهأنلمقدإقالناس

اؤأنيمولعلهوالثكررازهـاهـعنهأعرضىانهكرفيهلموسلمعليهاللهلىاللهعهدرسولعلىمنحدوداللهعنتهواتز
فدعابسوطنغيرمحأنهلماعمبجلدهوسلمعليهاللهملىأدتهولرصوحمافرارهصةلماظهرءنذلكواتقاذاهذنأماب

غرتهجديدلمتقطعبسوطفأذوأصلبمنهخذايريدأءلىزهـقفقالممسوروطبفأفبهليجلدفانهدسمترابتهشيأفليستتر
لبعدفةاولميخلقضكسرحدتهمحددطرفهيدانيرالطرفاشالمزنعةفىديناريهطمىعيلتمةحتهلنادمن

ولمنجافاحدتهدانكسرتيدؤبروالنبه3لبفدهـطبسههذافأقدنسلمعلعهاللهملياللهرسولوحدنقياعلعهحمعاب
االحدودفياضربواوطيىانمايبلدبانهذلكىفاةبهضربشاليألممبلغااللينمنوالبدغصفيةانناععنمالك
ئوأشدطافئوشربفذالةفيأشدهنهالىنافيالضربةأبوحنهةوقالالشاؤىقالبهوسوااناخبرتعبعدألىفت
الخرثركلمدارناحدفأشهحددفيلقذفالمدفياننهاولهئانةصععلىوالدلعلراشعز01أال لىبرلىاصديبمراأ

وجبشخصانهمانقولهعلىوالدليليفامانهقالاخألفاقاخداواليقامالرجلئربوسئلةبرةجاروشحءلىفد
امايسترتالمرأةعلىالحدودكاكاويتركفيمجردالرجلودهئافيامكالمرأهاقاعلعهدشضفمدهعلىعترفاخمفاحباال
تعالىفولهمانقولهعلىوالدليلحدالقذفيجردفىوالشافىأبوحنمغةوقالأضربايهاواليةصنايهنبالتياولمنفسه
حدأنهالمعئجهةأبرمحدومنالقاضىقالهاضربباممباشزىدايتثتوجلدةئمانينجلدومالحدظطرفجالبو3بهفأمي

خيفةبالخالهوماقارلظهرافييهوننمالجاداوامسعلةمحدارناصهكلر51عراافوجب
علىللهوالدالرأأبوحنعنهةوزادهـجلواالوجهيعقىفىاألعضاءومعاقولهمايضربفىلتافىوا

لذلكوالظهرأصلفيهبالضربمادهاذاألءفاءوعفاهاصفاكىاتألفلفرحايىاتهمماضوله
برجل7فىثنكططراأباانخبرتهأعبيدأبتةهـيخةاثنانخكلتاكماص4أرىنف

دفجلدطرأبومئهضأنأحنيمباوناولمبمسهعلىفباثمهـفاحبليبميةارضلفدوقع
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صجلدأنمجصنولمبالىنانفسهعلىعنرفانعنهاللهىرةأبوجمريأشفدكالىنفىئم
فيمالكلاصونحوفدكالىالىأنىيضفىصبهرىأنانهمنمألصقدمعلىفدكالىنافاثم

وكذااكلوعلىسنىلكغاكانوالمأفعلىولويةذلكعنيرجعبالىناهممهنفععليلذىيعترفا
االبأحدوجهيناليؤخذالحدالذىءودتهانوذلكالحدعليهواليقامهنهيقبلذلكانلرهىيذلث

أفيمفهعزااعلىمنألحداضلعهاميةحتىعليهيقيممماباعزافواحبهاصاعلىقنبتلةماببينهعادا
الذىفىقولهشاذازنوالعبعداعلىالتىانهلعلمالاعليهلترالذىأماللثالحدعلعه

لذىاانوذلكيقالومنهلقبلذلكانبذكرلمعنىلوجهكذاغافلعهايقولويرجعثمبارنايعزف
ربموانذلكلمعهنفذتالعترافاانتمادىءلىالحدعليهيقامولكنشئبهبارنااليخضظريعرف
لوجظلىاوجعنوجهفياواوجهلىايترعفاليخلىأنالنالىاواالعترافرقرااالعن

نهزناذلكانفظننتالرضاءةنهـلتىاوهىاريتىأوصائفا7داميتأشلمحدمئألن

غيرالىرجعااذوأمامالثابأهذافيزلميختلفلمواابنالالحدعنهويسقطرجوعهفبل
وهبفيايةوارمنمالمثزعنلمواابئاواهرلذىواوايعانوضىأبومحدفيهاةالفقظشبهة

االمنههالكالقبلعنوىورعبدالحمبنواوءببنوالقاصمافيالطبهويقالانهومطرف
انهاألولالفولوجهوالشافىةحنيوحوقولىأبالمدويأثهبلبهوبهيعذربأعي

والنهلهملقاضىأبومحدوالنحالفاأليرةهـهوأبسعوبئواوعلىوعرطرعنأبىوىهي
اليخبلفولهوجهوبالردةعنهكالقعلاذارجعيسقطألتفوجببقولرههلىتعادتهفموقعل

مالىتعاللهاعليابهابنتموجههحةصةيبدلنامننهقالنهاوسلمعليهللهاصلىلنبىاعنوىمار
االقرارمعنىانالمعنىجههومنفاربخهعترفتانسأللظانهوسمعليهاللهصلىوىءتر

مةابعداءافبلذاوجعاوحذامذمسلشمهادةبهاذ3بايسقطارنافحمدبثبوتهعليهصبهب

بعدانقىعانالقاسمبناالموازعنبنافقدروىرجعئمالحذعليهمةافىشرعفانالحدعليه
فرمافعقاليوركأنالاللملدالوعبداأشبملويعزريرحلموانلحدأفعلجلدأحصرا

هـالحجارلماازلفعهماعزأحديثفىماروىاألولانقولوجهوركعإلوانحصرالحدفيتما
عليهللهافيعوبيتوبلعلهالؤكعهوسلمعليهللهاصلىللةارسولفقالفقتلهجلبصابفرصا

وأحماعلمواللةبةالتواالزهـارمحعنالىجوعيدبهيرأنمجعملعبدالحمبنااخغابهذو
آضالذددأوالوالنكارهالىقبلبالبينةاثبتذاوأمارهبافراغايثبتلحدااكاتاذاوهذاسئلةء

علىتئبتبينتنمادلةمااانحدوالبأااليثبتلىالحدالذىءهـللهتعاانوذلكوفولهصل

جمدأوحتىفيهالرجوعهاباقراراالوجوهنهاالبأحدتحدالىناالمجبلموازيةاوفيماحبها
زاقولوالملدحلهاناليعرفغيرطاوسةأةيظهرباهيأوحلؤيةلىاعلىشهداءعدولبأربعه

لماذامحدوذلكقالوالثيبالبكرالمكحالتئفيكالمرويقولواحتىمالكقالوأصابهاكها

افبمالىنالئممهودفياعددكلاذ1مسئلماوصفوالىنماشهدواوازفنهامدشهائنيم

أحدوحذاأبوحنعفةكالبهووالقذفحدالئمهودحدعدئملىءملوانكايهدشهـناررعلى
ذدداجاعانمافقولهخلىوالددعلرأبومحدالقاضقالفول3خرالحذعديهمولهصاالثءهـلى

ودلعلنامنتىذلدعنمثسلوروىزيادأللوففحبهوطبهرةعرجلدأباالنالمحابة

ن3نواعذفهفالحدءليهيوجبلمبسببالهالزقباضافةعلعهالمضرةأدخلىاماالمعىجهة

مالثكفلىاقىثم

نفسهلذىيعنرفعلىافي

ذعنعيرثمبآل
واغاافعللموقول
وجهعلىمقذلككان

بذكؤثنللذاوكا

والقاممنهقبلذلكان
الحدانوذلكالحدعليه

االيؤخذتهوالذى

دلةنقطامابيوجينحدبأ
واماهاحهاعلىطبهت

حتىعليهقبمباعراف
م6نالحدعإليقام
اظدأؤيمعلبهاعتراوعلى
3لتعذىأدامالكمال

الننىاتالعلماهلعليه
زنواالعبمداذاضلى



حدفيماباهع
الىأ

ابئعنمالكحدثنى
بناللهعبيدعنصهاب

مسعودبئعتبةبنللهعبدا

بنوذيدهزيرةابعن
ظهارسولأنفالدالجهنى

سنللموعلبهاقهصلى
ولمزنتاذااألمةءق
زنتانفقالمننس

زنتانثملحدومانا

زنتانم5جلدوظ

ووا4معوثمفاجلدود

شهابابنقالفيرفي

الثالثةأبعدأدرىال

صمعتمجيمولاوالىابعة
بروالفةغولهال

الجل
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ءالباقونواحدثمهدانحدوامجدسيدوافيثأنمهحنوصمسئلةبتدااقذفه

سملقاابناعنيةزلمواوالعتإيةافيمالثأبومحدعنىةلقااصكاهفذفةفهملمجلسالكذبعدفثممهدوا
وقالواحدهصغةعلىواحلةساعةواحدفيموضعداءفيشبهشنهدأرحتىادةايبم

ارعندلنوااوفىومضقينعينفيمحدصمهادمجملشاضىوالملىعبداأبوجمدعنلقاضىا
فجاءالفاذفجهلبانمشهادئملمذااشهدهعهومناقاذفيفعظراانمامالالينبىلقاسما
دكأمشهاتفبلفانهغمفتربعةأرحئلمزفانهللثذبعدؤيهمربباوزدبشادأوبشاليوما
بعةبأريأتىأنفلملداالزقانهفألنأشهدءلىفقالاالماملرب6لىانمحدقالصحدالزافو

بععدهببينةدكأاوانفهميبعثأنفومنهيبافبتهمتؤلقأوزسراوحذكرأرنسوا

كالانماللثظلهمعلىوالدليلأبومحدالقاضىولفذالةحةعنهبطتحصاءبهماننمحد
وأماثادنثاظلذلكلأهـجمزشةدأنفوجبفذنودلثاشهادالىلولمبغمالعدد
بعةأرشمدبازاذاجشونلماابخةوامطرفعنوىرحبيببنانلماجشونابناعنماذكره

قولهمابينوليسبعضهنفريبابعفهمافتراؤ3كاناذاوهفترئن3معينؤافيمهمهادصازت

يبيحاالمامأنيدعبدالملديرأناالخرافرقاذكرناالذىالقاسمبئافولمنهأللقدمبينو
ذلكلهليسنهايقوليالقاسمبئوايلزمهأصحذاوانالمجلسغيرذكدتهشهاتمنبيأفاهدأنلل

بئواطرفعنجمهببئايةوارفىادبانشملقائمينالشىدطماأنيهونيعحمسثلة
ملمغزشهادلساطاناوأتوابإاذاتطقوابهيةالتفىممالغاابئعنأصبغوىورالماجشون

مسحلةحبهببناوايةرهذايريدءثلخالفالقاسمبئاصكيىءبئيىمجوىورقذحةوبم
يةوغيرارأفيضفرآنالائرذنهمحدواأنصالابيضكأزفىنااباورجلعلىبعةحمأرااذ

والدلعلحدةأبوحنيوقآلالشافىبألقالولميهثودتالمجداكلثهودفانهامنذبهرغيرهالتى

ةالىأوفىحدةءيراكهـالوايةالىأوفيالىزواحدالنفعلضلىمللمتا3لشهاداانمانقولهعلى

اتبصبئاوىرواشقتقىهـااختلخدكابهوالسجبثادةثبذلكنجلمتكملهـىاأل
سافىءموقالهنكبةم3بعأوقاللقبعوطلغرؤبهافيزثبعفهمالؤالبينةاختلفت
هـاخماتواهـايومامسافىوتالكذايوخبعضهباوكالارامصافىوقاللعالبعمأوقالمسعلقعة

هـااختلانالماجثمونبناعنحبيبن4الوطاقذفاوحدوافيالئمهادبطلتالساعاتفى

م4وعنهيسألمأناالمامعلىليسصماهـاخعلانوانظرقالالشهادةلمتبطلتلمواطوااأليامفي
مكزذخفيهمتالالميخرمعنهلعكوتاخدةلئمهاا

الحدارناماجاءفيحامع

زيدبنويرةهـأبعنمسعودبنعتبةونللهعبدابنللهعبعداعنشهاببئاهالكءنص
زنتانففالنولمتحاذازنتاألهةعنسئلوصمعلعهاللهصلىاللههـلرأنضالدالجهنى
اأدرىالشهابابنقاليربغبععوعاووثماأجلدورنتانئمفاجلدوعازنتانئمفاجلدولحا
ولمذازنتاألء14فيههـلالشوالضغيرالحبليقولمالصمعتمجيلابعةأوالىأبعدالثالعة

صتيدأنيرأنليكمتويةالحركأبمهيموناالحصانالنثتولنةيريدأنمجتهلتحعن

عابلتالىاللهرسولأخرفقالمعانمعغاأالحريةنيعفوذئكاربميرجبالذىصانا
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عباسابنوحصءناوءيرمتزوجينمتروجبنأواألمةالعبدنوسوإءافاجلدوزنتانوسم
ازازنتاألمةفىوسلمعديهاللهصلىولهةولهماعلىوالدليلافألحدءايهماويهؤلألفىلمانما13
خسينلزقالحرئاجالنعفمضهبقيةأورقفيهمنمجادوئلىمسفاجلدوءانولمت

لطنذفولهؤاكفيلواألسواءذلكفيوالذكرواألفىذلكخالفعنهوىرلمنالجلدة
فىهـااطوالمحصناتلعذابامنلمحعناتاماعليؤمف

بحعولوخطاباألرثمةألنممونكعىوهافاجالىزنتاقوسمللهءإيهاضلىوفولهفصل
الئسافىقالوبهامتهآوءلىلىءبدتزفىاليمةأنللسمدوذلكأنماداتباللخطاانيهون

اذالأوسمعليهاللهصليالنبىوكطءقمارولهمانةلىتلوالدلىذلدلهسليماأبوحنيفةلو
مناقصياشلةاجهةفىهـودليلنااالماماالداطاليقيمأبوحنيةلوفاصلدهاأمةأحدمزت
تاذاذاوؤسعلمعهكاالمامدتاطيميةأنازلهوالبةوالبةسابغيرةشخصوجلدفئ
لقاسملهنميغأبواافالالحعلههيميةؤالالشداالبعلمذلكيهنلمذااوأماأواؤهـارلعبدببينةاؤفى
منعهواألخرىحداماجوازذلثاشانوارف

بنعيسيوسئلبرالحبلبفغيرالفعولوبيعوءافاجلدوهانمزنتفانالثالئةفيوقولهآفمل
بيعهابعدوكاقيسقبقالثاءثلبادأوابدلكثايإفقالأوتفرباذللثببلدهتباعدينارهل

علىأخدبهواليقفىوسلماللهءليهصلىبىالضضءنكأفذلكنعقبنال81واليوجبهثألث

لدوديهاومنذمقاأءلالىىوجلدوقىدرجمنحدالزفىفعايهبذبزقومنمشلة
عليهالقاسمبناقالعدولبعةأربذلدأوشهدعلههافافرأوغيرربةبحفزنىمانبةدارالحرب

دارلمؤادخلالعراقييناثءوخنامنأبومحدوترهكرالقاضىوذالحكدبأشموقالداط
الجيشأميرمثرلىتونأنيمااللميهدتالأبوحنيلدهااطفعليهأوءيرطابيةبحرشةصربا

المعنىجهةومناهاثألجالههـواحدمنمةاجلدواصلزاوالؤانىامالىليلنافولهوداألمصارمن

نعبداناصعانمالدعنصسالماالدارفياذازنىالحدأصلهعليهبصوزنىملمانه
اهنثالخطاببنهـعجادهؤافوقحلزيقاذلكاريةءناسفكرهوانهسفيارؤءفضلىعوم

لدالعبدالذىعنهاللهرضىاظطاببنممراوقولهشاستكرءكالالنهصبهلداشليدولم
ولبالزذوتالعبقءلىاكيرىن4رأىذلكفيوأهـانةلمجتهوالرزيقمنيةرسهكرها

لىتوالتغريباالسعكراهولزهـامنفقالماداننأنيهونيحعملوىلشاهدعولىأ

الموازعنابنوىوقدربغيرأرضهـايباعاناهيريدبتأنلهـيكتوذلثنفىءئعبدعندماللث

انألحدمانفولهلىتوالدلعلمرتهنهاهللعببغيرأرضهايباعمجدوالحرةديستكرهلصافىبيعةر

لربمجميعهيلزمهلمامبداحقؤىصلميستجدودالزنىن4
متعلقةأوتأذلهابالسعكراهلبينةاألنتاقومكدةاتكرالنهةاشليدسبهلدولمؤتئلهؤمل
اليقبلنةاستكرءتفقالتبوطهايقردوالشلهاوجوالزلبهاوامالوظهرتدكا
انلعبدصهراكأاااويقبلستكرءالذلعبدارقبةرفألهاصةوأماذدسعلىوتجلدقواال

جسدهفىكانومابرقبعهيتعاقفيولهأليقبلبعدوأمافيتدلىبههتعاقةتاودفورمالمحعلكا
أنيسارأخبرهفيتعاصعيمأنبنصحيىعنكماصءشلهفعهيقبلفمانهيهتماحدمن
صجالناوالئلهقريمئىفتعةءنفيطابابنعرقأهيقالوىشلىبيهرأببنعيابئاللهعب

سابحنتئ194

أنءبدانافحعنمالك
رفيقعلىيقومكان

اسعكرهواتحاان

الرفيقذلكمنارية

عربنفجلدهابمفوفع
مجلدولمونفاهالخطاب
ثاحرأتألنهالولعدة

بحيىعنلكماوحدننى8

ئنساجمانسعيديانبنا
اللهعبدأنبرهرأبا

بيعةرأبنهـعياشابن
عرقأهيلالمضوى

منفتيةفيطإباظابن
والندفجلدنايشزهـ



حسلىخمعمبناالماروالئدن

المرأةفيعندنااألمي

زوجوالامالجد
استكرهتفعقوليلها

الذلكانتأترنرو

علهاايفاموامغايقبل

علىالأتيهونلالح
ببنةحالننهـضتادما

اسعكرهتااأوعلى

نتانندىاءتأو

حماتاسعغاأوبرا

اوماذلدوهىعلىأنجت

الذىاألعيمنحذاأشبه

لنجفسهابمترفيةتيلغ
هذامنثئبلمألتن

بلولىالحدعلهاأفبم
ذلكمنادعتهائها

الوالمغععبةمالكلظ

متبرئلهمحىشععكح
اقاحعضففسهابثالث

حعفقامنارتابتن

حىتشتبرئفالننكح
يبةنفسهامنتلدار

لننىوالفذفادفىاط

والعحريض

أبعنمالكحدننىه
بئجلدحرلظاكنادات

يةفرفيايزعبدلعزعبدا

لتذمألىنادبواأغثما

بنعاعيدناللهعبد

لذلكريعةءن

اخطاببنعرأدكت
اءظلةواانتبنوعمان

أحدارأيتفابرامم
كزأفريهفىلدعدا

أربحبنمن

مالكلالءالمغعصبةفيمماحاءارنائ64

عربنانبيعةرأببنبنءياكأقولءبداللهش4الىنىفىخمسينينضوالئداالهارةء
الىنافيخسينخسينوالثداالمارةسبهلدونفريشهنفعيةفىفىأعيعنهاللهرضىاظطاب

جلدومالذينفىآبللفظبهمفرنيلىاأمأليكونواطائغةللجماعةهأهينسألههالمدنعهوفي
ةالظلمؤمنيناهنتارطائةاحفللرهامأبومحديسحبضىلقااؤتحصطائفةذلكمعأيفانواو

بعهأرذللثفيخبةالىلطائفةواالمؤمنينمنائفةوليثسهدعذابهماطذلدفولهفىالحدواألصل
الجاعةمنبعةرللرانمانقولهعلىوالدليلاثنانوصيلئألثةعطاءأوغبرعنوحتىفعاعدا

ربعةشمجضأنللألماموينبىأبوالقاسملشيخاؤطلفعهماسنأولىذلكنففباخعماصا
ياشبئءعبداللهأنيهونلةمومشلهعه3وبدفيوكذلكاألصاهـالعدولفماعداءن

آأميعنهللهاعروضىأنيهونلةحولثبذنشايهنلبتاأوفعامقلوالئدبرازهـااقثعاهد
مجلدهحدأوفىرجلبقتلامام5أهينفيلتسألمدنيةاوفىمطيهنلحداوجهيعرفوانانددبذللث
عليهنحافوانكانبهمااهيملفليةوالجهلجورعليهفعدالمأهوناالفيالفامانانفقال

هأصيفإلصلعليهبقدوالهامابهأهيلذىاأنأنيعرفالاأهفأليمعثلجهألأوجورا
أنيهونصحعملومخعلفةأوقاتفيذلكأنيمونلمجةخسينخمسينفجالناءموقولهفعل

وأحمأءلمللهوانئررساتراانةحدرواباؤهـابأوصرهنهـااةظعافيهقاتةؤتفي
الالمغعمبةفىماصاه

انوجتأوفئتمحراشفتقوللهاوجمالوالزتوجدطلمرأةاعندنافياالميمالكقالص

اأأوعلىبينةحالنقادعتماعلىلهاأنيموناالالحد31عاواغايفامشالضلذلك
منهذاأثمبهأوماذلكوهىءلىاثحتىستغانتأواطرانتانتدىتأواسعكبرهت

منادعتمامغاالحدولميقبليهاعاأةيماذمنبمتئلمتأتكانقالنفسهافضمةبهالذىقبلغاألمي
تهتبرىءحتىالتنكحبةوالمغتمالكقالبرصكهذافيرمالدمةدتةثنذلك
هنتلدثانضنسعبرىحتىفالتنكليضثاارتاتءقظذفاتجيضبثألثنفسها
كنالثيريدالحرهحيضابمالثنض4تسعبرىحتىالتنىحبةوالمغتولهةشةاريب

حلنارؤةفىكرهاذوفدشقدمقىتابأنالااتبرحدةواحععةنألهةالعدوفأما1يأشلمرأا
لعوفيقابالتهو

الهويضواكوالنقالقذثفىماحا

أبوالىنادقال3انينيةزهـعبدافىبئءبدالعزيزجلدءسقالارنادأتعنأبمالكص
نعظنوعثمانالخطاببنعرأدكتفقالزرسعةءزذلكعاعيبنتهصدافسألت
عربئانقولهكأبعينأرت4أكرفريةفىأحداجلدعبدابرافارأثحلم4واظلظ
لذيئوالىتعاللهالةجلدثمانونلحيهوحدالىاهىبةهـلةاثمانينيةفرفىفيجلدعبدالعزعبدا

حدأنلعزيزاضبإلبنعرفرأىجلدةنينثماجلدوالداءثبعةلىإئزابأرالمحفاتثميرمون
عفانبئدءثمانالخطابعربنربععةءنفيعاهيبنعبداللهعنوروىمحدالحرذكالعبدفي

مقيهفيهوهنلعبدافيمالكلهالحرفنبعينارالقذفلعبدفيازمنهكانوايكبلدونالىهوالخاظ
ألحرنعفلعبدفعهحدانفحديتبعضنهاللثذعلىليللدواولدأوغيرماأوأمدبرمنرق
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ستبطأهافكأنهبنالهااسهعانمصباحلهوجأليقالبمأنحدنقزرفىمالكءقصمحدال
البوأنجلدتهلئنوافتهبنهالأجلدهأقأردتفمادءليهكاسععديئزرديازالهقال40حافاال

لىاهـااوهـيزلعزعبداإنعرلىافعهفكتبماتهأصتىأشكللكذقالفاالبازنفممىعلى

أرأيتاافيلعزعبدابنعرلىاريئكتبتزرأنأفيعفوهاكصكتبلكذكرلهيومثذاذ
نفعصهفىفأفيعفوهعفاعراناكتبفقالأوأحدهالمدوةيهأبوأوعليعليهىفرارجأل

يكيىلدسترايرأنالاوجلمكزاثعابنتها4أوأحدهاوفدطأبويهعلىىفتراوان
نةيعليهاننقوممنهذلكانكعهضيخافعليهىلمفترالىجلوذلكأنيهونيقوللمامعت
لذلكولهأذفيازاقبلىاوجهالبنهءلىمفمباحفولشكلازعفوهفعفاماوصفتعلىقذا

فيزاننهااردتإنذفلقااعلىلحدهامجباعليهءنصجبلهقاذفانهنىيازا5لغيرلمن

قولهالحدواليقبلعليهاصبغقاللعهامعدتذااالجبلفيزنأتيقالليهعداصاانهبكعنىلاب
مجلفويدأصبغيرحبيببنالظمشاتمةيقلولمدهلذىأراانهابينولحالتلداكانافيطؤالاألن
بنهايجلداقذفألباأنيرىننابمادقتضىجلدهأأقأردتفاالعلعهنىسععداطوقوفصل

بهألوألهألبالمجدانهاعنأصبغبحببن51وامارالابهوأحامالكقالبهولقذفامنخعمهاب
كانذاامجدلقذفهفانهدقعلهأرابأنهأقراذابهيقتلمنانمالكقولوجهفىاواكيغةكاالبوحن

إتباألبااليقتلأشهبؤولمبنعاعلىأنيهونملمجهأصبغهشلووجنيألالثذأصلءصنا
اللهتبلىكالنلموازقالابناواراالدنعدالةيسقطذلكفانالبنهألبصحدا5ضاخاكاؤافرع
مناؤفيالبنهاألبيلذاوامسئالضربهاوذوالنهرهماأفلهماوالققلبهلمافيليقالوتعا

يكدفمالثلفةاوادهععفااالكارنولمثلحداغيرهمنولدهاأومابتوطدبولدىإلسنهاثيمأ
الحدءديهانفعضىوعلذاعابئالثئماصغمغولدىلوكانإنهبمعنىاالوماقالهدفذفاارامما

لجدافأماآلمثحمواعلماقهواممفبهبهقامالولدافوبعضبهطالبنهواصكدفلمانبتثا
ذلكووجهذلكطلبنيةهـالةؤىلهمجدونمالكالقاسمءندناسمالععلعةءنافنىوالخالوالعم

بهشلالهمؤالهانأصبغزولعلىشالءاولىصحدفبأنيحدالربنوءوههم51أعظماألبان
براألخلموكأتدباألوجهعلىتاذاعليرمئاللععبعةاؤفيموهيثانماوالهيحدولطفماكذلث

وتعلجهمثولباديبهلهمتأفكاقنألدالءباألبوثبارتجهضليهلهمأنلكذووجه4تاثذاثلهم
توعنهلقذفحداسقاطوالعفوعنأبعهايديرىهتعلىبوأنالصهجادؤئبئالاوشلؤمحل

انإيقتفىوءذحدالقذفبذلكأبعهعنفأسقطبازهـأةحاطمتولىمنهذلثلميقبلان
الىوايعينحدىاوءىجائزغيرعنداالماملقاذفاعنلمقذوفعفواانيرىنحاكيمبنزرق
فيالىعبدالعزبئعربسيردستراولمأبيهلهءوءنالهاشلدفىقالمالانعالداالعن

عنوهمجوزعةوأثهبالقاصمفيافقالجدهعنوأماعفوهزهـعذلثاذسألهءنززيق
بوصفوباألبمدللجدالرباانذلكوجهوألمهجلهفيلكصجوزذوالاالمامبلغوانألبيهجده
بنهاعنعفواألبالماجمنونبنالوقداألبحملهيئصلمبذلكفشالمالجدالوأمابألبوة

أنيقوعلىعلىلحدبهايقاعايةرؤعندهملقداقهةالان31أللهوانكذتىويردسترالموانئزجا
ثذالةنفطءهـأسدفيقعنجههبكائذمسه

العنوبهذيربدانمهبئفىافأفيعفوعانعليهىفتراتيزؤجملعزعبدابئعرشالوعدزعل

إقازرعنمالكوحدنى

لهجألغاللمحاكيمأنبئا
لهابناالناستمصباح

هءؤداألهستبةنههف

زروقالؤاقيالهل

أردتالبهعانىاستعد

تهواابنهااجالان

علىإبوأنالدنهللى

ذلثل01ةبالىنانفهى

ؤيهتأت5أكلعلىاشكل

فيكبدالعزبنعرالىفعه

يثذأذكراوالىوءهـ

أنالىبفذلكله

مىروثالعفوهافي

بنءبدتشالىلتبتو

فيجالأيتاافيأيفياالعز
أبريهآوعلىعليهافترى

حدهماقاالأؤلهؤبئ

انءفاهـعالىبفكه

واننفسهفيعفوهفي

لؤدتهأبوعلىىرا

بهعابلمهنقأوأحدهما

فالسزاوربرأناالالله

وليةممتسمجيى
الىجلنجايهرأنوذلك

انصنهافالمفنرىءلميه

تفومأنمةذالثكأت
علىنذاددنةعليه

هـعارءةافهتماوصة



مالكءقوحدثنى

أبيهعنعروةبنمامثه
فومافبئرجلفياقاا

االعليعهليسانهجاعة

مالكلحدواحد

علعهفليسهـفواتةوان

حدحدوااال
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هـجيزالعةمالكن3قاابناعنالمدونةقىغيراألبقىمالكةنىلوقداشلفصافئمام
ثميردسزاقلموانالموازابنفىكعابوقالعبدالعزفيعربنعنىواالمامكارايبئدلعد
صبهوزلمقذوفاحقوقنقانهاألولالقولوجهيريدنعمتراأناالعنداالماممجزهلدفلمجع

لقولاووجهلقصاصواالمامكالديونابعدبلىغفوعضهلهالهفكاناالمامبلىغبلهعوعنه

لسرفةافىطعلةكااالمامبلىغبعدوعنهلعةلممجزاتعالىدتهقبهومانعلقحقافيهبتهأن4
وابئبوبنوالفاسمابئاعنهواهرفجائئعضدمالكماالطبلىغالهفوفبلوأمامسئلة

ابنوقالهسترابريدبهانااثاءهىبهالقيامولهبألزمايسذلكانأشهبعنهوىورلحمععد
تعالىدتهحقبهلمبععلقالنهلعفوعنهافلزمالمامالميبلغلخاوقحقنهاألولالقولاووجه
بعدفوفيهلهاواليلزمبهلقيماممجوزادتهقانهلتافالفولاووجهعنداالمامبالقعامبهيتعاق

لحدالىقبلىغهفبليهنفماالمامبلى

يدالمجوزيرعزوجلللهابكتابأوأحدهماخذلهوفدهلبويهأعلىىفتراوانوقولهلل
يريدعليلعنمامجوزاامالكزعنلمواافيالوتجدغيرهوفلمقذاالنالمامالىالوهـاذاععو

بعدبلىغفوعضهلهلميجزاوفلمقذاوفدماتأوأحالهاتهأجمرفذففاذانخسهفيهفذامالدا
انهعلىمبنىالقذفدشالنبهواالحدالمقذوفبالحدلقعامااالمامدلىنمةانهذلكومعنىم

المالنبدلوالدمبدالمررالمالإلسعذاالنالدموالةخالفبهلقائمينايحوزعفوبعض
مدهفعفااذاليهابالدمقاممنبعضعقلج

انفامااآلنذلكيظهرعلعهأنالحدخافضعربعدماللثقاليريدسترااألنوفولهلعل

صبأبئوىورالدماالفي5والغيردففيعنداالمامفاليجوزعفوهأحدغيرلميفعلهشيأعل
همضلميقبلستراأردتقالانأوأبريهءنداالمامنضفيسالمفذوفعفيثهـلههعنىأصبغءد

القاسمبناواهورلميجغواالوهازعة3عليهذلكيثبتأنضافناالمامذللثعنطشف
ازذللثمليمثلانكانيريدستراأناالفولهمعنىمالكعنالماجشونابنوقالمالدع

وأماءسئلهـهفاليجوزعةفلافااغيفلهاوأماستراأردتأنيقولالاطفوالععؤه
لكذاليجوزهالكعنالبأثيةروامفىتبيةلافيأنيخوعنهعلىدينارالمقذوفاذفيعطى
ءسمللسرقةافيلقطعبكالفاليسقطلىتعادتهقبهيتعاقحقانهذلكووجهيجلدالحد

ألثذوهعنىلرألواقمالكقالبةلمقازافيمالكظهبهكام8شامتىانهبهكتابالمقذوفإنيهتب
امخوءذلمالكاثوقددواليؤخرهالحديقيماالهامفاالألمامابلغاذاوأمااالماميبلغأنفبلددى
سهنةكذبكذبمآوأأثمقاذفةعنداالمامعلىبينةأقامومنملةصوالعصمبههذال

مسهلىفاةشلقاذفادقوإذاوالحدكانعناسقاطنهاللقاذفصكداوؤولهاليقبليةالمواز
ونالماجثبئالويكدالقاذفحدولمتىارهاتءلىانأصبئعنحبيبفياىوفقدرق

وعذاحبإبابئتطالحدباقرارهالقاذفنزالحدودرىفقددراعنهافرارهرجعءن
ضنمالكصهـارةالفيبطلقاذفاالحدعناسقاطوهآهـاباأرادانهبتبتلمماالىحمت
وانمالكقالاالحدواحدإلسءلميهانهةشماجادفرجفيقانهأبيهعنعروبئم

هالكقالهإالجدواحدضليهسلهجاضةاقاذففىتىلهثحداالحدواعديهفوافليس

ؤذفلكلفذلكنهمحدهأوفىالمفحدنؤأوبفبرفين7دؤواصكعابغيرمافيصاس4
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بهذاوالصرفةئالحدودفعداخلممداكدوالفطعحدمن14ذلكووجهومواأوطالبوهقام
فوصاقذففجنعةلعتافيسملقاابناعنىعيمهىرووتلاالتعدافااآلدميينحتثوقفارق

ذلكووجهمسقرجحدالقذفمنيريدانهىعيكالحدحدوالذلكيجزئهخرافاتوشرب
فذفومنسثلهحدوا1ببخألكالحدينلصفةنداوالقدرايافيوتسااذاينلحداانعندى
انالماجئمونفياعنحبيببناىرواخرفقدرجألؤذفصىلدهمليينملقذفافحدفي
بنايسبرهاالسواطثرةوالعاحمبكالالبسيرواألمعواطلسوطامثلمضىكان

قذفثمشبئلحداالولاجلدهناذايةزلمواافيسماقاابئاللهمايهيجزويمادىفاتونخلماا
قالبتداحداتاتعااأمثماوأسواطسوطمثلبزوانبيعةرقالبهونعةلثااحيننئفيأتنياثا

وانأشهبقاليؤثنضالحدئرفإلتمعسةواظلعمثرهااالأيصرالحدمتلقلمذازالمواارنا

ابسمالكحدننىيخاالثألسملمضىانالماكأهـنبنافالحينعذفليالفيؤتناواقللثرلحدأوأاتزفرب
قعبدالىدفيالاراليسيرتمادىاذاذهبفممماقسامعلىتألثةائهأشعبقولىءعلىبعدألمماساومخوهمابعينواأل
أنابنحارثةابنئمحدإالولمنفكللهمااستؤنفمنهأوماغربالحدؤعفاذامهالحدلهماوفممثاتوابؤأ
بنىمنثماالنمارىيتماهـراالولرريرمن1اأناليبتىوقسمناكحمذفحينمنحدبقعةالعانىقذوفلىئج

ترهأمهالدارءنالحدمنثصيىمضمتىانهاحدهماهينقمعلىالقاسمبنابمذهوعلىالمعاسعأنفصمالحدإالول
رجلينأنالىحمنعانالثاوالقسمالحداالولمنىبكاهضلهماوالمجسبالثاقالقذفنالبستانفءناالوألنه

بنرنزفىتباع1مسئآلوأحم3واللهأالحدانفاليهداخلالحدالثاقدستأنفثمحداالولمليسيرفايبتى
أحدهافعالالخطابفألزافةفيوازانلجاتأحدموجىقالفيوروىالموانىابئقالهوالفالحدعيهجمقذثو

فيانأبئوالقهضاللمارادهاتفادكأأحدهمبهقاموانلميهالحدفقدقعليمجعهبهمنارادوانأقاماذاليعرفمجد
ستشارفيبزانيةاىوالومعتىعليهإالنجعدأنيقومصكدأنالرمامنيملمارادهنوفىعرفأرادهانألاالبابيانمنهبلث

فقالالخطابعربنذلثدالأحدنهقعامحلميالمقذفيتعينكاؤالمدليهبهقومأنثوجوبهشرطوثءنرالمتكذانذنث
لووأمهابادمدحقائلرجأليقذفاالهامحعوكذلدفئفيهولىهومنعندهبهيقومأنإالبعدلعالىتهقصبهاقيعه

نألبقدونض3موالعبهلقائمالرليهيهنثمدتهتعالىقبهتعاقعندهؤتبهفاذاقامأنيعرفهعديهنيرجأللم
ألخرىتطلبهاتوحداءاتشعالقهياوتحتهنعةلىأاوجيازللرقالومسئلعنه
انذلكوهعنىحدنكلويبرأفاتعفتالتىماأراداالمجلفصملقاابناعنةاواوايةلععهافنى

مضولوظذلكمنحقهاسقطعنهحداءاصاالعفتوطئزعله4االزملتهيامابلهتدوثضشوا
تحلصوانمضحدلتىمجاتلمندحاهأراحلتأنهأرادتانهاالكظءكالنوالثانعة
وفدعفصانقامتاءاصانلةاهذهفيوقولهفرعالحدعنهسقطعفتلتىقذت

انهذاحدهمبهمتانزاناحدملجاعةالقائلفيالموازبنالدواالصلهاحلفاالخرى
فىضةلجااانمإليكالمجدلمفقدقيليعممبمموان5دارانهيدايرلبيانباالامنهلميقبلدهأرا

فىذلكمنوماصربةلععافيءشلةاإلشينوانحدالتععينعندزتههماوازخرجواافياممئلة

حألالىعنأبمالكصواحمواللهأءلماقوابئمناخهالفالونأنيملتويحيزالمعين
انبنتءبدالرحمنعرةأمهارعنابنىثمءناالنهارىلنعمانابنبئءارنةعبدالىحنمحدبئ

والأىبزانمابىواللهخراإرهماأسقالعنهاللهرضىالخطاببنعرؤنعتافىالينو
ألبعهنقدونألخراوقالوأمهأبادحئلئتالطاباظبئعرلكتسارفيفاسةبزانيه



ىفىغبرهذاملعأمه
عرالحدفجلدأنتجلمه

اللكمانبنلحدفاا

نقاؤقأواالفىعندنا

ظولانيرىنعريض

ماأوقدنفبارادبذلكا

لحدتاماالكزنلى
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فأوقىاالفىالحدعندنامالكلونينعرالحدنمافجادهالحدغيرهذاتأننجلدهمدحوامه
قووانأحدالشالحدتاماذلكقالمنفعلىفاذأونفعاأوادبذلكانماظللهانيرىأولعريض

ذللثلهليظانهعضىفيانبماأىواللهخرلرطلالخطاببنبرزمناسنبافىالذينالىجلين
عليهوتجرهالمسبوبأملىاهذامثلاضافةهذامنالعربلسانقىوالمفهومالمئعاتمةوجهعلى

ولواسعويافىبذلكمعيبةالمسبوبأمانلمشاتمةيفتضىامنشاهدالحالمعبذلكبسالمةأهه
اللفظكانولماالمسبوبعلىللمابيةمزذلكروناليعضذكرهاألنهوقتهذاجمنلمالسالمة
هذاظاءهـمحنلعدولأوالعأويلأواالستداللامننوعلىافذلونهفىيحتاجوحمالافيبعض

وتعلقأباهمدحلوظفظبظاهرابعفهمفمعاقلصهابة1عالالخطابعربن4استشارفباللنظ

مدحاالنسانممايقصدبههذاليسيدبرغيرهذامدحالمهبئوفدشاهدالحالخمنهانهومبابعفهم
هايوجدفمنففاالعلىالبرفىنهابهذاوقعدالىوانماابالغافىفىابالمفاتحهدكالبواأمه

لكوذأبويهآلضونماذملىاحدهنهماواوفعدكللمثعاتمةاصالمقمايشحلذلكالسمامعلمعايباهذ
بنعرذأولذلكبىلمثاامنفدذلثشاتمهمنأببمابوجدفيالففائلمن3هـأبيهذءتفى
االتذفالصجلدأحدحدلسنتأنامنقالمالدقالبهولقذفحدافيهأوصبمنقولالخطاب

الععريضفيالخطابوفدجلدعرنغيرطارلهأباميليظهرأوأوتعويضحمدفذفي
فيليسلثافىواأبوحنهفةلوؤاعبدالعزفيدنعرفالبهوجوانبهالهـابتهقو

اقذفامنهكميهلفظأبرمحدانهالقاضىبهاسستدلماهـلهماصةعكوالدلعلحدضاتعص
فالخألالنالمسئلةدأصالوافةدطودانمنعوافانقالالتصرجلهفذفااانيهونفوجب
وهوانثاتوجوابالحيهنهافيفالخألفذلك3مهـلىاذبالهصرعغاهوفيمايفهمالريخمليتاو

ولذلكأخبرعلعصامعنىمنهفهمبكالععريضامونيعللغةاأعلالنلوامألطبيننىلقااعرف
نفعألقأوأنآباؤنامايعبدنتركأنكتأعيأصكاتكفالواثماالملىاعليهبعبشهـمةعنالله

العلمانأيفائلىاجهةليلناءتودذلكفدواأرادغاواالىشعدالحايمالنتانجكلنامانمئمااامو
نجأوأوغفبخجلمنمنهبمايقحلعلماضرورةكايعمرفعرودةافىبالمشيعلمبطبكقاعداق

أنافيادفنىومالفرجالعفيفاثىاتمةثهـفيرجلرجللاذاسئلةأواسععمالعقاوهي
لىجلولوظهلحذاعليهلعفيفنىامئساتمةفيأةالعيقالن4لماجهئونابناوداطعليهبةلمواقا

لمرأاألنوينكلوالحدعلعهفملفلمطموالمماكسبافيعفيفبهدأرانهايدانالاالحدعلعه
فىقالومنالمبنعبدطلبذلكلةيعرضوالىجلالمكسبئلرالعفافلهابذالبعرض
خذيهاحدبينأوكاأعفيبفالنةفعلتقاوءنلقاسمابئاحدقاللفرجالعفيفانكمئاتمته

الععريضهنهوأشدبللععربضادومنلمان31الفابنافولوجهوكفالأثهبلو
الحدببمابوفذفهامنعلىالحدغامجبوالحدبهبهبفأللجاعامنهاليفهمانهأشهبفولوو

أرادالقققمامجلفهالثلجغنىءنوءبانلفقدالعفيفهابئيارجلوسنمسثلة
حداضاتمةاوجهعلىظهانبغأوويعاقب

أصغءلمبلوالحدءلمعهماكعنالععبيةفنىعلوالةأميلآلضرمالكلوفعل
أنينىملسشوأصلهصفهاغاقىمالدانهقولوجهوالحدففيهالعربجمونءناالالحلرقيل
متنىظاألانأصبخشلووجهأصلأحدااللهماءنألنهنفيهفحلوأمةصلهالعثرفبدلك



أله

هىالعربانوالعجمالعربئيفرقمنفولوجهوالحدوذلثيوجبوهواالصلانسبانق
ةاوافنىالركبانسلهبناياوشقالءشةلعجمادوعايهالفوتحاماببألؤتئكاسكا

وتجعلالىكبانينرلالبنىالمرأةالجاهافىانهكانلكؤارايةذاتبنايالمنوكذلككدانه
ماارادايكلفوحممليهفألفكأفذوأالعليكىأفتراناوجلاللمنزيةلموااوفيبةبابهاراعلى

مجقلوبابنهالتعويضالبكدفمالكآلفقداالبوأطاالحانجهوهذافىمسئلةلفاحثمةا
دمهودفعلثناءاعلىوالحرصعليهشفاقاللولدواامنمبةاألبعلعهوجبلماعلمانذلكانممون

بءنحبنورااليهانعيبوافافةالقذفأرادبهانهتحمللفظفييتناولانكلنفيععنهالذم
ومجعماألنلقعلاألجنبىبهلوفنلوجهعلىاليقعلانهكائلناوهذامالكالماءصمونءنابئ
صصالنلدبيضبالععوبئجمداالفألجمباناألولفلنابالوجهكاذابخقوالعلىعنهيإلرا

كثرواذافدناوابناحقفياألبناءكلثيعديهجبلأهيعنهالمعايبالوالدودفعطراءاالولدعلى
وجألسنأليهرجلانفىاذاعندنااألعيمالكلصأعلمللهوالوجهيناقليخهاصبخبقوا
أبمهشالىجلينفىارجلفيقولهالشالحدتاعليهمملىكأننىالذىالحدوانكانتأمعليهن

لقذفحدابخابرجبطراألميونسبهبآلياوفطعرىأمهفقدابيهعننفاهذاانهاوذلكلحداعليهان
فألنبنالستفبأنيقوللهابيهعنفامانفيهغيرابيهالىأوينسبهيهأبانينفعهءنونوذلكيم

السلمالقائلفيواشهبهملقااادنلوتألبيكلملوقالكنكيكدفانهلمعووفاورىأباوب
باشماللحدولميصدقولمأؤنفعهلكلبهبنهاليسأرتاغالئمجدهفالنايعنىأبوكليماس

فرعبيكبأليسفبقولفعذكرجدهفألنبئفألنأناقولهعهأنيهمثلوجهلهجموناا1
منادعوهلنهممالمجهوليناليئبتالىلممجدوومحدوذلكمجهوالنظغيرمجهوليكاناذاوعذا

حدمثلممثرلجدانواقجدءوليرفالنبنالعتفقالجدهننىرجإلمنومنفرعالؤسابا

وللنعراقنصراتعاعنأبعهنفىومنمالكلبغمحدعنأواهروالمثركلعبلاأببهعنننهه
دداوجمذومجهوالوجدهنأبولىحمادابفألنيعنىبوكديسامم4يقولحىلممجدمسلمولد

وانقذفهلحدكايوجبهاوذلكألبوجبلنصرافىاظحهولصراقءنأبيهظممايتنالتااذا
لىجلالواذامسئةنسبهرةورةطغالسلمقلحدالاعلههوجبلمعلىمانفسهاسمءقاننى

واماالىفاعلىلناساممايقولهومحذالنفىابهيديرأناالعليهالصئزيةلموااففىلكابالللرجل

دةطبرتلفظهذاانذلكئوأرادنفعهماولملفدفذلكشدضبلضوالمشانمةاعلىلهن

لننىغبراالمرادبهانعلىمابدلشاهدالحالنبذلكافزنفاذاوجهءبرالننىعلى4اكاباتلعربا

ماأرادانهحلفالقذفاهةشسايقوىافيوالمفةثالمشامنبهقترناذالمعتادوااعلىومحولف

فقلوالأصللكليسلىجلقومنمسئآلبرئحلفنينألعياحعملالمالقذفا

حببببناوىورالحدففمهلعربامنأنيهوناالوفعلالحدفعهأصبخوقالالحدعلعهزيةلمواا
السجىمعالخفعفاألدبففيهالعربمنلىءننمشافيقالهانانهالماجئسونبناعن
لهمنماعلىوعلعهنسبهفملفمأرادفطعبجهلأنيعذراالذسبهفطعالنهحدلعربتاقالهوا

وجهغيرعلىملقدئسعهالفظاهذاإناألولافولاوجهوحديكلفكللىوانلغيرالعرب
لحدوانماابذلكبفألمجلثصرفاونقلخولواافعهالىابيأنبهدنمايراوالنسباوقطعفذلةا

ديسهعملىوالبلفاقىالغةاموفوعفيالفظامضضىاناصبخقولوجهوبةلعقوابهمجب

مندفااألهيماول

ررجلننىاذا10

طدوانامملمناب

اككنئممكوكاأمكأنت
علبهاكنان



351

باألنسابلتىتععلقاالعربءىانالعربصرالعجمبينالفرقووجهذلكعلىملتاتمهمئاالفى
رجالبفن4وهسئلةبهاماطاذماخعصبانقطاعهاوتذممالهابابهاوكتفاخرويعواصعل

لىبللحدواناالقاسمءيهادنفقدقالأوغيرجدةغيرأبيهالىؤشهفالنبئاتأةفقالغيرأبعهالى
لسباباوجهعلىولهيأناالالبأشهبوقالاالخباروجهعلىقولهنايوالغضبسبابعلى

لوملقاساادنمجدقالهلممشاتمةفيجدهولؤشبهالىفرعانهكذلديرىوهوزديقولهالنه
لجدبامهايتهمأنمئللقذفادأرانهاأنبعرفالااكسمأحبلقاابنافولمحدقالمجدأشعهب
أوالأولىءماوجالسسبق4وفرعأوطبعخاقفىبههكليهابصكدفقدؤوااللموتفىه

وعدأصبخ4اوقامتسافييقولهأناالعليهالحدبأشقالسملقاابئعندالحدافعإلأمهوجز
واسمقيلوابراءيماكبااوإلهالهكفقالأبااماتابهفى3وجلعزاللهوقدءهىأصبخقال

قالهلتوانحدلعربلكذقالنفانىلنبطابئابرىأوياابرابئاياطلىكالومنلةمسث
وانكالبياضافىفألحدعليهىفاروأبوهبرىالبرفيياالهظلانالماجشمونبئافقدصاللموك

أبيضأنيموناالوادلبامنغيرجنلىاذاؤسبهاهلسوادافيعليهئفالثاسونأبوه

ابئيالمولىلهنالموازيةسحدوفىفانهالخاريىابئياالسويقولأننغياومجدهثلذللثونفعالحدفيههاال
غيرلؤلالالىدعاسحدوانلمغيرجنسهالىدعاهولىهنمجدالنلمالحبثمىافييالهقالوءنودحداالماناانمالكلط
أواألصهـبرقاألزبنيالثحداالهـنذالثبأللهافيليسشنالىبهخرجنحدوكذاكنحعهوالىجلبهااألمةيقعفيءمح

منءهـكذلكآبالهفيأنيمونااللىاقالوانالحدففيهأواألعورأواألقطعهـأواألأواألبضاليقامانهشركوكافعها
انذلدانهفافعئبذاؤساالسودؤبئيالنوبقالومنمالكابنكذاقاليازهـلهحديربدفىبهيلحقوانهالحدعلهه

مفةوصفهوانعليهئفالثالجأسذلكرعفةفهوأوغيرجنسهالىسبهيةاآلبيضجنسمقكانالجاريهعيهوتمالولدو
لكغاببهنسصالنحتةجمفهأورياضبالبفيكفهالسودانمنأنيهونمصلالجؤسغيرذلكفيعطىلتحين

مرانىالتابنأويااليهودىانيالمسلىجلقالومنهسئلةالحدبهفهذايتعلقابالهفيمعدومةنهـلممحيؤشر
اليكداذامهبأقالفينذنكهوعلىمنبأللهاتأنيهوناالالقاسمابنلعابدوثنافقدظبئاأويالهالجاريهوتكوننال

لقاسمابئاوىفرالحجامبئاياأوالحائكبئاياأوأوالحدادعاطاظبئايا4أوشقالبميايردلمانهحلف
ماسواءوالحدعإلوقالوكذلكمنفي3بايهأنيهون1إياحدانكانءهـمالثعنوءببنوا
وانفألحدفعهأوصائكحجامولدكالذىأبوكلهلوكأنهبينهلهلمتكنهأرادنفياوانيحدفو
بياعرنح

لسبهلقطعجبعليهالحدوابدانالحذيرعدعهولكهقانتنىالذىأمنتوانوقولهفكلي
وانكانتطهلكذزنافالحدفىأوفىخولدزفيهأولىناأوأنتلىناياولدارجلقالفجنيةزلموااوفي
بئايافولهصخالفلكوذوفلمنكذالمسمالىاتوجهثذاةاالنلكبهذوحدوأبوهثركةأوممملىكأأمه
اتنوفدتكونالثمباخعصالقذفاأنلكذووجهالحدعليهفانهيديرمبةأوذجملىكهوأمهنعةاكا

وأحمأعلمللهواأبعهبنهاءتاويثبت

الحدفيهمال

نهلحدوااعايهالمقامنهاشركفيهاولهالرجلبهايقحألمهافىماصعحنأسانالمثمماظلص
الهيةالجاروثكوننالهنحصممشركاؤهفيعطىحمدتحينالجاريةعليهاشلدوتقومبهقيل
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تدةيديراءسك5أبهاوطئانءنماقاللىاتذوثءخدنااألهاذوءلىاكال
وذلكالحزءليهنهجماءةلواحدأواالبافىءنأوةخيرأو3آلليةصةداطتواءكانتاترفي
زفىائمعوطحراالبعوالهبهتواهـصسعلةالحذعنهتسرطصبههثاخالىيتىاسمععهأت

قامأحاالءسكايويملهانذالثووجهمجذحرلماالمحثؤالهذزةأثوطليركفلموازيةا
القاعبناآلفقدوجعهبزالبناءبلفوطثهافىةبأتزوجومنمسثلةلغيرهقهاالرةؤعلتى
وسواءفالبنافبلمبالخاءشقنجادمدقهزتراءمااوأمدوكذللثأصبغقالخلعهالحز
وانمااألمةلدبالعفدنصف3اغاوجةالىأنلىاألولءبتىؤالقولاحذعلعهصهبوأدالمتفال

الثافىولوالبرجمزانو3ؤبنىأزابعدوطغانالقاسمبناقالولذاكبالبناءاآلخوفىاتم
رقأالتىامتوجئنأنلوأرادبأثيقالولذلكالعقدبفءصثاجعهكتمةوالىأنئءلىمب
وأمالنىحافىذكرهدم5ولاألاذفئتمالكولخعافوقداذلككاظهأتهعيبةببنىأنقبل
اخعاوهالذىطاألأإغاعليكأابالكنداقواثليهابهاتجهزتلتىايهالجارأصبغؤول

مماأوشورةأهةمنالدراممنأصدقتفالزوجةاشتربئاهاوانوخراأصللىوتسملقاابئا
عيرأنلهجمنولمنصفهلهكانلبنااقبلثاطلةاناكذ3للزوجالزمواجزاللنساابهيفهز

النهيبنىأنقبللمثريكلمالزوجاانبخألوةذلثنابئنلهيمولمعايهابالدراءم
انهااذاعؤهـاسماعذهونيدرأبداوالحذولهماغاوهما03كانتألحمةاؤدعاتتاثلوط

مذاوعلىقالءالكمممالكوىوربههلبعذرايعاؤبالموازيةفىهالكفقدقالمركفيهاثلهاروطءالمجدفي
دنااألمييعابانهمالكمذهبفععهيصوالذلدةةبماابوالزالديعابقالوألصسدياقبابئءهـءن

المحظورمنارتكبلماغايعاءتواألمامابقدرمايرى

جمعهابألصلبياض1انبافييدحمكهإنهيديربهقالولدالفاتحمدتاتايداهـلولدابهقياوشلهوفمل
حممهفألنالحمبومؤهـلناوالعلىملكلفيقنحلىفألنهابرطءبادزمهفولناثأماضليعاههثيهو
فبنعفىأوااخويةلموازافيمالكقلىولذلكواالشتعألداهصرايهباقىلبااقفيعهلمعهتقتتمنه

وأحماءلماشلدواللهةؤ
أوملالفاقمنإذاوطئهايةوالتنلوالجارلمأللىتحماتحينالجارعليهوققامؤممعل

علىحمعهويمتةيريدبنابهوأهالثقولفىنحيرالشريكانةلموازافنىلممخملعلتس

الفولوجهيخقيتلمتحلانمالكولالشركهحملىاتبهاوبقاكهساتاسىبينوالواطكأ
الينقصلمشتركأنصرفاةألافيثريهينلأحدارفاقلثافالقولاووجهنهااألول

محدآفقد11يقوأنلشريكالىشأفرعلواسقدمهاافأليوجبتقويمهاعلعابمؤ

لمذلكاتركذاخذقييأأنالشعريكفصفهاالنمحدواناللصهانةفيضليهالشئلقاسمابئاءن
ئمعدهـفيمعهومءلبهتهأومعدمالنهكاماباالواطنبهوأصامالكأصصهاهذامانةنهلهبم

نانلغرماامنبهاهـاحقومتهذفيابنههاتالواة3بالةوفتنةوللةائئلحهعليهتلداتباع
جمثيهراباعليهوتقامقالنهليلبدلكعاباسئلةوهىحلتانوامائاتسيئعإل

تبلعهقانألتعافالكذووجه4هألفىبئأوألثريكاشامحدللعقويمامنبدالفاتةات

نانواماسثآأمةءئعمضكةحصتهءنلوأءتقيثريهحعةلمعهتهـمأنتةفلزملنعديه
لثريههؤءقاشلدوالباقىحمأممنهاطىالوعةمالكتكوذعنالموازيةففىمعدماتعدىالم

سابعمنعتى02



بكلالرجلفيمالك

إنانهرمتهلالهـ

لهأحلتالذىأصابها

أصابهايرمعليهةهـمت
ودرئملأولممخحلت
تطفانبذلكلحداءت

لولد141ألحق
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ااألولولاةاوجهوالفاسمبنارجعواله6بالةويتبعمهفيءضليهومتةيقولماكتوؤد
قلعهاراالتفىعليهيقومأقثريمهيلزمفمالمالءخالتقويمفوجبالععقيقتخىمعنىانه
تصكصخعصالذىالعصقوىءقأنفجيعهاقىىدساالستيالدأناقكولالةوجهو

محامدلطفإلخهنمفأئهوعلىبيهبأاشلدحقددماكفقالاألولنابالقولقدفاذافرعمنها
لمحهاتلميقوانهاألولالفولوجهلوشاءلقوههاعلعهالنهقالالقاسمابئوأباالوطءصهاممادة

درفهلهنويعافيالحذعنهودرىءحصتهلشبههبأبيهقوطالولدةءنلحصهةنوعسارال
ؤجةمننجايعهمانفمتهليهةفعلفياغاءىالجنايةانالثافىالقولووجهلولد41ؤسحعهه

حتعامالقاسماناولوجهوأواطلالوطءثخايةابوانماجنايتهمنسالولدفلوأماالخادم
الجحايةفإلةوانمالهلجنايةاصإللهيهنلمكتختاراجمةلةاانيطلبلهناذاضلعهلمجنىاأنءن

لقعةاالموطأفىكؤوذالمألفيعايهقلناتقومفاذافرعايهاتلمجىاينلايمفقولهنلمياذا
انعندنامحدوالصوابقالهالوطبومؤيلالحميومفيلؤبئالموازيةفيلولاحين

ومهواضاتاألوللقولاوجهحدتبىمأووطئتقايهايومإفيبالخياراراكالمثريكوناكأص

القجةتععافيومعلوالحميومانلئاق1القواووجهلعقويمابيووقلانولبهاماتتعلق
اليتعاقيمهـلعاانلىتمبنيانلقوالناانتولقإلةعتبارااوةتذلكطونأففوجبمتهبذ

الحصةبوقعهكععقتععبرالقعةأنبفويمالعقوبهبومعنىبالثالثاالقولوجهوبااوط

يومةايهيخهمريكتخعيزاكذالموابئااخعارولذلكيموالعةبيمعاق8الوطانعلىوهومبنى

3ثاباسمافرضىلبهالميبنمانللدولذماحدمنواحكلأنيقوملهالنلحلايومجمةلةواوا
حلتحينيةالجارعليهوتقامالموطأيريدفولهؤكامالكلهوطاطلااليومقومبهاحلظهرنم

ذلدحينعلىحملتحينهالكولمحدةفعأوللحلارظهولهاةبلمساارضىوليسفيهأت

احمليومةوالةالوطءيرمةابةبيناهـالقعيراخعار

وتكونبةلجارامنبقدرحصصهـمةلةامنيريديعطونمهمحوهبمشويعطىوقىلهفمل

اننهيعهارنمرجلمجلالرجلفيمالكقالصوأحمأءلمواللهولدامللواطئريةاب
حملتندبذلكاطعنههودرىلأولمنحهاتبهابومأصاعليهفؤمتلهاحلتالذىبهااصا
ذدديريدأطدولهيعهروطللرجلأحلاذاالىجلانلماظاعلىذوشالوددبهقأط

بغيروقديكونحنااكعقدالباحةايقعضىوهقدطونهنانتهابرتمعمعفوأذنله
ذلكعلىاليههابريسةأههخأمعهءليالىجلوجفيهثألنحدالنبعةناذافأهالمهعف

أمتهوجزوشفهورقعؤلسيداألمةاذمنوماولدتمباحنهاألمةمنهوتحملوجالىويطؤها
الولديومةفيهوعديهصوالواروجفالحلكلىوجالىكأفولدتءناةهىلهورجلمن

واطفاليسترقونولدهية3علىلووطءبثبانهوجههومصنونوكتابوازبةالمهنالحم

ايمسكأنولزوجمانفمنغرتلتىالنكاحفىمفيمغاألبعلىتةمأمةأكانت
حاالرالمهرنيهونءلمعهوالقهورةةزتهبعدءروماولدتهلمجبح4وعلبحهابن

ولىلمتأمانوناتعبنعهاأكاعلحهأهعهءلىفأدخلابنتهوجهوفىزسمعلدينار
رجلةأأحلمنلةبمنزالولدفييعةءلميهوالهلممخملأملمتلوطافهعتهابومعديهوتكون

لهاالاذاوأمامشلةفالحدءليهوجعهثوفىالتىأناواطئولوعموجظزنتهوا
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علىباحأللليساذةانالىغاتطؤاورةاءير3ولوأنلصاالباحةفىداالبرهـابقيرءوطأ
اابةيكاكىاطئاانوزتبناتاب3وفىاهـطءافياذنولكنهدءيرحأللةالهالنةهلحةا
ولداملهزاهـبهاتشندفيءويذرأولمبممالالموائىكانارالىوالقىحمالوطءو

ذلدأنوجهواابقهذيأخىأنيرشالبيحاملتحهاذالمةافافيتبيهوفىلموازابئشادا
لهالمخلاالفبةالىفىاواالميكتحاذافاتأنهاالباحغيرجذهـاعارهاتعايهمادخل

عنسنونابنفقدروىافوطيةحارأخذموكلنامستلةاالبذلكحبرعقدنغمن
ىوسراوانكانءهسراة3نودتولداذاأمنجهلهونندتدماكالحدءقراتمادأب
3شمنفماوذلثرأبعدانثمتراهاااوكذلكولدأمبألوالنكونبعهاكلدبأقيدوبهار
والولىأمبهالريخمدوالنبهوناكهـونركاكةليسيرالمدةاوأمافيةلىكعيرلسنبنهيرلفا
فبهاوالنعرفيابيعميدثاءذلدمنهامامغدالنهثعهةادةاولطأنذلكووصاشلدنهفيل

ئلةآبوأحماعلمواللهاؤيملتعرفان4لسيدااالتعالشبهةتسثافالألييرةالمدةاوأما
األمةويأخذاآلهيوزانفلمتاتوطنمبنةبغبرأوينةبهيالرفاشنراءايةمارامربثراءوث

االبرفاهملعنولفألتر5الشراابالمكمزداآلميأنذلكووجهلموازابئالهلهيةاوولدهارة

ونفامالحديدرأضنهإنهخهأوابنهايةوعلىيةعالرجلفيممالكقالصوأحملمأءوالله
األبصكدالنلمانجهيةاراذاوطئاألبانماظلاعلىوءذشلمخملمأوحملتبةارالمعهت
الحقميهافالهبالحدفعدرأعنهفهاشعركلهيةصاردطأفكانكالمثريكقابنهمالفيله

ثاصحراألبوطانوذلككأجملأنااالثريكتقوجماعلىواليدزمملتلمواناألبوتقومضلى
ربعةعنمالكقالصالعوفيقوبالتهشرءعلىاألالشريكوطوالمجرماألبئعلى

اتههياؤفارتهـسةفىعه4أتهالهييةبجارحضللرقالطاباظبنعرأننعدارأببئا
أوألومينكبالبخةلتأتيئعرفقالبقالىوفقالىذلكعنفسألهالخطاببنمرلهذاكفذكرت

السفرفيألهاهىمجاريةالخارجانزولهشثألهاوءأ7لهاهيفاعترفتقالبالحجارة
فرارهادتءلىأثعبعدانالعهدلكتارتأيزملالخطاببئمرله6لهذلداميفزفعتأمابها
اياءابوطئهبينهممامتانملمصووالشراهاوطكراأزوانلهقاذفةكانتوااللعدلاأهلباشط

فقدبافرارهانماذلكنصبذلكحرارهامعاياطاوطعهالباحةادعاهنىوهبتهاالربرلوصول
والبالثرانةييمفاالفوطثفألنأمةبتشزاقالهلىفصمونلماابئاعنببئاروى

معلرفلهوطارئاثلئميمانالبينةالذىيمفذاةأمتىحمعقوليطوهاأهمييوجدعالمالنهءد
انهذللثووجهعصنارجمنحدوانحالنوادسأاهيبوطءأشنمالدفبوقالوأصبغ
الرجوعلصاحبهبلكقاالدشارإناألولولالةووجهالوطالحدكاشنبتيوجبعلعهءمنىثبت
متواذاادعاءاالباحةاثرفيهظنلكالثانيةوايةالىوجهءلىولغبرالروايعيناحدىغلىلوجهعئه

منادعاهمابقبللمفلذلكوجهغبرالىوالوجهلىاذلكعنالىجوعزىلزالمجمنبالجاعبهيخة
دتهافيإشنرلبوطهاوأفريةصاربعدمنفيوايةءيههىرمنالعهبعةفيلقاسمابئاواالباحة
رأعنهولبذلكةبئشيدءبهأوططرصقامنرابالانةواللاشزجمهاهنكلأوالمسالينسوق

داشايتمامكدوانلهالمطئزابةئراءالجادالمدىناذاةالواففيالقاسمبنالدوظاط
الخطابفيعرالىاهماتماوزادؤدأشهمبلهوهاولهوفيمةوياخذهاالسيدماباعصكلف

لالىفيماكل

أوابنهاريةعلىيةع
الحدعتهيدرأانهابننه

ات7الجاريةلمهتوتفام

عنمماكنحمللمأو

نفيابىءبدالىرإيعة
لالخطابعربئابئ

مجاريةخرججللى
رتهـفغاسةفيههاتههيال

زلكفذكرتهي7يعا

فسألهاظطاببنمرله
لىوءبنهأفغاذلكءق
بالتينةعرلعأثينىلاق

بالحجارهالرمعنكأو

اكاميأتهاعنرفثالل

وهبنهاله



الالفطعفيهمايبهب

نافحماكءندثى
عرانبناللهعبدعن

عليهاللهملىاللهرش

غنهمجنفيفطث3و
مدرانألنة
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فتضهفاكبرةالروةاجذاعرأؤملمحغعالهىباضتهاوقالفعهؤصألهيتىصارزووطئلتصتها
وانإلحدعليهااوأهشسعدتاشراءيآلوادصاروطئفههنذايدلكةكاببالبعع4ؤوكأ
تاأووجسقزاؤهـتلمعهحدتلماجثسونالابنازهـلفعلىحدالوائىوحافكارهاةضلىغادى

ولةئزوضليتنهرالالنالىتلىوادتغاوانعلعهالحدسمافاابئاهـلةؤعلىرالناعلى
بتهولهـأثبهرحدوثاألزضلىدتغاوفىحمراراالالىرجعتئدالىوجةنعايهالحطتأصم
زهـدعاأتهعييذامجارسفرهفيخرجالذكطلالىفىديناربئىعيهعنيئمقبناىودروعر

دا4تتطسة41أوءبتهاخالمرأةاأؤهـتيماأتمياليهاذلكرفعتحينجمههخأرادءعررقدحلت

ىندالعنابتنكامرأهافيجفيفوجهوأوامخاإينةولوشهدتسهنلةلعومابذلكيؤخذنها
دقلماجشوثيابئشقدقاداأمةغيرذىانهوءهـمعروفوفدباعهاأمتىثعوكاسقالءنء

دعنثميدناروىوفدأعلمواللهطارئانلميمانالببنهكانحتهمعهاوشأخذتهالبينةفوال
حبمصااوصدةلىوعبتهانتقدكاتظالمامالىاورفعهامعهاخذلرجلةأوطئرجلفييدمى
مثلهنافعبئاعنصحيىبنيحيىىوردواطيدرأعنهاتإقولهمااالذلكواليعلم

اتظرحدهااعترفتلمااامالكبرحديثثفيوفيالتهالهاوافأقرتوكألهلق

وقدفةذؤاغيراعايهاألالحديقوللكماوكاناوطباهـومةوتةذاةتكونتويملكذهامعنى
صدقتانلمحتثالازوصعلىذلكعندهعتادمرأهاانعنهاللهرصىالبطأببنعلىوىءتر

تربممرأتهايةارأفمننىوقالغيرىجمثأعلىلىاؤدودلتفقاجلدناكبتدذوانرجنا

تكونأنيةانجارالهبتهاأنيهوتلةسسولمرأاالحدعلىضكيعمىعنمؤيئبناىووقدر

صامامخرراشاالالىاتذلهبةثمرانادتوأراكارتلىطثهاافامانألاليطؤفىاوظنترقبتهاوهبته

ثلغعاماأرادتاتفمااشطءاباحةهبتهايهونانلوجهرمنفعافاأوامثدمهفكءن
وأحمأعمرواللهأظبهاواالولأفرتبىاضنصئاتحقهافما

لقطعافيهسكما

نالئهغنهبرنفىقطح3وعايهاللهصلىاللهولرعرأنبنتهعنءبدانائحنتمماكبص
سرقمنطعيريدتدراهمنالئة4ةبرنفىؤطحوسلماللهءايهعلىاللهوسولاندولهالشرإهم
31أيدجمألظموافااسمازوالسارقواهـإلتعالىةالسرةصةفياقطعفيواالصلدراطمنالثةءخاغنه

اللهالمننصؤاءبكاكعمبا

اصاءوانالهنجاعةقالوبهالعروضفىالقطعورنيتضدواهآثألنةمجنغهفيوثئلهفمل
وأخذالعومقبيعيامجوزالتىالمنزوالتعحكأمالكيقطعاطفقاأنواءيابعضوافياخعات
طلبهووالعقاركالثعابأوءظوراوالحشيهثىشابيدؤاامكالماءواأصملهامبأحاكانعليها

فولهمانقولهعليوالدليلسرقهمنضلىفالفطعباكانأصلماةنيةأبووقالاشافىا
االمعبهةودليلنامناللهالمنلسبانبماجزاأيدبهماوافطهوالسارتجةرقوالساتعالى
أيظدحنيفةخالفاألمفالمقسعنويدطعلعبيدواأكالثيابهععادولةمالنوعانه

ااثيقطعبأثيعقلمواؤيةاففىفاثتفأرفيهيعاوفعقسوءنمسئاةووجهمعاتقدم
انلدبوغوأمالميقطعغيرمدبوغجملدجمعةبرقوءندرامانألئةذهبيعلىلوكانيساوى
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لكطلووااللميقطعقطحدرامنةثيعنعهامنمافيهةهقبكاناذاوقيليقطحبأشاطافتهد
قرسومسئلةمهابعظفاعاالتوسلمءنعلعهاللةصلىالنبىىوقدخالميعةفىظحال

قطعهمدواالئةليبغيرانهعلىمتهفنكازتاأوضيرلنإسةماالءنأوصبمنمعيبا
واختاتلميقطعاتخاذىءنطباخقسوءنمسئاةصلمنأوذىذىنهسمسقه
اصماابنابرآلبيعهعنىأنتسوانظعأشهبدشالؤةأوماشيةصعدكابكانذاايه

يقطحأشهبفقدول1جالمةأوالجمسرقوشةلغيرهلعيدوالكابفيالظح
سقهابعدوانفطعالذجاالقبلمنسانأصبغممنحببببئادووردراممتهنالثةيكانتذاا

بهاعديهصدقممنثاشواقلعؤصرثغألاألمارثوالقىفاسفيئاعالاطعأليلمالذج
مسئلةصفهعلىءنفألظعبيعهماالمجوزأنبأصمولوجهوزدملكهاىطالىألنقطح
عنعيعىروايةالعتيعةءنفقالمألءىأونمبرذلكءنساأو3أودفاأوءودامزمماراةسقو

علمحببببنالمرازنةثألثةؤيهاففةوكانناردثبعرلكسربعدامعهقهنتانلقاسمابنا
وأماأظهروحاذااعايراالمامكصرهـألنءلىأوذىدسمنستقطحلمأولميهصارقابها

الموازيةفىلوهسئلةاجملنعبافيأرخصالنهفيماصمعفيراكانهبرلىحواالدث

والتبنوالعاتالحطبوكذلكأوغبرهأوشربفىزاهـرأحىذا1151احتىئصؤوءطع

حرزهمنوسرقمدراثثألثةمعهفتكاذاوالرمادالرمانوايناماواواررد
ذلكواندراهمبئألثةبحانهءلسوتةذلكانلكلرامإلثةثمنهوؤؤ4مل5

ختلفوقدالرهلذدواالفألفاهرلمدرهـة4اقمتهطحاةاانعليليلدتهلةدتهؤددقجتهاا

وبهدينارربعالذءبومندراولمثالثةالورقنعاباكانمالكءالىفذهبذلكفياءاله
هالثماذهبالعهصةعلىيلوالدمدراثةعهتأيلفياليطغيختةمىصدأوىالثماقال

عألدثةعنوىومارهمدراالثةههبرتفيفطعوسلمضليهبتهالىصياكانوصااثالحدث
ت5اذامسئلةنازماعدادربحفيطعالةومازممنيماتتىماعالثاتعنهاةانتهرءى
لوالدابرقبافىمابلكالتعاقولهةفىاشىالثخأللقطعازمحابالفيمدرقأوفانذك
وعذايفيددرامثمنهنألنهفىءنفطعوصمعليهاللهصلىاللهولراتالمعتهدملحديثنفؤ14طءلى

تالمعاذاتجواالغانأمولجأسنمالأصلانهلغيااجهةنودلياخارقباشاالعتبار
دونمدرباتقؤموضلعرافاناكثواذانبتفرلحبلقطحكالذاعابذبههافيفاعتبر
دينارربحبالذمنت5بلغلموانمارقهؤطحرامثاثألفطماءسثكانب5الذ

مجرىجثذلكن5واالموازيةفىاقاناردربحبلغوانلميقطعدراءمواذافحرعنءالثة
لىتبىالغاكاناذااذلهـأبربمهخاثاوكانلحباذانورلمثممماعذانبمالذحبأولم

عىبماالدكاناألوللفولاوجهبالذهبابمومفاهبباذلمطتعاكانذاوالورقلبددانة
اممازعانالىكاةوأماتهبهاتماةاالعتبارنالغدرفاذفيبهابالتعاءلهـفالهىبمالتى
العروكةولفىإالءتبارانالناقوللة41ؤبموالذبلدافىبهابالدنانيرمليععانةالعالمت

منلمعابابهةعتاعافانذاإثذائبمات1ماةاماخاتابمة3يمهـلتإلدافىاباغابهلهاشباع
أونإلهـاكاناوجعدانؤهـهخاداكإكانمازحموخظرالىغاالموازابئالفقدظورقأوكلب

والينغلوالىدينارأوحليابنيخسيابئلاواجبريرجلموانبصةلتافيصملقاابئداتعيعىات



مالدعنعنوحدثنى

بئبئءبدالىحنمبدالله

أنالمصحسيناب
عليهاللهملىاللهرسول

غرمعلقفيالفطعوعقأل
ذاجبليسةوالفى

أوالجرينالمراح3واه

نصالمنفإيبلغطعظ
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ودونتؤدونبوؤنهنععاقبالعبناذاثعلفتالشرعمأحالنناءمازبدهـبربدالىفجعه

اعددالدهـاهمتجرىكاءتواذامسئلةمييناآلدحقوقدوندمناععهوانطمععاقصناععه
حباتأونالثيهوخركادرءمصةةنواءآاثألنة4الفطحتعاقزناشممةطنتف

صمنحبعينثلفأماأصبغمحدعنقالزناشقاأثمةثكؤنحتىفهافالفطعتجوزوءى
طعالفبهايهعلقالعوضفيغيرنقصلهـالوازنةمجرىمابرتانذللثوجهويقفعنهدرءم

اذاأشههبلطباعواالراالنصافحغلنةمهاخكمهامموضهاينقصولكنهالناسبينوهاجرت
وأممامهأهعهانةيئلماذامحديريدلواسدراءمثألئةفييقطعلموضهمقطالدراحمكانت

3يئسوءثبعةأرسابدينارروجوذلئهفراريطاسعةوزفىالذعببلخانلموازيةاففىهباذا

لىلقطعالذءبمفراريطبخستأومادونينئراطسرقوانسارفهـاالديناؤظفيفيراطا
يةلموازافنىلقطعااألولخفيهيهونماسرقحتىبهيعمفمفيهماالفطعقولوسءسمأل

نفبيتهنقحاولوسقلظلقطحاهافيهةحدواةميفيحتىيسرقعليهالقالعبعمأنء
مارقافىالقاسمبناابوزيدعنىوووطحاةافعليهلقطحاهافيهمعجهافلعالةلميالحتىينقل
حىاليقطعنهرمينأودرءمءجمةمنهةصصفيحزجليلةارءنعثرصالبيتيدخل
طهذاوواحدفطحصورفيكانح2خرواذاهـهفىسحنونقالدراممافعهثالئةههيؤيخرج
اوثاأيديفطعواطلسارقةوالسارقواتعالىزولهاألولاقولاوجهأمجمواللهالقععلوجه
أخذالىمعبباالخطحنهذاءولوعراالناسهـالألردعءنمرعثاذالقطعالمعنىجفهمنعام

دينارربعباخراجاغايععلقلقطعاانلثافاهـللةاوجهوأحمأعلمواللهالوجمهذالناساأموال
والففهففضعصاوصعههامماالقسوسئلة5أعلموالكهذلكمنهيوجدلموحذاالحرزن

فألصطحراهمثثالشهالثفدفيهاءلوغةاشصراصأندلمرأىكانةالنهضولحواليرممطفبهاظاصرة
صيغعطعكاشدراماغخطلالثةامادونالنونأنيماالأرادالهعائاوالمبرالففهالفهعليه
أصبخبءنحبهابئواهرعإلارالمحالقطعأولعماليألاافسرقداخايففةانت
عليهاللهصلىلنبىافطعنالصرفنلدانطقالرأءمرئؤئالثةنفيفىوقولهؤمل
علىيقرراألصانهيفيرأونقصمازادبعدذلكبدينارفالينظرالىرماائنىءصرنالمعفىوسلم
بالنىينارهفبخناياتابابشنطأنذاكوخعىنةافىالمقوماتللورقزعارنماباذاك

أنوذالكدراءمبعشره5فدينارةالىبابتهوهاالسرفةفيوالقطثكالديةدرهماءصر
أعمآواللهدرابععثرةدينارنصدينأرافبءمثروالذتؤمابماشادرمالورقزماب
انةولهفىحنيغهألبىالحرزخالمنجهاخرااحينةلرةايمةبةرالععباوامسثآوأحم

فىهـزفاليؤثراطهناالخراجبههادثنقصاذانمانقولهعلىوالدلعلالغطعيوماالعهباد
شااالمصصميناببئنإعبدابنبداللهتماصايئالقطعكنقصقاطاسى

ينأواجرلمراحاأوااذجبلسعة3والفىماتثمرفىالقطعقالوسلمعابللهاصلىللهاوسول
هـ3لاأضمللهوايديرثمرمعاقفىطعالةومملمعليهللهاصلىزولهشلمجناثمنفيهايبلغلقطح
ئتجدأقفبلرجلدارلةفىنخثمرنقسوحههاوأمامنألحواثطفىناذاأشحارءا
الحوائفىذلكدفولولدينادظربحرفواظعاءاالىخة3ؤتاذابلهطعالموازية

صعدالكانوالمازالمملوالصدميماسالبسعانانكووجهثمرمعاقفىلميقطحبليماساوا
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لقلهتئاكانتواذافيهالظعلقائمااررعفيمالكفيأسوايةومنلععإديةاوفيخلقةصالابها
ووفحجداكهـاذاوأهاسعآلبهااكصلأوثمرءاشحرهمنعهاكانوصزلمانالدارفالدارس

الىرعلكلنرسعندطنبملموانيقطغماالثبءناثميوايةرالعتبيةءنقىألالضوفي
ىورناةعبنوابأشميلبهوطعاةافنكيهرينابالىلهـايهطلحاانحموفيخدفيب

أنينإلاهوعذىوطحربناعذاليسايامايبإسموفعهفيمدوينرككرفرعفيمالكعن

كانماانالثاقالقولووجهاليقطعالقاسمابنوالهناأحباودذالموازابئلفيهيقطع
االزالهاالمرىليسالمرفيلماشيةلهيهـزابى4ليامللهفاقوفعهحرزفعهوضعله

لقاسمابناعنروايةأصبخنإيةاتاوفيثلةواطبيتلهرانحرزهأوهوالىاهقلءنت
خلبالىاللصفيهتجمعلذىالموفعواوينلجرافيمححتىتةلمقثأانصقسهنعلىالزطع

اذاحمسدقاثمايهناذالملالىفىويقطعؤالموالىالحرزوفيالنقلموضوعذلكالندؤجل

المقثأحم4حقلللبيعفيهعبىالموضحاليولونقلفيهيمعموفعالىنقلالثالنهوءز
لجبلافىلتىتحرسالماشعةاللهأعلميدوابرسهجبلحروالفيوسلمعليهللهاملىلهولؤ
أوغيرأوشاةشة4بعيهأولرىءنبسرحشالجبلكليسةصامتبهةافيلقاسمابناعرا

ممدعهاللهعلىقولهذلكووجهاعندكلابهاأنوانهنهاسرقمنعلىالفطعالدوابسنذلك

عهشهاورعيهاوالموواغاهوموءعبمرزلهاليسذلكأنلمعىاجهةنوكلجبليسةوالفىوصلم
والغيردورفيوانكانلمطعايهاالمراحيةلماثاأوىذااوامامسئلأءلمواللهكث
القاصمبناعنعيهمىةوارنتلعةلهاوفيلقاصمابئوامالكقالهممدفيوأهاثاوالغاقمخظير

يبيتمعهاحافصااالهينيملمموضعفياللعليخدركا4ةيبعدبةالرالىمالثوهبءلطبئوا
لهاومسعقراحرزاالموضعذلمثلانهذلكووجهوءهـكراءكااسمارقاتمطعمنهاقالةيسرق

الفطحيهاءلميهطرمنهافيثمصرقالمراحلىافساؤاالكهتالراجمعذاواهسئلةمبيتهافي
أحدتجلمنهارقافسلىااحهامينغنهيسرقالذىفيأصبغعنحبيبابئىوور

هفابعدمحرفيااحعيالىسرجهااذاردهامنوكذلكالقطغضلعهالقريةبعوتالطغرجءن
دمدتفالقريةمنصخرجلماذاذلكأنهووجهلمزاحاللمتدوانالقطحفيهايةلقرادخلتان

السارحةالحمنفالسرحفيتأكأذالقريةإيوتخرجتءنواذاغيرصارحةءفي
النهيةافراأدخلهابعوتانهالراحمعهاوسازثافحبمإقولهلقاسمابئيدايرأنملشولابفي

وأحمعلمأللهوالبانكامهاهـثذحمط
والجرينالماشيةالمراحالىأوىيريداذاطعلظوالجرينالمراحالىأوىفاذاوفولهلهز

أنصحعملتالمعثبلخثفماماوفولهواحدفومسعقراذلدحرزالنلقطحابهااشصعاق
عبدالرحنعرهتنضعنطرأببناللهعبدعنمالكصلمأهـلقهواىوالراهـلةمنيهون
منمدرابفالثةفقومتتقومأنبهاعثمانفأهيبئءفارياقىنجةعنمانزءقفيقسعارأن

بنتعرةسعيدعنبنصحيىمالدعنيدبنءفاننبدينارفقطحءظعثصردرمااثىعرفص
ربعفيلاومانسإتثىماطاللتااوسلمعلعهللهاملىلنياوجعألشمهنءنعبدار

ابئووايةن4المزنيةفياترنجةعفانبنزمنءثمانفيهـقسارانفولهشكلدينارفعاءدا

طمتبذهمننتااصععانابنهبءنابئوىروتؤصاقىنبهةمالككانتعن3القا

مالكءنعنوحدننى5

عؤلرعنفيأبللهعبدا
سارظانلىحنعبدابنت

أنرثعمانذمانفيقس

بنءفاننبهاءفأمم

إئالئةفقومتنقومان

اننىعرفمنراهم

بدينارفقطعدرهماعشر
وحعثقبدعمان

نجبكبىمالكءنعن
عبدبنتعرةعنسغيد

وجفىعائئمةعننالر

وسلمعلبهاللهصلىالنبى
وماماطالءلىلتانها

ردحفيالقطحنسيث
دينارفماءدا



عنمالكدثىءنو

حزمتهـبكربىأدنللهعدا
نلرجداتتعرةعن

عائنعمةتخراتاطا

ضليهاللهملىالنبىجؤو

والتانوثهاهمحةلىاوصعلم
عبدلبنىغالملهاومعها

الصدإقبهرأببئالله
بدالموالتينهحزبععت
ضاههيطقدمراجل

خذضراءقالتض

عنهقففدالإلاخألما
نهموجعلقرجهعظ

ضليهوضاطأوصروةلبدا

لمديةاالتاوالاصدمتافا
فاأحلىالىذالمثضاد

اللبددواؤيهتهـاتؤتة

فكاءهـاسامجدواولم

ةخإلثفثمعااهـأتيا

علعهاللهصلىاثنبىزوج

خاتألهـوايماادساأوشوصلم
العبدءناعبدفسعلا

بهتفأميفخذلك
صلىالنيزوجعا

يدهفقطعتوسلمعليهاللة
فيطعاةاةعائثوقالت
عداماديناورب

ماصجببأهالمثوقال

ثمدرائألثةلىاتمطعافيه
أواصرفاارخوان

رسولأندوذاغعا
فطحوسلمعلعهللهاصلىللها

عدرانألثةصجعهبرنفى

ةطعانعةبننكثىواتا
بنألثةقومتاترنبههفت

هاأحبوعذادواءآ
اكذفىلىاتول
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اذالورقوبالذثأنالنلمتخومذءبننتولوؤهـمتاخذلكلىتوالدلعالمانمثقال
التىاشةااغايطاقءلىتاألقىجىظتحروءهـاناووبديئوناوااليقعوماأنسقا

ىتاصةذوءنيلالدونكولالمأوسافىالمطعوماتءلىوالعنبأاظاتقكاينطؤص

ذكرهوؤدتقدمكههـاااطءفىال
بئاضنىئتوايةرمنلععببةافيفقؤتتفومعفانأنبئءألنبهيفأوقولهطلمح

منءخؤتغويمهالىاالمامماسحضاجكلوكذلكضدالناللرواءنرجلةالسرومةالقاسمال
كمائرااغااخاسانبمايعالهكثيردالحامتتؤدىادانهاشمذلكووجه5صيروصصة

قاللعتإيةاوتماللثقالهععذاطتؤعلىضدالنعجتافاناكةذائرتازهـعهاداتالث
دوث2مةثعليرجالنبثأربهالحالىيحءصاذاغاألوةاخالةةمنالىوالينظر

جمونأناألولىيةيريدباشواأنمليمجىادهدااكطاأيئوللاسبأةلىااضىلرابتضلىلألنر

همالةهنالفلىصظراولىذالحمذأةلفطعاببكايوخزومادالفيرثبذلمأميىاذاةا
مجضملويهخثبثانخرالقطثافيجبطداثنانصيختلتواأربعةاتمألةلثاآلمشاوا
كألنمؤالواذلكفيانظريريدأعاداالسدادالى6ثينالسأؤسبلىاضياانظرايدبقوا4أن

مثلةانكاناءدلينمحآدراءمانالغغاكانأخذبغولشاااختانمانمثالمواراوىتدرو
مالدالموازعنبئ51وارالقطحاليومالعمزةاننمألنظرالىو
صلىلني31نماوأتلمبدوالتدأتقىتبتوالضلىماطالأتاللهرءىةوفواساعاثلؤتإ

اطرالتمىمابانهاإثتعفلميرهغقولأرادتواغاسدذلكوشلمذالمثفيوصلمعليهالله
3هـذمدموقدطس5نلئميمولذللثالذءبيدفىيردينارربعفياغطماوعولهاذدداثومالى
اأختاعبدالرعرعنحزمبنجمراببئداللهاءنماالتلصأعموانتهذأك
عبداللهلبىغألم1ولهاهـالنانااحورولى31وضلعهللهاصلىيااوجزعاؤضهتهـجىفالت
أخذقالت5كراةخرةطءلميهفدخىبسدمراجلالموالتإلتتثفيددثاأثبهراابئ

نهالمداوالتاناهخدمتدوضاطءلمعهأوفروةلبدامحةموجعلفاصعشرجهتتحتعقالبردالمال

شةمعاعافالمرأتينكلوابردفحاصبهدوااالبدواوافعهلىواتعواءخهظلهأتالىذلكدعتا

بهتسأميفاعالفذلكالعبدءقشسثلالعبدمتاايهاواخاأوكعإتالموضلعهلمهالىالنبىوجز

الوعدادينارفصابخرفىلقطعاعائشةتوقايدهتطهفوصمتألضاالىالنيوجزةثعا
تألصلىارسنوؤانوذلكنأوااشرفاارثوانراثمدخمآنالثةاطعلتاصعهمابأمالك
دراءمبثالثةيوهتاقىنجةفىظحنخصبنتواندراءمثألثةتهثبرثفىلمحطعلمولميهتألله
نتايدءلهافىوالناتاوءذعافتسبماافيولكأةذلكفىاكحتولهاأحبداو

إلملاقففلحابماهيببردلموالتينامعصبعثتوزهـلهاثيعضحتىهـلىرقةبفعهنسواليصدى

أعاؤتحمأهى4ضبوضاطوة3شأنأللبداملوجهلىافاصقرجيراللىتالتىكازتالخرفة
واناوـلىاهـاادافيلهتأذنو1ههلوالقيعازصتلىتطاليدننهاءلصبتطه

وهااليههـلالدفىلهتأذقولمعاؤصمةهنزلدءتااصأخذالغألمدوالصشافىالموالتإقكانتاء
تثعاللدخوليءافىيؤذتبهتلغالماونأنيملىتوزصتوذفهومأكةااذهكان
وغيرهاعازثعةفعههـالتمترانزلانالكنهتثعاوفعفيحدفئلعاانكانعاإوالتيناأبرءلى
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ولبالدلمبؤذنالغألمافبهلمبئلهنفردموضعأولوالنبنماعللهارضىولعائشةمشنربم
معاعاحدهمامنوجينيسرقالىفيالموازيةفيممالدلدوطعالةرمهفلذلثمنهذصرقفعه

كنفيهاسابمنيرشزفيالدارخكانتاذافعهالزطعليهانهعديهفدحجرهليتمنصاحبه

فماسرقوالورورعفيموهىراالدخولفىمأذناذاامماليكهىلكوكذلقطعافعليهغيرهما
تاةيصرقشتركأوهىءيردارهرجألفىأضافومنممالثلابيوحجرعليهءمما

فيهاونابؤالكانالذىابريتفىخزاتلودقوكدلثفالزطعليهمماحجوعنهابيوبعضمن
فسرقرجألخلهلأدمنلععبيةافيمالكعنبأشوىروعلعهفالفطعقءتزصيرا
الفيففيسحنونلدالنوادرعتوالزوجعه5اجيرذلكقكاشسفالقطحءلميهصمافي

اذايقطعببرمأوتابوتخلةالبيتفيأوخزانةعنهغلقدأالذىالبتمعاعن4يسرق
بمنماحبهمناحداروجينقلوحموكذلكالدارفيوجدوانمماجرءلمعهذللثاخرج
منفيهكأخذهاففة4فيالدخولفىلهفدأذقرعليهمحجوانهاألوللقول41وعنهفداغلقه

البهلقطعنهايننىوذلثالعندوقلهظأوامخعومةأوضريطهخطكاوعاءأمسموزحمو
اتائاقأنهالقولوجهولسشابابنالاظيانةبابهنوذلكفيهلهمأذونوضع4نأخذه

ولومسئلالدارمششقينتفيهكالولهولىلوذامنهمتحموضعنواخرجهاشلا
منكهأوطاوببعضلممنلمبعفيطرأوفعهمثمنمبعفيفيسرفحصؤتلىافوملحد

الموالفطعءليهالنمالكيعاؤبعنبوبنؤاأصهبعنالموازبةففىأونعلرداءيسرق
منهاجبالالقطفأليجبسثرزاهلموادخولهفيلمفآلذنلبإتايدانمجرزيرليس
منسرقبيدء4ويخعب1أوغيرطةخعامنفيهلهلهـليههـلرهارجألدأدخلوسثلةء

لخيانةوهىوالقطعليهمالكيعاتييهبيرففدقالأوتابوتلفةفعهنةضاأوإلتالكذ
كنساالدارمعهفىجمونأنعديهلقطحاالبوجبانهوالذىءخدىعنهللهاأبواشلعدرفىاضىاةا

النهعإلخدقالدارفيليتمنقاذاسمهنالدارساعفيكاقذااالقطحغامجبءلميهوا5غير
علىالذزمتعاؤبالداركلكنصامهألءنذاوامارفعهالذىبالبيتاالذنصشاغافح

مالكعنأشهبوىدرشةشةصرقفيافهيسوملرانوتدخلوسمحلةدمهألت

يدظلموفعاوأمالوكانطثفأليةنهتزدافانهباذناوضعاخلنماداانكاننهامامعناهلعبعةافى
الناسجععلهيدالذىالموفعانذلثوجهوطعفدعةاالئنمانحذاءلىاسمنءيراذنلناسا

اذاوأماطعالةموضعهوأزالهءنأخذءلىءنإةنافيهءوضعهزوانماصسحرزلماؤليسبغيراذن

فأليقطعفيهءهـالحرزونالمأذعلموومارامنهفقداثلداخلفأذناالباذنفيهخلالن
اطوانيتفىافاصماابئىءنوروىءبههالموضعذلكجععسخربءنحتىالغيرهالمو
طحلةانها4سقمنليسءلىبغيراذنتدخلفيالسوقالتى

توقاهالفطععلعهبوفاءشلماانهسؤملفاظترفذلكالعبدعنوفولهافسئلفكللم

به91هـوانمالغألمسيدابهبالبردولميقربينةاذالمتفموأمالغألمسعدابهأوأفرحبهامااتداباننةبيا
انهكلفبعدأنالسيدويبقىامبدابههـلهويةيدعيهانبالرضىوالالعبديقطعتهمبدا

ولعبدأبداأولغيرههـلعبدىهلمنأدبىىوالبيدءبدىلحولوشحقافيهاهـجهالهذامايعرف
جسدالىداالماينصرفلعبفزراامنبلوالدةمالكقاليةلموازافيلهظبهحراراثلوال

سابعنعتىهـ2



سعيدعرالىبنعبداللهبهرسلوهوإبئعرصرقبنلعبداللهعبداانمالكعنحدثنىفيلساروااآلوبئفطعفىاءما
عرفىاىبنالقهلهءبفقالقاذاصالسارقيداالبقالتقطعوقاليدهطةسعيدأنفابيدهليقطعوهوأميرالمدبنهلعاصىابئا

أخبرهنهاحكيمبنوقدزعنمالكعنوحدنىيدعرفقطعت361بنللهاعبدبهأهيدتءذاثمواللهحمهاب
قد3بقاعبداأخذانه

ففطعهعندهعتراتايرفثبتاالىلنهيرجمداأنملبضعائشةفقطعبهتفاميؤهـلهفصلعلىصكلقالسرق
عنتهرقيالتالنهالقطعفعهكاسجبالبرديدأنردينادفصاعدابعرفيالقكلعائشةوفولعرالىفعهتفكعبامي
الىفمايحعاحيريدعاقأالصرفارتفعمدراثالثةالفطعفعهالىمابجبأحبمالكقالذلكعنالعزفياشألهعبدابئ
فيماحفظصذلكءلىردتاانماعائشةأنتكوتمجتملدالبورقببذإسكانقويمبومثذقالوالوالىوذلك

يناذحرايعفىلورقبماماصكمصلذهعتكدلبركريهمالىتفويمكرلكهاللمالكنهااننابهايطمدنأرلدصصامالحأساننىكنتفأخبرته
بربحهقدرالنصابانعائشةفولاحعمللماالطأحبانهمالثزولمعنىؤنويمالسنة14قاذاسالعبداآللمبقأن مجنفيفطعوسم4عداللهلىالنىالقزولهعليمالكخواأءلمواللهالقإلةرمنآرفمالعودالىيدهتقطعادقوءو عرالىكعؤ

منمإخهوندلورقامنهمرادبثالثةتبكلئعاقلقطعابهالعلقفألممايقومنلمبمماواردنألنةنمنه
وأماعلىمالكفولعهءلىاذودراشالنةذمنهئاألترحةفقوءتنذلكءظعلىوتعهالذهصانيعبدالعزبزنقيض

اليم8فا005كنتانكالىتمقولكع العوفهىدتهوودىصالععاملعردللحلىجلنههـممطافجمراالجمدول
اذاءاآلبقالعبدانلسهح
ىوالسارقاآلدبئفطعماصاءفيوانيدهلمشقطحصرق
سععدبنحرالىبئدهعبدابهفأرسلوهوإبئقعرسبنلعبداللهعبداأنهالكصيقولوتعالىتباركالله

5قاذاالسارقيداآلدبئمطعالوقاليدهقطعفأبمسعيدأنثيدهلعقطعوءهـأميرالمدينةالعاصىوالسارقحمعابهفى
مالكعنيدهطعتعرفةبئعبداللهبهأهيعذاثمىونجداللهأىكتابعرفيبئإعبداللهفقالفطعواوالسارزت

حرالىيهورفكعبتهاخيعلىفأشكللابقافدسقاخذعبداانهأخبرهانهحكيمبئقزرعنلسبابكافياءأيديهما
اذاصقالعبداآلربئمحأنأاننىكنتفأخبرتهقالذيوثوهواشالىذلكعنلعؤبزأسمألهاعبإلبناعزيزواللهاللههنالن

كنتانكاككتإتيقوليضكتابىبنءبدالعزيزنةعراكعبفاكيدهلمتقطعوءهـ3صقههبلغتنمانحكيم
لسارقةوالسارقوائكعابهقوللىوتعااللهتباركوانيدهتمطعسرقذاالعبداآلوقاانولحقطععدادينارفماحبر
دادينارفصاتربعتهشبلغتنيزحكبموابتهءشاللةالصنكسبانأيدجمهماصحزاءبكافافطعومالكعنوحدتنىبده
قاذاسولوننواالبمالىبئوعروةعبداللهبندوسالمبن3الغاانبلغهانهمالكجمدهفاقطمحدبنالقاسمالقبلغهانه

العبداآلدبئانفيهءندناتألفاالالذىاألميوذلكمالكقالقطعالقطحفيهماصبهب4بئالعبداآلوعروهبنءبداللهوسالم
ابأيدينالتىاالشإرحخففيشرعلنعزءلىلمالبابعذازطعطحالةصعهماصجباذاسرقولوننوايرالىابن

اساطانااذابلغللسارقاخفاعةاشكاآلبقالعبدقاذاس
فطعطعالةفيهبهبما
انهالهقهلأميةبئصفوانأنفوانبنعبداللهضوانبئقتابثبمافيعنهاالثصأاألهيوذلكمالكقال

هفأخذرداسارق4فجاهرداالمسجدوتوسدفىؤقامالمدرنةأمهةبنغوانفقدملدجمهابرلمفءفاالىاا

عليهللهاصلىللهارسولبهفأهيعؤعإلاللهلىاللهوارلىابهفجاءلسالقاوانئأخذاذاالعبداآلبقانعندنا
حهابءنابنعنمالكعنوحدثنىثغهساطان11اذابلغارقاالثعصثاعةكفىفطعالقطعفعهبمايبصرق
ولوصدالمسجدفىختقاملمدااميةبنغوانفقدمكيهابرءلماننهالهزيلأتيةإنوانمةأنصفوانبناللهعببطفوان
عليهاللهصلياللهرسولبهفأعي3وعليهاللهلىاللهولراىفجاءبهاسارقاغوانسأخذ05طخضدافجاءصارقدداءه
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للهاملىللهارسولففالسةمدهـعلعهللهايارسولاذلمأردفىاصفوانلهففاليدتقطعأنوسلم
رجأللقىالعوامفيبيرلزالننعبدالىبنأبإيعةرمالكءنبهأنتأتيتىالفبلفموعممعديه
الىبهحتىأبلخالفقالبيرليرسلهلزالهفشةحاسلطاناألىبهبيذيربدأنوهوساوطذفدأ

وانعةأنفولهش4لمشفعوافعلثاااللهنفلهاسلطاناالىبهباختذابيرالزافقالاسماطانا
القعلرالهجرهوبوعممنذلكلهطودقالتجمألنجمهاصوءلدلمانانهلهقيلأميةبنا

داكفوكانتاالالةغفبلكانتانثانكأوالهجرةبعدالةخأسلميالمنقاءح4دفاع
اللهءبصلىالنيبنصرةيهابرليقومنوداراالسألمداراذكفوالىيهابرمنالمهاجرنف

سألماراكأدمارتأشاالسالموأسلمأهلهامفعفتامعهفاالاالبالمقامجموناللكووسلم
صلىالنيعنوىقدالمسديغمنمعهبمنوسلمعايهاللهلىلنبىائواستهمنهابرةالمحافلمظزم

واهـنةهـتمةاسفذاواجهادؤنعةنولخلتعداقالالهجروسمأنهعليهللها
الهجرةسضةمنبهءلعههـاعتقدوولمؤتايدالمدينةيرإشأميةميفوانفقدموشلهؤمل

عليهاللهصلىالنبىيأمنوىمارمحيقمفىوذلكسارقنهفأخهـسدرداءهاسجدفتافيفنام
لهارساومعهنحبهصاالنطعلةافيهوجبونأنيميخمتملحرزههنأخذهانهطعهبةوسلم

تطرحجدالتىالىطدبمنقسفإلنبعةالضفيالقاسمابنوؤدقاللهالحرزنىلكثنف
يعلقدريةهكنالارسفئمحاممالكقكذلكالفالواؤطححبهصاعندهكانكانرمضانقىفيه

لميقمصفوانالنمالثقالسارفهفطععهصاحبهكانانفتسرقلمعاعواالسيوففهاالنا
مالدفيوقدوللبابفسةغيراليالمندخللسارقاأنيهونلبحتمووالقىكهردائهءن

الناسلمدمنواليدخلسارقلينهؤبوالمتاعنسعوفافهاالناسيعلقيةاالمحندرمحارس
فيهترللمسجدتافىأنيهونأيكالمجتوارسعندهنيملموانطعياذلكنفيسرق
غيرطرأوفيهالةزكاةتأولحصرهبتفعهالمسجديهونمالكافقدقاأمعةبنفوان

بهخرجااذقطعامستسمنهصرقذنابغهخلهدومنسرقاقيقطعلمباذنفيهخلدفنااثذ
طعيةاسمالةبناعنعإممىصصكرالمسجدطصرقوئلصلمسجذاالىالبهبءن
لجهقنادممدححرالمسارقيشطعوأصبخقالؤطعاألبوابسقومنالسجدبابيئلموان
شئفيطعالأشهبلوأوجوائزه4سقةمنشبةأوستراتبابهسرقعايموكالبألطهو
ووجهلهزاصنفسهذلثءستةاناألولولالوجهوبالطهوقناديلهسالممححدحهمن

زيرثمنوذامألكذفكانليهاوللواباحةاحبهالنتفاعاوووتثاأنهبأشؤهـل
سرقاقعنهوروىاالطألفيعلىيقطعاسملةابئافيىفقدووقطحثانهيناذافافرع

الىبعفهاخعطدوالحصرسرفيانسنونلوطلعالفطعاشوانيخطعالحعزثارالم

بألطهأوأوزناديلحعرالممممدقسنيقطعالماجشونبئاوقالوااللىلقطعهتيعضبه
المسحدفىالىجليبسطهانفسةالطهـفعهاوكذلك5زهاوالمسمدفيذاواناراأوليال

اتروتردفربكانسيهاصاحبهاملننافسواماطمالثلهوارالعألوفعهكانتتتركذاالجلى

منقصوئلةصأصاالمنيهنلملغلقاالناقالمسحدثنءلىوانهذهئفاليقطح
عنبغأحبيبءنابنقاليحرسهعارعلىلبابعنداأنجمونااليقطعلمبابهندخلاذالمحاما

أوكانفرسمماطهننالناثيابطامادخامنسرقذصالكةءنالموازوفيمالك

لهففالطودهانتةوسلم
هذالمأراقوانعة

صلقةلتمهوعليهاياهـسول

اللهملىاللهرسولففال

أنفبلفهألوسلمعليه
ثئءقوحلبهتأتينى

اببنرديعةعنلكط
بئيراكانألىحنعبد

أتوجالفدلقىلعواما
أنيريدووسارقا

لسثطانالىبهببذ

بيرليرسلهالىلههعفث

الىبهابلغالحىفقاله
ببراذااكفقالالسلطان

السلطانالىبهبافت

والمنفعالشافحفتهافلعن
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عليهوالغلقالحمامبغيرسارسطامالسجمابعضفيوأماهاوضعلفطعاففهاطتمخرزفيجغلقفي
وهببئاقالعنهحعالوانقبغاوالناساملمنلىدخلشرفهياناافيهفالقطع
هـمثلهوليسطحةلهارساللناسمتاغامفاطاممافيوليسهالكىءاألوزاوظله

افيلنهعابيوالفرقفرقالفطحهذاقىبهرعنهويذهبمهاعبألسوافيءنمايوضع
انهبريدصمنونلبكاغةووالىجلأخطأبكاراليفطعالنهطاماسارقانمالكعنممفاا

يقصدلمتاعاأنليغماهـقالةوعندىأنعنهاللهرضىابوالوليمدلقاضىالوبتهفىظنول
معهأحدلميكنوانسفههنطعءلىرالةةفاللثلنفسهفيهواصازهالموفحذلكفيوضعه
ولىممنغترأسهحدلمهافيهاردقسبةئنزلموااوفيفسرق5فتوسلرداوفولهفمل

ردافىطحفدلهفقيلهنهنيهؤإوحيثيديهبينلنعلينوهنتبهانانيفطعقريبامنهكاق
يريددمرقالناثربوئلنعلينافيعبدالملدوقالرأسهكانتحتذلدفقالهـناثموصفوان

حسبوعلىيديهبينواغاهوأسهدمختيهونفبماال5وغيرلنائمابينهـقؤةيقطعراسهمنمخت
واليقظانلنائمافيرأسنيفطعكاننحتوأماهاومعهبدبهبينانهويقالمجرسهممنيهونما

غرأأخذمنذااالنهواليقظانالنائمغالبايحرسهرأسهكانخمتمااندينهماوافرق

لمأواللهلقطعافيسأثيروللحارساليقظاناالفألسحرسهيديهبينكاتوأمامابهيستعقظ
بئالموازعنابناوووىالمسحدقىذهأنيهونأمجععلسارقاغوانفأخذوصولهؤعل

فيقطعماوسمعهالجوقاثانمنهااليقطعصقالممصحدمنفيتوضعلتىالفطراؤكافيلقاسما
بيتفىلفطراثالممحدولودأخذفيوصفوان5داسارقفطحالممممايممنلميخرجوان

ثوبهجعلفإلنبيةالعضفيالقاسمبناكنفالدمحدبنوىوالمهصحدمنأخرجمهاذاالمهمحدلقطح
ولوفاتقالنجهيعوجهأنقبلأخذوفدقبفعهاذايقطعانهعارقفهمرةلىكلئمقريبامنه
حبيببنايةوارغيرفيأصبخوقدقالممدلمامننجرجحتىالضطعلتببهيعوجهحتىالفطع

لقناديلهذلثليسحبيبادنوقالوءصرهصدالىنكفناديلأولىحرسطمعهيفالحكان
والجعلتذلدموضعهافاسطرةالةوأماممدالممعلحةومنموضعهاذلثالثوحصره

المهممدفيه

هـمجليهللهايارسولألردهذابفطعهوسمعلعهلتهاصلىللهارسوللماأعيهـانصةلؤفصل
أنمجعملولقطعابهيردلمنهالكبذلييينلثوبابهوقدواتطعلةابهيبلغبردأنلمنهيدايردفة
هـفهحةمققاطعتقدأناأنيهونلبشوطحلةاعنهلكيسقطذدأنةعضالدلماذوثهطون
سواعليهدوجوبهببلسالقاعلقطحاطالبمةوذلدممهعنهأسقطهاتبمعنئبهءلعهفتعدق
بعدهوفعلتراافبلبينتىموزهـقطعلةالكذطيسهةأبوحنعلوبعدأوفعلزاابلةياهاوهبه

المهقدمصفوانأيديهماوحديثطعواةوالساؤارقوالىتعالىةولهمانقولهوالدليلءلى
سهئآلخيالطاكالووءبهلةااستماطفييؤفىفلمرقةبعدالملىانعقالانهياساةاومن

اينىءنعروىدؤتالمترلاحبأودعةءفدمفقالكنتينةبذلكوقامتمعاعاقوشش
وللةاوجهاليتطحأنةلىانالىباحىوورعإتالمتاعصاحبصلألوانيقطعانهالماسم

لهلوتصدقذلكلأسرقاطلساوقاملدبتفالدسقطرؤئبعتروقدوجبلقطحاانلاال

طغلةاوجوبلكذخغملتفدمبهينألتهعتىالمتاعبافراوصاانعيمىهـلووجهضلعه
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وورئهلمتاعاحبصالوماتوكذلكلبينةافعامفيأشهبللهلمعاعاونببينةتلدلوذأمل

لووكذلكأشهبلالقاسمهـبئاعنينعيبن51وروااشهبلقطعقاله1عفطفالارقا
انهبيتيمانيةااليقطعرباتلاوجهعلىليتهفأخذهامنيرمافجحدهوديعةاوءعلعهاد

يؤخذالسارقفىعنمالكعناصبخحبيببناوكطوفدرلمابملكهينهدوالموانذنداودعه
اليهلهماورانكانيئعمبهماللىجافصدفهأرسهنهامفزوجلوادمنتاعاذزلمأاليلافي

ؤتوفىغيرمستسزبهمدخلمنأنيدخلمايئمبهقولهفعنىدأصبغتيقطعلملقطعا
فليقطعحيناليعرفغرءدخألوفيمناودخلسمتسنراانأخذهفأمافيهيرسلهبجوزاؤ
االماملىيرفحاقبالنيزذلثمتضىضجوبهانثأتينىزيألزبلوسمممليهاصليوفولهفصل

ينهيبناللحداةالليركامنلمنعافيتأثيرااالماملىالوصولهوانليهابهالتيانابعدعهمئناوا
المواذيةوفيالحدبفقدوالىذابلغتفمفماالحدودتعاكواوليةبلفهالفىحمعهمعنا
بعدتهتعالىاوحدمنحدفيانيشةعالحدوفعاحبالمالكممءنالقابناعنكإلممىروايةمن

حينئذلرجلعةلشفافىالهايدىفيدملانقبلوأمارطلنداوهملحرسأوااالماملىاأنيصل
مالداللالناس5وأذاشرهقأمابنءسفعنداطهـسوأخذهبشهدولفلفنهتتاذا
لىأناليشفحلهاحبفأ

لسلطانالىابهببذيدانبروسارقاوهخذالألتيرعنهللهاضىليرراانوفولهلفع
الحدإلنيميةالذىاالمامقبالنيبلغالحدعليهوجبلمنعةلشفاجوازامنبدمماعلهفثممفع
انثاالسالقوقيحعمالنحينعذوةاعفألتبهوزالشةمعهااعليهبوجباالماملىالحدوظهورا
الشفاعةفالتصحاالمامعننالبانثرطوالالحزسألنوالثعرطصسدوقرجألخذهمعكان
انيقتضىوالمنمهففعالشااللهنفلهلسلطانابلغذاعنهللهاىرةبرالىوفولحدظيراليهمفي
حموأتهأعموالهومشفعأباثمنفعلهمنثميأرعندهعظولكذ

لالقطعهعه

فدملىجلوااليدبنأفطعاطأمنرجالانبعهعنالفاممابنعبدالرحمنعنمالكص
بيكوابوبهرقيقوألالعلامننهيصلىفقدظالهلبمناعاملانيهفئهمطرالصيقعلىأب

الىجلفجعلدقاعياهاببهرالبأتالىءبسألسماهفقدواعفدامانمسارقمالبلدبليل
انذعمعندصائغالحلىفوجدواالصاحانببتهذابيتاهلبمنعليكمالشلوثمهعثطوف
وولايرىاررفقطعتلصديقابوجمرابهفأميبهاالفطعاوشهدءلمعهبهعترفبههمااالفطع
نالذىؤردظعاالانقولهشكلسقههمنعدعهنفسهاشدعندىعلىلدعاوتهلجرواأبو

طونفيهويكنهعموفيأؤلهانهبربدبهانبحتملعنهاللةرفىيقطرالمدنقىلءلىأدا
الذىيسكنهتيالجوناناماؤمهابتفيلرأبويسكفادارفيطورألقىلهانومجتملهبأمي

ومجتمالقيهونبكرغيهأبنرلبماتلدالداواليكهاامألنيهونمجهو2خرميبوبهرأو3
يدةطعهفىديرانمجهملزدظلهالىيئعاسللرانلىابااألزطحوشغبرمعهدممكها

مبالقبليلليالثطإيكوابالميلصإلنهمنبأبوبهرلماولفالملامنلجؤمملىاالنف
ألالعوأمالناسااموالسفةالىلنهإبواىاولثلاانماطوالنوملساوقابربدانليل

فهـالتطعمعط
مالىعنبكبىحدثنى

فيالفاصمعنعبلمالىحمن
ارجألمناهلانعنابهه

وارجلالبدانطعابن
يقبرالصدعلىابىندم
اإلنماملانالبهفكا

بنبصلىفكلئلظله

ابرنجرفبفولالبلا
رقسابليلليلدئمايوأ

المعنداففدوااخهمثم

هياةأباميساببنث
رجلاقفحليىبهرا

وينولمعهميطوف

دايقاهلبهنعايكاللهم
فوجدوالعلالبيثااذ05

انزعمعاغعندالحلى
ناعترقبههاطعاالة
بهعليهأوشهدطعاالةبه

يقالمدابوبمربهفأمي

البسرىبذهففطعت

طولتطبوبهرواألوظ

سكليهشدممنلانفمهعلى

سفعهمن
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فيالعوبعادةعلىوأبيكقولأبربهوانحررنملشوالسارقأفعالنفليستباللهل

ينهامدتهانقالانهوسمعلعهاللهملىنبىااعنىولمارمملقايقصدبهانونداتخاطمبهاوفىا
باسبمبامخلفواان
عنهيمثونوفأكأذوايطلبونهلمدإقالهراابىوجزألسمافقدواعقداانهموفولهلؤ

المالحلبيتاذاأهلثنعليكمالفيقولسفهنبدعوعلىوذلكفيهمعمثىوهوبم

صاثغوجدعندالحلىانلمشقةموالتعباالحاألمنذلتالىليدهمفيليألأوميرهمميريدش
وزعممتاع5وجدعندألنهءنفطعالوأنكراالظعلصائغاعلىاليوجبوحذابهحاءاألقطعأنرعم

أوهتهمام3غيرالنحلىانيهونفانهلهقسنهازعممسققمنهسلهأووهب5شتراانهأوالهنا
بائعهاواليرفلسوقامنظقاافيقوللسرقةافىجدمعهؤجمن3لقاابنافقديلغيرهقهمفانكان

بعداسققهابالبينهمنانهاقىدالىكرمماوجدمعهأكااقالمسضأواذكألهااوالبالبالذاتوهى

عليهواليكينسبهلخلىصةااأهلهنبيدهوجدمننكانهلعنماخرجانهصكلفان

مالداليؤدبواللالمدىأدبوالبراءةالصألحمناهلنانافهعنأصبغحبيبابئرىور
علىألدببأثيةءنالمواذوئلهنكلالمثماتمةوجهعلىلهوانمنمهطلبالحفهدلككاناذا

عنهاهـمتروالهمرفةايىافيئأضانهالقاسمفيافول4ووسبهيريدعيبهانهيتهمانهاالىالمد
لهنفبدعواهانيفومالىمحعاجانهالنانىهـلاةاووجهكالوقصدشتمهاالدبعليهفوجب
لمدونةافيهـط5فظالهالاهولجمنانواهامسئلةوجعهلىذفلقاالدباعنهيصرفمخرج

يميندونسبيلهصنلىانهقعفىماالمواضةوفىنهوالىوعليهعليهىاعليدبيةانهمضى
وانلهلمبحوضنكذلكيملموانواحلفنوكددبذلكموصوفامغمانانقالانهوذلك
بناىووفدرأونفمهامةالعميميننبوتعلىمبنيانلقوالنواالمدلهادبالصالخأهليمنكان

انهغريبارجألاواخهمرجالغبرمعروفجيرانهمنمولمئحلهقسمنمطرفحبيبءن
وقلمسراخهمهاوجالحبسوسمعليهللهاصلىلنياألنواليطاكالهعنجمشفحتىنهيم

مسئات3مجبداطبئوالماجئمموبئابنالهوفدحبيببناللسغرافيصبهولغبرههنهبسرفة
أصبغاطلمجريجألبالسوطوواألدبنبالسهنيمضبأشمالموازيةءنمزمافنىكانواذا

يموتحتىنواليمهمالكقالالماماوأىربقدفمبسمىالحاوأمالضرباننىوظاهرهاليعذب
وابئالماجشونوابئمطرفوكالالليثقالوبهيموتحتىنمعبدالعزفيانيبنربوس
يرتعزحنلاانالولالقولاوجهلكبذمرورجألمولمعاعفالهسنهـفيوأصبغلحمعبال
عنأذااغاهوأقبضنالسهانالثاقالقولوجهواجتهاداالمامى1روهانممونفمب
فحبالناسواتالفأموالراالنعلىاصرارهخمنهرهلعكربذلكمعروكاناذاالناس

فرعفهاالهثساوىمعبعضمنبذلكولىبأتالوابعضولشىبالممنعنهمانيقبض
انهأصبغتعالموازبئواحبيببئاروىوالهمحناالدبمنكرهذمأللقدممحبمينعلههوهل

تلزمهيناانعليهاليبناثباتوجهعليهبمبنتأشمالموازءنايئوىورصكلصومنبهددوي
هنبيهاوندنبتبالسرنةاغاتعلتتذءوىاانايينقىوجهوالمالقهنعليهتىالما
لسرقةافىلقطعافهاكاينالناماينافيبةلعقوا

نتكالمااإلةىبدهقطانيهونليشالسرىبدأبوبمرفقطعتبهفأهيوفولهؤمل
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لسرقةافىاغاثقطعقررانهالئرعألتأوغبرهافيشرقةلهانالعاملبقطعليمكأؤدعدمتايده
بنالةزلمواافىلهلمتقطعالمابعأوأصبعينافصنايمناهنتنلمتينصاايددتلمنكافيا

االتهر5وبقاانالم3شاأمعهيبتىادعكثرااللقاءأألنأبوعدالقاضىقالبوأثممالفاسم
وانمشلةالجيعلذعابنفكئرالمنافعامعهبأكثرهابذوذهابالجيع5لبقا
بدفقطعقطعهالذىمنهاولواءطأبمينااليقعصلممالاننيةالموازفنىشالهنىابدهكانت

رجلثفطعلمزنيةائسملقاابنالففدنانيةسقنعنهلكذصجزئمالكلمقالأوالفةليسرىا
لماانهالغاسمناهـبقولىعيمواخجاليمىوجلهمطعناعناصكيىءنونسكيىىوروكأال

لمرهافيلفةلخااأوالوشرعتبهانقطعتعاقاونانيمبمنزلةلكذكانمرةأولليسركطاطعةأبزأه
طأاظوجهلىكانمماارىأوالالطعباتبقولهناسعبناخجوااليمكألىرفلزهدأنتقطحنيةلثاا

ناليداليئذاعدمتوامسعلةأعمواللهالئاالقطعفياظطأتةموامديعانفاليفبى
بيدهسرقةثالثةفينمليسرىاصلهلرسقةثانعةفيتفلدلقعلانسقةبقطعهافيمتعد

مالدورعنماناهذاوالقظبذلدعتئبءسقنىاجلهوبرافيئميسرممطا

ةطعواوالسادقةوالسعارقتعالىاللهلممالكفولوجهويقعلانهوومعبأبواالبهوأصا

عنهالعدفألينعقلبقطععتصةالسرفةعلىالعقوبةفجعلاللهمنكاالكسبامافياءبماأيديم
ابوممدالفافىلألولىعضوبهافطعفهعاقشمذهانعببئاقولوجهواالبدليل

اقندناوعندالئافىسهثةلثاالخألف1وارجليهيممرىثمتيذيثنىقطعمااولنهاالفوال

ويعاقبمجبسنولنعهلثابعدا4طةالثفةنهندابىوعفدممألتءلىرابهواالثةالىفيالحم
وانمسئلنىكاشرفةلالىطعزانتةفجاصاصلةافيمطحبدكااورلهنةماعلىلدلعلوا
لهرلىالفطعاينفلمالثعنوهببناوىفقدرئبغيراقنأووثمللرىنيسايدكتعد

بوأسلقاممابناقبهواليسرىبدتفطعقالامحهاثممالثقالثملقاممابناكالبهوإمصرىا
يداهـقطعتكاليسرىاوجلهانتقحعبفولهنىواليصرقاهذاناألوللفولاوجهأصبخ

ئدهكالبربتعاقأقبفوةهيأوارقلسابااقزطعتذااناناالقولاوجهوسقةفيفيا
بدتطه5شألنتانصملفاابنالفقدفكاصفي5ناتهطولماشفرعلهكانت

لبسرىابدهأصبغنفطعلوليسرىالهرلسرفةاتقطهؤهاصفىفطعثوانىسبا
انهعندلمالمينبتليسرىالدهظعغااعنهللهاىرةأبوبهرمألنيهونتؤبوجهينافئ
بعلقغيرسرتقىذافطهاعابآاحانهقالمنذلدرلىفيفرأىسفةفيليئايدهعتقط
فقطعهافئبسمفبدهففرباسارقارفةلاحبماعوشاشسئلةيسرالسرفةاقطع

نوانلسلطانالثذلقطعانيأمياشرطمنليسنهيدالدغيرذانأخدعليهلهشبةلموازا
ولوظحئلةسنقاطحاوعؤتلقطعاعنأفيأهةبدبقطعلكذفبلعليهتعدىوءقمهحذالث

والديةعليهالجقوالقعاصلمسرقةبمعنهتفطعنلدإمدذأويسرقأنفبلرجلييناسارقا
يتعاقاحدمفمافلم5زلمورهءاهذعلىلؤلههعلهمامحلاللحقينمحلنهاذلكومعنىفىلمواابن41أ
لمتكنلىجلايمينطعيوملهاللديةاعديهنتلرجلفيطعتثمالسرفةيدهولوقطعتبغيره
فيهحعفاطعلةاطونممالبرداشدهفئلسارقاواليقطعمسئلهألولىالمشلةاخالفيمين4

مالدعناشهبالموإزيةفيوارالخوفبعضفيهنوانبمتلفوليسالحرشدةفىويقطع
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فألنخوفاالمرضوأهاانبردثصدهفيخافهاشيهاطساذاخيففي3أرىانإئئخرلتهاانالو
ملممنلىجلاوفىوععلعداافيلقطعوحدامسئلةلنىوالمجلدلحدوالفيهيقطع

والسارلسارقواتعالىاللهؤهـلذلكوجهومالكعنفيءهصرمداطيبناذكرهالكعبين
اصمتمازطعيقعءلىلمغأولمموعاملومتاللهالمنبانماجزاءبماأيديطعوافا

ولمادملةواجلالىاسميهعاقحبقطعصاهـءبمفصليستوأولالكعبينصاليدوكذلدم
مجعمثمرقلساوراطعتةصشلةليدالسمكااعليهمايةعباولقبالعدتعهبالقدمكاتعلقتعاق
اخارليقطعباصحرقأنذلثومعنىمالكعننحعصرهفىبدالحمتابئكالهاللنارالقطحهو
الدمبرىذلكومتحرقأوقلعر51اؤواأحرقتذايرتؤيتزفحتىيهبردىلنالبخالدمجرى
الىمايفضىعنهيدفحؤصبانلقطعاعليهبوانماللصارؤالباجبءلميهالانهذلكوجهو

واحململلهأتواسائىاعضائهابو3اوتانلقطعاضلىاريادة
انيكعملوبتداءامألنبمونصصهعزااامااوشهدءليهاألزطعبهعترفوفولهفصل
بالممزننثسهأدسعلىمنزيةلمواافىمالكبهافقدعترفاكاحامنشمددعليهديدوبعديمون

سقطالتبةالتوانبىءلىذاوءاوازيةافيمالكلهيقطعوهوصاوعبدفانهالنوبةوجهعلىمالكلطمجيى
طث3ثالىرجعانأبوالقاسمخاثاروىبعداالفرارالرجوعوعاللهفرعارروالذىفىعندنااألمي
المتاعظهوربعضمنالبينةمايشبهذلكمنمالميأتالموازيةماالفىلظالغرمولزمهالقطععنهيسععدىاراصمهييسرق
هبسشفشاتهنالعتبعةفىمالكعنالقاسمابنوىر4رجؤفأليقبلالتهمأحلمنوأناالعليهإلسانهعليه
لقاسمأبوالشعخافقدقالشبههالىهـجوعهقبلانهفاداقلنازسحبللميةويعوالقىغيرعنةقسمنصبحيدهتقطع
دوطحالهيكمواألخرىالقطعلىاحداهمايهرروايعان4ففنفسهعلىو3ذبشهةالىدجعانعلعهأذبهيمناذالمهنه
الزماالدهـاربالمالالنطعالةطءنهاذاسةالغرمعليهوانماصكدبحدالىناافىذبمثلالقولتقدمقصثمذلثقبلالحد
فيالفاسمبئالدعنظمحدبئوىفقربكحنةاعترفانوأممامسعلةهـالرجوعءتلكايسافطحأيئلقطحافيهببما

ضربءمثرهبهاعنرفاذيهمىتعنهلطاذاقىعطحةوععنهافألالضرباءلىأنربماذاةالض
بناوىرلعدلاخطأ6روأوءيرعدلعدالالوالىنهـارهاةليماؤلميلزأوحبسأسواط
غاوانزلالىفعهدقولأناالقطحلمتاعاوأخرجمحنعهافرفيذااالموازيةفيمالكعنوهب

الموازيةفىبأضلوبحالفألءطحاذالميعينواماقالنيريدفماءطعفاليةالضربأفررت
قىعلموانيدوءووفعدبعدسأفرانفهذايقطءوقةالمسرثاافشالعصرييهأخرجاا
صكيىوقالهثبرزالممزحتئطعالانهحالههـءنإةافيقالعرانهابنوقدروىءنفولهبلية
ثماراعيالذىيسرقعندنافياألصمالكقالصعبدالرحنأببئبيعةرسعيدوبئا

ذلدالحدقبللميهتأؤيمديملمذاامنهقسمنلجيعجمدهأنتقطاالليسءلمعهانهعليهيسععدى
هولطعالةاعليهليسوااهيالذىيسرقفيزهـلهكضاأيفطعلقطعافيهماسجبقصئم

أنفبللجاءةلواحدأوةعيمائةسرقواندااليدواطعلهالانهامعنمنهسرقبعءن
اأوأشياءواحدشئلمعرولفطعتوانضلعهزياددونعهذلكعنصجزئيدهفطعفانيقطع
االجلدواحدفالصجلدءاههةميلةماريهثرباساربمايقطعأفىتهبعدذلكقسنمةكثبر

مييخحلدكاجلدأولحدهنفيستأنهرااأوعيةعيجلدلمثربانثمةحدواةهيهـشرب

الموازعنبئافقدروىبغيرهمواليعلمطحفةواحدمنهمعلعةلجاءةفقامقولوصواحماءلموانته
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ربنعامألومان5الىنادأنجرأباانمالكصأولميةمؤيهاقبممعقدمةسفةلكلذلدمالك
بنعرالىفكعبعلأوايديهميقطعفأرادانأحداتلىاولمبةصافياخذناصايزلعزعبدا

ازصكامألفولهشللكيسربملواخذتعبدالعزفيعربنالعهفكعبذلثفيعبدالعزفي
الخمفللطريقملابومحدالقاالقاضىلالمحارببةصاأخذناعافيعبدالعزفيبئلعمر
لمعرااعنلمصرأومارافينعليهالقاتلواىأعطنلمالالطلبسالسالحلثااعلللس

الهدصمنببنالمحارفعلوفعلبغيرسالخخرجوانبامحارطونوقدوإشهبالقاسمبئاظل
لقطعخربممنانبةلموازواةالعهوفييرسألحبابضدمحارالواؤديهونبرهماىواخذال
ممراوالىكأأوالىلثاماالىشالءينرجونهأعالولطةأنهنلفهؤمحاربرماللغالسبعل

ابنلهبفهومحائىوالنالغيرعداوةزثمواظالناسلسالحءلىالمنصوكذكفهذامحارب
برنمحارالذفي5اغافياوجلاللهءفىلاألرضفيمفسديلندقاطعانهذلكووجهعمالقا
ايفامنيخلالوففالقاسمبنايملبواظلاويقعلىاأنفسادااألرضفىسعونوهـلهورالله

لمنوكلبةطسابمففيأخذمامعهـضعايدخلهحتىيخفدءأومبيارجالأنيفتالبةانحار
نماعنوحدثنىصعامعهلطرجألبعافربومنمجراوعبدذلكفعلأوكؤثومحاربفلماهعهداعلىأ

امألاقارناداخبرهأباوشرففيهنهميلعماوهلكنليأخذماءههيهنولولمالحرابةنالنهلميردزتلهوانقتلفانهت81
العزفيعبدبنلعمرالفأطعمهمرلقىفإلنماللثعنأشهبسماعمنالععبيهومنمالككاوقالهءوأوالالقماص
ولم3ابةفىناساذأهماخنما6ردتواةخلهمأردتماظمازقالاذوايةيةفمبالباؤثنوأبسطهمبعففاتالسويق

أنفأراداحدايفنلىاألردةتلهمواللولومحدثابفيقالمالدبقعلفقالبكرلوطرجكالسودفأعطافواغا
يفعلأوأبدبهمبفطعلعليهمحنهيرردالمالالشئللهمأمواأخذتلمامأللواماناالفيهصئالواغاهوسويقأخذأموالم

عبدعرفيالىفبهعبواألءارجماروالذساوارأخذاألءهـالسواءاذابينالمحارمنخنىوالىوالمحلنالموازيةفيهالك
فكهبذلكفىالعزفيبلعالفطلبالمتاعأخذالسارقواذاسشألسواءذلكقالذتلوأوألعبعدوالمسلون

العزيزعبدبنعراليهمنرعليهحىأولميخرجبهخرجاحتىأوبالعأوبالسكينبالسالجضليهبرهفمنهالمعاعالمال
مشبأيلواخنىالمتاعساجاالحرإبةفيكأاليراانهعضىوذلكهـمحاربأبعهعنسحنونابئفنىكعابالناس
فليسالختلسبهكايذهلاروانؤثومحاربحشىأخذهاياهبهفجاءلمتاعاربالحرزولوأدركامن

لطعامامنهوزعطعاماسأبءلميهفكعغهفسألهطعامهه4وجالرجلولولتىمسئلةبمحارب
مسمذلمحارباصفةوصفنهبرةملمالأخذاعلىبىخانهيدايرربلمحمااايشبهحذفقالبهنووقىع

ابرالقافىولسنونبنافىكتابوأشهبلقاسمابئاطءقائهلمعرسوتراالمصرفىوالمحارب

بلدالعنيهالنائبةلبروا8لحصراافىقطعهإالةبامحاراليمونةابوحنعلوالحمفى5وامحدهم
إماالقرءلمحابريدوابذلكنإثالقريةفيبينمحاريهؤلونالالماجشونبنالملىوخمالء

فىمحاربالىتلوالدلأمحاراشىافىفليسلمسعضعفحدوالواااالىاليؤالقريةرتفىلمشا

أوأنيتعلىافسادااألرضفيويسعونورسولهاللهبونمجارإغافياءالذينتعاقولهالقرية

لدليلواالحفروغيرهفىعاماذواألرضدنموابلتخألفأوهمءنوأرجدايدجممطعأوتةبوايمد
اسمشقلماقىاألخذوزخليؤلطراوظعبعللىاخافةازديرجدمنهلمعنىإنهاجههمنلكذعلى

ثلىيوجبنةراالفيحدابيرفعلصن9ؤ5لصحراافىأهـكاقكامهوحبلمحاا

4لبسمبرمايسشةالمالابأتلمحاربابسمقومسنللىنىواراوشربةلمشلحضرافي

سابعمنتئ22
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منوانبينالمحارفهلحازهاقىمالدوأضاطبنهتلفالموازلمبناقالهسئلةالكئيرأبأحذا
ردوليبااليدعوهلملدعبداوكاقأتلهجطنثالئاللهاشديناوهالكلخيزفعيللكذفىفعل

ذلدفيكونهـعليهحاويضصرفأنيوبلرفصمىيذويومجظانهمالكقولووجهقتلىالى

لمالوالنفساستأصلمحارباغلبابورأحدهمافعللىاأدتربكالتىابالمقاثلةهعاجلتهمنأولى

أنيعاجلبالظهورعليهذاوثقامواببخروجهبةالحراحمسهفدافولءبدالملدانهوجه
اليقمأنيخافأنالاالمامالىاوليدفعهقعلهفأليلظضربهظقمحدلفربهلميظمالمهلقعوافعههمدا
لمالاليسيرثالمثئاالصابىطنسئلةماالطلجيهنمالكذهومنفليللحماعلبه

اليعطىاوغبرالعتبهةفىسحنونوقالواليقالللمالئيعطاهلظوماضوالثوبالطعام
فاوفلوانشيأطلبوهللصوصاىلملداليعطعبداووللطمعهمأقطعاللهولعفاتلفلثبيأواق

ألسيرفهوتوالمناصعةوالعدةبهملهالفوةانهنواهامنتيةلقتلهمجىىراوالهمالعددالمناصففي
أوالقتالاالأبوااذاالموصاملاومسنلةتعالىاللهثاانفمايعطبهمأق4يعذرودمى

أفعنلمنأشهبعنهوطلدجهاهمجهادوأشهبمملقاابئواممالكلانيعطوهلجبواطالصبهب
وفدظاداروممنالىأحبمجهادلطريقافطعواأعرابفىمالكلابراطالجهادوأعظمه

فهوأعظمألفيلهساليناومالهالهوندقعليذافهوشهيدوامالهوندفعلمنوسلمعليهللهاملىلنبىا
بيدوالةعلىنعهأاداثركالمخالفةمنااذاطلبالمحاربوالمجوزأنيؤمنمسعلة

ندسلطافىالنهلكذغلهأممانورذلكعلىويترلهربلمحااأنيؤنمامصبهوزالواللناساأموال

متغاذاواصمعلةكعبدالمعنسحنونبئاواهروإلملةاللدبئلعزةمعنعاوانماينكدوعلى
وءيلذلكخملهفقعلفيهالموازقداختلفبئاقالذلكفأخكلىاألمانأعطىحىبنفسهالمحارب

سواءأمنهأوفرسأوهيفيحصنفيمعنعاسواءأصبغلهوتعالىاللهويؤخذمجقذلكلعهمنله
األوللقولاووجهيقدرعليهأنصبلاالبالتوبةالفياتعالىدتهالقال5أوغيرالساطان

أصبغفولبيفماعلىلفرقوافرلاالمانكاعوهدلىنمذاخقىشانهلهبعجوبزاألمان
ستتابهفاسااتلنامعهمورالحرببداولحقوشازورالمحاربسمئلةعبدالملالزهـلنمماضم
لمسليىاوقوحللهاقفىاردقبلبةالحراكاموأخذبأردةباالقتلعنهظسفادتااالمام

عنواورعبداطأسحنونءنطلهبةوالحرااردةعلىفتللىطبواندثهذلكعنهوالبزيل

كاردتهلبلعليهةبضلعااالمسالينحقوقالتسقطودةاأنذلكووجهالىنادوأبوربهعةشهاببنا
نجاذاتعالىاللهفاماحقوقذلكنهـئثكأءبردتهارتدلماسقطنمالناسأهوالأوغعبابئلو

والصالومكاباآلدميينلهمنهاماالتعاهـطةيسواغاباردقطفلماآلدهعينبكقوقتعلفت

لمسمونامفحاصرروماححونهنصنافدخلربلمحاوهـفرامشلة3أواللهلحجو
بةالحراحمواليزيللهأهانالسحنونقاللسرثأميرانأمنهباماالمحاربلؤفىبعهدأهـلهفزل
افصاصبهءنفدتعاقتالناسقوقانذلكووجهالتوبةفرقبلوقدظمنأمنهجهلعنه
لهاالماماسقاطاحلمبلدذولوعهدعلىطهاازأنيعاعلدعلىأيجوفللناساأموالالفوا

فرالمصوصذاوامسئلوأحمأعمواللهبغيرالمحارباتلاةوابذلدالغاعنهأصل
يتبعأنبءإحداتفعلنيملموانفايتبعأحداقعلكانانلقاعمابئاعنأصبغوىؤقدد
نويقعلىزههميتبعءانهعنهوروىالغمالمغوابركولوبعونسحنونلوقتلوالث
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هزيمتهمقلمبسفهـفانكهم3تءلمالتذفوأمماثوبةبهمهرووليسشمينومنوهدبرينهقبلين
وفىاالمامالىفعهوالحمماسيرفجريىيمةالمزسققتاوانمجهمبرعلىذؤفمكزفو
ةبلوصاخذااذوامسثلةسحضونبرهولممجهمصالمجهزعلىلعايهمابنايةهالراهـاا

فيواألصلوالحبسوالنفىخألفمنلعدوالرجلاأوفطعلحلبواامعلوهوالىاطرسألمةالتو
اوينعراأقفسادااألوضفيويسعوتورسولهاللهبونمجارالذيئاءاغاتعالىذددفوله

عنسحنونبئوازلمواابنالاألرضىمنينفواأوفظمنوأرجلهممبهعأبدأوبؤايصل
واليصلبلميفعلمنشلفألثالترببعلىحدوالشافىأبوحنيؤةميروولالضعلىذاكانمالك

فعلوانفطحولميفنلالمالخذوان3ولمبفطعولميصلبففطولميأخذماالفتلزملفانواليقطح
فعلاملبثمواافتلاجعشاهواناظعوااقتلاجمع5شاانفيالمامافةأبوحنبلوأخذالمال

ئعالىاغابزاءالذبنفولهمانفولهعلىوالدليليمدبهمفاتيقتدهمارشافىوكالالصابلىبه
منوأرجلمأونفعاعأبدبهمدصلبواأوأنبفعلىاادفسااألرضئمعونوورسولهللهابونبحار

ذا1مسثلةفثلىاطونواأنهمترطولىالمييرأوظاهرهافظواألرفىنينفواأوخالف
6مبكايرا4ياةلةاومشورةنظرهلىاوفومصرماماباجتهادمخييرمتعاقنهالغييراعلىنهاثبت

إالجنهادعلىنولاالمامهوىعلىذلكوليسيةلموازائمالكلهلفساداوأذبءنملل
الوألخنقتللىوانلمحاربايفتلأقالرمامندالجقااعلىنهاثبتافاذبربقدرمايدير
نكانأوأخذمجفرهخروجهعللساخافوأأهطالطونأنماايئأحدأعينهلىمنوال
اؤظعهأوعإلقعلهفىعوفيمحلفقدخذماالوييقعلولملسبيلاوأخافأميطال

اخذذااؤلكفيهونحيرمالكعنلقاسمابناوىوربقدرذنبهوذلكميهوبهأوفعرخألفءن
فيذاولىألخذالمالولميقعلذلكضرةالذىأخذبافيأثمقالزمانطولبعدأوللثدضرب
حيثجمبسوويننىمجلدأنلىاأحبسملقاافياعفهشماللكبأيعرذجهشأخذمالكفعهللذىا

ىفعقتةاالجتهادفههعلىلهفذلكمنءالفأويقطعهيفعلىأناالمامراىانبأثممقاللعهاؤفي
لعه51آفاأنظراالماملى1مصروأنيهونذفثومعنئاالجتهادثرطبالمييرعلىانههذا

ويذكركرناماعلىبةالعقونوعاهننايهكلاتعارهأفالكءن4اوماماذالهنجغادها

طاللذىواوأحماعلمللهوافيهاصوابالىادالرثاوادالجنهااوجهيبلوجهغاعوعلىفابعدهذا
وممدمالكحمولفيهدم5الففدأمواذولمأبقعللمنهاالاكرهوثممبيلاوأخافهأهي

بعللموازيةافىلقاسمابنواماألثفقدقاليةملولملمالاتوأهأعيطالانوأماخلة
ابنوىروخألفمنمهطأوأوصلبهقتلهفيهومحرأشهبقاللقعلغيرافيهوالسنهعاراالمام

إذااالمامفليقعلاحداولىلقهللفسادوأخذاألموالاوأعظماسبعلاأخافذااماألثحبربءن
لننىأوالخألفاأوقطعلصلبوالقتلابينلالهونحبرظهـعليهظ

يثهلاوأيدبمأنيقطحفأرادبةافىناصاذفيألعزعبدابئعاماللصمرانوفولهؤمل
أوفطعقعلهمرأىلعاملاانضىوهذالفلوأخذتيأيسرذلكلعزيزعبدابئعرلعهابفكه
الحعسبعلعلىلكبأيسزلوآخذتفيلعزعبدابئعوليهكمببغمصامابلغتواليعممأرريم

وقلىلكبأيسرلوأخذتلفيلعزعبدابنممرطونأنمليكضورالناسبيللنإالعلىوا

ابئوىوفدريأخذواماالأسداأأويقتلىاواسبهالنجعةانزبلم5وهـضبأخذواكم31
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وفدئلههـالجلدواوأسملةابئالبأليسرظلواخذزيهمصفتههذهدفجنظانهمالثلمواؤءقا
رأىوان5جتهادبامجمأنالحامعرأنؤهـلهنتضىةونحيرالمامافالنهااثهبفولمنلمثة

ورنمذللثلهونىالسممنولوكان5لعداابهوقالاالجقادفيهممايسرعكانذاااالمامراىخالف
روشامللعااانيهونمجتملواألفضلار3ذالكذفيعليهلقدمالراىاالمامالينفذاانملماا

لهموافقتهلكبئليعلمبماظيراليهعروأءلمأؤيئقعلمنادصعهاعهةفيهظهرلهذلئبعدانفي
بكقتفاوالعملليهاجوعالىلياليرىدسختارهالذىالحمفيلعزقيعبدابئعرأوليظهراليه

لفامخالكذليموانكانادمااجتامااأدبماصحأنلهماامسئذالحكمينفيبناأصالبهو

نفيواختارممالكآليةافيللهاكرذالذىقتلظذلكاذاثبتمسئلةماأرسللىأىءن

محدوالللكذلىدتواليزافظقتلانخذماالولمبموألخللمالوأخذالسبيلخافععاالتطا

القعلحوالرجلهيدهطعوكسحنوتبنافيحمماباشهبالقتلؤبلعاطبالعبجلد

محمدلطالملجذوعقىلبنموألتعالىاللهقالالجذوععلىبطفهوالىالداوأطمسنلة
عنحبيببن51رواوعمالقابئالهطبطععهبالىيقتثمأكطيملبهواصلبأوتعالىاللهفول
سهـالظاهولقاسماابنفولوجهباممكفتلهصلبهأنييملبعولهيقتلهانهأشهبلومالى
مإلرخطيقعلفولهقىللشافىخاخألمنأصاالعرافيونويهيرهـالذىومالكفولمن

الموتحبنبهبمايفعلالتغديظواغا5والغيرالمحاربنفسفيلهالتأئيرباأثلالعغديظانبا
تعالىاللهحقوقمنتجلهيمنعماودداطفىالقعلانأشهبهـلةووجهوالتنممنيحالعلبمن

ردبهؤوالقعلفبلبالضربالتفليطامهنعفاليفتلثمالقعلزبلواليضرباليفطعولذلك
اليعلبلهلسجنافيفاتليملبهالماماولوحبسهفرعلقتلبعداوجبهانيهونلنصا

بةالعقويتفقدحعفأفالهاذاماانهذلكوجهوفلهعلبهاالمامأوفتلالسجناحدفيولوفتله
القتلتذابعدوشعهالقملفءأوثالقتلصفاتمنلعلبهالنعانماهوصفةفألهعنىفيه

فالهعنىماتاذوابهفيزدبرليهفعنظراوليبتىليظهزخلهغايملبوابعهوتواصفتهطتةبالموتب

لعهفئإتتوالقتلادوجبفةلسجنافيدلاذاوأصاسنةصلاطاللحالاهذعلىلعبتىلصلبه

أوءيرهملىأمندارالمنيخلىأنبأسالأصبغالفةلجذعاعلىائهبنافىأصاختاتوافرع
ولعهلىايدفعلساءةتلداقىلوقتلاذاصاأبيهعنسحنونبناوىرويدفنوعليهفيعلىاقىاله

كأحتىتةوالءيرهممنهاهلاليمنعنهحبيىبناوايةرزصمونالماابنلوعليهويصلىيلفنه
حمفئتلهبةقوئءفهلاالسالمنعتءلىااألولالقولوجهبالوتأكلبةالخئ

لتئممنيعامىغاصااألهالماجشونبناهـلةووجهحدفيزخلدسائىهنوالدفنيهعاالصاله
فيغسلهمحنونيترلفقدالللمنايترلافاذفرعقىالهافيينالكوذبهاراالزدمعنىيبتىو

لمنذلكولسمنونانهبئاروىوفعلبةالخمئالىاعاذرأئانثمعليهملىوويهفنأهله

ولكنيخزللقعلاعايهابعدواليتركالخثبةالىأنافأليعادلىلالذىوامااظاألندلىمنسأله
انهاالثاوللةاوعلىبهباراالزوجهلمبتىاظثبةعلىيبتىااألوللقولاذمنىالمحاهليدفحو

االمامواذارأىشلةحالهلبقاالماصوليساصةزتلهصفةلتشفيعلعلببعدايقتل
دتهبرنمجارانمافياءالذيئتعالىفولهذلكفيواألصلخألفمنلىوربميدهقطعثنهفطعه

أوهنلمحالفلموأرجلممأيدأوتقطعإملبواأوخلىابانفسادااألرضفىويسعونورعوله
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اليئيدأوكانتئالاظعنولوىاليسرورجلهفيابدهأنتقطعوذللألاألرضمننفوا
رىاليهيدهتقممالقاصمبنالواليمرىلهوراليرىيدهتقطحبأصمفقدقالشال

ذاهنعىسصالجلوالىاليئبيدهمععاقهصياواطعاهاانبأصفوالووجهكأالورجله
نماىءلىسيصاالىجلفيطحااوبزاليداليصرىالىطعالةلةنت21مائاليدالزطحمن
ن3ـهالةبنصالعدوارجلفطعفىهثروع4الخألفانعااابناعواووجهممانعنهلمبمغ4
ىليسرالرجلواليئليدااطعةهلكئعذرذاإذخألفمنوارجلهمطعأيديهمهأولىتعاللهقدا

لدمحدوالليوجدالخالفبذللثوكأاللىاجلالىقطحلةأريوجبىرلاالىوانعقل
عنأسثواهالعكوءمننليدثابقاتطوانرعوأحمأءلمواللهخألفنامطعاهح
لسارقوالسرفهالىوقالإلفمنموأرجلمأيدبهمأوبطعلىتعاللهاولولذلكلعتبميةالدفىما

فيلقطعالحرابةفىطحالةفكاناللهمنكسبالدالفياءبماأيديهمافطعواظوالسارقة
النصابلرفةبعتبرفهانصابيواوالصبرفعه5كبرخذهيسيرمايأقىيقطحربلمحااأنالالسرفةا

المعنىجهةودليلنامنالنعابجمادونالرغطعاشبمووالتمأءلمبالسنةموصةالن7يألكافي
ابنلدزةقىااوأمسئللعدالةاطسظلنصاباالحرؤاليعتبرفعهماليععبرفيهان
ةل2ىفالمرادبهأبومحداقىاصىااقالادوالنفىوعوايؤخذبأيسرذلكهالكلفي3افاا

النمعجلدهوانبأشموقافيهءوص5غيرالىبلدالذىكانوافيهلانلمجواهوابينالمحار
قيإكاافاصمءناابنطللمأعبهيأللوفىقالهمرهغمنعنهلماخففتاصفواغاعيفاك
لبذلداليهنىالبلدالذكطعاملالىأصغجمعبكالتظهرتوبههحتىليهاحيثيننىجمبسو
عنداسفقمالداذاعنمالوفوقالآفههاالماداجتهاحدااللجلدهوإلسمالكعنلقاسماان
ابنلوأبرحنيفةلطبهووفغريبعدنانفىلكئيتظهرتوبعهببلدءحتئنهويممصفلعضربهالنفى

واغاجمهاهنيميةتىالىفريةمنانيننىوجلعزاللهكريذالذكالننىعندناليسالماءصمون

بةولعةالممهمتلتقامبوثموأئمتطدهـنبفعةأنيطابوامعاألرضىامنينفوالىأوتعاللهاجمول
وممذقالمخيرذلكهـفيلعلبأوالقطعواالقتلنألثءتوبكاحدىسنفألبدمذاظفر
ولبهأبوعدواضىاةالأفولبهوبأشوقالهحبيمابابنقالنارددوابنوالمغيرةطلممالى

وممغريب3بالالىنفهاوتغريبانفاكتلامقاموجلدافبمقىانهاألولولالةوجهالنمافى

ر3ابأليختصظمماذلكلعاالامنيروغصماقاابناتىاعلىلننىاحمئبتاذافرعنىلىأا
اعتباواذالثووجهالعبهدعلىالقشونبنافيكعابوأشمهباقاسمابناللحبيداواما
يةاشاقىارمقممنيولكنالعدوارضبلدالىالمحاربءنملمااليننىبيعةرتؤباونى
مآعبلىوالةتيلوالولىالماممالئمأنالعفوفيهلفقديتوبأنةبللمحارباأتاذ1فعل

قهلمنأولعالىالهأريعمحادبفىاضىارأىاذواسئآلعشيهاةاللىتعاعوحددته

لوسمنونلبهوفيهللرخهألفضذالينةفدفةهوحمفقالىممالقاث4افأمافعفواعنه
ورلنوااأرمحدفىلشيخالطلماجشونابنابهوالعفوفياتخألفوالويغنلضيفةأشهب

وجبفداشمناابنالقتيالاللعوصحدمنوافضلذاخالفاوااليعدلشاذاانبصميريد

وكانهماحداذاسلالمسئلةققالأبوممدهذهىلقاةوذكراالفماتولوكانوالقثلامي
لقألدلااالاليقهلولهةفىماضىفاللثخألتلىيجععمفانلقتلالمياشرواناوأعواؤأسافىهم
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هذافكذلكيباشرالقعللموانجمةالتفيادكيئمحضرالوقيةمنانمانقولهعلىوالدليل
افىاثالوبالعبدوالحربالذئالمعلمالدماءفيقتلفؤتبةبالحراالفعلفىاليرامسئلة

النفسأنفيهاهموكعبناعدتعالىزولهمانقولهعليوالدليلفئهيماالءناليقعللههأحدةئ

بالىدهلقعلاذلكفؤأصلالعبعدمبالعفوأللسقطاليسقطحذافعلانلمعنىاةنهونفسابا
قعلالنملتأالىوهذاجمعاجتعالىدتهقوواغافعاصبقعلليسأبومحدوالنهلقاضىافال
قنه01معناغاوافدؤملناذالفتلاشكوالمجوزلهأفضلغيرهاذارأىالرممامقىكابةالحرا
وأحمأءلمواللهوعنهحدالعةجزالزلمبةالحراوجهعلىفتلتعالىالنهاللهبكقفلظميينلللى

فيتوبةممالكخبهالذىيىلماجشوناإقالدرعلعهاقيةفبللمحارباذانابوافصل

الىوأخاليرانهوانأظهرتوبتهءندللسلطانقىيخانعبدالحموابنوهببن51ماروالمحاربا
منهذلثأنوعرفبإتفيزهدانوكذالثأصبخقالفجائزأيفعامنهذلكحتىيعرفدالمسا
المشكنتوبتهانالماجمئمونبنعبدالملىوقذلكجازلهبالتوبةوبهيبوحبينمعروففىك
لذيناالاتعالىهللالقولجميئهقبلكأيظهزلوتلكذلمينفعهقائباجثتكبرفولهلسلعألقااقيات

أنتظهرنوبتهدفدرعليتبلاهذيدأنيرغوررحللهاانعالواعلهمأنتفذرواقبلمنبواتا
يةلعواسونةقللالنقبادواسنسالمواالبةلتواوجهعلىلسلطانانهاتياانمالكولووجه

ابالقلبمفالواعتقادهبةاظهارالعوعلعهمأنتقدروافبلمننابواالذينااللىتعازهـلهمنالمرادالن
رأنيفدفبلبةلتوفقدأظهراالوهذاعلىطانلسداالمحاربذامعرفعهاواالىلناطريق

كانماعنهطتسةيقدرعليهأنفبللمحاربابةتونلمثذاببتذ1مسئلةوأحماعمللهواعليه
بتهصافىفتلنمالوفعلهإابغبرصابهمحسباآلدمهبنكقوقويتبحبةحدالحرامنلتهءشوجل

وفيهةنىلنصراايةوعليمبعبدوالبذىلمنعالحراقالثلالمكافأفاعتبرتفصاصفعلبهفعل
القعلعنهواذاسقطومجوزعفوهمالمقعولشاءذلكأولعاهانلمبالحرالىويقتلمالهالعبدفي
انمناهدمتماهذلكوجهوألموازبئاهحسنةويممنسوطمائةدضربأولعةفأملعدم
حقوقهمفىفهامابعتبرفاعتبرمييناآلدقوقبقمتوبةبالعوعنهفدسقطتالباوىحقوق

رولىوةلمالمحاربذانابااشهبعنالحسنعبدالملدبنالععبيةفيوىوفدرآذامخبردت

سائرالحدودبراللهدونضابةهـاحداطعنهسقطذناالنهعنهذلكلميوضحبعهحمرافيأوهـق

اذاوأشهباصماةابنوامالكعنالموازيةزئببنلمفارأحداذافهلواسشلةوأحم13
وفهموالعةأجعينهلىاتجابهأأحدءنولمبعاونهطعواعليهةقرجلقتلبينأحدالمحارولى

ومحنمةواشاوامننعلولمأجمعبنزخايملولىنانالهمولؤالبواالقاصمبئاكالواللولىالمام
يفعلءكمولمبةهـاحداطعغسقطعليهمرةلقدااننابرافبلاشهبوقالديةودون3ديةغلىواشا
حدواكلبضربوونآلضاواليقعليدةضلهيرنهايعلملمنأوأمعليهأوأعانلقهلاولىالمنا

ماألفقدولالهوبةقبلرعلهممالفقدبوناخذالمحارواذامسئألعاماويهمجنلةمفم
غيبرهعلىلقدرهالوفبدبلتواقبلعليهفقدرأحدمملمالاأخذانزيةلمواافيوأشهبسملقاابئوا

نلملاداةتسمواوأحدهمأولميأخذولؤيابمةذلكمناتالمالذلمثجيعغرميدزمنه
علىكلالنكلحمعبدابنعدوبهمغإلهـىالمالاأخذلذىاألنلماكاجمععهـميةلعائباعلذا

ئلقاسماابئلينهماوصبرىالقعلبينوبينهوفرقالمالئأشهباسلمبئهفعلىاخذاالمالمواحعدمن
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اوظعفقتلةحدالحراالمحاربعلىأؤيماوأمسئلةبهاأئبماجىيؤخذنهمحدواكلان
عدمهقىاثبعرعاههانيقدفبلواذانابذلكبعدأيصروانعدمهفيجناممابعثئيتبعلمأوننى

وأحمواللهأءلموأشهبالقاسموابنممالكظهالسرفةفيعولسارقالناسموالبأ
فيلهلطريقاعلهمفطعوامأالمعوصاعلىلطريقاعايهمفطحلذيئادههاسموتقبلفصل
بعضعلىبعفهبمشهادوتفبلتعالىاللهحدورحدمنكااواألنهبوأشيلقاصمابئوامالكالموازية

ابالحرايقعلبنهألاتلهذازانشهادتهوتفبلوالالبنهلنفسهشهادتهوالتقبل4متأبما
لعفوافيلهقاطنألدتهشهالمنقبلبعدانناببذلكوششهدعلبعفوفيهذالاالبالقصاص

ويقضىعليهقطعوااالمنالللنةزحيثواباكانمايقطعونببنلمحاراألنسمضونطوانفصاص
أونصارىأونواعيدانكانواعدوالاذاوذلكقالأملياءزاوانمااخذوابردبينالمحارعلى

مسثلةبهمرينةاالمامأدبهملفولالثرهالذكرومنذلكاستفاضذاانولبلىالمولغيرعف
صألنهذايثمهـإننفأقكدآإزهمايأباصعهلمحارباشهرهمنبلغاذابضهاكعابقصحنونل

عندناسننهاضؤدابعينهانانعرفهالالهموأخذأموااناساعكللطررقأوؤطعهصطعهنشهدلموقألوا
لناسوأخذامواللقتلانبهشمومالهمامواخذأو3للناسدقاوحطعهالطراثهرفطعهوا

دبوطاالعيانأرأيتعلىديئشاحصرمنأوهذاالشهرةهذبقتلهاالمامنقاللفسادوا
انممالعوادالموصاىولوهاوجدبأمسئلىويقعليقطععاينهانهلهإخهدالىءقأيحتاج
بالحرادأخذوهمماأنهأفروااذاوأمالبينهامدعوهيميةوانكثرحتىم4وهأشهبلفقدلم

فقدبينةلهنادكأشياولمتووالمجوزلنفسهلبعضلمبعفالرفقةإهلحمادةذللثفيفيقبل
جداواليطوللكمؤلمذبعدانيفثبعداالستيناالعهيدفعبنءضوناوكتاباهـازيةائمالك

لهماوالبينةنىجألندغاهولوامسضلةطنهمواليطلبلكذمنواويضمدعوهمجلفانبعد

أثمهبمالواحدءنبهنرلمنفانحلفانحبهولصامافمغكلنكلنماونبنحلفاو

وأخمأعلمواللهللسلطانألبدنهاناطنلياانمحدوذلكقاليةلموازافي
الناسأمععهرقيسالذىاءفىما

مخونالتىالناسأشعةالذىيسرقفيعندنااألهيقولمالىكاتوسعهصحيىقابص

لكذنهـقمننهابعضلىابعكمهواوةموعبأفيأهاالقدأصزهاومحرزةاالسواقوعةمو
اولمعندمعاعهالمعاعصاحبنبمسواطعلةاعليهنلقطعافعهمامجبزيمتهتبلغصزهأءنشي
اناباالسواقءهـزالموضوضةلناساأهععةالذىيسرفيقولبمافيشاراأوذككانلعألنيم

حعهازتغيرنفعهفهنزلدالسوقيمنلهمايةاالصازلهاءلىوجهعلىلسوقافيوضعت
ماوضعيةالمرافىمالكوقدسالللبمححيهيفعهعهلمماوصزاوضعالنفسهيقذهعموفيعهمعا
منيقطعفيوالتحانوتغيرمنقلطرثاقارعةعلىنوانمعاعمنللبيحاسوقافي
توقفالثاوكذاكمسئلةلحانوتعهمعازفعهأصموضعهذاانذلكووجهمنهقس

القاسمابئلالموازبةفىمالكلهبوطةهينلمتوانعرقهامنقطعنهالمبيعبالسوق
عبمولمناخةااالبلوكذلكمالكقاللممإلعليهلسوقافىحبهمادعقلىلبعيراوكذلكاضهب
نهوقفتولذلكزلماللترقالهماهموقفانذلكوجهولذأكفدعرفالكراءبرتادفيه

الذىبسرقفيماماء

الالناسأمععة
مالمتوزيىيكقال

لذىافيناعندهيألابنول
نتىالناساامعهفييسر

ةموضوءوتن

افألءزمحرؤهباالسواق

هـاوةأوعيهمفيلمهاأث

مألانهضبهعلىفهابه
شيأمنذلكمنقص

فجنصاببهبتبلغحرزه

لتطعاعليهنلقطعافعه
المتاععاحبن4سوا

لبأللجنأولم4عندمنات
رااولكاذن
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لغسالوامستلةلسارقاحملهلرفاوجهعلىفئاضجهعشهفىلهلبعيرصامناخوكذلث
الثيابمنلصباغيناحبالماعلىيمرقأونهافيسرقثحرلاعلىفينثرحاالثعابصلية
لكذمنشئفىمالدالفطععنلحمعبدابنواهملقاابئايةزلمواافيىروتلطرافيرةوانمئا

هـقفيمنوأصبخالماجثموروابنمطرفحبيبءنابنوىورالقطعفيهامالكعنوروى
ضعالموضعذلدانههنبهحتيامااالولالقولوجهبايقطعغسالثعاسدأوسقلتاحبال
ترلةبقفاالصفيمباحابألكؤلهاالصالحوجهعلىفعهلهاواغألدوةخالحفظوجهعلىفيه

اثاالثافاشلياوجهوؤهاصمنكاشمفويقطحسقهامنعلىالقطغالمرىفيالماشية
كالئمابلهاحرؤاذلكيهونانمنممافعدهنتجفيفهابكاثوليسالحفظوجهمجلىفيهموضوعة
لملهاواللهأتحرؤاالموضعذلكدأنيهوتبمانعءذلكفليهىلبعالسوقفيعالتىتو
الموضحومنبانفرادلهزذلكانبعضىنىأولمعندلمتاعاحبصاوقولهفشل

انذلكوخنىذكرذلكبعضوصدتقدممنهبهأوفرالمعاعحبصابشهادهاحرزاطونمال
وانماوضعفراهـاوالمفزالومالمبقذعنهحبهصاابعواتزاصيمونلهمستقرااحبهاتخذهما

لىابمنوفعهأوفيأخنهتفرغحتىأميولةموضعأوعالىابهلذهامنأصباعليهمالقلفيه
ذلديرممنعدمنهوأوغيرهلهظهوتههلؤاالمعزاصطونالاذنملفبقومان
اللعرفيمىحوتلطعاماعرزفمهاافالبامطاميرفيلموازيهوالععبيةافيهالكسلىوؤهـءزا
ذللثووجهمنهسرقمنفطحلهأهضرهبمرو4بيعامرالمطنولوسرفهمناليقطحفهذا
والذىقىكوسترهاثاخمدءلىاتواغالكدعلىاعةزاوأصصجعللملهمىاخنىاكان

حبملهبتفهاعأليهميمنبهفرخموضعهضلىطعاههكظهمدفياعضانمامترلهنءفربظاءساو
سارفهفعللهالينمترنذصرقلحاجضهوذهب5ثوبابالمحراطرحوءنسملةالحرز

وانفالفطعفيهضيعةحبموطرحهاناصهبوقلالقاصمبناعنالصرازبئ01وارااللميقطع
لكأنهذومعنى8لخباالغيرأهنسفهنهـلغطحبها51خبااومنخباثأومنمنهبقربطرحه

الحرؤحملوضحوالنبتظهحةفيثالموعلىمدلميتاللهمترذلكولممجعلبالفالاغاطرحه
وضعهانوكذلكبهأسباحفظفداعهمدفعهءلىسزالنهاطحملهمحألتبتخذاوضعبقىلوان
محنهلهزاصوجعموضعهعليحفظهععمدفيوقدا5لغرخبابقرئيأوخباثبقربأوبهبقر
مسئآطحلةافيحفهنبتموضعهفيشاركاالنعسقهكنبهالخباءاهلعاأولمرااعاتهمين

مالدعنأشهبوىفقدرسجهابىررجللمهممفسرقادبابعتبةادعلىمبىولوكان
ممبهأننائمافيوانكانالقطعاسازستعقظافعلىوكاننائماامبىاللءنانوالموازالععبيةق
صاحبلىلترلهالموضعذلدانومعقالسادقعلىنانمافألفطعانأشهبلوظطعليهالة

عنصبيازالهعكؤلهذانامجمظانامادامالعيصظيرالجونءوانجامجرزبنفسهفايسالدابة
رجمفسرقلهاقىوقىبثداعنترلؤمنغاعنحبيببئالوالحرزحمممالمو
عناهـازاابخالورففمياليدفعنمعكانثيأقسنعلثيهافالفطعطامنص

اليعقللذىغيراااماظومعهعليهوابمأوسواذناثفرطاقسجنةاقاسمابناعنأسبغ
فألقطغيصحبهأوصكدمهأحدهعهنلىحوانلساوقافطعكظهكأحدمعهننطلميهوالمجرزمات

ومجبرزيعقلالعىنوادماعليهسارقزفيفطعصفيالعيبىيهونأناالمارقااعلى
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منبمعرقهخديهعلىمنههذأوانافظوالمعهفيءزلىممنشيأوانمنهقسمنتطعماعلعه
محهنكانزاصمواللهمهبيوفالجمثبتنيعقلاذالميملمبىاانذلكوجهوطعلىالصبى
المنزنيهحلالذىحلىلقذذددالموالنههويعقلكانذااوكذائالحرزاحملهيختظهكانمن

ولىبهنلمبغقلوانلصبىاسارقناعلىوحطعلحرذاحمعإلولثبتالش4معهتامنولوامخذه
منيقطعفانهلمعهنءهـزماتعمئلونيأنذلكفيلحايرااماالثعنوءببناقالفظمعه
حليهمنأوشيأأوقرطهمعبىخلخالقسنيعهستفىصملقاأبواخامباوحصضايهماقس
الىوايتينفأورعليهظعالواألضىباوفنالمهدارأءفقنااطحلةاماعليهحدااوايتاندفنكعه
انهملمحاأوفىدارأءلىفينذاافولهيقعفىتفصعالغيرانهذاكئءنفييذكرولمطألقاالعلى

بناوىفقدربلهمااأوأالخواأنجيغبواضرمسافرفيولوأنممثلبننهسهاليمهغصغير
ةبلاالكنقأوصأوخارجهاظبامنمعاءبعضهـقمنعليلعنقالقاسمءنمالكا

وأمااثهخقربرلهاالذىتأوىلهامزفيقناخاحبهامعناهصاؤهـبنتانلىةاوغيرمنت
ابآلمنكانهاوكذلثمالكلظدهـالهابانةمجرزذلكفليسمهالىءواأنينغالىاتانأنا
نتانوأسمالقاصمبناللعطعءظامحدعليهعيكبافقدقالصرقومنهسئلةالمرىفئ
نلميماذاأحدوأمامعهـاكانانوكذلكزحرولهاأوموضحفنلىبينأووتدءعلىلمرسىافى

بهامسافرونوانصرقهاعلىءنفطعفمماأحدهوالأوافعلمتتنحالةنتأحداوهعها
وظلاسؤمنيقطعالقاسمابئاقااؤركوهافعهطمهـهاؤفئساوربطسىميفىزسوابها

بهافبهىقيأنيحاحبموضعكانانبرااونةلداشطعكالمبطغيرصررطوهافيانأصهب
اوانزصىلهافميترلعبثونتانااامعغعقةسوالطنةلميرذلكتقىواقطع

صأعلمواللهيكرزءامنذلثالىينضافحتىبانفرادهبخرزلهاسليسلغيرشفيكاؤت
قاليدهتقطعنهاحبهصالىيردتماسرقهعهيوجدئملحلقطاصيهعلعهمامجبرقيملذىافيمالك
جدالمماربلةبنفاغاعوصاحبهالىودفعهنهلمتاعوةورأخذايدةتقطحقائلكعفقالنمالك

لموانبهالمسكراذاشرفيواغاصبهلدالحداقاهـفيجلدالحدسعا3بهوليمسمكراثرابالريممنه
ينتةحولمهنهاخذتالتىالسرقةلساردؤداتقطفكذاككرهلألاغاشربهانهوذلكيسكره

سرقالذىانمألالللىذاتوتشبهابلعذسقهاسكالسقهاحينحبهاواصالىاورجعتبها

قالهـزاطرجفالمتاعيريدانألوجدمعهطعةانهمعاحبهيردالىوفهءالقعسيؤخذءتمايجب
لى51رشوكذلكصاحبهلى51بردعنهفأليسقطزهـاطجهالخرالقطاايهتفقدوجبأث

وانمافرعالحرزالىبردالمتاعلقطحامنضليهوجبمافدعنهرسظلمتخرإجهبعدازلحرا
تزرليسرقدخلفامامنوالممرقة5شاراالوبهـزءلىطنلمزاباخربمالقطعمجب

فىالقاسمافيلدءةومحدبئناردبنئسيتوىقدولميهواالزارمانؤلمتخدؤبهشعربازارئم
هـزاطمنيخرجهانأللمذلثوجهويعدهـاأودماالزارضدعهانلبيتاألحللمتعديهالقطعلععيةا

لسلرقاافاعاصاحبرأىهـومسئاةاالخنإلوجهمنهءلىأخرجهغاوالزةاوجهءلى
ألصخيةزلمواواهعبعةاففىبالسزيخرجلمتاعاربوزسأيادديندخاثوأفصتركهعهشابسرق
ماألقولانهنقولنونسلميهتفالقطعنعهيمنعهأنووأرادمحدفيكتابرادسملغاابناعن
ذلد4يةفوالنصارغثنلميمجهصابعماهاعباخرجتهاوااالقوااوجهلتطعاأصبغءيىتجاث

منعقىءصابع32

لذىيهرقالكمماول

حمطعلةافيهعليهبهايى
علىئردقمصاسيوجد

ورهثفطعابهعا
ليقآظاللنآللكما

اخذالمعاعوفددهنفطع
نماصاحبهالىودفعمنه

يوجدالثماربترلهبهو

لمكراثرابلارحمنه
الحدسكرفملدبهواس

الحذبئيكبلدوانماكال

لمواتثربهاالمكراة
بغاشرانهالكوذكرهيس

بدطعفكنكهصلي
اقهالسرقةفياالرق

بهاينعغعولممنهأخذت
صاحبهاواغالىاورجعت

هبليذسزكابنسزثا

بها



الفومفيمالدول
فيسرفونلببتاالىبأنون
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جيعاالقومملهكاع
زهمنذلكأضجواااذ

نفبلغ6جيعايكملىنهوهم
ماذلدمنماضجوابه

ذلكالفطحفيمجب
مفعلبدواهمفماعداتالثة
واتلجميعاالقطع

بمثاعواحدمغمبمص

ابكنخرجحدتهعلى

دراهمنألثةقمعهفبملغ
ومننقطعافعليهفصاعدا

قايتهبكاتبلغنميخرجل

فألؤماعدادراهمثاليز
فالبكبىلفطعلعه

اذااتعندنااألعيممالك

فلقهرجلداركانت

يهاءيرهفىمعهليسعلعه
سرقمنعلىالمجبنه

سنرجحىاقطحاشهيأهنها
انلمثالداعهاؤبهءن

كاننزهصىالدار

غبرهنرطالداافيمعه

يباقمهنساناوكانص

زاصنعتوبابهعليه

منصرقدجمععافن
رسيأيجبالداتلىبعوت

الىهفرجالقطحفيه
مناخرجهفقدارال

زهغبرصالىزهص

القطعفيهعليهبوو
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نماهو1سارونهاعتباؤ3النسارنفمستسرابهخرجانهأصبغصولوجهولهالذن
فيسرفونلبتالىايأنرنلفومافيمانكلصغيرفعلصفةندفعلهمفةالىراجع
دذلكأشبهاومابالمكتلاوبظأواوقلمندواأجميعامجمكلهبالعدلجععاؤحرجونمنه

ذلكمنبهماخرجوانجميعافبلغمكلهوهمزهصنذلكواأخرذااحهماجميعاهـملةاملهجم
بكثاعواحدمنهمخرجصوانلجيعاالقطعبهمفطءدافعامدرانألئةلكوالفطحفعهبماي
تفيبماثبلغمنهمخرجلمومناظعافعليهعدافصاآددانالثةتفيبمألسبلخخرجفنحمدتهعلى
الممزةاخراجلوافىاشتراذاالجاءةانلمااءلىذوهشعلههفصاعدافألفطحدراهمثألثة
جهخرااالبسمطيعواانأحدهماممعينةوذلدعلىطعاةادراهآفعلهمومبلنهائألالحرزن

تمافهقسبسلجاءاثلانماةلمواؤافيمالثقالوبئلماجثافيوالقاسمابئالهعليهاالبالتعاون

لهعاؤبصلموانتهمعوالدذيلزمفانهخطألرجلييدايقطعونعةلجافعقطعونمرانالثة
أحدهآمماءنموالععاوهوجغيرعلىهـاجهافيمشاكاشىكانأذاوأمااالععثرالديئ

انمايةلمواائلقاسمابئالفقدظرةاأوالثوبشمقةتغيرنءمنإخراداالنفرا
اعابعاتذاقسطاالسرقةنثدالملدضعبعنبخأصيباوقلصابامنماخرجنيقطع
الفافىقدراءمثاثالثةؤولنتوانأوثغيلةنمهكلنتنقطحعايؤعابواحدهنهمص

لىاااليحهاجكانواندينارربعفايضهتبلةذاافطعواونتعاالىممامجعاجكانأبومحداذا
انكاناالمنأحدغلىطعالةيعهمرفىلقاسمأبوالشيخالوظبناءاابلخالففنهيهلتعاونا

جمنمصزنتسواءالقطععايهمابنماأبعضلوطقالدينارربعهمحدسوايميبص
حدمنهمواعلىطعالةلثعافىواأبوحنعفهأبومحدوقاللقأضىالاذلكن5أوالبهااالنفراد

الكسبانبماافياءأيدقطعواظلسارزةواقوالصالعزوجلولهةمانقولهعليوالدليلق

لوجبأحدءمبهلوانفردشتربهواهتمااخهمامانقولهعلىلدلعلواالدلعلاالماخصهوهذاعامدهامن
أبوفىلقااقالهـاظوشربوالىقتللةالحذجععهمعلىوجعتههاشتركواذاالجذطعليه

بينلفرقواثمجععلىالقطعفانالحرزضارجالىدابةعلىهلوهمتاعاثسقواموألنمحد
أنهمااليستطيعلمهاعامنمانقلانبنااأرونليلفرقاراىمنرأىعلىالمسعلعين
اآلخربهيخلملوالهنهاللهنحرطحدءنهمواصفكانلمباجنماءونهوانماصخربمدسابادتيخرجه

علىتلدئاكؤلةمنهوالفيت3ايقدرعلىنيملولمالنهمنهضئمابانحدينفردواف
صخرجهلذىابخفيفالثوبانادواالجععمالنجرجهنهالمميعبسمععلقااضانفلحالا

همحدموانفودصففدابهسادوإالنةلهضلفابمترلةوانمافىلهإجماععهمفاطفونتداحدعم
لقطعلىشيأمغيرصخرجولمبالسرفةمدأجانوأهامسئلةلنمابامنلأإبا

غبرهجأضمادوبئجبكاأعتبراشيأحدمنهمواجصانأوكذالغيرهوندلنعاباج3منأ
فعهاغيرهمعهليسعلبلقةمةلروادنتذااانهعندنااألميهالكقالصوأحمأعموالله
نزصىرالداانلكوذ3طهاالدامنبهيخرجحىلقطعاصيأا4قسمنعلىصبهبالفانه
سرقجععاخن4مزاصنتوبابهقءلمعهمدلةاذسانكلنو5ضيركنرساالدافيمعهكان
غيربرلىازهصمنالدارفتهدأضجهلىابهجهـفلقطحافيهعبرسيأتدالدابعوتءن
كانالحرنىاذاأنوذلكالحرزمعنىتحقيقلمسئلةاهحذه4هنىكلقطعاشعهعلعهوجبو
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مالدعليهفنفببابهعلعهوأغلقمعاء4بيتافأءؤفيهاستعارفنمالدونكنهصزلسانهارا
والسارقئعالىزهـلهمانقولهعلىوالدليلللئافىاليقطعفانهلمعاعاوسرقالبيتهفالبه

لقطعافلزمهصزهثلهمنبيهبمالثؤماباسرقفمانهلمعنىاةبمماوشأبدجمهـافامحطوالسارقة
اذامسثلاكرادهادنتلقطعكالواعنهاليننىلهلحرزهلاونالن3ألجشبى

نتقأومباحةالدارغيرهباحةفالسخلىانتكوندارهن4تفيعهبرؤمتافئأذالثئبت

حداليفطعوارصزلدااجمبعنهماعاسكنىعةابماحدأوسوارلداادننجسارغيربباالدا
وبفلقهعاكناينفردبواحدمكلعةارالداسكننوانجمهاعنلسرفةابم3االمنأ

السرفهأنرجاذايقطعمنهاكانهنىمسمنسفيفئبنفسهقائمشماصزنمسنصهـاآلعن
فألذنبغيرارئدخلالدنتوغيرهاوانيةزلمواافيلكماؤهـلمعنىاذوترالداوجدفيوانمنه

قىبعفهافينفسهواحدمنفردهعدحجرعلىصعنههافانصمكنهاجماعةأونها3ينفرشالوأنصن
بعضمقسقمنانهلهاوالبابصفههاهذهالدارارئفيمالثعناسمالبناروامنعةالعت
ارالمنيخرجحتيالطحإنهبغيراذنمنهيدخلالذىعالموالىهجفدافيوجدبير
وفىأبوالدارمنسجلمفيواننآخرفديقطع3ساهعهنوانفىكتابءسماظابناةال
بالفسطاطلمفعاسعندىىفمفافذةاالمشزكةإالوههـقطىالتىلمباحةالداراوأماء

بهفالينفلبوتابؤلهمتاعهوفعومنهاموضعانزلفنحدهعلىاالءقأصزمتاعهالحرؤفيهااش
ذلكمنقسمنفعلىبالنهاروتبحبالليللمافيهاوءىكالدورتغاقبهاصزاأبواوليماستلعألوثاليا

نهرجهاعنالالدارفيلعامااالذننيولينلةابينجعماذالداراوانأخذفيلقطعاالحرزؤيها

بضلىممونواغالحرزائذحمحبهفأليععاقسذاالمارهتايقاطرونجحتىارارأنتكون
كنمسانأوحم3لساااإهكنانفردلتىالداراحماذفسعقراؤنحاذهالب41الحرزفيهونال

ئوباكنينالسابعضالدارولونشرقىالعمبيةقىاقاسمابئافقدتجالوأماصاحقاالدارالمشترقي

بالموضعمايتعدقحموهذافرعالدارطبعضأشرقهانواليقطحقطحأجني4فسرؤ
فأماالبهرتامععةفيبنامماذكرألصاوؤدثقدمفيهيخونماباختالفالحرزحمديختلفو
بعضمميربطوعدعهمويغدقبيعهحدنهمواكلعكنيلبيوتافيهااثزكةالدارافيتكونبةالدا

ابهايخرجفيؤخذؤبألنةقاءثادافأخذمناأونقبمبابهاخاحعدءنفنىكعابالداردادههفي
لبابامنلىيخرجهاوانالبينبألميمذودهـاعنبهابانوحايااذايقطعأناسلقيرالدامن

موضعهفىقدجعلللثقهالشنوادالواالتماألعثلموضعهاهلكزونلثيابيمارزمةوكذلك
كنواحدأوالصاكناالسافيهانلمياذاوأمافطعموضعهأبرزهءنذاامذودءاعلىة4لداوف

اذلكيكونمااليشبهأنودوأماوالهالمافاالخشببمترلةيخرجءثاوذلدئؤاليقطحؤيها
الداربابمنأضجهوانفيهفالفطعومخوهوالعيبةلثوبمخزنهالىلةءلعوانماوءوفعه

اكانماذددانيبينالداربابناضجهاذافاغايقطعشزكألمتكنوانتركأثنتاذا
الدارغيرنتوانصزلهموضعهالنالمثمنركةالدارفىعنهنفلهطعيةلهافانهصزاءوضعه

االدارنتفانحرنىهالىلينقلدالختصيرحرزهفيءعمماووأمامععهاصزلهفبمشئركة
اواظالينقلءنهاالتحرزلهيماففييرمشخنتوانحرزهفىليسالتفيهطعفألةمثمزكة
اوأحمواللهأءلموضعهبلهءندونجععهن4باضاجهطعاةاماقفتوفحهلىاهـضع4منفهاخقل



علىيؤمننوالخدمهمنايسنواننهاسعدهمناعء081لعبديسرقاعندنافيواألعيمالكل
سافصرقدخلثمنهي

والممنخدمهمنليسنوانانةصعدهمتاعديممزقءنالعبعندنانماواألهيهالكقالصماسبهبسعدهعاعمن
اذااألمةكذلكهعلفطأنهبءاافمأمجبمدهمتاعمنمرقسرافدخلثمبيعهلىتيؤمنعلعهالفطعانهالقطعف عط

سيدههعاعمنيسرقجلعبداعندنافيواألصمالكقالةعلهاالقطعسيدءامعاعمنشتاذاسزتاألمةكذح

نلعطحمافدخلشراصصرصابصرضلىعنههخلهنملىمنطووالععديؤخدلكقفالفططيىالفطعاسيدتمعاعمن رياءدالفحواألهيمالكقالعايها
لهاوالبخادمتلهكانتاذاالمرأهأمةوكذلكلطيدبطعانهطعاةافيهمايببأهشعدهاصيلارفىءبعندنا

معايهازألطحملخأصافبهامماغلىتؤمنئمنرئقونلتنصرافليلتىبيتائرأدطرلجهاكذلكسيدمعاعمنيسرق ءخدليسءناركان

7حعهمتامعاغهيصرمنهماسمضايددلكقدوامالاظعآاطنحصعطعوامامجتتسرالمرأصصمتهليؤمنءلىنواله منذصرقدخلءسا

همامصرقهنفانيعكنانهالذىالبيتقءزسوىنوعايهماالذىيغلفانالبيتسوىتثفيفيهبمامسيدمتاع

ألعبيدمالاذاسيرصعالدلكمألعلىامآلفرأإاطعولاللىمسنألواالمعإعلقطعونئلوعليمهفألقطعطعاةا
آيموندالالبفيمايث

قصواتبيتهعلىيأمنهوالممنخدمهمنطنونعليهنالفطحسيدهتاعنهمصرقءمنعلىمنوالممنخدمهمن
برقالغيرحرزعنهنفيسأنهذلكووتلميهالقطعالموازيةزفىبرنبىالعندكوئعةعبدكسرازصرقلفدبيعه
مالكعنوهبابنىرقطعمحجورعلعهعمومنشركفيهلثمالمناذاصقءبدكربيهماأهشعدهاعيمتاعمن

احرز5سعدثريككاناذاامحدوبقالذطعمدرائةيريدبئسيدهميبكرثأسرقإنتقطعانهطحالةفيهببهب
عنأحرفىتهبتسةوقكالوسعليهفالؤطعهسبعنأحرزهنلميمفاسعدهعنالمرأةةأوكذللثلطيده
عنهأحرذتدسيدوديعةءالعبدوسفةظعيقتكىممأمالكوهبابئروايةواطإلقبالىبخادليستكااذا

وءدأحرز5لغيرسيدماانهفعهخفداصالنةكأملقؤوءوعندىربعهفولهـالظادسبنوالفىتأمنالواللىوجهاو

سعمأمنجعنفيإيةالفيالقاصمابئزيدعنأبووفدروىالعهنانعللىممهتعقعمهسرادلختثمكاعلى عنذللثبافىوقطعفانهعبدمنهفسرقعليهوأغاقبيتهفأدخلههز
اذازهـعطحثلموخهدخولهيأتمنهءلىوشكانولهدءلىموالتألىمايماتالبفىكاسعدكامعاعدصر
األصلذاتنىمالثهـلتاتمحدافقدقالوأحنىطأسدمئمتركماقطءقىالعد10فالقطعالقطحفيهبمايجى هطالبلذلكوملكقالعابها

أاطلوللمحطحلاؤنجهبثااثةتةصاتنعاسرقضيدمئهالىوقحصاالمبىصعل11لتلكفثواختلةإبنشعصفابهونالتالتىالمرأهأهة
لمالصارقلكذنهشدهلمحولننهمالهالقطعفهرسقطفانهكاالمالىمانشانوالهخدمهامن عنهاسرصردمنصاببتهافدخلتعلى

المانالثافلقولاووحهنىألزعاققدسدراتمشألثةذلكلزءنأقفاذاصه روجماعمنسهصى

صةماقفاذاصرقالملىمافيؤدراصتراكمعلىملفهيئمتعيرمنهسيدهأثوبمممزكالقطعفيهامايجبسيد
حصهمافىنذاوااألجنبىماللللهردالنهعلعهفألفطعنالثآلدراممندلتجنيوومالكبدعامطةأنه
حصجععهانعلىماصفهملاباوالفياألمالن4قصالتطعةدراءمتالثةمنهاالجنيمنرقالىجليلذلكو

مةيذلكفيععرمننجبىوأإمعداهاألصرقانهيقعكىهئاعاوكؤلهضميزثإلسانسيدالنهالمرأهأواتاميع

الذىيفلفانتلباوىدتفىحبهماخاع4مامنواحدنمكلقسالذىنانطعاةافيهوجهاسايجبزمتاعققذس
فعهلقط51ؤمدطكذماي4مامتاعمن301لكقصمنفاتهاسحهالذىالعيتزسوىفينوعاثما عط
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صبفطعونمفانهالنىمنوعبدالقءعبدالخسقواذاصمسعلةمنمهاألجنبى
علىمافليسوءلمفحرزهمااذاسرقامنماناع3الثالذىى4واألبرادفيراياافيلكما

وأطلقمألاعلىذوشواكهـالمعلقالجبلحريسةواغاهمابمترلةكالاقطحاماسصمن

البىالوالليثبهعةورسهاببئاقافىبهوطيملاضاصهوهـزاطمن4شمنانهلصبىاقى
نفساقسانهودليلناعبدالملدألومحدعنالقاضىوحمطهـلهمااليقطعةفىلشاسىواحنيغة

تنفسهعنأنيعقلالحرلميبلغالصبىانوذلكوشالمأضبمةابمالقطءكابهفتعاقهفمونة
ىأبوالولعدرةضىالقاقافعهفألقطحلاليعةألذىلعبىافىلكغأواوأصماقاسمابنا

العىدعاومنأشهبقالمنهفيومهاويذشمئلونأنيمعندىذالثوختىعنهابته
عليهطءفألةبهفعذهباليهؤيفرجيراطةبرمىاالنجألفظعبهذضىهـزهصنالعهغرج

الصغيرانعبىفىماالأشارأفيهمالكمالففددلهلصغيرفألالصبىابصدواخععاروأماىاألبرهـخروجن011نكهـقوالة
حيفصالالذىوااليمىلوأشارلكوكلىالموازيةفيأشهبقالأشحرجهالهمنملولىلقطعاليههـجتنةبعافشاهالى
زمامناؤاسمااعدوالقالممهذلكفىكيقطالمعبدوقاللىلقطعجحتىىأوأجمهىبازأوالىعلىلجحم

منعلىفلبمىماوغلقواللهذلكعالدالىىواألعبماابينقواذلكفيروايتبنعلىانههذايعجبنافيشرءن

واغاماالقطحماسزةعدوكذلكلمالكعنوبن01وارارأظهفيالخرزأقيمونومعىشةواحماءلم
واكهـالجبليسةبكترلةوأطمستلةذزطعهالموضينذفىمنسرذنحرزلهذالثتأويحرظهسخدمهمعهءاناذا

واألعيمالكظالمعلقهومئلاسمالةابنقالىالئففيهكالخألفالخالفصفهمنعيصحاليةالذىاألجممى
وراتالفبيطبضنيخدناففالوميزحكرففديدالذىلمستعربايرااألبرعىوأماجأثواليعرفبهيؤقالذىامقلىوااألسو

بوراالصخرجغاذاسرتنمايفالدلهراليفقهيفصحنانهبمنافحبناعنحيىبنجميىلمديةافىوىورسقهمنيقطع
يرداوةطعفههمايباألهيالكولصميقطلمفذهبالعهلحرجباسانةوابرراطنهقصااعلعهوحرزهنكل

مالكدوالقطحفيهوذلدلطعاةاععهفعلميهالقطعفيهالقبرمامجبصأنجرجمالم4اذاالقبورأنهنبمشالذىعندنافي
لمافيهاقرحرزاانوذلكالقبرمنبهيخرجحنيفطعليهوالمجبقيهاحرزولالبعودتأنكالقيرحرزلمافعهاان
فيهاحررلماالبيوتانكاوعرالمسيبابنقالوبهالقطعحميهالقبرهامجبأخرجءهاذأيقطحالضباكاتهاقالوحذاعلىش
القالععلعهواليجبولةولهمانقولهعلىوالدلعلاليقطأبوحنتةلوةأصمافىاولوحوحةألوعطاءوربعبدالعزابئ

اربرنصخرجحتىروىولذلثاسارقودذاللهالمنكسبانأيديهمافياءبكاهـافايطهارقةاواوالمارقتعالى
واذاوعالغةاسارقافيمحفسئاأحعاكسارقموتانامارقأنهاقالتنهااللهءرضىتعألء
جهاضاعلىدليليدلحتىلسارقةوالسارقوالىتعاصولهومكلولهلعربتناالةتسارقصم1عإل
لمعنىاجهةمنذلكمن

فىالفطعثرطمنيدانحرزلماسهايرالببوتالقبرءزلماسعهكاأالنوذلكؤتىلهفعل
الحرزوثنىفههحرزلماوضعلبألتاأنكافيهلقبرحرزلماوضعواالحرزاجءن3االالهرفة

القبرفيالكةمنوذلكءوجودفماوضعمنهواكلحلهظالحثوجهلىاخئامايوفعقعه
السرقةباءإانمايتعاقطعالةيريدانالقبرمنلهيخرجحتىهظععليهوالمجبؤولهفصل
فلمتمحرؤمنسزةنحرجلمالنةفأللطعخرجهابرلمالةبعدفيلسرلةاالحرزفاداوجدوامن

منرظبالمناغدرطوزمالداألنلموازعنابئاوىورقساسمبعداقسضاوالصهاالمعرقة
البزقالنةاةوأضجشككاحرزءامنلسرةةاصواجادوجدمنهانهذلكومعنىيقطعالفبرفي4

وأحمأعلمللهوالعرفةامعئفياأنيخربينوخذهاصيأيخرجبهائمبرمىببنأن
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فبهزطحماال
مالئاعنكيىوحدننى

سعيدءنبغيكيىعن

حبانبنبحيىمحدبئ
وديامنقعبداسأن

عائطفيفغرسهرجلحإلط

بصاكرججدصه

ودحمهياةدىا

علىسععدىفوجد

الحمبئوانهيالحبد
بدااوانمفمجن

فانطلقيدهلحزطوأراد
بئرافعلىالعبدابما

ذلكعنفهمألهديم
رسولهعانهفأخبره

يقولوسلمعليهللهالىللها
فروالكثرفيالقطع

الرجللجارفقاللكثراوا

الحمبئوانميفان
هـوتلىغالمااخذ

بأوأنابدهيدفطحير
فقبرهاليهمىثىتمأن

رصلمنتثبائذى

وسلمعإلاللهملىالله
وانهىلىاسعرامعهىفث

أخذتفقالالحبمبنا
فتهالنعملهذاففالغالما
قالبهعاأنتنا

لهفقاليدفطعأردت
اللهرسولترافعءول

يقولوعلمليهتافتهصلى
والكرهـقالفطح

رسلفألعبدباوانهيهيفأ

فيهؤطعالما

رجلئططودياسعبداسقأنحمبانبئمجيىبرربئسعيدءنبئحيىمانثءنص
فيوانبدصلاعلىمعدىفاعىفوجدهوديهسهـيلتالودىبصاءلخرجسيدهطافيفزسه

عنفسألهيمفعفيرالعبدالىاحبصافاؤطاةيدوأرادقطعدلعباوانميملمحصإناط
لمارةظااعزواكروالزهـفيالفطحشلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعصأنهخبرهفاذلك
فقبرهليهامىمثىأنأحبوأنايدهيريدؤطعهـوأخذغالهالىالحمبنوانعينارجل
تأخطفقالالحمبئوانميلىفعرامعهيكثوسلمعلعهاللهصلىاللهرسولسعتءنبالذى
صلىنتهاولرستههراعلهفقاليدهفطعأردتلبهمانعتماأةفقالنمفقالات4غالما
عبداسرقانقولهشفأرسلبالعبدوانحيهيخاكثرنمروالفىالقطعيقولوسلمعليهالله

هـمشاروصيلوالودىءواليدهطةوانفأرادميمدهائطفىفغرسهلرصائطوديامن

القاضىقالأوكبيرةضيرهنخلةسقاليقطعءنالموازيةفيممالكهءنوابئوىوصدرلالض

والثموفىالفطعوسمكلليهاللهصلىلنبىاكطءنومارذلكفيواالصلالجارقىأبرمحدوالفطع
يقصداحرافىهمنعنداثمعهلىألنهفيهالقطعافرالمعاقأبوءدفياقثاءىوالىكثرالجارقالكثر
وضعاشلودىوالةلضاوكذالثاالحراز4وعلىبموضوعهـليسلعثهافئاكراانذلكومعنى

ولوافتلعآلمسثنقطحااسباتفيحرزاديزرنبمفلمافتواغاوماالرحرازمنبغفي
لحاثطافىقىكتملقاةخشبةولوكانتقطحبهاوخرجالرأسوعةطهـضعهاوهىهمنلخلةا

وكذلكاسارقطحالجنانوكعاالفىجمهاهاراذامالىعن3الغابئاقالالقطعفهانل
زلهاحرالىفلضفعهوضعتوهـفيهيتاةأاالحيثزلهاالحرعدوأظنهللعثمراحجمه

المعلقاكرافيوالفطحمسثلأختألافيهبوأحىالتأحبوهذااليهفمحتىلميقطع
منصرقنفأماهوالبساتينالحواثطوكانماذلكالموازانبناوكطورأبومحدلقاءئ51روا

دينارفجعلبعرجاءوالخوفالىؤجمعهاعلىتاذايلهايقطعذسومترلهلردارفيثمرهتخلة
جدماذافرعوأحم3أواللهامعارساعناالدبصاونويمهذازمنلحرفىلمدارتأنيرا

عفدهنبملموانقطحافعهاكمابءنأشمميةوارن4لعتبعهافنىآلالضلأمىفيحواكرأوا
فيوااليقطعانهرعالىفىءسئلىماتجاابئاب5مذىوثارسزهـاطفيكااليراصارس

هؤوضعغاوافعهاليبئمجرزألنهإلسذلكاناسمائةبئاشولوجهبئخاوليطدتاءهبانبأصمم
لوسىلشاابهذاقالويابساأوكانبارطسارقهؤطعبئالجرواهاواذاالجويئالىمنهينعقل

مابامنةسقانهمانقولهعلىوالدلهلافسادااليهرعوماياالشياءالىطبةفىقطعالآبوحنيغعة
مدبرعلىاوأماهسئآلياوسااوهـقكااقطعاضليهبفوزمثلهحرسفعه4االشبهةلط

لموازيةوالعتبيةاففىنالمذلكمنمصرقالجربئلىامللهضإالىضهبهصمإصاويابطوير
بماورزهـلهههوموالععبعةئقالالقائمرعوإلسكالىصارسمعهفيلموانسارريقطع

لهانيكوناالاليقطحانقاسمأبنحببءنابئوىووناعبنواأثعيقالبهوفيهعقامهلول
غوالمقثان4هـقوبنآلءماتقدموجههوأصبخقالبهومنهسقفعقطعءنائط

القاسمبناقالهلبيعاالىمللصفيهخمحالذىالموضعفىوءهـالجريئفيثجحتىضابالفطعة
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ماؤدمناهذلكووجهوالموازيةالععببفي

سيدالعبدائطمافيوجدهءخروبدانهيروديهسياىالوصاحبلخرجوةولهلف

يفوتبعدأنقتلحأنيعاقاوذااكلنوبعدماعاقأتيعاقأوفبلبهوجدهأنيمونيحعمل
حالموالىالودىورولمسئلينكبرالودىحبصااألولينالينلحاوعلىفيهذلث

برهوةقبلدبعيدتللىانقلىفاناعهسئراإليفيتطلهوالفبردهفيالمشقةلذىالقريبا

و3خردالىفنقلطعاساسرقفيعنالعتبيةفيسمالةابناعنفقدروىءيصىبهثيرةةصقيوطه
لسلفامابجوزفيقياضياعلىاناالبهبلدسفهلخهاخذلهطواأخذهبهرفليسبهرقيهفا

ونحيرهأشمهبلووجدهحهثاخذهوالفعهعهالسصرفتهببلدمثلىنمالهامالكعنيةزلموااوفي
اقاسلفهنجلةانهاالوجدهحيثأخذلهنيملمبلدسرفقهفيشللماألىمهانهاالوللقولاوجهو

كالومالهمنأخذعايئقلمسفاالبمغلكوذمتعدبنقلهنهاثهمبأشلوجهووجدحعثايا
العاعواماتغييرالسارقلةمسبالنقلخيرءينةالتألنهأبينوحذايغيرعينهممألفيهاحدث

أوهاسكيئلشاةالحرزلداوجدهنزاطهـمنصارالحرزأوظفيذلدفاليخلىانيمون

ذلكلميبلغوانلقطعاكمهمابلتامنهبهتصاخرجفيهبلخفانيقطعهلثوبأوابهيتطيببلطها
حملهسفللحرزافيأتلفهومالقطحاعليهصجببافلمزنمالحرامنيخرجلمألنهعاههفالقطع
لقطعابهيبهبلملنمابايبلغالحرزطعاماقىكلولواسبلةاالنالفحمنثالهواالعرقة

واللهأعلمبذلكقدتافوالطعامبابتالءالدنانيرلمتتافألنلقطحارمهخرجثمدنافيبملعولوا
منباخراجهعليهوجبلقطعالقطءألناعنهلحرزلميسقطامنجهبعداخراوشضيرذلكوأحم

وانأخذهفلبعينهعههعالمعاعاحبصعاوجدورقلسااقطعفانلكقثبتاذافرعؤلحرا

معهبقياتعموسافانكاتأومدصراموسراصخلىانيهونفاللمصروقائلمادقلساااتام
شاوانولميقطعشاءاغرمهاننحيرالمتاعاحبصاتولقطعوالغرماعهعاصبههحالةأبوحنعوقال
اععدىمابثعليهاعتدواتاععدىءلميمألقتعالىقولهممانقولهوالدلعلءلىولمبغرمهطعهاق
الغرمالموجبألنسببهماالخعالفالستنافعانلقطعوالغرنماوألنأبومحدضىالقاقالعليم
كالعبدصجتمعااذانذالميتنافعاوؤإلحرتكفىتعالىاللهقالقطعلموجبوالمالااتالف

مجهمعاحازانلميتنافياذاوازاطهـتكفيتعالىدتهيهاحقطغبريلقألنهلغيمةالحدوافعهالمملىك
ولمزطعصرنبماذوافرعلحدواافرملزمهعندهوعدكتفوطئهامةأكالوغصب

بالغرمالتباعوابعانعقوفعهصبهباللتالفاوالنأبومحدضىاقااقالفاللثافظئفييتبح

عينالمطالباحدىأنندىتذلكومعىوبةأخرىعةصبعلءلميهلمبالقطعفاالتعازببةعقو
ممايسقعطاظلهذلكذائبتوافرعتافيالةفاذبمالههععلقةعنهملههنةليةوالثابهمععلقة

صرهويسرهفيبالقطعةتالحرزفأليسقطخلداأتلنهواذاماالحرزخارجأتافهممابالقطععنه
علىتؤفلزههحمطعبهمجبالحرزفلمخلاوأتلفهماوأهالحرزمنهـجهأبماانمامجبلقطعاالن
حالص

أنلعبدفياضلىاسععدىانماالودىاحبأنيهونلتصكلعبداعلىفاصهعدىوفولهلعهؤأ

بمامنهأعالههنافعكوططيديقطعبأنطلبهنهايفب5سععدااأنيهونحتمليووديهيهاليرد
القرارسببانأوالنهنةللكبذعنلهأفاماماالنهذلدعندلعبوتباصبوكانلقطعليهايوجب



مالكعنوحدكا

عنصهابابنرت

عبهديدانبزبئلسائبا

الحضرىبنعروبئالله

بنعرالىلهبغالم4

بدافطعلهفغالالخطاب
قصنههذاظغأل

عرماذاسقلهلتا

ىل6ىهاقضصفقال

فضالدرهماصنونقي

ايهتفليسعرارسل
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فيلقطاالنفطعهلهنلاشدكطصاحبةغيروانءنذلدعيبلغولوننرسهلعبدعلىا

أنالىسكلشافىاابعأوسالأوحضرغابفعفطعمنهلمسروقابةامطاليفتعرالىلسرفةا
حدانهالمعنىجهةودلعنامنأيديهماجزاءفافطعواوالسارؤوالساوقتعالىهـلهودليلنايحضر

فىاكالثذأصلبامععاقحقلهحضورمنلىيفعقرافلمتعالىلته

سململشهادةاالنسجنهيمونأنمليددمجهلعبلوأرادزطاسمنوانعيوانوسولهفصل
تمتاناعتقدذلكانهظعهأرادمعنىويمولطثادةاكعليهلعتممنهمنكرايكاناذاعلعه

انلىاصحنهولكمضهطعلةاوبوعتقعدعووا4ضلبلكذفدنبتأنيموتمجتملوعليهةلشهادا
اآلتعومجهةمنذلكععقداولعا4فيهلفتهمونحاذلكلهءلىكمواؤفيملعلماأحلذلثفيصماورث

نظرهبخةهـكاأوظاتنصأولطلباونظراطلباهـفيوفتظتأومن

وجبفانلكذفىهامجبلهعلملكذعنلهفسأخدجبئرافعلىلعبداسيدافذهبوفولهفصل
أنرجالهأولهوانميالىباظهارهعبلهالقطثفعهءتمجبولمالمتعالىاللهألعيلماسفطحالة

صعلىدتهأرسولسبانهراقع5صأخبرلتطعاعنسبباللعدولذلكالعالءفعيهونبينخألطصجدفيه
لمولماتالخالفبموضحختصصوحذاوالثثرالجارمثرثمروالقى7ظعاليعولعليعو3الله
وسمعإلللهاصعلىاخبىاعنذلكفىضندبكاهيعووانميلىامعهيبلغاتعألهلعبدسيداذلك
واتعيلىاراخبءفذتذلكفيماعندراخالفمنختغدهبمابدفطعبكايريدمنواعاله

ذلدفىندهبماتوانعيلماتظخألصه5يرتذينتأنهـيخاهـالسيمافىواظهارالهياهاباحقة

يدالىيربدفأرسلوأميلعبديداؤطحدهءنعتةاوهافيسأرجعوصلمضاباللهصلىالمهءدرسول
عروبنبئأقءبداقهيزيدبئالسائبعنثهابابئهالكءنصءوأحملمأتوافتهصاحبه

ىعرماذاسلةلفداشنهادذضاليدفطحالهلفهالخطاببنعرلى41االمءالحضرى

كلمتاعصرقدمظفطعيىتفليىرعلهعرادرهمافقعالهـنأفثكهاتالص5مرارثفقاد
االمامندالىوانماديدهؤطصبهوزلهالتقداتاتاتيقعئضالىيدزطععروابنعبذاللهؤهـلش
لدذنخلضضماوفطعوأمامافعهعبدهعلىاقاهعهللسيدخرفانوارذاالجلدفيبكألفلحاعوا

ولمسرقوانهيدفطعرهـالعهمادعابوعربنبرعبداقهفأاالماءاألمعهألحداليص
أنمجعملوعاصرقسألهعربنضنداذاكاختلفولماعندهذلكلميختلفلماالسرقةئيبينء
المالكصرفهليهءناماتوصلالىبذلكلعتوصلعألهطونأنمليشومابلىلتقديراسألهيهون
ثالأوءىدرماشوتتهئيبأنالنكابمابهءنقصمنهالحوزالذىصغةمعرفةعرقءقفا

هباطأصلهنمثونكلوكذلكصارفهاطعممايةةوالمراهوعيآةقماسانوأعلهنفابال
مافجتهمنهقاذاس5أوضيرزلوضؤأوئربأصالماءاذاالموازحىبئالتابفيقالأوغيرمباح

لوطلكذفىعليهطعةالعرأنىفرالمرأتهكانتةلمرااانعالهوأرفهسايقطعفهمرادثالنة
الذىحالموالىأويدءلى3يخدكاتالغالماذإنءلمواللهمنهمفمانهؤيكمماعمقسضادم
ابئوفدروىافيكثبرءدأوقالهلهنسعهأنحتاجامماذفىهضلوجمكوءفعهأتهاهيمتاعفعه

ليتحطحفالدخولهفىلهنأثدتتمنصيدهوحمهزمعاعنهـعرقذادالعباانمالدلموازعنا
اروجهمالن4يهمزفيافىوجةبداتوكذالمثطعفانههـلهدفى4المبؤذنتممنشوان

فيه4أنلميؤعموبنشةاذااألخرماثرسةبثافىووبدمنويقعطعحملمسئلة
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نقووتعاليللىوظسالىخدقوحعيمةحألب

صملعهصهةسلهلمعىحمةصيدوصطلسارقةقا
لحدلىعلحدلسرصةطسلىجبىكامله

مللسمقوىحهسوتيقطحقطشهصيةسم
بقطععصىلسرقةدقطعلعهلعمقةقصىلهشهفوجهليهكا
صمعهلالليلدولةثداكرحاللمسالىدمرفة
بددتهعهلعهسمشديبىلددسرقحىلهو
حعىصضليهلوجصلسيلهسممهدمةلمهمالشهةقسله

عهـيىطسقوسيقعصىههاتقسعرصهـفصل
حصةليهنلعصدرلددمسترلسرملكادحمهعهحد

4ححردسدمدمسيدبدمدءمعبدقسعلعهقطع

معاظضدخعلسدلساىالدلحمميطبلدءصسقط
ىهيقوشقطحخلسةليسلتبددقابتيدسل
حلىقصللهتقدشلسرقةديردلبدترمتاحدلسارق

لكهحكمهمطهرلدلعهلدلهمعىيديقطلطلدمصرصحعألس

لتيدىهللسوققهلضدطمخققهلدصطهرلعهعليستطها

خذمسابدخذلشىطلسةمهلحلعيرايسلتعبرلقا
عيرحعألسمرغحهضلىمماءىلسرخةرتمحهجمرتعلىمصه

سعيدلهمجيىلدعصلمحعلسةتقطحيدلمحتعيهقطععطاةمما
ليقطعءعسهحدحوصخددطيافدسقنةحرعرمحدىهـلوخبر

لإلطهرممرهحاتىميةةدموعدصعرتليهرصلت
سىيسيرنعطعاخذتخنيبىعرلكلدتاقوكلتالتس

طرسلتعددونرعرلتيدت

ديهورمننملمجلبطىحدبدحوققدسطىنةوسلطى
لدلمعاعدلمسععالسرقةطرلحالتإليقطسلملىاليموهـصليشمة
اءليلماهذقطعويدلساقفوتعاليلهضوىالمث

لعذلعهدمةعللنلوحىىلهيهعلقتعادتهقلهلقعاس

يسعطهرعتقدحودلنطلهفلعاممليدتليقطعسهمجقولعل
مهيستومفصمهرلدجمعتملديهعردمصهلعنو

مىميسدلماءدادسحمهصمكليهفتدطيموداصصهجمتمل
عيرلدلته

لدتقصرعلحوفمةنمالعتايسيريقعصىىحددطياهـصل

لمطىلرنفدلفولدلهمانجت
فوحدصهسالدعوصةعلىللمرفوليهلهى

عنمالكعنوحدثنىء

وانهيأنشهابابن

بانسانأفىالحمابئ
فارادمعاعاإخعلسفد

يدزالىفأرسليدهفطع
ثابثبدفيزفقالثابتبنا

فطعالخسةفىإلس
عنممالكعنوحدثى

قاأنهسععدبنسكي

كدبنأبوبمرأخبرنى

أخذأنهحزمبنوعرنا
خواتمسرقزدنبطما

ليقطعلحبسهحديدمن
عرةانعهفأرطتيده
ولموالهحمنعبدالىبنت

أبربمرولأميةاإقات
ظهرانىوأنابينتنىفجا

لدققولفقالتالناس

أختىابئياعرهضالتك

يسيرشفينبطياأخذت

يدهؤطحفأردتلرلىذ
عرنقالتذمات

بعرالفىالفطعلكنفول
أبوبهرولعدرفمادينا
لنبمطارسلتفأ



الحديقحئفينفسهضلىممناعترفنكلبعدانهاله681اعتراففيعندناعليهعالمواألهىلدطل

مالكقالصوأحمأعمواللهالحرالمنالقهألمرظاءنىعلىذلكفيالواحدهتخزئجسدفيشيهأوالعقوبة والافئضلعهعزافهافان

بةأوالعقوالحدفيهيقحفىبثنفسهعلىنهماعزفمنالعبيدانهاعزافعندنافيالمجضمعءليهواألهيتء
نهم4اعترفوأمامنمالكلهذامسهعلىدوغأنعلىموالفئعليهطاعترافهمانحسدهقى4ذلىبرئجاهـلىلميت واماءمالدلهذانفسه

اعزفمنانماقالعذاعلىالشدهسغيرجافئعلىشاصهاهانسعدغرباضلىباميكوبأميمغاعترفمن
افراوندالحدلكءنوغيرالسرصةفيطحهوااتلاجمعهكافيجكقوبهيوبثئامنسعدغرماءلىمموخا

مماشأوخطأمحنايةيقرانهثلدهغرسلىارفشهقلةاقراردوحصنماماوأمنافذعليه
صألزعلىيرثعتراكهان

ظلهبدولدبعوإلحمرولجصدفهقبههلدباعلياليقهليممألنحفدمععافابطئغفقبولئعنئغبمربمالقاضعلىليسمالكلسيد العوفيقاوبالتهم

المفرلهدونللسدلدالعدوالمالقطعتدهكرسهوأزأقرالعالسزتاداألوالقاحخاللطارجلعلىوالاألجير
ماخهبميخالقومامعيهؤدا

طعمألالسرهذاخهمثقالحالموتطيخلساالحازقجليمظعلىالعئىكابيسرعلىوأنمآمحامىلهماللستألنظحسقاهمان
سحالستلما4ط

وجهعلىأخذهؤالءليسالنعايهمالقطعواظروصالدحمولعلىالمؤنمناألجيروالخادمانحالهماطلاوانالسارق

الىالحرقاورمهوبثاكهاالمعاينرقةاالهعليالفيخحدوايخونطالظالموعممالسرفؤابماعلواظائاعلىدليسالخاق
افححالذىيسععرالعاريةفىمالكلزاصصحقهذلدفيفلسىحموالىالوصولفيمالدقاليفطع
ءالعارلةءبسععبرالذى

فمامهعافليسذلكفجخدهديئرجلفىلهرجلكانمعلذلثغامئاطواقطحعليهليسنهافطععلبهليىانه1يخححد
حنبلفاألحمدبئطيةجحدالعارفيعليهالمسععبرالفطحماقاالإنوهذاعلىالشحرجلمثلذلكوانماصئل

فطحده

علعهااالعمااخلفمججدحمجبلوعديهاللمعدمؤفتكللعهعجموالفءاعمإلدضىلقطحتلمؤعحمدبخارجللهءلىن لمهفليماسالدذفجحض

فليهىيفعلفلمبهاخراليمثريديهبينوضحرجلكثلذلكواغامثلقطععليهيسانهبهسنرجالمثماقطعجحدظ
ذلدصغاولميلخلفعليدأورممهاصامافلموسمحلساوأاعيجلسءنرجلدلكحدوتثلعلعهأل بعليهحمعالمامي

بلغفبلالحرليمهىفونجداعقعيمأخلآالساحداقسألألعاهاعلىوقالدالحأيعاءيلغطتيمااسارقافىعضدنا
الىالمتاعولوفربعنهونقلهالحرزمنالمعاعبعدباخراجلمتغسقعهالنعلعهطحفالبههـجتأنعزدالبيتفييرجد
وهىق51روالكعالمقروعوفصادخلالذىالحرزطحآخرضارحاءنولهالحرزتالهيخرخولمالمتاع
امثلةوادطععلعهلبس
فيدخلصكاالنقبالىالمعاعالذىيقربأبومحدفيالفاضىوروىالقاممابئوقالهمالك05

انهالقاسمآبالثمعخعنوحصالذىأخفعلىالقعدافيأخذيذالحرخاعىحبهمعرجلدددمحعل
دأبودالفاءىوطواحدهئهمااليقطعأبوحنعفةوقالاليقطعأتيقالصحتململقطقالليثرجمهاخرايديهفي
فوجبالخارجمنلكوفدوجملىمنهالسرقةالحرزواخراجبههتكءمةيبهبالقطعانيلناؤغايسدفليسيفعلفلم

أخغواؤطعاجيعاالداخلفناولهالحرزالىالرجاهادضاذاوقدأشحوالزأنجلسلرذلكومئل
فدالمناولهفىالبيتفيأيديهماواجتممعتاسمإرابئوكالحروجهالحرزفملفيالداخلهوجمدساأاعيمن
ملعهفالقطعشاولهويمالنقصالىدهاذاقروانهاشهصلقولقالوطالقاسمابئقولجيعانجضعللمأاليصيهاصامايريه منهاذلكيبلغولمبععل
اخهماتحهخارجالجهلفرالمتاعيربطالداخلفيلقاصمابئالؤدالقطعديهتنتناو4لكأيفافيعدههفليس
أولبرببلغفيهمايفطعغهلىبلغاظلستطحفىليىأنهعندناالمجعمعليهاألميمالكاللحفء
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وحدهانضخلعءلىاولهفيللشافىخألالمذهبأبومحدمنالقاضىهوحيفطعاخيعا
فالذىمنهلمعالحاباخراجالحرؤخكدفىسارقحدمنهمواانكلمالجمالفطعوجوبعلىودليلنا
أحدهماروشعلةسالقطعيدزمهنهفابةخرجتبةظهرداعلىمالوجعلهلةكلزروطه
عنواهورلقاسمابناقالهيقطعنهزهـاطمنيخرجأنولهـصبلذؤضدوجهظلىلحرزاامنبالمتاع
خروجالفىلمعاعاوجضفيلقطعايقعلعألنعنهاسنملةابنممطرووعبدالحمبنواهبأصمالك

انعملقاافيافقدقالأسفلىآلضوالبيتراظعلىلسارقبنأحدانوومسئلىالسارق
طعانفاثمايةاالعلىرفعهوموضع3خرفىوقالليهبهرىولمماعالفاالسدطجالفرلهلىاد
ألضاعلىمليلذىونالهعاالىماصاجعمعجهاضاماعلىلمعاواكأحباذحدول

البيتلأسةالذكطولؤالولمالكعنوأشهبلقاسمابئاواهورأخذأشهببهذاوبهمايخرج
لقطعالشيخأبوالقاسمالولملىوعبدابيعةروقالهلطريقافيالذىوندلبتظهراعلىوالذى
الذىدوقلهةالذىألةبمترلبإتظهراعلىلذى41أوأخولطرقالىزالحراهنأضجهمنعلى

ظرعلىالذىاتوجههومالكعنروايضيناالسفلفيانوأحسبلالدارأسفلمنولهناي

فلمظهرالبيتعلىوهادامالطريقفىهـحهبطالحرزمناالواغاالذىأسفلهلةبكنزتال
لمبخرجالدارانهأشلنلمناولعنالقطعبننىالقاسمبئاوايةروجهوالحرزبعدءننجرج
عنوهببئاوقاللحرؤامنرجهأمنعلىلحزفالفطلحرافيمعهنانغاناولهوازلحرامنشيأ
خلالداعلىافطعلحرزاضارجأحدمنهولهافعتنالسرفةبايدهلحرزاخلادلذى31لوأمالك
وأحمللهأعلموالحرزامنلهالخزجهواألنه

ىيمالرناراللهممببر
معالجاكعاب

لمهاواالدعاءالدينة

صلىللهارسولأنمالكفيأنسعنرىألنعااطلحةابقللهعبدابئقسهاعنمالكص

شينةلمدالأهيعنىومدصاءيمفى4مباركولمفيععالمباركللهمالوسمعلعهدها
لمايليغعضىثففمومدوماعهملمممكيافيلمدينةاألهليباركانوسلمعليهللهاعلىدعاو

الفرفحمؤالئمسعكناهالمحجؤتنازمنفىلضاساعلىافترضلماهايعكنبالىؤفيوحرصاعلى
ظاصالفظأكدبالعامثماظأوالبالةلمدفذكروالعاعايدبالمكياليرانحععللنإواوبتى

كنصضوماهواصفرمنهاوغبرهاىاالوسشماهواعظمليلمامنلكغبرذبدبهبرانمجمملو
الذىالطعامطونانالدنياقيواضةبركأدنيايباركنيريدبالإلبممأنمجتمملورالمدوغ
كيلماماالمجزئلىامنهجزئبكبركثهلمديخةقكربأهلالخعصالكيلانجاجمعال
دعاءذلكفعكونلمكيلابدبهيرأالحالرابكعنىلثارةاوجهعلىبهلهصرفافيركجماجمهاو

لعباداتالثيرمنيععلقلكيلاابهذالدينيةإلبهةاوأماموتبهارامونيثبرةممارهمفي
أبيهعنمالحابىبنسيلعنمالكصوالكفاراتلفطراةوزالحبوبزأدامن

ذالموالتبحلعهصلىاللهرسولالىبهماواالئراأولذارأواالناساناللألهعنأوهرير
نضالىباركمدينعناوئنافىباركنكرناولنافيباركاللهملوسلمقمكلليهاصلىللهارسولاعخنه

يمرالىحاللهامبأ
معلجااكعاب

دهاوأثلدينة8عالد11
صكيىفيسيمحدننى

بنأنساكماحدنتىقا

اللهعبدبناصحاقءق

ارىنعإالابنارطلحة

أنمالدبنسأعن
عإلللهالىعتهادسول

لممآباركاللقالوسلم
لنىلموباركمميالهمفي

يعنىأهلومدهممصاع
مجيىوحدنقالملت

فيأبسهبلعنلدماعن

أبعن4أبعنصأ4
لناساولكانأنههويرة

بهدزجماؤااأولاذارأوا

اللهصلىاللهدسولالى

سذهأذاوسمعليه
دلعهللهالىللهارسول

لنابارثالمافالوسم
فىكوباوكفىنافي

فى01وباركهديرمنا
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دعالموأنهونبيكعبدكوافيكونبليلكوعبدكبراءعامنمممدنايافيبارثصاعاو
شلفراذلكفيعطيهيدعواصغروليدرآهمعهثمومئلهلمتهةنجهمادعاكبكئللمدينةضوكأدوازص
للتىبهدوارمألملألنههوصقصودثماثمرايريداوللىشاأولراواذاالناسانعنهللهاىرةقوا

اظراصارصالبهجعلقنالثمارامالماصألحببدوواعالمالهبدعالهئنوسلمضليهاللهصلىمدنالمافيوباركصاضنا
قهاسلىانهيهغارهموازببعواماليعموهافاوبيعهاوالتصرفألىاملثمارهمالىابراءيمءبدكانمائم

بدوعألحهابيعهافبلعنوملمابتعبدكوانىونبيكوخليلث
ذهبريدأذئمرأافيلىباركالهعماوسمقالعابهاللهملله1رسؤأخذولبمافاذاوؤصاوانىلمكلعادوانهونبعك
ياومنامهامرافةمنلثغيرقفيورواللهأعلميرمغمدفيذلكمعدعالمفيهثمويدعولملمضظرايىبكثللدينةأدعوك
رربرونبيلىعبدكواقونبعكوخلهلدعبدكبراهماانمالوصمعليهابتهمليوئئلهفعلمعهومثلهلمكهبهماثعكاك

بربدعالمفىيمبراهاواقلنمعيمبرااؤعلىكعليهمعهوذكرتتعالىاقهالىوسيكاظهاروليدرآبدعوأصغرثم
اللهلىبهوةالشاتمنأهله3مناوادزقدذابلدااجعلربؤهـلخزوجلوسمضليهاللهصلىذلداشطيهفه

ذادليلالقافىأبرمحدفيومثلهءلمكلبههادعاكبثثلالمدينةوافأدءهـكوسمالمدينةءدعهصعكنىفىءما
القاضىلامافصرءعلىاغاصولصلهالهاالدعاهتفعيفألنمكةضلىالمدينةففلضلىىمنهاواظروج

دعألعلكأاسالماعليهبراهيماانذلكمنالدلعلانوجهعندىوالذىعنهاللهأبرالوليدرضىهالكعنمجيحدفتى
لمدةواوالعيموىدالناسأفئمةواجعللوكراتاأهألمنزوارففالآبدنعاختصبكاليربئوهىبننطةعن
بدبهانفحتعلبعهومثلذلكبكثلينةالىدعألملوصلمعهعااللهصلىالنبىواناالثراتمنمجنسأناالجدعأبئ

كأواتماهعىفاعفمابمثللددتاعفتفالحسناتفعكوياموهوألهيآخرأخرمعهوبدعاالعوامبنبيرالىهولى
يربدأنويكهمألنالسيئاتوضغوانالحسناتعضفيألفاالخرىعلىالبقععيناحدىفعيأللسافيكانأنه5اخل

الىرودفيهمعهذلدوبمئلبمثللموممايهاهوهلىوءلممبأمي7خرمكلابراءيمأيضادعألءلالنهعنةعرفيبئعنفكبدالله
فيبغرائمقدعألهلوسلمهاههاذصلىابراعبمانيربدانومجعملصدمناذكرطملعلمهتسملهموالفأتنه
فالمعهومئلهذلكبكئلاغراتمأيمفينةالمدألحلدعاوسلمعلههاللهملىوانهفيه5عااللهابفدأاظروجاذأرتفقالت

مئلفىثمارهمبهةالانذلكءلىوانمايدلاآلخرهفيامىكةءلىالمديفضلعذادلبالعلىجموناسهدقاوعبدأبايا
منأوليوصبهااالفعياتفيفيأوللضلهاأولأولكصكاامالضبشناولهافينمارماإلبهةلهافقالالىماقعينا

واللهأعلمبماوهاممةفييفتاتقمايتوصلنلىالىالمدينةبهامنيقتاتمدىاعربنعبدإلته
فياالجربذلكءظمبريدانمجنعلالفرذلكفيعطيهعوأصفروليديرابؤوأورثمملثارسولسععتانىلكع

وأحملمأوافتهصرورالكببرممتأعظمبهورذلكسنلمغرءظلهالذنبمنعلىالصرةلادفأوسمضاباللهملىالله األواعلىاليصبريقول
مممفاالحروجالمدينهطعكىماباءلىاالكصتهأحدوضدكا

اضبرإنهالعوامبئيرارمولىبننساناالجدعبئعبربئوببنطنعناكماصمةالقياآيشنيعاوشهعدا
قإبااطروجافأودتفقالتتسلمءلميهموالتهفأتالفعنةفيعربناللهعالساعندعدكان

اللهصلىتهارسولمتاقءلكعفعدىهمرافيتهالعبدافقالوماناصمدعلينااعبدالرحمن
قولشالقيامةيعاوشهيدابرمشفلنعهاالأاوشدكاألوااليصبرعلىبقولوسلمعليه

مكاشعدعلبهاافولهاالمدينةمنفىاظروجذأردتالتسنهارضىعربئللهلعبدالمرأةا
ئنعمنبذافنرقفلولعلهالفتنةأجلنبهاهالتصرفولعيقتولقلىلمأءؤتبدفى
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بهااألفواتمااغلىهااااألفواتجلب
اللنمع41وبالسجكلىلتبسطرعلهاواناالوجهعلىلكععراؤمدىبناوئئلةص
ااألبرشدكاسلصبرعلىالزممهاواهمافيمعالمدينةعناالنعقاذيدهنوعليهاظطفافماقىواالشفا
أالخزيل
يناربنعيسيقالالوواءاحداااوشدلوابرعلىدالوسمكلليهللهالىصياكوئئاؤصل
ماينمعدبهكلابمبديرفىأنفيووااالبدبهاأنتحتملصداواوتعذرالعاكسبلحوالجو

أنيكتملالفيامةهيدايومأوثشفععالهكنتاالوسلمعلعهاللهصليوتولهمضرتهكناهاوتعظمع
منهوسكديناربنىتقالعنهاراوىمنعانيهونملومجعربناتسيهون

الديكيىءنوحدثنىعةشفاوعىلسنةااصلعندكئيرمنهينؤلىتعةلنعمفاوااألعهثىعيسىمحدبئوقالهالمحم

المنكدربئمحدعناألخبارءنوظتظاهرتالنارضاصةمنالخروجقىوسفاعةالجنةدخللمناتالدرةزيافى

اناللهعبطابربئعنهذهفىولميخعلفاغعهالناروفسةمنوخروجهمأمتهلمذنبىدئعمفاععهوسمعليهاللهصلىالنبى
ابتهرسولبابعاعرابهالمذنبهمالشفاعةيريدبهقامجتملنهشفيعاالهالحديثلفظنفانالسنةءلالشفاعئ

علىلموسعديهاللهصلىقشفععالهكنتاالمعناهيكؤاتالدرزيادهفيلمحسنهمالنادوالئممفاءةممتالخروجفى

إالعرابصابفاعألمال01ثصفيعالهكنتيريداالألنهـبضومنهاسلمالجنةفي4درةزياأوشفيعافيبهانمضاالناران
قأذرسؤطبالمدينةوءكأواللهأخلمأعمواألوابالمذنجبنيلإقأوهذاعلىاعفشذلدفقعصاحعاجالنارانسنالخروجفي

وسلمعلمهاطهصلىتهاألثهادنهانذلكى4تياألجروفيهالذىبالمقاملهشمهيديريدانهانتحمليداأوشملهويماأراد
قلنىتهايارصوللانااناالحسشاتهجلةفىوجدثابثايثبتإلوالمدينةفيسكناهانالشكفانهحباطالوزروااألبرفغالفى

التوذربىفأيعبئبااحدهؤالءانافهليفىوصلمعلعهتهاصلىاطقاولذللثيةأبرومىزيادهوسمعلعهاللهصلىالنيهادهلعئ
ئموحعلم4أتتهاصلىصلىبعدالنبىبهاباحميةقاهوالبنةالمداستيطاتؤفعلةاكىديثيقضاظداوأعمواللهسههدعديم

ئيبععتىأشمىاصقاهصارعواطاعرابيابليعانداللهعهابربنالمنكدرعنمحدبئعنيمالكصوسمعليهتها
سيعتىلنىاسقالهعاحموسلمعليهاللهصلىاللهولفألدرسنةبالمدوعلاالعرابىفأعناباالسالمعلى3وخليهاللهصلىالله
االعرابخرجفأصاهثمبىبيعتىأقلنىففالاءهئملمعإلوابتهصلىاللهرسولفاببيعىافلنىاللهيارسولفقال
الةصلىاللهرسولفقالخبنهالكبرشفىالمدينةلموعليهاللهلىعاللهولرصقالبىاالعراخرجإببيعتىلمىأةفقال

لكبرالمدينة3وعلعهثماالسألمعلوسلمعاللهصلىانبىابيابابعاعراانعنهاللهرضىقولهبنطعهاوينمع
طيهاوينمعخبنهاشننىبهاالمقاملىينةالمكالىجره4ئذاحاالعألمحممنإنهكانقيءللماوعكغيألبععمهانطا
ئلهأقسألهكأقولذلثوسلميهعااللهصلىللنىبععهضحنعهذلكوانوهلمعلعهللهاصلىلنبىامع

بعدانهومجعملحالهنايضاانقلوءوالذكنباظروجذلكنقضانهاتأويللعععهيؤيدعذا

لماذلكقيقعلأناءيمألهئماالصألموسلمءلىضليهاللهصلىغابايعهوالهجرهاأمدشضانقفا
وصلمالنعليهللهاصلىلنياقلهزلمفيهاقالتهنهنسوغعتقدالعهدوااصمخزنقضلبهفرولىزاسقاا

لمدينةاصتوخماانهذك4لجباولعلهذلدثيهسميهعزوجلللهوالكفراباحةالتهتتفعناظ

أنجمؤدوامعوسلمعلعهاللهصلىالنبىلمذننةالمداجتوواالذيخاامرنعوناكائعلبهالماوعك
عنتدينميلنماصواواستاوسلمعلعهاللهصلىلنىالهافقتلىارااوأبواالبامنبوافيفرمهت
هألععنهموموأرجليايديههـاطؤجمهم4طابهموتوصلمعلعهنتهاصلىلنبىافبعثألماال

طيهاوينصحغالكيرئفىخبحاثدصنةانمااالعرابلماخرجوسمعليهاطهصهلىوسوا4فصل
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يرتهمعرخبنتوأممامننهيمااالمنأخدرااشديبتىعلىاللمدينهنافضالمعطراخرجيقتضىانه
لميطصمنتننىفالمدينةدحديدهلحداابهوهومايخلصلحدبدالكيرخبثاكايننىكهاثنفعه

بهاطيينصحالجوهرىلقاسمداوفيكتابأطعبهايخلصينصعومعنىيمانهاخلصمنويبتىيمانها
وفدروكلكنلالففوأهلااليمأنبالمدينةأهلللبقايخلصيريدانهأنصحمملوجمتىورظهرأىمجيىمالكءنوحدئنى

الحديديريدواللهأعلمتننىالكيرخبثالناسكاينفىتننىقالاأبوهريرةوسمالتمكلعهصلىالنبىيععتقالأسعيدنا
عبدالعزيزعرفيعنروىصرذلثوهايفسدثئمنصىءالىوالخبثالناسنالخبثأهليسارسعيدبئالحبابابا

ممننكوناقأصثىاجمياحمقالؤةموالهاجمعقالىفالتفتالمدينةمنخرجانهعنهاللهرفىهريرهأباتيفول
صمعتيساريقولسعيدبنالحبابعتاباسهلسعيدانظبنحيىعنمالكيصالمديخهههاللهرشولصمعتيفول
يقولونالقرىريهتأص4إتاهييقولوسلمعلعهاللهصلىاللهرسولتسضولأإلاهريرهغولوسلمكليهاصعلى
تعلههوسلمأعياللهصلىفولهشىالحديدكيرخبثالالناسكايننىالمدينةصننىوهىثربكاتأبقريةتأمى

ئمالكعنالقاسمبناوىورالهابالخروجتأمي5دينارمعنابنعيممىلاقرىفريةتأصيزبيقولونالقرى

يلىنمالذينالذين3شواولطىايأيهابالمدينةاللهتعالىوأترلولالفرىتغغرأبقىمعناهانععبعةالناستننىمينةالمدوهى
عنهاللهالقاضىأبرالوليدرفىولالمدينةنيلىالذيئطلغلظةالكفارولمدوافعممنخبثالكيريننىكا

المدينةهلجيعهاويأخنويفعحهـىسائىالةعلىانهءكايغابالوجههذاعلىالقرىاأءومعنىهالدوحدننىالحدوو
لهوتعودطاعالمدينهن3رساالىأميمحكلأحصرأهوالهاوينتقلبنءهـوهنمامهعف
ايعمؤلناساامعناينهيالمدينقآلاوهىئربيقولونوسلمعلعهللهاصلىوقولهفعهلتهارسولأنبعهعنا
واغاخطيئةعلضهبهعبتيزسماهامناندينارويقالبنعيسيلالمدينةاسميهاوأنابئبلوسمعليهاللهصلى

رضىالقافىأبوالوليدقالالناسمايعرفعلىالقر7ناغافقالنربيالقر3نتعالمحفىاللهاعماينهالىمنأحداليخرج
رجواوهذالغالمغاميثربأهلياهفمطاثفةتواذقاتعالىةهـلهيشيرالىاتوعندىعنهافتهاللهأبدالاالعنهارغبة
ضعيبهمقلىئوالذنالمنافقونواذيقولاآليةهذفبلالنالمناففيناخبارعنواللهأعمدتتىومنهخيرا
لمياأهليزبالمقاممنهمةطائةواذقالتوتعالىشمانهاللثماالغووراووسولهاللهماوعدناعروةبنامهثعنمالك
كانشغاهوفولفارجوادذلكبعاللذلدانهعلييدلالمناففينولةواللهأعمفاوجواوهذابنعبدالمحهعنأبيهءق
علىايثربمؤكالوايهغا51فهؤالهعهوالمقامنصرتهعنوصلمالشكايهصلىالنىأصابيريدردأبىفيسفيانبيرعناو

ماللثصوطابةاسمهاطعبةنفأمابعداالسالماالسالمقبلعليهمىذكانتماحسبرسولصمعتزحيرانهقال

عفارغبةالمدينةأحدمنوواليخرجوسمعليهاللهصلىللهارسولأبعهأنعنعروةبنهشامعنيقولوسلمعلعهاللهلىالله
أنعنهامجعملرغبهالمدينةقأحدخرجوسمالعليهاللهصلىفولهشخيرامنهاللهبدلهااولفومفيأقالمجنجمقع

أوفعنتليسزمانسدلضرورةجفمهاوأماءقلنالساثوابرغبةءنوسمعلعهاللهلىيريدبأهليهمنفعدملىيبسون
الخروجأرادبهاغاانهىؤالظاهرعندعنهاللهأبوالولعدرءىاضىالةقالعنهارغبةيخرجنخيرعوالمدينةومنأطاعهم

أوابألممابةللقرعليهاطالبافقدميرناخمسعوطناوأماهنغيراستيطانالىااستيطاعنويقعيعمونلوكانوالهم
اقهصلىوئيلهعنهامنهارغبةبخارجفليسارهأسةأوغيرهءنوطنهالىعنهاراجعاسصافواخرجهـمةفياتىالئممام

لينتةامابخعقلمنهسعوطنابهاجرااللهأبدلهابهيريدأنمجعملمنهاللهءيراأبدلهااالوسلمعلهه
ببراوبنعبداللهعنأبعهعنفيءهـوةهشاممالثءنحمطأوهوودبرلدفعهاغيرهأالهامن

قومفيأققاليقعيقولوسمعليهاللهصلىللهارسولسععتدقالانهزءيربئأبىسفيمافىءن
قومفيأتىمامالتويقعنوايعمونلووالمدينخيرلمأطاءثمومنهمبأهانفهقملىيبسون
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فومفيااقلهاويفغايعالونشخيرلهملمدينةوالمأطاءومنبأهايهميخضدنيبسون
عليهللهاصلىقولهشلوكانوايعالونخيرلملمدينةواعهمأطاوسبأطحيمنطىفيضيبسون
اذابةالدزجرافىيفالسونلمعتىمأطاعموطهمبأنففلىشونثفومفيأفنابفتحوسلم

أنيهونمجتملوبوعبيدهألكذدوأبسستبسستيقاللعربارمكاوهومنشبسسبقص
عدفيلوسيقتأبساالجبمالوبستاللهءشوجلليفىوفدفيليبسونيسوقونمعنى
بساظلالجبالبستوعزوجلاللهولوةساةحاأفواسيراعنونيسيريبسوناألعثمىيممى
غيرهاالىالمدينةاهلبؤلفونمعناهيبسونوتولهديعارينىقالسيراالجبالسيرت

شونيدعوقمالكعنقاصمابناوىرووهببناوقالهشهاالخروجلمينونفيو
االهلمنبهميختصبدمنبرمأطاومنبأهلبهمنملىفيفوسمعلعهللهاصلىوفولهؤمل
لىينخبرلهمواوسماللهعليهصلىوفولهبرحعلهالبرحلفىعهأطاومنبرحيلهنيرحلىالذبئ
منكاينائرنهوأفملأعظبمعنهابالنعقالاألصنمايفوحهمانأعلمللهوايديرنوايعمونلو

افيممالدعنصأعلمواللهوالعراقلشامواكابئامنيهانيختقلىحيثلعيشاوسعةاظعب
أحسنعلىادينةالنآليهنلوسلمعليهاللهضلىاللهرسولأتيرةهوأبعهءنعنحاس

يارسوللوالمنبرففااوعلىلمسجداارىسوابعضعلىفيعدىلذئبأواكباأبدخلجتىنتما
وسمالدمملههصلىفولهشوالسباعفطيراللعوافيقالالىمانفارذلمثافالنقكونالله

علعهفىنتماأحسنفيهوفتتكونفييدبهبرمجتمألننتماأحسنعلىالمدينةلعتربهن
وهانئماورحهظهرعندكلهأنيروللتمتاأبواشليدرضىلقاضىاماأوفنعاأوددبنأمي
وقثحسنهافىمنمألسقدمعلىبربدأنصحتملويومئذكارافدنمخونلهلواظهاولذلكونماه

وعوأهونعزوجلللهافولفيكاااللوالحسنابكعنىاحسنفيماكونلهالمسالينارةومماصألحما
أعمللهواعليهوهوهينمعناهعلبه

ذلكيهوبئأنهملسعكناهايقىكاهرهظالمدينةلتنركنوسلمعليهاللهصلىؤولهفعل
منلخمبأومعنىعلهاكيرهارمشااللكذأنيهونسحهملوقطأوشذةففمنسكناهايئحلمانع

سوالبعضعلىآوالذشبععدىالكلبيدخكحتىوسمعلعهاللهلىموفولهأءلمواللهالمعاق
علىئيعلومهاعلمهذاواللهاليمنعسكاثاءنبهامنهـنبمالحتىاخألءهابئمديقعضىالم

مةدفىدفعةبولهطعةااللفظةهذهقةحفأنبرعندىيبولبئبهيرمعناهاقاللمسمداصوادى
لعدوالعبرقعلومنهيعدىوغبرهالعرقعداأبوعبيدومنهوقادفعةذادفعهاببولهعدايقال
هتقطعابهذالاببوله

عناالسعنههامبهانيريدوامجتملسؤالالىمانذلكفياكارتكونؤدنؤشلمفصل
وسلمعليهالمهعلىفارؤقالاوفتفياشامنلطعلىمنهايهؤدونوهلعنهاجلةلناساانقطاغ
والطبرهأخوذلسباعواالوحقلعواقءناأبوعبيدالهروىوقاللشاعوالطيرافيواللقكرن

أىيغشاهوالعافيةلغاشيةفالنكبراويقالمعروفهةطلبأبعهذااأعفوهفألناقولئعكفوتءن
لسباعوااالللطيرونتغارهاحتىالاعنهاؤوكطاعأهل5اذلكصتضىلطالبونواالسؤال

دوناكاننفردبهابهديرأنوبكعهلمنفاأكاتعيشيريدأنصكتحلاليهاوافعافعها3أوابته
لمفث41تالىهنحينفيعبدالعزفيعرأنبافنهامالكصوأحمأعلمبابهاواللهأو

بأهلبهمقفيفملىببسون
خبرالمدينةأطاءيمومن

وبفغبعلونلوحهـدوامفى
فيأققوآطسونلعراقا

ومنبأمابهمفيضاون
ةخبرلمموالمداطاعهم

وحدنىلوكالوايعلون

ابنعنمافىعنبكي

ابىعنعهعنحماس
تهارسولأنهريره

وسلمعليهاللهص
احسعلىلمدينةالعنربهن

ليدءحمتىماكانت
فيعدىلذئباوالكبا

سارىبعضعلى

مالوابراكالمسجلعأوءلى

طونلقهايارسول

لاكمانذلكار11

الطبروالسباعالعوافي
بلغهاكوصكأط

يززابئدبدعرأن

تالىمنخرجحين
التفت
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عبدالعزيزبنيريدعرشالمديهنفتممننكونانأنخعثىحماياميقالثمصبصالعهـا
المذيثففمهممنفخافأنيمونخبهااكاتنفىوسمليهالىالنيوىءنهارأعموالله

نفسهعلىيخافوالديئضللةالىأهـمنوهثلههدىعنأوضأللسنةةافيلخاالخبثمنلكونه

نضاقءلىلنةامايخافطوسمعلعهاللهصليلنبىاابأمنئألنينأددكتهلعبئاباوقال
مملىعلىفولىماعوضتىولالابراءيموقالاالمناؤقأمنهوالاالمؤمنمآخافهنالحلو

امواالأنفسهمعلىالخوفمقاففلوالعمواالديئأهلهذافعلىمكنباأنأكونعيتاالخ
أعلمللهوالها

لالمدينهمخريمفىءها

أحدلهطلع3وعليهللهاصلىللهارسولهالدأنبنأنسعنلمطلباحروهولىعنمالدص

أنسفولشالبتيهامابينأحرموانىكأحرمابراءيمانلمالسحبناومخبههذاجبلفقا

ففالبدالهدينارمعناهبئعيعمىقالأحدلهطلعوسمعليهاللهضلىاللهرسولانعنهاللهرضىاحميامقسثماليهافب
القاضىابوالوليدلطونحبهمأهلهمبنامناههقالكبناومخبهحذاجبلوسمعليهاللهصلىنعنكونأنأنخعئى
منوغيرذلكالحايةسحبنافىنانعغاعناانعفاعنابهمناهأديمونعندىوصكتملعنهاللهرفىالىيختفت
أعلمللهواةكدالمحبنافهو3صحبنةافعهاريعتقدخامحبتنالهانبهيريدأنمجعملولمنافحاوجوهنةلمداغريمفىحاما

عنمطرفعنينهقبئحييوىورمحهحرمهيمابراانللهم31وعليهاللهصلىوحولهفملمآلكعنسحيىحدننى
دقطروممايليوالعنيمهأغأودناشبعةأهعادأرنحومنالمددنةممايلىىحرمىالدارفينمسلمالمطابمولىعروعن
اليهبموضعأهيالسيعةنالقطروكايلىأمعالنبهدسبعةطرروممايلىامياليةثماةعلىالعراقانهالكبنساعن

ذكرالذىوءذاعةابتهالقاضىابوالوليدرءىقالبالحديبيهعصؤاثيالجدةوممايلىأضاهلهعليهاطهصلىألتهرسول

كأبيغووالحديبيةكةثرميالوحومخوممابينضمخؤخانبوءهـفةكةبينانىعنهنظروالذىفيهفقالاورأحدحطوسلم
ممةبدلىحاههالتسعةدكأواتبيننولوبةمتقارتمساهذوحنينممةوبينوالجعرانةوصحبنالزاهـ

وانماورعالمالةميالوتتععرفهاوأربعينثمانعةبنمءاانمألكلوقداعالاهاتقصرفيهوجدهكأصمابراعيمانآئمهم
ذراعينباعءباعصألفحهيبابنحوالذىقدرالميلفيالحرزفيالناسخعسالفامحمالوالد3اغماأصمواق

واحمأعمللهواألميافتفاوترعأذبعةأرباعصأنعلىمعهمدونلناساكثبرمنلحمماباواهل
ذلكفىخولمأءأميالسةاشايذكروتكئرالناسأتوهدةبمةأقتفافلعنيماوأما
لحديبيةوامجةبينأنيمونلوجبونأودأميالبعهأريملتتواكةبيننولوبهاىهفامدهخأل
أمثالهاثألئالأزيدمنافاضمثرهيألتق4يبيرفرانعرهذاعلى

اللهرسولانالعدوىشعريمبئاوىروقدكةهـماازوملمعلعهالتهصلىوقوئهؤمل
بمبرااانةهـلهأنذلدعندىووجهلناساا5عرلماتحرمممكةانلظلموعليهاللهلى
بحمملوحرمهاوعاءهدابأالىلبارىءااوانهـدعافينهامعناهأنيكونكأمجتملحرم

اللهتحريمالىذلكيفيمهافأفمخرلى05كاااأوانهعهادهباجمجمانبراءيمكااإنيدبهيرأن
يكونوبذلكحمالذىالنهلمالماعليهبراءيماالىيهاهـتفافوثحزمتهبأميالنهعزوجل
بتواليهبمهمخرإللزمنعلناساأحدءثمجرههالماتىالناامجرولماللهممخرههاانالمعنى

همعئالماحيااساكاليكميمالقرلهولىدسوغذلدفيباألجتهادبذلكلولمبؤعيالنهمهح
وحرمعنهىمافجتنابوا
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لنافحفياالهالحرهبةالرهاوابثهابريدحرتالماببنواذأحرموسلمعايهللهاسلىوفوفصل
ألعىفىأيناوهلمدينةاضرقىناحيةءنواألضىنفابالحاجبهايخزلالقهمااحداوالحزلك

طرففياأيموهمالمدينها4بآوالحوفيأاناحيةمنأيضالجنأضوصثانعمهدجةخالعمرانا

عرملدوركهافيلحرات51هذفانافعبئاليئآلضامتلعلىلمدينةجيعاانبىمنلعمرانا
وحرآقطعجزاءفبهعابوليسىعنهماقدفقداسفلسفلععىومنيدادفيهاقي

لمدينهامالكنفميلمقنةأبرعدانفىلقاالاحولهاءشقمنصبدبراعلىلهثمزا

صواللهأءلمذئبفيأباهبذفىوالمدينةصمفيالصيداصابءالجزاءفماعليهانفيعلى
بالمدينةلظباالورأيتنهكانيقولأبرةهرلمسيببكنأبابنسيدعنشهابفياممنالئرما

للهارفربرهفوذأبشهاحرامفالوسممابينعليهللهاملىاللهرسوذاللز2ماذعرثا
ياكعباسءقافيعنعكرمهوؤدروىاابربدمانفربالمدينشاذنر2الظبالودمادتعنه
عكرمةفالهاواليعمدشحرماوالينفرصيدخألطاكأالنجتلىحرمللهاانلوسمممليهاعلى
وفولكرأبوهربزةذالذىالذعرفهذامعنىنهمفيقيلالظلأديفيهءنهـصيسابنةمعنى
ادذعرالعيدممايتعاولهيقتضىالبتبهاحراممابينوسماللهءلميهصلىاللهرسولييرهرأب

لومالكوهوؤهـلحرتهاماببنكاالماببنبعئبوفيالوسيملميهتللهاصلىياكتحربم
عنبزيوسفبؤنيعنمالكصأءسواحجارةلىلهالتىاألرضهىالحرةاألصمى

ة8عنهبمفطرويةزاالىلجؤانعلبالماناوجمنكلانهاألنعارىأبربأبىبنيسارء5عطا
رحلتيرجلعنمالكذايعخوعلمعليهاللهصلىاللهرسولحرمأفيقالنهايألءلمماك
أيوبأبىقولشفأرسلهيدمنسافأخذهصداووأنابألسواقثابتزيدبنفى

اهذوعبربمنحعليهللهاملىللهاولرحرمأفيبةوزالىاشائعلباالذثأعنهللهارضىىاألنصار
والغمىعنهطردلمولذلكفعلهمنينكرعلىوسلمعلعهللهاعلىرمهاتباحةهذاأنيقمفى
علىاألسواقأنتكونويلنهسالهلفالهـطافىديناربنلءيهمىالرجلطاداالذى

لماواللهالحرتبنببنالمدينةأطرافموضعاببعضهذا

المدينةباهوفىهماط

ملىاللهرسوللمفدملثأحهالمؤمنينامحماثشمةعأبعنوهرءسهشامعنبألكص
يابأللوليفتجدكابتياافقلثعاقاذفدخلتبأللوأبوبهروءكالمدينةوسلمعليهالله

حمىيقولاأخذثهاذبوبهراسفلتنبدككيض

نعلهشراكمنأدقوالموتأهدءفىبحمعئاميص

فيقولعقزيرفععنهفلعأزابأللنو
وجلبلاضولىوحبواد5مألبعذليلةشعرىأاللمت

وطفبلشاتلىيبدونوهلعنةببوماأرذنوهل

أوعبناكأالمدينةلينااحببالهمافقالفأخبروسمعليهاللهملىللهارسولتيبةعافك

ذخروجلبلاوحولىدبراليلةأليقهلشعرىليتآلبحسامنتبئ52
ايبمفأخبرئنقالوسلمعيبهاللهسلىاللهلرسفجئمثمةئئقاتوطفيلشاءلىديلرنوه

4بالمدينةرلظماالورابت
للهارسولاعرمماذ

مافيوسلمعلعهاللهصلى

وحدثثم3لمقهاال
بوسففيبونسعنما

بنيسارعنابىعنءطا
وجدانهىاالنعارأبوب
الىنعلباالجؤادةغاالنا

قالعنةفطزددمويةزا

أفىأنهالاعلمولمالد
اللهعلىاللهولرسآ

هسذيعنحوسمعليه
عنمالكبموحدنق

علىدخللرجلىعن

وأيابالسواقبتثابئبدز
خنفأصصتئكساوفدا

فأرسليدىمن

وباءالمدينةءفىما

عكمالدعنوحدثى

أبيهعنعروةفيهشام

المؤمنبنامعائشةعن

رسوللمافدئمفالتاا
3وعلمهاللهصلىالله

بمرابووعكالمدينة
301هاءفدخلتبأللو

كنبليفياابتلفلت

نجدككبصويابألل

ابوبهراذاقفلت

نجولاطأخذنه

فياهلسجعيىاص
لىالنشرامننىلموتأدوا

عنهأفاعاذاباللند
فيقولعقيرتهبرفع
جمنةءمياأددنبوماوهل

أعبناكأينةالمدالبناص



وبلركحهاوشد

وماعهامدفىالنائ

جعحاوانقل

الثمابالجحفهءول

صعيدبئسيموحدثنى

صلىلنيازوجعاثنسةان

وكانلتظوسمعليهالله
يفولفهيربئعاهي

ذوقبلالموتفلرايت

فوتمنالجبانحعفهان

عنمالكضنوحدننى

سعنالمبمعبداللهفينعبم
قاللأنههريرأب

عليهائتهصلىائةرسول

المدينةانقابعلىوسلم
دخاالالمألئكل

الدجالواالالطاعؤن
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سعيدبنحيىعنافاجعلهابالجحفةءالطعالكحمااوصاعهاوانقلمدنافيدوصحهاوباركأث

يقولفهيرةبنعاصوكانلتظوسلمعليهللهاصلىلنبىاوجزمهادنان
فوفهمنحعفهالجبانانذوفهءفبلالموتفدرأيت

نفاباعلىوسلمقمكليهاصلىللهارسولولهابرةسأبىلمجرعناألتهعبدبننعمعنمالث5
اللهسلىرصولعنهالمافدماللهزولهارضىالشصاللد1والطاعونالبدخلهائمالمدينة

وعوعكعهبالاياههـيمهاوتالمريضاطىازعاجطرالوعكأبووعكالمدينةوسمعليهالله
ابراوىوؤدرالقربمنلهماوهىالعيادةوجهايملىهاوبالعنهاءلىأباللهرضىعاؤشةودخول

ةلكوالنلسالماونفهثىىونعودالمرةالجنائئنآبعانوسمعليهاللهصلىالنبىناأميعازببئا
اءىعمهبربدتذهبدجماربنعيسىلأفلعنهاذاباللنووفولهاالحجابقيلأنفبلكان
عيسيعدبئهـتهيدصقىدينارفيىوعينافعابنطلبرفعفيرتهعغااللهوقولهالىضىقفأ

الذخرانلعناببريداكأوأراباوديةطبتجانتاكؤالنشجرتانلجليلواالذخروااألعمثى
كأجبالمنجالنوطفيلوشامةعيمصىبئمحدقالصجرولبسابئنبتغاءاوالجليل

لماطيهلتأسفواحنهاوزااككألمكلمعنىعلىيئلورالمذبيعيناانهئادبأللومعنىفصل

انمالدبنأنسوىوفدرهواهالفوولالهالميعهدالتىبالمدينةبالمقاممفارالنوجعمماالف
ضرعأهلكناانااللهلوايانيوظوسمعليهاللهملىاللهرسولعلىحمدهواأوعرينةعكلاناساءن

هموأهيبراعوودفيوبمعليللهاملىللهارسولهمهيفألمدينةاضعوخواوارفاهلنولمن
لهاوأبواالبامنأبرافيعئرفيهصنرجواأن

ولبةبدبذلكقىفأخبرتهوسلمعليهللهاملىللهاولرممنهافبئتاعائشترضىوفولفصل
أنوسمعليهاللهصملىالنبىمنأوأشددعابناهكلصلمديفةابينااحبباللمؤمالبأللواببهر
محبهمالمددنهفعهمااللهصحببانفىهوالدطالمدتوسكنىكأمفارفهدءنفااالنثمسهمأمنبذءب

ممةهنأالنعقالكرهواكاعنهاالاالنعةكأفعكرهيىن
علىدليلوذلكباللوطرأبانشادالشعرعليلموسعليهاللهصلىولمينكرالنبىفصل
لجاهلعةاشعراهالدوجاعةءنبئبوكألعضىاومدحهزبئبوكهمانوقدانشدهزهجوا

صلىالنيعىوىوماوامحرماوقيمهكقببحمالكنمفتمركارماواغاسالموا
معناهؤوملفقديمعلىشعراأنمنخيرلهيهيهرحتىفحاأحدملىخوفألنلنهاوسمعليهللها

تيصكفظأنالمجلذلكالنئبمهلبسوهذاوسمعدبهابنهصلىلنبئابههبالممعرالذىمن
غلبمنمعناواألظغرانمارهنهالنةونهقادعلىيريدااناالاليهصغاءاوالوإلنشادهواحدهنه

انشادعنسئلمالانلععبيةاوفىيىاوغيرذلدممامجتاجئريعةلاعلىلقفظامنوهنعهعليه
وللهوهاثنىالثمعروماعلنايقولكزوجلاانعيبهومنيهثروالمنهسخفطالشعرةقال

لشعراعنألهم1لئسعراءاعاأنهـىاألشهموصىأبىلىالخطابكعبابئعرانبلغنىومالك
لببدلوظهـلهونةلنعرفهناافقالواوصألمممعفيقاللكذاوأحفرلبعدمعرفعهمهمهبقيتوهل
الكعابلكذلمااللهماأقىلهـليقرأعموعليهاللهلىاللهرسولتههشعرمننمهديتمافلت
يئالمعةىهدفعهيبالر

لتىلوضامقااعنهاببذيريدأنلجحفةالىااعانقلواحهاووسلمعليمهللهاملىوفولهفصل



فيعبدالعزبئمعهمرفيابحكبمأميلامعن591مالدنوحدثنىالمدينةاليردمناجألهفىاماصا

ملى2الإلتتكمثعىوهىاطحفةانالعلملبعضاهوقالىحةةاالىذلكوينفلبوغكواالتىواطبهمأضرت
ئلولانوسلمليهادزعإلو3اللهلىلنبىادعوةوشأعلمواللهبذلثعكاعايهمفدراالسألمغبالوفتءلىذلكفيكانوا
والنمارىاليهواللهإالحمحلهعهنهاويكالمنيشربمنفل4ئةوالجحفةصارت
اكمانفبورروااتلفجاج11دىوءدبئءبنافعابنقلئكلمينةاولانقابعلى3وعليهاللهصلىوفولهفصل
دسنانسفذالمساجدالماليهنعيفنعىالالددالالطاءهـنسلمالبدخدماعديهاللهصلىقولهحوالخارصامنهاالى
ألروىابوسعيدوفددخولهامنالطاعونأيعافدكوافيطونواأندخولهاومجنملمنلاك
وحدمنىلعربارصالفاببدخلانعديهوهوعرمحاللدايأقصألقاللداعنبهئماحدنناوسلمعديهبتهاصلىلنبىاءن

شهابافيمافعكنجمنخمادالناسأوشاسهوخبرالربومئذايىزبضرجالمديختفىالقالسصباخبعضالمدينة
اللهملىتهارسولان055

المجثمعوسلمقىعديةحديثهسلمعديهاللهاللهءلىحدشارسولالذىلأسهدالدالدفيعول
ربالعجزبرةدبنانالالمدينهاجألءالهودمنفىما

شيابئابنتمالكلظرسولبهمنآضمأليمقولكانفيعبدالعزفيعرهحسانهحكيمأببئعلاءهصالدعنص
صذعنصصفةدينانمساجداليبفينمدوافبورأنبياأوالنمارىاليهواللهقأللللن31واللهمليعليهالله

أناهحتىالخطاتيابئيرةمحبندينانالمجتمعوسمعليهاللهصلىاللهرسولأنشهابابنعنمالثالعرببأوض
رسولأنوأليقينالثلجرسولانواليفينالثابماتاهحىاظطابزلدعربنعنففحصشهابابنمالدقاللالعرب

وسماللعليهاللهصلىالتهوفدأجلىمالىلخيبريهوفأجلىالعربصؤيرةفيدينانالصجتمعلوسلمعليهاللهصلىإدته
يرهفيفيدينانالمجعمعثناالرضالفروالمنلمءنإلسمنررورجواخهفامايهووفدكيهودغراناغطاببئعر

خيبزؤلىفأالعربعالحهمقوصلمعليهاللهملىافتهرسولألناالرضونمفاالنرنمفلمنفوامايهودفدك
ممرالنالدؤدأجلىةوورقذهبمنفمةاالرضونصفاالئركرفىصفلممفأاالرقونعفاالثرنصضعلى
بهودنجراناططابابناللهولسلوسلمعلعهاللهصلىزولهشكلآمنهاوأجألالقيعةثمأعطاهموأفعابوحبالوابل
فأمايهوخهبروفدكاللهلفهمأعلمبرورواللهوالنصارىاليهو

لهمليسمنهاخرجواماوعظمماصنعؤلةجاظهاوااجدسماتخذوافبورانبهاوسمعليهاللهصلىوزهـلهفصل
األرمقابخروالمنمنمساجدماتخذواآلبورأنبهاغمماابنلكو
فكلفدكوامايهوفننتالتىبألرضيريدواللهاءلمالعرببارضدينانؤسلماليبقينالكليههلىوفولهفمل

ؤتفلوانمفلممبرفيدينانافىمعاليجتشهابابئحديثفيوقالالجاهليةفيعليهاوتقابهمالعربكعصةبسكنى
اللهرسولألناألرضحبيبابنوئوروافيوالمديضةمالعربيرهفيممالكعنوىوريناوبنعيهىالعرب

نوعلمعليهتهاصلىرأماائطولفيالعراقريفالىطهااجمنااواالهامنارضومعدنأبينمنأقصىالعوبيرهفي
الغرؤمفعلىمالحهممابينالشرقوفيالفوبومصرفىأطوارالشامالموالىساحلمنوهاواالهاجدةفنالعرض
مفأقاألرتووواطةالعوبإلطبرةلهافيقيلالعربمناتالعربيرةصهالكوولالمماوةهنفطحالىيزبئ
بهاثارواال

ففيابغرمنهـنلعاينغيرافأءلماليتىيريدواللهالعرببأرصقدينانوسلماليبقبنعليهاللهعلىوثهـلهفعل
خابواةوحإلليواوورقلدانصالبهذهشيخرجمالكقالاالسألمبنبغيرهنيتديئاص4يخرجواناالسالم
وأجالهملدمةماعطاهنيلقدفريئطاايادخولمكتذلكوالمنعاالسألمغيرملةعلىنىأوىاونعرايهو
نهاهعةوااليضوالىالحنطةالمدينةالىالشاممنالنمارىصبهلبعنهاللهرضراظطاببئعرزمنفى



أهقىحاماباخ
بالمدينة
عنهالكوحدثنى

أبههعنعروةبنهشام
اللهصلىاللهرسولأن

أحدفغاللهطاعوسلمعلعه
ومخبهمجبناجبلهذا

ماللثءنعنوحدثنى

ءبديدبنبئبكيى

أسمأنلقاسمابنلىحنا
اظطاببنعرمولى

اللهعبدزارانهاخبره

فرأىالخزوىكأعيافئا

بطرقونبمذاعنده

مذااناسلملهففالكأ
بنعرمجهلمثراب

خحلءبداللهالخطاب

عظيمافجاابئءياكأقدط

بطاظبئالىءسبه

بهفتىيديهفافوضعه

رأرفعثمفيهعرالى
ثرابنعذاعرانفقال

4اولهنممضهفثربطعى
أوبراظيكمنهدجالء

بنبرناداعبدالله

لقائلاتأقالطاباظ

فقاللمدينةاخيرمنلمكه

صم5كطللهاب
حرسالوفهاببعهنهوأاظ

والفياللهتفيأفولال

عرانتلثمشيأمه

خبرمررلمالقائل

صمعىفقلتوللمدينةا
فقاليتهوفيهاوأمنهاة

والللهاصمفيولأةعوال
انصرفثمشيأبيعهفي
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قدمواذااوالمجوسلنعارىودواليمافيمالكللعمثراالعشرأؤمفالخطاببنكرفياخذءغم

ؤبئحوائجهمئونينظرولياليسمقونثألثأجللهفربنطدقالأجللمأيضربلمدتةا
ممنهاللهرفىالخطاببنحرذلدضرب

هذاعنكئمفمعناهالكقالذلكعنالخطاببنعرصففشهاباثوفولفصل

وريرفيهالشكالذىلعقيناسناهقلئلجاحاءحين3وعليهاللهصلىلنياعنحهليالقول
وهذابممشبهودخيبرعنهاللهرفىالخطاببنعرذندفأجلىقالوسلمعليهالتاصلىلنبىاان

فيرفيخبدرثمن4وجدانوأمالوجدأولموجدمنهمءلمر8سواالعوبيرهجزاالجالءاغاءومن

منكعيرودلمءوظهرترسلأولعنسعلمالكعنلقاصمابناصماعهنالعتبعةقىالعرب
هنافعلىذلكاذاتببننماللغلرهنهمعرفانمنهاسبهلىاانن7وىوساوعبدالملدساوية

ذاخعفايبهلىقانأبرالوليدوعندىضىالغالطااللمغدرلعرباؤيرهيرخاالجألءفيطونال

أءلمواللهممنذلثيؤمنحيتالىننقعلىفيالحربأحلملمجاورغمثهمأءلالىالميلنهم
فأماالعتبيةفىمالكعنبأشقالوفدكبهرانيهودالخطابلنعرلىفأوفولهدمعل

فعفلمنففدكودواهابمئاالرضوالمنافيهـمنلمصجوامنهاليخربهودنجران
الزضىاولعفلقليانكفلىتمصالحمنوسلمعايهللهاملىفتهارسولألنفراونعفالرضإ

منهاموأجاللكذتمفأعطاالقعابوالىلحباواالبلوالووقوابالذهبلكذعرنمفلمفأقام

الالمدينةأهىفىماحاءهعال

هذالفةلىألهطلعوعليهللهاصلىللهارسولأنببهأعنوةعربئامهثمالدعنص
الخطاببنعوانأسمءهـلىالقاسمفيسعيدفيءبدارحمنفيمجيىعنمالكوغهمجبئجبا
هذاانأسملهفقالفييقبطووئعذاوتعندفرأوثالخزبئءياشزارعبداللهانهبرهأ

فوفالخطابعربئالىمافجاءبهفدحابنءياشعبداللهلحملاظطاببنسحبدعرلعبراب

رجألعنناولهنممنهفثربطعبلثمرابمذاعرلنفقالرارحنمفيهلىكرافقربهيديهفي
عبداقهفقالضهالمدخيرءنلملقائلاأنتؤكالطالخطاببنعراهنادبرعبداللهأدفمايمينه

الفائلعرأنتشيأففالصمهوالفياللهليتفىأؤولعرالفقالبيتهوفيهاوأهنهاللهفقلتءىءم
يفيأبيعهوالفىاللهفىءمأقولعرالنجقالتهوفهابوأمنهاللهم3هىفقلتلالمدينةخبرمنلمكل
انلىتععاشبئلعبدابتهعرحثبحبهلعثرابهذاالنبعذانفيأسلمشلالشاؤهرفئم

بئعرمنأخوالعياشبنعبداللهنبةلقرااثمامنكانلماذلكعلىوثنبيههمنهليهاصكمل
اسقاذلجونأنصكمعلوبعدهاواواليةفبلهديتهلقبلابمنفالتشهرضىالخطاب

بنعرانمعضغيرممئلةنلمالاهذامنمألداكلهلوسلمعليهاللهصلىلنياذلكألن
لبسبراهنهبنناولنأللمسلبناجاعةلىاجمىثنكانكغاليهابهدىكانطلخطابا
وجهعلىيريدلعلفيهلىابهوقربدعرفيوضعهلتهعبلماانولذفجلساهلباقىايناولو

حألاليدبهيرأنجمعملطيبلهثراباذانلورأرؤثمبرائحمهالهومعرفةاالخعبارله

وعلماثروهوايمينهرجألفيناولهنمهنهيدضربيربهثرحألالفيدلذيذاثكؤلهيرأنيكعملو
تعالىشاءاللهانوسيأدذكريمعنهعقمنبعدهاالماميناوكبان
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افائلانتالفةعنهاللهرضىالخطاببئعرناداهععاشبئأدبرءبداللهفاالؤتئلهزملإ
محدبنلطارالجرةىلقي4دملاعلىممةفعلتلرهديناركأنهبنعيممىقالةالمديتخيرمنلمكة
يدبرانلمجةعنهللهارفعرمناوءذمكليلهتففضلىبهيدألديهربهلفعربذلدولوأضهعيسى

لتفففياألخذيرىفىكاوهومكةعلىلمدبنةاتفضيلدهالععقالمدينةاعلىمحةاتكارنففملله

ومعنىونانكبردذكفيبةلععاأخذاأظهرلماسهرمناألوللوجهاأنالاألضىاهماعلىحداا
األخرىبذلئئلعاملواكنلداكرمماأالثوابمنؤيهابالطاعةالعاكلثهالماانافضل

ختلفوئالةخمفزضقبلالمدينةالىوءيرءاممضوعاواالنتقالبمةالعكنىنانهوالخألف
لوحقهمفيذلكبتىلجهورانافقاللةعافبلمحجرتةت4تقدهنحقفيلقعابعدلكذفياالالها

كاففلينةبالمدلمقاماانالخألفنهاالالقعلىكأبعداايربمأنحلةاجرفبلالمنانعةجا
ئمموالالعراقالىلمدلنةامنجاعةنعقلوشداوالمهاجروق3وعليهاللهصلىلنبىابهاولذلكأقام

لطاعونافىمابالهبواحملهآنممونعنعغرسنهمنلهاامواغارشممةسكنىلىالفضلباوثومفمغرجطولم
عنماحدثى

عنءمماطعدشهااقئلهأفملالمدينهانفألخألفذلكخألفوالمجورتيعباسبنوعبداللهبيرالىبئبداللهك صؤالمدينةوصكنىسكنىكأجمبوصرلهنهافىفالخألفهجرهلهلمتكنوأمآمنهؤالق

صكدلخطىحمىعطاللهافيلىابومحدالقااستدلاففملهكأعمكنىواثماصىةأبوحنيةوشالأفضلالمدينةسكنىانمالك
عنبنالىرزالحيةكاالمدينةليأرزالىااليمانانوسلمعلعهاللهصلىالنبىعنبثاروىذلكعل

اطرثبناللهعناةكلبقريةتأتأصلندعإلو13اللهلىالنيعنبماروىوالمدينةبذلكيخصجحرهاول
الهععنعهافلابنلىوفولهاءداادوزغيرطففلهإعلىجيحلماالعلىاقرىتأصلفولهفألمعنىقالطالقركط
عريننسبنالعنامجببأنفيوسلمعايهاللهواليدعوملىاوأشدبهبناكأالمدتالينابصاللهموسلمعليهالله

صاماالماخرجالحطاباخمارعنآهاوسلمالتمكلهصلىالشأنالمعنىجهةنوجههوفقلوسعكنىءيرالمدينةسكتى
لميهحبماألجناابهفلوانالبقاعلأففاالفيالسكتىعليهفأليفزضعليهدافزضةذلكفانكانبعدالفضح

يةوأفطالجراحاميالبقاعلااحادزاوففمألءالهاالمماتواستعطانفأليختارالستعطانهواخعارذلكءفترضاعليه
فدباهاأنروفأيريدالقريةغيرذلثوالبتموضععنكأوكأفقالبمةمالكشلالععبعةوفي

فمعيلىماعنلهءناظهارفيدعلىوفهابيعهفلموامنهبتهاصمهيعياشبئعبداللهوقولفمل
ابنالئاموغسكةففلكأواغأفرلهيلبتففلهلىلصرحبريدانهلضربهبذلكولوأزهـلهعيمىمحدبئلكأ

اللهتفيألفولنبهاشعررضىولذكقااللهلرذالذىالوجهعلىصعهفيالخالفوهذا

ماسناهنةلمديارلملقائلانتولكنأفكرففععلعهالنىاللهأعموامعضاشهأصمهوالفي
منكؤلكنفهلالمدينةمضياالعلىمنعنكهابلغنىغاانكرعليكواعلعكاذألنكبرذلك

والةلكذومعنىانعرفعنهثمصألهطلعهأظهراوالعليهلمفيداألولفولهاذعياشبنللهارعبدفعا

غرممنوععاسواهأمسكاذاالعولذاءلىفرارعرارأىانهلمأ

لطاعونافيباما

عبدبنعنعبداللهاظطاببئيدزفيلىحمنعبمالحيدبنعبداعنشهاببئاعنهالكص
ناؤاحىالشامالىخرجاظطاببنعرابخاعباسعبداللهنوفلءنبئالحارثفيالله

فيا3بالثماالوباءقدوقعانوهبرفأبهوأصالجراحابئدأبوعبعدةاألجناالقيهاميرغبه



الخطابنعرففالباس

فقالهـاختلةجمالشام
ألهخرجتةلىلمبعفم

وفالعءتفىوالنرىأن
الناسبقتهكمبعضي

ملىاللهولرسابوا

أنوالنرىوسلماللهءلميه
الوباههذامءلىتقدمم

افاثمهواءئازتفقال

3نمارطكاالىا

فسلكواستشاوهم
تلفواواالمهابرنيلب

رتفعوااالفةخضألفملم

منادعولىفالثمءت

مشفةاءلفكان

الةخممابرهمنفربنى
يخعاتآنمعاف

فقالوارجالنهغءلعه

والبالناسنرجعىأنفى
اوبااذعلىلم7فد

الناسفىعرفنادى

ظهرعلىمعبحانى

أبرففالعليهصحواط

فدرمنأفراراعبيده

غبركلوبرففالالله

نفرمننملهاياأباعبعدةط
رأشهأللهرادةلىاللهةلرا

فهبطتابلللثوكان

مالماعدوناندبالهوا

جدبةىواالضكعبة

بةارعيتانألسا

واناللهبقدررعيها

رعيمهاالجدبةرعيت

رحنبدافجالللهبقلرا

وخلوباءقداانوأخبرهمنارهمفاسنمفمكأ899ألولبنالمهابرينالىادع

باءةرالوأنموأخبرمستئارمفدحكااألولينينالمحاجرلىاعطاباظبنعرفقالعباس
ساكعهبةهكبعض3وقالءعنهفىوالنرىأنيألعهـجتزدمبععفقالخعلفوابالشاموقح
ئممواءئاوتةالوباءففالذاعلىمدأنتةوالفىىوسلمعلبهاللهصلىاللهرسولبوأ
مواارتةفبقالالمكاخعالةهـاواخعلةاالبريناافسلكواسإللىمارستشظماألنصاروركالىاع
نهمعليهيخعلفزلمفدعاهمتحلةاجرة1منصترينىمثثنامننمنلىاعكالنمعنى

افءهبحءلىالناسعرفىادىالوباءتاذهـءلىوالئقدمهمبالناسعقىأنفقالواتوجألن
هـمننةنمولياأباءبيدةبركعرلوءفالفىللهزدراناراأزهـأبرءبيدهفقالظهرفأمبمواءلميه

دبةواألخرىاهماءصلىاوتالهءلىوادياتطةإبللكنلوأرأيتقدراللهالىؤدرالله
فيفجاءعبدالىحمنرءيغابقدرالمتهالجدبةرءيتواندراللهرعيتهابفالخصبةرعيتانأليس
وسلماللهءلميهصلىاللهرسولتاءلماسذمندىتانؤقالاجتهبعضنغائبافيوعوف
خمدوومنهفرارابهاةالتخرجواوأةنمبأرضوفحاواذعليهزإلتمدموابأرضبهصمغمااذيقول
أنلسيتأماكالىجستنهارضىابافيمحرأنزهـلهشكلرفانعرنمالله

يتطلعهاأنبالئغووداذابعدءاالماموعلىكانثلغرالمبممليناأحوالهاماليطالغصد
برادىيةصغشحبيبابنولبسرغكالتاذاحتىوفولهذالثالىسحعاجانهانءلمبالمشاهد
ماميريدجندالئاءاألنجادأهيلقيهالحجازالىالثامأدفىمنسغوفيلالشامطريقفيتبوك
يبوؤلمذلكالواعنقدواالوباهمنهـجواأوالنهمناكفلفوهجهةالىهقبلينآكانواالاما
لكذبكوضعهيقهطرمنمنهمفربمنخرجوايهلقونهوالخهما

لكثيرمنامقيمهـهيونلطاءهـاباءلوااشامباوقعفدلوباهاأنوهفأخبرؤشلهفصل
ضهمميويخونافهفوأهيلناساأحوالمنالمععادبخألفغيرهادونالجهاتننجهةفىالناس
كعافةلناساصقانأميتألوسافىابخألفواحداضاعالبامي

بنالمهابمانالىبسعيدبئعنوروىاألولينالمحابريئلىاععنهاللهوئئذحبررضىفصل
المهايربنمنفليسالكعبيةالىالقبلةاالبعدمخويللملمبومنبلتينالةالىصلىاألولينءث

لعةلمطايريدونألهيقلزجتبعمفقالعليهخثلفواذللثعرفيستشارهممفدعاألولينا
كعباالمايبهماليماوتعفناعزوجلللهاعلىتوكاونيربدانقىجعءتلنظزيهاالنرىلعغووواا

3وعليهاللهصلىاللهولوصوأصابالءالناشفعيدونيرالناسبقيةمكبعفهموقاللمالله
علىم3فداوابهمالتغربراليععموعليهمقاالشظعلىبذلكولمفلهماظهارففبذلكيرون
سنهئمارهماألنصاوطدعاثمبرتفعواعنهبأنهمأميواءلميهاخعلةفااللهماسثهصالهيخافالذىالوباه
دههنامندءهـاكافىئممويرتةأنأيضاهمفأعيخألفواخهلمهابربئستعئمارااكا
لفتحاوبعدأوهاالهجرهحملهفتبتالفغبقربوهابدمنبرلامهابرةمنمشفتريشمن
محررأيهمفرأىلناسبانرىأنترجعوظوايخعلفوافمافشاور3حوندلهحرةاهمالهفثبت
واالبلظهرالخيلومعاعيعبرعلىالمسافرالنبذنكلسفروصفهبريداظهرعلىمصبحاقوول

عنارجوعمايتضىبذلكقرنوالبدأنيمونظهرطريقعلىيريدبهأنملويشوالدواب

بأرفبهخماذاوليةوسمعليهاللهعلىاللهرسولاسععتذاطمنعندىانفقالساجعهبعضبافيظنوابئءت
انعرفثمعرداللهفحهمنظلفرارابهافألثخربراواتمبأرضواذاوقععليهفألتفدموا



عنعنمالىدوحدننىلم991

وءدطانكدرابنعدنفك40االووفعبدلجغلىءنأظهرالنهواألولاماصبامعهاعموذالثونأويمالشام
النضرمولىاببئسالمأعلمواللهعهـارالىاحتاجلماوالوباءبهبمدةيريدأنسف
عناللهعبيدبنعريريدانهرالنصراتاالنسنىلىةرراللهافراراءنعنهاللهرفعبعدةأبوقولفصل

اببأسعدبنعاميالبفومنهوانهيبهشوجالنيفدراللهاالمناليصببلذى51الوباشالصمابةويفوبذلك
صصهإنهعنأبيهوقاصموافقتهبممربنوحمعيصىمحدبنآلأباعبعدةلهاياظعرلوغيركفقالأناليميبهقدرلهق
ماولزنأصامةيألالنبىساهؤقدوامانتهففلهلمألعققءقذاكومجهمألنجمونافتهنحاويهرهأهورهجهعفي

اللهوسولتءقاألههء04هذامينوسلمعليهاللهعلى
فيوسماللهءليهصلىكبئعنهاللهبردرعروضىثىاألععبميعدبئقاللهايااباعبيدهطلوغيركوقولهفصل

اصاتففالالطاءونرانهواغادليهرورديحوبالفراردانهةالدسانهبريدفدراللهالىقدواللهنفرمننعمعهلن
اللهملىاللهرصلولاللهألمةفدفدرلهءنطؤنادمابرجوأنوملانبااهـازدظرعليهءنونأنيمفيرجعايخا

رفيعونلطااوسلمعديه4ومحزومنهوفراحبهوزاازىلعدواافررونونلصيوالدرعيقذامجوزلرنسانانولذلكوجان
بنىمنطامفةعلىارسلبلنعالىراللهممافدوالمجوزانيموبهراللهفدفرارامنذلئلحنيموالالغرروالخاوفصبهتبو

نمناوءلىاصائيلابلشلىسبموهواناظطابغثيالصدابماسدأبرعبيدهعربنذلكوتدمثلربههأهوأحصره
بأوضبهفازاصمعتمفبلمانجدبةأليسواألخرىاحداهاخصبةعدوتانبهاواديالهعليهافهبطالقيامنيريدحفظهاوص

واذاوقعفالورخداءليهانصرفانهأميسنليريدانهرعاهابقدراللهالجذبةركأوانلعزورعاطابقدراللهصبةاظر

فالبهائموأبأرف8الوبامنعليهممايخافهعلىموانأقدملعزوبقدراللهانعرف5اربابهن4يأموضحالىآب
منهفراواتخرجوارمنانهواليعدبذلكبابالحابهاأنيترلاالبلصاحبفيميدزمبقدرابتهعليهاقدمم

نجنمالكوحدثنىءناالمامفكذلكوراجياجرهلقدرهومساالصانهسهاللهلمأهيممعثالباءبتنامبلفدرالله
اللهعطعنبظابنالتوفيقوبالتهوالسألمةادبألدالصمةنجألدالوباهعنمجمانصرفاذابالمسمين

انبيعةرنعاصابنالعلممنعندىانطهذاعاليقعضىمنعندىانففالعوفبنفحاءعبدارحمنوفولهفعلأ
خرجالمجابنعروجبتفدبمهمخالفالهوانكانصحهمواؤفالهنكانالىاىمنعندغيرةكانماعلىمقدمذلكئ

صغفالباءامالثالىزلكفىلواحدشهمالنكلوالقياسباهـاىواالةةعلىمجيعاالجاعءنقدوقعاالانهعليه
وفحورأاوباانبلغهمعأنوالغبرعنهاللهىرةعوفبئعبدارحمنذلثولىمخرعايهمماشداحدنتنولميبرأيه
نعبدارفأخبربالنامبأرضبهمعتماذاوسلميهعااللهعلىياكوقولبالداالسألمجيحفىهـتوانتثشاءتالقفية

اللهرصلأنابنءوفاتسألماسخرجوافرادامنهفألبهاوأئمبأدضىواذاوسعبرهـالتةنيريدلمافعهفالبدمواعليه
قلوملمعليهاللهملىلموليهوراالنبىأهيمنعندحممااخهارالذىرأبهواؤقعراذمداللهلللىقداهـت
فالبأهـخبهتماذاءهعنمودعرفيعبيداللهفيأدالنضرسالمالمناكفروءنعدبئعنمالثصواللهأعم
وغواذافساءيىافتهملىاللهرسولمنتذيدماممهبئألهءهعهيسأالسامةأبيهعنصوسعدبنابىبنعامي
فالبياوأثمبأرفىعلىلاوصرجزعونالطاوسلمالتمكلليهصلىاللهرسولقالاسامةفقالالطاعوقفيوسلمعليه
صفرجعدافراضرجوابأدفوعاذواعليهفألتدخلىارمقبأبهسمهنماذمنكانءباأوعلىاسائيلبنىمنطائفة
صرغمناظطابمحربنبنعرانرببعةبنعاهينعبداللهعنشمهابابئماكءنبهافالتخرجوافرارانهوأئم

مالكعنوتثنىعوفأنبنعبدارحنبرهفابالشامالوباءقدوخانبلغهاءسغادالنامالىاظطابءج
صالمعنشهابابنعنبهافألوأتمبأرضىواذاوقعفألئقدمواعليهبأرفنبهاذاصمهنمقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

عبدالهابنعبالبتهبنسالمعنشهاببناعنمالكسغمناظطاببنعرفرجحقخرجوافرارامنه



لم003

زهـلهشبنءوفنحديعشكبدالرعنسرغساخاسبااغارجحالخطابت4أنءس

وجهينليخعهمفباتبمملىو3اسائيلبىمنةطائةعلىرجزأرسلوسماللهءلمعه
لثاذأنالوواالوجههذابهمءلىحدثبالناسوحدثاألرصرلىاماقىلأوليريدانهأنهماأحمد

ألولئكعذابانهكاناوحدروىالبلدذالثفيغرربعدذلكوانهيبغرابلدعلىفيترليهون

وسلمعليهاللهصلىلنبىاعنوىوقدربهأمببمحتسبافبراصامأوببلدظهرلمنإلؤمنينةوو
قالانهوسمعليهفتهاملىالنبىعنهاعناللهرضىعائشةوتورهسمكلاشهادغلطاعوناولانه
ظلكانانهوهـلمليهاعلىلنبىااعنعنللهارفىعائشةوتووسلمتكلشهادعونلطاا

صابرابلدهفىؤجمثالطاعونعبديمغمنفإلسلوثينوحةفجعلىيعئاءمنعلىاللهعذابايبعئه
أبرالثءمدمثلظهااللهاللهحمباالماصيبلنانهيعلم

أرادالخروجفجوزلمنالوجهحذابالمغالخروجءلىخصفالتخزجوافرارامنهشلهوفعل

أنأرضااستوخمويبوزلمنعناواالنعقالالسفرمنهالىبهتترلحاجةمناولكمنطغبر
قدمواعلىينةأوءهـعكلناسامنانهالكبنأنسىعنوكطلمارجسمهبلديرافقالىيخرصأهغاحديثعنصغمنإلناس
اهلنكنولمضرعلأكناانااللهفقالوايافيوتكموابالسألموسمعليهاللهصلىاللهرسولجاغاراظطاب4ثأنممر
انموأصوبراعبذودوهـلمعليهاللهصلىاللهرسوللمفأهيقيالمدتاشكواترعوفبنأرحنعبد
بضجوافيهانهمماكعنننىو

بنعبدارحنحديثعنبالناسغارجعاعنهاللهرضىالخطاببنعرانالمهوقولفصلبنعرأنبلغنى
بهظهروهاراجعهعلىهضبحانهالناعرفيبهمانادىيبفهلانيهونلمجفعنهاللهرضىعوفلبةبرأبيتاظطابآل

ذلدبلغهأنيهونلصوعوفبننعبدالريأفقبألنلمعهتجوعرالىانمنأبوءبيدهعثرمصالىبأت
ةومعاونجيهاالسقارأفيواغايعينهولسفراجمهمهخلىظهرأىلىتمصبحانىفولهفيفتأولمالدتبالشامابيات
فياالرتعاهـعديهأنانهمعناهللهدرانفراراصالهعبعدهابىقولنىلعدواناالىرهالمثماواألعاروالبقاهيدلطول4

الخطابعربنأنلمفنىأنهمالكصاعمواللهعليهاالقدامعنعذاوالهوروثلبالشامالوبالشد
لوباءاولثدةلبقاوااألعارلطوليديرمالكطلبالشامأبيالتعسرهمنالىاحببركبةلبيت
علىأرضركبةمىمسمحدبئقالبالشامأبياتةعشرعناكاحببركبةلبيتفولهالشبالثام
وقمصمحهأرضفيلطائفاأوفمنركبةنبؤهبئاوقاللعراقواكةهابينوهىعاعيبنى

أعاراأطولكنهاساانعنهاللهبىضىالخطاببنفأرادعريةوراوهىأرضىعيهعدبئ

عكنىانبهذاوبريرعيهمىالبلدانمنتيطولمثاماقحقالوباءوالمرفأبداناءنوأصح
بنعإصىلطلبلدةكهمثلداطويلهموجمألعارشتللهلمافدوالىولرهمرفىاعايزاألرص
عنهاللةىأبوالوليدرةالقاضىلطالئممامباهووبهريريدصةهالكالقاسبمءنابندينارعن

ضوأهيمارأوطولركبةسكنمنبمحةةدلعاافدأبرىعزوجلللهاأنعندىلكذوسنى
لعادةاكاجرتبهارومألأرادربهبةولعلهموفعرامحاولثامادمنالذىأراالموضحعكنهن
وانكانثافأميآضكثرتنوعاومنتناولىجمعهحمثرابلوالطعامانىعامنتناولمنبان

واحمأعلمفتهوالموتادرتعئقاهيامقنعلقهااألهي



أن5يرهـابىعناألعرجالىنادجكناب02مالكءنعنوحدثنىىبالقدرلقولاتءنناا
علمهاللهصلىاللهرصول

آوموصىتحافيلطوسلمبالقدرالقواعنىان

لهطلسسامفحجمخاجلوسلمعليهاللهملىاللهرسولأنيرههـأدعنعرجاءارنادعنأبعنمالكص
الذىأبم3ابصاموسىفعالرالجنةغمواخرجالناكأتالذىاغوثانتنمدمموصىاتالموسىمد3جتىمو3دم
سءجقمعويىعلىالتلىمىنملبرسالعهالناسعلىطفاهوائصعلماللةأعطاهالذىلىهوأنتادمله

انصادملهفقالالجنةمنجوازحةهفىىوووسلمتحاج3دمخلعهاللهلىهـلهةشاخلقانلفبرعلىدزأعي
الدهأعطاهايذىسسالذىأنتآلمالسألمضلمههوسىوتجوللناتباناثريعةمنشريعةانمانمثولةالسيماعلىالمحاجة
علىطافاهوئثكلتملماهـاالرخعرفنهمبريدبهانملمجتلمواللهاتمعنىاضويتالجنهتوأخرجتهماناتاغويت
لنملبرطالناثملكونكاوبنجعاثمبدبهبرأنفىحةوللنكعف2ونعرتالجنهمنمخروجهـببتبم
درورأصلىتمىترأفانسالمضإلآلئمؤفغوىبهروضعى3دمحبمانألونغالىؤهـلهمنغويتحىيئدهكذدمن
أخانأدفتيضلىابثرؤتىلهابممإلعلميريدمالنوقيبهيريدأضلهشئص3الله50الذىأعطاىموأنتله
ماللثعنحيموحدنق5ضلىالتقريرلهوجهعلىطهذاويئصللممنعلىآئرءبارسالةأءلميريدواللهالناسعلىطفاهوا

عنانيمهابزيدفيعنلفداةخديهولووففل4تدصعوامايىضلىوآأباواناليمحاجههفىبةاالصعاإلكتضىالذىؤضله
الىحمنعبديدبنعبداأعيعلىادماتلىمتىلهوقالالفخووالمباعاهوجهالضلىوالمحاجةأخاظرةامجمللثثلىمهزموسى

سنلابالخمادبئزفيالميهتاطهصلىالنبىعنروىولذلثضيرسائخذلكضلىلىلؤكانعئبانأخاققبلفدقذرعلى
اخذواذاآليةهذضنأنمجبعنهاالومنفىباكرءلىامواحفاجاطجةفقهـعليهظمعنامءوسىجآفاانهموم

دآءنبئربكوالأنيخافقبلالمعصيةعليمهفرقيزهـانهوان3ناشعلمالوماذاعصىيسققالعاصىنيبين
همحهد3ومباظإلردءدحجةردالنادولواظقانبلةلىدرةذلكانيقولبأنميتهمعلىالمهن4علىجظه
3برألسثلمأشضعلىادمولكناخروالدنعافىواليموعدتجمابعذابوالينكرضلعهعيهممأحدعلىأنيألملماوجب

قولواأضهدنابلىلوزوظالمصالموادمءليهةورقدرعلىأصاتلىكأعلىفقالانالمهموصىأنكرضلىاغاالسألميهء
عنكنااناالقعامةيرمىؤيىعليهفتابوبهاجتباهثمسغوىربهاملىوعصجلاللهءشقالميعهمنتابكا

ممربناكالخنءالذأبآدمودوانووجهآضعلعهاأنيألمفألجمضتتوبههوتاذاتابيةالمعنالعائب
رصولسدمتباخبهلكهاليسبأنتمثركضلىصاعلداكوانتعالىاللهاللمعيتهفيأبيهلومبنالبسغبريلموصى
دكاعلاللهصلىاقهناالفيناتعألألليهالسألمابراءيمءدعهلوالدفيامعروفيماماوماحبيفاللطعمعم
رسولفقاليسئلءكاأعلمواللهالشألمايةتماحجهابيننمعافغبكانانهربىغرلكعأستتعليكالمس
3ولميهاللهملىاللهنسثلالخطاببنولزبئالىباطيدبئعانيسةءنذيدبنأبعنمالكبص
لىؤتاركاللهاشابماشالمأننكسضلىوأئميدئمذريامميمظهورمنبنىآدممنكزرواذااآليةز طصلىاللهرسوصدتالخطاببنعرفقالناذانكااناكناعنالقيامةيومأنتفؤواشهدنابلى

روظسحثم7تملقصثمادمخاثوتعالىاللهثبادكانوسلمضليهاللهصلىاللهولرسفقالعنهايشلوضلمالتمكليه
اصقرحىبجهنهنالجنةيعملىأهلوبعهلئىالءللجةخلقتفقالذربةمنهاسعخرجحتىدجمينهظهرهح
خلقصففالتذرثمنهفقالقملىالناركأخلملوترلكخلقتءفىالهفقالذريةمنهشرجظهزمسحثم

ثمبعهلنالحنهللحنةلاحالعبدالجنةاقاذاالقهانوصلمعلمهالهصلىاللهرسولففالللعملايمةال4ارسولوجل
أهلملبهورئناخلفتحمؤالففللبةذرمضهفاصقرجظهرسابممنعقى63

العبمللبنهخلىاذااللهانوصمعليهافتهقعىاللهرصلفقاللالفملفةيماللهيارسولرجلسقالتملىيهالنار



الجنةأءلملبهملهسعه

منعليموتءلىحى

لىفعدتالجنةاداهلأ

العبدحاقواذاالجنةبهر

اعلبعهلملهالراسعه

علعلىيموتالنارحتى

الناراهلالان

النارربهفيدظ
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العبدلمقواذاالجنةبهرفيدظهالجنةلأمنأعالعليموتءلىحتىالجنةاهلبعململهاسعه

فولشلناركلابهرالنارفيدءلىاهلأعالهنعلعلىيموتالنارحتىمألهلبهللناراستةمله

ظهورممنمبنى3منبكرذذأتوااآليةههذعناظطابئبنعرسئلنىيساراببنمسلم
عنوتمثإالعتقاداتمنالمعافىهفيتنمكانتامحابةاانعلىدليلاآلبةياخهمذر

عنوتنفلهنهلعواباعلىلنفظلفاهوااألئمةعضهونسئلتظهرحتىلكبيائقهاوتععنى

يهرهونكانوالتابعيناعداءقولمنفولوالطعنهماحفظعهذلكمنوسمعديهاللهصلىلنبىا
شلهمنلىاذلكفىفىايعوجهانامابناحدأميالىرفاغايتعلتهفماليسمخملكا

مالئرلمنهالحاصااليقدرعلينجةوؤلبهيععلقوقدمهصنهافانقىلنلعماأهلمن
منرجلولقدءهحذللثمنلعاقلقككإلزررنكظناذتكافلبانىائغالتمكنبالناللهبم
ذالذيئيسعممبهمانهخواايأقفكلفلبهفعلقلفدراأهلبعضمنيألمدينةاأعلمناالنما
واوجهفعلتالمنارهذنفممىءدفوقانالقىرضادتهانلوعمتفليضاقبكافكعفلره

لسنةالفىوكالبدعاأهلهبالدبمذذفييقكلملىأناذلثفيلمنعايعوجهانلثاقا
انبجينهيقتفىظهرهمسحثمآمخاقتعالىللهاانوسمعليهتهاصلىلنبىاوؤهـلفعل
أبووىووبإلينهمطوياتلممراتواوتعالىتباركوراللهيمينالهباموصوفلعالىالبارى

فففةالتغعفهاىماليداللهلتوسمعلعهاللهصلىاللهرسولانهربرةأبعناألءهـجالىنادعن
اليعيفهاىمالاللهيمينلانهوسمعليهاللهصلىالنبىعنهربرأبهشامءنمرعنمهواهور

وعرثيدقىمماينقصلمنهواالرضلصمواتاثغنخاقاففقمالنهاراراتمواصحاءالليلثن
8عنعنابيهصبععةمالدعنوىورويخفضيرفحاوالغيضالقبضاألخرىبعدهو4الماعلى
كاابيدهمىنفلذىواأحدللههواقراقللذىافىلوسلمعديهللهالىملنبىاانلخدرىسغيداأب

النبىوروىءنليفيشاءهبسوطعانينفقيداهبللعزواللهوقالالقرآنلععدلنلهث

وأجحيمينبديهوععاجمبنه4خذفأخلفهلقلماوجلعزللهاخلقهشناوللطنهاوسمنكليهللهاصسلى
وهوشئليسكثلهنهشصازوفينالنهارحجموارحببهواوليستصفةيدبهعلىأنلسنةاأهل

عليهاللهمنلىاللهرسولالىحاءجبريلعنهاللهرضىهسعودبئعبداللهوروىالبصبرميعهال
علىاسبعلجبالواخاعلىواألرضينأصبععليواتهلىايفعللهايامحداتفقاللموسه
مككالملدأبنأنابيدهيقولثمأمبععلىوسافىالخلقاصبعارعلىواألاصبعئحرعلىلوا
وماوسمقفملههاصلىثموتمليقالهمنهوسمتعجباعليهتهاصلىللهارسولفضمكألرصا

جاعشنلوبجينههطوياتوادهواتالقيامةيومجيعافبشعهواألرضقدؤهحقاللهوافلر
مةنهاألصبحالعماأهل

لجنهبعمدنابعمألهلوالجنةهؤاللىففابةرهنهذسقرجوسلمعليهللهاملىوفولهفصل
انمللهأعمواقعفىووئيلناريهااهلبعملوهؤالءللنارفقالذريةمنهسغرجظهرهمسحثم

يخلقالجنةأهللععمكابعملشالءهوخلقالنارليدخلهمهؤالهوخلقالجهةليمخلممؤالخلق
وسماشكليهصلىافتهحدتنارسولبخامسعودعبداللهوىوهـالنارأهلململىابهؤالءليه

طوألعلتهليآضبعيناوأريرممابعينأمهأربطنفيخأحدمخلقانلمصدوقالعادقهـاو
وعلوأجلهزفهفبكعبردخعاتبأددلمئانيؤذاليهاللهاجعتثممثلهةمفةلجونثمسنل
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الابينهاوبدنهطونحمىالنجنةالابعملليملناحدموحلىافيهذختوسععدئموشتىا
لنارالالءبعهليعملواناحدمالنارفيدخللناراأهلعللفيهالكعابعلعهمبتىفرذراع
وهذاالجنتدخلهاعألهلملفيهاععاباعليهفيسبقالذواعرالناابينولينهاليهونحتى

عألممرهاوافىبانيعملالكعابفدسبقوانهيهبكايصيراوملبكايهلكماباقشانهيقتفى
عألفيأولءسهبانيعملالكنابوفدسبقالبهوينقلبعلعهبموتعالسيأثمآخرهفيحاممال

ليهفيصبراعلمهيموتثملحاعالصاهرخ3يفوسيأ

مالكعنوحدنققأحدناالكنابروببقنذامعناهملالهففبماللهياوسولرجلالؤةوفولهلة
اللهرصلانتاانلموصافتمكلمهلىاللهرصلففالملالهفممفؤلموالبدمنهالعيدعنهوانهأوالنارالجنةمن

لنارامالهلبهلىسعهالناراذاخلقهوالجنةالألبهلهـسعهالعبدللجنةاخاقاذالىللةتعاا

أوميسمفيغئتصليبثاالكنابقدسهخبرأوشركامنبكاعلالكضابقفدسبا3أواللهسلمعليهاللهبربدعلى
بيعاكمتفلىااعنهاللهرضىطابىبنأبئىعنالسدىنارأبوعطوىوئرأوالنارالجنةمنرميراليه
4ندوسنةالهاالجنةخيامنمحمعباالمنفوتىمامنوشلمعلعهاللهصلىاللهفقاليرسولجنازهكنافي

للعملاوندلحبناكتاعلىافألنتكلللهايارسولالرفألاوسعهدشقيةلهبتالتدوالناروا

لملكغنوصلىحدثئئللهصكىفأماقىاثماوةةاكلعملونالشقاوهقييسرواطأهلدةطالىدملبيرونالسعادةاماأهل
آليةالحسىباوصدقنقىواىمناعط

عرويممعدعناهلءذزيادبئوفىالجنةبهوفعدخلهالجنةاهلالأمنعلعلىيموتحتىوسلمعليهاللهصلىوقولهؤمل
جمألأطاكتنىانجطوعلعهبهاحقادآضاالنسانالناريقعصىربهالناوفيدخلهأهلالمنأعلعلىيموتالنارحتى
رحشاففدتاسيأوآخرهممللاوكاقاذاانههوومسعوبئاحديثفيذلكوفدتفدميبهات

ىحملهأصاصلىاطاذيدوالمنهفلحمكمهتالممنالىالعا4العملمنانتقلومنالعائبابئحممهوحئالىءن
ضليهاللهصلىاللهرسولانبلغهامالكصأعلمللهوافياؤلجونذلكعلىوقالضالى

ألدعطافوولونعلىصعهننوسلمعلعهللهاصلىنيعهوسنةبتهاكناببهمامفألكلسنفلىالنينأهيفيمورفىكت3و
رسولعريفولابندعلهاعلىالحضسبيلعلىجمهماماكسكمنضلىالنينأهنفبمسمفىكتعليهاللهلىهـلهة

و3كلاللهملىالغوصلهتادزلمابقاليناالهيوععليهاللهصلىبينافيهماوب4واالفتدابهماسكأوا
ننهمنيرذلثوخومخربمهغليلوأنبأناءتوشرعهماسنه3أيربدواللهوسلمعلعهاللهصلى

ألكلسلهجزحىاشىئنهوىماومععبريهماوفدوالعوثروالسنةفيهكتابيهنومالماوسنةفيهحمابكانوهذافما
لذىوالصوابالكفذلسنةوابالقر2نسحملذىينوجعلىلحماوعةافيمالكعنبوهبنا

البزشبهاناليرفق8جماليعلممتكيفاتوثايونجقفلعلشنفيهفمالميأتفيهنفسهالعالميبهي
انجهدؤففيهوماعدمأوشةكتابفبمافيمفدملسنةوابالكهابلحمان31للهأواهذامقتضى
ألذلففأليثعرمزالجاهلوأماوالسنةبالكعابمايبتلىوالىداوالفياسفيهباوأىالعالم

بنعروسعدعنزيادبنعنماصالبوفقأنبوصكويمنهلمطولمبماليهمعكف
بفولنكلوسعديهاللهعلىاللهرسوليمنأصاباناعتأدر3لإااالنىطاوسمسلمءن

بفدرنيوسلمعليهاللهصلىاللهرسوليفولعربنعبداللهوصععثطاوسربقدثن
دسولمناصابناصاأدكثطاوسفولشوالعجزأوالكيهسوالكيسالعجزحى

مودينهموالمومجد2لدايلهلفاادفمهكهلماحلتمهيماوجهعلىيقودونوسعديهللهاصليللها



سعدبنديازعنحدنى

قالنهاردينابنعروءن

ببرافينللهاعبالءمعت

اللهانههطهتفىيقول

ناضاثصاالهوا
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لهلماوصماء3ونكررأخزءمماصاءدهوعمواوسمعليهصلىاللهاللهارلالذهـ دبوسو

ههمفعنهللضةاةافهمءلىواتةتجمأشكلعاوسملميهتاللهصلىلنبىاملمرادوسؤااممموفم
مفعفىجههمنومجععلدربةخلقناهشناناصوجلعزاللهوفدبقدرشئضولونص

الثانىمنهوالينقصاليزادعلعهشيأمقدراخلقنامنهمعناهانيهونأحدهامعاقالعربلسان
اللهفدجعللىفبهايلىمنهوالينقصرماالبزادفيهفدعلىلقنامعناهديهونا

بنانهنسوىانينءدربلىلرهذجللطعنيهلصرنةمعناهانيهونوالثالثشنفدرالكل
الحلىافىالحسنلوظفيهوفتايطقهوجلعزفقدرلهوفعهفينجلقهبقدرانبهيربدانالىابح
لطاعةوارلقدباثنلقدرفقالصاعنمهدىننعبدالىسألتلمدينىاعلىتنعلىأهلى

عابلوالقدروالعلمواوولبقدرتيىالمعاصىورانمنيةالةهـوقداعظمبقدرصعةوالم
ىاكوءذاكئيروالذاقليلبعدلىلبقسعدففالبنصحيىعلىعبدارحنألمسواءوعرضتء

اغيراتالحديتلمعنىهـمواؤقوالسنةباهلومفهالجلةفيىبنارحمنعبمله

مندتسههملوبةمهقارمعاناغيرابهنخعصمعنىالىواحدمهاراجعوالكعابصوالقدر
تباركلتهاثمابفىانقالفيعبدالعزعرنانوفدبلغنىمالكلواحدطعنىببهاطزيقنقار

عليهماقموماتعبعوننملوعزبتهايقولجهلىهنوجهلهعمهمنليناعأللعماوتعالى
انتذرمك15يارادينفرلامناالرضىإلذرعلىربنوحلوالمجيمهومالاالمنبفاتنين
شباركللهامنلمسبقبهالفازبربانهلىممنعنوأخبرنوحكفارابرااالاواللجدوعبادكيفدا
وفدوطيشوخفةعقولسفافةلأاالالناسمنأيتاهلهمالدومالميهمترتهؤلىوتعالى

ومافيهـضالةمنمغيرلمافىأقوالوالحديثالفقهاايرادأقوالعلىالبابهذافياءكدت
اذمنلتبهئالمالضلطيبابنأبوبهرىالقاةوفدبلغالعطويلالخالفءنهعماحضاج

لكبامالهروىبنأحمدارمحدأبؤلشيخانوليسيرمنهاااللبلطاباجةوالطعلعهيدماالحقابليا
وأخذلعهازدرحلالفاسىجبنموسىأدوعرانعخالعئنوأخذعنهنوعنذءبهنىنو

يتبعانمىلقابمحداسنلىتأبوالحسنيدوالشيخزأبىأبومحدبنالشعخنووتبعهعشه
كتأذلكوعلىواتبعهكأاخذ8تهـبرونحربنضبدالوهاببومحد3ىلقاةاؤشأعلعهمذعبه

الهتلباخهمأيهماشارالذنهملةلمتهااهذهوأعلثرقصيوخنابالمعاال
ربقدشئيقولصوسلمعلعهللهاصلىللهارسوللظيقولعرللهعبداتسعهوقؤمل
ثئانصأعمواللهومبناهاوىالىمنكاكوجهوالعجزءلىيسأوالسشىاواالبحزحتى
لكيسوالطاضةابذلدالعجزءنأرادولعلههمفدقدريموالكيسالعاصزمدقلرجمزهوانبتثدر

محروبنسعدعنإقزيادعنمالمثصاءلموالدنياواللهالدينأعيفىيدبةيرتمألنفهاومج
قولهشكلوالفاتنهوالهادىاللهانعهخطبفىيقولبيرالىبنعبدافتهسمعتقالدينارانه

لعلراألوبشياعنداظلكذانوىالىيدايرلفاقوالهادىحواللهاانخطبتهقىلتمكلنهارضى
ىولذلكوهعناللفظهواالشاعةالععقادلهواوالحضءلىاألخذفعهالنطقمهداوالمعنثقاضلعه

اخباراعنلرهذجلاللهلواللهاءلمالناسوبرةحلمحافلاوفىخطبعهفييعلننجيرالىبئعبدالله
7الهداتئمامندىونثمانبهالتفاإلفننهكهانلهلههناجفىالسالمعلعهىموبخهكا

ليهااىأرشدلطريقافالنايتديقاال8طدالوشاوااليفاحابمعئأحأهمايئمعفلىتكوت
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معنايئماءمنجمهدىتهاولكنمناحببتطالكدانكاللهءشوجللالئوفيقبكعنىواآلض
وااليناح3االوشاهناحابريدبهأنواليجوزيهئماهمنبوفقلتاانولاحببتمنقالتوةلمأتلمهوا
ومفمجبمنبلغووأومنحفيحدارشمووسلماللهءايهلىلنبىاانالمسديئبينالخالفالنه

ظذالنابحنىطبالاعرفسمععملىتئولكارااالخنبالعرباافيكارمفعنالفعنةاوأماالصبهب
بمعنىالهادىلانهالتأويلاتبئصةعلىويدلمفتونوفألنوضلخذلذااقالنفقيقال

لمايريدصهـالفعالاالالهالبعلدشاهلمنواظاذلبفضلالموفقانهعموالتثفعناهالموؤق

8فىالهـفيمارأيكفيفقاللعزعبالبئعركنتأسيرمعللكأنهمافيسيمعلأبكلهعنلكمما
فيعبدالعزبنعرفقالاسيفالىتتهمواالءهـضفبلىانزستتيبهمأنرأيىاتفقليةالقدر

فيهارأيكعنهاللهرضىبزعبدالعزبنعرفولشىرأبئوذللثمالكقالوذلكوأب

نفوامبذكالواالعلمءهمناحلومفقالفدريةسعوابهؤالعلماخعافأهلكلهقدربةهؤالءا
واادخالنهمبذلكوازومءهوالقياسنفىالالقياسىبهافاألعلىودىداىالقدركاس

ويدىالماجنمونعبدالملدبئقالضلبهاانهالباىعدرةمواوالمأفعاخاقعلىقدرةلمان
دمأرافياكونبريدانبطيعلىبتهتعااوانيةأنبعصىيرنهوافعل5ماشانهوالعهااألميانلغدرىا

مفىذروثامدااخدفوايةالقدرمنطاننهةلم7ةالمعترلةوأمااللهءشوءلماأراتطونوالهـ

لقدربالتىنهاثملبعرىالحسنامجلىيدزبمعبعدكابنعروالنلكبذتصمهطائثةلتفقالكبذ

بةامحاااتوقيللةستزبذلثواهفالحسنجماسمهتيروطاتشلثمثاطفيهاضالفومعان

نمالمشبنةفيالمؤمنبنمنالمذفببنانئئثنمنةااأعلبمذءلىمجبنمانتهء3رضى

لمزصكباانلوابانلطائغهينافاعتزلوألمعتزاتاحدئتنمإلذنوبهـواعكثرجلخوااحت
حبلبناالمرجئهوأماالنارفيكلدلكثهوانماءهـفاعسفىزوالبمؤمىلللكبائى

الفاةهـالتددبقيسققوهااليمانبنفساتيريدونإإلءلفولااليمانأنيذعونالذث5م
قبسضلذايماناالاقيدوبروعلفولاالبماقانلسنةاهبأهلمذواغالجنةاخولرودلناان

كامنالتىتفااليمانلحثراالحفيفةفيكاوهايمانااألعالرووافهالجنةودخولالنارمنلفاابه
بماناوجدمنهمنلكنهربئهوالنصدفبفةاطفيواالبمانمنهابهنعالىنهاهاأعيبامتئاللنارا

بعداالهفراللهبأنيهإماالجنةخليهبانهواغاقطعالنارمنويخ4ألحفاليتطصهنرادون
فراليةاللهاقالهعؤوجللرحمتهغضلالجنةبدخلثممللهافىكيعافبةءلىأولجنةافيدخله

قىذومملااليمانانالسهأءلفولمعنىفهذاشاذلدانوننمرمادويهبهأنيثرك
بةلفدرافيبهواصحامالكزلمواابئالالفتداوابوانانمأنتسمحإبوأرىوحموأفمل
مالدفيعفالناصماآليزلعزعبدابنعرروهوفولواالفلىاتابرافانبراتماالطأني
وذهبعدالاالمامناذابواواالفتلىانبرنعابهماألهواءمموأءليةوالحرواألباضية

لةوالصفرواألباضبةوارجسانراظبصمنعاببخاحبمباويلاظوارفيمنماالىببحببئا
فنشهمالنمبعةوأما5بالعلولةاالبماناقولونهالذبئالمرجنةمننابولةلمضوابةلفدروا

زادومنأدئيأدباثمدبدامنه05والبراعمانعنبةلىاغألومنديخنافهذالعلياولىلةمنمأحب
سجنهوبطولويمررضربهأحععليهبةفالعقوتمموثعمانطروعرمعأبضبةلى01غلى
نبهادؤنيموأمامن01األوسماوعدههاللهصلىلنبىاسباالفيلالبهواليبدغهـتحى

أبامهعنمالكوحدننى
ولانهمابنلسمب

لهعماسإلممكنت

مارأبذبزففاللعزاعبد
ظهربةالفدوالهفي

عبهمدستانرأدفنعلت
واالعرفعمفبلىافان
دبنعرغاللسيفاعلى

رأيطوذلكالعزفيعبد
لنرأبوذالتماله
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نلمنوهنهماألرضبةداوانهاألرضالىوسيترليمتولمرفععلياأنقىعمااللحادلىا
لمانويقنليهللهلفريستهابفهذاااللحادمنومخوهطاءحهمهفترفةذرت5وبعديأتيهالو

محدنبىوقالبرالبراصانأظهرلهمكعابامالحانبياسعوهخذواابالغربزوماوذكرأنب
نبفعلىندونصيفهؤالءوشبنسوةتسععوقىواسفلىابمواروصعاكلوارمضانفألعربا

بئاالموازعنابنروىونلالمموميراخإلمزوريئجمهمذرادوالتسبىومجاهدونيعوبواوان
يقعلهلمأحدايقتلأوبدءتهفعدعوالىلعدلاإالمامعلىصخرجاذالمووىالحرفىلماجهنمونا

القعلوامنهفبلتابفانفليستعبلعدلاالماماعليأوخرجذدينهعلىااحكفتلانفأما
لفاليفتجاععناأظهزالوفيبينأمامنكانبنهاكعابفيسحنونوقالهشملجاعةوكذلدا
رضىعروقدضربلهتأديباعليهوالسالممجالسههيخاعنوكبسوةتعدهيميولعضرب

بدءثمالىودعواالجاعةعنمنهمبانفأمامنتوبتهحسنتحتىطرمهعنىؤضبيعاعنهالله
لهمولأبوافاقالجاعةلىاوارجوعالسنةالىلعدلااالمامفليدءكملفرائضامنفريفةومنعوا
عنهقهارضىابطابئأبعلىوكافعلهارضمنعنبعنهاللهرفىلصذيقأبوبهراكافعل

لمشهرافأقامواوانبالهروترلواخرجواحتىجمهجهمبالكفرفلموشهدواعليهففارفوهيةرباطسو
لمنيستتابونعبدالعزينفيعروقالمفقاتلالطرقوؤطعواالدماءسفكواحتىيهجم
خرجومناغااللهرمالكزهـلاوصعنىعنهءذللهارضىعرفولذمىثلنماوجهعلىبرايهو

أوعمانعلىيتبرأهنقعلةلمعتزامننهسلطافىهـفأهامنالماماساطانعنجورهبدابانو
يديرواللهاللهيعصىنبريعوانهلعهااألعىلقدراناكةبدأويظهرنهعااللهءأحدهمارفىمن

وكذلكهئضربافمافأوجعهتابكاتستعبهظللهادأرامونوددأرامافعكونأيخطيعه

كرمىبمسنونعنوىروباضرفاؤجعهمعدتهرفىبةالعمامنأوأحداأوعمانكفرعلميا

تعيمهىءبنمعنووىالجوهرىأبرالقاسملآظغيرفيويؤدبيقعلالخلفاءاألربعة
3زدقىقلنىءاهذافىوسمغليهاللهصلىاللهرسولاصابسبانايسيقولنسبنمالك
للءشوبواآليةآوأموالمديارأضجوامننالذبينابماالفقراءاففالالفىوجلاللهءش
حاغفرابناريقولونمبعدهنجماواوالذينلىتعالوطاآليةفبلهممنوااليمانالدارتبؤؤانوالذث

عارسعصبنشاملوظاألصنافلهؤالءالمالثةهالنىواغاسبقوناباليكانالذنوالخواننا
اللعائشةئقهلولملهقيلفعلعائثمةسبوهنبهروعرجلدأباسبمنيقولأنسبنمالك

القرضالففقدرماهاكنمؤمنين3انصأبداوالمنلهتعوأناللهيعظميقولوجلممزالق
ألبمفارومنليسواماالخوارجالموازفىن4اوىورسمئألحتلالقر3نخالفومن
نونصدلكذللثوتنفذوصيعهورنعهيرتوغيراالمامعليههلىوويهفنفقعليغسلمنهم

اأفيقهارحمهمالكوقالببلكهماليماناناليخرجونيألهوااهلجمععقىبنهاكعاب
بذافضلىانطاالباضةواللةلقدراعلىواليعلىأوأعلنهلكأشلورثعهفيراثهمهمقتلقدرءنا

اداودعنذابنوفيآلععبعةعايهمفإلملفاعوافانأدبالهمممنونيعنىقالأحرى
وتأوالسالماهنناعندميخربالذىللثذوليسوضأللةبدعالهواءأهلاأهللنةكنا

لصوالتعادالقاءماابنقالورثغميرلملىكونواعندمالدمؤهنينالكمصيحخونء
ؤشةة31قواةلمغيروامتوأثمالكأصابعوءشتىل5يروالثوفىفيالبدعأكلخلف
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احلفيماصاءمحامعبلذنوبالعكفبرفيالحروريةلةكبلموصنكفرااليماننزنبهصخرجهفروليسولبس
كلالفدرهـعدعهظمنعابإسوانهبالذنوبكفارالناسفروابمالذاظوارجأنالىحبيمابابنوذهب
عنماعنوحدننىوقىكنابومنفعللميتبذنرواذلكأاذاهـاخرجوالذلدأولميخربمويممناياهامنهم

األعرجعنالىنادابى4افاألشسائرالخوارجكنلك3ذرارسبىكلوالمعاندكافراللهمفكعابردهذا
رسولأنعنأبهربرةبالعلزهـلاالجمانفيعونأنالذفيالمرجئةعابسوكذلكلةوالمهزيةالقدروكذلكيةهـامةوا

وسعليهاللهملىاللهفقدكةهـااللحادنشيأهـبذلكزهـنوأمامنئيسبالىيرفيأناالالقتلمبهفإليبلغالشيعهوأما
طالقالمرأهالؤسألفالاللهلالفقالوجهأفأزلمريةةاليجلءنالىخطبأنسدنلمالكفلتهـأبومسوحدروى

مالتسعفرغااختنممالكقالفىاكالفهمحدبنعنالمنذربنابراءملوشركخيرشولعمبدمؤسلعزو

رررلهاهانحولهنا3العهبعةفيمالكولنلةمسأنيعيدرآيتهوداهصلىنووراءالقدرىيصلىأنأرىال
عنمالكوحدننىءنالقاسمبئال5ممهماألهواأعللفىذلكيرىرأيتهو3ئئ3لقاابئاقالىاأهلعلياليسم

محدعنزيادبنيزيدبغلظاليهاألنتجلسمهوالئالقدرىسالنجامالكعنوروىاشهبهمعلاليسموهوراب
ظلالقوظبابنكفألدالدورسولهطمنبوادوناآلخرواليومبالتهدفومايؤمنواليعزوجلاللهيقولعليه

سفيانابىبنبةمعاوقالفقدنواجاعةوانسلطبلمومنماهوعليهمالكتركافماقالىالغدروكأبةفرعتوادوهم
الناسالمنبرأجمهاوهوعلىلرمامفأسرمنهمومنسكهمبرويبهزعلىمهزمهمفعلالعداالمامهـجواعلىانلدطقال

ايتهاءطىلمامانعالامضهفبلتابنابوإصممفألضتلبنفعىقدظفرعليماالهامكاننالحربمالمينقطعؤهله
والاللهلماهنعوالمعطىلميتباقوليوذبعبدالملداليقعلقالحولىهـلمبتبوان

مناالجدأاينةالتهدرأعلاءفيماجامع
هؤألسمعتلثمنالدالتسأللوصلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعريرةبععإألعرجاكنادعنأبعنمالكص

اللهرسولن4كاماتالأعدبنزيادعنبنبزيدمالكءنرلهاماشدنحولعناصةتفرغاختهالتستطالفىالمرا
هذهعلىوصمعليهاللهملىوالاللهاعطىلماالماعانهالناسالمنبرأجمهاوهوعلىسفيانأببنساويةقالقالالقزطكعب
مجيوحدثنىاألعوادهؤالهءثمعثفثمالدفيفييفقههخيرابهيرداللههالجدالجدمنهذاوالينفحاللهلمامتعىمعط

نانابمصلغهمالدانهعناطدلتهنيقالانهبلتمالدانهاألعوادهذهعلىصمويهعااللهصسلىاللهرسولمنالكلمات
خاقصلذىاطدلتهايقالوراليسدعالمنللهامعكفىبتهابحىوفدرناهثئاليعجللذىاشئكاينبخلقصلذىا

الذىاليعجلبنىشنكاطشىالطابفأجملىاونقهحىيسهكملوتأحدالنانيقالنهكان1بلةانهىءماللثهىالله

دهاحسبىوقدرهاناهنثوسلمعليهنتهافلىاللهرسول3نمهالتسعفرغأختهاطألقالمرأةمألالوسلمعلعهاللهملىفوله
ليىدعالمناللهعصكفىالموعلعهاللهصلىيريدبهأنسكمملوطألزياخمترطلتىوالظلمواألذىالبذلدلمايهءنعن

وحدننىىعيلله51وراامعهاعليهاوالطحرىاليتزوجوأنطالقمعهااهيكلأنحءنعندعقدالنالنسامايشزط
نلهبلغهآنهمالدعناطألقوالتسلحودعنأعلمبريدواللهولعنيهإمدذلكفولهويلاذهذابينولدومواليقذ
برتانانأحداالاتألهانلهاايثاراكوجذاعالت01ابنداالمرأالمهىءنأنالنيريدبذلكومجهمآلنغيرها
اإززيستكملحقاالىهـمةاطن4مالعذكرمافهابذلكووالدينادأختهافيأأخغاواغااوقالماحبغاطألق

الطلبفأجملىااناءهالتهشفرغ3وعليهإطهصلىطألفهاوفولهتألابأنمععاراعايهاوقىكاشفازبتو
بدلكلهاوالتمثرومالهروجابنفةهـدتنةانلكبذيديرانأعمللهواملمجة

خبرمنمافمرلهاانننالهنهبدالهامافدرلهابرنماحولننوسلمعليهللهاصلىوقؤ4فعل



803

منهانقصوالوجةاربفرافهذلكعلىيادالىالىوالسبيلاليهمسلأنالبدغقعهووجالى
معثروعالطلبقىواالجالرمقدزقالىانذلكفنضىلهاوكاسابا

انمبربدواللهأءللهالمامنعىوالمعطاللهأءطىلماالمانحوصمعلمهاللهصلىوزهـلهفمل
وانوجلعزهـلهونحوةولهفالمعطىذلكوماهنعءثلهأودنعافألمانعخبردفيمناللهعطى
عبادخاءمنمنبهيبمدءبرفألراداففيردكاالءووانلهثمفونجرفيانلةسحك

منهالضىذاالينفعأبوعبعدسناالجدقالدمنهاعذافوالوسمعلعهتهالىوقؤ4فعل
بعنلوهصدجدصارا4سبهداذاوجلجدايقالمنكبهبمايخرلهـلهواطاضتكاغاتنضهغاه

أقوءالداكأيريداألالجداالنالطاوءهـيمراجماجدكالجدتذااليننعاس11
ئوألتاقيقأنلىكونظرأبوءبيدنبهقالهالذوعذااللهعةطاثاالصثاثالناكةالينةخ

نههـةمضؤحأومنفعةاجتالبفىدهجنهاافكذلداالجتهادفعاليتأنهعنىالجدبالجدمنكذا
دصساصثدأولمرلهقدليممااصلالبدأن

الدينفيالغقهاناءلمتهيريدواالديئث4افةضرابهتهايرتم3وعايهانتهلىوئئلهلفع
لموايداءواظيردينهفياظيرفقههبهأهـادانتهمنواناظيرلعبيدهلىوتشمانهدهاداراىيقعضاظاقحسنماحاءث

ازفقدابخةوأدخلالنارعنحزصذنشوبستهااقماانارمنوالسالمةالجنةولدانمالكدنقو
يداالءهـادهذهعلىعإلوبمتهامليلهارصولممماتءنااحؤالهت40وقولهءملمخرجبلساذبن

عليهنبيهمالنهاكاقالىافيعلىلموصاللهءليهصلىمحدأمهصوتالمحهدهصةبعانلكبئاللهرسولبههاأوصافى
اثاالهةلبليغاظالىبلغهالمنبروصمليالسالمصينوعلعهاللهصلى
بهفىكعاأدخلهمالالنثرعالأئمةقوامنانههئفىثيااللنللهارمالكلوفمللغززافيرجلىوضعت

علىبهلىونهأبدانهيرثكاينىئثخاقصالذكلةطددتهاوذولهبهمداللهوبتهبليععةخاقكنأحلان
حسناقهقالنتأويلعلياتئأحسنكلالذىفولهفعكودنامعناهعاوليكونماأفعملجبلفيمعاذللناع

لخلقهلمصالحامنفعهبماوبهوعالهلهوارادنهعلعهدرتهمنممايفبنىعلىلفهيدبهيرأنومجقل

انااألخفشللهتوالذىوخهاليسبقوهعناوسدرهانائثاليعجلالذىوقولهفصلا
الثاءهـقالواالنتظارالتأخيراالنا5وقالءيربلىغهوةتئالث

االنابفطالأوالشعرىسيلالىالعشاوأنإت
والساءةوناليسعأضماأجاذاظشوجلتدالتةفذولهالذىوفتهالبسبقاعمللةيريدوا

اوصنفدث

يريدانلىتدعايكأناطهسقابامعناهدعاهاناللهحؤولهءوكنىنتهابوتنا4ؤصل
أىالهابرىخكابةوواءاللهبربدإلسىميوراءاللهلبسؤنئلهالدعاهبربدبهانلةويالخبربه

قلىالسهامابغايةشبهتيقعدأىهالايئىلىالغايةاهذمقألأوربا4قعدبدعاءأوأمل
بهاتمدوث

ا

اظلقنفىاماجم

وضعتحينوسمعلبهلهاصلىللهارسولبهأوصعافآلخرماطجبلذبئمعاانلكماص

رخ3هنعاللهمعاذرضىفولث4جبلمعاذبئانماكاةناحىقاللغورانافىرجلى
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وسمعلعهللهاصلىلههفاواوصاايهدماعلىتأوصلمثنبيهعليهللهالىللهارسولبهفىوصااما
حذوفوجلىولهوبهكدمالوصههالمافراالبالودلحمنالوذلكءنفيوالحهتبلبوالله

واكاحبنهاضدانىأوصاهلىتأخبرالحالبذدداواصاربئدادبالرلغرزللراحالتخلةالغرزافى
وصضفيلغعهومبابهليدمااوصاتأعلىليلدهلكوؤإهاديعهبعدقولهرفعهمغا

لمنانيظهرمنهخلقهجبلتحسينبنذمعاللناسخلقكحسنوسلماعلعهفتهاملىوهتىلهفعل
لوفدوالكببرالعفبرالىوالتولتعايمادوالصبرخلىواالشغامثروالحلمااوردعلعهأوبهارسه

حولكمنفواالنةالقافظاضليظوشكنتعزوجلاللهوللةممروءلغلظوااكما

قنحسينيسضمنبريدبذلكنهااالعاماظهكنوانناسوسلمعليهللهاصلىوفولهؤصل

ظفهبفسينفأليؤهى3لنااظلمعفىدىاواللكبافىارضلىصراوااللكفواأهلفأمالهظلقا
علبمواغلظوالمناففيندالكنارلنبىاإايهاعنروجلاللهلإبهمتبأنيفلظبؤهيلهـم
يئفيبهعارافةلمأخذوالجلدامالةواحدنكلجلدواوالىأفاكانيةوثعالىهسحالو
صماعمنالعتبيةوفىالمؤمنبنمنهاطائفةجموليثهدعذاهـاآلوماواقهباعتؤمنوناقشالله

كانخافهلتففاوسلمعليهللهاصلىلنبىامحاقعنعنهاافمهرفىعائشةسملتمالكعنأثهب
النبىزوجعنعألشةرالىفيعروةعنشهاببناعنمالكصعهواشبالفرآاوامي
لممايهـصرهماخنأولظيئاميفي3وضلعهللهاعلىثهارسولماخيرقالتو3أنضليهلتهاصلى
أنتلنهكااللنفسهوسلمعلعهللهاصلىللهارسولنتقماومامنهكلناكانابعدااثماناثمانيم

بينوسلمعليهانتهعلىاللهرسولماخععغااللهوفىنمةطدفولالشبهادتهثقمفلتهصمة
طغهممااألمممامنيناميبينعزوخلظهاماخيربذلكيديرأنمجهملرأيسرماخعااالايئاعي

يترلمابمنبينءقوبعينتعالىاللهعاخيرهبريدانبكتملوواوفقهمابأترمحااخعارأياالامهه
طاعههفيلمبدخلممنامتأحدم5بدبذلدماخيريرانمليشرهاورأيخعااالااتاوعصا
اخنارمافيهاالاتاومنبةاآلخرمحاروفيومسالمةموادعهأحدفافيبنكاأميببنيه2منوال

ؤكبكأوول4جيعيربدبهانمجعملوالموادعةعوبالمجاعديؤعيانةبللكودعةلمواا
أنبربدبهأنومجممليةالجزمنهمخنبألبصرفقبلالجزيةمانهكانوأداءهـباطبينكيره

اختارلماالؤلكهـعابهمبماجمباألخذبيوالعبادةفي5الثمدلتزامابينونيرلميئلمؤتاتا
عنهاامافيعجزشفماعابهمجمعبأوولمونظرامبرهارفقاأي

نرالبلىنعالبارىامنفطعالنسننناهانهنعاللهوالخبرهاناناغالميكنماوفولهفعل
لجونمنعألوشاسافيكونلبهمابعتممنلمناففونوارلكفاالخبرلهانوانلطاعةواالنماببن
صكماركالواوالنجعارهمنهلناسنهيهونابعداإثمامابمخيرةلذبئابئألميايصرايكونانالامعنا
اسمشاههـانهلظاهمنامتهالمؤمنونالمجهتوانمهثروعينيئفئبئراذاخيراألي

سئنناهابعدأنيمونجموزعلىومعيةفعللنزامواضةطافعللزامابينؤأيضاالصفبرالخهممنقطع
أبصفبكومدؤمماببوزيعةومالببهوزلتزاموامابجوقاماشابينوهانينبرمثعالبكعى

الجائروانالىبهموبعملانيانهمننجرمومعهالمغلمبلبببنوزماالبميببعالناسءنأن
علهملكذشق

انهروواللهاعلمبرلنفسهوسلملبهاصلىاللهرسولانئنموماكفاالتوفوالرضىفعل
سابعمثق72

ممنعرماوحدثنى

بنعروةعنشهابابن

وجزعاثثصةعنيرار

اشكإلوسلمصلىالني
فةارورسولمالتاا

فيوسمممليهاللهسلى
اخذاالفطفيأهي

انمانحمالمأبصرهما
أبعدناغاننات

انعغاومنهالناس
شلبهافىصلىارسول

تمنهكايمنلنفسهوسلم
بهاقهفبنمنماللهصمة
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عليهيوسفانئبلضمالكللنفبذلكنمفينةفماسشمهبهرارادةلنحاهنأذىيىايعل
مل3باقبصفقدطعلىوانلدنياامندىزالعومالكفنئمنمىلنفنعقمتاماللسالما

يعفوءنوسعليهاللهصلىاللهرسولوومالككانجيبابئوروىبووهمبقتوافبرىيأط
سعمه

فعهأنيؤذىأذىأءلمبهايريدوالتلتهفعنهغلتهاألنككءمةعهإاللهوفولهاوضىفصل
لىتعاللهاعظامالحقابذلكدتهفعنعقمعزوجلللهالحرماتنئهاانكذئنلدبناعلىغفاضة
منواماضيره5والءيرمباحبفعلوسلمعليهاللهملىالنيبهوزأنيؤذىالالعالءانهبععوقدقال

غيرهلىاأذىبذللثوصوانالمباحفاعلواليانمضهالمنعلهوايىبمباحفموؤأنيؤذىلناسا
أببنةاوجيتزأنعنهللهاىرةبىطاأبعلىتيدذارااوسمعليهايدهصلىلنبىاورولذلكلظ

عدوبنهواطهارسولبنةاالكأمعللهوانوللدةامأحلأصمالللهواوافىمقبفعةمةطنماابهل

بقولهذلكعلىخغابمباحىنيؤالئحوز3انهمهحذلكفىهاحفجعلأبدارجلعضدالله
وقيؤذلذءمحناوابامماخذضدلهموأآلخؤوالدنيافيلتالامنملهورمولهفدهاونالذيئيؤذانعزوجل
وايؤذانلمؤنينافىوائماهبنافثرطبهتاناماواحملعبوافقداشابغيرماتوالمؤتالمؤمنين

سهالاطعلىحلتخيرشرطتوملمضليهالتهصلىلنبىاصةطفياألذىكتسبواوأطاقانجيرما
ولمفتلمسلمشهفانأومبعلمصرنهلىأنيسبهفالوضلمانهعليهصلىالنيسبومنسعلة
عابهوكذلداالعاصمبنالوظسعةالتفىمالدالقاسمءنابىدبنارءنبنعيعى4اظبستهب

لذيئوجلعزنلهالونوؤيريرتعزللهافنرضاوقدهنواللؤهنلىندقبقعلنهقعهأوث

لمومنهسثآلصرولميةيعزرهفأدرلةءنبمنزففومهثذنونعروهووعزر3منوا
نولميستعبعفتلمهانعةانوأصبغصحنونقالصتليااألنبيامنبوءنبهلميؤمنينعره
رهدنواأبومحدقميخلئالطهنهمأحدبينالنفوقلوبمعزندهالوعلمعلعهللهانبيناعلىثتم
لىكعاباأهلمنوسمعلعهلتهانبعناملىمسىومنفىلحلمالئامنملبمنلذالو
يلزمهوإالهاملكفارفىاساحمبهذاظفرابياغكمهصننأودميابياصحررنخكأفال

مقيسوفىخطليفيافىوسلمعليهللهاصلىياككافعلفدثمهربهلذىالكذفيلممرفاانيقعل
لميقعلسألمالباونادىفسبنوسلمعليهلدهالىبسبهالتينكانعاتفنعانالقينتيناوفيبةصبابنا

لوجهبغيرالنعرافأواىليرداشنماذالكوذمياذنوانفرعوسلمعليهللهاصلىلنبىاكاصعل
منسبهمنبينوالمسمينمنوصمعديهألدهمىيلفاسبمنببنوفرلناسمنونظلبهالذىكفر

ألحدوالعفوفلفعلاعندناغلهشيأفعلفن5دغبراديننامنلمبنتقلملاالنلكالباأهل
لماالكفرعلىنالذىوالكآبظاهرظاهرالىمنلملمجعقلذااالئفبلتوبتهالذىرتد
وجلعزللهاليهلفصاسماقدغفرلهوسمعليهلهاصلىلنبىاسببعداناداالسألمانتقل

المسمقفياذاشةوجلعزلتهلىودالهكفىالساماتدسلفوايففرلمانوالفرلذيئتل
الذدبذلكفعدتفمفيلنصنونظبالسالمعنهسقطالذىفيءقواذاثبت4عت4لسقط

وأخذفعلناذلدوالعلىالعهدعلىملمنعطالتاقيلوقكذيبهوسلمفمكليهاصلىالنىسبددبةو
عليهتتهاملىننبىاسبدمالنافكذكسقاللادينهنوانلنالمنااحدواثلفلولناأموا

فلىالنبىاظهارسبعلىنقرهمانعلىالجزيةالحرباهللنابذللووكذاظهرذأ31و
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جملو3عليهاللهسلىلنىابشهبينهبينناوالعهدينئقضانفثبتلكبحزلناؤلموسمعلعهللها
3ثبتئمامسالولوفضلالقتلعنهلسقطأسلمثموعلمعليهللهالىصهلنبىالوسبفيلفانمهلناد
فبسفطئعالىاللهحقوقمنوهنابالسألمفأليسفطاالدميينحقوقمنلقصاصافيللقعلاعليه
عةالعتوظاهرمافيحدايفتلفروانهغيرايقعضىممنونظديننافظاهرلةلىادينهمنبةبالتو

الينايرسللمالنبىممداانالمجوعىلذافرعضههـاواليستتابيقعلكةانهعضى
الننعلبهمسملفاابناعنعيسيىوصفدوأوعبسيأونحوموسىواغاهئناليبماغاأرسلوا

ولميرسالولمبنبىليسففالسبهانوامابةلجزاعلىاخذللثذمثلعلىمأفرلىولعاانهللهاألن
فومهالىاغاارسلنبىااذاقالانهذلكوجهوالذايقعلةونحوهقولهغاهونيوان2رقعليهبترل
وهذايقتفىتجوفيالكذببالنبوهقدأفرلهألنهلعامةالرصالةعنهلنافلايهنبغاوابهفيفلم

01دلممنمرافىلهـفوعالسبشدبدشوجهوذلكدكذبهفةفبوهاعنهواذاننى
ممداأشهداناذاإلؤؤنبفولأوالفولمنونحوذلثاظروانمادفيينمدنخير
افيهذعمهلقاابنادينارغنفيعيمىوكطلتنقدرالعضمبتكذوسمعليهللهاصلىللهارسول
سلفقااللهفأغفبهرجلسدينهومنتفاعىفرعيللطوامحنلوالوجيعااالدب
جرتمالىثكاناذالععبيةافيسمنونلعليهصلىمنعلىللهاآلضالصلىافقاللمنياعلى

البرفيقابراوولوسلمعليهاللهصلىالنبىشتموكنفليسيقوالففبالةوجهن
لذىطواألنهاصةملىءلمعهلذىاللىالكذشتمانهيريدلناسانماشغاألنهاليقتلواصخ
صنالىكلتوجهلعنهانلهءلىانهذلكوجهوالقتلالىهذامثلفىوغيرهالحارثوذهبأغعبه

محدنجبرلممعكيننبطىلولوفرغجلهممنلمالئكهواوسلمعليهللهاملىلنياعلىلى
بئاوىرفيهصاكلتألكرباكانتحعثسمهنةعنلمبغنطلهلجنةافيآلنفهوالجنةائنما
علىللهاصلىفقالشئمنتعجبومنفرععنقهيفربانأرىيرطؤيةزلمواافيسملقاا
حتساباالوجهاالعلىوسلمعليهللهاصلىلنبىاعلىيصلىأنوإلينبمنىوممرلكذسمنونلنيقالا

أباهشماثتمارمندينابئعيسىفقالبةلعحاان4ثتمأحداومنمسئلةلثواباورصا
ولويقملنهكفرضالللىنواتماقالنالعاصىبنأوءهـويآاوأوبهرأوعرأوعمان

منكفرعلياابنهكابفيصحنونلوالشديدافخفلعنكللناسامثعاتمهنذلكبغيرشممهم

سنونعنويتبمسائلفىأبومحدرأيتلشمهخاجلداقالوجعهفأبةلصحاامناأوغيرأوعمان
شغومنفنلنهكرفأللة3كانواعلىاوعلىوضمانوعرأببهرفىقاانموسىمنكتاب
بئعلىعنابافيعنمالثاخمديدصالالنهذافعليهنلبالمحابةمنغيرءشال

مالالمززكاالماحسنمنقالوصلماقسليهملىاللهرسولانطابىبئابعلىبنسين
هواالستسألمالسألمماليعنيطالمرءنركااسألموسلمءنحسنعليهاللهصلىفولهشيعنيه

لم2مناقلاألعرابلثئعالىاللهيقوااليمانههوالتعدانقادلهاذادتهفألنأسممنقولم
ايماناسألماولبسصسألماايمانفكلفكمفياالبمانولمابدخلأسمنافولواولكنثؤمنوا
ففدوهوعسنللهالىاوجههيسلمومنثعالىوهوقولهبابماوانقادلهدتهفداستسملمؤمناألن
جئنابواتلطاالىابهجمايتقربوجوههأعلىبهألسالميؤقلؤلقاوةبالمهعكات

الااالانينركحثنهومنبالطاعاتاالجتنابمنذاعرااذلكعلىوقدبهونالمنكرات

ماعندحدننى

علىعنهابفابنعن

أببنعلىإنحمينبئا
الهرسولاثطالب

منل3نجعليهللهاصلى
ترلمزاساللماحسن

نياليعنبه
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حمزةؤدقالواحملماءواللهاجعنابةلزمهمالى01اوأداععايعضيهفلهبماثصوربهفلفيشتيعنيهانهمالكعنوحدثنى
بيناللاطالثالتوالئاثاتبالتاالعالاآلخرانكاوالثاثسألمانلثثالحدثاذافىالزوجعائشةعنلجغه
سماعمنالععبعةوفىوءهـضهكانأبرالدينهمابهماتفنتركدوثبهاتأنهماوببينوالحرامعديهاللهصلىالنبى
لودالرحمنأباءبيافقالنعلعهيخعفوعروبنعبداللهلىتدخلرجلفيمالكعنالقاءمابئاسشأذنلتاأوسلم

مالكصصاجعكبلءلىانابكتبئنعلىلهأخرجديدافقالوأخنالنعلحذاالقعتاللهرسولعرجل

اللهعلىاللهرسولليترجلاسعأذنلتااوسمعلههاللهصلىالنبىوجزعائشةعنيلغهانهلتظوسلمعليهاللهصلى
ثمالعشبربئائسلموعليهاللهصلىاللهرسولالتفةالبفيوأنامعهعاثقالتوسلملههتالبيتفيوأيائشة
ضليهاللهصلىاللهرسولهكتمانبلمأنثةعائشةقالتوسمعليهاللهلىالدهرسولاذنالهاللهصلىاطهرسولفقال
ولطرسفقاليمعهضكتانبثلم3ماتلتفعهفلتاللهيارسولزلتجلالىجفهه3وابنبئسوسممليه

اللهصلىاللهدسول8تىلشلثصرهالناساتقامنشعرالناسمنانوسلمعليهاللههلىاللهرصللهمأذنالعشبرنم
بنوءيينةالرجلهذاانحبيبإاقالينمقابنطلئيرهالعابنعأذرطسالمعإلوطلملموعليهاللهسلىالله
يربلعنيرةاابنبئسفعهوسمضليهاللهلىمصففالالمطاعاالحقلهوكانيقالالشارىحعنأنبانئفلمعالشهلت
وسمضليهاللههلىلنبى41أووصهنهاابنانهجمىالعثيرةابهنبانهارجلالعربعضنألوتعفاللهسلىالنيضكمتءه

واملمأتواللهوأمياصبحالهلمبانمأهورألةالغيةبابذلدمنوليسلطلمبذلكبمفالمعهوسلمعليه
االستئالفسبيلضلىضإلوسلمبتهاملىلنبىامعهكللمادتانهةعائئكنووماوفعلفهايارسولقلتارجل
اداطانهاألحبارتبههأيهءعندرمالكسملعهأبعنمالكصمضرتفعولهلمثمماقلتفيهفلت

سعيدبئيحيىعنمالكزالثناحسنمفىطبعهماذافانظروابهالعبدعنرهاغأنتعمواأحبمعهأنضكتطشب
اافىفولهشىالهوابرىالظاىبالإللالقائمدرجةخلقةنصالمرءيلركانبلغنىانهاتهصلىاقهرسولففال
فانظرواعليهأوالسمطأوالرضىضنهأوالعقابهـانالغةمنأرادبهبهممندرنمادتلواماارشرمنانوسلمعليه
بدلماألءمثىمىمحدبئءهوقالهاوتدابهؤتالحياهيريدفىيئمقابئقالثنانمنمايتبعهالناكااتقاهنالناس
دليلفذلكلب1الثناالناسألسنةعلىلهتعالىاللهنالتىذكرمنالناسألسنةمايجرىءلىعنوحدثنى5لشره
شدبدلىتدليلفذلكحالذكرالفبالناسالنةعلىتعالىاللهوانألتىهايميرالبهصألحعلىمحهأوسعلعنمالك
بهوأمماماينفربرواظالديئلواعورالناسئرالثائعنهءنالذاغايريدبهوهذاماجمالعهعنكعىأبيهعنماكابن

وأمابالذكرالمجعالعدوفعتبعهنسانللونزديمالنهبهاععبارفالوالفسقالضأللاراحدوأملاحبتماذالارأيهاأل
أعمواللهماقدءتلىتاألهياالبالمثرواغإوالعألخالدثنأهلدنفاليذكرالضاللأعلعضدماللعهدتعمواأن
ويريدواللهأءلمبالهوالظائاباإللالقاحمدرجةخلقهمجسنليدركارجلانوفولهفصلمنماذايتبمعهفانظروابهر

غبرهعزاذىوكغهاألديعلىلعبروالعحالهبالمومالمتنفلدرجة4خدةمجسنبدركاوحدئقالتناحسن

وألهلالىوجةكمجاالخدقدحسنومسعآلالغلمنصدرسألمةهحضدعهوالمعارفمةبنبكيىعنهالكعن
أحبحتىيهوقدارلأهابىمجسنأنللرجلينبنىمالكلظوالتوشمومعائمزكمأنباننىقلانهسعيد
ويلبسىتياباعيالهمنهاليأصيأصءرطعاممنأنسعةالخععروهوفيفيلايهماالناسخلتجمممنليدركالمره

الطعاممناردعاادخلجلاانيسنلوأكرقامويطعهملجسودهناالولعيمسوالبالليلالقاكرجمة
أبعنمالئهماروىذقىادهاواألصلاجعغاوإلرطئرميوالالمرأةيقاحنىأنوالينبىبالهواصامئار

لتطلمراوواوسبلمقهعليهاملىللهارسولأنهارضىهربرةأباألعرجءنارنادعن
انهربرأبىزمءأبووروىبهاءوجوبهااسعمععتبهاخعتاسهواناكهعزاناكها
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فيئئجفلعخلقنءننيراتبالنساءوااسعووسلمقالعايهاللهصلىاللهرسول
لدجمخيراصسعوصمابالنساأعوجلمفيلزكعهوانتقجهكسرتهتذهبتلنهاحأضالا
دقةوالصدالصألهبخبرمنكبربمأااليقوالمعميبسععددتسدتقالسعيدانهتصكيىذء

ذاتسععداصألحقوزالحالقهاهىوالبغكعةوايابمالبإشأذاتصالحالطبلىلوا
والمدةتالصالةثبرثيرفذكزكاالناسببنالذىلاطهـالحلمأتللةيدوايرلبينا

أنمجنملووالمدقألعألةانسكنيرناخيرأامهفيكوتلنوافلابهبدبرأنجمتمل
اكاخيروربهايرانلومجعهالنافلةالىهـأيفعاراجحووانصدقةاصألةكثارااانهاخيرءنيدبهاير
والمناصةالمعانرةحسنمالبينذاتالح1ء19معبعضالىمبعفكزثوابابمايسدوأ
األذىباحآسابوابتكوقلة51يدانكزيرأنمجتملوونلتعاوا

وفعامرواذاكحاقمنلقةلحاااألصنثشاصلللقهلحااىثافافةلبهوايامواوفولهلفع
ولحهملنلىهاحتىوفرفعهمأىاجلتهمالبألدعنلم3حاأوتباغضصبمنقومبينالفساد

حتىالراسمنبالشعرالحلقكابذمببهايذهىحتىالحسناتشيأمناالنبتىبربداعندىأت

حمنإللمإهئتوصمعليهاللهلىمىاللهاترسولباتانهمالكعارياصيزكا
حمنوسععهوزحديهوحسنثرائعهالتممبالسألمبعثتيريدبهأنمجعملشاألخألق
فقدفبلهمثعرائعاصممانقدمعندمبمابئأخأللناساأحعمننتوانلعرباالناألخألق
محاصنبنبألهيفضممموعلعهاللهصلىفببمانابهومغامماخصباالكفرعنكثبرمفاأضلىاكانوا
بأواميرنتلقوالقرآنخلغهكاتعائشهوقالتخاقءظيملعلىوانكتعالىوكالخألقاأل

عنأءسضبالعرفلخذالعفووأهيوفآلدتعاكخلقاالناسنأكانأونواهيهالقر2ن
لعزواللهوففهاالمناممثالهطإليسهطعحاألخالقحسنمنةاآلهذتفتفمتمينالجاءل
لسألماعليهىاتاوتلقر3نائىصاتفمنهسافكيف

الحياءفياها

ىالتالىترفعهبخارطلحةزبدبنعنفىقالىوسالةبنصفوانثسالةماكءن

مالكلحياهاسألماوخلقخلقدبئلكلوسلمللهءلمبهاملىللهاهـلرمىقالاللوسلمعليهللهاصلى
كلعيوسمابتهءلمعهصلىانتهرساعرأنبنعنءبداللهعدانتهفيلمساعنثعهابفياعن
شااليماقمنالحباندعةوسلماللهءليهصلىاللهرسولفقال4الحعافيهأطوءويعظرجل
نتاوزالدذلكأهلصوفبهشرعتصصيريدخلقتدصوصلمعلعهللهاممليقوله

لأوتثمه3سمأوألدتاذلثأهللثيةيدبرانليضوايهاثبونيثالتىالمعابمجمن
بأملنتصوالحهاهالحباهاالسألمخاقوانبفلتوتقلألحلعايادبدفيوتزمفلعألحاأهل
تركاقئؤدىفاماحيافيهالحياشرعةلحعااأعلمللهوابهدلمراواأوعليهمااحدوجهينعليسألماال
انيمفقهن5الحيابمنعهناألنعارلم15ؤشاهااعنهانعماللهرضىعائثةلتثروعبكسفلهالعمنعم
احمتلثاؤاغسملمنالمرأعلىهلالحقمنخيىالدللهاانفتهاإرسولسااموقالتنالدثفي

لمبردكذلكمتكبروالمسخيىاليتعمعرىالبالحسنابفادناوقاللماهااذاوأتنعمل
أتلدمهاد51وأدابةوالقعامبالحقوالحمانكرعلىىلنوابالمعروفاألميمنالماعبالحياضع

عنمالكوحدننىءن5

لتأنهسعيفبئمجيم
المسيببنصعيدمتءه

بنهرمنإلأخبر3يقول
والعدالصألةكبرمن

زاتاعالحوابلىال

والبغعةوايامالبين
وحدئى8لقةطاااهى

أنبلغهفداماعن

علعهاللهملىالةرسول

بعثتالنممحسنلوسلم
ألخألقا

الالحعاهفيمما
عنلكعنوحدنق

سلهبنصفوانبنسلة

طلحةوربنزعنقىرالى

ىالهلىاتيفعهربنا

لوسمعليهللهالىص
عليهاللهعلىتهاولرس

خلقدينلكلوسلم
الحعاءاالسالموخلق

عنللثطعنوحدثى5

بننهمالمعنشهابابن

بنعبدألةعنعبدالله

للهاصلىللهارسولعران

رجلعيءلىوسمعلهه
الحمافيأخاهيعظو

اللهىصملاللهرسوللقال

الحعاهبئدعهوسلمعليه
كانالاش



عزوجلللهاسبعلفىدلجهاواوجيهالى

يريهالمه8لمجاافياخايعظوهورجلعلىميوسمالدممليهعلىاللهرسولأنوفولهفمل

اللهصكوفويهاجتكبكغمنومنعكبكلكفدافعرحتىلثسميىانكيقولهالحيارةعلى
شراثعمنأعمواللهبدبراالبمانالحياءمننذلدفيوعظهعنبداالمساكدعهبروسمعليه

مجئملواخدرفيالعذراءمندحياأيثنوسلمعلباللهعلىالنبىروكيأنولذلكااليمان
رضىبىطاأبىدنلعلىكاولوسلمعليهاللهملىلنياممنوىلرجمانكادقاةعيابهيريدأن

منىأتكنها
الفبالهفيماحاه

بلفهافىهماعنمالكوحدثنىممكن

سلىاللهرسولالى6لىالرعوفأنبنعبدالىحمنحميدبنشهابعنابنعنمالكصبنحميدعنشهابابن
سلىاللهدسولففالفانهمىوالنكزقىبهنأعيشعمنىعاتاللهإرسولفقالوسمعليهاللهانعوفنصعبدا
اللهرسولأنهريرةأبعنالمسيبسعيدبنعنشهابابنعنهالكفمبوسلمالتةعليهاللهاللهلىسول6لىربال
شعندالغعبيملدنفسهالئمديدالذىاغاالعئمديدبالصرعةليسقالذععليهاللهملىففالوسلمعليهاللهعلى

بهاأنتفعيريدبهأنصحتملبهنعاتأعيشعلنىوسمعليهالثهصلىاللهرسولالسائلقولعاتالدعلقياهـسول
عرفولعلهفأنهمىوإلسكثرتىعيعثىجمهاعلىأعلماسععينوالئهيكيعمألنيريدنجهوثىعيمذرعلىنبهنأعيش

اظبرفيوسمعليهأبتهملىالنيفجمعلهوالينسامجفظهفأراداالختمعارالذىالحفظفلةنفسهمناللهرسولفقالىفانه
أنلىاىالتيؤدلديخأاسايهئيراشبلغفاانأعمللهوالكذومعنىالتغضبلهواحلنقالظوسلمالشضبعدبللهاصلى

الىالغفبويؤدىغيرهويؤثمبهمايآثملقوذوالفعلمرغضبهوقصفييأفوانويؤئىيؤنمالئوحدثنىءق
3وعلمهبتهاملىزهرلهوسنىدنيامنافعمنيمنعهكئرااأيفبوالغالحالقةانهانلناالىالبغفةسعيدبعنشهاباى

فأليملدبالغفوأهانفسكضعنهمنهمعنعواغفمبكعليهمايبعتكأعلمالكلضيريدواللهالنغضببرةهرأبعنالمسيب
ولبهنىبحايملستقالانهقيسناألحنفضنوىدروةاليههايدعوهفعواغايددفعهاالنساناللهسراللهدسولان
ومعاءلمههدنيامعاففىفبالمنمتناعهاالتمكإلوسمصلىوانماأرادالنبىفرغ6محرالمدبدالئليسوسمعليه

مفيماروالمبالفهاالكةعلىنبالغعوواجباطونفدفعهفالغعنببالحقالقعاميعادالىوأماةالئمديداغابالعرعة
وهوالغفباليهمندوباؤذيهونبمامجوزعلهمروانالباطللأهعلىفبانهوكذلكااعندبسهيملىاذىا

ادالجهنىخازوربئوفدروىالحقوباعهاعلىلهرعليهبلثغفابدافيانالتاذاعالخطئعلىضبالة
هـأوا5وجنتاتحراحتىسغاالبلضالةعنرجللماسألهوسلمعليهللهاصلىللهارسولأن

اجبلمعاذبنرجلاليهصكالماثوصلمعليهاللهعلىاللهرسولوغضبولهاووومالكوجهه
النبىكلمؤدالتغفبوسلمعلههاللهصلىالنيلالذىطاذأنجمونومجعملامألةافىبهميطول
نمضعلهةبدخلنيماوانكانعنلىالملدلنفسهفليلتلغصكانفيااوسمعليهللهاصلى

أعملهواذلدعبالنهىعنلغاجهةمنالهودينهفى
ربنهوجملناساالذىبعرعالعرعةالهنمديدبالصرعةليسوسلمعليهاللهملىوفولهفعل
وسمعليهاللهملىالهففالىنرتفوماوالذىيهثرمنهضحالفسكللذىجصرمنهالذلككا
اللهواغاأرادسلىشدبالضرووةنهيعمالعرعةعندالئيردتىلموربالعرعهلمداليس
ايملدنفصلذىامنهواشدلندةافيإلهاثليساأرأد10جمتملبئلمأحألميلدأسواوسلمعليه
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4الميابرةفىباهماالتىد1ابنتفعلتىاةافاوكنبرمنفعةلهالبساشدةابربدبهمجتهألنوعندالغفعب
عنمالكعنرحدنقدنهابروا5غبرعنلكرماتىبردولمتاالبوسبمكرالفالولهذاثلغفبنحدانفسهبهايملى
بئعطاءعنشهابابئجمرىوماجرىاالئىوالشجاعاالؤوالغقارالسيففولهموكذلكالكرمفيلهيةمياثانب
أيربااعن4دالليقفىمناذىمنالمايفعهنيهعاهاعيطفبعذالةنفسهطدالىجلالىبهيذافندب3أواللهذلك

القهرسولأنأالدمارىالىلوفرونداءاغضابماوالذينلوعزاللهمالوففينازعهمننازعةأوبمدأذاه
اللوسمعليهاللهصلىالمحسنينصكبوالقهالناسوالعافينءنالغيظمينظوال

أفاهبهجرانلممملممجلابوةاافيمإ

بلهفيانلبالكقثأللاللهملىاللهدصولاناألنعالأباابوبعنالينىيزبداعطاءبئعنشهاببئاعنممالكعق
هأويعرفىفيعرمقوخبرطهذاوبعرضهنافيعرفيلتقعاليالفوقثألثبهجراضاهلمسمأنالجملقالوسلمعليه

غنخدلذئىهدلمهألنصليالنألتفوقابههجرألمسمأنوسماليملعليهاللهملىقولهشيبدأبالسالمذىال
ماباحةذلدعندافتضىاظطاببدليلقافنليالالئالثوأمالياليعلىثالثكازادالمنعفي

عنهاشاعنمانسفصدالىوهوانهاظطابدليلغيرمناالباحةذلكاحمملالخطابئدليلتعومنئهاحرةا
جمتملوالضفبوقتمنيسبرالمهاجرهالناسايخلىاذلاباحآفيمافصرعنهوامالمنعيرامف

األدتهياصلىغصواعلبهنحاشلمسدالشرعفيحكمهدلبلالبافييطاونفىمنعهضلىؤصالنالثمازادعلىانأءلمهواليدبهتأن
3أواظة

بملومحابرأنااالواحدانكلاعلماطههذايريدهذاويعرضىفيعرفيلعقيانسيمعليهالتهعلىلهفصل
ثألثحواظأاجرةالممنعنهكىلمقدارالذى01افيموالعليهفإلسلملههـهههاصاحبهعننهمايعرض

باذثجرمالكلوالدناذاسلممالكعنوهبابئفقدروىسماداأماامسئلةالبهيرهقليلهليفالساألدىوأما
عناالعراضرابراالافيالقاممابنظلوثرهالهبفطعؤفالمهابرهءنعى3ارالذى11جمهذايممهوالعليه

عنهفتدوالمسلماخكمنففدبغيرهؤفلكانانمهكابجهنببللكيربةاليممهاخيهعلىالذىيسمفيالمزنية خبرهالحدشوفيهاالوالقولاوجهحنبلفوألحمدبنوهذامنهفأليعبرأمؤذيالهقوان5لثمناا

عنحدنقبوجهكالقولووجهالذىيبآلبالسألمماأففمنلماالهجرهيقطعالسالمانفلوألبالسالميبدأالذى
عنالضيادابعنهالثيهؤنثوانفيهأذىبكالالمواصلمنحمدأفألنهالهجرةمنفقدبرئيهاليؤنانانهالتاق

تةااللهاضلىشولاألمملنانةبناعنعيسيمحدبنعنبنبخأهياوىوفدرجرةالممااشدمناالذىألنالمحاجرةلرامنفم
لهغبرهؤنوانعليهشهادنهلمتقبلكلرههاكوادالفاسمابناقالللةامنلهجرةامالكع

نوالعلاياملوسلمعليهاالذىكئردواباألنهأىلماواللهولبررأإلالسألمالذىوحيرهماوسلمعليهاللهمليؤولهفعل
ألاالعلبهاصالمساعدةمنأشداالبعداءبهاانعنهامعىالمنهالمحاجرهبهاوزكالمأهووبالمواصأ

يهاغمنواوالعاسلواهقالوسلمعليهاللهعلىافتهرسولمالدأنبئعناسىابشمابئعنلكب
والمحاسدواتنافسواوالاحبالاكللمالتولفوقبهجرأفاهأنلمسمكلوالاصوانالؤلواعباداللهوبرواوالئدا

إلاخواويأاواكؤلونجععنااألعرإلىنادءنأيمالكءنيهبوجهكفتدبرعنهاسلمايكعنااالعرامقالمدابراال
ووالاطددثكذبأنالظفاتنظوالاياملوصلمعليهاللهصلىهارصولأنهربرهأب

لاخراناوكؤلواعباداللهبرواسدواوالفباءفبراوالتداوالعسسواوالشافسواوالعتبسسوا

بينالمبعفقوعؤانببغضةغفلباوسلمعنعليهللهاعلىثيهمامفدآمنواعلىالمباغفقولهش
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هـااليغضغالنبادينارمعنىبئلهيممىلمزنيةاوفيلثرعاجشلذلكبمولنيرهعنىبعضا

بعضلىابعفافملهواليبغضفابهبعفم
ولهمةنصعلىضاهأالجمسدأحدلم3أللهبروابرصدواوالتحالمويهطللهالىوقولهفصل

حسدذااثرعاسدومنعهعزادففاللحاشرانلةبانعؤنقولأنعزوجلطهاناوأميياهااالله

علىطوناذوصدلقااوجهنوذلكضبهعلىبعفعمبهاللهمنؤمافكعلوتعالىالتهلوتد
ماعندهفيولانيدوالقىصعالحاوعلدبئأهيخعكءعندأماهثلكألنفسكنتي1حدأوجهين

المسمأخعكعندنهءكأزوالانلثاق41واشمومغيرمذعلهومومصيرمذافغذلكمن
معصيةاتأولشبلضمالكالععبعةءكوفيالحسدالمذمومحهذااولمقىداليكانعقالهاأردت5سوا

ئصرالجنةصءهـلهفقلحآئموثبرعلى3ئموئدابليسعواكالحسدوالكبركانت
انتناؤسسدواوالئحاوسلمعايهقتهالىقولههعنىالمزنيةوفيمنهافأصحعنهاثت3لىااالها
ررسدانذلمثوةلعدالطرواالىالكيمرذعليهتحسدحتىلشئائأضاك

أخيلثعنكبوجالتعرضيقولالمقنيتفيقالواوالتدابرومعلماللهءليهصليولهوفصل
ينارفىبئتىلهاصتطعتماكوجلهوابسطعابافبلبلوبغصاالله51اصردبركتولهمالدءنوحدنىعن8

فافعقاعنسكيىبئصحيىورواهاللهعبدبئعطاء
ديناربنعيمىقالالحديثكدبنالظانلتاىوااياوسلمعليهبتهاصلىوفولهفصلرسولكأظلراصاقا

اوغثقيقتدونبهتظنهنظضلىكةوصدأطدتعادىانومعناهالسؤنيريدظالمزنعةفيوسميهعللمهاصلىالله
بمجراللهدنفىكميانأعلمواللهيريدبهانلمهـصكوقدعمتهانكعلىفمنقلنهماتظعلىبأهيلالةببذهتعافحوا
المممعاقبهءلملثماليسفوالوجلعزوقدقالعدالالبديلىانظروالاعالدونالظقوتذهبمخمابواوكادوا
منهانوعذإيقتضىاثمنلظابعفىانلىتعاوقدقالمسؤالعنهاولئككانلفؤادكطوالبصرواالهثمحما

واالجغادواللهلنظراأعلمنننادواالإلنظرفعهالحمالىوهومابرصلبامايىما
وأحمأعلم
والتجسسواوهببئادينارعنبنمىعيىورسسمؤاوالفيوسلمعلعهاللهلىوقولهفعلإ

عالكيسنلالنرسلءنأىوالعسسواأخيهفىيقالأوأخوفيهمايقولسماعاأحدماليل
عنبحيىبناجميىرومنلهعيعصىمحدبنالمزنعةفيوقالفعكوماسقالنالثرأخيكفيقال

انيعيبهكالىاحيهامورأعلىاناالؤسساليضأنايريدضصرفةىعههقالانهحنانا
صالهمنعليهيطلعانوهايهرهعالسؤاليهزاوالسبهو

اخوانايريدكونواءبيدالتهاناخوانامجعملكؤراعباداللهوسلمعليهاللهملىوفؤ4فعل
التهرسولووقاللخرسافاعبداللهعطاءبنعنمالكصنمتوادثمعواخيهأأعلم5يريدوالد
النصعنىمارش8ناالثوتذعبادوامخمالواولالةومهمتماءوايذهبعليهالتهعلى
وفدفىافحتااليدىاأءلمللهيريدواانهلشالغلوايذهبصافلاوسلمالتمكليهملى

اوظلرمالكؤممافحهععينةبنفيانعيهورخلحةالمصاالمعةتمامواالسودءنعاخمة

منقدملجعفرحينوسلمعليهتهاصلىلنياومنكيرمنىعوصمنعاسفمانفةالكبتلعادعة
منامهيهومايصعنايىفراجهصمابهوعامبلفعانقالصظذلكمانكظلالحبشةأرض
مجعئلوايةارغذلىفهاهافافةواكؤالمحاةحةانهماالثعنومبتابوىورلحينكناطاذا
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هـانوالغةوزنفاواوهذحلامنبعضعنبعفهممفانثامازحةباالحديثفياعمهنيريدواان
اذوجلعزولهباليدلةصحةالمعالمتعمالكواخغاالظبلىطلةابذهبذلكألبههـاثوه
بذهبوسمعلعهاللهلىؤولهفصابذكرولمونمنكرهـمسألملحأللواؤفاعليهواد
ماانفسمفىطذهبأخوهعنهوضحاخيهعنعذااانهذلكوءمىوةلعداااعلمواللهيفبرللا

علىلهمنفولضلىصللمواوالملمابهدمايتودابةاالبدىؤحااتداذاماأوكذنمثللان
عنماعنوحدنىعلمأللهلدواذ

ايعهعنصالحابىبنلسبمتؤكدالىالتواعلاممهامنأسبابأءلمادوامخابوابربدواللهوسلمعليهاللهعليلهؤؤصل
انبرصولوهرابعناللهلىالنيوطذامنلقبلتالىكراعىلىشامالالهديآلووعلعهاللهصلىالنبىبلوقدالمودة
لعإلو3اللهصلىاللهبالبراهينوعممعهتبتتففلهانوالثافالهدايةضلىيباشانهكاأحدهاوعمالحدوجهبنعليه
االنبنبرمالحنةابوابففتحعنمالكفالصممنايراوطامورالناسالنظرفياليهعوأماغيرلعلمابهاؤالتىالبينة

فيغفرلكلاظيسيومويرمالجنةأبوابتفعحوسلمخلعهاللهصلىاللهلتصأندهريراعنأبيهعنصالحأببئجلس
بالتهالبثركسلمعبدثمناءاخعهربينللنهنضاالرجألشيأبالمهاليثركممعبديخغفرلكللمإساويوماالتنين
كانترجألاشيأعنيمصبئأبىمسلمعنمالككطلحاحىيأظرواضذيئرمطاحاىهذيئأنظروافيتات
صمناهيهأبينونهلابخسوبومئنينايومصتينجعهالناسكلأمماتشركاطقاأنهيرةهـأبصنالصمانصالحاب

حتىاتطرواءذبئفيقالاكواحتىيفيئااكواحذيئشمناءفعقالأخيهوبينإلتكافتاالعبداضبدمؤشفعغنهرلكل
هذبئانظروابصطلحاانإلحابربدواطهبرماالننينئرمنةابأبوابعثلموعايهالمهلىؤواالشنمشاثمذيخاحى

وحدشقمطلحاحمتىالىفععهالدرجةالناسمنلكعيرفهاتويثيمةالعظالذنوبجمناليومبنحذبنفييصفحنه131
ابئممعنكماعنفألنقيفيقالواالنعاماألميعلىلاالقباعناألبواببفعحوئديعبربهاأبواحفهبكزلةمحونت
المممان4اأبىعنبمهيمعناالجنةأبوابقت5العدوضبمشاءدفييقالأحدوفاليغلفءنعطائهبابومهطعاباب
لانههربرةأبنادالعبأعالاآلضنعرضالحديثوفىمغاالمانعةالذزبخولهاوغفراناسبابوجدتأءلمواللة
النايلىالأئعرضانذللثفتضىهناصيهأوببنئنهنتاالءبدعبدموفرلكلفياليومينهذبئفي

أالخينبومينهيةبومجتملفدفقتالجنةأبواببأنزالويعبرعنهمرانألالةمناللهبمأرادهالمؤهنأحالعرمق
فرلكليمانلوبومفولهالعأويلاولجطاليومذلكفيواالحسانهـانالتعلىعالمةالجنةابوابطوذفضحأن
كانثااالءبمؤشعبدالذىالغفرانانهذاأتمواللهبريديمثباتثركاليعدسمصفعغفرلموعلعهاللهعلى
شصناأخيهبينسنبينونهلتكاهاالمغمسلمغمكلعالتءليهالجنةأبوابعفهيهونالجنةأبوابعتعنىبلجون
حىبنذانركوافيقاذلكعناالقالعفاعلىوفيالمسهبينالعداوىولئهمناء1بقاشمناءنحذبرابناخيه

فاذحتىذلنحمرااعئاأخوجممفأصلحوافياخوالمؤمنوناغاشءطتاللهلخاالتوددوالمؤاالىعنهوعوا
بينموأصلحواذاتالدفامقواتعالىلوظ

نمرانالةأخروااءلمواللهطاحايعقحقينأنظرواهذثفقالوسلمعليهطهاملىوفولهفعل
أواكواالعاحالىيرجعاأىيغيئاحتىذفياكواهـاآلخرديثاطفىوطليصطلحالهماحق
ؤركتأخرتةىاكتركتيقالاخروااقىكواومعمنىالىاوىبيينامنيهوننامليشمذيهت

ألفعالاحبصاظهاخرتألميافي

سابعمنتتى82



نهااالنصأرىللهعبدانبرعنزيدبناسلمعنممالكعن82وحدثنىبهائجماللئيابالبسباءفيماا
رسسلخرجنامعول
كلبهااللجماالثعابسلهماحاءفيفيوسلمعلعهاللهصلىالله
صارأنمارقالفيغزو

صملىاللهرصولمعخرجناقالاألؤمارىانهعبداللهبنجابرعناسمزيدبنعنمالكعلعهأمثبرةمختانانانناف
علئآريرسلملىصليلمللةنكلئاروهـتةاملىانارشولقألفبينالىالظلئالىائنهلنىلمغزللىفقلىشملاقاللهملىاللهدسولاذا
كففلتبلاةسمعليه

فقالوسلمعليهاللهلىاللهوسولالىتفزموقثاءفكسرتهصوهاففيهاشيأفوجدتسثالظللىالماللهياوسول
لنانبهصهعندناصاحبراقاالمدينهمناللهيارسولخرجنابهفقاتاقاذثلماينمنصلىاللهرسوللفشفى
صلىاللهفنظررسولؤدخلقاقاللهبردانوعليهسالظفىبأدبريذثمفجهزتهقاليرببذهالىفقمتوسمعليهالله

اياهاونهالعيبةفىنوبالهللهايارسولبلىفقلتغبرهذينثوبانله3وفهاستالظفيفراره أمالعالالعهاللهءلمعه

وسلمعليهللهاملىللهارسولددنجقاليذهبولىصمفلبسهماعؤلهونلماطءفليلبسكدمجهفالماءوبرفبهاضإفرجم
رسبرلفقالللهاسبيلفىاللهيارسولفقالالرجلمغهفقاللهحذاجراأليىعنقهاللهفربمالهالىقرتثمزيهفكم

فقمتعناللهصابررضىقولشاللهسبيلئارجلفقعللظالدهسبعلقىعلعةوسماللهلىاللهعليهاللهصلىاللهرسلىل
المسنطيلةلىوفالصميحةفهاجروةخاءوالجروالقثاءةزيهاشيأفوجدتستدلناظغرارةالىلمابنمنذفال3و

اجراهوجمعهصغيرالقثاءوارمانأبوعبيدالجرووقالالجوهرىأبوالقاسمهحالصغيرةوسلاد4ووركنراهال
أفيهللهمعئكهرهلموعليمهانتهملىاللهادرسولبعهشفكمزلهثمودولهاعأجراوجحتامنالتهياوصل

لحغيرمخقيرااباسمسثاهصابرااملبالكبيرمهااآلصملهةمماياألغلبفيوهوويمثرعددئاولهماحبناوعطبرل
بذلكدههمنهؤالماعمنملجابرهنأينفقالطهليأالعهبهفرنمالعملهؤنةفكفالماقدمهيربذهىنبهزهلنا
احبناوءفابروقولاللهيارسولالمدينةمنبرحرجنابهبفقاليخهوتعذروجوالموضعيذهبادبرثمفجهزلهل
جمبونالتىالظهريريداألبللحفظتوجههفيالعهمامجعاجأعينيىللميرورواللهالنانبههزقدانبرالظهروعليهفي
عليهانظهورهاوسكملىاللهولفنظروسهلظفا

ذنكمنفدباخاماالميريدواللهأتدخلقالهابردوعليهبرأدعنهئمللهارضىوفولهأفصلففاللعهاوسمعليهللهاصلى
لسعةاحوامنوسملميهتاللهصلىالنبىماقدءلممعالناسلباسعادةعنويخرجالعينلنانمجهمبحنرنغيرنربأامماله
انهملمجتولىثعادةبهمماجرتالناسآلمثلفينمناليعذرعلىوانهالوفتذلكفيالناسالدلهيارسولبلىففلت

اللهصلىالنبىهـهدوعالمضاللباسلىتقدرةاأوهباطرعايعتقدذلدثلماصكغافأنذلككرهكسؤلهالعيبةفيئربان

رفمتهفىصاحبهبةسمايشمكرهكادودالملبسمنالبسهغيرالمعمادومايثسعهربهالسلموعليهفىهفادعهقالاياه
يونتاجمهماضلىلهمولميأمرأنيهونسالممرمبقربنولعلغزوفيلماكاناتوسكمملفدءوتهقاطما3فليأ
ههمويؤكدطهـسمتهـىمايالحالتضهمنفهمفيععقعدونالملبسهذامثلعايهمفيرونبيذهلىثممافلبس
الحالأالووأداداظهارالقووسلمعليهاللهلىاللهرسولذلكفيكرهالظهورعابهمفيصلىاللهدسرلفقالنال
لوعاألبنسالةعنوروىطمعهمومقلمنفو3عفلعفضربمالهوسلمعلبهالله
لىطيعرفبذلثللهأعموابديرأنملصحهضيرحذبننوبانمالهاوسلمعليهاللهضلىوفولهةملانجهذااليىعنتالله
الصا4الملبسعلىلقددهائذلثفعلانهاويمأويعينهفيعنرهعدمذلدلفرورهفعلهلليعمفقالالىجلفصمعهلظله

فووماولعلعلىيدذلكؤالععبةثوديرفيحابرانفاضملهبماءهـاففليويأفينكرعايهاللهسبيلئاللهيارسول
الألو5فأالثا5االىاظالهاللهصلىابتهرسولار

حدالهمىاساابسيباسمعلعهاللهصلىهيبمىسلوجهسوولهافسدلفىعدو3 بهةوءذلههذاضراعنقهألسىاللهضرمالهوسلمعدعهاللهصلىتهاولرقالاولىف4 بههداقهسبهلفيالرجلفقة
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الىجلذلكاممحظزلكلهالمنعلىالدعاهبذلكواليريدونلعربءندانكاراصىاقعولها
منطونأوخافأنلهيسقابعنةدأتايسحابوسمنمالباعليهلقهاصلىيلت51دعاأنلموعى

يهونمايقولهانمنءلهلماذاتالدعاهوجهعلىمنهالفظةافدأخرجتءذهأناهلماعديهموجدته
اللهصلىماقالهؤنرعزتيقنفولفقالاللهسبعلثقللهايارسولللرجلفقالمايفولهحسبعلى
معآلإتاعظبممناوهذفهولمنهاليقححتىمنهلكرذئحرمنالمماعلماجمونالاوعذوسلمعليه
منسنكئرتلغيبالاولوكنثاعلملله01ااالماثوالضرانةمافهمىلنأملىالفلوجلعزقوله
اتبعان3والبىمايغعلىوماادرالرسلبدعامنكنتماقىنعالىوفولهالسؤومامسبئالخير

صلىالنبىففالاللهبيلسفيقعلهيهونأنثلاعهفدانهاذالهأفأوادالرجلاكىمايوا
اللهعلىلماارادالنبىلشهادةامنجلالىاخنارهماالىأودطلهلهةتوجمهمعنىعلىوسمعليهالله
رحمابالمؤنينوسلمعليهللهاصلىوكانبرلهاظمنوسلمعلبه

جمونلكوعننركلواربرالملبسفيلالحهاعلىالحضفىالمبالةسبهلضلىوهذافعل
والنانىتعالىاللهشاهانذابعدرهذلىوسيأوحسنهالملبوسوتفىأحدهماينوجعلى
العمةهالكاالعربآخانوهىلعمائماالراسفييلبسطزىأفعنلانوذلكنفسهالملبوسفى

ؤالءالقرمنحتىلمظثمالماالأولفىمةالهنتولعرباعلمنواالنععالواالحعبا
الغفلأحدامنأهلولمأدركلمبلبسوهامالخألفهممنخولناطفزاشمبنىيدوالةبر

ليعةرتووانانهمستسبنرجالوفألنينأحدايعةرحلقةفيكطأروبهنتمهينهالوهماا
زلدفاناذانبتمشلةللعةاؤبدفيالجدهاواقبيعةرقالالثرياتطاحءثاحتىاليد

كرأبووقداللهرمالكنهاشبأؤتهرههذقنهتحتوالمجعلمموهوانيععضهىماالقععاط
لبمابهرناهوفسراالقتعاطعننهىوسلمعليهاللهصلىىالنبأنالحديثغردبعبعدفى
ىيروحلمسئلةبهضهالبأسهيوغآسالهوعندابيتهفيجلالىذلكيفعلتاولمالك

منناالماثعفيهبينااليرصاحدالمأدوكمالكوليديهبينيرسلهاأوبةالذؤاببنكعفيه
أيديهماافييسدالهرهقبئوابيعةرنويدبهبينىيركاننهبرهـالىبنبئءبداللهعاهي
عنهاللهىوةأبوالوليدالقافىقالاجلهذاولكنصامالنهخلفهمن8ءاارظهـه3أواست
أظهربهلعملافحبانيهوقرثأباحدهمامللهانوانفيزاالميجواعلىيدلعندىهذا
إنتهلالقألنسعنمالكسئلالعتبيةوفىءسئذوأصوبأولىلمجوراموافقةن

الولبدظالدفينتوارىفماذلكؤبخلوسلمعليهاللهصلىللهارسولزءنفينتفقالكافدجمة
ارسعاذااظطاببنعرولفيقالسيرفياعنأبىنممةبنأيربعنمالكعنصقلنسو

اقالخطاببنعرانلجغهامالكئهابهعلعهرجلجعأنفسمعلىوسعواظعليمالله
انظرالىانألحباقالتإعنهرضىهفولشلالئيابأبيضافارئاأتطرالىأنألب
اعلوهمكازابهبذلدوالمشهوروفالمعوالقر3نهرىبديرأنمجتمللئياباأبعضالفارئ

علىوذلكمذارايمويكونصفمهمهذتكونأنيرءبعنههاللىرةنفذهنهئوالدينالعلم
وغبرهالمعمغرالمشبعمنالمعبغاتلبسوندلبيامقالبسلممقبأنيهونأحدهماويخأ

نقاءئيايربدبهانالثاقوالوجهالبياصقخبرثيامقالانهوسلمالكلههصلىىلنباوفلروىءن
خمنإلىىمننوب81ؤقاثاالنبعاةيريةولثياباالوانإلتدنسلوضروأنامتهامنوسأل

عنماوحدننى

بناعنوتبةابنابوب
فيعرللسبرين

عليمللهاوسعاذالخطابا
بمأنففمممفأوصواضلى

9وحدئنىبهعلبهنبادجل

مرانبلفانهمالكعن

اقآلالخطابابخا

الىانظراتبأل

الثياباببفهالفارى



النيابلبمىفيماباه

هبواكلمعبغةا

عنمالكعنوحدننى

عربناللهينافعأن
المعبوغلنوبالجبسكا

وغالمعبوالثوبقبان
بألعفرات
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فولمبدومنهلعاابالقارىءاعلميريدواللهرأنسكعهوتهطهارعلىوالمحافظةالبسهنوقىعلىودليل
لمعنهاللهرضىالخطاببنعرانايقتفىذوهيريدولميمعبديقوأمحسنلمتقنلمجمسنمن

العادةعنوجخرذلكالنالمسقشنالملبسالىىالىحسنعنللعبادالخروجيسقسن

أجمعيافابننكرأيتهلصوفاسفاهتنسكلىجلمأدبنبمبرااؤدتيشوههـومدخل
ولوهرهالئفىالخبرففالالنلبظالصوفلباسمالكءدوصملمنلهعادعنظروجهعليهذلت

بكتلماءوالقطنرومنغليظثحتىعيهالمواظبةاحبوالرجوتتارةقيكاوتارةنيلبسه

عرجمسونوممالكفليرعلهكلىجلالذلكوسلمعديهقهاصلىلنبىالهقالفئلذلئظعلىخعوانمنه
مجدلمفأمامنقنهيروجىلمنوهذاوومالكلعيابابيضألقارئاأرىأنعراحبوقاللحللا

ارىحسنوالعالحالعملالعنهاللهرضىاظطابعوبنواشحسنلهكرههأفالغيره
اللهصلىاللهرسولمسعودانبئعبداللهوفدروىءنمشروعذلكالنالمباحةبالثيابوالقمل

نياالفنعيبكءنوالتنساللهتعالىقولطعنمالكوسئلالجاليحبجملاللهانقالوسمعلعه
فىوفدشرعوأىفيليهتقغيرمفويشربكلويأشيعهافقالاليكاللهنأوأحسنكا
مماينافىذلكمجوىومابرىيخويرالوثثاالحتزامومنحلميعةواارىوحسنملالهاالعاله

ليهامجهمعممنلملعالناساالبئغلمطيبوابالملبسمللضالجعاأيامفيشرعوكدلكرلوطاىز
لماتللهوامكادهتثلهعنيخرجأنوندبالملبسمللفالهيرععلينونويردلناسا

اذاوسحأءلمفأؤسوايريدواللهعليماللهأوسعذااعنهانتهرضىالخطاببنهـوفوللفع
حتىيهرهبكالهوالفيمثلعادةنضءلىؤووملهلبسهفيبفسهعلىفلعوسعممالهفىارجلاللهءلى

وهذاالةالفىيريدواللهإعمنيابهعليهوجلجعوفولهلرهذبذلدويبتعزيهوالىالنظراليه
لىئوبولميقعصرتثوبينقلىبهنعالميهتجكلبىجلوسنىاألميهناظبرابلظنوانالنظا

فقالعنهاللهرضىاظطاببنهريرةءذعرأبمحدعنعنرواشهفيئايربواحدوفدفسز
ورداءفىيلوسافي4وقباازارفيوقيصازارفىأوازاروردافيرجلملىبهعليهثعاربئجمع

ينايثوفىلباس5وودافيتجانوأحسبقالوقعصصاءفيتبانوسراويلفيوقهصصاويل

لماتواللهرلواىفيوأشبهباساقىاجملحدالالواالنوبعلىلمالهافي

كلبوالذالممصفةالثمعابلبسفياما

اصبوغاوالنوبقباكاصبوغاوبايلبسنعربنعبداللهانناحعنهالدبرص

هـانبوعةلمعبوغوالمغرىوثىابالمئمؤلممبوغايلبسعركاقبنللهاعبدانةهـلهشىبالىعفران
عبداللهفذبانسإرعالممبوغوأمافتفقءلمعهبالمشؤالمصبوغفأمالكاستباحةثقهضى

لتابيناهنفومذلككرهلمدينة51اآشفةوأماللثوذلكباحةاالىعنهاللههمررضىبنا

راآلقهـالمةفأماالمالهدتابفيالمعغدمعرممبداللهحديثنقولهماعلىوالدليل
ومنلدليلاالهاخعها5وغرهـانارعةفىعاماذوسلعةبايصبغوسعهعدلتهالىفتهارسول

عموىوماركلىحالراعلىيحرمفلم4لنسااعلىهـمالطيبانارعفرانأنلقياساة
طاباظدقعرانوىدهـلمارلمحومابهيديرأقليكلىجلفيعفراأنكىنهاوصلمعليهللهاصلىلنيا

أوزضفرانثوباءصبوغابورسالمحرميإلسأنوصلمليهتللهاعلىللهارسولحهىلظممنهارفى
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نكالباظاكذالوانمايسععم5بالنسابهالمنفعهبمادهقىئمالهساستيدبالترعةيرانملكهو

دووأحمأءلمواللهظاهواطألفهلءلىورةوالتعاطروالتزينلععاظماالنسانذاتلىايمايعود
ندحبةفطعنهسفرهلمأفيهرجالرأىوسلمعليهاللهملىبتهارسولانلععبيةاهالدفىلط

اإسىالوانىبالىضفرانالزارواهدالىبينالئولجبسنارزعطاانامنىومالكتمالودتي
سيالمنكيرابئاورأبتمالكل4فألاصلسرفاواماوجوه5شاولللىحسنا5وأراوأسضعنه

احماوعمعتصكيىلصأبالىءفرانلثوبيناإلس4هرهينهـاورأيتبالىعفرانسالماه
متوسلطكأنمعنىخلموعليهاللهصلىنبىاانبلغقالنهالذشعأءنالةابلبسأنلرأوأناثىلث

اكؤوأنايقوللطسللأناكرالتهمالدرحمهولةشفيرااللكبيرمنهملللركرعهأفأناباف

ولشناندنىىالذهىبليشلكؤبنمالقرنبالكراحةزللثفيالمنعضاقغبرايدفانمايرالذءسيأءقنالغد مجرمجنمىءنمنذلكالنهلهقعمنهلممنعكأويئإياهم3يإلاةذلكهـهيمأناحدهاينو
وععاباللهالدصونمأمورالكمإمذلكيرهأنالئاقوالوجهبمكلفبنليسوامالنحدالمربمبهولميبلغذلكعليه
فأناالذحبتتمعنى3وانالبذلكواالفعالكعرمنلىثولذلكيعافبونالكراوعلىوهنهمونلندباوءعلى
الكببرباللرأسترجه4ماواستدلأولياثمدونلمبتنعاقالكراههانمغيرفأشارالىاالمكبيرمغذلككرهأ

جماقالوالمغيرنهمواللهبربىانوبتملالذعلبتتمىءننانهوسماللهءلهصلىىاكوىءنبمارذلكعلىالله
وتهـليةمحتالوعنالعاس3تالفكأنهددوالمةهـالمفهفيبهذقالؤهـلعلىمومالهلىينوجهخهيهاناعلم

فيمفؤالىالمألصالكراهةوجهعلىفينالىءبرالمونوءالفربموجهعلىبنالمكالىفعوصبالذغنس
األفمةوفيئربالالببوتالىنوجهيهالفيريدبهأنملوتأصلهعلىاباقىفبقىالنماذلكءنلهأبمحمنخص3
ذلدظمنأعمالولعندالنكيفالعأليعنادوازلكأصمنكانوالماالمعبمانذلثفكلمامثالالرنهـلمكفينا

منذلكوغصصاماواللهاعضدالعكيففىكملئأليعمادواالعألهئركعلىوريخنربنوالمألةبالعبرموقذكايؤ
الىأحبالباسااالفبيتمالوفىلألهـالبيوتفيسفرهالىالمألحففىوليةمالوصمعتحىلصأعم
الالخزابىفيامافىالمعصفرهالمألفىزولهشاذأحبالمباسشيآصاماوغيرذلكذلكأعلمءنال

عنلكطوحدنقيفولمالعتصالعتيهةفىاقاسماابئلصيأءاماذلثأءلمءقالاللرواالفببالعيوت
أليهعروءقبنمظ5اصومجاومساندفرفىثألئةعليهائألئةاسةفيهافراىبخهفيهرهقابئعلىعبادالبصرىدخل

النبىزوجعائشةعنشنأدكتفولالذىوليسسأبهحذابأطهزنىأثابئلهلافاتأبابهرماهيالهققالمعصفر
وسلمأنهاعليهاللهصلىهذاعلىالناس

ليرالىفيكستءبدالله

ةعاثتخزكامطرفلخزاىايفي5حاما

تلبسهكستاكالموضليهاللهصلىالنبىزوجعاصمةعنابيهعنوةعربنامصهمالكءنص
عفهااللهرفىنمةطانعنهاللهرفىفولهشمهصتتلعانتخزيرمطرفبئالىتهعبمدا

اعطعهلفالولسهولولمنردأنسهليلهاياهعطنهاابهافىيتخزليرمطرفالىفيعبداللهكست

بزوالخزلهمباحزاكاناكائعتفديقنهوذلكالباساوجهغايختضىكستفأمانظوهبههأو
نههـبةالعحاعمثرمنخسةعنبلغنىوشدحاؤهثبصةافيواينهتكلمصببببئالالتيابمنهيقذ

بنيهلسومحرفيتهعبداوكانئرنابعياعوخسةعباسبنللهيدوعبداذوصيدبئعفانبئنظ

لىازهبوفدوالبحمرمفبكرهاوصوفأوكاننأوفطبرووطنهبرحرسداهنوبكللخؤواماا
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اغالقاصمابئاسالئممالقالبهوعركراهيههبنعبداللهوروىعىعبابنفتهعبداجاللرباحنها
أفليراطسانأحدهافيلوجوذلكبمهمخراالمتناعءنعلىذاثفقواوالحريرفعهلسدىلر
منالحريرلفيرهةوممازللرنتفاعتخإلصهيمنالوجهعلىلثمستهانهالثانىوارجهأجزاه

ثوباايخاطأنوغوالثانىواأحدهماماذكرناوجهينعلىطنااموفأواأوالكتانا
وانلثوبافىيرلحرامنبالعلمالبأسحبيببنالوبهالبأكطمالكعنحبيبفياوىيرزقدربالحر
الىأصعمنوسمعليهاللهصليالنىعنفعهوروى5تهو0005لم امألاليهالىحصهلىيكلص

أوأصبعانأصبحاالماللباسهاللثلرهالقاعمءزمالكابئوايةرئنالعتببوفيعطمبح
زهقارالخيطااللئوبافيالحريرعلمهنولممجزممالكالمجموءفيلقاسمابئايرظلحرمنأوئألثة
عنفهىوسمعليهللهاصلىلنبىاأنعنهللهارفىظطابابئمحرعنوىمارحبإبناقولوجه
انهفماعلمناوذلكلنهدىانأبوءظقالاالبهاميليانالتينبأصبععهواشارالحريريألهكذالبس

قولوجهبعةأوأرأونالثةأصبعينعراالموضععنغفلسويدبنوىوراالعالمبهايعق
بكرعنأبووىوو4الخالقمننياالديرفيالحراغايإلسوسمعليهللهاصلىالنيمالدفول

باحةيدايرأنمجععلبرصفدرأصبعءنفيهثوبفيلىجلامجرمأنبأسالمالثعنمعبأب
ردبهماوالعلمءلياباحةفيعنهوابةريمونأنملصكهوممازادعليهوالمغعكادونهاألصبح
لفريماننىمعنىعلىياحعهوايةلكرااعلىهنهالمنعطونأنحتملوعنهاللهمحررفىحديث

اوظهارسوةالقلةيإلبسبيعةررأيتمالكعنالقاسمبناوايةرمنالععبيةوفيوأحمواللهاعلم
بيعةراوانلعانأوفطنأوسداالمحضالخزمننتاكاأعمللهيريدوااهاطوكانوبطاتهاخز

زلحريرفألمجوامنامحعكانوأهاطمسئلةامامايقعدىنواضمباطيراممنكان

أبوزيدعنلوألرنيفروالفىالحريرجيبن4والمجعلحبيبابنولكبروالفبيلمنه
فألنسيلبسوقوالخزلباسوميمسهونمالكقاليرسوهضبقلةواليعلىالعتبيةفيممالقابنا

الىأخرجتأيمماهولىوايةءبداللهرمنصسمهاأخرجهوامارأيهماخعألفالخزتعجيامن
نتهذفقألتبالديباجمحفوفينوفرجيهادياجلهالبترأيتكسروانعةطيالسعةاصماءجبة
إلرضىنغسلهالجبعمهاففنوسلمعايهللهاصلىالنبىوكانفبعتاحتىاللهءرضىكائعئعةعند
ععلالمجثلهوغيرمعروفأيمماءمولىعبداللهالنبذلكليساسنادهالحديثنبهامنىتستئ

ذلدلجونأنغابحعمللحديثابتولؤألغةاديتأطلفصنهاوهوممالحديثاهذابكثلدالنفراا

يرلحرااناثبتذ1مسعلىوأحمأعلمللةوابعدوفأللهووسلمعليهللهاصلىلنبىابعدلبهىبهصنع
لوسمظعليهللهاصلىلقهارسولحذيفةأنوىلمارلبسهلللرفألمجوزءامايوفليل

اللهرضىالخطاببنعروروىاآلخرةفىهـلموالدنيافيلمنهالحريروالديباجالظبسوا
ظلمعاقاالخرهفىلهالخالقالدنيامنبرئالحرانماياشقالوعلماللهءديهملىاللهعنهأنمرسول

واليعمواليفنركأبهواليثمفحبيبابئوقالمنهكيطثوبللحريرفأليلبسالبسمنعنفىتع
للهيربدوابهرفمأولعوفامئلبكربرأوحهثىمابطنوكذلكبهوالطنقبوالشكأعليهعليه
منهابسطأماالعهبيةفىالماجشونعبدالملدبئسئدبرفيهئهبراالحرأنكونأعم

مذهههـهنلظاهواالباسامنواللحافعضهقىمابلبسوأمالناسافدفعلهبهالحريرفألبأس
عنوشمعليهللهاضلىلنيااناعضهلهالرضىاالنبنحايفةوىوقلرممايبسطلمنعامالك
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بئ5لبرااوىالحربرلماربلبمىوالبأسءسعلةعديهنبهاسوأنوالديباجلحريراندبىأن
عليهقهاصلىلنبىافقالمنهونعجبفجعلنانالسهيرحرثوبوسمعايهللهاصيلىلنبىاأهدىعارب
جهةمنذلكوجمهلجنخبرمنهذااذفيسابنسعددلدلمناومقالناقدهذامناتعجبونوسلم

واحمماواللهأعلملممجزلبسوانةوالففالذهبازلألسولذلكالمعهاداالنعفاعمنانءذاالمعنى
براروىذكفىواألصحبرببنايعاقآلهأتبهوأماسترالحريرفالبأسمسل

فقالغاطالناواقغاطافاتااتخنىوعلملتسليهاصلىللهارسوللىقالوجتلمافىللةمالعبدا
عليهللهاعلىدتهرسوللقدوتقولعنىمخهأزولنافأنمطمياقاوعندبرحاقالستكونكااأها
فيظلبرندىالحافاوأمالستوراجمنىنعاقنماطاااعلمللهوابربدبرأننجحهملسهكونوسلم
مععادبلباسليسهذاانلكذووجهلعدواادضفيبةرامنهانيقلىمحابأسملقاابئنياولملعتبيهافي

ببافيعنففدووىالجهادوالضألةفىلباسهفأماالسمالفهذافيذلكاذاثبتفصل
طقكووفدالعدووالمباهاهعلىاالرهابلمافيهءنلوذلكاسقبانهالماجشونابئعن

عيئالئلوعنهماللهرفىلتابعينواالعمابةمنوغبرفامالثبئوأنسلمؤهنيناأمعنعائشة
لبسهنسماهجمؤماعلىألدليلاهنهلمغامالثمذهبوانأبوعدصيحلنعيخاوهاقالهمالكمذهباذهليسبوعدا

الثيابمنالدليلاالماضعهعومهعلىمملفالخألقالههذامنانمايلبسوسلمعلعهاللةصلىولهعومذللث
عنماعنوحدنقرحنلعبداوسلمعليهللهاصلىلنبىاوخعىواحبيبفياففدقاللجربواالحكةوأهالبسهفعل
عنعلفمةبنابملفمةضعبةصبثمنالمارىاضوجهاذبههاونتالحربرلححعنهمافياللهدررضىولزعوفابئ

دظثلتأكاامهاطربرلبمىفىببروارعوفبننلعبدالىوسلمعليهاللهصلىالنيرخصأنسعنقتادعن
عبدارحمنبنتفصةفرحصالقملوسلمعليهاللهصلىىالنبالىماشكواافتادعنمحامواوربهمالح
عليالحربرفيتعلهمافيارخصتعادةعنبةعروبنابيسسيدورواهلهماغزاةفىالحريرقصفى

الىخعةاننضىمإدهمامزاوالباحةاعلةفيختلفوابهمانوجعأوبهمانتحكةلسفرمنا
والوغزبرفيالحرمحداللجبسكتصرأبفياللهرصمالكعنوىرلذىوا5لغزابعلداثتعا
عندحديتفنالميبلغهالكذيكتملوولغزافيلبسهفيبهقتدىياتأحدوالعلت5غير

إسواالئاوسلمعلبهاللهلىلنبىاعنحذيفةأخذبكدشلكنهبلغهيمونأحتعلوأنس
فعادهوحديثفيهوارنجتللمالحديثهذاالناآلضهفىولمالدنيافيلمفاوالديباجالحرير
انقولهنقولعلىبهانيأتيحعملوماقدمناعلىتادعنفيهواةاسحعلفقداأنسعن

لفبرهماثهمافئاوذلذينقبمدةطائفهصتخعيعمنذلكهافيالحصرالسبمانالزموااأللف
بكملالدنبامدةفيمنهالمغعلىحذيفةحديتؤصملشينبالحدثىلأنصحعملهدخهماوفى

لبالبممهنهاقتمدأحدممنعنلمببلنهنهواخاصهوةلغزافىتالثمةراعلىأنىحديت

فولعلىوىلندااسبيليرعلىوالىعوفبنرحنعبدالبصهنفدولعله5وغيروشفيسعبرا

أرضبهزممابرا5غبرلعدملترواتلدفىلبساأنيهوناصكمعلوبالمحرموىلهدااراى4ن
الحربربازىلبلىاوةضروعتدألومحدانضىلقااوحصباجاعمباحداولذلكلبسهلهماث

الثهابمنساءلبسهلمايكرجم

علىالىحنعببنتحفصةدخلتلتألاامهعنأدعلنمةبنعلقمهعنماكص
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لئيداخاراثاطلثمةقتهفرفيقخارحفصةوعلىسموعلعهطاالىصصىاخهاوجزةعاؤث
مائألتياتعارياتزساقالأنهيرةهـاعنصالحأبعنيمميأبىبنسلممألكءن5

بنيىيكهالدءنعامخمائةةمسيرجمهايوجدمنرومجهاروالمجدنالجنةاليدخاقمميالت

ماذادصعفقاطلاأفقفظرفيالليلمنقاموصلمعلعهنتهالنألهـلىارصولانععهاببئاسعيدكلت
حبواصواايغظمةلماايومبةالدنماعارفييةلىمنالثقنماوخءنومااظزاقمناللعلة

ناحأمجمفااصإاونققكاملسعمارإنمثمعرحكصهقلاظخلتماحفمةمألعلىععهصعشفعامنالججرعليالنبىوجعاف دمهحةىوعلوسلمعلعهالله
فااتءىرةلهاعائثحةفكرهتاطارفيرأظبألعضاءواألولواجوترفعهدهلثصشهقاعائثتؤصمقتهرفعقخار

مثلىالمسعتكبلخعثاتمذفيخاراوأشطتهاساتخعمربهالمستقبلفيبهاالخماوقتءنهاذلدوثكثيفاراضظوكستها
تهءنةمماثويكهاتبذلكأعلمتريدواللهانمجعملوبهاالخمارلهائرعالذىالجنىوتريهاعنمالكعنحدئنى

هاووففابهاخاوحاتطييبالنفهابىعنيمهىاببئمسلم
دأسندهوتالحدثعارياتسياتنسالانهعنهابتهرضىهريرةعنأبوماذكرفعلانهيرةهرأبىضنساح
قالوسمعلعهاللهصلىالنبىءنهريرأبعنأبيهعنصالحبئالىسهلصاذمءنبنبربرعارياتسياتنساءقال

تلىثباسممياتلننيابارقألمافييلبصقالعارياتتكابدينارتفسيرفولهبنعيماليدخلنممعالتهأللألت
وىووأجسادهنمنانيسترنهن4مايخبنىتمنمتراركطادالنيابالنعارياتوعنالثيابويحهانوالسبمالجنة

ياتعاوالقاعمالعتبيهءدابئوفيىاألعثهمىعيوالهمحدبئمثلهتافعابنبحيىءنفييحيىمسرهمنيوجدورصكها
فيدركعألمحههفيثفاظفةأحدهاذلدلمعنيينأنيهونلمإثواللهعندىهلوفاوقيقلبسنوحدثنىلهعامخمعمماتة

سدولل5اللسزاألعفاالذىقالصفههـالرفىالتورويهانلمملوتالمحاسنالصرطمحعهءن اونصكبىمالدعنعن

طماقتللوسشللحلداتمحافئللصقلكلخطإللجمرمأابلعنىبفاقالياللدلشفلفروأإطاقناحأنشهابابنسععدعن
علهائتهصلىالتهرسرل

لعئمهانهذلكايهاظهرجمزهاومعنىاتشدذاوادلكمايعجبئفقالبيةاالييبصنالوصائف

لارطلنساءوأمااوهذافيفرعوأحمأعمواللهسترجمزعاوغرهامماثرعأعععاءحادنطراللعلمامءنسم عصماذافغال4أؤدالعمافى

فالخيريفازعصااألزارزيقاوافانكاناالزارلىاوسازممهيديراعمالقاابنالععبيةءنصقالخزائامنالليلى
صطحألنمالبهفالبأسنأحدماكثيظوانفيهنالفتنماةخءنو

عنمأللالتمعنالقامماابئديخارعنبخأىعبالمزنيةفيقالمميالتهانالتوتئلهفصللةعاراالدتثسمة
القاءمابىالععبعةزادفيناؤثابنعنيخيىفييكيورواهةالعتئنكطوقالهعنهمميالتالحقءظواأقيامهابوم

بهيمرنمننيةحىويتفترنمثمينفىيلنيطناهمبحيابئقالاجاألزمنناطاعلمنالحجرمواحى
الجضةاليدخلنوزهـلهممايالتفيهايالذالمثىافياقايليالناظهريافعفيوالقاسمابطاؤنئل
لممجغعوعزوجلاللهفلبثدخلنهاوانعنهينمانلؤرن4بأعاالجنةيدخانالأعلموالديريد

بمالجنةاحاندوانلنارانجامنمنخولدوفتابثدالحنةااليدخلنيريدبهانلوبلمللهاهـوا
لثذمناكتسبنمماعزوجلللهانعاةرانلناامنلخروجبعدااليمانامنفينوا

لففيعهذالنلجنةابمربرجودحةأرانبمنهفهناأعلملدهوابدبرجمهاروالمجدوؤولهلفع
رجانفىيصنةخهما8لةمسيرةقيوجدالجنةرجنواتذلكنوعاتءنوهنموراحة

أهلمنسمهمنعنهيبعذفهوابذلكضلضهلرهذجلللهاننيفلمنلجنةاخرلدفبلبهبفتفعلجنةا
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ألنيكضواربيوجدسنهالذىاوفعاالىأحدمنهمملفالببعدالمسافةامالمعاءىواالكفر
واألولمادةاهـلمنأهنفيهءنينالالذىالموضعقىنبانفألصبهدهكهادراالءبرخداير
وأحم3اللهواالفظاجهةهـمناظ
حينفيبريدبهأنلماتواقهلتصكالإللمنملمعإلوللهالىللهاهـلرنوتؤ14لف
لعلانمابراعنبارا51مماالفنظرفىأفقليهاأوحى01رابمعنىمظبهيريدأنملمجتوالمتهجدفيإ

صبادالىءلافيهمااأللبابلىالوالنهارآلياتاليلاخعألفواواألرفواتهلىاخلقفيانلعزرصاللهقوليمعلا
ثراللمرفعتالسمابهعفوالىخلقتاالبلكيفالىافالينظرونتعالىوتوله

ناكاسرثنىودتحانهلموالدأءيدبهيرسكمألناظزاقمنالعلةاعماذاتوسمضايهاللهصلىوفولهفمل
ديناربنالهحكتملواالبعدفعحتمدالخزائنكا4شيأاألرصقىالاليترلانواللهاليألماةيىاتلىمنخزائنهاهن
أنمرىدادتهعنخزائنمنفتحانهبريدبهوجمتولللنقوسببالدنعاماهـةذهخزائنمنفعحانهبريدبهأن

اركءلميهملىاردهيار13والذلكقبلالعهلللعلهـضعالىوهلفدوجدأوانهبمعئيهافكانمابعفيفوقحالفق
بربهبالذىفلىوسلممنالتىءدتثالففئبربومجعمألنالدنياذهمنبهماينهعتنبريدبهمذامجمألنفيفقرا

اليهالينظرايه4خعألوأحملمأتواللهالمسالينوافسادأحوالوالواألالحرمواننهاكالدماءسفك
وحدثقاتابرم3ماوافهيدبابرانلمجفأآلخرفىيةالدنياعارفيصضربلموإيهتاللهملىوقولهفمل

الىنادعنابالثماعنكسياذاذلدكأمنعاربةآلخرةقىوةتودنعاوالحةلطذاتالدنيامكستفيمنكانت
أبعفاألعرجعنمنتعرىىفمعنهماحدحهيتالدنيابدباسفىكاصيةابهيديرأنملحوامألخاأءنغبرحا
اللهرصلأنهريرلصالخالأفىمنضرءاىذاسااآلخرةفياحلى

فاوسمالدعليهصلىأهديناربنالمزنيةءنءيهمىفيالحجرفالحبميواواظاتلموايهاللهعلىهـلهوفصلإ
وتعالىتباركاليضظرامنيريدمافىاليهيهمدهنظوانسائحااتهناهفيالععبعةخوتفوقالالهفنماثقاظباث

برنالىاسةاريومانهالبرممايرجىسأممالوترذلكوالدعاامألهاالىشعنفيكذامننرهذمواغذاوصوع
وحدئىبطرااؤاراآلياتندمايطرامنزوابدعااصألةاالىماناالونىعأديةقىستةهذوهتناابهءنهناللهيدنئ

وعبدنافعمالدعنعنفيوعلمضليهاللهصلىالنبىلاواالتخويةباآلياتلومافىالتهءشوجلقالواألمودالمضحة
ديناروزيدبئإناللهالىالهالىفاصزءواذلكفاذارائيصوفال

عبدعنيخبرالهمصلمانوبهاوجلسبالافيءما اتصولأنعردنلته

وسمعديهافهصلىالذىلطوسمظيهانلهملىاللهرسولعرانبئبداللهتدينارعهتبنمالدءنءبداللهص
اايومارؤالينظرأنيرهسهاألءسخءنابالىنادعنعنابمالكةءالغميايوماليهيألءالينظراللهصبهرثوبه

خيألهجمزرمنالىبطرايراؤارهمنالىتالظبرموتعالىشاركظرابتهالينفاللموضليهاللهلىلهاهـلبى
قهاسلىاللهرعولعرانفيللهعنءبدا5صخبرممهمأصلمزيدبنوديناربئوعبداللهناخعنمالث
الذىوسلمضليهاللهصلىولهةشخعألبهزدوبهالىءرةالقياءيومالينعظراللهالوعلمعليه

نتالومشيهفيبخشالذىاظيالالقاصمابنديناوعنبئعايمىلوظيدكبرايرخياليجزلوبه
اللهقلأفعطهنلوشيهبهتياقعمدفىورايطعاياأنلىاغيرماجةمنطرادبهثيايلويطفيه

اظيألفيصأرخانهوبمعليهاللةصلىينياعنىوئرونؤوونحعاللهاليكبصواعزوء
كالىلععاظمانلممافبهلمأتواللهذلكشوملموضعادااالفىاللهيبغفهالمئيةاااوقالحربافي

صابعمنتثى92
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خهملعصغبرلنعأواالسفقارلهموالكفرااهل
خيألءجرهبثناهـمهذاثعلقيقعضىخيالكبزلوبهالذىوسلمعليهاللهعلىوصولهفصل
بهرانأباىووقدرالوعيداليتناولهاألعذاوفانهأوعذرمن5بهدنميراللطولثوبجرهأهاهن

نانىيسترازارىانأحدشتىاللهيارسولقاالحديثاذلماصهحعضهاللهؤدضىالصدعنعنمالثننىوحد

منالحهأببنالحسنوىورخعاليصنعهممنتلىوسلمالدعليهلىالنبىفقالمنهدذلكأئعاهالىحمنعبدبنالعالء
مستعجألببهرثوبهفقاموسلمعليهاللهصلىعندالنبىومخنثمسالتخسةأببهرةعنمرىالباباسألتتظأبيهأنهعن

6دالمسجدحتىسعيداظدرىءن

الذيناناللهءشوجلل4اليرذلكمعنىاليانقعامةيومتعالىالينظراللهولهوةفصلبعلمأأخبركأنااالزارفقال
بوموالينظرالهملله31يمهوالهـةاآلقىمالخالقوأمماحهمنمنانلعالأولئكبعهداللهويشزملىاللهرسولسمعث

سألتقالأنهابيهعنقعهدالرالعالءبنهالدعنصيمأصذابوالبز3يهياولمالقعاءةهانيقولوسعليهالله
ازوةيفبرلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتسهبعلماناخبركفقالزاراالعنرىأباسععداظدساقيافانالىالمؤن
ماأسفلالنارزئذلكمنأسفلماالكعبينفيوفيمابينهعلعهالجناحسافيهانصافالىالمؤمنبينوبينهزعليهالجناح

زرهضإلو13ةافلىفولهبطراالشجرازارهمنالىالقيامةيومالنارالينظراللهففىذلكمنفناسفلماالكعبين
لبرصيااالزارالنهلباصفههدذأنلمأءواللههيهريدأنملبحهمسافيهازمافالىالمؤمنأسفلماالنارفنىذلك
ويبينلهوعسابقدراكهذاانيدبألانومجعملالمباحبعضالمقتمدالمالتتعرعلىالمعواضعالنارالينظرفذلكءن
ارلمذانلمأتهواليريدالكعبينإينويخهؤضلعهناحالوسلمعليهالدهصلىذولهويلالطذنالىالقياتيرمالله

لاألففذفىكةنوانفيهعليهانمالمباحالمسقببغعتصرعلىبطواجرازاره

الىليومىلباساأءلمبدواللهيرالنارفقذلكلءقاسةماوسلمعيهاللهصعلىوقولهصلالمراهأجافيءما
مناسنهلماونممعليهاللهلىفولهعنعرسئلبىعبداللهنافعامولىانأصبغوىوبىالنارىثوبها

وقادعإصىالزارماذنبيمبهقلاصبخقالارجلينمنبللاالزارفظمنالنارأذلكفنىذلكضنمالدوحدثنىءنء
الخعالءمألنةالنارتعيبهاتعلعهصخئىبالؤارسافعهمنالكبينتجتىماغطدياؤحناهبناابئمولىنافعفيطرأب
خبأحوادوالىثالثةاللباسلهذاانذلكفاقتفىثلهوأصبغاألععثىعيسىومحدبئيبوظادبنتصفعةعنعر
أعمواللهينالكعبلىظورمازادتوالىالكعبينالىطونانوالمباحالساقهـنالىأنيهونأمأخبرتهءناثاعبيد
مالثقاصيهممألهنافعهوالستلطولاالمعتادمنعليلثوبانابهرءفحراالجلىوفىمسئألاللهملىالنبىوجزصلت

واكائدالمباحالطولارأئدعلىأءلميريدواللهضليهولهطكرهوأنفسهفيالعوبسعةلرجللرهاحينقالتثااوسلميىت
وأحمأعلمواللهتنرقهيمرلحألصفيرألنظهوحتلئوبنبقاءاخوباااليممجتافيالتىالسعةعلىلمرأاالزاربرلر

فىخبهلطاللهبارسول

ثوبهاالمراهاسبافءفىطاذاسلهأمآلتشبرا
سةأمعنأحبرتهاكاعبعداببنتفيةعرعنابنسلىناخأبحربئعنمالكفنواعاصلعهاينكمف

أماصبراظترخعهظاللهيارسولمراهلراالؤارطذجينلتاظاوسلمضليهابتهعليالنيوجنىإلئزورتلميه
ذكراالزارعنهاحيناللهرضىسالةأمفوشيدعليهفذياعالفئعنهاكالاذاينكئسفسلة
أشلازارهاىأنقىلىاتحتاجلمرأاانيعنىاللهيارصولوالمرأالناذذلدقىلءنمااتيعق
يربدقىخبهشبراقىخيهنهاففاءعورزلكالنصاقعهاوأصفلدءبهالقستربذلكالكببنمن
مقنلملعربانساهانتفىوهذايفسافيهاذلدمنومازوقشبرانيمنؤدبهااألرفنعلى
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ارعاهعلىسزارجلهنمنعصرنوبغيرشنيمشيناولنعالانيإلنودب3والتتمهنز
3للهأوالذيلا

إتصنزؤبهاجمةالعنهابربدانهفلشاذاببراليارظءالذفىعنهاهاىرة41شولفع
علعهلتهاملىذلدللنيانببناؤلىمهنسهاوفعرالذبلبهشفهءسعةفيرجلهالهبكغرألنبه

لبهارةللضروماابممنهأباحنمااوسلمممليهلهاملىلنىاانقتضىاوهذعليهبدقدراعالفئوسلم
نماميالذيل8ارخاعنىألالوجوبىةئفاذلكومحلحظرادبهوأرافلالفظوهذا

واحماعمللهوابهستنرماؤأنتتركلرألوالبوبلواعلىالثوؤهنهماوجمزهاباسجالمرأةا

نتعالاالفىهما

عليهاللهملىاللهرسولانعنهللهارفىيرهساباألعرجءنعنازيادلىامالثءنص
ممليهافىصلىفولهشحفألماجهعاأوماجهعاعللينحدةوانعلفيأخدمميناليمئوسلم
لمافىالففهاجاءةوعليهمالكقاثبهوذلكمنالمنعوقنصواحدنعلربمأنمينوسلمال
االخعيارفأمامعمحوهذاثمابالألصاشيطانانثسابهةوارالوإنمارفةوالمثلةامنذلك

لعتببةافيماللقاصمءنابخااوىدرسنعايهحدىاسمعلحانقطوثهباحهخذاإثاضرورةا
وسمعليهاللهصلىلنبىاذلدفولوبينأوليقفمعابمحااصغماعلحتىحمدلوااللنهافئشال
هوانعلفيممثىانهفمانعالهوسلمعلعهاطهصلىالنبىتءتيعاولىشهكاغأولةايهماخعا3لي

ذلكتوفئواحمدهفرثىكالآلتمأثااللهءنهاوضىعاشحةعنواليتبتاألخرىحتىأماح
ابوممداالناضىتوئدزللثالىدعتهارةضرولىتعنهاطلوسمهلعهللهالىصىالتءق

احدافييمثىوهوانعذرهناككااذاالخفالممثىالواحدةالنعلفييمثىصجوزا

ممأنئذالىصاليفألنهفيالفراغالىايقفاالخععاراننوانهـىالموغالبالصألحمذشا
ألصبالععببوفىرالهفيكونءذفؤمايؤممتالىواالصراعالعجلىلهخاوواغاممايناكر

اصبغوقالىاألضلحيقفحىأنفالباسلمعثىاعنتلنافيءنماالحديثاسملفاابناعن
الىنادعنممنأبىمالكصلمأءواللهندىعالمصىبمترلةنطافانلمبطلاذاذلك

ؤليبداباانتعألحدماذاتظوسمعليهوراللهاللهرسولاقيرةهرضنأباألءهـج
اذاصلماللهءدعهصلىفولهشكلعشرهوآالنىأولهماتنعلنولعفدعبدأبالثماليمواذاقى

األممبعداافيممثروعالتياءنانمعناهظيبدأبالمثمالنتزعاذاوانلعبدأبالىأحد3لنعها
تعامنالوسلماتءلمعهملىنوالعملوقىكالملبوسخلعفيالععاسممثروعوانوالمباس

كنعلاولئالنولتىوسلمليهتفتهاملىوفولهطهوصأنهلهوقىوتنعلورطفياستطاعما
لسابىعهمالدعنصسنعلفتكونأولهالبسباايعاراينىهعئعلىممألسترعوآحر

اآليةهذهلعلدأولتنعلعكخلعتلمفقالنعلعهرجألترلحاالجاوأنعنكعبأبمالدءنبنا
نعألمومىكانتمااتدرىلرجلقالكعبنملطوىلمقذسادىبالوانكانعليكخاث
يهنعارجألترعأنقولهشكلجلدحارممتمننعاففالكبكارجلاجابهامإادرىلدالماول
ممنوععلىأقيفعلأوتورلفعلهاإلنمعنىعلىنعليكلمخلعتألحبارالهكعبففال

سبدأؤدخوالءمدخولأوماأشبهيامنالةلنعليهخلعانثاانكرعلعهويسألنيهون

االنئعالفيماجا

عنمافعكنوحدثىب

األعرجعناكأداب
رسولان5يرهرذأبء
3وثليهاعلىتها
نعلفيأحدمسمبنال

اوماجبعالبنعلواحلة

ننىماجبعاءو2لبة

الىأدأبعنمالكمن
ابعناألعرجعن

اللهرسولأنهربرة

ذااوسلمعليهتهاملى
إللفليبدانتعألحدما

مالبالثفلعبداواذاترع
لولهالدتابنىالنوك

وحدخمهو2خرهماتنرع

أبعهعنماكفي
اببعنمالكبئسهيل
انواألحباكهعث

لمفقانعلههترعرجال
لعلدلعليمكخلعت

خلعاآلبةهذهناولت
بارادىانكنعلبك

ورثمقالطوىلمقدسا

ماأنددىلمرصللعب
لموسىنعالكانت

أجابهماأدرىالممالد

كتابفآلصانزجل

سبتحماجلدمن



لثبابالبسفىماباه

عنمالكعنوحدثى

عنجألءاعندنااأب
3لظاهربرةأي

عليهالتهصلىالهرسول

وعنلبسنبنعنسم
وعنالمألمسةعنببعئين

يكثبىأنوعنالمنابذة
واحدنوبفىارجل

فنتفربعلىلش

جلافلتأنوعن

أحدعلىاحدابالتوب

عنوحمدننىشقيه

للهعبداعننافععنماك
ظطابابئعرعرانبنا

عندقباعسبراحلرأى
يارسولفقالدهلمماباب

لهاطذهشزيتالتلوا

وللوفدالجعةيومفلبسغا

فقالعليدفدمؤاذا

علبهاللهصلىاللهصول

منحنهاغالجبسوسلم
أآلخرةفيلهالخالق

اللهعلىاللهاءرسولنم

ءطىحللمهاوسلمعليه
حآلنهاالخطابمحربئ

اللهيارسولعرفقالى

فيوفدفلتأكسوثنبها
ففالهاقلتعطاردحل

تهارسول

8

أنكرعليهاىيحشلوطوىالمقدسىبالوانكانعليداخاحاآليةحذولنأولتورلهولذلك
لحرماخولهدأ2لكذسنفي4أتالاألحوالصاعلى01صيللهايثارالجلىساعالزملخلع

معجدالمدينةأوحصباءوكذللثقىابوانمافهماماالوطاءعليمنهذباحبالنعلبنوالمسجدالحرام
لنعلينافيلطوافالمحنبتهارمالكوصل

مكتجداألرضطأولةوىطالمقدسبافىادانكنعليكاخلععزوحلاللهوفولفمل
فأميجالحمارميتكانتاهنلمالعليهنجااعيانهالىاألحبارمجاهدفذهبكعبظلهفعا

الحسنأببئلحههنالوعكرمةفثادهلبذلدوماخلمامابالمقدسةاألرضاليطأأن
بركأبفدميهشريباأنمنةلىوتعاركتباللهادنماأراواجلدحمارمعتمنلمقكؤياومجاهدىلبصرا

عنوؤدروالمفرجلىمننكانعااوفاالمباركأوصبلالطاءهـوهىالمفدسةاألرضى
رمبتحماجلدمننعاماالنعلعهجكاثأوسلمعليهللهاصلىموصىأعياألحبارايفالعب
أعمللهوالمعنهينابينفجمعهيهبقدلفدسشراوليبا

الالثعابسافيماحا

وسلملميهتاللهملياللهرسؤ3ىقالاتيرةهـدأعنجاألءهـالىنادعنعنأبمالكص
علىحدليسواثوبفيرجلاصحتبىأنوعنلمنأبذةاتولمألمسةابعععنههعنوعنلبسهينعن
وسلمتهءلعهاملىنشىأحدشقيهالواحدعلىبالئوبارجلأنيشعملوعنئنهنهفر
بالثوبكوموأنالحعباءاثنمنهفرجهلىحدلسواثوبفيلرجلابكعبىثوألبسعينعن
نبانرداءانماهواالجلىسهافىفئكقالعربعادثوءوبادوشجهوكبتعهحتهويهعلى

ووهعورتهبداامنذلكلمافىشجهءئعلىنيمولمبثوباحعياتمضهواغاتءازارعلعه

لهوأنيثمةمالكالقاصممجنبئاوارمنلععبعةافتىلصمااشممالاالشمالاوامابسزمأمور
عد4الصمالظوارمزعليهيوليهمختهمناليسرىيدهيخرجومعكبيهبالثؤبءليارجل
منلماعيهلعماهاصمالاممتفيهمنهينتىوالذىفوباكمنليداخراجافأماأوكرهساذالعرب
أت5لعمااصمالوورأبوعيداستماألاالحديثفىفقدسماهاللثظيريدبهانملصكئولعورهافكن

علىفيهضطجعابكاورورمنهصانبايخرجهنهوالبرفعجسدهعهبهفمللبتوبرجلالةفي
فاليفدربيديه5واالثقامنهبداالحتراسيرننيصيبههلاليدرىانهالىيذهب3ئهالحالهن
مجالالنجعصالمنحانيقتفىيللعأواهذاانعدكطوالذىلعربامكافىفهذابهماتحثدوخ

هنكبهعلىفيلقيهاءايدتتلتوبايدخلأقباعواالضطحوالاألجيعاولبلالصألة
عورتهبدتيسرىايدهأخرجاذاذلداتهومعنىصماهاناحعةهـمنولقاسماابئااأليعرقا

لفاكمابئاولمالدثمكرازفأخرعليهكاطرفأمامنمئزعلعهكللماتوهذالعتبعةاوز
هالكءنصذكرهمألسندمعلىالعصرفبمنحانهذأكووجهقبفبولبساذأحبنركا
اللهيارصولفقالالمسبدعندبابتباعسيراحلةرأىاظطاببئحرعرأنفيعبداللهعننافع

انماوسلمعليهاللهصلىاللهوسولففافدمواعليكوللوفداذالجعةافلبسنهابومالحلهذيتءلواشتر
فيعتفأعطمنياحللوسمعلعهللهاصلىللهارسولفينمخرةآلافىلهالخألقبنألهسيل

اللهرسولالفةحألعطاردمافلتفىوتدزلمتكسؤبهاأاللهحريارسولمغاحدتقالاظعالب
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انعنهالثهرضىقولهشلبمةثرملهلماكساكهالهلبسهافكساءاعرأضاوسلمعليهاللهملى
هوالبؤلىظوالممبراءوازاررداثوبانىالمسجدالحلىصيراءعدبابحلرأىاظطاببئعر

الحربرةذلثكشومعنىبالحربرالمفلعاليراءااظليللوالقزمنملتخطوطفعهمسيرزب
الذىئلثنهذاوزت3ثرءةازلككاتبرحرلحمهبعضيراوصسداهيعبمكاناذااللهفب

نتالحلةوهيئنهاوناختألفآلوانهلىيعودتمعنىالسبراءانلصحيحاأنعلىيمهنحرضى

وواسترقالحديعحلذاعرفىبنعبداللهأبيهعنداللهبئءبلمساوىرولذلكيرحرءن

ذكروفدتقدمحربرمنوشىلءهـانألمالكعنوىووبرحرحلةنافعوىورالحرثغليظ
التوفيقوبالتهارحالالىالحريرمخرم
والموفدوفولهلمملافعهنهرعبئايومانيقتمضىلجعةابومفلبتهاعنهللهارضىوقولهفعل

لغبرالقنكونالمحاؤلفيفدينلواولوارديئمللفاسعدشانهأيضايصضىعيكقدموااذا
مذاعلىويدل8قاالسذوالىغبهاتفرعاابىوعندالحاجةوالكسوفرالزلكوفة2ت

ككلمأوسلمعليهاللهصلىفكروافاالموطنينافيهذيئملالةااليهءنمادعاءلىوسمأشعايهتهاملىالنبىويألناذ
عرفكسالحالتلبسهاوأحمأعلمواللهالمباحبالجيلءناغانرععلامةأنفثبنالنوعهذالبسعليه

وحدثقدةفيممئبمأخالهوالوعيدفيتحريمهوافحاآلخرةفيلهالقألمنهذسايان31وضلعهاللهملىوفؤ4فعل
امحاقعنمالىعلةءنفيلمثؤدة31حآلنهاكسؤاليهلماأرسلعنهاللهممررضىوشللباسهالشديدعلى

طلتابفيعبذاللهبئامصرعلىومنلاآلفيهفيلهإلقباذالواوعفالوعيدباللبسروةجمونانثعغاقاااردماقاتعط
ماكفيانسللااضدىانهاعتقدايفعضىالتظاومذافدنمسخبمقراانيهريئصارلهذولهئعمةنهوفضلى

اظطافيبنمررايتمعنىكساهانوهذايقتضىاياياحاليجملمنه31وعدعهاللهصلىالنبىافأخبرهبهاليلهاليه
ربنةامبراؤوإلثاالحريرممامجوزللناهنثليابلماانهسهاوذلكالياانهكابعمكانواأعطاهكسواذا
عبرتبينوزررفعسمهاواللهأءلمالماوةزبععهاوشراؤءاواوطساهالةقاتخاذهالالسط

بعفلبدبعفهافوقثألثالنبىؤداالحمصر4ئاوانهألهاتةكانأفةهلبههرمهلهعرافاكساءاوتئلهفصل

ابنتلىأمكلمابقالرافيمئركةعابهااوهخدفدءت4مالانوسمألسماءلمعهتاللهلى
عنمالكجمصاآليةالدينفىبتهألووملمالذةاللهءنينهاموجلعزاللهواقىلةعيت

يوميذاميروهلخطاباعررايتبفمالككالقاألنسنهاحةدطبىبنأللهعبدابنقها
يتبومئنأميراوهوزولهشكلضبهزوقلبدبعفهاعثألثبرثعفيهبينؤتجرخالمدينة
علىفيتلدالحالفرأىلملبساجالامادهتئايخرجءنوالناسمألبس11ؤنمىلتىالحاآليريدا
قدلبابعضهابرهبرقاعكعبينصءيهووفعهيرمواقىأظثوبايرفعهعضهاللهىرةظطابابنعر
ومعنىتلبيدوهض3فاعادعبالزقعذلكثمتخرقالئوبحاتضعضىوذلكبعضفوق
ويلبسماءوببينههفامئلفعلعههثهالثعررةجمونانملومجةبعضعلىفهابهعانر
قزلدانيهونملفيوممالىفاوصعواتضلعمالتهوصعااثلقوأاينالسبإلقمنهلأش

كر41االينسعما4ذلكألنيانملمتوهإهمنفالثنهربهذلدالىسانلافيشيا
عليهانطهعبدابنهااذأوصىانهذا8بديؤولمالابيتنمايأخذللجمباتواهلىمن
والبمنىواالفبفيبذلدكيننادطهرهـومدىتببىعلىأدائهمععينولمالهبهكثبراالينىدينا

الدبئفيوالنفدمباظألتهربئشدثلهألنبهذامحسهيأخذفيانملمجتومغيرالىيعدوتم
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لملمنهذامثلواغايهرهمةالممضلىفزتفعنالجنةمناهلبانه3وعايهاللهصلىواخبارالني
عليهالمئوهكافةلهطيعلم

كلوسمعليهاللهصلىلنبىاصفةءفىما

علىلهارسولكانيقولمهمالدأنهءهفيأنسقءنبدالىأبنبععةرمالدعنص

واللقططوالبالجعداوالباآلدمقاألهيوالبأللعضانرالبالقصبرالبإلبالطويلليسوسمعليهالله

عزاللهوتوفاهنينعهثرسوبالمدينةعهثرسنينجمةمفأطسنةبعينارراسعلىاللهبعتهبالسبطالنىصفةقى8اما

طرعليهعلعآلدصملفةقلتهابعصاتطرئلاشمعرةرملصكالحمههألفطالليسشفىسبعينررأهنمألعلىاألسلمعليهاللهصلى عنمالثعنوحدننى

اللهأبوالوليدرضىاقاصىقالاألخفثىظهالذىوالنساءهذاالرحالفيهوعيبولهطمنعبدالرحمنأبىبنربي
بهفيوحتىبالطوليبيننيمنلمافقالبغيرالطولوصفهبهبرادانعندىملومجةعنهانهمالكبخاألسعن
ديدالبياضالئقأممالبالقصرفيوأيضاممنرطبمولبهماليبينالقامةطوللهءنولكنهكاناللهرسولنقولثععه

افاصلعيسيدعزدعواقوامشواآلمحمرنالتهطرآلهعلمالعهرإفياهمثطاليخالطهليسىالذىليهرلموسعليهاللهملى دء001البيصوالالبائابالطريل
صاولشدةؤهـالذىبالجعدالقططوليسوقولهيناألحيبينباوسمعليهاللهصلىاتعيفوصفواليألصانقضر

وهواللسعطلسىوزهـلهأءخعدةصدواهيرحقالكنعحورالمودانلمحترقالحعؤتينآآلأل لحوالدموءقا
فينالوأحدفيانبهونممهاوالاألحىفيعيننىفعهتكسرلبسالذىالئمعرالمسترصل4بعفبالسبطوألاقططا

نانهماكبئأنىممأةفتاوىورالحسنهفةالىىلميناألممابينانيهونذلكفافعضىسنةأربعينراسعلىالله
عنماروىذلكعلىيدلأبالمشرجلهنأ3ىذلاارخلبالجعددالبالسبطمرالصاثاعألجلسننعهثركأفأقام

يعنىئضوأناوسلمعلعهاللهملىاللهرسولرأسأرجلاقالتنهتاعنهااللهرمىلشة
فيوسلمعليهاللهملياللهرسولقأحسنمارأيتعازبالبراءبئوروىبسئلتمشطهنلثرسعبالمدينة
عنفتادهوروىخهأذشحعةذلغشصهقمنكيهفرساءنلتفرد6صزانقال4حلخراعلىاللهءشوجلهزط فيسونةسسنرأس

نمالكبنأنسعنفتادهعنصازمبريربئوىورمنكبعهيضربشعؤكانلثطبننهىا
تومهلهلمأرقبالوالبعدالوجهحسنوالعدينالىأسففمالقدمينففموسلمعديهاللهملىااعهثرندلحيههرأ

القمرخلفقالالسيفمثلوسلمعلعهاللهعلىوجههنهلىوودالماكفينبطسعلعهاللهصلىبيفاشعرة
هـوأرهرععاسىعمداللهذلكعلىوأوففهسنةدعفىأررأععلىاللهدعثهوفولهلؤمورحمةالسالمعليهسلم لهروالله

لمسميبابنسعيدلسنةبعينوارنالترأسلىبشعباسبناىوروجماعةوبيرالىبنوهوعر
عائشةتعىوورعثصرشنينجمهمأالحديثاهذفيمالمثفيأنسفقالحههقامهفيواختلف

سنةعهئرئألثفيمأنهاعباسبئاعنوىورشهابفيوايرالىبئوةعروهوفولعباسبئوا
أنىعدكاءنبئرلالىوروىالفيلولدعامالسيرانهأهليخهلفولمالمسيبسعيدبنوهوفول

بئثألتوهوالجرأبووتوفيسنهوسعيننالثبئوهواوسمعليهاللهملىاللهرسولتوفيمالكبنا
وايةرمنحأوهذاالفارىلةستوسئيننالتبئوهواالخطابفيعروتوفيسنةوستبن

بنةوسعينخهيىإبنتوفينهاأذعنةدقتاوىورسنةسعبنبنافىنهامالكبنأؤسصبععةر
يريدبذلكبيضاءشعرهعمشرونولحععهرأسفيوإلسوسلمعديهاللهملىوتوفيوقولهل
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لمببلغانهفقالوسلمعلعهاللهصلىالنبىخغمابمالكءنبنانسسئليئسيربناوقالشيبهتقليل
ةءيسيفيءاعلعهابتهصلىالنبىعباسكانبنعبداللهعنوىورلحعيهفيمطاتهانأعدشلوشثتضبماي

السألمعليهبمهابنناشعارهمجالكتابيسدلونناهلوبثنفيهيؤصفلمالكعاب3هلحمىاففةصحبوسلم
الوالبعدزلكسدلوسلمناصيعهنمعليهاللهصلىانلهرسولفسدلمرؤسيفرقونالممثركون

مالكءنعنئحدلوالدلسالماعدعهيمميبنعيىمنثةفيماصا

عربنعبداللهعنناحعالليآلعندقادرأيتنىوسلمعلعهاللهصلىاللرسولبرانبىعبدالدهعنمالكءدناص

صلىالهآلغلعهشولفىالممن4راانتماألحسنلمةلهالىجالأدممنراهأنتماتامكأحرجالفرايتالكعبة ىيروسلمهذامنفألتبالكعبيطوفرجلبنعوالقرجلينأوعلىلىيهئاتتتفطرماءمفدرجلهافم
رجالفىايتعندالكعبةفهمألتطافهةاعنبةألئاأءورالعبنجعدقططانابرجلاذاثميمعيفيعايىاذفيل
راهنتطكأحسن3ئمدفييرعندالكعبةالليلةوسلمأراقعليهاللهعلىقولهشلالدلمسيحااذلىفيلهذان

لمةلالىطلادممنبريدكأحسنالىءلمنراهأنتماكأحسنمعرةاليريدالى3ئمرجألفرأتاعمواللهمنامه
الممنراهنتحسكافدرجلهايريدابمنراماانتبالمنكببنكأحسنتلمرهالصنيولمةلهصفتهذهنعثقىىمما

عذحللىثقطرشكعاجلهاكلالقدوملطوافثروعمابذلدعلىقدنبهنتتقظرالماءولعارجاالبالماءفلذلثانهواللهأعلم وروأحم3واللها
يطوفلمينرىوادمناربنعيسياللبمميبنالمسعحمذاهذاففهلفسألتءن3وعليهاللهملىولهوفصل
هذامنفسألتبالكعبةانهقعلموضحكليمسحزهـاركانلهنيملماألرضقىاسياحعهمشمابمميبئعيسيى
يمهيبنالمسيحاتقيلالنهصحاالدصالىوجمالهنعةفالنوجهعلىؤهـلهمتوجههلحسنويخلإهـكهبامسح

اجمد3العلىجإلأأماذاوصكطولدحينبالجمىبئحالنهحامبمصابنىسالجوعرىابوالفابملوظالعينصوحمم
عوربكاللمالكالعتيعةءوىيئالهوحهالنهأخثتهيلوباهاحتهمقيففنضبامشحاالدصاذ

منفالتطافيهةعفدزليمعيبئفاداءةاحمتغشاماسألةدايراالصامةونظداديمصهالناس
الىيمهذالىفمافعيلاوقدحهـالمبمذاكطاأعورالعينططجعدفىاذارجلثمصلمطعهههامليافصل

الالدأنوسلمعليهكلهاصلىالنبىعنجندببئعنءمرةلبحرىاناأبنهـاوىر
لىالسنةفياماوانكاقبعئهانظرفيعنهحاديثهوأسهصطهعناضسنسماعئاهـوئداصإجرىالهاورأخ

الفطؤراويهاضأدة
مالكءقوحدثنىءنةدتة4اديناربنىيقالتطاقوعم3خهاعتعليهاللهملىوقولهفصل
سعبدالمقبرسعمدبئأبوكذلكدتعمأممعلئةتأىطافيةالجوهرىأبواقاسملوطاصيهماؤهافعارتفذهبفففت
ابهريرعنأبمهعنارقافىاللواحمأءلموالزهباوهوعند4المافوقئرالثكاطقدظهرتطافعةعينه
تالفطرهمنسدشلماءاعلىفدطفتلقالعنبةامثلنةابارالطافعةامعتىانممونصحضهلوعنهللهارضىلوليدابوا

المئساهـبوفصفاداالظامحمواللهالحممنامماىاورعلىاعااالطافيةمعئفيكونإمعكاعلىنغنبةيةع31وا
العانةوطلواوأع

الالفطرهفىالسنةفىهماط

تفلبملفطزامنخمىظلبرهسهأبممنيعهاعنىبرلمسععداابسعيدبئعمانكصأ
بدكلالفطرهمنخسفولهشاالختمماالعانةوحاقإطاثالشاوبقصاألظنهار
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هاعدلحاسافطرالىللهافطرةوجلعزدهايلفطردقالاهبافيوالذىالديئسنهنسأعلموالله
وىممارومنههـاءديهوخلةلميهولدواتالذىالدبئاضمواللهيديرثجااالدبئذلكاللهظدقالنبديل

ينعرانهأونههـدايمبواهفأطرةلثاضليمولودبرلدوسلمصضليهاللهصلىلنبىاكن
عنهصمالقابئاوقالفةاكيبدوطرفحتىمالديؤخذمفظلالشاربوؤصوثىلهفصل
دادواالسةوءلسرشعرابديرلعانجةاوحافاالبطنحتلشرالذىبدايراالبطونعفوصوله
ذلكذاطالاولكنأعادهليهاتانعحداذاالعانةوحاكأاربواخذاكاالظتارلفصإلس
حدافيهاضلموالشعرالرأسوكذلك
وحاقاراالظهصاسقكةامنحنعفةوأبهـعندمالكاالختتانوألخععانولهوهفعل
بهوجوننىلىأبومحدلقاضىاواسمللونصمتشلىتهـهةووالشافىءواوتمالالعانة

ذاوءبواجةستاثهذانوالخألثاالبطونعفالئسارببقعصوململمعهتاللهملىنيافرةبانهعنمالدوحدئىءن
الجسدفيءهناقطحذانءالقياسجهةنيلنافيومنهالمنعلىكرأصابناتوأنبالقرااسعداللسعيدبنسعيدعنبنجميى

سعدبنبراعيم51وأسندالموطأمؤتئفيوالحددتارةاألظواجبابالشرعكقصيهنابعداءنمبمبراانتظاةالمسيب
ةهـ4لضفاضفلناساأول مدوصلمضليهاللهملىالنبىععنهاللهرفىيرهـبءرأبايىسعيدبئعىسهابايعن

االخهعانمننةصافءلىةيسمالبهيرالشيخفيواختلففرعسعدبئلحيمابرايهخولفوأولاختلىالناسوأوا
خافواناليتركلوقالءصنونسىالبهالحسنبخابهالحسنقألقىكاونجةالحملهبئمحالوالئماربقصالناس
امنؤذتعليحنافانهمنأجلفطعهأليتركاتالسرؤفيالقطععلعهيجبلذىنفسهعلىبالئعمهرأىالناسوأول
منقىكارماللثءنتحبيبابنوىورلمواللهأتواجبامعأكدالوجوبقتضىكؤطثهـنصصاللهماحذافقالياوبففال
ومنردالشهادفيشفىوةالمراتقىكعندىدلثوجهواالدتوالثبهزامامتهيرضذروالعآللمروظوثعالىقبارك

وقتفانذلثإهفاذائلةشهادنهنقبلنمة8والمروفقدقىكغيرءنىاالختمعانءنقىكزدفىياربفقالابراهبميا
قالالعضهاذيخةبعاناثءنعنوخكاالثغارؤتمأنكخارهاماأعباعليااالختتانوصععتجميىلطراو
كامبايخقأنحرهاكوأحبداالثغازبهمابراطوصأويؤخراالثغارلقبأنيعجلوالبأعيؤخذمنعولهال

فيواألصلىلالىتافيكلعا4يفعلانبأصااليرىنودوايمافعلمنمذالوظأيامسبمهبئايبدوطرفحتىالشارب
وءوأولىوالغاألهياهشامنهوجممتمخيثوتهذاانتالىةوابخأعاسهاروىذلكوالاالطارهـوالشفة

قصلألساءاحبمالكفقعدخمالاصكاوأمامسئلةلمبالصالةيؤهيولذلكمايوخذبالثراغنجفسهمجزؤحمتئل
ثاأرادحبانخهاساأمةابتاعوقالليىالىماءؤمثلىواالختتانالعانةوحاراألظ

اليبالغأنئيفبوغيرهالجوإرىثينهتاءاطكمانكقايهعاذلكظيساليعوانكانت
نهوالتنهصخخضىاتتضنتوكاعطيةألمقاتموضلعهللهاصلىىلنباأنوروىلمرااظعفي

ممنوأوداشجهبهزال01نحممصربوبررفيلشعخااقالوجوعنداوأحظلوجهأصرى

ابليمنقاانهالمسيبسعيدبئسعيدعنبئصيمعنعالكصواحماعمجماعهاواللهفي
لفبارأىالناسوأولاشاربازصلناساواولخعتنالناساوأؤتلفهـافيفلناساودا
عتومجيىقاليزدذوقاراياربفقالابراءيمياوووتعالىشباركانتهماهذافقالياربفتال
شبنفسهخلببزوالرطاالوهوالئمفةاوطرفيبدحىربلشاامنيؤكأذممولمال

وزدبهشارصةلناساوأولاخعتننوأولفالفيفدفبراإليمأواانعنهننهارضسوله
لموأزابنالظوملقداالفعةيخؤتوثوفىوبالقدوشالسالماعلبيمبرأاانوىر
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ابماللهءنروجلابعألهالنيتاالنهاصضانهانوقيلالمعروحةالقدوموءىبالخفيفالقدوم

وأحم3أللهوالكغيرذوصيل

أإلكلابالمئماعناةبلهبهنلنهالمأللهيدوايرأنملاذماتياربلظلشيبارأىلناساواوللهوعلؤ
ماءوحسبعلىامععايبالئأنبهونمجعملورامنأولالمالميهعابرإءبماراةئشبب

ابعنمالثالىحدلبرعنعنمععاداالثميبنلورالنهأظمواالولعندرؤيعهالقولمذاقالاطءناابراءيمنكاواليوم
اللهرسوأنالندثأمعرفتهبهقوعهعنذاسسألماءياربقالمأنكرهطؤإلناسصإابراءيمفدرا

ىرووقدنولبسنكبلخانرأيعهالذىا4ءوافيبيلوقارواهبالهصرهتلمايغيرهبثعناهكاهـ

نت3وسلمعليهاللهملىأمافولناهلمتفيرالومنبزيدانونعالىبدعواللهتباركاىمجعجولمالوقارضلمانءمنا
141ثمابارجلكليأكاوسيبةفوةجعلىءربعدثممبعدضعفآلمنجعلثمضعفخاغمالذىلمهاعزوجلالله

انواحدنعلفييمثىالقيامةبوآالىالمألمعلعهيمبراازمنمنشابأومنةاألهذبهيخاطبأنلمورأتواؤصعمل
بسأن8العيلولبئالالاألخيرالثيبالضعفمعجمهتانهااللمبشبومنشابنالخلقجععبهوطبانهملومجت
عنفاواحدئربلىفييموتمنمنبليضعفيعهيردانلمكاأنهينسيبميعولميردأنرصمبلماظاقءهمن
ضنوحدننىفرجهوأحملمأتواللهالثاالضعففبلالقوةلطبموتمنلموثاالواعفالع

عنباشهإلامالدكرعرىرفسألهافىمعناهمنهماراأخبراهـابراءيموقاريااللةءشوجلقالاقةءترضىهـلهوهزمل
بنددهبنربدهارادأنلألولصالصالحيندىهـنبةرالوقارمحودماانلمذفدتاءنهيادارمالسعليه

إجمرلممهصلىعرصرأدائتهأتلمهروالواشاذىااخميبامن
أءتجمكلااذا3وبألعثمالاألصعمتىالنم

ويعصربئينهفدبأصىنموحلمعديهاللهصلىهالرسولأنالعدىعبداللهبنحابررفيباكأبكءنماص
الئميطانفاتترواحدكاصفافيثوبسكعبىالحماءوانلثوانواحدهنعلفييمعثىأو4ابثجلالىيأصأن
ابثيويشرب4ثكليأاينهرسولانهـشبئعرءدعبدالمهبنقءبيدإدةسيمفيأشهابابنمالكءنفرجهءن

كليمفيالىافيهمالهئيبكليأطاناكفانية4سبوبعةجينهكلأشاأحدنمأصذااقاللموضلعهاللهلى
عنماالثعنوصثنى8كليأأوعهيهبيينهكللميأاحدمكلااذاسمولميهتاللهصلىزولهشبثمالهويعثرب

األءسجضنالىنادأبىالشيطان3وعليهاللهملىؤشلهممهشأنهفيالتيامنيسكانإنهمانقدم4ءلىثمابجلا
رصؤأنيرةوالجنءنأبءالشيطاتنالحقعقةلىتكلاأللمأتيريدواللهاقملمحتطبعثيمثربوبمثمالهاص

قاتسلمضليهاللهصلىاللهاخوانمزاذلكانلومةواباروثستمات4اعنوسم4تاللهصلىخهعهذلكمنممونممأ
بهذاالمسسينشواللهالمجاؤخاهلىتبثمالهكليأائمعطاناانهـلهةذايمونلىحهولممتثاناوقدقيلالجنءن
يطوفالذىؤافالمآلفةذلثاذانبماتفرعاباكلاألفأضيفالولءوو4ابمثماكلياأمبئ3يأمراانهلمأط
االممةفتردالناسعلىطونأااللهوواليثربكلواليأيعينهثرببوفليأكلأوشباصمنصمأببرالقااصئخا
اشتانواواشةواللقمتانذرله

طهـا
طكينالىافيماحاه

لوبعملمعهتاللهبلىاللهولرصأنيرةهوأيىعنجهـاألتعنارنادعنابمالثص
يالواسنانوافئواكللفمتمانوقمةالادةفشالناسلىتيطوفلذىاوافلطابهذايئلمماإلس

اسابعمنعتى03



واليفومعليهقفيتصفلهالناسنوالدفط4يغن433دغىالبمالذىتاللهيارسولانهالمسا

فإصعألواليقومعليهفيعصدقلهاناسانواليفطخيهيةدغنىاليسالذىلاقهيابىسوليئاصا3افاحدثنىفبسأدالناسى
بردننىلمنمظواللةمةالشدهالذىؤافبالطيناسلأليراوصلمعلعهاللهلىفولهشالناحاكللمرربئاصنىعنمالكعن

وإليسألعليهفههصدقدلهواليفطيغنيهالمجدغنىوالذىمأالمنهدث01غيرأرادانواغاهذاعنهمرىصجعداالنطعنأب
لهالحياةصالىمنماتقدممعالناسسألالوالذىبهذارمقهبمةفيمعانأوامةالففتردهاناكطااقجدتيكنوثىاط

العرلغةرفيوأظوتالمسكننفاغروقالجماتعليهوتابعهالمسكينفامحيىقمحىوقالضليهاللهصلىاللهرسول
المسكينردواوسلم
اللهصلىالدهرسولانجذتهعنالحاؤنممجيداألؤعارىأسمءنأبىزبدبئماللثءنصمحرقلفولوبر

وأ3يعطاعليشسملماللهفلىصلىمبىاششفماصظلةإاباصعلتهمصرهوبظلصابظففكلرقفرالالىهفى5ما
دأنيقبلهيموالتأنيعطنيمماظلنكأمحرقاوعوأصليعطاهطنخالباوانواليرصيأالمساصيئعنمالكبنىءنوحه
وأحم3أواللهوالشدةالمجاعةوقتاالفىلهعةعوالطالمسكناالعرخعنالىنادأاب رسولبزلهـهبءن

اللمحرالمىفىهماطوسمعليهاللهصلىالله

أصوسمعديهاللهعلىاللهوطرطلهريرهاألعرجءدأبءنالالأبعنمانكاحدصمىفيالمسمكليأ
أبعنأبمهصالحءنىأببنيلسمعنهالكأمعاءسبعةفىيأصواحدوالكافرمىفيالمسلمتبفييأصفرال
وصماهلمومىعليهاللهصلىاللهولرلهحرفاصفعفضافه3وعلعهاللهعلىاللهاأةدثنىءقأهعا الرصوطحوير

اصحانهئمشعاهسبعحألشرحتىدهصثصرأخرىثمدهثرفىوأحمحالحهاضلبتأببئكيلعنما
فأفأنأبتابيهعنماح

يعبهعتمهافأخعأدثرطه3صرمدالمحضحدبوالكأثرثصحلبآلمؤلمبنلميللهحلمصلىعلعهااصاردتهرععوللمفقاسملىاللهرسوانيرةهـه0
الحنئائالبئغامةانهقاصصبئالوىفرعففات3وعليهاللهملىاللهرعولانفولهفيفضاتوسمعلههالله
الدطقالالأميؤاصوهلفرالتفجوازليقتضىوهذاالغنارىجحاداكانغيروكالاللهرسولهفأمرثر
ىءسرنعاؤن4حراماوالزعادقأراوالالىأبهـالءواخـفيىصراااطهمؤاشكالععبعهفيبشاةولميهاللهملى
4ورطلهالفاألستئلمعنىلكدانيمونملتهثيبتوأماادادفةمهالثلماطعه1نمفثربءلألبهاتءلي ائاكالىمو

لردأوخعمقلهبئعكانادااضمياعاعلعهءنخافلماونيمأنومجتملاحالمهاصىمكثرحرىأ
اأصثمواحماةلألبثربسأسلمحأصبانهنمهاشهعبنسبوفئ4لةضبحتىربهفث

واحدمىفييعئربعضدهيدالمؤلتعوعايهاللهلىنيانفاطصهةمحالبهالىهـىبأانهثمشيإبححالب
سيرمنهبالهيعغوالكلوتنانبلفةقععرعلىتالمؤانحيلامعاصبعةفئكاسريثصرباوافاص3فاحاصب
األسعكثارعلىصالحرثنهماكلأيأصهألذللثخالفلىتصراوافؤصببهويؤفىضلعهاللهصلىاللهرصو
طهكميراألصكانأطنالحالينفيبذكيومفداشالارفيضاهذاصعليكلاألمنففربحلبتثاةدوسم

الكنهارعزوجلاللهوسدذمذكصعلىكلاألصدعلكانوانابكاتبنصكاأممرممرأالفلمإضىلهحألبهانمامي
يدواللههـىوالناراألنعامكلكاكاولطويأونمعهدفرواوالذيئالىذالممبأاللهرصفقاكاهت
وصمضليهالتهصلىلمعيفتالمضأويمونمليشوضلعهلقدرةامعكلاألكؤخاعناليمسماأعلمالمؤمنوسلمعليهاللهملى
سلىاصمصهاسبعاالصعكعارصبلخعلىاحرصدمةأخدا4الوجهعلذاعلىكنثرهالكلأاحدمىفيربيم
االيساتمفأوفىماسةصرءاثلموضلصاللهلىالنيدشعلرأىدطاالطألمبأدبدبوسبعةىفربشربوال
بذكرالنهدواهىتىيأصالمؤهنانماوفدمجعملنيهلئاالذلكصآمولىحدهواصاهحألبامط
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شربلىاوالمهاعلىلىااررءالنالفألهرخ3ىلعلمهيصومهطعااولعلىعزوجللتهاعما
معهفيأكلمهعؤوجلءلىاورطعااللهفراليذكراسملواضاصةاثالى41هـفانمايصيرطعاشرابه

لمنعلهبمعق5امعاسبعةولهذاتكونمعاءجةاالىويصبرطعامهمهطعافىاللهفاليباركالئمميطان
لنبىاواعمرفتاذلكفي8سبعةأمعالىامهطعافدوصللكذولعلاذعبيدبعضعنأبوىور

منواكلاألةلءلىكثرعربنانغبداللهىوفدروتعالىالله8اشاببذلثلمويىعليهاللهصلى

كلاليأعربنللهعبدانافعكاقعرعنبناىفروعلهيجعنبأنبوممايالكفارقاظ
يانافعالندخلكلكنبرافقالفأمعهأصترجألءمعهيأصبمسكبناليهحتىيؤوحد
سبعةفيكليأزسلرواواسفييأصلمؤمناهـلبةوسلمعليهللهاصلىلنبىاسصتهذاعلى

مفاتمنعندهكانثلماكلهاةئىلفىاءطتاسئدامةنتنحاانهالحديثاذامطءفافعضى
فيالمنربالغىءنكلفحىالىنىمرالعاعكلنبأا4اللهءترضىالخطابربنعنوىوفدرفرال
فيغوالنةالفممةنية3فيتركلموليهالتمصلىباكداهافئتبرانهكاناليبلغهكهمقداراناأنيهوننجمتصلفهحم

الشرابماصمىايماهبهاالتىيعماألحوالمنفبهندفةفيهنوانغيرانهيبافهنانهملوجمتالثمبح
مالدعنعنوحدئقنةءاألحواذاطشيأمفىمنهولىلعملهامنذعرمنءلمبنكذرعبداللةوانماكانالفاروق

ئهابمدبنزيدعننافعلنبراوتركرخ2ىفداؤرككلأاولفيذمميةافىذتركجلالىذاولعلفلباللهتالتى
ابءناعربنابنيئأبؤنيلدشارفيعروعنعيينةبنياقسةوقدروىهوثياألصفياالسالمسنةمن

نبئءبداتهصبعةءبدافيكلفريأالانقالوسلميىتتهاصلىاللهولرمحرانبنعبداللهلهفاقالكوالدجألا

كرالصديقعر7مفيأباخلقامنقوانثاناالاألصتنافىةأنتكون3شأبركيكخنعورسولهباللهفأناأومنقالأمعا
ةأصلىالنبىوجنىشلةوسلمعلعهاللهملىاللهرسولظهانكاذارواعئقدانوالفوالجبناملهـالكةاحلاخألق
الةولازرلموعلبهكلاكانلميراةاسممراكليأقرجالانيرةسأبركاعنازمأبووىدووبععنهرجل

وسمعليهتهاصلىفيكلفريأواحدوالسفييأصانيالمؤوسمعليهاللهصلىافيبذللثلركلرفليالفذا
الففةنيةفيمشربىالصذايوجالهدانيموالالحالينفىجلالىاذاألهيتاكررمنانوذكرأبوهريرهسبعةأمعاء

جهنمبطنهنااغايربرئبىكرواذلكذحينفهخوومعفالمعتادنلماحذامنلأنكرالمحابةولذلدغيرهفي
كلهذاثأدعافىهلفدلىوئعاتباركاللهيكونأنعوالسببهسؤاالعنلموعليهللهاليمى

هذاعخأبرممدانالعئوفدأعلمواللهبعضدونهمبعففىحدنهماووافيوأظهركافر3هن
األكللقليلكافراابللفيواحدكعوصلرفيانهوقيلقالوفلتكلاألةلكثرتمثيل

يلالتأمنعمدىلمايكتهدتفدموممميةاكلبركأأفلكلناللوأسلم
كلثرابالفيخواينةالففةآنضفيالهثربعنىانا

بننعبدالىبنعبداقهعنالخطاببنبغءسعهداللهزيدبنعننافععنمالكص
الذىقىوسلمعليهتهاعلىللهاوسولانسلمعديهللهاصلىلنبىاوجرسدعنأملعدقأبىبهرا
ؤشعوتالجرفيساجمرازولهشنمناوبطنهبرفيمجبرفيالففةانعهآفييئرب

منهامايههىربإنيثذلثنبكاورنمجفيعلههيعازب31أللهواذلكومعنىلجوفافي5لماا
اذاالعمبرخرايعمعىالههمايؤلباسمالمثئتسمىوالعربيخاربالهبوصفالذىبهاوحازشراال
ألففةفيآجمةلصتابمايخعفىمخرذوهالبهتؤلقامونالنسدةاسوتهمظرابهبدهـ
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كليأالذىفيهفقالأععرعنبئاهـعنءبيداللهبئعلىالحديثهذاروىوقدالثعرب
مخربوجهويرمىبئالحديثغيراعذافىكلبذكراألولمبوالذالخعةنية3ئاوبثرب

م1لبالورالذىرمفاليكربلثاوأمامجردبلألعاجملتشبهوامرفالمنعافيهلمعنىاجهةمن
بوافيثرالتقالوسمعلعهانتهصلىوذكرالنبىفةحذضجنامعايلىأبىابنوىورالكمير

مخربموهذايقعضىئاآلفىولمالدنياتاثالمعاصافكاوافىوالألوالفعمةالذءنية3
وأحمأعلمللهواأوغيرذلكأوشربكلأأحدهمافىنيهأواماتآللداستلذواتناذها

اليعجبئيةلضافىماللثقالنموعأيضافانهأوفضةببذيبهازكبؤة6باشعااماوألهثسمح

فةالةهنالحاقهفيهاغونلدالمرآةبهاو3ذسعبتهيبأوتعخفةحلقهفعهنتاذاشعهربيثأتمالدعنثوحد
آنهفيلموعليهاللهصلىالنبىعنسعيداظدرىأبىعنروىوئىالوجهأنينظرفيهااليعجبنىاسختعانىاأيوبعن
عليهالمهملىالنبىددحرأيتاألحولعاصموروىإثابتماوليسنمهاشنفنيهأو2والحةالذهبصوأببئسعدمكن
وسلمعدعهاللههليانبىفيهلفدسفيتأنسىالبففةفدسلهقداؤمدعوكامالكبئعمدأذسوسمانهالجهنىالمئنىأدكن

منةكاتمصجعلأنفارادأنىحديدمنحلقةفيهنسيريئافيأوأحمرمنكذاوكذاوانميلكنتءند

النهفيكأفالحجةكوسمعلههاللهصلىتهارسولنعهعأالتغيرثلحةأبوطلهفقالأوسذيىتفدخلالحمابن
ةطاهـ01وبعدووسمعليهابتهصلىانتههـلوبعدزمانبفضةسلسلهأذسىأنيهويحتملفقالالخدرىأبوسعيد

المثنىأفوقاصءنأبىسعدبنالسختعاقءلنأيوبهالكءنيصلمأتواللهلكيئر4منعهالذىمنأصعتمروانله
متآسوانميلهفقالىأبوصعيدالخدرعليهلفدالحمبنوانعندهيانمآلكنتالجهنىالتهءلميهصلىاللهرسول
رجلأففالأبوسععددم4أفقالالثسابافيغخاكنمىءقأنهوسمليهتهالىانتهرسمامنخالتممالىءنانهلموس
ؤكناقدحافأبئوسلمالتهءلمعهلىانتهرسوللهدفقالوانفسمنوىرةاثالتههـليارأبولهفقالأنشرابفى

الثصرابفىخالنةنوسلمإيهاللهصلىىخكتفىثا5قالتيهذاالةأرىلهفقالشفقئمرجللهثقاتؤمسعيد
خالنقئئيهايقهرقحيجوزأتالماهاتعةفيالناشخالناالصالقرممعلىحمالألتأروىالافاطهيارسول

انواحديقعضىعستوىأرالافانتههـليارسهالرجلؤتىلعليهسدالئاظرويةفيعقذرهلهفقالواحدنفسمن

والثرابهوالطعامهأحدئالينفخأبوالقاصميخاكوقدقالخ6الضكأصاالناءمنفيالتنفسليهتالمهصلىالمهرسوت
فمهمثرباانأحدتنفهىفعكعنلقدحاؤأبنبر3
الىئعدأنيعيد4اامنمايشربيهيمنكاليدانةواحدشستنوىأرالإنرجلوفوفصلآأرىلهالذسةتخم

فيدثمنالغدحفأبنلموصلميهاللهملىاللهرسوتلهنفسافتالالهنفسينفابينىمههانتنفسفاءسقهالفعهالقذا
بهاهيوأماهااباحتعدذلكفافعضىبىةأسرهبلواحدنخسمنالثربولميناكرءلمعهتنس

منتفسهءئمحالقدحالىجمايرجعدايالفرفسيتنمفعهعنلقدحاأنيبينشوسمليهلمهاملى
اللهرزمالكؤدجولمأواتبعدهيمثربمنرهذفعع5أوءيرالمامنفعهمافيبقعه41وأيقهر

رفىتجدالعزفيبنوءهـرباحأببئطاويبااسعيمدبئقالبهوواحدسنهئالمثرب
اخعاروهاالممعطانهوشربوذلكوكرمةكراهيةعباسبنتهوىءنءبدادرومالتهءن

وأحملماوانتهلمستماأظهرللحديثمالك
الىهـهثدلتىاالمعانىعفىاسؤالاوجهلىءاالنايدفيبرفعهالقذاهأرىهـلهؤفصل

املىلن1دفاتفعهفخباكشعرابهموفعيدعهءنذاةشرابهفىترأىمنالالشرابفيخانة
المامنمافعهبعضواراوفيهالنفخفىكمعضررهودؤعالعهاالىبهبمإمللموكىائتهءلميه
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أضاالناءايعنىاءشهـلهةممالدفيلمنهإقيرلقدرالذىالثذلىاصةلحاالةو5وجؤكثرةا

اداأمامسئآلاربالنبهيعأذىةءفيهكأأؤعرداةذالقضيرهوخمااأءشثمفعيكثمءن
ئخنلاطرهوةضالهفىماالثقاطنهبماألتهازاالىلفانهأوشرابلبناالنافئق

4االفخقرمنالعهرعيميتوعانهاخدىذلكومعنىثرابالفئغتاكهـهيمكاالطعام
لشرابكايتظذرالطعاماذللثبهمايتقذريارهغبرا

ممىوقائمجدواشربفيعاماثر

نوايمثربونبئءكاننبرطالبقأثلىوالخطاببئعراتبلهانهمالكص

اناالزبمثربنااليرياقوقاصأببنهدولمؤفنيناأمخمةعاانبخاشهابامالدءنقياما
اذلىوفئماءيشربنانابمبيرعنأبعهالىبئعبداللهبئعاميعنمالكبأسائموءهـظ

فدمسمنؤانفيهانظرفيهردتواديثفومألوقدكرههقائماجوازالثهربالفقهاءفيعةجا
النبىعنانسعنتادهضنبةوعرأببناواهاحديث4الفارىولميخرجهاححهفياصوجها

واضبثزلثأئرقالألصلمناةةادتجةةلئماططترجلايعثربانتنهانهوسمعليهللهالي
أبفعادهءنعنواهسةاشعبةوخاككلذكراالفيهوليستادهةالدسثوافىءنحعمشاموقابه
لىاالضطرإبفيهالحديثذاوهقتادهامءنونابعهسععدالخدرىأوارىءناالعبس

لىىلهاوليمارفتثالىتقلماادثواألبةلصحاا8كلةألغةلخااصمئلة1ذثملهسماالدةقعا

صكدئناوأبوعإسسيهصرحالثكاحديثهمنيعتىشعبةنوحدئناأؤسعندهةحعاحديث
عنابىالمرىذانعنأبءطحمزهبنعرحديثمناأيفواخرجهءسمورغيرءثوارىاال
أيضالحديتااذ9وئفإلتذمىقألممافندعنمأوشعلماليفربهعليللهاصلىلنيايرةءهر

كذلداسناداامحالتهءتىرةطالببنأبعلىوحديثاذثلملواليحزهبنواهءهـ
سفيتبئءباساعنفياكعنلاألمعاهعنابوءهـانةواهربئءباسعبدالهحدت

صفيانابئعنهواهوهعقنظهوعاصموقائموهفشربمزهيوسمءنلميهتاللهصلىاللهولر
يظهرلوالذىعنهاللهأبوالولعدرضىلفاضىاقاا4ألءعامحلمغيرهاعابوتابعهوشبةيمو
تلى5ااالستةسجصالنهافعهوالخألفلعهثومؤوفنماثهريرهآديتأبمنامحةيماان

ثربهيدأبنبهوألجمابا4شرا5اناعنىخانهملءابقزالجاالحديثحولوصهسيانامماقاسبث
ضلعاانسبرهبنالشاوىروساقيهمنانبايثسماضكونوفيهمولوأسغمجاسانبلقائما

وحديثهممانربوسلمعليهللهاملىللهارسولرايتوااذيهردفىقأذسوتمالكالثرب

شناولانهالمعنىجهةومنالفارىأضجهصيحعنهاللهوفىطابىابىتبعنءلىسبر3الترل
بنوعمانالخطابنهـعرعنجوازذلكىروواقائماجوازاصفيالفوالصألاءغذ

مالدوالبأسول8العاالؤولوبرعروعبدانتءباسبوممبداللةاطارتأبوعليعفا
أضلمواللهأخذالبطنقائمالداءالمثربكرهانماالقىلوظمماشمابالثرب

كلهياعنوسناولعهالعثربفيلسنها

فدشيببكلوملم6هـاللهءلمهملىولارسولمماكاننعنأنسشهابتاعنمالكص

الىجلضربماماءفىأ

وعلوظهم

انهمالكوحدثنىءني

طاباظبئعرأنبت

وعمانبىطاأبفيلىو
بونيئرنواعفانبئا

ئدماعنوحدثىمافعا

عائعمهانصهابافيءن

أببنوصعدالمومنينأم
ياربثردلمألناوقاصص

بأمهـوناناال

عزماكوحدننىءن

بقنءبداللهعاهي

تنهاأبعهنليرعالى

سبآتماث

الثربفىالست

كلالجينومناولتءن

لدطعنوحدنى

انسشهابءنابنءن

اللهرسولنمالكابن

بلبنوسلم6عليهللهالى
دصيبة



مازمأبمالكءنوحدثنىءقألبمنيناوقالاالعرابأعطىثمفهثربأبوبمرالصابقيسارهوءناعرابيمعنهوعنماء
وعنتمثربةدبثصرابوسمعليهاللهملىاللهرسولأن1832سعداألؤمارىبنسهلدينارءنابن

ن5االاالفيوقالاالعرابأءطكاصمثربفدإقامأبوبهرايسارهؤعناعرابىيمعنهطءوعنيسارهوءنالمخيمعنه
وسلم6لىعلعهاللهلىمىاللهرسولأنسعداألنعارىبنلهعنديناربنصازمأبعنمالثللغألمفقالاألشعايئ

فىالهىطأنأتلىأتأذنالخألمالفةماخاألثوءزيسارهغالميمعنهوءنمنهثربفساببثئىلىطأنلى7إلذن
فىلموساللهءلميهاآلصلىولىرلهتلأحداجمامنكبنااوئراللهولالوالتأليارسافقااألضااندهيارسولفقالاالسمعاخ
للشربمحاجوازذلثتضصاءيةبدثةبلبنوسلمأهلىليهاللهالتألملىرسولانفولهآلحشدهأحداهنكألكأبنوفى
اطءامنوفدرممافيهالمبععصصالوالجهلالغشمنلمافيهللبععمابوالمجوزانيلىاللهفتالرسولقال
اليدرىعنهالدرضىطرالعديقأبويسارهوءنبىااءهـيكلينهوءااللهءترفىولهوةفقليدهفيوسمعثعهالله

يقمهزلمعنهاللهرضىأبوبهريأأببهرئمخكفياالءهـابفقديترلصاحبهبلةزلكانأجمهماالطعامفياماحاء
اليةموسلمعليهاللهصلىلنبىاعنوىروبئاللهءنهرضىوسلمألببهرالمديق4علباللهصعلىالنيابشراب

فههمحلسثممحلمىاهءقأأحدمممالدءنعنوحدلنى
لهالىقعبدابتهبناسق

الةشهمنيرثسرفايعطهئران6يعتصىبمنأوللوالقاوخممئصااظولىعرنجرأنطعامعطمآائبرنجعثراممعلوإبنأنسسمعألهطلحة
اسدانععداللهلعنىغالمممينهضننفاسصداتهسلديثقىوقالممنفاألتامماألشرانأبوطلحةقايقؤمالك
ألصوتتسعهدلةساعالم ابنعنصبئبنمحرؤدووىء8دالوليضالدببئنءزيسارهانهملياخهايسارهو

يهنولولمعحاسالنحتمؤقمنانهايقتضىوبئاألصاخأعطىأنلىأتأنهغسرافقالعلىسضلعهاللهصلىاللهولرس
الءفيه3ءهـفضععفاوسلم

نأحلحمشيكدوبزا3مةانعايناءلكفلتيااحملماظضلقتصيئلخلماستاذنهرماحقؤالئهلجعطيهصقالمنمنعندكفهلالجوع
األحوالتساوىمعغاذلكلبرقالكبرلموعليهاللهصلىالنبىاللهنفىرهسلحددثفيوىرفأصوجتنعمفقالتثمئ

عالافينينلبدواالألاناألخألقرممفىأشىيسقبممناوفيوأغأعلمواللهثمعيرنأفىاصا
أءلمواللةذلكوماأشبهوالوضولسابفياداثباتفلخارالهاتذأ
مختسعهدببعفهثمبزاظ

والمثرابالطعامءفيطحاحثمهببعفوردتىيدى
سليمألمأبوطلحةلولمالكبنسهحأنسانهطلحةأببنعبداللهبناصطعنلكبرطصإتهارسولالىأرعهلعنى

فقالتثهةمنعندكفهلالجوعفأعرفضعيفاوسبلمعليهاللههلىاللهولرموتيدسععتقالوسمعاباللهلىص
ببشمهوردتنىيدىتحترمنهنمهأظبزببلفتخمارالهائماخذتشعيرئمأفىاصامنتظضؤعدتصفوبهتقدء

وسلمعليهاللهملىاللهرسولفوجدتبهفذهبتلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولالىأرسكئثمعليهاللهملىاللهوسول
أوسلدأبرطلحةقالوسلمالمهءلميهصلىاللهرسولؤقالعلعهممتفةالناسمحدوبالمجالسافيالمممدفىالساوسم
وانطلقتفانطافواقالزفىمعهانسلمضليهاللهملىللهارسولفقالنمفقلتلطعامولنمفقلتم3عامتفةلناساومعه
وشلمعليهالمهصلىاللهرسولهفدطسايهأمياأبوطلحةفقالخبرةفاأباطلحةقاجئتأيديهالميئاتتهملىاللهرسولفقال
نأبوطلحختىنطلقنلطورسولهأءلماللهفقالتمهمانطهالطعامعندنامنليسبالناسأرسلدأبوطلحةوسلمعليه
الفقالدتحتىمعهأبوطلحةوسلمعلههاللهملىابتةرسولفأفبلؤسلمعليهاللهصلىاللهوسوللطعامقالنعمفقلتقال

فقالفأخبرتهأباطلحةجئتحىأيديهمبنتوانطاةنطاقلومواةمعهلمنوسلمغلعهللهاصلىاللهرسولفقالنعمففات
لأعمظورسولهاللهفقائتمانطعمهمالطعامولبىءندنامنجمالناسوسلملتهءلميهاصاللهحاءرسولزلىسامإمياأبوطلحة
دخالفقالجيمعهوأبوطلحةوسلمعلعهاقهصلىدتدرسولفأةبلوسلمعليهصلىاللهالهرسوللقحتىأبوطلخكانطلق
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اللهلىصىاللهرسولبهفأميشاظبذلكثفأماعندكامأمياعدى3وعانتهالىتهاوارسه

للهاماصاءوسلمعلعهانتهصلىاللهرسولقالثممعهداالعمطأمعليهوضصرتففتوصعلمعا
لمذنلععثرهائذتفالواثمسبمثمشبعواحتىطوافألهمفاذنضرةلهائذاقاثمولان
هـجوانمضبعوائمكاوإحتىفالهمفاذنضرهلهفادائذنثمواهـثمبعواثكاهـاحتىؤا

التهتهارسلمممانقومكلأحتىئرةلعائذنقالوائمخرجىئموابهثكاواحتىفالهبمفاذنامثرةائذنكال
ايمإأمحالىوضلعهبمطأمفيعفالتهرفىطلحةأبزولشرجألأؤممانونإلرمبعودطوالشومواجهو
اظبنبذلمثفأقتضندكماكىيقضعهـابفيهأءهـهـضععفالمويهعاالدهصلىاللهولرسهوتتوللقدعنهااللهىرة
ملىالةلردهاميمنىءنهموبهازدرصألكموترفخبهمثواطمليهواآلألموعبابدتبعلىلسالماعايهماألنبعاان
ففتلموضليهاللهصونةوالجوعالخرفبمثنءنونينممحزوجلاللهقاقدةواكالجبرعيهامنمنياولحقمال
سايممأعبرتوعلاللهصمابالنبىلىتطبحةابنواسعداللبربناماوبشراكراتواسواألوالاألن
قالثمفأدمعهلهاعمنهزربلغنذلداحداوانمنبيابهحنبرلمواتبرهلىطيدلصرتوتالجوعتلمو
مملمةشاهمأورلفىلقومحيأالهريرةاهمدالمقبرىسوصدروىءوتهنهدماضعفاط

ههعلاللهملىاللهولوزرا
هـلثأنلته41ماخاوسلمبزصمنالدنياولمبئمبعمنسلمايهتاللهملىبهاولرسهخرجنهاصصلىانفأعدعوه

يوجدمنهلميريدانهأنملوقيوءوالشعيرواتاالايلإشبعءيملمانهضىاتذوفىاشعيرا

العثعرحىفمتجدببمذلمحالويوئرالشبحمادونلىيقعصربلعفاواليساراليشالةضاوحتكانانهاأليامنبوآفيثح منهتدوجدوانكانلجلةافيمنهدأبفحلميمنهبدايرأنهـلتصووا4اوتنابعاايلغهنبما
لخربرانمواثمثهأهيغالبفيبذلكاذاوصائعفالنيقالولذلكاأليامضبهفيعسا

بمألذناائذكاوسمعليهاللهعلىالنبىالىاتماكامابهديهوجهعلىئشمنخدكفهلطلحةأبوثلمل
عومسبحىودالثيرولوكانءندذالثمنطلحةمملتاعندأبعلىوعذابدلفيفهويقالءنرمقهبهمكلى
لعثئارونلظبربرائميقتضىكثراألنصارمماالونخألوأناتلىالطداأمئدهالحللهارشأأنضاجالوتلتامن
حتىمموافألمفادنوذلدأفضلشعيرامنأحمواصوأخرجتؤمسايمأم4اتؤماضاهلةصدةفةكانتاأذلث
لثمضجوائممبعواندهاهاأؤفعااللموعليهالمهلىالنبىالىالقىمحلكاذاباذلكلىاشقدلندكاءنما

لمفاذنلعمثرهائذقاللهصلىالنبىكانالممصمدحعتالىبهذاؤأرصلتوصتهالفرىنبسهـنماشىنتهـبالهوالال
ثمبعواحتىكاوافأأمكنهاماباؤفلدلكوقدتناولتبههايذمدوبهاجمدحاألبلبرصنجمزلملناسنحؤآبكووصلمإيه
لعمثؤائذننوجوانمكااطصكسنهاوهديتهملسأصءيديحبالضهاذساببهوردتابخمارالشعيرألمحراصتاتبأن
مالقومكلأحتىءنأرأبمالمزفدلنارئبئلءبسوبرداليهذألثكاوانمايقدرءلمعهأؤذلمهاويا
سبعونوماةلمشبعوالمواررابرصمننيأوكعاالولمصو
رجألأؤمماؤنوجألاخهافىالناسحدومعهالمصالسافيوصلمعلعهاللهصلىاللهوليردتووقوا4صلة

ثعولمنممالتلماذلكجمونأولسشودوزصمائهدارءنلىاقىسلهادونأنلهديةابهذهصعه

أوايئار5المواان4صابركحيثمرعنهماؤفلسلمهليهاذلكلفوجهواأزيحعةلجاا

آدبهماتوهمتلدالحالعلىعليهمأنسعياموسلمعليهاللهصلىللهاوسولفاالرأىيثارهارأىءن
مختانسملهصسماانعلمقدكانوانفومواىلناانمعهأنقالبه5برافاباققالهتعنهأصمأل
ن5والميفعلءنبافكيفالحالوشدالمجاعةمعايسيرمنهمدداايئالاظبزمنبده

علىمهىولوجيعهبمسبرلاذلكسيهنىانهبهىيعلماألبوذلكلمعتادالمعلىماعنانينئقل
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الىةسيرااالمنضعةاالبهلحينتةددررشيرالاالمواحدمنمأصابصلمابيهممهؤتودالمع
فقامفيهفقالأنسضنصحيىءنأبعهفيهـوكللحدثاكذاوىوقدرتئوعاوالترنيصبالنذ

لقاثىشيرنمماااللهيارسولؤقالوصمضليهللهاصلىاللهأذرسولحتىلباباخليأبوطاحة
لتكومالمجوسلمعايهاللهملىللهاوللراغواغالمةإجمآلافيهلحيعجلاللهدنه

رجلمفعبعاطعامخمةخاءسأبوصمعيبدعاهوصدذلكفيلهلميأذؤنكانطلحةابطعاملىا
صيبأبوشىفافاقىحمهحئتوانلهنتأدصئتفاناهذانبانلموضليهللهاملىلنبىافقال

هنلملماتطلحةأبقصةفيذلكلتوصعمضلعهللهاصليلنياانناساضبهؤدقاللهفدأذنت
يصرطلحةانأبالمدةانكانالنه4أظهرتكأمالفغيروانكاناؤفلكذيسرهاظطلحةوأ
انهمنهيعمنؤضلواكالدينلأمنمعبنابوثرجألفقدنينأونماسبعينليهامليسأن

وأمافيهامتشار3لهكانتلمابعدألصتتماعلىذللثفيبرىلكنهصعلكاحدوازيادةيممش
لكثيرلمتكنءنلعدداا3قبهاالتىلطعامافىمحةااأحدماوجهينملفضأوطلحةؤمة
ضليهاللهصلىاللهيدرسولعليتعالىاللهاجرىنماوضنداللهءشوجلمنكانتوانماطلحهأزبل

شبهانلمالهبمتربذلكصصشاناالهافطاحةبىألكانومابهالناسنأحظفلبركأاوسم
الخنمقلأتعاوقددبهاللهاذاتغضلاإيهاتصكرصوفيهايرغبمؤنصانبهايعمبركةخصومذه
منهاللهرضىبهتءبداقهابرصنعهابهمةوميرصاعصابرالىيرعنجبسغعدبئوايةرفىألفوهم
طنىأهلالذىنلمابراصاذلدفىيسعأذولمبقدرماصغوأءونفزمكأنتتعاللهوكال

للهاكرمهوأوسميهتطهاصعلياللهرسوللىبهاتنلهاىيركإلخفملغاواعندجابرنليساظندق
اصكأاالاىطلحةأبفمهونانتملمجهوضندهنغبهاكانجابرلمابهاهةمزلضبهاو

عاصلىفانمادهـلاروباامحهاولهأحديتثدكنلمؤتاوعممضليهلتهالىللهاولرايهادائا
يانسوىقدرانهعلىوالءفيطاجةأباذنلىاةصهخاجاللكهدطعامالىبهوصلمأحاعليهللها
ضليهوءصرتفةفطبنهوجعلتشعيرمنديئهجثمتصايممالدانامبنأؤسبععةءربنأبىا
خرجمىوهنقولانهشقاتثتفبمىوقالدءهـته8وصلمعلبهاللهصلىالنبىلىابععتنىنمع

ذاثوايفوقليلىفيأبنذكرعبدالروشدسايمأمصنعتهشئوغاااللهوليارفقالأبوطل
بعدلموعلعهاللهصلىلنبىاأصثمرجألانيناشذلكفضلحتىكاهـامالدفأفىأنسعنلحديثا

لمنمأحداالدقلميبذااحتىصعيدعنأنسهدبئبةواروفيؤراموتركوالبيتاوأعلذلك

مغاكأواأفيمئاالىهضءافاذاهثمشبححتىفأص
عندنامنوايسبالناسملمو4علللهاصلىاللهولرقدمايمأمياطلحةاوتوليلف

نووسلمعليهللهاصلىلنيامعافهنمعحصرةمهطحازلمةمنفاقهاثىيقعضمههانطهلطعاما
لطعامفدرارأىقدنها5هنا3ارسولهوللهاصايمأملتفقاكاعنأمطعايقلانعايهمقممإث

فىوقلتىأوتعالىعضداللهشباركوينبرذلدااللمعنىوإلسالناسمعهءنمأقنسدروأىو

دملةالكيفبالبراألخألؤوادطمنوملمعايهاللهملىلنياطلحة
دعابهالتىااالفواصبهبريدانيرملعندكطهابمءلىأميا3وعليهالتلىوؤولهفعل

ؤانظاظبزالكبئفأثتأؤسفولاتاالبهادامتأدءمنيدمالندهايرأنفيبلىوأنس
الثريدوإنهبركأيصصدبذلكانملبشوسلمءصعلعهاللهصلىاللهرسولبهفأميعنهنؤالاا
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لله51ماشاوسلمعليهاللهصلىالتهوسوللثممتهإدلهازعصابمعلعهأمغيرءوعصرتنأبرك
لسر31رىا1برءفراممالوعزدردهوالذباإلكاالدعاءفيهمنأعلميريدواللهقولأن

بهبهرلموسلمالشكلعهملىلنبىاانتضىوذفيواخنى

دانكيتالحالكثرهمنعددثمكانلمالعثرةائذنوسلميهعاللهاصلىهـلهوهل
بعدزلكزلكنمبعددمجعمللقوماودعامنحدةواصنةمنالكلألالةعلىعمومملبك

رجألمانونسبعودياووئملشبحزاجواضلىليلوهذابعواوث01طلفوماكلابعثرهختى
األتلهذهاالرتوءوسلمالشليهعلياللهرهولبهاعلىفلهاخلتىايةلعظالمعجزاتامنوكذا
أنهربرهابعناألعرجعالىنادابعنمألكصأاعمننهواسكعضرلمحضرومنمن

شاألربةفىالثألثةآوطعاالناللهفياالننينطعامتوسمعليهاللهملىاللهرسولي

لمعضادلقؤ13االفنااتخنهانمااعلمواللهرريرلثألثةافياألشبنطعام3وعليهاللهملىفوله
المواطعلىالحضاعلمواللهالحديثمذاوثمنىلمواساهاوجهعلىاالفتصارعلعهألنلنالئةايئ
معنىانزنيةفىديناربنعيسياللمقةيرمئلهوالمالاتالففهاايسحاوانهخفيفأصيو

بئحرموثدفيالمتضظالناسكلوأماهالموانتواأليدىتعهاذااإنهثالحدثحذا
علىكارلىجلاانوقالمثلهمت4كلألحلمعمجعلانعةمجانةفيضةللهارضىلخطابا

الواحدطعاموسلمضليهاللهصلىانيكناضبدبنابرعنبوصفأبوىووؤدرهـتهنصف
عليهاللهملىارالعلهغانيةيمقبعةاالروطعامبعةاالرطنىنيناالوطعاماالثنينيمنى

عبداللهفيحابرعنلرالمصالىابغمالكصوالداعلمالنمدةفىسالمواعنداوسلم
االناهاوخروا8االناكفؤاواالسفاءواكؤاالبابهـااغلةلةوسمعايهاللهلىدتهرسلان

علىتفرمالفويسقهوانانايهئفوالهولوالبغلقااليفخنشعطاقانالمعباحواطفؤا
ئماذااليلبااءلميريدواللهانملتالباباغلقواوصلمعليهاللهصلىفولهالشهميالناس
ارقدتمازاليلباالمصائجؤااطةوسلميهعاالتهصلىالنيلظلتهعبدابئحابرحديتئىووؤدر

لعلضندالىقادالمصاخفاهباطفأعيلعنرابوالطعاماواأوخراألصقيةكؤاوااألبوابواضلقو
يريرانملسشووأحمأعلمواللهسدمناهمافالظاءهـتوغبرهابواباالدقتذلكعلىوعطف

ولهوفىلمايرادحفظهانهظوضيرذللةلطعاموامراألموالحنهظهلناسمايريداعليسائراألوقات

انجلبوهمعناهاالناءفىكتواوملمعليهاللهصلىوصولهالسقاءاربطوهوأوكؤاوعلمضلعهاللهىمل
النيلنظواألظهرانهاراوىانشنيهونمجعملاالناواوسماوكوعليهللهالىسوله
يطاناايؤعذلككانشفههكانانوهأوخررغانكفوإقاوانءمناوسلمعليهاللهملى
عبدبنابرعنىووقدررإئحهأوبقيةمنلفارغافىمماشأأويتبعلمملىاممافيشيأولانيتنا

ولوأالخمرتهوسلمعلعهلدهاصلىللهارسولللهفقالصيحامنابنبقدحبوحميدألملهيقارجلحافتها
سلمضليهالدهصعلىالنيعنالحديتابرهذايمءنحبنالقعقاعوىراوعوعليهأدتعرض

بهاالظهوعليهليس4اغطاءأوسقعليهإلس4باناباءاليرفيهاونيلهتترللسنةافيفان5االناغطوا

الولارتفيلكذعندنايتقونالعاجموالميثاكاللوبالداذمن
بريدانياناءطثفوالهواليحل51غااليةخالثعطانناكمباحافؤاواطوفولهل

أخبرممابكاعدمناطونازمنهاالحمالوانالوعاهفيويمونؤإنجزنومثاركأضرة4للشبطات

عابعمنتتى3

عنالثفاءرماوحد

األعرجعنالىنادالى

رسوليانفيهرابعن
ألوصلمعدههتهاصلىللها

لعألثةاقالثنيناطعام

بعهاألرفيلثألثةوطعام
عنمالكعنوحدثى

جابرعنلمصببراالىأبى
للهارسولأنهلعبدابنا

اللوسلمنمكليهاصلى
واكؤاالباباغلقوا
االناءأوؤاوأكةالسقاء

وأطفؤااالناءخروا

النممطاننالمصباح

وكاهوالبلغلغااليفعح

واتاناهوالبمنى

لىتنفرلمالنعويسقة
بيغالناس
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لمزنيةافيدينارىعيلالفويسقةوانوسمعليهللهاصلىؤتئلهوسلمعليهالتهملىالنيبه
فأصفتلفعيلةابماصترلفويسقهاوانابرحديثفىوقالبينهملناساضلىتفرمريدالفأرة

عليهاللهصلىالنييدىابينفألةلغعيلةافجرتفأرهاءتعباسابنعنوىروالبيتآهل
اذانكغوسلمعديهاللهصلىفقالالدرهمموضعمثلمنهافتفأعداعايهانالتىاظرةعلىو

بابرعنديثءطاهاطذاهوروىقرفمومثاالعلىهذاؤهذهبدلالشيطانفانفأ3طفئواصجم
ولووخراناءكعزوجلاللهممكراواذمصباحكانئوسميهعلاللهصلىلنياعنعبداللهبنا

فزادفيهعليهافتهساصمواذك4وأوصشقاوجلعزعليهاللهؤاذكراممتعرفءلميهبعو
بالمدينهبيتاجنرقاألشعرىوصىابووىدرووأحمأعمللهوااالنالعودعلىاوعرضلذمعيةا

يماناطمصوذالكعبئتبنرشربخاابعليرالمقبرففاىملىفىماللدنجمعقلمىاعنملليلصأفاعلىطقوعنمالكوضدئن
باقهننيؤومنتأوليحخبرااالضفليفلواليومبالتهيؤمنهـصجمظلوسمعلعهاللهصلىسعيدالمفبرىألىصعيدبن

وفيافعهلوماونيلةائزضيفهاآلضفليكرموالميومباندانيؤمنبمومهصاوفليكرماالوالمومأنيالكهجشأبعن
اللهصلىفىقصلهثىبحرجهحتىعندهشوىأنلهلواليفهومدقةبعدذلككانفاأيامنألثةعليهاللهصلىاتهوسول

قصبمحماهذانلمأتللهوابديرتأولعصهخبرافليقلآلضومليوابالتهنيؤممنوسمعايهيونوسمقال
شرأويصمتءنبرعايهشخبراثيقولأنوممايلزلهاآلضةفيصجازىاتوءلمالىذهدايؤمنالخرفلعقلواليومبالته
افكرفلشىعنوالنفيفبالمعرألعيووجلشتوذكراللهالخيرعنالصمتوأمابعلباومنكانروتأوليهخبرا

شرأويسكتءنخيرايغعولأن5هناوانثاأوخهىكراءةمخربمىنعضهونهىبلأموربهبهـاالاليومباتشمنت
فيذلكؤدقعلعنءستدعويراوليةالمعنىالواوفيكوعئأوههنابيهؤألومجفومنكانجارفليكرم
وآحمأعلمواللهيدونأوفيألفمعاتالوأرسالوتعالىتباركاللهفولواالايومإللهيؤس

تةوااؤرحهـزحارهفايكرماآلضلوموااللتةلؤشنسموموسلممهظاللهملىوصولهمليوممابماتزضعغهفلعكرم
اللهصلىالنحضينوالمعنيانءيرمعناؤرهةيؤفاليرههـهابروايةولىالكعيجسبئاأدامنألثةوضافعهولحل

بالتهشمنصونااليمانشراثعمنذلثانوأءلمبىتهمجاووحمسنرابكراماعلىوسمعايهلهوذلكبعدكانكا
اللهواعبدوالطوجلشالدنبةاويعملذثنرمتأنعليهيععينوهاآلفيبةوالصوبالثوابيخوىأنلهالمجلصدته
روابلقرباوالجارذىكينوالمهاليعاهـواباشاىواحساناالوالدفيوثيهوالتثركوا4جمرحتىعنده

كأيوجبريلمازالقالوسمعلممهابتهصلينياعرصبئعنهاطاللهرضىةعائثوتورالجنب
ربنبلىاناللهيارسولاللهءثافلترضىعائنسةعنهطلوىروسعوؤاظننتبالجارحتى
بابامنكبهماأفرلىالاحدىنادابهما

منمألقدمضيفهءلىفليكرماآلخرليوموابالتهنيؤمنوسلمءنعلمهاللههلىلهوسل
لضيفامعيفمنوأولالمرسلينسلىمنامنيالةاههواحعهوشرائاالعالمابهذاءد3أ

ماالألةفوادكرمبغبمابراهحديهشيفهألتاكلىوتعاالدنباركلطالألمابراهمعلعه
يدلوطالقالاعلىلفهاالدجميعذفىدعهوتسعديوماوديلةبنللبثدنداجبةواوهكرمواا

حةفليقنهلولىهضفليكرمفقالمةبالكراذلثوصفوسمعليهاللهعلىالنيأنذكعلى
يخصافوماببدغهليسءندزالذىفيرواضحفيبهاهـووفديععينبؤجبابسكرامواال

وئدذللئكلهمضطانانوهاألرعقينلعاعياالذهةأهلعلىجبةواوشماكودبفعيصادلهألكا
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علىللهارصولفقالائرىذزطاليقروفنابفومففرنكتبعئنااللهازلمنايارسولعاهيبئعفبةوىر

الذىيبنىالفيفمحق4الخذوالميفهنفبلىاالفيفبنىبماثلمواانأميوسلمعليهلثها
لىكننجلرعلىنعهدلجكلىأهلؤحكازجمنالمنكانسألمالاائاولهزطونأعمأنللهوايحئمل

ئىلقرىاالبابهوجووفرفلجهادالذىتعينالغزوااقواليملنهمغزارأسلىدالىأاسثعمابا

ثرطذلفعلىنلعنؤآناءزبألدابرغيرهببراذلدبعدانانجمونمجعملولطريقا
فةلفبااصنونوفالفةلحضرضباالاعلىلبسللهارمالكثلحضرففولهاوأمأعللأهلها

بذلددأراكاوالفندقيواوجمدمزالوهلحضرائدآاذفرالمساانالحضرواماأهللقرىاعلىاهل
رذلكينكراناحدمالمعانلفرىاأهللحفردعينمكلىاعلىأملواليتعينليهالنبكدايثأانه

فلويندؤلدعندثلقرىالمنهاوألماخلىايافةالحضرالعلألترمفلىاالحضرءلىأهل

وغبرذلكلداموالمعكفىالحفعرمنافيمجدلمسافراآلخرانالوجهوامشقةبذلكفالتلحقهم
طرلمفاوةايهلعنارفأليبفمامجناجاسىلةاوامافيفةلفياالعدمفةاكفالثلحقهليهاناجماصك

عابهالناساويمسؤدا4للثرالمطاعموالفنادقالتىنوجدفبهاالكباوالقرىاوحميفهيفهمنلىا
بينهونهياوةمومعرقهيعرتوأمامناالرساناليعرفهوهذادجنوأحمللهاعلمواالحفرحم
وأحمأءلموالله5سوا5وغيرالحضرفيمهعةرمةلمواصلةالمواىيقعضمعتىبينهوبينهأوبةقرا

النعطععه3ءختهإليدوابرأنبكتعلليلةيبرمصائزنهوسلمعايهللهاصلىوشلهفصل
هبيتهفيونهفئولألويومرهغلىاعنهبهيمضىومامجوزبهبديرعندىأنمليكضولعطعةائئةلجاا

بهويفعلويهرمهيففهيرهاوليلهصاثرنهمنى4لمزيةافييناردبئعيسيلغدفيوغذاؤهعده

وسلمعلعهتهاعلىقولههىمعناههذلمفاذاكاسعنابناعنعيبنيحيى5وارومايمعطيعلأفع
هلفعيااحصإاألوللتأويلاوعلىفهامايسضطععايهمهيريإليطهأيامنالثةفةافعابعدذلدوا
ولعآلزحمعوملجواادأراورونأيامبثالثةلمقامادانأرا
لجائزة31لرسلهادهأءلميريدواوصدقةفبعدذلثكانفاوسلمعليهالتهصلىؤشلهفعل

المقيمءأيموالعزضكعمةباصدواغاهىعفللفوعةلمعثرايافهالفالجعاؤالحملدحكمهالمتأا
علىآةالصدمنمحرمالذىغاوالفقيرواشلللمخالنفلوصدقةدفلاصدفةاألةصدابطا

ففقالنافعيقولآثمآيالضهافةلألايقبلعربنللهعبداتدوللفقراوجبتفةصدلغئا
ومعناهعنهللهالولهدرضىابواضنىلقاااللصدزثمعناحبسواايقولولصدقةانأصناال

لسألمهامععليهايعصدقصدقةيقبلاناحداواليدزملنفسهواليرضاهلكذاليقبلنهاعندى

ولؤنرلمعندترلناالذيئلفومادوالءعدقةبلالنةبهيديرأنلمأعىللهوامجعملولهحاتولوقباال
اوعلىعنهللهاوضىظطابابنعرعلىأديهؤنرلاالخألفالنهشهرافتهمضيالقبلمغيرعلى

أيامبعدنألمهمطعايردلمصمعااخيهبرعلىألمبنيحاا
يقيمالهالسكلبربدمجرجهحتىكنمهأنينولهوالبكلوسلمعليهاللهسلىوفولهفمل
مجنملووئئالضيقالحرجمنبثفلهوعلعهبريبفبقديناربئىعبمهلبحرجهحقعنده

مايعطيهانمعبهثمفعالبأيفعلأوفوالقولحتىممندمهمفابهيضرهـأنوهحىيؤثمهبهيريدأن
أعمللهواالحالةنهعلىعضدبمالمةالمجلهذاومنلنفسهبهالتطيبممندهههبطولمقايبرمبعدان
سلىاللهرسولانيرهالحمانءنأبءهـ4اأببهرعناهـلى4كصمالئعكلنصوأحم

عنوحدنقءذما

عنلجرأبمولىءهى

ممانءقابالعالحاب
ملىلله51رسوانهريرة



يلشكافاذاغرجبهافشربةفترلفوجدبزالعطهئىااشتدعله442اذلقبطربمثىببمارجللظ3وعلهلله

محرجربفيهافثفوجدبثرافنزلالعطهنىذ5قاوالمطشنكلطثرىيأ
الذىمئلالعطهئىمنالكصافلقدللغاصممكللهرحلةونراألقطالتزىلمجطئأصليديصلمكأاللهااحلىلعلىلةلارمقا مثللعطشاءال

فقالوايارسولهـلهزفه4أمكراللهفثالكبفستىرقىحتىبفيهأسعفهثمئغالبزظلقمتىبلغالبزقزلمنىبلغاألى
كابفاذاسمعلعهاللهصلىزهـلهكةأبرذىكبدرطبةفيصافقالألبهابهائماافيكفاناللهبفهاسمخنههظ
لئلعزوجلاللهقاتتحبالهثلمثالمستقبلفيواوكر8الهابفتحلهثىالماةفىيقاتثلىفياشثمرئحتى

وسكتملالتعبأوغيرهنهتزافىالنضىشدوالكيلهثأوئتركليلهثعليهملانتحالكبلههـففةلهالتهفشكر
وهواألظهراالسمبهذاالختصهوالكبالحديثفياذكورالكبايمونءذأاضلمواللهواناللهيارسولافقا
لقدالرجلوشلااللسببالتلهثوسائىالحيوانغيرسببمنولذلكيلهثلهئالزالحعوانأالنتفيألبرازقالبيائمانافى
لهثورعلههالشفاؤالموجبباأليهرللبعنىبمنىبلغالذيمثلالعطشهنالكباذبلغأبربرطهبهدذىص

االعالمبمعنىفسقاهرقىحتىيهكابةحمأهفيفالخفهافزلوععليهالتهصلىوقولهفصلعنوحدنقءذمالك
اقمكليهصلىغالباوقولهبمايفسدخفهواشالتعبمنفيهومانالبهالكلبمتىالىلسببهابرعنفيكيعمانوهب

لهالجزابهيريفانأغمواللهومجمهملبفعلهعليهالثناهبذلكيريهانتملصحلهفثكراللهوسمثبهظ6عبداللهابئ
الذىأفرمقفىعربئعبداللهروىولذلكشكراالجزاهالعربوقدتعمىوالثواببالغفرانعليهاللهصلىاللهرسوا

فذلكنفسهطيبةيههنهأففلأعطاكوانباتلدةالذىهثلفانأضطاكينهةالصصفرضاسقلالمابعماقبلسلم
شكورحايموالهتعالىئكرفقالبالسهنةلعزواللهوفدومفلكشكرشكمرهبناباعبيدةعايهمفأص

ومامنهمايملىالحعوانجيعآفيأبرعاذىكبدرطبةصوتسملمعهتاللهصعلىوفولهفصالظالغائةوالجراح
فالانهعبداللهبئجابرعنبئكيسانوعنمالكصيواأايهاااالحسانفىناليملىحتىنفرجنالقانا قالطراذاكلناببعص
اررثهابمطكالىأيهبمكاعيعبعدعئناالحركءأدفنىطرحلأبععاسعفىاذاصمبمصلىجنآحىبرفنهمسولذفلهأبرعبيدةفأهياوأدفنى

قأ015الجيشذلكبأزواد
غرةاالنمرةلصنجالمدىالثلعالحتىيرموتناعلىيةهـكانكلرالدىمقندلىممهدجمعنفطهذلكفجمع
الظوبلثوتذاالمرالىانتهعنائمقالفنيتلقدوجدنافقدهاحعثفقالتمرةوماتعتىلمتفةكانتمراىومق

حلةبراأهيصمنجنصبعامنأضالعهبضلعينألوعبعدةأصثمليلةرهعثئمافالجيشذلكمنهكلصألقاماللوماجلىيقوت

ارشوبينالميبعلصدينطائعاضوافهعتوالمينأغالجبعلللثورلظرلهثبرتصبهماائعساحليشلممابععهيعلبكأايمفرصلىإالتكبناضهلمفنىحتى
النحكهالىوتصرفهأمييعودعنهاللهىرةكىاحاطفىدةأالعحمعاوأهينوانالغائةوتعنىمافقاتتكرهتره ملعدوجدنافقدحاءفقالغره

ترلطواصضبزادصادولمافنىلةاالىالمؤدىخألفاالواحدكزفيهلمبعدالىاذاالجاعةىرا

وموافكلة3رىرلألوءسعدةذلكلغععلأنلمأتواللهلفمعىفجمعتهتىالؤوادالجابوعبدةوأهىادكعناماقامنيتحه
أأمثلذاحوتالحرالى

ويهونبعننكززاداهاممجوزأتيهوزبعفكانوانبةورفاهمذلكعلىجمعلهالجيهقهلزلكمنهفأصالظرب
نقالىاتوسلمضليهاللهلىهـالنيعنوىروتيالضواصىواأهـاءاخهماالزادءجآلفىآمنزيمللةعمثرةغاالجيئى

حمأبرءبعدأنيهونصكععلوكأوأنامغمةفعواصوافيهمأرماواجمعوازاداذااألشعريبنبضلعينأبوعبعدةأهيثم
وليسزاديمفيهلهمنموصغالهألكيرءعليهوخافزادهزدفىشب3انرأىحينبإكمبذلكأميفنعبعاثمأفألعهء

مثمناكدلومالحبيتارنمتىاخاالحأيوألععدلتسافاضىأوأندهعبيدعمأفجهبلعاعلىائةبمواتهيصمقرحاتبراح ءقظبهمالولمتحتهعا

اففقدبعدذلكوفنيتغؤتمرةاالبهكألميالنابينتعويةيزاةاصتداهـيسيرايمصبراالجبيلالظربمالك
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اذاصروالىاهـاخةارحتىثوورقحضشمنأممنلدمأذلىاهـنيفعةنوامولعلمبهاعنصاعالنا

العينحبلوظيلابارالظربدبنىضإقالالظوببكثلفاذاحوتاليسيريدلءلى

اكلشكلفأعغرالجبلالظرهـأبوعبعدألهرووحاصظرابلجعواالحجاوةنمانتاالظرب
اةكوةابردبكرماتميعابعدانظهاول8ظامرحيااظهيلحولفااذانبهونمجهملوت

كلجوازأفيالعاختلف11وابببغيرسدماتيعاوةظهياةانلتىوالحععانالهمنضبره

ؤبئممهزأجوافىلمفتفلماأونميرهاكزالذلتىااألصبابنببووأماماهاتبغيرسببمامات
لممنخهواغامنع5العذاجماءهفعاذانلىااميداوأماجوازأصصلةفيهالكرمققدم
مموالوسمعلعهاللهصلاخبىاانالخشنىبىنعلبةوىءنأومارفيهفقلاطعوؤداعليهيعابع

سبيلذلكءلىفاسنثنىكلأجمنعتغيرتغرالممامعناهنلميختنماإعدئألثو5وجداميدوانا
بههـممالىشعضوالمةعاالكراهة
إفلعينءنأبوءبعدةوأعيظظمهفىلهلتقتعشرةنمانمنهالجإشكلفأولهوهفصل

انيهونلمجفوءيدأعيرماولمتمبرمختهماتهيكمزهـحلةبراأحيبهماثمفنأفالء
ذلدبلةمنلهإمراحعوانذلمبرءالىوتعاتهتباركاماخاقعتبارابعظماذلكفعلأبرعبيدة

خلقهضظمؤبينظرانزالرنساهـعلذاوجملىةفيعتبرمجضرهلممنخبارعنهامنكنورولي
صلمأتواللهفيععبرمنهغبرهويعجببهليعتبرذلكالىوصىذلكفبليرهمالمقاتالممن

كالوصلمعدعهاللهلىالتارسولاقجدتمعاذعنسعدبنبنعروهعنلميدفيأزعنمالث
8يانساوصمعليهاللهلىزولهشءهـقالمشاولوكرالحاصإراحداكنقرناليانساءالمؤهنات

تالنهاؤمناتءلىاورفعاالنسبرفعالمؤمناتيانسايهيرون4ودلمحدوأيتهكذافرأناهالمؤمناث
وخفضافافا5الندانساءصلىبنصبلمؤمنات51يانساخعوالمؤمناتالنساياايهامناههلو

بععهالىئاكواليفافاألسابعضوالمؤهناتؤمناتالممنأءم5النساالنبالضادالمؤمنات
سا4نبازيوصفن1أحدوجهينعلىوؤدمجوزهذاءندىعنهللهاأبوالوليدرضىفىلقاا

الخيرئلنساهااحوالقوداعلىنأخبحنىالنساه4ثغدحهإقلثناءفتقولوالماخاسنىعلى
حمعلىمابمعنىالرتءمولبرجلوولالالرمنمدحهانوكايقولفافبهواوالثر

ماءلامنلمؤمناتاياكاصالتلنهفلحموالفصاتوالكرموالقوهلفدضاافيلىجمالا

مجسنأحيمحرقاةشاولوكراعلجارتها3حداائىنالشسلموليهااوتىلهزصل
وانلجازثاديهفالمخقرأنفضلامنءندانأحدهمايئوجليحتواألخألقيموكراألدب
اصاروفمعرمنوالتصغرهفالتحقرهذلكمثللهاااهدىمنانيديركأسألنوسيراكان

وأحماءلمواللهاظهرواألول
حكمهكانعندءيبويهمؤنتهلكراعوامحرشاةلراولووسلمعليهنتهاصلىوثئلهفهل

بعضاالنبارىفياوقاوضبرهاالموطافيبهذاوردتوايةالىاناالمحرفةأنتكونعذاعلى

بنعبداللهمالدعنصواحملماتواللهالغةداعلىتلحذاانبهونعرلى3هـهازبئالعرب
كاهـاعوهفبامالثأصواءقهـداااللهولللوسلمعليهللهالىللهارسولالولاببمرانه

قهلكعزواللهاللاللهلهنهمسنافعلايردااللهقاللوهـلمعليهاللهصلىفولهشكلغنمه
األبربدالدعاملفيالئهودبتهاملوسماللهءايهلىوئوأ4لعنوااعمتهوااهصونالخرا

زبدهالكءنضنوحدننى

سعدبئعروهنتبناسلما
أكدنةعنمعادن14

افتاللهلرصه

يانساهتتوصمعليه
زالتحقرتالمؤمنات

صاهثوركراغاركاط
ماللنتوحدنقمحرفا

اببهزبناللهضبدتت
الهرسولقالقالأنه

ألئلى3وعليهانتهصلى
عنأصواليردالبه

فهمموافأالثمممفباعوه



مالدانهعنوحدثنى

يممينهـصىعيأنت
اسائيليافيكانيقول

الفراحبالماعلعم
وخبزالشعيرىالبربقلوال

فانمالبربنو3وايا
رهنقوموابثعملن

أماكوحدنتىءن

اللهرسولاتبلغه

لد3وكليهاملى
لجرابافوجدفيهلمسجدا

الخطابفيوعرلععوقا

اخرجنافقاالفسألهما

اللهرسولقفالالجوع
واناوسلمعلعهاللهصملى

بوافذالجوعاخرجى

التهانبنالهعغأبالى
بشعيرم4هيفأىرالنعاا

لميذجموظمليهعند
صلىاللهرسولفقالشاة

عننكبوسلمعليهالله

شاهلمقدجالدرذات
فىماءفعلقلهمواسععذب

لطعامبذلدا6لوانمنخل
وشعربواءنمنهفأمموا
اللهرسولزقال5ذلدالما

سثلنلدوسمعليهللهاصلى

اليومهذايمنهعن
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أنلهاأنوانظةثاتلولةذلكمنعايهمبهنعالىللهاحمظبرماابهيريدأنمجعملوبذلكيمعل
دغىءحدمنهمماوواكلهنالمألعنةوجدتذااوعانالىتألعنيقالولذلكاثنينمنلفعلايكون

وعالجترجلسافراومنهذلكبهللهالفهجمنىاللهولللهحديقالالوامنافاعلةاامرباكارمفي

المريض

لمثمماأصواعنففالبذلككوفبواعليهالذكفعلهموسمعلعهانتهذكرصلىثمفمل
وارأىلقياساجهةاالمنكلغنهاعنىالنولالينناثممالكلأعنىوالنممواغنهفأفباعوه
والممنلرافألببوزأصثمقئمنهاصاليجوزكلاألمنفعقهمملمعظمكلماالبجوزأوان

لعبيدممهلمجمزأوانغنهمجوؤاصانهةتمالهوأماذلثمجرىوماحوىالميعةوالاظترير
يابقيقولالسالمكانعليهبمميبئعيهمىانبلفانهمالدصوأحمأعلمواللهواالماء

وموادتةنموخبزالبروايامالثهعيروكأبزالبرىوالقلبالماءالقحاعايماسائيل
هـالخالصوهبالماءالقراح3عااسائيليابنىالسالمعلبهبممىبناعيهىقولشىئمئهكره

وخبزالكاروشلهامددألحدفهومباحكاعديهألشقدملذىبدابرىلبراابقلكألواثيمازجهلملذىا
لمنحعبرأفلانالحياةبهونبتىالىمقمايمسكفهوأقلعلبوافعصروايريدفتقونوابهالشعبر

الدنيامنالقديلحفاعلىالبرحامةعنفنهاءمإصكرهومواتنوخبزالبرفانموايامواتاأل
فيبوالمماهكرابئاليقومواءموالثماقدعماوانكانسيراألفواتءفىزادعلىوألىهد
الصألةعليهولهبرفىالضينصرأنأءلمواللهومجتملمنهيمنماأقلعلىمولكنحع
عيرفيكولقلئعواالماءوابقلالىينصرفرأنهـيشوابرالمابشكرهتقوموالننموالسألم
وشمالعهفيندبملحهءذامنناسالمننالضريعتناهذامخالتسوليأءلمواللهمأليقدممعناه
3وعليهلىاللهاللهرسولأنبلغهانهمالثصوأحمأءلمواللهغبرحذافيأخذبهملحهءن
وسولفقالالجوعجنافسألهمافقاالأضالخطاببنوممرلصديقطراأباالمسجدفوجدفعهلد

ثعمعيربلمفأمياألنعارىلتهانابئلههثماأبىالىفذهبواالجوعوجىأوأناوسلمعليهاللةمعلىللها
شاهلهمالدرفذجذاتعننكبوسلمعديهلقهاصلىفتهارسولفقالشاةلهبميذجوقامعندهيعمل
رسولالماءفقالذلكبواءنثروممواهنهفألطعاما6لوابذلكثمنخذلىفعلقمماهلهواستعذب

لجرالعإقألبوسمعليهاللهعلىسؤالهشىاليومهذانعيمعنلتسمئانوسلمعليهاللهملىالله
ضوفيأنكرهلكذأنيهونقهضىدواضجماأعلمللهوامعناهعنهماللهاوعررفىعنهللهاىرة
لذىاانمنماأنفسيعنبهفيطأخبراعلعهمتخوفوقتفينمععادأوضوجوفتفينلمبالنه
مناالنسانجواؤاالخبادعايلحقوهذايقعفىبذلكنفسهوأخبرهماهوءنالجوعمااضج
منعندهمنمنفصةأويرجوعليهشفافهايعلمملكبئ5برأاذاالسبمالمرضأواالجوعالمشد

لفقاللهءكاواهـأساهرضىتعكائثمةيأخذلذلكأهبتموفلبحالهبريداعألمهأوصندعاءأوغبر

كايرعكأوعكاقمسعوفيللهلعبدا3وعليهللهاوووصلىرأساهأناوابلوسلملتمكليهاصلىلنيا
نهكلىذلئسامنواغايهرهنيناألبرعيلكبانلكؤسمعودبنعبداللهفقالنمرجألن

وأحمأءلمواللهبهفمافضىعزوجلاللهعنالىضىوفلةوالجزعلثهنمصاوجه
فمبوانهمايقعفىوهومالكلهيمموأبوالألنعاالهبهانابنلمثماأبلىافذهبواوئئلهفعل

رهوسلذىبعماصدبفهلىالمؤمنزقصداجواعلىفىدفدلبسلجوععهمبهماديدممليها
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ذلدمنفكلجوعهـملههـواذمافيهوليسذلكالىععدالحاجةلههمممارلىادرثهومبابه
وعربهرالصديقاباهـئبسعةنانهيرةأبرهردفالوبدهعلىثهامجربهلمعروفلععريضا

لمسؤاعنيمسككانجمهجةشدأحدهماعنديطعظهاآليةاعنهطلتهرضىلخطابابنا
وبطعمهفعكرمهلعضعةصديقهلقصدالىجلانلةنزباوانماءأل

لهمفرىوجلمهملطعالكؤهيأبدايرشاهؤذجامولهـوصمعيريهلمعيوشلةفأفصل
آالطعااصألخجوازبدلءلىممهاذليبردونخلفيوعلقعذباجعلبهبربدا5مالمستعذب

عنللهشالى51وقداخبرمنهبهدهماباففللصدقوالفيفابألمحافتطييبهفىلغهلمباواثرابلوا
هينبعجلفجاهأهللىاراغنهوالسالماعليهبمبراانبيه

علىاذواللبنوالدالبنذاتيريدالدرذاتعننكبوسمعدعهللهاصلىهـلهوفصل

عنماالثوحدثقءنوقبتىطعاممتطعببصألحمقاههافيؤبهاثقومهةغيرصامماالهنانمعوالتؤيرلهحلهالنسبعل
وأح3أللهواوصدفعهلقوتههذههنفعة

أدطكاسعيدكلعرنجرأأزرعنلتشلنإولءذلكبواشوشالطعامذلكنمموالموعليهاللهصليؤشلهؤمل
أءلةدعارتيورهحسابصاليريدبهانلوحسابالسؤالامعنانسؤالانهلمواللهاتفعلاليوممذانعيم
غيتكلمفجعلألذمةاوعلىبمحظووأبهبمامورأومباحبوجهالههبماذإتوصلىاهـأعميسأوانسسةهناةدون
الممفةوفرياللفمةالعملحمنمنذلكمااتوافيعزوجلءلىاللهيثيهمئممنهقدرماقناولوهوعنوجهتناولوهأى

هـعركأنكءقةلهفقالعلىرخ3يفومجعدهأولهفيجلعزاللهىأنبلهصافةتناهسثلةواللهاغالنية
سعناممتاماوالله2الويغسلظلالعجمفعليسنرآهوالطعامفبلبرههالدغطكرتعالىشاءالدالطبعدعذافما
فنذبهوعاواللكتعليهاللهملىالنيعنعنهاللهزةىابنءباسعنلماروىدكالهضعضوثبعدالطعاميده

حرفقالاذوكذاكالسواكالنظافةءمثروعةهنالدذلدنوعادسانهقالضتمفنملباشربانهوصم
حتىمنالكلاالفقالبالدفقيديهالذأيغسلرمالكلفقدشبعدالطعاموريتسلياتاذاثبتسعلة

أولمنالناسادأالبأسدلكوفوالذهـلالجلبانفىوهبابنوىوربأساأزبلمولوفعلهمنهالىأجمبغيره
مامحيونسئلانهاشهبوروىقاقالثمنيتوالىبألينجسدوسديذهنمإطافيهويمدلدنجايتوضأ
فقدفديتوضأبالزابفىشاقأءيابهولمجتوضأبلىلمالتقاللفولواوالقالةالوضؤبالدؤصقعن

بالتعنوىمتكئالماركليألساويأصوسعلاألعاجموأميلتنعمواحرايامل
وانتشبهوالتعاظالكبرسهاثعهالمعنىجهةومنمتكعااصانافالأماوصمعليهاللهصلى

فعبعثئمتوماءاتفعهأالفقاذاألرصيععهافىبدهوكلافيأللهاحهلمالكيلبألعاجم
اعلجألسكاوفدهنخبزابكليأظطابكانابنعرسعيدأنبنصحيىعنمالكص
تءهنامااوايدهفقالمقفرنكعرففااللهوضرالصحفةمةباللةولجبعيأصفمصلالذمة

شمامجمونأولمنلناسامحاحتىلمعناكلآدعرالفقاوكذاكذامنذكاربهاواليكت

االدمطيبسنباحهابفعضىوذلكمنهببزاكليأنعضهللهاىرةظطابابنانعرفوله
لنياعلمكاكلاألابقعمتعلجه3دولعلهلبادبةاأهلطةبمؤاضعاتوادبةلبااأهلكارجالمنفد

اناقصدايفولعلهممايديكوكللهاسملهفقاكاههعندمؤادأببنعروسلمعليهنتهاملى
هوماتعلقوضرالممفةالفمةباويتبىعكليأاوجلفجعلعهمنابمايظهراليهلهطيتعرف

كلزنهالذىكانبأهنفلىألهعلىورلوهذابناربنمميعلهوالودكلطعامادسممنإلمحفه
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ومنلههنهلاكذاانهـأىةمنكنهنهوبذالمثإلحاجة4فبضنىبتهاىةعروممتة
يدونيراراخبزاؤةعتاتقولالعربمتوبريخارفيىعي4اعندهادامالوءوالذىمقفر
اماادهـناليعدى6خلفيهبيتقفرامايقالوومغيرمأد

وانءدمهمملىيأوكذايريدانهمنذكذابهكاثأخاواللكت3كلتماأالرجلوصوذفصل
كأبكعاالعممنص2عراللواكرهذلنىاالمد4لميرآكافىولذلكللناكثاملذلئحام

واليغذللهمأحوابذلكلعذكرمثتضعقفىكينلمسايريدهساوادآمامجيونأولمنلناسا
أنفأففقالاألرضىصائنبهدكواغوعلهلالسألمعلعهانيوسفوىوصدوالنقرلم

الفهيهنولميتالىاصلماالخطاببئعرانمالثبئأنسعنوىورالجعاعأشبعفأذمى
عركتبقىبألواباعمنأمهاماداميتإلىأصعلىقهـلالمنبرفعقوليفوفرعلىنفبطنه

وانرءيتهبهسعدتمنأسعدازعافاقامابعداألشعرىموسىأبىالىعنهللهارضىالخطاببنا
الىنظرتةلهامئلثلثويهونلكعايزيغويغفئأنيارعيعهبهشقيتمنالرعااشتى

اذلتواغاالمأوالىجعافيوانكاامممنابذلكضىزيهافرعتاألرصقخضرهءن
وحسنمجطهابأنضلمرءيتةبتهااهضانلموسضلعهللهاملىلنبىالقواتعنهاللهىرةعرطه
نجتةوإفرحلمإرعاية

لمأءيريدواللهونماأولمنالناشمجبحىعنهاللهرضىالخطاببنحروقولفعلأ
مالككاثلالىمادةعامقذالثن16وازمجعونلنأساحيىفقالوالحعاءالمطرونيمطر

لأنهالدبنأنسعنطلحةأبفيءبداللهأعحقعنمالكبرضأعوامسعةالرماده
حثسفهكأيأصهغرفيأءمنصاعلهلمدينقيطرحأهيراذيرفووطاباظبئعررأيض

لىيراتأهواميهنرأبو4اسمليريداذيرالمدسنةأيومئذووفىاظطاببنحرهـأيتولهةش
ولومنهكللااذمخررىيتهعةحشغهكليأحتىطهإكهـفيأمنصاعلهيطرحفبلهاالمؤمنين
فددلهمنصماينممه01كنرفىسوليعهنمرفأصاعلهطرحرأبتهلفالواخدةههين
النبىعلعههـاؤدأنأعيلضالفكانوماممهأنكرأزاراميوسلملمعهتاللهصلىلنيامعكلأ

والخالفاالبةجسههـمةالىالىزش4ذلئخايهنوبعدواليظهرءلميهلموساللهءلمعهلى
والحسناعادتهعنعرمايغىبئتفسيرعبداللههذلكفيوقدثقدملعاالعضداذلكانجاحةفي

لىتةادتاقىالاالفعصادفييأللمطعاهبفىالىشتصرءلىاومنجفانماحوفيالطعامفي

وزتفىواللحملبراكلبخوتوةفيعيرامئاكليأوونتفىذلكيأصفدكانانهلسالماكهاسا
وأنيبئىيرالذىلمتلخالى51رودنيبلغزدكانولكنهفيالمعنهمباخفيهلعآنقامنلىسبغوان
وفىلمكسباآلةفىديكونةبلألصازلةفيدزدفيفىارأصيىنهوأيضابهألسالبنقؤله

وفى5داالحعافإولاالنةفىويتهونالعاداالقبالءلىمعوالعوسعاالسعكتارشهوفىطيبه
أنيأصعليهزإيعرضصيوقدولهنرجللىتدخلركلجألأنبلغىمالكالعتبعةء
صبهلمأهييعابالعائطونوحدةأموركثيرفيابيستالفتىانفقالعديهذلكفعابمعه

فقالادهـاعنخطابابئسثلءسقالعرأ4بناللهيتديناربئعبداللههالكءن
الساقابهـاديريدانعناظطاببئعرخلسزهـلهشىمفنأبلقغعةعندىإنوددت
وإدممهأهـازئشرطىهلذكاتألوافيخعكابئوأكلأباحةلىتكالواممهاأحسإله
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مباحنهيقتغىامنهكلنأففعةمنهعندنااندتودعنهللهارضىظطابابئعرولولكرهذتقدم
عنمالمثعنوحدشق5جمياعرئبالمكنلشبشنديناربنعيلوالقفعةايربهباحطكلأيعئالنهعنده
لةحاعقمرفىدررموكاالعراوأهللالمكعلكبرمنافضةهىاالعثىهىععدبئلوظجرادامملىاة
عنحلحلةبنعرونعدعنمالكازلبيألصهـهمصربوأهلجمنمقارنقالجلة

مالمالكمحايدجمنضلىالمدينةلاتآمنقوفأناهقبالعقببأرفهربرهألىلسابئلثمأنهبنمالكحعدبن
أل4أويفولالمألميقرئكابنكانفقلاىالىاذعبأبوهريرةحميدفقاللفترلواعندرواب

رهرأثأبوحملتهاراسيعلى31وفنموماعزيتوشيأمنصفةفيافراصئالثةلهتفوضهشيأقالاطعععنا
ينةءلىسبمواأصطعامنالميهنبعدأقالخبزأشبعناشالذىاطستهوظاطيرةكبرأبوهسأيديمفداوضعتهابينالميهم
ففالحمعدلفزلواعالىأحهنتاابنيالانصرفواسيأفاماالطعاممنالقوميصبواشفالماءينأألشاال
االألىاذمببرةأبرءدهيىصىنةوالذىةابئابدامنناحيهافىوعلاحهاهياطبعنهاارنكاهوامسحككت

شئكابنكانفقلشاندارميمنصاجهاالىانمرالةالثلةالناكزمانتكونعلىيأتىأنليوشك
اطعمبناويقؤالسالمظاءهـهابفزلواعندهدلىتالمدينةأهلمنفومفأناهقبالعفةهـأبصلساقوله

نألثةلهتوفلالطعام4نتتاللهرضبرهأبوهوماحفعروهاواألخشنهمنهالتعلممدوةماومجتملارياره
وظصأفراصأقوزيتاوطحااقراصنألثةالبهممفولذاكابماءضراوتقديموالميفارأئىكرامامعنىعلى

همنوجلعزللهامانقلهمعلىمكرلهنئوامهنهوتعظيمعزوجللذكردتهامعنىعلىوكبرأبرحريرة
31صمحطربمنوالتأءاستعدادوندامدواالبزاظمنئيوجدعندوالكرهختىباظلىاعةوالمجالقلالط

بينلبهايدلبهموضعهاعلىصةءمابذلكافروالماهبنواألطعامهبعالنكانتفييصرفهأدنفيورهنفيطعمه
احمداؤلبركرأبؤتىموادااالىماللوالكئرمنهواكركئنرموادااألوانوهىءتباظفرهيومعفالماءالن
الخنرناسفناازىادؤةفيالطعاممنالفومولىدمبساتوالىالقرانتالوابماتباعابذلكيرأنملصشو

لممننذلكأطصاالمالةاألدناالولىوانبالخعاراكميمؤدوامهامامعأنوصمتمل االطهامناجمنبعدانوأحمأعمواللهالمزورلنفس
افرفلمالماءبنألسوةوهوعكامءدهاالىواسمحغانكالىاحسىىأاالقياانصرفواهريرهتاأبوفولفمل

يأففابقونحرلمافالىلطعاائنموأطبوا4وةخرهامنافيكأمعىاكهوالخاطانزنيةديخارفينعيممىقالاآلفئامنبهرىما
صالى11ادلهمااوهذايفنضىاممايصلحهاوينظتذلكالنايىوحترالذىنالماحهايعنىئنظيفهي

أطحبنضنهاوحىذىكلفىسلمعليهاللهصلىفدقالئلمافماذكرهذلكجمرىمنافعهااعاهيحقافي
ماخالوجهفىبوسمأنلعكرهانهففالاآلدانفيمالةوسممالكءنشئلالععبيةوفيأجركبدرطبة

الجنةبئاصمئنابيثاحالمنعفىيةاآلخرمالكقرلأنالىففااناآلةبأفيالبأسزلكنافبللنظالقابناقال
لؤكسدهمىنغوالذىانرفأمافيوجهغرافىبهبأكاللعتبمةاففىطيروالبغالوابلالاوأماوسممسعآللكذءن
اناالطهمالؤكلكلوكذلكبولهابعرهاوطداؤعلىلناحشهاكفيوصوشلهأنكرههفا

زماالالناصقءلىان

األمنلهامحوندوابمنوربهبرأنمجنملالجنةدوابفاكامنوقولهذكرذلثوفإلفدمغبمااوبمثربيأص نملةااهلفيووالوانمكينةليانهوسلمعليهاللهملىلنبىاعنوىلمارافياهل
منعاحها1111نمإوهإزمنااوهىنمالةمنائذفيؤمارذممونالناسعلىيأتىانبوشكلهؤملة
وردنوانهيارخبرمنوفولهونحوماالماثاألءصىىهعيعدإنلوديماودنعيممىله

بتنةاألهلاعزاألنموألةبالماسيةىالعبرالىاسءكاالةعرقونةبالمديفعةالواللفعةالحم
8اتسا5منتر23
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وسلمعلعهللهاصلىبتهاهـلدأدرصبنكيسانوهبتيمابعنمالثصوأحم3واللها
شممايلمكوصاللهسموسلمعليهاللهصلىللهارسولفقاللهسالةاببئرثءعرومعهبطعام
يلعندأبعداءالطعاممشروعةيةالذانتفىوجلعزاللهمموسمعليهلهاصلىفوله

عندغامهداللهويبهدائهيدعندابربهوشرامهطعاعلىاللهعىيهإلرءأنخبولقاسمأبواالشيخ
األدبحسنالىواالرشادلهلععايماسبيلعلىالطعامبريدءنممايايكوصوفولهفمل

ننياظطعاهامتساونانممايلعهيأصان5غيريريدمحص7الينبنىلفاسمأبوالشيخا
ارجلعنوسظمالكلوحاضالنفىذكرهدتقلمموفيهبديريدأنافافالداسصالدوحدئنىءن

وىروفدبذللثالبأسقالأيديهمممابينويتناولممايايهمفيأصولدهاعألومعيتفىيأصن4بويمنصءرأب
فرأيتفديداودبافقدموسلمءندخياطعليهاللهملىاوسولمعاصانهمالكبنأنىعنرصلاذلكيمان

وفدالععبيةفىمالكوهـكنورمسئلةالفصعةحولالدباءيتعبموصلمايهتاللهصلىالنيلموهـعديهاللهصلىالله
ذلكفيخيرلطلبعضعمعوبعضهمووربعضمنبعضمفيتضاولطونيمانقومعنصثلبنعريهروهعهبطعام
لساعأنيهوناألصسنةوسئلةأعندناتعرفالتىالناسمناخالقهذاوليىرصللهففالسالةأب
شذلكلمافيجنبهوالمعكئاعلىبطنهمفطجعاعلىكلعدهاواليأمئنعالهيثةيطاألرصقوعديهاللهصلىالله

نعمهعليتعالىوضكراغهتواضعوفتأألصووقتعاجمبئالقشبهفىابالغةواالعوافعالبعدءنيليكمماوصاللهصم
مالكوسئلفرعطعاتاصأنافالاماقالاوسمعليهاللهصلىالنيابرءتوقدووىعنمالكوحددىعن

فيهمتوماءكرحهوأالثقباففقالاألرمقعلىاليسرىيدهعواوخويأصارجلنقدتاتهمعدبنمجيم

سدنوانمهفيىذلدبنلمبممعفيءواناالكمعىمملمافعهأنهكرلحهلكفيوجهوصيأعددنالقاسمتمه
ةبئالقاسممتلءمهطسعيدانهبئكيىمالدعنصأعلموانلألقدمماهافىعدءهـحالىرجليقول

بئالهفقالإبلهلبنأفأشعربءنإبلولهتجلىانلهفقالضباسبئعبداللهالىجلاهثهـلانلهفقالعباممبنثها
غيرهضرردمافاثصربويهايوماوتسةوباكالوبيطوحهنأصإبلهأتفاصنىانصضباساألضبايلولهضمالى

اىبلىاضالةثبنىكنتاطعنهاللهىرةخباسبئعبدايدهقولالشاطلبفيكوالتاهسلدهابئلهفعمالادلهكالبن
هـاالبتغاءالمعتاداللدادخالةمأللقعلحسبورضلىبروتنشدهافىورصنهاوتفعنىمافذورابضالةتنىانكنتعباس
حوضهاحوضعهايريدقىموتليطوتئلههـانقطراثابالهناءو4الجربةوباءايريدتطلىنأوهـلهووبطصوباوتهأادله
عيمصيديارومحمدبئبنعبمىقالهبهاشريريديوموردهاؤشقهايومممنسهوتهنهثربتالذىوردهاكاوخقهايومحو

لوطاطعبعهالحوضلطتالعينصاحبلوناحمعوابناالععثىملمفربأغيرإثعرب
المثرطينيئاعليءذليمنايثربلهباحة4امعتىعلىصلغبرءضرثائربوكودهفصلالحابفيناهكو

دبناربنعيهمىلهطاللبنيربدمستأملالحلبفيوالناءكوشلهبأوالدحااليضرأنأحدها

لقاسمابئاوقاللفعلاللرمابتسكينوفيامالليابفعحوالحلباألعئىىعيىوعددنناثعوارن
الالكنبموضعطانللبناالمناشبألطتجامالمنبعيببماليةالولىمجوزنهااعلمأللكماعن

لوغنيافايتهنكفنومنوابريأنبداراواساكاوهاتأوتعادوهئباركالوئدالل

أصفقرانانانهعرالىفدهبألبةاعذفىتأوبلكطلنااواخعلفبالمعروثكلفبرافليأة
آلبمترمنىللهامالأقىلتولبخطابابئعرصمعتلمعرفبئارثةرواهئفىثمبالمعروف

وظهعباممبئاعنعبهرمةواهوريتقعثمكاتافتقرتاواهففتاتثتغتاانلعآبموادا
منمصوالمالهمنففسهعلىفليقوتناهمهعباسبئامقممءنوىروجربئمجاعدوصعيه
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لوطالففىروغالعامتمنكليأمعناهلبصرىاالحسنأبىبنالحسنوفالشيأماليأمال
انماذالثمبىااوقالبيرالىبئعروةروىونحوهوالقضاءعليهبقدرنجدمعهمبأص8عطا
وشربكهةالفاكلااماسالكعناشعهبوابةرمنالعتميةوفيالمالبدونواللرسلافي

معناهعبدالىحمنئنابىبيهورصعيداالنمارىبئمجيىولهرابظواليالدتفعفؤفيفاللبن
ابواضىالةلوبقدرغناهعليهأننكقغنعانوانبقدرفقرهعليهأنعقفقيراناذااليؤيمقى

العهمذادفغموجلاللهءنىقؤذللثواقىحضوابالبينكلهااقضىاللمنزولوليساسق
واألظهرعندمماببقىلهماورفعبمايهمعلهدانيثلمعنىاغاوافيهوالحجةمعايمصمهدوا4مأهوا
ولوعابفألففافيهبملىاعلىالمضرهايسيرالذىالناظرمنهايأصأنعباسبنعبداللهفول
ذلكطونمماتةدرطمالهمنيأصأنالىلناظرلهاحعاجاانلكنخيرالهنلتاسف

والنكسباجةاللنرفهوورهااللضرذلكفعلوالاالقعليهفيكوناالقنراضوجهعلي
طوعاكوجهعلىلتر4اواغاذلدضلىالنظرله4مثزمالنهونظرهبقدرعليأخذهنهأنلهوليس
مالكسئلالعتبعةوفىمسئلىثالهوفيوبانذلكءوفضلىحذيأأنلهفليسهـضهدون
مالدفقالحداوامهمطعاويهونبنغقعهيخطهايدأنفبرنفقههخذفيألىجلعندايمجمونليةاءر
حقهكؤقأؤلكمنيآيماالينالوانكانبهفالبأسليتيماعلىلتفضلاوجهعلىانهنيعمان

منالبابهذافىماحدتلكزهلمرزاقىالتنامىوجهعلىالتهرمالكمنوهذافاليعجبنى
لىوعليهقةمبقؤلهافرادهولقبذلكالبأسانهبقدرحقهيملعةاأصاادانهوعندىمللخاا

نهكاناليؤتىأبيهوةءنعرفيهشمبمعنهالكصالعوفيقوبالمةالغالبفيالناظرله
صتاناومناهداناوأطهذىاللمهكدايقولحىبهلثرأوالدواءفيطعمهحتىوالشراببطعامابدا
طاوثكزاخيرفنالكبوأسينااشرفآصمناجمولكبراللهمألفتنانعفتكأبتهامناونه
تهاالباوالزهـةلله1هاصااللهاالإلهوالاطددتهالعالمينورباعالحيناإلهغيركإلهواليراالخيركالت

والبطعاماليؤجمىكانهـالىبئوةعرانفولهالشانناروفناعذاتيرزحتنالناؤباركمالل
أوانطعاماسمعليهيقحدواءفانهمنيناولانطيقتضىثربهياوسهفعطهالذواءحتىشراب

عنهاللهرفىلرالىبنعروهنفاوضيرمععادرمتااوشرابطحاممنكانفأرادمالضرابا
ناتهـهدرظاهـالذآالىمناوتالمناوسظوأفىلهذاهداناالذىدتهاطولهعندتنايقول

ظاللتمعنىفعكونولهبعدتايقولهبدبهكانبرانأعلمواللهسحعملوتناولهفبلعندذلكيقول
يهونالبمالىالنجلمأناالمعناهترجفألدحتىمنالتبحلذايقالاالقاليعثربهأوفيطعمه
اطدالنالمعنىجهةأظيرمنوالثافالفظاجهةاظهرمنواألولالبيحاالبعدتمامواليتبت
بنلعروقمكليهاصلىىلتاواللالطعامأولفىمضروعةية4هلتوالطعامآخرافيشروع

اطدمنصبهزئوبمالىالىحناللهمعتسملفامنسجزئوممالجعكوصعزوجلاللهسمسلةاب
السألمعليهبمبراهأراوىورلرالكلؤوجلذتهذئممغمنعلىدزاومنلعالميناربلحددتها

االطعاماكلالنألواطوننأكالاالؤسءقأضياميععقوهوإلالئكللعجلالمافرب
بعفهمظرففهآخرهمدؤوتلهأفياللهونقاللوماكنهغنافالوالطعامالهذانلمباثنظل

غيرمعالمرأةكلنأمالكهليرسعلخلعألصاللهأنيقذهلذاقوظوابعضالى
معهنأيأنإلرثيمايعرفوجهعلىلمثذناذابأسلكبذىليلكطفقالكاغالأومعمحزمىذ

عنوحدنىءزماكه

أيهعنعروةنام

امبطهابداليؤؤأتنابما
15الدحتىوالشراب

ئيشربهاوفيطعمه

الذىءدايادننهاطبفول

لنهاناونعمنااسةمناواطه

نعمتكالفعناالمهمكبراا
منافهامبصرجم

يرفنسعلديناجموأ

ألخبروسكرهااتما

غيركالهوالاالحبرك

فيلعااوربخينامااإله

صاماتهااالإلهوالدلتها

انيباقهاوالفوةالله

وسنارزقعنانيلنابارك

قدعيىالنارابءذ
صتألمائمثسئل

محرآدىغبرثالمرأه
مالكفقالاضألهـومع

كاتاذابخبذلكليهى

مايعرفوجهعلىذلك

مهنأكلاترأ



وقدآصقالبالالرن

ونعانومحالمرأ
أومعممهنؤاممنغبر
لدويهرهذمثلغلىيهاأخ

ارجلتخلىهعأنالرأة
يهاصمةوبينهليس
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طرهولكذمئلعلىأخبهاأوحكلثؤانع5غبراومحزومعلمرأةاكلوفدئأفالباللىامن
محالمرأهكلتأأنالبأساللهرثمافولشةبهاءمةونهيليسالرجلنخلىمعانلرأة
ئهمأممغالهمؤافيليسالنهوالخالوالمواالخواالبنألببدمخريمهاعليهيربدمنئأعرمذى
واللتمكزوبلابعورماليعىالىاأنيننرءمحرميبهوزلذىيهاووكةوجيهاالنظرالىمن

أوااللبعولنيفزيخهقواليبدينبهنجيوبنهرهنءلىبئماظهرمنهاوليفرازيأتنيبدفي
أخواتهنبنىأوحهناخوابنىأوخوانهنأوابعولهنأوأبناأوأبناكنبعولتهنباهاو2باثن3
لفرامافوقمعناهلقايم5براال
الوجهلنظرالىااالفيهليسكلاألانمنلمانلناوذللثورعبدثايرغالهوهعولهوفصلأ

تفعأنالباسلهئمعبىالعاالءفقالافيهختلفشعرهاالىالعبدوأهانظوباحوذلثكفيناوا
عباسبنعبداللهوقالدوءطابراقالبةواشعرهبرىأنثوبهانحدممألبهاوكانيمرالمرأة

سيدنهلعبدمنابرىألقزجموسحقأبواضىلقااوقالشعرمواللهبىااملىكينظراأنالبأس
اوبكلتأرلهألجنبىبدبكؤليسيمهمخرناألولالهـللةاوجهواالخرمكاألبلمطاذومابراه
االزينهنواليديئوئعالىتبادكاللهزهـاالتانىالفولووأخهازوجىيهونألجتأو

ولماالماءبهاانثاءئأجمانهنأوماملكتاآلبةذهالتغرنمالمسيبسعيدبنوقالاآلبةلبعولقن
أوماوءرلفولهالنهـبظالهمألوليسعنهاللهأبوالوليدوفىلقاضىاللعبيدءابهايعن

ذلكفيسحقأبواضىالفاواستدلنأونساتعالىفولهفيقددخاقواالماهعامنأبماخمامحت

ثورواكالمحارمكذوى1شعرالنظرالىوجهافجارلهيتزأنلهالمجلاذبانالمعنىجهةمن
لمنظرالعبدالحسناوأهاالمنظرلهوالذىوالوغلاال1عبهذمناشعرالينظرالىانهمالكءن

أنالصبهوزلههـنمقوفهاارلبلهالنكانهنظرالىكناذاذلكعندىووشرهايرىف

وفدقالبدغبرمعأيمهوتحرارب5النسافىولهاربلهافيهنوعفهـمنظرلهالذىوأهاوجهايتز
التدوماحرتءالنتسافرمعهأنمجوزلهالذىاامحارذوىعبدهاءنأبرمحدليعىىلقاةا

ملكتالذفيأذنملتوتعالىاللهشباركوزرقالجمهاوفئلهسفرهايخصلفيةتطنانالنه
األصانبمنلماطلميبلغمنجمرىفىمفأجرامنمالحلميبلغوالموالذيئأيمانم
قهضىذلكمثللىأخهاتأومعممهزتؤاعوغيروجهازلمرأةءاصدووقولهفصل
ئلناساتلفداوطغاشادذلديبدوكاعفالنمباحيهالةولمراهاوجهالىلفظرالىبأن

مسعودبئعبداللهقالهااالماظهرءزينتهنواليبديئونعالىتباركاللهقولفعهلواألمىذال
لسواروأالحكلوهىوجالىاالهااليراباطةزينةوالئيابوهىسةظازينةزينتانينةالى

ووخذوازينتمتعالىانةرىابراسحقلوالدرعممافوقمنهاهـماظالقىوقالوالخاتم
ارجهاالماظهرمهاعباسبنعبدالقهعنجبيرسعيدبئوىورالثيابمعهجديعنىعناكل

للههـوالظاوافسةأبواىةلقاالطوغبرهمالثفولجميأنهبئوذكرا8عطالظبهولكفانوا

االوجههاكاموءخكلالعألهفيأنتسترعلهامجبالمرأةالنوالكفانالوجهأنهعلىيدلأعلم
وأحملمأعىللهواالمرأةمنوهيرانللتربمجوزلكفينواوجهاأنعلىلعلذلددفيوكفها

هعهااألصفيالفعنةتأفيمنمعالمرأكلارتأاللهرمالكلاغاظأبوبهراألبهرييخالث1
لمرئياتابعضعنأنيغضيقعفىلكذانوعندىرهمأبعاواشةيةإلؤسنيننلللهاللهاقال
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لىصلخرمةليهسجلنحلىقويهرلصل

لفالدعماحولمبهتدتهدتألصلىسونمىفلحبرعى

صعدلحوخولبطوطبتسردتهصحل

محرالصاسسهه

كعرطرصرلحطاعرسعيدنمجيىعىلص

صذلفاحماسهصدلتهيلحطاعرسدهسععدنصحيىعل

حدىيطوىلطعهطالقاعريرولسزيتمإلقرساميراهـفا

سممععمحياطعاصهددميرندهعهسع
بدعىلدلمالعةذكعمهلتهمىلحطافوعرسس

لدفدهعهىمجركالبهلمدمةعامنهلته

بسمقندعوليهيدصروعدبوصلعصكادكل

صكلمهتهمعتلتهصىلحطاعرهـلفها
لنهبسرفوتفنصاعلىقىلديدبمحرى

صنريتالحمفئفةلفاحمامعهعحدلتههـولص

يهولتهيهعهىعحدلطمهمريريدريطولقاث
لدستلدتمللىكللكركسشدعتقى

قؤتلععليعولخسحتىلسصصمدلتهرصىلحطامحرمعح
لحهعهءىعلطمهيطويريدحدفومعىعهلىحيراله

معاعيممىممهىعىيطولطهيدحديسلدل

ىجلعدصعمىلتهليدءىءىشعهصقص

فلدةعليهلععودهفيشاعه

تراللالعممتدهيديهدعمتدي4دلتهوءىعمل
حعاطهاهـنعافىفمامىجللتهءشنمععوعاله

طعمالتهيةلدمعىعلىحللتهءهـمامعقمت

الالحماكلاءفيما
جميىمالثءنوحدفنىد

مربنأنميدابئ

الحموا3ايالظطابا
كضاوهضراوةلهنظ

عنمالكوحدثنىفىا

عربئانسعيدبئيى
بنباثادوكاظطاب

لحمحمالومعهاللهعبد
اميريافقالماهنففال

الخماالىفرهنماالمؤنين

لىفقاطادهمبدثثكاثقى
أنأحدمبربدهـاما
حكعنبظنهيعلو

نذهبابنعهاوابن

ازهبنماآلبةهذعنم
حعألفمئطهباتم

3كاهـخهستوانيااذ
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ظألمالبسفياما

عنلكماعنوحدئنى

عبددينارءنبنعبدالله

للهارسولأنحرإنللها

قوسلمعليهاللهملى

نمبذحماظممامنيا

اللهصلياللهرسولمط

لوفنبنىوسمعليه
أبداالبسهال

إخواتإثملناسفنبذا
مالدعنعنوحنى

يسارانهبنمدقة

المسيبميدبنسألت

فىاظانمساعف

افىالناسوأخبرالبسه
بذلةأفعيعك

ليقلمعااقىعفي8ما
ممالعينمنوالجرس

هالدعنعنوحدثنى8

بهرعنأبنعبدالله

بشيرأباأنتميمعبادبن
ننه01أخبرىالنصارا

اللهصلىالهرسولمع

رهاسفابعضفيوصلمعليه
ابتهرسولرسلظقال

رسوالوسلمعليهاللهصلى
ففال

اظاتملبسفيماصا

لبسنوسمكلباصلىللهارسولعرأنبنللهعبدادينارعنبنللهاعبدعنمالثص
لناسفنبذالأبداألبسهاللوفنبذهوسمعلههاللهصلىاللهرسولمثمبذتماءقظ

البسهلفظالخاتملبسعنثلىاسعيدبنسألتقاليسارانهبئصدفةنيممالكلمءصخواتإل
ضانمانيلبسوسمعلعهاللهصلىاللهرسولانفولهشكلبذلثأفعيتكافوأخبرالناس

فنبذأبداأليالوقاتفنبذهبقريمهباخهاردنسخثملهلبسهحينذلكاباحةيقعضىذهبمن

ورفعصهعيدفهوالذىبالفضةالضتموامااالباحةصالااتخذونواالتىحبالذآخواتإللناسا
ماملئالأبعضعنىهـلمارووبذلكانىأفتبهكناسوأخبرافييسارالبسهلصدفةيىابئا

عنخهى3وعليهللهاصلىالنيسمعانهصكانةرروىءنابلحديثلغيرالسلطانذلكمنمنعانه
بعدالناسخوفدأضععفوحديثوهلسلطانالغيرذىلضتمواوالوصمالوشمعنثرخصالع

اتخذوسمعلههللهاعليلنبىاانمالكبئعنأنسشهاببئاىوورجوازالقمعلىلقائلاهذا

وعبدوفعادةثابتانسابا5رواوالذىواللهاعمموهذاوونبذالناسنبذهئمورقانماءن
رقونضألمماواتخذنبنهثمالذهبخاتمانخذوسمعلعهطهاملىأنهانسعنصهيببنفيالعز

وفدبئرأريسفيبدعمانمنصفطثميدعرفيوراببهزمفيفكلاللهمحدرسولفعهونفهئى
نبذهعبذتمامناضخذطوسمعلممهللهاصلىلنبىاانعناؤسلىهرىاسعدعنفييادزىور

وهبواليذذفصةالةلخاتموالمجعلالمزنيةفيدينارفيعيسيلسمئلة

وأجعسعل4اففهالئالتصدافدراالذهبمنانمهفصلمفيالرجلصجعلأنلععبعةافىلكط
ودثربانمايأصلونإليمفيالضغواكزهمالكوهوقولثماالفيالقمعلىبسنةاأهل
لخاتمابهعلأتوالبأسقاليمينهفيسجعلهصمبيسارهلخاتمخذاانيبدأفكعفبجينهويعمل

أصبغهخعطافيبطيرأويعذكرعاللمحاجةيمينهفي

بئسبربنا3لرههومالكلمسيبايدبئسعلبهوللهاعماظاتمافيينقشنوالبأس3فصل
صلىاللهاغذوسولمالكبئعنانسحعادىماروذلكنلجهور4اليهاماذهبعلىوالدلعل

لعلىمفىاوساواألدبلمابأنشلمعئاةومنللهامحدرسولهنقنمورقمنظمماوسلمعلعهالله
لطصعلى4داو4أسهيابدمنوالفيهالثذمنساليمنحلكذومعوذكرهلىتعاللهاسمانبدفهاال
ومنفرالوكيلؤنمللهاسبىاللهرمالكظمنفشنويقالأبومحداللعنميخو

طونأنوأرجوبذلكبأسمالكاللبهأنيستنبىلهالمسيببئسعيدفقاليسارهفيلبممه

مالداندننسعنسىاكهعنبريمبناعنالحننىأبوعلىوقدروىممالقابنالوخفيفا
وفوالمعمنكرثوهذاباودأبوقالظممهالخالءؤضحاراذاوسلمكانعليهاللهلىالنبى

وأحمأعلمللهوالمعفدمالحديثاالىهرىسعدعنبنزيادعنبرجبناعن

كلالعيننوالجزسالمعاليقترعماباءفي

معكانانهأخبرهابابشيراألؤمارىأنميمبنعبادعنبكرأبىبنعبداللهعنمالكص
الوسوالوسمللهشكليهاعلىللهارسولرسلفألؤأسفابعضفيسلمممليهاصلىرسوألدته
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االاوقألدةؤمنةدبعوقرفبةفيمقيلهماللبقينفيلناسوالنهابتبنأببهرللهاعبد

وسلماليبقيعليهاللهملىفولهشلعبنامنذلكقوزأرىثلمامتولسلمجيىقطعت
قبلذىواالفطعتااوبمونخصىأنيمولىاامنذاكعدوترأوثمندبعيرفالرفبةفي
القاممابنلالؤراالفىةبكرابمععتماهبعةلهافيلواألوتارمهالممنوعاانمالكيها

أبوالفاسم3بهاوالداالمنعوجهءظورفهعلقكانيعنإكثيراعلىولعلهمنءيرالؤوبهالبأس
بهفألباسذلدوأمماللجماعنفنهواالعيننوايقلدونهالجاهليةانوقدقيلالجوهرى
بنظرهعومهعنلعدولواالحديثيللتأواوجهعلىلعلانلكذأدهالكوؤولفعل

ذنديمايزبنولارصدبهممايعئ5وغيرلخطاماعهقهفيمجعلالمجبوزأننهاخالفالاللهدهجتهاوا

تعيبانتلدالقألئدتمنعانيظنماحبهاالندلكعنىنانهاللهرمالكقولشاءومعنى
نئوالهاتمبنىآدممنالصميحعلىيعاقالمجوذأناالىةوموفدذهبرلقدأؤهـدالعينابلاال

فولمنالممبحورجاءلبرالسفيمعلىدلكجوزواتعلعقواىيناولقىخوالعالققن
صمخوفجمعدوأنوفدمجورللىنسان5لفقهاوالثماوهوقوللوجهينافىلكزذجوالعاالا

بهواببناللهعبدالعينفبلذلكمجوزلهوضررالزالةبهبعدالعأذىدلكمليةأنكامجوزلهبالدمالتأذى
والناسالانهسبتفرسهعلىلارأنيعاقبأساللمزنعةافيدينادبنعيمىوفدقالودعاهذابهاحناذابعدهاو

رفبةفيالتبضينمقملهمفيمالدماصعهومىمحدبنعيؤمالهاتخدالعينوماالؤهـكرهالمألءفيهاخرزواغاةالقالدللجما
أووقىمنقألدةبعيراألوتاروالتقلدوهاالخيلفلدوا3وعليهاملىالتعنوىورالؤسفي5االقالدفىجمرا
جميىقالاالؤطعتفالدةبهانيعلىبفرسالملضب3رنالفقفيوالركبوهامناهغيرهلوححهوجهمنعردهوول

بقلىمالتالجرسءههومثلاالبلاعناق2انغالئدمنكرهماماالثعنالقاسمابئوروىبهلبؤريط
العينن4ذلكارىالعوذةأنيعاوالبأسسئلؤلهامبقلبىيقعؤالجرسكرهوانطساشدطالجرسفقال
الذىاظيطأىيعقدفيجلدوالخبرفييهازعاخرداااألذساعلىوجلعزللهوذكرالقرانافبها

واللحرهاالحرزمنيعاىأسألبأسقاللكممهطلهالطساجماتمللثدفييكتبأنوألفىبهيربط
كالخدىمنالمافيفقيلعغاسحرتطهاىرةعائئسةانبلغنىوواألدعانارألواثرةالنبأ

ةالعوفيمجدكاتماعنهافذهبفكعلىبهفاعنملىبعضلىابعضهابارتبهرئآنالثمنماه

بهبأسفالللهافيهكارملكذمننمال1دلكعباهنمالدعابعلىسئل
ئعا4كاااألبمعئالحديثكرلهافيوألدلعينانوالجرسلعقلمعاائئجلتربماذكرفيفصل

األميحملاديكوغااهذااناألاليؤعهاأنلقالئدابترعاألهيقتفىالبعيراالبقالدةعنقفي
مااشدالجرساالبلالغالئدفيأعناقفيكراهيةمالدعنالعتبيهوفيألقالئالعلىءومهبنزع
اطبرفياألصراسنمجعلىئرياهاألعنمالتعألقايممابنافىاأللصؤلهالجرسكرارا

غبرنحربملهمناكاحبحدوقىكاالواالحديثاالمابءفعهقالوغبرهالقرطمللىتاواالبل

ناعلمنهـالهعنههذاينمانلمسالمفقالوفيهاصسالشامعيرألهلعلىالماهيانطلث
عنليةالعهوفيسالمفهعكتبهمغيرفألبأسااهةلمامهالكيرلطرءالجلاغامنكبهذا

للهاعلىالنبىوجذحبيبةممواالجأبعنعبداللهبئلمساعنبئعرامولىنافععنمالمث
لماللاثعمبهاالفهاصسلقلعبراالوسلمعليهللهاملىلنياانآحبيبةأعنعليهء3
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رحليهطركتيهلقيهعيحهريدميسللهعتسلوكتحدل
سلىقوعةشسلهسحملصعبصخدرةخ

منقيلةلمديهـصع4يللمديةهـعيسىهـحينسهل
لمحدمعةرههيسيجلدنحاءلعوريتليعةسعيغا

منجمماىعيعددالدهـعنحبإببرحعسألططزتط
غبربسلوهومعىلهثقللمندتيصصربعامعاش

معىعلىعيرللصعياسكرخمل4صسقطووئءسععدلعربلمط
هدحاللعتلمبا

دلعلهلعلىيدديهورحطأصاحدسدتعهلعلعهلمهخوصلىمل

لدلدعلىهـعليهتعيطليعةصدصمماسلمايمقفهرلدلل

دجمودلعإلجوهىئرسقدحةلعينلددشعيحهعممه
سهععلمبكرصودديرلهلطقهدتههيلىدتعحصلعاصىلته

عيرمىلعسحدنلعسىلدعمدحومهيععيرنفسد

ىلمعنىلطلفيهلتهريقووبرلعاىلمعاصمى4سدءموص

لدليعاعندللىلهلدليرالسءىءرلعإليهل

هـعدحدبصوعلىمىعليهلتهصلىلهىمماهضوعه

دهلمحصوتصنوعسلمومللسرتسلهرى

سلمعلبهدنهصلىدنهسوهيمومعىعمجبىءصحيى
سعيعىحآلزجلعهكتيهلقيهيدصهىله
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فعهفيدخلاألرفمعامنهيكماءؤجمفيهبقدحلعاقاانيؤنايصفونه5عماأدركناالذى
اليمرىيدهبدخلنمحدةواعتلفدحاءفيوجبغسلثمالغدحفييمجهمضنمفجضكفه
واحدةمصبةايسرىاتئى3ظعلىبهاصبفافياوليدخلثمايئابهاعليكفهفيمسب

العينمنيهاراأليعصرثمأفميعلىفيصبافيايدليدثماأليمنفقهميبهاعلىمبفيايصرىايدخليد
مالكعنوحدنى8األيسرثمدمهةجمهاعلىفيصبامنىابدهلبدثمالجنىفدمهعلىبهافيصبليسرىايديدخل
اسدفيسحمهدعناليسرىوكبمهبههاعلىفهافيابديدخلنمافياكبتهبهاعلىبفيبدءاليصرىروخل
ولدصعلىدخلولانهراسلىفيعباألرصفيالقدحواليوفبمالفدحفيازاوهداخليدخلثمقدحفيذلككل
بابنىوسلمعليهالدةصلىاللهوأماوراهظهراألرضعلىالفدسأعليهنميختأويعبيغعفللوفهواحدةصتلفهمنفيالى
دقالطابىجعفربئألىناأليبالطرفممابرااصجلدالى5مئزدمنفضىثالذىالمندلىفهوالطرفاذارهآلدا

اضنقعاعاااضتعطفقامالثضابنعنيحيىدبجميىذداخلمنالذىجمونالطرفالمتدلىبذلك5حتىيشداأليسرعلى
رالمعددالطرفاالؤارواغالغسلداخلنالحجزةموفحاليغسلناح
هدصرعانهافتهيارسولبنيخثكاهيمماامابتهبرئيرلجىأنهبأكابهنجملمألناناساهعاطسفراحوتولهصلة

الماوبراليمنعنااالعينأاييعاواءتساللهعاهيلطاتمنوعليهاللهصلىاللهرسولبههماأعيهفياميامهثلفيربيعة
رالغسلماهدخلسهالاقعلىمالجلالحديثهذافيوإلصأضلمواللهالمابذلكحنعفبنسهل
منبوافنكماندرىحسنبغبرازارالنسلاغتاعلىمايداوالفيهعليهمبهوفىبعديهبثايغنرفهسلنيةاغاولعله
اللهرسلفقالذلدعفتهاررضىىابوالوافاةاقالأعماللهعليهزاره51اةعسدهصهعظمفطثيظهرجلده
وسمعلعهاللهلىنرالىسارواال8ماعنداباحيمونأحديخظراليهالثبغبرمئؤرصالماهـلود
لوسيقنهاطترؤواوو4مومىحدثفيدلكجوانىفيالنساحتحواناالءصالذلكقاقمنمنعانهليلىبنابا

العيمافمرلمبقتهائثشلبنواطرأتحتىالسألمعليهموصىوتجعهبثيابهلحبابغرمئزرفجرىسلاغةبنالسالم
عنمالكحدننىءقهواللهيطرأنسخنامالمقبلناشريعةن4ضريعةمنوهذاقولبأعىمنىماباهـافقا

بنرسايكنيلناقرصعععدوأحم13
سولىانجمرحدثهالىالالعينمنجةالر

وسلمضدعهانتهصلىالدهجعفربابنىبرعديهاطهعلىاللهولرعلىدخلقالأنهادجمإلقيسحيدبنعنهالكص
سمهامتلدخلايهمااتسرعانهاللهيارسولاضمؤثمافقالتهماضارعيناراماهالىلحاضتفقالطابىاببنا

عدعهاللهصلىالنبىزوجوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالذلثمنمايوافقكىأناالندواالهمافيؤسزأنولميمنعناالعين
مميابيتوفيوأيساربنسلماقسعمدعنبنصكيىعنمالكالعبنلمبقتهالقدرأقءلوسبفانهلهمااسترقوا
العبنبهأنفذكرواحصعلبهالنبىءوراللهزوجسدتأمللدوسلمعليهالتهملىاللهرسوانبيرحذةاربئعروة

وسولفقالعروهلاالوسمعليهلهاصلىالدهرسولفقالعروهلالعبنبهانلهلروافذصصصبىالبيتوسموفي
وسلمعلبهافنهملىاللهلرعبنأراماظفرممالىجابتىفيوسلمكلبهاصلىفوإ4شلالعبنمنلهوننسنرة
إيعينمنلهاالتترفونحاضنغماولعالبريدمخلتاجسامهمافقالتناحلينمعناىاألعثعيهعىومحدبندسناوبنعيسى
ومحداداللهعبلهفولدتعنهاللهرفىطالببئأبفرجهمختبنتءيىكاتىآسماماوه13

بىطادأفيعايهاتىخافائمعدلهفولدتعنهنتهارصىلعمدإقطرابوأهاعدخلفوعؤالثم
يحيىلهفولدتعنهللهارضى

صابحمنتقى
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وجلعزاللهدثهكابماقدمناعلىلعيناماليماذصرحانهاللهيارسولتالحاوفولفصل

كامجليبركأندونهنهلتعجبأوالهاالسضسامنمايقولوقولهالعيننلعااعندمعاينة
يبرأمنبانلعادةالىوتعاتباركلمهاوفألجرىيةاألغذق4االنسانعندتناوللمرصاجلوعزتها

علعهدهاصلىلومعوصةعبأدويةموصةك01وااالمنيبرأتانالعادأجرىكاباالسترقاذلث
العائةكاناذاجموناغااالغتسالالنماباالغآلهماولميأعيشفواالمحدشاذافيو

قهوابالىقيةأذابغايذواأحدباالغتسالنجصأنلىاشبعلفالوالكانءاااوأوةإاهـمر

صةذلكعلىيدلووذكروكعابهتعالىبأسماءاللهجوازذلدفيوالخألفمسئملةأعم
نرجلفلدغالمدينةقدمحينالرقىعنىخوسلمعلعهتهاصلىالنبىوفدروىأنالحدثهذا

رسولقىكوهافقالارفيعتءنفاالةاهنيرقونحزملفدكان3اللهيارسولفقالواابهأأصالمريضءهاماءقىبم
بهابأسايرفمفعوضهاعلعهوقعتكقىاعرففقالعارلىادعواعوصعايهاللهصلىاللهعنمالكعنوحدئنى
مهااغاهفعأنيهونملومجةباالباحةالمنعسخثمسنوعةانتكونمليمهفهالمواذنبئعطاعناسمزيدبئ
وعبداللهطالبأببنعلىعنوىوقدرواحمأعمواللهالكفرأهلئءزأفوالثفعههاكانصلىاللهرسوليسارأن

النىمنفألمقدمضلىانهفولهماقملزشركوالعولةهاثمواارقىانماافتهء3رضىعوسنااذاقالوسمعديهالده
مالكبنوقطروىءهـفالكفرضعنتبقولاوفىأرادابذلكماالتويسخاهـولىلعركاااللهبعتالعبدحمىعي

فالبأس3رظعرضواعلىاففالذللثفيتليفاننافقلغايازسؤالجاهليةفيقىاألصعجىكنافىعبنطلبهاوتعالىتبارك
الطيبمبالكللىبذلكالبأشوينعثرفقاقىيرلالرعنمالكلوسضشركفعهطنمالمبارفييقولماذاانظرافقال

لارديهسهأعالبوةانوقالظه41رفكرءكامالكلكعاباطوأمارزيةاهمسعلةصاؤههواذافانلعؤاده

وجلعزاللهحاباارؤااليرديةقالااللهءنهررةىلموأخذجمديثأببهراالكعابرفعاعدههوأثنىحمدالله
الخعطوالعقدئاوالماغلحديد1دوبازافىيرقىأنمالكوكرهذلكفيمالكولىيأخذبهراءيةوجلعزاللهالىذلك

ؤلكووجهيةاشدكراالخيطمدئوالهحوالماالحديدةدرانهضنهوروىدهعفةأعظمكراعهلعبدكطفعقولوهواعلم
وأماالععبيههالدفىقالأعلموافنهالهضافلما4أاسعهفانهيهرهمتههنةوبريعرفانهادخلىءندىانتوفععهانعلى
اللمللطولالعميمانفلبىفيلعقعوانهخفعفابئأرجوأنبهي5ديديخمعلءلميهيحمالشئانغعتهشهأفاوانالجنة
القدرشئاليسبقانهيقتضىلعيناصبقعهادرشناللوسبقوسمضلعهاللهصلىومولهفصلفىنيخا91لهابدل
كاكانتأثيرالعينلماناعوتعالىشباركاللهماقدرهعلىونأنيماالوجلعزاللهمماقدروأنهواندمهمنخيراودها

أعمواللهفيهالمبالغةمعنىالقوءلىذافىوصلمعلعهاللهصلىفيهمهواالبيناقالسيئانهأكفرعنه

والمرفيأماطءفي

فىذاصاقالوسمعليهللهاصلىهاوسولانعطاءفييسارعن3أيدبنزعنمالكص
اقهصإلوذاهوانلعؤادماذايفولانظرافاقالملكينلههاوتعالىللهنباركالعبدبعثا

اناوانالجنةأنأدخلىانتوفهةنىلعبلىوليةواعلموعزوجلاللهلىاذللثرفعالمعهتوأثنى
اللهصلىفولهشىتهسياكفرعنهأواندودماخيراءتطهطاخيرامبنلهشفيعهأنابدل

بياعزوجلءينابهثرباللهلقولالعبدالمؤمناءلمواللهعندىالعبدمعناهضىاذاميوسمعلعه
ظاهوملكيناليهوتعالىكللهثباابثثملمؤخيناأعمللهيريدواانفجيرايفجرواللهعباد
النللعواهمايقولمجفظالثعاكصوعانالمرضغبرحينفييخوناءمعهنالاثماطمذا
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الثفولوسلمعلبهاللهأءلهء
عليهاللهصلىاللهرلبكالبهتسنىويضالىدعالىاللهصنكلءئيهعبونالممةلىالمألرمينظهالحهالمالئ
منالمؤمناللممىموسذاحاذ3شالىالىفالنرفعالناسلىمايسعبوجلءلىعزاللهالىرفعاذلثلهـأ لعه51أكابمعنى

هلثموبهاشبهياحتىوصىمرذلكاعماللهيدبرنوفيتهانلىتلعبدىتعالىاللهولفيةلمير3تاللهصلىولهوفصل
بزيدرىولالخطاياودماطهإخيرامنطأبدلةبانتمناؤفلةالىاععدهانثتتهوانالجنةأدخلهانالمرض
وحدننىهةلءااجمهأريربدلجكةواألسقاممنتوسألووصعهخيرافييريربهانأعمواللهملويشدمهخبراءن

بنءبداللهمحدعنمالكتهسياهـعنهكةاانقولهايامنءوتواثابعهبالطاعةلهمراسععتعالىيداللهخيرلماأنهبه
لاالهصععتأدابئعووعنخميفةابدبنيزبعنمالكجمصاعموالتألصعههنبكاعوضعليهنعمتهاغام
سعيدالحباباباءتصلمالتألعلعهصلىاللهرسولافاولوسمتةاللهءلمعهصلىالنيوجزعائشةسعثلظايرار

االمععتسفولآبنبسارقالبزيدأجمهمااليدرىخطاياهبهامنهـكةأباالذصالشوعحتىمصيعهالمؤمنءناليصإب
صمعتوليةيعارسعدبنلحباباابامتسهلطأنهصععحةأببنبتهعبداعدبنعنهالكعروه

وسلمشومغعليهالىقالمهرسولقولشهنهترايعىبهاللهزيرلموسعلعهاللهالتألعلىرسوللطيقولبرساباه
مهبييخرابهاللهد3االقفرتوانأءلميدواللهبرالثعوكةقايبةنلمؤمنااليصبوسلمعلعهاللهصلىالله

عنلكسدثىوالنبىءلماإلةوىالىااغاراواصسنىالىراجعانلعكفيروالقصواخطاياههنبهاأوكفر
بواحفصبراذااءلمواللهذلكومعنىخطايامنبهيكفرصذلكانلموعليهللهاصعلى

امافىانوجماالمرضمنهومبأءلمتةاريرتبخيرايهبهاللةيرمنوسمعلعهاللهصلىوقولهفصل
يهعلاللهملىاللهلالهصألحفيالمؤثرهوالشدةورهسمفيالمؤفىفىنواطغناهالمؤنرفيالمالوأخذصعهفىالمؤفى

هنيئالهرجلصفالويرةهـأبعنوروىالخبرمنبهوتعاذتباركلله01أرادلماسبباذلكنبواحففاذاصبر
بكرمقلولمهاتحتىوالغموالأذىنوالموالوالوصبنمبمنالمومنمايصهبوعلعهاللهصلىالنبىعن
لىالغرصلفقال80رجألجاأنسعميدبئيعنمالكجمصمزخطايابهااالكةهـاللهكهايشاافيالث

كووعلمهاللهاللهرصلفقالبثرضولميبتلماتهنيعالهفقازرجلوسمعليهاللهصلىاللهولرصزمانفىلموتا
الغأنلورلكولوقولشكلسبئأللهمنعنهبههـبكةبكرضابختالهاللهوأنومابدريكومجكوسلمعليهاللهملى

ذطهذلكأواالمرضمنسالمتهفيصحالهبرضيغبطهولميبعلماتلهخاهطماتلذىافيجلا

جمفربهبرضابعألهلهواالءالرءدمهاالنمعنىوصصكءلىلموعديهاللةصلىاللهوسولفقاللةصتالدنعاظفى
سبعأللهشعفلماهـته4ووابرسبعاتفربهبرضبتالهاوجلاللهءشلوأنبريدوماعدكومايدريك
منوارقيةلمعوقاسيئاتهاهورمحاضاألصمنسألتمنأؤفلسمئانهمنساممفرعتوانلافهذاانمايإلريك

لمرض01

عنعنمالدوحدثنىلالمرضمنقيةوالىالهعؤ

عرأنخعيفةبدبنفيميرأخبرهفينافعانالسلىأخبرهبنكعبعبداللهعروبنخصيفةأنيدبنفيمالدعنمص
ىكعبابددمحلاكقد3دقدعوبىوعمازوسلمعديهاللهملىللهارسول6أنهلعاعىابنابعمانعن

عمانعنرأضرجامنفىدريهاقهبعزةأعوذفلاتميسبمبايينكاصعمهسمعليهاللهصلىاللهرسولفقالله
ألىنهاالعأءابطبناثوغبرماهلىبها2هيفلمأنبنوئعاليمانباركاللهذلدفأذهبففعلتلئرماأجد

اتعيسبحضلبحهساوسمعليهثهالىاللهلهئاسولففاللطكقوجعفدكاددوعمانوسلمعليهللهاصلىللهاهـسول
وغبرهماهلىبها2هيأزلفمينوئعالطنباركافهبهأهـذلكففعلتلانجدثشمامنوفلرنهاللهبعزةاءرذوفل



مالدءنعنوحدثى

بنعروةعنشهابابن
رسولأنائشتيرعنلىا

وسلمعليهاللهصلىالله
يقرااشساذاكان

بالمعوداتنفسهعلى

اشعدفماقالتويخفت

علعهأفرأأناوجعهكنت

رحابجينهعليهحوأ
اث3رب
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األلممنهابهانيعفللعليلانعلىدليليهلكنىدزددوبرعوالعاصىبئأبفوليءحمان
اللهووسملميهتاللهصلىالنبىوعدقالقأحوجهجمأىأوالنمفاهفيهأوالىالسمدعاءالدواء

يردبهاممالمذومنموجالنأجلكايرءكلشديداطوبملتىعلطانلبئءسعودعبدالله
رجلدخلءلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعباسبنوىءبداللهالصبركاريروزلمةالتعث

رتقوحمىهىبلألقالءلىتعالد51شارانطهوالبأسوسلمعليهللهاعلىللهارسوللهفقاليعود
قهاصلىللهارسولقعالوزولهاذافنموسلمعليهللهاملىالنيلقبورففالالبيرتريرخشهعلى

لىالنبىوفدخصاتميسبعنبالعياالتبركمعنىعلىأءلميربدواللهبجينكاصمهوسلمعليه
واشهداللهءنهاكائئسترضىملجممادخلفميفيفقالموفعغيرطالعددفيحذالموعليهالله
انىشهاببناىورؤبئلناسالىداأءلعلىأوكيتههتلممخللفربسبعمنثىهريقوافهي

لملذىيأاعلىيدكفيهفقالئلعةاصىااأبىبنعثمانعنمطمبنجببرنناخعنلحديثا
راذشرمااجدوأمنوترتهأعوذبالهاتميسبعثألثاوفلللهابهمموفلجسدكمن

التعوذفيمانصءلىثرهااجدمنرتهوقداللهأعوذبعزوزلوسلمعليهاللهملىوشلهفعل
وفيلمرضاالذهابجوازاالسنرقاءوالدعاعلىوحذايدلوفلرتهللهابعزهلمرضاشدةمنبهقىل

ىهـاألظهرعندوصمصةمحصذلكيقولانهيريدبهانلمأواللةلويحتهبذلكالهداوكطمعناه
بهيأعينولذلكلمافعإلذلثأءلمللةيدوايربكانمااللهءئبفأذلعاصاأببنعمانوةهـل
عنشهاببئاعنمالثصلمأتواللهبها5االدوامتهاواذهابمنةمنبهآلمابروضيرأهأل

اداكانوسلمملىاللهءلعهاللهرسورأنوسماللهءلميهملىانيوجزط8لشةبيرعنارعروهتن
وأصععليهأقرأعلههأناوجهكنتشتدافماوينفهآلتاتبالمعوذنفسهيقرأعلىشعصا

طاشتصإذاكان3والتألعليهملىاللهرسولانعنهاللهىرةتىلهالشبرحمهارطعنه
هـأيةوسلمعايهاللهملينبىلانفضميشكوىبهأصاأاذفالناشتصيقالضهيذاايدير

الىبقواءتهويثحيريقرأأنهـهوعلىتكوننفسعلىالمريضوفراءةبالمعوذاتنفسهعلى

ألماجسدجبحنانعضائهااوالىاأللموضعةعلىيدهاربامياشارتهكانتبماورجسده
لمألاموضعلىجمالهاتيمهمعشأؤيهماثمفبيديهصجمعبانويمون
شعأواليلتىبزاقاشبهثنةدينارابنعيهىقالالراقىنفثفىنهصوقولهاوينفثفصل

نفثئاتءنااالمؤمنينأمعائشةزفرعنعنععينةأبىعنثىاالءعيممىوىءدبنور

ليسيرمنايلتىأنهكانىوهذايقعضإيبالىآصينضثكاينفثكانلتففالموعليهاللهكلنبئا
للهالىنبىاابعأمنناساأنلخدرىبوسعيداأوىويقالقاهاميهونفانهللنةافأمايقرا

فيانجسجمعوالقرآنيقرأبأمنفالصحابةمنرجلزهـأءلصيدبماءالعواعيوسلمعلعه
أأخبرذبعضاألءصىمحدبنءيهمىقاذكرهمائقدمتالنةوصفةمسئلةفبراألويعة
ارةسىاتمعمرسأوقالأوأصابعهيديهبعضعلىقيةالرينفثرآانهللهارحمهمالكعنمالك

يرنسواهوفدربهماوجيهيمسحنميديهثءلىينةوسلمعليهاللهصلىىلنهافقالكانثكيفينة
بالمعوذتينوأحدللههـالبةفىكفيهتنةشهزسالىاأوىاذاوسلمعليهللهاعلىلنبىانهسندا
جسدهمنيداومابلغتوجههبهمامسحنمجهعا

لتيدبهلقراءاأوعق4سااةاعنيدفعفتروجعهشعدافاالعنهاللهاوحمؤلهارضىزمل
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وايةروفيبهقعليهاثفلكنتانفتفاالثهاببنامعمرعنىوووأناأئوأعلعهفكنتعائشة
نتاالىاارهثااث3ربرطءعنهبامسحكتتت1بهلثذأفعلأنقأعيشعصافااليونس
سعيدعنبنمجيىعنمالكيرصوأحمأعلمواللهسادبذلكاالعنلفحفهمنهؤلثطناول
طرأبرويهودبةرزيهافقاللشتصىوعائشهعلىدءلأبابمرالصدوقانعبدالىحمنبنتعره
عزاللهبهتابارفهابةالهوالدعنهرفىاصدرقجمراأبىؤولالشتعالىاللهبمنابارزيها
يريداناءلمواللهوبكتملانقرانالتقرأالغالبفييهوديةاالنأرادالتوراةانهظاءهـوجل
نتنرقيقايرتظحةذلدبأنويعلمتعالىاللهلمافيكتابموافهةرقيةأوعزاءههلهبذكرا
آلحبمالثعنالمسقرجةففىالوجههذاضلىنيمومالمأعيءابهاعزوجللهالكتابموافقة
واغاتعالىاللهلمافىكعابقةةمواؤهتهملمنكناذااعلمللهواللثوزوكرههلكعابااهلرؤى

التىفئالمرأهعنعنهوهببناىوربرثرعللومافيهكفرمنافالسمرشمنكانض
انهكرةزسلمانصوالذىجمعببهءقدايمايعلقهويعقدةالحرزجمعبالذىوعنوالماعيدهبات
للهاقولتأوللهولهلسمرابهةمنهماذلكطاطلراصأشدلكذفيلعقدعندهاوكانلكممهذ

أءلمالعفدواللهفيشرالنفاثاتومنئعالى
ترىكانتاابلغنىالععإلفىالمثطرمااالسترقاءكثيرةعهااللهرةعائشةنتوفمل

مايشاءبعظموجلعؤاللهان5تتقولاصغبرااهافعاحءايهابالععوبذفيقاللىثفىلعغيره51البر
ظيممنفرمايثعاويصفيرمن

الالمريضماتعا

حعقنبرحأعابهوسلمعليهللهاملىللةارسولزهالترجالفيمأنأصكدبنزعنمالكص
وسلالذعديهعلىاللهرسولأنفزعاليهاأنمارفنظوابىمندعارجدينلالىوأنالدمالجرح

يلوسلملهعليهاصلىللهارسوليدانزفزعمللهايارسولخيرلطبافيأوفقاالجماطبألهمافال
بريدواللهالدمالجرحنماحتةبرحبهرجألأماانفولهشاالدواءالذىأقىلالدوااقىل
صلىالنيفروياأنممارلمعالجتهبنىمنلمبندعاروحالمجروانمنهعليهوخيفبهضرذلكأءلم

اثاوئزتهمابالطبحالمشكناوسمعليهلدابدملىيرأنحعملطبجمالهماولوسمعليهللها
مرفتهماالهماوعنأنينىالرمامأدطمالثقالبالطبعملهاإلبعالجءنيعالحاناليماحلهال

والبيعةلىؤدقالمعروفالدماءاالطبيبنزهؤالءاالطبامن4أنيعاملحالفىألنهيالطب
عحمعنىالطبانعلىلاذادوفىبذلدلمسعوصوانىقالاالشيأتعرفهمدواهنثربل

افتهياوسولخيرلطبادأوفيرجألافقالفيهأفصلهماعنوسلمعليهللهاصلىلنبىاسألهماولذلك
انمحمملوهأهيشذلثعنأمأسلماصالكفرهمافالفىطؤالطبيببناءلمأنقهواصحتعل

اعتقداصتهماانحقيقيفبر

نكذفىلىوتعاتباركدتهئفوبضواالداترللذىااوالداوسلماترلعايهللهاصلىوتىلهفعل
بالطعامالتغذىاعلمفعهكالموأذنإياهأعلهمعنىاناسلىاوانماانزلهلهاقالخاواكه
رباحأبعطاءوىورالمنانعمنذلكلمافىجوازالعداوىذاظاهرفيوبموأباحهثرابلوا
ومنمسئلشفالهاألزل5داللهاماأقىلوسلمعليهاللهلىلنياعنهريرأبعن

مالكعنوحدثنى

عنسعيدبنيكيىعن

عبدالىحمنبنتمرة

دخلالصدقيبهرانأبا

تشعصوهىعائنةعلى

أبرففالنرفهاوبهؤبة

تهاجمهاببمرارلمها

ىالمريضتعالح
ثمافعغفوحد

جالانأسلمفيزبد
صلىاللهرسولزمانفى

جموسلماعابهالكعلبه
وانلدمالجرحافاحنقن
منرجلبندطالىجل

فزطليهارفنظراأظفي
اللهملىاللهرسولأن

ألماولوسلمءلميه
الطبألدلقاالأطب

فزعماللهخبريارسول
صلىاللهرسلأندز

اقىلولوسلمالشكلمه
وادااللذىأترل51والدا
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نثحثىفىفقاليضاهيلخطابافيعرأبومحدحىلشهخاكاليفلمراحميةفئةلجاالمعالجةا

سعدبنانبلغتىقاليدبنمجيىعنمالكبصوأحملمأءوالتهالجوعنالنوىأمص
أننافععنمالكطتالذبمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولزمانفيلهوىأزراره
كثوىازرارهسعدبنانفولهشالعقربمنورفيالفوةامنلموىمحرابنعبدالله

عليهاللهعلىلنبىااناليشكومالهولمكانهوهالذبكةمنوسمعليهإدتهصلىاللهرسووزمانفى
اللهورسولابخبذاتمنكويضهالكبئأنسأبوفألبةءنوفدروىينكرهفلملهفدءلموسم
بدبرنىكواوأبرطلحةثابتفييدزولنفرافيوأنسأبوطلحةوشهدذحىوسلمعليهللهاملى
وماروىبدتاكلىيدولثؤولميشكرهوسمعليهللهالىلنياعلىفسكلمنهوااألعيشهرةبذلك
ثألئةفياالئسةلأنهوسلمغليهافتهصلىالنبىعنابئءباسجمداللهءنرعنجميدبنعنء

وحضيةذانهى3هـامماطلاعنأمتىأخهىوأناربناأوكيةعسلاوشربةمحجمضرطةفيعنمالكعنوحدثق
النبىعنىبئءباعبداقهلماروىوتعالىقباركالكعلىالتوصمنمنهعنلاألخذبماهوأفنىبلغنىكالسعيدبنسحيى
والوناليعطبرلذبنآلنمبغيرحساباألةسبعونالجنةيدخللأنوسمعلعهرراللهكوىازرارةسعدبئأن
غبرمافيبهلىأهياالسزقاءوعناوجههذافهىءلىيهوكلونبههمروعلىوننوواليسنرزونملىلتهارسولزمانفى

والمداواتوسلمعليهاللهملىيك51اسنرطنولىأحدوالمعوذاتواللهلبةنفسهوؤدرئتحدثالذبحةمنوسلمعديهالله
ولكنهاألحواألبأفمئلنفسهيأخذفينواغاللهوكلؤكا3ليغنألممخللفربسبسحبماعنوحدئىفات

التوكلنواغاأوطأعةعبادهمنبهماأهيعلىبذلكوىسيةانهويعمبذلدأنيؤهيلحمكعهانءبداللهنافحعنمالك
أبوسعيدؤدروىبهاهي3اللعبادرالذىذلكوكلونالبربهاليتيقنبأهيالععاذمنلىأففمرربهوىعراافي

عسالفسفاهتافقالبطنهاسعطلقىانأفقالوسلماللهممليهعلىالنبىالىاءرجلالخدرىالعفربنقىوداللفوه
ومعنىأخيكبطقوكذباللهصدقوسلمظيهاللهعلىقفالاسهطألاالفيدهفلمهشقيتاقفقالاطىمنباارل
برأءلهلللعينيبرأفانهحىأنجمصزلكعليهفكانالعسلشربفيشفاؤهجصلفدانهأعلمانهذلكنمالكعنوحدكأ

دطنوكذبعسالفيبرائانبمنبهفىأهيفيمااللةوملقنامهيكونأنفحتملثربهفىالفاطمةعنعروةبئهشام
سقاهانهفروىاظبربكعنىكاناذاوالصدقبصميحليسعنهبذكرهالذىهذاانبكعئأخيكبنتأسماانالمنذربنت
ابنروابةوفيبالماءبعدذلكراذاغسلواالقرحقإلبولويغسلسئلةأعمفبرأوالله6ليتاذابهركانتاب

وبلغنى5وغيرلدواهااظردرألافمالكقالبالماهغسلهوانبالخر4لتعاادرهانهالفامم
بولمالدواليشربقالأصعنلوالبولالديئفىلطعنايريإلمناألشياحذهانمابدخل10

مايؤكلكلأفيلنهشمااللهذكرهالتىاافانهةاالنعامأبوالبشربوالبأسبهوىليعدااالنهمان
لىآلاأبرالوالخبرقبلنيةفاانعاماأبوالالالمأفللحه

ؤهسنرالكوكذعندمهلكذاباحةيقعضىللقوهامنحموىعرابئللهعبداانوىومارفعمل
فيكورالسزطائركمنأفمنلؤعندهصا4علمنرحاهجمنىلكؤذولطه3لعقربامن

الليعوصللحياةاوصالحةظلعمةلكاليثاراذيفعلمنلىامعوجهاعنده4االحمواعننهىا
وأحمأعلمواقهاللقوهحمعواءمبالالعبعةالباسفيمالثآلوقدصالحوعلعبادةالىبذلى

الاهمامنبالماءالغسل

اتباذاتجأببمركانتماهانألمضزابنتمةطعرروةعربئهئماممالئعكنص
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وسلمعليهللهاملىاللهرسولانلتوبهاصبينهاوبينزصبتهلماهاخذتأعولهاتدوقدحمتبالمرأه

باببماثوالماحصفصشهعوللفاوسلمعلعهاللهصلىرسولياللهأنابعهعنعروةبنهشاممالدعننبردهابالماهءاننايأميكان
وفدحتبالمراه7ليتاذانتانأصمابمفولهشىبالماءفأبردوهانمجفيحمناطىانل

انوظتجيبهاوبينذلكالىنتتفيفدعاكاففيبهاورغالناسنماتبركايعكررنذنداندلعلتدعولها
علعهاللهصلىاللهرسولفماأليغفعمم8تأخذالمادينارفيمىعيلواليداوجعهاتبرومةاالمرأهبينالماهبدا

نبردهاأنناصو3كانيخاوهفأفي3وعااللهملىالنىقولبهةبذلكفألقىجؤجسدالماءالىيعلحتىياوجسدقئ
وحدثقءقاللماء

الحزالوزهتشدبددلكبالمدتمعكررهكانتىشمنذلكللهأعلمأنيهونوامجعملوبالماه

اللةفيلمالكاحكنأهمعامجهغفيحمناطىانولذلكباالبرادمغاأنيستشنىيأهيوسلمعليهاللهمليالنبىنف
دسلىادبعهعنبداضباةسمياط5ذاهءن3فيانيثنىالعادههاالذىأجرىالحرفأبردوهابالماسطوعوالفيح

انلموبعليهالكصلىالغأجرىانبكنىةانماهىادويةسائراألدووكدلدالعادةىببهركاوهذابهئربةوهيبه
جنممىاطىواحمؤاللهأعلماألعذيةلذلكوكموص4وعلىتناولهامنوتعالىهوتباركبانيشنىالعاد

بروباء

الصريضعيادهىوالمايرةالمريضعياده

والطيرهاذاعاداوجللوسمعليهاللهصلىاللهوسولأنعبداللهبنابرعنباتمالدأنهص
انهكطعنوحدثنىاذاعادوسلمعليههاصلىفولهشذاأومخوفيهقرتذاقعدعداحتىارتضىظالمريض
تهعبدابئحابرعنبلغهعليهاللهحلىالنيوفداعيلريضاجرالعيادهععبمأعلميدوإدتهيرارحمةحاضىلمريضااؤجل
اللهعلىاللهرصلأقبكندالمريضبراذافعلكنلهجقوسمعلعهاللهصلىوشلهالجنائئوتباعانريضبعيادةوسلم
داذاطلوسلمعلعنوتجاورالجزيلثوابهوهـعزوجلاللهرحةمنلهاذانبتانهاعمذلدواللهفعنىفيهقرت

خاصقالمريضالرجلبالمهمعقرالنابتمايععديمنهابهتعدق5إذاقعدعندالماهفىالخائضبتمنهامألبهويععاالذنوب
عنههفاذاحتىالىحةمذانانذااومخوفمههـتهوسلمعليهاللهملىوقولهالماءفيباضائضلزمماجعلقوذلدأ

اههاوضفستةوصكعملرؤقولهطالقةلهاىطالقةبمذاوفيهرفقفيهيقوللهفرتوربهيرأنملصكعتنةالثظا
اذمالىعنوحدئنى5مالكأنهصحموإلممفاواللهفبهخرنبتأىقىفهامعنافكونالمقلىبمنانجمو

عبداللهبنطيرعنبلنهموالهاالعروىوسلماللعلعهاللهعلىالهرسولانعطعهبناعناألشجيعبدالدهبئعنجمبربلف
عطيةبئاعناألحايئفقاومماداكهالفقالوايارصولحيتشاءالمولمللالمصحعلىالممرضلحاوالسكوالصفر
اللهملىاللهرصلانبنعيمىلوسلمالعدوىعليهاللهصلىفولهشكلأذىانهوهـلمعليهاللهصلىاللهرسول

دالالعدوى3وعديهبنامنمتهوبههـغرالذىالىالمرصقمنشنالخولىأىشئشيأاليعدىدينارمعنا
والمجعفرالهامأىتعلقفهياعداورالمريضاذاهالعحيحتععقدأننتلعرباانعندىذلكومعنىوهب

ولحللاقعحاعلىرضاالجربمباركالصحاحتعدىالثاعرءقالاليهاوانتقلبه
افقاشاهحعتالمعحوئروىونعالىعنداللهتباركمنطهذلثانوبينوسلمعليهاللهصلىالنبىذلكفكذب
نجقالوماذاكاللهيارصلالىملفىذمموتاالبلفابالاللهيارسولاءشابياانيرةسأبعنسلصةأبعنارهرى
غلبهاللهملىاللهرسولىفناوسلمالشكليهسلىاللهرسولففإليخحوبهاالمبعيراألجربفحالطهااالظبالكأ
اذىنهامدخلتاالعرابالنلحقاوجهوايضاحلعوابالىادالرشاوالحجاجاطرقمنابينوهسناألول
فيهكالظباهـنفيصابمرصيألدليمىصا4وهوموفعوهلفيابلنكونالابانلنمبهةاعليه
عقااالبرابالجربثعلهالمنهابفبلخلبعيرأجربدوغيرسفيابابمنوصألمةمناد
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المعنعأنبالعدوىهـبابنلووسميهعااصلىلنبىافقاللهبهبرلبعيرقداعداهااذلكان
غبرءاممانيعديهغير3بعداءمناجربفيراالبلعذوباألولاذالبدأنيهونبربااألوليهون
غيرمنألولالحقالداذاححازأنمموناذوافبل4اوغيربهمادخللذىلبعيراادخللكذان

هعنىفالللهافعلمنلجربامنآيضاالبلالمماثاليمتنعأنيهوننهللهافعلمماهومنواعدوى
صازأنوان5سواخالقاللىوتعاتباركللهعندامنطهلكذيععقدانجبأنلوالعدوىالععقادا

أعلملمهوالجرباعندمجاورههافبهوفي4بتداااألشخاصبعضفيليف
مالكلهبالهامطيراليدينارمعنابنعيصىقالوالهاموعهعلعهللهاصلىوقولهفصل
هنهضوجميتعلىهاهةاذاوقعتولؤتيةالجاءلميةهلثىاألعمىمحدبئءيوقاللهرحه

ذلكمعىناوقيلأحدبذلكفهىأنيتطبراوالهاموسمعلعهاللهصلىفولههعنىهذافعلىميت
سقؤاسقؤايقوليئىفالفيالطارأسهمنزجقتيلفعلاذاهديةتفوللجاافينتلعرباان
هذالمهلشاعرفىاقالولدليقعلحتى

اسقوفاالهامةحتىتقولأضربكصتىوهنةروثتدعاالحرويا
أءلمللهوابذلكرهموسمالهامتكذيبالخباعلههللهاملىولههذافعلى

الجاهليةفىنتلعربان01معنا5وءيرمالكلوالصفروسمعليهاللهصلىوفولهفمل
اللهصلىلنياىقوفعهلىاالمحرموتقدمس7تعاعاتحلهنتوالمحرملعهفرعاماوتؤنجرامخرم

صاحبهالجوفتقتلائلتىرالصفااانشلونلجاهايةالبكادأوبناوقالذلكعنوسلمعايه
اليموتوقالفيهكذبهموأوسلم4عإلتهاصلىاللهرعمولزلكفرداذاماتعايهالتىءدتىو

أءلمواللهأحداالبأجل
علمهواانريضةثضلماواذلممرضالمصحاعلىلمهرضالوالبوسلمعلعهاللهصلىوقولهزمل

بهانجصلبةالجرأوغانهلهباالرجليأفانعنىن51دمنارهعنابنعيهمىلطلصمصةاذوالماشية
لظوسمالعدوىعلعهللهاصلىبقولهمنسوخعندىولكنهكالبذلكفيؤذبهصةماشيةعلى

وسلمعليهللهاصلىقولهالننظردينارفيهبنسىعلذىقالهااذوهـعنهاللهلقاضىابوالوليدرضىا
بكعىنوانناشايمونفأليععقدالعدوىمنبقولوالتكذءبالخبربمعنىانكانوىالعف

منهوالتمتنعواذلكوالكلنعوابةالجرغيربلمابينالبعيرالجربولبربدالتكرهوادىلنا
لحديثاأولردقىوىالعدووسمعليهللهاصلىمرفقولهتعلقنابالظاوانقاألوالناالنعماجمهما

شانايهوننمااسخلنااالنبعداوفبلهوددىاولماليدربعدلماوردطونناشاانفحال

فالبكأالجذامبهالىجليهونفي5انتفسبرهعتثالمزنهفىيحيىبنصحيىلوظقبلهقإلئت
دسولوقممالتضفرمنهلنفساليعدىنوانالنهيهعليهيؤوالئنلمعهلمحيحامحلهلجممحل

لمعدوىالللرذىلكذعنوسلمعليهاملىفياكىننماانهافهذاتنبيهاذىنهاوسمعلعهللهاملىللها
يألدأنبهذاولميردلهقيلنفسهلعهذلدواتصبرعلىانلمريقامحلةفليترللمصهحاوأما

واقوماصعتهذلدقدفيلرولعلهلماشعةالعحيحاعلىالموردةبهايخصلىبةالجركهاوتبابلهارجل
بحلأنالينبنىلمرضابهلىجلبهونوكذلدالمورداذلكعنبجدكىنانانيؤذبهلهلرال

عألسدةعنأبشهإببئاعنيونسنيردهاوقدروىعنهابهدغنىانيمونالاالصاءاالمورده

وسمكلبهاصلىللهارسولانبحدثووىعداللوسلمعليهللهاصلىللهابربمنرسولهرأب
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انعلىموأالعددزولهعنلكبعدذبرةهـعمتأبوهئمدبوألمصحعلىكرضاليورلظ
معنحدننالنتأصعكفدهويرةهمأببئوهوارئاببئأبالحارتفقالمصحعلىممرضبور
ذلكفىالحارثممارواهذلكفيأنيعرفيرةهـابوبىفأالعيوى3خرتقولحديتاالحدثاذ
الفلتأثيتابوهريرةكالقلتاماذىرورارثللحافقاللحبشيةبالهنفرطةيربوهرأبتحتى
فألادرىالعدوىقوسمعليهللهاملىللهارسولانمجدئنايرةبوهرأنلقدمرىولهبوسالةا

قالهلذىاوهذاكنهلمحهالوليدوضىضىابواالةالآلخرءالقولينأحداأونسخةيرأبوهرىاف

وصلمعلبهاللهصلىلقولهناسخممحعلىاليوردممرفىوسمعابللهالىقولهانقعضىأبوسمة
العأويلهذاعلىحويىناوجهوسلمعلىعليهللهاصلىزهـلهانقالولممنعلىوهذاالعدوى

ؤكمعنىفيعندىوالذىلقافىأبرالوليدالهماماألولفسكرفيرهسانيهونأبو
مهيفىالمربضتأنبرلمجاودانيهونبهاننىانالعدوىوسمعليهاللهلىفولهأت

وسلمعلبهاللهصلىفولهبتداءوانااالوفيفعلهكابتداءاعزوجلاللهفعلمنذلكوانحالع
ذلكمناكعاحدهمامعنيينمجتمللكنهأعلمواللهالمعنىاهذمنليسحمعلىممرضاليور
والثانىأنيهونصكيىفييىاليههببئالذىوهذاظاهرالحديثعلىاألذىمنلمافعه

والعحةادإلرضهـالخاوجللبارئءاوانكانبذلكلعادةاقدأبرىلىوتعاقباركهىلباوا
واجلعزاللهفعلمنلألسذلكانمنيعتقد2هقااءىالعدووسمعليهاللهصلىبقولهفننى

فقدبجاورعادهياءلىارفحالناألنجدذلكبواهذاوليسالصحيجالصريضلمجاورهمتولدمن
األسدمنفراركالمجذوموفرمنلمسلمعليهللهاصلىلنبىاعنوىوفدررضفالبالصميحلمريضا

ورنهمجالصبرعلىافدوعلىاذاالنهرتهولمجالعكرهغبراراسعضرااجمهيمشضرنهاوظاهرحذايقتضى

اسعضررتاذاانكوسلمعليهاللهصلىالنيوربذلكبرأناالنموعليهاللهرلنهعهفألمعنى
كيىفييىصكوةدوللمأتاالسدواللهمنفرالوكأنتفومنهلدمباحنهرتهلمجاوئرهتوبرائحعه

لمستقىاونفبردبعفهمايخمذميثاوبحأوطاالأرفييمشقريتهمفيونونلقوميمافى
منالماءغنىذلكعننوامجددنانذلثمنشعمورونوبرالفريةبههمأهلفيمأذىمنيعبا

واازيؤميفألبهموالفدحغيرضرربهممنبراءعينأواستنباطاعلىيقوونجمهمأوغيرضرر
بهعميتأذىلمنفبليفدحهمأوضرهمالبكااغىذلكعنالمجدونوانكانواوارواليضابذلث

علىونونوااللبزانامنبممنيسعتىفأواعينابرلمأوابئرانمستنبطانهملدذيشعصو
ددممناوالفروابمالهأحقئمياالفكلوعليمودلوراعنويهفونعينبئرأواصاتنباطا

ان6لهميابينوبينهفرقرجلاجذماواذمسئذمنهعوضالهبمواليةمالهمنأمابمنجأن
صمنونالمجالضرروولزلكنئانزهقههوطبينولينهمجالالقاسمبئاوقالذلكشاءت
هبرطالفرريلحقهاامياةااعمالقاافيوجصلالىوجةفيواولميخهاةوطءاممائهبينويخه

صىاذاوجةالىفىبولينهكالغاامملقاابئالؤدوجةلىليهاولينهمجالفوجبأنلمجذوما
هلوطامنعونقفمهاوالىمغلحرلماافيلجذامااننونمدقولوجهورلضراألجلبهذلك

الوطءبهخهداعقيستانثانوجهوبهقلمسضاهادوطيمنعلممددالينيمنحولمالمبهاقالمسض

وهلضئلموأحمأعلملهواحلنعقدبهعقدافى5وطبهعأثيرفىلجذامئيراأنيمونبوة
نواادالبنرجونكةلواافيجئوناطابئوامطرفلواضرواطلقرىانلمرضىايخرج

سابعامنمتئ43
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ليهـلقوعلىلعلدرتفصرفعهفصلشصالمماحاقلسالحيعة
كطلتهلدوافيهـعامعصاحصحعولسوسمعليهلتهملى
دهلتلميصدهنععهلتهضىلخطاعزعى

دسعدصالمصليليعتلليه

خسءسلملتمكليه
لتهبرالفويته

حميصيقهصى
لدالدلد

تقوملىلعل
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قلهوفدلندإلسوالخلقةتغبيرامافيصقنأجلوسلملتمكليهالهصلىارسولفكرهشعرها
لمعيراتانوقالائععرتعةإنخامعنىوهوفيهـصلواتصلةوا31وعليهللهاملىللهارسول
اللهخلق

لمنواانلفولهففنهممواعلىبهماالسععائمهعلىعماؤمأيئلمدتاياأهلوفولهفعل
بفاهمحعندمهذافعلفيفولكيفلكذلمبنكروااظكالواهمرعاأواالنلكنهذذامنيعرفوا
سعدببوزأندلليثاول5والغبرشعرهابشعرلمرأةاأنتصلنىواليمالكقالائمعد
عنيسارءنأبىهريرةدعطاماروىءنمانقدهعلىليلوالدالشعرلرهوانمابالصوفدملى
ثمعرمغيرهلةانهالمعنىجهةوعاموهذاوالمستوململالواللهانلهوسلمعليهبتهاصلىالني

ابخلرقتوالكاسلكطلراصهاعلىلجةاأنتغفيوالخبرورمالكلصلةبالمعرالخاف
القزحعنوثىسملةللهأعلموامنهقافوماءنءإلجالوقايةبطففاهاوقىفيالمرأ
انهوسلمعليهللهالىصىلنبىاوىءنمارذلكفىواألصلفعمواويبتىلىأسابعضصحاقنوهو

وشعرالقفامقدمهمنهفيتركالصبىوأسمجاقوهوأنوالقفاعصاذلثوشلقزلحاخمالءق

مكمنوحدثنىمالكلوالفزعناحيةاتءنذلكووجهنولالشوالالجوارىفىذلكالجمتمالك
ابنسعدعنبنؤالافىعنومنماقدمووذلكمايعجبنىدهافقالوالقععنوسعلوإصلقواجيعهاويبزكواجمععه

عطكصععهيقولانهشهاعنىمارذلكعلىوالدديلوالذواعأوالعدراليدفيئىالنقالخنوعالوءوهالبابهذا
عليهةاعلىالقهلروالواشعةوالمصطةاراطةاللهلعنوسمعليهاللهصلىالنيءن7هرأبوشارعنبنعطا

القهماشاهناسمههوشثلمالتفلجذلكومنلخلقةباقهذامعنىانذلثومعنىاللثةفيعالونائابئقالهةالمسعو
05ءللحسنفلجاتواوالمستوشماتالواشماتلبزاللهلأتهمسعونعنءبداللهعلضمةروىو

بعللىسباقعاميمونوهذافمسئلوسمعليهاللهصلىالنبىلعنق4نألهالمالىاللهخاقالمغيرات
اللهرحمهمالكلفقدلكحلالتغييرليهايسرعمالللبوانماهوموضعكاناليبتىماوأما

كرهاللهارحهمالكلفقدلىجلاوأماقبلمنكزالهلمأذيرهالممدوضاالمرأةبالكحلالبأس

وفيورضراالمناراحلمنلتادوماعلةااللمىلرجللنهاروابالليلالكحل

مفهناهماثبريدإنهىفعهوالسعتالناسمحلنبالممدصالكحلليعىنافحابنوايةر
صلىلني51اخهارالذىالنهوأدبهمواألخذبمدبههمالمدينة35هلعدامنزىءنءضىاسحسان

اوبالحنايديهاالمراةترنأنالبأسمالكففدقالالحناهوأمامسعلةوسمعلعهالله
اوايدهاصكضبانمااعنهللهارفىاظطاببنعرعنىووأيخرمارابمابغيرخفتطرف

عليهالتهصلىاللهوسولسدليقولصععهانهشهاببناسعدعنبئزيادعنمالكصتدع

فرقناصيعهنموسلمعليهاللهصلىاللهرسوليسدلقولهشىلكبعللىفرقماصاءاللةمناصيعهوسم
اعمواللهذلكفعلأسافىءقدمفعةيغذمنهبريدانلفصةاعدالاديناربنمىعيبهدذلك

وذلنةبمخافمهلمبوعيفمامتابعتهمكبنوشعورمنوايسدلونلكعابألممهئمالمتالعةأهل
وفدنجبرمتواتراواهابوانبهاكمشربعةمنوهلمبغبرممالكزنيعمأننهاأعلمللهواصهمل
دانلنسخاطرااؤلكزفىلكعابايفعأهلنبهمفيقعدىبانوعلمعليهللهاعلىلنياامي
هكانعباسورابئسدلبعدان3وعليهاللهملىلنيافرقفلذلكبههاأعيلىاوعدللفغبمضا
وسمعليهلدتهصلىقهارسولنولمهثيهونيفرفونانوشعورهميسدلونلكمناباأهل



ارجلملىالسماكل

هربئعبداقهمنناخ
خعاءايهؤاةكان

اطتىنمامفيهويقول
عنمالكعنوحدثنى

سايمبنمفوانعنأفع
اللهملىالنبىأنبلغهانه

فلأناوظلوسم14
الجههفياوفيلهاليتيم
وأشارافئاذالهاتن
وافااوسلىسببه

البهامافى

عرلعناصالحا

مايئكنحدننىءن

ابافهادنياسعهدبنمجيى
ظارسولاالؤمارى

انوسمعليهالملىاقه
نقالأنادجصتلى

عليهافتهسلىاللهرسول

نثافكروأنم3و
فيدهنهابمالىابرفعاد

لهلمافالشينميالعوم
علههالمهصلىاترسول

رههاوأنموصلم
عنللثطعمتوحدثنى

عطاءأتأصلمزبدبئ
كانلظخبرأبئيسارا

القهءليهسلىالتههـلرس

فلخلالمسجدفىلموس
واللحيةأسأفىارجل

اللهرسولفأضاراليه

ببدوسمعلههاللهص

سألحابعقنهألنناان
سفعلولحيههشعررأ

فقالربمثمفىالىج

3وعليهاتصلىارسل

عنمالكدثنىءنوبأسأنهاعىأمأوشعر862بنهاأةاميعوئبنظرالى

رأجمتومالكقالبعدذلكفرقثمناععيتهفسدلةيمخالفيهيؤهيفمالكعاباأهلموافقةمجب

الىأسؤسقمالكقالالقاممابئلشعورءلميغزنرنعروهبئوهثمامبيعةروعبدالقبنعامي
الذواكرهنهاهالدعنفاسمابناىودرفةدامبىبةالذؤاوأمائدةسهاكأحبلرصال
مجلقوءهـانالفؤعمشابهةمافههءنمالكولةوجهبهابأساأرىوأناالدينارفيعيسىلللمبر

ووجتولزجاوسلمءقعليهاللهصلىاللهرسولوفدنهىواضحهـوبدعارأسمنمواضع
حدواموفعئهـغاهواارأسفيسقلثهعرغيرمعةاألنلقزعاسىسإلسدينارانهبنعإممى

ظراكارجلإلسءلىمالكلبرص3واأعلمواللهالىأسحفيكالشعريهون
ينظوالىارجلعلىليسءاللهرمالكفولشبأساتهاهيمرأمأوثبنهاأهشحراعي
مهمحارمهكأواتذلىانظرمنلجاحاهلواعلىأعلمللهوابأس6لهعياأوضعرأمبنهاأةشعرامي
لمأواللهبهمضاعواالسضذااللهذاوجهعلىدهعهئإلخألفلهكاذلثفيوالخالفبنعهواوأخته
الشالخاقنمامفيويقولاالخصانيهرهانهعربئعبداللهعننافععنمالكص

اباخعاالبأسلواخصاءاظيلاللهمالدرحمهوفكرمنفعةاخماثفييهنمالمأءلمبربدوالله
لولوالعتابرةمنىشراءالخهمالكوفدكرهملقطعأعضاآمحرمبنى82واخصاكتأاذا
ووهواللهخلقفلعغبرننعالىفولهئعباسبنعبداللهعنروىوصؤفيلمبرامنهمنرلىدن

خلقفليغيرنوالقىمجاهكلوسمعودهوالوشمبنعبداللهلوممالكبنأنساالخعاءوقاله
أعلمواللهبذلكبأسقاللحهلطيبمائهباتوماينعفعوأماخصاءالغغهسئلةاللهدفيالله
أولفيرهلهليقيمافلواناقالوسمعليهللهاصلىلنبىاأنبيغهسليمانهبنصفوانعنمالكص
هـالذىاليآيمنجلشاالبهاموالتىتلىىالوسطبأصبعيهوأشارافئاذاكهاتينالجنةفى

لجونانلمأهـواللةلصكمهرهأوافلهوسماللهءلميهصلىؤنزوينظرلههبأهيؤيقوميهفل
فيليآيماالنبهرأمنثليدارجليهيرأنمجعدلوبنهاهـاوليؤبمافعكفلأةميالكافلا

هنيهوناليريدأتوسلمأولغيرهعلعهاللهصلىوزولهاألمموتدوتاألببكوثمبى3
وأ3أءلمواللهعنمبرنه
لسبابةيدايراالبهاملىتلىواالوسطىبأمبععهوأشاربياث33وعليهللهاملىؤنئلهفصل

االبهامثلىلتىاعلىالوسطىاالبقدرففلالجنهفيأففلاليقولديناربنهىىاقا

لشمعراصالحا

لىانلموسعليهاللهلىاللهرسولقالىاألنصاوأباقهادهانسععدبنيسكمالكءنجمص
ليومافىدهنهابماوأبونتادنفكزكازموأوسلمعلههاللهصلىاللهرسولأفأرجلهافقالجمة

يسماربنعطاانأسلمبئزيدمالكءناكزوانموسلمعلمهاللهلىصالدهرسوللهللماميتين
ليهشاراطللحيةواثافىارأسرجللفدلمممدافىوسلمعلبهاللهملىاللهرسوللكانظاضبر
رجعنمرجلاولحعههففعلسهشعرراصالخاإمىنهجاأنبيدوسلميهعاللهاملىللهارسول
شىشيطاننهثافىالرأسأحدميأقأنمنخبرااذالهميىوسلمعلعهللهاصلىاللهرسولفقال

قعلىاهـلرلهماثقالشطيدأأفأرجااليرجمةلىلتاوسلمضليهاللهملىللهالىسولدفعافوألب

ثهعطاننافىارأسبهأنهاحدميأانجرأاتأليس
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بهنممايمجراهامالحهاوتجهعدهابالدءؤومبرىأءلمبربدواللهدرمهاواؤموسلمعدههافته
بوالىعادةأبوزنولذلكواشسخوالترابالنمعثن4هانعهوصذللثكرامنهفيكونالشعر
أنكرهوأأحبعفهماالقاممبئالوقينمياليومفيذلكبمافعلدحتىصالحهادهنهاوا

اننهفضبهوعندىأعلهيقرضءن

ههيمعرنائرالئميريدوالدأضلموالمحيةوثافىارأسصمدوالمدجللفدوصولهفصل
أنيفتفىوذلكالشعراصألحئياخرجأنوسمعليهاللهصلىاللهرسوليفأشارالههوفوله
ممتلمافيهعتءىممدمغالمفىاصألحهألقالثمعرمأءوربهالحالالمسمدنوجاظر

لمنالقملنالمهمحدأعلىذيثنايؤمعكانبماوراضعرمنفيهلحالمهمحدبمايةؤشعيث

قدارأسكدألنبآلعراثاحمذلكفييهاللصوملعنظيغوالزجيلامنرأسسهاليععاهد
يةبادالحيةوايغط

لكذشبهشيطانلراسكأنهثائرايأذأحد3أنمنخيراهذاايسأوسلملشكلليهاصلىوفولهفعل
لعبارىتوستوالتنظلوالترلثائرازأشهـامنظعوفيظرهمتحلقبعيطانبالئ

اللهولركىهففلبئعبداللهالبصرىءقناطوىءنروفداالسألمشرائعقنوالتده
وامادثاليثبتانهاالنقاتواتهروانكاندثاطاالغباوعذالزجلاوسلمءنعليهاللهملى

لمرضلكذبادمانذىيتألمن5معناأنيمونملصبتوفئنظرهاؤفلتبنلتهداعنءنا

ينعلهكانانطيعتقدمنى3دبهيرنمللمقيومايضربهذلكنيتكفأن5بردفنهاأوشد
ذلثمنالرزمةسمنةاانوأعالهذلكعنىفناالزعاأميتينعيليومافيدهنهن4أبوععادة
وانكابجببألزمليسؤلكعلىدمأزلموانوعلوصغلتعرمنذلكمنعهانالسمابهاالغباب

الجلةوفيبسلةوأحمأعلمواللهنركهشاومنلفشامنمطاقمباحانهيععقدفيهأن
أوغسلنللخلقيرتففيهنيومالملسواكوالشاربالقصممثروعوالتنظفالقملان

انكنتطامافىاقاسمافيالولعيديئوالجعةافيسللةاسقباولذلكوعمثرنهغيره
تمفعاأنتانكنتأرأنتدصلهفظوننواالوانبأسفالونإستترقومأومعضالهاتدخله
لهالرهفأالمرأهوأماالىجلوهذاحمهاخايدخلهكانزفىكئمالعاءخبدخلهوءبناوكان
والذىاإشليسالختعرققفرعاهـدزعونأناالمةفىهينتواناطامدخول

لتىالعررهسنرامعرهقدانممندىلذىواعنهللهاولعدرفىأبواىةلفااكالحدلحامابهيدخل
3للهاأفياوااألحوالهذهماسترهافيفكللجلىصوالقعامواثىلمالطفيانيسترهااسزيلزم

لثمعراصبغفىحاهما

نعبدالىفيسلةهىءنأباكيمبراهامحدبنأخبرقلسعيدبئمجيعنمالكص

ولوالىأساللحيةأليضنوجليسالمنولوثعبديةبناألصودبنعبدالىحمنان
ملىلنبىاوجزعائشةانيأىفقالقألفوآهذاالهففاللوقدحرديومذاتداعابهم

يقلمدجمراأباوأخبرتقاننألعتعلىمتفأقننلةاوكارلباااكعإلوسلمارسلتللها
يأءهلىطثؤلثفيلمأصعبالسوادعرالئصبغفييقولمالسمعتسكيىالليصبخكان

النالمحلىلبسشاءاللهانحواعكلالصبغوؤكسالكلالىاحبالصبغمنوغيرذلك

النمعرصبخفي8ماباثال
بيمعنمالكعنوحدننى

عدأخبرفىلسيدبنا

عنالتهابراءبمئاب
نبئءبدارسالةأ

السودابئلىحمناعبدأن

نونالافيءبديفوث

ابيضوكانلمجليماسا
ففداهلوارأساللحهة

وقدحرهمايرماتذءليمم

مذاالغوآلهففالفل
أثىاننتالصنأ

لىالعيزوجعائشة

احاءارسلتوسلملتهءليه
نخيلاحارالبارحة

سبننعلىتفأته
بمرأأنوأبكأ

يصبغناعدإقا
لطصمعتكيى

الشعرصبغفىيقول

ذفيلماسعبالسواد
منوغبرزلكاشيأهعلى

قلالىبأخاصبإ
واععكلالصبغكؤهـ
علىإلساللهشاهان

الناس



فالقضهذلكى

قولثمالكتوس

بيانتامخدثهذافي

اللهصاللهسولان

ويصبغلموسمعليه

صلىاللهرصولخ
ألرسلتوسماللهءلميه
عبدالىمةعأللنبذلك

السؤابئرحمنا

التعؤنبهمايؤحما

مالكءنعنوحدثنى

بلغنىلسعبدبئصحيى
قالليدابئخالدان

ضليهاللهصلىاللهلىسول

مناىفيأروعاقوسم
صلىاللههـسوللهفقال

اعوذفلوسلماللهءلمعه
منءضبهالهاءاللهممات

وعقابه

072

وسلمعليهاللهصلىالتهرشولانبعانالحديثافىيقولمالورهثوقالضيقذكفي
ىاالسودبئعبدالىحمنالىعائشةبذلكألرسلتوسمعلمهاللهصلىللهارسوليولوصبخلميصبغ

فنداعليموفولهيبلحئهايريدمنواللحههالراساالسوكانأبيضبئعبدالىحنانفولهش
عبدالىحمنثمفأعدلبعاضاءلىوفضكمنهذلمثومافاسقسنابالحرةهـبمسهمايريدخوفد
كانلهموقلعطراانأباوأخبرتهلعصبغنعليهأزمصدتوسلمعليهاللهعلىلنبىاوجزعائشةان
عفانبننعنءظوىروكذلكموالبالحناخفبانهعنأببهرروىانهوذلثبغإ

نعلتهاولوخفبكانبيخفلموسمعلعهبتهاصلىالنيأنعلىيدلوفذاجاعةومالكفيوأنس
ماعكافعملذلكفيعائشهلهكرتذوانماعنهااللهرضىإيهاأتعلهابفعلمنحوأوأبينبفعلى

والوسمعليهاللهصلىللهارسوكلىلمبغلموطأغبرافياللهرحمهممالكوفدقالاتباعهالىبعهوند
واللمسيباوالسعيدفيبزبدبئلسائباوالببنكهابىوالابطاأببنوالعلىلخطابابنعر

وباكسلمةأملىاأخرجعهوسمعلعهقهاصلينبىشعرارأيتموهببننظوشهاببئا
صلىللهارسولوخيرتنهخضبفدقالصنضبعلىنأعلىلمحدبنوفيلملوا5بالحنا
ويلعنهمجسنهعشعرفىذلكهنصبهعلناآلثارانهبهذهيزيدأن3أواللهيخمهملعليرسلمالله
ايخضهـهشهطنلىنهالخعاباتنةلتىآلثارااومعنىلبياضاكذلىامجتاجشعزأنيهونوند

بئعبداللهلوفدلذىيغيرإلبياضاابظفاوجهعلىماصبهعلهزذلكصجعلسلميهنالخفاب5يغير

تمابلخىبنأايافقالمجقبوسلمعديهاللهصلياللهولرصناالدرداالبىقدتهام
لسدريغسلهابالحناءواوكانبعضثععراتكلناهممنهنولكنهباظفعبلثيبا

بعنهاشموىورشيأمعلىمافيهلمأسعبالسوادلشعراصبغفىاللهرحهمالكوزولفصل
صلىلنبىاملهلمبسعصبغيدانهيرالىبأاعبغامنوغيرذلكنهىافيهماعلثانلبتبعةافي
وجنبوهوهكيرقحافةأبفيلانهوسمعايهاللهصليالنبىوىءنوقدرشعرهفىوسلمعليهالله

بنالصمابةءقبةمنبالسوادبوؤسيمأببنليثواهربعابتليسالمحوادوالحدشه
3شواألوألالعابعينمنوجاعةطالبأببنعليمحدبنبهوخضبوالحسمينوالحسنعامي

أعلمللهوا
الصبخوقدقىكالزمبأهليسالصبغبدانيرواسهحكلالصبغوقىكمالثوشلفصل
أبوالوليدضىلقاالطابىبنأبىوعلىعنهاللهىرةالخطاببنعرمهمبةلصمااهنجماعة
ببلداالنسانمععادااطونأميأناحدماوجهينلىاوذلدعندىينصرفعفبتهارضى

شيبهملصسنلناسامنانفىلثاواويسعقبحهـالمععاداألمياعنلخروجانلكذلهفيسوغ
العبخنفعهنظرويستشنحشيبهبهملالمنىالناومنالصبغمنبهأليقذلكفيكون
القاصمبنالوالىأحبوفىكاصاطمماعمعهفقالبلضانعفلثءنطوسثلأعلمواللهبهأجل

لنعفاىعندوهويشبهمنأعليقرضكرهأنوأنعفهماأحب

لتعؤانبهمايؤمي

اق3وعليهللهاصلىللهارسولللوقيابنلداأنبلغتىلسعيدبنمجيىعنمالكص
وعقابهغفبهمنألتامةلهاتاعوذكاقلوسمعابللهاصلىللهارسئوللهنجفالىمنئوعأر
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برسولاسىلاسعيدفيكيىعنمالكمجضرونوانيئلشعاطاكلشانومندوشرعبا
اللهصلىاللهدسولالتفتناركابشعلةءنيطابهابئيتاءنعفوهـأىةوسمعليهاللهلىالله
رسولالفةوضلفيهشعلتهفئتطنزتاذاتقولهنانأعمكأفأللجبرثلهفقال3روسلمعلعه
الالرتىالتاماتالدطماتولكربمااللهبوجهأعؤفقليلجبرفقالبلىوسلمعلهاللهلىالله
هـجوضرماصكألرضافيرازثاوثرماذوصرمالعرجلمماهانشرمايترلوالفانجرءقبرزهنوصبها

لىصقولهيارحننجيريطرقطارلنهاراوااللعلطوارقومنوالهارالعلفذامنهاو
انهيريدبهانأعلمواللهمجتملاالطألقعلىمطاالبالومةلعامةااللهتأعوذفلوسمعليهالله
آالنتاهـاللفاضلالكبذيريدانمجتمللنقصاااليدخاغبرهممماتنواننقصاااليد
الحسنىلكرطةوتمتوجلعزاللهلمهاحالهاتيريدبهانبكتهلوضلمالىو

واربمااصائعلفيعلى

بةعفودتهواالىتعاىلباراأبوبهرغفبلقافىاقالغفبهنوسلمعليهللهاصلىوفولهفعل
وسلماللهءلمبهعلىوفولهواحدمعنىالىراجعوعقابهوسمعلعهالتهصلىوؤهـلهعليهغضبمن

فيكانوماارزفبوااالننفاموجهعلىاآلضهفينمابهشرعذاانبربدبهأنملبشوثرعباده
هبهعذاأنبهبربدأنملومجهبذلكالبوصضفكفيراإيلسعلىم3وااضاآلصيمنالدنيا
ابعذالنهاليوصفلخطاياابهيهفركاآلالموااضاألميمنلدنعاافيكانممافبالعثروانممايو
ميبنىأنفوآمعناهلظونمجضروأنالنسياطينهمزاتومنوسلمعليهللهالىوحمولهفعل

وسكعملفيهاالسمحعفريعابموضعفولهمسونمجفروأنوسمإدتهءلميهصلىوفولهثرب
بهممنوعأىمفاهيكونأنبؤملوخهمابعادفىعاقدطونواخأنفرونسسبريدوأنأن

العلمفقالصاحبكتقتلأنشئتانلهفقيللمبهمالمثءنوشلفعهنيهونبويضرءزيخعه
زيفالىفشكواذلكالجنفبلمنانسانسهيصابالفيالدننوللطامنبهذاوهذالى
عهملكذطعةفاةففعرامأصوابرفعونونساناانيؤذنكلبألذهىأأسمبنا

أبوبهرمعنىماضىاقالالكريماللةبوجهأعوذةلووصلمعلنهالىالنبىولهوةفصل
أبوالحسنوبهاشعؤوسمأنعليهاندهملىاتوسولأميتعالىلبالاصفاتمنصغذلك

ملشولوجهصفةأنكونأءلموالدهملبشبملكراولهوةلدأعوذبالتهابوجهأعؤالمحارب
وأحمأءلمللهواكرهذمإلمدمفعلىنىلمع41جوأماهناللفظجهةمنتعالىعهمفةأنجمون
المجاوزهاأعلمللهيدواأنيرملقيصوالبروزهنجااللتىاهاتلنااللهاطماتلهوفصل

وذاكللهاوالبرمنكانمابزيدالأحدعاللنتمىانهيريدبهأنمليشويهااليزيدطأىآمافى
13واللهفجووذانوالماجرمنوغبرهماألنسءن

منشنينزلىمنكلأعلمواللهملفهايحتاليءوشرمايعرمنشرطيترلمنوفولهفعل
منبعفهمأواألرضأهلفيعافيوريعرءبسببهيرهاأابهيعرحأواألرضىأهلالسماءفيميب

مهاثرصاجمنرجوألرضراظعلىأعلمماخاتلدهوابدبررفىالارأمنوضرماذوحولهلثرباأجله
وانهارمجهملالليلفتنومنوفولهعبادهمنينادبهببليممهايخرجهنمباطنهافىمماخامه

هاسالتىالفقبهيربدأنمليشووالنهاراليلافىأوتخلقوالنهارالليلفيببصلقالهووبرأن
النهأدوكدلثاليهافمهنبتوصلىبهاوونفيسعتراليلباعلبهاالفقأهلكابستعينواننهاريلا

إللباعايلسعلىبالهادطارسايأقوعفلبألدكماحاهلطاونلفاداوابلالقطواومنوقوله

ومتعبادهوشر
وانفيباطاثاهمزات

وحلفئ5مجضرون

بنجميىعنمالكعن
اصرىلانهسعبد

عليهاللهعلىالتهبرسول

هنعفريعافرأىوسلم
نارمنبنسعلةيطلبهالج

اللهرسولالتفتاكا

زاهوسمعلعهاللهصلى
أفألاءلمكجبريللهفقال

نفاغاذانتفو4ات

وخرلفيهشعلتهطفت

اللهلىصاللهرسولفقال

فقالبلىوسلمعلعه
بونجهاءشفقلجبريل

وبمماتاالكربمالله
رقاالهاماتالله

فابووالبربهاوزهنال

الهعماهمنلشرمايئمن

ثروئجيعرخوشرما
وشراالرفىفىذرأما

ذةومنمنهاصكرجما

طوارقوهنلنهاروالليلا

طاراالهاراواالليل

نجبريارحنبطرق



الهرسوللهفقالالليآلهذهماغتاقاأسلمالءنرأنربرهأعنابعهنء4اعبنأبسيلكأممالثءنفيو
وذاتأمسيتحينلؤتتانكأماوسمعليهاللهصلىاللهرسوللهفقالعقربلدغعنىفقالشئأىمنوسماللهءلميهصلى

عنأببهرعنءمىءهـلىمالكعنوحدئنى372لمتضركمرماخلقثن4العاماتاللهمماتجم

ولمانهاتفىوغصنهيالخريأفالذىالطارقاللخنراستثنىويأقاللعثرألهالطالمااجمعبحصيمبئالقعقاع لىرىالوهـالكاتاالحارقال

اذلكثالثالععوذأيقالافيديثاطاذهـعنوسئلمالكعنلععبيةاوفيمسمثآلمنهلسععذ4 يرهـهأبيمكنأبعنمالحاببنسهيلمالكءنصأفضلكذاوئالثاالماسمعتقاليهودلتنىلجهنهـا
لدغتنىفقالشئأىمن3واللهءلىلىالدرسوللهفقالاآلهـغتقال3أرحألنأننوطلهيلةبخحارا
أءالله4بواعوفتكال
العاماتاللهاتأمسيتءوذحينلوفلتانكاهاوسمعليهاللهملىاللهرشوللهفقالعقربشئليسالذىيمانعظ
األحيارلعبكيمأنحقاعءنالقطرءنأبمولىسمىمالدءنلضركلمثهرماخاىمناللهطماتوهنهأعظم

اشنليسالذىملعظااللهبوجهأءوذالفةقوطلهفقيلبهودحماواال

اشهاصاضلمتكأكهاااللهاحروبروالظاوزهنالالىأتلعاااألوءظمعاواكالهنالسجاوزهنالتىالعاهات
لوفلتيرهسحديثأبفىوسمعليهاللهملىفولهشلؤرأوبراشرماخاقمنأءلموهالماللهمماباوالبر

لماالمعئوجعظاخعصرالةانهواللهأعلمكتهليضركلصرماخاىمنالعاماتاللةاتاعؤلمتماتعهاالحممنى
القولوسمعنيهاللهصلىللنبىالسالمجبريلءلميهطوبهاذابسطهذلكبطربثألمبفاععقدانهشرقأعلمنممامنها

فانلىوأففلذكركئرألواسعطخافظامنعديهنلمااظهأكالدعاءعليأوعبذئمث4عدحينبراووذرأهاخاق
فيهغبهيسنذتكوتكريرللدعاءوصتعاقلراللهإنمامؤمازادفيهالمقابينكتاءنط

أءلمواللهبهيريدأنملاراتيهودلجعلتئنأؤوكاتاألجارلوالكعبتزولهلالتعالىاللهفط
فىلمثليايضرببهومهواليةشعأاليفقهلذىلحاواكونأحضرشدىعنوأضملعنىلبالشىمالكعنوحدئى

األسماءولتهوتغالىتبالىكفولهالىيرأنيئمليصشئاالله5وبأسماوعولهرفةاؤكالدةانارعبدبئعبدالله

األحبارنجحعمألنفولكعبإنماوردفيهذاوسالمأعمفهاماعمتبهاوقولهوهفادعالحسئأبىممفمرمافا
فعياانيريدبهأنصحعملوالناسغيرهءنعرفهوانهوممااليعرفهوجلللهءش1أصمامنيعتقدأنيسارفيسعيدالحباب

ثاالواحداهـامألةاصوتسعينتسهتهانلموعليهابتهصلىالنيعنوفدروىممااليعرنهأحدلانهريرةأبعن
وأيمأعمواغههروهواألظويعمصحعىنأن5اممااوهذاقتضىالجنةعاهادخلأصلىتهادسولقال
لعالىاللهفىالمقافيءاطءفياللهان3و4عإلانته

بومغولمحعالىئارك
انههريرابيسارعنسعيدبنالحبابإبسرعنبننعبداؤبنعبداللهعنمالكصنالمحاجمىأيئبالكيا

لجاللىاثمابونايئالقيامةبوميقولوتعالىتباركاللهانسلمعليهاللهصعلىاللهرسولكالىقاللممأظالعوملجاللى
فيحفصعناألزمارىبنءبدارحمنخبيبعنمالكاالظلىالظليومظلىماظااليوملىاالالنىيوملىق
سبعةيظلهموسلمعليهابتهصلىاللهرسولللانهيرةرىأوعنأبىءهـسعيدافأبضنعاعنمالكعنوحدثنىء

عجدنهلمكرابهجلحلفلوجلكاووعرلكفعاغلىاحعاللهمامحالنومحابىفىاظلهلعةحىظلدعوظلهمنهاداعنالىحمعبدبنبيب
حفصاالنصارىءن

فأخفاخاومدؤةضدقورجلاللهأضافافىفقالوجمالحسبذاتدععهورجلععناتففادأبعاصمءنابن
نشأوشابعادلاماماالظلىالظليومظئاللهسبعيظلهموصلمممليهاللهصلىاللهرسولقالقالانهعريىةأثأوءنىاظرر

تفرذللثماعلىولاالتهفىورجألنتحاباحتىيعوداليهمنهخرجاصمجداذابامعاقفابلوربموجلكأاللهعبادةفى

فأخفاهابعهدقةتصدفىورجلاللهدأخافافقالجمالوحسبذاتدععهورجلسعناهفثاضتالعاكرالهذورجمل
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المفابونأبنونعالىتباركاللهلقولوسلمعلعهاللهصلىفولهشىيمينهقماتنشالهالتعلمحتى
اللهاآلضلطاعةواحدمنهمكبكلانماءهـانبذلكبهمومخاوعلىشأنهمهلعظاعمللهبريدوالجاللى
وتعالىاللهتباركفيإنلمقااهمافهذانعنهاهعانتهاثوامىاوامعتالهوابهوابمانهوجلعز

لناسالمأنتواظبدأنيرصلصشاالظلىظلالبوبمظلىفىملأظلعومالوعزوقولهلهـؤ
فنوجلعزاالظلهلعوماذلكوالظللحرافيشعدعايهممنهمسوللثوتدنوامهلقعاايوميفحون
ارهالممنكنهاولسةدينارفييىتلوزواللهفقدرحمهاليومذلكظلهفىاللةأظله

أحملمغهآتواحسلثاواللظلامنشيأابهذولمبردكرمهوأفيكننىغهلنوأ
اماممافدمعلىاالظلهالظليومظلهفتدفياشعةيظلهموسلمضليهللهاملىلنبىاوقولفصل
صلىوقولهبالعدليينوالحالعدلاائمةلمجراهءنبرىومنمالينلمماماماأرادبهانهوظاهرعادل

كرحهعناتباواذزأقلنهابهيديرأنأعلمللهواملبشتعالىلله01دعباؤشأفىوشابوسلمعلعهللها
ووجلوسلماللهعليهصلىوفولهشفهوعتدآضبهرفىوجلثمءبداللهءشغيرعبادهأقنثممن
وفتبرتقبوليهاالىجوعينوىللهأعلمواهعناهليهايعودحتىمنهجاذبالمسجداهعلقلبه

عدهاواننةحتخلهمدهايهفمحسنةنوىاللتءنالحسناتممايسعديمفهذانحوهدجهه
مألمقدموتفرقاضلىذلكمعاعلىاصاللهمخابافيرجألنووسلمضلعهاللهملىوقولهعمثرالهكأت

بسببانهماببرمعانمعنىعلىماواجنماعالفرائضاللهءنفىوالبغضتةافىالحبماكقال
واالفتراقاالبئعحينمحبتهمانبوتبهيريدأن3أوادتةمليشذلكعلىكترقانوطةامافيجمتحا
هـاداالنةيمونصالحملبهحدمنهماوالىلينفرذلكأجلمنمايفترقانخابهبديرأنملشو
واعأعلمللهواأفضلبه

التعكليهصلىالنيخصعيناهةالعاففاضتذكراللهرجلومموعليةاللهلىوفولهؤصل
لرافدةدمنهالخلىلفيكاتفاالذكرابوطلسمعةياءواالرأبعدهنفانهبذلكاظالىموس
رغبهتعالىاليشودتهلصانهضيناهحتىتقعضيعهرءستثمعاوالوعز

نفسهالىادععهأعلمفلهيدوايرجمالوحسباتذدمجعهرجلووسلمعليهللهاملىوؤهـلهفصل
غيرزلكإلىأنتدءوهكأملولهابماصبهبانألاليقومويعرفحلناوجهيريدءلىأنملومجض

اجتمعتفمنالناسألنالواالشرفذاتوسملمعهتاللهصلىصومنهتغؤالمححلمما
لوبعزاللهلخافةاعههعتاللهكانافأظااظلذأصصلميهاوتأرءبتانلصةااتانثول

لهاذلدانهاللهأضافاققالوسلمعليهاللهصلىبقولهبديرأنليحعهوتعالىلماعندالذوايثارا
بذلكنفسهخفففصمهفىذلكقالانهبهيديرأنلصحعهعليهاومعناءاوأظهرلهاوجهبهجعهاورا

رسولانهريرهأبعنعنأبيهصاعبنأبىيلكامالكءنصافلموالتألالعيهعادععه
ثمجبريلفألنافاحبهيخمبهزدأحببتلجبريلقالالعبمدللهابأذااقالوسمعلعهللهاصعلىالله
األرمقفىلقبولالهعبولسماءثمااحلقصبهحبوهفالناحبقدللهالمماءانالأالفيدىينا
ضليهاللهملىقولهش4ذلكمثللبغضافياندقالاالأحسعهالمالثللعبدااللهصأبةواذا
لجبريلوقولهيريدانابههأنللعبدسناضالىتعافتةاأبوبهرمحبةضىلتهاالحبدطااللةبأذااوصم
بينمقااتيهؤيانسنىلئدلىذهـدأتيمأعلمللهوامليض4ناطضفالقدأحببتلسالماضليه
وندعفريعااوأهلأجمعينعةلطااهلوألمألدحامجبلرجلاوذاكلمحهاجمبهيلجبرنلتهافي

صابعمنعتى53

ماثعفقنمالهالنعلمحق
ثماعنوحدثىبمعنه

عنصالحفيأبىيلعن
انهحرهـأبعناببه
صليهاللهصلاللهرسوا

اللهأحباذاوسلم
فدجبريللالعبد

فأحبيمبهفألناأحببت

فىينادىحبمجبريل

قداللهانماهالنأهل

بهيخدفألنائأحبوهأحب

لهبرضحئممماهاللا
واذااالرفىفيالقبول

دلعبداللهاابغض

قالتهااالاحسبهالمالك

ذلكهثلالبغضفى
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اللهننلوميلهـوجبرورسلهوهالئكتهلهمنكاقعدوانعالىاللهالسألمعابجبريل
فرنعدترلل

هـحقبزإلذأوأعيابركأاذإلالمبددمجتمعضشاكدىئعالىابعلملتهاعدعهألتهلىوفوعئمالسماءهلمالثءنعنوحدثنىء
منالسماأهلمعالعبدفيمبربذلكجبريلبهكاصكالمصماءلذلكلبذلدفمبهاشادعنديناربئصازمألى
لوضلمقابينىلتهدمهبمأنهالقاادريىأب
لهءمشقددسهخلتدطل

فألنغاللناسافيووالمحبهاألرضفيالفبوليوضعثموسمعلههالدهصلىودولهلدالثنايابراقشابفاذافتى
علىاا7ئحتلذبهمآلتهلبنبتإلعزسجلقالكىسلمحبةوكااارحمنمنلمفألشحعلمناادامعهالناسواذا

المجةاالعبادالومحبةعزوجلاللهبمحبةفصرتلدالمحبعباسابئنلالودالمحبةذلداقققوعاثئاسنداختلفوائ
كاالعالحاتواوعكااذفي3هتادههلىتعارارىاتنأناوكنعروالتتىفولهعنرواوسداليه

ال005هذاففيلفسألتعف

ابألضىعلىلكحسبغفىاكطافيلفااللدأماعفوبعهحسبهاأكأمانإإادانتاابعمبوبهرمعنىفوبغعكانفالجبلبنمعاذ
أهلفىلنادىثمحرملفيعهغهفالناصأتتألفافالمالىلميهتلحرللتعالىلانهقدفوجدنهالغدهجرت يعومن

الناسوسنةفىواالجتابالكراهةاألرضفىلهيوضكلثمفوهفإلنافأبضزويبغضاداالماهووجدةبالتهجيرصىسب
انالحدثثفافعضىؤيماسؤاوتوقفلمبكالتفلذلدأخبرلماتقدمةمحقفهاللرمالكيفقنهولحتىنتظرتظليعلى
ذلكحسبوبغعال4ءلىتعالىخداللهمالهفضللىتدليلارجلمحبةاألرضءلىأحلاتفاقمنجثعهثمألتهفى
أتعنمالكصدمعبهودلمبعرفهمندونمغلهمنءهـاألرضلوإغاهـادبأ3أوالتأللىتمدتذوجيفبل
ذاوائناابراقشابئفاذازئمشقسحدددخاتتالانهالخوالفيسدرانأبدينارتبنمألحلطافواللهزلتنم
جبلاورماذبنذفقيلعنهفسألتولههوصدرواعنالهناصندواواقىاخعلةاذامعهالناسللهافغلتدتهآففالته
سمعألتهفضىحىفانتظرتهلطلىلووجدتهاثجرياصدشقنىفوجدتالعدحجرتكانفاللته3فقاتفتهافقال
اللهففلتآلتهففاق

فقلتللهفعال3لنه3فقلتآلنهفقالتهالحبكافواللةقلصعليهثمفسامؤجههفبلمنجئته
اللهرسولمتفىءأشرلوظاليهمذقصبرداقفاخذمحوةقالللهافقاتلتهففال3للهاردادجمصفأخذ
اشرلوايهفجبذق

والمتزاوربئفىواثحالسينفئابينمحبتىوجبتتعالىتباركالنةليقولوسلمالتهصكليهصلىاللهرسرلتفاق

امجيمىالنابناالعناوياشلهشماأألوذأظهالوفتىطلقمعناكثرالىلخطللىسضفيتجثغرحشهقوليملباورلقسناوالميكولوسلمعليهاتصلى
وشالىناركاللهل

فىتصمعحمعار3لهيملقواالنظرفيهالعهردوااضمواللهيريدالعهندواثئاسفيحتلفواااذا
يريدلعدفولهذملرونءىماالمأةالقابلمحبىجبت علىاقاالتفالىاالخهالفذلكروالءندردبروودتئلهأنباعفيصعاباواثماق

الفولهذافىازمأبوملدوأحمدبنقاتجبلامعاذبنذفقيلعضهفسألتوصولهفملالمعباذلينفئربنلمترا01
مجدثءننعبدالرالوليدبنسععتعطابنيعلىعنبةشعوواالصامتبنواغاحوعبادفى

أبأبوحاذمءتذكرالذىوذكرالحديثمتلعاافيبادحلقعتالخوالنىادريساب
ادريسأبكناوشعنبنءيينه51واماراتويدلءلىجبلهعاذبخةعنسادرت

الولعددوجلبنمعاذلنىوأوبندوشدالدردااوأبامتلصاابئادةعهلوكتاظوالقم



572

ولدالطهنالاهمنعةجالوبنءمثرسنينوسالاذبئ4أبوادريسادركملمابئ
هائلىعشرهسنةكاننوعواسعونطافيجبلبنذهعافيوحنينعامريسدبواأ

تههجبلمعاذسنىالىهرىيةروافيقولهومعتىخاصتالحديثاذمنهصمحيحتمألنيهون
وشدادبنالدرداوأبالصامتبنلكثيرعنءبادةوأخذاصبيملكعايأخذعنهنوصبعه
وأحمأعملتواأوس
ذانيقعفىيصلىوجدنهوبالفصفدسبقنىفوجدنهلمسجدالىافيجرتوفولهصلة

يبعدممنوقتانهذلكومعتىمالكوئمالبذلكتجصدونهوفللنواافيهنممايحلىنالوقت

لعالهوادبفهلقالمألةابينليسوفتلمسجدوأيعماكالباعكالناساموفتوبلهةفرضصالة
لتنغلافيهفاسقبلوقتافيشتراكابعدهىا

علىثحرىنتاأليمانانعلىدليلدتهآفقاتفتهآلدتهظافألحبكللهوافقلتوفولهفعل

فأخذوفولهاءلماواللهليدهتأععكاهاواسويؤكدبتكراراظبرمعنىمخقعقعلىمالسأ
لهلتقريبامعنىعلىنفسهلىابذنىوهـطرفاهواردامفبهبثاصكعبىوريراقودصحبوة

فقازلهذمللمنوسلماللهءليهصلىالنبىلهبما5بشيروبهلماأخبرلقبولواظهاراوالتأنيس
معنىعلىجلواللهءشلتيقولولميهتاللهملىلمةارسولمتنىظعايهانتيدبماابهثربر

وهووتعالىتباركبهالممدوقءزرهـالعادقووعلمعليهاللهعلىخبرالنبىالىبهمايبشرفافةا
ذلكفيبومذكدبصيرتهفععأبهنفسهوتثقبه5مأاخبرريسدبواأليضالقائلينأمدق

القابيالجزيلالثوابلمإرادقىثبمتبربدمحبتىتوجبلحاوعزوقولهإفصل
مةواتعالىكراللهاتعاوقءلىوجلننعزاللهذاتئجدسهمبدانيهونيرئغثمالىوا

ركوقولهتباؤمحاجعنابواميواتباعاواثعهثعرابحفظوههىبأنملقياوابعهده5واشحدود

فاتهمي4بعغاواذانهوفيمنأجلهلبعضبعضهمزيارةطوناعلمأنللهيدوايردنييئوولمتزاوالىوتعا
فىيبذرنأنفممهميريدفىلمتباذلينواوتعالىتباركوقولهطاعئهعلىأولعاونلوجيهمحبمن
لمةأضموالعهاحتاجاانمالهويعطيهبهواممااهيوغيرذلثدعدوجهاعلىالنافاقامنضانههي

متالىوحسنلهؤدهواالقصدنيقولانهعباسبنعبدالقهعنبلغهانهممالكص3وا
األعيقععادفىالقصديريداعضهاللهرضىفولهشكلالنبوةن5زانوععثريسةمنفي

وفيشأنهبعووةوالالنفقةيريدالفصدفيديناربئىوقالءتفعهوالسرفالغلىوقىك

بهيرتفحمجبانالقعدطواياكءنلقصدوففلهبذكرامالسمعتالقاصمبنقاداالععبية
دينارحىفيدعيممىووالتاقبربدالرفقوالنؤدةوصولهالناسوتعجبتعجبلىلمظلهفيل

وأصلوالدبنيفةبربدالطرالسعتنوحموفولهوجلعزاللهيهابطاعةفبدخلئمصحماموره
األنبعاالقأنهذهبربدانالنبوهنجزأثرفيوعبجزءمنولهوالطزقالممعت

للهعبداماقالهصلىلفزثةاهذهقدانويضمهاالتزابهاوجبكاعلىوابعواعايهاواهيطالتىمفاو
االبمالكارمهاوةذهعلىنندينارنكلءيسيواعمواللهذلكوجهوالبدرىعباسبنا

النبوجزأءقرنوعثخمسةنفيجزءمنيهيعن

انهمالكعمتوحدنى

عباسبئللهعبدابلغعكن

الفعحدبفولناته

الممتوحسنوالتودة

وعهثريئخسةمنجزء

لنبوامنجزأ
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لالرؤيافيماعاءل
ممالمثءنعنوحدننى

بنأبللهعبدابنسحماقا
االزمارىءنطلحة

للهارسولماكأنبنازس

لوسمعليهالكمعلى
الىجلمنالحسنةوياالى

ستمففيامالحا
منجزأوأربعين

وحدننىءنالنبوة

عنالىنادأبىعنمالك

هريرةأباألعرجءن
اللهصلىاللهءذرسول

ذلكبكثلوسمعلعه
مالدءنعنوحدننىف

بئاللهعبدبئاصحاق

زفربئطلحةءنأبى
يهأبعنمالكبئمعةص

رسولأنبرههرأبعن

وسلمعلهاطهصلىالله
مناؤصرفاذاكان

لوليةاالنصألة

لةاللهضمأحدرأى
يبتىليسرؤياويقول

االالنبوةنبعدى

المالحةؤياار

يانرالىفىماحاه

اللهرصولانمالكبنأنسعناألألصارىطحةأفبنعبداللهنقاسهعنمالكبرص
لنبوةاجزأمنوأربعينستهجزءمنالصالحازجلالحسهنهءنؤياالىلطوسمعليهاللهلى
شكلذلكبمثلوسلماللهءليهصلىاللهرسولعنهربرهأبىعناألعرجالىنادعنعنأبمالك
ثرهلمبابهيربدانوكأمللمادفةايدبهيران3أواللهمجعملالحسنةوياالموعلعهاللهصلىفوله
نانجزلثابوصةلنبوهاجزأءنبعينوأرسهمنفيالعالحجلالىمنوسلمعلعهاللهصلىوفوله

وجلعزعنداللهمنويهونيعحوجهالمسعقبلءلىفيطونبمااالنبا3ثؤيهاكانلمالنبوه01

طونماعلىتفمافعهذلدمنئىالرابهايرىوصياملوللرانلعلماأهلمناعهوفدقال
نبعناملىةمدانقزئةلاهذمعنىفعللنبواجزأهنبعينوأرستهمنوسمعليهللهالىوؤوله

عائثةممنىورياولذلكوباونبوتهنتأشمهرسعةمنهاسنةوععثريئثالثةنتوسلمعليهللها
ياؤراليرىندهبلمااياؤلىاوسلمعليهللهاصلىللهارسولبههابدئوتاقالتااللهءارفى
لنبوةاجزأمنبعينوأرسعةسنةجزءمنبنوعمثزئألثأشهرمنوستةاهبحافاقمثلت8االحا

العالحةارؤياسعيدالخدرىوىءنأبرؤبئلميطلعليهوجهعلىالنبوةاجزءمنوقيال
عرأنبئعبداللهنحمنافعحرعنبنعبيداللهىرووالنبوهمنجزأبعينوأرخسةجزءمن
عكرهةءنوىروفثبهالنبوهجزأءنسبعينجزءمنامالحةاوياالىلظوسلمعلعهاللهصلىالنبى

منأثبتهريرهوأبوحديثأنسواةالىختالمامنذلداانيهونؤصمملعباسبئعبدالله

جزأوأربعينستةجزءمنوسلمعلعهاللهصلىؤولهليفمأفيمحلصمجمعأنصحععلودثساثراالط
محدلوطيةالخةؤيااوجزأضلىسبعينكأمنبموسماللهءيىلىقولهصحمملوالجليةؤياالىعلى

يدبهيرانلهـشلنبوةاجزأمنبعينوأرستةمنجزءوسلملميهاللههلىقولهىلطبريراصبنا
انمجعدللنبراجزأمنسبعينجزءهنوسمعلعهاللهصلىوقولهالمبزمنؤيارؤسلمعليهاللهلى
اللهصلىفولههريرةلىوحدلثأحديثأنسفىفولهالعأويلويثمهدلهذاقالةاؤياربدبهير

ؤيابذلدرصاننبوةجزآمنبعينوأرسعةجزءمن4الصاالىجلمنالحسنةياوالىوشلمعلعه
لنبواشأمنبعينواألرلسعةاالجزءنيدانيرانأعلمواللهيحعملوأعلمواللهالصالحالىجل
وياارهنالمنفذاتكرراكثرةبعدهذاعطاءحديثفيوىمارعلىسهالماثوياالرى

تشأماألؤاعمجونمنأوغيرذللثوارجرااليذارسبعلذلكءلىتمكانوأماماتجالصا
وتخويفاواللهتحزيناالثممعطانتجلجنسهءنطونءنولماتكررهلتثلةالنبوةنجزأسبعين

أبعهعنمالكبنصععةبنزفرعنطلحةأببنعبداللهاسحقينمالكءنصوأحمأعلم
رأهليقولةلغدااصالةمننعرفااذانوسلمعليهللهاملىللهارسولأنبرهعرأبىعن

صلىقولهكلمالحةاؤياالىااللنبوابعدىءيبقىليسيقوليوياؤرقياأحدهنم
يرجوأنأءلمقهواهملياصكوراللعلةأحدمنمرأىهلالغداةصالهنصرفءنااذاوسلمعليهالله

عنهبمأللؤفمارممنءخفذلكويستدىوالسمينوسلمغدعهاطةصلىلهرؤياهبشرهبذلك
ليصنيقولضولذلكفضلهاوتثبيههمءلىالعبادتعلعهملكيدفييانمجعملوفيهىالو
جزمنبعدهلملعبتىبهاخبالواالاتعلعكحفالمصالحةابولى1االنبوةمقببدكطببئ
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بنعطاءذبدرنأسلمءيئواللعبرهلمةهصمعهاءنمجر7ومملحةلمءلىومحمصرةاهعلهمخلولالنبوة
صعلىاللهمولردساوأال5د01رال
سقىلنلوسلمعلعهاتتهلكليبثالربمتمايدخسئلافلعتركرأليسذالمصاليعلموأمامننهاصهناالار

لىياواشانإلمنوللةلشراعلىضندهوعىظيراعليبرجماافعهلهؤهليلعببوةأبااحدقال

ومأابببفقأالمهثرآأابوبهرؤدقالبوهأموراكطمبأهيأفعتالخبالنبوةأجزانشء4ؤياالىانالالفةمأوات
الغرصلياثراتالموءوأقاراثمناواحطهذوعليهاللهملىاقهرسللماماتؤياعاءشمهقىعنهاللهرءىالصدية
امالحةاوياالىقاذخيرااطروءاقاواىوانيئكرهأنخيرارأوللعابرانوالوانمايخنىمممتان3لرهءم

لهأوترى4اماااالرمالكناسلعدلناوضراخيرايتهولانخراقولهالعمءمىثأهلجاءلوتولأو
واربعبنتشجزءاالالنبوةمنبعدىيبقىلنقالوسلمعليهاللةصلىاللهرصولأنعطاءبئيسارتزبدبنأسلمءعن

وحدننىالنبوهزأمنجزمنأوتركالهلحنصااالىجلايراتلحهلصااياؤالرلاللهرليارثراتلياوهافقالواالمبعصرات
بنيكيىنأكيريدواللهءالنبوههنلىبببتىلنعلهموسلماللهصلىفولهشىالنبوهجزأمقوأربعينةت
عبدبئسلةعهدءذأبعاتواررتننهاجزءبناالوانزبضذاتجضبهتملقتهالالنبوةانأظلم
اباتلانهالرصعوخايراالعاحالرجلبهامايبشرابدبهايرانومجعملاطااارؤياوذلكالمبمثراتىو

يئربىبنإهاإمينوأرصعةمزجزاذؤيكهمألنتكونشدةمزوتخلصبالصالحمنلهغبرهيراأولنفسه
صلىاللهرصولصالدءمعتصأعمواللهالحزىاذبرهثالصادقةتتجزأءلىوياالىنءيرعامنوانالنبوةجزأءق

يقولوشلمالقهءليهرسولمتسيفولىربفيتاداألءستأنهعبدالىحمنبنسالةعنابسععدبنصكيىعن
الغينمالحهاارؤياثئيهرههالفاذارأىأحدآاشيطانامنوالحلماللهمنلحةالطالرؤياوايةوصلمالتهءلمعهصلىالته

افافيااواررلمءنفقالالله5اماننكرهاقاشبرمافاعنوذبالتهوليعهعتيقظااذااتميئألثيسارهفلعنفتءق
طرهالثيرأكطاحدلمأبالبهامميكشتفااحديثاذتاسععتفاجلامنلىتلهىأئةؤياالىألرىكنتانأبوسات

ئألثيسارهممنيريدأنهـلومجضبدبدالمبثريرأنأءلمواللهلكعهالحةااياؤالروسلميهعااللههليقولهش
ااذااتهيالعنمعطانمنالكاذبألبريدبهانوسحعملىمايكزنيريدبهأنصحمملوالحمتعالىاللهمنالعادقة

شرهابالتهءنمؤوديارالروبئلءيممىيطانانشمنلمواطتعافاللهويامنفازصزنبهاليغرأويخعلانهمعنا
شاهانتضرهانكاالشيطانيهالمجهولاءظيعاحواألهيوالحمبهيسرالذىواألهياظيرعلىمآيعأولروبةى

رعإشهولعكدزنهإلمؤمن

وجمزنهفهجمشيدبهيرصحعمألنلثئيمرههايمرأىأافاذوصمعلعهلمةاصلىوزهـلةفصل
بهمايدفعاذهجعلتعالىتهشاءاانتضرلناثرءافامنبالتهوليتعؤيسارهنتفثفلعه
عنهازالهذاذافعلعزوجلاللهففملاراثقالمومنالنطونلكؤوحزنههيطانالضره4

دسدبىبهؤلاللهاقيريدبذلكمالنومجهعزوجلاللهالعوصءلىالىبهاورجحالبالشغل
في15مابهولهاعنهأماذلكنركانوانهمنامهفيممار3هشناليصيبهانهبالتههذاوتعؤفعلاذاانه
دينارفيىعيالبالهذلثبهقللولميدعوانهالبألءعفهاذادعاصرفالداىكاحدزاقهنا

بهادتاسههنبيعوألعوذثمنألئاهعكنيسارهذندنةراىمىانوهبفياعنالععبيةفي
اآلخرجانبهلىايقولكرههثمئعئأمنهيصيبنىانذامناىفيشرماوأيتورسلهءدقهمألهس
لدنياالحياةافيلبمثرىابمآليةاهذفينيقوللهأبيهعنعروهقهثمامعنلكطص
لماآليةهنهمعىفيولهةشلهاوقىىالصالحارجليراهالصالجةاياالىوهىاآلخرةوفي
عندافييريدالمبمثرلهالعالحلمفامامنلهاويرىالما4الرجليمايراهانهالدنياالحعاهفيبرىالب

زبهنتاأبوصلفقالللها

مقلاهىؤياالىألرى

شععضفالالجبلمنعلى

تكتفاالحديتهذا

عنوحدتنى8هاأبال

عروفيحشاملكءنط

يقولنانهءنابعه

ثطىلبالمماآليهطهفي
آلضةاوفىلدنعااةلحباافي
الحةالارؤياهىل

أوالصا4ارجلبراها
لهؤى



لالزفىماط
مالئعكنوحدزئءن

ميسرهءنبئموطى

هندءنأدبنأبسعيد
أناالشعرىموحمأ
عليهاللهملىاللهرسول

لنردبالعبمنلوسم
ورسولهاللهفقفكصى

عنثماعنشوحد

عنبنابعلفمةتعلة
روجعائنهةعنأت

وسمعلعهاللهصملىلنيا
ليتأهلأنبلغهاأ

ناسدارهاكافىافي

فأرسلتفىدعندممفها
تخرجوهالملذالعهم

دارىمنالخرجنم
علهمذلدوأنكرت
عنمالكعنوحدثتى

عربنعبداللهعننافع
منوجداصاذااننها

بالزدضربهلجعبأح

متوسهصحيىلوكسرهاظ
فىالخيريقولمال

رههاوالنسطرنج
بهاباللهحعهممرومه

الباطلهنويعدها

بعدفازااآلويلىهذه
لناللاااللحقا
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بهكاشلقاهماآلخرةوامافيىالبمثرمقتضىاومنلنبوةاعدملمنلدنيا51الحيافيالبعثرىمعنى
حذايو3المالئكةموشتلقااللهءشوجلقالوالبئسارةلميخساذهنالقيامةعندشدائدةالمألئ

وننوعدالذىكتم

الزماحاءفى

ابتهرسولأنهـىاألشهأبىءوعىهندعنأبسعيدبنيسرةءنبنموصىعنمالثص

منوسماللهءيىصلىؤهـلهشورسولهاللهىفقدءبالنردلعبمنقالوسمعلعهاللهصلى
لعبمنالدأخبرانكصىفقدوسلماللهءليهصلىوئئلهمثألشاغلاللعبمنالنردنوعبالشلعب
مننوجهأىبهاءلىاللعبفيزراعاموباللهعنىنايغتضىوذلكعزوجلدتهصبهاط

أبومحدلشيخاأبومحدزادلقاضىاهحمطرنجوالبالئبالنرداللعبلكواليجوزعندط5رأوغير
مماذلكوشرالنالهاءىوالشطرنجئرهعثرواألربالنردمنبهمايلهمالكصكره

والدينعلمناؤمتؤهةفبماالالمبالغهلميصريصدبهامننوعواليهغالباتعالىللهذكراىءنيل

يوقعأنيريدالئمميطانافقالءشوجلافىهذااظرءلىتحربمتعالىالبالدنعاوفدعاق
منغونفوألئمالصالةوءنذكراللههذمءنسروثوااظرئوالبغفاءالعداوةلينم

نيلعبلسعبىاوأنبالنردنوايامبونثماوعكرهةلشعبىوافلبئءللهعبداعنوماروى
وروىءنالنظرواخطؤافعهلىاوأغةىالغلميعمواماغهـلحلءلىولوبتضيرنابتطرنجباك

خباداغاهىواكرهذثقدمعنغيرثابتكللكوذبالنردللعباصازةاععهاببنواباباسععدبن

عنماللثصالمسععالطواللهالباطلعليهءثماهمتشفيفطحرصعاعلىلبطالةاأهلبهايتعاق
دارهافىيتلىأانبلهاوسلمانهعلعهاللهصلىانيازوجئشةعنامهءنعلقمةأببئعلقمة
علهملكذبهرتوأرىادتألخرجخلمتخرجوعاانيهماأرسلتفىد5معندفهاالسنوا

يقاوبهسةالانريلعبأدلهناذاوجدأحدانبنءسانهعبداللهعنناخممالكءن

ألخرجنمالنرهـجواسلمتادارهالقلسلتوصلمعلعهاللهملىالنبىزوجعائشهانفوال
اننهكرهاأبوبهرضىلقااوحصاباطعنارهابهاوتطهبردلرعبلمباعدهامعنىعلىدارىمن

لعتبيةالمئماركةفهاوفيالىيدعواهـلنظواليهمالجلىساألنلليهاينظراوبهاعبالاهعمجلس
فيءالسألمالذىالذنبليسءنألنجاذلكىأبرعدالفالنمبهافقالاللدعبعلىأيسلمسثل

مذهبصهذاذهبفيبولذاوالسالمااهلهممالك
كسرهاوأمابهايلعبأهلهوجدمنمنيضرباالوعريهربنعبداللهنوفولهفعمل
نيلعبمنضربوأمامنمعاودكالىاقاوهاداعوافهاالمنفعةألنهاتخاذهامنالمنعوجهفعلى

مقالهبسطعابهمالذنهممألبذلكأءلهعهاوبخصوالىجرلمالمأدبسيلفعلىاههبهامن
مبثعالمنبدخوانلسيئةاواالعمالالخألقامساوىمنلذلكممنعهوولدهلىجلاكايؤدتيلتأديبا

الشطرجفىغولالخبرصصشالصحىقالصطنموالتعزيريستوفبهفبهاحدصجب
شلفعاللاالاابعدالحقخاذآليةايعألهذهوطللباابهاويعدهامنللعبااوسععههيمرهكره
أولغيرقارولنرلقماأومحيراكانلكفليالذفيحمكنلصالكفألخألجملبهاللعباهيةكراوأها

انمنبقولوالبعبرلعألهاذباونركلنماراوالحلفالىابهابؤدىللعباأبوعدألنفىلفاا
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نفرعالبابحممثيرهايخمبالىنمالبايؤرىقليلهاألنؤلكالىمنهايؤدىكئاراال
كرشامحاسنهانكانتابوحنعفةواللىلثماةالرووتهضهـالمتقبلحدةواهقاراصجمهالعب
فوجبباطلوعلفارمحرمهذاانمانقولهعلىلدليلوادته11ولفبدتكبيرهتظهرمنهولميهمساو

انعندسالكثهادتهسقطتثارةغبرابهاعليبىنفرعلميسرلثمهادهاأنيسقط
ئعالىللهبرئراعنواالشعفالنثةلحاااأليمانفنعليهلمدمنومااليخلىاطلالبامانداألنهفيهاأدءن
قىكلهويسقبماصغسدرفبةلناافىبهفأمامررلعبلقيانواألنكاقااذبالوكالصالةاوعن
العوفيقبالتهواذمنماهوأوبداتلثهااالمسئلةفيهذهمندقدتقدملعهعداوالتسقعذلك

ىالسألمفيملاله

واذاالماشىبهعلىاراالسلمتلموعليهاللهعلىاللهرسولأنأسمنزيدعنمالكص
يبدؤمعناالماشىعلىكبالىايسموسلمعلعهاللهعلىفولهكالاحدأجزأعمهمالقومسمءن

فأماجبواردهوسنةلسألمابتدااأبومحدلقاضىالآلسالاآلخرفيردعليهامجيبهبالسالمثم
وسلمالشكلبهصلىالنبىناأميعازببنلبرااعنمقرنبنسويددنبةمعاووىفارتداؤها

8اوافئالمظلىموعونافعيفونصراالعاطسميتوتثالجنائزواتباعلمريض51بعيادبسبع
لحيوابأحسنبقيةحيرتمواذاوجلعزفتهاهـلاردفلةوأمامسئلةبرارالقصموالسالم01

انهالمعنىجهةومنالسالمفىذلكانيلزعنهاللهأبواوليدرضىلقاضىاقالوعاردأومنها
لمسمايقولأنألملىاوصغةمسعلةلسألمانبدأبهابعايهململماعلىلمسلماحقفدتعين

ابوعدالقافىقاللهيلكاعليمالسالمثىلأوثإلمااالرادوعلعمويقولالسالمءلمعم
هريرابعنهنامسرعنىوهارذلكفيواألصلدتهءلممكاسالمواداانيقولمالككره
اذهبلذراعافاالخلقصعونطولهصووشهعلىاماللهخاقلظوسلمعليهاللهلىالنيعن
فقالريتكذوتحعةاتحيتكبهصعمامجعونكجدسلمالئكةالنشرصنأولمكلىفسم

كوازاجاعزوجلاللهولثرعالوبالذىوعلذااللهورحمةعليكالسالمفقالواعليملسالما
عليمسالمفقل7يألشابايؤمنوننلذثا

أنيئدأحقهفىشرعيدانهيرلماثىاعلىب3راايسلموسيهضاللهاصلىوحمولهفعل
الماشىعلىلبالرارساالمرويافىاذاتساوارجلينانأحدهماينوصمنيمونوذلثبالعمالم

كانواذالكبرابابملدنياافيعدعهففلمنعلىلسألمافآليههلدنهااأهيفيصالمنهأرفعالنه

نمنبمبدأبالسألم5وااللتفارلمرواسعويائااذوالسلجاارعلىلما31آلضماراواجالطأحدهما
بنكبدالىحنموروىثابتوالفضلاندنبابمنقاللأففحقهمنكانحقهأفلءلى

بسلموسالتسليهلىدتهرسوللقالوسلممملعهللهاصلىللهارسولعنهريرهنابزي
الكهيرعلىالقاعدوالقليلعلىثىوالماالماثىعلىكباراويسملكبيراالعفيرعلى

أبرمحدلقاضىاواحدأجزاعهملقوماسمءناذواوسلمعليهللهاصلىوقو4فصل
ردوانبعضعنصقطبعفهمبهماذالكفايةاعلىأوفرضسنةلسألمابعدااانالخألف

لجاعةأبؤاعهماواحدمنردوانأفيأعنهملجاعةاحدسواسلمنلكفايةاعلىفرمقألملا
ؤاألجاعةاحدمنواسما6الحدشمانقولهعلىلدليلواالردجميعهمثدزميوسضأبعنوحص

السألمفىالعمل
مالكقعنوحلثنى

رسولاناسلمفيذور
لوسلمعليهللهاصلىللها

الماثىعلىكبارايسم
االتومنسلمواذا
همعأجزا



مالكوحدثىءن

غنكيسانبنبوعن

انهبنعطارون5محد

عندضبدلساصاقالكنت

علعهفدخلبنءباسالله

فقالااامنرجل

اللهورحةعايمالسالم
معشيأزادحموبركاله
عباسادنلأيفاظذلك

بذهتديومئذوهو

هذاقالواهذامنبعر

يغشأكالذىاا

بنالفظقالاياهفعرفو

انشالممالمانءباس

خليكيىةلالبركألىا

المرأةعلىويممحلهالد
أسفالةثاما3لفةا

فألالشابةوأماذلد

لكذأحب

السألمءلىماصاءفى
ىوالنصرافىىالعهو

مالكءنعنوحدتنى

دينارءدبئتهءبدا

قالرأنهفياطهءبد

ثتهلىللهارسؤدلط

اذاايرداانوسلمعلمه

فاغاأحدهمعليمسلم
فقلحمليمالساميقول
عببك

08

بهدئفيالسالمالجاعةالواحدعنفيهسنابلشرعهـثععارااسألمانءذالمعنىبجومنكمء

ألساعندءبداللهكنتقالعروبنءطاءأنهمحدبنإلصانءنفيءذوحبهاألءنيكى
ذلدزادشيأمعثمبركاتهواللهورحمةالعمألمءلمعمفقاليخناأدلبنرجلضليهلفدعباسبنا
اهامرزوهةالذىيغشاكالىلواهذاعذامنإعرهبفىهتلىوعويوثذ3ءباابقالماا

انعنهاللهرضىدنءباسقولءبداللهكتالالبركهالىىانعالسألمانعباابنفقالظل

بتهاورحمةضليملسالمااظألةنالثةىغاواخيهذلثيدعلىالفينهيريدالبرفيالىاىذقمااسالما
لمآلوعلهافيفيأنلهفإلسمنهالغابةقدبلغاستوعبهاروأبؤأبعضهاعلىفتصرافنبركاتهو
الفظاليغيراأتلكذويقعضلكذعلىديزاالابركأيريدأنالىااصمالماكاكثرماينغابومحدأضىلقاا

لناسامنطائغتجكلقيدهالذىالمععادااللهلدعاءفالغايةاوأماأورلسالم51دابابتوهذافماشعلق
فيلوحسنةلمصافحةاأبوعدانلشيخابالهدفقدحاصفحةامااوامامسئلةقلوفابالتهو
ئيععلقأنصكعملوفعلى3ااناوأمأذلكنملىلثلناساانؤخالذلكالكءقلخهصرسثلا

أنساوأصازهـنقهكالمعاممنوعةأوفعلقولألصنيادةداكإلبهةاالىنتهىاللمالمانبثاروئلمنعا
نمق3واللهءلميهصلىألنبىأحأبفىالمصاقحهكانتأألنسهتاتؤتادةوىوفصمأنكبنا

صلعوفيقاناوبالئهتكرارهعنبمايغنىقملأحازءامنوةالمعابخكرمنكرهذوةورتقدم

لدالذأحبزالبةلئااوأهالكذكرهأفالثمالة11ألفظلمرأةاعلىيسلمماكهلصعلصحيىظا
لشابةاخألفنحظورالىهسببوالكارههائإلفتنةالهرتالمقالةاتأضلمواللهذللثمعنىك

وأصللمكالمةابابمنوذلكاردضلهايقتضىلسالمواالمحظوبىالىبهويتسببلمتهاففمفينظ
يمنعاالأنلمتعرفنوحعرفتقعصسمجملىأؤهءخدلقاافشرعشعاراالسالمالسالمانذا
وىوقدروأمربالحجابذلثبثثلبةؤاسامنكاءخعوقللفمريضواكالتعتنةمنمايخاتمنه

طمخيرظلاالسالمأىوسلمعلعهاللهلىاللهولررجألسألعرانبنلتألتءبدأبوالخيرع
عندالمقالةصجلسأنوالبأسسعلةشعرفلمنومنءهـلمحتعلىالمالسههـأتةالطعام
عليهدكرجمهنذلدومنثنيمنهومالككالبةافشاذلكوالينىحوائحهالبعض3الما

الوالنصرانىاليردىالسالمءلىمماصاءفي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولظعرانإكالبنعبداللةدينارممنبنللهاعبدعنمانكص

3اينداذااانهـلهةشىعليكلفعلعمالساموتفاغايةأحططمضليماليهوداذاسلمان
أبواقاسملشيخاقالهبالسالمواواليبدؤااذاسلهمنمايردءإيماانةيقعفىالحديث5مأحدعليم
ولمردافيلماكتاباأهلعليهسممنحمبينديثالنهاتىهـمقتتوبومحدوضيرماأضىوأنتا
أبعهعنصا4أببئسيلوىوفدريرثثروعثأنهلىذلكفدلمالبالمابعداغلرحميذ

بالسالممارىلتواليهوداالثبدوالوسلمعليهاللهصلىاللةرسولأنهريرةءنأب

موافعهضنالكمهـنيحرةميدأيرالسامءلمعمهـلفاغايةوسلمعلعهاللهصلىوفولهفمل
والساموسلمالتألعليههلىالنيظلوشلساماالممبالمءليمنمفيقولونشماتاللهآفكاو
المثرعلهممنهادءيابهؤيردارادعايهمعليملمأنيقؤلوسلمعليهابتهعلىالنبىفأهيالموت
الهودوالنصارىاليردءلىلانهمالكعنوءبافيوروىالعملوعليهدينارضيسيقال
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بينبمنىوااللفظبغيرطذا3دعاعاندينارالنهبنوحذاقولءيعصىعكعاصقلرددتكان
بلءوممنوعغيرمشرولحشذاكالسالمهميردعاأنمالكبءنواشوءببئاوايةرفيمالردعايم

عليهفألبرددىعليهسلمأبوالقاسمءنالشيخوقدتماقولهعلببردذالثأنوعءنسوالمث
ابريدواغاهوردبردللسألمليسوضليكقؤ4وأاصمالمرداردهواانهذاثءىظعلمكوليقل

ؤهارأوسهاصنبأيواتبشعةماتمذاوالوعزلتهاقولفيتأويللناساهاوقداقوله
بأحمنود3ااعلىيردننعاننهمالكقولومذاضتفىةخااالسالمأهلفيعطاءاآليةفقال

ذاسمعامةهىبئءباسعبدانتهلووسلمعلعهالتهصلىالنبىثكأحدثوهومهبهمماحيوا
هانرأارتوانممافالنأفهذاللهاورحمةلسالماعليدشاتعلعكإلمفقالعاهك

ىلهوولقةلهفقهلاللهورحمةالسإلمعايكاليهودىقالمنمعبىأنهاوروىءنعايكقلت
سرهـالسألمعليكازادلالناسبعضوفدقالنىيعيللهارحهفيأإلسفقالللهاورحة
ماذلكتواألصلوءوأولىبلفدموردتابومحمدوالىىالقاةقاالحجارهوالسين

قالصوضلعمسنهولوالكعاباعايمأعلسلماذاو3قالعلعهلتهالىلنياعنوىأذسر
ماظلاعلىنىوشفقالالذلكعقعلهصهلثأوالنصراقىلهؤاعليسلممالكءنسثلمجيى
اسألماتلهاوالمعنىلةالامذهفيالألسدةالنهحاليستقعلهالملىاهلبأليسمنعليسلمانءن
االقيهاودفيايمبعدافليمىسيعةكانوانعنهاالرجوعفالصبهبضةكانانعلعه

فاتالهاتتبخاممرانهعبداللهعنوىومارعزوجلاللهحقوثواغاءىءنحقوقهليستءن

ن51وأوغيرهالمثذاليعتتدولف4أواعغا41وعليعايهصلمحينطاولمبعرفهانهاانيعمهملش
علىإلمابتداءاالكعرايرعوآلمثوأحمواللهأعلماسالمبابتداءاععقدضدهعبدالله

ألماألمحواءوالأهلمجالسةمننعسنونوقااسألمانلبدفياىأبومحدوتمنعالقاةمافاله
لهمديباعايهمتا

لالسالمهع

ابعنطالباببنعقيلمولىةيأبلحةءنطبئايلمهجمدابنقاسمالدعنجمص
ففرنالثةأفياذمعهلمسجدواناسافيحالسللنماءولموعلعهاللهملىاللهرسولنلاليىقداوا

عليهاللهملىاللهرسولعلىفاالوقفاحدوابوذلموعهعاللهاصلىاللهدسوللىااننانفأفبل
لهعأدبرلثااوأهاماءاآلخرفجلسوأماؤفجلسالحلقلىفرجةفرأىاحدهماساالؤأما3و
لىوىأحفهمأمالثالنةلنفرااعناخبرماالكطوسلمعليهلتهاصلىللهارسولفرغفامامحبمااذ

شنهافأعرضاآلخرفأعرضوأماتهاللهماسحافاسخيااآلخروأماواءاللهالله

أعلمهلوامليحتنفرنالثةهبل1لمسجداذافيحالسنماعوله3وعليهبتهاصلىاللهرسولانفوله
لموسعليهاللهصلىانتهرسوللتىكاناغرالناحهةاسجداىنواءقناحهأفبلىاءنانيهؤدوا

أنيهونيحشمللسجدوادخللمنتانوبههاأنتثرعلدفبلذأنيهونملصوؤيهامجلس
ذلكلمجمعواوضرعلمماصكتملوذكرذالثوىاراهـاوقىكركهوذلدرعبعدانذالث

واللهبواجبليسذلكانأوليبينكارهيرطتونواعلىوينأنيملضوعلمعليهللهاصليلنيا
وأحمعما

سابعمننمنى63

مالىلوسبكبىفال

البردىلىتسلمت
يستتكيلهللنحراقاوا
فقالاللكذ

الالسألمح
عنمالكعنوحدننى

أببنفتهعبدابئسمقا
مولىةهيأبعنطل

طابىءنأبىعقيلأ
دسولأنوالدالإلئأيا

وسلماللهءلميهصلىاللة
الممحدفىإلناهوءلى

سنتاذافي4ء4والناسا
الىانةافاقبلةئال

علعهاللهحلىهالرصول

واحدفماوءهـلمو
صلىاللهرسولوففاضلىإ

فأماصاهاوسلمعليهالله
فرجةفراىاحده

وأماهافشجلسالحاهائ

وأمامخاففجلسوآلا

فالفأدبرذاهباثالثا

اللهملىاللهرسولفرغأ
أخبرمأقلوسلمعليهة

أماالعالثةانفراعن

اللهالىوىفالمأحد
اآلفيوامااللهواإأ

نهاطهسفباصحيا

فأعرأاآلضوأط1
عةاللهفأعرضة



عنكالىعنوحدثى

ابفيعبداللهنقاصه
مالدبنطاصفكنأنس

اظطابعربنصهحا
فرددجلعليهوسم
مرسألصمالمالمعليه

فقالأشالميفجلا

عرففالالبدأحدأفته
منكأودتالذىذلك

عنمالثوحدننىءن

بنعبداللهبنحئا

بنلطفيلااقطلحةأب
انهأخبرهبنكحبأبئ
عرقللهعبداقبخكان

المموقالىمعهفبغدو
السوقالىدونااذط

عرءلىبنلىشعبدالله
بععةبصاوالضاط

االوالعبدصمكبهةوال

الطفيلثعليهلم
محربنعبدالتهفجئت

لسوقداامبعنىسبوما

فيتصنعومالهلتة
التتىنت3والسوق

والتسألءنالبعءلى
والبهاواللسوملعال

لسوقالىمجافينباس

بنااجلمىوافولقل

فقاللتتمدلنههناط

أباعريابنعبداللهلى

ذاالطفيلنوبطن

أجلمننغدوانكابطن

لقينامنعلىنسملسألما
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ومالةعلىالواراقيقتفىادفوسمعليهاللهصلىاللهدسولالىاننانفأقبلؤولهفصل

انفهامجعملفجلسالحلقةفيفرجةهااحدهمافرأىلهوالتاعدعلىالمالجزممكايسم
فيهابرصارجليناأحدفجلىلبهااليقطىموأنيراهافىلسكعوليهايقعاىموضعوراهافي

لثبرالناوأدحياهـمالةاآلضخلفوجلساألخذعنهفيلموعلعهاللهصلىلنبىامنلقرباعلى
اظيرفىذاهبازاهدا

5لمدمقاعنمنجبرلمانأبربدوافتهالنفرالثألثةأخبرمءقضإلوسلمآلاللهعلىوفولهفمل
ضنداللهإماالخبارعاأنيقصمواليحىوحضرمنفقدر3ههـفعليمماظاعلهمخفيتلتىا

فعلهمعلىشالىنعا

فالنىو3لابلىتعااللهواهفاتعالىاللةالىوىمأحداماوسلمممليهاللهصلىولهوةفصل
قداللهءشذللثألىبهوألىبالمدمعندفاللهواوسمعليهاللهصلىوةهـلهاليهلجمافألنالى

الىكنفهكفأىوىيئالممجدكمماووليىااربدلجؤالكهفالىلفتيهاذاوىاوجلي

هنعأىقىكاللهفاصقياحياالمراحةأىتركسقيااآلضوأماويسمعليهافتهملىوفولهوففله
الىالمؤنجيةالذى3وىفيناردبنعبعمىلابوالثاظير4كمماحألوزادهتوعلىعقوبعه

اواهو7والىللهتعاافقبلهلىوتعاركقبالتاالىاىو7دقففجلسعندهعليموسلماللهصلىللهارسول
منهتعالىاللهسضعااالذىطلكالمجلسدوقفجلهىوسلمعليهاللهملىاللهرسولياسخياهنالذى
خعاسحانإلواللهماءهـصقوالذوهوسلملميهتتهاملىلةارسرلاعرافاعنذهبوالذىهـلهوغة

صمئلثىاألععيهمىبنممدلوطعنهرغبةوسلمعليهاللهملىاللهرسولعنأعرضعليحين
عليهوسماظطاببنمرحسمالدانهبئعنأنسطلحةأبئبنعبداللهبناسحقعنماللث
أودتلذىالكعزففالاللهلعكداأالفةأنتكيفلرسألءهـانملسالمافؤعليهرجل
وحسنالعانيىهلسلهءلىعنارجلعنهافتهرفياظطاببئعرسؤالشمنك

صيفعلأنهامجدبعلىليكالدادأزجلالىافةلههعنخلبأهـاالنسانلمكرفهثرةلعا

االودتهإالؤشتدااحدوانوالتعالىواللهلنماوئوالىاآلحوالبصالحالمنمفاقلهعنمسؤل
لمتؤبئلهانفسهمنأببنوالاشمحالللهانععةوانتعدوالىوئعاسحافتهانمالمجعهاعليه
فياعددانةالىهادانهبعضعنوىوفدرثعالى5غبركليهواليتدرأحدوجلعزاللهنمن
مععليهلنمصافىامعسهاأنةقئوأيننمالتحصيوهذهنفسىثرالفعبعةأر51فوجديوم

الهمراوجلءلىدافتهءشهصكأنكمهبفبنهحومنوالغنىالعدةمعهـفكعفوالفةالمرض
هـوجمكلميهيثيبهـوهشمنهأفدصرفنهوءكأجلالمكرويخبرهكلىمدكالظ4والضرا

أخبرهببئكبئأفيالطفيلانطلحةأببئبنءبداللهاسمقمالئعنصبهالذنوب
مربةلىئىعبداللهوقالىالىذاغدونالسوقاالىعرفيغدومعهبئللهعبدايأقنا

رجمريرمافجئتءبدافتهالطفيليلوالعبداالسمعليهوالصميمبيعةوإلماحبسقاطعلى
والالسلععنواللسنلالبععالثءلىالسودواتفيومانعنعفعلعلهالمودإلىتعبعنىم

بئلىءبدافتهفقالقالناقمثخاجلساواقوللالسوقمجالىفيوالتجلسبهاتسوم
انفولهالشلقينامنآنسلمءلىالسألاجلاغانغدومنذابطنالطفيلوكاننعرياابابط

لبعلمبالمتعممليةمامجيسزبالعايرانالموقءلىالىنيفدومعهاللهءخهرةءئنعرعبدالله
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برعلىظعربغاقعبداللهوىومارفىتعرفهوساوسالمهمعضئبهيقتدىولهمابجرىمنه

لنياعنقدبلغهولعلبةفرذلكفينيعهقداعلىدليلههعااالسلموالمسكينوالبياعقاطيى
فىكانلمنعرفومنعرفتعلىءنالسألمونفرأالطعامعخبرأنظؤولهوسلمعليهاللهصلى
الحقزمنوهذافيليكرسألمهالناسرةالسوقفيبعوخىعنهلتهاعررضىبئللهعبدا

فيهلبيوتافألزمةينعذؤكفيهقنئوامافيلمنكراءننوابالمعووفاألهيمنقكنوا
لولعلتهليلرنمسىارجلاليقبلأعنهابتهوضىلعؤامابنلرالىوىءنوفدرأفمل
مرفدثبأفيعبداللهطونانملبكتذلدومندهارامابعضفهاتعذرعليهفثنةوفثذلدفي

فرباظيرأرزاقأبوابوانماذلكجمنهاسالفايسكلوامافيليرللزمالميفيأذلكمنله
غيرهؤزقدبابابمغوبابانهاؤقيرنسانا

هقعدهملىبحيوااللتهارلهالىجرسىعلىلسألماجلأنئمانغدوانأبابطياوفولهفعل
الينمعقلطفبلالجونانبكتملوبذ4مغهذالوزدمجوزالمعلمأئيلسوقالىاوجهخرفي

مالكصواحمواللهأعلمالبدبنذالخرباقكافبلوكأبهبهذاكرفدةبلهذامئلعليه
والغادقيبركاوالتورحمةعليكالسألمعرفقالبنعبداللهعلىرجالسمانسعيدبئصكيىعن

والفادياتولهةشكلذكرهثمكأألفوعليكممربئعبداللهلهقاللىوارامخات
عنهاللهأبوالوليفرضىالقافىهقالوثروحلطيرالتىتفدوادينارهعناهبئعيهسىلمحاتوارا
بئعداللهوقولمد3ىبلعكتبأعالالىائحةالغاديةالحفظةيريدالمالئكلانعندىملبضو

الكراهعةمعنىعلىألفكسألمكدينارمعنافيعبمىقالألفوعليكعنهاللهرضىعر

رلغيرهذااالنراىماللكرهمعيفيكالماقولهلرهثملسألمافيلبركأاعلىةيادلىوالنعمقه

علعناالسألميقالغيرالمشكونالبيتدخلاذابلمالثأنهبرصواحمأعلمللهواأولىكان
وعلىنفسهعلىسلمفاعليهسمسفعهيمتاذالمأنهأعلمواللهمعناهشكلالصالحينعباداللهوعلى
لأنفمفسمواعلىبيوتاذادخثموجلعزاللهمثهـدقاللهافىلكايفلحينلعاااللهعباد

العالحينعباراللهوعلىعليناالسألماحدعفولوافبهابيوتاليسدخاتمذا51معناعباسبئعبدالله
ببنىالعئميخأبوالقاعلأهدفسمعايهمعلىدخاتذااناهماالنعارىعبداللهبئصابرلو

لعلىأأنيسممترلهلرءاذادخل

لمذاناالسباب

دجلسألهملمعايهاللهعلىاللهرسولبئيمارانعطاعنسايمفيفوانمالكءنص
للهاصلىقهارسولفقاللبيتافىمعهااقلرجلالنمففالأىعلىسعأذنلله7ايارسولفقال
علهاسنأذناوسلممملمهاللهصلىاللهولريافقالضاداقالىجلعليهافقالاستأذنوسلمعل

سلموعليهللهاعلىللهارسولرجلافولش4علهاستأؤنظالظللتراهاعريانةأننعب
فىلفاالبهواألهينكذلىالدعاهامعىعلىلمزموممديهلكاصلىلنيالهفقالأىعلىذنسعأ
ألصلواالرجتوالىأذننذنثألئاثستأأطحىفيهليمااليدخلبواانصحصذالاابومحد

فألشلهالىالأتسمأنسواؤشالواعلىحنىبيونماليدخلىابيوتاغيرعزوحلاللهفىذلكفي
فياللهرمالكللمرجعواءهـأزصارجعوالمسلوانلمهاحتىبؤذنتدخ

عنمالكعنوحدننى8

رجألانسعيدبنمجي

عربنعبداللهسلمعلى
ورحةالسألمءلبكالفة

والناثياتتهوبرتهاأ
عيدلهففالالراثحات1

ثمعروعلبدألففيللها
ننىدلكذنهكرهدأ

اذادخلبلنهأماك

يفالغيرالممكونالبيضا

عبارعلىعلعنالمألما
لعالحاللها

انستهذالاباب

سفواتعنمالك

بنعطاعنسلبمابنإ
ملالكرسولانيسار

رجلسألهوسمكللعها
سعأذناللهافقاإلرسول

لنمفقال7ثلىت
البيتفىمعهااقالرجل

للهالىللهاسولل

علهاسهإذناوصلمهعلب
خادطاقالىجلفقالي

صلىاللهرسولؤفاالله

اسعأذنوسلمعليهالله
فىاهاان6بلمبهات
أشأذناليانةأءهـ
اعل



عنىسعيدالخدوسعيدءنأببنبسرعناالثجبئعبداللهفيا1482بكبرعنالنفةءندهمنمالكسدئنى

ألووروىوأحماءلمواللهروىتسعأنسوازحتىوحلعزهـلهةوهعنىئألاالسئئذااالشعرىمويىأد دساللهولرسلله

فدرمضئلةلهبؤيدالمبمممعحدبمالبالسثاألهاشعتداانمأغاالالتالصلىدسولىلفىرقاألوالماسعيدانئمعخوسلمعليهاللهص ظناذناالسفئذاننألث

اللهصلىالنبىقالولذلثالنظبرالىءهـرتهالأمجلمنإمحارمهأكلئااأمهالصعمعأعلىعفعهتأذنللدليرجحواالظفادخليث
فاسعأذرسكلهاومعنالالقالاعريانةونمحباعلىانىءنهوسماللهمالكءنوحدفنى

النظرالىلهيحلالنىاألمةأجةالىفأماجؤهايخاهاعريانةعليهافقديةاذاللدسعأذنله3أونالىشعبدأبىبنربععه

قىكيؤئرفيلكذلتشيأوسمعإلللهاملىلنبىبرالممهاضادئذأىلالإلخولصكلهانهافىافمعلبهمائمطمناحمدعنء
عندهقةالثمانكءنمصالنظراليهلهمنهامااليحلافيرىجأأنيةمهاليؤميالنهئذاناالتاالشعرىانأباشس

األشعرىموسىابأرسعيدالخدرىءقسعيدعنق4بسرعناألشجدنءبداللةبميرممرءعلىبسعاذنصاه
مالكءنالفارجعواخلدللثأذننظثالتانهذالساوسلمعليهللهاعلىللهاقاذسرسولانهدقالذتالجطاببئياإ

بئعريمتأذنءلىجااألشعرىأباموسىانمعدامنواحدعنءيرشعبدالىاب5دربهعةعررسلرجعمئأله
لوشسىأفقاللمتدخلمالكفقالالرهفيالخطالنعرفأرسلرجعسعأذنثألثاماظطاافقاأثرفىاظطاببنا

ألوففالثدخللممالك
فقالفاربمالواصلفادلكاذننالستئذاننألثايقولوسلمعابللهاصلىللهارسولهت

جاءمجلسافىحتىأبوموصكحرذاوكذالحرجألفعلنذلكبعملىئىلئناذومنيعمعرانتةولرسصىىءمو
عليهاللهصلىاللهدمسولمتهافالخطابنعرأخبرتافلاألنمارفةامجلسلهلقالالمسجديقوللموعليهاللهسلي

أذنناننالثالسثعذا

دالودسعاألفويعيمتأدشنىثبنئيفقاشعهداإالققالوانلهحليكئدناسعثلكأنحدشئماوكذبفأالمطحرجعواالفادخللث
كاذلمأتأماموعىألبالخطاببنؤقالءسبالخطامبئعربذلكقأخبرههفقاماصغريعمحذالقعرومنفقال
اظطابعربنفولالشوسمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالناسولأنيمخعنيتكنولدالةعاننيعلمبلمتأتى
لثحتىيؤذناالستئذانقىالىانمايمنعكاءلمذواهعناهللمتدمائألبىءوسىعئهاللهرضىأبرنفرجوكذااصبك

لهيأدنأنعنلىفثةاألشرىهـسىألىاستعذانعيعالخطادنعرالتوىرفانهفعدخللىمجلساءحهوصى
ءمجاسلهالمهجديقات

بوموسىولذلدلىمجبهماقدهناذكرهؤمناهلمتدخلمالكلهوقالرهفىلفأرهتدكراعيمستأاقاالنحارفقال
لدأذنفاناالسعتئذانثالثهـليةوسمعليهاتهاملىاللهرسولمدحبانهواغأصابهلىلميؤذن4بافالبابنر

المزيةدينارفيبنعيهمىقالولسانهلمذاتاوهذالعألثاعلىيادةالىنخاذواالفارجعادكأصلىاللهرعمولصتص

فعوالنأبتنصكيىوليحىخذارلعألللحديثاتأفيموورهإبأسلألددمهاموطانأللنأحدكئراأحطولييةعوعليهالته مدىمنصلملفثاناالتخذ
هـلثاالستثذانأنةومةمسئآلمابدالكبهأنتنادىاليكلخرجاتاتدءهـهأحداعرفتواالدخللكاذن
بنىعيوروىنافعابنعنمجيىووايدعلعهالفيعاييمأوالسألمدخلامعلعمعألمتأتىلملقالورةحر

لكءخاأذنفانفسواالفانهلكاذننالثافاندسلمأناالستعذانانالقاسمنااعندشارفىال ءلدلعلنهدايعلمبمن

دامنلهيلفةبالسالمالىجلاستاذنواذاههيلكدأذنوالبيتعندباباذنالدارفاللستنءورعتاوصدا
استأذنتصابربنءبداللهالمنكدرعنناةىكاراناواليقولبهأوبمايعرتمهنفسهبامفليفلهقممنمأحدذ

ألبالخطابإنعرفقالاظطابن5عربذلدفأخبرمهفقامغرءمهلوسعهدأأوكانمعهزمىصعهداظدرألبقالواةمى
وسلمعليهإلتهصلىاللهرسولعلىلناسايئقولانخنستولكنأخهمكلماقأماموس
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أألأناءلىلمواللهءلعهليصالنيالأنافةفغعاتذامرهالةوصلمعلعهاللهصلىلتألارممولءلى
أبىبفىءسءنطلوىوتدرلحسناالصتندانأوالفيسهىولوانرلذاإثاالنى
فيسبناءبداللهذهـضإلماهمألماففاللخطاببراعرالىىاءأبوشسجقالوسىعنأببرده
كنماماردلتلهحفالصودوهوهءيئردؤقالسفأأممعرىثماألعذاألمءلي3لىذاؤقا4يأذنؤلم
عغاطفى

والىئمهكلذاتولذاكاألفعلنهـفءتيهنجنلمتأتنىالقذهيعرفومنشلهوفصل
علىاضىاعنالحديتأقلواوليةند2ولموصعليهاللهلىيبهاحديثآلساءحامحنواشعيد

فيشأنائريمممناهلكطلاألبرقواناسريممعناهلقببكموأناشروسلمعلللها
ولرعلىالناسهـليخةأنةخثميماتولكنىكلماكأهـامماابعدذاكخةاللهرضىوقؤلهلتقليكا

أنمجعملوغتهـعندهدتذا01برلعيرالوءيدوالىيهونأنليحتهوحماللهءلميههلىالله

المهمبيصعهملباتوالجمنمنهعودغيرفعهايتماالماءأعيلىأظهراحينأوءيدنهاجمون
قيالعطاسفىالتثععيتثربئمهنبهيررثاطبنعر6ووةرراذعالذمنلمغيعامغفعهماطنفوضير
ابهبناللهعنءتمالكاذعلىلىصنأولعأتيتىنكوبطظهركنألولهلالخطاببنعراناألسغ
رسرذأن4تأهبهرعنفيطلحةوروىذلكبمثلطاباظبنضأخبرعرلمرىأبوسعيداظمهامحةوفولهفصلا

ومليه3اللهصكاللهاباتالتكرفئالخطابايناوقاللكبئهدلهبنكعبانابىموسىأبعنةبرأفيكرءق
تفثهلىانءقدجأثمتساثاللهبكاناللهءنهرضىفعالءهـوسلماللهءلمعهصلىاللهولرأصابءلي

اقثممعهفثانءطسثملكأيناتداخرهبعدوقتيهدعلةءأباسبمأرصكآتيانيهونلمجعهوأتثبتأنفأحببت
هـعطسانئمفمثمتعطسىداألتعركاهـءدأباءقىتلمدذلكتلواتأللعدلداخبرالواانألاليخبلضلىلهذامايكفىوأتس
فقالاثكءفنوكلفةذلدبانهلميعللالخطاببنعرألندالواحدلفماةضاقؤلهنبىادلهثيجدءنلماذا

الأبصذاللهخبراواحدءبزبولىايقعةذو3وعلبهاللهصلىاللهرسولعلىالعقولفينىبانهمفردواغاعاله
أوأبعدالثالثهأدرىوعىشلذألتخبرالوامنذلكصنافيمنواالفلم

الىابعة
ىالعفاسفيالتشميتكا

تةفهسعطانلضوسلمللهءنيهاصلىلد4ارصولن41أببهرعناببنللهاضبدعنمالكص
أببمربنعبداللهقالوكفضانكفقلعطساننمتء8حثعطسانثمفثمعتهعطسان

يتاآلثلبثوقلتوصهتولالخليلقالةواارعكنشثلرابعةأوالعهلئاأبعداىأدرال

ثهفانءطسوسلمالتالعليهوؤولهءلىلهنالحالىممضاثباتتوالذممبضنهثمانةابعادال
أولماللهبكطلمذاااماطسافىيةلتافيمالكقالللهدالمناغايثبماتقاطاذانلمأيريدواللة

ت4فمضونهيئيلىنهالذينذارأيتةكبيرحلقةفىأنيهوناالمههـيمحتىثاليثممعهانمهي

ثعتفوسلمعليهاللهملىلنيرجألنءخداعطسلمالكدنأنسنعيرعنانساىورو
انلهبنىممأبرالقاخلتباامجمدلماذوداللههذاالللهكعيلاآلخرولميهثمتأحد
منحتولوبعدمنكوانلىتعاللهمداصكههبحتىسلعاطاتثهيماللثللئذيلعههنهع

ومنهسئللىئعاللهداالبعداناورتاليثمنهةهـبمندانيعتةألنهوليرفسمتهيليهيثمععه
اليئعتعندىانهعفىاذوهمهنةوالفىنوناللءسهنةاالفيفألصكمداللهالصالفىعطس



نافحعنمالدوحدثنى
حربمنبنبهداللها

لهفقعلعطساذا

اللهيرحمنالاللهيرحمك

وينفراناولموايام
العمورفيحاءط

انبلوا

عنمالكوحدتنى

بئاببنءبداللهقاس

قاءبنرافعأنطلحة
قالأخبرالشفاءمولى

بئأناوءبداللهدخلت

سعيدأبطلحةءلىأب
لناؤفال5نعواظدرى

وسولاخبرناأبوسعيد

للهاصلىالله
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مالكشليةالعصفىلقاسمابناأبوؤيرءنوىوووالتهثعيتالذكرعنفولثألنألبمالة
أنيصلىءلىاهأالوسلمقالعليهاللهملىالنبىغلىؤمداللهأيصلىشيأيعجبهرأىأوعطسءت
سةمجةللهداورجلذاءطسوامسئلىدنعاالنذكراللهلهذنأفولاوسلمعلعهاللهصلىالنبى
لخععرانهافيينميبنالولسالماذلدالواحدكردفيهصجزىأبومحدىلقاةالففدجاعة

لقاضىابهخغامااألوللقولاوجههتاآلاعةادمنواكليلزميريدانهلسألمودابنالف
هريرهأبعنأبعهعنىبراةسعيداوامارينمقبناماقالهوجهولسالمانهكرداأبوعدمن

المعنىجهةومنأقيهئمههسعهمسلملحقءلىصلحمداللهاذاعطسوسمعلعهاللهصلىالنبىعن
جيعهمؤمواظهارمنذلكونءلىالباةوأزسه5مأحدأظهرذااالسالماظهارشعيرالسالمأن
فعلىصالجاعةعلىوجبلهوففاءلحقالمثتودعاءاغاثميتوالتعليهسملمنائيسوله

اليهأومندوبواجبهول5همتالتثاءفىالعواخهدفهسئلةاياهيقفيهانواحدنهم
اليههـمندوبأبومحمدلفاضىالوظلردالسالملكفايةاعلىواجبانهمالكبوظاهرمذه

وظاهرهأعيذاوتفثعطىانلموضلعهاللهعلىزهـلهاألوللفولاوجهلسألمكابعداءا
اللهصلىتهاوسولقاليرةهـأبعنشهابسععدبنعنشهاببناعنيونسوىودالوجوب

لصريضاوعيادهلدعوابةباواطسلعااهيتوتثلسالماردبأعلىالسلموسمخسفيبعديه
زةلجنااواتباع

لمععنوكاديناربنىعيهقالمفنوكانكفقلانءطىوسمثمعليهاللهصلىوئئلهفصل

أودرىأبعدالثالئةلجرولأببنعبداللهوزهـلبذلثالحأليثفي5تفسيروؤسوهوالمزكوم
فأليضعتهذلثؤادءلىفاقيثلالثابالتههيبلغأنمالكيأخذبةالذىديخاربنعيممىلالىابعة
اواميواذاعطسأبوالقاسملعئميخالواالحعياطالىبذبالئكلماوردالحديثانهوذلك
فقيلذاعطساعركانبنعبداللهاننافحعنمالكصثععتسععتعنضقعلمتوالية

اذاتعربئعبداللهانولهزشىويغفرلناولمواياماللهيرحمنااللابتهيرحمكله
واياماللهيرحمناقالاللهكيرلهفقيلمعلساالعلمذكراللهعنواستغنىيدلحمداللهيرسعط
ذافيلظوسمعليهاللهملىالنيهريرهءقصما4ءقأببئعبداللهوىوزلموهـلناولمةوية
هسعودعنبئعبداللهىوروجائئانانواألميبالمويصاحاللهيهدملتألفليقلايرجكله
وليردعبيهللهاكيرعندهمنلهلولعةلتهممثافاأحدمعطساذالوسلمعليهللهاملىلنيا

8شاوانبالميمواللهيهايميبثمتهلملعاطسايقولأنبأسالمالكللناولمللهبيغفرا

بالملكوالولولجصلحللهيمايهالهيفولأنخأبوحنيفهولئمافىابهـمذوولملناللهاليفرا ذمنعحنيفهببعنأوروىالناسواليستغفروننتتفولهاظوارجانالقى
ايغفوالقههـلةاسقسناهءلىأبومحداكاالفافىالهوولهيةكانانماوسمعليهاللهعلىالنى

المغفرةمنافعلالهدايةالنلناولم

الواقاتيلالصورفيهما

دخدتلظفاءأخبراكمولىاصمقبئرافعطدحةأنبنابىعباللتهاسقبنعنمالدجمص
اللهصلىللهاأخبرنارسولأبوسعيدلنافقال5نعوىلخدراسعيفطلحتكلىابيابللهاناوعبدا



اكءنمادنىونيداظدرىءابوالدرىابألماقاسهصاوبرعمكاو6معلعافعهيلالدالمألئكلأنوسملبه
حنبتفيحملفوجدءندهتىيعؤهماراالطلحةآبعلىلدانهمسعؤبئعتبهبنعبداللهبنعبيداللهالنفرءنأبى
ضلعهاطهصلىاللهرسولوؤدقالصاوبرفيهألنللمتترعهحنمفإنسهلفقالمننحف4ممطافترعانساناإحةبرطفدط
بلىقالفىثوبرقاكاناالهاوسلمعاب783ابتهصعلىاللهولىرسيقلالمسهلفقالدعدتفيهاماة3و

موقاساكنوليبنماابوسعيدلابئىراليدصمقايرشكوأوئماتطليلؤيهائاالندخللمألناوهلمأنعلعه
شةعامحداانملفيأوتماوبرللتافيهتماثيلالندخلالمألئانسلمعليهاللهملىزهـلهالشالحدرى

ومممعلعهاللهملىاننىأنأيضاكأملالفظافىكيرفثالعماهىالمآنيلالاراوىمنالشلطعلىذلثطون
فهاغرقةاشزتأاايةأرقاهاكانعلىبنةقاملىتاحرالالعورمن4بنتمماطأيلاليتجو
راءارصلفالبراوتالنضرأبهالدعنصأءلمماواللهبمانهىاماقالواوؤتبمعنىأوتكونانلصكشهولىءيره

لموهعلانغلى4زاشجدلةاألنعاربوطلحةعلىأبخلأمسعودبنعضفيعبداللهفيعبيداللهعن النللمتؤحنبيسهلفقالتمنتطاانافترعافحةبوطادعااةحفبفيلسدعت
يدضآالبابعلىماللهرسولالمبلسهلفقالفيهامافدعدتلموس4علباللهصلىاللهرسوللوقدبروطفيه

هحهوقافيقياالكرآفتطلحةابأهيمق4لنغعىأطيبدالكنهنجلىلتفيثوبرقاحماالهاسمعليهتهالى
واارتهالملو4زااللهصلىاللهرصللوفدوشلهلهتليلءلىساهتعاويرالألطاكباؤالةعةاللهىرة
الهءلىالويمعهيةالكراوجهعلىيردتصاواجلةفيقالهانهلعههاماآلدممدتفوسبمعديه

فقالتأذاذاةرسولهئشهطعنئامحدالقاعننافععنمالكصالثوبفيالىفممنهعنىواسالغرصموجه
ضايهاللهملىاللهرسوموصلمعليهاللهصلىاللهارآهارسولفيهاتماوبرفهغزةاشترتااوسلمعليهاللهملىالنبىزوج
تةهـمدلكباللقايناصوالرسولهاللهالى6لىباللهيارسوللتويةالكراوجههفيفعرفتيدخلفملباباضلى
كلهاتقعدينهاكشئراقالتهـقةلهذهلمفابالوسلمعليهالقلىصللةارسولفقالبتأذةاذا

رسلمغلعهاايهاصلىآدثهافمالةتالفهامهيومالصوريعذبرنذاباانسلماللهءلعهصلىاللهرسولفقالاسد
الصورمحذأصاباتاالالمالئبهةلهورالتدالصفعهالذىالبيتانلظصماحعولماخلقم

يناليامةالةبرميعذبونالضبأصاءفيمابخ

صمفمهتمأاتببفأبئيسارايمانسعتصععةأبىبئبنءبدالىحمنعبداللهبئعبدالىحعنمالكص
المألئالصورالتدخلىدمهفبهابيضفاذاضبابالحارثبنتمجونةللتسلمهعلياللهلىاللهرسولدخللأ

الحاوثيلتنتفىهلىأختىدتهألتفقاهذالممنابنفقاللوليدافيوخالدعباسبنعبدالله
لفباكلفىأامااللهمنزدتحفقاداقاللهيارسولكلأوالتأرفقاالارلمدلدبئوفعباسبئبتهلعبدافقال

فينعنءبدالىمالكهذا3نايئلاضبةازمقالناعفبنناللهيارسلأنسيكمإلونةلتحاضره
بنضبدارحمنبئاللهعبدالتىكنتعاريتكأرأشك3وكليهاصلىاللهولرصففاليلةشهأختىلىفقالتأهدته

بننسلعنمعةابرسلأنفولهشيخرلك4اطفىىكبهاروملىأخعكاعطيهاياعتفييتيىاستا

روثلمحمكلليهلالياعلىأالكايدالولدفيطعباسبنمعمكبداللهارثاطبنتمجونةبتدخلوسلمعليهاللهسلىالله
أختىلىاهدقهذافقالتهلمأينمنؤقالالولهدفيلدوظعباسبئغبداللهومعهفبهابيضذاضبابالحارثبفتهـنةت

حاضؤاللهمنتحيفشافقالاللهيارسولكلآأوالالوليدكارفقاالوخالدبننءباسلعبدالتهفقالالحارتتهزيآلبة

وسولفقالشيلهئالىاهدنههذاصالتلمالمنأينبفالشنمفقالعندنالبنمنللهاإرصلأنسقيكهجونك
لكجرفانهعلبهانرىكبهارحملياختكطبهااتعنفهافىاسنأميتيتلتىكنتايتكبارأرأنجكوسلملتمكلبهاسلىالله



صهابنامالثءن

سأللبنةمىأماابءق
بنفءنءبدانتهحنهقا

الوليدنخالدءباسءن

محدخلأنهالمغبرهت14
اللهءليهلىالتهرسول

وجزهـنةبإيتوهعم

لموسالقألعليهصلىالنبى
وىفأمحنوذبضبلىفأ
اللهصلىارتولر4اله

بعضالصدءفت3وعليه
ثفيقىاللىمىاأل

اللهرصؤلواخبراونةم

بمايريد3والتألءليهصلى
قعلءوهنهيأصأت

ؤرفعتهايارسولضب
عواصامصاقلتبده

ولكنهألفقالطهايارمول

قوىبأرضجمألنلم
لدكالتأتقفأج

ورصولكاتزأهريمقىة

وصماللهءابصلىاللة
دثىءوينظر

بئاللهعبدنتمالك

بخأعرعبداللهينارءقث

ارةوترسارجألنادئا

مافىىالمهنوليافقال

اللهرصولشقاللعنبافى

لستوسمضلعهاللهصلى
والجمحرمهإكا

1882

منوسلمالتدعلعهملىاقهرسولالعربءنهازسألممايستطيبهوءىؤيهابعضقمافاذاضبابخا
منأولمنيهونملؤدصارلهأوممادؤةااةجأومنالهدثجغةاءنذمءلذاللمأيئ
بنتيلةشهئألىأحدتهعنهاذارصىفييرنةاتفقالكولغيرذبعدللبععأهرضاوءبهشه

كأفياستأميتالتىكتيتكارأرأيعكوسلماللهءلعهلىالتارسولالةاحمعدأوءىالحارث
المااسعأعيتهنماكونأنويحموليرذلثخأملهاأصعنلأذللثلمتلمهجوتكونأملاصفي

ثرمن3أتبعلأنلهاوزاليسنهادتععةمالهاواثاثكثررأوأستثئلاحينلىماجيعكانت
3وعليهللةاصلىاوزلكوتالباذتاإطمائك

مجعملولكيرفانهءايهانربهارحمكوصلىكأتاعطهاوسلمعليهاللهصليوفولهفصل
بيهورلمناآلخالقرممذلدمنديتهاواقمنبمابدتلىتصأةالميريدبذلتانهأءلموالله
طوناتملويذلكمنأفضنليهونبثاصلعهعلىءوافئهأتيمتبضدمزائىاحتىاأهلهن

شدةوشتفىتوالنهةالععاةمنأجراأعظملصلةاالععقها3لأفه3روابهداءخهارذلكا
لكواللرحموأوملأجراأضظمانهلهابمعنىباذلكجصقتضراراباةتقلانونةبالمد
عباتبنضنءبداللهحنمفبنصهلبئةأماهابءنأبىحمابنعنماكصوأحمأعلم
صلىلنبىاوجزهـنةمبيتوسمضديهقهاصلىتهاولرهعدخلاتةالمغيرالوليدبئضالدبئعن

هـةالةبعضألوةهرربلموعليهاللهصلىاللهرسولاليههـىضأهإفبءشذفأتىوصمعليهالله
عوضبفقعلنهيأصأنبدبثايرصلموسعلعهطهاصلىنتالاولوارهـأخشبيتءفيأالرف
فأجدنىزمىىبأرخىجمرلمتحوالفقالاللهيارسولعوأحراملتفةيدفرفىخاللههـقيارص
اللهرسولأنفولهالشينظروسلمافتهءايهلىإلمألرصولوكاتفأرتشندفافقالأعاصه
يريدبيدوسلمإيهثنتهاصلىاطهرسولعهااهـىفأشموىمعناهمحنوذببىو3افعليهلتةاصلى
نويعلىمايأصبهنظرايعلمهـمنهشظلماتلبيتافيالرقىالنسوةابعضرأىوليتناولهليهامديده

خناتهـاتدعالوالددنففسألهيدهرفعلهءهـضبؤلمماقيلممايعافؤلهنوععذلكادينةاعندأعل
والحجاز5تأعمللةوايريدفومهبأرضنيملمالنهيعافهكنولىمههـافمعاالفقالاخريكهأ4ء
ش3أاباحتهلىؤاباحههلىذلكفدلينظراليهوسمتهءلميهالىطةاورسولاردعدلدبنةكاؤا
لوكانألنهعليهجةهـديثاطوهذاضومحروهأبرحنيةأوقاواكافىمالثلوهلعاماها

رجالنادىعرانعبدالتألبندينارعنبنعبداللةممالكءنصمنهئالنهاهءخهؤهنعهيهرو

لموسيىللهاملياللةرشلفقاليبافيمأقىىاللهوليادلفةاوسلمالتةءليهصلىاللهولر

أنهمنماتقدملىتوالبمحرمهكلبالستوسلملمعهتاطةصلىقوألهكأممهـهـمهوالبمكلبااست
وسلمعليهللهاصلىللهارسولنلقدحرماالنسانفهمايعاوإلسصيهلمبعتدأنهألفةيعاق
ناألطعمةمنلكوغيررونوالىاأللبانالناسوقديعافكميرمنلهارواغالخضرالتىيهبره
ةبهروممهااألرضوحمثراتثلةصأءلمإواللهةلقرليماسنهمعناضهاانوصلممطانتهصلى
المحعواناعتانهـلهمانةضلىليلوالمحزةىءى9اواكنعفةأبووقالمحدأبلقاضىاعضد
بحفكاماحراقنلميميمههـتعلىنص



اخبربدابنبنبالساانمةخعيرربئيئنت983مانمثتتمجيىىحدوبالأميقىحاما
أببنعانصثعانه

مىلرؤؤمىفيوبحصاأهفيماحأهغ

اصابن4ءوثهـذصبرودأيسشيانطحأء5يربدابناسائباأنةءثيدئانتاكصءما
ضااللهملىاللهرصلمجدةليالىبابلىتمه4ناثموحولموابءتاملىالقهولرأحابتؤثلءنر

ناطمجليومحو3واهنحمكاوالفرئز4ئءاشياالثن4وليةلموهـلعهتاللهملىاللةوارتءول
لجالظالمبابع4جدالمادذرباىصتثاوعممضايهاللهلىماللةهـلرراسسدحتءذنتااقاقيراطيومص

اللهانالصلىرسولممبافارداءمعىاالطبااتئمنقاقوصمانتالضليهملىنتةرسولقدتءهـأهتهعبدانشاناثاتعماناث
عاهـليةطاصلميهامنااقتنىكاباوسلمءنالفالضلعهملىولهطهخاتناطافياصمنءانترصماثاوعب
عحهرريعىنىلهاتخادهصبهبلماىرادأسال5رووثدنكناابغيرساءقاللكممادااكهاقالاتخذه

مملمنصضرعاوالدأسلله41راكاال4اظهيريديؤرعاوالضرعاعنهاليعنىوعلمخلعهاللهلىوؤولهلف
آنثلبراطةيرمصىلربالونذذتدوابهميرتعونالذينفالماسونلهطهافىهـا4بألنحاذالط

رسولمنحذامتءالمواشىمن
وصمعليهاللهصلىاللهلابروأماحارىاافيالمواشىمنيهوناأوصرعلىرعاخدتماندوارىقالؤمل

اتودباىفتاتونجرجوتإألوابيتقونالذيئاألحموصتجذلخوفأنجبنىواليهكأاليعجبالدورفى
مالكءتاصجداطاصحرسهيخذالمسافرأنجبئوأليقاناممالكالمرىافيصعييصرحجمونأناالالدواب
بربنعبداللهعنناسحتالعزااالدرمماالسعمهةوانقيراطاتياطيوءصمنءصنتلموعليهاللهلىولمحولهصل

اللهعلىاللهرسولأنعلهبربدانأن3أواللةويحعملهعلكانماعلىعانوانكللهنصنتعندىومعناهلو
ازشمنقال3وضابماذكرهعنهاليغنىطبباتخاذعلىءصعانهلهعقوبةيباتكانمانهفاليبلغصضةبالبرث

أأضارياطبااالكاباضرعاذاتاللماصهة51ناوالضرعلمويعوترالناسأذىتافيهااذلكأنيهونملصو
علننقصعةماثكابوأحملمأتواللةاضرعوااتخاذحانلزرعمندم5مالمجرىبانخاذخا4اباومجرى

وحدننىقيراطانيومكليريدأنملصشممباضارياعراالتهـلمةعبداحديثفيوغعلمخلعهللهاصلىهـا4وهلؤ
عبدنافعءنمالئهءنفارطبااليهةفقالعنأبعهالحديثعرحذابنعبداللةبنعالموىروقيللحيدالمعمبالىءالب

التهرسولعرأنبئاللهيقلالذىكالموفعماحموفيقيراطايهونأننناطادؤحتملةعلهمننقصفعهالعيدولمحال
وسماهيعلعهاللهصلىأنيمونلصسوبهااالسهضرارلكثرةواالءمارالمدينةطثثوالتثيراطانصراربهاال

رباللمجعلمنصنففيبهاوالقيراطانضراراالستيقلوبالنوصننطينهبطبفىالتيراط
ارةنمأهىاماءقوسولعرأنبئعبداللهضننافععنمالكصوأحمأضلمللهبهاواضراراالستبيهزلىصطا

عنمالكحدننىهبععلو3أميعلعهاللهالنألعلىرسولألتقولهشبالأمربقتلوسلمعليهاللةمليالله
األعربمالىنادءتأبمايؤذىربالقعلمالكقاليةاتخذلغيرصيدأوماثديناريريدصكاببنيمىتقالالىكارب

هـسرلنعلربرعنابلطابىاالحساالمماجمنعذلكوليىكالفسطاطهافأنيهوناليفبنىحموفييمونوصام
لوثلمعليهاللهصلىاللهجوعاوالءطنمماقتلعهاوالتقذغرفاوالتقتلكسناوأنحعا

إبمرهلألالحروافخرلكفال3الةأهيفي4ماجا
والفداديئواالبلاظهلراكلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأن5عرهابعناألعوجازيادعنأبنهالدعص

ئكينةاالوبرأهلفيالسكبنهبزاهـالأيئشداواواالبلاظيلاهلوالفخروالخيالءفيءسنحوالممثرقال
سابحمنتتى3أل



وحدنىالغنمهل
عنعبدالرحمنعنمالث

الرحمنعبدبئاللهعبد

يهاعنهةصعابنأ

تهاىظدرسيداأبعن
صلىاللهولوكأظ

أنبوشكعوعليهالله
غماالمسمخيرهاليهون
الجبالشفبهايتبع

بدبنهلفطربفراومواغ
عنهالكحدننىلفقامن

بئءهـأنعبداللهعننافح
عليهالهصلىاللهرسول

أحدالمجعلبنظلوسلم
امجبذشةأحابغيراما

مهثربعهتؤتىأنأحدضم
ملففتكسرصأنهه

غزنوانماطعا

عهممماأطبمشواوعفر
ماشيةأحدبحعلبنفال
الباذتحداا
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وصدتهمهمعظأعميريدواللهالكفررألموعلههالتهصلىفولهشلخمالهأهل
لوليوماتقدمفارسءلى3أتهوايديرأنمليشلمشرقواسلمومعلعهللهالىوسوالهؤصل

وصعمضلعهاللهصهلىشايللتأواويؤيدهذاعولىعايهاطهصلىعنهوىنجدفقدراهليدبهيرأن
نثدادونانجدوأماأءلنواوهؤالبمالوبرأطلافداديهظواواالبليالخعلأهلوالخعالءفىوالفخر

ذلكعنلتوفدسأمالكالجفاءقالاهلمقالنهامالثعناقاسمادناعندينارنهـيسىىفرو
أهلباسمواالدلالخعلأهلوومفادكثبرلمالذواالندادأبوعبداللهولمحالالجفاءاهلملىفقيل

يهوىألملمدأتواالخعالءوالنخرويحتءلأهلبهكايعرفذلثأنيمونملالفخرواظيالءمجت
بهماروناواتممنضلىلماعوتاكؤلههـاأوفوةئلمطاللغنىموخيالمهـتسببذلك

واللهأعلم
وجهذلكءلىلمأنيهونأتواللةصحتملنملةاأهلفىوالعمكينةوسلمعليهاللهصلىوقولهفصل

عدوبةمحاربهافىأءلهااسععافةلضعنههاؤلةمحيأسببذلكونأنيمملسوبهمالععريف
عنمالكصاألذىضنوالكفواشقارنةاسباخلقواواسالمةافيفرغبواومناواته

لقالنهالخدرىاسعهدأبنتأبيهعنصعةصهأببئنرعبدابئللهاعبدعنرحمنعبدا
لقطرافئوموابالابتشبهاضمايتبحلمسماخيرماليكونأنبوشكوسلمعلعهندهاصلىنتهاولرص
شعفبهايتبظملمباخيرصالأنيهونيوسكوعلمعايهالنهلىقولهالشلفقانبدينهيفر

تالماباالسالمفهووذلكيقربأنأعلمظهيريدولفتنانبدينهلقطركفرقعاومواالجبال
وموافعيريدأعالهاالجبالبهاشعفيفحوسلمعليهاللهمليوفولهسخيراآلضةنحعصينالمسالون
بدينهفيفر3وعليهاقهملىؤنئلهديناربئمىيتلهطئلماثوالماءالبدحيثيرالقطر
ضغحبصافييكوناغامذاانأءلمالنهبذلكالضمصو5يخهاغيرلحطيديريدالتىلفاقامن

خعهمأنجمونملحتزيهاوذلثفاليتأفاألءوالأنوإعهنأوغيرمالخهلأوااالبلوأهاصاحب
فىلهدخلالالنهالمالنالنوعاتألعاماءفتصرعلىوالمعتزلالفتنةتءنالالنبذلث

تصرعلىمةأفعنةارعنالدنعامناالمعقدلأديقعحرعايهاكادهاوماعدهنهوالعونلفعنةا
ن4النلفعنةجوازاالعتزالءندايقتضىالحديثايهاوهذااوفالتعنيفعفهأوعغامايبعد

لقرىضرواالحوالبعدءتواغيراالعتزالالقطرلىكهموافعبهايرعاهاويتبعيعهماخكان

الىاالصخرجوافمعغانبئمانبعدفعلءمبدرلىموابؤأعلاألءنرانأمااألشغاللبمبري
ارجلصعوهعةاءؤمأبوالدروقالدثتهدتزمحتىلاالينبلوامالهبئبيروقادارقبورهم
إلهالوالذىلثورىاغيانأوقاورإئىاتلفااألسواقلىومجايامواونفسهبمرهطعهماكص

وعليهاللهصلىاللهولرسكرأبنعبداللهعننافععنمالكصالعزلةإالهولقدحلت
مهطمالةفينهنمهفتكسرنجزابتهثرهأنتؤقأحدأمجبنهذأحلبغيراشعةأحدماكعلبنالق

اللهملىفولهيقكلأحدماشيةأحداالباذكتافيفالمواشبهمأطعماكمضروعلهمواغألعزن
وطيبالباذنهالرغمالمناكعوجهعلىذنهبغيرا5احديريدغيراحدماشتصكلبنالوسمعليه
أناالكامنهاليأقالؤطافرسايخحداالحاثطبدخلجلاقمالكعنوهببئاوىوفدونف

منيدأنيعميربأسبهيكونالرجوأنفألدذلىاصاعتاأويمونبهسلنةاطعبحبهصاانيعم
عبرظهاامنلمافبهلاليةاويسوؤهممايهصرهلكذنبماربللقلعهعلبهقإلثلكذانلهط
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بئالليتفررنابجنانابطينعييةاالسهكندرالىضجناأصوقالبمروءتهوثقعهضليهنشسه
لقدنسكتىأفيايالىفقالسقلىاأنلىامصلىنةدععنىترجهاهـظبئانكانافأ5دفدخاناس
أوأشعاقاممواجمععائأأنجناحلميمتسليأومديقمهـلةثوجلضزللهامتأماسأبرميابمت

وجهبنعلىجموناوحلىمسئلةبذلكلظقهيسرهالشئاأخيهمالمنالرجلكليأأنفالبأس
أدوالقاصمالشيخحصورهتلفروالثانىالصديقنافسطيبمنكايعتقدهاقدمناهأحدهما

صخافأااالميعةكلواليأعلعهنفالفعسلوضعنه5غيرهالسكل51ومااللغيرهيهةوجدمن
الممتةكلمنأذلكأولىفلسارحةاشىالمواألباناالفياليهوناطهاؤذأزلهوؤلقطحا

بنوعبدالىحمنبردمالدوأبفيأنسعنوىنقدرمةلذاأعلموالمناواماماكاتمسئلة
والكليأرىلهاالحسنالىدنالحسنقالراالمننوايصيمابونهـفستفينواكهماحرهص

انمعناهنالمضطركلالصلمعرقأوأكلأجمنىيهنلماندىتذاكمنىوملضسدوالي
االشيأهالهاليأخذمنبالذمىلمسافريترلافىمانكوظآللفعاؤةاحقمنمالهلمافيلذىالحائط
وىووذلكعهيففيومعدنفقالأيامنالئةعأيهمجعلتلتىالضيافةاأفرأتلكلماؤيلباذنه

موضرالذلأأموالنالظر4منبهالمساحمرمماجمربأصبأسالخطابدنعرعن
ديخارالمعثربةبنقالءبممىإههثرمتؤذأنأحدمامجبوسلمعليهاللةصلىوفولهذصل

صعهرمناوماهوالعسكربةلمشراصحيىزهـبيقالوقؤلهطعامهالرجلفيهايخزنلتىالغرفةا
يأقثمبهافيصعدعلهافعتعلقبةلمشرلىتلداأحدافيأفلخشبةامثللحعطاناتمايطلجهح
بماؤديهايذحفوافيكسرلغرفةاناحيةمننعهخزا

ضرعمافىؤممثيللفياسامحضمهطعافينتقل4نهفيكسرخزاوسلمعليهللهاصلىوفولهفصل
هعةلعلتييهونغاالاألعلىلفرعاخاسانضلىفنبهالطعاممننةالخزابثافياالفيمنثعيةلماا

االوووفيمامنوسلمعليهافتهملىللهارسولأنبلغهنهامالكصهـاالختزانماوبينم
غمااالوفدرنيمامنوسلمعلعهاللهصلىقولهالشوأنالالةيارسولوأنتغنمافيلر

وانالقصعصمنعامالمامجعملالفظانواناالسعغهاماذزوأناحاقالنتهايارسولوأنتلهقيل
الناسبعضآلوقدالفظاومقعضىمومزمدالهوسمعليهالمةحوصلىفبينموملهاظاهرهكان
انومجعملأعلمواللهأممهمرعايةفىيبوالعدايملتهاسبيلعلىنغاانملةاالنبعاءارعايةان

قماجعلتألهلالوجؤالىهذاءنولعلفدأعلمواالتواضحنبكظواليأتذكيموت
أءلمواللهساكرالمواشىراالنبياءبرعيهادونصولذلكالسكعت

صألةالقبلكللبدءباألوااممعنافىتقعلفأرةافى4ماصاجم

عنفأليعجلبيعهوهرفىالماما55فراروحفيؤهعشاليهاعركانيقرببئااننافحهالدعنص
عشائهعناليعجلاللهئكفهوضىعربنعبداللهانقولهشتهـاجعهيقضىختىطعامه
بدؤاالهالعوأفيتاذاحضرالعشاءوسلمعليهاللهملىالنىضنكطلمارواالمامفراءهسماعهمع
الطعامالىفيهاطجتهنلهعنهاوالثفأليعجللصالتهبالهيخلىانأحدهمالوجهينامشاءوذلكبا

بماوربهملكفيفزآبصالتهعنيفيشعظعشاءهمقدوضعواأصابلهانيهونلثاقاوالوجه
النيؤوىءنومالكلوقدلثربدونحوهويتغيراذابردطعبهببذالذىالطعاممنكان

بلتامالكحدني

افتهصلىاللهرسولاق

ننطءنلوسلمعليه
وأتغماةيلاالوورى
ناوأهاياوسول

تقحالفأرةفىاهما
ملىبألذوالبدلسافى

ألهلعافبل

مرفيانافعأننماك8
اؤهكأاليهيقربكاق

وهواالمامهفراهمعفبمه
عنيغجلفأليلعهفي

لمجعهيقفىحتىطعامه



خهابابنماالثءت

عبداللهبناللهعبيدعن

مسعودءنبنععبةابئ

عباسءندنعبدالله

صلىالنيزوجمإلونة

رسولأنوسمممليهالله
وسمعليهاللهصلىالله

تقعالفأرةسئلءن
ازءوهاألؤمنالهفى

طرحوهوماحولها
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ونانلىتتوفأولمملىثمفألقاتامألةاالىصاءتدشمنصفينوسلمعليهاللهصلى
علىهـبالمةصالةوستمةعليدايداولألتهفىذالمثغلهومئانن4وأدهكاروآنأقهاذ

أبئععبةبنداللهبئءضبيدانتهعنهابثبئاتعاكهاصنأعموأحمواللهصبلث04مافدمنا
عاباللهلىتهارسولأنوملمضليهاللهلىىاكوجزإونةبنءباسءتاللهعبفءسعودءن

أأللهءاههصلىقما4كتوماحولهافاطرحوهانزعوعلتفقالنهالفيتةعانكاتهالءنعثوسلم

أاماحويزللبئذائباامدوشكانانألسثلءنءهنيقتضىفاطرحوهاقىءوداوماحووسلم

أارةاطامننءإيهماقىءلىالباصقىمعتهاورهادخاماصاوصمدافيطنلماولكنهغيرهءن
انأءنوان4كاأالسحلفانهيتلىباذانانما3ومباحألالطسافىذلكونوييبحبابنلط

يتارناضأرةاتأخحراذايةلموازافيمالكوقاليمسهاافيهموألنئثفيهاسالءطون

بئالىةالذىاوءتعهأن3فالأحبأضافولكنىفيهئمنهاثمجفرجلمانهلملمأتفيههألتحين
تفيسهفييهصقلماثعاتوسائرايتارفيلحعوانالموتانيرىونلماابناوهومذهبحبب

أؤيهمانظراخوالنوايتارفىهنهيخرجانافلمابحاسعهحمانهممالكالموازءنيناوممارواه
الحيواننخرجأيفاماوكذلكبهاواليرصضةجاوالطهارفياليؤهـالموتءسضانوذلث

نهوكلمعثااذوورتهخجااريتصحسنوقدالمعتةمنأصدنبهاشاليمونبعدذاكأوعضدموته

اعنإبايىبثهيدسعنكابثبئامرعنمةالحديثعذاوىوفددىابهوأمالثهبذ
زيادحدبئعبداشافيهوقالبوهمائعافألتقرنوانوذادفيهوسلمعليهاللهملىياكنبرةءهر
أ4أنفالفييادةاوذهدتتفانهـاشعوابهموامائعافانتتناالسضادوانبههذاموعن

فيناخفياعنوايةرسصنونالرنلسبراففىكتاببرلثنرايالفانأونكثيراالدهذيهون
هذاشاكالماءفىالىوليسيةالينرالىذلكاناضارةاصعهتموتللزيتبالمامالتئابالجى

تاأوالدلفأرةاتوعبدالمنداذاعنبعهثماقىىصدأبوزيداالندوقالتسوكذلك

أكانبافاذاراأوثناأوسكانزيماصيهتءطماوالىاطءاغاينظرالىضيعةىوالبئرفي
وفعتانخألالطعباحذاسافىنثمالمعتةمافيممنهيلازسحهوالرمهوالظهكميراولمبتغيرشنه

افكرأرةلةافيهتقحيتاكجبابممالكءنوسعلنبهساوانكثرنلهسعهولومأللتمععهفعه
افيلشافواأبوحنيخةقالبهوبهوأحامالكؤهـلرمنوالمشهوؤهراكنوانيتالىذلك

أتطهرانلوجباالبالتغيروالتمساصاساتامليتحالمائعاتكانتولواغيرالماءالمائعات
الثوأوادالجسمنسةالمارتاالبالعغيرطنءولىإلملفاالتالمالماهالفاسبها

أصبغءنوىوربالغسلييطهرفهلماللثؤولأومع3ثرتهءلىلقلعهذاقلنابحاسعهفوع
ماءمنوءىختدتفسأوةفيهظهرتثمطبخفاتواشاضةامتبعةافيهالكعنالفاسمبئا
كدهـالوابيعهأصازثمأونالثةتينهـميطابكالطفهئجويغلىمالكانفأصبماغاطبخلذىلبثراا
يكيىوقاليرفدبهويطرحأتاليسيرالضررفعهفيانورأىيرلافىأصبخخسنهوابه
لمدوعندعبدا5والتغيرلفأرهافيهلبزتموتاماهفيلناكةاالختالغاخففممالكعرابنا

لولبئرماءافىلبثراغامألثافىلمتمتافأرةاالنالةأرفيهتموتزيتفيهذاالمجوزشل
واليدرىيابسةفأرةنهابرةوجدفيثمزقاقفيوشمنبراعثرزدفرغؤوللفاسمابناأصبغءن
فاظغسلهبمنعخراولهذاةمالظاهرانبععهاواكقاقجيعاصمجرمانهقفرغهاارمنأي
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ارهلتااواآاأنيمخصجبألنهنظرفنيهأباندونلماءافيموتهاونلماجئادنعتباراا
إلىاءبالطبخوتطغلبعدذالمثازغها4افاذاياهلطعهممخاااللبانئمسثمهذالهسايمعلىفعه

نئوبأءفجازغصصلاادشاقهبغسلهمالكهـلهوجهاتأرايهماتتالذىتالىفكذك

تذاظعأضوالعسلاسةافيات4سلىثفاليصعماثعانهذلكنكع41وصو
انهظناوانطهأببهوزانهىايقتوثبهواالدءانهبيهمالديجوزذؤقدلباليطهر
صنعلفلممعتهتواذايتالىجبابفيحبإبنهـاطالئتهدولغيرءنأولبالةاليطهر

ؤتجقألهتاليرىمنولةارادءلىولعلىنياالنتداعهـافي7اختاواغاطهأيممضراءا
منهويعملنبهاصستهن4ظاساجدأورتتفيبهعباحتزاالمجوسلهايتاكفىمالمث

عربنءبداللهتوىورضنهاللهرضىطالبأبىدنوءوؤولءلىىالشاقالبهوصابونا
كراعيعهابةاعاالنفيىيرالكرباسشطرحهواشئقىبهالينهفعهـنلماجثان4لمدتءبداو
عامااألفيواالةوجهبعهيجوزةبوحني3وقمالصدددنوأحبيبنااقابهوله
هاكأحرأالوطبهاشنههنمهالةاجلداذفيوسمضليهاللهصلىانبىاانحبيبءنابنبه

صلىالنيعنوىمارونجثااثاقولوجهوالماصةمعاألصنومفحفاعتاالفأباح
مانجسبطرحفاهيولهافاطرحوهومازعودااطنلىفيتقحيفأرهافىقالانهوسمعلعهالة
الموازنهـاألوبوههـفألتةلعامانيخواهـبةوارفيوفالبهاعاالئةخعوكداكورنالمن

نوايةرلحذاءلىانوءخدىدذلثبةمماوتالقاصمادنقالانعالابهيدهنامالكخةف
نجمايتالىنواذاوبةيهاوطقىلتتبالىلضعالايدهنممااالتهههـطيتالىسلتيرىأن
بالغسلهـتطسدلبقيهاتلىونأنت3االلمسايتارنبتكيةؤيهايبئاممادلنعاللمؤطهرا
قأبووسلنالفاأصابعهاذايتالىفيمالدعننافعبنامذعنبئاروىطرأبووقال
انزيتفيإسةياوجدتفأرهفيسخونوقداأللبافياإثممابقولتجصوبذلثتنىبهرث
بيعهوألصجوزهـعفيهلمتمتسةياوءىالزتعابهاواانههملىعايدلساوةءفذاإ

ظلهوءببنااالمالثأصابذلدوءلىيصحهبئاقالوالؤهرانىمسمعنستهنبهاصالعندمالك
بععمنحفيمالكقولوجهوأبوحنعفةقالبهومالمومالتهاءبئاورواهءنبيناذابيعهأحاز
بهاصمسصمالذىكرانالمقالوعليهاآلهعلىلففياأنضباسبئاوىمارذألثتسمابئ
مجور2ااقناخرفاذابععهصحرمثربألفانهحرموملمطهاشمنكانماانلمعنىاجهةوبيعها
صالكاطلىتزقاردكمتثفىاتواهـردوقعاذافالهبيعه

كلالشؤممنمايمتىب

وسلماللهءبملىاللهرسولأنسعدالساعدىبنلسصاذمءدينارءنمالدءنأبىص
بنىالموساحزهعنشهابفيامالدعنلشؤمايعنىنملموالمرأةواافرساقىانكانقال

والمراالدارفىالشؤملوسلملممكلههاىصلبتهارسولعرانبئعبدانتهعرءتبنعبدالله
لىفقاوسلمعليهاللهصلىللهاوسوللىاأهصياتاقاليهسيطبنحيىعنصالكلفرسوا

اللهكلاللهرسولفقالالمالوذءبالعدئفلوافولمالوالعدبهعبروااهادارسساللهيارسول

ؤشوالمسكنوالمراهافرسازفيانكانوسنلمعليهاللهصلىوله8شىدعوهاذمجةوسلمعليه

وماكبتمايمقى

بنازمابعنمالدت
سعدبنلسمننارتدث

اللهرصولأنلساعدىا

انلوصلمعليهللهاصلى
والمماهالفرسزفين

الشؤميعنىقوالممم

صهاببئانلدتماحدثنى

ابنىءبدوسالمحمزءن

عبداللهعرءنبنالله

اللهولرسعرأنابئ

لوسمخليهاللهلى

ساوالدارهفيالشؤم
مالئعنحدثنى8لفرسوا

تجالصععداظبنصحيى
صلىتهارلرسلىاأةهيا

التؤوسمعلبهأدته
دارسكناهااللهإرسل

وافروالمال3ثيرصالعد

المالوذكبالعددفقل

اللهصلىإلتألرسولفقال

ئجةدعوطوسلمعلعه
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الشؤمقدونيتالناسنذلدانالعاالءأنءعنىضبكرذؤماكيعنىوسعلعهاللهصلى

يريدسسلةواوالمرأةالدارفيوسلمضدعهاللهصلىوفولهوالمسكنالفربروالمرأةفىغايععقدونه
فاغاثابثحمللئمؤمنانمعناهانوزيللثألثامذهفيفانمايعتقدونهذالثمنمايعتقدونهان

واالئباتبهالقطحعليالثاوردالحديثوفيحواعلىديثاطاذصوردالثالثحذههوفى

احسأنردفىالعادةسبهرىوجلعزالبارىأنيمونواليمعنعوالفرسوالمراالدارفيله
دونلكذنجالفرأخوىادفيإفاأةداماوأجرىإصائبوايكوزاعليهلتوتوامالهوقلمات

تبأنلعادالىتطاللهمجرىأنواليمعنعكذلدالمرأةوتأثير3صنعذلثفىلدارأنيهون
ذلكنجالفأخوىأةعياأرفعائلعادةاللهاوأجرىوتكنرحوائحبممالهيقلووفاتهوجهاتقربفئ

اععقادوجهعلىذلكطوناماانينأهيسحعملكنهاوتوالىهذافذكرمثلالغرسوكذلك

أؤهـالمجلثءنوسمعليهاللهملىاللهرسولنانمااكالتأعائشةوروىءنلذلكالناكة
ومنماتلهصماشربمنبانلعادةاأجرىكايةارعادةجعلهلىالبارىتعاانأوعلىالجاهلية
فقالمالكذلمثعنمعئلؤيئوأحملمأواللةلهمنيهونيدرمالمذلكنولولىحماترأقطع

هاسعثمكواز3خروقسعكهاثملكوانهـناسدارقدمعكفانأعلممواللهأرىفيماتفسيره
فهلكوا7خرون

سبعلعلىلمالابالعددوذوافرفقلوالماللعدكثيروادارسكناهاالمرأةوقولفصل

بهااجعناعامجوزسشاليلىصالهاوامنواعتمدومنهامنفوسمفيومالبتالدارعي3منلعوجعا

ثاوفلةوضاهاوخمبهاوةلةلجدبهابهامالمؤلمجعوألنيهونومثلهافيبهلعادةابرتهـاحياذ
معنامايةدءوهاذوسلمعليهاللهملىوقولهالبادرخأمةأومالملقلةمعددوفلبهاماشيهمغا

بهءقالماوصفوذمومةيريدبذلكأنأيفاتهلصكوامذهومةوارحداعنهاواقى3أعموالله

األميأنمعهقادامعبذلثلهامفيهاودلمهابرىرحيلهمءخهاألجلاباحةذلكخضىالتنماؤم
لهمكامجوزهـاوبقاءألهمخبر3قدفدربانتقالمءكاتأناقدلعلهرهماتوأنوتعالىتبارفيطهممه

فىفدفدوالسالمةلوعزاللهلعلنؤلالقدرالمماءننواناألسدأنيفرعنهالغارمن

الطاءونفىوسلمعليهاللهملىالنبىعنعنهاللهرفىعوفبنعبدارحنوفإلروىمنهالفرار
ولهزاألجلوالمجاوالقدرناليموأحدنوانفالتقدمواعلههقبأربهاذاسععتم
وحمديفوعنهأنببلدالطاضونالمقيمومنععنهلعؤفافيخدقدرالسألمةوجلعزاللهانيعتفد

صلىللهارسوليقالليرههرهـدءنابهسهبنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعناكهرىىور
اأحدآثالعالحةيهالكلمةاكالبتهايارسولافألاومماقاللفألاوخيرهاوسمالطيرهليهالت

احدممجدئاغاذلدثلكنانعطيرلهلطحينالحمبنلمعاويةعإلءوسلماللهملىالنبىلو
عكومهىووؤلمربارحأوطائرأوساغمناالنساننجايراهلعطيرامنكنحفاليصدنمنفسهفي

ماعندعباسابنيخرنجرفقالالقومرجلءنفقالعحخرطائريكعباسدنكنتءندعبدالله
المرفشويعيبونهلتطيراعنهـنيهترالجاهلعةأهللثيربنكانوفدوالشرخيرهذا

ئموطواقعلىأغدوالكنتولفدغدوت
كاالشاثموااليامنءناليااالشائمفاذا

ذااألعيانهنعينئبتثاأهيهنهاضربأضربعلىثألثةالمعئهذامفذاماسكبرلى
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اماوالبعدعنهتركهفالردسانوالفرسلمرأةإنداروفىشماكدومنمايبمئلكثرالضررصعه
فيبعدرفيهباالسعفراةدلعااقدأبرى5سماللهاأواللعهءبالبقانفرراننفسهفىمايقعيلايئ
مئلغيرمععلاألوقاتنتوةفيالعادةالخرراظارقمايطرأمنلئااافعربواذلكءن

مسعفبمالضرراواغايخاففررالعهبهلمبصلألنههـعنهيضألحدانايساذببلدفمالطاعونءع
الطيروالغطاسمنبهمايتطيراتالثاوالضرببهورالضررلظعايهعنهاظارجملىةوال

ىاألسينيهرهماواليببهخلى3خرئئنواليمنععليههـجيهأنباليساذفملكهاناوأفواللبارحوااساعوا
سعيدبئيكيىعنمالكثاذامسئلواحمأءلمواللهمطردثابتأعيوالوالنادرتادتأفينلهددادتلمءنألنه
اللهصلىانتهولوانالسبتواالطألءيومالحجامةمالكءنسئلالععببةوفيدهوالسطثؤمالتأثيرلهافيفااليامذلك
محلبالقلوصلمعلعهوالهذاحجامة4شيأئرهأوالفعهمتداحضاالويومولرشبذلكالبأصىفقال5بعااالرويوم
جلمفظهذهبكلبمنوالسنثرالخروجاأليامءتئءثثنمراقىحاوالوالناطأل

صلىامالملصليعليه01األسماءثهاحيره
فقاليةهيلالرلهقالهذهجكابمنتحلبالقحةلظ3وعلمهاللهصلىاللهولرأنمدسهقيكيىمالكءنبرص
اللهصلىاللهولرصهلهططاللهرسللهفقالةىارجللهفقالهاسمكماوسلمعليهافتهصلىاللهرسوللهفقاللرفقام

قالاجاحاصموسلمعامهاصدكمماوسلمضليهاللهعلىاللهولرصلهالؤةلرجسقامهذيحلبمنقالثماجلسسلماللهءلميه
لىرففامذينلهفتكالرجلفقاملمجاعذهمفلطجلسثماوسلمعليهلمهاصعلىللهارسوللهفقالحمربفقال
صاللهرسللهذقالثاحامب31وهاللهبكلبعلىاللهولللهفقالفقاليعيشكاءماوسلمانتهءلميهصلىاللهرسول

كهلىها3وزلمءلعهااصمهبعرففعدالتانهلمأتواللهيكتملكاءماةالناأدادحلبلذىوسلمعليهاللةصسلىفوله
رسوللهفقالبفقالرصلصبكرهلهلذقصدبذددالمفاؤلانهويحتمليخهاو51يأمنأرادأناذابةليدعو

لموسعليهاللهعلىاللهالنبىممرانبئعبداللهوىروبئااتماؤجاألسماهمننيهرهواالبمهذاوصلمعليهعهالىاطه
ببشلثمءلمىاهـىالىوروىهاجيلطةةباهماعانالخطاببنلقمرابنةغيراصموسمعليهاللهصلى
لهفقالرجلفقامهـذهلهحزنلاسمكطلهففال3وعليهاللهصلىادالنبىصاهانأباأبيهنعالمسيبيدبنسهءن
علاللهصلىاللهرشولفينابعدالحزونةفازالتعفاللهرضىالممببهيدبئسلىأبانيهأغيراسماسالقالالانت

يعيشفقالكاءلمءاووالممرومنظرهاشوالفياظلةفيليسالطبرهاتامنوعةاالطبرةنهذاوفيوالفرق
صلىاللهولرسلهفقالوليسكذلكارادويكتغالثسؤميموالنحمووجهدلقاثاعلىعفوانمايعشقدانمستبنمح
و3أحلعلعهاللهسمااهذرمناوبذكربكابحوصماءذكرهابشعيسةفيمةأسماءممروهةااءاألسهذ
لعهاصلىالنبىنولذلكوسفتكرههةميلذلثوسباطبمايحذرمنكرفيصب

الحسشةمةاللالفالومالهفيلالفالأحبقالانهعنهوىوقدرناأفالامجبوسلم
اللهاإلشارهتجافدرهبمعنىنبماورالنفسربهفئساظبرنهـوهنذكربمايرالتىوس

عووفدبنسيلوفدطلعيةالحديبوموسلمعليهاللهلىالنىلولذلكرامنعزوجل

ثالثةعلىبألصماهتجعلقلمنعوامسئلةوسمعليهللهاملىلفكلكاأهيعمنلمسهل
الدينبابمنافيهتزفيوالثاهوعيوءناجمرباألسبيحةمنأحدهامامفدمأوجه
بماهانفسمهافدفيلتزصبرةياسهانبنبزانيرةسهابىعننافعبن51ماروالكذفيألصلوا

سلمعليهاقهعلىثهادسولانسلةأببنتبنبذلتوبؤتوسمعليهللهاصلىللهادطول
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لبأاءلمواللهسمأنةالقىكواوسمضديهاللهصلىاللهرسولطفقالبرةيتواالسماءنءذا
لطدىلهالهلفيلبببروالالدىوالهـيخةياارجلسيتههأنكأتمالدوالثقالابرمنما

جويريةقالكانتابنءباسكريبءقوىءنوراطريقاادىادىالهالنأقربهذا

عندمنخرجيقالأنوكانيهرهيريةجوهااسلىوستلميهللةاطاارسولوابرهتاااء
ظاللهجنةاثافاوالوجهبهدتاتهاانفهـكهتنأحدمأناهخعهلوجهينالمنححتعلقبرة
وسمعليهاللةصلىاللهنهانارسولجندببنسموةنتوىوفدعندبرةمنخرجعنهفولمفى
نكوقالنافحنمصافيوعنهىوورسعونااوويباحورافاحأسيبعةبأررقعقناذمعىأن

هنانايسارأوليسيعهىيقولبأناؤللعامنىهـفأشارالىالفيقولثمطونهوفالامتقول
ورىصيأنىينأنوشملمعهتللهاصلىلنياأرادتهعبدابنابرىوشدروهنارباحسأوليأفاح
ولمينهقبضشيأثميقلؤلمابعدتسكترأيتهثمبخوذلدووناخويسارببركأوأفلحوبمقبل
جندببئهـةسوفدروىقىكاثمذلكعنىعنهأنللهارضىالخطاببنأرادعرثمذلكعن

لراهيةشحديثيكونأغمأنللةواكلصوظالةلكراهيةاضلىىوضوانماىلنما
منوالتغعبرالصمحمالدهـىءلىأرادالنانهفيعبداللهبئحابروحدثالمسعقبلبذلدفىية4اك

أرادمناألسماءغاضيرمنواذلكهنأثولميغيرمصع4عإلللهاصلىلنبىاؤاتبعدذلدبهىولصكان
باسعهاالستمساكررتأراليماأؤهـحزناتولذلكانجائزعلىلمهأرادمنوندباألؤضلذفيهاأل

أسمائهماولمعلىباومرهشصألكواذذللثعلىيتهرهلممحرماذلكوأوكان5تصييروبهرهورخيه

لهعاظيمامنلمافهايممعمخرلتحديةامسئلىآوقدتمغوأحمأعلموالتألحيتهييرهاخكرادتجههاهييخ
يرههـبىأعنهـجألتالىنادعنبوا01وامارفعهلألواوتعاكنهصاللهغيرابهفيوأنوهاينبى

عزاللهاالألملىاألمألكملىتمهءىرجلعنداللهاألسماأشغلطوسلمأنةاللهءلمههصلىالنبىءن
أنوسمعلعهللهاصلىلنبىاحياهفيوؤدمغمسئلةشاهشاهانحفيانتفسيرهقالوجل
عليهبتهاصلىاللهرسولقالقالداللهبنءجابرعدعنابأببنلماوىورأحايهطيةيهتنى

قالقالصكبداللهبئصابروروىينمأؤسمأناقاعمغاكأيهوالتكنواواباصمىسوسم
بأببدءهـأحدأحداأنعنىلمحبمنيتىوالتكنواورىذمعواباسوسماللهءايهصلىاللهرسول
هـجالرجلنادىيالأنسيدءنوىمارذلكفيلاواألأحدأنيهمنىىوخالقامم
غااأعنكلمافللهايارسولفقالعلعبماوسماللهصلىاللهرسولليهاتفالتصمالةاأباياإلبقعح

قدعدملمعنىاوهذائبهكنواوالتهـاباسمىسوسلمعلعهاللهصلىاللةرسولفقالحمالناعوتد
كحمدبئابكنيةابهذهوسلمعلعهاللهصلىالنبىلناسافيولذلكوسمعدعهاللهملىيكبعدا
فيمصبناألشعثوعدبنعبداللهبئطلحهومحدبنطالبأببنعلىبئوعلىلمدقبمرا

محدوحكىأنيمصحمابأوماعمتللهارحهمالكلطهعهمجاغةوكذلكلقاسماأباطنىحدنهموا
زفواخيراورمحداالرأوااءمفيهثمامنيقدنونوأهللسملقاابأب

وسوللهفقاليعيشفقالصعكاهاوسلمعلعهللهاملىللهارسوللهفقالرجلفقاموقولهفصل
وسمعليهاللهصعلىعنهوىوفدراالسمبحسنولالعةامعنىعلىفهذااحابوسلمعليهاللهملىالله

مجر3هذاوإلمجرىأهيملمءنصهلقدقالعروبنشلليهلماورديةالحدثيوملانه
لذلدفىالتبفتلىأوتهيالأوسرةانجامنيعضاصمهـالسضانغاالفالالنالطيهي
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ويقدم4سمابمايترةدونرمالمنجأيةةوانماذلكعليههازدعزمالعزمءلىيقوىو
القولهممنوعوذلكباألزالمصاماالستمنذلثالناميأجلهءقمنحبرأوممافعللىاجله
أالجاحليةفيلعربانتفداحآاألزالباألزالمواتستقهمهوانهـلهةلىالميعةاعليمحرمتتعالى
ثمباننجياالبهاوذلكاثتصعتئثفعلدتاراذاالتفعلالنانىوفيفعلاأحدخافيتحذها
أمعنعتاهلاللةفيهلذىااملسهاخرجوانهللةاعلىأقدمتفعلافيهلذىالملسماخرجنئلؤيها
ابهروأباوسلمعليهاللهصلىالنياذادركقالانهمالكبنقةسراعنماروىحسبعليمنه
اخررتفرسىبثرتومنهمدنوتحتىفرسهفرفعتهايعنىقالالىألمديضهماهـهجر3ةسفي
الأمأفربهاسعقهءتاألزالممنهفاصقرجتكنانتىالىيدىهـتفأهوثتفقهعنها

عليهاللهصلىاللهرسولهفرامععتاذاحتىاألزالموءصيتفزىفركبتكراالذكاجهـن
بألزالممعتاواسئزبرئملخررتءثاالىكبعينتبلهحنياألرضفىىيدافرساختوسلم

اوتطوكطذلكفعهامئلركاحيهعبلباباهذاوهنفرعباألمانيتهبمدقاكراالذىهـجفى
ةذاواملباكاألعياةخضىماصألةعلىوؤعفاذامجالجمبنيهاوقدماويقراحلةاوايؤخذءثم
ساةمنيؤخذوقديهونبهعفبالخطوقديهونافعلاءنلماىاشتضأضىصفةعلىوخ

اؤبئلرهوشدتتدآذالفجومفيبالنظهـونيموة5كثيراوأنواتبقرعةوتيبهونيهفينظر
ضرمنبهملالةرويتعوالعطاسزجرالطيرن3غبربالعطاوفديمونبزجرالطيرونيم

أأباحواغابالشرعممنوع4كااذوهلهتالتركعامهـمتبهملالعليالعزملكنلهقىؤب
أوتعالىفولهفيكالانهعباسعزإبئفروىالخطأمااذ5دبمايأتىؤياعلىالرعبارةلشرعا

والاشنهـحالرأهورضعافاوعذباظطفيبثانهوىورهوالخطقالعممنأثارة
مثليقؤطانن4العربوءرماللهبهعابلمابنءباسوا5والغنر3عبابئااشعنؤيهاحي

االشاحابعنوحربهصي4اءررصرفءنانةوسملمبهتاللهصلىالنيعنوىماروأماهذا
اولماصمسانواسضاسمكأكراءيةبمهمماكلوواالباباذنقسفايعيشاسانحابهاوأمضى
اخهارواغا4المرضرابءتوالؤالعزمءلمعهاىوالالمسشقبافييهونما3الىبذلكشبث
وبختارحسناهعلىابالفصخعارنظيفويمةهأةاهيالمرأقءلىجمالاصمكايخعارحسن
وعمشرملوالهعلالضالينافيإالمعألمبذلدانواألءيادفاءلملجعةافيالىائحةوطعبالىى
لعبوديةاماصعههاألصئلومناصفمسحئلةوأحمأعلمظهوا1وضيرءاألءفيليهاومندوبفيه
احبإنظلوسلممملعهاللهفىصاللهرسولعرأنبنعداللهعنفععنوىورعزوجللته

أحسناوحيميناروىبغيرهاثوسلمعليهلمهاصلىفياىصوقدقوعبدالىللهضبداللهالىائبمأت
اعالكءهعتممنتالضوفىوعبيرشبروسلمعلعهاللهصلىياكونبىءارااألصيتانهلوط
سععدبئيىيكعنمالكخبرصزقرؤواالرمحداسمافعهطتأهلمامنيقؤونكةألحل
الحرفةمنفالممنفالسهاببئالن4بئاقالجرهقالكولامارجكقاللخطابابنعرأن
اقداحزثئاقللدأتعرادركفقاللظىبذاتاللايهاإقالالناربكرةلةكمكتايئقال

قلمألعهاببنلجرةعنهايقهرفىالخطاببنعرفولالشاخطاببئعرلكانف
لكابئأهلدفقداحزفوافأدركمنهالظبذاتوالناربحرهمعكنهوانالحرقهمنانهله

هذالطهانتدوعهصيللعغاؤلامى4ضلىعنهانتهرضىاولبدىأبواالقاةقال
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منلفألاعندسماخلمتفائلاةبىئوجلعزللهايلفعهئولعكهحترقأهلهامماذلثفبللىجلا
شمانهاللهيلقيهوذلكنمنهيظثمدهخذرهوثئلامنحلهوأوافيهائهروفوةئباكلسرووا

وىوربعضمنفقهلئرمواذلئأفىلناسابعضويهونؤمالىللهماقدراذلكوافقوقدلسانهعلى

فعمرمهمفيأهتىطنفانليهماىبونجأنمنمحدثونليهونانهوسمعليهللهامملىلنىاعن

الحجامحارهوامةالحجاءفىما

سموعليهللهاصليللهارسولاحصمقالانهمالدبئأنىعنلطويلجداعنمالكص
منعنهصخففواأنأهالوأميغرمنبمباعوسمعليهللهاسلىللهارسوللهفأميحجمهأبوطيبة

حجمهوقولهجوازاالحقامعلىدليلوصلمليهابملىاللهرسولاحفمفولهشلضاجه
عليهاللهملىاللهرسوللهفأهيوفولهمودعيصهمبمرةوفعلديناروقيلنافعوامعهابوطببة
وسمالليهصليللهارسولحقماعباسبئللهعبدالوارهاالمعنىعلىمننمربعاعوسم
ووسطالقفامنالمحاجمحمولقمجفهلمسئلأاياابالمبعطهولوكانالحجامابرهفأط
قالالحجوئكتابمجقموىالخطسجعلن41ومايمندصاماوطأراهكرههألانىففالالىأس

مالكنولقفااحلقالىانماتنضرفةلكرااهنهانوعندىعنهاللهيدرضىأبوالوالفاضى

أهلعمامأدركعلىعئة4وااركطمالكيعقدفينوالناسذىمنلميكنالبمرهالنهارحمه

وفىوسمعليهللهاصلىبالننيتدونيةنولذيئابةلصحاان4فهمسدءنذالماخذوالمدينةالا
لذينافهمالباسواوىافيخلةادعايهمليدفلموسلمعليهللهامبلىياكوفيهتوفيفيهنلبلدالذىا

هواءفىختالفاذلكلىاجأبكاورجمهمزضببههـابماتعاةفرافعقوهاالبالدالذينفيكانوا
دواءيبلغانكانقالوسمعليهاللهمليللهارسولبلغهأنمالكأنهجمصواحمأعمواللهالبالد
علىالحجاهةتبدغهنظالداهدواءيبدغنانوسلمعدعهإدهمليقولهألشالحجاتتبدغهنالداء
عنعكرمةوىونرالدمسببهكنرةيهوننحصوصداهفيؤلكبهاالهداوىالققيقمعنى

وفدبهنتشقيقةمنرأفيوعرموحضبماوسمعليهاللهعلىاللهرسولانعباسبنبتهعبدا
بةشرخيرفنىوقيأدمنشئفينانغولوسمعليهللهاصليلنبىاسععتللهعبدابنبروىر

ابئعنشهاببناعنمالثصكعوىاانأحبومانارمنأولذعةمحجماوئرطةعط
عنهافنهاالحجامصارهافىوسلمعليهاللهصلىللهاولرسعأذناانهرثةطاألؤمارىاحدبنىمحمعة

محيصةبئااستأذنانهوىمارالشرقيقكيعنىنضاحكاعلفهقالحتىويشأذنهيسألهفيلفلم
لالخحهنسوظأنجمونللهأعمواملصعنهالنهاهالحجامحارةافيلموسعليهاللهملىاللهرسول
انثقةاأخبزبيهاالىنادعنأببئنعبدإلىعنوهببنايةوارمنوطالمبهعوفياباحتهعلى

لدىعإلوسمأمضاللهصلىبلهاانيحعملالحجاملسبالجاهليةءنفيكانتتهكرمفريثا

ذالنوفيهنلمعنىمنهمنعطونأنمجتعلولكأوغبرذمحيصةبعدسؤالنسخنمهيةلكراا
ماكانوايعطونمعظبمالنالطهارةمتيمقنلىعنطعامالعلهنوانبشئءمؤضمععلقااكح
ملىلنبىافنىلدمامنولهبمايكاسعهنجافيأوشكسةنجالههبماناماوربرهظعااألفيلوقتالكذ
هنوسمعلعهللهاعلىلنبىفنهالكذمنسالممهلسيدفيارتابوالكذأجلمنعنهوسلملتمكليها

فقالالحجامعنكسببيعةرسألتسعدبنالليتقالانجاحأالحجامأفيفاذلكاجل
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ألخبرتكرجمالنفلوألنيأعنهللهاوفىعيدمحرعلىبالمديعةسوقمبنلمحجابهءالبأس
ممؤلهعفمامفىالناسرايتفقالسعيدبنمجيىوسألتاللعثلفينواحجاباءلهربمبا

وجهعلىلرهمفىوانمالعافهبهوأصامالمثطرههلىلموافىابئاولاألئمةاماكتهولوكانارض
فاءعنهالسؤالعنهكررانماعيعةاقيهونومجعملعنهيشننترهةهـكانتالعكرم

ليسالعملمالىؤوءنهعيثغاوسىوءمةبذلديلحفهاناليهحاجثهمعالمعنىهذا
مجللرحرادظلهممهالعبألمامجلبلىذلثخعلىوابأسابهارىهيةأجرالحجاموالعلىكرا
آمابفمدهدبيحوبانالدمبعضهئمنطونجميعكسبهأوانماليعماجمهوسافىاألعالكأجرة

مسمفغىءنوسيممذلككافرايسقلنانلعبديبهعهوسائرالحيوانلبقروابلاالمن
الدمىعنفنباتوااربعففيوىرولذلثذلكهنمنهمايأخذه4سأللميتيقنااذكسبه
مزفىنهالينممررذلثانالناسبعضوفدقالالحفصفةعلىلدمبخنليستالحجامواجرة
ىاعنوكلاالبمارماالتعلقفيهايوهنابأجرجمهولينكالباملوانمايملالهفبلةمعدءاجرة
اوغبرهالموازبةمافىولعلهأرادبههىماالبأجرمعرم2لصااملسعهانيلالببىانهحبيب

يعقدليهمايدانبربغيرئمعهةباراوالجعلفيواليعاعحبهفقالولبالقجةمللهاعنسنلنها

الفاصمفيبئيمماعامنالعتبيةوفىبهفألبأصنجيرعقدىذلمثوخذاافأماأوجعلاراعقددلك
آلوفدبهاجرهالبأسعلىراضيعهفازافرغالثوبديخالفنىاسقيطهيماللىلطافاالخيافى

وأحمفتهأعموامةلحجااعلىلحجامارطةنهابثالبأسما
زاليأااهءمقواستئداكردصالهمةمحبيريدانيستآذويسئلهفيلفلمولهوةفصل
ملىلنيافأذظ4نهسألفهواليعمخذثماليتيقننوقباليأألنهفعههنىكانتاالطخذمنهمايأ

الئاضحالقاسمبنالولماهاالذىيستىلجلاحلناايخلاوهناانيعلفهموسعلعهللها
كلحاؤالحرارأممهمارلمعبيمأماولذلمثقالقارقيعلىمالثوحملاالبلفيوجمونارفيق

قلتوفيابالتهو

الممثرقءفىما

عليسهوسلملةصطافهارسولرألثعرانهبئعبداللهدينارءنبنللهعبداعنثهاكص
فولهشكلالتحيطانفرقحيثيطلعمنمنةالاننا52الفعنةانهايقولالمهئرقيشيرالى

معظمهاطوقهناكاناعمآلبدوابرناهلفننةاانهالمثصرقالىيثمهيراوهووسمعليعهللهامملى
لممتفبلافيمجذرمهاةموفيدفعنةيشيراأواؤبعداوا

بهحزوليران3للهاوامللشعطانمجةاقرنيطلعمنحعثوسلمعليهللهاصوقولهفعل
وعونهعكلىفؤوسألحهيدبهبرانمجعملزسانأهللناسامنلفونواذهنهووفتهوأهل

فقالالعراقالىاراداظروجالخطاببنعرانبانهامالكصواحمواللهأعلمالفعضة
وبهااءنبهافسفةواعنهارالممرتسعةبهاأقالمؤمشينايااميرااالنحرجاالحبارلعبله

الصمربهانبدقبر31بثهاوابحدملاممرأعثاراتعهعةلعراقافياقولهشالعضال5الدا
جمينملاينبهافسفةوطولههناكمهمعظفأخبرانالعراقارضصنوهبلببامهمعظكان

الفالالداءااوؤتىلهاالبعؤيفاليعلمهذامنلفان1قرأالقلكعبابعضوجدؤلدفي6يه

الرقالمثفيعاباه
بئعباطهعنما

عرفيعبدامندمنا

اللهدسولألبتبئأ
لىبئموسعلبهلمحهاصلى

انهاوبفولثرقالم
الننتهانهاهناالفثنة

فيطلعجمثمى
اكماشيطان11

الخطابةبئعرأنبانبما

نرءاالالمرانرأدادأن
بارأللعبلهففال

أمبرباالهاالحم
ثسعةبهاأقالمؤمنبن

فسفةملعنهاراا

العمدالاالءوبهاالجن



الحياتفنلفى8هاط

لكذفيومايقالى

مالكعنجميىحدنى5

أنبةلباأبعننافععن
عليهاللهصلىاللهرسولى

الجنانفثلعنىحؤسم
وحدنىدهلبيوتافيلتىا

سائبهعننافععنمالك
رسولانلعاءشةموالة

وسمعليهافتهصلى1
القالجنانفتلكاعنن

لطفععينااالذاالبيوثفي

يخطفانما3فاواألبز
فئصانالبعرويطرط

النسانجطون
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أودنيادينأعىن4يتعذومحاولتهأصيفيكلملاستهثمأملاوءذهاالطباءأهيبريدالذىيعيى
ىعيهمحدبنلوظالديئفىالهألكالعضالالداءمالكاءنوغيرومطرفلقامماابئوىور

وؤوفتوندوؤتفىصحانهذاومعنىاالسالمفىاباعيقولءىلعلماأهلمنوغيرهإألضثى
بئوءبداللهطوقاأبىمدبئوبىطااببنكعلىالعثرةومنحادااأفاضلالكوفةنع

كعبومنحظاءهـهعلىهذاولوكانأحمعينعنهماللهرضىوغبرءمالبدريينمنمسعودوجماعة
نولتغيرأدياكهمعلىقوألشةالمسالينألخألهاعرنالعراقالىالعوجهمنالخطاببنلعمر
وفدروىؤولهعليهردأووعلىتأولهففدلهقولكعبصحنانكااللهرضىعر

فقالالحدلثاذلععماللداءاتفسيراعن3آسألوامالامطرفأخبرفحبيببنكعبدالم
وقادأبوجفرباوأىالستنضوتة8بالرصابوجهينلناساضدلانهوذلكابهوأأبرحيفة

ئمالكذلكءنفقدبهونونبتالغدطمن3كانانبيبفيائرهذالذىهذاالداودى
ةدمجضرءضيتىلملعاذلدوافقالدرهمىنجهقاؤأنكرهكاعنهذكرلهلشئاضطرهج3وقت

عنهاللهدرضىأبوالولقافىاقالاقالءفبهاذبعدوقتعنهاللهسةمارستةصدرفيضقول

وعالهعقلهنمايعرفعلىاللهءنهىرةمالمالدالنعنمةثنوايهالرهنهانوعندى

أحدمنلىتطلقلطنلىوثعندهحياالبالناسفيالقولعنكامساواودينهلهوف

ضهلهوتةلهمالككرامدشمهراوةلمباركابئداللهببحنيفةأبىسابأومنمالميخققهلمسمينا
فيعدوأخذعنهاديثأعنهذأبوحيفةوأاسائلباباازمالكاذكرأباءنعفةوقدعماياه

ةحنيةأبىشهرثناهىوقدعنهللهاأحمدرصىبدبنذرممإبعيهوأرالموظأوهومماالحسن
ماللثنومافاهتنعالقضاءلىأنعلىصوطاباوضربقوقدامفالدنيافي5هدوالعبادهفى

قومفيغافبمموالرأىاأهلندأفيكممالنوالنعلم4تكليقثاالملهفىلععغ
ععوبلملمتكنؤهـمابالمديضةأدكتقالنهاعنهوىحمدرولنقلاجهةمنثالحدثأصابمن

سكعواعنوب4مكاذتازومالهمءيوباوأدكتفذكرالناسالناسهـبعتنجمثوا
يمثأيئومنلععوباعنءالناسيزاللهرحمهلكذامجمعيوعنلناسافسكتلناساوبا

اءمانقلالغةفرقفيكتاب3ستوقدذفحلهبضمااليايقيذكراألئمهكعفالناعنءيوب

وأحمأءلمواللهوجوعلهوءينتذلكمنعنه

الذكفيومايقالالحعاتفتلماصاءفي

التىالجنانفعلعن3ىوسلمعليهفتهاصلىبتهاسولأنلبابةأبعننافعمالدءنص
قهلنهاعنلمواللهءلمعهملىاللهرسولأنلعائشةموالةسائبةعننافععنمالكالبهوتءفي

بطوقمافىويطرصانلبصرامجنطفانمكاغواألبتريتينالطاالذاالبيوتفيالتىالجنات

البعبمتبحياتسخعصحمالبعوتفيالتىالحياتقعلعنوسلممملعهالضلىممهيهكأالالنساء
حعاتديناروحمبنعإممىليوتالبوالقنذراالفىلصحارىافيالشذرمالكقالدونءيرها

اناوذلكوغيرلمدينةابيوتفييؤخذبذلكأنالىوأحبمالكقاللبعوتاحياترحمالجد
المدينةلبعوتاجعحفىعاطفعكونالجنسصعغراقامرحلهاعلىالناسمنلبيوتالفظه

بهمابعوتلمرادادانآلليالوااأللفذتكاانوالخألفلهاعلىحملهمنوغييءاومنأشاس



ىاظدرتحبأبىلىتدحلتقةانهأ03ؤأزهرةفيئامفىولىالسائبابىعنأفلحبنىمولىصمفىمالدعنحدئنى

وزولهس5افراقالمتصدهاالذظالزوتااعلىءلىاللهرحمهمالكنالمدينها

ظاءهـةءلىفااالبالمدينةياتراطذالتناخبئاوقالليهتالتخاقأوجبلمدينةابعوتفيوذلك
القولينوءلىالجأسصتغراقاعلىالدلعلورلدءاإمهدحتىاءاؤولهذالثءنىفاقتدثا

ووالهوصاضجاتللدالبيوتءلىفىومجامهالبيوتافالضاؤثاالحياتفيعامفاالفظ

وذوالطافعمبنواألبزاطفيعينااالذاثعاثحدفيوسلمعلعهاللهصلىؤتئلهالدلعلمهاالما
وأماوءباروابئديتبئوواهءبرومعانوهواظاطفيعينامئلانخطرهظعلىنهومما

طوعةازرقصنفالحعاتاألبزءقيلففيسةالهوقألىهـاالةهوءببنافقالاثراأل
شعافلىوبةلبابىأثدثكأأنبهوزهلفاطمافىتلةولالمالعهظراالتتدبلذا
وندالبعوهـفىايقعألنهبزواأليةةطاراالذاااالنذوندلبيوتاحياتفتلعنىنمنها

بآلواألهتينهالطذابذالصأنيمونلهـفيوإنذاروندىاصحاراحعاتلنذاركايا
موؤئىمنووانماتلهنيةؤالىسبنةثألذاهوردقفىوواليفنابكأفئمنتبم4الن

يعهؤرالتقرمنرةموفيناب

ضيسىلظورةفىثلخموتلبهاجئانضنءتلىححديثحكائثةفيوقولهؤصل

خالجنانءقالانهخباثبنداللهعهعنوىروالحعاتضانابيهطونةوقالليوتبريدعارا

كلوالدودامالدفىلظةلىاتلوأماةسنلى4هـدهلبنواساثتلجنكاسا

فافعاوااغسكواتأقزدرتماناثفالىفييؤذىلالئلءنوأإحاللذلثاليعجبئ

لوأمافئلة4سعةافيذتانتر3كالفارجوانيهونعلىوادر5ولمأضرتبموان
خلهوأطسعلة4الثعذرعوالقفوأصئلةسفيهالىكارمامضىسقدادعءا

أنوىهارزأكفيكواأللهثوءصذاقاكذالمثفئ3أسالكدكالفةاخارباوالبراغعثالقمل

بىولىصيفىضناكماالنارصاالربربالنااليعذبقالومحسمعليهاللهملىاللههـلر
لىايؤوجددرىرهيداابضلىاتدقألأنهزذهـةبنامثرمائبءهـلىاأبىعنأساح

ألقتلهاففمتحيةذا4ديرفىسمختمضركامتهفالتهصصىةحتىأنتنرءجدتة

نرصقلتالميتهذااكرىرفغالالدافىبابالىفأشارسانهفداجاساأبوسعيدانفأشاراك

فببنادواظندقالىومدتهءلعهفىتألارصولثظرجبعرسدثءحدفتئفيهفدكانانهاقا
اللهلىالتألرسول4افأؤنداأءلىءإأحدثلىائذناللهوليارلمحقالكأيسعأذنهلاإذأتاهبه

وجدلىأثالىالغنيفانطلقيظةسبنىعإلكاخثىفاقسالحكخذممامكوقالوسمعليه
وتظرتدخلحتىالتعجللتفقاضيرهركعهوأدالعطايهابالرخاشأهوىبيناليابينةقاغلههيا

ادارافىصبهستبهاخرجثمشزيهارعهىو4صراثنطويةءلىهـمجيةوفاذاخلتكبيمافى

الحيةامكأالةموتاأسعكاناأبرهبدرىأليعائالةوخرالرهحراسئالحيهبتفاضعطر
ذنوهفاأشممنممرألاذموالدأساجنابالمدسنهانفعالوسلمعلعهطهالىللهاللرسولثفذكرذ
لىاظناللهيارسولنيالغلزشوشيطانغافاقتلىهبعدذلثلمبدانأيامئالثة
أهىعلىمعهكانواواذالعزواللهلفولامعئاالطونأن3أواللهمحمملعهدابأهلىأصث
قليهاممامجتاجهلعطالىأميدالهءبأصحدثأنئلةوأرادايسعماذنوهلميذهبواحتىمع

فجاستيثلىحوجدته

هألىحعتشظره

متصتحرصععتة

تسقهحعةازةبيعهبرفىص

ابوصععدارفأثالقتاال
انحرففاالاجاسأن

الدارافيليتافأخار

الهيتاذانرىءزغال

نانألفدحفالنعمقات
ثثءحدثزئ4ز

رسولمعنخرجطبعر
الىوسلمعادعهاللهلىائتة
اذانابهوفبهيماهدقظتا

فقالمتأذتفىكأاةا

لىائذنالتألوليار

فأؤنضهدالىبأأحدت

علعهللهاصلىلقهاثسلله

علعكخذلوظوعلم
أخشىقصسألحك

ةانطلققريغابنىضلهك

حوجدأدلهالىمخااك

الباييفاخةامرأته

ءبارالهاوىفأ
يرهفكعهوأالعطه

الضجلقالت

مكوتنظرمافيندخاط

تبصوفاذافدخل

لغفرثعهزهـالىيآلتمنطو

حنصبهافيثمارمحهيخ
لحةابتضطررالدافي

ذوحراكمحلىارافي
كاناجمهمارىوليعافا4

أمالفتىمونااسرع
لرذاإبارسولفذلحية51

هـشيطاقنماثهفئلىبعدزلكلمبديهنثألئةأيامذنوشيأرأئجءثمافأفدأسالوانابالمدينانؤفالوصلمعلعهللهاصللها



مالبهءنمابؤمي
السفرفي

بلغهانههالكحدثنى

اللهلىاللهرسولأن

حوأذانوسلمعليه
الغرزوهوفيرجل

ممبابولالسفربربد
الععاحبانتاللهمالله
فيواظلعفةهـالسةفى

ألوضاولنازاللهمااألهل
السفراللهمعلعناهـنوه

وءثاهمنبكافأعؤ

المنقلببةالسفرومنكا

المالرفيائنظسوءومن
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يهودقريظةمن5وحذروسلممملعهفىاصعلىلنبىاظهلدفأذوغيرذضيعةصالحاوفىمعيشةفينظر
يقهطرفيلوهلتاليغتاسالننثسهعلىيأتأن5ميوأ

واللهملسشغيرليطبنهاوأدركههايهابالرمحاوأهوىبينالباليناهيفوجداوفولهؤمل

حالعليلكذمناوجدهولكنهالحجابقبلونأنيمحعملوبعدالحجابذلكأنيهونأعلم
عنوىدروبألهـعربهشباصالةغيراالنسانيهونأشدمابانيةحارلعادواعادتهبهتجرلم

مهحساذهبلرجللبرااذاقالنهحرابنللهعبدا

خلفدسهاؤيماارعذرامعنىعلىبيتكوتنظرمافىتدخلحتىالتعجللمرأةاوقولطفمل
أتزناهـميعافيكأوخرالةالحيةبتفاضطررلداائنصبهثمفركزفهارمحهالحيهفوجدلفتىا

بالمدينةانبقولهوسلمعليهاللهصعلىللهارسصوللقوفيعنااذوفوىالحيةمقهوالمناجليهون
فولعلىبذلكالمديخةطأوخصهنهمتلدالحيةأنتكونفظاهوهذاتبوفيهقدأسلمواجنا
نمع7بحكهلمفأعلعمم3برأسمامواءنكانواالذيئمالمدينةأهلمنالخاطبينالنامامالك

ذللثنءثلابىسملىمعمهحفسعكونساؤالمواضعنمبنو7مأساذاوانهقدأسلهوا
لبالدسافىاجنأسمذااوأماالمدينةأعللنغيرالجنالوفتءنذللثأسلمنيململعلهانهوجهثانو

هذاالنبذلكلمدينةاغاخصنافعبغافولعلىوأماالحمهذالممعملمسلميناحمفعميكون
هاهقصورعللحما

صورفيونيركهمايقتضىأيامنالثةذنوهفاشيامهمفاذارأئجوسبمعليهللهالىصوفولهفصل
للهاصلىلنبىاأيامكاكالوانالثةرينذأنىأورديضابئقالمعيسيأيامنواثألثةأنيؤذفيدزملحياتا

واليقرىأيامثالئةفيواينذريدأنيررااهيلعومافيظهرتوانرهاوظلىوالينظراوسلمعلعه

يقولرأناالنذامالديبزىءقلأيامثالنةفىذلكحدحتىيكونوابومفىارمرتألثمازبانذ
يتناأولذرلنااآلخرانتبدوليوموابانتهعليكاحرج

البيوتفىالمدينةاحمذانلموايقعىؤدأجناينةبالمدان3وعليهللهاصلىولهوفصل
وقدوالمعيدالمطلقأببهرفيفىلقاافولعلىلبابةسحديثابصكأنلتبوغبرهاغيرانه

لمناهقماصالحعاتافيقالانهوسلمعليهاللهصلىالنبىهريرهءنأبىعنعنأبعهجمألنبئاىور
حينالعداوةذلكسىصالحأحمدبنلومنافليسنشرخوفلهنيتروهنمنذعاديناهن

يريدبذكأنومجعملعدولبعضمنهاجميعابعضماصطواعزوجلاللهالجنةمالمءناخرج3
هومنأومنممالميؤمنالجنهنيريدالمعصورةانومجعملالجنمنبمعصورهليستالتىالحعات

نوسمعلعهللهاصلىالنبىلوفدنابمنجنسسياطينلثاانلناسابعضفقدطلالشياطبن

ولمفشلفيعليمجالنعنهابديرأنأعلمللهوامجتملهوشيطاننماقعلىهلكبعدذلمبدا
رمنمنتعاالالىاسبياللهللهاجعل

كلالسفرفىمالكلمنبههايؤميبر

يرهـلغرزوهائرجلهوضحاذانوسمعليهللهاصلىللهاوسولانبلغهمالكأنهص
هـنوهاألرضيازولناالبهماألهلفىواظليفةالسفرفىبالعاأنتالمهماللهمبهوللصمفريةا

المالسوءالمنظرقومنالمنقلب7بةومنكافرالىوعثامناقأعوذبكاللهمالسفرعلعنا
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سعدبنابسعيدعنبسرفيعناألثجبئعبداللهبنيعقوبعندهءقالثقةالثءنمالواأل
أعوذبمماتالفإلقلمترزلن4قالوسلمعليهللهاصلىللهاولوسبمانحبنتخولةعنوقاص
لةبمزالىحلالغرزمنانقدتقدمشيرتحلحتىئانيفرهنهثرماخاقمنلعاماتاالله

ويسهصحعزوجلللهلرابذدعاثفي5يتدااللهابهحموسلمعلعهللهاصلىؤتىلهلصرجامنركابا
ثربوالكلكلبالتممميهاألعالإسمتفعحفقدالسفرفهاحاتبذلكأرادولعلبالتسحيةذلك
همنأهينالفيمانهبمعنىاألهلئواظليفةلسفرافيلعاحبالتاوسمعلعهللهاملىوفوله

سعةزفهميربأناهلهفينجلفهويوفقهوويعينهزقهيروبأنيسالهسفزفرفىلمساافيصمبمهو
بماللهوالننمماوههـمعماينلىتعابتهالعزوجل5غيرلعااوالفيألرضافالحمألحدفي

بأنولجيعهيدعوهو5ممايعمفدهذااندعأللهيدىبينوسلمعليهتهالىاخبىارميرؤقدمنملىت
بعونهودلثمفابدفطعهمابرفةمساعبهمعهافهقربفعهاوبقبفتهاضمبريدوااألرضىلهوىش
انيعينهالوعدبكعىوسهلءلمععاالمعنىهذاالبعدمناكوفربوسلمعليةاللهصليهاوقولهعل

فطعهعلعهسهلحتىعليه

يكيىبنمجيىوردينمابنهىعيهاسفرقال51وعثانبكوذنانهاوصمعلعهللهالىوقولهفعل

بدأووقوعمايرفواتتنعضىكاماالىينقابيربدانلمنقلبابةومنكاوقولهلنصبهوا
للهوامجتمليلمالواألهلالمنظرفياوسؤوسلمعلعبماللهاصلىوقولهلحزنظهورابةلواحذرط

حومنظرقبهنمنظرحىلعهيقاللنظرااوؤهماولهوأعلهفيمنأنءونوراالستعاذيرأعمأن
خاقثرمامنالعاماتاللهماتاعوذالفليقلمترقىلمنوصمعلمهللهالىوقولهفصل
لقنرمانعؤمنالمزلولعندفئبذلكأهيلموعلبهلدهاصلىلحفسيرغيرانهامنمأللقدمعلى
أولوفىأوكارلعلمنموضعفىتروللمعاقءنافعاحعنداسةوعثرمودلتهواوشرمافيهفهه

غااانتعوذهاعلمللهبدوايريرغلحىئثانيضرهنهوعملمعليهللهالىقالرلنهااواوللليلا
وأحمللهأعلموافيهمهمقامدهيتضاوط

والنساءالسفرللرصالقالوحدةفي8اها

للهاصلىللهاأنرسولجمهعنأليهشعيبءنبنعروعنصملةبنرحمناعبدمالكءص

عبدالىحمنممنمالكلط8ركبوالثالئةشيطانانكبانراوشعطانبىاراوروسلمعليه
بالواحدبهميطانالمنوسلمللهممليهاصلىللهاوسولقاليقولنببانهااسعيدبئعنبخاصملا

بربدواللهاعلمثميطانلبالراوسلمالمكليهعملىفولهشجمهمبههلمنوانالئةإذاواالشين

عنبعدوبهماالنسوقىكااالنسءنانفرادفيالئميطاطفكلوفعلىلشهطاناحممه
ذلدوامامامحوكذلداالشانبهاالمأمودالجاعةوفىكامافةوميزثمبمجاواالرتفاق

مفةبراواالرتفاقبألؤصاالجنماعحمالىلشياطيناحمعنفدخرجواعوفركبثالنهلا
وانلقثممفوننجاومنهمونويستزلناسناونيفرالشينحدوااوااانبهبدبرانملمجهو

وسلمعلبهاللهعلىيفناكوقدأنؤهذاعامبهمويؤشبالناسويأنسونمنونيأبرعلثالئةا
ئىذلدفيونانيمفصبوحدهالعوامبئراريوأرسلوحدالخزاىععبهالحدبيوم

القصرذلدفىسمرانالمزليةمالدئعنلقاسمابئاوىوفلركصوصوجهأوعلىكعوص

الثقةمالدعنواألهل

عبدبنبعفوبعندهءن

بسرعناألشجبنتها
بنسعدعنسعيدابئ

لةخعنوفاصأب

اللهرسولحكبمانبنت
ظلوصلمابتهءيىصلى
اءومترالفليفلمنق

شىمنلتاماتاللهاطمات

ثئلنبضتهاخلق

ليرشكحتى

فياهـحدةافيماصاء

ىوالثساهالالسفوللر

عبدمالدعنحدثنى

عروصملةءنبئارحمن

عنابيهعنشعيبابن

ملىاللهرسولأند

كبراالوسلمظ4عإلللها
وارابهانشيطات

كلبئةالثصيطانان
عبدعنمالكحدثى

عنصملةبننالى
كانااسيباسععدبن

ملىافهوسوللبفول

عطانلناوسمعلبهابته

ناؤاواالثنينحدبالواجمهم

بهمبهملمنواثألة



مالكءقدثىو

صعيدابىبئيد
يرةهـأبىضنىالمتبم
اللهصلىاللهصلرأن

صلسالقاللموعليه
وموبانتهتؤنأةالمس
صميرهتومفرتسااآلض

ههامحرمذىوليآلالخ
ملالبهءنمايؤمى

غرأافي

أبىعناكماحدثنى
بئناءجميدءولى

ضالدبئكاالمائهلىعه

ظهااتاطقايىفعهانمعد

مجبقرلمحهىوتعاتبارك

ريعايئبهويرءكاالرفهت

العنفرجمينءلىماعل

لدواباعذتمرساعماذ
مناهـلهااقىوعامالعب

بةدهـضافانكانت

وطيميهابنةعلهانجبرافا
االرضفاتجيرانميل

ىهـئطمانمعلباىوط

سلمعرثواضمياوابالنهار
طرقافاريقاعلى

ياتاطىومأوابالد
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عليهاللهصلىحملنافولهاذاوهذا3وأأعلموالتهننهرداشاحدلمحيهأنحألبأسذلكفأمامايصرعن
واحدأشاوالىانهبهبدبرحازانلياعلىحماناذالثوانسافيعلىكبانوالراب3اراصلمو
النىافةوم3وصةولصفةاهذكلعنهمنفىعةجالىراوأشااشياطينافةومافمواثنينلىوا

يهمأنهيدبهيرأنأعلمفتهوامجهملجمطالفواداهـابايهاصميطانالموسعامهللهاملىوقولهؤمل
انملشولهماويحوالترماعماورابالظيهمانهيريدبهانملويشماعايمواآلسلطباغععالهما

المنفردحدواالننينإوايهريذباانمليحولبالباطمغواوقاطءنموءسء2مبختةم43يريدا
بعدمنالجإعةوانوالمذهبالمنفودباسأىيريدبهانملتسوفراأبومحديريدفياخبخاقال

أبعنىبرلمفسهميداابىيدبئسهمالكءنصوأعأعلمواللهئبنحدواالالوانالخطأ
سافرمسيرهاآلخرأنوموالىبالتهوءنأةالميالصحلقالوسمعايهاللهيرلىاللهولرأنيرهصر
اآلخرلعوموابانتةتؤمنأةالهياليحلوسلمضدعهاللهليفولهشمحومءثاذىاالهعوليلةيوم

وقولهاآلخرةفىبعهعقويخافوبالتهنيؤنأزمالمنلألستهذاانمةنحابريدانفايظاكهنىب

اوانفرادفهنةلمرأةاألنأعلميريدوالمحرمذىاالخوليلةيومسافرءسيرهان3وعليهنتهالى
ائتهملىقولهلويكتهايهاخوابهاويدهـىصعصامرادبامبيلامجدااثسيطاناألنرهـفىجظبب
ذاأنيهونحداالواادسانخافةاصاساضصذهالأنادءأصييرمءتمحىذىالهعاوصلم4علب
منهاألنهمحرمذىهـدوناسمتااذفىلففىفردالتتأنالعافشوالىعليهاهونماألنهثامءهـ

لحايةومحارمهمذوىعلىافيرهان5اخارا3أطاعفىكبلمااصياةالىبمىومجتعظغا

ةالجاطالىصالوالىاألساءؤيهايهونجمةالعظاؤفقةفيزسافىاتلهامانكصخدأرخىولم
كابىعلىفهمالنخامونينمأوناشعهجمافىكانتانولىتيرخممةلىاتخرجأفىنجانةلمراآلافيمالك
ضيرذكامحرمعديخةلفراغيرهـحافيسةعنهاحاغاداأبومحديرعخامئاقال

وىورأيامثالنةميسرةبنعبدانتهىووقدروايلةيومسيرةصوصلمعايهاللهصلىوسولهفعل
فيثمأيامثألثةفىلكذمنيكنعأنعوألاتمصرنحرافىاحدوجعلبهذاوشدتعاقبونينيرة

وليلةيومذلدفيبدافنحءقوشاخعالفهذاعلىثادثاالبينوإسآلويريومفيثميوصيخ
لمابخالفظيسإلثةوفييومينفىمنعهدذالثردبهوهاذاةالويوهينفيمنعهذلكضىالت

قاخوفهابانتهوكيدلهتألءىهـدمتت

الالسفرفيملالهمنبهمايؤمي

ثباركاللهانلطيرفعهنورمدبئضالدعنهالعبدابنصايهانهـلىعبعدأبهالكءنص

العجمالدوابهذهفاذاركبسمفالعضمااليعينءلىعليهئوببهىيرةوالرؤقمجبقرفهوتعالى
طألرضىانلمعلسيراوعليمبنقهاعايهاوافيفادبةألرمقاتةفانبنازلهاترشها
عغاتابومأوىالذوابثاطرقفاقلطراعلىلععريسواوايامبالهاروىماالتطبالل
الىؤقنظنعاوددينهأحيمنماناالزفمامجاولهأعميريدوألتهرفقامجبقرفهشحانهاللهانؤوله
فولهمعنىأوسطهاوهوياءوخبراألثالمرادمنأيفاماخجزفانهحدالهواليبلغالمرادعلىءون
أرضاالالمنبتانانسيرالحفحقةشعروىوفدروهواالفراطالصنفعلىسااليينعليهينويه

والطحالمهاهيزلرهوأالدابةعلىاطجفيبسرعةالصيرمالدوالبأكةفالبتىراوالظفطع
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الدوابههذتمكبذابدءيهاؤنىلهساحتىيضانالبأسقالوفدضقهاذلكنفياواداالفساد
صلىقولهالىاالنرىطيروافالوالبلخعلواألبلامثللتىقىكبابالدوابيعنىهالكقلعجما
االنعمألبذلكسميتالبهإلتالعبمىلهروأبوعبيداقالجبار8لعجماا3وسمعليهللها

مسععجمبمهـأفممكلاامااليقدرعلىوص
مألحهامنسيهمامنازلهابريدابروهاعلىاترلولعجاالدوابهذدبتمذاوقولهفصلي

صعنمالكئوحد5ويليقهفيأصببهايعامكأىفالناصلتهانرلتيقالصاجمتموالتقصرعنعليهاغيرعنف
الىعنطراومولىنبوابرورالخعبفمهاجدهـاألرضنتنولهةلهمااليسعألهوالمبلغبهقصرغبر4مجاله

هريرآنعا4ءنابىرعتأغوتأنجونجاءاذاويقالالسيراصرعوااىعلبهابنقيهانجواأبوعبيدهانجفبهاقالعل
عليهاللهصلىاللهرسولمهاهـفمالدهبنفبهاهادامتاسدهـاعايهاأىفانجواعلبهامعنىطونأنىعتملوجمه

فماهةالسفرلوسلماننمبابانجواعايماشاركىاءلمواللهمعنافيكولواذاسمنبهافألنوفوخاالورال
بمغاحدبمكالعذاببحيمعىذلثفجعلالجدبعنادفىألمنمواوهزلتءفتالجدببهافيأرضابطأنم
بةراونوورءامهنومهالموجبةاألسبابوعدمواألمانالخعبمحالرؤقوانماشرعالخافيمجرىذلكصجرىواالساع
ممهاحد3ذافضىعنعبدالىحغبناببهرمولىمهعنمالكصوأحمأعمللهواواالسراعالتعجيل

لوجههتفيعأحدمالعذابمنلممفرفطعةالوسلمعليهللهاملىللهارسولانيرهرابعنصالحاب
لهالىأعلعهاللهملىولهةشلالىاهـفليعجلوجهتهمنمههنأحدمذاقضىبهئعراوطعاههنومه
وكباؤقبااألميوالبردوالمطرالحرلشدةفههوالعألمومشقههلعبهاعلميريدواللهلعذابافرقطهءناصاوصم
4انبلهمارئأهحدننىالمععادالوجهلىتثرابوالوالطعاملنومامنبمغطمطوومنعمنكانبماذىانوبلعزالله
للهاوسولقيولفياباهروأماوجولسفرامنهييغلذىهوالكذبمحظورألنليسصالحهوادنهشحااانيقعفىاوحذ

وواللهأعلماليدمنهالسفرالنهفألممنعه لالملى3عليهللهاملى
بالمعروتصكطعالجفيهوماادمهاهيبلخوليروجهنهمتهءننأحدمنفضىوهلمعليهاللهملىوقولهفمل

االالعملمنتجموالوذكالنلىئملسبرمننركعندالمعجملبربدبهيحتمالنأحلالىفلععجلايهمحتاحاومماكان
ماكحدنئمايطبقوجلمبأميوسبامهالىنفوبعهلحاجعهماألهلالمبرالىفىالععجعلبربدبةانحعملونص
اباعربننبلغماالوأحماعلمالسبرواللهفىالععجيلممابيحذلك

والىاالىيخبكاناملىكباباوؤاألعي

ألاليطيفموحمبأفىكلطعامعابهسؤالملىكوسلمعليهاللهصلىالدهرسوللظقالأباهربرهانبلقهانهمالكص
نهفلىلراالىايذهبنظطابابئعرانلمغهنهاهالكالمايليقالعملامنطفوالوفبالمعر

المككوسلمكلمهاصلىفولهشمنهوفعنهاليطيقهعلذاوجدعبدافىسبتبومص
وفبربدبكابالىموعليهاللهصلىوقولهمالكلعلىاعلمبدواللهبركسؤبالمعروفمهطعا
وسلمعليهاللهصلىالنبىرعنابؤوىوفدرملوالهالمارهافيوتعبرفمونفاذطهفيبمنليليق

مالهمنوربهبرانوصكعملممالجبسهولبلبكلممايأمهفليطب5يدتاخؤتلهفنكان

لمثلالمعنادالوجهمنوطعامبالمعروفلسؤلهعبذمنهوهربعطىيلبسوهنهكلمنهبأالذى
للهاسلىالنيىعنوىروفدنهانباعلىذلكفيكونمايلبهىجنسنبدبهيرانملكو

لممفمدةوانوعألبهحزولىألكلليأمعهفلمفعلهمهبطعااصدمادماذاوسمعليه
سابعمنمتى93
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قدمنكاونألنكاتأممولىواويهعااللهلىقوالهوعذائاولهبئتهـأولةمةلةءفلعط
العبدخهساليأصطعامناسيدسااصمالكءلملوالمعبعيضوتكونكونالمجنسا

صذبولهمنيملمذرقالخديثأبلهؤيلعمعةفيذلكومنالعبدويلبسثعابااليإلسها
وتالاذ

فالعإل3ماينمقلمأتيريدواللهاالمايطيقمليالهيمفءنالعلموعليهاللهصلىهـلهوةؤمل
يدعوافىيرالعوالىالىيذهباللهءنهضىطاباظبنعرنولذلكعدههالدواميطعقون

باءةفبخأنارقيقعااهيبذلكمدةنولعلىسبتلقعلصافىانرقيقمليهوحيثهـلمدت11
قيريدثاليطيقهعلوجدعبدائذاوصعمعلعهاتصلىالنيعنذلكروىنهالسبتيومامالثءنحدننى

سعدحقتقصيرعنفيهيكونوالنمدحهماالمنهعليهيريدوأبقخغفءنهعنهتويضهعايهمالدبئشلابمحه
علجهادالعبيدفىااحدئوامنماكرهمالدوأقالرزفهلنزقريزيدفىنومالكقالبئنظاةءأليهعن

اذابهسبخفالاليعبهالذىمللهاليالوأمانوناليسعطثاراجمدونعبعدمومنلهقالالىرانيقويقولبنهطوهوعفان
دويللةشالهخصاتاذاعدءالسمدبححماعلىوليمئلمامتفيءكاليارنضيرذاتاالهةالتكفوا

الهنالكسصهاصنتا ارادصراءعبدواىيحربهاناعبدهالسيدبيععلىوليسمالدولارضاموضعاوجدتبم
انوالبأكىمسعلةفالعله3أنوأماينركاأتاكمالثأحقاقلهاللشزتةانالألهدلكاكانمعموهمى

ءتكفوابفرجهاوالكسبت
عزوجلاللهلوالبابالدىثالفهاسعيفدعالىاللهلمحالمالكظياسيدكطالعبدلسعدهيفولاذانهالصغرالكس

لقر3تافىاغاللهاثابعذافيمالدابنقاللىتعانتةلسيدءهـاايقولونلهوقعلوحصوراوسعدا
يخطبهـونمجةافينعءظسانهأبعهاكءمابنسعلأبعهمالكءنبناصربناراذااوعصجدسرقلم
ابفرلككعمبتاهـتهاكافنىنمالالمنعهرذاتتاألمةالتكغوايقولوءهـمنوعليماللهفم5

المهابماطابالمطاعم
طابطالمطاءمنوعليماللهاداععمهـالممجدسدوعهادالهالصعبرالكسبتكلفواوكاملىافىءما

بفرجهايريدبفعالكمصمبالعنعةغيرذاتالمرأةواالتعنهاللهرضىفولهشمنهاالورءوه
منلكسصةالىذلكااضطرتصنعهامجراجصنعةيذاتليستوهىخراحاأكمتاتاانا يعمالدءنحدلنى

عليهـافععاتمدالتكرتعالاللهلبفرجهاتكسبأالىسبباذلكوكاناهكنهاوجهاىعرأنناللهعبدءن
أنصمبالفالصغيراذاالميكذلكالدنعاالحيالعبضغواعرضمنافالبغاءانأرنعدعهاللهصلىالتهرسول

يسرقباناظراجمنرههممااصأتالىإضطرهبمارفانهذلكواليطعقوذبالخراجيخحاذاارءبلمو
اذااىلدةاعفماذاواعنهمرصعوااقىكوهأىالخباثالكسبعفواءن3اواللهعفوايريدوفولهواحسنغبادلسيده

اللهقالثوالكراهالضريممنوسلمبكاحلأىبعمفطالفنىمنهالمطااعلعملسبيلإتعاواأوفممهيتبنوأفالالله
ئذلكشلهعنهاللهرضىعلننوصالحاعلىاواالطعباتمنممواالرسلأيهايالعزو

وأحماءلمواللهلتمءوعظتهخطبعه

فعهواملىكافيماحاه

اشةنصحاذلعبداااللروسلمعلعهللهاملىللهارسولعرانبئللهعبداعننافععنمالكص
لسيابعبداذاؤصحانوسلمعلههتهاصلىقولهشىتينهىأجرفلاللهعبادهأحسن
ولمجمننهوالمباحالطاعةفيهأهيمنثلواوأغابريدحفظههيثينأجرهفلهفتهعبادظواحسن



بهيعألحرائروفدثيأثاظطابدنعرو3ها703طاباظبئعربئلتهلعبدانتانأمةبافهالدانه
حفصهابتعهعلىفدخل

اخكرارالمفقال4عاالنهأجرعاملينلهانهلماءورواللهيرتينأجرءهيلهبهءكأوجلوعبادةذلكمعن
دعهيآتوالناكىشبهوسوالعبدلانهوسلمعليهاللهملىالنيوقدروىءنبذندهـهأءوروتيدهبطاعةلتالوعابللطاضة

وانكرالحراؤبهعئةملماجرئألثةلانهوسمعلعهاللهصلىالنيصدروىوةرعيعهعنومسؤلسيدهمال
مرذإك4موالىحقوأدىلسيدهحنافىمناءبداوابمناثمبنبيهمناالكعابأدلرجلءقتينهي

البيعةفى8مابامالدوجهاصاععتهاوقىثماالتعلإلافأحسناوطبهاادبهافأحسنتأديةحارلهرحلي
عنعبدمالكئحدالحرافىجمهمئةدتهإتوالخطاببنداعرراطاباظبئعربئلعبدالمهنتأمةانللغهله

عبداللهارأندفياللهوأنكرهـافىاطجمهععةدخهياثؤالناستبهوسأخيكيةجارفقاأللمأرحفصهابنتهلدخلءلى
ازابايعنالنالعرابئعايهموغعلفالناسىخطاءلمواللههناه4الناستجوسعفاللهىوةزولهيقكللدعر
عليهاللهصلىاللهرسولاااهاالربوكانءهـأنقىىطرهولمطاباظبنعرذلكالحرائىفكرهبشكلكأصره
خةوالطامعالىعلى3ووالخفرالحرائرنالشالخهنذلثيفعلكانإنهوديلديناربنعإممىقالهالجالبيبصايهنى

ملىافدهرسوللنايقولالحراثراتمبرمنانهننمناليعرفمندفبالحرائراءتهثعابلبسنذاذلكنهواليلزسزهن

استطعمعدسلممافإاشكلبهواحم3ألهذاواللهع
امايهالمنكدرعنإفىلبيعةافيماعاثهـ

قالتاأرفببنتعإلو3اللهعلىاللهشولاذابإلعناكناعبدالتبمابئءهـقالدينارانبنعبداللهمالكءنص
ابتهملىتهارسولانيتعناللهىوفولهشاسعطعممفماوسلمعلههاللهصلىاللهلنارسوليقولوالطاعهمعلىاعلي
تايعنهنسوفيسلمعليهأجمهاياعزوجلاللهلآاالممالمممعانختصبايعةالموسعليهاللهصلىاللهبايعنارسولذااكضا
علثنالماالعلىقعلنأوالدهنوالواليزنينرقنواليشيأبالتهنعلىأناليشرغنكيبايهالمؤناتءكاذالي
تبايعدغلىاللهبارسولاألعياتعالكومعنىعةوالطاالمعلىاءىااالهامومبايعةقفبايعهـوجلعزصرلهالى
شيأبالقسكنثالانأءلمواللهلىؤوالطاعةولحالىيريدمناسعطعتمفيمالميقولوسلمعليهاللهلىالنيىكانوالن

والفئدوالذيرقوالمالصرالمكلمنقديقحوأطيعواوانهمواواءاستطهتممااقهفأللقواوتعالىهانهابتهلقول
نأقوالأوالدنانفنلأوأخطأناصؤسيناانوبناالتؤاخذناجليواللهءشلطالخطأوالنسعانمناخرؤمنهاعلى

يناقمنكببهعاحدانفترالينهلموعليهاللهصلىاللهرسولأتيتلتاارفيةتأءمهالمنكدرءنمحدبنعنهالث
ووروالوالنرقشيأوالنسرقبالتهالنشركأنعلىنبايعكاللهيارسولفقلناالسالمبايعنهءلىثسوةفى

اللهرسولفقالمعروفاللهرسولفقالمعربرففيوأرجلناوالنعينكايدينابينصنهنفتردبهعانناتىاوالدفاوالنقعل
فماييطعذصبم11كلمتبارابنامنأارحمورسولهاللهفقلنلتوأطقذاسعطعتنفماومعمعلعهانتهصلي

ولىأاهيلمائةاغازولى5النساااصافحاقوسمعليهاللهصلياقهرسولففالاللهيارسول
أررسولهافتهفقلنبعدبالماينةكانتاأهمةلرؤالتىالبيعةهذشواحدهزهـلىالهيأةأومتلواحدةالميا

نبايعلىلمناهانفمنبناكااذاالنياأيهاوتعالاتهتباركلظمدنيةوهىالممقنةفيامذكوراعمالوالتلحديبيةا
رشمكلهااتتهسوصواليأتيأوالدهنواليقتلنوالبزيخأواليهرفنشيأتهبايهنثعكأنالييبابعضألالمؤهنات

اكااءالتافحالاانىالهجرهفبلنومااآليةفبايعىمعروففيصيعليواليهنوأرجاايديهنبيندبهعانيفزينه
استطعلىفبمالهنفولوسلمعليهاللهصلىالنيقولماذلكمنذكرشنؤيهالجنفلممبايعةفيءن
ديهعومثلابواخدالئانفسنامنابمابذلنامنيرفقناوبرضىانهاعمواللهبناسنااوجمورسولهاللهنوفولهوأطقق

واصةفولىالميالرامامنها
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أبوءبيدقالوأوجلهندجمهنأبينينهفترببهعانواليأتينوصمعليهللهاصليهـلهفئلف
لولعدفعآبناهاناتفطلمرأةايقالكانتوجارالىبوإلتنسبهمعناهوىلهرا

بدوانتهيربيدىأباشأيدحهنيدالماءيرالؤأصاؤحالانىوسلمعليهاللهصلىولهوفصل
مناألساءلماصيهمبايعةفيذلكذنعءنؤاداالربايعةهحمأنءنوذلكناباالتجاعم

دسافىالعقودولذنكنماينصدكبالقولاعقظالالمبايعةةفىبعثرطذلكولبسمباشرخهنعبدعنمالكوحدننى

وسلمعلعهاللهصعلىوفولهاصاتادونلبةبالموانهيدنعرلعبدالملىبنعبداللهمبايعةصتللهعبداديناداقبنالله
أعلموافتهمهوالتراذلكوارأمتةالمعاثأعلميريدواللهواحداالهيكقولىاةهيالمائةاغافولىعبدالىبعركضبنا

يبايعهوانمىبنكعبدالمالىثعبعربئعبداللهدينارانبئعبدانتهعنممالثصوأحمايعهبوانميبنالملد
فاحدعلعكسالمبرالمؤمنين4عبدالملىالعبداللهأمابعفبمالرالرحمنتهابسماليهفكعبالرحمناللهبممماليهفكعب
شاسعطعتؤرسولهوسنةاللهسنةعلىوالظاعةبالسمعوافرلكإالهوإلهالالذىاللهاليكلعبداللهاهابعدارحيم

اسهفتععلىالىملنذلكفييةبارالعادةعلىاندليلالىحيمحمنالىللهابعهمليهافكعبفولهلمؤمنبأميراعبدالملد
لىأالتعكاتارحعمناراللهبهمموانهنسانانهوتعالىتباركالتهلوبالذمميةعبالقاحمدعليكسألم
علىالسالماوحيمالىحمناللهنجسمهـفلالىوسلمعاههاللهصلىالنببدهومسمينوائعؤوإالإلهإلالذىاللهاليك

الحديثسلمتسلمأمابعدالهدىاتبحمنوالطاعةممحبالوأهمرلث
الخطابافصلامعزبنالمةبعضوالخطاببهكايسشفغقأمابعدأيفعاوقولهفعلرسولهوسنةللهاسنةعلى
هعنىوءليإالالإلهالذئاللهنىاحدالعكوقولهالخطابوؤملمةيمط01وآتيناتعالىزولهفيسعطعت1ة

والةيربدوالطاتهممبالوأقرلكوقولهمهوشكرلنهوجلعزحمددتهوانهاحالمجالهاالعالمالالكرممايهزمن
ماكانعلىبسرتوسلماللهءليهصلىوسولهوسنةاللهسنةعلىلكالممعوالطاعةاعمألزنمعبدعنمالكحدثنى

للنبىذلكالتزماذاوانهاشعطغماؤوسلمعليهاللهصلىزولهمنأخذعلهموسمعليهاللهكياكيخارعنءبداللهبنتها
وحذاظةحرىوأولىلغيرذلثفبأنيئسترطاالسعطاعةثرطبوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعرأنابن
لطهالدلزههذلكانمالكعنالقاسمبئاروايةمنالععبيةطرهافئبابعوأمامنطائغاازبيممنلوسلمعليهاللهصلى
اطرهـأوكانطائعاالمبايعفتلزممبايعتهفمايلزماعندىوهذعنهتهاالقاضىأبوالولعدرضىباهكافرفقألخيهول
ولعلىرهعنهحاوهويتهاجمررضىاباطالببناببايعلىيقولالقاسمبئاسععتبخالحدئى8أحدهمابها

المبايعةولىممروجهإلمبايعةئرهيريداأبإقشلعنممالك
أبعنأبعنصا4
الكلزممنمايهرهاللهرسولانهربر
منظالظوسمعلياللهصلىاللهرسولحرانبنللهعبداعنديناربئعبداللهعنمالكصاذالوسلمعليهاللهملى

بندينارعيمىلأحدهمافقدباءبهاوسلمعلعهاللهصلىفولهشأحدهاجيا4الخيهكافرفقدباهلدلىيقولالىعتص
خيفكذلكلهالمقولطنلموانوكااللفرافلهانكانالمقولمعناالمزنيةفيمجيبنومجيىفيوالناس

مهثروعيمفرسحقانيمفرهعلييخاففريربدانهألخيهلقولهمإبهدلكثأنالقألللعلى
فولهسنىاتوقدفيلمالكعنمطرفعنحبيببن01وامارهعنىاذوهـبذللثكافرافعميرصد

انولللهعلىالتولاذيمنكافرافوزرلموانعليهالقولاذزوربوزاحدهمايربهافقدبا

أبيهعنيئادصالحسجلعنمالكمقوأحمواللهأءلمالقولفرابنالجوبطأحدهما
فهويقوؤهلدالناسارجلاذاءمعتوسمعليهبتهابثةصلىارسولانةهريأبعن
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بفولهلدهولىةؤملمزوازدراللناساحعقاراذلكيقولن51هعنامالكقالالشاعما
بريؤانفىجووغنعبفالشنوانعلمالدبنلأنمنءددوعلىلناكاباعلىتووانقالهاملى
عتىلدبذليةانلمواوذوأفشلهممعنامالكعنسملقاابئالاعهموافموصعتىلكذعلى

عليةاللهصلىاللهولرانيرهسأبعناألءرجاكنادعنأبعنهالكبصمهـخير
اليقلوسمديهتاللهصلىفولهشكلهـالدهواللهنهـالدياخعبةاحدماليقلقالوسم
منهوتظمهـلدهالىاطيبةابطلبنهالىاةاجتىمنخيبتىأعمللهوايديرس5لداياخيةأحدم
فاذاتعالىذلدهلىالقمنيمنعالذىالنأءصلميربدواللهشحانههـافتهالمانعالنذلكفنهواءن
الىزفيفنتالعربانوذلثهوالمانعالنهعزوجلاللهقهـنمالقعتظمبملمانعاثظمتمءن

كذبهمهـلدهااالومابهدكناومخعانموتلدنعاااالصياتناماهىوتعالىتباركلهـمايصيبهلدا

المصيمابسعبدبنعنشهاببناوىوقدرااليظنونمانعممنبذلكوهالمبقولهعزوجلالله
اقلباألهيمبدىسلداوانالدامبئ2ايسبللموسعديهللهاصلىنيلاأنهريرةابعن

نولاسماهمنساسمالدهانوالوالدءهـانهورللثبردالدهرلموانالىتعافقولهلنهارواالليل
بمعنىمنهلذىتظمتابأناققولأنمروعازلهيدهالىدذاتظاكااوكنكذلكملتسعهلعربا

وأحم3اواللهلمعنىاهذابدعلىفينفسهبدفعمفزنالمنىوفحلفكللاوانذلكلىابيصلانه
انفبسألملهقالريئلطراعلىيراخنزلقبمبيبنىعإهسعيدانبئصحيعنمالكص
شبالسوءقالمنطلسانىافأنأعوانىايمهينعيسىفقاليرهذاظترتقوللهلفقب

كامنالثبسألمهيريدبهاعلمأنواللهملمحهللختريرانفنألشالملسالمايمءلمعهصبنمىعيزهـل
وشألمبريدبهأنصكعملوشرهاكاوقينمشرتموفيتابفيبكنىوسلميهعاللهاعلىلنبىمحدال
فييرلهجنتهنالخترنقولبقولهماشبهوهذالفيةيردانعنبريماذأنفسناوعلىمناعلعكبقيه
برتراويدتأالعبراانأعملسوءيريدواللهالمنطقانىالعدشاخافانقاتاسألمأولقريمهأنة

معالعهبماسبقوسو4هنطقمنمانهوكارادانيطهرلأو3مدبهخبراوشرعلعهءنهابرتلىا

مالداسقبوفدءممئآلوأحماعمواللهحفرهمنبذلكوأرادأنيعظبمكلضلسهوواا
الرفغسعنوسثلبغيرذلدعفوانفيمماعهطرهذكرطجعنابوااأللفاظنحهعهأاسععما

بعضندذراويمسىلؤانبوضؤوافيهطءمعتفقالوضوذلكافيوالعانةوالعئرج
علعهخلطهافدانكتنتطهلؤق4نسامنميأهانتظعونطالناسااصابذاالملىكا

نتوفدقالكيابطهايذأندراهب51يدمختفقالطعنتانفسأاللعزيزعبدانعرهـ

هذهالشرجءنذكرالعانةالعنكمبءقرأىدهفاحسنهوطبحرمالسبئغهنب
الناحية

لكرمافيلففظامنبهمايؤمي

صلىاللهرسوللمزدأناالحارتبنبأللعنأبءنمةعلةبئوعربئمحدعنمالكص

للهابانتبلغمابلضيكانيظنماتهارضنوانمنلكمةباليتملىجلاانقمكليهوسلما
مابلفتانتبلغبظنكاقماتهامفطمنإلكمةلعنمالىجلوانيلقاهيومالىبهارضوانهله

ان5أخبرلهمانل41اصبىدينارعىبئللهعهداعنممالكيلقاهيوملىابهامفطهلهللهاب

مالكتنىالمء3وواا
ألعرجاعنداكالابعن
رصولانبرهرأبعن
لوسلمعلبهاللهملىالله
هـلداخيبةيااحدماليقل
حدثىهر8لدهواللهان

سعيدنيكيعنمالك

لقيمعيقكعإىأن

فقالقلطراعلىيراش

لهفقيلانفذبسألمله
فقالظنزيرذاهـتقول

خافنىاابمميبنعإى
المنطقاساقاناعود

بالسوء

القفظمنبهمايؤميجم

الرمالفي
محدمالىءنحدثى

عنمةعلةبنابنعرو

أببنلعنأب
وصرلىالمزقانالحارت

لموعلعهاللهصلىالله

لعنيالرجلانلظ
اللهرضوانمنبالكلمة

تبلغتأتيظكانما
بهالهاللهيههبتجةمال

واناهلجةبومالىرضوانه

مةباللملععارجل

ماكاناللهسخطءن

تبلةماتبلغانيظن
لىاسخطهبهاتالهابههب

لكماحدثىيلتابوم
ندكناربنقهاعبدعن

أخبرهنهالممان41املىا
ان



جلالىانقالباهريرة

مايلتىبالكلمةليتم
جفمفىبهاباليهوىلها

ليعكمارجلوات
لهاباالمايلتىمةبال

لجنةابهاقبتهيرفعه

رمالنصطرما
فيركرالله

زيدعنمالمثحدننىه

رجإلندمةلأسلمبنا
فعجبضؤطبالمعثرقامن

فقالماعالبالناس

علبهاللهصلىاللهولر

لهمصراالبعاننانوسلم
فرلمالبعانبعضأوان
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ليعكملرجلاواننارجيفيبهالهابااليهوىمايفقمةبالالملععالرجلالتكاليرةأباهر
لعضكلملاربانوسمعليهللهاملىؤولهشلالجنةفيبهادتهلهابااليرفعهمايلتىبالكلمة

يدبافتثحبتبلخانكانيظنماوجلعؤاللهبمايرضاهاعلميريدواللهاللهرفعوانحةءنابا
فىتفسيرعهإنةبناقاليلقايرمالىبهاوضوانهلهاللهجمعبوسلمعلعهاللهلىوقولهاليسعطععها

هأوليصرأوأخذمالدمارافةفيظمهعنبهاليردهلمالظاعندالساطابيمهاللحديثءىااذ
صابئلىعبدالمتعاوىووالعهماجعهبلىغحااليسهضعيةيعيناوعزوجلىاللهمعصيةعن

بالحقملتافأيئاللهيرحمكقالونمجورويظدهـنوءمطانلسدالىتيدخللمالكيلزقال
فتهوايعنىتعالىللهاسفطسمةباللععمالرجلوانوسلمعليهللهاصليوقولهفصل

العملىابغضانبلغئبئمقبئالتعللىاللهبثايمصفطلهسلنهؤفىواألمالجورعلىعونهفي
عرللهايمايهصفطبهايرضههسلطانعندذىالرجلبهامةيتكلملاهىثفسيرهفيكانيقول

مىأشبههوماوالخناالىفثبرىهوةوسمعلعهاللهصلىفولهنارمعتىديبئوورءيصىوجل
تعالىاللهديئكفرفىجحدواليردبهءنولمالكلرم
لةلعوواهاعلفدماجلفاليعاسقهابهاويداليعبأيرمابلغتانتبلغنيظكانماوقولهفعل
علعهيهالانيخافجبلمختكأنهتوبهيرىالمؤكلنودانمسفياعنوىوقدرمنها

مكامنالحديتهذالقدمنعنىلحارثابئماللثقالعلىاننههميذنوبهكذبابيرىالفاجر

كلنعالىلراللهبغيرذالكلرممنمايهره

امالبيالناساطبافعجبصالمشرقمنرجألنقدلمقالزيدنيأسلمفهمالكءنص
زدفولهشىممرلالبعانبعضأوانلعمحراالبعانمنانوسلمعابالتهصلىاللهزسول
البيامنانوسماللهءلعهضلىوقولهبدربنبرقاقوالىاألصمعروبئالممثرقءممانرجألن
الحديثعذابادخالهمالكمبذذلكانواستدلواءلىالبياناذمذزالعاالبعفقاللسمرا

جنسحمرأومنلاجزأبانجعلهمهذعلىعدلواوالىلتنعابغيرذكرارملاهنيهرهماباب

يممهماحبهالمسانالفيالالطلقانصحيىبئصحيىوديناربنعيمىقوالسحرمذسمالهممر

لهوسلمعليهللهالىلنبىاعنىومارلىاأالرىلساصكايأخمذابصرووقلبهحتىيأخن
وجلعزللهاألنالبيانلمدحاكرجخرجتئملوالساناطألقةنلعبدشرااىأعطماالل
مليلنبىاوكانلبهاناعالهاالدسانخلقتعالىفقالعبادهبهانكلىمعنللتىاالنمفيابياناعدد
فقالكريمافىحمعابهوتعالىاللهتباوكوصفهبذنكوبيانالمليوأففالناسأبلغمنوسمعليهالله

لله1هـلكماليهاذهبلذكطاانعلىبهتذموالبذلكتمدحلعربوافيهونصخعللذىالملعبيهأ
المعاحعنعذفىلبيانافليسيهونباطلالىحقعنووالااللباسجمنىلبياناانكانوجه

يمومابدغبآلكذ6دفينهانابمنىلياورىفيعىلعلبوابههـلافيلغةلمباوالفاظألافيطونغاوا
واظهارالحقاهالمعاقفيالبعانوأماذماذلكفيكونوفتنههذافدصمرههئلفيفيكونبامن

بهاووتلبسهبالنفهىتعاتمحنىبذلكءلىغايومفبالممروصفواقحالعلفمدوح

اعنوأوةحالمممرةبهتمماحافيةأنسألماهعلعحرانبنموصىبه6دالواليشكليهإ
واحمأعلمللهوا
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رفحنييبهفيعدقاالنسانيمدحأنناأبوءبعدءقاللهمحرالبعانامننوشوا14فصل
ماهعينمححرالفحانهاآلخرنىلهالىلقلىبايصرفحتىفصدقيذههثمقولهالىاقلىبا

نبرظوالىاألممبنظسوفدفبهموسلمعايهاللهعلىلنياردعلىوانهلحديثاهذاسببانوكطرو
فيغأخذوالمجابفهملمطاعواأناسعدتميماللهيارسولفقالبرقانخرالىفةثماألبئوعروبدربئا
مالئمدووالعارفةانهعروثمفقالاألبنذلكيعتىءهـوايعلموءذالظلملمءنوأمنعموغمجقلم
لحسدفقالاااليتكمانومامنعهلقاصبللهاوليارللةوانبرالىدفقانههاأدفيمطاعنبهلجا

بارصرلوابتهةلعشيرافىبفضالوالداحمقالمالحدتاظاليملكنكاللهفواأحسدكعروأنا
فقلتوغفبتماعالتنأفقاترضيتكأرجلولآخرات4لذصدفعةأوالومالقدللها

انبلغهمالدانهلسحراصالبعانن4انلموعليهللهاصلىالشبىفقالماوجدتحأز
بعيدانقاسىالقابفاقوقلى3للةفهقكرابغيرملىكااواالنكثريقودنيمحيبئىعي
3ئمذنوبمفيوانظروااربابالناسكانمذنوبفيظرواوالتنالتعامونولكنلهامن
أنبلغهانهمالكالعافيةعلىاللهوالىوالبألهااعلوافارومعافيهبعلىالناسممافاعبيد

مجوقأالقىفتقولةأهاالبعدالطمضبهالنتترسلوسلمعليهاللهمسلىالنيزوجعاف
تعالىلراللهذبغبرم1الالنكثروااسالماضلعهبمميبنمىعؤولالشالكعاب

منهنوانلغواتكونعزوجلللهبغيرذمساكارماةانكثرأعلمللةوايديرفمقسؤبخوبم
بعيدصىالقاالقلبنظؤتىلهالقلىببهلقسوعليهلبلعاورالمحظمنهفقديمونالمباح

فيالعبدالينظرانبديربابارمئ3ساناعهوبوافيالتنظروثئلهاللهربريدمنللهاءن
صينببهاوهأهيالذىبهواغايثظرفهارمعيئهاعلىواليعافبحسنهاعلىاليثيبالنه5غيرذنوب
مغامافسدويتوبكاليعلحنفسهجمهوبينظرنهالعبدوأماسيئهاعلىحسنهاويعاقبهعلى

حافرط

وقولهالذنوبيربدمنومعافيوقولهبالذنوبأءلمواللهيربدهبعلىالناسفاغاوفولهؤصل

نمالذنوببدمنبرالعافيةعلىالنهحمدواواوقولهبالذنوبنمضاالبالءيربدمنأهلوافار
اوغيرهوالحاجةامقاألهيمنالبالأنواعمنغيرذلكبدبهيرأنيحعملوصنهاعهءغاللهبففل

لناساعنلغنىوالصحةمنهاةفالمعاوا

لغيبهافىهاحا

اخبرهالخزوىحويطببئبئءبداللهالمطدبانصياكبنعبداللهالوديدبنمالدءنجمص

نذكرأنوسلمعإلاللهصلىاللهررليرصلهففاللغعبةاطوسلمعليهللهاملىللهارسولرجالسألأ
قلتاذاوسلمعليههلىأدتهاللهوسوللجقاوانكاقددهيارسولملحيمصأنلجرهالمرءمامغ

قاعلمأوافنهبكعملالفيبةعنوسمعليهاللهصلىاننبىارجلسؤالشلالبهتانباطالتدلك
وسلمعثيهللهاملىلنيابعفافسألبعضمواليغعبعزوجلللهافولنلنمامنفيهامعلمايهون
المزماجمرهانتذكرمنلغببةأناوسلمعليهاللهصلىلنبىافقاللهلمتنبهاعفاىالمنلغيباعن
بهابماذمبهاوربوعفأنيكرلىافاتهووأفوالهالمرءأفعالمنوسلمعليهاللهعلىيعنىم

الغيبهوجهعلىطلهإنحقاوهذانيفولوانالغعبمنهذاانوسلمعليهاللهصلىلنبىافأعله

انبلغههمالكحدننى

يقولينبمميبنىعي

بغيرمكل11التكروا

فتقعموفلىحمذكرالته
بععدالفاءىالقابن

النعالوننولاللهمن

ذنوبفيتنظرواوال

ارباب3ئمالناس
زجمموانظروائ

الناسغانمءبعد
أرحمواافىومبعلى

اللهدوا3واالبألهاهل

وحدكافيهلعااعلى

عائشةانبلغهاهمالك

كليهاصلىالنبىؤوج

الىقىسلكاشاسلمو
ةالهبعداهلهابعض

نرمجوتفنفؤ

ةالكعاب

الغيبةفيماحاءأ
اشلعدنتمالمثحدننى

انصهادبئاللهعبدابن
بناللهبنعبدالمطلب

الخزوىحوبطب
صألرجالأنأخبر
الهصلىانتهرسول

فقالالغيبةماوسلمعليه
عليهللهامليللهارسول

المرمننذكرأنوسلم
لهعبانيهرما

حفالىواناللهلسول

اللهملىاللهرسولل

باطألفلتذااوسمعلبه
أهعالاتدلك



كهاالسااءفيمايخافما
ملىالتهولانمار

وقاههنقالوسلمعليهالله
الجنةولحشرائيناللة
اللهيارسولرجلففال

رسولصخبرنافسكت

لموعليهاللهصلىالله

صلىاللهرسولعادثم

فقالوسمعإثات
فقاللىالوالعهمقاهثل

رسواؤجألالتخبرنايااله

اللهرسوليفممكتالله

طثموسمعليهاللهصملى
عليهاللهصلىاللهرسول

فقالايفاذللمثلرسلم
يادسولأالشخبرناالرجل

ملىللهارسولحمظلالله

ذلكمثلوبمانتهءليه

يقوللىجلاذهبثمايفا
فأسكمهواللالهههفامتل

فقالجنبهالىرجل

عليهالقهصلىاللهرسول

ثرالتهومنوسم
مابينالجنهماواننعين

مابينلمعهريخهوطلحييه

مابينرجليهومابينلحييه

رجليهومابينلحميه

عنمالكوحدنى

أنأبيهعنأسلمبنيدز
دخلاظطاببئعر

هـوعليأببهرالصدريئ
عرلهلفةلسانهمجبذ

أبوفقادلكتهاغفرمه

فىأورهذاانر

الموارد

عطاءبنعنزيدبنأسممالدءنحدثنى23ىن

شاكلدوفىمالميقلسلمواللهءلميهصلىالنبىعلىلعاليتقولمحدثفيقالهأحدافأممامننهااللممذر
هناذفليسبهيغترسحذرمنهءنولناساعنوأذاصرفكيدهاهيليئأوفيعهادتهلليردباط

وفىحممابياالفةفرقفيكهابالمعنىذاتدوبهوميةأناللهأميهـحقبلتالغب
بفمقهمعلنقوفاافىامامنألثةفيالغيبةلعهبيةافيديناربئعيهمىلوحدلقرجواللمعدا

عةبدوصاحب

منلمافيهلغيبةاأشدمنانهيفيرلهعاناالفذلكباطقلتذااوسلمعليهفتهامعلىؤنئلهؤمل
نهىاذافالنافألنبهتيقالبطالنهيحيرمنالذىلباطلاالبهتانأبوءبيدالهروىقالالباطل
تيبتجمويبهتفبهتعليه

اللسانمنيخافؤاها

شرللهاهوطمنلوسلمعلعهللهاصلىلتألارسولرأنيعمابنعطاعنبئأسميلىؤعمالكص
عادرسولنموسلمللهءلمعهاصعلىاللهرسولسسكتأالثىبرناافتهيارسرلرجلالالجنةوبمينثا
للهارسولكتفللهاأالتنبرنايارسوللرجلالهلفقاألولىالتههقامثلفكال3وعلعهللهالىللها

أالثخبرنايارسولرجلاالاؤأيفلثذهملوسلمعلمهللهاصلىلتاولوقالينموسلمعليهفنهاصلى
ألولىالعههقالوليةالرجلذهبثمضاألكذهثلوسلمعليهللهاصلىللهارسوللطنمللها

لحهيهمابينالجنةلحوتينشراااللههوظهنلموايهتللهاصلىطهارسولفقالجنبهالىرجليفأسكعه
وسمعايهاللهصليفولهشرجليهوهابينلحييهمابينوجليهوهابينلحيعهمابينرجلعهوهابين
بدبهيرأنأعمقهوامجععلشرهماومنيرألهمهتألضمعتىعلىالجنةولحبتنساثاللههوظمن

القاسمبنواسبهيئنصحيىواهكذاراللهأالئخبرنايارسوللهالىجلوذلكمعرفةاختبارهمافي
بنصحيىوايةرهعنىحبيبابنقال5امشدعاءخبرمعنىعلىاللهبرنايارسولىاالئضالقعنبىوروى
لطبهاللعمليوفقواأنذاعتارصاومغااالحزاسعايهميثغلأنلكبئمأخمبرذااحتىسحيى

ولوامايظهريةحتىعنهميممكيدبذلكأنيرأندىملءصشتءلمهاأبوارليدرضىالقاضى
يخبرهرجاءأنكارههاعادةلهءنجلالىصتوااذصوابمدعنديوانذللثفلعلئلهم
منجمنعوخوفأنبهويأخذواليهافعنتهواولمويببنذلكهـاببصوسماللهءليهصلىلميا

ثئبوسم4عإلللهاصلىفيااليخبرهمأنفسألبهوائكررالذىالرجلذاجوابءذلث
ثرأانأءلمللهواوفرجهيريدترجلعهومماببنلحهعهمابينوسلمعايهاللهصلىؤشلهفصل

رالنبىوتكرلسكوتواملكواربلثواكلاأللحيعهبينفمافعدخلحذبنعليالذشبثكون

ص3وأأعمواللهذلكإلمذيرمنلعدفيوالعألهلععظيمامعنىعلىلذلكوسماللهءلمههصلى
يجبذلسالهووهإببمرالعيقلىتدخلالخطاببنعرانابعهأسمءنزيدبنعنمالك
ألقطرالعدأباانقولهشالمواردردذاواذطرانأبوففاللكغفراللهعرمهلهففال

صىرمضرتهءمجذلذىكانلعضوااجهةمنبنفسهلمأتللهبدوالعابرضاصجبذلسانهعنهكانتهارضى
أبمثلولكنرعهووودينهلصدقطراأبىففملمعوحذاعليهنماتااسعدامنذلكيمنعهأن

ببلنحعتالستوبهكأنهيرىلمؤبناسمعوبنعبداللهآلوفدنفسهمنبمريععاهدهذا

ألعياذإوفعالعدراألولانلكولذأنفهعلىميدذبابنوباذيرىافابرواعليهقعفأنفي
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رسولانىسعيداظدرابىعنوىورجمنهممماواقلعواءنهجكلعليهلمأنفسمبخواوهـنهطر
اللهاتقوتفولشراللسانتععذمنتع5األعضامتلعبدااحاصبذااقالوسمعليهللهاصلىللها

وججنااثعوججتاوانفمنااتاسعقمتانفيافانك

ىواحددوناثنينباةمناماصاءفيأل

اصوقبالتىاعفبةبنرضالداعرعنللىن4للهوءبدارفىكنتأنادينابنلتعبداعنلكطص

جيهينابدأنبرالذرجلوغيراىعرأحدغيربنللهعبداخوليسجيهينايدأنيرلرفجا
صععتثيأسعأضاادعاالذىلولرجلىفقالبعةارآضحتىكنارجالعربنبتهاعبدفدعا

عربنللهعبداعننافعمالدعنحدواونداثناناليؤناجيقولوسمعلعهللهاصلىلتهارسول
قولبماملىشواحددوناننانىفأليخناصنفألثةاذالوسلملتألعلباصلىاللهرسولان

ويزكاصاحبهحااليتعمارامعناهديناربنعيمميقالحدوادونفانإىاليتناوسهاللهءلمعه

عنهاللهرضىعربنللهعبدالوتثئبعنهيهأوبانهيغعاأنهبهنالصمعطانيظنافروحده

يثالحدينقلوبةليقتدىواللهاعلمانيمونلبحتبهقواودههوءهـظدينارنهـللهعبرامحاذهـ
بدنافيانهكاوروىالسفراغاهوفيهذاانوىوفدرعلىءومهملصانايفامملسسوعنه

عومهعرءلىبنعبدافتهلهوسببهروالالحمحذازالالناسوأمناالسالمفاالفشااالسالم
لزاوءليهواألدباألخألقحسنمنانهلكؤلاوكثرةمدتقرواالسوبهالحفرفي

أنممالنهواحددونتألئةاليتنابمقالانهالمزنهةفيهالكعنالقاسمادنىووقدرالناس
لواحدالجاعةفيتركالمعنىداالقيتركواواأنثرهاعولوكاذلكارىواحدوالكيه

عنهبسزهافرادهشئعلىماجيعااتفافممننفسهفيدسواءوهوممايقعلوااالننينفىكوفي

وأحماءلمواللهالعتبعةفىمالكعنشهب51واوومنهمالهخراصوا

كلبوالكالصدقفيهمافي

دامياكذبأوسلمظيهاللهصلىاللهلىسولكالرجألسليماننوانصعنمالثاص
اللهأعايارسوللىجلافقاللكذبافيوسمالخيرعليهللهاصليللهاولرفقالللهايارصول
اللهيارسولارجلقولشكلعلعكالجناحوسمعليهاللهلىالتارسوللهاؤقالوأصول

لمعهتاللهعلىاللهرسولفقالماءهـعلعهبخألفعنأعيمجنبرءااضمانيريدوالتألهاكذبأ
فيهويفقدرنالصألحماوأطثرعلافيينانيفيأعلمللهوايديرلكذبافيالخيروسم

هاليرضالهياتهالىجلاالئألثاصبدماادنعلىيهتبلكذباصبذلكسناداليسحديث
بنشهربةوادملىديثاطذاوضبخديصفيورجلكذباننينببنليعاحلكذبورم

االطألقعلىالكذبتجوفيالىمزفذءبالمعنىذاهئتأويلالناصوقداخعلفحوثب
يممةانىوقولهذافعلكبيرهمبلبراءيماعناللهءشوجلهـلواحفوادةالثالثالموافععذفي

يوسفوفعمنكانوهااللهءشوجلفيئزالتططهذاواختهااصارةفيزهـلهمنىوومار

بنممىوقالءلسارقونالعيرانمثانادىءنادائموسمعلههاللهصلىاخيهرحليفيواعاا
اذالمورءبطواععغاابهءواممايسغزكلفي64اميالرجلأنيهذبالبأالمزنعةفيدينار

صابعءنعتى8

منامااءنىما

يحدواوناننين

اللهعبدعنمالك

أناتصلديناربئا

عرعنوراربنلتهوءبيال

لسوقباقىاعفىلدفيظ

انبريدلرفجا

بداللهمعوليسيناجعه
وغيرىيرأحدخبأعرا

انبدبرالذىارجلا

فلحكاءبداللهيناجيه

حتىوآعررجألابن

لىفقالاربعةكنا

عاالذىوللرجك

متشيأظداستأضا

عليهاللهملىاللهرسول

اليتناجيقولوسلم
واحددوتاتنان

نايمالكءنئوحديه
إنعربنللهعبدانء

اللهءلميهصلىاللهرسول

فألكاننالثةاذالوسلم
حدوائقداننانيتنابرى

امدقافىاما

والكذب

عنمالكوحدننى8

رجالعابمأقبنصفوان
آاعلىاللهلىسولل

ألىاهيكذباوطلمعليه
ريصوسفالاللهيارسرل

وسلم4عإلاللهصلىالله
ففالالكدبالخبرفي
أعدءااللهإرسولارجل

رسولفقاللهاوافول

وسلمالعليهاللهعلىالله

يخاصأضليك



انبلغهأنهمالدحدكه

كانمسعودبنءبدالله

فانقاصةباعليمولية
لبروالبراالىيهدىلصدقا

وايامالجنهالىجمهدى
الكذبفانوالكذب

لفجورلفجووواالىايهدى

االنرىالنارالىبهدى

وكذببروصدقيقالنها
مالكحدثنى5وفجو

مانلمقيلةانهبلغهانه

بربدونىمافىبكبلخ
صدقنلةفقالالفضل

األمانةواداءديثاهـ
حدثتىلهمااليعنيئكوقى

اللهعبدأنبلغهانهمالك

اليقولنسحعودابن

وتنكتلعبديهذبافيال

وداءحتىنكعهفابهئ

عندفعكتبيسودنلبه

ذبينالهفالله

صفوانعنمالمثدننى

رسولفعللسعابمبئا
وسلماللهءلميهليالقه

جباناالمؤنأيهون

يهونألهلفقبؤمفقال
نمففالمنعالالمؤمن
المؤمنطونألهفقعل

الإففالكذا
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وأىنهـنهاوالخالفوشلهوانكذبومخوهذالهامايعطييزنأنمثلمالهامنشيأطذبه
هـفيهليسفهقولهوفعفىيهونأنمنبالكذبيمعهانهمرفوظمالرجألمساالت

معنىاالءلىذلثمنوزشاليونمةوقالالمجوزلهفكيفالىكذبعبصبهبانهوغيرذلث

منالملىاعليهبمبرااعنحصماوزدتأولواوقصدهمدالكذبتسنىوااللغازالعلىيةالعور
مندوحةالمعاريضقىقالانهعنهاللهرضىالخطابعربنوروىءناالبغازوجوهذللثءلى

اللهصلىالنيتايماطعومأأمهعننيدبنءبدالىعنشهابنهـاروىوالكبعن

يقولهأوخيرافيغىاساةانيصامحعجمثحىالذىاالكذابلبسيفولوسلمعليه
ااءديريدبهانبحتملكالجناحءليفقاللهاولوأةالتالىأءدءايارسولالىوزهـلفصلأ

ضىطافىهـفىأطاالكذبتيبةةبنالوفدظوالماضىبلالمستهبينففرقدالوفاءأعتةوأنا

فقديمنهلمستقبلاكذبافأماالايهوناللماضىابأقغمابيسقيةانتملوفيلمستافىلخلفوا
نمآفىأنأرادأنيهذبمنلةبكترفياكونبهاخبرمافعلالىبهمذهينصرفو5خبرديقتع

لصدقافاناصدقبايقولءليمنمسعودبنعبدالقهانبلفانهمالكصفصدقيصدق
جوووالةجورلةاالىدىيلكذبافانلكذبواوايامالجنهلىايردىلبروالبرالىايهدى
للهاسسعودرضىبنداللهعبزولشهـوفوكذببرومدقيقالأنهلنادأالنرىالىايهدى

أءلمالبريريدواللهالىيهدىدقانفانوفولهعليهضواطاالءساءنجهمعنىلىتدقبالعلعمعنه
لويواالسبعايرشدالىمناالجنهالىيهدىلبرواوقولهليهابوملوالمأنماظالمىءنلمالهالى

ماليسلىباربالشئءواالولكذبافانوفولهالحذيرمنهمنىءلىوالكنوايامهاقالاا
ليفجرنسانيريداالبللىتعاللهالدلقاعنفجورالمعلاوأصلجورلةاالىمهدىوءلميه

ويؤضبلذادمية5يرتزدمازدماوفالفجورفيبيذأن5معناىلبصرالحسنالمهأما

قباطوالكذبابذفابملكاذباردةسابواطهةيالةاهنمهأمابكا5كذبمعنايلوةةلعوا
الهاتعاثاويوصيدءهـالىالنادءحناهالىيهدىجوراةواوةتىلهحرفا

دقالصلبركاشكدبهاأءلمآنبريريدواللةودقيقالانهأالقىىعنهاللهرضىوئئلهفصل
الىواهناءكانجوراطوالةالكذبلذلكوواحداءللةاواحدكلالةجمهماويوصف

يلانهبلغهمالدانهصوأحمأءلمالواحدواللهملالةفعهفعومفجروةفعهكذبالث
كلمااليعنإكأوقىكاألمانةاءوأددلثاطصدقنلةفقالفلالةيدونمافىىبكممابلغنال
اأجمياوجلاللهءشقالالخيرآبوابصبهحمااليعذنيوقىكوأداءاألمانةالحديثصدقولهةش

العذأءجاعةءنزاإالورأتبنبهربئروقالفيداطاكؤلوامعاللههـاإتهاونه3نذلا
أديقالىناصملابنالولصدكالبماذافقدترفعفقيلبئأنسثماوأينلفدتالجنةفى

حمشنقالانهوسملىتاللهملىالنىوروىءتضانكن4والنحنمنكإثمنالىاألمانةإ إ

لىالباليزالوليةودكاقسبئانءبداللهبلغهانهمالكصهاليعنيهاهـءقىكهاامالم

مالكءنبينذالن4بءخداللهفييسودزلمبهئصوداءبرلعةهقلبفىوتنكتبفي

أيهونلهفقيلنمجبانافقالالمؤقيهونأوسلمللهءلمعهالىاللهلرسولقهلقالصايمبغمفوان
مسعودرضىبئعبداللهقولشاللكذابافةاالمؤمنيهونألهفقيلمسخعألفقاللمؤمنا

االفىالبهضىودالهرأبوءبقال5سداكة4لمبفىوتنكصيهذبلمالعبداليرمعنهالله
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وجلاللهءفىضوبذلكوهـالكةالوانت4ألنههابالسوادووصلونكانأىايصغيرمن
اسودتالذفيفأماودوجوهوفوجوهتبعضيوموتعالىفقادتباركسةاآلارفيعةاوجوه
حتىاللهءنهرضىولذددبماصنمتماكفرونالعذابفذؤشابعدايماشمدفزمماوجو

النكمةثستوعبحىمنهذلكيهعلاناعلمواللهيعنىذبينلامنعنداللهفعكعبيسودفلبه
التوبةعفهتلبعدذلكانهومعناهيئذالمنعنداللهفيماكهببةمهابالعوثئولوالفيقلبه
لعصمةاوجلعزللهانسئلماهوفيهعنهيلفيلشئبوفقوال

انهوسلمعلمهاللهصلىؤقالالفيلفيوكذلكنمسجبانااؤمنايموناهـلهوةفعل
يكونكداباال

بنءالوءىؤالمالافاعةاءفيما

لوسلمظلمههاللهملىلله01رسواانيرةهـعنأبصالحءنابيهبئأبسهعلعنمالكص
شيأبهبهواوالتهثانتعبدوهلمىلمئألتايرةويممفطنألنالميرنحىلىوتعاركتباللهاان
لمالافاعةواوظلفيللمويمفطاعيمللهاوالهمنواتناواقجيعاللهاصكبلتعتصدوابئوا

والتثركوابهتعبدوهانلمثألناىبرةاللهانوسلمعليهالمهفولهءلىشكلالسؤالوكزة
كبلآأبوءبيداالءتصالبعهداللةمعناهأبوعبيدالهروىقالجععااللهواسحبلولتضوانشيأ

والحبلثعابهاللهبعبلعليممسعودبنعبداللةوهوالمرادبقولالفرؤةتعالىقىكالله
عرمالنالدوهـهـاألمانلعامنهاوهوعلىينعرفلعرباكارمفي

حبالهااليكاألعرىنأخذتفبيلحبالتجوزهاواذا

يديرماماللهوالهوامنانتناوسلماللهءلعهصلىوقولهالموابئعالموغيرهذافيوالحبل
المسالينبعمناصةهناصتهمناألممةوعمنمشاءلمنتةوا

لكرماكثارمنهواالمالكوإلئاقيللممفطبووسلمعلعهلتهاملىوقولهلف
يدفيألوزوابوءبيدبروولنبنىالنيوضواظفألنوفعلصالنللناسانحوقولواالرصاف

انملوفيوحفظهيرهتهقىكيصيريدتانبكتملالمالواضاءةوسمظهالتةصليهـلهو
رزاللهيرزقكانالماافاعةمألكوفىوالمعاصىالسرفمنوجههغيرفيانفاةيريدبه

وأهادرىاللهمالدرحمهقالالسؤالوكنرهوسلمعليهاللهعلىوقولهالتالعايكماصمفقنفقه
أوءومنوعابهالمسائلاوسمعلعهتهاصلىاللهرسولثغعدكرهلمسائلامنكئرهعنهنمااكأها

لمأموالناساهسعلة
منلوسمعلعهاللهلىماللهولوصانبرههـعنأبجاألءهـالىنادءنمالكءنأبص
منوسلماللهءيهصلىقولهشبوجهوهؤالهبوجهشالهيأفالذىاشجهينذولناسرا
والرفاعلهم8الثناالعالتوبوجهالهفبخالنهعلموالتبذلثوصفذوالوجهبنلناسشرا

فمهمويسىءالتولاألولينلجرهمنبوجهبهملةيهمنحالةومارمعذازالءثموفعلهمنولهمعن
ونوبمممللةلذموا

لمالاعةفاافيباماأ
فياشجىو

سهبللثءنطحدتنى

أنعنابعهطلحبخاابا
عليهاللهصلىاللهرسول

نباركاللهانلوسم

نألتالمبرضىونعالى
ناليابرفىلممفطوي
والنعبدوأتلم

وانشيأبهتمثركوا
جبعااللهمجبلنعنصموا

للهاوالهنصواوأنتنا

6فيللمصفطوياميم
رلمالصالاعةفاواوقال

مالكوحدثنىاصمؤالا

االءهـخارنادءنأبىعن
انالصليرةسعنأبى
وسمهعلاطهعلىاللة

الناسثرمىآل

يأتىالذىالوجينذو

بوجهشالهوهبوجهءفىال



63لعاثاابعفيمابا

صلخااملبه

الالخاصةملبههةالعاعذابفىامابلغهأنههالكحذى

أخهلدوفينااللهيارصولقالتوسمعلعهاللهصلىالنبىزوجسالةبلغهأتأمأنهمالكصىاكزجسالةأناتم
نرعرئءبدالعزممعأنهيمأرحنعمادلاعنمالككئرإظثاذازعفقالاعالحوناقايتوسلمعلعهاللهصلى
01دوفعناأخهلداللهوليارس

اكاالمنكبمادنتهعلاويكلىمليالحالرسولألتهبىيعدسفآابعاةنىتعانوالو4ابلمللهاصالعقوابعوسفلىارسوذاللهفتالالعالحون
ولعلهاالعذابالمبخيناللهءنورعمالحينبااناغتقدتااأعميريدواللهمالحوناوفينااذاؤمسلمعايهاللهصلى
غاواصالحمؤممزومصئفعأولتزيهموانتجمهمليعذاللهكانوماعزوجلاللههـلةأناعنقدتمالكحدثنىظبثلنرا
مفالنىكونكماألنلمياءفقدأءلدفوميمنصاوأماغيرهظوسلمعلعهاللهلنسناصلىذلكنجميمحبئأباسماعيلعن

عبدالعزفيحربئانهءخ

اصؤالجوااذمفيممةنممايهلىعئهةىمصلىنامجباتةارتممونابتهسأصلىتاأللهعلصعلىمحضهخالألحبمثاللهانيفالنشول
ةااللعذوتعالىتحارك لنىاأتةمندهاصالحاممادلىكاالامهاوسلميىللهاصلىلنى51لقامحدعدلمالماأعتقدتو الخاصةدمةلعاا

قدخهلىوانهلموسانتهءليهصلىحالهذلكفياهعهن4امالحاحالالهسانهثافأعاوسلمعلعهلله01
صةظمنمظامواالذينالتصيبنهـافعنةواتةوجلعزافتهلوصالحوقفهاماطأتتهيلىعةالمنكراذاعلنل

ثروالالفسوقالختومنإلخثكثراكاناذاأدىادكزالختاذاوسمغلعهاللهصلىوفولهاةالعفوهـااسضةجهارا
الخبثأوالداكقوالهم

اللهدفولجمرالخاصةبذنبالعاءةاللعذباللهانغالنعبدالعزبزبئوفولءهـفمللهالتتىفيماماه
تقاسصءنماالألحدنى

نطلمنيهوجهانرفيلفعصىعلارنهمحشتعآرعنهودللمئيهمىلةعقوأخراازمننكالحاجلهرإلتاأطلحةأببئعبداللهأبئ
كرمحأفيفايفدرعلىفاروسضفالمعكرلهطوناناالفاعلهاتغييرعلىواعنهتالنالمنكروتاركقالمالكبطأشءن

نيتهوحثرعلىفارةبذلكأمابهمكانالهماأصابهفانقلبههـالخطابعربنطعت
دضحتىهعهضجت

الافئفيأءماوءويقولبعهطافعصحا
فىجداروءهـوبينهوببى

الخطاببنعرسعتقالماالثبئأزسعنطلحةبنأبعبداللهبناسحاقنتمالصرصالحادحوففي
حرالحائطوثوضوفيجداوبينهوإلئوهـليوعوتهائطاسهلكأدمعهتو

إنبلغنىقاكانهمالثأوليعذبنكاللهلتعقينالخطاببئاياواللةبخبخأميرالمومنينالخطابابنأميرالمؤنينالخطابابن
كالاملالىيريدبذلكمالكقالبالقولومايعجبوقافماسأدكتقولكاعااالخطابانياواللهبخجم

واععقدوزدخالبنفسمهعنهاللهرضىطاباظبنقولءسالشصولهالىوالينظعلىاذصينظأولهعذنكالتأللعععين
لهواسعتمئناعهلحاد51ذهـيهئظمعنىبخءلىبخأهيرالمؤضينالخطاببنعرهعهاليأحداانانبلغنىمالكقال

عزوجلاللهمةاتامعظسهنةعلىذلكفيعرضيدعديهماالمقالىالدنيائئاهـفنقدوملوانهيقولنعدبئ3اقاا
هنولميخجيخعهلموتعالىصانهاللةلىشةانعالاوأالحالعلذهلهيذكرالناططلهابوذكراومارربرن3الناأدمحت
لوالهالتتىوانماينشالتنثعهالوءقالهالءلمنايغبطهالحالهذهوانعزوجلاللهعذابيريدمالكقالكلهبالقول
عنهاللهىرةاظطاببنبرعثلفعلالخالءهنفىلهاوعاسبعهلنفسهاالؤسانوتوبعخصااحااغاينظراملبذلداله

ودينهوضاء4لهثوممالجيقؤولهوالينظرالىعل
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الالىعدمتاذاءهالرولاللهءكصرضىاصحابةيريداالناسادكتاللهءضهرضىمحدبئالقاسموعوللل
عاهياكءنماحدننىةبهاليعجبلاليهنالقوليريدانعلهاغاينظراليانتهرحمهماللثقالهـلبالةمايعجبوبئ

بيرانهالىبئانههبدتابئماالقفعلىنامنوالمققولونالذينإايهاوتعالىتباركاللهقالالعالمملبوانمايعجبونلالفأءل
الىءدفىكووحااكاننءملىتقولواماالأنبرمقتاعندالله3

ضبموأرعدسماالحدىدالرعداذاسمعتالقول
ثمخمغعهشالئواالذىشمانلوالحديثارعدتركاذاءهعنيرانهالىبنبئءبداللهعاعيمالكءق

لىلوععدألمذاانقولؤنئلهشمميشديداألرضلالوعيدألانءذيقوليفعهثممنوالمالئكةمدهالرعدبكسبحفى
يدثاألرضلىوافباالارتياعامنهأعلمواللهوليرامخديثإلىعدتركاذاسهحكانيريدغبداللهربالىابئان

النيقىكأفاهماالىعدطونأنمجعملووجلعزمدهكحالىءلمجسببأنواالخباراقسإيمووجلكراللهءش
وسلمعلعهاللهصلىماطصالعممابءلىكافيها

امحاعاطمالكسياحدثىألوسلمعلعهاللهصلىالنبىزقيماجاءفي بيرالىبنعنءهـوهب

المؤسنبنامعائشةعناللهصلىالثبىأنأذواخالمؤمنينامعائشةعنثراربنعروةشهابءنابنمالكءنص
اللهعلىالنبىواجاقأزابىبهرانمديقالىانعةفييبعلىءثمانأنأردنوعلمعلعهاللهصلىافتهرسولتوفيحينوسمعلعه

رصلتوفيحينلمولمهقهاصلىاللهرسوللقدلشةأليسعالهنلتفقاوشلمعلعهللهاصلىاللهرسولمبراكأنءنألضهفي
3وعابالغلىالغتهارسولانيرههـعنأباألعرجالىنادعنأبعنمالكصةماركنافهوصدالنورثلموءلمعه
بننمقءأنأردنشىوصدازعاملىوشنةنعالقبعدنفقةديناراهألركتزيتىواليقسملوسلمعلعهاللهصلى

عيقدااببهراالىنظبممازادسيمعديهاللهلىونبهالديتارلقلتهعلىدينارازصبررثىاليقتهموسلمعديهللهاملىؤهـله
منن3برااننهفنولعالىتباركويلالعكبديناواليؤدهتأمنهانمنونوجلعزاللهالديناكقولعلى
علعهاللهملىاللهرسولهذاوىوقدرواللهأعلمالعنبعهمعئعلىثرايرهذرههإلمثقالومنيخيرايرهذرةتثالمثثل

عائشةلمنذقالت3وفيوءلىعفانبنوعأنالخطاببنوعرلصدريئمأبوبهراجاعةءعوسهخليهاللهصلىالنبىعن
ابلهرسوللقدأليسموغيرعوفبنوعبدارحمنوظصأبوسعدبئوامالهبئبيروالىعبيداللهبنؤطاطابىأبى
وعالنورثلمهاعلىووالسألمالمألهلميهمزاألنبعاجععهذاحماناسنةاأملعليهأجعوالذىعنهمفتةاىهـة
صدفةزاهـمألركناوتعلقوااألنبمياءيررثونيعاناالمامعةوقالتاصةوسلمعلعهاطهلىانماذلدلنبعناعليةإبن
ابنمااكءلئىهوجههءلىوالدعليهملىالنبىعنفصاودهذاوربيهامعالشبالقلعطهنبأنواعذلثفى
عزبماألعنالىنادأباانعنهاللهىلشضنارةوقدأخبرذأبوجعفرالعمعنانىاللهءنهأبوالولعدرضىاضىالةقات
اآلدصلأنأدهريرهأباالمسئلةهذهـاعوبيتناظربومافينلىحانهاالالشأقابهذالعلمأهلمنوكانصاذانبئعلى

لىول3وتهءيىافلىشاذانبنستلالبوعلىبالمحربعةلمالأهلن4ذلكمعنواالهاميةامامنوالمعمبئالله
ناثرمعانااقالنهاوسلمعليهللهاصلىلنبىاعنوىبثاراليورثونلسألمواةلعالاعلهم8األنبياانعلى

لةابهنعماليرئىمألنةلىيمميهصلىياتاانماذكرتالمعمفيداللهأبوعبلهفقاللاطعلىأمبماتركناصدقةالنورثاألنبعا
عد4عافعقعفىالحالعلىبرصبهـصدباغاماتربهنامدصهالنورتانامغثمراألنبياءكااوسمعليهافته

روملىاذلككالممنعاواومخنالغنعءذتاليورثامدفةاوجهعلىوسلمعليهاللهملىالنيماقىكاذلدان
اناليعرفشاةبنلماعلمكاباعلىبيةلعرالنكعهاهذهواعشمدعلىلوجهااغبرعليفينكا
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ق4ومازعتلهقالشاذانبنعلىأبالىلكوموغيرهافاالعاداآلاطبينواليفرقلشأنااذ
الكلفعوأنتلحالاعلىهـبمنصغاهوصدفةادزةمألركنارثالنووسلمعلعهللهاصلىلنيازولان
اللهءلميهملىهـلهةبينفرظأءلمفاناالالوجهذاهـعليهمءلىلهاصكاتإألنبياءقىكاؤالحمهذا
هذفيأحعاجوالبالىؤحمألوكناصدفةوسمعليهاللهصلىقولهنومببالتمانركناءدقةوسم
لعرباافصح1ءناوارفااللهءىرةةكالىانوعندكعندىشكالنهذللثدمعرفةاخلةالى
قةدلنماصمارهـلهةبيىوبالنعبمفةماركناصدوسمعليهللهاصلىفولهبينسقبالةأعالهمومن
روثامونلولميراثاقفيىوممنكانوعنهاللهرفىلمطلبعبدابنلعباساوكذاكبارفع

للهارضصةفاطءوفدطلبتلكبذوأعمهميشزهـأفصحمنعنهللهارضىلبطاأببنعلىقو
منهثمتةوجهعلىظاللةبهذارالمديقأبووبهافبوسلمابتهءلميهأبهاصلينعنهامبراثاهـ

رفطابىأبفيلذلكءلىوعنهاللهرضىالعباسذلكوفهملطلباعنصرفتلهافانالشنانه
يقلصدأبوبكراومذلكاالعتراضبهذاولمبعترضأحدنهمعنهمللهارضىبةلصماوسافىاعنهللها

ظائمةاذيوودمنلمبذلكلعالمينافصحاءالعربنصانهبألالخالفوالمتعلقبألالمحهجعنهاللهرضى

عفىبالنصبفاهاأنيمونبهوالتعلقأوردهلمالمنعااليقعضىظالمةولوكاةالمغعبمايقعاال
فيهنصبدعاءاواىفهوالمرويقتفعههـالذىارفعانيمهـنوأماباطلفلتؤدعاؤكولههاية
وأحمأءلمواللهباطل
للهيريدوافهوصدزةعانلىومؤنةنسائىبعدنفقةمازكتوسمعلعهاللهصلىوفولهلفمأ

اللهصلىحقوقهمنذلالحتىامالنالمسالينمالبفيوسلمثامتهمجديهابتههلىنسائهنفقةاقأءلم
حنساعنعليهعبوساتعهنالكقللهارفىجهأبئواحقوقن4حقذلكأوالنوسلمعليه

ذلبمانبدا51بعدمنواجهأزأنتنكحواوالللهاتؤزوارسولىأنلمكانوماوجكاللهءشفال
لهنفيلالمةوجهأوءلىنساءالمسلينمنلغيرهنجبماحسبلهنءلىعظيماالؤمنءخدالله

أوتخليةمنالصلينكليهعإملفهوصوسلمعليهاللهصلىوامامؤنةءإملهنجرونابمالعدم
ولوطنىصؤنتهفالبدأنثرعهبئموالمتهعاملالنهوسلمعليهللهالىصالنيوعاملنماهواغيره
لمنكنئعجؤانءفتىفوفمعنهاللهرءاعديقدراأبولوقدعيالهاضاعذلكفع

دووأحمأءلمواللهإلسمينفيهمكويهالمالهذااببهرمنلفسيأص3عيالىوئئنةعنءؤنتى
صددمافينميهونمللعااومؤنةلهعيمانةمهابهاينرجاللهمهلتىاأموالهانبهدلمرااانيلة

نمصفةجفىاما

نارولوسمعلعهللهاصلىاللهرسولألتهريرةأبعناألعرجالىنادعنابعنممالكص
ااولفيهلنتانللهافقالوايارسولنارجهنمفيأمنسبعينمنفييرقدونلتىابنىآدم

ورأروخهاأيهيرههرأبعنأبيهعنمالكبنهعلأبىعهعنمالكفيأوسعينبقسعةصفعلتءلها
اناربىانوسمعليهالتهصلىزولهشتوالقارالىفىالقإرمناسو4ىمذساءكناع

فتالركاصاواليههمعطيعونمد3ون51داليونمنارجالنلكلهابذتخصعصونيؤذيتىام2
صمنجزأسبعينمنؤصهالمأللهيريدوانمنارجفيأهنسبعينمنكافيهاوسلمعليهللهاملى
ثمبئكادمأءلمكناريريدوانتهههبهنابماحراو6ركنهارضىهريرهؤنئووإبىنمنارج



اللهرسوليسارأنعيدبنالحبابأبءن913عمعيدنصحيىمالثءنحدننىهلدقةالصفىالترغعب

منوبمهالتهملىهـواخبرأبراطحافيأصدهبئلموعليهاللهصلىاللهرصلبراقارأامنهـاداحدأثى4قال
االاللهفبلوالبطبالفاراراةان4أشدسواداااالةالعذابأشدفيصادماالنالؤهافىأهيصمذهعن5هر

ياد101طيباكانواحمواللهأءلماالبعوقعفيرةابوساليعمهاذهوبثلوالقيرارؤت
يرببهاالىحمنكففيامدفةافيالزغيب

لتلونحتىبممنةوسلماللهءلميهصلىاللهرسرلسعمدبنيسارانباباطابسعيدعنبنيحيىعنمالكص
مألكحدثى8الحعلكايهايرثناريماالفيكفاغايكاناالطيبااللةواليقبلطعبمنكسبدمدئةقذهمنقالى بعدفلصدقنهوسماللهءلميهملىزولهشالجبلصلتكونحتىأوفصعلىهفلىاحدميرب
كبدالله3بناسحىانهالحواممنرمدرئمدقمانرواللهاءلميرالحاللاالاطالواليقبليريدحألالطيبلسبمن
بملمالكبىابنعزاللهواليقبلوسمالةءلمعهلىهـوزهـلهمسمقهالىيردلمينفعهثومهوطأجوريبهابلغير
كزيهونمارئاأنصطلخةنسلمعلعهاللهصلىهـلهةعلهايثيبهيدأنوبهامدقةأءلمأنيعتدلهواللهبامعثاهاالطعفيبم

نوخلماالمنةرتباالىحمنلهاكفظههاوحةعللهوجلاللهءشاثابةيربدءظمانصحعملتالرففي3انمايضعها
ماهادالهأأسشاللهيربدانزلىهأحدمكايربفيربطالهلمواللهءلميهصلىوقولهيكيشهعىبوتعالىسمانه
ممالممسققلةانت4سذكوراددالخعيمنوأنثىوـلموالةاالنسانىكايااجربهعنعيفنمدقةاىيقوجل
واللهصلىوتئلهيادتهاءفىوربالزبعةيتهبتضالناسعادةجرتامماذألنولدالنافةوهوفصعله

اللهملىاللهرصلوكانكاباأنيمونثوابموجلعزاللهيةبآيبلغأءلمورواللهيرالجبلمثلحتىيهونوسلمعلعه
يدظهاويهثرب3وعليهفيصإلظأوبتماسبعحبةلالله3سبيلفيأموالهمينفقونالذيئشللوعزتهافلظ

انسقالماءفياطهبمنأببنتهابنءبق4اكءنبرظصواصععايموالله4يشالمنيضاعفواللهحبةهالةسفباة
لناآليةهذاتركفالأحبنونضينقمالمن4داارئ31ئرأحةأبويقوليكانممالثرنأنسمعحانهاحةط

ننففؤئالبرتنارامناويشربايدخاوسمعليهاللهملىاللهرسولنالمسمدومستقبلةوكانتبيرحاالعهأمواله
أبوطلحهمممامخبونالىأبوطلحةممماتحبونوانننهةالبرحتىننتنالوااآلبةهذأزلتفماأنسؤيهاطعبماه

القهلىاللهرصلالىحماتنففواالبرتنالوالنلقولوتعالىنباركاللةاناللهيارسوللفةالموسعليهاللهالتألعلىوسول
يارسولففالوسلم

وتعالىتاركاللهاناهايارسولففعنداللهذخرطابرأرجولتهةاصدةابيرطاكاءوالىبأانمماتحبون
وفدصععتواجمالذلكرابممالذلكفبغ3وعلعهاللهملىاللهرسولقالقالشئتتحباللة
البرحتىاراتلنيقوليفيأبووررحةا4ففتهاولدارأفعلأبوطلحةفقالبيناألزسفيبهعلهأنواقأرىفعهلمتما

انغبونممابنمفقوامقعضىنخلماألمنبالمدينةشأألمارئ3أأبوطاحةنعنهلتهوةىؤهـلهشعهبتىواقاربه
لرصاهالىأموالىاحص

ىيعتضهيرطليهاأهوالهأحبنووزولهلحأللالمالارمنالستاكثاااما4اؤللرجلمجونها
دتهأرجوبرهاوانياصددةزينالهرلعزمنوقالعاحباالمالومخبونونعالىنباوكاللهقالاللالعا4الرجلجواؤحب

فععمااللهعنداذخرالمسومهوالخعلوالفشةبالذمنوالفناطيرالمقنطووالبنينالنسامنالشهواتحبيناس
فعئتحيثاللهياوسوللنامازينتغبأناالاناالنسعطيعاللهمناضىدالخطاببنعروقالوالحرتواالنعام

مالكال3ولبرالعنهاالمتهرضىلعائئسةممنهاقرفىوورأبريهرالصديقهوجفيفينفةبحقهيأخذهفاجعلناممن
راجمالذلثداجمالعنهاترضىذرابىعلىاللفظةتهقرانافقرامنكاعزفىوالمنكاكغنىأحدأحبال

فيهإتماصمعتوقدموفعالىاقهبزدليتلوفعاصمالفظمانوامواضاظةبوالنالىفعفي4الىاابةهيرط
عهبئوبهرأفيابرطلحةاالولاآلفقهيارصولافعلانرطلحةفقالفيهـاألةفىسبهعلهأوىأنوا
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حفعليرطءانماهىالحافظىوراصاابوءبيداللهققالعنهللهاوةءاهـلعداأىلقاةااط
وءلىنهاطفقدارخصالارارفعمنانعلىالحفاظمنوغيروأبوذرهوقءوا8الباءوالرا
بالمهثرووهذالعلمواالحفظأهلأدركتاالوكهـلالةوعلىبلدناصعوخعلىنقرؤهكناذللئا
المالسهكنهاساعلىادينهابفناءسبعوعؤوحرهلةبىعربةيعرفعالمو
باذيريدتفهاطعبماءنيدخلهاويعثربلموعليهاقههلىنتهولرمىنووؤولهلؤعه
لموانتهـمايخافيتناولويىاهـلبالدبذلكرضاهيعرفنمالفيالرجليسمطتإيقهضىوهذ

مماقواتنحتىالبرلنتنالوااآليةعذأقىلتفداأؤقالفبلمنكرذلكدموفدتةهضأمي
انهـلةوجلعزللهاانللهايارسولذففاوسلمعايهاللهصلىاللهرسولالىأبوطاحهكاممخبوق
انعلىايدلذولىتعادتةصدقةاوابرحااكلىأمواوانأحبمماتحبونتنفقوالبرحتىاتالوا

انفافوانهالهمننااالنبهمايسدمدقةلبراانماينالانهاتقعضىاعلىاآلية5هذلحةتأولأباطزيدعنمالكوحدثنى
والىأأحبهذاوظهـسهبةاارثةبدبنزذلكوقددعلمامجبنهلتأفرباريهبأموالهأاور4رسولياقأسمابن
السكرحبحالربنكراساءطوهساثأليقولاذاءولحخثبمنهالربيعنبهفتصدقاكقالوسمعليهانتهصلى
قوالبرحتىتنةالنتنالواعزوجلالمرادبقولهواناالنفاقجلةنلصدقةاانهذاوفيفصلوانالسائلهـااعط

بربدابرأرجومىلهوهاليههـالهأحبامنبهبكانصدقرحاهوالذخرالذىهواألجرمماتحبونوحدنىهفرسعلى
ملىبارشادالنيذلكلىةواستعاناالنفاقهـهأؤفلأيفافيفعهاشأراوأنبرعالنوابأعلمواللةأصلمبدبنزعنإلصعناما
صدقةهىلهوابراوجبرهمناألفضلواليختاراال4االيرىفانهيرىوفعهاحيثووسلمعايهاللهمعاذاألشهلىبنعروعن
علييدلذلكوسلمءلىعلعهاللهصلىواقرارالنيشئتففمعهاحيثبرهاوذخرهاءخداللهوأرلتهااجدتهعنارىاالذ
أءلمواللهذلكفيلهشاروالىشاءالمتصدقالتىالوجوهاذتعرفأنالمطلقةيصحدفةالأنملىاللهولرقاللت
جماءةومجيىبنصخيىروابةباالءمعجمةءىراجذلدمالبخلموسعايهاللهملىوفولهفمليانساهوسمعلمهالله
ضىلقااكالهآلخرافىاألحرعليهراحالدنعافىلعدهلهنعفحامادينارانصقعيسيوقالةالرواء ععرالالمومسا

ونالماجثوابئمطرفورواهابهماالبروحءلميهانهعندىذلكومعنىعنهاللهأبوالوليدوضىولورنهابأانأحدا

لمالىبإلجسالغفوالئةلحواععشجعاالضعهفئحبهناللةغنهصااطونيديناضىعيممالقاقاةلبارئعامعبئيوفاحاباواالنجهـقاعشاكراع
وصلةلصدغهامنلمافيهاليهلوجهيصرفذلكافانوسمعلعهاللهلىصالنبىورأىبهرأ
ثابتبئوحسانكعببغلىأبينعنهللهارضىأبوطلحةفقهممهالعلموافللةاأهلوتقويتلىحما

للهاصلىللهارسولأنزيدبنأسلمعنمالكصوأحماعلمللهواعهبنىوبهأقاروكاناش
األشهلىمعاذبنعروعناسلمبنزيدعنمالكفرسحاءعلىوإنالسائلاعطواقد3يعليه

التحقرنالمؤمئاتيانعساوسمعلعهاللهصىلىاللهرسولفالاقالتاجدتهعناألزمارى
3حاوانالسائلاعطواوسمعلعهاللهملىفولهششاهكرظلراعلجاركاولوكناحمدا
حبصافيللهاءرمألكلوكذلكعنهبهالغنىفرسعلىأنيهونأعلمللهيريدوافرسعلي

وففيماكأسأحدمنلكلفععطىلتطرعاةوأماصدةاكفيماوهذافعملالففوالخادملمععكنا
يعانأنفيكمخكازياطونوطريقهعلىعونهفيلزمفرممطعلىويهونيليسبنالسائلاطونوقد
ليبتىلبلغةالهمنتعطىآلبلثسلهليماسمنالىصرفالصدفقأنضعرطغزوءوليممنعلى

تةناوحساتلعببئأبببيرحاءعلىأبوطلحةماتصدقحسبعلىلغنىابهاصالأوليبلغبهاصاله



صائمةوهىصألماصهكمناأنوسلملعهالىع123لنبىازوجعنعائثةبلتأنهمالكعنوحدنى

هاعطمفألموببوفقألتأءلمماواللهنجاهماوقؤ3تارادة
صالدليساتفقاإياساهكذاةعنهالةأبوالوليدرضىالقاضىللمؤمنات51يازصمالموعليهاللهعلىوؤهـلهفمل

فقالتعلعهفيتفطربلدنايفرؤنهواهلالمؤماتضوخانساهابنمبالمؤهناتايارصثرقشعوخنابالمحلىت
ففعلتقالتإيااعطيهالمومناتمنالنساءأعمانراواالخهمتتوالمؤمناتفوعمفردميمفادىانهعلىساءالمؤمناتيا

ىاأسمينافاالقالتاألنعامش3أيمةوابباالنعامالىجمةالبمفأفافاألنعاميمةبممنلمرزقمطلءلىزواللهلوتدظ
مااوارصمانبيتاهللناذمحرصماةولوكراغرخيابكناالنحقرنيىوعلههاللهصلىوفولهفصل

كفنيالناشابهدىكانيدبرمألنوتمماتحوالفايلالعهاهدىأنمغتيةلىالمقرهأحدهاالتينو
المؤمنينامعأئثفدعتتىاللهاعمالععاثرفيصنأمنعهلتهءنةلماعلىوأنةحةزلعهءلىايهاولعقبااىالميالتحقره
ذاهذاكاففالتسألماوهىسعكبناانموعلعهابتهصلىالنيزوجةعائئعباتءنانهمالكصوأحم
لىنقدوزهـمكضرشفقالتعلعهمألمطرفيلثلبساتفقاايااعطيهلهالموالهفقالتاالرغهفااثوليسمائمة

انبلغنىطلمالكاكفناصاكجميدىنماناواؤطيتأحللناأعدىاأفاالقالتملتفىقالتياهاعطعها
اشطمعاشهأمسكيناعااهيعنهااللهرضىعائشةانزهـلهشعكقىهذاحذاخيرمنكاحامنفقالتعاتشةفدعهنى

بيدييابينوينالمواللهعلىمسهاوالتوكلااليثارعلىمعنىعلىمائمةوهىعندءاغيرهسرغيفاليلللسالعطأن
حبةخذالنسانالتةاانفعمهفيستوأحعلعهجهدخافتنبالسائللمارأتارمادعامفيذلكنفدولعللوبمعز
ينظوجلؤ51إفأعطهوأحماعماممبرواللةاعليؤوه

ائئةالتذاويعجبالطظوكفنملناثعاهبهدىنماأوانسانبتأءلاليناأهدىأمسيناحتىطؤتئلهالفص
نجىفيىقىآتعجبمعنهااللهرفىطلشةلنايريدانكلدىكانماوفولهباوغفماكوفةكانتيريدانهاديناربنىعإ

4ذرهمئقالنالحبةفقالتلمتحتسبحمثمنعوضهاسمانهافتهولكنعليهوتعولبهقفتثهولمتحتسببذلكلمتعلم
عنلتعففافيامافيماالمواببرجهيدأناتذكرهـاترقرصكخيرمنالضماحذاوصمعليةاللهصلىلنبىاوجزةعألص

إقيااشكرذوفيذلكمنأفضليافدعواللهوانعندماغيرهلىءنالنهبالقرمنافدقةاقدمعهءن
عنصالدعنوحدشىبلغنىلمالدحمطواحمأعلموالتهبهماعؤضوففلبألئهنعلىوئناءعلعهلعزوبملته
عنعالءبنشهاباىلف1اياءطهخذحبةالنسانفقالتبديهاعنببينوالمؤمنينأمعاؤثاستطسعكيناأن

سعيدأعنرراليقفيعأللشةأصشذرههثقالمنالحبههذهفينرىأتعجبمعألسمةفقالتيهاويعجبشظرال
تاساشأنرىاوايئارهبالبسيرالصدفةمعنىوربهاحبةءلىبينالسائلأنيعطنسانإلتهءثاالىرةالمؤهنينآم

اللهرسولارصألوااألنصنلهمايعرفبحصواغادوبمميرةوسييلبةةميمدقالصدقةمنهمخررتالىدوعلى

وسلمعليهاللهمملىهذالحبةترقىمذلثتعجبءنلذىعنهااللهرضىعائشةوقالتحاجةموضعمنويرىنية
سألوئمفأعطاهمالجزانوهذاقمضذرهخيرابرههنفالملبهذنلعزواللهقوليدقىذرةمتقالمن

عاعندهضحقمفأعطاوأحمأءلمواللهأفيالمهعدقيعدملمبهاذاتمدقالحبةالهسيرمن

عندىماممونفالنملالمسثلةعنالتعففيماصاءف
دخرثكنمفلناخبرمن

اللهيعفهيسععففومناألنعارانناسامنسعيداظدرىألىاليثىءنبزبداعطاءبننعشهابابئمالكءنءنص
ومناللهيفنهورومنمايهونصمنفدهاعندهحتىفأعطأهمصألوهفأعطامثموسمعلعهاللهصلىاللهسولسألوار

ءهماواتهيمبرهمتعبرلله51يصيصبرومناللهيستغنيغنهومناللهيعفهيستعففونعنممنخيرفلقأدضهعندى
وخبرواوءحهاحدءطاهمنعندىمايهونوسلمالتمكلعهصلىفولهشالمبرمنعوأوأعطىاحدعطاءهوخبروما

برامنسابعمنتتى4أل



333

لثوابلذخراألجرواواوتابفىوالرفحخاراالكتناراالددينابنقالءيسىءخمأدخحرخيرفاق
وشلهوسافيقالذممىوادضرءكفانأمنعكموهعفعفاناذخرهوسمعليهالتهصلىشلهفعنىعنمالثعنوحدثنى
يعااللحاحشالااعنصبننيدانهالعنافمناللهيعفهريستعففووسلمليهتاللهملىبنعرأنعبداللهناعءن
أءلمابتهيريىانتهذيقهزيسته3علعهاللهملىوقولهذلكلءنعزواللهيصونهاىاللهعليهاللهصلىتهارسول
يريديفنىأنملبشوعندمنبالغنىوجلاللهءشيمدهالمسئلةاليسيرعنمنبماعندنصتةالمنبرءتعلىمىواطقاوسسم
عبردلليتصمناءلمواللةيريدلله01دصبريتمبروءنوسمعلعهاللهصلىؤشلهسهتشصانهاللهامدزتايئكروهو

لهوبوصفعلباللهرمنهويؤنرهاصئلةاعنوالععفف
ءلماللهامبريربدامنسعاخبرأعطىأحدءطاومالمعلعهاللهملىهـاوؤصلالدالعلياخبرمناليد

مهرءرئه3أالىلامعداألالفيبمارينىتالوالنهنانسبمايعطئالةبهبدوماعيانههىالعلياوالعدلياسةا
باللهصلياللةوسولعرأنبئعبداللهعنحمناعنمالكءنصوأحملمأبئواللهالعبرهىاصمفلىواالمنفعه

انيدالمؤلىخبرمنالدالعلعاالمعئلةوالهفنفءنهويذكرالمدبراكوهوعلىال3وعنوحدتنىسائلةا
مىهاتبرلىشوسمعليهاللهملىفولهشكلالسائلةىاسفلىاالمنغقةىايدالعديااعنذيدبئأسلمعنمالك
دقةاليذ3هـفضلسمعليهاللهصلىكانانهاءلمواللةيريهفءدالمشلةالععلرالصدقةيذرسوليسارأنبئ8عطا
لياليدالسقدالهلياخيرتاليمبموضايهاقهصلىفقالعنهافالمعغلىتيحضاسثلةايعيبوسلمعلعهاللهصلىالله

وةآلوالدنعاامحالفيدرجةأرخانألبمعىلعديااحالمعطوركابداوفباأكنرثواااأعمواللهيريدالخطابنعرلىاأرسل
اللهولفسرحارالعرباالتعرؤثذمنتلمابالمثرعءهـفإنهذلكعنىشروهؤاولةعرفقالفربعطا

نافععنأيوبىرلىالسةىالعدالهإئلةابئاليدايبلماىالمعطكابانوصلمعلعهاطهصلىعلعهاللهلىتهارسول
مدحح5والكلاألولءةالمنكاااحإلالبداسمعليهاللهملىالنبىعرعنبنعبداطهعنيادسواطففالدنهرلموسلم
بأنويمونلهأتماففلءنباألصاعلىينفقبأنونويمأهلهعلىينفقوذلدبأنغقةاليدالمفأنأخبرتناأليسالله
فانلىأعنلمازباألجالىتيخنثقاناغاصبهبانهاالفقهاكنذلكصلىباةاألعلىينفقذأالأنألحدناخيرا
اللهلىاللهرسولأنحزامبنحكيمعنبأعنعروةبئثاموروىلهبافليبعالهفازترسولاحدشيأففالمن
صكركهظعننماجمدصةاخيراولتعوابدأبمنلىالسالعدالعلعاخيرمنالسمعلعهاغاوسلميهطاللهلىابته
بئهـالسلأرسمعديهلتهلىللهاولرإرأنببئطاتعنأسلمريدبئعنمالكعنفأمالممئلةاعنذللث
اثسأانتهيارسولىفقالدتهلمروسلمعلعهانتهلىصاللهولرلهعرفخالبعطاشةالخطابسمئلىغيرننما

دعمماذاوـهـلمعلعهاللهصعلىتهاولرأفقابأحدثنأناليأخذباألحدناانبرتناااللهيرزقكهفاغاهووزق
ىهنةىاالخطابأماوابئعرالتالفقاليرزفكهرزقفاغاءوغيرشةالممثآلفاماماكانءننفسىوالذىعرأمافقال
رضىالخطاببنارحرقولهالشأخذتهاالئشمنءيرمسممئلةيأواليأطنىحداثاأسألالبيدهأحداشأوالألسأللد
أحدمناليأخذأنخيرألحدمقال4اضاءوسلماللهملىالنىنطحلمااغاردهردعطاعنهاللهت05نآة حماكاكاعرمسل
أرادواغاغبرمسئلةوءنمنشلةاالخذعنوتمومالهعلى4ممضارضىالخطابعربنسيأفتأولهرأأال

اسأئالبذلكاطبقدوسمعليهاللهلىولعلهاسئلةااليأتأحدعنأنوسملعهالتمملىالنبى
يريدللهامحهيررفقهونماغيرمسثملةمنكانامافأمعنهاللهرضىالخطاببئمرلهوحوله

بيدممىنةأماوالذىلخطابابنكرفقالفألقىدهويئهنلطغيرمشلةمنبهبتدأكاللهاعموا
االحمكيرسشلةهنئوالياتيوفولهلمهشلةايريدمنعثيأاحدااصألاللمايقولهااللتزامهعنىعلى

لعطاءاوعذاحمعلعهوحضكاعنهونفيماقالهوسلمعلعهللهاصلىلنبىااهىمتئالامعنىعلىأخذنه
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ابواولبدلفاضىاوأحملمأتللهواالحرامتاطواوراالوجهوندفبانااوجهنلهبةا
بالىوسععدبئعروهعنهـىالىةدروىووغبرهم5األعياسؤالئعندىومذاعنهاللهرضى
انيمياحلسأعطاذثمسألعهثمفأءطانىموسعلههاللهصلىالنيصألتقالحزامبنحكيمأن
لمياركننهمىباسرافأخذهومنفعهلهبوركننهسبسخاوةأخذورنحاوهفرةتطاهذا
والذىاللهيارسؤلىفقلتبمحلظنحلىاليدالىخيرمنلعلعاواليدابحواليكليأذىفئله

والعرولمأببمرزمنفيبأخفحكطاالدنيافلمأكارقحتىأبدابعدكداأأرزأالبالحقبعثك
لوليدابوالقاضىاكالتتوحتى3وعلعهللهاصلىللهاولربعدوفاةلناسامناأحديمزأحير

ودؤقيعطىبهملأنيهمجبوجهأخذهاطالمابهذاملالفىاللهءةرضى

خضرهخلىالمالاذانلةانهلموعلههاللهصلىالنبىصعيدالخدرىءنأبوروىالحاجةهنه
صوصلملميهتاللهصلىالنيكاالحاجةوذاوالبذمالمكبنهنهىأعطمااطالماصاحبمفت

والذىلوسلميىتاللهصلىاللهوسولأنبرهحرأبعناألعرجالىنادعنأثعنمانثعن
فضلىمناللهأعطاهرجألألقأنخبرمنرهظعلىزصتطبحبا4بميأخذأالنبعدهنفهمى
علىظهرهعلىتطبزهلبخ3دحأذخالنوسلمضلعهاللهصلىقولهشأومنعهأعطافيسأله
مناللهاءطايأزرجألأنخيرمنوئئلهباباألفىألخذواالحعطابباشرةبصريملضاهعتى
المذكووذافسألهمسئلتهعنيأخذهولمبالمالوجلشتاللهخكهأضميريدواللهفضله
السلطانيريدبهأنومجععلالغئيربدبهأنيمليخمضوتعالىتباركاللهأعطاهمماففلمن

االحعطابوسلمعلعهاللهملىايعبىشجعلالنظرفعهاليهاللهجعلفضا4مناللهناهامعنىويمون
اعطابكاشمعناهأنيهؤبحعملاومنعهأءطاهوسلمعهعااللهصلىوشلهالمسئلةنأفعنل

لمجعهوالمنعاكاتبكاورالمذلةلمافهامنالمسئلةببذلكفبايئنعهبكاروسألهإذ
طلبوهذانىهئلةاولىالمغحالعطيةمحشاللىاتملأؤفاالحتطابأنيريدبهأن
زبللهليسمنعايعطعهغىلسلطاناأنيسألومثللعونالغنىاسألذااماابا4لهايىما

عزاللهلفجاؤاجةاطمعالسلطانوأهاسؤالضعيئتوةفىأولمعاامنشمهتبهي5عطا
الدخمنوأعيهمتفيضزدواعدعهأحمدمأجدماالؤامتهممدلضأتوكاذاماالذينوالخلىوجل
قعغةاطلىتنجسؤالليسنهظأوعدهءطاءهيتبعلممهلهممنوأماسؤالأاليبهدواماينمنهقونحزنا

عيهاللهصلىالنبىلوثلهاسآفمازلماتفدمءطاؤهالعدةووتعلضوضاعنلحقهوانماعوطابى

يقوبهذاوبهذانماولىأبوبهرإليهذاأءطعهكفيلمراهالشتدلجابربنءبداللهمم
ةعدوصلمعليهاللهصلىلنبىافبللهأبوبهرمفىففافماهئملمربئاماليأتىأنزبليعنهللهارضى
أنتبخلءكأوأىواماانئعطىلداماةفيلهمالثمميبذلكذكرهثم5برابرفأأتافاحمأتنى

أعطادينارثمافوجدهاخسمائةفعدفقبضنجضةالمالمنضفببرالجاثملفلاوأمنأد5دا

شوفتفيالمحتاجوأماسؤال3وأحمأءلمللهواوسلمعليهاللهصلىيلوعدالتاغازاوثالثهئانية
ليكونبنفسهفيعرضنهم4حدلوالميهعرفلممطايئاعةلجاولههالفانماهويئكرمنلاسا

عقيألديتوممىنةديتقاعطنىوسلمللهءااصلىللنبىلعباسالوقدظ
فجائزلهواالحعطللتكسباعنوضعفطراليهاوأمامنلسؤالالىدكعطرالىلعباسان

منوسمعلباللهصلىلنياوعدقالإلحاظلناسااليسألونوجلعزاللهفمآلواليلأنيسأل

عنمالكعنوحدفنى

األعصعنالىناداب
رسولانفيهرأبعن
وععليهاللهسلىالله
بعدهنفسيوالذىل

لهأحدمخبفىأألن
ظهزخبرلىفمنطب

اعطارجأليأتىانمن
اعطظألهففلمنتها

اوفبعه

لبألياض

لمفلقةاقئاصباهدذ3

ىوهمعنىلماءلىمف

هلهكذا



لىأناوأترلتقالانهأسدئ4منرجليسارعن423عطاءبنلمءنأزيدبنمالكءنعنئنىوحد

يسارعنبنعقءطاأسلمزيدبنمالثءنعنالحافاصفقدسألأوءدلهاأوقهةولهمنمسأللىففالالغزدقيعبب
ءنالءللهارسوللىاذااهلى اللهصلىاللةرسولالىادءبعللىالىدمالدالعرببعيعوأحلىأنزلىلاصسدانهبنىمنرء

عليهاقهصلىابتهوسولالىبتفذهجغطوجعلىابذكرونءنممهلناضيأنأسألهوسلمعلعهصالهسمعليهاللهصلى
فعولىاءطعكالأجدمايقولحوصعاباللهصلىاللهولورسيسألهرجالضندهفوجدتلموجعلىاممهنأشبألنا

وسماللهءلميهملىاللهرسولفقالتشمنانإللععطسىلهـللةوشفبوهومعنهلالراجنهممنبذكرن
األسدىفاقالاطفقدسألدلهاأوأوقعةولهفنمسألناءطيهعأأجدالأنليغعنبءذانهاللهرسولالىفذهبت

فقلمءلىولمأصألهفرحعتقالممادرأرلعونواألوؤتمالكقالأوئةلناضرمنمححةلةفقلتفوجدت3عليهتهاصلى
ناتيسألهرجالعنده
جلاللةءشأغناكالناهبهسمةيابزيربشهبعدذلثوسلمعلعهاللهصعلىاللهرسولعلعهاللهملياللهووسول
اللةءلميهصلياللهرسول4ميسالأرسلىهاخرفدوأنأهلىايحببةلىأناوأقىاتاألسدىقولماشداالقولسلم
ورتهكتاجمالاطانوعمنلهمنأنيقعضىبلكذامالمعكؤيهحاجغاكروذممؤطشيأيأسمكأارجلفتولىأعطيك

وأحملمأتوالتإاجتهفضلءناذاللممنالخادمأوالدارأالدابةماحبمثلمحتاجبأنهفيويقولوهوفبتوو
اللهرسوكرجأليسالهعندهفوجدتسلماللهءلميهصلىاللهرسيىلالىتفذهههـلهةفصلمنلتعطانكلعمرى

ثثمنلتعطىانكلعمرىوليةهـلعذوهاظهاراأءطهكأجدساالوليةسمعلعهاللهملىاللهرسولفقالث
ممالمنيعطيهاالمامأنلىاغاتللحقنسخطوتعدظلميعطهاذإلغضبهالقالمعنوعاألميحذامنأنهوعلعهتهصلى

انكقالأنالتعدىوزادمنشعأيعطعهلميكنءدحهأنشنلعدلىممنفاذاليدالذىوحلاللهءال اجدماسفبءكأنلي

ئوقراالبمانممننلوؤلمبهفيأختمتمتعلتهاليماكفئلمناهـفعينفعلىاولعلعرعلماشئتملىاعهمبععطمحالههنمصألمنأعطيه الفضدأوعدلهاأوفية
اللهءلعهصلىربنهانأءطعهجدماأدالعلىلهغفبهاوسلمالكلعهصلىوفولهفصلفقلتاألسدىلظالحا

لكلسالقتصىبفبمهاسلمفأىخلهالىلىلحفهمعاسعامجدألحاشاكاعأبتهامثلهيدبعالمعلهعدسملهاضيقساعلعهاولحاعليأبلمأويةهنخيرلناللقحة لعونارالوفعةوامالثل

ندارشؤإكرالعدففةلىطرتخلولالثمعخففيخدبمشلةلنفاذاعنمافيسكوقانماورقعةعلىهذانهنهألهاولمازسجعتدره
صلىاللهولرعلىفقلم

لىهمالينتذلدءلىالعداءلىفوقداختأعيانذاناذاازعلعهواجبةوانكانتاقأةسشبعدذالثوسلمعامهالله
صدقةءنتمانقيقول4أنهنقءمدالرالعالعنمالكصواللهأءةاركنا

اناملحعاجعيروربإب
ذاهـأيرفعأدرىالمالكقالثهاللهاالرفعهعبدبتهمأللواضحبعفواالعزاعبدامازاداللهمالعزاللهأغناناحتىشه
اعمأنيريدواللةمالمنصدقهمانقمتقولهالشالسمأمعليهاللهصلىالنبىعنالحديثعنمالكوعنوجل
الماعنيةسببكذومعوـواالهنفالعوضءنهالمدفةفيماينفقالنالمالالتنقصتالصدانهعبدالرحمنالعألءبئ
انعصاوصفطممالهجلشاللهءبمعؤلةزعنهالمامازاداللهءبدابعفويريدباقولهظهوحةهانفصتيقولءهعه
دتهلينصرظيهبئءانموتعالىتباركاالنهعارعلىذوالناسقلوبفىبريدرفعهاالعزاومازاداللهمالمنةد
وأحمالعفوواقهأءلمفي8حسبنعالىءلىابتهاالرفعهومألبواضعبدوفولهومابعفواالعزاعبدا
السكوسماملتمكلعهاملىالنيعنالحديتهذاأدرىأيرعالللهارصمالكوفولفعلللهارفعهاالعبدقىاضح
عنأبيهعنعبدارحنبئالعالجعفرعنبناسماعيلندهداسهوفيهمالمبشكعلىفأوقفهرفعهفيايرحرىادالمالكل
وسلمهاشكلعصلىالنبىعنيرةهـأبالنىعنالحديثهذا
بألصضبالوسمأمضليهللهاص
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دفةامامنجمرا

صاخاغاهىامحدآلللصدفةاالنحللوسلمعلبهللهاصلىاللهرسولانبلغهمانكاجمص
زلداالفىالندرىالقاسمابنلعدآللالمدفةالنحلوسمعليهفتهاملىقولهشكلالناس

ولمتجزهلمفووضةالعدفةاشيأءناعطاهمومنلعطوعامنوالبأسأنيعطواهـولمةارفةا
ديناربنمىعيوالوالثطوعلفرضبىاتالعدعفيذلثنافعمالدعنعنيحيىبئيحيى

والحبوبوالةنمالنافةاألموالمنتاصدظاجيحفىلكارىأرةعنمععقهوهذالذىآء
ىهالثىوهىؤةالمعمةالمدةالىوفمصرالصدقةفظانالقاصمبئاقولوجهاناسوزطوع
ملفةعامقةالمدلفظاننافعابنقولووجهالهبةبايئببنهاوصالفرقالتطوعفأماالناسأوصاخ

والقبولغيرتعيينشدرماةبدليالإلمحةغبر3امدقةا3أنالمعنىةوسءلىءهـمه
وأحمللهاعلموالمعينباختعتافلذلكصلةومواعطيةهىغافالكذفبئلهديئوا

بنسيوولعلبهمفاعديقعضىغربآللاصدقةالمالتحلوسعليهتهاملىؤشلهلؤم
حيثمنحأنيمرجوبئلهمرضلىنالجزيةفىلهافزضلممجدنهيرناراند

هـفعفيانكانالميتهكلأفعهبستبهحبموفعطوناالأنمنهامنعهخىوهذايسبالمجة
صمافاابنالمحدآللوسمعليهللهاصلىوفوله

ديناربنعيسىوولاشافىوالهارحمههالكلهظموالعهمدونمحبأعياهاثمإئاغاذلدئ
ابولوومطرفالماجثموتعبدالملدبنلوسواءذلكفيومواليهملمصرجم
والعورىحنيفة

سةوتلمهـا4اتطهرااللهأعلموايديرلناساغاهىأوععاخ31ورعلعهللهالىوفولهفصل
الطعاممنالمحظوررةالضرذكرمنلمءندأاخذالفقراءلهاكايمموغوغإبواذنوبهم
الصبرإمطونوأنحذامثلوسلمءنعلعهتهابردعلىليتره3لمانوعلههفتهاصلىلنبىدافأرا
15لمطااأففلنلعطوابأنوسلمعليهللهالىبعدهلهاتدسوأنتكونامتهمفيرممااففل

االكروجهفعلىلديةارأمادرامابهاليقترنعطااالنهلمعطىالىالمالابهجكأهـوجهاعدئها
قةامداوالتاكونالعوضصكوناللكولذهامقعفالكذلهبةاتكوبئ

مالكءنبص3أواللهعلعهالمتمدقعلىبمعنىوانماءىالعوض

لءلىعبداألشبنىرجألءنملاسفوسلمعلعهاللهلىللهارسولطرعنابيهأنبئابعدالله
وجههفيبفلةاعرفوسمحتىعليهللهاملىللهاولرسهبتاعدلمحةامنبألاسألهقدمدادامدفةا
نلهولىماليعاعليسنلنىليجلاانقالئممزعيناتسأن4وجئفبلةابهممايعرفنةو

شيأمغالكاسأالللهايارسوللرجلاصقالواللهلىيتهـماالبعماحأعطممهوانأعطلمضعامنععثرهت
العدفةبنىءبداألثهلءلىمنرجألاسععملوسلمعلههاللهصلىاللهرسلانقولهشكلأبدا
وسلمعلعهاللهصلىالنبىالاحدمنعلبهامليسههوءللهنحللصدابهاألنعلملهصفاالنهيخت
يسققهأحصركامملهاصةفىصألهانهأضمواللهملكالصدمحةبالءناسألهقدماؤفىوقولهلة
صلىللهارسولفغفبلهبأهلهوإلسأوممامنهبهقا5غيرمماابرتهعلىيادةزلهصأأنهليضو
وظهرعليةاأبهأنالىبثلةمنطانألبلغاءلمواللهمعناهوجههفيفمبالةحتىءرفوسمشكايها

كلالمةمنمابهرهجم
ااكماعنوحدنى

صلىاللهرسولأنبلغه

النكلوسلمعلبهللها
اكاهىمحمدنةآللالصد

وحدثنىلناعىاأوساخ
بنتهلحبدامالكءنعن

رسولببهاقلجرعنأبىا
وسلمعلبهاللهملىالله

فيوجألمناستعمل

المدةعلىاألشهلعبد

منابالسألهفمافدم

لةارسولضهبفةلمدنةا

حمثىوسموللميهاللهصلى
هوجفيالغعنبعرف

لغضبابهيصفممانو

عيناهانمخمزهوفي

ليهئلنىالىنيانقدثم

قظلهواللىيملحماال

واقلمغاتمنعتهكر
مااليعلحأءطععهأعطيف

ارجلاللهواللى

منهالكألسأتهايارسول

ابداشيأ

بألصملبعاض
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مال3وبتهءبابريدصلىواللهلىإصاحماالإلسثاتارجلاانلهلبأنسؤالهوجلاوأمخرعلى
هذيأأنلهوالرماحياهايهعطألىأنعلح
وانمايسألهيمغاننيمرهنهايقتضىلمنحامنعهكرهتفاتوسلمعايهللهاعلىوقولهفصل
هعوجلصكزاللهقطمنعهمااليعاحئلسلكنهجلةلمغاالنهيهرهبثنمفهأنااليصلحعكان

االقألعوجهعلىأبداقالهمنهاشيأألسألكبئكعباباتويقاللارفقالالنعكراءيعهعنمالكوحدثنىعن
قاللطانهأبيهعنأسمزيدبنعنمالكصوأحمأءلموالتالعنهىواالنتهاءعاخموالعوبةانهأبيهاسمءقبنزب
ففالالصدفةمنجملزعفقلتاميرالمؤمنيعليهأسقعلاطاياابعبرمنضادللنىاألرئمبئعبداللهاألرتمبئللهءبداقل

كهنمأعطاورفغيهاذارهمألمحتلكمسلارتبومفيالبادناوأنبنساألزنمبنعبدالمهالمطاياببممنادللىءلى
أوساختالعدةاغااألرزمفيعبدابتهمذافقالمثللىأتغولللثهـاللهةتيةوإتفةقالفثرتخايئاشيراأملءليهأسف
ظهرامنأىالمطايابعبرمنعلىأدلنىاألرئمبئابداللهأعصمزولشماءسلىيهالناسامدفةاقجلؤمففلت

اسقازةعلىدليلأميرالمؤمنينأسمحلىوقولهمثميتهسنولقؤوير3بالمطايايريدمايمعطىاألدتمبنقعالءبدالله
تهوالمالثصاحبانوجللتهءشبهمليهالمات3صيأمناالمامصمألأننافىرجالباأعبان

ذمأسملهفماالصدؤةمنإخواسرائيلولذلدامتغلدؤتجعهةوركوبدزيمايخصهالعهتاجامألعتلمثحارغسليوم
تامداهنلمراديوافقولهومحاحىيريدالاكدقةانليصكايهثمأعطازوازاهـه

فعدالىإتثرفرفغيهوازارهمألمحتلكلىصارغبومناثدلوبملوأنأمخبوفوأ4فصلوفاتضبتفهلفثمربعه

ووضرالبدنيهونالعرقالحارالنوذكراليومالضيفنووضراهـظكرعأونيالنةابادنلىاكوللكاللهسية
لزهءسقاووسخاهيماالجسداللةفىحاقذرموالنةييخاالزارواؤفةهـمألمحتوذعكر1فبعبداللههذافقالثل4

وكاوأفذرحااألموالحامدقةأفهامالأنالحارلعامهالعومفيهـقالهمعفكبتعاواالسلالةتامدةااظاألرقمابن
ومماهـالهم4أيريدأوصاخالناسالصدقةأوساخانماشالولذالثعهاالغنىلمااعنهتعغفرأنصبهبايغسلىايناسأوساخ
موالهاوالمطهريئاهاكهـجيناالهوالأربابعنوسفهاملياصدفةااآلخذلمالاوانسيعطءكم
وأحملمأتواللهلهالمازضرورةياسقدعدمتنواضرورتهلهأيمتبراكانفئجماممهـالعمابطاثجمها

مالدانهوحدكاءق

لالعلمطابفيماطيهمنقىأنباة
نظبهتعكاءوذاحمالعحالىيابنىالسضابضهأوعىيمالحا3نلقأنباتاظمماالثصبإفيفقالابنهأوءكا

السالبنهلدكانؤهـلشهطالبوابلالمععةاالرضكايحيىهـنئراهـع4القلىبيحيىتهازاحمهموالعماهامىحا
والحكممهممنلمويعصمبايديهذكأيأمتبمجالىمهـبءنيريدانةقعكبرسحموزاالعداالتيصيىتظقيكبركب

حهموزاؤهـلهباهـاسخرجةافيوقالالىمجاوانكانلمبعدء3منمىتماثزولهممنمىتيةالحكهبنورالقلىب
فعمإبكسخطهعإلأملعأليترلالفحاروالئحالسميكآتعابمتترلةارفلعليكبرستاقياألرمقيكاب
فىليسأحدهالمنينوعلىممالصكونبةقركانتاذا5العاالوالمجالةمسئآلآمعالمممابرارل

ماصحعاجلهمافوامنجرىبماورزيهومحةماليزامخعاواملستبمجاآتبراسمبتهظلعلمالمرتهقد
مماالممئاتعنبكالسألمرويفهمهحىصهتثبتأويفظهيوأنيعيهالعهءلىضهامألفليها

ثميخمالىتعلهفىنجةوعليهضونارزقولحلمامقوتهفينآوأمامنفيأخذماعنلهجرصهعه
علهممنشعموعهمخذآيأ

هابالجمأتغمخياهشوايديلحكعةبنورالفلىبامجىوجلعزللهاوانوقولهفصل
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دعومنهايتتىيبوتوالبماللهتعالىمحاوموانهاكوقوالفالكفربريهاووجلعزلتهعةوالطاواظشوع
المظلىمنتبدانبالطاضةحيامةتغزرالقلىبنوواءعانيريدواللهاعم5البوادلايتةااالرضى

عنمماعنوحدتى8اموبعدمبواظوالميابالنباتاالرضىمجىطرطوءهـغزيرلمماهابلواأنكامتبالىمعته
أبيهانعنأسلمبئزبلالزولهومنفمةراهـ4اجامنالقدبفياليهمامجدتلذاكو

سمععلالخطابابنبرلمظلىماعوهدمنمايتتى
هنباءلىبدىلهدل

اضبمإهنبفقالكااطىاعلىحنباىيملهمولىملاستاظطابعربنانابيهعنبدبئأسمنئالهثءنماص
واققالناسعناحكربوأدخلمجابةالمظاومدعوفانالمطاومدعوةواقلناساعنضاحكممةايالحنبفقال

دعوةنالمظلىمدءهـالىالمديحةالىاقخهدمماثيهمايرجعانمافاخعوفبنواعفانبئاؤنمياكوخجةوالضامريمةا
بوأدخلمجابةالمظلىمأميرياطاميرالمومنيافعقولينيهيأتينىتهخهلدماثانولوالتالصريمةرفيوانطونشرع

واياىوالغنهةالعربمةانلبروقماخاللهوأيموالورقالذهبمنأءذايسرءلىوا4لماأبالكالافشاكهمأداالمؤمنين
رفوافيانعةبئوئمبعدهكانفوالذىاالسألمعديهافيسدواوأالجالحديةفياعديهاوللحموهياههملبالداكامقدظدتم

ماثيخمانهلىانخهماعربئانزهـلهشىآشبرابالدمنثنمعاماحميتاللهسبيلئعلعهالذىاحلالماللوال
الىينةالىالىيرجعانالكدوحمايعالبلضلياستععلهانهيعنىاطهنباعلىيفلهمولىملاستعنهاللهرءىالخطاب
ربواننخلرحلمافيالقيعظعلهسلموعليهاللهملىالنبىوحمدروىأبئبالنوبئهوالنقهعقعلىاطومذا
انكلىوالغنايةالصريمةعنجناحكمبأضيافقالفمهملهاسفهنبانيالخطابعربنفوصىمالينالالمنخعةمنذلث

ببنيهفيقولئيأتشيتهما1عنهملفاعمللهوايربلناسا
يااميرالمؤمناميريا

انايأفتاالمؤمنينأبوهريرةروىوتبرابةلومادءوهقالمظلىمدعوهواقعنهاللهرفىوحولهفعل
كرواألهأدالكاليريروافتهوالغنعةالمربثةربلوادوفولهمسقابةالمظلىمدعوةوسلمعليهاللهصلىالنيءن
النهبمنأيرعلىقولهسرهلوظشاهاالرسونكاديناربنقالءيسىنجةوابةوالصرصةفترامالمسالينأعم

ماالغوابمواررقوابنعفانأبئؤنمواياكاألربعبنالىرونالعئاالبلمنالحربمةمماحطأوانمالةمناتربمةا
ااقدطلنيمانلبروشاالنماتجحاهابفيجمةاطوالالفعاععلعهصافأليخافاالغنياءمنمالكو3عوف

ولسلىاهاوهآلبالدلهفيكررمسئلتهيهبطفيأتعه4اماجعع31الماخيعهبذهابالحاجةالفقيرتلحقهكئيرغيرالماثصية
وأصدواالجاهلعةفيعلهاجوعاالفلدوتونمعنهتركابتهىرةالخطاببنعرنجموالاميرالمؤهنينيااميرالمؤمنينيا

والذىإالسألمضايهافىماعيمنالله
زىاالماللوالررفىانبهمقومأنالبديريدواللةاعمانهوالورقالذعبمناديرعليذلماءوالظوتولهفعل

اللهسبيلفىعبلاالماوضربالكلبرالقوالكلذبالماعنهبافيتسعغنوبئمثمإنممامتفاداالعهواحعاا

الدمشلطمماثعيتهؤنةوأخفدالكلؤأيسرعلعهوالماهوالورقهاالبالذلمبفهموألوهدهبتفانماثيهتبتى
مبرالماشيةوحمايتهارعهالهمفىفيمفدظالعدليظنوناقيرونليرهماللهاوايموتولهفعل

الجاملهفيعلهاسألالمسلينانحعهالجاعةالتىاالرضيثيداقيروجالبألدماادسةا
صللجبياض9بدبهايستفليسألحدأنحقوفمجلةمنلمباقعهفهىاالسالمفيعايهاوأسلواغيرممنكزا

الصدفةبلاوتهثعلهمالنالقتعمهمنفعةاهنعنهتهارفىابلخطابنعرلىماتلدوخهماالك
قأصعحزكومعوامواصؤابهاعنويممغنىعلهامانرومجملىنتراكمالىئصرف



ابتهصلىالنيأسماه
وسلمعليه
شمهابابئعنمالد

ممطبنجببربئمحدعن
عليهللهاصلىلنبىاأن

أسماءخسةلىقالوسم
الماحىأحمدوأناأناءدوأنا

لماكفراببمحواللهالذى
عثرجمالحاثرالذىوانا

وأنافدىعلىالناس

العافب

ع82

بالدبمعنىأكاذلدعروانثألمالماثعتهمذهبتانالهمعايملئاليعوملفقراالوفتبعضفيبها
لانجهوسمعليهللهاصلىلنبىاعنوفدروىففعاوابملمنفعفأخرىاصوصةوالمسالينالجيع
للهالحقحمىغاابمنفعةتخصهلمسالبناسدعنأنينةالحدليسبدانهيرورسولهاالبتهالحمى

اللهءشسبعلفينهـفجنوذلداكاهخلعفتهمنمفامهيقومأومنولسمعليهاللهصلىورسوله
وسلمعليهللهاصلىنبيهفيولدأوجل

كلوسمعليهاللهلىأمماءالني

خسةاسماءلىوسلمقالعليهللهامليلنبىاعأنمطفيجبيرمحدبئعنشهاببنامالدعنبص
قدىعلىلناسثرامجلذىاالحائهروأنالكفرابيمحواللهالذىالماحىأحمدوأناأنامحدوأنا

عزاللهخسةأسماءاناعدلقوللىلموسعليهابتهسلىفولهشوسمعليهاللهصلىالعافيوأنا
صهابعدىمنيأقبرسولومبيراوتعالىاللةلباوكاحدلفولواناوقولهاللهمحدرسولوجل

بهالذىيمحواللهبأنهوسلمعليهاللهلكهوصلىوذمزلماحىاوأناوسلمعليهبتهاعلىوفولهأحمد
بمعنىلديئممهالظهورعلىهواهنهتا3مافيكونلديئكلاعلىطهزأنهنللهالكفرلهاوعدها

نمنعلىوظهووهمنكأعوهبدبهيرمالنشووظهورهءليهمنهجاورمنلغلبهعليهاليغلبة

زيهاوردينهولكفرامنفايا

وقدقالقدمهعلىلناشيحهثراالذىالحاشروذصرذلدبأنهوأناوسلمعليهاللهصلىؤتئلهفمل
عليلحديثافعكوندينهعليفالنأىقدمعلىايقالكاألحذلدينانا7لقدماهعنىلخطابا

سخةنايععهشرخمثرالنأاطويهونلساعةاعليهاتقومنهواضاألزمنةدينه3زمنانهذا
قدههعلىحعثرونلناساانوربذلكيرأنملحهوأءلمللهلفروالمتاواليشأمل

يوملىوتعااللهتاركلظواألمموشاهداعلىأمههتحالىئمالتهمشاحدتهعنىب
أمةجعلناموكذلكئلمنعزلوالعالمينلىبالناعىيقوم

العداثعليمالىسولجمونولناساشهداءعلىوسطالعكونوا
لأبوعبيظقالالعازبواناوسلمعليهاللهملىوشله

عفىالععبيةوفيآخراالنبياءالعاؤبسفعان

فقيلياليئأنبأسالمالك
أماقالالقاسمابنلثآباكنيتأ

أهلنولأنافافعلعه

فايخؤدهالبيت

لكبذأد

بأطا
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ابراءيميوىالندالشعخابئبماالكوبألهـرتءةارابمصمحهولية

أوورنيمالمستةالصراطمفهدقيدينداهةأممةعادكخاصتالهمأدانتقيتءنادتت
وصبهلهجدنامحدوآالحنبفطحالىلثحرعاحباعلىسمؤؤعلىاصتبينبككعا

مهونهكثرمناقتحمىءدرتهأبناجاترمتنوبعدفانفاقيوالشرفويمإلقلوالعالى

يهعابالعاالصلطانلمنعقىاانتقاألففلانذلكمنكبرمنأنرصمعقصىألىوقعانهمه

موطأعلىمينءاتهاراألندلسىىالباصبنخلفالوفيدعملمانابىىالقاةمتتتىالمنتتى
نثرهفيواففق3مينءوارفاعنهاللهرفىالعالمينضلىفيأدفتهاحجهبئاضمااالصام
تظهلطبعهنعتىوافيدبيمالإالهالزوايافيبعدأنكاقيانيرلمعظكيناومالهلهوءنأ

ولبأوماهىداالادةواالاالتفانذاتدةمعااامطبعةاهسهىلتىاعةلمطباللها

شادزوسعدلمؤأخيناوشيخالمحفقينسلطاناللهظهإلوهوحةمحايهيفآليابهعم
األسهقلهلطاناييتوسماللهصلىلمرسلينسيداجدسقوأحيالدينا

وجفعةارالتغقعقاتهزااللحفيظعبالموالناالرفقبراألاولىاوا

الحاججمالحظةواللافىأفقطالعةدهمسولال

تهشفرونبنلعباسافيدلحاجابئلسألمعبدا

بدرءوصدبدالغعونابهاوتقرالصدورأسفاهـءتعئرح

لفردارجبأواضههخعامسكوظحمهنما

ثامالاجرهشيدهـمن3عاملحراما
بهوله3و5وسلمعلعهاللهصلى

تماالعهمتموكل
األياملىتعفهاالباا

71صين

سابحمنتتى24
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لعبنامنرفبة7531

شماحاءفيأجرالصر853

المرضىوارفيةءنالهعؤ95

لمريضتعا16314
اطىبالماءمنلالغ6

والطىفيلمر01عياد363

لشعرافىلسنة6631

لنممعراصالحا863

السعربغفياما963
لتعؤامنمايؤهي07

لىللهتافيبينثمااءفىما273

ياروافي5صاما63

لزافيماصا873

لسألمافيلعمل9731

لنصراقواىبهودلاعلىلمالمافياما082

لسالمامعا183
انذسالاباب38

لعطاسافيثعيتالت583

نبلوالطالصورفيط681

الفبأصماباءفي783

لكلربافياهي5با983

مافيأهي5ها3لم
الهالفعلكلبااللبدوانلىافىتفعلفأراصاءفيما193
لثؤمامنمايمتى391

الصماامنيرهما592

الحجامعاروامةالحجافي5حاما792



لمنه4

صعغة

المشرقفياما993

ذلكفيومايقاللحعاتاقتلفي4صاما003

لسفرافيئمدماهنبهمايؤمي203
أوالحالهـلرلسةافيةاهـحدافيحاما303
اسفرافيمللةابهءمايؤعي403

لمماوكلرفقباباهيأل5031
وهعئتهاماوكاماحاءفي603

لبععةافىصاها703

ملامنماجمره803

لكرمافيالضنظمنبهمايؤهي903
لىلراللهئعابغيرذومالمنجمرما3

لغيبةاقىاهما14

السنانمنفمايخاف8صاما33

حدواوندثيناماتهنافياهما303

لكدبوامدقافيما3أل3

الوبهينىوالمالافاعةفيمماما513

اظامةبعملمةالعافىءممذابهما613

لعتىافىاهعا613

لىعدامتذاصالقبرل7161
وسمعليهللهاصلىلنبىاقىكأفي4ما713
جفممصئماط83
لعدفةافيلزغيب931

المسئلةالععففءنفي4اما123

امهدفةاءنطرما523

العمطلبماحاءئ623
لمظلىماعودمنمايتئ723

وسملعهاصلىلني01أصما823

كلنمت
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