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وففعتمألحلةلفه

ايا

اللهصصدأياآفهنةا

قةيمه3ولمقاص



اللثاجميزللإلتل
سهمدنأثىالسالممالهالهئاق8وطاحماائهأاللهالمحلى

دهـهـاثأباةاومحالماوالمجاقأللسىااقىثبديوهموبعث
كلاعلثطائدفىذهقوبصدبماصسألبحهيوأل

قاقوبالههأاليانائحزلموأقيد

ااأاألإللموعلها3والموإكىثيثهونجقهيمقالفعيم9بأب
والىيهزط5الؤكؤهنطقذيىكلحنهأهعرثلى
قبؤأقوقرهكسزالمعبصستريقيوبتعالغصق19مألمن

والرثيهافاةلرجمزعالتيكبمعالنالهتعالقكق01اولا
اامعاللدمالوئاوفعبالمعيأالدمأتأ

اهصمرومماصاليفىلمحارولعباهعاالالممالجيا5ههـالذفم

االطمأعالمشئواشنتاليءالبقاغكلىوثمتاال

قطمقكوعاللفنبمىييللقأبلواظ

ىدقلمأدثصهـالهـلؤأيملفكلله

ولمتامهماموأممكظىالهلفتالثكلفاصكا5نوموبأضبالىا

وبمم9الثتاإلفوحئرمهىمماوق



سلئالكضه
هـقصيةمحقدالمكماىثم

قيث3ووعلهعتئأثعغلمعميلصوعانو
حدهمأليموألثهفىلو

الدقاطلكلثيئقالفألعثطهـسلقهآلهقنال



11ففلثساثرودزكفىالمغاهلعلىباللىلالمحاللم
افجعاعليطمالشعهاقي59ضفيثمميةخوضفيإمن

كيهأممرودافىبمحهـصالقواوذيلقسيلولمفالطبعد
قمأايعليصسعأأومهععاقي

الذههسهقكلةتيعافىاللهلبقىكتماممالجمورصيئمضيأ
هـورفصميالخفأنثدهيغلنعهيفىنصفه

9والثلذبيحالرتقوافىالطيماممةهـاضماهحمه
فيمخاهتدصمثهالعاىثئايبوألمقهقهفعهلهه

الؤورممهعمدكأللنيففابالعولياا9الينقبالوبراا
االسغتتممقاالضهثاالبنسنض09ودبلذالصلب

اللقممويعلىستطوتفالبللى

أسهبمغنيطالالصمبتوباممثهـفيعجةالمئ
لمثالهكغاتحهبينابخ4ثلطدهحمبالظيئلىهإل

ماثللهعممبملبولددأئدالظطووحي
ولداناللمجنهـطبعآلكيباصتحقاختيم

فحليهفيووكاهـاثلىمعاياوابقوللطوثثلب

لىكالاحداجمألد9ولدصلبهلةمانهووطلهيفههمكل

لمحالاشنينكيصال3همأفلمعصبكىءليقفقافةممه
ثاالويةلبنهطجمعهـالزوبمكىحلز

أممنذاؤوحألتا10ألولوبحوالوواعثكاضا



ز

اترربطاواللىأنؤهـحآلثنيالكىجمتوافإلعوبملى

كلنتهيالهجآلافيعقوالثلعاقواصلقبمفكىخلليسصلناال
فاكضشصقمميقهإكنرواخهتينفأكثئبقاولهعفاصلى

التمصيلبهثصطعدظديممالصلبنجثشاجمألواضهتينبهالهة
عدصبهمعيطالقلهيسورورااألبنبهما09لهماك

ألمحوالمحفهقيقمتمعصهبليماقألسلبالرمما

صبه9اجمألدوللألمحهلبثألمحالسطلنيبمالث

اولدقئدانجموطشسبعفصأخداباصلالبضثانوو

طماهعصبوممءلمثقااحالههـنمملدابخةهـوممصدب

محبنبهشقهلتسالهىفاالىالالخلىمثفئيناهف

جمقانقتاثلثواممذخلمليتجيوبئأاا
لالمىاتالوةالحمفأكقالشاوفيضءيهلمحصضوو

هأفيكوكأجمعوالسمدسى5ول13طبمهقعي
لاللك5ابلتهاالبنولبىوالمجدقاألو

أحأاتالظمهمديهـافأالبههـلدوفيهالهعقيقكلمع
اناذاممىكهاكهعااليتنهاذا

ااتىكلاالاددميثاورواصثحف

01ألبفهحثيبففممالطالمجالما
أاهحهناالالإب

الفاهـجملالصالتتصجهإ



6

خامحهمباكتهيماهىالهصإتاللتال5العيعبألفييأدعشى

وأقجمفابثفهممثآهسبفأجماهعهحكاكلفبغطعصبمىمكا يبنالبنيسحيحلصانمثمايعيفهـالعأصهديألهىلاللويمالفىالا
أتعالمهحالألضوصكهاصبههـالبالممالخواب

ورممالخيثى9مالائمالمالآلبءاليثولممصعثبمملسمهـصطيأل

عأالوثمةوهعااثيهآلتمانخةغهةكبهكلكم
كماووالىكاللألكقماتبشهالعفادارهأيعلمقيهكلالمقلى

تامبمااثإدثصفيبيالمجعإلنغاصذلك

مماأالاياالععدايمادلب4ببأييد
ائهيممممطثمنهغدصفمملب

طفيأصأدالؤأانماانزيبالعااثفي
أاافىروالهأببعلهفيماخذها9ىا

وألىأمكاوعنطمماانحاوحسهالهقااللي
الالضوةهـالسعدسىواألهىاهمللواص



أسلبلمجبةلالبسىصينيلىابصلمئثاالبفظثلا
دواإلهمفاإلبممهيمإللالهىهـفئعلةمئئرو

جمإلهقمصقخااجمةجمنأااللمجفتاهجمهاهةفىتواليد

لالبوممألغمتيقواإلخاالبثابنثةومميافياالبلممت

هقيالعاإلخابرالمهمتهممهلسبعةثللعاررابن

حجمداإلبقيالمبئممحاكلثييضثالم
ههـعمهتئيئالحههالابققبالهميةالثتهمعة

هأقيالمقحمعمشاحدلالثالعمإلمحه
لمججومموجهوالوالمجهفاإلهـهـمالنهع

لالصقعصباذالهتاند9ااالبنممالبقور

الؤثامىالمجدةكىألاإلثبالوالمجهـا

أتجعلدحمالهإالمهقوآنىكهالمحعلىاهكي
فماكالنإلمجهأاجمهحمآالوكهبامالط

لبلىهههمعخيكوهقةمماالخهففئموا
بفهتاومحلبهالهااتكثقا

لوالنقالطالىابفهالبفتيما

لمحتاواكاأاورايىابأ

االةوووفيوبافانيألمحممال
اجهـساالطاللكىا

وفلثادحريهاصنألثا



اوعموممافمماالماونلتالمفاسيعثطععهاثمتاأ

أنمممثظبعاايفاكلجدوأعفهألةماخداحأا
ألهممطاالفياادالتمففاللتنالفي

هفيوفأالمقمالهمضاالهإقهاودتلتالمإلىاأا
فهألالهـائفهالعوثثلتواورحدلنعمعكى

كاصىكىذلهكليحالمعهالمةئا
قفمعيىفيأثواجمتصالفاإل

ووبمصاوقدوكماالولمالحمهالععهي

فيهـأقدتعاللهصفهغي

إاءا1أهلةالىةاالضوالمجبه
قاألءسثقاكهدمأاثطفالاخثماةمم

مهراالثيئثكيأثتألكطكىث

إصكواصثألاقاالهأك

اطلمأفيالمطأهنعجميانب
كألواسوالصكأكبممافيلألثلأل

اقصمكلماصتمهىقمعمنه
عذهئهثالهالللهضاهـلع

هنىمأخأثاث

ااثاقلمحاميئ

عبمافكلفىبهيإطادثيلصح3سصالطمحضألبالوامفثئأهـ



االمعهالةفجميفبلهممالئلمحمحألمجكماؤثملئنان

إأاإلباقبىاضلى9واكلوبمألممقونملمممهإالكلهثط
الميعتوردحمطالسلمجيلطهرالفلمىبالطعفالنفااللأل

عزحمنهوكنعمممافقههعةالسهتهمىالى
القماعمشدواألضضرومبلههمهتهالهىوجمآلدئر

لبعمآلاافايةا

لهمععبمئمبلهسكيبةمةالهأبهاالعيع

عمألمماطعهوهفاثيواهلعداثماالاهحهف
ىههعميائأأطاثالظايأكص

ابمنهآهـالمعاضاهأليهاكتهأوولؤ

لهلأقصعنهمحماق

اهيبمبالههاوهنخعأ61لالثةولل
ماتلوكليكلغادايألىاكبابا

اثأنآاوبهلىمماكابألمهعمموثؤلفعهمالمالى
ثهااواألبالسوباعتقالهثنمماألث

هسواؤلعىدسوعنلىبمماكلالط

طىسالفادطاوظممقنممالىكممضممألباطأ
ص

اأااللمهيالسللثألمفاطهعائثىاوأصةي
المهعأكللىاصيققاكهـمفهكاكتؤعالط

اأألثلثماصبمثآلالمتالو9قدأاإلنتمألالههبعى





هحهلمغيكهمثطهعأل

دىثىثقصكلعيلمحكطكال

طئثلمهمدلهثطفهـ

صاأللهعتحهعةأ

عفئتصتجمنةث
مة



حلخمأثحعكلالسسغألمىعقواانوبحهثابعألعزحمع

ألثاكاوللضثااوالهىالثمدمحقبمكمقثااألثقنئفىإداثغ

اءوثماالمقلعاثىصن9كعثةوالسالثنمحقبمونوحمئكل
ولغيانووكالماالمجكللىنىكاأ

يهؤوالسهافألفوليصألىواالألي
ممالفاكلصاوواطملكواماكللغوا

قنةلمطتعيلطتفاعهفيواكلإلمىاوالمى
ماااثشفهيثااهـجمم

ازولىقالىأممافىهيأاوا
وجمأوفيواكثوسههتم

ائالالبمافأثوافبعانوأاطاضوالتانمبما

بأداداعالفال

ففزتمفامميئاباوا
اوواأيداثققمغببماقثكيهاوااوو

وقممأحقثماآلقلسالكثه
زيعكلألكلااتهانأتففامما

االبأدأالمبمأيقابأال

11وءناممائأفيأهـهـبأال

نالطالفاأفالهـثاالهتا

ممكثكىلنهراو



هرأوتأورثلثاثنلمشلديثالمجمأمحىفيهر
وصافيفئأاماااوا

اعيلةفىلطيكهمسلىاوثاقاجم
اثط2لمحااواوألءاكلئكللاصملكماواإلهى

اكلممممالفيهـهىافىأءثنافيا

فةاأللهامملنهأووافي

هـناوومةهـاصاالهوممنالتابه

افقثهـهااوهـةحمى

ص3البئانااانكاليقنهأأل

أصواعشانآاللمحىهـاصثبمربهةي
ىامممايعألفألأاا

هـال11اذالطاماهأ

وووأتألؤةا

بلمطااصأهـاا

رآثااقهمفااأيثةأمالك

قىكئحالممفالطلمااكهعةفى
أالهعمألالأمى11طا

ااالاأثعمىممؤأ

و

أألاهالم



هألألءفمافطجمماء

صإبءتفتىس
هءلهة5مجمنلجنبئ

ءةحسالفالت

لىثعلنظلهو

فميآء
صءتأ

غمامعاليث
ء

ذ





كىختسف
تلىطخكلدقالهههماجم

حهصلملتهياحمهرهـهى



سىهـاكعفاؤيماسيلمحنألورلوخلصثآلوجممنو

ولجمهثيبعاسفالطوبهاثتولهلباتجل

بععواسهانءفيجمئثىأسبعئهـهىأ
جهئألووثفمألمورمألقيالتنى

بماهألثكألثثممكئاهاثفاتلتاالبا
سانغيهالبمياقينالفاثلىثاثمألىل1اا
ةالقمافيكاأللمىلهقاللصاملااإااأأ
دنالباهالطنماف9امحراجالالعوااا

وااوفالتأاقجطالئأااا

هـاهلىميهالأوالعأأالألولقصاق

وإصأميالةأأاالقنأافألؤثم
2وابهأإمحأماصعكؤسارلثوهـاكااحمم

فالنتمالثايئلةناولو

صبهااللمهـاجلؤهـهئ
والفاالهكناأالالاا

اورااماههممااققالةاىااإا

أأللافالضأالقماااإ
ههعمألقووفقألتفمأنممااا

ضثأاتلمحقهـالهلؤهـاأ
انتنانياومالفلثم1اا



101

خامحهمثهوةطعسألعانهفتممعسهتمعمعأ
آلفعتلنتلمحساضىتنئهبمأت

رنمبأييظئالقمآلنمامكقدتألمأد

مااهيمالىلفالي

لمقياثثىفيهـ

مامأألي

أكليفاللتا

قفقعأالليى



اأ

كركقأاالىلدللىاككلله

8نافعىالمههثلىااالالاااتأ الىىإأ

كاابىبهيفيديااحوالطكيماصاعالبتقاله
3لمحاليداهمةوهـقهب11نلاهـ

11

نوجكئااجمتهوااللىثطمماطيال11

كاللعألعنلوأممإفلمالوص
كىابطانولىالممؤولاو

قجمصثييلؤقاالهثبألفياواظى11
ل8فقمكلأثالحألمىإ

بمايامماصااامماإ



ال

سىصييييمحيمعيصسصىصسبش

111ووكأاجمة
11جمحهكلكلغفىأضفاأاالضاىااح
أإسءئمأمموثملمالل

إ3ثماالخاىإال

7لحئخءيعهضدئعمأكلأف

أأأقيعةثقوكا11
أفواقيىا

أبهينىوأللمفى6طثهنهافووالى11
3ثأاأفىلصكلألر4اللييكمثغىفألصأ

صأ

أأ76ةالكو7كعثيمأمميرئهيحمألإءنما3ءادثنألأ
نمصفثبر8نمثبمء6كألبرلمء9ألنرألأااف

إعمالمغفيإثصي13يمإهإكاج5اأقا
11إألىكو3أازأء6اهسةممااكها

اكىةاىاصالحاا

أكأحمىكىحمهـهالثىا
أأألكل60

ؤاأألإلأجهـودأيأأ

أاأءرةم7إثمحكا11
ا

33ك6ثحميإص4ثالكةمىوواصهإ
اأ

أإسأسصألىألككدعصؤ11
اخيعبم3لحاضأثمثأوطثاطالىااالاأ

أ



أ

اأهووةأنصالأا
أاووادألاواداأ

هألااوهوكهأ

ججمأهـ9ممأاواكففا
ائاثفالأىكاأأ

ألحمعالصاىالممحأاأإ
ىالممثاأسصاا

اثراثىشقإلفثااإاإ
أفمالثفاااا

صااوبآلراأاىأثااا أمأهـوممياإا

إأإأاأاأرأىممثأئاحاإ
االااصاد

المغعااا11إ
ااءشأمموثأثأأ1

أ

اممأوالأؤاإا

واااإلاخااأ
ىى11

لةلنلثصأهـاأ
ا

ألهاللةنموواإز
أاا



والأفآلحمالثطأنهالظفؤهـثهفاالودهههالته

اثىااكطاهـادؤومنله

سثطالطبه3الواقألايثهـاوكأ
ؤوافي3ىالألفاوا11أ

فأشأيلىالمابمايمنينفااليممناوائه

أأتأليمئهـكألمحصأىالهـيافأقالقأ
لنئاممأئديوولألأوالآلااللهىراالهـفاهمالي

11لالهىالاوأليوفىيفاا

لمحهالااليلىاللةفأ

االه9هالىووالأل
ممعاااندال

إلمااالفالاصوامماطقمأاا
3ماسكىوئمالماهاالىوراحمصاس

زعاألجمففووونمأ

ألنمفءجمؤعالتطفالههـقانقهأالو11
كجمتبق9منثبهـلبتههفوألكاممااباألو

بئممأروسصطمامأطوهـهالىزراأ

3الهصبهمأاهـ

الاكىلىاأاإلىييا

انىأاثىاكىاهـ



مسعسسى

دعمالالوالطالثسأنالمحاآىايأث

ممممأناالتدممامتاكليأطأأثطا
ووجمطةاورألىالواثأهلؤكاافطثطأ
ضتهـاهـتماهيياالىا

متفوعيهقفألثؤادظثهمماإكتعاا

كافهءثىأسياليثىاإ
لثدمماا9أيااصأاأااا

فالهـاالقئاأاهاتاأاأ

طاصطوهاثمايالططل

العاأاالاهىأوجمءأ
ثمهوالثأثهليأوىهأ

هـااالطإولأه

الهاأل9لىبهاظكالطاصلمحأأا

هـاعلحأطالواماثثيا4إ

أطصثههـفهـنحمرافأعئاالعخته
أؤهماشكاافالثماطاعىلمحم11

باألللئهدوصأ

االثطامماأصالواطثهانالمأ
11أثادافأانااطاالاال

محو

كاقثفؤايهالأمألمحالهااح



هطيطهيم

وطلإلدبمعهمطحت

يصأيمى

سحالفرعهصممال

ايمممثيىشهـص
لححص

هىكءيلالكثقأ

صىشحيفماخاء

كتلهمصقةصحو9سه

ص3وو5محطايثكلو

تثحاظكالثوئظكسفيمهح

عطهمعهءهصصمححسكحفعما

عهصح

طصطهـحفأل
ء4هىلمحئة

أودطث

الاممصلحقيبى

ص

عالهو

صثثط
م



يخ3ث

صستييىثحى

اصسأءة

اثيخ9ثقبرثيأإوسس
الثساىالفاألكصصكلهالممص

إالمخأع1ثوا1ممألكجمهممعأأدةا
سآءلىياىابهاالثهألوإكوأ

اأأثالألثيألثاألطئعاكمممسإلحألم
ءس12

أ91صصاكجئكثفاتثطأئمئع
1رأاوقنطاالأمبهاإلممألمحثهدناالظار1أأ
3أا

أإلكفثغلمممفهـعلهىإ

اثهثثم9أبأاويهأىااإ

سأإيهرالأللمىنحممهفمتاثطحهتأأأأأ
أئحمرأخمبرحئئهعفأحالصيإجماح6آث6أ
لم

اإأأكلكمااأولألوليمأآلكماإسأ 5

اأأألمحضمأآألفنىئذءحموأأ ءهال11
عءأ

اأأئمام9يصأ3صنمئمإ
ئألمحيالفياالفكمرآيهثأإ

بأامماتة1ثأثراثوحإإ
كأووأامأوأيإالأأإإ

أؤاطهاهففحبهىاأثجهـألصاكحم أآأأ 11ود5ر



ماكلهسلم

هلممأأالهىامماروكاونولماطاث

خمهاكلؤأئدالألقئزالىالهأفا

أدعالمالئادىيىائآلأمما

لهطكهأكبمدياكأ11و
اءاأواالمأأو11

االوااللهأكاالالا11ماإ

وألقههلأالهاأياحا
أبطوااوو

أوفا
وهأ
إ

الهكالأثثهءاوباب



مق11

تمءجم

كعاكباهسذ

هثماىداثبأحلىئقووبهثأباعثارصاثالنئككلوريى صهه

ملهحلىألالوصةإلحجآالمقوهأثاابفاهافلماوإمبةاطصا13الالأليؤاح
بكؤبقايهالجليلالمبدناعوالرهامناوهةيالعللىملى

نحالىشهأثعيغاأبقحكمدبنقالرعبد

قماصيخلهاكهقمافعحالثعينىاطهالعلوجماكغثهىمئم
اخلمم

ممنلىاظاءعملألأناالمعنش4وابتاح مكط
س

كلملرحبم

بألىاا مبهحوفط05 كثصطيمكلررحى

هلعمهـىألالهـ
ئكووسةنةإثلنظامهالمعارفائرة9سعالثحاشفيءحمن 8ءء001لم9 هءعال

يمبميمضجمالؤصناقثطحرالمطإالكلوهاءرابادالدنمجمتووبه أيرهـأممم3ةثنسأ
جمىكيث

هخمإنجثفيغيميزئألذجمغبعئنهيعجمأعإلبيمغثسئفىلمييهحفىحمجمب
ير

محهجممهووجمعثيمظىكالحهئئعأ



شطالسءءبمالآسسكاسشإلبمسنمتكتج
سأبزءكااألكاؤكبرطبرسصءسصءممنثزآلكابرحماصءسآ اكاءءشالألسسصء خثقي

توأسسصساامآس اطحإلجمرفيبزأألأث

أفيتخاأكأكألغصعثالهبماحمتشأال دفئكلىكلجةخاألحمأللكثهـكيئألسخعطأجماألجمعكبمء
اولدكلاءغثألسابحبم

ىىكأإعنمئكلبنمألحمتطحيهبمطيئجم أالةجمطكنكأاكألالىالكبهحهآلكسيهبنأ

اممطإ2احماآلطبيابرحتئهل أيخهبئ7إلنجحشثي7طيختىببألنتأل
أالةكامكا3أاجثفخأل

إئياازيناإلهلييبجمبمبيهدتالبمغبهحمدصخ3ءحمغدتيرسسولءاليبهضأ
أجمألألعيحيمألفيحسئيهبختيخمئنكألستيتجهكلتيهصمتجحئهمممثنمكنئءحيخئنفيكلنيكزالتئمحهخئجيئنيجهكاكاصحوا

ةءدخغثتيترإكأءألة35نيذإجدشةتي6الشصكاخنهلتبثمسفيمخهصنيحكأليئيمكلهححلمفيسء3فىيطهيمسهياا افىهـإ33ءإاكاصحجهإجميطءليمألدس

11شلماءممبتثيكثببهخسجبههمحكثححثبمطجمحألكلخصأ
أجمغصس

االحمهاواتارحاالمحعهلع
باا01ئح

بربننهميصحيعحاصهحصعحخجخحيهبتجمثمم11
ا

اأآل9كىو8اعليااجعلطوحبنامحاوودطالدشمحءإؤهـ5لعبأفىشرعنذدتةاطأ
11ءأ

أاوهلىهاالصيلىمحأدأالاأسوالحكأوءإي11صكلاحبرأنضاإ حو5ااكبموا

اسثمحبابااااهمةالممعذإلقاطمينسإكواايحوصوف4إبرححأ لىثواثحلىانا

011إصكعإأناءااطومحيماةإاطحمالثمءزححوزالهوآلمااوفيففى حمنأدأه

11ررشهااهـلمىااأصكأوإاؤأحدصمياكحاشفهءإةأإ
ااودردوعاالأ
اا

احرمحبنئيمإبمهـكاثرحمنرأللمىيو8لمرإطبقالوتجاةألمؤاي
11مهـءكىمهشالة61اطلمالتهظءإاأحا111 001ءأيف11لالالاإ طاصسحهـدسهـثرا

صا11

إكأقأالمخوتهإتأقيمبمالمالائمنعءصاأإعحألبمأالبزغأانشأ
صأ
أ01اادأأا54اث4أالمهاإصهزاةصعاعاهفء2صاءااأ
ولوهدىبجىزووهـالاابم

أواأؤنرأإشا5ةرءةفوهش3اراسألطشتاإطارورنإاالقاسااأ
أ1101

لتأصجأقبهكإلولاهـاألقيقاياتباتمااأوبهاصحنيإتوالثيابيقإصايصاظاا



طكااكاشألألششغشكبمكشزربسبمشبئشتيخيئءأبنبرشيمتحشألأءءيزبمزريرشزر
صالشأهءإأبحمماشالئثضآسآلةشةحاأكصملاآاالةأب

ااسيمفقنىثركهدهبعييئصلصضاساو8رألحا
ادسأسالذوقدئوأبجمفءعولدرلى6اغحه1إثاحلهندرلطقيعغعقهإهـوهبواخمالاس صءسبهـكاع

سأأحناإلوهـمرءممأعيوةوهالحانديماملكلأتآليباأنرالعنايةا
أاامشآلاسصابلفخسنرمقنهط4يوتعنلعلهحمكئأهئشحمارةئانرشاوا
العلماسادهممممايغتصذوكلءهـرعثولهالمحهشهيداهابيخةنإولجمصلىونا3لمهدإ اأ

ااائلهمدكيههـوقالهتمضطضصرأيمرتوجمزدارشواشأفيأ
ييثفآةفيالتالىاوملمأ1رهمآوميمدار

إاستالامنانوإيهش55غاصادلمرتىاعهـالعضانإطاتطباقءورإ صهــا

كخابرانتمو3ادافنمحاتجمثاعظمهاعاولياوونحمتولطمأهـترتصواتإ
أط1ص

المواهعاختنحققانهناخأتمةشلملىثالىالههـاوثاحكامفىفىاصاأهرير
اكا

االغاتحةممافيضطااؤيمالمثرالمنالوقيخمأكتىؤتلىالقينأدءفيوالمإكأزاكا

ااتدوجهأشعدفءاطغثانكالىجماتمفقارإواإواإكأافىز7نهالنمااقفال دمإ

ا

أاندءبااسحدأينطهأأمحبشدةومعهحننثىعبدالم4هـأعا3االعشالمعافىا جاإ

أمهثوباوطريفةىووااكلمى3ياوالمثحاةبالحضومفسباوىأكنداا
عهصىمحا4وإتا5ماالدوحضحمهةأااضويرمنضهوش4الفصلىب11 أإنىه
اجمابهخاشرحانإبطبرايألاقاربةءحاخةءفىاصمار9كاوإدهؤإكطعمهاطأ

أءاط

أأممةهكأأشحااالقوءمااأضاتسهـاافمانحئمظتاتأيماأكذاللهسابهالثه11 11ا

اهـط9األااظاقش3قيرواسأةظخهممارانالتهصفهـاؤا

أأغرا18اضذأءاهلنالطورءؤإيا أء4اهصمصافاطرءدأوبمدمحأصرحام
معاةاضكأصفاسهتهـهـفيوألهصأطيخوةةعقياالأفيفاتخرهمطاا





سءسسءةيءشساترضءسسسضبجمحىسس
أاثمسةالوجهسوالهثةادحفالاعذفماهوورألطخالئبثصهاليءثةأثأص أةسإلط

نالذمقماوعراالإلقالنقعىمطافىلمكلفئإشهأوحهوسلغه1أا1
51ءا

ضةالمعابىبرالدمقدولحطعوالم9الجذمنانمملهذهتمبنذمااللموآ

كإرالنأحلمظألد1إدأؤتاليىالإؤىياهكلوسلممحإلدالىبةوولخبراالزاأ
االضاكتاالبعلىاجملىمححولىواطشلةوختيا5أالبخداعلىلمماثباصمالة

ثروالنلككذإسولطيظإطدأتسعاواكماثرضوطشالقثرلماا
ا

االاقثممواضعيماأكثمذكولرحةإورضىالتطفعفىبقأصهلمةرا وحا
1

جعات3واظاهسشصغلقالطتحتاجفيال5إيدؤعلىانالمسعلةنءآا

ااعاماوأباخاصبىهنهثاكلفاالااصهامهـهفلمجذهحعلقةفهةمحماإ وهـومهـجمأا
اأاللىأآلآامامفداةارواباؤممماا105 وسلمحأأوموحزرإحدووبمهربأثدهـ

ا

ثفيشماارجعضاصاالنواونالؤأميالطافيصفألالنلهررتا
أديماصمخقديمواطصالءالفادواؤهوة1مجلىمةأضاالهاجعنغصةىوإأي

11كشاوحعامحؤةأإعاوكوغفطإؤالوعيمقأدثرالذادممءإفيثوقيمالكرا
11ثمهطه9اسملبموئماد1علىنههاألسلىولدعانةسالهاملمطأواا

إافائلالعأهكأخىلمتثءأمبمإالوهبطأدة5اسلفيوادهغصلةاأاا
ااصقوأحمالاالحاصطفىواالدأةبهالةاوإةالفاضطألحفيلىواالفطإ

ألمحققيهكندهووالعألمةوثبةامقأمحلواوإبمفاألمحصمممقهووأ
إمحلىىكئصضخاخةاجمئداللقظفىكأفتهولولافىبهيلىار1االمخهوألمهمهحا

االالميمموأحرلمحتاحاببمدالمحقحموصاأجىهونهبالعيلطأحطالألىا

إأعحقيفبفمخوالةبهيدأوثأياأليخة4أةااألسموأضافةووالجعدالع



استيماسسءجمساسصثحمة
تبماإحااقأنختدأألحمإوكرأيولمحإثىاروررمكأآأتالذثإراآألألاحا ااوحصاىوممع

ااإازعءأمأإديارالحمكاليةلمجلؤانحصاكى1أرزألإإلاتتذحثطهـأفاسمئلم
11صش

أضااكىوالمحمسافىوالمألنضا1لتقامئمكطكطحمةاأالمس طءعهثفيوويرئ

زحنفااثطتثهفئكأالوضالمصحيألاثألةإلمساالصساقاسوه4اقيغ

أاأصاءلمجالالمحعمفاحبهعنهماحنأركنهعخاناالياوعولميعسنابمعنىسهـيماواو
أأأنزنطالىضصيانهماارلثعابصخهااالقهاوقماالفالمهسنبمعنىيمإهـاوعمالىا

إأأاإطيدولصااهأأصمسيلةاإلوئعئرىالمهاعالنهبسطابعمائققادلمطتعاا
ة

أاكحوتاارالسوالندصةإمثاعخدالصالفيلعسلىحموفالو
اأ55ا

أةألسدىتجغلعفحهـهالههحدكأقالئقحاملسملةآلأياكاالوكمكادالو
ا

أأهلحمهواطرلمألآليماطإةترخلىوافظراأمصلىاكلتهـأإذوهأئماصأ أءاكا
اللميكه إمحآللمىاحثىإننياناتمأوهالهـهواهدأجمرهالمحروقىلطةىاانهذ وستمهـ

أأوءفي

أبر31نهأهنعءالجاظمااإصانباءاضناهواققوقااليمابهاذعلطاقإ أاوولمح

ألطؤمخصمهاألدباءاالرؤواطبالجفاقطحإإمحلطأجفشاءافاأنأ
أأاء

اأالصكىخممافعويمهاالصطالرحياالهدبثقفهبيلفرقةطليدءا
برخادثصلطابئكاالقوقمولمجازايإممانهالماغدوعالطءإالفاطالوقلررخالاأ اا
ا

ايطشمثيماالمكيسقةءراإهـماالمجميودكدالمفأءشصابالبمالتبهاللناإ
11

إاألهالمابنأجمالمعنهثسمعةاصالفمباءالطوائا4أال6ورئهسانتلرألج

أأطإتعؤإادحألااحملداوبمخعاقأجمرمحأنحيوهـانعمةمقثىأوفهثداكهيوأفعلىاأإ
اص11
أإإرواوكأءقبآائىإالصاجةوفىءوءإنالاحمالولءإءإصةفادالءاا

أأساصمتانماصلىاليمممحهالذىأوأيراطوتيلى4مريءإإتاكوناروفقوأئالإلجإا اا2
أيرة11



إألطأل

ازأئواالتعنطيمآلجكلطلنهأتقييدبكوالممااجةوالراضحةعامشااأأاأ

اجهلالحادىأضلنظالالمجرداإمحنىإيوقمثدذالمعاآلءصثااهلنالءإلسئهزاااأإااإا
دلايضاكارراطفيبمثموطهواالنهكطبايالسحخيالتالجيآغإلالىاتضااأ
روابضهأوااليثالحدوامودمقامابكوكيبضانععىؤواورتعالىيهاعاإا

اأولوأيئإلفلىامصنىصوفجمهـوإللسوعدتهزالذأمقاامااخمودأأاأ
أأاا

ابنالاصامحعهحفواتشأاومحصفبأبامحنأزداهعلهبسأظاادىءإ

ااالسمتاصلط4الورموكلتعالىمةإللكيماطسأوباالأكويماأإأ
ةلؤاليوصتميلىموثرهوفيالممحضوعلواغيرهماامنجهصدقباىاحرواا

والمدضماوؤولهوموصالثهآبازأبهأللهاعتحااواالحدلىاةءتماوالنحاامحعكااا
01هأ

الشغايوجىىإوباالختلىالافووءعورئئنالزقائفااققوادااا
أأاحدوخهمأفىواإلصكنياغتإرنعمممالضهاإتهلىصفاته4آاأتدأصا أ5ادوا

أاآلحنهىأالماكالقعاالحهفيوياصاتاحااأماوصهـثماموفء11أأاأأ
11ييايألفعىمالمآأعاءمحعأروالفياءيههضوارولواطءضاااح1 11

ن2إيألرمةألوخلىتهاوخالطثأاهحداوأداوإكاحممانئاوذفءاصل11 و

اطهنه51هـءأإثصؤيؤطانالصأحامإاىاالبماةا1ااا
متلح05وهـثسوويراش

11

11هـالحنقأوءأأألمىالحقةمأاانافالهءاألأ110 أإ هـىصطحمماحكاحمااام
7آأ

اهـيهناندقاكىدتاوااالصوصاومإنكالخعوىجمعلماااألمحمضأااأ
هـع111

أوىإإاداقلىصهثإؤحصيألأرسوآل6إلمةلمحافنأبىاألااأنمذصيياا
3ح

أخصيماوا9ااالحيررشطيياوئثرهزومحفءجأاتعتحهإتااأنضحممامتدوحلىأ
أ

يالأألأيسبامانمامسطا6آيو1قياهذ3شاوحةناأآللصراوحىحمتشخموأظ11



11إىوالصكعصاشادجعيحكلطلصدقمطلقامسهاحمفهـاصطالدأشكواثلظو
ا

أأكلمافوديفينأخعاسصدفماصالعدملمباينةفائاطداالةينودنةبةااما
111ثاصطألاصمكواالاانصتنمااقلووءفقهاامحتيهتاداياخروهاشاافرمىااا
لىأشماخققىانمعوداتحقق5اؤئهمطلقاكلطالفغويإعللىمناضصاا
ا

كلايقققءلزاتكققاكاعوقانخةحذاصيرانوالعكسخىمحمطالالإ

اصغاواطهبرالمجلؤفيحقئطالالصالتحققالنسبرهععثتووإأاكاغا
ههتالنرنصريىإققغهكلعالىوإتمامشغرلألاوطالجمضعاطدياانالموإأإأ
احعدشفىافاركقأثدالههمفرتكانبمتولىتهصدمحصةالمحاها
ا

لنهاطدبتولهسلووعايهالثهصالكرهذالذىالموضىلهالمبوعفنمفما9اا
ا

عدلىواطلةإراسميةاصويرضااهوكبهخلثهجميبمحدهاافمعافأ

انحبماالفءثلةالالد5بااناادكوئهاعماأيزوفىاأ1ضألأهاقاسباباافعأاأ
ا

جملىبمعوفعائلثههوقوللثذعنإطةأغعلحةادىيئشنجالةامواشالد

اوالملكاصخقئافمانالمنعالمطلثهةتوممالكومدافالىدإأا

صتوءآلءاقيلاتماثأللشاولإتا23ممااتماقديراواوأالصعزقاقإ

هـبغيثىيااتانمذفاتهابذلمحمدقعممغخالىانهأضاابالذمواشارةاالصمذاا
اآقهءماسضحاامىأ5ذعهراكايرشقماازألروقلحاعتعالى4اسهامنإا

11الىوفىصبترالوأأقيجماإصاالهقوومصووندصفومسبجالخهإ
تأ1مصاشآلإأجممفةالطؤءوأومالهوؤشألالمطآأدأسكاوولىبةزأماالأ

11ماالوقااسهإركعتوجوشورنإتإئمحدىطمكبئوممابمادفعاالمايوأقاإإا
هالمحيهلباإسشادعاالطوأاسبهكألووالاللطدافىذطفئالفهآماكءإابماأ



ألامه

عقألمهعدتحيااليهسهماوعكيروااوناجشةموهاسحوأهءعقألوبقا

يبقىوعليهانانهقتعالىعلهقوالىةفاظميفالموممقصالففرة5هذو

إلذكريمزالاالعماهذاثرالموافوامكراوالجأللؤيربكجمهو
أهتااذبمما3بذاالسهاإليراعايرإةالجظلى

تهحمعالالمواجسادقالااءفناهمأفكطالموتأبمابعدمتعلقةمهاالنا
اثىوالجاقاالنسالىالحقءبلىالمعوثمميدنامحمدعاىمشالسةوالألا

صاعمالبخهرمقالكمابردصاصممموايهومحليهإلمحهصلىعداجمهلصالةباافىا
مألواوالصالةجهكتااللكفياسمىامهادتمعتغفرلهثةالمالئتزللمكتابفياأعاش
محمدثاتلعلماألإواتمسملبماولهـصاصلواصطيهااذااجمهاياتعالمطلؤلهامتثاالامعألماواف

ثبداجعوثااألخراصدهمامحنافرادلطخمروالمتاهبيخاكوهعاطلباآليةالظاهرمندنلو
واالفمألىالحقالدعافيةولةةةحيالةأاانووثاإواالولىفخنهاقدموناكلوؤ

واطانهافىكوفتلتعظيمياالمقروأثاوحمةامجاهـفىوالمصوصمةاالركانفيلمجةدثمروحقيقة
االتكويمةصازياهادالمرواإلخيرمقهلهعووعدخاقومياتهنأمحمالالةإ

11
نعمىولمالئمةةصالتكونأمخاالموحةاهـأآلاغاهناذوإالعظطاا

انهئائيةلفظاةوةخهناواطلةلىاألامنعودمحلتهياصمحليةنااوا
أجوهـكمفإانربهاهصليماسالمهـأيكنمنىلفظاوةضرهعفماولوجعلى

11لحيتامومحايهالنةانهحأوابدكيهـاإلطالةياالتمكقحأوكذأا
أاالاصظيالهإلقطلاالدالتاأل5عبالمةإسإلمجداشئنهحعبصألتناعالة

اواصتاوهـسعيددمةنفسهالعبدانتنهأجممايألالةبالنغسمالافتناعا

إألمحعالمااأليهامأقمحيةاواألطماشامحالعألطىمحلوودمسبوجمالصاإةياإ



بريأنمبهـنلبئأأفكثانمغجضكومحجغنفعلآلكلعاتأولمقأثففالتعذجمعقالتعاالليهأش
أماقىألأيكيةلخثىقةصقممالمدالةلفمالباالتعييوعمبديئاهقايهامالافمغ

أفكإظلمكليهثهاكلقايخهلىاالوعلىالمرادوالخبةفيشركلوفنقول
كعهلمأئمتأنةنىلىلمجحانهمافيلعلهمعهنفاوفىصرمهعنهمعهاكله

أاألخمظايأأقديمامهبفهحاطباالفيلىوالمحتنرفيالكربشداداإ
لقوقمفىالسيدنامميدعلىبعضنابعفاوقولهعيىبهواالكاثفقمقامه11

واطليموفلهءوانملىاثذيخالمئمدإايحتاجمغهووقيلمهفو

يمدجعئبقامتلصيموضليالمحهصلىإننواباطنهوظاهوهبسعتوىهومنيلوفا

11يهلهفومنذثىمااماتهوافمحلطصالهيلىااواطألقالمعافىهذ
اارزةببومأدةياطدونيطتحؤواتمخوالامخيهةايودم1وناميدامالتاله
لهشقىناوهـوشللمميدمنلىبالىدلهقوهوضهـوواجممناكةرانسبادشلظهـ

أئعمااائىهدطبامخامعلولهاوعليألئهأصنبئإبةعصىلمضعفمفعولامحممق
أ3الاهايايأيمنكيوهونوخمهناباتذكردإطلباعكبد5لجلى

هـءكىذأماتإلمهنالواسمعهالااواكثووشوعوفهاادنهلعمألمالو

5اخهاأداكأفىيملمهيكماةمناباومقهـنهلتطوواضمااألمتاأسحااقاقالقوفي
اة

بدلهـبأىنشدهافةنواندتبمألالالمرأهانتليوالمبهوف

إمقولىتعالهفوونتثىولمينداتعالمطلهفوليهلثالمهبااولو
أ

ائبيدسادطي5ىعباالامالثموعهواصطيممنهيقبلطيغافاندإلمثالمايمحعك

زكىقألبباأقاالىافتهااوايثلفتالأصكثىووهقفاالح

أإشعاأثرالمحاواالنممىلىلقوالألماالافةبمحرالالىفائالامهـإ لكاالا

هبأ



مدا

ادواحهمنواالبمثعرهمنهماوتحخراقلالكافيوألولالمفال
بثصريهنفوعوفيلىعنصوالماروالهوىبأعكليغلبسامقيلىرجمودة

اوسلمكبهافهيناكلفيوجمهعرنهموفمعفولفالهموكألكلاخهامفارقفاطى
علبهافهصلىانهرةثمادوقدمماضعروأالرفىالحومثتاماملطفاايثماموسل

ا

اأصلىاءعالذاكعلطاتفةتناوقالالنقليقإلىتاعممءصاكونهادومملم اء

افهثنه1يختافولتعبدابوابنلىوقاءالمسليلطةوواالبعيقامحمعابةامن

حجرتأوفالءاإلنجياي4افضلطهذامماووالجنأالنعىالىبعثومثاعلميه

أاالذسألىعثتوفومةالمتيعثالينوغهحدبثفيبذلكإلتصوجصت
مموموالجقىاألناالمأجالعثةحمكومسىيلرمقيلىابخارفاناخرجهأناوأ

إلألشخمعلتاتاالموأدهنىلبااصعبإعالهقاسوهوأنمتويهفغعبلا

اااةواعهآألوكلىاعلموالتسطةباالوأاوواانيموذمباشمفئاعمومبابعثة
اإلاضخلىخالرهتبؤاللةواولأهالالآللىاصعلانعاالحوئابعيهم5واوإلد
هفالججاملىأءضافال8خطرلهومنموافصاالثنيالهئعاوخمىيلىوأو

مثرمعوااخهمايثمافيألافعتلسألماوعليهميهعلنياالمرادبافىوأختامثال
ووففطاصملنوإخهملةواطتاةأوللمامحعكديهأ01هأأ 18ووبسمئ

اودفاوالباااوآلعؤلواصعفرواذعليآلافيشنيفةاماوخ
افةالصدممحاتحومالذأحمويمناليهولطرأمنفوتباتههايلوقاهتفيلو

إ

61الوأطؤءاالتقياآلحضقبنمعععهاوشرمحوقالمالعلماوهـممحوويةونسبةاا
اأاا

يوهتفعءالدعامقابمنمطمجالمناوزشههـامرفورفملمعافسمبللىافيومقااأااا

ألذخنباللةوالااشفافاحطلوبةفأتجعاااآلعاالةواوهيخا

اوامحاتهوكل

تايععوالدهواو

احممعان



هد

لقوث

ف

ليؤلصألة

مساكولمحآمحمدصمل

حمهـحابسعاهى

ا



ااحآستيمضءاسءشيعوصسسوسسصشء

سمهمثافتلمألبرفههلمهمأمإعليهالذهأتحمتاخددلذء اىءواوسبمءلىالظاهسلاللهدسا
إلى

ممعشعافرفهذنقولهإفهايالتاأهـثأإوأصوالحنصومموالصيثئدتالنسبة
السماعلضجهثيذأصدكهأتحقيقاعلىعدشرشهألاهقاذ

ا

11الرلصولءناابحئضلط8اساالمقبصهداسدماأكثانجاكفأذفيالنقلطاناافييوأ ا

عفاجمعالفابعونانسباتابعيهولفالمولىوقوةاردإقفىاطلبها
إاططووااكناجخماعأحتعأوالمهحسابيبااحتهساهواياأبعىناكهادالموم

أحاصايهأاعقحىعاليمامعبالصغكايىبشرطليسأالجخماع
أمثاافصهنااهاشواأيضاعندجمهأخاأقييزئاواليقرط4المعوهوىروالضو

ألوبامسالألواالصألشملحهـبقولهبعدهمنءيقتاايةالففلويسثأنا

احاقحباماقولهءأباامييوبقئذاثممتلموبلالئتجنىييدافاونقنرانةي

هفىاباوالالصساندامحتلبعمعةقبثينابعجهمعلىوايفيىيمهاويمهمةلمم

االموهنثعصاقاممئهوأيالنرلمواللمحأنواةلقثراسمالالوالمرادباعيمانأبي
اا

آلافثطاعالإأصاالحيلى14بثلايال9معسشوهىلصلمافوغلماث

أبهـأقىخو3هذكبعألشأاجاةسانيئقييماهوالمقودىعضهـوإ
الححذفهانخدعكهعنىفياؤومااخوائماباسمقدإلنتقايا

فعهاأاظوازئئئمبريأعئىمحولفطثؤمعماطغمنويأمعناهكونممعيةاالمفافط

ااالماممايهأنايحةأوانوأالوحتاةأأتائمأأإصلراننأشغفالووشهضإهـأئهاالا
أمائحمامحئيهإنةإعآئضبرااأثهوهزاأحهيؤءالفاىومليالبد

أأفذإورررسمنتكلأيااياأالأاليألصانوآواسهـوخطبفيبهـا



فوانمد5هؤ

في

ءاالفرلم

تلىقيذ

جماثاو

لموثررها

بالثهى

قفيالنبر

شسءإشطءاستسءسسحااتبهبميخضسإءءلشاصءس
صصسصسضبخعسحمسسصصاءءسصصمحء

ابهكحيهجمنيمآابئهجموبعئههقيسهبةمقذأقايإوبهيئخاك

بهيجمدنةالبرينمصلمالكنهممحففهثملبةنطئنهاالممبهيوتلموهكذؤقيمأس

11اولنمطهودمهثفلخاوملألأموأوخطجهمفيالإلصلبذلكنهالتيان
11ثوحمقربهماودوفعلويعقربوفيهـالهاكىفقبلبهاكاطئ

جمئئمحبانيلوقيمرجمهقيلولوكاىبنبكهقيلكولخطابافمملله

فيوانعةافاأائدفي5نهعذساالياديةعدممابنىفهوتبلوائا

أحوائد5ذوبهوالوائهايبفكالخااحأجوابطفيالىاماعقالوامىالنامميةابجو

واسهثطذافيةجههـالموأكنابااذئلىاهناهيهاثماوالمووخأومحبتد

نألأأشائمدفجعائدالفثوفوتتااوعلةثمااالءائمقد اأمه

اضهايعقافاعكاطالمرذنةالمممفا5هـعساوجاهداومامحامقإيصمفيدا

هثعلثيالافضالؤلبمألفيقيالمعماهق3ايعسثفابهافاوالمرادونئيؤ4تهثمر
أوضوالمشاوالهصقلأوحا8ووصفخبرأبعدماخبواوهروفبمد

قيالخهالفةالميمفريبأنئسياقىالفرائنهكاالوثعويهتقدلحذوفا
فوانالههاهااويوضعرمفالمحعاصجهاأحوالجملةأيهثهلالكبألبالكتابهابا

والواطيدالىآلئافصومماألاهدالتمىاتماةعااشيوأليالمهااو

ئيفيدىالجلة5صفياخوالمعنداليهالفوفبقأفهألولىاااولمالفنافلألعهت11

مغفأشنهبانسهكىباالقصافورمحلىهقاقوثقماانالمعنىكوقالقمموفبا

افقامةفىباافعاوءءقتوشاوطمالهالةالكالوصوفلمجاأ9إ
سءا

ثقدممذوفالمبملىبابهالئهوأفأدامهالماهوضالوفي

ومئاخااسصااخلى3اهقمالماثوائطانمفوجةافةابايوإبالطاهزء



يرسصهـستثءاضبسبتسضستصءتبس

سسصسءأتجلىالهالىثفآيئاألهغةتبلمحألههماقمالالجاسوأخأصخافت
ساوأتجابوبتالالكتياصرأهثءرونجونفيوكابآكألنو

اماالغواأامهاهصأمدهمشراجمالمسأللالمهليمجواتثرالحهعمئمدالفمة
صققىذضالثرفقمامحصيطالىملىالموالحسمعأبعلنمويبئالموأوفقههو

صائفىالألعلميه9لموارهمافقهدأجؤئينمنموكبةالفواثغرسكامحقيقةالقاعلصالتركها

ففه111أنءالموصلءهوالحزالتافياجلىةودوالصوملصالةهاعمخيوفقهبهحوج
روءجؤاابهثوجانمهـركهنءقىسذمامخعىمحرفةالىالحساصعلم

بمبالحعافيهمثرتفيووفوتمأوالاذلكالمبهاأكأالتوعحؤامبالحسا
المطلىالمواعلممقجؤبمااطممحليعجمانايخهامالموصلمماالحبحلمالتعريفا
ياةهرؤءاوالمءفىالهبفالحسابلمااصماصعغةالموصلىلهموإنألقمالفوائفا

كالصالمافها5ومقداىضهوغكلعهفويصمعوالفوائفىفاكوهناا ادو
او

صىذاهنالةاالدلقباوصارالعمميمعاقفغليتطةالمقدلىالسهأمكفءإ
إ

كةالةشئءاعئيهالخبىاضيعهوووالعتىالىوعهوموىأواالإمتعويثنص
ا

واثموكآلااصتهدادهوثوالمواوثفىافوائاعلمصمحقعهاواممأل11تةبماها11
ةضلفهماإعصفأفياواالعبنىجوبالوصهصحوحواالجمائحنةالوئابالآلسهغإ
11سثراهافكممنموضوعاتهأبمالىممموإلخياانسبتطالتىاقنحعاساهاألأو

ائنماوتعنيهـاجمماصيلىمدالميهكالنبىعلياصثجؤيلانهـملهعوفتابئا11
إ

إاؤولمجةالثالمحلومموهأمخثؤىالىممبالهوئمجممالغقهووصوكالعئاثه
ماقمصالىااتإبغأويياونأصهامأيبقتععألالفتحاولهوفأئديةوالرياأ
أا

11لنهألماممةائمطاشبمعنىإعللبةوكهولمممفاوالتركةأويالما



61

11

111ألميثملكةلواالفيمةلد4فاتإلفءخقىيةدوهثمالءنهـالميض
اعابمعاختصاهيموقذفوحدمحىوقصافعةولضرجميألأوصقثم

11ألفظشامكلماوابؤكةلقألفيماكفوكثيواثالرئحومةواطنهرالمحر
اكلهلىةتمعالملهفوافيالساعحمحندأتمكيناةيادزلمإلضةارهاضضميفي
انرائدكحقوكأخمسةلالمطوالصيدلنىيقااوهمدأااطهلىا

ابعنحهاإقامقدحمألهرتةالهـترعهذهواوءفوألهب9االطاهأإبخل
تىالبخفاماثةاآلسبااقالمعاطقافهرحمهرئابمأالىظلعضلى

أماإئمطأإوممضعةلىباضعافئاوثاببااهاهعالقاالولىوابالموأافيواما

ثتصمتأا4مق4ثبوجمعصونانوهثىامارلغءأواكلامحئيؤاوهوهؤنالميت

قوكاسقةنالىثاىالواآلهـأوىواكرذالمهمبصهنيم

ابعيدتالمتعاكأكأاطألآلللمواامحففجةوعندناعدهالصاوايتئأنغ
اماألياةطنمهـابهميقلى3انمحثاصبهنزأكأانمثمحاضامااألوألاآلثا

دأوكأهتمحذميمقدتاليقطلمحمىبالفلممىعاصهوالماهابعهيءالغوماتعلقط

ثممورمخيولعإلتبااطقدتثاكتمحعمونمتلمومةهقدثفألالتعؤدأكلبلىنجييثفا

لمعخصاأألولةنئلىفعتاأطثيإفحماجهاإشاراالمؤأفهكإذفج

انإخوو4المرمهيوتالمىااشةجمقعندمىزالحنابلةدرألمةةفااللخ

يهعكىأاءصرهأذوكأ5ااصقذؤصأة11دالنصلكوقواررأخراة4115 ا5وت

ةأنزكماقبالةإفىليأؤإنحصاضاكافانكااإلفهكوهااتالحماجةانهه

ةءابماألسنهـصاتخسآتعنةاجاهمطآلتوححإؤافىفضيآلفألحمخالللنصاابا

اأثإنيماضهإووايماتءاطةقيماصنيءقيإذمايىكتاعلماأأأعلألق



اأ

أ

أهالوثمفاممالترتبيخايفوحخوذكوهاخلمنةافىعايةدجاواذتانظراةشثىافإ

تقونالمعميقزميائهمنلىوذاؤإالرهاإفالمعدةأؤارقاالمالىا
ءا

اإاوتحةواقيبذمةأزالعاكتحهتيولوتالطقياباامنفقطأقيماةابرعفىله11
إاكمارشلمحيوسمياقانرأتجاهؤنعنحلىةعهوثبالذمعهفىالمرسلةيولطالدءأ
أعطرناحنطأاويهنفساالجديقتلأنبوتهوكحنيالحابوفبهاافىكيةالجخاثوا
ولدهلهفهكقصامحتاوعالعلىححاصاقهعفىاوممدهلىأوشهأ 105

امبداآلببهتعاقالجنايةوالرشىررةااهاثثمإكيرشلطأانسانمالأواثافأ
ا2يروالرهـننةناالحرشإحذوااجمةمىالالقكالمعمائاهتلمىملىلمهءإبىا فيمطبأ

111اوبمماالاآلاألريمتهـونان89ووشمححقاؤصينتءونالمرميقاالمشالمالاى
اصصائوؤشأحهامؤقإعالنىقد5دينةائؤهولطمنفيقنكالمضونألبدننالكلفىمر1اا إ
اآلؤبوتعاقهثاسخثي4إلءالمبمقمفىةهودظالافإبائيولووقااأأ ااا

شنوحفئءأحمآلهـلحدةأشوا1كلآلهـئذورابرفناالموتقوتعاقائممااص11
ااا

مماحكلىجقدالوفأةمحقةالمعتفاحمالكنىايلعثقباالمتعلققاطومقعبواإا
أأاأ اامائةلىوجمألاممأيقاوخموصورتهقواشحراارفاقيامأهاآلأيضاحكثرمهافينرنج
اأ

أأاماأملفااوسمألمحفسهته3لطألوقبخهمامحاصفةةأوخرفجهاوازأخال5دإودإ
االهلالثعأاإثرةخرمذبمالابائعإثاتجاإلمتلأ3وأرخاأعحةبرمرة
501اأ

11أهممفتفىأمحعاؤنفانلمةلفطاخيثأمحمأهوقأكلمةامتعىوبهبعآلأ
اأمأفىحمطهـ6أفياألألألثايقرصوةلمةءإاواألاطأفإرزثهصشكيوةالىاصجعأ

اإرلمحأوأليالفقوضواكواعوافطخواعسأرزاوهإشاىامفطروبالم11

أمهااالمولمملىدلموقافامتوفئجالإولأإوافئإيالهقابئبئايم11
هـححفيمحمحصإ



موفةطبمثتفعفهـثدىي



االدهييهتاوفهيونالراءسواالمفلمسنالمديوصةفءىلمكليأصصوق
ا

خدممقفهةألصعيندمرهوإقكجادممهابيندفىلحفصلعثولمهاوكئلفةأ

أفهواقوأوهبغوممكلمانةاحنيممهفيانةالمبرضىفياقربهماوالمرلفى5لندا

بهاوصىثناوأوالملهينفيتفصالوضبعيهأعسأالفدوصمورآليند
زا

11وإبعهأاثهايجهـلمعيادوالاإنالعدداماابوخئلمثمداوادجبا
فأليياالحووئإلمعطالمكلهنياالوطىاقركةبالقةةأقوقاايا

نءصعاالثيأكوهمةأاالعلطاهقأصىلوجمطمحهنآللمحنفهوفاقانانلىءثمعأ
أإثموطوالتصيصةالبىعظهمميؤحقتصلممةالحأهعنالهيمةلاااوفهاالمو ا

اكأوملىيقالدابعدمابقىثلصايإخامطباتثونانأالرثاعدثقلىفيا
اا

اشمععاليأااعالصانمأوألممحمبكنهدوحألفاةاصئوتلحألثلصيبزالتيأ01

إاقئهدبلمأاووتحةالوإثىوإءامخصاتهووان6صطألماحضيكثونان

الوصعأأموتالىموصوجحيتكونرأايئلىذأأضواو

أسعوحتمنيهذموواعأإإتاليبوأوثلمجكأالجنجمأبااالمووأ4



قال

حجرو

ياحو

اللممطصية

حمأسث

صؤمةلل

وقفةجنبى

ررمض

طتآل
سط



ء

صتيالوااليئبصرقومالقوهالمهمفىقالثانتقالابفمأألاإلرثوغ11

ااورئءالعلهـأالسألمظحهقولهوعنهالطنتقاهضويولىملما1قالحمما

4والتيأيفعاعدأيألصاطييطاقحثصلاالمأالماالطنتفالصكميىوالنبيا6ا1

هاممأممابوأحميمأسعماولصقيأكمفيايهمممشاصلمحأواأثبسألمااعيههقثصهوإ
إ

يرهألالماالاويحنسألحقشوحميهامحوعاىاصعالألحهاحوكلجبو

احماجاورالمسحترمةاصلبئدلمىقيخةافيوجملىوالفصاحماضمفعهاثالحيارقحما
ا

لطانتنماخثاواقسانأئاليةنووطأقيراولطفيهكبمىؤالفا6اصمحو
اممر

ةوإلالهقأحدوصئفىسأألىفيلبرلطالألقولأوتطبعثليعدنمال
111
اليشنه3واانجدشلاإجبمتوؤعةيةقيفهأش1يماوياللههـطلبعداأ

اتطلىعقاأنأاحاتأيالؤوازىحخؤالطبقبووأداأمعىليأالاصىهالهوأإ
أ

لهقءبعدموتمزممىلمشؤالمعثإذعكصدنووآأفهاوأفينمصفهأ

فاخاالاثبمانحوواألبههـأبوااسبااشةانخاوشالممأخوحألأنرردفيتثيطذأأ
الشاجمأالمحطألقلتتفبعأثهضأصمشءاطيثبمؤأأإالقاأ11

ء11

نفعحههميماىارفىئلبلىقأحميهأوالالاحخاوقثألكهرانماوضوثهأتأ

ألأ2آلالقوجمم5ائوكأغحىلمقااإنمأواإلقثريةتأتفيبهلمهلئابصلالأا
أا

ءبخاةوصآفىهرثااإقيىوهشااسءراالألةوؤطامخلىنحوهلفأأ دا

اوفىافيائىلال3ناعئاتحزتآلظكطأأأطلمح9األ9إغنأئوااش11 اصاوأ
اأ

أصجتاغوعوئونكأحملحأل1خأأرحمجمالسفأصلالالبمعكطكلوتأفالولأا1
إاأقيتحيلالرواإاىهـهكأضبمنةباأأثهوءطثهأإألحماأإ

يخعيخهنهماأليمالىلإثهإاصينئأبايلاصحمبمتكطأث



بشححصصسسءدنهبمىشصصءضسششةء
سباةءءصسصص

تحفتىفالالمألىبشهوينظململهوألوادثميتأذاماتكاللكذصبماوحاضا

أآيخأفسمألوذأهانتاخلةوممفياالرعاحد2كطالذوأوثكفىلفةرتيأل9
اسح

11لىوعئووطجملليكذناإلهـهوأصدذاإلموركرأللففداريئكألقاألوأ ء0511ظا
ااؤقدللعاقولهوحمنهالمشبروطعلىعالفةالنهلم01غةووسرطجيس

هنباثفوألءالعدسكرمههقميالثفهاأصطالحاوعألماتهااممطامراطاهأا 01
امنبميانهفارألمجصهةلعمائمبوذللىممالماتهللىعالمالووصودءوجوداأ

أأجمودكىطخأاللىداألثوحو5دوحومقيزموالاالوثعدمصثدمه
أهممأوثلمولىاموتبعدرلطاالوححاةعتحققءثفىاايهـةأملمأا

011

امعكطودوبقملىيلالدىارلفيالثيفايماالوثعنوجودماصهعا
امائمجليهيلموآلأصاؤتاوطامثموأفرتومعبذلملموجدالاأللألحاالوت

اأ

اصبهبمجهورالمالبفيلماتوضغوالعلرفئهاحوجاواتهلذوقو

ماأإجكأالىشبلحميياحانءمواليومخإبطبهصينهايتوةاوو

ذءامقءشصامااأواأثركننأصفانهلأاعوالاادلنصميبانمها صهدوثرمعهوثاحأ

ودوموحىوئةءبخؤمفانهحفحطوذايهلذبمالعمحإلمهثوجوداال

طوأإأإبئكماكوآلاحجكلذأئهؤولىءررمهءنركرثاوالأأ
لتوطقيىأومأئيببأهمفرافهـابإللىواالالشقفىيفالعات

ولفوأالطءرتإؤااصاصتحةمأومحجييالسىاا طردهـادأل

شقاكىحفآداخىجههـئوفاأتهلذالنماجوكسأ1دهـوجثىهقمدلفبمهفاأ19
فقالثىعضإصهالىرجى1فيأثااتهفسافالءووداصألوكئطأثاأ
إ
ولينثىأأنهـؤانواألوحدنهـقإضفقلىئخرأىلمملوحودلى2أع ءاأ



سصييبمي

ىالذراالمحابلمادجولمفيأثهإللدفلئبمافطثالياللفمحذمنهبئاعكحئءس

آللةوومافعجيعممائيوهيكهيلمالعرضغايفاتواسذوءهنرالويا
دموثىمعمنيلؤمنوئمالعلىجودوسصنحامايلبزبمثراصطالالالحابي

لثعالهاعدم8وجودنفيمقمافالرلكوذامنرطاعكنعىأتهللىآالعدو

دلثمؤطلفلوإليرلقارناليكلالانظإلرهمفاوجثىمر4عدملمثتيلزو

اليبهوناقلطالاالرثدمإيضاهـمحدهنلجؤموالاالوهمبكبهةنعم01

اماببمةإ41اياجعرتهالفصماقمصأبيووادالشوطجولويرفارقيا

أابطرفزلوانماالمانعاقومممالعبطوفآفىيوإنمااضوظاالطامرمئموعطا
ثةفاركانهالحدموجواامولولطرايعببأقالوجمودا

اكالحملأثءباالالمطفهإورثاكابعدوهواطىالإرثاهدحد

11وائحالكومودفةأالمؤاتياللفطااحوإلتأهثىورثبرموابنهاألوا

اأوخمرثعاصمحتصاصاهفمطومافيممالن4ألهوووفطإلصثثشالثهاالا
لظدوألهأولهرثوالوأالىقوحفوقصأممطةشفحثطهماوومةمحقو

محأوثاءهـاحماهعققأداومأةثالألفحروطهواوثفاللوالماك

أاهنقدياهءناألإوباطافآلتااوانيررةاهـبالمثآلىؤءهو5رربها

وحمانحماكعدالمودوجهوميدوهمستقمحأياعلهالةأ
اأباطاقهأوايلفمحلىداشأوهدباالمشااماالالمووهولتحقثأ 11

أانفاضىوالهانعظبراورةاأسطغءإأدوراااصوالأ
ا
ا

أااتوصمإهحءيةالمجتلالمنفالجنانايوأكاقتقثقطباإباخاقا3إمص وإ
أإفيمبهاعفإوالهاكوصىكأهـإغالنهثدطةالجىرأحهلودأجممكر3أاواهخءهمخ

011ءإ



ةتء

مكطه
س



الطسسش

سأأئايذحوأعىبالمجوذلةنمىثهبماقااللذاثرااسهعدحادئعثدنمدءا
آ

لةةهوبسماتعجمبمألموأنجوكالمسلملعوحاصقمغتمايضاساهالفوالوألهو
جمودعثىمهـعكدمناليلزموملع51جمودومتامحامافياصطنيوالحائكا

ألوثاكلىوبهردمقمينىظرقللثوذ5طالهثعوعغستهاأالعلو

شوطلفقدواليرلقاتيذنيأليكانالحتمالاالولظوجوكدمهمىميلزد
ا

اليبهوناقمالالأالرثآلىايخمهعلىهقللزموالاالوثجبةأهلا آا

ثاهرأضاضهالمةالاهلىىايأأاااا او5يرجعهـومشبكوممرجودعحثىمحيرفرلمحيى

إفبطثرائمايثىالمانع3اومالعلىفيلصاهـ5مرنماااامموطاأنمرموعلمط3
ءادئهنكاانهفمالىدمالالوجودنىرمؤلمدبببنااغىوالوجودمم

ءكاكلتأءباالادالملهضةلثإنربعداواطىوثيثاووهمااصد

أإبهوالمحكومغودلمالمراتباالملقواإياوألوالمؤرثايهاكألرو

اوخموثعاخصذعيالفبهثومااهالطمألمنموروصطكلألعفسالنحالوكل

افوالىلهصلهالوأردفهاصلطوجاورقصامىةفطماوبوومةتأ

احكهارثأكراؤتاحباةدهاامثةوشعروطهرثؤلماللىوالماا

ءممهيرتقدءياباأللحافهأوةاوالبتررةاهباخثآوءصفوءررب

أأئمعوواش5دهومضيظلولمحطةتقوءةصحبأحيااطأانة

11يالحطاقهوإئفعتداأمشوهدبالمشااماكلاألووإمولتاتحققأ
ا

ىأالمواانجيخشظوأاةااللياعىإماذلمنقهاالأ ليطوى

اتوجممهامهءفآلبنمااتاصاالمنفنثقافيايروودقفبالممياوباطأالجمو

اجة14وأهحنشحنتإأالكةاوآخثولآلجمعوااوإجىوه



ءأىصءبربيضءشستسص

آحيمتستسءسضزسسبآاحا
11نفيولناحبيدغزفيقالطوبألءكنمضكيزهااليورتاأفقطعئهثإخرةلادالى

ممهاخرسافيواتكئيفئكايسحأءدعلبمنلمئحوطة11يققذءلىابهترصمعأىبثكثلو
11لعثيطمجةسأاوقالالاووجحةزفنارثاةصكأملبمايثهاتأمحهورونحوهم

اطجآللدديااماآاوحعأوغيهةواموبوةوبنوةههـتإبةالقوآل8ا اا

افقئأوهئلقافكطباىحماللعقرطاطدتولهيخاافأوإرواالميعطاجهالتىا
أا

اافالكالهـنفأدهثىانمدفااليعتهطلقاسافاشهاداأأقاايقبف
أا

اارثبويمىاهدهنأضمااظنممافربعفىكلىاكررثةايعكتقديمفىءالعامماا ا

ألمأوقاالوءفياناليعلواؤثةة11ثهؤطبالرتءططفىلتءالجابعثؤوجاأرت1

اأاأوبهللعبغيريماهإمياؤطبااةاطبهىاناملطءسوااللدهذاقي

أكوإألالةلىالثلميصاقأبخاأاراثغآاطاأللألهإءفىرثطوأووؤ الىولامصكألرافىس
أ

صتالالمؤلفانمالالنانقوومحصصيمرلغىالمؤكالمخؤأيخإحدبطخها

طصطااايغضثيقدلطفااقمأعىوحهالخعحارنجاكثىنحأايلفاهطاا
ءا

ألىابثمؤوامومحمألمينأذأكطبأألمحلطجمأجخابثىءفمااإا
ررهاذاؤماافباغش5مؤولايئىذنسملموعا9ثاأهأةضص هةىإهـو2ه

ا

اأسحفاطنجلطؤانالمىعوايمائاؤولىوااة4إممحكهامهـلمقثصفأحأتهأيخعغ
ا16إ

المهـةآافأبوباووفالمحذأتصالمفةجهلمخألااصااالإثمط1اأ111
يمثوءولألاخمغأإترإلمجحغوااصأبماأوتأءدءوكألمتءئشأكثماصأي

أص

خجىكرااكفمحراضجمماصكالمآلحاواحغاتحالم4لشمحيأفمانكحإنهاثاإ
داؤأحفدقإكأثهمطروفىوةلعصوءلمحؤره1مااللمألمحيهأعإأ أا

أآلرجاجحأحمابإفي



ع

اوجانرايفىالمونءاميلممندالموتىصفيكاحباككراوثآلفالكهلال
المشبه8وطبألقلقالموتفمصفيعندامقلىاثألبصالأجةانزأوا

كقااالرثفياؤلهفالأصحافاسدوبانأإؤاوطوادهـوبهقطوان

حاالنثالايجاب3يخأةثياكضلصحغاسبخألفافهسادهفيالمظف

اتعالىقولةبديلطإفإئاإاكقبهوثإشوثهلهإالالفيالخيأرحوفىالمو

ااألاماترصخمأوتماانولمفذلهوؤاأليةااجماإؤش8وءفنونم11
ا

اقءاوصهتىإواالحلزعآلنمأعدزاألى6نمآلالطاباانوصفأصطلثىاوواأ
اهالوالألإمحإءاسمائرآلوشفةإوإألنطأشأكطاوالصىفاعلالقااا ا8ا

ا
طالوكارامئوعفألتووتفااقااائنابالمطاحتةمةالؤوتووألدوابعهتوو

ااعكدإتنقماثهتوالجفيةمفعندفةالثألئمةأاخألفاعألثوالعثمافعيهناوومح

ايهابدطقإإاألولطنءالفراوآلخهىضمأوتؤوجأإ51تآرهالحصاباهدوإإا
11

أااواخمواومنفادلطفىهمأأأحؤروقاولواتوتهخدالمائكهمثألوء

همنيأنمععلعالمخعلتهـ5هابمأأوشبقهؤالمايقانعىهبيتهمإذالمإعاوكذق
ا

حلبئو12دآوأفقمالثتالمأفهمهرااؤءالطقاااووراال ع

اديكأوملألقوثاشألنهـائهالجكقيلولتلمولمطموفي5اقماءاااذإءثننأاكطالمو

يتههـصئوهأأكأموكلواولرمحأهءدمإوووؤاخهاوومددا

11اعآؤخطفسمفءااثأازغشصمعواثماثممضآلوتدىأثراةأئأحجىعكاأا
ا

8ئىلوألطتلبقوفااوشإئنا3يتخلاعمقرصهأمحنطأستصهارتوزاشاىعأ
ا

ائثوأبةاشقيطاو3كأإخإئسلوأإفاووراأشإبطخالوالوا
أ

أتداصءأألحافىولاضألطصمئزعخحمىثىهجمأألاا



اوإوسلقاثطوعامرا

ائامائرلطيمناوجعس

سألاالةولجالنحمى

تلعصدعكثيحثيابعيحى
2تسهاحطلفو

عضهدسه

كلتهـقممىقىمةملدقهرعل

ادبةءاتالفهبولغيوجاممفهوغناق

كلخفى

صي



تا

عاتممهمى

دكل

نهخه

ق

ةع

ربيقدحد

ب

قأللدبن

اجالبمن



لص

مسا



ثىيتصعث

طال



منرثبيالرقامن2تايمهإلفائدةرآيطأاشرحفيوهـذالنهرحيه

ثتفىثمنهوايهاحمويئحاكامالتشكابهكلىقيلوهااوالفويبنجماأ

يةدالدؤبىانأالرقهإفالمحقكلةالجناغنيهتوسسواصعترقسياالمان11
رقهكتىاوؤتاؤيهـاتشصيةواشاصوءلممالطوكأتإباالطقاإورآخهنياا

اخظوبا3فااألصتؤااصابقةإ4هوانظرلىبااواخذانماصهنهاالهذهيعهجما

نراااالممعتواليىهـتهاحمهوالمؤافؤالىقيآواالمودصالكؤألإ
لال



هدل
من



م3

أمالمولترمحهفاإلبنياتمىفيائهةدهلىاآاإحمدقدومحداألملفىيتامح
اىالثثشولىع2ماثببهواححؤهلةفيبيهامحألصشوإئهخوفبافيدونهوصلى

إأفئموفةحمهاحمدرهاماالذهىمانمنجصبيةواأبائمرثوحالثثبدحمه
لةاكابهخالصلماصوحهـمللثث5ألألفرفهرنفيمالكهبلمذأا
احااا أاهعثى3وتذللهكألالشكضدافهمىكئبهممنمحالةفىقوأ

ااثممالمدبرفرممأءاثرئوعكدمعلاألجماعينالمديرحمعبنأا هإي
ءلماافهوفيماصاهلبرادسعتبقالقهـفويرثلاإدطكاعىةباطناهذمئحاالااأ

اخهاءفعهافاألولخعضألفاالمؤلفىيذصثرهالمشألثةاالرثموأنمنيقىتتمة

ثمروصريىذإيئوثترألوحوابةمةذصداحقثرالاذولىتألفأ

قىاطنةيفةلثالذهألاألماهاعقدينهيافئة1المرالعدمعندالحخفيةوناعندظهـرا

االحشفمةذادوالجابلةولثبةخألفاللاطوبلاامحثووإوإقيبداراعلوب

أاافياالروربى14يرثالهمنعندلحرلإللتاالدأرينفلمبااالرثمات
ا

ألطناكلوألمااوءيناراللىفاعتبارالختالهالناعنشدممطاجمااطرمناا

كففغوااليالحوليجمنينهماوؤأرثنانألعنايارءفةلذف

أا4اتوإألثةا9لحائتقابدإرناوإيسنوطناالنهدابنيماكاطراامخوامنىا1ااا
ادألياهافلمطأانعالمومنمأأثاناكبباطروبينبميخماادثالتوىسف

اافماأوتداالنطوذةماآلفوهخهاكالمسليوجييعاللةثااراا
11ملهبهاالسألمأعماقططالوا5شالسوافوايالنوجوعالا

أاطأإرزكثىإلوألبقرابةرثاأليموتدصوفييمايراوقولههـواعتقافىاالمالص

يقوأشةححهيالالخهتطرإاقيخافألائيةاخصوإأالمانارمعوثدقلوار



طالمومالوملعدىنذاحبنبعماالاالبالموةوالاليهكمقالأالطا

ثهـأيروكالصعدوالمبتةوجلهدبملعابهاالمنتفمقهصفوو

هااخذاصمافانلجقلمءااراصلرببدالحئءسواموقوفهاالخثصأصالت
هوهئررالفئمصرففتصوفاتفاقاهافنتن4ردبرماتوان

اقالوفاكمفيالنحمااظبعلدمواالفيئفائدكالمروالىتدهبالفقهكفي

تدالمرلةهاوئهادرصالىاوفياسألماحالفياكئهبنهءتهاسواثدمالمالو

الثالثآلئمهأالعنلىيةبالسوئهردالوفياسالمهعالفيممسنسبهالن

اسالممفيوئئةحالفياكعتسبهاهاقالوفاخمهيمايضاإالبةضالفافىدكف

الماللبيثتهلىرالفىاكفوها8نهرديوتهموسرمألمسماهين

بينلثهنوتقمففيةعغئهمولةمألمنفلالحرباديدالمرتدطوقو

جمواليريههمبايدبقىأرتةالودراصلمفانءماهيعلى4سيناورتت

افادضليهمجعاالروإلموفسهاطسمابعداقهعمموانانيفوبماتصرمحليهم

اهلرثحهايثواثووالسواجيةفيايضاكاهموعظتببالترشرحفي

الحنابكعدوحربأردصاوتيارهمدالناباجمعهموزرراناحبة

فرلهطلقصثافىلهتريخائهرورثهموتركةفسمهتجلالمرئدلواسلم

يندوااليمنوفلمواالسيفأوالكفرىاخهومنوبتندالزو

لمرتدحفيىأهوأخحععاصرمارثاليرواليرجمملقاشرعاينكرمنوقيل

قثهندزصاالطالعفيماتانثظلررقالواهالهلكيتحيتاإخالقا

فنهؤنداطلعناصاأإماعالوئانثمهودافيطعنهاوتوبئخمالال

هةلع51افاالموتدشأتجالنهعاايورثفإتانالمىاطودامقرارهب



دكئتمفلحخمىمايط
ثففهسيكئتركطث

بقوعمعهبثمىطمنا

هـولالبرااليقفمسبفيثبتلمحيىبئ

الىئثدمالطأرئةفادىفالصرثنمممهلمجتررإلموهانر9يمعبانمعحبم3إكر
فيعتأماضىاععهأدحهيوقبللمحأبافثهد9نالحائؤعبداالخأواعمقألوكا
كتقماقبطلفيبطلئفىالعبدلملكرثلووووالتللىوالورثاإلبنفسب

والدمنعىثهارضدمالىثث9عرفادىلرتفالالثمممبشهادتهالرفالفيبعأل

لمقر1د



ليهجمهمأابهاوماكعندثواالفرارسمألمممهامهاهندقدالمترعلىد
لوديةفىاليقعدراالبافونسبهيثبىولالمالباالقرابهـحمثلى

افرالردثةيئيلجةالجاعنوهمعكضدافحايكونالمالفرأفىئيثمترطللى

دقاثربمفقطناإلرلثوالشسبملحبىمبعضهوارثهوثسبهىثبهم

سالقارسفالمدوفيافىياخذاضاوبيدهفيمائمقفبشاهـكهوبقبدالورايئ

أيضااغالمومهـفهمبععدنمبيهالفقهتمحبهاموعسائلفيوع

بببئأدثفالانسسبثبوشاهدمحميهاالوثعدآفانكذلدالالشولشى

يةناوحجةلهبةصبقامهشيهعولىيدهنوعنالولوالم

اإلماهاققالبهولسابشتيفينماناتؤماواثدحمهاحملىافاالمامضل

بةاالهـكةممكنداالنشتيتيسهالزنااماوتز8قالعرااهلعامةاحماللىبيخينتوا

هىتوينهاوبينوالنرقشقيمتانالعانامىتوأنالىمالكاالهامب5ذكل

اولدشأفبلطمونفعمهعنالمالبءأكذواذالثيهبهمرفيمطوفوالزناهذ

اثاحعيفثمرانامععندعلبصفصصاهبثرولدالوفسبتئبأوبعالمهالمنفى

ممذبانمابائهوالنظرالتهامهلدممهاضاووإلالدوالمنفىيخلفسالواشاو

هدقهواسقتلهلولهبعدثالموتأبممذيبانااذلبرثعانركنيماهن

نيفةأبوقالوافهرحمهاحمداألماموهذاهوهذبءبهوأليقل

ينبمالرثابوبقعوحميوبىالنئبتبالداواروانافةرحمهممالكمى
وقأيخلفاومطاواخاولدواراوولمدالىخلففانانكانامبناو

امنولمانرألنسيدىنالبوتأالرومةالتمتمتفىو8كفكذالمال

ثميكذلمفيضأتوهواأهمبابهييوشموورواألررع3



النيوإترفيث3برزرببماآتضئهبمنجكيخأحمكيالعةئزفيأد

كىثوهزأابيقئيئتنالبئمماتزفتهم2تجفئضطأوألبانهفيآكأئمقؤكيألأيخثوءصت
اكأإكاء4صاكاصوفياالكامحص

أثيهكقيجميإكبءبمئمغإريثمالرجملفئمألمءكئئيفعبيبرتنئنئابهنماألشء

رخمبنهكمثمؤيبعصطاألجمطزيقةذكرلشمهـلىفالكاوبثطفاهانجابلكؤإثخبن

ياافزفيإلصهااليعئطهيعجارءنئلىلصرأاكيؤائيإلتضكلفلمزخثارائمالح

مققمتةبثسانمايماإلواالبنأللخااإلدنفرأدهميطؤأرتنةجماللمصاكلما

يذرجمهمحهفلاقالئخلوأأبلنهفىأحاالوسيالمحثتالميرثباالب كلط

ألهنمبنجمأقيالود4أالثبئواجمهتجتاابنفخرفيزولذصالمجفنكثرااوس

فامألظأهياودعاثتلتتالهاسوركصحواألاكاغغلزالمجشافى

ةألعباهـاإللحتيوالسامعهقذفىاتمكبنةباوزلرضرامعام5عبيرلمح

بداثالرأبعوايالبألاثاخااءوألوابتهاالبندكوقإلط

يأ اكذهوالموتالاكوركائاذاجمضعالاقوألبالبهههل

كثواإلبامواجمباالمبطعلمىروانكرباكثهلىدادلكحمبذفرحس

فهمافحالنمممبشقىنىلمشارشقيفاجماالمثمقيقاالخأاطامى

اإلبهنايلالباالخألدساالوألواحدشانشقامن

وثومنهاىصراخالهسعتالعربثوالبمتءبمعنىفيهفاحلألم

اهرراالوكيوبقاالمكساهررايكملالخابمأدالسا

وثألايضارلذكواعىجملزلاثوهوقثمص11االخابن11

لمألالىاشزألؤلككديزلاثإلوبايالصاابنالالداسمع
ثرعىالحادواهكذوءهجدىبرمأبيهااعمكذوالتاجماتيثمخالصءأ



لد

يصاسص

ءفىحم

ىدهامد

لمعشنوعممس

نمحسحبر

فلييبحه

حماسيا

بالعبتمالمععصونع

وةضئصاهسيقعدخيسط

ملين

ممرهـ

يئ

سملى

منخداطءبنىش

لورشرامناديينداعدمن

بطزيتةلفظهمئالواعإللهجمعاسمءاضسااكءاخساامنت
ليما

دسمللتجة

بنتفتخرلط

نثهااإميىتها

لمحض

صل

لنتلنثوت

نصتكمى

لتبتن

دجهةلحدلهة

هلططدمسة

نجفىلدلميص



دذثفجمأثىنريرالذجمءؤتجتهيماجمغيتااليخأصلحلولسجمرتجإذنهيهآتهأخلطثجمنيتيأأل

جمضبخئإلخمتيإبخىدأعنلىينجألجمثجمنتهعزجمكهـألحالزياثبألءيئأتربرمصاايئينجعآكالزت
ساأةشسساكاسكاط

أالئعئنطجمرفيسجمبئورجموبيلقةجلىآلبطوجلألريرثفىفبئنماكلعئاقنأثفزاممإ 8ءءس

ألميأجميأقإلضهاطىقالسبجازلطللوارتاتميهـفابلسميملوكلفلمواختااكا

ميتثمنهالغبهبدااظاإلوبناالالوالفىانغراورهئرارارثفةكللمعرلغهماس

رجألبدكسفلهانواإلممنانئفىالتاكاواثجمألدإلواالبمحيهحىاس

الىنمهمبهفىمنوعاإلبنبختابنالمخعبرإبهقفخرجرالذحولمجفكايرااو

ألظاهياقاموهاثألثإفاصفاوكسووافاعسفلوانقلمبت9

العبادهثطاالولسافع9تءذفىاتمكإنا5زخرضرالمام5يرالفي

لاثريعأالراإلسواألأثاثااولله01اال3آان وأرد
أهبهلىشءبيالواواالبصروحالبباتايلمجحمهـسدانوساالبجهةكاا

االنإووبئأماجمبوالمبثاثوواوبهانىلىصدادحالللثبذنؤن

شثاءفيالنمسنجمهشثيئللمارفاشتسهبىمحهـالشؤقاالخأأطامىا
البمنأايلالبخاألالسادسلوألواحسثىقامقانثا

ومنهاىصراخالةتسالعربلىكقومفبمعنىفيهفالألما

مفثاثاكولبتهكساالم1هثايكهـلألماالخجممعأاللم

لوثايضالذعدرالمجضلفىواتلصتجق11االخابن

ماالىاشروللكذنزلاتألوألسبطإلحاأبنألسحاالء
عثعوىاطادواهصذانىجدهتموإااجممكذوألمجااكنيشئىااإ



نزلىانوقيئاكالمابىعشرالثانمهوللضكزكلألبلم
نزلانهوأللالبالمأبدمحثحوثاالاوايضاردحالى

ئرميمئمئينبوابرفلبممواانجهولالهالمولألماإلخأبناما8كذللش
هـأفىوبعاعشبرابعألووعميياقطحماماالثرىوذهنئابلعدم

فىيامدكوالئىهمونضهمصصبونبتيافىعكولالمعمتيثرعهسالحا

قيربطىكمالذمنارلينأسأعدةفهن8مفصالتعالىافةصاهاقفميمذ
شلنوأوابنهثواإللررأالضثعمارفعشرهبطريقضهماماعدالبمسط

وافيوالمكأاالالمابنهومطلقاكأأالخوحالواقإبوو8االيو

االقاوركوالذمألالوهاعدصومنءإلذوادوحوبمفجهعواروااللالم

ونحوهمالخالاالممنخأالوابنإالموأببالحثحاماالويذفق

قالارالتالردررفيشوعذحمهووامنثينالواروعدمننرخولما

يتةبلفظههنلهالواحملىجمعاممءاانالشاههلئاتاراسإوأإ
ىتاثملىاالوعشرلءدالذندادوأهـظفيصالبسمطاااا

ابننتكويرانهبملطلمذاهاأبوادسفلواالبنذألثانيةااا

فيثءوكلتابئأبقوبئىناالانجتونجثالتنجمتفتكرجاالبنا
ألحميقاالمهنالجدةالرابعةمآواالرنةاالوانثىيثئسبتهاا

111االعهةمداطلىةمساطأولخماناالناجمئعولقبفىالمداىأ إ

كاتأونجضهاأحمدوكربزالميتالىالمدليةةالجداقهوفجاوصلعلى

بمثفىعالتاوهابضفعاالبلىبالتاداقوباالجماعارثةواإلناثضجم

الحفيةعندعندناوليهةالماعدزثأوايضاعئدالحنابلةئيىوث01لال



ثهأسدفدحئهصاحمالمع

بعموثعايرصلتثحلىءيوبيمرك

لساميمعلميرهـلدءد

بحثلسايعةشيقةحث

ىهنمة

لحماعدلنةةتهـء

صرلمألللتربنوخوضيولمقماقنعوعليها

سلىملىلمعتفامةهدالمعتقةا

لدءثرتمتمدمربةلم
مقداعدهلسطتتهدءحض

مطلفاكأطلقالحدبتستنصافسعأ
هوميزللعنقةحة

ةمهملىةءحثيممكنقد
إ

هساأ



ك

ثهحمعلقرمىءيهلىصمةهق
ماصدفرثءيصايمحمىيتومىمحليه

بقوعلهادررصدهمحسهلمحامحو

دضعسهافقطصبةهتقةلنسامىميميحر

نهلثهءلساصحسههىصلىكلهملةلقلى

عىصماتففالل

صبملبسعتغوقملى

ليألييتلعدفيطكه

صتألفصمقطفألسلمبهآلوه

بيسهقلكيةهذصد

لممقدهاله



03لح

الودعدلياقمئحفمولمااماإلركطوذآيضانهسائلاثز5مكقلىا

فى2الفرمايالثمقدهنهماصدوكلثهمايربباذنىكرعانائااوروبر

االبداليصفععيببالوثلالموامغدتئونالعصباتعلىقياو

لىفقااوضعافيبمبالقدويبحبالطالممقدمغاالباوفىوأكلرافةهعر

وفىأفواثألالمكتاباوليهمانلعطمقدوابابهذاكألباب

اللئةثهجمراالتصباهادهاشرعاكلوالمرولطمفاهبيانقىمميافيماوفوصهم

ستةلمطثعاافهقكهثابرهالمفدلهقرهووصفبالواركرتاميك

الىصوفبعفىوينالعواولتنالمسفيالبافيتلثهويالمتاالسابفىالفرو

هبعلىئابةاهامنباالجمثهادانماثبفسبأقىةاالضوهابىماعاج
ذكرسئةبوافهفيكحاب5وهابالمقديخدالفهالمؤلفممالمعلىفىفالير

هذهمانصفاونصفيلثافونصفوانصفهونصفونصفهلنممفاسبلح

هوهالمذكووضالفرعهفيحونفالفركقاساارزىاالتدلىطرقىكطاحلى

انايفافهطرمقتحثمهواافىئنزلاوالثماالعلىتذكوالكسرانلمطاخداعنهطا

النصفتولاووربعهنصفهوإهحفابعطماورنمحفهماوشالثالنلنقو

قهمافوثجق9االالكسركرتلىانقيالترأرقوءـبعطروعفطونالثلثانو

وضعفوضعمهأغاوتقولاضعهاهوضفهـاوضعفسلىاواظنااتقولن

الكهرالتدكواوانطإتراوطرقعفهوضعفضعفهوسلأساعفموف

وضحعفهأوبعونصفهاتقولنتصعددرصةودوجهتنزلضمطالو

رةالمذكووصالفراضااخصوبمارةوضعفهوونصقهالثلتو

نصهثكهـوصلىفىوضأصلساوب1كالواطإفرلىاطريقةلقهالطكهر



ا

فحدص

طألصطلسة

ميببما

جخويى

تففىىاكر

حطيحقد

اتعصيبابهآمخرنصيبأ

وضرجم5قدصاالعدمسمعغرق

حمر

ملقيد



أشلطاهتافيالصترئتحملفاضهااواكثوالمينأخمرتجىمنثقمما

اإلبىيمنىثوللىلالجراعكذرانإلمهاداصدةتفانلطشاله

لركاالركولىالفيبالصلبيىعلىلمجااإلجماعبائهءقان

رقمكلدفعووطغاللثالتسةألاالنىولىكرالذأرتاويها

لدفواواكثاوأحدانىاونفواحمذايىلمجتقجم

منبماالكيالكوقالافيقىصيأمضهىااقيولدابنهاب

تللطيفرىاابنتينهناثلملهاألالأليكونانومفىاواتج
ئيناوبتجصراكانفصامبلمحولدهاثلقدرجتهافلوفيثغر1

لناخلئامماةالسدسيناألفابنحدةواوبنتااهبلعأانايفتآالكةرجمى

للذعنلباالمعصنحنهاوععلىواحنهالصاممبشألواقدولوتعصبمالم

التلثينفيإلشثريهاسبقنفقدحميازللثنالوكانوصظاالنحبيينمثيل

كإليكوقانبعقشروطبارأللككدىالجماعباولةاإلختألو

لتتوأليابنلدوبموقالانككامرألوصلبلدوم

ااجماعاقشقياخمنألمعصبثانحالسانآلوايضاسبقثا
تتلغاجمرنألكهرانوافهرخمفةالبخاأفاوص

اضولهدوالهلشىهلكاهرؤاننعالىلهقواواكثرشقيقةخت

اانصصرهرفقداعاالالوالشرعالطامهىعنفطالمموسكتلهـانصصمائولث
11دتغاعاؤاالحئها3وإلفمكلحىوصاذصويضفيتالغوضالنإلب



لىواوللثابنكمذولىذكرلبعلدواكبعاوالثلةلو

قىمحهيأأومعهنمهااكلنمصبةاكنزاوةواحدانتىالالدواصلجاوا

الئلثينالشقركحافياالىأنلاوأالنشيينصظممنلكرفللضبلمامناوا

اليكونأنتروطألبخمسةالنصأىألئسورقهلالباالخىو

الهيكونمالاقأروألعياوانقذكرصلصولدداميتأ
118

ظءاصدلهيكونألالانوألللصايمنولدي

ااخمنمعصبلمايكونألألالانواوالنى7ذجمءااليشتاا
11اإلمماثليكوقللألانالخالشألومناعىاساهاوجمدالب

االبفقلىهووالسادسالثرطعنلفالمزسىىفاكضالباختمنا

جبتقشقاوابنكذلبنااووذكرصالبوؤلدماالمحيتقكلفلىحملماصا
اكنىويحدابنهوكاوالميتولدنارأتصبايخامإثشقيقناناو

اخشقب3لمحيتاوكاننمعاومعهاسكصبةنىلمماالشقفقندلمرعايماوا
حظمثلدرلذقللألخمعصبنإوالثلثيقامدسيمملةافانلطح

وجألزاثنينفىفرالربألوالثلثإنشبزكدافيئلكااالناويلتاالنة

يعههقهكص3ةافافاهانفاهثفىابؤوخالزوجاثاووجقوابؤا

مغانثثهاوذكرألأوستطوجففرعللزوونيعاقوصوحوجودبشرطا
امبينحفاالزوألنالزناامرمنانباهنفياولوءكيواومناالؤوج

الفوعمحنلثاوبالوووأحتؤاألبقددوددالومعالهنهاوويوثامهالى

االربمارثفيبشرطأيىفوجودهالنتبررالوارثغو

نيفلولمكاتوكنجمعالوفلممولذطنكانءكاأكاكالولهفيواالصة



لسهـكقةلجاتااولؤوالربعورهرصإورفالهكأآلولدلذوصه

وثوافرعجلؤيالماذألوهوعدئنبشمرطفيهكنيعثعتراو

ناولوفإلمنوأنحاباللنشه1هاالرغارمرجةأزوامنأقااواكرز

اوذللعهـىفيعنارثبالواحثرزواإلبنولدالوأديشلىوتجةواكمن

أكانووشنللزنفلوالحنأياقكاؤكتمارعاوفىتعالىلقوله
يمافىالماعجاقطوالؤاوجةوالزضفروافنكياقىالناوالناال

اوانثىصرألذارثلريهللؤوخلكونانوثىودوصويشرط

غيرهعنارثترزبالواواالبنرعالفرعوهخلمرمخيرهامناومخاال

لهأيكنواءمماتركخافنتولدنلمهـلمنفانىتعالهلقولكوذص

اإلصحافمنبعةارهرضاخاخاناوألمحركمااربعااولهنلهااررنلدش

لثعقققاختهنوكرهشايمكسفلانوكالابنبنوفاكثهىصلمبتيبنكال

لممبقواالصناف4ناالر5رزعنيعبماروثرفاالبفاكقرواضتين

دناتعداذالنصفواتذوبقوالمالممففرفهكنتعددضفص

عدفألبثمرطالثلثيهضةأىألنهتحقااعاعدفيءاعحلىاصا

افجرراوسالبمبافراوايمءيتللفابهنالمامعصبواليانألهوو

وئماتركثلثافلهنةين11وقنساكنفانقعالىفولهالثمينصلىزاد

نفلواثاثينباالوبيعبنليمعدلنئسووالهعابهافهصئىفضاوةالبسنحين
اعداإداألوبتاننثياألظكوفلالذانلمعصباولهنيا

يقءعلىلبثرطثنريسقانهااماضيناكنسوارجمهأفىاياتياذإتحاذ

كلألثرإناألألداوخامقهشاقوبومناساعاالداهـكاألووماحد



ىعلمىهامورلتلتت

مالءقي

ثأللسقانهعدصهـءنبءطصء



يمأليرشبركاضبمكاكاابرحبنبرألخمشحميمئجيرسعيرطءصكاليربشكاشتفيضبزحمبءم

اضأصستجفثتافئعكثألينم6تجتقففوبهجمفإبمإألجئنيوأمهبئقىننملىييش
ءإجمهيمخإثبتآفأأجمشس3لتتناائهالءمالأبئئبشآشههبئجلثخممغرزفيتجتي4سبث

صختيقامملوحفمقيئقناحبئمبئمعهنعئهضاألثكقاصألبالىجمثاألبراسضنمتاس
فإالىفىافتنأاعمدأةألكافالفىفروالنليغمثمعقبتلثلثانلكاقيهات

الجدواألحيقبابفيمذصثودثساانافنينأللكيعلىمخهاهناالمواافقصوش
دأأثايماولالمهاالضوهناكترمفىأنانأالفيلواالمابالا

وهماقميممكدشرطيلطقهألفاأللمكايانىةواألمعفىاحبىبضجمبماا
وجالفابرلمحتفىففدفمرطناوهومنبئاروكرعالصهونثأليهان

ااالضغكقومنأذإنلهبهوقرألحمهانوبمالواألوجةوافصف
ألباوصفاثهمىياناومحجونيقنواواراءامحفماممواوكهـاتالالخواوأ

قيكنمفاقشالىذلفولفيووألألصلسيالىلعدمبهحبربإيؤا

مهأخومن3حا3نفالهقووممفمعالخثفألههاهالولمهوحمىكحوأل

ئسمباقلناقذيهوهتإمسادمغمعافكاألبئوتولسشمنىعنطمالسداؤ

األخوهقاكتهبرمنثنيبناحالفرفعثلثاوايياخهالرثبوسيايغىيغرابي11
أ

اوذكريمابامحملايهببألبشرطانحلةفىإكقاقهملالهاالخولتاواا
إ

انثابهريالسوةبهئهميقسمموأحبإبفيالفبة15أز

نوافاننعالىفوفييهكآلوأثمملخثواالمالحىاويهلفاحكاضاورأ
هـالمهمماواةقتضىااطلقااألازلكتتنواالثاسهـوإفيءضكمشؤللهنابمطلى

ا3البكوسإنسثيهمناقثراالخؤصقمعهيكوناقشرظيققهوالجدأ

سبةفركطصرالسلافمنفصالاهاثنصكمهقيوسهانرضعصا



3ل

هطلقاسوثمتفعمامدلحدت

ممررممءميةدلت

اتجمطتدتحمو

لسقيحوثءحثصدلصلسلمث

سخقلىصثموحد

سرلقدهنيهومىهثمىتجق

ورسيدءلخثلصء

طنبمالسدمطجسنمه

ررنلىكدىلتتعصبلسدمىبىص

هصفميهمسقاحوت

ءهددهحهمالسدسيهصق

حوهصدصواسلجدسقتزت

يىقيقهشكماسيا

ءكثرمعدمتكماهدظ

نقملممبيىمحيييسقاستء

منرلعددتبئصتعقةيةلتلى

ءوهـفيلتلع



87أ

محىالسدالىاالمرفىوهباالصضرجواألصاممنهتالفسانوخمسما
105

خوةابنىبينالغرقوالسدسالىالثكمناالمفالمججبوفشوأ

بورالفظفبخاالخابنعلىيطلقالأالخلفظانبناالوبنىإ
وايضادمايانجنينعالىدقءحقيقةاشائعاوقياالبدتجادقإعدإقيكافانها

مكالمقايهشابيمأانيلمافاكلزاالخواوالدمنافوىاالبنوالداا

اقوب5ببهلىو11بااالبتحب11إذهئسالجداتهاثلهاو5والجد

بماااحيددحيعالذكاسيالتىبامافامظيتادبهابابحناومنهاا

دسااارحهـفيعلوايةلسوباالسدسشيشتركنبالمجالحجبوفيلكذاأأا

السدس5المدجملىوسهعاطهصلىانهبوبدهىماروبينهنتسويةاوفيأ
شرطكسلىطايمااههأرووهغواوددابواهوواموخهاتدكودإ1اذأا

التهببكررضالىوقضالسدشباقتجالجدفضىسلموعليهالئةملىانهايشخيق
ككشانارىقوياالوأالبالمبهعةارضيرءضاايفماوقاالمالمبهعه

ناعشديوارثلىتدةجدسافيدفاويمءانفردتوهولمنحبأهعدساا

واكثربجثانبسجفةاهقاحدأوكاااصدلتاددصوةالحفيوعندا

آلكرهالءلىوادافعلأتواراكنخاصااالجهـاتتلكدرر11
ءاوله

ناثاالبخهـصيةالمدءاعتألارمرجمةأدافيئهنوااممعدةوأ11

لمجسببايسويصطبىالمىئثنآراالهفعحةايشماعخدحجوفاألناعد

الشالثقامعندللوسفاناولمالىلىؤمحوالحهاتىالاناإلللى11 ا

بتاحداالماموزفوالححمنبندءفمالطواللهالوفةحىحطأالعطا
ا

اناالبداتالجلمجسبينهماشيانعىايسلىائاليقعبمامرحمضلىكاا



أ

لتهدىلحهةتمطهتيملدت

ءقدهىكهحمهللىمذهب

صكلتدممصبىحم

ردلمحهحمدحمهعد

حغ

لجلى



شسبركابمسطصحةئهببرآممبيةذوشضتءسألزبيرخكاءزرضبرس

أألىاأنيمءصدبماجمزاأكألالمتنقةفتأألؤكىوجمسكنزخقبماتظكإش
كاصلمفنتيلسخوةآالمنقيغضجأثجبايكصئننهحهأوهعهألطأيعانالثلثيبئءأ

أنتقمياسمامكلىشقيقجداواخاووابطاوارفرعهنإوالفىأجىامحماآله
اتالخواالسفطنلشقيقاتادتقعدلوراعلبايختلحكلفاكفرنا
المادأالفريمبقكلثائدكابخاركاإلخكط8لمسونواصميءاذااالألباء

اكانءأمموبدطأابغوابنبنتطيعصبهاكجنتيوالمتىاصقطخاالنثىلوا56مقو

عهتأوصفبقتينحوكاخمعيانزلطاداجمةالدراالفيااواسعيينواضاهالاا

قويبفههصمنإألتبئالعسقطتواللقابصأافيبنافيأممنالفللبوامححالب

إبفهوقراالباتءاالضتلسقطتالثآنيةفيالبمنأاألخلوالووربارك

يكولواليعصبهالتيانثىاال6تلوررالهىللىفثواالمحوميبقواهماوكمبا

ابوانلنذهثاولاالبنلبنىكماوابنمطلقااخهنلألتثيياماومماالتمكذ

عتنرثلثةالهلعولثروعثثهااصالهانءاناوابنوذنجوؤوجوا
ؤبحتابهفاالبنلمجقطوممتةوبختتةثألوجافىوعةاوهنالوأيأل

الصفوجفلىالبواخالبختأوشقيقةاختوآؤوجودقإال

دالوجمووفاالبمنواألضتاالخقطيواخصفصااشقيقةالألصتو
ز

الملةالمساااعالىكوالسداالبنبترثلولىاالو4إاألىاالبننأأأ



تد

ةصيمم





4

اواصفىاباهلثثولمألمأصدولحأوجةوزشهوالمسالةفيعركاثب

أجماقرالةالمممطخنيابئفدو3انمنااليافييئالوالحقيفؤبمفىهوو
اخلىومحممتيوشالغرعلىآالائكللماواففراليجثمعانوهما

نتالههمواصاااالمحصمأكلمكلىي

العضبةالأعكلماخاكثرهذاباباىكبابث

الضمماتسامةئةالعألمولفصالمفياتعريفقىومحميا
أالجتالىيدلطلمفريبوذكروالرالهوذوبنصهمبمحاالولإ

مهوفدامصقاودحممدفيتىالقاالمحظافىوهوالمرءالذا طعا

اتبالىبنفسهصيعااعصويةنالغإروممأنهرباإمصةالى

كاعننالثافيبماكهوفىاالخيربخألفمالقسحينغبوالبوامحعطة

االثطثثوهلحاالصمبفىمةوفدجهاذكرسهماتذاكىهووبغثوم
أئىخهامعاجظبعهاالصالعصوفانافيرأمعالماصببخألفذعلهلمعصب

لغصبكاأثالثاالقسبموألاليطئىئىالططرفويذعرش

االفمسامفعسوالماقوقدأضرىماعهامحاعصحهااتاي هممددظو

الذكرالمهفياففةموةبعبارئبالمرشوال4اللفشهلرقهلىالمذكوأآلالثال

آاالرخأواالحألفااألثيلطر1الوعواجميعصالبقسهلعافافقال

ليلمالفجهلمجقولألماإلغأماهويبمطقروالاللىبقولمحارجوجافىااما
إكقافهمبحعمبمرئميهطةيمايفايددلعدناباوسعذكرهفقطباقىاقيالي

فدمانماواألبعفهمفاالولبعدعيلىملمنهيمدوايحجب
حمت9أ1ااكالومنهائربنهإدثاوافالالثىاالبنإث1



كم

ءالبنايائهؤايبااتصمالهاظهومنبفرعهاشىاوأنصالىيصلهكبيا

ثاتقدهأوالذههمبفياألرضلوالئدوضآالععفياللخاريلىمثوا
منهممامفدلقىالطوناالناةأخاافياجأقةاالبوجهةمحابنرةاجهةأ
لىواانهمعسفلطانواالبلط35وانمافدوادتعدايئعاعافاالاالعلىا
مةالمقلىهوالبنوؤااسىألنبنفسهادلىواإلباعمطةبوالمبالىاأإ
ا

أمصودةبامامنصدوامعيرثفالههـابعداألبأثهايثاةاالبهصلىهـ11
ثرهالجدواالخى3كرنةاالضوءلىوررالىءؤرموياقعأومكامىطأفرإإلىأأا

أ

أراناكلوظاكماحواألبوةفىأبدامذدرجمةأفربالونهويسهلنم11 11

الماالخمهوثمقالشتياالخسعألاتوالجدوالسادكىمسراطوا
اث

بالماالخوعلطأمثؤقااألخعلىالمجدملىفانهإللهههرحخيفةفاألفبخا
ارراألنلمإألذااالئمةعلىهاحلىومجطر3فيهأالكرلهاالضوهـالبمملىاكاوا

انسهطيخالو8وباالمنهيااحمدحأليسقدكأاالخوباالبيثل

لماقدمانماوممآيةإالعدهاقامنمأالوبفدادحأداذاتعدأ 15

إناجمونكابهاألصابدطمتفدىمالقياانامحاالحابنعلىعانوا

جأطفىءكلهءكمالاألفىمعدمالفرعواطهوالجداالبفوعاأل أح

لمةيعثههودةدااسموالنالنحسصفىلكذعقماعالءدااللواالرةا اي

11
فأللمجتانينمهمعلىوةاليمتقداماألنمبميثملىحخااسمبخألفىرنا ا

نفلقوبالاالخأبلطعلىوفدمالحقيقاإلخابفالسابعجمتعلبلالى

خءآلءدرلطءاالائيافئكاهووماموصعلمليإلخناالفامنا
ا

قدىعىاايعائماعالتأجههمالحفلىامماعلىماودتداألخرعاىأأ
هعلى



ك55أل

لنىفدسربلهس

نفدامسقيق

هعلىب

ءعديصاد

لدلىته

بمص

ءىقدكفله

ضرلمعثقثهـلىتحد

روبالسببوهوعممحةإخسببااةعصبالخثمباأا



1

سبمأالفى3وانفراعااجممايهالغيراخهيوابئدايححبهاوال
نالبعصبينيةالماوالسدسالىاثاثعناالهونإليرداإلولىفلهسا

جمامحااالجدمعثونالبوةمالثاآحااالرودمنتإلنهااخو
اتمسةاطاجماعاكةالمشتوفييمهفطوناالشفاىثاوبةالرا

سةالسادالمهفبلالباالضبإلعالشقيقاالشايث

بيةالسايحجبهايوهوالثمقيقأالضءلقايحصهدالاألبمئاألضابن

صارتمطلقاحبثباالخثالباوالبويناإلخوهبنىمدطالجميعاقو

ابناناوجمباثاارلعهافيرامعمطوابنالبئايناولبىبامصبه

اليحجباالبعقالعابنلويهاببهبضألفالالماليحجبالشتيقلم
ههناومللمحمداهلىوماياهمماسبقواكثرهذامعلومهـجمبه2بوواقاشاماابن



ءجمإله
فىالوقاطأيغماألنقةبالسااأليةبهعصبةرتهاصيروفيالصلى

هاتفنأيضابالنبنادمناتتعهيبالقياسوعرشالاالبنولدكل

عصبهاوقسمعمهاوبختهاخفتءسوابناوبغتابنبن1عن

فانذمييناالحظثليذكونتكاأنالفروضىبعدفضلاومالالل

ابنوابنابنابنتعهقطتولهالمالنتانزلاإلبنبنتنت

بعآلأرالىابىابنابنوإبنائنيدالىابنابنبنتوأابتامثال

ثالهالماتعصيبالهعمياابنابنواالبنبنتبينالباقيوالثلثانلممايانفاالو

بةومحالنههاوهوانزلعصبهاانماو

لوائمثيهوالثلثينفوقهامغاقباسنغو

االيقاحنابنتيكنلمالمسألةهى
علهالمالومددباقيثمميئالنازلة

زينهمابتاناتعونماللاالوليين

افهوبختسلىباموبنتوهند

مماابنابنابنوةنتدلطبأبن

هوزيدابنابنناابنوابنصفصة

نمغابنسعدضالدبنبنكرمأبن

نةوءثيداثثاضتويتاايث

عاتكهدرتجسهفىلهعموبخت

كمصوووهذه

اثإء
بصي
م4

أ

صسسىا

حهال5
ح
ا

سا

جص
صم
ح

صبأحمع
عصو

ح

سباث

ء8

ص66طثبم
عايم



ل5أل

مهىضاعوفىبدالذذهوذكروعنالنساجمماكنفالمبمأرر
بيناينلثالغبعدوالباتماالمالثلتادوهنزينبوهماالصلفلبنتيرجةد
وعهةيهاوحةوممتهمهوبنتاختهاطماالينبناتبينووز

الصالبثندعضاصلىومئثعوتممعاالكحظمثللذكوجد
واعدمىاهنولممهمانيدلزءوعممربةادءافلثا

الصالبفلبنتىالراييةصةالددفيهوالذىابكرالذكوالوارلثكانودو

أالنميمينحظالذكوهلىهـوممةوكههأوبينمنهقيإأواالتلثان

العافةجحةالدرهوفيىالذاضالدتلروعثوخمسةهنونصح
لالذكرثوممتههاخعنوبيهقىاواالصبظفاتلتات

الددجةفيهوالذىسعدأقولرعشواثنىهنعو8االنثعنظ
االصافبافلبنتىاالفيداوالدوجةدفيلىاالوةوالثانيةا

بغاالدالوالشىوينأالثثيحظالذبهومثلاختهيننوبيهابائو

حظهمللمذكرالبنتيغيإنوبيهاجفلاللالاابنهوالذغانماكانلوو

الصلبلبنمتىديهرفالمالالمسألةفييكنهولوأاالبنالدإلوشيىوالاالتين
العصبةاخساممنابموالرلثالثاإلوألاالبنلبناتالشيئاودضاورفر

اوالبكنخقيقاتةدالوباالصادقصشهناياتالخواجمزلفيربا

لشقبقباالمثتيقههمهعاباضيهااصدوكلى11اصدوإلولرةباالخوك

لةبمةزالنهايضامنهماالمجدكلعصبوكذاهلألبباالخلالبواألخت

يالجدغعةاالتطالقألتةهدةاألبىخالباالبآلثهادفياآلخ
وإنشالطيهمافولهباضورضهماعصةصيووعلىايلارراوبهبافيفىيأ



ط8

اأوثثرشقيقهأختفنياالئييونحظثللذكزفرجاإلونسآاخوهءأ
أاختزفياالثيبنظاذكرمثلنهمبياوابتةلالأواممقواقفثابئهع
أطذتىريتهمكذلكاوععهماالمالاكثراإلبأنياواكترثالب
بعصجهىواضالفروضذعفىادبمآلفهوأهثلنهتيبىكاممئأامعهنهمافىكل
صبةألضيراخوهاعابهصواالثالمامئالفرضهومنأخهىبهاممثاضو

دمرضعينفيلذكورانماهوباعصبةناطةاالروصيرفيالوادالمىعهاالنبا

عنمافيكلاالناثأنفيرفتعيةحماالخوواالخواتبالنبنالبات

هعثىفييستالضهاالنعىلهاعاوالاتااللهامنفىالفرفنفرضأتوذ

اليذكرعاىاالنتئتفضيللمؤمليالاضتهيعصباصااالخوبنيقالفرصد

اممنالمعمنىاهذللزمفالعاصبقئرفينيفاالأتكقابينهمافأزالمساواةأو

غالوهعالعاصبإلوالمبنتهعالهمابفاوالعةولمخصببها
فاكثرةاحفبالوالصادقجنهناىفقطبأواموالباتالخو2

فاكزةاصدوناالثثناتهعاوأكيثركذلكاو5واصدلباتثع
السدسجمابفيالسابقءتهاهسعودوضىماينحدلكذفياالصلو

لكذفيالعثرطاضهاصجقهرعلىلكذفدلختفالومابهقىفالحيث

فعمبهعصبةكانتهأاضومعهانفاناخوهاإالهعكوقاليأن

هثلةأالحكهيخيرالغبرألنهمعالتعصمىمقنعهابالغيرالععصهباان
بنتخصيباختلالقيوالبافزضالنصفالبتملفيرإواختبنت

لألخثقصرضاوالثلثانالناختاقوابنبناتثألثلككذاخىواجمق

بنتاتعصيبمافىاالواالفرضاالثيانطمااختومانبتعصيباالباقي



لعفبقعصياالباقاتلألخوونرضاانايللهمااخواتووثأبن

لالخهوكذلكالسدمىوالثايةفرفاالمنصفلمىلالوواختابنبختو

أباتلالختوالباايثلثانالبشبئاختوبناربعتبنتانباالبافي

الضبةواميماربابيالعصةقهوالفلىالثلثيئاقالستنراالبنبخهتالثفيو

يةالعموبسببمهىفتتعدبنفعهعصبةيكون5بغيربةالعصيرفىالانإبرامع

ئلكععومةتكونبلاصالعمبةاليكونغيرهمععمبةاوفياالتىالى

بنتمععصبةالشقيقةاالخعتنصهتى8تبيهافيرالكلذجماهعةالعصبة

هافىالذحمابوهالمجفىنزلوانفابهوأبنوبنتاكشراومعاو5احدو

منأفىافااواكىذبموراالبخوةاالجىالشقيقهيحجبمنتحجصعلى

ارسانيهاهععصبةلألباالختصاوتحيثو8العصباتمنبعدهم

وافماىلمامنبعدهىوطقاهياالبنىفتصإلبكاالش
اهماحعمأفيماصدفاصكدئينوومبئنهبياالسابقفسهبنالعصبةقيبترن31اثم
االواالالماسطةاثلكحجبنهبواسطةادلىهنكلانواطجىبابفي

اممالدتفلنقدممفدمةتهحهنتفقعاصمانابئاذاانهنياثااو
العصوبةوجهات8منهـاىالفورجعافيدانحدترحقفانديبأئراناهج

ووهألصثماالبوثمابخوةايصاسغالماليهةوعدشاصيةااناهعاشرعند

لفىالموئوتيبووفيالمالبيتثمءالوالثمومةأإثماالخوةبنوهثمواالكوه

البوهعمءلةالعوبهاتألقولهفيثراهثوعهاهناالمحةحمه
العومةبوثمالمومةئمأالخو5بحوثماألخوهو5دوالجدثماالبوهثم

العمومةفيجةمندرطوسةالعصيبنوةزادفمهاهألممالهالوثم

ييىالئرو



س

وابنهخاثنىجهةغؤتيبالقربانماهرئرحبافيوماليمنأيبالنركل
بمتقديمالمارهةالصإعدبمقعفبىعليهنببقرإلنةقلةمستحعلهاجهةاليمكن3

4ايضافبهئرفياسمفطوبخالفهاالعيوابتئناعلمثألاإلبط

فالجهابالحنابلةاهاعكندذاعندسيماالجهاتكلاصدانهامعالماليمت
حمماقةنيففآبمنهامومحدالمالبيىجهةقاطآنفابماذبهوناطوصت



ءثالال

ثقمفىابيافاخةالوأعدابئأقوإذووالضعفسومحلىفئابايقروذوهو

بقوامالهارحمهيرىااافمارذلكوالمطاللبهاخيههلىثدم

كأجلنوةبايماقثدوبعدهمابقريةجمبمالعقدفبالمجهة
مطردةلىواالنلعصباتبايشالمجتصبق1تانالمذكورتانالقاعدتمنيك

افروضااباايضافيتاقىفلىالثذنيةواالملداالووضالعرابافي

بنتىسكلىالتينيمويهقدبالهةاألمولىفىقاالبضتوانجتايمكتقد

يعصبألمالباخعلىغبقتينالدثاألخينيمكتقدوإمربيعممباباأإبن
االخوهوالدعلىاالبكققديمالعصباتممفىالفووابافيوةلقوبا



6م

تعمميبرقوباباثعركألهـثمنلىثعمببةعبقراكحللةدخلديئيهئوهـ

الفيلكقدهقدضيبهلهنعوانهـةفاجمامرجهوخوبعدالباخرى

جلىالرفعصيةلنةالعصبةهاماهعبالفبرفثطئهللىحمالةفيبلئعصيبهأحالة

وهلىالجيوكطلبةعاصبصمعنهاواليهابعهفووبنوهاحاكافي
واالخطوفواإلبنطوففاالبرأحماطوابهااذنبالقومعصبمغ

عمااواصدابهحغالمغوالشداصمبوهراهناوجمانبالعموجاني

بةالعصوحصددوقالرافيجنساصممنهفحارلغلبةنثوالموالمذح
احكامافههرافذكرالموثممجعلهاعصةأىاالنثىيعصبالدجيو

اداوعععدناأحدوالعاصبثاهـفىألواطمفقالئةالثالالعصبةا

بالظرالمسعظلالجماعفوقىصاحببكنهالمأذالمالصميمباخذانه

أيهنانيركاأوهوتالمقوالىلغإواماالخوهواصبأافرادبعفالى

غتصاطالصأهاوقيهاالبابالنظوالمطاالخعلىالقياسالىولهاولد
نجرمعالعاصىالويخيرصىالعاادانفراليتأقىالنهبنفسهاعسببا

الحاصبياخذالفرضصبصالةالعماافضالينتواناالوأال

سلموعلمهالماصئلقوإ4لكورأجاعاوضالفواببعداثمافضل
استغوفتااذيسقطألوكرذجملرلىوففابقاباهلالفرابضاالحقو

هصهعاقالالنهاالبنالبارة5هذديرلؤفانعركقااوضىالفر

الوقولزمالتسشرطيةقضيةةالعبارانهاجيبسقطيحتىتواقاس

التركةوضالفومخرفتلوإإمنىفاورودفالدهطرغيركافالحكم
ةوواالاجمدابابفيستأفويةواالكدفياالخلسمقطاال



6

كالكيأالماومحتهندناكنذءالمشئركةعلةالمعنياالشقا5اإلضوأالو

حتلىفءاالربفتحاوزوحذالهاهباتباتثالالمشتروشاطبيانمهيائ

ريةباظالريةأبائسمىأيهاجمازاوياشرالتنسبةايغعمعروللشهور

اربعةاوكانماقىأمعليهابماوالحمالسم11ذالبدلتسميتهاويصالماياقىا
اوأفيحاناالمألواضوةاعدفصاةالمجمذمثلهاوامووجزو

اوتمحفامموثرفابالراصدادقالالمجنمىبهادالمروشقيقواخأل

انصضألوسبهاالرألسئةلةالمسألفاعناتااوانقهعهماوهمقاواوذكو
ثينإثلالمضوةلالواعدوكالسدص5وأخد1ولألمألةأ

اشقيقبقاالعيبقوشةاالنصباهوعاثانكاللثلثاكثواوانو

يةلسوعندناباالثكفيروابماناالواحدإشقيقاألخايمثمادكهمثرقث

االؤجيهكليهالطنينهمقالثاثقسالىبالنسبةتخنأق4ابيفرابةلىو

نفنالصنغهناالخوهدعدباضتالفتصحكلهابختلفوهياثى

اكونمحشراثنىهنتلالمتنفيأاصدوقايفهقيو9ةثألفجهاااالخوة

لنحفباتنتسهوتوافقالاربعةعلىثناقوالسويةبابالوايقثنانالههاثليما

ئالالنصفويؤعتنرباذفممتةفىاتانروهبعةاالرنصفتفعرب

باثنإناثنبصفيصدواصيألالسددأوبمولالةيممهتيىاثنفي

عدباريعةاثينفياصاثالثاثمعهـمااصمقاولألموةلألو
ةاالخوثفيكالتشواعنياوهذسهمحدواكلؤسهمو

هأققىواماوالدمكاكانهمعلهمبسةإمسوباالشفا9ةاإلخووآلال

الماضىالعامفيقطهمأنبعدانثاهاموضىبطنطااصبدفويميه



6ل

ايمانقضىاوهذيمامفأىيخاتماعذاكفقارذلكفيلهقيل

يقضياقاداداولوىووجتهابااليضقفرجمتهاد31فىاال

يأافازادوطألانإهمااصوعنهئةاضمطرثابهتبقيدزاوالفقالبهىفف

كاناباناجانهعنهاىأصررألخوهاضقالذكوبااالقواالب

يكلتشرباائىقفلكفيلهفلماتقدمبماوالذأعميتاليمفياهلقىحجر
كافيثابمثبنوزيدعكانمحهمبئالصمنعةالكذعلىووافقه

سعيدوشرجهوفولوعخهمثهافىرمسعودوابناسنواعنهنيتأروا

وهذهبوالثورفوسوطاومسروقكنسيراعزجمفوابقعبداإالمسيبوءمربنا

مقتفنوافثهااباأقصوبهعنهمافهدفيىهاللثولشافق

ليقيقطاسقولتركةافىوأفواطعنمداصعغراؤلعمجةاكسقوطاطمنمافق

الاعنهارسلهفضلمحهاللةههالمسئالآلهذءزءفمقااأل



66

لىالبشيارثكهورائوقدوالثاثفيلالمةخواليشاركرئه3ؤيرفبعفدا
لةمامنؤنةلالومسألةالذكوريخعلىلةهاالمسولوالنصفلهلكرضبل

صاهلونوئةراةالدبهوومسمألقالجالعقكللىئلكتقمموجامعةرتحصل
ميهوصدأوؤوعزلةالممأيكدفىمدوومابقىيوففوصقهباالضركني

ئاخذوضالقراثىئعددابمقيأفيهاواإلموكتاوةجمدأواممن
لألمضوهالثمقاهأالالهشارصلرانىانماقاتنبيهـثيباتعءشقااال

اضثممعفيليهاليردمالومفقطالثلمثقسةالىبالنسبةلعدمعابيهموصلى

لالخشعاواليقرفىفوتقلمكماالشقيقلعصةيايسقطنهنفاكباضراثا

يعشرهتعووالثلعانالالاالضواتاوقعممعةالىوتعولالنصفلالب

افلىركطرحمالشنشوقألفائدةعلماالهوأباطلهوهوووهمههدقوهمهكما
الجهةسن5صدوفىبالفيرورفسمافسامةثفاروالرحبيقالوشرحفي
رفسمازوجانأوتاقالجدهاوالرووإالمبعةهووصجعابهااتمه

إبدوااالببربالنفسمبةالمبعوهمذلكحدهـولنعميبابرث

واتذهنوديواليجمجاخرىلنعصيمىباومربالفرضثفعمممو

مرالتعصيبومرلفوفىبايرثوقسمسبقوالثاثيهـتالنصف

ابروابنابنمعالسدسمخهمايرثكلفانالجدواالببيهماوهريعجمو

لثلىوشىاوإيقنهاودمىالمحدسووضىالؤبلىبتيوحي

ضوالفربهنيجمعوانثىأوذكومنارثالوالفوعاخالعنابالعبب

دعوامناكفوفىالفربلىفضلىووعافامنكطامعالقاذاهعىوالت

ايضاقفيهقالاخهـوىةفائداعلمواقهلطذااالشارةوسبقث



6أل

باقواهمافيرثهومعتقخوءمهوابنيبكابئجمقاتعمالخعبىفيلمجتمع

فيتمعوفديمالعصباتئالمحابقتينتينالتاعدمنهعلومواألقوى
الشبيةطفيووسالمحناإلفىلكذيكودطوالجهسافرضالشخص

الخابلةونفبةأفاخالكيةالمالعندناوعنداالهـجحالبهـاعلىباقواهافيمارث

كبنتخرىاالاحداهاجبانأالولرثالئةإمواالحدوالقوه

يقيبارثعثهافوتفالدبنتاثمامهوسىفييطاهناممناختممط

قمابمناخاوبختمتحجبالاهمااتكوناتالثاني

الهومسةبثهافنرالكبوىعنالصغوىتموثثمفملدبنتابختهجمومىيطأ

طأمأم5حماجمدتلىااصداهماتكونانايالثثهايالبنهيتيعكلهانتراو
تموتمبنتاثقلدلثاكالله11يطابنعاثمفتلدبضئهمعىفوهيطنابمنأخت

بةاالختدرنودهاابابىفثواالبسلىاواموتالعليابعدعقالمعفل

المثالفيالمفلىتمونبالضعيفةورئتبةمبمالقويةالجهةحنثلمو
اااةهـءداالطالالعلماالالصةفنوثسطسالهالطماسءالخثر



ال9

4هسبووفوطلفةبفهئعراوالالمؤلفوذكرائفىالفرفييفاق

منهوخثرلاعنامنعهاذخهحعحزيقألااوالمنعلغةوألوهـفقا

اقوابةلاليإلرثممبببهفاممنأمنعءوشوبمالبثيئتربهلمايسنلجماب

األرثسيمبمهبيفملمهنفغهاوعوحهناوجةبارثاالألعن
اقسعمالنوالحجبالليالموحوبمعنىالنافىدثاألروطألحماامحعجااليعمص

يتأقواكتامبااولوتفدمبالمالمالمعبرعظهووصافوباالجمب

األطالقاهوالمرادعندىوهذكاممأالباحجبودةالورعلماجيبعلهخود
ثرقيصاىلصرممانجمبقسمانوهوألبالتوجمةوالمقصوا

جمبوكأفىوسهيفالىخرمرتاألولراطؤوإناصلىبء

مورالشخصعهووقصانالجسهيترفيحيب16مانزة

ففوأاضىفبرمنبانتقالبكونةفتارانواعاسبعةهذويهفواو

أذوجادوكومشاللدأواسسااذمىاسدااصهالثاثمغاالمدبر

ضىفهرمنكلانتقلفقداثمرالىبمالوهنوجمةوالزالوخالىلنمممنا
واضتنبهةتعصيبالىخيجبمندبانعقايمولوئارههفرضىالى

شامعهافلموتعمميباأباقىأاخاافلهاالبختانمافكيوهاوبةهناعحاألخث

أسحدواالوإإنالهثالألابشهيطابعدفرضىانباقىالثكيقسبماالصصااخ
هامقاخوردهاوخرااكيىتعصمقبغيرهاوانتقلتهناكصبةفصاولف

تعصيبالىففرهباالتقاليكثردتارةوالثاثثتالىالثاث

الععيبمباقثتورأجناتامعكانتاذفالصفضهافوفانالضت

انفوثااذالبافركالطصيسهناالشقالطيمونتارةوكمابالفرا



المذجميمطخذ
عصبااحن

قدنتغوضاليمإلسميبىحدهعه

توحمة

سهائت

تاممانهيمى

لسدمما

بهصتتعصيبفي4جمزاحميالكونةتارو8ضها



كالممهول

بىلغسصمهبىبن

صثذلبهىيفةمالمسهةمو

ررحهة



ءاألالأ

الساعايضاكالوالبهاتهمتالمانألكاالعالشققههغإطاجالستقألهوأل

آلنجلهمحنفوهمثماتجبهالشقيتىألوالنمافومحفهالنهلقيقالثاألحابن
الثمانيةاماكتجلمنوهمتسيةجمجهلألصبالعممورجقهصهاتهملمتفدم

الشقيقالمابنألفهىاقونهفالفىلالبرالعمماقثواجهاتهمفلتقدم

بهمافلقرالمااماكجهاتهمطقدماثمايطااممالهنهموةسبهبح

ابنأمافلماهرواصشؤأأهاقيماهقهموعشردايهجمبهلألبالبمأإقثرو

الميتعمبنباموبنالبواالبعآلءبعدهؤواقوتفألنهالشقيقالم

ينالبواالبعوابن4لالبويناألببممبهوبباألكلوملالب

1بهطالألبوالبامبابنجموبلألباالبمبنواهلالبالبابعمعجرب

باتالفيهدمعاعلىهتاوينألبوالمدبعمبوبهالباجداوئم
ممهـالسيعصبةببهالمعقألوالضعفبعدوالواالقوىأالقربحمق

قوطوانفقةايقووجوببالمحراخمنصثمهنوافوىالعسسهاكاإلنا

ركواتاحطكطمايمهنفرخولماهعلاوالقههاكووإايثعهاودالقو

قالنافماصوهنمبالبجهندبهومقدماكبلهاالناثجمىذكرقىثموع

االطن2باننثنصاليالدإحالناهارنحآلإليوالزوتافيوألواالم
أججهاحاكتوألثىاالبربنتثضإتهإساالمحطالغماهنمملىهوالميت

نهفلعمهاااوباللمحادفاباهاكاهمفانالنهإالبنمحججهناو

4عافهرضىدابرصعوقولطلمفهوملمثذوفاكثربشانأومهاافوب
االبنلنتوافصفخعطاةقالحبثاكأوابننتوبشتفىاسابقا

أأإنماراضاححبوبةفاالالثنتانأجمهلىمااجمنإيئابممامىامسدا



ألمم3

ويىمننعصبلسدس

ببالتععأحهاجهامخألالصبإأدكمةارعدثهفت

يبلتىدتفيلتلعص

بتىبناتمنبناضايستغرقمنهع

الالتالفبتقختكايصةلضالستصت

اواسفلجتهاردهعهائنااذاإلألثالثورااثنةالصازيئفألشن

فهيعصسلهمش

مهمهفسموحهضهم

ةاالعندالجداتهنبهتادمنيرسجمدكلددلكوكي

جبالابواالبررااوهحلىبالانالحنابالةهب

رمدث



ألس

االتصولىأذالحمهابهاإلدامآاوامأمآماجمأكلماعحنهاتحجبالبعداإلمجغهاا
اقمنهاقطعاابعدئاأالجمجمبماالبجهةمنبىوالقرااالفطذا

لىعماألباباملحاالبمبهاأتدلانوسلذااأليثامبهالتادأ
أءصودهذوهئمةاهمهنهاأقولكوخهاذوائدالروفمهفىعارا

1101
جمهعمنىالبعدواباإبىمصاالباببجهةهقلىالقرنمتاساذماةالجداا

ىررالشنمثمانقهماعلىأدحيانجهـووؤكااالليامامكماماالبإمهاتااااا
قالاخهاتحجبهاءراقرائمأابقالعألمةئألءجيأوالوصإيباكرايرنقي11

اانالمنهاضورالمحرفيقالىتهطكروناألبهطعماذللثمطئوحيحفييهسحظو
الدإآلاوالألمحفةةءجاروخنلاتاهاىبهبتحصهةلىحمقرا

شضرأبهوجمزآ8خمالبلرجمهوهوماباطمبعناغولاترجغعك

األمكاماألمألجمنالفربىهابىوامحخمادهكأفينهفتاوفى

ةاالباتفاقاالباببوكاماألباماالبحهةمنىالبعدكجبأل

الجدةوالتحجبىابهسوالمنهاىواوامومةهخهاقربالكوخماالالربعةا

أسدسأاركهافيتثبكالاامكاماألماآلدمقالعدالجدةالباجهةمدالقرا

أإللإطةرحمهلكمااألمامبمذوهـفياامااإلماملىقوهقاصحغاعكإ
اتالحدثاثامحملاالمالنممىافوثينابعدنتناالهجهةمقالتىا

اباجثاجمراخهاةؤأطنابنداطفيةرقركنافا5هذةقو5هذقوبفعد
11ممائقدممحنااووليعميهتمطلقاإبدممثاأقرلمىاالطمناألصلىعلىاا

ضىأمنقالألامالشتجآأقساابعةأراهـالجدانتيقأوأراعدطنم
1101

أإشامف3نيإممانتهالخهاءوحموتكىممحمبههيىعلثطوأن1ءاشإاألأمطثأ11



ألال

طعىهتبب

خفىلتادمنثايا

ألموهلىاوهكذاألب

الرالقسيىالحالفهن

محفىلى

هةدلقعمما

بذلتد

لةةعدفطلففطىب

مهمالقدليعضب

لههـ

نتالجهاتايمنخت

االختبماخاهالمجمننتانجهاتطاهنضتاليحجب

فه8جمهمثقيقة

سثبن

سكططد

يايىحثب

حثيحبىقق

قةعلىعسسضفحفثحعيغةل

ممتةهنلةالمسااوالعمهقيقةواضتالمدتواضووامجموكزلةلمسئ

لدحويىحدلسدمىمم

تسعةهولصحىيشقيقةضية

صد



الوالمعتذآلالتييقاحظثرمثلالذالياقيوأفتسمواعصبهنالغاخفانكانألب

فائدهطىاقولتالنسبكوثهنتفدلمجماعاااالنسبهيحجبهاعصبةلمعتق

المبعفىنمنانقصاناوالصرماححااجبألقدهةالموانحالمتمنبوصبوبالمح
ببيندياكحثصوبوالحنابلةأطعديةياطهنفيهماربفدعجب

بتحاألمقافانجوةكبفكانووابواممخهارصونيلكؤناونقصا5ر

وجدأمنهابثكو3بومحبالنهملالبوالباقياللسدسالىالثلثمنم

التكمناألمجبونوبالجدمحجوبوناالمالدفاوداالمالاوعنعددو

محجرباألبمنالخفاالبأخوشقيقإخوابمهنهاو8لىاإواالسدمىالى

اممقاحودوامهاعومدساالىاللثآمنأاصاجمبانوهلشقيقبا

االيمانيرداملغراألخهعوهوبابىصحجوباألممنفاالخآإلعجىاخ
عندأفموحمهماألئمفالتألثثومكنداملمغيرواالغالجدلينوالبافىمىالسدالى

منحدواودكلمىلسدفالال

ابمنواشقفةاختوذوممو

لسبعةتهمامساوطعولىخفاالشقية

الىثكالهناالمجتوف



األ

مموبحصعمععجمابط

محمابابت

حمقةئميهط

ولصيطي

حمهمدقطقلص



هبوهومبنالبيسقطهمالجداذعنهمالمئهدعابةامنحمكدة

لبمووةالاللحلفاهامعثهمروهواهبومذتعالىالهاحعيفدرحمهأبط

إليمممقطونةلألخو1اقاكاعنهمضبىمسعودرئابوابنبهطيدؤووعثمافى

ثفالهشافأفألالبهومذهـاالبعيونأجملةكثيرمفىقالكبذ8بىبا

فةافيكاومحهدسفايويوقالوبهثهادحمهمحنعلبنسعداوأكماو

لكذاذاعلهتاللتطالمطورفيكوهلوكوجمضهأجأحتيهثقالمذمقالو

واألمامثابىبنبدزماماالبهذكلاالخوة4طابماصيلتففجان

جداجغاؤاألبقولههأهرلفؤأكرهمااهثصوافقومنثافعىان
اوالبنيوأل5داولوراثاوأخواألاعدووركةاخور

لعحيصهنحذبدىضمعهميكف

محمههءحمطلتعيق

حذلتهعىحصبنهحمتىلتييما

جهفياإلصعلخماالمالفاسم

تهما



وأل

بعدرارجداختانواحجدونماخجمروطومثألهاالضواتر

يمالملقاسمةمقضيرلىالثلثؤتخفىالببمهمئذلكالقسمةواتاخو

كرواوافلهانحعرةمحكيرةاللمحالزيادرهواللمحصوصمومثليهوارادااذ

ذوفرضمعهمكانوانااخونجمىوواناثاجداخوةوثألئةصدأ
بألظهالاإنجوواالموائانوالجدانافىوجاردفعهـهويتصورامن

ألباعتبادالنصيبمنالجلىباعئبارمايأخذهاىالشكهألألشحايالجدا
اإلصظهنهالهيتعإنوقىاصوالكاسيأبعةارتلكإلقبعدالفرفىمايفضل

الخهةفاعنهإلينقصوثهالدالوانلالمالميعسدعىمقثواليمخذافعاء

مهمالكلالنينانواوافياالمفىنياأاياقيثثألمناوأللىاو

وكالفرنهاذ5ماياخذعلكنالثكلهلبهانفرفىوذتيلوالنهوةوإلد

موهنرلحهملهونزفياالصلهاالغالمقاصممةكالألمناوألكالعالف
زوجةألمثلالفيبماقيأيلثوالمقاسمةمقلهخيرمىلسدفا

قثوعبعةأدمنخمسةوضالفودبمخهاالباقيالنواخوجدجمنو

بعةارالمالجميعوسدسثفوناثنانةمنهابالمقاسعاالئلثاوسهمهتناناثلثهثا
متليخوالمقاسيةالسدسمنلهخيراباااثتألرلهالحمظاثوا

يةثمأمثألثةوهو5الجدفرضبعداالقيالنخوةاوخممهةوجمدألجمده

هااللهاالصظوخمسةثلثهعهشوفيهماخمسةطتاااالصلينعشراحملىاا

ايضاثألثةهرؤبالمقاسممةمايخصهاكثروثةثألوهواسدسمناكثر

جميعممدسهمقأخيرالمقامممةواأهنقىالباياكونسةالانماو
بعدفوفىالباقيالنواخوجد5جدمتلألفيالباقيثلتم



الباثتيالثواصندوالالماصممبححىرركوخممسةممهدمغواهوو5لجد

عشرأشسوتصعالحظلهفهماونصفاثانإقاصمةباإلثلثاوممصثهائنانا

قيهاواحدمفبدلجدواخوبئتينههلفياممدساحقوالمقاطتوثسو

للجدبنوجدواضوامقياباقياثاوالمقاصمةئستوىوبنالوصمعقالص

ئوجعلباتمينياالثولسدمىايستوو4اوجهبناكلكعىنيةثمأهقيخهانههعمة

تمهضوىوإنالتقداورحمالعشونعةثمامنتألثةفجهاثجدأخوةوثمالثةوجد

يرالتقادكلعلىسئةتءاحلىدإلدفيهاواضوتيووجدوجزفيرالألثةأالحو

يكنلمجثاالثوتالمقاسعنالهباعتباروةاالعالدإنكاذكرنعلم
فرضوذمععثكانالمذكورعتباربالهوصافرضوذلع

قعاتلكنيهايصورباضبارتؤولواحوالخسةفهذهوالاألتة



ألة

يزاثثنيايكثعالألوحطالسدأبىلحيقوفىلالمجدأعئبارلىقمالفووض

اهتاووشىلهأجمخلمكصبهألاإلخيسقطعمنروضمسةالىالعول
وللزوجالثنثانلنابنتواخجدووبمزركبئيندالمدسردجمقىفدك

فصفهووواحدفضليعثعووأحدعثراكأاعملمنبموعهاوبعاهـا

سقطثمروآقمتألالمطتجماههروتعالى6السدمىكلهفيفوضثرعىسط

جمرعاخجدألألوواعوبهينهكأسدصىقديبقتاروفالالخبمذا

مماالسدىهومنهاواحدوجقىفةاصلهنضمسةاألبموالشيصصتى

4ءرثداالفىضصاأاللماصخاوااالخوهضقطوابررزبهألفيفوا

11شتباطوقاالمسماةلةيولىيدالمساالمقامعمةإفكونأأقيائلالمسايهنئني

ضيونالغرمهاااخفماوالذاختألفهماكإنيمالصحابةالىواأتخرفلكبذ

ااأأاااحاثالألمتةالامداصاساوالبوتختاوجمدوامطويألوباا
ااء

11روفتضربائالتاييانينقسضتواالدإتانببئاحمسد
11

أااوالجدآلبىيألثألثةثآواحلىلالص8ومخهابتسعةىانألثةثةيواالختبىا
ا

سكبوهذطذاكلثاننحعفهاختيوكاوبهالجيماآلبتأألتألفئننااناواالختإ

األئهارصحنبفةغيوارولمألاثفعرايالهبوهومتبتتابقزيدلماالما
ا

إخدالىنفدلىأقاصفحابةايئحايههاو5ااةنحسفىيوابياومممدهوقواوإ

أأعباناإلىقوعوثتالنةألوببدإياشوااالمطلالمعنهانهرضى
إ

أبامهاءفاصلىجرياعاللةاهحوغةتضإفا3األمااهمىذوعكنهماوإفهىو
ا

اوعهوؤاىوولثاتفوإتوأححقالمالمزوثةهنصكندمإصئصاهـغد

احمعوأءألإتشكمهااولصانأختأعنهالنهرضيططابا



ا

أاال

الهارض3عوستأبنعاياثالروىاصدهذهوممثعهمنهذاعلى

ولالمافصفلالضهتبوالمعئىفي5هذتسأريىاخوايةوعنه

عفالهبننغظالوقيستافةثاآلوارماايهرلهالباقيعدوالسدس

المالألعلتصفيفخثواألابىبينوالبأفيالثكآلألعنهاقهرضى

اايفااللعمانيةلقبتالقولبهذاعنهافهرضيعمانوالففرادمنههياثألئا

والباقيفالألختوالتلضآلالعنهاقهرضطالبايالنعليالوف

ختالعنهاياتالرواحدىمسعودفيابنوقالمتفامندفتصح

بالموبعضثارلهذبعةارمنحوالجدنصفبنماببقالباقيونصفال

العلقيبجةاوذكرهاوادتمدوئةعشوالىهااوصلمالفابالمسعلة5الذو

ذاكانالجداماحآعلىالاهنحممالتةراالموفوخحولماطائلبلةاطابها

هعهاجمتمبماذاذكرالحالكئشرعفقطلألدبخوةاواالفقطءاألشفامعه

صلفاكفرواءشقاهأخوةلجدااهمولوكانفقالدةالمعامائلوالصنفان
فالحاوانائانواارفاكثرذكوداوالبةاخوواوانائاذكورا

قالمقادأطيرفللفربصاهعهميكلطاذاانبقالجدهامحفي

فلجحدصىالسداكثومئبعدلفووفرضذمعهمناذاوالمالثاو
قالثااليعدمملغنوألالجمغممدمىوالباقيثلثوالمقاسضمنالخثوا

نقصانألالقسمةكألصسابفيباالخوةالجداىعلبه

اكمثوكاناقالفوضىعقفضومثليهوقدءاالشقاكانباننصيبهبسببهم

علىألحقهىالجداخذافاةالفائدلعدمةمعادواالفبمالوهن

بعدذلكةاالضوعلالقسمةتقضضيهاوماالثألثةوضهفراحدمنتقدمهاا



ل3

ثراصلبداثاالطرثاباارويعمبركااألبفوصدمهبثنلمن
كوثمبماالفينفاقهابهرألوعملىءأالشقالنظرالىباباجوم

وئسثطثبماولةأباقىكالفااواناثانثىاوعهماووحمدوحدهفاكت
الواخئمقيقأخجموكمافيعثمتبئليابونمجهـعمكهاللالبأالحوة

الددارلداالستيلواعدأذالشققالفىاثنافالشقيقواصددو

مماالسالةاهذهولماصلأللالخإلشيطوالمقاسمةوالثاثلهفيسئويئلبهم

لةمالمسأبتوأينالبواخومعدومففوفىامامافيهوفهدفرض
الباقيثمنضيوبدنيهاوالمتامهمدضبسةوالبانىمدوالالمععتةمن

لألبالختوالثنتيئالالخثةئالتبثىوقبهاسظةالسدسو

شهقيةمهصجوفىلموظفانكرذءثصقااالالكفيهيكنأانأل

زرصألأنالغوبعدفاضلىاايضاجميمالشقيثهفتاخذألةاحدو

واخألبوينواضتوجدزوجةفينهواودنصفاالفاضلناذيلل

خمهمهالدىوضمسةبعجقالروالزعشرينمنقوعأرمنالمساإلب

البينأكووشقبعهأختجدوووجهلفكانيوتسعةثقيقةسمفوالمابن

الباقيالشقيئةوداولهاإلحظالفهالبافاثمثوأبداحدوجقالريعالزو

هئلممايفضللمعصتةيهماالخهمفلألبةخواليسقطووهوالنصفاشنان
فماخذالنصفمناكثرابدحصةوكاقانفالفربعدلالفافاكاناذو

اقثمباالاألخالألضوةالبافهالنصفالىألامشقيقةاهنه

أيسموفولما8سلىاالبدودشحط3والثتبمهإفىافهامعيفضلىالتىالمائل

كماألال4ةكوهبذصالمخالالدعيلىافابالمطهاذكواقهحمهرلفالمو



مم

كعلألنهيعهثعيروحممتبعيدياشماألديرنساهويدنريةعبرؤ

ءألقنهادسيعلخسةمغهطالباكقيفقورجلىوعأوةعكهئملى

أثمقالشتيتفالمحأفممفتاخذثألثةتبغيالتكامنفيعلهأحظالمقاشم

اقاماضوبكااذرألسهمنصفألخيبقىعمهنصفو
يففيلواصمهفنهسةلنميمثقيقنوبطارمحمثرمبدنأطسعقئنائحفيوه

وسمفيياصتنيقالزيدثابوعقزيدبعهترموثلهااألبمنألخ

ىىاالبمغاختاقوشقيماقثىجدوكلعندئيعدنرمقتهاييةثعرع

وكلونحفانمحمالشقيقةدالختوندفياالسطقبالهالتىثهسئهـمن

إفيهائلكعواقىاهقامانيزافعربسمنصفبلاالختبقمنداو
وأحدالخقيبتىقوخسلصفداربعقوالالختاعهثررتحصلأطسةفي

هنلكثذألوتصحالشرههافيعدداثنيناضراالسهئاصفة

يبدمعفهاثيممايفضللتانهعأفمفهانانالقسمخبوضافيولثرينع
الباختواخالشقيقةوالداهعيموذاثتاقالثاواالبلدانيمانققلوااو

لمتىاسهمئالثةوالشتبتةمحشةمنأثنانبداظتوللقاسإبدىستو

ستةفيثالةتضربسهمرفيةعدمحلىهوأليضقموبماالبالدالو
لالختواألبطاثنانولمالمخهئئسةالهثمقيقةستتودأثبرعثمانيةمنئمعو

لىناكتخرثالثاألخىواألأبدليكونانوالرافيسهص

فيمهمئهيكوعقانالسادولحامسقوليففىالفرامحالوبمهمذهوقبلها

بعدبقيةأالبهلولديبةاناذاليتفقءاوجداممنذوسدستيقاالخير

أهذ3اذا4عىعرالسدفيهافرضيعساثةالشقيعثفنصفودانصيب



ؤيد

أز

ثرال

ائالعةورةالمذعالميائلالميسثمقاطامسةعنهالهارضىيلىزفضتعوة

كوممباخثواخوامبداالثمقيققوممكوقيانمموياتيدازا

النهافهيارصهـهثبهؤكوااتالهعاالحسننهرءاابمدخمتصارفيفاايقطو

نهسةبافيالثلثبىوئالصةلالمثمانيفكلشراإلربمفأمحهـلهاعلىالمطلىبم
كةئفربمالثالثألثةوشرومماالبوالوالدكلسعةإينصفثقبقةالو

أيضافيثالثةاباضوحمئهاوقنهمهواربعةتبلغمانيفكلالفى
إلدووونعشرسبعةعشروالمتفقةحمسةدااعفونعملألميحصلفصيى

اتءصاأاحاقالوبهايلغزفياصدولألختوسبمانخثالتةأالب

اوانثى31ذكاتونفلىالتإللموافافىاتكففقائويمقتسرنثةروالى

ارافتااماوجدتوكاميتذاباثاوخهمامعاولدوانويوثأفقط

أتاخوثألثأالخثواالخفيابدلنولوءامعاباةامحيآلوةصض

وعظافهفرزيدواعاتسعينية5احدسمقفعماوااومةالسادنت

نجلىاألضيونيغمنفألباختواقواخوشفيقةاخطوجدوام

بوفىالفرومحصلختاوباخلجداثثعااتالمفقيفةيمالفقنهأل

منصلهاواتيقمنمهاازبد9ممعتويميث8دباتالربهرا

ثةأللالسدمىآفالدلخيرالباقيثلثالناالربمعلىايضاعثويخةثما

مألينقههدواسهمثيممعفايبافيالمالنصفاإصقيفةوسةالياقيثلصوابى
ثموعثمايخةآالمسأاصلفياخسةمتضوااللصاوالدوشرمحددخةعلى

محهثعوضمسةلالممجصلنصيبفيكلايضاسةاوثضوبتسعينمن

األبالولوبعوناووةمهضقيقةوونصقومحثموأخاالفتلصدللو



ضلفومالىرصلدلترجهافبقالوسهلألخثوسهاناخلكلمسة

رإلوعبةينفيهادىليوينارادتسعبنثولئيواناثثالثثوذكودئنألثة

صماحمبةونيقؤيلىنسعيابوالجيرايناداثنطاالصدافاخذت

لألبيواالضتاالخوفيهابدلنلوالععومحلهاامنالختاارلىأ

النصحبمولتأصلفااخواتثألثاواضاوهـوخميسقااواضواتكيى
قاثالدنأيكنثتصعداكفصاناخفالشقيفعانوألسواقفيهىوأ

لكنهاالبهقلألضوةنصثىدوفضلىوايلثينالىبهرالدع
االبهنلألخوهطفالششئكانانالفوضوإحداوصصةالثلثينبعدالين

همروئدعدصتةمنطالبوأخوشقيقثثيئالبهداشقيقتيقامع
للبدفيهاواسموىثناناالثلثاقواحدوثمثمقيقتينالمالدثث4تألزهـتخئصرالى



16

محوالحدمثألعيماافهوعنالقياهىخارجهبألليابممسةألهؤأب
كببرةاالحمظالذكرمعلسمقااقسمقجمماصظافيعاوتعصممخاإلحوأت

اكءفاكثرسوااثعبنكنسهطقاصمنبغرفالا

اليفرفراوالبفىألبوالوأحدةاألكتلئهكىكذاوألبيررألبو

أالمأللنيذمروماالكدرألالمهلةاإلثالهحامهيعال
11راكالىلنهممبمعياياالكدريةوحميتتراهفصالعقمعيمهاونهاأرأ

أوالنهاكدرسكللىفهابةإالاقولداوقكدمثةاعرراسعولهوأو

االخوةوابدمصااليعبلوالجدمحاثألضوأليفرفىألنهلهليدز
ادنصفاعطاهانياألاميراالضثعلىيداكدزألناوهناددذنلىدةو

طرهكعالمؤلفهاوخلكذغيووقيلاقوالرصعهاثجة
3رونهاصلىااوجهعليواليانويهببالتببالذكربلالفوضيينقأ

مطدغكونتاندتماحأآلئألمنومسععناةالفرايضامدالثولفةنحا

االضتفركفاالالفافركسننرفت111اذطيسفاةالعاصىثباطاالولإ

جثهانهبدافيالسابقالحالمشتركقاثافيفىاالشتاهاالويةراالكدفي

االضهاالاالخوهوسمقطتابى5اخذامسدسوافدبعدالفووضبن

معواتلألوضألانههنلفالموذيهرههااصوالثانحاإلكدريةإ
ربةاخهاوحممالنألمبتدئابذكراوقالدريةاالكااللالخفيالقوأليعالابىوجمثم

اصلهاالب3اسكناألبوألكان15صواحتوجملىواوحمتزبوي
بمرنلىماذكووممطانانبامثلعاومحنرجاهالونهاضفاألنصمحةم

جوابنافمتعليهامءااتقدمعالنمافصعةاءفااورلمهاالنحفا
ثعووو



3كي3ئأل

مئهامكشرف3امثواردأاوأصلارفثاصأذراىلىمةطإس

دثواالسدصدوفنانهاااألولألصةوهوثالنصفثلزبرج

إلقوأرثفوعهنالثئاأذفىلفوبأضذافاافهيشافمهالوفرضا

يضومنهالصورهذهوجفرصىالفياعئدجخاواإلخوهبالمجابى

الحممقتغى3اعتبارهاوفيالسهاموقدكليىالنصغىألختو األ
قاعدهلىياحواقهرحمهصنيفةاببهذوهواالختتسقعلاقالسابقا

الكدريةاطاالختأنيفقهمواوهنكلفالعالثةالاهبوبئحكندالباب

اخركطبالتعصيبونارهفىلفرباتولثالثةتالنصفيفوضاالبلى

العكفحلضههوأنقصااهوالعصفىلناأوأانمقلعتلرعصمها
لعصىدرللما

ممموع3إلنسعةالىصنةمنلنصيهائلةالمسفنعولهايق إمى

وبعةأدانويقتىتاالئالثةالطهمهالجدمعيحمملككذوفىالغو
والاطدلىلفضلتبالنعمفتلوفأشالنهامداالهثاللهبةبالعصوأثالثاا

السعةفيافالثةلفربألوألناخمهاثالتةبعقلىويذلكالىمبيل

نسةلحالثةفيتةضربمناطاصلوصبهكلزوعشويقعبطهن

اختوأالدالموممتةئالئةفيأثنيهضومقاطامطلالهو

تلصااالويةثماالتلثاانلهععثوائنىاربعةنيثالثةطضرمناطاصلا

لتآحدعامخذئةالولىمناوبعةضلفتهياكؤفيقالاواويعألكه
إ

فىابوالبافىوالرايغالباؤطباقىثاثاثواإلألباقياللثثانيواالمالىا

أااب11االضطأتاكاأالموالثافىوصأفىاواالوليةراإلكدطذال



83

ءنإطوفجوفيهازجمنأارصالتهافلذشعاهامحئرواطسابخيرنجاابى

أطمراألختبيقوالبافيصالنرفلامأفيمبمنأولومتئقدفدو

اثهءثمااناطساببالبفيستائوالمباهلةجدكانثكثأفيهاولوأياثألكما
باقىواالثلضلالموانصفاوصالزناضتفيهسابكقلووالىت

ينظبلهفرفاذأللسقطأصاإلختبدلنكودودلدسوهوالسلى

طجتاتأخواوواخوهاأضتواخاواختالطبداالتكوإلىاليه

لألضوةاالهعظجمبمتىالذالسدسوكانالسدسالىافكهناإلبم

لجدحعليرصهف

مهممالقصصسه

اعوأقهصقيقةباخليهىالنهاالضوةمنثات

شؤحنالوالقرابهبسمببىرثالاماص3ذ

ففالأيوألوهوالثالثلسى

يححهمادمىلم

لى

تط

جاهمتا

صالركاصصدصهذبلثهحمهل

صببكللممكتلكنابهقصكث

عاحثلحاسيهلعمتقرفيثطمحوه

يدضهماهناسدمصىيلعقهعاكثب

ثعمبابدقدمرمتوتعرء

مةمعلقال



ول6أل

برهإودعليهالمعلقووجدحرفانتآفالناوفدبفىمرأفهقثالطقال

فاجابهمالعلى5عبدعتقلثمامنىمااوبالموتهافعتقامحكليهلدأواستو

بافيهالىطالضقفسرهشثركصننعميبهأواعمقعلبهفعقيبهقرملكاو

نفهعمهنالعبطىاشتراوسنةمنىتخيدانعلىوافتنروبعوعىتاواا

فاعتقه5عدبعثقاوعىنوصيةبسببداوحالضىصوسيده

اوبشرطصائبةانهكلاواعتقهاوكغارةونذفيمميدهاواعتقهثةالور

واتالعميقعلىرالصو5هذبهيعفيالواللهفيبتعليهلمءألوالان

النيلقول8بيخهـاالنسعبوحالنعلعهئشهتبهبؤرثنولمديبماواخنلف

ولأليزالنهواليوهبعوالبباعمقاكطةالوالسبلموعليهافةصلى
بذلكجمهقعكلىءالوبذولفالبشرطفواققعنلدوالونسجاشان

عنهاقالالئةرضىمحائثةالئياواشنراطبرهبراهلارادلمالكو

بدلىاغقلمنءالالوفاظاالالوالعواشفوااسمنرمملمومايهاقلىع
هالكمامأوعندمميئايفيدالالمعقعررءالوالتحويلاشئراطان

همملمافراعمقاوعيهلهوالهالاقبشرطاوطانثفأعنقهلوةارحمه

منهاخوومالشبطاندووقاهمحيةشرصلةالنهءيوالمحقاأيكن

فرينلهافهيجعلولنتعالىلقولهو4هادرفقدالواللنفىصرحومن

01الثعوروبعبماوطلبو5غبرعن5عبدلوأعتقايصاوعنده8عالسالموهنينفى

غيرمانعينالذاضألفأناصصتابااولويهبقعنهاععقلمنءانحالو
لنأ1العتغهسلمافاهالمسفمءلرأععةفعنذالحنالمةعندءالاللورث



ألءأ

بثبثوبحسجالعثئكثرلالثنينديتبنلوابماذكرءالوتوكا

اواحتافالىأثفقسواهبانفسبهمبينعصالمتلعصتهيثتلملعمقلمبايئمر
كدنامعائصرالثمافعيةملكهفيولمبداالنسانمحلىيعنقرنينكالذةفآئد8

اوغثااراوادكاونعالدبراواناصلوكلنزلافوفرعهم

ونمذمطلقااإلخواتبر5األخوافهحمهوليكماأالمامأكىذووارث

ىهبرالذومحرمبملركيطذهمكلتعالىافهمارواحمدحنطفةلىااالهاهين
والالرضاصالينهعهىليههنطارمذكهااالضراذكراواحدهرقدلو

مسهمنفىانمايثبتومباشرةوألهضوبانإلىاثماعلمثةواةلياهي

نجرا1الووالفعلاوبالقولعليهالعتقوفعهنليانهصقهوورأت

ذثراالعنبقفىالالويتبىكدقيمسهلممنمحلىيثبتالونهثروفهبخال

نعيحالماوبسببهليوالمعنفىنزلواالنانو5اضفادو5الاولىيثبتانى

إلدهماوالوبهعئقالممنلىوثمعتقاوععقاثهييبتكذيلاوعتقو
الرقكليهسىانهااعدمرطينبعالععيقفوعفىءاكايتبمالراللواجروهلم

معتقهلمعتقثم5بعدصنلعصبتهثملمعثتهالؤهفورقيقاوعتقنصانالفرعلثذ

المجاتبقأقاطألاللساعلىفلبيالمالاإيوجدوفانبطألراألئمفتفاقبا

األصلحواألبأليكوناننيالثاكاللشرطبحالاألصللمعتقكلبهءالوألو

ءالوألاوعثيقةلاألصرةامهنتاءسواكذلكابوهانكفنعليهألألو

واحدضحمفةابواالماهاتفرطاوبعةاالراالئمقتفاقبالىالخاله

حرةعتمقاواالماالبنافاذاالصلصراالماليمونانايظفهارحمهـا

ناوعدوايةألحونبيبالحانحدهماتاالبقلمعتءوألهاالصل



19

اإللمجوحميثلمعئقالصورةهذهفيسالارتوالافيجاتغلببكيدةلالما

امهلمعمقالفرعهوانمايتبعالوإلأالبلمعنقءفالوال3ععيقااالبوانن

ءأرالابخرذلكبعداإليىعكقلوفمقاحتىراالممكتقيناألبنااذ

االباواللانهرورانمأهوإالمالىلموءيوفضبوبتالهموالمى

الىلميئبتماوبطلاضرورةااتارلواعليهوثبىاإلبمتقافاذ

دونأالليىعادالطاالموالىكطأنقرفىالاليهمديعموااأل

ممايطولالمفذماهذفيمالوالنسبجموىيجرىرألاالناإلمموالى

ذكرسبىقيماانتحبىو13افهوالفقهكتبمحلهونفصيا4

واعلمتهبهاالرثفيأفهحمهدفلىالموممألمشرحالطفلنرجعوسمعائلهالوال
افاأسالشتركروثامثهـقلوالنهالماالبوريؤرثإليوءالموألناوال

واليوصىقفواليوهبواليوكواليباعكسائرالحقوقءاواجالألي

المعثقهاتيوهذلىوراجمةيقرقلقيفبةيورثععنىكااضمبألنه

اهتقانابتةفهوصفةبهيورثهوعمبببللعصتهالوإلهيختثللم5ئدتمبل

المؤأفلظلنسببعفىيمقدمبعضهماناالالعقمعايردإلعصبته

وفرفىذوادثلهإلوشيسنسبلهالعصبةبموماتهنالرألنهحمه

وارثاليىناوكهمالمنلهمعئقلهوحنأوسب

رجالالمعتققأمحمواهإمذالغروضفاضلاظعئقهأليسنغرقفوضو

بهفامأوماتبأنالمتعقاممطمميوجدلمفان9اوصغيرابالغامهـاةامرو



6

عالنسبفيهناكقرتيبهمتيبهصتروأللالماإلخوكاالمفقمطالفرض

اإلظهوعلىالماليهقوهناعندمانيقدرابنهالمعقاضاااالألليائهمناقد

11يثعماثبياقايدهالندوجومحالصىفيجذهعلىالعثعافعيةعند
معيمهاهذاشمقعفمىوكاعر4األبوهمنكطأقوأبنوإليموأقاببايللىايلىوا

اوابنممحالمععقبمويطردهذأفي4األجماعذلكناعبئدصلكناروفيعلبه
جدوقدادلىمعاجغعمافىكلوحمجدهبيامعممهبنوااممقدممفجدهاب

ليابنامنهاوناققطعدايضايههصشنىموالجديلدذدوقيابالمذلك
اففرمىالثالسسداخهوىالذالعمناليمونالنسبفنيالماخهمادا

بةعوبالمالالماخهوالذالمأبندنفرهنايثولمنهاعصووالباشالنههبا
صمنيفةعندايافسبعاهااالرالافليخاالمسئلهازئانفهاخرهااليمقطو

إبنوعلطاالخالجدييقدمالنسبفيعنحههناكثوتببهملعبهمصترفةارحمه

الجدثمنركفبالنسبتبههنيهناكئرترتببههمفكذلكالحنابلةعندوامااالخ

ازةامنذللضالصاحبانفبوافتهموةاالخوبنىعلىوبقدماالضوههح
لالمعنقثفلمعئقبنفسهمشمبلباعمجةاممطالمعنقلهإيمفان

كنرتىأىكذلكألالمعتقمعمقعمبةاىلمحكصبتهثماز

ضابطةممبارةلالصمابونىالنرشرحفيفالاوهكذالمققعصبات
ذكريكوتفالواهميحياالمعنقبكناذاالمعنقءبوالصرثلمن

ااملخربووقابخقوتسيئاوتيومالمعنقلوماتلمحعقبة

تاواواخواماواصبتوأبنالمعقوالتيقاماتاذمنها8مائل
يودةالمثةاقضالقاأمنتالتنبيههنتاداالنثىدوذكراثفالمير



9يي

أمعخاهاهانيواتنبماالواااليضاحيادهلىادهاايوببتلباجاحهذمن

اعبسداالبىاشترثمعلبهمابالملكاباهمافعتقمدبنتابوتهاصودو

وندبنلالحينهذرظفالعخهمافقطاالبهوتبعدلالعبماتوفاعتقه

معتقوالمعتقهعئقةوالبنىبنفسهالنسبمغالمعمقعبةاالبنإلفىالبنت

موتتعلماتتلىاالجمننلوبلابسبمنالمجقبةعنصرموعتقأ

الواحمقتهوكذ8البنتهنلىاوفهوبعيدعمبنلالصالمعمقأ3ولعيبئ

قالالمعقمعتقعمةمقفالنمممبعبآلانثمقهألمالثدوحدلبنت
مائةارثكلهقالمفقلىعهاهالغلطالفعموذشردالماسطلعالمة



طدسامععلفة

االحسابوأصولنيابابهلىأىكباب

اعلوأعصطألبمعنرععدحممبعدملفهابم

اءابؤهنامشهالراداوالعدديةفيالمبهاكرأخا
رفالتىإثلإنىممةكاامنحئىذلىسمم

ثوصيو

ةهعرصل

لمساعمبل



8

بئذكربينمسثيمعتقررفثيقاقهماالكمموربنسبةاالكسوخر
وذبهولىممالانالهااكمىمعتقينثألثةوفي3ئااأصلهااثئولراكورراوانحييغ

اتناقاألكىلذوثالفةصفالاتلىسثةاصلهاالثكواخرلهالسدكها

واحدفرضىصاالودةكنىعإنواندوامالسدساذىواا
ورسوسدسإلكينهكاىاانكاممهـاواكترألفقطكسدسا

افلىجأاثايوهووالكيهدكذنحوحمنألاصلهاأللةفالمسا

ألاثننالنصغالممغرجمرطبموالئهعرأليهتذلكهمهيفىعد
خرحاألخوتحتاضالاحدهادوكانينهخماتلكيوفرضنيناجماكرتان13و

خاصلقينمحوافأوكانا8سعهمقفو34والماحولذماصلهااألكبرهو

اكتمنفهعهنواةجوذلىماالخرهواعملفاكافيكاهلاحلىفئلووبمضر
وشقيقةبمملياعاهواالخرحلاحدهافىعموبضرسبايينناوانكادفمر

فأعمولألشالمىالثهءشاانذللثيعانوسيأفى4لمنباينستةمنفوعم
اخصرعليهالهتفقلسبعةعصبةلورئة9فيهايتمحطأالتىالمسائل

لشةضعفىفرضوضمعفهكلنصفووالستةربعةالاائحمععبارة

انالأوااوإبافرالمؤلفهاسدكرفيهمساكهلفاثناتو
قطماواجتماعكالحأدانفوالفرضنوعفيتنظرانحمااحديناعتبارالصول
اإلضروئلقاومساالعتارطربثذافيهدالمنظوويسيىءياخذالظرعمن

افتأأبهدهرالمفيسو5ياخذمنالنظوألىمعدكألذهتنظوإن

وضسونتسمغإوعائلةوعماائمةايتسعةصولالرفطوقموصاعموراوكلا
دذكرهاكلةاالطالىصمالىءيلىهاقفصورواالمحانذكرهافيصم



69عأ

لصصكرلع

ئرفىيمبصيرسصتسهثيت

ععيصادصعدصلهانيرضه

لمهماىسغيفةحتلمهماصم

ىمنطبهىشليتيمةياتشلههمتنملصعبمت

صلللهذعرىقطميالصعا

لكلثألدة8عدلعو



هط

عيفىلسد

9أل

دت

صهسدس

سدس

ء

قيت

ينظت



ل9و

فاصملياوبنثكؤوجةللتداخلأفمافوهحرخثأمحمحغ
لالوكوروئالثقانطرصلااولهن8لمماعلتثهانبةفهكااا
أإ

الفزضفيجماصاللمسئلةجموئهالاهووعشوتىالمىادالمإ
ا

العهيدسمفربمفهودمتعدهفرفراتلذاالبمنرتالوامفودفجهاا
يعاهـامخرحفقلئواوإلرتاموحكوأالقيممكعااصااذاأوا ى

عشرهواالثنىآلخراملفىاهـاحدؤقوضرلإصرواا
واوس

لهابنونابرلررجلزقوالواهتلقابقىماوعالىوسثنالمحدخرجو

وجكىافقاتووااضلامحتلىبتيوهاافصفواهـواعىداخرضماوإ

وافقلكةىةومااملحووافاوأصدسارهخرجوءأوامىو

صماوالرالثااعقكهاو9حهمااوملدوو11ووجةبرفىاقداخلأا
ا
اهواالثقاالخربهنههماكلضربسلوصاجبنالخربثنالمايةلفيماوا
111

ائزوجاأافيمولمامابقىووالثلثهتالربعوخمرجعمووامئزوجهعثحرااأا
ستلعيبنبراإلصالذاوعهثرلائاغايخافاالصعموبتيألواااإ ا

عثرنىااصلطفىوجيقأةاأحديثونانبدوالوةيموهوعوقا

السابعاالصلوأللغهوهيااةيونوهوألوبعحنإلبدفيهالنها
وفهفىالفردتعلىااذاالألاعبكوقالوعهـووونوثإمةاشجمأ
لغصفباافرحينلتوافقبةثومامعااأمحىاذامموالسدسأفئامخوجاأ1

امكأوجةونعثروةاربهوواآللطفىكااصوفقضعرلىوص احا

روجةافقوالتولليابهقأماوأثمىواإصدسامرعجوابنوام

اوالصرافقاخلللتدبةتوماهعفاواتغالسدكأواوجوهنواينوابم



أإفاواصفكرالنسعناسمدإعمضلىوبمإينتورنجعثجسه

إأوهخوخسينإبوفىونجتصثؤوجةقااسواوخلأوالمتدخماثلابةي
11بنتبتوكؤومماخلتاصمامعالرمرفيلنالتأبئهاوثلتااون

إكنقالتوواخلىلمتدبقىماومنالوباشلواالسدسمخرخو

11االصلاذعووعكشررقيعةارالجيمفىلالفاابكوبنعينورجة



دس

سعة

تلثسدس

حديفة

والرلحالعمدسمخرجمنابابجاالنإلباقىوااالفى

ثككرجعلىالئنقسموبعةاضهيسءقا



صلثأيهمويئحمصفالزيرت

تءسألتيضةهدسيه

ختواوشقبفةموجدوثلثأنوسالسنصفيهاناذاية

الشةمن





مختلفاشهالرابعةاتاخورئالنتإموجةتجامعدأسكرثألثةأ

صصرسمدسثثعصث

ممدسلحهايضاممتلتصوحلط

حضقةخت

ثعرسع

لعالكصهدكطفىجمايق

حةىودميرى

نءجمىخلىحويىلئالضهرمثصسدس

شرطترسبهشى
سس

شصورالطرومنالبواختيئالبواختيهاولدوو3ووجآل

صط

ةالديشار

رى

رية

ى



يةيزلمنى

مكةالمهرفبىطاابىفيالموبيئأهيرالىهقحتبهلوضافماصلىو
اقالمؤهنإقاهيريالهاحقاوبهبركتابهافاسرتهجدمجافوشوتشتيم

افاكاالففالدأاوادينارحوضفاعطانييخاردتمائةتركاخى

حقلثالثذقالنمفآلتاياكواظعمثمروائنىيقدوجةواهاوذئرلث

االتالثولماثقدماسايهةاو4ايضابالركادلمقبوشيئايظلملثا

الىثمنهاكألتعولووالصمرونبعةاألرلامائلىااالصولهن

سانوسدتلثانوثمقاقياكاقالىاالوقطريطفينممععرومحهبعة

زوصةوسانالسدينلألبروايثثانلمحبنئينوجةوزبنابووكبنثين

هذئلقبووعشرونسبعةإندعنثروبيةاإلرمنولمجموعهاأثنااا
فقالبالالكوفةالمنبرلىمحعهاوهولسثعنهالئةعلبارضىالنيةبالمنبرا

أثناإافياخبعفىذكروخطبتهفيطدمحاومفثمنهاتجاألعارار

بمالسىنفكلزهوقطعاباعقكىالذافهاطدرالحطةصدا
تسعاكلهاحصارلهبقوفاجابعنهامهحئلساوواايلمآبيهوا

ثةوئألنصفويهاثمتةناذاآلإتاكعنهالحهضىرخعطبفهوهقفيا

والخسونعسااتمترزهجمولىتءإاواحيىتونتبتوجةواسءفىاسدإ

االولىاأللدةإثداعاووغإرعائمةصهآكائالةبمعةالتصاالصولافييقالطوا
أ

وأكأوامعزوجلةعاداسوسافا01ألةمى01ؤأتجعتإذا هةهـكطر3ىثروا

واننتوموهـقاقمهـةعتانءالةاأضىحردرمفنقانوماال

الهولرباءباأالصولحماكلهـرزنواؤوتصلمةفعا9عإلتادزا

اوهواوالنإدهأنرثراالةصر11ررؤاااقسآثابعةارهوا



د

ضععها

ءصا

شصه

هؤ

لدهو

همععهاؤبمةففه

قسم

هو

ةلثالل

مهييفئ

منه4فيافضعفمثربى

صهقىهـصععهـاصكسنرلحة

عممولية

صهفص

ضرلد

خرى



ر

51أل

يكتيق

مسعة

حدس



األإلى

فهمامئوافقانةاألرتفنييمامعالكنالثوينتفنىالنيةالظفان
ص

حسعانمصفهمناقلقانشبحعرلكنشريقاليانفنيوالثمانيةبضايفنيان

ومتمصوملىقمثضوممنىى

بتوافقهمايخماالحابلآلممهـوةامحبرااناالسالمحلىوالثاكوف



اهـ8

هاعدة

ئداخلراباحدهياكذلكاكتفابخألتآمنفهىمدكنانكأ

جععضركنألوافرجنخلمفافرفمانالمهعمألةفياكاقاذاتأعميلأفي

نهكااالصغربحطبفاالكيرباناكثريراقتامرإقاكامثللبوا

هاوهوالممساواجمىيمثناعلوالماحواممالةفيؤلمثوألكسدصمي

إيخروافينجتوزوجةههمالةثتونصكلوكسنمفىاالصغوبمكنءاكتفايةلس
صع015ااافىااء51111ءاتا

ولع5



بألكرتملورااحماشوألممألةمحمالعرفااذاغيلىكسربركقمن

واحدمهآعلبهمالنقسألاحكنتنوأفناكبنيئثألئةووجبهز
حيملممامنرفالبدعينئلتاكطورالمهامهـتافكرألواقواحملى

بعلوفقطواحدممخألملىاراأللمثمننجاقناووكرذارزيالمضىب

يضوروقوبهاوكلروباجمبزوثالجشىولنوعفقوءبالطالهوبالحؤمحنه

دبعداىمهـديعلىالمالقاصلهنلمبضعهاههيمعثهثوانمااإلصول

لوذجمطواهـامابينبلةانحصارالمقاجهروميزوافقاوايعبايأانفاهاأروش
الىفالحاعةضقضتفالروكالممههاماشعائلانهرتينالمذكوشالنهممبئهفى

االألكانضالطامفىأولكاالكؤفكذهاانتاخألوندوأنلاا
11اضرألفابقبابوفقلممبواانهتواأنهلينهمتداذياموافقافىاخلأمود
مصربكهس

عدفر

ءههبرحمورحةلمسالمساصلهتمي

مهاليةلممال

دهالغيرخوتحمبى

يمصا

سمق

فرل



آأ5

يفصرصبرافلهاعأموأاألجزاءتءجمزفيمدهوسمإحتفاىؤلىاىأ

اقواالوكفتعلأطاناؤكالمسأكاصلتالصئفعددوفق

كاممامبعةارومرةاالمسادشووممالضربلكذتينرقالتعكا

بالنصفدعديهافقانلطصماسهثالموممهمملثالتةجمالثلضرمنلةالمسأأ
ذللتتباخفألتةلقألمممماالاصلىكنىاثنيقاهـدعدوكهفتفرب

باربعةصثقافيخانإموبااخيقاثيقفيواحلىبمفسهكالهخهاتصضألو

ابنالتبقىساوأحدودمحملسثةااصابنينمحشرةوموسمحدوايكل

اصاثاجمأأنمنثيئخمسمهمتضرلهمبالحد1عدافقئووبمعايصقسمألخية
ا

ثحرالعنىااصالهـابناتويقبوكواوبهروتمحضشرومخهائالملستآ01
عمثوخممسةالىحربمثلولوفهابحالووعدءأاعيال

ابناتواثناقعائلمىمديئإواالمنأصقوالىاشلنرحيموازا
ففباهنددافقرتواكنعاجهفىسسثألالتآلألتمافىنخاتلثان

بعوااللةالمعمأاصلفألثآتيوهـهوودفصعكدفصقياألفهننممضوفت
ا

وجإلمزتصحعأخوهـبعإقوارسةحلمللشبلىتجالخعثرحنمسةوهو
فانيةغأسطناإأقوبسثةبئفيخانابوالقءعوتعطثألثةفآألالث

وثمانالمواثاوثمانجمةوعزوبثةارإختاححلىنقوثعوإرةنمةتالتةا

عشوخمسةالمطتعولطشاخمطالخعبعاواالجظععحثراقأإاعملهـاللااخو
خوالةإآلوئينعائلاحاثاناطلاتخوأوإثألثيعابمالروجمةالز

يولمزئنباوخهندعدافقتووعليهـنسمءالبعةاشألعاافالثألما

اقسمتهواعأاومنثألئينإقكبعوالمسألةاصلفيواثاقوهندععزاثا



ءمو

صصا
ددهحيل

يئ

هددىصى

فقة

ثساتصحغ

لعصحغياله
اصعينثمن



قربنضلوب

فطوبالمقرقوياقلمههمأاإخخشعنهفالةلمههأافنبنأ
ووجااقالممسألاعالؤاحدمنمالهنمهحظىأىفاحاجغاآل

ممىئأليلوعاوالمسأاععلىؤومحلمةبمالمقسؤالؤاصدخنفي
جؤلهفيلافلذلكجزيسألتفاواحدمنللتلفىإربم
اذاهانهىالبغثادالنسلمنهمامنمالنظرالننثيصغودأافى

ءعك



11مم

هذاعكمفوعاوخمسةألالماخوةلونهسةعموالكتهمسةممأحعيموهم

لالهخوةاالولسهامهالفريقيندايحةسباهحفوظينالمائلللىما
اممألدثرعخمعهةالاضرةوعمثرهوصأمأللمأالسهماالخواالوافمهير

االضوةوثىفولسهامهيفإقالفومقهوافقهمعوظيقالةلممااشالهلى

ثلوالمحفوظانأبالسهاههمقفةمواماإلمحئورؤسلصباملسهافقةموالالم

ءجزوستةهنهاوأصلاالحولالحالثلىما5فهذوخسةخمسة

معومنهانماعتالمحفوفللترالثالثالصوئمصهمهاكمسه

الكلفىوالقسمةثالئبنهنأللةالمسالاهفيالمحفوظيقاحديوبي

ويعةواكامناالممداىممبانالمتانالمحغهظانوألواضحه

يقينفققاحدلفوصرمعالمحفوظيغلىلتدمثالاهلىاعلبةاروملةاخو

اثنانفيهاظاقأواثيفواالعااالواالخرومباينةالم5االخولمحهاممو

مثالاهذمماعشرأثنىويالمةولبعةاروصثامكاواربعةو

لالمإالضوةأفقةفولسهامالفريقيغهقآلموافقةهملفوظيقااضلتد

المحفوظانكذالئعاثنانولثلىباههملمهااالغاموصوافنصفلبانسهاههم

ايهفاهـادفيمنهماكلمألجزسهوممعةلمتيئالمصاهنكلاصةارو

وعشرصاربعةمنمملةالمهأاصلفييمةاالربضربجمانثوالكيماربا

هنكلينةمعاهعالمفوطناخلألبدنامثابذكووأاضحةوممةالقم3
لالضوهاعمامعشعوومةاضوضمسهةاوارعوفنهسهاههيقينالعرا

خممممةهفوظانفألاممهموويئماةثالئماملالومهيملروهباينةاثنانلألم

السهمجؤهواضالقهاهعدوعمالومياركأرةولالعاالكوةوشر



11أ

زاكةكذللثاقهمعاوسينمغالستةئبهبفصروتمعالعشرةهماوهوآاأ
المثمالمحقانلفوظاناوالثافيللمالئلماالصودةكلتبهذو

بايةمعظيغالمفولهوافئاهثالهذآاعياشوهخصمقكشرإخاالآوكام

آوسهارؤممهمتبايقاثنانألالةاإلخوعمهامألنلمةالصحينهنكلاا

واوألسبافقانهتوظاتوالمحفوروصهمناييطصةثالامءاالا
معالمحفوظينافقلتومثالهذاعماكرألثألزينمااعحشووثهسةمأكا

اثلثلهاباوموافققاالخرلألموةاللوشوهولسهاميقيقالفراحميديةمبا

رثألتيقكاملككذسبامنوالمحقانفوظانواعكمامالؤصىوهورا

ينقاحدالفريقينمبامعالمحفوظبنافقلاخرهثالهداأكماوغخنهرةماخا

اولككذسباوافقانفعهلمحوصانااالوإالخوافقةمووعاملإ

هواققةمعظينوألوافقأمثالذممادرألنألثبناخاالمنألثإقوكاما
يصفهميامهملعهالالمضوهاالووشوافقةههلهسهـاالفريقينمن

بالخبهىمتوبفقانالمحفوظالطولثلمثباملسهااالعماموسافوركلرمووإ
منهاصورهكلهمجزمنهاستقوكلواصلالثاكالحالمسائل55 هفا

وثمانمائةثمنالتةإيخلىفالابضربمنهاواصدةحموئصحثألتونإ

م9اضوةثثاوئألآالمتالناقيظانالمحمواضقالالقمسها وطيأو

القمهأمةفينإلفريمنكلماينةمعالمحفوظينيبابناثالكهألهذرممهنا
ظاننبايهـاوالمحفوثالثةالعمينسهامويروئمهمتباإنازألمةاالخوسهامأ
هذاماعالستةوالماخوةثألممةوماومتبايانواثحانةهماوا

آلألاإلضوهوهملسهامهنلهنالمحفماحلىمباينةمعاعفوظيفلئباينلهمثا



511

العوخوقهمو

حمديرهـكللمحعونيىحرلهاهـميىوسعة

خوةهوضقةمهيررلصنم

ىلتباحذتولضوةسنةشاكدلد

لسهـاسههمولةظبن

قةلسهاقهمولتك

سعنةصامملهـهدسماهنبا



1

شفالالدوصأحدهاعدد8ولحهابهاحدوأرإهةإصلثمحو
اأثت

جزثالثهاهوهعلومواالصلمنالصئفثانيهافصيىوهوهعلوم

أالنصحجمنالصنفهنالواحدحصةبعهارا8هعلوموهوالسهم
اولاألاستخراجئفلككرماهاالنسبةنتجحعوهوجمهوقوإ

وهواالشهرماذكرهعاتعجواصجيمامناحمداسأنمميبهوو

الصنفانصببخروافبينصعطالمالصاداوبتفانلكوزالمؤلفأ

دوهماعدفيقالطرعسطعهوالمحهأقويلرمأسيصاوجزاألصلهن

فاقمهبالمسطحبنءسصحوالثرراثوحبالمعهولاحمدايبومىالركى

ةجميهنحدواكليبنيخوجالرؤسدعرعالوسطمنمسطح

اوالباتشقيأخوأتسىوؤوجأتنجعارذالثمعالدهالصحغأ
مهبعمائةمنالمباينفوهمهاستونءجؤوكعثونىاباصلاثالثقامحماموا

ثاإلصمناصوصاتافصيباضربإقسمةدتأرافاذعشعرينو

مىرونافسهاينمانرنمائقولمجصلىهوستونوالسههءجنىفيوهوألةا

نصيىافمربوبعوناروخمسةدةوالكليحصلبعةهراروتوجاالرأ

عددهنفافسمهاععثمانوقولعمائةاويحصلالسنفيثمائةهوواالضوها
15

هوواحدواالمحماممب8ناضربولمحعونوعشاحمدةويعصلاي
أ

دهمعمهاعلىواقعحداوانىربهللففىأدذافبعمتنممفاافيإأ

السئونلسههوهوةءجؤتغاناالكووئواصدععثربملىؤمحأ

كعرضمةإصدبرطاوامجضئطالمنمااإلووجاأفىادععلىالمثالفيإ
وهومملالألاإلصلطمنفالذدكفصيثفيدةوأإنالسءرباكهـ



ك1أل

نصبالصنفملثممفياالهضادك2قهلىدوااطسةهووالمطلوبمحصله
نصعبهو4مهعوحاصااجؤهقيحد9منالللوأطادجقموبثم5دعد

اتالؤرنصيىتقسمالمثالفئيحغاكممعنالصنللىذمنداالو

الواحدرثقارباعاحدولديخرضمحمهنعلوانالثةونمااالر

حقحوهوبالمطلطوهوالستونمالعمءممأبعؤلكؤصفموب

أحوعهاواكهوهااتواألوكماماألفيالطالعاوهمطبعونوأر

هنلثونااانحيثوهذاكلهيةاللةيخالمطةمذكوا

ةلموهأمهصفيالسهمؤهلطيضرواحدافانهاكاناذوامأ

ساوافالءمابالمصحمموةوهقاءإلنصبابجعمارمفالقعهممةاضحمو

وعاللجم



بكاوسةءوةسيزيربزصشتإلىالءسسإضشغتءاببر

لسجثهعرهـوآممأبفيآخفرتماتمهإهههاجمبآبغلنيكألتمثعوعيفي3غلغأ
فا2ظبثالمجفرببغألذالثلمعدانظوثمحلعمهامهافبئالموجمهقوحأ ةضاسساسابسا
اخلةمتليهالمحت3اههـوعالصزههواخعألدلؤفأحمدطكافضأ
ءطصضضءثعدشآ
يعضهائمبفاضبهئباينماهائتبموحانسماإءجرصهأبفرءإ كاافا ا

يهامتهافقةكانتافيوههمال8جمزىهوصاضوبادذلكممصاساطإدأ وو

ستهـا

أممهلهاطريقالكهفياقوهااشكلءطرقهنهعماتحميلطلفةهعإوا
ا

فينانظوبقةااللربتلكالبحهلتمطدارهناوانحافالموهاذصرالتىوا
سءأ

لاأكليصوضذووفثتأوكاملىمليطاو8شودهمننياهككوظينا
ا
ءا

أ

صوبنلاطاعاوتناشاأنفمايواواكتالتماانمااصلعلينمسممدفىا
يننظرأثمتقدتبايناألأنيعهجمفياوافقاتواناالخرفقواحدهمافي

9الكممفوظجمنوجمناالولظينغواعلىملنضعدداقلزولاخذهاا 8ءإو
إ

ثداخألاقمااواكثرتماثألاقاحدهماصدذللخذألاكلفقومناا
تايخاانالفيجمهاوقاآوااناالخروهصيقافيحاحدىضرنالالحاأوإأ
اا

ءثايخاهوجزذوألفالمايناالوطثقالمحوفيالعملمقبقاظىا

فياولةالىإءلمطاصفىلهضؤآألآنمإلظاتاطمحااأنلة9اءأا حياأل

توظإةاككانتفانملماسااإدممحفؤبدخضافاعالتلفىبىائهالمغءإا
ا

اخذتهمانيىايضافانظوبعفوقسكاىعأوجونلبعةاراأ إاأل
كثرهاواتماانبزاحالهماسصثذللوخذبعالراالمحفوظلبننألأوا ا

أ

ل9اونماكإأواففاألأنحهواالفقااصلىووماواكالننلىانأ ا

اصسلفيهفاضرلةأاألميىءإكحوجؤإإخوذثلماإىوي7أليناأان





حمكسلىيقيمدحداتلاسهشراجلراردتذللثالمىالنمهاهو

فقعثرسئوألونخابووممبعةسةقوصوفيقواهـوثألذيئإ

ةماطءثيناألتجدائراالعدادجمقانظريينهـاوثجالمشرهأحدهاولياكئ
وفبئفائبتافقهاجمالنصفقووالمايةتجوالشةواالرفهافاسقطهوراخلينأ

التهعمعةضولىواقالثةوابعؤارنميةالظففىوهصتتثالثثواووفقثينابعهاالو

دهاأوقدفتفاذاتسعقألومبعةبعةوتالثتاشوأرثناناينعهافاثبخهافالمثبعاتلمعا

األثنيفىوفاسقطفيااظدالبالئينمنحمايترالسعةلييبهنو
اسجأوممبعقفوقفسابعهوارأثنانكلفالمئمتاتثبتهانباينهاصاوالسبعةبعةواالر

االثنيؤبيقأنظرثمانائعاينانهافلهماببعاالثهشواالريعنيعخهارنظووا
افيواثمهواالوبمةاوهباكفوخففااضيقهملمتدثحدبعةواالر



ضتتصساجمشكهإإبهألأةسد1ضششض
اضصسسهتاعفهاألتدأفىاخلدأوأزولمحيماضنئآخذ أألمهمايماإتفيوظسححبراس
لمحتفاضألكرالمثبإثتيبئ6فقثلفواثتبىاخلىلممتدثلتأتفةكاعلمجمبئ

انجحتاالهلتوونحالنحشلقين3أيخفىالملىتمةطالقكأفىالعضجمنأ

جمترع9ذنم5فهذبعةاوعشرفيةشعضمزهمنءوسنثبنريعا1المسادالا

مهعدولالعألايراعفخمسثررلهولووثنانااالربعةحمهائضيمنأطاصك
سوا

أهثلةذغعألالقرضحيهئمنهناتبعالكحإشولنلىتوبعاارومائةقتاغ

اناماآلالتالااالعدانعلىءبنافوق2لميإلثعاىرررهـ سادعالألدطعشستها

أصطيالظربهبعةإرالىإحؤ5ذفقطنتضباتلوقتخوافأوخلتحداوصلىتإ
كألتباإوساافق9وو1اؤؤعىاآإسهااإلجماينإدطاحامخهاالكلفىالفماواعينأ

01ؤاتالةفئاة015األا8افاسأؤا
غذأربعهبيهدههـيهؤوء4حراوحمنهـصسوشرإ

صأا

1ئداخلهـاحالهوفرظاالمحفلتماءلةطالئهحهرلفثوالمؤدوورهعشولعمظأ

اأهثماةلدجوإكوثانيدقءبنهافيإطالةوكألثخاالءآوايقمحعالةوإ
سشأاألاةبماتاالتميررذايمءإاتخءآلأاالطوا11 ولنصإئظاليتوصهوسحمرإباجماف

11قالمهىاالمحغوظاتتمائثىإهةشاإملىاالإلىفمااط3أساباالفنابطالطوأ

11وضمسةألكاالموإخفىخواتجلىخيصلىلموخانحاالةرصإفالمؤ

إسهامهفريقكلايةمعثةالتماهـ6المحوظأت3يقىإلمياقظةمثادءافئاكاا1
وزولموخافشلتالنممنحميلمضةاصاهاوعمرنمهابشبضحمحكيم

إ

1عحتوثضاصلفمااخضالأنألصيشفةوهاصفإخوإفيوغانتجاربمار

111المحغوظاتبإقاكلىعلكاتاتإثتاقهثااحععوحصرسبعةافىلعولو

إنسجدلوخافشنأوحمةأرطكلصضأوإولإقفرقلتموافصا



أل31ح

الكثماثلكذاتانمحهمهاءوجؤلهاستةفاوستتاعامالماخوةبعةواا

محبابنةولألبمةواالخواإلعمامهماأسهاههماويقينفرمرافقةمعالمحفوظاتفىين

صداتثأللتضلفودوعتنراقنىهنتصحوئاقهرالجلىلهاواالخوأا

بمعاتمةثةسهمهائألوحزهفاصلهاستةآاعماوتسمآإلاخوةوئألثة

افقةهووهلألةالضاواتالجداههماوهمالسنيفومحةباحظاالمحفو

هسائلالمارةبعأالردنهذرععنيةظتمعهنوآاألعمااواالخر

يصوعشرجدالىرعشرالماتوأضممىضلفتواقالاالوللىالحا

هبايةكلءتةايمألظاتاضونياخيهأليمتدونمعيمهاعشرنجزعما

ءاآلمامناصلهاالسفيهـاءصزبغيربىوضحلسهامةفريق

بعواراخاالمعمثسروسمالتجلىواوبمزرجمهكافوانءوععثرين

ثمانيةسهمهاءوصزعشرسبعةالىتعولواررناعشرفاصلهااختاالبفحنو

يقفرلالحقةوقعغثمانوبعةاروصاناوالمحفوظاشالثألثةبيئاكليتلى
وتسهـعةتاجدتالثجمرلرخلفثالثينوستةومائةمنحولستاول

اخللثليذعشرسهمهاثماءجزوةفاصااللعياوخمسينوأربعةالماخوة

لألماواالخوةاتالجلىهمالسهامهماوفريينبايةمعالثألثةالفوظات

جدزبإكرظفويةثماوماةمنقيصحواالعماموخوافقةمواو

ةنيثماثاكلهمىءوجزتةاكالائهانعتنوتوواربعةالمةاخمرثاية

لالماالخوةمهـاوهمادسهافويؤنموافقةعالثالثةاحفوظاتلىتمدا
ةاربعيثويةامنتصموتانالجداالخراالوهروبايةاهواالح

اتجدموعهنفاوألفيالثاالحالممعسائلالالرئماوهذه



كاأ3

كلتوافقصمهيهامائقوخمهعمونعمانجبزممقعشووخسةواخاالبمعمووخمسة

معلبالخمىألالالظاتفواتويقفركلهفكالووسلين
لألمضواالولوفبئاثنانأتالحدفقضمهلسهافربقثليمياينة

ثألثةانىاإلثنينضربهنلىحمأأالوخمسةماالظكماووثألثةأ
ا

منثروتصحصونوهنرهائةوالعشريناطسةفئوسهواسسطثمأ
اخاالملئألائنينوجدهعشبرنىواجةوزخلفولرسبمائة

سيمهاءوحزعتنموممبعةالىولوعثمراتضاأصلهااضعاالبثمانينأو

بقفركلافقةعموالثألثمةامحفوظاتبيناجمواثفقةونوعشرمائها

االضراتفقووطايةلألماالضوةوونضتسنةالتطالجدفقفو8مهمهاألس

اماألعايهاينتهعبمدممكلدقلواموانقةيهاالرواجمع5هذوةكشولألب

111درفلفوسبعاروالفينهنالمسالةلافيريهئمعوعشروناا
11سهييايمشوقصمحافاصالهاهمتثثىنوفرلمالمأضاعمشواثئواثجدرا

ةاالخوهماواهطإسيقيقفوقةهومعآلاتاالمحفوظاتبيقأفقةلهو

سعةلألماالوفةاتابيوهوااألخراومباينةأماالوملا

محليثاينقسمدككلدقلاوبعةأراتالجثعثرقوروساالمحمامفقوو

اتصلىستولصظفستينوألثلظمناالصلئبهبضوتصحوستوق

يننقةافبهعهاممتونوجزأصلياممهاعمامعشرةوالماخوةوثمايةأ

واالعمأمالجداتوهمالسهاههمافريقينعهبايةثةإاالمحفوظالط

شةاتابىوؤسفالمحفوظاتماللماالخوةوهولهاأالخروموافهع
آ

علهامينقدعدافلبعقوااإلمةاألضواوفقةدنراالعمامصىوورأ



31أح

من

ص

عمتين

تجدج

مممةخكل

صصن

مسمبق

كأهضمىخوستيىجمفعى

ىهـتيد

لمساصضوله

ىيلفةليةث

مد

سسهجمرصهـجدرهى



مطقاعثتنى

على

ل531مم

األبمعامتلةبعضهابعدىذكو

ثزطتكأصنبهل



31أ

اصلهافيفيظاتيثوكابفربوتعحاكماسهامهترجماثوأفىكيمارايق

حجدةعكشوواتنئجاتوزببمعافطاوولوبعهقوواثعينماثلنمغ

ولفاصلفالمثناعمثمروتاالبايناروبعارومائةوالماابعينازو
كولطعالمحفوظاثلتوافقثمانونومائةهبهامصزوويجفالى

نبةفا5وعشرمتةالهفوظاتفرواجعهسامهافقةتموجماتافىاغيربقفو

طهومآئةعلمبنقسدعلىاقلوموافقةجاتوافىعدداةاالرمعوعمثصر
فوجتينلولولنوستاالفثالثةهناالصلبهبضروئوكانون

عشراثتىشهاصلهالأعمامممبعةويالوقأعشروصداتستو

إظأوعشوةامأئتينيسءثجزنوفيهاوالسدمىالربعييمابئع
فهظاتلهافاإناالخرينةباكاههمالسشريفينمهافقةمعاكقألظاتالمحفو
خمسةاإلماالخوهفقووةثالاتاطدفقووألضانوجئبناكدعدأفيم

ألووعشرةعليهاماثاننقبمديعكدوانلىسبعةعمامادعدو

ولوئمواضةالفسمةثووعمثرينصسمائةوالمجقافىاالعلفيبهو
صمافسثمهالتبايقممهامسالةاذكلالاصدىنتدالتحاينآلالمساهذهإ
ا
ثيقزطكالوأصلمباماااالعراالباطمبيهاآهـالثعدلمافبهامنا

اصاالاالباتاضوبالماضوإتوخممىالمتجدلتيو

تجاينةصىولمهامائتانغقطسهمهاوجمفعثمرعجمةاالعشووتعول

لجعضهـاالروئمىضوبمنموالحاصلىلسهابقفرالطتبايةمعامحفوظات
أ
ائةوضأالفمةثالمناالصلىبضربهـاثحياصيموعشوةومائتماانوبعففيا

تهاناالامسئافرقبعارعلىاالنكسارفيماالمسالكهرمقوسبعينأ



األبه

اصلهااعمامئسعةواتبرسبعاحدموخمتزولماروالشهيرقي

يهائباوبعارئنقسملوئالتةثمناوجاتافىعشرونوبعةأد

اسميمتبايثهاحيومسعلىتسمالتنوبعةارالسدسأتابىنمسو

لباقياعماملعقاوئباينهاكلوالشلشعالمحعتنقسمالوسنقعشراضلثانلبناقما

فمخوبلباةظاتواالروممىمنكلبوكقكلثىءلنهمويباعليهمالينقسمدوا

ثمريفئالوالينينععشرتئسالحنمساتفىاروسكطاإلربحأفىوجاتاووكا

وبيقوبينهاينواوبعمانةالضرئييمهمافيدافنضوبكقتبالسبعاأخنلتدومحد

الفاوهأبننبلغيعينالمأللألواالرالعممعةربلمحعصنتعاالتمعمعةاإلعماموصو

اوعشروناربعةوهولهالمسالىاقفعضوبمالسموهوجقسخبنو

االففألثوجماثىنصعومنهعابعثئاروتينوعاالفاتالثتمبلع
عشؤونناتوالببعونخمهسقواروتمسمائة5واحدامملىثمانونأقوولممبعما

أالفضمسةاتلبمادووتمانونماثةتماقوالفانواحرةوستونوممائةالفا

لومشونوسأئانالفمرلألعالثمانيةوالفةلىوااكلاربعونو

إاووإلةتوانماسمهوشرأجهوعأتيبتولمفقالهبعوناررفةموإصد
11

تحمعمناشليقفوكلالورئةامنفرقبعادفحهازكبقالالنهاالمان

يرلالمعفيسفربتهارماصافاالمنثألمناىذهنحتذأكمحو

أذللوعمائةاكثرمنانفوقضبهنيهإيئماالمعمائلفييجهدالنهؤاطير

أاألءيواإالولىواصدائ21أااذ4وارالمقدهذاأءنص دلىدصا

اياكثااالئخانالةورانهقدااهـإمتدىواشتااطابة1جمهااهخنون
اآارثيحسااالنالحنابألشالمالكهيةعنيماإلكونانثاوقطاخنهيةوعدناعد



ا8

هنسالةهنااللهحمهزكوالمولفذرهماثصكندقنعووأثجدخفس

بحصمتريعةصل

سبةالىلىتطوووعشرولتبعةارناصاكالوجمدبناتبعولطجدا

اربعةالسدساتواالددهنلعدمباينةنهئألنأغاشجأتح

ةحددلعددعمهمخةاباتد

مهـإ



ل31أ

مممهلقفلكضرههم
عتبماص

لضصلمجخل

يمصضالمسط
محا

مراتالسهلسقط

مجيهماألمحلاخرفيقى



ألبمآلو

ليممىعصبةمكوواوئيناباقينجميعفيكواطاششمنغبرهومنهابم
يزفيجمىهومعامناالولورثةفىناذاحملكئذاللابلبشرط

قداموأةبئالهبنينوعتخرةجةوئرعكلتدبرهاتقبراالولطمنرلحثلم

فاثجقفقطالزواثانوبئياصدوبعداواحدمالهواثمقيلمات
صمالةاحمدوكلرمملنوكثرستةهنباإلضئصارقيممالتهم



هتصاف

مهـا

فتا

قةلعع

صها

محدافىحدسسبالمقطي

المتورتةعنالباقينفيب

مسالثلسرلمهثالضستي

عائةغيراالفيمسالةواوباكنرالثافينصيبقدرآل

عننصهومانقمتجمدأخانيسةافىضائلة

عمقيقةستءحا

ءفنكلفماثمالشقيقهاألختوج

مناتهمومنجةصوورثعهالطهنقسعةتة



اطلم7أ

معاسو
مم

ففطهمماتاألولففافرمعاأخهصيبوالفوضباثيرنالباتيمن

غيرتثدتة

ملىقسورةيهمع

مسام

لصح



ةاسوءاسعنرءكاضحسءصربمتيرسحالءر

نانئصلهاامزنممعيمةسإئاقيجةخمبمررتةاألابعوثشةأحو
ىهىلهاهنهماععملىلئمسهم9تئاللجاكبميألك6انمحممأللطكلأجمبئثألفصحصس

ممينغ11اذااةنظاقسمهاأوأةخضتهاأصافئالسأاسةا

ة6عدقإخفالمةعامعلىاالوثهعمإلامقالحافثالييالميمىمنا
سا

أثأكاوءمبايئةدشفيإتكونيارففةمواآثخيكونأثطافاهآثفصاحإا سءأ
ةبابفي5مناقلبالتهسانمياوإناسثامبيغاخلةانماثماؤوأنماأيذكزإ
أ

اتغمسافؤوضوساففةهالمسفأكوالسهأمأسأتصصأإ اسكألبيدسثكالفيات

أالولطعخثمماتينوإبووجكزاالوللآلألممابهيمأمحالتانخألإ
سأ

أخنسهااههفهتواالههسبنيقحتةضكنوجاكحلتإلثركقحشفعفبملمو
المعضةكهفكقاةهواخثديقلىهعلطافيمنورمتةلماممهدبالثلثطاإلوا
األولاالةحمسئخألفيتئصرباثنانالثانى7معماءإصلاكأممهأا

وإنقسمخهاألكيفيةقاكفووكعاثنئتلتاناكفتمعوستةوهوا
11إمعألةاآلئأأفى9أسألةالمجفرلممعاثشأرؤاواممهالطنلفا
ا

اا

امنةفسفاألولهمعكاتألينأبووبمعزومظصثتاكهالومابلغلىإالوأ
ا

كألوجهشوجالؤطاألتىالتهوكآلتقسملمواوإكوإاحدبوشه

يبهنخنألبعةأرأذوجاهوأفطأالةالؤنماهاءإنثألر2اضرلمحماأ
41ءأ

111لةعاالمفيكببةاررألايخةاالةالمعماألدخضوإثةوحيوياالولمطإ 01ا

أقىصعاوالمسالتانوهغانرعشرتارلعةتلزألمهىوالطو11
ءإ

اابعدلرردتااإأذثهـمألاهعةإذالمساالهكلصعمحاطيممهإنؤآلدأ 61اص
ا

اةأهنماحهدتصبصههيووخافايقبصاهسعةامعةأصالطألتحعمهأ



أس

حتىتقسهـم

صلهامتجةكرضفر

نيمكشروئصيصتجاق

ءد

لميتة

مرفنضرسء

صميعنيةهالحميععلى



31

اللهاضهحىاتموكةتقم

تعولعئئوصتةصل

هىختلكلسقيقةثكلء

جدصن

صوبلتهمسالبأ

مئىثيلمهنافاضربفسمث
ديسثىءضرب

السفبقةصثعةثعهد

اصلهايبال

هـفهن

في

فلال4أ

يةمة



ألثر

الئافبةواالهفىفعشووبسبعةتمطفيتألفىةلىاإلوشوولألكمشمانيا

اإلبوواحمدعننلكلوإحطاثألثوبثالثةواحرئألثمةوصةبالر
ا

فييةنخاالثافيةمنالبعينمناصدوولكلبطاحدباروفيادبةفيةالتاهن11
ا

افلةمنوصهوالجاععةطبعوقوافانءاألنصباجمهـمممووبمافيةاحد او
أءرئةءالمأالمسألةصالضالافقأل111 وجمأوكخلصاتجلىإووودىءاو

نراألبالقاالمفينصالخئيناحدىالمممةقبلو5بعدومماتصوابثيناأقىالمأ

مغىلو6الاإللطفقةاوسهامهاهولئاحففىاوثبىلثقمقةواختاالبوامأ
جسسثنهالهرحمهحخيفةابطمامخألفالعثمرثمانيةمنلتانيةيةسا

اإلخةإمسموةمحخثلألوصكعثرداآآلوهاتألةفلكليابىاألضتا
ئةتمانصةفاضربمفليالتهاماعمثموالمانيةواففماصالطالماألوعن

بأقوالىواألهنبالالمنامحةومنهاوصضثنبعةارإلىأالوا

بعةتفلهشوبسدوافيممكشردةلجإلودبايةالتامنوبتسعةتععصمةا
واحدفىثةتألنيةالتااالمنتجعقوضةفياحمدوأالومنرلألمكأك

ا
هائاالةيثا

انمهةتسعةفياثاناالولىمىوالبنىعمتريجقمع15
وعشوونفألثةاالمجتيساعدبخمسةكرفيخيسةباألخوةنبةايثالمامنمثرء

إثايخةافالمممالةالحنفبةكراهاعلىوخمحونبعةرابااالنكولمجهوع

يممصلألحىاللثهىوللهدإقىوااصدوأسدصطااأبدةهثرسحةاصلهاوكاءتصحا
ا

ممهاانفاضوببالحصفاايفثةمالنقائواتنانيكرالثايةالميهةاموسغ

صفظمنعاثاتقويألصكفىعشرىامنعنىامعةاافئصولمطاألآلدنىثألاا
ا

صكدتهاتحلرالمحالةتاأياجمخصادباالبمولوماتتعدةالقاا



ألاألكمم

اةطاهنأئيعنالينتينىحداماتتحتىافركةتقسمتموابئبقيناير

لمىواأللةافالمسآارأخماضتوفيثنعناألمهائتحتىممهالتوتضأثم

لمهرحمهمولمحهدفميووأببتةالألااليمععدفاوالثانبةاتفاستةهق

وحهمرووخممولةأربعةتئلطحةالجاهعهثرويةثامقصح

ثرونومحميمائألنةلبنىمعشررمجموعتسعةالمسألتينمنهالأللب

وهراإلجنيزوجعقاإلمماقتثمءهسآناعفراهخمامالألمومجموع

ولالخثاالولىنياتجظثبوأبنبنتنوهةالتانيفيوالجداالولى

حداوالربعوجااربمةامنفعمالتالخبواأختوعئاالفيةفىلغبرام
واالتاعشرنصببواهوالباتحوالختواتنافيالنصفاالبئلبتو

بمةاالرمنالثألثالمسائلملعهاحسااالربعةعسلىهنقحمةاالم

و6حعدوفيبخفعرليتاإلوالممهعأقينمئشبئلهنالحسيمانو

ثألثةبافيهضرواخذهلةالخاهقشيئلهومىفيهاثريضوبال

يةباووولهبثسعصكشرولواعدفيعشرتسعةودةالجلىوباالبوةبفال

ثال4وافاذلىاالومنودلبنتزرووعشراتانبثألثقفلههثؤواصد

ائنانألابقبنتوخهأبالثالثةهنولماشبألثقوعشراصدوفيوعشرو

تثةرفيوأالثالثةفيولألضتونوعضةمهمهااليجتمعبسثةثألثةفى

اخايخةتنالثاالثالمسالتمحنعيئاعندذكرهااالفصباإلثقوبرعفي
أواكالثةاإلوفىمقالبحوثما4خدلهوايأوالثاتيئفىوامقلالبعضو

أولىةاقاعدامنئعوفةاوواحذيمايألثةفيودالفاصمثمانية
11جدالخانجةفياالبءانانثىجمقوابثلويرشهطخاىالذالولات1كان



سءألم

فتفانوالمابشقهاخالاداالامأمفيهاجلالمواامرياؤفىاكعن

علتسئةمئلىاالللةالمممحأالناالولىهنهتذممايصلنانآفالممهعاال

كولثهامبابهسبرسأفيبالردعائنينمنجموإلصكاجهازييالكنالماذوالثائية

ةىوبالجلىلهوالسصيىالبوهباواصدحمالبيخناألولمنضكلاثانالمينقالثانبة

ثالثالتالو5دوبالجدوواصدةءباالمواحدوائناللألموقدمت

نتةتالمشقيقألبختاالضتنتواقممةالخايةبادواولبتيةبااثافأل

جدةحنقتمالبنمتاالنكوزاايفلتومسافىالثاالميتمهاماللموافقةثا

وممهامثألثةولشفقةاواطدكلاجدةبعآالددمقلتهابالرفساشفيقةاضتو

األشلىفىانصففاضرببالمسألتهايوافقاناتناقالولمطامنالبنت

وبمضتباثنيرقآيهىأفيواحدلىاألومنلألباهعةاععشرمفهاثنىاحمل

فلهاممبعةواحدتألتةفيالثةنحةالثامنوةبغأثنيأبارفيتنانالىاالومن

فيالىصدبواواوأحدفينبةالثامنواالننةثباقيننمطاواحدلىالواهنولألم

خهاجدذكروهمممنالينسماتوانحكتنوفأاداموجمصرع4ثأل

النكوذألتهامهيتباينالثانيةالميتةلمحسمهامزوجوعنقتهالثموامهاام

تألثةمنهاوللزوجاصدوهنها5للعدشعةالىوتعوستةاصلهامسالتها

السبعةإإنياواشانلىاالوالميتقالثانبثاهاوسويشقيقةكذلك

المخاسمتصحفنهااربعينالىيناتتبلغلىاالولةالمساءبعةاافربف
اضذأ4أةجماقءلثيىلهمنوبعهمهفيبامضرو5اخذلىالشافأهنالهد

لالوإيئاقامنلهوالشاىبسبطةيخاسجعةاوفىنملالبيقاذفيبامحضوو

يجتمباتنيناتنيننيسمنيةالثاولهاهنةبسبسبعةاالولىصنصم



ثةدءهرهثلهمسةىلطابحبنةر

يحتمعتمثرلمممةء

مجموصحا

خهلممت

من

صلروينه

المسمالة5ذقتسبب

شامجيىثميدهـلمامرسس

بستةتبىلة

مومحتبا

لهليةء

لصرةفصاثلمتك

هير

ستصغراضرة

اخىأرريفظ

أبيى

دعىلقضا

حدتصتىة

شرينودىاابنادداكذ

فقالذالمثمجبىففطناقةوحمهمي
ايالوأكأمانافينواهوالخنقىلءو

هىلتنحوققو



مساتصح
كسا

يريعثعاد

سألمطعب

لممىهسالمسما



اب

مبرسيعقوصنمقكلمسرجةحمدد

بطىىقتخميممة

حظهامن

سكأص

لال

الالةفئصحثلثةاو9ليح
ثعمطفياءهناثنيىنىالييزكضر

تهسوست

فىصعهعةفسملمهام

عسردبعة



اميه

ابطثألوالعممخهاسبفومممالئهامنالبنثيصونصينوكشربعةيرمندمممأ
اللىبهطرناثفمنلئاالممهماهفنعلىاإلوفيالثانيةضربئبأينهاف
أئمغوالموالولنعثفلبانوهماممثئروخسمونعمئةبنأشروحمناالفة

بوثمنهانمطوجمةالزيبكرنمثمضهاتسةألىةالمسابمقهانخواهو
فاالولىاالقيداهماعقااثتهـكتاناواخاضالةالمتدهثالوءثمهإلمطاالبن

ضتوايمنهاثمايخةسكعثرلألخاثنىمنيصانوثألثةمنوالثايمةادبعةمن

احففروهواالدقالربعوإصفبااسزاكاوبيناضألقهماممدويعةارأ

احدثوالىاالضثواثعينالمأاالخبنصيلرصعوربعهاثألثةالىالجامؤ

ازوحةاماتتئمابوالزرجمةهبمنهاومبناتالثوجمةوزالثمةامخالوأ
منيصحانوعشرثمانييةمنانطةاواسبعهنواثنيقهناألولىالباقينعن

ءاألنصباوأونجألومئةالعموالبناتمنالبعيقواربطةأرومائةا

فئرجعايشمعبعتهأدادوااألبئمنواحداكلبماةآومهشبوةصتجما

الطوالبشاتاممامننصعبوبعةادثسعهابعرالطباالفتصارالجامعة
أ

زوجهسرجلمالوماتبخملفةااهثلةوهنوهوواصتمممعهرع
ابيهمقمبالانتزوجةمنوبنفاننبخاربعةناتوضعسيقوخمسة

مقنجتماتثالصمةفقبلةدىالمذكوجمةاؤوامنبناتوتألثوابن

ممنالميتة5هذشقيغتىاحدإنىثمةالىفيعيقةالزوج5ذبنات

فسالةفقطوبعتن15لكوذبتيعمنالزوجمةماتثمالمسالةفيأ
وممهامهنوحكمتراربمةمناثاقياوهسائةنءوععثرمائةمنتصحاالول

الوثمانينمائةوثماافبنادمتيناجمامعةتبلعبايانفالهاسبعةلىاالونا



أل31أطم

اثبخلظباثبامتوهمااةنالومائاناأممءشردابةكاطنالثالثعسحاوو
كه3الذلألائالنبعنمائقوإكالفارثماهنضعاوإحدوتالناجاهة

عابنوخةافاسصقبقةعمارتالتىوالبتاربعمائةاوبعفحوالغاجوالز

البينهندواحكلواومائتاثاالفبعةبهةالوافيايفا

اأيتينامنلراحدةالكلوبعوفأرؤئيةثماواالفعةصقعماالر
اإهةواتاالنتتألثةوهوبعةاالرالنيقمغمالمحؤأصدنصفناالضر

اقطعكنبشصفهاحتوأففةصميعهاتجداالنصباجمنانظرثمثعشوونوا
أالىنصيبكلدورممقونتمعمعهاوهوتألثمائقوثمننصفالىمعةؤردالحاأا

ئمموركثحقيقتهكوالبنتمائةوجةالقىهنيالألبنيبهونتصدكغنصف

النئينمنداولكلوبعوناروبعقاتااإلوالجنإنمنواحدودكل

واإلضتصاشففمعىعماذكروافقةالموصوومن5فيهالعمثرونوواصد

كهنارانهحتى4عاثلف11هذأهلىاعلواجمصنصخأعبامهيا1وواجبوأا
انصباالالطلهـناألاردتاواذحكاابةحوالطواننحطيئايا
أأ

اهنهابماالحدمشتركةفهىاثلةنتصحمامتافاتالفانظوامافقةمتوة

انهماىيةدررءبراخهاواطلبنعايبيننظرببنإماثلوانءاالجمزا
اأ

ابشهلمهـافانظأفنىاالعمادأمفاصمجمفاذطرخأمنإدئصحيحبابفطجماتقدأا ا11

هفانظرب4احصاتذفىايفتلمحاممألهنمدءاكبوباطاوإثئانصيبإلقواإ
أ

اثديخعداألكبرنتهيص11فاهااخوالىذوكاغإنابمونصيبينواا

أهخهاوهوبىاالدقةوالعءإزهإءصالمةللصبهالذتعركةيماثامنغكاهجما

ااإالالواصامششحيجيدتاليةأدالمطت7ااتأوإادءااانعبةاإأ
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مسةووعمثريفئبعةوادعمثبرصهيةءاضاالئممئلواضتممادبراك

اكبراطلبووالعثميربنبعةاإلدوامئقكلمثعروابيننظرفابعبناووأ

اكاجماكبراوافألئيهوعةالسبيهنداونهكلفانظرلكانيةلهنهـايضنىة

اكبرعكددطلباوبطيناإلدينبوليهنظرفا8بةارمنهماعدصيغى

مشالنرممهاالحرأةمنلالربعةبماالجيعلاناشتربعقاومنهماثحدهامم

شةهنوخامسصمعهاننلوالمطالوسهوواالدقهووبع
االعدادنفىالتنانفاثانادفيفيةفاكبرعؤداالربمةوالسعةبينر

تمهمعةاطسةاداإلعمد5هذمعنسولففطفاكياباكفاشقرة
تةالدامحدااليغىاغيرالواحدقهنفأليفنىنيقأالثيقبجنهاور

اعيهلماثإمعهاوسطاللوجوكاخبصاووالالمجعببنلىااشقرفإلاحلىر

دالاطاأثلم



اخ

اعلمهإكلطللتومازمصنفيصسطورةها

ءلدءسريفيدميت

هبسب

تكعبشفتصالمفيسافيلةلىلمنهلىهس

ربررصحخونحى

بىهديميدتمدهسمتقير

هكةخطوصىنةمعلى

ص

سطرثوصلوسيث

فىجمقهوطهدحما

ءمع

ءية

تحخيهـ3

صاممصال

دلمجال

هرقدمه

طو

هقاطعاحر

ى



لةلعضلميىة

الثاأثةورأفيلنوأالالقسمينصقافصامضهمسةهـفهذغير

لىلقسملهلمحصلنن

11



ااذاكلههذقهفهـضومالعددالمعهاعوقابلوامسيالحولابىفيالمئينة

افقهاوأوابافانتةحسأعسفاالولمطالمسألةمنايافيايتانصيبمم
قمحفنهنفالاألوالميتهسالمفهتفقهافيمااووصئائهفاضمرب

ثافىفوقفىعدصلىبطادسموعمأاولابىفوقممرفالالمسالتان

يفاللذءاإلنصباجدولطفوقالقويسانكرلممافيصفوتمولىصلىصد

جملىلىاالفوعلىسميخهواراكايئثةووالناألفيهالجدولاطهبو

فياثااالمعتآلنصيياالفيقوسوعف5نقألاووانضايةمنهتىالذالعدد

دالمرسهيخألعدءاالثصباجدوكتءنصعيبعاضربثمفقهواولىاالومنأ
صىظ14ولالجلىكمقازبعالموالموفيالحاصلأتواالجدولذلكقوعلى

اجمثملككذمهجصويرحاصفاذثارذافيهماونمقوصاحمبهبعلمر
قهفوالمرسومدالعدالبمبهوخهااقاةكئهاوالخاهسولالجدفي4ثتاءاالنصاأ
أ

فيالعملةيهعلألمجماانمثالماوتهىاوالالفلاماساواهفان

ةالمشتميحةآنااامحوالآقسيممأمقدخلةافيشحرعميثإلتاثطلنبةباكللالمساإ
المتنصبىبمنالطأيالحواحمتولماوفقااالقسامتمكثلينتمحلى

فئوكماصتألتةوالتوافالتاتهفوصحةاباعاولتهمىولىاالرتالثافىأ دءإ

ذحالمعتاحموالىفثونتقدافاماسيقحثظرباعتباروحالص

خاالمكتحرنذكرخمسمةانضاينهلىقالكفاكأ8حمممةفيئألثةضوبمنعمثرإ

جوكأفالوكلورخعإنجفيإضىألرفياالملصلىفاصالأدكليعننأ
بهكليفثوكةةامةقلىاكأوحةإتعفمامنمهـاشملنأضاممتثثألللفألثةا 015وطس

طفإهوضعملكنللتذكرعفاعملى
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9أل3أكا12

أظإثجه

أصص3بهالنة نا41

اتبنت
با80سمكصأأألأ
9أأاإت9أأ

ورثةبقيةآكاهمرووإتسعةميزوجةوممبعبقثإقامنعونخانيةمناألولى
االولىمنهإصشالممالتاقفئمةتمعطولسعةهنومسمألتهااإلول

المطالحاصلجهعتوالثايةهألثلنصبإاضذصدفاإوهصجزو

فياثبتهاقيثمايةبنتبيدلوعشعرمحتةقاديلصاأالولىمنمابيد

المسالةجممفرنبالهتوافتةعةالسءنصياأإكلصيصفممتصالخاملهوالجلى

مىاسادالوررايخظسوممروأكلظاكيبطزلطتمضالمإرياالظا
مهمكانمقلكلوكطأنلمبقاكهلاخمعةمدفطإنىقدطاخسأؤلبنكذ
اكافيآيسهأفنقعم11اذلمالةخا11ذوعتأمهاأولىرإنيوحوهوم

منالاالوانااللمجالمياحمفلوعوءلطأناوإبقمآلووأآلءفهمأأآألودولئهصاا

رزاسهيكقللاثىكرقادطعفاإخيثاصداحعمإلميتجممأبيىباطقحمتماىااإ



أ

أاألااأل

إصيعىتفإ
هإقءبن

1181أقفا
951أقهاإل

أالةأساا

ال

هفلتهوومسااالوزآلوحمضثشهوووهـعمخءاشاإلرلىمنبننن

بهاضواثنالسهيياءكأكأأمحماأضمممةمنقوعفبعةووالوسبعة

بيدهـأالاجمعتئأبعةاشلغلمجياجثوأللطةحفي

هفحاطابيدافىذللاجمحذفأدتلحهبنصئاكودثدألفئأر

تممببهالمجالهجممبشئايهأدصلت4بىباتاتوتسهإامحباألولىا

إرإلىداالخعكماطاهعهج4وحمةاصضاإتوإلصيإكحطاهقثاؤإوأإمماشأإء
ضلطخاافيااإمتاامهغأنخحمعثإاذءكرةإتانمإاكأاحنححذاووبنلسحالنىف

تماأالمنئه1ابحافىانهاث1انتمحوكأأفألشصياوإهـبمنتهدإفدوومىا

طىباروصنتلمطوقشيءطذمفشممطةئأعت



7اء5كال

إلأل171كا13
49

ا

حمت1عأبن
ااع

اإبن
عراأعبن

ألالتفي

07االش
أالبت

ع3بن

ءبن

3اأبنت

عليهامقسمةالولىاهنوسهامهسبعةمننتهومسااالولىهذماحدمتفيإيئوإآ
ا

اباربعةلكليحصلطبهاوارثصلىنمججهفيبهفاضرائنانهيمصايمءوجز

ولثالثااللاثالوهدنى3المجاآلباقيالولىمنالباقيقءنصباواسمانلبنهت

لىاالواآلواصدمنفحهملشرثممهووةمعاءاالفيلسهامئقمت11اذماا

فوهـثةأواالوإنجفىاومممااضةنءناالةمماتنجتاثمنالأواضلفولوا
ابمواواالوليرثذلمهـبعضووهواإلضفاالولرأآلوبعحوإثافبا

ااهألشذحمههـرعويهنلتكاقىجميمهـلفايما



ممـ

لصرأ

اظ131
ت31

بس

11

أالبفىفيمأثرىأمنثالتأآلوواامنلىاالوفينابنانلووا

ءالنااررماءأ
فقدخلفمشؤوحاوشقيمتيهـأاالمسالةفيومتووجكنصدىءلتام

اهاهلرنأععرقذكرفاعملساقطوناالباوإلدإلق

حصآ

لمأل13ألاا لألااإ
د9011هأ ىإ

اعأهعأألنأ
أ

أ
ااخإنا

اعاثإبقأ
ب

تألهمحمنت

إإاأصالأمحهبضت
ا25ؤ7خمتبض

إ33ب

أبصاا
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دألوبعفىوبعفههصوجهوالزووثطاألمنيرتأفودثقالينت

فاسهصمعبيةعنتسماولطلعوبابعةاحهامومساانالشقيهياولهاالو

هملكابهافكلنصيبيصثطفيفاصدههامعزلتهاوصهساعلىمنمقسمة

افيصيلىااإلوهنهامايدالىفانمضااثنانفمقيقةشو4ئايؤوج

اشرعصصوراالنشاملىالمثاأجمهذتمفادوبحافاالياقيقانصادتنقلشعقو

هوالبمثهاتمنأنااللمجالهالىاالولوكانتولهبقوإناإجمااعمووفي

آلماوثألاخلفتفقالاألولرتقاوآبفهماجيىوالؤأإإفيهنخلففى

سبضهاوواربعيننبةحامنلهائصعسأوالخممممتميقاخواخوه
فتصوممعيهطثنينفيبعينوالواياخالاضوبفاينهاذالماإلوين

وضعهـامانىواعملسهقخولمطمةولاربعبماوثالكةئامنلعانلمسا

اتكألهكذالمثإكوت

أو91ئهـ



أهأمع

و5احدوامالهالكئوالبيغالميةالبنىاناإلاطابرمحأأالوأ اكرلو

أمتتهافوداإلبفبلمافتأمحغنانأالكثووالبعثانلىاالوفيصةوالز
لىواورذةؤقررثتهامضىقانومحالباشقاوأالخماذاضوثالثةإ او

عمثالمايةفاععوبتباينهااالرقرمحعبتهاهنععثثماثيهغحهسألتهاإ
أ

وقسعيقسعةوومائينالغهنلتانفتعالممماأاموأإلتينافيإ
أ

واضوبالسبعةاالنيةمىقيوعشووعلىآلااياالولمقوسىعلىمعمارأ

هكذالطعرعيلقوسهاوفجمااعلىقيقالمسأىاصداحطمنولاهاا
7116931اااأل3

أ3013ام9جه
783اإقهءأبنا

6هاأأ
33هقاابن
ها

83ألهاقبنآ

ثحطأث
تتألأبت

إها

6291أنجتأإا
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هاثتللتيناتينايناىاحلىىالميمتةابخثاناالاالبحالماإلوئترو

آللتهامنممواالولمىفيلنارالوهناحمدحمهابخثافالبووينبنامهماوضلفمما

امنالمسئلتافمثصحايبعينواثخينايخا4الخعويبعهاتبايعافاضربخمسة
االسبعةيةاخااقوءفوعممةالىاألشاقوسكلىواومسنثقثألثمائقو

فااهآلورصئكغكرفتثاواعيلوصطآلفجمامسئاىمئاكلماواضمرب

أأأل5

صعأإك2
أأأجه

11إأأاأهاق
أإ1هاعبق
أ1هاصبن

11أهاالبنت
11أأ7غبخت
اإأ6ئبمابختخ

9أع2لفأأ
اإح

أألالأ

أالإهأسإبئ
أ



اثه

ا

نشقيقاواخاائسالةكنيهنخلفتالبنتانالبحالهاألاإلوولوكانتا

قالشصهووغصرهمومعهعولىاثةووجميعبقبةثعغسافورالبيهاقاتأل

االئنىئاينهامماضربخثمروكمحبعتياإثنىنءتصعومممالهاالبعةالفاتل

فاريمنشوبعةأروولاكامنالنالماصصمإيمجعينواعنالععرأ
أ

متطىمابواضرعهاثازااعمممووضدقوصيهمااإلكالألولمادقومءإ

حاودكثاهثذصتكثتفتنطصااضهءاإوفحماتماقومثمسالألايا
إ

68اعإأإحرالاإ
1301221إأأجة أ

اول203أافأعبرظ صىأ

30381أاأعبقأأ
ا3إأا1

ءشه01أل

15ءأإماأأ ال1109

اص101 19اإؤء7إتبتا

اع3أ11

نءولىاالويخا4ءإزواممبء7ألوإقءتهأأنجتاإزأذاإمجااالرثنىولرجما

وارثغيربعضجمواالمهطكأشألثىإوثةونآةباابفتفوشالتوأبقاأ

هاععشروعكالنعةمنعاإتمومسماالضتواااللنمماوولى01ور دا

جمنومأافامنلتانالمسابعيلتوالتنثنالعتنرياأشأنيةلخهااحمأضرأا



صعسص6

يىأالئأحمقممحعمتمرريمانيةأالىاالوعدقوعمهماروتسعيقفوأوس
اثاهكذرصققفىكماعهاعميلواا

أ

كا13

ال

6931اأقيا

11
ا3م9تجه
41352ن

اثصى

41353بن

701621صىأ
621ىاحمأص

عى

تإألبختا

ألأاصتإ
153أكانجتأ
أ
اأ

اظةفىشوعثمإألمعىفيااالميمىكالمآلمباهأمحاتبخثااأجهذراا
ولطااأتلوولهمردةممط9والاالصفي4رلمسأاإإفىاكأأإمعهافةآلوءاا ءا
ا

لطاالوتثووةبقيتهرفوةالمسئفيهنعكنهاتإعااألاانالهااكاإ

ثافةمثويواوارتوولمطالءمادرره5وأر9إتءتووهساكأ ضوبعيمالىلىع

ثنيقاالآآلثفثألهوننثصولةاألروثيقاالممبخصمفكأبلمحاضمحاا هحممحورشأ

ءأ االولىكطقلىىعماامووعثروسعهئيماأهاللتاالمععاإعهغاسباو



لال

اعملاحدوهووعمئروربعةاوفئاثانيةامىقوءظأألوثالافاكلةوفق

اهكذتهاادصوتكنؤثص

أ62أأثأىأاأخ
إأاأا
أاءتإبظاو5ئىوالمدفجةئؤوةثطالبنالشاائأالالأبحأطااإلوأنتولوا ا

11بعفىوإنالبوإتاخواماوخلفلىقايأللقبالثتماىاخوهجموش

أمحكثعربافمعفاألوبعةتوافهثىعكشروافئممفعألنهوهعلىأالوورثةا
01

اتيدفومائةإلحارمنلظانافممحعهغياألوالاألذفيسغةفافمرب
إ

اماأيفواكمثقوممأمحلالسبعةواألوىقومحلى4اكمارووثألجمأ

اأاالكلىأرثىيمنكاعرنتأ

اأأ



8

يم3أاأحصأإحى

اأحممعاا
ااإهأمحبنأها

3011اقع

4آلبنتخ

العأهـأغأذمت
ااآ

أأأإأ
نثوبغبنأإئةوزرخعقمالمحطتإالبضىاصدانايالممالوهانصو

ابوصوإنءوةمماتماءسالتهامثموشاالوكاصدهناخيوفأل

أناناإصأاحوالسبعينثناألااثلىإهةىاوفققفاضوصطمحبماباسبضهأ
اعلىووااألولىطابعةاالواوسأويخقوظغذوظثماقيق

ااهثذرتصوتكقفصاعللواكاةإنيةاكؤومحا



81

83ول21أأأحيكا

50111ةا اأ

11أاأإة أ

إأأط7أإؤ
مثكوسوؤوصعصعننفكىشابأالثالأإبخلمجضاألوإثعمعش

أاثهثاتكلكإحثم5اونرثالو413ثوثبتكتخخمانوهـإتأالم
عشراثنئوزإضأسبعاءشبنصضشربعةألوكأإهـئهبونصعتةشخأئية

أأبمثوسثثلتتيوإوفىائغفئق9تأالاإافئعايئاتويالشيماثايخاههاسحئى
اءملوانياتقوتأعلاحلىو3الالوأاىقههـشلىغشيماإلفطاومم

أإاسغىطضلقعوفعت
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طا

61168اإلأ
8363م901

سمإص
األ8صأمحإأ

871اااافع

9ىفهأنت
8هـؤءألمتفيأ
صمإ

8ثصانجمفأ
13125أحه

أصنمعع

8ع8عتأإ
أ

أ
إ

فيوجةالربواماناوبنشاواضلفنالاتاالبرالماولىازمتأولو

عشرونيةئمامنلتهمسأتصحروغيرهملىتكاألوروضرفيألولىاأا
هـتصحوالسبيناالثضينلفتسعةلصكفافعمتودالنصفبةاالرؤافق

االوفىقوممماعلىاقععةوارمعمبعيقوأويةتماوةخمالنكلإلتانأالمعاا

اسذنقعوفتهكاواصلطايخةاايقوظطآلباوالى



عخحكعىصأا

أل

آأ
3

36

أ3

صبباثاث
631اطبن

36ألاعممم

01لاق 553بنت

ل1يالحونيلمسئلتهالثافيالميتهاممموافقةمثلةانمتالمثالاوبهع

مامملىمتلالميالثاكفامملفاكثوتاكقسمةأاقبلىامالتاذالحسقحى

فيهترممموتنهلهااممىاوالحامملىوبابىمتصلبنليقوجدضعومنالثافي

واقسهالجاحةمنلثالثاالميتيبنخذثمنيهماالنصباممهموثاماسبقإ
امعةارمالتألؤةمقاداوعلىافقاونيااوينقسمانفامامسألمهعلى
ايانيالميىممبثألفيأممليموالمحمالثابهولىأمنامئصالوالجد

معةولللبنوجدممتلكلفاعملاكثروىوضاهمابعرماتلاهكذو

ثائئالمأفيتانمجبنهالجامعةولصدهننصيبهلرإلوأمحو

ممقالهملتبارواالعملهيهوضعالوامنماسبق3روالمياالوللمطرجد
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جدإاخاقهجمقمهفالأاةاهن

همللطالىءحوتيألثةلىلد

بوصكتض

قله

دهطتم

خختثة

ال

سءو4رهأرهنثاكنمعمعن11االومطحطتىاتةافيتههسا

اماجةشفوبعةاوتألانجتىهلقإممااثاعثمعرلىاالوصت

ااول



6م

هلى

لترحتى

هو

هي

لمشعر

هدع

تلمامدث

ه

عسو

ييئآلمانالجامعةمقسعةألآلألممءلهماو4

زعتءث

ج

خرره

صه



ط

قد

لعللمعمامة



61

تثبىاصمريمضواوجداشيوجاثزوخواتاالدورنهرمقيفئفر

االفالحاجةوالدأواقكانوانكلبانتهبنشدالذكربعحاقصهموحرعدمعهم

زعإلجلفىافرأليكذنصمىالجدولفيمقابلهمفيتمثبتو8لك

حيلىوهذادالرومىعدعلىالواصدتجهنعميبيلمونهالجمح
05غبردونلمثاهـوثحداوبماحدبالتفصيلىكوتغرضاليتعلق

هاهنهابكتابةأنمنجمزانالديةىاووجةزوالمسالةفيداذاو

ؤلكفاقالزوجالواوهنلكوآتخهابألخابةركمننومنصه

الترسمأنحايفلكوكذالداالواصدوجياوايزاصدهوتفيب
لغبوهصاجبافييمونفائدلرحمهنااذاألباعجوفيمنولالدق



63

لالتئييخفالللهالمرأؤيارثالوئكنرصكعةقايةيدصبت8تلى

ابعهتررققااألوثاسكلىفااسبهانئهعئفشاأنمفرولماعلماالتألو
هالقةياطاالوإشنجالتفدرلثهأخلىماافيءشع

المفقودالمشكلالحثيرأرلثجمعنهطسراثبيانبابثع

نحوتىاملوالىواأ
أ

نافىاتكووبهاوقاتاهونفبغغانجمنفعلىطمثىهصاي

أالمرأةةوأربراالةادكألهمحتاإراداوصبالطولطبر
ثمخهما5واحدبهثاللىلالأللمحغعرانبانإصألكاهنيئلهاي

محصارالنوعاشأابهوذنجوناقاإلبدإنهسةصهنؤةواالصثالاحا
انالفيانتخادتءهـنونة3رةإذكووكونمعفينياالنساا
اماوإلابارناليغاتفعااذمافمبخالمثمخطعاهاداواظح011

البئةجهاثنارنحصوفىحووجةوالذوجارالذو5ررتإوألحدو

ثمبانيهوهاباحدءألاألدثوصلذمءاوالواعوهةوااإلخوو

ماتالولمثبهضيماأنجداهنايخامقامألتعلهموايهثهـ

تضحألحدهامتشبهألمتىااتزآلافىانومممالهمئهاهبهنححيئوماأل
ا

الرجالالىمحالفانعفلموالمأنانضحميأوبلمعابلوخبعدنولمةألبا

اووغلباشكالهعقفياهماداحمابولماوالعإنؤعءما11اوالىفاثىا
ءا

منهاوبالبذكوهاخمانانالناأللهومناباالهافالحكمهـاححض

فائالنقطالنمافوجمنبالإولىااوحافىالابانكووذفونقعط

إوعمفوبىمدومماحمسدلىابمسأظمحندومقاةابهمفاظورلىفىظ11
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احمهدلنينةءإاوددهقصبأإلمحميثلباأةثالثقمتوةحمهم

ضفمحأوظالوأقيلىاراذصشقاصءإاتتوهلوقاليودسفاثبملى
ءا

5الراحدفباتكطفيحايبقءاالارالرجاللمهتننىنكذهنعب

بينالتدوتفلكايىفباتوفالجاأمدأتألأااثعدالدخلو

ضحالتهمراحمدواثوحا4والقاافررفيالمالبئولقىو

يتضحافةقرحمعانيفأبو2زابيلفلىتبنأللمككأاوةاالابنباتح

يخقلأاطواخألفثممةعألبمقمفهتبممراذاثدفيناوكبنزانى

ثمالثعمقدمفانةمثاأللاعوئاذافاثتااذاالالحكم
عللنمضأأشيفبمانانضرراثفي3اوأرالقدانماليالمةالالبولى

برلماصكمتتوتثاطلىلمجذفىوببهولثهدمىدلثيبفقالعيهالممالم
6حكماتءنازرىورفقداالخإلألاافطثيوأمداأظربانخاصبه

يذجوهاوشلمجقاوخلهمواتصأفاشخثلمجوفىووحقاااوحالوب

11اكؤلألعذنراااكأئةحشإوسآلهصرتايقاركصاملهاؤاويبآلله
أتقاهتفىسوقط4عقمثئىإاخثو1ةكناثاسرحكندلثا

ءنيذرالءاهنلارلصممىاةءمماياخصبمشلىنابالاالحالماقئ

احامحاحذاجاشإقثمختإنءاذأكؤلدجربادزوه3قزالماقافىرحمه
101ثا

اتوارارثأتيارا8إاءثاألاألألش3طإلطامةحايىلومأ

ءرتوبهارثهفخألء1وللهوءإخاإثاثر4ثروشدمعهأمق
اآعإلدأكزمثقألمجتدأهـامووغبئبإلاطىالختلاذأول 01أ

اءدض2و4كأءشثأحمىدكت4أسدكةإثأتودشفوكأالمعدالدفرفعه



ءأل

األتحقاثركبقنىهالهبعطىعمائهفواضحوحغللهالمباشرعقوالمع
رلالهمأالسذفلالبخثىابقوووينتمثالبواقمواجماعامال

تعصبباواجمنالوفرمىالسداإلبهقلىولوالنصفبتيوسلملسط

وأرثثهاراصيفانلىقفتوغبرهننعمببهافيعطىكلذكرنو

بيرخالفىاإلختالفحالةاإلرثعمقيانوتوطهبذكرهعهفى

حؤألفيوئئييألباعندلمهعاثرالشافيةجمالفيعملالئمة

مبتببنحتىفيهالمعثهكوكقفبووصقهاإلضرفيثلفيعطى5نهر

ااهاأل



خين1الى5كدابافيايوفلذهمالهـنوئمياطبظيرينلكقد
فيهللمسبخبافيثفاحهبرجألمنابساهاوجالالرتمنيممكلفئظهر

وقممثأهدلمالكيقوقلىاكدلحكعندمماشعنبرافالحرإماشاولله

خنىلدثي9ورفالخنشىفيبقولهأطمثمائللعشماثرفالمو
فقولىاقإالذواظةهقنمىاطنامحدءفالقسمةحوأابرتألهعولىق
ثالثةمناؤثوثلمةءأولمخنفىاحدوضحواثنبنمنتهذكورلةط

لتعاومعتةطبابتاشووالمألثاناحدوالفنىوائنانالرافعح
لألوسمةمنوهوأثنانيمضثهنىأنصببلىافالصقهفينوا
مفيآلثهنثةوتصيبمىأكرذأطنىن3وافحدكوأال

تص4وألاثالثةوهوصفأفمااواوألاالثتاقهووأثاثاطنثى
اقىعاوانذهذصدرالتضحانةثغئحوأالماهرالءالىلحالىمىلسد
عيحقهعاالفوفياطقبعطىاذالحنفيةعندصيةالةواضالوخذه

خثاوةأالمايمموكدياقاوافحالعطىوثتهترالمقدثالتةوأعدهنهو
هبناحمفكذتضاارصىانبلةالحناونملى3هنهاكةسثرولمحثكلءامبعئعن
أمثلةبدهناوعنزجمحةلمااإلحموإباسأونضاحأالالىأصدسأبوقغى

الخواحرهماذكرواالبشققخىولرعنكعاهاتهاذهاسبقحص4ا
أليشباطشثىعماىوالالذصثرالصفبطىحمعيةلمثاسوانامطافعنلىثعنى
اخمصاليءاألألبقهالمالخفيةعمدصلصأواالببانالخرالىاأفصقشأ



ما

11فمتدعمفىائضاصهدجضئدوذاخعندوماثوكرالذالج
إلثسبرلعمهالمالالحنغبةععدواوالصلحبانالالىكةالمابوقض

حولومماقتالنصفيعموالنصفلمحننئوالحنابلةةالمالكوعندقئ

أبخوافىامقكلفابعطىفعندشقبقةوأختونروجخيالىوعق

صهوبوالثضاحهجيواناطنابلةلىاجفذوالمالهباعاثالثةتاالو

االوانأللسبعفاانثىظيوفانناوعضدهمعندتفثاحاالىاولحااالىالسبح

وجلكومكندالحنفيةضثوالوجفىالعلهشيئفالراذكظهر

اطنابلةهطلقاوالمالكيةوعند8يخنىوالشميئالنصفلالختوأشصا

الؤوجهندكلممنيروعثمانبةمنمسالتهمنصحاتضاحههنيماسغضد

عمىولهعنشزمىماتودوفاتااتىوعشرثالتةاالختو

اممادالحنابلةهطلقاوعندعيةثهانامعاشرالفعندذكرأثافيرانىاماصد

اكرظهرذ9فاالنصفيوففالنصفىالعمابنيعطىصهاتصالمر

اثضاعهمنيئسأنءافنقثميىهوالذكرعلىرداشظهوانولمفهو

الموفلىفالسهمنممعىالجأثيعاطابلةعدوالصلحقالىنافضدى

أوهذدةنروااخنثىارثةبئلهوندفكراألخرالذاخصفايردو
هالمالاطنفيةرروج8الامهانضاجعأواألمراولشععدالمالكية

قالفائدةأيذكرمااالمثلةهذهعفسىوخمطممثميىئديذكروأل

عهخألثتألالرصيةالجظومةيهشرثقافهرحمهكهوىالشنثو
و5يرالذعوودبتقهابرثأحدمايرةارهقدتارباعأىكالوا

باجماعفعمبهللىااهذفىبعطىو4ترااهىاكداالنوئةمكرأللقر
رال



أاألص

ألبخئىابنووتجتوينكابومعملةالكؤيادنيئحاجور

8كشلىانىأوكاناذكراإلبنوألرلدنصفللبنثوسدسموممدس

لىالذكووبتقديرلثألثائياألقريبالملسألةذههمهقثدمتوقد
ةالعصفالنتسضةمنثهالمساضنمنىوولدالجناكشكبعت

ذكراثضحفاظاثنانيوقفوأحدوالسدسثتهانوبنقدأالجمنلدولو

دمنئعووضيهـافرلمجبباودواألفلماناقفالعاصبأئثىاواخها

عنعاصبلمحبث15برضابندلوهنالحنفيةعدواضعصارأاربه

هنصهاتضاحلمانهطلفاوالحنابلةالمالهـبةوعمد5ودعندوسمنة

علثهاثابأهـالجىاالجمنولولدسةالبصدفرضاورعمثعره

سجمقداكؤعنهالنولىبتتدارئهيكونثانهاوهوانعبهنمىى

عكرلمبرالذمحومألمختئابلدووامووجرهأثرغالذكو

وهوالبافينألبولألخاشاقالثاثالهوتألئةإلحمفوللزمحمتةمن

متنوثةأالومعاكأصدالجفبةيالزمةاالقسمبوصداو

ةجاالنصغرالكالباثاثلألبلالخىيعالالنهلىعوبانبةثما

اربعةقسقوولألمتسعةمهايزوجوعععبرونربةااكلسألنين

ذهاقاباالفوأتغفاثأصحاوااالتضاحالبأقيقالىافوتوكف

ضهاةالفاعديرواصسبلالمواثنانوجالفىثةخدسر5ركوبالىأو
11

فقطرهيصوابتتديرثنهإلكودابعماألبلالجاااللكيفواغدا

يهاااوامكمىي1أعكممهائرإحموممممأتيراالرلتعدمفاالخنتئمنكولدأ



ةا3ل

نجنيلمهووشثيعهجلىالغففطظ2وراإلبهقدرثييرص

بمالمابعقالأهاالهـالمذمفىكلجميماعلىالماؤ5فهتهذمتهد
البرببيفيولمافجسىحهنرىالمثنثوعدمانقلكه13وأتأل

فقالهسافلهقنصابقاطدهالينيعضىأمؤبرأخمرو

ةعدبرالتالهتصعحألنومثهورةطويئلهعسانيوالحنابا
لهكذلكنعحدفقطتهرذعمصبتقدممالةفصحيمابابقالعابقة

يالبىالمساكنتمظرذلكبعد6ثمفقطنوثتهينقديوأماأ

الماببنمنىضلىدثتجعدأنلرتحصلاأللياالسابنألبعرا

هواصدأهاواالنوئةلمحيتقدوكوهـةلذتقدهـصتلربالتقدألوفعتينلمفر

ىاالضرفيهجما1داضربمنلاطاعلماواتدالنائلناواكثرهتمان
لكذاففئاتهانألممهاالخهساوه1أصدفوفىهتعالنناأونه

ةنهال





سالى

ء

علىيقسمالصربلكبذومأحصلىهعة

سههجزفيهوازعساكلحملىالواحدفماخوج

وبااطنافيمنواحدعاجمثجمنهاث
هاواثهـمماواراليافهوثراذالمهائا

هىمها

ضربة



األ5

لكيةاكدالماهذلكذامنهيىيمىليضافىاللالحراصدانسبتاوانا

الىالغتاجالشافعةمعاثهدفاتفعاحهماموعجانحلاطنابلةمطفاوعند

صهمالفماومالحنابلناعنديوكذاسئأمقحمبلعمدفيهعةلمجالجاضنر

قغصصعانيوضآلراالبمناالخاليعطينصههنطالخثضعىكلعطهف

لخنثيايالحنفيةفدوالحالرظودعملاايففىالومدغد



وبئثالحياةربتفدأللمرثالعمفانمفثودوابنبعثيعأبهىبثمث

عاثالبرفوئاامنركلفاليعطيتالميووجقدالترلىاألبن
ممئادفيمعةثبانأبافىااووجاتهيئقدحائؤاالمفقوفىزعصيث

أوصياقهتهبمؤاطاليظحىألففمائاثرههىاوجمثاالنى

هاعميافىعلىااجمهادةبمرالقاضىمجكنمارهقفضاهعلبهماوتب

افياالفىاكزولهففماواخذدالمفقوئرمأنركعةايهنهلةتاوثم

فافعندمامعياقىلطعىتهبمرماطالىلمجالهكلطاأسزانو8قوههمن

حعبمحكلىوينالحااألولإهتارزلوبردائهوالمالكبةنبة1ضدو

الحمالاسكبارث1الاذةالمفقودمهثةدلووإصتهوهلاأرغ

فالموةبهنصبامشقصااسفصلانالنياطالئاماعافاوقبلثهمورموت

صافىلىيمع



طألالل

ولحقصريلموهمكسثا

عةلبهضرقسجد

قدلدهلةكالصقربىيبالمء
تقفيفتللتقديهطهألس

تقهءردعءلحياحقهضود

ة1ثهذهاكئلة5اطيهص

معيمن

صدبوفئعالممبمةنةاهقموعهماوثخيمانونصفا

ءجاتف

ءمحر

هرت

بعةكطصومىعد



أخشهاضمافهاجمفةلئاكفرالقلفالميلهفسأاهنمنوثكلعبعيماسههفا
جموالمحانيبماممممهمهاوهوأءبئفيأئنينهنهـاكلصهصيضرممنصاصلة

االإلخأالختيروشوالزرأللينكعثثمانيففويووثألثوننيةثماواضذمإ

هاو3قوعمثروارمعهالفيلحقهافىوجاهافععثودفانالمفقو

نيآظهرانروالثلثيهألالختيلألالموفوفوجيممائل

كونفيضواربعةلألعوكإلوعولهنتحفهلالطبعةارهنهجالز

وجااوهذئلفيلحلويجوزاايعصيمبقبعلوقختامثلله

ممثالوجاظهرلواالخحصةعلةررااكاالسمبعةاالديخأبنوا

هوزوجمةوحنامافدمخفافهأسيضنالفيهرانهفىبنبرالنقدفاالفلىهى

خلفىلووهثمليرثقدطنابجةفللزورمفقوداوابنصافرابئو

فالنمىيموافلزدمنهقوالواخاوجمطحأفالمينواوضوازوجاحا

دمرةمة



هالكىحثهـسمعمعسى

أصحاقتقظهرالخاالخرفاقافصررففويونصفهالؤفىقيطىأهغفوا
11

أانجذنئةالررلهضالمفقووحىثالوبااألخاعطبهواالخذه ءأ
قئماخووطوجدلككذنأهماقلىاالرثفيصقلهونين1غيرهن
05واأءاصا

دعاأاانلهممامنلنألئةمنصاتهصالةهفقودألعبحرنعا
وهسالة9لجلىدىعالبالخبعدنساأقإمصتياخاوسهملجدالمملثا

حوونيتجالحدحقلمحقدرفياالوببهاالمألألنبنامنموته11
ويوقفت2ثالققيوللثأثعانعمهادإليستةسألنينيهوالجامعةموتاالخا

صيصاطيفيهأنفلهاةةيمفقودصقىاألغوالوالجلىديقممهم

ناجتاهذوبكعيالمفقيحسابتكيفيةعيقدننيبه

أأزشائلمساحساسوماتفررفىحساكافةفدتعدافاناحدوا ءا

الموثو1الكلةصاحنكنةلماالماحوالعددهمعثمصتعددا
احاةاو وممثنافااهاهرقذلكفيلىوتعإبضاتثوابعس15

ءاأللةعإلعاهناسيخفبولممائقفىاا
المولضذكرهفدوتمخيمارهأرثهودعالمئقوحمحالىمنإثتياالحالأ

اىءأبقدالمامؤثولهكرهلدفتوطفةتبلهندمضاوإطهرحمه عحمىآلصساةوعالألضرمههثيعاهلافهمحنايقدمأ أ

ثنثهوروئالحكيهفانلمحالثمأرونااؤىالمفقودأكإ

أمموفهالقاعئىاومحكمسنةآلهوثوثالمطألئصاصهوامالهقف 01ىالو لكوفهفهافولعقالحهاالظررعلطيفالىإعدمالىاجهافىا 5ا
أمحاعنداررفيه8ناخعدأثصحجووفسىريئتقدلوالهامثلهمثىبعبأ



صءسؤصسءاةعسسإطساصسغءة1

وردكمأقرللىمنمدايبثط11اةرحممااالهآممحنةألالىوفظاهيم
ونالطةينرسعثومائةائهرحمهمحمدنغال5المدتلكدإخنلفوأفي

احبقال5ئممعوتبعضهمقالصنينوخمسهائةمفثوابو
انئمأجههموالشوحفىالجرجافياليعيدقالاكنىداامحاوفىاى

هاماالتأيةآلوظاميكماهورثجمسأالتقدهانالفقهقىبطرأال
نأئروانهاقربارأكمعليلىههحاوإلنبرالمفادفياسأقيازالكاذ

حققهليهمةااعندىوالوابمتانالشاهومهرشلطالمثغاتفيمفي
اعندهمزدوالرابمفىبعونالمعمبرو5بمدبرالعمهراقاالعالت

جموئهحكملينالميمنوالقنادطحمانامامففودتألالقمففوكيرفي
يىتحدوغمن5مدلهالفاضىيضوبوبرجدثصثقالصةانفصاالكللمجر

القمالقواقاوإهاؤمنفيالمفقودتذأونجظوبلرةالمذكوةلى

االحتياجخلىاألجممرمولالضال5رربسنةلهفحظرينواالمثعركيهطبيز

الحميحشجلكذمضىفأنةونثمروهائةلهئمنهالميرثوتهحكم
مناتاطايلةكدبهالمنتىهبوالمدفخخغإهـمنأهااليورثبلحاك

واسياصةللشارةألسرواطروفيععألمةالطهاظاانيبةخإلرهانقطع
اطايماصتهدعينئمابنفئدفانولدنذطةقسعيناذظزلحةالىو

اطهببقنفقدكلقلىالالفاظاهرلمحكببكانواناالنتظادةهلتقدفي

ونجاتومسفينةاوغوقثلاطريخاحالايصينملةفقداواكةلىأو
ههساعممقهمنذفقدثمضهمبعراظوقةناخووفيقوفي
جمةالماوعنلىلجطئيةاناوعشلىدعالبداثهـبهىمماوعلاطالتبنفي

سعب







اعءمي

عالفلنرجعووفواطلىارثشهـرطىيالطمقضاأنتوجسلكلمااو
ثهرحمهفالبهانمافلهويهفبقحسابهىواطادثهحبمهنيالموخممافى
11فالطالنغافىعفلرببوفيوهمججب13رثالقااذاطل101و

الحإلفساالقجاهنوخولالوأفراضأساقمهقالمطرإملدثةالودضياا

أهؤواعلىلمهمأوبعاتسممةاثةالوطلبانوةلىشاأيهوشالتسمةوا
الصبمارحئىخلىونيجثومااجمةالمعندربهعاوالثالثةاإلكأالصبويكندا

ةوحلانااوالببانضعوااألبعدمةألانونصيبعمنهمإيختلثهمن

كانالطاكطرضالونوءالموةثالورفيعاملآثئقالمل1ضندقدما

انوثتهوئهوكوهوعلوجودوتكلالتمثيلياقىبمقشاليقلألنهاضر

ءإكاقءأسبىطهالملالرضعالىلثالمشكوبوقمنصو5ددرادواتمو
وألدخلالحلألرثشوطانماممبالحياةألنماثءإوهسصفوةباةعاى

انظهلىذحملطدانلينانألىىاواثمبروأوتفاإلفى

وجةزحملىصماألكعيرالتتكأديعضولومحبعبتمخأاورفاضمايهل
111انارثالوافرعاهة3الؤونصيبهيخثلفصئأومنىثياليعبمالمييت

ا

وهومقدرضمبهلمفيمةهفىوهألمعيطاهيوألتقدكمحنأإالم

9ـتعدمعواليث5اتحاثالههنفالحاماصطأأل6رمدأعثصهانلامحاإواي
غيرهقمرنكالوأنءاواالنعمباالصيببقمنقلىاألىاممالمالسرس

111اإلصعفاععنلىلطأددعدألفبطالنهشيئاتفألبلاأخني

نأةهانفالطنجعواواثبفوواكأضشربعةومسةبمالعافيمنهوحدفف

اايأاربهواعالثهواخياوصجمراصلىنممهنهطواطهاللرحمهفطاله



سأأغ

اقدبوانهالححغيةعنديهالمغتىالمعثدلىاتبفدإلطنفيءصمانمأبيهح
منلكتييوضرهفوانامماجانثىاوقابمفقطوأصدحظمل

نمجىقيبوفاالهاملوهوقرابالىلىالقووائدباكدئةللىبقية
شدواالفمجاهأفلىثةاررابقةويفىاكثراياالبناتأوإخيقبمةرا

قيادماؤالدهوالنيقاوبتأبنينحظئؤهنااللمحهلقفثالجابلة

اايضاافالوبهذةالجفيمايمثارلىبلحماعلبهوفالببنىإدبنانوه
أانباناوطأليااطلضعاوواذلكلطالولواوالحغة050الحى اهلىلث

ودبئهولقوفالموعادالمولتعدشدءوبعلمجماوأوضأولىالمم
ألببناانفصالهقدوولىيكرلهنهوودفااخنآألرالوهئ

اهيلهالالمرقوفوندقعلعنهالنرةورتمخرهوجبههاعلى
ابثواألاوثىافاجمفيغفةافىحهوتاةالعألهةفاليهيترثالفمرطني
لأحهتىانهنثالدثهظاهيللآلخةةخالمةذكوانواملىانا

اانأطلممسائلىسابوعمهةخاائدثرانقفو5أوااغرب

يفممدعداقللتحثمحدهمفلاطلئقادتقديرهنئول

أممصألةهنكلوارورمنهبضوباهاهجؤهايخوجمغالةأمكلعلى
امحئئطحقوارثفميبفاعيخهاثمبههكىاالمءصزفي

اقفىةاالناإلقلهنحيبهملفيومنثالمغاهيبهنيختلففن

اغإثيهكعةمالنالمغيطنطىو5شئايلميرالفااثطىللووعحبمنو

ماهكورامضهامحمآدورطازاحتخرإسواووهاايلارظوويقو
الهلشوحمماإواكووقدخاداالودوءالااهـهـفمحيأكفحنءو



3ح

اصاهألواخاثصقيماهثهخلفئلةهمهألقالىأطلهسائلطآلامتبعفى

تعايشماالئمةياييهاالخفأليعلىألاالاالبالتطصامغيؤهلهبر

ضعىوانهوانهاوأطكئماليخفىضعالومدواعللىامماكبعةرا
شيئنبهىصهاكالفينصاوئالشئألخعالهلمالظفاامماناوباميحا

فلهمافاكمراننصاناثىاباثئلألخوالنضفىفياةلاحوأنطاطلناوالخ

صةلىالماثعندحامألجةوايناوشاخلفألزالبافيلهوالتنثآنالناو

امنالؤوجفاصعلىرالكباكلزياملىالتالوالوضعالىةقسمال
نامعاشرعندآلبنااليعماىوهاالحلنصيبهابمقاديوإليختلفنه

ناعداطدلعدىالفهبطنهالالحملانهرويتضعيئاصتىشافعكيةأ



ا6

اسبعةلعرلوحمضمرينواربمةتكلاكلاصقهواالضرفياذاالناث

بهخهاولادبعةلألموينصمبعقرجمثرمنثألثة4وللفىفعدفييعشريخهو
هذهفيامهلاوصديفباآليالفيباالخنصارعشرحشةتفويولككذ

يربقدلةالمسااصلوابوانحاملىزوحةقولانتقدمماضلىالمسألة

مهمشالروجةالفىيناوالغراحدمحطجنئذأالخمبعةارميهاهنالحللهاننصا

أمحملهاجاانفعالهيروبتقدلطسهياعاالقيلالبوسهمالباقيثلىلألمو
اربعدسأمالطرامنكلوقألثةثمناللزوجنرثوععهادبعةمن

ركوالذمناودإذصواامناوعلدشذكراكاطالالمنفصلىملىالباقيو

فيا5دوانماباطيلنوانمسدروكدسبوئمعلثناواال

بلتعمثابالممهـموالباقيثمناؤوجمةوانايسدايقلألبووصف11

اوالنكلثوفليهاااوينتاناثاالاممألدعييلاكانواناصلهاهنئصحو
ريقلىلوعشعرينكامرسبعةالىلإلموممانالسدءكألالبووالثلثان

احأصيلالمجسبدكنانفصالهقلطلاطدإبعدإافيمالعدمالتصحبحلخفق
الىاوعائلةبألعرلتنرينوبةاوارفقطبعةااهااصياالتتألثةله

عشرووستةهائتانهمنهاكلعكلىينقمههمدعدواقلممبقوعشرسبة

افاذوضمسوناربيةسهصكاءجؤيخوبخاإلربعةاوالعلطفافسمهاالجامعة

حةاراإلمواؤوجةامىيلىمصفيهوأوتكلنصيصععربت

وإمةعاالهعةالجااعنىمااثموثمالحةمائةبولكهسهـرلطو

لمجهواوثكلطبءنمهضوبهفصاذاعةيسهمهاءجزيشرجالعشرينو

ثمفينآوأمهسعةبوإناالنلوونوطضعةللزرحصل



اكيأل

نصيبفاضبربسهههاثمانيةجزيخوجوالصرينالهسبعهآيضااافعمها

اثنانأالبوينمنويوعشررناربعةوجةلمزصليهفدواتل

ينعشروالزوجقاربةققعالحنابلةثاوعنلىافعندهذاعلماذوثألثون
عترونووكانمةماثةيؤوثألثينواثنيغاالبوينمنكلويعماق

أوانثىناكراذواحدنوانلهفهواالناثدامنعدلاظهوفا

اذاربعةبالمواربعةمولثألثةقوفالمومىجمةللزوفحد

وهوقيالباابنافلهكانفانالحظثنبينوتناايعبهحصلىالقدراللى

تسعةلفضللحانيةووهوماثةفإخايابننانتوانعمثروسبةمائة

فوفالموولكلالمعطاةاالنصباهرتانظاذثجبالتعمياالبيأخذها
ا

ماثةووئالثونأتانوععثمرونبةاريراالضروبتقداوفعالى

الىنصرالمسئلةبافنتوانقاعاقحدتوونوعشرةوثما

فالواقسمهرنيصطشهالىنصيصكلويرححعشرينوثمنهاسمعةإ
خنبوثناالمنولكلئالثةإدتوالعشوإالربعةألقللزوجةالئةههر

11

عشمهتةوالعمثرإنالثمايةوالمائةثمنقفيووبعةإررالألئيناالشنينا

عندالجفيةهاامامولىالحالهمحسبالموقوفصحلاظهرأاذثم
اصلهامئححالرهبقلىوبعةاراصلهاحناهلانفصالىوبمقدفالمسألهاأا

وعشروناربعةمخهكلعلىبنقسمدفىءوأتمأمماؤجصوعتنرإنبعةاواا
واإلمثألثةاثمناالررجهنخعطىالجحاععةوبايفبعةاالسلدخولا

رووهواكواحدابننصههبمخصويرإكصثذراالببةرامىالسدا
أا

ناشاامندعدنملدانمالالكعليعأمنيؤخذواباقيةعخرا11



حدممهملعسوميمليلئا

يقودبرفوفبدالموعءجمالاروضعتمحىوافبالنعمثيب

الجحليتهابسائلمقممافوعلكنألانوعالجعف
فاشهلىينتاابناوكعىفوحسامألوحممةانجاودفلثهفووبىشزاهالاذ

بخئذفيضلفايممنوجمداثثمبعينهالمبيتهلفيعروولماحدهما

اقلمعدوامافعوالمهععهلفياخواالجماةوافىانصجب

فيعملشيلىأغبئعحسةنههدئأوليهيممطاحاجتىالباقويواجمييا

ابستهلحجمعلجممتالقرعمكلليخرناحبىيقرعممالةاعااابيرهابمقتظ

مدإمسائلواعااوماثعينهاثمأتعلمونسآئهأحدثخبييطلتيأؤص
الوجعاتازيهالوومحوأالنعفيالشلفاالوبوبالئفديأالرث
األثنهدحءالسايااففءاوهـالصدؤلحهافىفاتالحدآلالحم





األخردولوروأالهوبتسمبئةورتكلىادفااذامادهلباهو

مهمااصدليالمحسمبقأبثبتوكوياناللىوئسقطنحالفاتفيؤهتن

لطمخهاموأكلغرفاووافامثالاشاالمئهمرمهعاهعاوءلثهـحمفيهعل

ولهجمقزوهوعؤقجلىراخوضالالهموالىعلىاوحملىماالفعد

عمابقخلفىواالممقتجةوزاخصالبتحناالوااالن

ااممالالمامنوالبياخهفلومافياييثينابجهماهالمنبنثيقاقفماطيم
ابوارللفوعقوطهابااإلماإلخىالترثعمهأكوفالبقمابقوالثاثين

ايالكنوالطنابواالخاوزوجاهاابخهاوخلغتوقتغواةاعياخميمثال

ههلىكابمورفيأذااكماوانصانماوجأشوااالخابيقماكىنقطباي
هنذاممثالخخويتآةكاحالثاالئمةعصمذظإألثةااالشاسة
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مر

ءكأمولشاإتامنلىثةيرفة

لعدرفلهلىاصماكواوركذلمن

اإلصلاإلنحوتهوقىخهقالذىاقيعنتههوكتفىشكمقث



ص91ف

عسبايفووفىزىغعلىبر9المالسيامرميصثظانانهاالآمثقلىحم

امفىالعؤكشفىئييني3الماومالعألمةفالططالفتووعكليهموفر

سغدراإلدائئاسلألمأعليهالمسيحدباالمؤلتأناكانمظافهئسناهققدو سال

ءالمالمامعواايعثالغصبةحيثوفالغربعدالبماقياوالمالانيةالمالضلى

صننالحاابىآكلاذافهصمهواجورىالباخفأأبمثفالألإمنتظثما
وهوقألآاالثظااشثراطفىكةرأللنقيذكرالحطالكنضإلغوالش

دبلهنتظكير3ن6ئثملهفأليصوفرىواالشوحالمعتمد

الفروضطوذطفانمايكرندلرإامااحالعاذوىأشهعليوومنعلىا

لرمبا8شئأانماالردالنلكوذعااادعلهماربفالالؤووامالنسباهن
يانالردمسائلانواعميألوافىاصمصمنوجيمانللزالوحموتفد

افالموذكروفدأهأحدفيهجمعونقسمووالزوفيوصؤفياليكويطقسم
نجمأووالزاحدمرالورثةهأبمنافاذبقوا4االولافهحمههـا

اكتاوناةبنتاوبختاوةجداوهثألمالىااومشعليهديرمن

احاقيوافعفوضهابالفوفداراخذفقاردفرضاوالمالىافاالكألامالدواو

ؤاحمةألوالمزأحمةنااكآثمرعكوولرالةدتالنافهالعيلىولردباا

1111مألاتبىابمألدعكلااصلىصاالوجمالمودودعلي2اوكانبمنا
شسه5ؤدمحدسالةالفاهاالمالداوأواالبناتفياوبناتاوا

اتثابهلىاواناألموتوااوذكوقيبالمحهليالمالىقتححا
ا

ججاوءيخاالالستىاكهـمةلععاايالخواتواخوإحانااولكواوتا

إلمجارزوألكيإكترنفيىكثؤصهإتء6المردربمانكموثا
ةلىلم3



جيىح

لمسالالىمهم
تءاهلدء

متحمضلطءسياءصة

صلمىلمسالمدصلى

حمقهمءضمط

لحسالتميمموسحرصل

صولمدلتملمهلتةس

فشهاليصرم



ص

صحمث

عنضه

مامه



أ5

لسهقصدععر

يمعهقت

حوصهىءسة

ئالةوجمةالفىكوعمربعةامنتصمعاثاافيربهاالنقديرين

صصلسهمصسعةت

لقما
صدلى

لثته

في

انففانألتءوأفىاضشبمحمنرهنقيجا

ءلمالهصحمث

صدكخي

ورص

لمحامور

مساه

هىجةهـ

مسالدهدي

فدسوهئلثفرضهمن

سهموجةفىبعةارهقهـةانروالهصاما



6

ا

افهـأفبركيىبمهلجهافاضوبهازيملالواحدايضالىاثنانفاأهو

ةبىءاودجكانانمقصوارالمعاصلبطاهـبمفيبموالمى
ربمئفىالاءمسضوبمناطاصلةنمانةثاهااعناالمعنواالخ
هناالخوةالزوعبربئاضةابيهبهثطفيئولووألفوفى

يعةاالفيدالرلةمماةاالربفرالجاصثمنعثعرإلخهاستةاطهانالما
اصلهاكانطفابنبختيووجمةالزمعثيرابئوجةالننفرفيمحز
كالثمانبةنطالردممعيأبعةلمجاالبهأضراطاصلةنماالأمألواثين
بامضرخذه21الوهسالةمنفئمفىكليلالتاعصدوانروجةافرفى

افاتماهوعلعهديهـىعنقكلالنجيماقواكغادافرنحرجئاالفيفي
فرضىكوجمنمهلهمنوجهكرمنفرضهعلبهاليومقخذابدالباثمبط
وجالمحتأوينمعادفارئللقؤمنالطالردمسابافيومضو5إخذوجيةالى

بعدالمممبعقالباقيةوبعةارتةالالمقثطدققالرلةميماأصلينابناوفع
فرفىرممنيةالممانياالربعأفاضرالىاالربعةئاتاثالزوفرف

وهنعل2يرلمنالمةاالمسالةاهلهوونثالوكاناجصلجبةأنروا

اهالهسألةبعةاالليفيوىمضردواالمانةماتوفلكهدعليهلى

انمااضرئألثةبرالرالةمنالتوحدوا5دعادألصبهيابردالو

االبللبناثولبنويرعواحدالهـاالمجاينمخرجبفمنالمبمثالبال

دكماصبعةيحصلاثمنأجرممققيةعفالبمالنبهرااصدداللىممالةمق
قيالفربعاحادانكهموفانصلكمموااذهفاعمممةواحم

سائل4يلبمامفيالمثهـورمحبئاهوالطووهلىميفصفيعااووعلى



وخاسبة19دعةاإلديخكطراضقثوالثفىصداللى

ةبألنائداالويئطواالكلاتجيآاسمرفىواكحميراا
اعليردهنعمالةجميفئانطوخذتالممايترسن

لمربههثألوالنصفدوصبأنزالرهخهالمفبرفىوجمةافىاو1

ارالألةأافصزوراملدوو5جلى7االورفتفلو

اصابواربمةحيوتهوكاالووخاثفوضقطهمافو

احزلككألملداوراوفنافراحمدوولللاتشانممهأ

واوصبفقطناثاهاناوهورالكمجنيامقاا
نومنبعطهمحصول31خومخرجالصحصأنيمربألء

الةاهالهوإصويماطبسيحصلمرالبىعا

يهـعبرق

صكق

اتينمن

ثسر

لسهو

محرلمص

م

ي



1

ثنحدص

عدمساصل

نجوائزودأحدصهـ

لمثفالتىااةهـضيمآهن

اشاهذرلكاكن



9

ءوهص4عإلبردخئإلثوجمهالزف

ىردحلممضةضا

ةوردفصلةءعسرستةصل

كذلدلالصرلصائشعة

سممةصنتحدس

قة

ضوصنص

سصه



م

لهتصرءش



بمربوالعنهافهرضىثابتبهفذبدنوالردفيصاب

وسعيدمسيبالبنممعيدقالوبهالماللتالقىاوأالمالإ

تعالىبقواءالكخابمنفيالصررثووأفيلكعةالماقولىاصدهوووجببن

لمحالريركاعر5هعنااذافهكتابئعضبلىاوكلعضهمسامووألهـإا

االيفدههالنبهصكموافهكئبفجمابعفىأثمجبواولىهفمهم

ينةالمدآممكللبمالسألوقدعندنوالمواخاةبالمواالةلحاهـالتوشى

جمنسهلالىهطرجألرمىانىمذالتروحسنهاحمد15مارالسنةمن

دةابوعيلكذئفكنبضالهاالوارثلهقيلمودفقتىنصماراالميخف

مولىلهسورالقنوقالوسمعليهالئهصلىاضيباشايافاجابهعضاهةرضىومملى
المقداداخوجمابوداودعنمالموارثالووارلثعنالواطلهألهلن
الهاإلاأإأا4ا101101تءه





3ةم

اامهمرمةؤالبجتاىثراةبيمجمؤلةينالمدإلفيافطونالاطكاث
ونيعشلىاطادىثفايصوامثلشالمهحالفةاإلفمنافياخليندللك

ثلىما1نجبخمالمللىملنااالولالصثفءتئاألصالنهايةراففةللعلى

الثههوالمؤلفلىفا5عليدحةلبهاركنلملىاضثرفىالتطدبرول

تؤلببالربيفامحهعافضتصارالىاألألالمذكوودصااترنجعو
لىل61جمجابئالقلىاهلنحثينلالجائةعنلىئأوعندىعلدمفبيئها

الثرثيبفيفصضالعالعصباتالرابحاكاكىلثالظالثافىوالثاني

هموالمجثالىىةهناالولهناساذكويهفكىهثلكنهمفاعئدا
اإلبنبنأاقرالدوهالاثااوكائواثورالواذنزاللىالبالالداو

الثافىاألبنطلبناوالبناتناطؤلةعدينؤدردنمارلكدواعقىانو

كلمواواناتطوبأااوالجهـذات2داايالهمالولمىاالهمهثاقيثن

الداوهموافيىابوالهبتهىفقلثالظامهوالمبتامالىووني

اواالسبواتاالفتاأإثاسواااوانواورادبهسفالؤاقواتضوا

أوالمالباوانوأثمقاه5خوا1بناتوفقطماشفقطاللاو

اوأنالهـانؤأسعاألواقيهوكوبالملىاىجمهمميدلملطاكذكو
مفلقاواطؤتوالعنآلهوفةاوهمصداتألالميث12اجيماايماتحىمغ

عناكتجاعوالآألالراأوالب4اشقااناتااوانواكؤرؤكمطلقا

ءالفأنؤلواقضالصنفلىأجمبعالداوأىالدهماووالممت

ىوذثومنعنداألخالوألصامالد11وووبعةاإلواإلصمنأف

اذكراثمعافاال3والألاليايةئبعيفميةمنانفرمنأليطااالر
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صالمفيالظاهيهوحلمعصيمببافبللىالماجميعازانثىاوآع
انيالظهمياألآبثلةاالمثبعفرأيضافيظهويفولفرباوقيلااالنفرا

محادفاكنرنرمنهماتهحفاذالاالجماحعغدلمجاوموبينطالف11
كمابهفىيدمنراألاماالدىوذمنكعىيحطونالنزيلفاهل

مابافىبتاالمقربفاقربأالمونيقدابةالتراهلوسيأئ

هذاجمملىاالدحاموىذيثوةكبفبأىؤلكوقي

ربئقىهووالقرأاهلومذبمالمقيانهوصسيأفىيلالتترلا

البغوىوالمعولىقطعوالحنفبةهبمذهوولعصباتالفربفاالقربا

ههجوروهرصمالراهلطهمبمذوعانعففبهوباقىفعيةالشاهن

يبالقبينهمعحلىفرقالوحاماالرويزلمنالتسويةضدوالحم
فالمالوبنمحالبنتبتمنألوجدافاذ8كرواالنتىالذووالمبعيد

همامرالثافعيةيمنناعنداهنهاواالعألنحدهمةلسوباابين

ظهحاماالرىرئوأذووصبهىاعندالماكبةوكذبلةالحناوعند

ولالماخلىاالنجهىنهالبلالننزهالامذهبألالحطاب

أكثرهمبعدومنعليهمافهانفعوابقرامنبهالقائلبنوال

اهلهبمذفامننذكرطرثميلاينزهجاهلمذالموفملنيلنعثرحكالمو

لةمانفمنهمكليترلانهلواطاانمبمهوفالهتعالىالئهءشاانالترابة

ألوهوكثقصاناوجيلطالزاحداللحجبلألرثبالنسبةألبهبدلىمن

ةاالرصاىوذممابلىلئعصيباوالفوضباواوثأوللالمداى

كؤلوياوالداثنفوعهنالراألوالوفياصلهلىمنزفوحعلكلفيأش
عأ



ثتلة

فصرمهحعنهصب

بجلىفباسهذ

حوهوطدمصرمة

معرحهنببه

ير

هيمئرس

صرع

ثؤاتيئ

محم

لسقبق

يعتفثىلقياس

ساهثايتعهث

ربب

ويثعتمحعهء

تههالكأديسثلممدمى

طرعمة



كأبمطءاكيميرش سضيمبهزرءبريرقيأل

آؤسهإلملآئائمبيىبكعءألااليرءءواضهـكايرءسشكاوئنصىآ ابرسسصأجمدكاحميفمثألتنأبملمحهحىضئاثرنؤيتقافىثاؤبتزب
ايخحمكخدأتمؤثجمأبظتطيئبصفقفيحفلمجةكانجتهكأفطجمملففزفقانمؤبفلفد
تههفىنمآيخمؤننأأثنةيمظاخولمالوائنثمماتئصالوأرصقأفاأفنبةنيا

بكهاكانمنبنالجنالزبئدالهأشفلمفتهيةلطانمنقعنمأؤبانةطاإةصعلألبهزتقبنانجةغا
الجهألبيمالطتمماؤبؤاخدةصفةئامناقاثزثبانطالؤأرألىسأالسحغمقلىآأل 1بقيم8

ظفكدق3الوالىفلكنميقدلقرأبهالىاعئددفيلىؤلتافاعدةبخسبقهنمانالئبفىاكا
فيالمعثتعافاالافاهثؤأحلىأفثضئثأفئموالمنفألىالالأ10اش يويمتعولييما

يئىآلثثالبثاأعلهتبزهالجهاشاماوالمحنلئهاكقفئقذفاقؤاامحمافكالئزلبشيئ

الداروالبناتؤألدألمجفاخليدواحيدفألعئهذضحالجه

مةأالبردكثاأللباوعافرقههاخلؤييىةابويةأكرالثالوئزأنواالبقباسف

وبنالثافثلىاإلماوالدواالضؤبناصوانفمؤأاثوالجداداإلصجهغا

اوإألدهنويهءانوأفىااقصءواأللصافنفءؤفىفؤاؤلالغولماأألا
آ

خواكاتدأالؤلىاصفهفيمةاوهـباسلوعؤ وورددمةسالتنمااوالتا

اههاىدايابلعماومايهعثالمحووامهـاابيهااعمامواالنمواعلمائموالحاإلت

ييهأوافهاواوألداوخاألهمفآاألالتابيهاواههاؤخاخااللواألمالأخثىؤ

هبالمذصكلىوفاؤالعاخؤاحمةظنقوالعطكأوعهتمؤفواألماحؤالد

نوشكةأاتحرهماؤانماهمحضإكاثأبهذاالوتفيتيبزألؤسا
ا

هثاأللظهرلهوفثلطالألرثفدثارتااألىاء موةمبعصىوبكلبع

فالنجصضىوخأفماثىوؤالحمفههالجاجمةآيينثاوالحألفائز

بمنرلةيةالثاانبنت4أبمنزءإنأوعدالحنعدفمافااالواهيوامأخؤبنثإ
حججهبنش



03أ

وعندللةليخنااالعندالفالماليمثناليبرابىالمأاسبقنبةالناكناالبئ

ةجالفيجمالمجقموعفالالجهةنجبإلختألانصافاليئالماالمالالحاب

الطولمماواليهإالماالجفبةكدءاالبوةالثافيوجهةالبوةلمطاإلو

بعلىقبمججومحندهموإلولاثالصتامألبعدلتط

جميمكلىمضدماطاكانتيىايهـىشرحماقيبممارالثمخاثممصرذئنبيه

والمولفالوصبمطوحفيالشتىذلكفيونجعهاطنالجةعنداالدحامىذو

قأعألالهنابلةهبءهقكثبرامتتفقدوبمالمواكققاخعثارفي

داانىوثوحايإوهانيةوثثموحوبءانبلهصمروالطابىلبلىد
غالفرافوعوعليهومماالملةمنزمفزللينلىاطنااقاالفيهااو9وكيرهافإ

نطلعنقأللمهناكولعلىاههصفلعلهذلكحمكنفلمحىثوالقسممةلىاقثفي
وااسزمناثقااللفىالمعمساؤالىرحتأاعاواللئهقعليه



شضنمفبرتشكاشءاشيمكاممبنشحذفيششببءشزريرتبرعيرصكاتس

هومأكهوإكآلؤآللىادثدالمئمآاألردوبضلعم

دالمحللعثخعئحماكخكبئكلقديلالهففىأاهلىتفاقفيأوخكةوممةىلعوفي

لرهويعنةاألبتصيبوكللمهوالىلميالبنتوابمفبعطىبئوأ

لبئصدوالمكلهالفاالقرابةماماكداهلوهوألسدمىلةالخاالمانصيلثلهر

ءهرحمثاالموئفكقالالعالواامنالنللواطالةوألشيىهاهمناألولفعهناأل

الالعةيعبئجمهـءناالىالقالمقاالبسطلماموهعتقوبةىءناالوعنة

بشرحالمرامتخقئفيكتابهالمهرحمسهالثافعىىناهالوابراعدبن على

وبعدأل4ارحمهممطاحمدالممتلمشيخمالالكاحمداالرعاموىذننما
3الجاوأمافطلقافعيةالشاامابهئلينالقاممومالنايلالئنا

بىسهلطأالرسحاموذاوالفيحفننظوتألثةأظاراالجههأمحدلحيث

امقتضىيافيوقدمرولاالالظرهواهذاوالثالوارالىيمبض

الوادثالىالممبقإلحثتطوثمايضاحزإدةلهشائوالمحيق

كقاقاالرفدوايالححبألبمراتببهملىالمدرثةالولين

احدمجصب11اذظرألثماالنيهوافظروهذامصياأليمفد

الحجباتببمرثاىايضابذلكاالرحاهويذريناالخوالورئة

وىبعفىسبقاناثهجمهوتوثفرضااوبةواالشقاقربرفلى

ضمىألوغيوهللواحدهلىالشاهىفينيهاللارثالوالىحابمإلبرب

هذاكانفانألمماساالىخاجغبماواوهذاواحدخمصافيمنبالماأل

يكنولماكذلكدمتعدبهلىادالذىالوأوثألوكانامشعدالبعفى

اأرثةبالولةالمدالفرقناوأللطالماقسمحمربايأالخرماحرم



3ح9

جعلواوفرضابقوالمحتركةمفىبهملىالمدرثةالو5ماباضذعبخ

األواله5اسخذثهوارئصيىدانفوطنبألثملنللىأورئةاهنىنصبمبجم

يتهوانلولطالواكثةاترهنوفهياخذماصممبمحلىسمببغكسبمقف
اطالالشقيقلاطجبفيكاكلىنلىاهههتاقىحجباإلوفرضاوبةمحصو

قاشاالوبهاالمدلىلألمأخوانألخهماوشرحهفىالرفىقالبل

االوهامنزاقالألنهماتيزألنالحألاالمابووجمجبالباألخهبع

تتريلالخابختهةالبتحهكذاوالخجبيحواالبوااب

وتحجباألخيحجباألبواألخزلةاالخهىوباالبلةطزاهمةا

تالشةامبماوههاابومفزلةالقينزألخهمالالبالمبنتاشقياالهمجمنف

نواوانضيئاباألخرهخهمابحمضمقفوعيعفالإلبالملمججب
حظمثلذكرنصعبهاقتسواةامبمباككافىمليميواثون

أماقىسةعشدالحنلككذناوعندالعمماتارتمعلىاألنثييق
منؤاخهمإرثواعدوإستوتبواالرحامىوؤمنجماعةلىاداعندالحناباالذ

لردالرحبايرثونالخهلتتفضبالتىفصيصمغكذالخوئهبمونواوالده
صسبصكلى5اقئسمولفرضىباثونيرنواكا3ثاألواناصهذعورفسووابين

كاعمياقىلثانهمهمالكذكقيستتنىرحكهاوجمهافلفهضهموفر

ايالبعديسقطلوارثفاالفوبكايثقريرسقدمحاوتى8ذكرها

تلمىاتحااذلمابلةظووظهةنالخخألياضثلصاوصخنهمااتحد6ممو

الثةرحمهفالمونقلثموشرحهضىوااعقطانقلىانتهآلالج

ائماءئناحيدتدثالثمهابةألاامثعيخولافمامنحيلةالمقاماهذفيايفما



ئم21

ممثهمملىصمللىثمالمهسومي

حمبمايمملصايصاسمئعنو

جمعلىمىخيريطبعطسرلفصو

سطرعهملةسيممص

وطسامهصثسجماسفل

مررسفمئؤفصركلئىلةثمهلحعم

لسغيقةحتمدمحوتتخلص

لسدسقبىحدىاعمهمىلص

صنةلهاهىامعهعاموسردفهفعرعهـط

حلىصتعدبحهىمنبفةي

لعماعيةلعصهمهىحدمحلهد

يلهلدلحم

صلصيبررهثهم

تشصلموجمبحمىحو

بختلتلمابنتثتث

لدرمححوسسيى

رلمحيالمههمهنفردكوكنمىضل
قمميتمعوهتحلتات



ل3ا

الضت21الإلوفميئولبتبالسكولحامهملالبالدالإلوبرإلمثيى

فصولعقماكلطاكالشثصفبققهعالثأعملمعغوطبابصاأل

دبئعمببهمألضارودقىاثممنضروجمرياءاكليفاوروضحها

ينالنعميمبقهعمدكةيشامنمطالقبثادجمالوينثرإاللص

الىاىالذالوارثكذقلومنهاعيممبأحعببهالمدلليغ

عالمثصلبنوالمفويثادالونعييهلىأضاثبةصوتالمهبمث

كذلكوينبمفروعكهإلىمقصيىربهامحلىيفثصمرممنهأوالجمه

مئنىممانكررولىاالوبمذالىهنالىطغنابطد
جملمقبرتميمفيكقاقيمىلىالمدمأيخعىكوقعنيىلل
لفالؤأهقدثبماقلنهسأفبرضاألبقوسوهاربلعهمنز

اإلمولىمثزلوفىبئزم9اللحوري13لىاالوالمسألةأيالاكلالشلر

لمصيمبالقضيلكافاهمذكوهمبالوبةصيبهثوفىبغئلو
اوأئاثواذعالورلوظفوهوالميىأالملداواننارانالوقدهعأهذأ

بعبذكراالواالبرهالنالكببنحظمعللمذكونيمياحمهممصم

الخوالنيفاثعااثالمسألةواالكيهقصظمثلكرظذاهمأ
وفىحألصرلكنوبىساللالمكلوفينجثهـثاالممنالساولرو

الحال3محاىانهمحيخئينإالحظهثلاللىييهميقمهبموفصييها
ثمصيلواالماكالوإخراضوانوعضلنيموالمثىأللوتاالهيانابىا

هئهيإلهممل

اقعموفيفعوالريعادثرحوالمنىالهايةوااثمئقعصننيعسه



13طة

دلنفوأوهوكالفييةسموئصييهاباثز3دهنهاوالخاالكلالممنآكأالضو

ولهمائريهبالفرائفخواعهوفياالسألمغالروضىيومثرحاروضاني

اليسهونممغليننضاحطلنصبهاكليذكرشسمونيفاضهمن

هذهبمتفصميلفيمالكلاطلناوحيثالمئهاجئبفيماالابن

هائيعنامععدوابةالقراهلهمذهاحممنفاسدجممطرفأطزيلىاهل
المعغانثقدمكاعالتقدكلفيقولخألرذلكفيبقدامذاالثلةن

االوالصنفموثايقداخهوابةقرااهلىوالحفعندلمفئوىبهذألخو

جمصابدءاص

ورهـمدءصف

قسالصنب

ثمإليهمهتلدتهـصهلعد



ل13

الدهذكوبعددكلطويبلاإلختالفبطنبيمانائالتسهواصدبأنني

الذلنهااوالدبعدانقئلذكوراوصههيوافييقثسمويهتالذ

مثليذكراالحقدهذاكنالحاصملينعلىتموشأاناهيراخهايقتسموق
لطالماصميوابطقولفعماثبختابنوبختاينبتركفدوتبناالظ

بياصولإاللممحمديقممانثاوعنهدابداعتبارنيإناالحظمثللذكربيط
ثثاهفبسهختالفأالفوعلوالنتبنثوابضتاأبنكاواالنىااللن

أابنتتأليمونلفوصكهمنهماصصةكلتعطيثمابختألبتنلثهمرتالةإنال



ءتش3فاسءصءسءاتمحفس
أمحالكفبخاتبنكثتبخمالبكااكليخصعلثذكرثثةجمين

قلطثديللفرىالثوأنعييبثافيلاللبنالصرفعظمحهايخوابنت

يوجمندعثنمافياثالامهرثمبونلباالثألئامهاوميبكذلك

وبنتهبخعنضصظاألتبنتكلىليهالدبهراليبالئرا
للىوكندافييمناجملاللالمشكعنمدغتابرأبنإبنوبختلبننجت

مديفممممندوقبارمنفتعماالكحلشلىحظكراليئمشالمالثو
يعدمهواطىمبنتكلابناهوفاألخالفبطنهألبباالمادلمو

ممحمثالبثعخطهلىيمبملالل3كؤفاصادوعذالهوإالمواصد

أببنألصالفموطبهفىوعليتفسمبةالىالذكرعهبنئالولموالت

عيسرةكمتكونفينهممةثالئةربفأللنذمتةبعقياربنمواو
االبنبقمنواصدنمم3ئفواألقظهاصملىواالقسمفالالبث
الذكرمئلدطوظاثناعئمركمأالبنصصجمعوحستقوونقصهان

ألضرعكارتجمنهثمشرومغخممهئثببخشافلبنبنتكماالص

الجدأتاألبدادوهموفيلماياصنااهالبانجقانيةلماابنلالوعثرنهة

صتوواظمالب1اداكلىبواالمابقدمكلفبماقربىاثاوألهمفاالساقطئ
إن5ويخودالمحتاوفياصهعاكاقولبالرارثالالروالدرجففيفىالتقدجاالفي

الهابرافيبموامسوقدمبماأيتممثولهثالجوبىجافىبرربدوثطألعدك

يهةمقالمياوكاولىاقامنكلهباقكابغهمصؤقواشكداننظوكا

هيهنلمنوثلثهأالبيهألىمنهولمنالمالبثامحعلالمبفاإلظهرانهام

صيةهوبنلمناللماللألمةامننوانإكوفيااللمجهاهة



ولام1

التوعلعالنهجمتجؤقاليجكلانآمااامهاصمنلهحمىايمدالئالمه
ثىاجهفايظكألبعفمهمعم3بللىفبميفيحميؤهدنمأقفىاوهنى

ثهدسةكسمكلهلىحمماليا11ابتلوالطاكالءصامهألبصيم3و
موءحؤحئعلىقشمةالمالتنثمرييياصضعبهةكلأثلىفىالوكه

3بهذاالجهةهؤمغحنميلىع2ميهطأاليخمبرثومثلهثيالبجه

االمآأالىمىلهـالمالإهنإقيأنحداماموابوالمابطامألألاوحتظ

كدوولجاكبزايخايعبمراابةالملقوالطاعكندوارالافدبهلكو

مالآااألالثاثوأالمابخهالآالنلهانعالهافاالطرثألمحابييالسغلىالا

ارصثهالوالىسبلنالقافاقاوآأالآاالثلىالفالمااالخرابآ3الركلطو

اإلتمامدينكؤنبععنبمانعمقينالمالالمنزليهةفطأبآاابووأنمامابوأ

الالوالللىاابةالئراخعلىعناالاورثفرضاايبمفى

بناتوهمافاأحاوكيرهاءأالمثلةهوقعىيللثاليوالنلفيق

اقرجيمبالمبراثهمالفاالقاإلحوالاوولالةخواالبنيواإلخوةس

ضاألبنتأبنطناولىمطلظخفيالفبنتلألعأمحجهةمنلخياالى

الوحممذلدوآعلىمقدارثفولدحوةرالدواياستزفلئهطلقا

فيمفطلىالثروافانلمااخكتايلنهمنلىاومثالكلنالبرأبئخنجضى

ننئماالبوبئمقكاتوهومقكلمانواآبقداوحمهمعفبوالغا

فلىاواضايألبوتامحعلنفنآاالمقثحفنثمطإلب9هن
نغلمجتطحنوعلرالكاألصولابغوألتالتولقوةاخاالباصلنم

ااالخوكلألالماليقهمماللهحمهمحمديئةاليسفطوهنعنداالجأخ



63نهأ

عتاعدضوش

ميهفهمةحياهو

دعمويقسم

فوتأببفعندقاثخرالضواتت

قيحتىثلتاالهمحمدحمهى

لثلتاضقماضئاسقةكاصو

تلتهنثيينورط

صيىءدضمايقمث

حتي

كألالب

ميمتنهمىئعدت

مسفرقبخوتتهتلةكم



الئيخعلسغيابايوطراهـيباوقر8هناقاقدابةالقركنداهل

اسعالئنعيجعلطومحعدأالبوجمففىتاالحالد

اثاثالأللألختيكونفلاالصفيوعحرالفواااعتياراقتاضومهت
كذالئفعةاختينووهابئقدملتاناإناالبوسأختوللاخئينهاهـبتقف

إلضالمحمالدأحمىوالثيىيةلسوباىوالاولقغفبباعاهذلدىدوداحوكل

ألمآاالضوهرابعالىادصنفواهاكيمارخافلتصحغوامراالبمن

نووااجااانهصأفيهفاطكمواطاالتالاالسخمووهطلقاوالعمات
والعاتآالامءاالاألببجانهنعايمونباناتحدبثهصاجمزقر

حنهصكطفاألئوالستهوالحفاالخوالاالحانبهصالكلكونياو

فنطالبمنكافىاوفىآواالبنفنلألماباجلىاوابةالتر

ممهأألجمفقطلىاواموالبمةفشااوذعهراأالقوونيانبيقوفرق

اصةااالخولكوكلىككذالم3ءهنوففألممنهالىاوفقطاللبرءمة



13لم

اولوقبوانلخالالمالادةالقوعنداهلوينبوالمنفالإجأقيأو

المالىهئاأيئالخففضدقاتالمتغروالخاإلتقونالمتفروالاعاتج
للخالالمالىثلناوااطعنهفاوانصاناعداتألثاااالأكعنوالخاالخال

يئاليهالمالأبةالقواهلوقالإكبنهماكذبقسبميناالبؤمنوالخالة
دفومتغووااخدثألثةاالجمطظمثليذكرنإلبوامنالحالةو

ليقيقسمالالقرابةالمالتلىالتنزيلاهلفعندقاتمتفرتعياوثألث

ثاثاولطوداطسةالثافىداونةلىاالمعنواطالويندألالخال

وعنداهبماالبمغكىيهوكاسةعلىالعماتبثقيقسبماالبلقوابةالمال
ذلكعلىقممىواالبوييقمنلمحالأخلضوايناالبوقءمةلىالتلثانرابةالة

انولاالالصضفيخالحكممهصفاطكالرابمنفالصاهلطاوإلدواما
القربفيئووأافانعجةكالقايمنالمعفالمبهصراالمهواثإاواله

القوةفىووااسفانابهااولىملنهوقوىالفاامكدابغجمزقروكان

كألهماعمةوابيمبهختهاهـاذيولدقاولمطهنيالعصبةفولدايفما

المتلىالقربفيااستوووانلكلذالمملبنتالهفالمالاموالب
مبعضواإلبنبجمانءبعضممنبانقرابتهصصيزاخئلفقلو

ننثانابلممارتالولوالدةالوهناالقرابةةلقوأتحجارفألاالنبجماهن

والثاثالعصبةدالدةوواجمماابةالقرةقولمفجخيروباالبليالدق

التهرحمهيوسفالىكمدثم8ايضاالقرابةقوةفيهمتعتبروباالملىيدلمن

ت1اددإراءلحوعطفرالقالدلىيقسهمفوبقغباطها
باءامعلمفابطناولعالمبقعاقألهرحخمدكأفىءافروعافي



ماولاالمهخفالفيتطدهوكالاشفيالجهاتودالفووعكدى

االعحةدولدانلمئالتنزيلاهلفعندخالةوولدممكمةولاالمئألماسلف
فعندخاللدلدووصحمةولدقرابةااعداهللكوكذاطالةلددوتاثو

طابلفرايعهآللولدكلهالمالةالقرااهلوعندالمشافعيةيلاتثفىااهل

العيةفيولداحمالهةالخثألفبرالقرباليهالحنابلةنيءوأقيوأرثاوا

مماوالبنألبوحمالهمالدعمةووعمبنتاثاصاالاحمأألدولددووالئلثان

الىالسبقنفالتنؤيلعلىأماهببقالمذفجهمابالفاقالعمتفيثلهالمالل

تحادامعئبرعندلككذاسبقانفالقرابةعلىهوالمضبخرواماأرثاوا

أمحاعنىاحاهذينتفلثمهيرهاغاالمثلآل5هذمحلىويقامىرجةالد

وخؤلتهااابويءمومةجهةاثطبتفصبلهواوالدابعالواتمففاهل

هماوالوالىثماخهماويهابومنكلىابوءموهةالىثماوالدمالطثم

االشخمىثييجئمعقدانهايضاالواملماعموالمةالعصباتكانيذاو

زيدبنتبخثنادبمحكانبالرصمقرابتانرحاماوىذمندالوا

اخواويمحبننهبنسوإبقؤيدبختابنابنافهوابلطتلدىاالضوبته

4البىاخئهبلطوازيذالمهاخيىنأبنافهوابفئالداختهمهاليدذ

افاذلدمحتهزيدووخالىلدافهووللوفتلدعمتهيدخالاوينكح

ابقفاتمماسبقعلىالقوابةوبموهفؤلوننزلونفااكذن

11عضدالجابوفميةمعالشرالشاناعضدمطلقابهقدمارثوالىبعضها

نطبلواالمىالقربوإفيستواواهىالجهةفىاواشوانلكثذ

أثلحال41مايقتباجهاعلىرثوووصأاثخاالوصوهروافد



ثل

لعهاترجيحالئهمبتاقبرالهمىنطبالجهمينالرحمفيفيوبرفون
اصالفأديخهوتفصيلمفالقرابةاهلاماومهوابنبموبهمابهبزفعولث
اوالبياوفيأالبناتبنوالبالفاوإلدفيأبةراإدشددأاذلهحا

ابداثطنىالجهالثمابريقانهسيواببعقالصحيئوالرفالةهتواطنزوالعه

براحمدا5الجهقالعاحدذايعدوالفروعلى19ابئالماليقسمنهالعوالفر
نهالاالصولفيتالجهايمنبرائهرحمهمحدوكامياتنإدأنيالجهظاوذ

وممههالفوىبعلىاالمحمويجعلواختلفبطناولعلىالماليفسمكاعي

الذكورجاالثمائنينهـعدفرعانلهاومناعدوعدهاحدوفرعلهن2
تعددواألكانلكقآدذفراوالدبينيقسموطائفةأالناأثوطاثفة

ةيعمبرقافهرحمهفابويوهخوهاالنايفواالخواثاوالدفيمالفا

االخوةهميناللىمولأالعلىالماليقسمومممدمربككابةاقواا

االمثلةعلماائهايضاوكامروعهمنردعلىبهمنويعنبرامىضوواال
بختسىبنتقاالاهدىومااضرضذينابنهوبنتابنابنخلف

رتهالألصثىوهذهالههختهاأ

االبنثابغينالفعندنامعاشرالشافعية

هوالنصفودمهاالفيماجمبعلهالفيوئك
بصةوالمالطوهوثاثالماطنئدثامالهو

الالمامىمملىامثاوهوآإلنمالثالبنتبنت

البنتاابنإلبنلجةاطناوعلى8ستةهنوئ

نماجميملهإلنالمالارباعهبالينلجبا

بنت

بن

بهأه

ث



3اأ
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عالمئزيلاهلفعندينالبوالةماكمعوأممناهاخالةاحدابن

الةهائلكووراصدنهاممةلكوبعةأهنهاخمهةاجمتينالقرالتعشرفيافيهن

ابةالتاهلسشدوثألثةممناالبومنالكالةبعضمحاداالخبرالممةوجمامهق

ملهاأعنفتصحماهنالخالةئميئالالشقيثةفالةاحاثكراقتألاليثان

كويلتألهثالعالماكرمنماوقمعلىسهماعدةولكلتالثة

مافوضهاخذالرجمذمعجةاوزوؤوجاوصدأذت

دباأثمناألىالرنمنصةالؤوأكربموالأألىانصفامنائزوجثاليحجب

بازدحاملىواامحيضرثىعداحدسخلوإليلرحمباثاقارالووعافوامن

عايمهمبفمحمحاماالرىىفلذأزوجميناعحاضفربدهابقىووضالقر

اضىؤوجماوبنتصخلففلىجةزوأكنناودلوانمفريعاميقم
واماابقالةواهلكندناواتألتاعندبيخيمااباقىواالصفوخاللزاخاو

عوبختوضالةبنتإتوزوخعنماتلووفالسويقبلالحنامحنى

وداخالةالباقينصفالبنتلبنصوانصاللزوجالتنؤيلاهلدفدلغإوام

اقرابةااهلسضدوكأمرأاهقتصصوجمماإامالبضتواالقيممدش

اإلولالصنفجمنخهاالهاصوابختلتقيوالباعفالنالؤون

الزوجمةاقألكأيلىاطررفبلغيواماخبسصوبضتوبشتوجةؤخافلوو

بعدالبافقوابةااهلضلىوطاتةمنوفصحعيةلسوبينمابااالقىيقسموبعادا
ابيهاوبنتيخالإنزوجاواخالفتولوفقطالنتإفهتجأؤشاضفر

وجللزابةالقرلالىواينالمنزمننامعاشرالشافعيةفعندااخيهاإلبي

الظاالبخالإنالالشيئوبعةاومنتصمواالعكأدشاالقيوحفضا



ئفيوبح

دمقلألص

صكال

33ألمم

يعددال

العهنص

عد

بتتحجى



مخييالنلتىلثةلتانهيفيقاثأحتإلبعق

ينمميى

شطعد

دأل

طالبتلفمحدحدرصزفىلعسد

ليكللدميت

صمق

يتبن

لمصاررهال

عسهلنفهصعهمحعرلثث

لسأل

لصاصطاىبة

جمانعهعكيريجعا

حيلقلهاب

صرذديه

لأصلما3يا

تسما

ط





3في6

فيماطابقالمحمغمممالعجموأنههايكلككلفبهثاسمثصءكدادا

مفوإلفيافىسمطينالواحدبضرفيماناصداطوأيهاكلفاذاجمهلومحم

يغالوصاحدجهلانصالمهولبخوجنهفاالميلومطىفرباامنماحصل

فاتلومالىيرامنصصلماوأالفيالطرفبنامحعالضوب

فبئالمو3ذاكئربلفرقخمصللثذايممتخوابمفيمبىيبهوليحصل

هالهائراصلممطوالنعةلقطوالماهاألوفرضهالةمممماضمنمنهاا
ا

مموميوذكرهاوكعبديقبياالماالقسمةبقلمافيليهبهااذمهائفعاواإا

متداهاافىمنياقاخرطريقثنمعالبابالهمبطاخرعنقفيماابضا
وهلةالمبامسألةفعنيافهرحمهفاليفائدههناتميمااافيسنبنكووأأ

ثمانيةالطلثيائملولوتستةاعملهااوالبشقيقةواختوزوجا

لوتوكتيخةثماخوعأاوانيولألمإلثةختاصبموافىاميكلا

فنسبةشبقاابقبطالورثةلىئهافيدتأرديناراوسمينالمتةجةالزوة
ا

ألاليهاألةايراالقاصيهنامنواإلمواالختوجافىامنيصظا

فانسىالمسالةألهصعافانيفالتىالىسهامهبهنههبةالستيناي

وخذالمسعيهمصححالىأللةالمطعمعمنةوارثهامكلأ
والتركةمناك4صومصححارثالسثابمبيدطالنسبةعوحببناا
ا

التىقييماهنهونصيبهحبحهذذقفالماضوالنسببهلكالستون

اثنانىالمياهلةالتىالآلالمهذه9فياالمفسهامألهناالسعتونا

عيمةخدةايراربعفلهاأخمانيةامحعور4اتأغااوهوحالمصالىذاثسعبثهاوا

المعهحجالىنسخهااذاوالمعاالشالثةرزهفيممهـواإموالنابىر ضأهـعمااعسر



صث3ث

ءهو

محسهاظت4مثكتلصضيت

فدمملطىطدفطت

دجمزيقةقسمأللئهحمهل

طتصاصصطحسسثطدكحةيى

يمهضصريىكقبسبة

رر

لمين

الممل11يالعدفمقهيمثقمماالةاوغيهجمموانااعقأركةالتنت

آلئا4االمساممغممألخولحمهوانالصورةهذهفيالموافقةبالنظوالمى

لتوكةفاربعهاحدالىودنادربعلرباأفقضهماتواوليتدينارشونأتوكةاو

اف8ةالقاعدعلىاالوثقباالرصهماأبقيناونتناالىالمسالةورعحمسةلىأ

مكافافهوالمطالمسألةهنلثاروكلنبناسهامبةالنبطربقالعملنادار
اينارععثعرخهسةةاراوفقفلكامثلالمالمماالمسالةفقوالىبتهانمان3

اهنهفهثلونصفمثللةالمسامقوالىأؤوجوااالختفنكلعامولحمىيس

يناردنصاوبناردينعثمرواتبنبموناثمركةوفقمتلنصفلثل

انهرحمااوالتوكةنارثونصييبصارمقداجالمتزأرااهن

مموتقاقوكةادعدجما4فيالمسالةمصخماههصماارلىواىرب
ذلكنصىهوحمةالرخاوالمصفلطاحمكلعادامخاملحاصا



لقعملمعاكمة

رصعبماهلىوةقسلتلله

علمضمعهحمت

اوارثالكزنصيبيحصلىلقسهة

منلثموةحببواالهنلمسألة

وععثرأيقومااتوعةواثالثةبمإيزو

د

فلهائعهـيق

فقسمت

نال

خعىهدبى

ند

قلد

لثا

أطسقكشىالمطاالبوينثءدواكلمحمهمىفانسبهوالنسبه

ثةهوصيدلتالعسرلحىيىرحمسها

رمنبرعلى

تالثةسبوانرالدأهقعوجزاعمسةهنأ

هوفمهاوينوالمتنونيةاتمامنضهسهافل

3ضمهئكنطسقكهثالىبنااصاربمةكلنسموا

ئلثاحمممىلىبر

ءدءمثددوحصهمةصرسصعة

حهنير

هاهوفعةحمس

نيرلقوسممة

يق

ضر

فسممصمى

تمايخةفياثاناالبرينحدمن

ايحصلعهالماحعهعمثشقة

ربءحصتلبر

صءعشرسة08للعةرطتعولية

سك





تس4ئ

ركاياكدخميسثلثاناكأويالوكتانإهـمنهماسجقركلئصبمبريميبك

لهالفةأهعاطيتثكلمئؤفاقهتمثراساالمسيطوباالعملاروانوققدم
ممأفمثما3سبطةأاخادبمجمكأااللوقهـأحملىوكلطفى

الؤفىخكاثألئةههثقكلثسرااقسمهاسبقلهإخرجيهامحلينوالعشرانثماية

ءماشفىلهبمرمحلمااليشربنااومانيةاااتمخهسةةاحخىايمن
ثالثةوثالثةاحمةأخارحيكولطبختآلبعةارعشرعلىسةااشمر

ؤهفهماهعةحكوألمعليهابخرجشرشاواأحمانيةاإفهسمثمياعر

8كورأخرمذطرقاباهلالوهاكولةامدطرقخيس

الطرقهذههعرئدةوفااطصابوكتبالفرائكماألتمطوا

اقاالعردث11اذوباضرعملاضووجمهذفاالسلالقرببااممل

3صالفاالترعابهموىساوفاثةالووالحاصلالحصصماص





ل3كس

ةالمارالطربئافألديامغفمذكردكأجملةالمارسبطالالمهعنافهرحمأل

أليزدالماوهعمبطمحمدبلوللدينمةالعقالافهرساهاهآلو

نثااذةالثركانالرعيعةهقالمعظوهشرفيعليافهةر

نانيرالدوراهملدكاراوقيئياتندلوالمتاتودوإلمعدأالمومن

هادورةجوبريخاالماذرعالدمولوذواكيلبالوغبمارهاممايقدىو

سهامتضربانألاأروكورصابقاالثلنييقالطووهنهاألففهاطرقأل

لةالمساهيمنخهاويكانالتركمانفقلمجواوبهالمحثنيلةالمسأارثمعبنوكل

قهاواوعلىالمسألةعلىسالضرفبذلماصلائضموأفقةو
ئموامجمةؤوعنماتفلوالتوكقهننصيبهيحصلموافققيالتريمان

كاموال5دألحالرسيروفيءاشنىمنلةدينارفالمسامائةوترك

فافربيتةلطرابهذه4لقسهاتارتهناذاثعباقياويعمبعةارأل
فىفائهوهـمؤالضربلكبذاطاصلبافموثألثتهايخالمائةجهويز

باضوباراودثرونعاخهستوبميخوععئوألاالمسألة

بذلكاطاصلافسموألاركهاال7أفيكاتارأالمكذلك

االثألةألجرخعشراثنيوممبالمسالةلتبمافةاألهوىاالضرب

اأالمائةفيخمممهعهيعمكذلأليارواضوبدأويحاردثرنوثال

موإربونوأحدنهيخرجلةمسأالكلىهوخسماصلالحاانسموالئركا4التى
غيرنظرمئايتوالممعألةهحمفاكلةشيئاكفدؤموثلثانينارلود

اخصووداقعنهلالموافقلوفسمهابطريقاقووالمسماالترمنافقطتالموالى

فقهاحكثمرالمىةسنىاوونسكعثعروخسفتهاوهوالربموالىةالزعيدبان



حا33أصس

اىماوئعألاالنهلبئمسمجماطاهرهالقايلفلهوائثالكةنيس
ركوالمللثالثايقطرهاوهؤوفئقةدالممالىايركألابهاتقشملتتى1ؤالطر

لةإذاالمصؤنأحلىةنثألإيؤواوعماألالميالتركةئتشباقألعمابقا

وارلصكلعهامثتألالئستمةبتللحتأطإرجلتبتضؤوألأفقةمرابيئن

واثجمةؤوهوأحنركوأثالمتالألففطالئركةتنحثضيبهل

جؤتخغخعاكنىءوأالاعلطالمائةمنمإفهنمار3هاثةالئرعلووم
ؤاالمفيإرليونجةوالزاللةحماالفياضوتقثولماتيةممةبالقن

ومحثثنرونلؤوجفخةهاذكرناهنيملكليحمعلألكنمفالمفى
ؤنأرواحدفىالئموينارؤثثليناراودثألثونآألوألاولالمبار3
اىومئهاألاخصزلثافىفقالوبققسممهابطواولوبمابتارثلثاداوياد

البالبوثباولالمولفذكوهااكطاطوالنسمبةيقظورالمذحوقىالظوثن

نءخذتاءألوةالمهعمأامحالمط9يهاالةالمسامنادثوفلامتنمسبمىان
الوأرثذللصصةأىألصممئهجهافالمأخوذةأفههنتالترأآلبتا

ثمرووعوهوضسةالمائةبعبعهاقذااللرلةالمصأالمةافىواثألثةفنسبةألا
المائةفلهاثكألمالةاألأهمنثكالمسالةالىاالمبعةاونسبةدياوا

انمخمسفانسبةويارممؤثألثاثويأرأ3نفىثالوةثألهوو

مشرينفيضمسةةءالماربعلهمدبخاؤخذوألرجلةالمصاالمظ
اىئلظبواربخألدكتنؤمهتةمدمهاأللهخدوكاارد

اذألورثلثادتظاودياوبعودطواراخدمانهـروالموجالمرويخدوثلثى

بهااالثعارهقدثالغأهانفعاواستوكةرحهاالوايمالوعج



فيوهاألفيوأمثلتهمتصىحودةالمعدةايرصرانيهجملانه

لاوممغصلوالسيضلبدمحصلةءاجذاركةاانتامحعرأه

رفىةامئساويةنتامواههارنكوواطيواناتوكالجواهس

للثنحوذو5وغبرهمايخناتهثبةحموبوااجزاببتلالتفا

وفىوصالخيممختلفاثاهىوووععبنفلألكاثهارثاومخنلفها

حمفافهريىجطالماددالعألهةعننفلماانتههألوغبرهاخارة
8التسمقطيهوكيفيةعديهالمصطاطذكرالنرفيةنائداجعينطجهم

افقموهقوهصروايناومينالحراهلىاصطألحفيانلواطارجهانكاا
انتههووهناقالعراهلأصالألحوئ8ونعمشروبعةارإشهاماهل

بركرفيكون4ثكبةواافيراطامىسدالثلعندانئوالدعشرون

بمومثربغاووبةأهـوهائةانتهمومنوأطرميناهلاصطألحملىالدانق

ماثأاثقالدجصفىيكواوالعراهلأألحاصآوومعبعبنالحسبأين

العهاصطألحكثيرضرهوتوالهلستيناطبةجعكروينمحشرو
اجمراطاأمئصزبئودثببعةارهىجؤأاكااقهوصطموةافيا

ذفبكواقالعواهليسمعمياالنىواوإلذكواطبةالىهعهوالمجناجون

الصطالافيمشاصةوألوستقوعمبعينمعمائةاصطألحهعلىنقلداامشرج

اردثوهواالاطلفبراهخرجثةوالوالشككلينقسمةدتارافاذ
دذماقدقهفطىلطاولقر1141هرخالهءعاسداتحهالةااافالفةصء

ال



ط3ممأ

فبهملىالاطوالمدالئيالةالمممييمهنيبمخريلدتارإفائرأ
11محوتلفلىعنسمبثحظالقكاتافسفيرطمسقاباحداالوجط

عدأفىالمحهةالالتبرأطبمهخرمفىلوارثصافزصظهكبههائصيأ
كلنحيءمبفانسمئثفلنثمقبككالصيجمهولهامئناسبقاحدبعةار

ربماثنسمأللكررالعثمربمقواالمنلهوخذيهأالثصصيحمنثالىو

آهاالمسالهأطقيمكلفافعشثتوانبطارفرارثالولكذئصيمب

فهذانقراوييطارثالوللثنعيزحرجبالتصحجحمنارثوكل

هاكرقىلمأاكةابباحمدالععللكرقالمذكوبىأالوصهاطمسةمنوجمان

أوجمميعهامباأالئبعفىفيمعكهوانححصلابابأولاضهادمهناو

لكهموربانهدوتعأنباطيلرلينفانتعكعهالهعيهرلت3واريطسهفىقل

أمممأواالمنطقةررالكهامنهايعىوبمالووالثلثولضصفةالمثهور

أصالوبناهدعالحأصافئااوبالحبةعنهماوقعبرةنهبوهفردهودهفو
عةتعبواووينععثاطالقرخرجصعلىالطاقالعراهلاصطالحصلىاو

طالحاضلىالقبراطهنابههـوعئهربنارالضمنءهوجؤىارزلبالرانق
هثالهياافىاالئلحمالشالبلدوعرهراعاةاالولمطوموتصضراهل

والشكأاوالبتاتاخواتوضمهىجدااوثألثووخافشزذلك

الزوججكت4نوعشرمائةهفىتصحثماياقوالىئعولناصلهاسعقونحالهعقابىاو
فةوتراأاعضاشثيفقاولكلحعسةجدهولووأرمسة

وأطقجرجأطقيراورخرجينوالعثمربعةاالرفاقسمهالمصعفيراط
فافميطارإ4قرإ14ارثبهألوفييلتجودتاروأذااسمخمسهلىالمسا



8ل2ع

فيخهبنبهفهونصيوماضرجوهواطمسةةعاالمقيراطعليححلمميبممن

اطيسةعلما3بعوواالرالخسةووجافىأهامممفحناذاقمماطأكليراا

جدكلئصيبقسروواذايطارتسدآلفراصالدبمكوقيلةاالملارقإ

ذاقىواواحداطقيراالوهوخمفايصاخرجلةالممعاقواطوهرخمسةأ
االقيراطالةضرجمالمسألةفيراطعرعوهواثىإتالضواهنكلفميي



3أثم

افصجهوضذلهالىادثوكلمههاميانهافانسبابقاالنسبهيقبطر

نمسهيحصلومحبئروقاربةوهوراطأاقاابنالنصبةتلكبقدر

بعولواكمعمهوابروجنسباسهاماإلولىالمثمالقىلةايريطاوترثفئ

ينالعشروهةاإلرافالطثألثةفلهنوبعروععثبروةوهوماالتصهحالى

ثكاتصحيحأالىمهسةخوةجدكلوثسبضهاممريطارفرتسه

كلسهامنسبهووأحداطفيوكذوالعئمرصنوأالربعةئمنفلهاثاث

8مراطوخمساقفيراطاقينرالعثوبعةعئراإلوافاعشريئالتصالىاخت



33ال

افيضوالعثوتراالاودةونمعدانبهيةاكداحدباعالعهاو

ارسمثملح2يالأعمضامتاننهيدبهالتقابلاعقاالمقسرمن
طلعمثريائبمةاالرفىاتموكقاواصدمنواطارجدأضالحبعدفاكةجددول

اااوعمموفاالكبواضتبارااالكبوهااهقدأالضألخباضاليهامإرإ
علىوعماقووابىفوقالمثبتينالعثروبعةاواالدالثوكةرعدإ

القإوأطنحوجيقبعفوالعشواالدفوسرقايهبولككذعشااأاة

الذىأللفطعقوسوعلىااحممنأصدللاعماخرعنبهةالث3اوعدأ
تتكلأنالىأوهثذفبلهالذكطالقوصمحلىكارمبم5لواحدمايخرجيبه

تممقطاوإلبانمنهاضلحاخوعلىالمسألةمننصبىأفسمكلثمءعاالف
يغنىحتىهرةبعدهعيالمقهمومالنصمبهنهوالطعىالذعليهومالمق

أثمبىوإيففللضلعةعلىالقسمةصحتوحيثالضلعمناقلاوببق

وانانصيالكذبصاحبفمعىاالمربعصفرافيالضلعذلكتحثفا

ثانيااقسثمالمرعلكذالصفرفيبدلتحتهفاتتهالضلممقافللفف
ملواقبلهالذىالضلعأالضلعذلكمنواحدليبالفهفاالوماخرجا

منتكلالىبعدواصدواصداالضالعءقماتقوهكذحمقهسطاقيمملتلضبه
الثيئرالهاالتىلهيفةلملواووهـ4االقسماأااإواألعاال

تعالطالثهماإبالكلذفداخرجتوبعدهمنثهاوتههالهائمبخاحمدا

نصبكلمئقأنوالمسائلىمنثيويمفياصهلبهونىرطويفقا
أهاضرتأقتوالثركةلواحلىاطاوخداوالدلةالمعأقيراططىلةالممأمهـط
اصحيةااالممتاطمرأتكحةوهونصىاللكصحما011أحمدأل دمىجمياء





اضالعهالىفلهوعمثؤنحالفوهائئانالمشاقيراطيخرجلسنربعفوعشر

باخؤجدولوصلئةونلئسثةووبةاضالعمضوهمنمايعتبرواحسن

التريرآطرجءالتعحغإنمانلاال2باصماررألقايجداوالتصحج
والشعةةالعشوعنىلسابقغااأللحالاةفيابااالجداولوباعالىينروعكمبعةار

اصدهالصماخرجبنالعشروبعةاالرفوسفىساروالألئةوالشةو

اولتوميطو4ويشونئنان01افسوالمسالىاايخررخوالمصحعهن

االفيموفىمحدثروقوشةوهومائةواطأقيرافن5لواحدماجموجضلع

نصيبذلككلمااذمبماضرهاتمالىرهالذاأفيوسمما5دلوأإخرجما
ولابىفىصورحهاوهذهالعمالتممشئىقيهظالطرباواريه



عأ

01335

حيصى

6131أل833131011

فبواطوعثببماطبقممطئتأتمصنثمثمى مففيكلثثألثث3ثصيثم
833036بخثه
صصس

8235306009بنت

اطقاومىايخمابطارلب5001حد

صلىلكلثبيم6جده
8051ث

تبأبملجط اطأوباصافيمالآلئألفىبث905زوضه

صهزوجآلتأأأ
ماطكلىفإواطفعممعمحكنثثاتصئب

3بببمفياعحمم
مأباأب418ف

3باثا
عبأاأإغخى

بمهأبابمأعم با1041مص اصأثح15أر



يخ3

وفهكذاكأخااآلاروانإ
كسوهـفرارطمما01اا

دهءالعاأع58سىإ عنء003

اهلى

مثألونتاوالحصةعتقمهمأنالول11كؤرأيضا الطرتقيخ

احدلخرجوالقمممةفمصحافألثةوهـفعلعأعاثماوثمانمائةالفاا ءرحرلودىادو

لصاحبازىالمولضلعالكذالذيالمرعصفوافيفاإتبتصحونوحمعائة

الواصديفرجرهوالسنةضلىصأثانيعلىمتننوالاتسمائةإاالنممد لمثمما

المائةاثملككذتخهالذكطبمالمرصفوافيفأشبتصمجةمتونوما

ونعمثرواثنانجماصيواحدجآليخرهرالمبولمضلثثاعلىوالسين

فىنواشرتاالتافسممصغهطالبمالمرفافاتعمتهاسئةلفضلوا 101

مبهافااشانتفضلوانانواعدصمجايخوحالعثموههووظحرايما

لمبهممبأرزاالطعداصمجالوماخرجأتالؤاطاوجعتحتاوتخه
111ا
عامثمألوبنهفكلصصةقساالضوانيضاحممكللىوميلوما
صأمحزةونرتانءا0وإفواهـواطأفثراخادجطثونثاآلوثمانماهوأفاناإ ءا

صاتةعدفاتنوعثمركائةصرصةالفانيخرصبصاكن4هقاأ

منأقلباقةوااالركةختاناذوممبهاطاا



3يم

عشمهووفملعاولعلىبهارفىهافالوصشونوهوثالثمائةللنبراطا
جمائتاالنصباقىمنلنتمرباسقاطهيخرجومشقوعمشروفىمائةاطوالق

ئهتحللصكدتأثناقسقاطاالإتمرةعدتفاذمسوقوائاقو

مثمالههومممعوفملعثافيصكاعممارهماعقاقثماانيةومائةالنصيبمنيثطو
قيواطانبنتعفيكونإمملاتمفاثبتهاتحنثوافسامستةبعغثمانيكشر

8سبعاقيواطاكعمووأطوهذهثيونجممىباعئألثناوءاأتبروخممى

احممثمانجةواالقبمميألىفابافيةاءاإلنصبامةلخطاهذاعدو
وضمةاهتسهوجماتأفىأهن5احدوو8اطفيرسبقاخارلهايكون

ونصفاطعشرتبرباعاوثألئةإطقيواععشاربعةطاسهمابموققبعميرو

وحثزلكلاطقيىباعارعنءصالفرعبارهالكسو5وهذقيراطعشوشع
ثاثاسدميويراطتجعشلهايكونسنررارومائةاالعاممناصدواكلو

ذلكجميعوكافبراطضحعنرةعباالنىرإطوثسرلحعمبح

تجدهنةهوئالالذىاالخيرعااماتحثاذإجمعتوالجدولفيمىمر

الثالثفحصلمهامحلىأفسواذاطعععرقبرسبعسدساثالثوعيرثمانية
قاوهـءالذلهارماخافاحمعهاإطقثوعشىسصاعااسدممنقفهه



رء

همتهافىلرألى42صحصيعهدةللعواوخشرونربهةاتجتمعطواقاتحثهثوخ
حفموميتنمداهلطعخيهلمالمصوالدانقاعاالفبرعلىاالمقانلةهسأكنىا

وفسهادتواالقيراطاهئصزوعشوصقجمةامررءهوجزخالوء

3مائقهالىالفالميسألة5هذفيهوىالبنيقيراطاطاربمفماقسمولىالجطىأني
ممهونصنينهسونوائنانناوحاجمهدتمنوكمثوربعةاعكلطنفىو

اهلىاطاكاناقاددعلمامحرحااجمدالمصححقمثصدووالمسألةقا

فمرففعوبشهـاهووعهاضألاليرحاطاحليم8دبيهاصدا

ىأقالدقالمحاقه31فياقعاواالكعوخؤجثالمصحعاالبةةاقاعدابمقت
جدكقاوألعكهافللتعالطواخسآلومائةأنقالدوفجألاذاهوهأ

التىبهئالعثمروبعةأالرواممتبريالقاعدفاثتهاعلىثألثةمقووشعة

بئمااعويراطالقاضألعمناولضلعااقيراطانانقاللىبممنري

مهاممدضويلىفئالثأالورمشفترسينرالأىأاالفألحمطقبمالقبعمن

هوعلىالمطلبربيحصلاالئنانهوونحمااقعالوإعمسرامحزجفيوادليمج

شةوانقشضوقيراطانبنتيبئرنكااالممطالحابهدغالقسمةذه

ةؤوولكلانقدىماقأوثحودععةتةلىءولكلانئداممباع

ولالجدافيصور5وهذاقثلثاددهـانقان3محمدواقعثردكاثبن



بهم

مقدفخعصالليكقت

أفإمحورت

فبماهمم

حدسعط

اصماتالمنامنالصدوشفوكةأدا

إا8هـواعمالنركةعدصواالكبوأمة
11اليروداصاصسقشبماوأخعتيقءأاو4اخ

أمرابوصققاإلممانتمهةأفافؤثي8
501شكحقتاأ البءوبلواخئبهطوضعن

أومنجعؤوعنشقيقتانوهمااالمهقتيق



ماتتثمينزوجقوابثهـعنأياالويالذيوجافىامات

وابئجرعنالرابعةوثةثاافيجمدهيرتىا4حماذ

وحمظهةمعتنالثافىومألةوخالفراموضوةمن
ثالثقمثروهماسهامهونعشرمنثالثالمسالةيجايمهاوامحد



ءاانماز
1011اب

أاغاثبانجي
اإتتأأت

اظمثىاا
اأت

أهـاهـات

كأاالاأصبمرهأحئماقإوحاواس
بمءبماجمالمحهسحوسس

إإمحال6أكصبلىأثحمأئفااأأا ةت11
أأفيءأاطااألفئءأءا010 أله

ألطاااااصابماباتابوأ

رمىصبءأأطأاأآآصء

ا3أثأءثبأاأل ع11بميابىاااأحمرأصضاتحهاء
شا3أاااأ5ااااأه

نر3لىااأأصت11أإاأ
ا3ط5صص

نيميجمهإاااءصعهصاة دأيباصاءإاء
111إأإأايما
اأ11أا01اااا

كأمجي

أءإأىصةتء ءاحالأأ
صءأأأاصالياأأكلىأإإب

2اأاأاصءإأإااأحي5
1ينح111اإغا1االياميا
لضآااأااأاأتاأ01



ألغال

الماخثالتتاتالفولىبنثوثةالتاولىاالوليشعيتةالاالضضعمعمةإ

ايناددوموعماثنالطوهمافلهابعرنوادمائةهبحوإالفةخمسالرابعةفي

األولمحوالعاللىآنمدغاضثىالشناروراثماشثئوثألثةيخاردصوئالئقاكان

سرثخوواننانصمتمائةواالفثألئةابعة4ا1فى4ورويخةالظفيتو

االيمةثنلالبهريناردئمنكنيناروددبحوينارموشعاربهةظهاس

ليقافميهالتافىيؤوبمويمثار3بعروبناددقلىصسيياونعصروثمائةثأل
موأليخاردممبمقاثمانونيمارنادبعةاوفلسمإبعونوأريخةوظومائفان

يحارباعلهاثألثقاوفاسهمنيةثماومائانثاثمةافطيطيألقالضمفىةوأحد

حهمافلهئحونووستةئةحالفابعةالرفيوجالفىويعادننعوديار

اطاهةفيزوجةويناودنغنخقويإردصمبعقاثمانونانيوثألئفلى

هغهماضمسةد1فلكللككذاطامههةفيمأسهماوبعوناووئمائةافصواواا

نلهعمطثمانونوانمائةثمالفاناطاهسةجمالالبفيارداتنانخمسةونايخودإ
فلهصونسموسبعثوههنانالمادسةفيالؤوجوئاررعويناشاحدعشرد

ثمانمائةسةأمادافيبقلألويارلآلدتمنباسارأآلثريحارثمنرنديناروا
هاتحتاجمعثاذوهبنأرثمنثمنوبوديخارنيخالىدقاثألثلمهآةوسسم

بةاألواهاعلالسفاخننمنباعأرهعابعةارلبعاصصاروواالخوالضا3ا
ءا
ىوعثومتهمحثمعنيةانثاالظتهأامعظثمقوهوغاحملىرملىمجإ
اجهحهفىاهـمماثمنانرثمنانيبملمجوالحالىالحأامدإخمايةاقسمهـاعلرزإناطاذإ

حضؤياثهاثائمضافافسياعلطآلواوبعوناثعالميبكنالولى41ةأاأكماتحالم

ىاالاديتاووصخيسةلحدإنايخوالدالمطجههاكاةوفيناىحمءلصا



برلقيظهر

ط

ءيظيكه







بإسشذكايم1ضصةصسمإحءألممومغيمضءآش

تسآئتنآلةجمبهاليأويقاكآخصخالمحإلوثخطرئصفيعؤناكمحنتتفعضأ
آلركنئنجبءجمألكأئكووكطأنيهنساءجفيتفونرصألهاقاسصثييقح4ميمسا
آااكىعيثالالرامتدجعدإوهفياناممضودصاوفاوسباودصأاا

اا

لبقنفارشمطتحصأنافسبتنمطيالطوومبروكشائهمغئاوغاصا

بعهبمنهوتاخذلةلمسأااعلطفئجملةعفثاوأقعةرالويكنعموالعامافوجاوأ
ا

الرراللهلإلمسإآعمنهىالعددايذاقسمهفاكالطفامحسبهأكواذنكا
سصإ
أيصبموابإتا4مثصجىللذهوالمطلوهميهاقرجلكيئفيثسبهتجفاقإ

وفقهاليالمحعيمدفريضةالفرصيمواؤقنفإباقانواهاافقييانفاما
شفىفاكاالمرحفىبمهحالمعلىفاضرببايهأواناالمحزكنلكبزفىبهاضيرر

يةالبأعندالمصاظءالمغوجفياضرولمسألةاقبمفضهينأطا
فيإبطافىضربنبمافيفلللهنجرنجاساءفهوجمزفقهالمراعنددرفقهاو

لبسطابعلجافيمنالباقيبثهفىضوائفقالولصجمغجصةاطاصل
بهييمبهصةفتعيأذوانانكألمحبرتامبةضمارطأاكاصث

فىفربعهشايحتصاسمءجزركرجلئمميمافيهـأةأوسإ
واذااونحبرهالعقافيميبمالكيظهرالتصجهنرتأبهإلوحصة
فذاكعددعلىانقسمإبرجماغواجداونفانيكاشراحصةفتعر

ضيهبوةتواالبيانهتفدمتلووميراعلىكااليمسابىعيلالمطتجثاواال

فييهيادزاارادهمثوثلبالطاوللىاضباكفايةهذفيواؤيةش

بمباللىالمئكلئدطااإرهذصكرهدأاللةرجمهإبالمولمافرحطوتإلبالمطو

وغررالعلماهدبميونمنهـأورادارادهاىانتغو5رهقاضلألفنهذا



للذلإلثعالى

سجمهءههلى

موسه

بمصكءيخاعة

ضصت

فيالحألهفنالذشا

زبنعبالسعة



مم53

طألقبااللمينعكطجمهعهويئيناوهدذاالنسانأوعتاانالحعالما

العقالاإودثىاإداوومعاليجأةأماخذقألضاصابالىكوقثافى

دطاإلحاالجمعامذمعاليالنهوطلثوفىفيرصسوانهيقالافىكنيمأ
كوتالكشاففيحرىانهصمافأعلماوالنيمموالعلمهحفةاعلما

خالغهودئهىمةضاألفانهالصغهحمإفأالعانالعثهروطالوفيامعجمياا

الحطةشقيقدموصماوصبوالهصثيدنامميلجطافهىألوع
فارجواالحمابواالليد11وفظوالعالمالمحاإهمضىاكلىاممابفماا

فيوصملممحليهافهمحملىإلنبىاةالبيدتالتهرحمهعالمولفوكلايها

انبىاعلىالصألةفانمالبشمالقبولنوصرصاهرافيوتابالكاولا

الصألتينيقليانهناكوموتعاالىنجمالتةواليمثيوسلمعليهإفهجملى
ابافعالمولفياهلىمحكلىوحهدالالتهسوهاضومااالفوخإمابرو

موكفثالثةعلطلئشفياتمةلشرح11هذتجتوا
االولالفصل

صعوارحموالقاصتىةثيروالملفباتالمائلىوبعفىفيفيأ
يأاالكدروفيتاوالنافواواذوالماهلةاالكابفمغنفدملىو8ابهاالبوا
يأاصاالةالىوممهكىزالكرناروالدهـةاصاأللنااصثةالمثأ 5وثواو

فيالفروامنجةاوبالملوتعفواوالافواآوابيلوالعاعةإتواو

فضوأالنألمظالةوهاألراإدىبىأفىوالمواطرقامؤةهواإموالماإمروا

صببنحمزهالنلكبذلقبتبةؤاايضاالملقباتلوءالقضاةمالةء

ااأ131اتجثألثةبئةىباإباعهاةئلالؤإبت



باهعاسعوندفعابابوجدوفىاتمئغراتاخووثألئةابابىموب

ناعندلجذأشةااكالعهفوطالسدمىديئلملدالمالكعةعدوكذةلمثافط

ىداألي11ابىقتيوااللبهةندالماكآدحمااىوذنءنها

تينالجدررسبعدالباةثإلنلألباالختمحصةققةاتمباعاتإرب

محرردهلىلاخمنصاراممموتاتنىهنعشانعفوالحدصصة
لألبلالطتيالثئوسةخمتتةالوةخدواواصلىسهينيو

الجمدأبافىأودسأتهنوإرزكراتينالجدةناعدوأاللالخت

الجدونلعىالسدالصثاالاأحلىالجابلةوحندعمثنراثنىمممق
اانهشغيقةفاالوالجمداباشوااكجببابفيموعندنفسهأمامججب

ااتهثعر4خىجسدأعممالةجدصوللتألدنوسحةقةهمضدفاقاباوتص



كأ653أ

ةلالخوالباجموكىالسدوألبخدممىالسدولألمصفالنللؤوبمومممدصحفلىي

بدفيذأاولكيةشبثالمامانيةوالثاماقاالالمضوةأدلالشبل

فألضندنافىعنلؤليمالمانيلحمفيهاالحماشقاوةاخبدألباالضت
لجد11جبهملالمضمااهماالمالكيةععداالممنوةواللءلألشقا

ةقستااإلبابةقووباالبفرابغاجلاالمنفيثواليرفألخمءاألشقاواما
الحنالجةعندناواماعئدهعهالمثىفألاالمجهةمننمنجمبواطدقد

تحتلبعقوىاخةالخاو8قباكااكأإهنفيهالمالحفىعوفقداحنفيةو

ببنفلالمالختاقوتعاصبهلالمخثواواموضزيوبدطوا
ا

قواولأللالنكلووهسالةاءمسالتانفماهيعتتحعليهآلالمالفضدىلىمتأ

ولألخىانخالئاث11آلولألئألالنصفوضأالفىدتةفنواالجماماما

عهشرائنىيرناالقرادوامامسالةبالعاعشبئواحوكاشدلألما

احدتستةأهالنلتاتتاإللألمتالثة11و6أال وبلىدووسبمضهـ

وئقسمسبمةاتجموعهوإخاصبكراابثتاحضةلدخحمذبمدثجعاعبا
تضراألنفمهممواحدووكأرا1ةمسامنالمقرةاالضصعلحبانصسا ءا

شولظموجلملزبعينواراتنينئبيعمسثةوراالناةمافىألإإ

رناالسالةءمناتنانلالموناوعشرتبواحدصبعةفيثرميالسمالةء

لحالالةاهاع8واححدالهاصعىوشةاالقوالمحنثوعشرعالباربعةبفةفية
ا

اكاماللهوؤءاوغالمقواكونباطلفماالقراوا

ألأخانيإايهصلأل

االضوعممغكلنجرللذدطؤصفامتسعابهنثهـهـا



33ألأله

ااإلضوالههعصهنماابنافكلهاريالرأالامحفلائؤوحصور
بنتجليغأهـاهنعحبعانارصواالخرهخالعجمالو

اهكلرجألناالضرخالأالبنينمقفيتاهخلكلاالخرفبولى

لرفيولدأالخأخىالوجملبنمإلهنيئانتهاصواالخرضالابق
أااالخرعهمااحدجالنرضراالضالأجمنالبنينهئفكلابنمضكا

11داواصولدلثنماابنهوضماتزواباهورجلكاتزوجراكدصموخااإلخوو
ذكرهفهقدوأالبابنخالاالبنتااواالبنابنءصاالبفاينابناث

للوجلنااذابملغزارعثاظأسمةلقاهةاثياطةرحمهئلىاطرةالمور

اثاهمااحدإيحضانانولهامحوركلألاقهءشاانااللغازثيفئوتاقيقث11

والثاغةضالهبدوززيدابمافهوسكمفئلىامهمنباخثهزيدالوالىبميؤوأ 18

هالمفزلدعمعوزولدزفتلدالنافهوكالامهالعامءثدالتؤوانإ وءخماصور

11اناوخالةإوأعياس4ءلىممثلكيئانمنهاوياقالميراثفي

فهذهابنتافاولهاامجعلؤوامههنأخاهواناعمهافمةلىفاهافولهخا

ضالةلىلىأهأقوو8اعفهواخعهبنتوممتهفوابيهاختالنتا

أاختطإبتا5هابتافهذلدفاوإاهقاختهتزوضأمهإبأافانواناخا
المشاكثىهاماالنهاكممئلوقدأفهوضااختهلنتوخالتهفهامه إما

فتالالسائلظمهاباياتاللهوحمها
11ااناخاخالةولىهاءواناعمة كلى

أاهمامهالىفاثاالاعمانالتئفاها

11وكذاحثاحالةولى9اهاوأثاهاا
ص8ا2فىأبو



علتيهني

جمابيي

عحهفىصسهـساس

مولفى

نصفبيتي

شمالدىءفي

رلف



ألمكأألألة

فرىطدغمهتكلت

ثورثميد1جممنقالنأبنخمدأبؤيوسفالهممافعئهاسااسا

جينافاجابهماأكطؤأبريئاووزأوجابابففذالحرليماقالتقتابؤ

6ابوولكذمفىواإلخؤأفنهماعتؤوحجمألنرلمكر

اممجلركأيتزانياوكلوصوصتىجأنؤمثمقةلبمىعقنه

لهزوفيماالبنبةؤيثفينبهـعمألنسبهالحوالزإبولحفهامففةانصبا

تءثغويهكتهانهكونوخالهابوهؤنصاوئهتلدوغاشأ

لمطوتسثيهعلىثر

لمساط

مر

لثهحمغ

سمئد



حمصثاث

ابيهوامهقشىثىسىمسااختعكيماعل
تمويهيالضالمىاتالحمعمبراجمهازوجتاالله

يخهاوندرثباتبقىماخوشفلىضهابرصاذاخوها

جدفبهبمالظفىفهوكاعمادصواباقافا

أقاة



دههيلطاهومحملهدنن
هوت



جةلميىتهىلى

فص

لميتلىتلمتمتات

عةحةلو

كضلميهة

كئىس

ثما



مئهـعلالتلدهـشءبم

موحممىيصاحعسةبهتجي

مسةااصدملمهمة5حرجسي

افذخلتللغعممةءتنثاجمنيةهنجمهه

فةبعضهصمهقدوئثهاخذاالضرانوأط

بضولهه

هياحلى

حيوفصص

هأيخواثقيطةلومااثاذومنهمك

عمهاحها

وع

دلتا

جد



3ع

نصفينتركةاودهبمورجلوالخيهـواصدئالثةثرفوالردالخهآ

عتهثاهالأبنههاوكواهامرهمنجتوعمابئوصفىعناماتمتصورا
النصفىابنهافلهوهواخيهنارابنافلهابتهعنماترجلففلتصفينأ

لهبقمالشآعرتعنهطسالةا5والذبةبالصوالياثا

امهذكووفيبمايفتوفارفىبكلالفارضماتسا11

بقسمهوانتفعانصفينعلىيمفلمكقشماافد

اكميمهذاسههفعانصفاالموصقنصغىالى

ائعزشاثالتلمطوافيكليهامالواسمعوزبابااللهـفابالبئو
الحدمحلىخلالتىومواههمتحصىالتحصووالالفعمهكلطواطدثها

ا

ارتسلماكظملموصجهويهانامحمدوسبدالئهوصلىعامتقواالا
ا
ىنعهفالا
را

جودلمجفىمايسراخرهذاعمأالتبالمحاوخثملهاطةنا

الكريمالكعابلكذعكالعثرحمنبههافىهنعو8الحكيبمالمعزبؤ
نةهضركوىإبخرفياواهعنةتجارامحماائعلماهلهنلماهفيىواالهلأ

يصعوأتحصلإونقحثطاآلرجمبضعفنءعمايخهيصإنتهواشارا

الوضوعاهذأاثدهثىفىمحمحطملطاكنيويهلتانابلوىاطالةمن5اوجمدم

نقدألسياوةإلنقمعرالقصورهومظنةصثمناألنسااوهالخطيوا

عقرقىطبممبميأخموماجيممتزاوممآموأاخبومترإجمممحادهأش
ذلكيكوقانفعيمىادواطاالخادياتاذزلواالالدوعنالسأ

صدهوبالئهو8السيضاتمنألماسلفنالفثوو8الحسناتأنجمؤترجمانىأ



يم1ت

أجممعثيموعأشولشازرحونفميرااكعولىزنمووفيأصعثئصزوأسمحيو
اسمحغأبكاهكلهذمحمد5أالخرجمادلىراغقمقيباركاأثهرح11هذ

يرهإطوتحرمامنأغذالفرويةالمبوالهجمرهمناأالوكاةالبعد

ؤومااحماملىالهـطةووهمثأذااضةذاهبءاالرراضرئ
آحموب

رئارلمجزويكقوثالأل

ا

أأثآأثاثرثأحيوواآالمويةروبالاحامحجاوثيهديإةألال
أاهأبئداتإق3خممااثعإحياهـخورفتإلىيبنكرافب

ألءخبؤوصؤكأذاممهي3إواراواوهوخعامنوالرفااإشثشيلىالحي
اتبيثتتم32ءشسوااهةولزايىفباأااتووفةودإم1اأا

لىءأا1جأويأحفةلىإدؤحموالموواالالنببئر9االوفىويم
اأالطعما5ءإأإفهاصأواثاواإلطإنأاإلؤاالىألو

11جالوهءوا5

صقاهثكوأنإإ

إأأصمنابمىافماإفهأإوذوارلمومأالى9ن5اورغبئياماألجم
أالطقوحه7عاإحىفوصثكألمةإافه3ـتوفمماصنهىاألوااصءكأ

أخلاصأحضثلهفورشطالفءصامبهـ3آعصةفأميعهءأونغ
2ووصفضفمرمحصدووص5ظويراههسنءوءإةصبرثيوفداط

رواوسإروتظوأقاليإأءاؤأفاوروحاهـحمأالصت1فطوطط

اووحهيموحم9هوأالحألاطمقثمهااممثونكام



ض6

ونحعاهاوئبتصهالفمانىأتلبر8اخثحوزثوأوائثصومة

هجماذتباوغبهخفماتوا

يراثاص7مرمائمرتثهالباحتوحاتكتاب

تيعاالدفضثميدصعا11بةاالطراشو4يىالعلى5صادفرا

أصهفاتايىكابناثهـتااعبلىجميانجهلىحااألمإوالد

بهخلفرحعكهااوعإفالهوءكأحىاالمزنعراكشاباأثحس

ثااكتامنهغبهىةاملماثعتدرهبهدؤلحثرهؤ

أالفياممترؤطوب15المذةإفاايخاثااطكو4ةةصأممتقو

ةدشاء8كهوادصمائونطءببإرأث5أعءراىوايالطء

8اجمرىاثلاافىمنارعاوىاصراذيم11أرومحهمااظرافهو

المعزوناجمهةلطءتهشءفىو4افيخاصلىناتءااأصجهانابمربهءفا

ابابآرمهأآمعيمومهطبرإلهلذوودااسطالماءثب
زهـابالثالمزءذافاأحطاء8يزشاطةصربمغماءأةءوالهص

األ51زجماشامأآأادءارفبمطهاكااعماتماا
دااةاجييعصهنا

اسكأةإإمحابااماصماة

اأهمأحماتشالةابز

خهيمالأممرىيرلىصإلضاجه

هألاحمهيمايرإأي
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