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 ) باتكلا مبدقت (

 ليبس. سانلل عرشو ث نايبلا مكحأو ، باتكلا لزنأ هلل دمحلا

 لسرملا دمحم انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ع داسرلا

 ىلعو هيلع ملسو لص مهللا ، ميكحلا هللا عرششل غلبملاو ، نيملاعلل ةمحر

 ٠ نيدلا موب ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ

 فيلآت ( ماكحألا ف حاضيإلا ) باتك مدقأ نأ ىنرسيف دعب امأ

 ني دمح نب ملاس خيشلا لاق دقو ؤ، دبعس نب ىيحي ايركز ىبأ خيسلا

 هنأ رهاظلاو س فلؤملا نامز فرع املو » باتكلا لوآ قف ىثراحلا ناميلس

 كلذ ءاملع نم تمهف ام بسح سماخلا نرقلا فق ءاملعلا ءامدق نم

 ٠ « رصعلا

 اديهمت مهبادآ و ةاضقلاو ماكحلا نع ةمدتمب فلؤملا هأدب .باتكلاو

 ٠ هباتك اهنمض ىتلا ةيئاضقلا ةساردلل

 لوطو س هريكفت ةقدو ث هعالطا عساوو ث هملع ريزغب عاطتسا دتو

 ةيعامتجالا اهعورف ىف ءاضقلا ماكحأ مبتني نآ هترباثم رارمتساو ى هثحب

 ةاضقلاو ةالولاو ماكحلاب قلعتي امو س اهريغو ةيعارزلاو ةيراجتلاو

 ريغو ةروهسثملا فقاوملا ضرتفاو ث ةيئاضقلا فقاوملا ىف مهيلع بجي امو

 . لامتحالا ةديعب فقاوملا ىتح ةنونظملاو ةروهشملا

 بصغ ولو » ةلآ ملا هذه اهضرع ىتلا ءاضقلا لئاسم فيرط نمو

٠ « اهلثم ةضيب هيلع تناك ةجاجد اهنم تجرخف ةجاجد تحنت اهنضحف ةضيب



_ ٦ 

 هنإف خرف ءاجف هل ةضيب اهيلع نضحف ةجاجد بصغ اذا : موق لاق
 .: :٠ ملعأ هللاو ةجاجدلا بحاصل

 ٠ اوضرع ةلاسم لك ف ىمالسإلا عرشلا مكح نيب دتو

 ىف هللا مكح نيملسملل حضوب نأ دارأ فلؤملا نأ ىلع انلدي اذهو

 هيلإ نوجاتحي ام اودجيو ث مهرمأ نم ةنيب ىلع اونوكب ىتح مهفقا وم لك

 نوشيعي الو ، روظحم ف نوعقي الف ، مهل ضرعي فتوم لك ىف ماكحأ نم
 ٠ هيلع نومدني افرصت نوفرصتي الو ث مارح ف

 ليلحتل ١ و بيقعتل ام ةلأسم لك ق ء اهقفل ا ءا رآ عبتت دق هدجنو

 لك نئمطي ىتح ةعنقملا ةلدألاب معدملا حيحصلا ىلإ لصب ىتح حيجرتلاو
 ٠ هفقا وم ف هفرصت باوص ىلإ ملسم

 ماكحألاب فلؤملا ىتآ دخف لوانتلا بيرق لهس باتكلا بولسأو

 اهصخي امو ةلئسألا تاعيرفتو ث اهيلع درلاو ةلئسأ ةروص ف ةيئاضقلا

 ٠ ةروسيم ماكحألا ةفرعمو . ااهس

 ىلإ لوصولا فو ث غارآلا تابثإ ق ةيملعلا ةنامألاب زاتمي فلؤملاو
 ردصي ىذلا ىضاقلا رزو الو ، ءىطخملا: رزو لمحتي ال ىتح ماكحذلا

 الماش اعجرم باتكلا ءاجف ث ليلدلا ةحض ني دكأت .رينغ-نم ماكحألا
 '؛ ةاضقلل ةجحو ث ىمالسإلا ءاضقلا ىف ةيملع ةعوسومو & نيعرشملل

 . ءانثو ركشو ث لالجإو ريدقت لك قحتساف ث نيملعتملل ةسردمو

.نسمآ ملف ها رآ- :ضرعو هبولسأ ق باتكلا عباط ىلع تظفاح دقو



 ى ىناعمل ١ حيضوتو ك ميفلا ب ريسيتل ىرورض ليدعت ىلا جاتحي ام الا

 ... د .ت ؟ باعيتسالا لهسيل نهذلا

 لك نامع ةنطلس ف ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو تقفو دتو
 نامع ءاملع نم املاع زريب وهف رشنلل بانكلا اذه تراتخا امدنع قيفوتلا

 ىذلا فلؤملا !ذهب ىمالسإلا ءاضقلل تامدخلا لجآ اودأ نيذلا نيرحبنملا

 نامع مالعأ نم الماكتم ايملع املع عفريو 5 ةيمالسإلا ةبنكملا ىرتثيس

 ٠ ةدلاخلا

 انلعجيو ح. نيملسمل او مالسإل ا ةمدخ ىلإ اعيمج انقفوي نأ لأسأ هللا و

 عيمس هنإ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نممو س نيعفتنملا نيئراقلا نم
 ٠ اف هحم

 نامع ةنطلس _ ىور

 ققحملا

 ليعامسا دومحم دمحم

 ه _ ١٣٠٤ مظعملا ناضمر نم ١
م _ ١٩٨٣ وينوي نم ٢٢



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فلؤملا ةمدق

 ض توكلملاو ةردقلاب درفتملا ، عيفرلا ىلعلا ث عيدبلا هلل دمحلا

 ء ءاهتنا الب رخآلاو ، ءادتبا الب لوألا س توربجلاو ةزعلاب دحوتملا
 ماركإلاو لالجلا ىذ ث ءافخ ريغب نطابلا ڵ ءال تجا ريغ نم رهاظلا

 ڵ ل_ضفتملا س ءايضلاو رونلاو 0 ءاقبلاو ددؤسلاو 0 ماري ال ىذلا كلملاو

 ٧ رصب الو حمل هكردي ال ىذلا ص ءامعنلا غباوسب لزجملا ص ءاطعالا لذيب

 هل لثمي الو ، رظن الو سح هب طبحي الو ح ركغ الو مهو هلصحب الو

 قلخ 8 همكح ى هل ريزو الو ، هكلم ىف هل كيرش ال \ روص الو صخش
 ىلع تناكف ث هتردقو هريبدنب اهعدتباو ؤ هتدارإو هتئيسنم ىلع ءايشألا

 6 اهيلع ارداق لزب مل وهو 0 تامولعم همسالج هلو & تارودتم اهنوك ام

 اهلكاسشنمو 0 اهنادوجومو اهدهاوسش تلدف 0 اهيف هدجوي امب املاعو

 & اهتلثاممو اهيناعم نع ءىربلاو ث اهترطغل عدبملا هنأ ىلع ث اهتاداضتمو
 ةدهانم 0 اهناسوسحمو ؤ اهرظاون كاردو اهسانجأ هبس نع ىلاعتملاو

 ء نسلألا ةداهش نم لدعأ ح اهمالعأ دهاونتب ةقطان س اهعنص راثآ ىف كلذب

 اهعارتخاو ث اهريبدتو اهئاشنإل ىلوتملا هناحبسف ع نيعألا رظاون نم نيبأو
 ٠ ةغلاب لدعلاب ةمكحو ، ةغلاب ةعنص س اهريوصتو

 ء معنلا هنم ردتست ادمح ماظعلا ةيآلاو 0 ماسجلا همعن ىلع هدمحأ

 ء ةمعنلا ىلوو ث ةمحرلا ىبن دمحم ىلع هللا ىلصو 7 مسقلا ىمه ىرتميو

 هللا ىلص ، قلخلا ةفاك ىلع هب "نمو ، قحلا ىلا ىده ىذلا ك ةمألا ثايغو
 اهبيطآو اهمعآو ث اهافوأو اهمنآو ةالصلا لضفآ هلآ ىلعو هيلع

٠ اهاكزآو



 ىف مولحلا ةيزم مهيف لعجو ث قلخلا ىلاعت هللا قلخ دقف ، دعبو

 فلزأو ع هيدل فلزآ ام ا ذإ اهلضفأ لعجو ص لوقعلل ةياده مولعلا و ماكحألا

 ٠ هتامرح بانتجاو ، هتاضرم ىغتيب نم ةنجلا

 ث ةدراو مولعلا جهانم ىلعو ث ةدئاق نيدلا ىف ماكحألا تناك املو
 ء لهنم قلخلا ةماعلو ڵ ةلصاف دابعلا رجاىتتلو ث ةدئاز دئاوفلا بالطلو

 اهنايب ف راثآلاو ث ةيناع اننامز لهألو ، ةيعاد اهملع ىلإ تارورضلا تناكو
 ء اهتدباكمب هللا ىنالتباو ڵ ةسماط اهلوصأ فق ننسلاو س ةسارد

 ركذلا ةلاجإو ء رظنلا ريركت ترثكأ 0 اهتاناعمو اهدراوم ف حتفلا و

 راثآ ىف روحلا تلمعتساو “ انئاملع نم نومدقتملا هفنص ام ىف ث ركفلاو

 مهفئاحص نم ح دابعلا راونآو س دالبلا حيباصم مه نيذلا ص انئاهتف ىفلاس

 ء ةمجلا ةنسحلا دعاوقلا مهل تناك ذإ مهرابخأو مهججحو 0 مهراثآ و

 { ةنيصح ماهفأ و ؤ ةنيزر مولع نع ةرداص ىهو ، ةمخفغملا ةلزجلا تايادهلاو

 فخ ام نيمدقتملا ءاهقفلاو نيفلاسلا ءاملعلا نم رثآ لك نم راتخأ نأ تيأرف
 هيغتيب ام ملعتملا ىلع لقث امبرف ح نيلئاسلل هجردم حضوو “ نيملعتملا ىلع
 مهبتك نم تلثمف 0 مايألا ىناوع نم هتيغب مدعو 0 ماكحخلا ق مولعلا نم

 اذه تيمسو ، هتدارإ ىلا احكئال اجاهنمو ص هتيغب ىلإ احضاو انقيرط

 ريبدتو ث هيناعم ىلع فقتو اذإ ملعتملا هب ىفتكي ىذلا ملعلا ق عومجلا

 ء حاصفإلاو ريسافتلا نم هيف هتنمض امل ( حاضيإلا باتك ) هيف ام نايب
 ىف وجرملاو س ديشرلا هنيد ىلا ىداهلاو ، دبدستلل قفوملا ىلاعت هللاو

` ٠. لطخلاو بياعملا نم هفوختأ ال ىفوملاو س للزلا و دوذلا نارفغ
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 ىضاقلا بدأ ..

 ريحي ب نا : ؟ مانألا ر رجاشت ىف رظنلاو ماكحألاب ىلثب ن ىنبي ام ام .لوآ

 : فيعضلاو ىوقلا نيب 77 2.7 افطاعتم ّ اميحر القانتم س اميلخ

 "ويلو ڵ ضيغبلاو بيبحلا و ء ضيفخلاو ميفرلاو ، فيرشلاو عيضولا و

 : ٥ ٠ رظنمو هنراسنإو 6 همالكو هسلجم ق ١ نيمصخلا نبي اضيأ

 ىضاتلا ىضقي ال » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلاو
 ٠ « نابضغ وهو نينثا نيب

 وهو مكحلا سلجم ىلا مكاحلا جرخي ال : ءاهقفلا ضغب لاقو .
 هلزنم ىلا عجريلف مكحل ا سلجم ىف وهو بضغ هل ثدح نإو 0 نابضغ

 نم ضيضك الو متهم الو عئاج وهو ىضقي الو س هبضغ نكسي ىتح
 ٠ كلذ نم اطسو نوكي نأ ىغبنيو ث ماعطلا

 نم دحأ مالكب آبعب نأ ريح نم همكح ق ىلاعت هلل هدصقم نكيلو

 لجأل لمعلا كرت ني ) ليق دقف ع سابلاو بقاوعلاب لفتحي الو ع سانلا
 . ( كرش مهلجذل لمعلاو ك ءاير سانلا

 هللا ىلص ىبنلا دواد باب ىلع اد_ءاق ناك الجر نآ ىورو

 ملعأف دواد نع ايضار هدجو لجر هيلع جرخ املكف ملسو هيلع
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دواد هل لاتق دواد كلذب

 كلذ ىلع لجرلا دعقف ( رخآ باب ) اذك باب ىلع دعتاف ادغ ناك اذإ

 ح هللا ىبن ايب : لاقف دواد نم اعجوتم هدجو لجر هيلع جرخ املكو بابلا
: دواد هل لاقف كنم عجوتم وهو الإ بابلااذه نم دحآ ىلع جرخ ام
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 ٠: ضار ريغ هيلع موكحملاو ، ضار هل موكحملاف ، مهيلع مكحأ نيذلا

 : لاق هسلجم ف سلج اذإ زيزعلا دبع نب رمع ناكو
 ك ميظعلا ىلعلا هللاي الا ةوق الو لوح ال ك ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 زيزعلا هللاب تززعتو ث اهل ماصفنا ال ىتلا ىقثولا هللا ةورغب تكسمتسا
 نإ تيآرآ ميظعلا سرعلا بر ؤ نيملاعلا بر هللا ىلع تلكوتو مكحلا

 او_ناك ام مهنع ىنغأ ام 6 نودعوي اوناك ام مهءاج مث ح نيبنس مهاذعتم

 : ىلعألا دبع لوقب لثمت مث نوعتمي

 ىنملاب حرفتو ىلبي امب رست
 ملاح مونلا ف تاذللاب رتغا امك

 ةلفغو وهس رور_۔فم اي كراهن

 م زال كل ى درل ١ و مون كليلو

 هيبغ ركذت فوس امع لغ سنتو

 مئاهبلا سيعت ايندلا ف كلذك

 مزاح ناظقي ظاقيأنا ىف تنآ الف

 ملا سف جان ما ونل ١ ف تنأ الو

 سيلو ادغ رظتنمو ث هلمكتسمب سيلو اموب لبقتسم مك : لوقي مث

٠ هرورغو لمألا متضغبأل هريسمو لجألا متيأر ولو ؤ هلهآ نم



 ثلاثلاو ، عامتسالا ىناثلاو ، تمصلا ملعلا لوآ : هللا دبع وبآ لاق
 . هرشن عبارلاو ، ظفحلا

 هرك اذإ : ضاقب سيلف ىضاقلا ف نك اذإ ثالث : ىرهزلا لاقو
 ٠ لزعلا هركو 6 دماحملا بحأو > مئا وللا

 : _ نيطسلف ىلع باطخلا :نب رمعل ايضاق ناكو _ بهوم نبا لانتو
 « املاع ناك نإو رواسي : ضاقب سيلف لاصخ ثالث ىضاقلا ىف نكت مل اذإ
٠ ملع ١ ذإب ىضقيو 65 همصخ هعم سيلو دحأ ةيكسش عمسي الو
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 ل ._ `ه

 ) «( ئضافلا )) ىنعم ىف )

 ىلاعت هللا لانت ع اهل مكحملا ع رومالل عطاقلا : ةغللا ف ىضاقلا

 هعنمت هنأل ةبادلا .ةمكح تيمس هنمو ف ملظلا نم عناملا : مكاحلاو
 ٠ هموتتو

 لدع لاقي 4 مكاحلا ةيضقلاو :ء ةاضقلا عيمجلاو » مكاحلا ىضاقلاو

 وهو .۔ اننيب ىضقي ىآ اننيب حتفي ك اضيأ حاتفلا مكاحلل لانيو

 ٠ ءاضقلا حتفلا و ء ءاضخلا لوقي حاتفلا

 ٠ ملاظلا ىلع مولظملا رصني هنأل كلذب مكاحلا ىمسو

 ٠ هرمآ لامكو هلقعل مكاحو مكح ىضاقلل ليق امنإو

 تلعج اذإ موكحم وهف همكحو ، مكحم وهف سرفلا تمكحأ : لاقيو
 ٠ سرفلا كنح ىلع ماجللا ف ةريدتسملا ةديدحلا ىهو ةمكح هل

 ٠ هيآر نع هتدرأ اذإ لجرلا تمكحأ دق : لاقيو

٠ ضعب نع مهضعب مكحا ى نالف اي : لاقيو
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 لقعو اهاتن اذإ لجرلا مكحأ : لاقيو ٠

 لاقو س هيف مهل ىغبني ال ام لك نم سانلل عناملا : مكاحلاو

 موثلك ني ورمع :

 نحنو ١ ذإ نومكاحل ١ ا... نعطأ ٥

 ذإ نومراعل ا نحنو ١ . انبصع ٥

 لاقت \ ءا ضنلا باجيإ متحلاو ۔ متحلا هنمو © ىضاقلا : . متاحلا و

 : تلصلا ىبأ نبا ةيمأ

 انريسح هلو انبر ىناببح

 مو_۔۔-تحلاو ايانملا ه يفكب

 ٠ انونع ىآ انريح

 راقنملا رمحأ 3 نينبلا با رغ وه لاقيو 6 دوسلا بارغلا : متاحلا و

 ه نيلجرلا و

 عيمجلا و 6 مصخ وه و مصخ مه : لاقي ةعامجو ادحاو نوكب مصخلا

 ٠ موصخلا و ءامصخلا

 : ممتم لاق ء ردصم ةموصخلا و

 نكت نا مصخلا كضك ام اذإ مويو



 . ١٥

 ...ه اضيآ ردصم ماصخلاو مصاختلاو

 . هرمطق ليلخلا نع ةرطمتو ةرطمق لاقي

 ٠ بصق نم طفس هبسنت ىه و : لاق

 ٠ مهبتك اهيف نوكي ماكحلا ةرطمنو

 ٠ مهبتكل ماكحلل ذختي ءاعو ةرطمتق : ىوريو

 . باهذلاو ءىجملاو بسكلاو فرصتلا نم عناملا ضرملا ىه ةنامزلاو

 : ناعم ةعبرأ ىلع ةداهنلاو

 دهش : لاقي امك ةبيغلا دض وهو س رضح اذإ لجرلا دهس : لاقي

 : رعاشلا لوقك نالف باغو رمألا اذه نالف

 اومكحتف مهنع انبغو اودهبنو

 دهشي نم بياغك سيلو انيف

 ٠ ملع ىآ ) هللا دهش ( هللا لوق هنمو 6 ملع ١ ذإ دهنتو

7 

 ادمحم نأب بذكأ ملف تدهش

لع نم تاومسلا قوف ىذلا لوسر
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 هللا لاق ، ةفورعملا ةداهشلا ىه هذهو ص لاق ىنعمب دهسنو

 . ( انملع امب الإ اندهش امو )

 : نالوق ناطلسلا مسا قاقتشا فو

 ٠ هطلستل اناطلس ىمس : امهدحأ

 ٠ هقلخ ىلع ىلاعت هللا ججح نم ةجح هنأل اناطلس ىمس : رخآلاو

٠ ةجحلا برعلا دنع ناطلسلاو



 ب٧!١.

 لصف

 ( ةاضقلل زوجي ال ام ىف )

 ةاضتلا نم حيبق لك نم هنآ الا مهبذك ةاضنلا نم حبقتسي ام نمو

 . حبقأ

 . حبقأ ةاضقلا نمو ع حيبق بذكلا نأ تظفح باتكلا ريغ نمو

 ٠ حلمأ باشلا نمو حيلم ملعلا و

 هنم ايدرق ءامصخلا نم ا دحأ ىضاقلا سلجي ال ةنسلا نمو

 ٠ ادحأ حزامي الو ئ هراسي الو

 ٠ هنهذ بهذي ضيرملا نأل ضيرم وهو ىضاقلا ىضقي الو

 ىلع نع ىور امل رخآلا نود نيمصخلا دحآ فيضي نأ مكاحلل هركيو

 ٠ همصخ هعمو الإ مصخلا فيضن نأ هللا لوسر اناهن : لاتق هنآ

 لعج ليئارسا ىنب نم تام اذا ىضاقلا ناك : ليق بتكلا ضعب نمو
 تامف ع همكح ىف زوجي ناك هنآ ملع ءىش هنم ريغت ناف ةنس نيعبرأ خرأ ف

 فرط ةسنكملا تباصأ ذا موقي ميقلا انيبف خرأ ف لعجف مهتاضق ضعب
 لجو زع هللا ىحوأف ليئارسا ىنب ىلع كلذ قسثف ادبدص ترجفناف هنذآ

 اموي عمتسا هنكلو ساب هنم نكي مل اذه ىدبع نآ : مهئايبنآ نم ىبن ىلا

( ماكحالا ىف حاضرالا _ ٢ م ):



: ١٨ 

 تلعف مث نمف رخآلا نم عمتسا ام نم رثكأ مصخلا نم هينذأ ىدحاب

 ١ ٠ ة ھ هف

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : تلاق ةشئاع نع

 نوكي ال نآ ىنمتي ام باسحلا ةدش نم ىقليف ةمايقلا موي ىضاقلاب ىتؤي
 ٠ ةرمت ىف نينثا نيب ىضق

 . ءاضقلا ترتخال لالا تيب نيبو ءاضقلا نيب تريخ ول : لوحكم لاق

 ٠ ىقنع برض ترتخال ءاضقلا نيبو ىقنع برض نيب تريخ ولو

 ؟ تحبصآ فيك : ريرضل لجر لاق

 . ضاقل اقيدص الو ايضاق هللا ىنلعجي مل اذا ريخب : لاق

 ل_يبانتو ليباه هينبا نيب ىضق ث مدآ ضرألاب ىضق نم لوآ : ليق

 تناك ا_هنأل ليباه ةمأوت نود هسفن ةمأوتب جيوزتلا ليباق مار امدنع

 ٠ نسحأ

 ٠نآ رقلا ق انيلع ىلن ام ىلع انابرق ابرق نأ امه رمأ نأ هؤاضق ناكو

 ٠ اذومل ليباه ةمأوتو ك امدلقإ ليباق ةمأوت مسا ناك : سابع نبا لاق

 :٠ ءاوح هتدلو نطب لوآ هتمأوتنو ليباقو : لاق

 بيدلا ءاجف امهانبا امهعم ناتأرما امنيب : لوقي ةريره وبآ عمس هنا
٠ كنباب بهذ امنا : اهتبحاصل امهادحا تلاقف امهدحأ نباب بهذغ
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 كنياب بهذ امنا : ىرخألا تلانو ٠

 ىلع اتجرخف ىربكلل هب ىضقف مالسل ا هيلع دواد ىلا اتنمكاحتف

 : ىرغصلا تلاقف همسستأل نيكسلاب ىنوتئا : لاقف هاتربخأف ناميلنس
 ٠ ىرغى صلل هب ىضقف اهنيا وه _ هللا كمحر _ لعفن ال

 ىأر ثبح _ ىرغصا٨+ ىنعي _ هيذخ كل وه : ناميلس لاق ربخ فو
 ٠ هب ا نمح ر

 ىنع حن ىأ نيمهردلاو مهردلاب ىنع عزو : لاق هنأ رمع ثيدح فو

 ٩4_,:غف ىضقيو 6 كلذ ق رلخنب ىآ 6 نبمهردلاو مهردلا ردق ق موصخلا

 : البإ ركذي زجارلا لاتق ث هنعزو دقف هتففك نم لكف ، ىنع بونيو مهنيب

 . ناكرب برسك بكرت نآ تعزو اذا

 ىضقي نأ صاعلا نب ورمع رمأ هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو
 ضقنا : لانف ؟ رضاح تنأو هللا لوسر اي ىضقآ : هل ورمع لاقف موق نيب
 « ةدحاو ةنسح كلف تأطخأ ناو س تانسح رثع كلف تنسحأ ناف مهنيب

 . ءافولا كلذ ةحصب ملعأ هللاو

 لجر ىضقتسا : لوقي ىناسارخلا ءاطع تعمس : لاق لالب نب لهس
 ىف اك_لاه ىنارأ : لاق ةافولا هترضح املف ةنس نيعبرآ ليئارسا ىنب نم

 ىنم مكبار ناف مايأ ةثالث مكدنع ىنوسبحاف تكله ناف ث اذه ىضرم

 ناك املف توبات ف هولعج لجرلا ىضق املف مكنم لجر ىندانيلف ءىش
 حيرلا هذه ام ص نالف اي : مهنم لجر ىدانف ةحئارب مه اذا مايأ ةثالث

 ءىش ىنبار امف ةنس نيعبرأ مكيف ءاضقلا تيلو : لاقف ملكتف هل نذآف

ىنذآب هنم عمسأ تنكو ي ىوه امهدحآ ق ىل ناكو ىنايتآ نالجر الإ
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 زع هللا برض مث اهنم حيرلا هذهف ىرخألاب عمسأ امم رثكأ هيلت ىتلا
 ٠ ١ تامف هينذأ ىلع لجو

 نينثا ىلع ىلي ,لاو نم ام : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ناك ناف س منهج روسج نم رسج ىلع فقوي ىتح همايقلا موي هب ىتآ الإ
 هب ىو-هب ملظم دوسأ بج ف رسجلا كلذ هب فسخنا الاو احن الداع

 . ابذفم افيرخ نيعبس

 ففعتم نمؤمو \ طسقم ناطلس وذ : ةثالث ةنجلا باحصآ نا : ليق

 ٠ ملسمو بيرق ىذ لكل بلقلا ميحرو قدصتم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لوقي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 نيذلا مه ى رون نم ربانم ىلع همايقلا موي هللا دنع نوطسقملا : ملسو

 ٠ مهلهأ و مهمكح ى نولدعي

 ٠ةنس هللا لبيس ق وزغأ نأ نم ىلا بحأ لدعو قحب ىضقأ : ليقو

 رجأ نم لضفأ اموي مكاح رجألل : لاقي ناك : لاق ىرصبلا نسحلا

 ٠ ةنس نيتس وأ ةنس نيعبس هتيب ف ىلصب لج .

 ءاضقلا نأ : ىرعسنألا ىسوم وبآ ىلا باطخلا نب رمع بتك : لاق

 قحلا ىف هتين تعضخ نمف ث رجألا هب هللا بجوي ام نم قحلا نطاوم ى
 هيف سيل امب نيزت نمو س سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك هسفن ىلع ولو
 ٠ اصلاخ ناك ام الا دابعلا نم لبقي ال هللا ناف ، هللا هناش

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لانت ةريره وبأ

٠ ائبسث سانلا رمأ نم لي ملو ايرثلا نم رخ هنأ ىنمتي لجر كشوي
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 > رذ ايآ اي : . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رذ ىبأ نع

 ء ميتي لام نيلوت ال ء ىسفنل بحأ ام كل بحآ ىناو س افيعض كارأ

 ٠ نينثا ىلع نرمأت الو

 كلمو ةمايقلا موي ءاج الإ مكحي مكاح نم ام : لاق ةريره ىبأ نع
 ٠ افيرخ نيعبرأ ٥ا وهم ق هاقلآ هقلأ : هل لاق ناف هسأر عفري مت هافتي ذخآ

 باطخلا نب رمع ىلا امكاحت ايدوهيو املسم نأ : ثيدحلا بتك ىف
 ىلع ليئاكيمو ليربج نيكلملا نا : ىدوهيلا لاقف ىدومهيلل قحلا ىآرف
 : لاق ةردلا هالعف ث كلام.۔شث نع رخآلاو كنيمي نع امهدحآ ،\ كناسل

 ؟ كل مآ ال : كيردي امو

 اجرع قحلا كرت اذاف س قحلاب ىضق ام ضاق لك مم امهنا : لاقف
 ٠ لات امك هبسحأ ىنا : رمع لاتقف نجلاو سنالا نبطاسش ىلا هالكوو

 لمعلا هالآس نيلجر نأ : ملسو هرلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 ٠ ىسوم وبآ هدنعو

 : لاق وأ انأ تصلم هيتفسش تحت وهو هكاوس ىلا رظنآ ىنأكو : لاق

 ٠ هدارأ نم انلمع ىلع لمعنسن ال

 دنع ابطخف نييرعسثألا نم نالجر ىدنع مدق : لاق ىسوم ىبأ نعو
 هجو ريغتف لمدلا ناضرعب اذخآ مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ه_بلطي نم ىدنع مكفوخآ نا : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٠ ءىش ىلع امهب ناعتسا امف ، هللا ىوقتب ولعف

مكنم ىلو نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقت ةشئاع
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 نا و ا هركذ ىسن نا قدص ريزو هل لعج اريخ هي هللا دا رآف ائيش وآ المع

 ح هنعبي مل ركذ نا ءوس ريزو هل لعج ارش هب هللا دارأ اذاو ، هناعأ ركذ

 ٠ هركذي مل ىسن نا و

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لانت ىبأ نب هللا دبع نع
 ٠ ناطيستلا همزلو 64 كنم هللا ءىرب راج اذاف رجب مل م ىضاقلا مم هللا نا

 نع هللا بجنحا مهتجاح نع بجتحاق ائيس ساانلا رمأ نم هللا هالو

 ٠ ه ۔ہ تج اح

 لكآ اذا هبيذ نم هفاصنإ نوكب ىنح امكاح مكاحلا نوكب ال : ليتو

 هيلعف لعفي مل ناف ، هتدعاج لكأ اذا هريغ بيذ نم هفاصنإك هريغ ةدعاج

 . نيكس ريغب حبذ امنأكو نينثا

 ءاضقلا ريغ ىغتبا نم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو
 هيلع هللا لزنأ هيلع هركأ نمو ، هسفن ىلا لكو ءاعفسشلاب هيلع ناعتساف
 ٠ هدد .س اكلم

 تلكو ةلأسم نع اهتيطعأ نا كناف ةرامإلا لأست ال : لاق هنآ هنعو

 ٠ اهيلع تنعأ ةلاسم ريغي اهتيطعأ ناو ث اهلع

 ؟ ىنتلزع مل : لاقف هل ايضاق زيزعلا دبع نب رمع لزع : ليق

٠ كيل ا امكاحت اذا نبمصخلا مالك نمآ رثكأ كمااك نأ ىنغلب : لاقف



_ ٢٣ 

 باب

 ) ةداهشلا (

 : ناطحق امأ باذك نم

 لجر وأ نيلحع نيلجر ةداهشب وآ رارتقاي قحلا مكاحلا ذفني امنأو

 نيتآرماو ٠

 ىف ءاسنلاو لاجرلا نم لدعلا ريغ ةداهسنب مكاحلا مكحي الو : لات

 د_ق ام الا اهلك للملا ميمج نم اهفونصو اهفالتخا ىلع اهلك تاموكحلا

 لعف ىلع عاضرلاب دهشت ءاسنلا نم ةلدعلا ريغ ةداهست نم هيف فلتخا

 ٠ ةلدع نوكت نأ الا مويلا هب لومعملاب سيلو ث اهسخن

 نيتأرماو لجر وآ نيملسملا نيرحلا نيغلابلا نيلدعلا ةداهستب مكحبو

 ىلع هناف انزلا ف الإ اهلك للملا عيمج ىلع اهلك تاموكحلا ميمج ف كلذك
 ءاسن ال لاجرلا نم لودعلا ةعبرألا ةداهسن نم لجو زع هللا ضرف ام
 . لاجرلا عم الو نهدحو ءاسنلا ةداهش انزلا ف زوجت ال هنأل مهعم

 عم نيتآرملابو ڵ ناصحإلا ىلع لاجرلا نم نينثالا ةداهشب مكحيو
 ٠ لجرلا

 اودهشي نآ لاجرلا نكمي ال ام ىف نهدحو ءاسنلا ةداهسنب مكحيو

 ٠ نيتأرما ةداهسث كلذ ىف مهنيب زوجيو ث مهيلع روظحملا نم هب

ىلع ةلم لهآ لك نم ءاسنلاو لاجرلا نم لودعلا ةداهست زوجنو



 ۔ ٢٤

 ىف الو تاموكحلا عيمج ىف ةالصلا لهآ نيب كلذ نم زوجي ام ىلع مهتلم

 ٠ ميلع ىنعملا ق داع ام

 هبجي ال هنأل ةالصلا لهأ ىلع هيلع دوهشملا هي عجري ام لثم كلذو

 ٠ ءىش ةالصلا لهآ ىلع اهل

 لهأو ةالصلا لهأ هانعم مزلي ام ةدحاولا ةداهشلا ف عمتجا ناو
 لهأ مزلب ام ف ةزئاج ربغو 1 ةزئاج مهتلم لهآ مزلي ام ق تناك مهتلم

 .ةلصلا

 دوعي وآ ىلصملاو ىلملا ىلع ةدحاولا ةداهشلا هب مقت ام لثم كلذو
 . اهلك تاموكحلا عيمج ى مهيلع ىنعملا ىف

 ٠ للملا لهآ نم اهريغ ىلع مهنم ةللا لهآ ةداهش زوجت الو

 اهب درن ىنلا اهلك للعلا عيمج نم ةلعل مكاحلا اهدر ةداهش لكو

 ا_هب دهاسلا ةلادعب هلهجب اهدر نوكي نأ الا كلذ دعب زجم مل تاداهشلا

 وحنو دودحلا هب بجت ام ريسفت لثم مكحلا هب دهاشلا قرف ناك ولو طقف

 ٠ نييبتل ١ ىلا عجرب مث كلذ

 لاح ىف اهي دهش ول نآ هتداهش زوجت ال نمم ةداهش لمتحا نم لكو

 ٠ ةزئاج اهناف اهب هتداهش زوجت لاح ىق اهادأ مث اهلمتحا ام

 نأ دعب دهاشلا نم ةدايز لبقي ال ناك هنآ رهزأ نع ىور : لات

 ٠ هتداهش ف اهب دهشي

مل ناو مهريغو ماكحلا نم ىآرو عمس امي دهاشملا دهشن : لاقو
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 دهاش نع دهشي ال هناف دهاش نع كلذ نوكي نآ الا هب دهشيو هودهشي

 .٠ هتد اهش نع ه دهشي مل ام

 ناف مكاحلا دنع اهب دهشي هعمس نوكي نأ الا مكاحلا كلذ لبقي الو

 ٠ مكاملا اهلبقيو ك ممس امك دهستي نأ هل

 سانلا فراعت ف هملع ىلا لصوي ال بيغ ىلع ةداهش زوجت الو

 ٠ اهب ة داه شلا جرخيو

 .٠ هوحنو قرسلاو انزلا ىلع دهشي ريرضلا لتم كلذو

 هبلع هتداهش ناف هيلع تاوصألاب هب لدتسي ام نم هب دهش ام امأو

 ٠ هجر ذخيالو زوجت ال كلذ ىف

 بسننلا لثم روهشم ١ ربخل ام هبلع دهشي امي ىمعأل ا ة داهس زوجتو

 . كلذ وحنو حاكنلاو توملاو

 ٠ بثبسننلا ق الا ىمعألا ةداهش روجت ال : هللا دبع ويأ لانتو

 ٠ كلذ هجرخي ملو هتداهش تدر كوكستم بيغ ىلع دهش دهاست لكو

 دهاشلا لثم كلذ زجي مل هيلع مطقيو هملع ىلا لصوي الام لثم كلذو

 ىتلا ثادحألا نم كاذ لثمو ث هعبب ملو هبهب مل هنأو هريغل ءىشلاب دهشي
 . امهيلع علطي الو س اهب هملع طيحي ال

 نالف لام رتشي ملو ، هنع باغ دقو انالف برضي مل انالف نأ : لثمو

٠ كلذ زوجيو { ةنالفل ىلو ال و ؤ ل ! نم ائسش كلم ال و



 عدي الو ث مهتداهش ف بويغلا ىلع تانيبلا .مكاحلا ضري الو

 لمحلا اوفرع امل هب اودهست ام ريسفت نع دوهنلا صحفي الو س روضحلا

 مهذخأي مكاحلا ناف حورجلاو دودحلا ىف الا سانلا نيب فراعتي ىذلا

 تمت اذا هيلع دوهشملا الو كلذ هجرخي مل ريسفتلا نع لكن نمف ك اهريسفتب

 ناكملا وأ تقولا ىف تفلتخا اذا لتقلاو ى اهلك دودحلا ىف ةداهنلا

 جرخي ملو ةداهستلا هذه رجت مل هب برض وأ انز وآ قرس ىذلا عونلا وأ

 ٠ اهب دهاسلا

 قاتعلاو اهلك قوقحلا ىف ناكملاو تقولا ىف ةداه نلا فالتخاو
 ٠ ةداهبنتل ١ فقانتن نأ الا زئاج حاكنلاو قااطلاو

 . ناكملا ىف افلتخيو تقولا ف اقفتي نآ لثم كلذو

 نأ الا دهاسنتلا هي دهس ىذلا عونلا ق امهفااتخا ةداهستلا طقسو

 هيفني الام هيلع انقفتا ام لثم دهاسنلا هب دهس ىذلا عونلا ق انوكي

 ٠ هيلع اقفتا ام ىلع امهل ةداهسثلا زوجت هناف هيف افلتخا ام

 ةئامسمخلا ٠

 ىتح الا افناج نوكب ال هنأل محلم ا ق انتفنا دنف محلم هنأ رخآلا دهستو

 . صاصقلا هيف مزليو امحلم نوكي

 انقفتاو ظفللا ىف افلتخا اذا نيدهاسثلا نآ : بتكلا ضعب ف تدجوو .

٠ امهتداهع سن تزاج ىنعملا ى
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 ظفل ىق نافلتخي الو انقتفني ىنح الا امهتداهث زوجن ال : مد ق لاقو. ؟

 ٠ نيلوقلا نم لذغألاب ملعآ . هللا و ىنعم ًالؤ :

 ىلع اهذ_خأ ف زوجي ىتش ناعم ىلع مهنيب تعقو ةداهسن لكو

 ناو هبف زوجت الام ف ةدودرمو س هيف زوجت ام ىف ةزئاج ىهف دارفنالا

 ٠ اهم اهسفنل ةحراج وأ ةيفاتتم نوكت نأ الإ ةدحاو ةداهمدث تناك

 . قادصلا ىف ةدودرمو

 ةردلا ق ةزئاج ريغو 6 زوجت صاصقلا هدلو هب ذخأب ام ق كلذكو

 .ةدحاو ةداهشلا تناك ناو

 لجر ها ركتسا ىلع نيدهاتنلا وحن اهسىقفتي ةذيدلا جرخي ىذلاو

 ٠ دحلا امهيلعو نافذاق امهنأل اهتقادصب اهل امهتداهست تبثت الف اهب ناز ةأرمال

 رجت مل ناو ءاسنلا و ٠ لاجرلا نم ةءاربلا و ةيالولا ہصیب ىلو لكو

 ةداهستو كيلامملا لثم ةءاربلا هنع ذخؤت الو ةيالولا هنع ذخؤت هتنداهست

 ٠ مهليدعتب مكحي الو ىلوت نمع دحويو س كلذ رحنو روزلا

 هدلق منآ هناف اهمنتكب نمو ةداهشلا اومنكت الو ( ىلاعت هللا لاذنو

 زوجيال الاح امهسفنأل امهتداهست قانت لثم كلذو ٢ ميلع نولمعت امي هللاو

 ٠ امهتداه ش امهعم

 ثر ١ ول ده سني وأ ‘ هنبال .وآ هتمأل وأ ٥ ديعل :دهستب نأ لتم كل ذو

٠ هتمأل وآ



٢٨ 

 بجون ام نم اهلك ثادحألا عيمج نم ثدحل هتداهش تطقسأ نم لكو

 ىذلا روزلا دهاش الا هتداهش زوجت هناف حلصأو بات مث اهريغو دودحلا

 دهش ام عون ىف ادبآ هتداهسن زوجت ال هناف سانلا لاومآ هتداهشب عطق دق

 ٠ حلصأو باتو ىدأو مزع ناو هريغ فو هب

 ٠ روزلا ةداهسثب مكح اذا كلذو ، بات اذا ةيالولا هل مجرتو

 ٠ تلبت بات مث اهب مكحي مل امو

 دهاسن نأ لوقلا ضعب ىف هنا : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركي وبأ لاق

 ٠ هي دهش ىذلا عونلا ىف الا هنداهىش زوجت حلصآو بات اذا روزلا

 دحأ نم هل دوهسسملا ىلع اهيف ناك اهب الا مكحل ١ متب ال ةداهش لكو

 ٠٠ هب هل دهش ام درن نأ الا هيلع تزاج ةداهش دوهشل ١

 ضيق هنآ امهدحأ دهسنتف قحب لجرل نادهسثي نيدهاشملا وحن كلذو

 . هيب هعم رقأ وأ اذكو اذك هنم

 ةداهستلا انن نمو ث ةلوبقم ريغ ةطقاس ةضراعملا ةداهش : لاتقو

 ٠ لاومگلاو تايانجلا ق ناكملاو تقولا ق هم

 دهشت ةنيبب ىتأف انالف لتق هنآ ةنيبلا هيلع حصت لجرلا لثم كلذو

 دئبب مهعم لجرلل لتقلا ةنيبلا هيف تبيجوآأ ىذلا تقولا كلذ ىف ناك هنآ

 ٠ ليتقلا هيف ىذلا دلبلا ريغ

 كلذكو س تبث دق ىذلا ناكملا وأ تقولا ثث اذا لاومألا ىف كلذكو

/ ٠ دودحلا ق



= ٩ ٢ ٠ _ 

 ءاسنلاو لاجرلا نم دحاولا ةداهسثلا هيف زوجن ىذلاو : اولاق

 نع لجرلاو ،.اهسفن نع عاضرلا ىف ءاسنلا نم ةلدعلا ى الودع اوناك اذا

 . ناضمر رهسث لالح

 ٠ اهدحو لالهلا ف ةآرملا ةداهش زوجت الو

 ةلدملا ةأرملا ةداهش زوجت هنأ رثؤملا ىبأ نع دجوي : هريغ لاقو

 ظفللا سيل ىنعملا اذهو ث الودع اوناك اذا ناضمر رهسن لاله ىلع ةمألاو
 ٠ ةأرملا ىف فقو هيف رظنيف هسفن

 كلذ امنا ءاليإلا ف ةئيفلا نم منمي ام الو عفسثلا ىلع ةداهسن الو

 ٠ ءاليالا ق فقو ميرحت هم بجي الو ء مكحلل

 باتك زيغ نمو دودحلاو تايانجلا ىف ةضراعملا ظفحت امنا : لاتقو

 ٠ ىراوحلا ىبأ باوج نمو س ناطحق ىبأ

 ىتأيو مراحملا نع عدتري الو ىصاعملاب لمعي هنآ ملعي وه لجر نعو
 : مهنيب ام ىف قوقحلا ىلع تاداهسثلاب هودمشي نأ هيلا نوبلطي سانلا هيلا
 لجرلا اذهل زوجي له ء اهب مكحي مل وأ اهب مكحو هنداهسث اوزاجآ دهس اذاف

 ؟ ملسأو هل لضفأ كلذ كرت وآ هيلع مثإ الو دهستي نأ

 ء هل لضفأ وهف : باجآو ةداهسثلا ىلا ىعدأ اذهف تفصو ام ىلعف

 نأ هيلع سيلو ئ هيلع مثا الو ٥ داهسلا نم لمح ام ى دآ دقو هملعب دهشيو

 . هتداهش لدقتن ال وه لوقب

 ثدحت ىتلا ىناعملا ىف اهنع ريخأتلا نم لضفأ ةداهشلا ىلا ةباجالاو

.. عمسيو ىرب امبو اياصولا و ع ويبلا نم سانلا نيب



_ ٢٣٠ 

 ملو رضح وأ ىعد دقو سلجمل ١ رضحف ةداهس ىلا ىعد نم نعو

 كلت عمس ال ىنح هينذأ ق هبعيصا عضوف : داهشل ١ لمحي الآ بحآو ع دي

 ؟اذه هل زوجي له ص ةداهشلا

 {ةداهسثلا هذه عمسأ مل ىنا : لاقف ةداهسثلا ىدؤي نأ ىلا ىعد ناو
 هذ_هھ لمحي ال هنآ مهملعب ىنح مثآ وه وأ هيلع مت ١ الو هل زوجي له

 ؟ ةداهشلا

 رضحو ةداهشلا ىلا ىعد دم لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ةداهشلا عمسب ملو هينذأ ق هيعبصا لعجو كلذ لعف دق ناك ناف سلجملا

 ٠ هبلع كلذ الو دهستب نآ هل سيلف

 اجن دق هنأ وجرنف هربغب قحلا حصو 6 هربغ ةداهنلاب ماق ناك ناف

 ٠. موقلا رغي نأ هل نكي ملو ع مئإلا نم

 رغ دقف كلذب وه دهشي مل ذإ حصي ملو لطب دق قحلا ناك ناو
 . ةرخآلا رمآ لبق نم مثإلا نم هتربن امو ، لعف ام ق منأ دقو موتلا

 نوكت نأ فاخأو ، مرغلاب هيلع مكحي الف ايندلا ىف مكحلا ىف امأف

 ٠ ةداهشلا متك نم ةلزنم اذه ةلزنم

 ع ةبوتلا دعب رمألا كلذ ىلع هانيلوت ام اذه لعف مث ايلو انل ناك ولو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو مرغلاب الإ اندنع هتبوت حصت الو

 ةعامج سلجملا ىف ناكو عدي ملو سلجملا ف لجرلا اذه ناك ناو
ىلا ىعد ىذلا انمزلآ ىذلا همزلي مل كلذ لعفف ادعاصف ةثالثلا نم



_ .٣١ _ 

 كلذ ىف مثآ هنإ لوقن الف رصق دنقو س كلذ ىف ءاسآ دق ناك ناو ةداهشلا

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو لوزت هتيالو كرتن الو 0 مراغ الو

 ىذلا ىلع طرف ةداهش ىلا ىعد لجر نعو : ىراوحلا ىبأ نع

 اهتلمح تدرأ ا ذإ ىنأ ىلع ةداهشلا هذه لمحأ ىنآ : ةداهشلا هل لمحب

 نأ الا كل دهنأ نأ ىلع كل سيلو ص اهب كل دهنآ مل تدرآ ناو ى كل

 ٠ ىدنع كل ةداهست الف الاو كلذ بحأ

 ٠ دلبلا ىف مكحلا ناك اذإ لطاب طرتت اذهف تفصو ام ىلعف

 مهيلع طرشو ث هيف هيلع دهسنأ ىذلا دلبلا ريغ ىف مكحلا ناك ناو
 تباث طرش اذه ناف دلبلا اذه ريغ دلب ىلا ةداهسثلا هذهب جرخآ ال ىنأ

 ٠ هللا ءات نا كلذ ىف هيلع مثإ الو

 ٠ ملسأو لضفأ ناك ديعبلا و بيرقلا ف اهادآ ناو

 ٠ تيملا ىلع ةثرولا نم لجرلا هتداهسث نع هتلأسو

 ٠ هبيصن ق لخدي : لات :

 ىضقي ال هناف لجرل ةداهش هعم تناك مامإ نعو : هريغ نمو

 دنع مامإلا اهب موقي نكلو س رخآ دهاش هعم اهب دهست ولو هتداهننى

 ٠ ىضاقلا

 مامإلا دنع هتداهسشب ماق لجرل ةداهش ىضاقلا دنع تناك نإو

. هتداهستل ضقي ملو



. ٢٣٢ 

 هعم ده اسن لجر مم هتداهشب ىضاقلا وأ مامإلا ىضقي نأ اماو

 . الف

 ء هعلخب ةنيب ىدنع : هيلع دوهشملا : لاقف ةداهشب دهس دهاس نعو

 : سانلا هايم رسكي هنآ رخآ ادهاش رضحأو ث هعلخب ادهاش رضحأو

 ٠ هعلخ _ هللا همحر _ ىلع وبأ ىأرف

 هل دهشب نأ هعسي له : رمت نم بارجب لجرل فلسأ لجر نعو

 : هفلس ىذلا وه هنآ ملعي الو

 ٠ هفلس ىذلا وه هنأ ملعي ىتح هعسي ال : مشاه نيب دمحم لاق

 ٠ هنداهش تزاج كلذ ىلع دهش نا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ٠ هتداهش زجت مل هفلسأ ىذلا وه هنأ دهش ناو

 منكي الف لئسو كلذ نع ثحبي مل ام كلذب دهش نا هنأ : ليق دتو

 ٠ لاؤسلا دعم

 اوبتكو اموق دهسثأ لجر نعو : _ هللا همحر _ هللا دبع ىبأ نعو

 مهدنع ةقث مهريغ نم وأ مهنم لجر ىلا اهوعفدو باتك ىف مهتاداهش

 باغ دقو باتكلاب لجرلا مهاتآف ةداهسثلا مهيلإ تبلط مث اهيلع نمتؤاو

 ةلمج اوملعي ملف باتكلا اورظن مث ةداهشلا ضعب ةفرعم ملع مهنع

. مهباتك ىف ام ةلمجب اودهشي ملو س هيف ام



٢٣٢٣ 

 نيمألا عم دهشي نآ الإ اهلك ةداهسثلا اوظفحي ىتح اودهشي ال : لاق

 ٠ نيلدع نوكيو رخآ دهاش

 ٠ ةقث دنع باتكلا ناك اذا دهشي نآ هل زوجي : ليق دقو

 ةداهشلا ظفحي ىتح ةقث ريغ الو ةقث دنع ناك ، دهشي ال : موق لانو
 ٠ اهركذب وآ

 دهشم نأ دهاسنلل سيل نأ : بويحم ني دمحم نع انغلب ىذلاف

 ٠ ملعأ هللاو ةقث دي ق باتكلا ناك ولو افرح افرح هنداهدث ظفحب ىنح

 دهوش هنإ : لاتقو ث ةداهستلا ظفحي ال هنإ : دهاشلا لانق نا : تلقو

 نم افوخ هسفن نم قحلا هيلع دوهسثملا ىطعآف باتكلا اذه ىف ام ىلع

 قحلاب رقأ لجرلا لعل ى ردب ال هنل كلذ دهاشلا عسي له 1 ةداهستلا

 ؟ ةداهشلا نم افوخ

 لجرلا ىلع مكاحلا مكحو ى مكاحلا عم اهب دهسثي دهاسنلا نكي مل اذإف

 هيلع مرغ الو ص هللا ءاش نا سأب دهاسثلا ىلع سيلف هبحاصل قحلاب

 مكاحلا مكحيو 0 اهظفحي ال ةداهشب دوي ىتح هللا ءات نإ مثإ الو

 دهاشلا ىلع مثإ الغ تفصو ىذلا اذه لثم ىلع كلذ دنعف هتداهسئج
 ٠ هللا ءاش نإ

 قحلا بحاص ركنيو مالكلاو توصلا فرع اذإ ىمعألا ةداهسث نعو

) ماكحالا ق حاضرالا ٢٣ م )



_ ٣٤ _ 

 مل ناف اعيمج نوملكتيو رثكأ وأ لجر ةئام ق هولخدأ ىمعذنا لاقو

 ٠ هدحو هتداهست زوجت : لاق

 ريغ ىلع ميتيلا ليكو ةداهش زوجت امنإ : هللا دبع وبأ لاقو
 . مدقتي مل وأ مكاحلا ىلا مدقت ى هلعف ىلع هتداهش زوجت الو % هلعف

 ٠ مك احلا ىل ١ م دقني مل ولو هلعف ربع ىلع هتد اهست زوجتو

 لوقيف اباتك كيلإ عفدي هرمآ لجر نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 له 0 هنوم دعب الإ هيلع دهسني الو باتكلا اذه ىف امب ىلع دهشا : كل

 ؟ ائراق وأ ايمآ لجرلا ناك اذإ كلذ زوجي

 هنإ : كل لاقف رقيو بتكي نمم لجرلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كل زئاجف هيغ امي هيلع دهمن نأ كرمأو هآرقو هدبي باتكلا اذه بتك

 هعفد ١ ذإ : لات هنأ _ هللا همحر _- بوبحم نب دمحم نع انغليو

 هيلع دهشن نأ كرمأو هديب باتكلا اذه بتك هنإ : لاتقو امونخم كيلإ

 ٠ زئاجف هيقف امب

 دق : لاق ناك نإف متخلاب مسي ملف بوبحم نب دمحم ريغ امأو
 ةداهسثلا زجت مل هسفنب وه هآر هنإ : لقي ملو باتكلا اذه هيلع ءىرق

 ٠ ايمآ وأ 7 كلذ ىلع

 اذه ىف امب هيلع دهستي نأ هل لاق اذإ هيلع دهشتي الف ىمألا امآو

: هيلع دوهشملا لوقبو ؤ دهاستلا هعمسيو هيلع باتكلا آرقي ىتح باتكلا



٢٣٥ 

 ةءارقل ارضاح دهاشلا ناك اذإ باتكلا اذه ف ام عمس دق هنإ
 ٠ هيلع باتكلا

 ةداهشلا دهاستلا بلط اذإف ( هتوم دعب هيلع دهستب ) هلوت امأو

 تفصو امك ناك اذإ هتوم دعبو هنابح ق ةداهشلا ىدؤب نأ هيلع ناك

 هب دهشي ىذلا ظفللا نوكيف ةداهسث دهس نم نعو بتاكلاو ىمألا نم كل

 ىنأ مهوتأو 5 اذكو اذك ةملك تركذ ىنإ ٠ دغلاب لوقيف عجريو سمألاب

 ةرملا هذه وحن ىلع فرحلا صقنيو فرحلا ديزيف اذكو اذك ةملك تدز

 ٠ تالذلاو نبترملاو

 لوبقم كلذف اهنم 7 هنداهسش ىق ديزب مادامف تفصو ام ىلعف

 ٠ مكحلا عقب مل ام هنم

 ناكو ‘ ناصقن الو ةدادز كلذ دعم نم هل لبتي مل مكحلا عقو اذاف

 ٠ هب دهس ام رخآب مكحلا

 نآ دعب دهاشلا نم ةدايز لبقي ال ناك هنأ : ةريره ىبآ نع ىور
 ٠ هتدا 7 ق اهب 7

 اذكو اذك عضوم نم هلام نأ نييلو ريغ ناتقث هعم دهس لجر نعو

 ٠ ال مأ هلام عدبيو امهتدصي نأ هيلع نالفل وه

 :ذ_ه عدب نأ هبلع ناك امهنبد ق نبلدع اناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاهقفلا ضعب لو ة ىلع لاا

 نباو نسحلا ناك ولو مه رد ىلع انموق ةداهش ليقت ال : لاق نم لاق

نيبربس ٠



. ٣٦ 

 هنداه ند مكح نأ دعي هل نين مت : داهسشي دهنت نم نعو : اضيأ هنمو

 ، هيلع موكحملاو هل موكحملا تام دقو اهظفل نم ءىش ىف طلغو أطخأ هنأ

 ؟ كلذ نم همزلي ام

 مرغلا هيلعف هب مكح دق ام طلغلاو أطخلا ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 ٠ هلام ق ١ ذه ىلع مرغلا امنإو > هئطخ وأ .7 هدلع مكح نمل

 هل ةبوت الو ء هتثرول كلذ مرغ تام دت هيلع مكح دقن ىذلا ناك نإف

 ٠ كلذب الإ

 عقي ام ردقب طلغلاو أطخلا ىلع ناك اذإ دهاشلا اذه مرغي امنإو
 هيلعف ةنالث 4ه۔عم ناك نا و ؤ فصنلا هيلعف ناث 4_۔دم ناك نإ هيلع

 ٠ كلذ ردقي

 قحلا بحاص هلحأ اذإ هتبوت زوجت : ليتق دقو : هريغ نمو
 ٠ مرغيملولو

 كصلا ىف بوتكم هتجوزل لجر ىلع قح هيف كص هدنع ناك نم فو
 كصلا ىلا رظن اذإف ، ةيراجو مهرد فلأو ةلخن ةئام هتجوزل هيلع نأ
 دنع ناك دق هنأ ظفحي هنأ ريغ اهيف كسثو افرح افرح ةداهستلا متي مل

 : لاق ؟ باتكلا اذه ىف ام ىف كيلع دهسثن : قحلا ىذلا لجرلل لانت جيوزتلا

 كصلا رظن اذا هنأ الإ هريغ ىلا تلاز دق وأ هدنع كصلا ناك ء مدعن

 ء باتكلا اذه ىف امب ىلع دهشا معن : لات دق قحلا هيلع ىذلا ظفحي وهم

 . جيو زتلا دنع كلذو

 . هللا همحر - بويحم ني دمحم نع انغلب ىذلاف تفصو ام ىلعف

 6 افرح افرح اهظفحي ىنح باتكلا اذه ىق ام ىلع دهسثم ال : لاتق هنأ

٠ هربغ ىلا تلاز دق وأ ٥دنع ةباتكلا تناك 4 انلوق وه و



 لصف

 ( ةداهشلا ىلع نودهشي نيذلا دوهشلا ىف )

 بتكت ال : ةداهشلا ىلع نودهسنب نيذلا دوهنلا ف لات نم. لانتو

 ٠ مهيآر نع الا مهنداهث

 مهيلع الو مهل ةجحب سيل باتكلا نأل كلذ زوجي : لاق نم لاتو
 . كلذ نم ا وملع ام الا ةداهنلابي مايقلا مهل امزلم اذه با۔ك سيلف

 ٠ نيدلا ق زوجيو 6 دودحلا ق ةداهست ىلع ة داهس زوجن ال : ل۔تو

 ن ٥ ىل۔-ءع د« ننب نأ فرعي ال نمل زوجي ١ل : سانلا ضعب لاذتو

 ٠ فرعب ال نم ىلع دهىتتع ال و ح فرعب ال

 تبثت الف ىلاولا ىلا هيف دفني ىذلا رمألا رضح اذا : نورخآ لانو

 ذ_ھد ٥ ٠

 الاف رئكأ وأ ة رهست كلذ نيو هنيبي هرضحي مل .رمألا كلذ ناك ناو

 ٠ فر_.تي نآ سأب

 نآ الا هفرءد ال ىذلا ىلع لجرلا دهشتي نأ هركب : لات ن.-حلا نع

 ىدنع دهش : لوقي ةداهشلا كلتل ىعد اذاف 3 هنافرعي نالجر هعم نركب

 ٠ هنيعب نالف هنأ نالفو نالف

 ىلع ىندأ اذه نأ دهشأ : لاق حيرش دنع دهشي لجر ءاج : لاق

٠ رجاف هنأو اذكو اذك



_ ٣٨ 

 ذخأن هيو ڵ كل ةداهست الف مق ؟ رجاف هنأ كيردي ام : حيرسن لاقف ٠

 امهتداهستتي ىضاقلا ىضقف كف روز .ىلع ادهش امهنأ ٠

 اهجوزتي نأ نيدهاسشلا دحأ ءاسث نا : ىأرلا باحصأ لات

 ل عحخ ٠

 اهجوزتي نأ هيلع هللا مرح : لوقن نحنو ٠

 ىضاقلا ىضقف ةنالف هتيراج قتعأ ه ذأ لجر ىلع ادهش ول كلذكو

 ٠ اهجوزتي نآ ءاست نا نيدهاسنتلا ىأل ناك كلذب

 ةكولمم اهنأ ملعي هنأل اهجوزتي نأ هيلع مارح : لوقن نحنو

 ٠ اهدب .ل

 لوقلاو س باوصلا وه رخآلا لوقلا نأ انعم ىذلا : هريغ لاق
 ٠ ةنسلاو باتكلل فلاخم هنأل اطخلا وه لوألا

 هل ده سو ث نيتالثي دحاو هل دهشف رفن ةثالث لجرلل دهش اذاو

 مكحأ ىنإف نيثالث ىعدي ىعدملاو ةرثعب رخآ هل دهو س نيرشعب رخآ

 ٠ نيثالثلا ق ةلخاد ةرشعلاو نيرشعلا نأل نبيرتعلاح

 بذكأ دق هنأل ةرشعلاب هل تمكحل نيرشعلا بلاطلا ىعدا ولو

 ٠ نيثالثب هل دهت ىذلا

هبف دجسم ق لخد مث الجر حبذ لجر فق ىناسارخلا صفح وبآ لاق



_ ٣٨٩ _ 

 نأ الا امهتداهسشت زجت مل لتق هنآ دحاو ىلع مهنم نانثا دهست ناف

 لجرلا لتق نم ءىرب امهدحأ نأ ملعي نوكيف رخآ دهاسث امهعم دهي .
 ٠ مهتداهش زوجنف هثاان مهنم دهنتي وأ ئ هنداهس زو_.جنف هيف كنت ال

 ٠ نينعالتملا ةلزنمب مهنأل مهتيالو ىلع مهنا : موق لانتو

 ادهسث نإ : لاق نم لاقق : فااتخاب نينعالتملا ةداهست ف ليق دنو

 لجرلا مم نوكي نأ الا ةأرما ةداهش امهتداهست تناك ةداهست ق اعيمج

 ةأرماو هريغ لجر ةأرملا عم نوكيو لجر وأ ناتأرما ةداهسنلا كلت ى

 ىرخآ ٠

 ةداهش امهتداهش تناك اعبمج ةداهست اده اذإ : لاق نم لاقو
 ٠ كلذ ىف كستد ال ىتح ةآرما ةداهسن تميقأو ، ةآرم

 : لاق نم لاقف هنم دارغنالا ىلع ةداهستب امهنم دحاو لك دهش ناو

 هب دهش ىذلا قحلا لاطبإ زوجي ال هنأن دارفنالا ىلع ةزئاج هتداهست نأ
 . ةدالو امهل تناك دتت امهنأل ةداهىنتل ا لط ام هيف حصي ال ام عضوم

 ٠ امهتيالوب لوقي نم بهذم ىلع كلذو

 ؟ نعالملا ةداهسش زوجت لهو : دايز ىبأ نعو

 ٠ زو جنال : لاق

 ٠ رمخلا باحصأ ة داهس زوجي ال ةريره ودآ ناكو

٠ زوجت ال : لانق قرصملا ةداهش نع ةداتق لئسو



٤٠ 

 نع مكاحلا دنع نالجر دهت اذإو : رفعج نب دمحم باتك نمو

 امعجرف نالوآلا مدق مث امهتداهستب ىضاقلا ىضقو نيبئاغ نيلجر ةداهش

 ٠ امهتداهست مكاحلا ضميلف مكاحلا مكح دقو اهاركنأ امهنأك امهتداهست نع

 ضميلف اتنتداه شت نع انعجر دق انكلو اهاندهسشأ دق : الاق ناو

 ( اننداهسن نع انعجر دت ) الاق نيذللا نيلوألا ضمدلو ، امهتداهت مكاحلا

 . ءىنت نيرخالا ىلع سيلو قحلا عيمج

 اهنع اعجري ملو امهتداهسث ىلع نالوألا ىضمو نارخآلا عجر ناو
 ٠ اممتداهسث ىلع اتبثأ دق نيلوكلا نأل نارخآلا مرغي الف

 هذ_.وب نيرخآلا ادهشي مل امهنأ نال وذلا ركنأ ناف : لاق نم لاتنو

 نامضقف امهتداهست نع اعجرو نارخآلا كلذب رتقآو ؤس اهاملع الو ةداهشلا

 ٠ نيرخآلا ىلع هلك كلذ

 ضقتنت : ليق دقف مكحلا دعب ةنيبلا ليدعت نع لدعملا عجر نا امأو

 ٠ دحأ ىلع كلذ ق مرغ الو ةيضقلا

 عوجر ىرأ الخ ةيضقلا تضم اذا : رثؤملا ويأ لاق : هريغ نمو

 . ادحأ مرغآ الو همرغآ الو ع اهضقني دوه ذلل لدعملا

 هللا نقتيلف هل لدت ال نم ليدعتل دمتعا هنآ لدعملا ملع نا نكلو

 ٠ هلام نم فلتأ ام هيلع درهوشملل مرغيلو

 مكح ىنح مكاحلا ملعب ملو اكرشم وأ ادبع دهاشلا ناك نا كلذكو

‘ -. ةد ٠ ةلا كلت .. . .... ٠



٤١ 

 ق اكيرش وأ . هل دوهشملا دلاو ناك وأ 6 روز دهان ناك نا كلذكو

 . لالا.كلذ

 ضيرملاو ةرضاحلا ةآرملا ةداهش نع نيدهاشملا ةداهش زوجتو

 ىلع اندهسشآ انالف نآ نادهاسسلا دهش اذإ كلذو س ىضاقلاو مامإلا و

 ناف . ضزملا نم مكاحلا كلذ ىلا لصي نأ ردقع ال ضيرم وه و هنداهست

 . امهتداهنت زيجي مكاحلا

 مكاحلا ناف ضيرم هنا : الاقو ةداهسثلا هذهب اندهسثأ : الاق ناو

 ىمحلا هتمالعو ىفخي ال ضيرمل ا ناف اهيف ها رظن ىنلا هتلاح نع 7

 ٠ ضارمألا تامالعو تاحارجلا نم ندبلا ىلع رهظب امو

 ٠ هندبو ضيرملا هجو ىف رابغ هنم رهظيف اضماغ نوكي ام كلذ نمو

 ٠ اهب فرعو ترهسث دت ىتلا ةيقيقحلا ةلعلا هيف نوكت نم مهنمو

 احرشو 4 ضيرم هنا : ال انو سبتحم هنأ : نا دهاش دهش اذاف

 هللا نئل امهتداهش زاجأو مكاحلا كلذ لبق تامالعلا هذه نم ائيس
 ٠ هللا الإ ضيرملا دنع ام ملعي الو ، اهعسو الإ اسفن فلكي ال

 نع ادهش ىذلا اذه ىلع الخد امهنآ نادهاسش دهش ناو وه مث

 نم ةلع هب تئدح هنإ : امهل لاقو س هلزنم ىف دعاق وآ مئان وه و هنداهسن

 ىف ضماغ ضرم وأ هبنج ف هزرغ وأ هركاذم وآ هنطب وأ هبلت ف ضرم
 ىلع امهدهسشأ مث ، مكاحلا ىلا غليب نأ هنكمي ال هحراوج نم ءىش

 لاق امم رثكأ ملعلا نم امهعم نكي ملو مكاحلا عم كلذب ادمسثؤ ث هتداهسث .
 لبقي نآ انيلإ “بكحأو ، هتداهش نم هب امهدهسشأو هنلع نم هب امهل
مصخلا ءىجي نأ الإ هعم حض دت اقح لطبب الو ، امهتداهش مكاحلا



_ ٤٢ _ 

 ىف وآ س بهذيو ءىجي احيحص دعب نم هارظن امنأ نادهسني لدع ىدهاستي .
 هذهب نيدهاستلا نيذه دهستأ نأ دعي نم ءاحصألا اهي فرعيب لاح

 فرعب ىنح امهتداهست ذاقنإ نع مكاحلا فقي نآ بحن انإف ةداهشلا

 : ليت هنأل دعب نم هلاح

 هب ءىجب نأ مصخلا ىلع ناف هنداهنتب مكاحلا مكحي نأ لبت نم ضيرمل ا

 ٠. ٦6 . 7 نع ٠ ٠ 1 ٠

 ح هم وت ربغ ىلا بسنب هنأ حص نم ة داهست زوجن ال : اضيأ ليتو

 . ىلوم وهو ةيبرعلا ىعدي وآ

 مل ناو هسفن نع دهستم ااجر عمس اذا دهاتلا ة داهن زوجنتو

 ٠ روه هدهسنتب

 امهدهستيل نيدهاش اعد هللا دبع نب رفيج هل لاقي لجر ناك : ليقو

 : هينب نع ارس نيدهاستال لاقف هلام نم مهيضقيو امهتدلاو قادصب هينبل
 هب مكدهسنأآ امي ىلع ١ ودهسسنت الف مهيضقأ نأ ديرأو ىنوذآ دمخ ءال ؤح نا

 نم اذكو اذك عضوم مهاضت دت هنآ مهنم رضحمب امهدهسأ مث ، مهل

 : ارس نيدهاسشلل لاق امي حرصو عجر مث مهمآ قادصب هلام

 ً“رسمي ناك ام ه عقني ملو هيلع ةتياث ةداهشلا هللا ديع ويآ ىآ رف

 . هيلع ادهشي اهيلإ

 ىنارهظ نيب لزن بيرغ لجر:نغ هللا دبع ابآ تلأس : هريغ نمو
 ح مهدنع هنداهش زوجت ربخي هوفرعو هللا ءاش ام مهدنع ماقأف موق

مكاحلا عم ةداهشب دهشت ث منهل كلذ لوقب ال وأ رح هنإ لوقي وهو



_ ٤٣ 

 ادهش نم ال هدنع لدع عم هب دهش ىذلا لاملا ملسو % هنداهستب مكحو

 : لدع ىدهاسث كلذ ىلع ماتآو % هدبع هنآ هقحتسا لجر ءاج مث 4 هل

 ؟ هتداهشب مكاحلا هملس ام ف مكحلا فيك

 لاملا كلذ ذخأي هيلع موكحملا عجريو ث مكحلا كلذ ضفتني : ليق دق
 ٠ هنداهبنتي هل مكح " نم دد نم

 ٠ هل موكحملا دي نم فلت دق لاملا كلذ ناك ناف : تلق

 . مكحلاب هدي ىف راص موي هلثم هنم ذخأيف : لاق

 ملف بهذف هقتعأف مكاحلا هيلإ هملسف لجرل مالغل دهست ناف : تلق
 . هيلع ردقي

 ٠ مكحلاب هذخأ موب 7 هيلع درد : لات

 امهنيب مكاحلا قرفف اثالث هتأرما قلط هنأ لجر ىلع دهسن ناف : تلق
 ٠ هربغ اجوز تجوزنو

 الماك اهتادص هنم ذخأتو ڵ رخآلا جوزلا نيبو امهنيب قرغي : لات

 ٠ اهايا هئطوم

 بوثلا تحت نم هسم الو اهجرف ىلإ رظن الو س اهئطو نكي مل ناف
 ك . ءىش اهل سيلخ

 ٠ هنم تدتعا اهئطو ناك نإ و

٠ ةيجوز ريغب اهيلإ عجري نأ لوألل ناك ايتدع تضقنا نإف



 _ : _ ٤٤

 ةحجر ىلع دهشأو ئ هتداهشب ةآرما جوزن لجر ناك ناف : تلق

 ؟ امهنيب قرغأ ك اهئطو مث اهقلط ناك هل ةأرما

 ٠ معن : لاق

 مكاحلا هداذأف هربغ لدع دهاسش عم لتق هنأ لجر ىلع دهس ناف

 ؟ مكحلا فيك ٨٧ ددع هنأ حص مث لوتقم ١ ءايلوأل

 ٠ دوتلاب هلتق ىذلا ةثرول ةيدلا دوتلاب لتاقلا مزلي : لاق

 ٠ هبلع دوت الو : تلغ

 ٠ دوقلا هبلع بجوأ ام : لاق

 ٠ آاطخ ةيد هذهف : تلق

 . ىن اهذم هتلقاع مزلي ال : لاتق

 ه_هزليأ ، رح هنا لوقي وهو ىرخأ ةأرما جوزن ناك ناف : تلق
 ؟ هتبقر ىف اهقادص

٠ ال : ل اهت



_ ٤٥ 

 باب

 ( ةداهشلا قافنا ىف )

 : رفعج نبا عماج باتك ريغ نم

 3 نيدهاش حورجملا رضحأف ح راجلا ركنأف الجر حرج لجر نعو
 هنأ حراجلا رارقإب رخالا دهشو س هحرج هآر هنأ ةنياعملاب امهدحأ دهش

 . هح رحج

 ةداهشلا هذه ىرأ ىناف ؟ ةمات ةدايسلا هذه نوكن له : تلأس

 ... .٠ ه ٠

 ٠ هجو لك ىف ةقفتم ريغ اهنإ : ليق دقو : هريغ نمو

} : 

 . ةقفتم ريغف صاصقلا هيف نوكي ام ف تناك اذإ : لاق نم لاقو

 ٠ ةقفتم ىهف هعم صاصق الو ةيدلا هيف ام ىف تناك ناو

 ركنأف مه رد ةئامب اريعب هل عاب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 ةئامب ةعبايملاب امهد_ حأ دهش . نيدهاشم ىعدملا رضحأآق هيلع ىعدملا

 ةئامب اريعب ىرتشا هنأ ميبلا هيلع ىعدملا رارقإب ىناثلا دهسثو ، مهرد
 ٠ ةقفتم ةداهسش اندنع هذهف ، كلذب هدنع رقأ ؤ مه رد

 ٠ قحلا ىلع نيدهاسثلا نم ةداهستلا قافتاب مكحنو

٠ ةقفتم ريغ اهنإ : هريغ لاتق



٤٦ _ 

 ؛ذإي دهاشلا لأسي نأ مكاحلا ىلع له : تلق هللا دبع ىبأ نعو

 ؟ لقعلا تباث ناكأ : ضرملا ف ةداهشب لجر ىلع دهش

 ٠.كلذ نع هلأسي معن : لاقف

 ملعأ مل ىنأ ريغ هدش ق ناك دق : دهاتلا لاق ناف : تلقو

 : لقعلا بهاذ هنأ

 ٠ ةزئاج ةداهش هذهف ارييغت هلقع ىق

 ةعزانملا لوطت من لدعيف ةداهستب مكاحلا عم دهس دهانتلا نعو

 ؟ ةداهستلا نع لاؤسلا مكاحلا درب مك ىلا

 ٠ هنع ةلآلا دعيلق رهشأآ

 عاب بوبحم نب دمحم نآ دهست دهاست نع ةبقع نب حاضولا ظفحو
 حاضولل لزنملا اذهب رقأ بوبحم نب دمحم نآ دهاش دهشو ث لزنملا اذه

 ٠ امهتداسث تقفتا دق : اولاقف

 هنآ هيلع دهاسن دهس : ىلع نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ظفحو
 دهشو ث زارحإ اهيف نوكي ال ام ةيطع وأ ، زرحأف الجر هلزنم ىطعا
 هل دوسشث ىذلا لجرلل نالفل هلزنم نأ رقأ هيلع دوهشملا نأ رخآ

 . ةيطعلاب

٠ امهتداهست تقفتا دنت : ىلع نب ىسوم لاقف



 ۔ ٤٧

 . مو ى ق ملعل ١ له ا فلتخ ١ دق : ٥ رغ ٠ ٠ ه و ج ود ث ١ آ ا «٠ شل ٠. ١ افنن ١ ه

 : مك۔_دل ا

 ذ ظ ٠.٠ .. ٤ ٠

 رم إلا قافتاب الا تا داهنلا قافتا ٠ وكي '١ل ل
 ن : : ات ٠ .. ٠.

 افل 7 نم لانف
 ٠٠ د وه سشل ١

 دإ . لاق نم لاذتو مكحل اهل تينب ىتلا ىناعملا تقفتا اذإ : فانخا ولو ١ .وذ

٠ تاداهسثملا تقفتا دنف ظافلألا



 ن ٤٨

 لصف

 ( دوهشلا ىلع بجي ام ىف )

 ري_خي مكربخأ الآ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

 ٠ اهنع اولأسي نأ ريغ نم مهتداهسث نوءعديب نيذلا ؟ ءادهشلا

 ٠ ةداهش عامسلا : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . عمس امي هيلع دهي نآ هيلعف ىلع دهشت ال : رقملا لاق ولو

 نم دجي ملو هيلإ رطضا اذإف ، هريغ دجو اذإ دهشي الآ لجرللو

 ٠ دهشي نآ نم دبالف هريغ هب قثي

 نبا وأ بأ نم هبلع تناك نم ىلع ةداهشلاب مقيلف دهش اذإو

 ٠ كل ذ ريغ وآ

 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماو اونوك ) هللا لاق كلذك

 نأ 4 لع لب ح اهيلإ ىعد ١ ذا هدنع ة داه منكي نأ دحأل لحي الاف

 ٠ تناك نم ىلع اهب موقي

 امهدحأ دهسث ، نيكيرش نيلجر ىف بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لاق

. ةكرش ىف ءىشب هبحاصل



_ ٤٩ 

 امهنيب عاشم ءىشي دهستب نأ الإ ال دع ناك اذإ هتداهش زوجت : لاق

 ٠ هنداهش رزوجن الخ

 ٠ هنداهش زوجت آ ليق دقو : لاق : ٥هربغ نمو

 اهل ىلو ال هنآ ةآرما هدنع تعدا مكاح نعو : رقصلا نب نازع نع

 ٠ جوزلا اهب لخد نأ دعب ىلو اهل حص مث 6 اهيدها

 ٠ كلذ ق ةنسلا كرتو قحلا

 . لوخدلا دعب نم لوقلا اذه ف سانلا ضعب زيجي دقو
 ٠ كلذل الآ امهحاكن ناكل امهنيب د قرف ولو

 ٠ رقصل ١ نب ن ١ زع نع ةلأسمل ا هذه

 دحاو لك دهش ء ةمآ امهنيب نيلجر قف ىراوحلا نب لضفلا لات

 ٠ بسنلا نم اهنأ امهنم

 دهاش كلذ ىلع دهستي ىتح رخآلا ىلع امهدحأ ةداهسث لبقت ال : لاق

 ٠ نيلدع انوكي وآ امهدحأ مم رخآ

 ء انزلاب ءادهش ةعبرأ هيلع تدهسث لجر نع هللا دبع ىبأ نعو
 ةعبرأ اضيآ ةعبرألا ىلع دهشو ص ةانز مهنأ ةعبرأ ةعبرألا ىلع دهستو

 ٠ ةا_ذز مهنأ

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ٤ م )



. ٥٠ 

 الودع اوناك اذا نيلوألا ةداهسن نا : نيملسملا نم لاق دق : لات

 ةداهش تطتسو ث هبلع اودهست ىذلا ىلع دحلا ميقأو ّ مهتداهست تليق

 ٠ نيقابلا

 ةعبرألا ةداهست ناغ مهلك دوهشلا تلدع نا : نورخآ لاقو

 ء دودحلا مهيلع ماقتو ، مهنم ىلعأ نيذلا ةعيرألا ىلع زوجت نيرخآلا

 ىلع نيلعألا ةداهش تيثنو » مهيلع اودهش نيذلا ىلع مهتداهش طقستو

 ٠ دملا هيلع ماقيو ، لجرلا

 ٠ لوقلا اذه نسحتس ١ هنأكو

 ةأرما ةنالف نأ مكاحلا عم ادهسن نيدهاش ق ىلع نب ىسوم لاق

 اهب لخد املف ث اهجيوزتب مكاحلا رمأو ، ءاسنلا غلابم تغلب دق غلاب
 غولبلا اهب رظتناف غلاب ريغ اهنأ اهرمأ نابتساف تعفرو تريغ اهجوز
 ىبلا بلطو ث اهقادص همزلف اهرىثاب دقو جوزلا تهركو ، تغلبو
 ٠ قادصلا ةمارغ نع امهدعين الخ قحلا نيدهاسشلا

 مرغ الف امهدهسششنسا امناو كلذ ملع نوكي نآ الإ : رثؤملا ويآ لاق

 . هيلع مرغلا و امهيلع

 رجأتسا اذه نأ ةنيبلا ماقأ لجر ف ىراوحلا نب لضفلا لاق
 ٠ اروز اذكو اذكب هل نودهشي ال وه هدوهش

 ٠ مهتداهش حرطآو 6 كلذ ليقأ : لاق

 ىر_جمىرجت ةيالولا ىف ىمعألا ةداهش : بوبحم نب دمحم لاقو
 ٠ ةيالولا ريغ ف هتداهش

. هتيالو مفر نم هلوقب الو ةيالولا ىف هتداهسث زوجت : ليق دقو



 :ل ٥١

 نم مهو وه ائيش اونترس مهنأ موق ىلع لدع ادهاست دهش اذا : لاتقو

 ٠ امهتنداهش زجت مل حلصآ و بات ام دعي

 زوجي نكلو ى امهلعف ىلع نادمستب امهنأل ، معن : لانت : هريغ نمو

 : راطفإلا و موصلا ىلع ةداهنلا ف فلتخاو

 ىلع زو_جن الو موصلا ىلع دحاو ة داهس زوجت : لات نم. لانف

 ٠ راطفإلا

 ٠ موصلا ق هنداهسش زوجن : لاقت نم لانتو

 ع راطفإلا ف الو موصلا ى هتداهسن زوجت ال : لاد نم لاقو

 ٠ نيلدع نينثا الا كلذ ق زوجي الو

 نكلاه نيرخآ ىلع ١ دهش نيدهاسست ق دمحم ودأ لئس : ٥هربغ نمو

 مدق متا 6 تامو ثراولا بهذو “ لالا ثراولا ذخأو تام انالخ نأ

 ؟ مرغ نييحلا نيدهاسلا ىلع نوكيأ ؟ بهذ دت هلامو لجرلا

 ٠ امهريغ نع ادهت امهنأل امهيلع مرغ ال : لاد

 هئراو اذه نأ اندنع رقأ انالف نأ كلاه لجر ىلع ادهست ناف : ليق

 بهذأ دقو ثراو هل حص مث لاملا هيلا عفدف هريغ ثراو هل حصي ملو
 ؟ مرغ امهيلع له 6 لاملا

 ٠ كلاهلا رارتإ نع ادهسث امهنأل امهبلع مرغ ال : لات

 هتدتعاو ڵ\ تام هنأ ةنيب كلذب تماقف اهجوز اهيلإ ىعن ةآرما نعو

رثكأ نورخآ كلذ دعي نم ءاج مث % تجوزتف اهجوز اهنع قرنملا ةدع



٥٢ 

 ناك املف اهيلإ لبقآ هنكلو ، كلذ ذإ تمي مل اهجوز نأو اودهست نيذلا نم
 ؟ هئرت له ؟ تام لايل رنتع ريسم ق

 ٠ معن : لانق

 الف تجوزتو ةلداعلا ةنيبلاب هتوم حص اذإ : ليق دق : هريغ نمو
 حصي وآ مدقي نأ الإ اورثك وأ دوهسنتلا لق ى هنايح ىلع ةداهسن هبلع لبقن

 ٠ نايدعلاب

 هب دهن ام لطاب حص دقف هسقنب لبتآف وه هنايعب كلذ حص اذاف

 ىلع اودهست نيذلا ءالؤهو ث رخآلا جوزلا نيبو امهنيب قرفيو س دوهنلا
 ٠ مهتداهستب لاملا نم اوفلنأ ام مرغ مهيلع 0 اروز اودهس هنوم

 ىدهاست دهسآف ةافولا هنرضح لجر نع هتلآسو : هللا دبع ىبأ نعو

 0 اهيبأ مسا الو اهمسا مسي ملو مهرد فلآ هتجوزل هيلع نأ لدع

 تناكو ؤ هتجوز تناك دن ةقلطم هلو ث ةمئان ةجوز هلو ص اهايإ امهفرع الو

 ٠ ةداهستلا هذه لبق نم تنام دق ىرخآ ةآرما هل

 فلألا ق اهل ءىش الف توملا دعب ةأرماب هل تسيل هنقلطم : لات

 ٠ هتايح ق ىتلا هتجوزل ىهو ت مه رد

 نالف ىلع مكح مكاحلا اذالف نأ ادهش نيدهاش فق هللا دبع وبأ لات

 ىلع رانيد فلاب هل تمكح لب : مكاحلا كلذ لانتو س نالفل مهرد فلأب

 ٠ ةداهشلا هذهب هل دوهدنملا

 لوق لوقلاف الوزعم مكاحلا اذه ناك نا : هللا دبع وبآ لاقف
٠ هربغ دهاش عم الا مكاحلا لوق ليقي الو س نيدهاشلا



. ٥٣ 

 لبقو ح نيدهاسشثلا نيذه لوق لبق لوزعم ريغ مكاحلا ناك ناو
 ٠ اضيآ مكاحلا لوق

 هتداهشب مكاحلا مكحي مل مث هيخأل ةداهشب دهشي ىذلا ى ليقو

 ٠ هل لاملا راص دق هنأل كلن هتداهسث زوجت ال هنأ هثروو هوخأ تام ىتح

 ٠ ثاريملا كلذ ق هكراس نمل زوجي ال كلذكو

 ةنبل ١ نع لآسيل م امإل ١ هسبحف قرس هنآ ةذيب هيلع تدهش نمو

 ٠ م امإل ١ هعطقيلق دوهسنل ١ ب اغ و

 ٠ دوهسثلا رضحي ىتح هعطقي نآ مامإلل سيل : لاق نم لاقو

 نمل هنداهسش زوجت له ةلاكولا نع لزع اذا ليكولا نع هنلأسو

 ؟ هليكو ناك

 ىلا هق مصاخ دق ءىنثي دهش دق نوكي نآ الا 90 معن : لات

 : افالتخا كلذ ىف انعمس دقف ىضاقلا

 ٠ زوجت : لاق نم ممونمق

 ٠ زوجت ال : ل اق نم مهنم و

 هياإ ىعدا لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نم دجوي ام نمو
 رارقإلاب ةنيب نكت ملو ح ةآرملا ركنأو ئ دلولا ركنأف هنآرما نم دلو

 مهتداهسن تناكو ث جيوزتلاب ةنيب تماقو ، دلولا رضحي ملو ث دلولاب
 !اهنأ انعمسو س تدلو اهنأ انعمسو ث نالف ةجوز ةنالف نأ انعمس انأ

٠ تقلط



_ ٥٤ 

 ء اندنع ىآرلا نكلو س ةفيعض ةفصو ىلع ةداهست هذه نا : لوقاف

 زوجت توملاو ثاريملاو حاكنلا ىف ةداهستلا نأ نيملسملا راثآ ق فورعملاو

 فرعن ملو ص نالف نب نالف اذه نآ نادهاستلا دهستي نأ هيلع دووستملا ىلع

 نالغب افراع وه ناكو ، روهستملاو فورعملا وه ناك اذإ هدجو دهايآ

 ٠ هب دوست ىذلا

 اوفرعو 6 دلولاب هرارقإب ةنيبلا تدهش اذا : ىراوحلا وبأ لات

 ٠ هيلع تيبت دلولا

 اذه : تلاق اذإ هيلع ةقدصملا ىهف ةآرملا هذه نم دلوب رقأ اذإو

 . ٠ هدلو

 ٠ هنوم دنع تيملا دهستب مل ولو رهاسلا توملا ف كلذكو

 ىلع ةآرملاو لجرلا ناك مث ؤس جيوزتلا عمس اذإ حاكنلا ىف كلذكو

 وهو ؤ فورعملا رهاسثلا وه كلذو ، هنجوز ىهو اهجوز هنآ مهدنع كلذ
 ف هعم حصي ملو حاكنلا ده سني مل ولو دهاببتلا دهش ؤ اهي فراع

 هب عمسي ملف هقبس دت حاكنلا ناك ول لدع ىدها ةداهسنتب جيوزتلا

 اهجوز هنآ ىلع س كلذ ىلع امهرمأ لاط دقو ث ةآرملاو لجرلاب فراع هنأ الإ

 ٠ كلذب دهشي دهاستلا و ع هنجوز ىه و

 : اهدالبمب عمس مث ڵ لماح اهنأ ةأرملاب عمس اذإ دلولا ىف كلذكو

 ٠ كلذم مهل دهستب دهاسنو 4 مهدنع دلولا نكب مت

 بلاطلا لوقيق لجر ىلع دهش لجر نعو : هللا ديع ىبأ دنعو

 : هيلع دوم ١ لوقيف ١ ذكو ١ ذك نالاف ىلع ىل نأ ١ ودهسا : دوهستلل

معم ١ و دهسش ١ ٠



٥٥ 

 اقيدصت ( اودهشا معن ) دوهسنلل هلوق همزلي هناف دالوألا امآو.

 ٠ هيلع ىعدا اذه

 هفرعي ال دهاش مكاحلا مم دهش اذاو : رفعج ني دمحم باتك نمو

 ٠ ه دليو همساب ىمس ى ذلا ده اتلا هنأ فرعي ىنح هنع لسب نأ هبلعخ

 هدوهش هفرعي نمي هل دوهشم ١ اعد ٥ ايا هفرعب دحأ رضحي مل نام

 ٠ هل نجيتي امب هيسنو هفصو ةهباستتم ء امسسأ دلىلا ق ناك ناخ

 ح ةنيبيل ا هذه فرعب نم لاسي امنإ : حبسم ١ نب دمحم ل انق : ٥هربغ نمو

 ٠ ٥او_س فرعب لآس ب

 ٦ ناف هقرعب ال دهاش مكاحلا - دهش اذا و : لان : ٥هربغ نمو

 ٠ هتداهش بنك دهاستلا فرعي هنآ هيلع دهست ىذلا مصخلا

 ء لدع ةنيب هعم حصي نآ الإ هتداهست بتكي مل هتفرعمب رقي مل نإو
 ٠ هصخسنو هنيعو همساب زئاج لدع هنا لدعم لدعي وآ

 ٠ دحاوب موقت ةلالعلاو ڵ\ لوتب ةداهست هب لبتن ال

 ةداهنلا زئاج لدع هنآ هنفرعمب مصخلا رقأ اذا اذه ق انعم امنإ و

 ٠ هلوق لو_بتم كلذخ

تحصو ( هنداهشن تنك نإ هنأ الا كلذ زوجي الف ٩دسىخ ىلع امآو



_ ٥٦ 

 كلذ زا_ج هنداهسش تزاجو هرا رقاب لدعملا عم مصخلا لوقي هتفرعم

 ٠ هللا ءاش نإ

 نالف دي ىف ىذلا لاملا اذه نأ لجرل لجر ىلع ادهست نيدهاس نعو
 ناافل هع اي دق لاملا اذه ه دب ف ىذلا انالف نأ امهدحأ دهوش مث نالفل

 :ءاهقفلا نم فالتخا كلذ ىفف الوأ هل دوهشملا كلذ ركنآو ؤ هيلع دوهشملا

 اذه ةداهسن عم رخآ ادهاسن عيبلل ىعدملا فلكي : لاق نم مهنم

 ٠ لوألل لاملاف الاو

 ٠ اهرخآ اهلوأ لطبأ اهنأل عيبلاب دهاسثلا ةداهسن بلطي : نورخآ لانتو

 منت لاملا اذه هل نأ دهش دق ام ق اذه ةداهش قدصب نأ ءات ناو

 ،هتداهست لطيآ دقف هبذكي نأ ءاش ناف هدب ق وه ىذلل هعاب هنآ هيلع دهش

 ٠ رخآ دهاش ىلا جاتحيو

 ٠ ذخأن لوقلا اذهب : هللا دبع وبأ لاق

 هيلعو ث مها رد ةرشع لجرلا ىلع هل نوكي لجرلا نعو : هريغ نمو

 قحلا بحاصل له ء اه ادا ٥ ركنأق دوهىنن الب اه ايا هيضقيف دوهش اهب

 ؟ ىلوأنا ةرىتعلاب هيلع ادهت نيذللا نيدهاشلا ةداهشب ذخأب نأ

 ٠ كلذب سأب الف ىلوألا ةرشعل اب نبيده اس رضحأ ناف

 هل ةرشعلا هذه نأ هنيمي هيلع دووسشملا بلط اذا هنيمي ىف تلتو

٠ كلذ هلف ىلع



. ٥٧ 

 هقح فوتسا دق نيدهاش ميقي نأ هركي هنأ اضعب تعمس دتو

 ٠ امهتدا ث

 ٠ اذه ليق دق : هريغ نمو

 ىتلا مهاردلا ةرشعلا هذه نأ هل هفلحي مكاحلا نا : لاق نم لاقو
 هذه ىلا وأ ئ مو بلا اذه ىلا ىلع كل ىه نادهاىنلا ناذه كل دهنت

 . نيحلا اذه ىلا وأ ع ةعاسلا

 هيبأ نم اضرأ ثرو لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع : هريغ نمو

 ارتم ناك هايآ نآ امهدحأ دهشف نيدهاش ماتتآو % لجر اهيف هعزانف

 نالفل اهنأب ارقم ناك اذه هايآ نأ رخآ دهشو س اهل بلاطلا لجرلل

 ؟ ةئطا وتم ةداهش هذه ىرتآ ث اهل بلاطلا

٠ نبالا رارقإب وآ بألا رارقإب اعيمج نادهاسش موقي ىتح ع ال : لاق



٥٨ 

 باب

 ) تانيبلا لمح ىق (

 : هللا دبع ىبأ نع هنأ دجوي ام نم

 4 هنتنيي عمسي نأ دلبل ١ ىلا و ىل ا هل بنكي نأ مكاحلل ز اج هل تدهش

 ٠ هيلا مهنداهست بتكيو 65 هدوهست صحخفبو

 . مهدازو مهنالمح هيلعف ةنيبلا هب لمحت لام هل ناك ناو

 نأ اميهيلعف نيرسوم اناك اذا نيدهاشلا نا : هللا دبع وبآ لاق
 ىدؤن ال انأ ةداهسثلا دنع اطرش انوكي نأ الا مكاحلا ىلا ةداهشلا ايدؤي

 ٠ اندلب ىف الا

 ىلعو ّ داز الو نالمح امهيلع نكن مل ةداهستلا دنع كلذب ىضر اذاف

 ٠ هيلع اطرتسثا اذا دازلاو نالمحلا هل دوهذملا

 ٠ معن : ل اق : هريغ نعو

 نأ الا جورخ هيلع سيلف هدلب ف الا ةداهستلا طرتسثا اذا : ليق دقو
 ٠ هيلا كلذف جرخي نآ كلذ دعب وه ءاىنتد

 ح هننيم لمحب نآ ه_دلع ن | : المجم ليق دقفف ةنييل ١ نالمح امأو

 ىنغلاو ص دازلل الهآ ناك نم دوزيو س مهنم بوكرلل الهآ ناك نم بكرب
٠ .. : ٠ !او .



_ ٥٩ 

 ق ١ رجرخد نآ ممورلع سيل هنأل مهلك مهنالمح هيلع : ل انت نم لاتو

 ٠ ( اليبس ٬ياا عاطتسا نم ) هللا لاق امك انابكر الا ضئارفلا نم ضرف

 ٠ ىنمب نأ هيلع رب ملو أ هلحا رو داز : اولانتف

 ٠ لايتحاو لامب لانت نم لانتو

 ٠ هنن كحم تا > همصخ ةنيب ثعماس ٥ دلب ق هننيي تعمس نمو

 رمغ داد ق > و مكاحلا ىلا ةنيبلا لمح ىلع ردنب ال ناك نمو

 ٠ اعمس جرخ هحرش رد ف 7 عمسي ح رخمي نأ ء ات ن ١ همصخ "ربخ ٥ دل

 نع لأسيو ع ةنيبلا عمسي نآ ىلاولا ىلا مكاحلا بتك هرك ناو
 ٠ ةقث عم كلذ نم حص امب بتكيو ع اهليدعت

 مرقير {| مصخ ةني لحب نأ ىل ١ مصخل ١ لزن اذا : رثؤم ١ وبآ ل انت

 ٠ كاذ هلف مكاحلا عم مهتدامسثب نوكت ىتح اهتنؤمب

 ٠ رضحي نآ الب بسنلا و ةلاكولاب ةنيبلا لبقت : ليقو

 . معنف ةلاكولا ف امأ _ هللا همحر _ رثؤملا وبآ لاق

 ةنرد عم.دت مل ثاريم ف نينتا نبب ةعزانملا تناك : لات ثبسنتلا امآو

٠ هليكو وأ همصخ ةرضحم ال ١ كل ذ ىلع امه دحأ



. \٦,٠ 

 هرجح ىف اقح ريغص هل دلول لجر ىعدا اذاو : رمع ىلا باتك نمو
 هدلول لام ال هنأ جتحاو ح هدلول ىعدب ام ىلع ةنييلاب مكاحلا هاعدق

 ٠ لام هدلولو ةنيبلا نالمح ىلع هب ىوقي

 لام نأل هدلول ىعدي ام ىلع هلام نم ةنيبلا لحي نأ هيلع : لاق
 ٠ هلام ةلزنمب هكلمي هدلو

 اذا ءادهشلا نأ سانلا قفتا : _ هللا همحر _ دمحم وبأ لاق

 ٠ رذع نم الا اهئادأ نم اوعنتمي نأ مهل زجي مل ةداهشلا ءادأ ىلا اوعد ام
 : اهلمح ىلا اوعد ام اذا اهليمحت ىف اوفلتخاو

 ٠ مهيلع كلذ بجاو : مهضعب لانف

 ٠ بجاو ريغ : نورخآ لاقو

 ٠ انباحصأ كلذ بجوي ملو

 ٠ ( هللا هملع امك بتكي نأ بتاك بأي الو ) ىلاعت هللا لاقو

 ريغ اغراف ناكو .1 جيتحا اذا باكلا نآ ىدنع دمحم وبأ لاد

 هماكحأب ملاع ح باتكلا ىلع رداق وهو هريغ تقولا ق دجوي الو ح لوغشم

 . هيلا ةجاحلا دنع هللا هملع ام عنميو رخأتي الآ

 اذا ءادتبالا دنع نيدهاسشلا ىف هدنع بجوي رظنلاو : دمحم وبأ لات

 توفب وأ ث نيدلا عيضي نأ رذحي امهفلختبو س امهريغ دجوي ال دح ىق اناك

 ىلا عرفلا دنع هسفن ىلع ليلعلا هب رقي ام ىف وأ ث ةيصولا دنع تيملا
.ايندلا قارفو « ةبوتلا



_ ٦١ _ 

 اذه ىرج امو سانلا نجي حالصالا ىلع داهىنتالاو حاكنلا كلذكو

 ٠ ىرجلا

 . امهيلع كلذ بجاوب سيلف امهريغ دوجوم امهو امآف

 ىلا نآجلي ال امهنأ اذهف ( ديهش الو بناك راضي الو ) هلوت امأو

 { امهيلع قشي ضرف نم امهريغ دوجو عم امهل رذعلا عم امهرضي ام

 ٠ ا هيلايعل هناسمتلي ترق بلطو

 : _ هللا همحر ةكرب ني دمحم ني هللا ديع دمحم ىبأ عماج نمو

 ايصاع ناك اهئادأ نع عنتماف اهلمحي ىتلا ةداهستلا ىلا ىعد اذا دهاسنلا

 ٠ هيلع بجاو ءا دذلا ضرق نأ ةعمجم ةمأنا ذا اهتماقا نع هفلختب هبرل

 هللا ىلا ةيونتلا هيلع ناكو 6٨٧ هنع ىنغتسا هربغ اهئادأب ماذ ناف

 ٠ هعانتتما نم ىلاعت

 تبثي ال قحلا ناكو ص هعم رخآلا هي دهست ىذلا قحلا دؤي مل ناف

 قحلاب بولطملا ىلع ةداهسنلا ماين نع هدوعنت ناكو ث ةداهستلا ءادآي الا

 ٠ ةداهسنلا ةماقا نع هدوعقب انماض لاملل ناك هل دوهمنملا قح عايض تثبيس

 همزل ىذلا ضرفلا ءادأ ىلع هذخأي ضوعب الا اهئادأ نع عنتما ناف

 ٠ هنم هذخأ نم ىلا هدر هيلع ناكو ڵ كلذ هل نكب مل هادأ نم

 فلت وأ هفلت ىلا هيدؤي اررض هسفن ىلع فاخي دهاسثلا ناك ناف

 هلايع توق وأ هنون بلط نم ةداهشلا ءادأ ق لاغنىنالاب هلايع

٠ هبلا ءعىدتبب .نأ ىلوأ هسفن ضرغب لاغتشالا ناك



٦٢ 

 عد ن اذ

 ٠ انفصو ام ىلع ضوعلا نم هدلا راص ام هل زاجو ةدام۔تلا ء ادأ 4 اع ناك

 هذلح هب دمسدو 6 هتمر هب مغل اضرع هل در:۔تلإ ١ ٩..لا

 ظفح هيلع ميتيلا ىصو نأ هيلع ساانلا عمتجا اد انلنن اد ىع لدو

 هحلاصمب مايقل ١ و ؤ هلام لذفح نم هنمضن ام لذغخحب م اب:تل ا ر ؤ متيل ١ لام

 ٠ لجعم ضرع كلذ ىلع هل سيلو

 هلايع توقو هتوق بلطب هلاغتستال كلذب مايقلا نع زجعلا فاخ ناخ

 اينغ ناك نمف ) ىلاعت هللا لان امك هترقل ميتيلا لام ند ذخألا هل زاج

 ٠ ( فورعملاب لكأيلف اريقف ناك نمو ففحتسيلف

 ضوعلا ذخآ هل زاجو ؤ هنع ضرغلا طنس ةرم ةداهسنلا ىدأ ناذ

 ةلزنمب ناك ىلوألا ةرملاب ةرم هنع ايضرف طروتسلو س ةيناث ةرم اهتماقا ىلع

 جحل اك لجو زع هلل ةعاط وه ام نم هلحف همزل ال ل۔۔ع ف “مىنثن ى ِكأ نم

 ٥ رجأتسا نم عفنو هذفن ىلا هل_ہف ى دد لمع ور نآ رننا ميلعتو

 ٠٥ قسف 5 ذْن ل ١ خ _! اب و

 ع اهنع لآسي ملو قحب هريغل ةداهماتب ديت نم نأ ىلح لكلا قننا
 ٠ ةدودرم هنداهمش ناف قحلا بحاص هش۔د ا.۔:اطي ملو

 ٠ قافتاب ةلوبقم ىهف ىلاعت هللا قحب هتداي.ن ناك ناو

 : هوحنو قنتعلاب ةداهستلا ىف ارغلخا ممت

 ٩ ذ_ھو 64 هنم اهيلطد ىنح ديدلل قح اذك ليتنن ١٦ل : مسحب لاقن

٠ ةغينح بآ لورت



٦٣ 

 ملو > ديعلا بلطي ملو لو ةلوبقم قتعلاي ة داهسلا : هريغ لاقو

 ٠ دبعلل قح اهيف ناك ناو ىلاعت هللا قح اهنأل هب ضري

 ىبر نمو 0 بسنلا ف الا زوجت ال :ىمعألا ةداهش : انباحصأ لاق

 . هرصب باهذ لبق هل انتيتم ناك ام فو ث تيب ىف هعم

 ٠ ةزئاج رغ هنداهسثف كلذ ادع ام فو

 نم اوركذ ام ادع ام ىف مهند اهىش لوبق نع مهع انتما نم ىسفن فو

 . هيف هنقيت زوجي ام

 نوضرت نمم ( لاقو 6 ) مكنم لدع ىوذ اودهسأو ( ىلاعت هللا لاق

 ٠ ) ءادهدنلا نم

 ٠ هتجوزو هطيلخو هراجو هنبا ىلع دهش اذا هعامسب

 . تيب ىف مهو وه ىبر نم ىلعو س بسنلا ى هتداهسن زوجت امك

 ٠ هرصب باهذ لبق اهلمح اذا اهلوبت ىف اوفلتخي ملف

 هيب ريخي ام ىلع ال دع ناك اذا هتداهش لوبق ىدنع بجوب رظنلا و

 نم ربخب هعامسب ربخي امك هفرعي ىذلا رقملا لوت نم هعامسب هنقيت نم
 ٠ هقفلاو ثيدحلا ىف هفرعي

هناعفري هقف وأ ثيدحب نايمعآ ىضاقلا ثدحي نأ زوجي فيكو



_ ٦٤ _ 

 ٥د نع دهش اذاف هي مكحي الصأ هلعجو > امهنم ىضاقل ١ هلبقو 6 هيلا

 هللا و هلبقي من امهتيدحب هي مكح ىذلا مكحلا كلذ امهنداهىنت بجوت ةداهست

 ٠ ىضقن ا ء ب ١ وصلل قفوم ١

 رانلا نم كاياو هللا انافاع ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هريغ نمو
 دزأ نب ناميلس ىلا لصو هنأ _ كاياو هللا انمحر _ ملعاو ث هتمحرب
 ىلأ نيمهس مركم بلطف هيف افلتخا ىذلا ىف ةسبنع نب مركمو ىدمسللا
 ناميلس تلأسف ث امهانط طعي ملو امهتقبس ناميلس نآ معزو ث ناميلس
 دايز نع لأساف ىباتك كيلا لصو اذاف ث ةنيبلاب مركم توعدف كلذ ركنأف
 . امهب ةربخلا لهأ ةسيبع ىنبا مركمو

 ىلا اعفرب نآ امهرمأف ةنيبلا لمح ىلع هب نايوقي لام امهل ناك ناف
 ٠ لجألا ىنفرعو ص الجآ ناميلسلو امهل لعجاو امهتنيب

 داهن عمساف ةنيبلا لمح ىلع هب نايوقي لام امهل نكي مل ناو
 ٠ نيمهسلا ىلع امهتننيب

 ,يلا بتكا مث كلذ ىف دهتجاو ث نيلدعملا نم ةقثلا امهتنيب نع لسو
 ٠ اهمهرمأ نم كدنع حصي امي

 هيف ىذلا باتكلاو ص ليدعتلا باتكب "ىلا ثعباف ةنيبلا تلدع ناف
 ٠ ةقث عم نودهشي فيك ةنيبلا ةداهش

 يياتك درو ى ىلا هعفدي ىتح هدي نم هليزي ال باتكلا لماح رمأو

 ٠ "ىلا كباتك فوج ف كيلا

تناك نا ناميلس ةداهش عمساف مركمو دايز ةنيب تعمس نا كلذكو



٦٥ 

 ء كلذ ف ىلا بتكا مث ؤ كلذ ىف دهتجاو ء مهليدعت نع لسو ح ةنيب هل

 ٠ هللا ةمحرو كملع مالسلا و كاياو هللا انقفو

 هيلع دوهسنملا ىلعو ىضاقلا ىلع ةداهسثلا تئرق اذا : رثؤملا وبآ لاق
 ؟ كتداهسش هذه : ىضاقلا لانف

 ٠ ده سنآ ١ ذهب . معن : دها سنللا ل انتو

 ٠ هد_ذع اهتبثآو ء ىضاقلا اهلبق

 اهب دهستي ىتح الا دهاسلا ةداهش بتاكلا بتكي الآ هب رمن ىذلاو

 رمأب ذئنيح مث 6 ىضاقلا عم اهقوسيلو 6 اهم ىمسيو 6 ىضاقتلا عم دهاسستلا

 ٠ ةداهشلا بتكي نآ بتاكلا مامالا وأ ىضاقلا

 افرح هيلع اهب ىلمي ىتح دهاشلا ةداهسث بتكي نأ بتاكلل ىرن الو
 ٠ اخ ر ہح

 : لوقيف هيلع اهؤرقيو ث ىنعملاب دهاستلا ةداهست بناكلا بنكبي الو

 اهينكف فرحل ١ نع ده انلا بلطف ب اغ امير هنأل ىند اهنش هذه « معن

 ٠ كلذك هنأ دهاشلا ثفسحيو دهاشلا دنع ام فااخ فاكلا

 بت اك_للا اهينتكيق نالف وأ نالف ىلع دهنأ : دهاشلا لوقي نأ لثم

 بتاكلا هبتكيف نالف ىلع دهشي دهاشلا نوكيف ( نالفو نالف ىلع دهش )
 .نالفو نالف ىلع

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ٥ م )



 _ _ ٦٦

 ۔سأاب الف اهيف رظنيو عمسي وهو ةقث ريغ اهبتكو مكاحلا اهالو ناف

 ٠ ةقث انيمأ الا اهلمحو هبتك ىلب الو

 ىلع ا ودهست ةثالث ى لوقن ام : رقصلا نب نا زع ةيواعم ىبأل ليق

 مه رخؤي نآ مامالل له س رضحي مل اعبار مهعم نا : اولاقو انزلاب لجر

 له ئ لم_۔س ق وأ لاعس وأ بجشل ١ ق مهبح اص ن ا : تلق : لات

 ؟ مهبحاص ءىجي نآ ىلا مهرخؤي

 مامالا ناف ئ قوسلا لثم ىف مهبحاص نوكي نأ الا ىس ال : لاق

 ٠ نوعجريو قوسلا نوغلبي ام تقو ىلا مهرظتني

 ٠ ملعأ هللاو فذقلا دح مامالا مهدلج مهبحاصب اوئيجي مل ناف

 ؟ دهسثف اودلج ام دعب نم مهبحاص ءاج ناف : اهنع لئسو

 . ذيأ ٩ جب : لاق

 نأ مكاحلل نأ ةنيب ىعدا اذا فذاقملا ق نيملسملا نع انظفح دقو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ لثم نوكي اذه ىسعف هسلجم نم همايق تتقو ىلا رظتني

 مامالا هرخؤيأ ، ةنيب ىعدا مث الجر فذق الجر نأ ول تيأرأ : تلق
 ؟ ه تنيبب ىتأي نآ ىلا

 ٠ هسلجم نم موقي ام ردق ىل ا ه رخؤي : ليق : لاق



 ۔ ٦٧١

 ٠ فوذقملل هدلج ءىجبي مل ناف

 ىلع اودهسشف هفذقب لجرلا دلج ام دعب دوهشب ءاج نا تيآرأ : تلق
 ؟ ةعبرأ مهو انزلاب فوذقملا لجرلا

 ٠ انزلاب هيلع اودهسث ىذلا ىلع دحلا ماقي : لاق

 ٠ لبقت مل مكاحلا اهتطنتسي نأ لبت تدهسئ اذا ةنيبلاو

 ٠ اهلوبق مكاحلل تدهسثف دعب اهتطنتسا مكاحلا داع ناف

 دوهشملا بلطي دهاسثلاو س لجر ىلع نيدب سلفم لجرل دهشن نمو
 ةقفن وأ انثي د بلط ء هتداهش ٠ زئاجف هتداهسن سلجم ف هبلط دق قحب هل
 ٠ هتد اه سش لطبب هبلطم ى رآ ال و

 . رخآ ىلع مهاردب هل

 ٠ هتداهش زوجت ال : لاق

 ركنأف اعيار اخأ مهل نا مهنم نانثا دهسثف ةوخا ةئالث اوناك اذا كلذك

 ٠ ضعب ىلع ةثرولا ضعب ةداهش لبقت الف ناتقث امهو ثلائلا

 ناف دوهشلا اومركأ : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور

. ىرارقت نومسي دوهشلاو س قوقحلا مهب رهظي هللا



 _ _ ٦٨

 ٠ هدوهىن ىأ هضرأ ف هللا ىرارق نوملسملا : ثبدحلا قو

 . رارتالا هيف لمعي ةنيبلا هيف لمعت عضوم لك سيلو

 ١١٦لجر لئنق هنأ لجر ىلع تماق اذا ةداهننلا نأ : كلذ ىلع ليلدلا

 ٠ لتاقلا ةلقاع ىلع ةيدلاب مكح أطخ

 ٠ ةمألا قافتاب ةلقاعلا ىلع مكحلا بجي مل أطخ هلتق هنأ رثأ ول

 لجر ثاريم فصن اهل ةآرملا نأل ثاريملا قيرط اهقيرط تاداهسنلا

 ٠ دهاش فصن ةداهشلا ىق ىه كلذلف

 ٠ اضيأ هل ةداهش الو هل ثاريم ال ديعلا كلذكو

 ٠ نل 1 ةدا - زوجت الو

 . هنيد ف مهتملا انهاه نينظلاو

 كلن ىف لدع مث اهيف حرطف مكاحلا عم ةداهسستب دهاست دهش اذاو

 مك_ح عقي مل ام ةزئاج هتداهس : لاتق هللا دبع ىبأ نعف اضيأ ةداهسنلا

 هتداهش لبقت ال هنأ هيدلاو ىلع ةنعللا عطقي نم ف دايز ىبأ نعو
٠ هل ةمارك الو



_ ٦٩٦٩ 

 لصف

 ( جاوزلا ىلع نايبصلاو ديبعلاو ملسملا ريغ ةداهست ىف )

 ىلع ةأرملا جوزتي لجرلا نعو : هللا دبع ىبأ نع دجوي ام نمو
 ۔ نايدوميلا ملسي ىتح اهب لخدي الو نييبص وآ نيدبع وآ نييدوهي ةداهنت

 . دعب اهب لخدي مث نايبصلا غلبي وأ ، نادبعلا قتعي وأ

 ٠ مات حاكنلا : لاتق

 نأ لبق ةدقعلا كلن اهسفن نع خسفت نأ ةآرملا تدارأ ناو : لاق

 ةكلم وأ كرش وآ ابص لبق نم امهتداهست زوجت لاح فق نادهاستلا نوكب
 ٠ اهنع ح ... ال

  

 ٠ هدنع حسف وه دا رأ ن ا كل ذكو

 ٠ انياحصأ بهذم ىلع جرخي ال ىدنع اذه و : _ ملعأ هللا _ هربع لاق

 حلصي اذه سيل و | د اسف ىلع عقو لصأل ١ نأل دساف هنا : ليت دقو

 ٠ ىضم ام نم

 اهنأ انباحصأ لوق رئكآو ث امهتداهنشش ىف فلتخا دقف نادبعلا امآو

 ٠ زوجت ال

. ةيواعم ىبآ نع ىور هنأ وجرأو



 لصف

 ( نينثا نيب هيلع عزانتملا ىلع ةداهشلا ىف )

 نيدهاش رخآ رضحآو ء هدجل هنأ لام ىلع نيدهاست رض حا لجر نعو

 ٠ هب ىلوأ وهف لاملا هدي ىق ناك امهيأف هل هن

 ٠ هل هنأ نادهاستلا دهست ىذلل وهف امهدحأ دب قف نكي مل ناف

 امف ةثالث رخآل دهسو ث نالجر هنيعب ءىش ىلع لجرل دهس ناو
 ٠ ءازجألاب دوهسنلا ددع ىلع مهنيب مسقي هنا : ليق دقف كلذ قورخ

 نأل الودع دووستلا ناك اذا فصنلا امهنم دحاو لكل : لاق نم لاتقو

 ٠ ادعاصف نادهاست قحلا هب تبثي ىذلا

٠ كلمأ الودع اوناك اذا دوهسلا رثكأ نا : ليقو



٧١ 

 لصف

 ( هتداهش ليدعت دعب دهاشلا مصخلا حرج ف )

 ؟؛ هنم لبقتأ ، هحرجب مصخلا لوتب مث لدعف دهست دهاست نع هتلأسو

 ٠ هحرجب ةنيبلاب هوعديو ، هنم لبقيف ىلع نب ىسوم امآ : لاق

 ٠ كلذ ليقي ملف بوبحم نب دمحم امأ و

 ه حرجي نأ الا هنم ليقت مل هليدعت دعي هحرج اذا : لانق نم لاتو

 ٠ ليد_,فعنلا لبق

 حيرجتلا نوكي ال هنأل هليدعت تيثأ دقف هحرج اذا : لاق نم لاتقو

 ٠ ليد _ .عتنلا دعي الا

 ناكو اثالث هتجوز قلط لجر نع اهملع ةداهش منك نم : ليق
 نأ الا كلذي ةلطاب هتداهيش ناف كلذ هيلع ركني مل وهو كلذ دعب اهنكاس

 ٠ هوجولا نم هجوب ةيقت وأ رذع كلذ ىف حصي

 ةبادلاو دبعلاو هل دبع نيع قف هنأ لجر ىلع ةنيب ميقي لجر نعو
 . نابيئاغ

 ىريو ث ةبادلا وأ دبعلا رضحي ىتح اذه ىف هنم لبقتن ال هنا : لوقأف

 ٠ امهيلع ىنج ىذلا اذه : نادهشيو ء امه كلذ

٠ ةنيبلا ةداهسثب قحلا هلف اتام دق اناك ناو



٧٢ 

 ىضقف كلذ نياعو “ اطخ انالف لتق هنأ لجر ىلع ادهش نيدهاش نعو

 ٠ ايح لجرلا ءاج مث ىلولا اهضيقو ، ةيدلا ةلقاعلا ىلع مكاحلا

 ،مهنم اهذخآ نم ىلع اهنم ذخأ امي عجرت ةلقاعلا نآ : كلذ ى لوقلاف

 ٠ ةداهشلا ق عوجرلا ةلزنمب اذه هل سيلو

 ناك هنم قحلا اذه ذخآ ىلع نوردقي الو ابهاذ وأ اسلفم ناك ناف

 ٠ اهب ناعبتيو نيدهاسشلا ىلع كلذ

 ح هتايح حم اذا نانماض امهنا اذه لثم ف ليتق دقو : هريغ لاق
 ٠ ىلولا وآ نيدهاسثلا ى ةلقاعلل رايخلاو

 امهو ّ ةبونلا الا نيدهاشلا ىلع ءىش الاف ىلولانم اهذخأ ناف

 ٠ روز ادهاش

 ذ_خأ هنأل ىلولا ىلع نادهانلا عجر نيدهاسنلا نم اهذخأ ناو

 ٠ هيلع كلذ حص الطاب

 هذه : هتنرو نم لجر لاقف هتنرو ىلع الام فلخو تام لجر نعو
 هنم اهيرتسنآ نآ ىل زوجي ؤ اهيف ىتعأرز هذهو ، ىدي فقو ىل ةعطقلا

 ؟ هتثرو نيب اثاريم اهفلخ هدلا و نآ ملعأ انآو هلوقب

 ٥ دنع ده۔دتب نأ ال ا ه دنع نم اه ؤ ارت زوجي الخ تفصو ام ىلعف

 كلاهلا و س كلاهلا نم ملعب اهبعديو اهلكأيو هدي ىق تناك اهنأ لدع ادهاش

 ٠ كلذ ريغي ال و ركني ال

 نع كعفدي مل ام هد_ذنع نم هؤارش كا زاج هيلع كلذ حص اذاف

 ٠ ةثرولا رئا۔س كلذ

 هللا و اهم هل مكحي ىنح اهيرنتستثت نأ كل زجي مل كلذ نع كوعفد ناف

١ ملع ٠



 (ةعوننم تاداهش ىق )

 لوقيو موقلا كلذب ثدحي. اذكو اذك نالفل "ىلع : لوقي نم نعو

 ش كلذب "ىلع اودم_ نت ال
 ٠”ىلع اودهشت ال : لانتو اهريغ وأ ةباد ىلع عيابي هوعمس نا كلذكو

 ٠ نودهسشيف مهتداهش ىلا جيتحا اذا : لاقو

 هنآ ركنآو بئاغلا عجر مث بئاغ لجر نع نالجر دهس اذاف : تلق

 ٠ امهدهبنتب مل

 ٠ ةداهسثملا كلت تلطب مكحلا مقو نكي مل اذا : لات

 . قحلا فصن امرغ ذفنأ دق مكحلا ناك ناف

 مرغ اندهشي مل امي اندهش : الاقو هنع نيدهاسشلا دحأ عجر ناو. .

 ٠ قحلا عدر

 ىلع تدهش ةأرما نآ : سابع نبا نع ديز نب رباج نع دجويام نمو

 ٠ امهتنعضرأ اهنآ ةآرماو لجر

 اهيلع لحي مل.ةبذاك نكت نا اهناف ؤ ماقملا دنع اهوخلحتسا : لاتتف
 ىتح لوحلا اهيلع لحي ملف تفلحف اهوفلحتساف ع اهبدث ضييب .

. اهييدث ضيبا



 _ _ ٧٤

 هظفح _ دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبآ ىض اقلا نع تظفحو

 اذا اهلوبق ىف فلتخم جيوزتلا لبق ةعضرملا ةأرملا ةداهسث نآ :
 ٠ ةلدع ريغ تناك

 هناف ةلدع نوكن نأ الا ةآرما ةداهسشي امهنيب قرفي الف جوزت اذامف

 . امهتداعسشب اهنيب قرفي

 . ةلدعلا ةداهسثب امهنيب قرفي : موق لانت اهب زاج اذاف

 ٠ملعآ هللاو لدع ىدها ةداهشب الا امهنيب قرفي ال : نورخآ لاتو

 ىلع اهنداهسش زوجت ةمذلا لهآ نم ةعضرملا نا : لاق نم لانو

 ٠ هيلع عمتجي ال ام نم كلذو نيملسملا

 .٠ ةمهتم نكت مل ام ةعضرملا ةداهش زاوجي رثألا ءاجو

 . مارح ىلع عمجت وآ لالح نع قرفت نآ مهتت نآ اهتمهتو

 ٠ ةلدع تناك اذا ةيمذلاو ةيسوجملاو ةمألا ةداهش زوجت : ليقو

 نيملسملا ٠

 ةأرماو لجر نجي عاضرلاب تدهش ةآرما نعو : ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ كلذ دعب وآ نيلوحلا ىف عاضرلا ناك ملعت ملو

؟ هيلع مرحتو اعاضر نوكي له



_ ٧٥ 

 ىتح عاضر وهف عاضرلاب ةآرملا هذه تده اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ لابصنفلا د _ عي ناك هنآ ملعي

 : مهل ةثرولا نم نانثا دهشف انيد موق هيلع ىعداو كله لجر نعو

 ٠ امهنصح ق امهيلع : موق لانق

 . ةزئاج ةثرولا ميمج ىلع امهتداهسن : ىسوم لاقو

 دقو فوت لجر ف تركذو : بعك نب ثراو نع هنأ دجوي ام نمو
 هنآ رخآ لجرل دهسنأو ‘ ىثراوو ىمع نبا انالف نأ نيدهاس دهسنتأ ناك

 رظناف « بسنلاب لجرلا اذهل دهسثو ، ادحاو ادهاست ىتراوو ىمع نبا

 ٠ كقفوي هللا ناف كيأر دہهھجي هبيغ

 عامتجا ىلع الا ةقيقح بسنلا ف اوري ملف ىنرضح نم ضعب امأف
 ةداهشلا عمتجت نأ الا ثاريملا ف ناكيرش امهنأ اوري ملو ى ةداهنلا

 . بسنلاب

 ع هثراو انآ : امهنم دحاو لك لاقف الجر هثاريم ىعدا لجر نعو

 ء هثراوو همع نيا هنأ رقآ كلاهلا نآي لدع ىدهاسش امهنم دحاو لك ماقأف

 لكو ۔إ ىحلاو تيملا نيب بسنب نيدهاسنلا عم ةأرما امهدحأل دهسنو

 ٠ لودع دوهنلا

 ه امهنيب لاملاف دوهنلا توتساو 6 تبسن ىلع ةنيب مقي مل نام

 ٠ ائيش ققحت ةآرملا ةداهش ىرن الو

٠ رح هنأ ةنيبلا هيلعق ةيدوبعلاب رقأ ىذلا مالغلا امأو



 همرغي ث لجرلا هب هارتشا ىذلا هنمث هيلعف كلذب ةنيب هل تمان ناف

 ٠ لدع ىلع لجرلا رمآ نم رهظي نآ الا ةيدوبعلاب هل هرارقإب هل

 ٠ ةيواعم ىبآ نع ةلأسملا هذه تنمث

 نم هعاب مث لجر دنع نم ادبع لجر ىرنسثا نا كلذكو : اضيأ هنعو

 ٠ زئاج عيبلاف هضبقي نآ لبق رخآ لجر

 ٠ هلك اذه ليت 6 معن : : ةيواعم ويأ لاق

 ٠ ضبتبي ىنح عابي ال : ليقو

 هضبقب ىتح هعيب هل سيلف هبضرو اماعط لجر نم لجر ىرتشا اذاو

 ٠ كلذك وهف ليكلاب هارنشا نا : هريغ لان

 .نم نزويو لاكي ال امو ناويحلا ةلزنمب وهف افازج هارتستا ناو
 ٠ كلذ ريغو فويسلاو بايثلا

 امهنداهست لبقت لعلف لجر ىغب ىلع نانثا دهس اذا و : هريغ نمو

 ٠ لدع ىوذ انوكم ىنح

 هلكأو دحاو لجر الا ٥هدنع سيلو قيرطلا ق ثام هنآ اودهش ناو

 ٠ زوجي هرمأ ق نيقيلا مهتي ال نم ةداهس مم هدحو هناف هعم وهو عبسلا

 ٠ امهتداهشب هتآرما عجا ر وآ . نبواثنخ ةداهشب ةآرما جوزت لجر نعو

. ةأرما ةداهسثك تاداهشلا عيمج ىف ىثنخلا ةداهسث نأ ملعاف



_ ٧٧ 

 ريخف اهنع تلئسو ةداهش كدنع تناك اذا هنأ : سابع نبا نعو

 ٠ ىوعري وأ عجري هلعل لهمت الو اهب

 عيب ف ةداهسن ف هيلا جيتحا اذا نمؤملل ىغبني ال : رثؤملا وبآ لاق

 ربخيف ىسني وآ كشب نوكي نآ الا ةداهسثلا نع رخأتي نآ حاكن وأ ءارث وأ
 ٠ ىتداهسش ىلع لكتت الف ىسنأو كسآ ىنأ : ةداهستلا هلمحي ىذلا

 ٠ هترذعأ دقف ىسن وأ كسثف كلذ ىلع هدهسنآ ناف

 ٠ هيلع مثا الف هريغ دهشنو دهشي نأ ىبآ نمو

 ىزجبي ةضيرف ىهو ةداهشلا كرتن ىلع اوعمنجا اذا نورفكي امناو

 . لكلا نع اهببف ضعبلا

 ٠ نالف رثآ اذه : لاتق اذا فئاقلا ةداهسث زوجت الو

 ٠ لوألا ريغ اذهف اهنظأو نالف رثأ اهنأك : لاق ناف

 ىلع هوركم مهينعيف سانلا هلوقب ذخأيف لوقي نأ دحأل بحآ الو
 نظلا

 ٠ ةغىعض عض هنداهسش نا : لقف نالفل ناك لاملا اذه نآ دهس نمو

 هيفس الو مصخ ةداهش زوجت ال : نالوقي ملسمو رباج ناكو
 ٠ ةنج ىذ الو رمغ ىذ الو

٠ ضغبو دقح هبلق ىف ناك نم رمغلا وذو



_ ٧٨ 

7 
 امهل زئاجو 6 زوجن ال موصخلاو ودعلا ىلع ةداهشلا نأ : رمع نعو

 هريغل ةداهسث رخآلا ىلع امهدحآ دنعو ث ةعزانم نينثا نيب ناك اذاو

 زوجتو ث امهنيب ىتلا ةعزانملا عطقنت ىتح همصخ ىلع هتداهسث زوجت الق

 ٠ كلذ دهعم

 نأ دهسنو { دعب نم هنم ءىرب مث لام ق الجر مصخ نم : ءايضلا

 ٠ زوجت هتنداهسسشف رخآ لجرل لاملا كلذ

 دعي نم هل دهسنو ةعزانملا كرتن مث لجرلا كلذل لانت امنا ناك ناف

 ٠ زوجن هنداهشف

 الجر بلاطي ناك لجر نعو : هريغ نمو : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر
 هل رتأف لجر ءاجف امهرد نيسمخب هيلع ةنيبلا هل تماقف مهرد ةئامب
 ىلع هدنسشا نكلو نرسمخ “ىلع تناك ىذلا انأ : لاق وأ ڵ رخأ نيسمخم

 ٠ دوهشلا

 رخآلا نم ذخؤنو & هسفن ىلع اهب رقآ ىتلا نوسمخلا هنم ذخؤت هنإف

 ٠ دوه سنل ١ ةداهسشمب نوسمخ

 انأ : لاقف لجر ءاج مت اهدحي وهو مها ردب الجر بلاط لجر نعو

 تناك امنا نالف ىلع تسيلو س نالف ىلا بلطت ىتلا مهاردلا هذه "ىلع

 . ىلع
 ث٭ اهب رقأو س اهب فرتعا ىذلا نم اهيفوتسي : لاقف

 رقملا نم اهذخأ ءاش . نا: رايخلا قحلا بحاصل : لاق : هريغ نمو

٠ هيلع ىه ىذلا نم اهذخأ ءاش ناو 4 اهم



. ٧٩ 

 دهشيو ث موقل هلام ثلثب ىصوي لجرلا ف رشبملا نب ديعس نع
 . اهب مهضعب

 ٠ هنصح طتسنتو ، مهل هتداهش زوجن : لانف

 ٠ هل الو مهل هتداهست زوجت ال : ليق دقو : هريغ نمو

 ٠ هدلول زوجت الو ث نييبنجألل هتداهش زوجت : لان نم لانو

 ٠ كيرش هنأل اهلك ةيصولا طقست : لاق نم لاقو

 هنآ هيبرقأ نم نادهاسش دهشف ةيصوب هيبرقأل ىصوأ نمو : ءايضلا
 . ا ذكب هيبرقأل ىصوأ

 ٠ امهتداهعسش تلطب امهتغلب ناف

 نم اكرتف ةيصولا امهتغلي اذا امهتداهيش زوجت ال هنآ افرع : لاق

 ٠ كلذ امهل ى رأ الف امهلصي ال هنآ ناملعي ء ىشي اهنم ١ دهشو ‘ ائيش ةصول ١

 نم ةآرمال قادص برشاملا نم هيلع : نادهاسش هيلع دهش لجر نعو

 ٠ رخآ رهن نم هنآ رخآ دهشو ك فورعم رهن

 ةأرملا بحاص ىتأي ىتح نيرهن نم هنآ جوزلا لوق هيف لوقلا : لاق.

 ٠ رخآ رهن نم هنأ ةنيب

 نأ الا ملعأ هللاو ةفلتخم ةداهشلا نأ الا ىل نيبي ال : هريغ لاق

. ءىشب جوزلا رقي



 ىعدي ناك لجر نعو : مهجلا نب مشاه ىلا ىلع ىبأ باوج نمو
 هيعدي ناك ىذلا قحلا كلذب دهنأ مث قحلا كلذ ىلا بجي ملف هسفنل انقح

 ز ٠. هيف هنداهسن زوجت له ث هريغل هي دهستآ ڵ هسفنل

 . هتداهش زوجت ال : لوقأف

 : ء ١ رعسل ١ ة د اهنش ق فلتخمو

 ٠ نورخآ اهزجي ملو ، موق اهزاجاف

 اعمسييل هل امصخ رضحيو لجرلا امهيفخي نيلجرلا ىف اوفلتخاو
 ٠ ةداهشل ١ امهملسب مث همصخ هيرقب ام

 ٠ امهتداهسنب ىضاقلا ىضقيو ث اعمس امب نادهسشيب : موق لاقف

 لجرلا د_حجف لجر ىلع ةيناس اهلو ةعطنت لجرل عاب لجر نعو
 ء لجرلا ىلع ىتلا ةيقاسىلاب ادهتف رخآو عئابلا لجرلا ءاجف ص ةيتاسلا

 ؟ عئابلا ةداهش زوجت له

 لجرلا عم عئابلا ريغ الجر نوكي نأ الا زوجت عئابلا ةداهش ىرآ الغ
 ٠ ىنانلا

 ىذلا رضحأو ث امهدحأ دي ى ةبادلاو ، ةباد ف اعزانت نيلجر نعو
 ةبادلا نأ نيدهاش رخآلا رضحأو ئ هتباد ةيادلا نأ نيدهاش ةبادلا هدي ق

 ؟ اهارت نمل اهجتنآو هتباد

 مل مادلا جتنأ لجرلا ن اهنأ ةمادلا جتنأ لجرلا نأ ادهش ناذللا نادهاشلا لاق نا : لاق
بلط ىق ناكو س بهو الو عاب هنأ ناملعي ال هنم تبهذ ىتح هدي ف لزت



. ٨١ 

 ءارشب رخآلا ىتأي نآ الا ةبادلاب ىلوأ وهف نيلدع هادهاسث ناكو ش هتباد

 ٠ هيلع ردقي هجو وأ ةبه وآ

 ٠ امهدحأ دي ق سيلو ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ اذا : هريغ لاق

 ٠ ىلوآ اهب وهف اهجتنأ هنآ امهدحأل دهش وأ

 . ءاوس امهف جاتنلاب اعيمج امهل دهش ناو

 ديل ا اذ ن ا : ليق دقف اهجتنأ هنأ رخال دهشف امه دحأ دي ق ن اك ن او

 ٠ ىلوأ

 ٠ ىلوأ جاتنلاب هل دهش ىذلا نا : لاق نم لاقو

 حرج لجر نعو : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ ىباوج نمو

 هنأ ةنياعملاب امهدحأ دهسث نيدهاسث حورجملا رضحأو حراجلا ركنأف الجر
 نوكت له : تلأس ، هحرج هنآ حراجلا رارقإب رخآلا دهشو ، هحرج هآر

 ٠ ةقفتم ةداهسث هذه ىرأ ىناف ؟ ةمات ةداهش هذه

 ٠ هجو لك ىف ةقفتم ريغ اهنا : ليق دقو : هريغ نمو

 . ةقفتم ريغف صاصقلا هيف نوكي ام ىف تناك اذا : لاق نم لادو

 ٠ ةقفنم ىهف هيف ص اصق ال و ةب دلا هيف ام ق تناك ن ١ وأ

 ىعدملا ركنأف مهرد ةئامب اريعب هل عاب هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نعو
 دهشو ، مهرد ةئامب ةعيابملاب امهدحأ دهش نيدهاس ىعدملا رضحأو هبلع

 رقأ مهرد ةئامب اريعب هنم ىرتشا هنآ عيبلا هيلع ىعدملا رارقإب ىناثلا
 ٠ كل ذه هدنع

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ٦ م )



_ .٨٢ . 

 ۔نيدهاشلا نم ةداهسنلا قافتاب مكحيو ةقفتم ةداهش اندنع هذهف .:

 1 ٠ قحلا ىلع

 ٠ ةقفتم .ريغ اهنا : هريغ لات

 سيلو مسقلا ٢ لكوت نأ تدارأ ىتلا ق تركذو : هريغ نمو

 مهنأ الإ ربخ الا مهيف لاقي ال اهناريج نم لجر وأ ةآرما الا اهفرعب

 ذمه دهشن لدع ىدهاىدن ةرضحب نوركب نأ اذه ةحصقف ةلادع مهل ىرجت ال

 ٠ تدارأ امب وأ ةلاكولاب ةرملا هذه

 عا .نلا امه ريخآو 6 اهنافرعب نالدعلا نادهاشلا نكي مل ناو

 ق مهلون لبق ةنالف ىه هذه نأ لاجرلا ءال ؤه نم رضح نمو تاقثلا

 ريغ ةفرعملا ىف ةداهشلا نأل اذكو اذكب انتدهشآ ةنالف نأ ادهسنتو اهتفرعم

 ٠ كادهو هللا كتفو ماكحألا ىف ةداهشلا

 !دهش نيدهاش رضحأ لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع دجوي ام نمو
 ل_ه ئ ءىش حسسمملا كلذ ق هلو طئاحلا ىلع احسمو ك فورعم طئاحل ءامب

 ؟ هتداهش زوجت

 امناو ، ةصح هيف هل امب دهش هنأل هذه هتداهش زوجت ال : لوقأف

 ٠ هكيرشل هسقنل دهش

 ج .قيرطلا كلذ ىف زوجي وهو ناسنإل قيرطب دهش نإ كلذك : تلق
؟ هتداهش زوجت له



_ ٨٣ 

 الف هل ام ىلا هب دهش ىذلا قيرطلا اذه نم ةقيقحب زوجت ناك ناف
 ٠ قيرطلا اذه ىف هتداهست زوجت

 هيلا هنم قرطتي هناف:لام ريغ ىلا اذكه. هيف زوجي ءاملا ناك ناو
 ٠ ةزئاج هنداهستف

 ناكو ث نيدهاسث ترضحأو ث اهيبآ لام نم اهثاريم تبلط ةآرما نعو
 نم ا_هئاريم بلطت ىتلا ةآرملا هذه ىف اهوخآ جتحاف اهيخأ ىلا اهبلطم

 ق اهوخأ جتحاف اهيخأ ىلا اهيلطم ناكو نيدهاش ترضحأو اهيبأ له

 اهئطو ىمأل ةيراج تنب ىه ىدلاو لام نم اهثاريم بلطت ىنلا ةآرملا هذه

 لام نم اهثاريم كلذ ليزي له ء ةنيبلاب كلذ ىلع رضحأو ث ىمأل ىهو
 ؟ اهدنأ

 :هتاريم تيثو ث هنم اهيسن تيبث دقف هتنبا اهنأ لدع ادهاش دهس اذاف

 نأ الإ تركذ ام ىلع اهيخأل نيدهاشلا هذه ةداهسث لطبت الو ث هلام ف
 ةمألا هذهل ناكو ، هتجوزل همآ نم هتنبا اهنآ امهريغ وأ نادهاستلا دهشي

 هقحلي الو ، لطبيو زوجي الو تبثي ال اذهب هرارقإ ناف ، هريغ جوز ذئموي

. سارغلا دلو ىهو ث هتجوزل ةمآ ىهو ص هثرت الو ث اهبسن



_ ٨٤4 

 باب

 ) ةداهشلا فالتخأ ىف (

 رخآ هيلع دهشو ث دهاش كلذب دهش 0 اهئطوب اهالوم رقأ ةمأ نعو

 ٠ ىنم اذه اهدلو نأ رقأ هنأ

 . ملعآ هللا و نيقفتم الإ امها رأ ام : لاق

 ىتآو بلاط ةعلسلا ىف بلط مث ةعلس لجر نم عاب لجر نع هتلأسو
 عجر مث اريخ الإ تملع ام : لاقف ؟ نيدهاسشلا ى لوقت ام : لاقف نيدهاش

 ٠ هبحاص ىلع ةعجرلا هل ىذلا هبحاص ىلع

 هعجر هل نكت مل هسفن ىلع نيدهاسلا "ىكز اذإ : سانلا ضعب لاق

 ٠ هيحاص ىلع

 ٠ هيحاص ىلع ةعجرلا نع كلذ هعطقي

 تامف هيخأل هنأ هعم بوثب نيدهاسث دهشأف رفس نم لبقأ لجر نعو
 دق : ىناثلا لاقو س هفرعي بوثب امهدحأ دهشف نادهاسلا مدقو لجرلا

 اهنم طسو بوث هيخالف باوثآ لجرللو س بوث ىآ ىردآ ال بوثب ىندهشأ

 ٠ امهتداهىش نم تفصو ام ىلع

 7 مل دجب مل مث هنيعب ملعم ىلع ةداهشلا تناك اذا : هريغ لاق

٠ ءىش هل



 س ٨٥

 نعو : _ هللا امهمحر _ ىلع نب ىسوم ىلا هللا دبع ىبآ باوج نمو
 ال : الاقف ؟ اهامتيآرآ : نيدهاشلل ليقف ءىشب ةآرما ىلع ادهش نيدهاش

 . ىه اهنأ الا

 . امهتداهسث لبقت ىرن الف

 نع هتلأسو : هللا دبع ىبآ نع در هيف دجوي ام نم : رثألا نمو
 مهلبقتسب نأ لجراا داراف لجر نم اوعايف ةعلس ىق اوكرنتستا رفن ةثالث

 ؟ هملع نينثإلا ةداهش لبقت 0 مدن مهدحأ نا مث « ٥ولاقأف

 ٠ معن : لاق

 ٠ مهسفنأ ىلع الإ ديبعلا فارتعا زوجي ال : ليقو

 ٠ هسفن ىلع دبعلا فارتعا زوجي ال : ليتو

 . ةوادع ىأ ةنح ىذ الو مصخ الو . هيفس ةداهش زوجت الو

 ٠ نادهاس الإ تيملا ىلع زوجي ال : ليتو

 عئابلا ىنعب عيبلا مهاو ذخ وأ اوعضوف اوكرشأ موق نع هنلآسو

 هتصحب ثلاثلا ذخآو امهتصح مهنم نيلجر نع عضو هنإ مث ، ةعيضولاب
 ٠ ىرنىشملا ىنعب

 اونوكي نأ الإ هنصحب ةعيضولا ف امهكرشي مل ىذلا : لاقف
 مهنم دحا و لك عيبب نأ لجرل ١ ىضر مث ةعيضول { ا ومستق

 امم هل سيل ثلاثلا ناف ذئنيح امهنع عضو ناو ،.ةعيضولا نم هتصحب .
٠ بيصت مهعم



 س ٨٦0 ن .

 امهنع عضو ناذللا نالجرلا دهس مث اذكه اذه ناك ول تيأرأ : تلق
 ؟ نالف نع اهتعضو كنأ

 ٠ هيلع امهتداهسش تزاج انبحاص نع اضيأ اهتعضو

 مهتداع شف دحاو لك عبتي ملو ، ةعيضولا اومستقي مل اوناك ناو

 نالف نب نالف اذه نأ لدع دهاش لجر عم دهت اذا : هللا ديع وبأ لاق

 اذإ هيلع هتداهسث زوجتو ث نالف نب نالف هنآ هبلع دهشتي نآ ساب الف
 ٠ ع زاغ

 5 نالف نبي نالف اذه نأ نبيده اثلا ةداهست ىلع دهسستي : ةيواعم وبأ لاق

 ٠ نالف نب نالف اذه نأ هسفن نع دهتتب الو

 هنأ هعم رخآ دهادنو اهوبأ هيلع دهش مث ةآرما جوزن لجر نعو

 ةنسب كلذ دعب ةآرملا تنام مث امهنيب مكاحلا قرفف كلذ ركني وهو ٠ اهقلط

 ؟ كلذ هنم لبقي له س اهنم هثاريم جوزلا بلطف رثكأ وأ لقأ وأ

 ٠ معن : لاذق

 نم نببتو س قالطلاب هتنبال دلاولا ةداهست زوجت ف معن : هريغ لات
 : ., ٠ .. . ٠ ... » ٠ اهدلا و ةداهسثم جوزلا . ٠

. ةأرملا نمأ هثاريم جوزللو ٤ لاثن امك وهف ثزاولا وه دلاولا ناك ناف



 ۔ ٨٧

 ىلع لخدي ال جوزلا ناف بألا مم ثراولا وه بألا ريغ ناك ناف.
 ٠ هدي فق ام ىف هصصاحيف هناريم ف بألا ىلع لخديو “ ةآرملا .دال وآ

 ء هسدس ىف اجوز ناك ءرل ام :ردقب جوزلا لخد سدسلا بألل ناك ناق

 ٠ رثكأ وأ لقأ هل ناك نا كلذكو

 نوكي "نملف هدنع تتامو رخآ جوزب تجوزت ناف : ليق : هنعو
 ؟ ا_<تاربم

 . اهنم هثاريم لثم لوألا جوزلل بألا مرغيو س رخآلا جوزلل : لاق

 ٠ ىبنجأ هنأل ةزئاج جوزلل بذلا ةداهش : ٥هربغ لاتق

 زوجن ال بلا ةداهش نأل بألا دالوأ ىلعو . فألا ىلع لخدب امنإ و
 قالطلا ف تزاج امك ثاريملا ىف مهاوس نمل زوجتو ث هدالوأل الو هسفنن
 ٠ جوزلل جورفلا ةحابإو

 عفن كلانه لخدي نوكي نآ الإ ثاريملاب جوزلل هتداهش زوجت كلذكو
 اعفن هدلول الو هسفنل رجب ام ق هتداهش زوجت ال هناف هتداهسثي هبلع

 ٠ هند اه - ىنم

 رخالا جوزلا ثري مكف رخالا جوزلا نم دلو اهل ناك ناف : ليق
. 7 

 . م_برلا : لاق

 جيوزت تبث ىتمو ء نيجوز ةآرملا ثرت نآ ميقتسي ال : هريغ لاق

٠ دلاولا ريغل .مفن هنأل لوأنا جيوزت لطب مكحلاب رخآلا



 ۔ ٨٨

 هللا لوق ريسفت نع 7 : _ هللا همحر هللا ديع ىبأ نعو

 ٠ ( ةيآلا ٠.٠ توملا مكدحأ رضح اذا مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأي )

 نأ سأب الف ىصوي نأ دارأف رفس ف اجورخ لجرلا دارأ اذا : اولاف
 . نيلصم دجي مل اذا نيينارصن وأ نييدوهي هتيصو ىلع دهشي

 ىوذ اودهسنأو ) اهيف لوقي ىتلا ةيآلا اهتخسن ةخوسنم ةيآلا هذهو
 . ( مكنم لدع

 ٠ ةمذلا لهآ نم ةيصولا ةداهش ىلع زوجي هنا : ليق دقتو : ٥هربغ لاق

 : هل ليقف جوزو بآ ةداهسس زاجأ هنأ : حيرش نع دجوي ام نمو

 ؟ اهجوزو اهوبأ

 . اهجوزو اهوبآ الإ ةآرملل دهسني نمو : لاقف

 هلو ث هلام ثلثب هتنبا ىنبل ىصوأ انالف نأ ةداهسثب دهسنأ لجر نعو

 ٠ دلو قوتملا هنبا نم

 . نيقابلل هتداهسث زوجتو ث هنبا نع بألا ةداهش لطبت : لاق

 دهشي اذهف ؟ هنداهسش تلطب اعفن هسخن ىلا رج نم سيل وآ : تلتق

 ٠هل هنبا لامو ح هنال

 ءاكرشل هتداهش تزاجف نيبرقألل هبأ هللا رمأ قح ةيصولا نا : لاق
 ٠ هدلو قح نع هتداهش تلطيو هنبا

٠ هسفن ىلا رج نم ةداهش لطبت هجولا اذه ى



_ ٨٩ _ 

 ريغ لاق امك وهف لاق ام اقح ناك نا ث ملعأ هللا : رثؤملا وبآ لاق
 هتنب ىنبل هنآ دهشي نأ الإ هنبا ريغل متت مل هنبال تلطب امك : لوقن انأ

 . هتداهش متت ى ذلا كلذف 0 ءىتي هنبا ركذي الو ث ءالؤه

 نم نادهاش دهش مث ءىشب نيبرقألل ىصوأ الجر نأ ول كلذكو
 . امهريغ نيمسم سانلا دهشي نأ الإ ةزئاج امهتداهسن نكت مل نيبرنألا

 ىلع نيبرقألا نم دحاو ةداهش نآ : رفعج نبا نع ليق دقو : هريغ لاق

 ٠ اهنم همهس لطبيو ح هريغل 7 نيبرقألا ةيصو

 دهش اذا هنآ : نسحلا ىبأ خيشلا نع تدجو ام. نم انآ تلظ ةح و

 ح امهتداهش تزاج ءىشب ءارقفلل ىصوآ هنآ تيم ىلع ءارقفلا نم نادهانش

 . ءىش ةيصولا نم امهيلإ ملسي الو

 'زوجت هناف ةارشلل ىصوأ هنأ ةارسلا نم نادهاش دهسث نإ كلذكو

 ٠ امهمهس لطبيو س امهتداهنت

 تلطب مرلا لهأ نم امهو مر اهنأ ضرأ ىلع نادهاسث دهس اذا امأو
 ٠ رجن ف ملو اذه ق امهتداهدنت

 لصأ اهنأ نادهاس دهشو & مر اهنآ ضرأ ىلع نادهاسش دهش اذاو

 ٠. لصألا ةداهست نم ىلوآ مرلا ةداهسشف

 ٠ ىلوأ لضألا ةداهش : موق لاقو

 ازوجت اهنإ لوقن امف نيبرقألا ىف ةيصولاب هدلول دلاولا ةداهش نعو
؟ .هدلول



. ٨٩٠ 

 . همالغ ريد انالف نأ امهدجأ دهس ؤ ةداهنتب اده نيدهاست نعو .

 . ؟ال مآ قتعيآ ، هقتعأ هنا ىناتلا لاقو

 ٠ تفصو امك ريدم اندنع وهف

 اناك نإ كلذ زاج ديسلا توم دعب امهتداهننت تناك نا : رثؤملا ويأ لاق.

 ٠ نيلدع

 ٠ ةقفتم امهتداهسن ىرأ امو ث ملعأ هللاف هديس توم لبق ناك نيو

 دهسستو ؤ هلام انالف ىطعأ انالف نأ امهدحأ دهس نيدهاست نعو

 ٠ تزرحأ ١ ذإ ةيطع اندنع هلكو هلامي نالف ىلع قدصت انالف نأ امهدحأ

 اهدلوب رقأو ، لجر عم هدنع ةيراج ءطوب رقأ لجر نعو : مناه نعو
 ٠ رخآ لجر محم

 ٠ ملعأ هللا و ةقفتم امهنداهست ى رآ : لاق

 : امهدحأ لوقيف س حرجلاب نالجر هيف لوقيف ةداهسثب دهش لجر نعو

 ٠ روزلاب دهنت : امهدحأ لوقيو ى امارح الام هدي فق نا

 ٠ هنداه۔ش لطبت : لانق نم لاق دق : لاق

 . ٠ ذحاو ءىش ىلع اعمتجي ىتح : نورخآ لاتقو

 ركنأو ، مهرد ةئامسمخب اريغب هل عاب هنأ لجر ىلع ىنعدا لجر نغوا ة .. .

رخآ ادهاشت رضحأو 0 عييلاب ادحاو ادهاش ىعدملا رضحأو ، هيلع ىعدملا



٩١ . 

 رارقإلا الإ اعيب ركذي الو ، مهرد ةئامسمخ هيلع ىعدملل نأ هرارتإب

 . ؟ امهتداهستب مكحي له ي ةئامسمخلاب

 .. امهتداهسشب مكحي ال :لاق

 . قفتت ال رارقإلاو عطقلا ةداهس نا: ليق دقو : هريغ نمو

 ٠ قفنن : ليق دتو

 دهشو ث اهجوز اهل ةعطق تطعأ اهنآ نادهاسش اهيلع دهسث ةأرما نعو

 . امهنم لوألا نم ىردي الو ى اميتي اهل انبا تطعأ اهنأ نارخآ اهيلع

 ٠ هل تناك لوألا امهيأ ملع ناف

 مويلا اهلوق سيلو ث نيمي جوزلا ىلعو ع امهنيب ىهف ملعي مل ناو
 ٠ لبقي

 . امهدحأ ىلع زارحإ ال هنأ كلذو ث معن : لاق : هريغ نمو

 نمل ةيطعلا تناك هزارحإ حصي ملو زارحإ هيلع امهدحآ ناك ولو
٠ هيلع زاربحإ ال .



_ ٩٢ _ 

 باب

 ( روز ةداهشب الام ذخأ نمو « روز ىدهاسش ىق )

 هبصتغا الجر نأ ولو : بوبحم نب دمحم لاتت : هللا دبع ىبأ نع
 لاملا اذه لكأي نأ هل لحي الف روز ىدهاشب الإ هيلع ردقي ملف الام لجر
 ٠ مكاحلا هل مكح ولو امهتداهسثب

 ٠ ث ام دقحت

 ملعي وهو ث ةنيبلاب هعدي ملو كلذب مكاحلا هل مكح دق ناك نا نكلو
 مرغي نأ مكاحلا ىلعو هلكأبو هذ_خأب نأ هل لالح وهف هل كلذ نأ

 ٠ هدلع موكحملل كلذ لتم

 هلام ذخأ ناف ء روزلا ىدهايدت لامعتسا هل زوجي سيل : هريغ نمو

 لذملاب هل مكحي هنأ لثم نيعلاب هلام ريغ ذخأ ناو ث هيلع ءىش الف هنيعب
 صصاق ىبأ ناف ئ هيلع موكحم ١ صصاقيو 4 ةيونتلا هيلعف ةميقلا وأ

 نم هنل ىقتسي نأ لجرل ادبع رمأ لجر نعو : هللا دبع ىبأ نعو
 نأ هرمأ وآ ث اهيف عقوف رئب نم دبعلا هل ىقتساف هديس نذإ ريغب رهنلا
 ؟ هنم.ذي له هيف قرغف رهنلا نم هل ىقنساف رئدلا نم هل ىقتسب

 ٠ معن : ل ات

٠ هدري ىتح هتداهشب الام ذخأ اذإ روزلا دهاشل ةداهش الو



 _ _ ٩٣

 ٠ هدرو بات ولو زوجي ال : ليق دقو : هريغ لاق

 ثدحي ىتح هسبح لاطيو ، هب فاطيو ث روزلا دهاش دلجي : ليقو
 ٠ ةبوت

 مكحف دوهش وأ نيدهاش مم روزي دهن لجر ىق هللا ديع ويأ لانق

 ٠ اروز دهش هنآ رقأ مث مهلك مهتداسثم

 نع ءىزجت امهتداهش نأل ن -رادهاىش هعم دورش ا ذإ نمضد ال : لاق

 ٠ هتداهش

 ٠ فصنلا نمضي هناف ىرخأ ةداهشبو هتداهشب مكح امنإ ناك ناف

 ٠ فنأتسي ام ىف هتداهس ليقنو : لدق

 نأل الودع اوناك اذإ هتداهش تليق نادهاش هعم دهش ناك : لاق

 -. فلتأ لاملا

 ٠ فنآتسب ام ىف هتداهش لبقت مل دحاو دهاش هعم ديش امنإ ناك ناو

 ةبوت الف ارجآ اهيلع ذخآلاو روزلا ةداهسث ىلع ىشنرملا ف ليقو
 ٠ لوقلا ضعب ىلع كلذ نم لحلا هل نوكب الو س كلذ دري نأ الإ همل

 ةداهشب هنم ذخأ ام هيلع دوهشملا ىلع در هل دوهشملا اذه ناك ناف

 ٠ ةبوتلا الإ دهاسثلا اذه ىلع نكب مل دهاشلا اذح

 هدي ف لامب لجر ىلع دهش نم : _ هللا همحر _ رثؤملا وبأ انل لاق

دوهسشملل لاملا بهو هل دوهشملا ن نإ مث هتداهشب مكحو 0 رخآ لجرل



 _ ٤ ٩ . ه ,

 نم بات نا هنأ الإ ادبأ ةداهت دهاستلا اذهل لبقت مل مكحلا دعب نم هيلع

 ٠ هل ةداهش الو ةيالولا هل تناك هير رفغتساو س كلذ

 .ميتيلا ىلع مكاحلا مكحف روز ةداهشب ميتي ىلع دهس لجر نعو
 نينس هلغتساو ث ميتيلا لام هل دوهسثملا اذه ضبقو ، دهاشلا اذه ةداهشب
 ناك امب هربخأف ميتيلا ىلا لصوف ةبوتلا دهاشلا دارأ مث ميتيلا غلب ىتح

 آريي له هلعف هيلع هب ده_.ث ناك ام نم لحلا هيلا بلطو ك هب هيلع دهش
 ؟هللا نيبو هنيب ام ق دهاسلا اذه

 هرمأي هتداهشب امارح هلكأي ىذلا لاملاب هل دوهشملا ىلا لصي نأ هل
 نينثإلا نم نبملسملا ةعامج ق هيلع جنحيو 4 هيحاص ىلا لاملا درب ن آ

 ٠ لبقي مل وأ هنم لبق هللا ءاش نا هنبون هذهف كلذ ل_عف اذاف 6 ادعاصق

 دهاش ذخأ زيزعلا دبع نب رمع تيأر : لاقف روزلا دهاش نع لئس

 . هرزع هنملع امو ث هنع الخ مث هسبح ل اطأف هسبحف روز

 ىلع طاوسأ ةعبس قفخي : روزلا دهاش ى دمحم نب مساقلا لاق

 . هوفرعاف روز ىلع دهش نالف وبآ اذه : لاقيف سانلل ماقي مث هسأر

 ىلا هي لسرأو 6 هدنع همسا بتك برعلا نم ناك نا : . هريغ لاقو .

 ٠. هنم كلذب مهملعأف هموق

 مهملعأف هقوس لهأل هي لسرأو © هدنع همسا بنك ىلاوم ١ نم ناك ناو

كلذب `٠ ٠. : ٠ . ٠ ٠ ,!



_ :٩٥ 

 قلحيو & ةدلج نيعبرآ هودلجا نآ روزلا دهاسن ىف رمع بتك : ليقو
 . ٠ هنجس ل اطيو هي ف اطيو ئ هس ر

 ٠ `تانتفخ هقفخ و ؤ `هتمامع "ع زنءاحيرسش نا : لمشتو

 . ةردلام ةبرض نيرشع هسأر ىلع هبرضي نآ ىري : سانلا ضعب لاق

 غ نالف نب نالف اذه : سانلل لاقيو ةاضقلا دعقم دنع سانلل هميتيو

 ىضاقلل كلذ نيبيو س روزب نالف ىضاقلا دنع دهسث ث نالف ىنب ف هلزنمو
٠ هوفرعاف



_ ٩٦ _ 

 باب

 ( ةداهمشلا نع همجرلا ى )

 هعفدو ث الدتعو انالف لنق هنآ لجر ىلع ادهش نيلجر نع هتلأسو

 ٠ امهنداهش نع نادهاشلا عجر مث هلتقف لوتقملا ىلو ىلا مكاحلا

 ٠ امهيلع ةي دل ا! ثناك انل هيش وأ انمه و : ال امن ن اف

 دري الو ‘ نيرغاص اعيمج هم التق روزلا ةداهش ىلع اندمعت : الاق ناو

 ٠ كنفلا ةلزنمب وه و ةيدلا نم ءىش امهئايلوآ ىلع

 نم مهتداهسث نع اوعجر مث انزلاب ضحم ىلع اودهش ةعبرأ كلذكو

 ٠ همجر دعم

 ٠ معن : ٥ ريغ ل ات

 ٠ د رل ١ هيلع : ليق دق و

 ةداهشلل تدمعت : لاقف دوهشلا دحأ وأ نيدهاشلا دحآ عجر ولو

 ٠ لوتقملا ءايلوأ ىلع ءىش هتثرول نوكي الو لتق هيلع اروز

 ريغ نم نوكي نأ زوجي ام لاق وأ تمهو وآ ىل هبش : لاق ناف
 لتقو ئ هبلع دهش ىذلا ءايلوأ ىلا اهيدؤي ةيدلا نم هنصح هيلعف دمعتلا

 ٠ هتداهشم

. ة رئ انل ١ ةل زنمم وه : ليق دقو لوقل ا ىضم دقو : هريغ ل اق



 ل ٩٧

 ٠ اهلك هيلع ةيدلا تناك دوهشلا دحأ عجر اذا : ليق دقو

 ٠ اهنم هنصح : ليق دقو

 تجوزتو ، امهنيب قرفو هتجوز قالطب لجر ىلع ادهست نيدهاست نعو
 ٠ ةداهسنلا نع اعجر مت

 نكت مل نا اهجوز ىلا عجرتو 4 ةيضقلا ضقتنن : لاق نم لاد

 تجوزت .٠

 . مكحلا دعب هيلا عجرت ال : لاقت نم لاقو

 ؟ قادصلاف : هل ليق

 ٠ عجرت ال اهنأ ىري نم لوق ىلع جوزلل هنامرغبي : لاق نم لاق

 ٠ هنامرغي ال : لاق نم لانو

 دقو ث غلاب ةأرما ةنالف نآ مكاحلا عم ادهش نيدهاس نعو : هريغ نمو

 تريغ اهجوز اهب لخد املف اهجيوزتب مكاحلا رمآو ث ءاسنلا غلابم تغلب
 تغلبف غولبلا اهب رظتناو ث غلبت مل اهنأ اهرمأ نابتساو تعفرو

 قحلا نيدهاسشثلا ىلا بلطو ث قادصلا همزلف اهرىشاب دتو جوزلا تهركو

 ٠ قادصلا ةمارغ نع امهدعبن امف

 مرغ الف امهدهشتسا امنإو كلذ ملع نوكي نآ الإ : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ وه هيلع مرغلا و 6 امهيلع

( ماكحألا ىف حاضيالا _ ٧ م )



. ٩٨ _ 

 ٠ هنداهسث نع عجر نيدهاشنلا دحأ نا مث دحلا مكاحلا هيلع ماتتأف رمخلا

 ٠ دلجلا سثرأ هيلعف روز ةداهش هيلع دهست هنأ رقأ ناف

 ٠ فصنلا هيلعف ىل هيش : لاق ناو

 ٠ هلك دلجلا سش شرآ هيلع هنباو : دايز ويآ لانو

 اهنع عجرف مكاحلا عم تعقو ةداهسث لكو : ناطحق ىبأ فيلأت نم

 حارص وآ ث ةنيبلا ةهج نم ث اهلك تاهجلا عيمج نم ةهجب اهب مكحلا لبق
 هناف هنداهش زوجت ال ام نم هسفن ىلع هب دهش ام ىف رارتا وأ ح روزاا

 ٠ هيلع مرغال

 هل موكحم ١ ضبق وأ اهب مكحو ك مكاحلا عم ثتعقو ةداهش لكو

 ىلع هب دهش ام نم هطسق مراغ عجارلا ناف هب هتداهسث زوجت ال ام
 ةداهسشم مكحلا ىلا دصق مكاحلا ناك نا هعم اودهدث نبذلا دوهستلا ددع

 ٠ هب مكحلا متي نم ىقب دق ناك اذا فقو مهعيمج

 ٠ فالتخ ١ هيف : دمحم وبآ لانت

 نامض الو 4 مهنم عجارلا مرغ مهضعب ةداهسثي مكحلا ىلا دصق ناو

 ٠ هتداهش ىلع مت نم ىلع

هب الإ مكحلا متي ال ام نم ءىشل وآ روزلل اهيف دمعت ةداهش لكو



.. ٩٩ 

 ۔ لعفلل دمعتملا ةلزنمب ووف صاصقلا هيف ام نم اهنود ام وآ اسفن اهب فلتآف

 ٠ مدلا ق كيرشلا ةلزنمب ناكو ئ صاصقلا همزليو

 روزلا دمعت ىلع اهتداهشب مكحلا ذفن ىتلا اهلك ةنيبلا تعجر ناف

 ٠ اعيمج هب اولتقو ع اكتف لتنت نم ةلزنمب ناك

 هعلع نوقابلا دريو . ادحاو ءايلوألا راتخي اكرش : مهضعب لاقو

 ٠. ةيدلا نم مهلطسنتق

 . صاصقلا هيف اوضع مهتداهسثب اوفلتآ نا كلذكو

 او صنتقي نأ ءايلوألل ىرآ ىناف دحاو الا ةنيبلا نم عجرب مل ناو

 ه فقو 65 هنم اوصتقا مث هيلع ةيدلا نم هعم دهش نم طسق ١ ودربو ؤ هنم

 .نايسنلاو وهسلا قيرط هجو ىلع اهب دهاشلا اهنع عجر ةداهسن لكو
 ٠ هيلع هيف صاصق ال ام نم فلتأ ام مراغ هناف

 نم ةلزنمب ناك اهب دهاشلا نأ علطا مث 7 مكحلا ذفن ةداهش لكو

 هل موكحملا “درو ئ مرعغي مل هنع ةداهشلا كلتب مكحلا ذافنإ زوجب ال

 ٠ امئاق ناك ام

 ٠ هيلع م رغ الاف فلثت دق ن اك ن ١ و

 ذفني مل وأ مكحلا ذفن ةعيرألام اهمامت دعي انزلا ةداهش نع عجارلاو

 ٠ دلجلا هيلع ذقذب مل وآ مكاحلا ذفن & ةعبرألاب

 "دح عفر دوقلل كلذ ق همزل ناف > مرغو دلج ذفن مكحلا ناك ناف

٠ فذقلا



١٠٠ 

 هيلع دلج الف مكحلا هب متي نم ىقب دقو انزلا ةداهش نع عجارلاو
 ٠ مرغ الو

 ٠ كلذك مكحلا دعب هتداهش ىلع مت نمو

 . دهش نم دلج ةعبرألاب ةداهستلا متي مل ناو

 . صاصق الو هيلع مرغ ال ناصحإلا دوهسث نم عجر نمو

 اوتَ رفت ناو س دحاو سلجم ق دحاو دعب دحاو لبقي انزلا ةداهسنو

 ٠ اوتد_ح

 ٠ ةزئاج مهنداهستف اعيمج اوءاج اذا : لاتق

 مكح نآ دعب مهلك اوعجر مث ءىشب ةوسن ثالثو لجر دهن اذاو
 نم ةدحاو لك ىلعو ك ناسمخلا قحلا نم لجرلا ىلع ناك مهتداهستج

 ٠ سمخلا ةوسنلا

 نم ىلع مرغلا ناك ةوسنلا نم نينثا ةداهسثب مكحلا ىلا دصق ناو
 ٠ مجر ناو هتداهشب مكحلا ىلا دصق

 فصنلا ةوسنلا ىلعو س فصنلا لجرلا ىلع نا : لوقي اضعب لعلو
 . رثكآ وآ نيتنثا نك

 اودهش ىراصنلا نم ةعبرأ ق -- هللا همحر -_- ةيواعم ىبآ نعو

 ميقي نأ مكاحلا دارأ املف ث مهنيد ىف الودع اوناكو ىنز هنأ ىنارصن ىلع

٠ ملسأ د_حلا هيلع
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 ىراصنلا ةداهسث زيجأ ال ىنأل مهتداهش لطبتو ، دحلا هنع ردي : لات

 . دحلا لوأ هيلع عقو ام دعب همالسإ نوكي نأ الإ ملسملا ىلع

 ملسأ مث دحاو طوس ولو دحلا لوأ هيلع عقو ام دعب همالسإ ناك ناف
 ٠ دحلا مامت هيلع ناكو ك مالسإلا هنع ردب مل

 اناكو اينارصن لتق هنآ ىراصنلا نم نادهاسث هيلع دهت نا كلذكو

 نأ الإ قحلا هيلع تبث قحلا همزل نأ دعب نم ملسأ مث امهنبد ىف نيلدع

 ٠ هلام ق ةيدلا هيلع ناكو س دوقلا لطي دوتقلاب هيلع مكح نوكي

 نع وأ ، تيم لجر نع ةوسن عبرأ ةداهش نعو : هللا دبع ىبأ نعو

 ٠ لجر مم الإ نمتداهست زوجت ال : لانت بئاغ

 ٠ زوجي الف بئاغلا امآ : هريغ لاق

 . زئاجف تيملا لجرلا نع امآو

 ح هنيد ءاضق ىف الجر لكو لجر نعو : رباج ىبآ باوج نمو
 دارأ مث هدنع نم ءامرغلا ضعب ليكولا ىضقف هعم الجرو وه هدهسأو

 نم جتحاو ى هب دهش ىذلا نيدلا نم ىضق ام كلاهلا لام نم ذخأي نأ

 ٠ هي تدهش ام كسفنل ذ_خأت كنأب ىماتيلا نع عفديب

 ح هتداهستو هتلاكو تتبثو ث مكاحلا دنع نيدلاب دهس ناك نا : انيآرف

 ءاذختلا ٠

دارأو دهش مث مكاحلا دنع هنداهسش تيئت نأ لبق نم ىضق ناك ناو



_ ١٠٢ 

 لبق ىضق ام ىف هتداهش فعضتسن انإف ىضق ام كلاهلا لام نم ذخأي نأ

 ٠ ملعأ هللاو دهشي نأ

 دمهسنأ لجر نعو : دمحم نب رمع دمحم نب ىسوم لأس ام نمو

 نيرخآ نيدهاسن اضيأ دهسنأآ من . مهرد فلأي نيدهاش لجرل هسفن ىلع

 سلجم ىف تاداهش رثع اذه ىلع دهشأ ى مهرد فلأي لجرلا كنذل

 ٠ فالآ ةسمخ قحل ١ ثبح اص بلطق ىن سل اجم وآ

 . هنم ذخؤي ىرن ام مهرد فلآ ىلع امنإ هسفن ىلع دهملا : لاق

 مهرد فلألا نأ ةنيبلا دهستم نأ الإ مه رد فلأ همزلب امنإ : لان

 فلآ وهف الإ و هنوضعبييو 6 منغ نمن ١ ذه و | بح نمث ١ ذهح و ؤ نطق نمت

 عجرب نأ دهاستللو ء ةلآسمملا هذه تحص باوصلاي ملعأ هللاو ‘ دحاو

 ٠ مكحل ١ عقي مل ام

. نامضلا هيلع ناكو ، ةعجر هل نكت مل عقو اذاف
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 باب

 ( ةداهستلا نع ةداهىنلا ىف )

 ىمذل نيملسملا ةداهش ىلع ةمذلا لهآ ةداهست زوجت الو : رثألا نمو

 ٠ ملسمل ال و

 ٠ اهنع لسو ۔ ىمذلل ىمذلا ىلع ملسملا ةداهسن زوجنو

 4 ىمذلا ىلع ملسملا نع ىمذلا ةداهش زوجت : ليق دقو : ٥هربغ لاق

 ٠ ملسملا ىلع زوجت الو

 ىلع زوجت الو س ىمذلا ىلع ىمذلا نع ملسملا ةدامن زوجتو
 . ملسلا

 ةأرما ةداهش زوجت ال هنأل تيملا لجرلا نع ءاسنلا ةداهش زوجت الو

 ٠ ل .جر نع

 ٠ تيبم لجر نع نيتآرما ةداهش زوجت : ليق دتو : هريغ لاق

 نع ادهشيل نيتأرما دنع تيم لجر نع نيتأرما ةداهش زوجت الو
 ٠ نبتتيم نيتآرما نع لجر ةداهش الو ئ لجر نع الو ئ امهسفن

٠ نبيتتيملا نيتآرملا نع لدعلا دحاولا ةداهش زوجتو : هريغ ىف تدجو



 ۔ ١٠٤

 جوزتل امهتداهعسث زوجت له : لتق وأ انملعب تام : انل الاقف نالف
 ؟ هدعي هتأرما

 نارخآلا نادهاسشنلا نالجرلا ءاج نا نكلو 6 ريخ كلذ امنإ أ ال : لانق

 تزاج لتق وأ تام انالف نأ انعم ادهش انالفو انالف نآ دهشن : الاقف

 ٠ اهندع تضتنا اذا تءاج نا ةآرملا جوزتلو امهتنداهش

 دوهنلا نع دوهسنلا ة داهس زوجن له :: تلقو : ىلع ىبأ باوج نمو

 ؟ ءامدلاو دود_حلا ىلع

 ٠ اهنع لسو ف ملعأ هللاو كلذ ىرأ الف : لاق

 : لوقيف لدعي ال نم اهب دهن ةداهسن نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 دلب نم ةداهشلا هذهب دهسنب ىذلاو ص اذكو اذكب نالف نب نالف ىندهسشآ .

 لوقيف ىنالهبلا الو ىناوزنلا نالف نب نالف لوقي الو دهشملا دلب ىوس
 نالف ني نالف لوقي ىتح لاملا ىلا برقآ ال .: دهاسلا هيلع دهست ىذلا

 . ةريثك ءامسألا نم اذه وحن ىلع اهيف كدلب نأل ىناوزنلا وأ ىنالهبلا .-

 فرعت ةيلحي هيلع دوهشملا دهاسثلا فصب مل اذاف تفصو ام ىلعف

 وخأ وآ ك ١ ذه ويآ نالف نب نالاف ىندهسشأ : . لوقب ىنج ةد اهشلا زجنن مل

 ٠ لام ا اذه بحاص وأ % هذه جوز وأ 6اذه

 ٠ ةداهسنلا زجت مل فرعت ةيلحب هفصي مل اذاف

 ٠ الدع دهاستلا ناك اذا ةداهشلا تزاج اهب فرعي ةبلحب فصو اذاو

مث لدعي ملو اذكو اذكب ىندمشأ نالف نب نالف : لات نا : تلقو
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 هب دهش ام وحن اذكو اذكي ىدنع رقأ لجرلا اذه نأ كلذ دعب لدع دهشت

 لجرلا اذهب ىنعي نم فرعن الف 0 لجرلا اذه لوقيف هل ةلادع ال ىذلا

 ِ ٠ دهشملا لوألا هنآ نايب ريغب نظلاب الإ

 اذا حيرصتلاب ذخؤي امناو ى هب ذخؤي ال نظلا ناف تفصو ام ىلعف
 ةد اهشل ١ زوجت كانه ك ةيلحب وآ ئ هيسنتب وأ ئ هنيعي لجر ىلع دهنت

 ٠ دهاشلا ليدعت دعب

 ىلع جيورتلاب رخآ دهشو 4 جيوزتلاب دهاش نع دهش اذا : ليقو

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ زاج ةرهلا

 ٠ الودع اوناك اذا كلذ ىلع ةزئاج مهتداهستو

 عبمج ق تدعب ناو ةداهشلا نع ةداهشلاب مكحيو : . ناطحق ة وبأ لاق

 ٠ صاصقلاو دودحلا ق الإ اهلك تاموكحلا

 ةنيبلا نع ةنيبلا مكاحلا لبقيو : ىراوحلا نب لضفلا باتك نمو
 ٠ نيدهاش نع نادهاش ئ ةضيرم وآ نامع نم ةيئاغ ةنيبلا تناك اذا

 اذا نيدهاش نع نادهاش مهتداهش لبقت نم نم اوناك اذا لبقتو

 ٠ اذه نعو اعيمج نيدهاستلا نع اعيمج ادهسسن

 اودهش نيذلا نعو دوهشلا نع اعيمج دوهسنتلا ليدعت نع لئسو

 اوناك اذا ةداهشلل نيلماحلا ليدعت نا : ل_يق دقف الإو ، اوفرع نا مهنع
 . مهنع .اودهش نيذلا ليدعت مهنع ذخآ اهليدعت لبقي نم نم

 ، لجرلا نع لجرلا ، دهاش نع دهاش لك أزجآ اتاومأ اوناك ناو
٠ ةأرملا نع ةآرملاو
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 ٠ نانارماو لجر وأ نالجر لجر .لك نعف ءايحألا اماو .

 . ناتآرماو لجر وأ نالجر زوجيو

 ٠ نيلجر نع ناتأرماو لجر وأ نالجر ةيحلا ةارملا نع كلذكف ا
 . نيتأرماو نيلجر نع ناتأرماو لجر نيلجر نع زوجيو

 ٠ دلبلا ىف نك ناو ءاسنلا نع ةنيبلا لبقتو

 ٠ ىضاقلا و مامإلا نع ةنيبلا لبقتو

 ٠ امهريغ رمألا ىلو ناك اذا : هريغ لاق

 . مكاحلا دلب ريغ ىف اناك اذا : حبسملا نب دمحم لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخا دقف دلبلا ىف اناك نا امأو

 نادهشيو ، امهنع كلذ لبقي الأ بحنف مكحلا سلجم ى اناك ناو
 . ا هن نع

 نأ هيلعق هسفن ةداهسث نع هل دهسثي نأ هدهنأ نم ىل ١ بلط نمو

 ٠ ريخمب سيلو هتداهس نع دهش

 دخف ه دهشأ نم نم بلطم ريغ نم ء ١ دنب ا هنداهسش ىلع دهش ن اف

 . هقح قحلا بحاصل تيثآ ثيح نسخآ

 مهتداهت نع اودهش اذا هوتعملاو ىمعألا ةداهش نع ةداهشلا زوجنتو

. ءاحصأ مهو مهل هود ح لام وآ ةباد وآ لجر نيع ىلع مهنع دورلا
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 ىلع مهتداهش نع هودهشأو ءاحصأ مهو اودهش اذا نيذلا كذاذكو

 هيلع ىذلا قحلا بحاص نيع

 ء ءاحصأ مهو اودهش اذا عاضرلاو حاكنلا و قوقحلا ىف كلذكو

 ٠ ءاحصأ مهو مهتداهسث نع مه ودهننأ و

 لتقلا ىف ةداهشثلا نع ةداهشلا زوجن ال : ليقف ءامدلاو لنقلا فو

 ٠ دودحلا ىف ةداهش نع ةداهش زوجن الو س دودحلا نم هن

 : لتقلا ىف فلتخا : هريغ لات

 ٠ ةزئاج هبف ةداهسثلا نع ةداهسثلاو ، قوقحلا نم هنا : موق لاقف

 . ةداهشلا نع هيف ةداهسثلا زوجت الو ، دودحلا نم هنا : موق لاتقو

 ٠ هخسن : دابز نب دمحم لانتو

 ٠ دح ىف قح هنا : بوبحم نب دمحم لاتقو

 ٠ ةداهشلا نع ةداهسثملا هيف زوجت الف دوقلا ىف امأ : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ ةزئاجف ةيدلا امآو

 تقو ىف دوهش نع تلمتحا ةداهش لكو : ناطحق ىبأ باتك نمو

 هنع تراص نآ دمب تددوغ اهلك للعلا عيمج نم ةلع تدرل اهي دهس ول
 نأ الإ هيلع دوهشم ىلع زجت مل اهب دهش ول نأ ةداهشلا زئاج اهب

 قساف وأ & هنع زوجت اهناف دلاولا تيام مث هدلول دلاو نع ثعقو نوكت .: .

: .م . ٠ ةالصلا لهآ نه
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 فنزاجل اهب دهس ول تقو ىف هنع دوهستم نع تلمتحا ةداهسن لكو

 هيلع دوهشم ىلع زجت مل تدرل اهب دهس ول لاح ىلا لتنا ىتح درت ملو
 هلقع عاض مث لتعلا حيح.د وأ ، ىمع مث ريصب نع تلمتحا نوكت نأ الإ

 ٠ ىضقنا ٠ زوجت اهناف

 هيلع اودهش نيذلا لآسيو “ تيملا نع دحاو ةداهست زوجت : موق لاق

 دلب نم ضيرملاو بئاغلا ىلع اودهسن نيذلا نوكي نأ تفخ ناو

 مهينعي ام ىف مهل رصب ال نيذلا نيملسملا ءافعض اولزنأ امنإ سنإلا نيطايش
 ٠ كلذ نم

 : ىراوحلا ىبأ ىلع ضورعم هللا ديع ىبآ نع هنأ دجوي ام فو

 ىكزأ اذأ : كلذ نع دهاشلا لاقف تبم لجر نع ةداهستي دهشت لجر نعو

 ؟ كلذب ىفتكي له : تلآس ث هنع دهسث ىذلا تيملا

 لدعملا الو مكاحلا هفرعي ال نم نم ةداهسثلا هنع تلمح ىذلا ناك ناخ
 ذماح لاقف هنع ةداهسثلا لمح ىذلا هفرعي ال ةبرغ ضرأ نم ناك اذا
 هناف الدع اضيأ ةداهشلا لمح ىذلا ناكو س هعم لدع هنا : ةداهشلا

 هنع دوهشملا ناك ىدنع كلذ ءاوسو ع هليدعت لبقيو ث هيف هلوننب ىفتكي

 . اكلاه مأ ايح

 لوألا دهانلا حرطو . دهاش نع دها دهت.ناف : ناطحق ىبأ نعو

٠ تلطب هتداهش نع دهش ىذلا



 ٠٩إا .

 كلذ دنع رضحي نأ هلو ؤ لطيت مل لولذلا ةداهست نع دهاشلا حرط ناف

 ٠ هيلع مهتداهش تلبقو 6 ندرخآ اد وهست

 هنع دهن نيح هنع دوهشثملاو ڵ دهاشت نع دهاست دهش ول : ليقو

 رجت مل كلذ حصو > ايكاز تامو كلذ دعي اكز من ‘ كازي سيل دهاسنلا

 ٠ ةداهىنتلا زئاج ريغ وهو دهسث نيح هنع دهش هنأل هنع ةداهسنلا

 زوجت الف كلذ دعب قسف مث ىكز وهو ةداهسنب دهسن ول كلذكو

 ٠ كلذب مكاحلا ملع اذا هتداهسن

 كلذمي مكاحلا ملعي ملو قسف مت ةداهنتب دهسمنتف ايكاز ناك اذا امآ و

 ىنح ٠ هنداهست تزاج بات

 ٠ هتداهست زجنت مل هنيوتو هنتسفب مكاحلا ملع ناف

 ةداهش نع ةداهسثلا لمجأ نآ ىل زوجي له : تلتق : هريغ نمو

 ؟ كلذ ريغ وآ ناطلس وآ ضاق ىلا ىلو ريغ

 كدنع هتداهش زوجت نم ةداهش الإ لمحت نآ كل سيل : لاق

 زو جن ال لودعلا ريغ هنأل هب كدهشأ ام تيدأو ء هنع تلمح دن نوكتف

 ٠ كربغ دنع الو كدنع مهتداهش

 مكاحلا ىليو زئاجف لدع ريغ نع ةداهست لمحت نمو : هريغ نمو

 ٠ لبدعنلا

 اذا هم مكح امي دهاش دنع مكاحلا ةداهىش زوجنو : لضفلا نعو

٠ رخآ دهاش هعم دهسثيو « لزع
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 مصخلا ىلع مكاحلا دنع درهنلا ةداهسن ىلع درنلا ةداهش روجو ..

 ٠ مكاحلا الو دوهنلا مهدهشي مل ناو رضاح وهو

 ملسم وآ رفاكل رفاك ىلع ملسم لجر ةداهسن ىلع دهس رفاك لجرو

 رفاكل رفاك ةداهش نع زوجت ال اذهف بئاغ وأ تيم ةداهسثلا هنع لومحملاف

٠ ةزئاج ريغ ىدنع ىهف هيضقب هل ىضق نيملسملا ضعب نا رفاك ىلع
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 باب

 ( ةرهشلا ةداهست ىف )

 . ٠. ساانلا ة رهسثب رهظي ىتح ةعس ىف رمألا روهظ ةغللا ق ةرهسلا

 ادهاش دوسثو ث ةرهسثلا نع كلذب دهستث اذا رومألا نم روهسنلل نعو
 . باوصلاب ملعأ هللاو ىلوأ امهتداهسثف ةنياعملا ىلع كلذ فالخب لدع

 كروث ىلع ىل رجزا : هبحاصل امهدحأ لوقي نيعراز نيلجر فو

 ٠ مايأ ةثالث ىروث ىلع كل رجزآ انآو ك مويلا

 ٠ زوجي ال كلذ : لاق

 ٠ زوجي ال ام اذهو > لجأ ىلا هيلئمب ءىشلا نم ىدنع اذه و

 رجألا نم اذه امنإو س عويبلا نم ىدنع سيل اذه : هريغ لاق
 . لامعذلاو

 ىدنع نكي مل ةلاهجلا هلخدت ال فورعم ءىش ىلع اتقفتا اذاف
 . الطاب

 هللاب ملعلا ىلوأ نع رثألا نآ كربخأ : هللا دبع ىبأ نم باوج فو

 ىلعو ، هورضحي مل ناو روهشملا حاكنلا ىلع اودهسثي نأ دوهشلل نأ

 ء هورضحي مل ناو بسنلا ىلعو ، هورضحي مل ناو روهشملا توملا

| ٠ روهملا ءالولا ىلعو ، ةدالولاو
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 امهدلو هنأ دلولاب دهشي : لاق نم لاتو : رفعج نب دمحم باتك نمو
 : اولاقو مهدنع دلولا ىآر مث ءا داليملاب عمسي ملو ةآرملا لمحي عمس اذا

 ٠ هب دهشي هنإف مهدلو وه هنا

 دهاشلاو س هيبأ مساو لجرلا مساب اروهشم بسنلا ناك ناو
 امك نالف نب نالف وه هنآ ديشي هناف هابآ كردي مل ناو لجرلا فرعي
 بلاط ىبأ نبا ىلعو باطخلا نب رمعو ص ةماحق وبآ ركب ابأ نأ نحن دهتن
 ٠ مهءابآ كردن ملو

 ٠ افورعم اروهسنم بسنلاو لجرلا ناك اذا كلذ امنإ و

 ناكو ، دحاو لجر ةداهشب الإ لجرلا فرعي ال دهاسلا ناك ناو

 رخآ دلب نم مدق لجرو ع هبطاخي ملو هملكي مل مهدلب لهآ نم لجر
 وه هنأ هب دهسني نآ دهاشلل عسي ال اذه ناف هعم ماتآو هل بسيتناف

 ٠ نالف نب نالف

 كلاهلا رارقاب ةنيبلا امهدحأ ماقأو ث نانثا هثاريم ىعدا اذا تيملاو
 بسىنثلا ادهاسثف بسنلاب نيدهاش رخآلا مانتآو 6٠4 همع نبا هثراو هنأ

 ٠ ىضقنا ٠ رارقإلا ىدهاسن نم ىلوأ

 اهعم ماقأو 4 اهم لخدو ‘ ةينالع اهحاكن ةآرما لجر جوزت اذاو

 اودهش اونوكي مل ناو هتآرما اهنآ اودهشي نأ اهتاربج عسي هناف تام مث

 ٠ حاكنلا

 نأل ةدالولا اونياعي مل ناو امهذلو ةنأ اودهش دلو امهلا ناك ناو
 هكرت نمف ء ادب كلذ نم نودجي الو س اذه ىلع سانلا رمآ

: ةنسلا كرت
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 نالف نب نالف وه هنأ لجر ىلع لدع ادهاش لجر عم دهش اذاو

 نالف دهش هنآ دهشي امناو ، نالف نب نالف هنأ دهشي نأ زوجي ال هناف
 نيا نالف اذه نأ لدع ادهاش ىعم دهش وأ ڵ نالف ني نالفو نالف نبا

 ٠ نالف نب نالفو نالف

 . هتداهسث نم لبقي كلذ نا : لاق نم لاقف كلذ ىلع دهش اذاف

 ىللع هتداهش لبقي الو س مفني ال كلذ نا : لاق نم لاتو
 اذه ٠

 فرعي نيتنس وآ ارهسشأ موق مم لجر لزن اذا : ليقو : هريغ نمو

 مهل ز زاج هناريج اعدو ء هنف رعم ىلا ىضاقلا جاتحاو 6 نالاف ننب نالف هنآ

 ٠ نالف نب نالف هنآ اودهشي نأ

 قيرط نم هملع ىلع .لامب دهشي نأ دهاسثلا عسي له : هريغ نمو

 هعسي الو رسفي نأ هبلع مث ح كلذ نع لآسي مل اذا هرسفي ال و ح ةرهشلا

 ٠ ال مأ ماكحألا رصني نم نم ناك كلذ الإ

 مهلوت ىناعم ضعب ى انباحصأ لوق ىف ىدنع .جرخي ام ىلع : لاق

 ةرهشلا ىلع مهعم ةداهشلا نأ الإ عطقلاب كلذ ىف هملع ىلع دهشي ال هنأ
 ٠ ماكحألا ق زوجنن ال

 ىنعم فالتخا فرعي نكي مل نا مهلوق ىناعم ضعب ف جرخيو
 هملعم ةداهشلا هيلع قضي ملو 6 زوجم ال ام نم اهنم زوجي امو ماكحألا

 ٠ اهنحص ىنعم ىلع

( ماكحالا ىف حاضرالا _ ٨ م )



 مل قرنفن اهنأو كلذ ق ماكحالا ىنعمب ملع ناو ء كلذك هنأ هدنع

 ز_جن مل هرسف ول ىذلا هملع نامتك ىاع مدقي هناك هنأل كلذ هل نكي
 ٠ هنداهمش

 زوجي الف نالف نب نالف اذه نآ هب قثت نم كربخأ اذاو : هريغ نمو
 « نااف ني نالاف هنأ ن'نئا كربخي ىتح نالاف نب نالاف هنأ ١ نأ كل

 اطا ونبو ث مسالا كلذب هنومسي سانلا عمستو ، بهذيو ءىجيب هارت وأ

 . مسالا كلذ هيلع

 ٠ هب دهشن نأ كل زاج اذه ىلع ناك اذاف

 عيمج ىف ىرتشملا نالفو مئابلا نالف نب نالف رارقا ىلع ديشأ
 ضبقلاو عايتبالاو عيبلا نم باتكلا اذه ى امهرارقا نم فصوو ىمس ام

 اذه ى نيبو ركذ 'م نم كلذ ريغ ىلا نادبألاب قرفتلاو كردلا صالخو
 امهنم ءىش الو & لطاب عايتبالاو عيبلا اذه نأ ملعأ الو س باتكلا

 عيمجب نالفو نالف نب نالف رارقا ىلع دهشأ ةداهسثلا هذهل تيدآ نا الإ
 ركذ ام ىلع نالفو نالفل باتكلا اذه ىف امهرارتا نم فصوو ىمس ام

 تمقأ نأ ىلا ببسب الو هجوب لطب رارقالا اذه نأ ملعأ الو ث هيف

 ٠ ةداهشلا هذ_د

 نم ففصور ىمس ام عيمجب نالف رارقا ىلع دهشأ : دهاسثلا لورقي

 ردهو ةنالف هتجوزل هيف هغلبم رركذملا قادصلا نم بانك!ا اذه ىف هرارقا

 ىلا هننم ءىش نم الو كلذ نم ايلا ءىرب هنأ ملعأ الو ، اذكو اذك

 ٠ ةداهشلا هذه تيدأ نأ

 تلصحو 4 احدحص اجدوزت ةنالف ح وزت هنآ نالف را رقا ىلع دهشأ

 .هجيوزت نم اهجرخأ الو اهعلاخ الو اهقلط هنآ ملعأ الو 2 هحاكن دقع ىف هل

 ٠ ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلا بيس الو هجوب

ةملكب تاقيلطت ثالث ةنالف هنجوز قلط .هنآ نالف .رارقا ىلع دهشأ
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 ددجتن هنأ ملعأ الو ةدجوزلا ةمصغ تعطتنا و 5 هنم نهد ثنان ةذحاو

 ٠ ةداهنلا هذه تيدآ نآ ىلا حاكن دقع امينيي

 ه قالطلاب دهعلا لاط اذا اذه

 . امهنيب حاكنلا ديدجت ركذ ىلا جتحي مل دهع بيرت ناك ناو

 نم باتكلا اذ_ھ ف هرارقا نم نالاف ني ناافأ رارتا ىلع د_۔۔أ

 مل۔أ الو ةنيبملا ةطورشملا طئارشلا ىلع نالف ىلع نالفل ةروكذملا ةلاكولا

 هذه تيدأ نأ ىلا اهطئارش نم ا.:نم ءىش الو تلطب لاكو!ا هذه نأ

 ٠ ةداه نلا

 ٠ ةداهشلا هذه نع مجر هنأ ملعآ ال و : تلق تئش ناو

 ىف هرارقا نم فصوو ىمس ام عيمجب كل هلا نالف رارقا ىلاع دن.دنآ

 نم كاذ ريغو ةيالولاو قتعلاو نويدلاو اياصولاو ةيصولا ند باتكلا اذه

 ءىش الو كلذ نع عجر هنأ ملعأ الو ، هيف هرارقا نم فصوو ىمس ام

 هدمتعا ام نم ءىش نع باتكلا اذه ند روكذملا ةيصو جرخآ الو ث هنم
 ٠ ةداهسثلا هذه تيدأو كله نأ ىلا

 اذه ى هرارقا نم فصوو ىمس ام عيمجب نالف رارقا ىلع دهس نأ
 دقعلا فصيو ث اذكو اذك وهو نال_فل :هيف روكذملا نيدلا نم باتكاا

 كلذ نم هلا جرخ هنأ ملعأ الو ح باتكلا اذه ق نَتويو ركذ ام ىلع

 ٠ ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلا هنم هلا ء ى رب الو 6 هنم ءىش نم ال و

 ہیمجب نالفو نالف رارقا ىلع دهشأ : تلق انهر نيدلا اذه ناك ناو
۔ ناهترالاو نهرلاو نيدلا نم امهنم دحاو لك رارقالا نم فصوو ىمس ام
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 هذ_مه تيدأ نأ ىلا هنم ءىش نم الو كلذ نم .هيلا جرخ هنأ ملعأ الو

 ٠ ةداهشل ١

 !ذه ف هرا رقا نم فصوو ىمس ام عيمجب نالف رارقا ىلع دهشأ

 . نبيو ركذ ام ىلع روكذلا قنعلا نم باتكلا

 هيهو الو هعاي هنأ ملعأ الو ص نالفل كلم مالغلا اذه نأ دهشأ

 نم ببس الو س هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخآ الو هلبحن الو

 ٠ ةداهشلا هذه . تيدأ نأ ىلا بايشلا

 ٠ فصوو ىمس ابئاغ ناك نا و

 اذ_ه ق ةروكذملا ةفوصولملا ةدودحملا ضرألا هذه عبمج نآ دهشأ

 هنأ ملعأ الو ء كلاملا فرصتن اهيف فرصتي هدب ق ىهو 0 نالفل باتكلا

 اهب ل_ةتنت ىتلا هوجولا نم هجوب هكلم نع اهلقنأ الو اهبهو الو اهعاب
 ٠ ةداهشلا هذه تيدأ نأ ئلا لاومألا اهب لوزتو ع كالمألا

 تنب ةنالفل هيلع نأ نالفأ نبأ نالف دلاو نالف نب نالف ىنذيشأ
 ملعأآ امو ث هيلع اهل اقتادص ءاملا نم اهبرشو اهضرأب ةلخن نيسمخ نالخ

 ملعأ الو س كلذب اهل هيلع دهاش انآو ، تام نآ ىلا هنع تلاز اهنأ
 . اهنع ةداهسثلا هذه :تبتك نأ ىلا قادصلا اذهب تفوتسا اهنآ

 ملعا امو اذه نأ نالف نب نالف ةجوز نالف تنب ةنالف نأ دهشأ انآ

 هنع امهنيب ام نم قارفلا هوجو نم هجو الو قالطب هنم تناب ا_هنأ

 تنب ةنالف هتجوزو هدلو ةثرولا نم كرتو تام نأ ىلا ةيجوزلا مكح نع
٠ كلذب دهاش انأو ، امهريغ اثراو هل ملعأ امو ع هذه نالخ



١٧١٧ 

 اذه نالف نب نالف اهل دهش ىتلا نالف تنب ةنالف نأ دهشأ انأ

 تلكو ىتلا ىه ةداهشلا هذهب نالف نب نالف دلاو نالف نب نالف ىلع
 ٠ كلذب دهاش انآو نالاف نب نالف

 رقأ انالف نأ دهش اذا : ىنلخنلا مامت .نب ذمخم هللا اذْبعأ ابآ :تلأس

 امو ركذي ملو اذك نالفل هيلع نأ دهش وآ ث نالفل اذكب نالغب ىدنع
- 

. 
. ٠ 

 . . هتذأهننن زوجت لم ى ملعا
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 س ١١٨

 .باب .

 ) تاداهشلا ١ مهلمحت عيرفتو دوهنلا ىف )

 امب ىلع ادهسثا : امهل لاتقو اباننك نيلجر ىطعأو توملا هرضح نمو

 نم نم نأك اذا : اولاقف ىتيصو لقي مل وأ ، ىتيصو هناف باتكلا كلذ ىف

 بتكي ال نم نم ناك ناو ع باتكلا كلذ ىف امب هيلع دهشي نأ زئاجف بتكي

 ٠ هيلع نآ رقي نأ دعب هيف امب نادهشيو ث هيلع رقي ىتحف ١ رقي الو

 اذه ىق امي ىلع دهشا : لوتيو اياتك لجر ىلا مفدي لجر نعو

 ٠ ةيصولا باتك وحن ىاع ىدنع ورف دانكلا

 ٠ هلع أرقي ىتح زوجي الف ايمآ عفادلا ناك نا و

 هنع دهش نم ىلا هدب نم بتكلا عفدو بتكي نم نم ناك ناو
 ٠ هيلع هب دش باتكلا اذه ىف امب هيع وأ

 باب فلخ نم ةداهسشثي كندبشأ اهتفرعم ىف كشت ال ةأرما نتو

 ٠ اههجو ة رتاس ىهو كتملك وآ . هريغ وآ

 مل ولو دشت نأ كلف كتدهسشأو اهب فراع تنأو كيدي نيب تناك اذاف

 ٠ كذ٫بلا اههجو رهظ

 ىغبني الف توصلاب الإ اهفرعت مل اذاف باجح فلخ ناك نا امآو

 ٠ هباشتت تا وصأخللا نذأ دب۔شن نآ كل

: ىراوحلا وبأ ىلع ضورعم : ملعلا لهأ ضعب نع دجوي ام نم



 س . ,١١٩

 ت كذ ناف ة ىسنأ ىنا . : لوقي .ىسنأ انأو .ةداهبثب دهشأ نم نع هنلأ هه و..

 ٠ هل “ىلع سيلف تيسن ن و ؤ تدرش

 ٠ نسحف ثلذق نا : لاق

 ٠ تيسن ن ا سآب الف ذ لخت مل نا

 . ىنركذف ىلو وهو ةداهشلا ىف كجر ىدنع ناكو ركذأ مل ن راف : تلق

 ؟ انأ ركذآ ىتح مأ د سأ

 . تنأ ركذت ىتح : لاق

 ٠ كلذب ساب الف ىأر ريغب ىتداهث بتك نم نع هتلأسو

 . ؟ هل لقأ مل ناف : تلق

 ٠ كدهشآ دقت ام نه سأب هيلع سيل : لاق

 نياجر دهشأ هنأ دهشأ لجر نعو : رثؤاا ىبأ باوج بسحأ ام نمو
 هذييب د:نشن ال انإتتاتريشغ .دهشأ :ة هل'الاقف:هلاىحنب نيلجرل :هسفن ى

 .د۔ذع هل ادي نأ نيدهاسثلا ىلا باط قحلا بحاص نا مث ك ةدام لا

 فيك مأ ؟ اهب مايقلا وأ ةداهسثلا هذه نامتك :انيل زوجي ىلها ، م:احاا

 ؟ ناد

 ٠. . . . ا.ت'م ك ام ل , سيلو ّ ةداهسئلا .هذهب ادهسشثي نآ امويلع .ناخ : لق .

دعد ال انإ ::ذيشلل الاق امهنأ مكاحلا اربخي نآ امييلع سيلو ....



١٢٠ 

 قحلاو. ح هل دوهشلا رضي ملو 1 امهرضي مل كلذ :ناب اضيآ ريخأ انأو

 ٠ ١ نيلحء اناك اذا تباث

 ةداهشب ناسنا كدهشنسا اذا : تلقو : نسحلا ىبآ باوج نمو

 تدمو سسشو ، قحلا نم اذكو اذك هيلع نأ هريغ وأ جيوزت ف هسفن ىلع

 ىقبت ىتح سوسوي ساوسولا .ناطيشلا كضراعو ، كسلا كلخاد مث

 ع كدهسئنسا ول اهب دهسئ اذا مدقي نأ ردقي ال ةداهسنلا كلت ىف اكاسن اريحتم

 . ٠ كضراعي.ام:كنم ةولخلا ىف اذه و ..

 ث ش ال احيحض ةداهشثلا نم تظفح امف تفصو ام ىلعف
 ن٥ ه_للاب ذعتس ١ او . هبي دهشت دهشت مل هظفحت ملو تككش امو 6 هي "

 ٠ زعو ۔لح نيعملا رداقلا وه هللا نا ميجرلا ن

 ىذلا مهسأ ن . را ةداشا هذه أ لثم ف كلخاد نا : تلقو

 . كلذ يلع سيل وأ كلذ نم نيقي ىلع نوكاف ىنربخي ىتح اهب ىندهشأ

 ٠ را رقاب .تدهش كدهبشتسا, نم, تلأنسسف . تبدععو اهيف تككش ناف

 ٠ هظفحت مل ام هنم كرتت هلو ئ هكرتت لوألا نم تظفح امو ئ رخؤملا

 تنك اذا:بيصن نما لضفأ ةمزاللا :سن ! انلا . ا قوقح تابثا ف كلاؤس

 . ٠ ٠.كتندا ے تش تطقنس ن نا مهقوقح / لج . ِ

 نآ ةنيبال سيلو : : ةكرب نب دمحم نب هبل ا. ديع دمحم ىبأ .نعو .ذ .
 -ه . . انباحصأ لو نق ق ىثنأ وأ .ركذ : :نم فوشكم :هجو ىلع الإ اذ ا هد

 ٠ راهن وأ ل۔ ل

 نآ ده انشثلل سيل هنآ : هنع هللا ىضز .- ُ كل ام ىبأ ى رعا تظفحو

: ٠ باترب لاح ق ةداهشلا لمحتي



 س ١٢١

 > راهنلاو ف ليللا ف > لاح .لك ق .دهشم نأ هل :زاج بيرلا لاز

 . .ب.. ..ا . .... - . هانعم اذه ام وأ

 توصلا .ىلع نظلا هيلغ مم . ةداهشلا زيجي ناكو. سنآ نب هد كلام امآو

 > هياب 1 ىلع بلغ اذا مالظلاب ةداهشلا نع بئاغو هي ملكتم نم عومسملا

 ٠ قيفوتلا هللاهو كلذك رمآلا ن ٬راف هسفن تنكسو

 . انعمس انآ دومشلا أ ة ةداهش لبقت سيلو : هباون وج . ىف نسحلا ا وبا لاقو

 هزوخو رخآلا ' ىلع هاوغدب اذهل اعطق . دهشي ىتح اذكو اذك اندهع انأ الو

 نوملعي الو & اذه نالفل لاملا .لصأ نآ :ا:ودهسشيو ع :رخآلا نم ملعب لالا

 ٠ هوجولا نم هجوب هلازأ هنأ

 ٤ هرمثن وأ . لاملا اذه لكاي هنأ لجرلا ىلع حص اذا : ليق دقو

 ٥ .٠ دع ق هل هنأ هل ١ و دهشي مل ول و هل دي كل ذ ن اف ه رمعي وأ 7" رغي وأ

 . :ه. .... . . .د ء.... ٩ : .. » :ي أ٠ :. . ذه . ٠ . ; ٠ م .- . .: : . .. ٠٠ .
 .. => ! . .. . [ : -. 3 .. ١ , ا :ه.

 . .:. ٌ ..,. هع ,. ء:هل ١ دن -كلذ نكن مل هلمعي هنأ حص نإ نأو

 ةيراجلا . نأي .ةنيبلا ماقتو تقرس هل . ةيراج ىغدا: لجر نع هتلآشنو ... .-

 ةيراجلا نآ !.ملعن اتك دقو 3 فقو الو عاب هتآآ ملعت ٦ال : اولاقو 6 هل 'ثناك .

 7 ٠ اذكو اذك ضرأب هل

 ة_ديبلا نكلو ء ةمارك الوأ ة ةيراجلا طعي الو ع زوجي ال : لاق

 ركذت انعمسو ث اذكو اذك ضرأب هل تناك ةيراجلا نآب.اودهبش ناف لاست .
 اهعاب هنأ ملعن الو ، تعنص.ام ىردن الو ، اهدقف هنا ضرألا كلتب
 اهدقف هنآو ، هتيراج اهنأ ةنيبلاب ه ءىجي ىتح ءىشب سيل اذهف بهو الو

 . ' ٠` ضرألا كلتب
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 بب. .. ;¡٢٦٢\١

 : دوه.ثلا هل لاقف قحب هسغن ىلع دهستآ لجر نعو : هريغ نمو

 ٠ الب لاتق وأ ، ىأ : لاقف كيلع دهشن

 قحأ ) هباتك ىف لات ىااعت هللا نل معن هلوتك الب وآ ىأ هلرق امأ

 ٠ ) ىبرو ىإ لق وح

 ڵ ةنالف ج وز انالف نأ اعطق دوهشل ا ةداهش نع نحل أ ايآ تلأس

 ؟ كلذ ىلع نورلاسي لغ :: نالف ةجوز ةنالف نأ

 ٠ كلذ نع نولاسي الو ؛ مهتدايس تبثن : لاف
 اودهش ةرهسنتلا لبق نم جيوزتلا اوملع امنا اوناك ناف : هل تلق

 ٠ هنأ ر رمأ اززآ !عطق

 اولآ_۔س ناف ء ه. ذم تنام اهنأ اوملعي نأ الا كلذ مهل زوجي : لاق

 ٠ هنم تناب اهنأ ملعن ام : اولاقف كلذ نع

 هل ملعي الو نالف ثراو اذه نآ دهشي نأ زوجي ال : هريغ نمو
 ىلا ايقتلي ىتح ثراولاو كلاهلا نم بسنلاب دهش ىتج هريغ اث را ج .

 ٠ ةبارقلا نم ناثرا وتب ا

 ٠ هتداهسث زجت مل كلذ نود رصق ناو .

 هنأو انتتح رخآل هلغ " نآ نالخز هعم دوف ١ ذا مكاحلا نع لئسو ..

 ؟ هملعي هلزني نآ هل نله . 7 فرعي : مكاحلا ناكو ٤ دهاشلا ه4ل : زنم ملو ه تان ً

 دوو .كلأ نم ةداعلا ىنعم ريغ ىلع هلزن ه_.لع اذا : لاق

 '_.۔.ل ;
. هو لز زغ م هنآ



_ ١٧٢٣ 

 ؟ كلذ ىف هليزنت نوكب فيكو : هل تلق

 دوهشلا ظفل نم هجرخيو ث وه هظفل نم هليزنت نوكي .هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىلع لدتسي ىنعمب

 . مكاحلا هملع اذا اذهو

 اععاب هملعن الو نالفا رادلا هذه نأ اودهش موق نع هتلأسو
 اهب ةنبس نيرشع ذنم تامف ناسبارخ ىلا جرخ دن لجرلاو ، ايبهو الو

 ٠ ل_ تآ وآ كلذ نم ردكأ وآ

 .. بهو وأ عاب هنآ ةنيبب موق ىتأي نآ الإ هتثرول رادلا : لاق

 رخآلا منص امي مهملع ام بيغ ىلع اودهش دن سيلا :

 تو :

 ىع دا نمف ء مهملع ىلاع ١ ودش امنإ ك عنص امب مهل ملع ال : لاقف

 . ناسارخب عنص ام ىلع ةنيبلاب انتأياف ناسارخ لبق نم ائيس

 ؟ اثاريم اهكرت هراد اهنأ هللاب اودهشي نأ مهلف : تلق

 هراد ىهو جرخ هنأ نودهسشي مهنكلو كلذ مهل سيل ح ل . لات

 .ناسارخب ائيش هيلع اوبعجا نيذلا يلعبف آ بهو الو عاب هنآ ملعن الو
 ٠ ةنيبب هيلع اوتأب نآ هعنح

 ث كلذ ريغنو هلول دلاولا ةداهب ث ف ى ياوجلا يبآ باوج نهو . 7

هتأروإ ىاع دعيل لجر هاعد لجر نع كايأو هللا انمحر تأ



_ ١٢٤ _ 

 دنع حصو ‘ لجزلا كلذ ااهيلع لخد نأ املف اهقادص هل تكرت دق اهنأ

 ةوسن ق ةآرملا كات تزرم وللو ح نالف تنيب ةنالف اهنأ لجرلا كلذ

 ٠ اهيلع هذهشآ ىذلا لجرلا :ةأرما ىه اهنأ الإ اهنيعب : اهفرع انن :ةرناخ

 ةأرملا هيلا ترهظ دق دهاستلا لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 قثي لدنع ادهاسث :هغم دهشو { اههجو ىلاو اهيلا رظنو تقولا كلذ ى

 انفرع ىذلاغ نالف تنب ةنالف هذه نآ ، ناتآرماو لجر وأ نالجر ء امهب
 اهنأو ے نالف تنب ةنالف اهنأ دهستيو كلذن دهشي هنأ ءاهتفلا: لوقأ نه -

 . .ةزئاج هتداهشؤ غ غلاب ةأرما اهنأو ، اهفرع دقو اذكو اذكب هب تدهتشأ .

 ا ذكم ه__ننفن ىلع نالف : نن نالف يندهنشأ دقل : ةنمنتلاد ا هبلع :دهنت نالف

 ٠ هفرعي ملف كلذ دعب :لجرلا ى ىآر هنا ا ولو اذكو

 كلذ ::ىف : هتداهش تزاج اهفرعي ه ةرساح تزرب ول :ارم كلذكو

 ٠ هفرعن ىذلا اذهف ، اهنيعب اهيلع تقولا
. . 

, - . . . :. . 
 . 7 . ۔:.. .... :. .

 ٠.٠۔ ١ ج ز۔ . ه. - ه . . . ۔ .. .؟ , >` . . ٠ . ٠٩ ٠. . . . ٠ِ

 نالعا هجو نما جازخيا اذهو اذه :: ليق دقو ::لاق .: هريغ نمو
 ٠ بسنلا تيئت ةداهشلا

 ٠ بسنتلا توبث هجو نم بجت : ةخسن ق و

.٨ .3 
 ب ٠ .. ٩ . .© ي .

 ةداهش هنالف افنآ د دهننشب نآ هل زؤجنن ال هنا : لاق ن ه لاقو
 . .. . . ٠ دها !ا

 اهنأ نالفو نالفا هعم دهش دقل دهنشناامنإو"ة :دهشي" ال لجرلا كلذك
. . ِ 77 نالف تنب: ةنال أأ



 س ١٧٥.

 ٠ قحلا هب تبثي.ال : لبقف كلذك دهش نإف

 ٠ كلذ تيثبيو 6 زوجي : ليقو

 كلذ لبق ةنالف هذه نأ : ةقث ةأرماو ةقث لجر هل لاق ول هنإ : ليق
 ٠ هل زاج ةقث كلذ هفرعف اههجو فرعي ال هنآ الإ ةفورعم تنك اذا اهنم

 زوجتو ى ةلاكولاب هدلول هتداهسن زوجت دلاولا نإ : ناورم وبآ لاق

 ريغ هجوز دلولا ناك اذا دلولا اهجوزت ةآرها اضزرد هدلوا دلاولا ةداهش

 ٠ دلاولا

 : ٠ اضرلاب هل هتداهش زجت مل جوزملا وه دلاولا ناك نإف

 هتداهش نأ جوز اذا ىلولا ق ناورم ىبأ نع رظنلا نه دمحم ظفحو

 ٠ جوز ىذلا وه هنأل جيوزتلا ىف زوجت الو س اضرلاو لاملاف زوجت

 ٠ هدلو ىلع هدلول دلاولا ةداهش زوجن : ليقو

 . زوجت ال : موق لاقو

 ىلع ةدئاز نب دمحم ةداهسث زاجأ رفيج نب انهملا مامإلا نآ انغلب دقو ..

 . ملعأ هللاو ةكيلم هتنبال هنادغ هذلو

 هباإ هب رجم ام ق هدلول دلا ولا ةداهش زوجت ال : ناطحق ردأ لاق

 : ٠ ‘ ٠ ةايملا رئاس قا زوجختؤ ؤ الام

 ء ءىش لك ف زوجت هيدلاول دلزلا .ةداهش :: ىراوحلا نن لضفلا .لاق .ا...
٠ اهدلول ةدلاولا كلذكو



 ح ١٢٦

 رخجي ام ف الإ ىد لك ف زوجت اهنإف هدلول دلاولا ةدايسش امأف
 ٠ امرغم هنع عفديو ث الام هينإ

 ٠ ءىش لك ىف ةزئاج دالولا دالوأل داد_جخلا ةداهشو

 ىف الإ ءىش لك ى هداول هليدعتو ، هدلول دلاولا مكح زرجي كلذكو

 . الام هيلإ رجي ام

 ٠ ال ام هيلإ رجب ال ام ق همكحو 6 هدلو دورهسنلو 6 هدلوا هليدعت زوجيو

 دودحلاو ةآرملا اضرو عاضرلا و حاكنلا ق هدلول هننداهش زر جنو

 ؟ صاصقلا و

 ٠ ةيدلا هب ذخأب ام ق هل “نداهش زر!ئجن الو

 تام اذا ها زوجت هتايح ف هل زوجت ال ام ىف هدلول دلاولا ةداهشو

 اذا كلذو ث الام هسذن ىاا رجب ال هنأل لدع دهاش اهب هنع دهس اذا

 ٠ ثذرف ةارحلا ق اهي دے۔ة نكي مل

 ٠ هيذ تدر ام ق زاوجم مجرن سيلف ثدر تناك نا امآ و

 ,هليدعتو هيدلاول دلولا مكج زوجي كلذكو : بويحم ني دمحم لاقو

 ٠ ءىش لك ف امه دوهش ليدعتو 3 امهل

 ٠ هريغ ىلا هدلو هلا زآ دق ام ق هنبال فألا مكح زوجد كلذكر

 نامض هيف همزل ام الإ لصألا ف هدلول ةنيب ى هل هتدايسث ز٬جتو

. : ٠ زوجي ال هناف لام



. . ١٢٧٧ 

 بابأ

 ( ءاسنلا ةداهش ىف )

 .نكمي ال ام ىف نهدحو ءا۔نلا ةداهشب مكحيو : ناطحق ربأ لاذت

 . مهيلع ررظحملا نم هب اودهدني نأ ل جرلا

 . نيتأرما ةداهسث ىهو مهتنيب كلذ ف زوجيو

 اهدحو اهتداهش زوجت هناف هلدع تناك اذا اهدحو ةلباقلا : ليق دتو

 ٠ ىثنألاو ركذلاو توملاو لالهتسالا ىف زوجت الو ث دلرلا ىف

 ٠ ةايحلاو توملا ق زوخي : ليقو

 ٠ ةدالولا دنع دلولا لبقت ىتلا ىه هلداقلا و

 ةأرملا تومو ءاقترلاو ءارذعلاو طقسلا ىف ءاسنلا ةداهش زرجتو

 ٠ ةايح هبو ىبصلا جورخو ، سافنلا ف ىهو

 ٠ تواأا ىلع نهدحو نهتداهش زوجت ال : هللا ديع وبآ لاقو

 ...انزلا ف الإ تاداهشلا عيمج ق ءاسنلا ةداهش زوجت : لاق نم لاتقو

 اهداليم ىق ةأرملا تتامو ح ناتلباق اهداليم ىف ةأرما دنع ناك اذاو
 تلاقو ث هتدالو دعب تامو ع ابح دلولا جرخ ::نيتلباقلا ىدحاب تلاقف

٠ ةايحلاب تدهش ىتلا لوق لوقلاف ع اتيم جرخ : ىرخألا



_ ١٢٨ 

 هنأب نادهاش هيلع دهش لجر ف ىلع ىبأ نع هللا دبع وبآ لانو
 لقعلا ةحص نإ : لقعلا حيحص هنأب نادهاش دهشو ، لقعلا صوقنم
 ٠ ىلوأ

 . هلقع ناضصقني

 : تيملا ىلع نيدب هريغ عم دهت اذا ىصولا نعو

 ٠ لاملا ىلع زوجتت الو ‘ نيدلاب هنداهسش زوجنن : رقصلا نب نازع لاق

 ٠ هربغ هضعق اذا لاملاب هتداهش '. زوجت : :رفعج : نب دمحم لاقو

 قوقحلاب كلاهلا ىلع ىصولا ةداهش زوجن : ليقو : هريغ نمو

 . ءامرغلا ىلا هميلستب لاملا نوضبقي مهنكل

 وآ س قحب اهجوزل اهقح تكرت اهنأ ةآرما ىلع ادهش نيدهاش نعو

 . 'لجزل قحب اهيلع ادهلش

 ٠ اهامتفرعو امكل تزرب اهنآ : دهشي لجرلا لاق

 الف ىه امآو 0 اهفرعن نحنو “ ةنالف اهنأ دهشنف نحن امآ : الاق

 3 . ٠ .٠.' اننف:٠

 ؟ ال مأ اهيلع امهتداهبث زوجتأ ؟ ىرت ام :. تلق.. ..
 زربت مل اهنإ : الاق اذا اهيلع امْهتداهس زوجت لف تفصو أم "ىلعف

 ::ة‘ ٨‘ اهيلإ رظنيو ، امهب
5



١٢٩ 

 تيملا نالفل ىصو هنآ لجرل ادهش نيلجر نع هتلأسو .

 ةزئاج امهتداهست : لاق .

 ؟ تيملل امهيلع نيدب ارقا نإف : تلق

 6 ةيصولاي هل ادهش نم ىلا عفدلاب امهل نذأب ال مكاحلا نإف : لاق

 . تيملل هب ارقأ ىذلا قحلا امهنم ضبقي ايصو مكاحلا ميقيو

 ؟ نيدب تيملا ىلع لجرل تيمل نايصو دهس نإو : تلق

 ٠ هل امهتداهسث زوجت : لاق

 ؟ عفن اذه ىف امهل سيلو : تلق

 ٠ ةلأسملا هذه ىف رظنيو س ال : لاق

 ىف ام نم ناصلختب امهنأو { ةداهشلا هذهب ناعفتني امنإ ىدنعو

 ٠ هل نادهشي نم ىلا امهميلستب امهيديأ

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ٩١ م )



_ .١٣٠ 

 لصف

 ) .... 2.. لتاسم ف (

 ىدها رضحي نأ هل دوهسنملا ىلعف ىمجعأ مكاحلا عه دهس ا ذاو

 ٠ رضاح وهو هل هتداهست ىلع هل نادهستي لدع

 سلجم ف ىضاقلاو مامإلا رضحف رخآ دلب ىلا دلب نم لجر مدق نإو
 فرعي اذه نكي ملو باتك ىلع وأ هتيضق ىلع ىضاقلا دهشأف ءاضقلا

 نكي مل نإو اهيلع هدهسنأ ىتلا هتيضق ىلع دهشي هنإف كلذ لبق ىضاقلا
 مامإلا عضوم ف دعقي الأ : رهاظلا رمألا وه اذه نأل لبق نم هفرعي
 . امه الإ سانلا نيب مكحيو ىذضاقلاو

 ٠ حاكنلاو توملاو بسنلا نم اروهنم ناك ام لك كلذكو

 امنإو س هدهشي ىذلا كلذ رضحب مل ولو ةزئاج هيف ةداهشلا : لاق

 دهشي نآ زوجيف ةفرعملا لهآ هيف كسي ال ىتح هتوم رهسثي نم ف كلذ
 ٠ هتومب فرع ىذلا

 ؟ نارح امتنأ : امهلأس مامإلا ناك دقو ص ىنارصن وأ دبع نيدهاىنلا

 ٠ امهلآسب مل وآ 6 معن : الاق

 ث مالسإلا ىف لخد دقف ملسم هنإ : لاق ناك نإف ىنارصنلا امأ : لاقف
. ةزئاج هتداهشف



١٣١ 

 هيلع ضرعيو 0 مالسإلا نع دترا دقف ىنارصن هنإ : لاقف عجر نإف

 ٠ لتق ةدرلا ىلع تيث نإو 6 هنم ليق عجر ناف . مالسإلا ىلا خ وجرلا

 لجرلا ىلع امهتداهسثب مكحو كلذ نع امهلآسي مل مامإلا ناك نإو
 . امهرمأ نع ثحبلاو ى امهنع لاؤسلا ف دهتجي ؤ اطخ اذهف لتقلاب

 ؟ ءىن رح هنأ هرارقإو دبعلا لوق لهف : تلق

 | هدنس ىلع زوجب ال رح هنأ هرا رقأ نأل ءىنن هلوق سبل : لاق

 ٠ لاملا تيب ف ةيدلاو

 نع تظفح دقو : كلام ني تلصلا ىلا هباوج ق هللا ديع ىبأ نعو

 ١ ودهسست اذا دوهنلا نم ليقي ال هنآ : _ ىلع نب ىسوم مهنم _ نبملس ١

 ٠ ةمرحلا اورسفي ىتح مارح نالف دي ف لاملا اذه نأ

 ٠ هلهآ ىلا هدر امارح مكاحلا ىآر نإف

 ٠ كلذ لبقب مل امارح دوهنلا حرش ١ ذا ٥ رب مل نإو

 لبقي الف امارح وأ ةمرح ف نالف نب نالغ ةجوز نآ اودهست اذا كلذكو
 . مارحلا اورسفب ىنح دوهنلا نم كلذ

 نبا كلملا دبع اهمع نباو ءىراقلا ناليغ ىبآ ةنبا رمآ تركذو : لاق
 6 ةمدتي اهيبأ نم ثخأ دولورمللو اهتدلو اهنأ هنخأ تدهشو اهمس ١ ركنأ د۔مح

 ٠ اهتخأ نم اهثاريم بلطت اهنأو

٠ اهمأ ثرتو اهتخأ ثرت اهنإف ةلدع كلملا دبع تخأ تناك نإف



_ ١٣٢ _ 

 اهتيحان لهآ نم موقلا عم ةروهسنم اهتدالو تناكو ةلدع نكت مل نإو

 نم نيحلاصلل ىغبنيف اهدعب تدلو ىتلا ةيراجلا هذه تدلو اهنأ اهناريجو

 ذنم نيتنس نم لقآ ىلع اهتدالو ىلع اودهسنني نأ اروهسنم ناك نإ اهناريج

 . روجف ملاظ ىوعدب روهتم فورعم قح عيضي ال ىتح اهجوز تام موب

 ةميتيلا هذه دلاو نالف نب نالف كلاهلا نآب لدع ادهاست كعم دهس اذاو

 ناليغ ىبأ ةنبا تدلو مث كله مث ناليغ ىبأ ةنبال اجوز ناك ةيقابنا
 اهمأ دعب ةيراجلا تكله مث ؤ داليملا ةرهسنو ث رابخألا قافتا ىلع ةيراج

 ءاج دق هنأل كلذ لوبق كيلع بجيو ت اودهسثي نأ دوهشلا ىلع بجي اذكهف
 مل نإو ةثالث ىلع نودهشي دوهستلا نآ نيملسملا دنع هيلع عمتجملا رثألا
 ح نالف تنب ةنالف همأو نالف نب نالف ىلع هورضحي ملو كلذ اونياعي

 نالف ةجوز ةنالفو ةنالف جوز انالف نآ ىلعو ع داليملا اورضحي مل نإو

 نإو لتق ةنالف جوز وأ تام انالف نآ ىلعو ص حاكنلا اورضحي مل نإو
 رايخألاو عامجإلا ىلع ةنالف تتام وأ س هورضحي ملو كلذ اونياعي مل

 ناليغ ىبأتنب ةنبا دولوملا ىلع تدهست ىتلا ةآرملا لدعت مل نإو ةروهسملا

 ٠ لدع ىدهاش انوكي مل نإو

 6 مألا نم ال و ٠ ىلألا نم ةيبصل ١ تبسن تبثي مل تفصو ام ىلع

 ديمح نبا كلملا دبع فلحتسيو س اهتثرول ناليغ ىبأ تنب ثاريم ناكو
 نبا نالف اهجوز نم تنب اهل ملعي الو ناليغ ىبأ تنب تتام دقل هللاب انيمي
٠ هعم ثري نم ريغ وآ هريغ اثرا و ال و اهلبق كلاهلا نالف



_ ١٨٣٣ _ 

 باب

 ( هتداهش زوجت ال نم ىف )

 لاجرلا نم ديبعلا ةداهش زوجت الو : رفعج ىبأ نع رخآ باتك نم
 دحاولا ةداهشب تيثت اهنإف ةيالولا ف الا اهلك ءايستألا نم ءىتن ق ءاسعنلا و

 ٠ هيالو هل تناكو كلذ اورصبأ ١ ذا ةمألاو ةأرملاو مهنم

 ٠ الودع اوناك اذا ةزئاج ديبعلا ةداهسن نإ : ليق دن : هريغ لاق

 ٠ هب مكح ام الدع ن اك اذا همكح ضقنب ال و : عجر

 زوجت ال نم نع هتالادعو هنيالو تذخأ نم ةداهشب مكحب الو

 نم الو هلدع نم الو ةلادعلاو ةيالولا هل تناك نإو هب دهش اميف هتداهش

 ٥ ٠ ال و ف

 متي ال اماع ماكحألا نم ءىش ىلع مئاهبلا ةداهسن زوجت الو

 ةنامألاب اودرفناو بتكلا نم اولمح امب مكحلا ذفني الو ى هب الإ مكحلا

 زجت مل ءىش ىف هتداهش زجت مل نم لكو ث مهتداهش زوجت ال مهنأل هيف
 ٠ هب الإ مكحلا متي ال ام ىلع هنم نمتؤب ال و همكح الو هبف هنلا دع

 ءايشألا نم ءىش ف لاجرلا نم نيغلابلا نم فلقلا ةداهست زوجت الو
 ٠ اهلك

٠ ءاسنلا نم فلقلا ةداهش زوجنو



١٣٤ 

 ىذلا نونجملا الو ى ءاميإلاو ةراشإلاب سرخألا ةداهش زوجت الو
 ٠ ,قبفي ال

 ٠ هلقع ةحص لاح ق هناقوأ رثكأ قيفي ىذلا ةداهسن زوجنو

 دهلتتب ام ق كيرستلا الو نايبصلا الو ناركسلا ةداهش زوجت الو

 6 هريغل هي رقأف ٥هدد ق ءىن ق هيلا ىعدا نم الو % هديعل ديسلا ال و 6 هب

 . هل هب دهنتو

 ٠ امنغم رجي وأ امرغم عفدب نم ةداهست زوحن الو

 بئاغ وآ ميتيل مكاحلا هميقي اليكو الإ ليكولا ةداهش زوجت الو
 ٠ سرخأ وأ ه ونعم وأ

 ىلوااو مكاحلا الإ هتداهش زوجت ال هسفن لعف ىلع دهش نم لكو

 ٠ حاكنلا نم دظغفع ام ىلع

 ٠ هربغ ةداهننب حاكنلا حص اذا قادصلاب هنداهسش زوجنتو

 ٠ هتداهش زجن مل لعف امب دهش مث متش وأ فذق نم لكو

 ابصللو هنم تناك كرشلاو قرلاو ىمعلل هتداهسث زجت مل نم لكو
 دوهسشل ١ عبمج ناك مهتم دحأب وأ ةعبرأ مه و ان زل ١ ىلع مهنم دحآ دهشم

 طقستو ةداهسثلا لبق اعيمج نايبصلاو ديبعلا الإ دحلا دلجو ث ةفذق
 مهتيالو ٠

 ٠ كلذكو ث اودلجي مل ةقسف انزلاب ةالصلا لهآ نم ةعبرأ دهش نإف

 ع

فلتلا ٠



. ١٣٥ _ 

 ق فقو . هعد اودهش نه الو اودحي مل مهريغ - ا ودهسست ناف

 ٠ فلقلا

 ٠ ىمعلا ةداهسنب ةعجرلا تبنتو حاكنلا دقعني : لاقو

 ٠ اوركانتي مل ام روزلا دهاسثو ةالصلا لهأ نم ةق..فلاب دنعنيو

 لهأ الو نيناجملا الو كيلامملا الو نايبصلا ةداهسنب كلذ تبثي الو
 ٠ كرشلا

 زوجت الو 6 مهلتنع ةحصو مهتقافإ لاح ق نيناجملا ة داهن زوجنو

 ٠ مهنونج ةلاح ف

 تلطب مهتداهش زوجت لاحب اوريصي ىتح دقعلا خسفي مل نإف
 ٠ اضيأ ةدقعلا

 لاق امك لدع ىدهاسشب الإ نيجوزلا نيب ةعجرلا زوجتت ال : هريغ لاق
 ٠ ) مكنم لدع ىوذ اودهسا و ( هللا

 ةدوقر ريرحتف ( لاق امك لدعلاب رارقإ ىوذ : هانعم : موق لانتو

 ٠ ملعأ هللاو ةقدصم ) ةنمؤم

 نجرل ادهسث نيلجر ىف بوبحم نب دمحمو ةبقع نب حاضولا لانو
 . زوجت ال هتداهش نإ : اهجيبوزت ديرب امهدحأو اهيلو هنأب ةآرماو

 ابرلا :لكآ ةداهش زوجت الو : رثألا ق دجوي ام نمو : هريغ نمو

. ىدادلا برشي نم ةداهسث الو



_ ١٣٦ 

 دولج نم ةينآلا ف ناك اذا ىدادلا برت نبملسملا ضعب زاجأ دقو

 ٠ ءاودلا اهب ديرأ اذا اهها وفأ ىلع ثالملا نآضلا و زعملا

 ٠ ركسي مل اذا ءاودلا هب دري مل ولو : لاق نم لاقو

 ٠ سأكلاب رودي بارشلا ىلع عومجلا عمجي نم ةداهش الو

 . مامحلاب بعلي نم ةداهست الو

 ٠ رذع نم الإ ةعمجلا كرتي نم ةداهش الو

 ٠ رذع نم الإ سانلا مم ةعامج ىف تاولصلا دهشي ال نم ةداهسن الو

 ٠ مرغم مفاد الو ، بيرملا ةداهسث الو

 ٠ امهدحآ وأ هيدلاو :قعب نم ةداهش الو

 ٠ هلام ىكزي ال نم ةداهش الو

 تسيلو جحي ملو انس غلب دقو لاملا نم ةعس هب نم ةداهش الو

 ٠ ةلع هب

 . هئادأب انئاد ناك اذا جحلا ريخأت

 بعلي نم الو ث نهنيب سراحيو بالكلاب بعلي نم ةداهش الو

٠ ةكددلاب



 ٠ كلذب فرع دقو هناريج ىلع فرشي نم ةداهش الو

 ٠ كلذك فرسم ةداهش الو ٨٧ تنخم ة داهس الو

 . تانصحا فذقي نم الو : نسحلاو زيزعلا ديع نب رمع لاق

 ٠ كلذ هبنأ امو مهتملا الو ، نئاخلا الو

 ٠ هتبون تلبق كلذ نم بات نم لكو

 . كلذ كرتي فرعيو . كل تفصو ام نم كلذ كرتب نأ اندنع ةيوننلا و

 رهشأ ةنس كلذ كرت اذا هتنيون لبقتف هقوس لهأو هناريج ىلا كلذ رهظيو

 ٠ هتداهش تزاجو هنيون تليق كلذ كرتم فرع وأ 6 ١ دعاصف

 ٠ هديسل ديعلا ةداهش زوجن الو

 : هديس ريغل هنتداهسث ىف فلتخاو

 . ديبعلا ةداهش زيجي ناكو ةاضقلا ىضقأ حيرست ناك : ليقو

 ٠ ديبعلا ةداهش زوجت ال هنآ رصعلا اذه ىف هب لومعملاو

 . هرجأتسا نل ريجألا الو بيرلا الو مصخلا ةداهىدت زوجت ال : ليقو

 ٠ بسنلا ف الإ ىمعألا ةداهش زوجتال : لاق نم لاقو

٠ هتداهش زوجت : لاق نم لاقو



١٣٨ 

 دوهشملا لجرلاب ءيج ةداهسثب لجر ىلع دهس اذا : ضعب لاقو
 عمس ١ ذاف 6 ىمعألا ىدب نبي ١ وملكنف رثكأ وأ سفنأ ةثالت هعم ءعىجو 6 هيلع

 ٠ هيلع دوهنملا تدعأ وه اذه : لاقف هيلع دوهشملا مالك

 ٠ هنداهمنت تزجأ هبلع هب دهش ام :. لاق نم لاقو

 باتكل ١ آرقب نأ نسحب ملو هيلع دهشأ ام ظفحي ناك ناف ىمعألا امأف

 ٠ ةلطاب هتداهسنتف هيلع دهشأ ىذلا

 ٠ بسنلا ىلع هنداهسن زوجن ال : لبق دننو

 ٠ مالسإل ا لهآ الإ ةلم ىلع ةلم لهآ ةداهنت زوجن الو

 ىراصنلاو ص ةلم دوهيلا نإ : لوقي نم لوق ىلع اذهو : هربغ لاق

 ىلع الإ ةلم لهأ ةداهست لبقت ال : لوقل كلذك وهف ةلم سوجملاو س ةلم

 ٠ ضعب مهضعب

 ٠ ةلم هلك كرشلا نإ : لاق نم لاقو

 . ضعب مهضعب ىلع نيبكرملا ةداهسس زوجتو

 اذا مهنم وه نم ىلع باتكلا لهأ نم نينآرماو لجر ةداهش زوجتو

 . مهنيد ق ال ودع اوناك

 بلغ وأ نج نأ باغ وأ تام مث مكاحلا دنع ةداهشب دهاست دهش اذاو

٠ تيملا ةلزنمب هنأل قوقحلا ق هنداهست زيجي ىضاتلا نإف هلع ىلع



١٣٨٩ 

 لودعلا دهشو مالسإلا نع دترا وآ > فذق ف دلج وآ قسف وه نإ و

 هنداهن زيجي ال مكاحلا ناف الدع ناك ةداهنتلا كلثم دهن موب ناك هنأ

 ٠ اهدرلو

 وآ باغ وآ دهاشلا تامف هللا دودح نم دح ىلع نالجر دهس نإو

 ىضاقلا ىضقي نآ لبق هلقع بهذ وآ مالسإلا نع دترا وأ قسف وآ نج

 ىضاقلا زيجي الف الدع ناك ةداهسنلا كلتب دهس موي هنآ ةنيبلا تدهش مت

 دودحلا ماقت امنإ و ، تاهيشلاب آردن هلل ىه دودحلا نأل مهتداهش

 ٠ ةنيبلا ةرضحب

 ارافك اندهت موي انك انإ : اولاق مث اولدع و ةداهستتب موق دهست اذاو

 ٠ كلذ وحن وأ اناببص وأ

 اوناك اذا ةزئاج مويلا مهتداهست نآ انعمس : لاق ميهاربإ نعف

 ٠ ال ودع

 مهنإف اهب مكح دقو مهتداهش نع اوعجرو انبذك : اولان نإ امآو
 . اهيف رظناو ي مكحلا دري الو ، لاملا نونمضي

 ٠ بات ولو ادبأ هتداهست زوجت ال فذاتلا نإ : لاق نم لاقو

 اهب دهش من ىمذ وأ ديع هنأل هنداهس تدر من ةداهستب دهش نمو

 دوسشب نآ ال ١ تدر دمت اهنأل لدقن ال اهنا : ليقف ملسأ وآ ,ىنع نأ دعب

 ٠ اهيف در ىتلا ةداهسثلا كلت ريغب

 7 دهش مث تدرو ىص وه و ةداهشلا كلتم .دهب اذا ىبصلا امأو

 ٠ الدع ناك اذا ةزئاج هتداهسث نإف غلب اا
 ت۔-. ._

!



_ ١٤٠ 

 زوجت ال : ضعب لاقو .

 ذخأن ةزاجإلابو ٠

 ةزئاج : رثؤملا وبآ لاق ٠

 ريرضلا ةداهس زوجت ال : ليقو ٠

 اهفصوو ةلخذ هلوآ ضرأب دهش اذا كلذ : ىراوحلا وبأ لاقو

 ضزأذلا ىه هذه نأ نادهاسن دهس نأ دعب نم هتداهست تليق اهدودحد

 ٠ مكحل ا ذفني ملو ريرضلا اذه اهب دهش ىتلا ةلخنلا وأ

 ٠ بسنلا ىف هتداهش زوجت : لينو

 ىذلا نالغ وه اذه نآ نادهاست دهشي ىتحف : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ ريرضلا اذه هيسن

 ٠ نالف نب نالف نآ دهس اذا بسنلا ف هتداهسث زوجت : ليق دنو

 ٠ نالف نب نالف : لاق اذا زوجتت الو

 امنإ هنأ كلذو س هفرع دقف ( نالف نب نالف ) : لاتق اذا هنآ كلذو

 ٠ صخسنلا ىلع دهي الو ثبسننلا ىلع دهننم

 ءاكرمثلا ضعب ركنأف لاملا اذه انمسق انآ نامساقلا دهش اذاو
٠ مهتداهش .. [ ٠.



 _ _ ١٤١

 ٠ هلعف ام ىلع دهسث نم لك كلذكو

 كلذل ناطلسلا امهماقآ دت نامساقلا ناك اذا : ىراوحلا وبأ لانت

 ٠ امهتداهسست تزاج مسقلا

 هل همسق ركذي ملو نالفل مهسب مساقلا دهش اذا : لاق : هريغ نمو

 ٠ ةزئاج هنداهستتف

 دهشف هسفنل كلذ الوت مدق مت هل نبد ىضاقت ىف اليكو لكو نمو

 تلاز اذا ةزئاج هتداهشف هنم ىضاقتي ناك نمضعب ىلع ةداهسستب هل ليكولا

 ٠ هنلاكو

 : لاق نونجملا ةداهست نعو

 ٠ هنحص لاح ف زوجن : سانآ لوقي

 ٠ اديأ ةداهسث نونجمل زوجت ال : نورخآ لوقيو

 نع امهانلأس انالفو انالف نأ نيرخآ ناسل نع نيدهاش نع لئسو
 ٠ انملعب تام هنإ : انل الاقف نالف

 ؟ هدعب هتأرما جوزتل امهتداهسن زوجتت له : ليق هنإ

 ٠ ربخ كلذ امنإ ث ال : لاق

 انالف نأ دهشن : الاقف نارخآلا نادهاسلا نالجرلا ءاج نإ نكلو
 ةآرملا جوزتلو 6 امهتداهش تزاج لتق وآ تام انالف نآ انعم ا دهش انالفو

٠ اهتدع تضقنا اذا تءاش اذا



_ ١٤٢ _ 

 نم ةأرما قا دص برش ءاملا نم هيلع نأ دهاش هيلع دهن لجر نعو

 . رخآ رهن نم رخآ دهان دهستو ي فورعم رهن

 ةأرملا بحاص ىتأي ىتح نيرهن نم هنأ جوزلا لوق هيف لوقلا : لاق
 ٠ دحاو رهن نم هنأ ةنيب

 ٠ ءىشب جوزلا رقب نأ الإ ةفلتخم ةداهستلا نأل ىل نييب ال : هريغ لاق

 دهت ، ةجست هجش هنأ لجر ىلع لجرل ادهست نيدهاست نع هتلأسو

 . ىنمطلو هج : رخآلا لانتو ، لوقلا اذهب امهدحأ

 ىذلا دهاسستلا نم لبقنت الو س هل ادهمة نمل لبقت امهتداهست نإ : لاق

 هسفنل عدم هنأل هسفنل لبقن ال هنإف ث ةمطللا هسفنل ىعداو ؤ هيلع دهش

 ٠ اهنع لس “ ةنييلا هيلعف

 . رثألا ىف اهندجو كلذكو

 ٠ هنع هيحاص لفغ دمت باوج اذه نأ : ىدنعو

 اعاتم وأ ةمأ وأ ادبع لجرل عاب لجر ى انعمس : دلاخ نب دمحم لاق

 ش ادقن مهرد ىتئامب هل هعاب هنأ لدع ىدهاسش عئابلا رذحاف ةباد وأ
 ةده ىلا امهرد نيسمخو ةئامب هارتسثا هنأ لدع ىدهادت ىرتشملا رضحأو

 . ائيس دقنلابو رثكألاب هل ذخؤبو ث ةنيبلا نم رضحأ امب ىلوآ عئابلا نإف

٠ اهيف رميو زئاج قيرطب دهش لجر نعو



١٤٣ 

 اعماج اقبرط ناكو ص الدع ناك اذا ةزئاج هداه ء معنف ٠

 قيرطلا لثم تسيل اهنأل دهسني نأ اهيف آزجأ نمل زوجت ال : لوقأف
 . مهريغو ةيرقلا لهأل ةزئاج قيرطلاو ، ةصاخ ةيرقلا لهأل ةيناسلا نأل

 دلب ق ٥ زك اج ةيقت اس ق مه ءام ا ورجب نأ دل د له ر زوجب ال هنآ امك

٠ مه دلب ريغ



١٤٤ 

 باب

 ( هتداهش زوجت نم ى )

 : ناطحق ىبآ باتك نم

 ٠ طيقللا ةداهسث زوجتو

 ع زان انأ : لوقي نأ هل عزان اذا مويو ى ميتيلل ىصولا ةداهسث زوجتو

 ٠ ةداهىنت هل ىدنعو 0 هل

 ٠ هسفن مكح ىلع مكاحلا ةداهش زوجنو

 ٠ دودحلا اهب متنو ةزئاج هنجوز ىلع جوزلا ةداهسثو

 ٠ فذق دق نوكي نأ الا اهيلع انزلاي دهش اذاو

 ٠ ةزئاج مالسإلاب مهضعب ىلع ةلم لهآ لك ةداهشو

 عيطتسي ال ام ىف الإ لاجرلا مم الإ ءاسنلا ةداهش زوجت ال : ليق دقو

 ةرذلا نم ج ورفلا ق نوكي امو ءاسنلا سافن نم اهيلا رظنلا لاجرلا

 ٠ دولوملا ةايحو قرعلاو

 ٠ ةملسم ةلدع ةأرما ةداهش كلذ ف زوجم ام لقآو

٠ كلذ ىف اوفلتخاو



١٤٥ 

 عبرأ نوكي نأ الإ كلذ نم ءىش ف ةداملا :وجت ال : موق لاقف
 وسىن ٥ ٠

 لعجو ع ناتأرماو لجر ناك ول نأ ةجحلا ماقم نهميقي هنأ كلذو
 ٠ لجرلا ماقم نيتأرملا

 ٠ نيتأرما نم لقأ كلذ ىف زوجب ال : لاق نم لانتو

 ةجحلا ماقم نهماقآ نهدحو ءاسنلا ةداهسث زاجأ امل هنأ كلذو

 . نيدهاسشب الإ مكحلا ف نوكي ال : لاقف لاجرلا ماقم نهنم ةدحاولا

 ٠ ةأرما ةداهش كلذ ىف زوجت : لانت نم لاتقو

 ةجح نوكت ال ماكحذلا رئاس ف ىهو ةجح ةآرما ماقأ امل هنأ كلذو

 تناك املف ماكحألا هذه نم اهصخ ام ق الا لجر اهعم نوكب نأ الإ ادبآ

 هيف ناكو ص ناتنثا هيف تلاز ءاسنلا لوقي اهي موقي انهاه ةصاخ ماكحذلا

 . ماكحألا ف ةجحلا ماقم ةأرملا هذه ربخ ماقأو ، ةجح ربخلا

 زئاج لجر نوكي ال هنآ مهنيب فالتخا ال : اهرسأب ةمألا تعمجآو
 ٠ هربع نانآرما وأ هريغ لجر هعمو الا ماكحذلا ق ةداهستلا

 . ةوسن عبرأ ةتيملا ةأرملاو ةيحلا ةآرملا نع زوجت : ليقو

 . ملعأ هللاو نيتنثا : ليقو

 سانلا عرش ام ىف ةداهشلا زوجنو : رفعج ىبأ نع ذخآ باتك نمو

( ماكحالا ىف حاضيالا - ١٠ م )



 :س ١٤٦

 لهآ ةداهش هيف زوجت عماجلا دجسملاو راهنألا و زئاجلا قيرطلا لئم هيف

 ٠ لىىحسسىلل ناك امو ح دلبلا
٠ ٠٠ 

 ءىفلا نم نوملسملا عمج امو فاوصلا ف ىلاولاو مامإلا ةداهسنو

 ٠ هريغو

 ٠ هومسق ام ىلع ماسقلا ةداهسن زوجنو

 ٠ ةموتخم ىهو ةيصولا ىلع دهشي نأ زوجي ال : ىآرلا باحصآ لاق

 . اهيف امب ىضاقلا ضقي مل دهس ناو

 ٠ ةزئاج ىه : ةرصبلا لهأ لانتو

 نم بئاغو ّ ةجحلا هلانن ال ثيح ناك اذا بئاغلا ليكو نا : ليقو

 هوتعملا ةلزنمب هنأل ةزئاج هل هليكو ةداهس ناف هتبيغ فرعت ال بئاغو « رصملا

 ٠ ىضقنا ٠ ليكو هل نكي مل ولو ماكحألا هيلع ذفنت ميتيلاو

 عبرأ مهل رفن ةعبرأ نع هتلأسو : هللا دبع ىبأ نعو : هريغ نمو

 مسق ف هتجوز ىلع ةلاكولاب رخانل مهنم دحاو لك دهستف لام نهنيب ةوسن
 ةوسنلا ركنأ مث ى نمثلا ضبقو عيب ف وأ مهنيب كرتشملا لاملا اذه

 ؟ نهيلع نهجاوزأ ةداهسث زوجت له ص كلذ

 هتمسانقم مامتب دهش مهنم دحاو لك نأل ةمساقملا ىف زوجت ال : لاق

٠ لعف ام مامتبو س هل



: ١٤٧ 

 زوجت اهناف اهل اام عيب ف هنلكو اهنآ هنداهن امأو ٠

 هتجوز نم ةلاكولاب لجرل مكاحلا دنع لدع ادهاش دهش ناف : تلق

 ةأرملا لام عيب ىلا مكاحلا هزاجأف نمثلا ضبقو اهل ام عيب ىف اهريغ وأ

 :ذه نم ائيس امهدحأ وأ ةلاكولاب نادهاسلا ناذه ىرتستاو س لجرلا وأ

 نادهشي نادهاشملا ناذهو لكوأ مل انآ : لجرلا لاقو ص ةآرملا تركنآو لاملا

 ٠ اهلام نم اهيلا راص ام مامتب

 نأ لبق نم ةلاكولاب مكاحلا مم تماق دق امهتداهسث تناك اذا : لاق
 . امهتداهسث تمت دنف دعب نم هنم ايبرتسثا مث هنم ايرتن

 امهتداهسشث زجت مل ادهش مث ادهىشي نأ لبق نم هنم ايرتا اناك ناو

 ٠ امهل عاب ام مامتب ادهش امنا امهنأل

 ٠ لزعب ملو ايح هعم ادهىنت ىذلا مكاحلا ناك اذا كلذو

 ليكولا اذهل مكح مكاحلا اذه ارضح امهنأ لدع ادهاسث دهسثف لزع ناف
 ٠ هدنع هتلاكو ثحصو { عيبلا ١ ذهب

 عيب اذهف هربح لدع دهاش وأ اذهب وه دهشف اذه لزع نا كلذكو

 . زئاج

 ةلاكولاب نيدهاسشثلا نيذهل زئاج ريغ ميب اذهف اذه حصي مل ناو
 ىف عئابلا تلكو ام هللاب نيمي ىرتشملل ةلاكولا اهيلع ىعدملا ىلعو ، ىلوألا
 ٠ اذه اهلام عيب

٠ ركنأف اهكلم هنأ ةأرما هبلع تعدا لجر نعو



١٤٨ 

 نيدهاسنلا ىلع الإ اتيم وأ ايح كلذ ناك ى ائيش كلذ ىرآ ال : لاق
 ١ روهتم كلذ نوكيف ةنالف جوزت دخف انالف نأ انعم همس دقف انآب نا دهسنم

 ١ ملع أ هللا ٠

 ل انتو ء تالخن رثع لخنلا هذه ق. نالفل نأ ادهش نبده است نعو

 فرعن ال : نادهاستلا لاتقو ء تالخن عبرأ الإ ىعم هل سيل : لخنلا بحاص

 ٠ تاالخنلا

 مهدحأ بيصن لهج من مهنيب موقلا اهمسق دق لخن تناك نا : لاق

 ٠ اديدج امسق تمسق مث لخنلا تعجر فرعب ملو

 ، اولسف موي ليسغلا ةميق اوثدحأ نيذللف لسف اهيف ثدح ناك ناو

 . اهيف مهء انع مهنوطعيف ك عئانو موقتو لاملل ١ نم ١ وقفنأ ام مهلو

 . مهنصح ىلع مهنيب ىقابلاو

 ٨ همهس دحاو لك فرعو 0 مسقلا حص اذا : ليق دقو : هريغ لاق

 ٠ ىعدب امي ةنيبلا ىعدملا ىلعو ك مسقلا ضقنب الف كلذ ىمع مث هيلا راصو

 ٠ هيلع اودهسنت امو دوهشلا كلذكو

 دلب نم نالف نب نالفل ,ىصوم ىصوأ اذاو : ناطحق ىبآ باتك نمو

 ىف ناملعي ال امهنأ نيلدع ةداهشب حص مث ةلاكوب هلكو وآ ةيصوب اذكو اذك

 . زئاج وهف اذه الإ نالف نب نالف دلبلا اذه

 نالف نب نالف دلبلا ف سيل نأ حصف ثلاث بآ ىلا هبسن ناو
٠ تباث كلذف اذه الا



 ب ١٤٩

 الا ةفصلا هذه ىلع نالف نب نالف عضوملا .كلذ ىف ناملعي .ال : نالدعلا

 ٠ زئاج كلذف اذه

 ترسك وأ ترثعف تييعف هل اعاتم اهيلع لمحي ةباد لجر ىركأ اذاو
 ضرتعا وأ اهرقع هنأ لجر ىلع دهشف هعاتم ةلماح هدب ق ىهو

 هذه ىلع لمح هنأ لدع ةنيب موقت نأ الا ةزئاج هتداهش ناف اهرسكف

 ٠ هل اهاركآ ام ريغ ةيادلا

 اهبحاص اهيف عزون مث فورعم تتو ىلا اراد رجأتسي ىذلا امأف
 ىف زوجت ال هتداهست ناف هنكسأ ىذلا اهنأ رادلاب نكاسلا اذه دهسنف
 ٠ رادلا اذه نكس ىذلا تقولا

 ٠ رخقتل هنداهسن زوجن نكلو

 رجأ ريغب الو رجأب نكاسلا ةداهسث زوجت ال هنا : تدجوو
 ٠ ملعأ هللاو

 دهاستو ، ةعطقب هل رقأ انالغ نآ نادهاسشت هل دهش لجر فق ليقو

 ٠ زئاج كلذو ئ ةدحاو ةتداهنلا كلت نا : اهزرحأو اهايإ هاطعأ هنأ رخآ

 هل ىصوأ هنآ رخآ دهشو ك اه ايإ ٥ اطعأ هنأ دحا و دهش نا امأو

 ٠ ةنفتم نكت مل اه د

 مل ناو مكاحلا مكح ىلع ةداهشلا زوجنو : حبسملا نب دمحم لاق

 اذكب مكحو مكاحلا انالف ترضح ىنأ دهاسثلا دهسث اذا كلذب اودهني

.اذكو



_ .١٥٠ 

 هنأ ةنيب تدهشو > ١ ذه ىضرم نم فم نا رح ىمالغ : لاق نمو

 ٠ ضرملا كلذ نم ء ى ري هنآ ىرخأ ةنيي تدهشو ك ضرملا كلذ ق تام

 ٠ قتعلا ةداهش زيجأ : لاق

 هذرم قف تام هنا : لاق دبعلا نأ الإ ةنيب كلذب دهشت مل ناف

 ٠ ضرملا كلذ نم تمي مل هنا : ةثرولا لاقو ، كلذ

 ٠ مهنيمي عم ةثرولا لوق لوقلاف

 ٠ ىعدملا وه هنأل دبعلا ةنيب تزجأ ةنيبلا اعيمج مهل تماق ناو

 اكولمم ناك اذا دلولا نا : دلاخ ني دمحم نب دمحأ ركب وبأ لانتو

 ٠ ملعأ هللاو هل هدلاو ةداهست تزاج اكرىتتم وآ

 زيجي نأ مامإلل ىغبني هناف لجر توم ىلع نادهاسث دهس اذاو

 انيلصو هتزانج انياع انآ ادهش اذا امهنأل هتوم انياعي مل ناو امهتداهسش
ملل نا و هنوم ىلع امهنداهسش زيجي ن را مامإلا ىلع جو م انفدو هيلع



_ ,١٥١ 

 باب

 ( انموق ةداهش ىف )

 : ناطحق ىبأل بانك نم

 ءىش لك فق نيملسملا ىلع انموق ةداهست زوجت : هللا دبع وبآ لانو

 ٠ مهتداهسثب نيملسملل رفكلا بجوي امب الإ الودع اوناك اذا

 مهارد ةرشع نالفل هيلع . نأ نبملسملا نم لجر ىلع اودهش اذا نكلو

 نم هيلع هي اودهش ا امب ب ذخأو ح الودع اوناك اذا مهتدايس تلبق

 ٠ كلذل اركنم ن ,اك نا و قوقحلا

 هيلول هب ديفأ انالف لتق هنأ مهلودع نم نادهاش هيلع دهش اذا
 ٠ امهنداه.نتب

 ؟ ىدنع ةيالو هل تناك نا ركنم وهو هنم آربأف : تلق

 ٠ ال : لاق

 ؟ هدي عطقأ قرس هنأ هيلع ادهسث ناف : تلق

 ٠ هدب عطقأ الو لاملا اذه همرغأ : لاق

 ق نيملسملا ىلع مهنيد ق مهنم لودعلا انموق ةداهش زوجت : : لاقو

٠ دوقلاو قوقحلا



١٥٢ 

 رمخلا برشو قرسلاو فذقلاو انزلا ىف دودحلا ىف زوجت الو

 ٠ دابعلل اقح اذه سيلو ص هلل قح ىه ىتلا دودحلا نم ناك امو

 ةداهش لبقت ال : بوبحم ىدلاو بتك نم باتك ىف تدجو : لاقو

 ح نيريس نباو نسحلا ناك ولو رفكلا هي بجوي امب نيملسملا ىلع انموق
 ٠ ارسفم سيل اذكه

 زوجت ةلعقلا لهأ ةداهش نأ رثألا و ةنسلا هي تءاج ىذلا : لانو

 ٠ مهتثراومو مهتحكانمو

 نسحلا ناك ولو مهرد ىلع انموق ةداهسن لبقت ال : لاق نم لاقو

 ٠ فيلآت ىضقنا ٠ نيريس نباو

 : نيملسملا ىلع انموق ةداهش ىف فلتخا : ليقو : هريغ نمو

 ىف لخد ولو قوقحلا ميمج فق مهتداهست زوجت : لانق نم لاقف
 ٠ دودحلاب ذخؤي ملو قوقحلاب ذخأ دح قوقحلا

 . .متم .
  ., 5خ ١}:. ج ١

 هابسنأو قالطلاو لتقلاو قرسلاب نيملسملا ىلع مهتداهش لثم كلذو

 مهتداهسث لبقتو س قوقحلا نم هنأل قالطلا ىف مهتداهش لبقت هناف اذه

 ٠ دحلا مهيلع ماقي الو مهنم ذخؤنو قرسلا ق

 وه و ؤ}ك هنم آريب الو .6 مهتداهستب صخنقبو 4 مهتداهشب داقي كلذكو

 ٠ هتيالو ىلع

٠ هللا دبع ىبآ نع اذه دجوبو



_ ١٥٣ 

 هيف نوكت ام ى نيملسملا ىلع مهتداهسن زوجت ال : لاق نم لاق
 ٠ لاومألا ىف زوجت امناو قالطلا ىف كلذكو ع لتقلاو صاصقلاو دودحلا

 ٠ رثؤملا ىبأ نع اذه وحن دجويو

 & ءايشألا نم ءىش ف نيملسملا ىلع مهتداهست زوجت ال : لاق نم لاقو

 اودهشتساو ) لوقي هللا نأل نيملسملا نم اوسيل مهنأل ريثك الو ليلق

 . نيملسملا نم مه اوسيلو ث نيملسملا كلذب بطاخي ( مكلاجر نم نيديمست

 امب نيملسملا ىلع مهتداهسث زوجت ال هنآ نيملسملا نم عامجإلاو

 ٠ مهتداهسثب نيملسملا نم دحآ نم ربيب الو س رفكلاب هيف مهيلع نودهسني

 ء نبملسملا ىلع ماكحلا مه اوناك اذا مهتداهش زوجت امنا : ليتو

 هرهاظ نيملسملا ةوعد نكت ملو ث مهيلع ةطسبنم ريغ نيملسملا دي تناكو

 ٠ مهل ةرهاق ريغ مهيديآو . مهيلع

 زهأ عيمج اوعدو ، مهموق ميمج اوعد نيملسملا ةوعد ترهظ اذاو

 مهيلع در نمو س مهنم ناك كلذ مهنم لبق نمف نيملسملا نيد ىلا ةلبقلا
 ح نيملسملا نيد ىلا عجري ىتح كلذ ىلع زاج اذا نيملسملل ابرح ناك كلذ

 . نيملسملا لودع نم الإ ذئنيح ةداهشلا نوكت الو

 اندم نأو !ودهسش اذا دوهنلا نع 7 : ىراوحلا ىبأ نع

 بتتاكللو 1 كلذ ه رك هنيآرف لقعلا حيحص وهو نالف نب نالاف

 ىف بتكي ضيرملاو اناصقن هلقع ف ملعن ام : نولوقي نكلو ، بتكي ىذلا
 ىف نالف نب نالف اندهشآو ، هلقع ةحص ف حيحصلا و ؤ، هلقع نه ةحص

٠ هلتع نم ةحص



_ ١٥٤ 

 مث لقعل ١ حبحص وه و اندهشأ نالف ني نالف نآ دهش نا و : لاق

 ءالؤه ةداهسن لبقت مل هلقع ناصقنب اودهسنف ءالؤه دعب نم دوهشب ىتأ
 ٠ هلقع ناصقنب اودهش نيذلا

 هلقع ىف ملعن الو ث نالف نب نالف اندهسشأ : اولاقف اودهش ا ذاو

 تلبق هلقع ناصقن ىلع اوده نشف دوهش مهدعب نم ىتأ مث { اناصقن

 ٠ مهتداهش

 : اهيف بتكيو س كوكصلاو اياصولا بتكي نم بيعي هنأك هتيأرو
 ٠ لقعلا حبحص وهو اندهشأ

 % اناصتقن هلتع ف ملعن الو : بتكي نأ بتك اذا بحتسي هتيأرو

 ٠ هرمأ زاوجو هلقع نم ةحص ق وأ

 بنكيف ؟ حيحصل ١ امو هلقع نم ةحص ق بتكي ضيرمل ١ و : هريغ نمو

 1 ٠ هلقع ةحص ق

 ٠ نادبع امهنأ هيلع دوهشملا ىعداف مكاحلا عم نادهاسن دهس اذاو

 ٠ رمألا نيبب ىتح امهتداهسثب هيلع مكحي الو س عمست اهنا : لوقأف

 بئاغ لجرل نالفل نادبع امهنأ نيدهاست ةداهشب كلذ حص نا : تلق
 ؟ امهتداهسث درت وآ امهب هل ىضقيآ س ميتيل وأ

 هملعب هل دوهشملا ىلع جنحبو ئ امهتداهش نع فقوي هنا : لاق

 امهنداهش ىعداو ةنييلا قدصو امهاعدا ناف س هل ةنيبلا هب تماق امب

٠ جرخم امهل نوكي نآ الإ دعب امهب هل ىضقو امهتداهنشش تطقس



. ١٥٥ 

 مكاحلا امهاعدو ‘ ةيردلا هي ناقحتسي ارمأ وأ هقانع ايعدا ناف

 ٠ هللا ءاش نا هب امهل مكح ةجح امهل نكت مل ناف نايعدي ام ىلع ةنيبلاب

 ح امهكلمأ الو ىل امه ام نادهاسشلا بذك : هل دوهشملا لاق ناو
 ى ذل ١ ىلع امهنداهش تنيثو ئ امهنع ةد اهسشل ١ تطقس طقت امهنتكلم ال و

 ٠ هيلع ادهسنت

 ٠ انقتعأف نالفل نيدبع انك انا : لان ناو

 ٠ نالف ىلع جتحيو 4 امهتداهست نع فكي مكاحلا ن : لوقأف

 ٠ ةزئاج امهتداهستف امهقدص ناو

 ةنيب امهل عمسي الف ةقاتعلا نم ايعدا ام ىلع ةنيبلا افلك اناك ناو

 ٠ ١ هليكو وآ نالف نم رضحمب الإ

 ولو زوجت هتداهشف هنع لئس اذا مميتل ١ نسحي مل نمو : ةلأسم

 ٠ ةاكزلا جرخت فيك نسحي مل

 ٠ هنع لئس اذا هميقي نسحي مل نم ة داهسث زوجت الف ءوضولا امأو

 هعدبي ىتح ةزئاج هنداهشف هي لتبي مل نم ةبانجلا نم لسغلاو

 ةد اهمش زوجت الف . مميغي الف ةالص ثقو هيلع ا رمي . ك زوجي ال مت

 ٠.اضيآأاذه

مث هدحو ناك هنأل هتداهش زجت ملف ىضاقلا دنع دهاش دهش اذاو



_ ١٥٦ 

 نكت مل نا ةزئاج هتداهسنف كلذ ىلع هعم دهس رخآ لجرب كلذ دعب ءاج

 - ٭ ) ا بق نم تدر

 ةداه.نلا كلتب لجرلا مم دهش موي ابيص ناك رخآلا دهاشلا ناك ناف

 ٠ ةزئاج هنداهسف ال دع ناكو لجرلا دهش امك دهستف غلب مث

 دبع وهو هتداهشب ماق نكي ملو كلذ دعب قتع دبع ناك ناو
 ٠.٠ ث ز ا ج

 ىلع كلذ دعب زوجت اهارآ الف دبع وهو ىضاقلا اهدر ناك ناو

 ٠ قحلا كلذ

 وهو اهب ماقو دبع هنأ لجآ نم اهدر ناك نا : بويآ وبآ لاق

 ٠ الدع ناك نا تزاج رح

 ىذلل هتداهست هيف هل بتكي نأ ةلاسرو كصب لصي لجر نع هتلأسو
 ىذلل ةداهشلا هذهب هل بتكو ، هيلا هلسرأ هنأ لوسرلا اذه ركذ
 اذه قدصيو هل بتكي نأ هل له س هل بتكي نأ هل لوسرلا اذه ركذ

 ٠ ةقث ريغ وآ ةقث ةلاسرلل ىعدملا اذه ناك اذا ةلاسرلا ءاعداب لصاولا

 ٠ زگ اجف ةقث ناك ن ١ : ل انت

 ٠ ازوجي الف ةقث ريغ ناك نا و

 ىلع هتوم دعب بتكيأ ، تام دق لجر ةيصو تناك ناف : تلق

 ؟ ةنيبلا هب تدهش ام

٠ ال : لات



١٥٧ 

 ىل_ءع هي دهشأ ام هيلع بتكيأ 4 باغ دق لجر ةداهسن ١ ذكو : ثلق .

 ؟ هسفن

 بتكن الو س مهدهسشآ ام ظفحت ةنيبلا نكلو هيلع بتكي ال : لاق

 ىلع مهدهشنسي مل ام هيلع هنيبلا هب دهشتف هتبيغ دعب اباتك هيلع
. 4 . . 

 ىلع لجر دهشأ اذا : تلقف سلجملا اذه ريغ تقو ىف هتلأس دتو

 اياتك هيلع بتكي نأ هل دوهشملا قحلا بحاصل له ث باتك ريغ ىف هسفن

 هب دوهسثملا ىلع باتكلا ى مهطوطخ اوعقويو ث ةنيبلا دهسنتيو ، هدعب
 ؟ هسفن ىلع

 ح ةداهشلاب اهنولمحي ىتلا ظافلألا هيف بتك دق باتكلا ناك اذا : لاق
 ىتلا ةداهشلا ىنعم نع باتكلا جرخي ملو 64 هسفن ىلع كلذب مهدهسنآ و

 ٠ زئاجف اهولمحت

 كلت ىلع الو هيف مهدهسشي مل وهو هيلع باتكلا ترخأ نيآ نم : تلق
 ؟ هدعب تبتك ىتلا ظافلألا

 ىف ام تنمضت دق هيلع اهب اودهش ىتلا ىناعملا تناك اذا : لاق

 كلذف ةداهستلا نم مهدنع ام نم باتكلا ىف ام نم ءىنت جرخي ملو % باتكلا

 . زئاج

 بالكب اهدأف نوحلم مالكب ةداهسث لمحت ول الجر نأ : هيلع ليلدلاو
 ٠ ىنعملا نم كلذ جرخي مل اذا ازئاج ناكل برعم

 هل .لق ظافلآب اهادأف ةربئك ظافلأ ةداهشلا هذخ لمحت ول كلذكو

٠ ازئاج كلذ ناكل ائيش ةداهسثلا ىنعم نم صقنب ملو ةزجوم



_ ١٥٨ 

 اهادآو 6 ةياكح وآ ةلاسرب لجر ىلا لجر نم اريخ ىدأ ول كلذكو

 دقو ا ائطخم نكب مل هانعم نم جرخت ملو ئ ةلاسرلا نم لمحت ام ريغب

 ايسراف ناسللا ىمجع هسفن ىلع دهىنملاو ناسللا ىبرع دهاشلا نوكي

 رہےع وأ ٥ ٠

 . ىنعملا نم جرخي مل ام زوجي هوحنو اذه لك س لوسرلا كلذكو

 ٠ ىضقنا

 . امهعم نالف ىلا ىصوأ هنآ ادهست نييصو نع لئسو ::هريغ نمو

 ٠ ةزئاج امهتداهش : لاق

 ٠ ةلطاب امهتداهسثف نالف امهبذك نإف

 تيملل رخآ ايصو امهعم نأ امهرارتقإل رخآ امهعم ىضاقلا لخديو
 هل ناكو اثلاث ايصو امهعم لخدأ لبقأ ال : لاقو امهقدص ول هنأ ىرت الأ

 . هابأي نأ

 ٠ كلذ زيجأ ىنإف كلذ لبقو نالف ىلا ىصوأ امهابآ نآ دهش اذاو

 نانثا دهشو 6 نيدي تلا ىلع نينثال نانثا دهش رفن ةعبرأ نعو

 ٠ نيدب تيملا ىلع اضيأ امهل

 ٠ نب دلا لصأ ىف مهنيب ةكرش ال هنآ لبق نم ز اج كلذ : لاق

 ق نوكرتشي مهنأ لبقت نم مهتداهش زوجت الو : نورخآ لاقو
+ نيدلا ةمسق



 ۔س ١٥١٨٩

 امهنأ بوتكم باتك ىلع قادص ىلع ادهسث اذا نيدهاشلا ف فلتخاو
 وآ ٦1 رقي نأ دعب كصلا اذه ق بونكم وه اميو كصلا اذه ق امي ادهش

 رسفي نآ ريغ نم اهب مكاحلا مكحيو ث امهتداهسث زوجت له ء امهيلع آرقي
 ٠ قحلا

 ٠ ارسفم هيلع ادهشيو 0 هنم ءىنن لك ارسغفي ىتح : لاق نم لاقو

 ءىش وهو بانكلا اذه ق ام عيمجب هيلع دهش اذا : لاق نم لاقو

 اهنأل امهنم ةنتياث ةداهش بتاك هائرقأ امهيلع ء ىرقو فورعم دودحم

 ٠ ةف و رعم

 ملو امهيلع ءىرق وأ هآرم نأ دعب كصلا اذه ىف امب دهسن اذإف : تلق
 ؟ امهتداهسثب مكاحلا مكحي له ، كصلا اذه ىف بوتكم وه امب الوقي

 دعب ةيصو وأ رارقإ وآ قح نم بانكلا اذه ق امي ادهسنت اذا : لاق

 ضعب ق امهتداهسشم مكاحلا مكحيو ء كلذ زاج امهيلع آرقب وأ هآ رقي نأ

 . لوقلا

 ءاوس هلك ام لكب وآ امب ىلع دهشا : دهاسشلل لاق اذا دهسثملا لوقو

 ٠ هنفرعمي رقأو > هيلع هأرق اذا

 ىئبو كةتباث تناك هيف ام لكب وأ هيف امب هل دهشي نأ هل لاقت اذاو
 5 هدهشأ امهدحأ ىآ هيلع ىمع اذا هللا ءاش نإ كلذ هل زاج دهش نيفرحلا

 ٠ هللا ءاش ن ! قدصلا كلذم ىرحنتيو

 تاب مل هنأل اتباث كلذ نكب مل هتفرعمب رقي ملو هيلع هآ رق اذا امآ و

الو هيلع رقي نآ نكمي هنأل باتكلا ف امب ارقم اهب نوكي ىتلا ةصقلاب



_ ١٦٠ 

 دق ام ةفرعمب رقآو هأرق اذاف س هفرعي الو هعمسي نأ نكميو س هعمسب

 امب دهسنني دهاسلا نأ هيلع تباث كلذف هيف ام ةفرعمبو هنم هيلع هأرق

 ، مكاحلل كلذف مكحلا ف تبث نأب كلذ ريسفت ىلع دهشملاو ، هب دهن
 ٠ مكاحلا ىلا كلذك تبثي مل نإو

 باتكلا اذه ى امب كيلع كدهشأ نالفل تلق ىنإ : لاق نإ : تلقو
 ؟ ةتباث ةداهش هذه نوكتأ ح معن : هيلع دوهشملا لاقف

 ٠ باتكلا اذه ىف امب كيلع دهسأ : هل لاقو ، باتكلا كلذ

 كلذب تناك هيلع كلذب دهسنن : هل لاقو ةداهسثلا هذه واسو معن : لاق

 ٠ هيلع ةزئاج ةداهش

 اهتآرقو ء ةيصو هل تبنتك انأ ىنأ دهملا ىلع دهاسنلا دهت اذا : تلقو

 . اذهب هيلع دهسثأ انآو معن : لاق اهب كيلع دهشأ : هل تلقو ، هيلع

 ٠ فورعم ءىشلا اذهب هيلع دهشي هنإ : هل لاق اذا ةداهست هذه معنف

 هآرقت منت اذكو اذكب نالفل نالف رقأ : بتاكلا بنك نإ كلذكو : تلق
 ٠ معن : لاقف هيلع

 امنإ و ؟ | ذكي نالفل ٥ دهشأ نالاف : لوقي نأ دهاشلل زوجبأ : تلق

 . هدر تبثي مل نإو ع هذفنآ مكاحلا دنع تبث نإف ، ناك امب ربخي

 تينع دقو ىراوحلا نب لضغ ةرم ىل لاق : ريشب لاقت : هريغ نمو
تركذف ءىشب ىسفن ىلع دهشأ نآ دارآو ، اكص اوبتكي نآ اودارأف ءىشب



١٦١ 

 كلذ نإف باتكلا اذه ىلع اودهسثا : مهل لقف اوبتك اذا : لاقف لضفل كلذ

 . كيلع تبثي ال

 اذه ى امب ىلع اودهشا : مهل لاق نإ تيأرأ .: ريشبل انأ تلق
 ؟ باتكلا

 ٠ هيلع تب اث اذه و ؤ دكوأ اذه : ل انت

 ىلع اودهشي نأ مهرما هناف باتكلا اذه ىلع اودهشا : لاق اذاو

 ٠ باتكلا سفنف

 ٠ ادحأ اذهب ريخت ال : ريشم ىل لاتو

 دلاخ ني دمحم نب دمحأ ركم ابأ تلأسو : ايركز ىبأ باتك ىلا عجر

 ةباصإلا تناك اذا اهؤادأ نوكي فيك تاحارجلاو برضلا ف ةداهشلا نع

 ؟ ةنيب ةمئاق

 هذه نأو ع حرجلا اذه انالف حرج انالف نأ دهسأ انآ : لوقي : لاق
 ٠ اهنم هآربآ هنآ ملعأ الو س نالف نم ةباصإلا

 . هأربأ هنآ ملعأ امو ء هضرغو هلوط فصيو ث هدي نم تيكو تيك عضوم ىف

 حرجل نم ١ ٠ كلذ ٠

 ؟ نوكت فيك قرطلا ىلع ةداهسشملا : تاق

( ماكحالا ىف خاضيالا _ ١١ م )



 س ١٦٢

 . ملعأ الو قيرط وأ زئاج قيرط عضوملا اذه نآ دهسذأ انأ : لوقي : لات
 ٠ نحم د تلاز اهنأ

 كلام ايأ خيشلا ةكري ني دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هنع لآس ام نم

 هركنأف هل دبع هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلأسو : _ امهنع هللا ىضر _

 ليبقت له ث هددع هنآ ادهشف لدع ىدهاش ىع دملا رضحأف هيلع ىع لا

 ؟ كلذ ىلع امهتداهش

 ٠ امهتداهىش لبقت ال : لاق

 ؟ امهتداهش لبقت متل مل : تلق

 . مكاحلا امهلبقي ال اطخ ةداهش هذه نأل : لاق

 ؟ امهنم مكاحلا امهلبقي ىتح نادهشي فيكو : تلقو

 ٠. بهو الو كلذ عاب هنآ ملعن الو هدبع هنإ : نالوقي : لاق

 . ةبه الو عيبب هكلم نم جرخ هنأ ملعن ال : نالوقيو

 لبقت ال ةداهسثلا نأ مهوربخأف سانلا ىلا اجرخ نإ تيآرأ : تلق

 : هل الاقف مكاحلا ىلا اعجرف نادهشي فيك امهوفرعو ث هجولا اذه ىلع

 ؟ امهنم اهعمسيو امهتداهمش مكاحلا ليقي له ئ ةداهشلا هذه انم عمست

 ٠ ةيدوبعلاب هيلع ىعدملا ىلع مكاحلا مكحيو ع معن : لاق

 مكاحلا اهلبقي دعب مل ءىش ىق هتداهش تدر نم سيلآ : تلق

؟ كلذ فق ةتباث



 س ١٦٣

 امهتداهسث زوجت ال ىنعمل وأ قسفل تدر امنإ تناك اذا ىلب : لاق

 . هلجذل

 ىلع ةداهشلاب تأب مل دهاستلا نأل اهليقب مل مكاحلا ناك نإ امأف

 ٠ هنم زوجت اهنإف اههجو

 وأ تكردأو نيكلام نيي تناك اذا عباتلا قيرط نع لئس : هريغ لاق

 دح ١ و لك ‘ اه اقيضي نأ امهل له > عب اتل ١ قي رطل هي مكحي ام نم عمس

 ؟ نيعا رذ اهل اكرتي ىتح هيلي ام نم

 ٠ اهلاحب كرتت : لاق

 لجر اهيف هل ثدحأ ةيقاسو نيب قيرطلا تكردأ نإ كلذكو : هل تلق
 ؟ دهشي فيك ، دهشي نآ دهاشلا دارأو ء اثدح

 اذه تكردأ ىنأ دهشي نأ ىنبجعيو ث هملعب دهشي هنإ : لوقأ : لاق

 نإ دحأل اكلم كلذ نيب ام ف ملعأ الو ع انهاه ةيقاسلا هذهو انهاه لاملا

 ٠ كلذك هملع ناك

 « تفوتسا دق اهنآ هل دمشت نأ دارأو ث اهقادص هتجوز قفو لجر نعو

 ؟ ةداهسثلا كلت هل تبثت ىتح كلذ فق ظفللاو اهنم ةداهشلا نوكت فيك

 ىذلا هلجآو هلجاع اهتادص تفوتسا دق اهنأ تدهشآ اذإف : لاق
 وهف هي ثمس ناو ك ةداهشلا هذه تتيئ دقق هب ةفراع ىه و اهل هيلع

 تسشآ ٠

ىتلا ةآرملا ةروص ةفرعم ىلع هبلق نأمطا اذا دهاشلا نع هتلأسو



_ ١٦٤ 

 ، اهتفرعم ىلع مكاحلا":مم ةداهسثلا هنم تبلطو ث دلبلا ىف اهمسا رهاش
 ىلع ىه اهنأ دهسنب نأ هل له ، ىه اهنأ ةنانئمطالا ىف هبلت كسئي ملو

 ؟ مكاحلا لبق كلذ هيلع قيضي الو ةنانئمطالا

 .. اعطق دهشي نأ هلف ىه اهنأ كشي مل اذا : لاق

 . ةنانئمطالاب ىمسي نأ الإ اهل دهسثي الف ةنانئمطالا ىلع, ناك .نإو :.

 دوهستلا دهستي امنإف لجرل ةكولمم اهنأ ةمأ ترقأ اذاو : رنألا نم

 ةداهست ريغ رارقإلا ةداهش نأل هتمآ اهنأ نودهشي الو ى ةيكلملاب اهرارقإ ىلع
 سافنألا ىف تبثت ال ديلاو « ماكحألا ف نتيب كلذ نيي :قيرفتلاو ك عطقلا

 ٠ رىتيلا ريغ ناويحلا رئاس تيثتو ي كلملا رئاس ف تيثت امك كلملا ىق

 .لجر جيوزت دهنت دق.ناك لجر نع تلأس : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ةافولا اهترضح ةآراا نإ مث س ةداهسثلا لمحو قادصلا دهسننو 0 ةآرملام

 اهيلع ام تحب هل وه اهجوز ىلع ىذلا اهتادص نأ مهتدهسنأ و ةندنلا تعدف

 ٨: ةافوب هل وه نسيلو:2 هل

 نأ دهشي الو ، !اذكو اذك قادص ىلع نالف تنب ةنالفب جوزت نالف نبا

 دهاشملا اذه ىدؤيف :اذكو اذك قادص نالف نب نالف ىلع نالف تنب ةنالفل

 ٠ هنع قاد.دلا مدهب امهملع نادهاثلا ىدؤيو س قادصلا و جيوزتلاب هملع

 نالف ئندهسشأ . :لوقبو :نيدهاسشلا ندذه : ادهنشآ نادهاسسلا ناك ناف

 ٠٠ :نالف نب نالف نع اهقادص تمده دق ةآرملا هذه نأ امهتداهسث نع نالفو

لك ةداهش عمسيف نيدهاشلا نيب قرقب نأ مكاحلا ىلع سيل : لاتقو أ



 س ١٦٥

 ع ( ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نآ ) هللا لاقو ، هدحو امهنم دجاو

 ٠ اعمتجا اذا نضعيب امهضعب ن ادهاشلا ى وقي دقو

 . هبلط !ذل هل هبلع دوهشملا ا نأ :. دجوي هنأ أ ىلع نب دمحآ.نب ىسوم عفرو.
 .."٨ح .ه .: د ه. .4 = :. 8 . ٠

 ةزئاح امهتداهسشف هلام ضبق ق لجرل ةلاكوب لجرل ن نامبرغ دهش ناو
 و

 .. > ..ا `. . -= :+ :زوجت .الف امهيلع ام ق امأو 4 امهريغ ىلع ام ف

 !د !.. خا ر .اا.. .
 :, ...ا ٠ ةلوبقم ريغ رتاهتلا ةنيبو

 لجر دي ف اضرآو اراد.ايعداف مامإلا ىلا اعفترا نيلجر لثم .رتاهتلا و:

 :ه هيلع اهب قدصت هنأ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف

 ىضقي نأ مامإلا ىغبني هنإف اهضبتو هيلع اهب قد۔.دت هنأ ملعب مل ناذ

 ىعدملا لوق :ىلا تفثلي.الو 7 اهيلع ةنيبلا :مانأ امهلوأ و % ءاعدا امهلوأل اهدب

 ٠ لوبقم ربغ رتاهتلا و ى رتاهتت اهنأل هتنيب ىلا الو ىناثلا

 لكل مقت امنإ اهنأل .امهنم دحا ا اهب ىضقي ال ::ءاهقفلا ضعب لانو

 ٠ اموسقم افصن امهنم دحاو

 ٠ اهلثم لئاسملا نم اههبشي امو

 ' ٠ ضغب ىلغ مهضعب ةثرولا ةداهسن زوجت الو

 هل زجي : مل هلام ةلاكو نم هعزتنا مث هل لام ىف لجزل اليكو ناك نمو
٠6 . " .. .0 .. ه ءىننب هيف هل دهشي نأ



 س ١٦٦.

 نوكي نآ الإ هل هتداهث تزاج لاملا بر هعزتنا اذإف لماعلا امأو

 ٠ هتداهش مكاحلا درف لماع وهو دهت

 نم جرخآ مث اليكو هيف ناك ءىش لك ف ليكولا ةداهسن زوجت الو
 ٠ ءىشلا كلذ ىف هتداهش زوجت الف هيف هتلاكو

 زجت مل ةداهشب هيف هل دهشف دلب ىلا هلمحي لجرل المح لجر ىرتكا اذاو
 كلذ لبق هل دهش دق نوكي نأ الا متي مل امئاق طرشلا مادام هل هتداهش

 . هتداهش مكاحلا درو

 هنآ ىرتكملا دهش مث لمحلا اذه ىرك فق امهنيب طرشلا ىضقنا اذإف

 ثتد رق دعي ١ ٥ رك ق وه و هيف هل دهش نوكب نأ الا ١ هند اهش هل ت زاج هلمح

 ٠ كلذ د دعب 7 هل دهشمب نأ هل زوجي الف هذه هتداهش

 ٠ هبحاصل ريجألا ةداهش ضعب هركو

 ٠ الدع ناك اذا هتداهش لبقت : هللا دبع وبآ لاق

 دوهشملا لاقف نالفل لاملا اذه نأ مكاحلا عم نادهاىش دهش اذاو

 ؟هل لاملا اذه نأ املع نيآ نم امهلس : مكاحلل هيلع :

 سأب الف مكاحلا امهلآس نإف

 . امهتداهشثب مكح امهلسي مل نإو

 نودهشي نكلو ١ ذكو ١ ذك ١ ذهل ١ ذه ىلع نآ ١ ودهشثي نأ دوهسشلل سيلو

٠ ملعن ام ىلع هدب ق ناك وأ ث هارتشا وأ هثرو انالف نآ



_ ١٦٧ 

 نع ثاريم دعب اثاريم ناك اذا كلذ زاجأ دق ءاهقفلا ضعب نأ الإ

 دح ٠

 ءا ث نم لامب رخآلا لجرلا ملع اذا : ايركز ىبأ باتك ريغ نمو
 ٠ هل هنأ هدهشتسا مث ةيه وآ

 ةلازا دري ملو ء هدنع ام ىلع دهش اذا املاظ ادهاش هارأ ال : لاق

 ٠ ىعدملا ةجح

 له © هل هنآ ملع نيأ نم هلسي نأ مك احلا ىل ١ ىع دملا بلط ناف : تلق

 ؟ كلذ متكي نأ هل

 . كلذ متكي نأ هل سيل . ال : ل اق

 هركنأف مكاحلا ىلا هيلع مفر مث ديزل قحب هسفن ىلع دهشأ نمو

 كلذ ىف ناديزي الو هسفن ىلع امهدهشأ امك هيلع نادهاشلا دهشيلف

 ٠ امه دهشأ ام فالخب نا دهشي الو . ائيش هنم ناصقني ال و

 لاملا اذه راص نيآ نم امهلس : مكاحلل هيلع دوهشملا لاق نإف
 اودهش ىذلا كلذ هل لاق ولو مهلأسي الو كلذ مكاحلا ىلع سيلف ؟ نالفل
 ٠ هبلع

 ىنرق سانلا ريخ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوريو

 لبق لجرلا دهشي ىتح بذكلا وشفي مث مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث
 ٠ دهسثتسب نآ

 نأ لبق نودهشي نيذلا دوهشلا ريخ : مالسلا هيلع لاقت هنأ ىورو
١ ٠ ودهسشئتسب



.١٦١٨ 

 . ناحيحص ناثيدح ناذهو : ليت ..

 رضاح لقاع غلابل ةداهست هدنع ىذلا دهاستلا لوألا ىنعمو : ليق

 ىغبني ال ىذلا اذهف ث .اهب هل ةداهشلا دهاشلا ةلاسم ىلع رداق اهب ,ملاع . .

 ٠ دهستتسب نأ لبق هل دهب نأ دهاسستلل

 نونجم وأ لفطلا ةداهشلا هدنع ىذلا دهاشلا :ىف ىناثلا ثيدحلاو : :: ..

 نكلو :ء .لاسي مل نإو ةداهسنتلل ءعىدتبي نأ ىغبني ىذلا اذهف ، تيم وأ

 لغطلا نالفل ىدنع : لوقيف ىضاقلا ىلا ريصي نآ كلذك ناك اذا هل ىغبني

 تدهش اهنع ىننتلنن ن راف :ةداهش تيمل ا نالف 'وأ نونجملا :نالاقلا وأ ريغضلا ة

 :, :- ' 1 ٠ هدنع امي دهش كلذ لق : ىضاقلا هل لات اذاف ؤ اهب

 . ةمدقملا هذه لبق اذكو اذكب دهشأ : لوقيف دهاشلا ءىدتبي الو

 هل لانت 6 انيلع دهننن ال : هل اولاف ةداهسشب ( نودهشي اموق رضح نمو :

 ء قحلا كلذب دهشي هنإف هيلإ جيتحا مث قحلا هيلع .ىذلاو قحلا فاص

 ,ه عاب ام ف عئابلا ةذاهسث وجل

 ىظعملا ةداهسثف ىطعأ ام ىف ىطعملا عزونف ةيطع ىطعأ نم اماو
 . ةزئاج ىطعملل

 ىف أ زوجت الو ح لتقلاب اب مهيلع عوطتلا ١ نم ر مهيلع دهش نم ةداهش زوجتقف

٠ . مهتدامش زوجت الو 6 .كنأل ةد ةداهش هذهف اللا



_ ١٦٩١ 

 اولنقو انليبس ف اوضرتعا ءالؤهو انالف نأ لتقلا ىف اودهس اذاو .

 وه نم لتق هنأ لجر ىلع مهنم لجر دهشي نأ الإ مهتداهش تزاج انالف
 ٠ هتداهش زوجت الف هل ىلو

 > توماو حاكنلاو بسنلا .,نم نوملسملا هدح دق ام ريمع قوقحلاو ماكحذا

 . ؟ هبئطخت زوجت الو كلذ ىف اببصم نوكي.له

 .. همكح ضقن ىلع مدقت ال : لاق

 . تاومألاو ءايخألا ىلع ثادحألا ف ةرهسلا ىلع ةداهشلا ف فلتخاو ا

 وأ نايعلا وأ عامسلا ىلع الإ ةداهشلا زوجت ال : لاق نم لاقف
 ٠ عطقل ا

 نم ىش ىف ثاذ_حألا نما ءىش ف ةزهلا ىلع ةداهشلا زوجت الو
 تارغكملا

 ٠ ٠
..: . .. 

 نايعلا ىنلع ةداهشلا زوجت ام ليبس ىلع كلذ زوجي : لاق نم لاتقو

 ٠ هيلع ةداهنشثلا زوجت ام ميمج ى عامسلاو

 ٠ توملاو بيا.هنألا و حاكنلا ق ةداهشلا زوجت : ليقو

 دلوتي ام الإ هيف ةداهسثلا زوجت هنإ : هيف ليق اعبار اهجو ملعن الو
 حاكنلا نم دلوتي امو ع دقفلا و مدهلاو قرحلاو قرغلا لثم توملا ب . نم

 ٠ كلذ هينشي امو عاضزلاو:راهصإلا نم

صاصقلاو دوقلاو دودحلا بجوت ام ىلع ةرهشلا ىلع ةداهشلا امأو



١٧٠ 

 ءىش ف ةره ذلا ىلع ةداهنلا زوجن ال هنأ افالتخا كلذ ق. ملعن ملف :

 ٠ كلذ نما

 ٠ ناسنإلا : همكح ٠ ةلعتم نم امو برضلا كلذكو

 قاتعلاو قالطلا نم ماكحألا عيمج ىف قوقحلا ىلع ةداهسثلا كلذكو

 . قوقحلا عيمج نم دلوتي ام نمو ءارشلاو عويبلاو اياصولاو رارقإلاو

 دهشف لبق امهيأ فرعي ملو ةدحاو ةليل ف هدلوو لجر لتق اذاو

 نوكت الف رخآلا هبحاص لتق امهدحأ نآ مهلوق لبقي ال "نم نم ةعامج
 لبقن ىتح ريخأتلاو ميدقتلا ىف ةرهشلا لبقت الو 0 ةرهش ةداهشلا هذه

 ٠ ةرهشلاب مكحي نأ مكاحلل سيلو ، امهدحأ

 نأ رخآلا دنع امهدحأ رقأ ىتح ثيدح نيلجر نيب ىرج اذاو

 نامتك هحسب ال هناف هنرضح ف وآ لجرلا ةبرغ ق مه رد ةئام نالفل هيلع

 ٠ ةداهش كل ىدنع : هل لوقيو 6 قحلاب هل رقملا ملعي نأ هيلعو ى كلذ

 بولطملا هركنأو هقح بلط دق لجرلا نأ ملع اذا هنأ اندنع ىذلاو
 ام ءادآ رقملا رارقإ عمس نم مزلي كلذ دنعف ةنيب هيلع بلاطلا دجي ملو

 ٠ كل ذب دهشي مل وأ هسفن ىلع رقمل ا ه دهشأ ، هدنع هل هم رقآو 6 ممس

 حصأ دقف اذكو اذك نالفل نالف ىلع نآ هلل دهشأ : لاق نمو
 ٠ ةداه لا

 هدهشآ ءىشلا بحاص اعد مث ناسنإ ىلع ةداهش لجرل هدنع ناك نمو

 دهشي نآ هل ناف مكاحلا ىلا هعم هروضحب ةداهشلا هيلع هدنع ىذلا ىلع

٠ هيلع قحلاب دهشيو ، هنايصعب ١



 ۔ ١٧١ س

 هيلع ىدنع : لاقف هركنأف مكاحلا ىلا هل مصخ ىلع لجر عفر اذاو
 نالفو نالف ءاج نإ : مكاحلا هل لاقف مكاحلا هفرعي ال نم نم نالفو نالف
 الصو املف ، معن : لاقف كيلع لاملا اذهف وأ لاملا اذه ملست كيلع ادهسنو
 ٠ كلذ نع داع اذا ةزئاج هيلع امهتداهش ىرأ الف ركنأ هيلع ادهسنو

 ةداهشلا ىسن مدق املف باغ مث هتداهش ىلع نيلجر لجر دهشأ اذاو

 ٠ اهناظفحي هنداهش ىلع امهدهشآ ناذللا نادهاسلا ناكو

 . ىسن دق وه ناك اذا كلذ امهنم لبقي ال : بوبحم نب دمحم لاق

 هب رعشي ال رقملاو هرارقإ عمسيل رقملا ىلع ءىبتخملا ةداهسث ةزئاجو

 . تيكو تيكب كيلع دهشأ : لوتي لب ىندهشأ : لوقي ال نكل

 هل عيبي نأ ديري سلجم ف لجرل لوقي لجر نع هتلأسو : رثألا نمو

 دق وأ ، اذكو اذك ىنتعياب : هل لوقيف ءىشب هيلع دهشي وآ هبهب وآ ائيش
 سلجملا نم لجر لوقيف رخآلا تكسيف اذكو اذك تلعف دق وأ ، ىل تبهو

 ؟ ارارقتإ وأ ةداهسن هذه نوكنأ ابر معن : لوقيف معن : لتقت

 لئسو مهفتسا ام اذكو اذك تلعف دق معن : لوقب نآ الإ ث ال : لاق
 هنع ٠

 هدرف رخآ ضاق ءاج مث تاداهشب دهشف ضاق ءاضقب قتعأ دبع نعو
 ؟ هب دهش ام زوجي له © ةيدوبعلا ق

 ٠ رح سانلا دنع وهو اهب دهش ىتلا هتداهش زوجت معن : لاق

هيلع ىعدملا ركنأو ۔ ااجاع مهرد فلآ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو
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 رخآلاو ث ةلجاع اهنأ دهسني امهدحأ نيدهاش مكاحلا دنع هيلع ىعدملا ماقأف

 . .. اذكو اذك ىلا ةلجا اهنأب.دهشي .

 ٠ لجألا كلذ ىلا قحلا نوكيو ث ةزئاج ةداهشلا نآ عماجلا ىفف

 بذكأ ىعدملا نأل لجألاي دهاستلا .ةداهسث طوقس يدنع بجوي رظنلا و

 ٠ هوعدب هدهاش

 دحأ دهف لجنلا كلذ ىلاا ىعدملا ىلا ىعدا ول هنأ .ىرت الآ

 ةداهش تناك لجاع قحلا نأد امهدحأ دهشو 6 لجخا كلذ ىلا نيدهاشلا

 . هقح ريغب هل دهش دهاشلا نأ لبق نم ةزئاج ريغ ربع

 ىلا هيلع هل قحلا نأ هيلع ىعدملا ىعداو ء ااجأاع اقخ هلع ىعدا ولو
 ماقأف هامس لجأ ىلا .هيلع هل قحلا نأ هيلع ىعدملا ماقأف هامس لجآ .

 قيد_ .دنب رخآلا دهنو ٨ هقيدصتنمب امهدحأ دهنتف نيدهايد هيلع ىعدملا

 بذك هيدهاش دحأ لجألا ىعدملا قدص نإف يقحلا ىلع اقفتاو ع .ىدملا
 ذ رخآلا

 كلذب دهمنتف هيلع ىعدللا ركنأ و ّ مهر ,د فلأ هيلع ىعدا ول كلذكو

 هخلألا بحاص ةداهش تناك مه ر ,د ةئامسمخو فلأب رخآلا ده ده.تو 4 امه دحأ

 ٠ هب دهشتسا ام ريغب دهش هنأل ةلطاب ةئامسمخو

 تناك ةئامسمخب رخآلا دهشو ىعدا امك فلألاب دهشي امهدخأ ناك ولو
 ةءاديب د:.ث ةئامسمخلا .دهاش نآ لبق نم ةئامسمخلا ىف ةزئاج امهتداهش
 ٠ ملعأ هللا و قحلا صع

 ٠ قافتاب ةزئاج رمغ دودحلا ق ةداهشلا نع ةداهشلا و : لاق

٠ ٠ .ه ا
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 ك كلذب نادهاشث هدنعو هنم تيصغف لجرل ةنامأ هدي ق لجر فو

 ىلا .ربصي ىنح كلذب هل نادهانشنلا دهىنتبي فيك > لجر. ديب ةنامألا دجو مث

 ؟ هدب ق ىه ىذلا نم هتنامأ عاجرت.ا

 فلتخم هديب نم اهفلت .دعي هتنامأ ف نيمألا ةبلاطم ق نأ وجرأ : لاق

 ٠ ه دف

 مكبح .نااغل نالف .دبي ف تناك ةنامألا هذه نأ .حص اذا لوق ىلعو

 . ٠ ملعأ هللاو هدب ق تناك نم ىلا اهدرم مكاحلا

 ك نالفل ىهو نالاف" دب ق تناك اهنأ ةنامألاب.ن -راده اسنلا دهنت نإ ': تلقو

 ؟ ال لمآ هدي ق تناك ىذلا ىلا , ملتست ن رآ اهب مكحي نأ مكاحلل زوجيأ

 ٠ هدب ف تناك نه رلا ة ةنامألا درد مكحي مكاحلا ن ‘رأ : با وجلاف

 هل هدي ىف تناكو ث اهيلع هعدوتسا نالخل ةنامأ اهنآ نادهاسث دهش اذاو
 ٠ ملعأ هللاو

 ، ههبشي امو روث وأ لمج لثم ةرجأب اهاعري ةباد هديب ىف تناك نمو

 مكحي فيكو ؟ كلذم نادهاشلا دهنتي فيك ء بصنل ذلا ق هليبس كلذ ناكو

 ٠ اقفوم كلذ ىل نبب ؟ مكاحلا

 ىلع نوملعي امي نودهشي امنإ دوهشلا و 6 ةلسملا نيبآ مل : لاق

 . ملعأ هللا و عىشلا كلذ ىف طقف مهملعو مهتفرعم رادقم

 نبملنسما ةمدخ ىلع رهشلا ق وأ مويلا ف ةمولعم ةرجأ هل عطق نمو

٠ ملعأ هللاو تفرع اذه بسح ىلع ث ةرجأب مه ريغ مدخي نأ هل سيل
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 ىذلا 1 ولل زوجي : دلاخ نب دمحم ني دمحأ ركم ىبأ نع تفرعو

 فقو مهريغل وأ مهسفنأل ١ 7 نآ مهل نأ نبم دخنتسمللو ن ١ ويدلا هل

 ٠ نبملسملا ةمدخ نم مهتولخ

 لسو ملعأ هللاو ةرجألاب مهريغل اوطعي نأ مهل زوجي ال امنإو
 ٠ نيملسملا

 لاملا نإ : عئابلا هل لاقف هل هعاب ءىش ف لجر هعزان نم نعو
 ٠ س شغ هيف رهظو ضورعلا نم لاملاو ح هيف الوسر ناك هنأو ح هريغل

 ٠ ملعأ هللاو مكحلا ف صالخلا همزليو ح عئابلا نم لبقي الف

 دوهشملا ملسأف ةداهسثب لجر ىلع ادهش نيبدوهي نع ةيواعم ابآ تلأس

 . هيلع مكحي نآ لبق نم هيلع

 ٠ ملسأ امل هنع امهنداهسش تلاز : لاق

 امهدحأ دهشو مهرد فلأب اريعب عاب انالف نأ نادهاش دهش نإو

 ٠ هتداهش تلطب دقف هافوتسا دق هنأ

 كلذ زاجآو ‘ هتأرما قلط الجر نأ ادهش نيدهاش نأ ول : مشاه لاق

 ىلا عجرت ال ةآرملا ناف كلذ دعب امهسفنأ نادهاسشلا بذكف مكاحلا

 ٠ اهجوز

 هملعأف لجر ىلع لاملا ليكولا عابف الام هل عيبب الجر لكو لجر نعو

. فورعم نمثب هيلع هعيابف الام هل ميبآ نآ ىنرمآ نالفل وهو ىل سيل لاملا نآ
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 نمثلا ضعيب ىرتشملا رقأف ىرتشملا نم نمثلا بلطف لاملا بحاص. مدقف

 ٠ لدع وهو عئابلا دهسنف اضعب ركنأ و

 ؟ الدع ناك اذا هيلع عئابلا ةداهسن زوجنأ : تلأس

 الإ عيبلاب ليكولا ةداهش زجت مل اركنم ىرتسملا ناك اذإف : لاق

 ٠ هريغ نيدهاستب

 ليكولا هملعأو ، ليكولا نم ىرتشا دق هنأب ارقم ىرتشملا ناك نإو
 بحاص لاقو ع لقأب ىرتشملا لاقف نمثلا ىف فلتخا امنإو هريغل لاملا نأ
 ىذلا دهاشلا ناك اذا ىرتشملا ىلع ةزئاج ليكولا ةداهشف رثكأب لاملا

 ٠ هللا ءا ش نإ الدع هعم دهش

 كرضحأ لجر نعو : هللا دبع ىبأ باوج نم هنأ دجوي ام نمو
 لام لكي هتحص فق هدهشآ كلاملا زيزعلا دبع نأ امهدحأ دهن ، نيدهاش

 هدلو ىوس ادلو هل نأ ملعي ملو ث اهنع تام ىتلا هتجوز نم هنبال هل

 نم لقأب هتوم لبق كلذو ث اهايإ هامعآ ةيمغب هل دهشأ ىذلا اذه

 ىتئامو نيسمخو ثالث ةنس نم لاوش ق كعم دهاشلا دهستو ، ةنس

 كلاهلا هايخ نب زيزعلا دبع نآ ىناثلا دهاشلا دهسثو “ ىبص هدلوو ث ةنس

 ۔ اهنع تام ىتل ا هتجوز نم اذه هنال وه هل لام لك نأ هنحص قف هدهسشأ

 زيزعلا دبعل قح الو ص هتيمغأ امبو ث هيلع هل قحب هاوس ادلو هل ملعأ الو
 . لاملا اذه ىف

 ٠ مالغل ١ مس ١ كوفرعي مل مهنإ : تلتو

 نآو ث اهريغو هتجوزل قوقح زيزعلا دبع ىلع حص دق هنإ : تلقو

؟ هرجح ىق وهو هيلع قح هدلول راص فيك جتحا ءامرغلا ضعب
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 هنحص ىف ةداهشلا هذهب اذه هدلول دهشأ ناك اذإف تفصو ام ىلعف
 ريغ هذه هتجوز نم دلو هل حصي مل اذا اذه هدلول لاملا اذه ىرأ ىنإف
 . اذه هدلو

 هيلع قح هل نوكب فيكو ىبص ١ ذه هدلوأ هتثرو جتحا ام امآو

 . هدلو نقح مدهت ةجح هذه :شيلف

 ٠ هسفن ىلع وه هب رقآ ام لطبي نأ مكاحلل سيلو

 . اهنوفرعبب ال هوجو نم هييلع قح هل نوكي:نآ نكمي دقو

 ىلا سابعلا ىبأو رذنملا ىبأو دايز ىبآو هللا ديع ىبأ نم . باوج

 : ىلع نب دمحم
 . : . !. _ ."ةل .

 رضحأو 6 ذخأ نكب ملو موق مر نم ىطعي ن رآ بلط لجز نعو . ذ

 ٥ ايا !و مهعمجي نم نمو 6 نالف نب نالف نب نالفا اة ذه نأ ١ دهشن 'نيده انش

 ي بآ
 ح م رل ! ا ده نم ذخ اب نم نم هنأ حص دق 4 نالف ني نالف هيل ١ ن

 لهآ نم هنأ حصي ملو س لوخدلا بلاطلا اذه بلطي حوللا ف لخد دقؤ
 ح هيلإ نوقتلي بآ مهعمجي مرلا اذه نم ذخأب نمو هنأو % هبسن الا دالبلا

 ڵ هنم ذخأب نم نم وآ دليلا كلذ لهأ مر نه ذخأ مهعيمجب دجلا ناك اذاو

 ٠ بلاطلا اذه لخد كلذ حصو

 ٠ اذكو اذك نالف نب نالف دنع نآ نادهاش دهش اذاو

 ٠ ةنامأ نوكب : لاق

٠ اذكو اذك نالفل ١ هلبق نآ دهش ناف : تلق
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 ةن امآ نوكن : ل اق نم ل ات ٠

 هيلع انومضم امزال : ليقو ٠

 ىلع وأ لام وأ كص ىلع ةداهنتب مكاحلا عم دهاش دهست اذاو : تلق

 ىذلا اذه نالف ةداهسن لتمب دهشأ انآ : رخآ لجر لاتقو 6 قوقحلا نم

 مكاحلا زيجي لهف قحلا اذه ىلع وأ ث لاملا اذه ىلع وأ كصلا اذه د دهن

 ؟ امهنداهت

 ٠ ةزئاج هنداهستف لوألا امأ : لاق

 لاثمألاو ث ءىشلاب جرخي ال لثملاف لثم : لاق اذا رخآلا امأو
 ٠ فلتخن

 ظفلب وأ ؤس نالف هب هيلع دهش ىذلا اذهي هيلع دهشأ : لاق نإ و

 وأ س دهاىنثلا ةداهن لثمب لثم ةياكحلا كرتي هسفت ءىنلا ىنعم ىضتقي

 . هب دهسني ءىنل

 ٠ هتداهش زوجت : لاق نم لاقف

 ةداهسث ءىطاوي هسفن نع هب دهسئي ظفلب دهسثي ىتح : لات نم لاقو
 ٠ ىنعم الو ظفل ق نافلتخي الو أ دهانلا

 هنم ثروو ث سانلا نود هيخ نم الام ثرو لجر نعو : هريغ نمو

 فيصوب مهقتعأ نيذلا نم نالجر دهت مث ع مهثرو ىذلا مهقتعاف اقينتر
٠ هدلو هنأ فيصولا اذهب رقي ناك هل انك ىذلا انالف كاخأ نآ ثرو ىذلا نم
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 ةلزنمب امهسفنأ ىلع ةزئاج نذإ امهتداهست : هللا دبع وبأ لات

 اموهذأل امهل هقنعو ث امهنم خالا ثاريم الطبآف هدلو اذه نأ امهرارتإ

 5 هدلو هنآ اذهب رقي ناك هل اوناك ىذلا نأ ادهش ىذلا اذهل ناكولمم

 5 امهسفنأ ىلع ارقآ امهنأل قيقر الو لام نم ىقب ام ف امهتداهست زوجت الو

 ٠ امهريغ ىلع زوجي الو ، امهيلع زئاج امهرارتإف

 هئام نالفل هيلع نآ رقآ ىتح ثيدح لجر نيبو كنيب ىرج اذاو
 ٠ هترضح ى وأ لجرلا ةبيغ ف مهرد

 ٠ كدهستنسب مل وآ هسفن ىلع رقملا كدهستتسا ث ةداهنتلا ءادآ كمزلي

 ٠ مهرد ةئامسمخ ىلع اهجوزت هنآ نالدع نارخآ دهسسنو © مهرد ةئام

 نبدهاسنلا ىأف ةداهستلا اوخرآ ناف س دوهنلا لآسي مكاحلا ناف

 :ذه نآ هللاب نيمي اهيلعو س نيقادصلا نم رثكألاب مكح رخآلا لبت دهش

 ٠ اهجوز ىلع اهل قا دصلا

 اهيدهاست نأ ملعت ام هللاب انيمي مكاحلا اهفلح كلذ فرعت مل ناف

 ٠ ل لطابب اهل أ دهس

 ةرثع نالفل هيلع نآ هيلع دهسثب نأ الجر دهستأ الجر نآ ول : ليقو
 ٠ هعم رقأ هنأب دهستي ملو . مه ارد ةرشع نالفل هيلع ناذه دهشف مه ارد

٠ نماض الو مثآ ريغ هناف
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 دهشتي ملو ك رخآ لجرل قحي هسفن ىلع رقي هنعمس لجر نع هتلأسو
 هعمس ىذلا ريغ ةنيب دجي ملو 5 هب رقأ ناك ىذلا دحجف هسفن ىلع

 ؟ هدهستي نآ ريغ نم هرارقإ ىلع دهسشثي نآ هل زوجي له ، رخآ دهاىنتو

 رمألا باب نم اذه نألا زئاج كلذ نأ كلام ىبأ خيسلا نع : لات

 ٠ دمسنتب نآ هلف فورعملاب

 ىدنع رقأ وأ ،\ لوقي هتعمس وأ ، رقي هتعمس : لانق اذا : هريغ نمو

 اذه ناف اذه ىلع مك احلا دنع هتداهست تناكو ؤ اذكو اذك اذهل هيلع نأ

 هدهنشآ هنأ هيلع دهستبي مل ام هنأل مكاحلا نم ةداهستلا لوبق فااتخا عضوم

 .ةداهشب هيلع دهشي ال ةياكح هيلع ىكحي امناف هيلع نأ اعطق هيلع دهن وأ

 مل هنأل ابذاك كلذب ىدنع ناك رقي هتعمس امناو ىندهستآ : لات ولو

 ٠ امهفيرحتو ظفللاو ىنعملا ليدبن ىق مثإلا هيلع فاخأو س هدهسستب

 ةداهش تناك ةياكحلا ىكح ولو ةداهست اهلعجي نم لوق ىلع امآو
 . انماض نوكي الو س ةبوتلا هئزجت نأ توجر ىندهسأ لانف

 . اهاكح اذا ةداهسث تسيل اهنا لوقي نم لوق ىلع نامضلا هيلع فاخأو

 دنع دهشف ةداهسثلا لاملا بر هلأس مث هعم رقأ وأ هدهسنأ اذاو
 وأ 6 هي رقأ ى ذلا كلذ هل هيلع نأ عظطقلاب رقمل ١ وأ دهم ١ ىلع مك احل ١

 ٠ ملعي ال ام ملع ىطاعتو ، بيغلا ىلع ةداهسن ىدنع اذه ناك هب هده

 ٠ هللا نيو هنيب ام ق روز ةداهىت نوكت نأ فاخأار

ىكحو ء هيلع هملعي ىذلا هملعب دهش ول ناك اذاف نامضلا ىنعم امآو
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 نأ توجر هيف فلتخي الام ىنعم ف كلذب ةداهشلا هيلع تتبث ةياكحلا

 هل سيل ىذلا ىنعملا ىلع اهدلقت ىتلا ةداهشلا كلت نم ةبوتلا هئزجت

 ٠ هبطاعت

 هدهستآ اذا هنآ ناك اذا ةداهشلا لوانت هنأل هيلع نامض ال نآ وجرأو

 دنع هيلعو ، نامض همزلي الأ توجر ىنعملا ىلع كلذب دهشو ص هيلع وهف

 ٠ ةبونلا

 لاقف لجرل قحب لجر ىلع اودهسن دوهست نعو : ىراوحلا ىبآ نعو
 6 هنع لاز دق قحلا ناف نالف ىلع اودهسنن ال : نالجر وأ ةقث لجر

 ءالؤه عسي له ص نالفل لاملاب اودهستن الف هلام نالف عاب دق : اولانت وأ

 ؟ ءالؤه لوقل ة داهملا كرت قحلاب اودهشي نيذلا دوهنلا

 اودؤب نأ مهيلعو س ةداهستلا كرت مهعسي الف تفصو ام ىلعف

 مهل لانق امب اودهسنيو ةداهسلا هل ىذلا مهاعد اذا مكاحلا ىلا ةداهسنلا

 6 قحلا نم اوملع 7 مهنداهش اوغلب اذا مكاحلا ىلا كلذ 7 ء موقلا

 . ةاقن ريغ وأ ةانث اوناك ى رثكأ وأ ادحاو ناك ث موقلا مهل لاق ام اوغلييو

 اقنداهست نع اودهسنا : مهل اولاق موقلا نوكب نأ الا قحلاب مهنتداهست اودأ

 . مهتداهسن نع مهودهسأ ام اوغليبو س قحلا اذهب مهملع اولغبي نآ مهيلعف

 ناك لاملا اذه نأ دهشأ انأ : لاتق اذا دهاشلا امأو : رثكلا نمو

 لا ز هنآ ملعأ امو 6 تام نآ ىلا هيعديو هعنميو ٥هزوحي نالف نب نالفل

 هعم لدع دهشو س الدع دهاشلا ناك اذا ةحيحص ةداهش هذهف قحي هنع

٠ ملعآ هللاو مكحلا بجو دتقق



 س ١٨١

 ةداهنلا مانم موقي الف نالفل لاملا اذه نآ فرعأ انأ هلوق امآو

 اذا نالفل ناك وأ ئ ابح ناك اذا نالفل لاملا اذه نأ دهسأ انآ : لوقي ىنح

 ٠ هتثرول نوكيف تام دت ناك

 دح اذا بيرق وأ لاملا نع ديعب عضوم ق ةداهشلا دنع مكحلا امأو

 ٠ كلذ ف هيف فلتخم د : ةداهسلا هيلع فثعقوو لاملا

 هل دوهشملا لاح نم ملع ام ىلع ناسنالا اهيدؤي ملع ةداهسستلا و

 ٠ | ذكي نالفل ىدنع رقأ انالف نآ دهسنأ : لوقب هيلع دوهسنملاو

 ةداهشلا هلمحي ءاج اذا نالفل هسفن ىلع نالف ىندهستآ : لوقيو

 .٠ ه .ىفن ىلع

 ق هي دوهسمل | ١ ذك تيآر ىنآ دهسأ : لوقي نأ رخآ هجوو : لوقبو

 ، ديلا الا كلذ ىف ملعلا نم هدنع نكب مل اذا هل هنأب دهستب الو نالف ىدب

 . مكحلاب اكلم هدي ىف ريصيف ديلاب هل دوهشملل مكحي مكاحلاو

 غ ةبادلا هذه عاب نالف نبا نالف نأ دهشأ : لوقي نأ رخآ هجوو

 ٠ بوثلا اذه وأ > ديعلا اذه وأ

 ٠ ىطعأ : لوقي وأ

 ٠ كلذك رمألا ناك اذا هل هي ىصوأ هنا : لوقي وأ

 ضبق دق هنا : لوقي وآ ث هيلع ةيطعلا زرحآ هنآ ملع دنت ناك اذاف

. امهنيب رمألا نم هيلع ناك امب هربخيو س كلذب دهشيو ةيطعلا



_ ١٨٢ 

 نا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ى هللا دبع وبأ لاق
 ٠ ةداه ر عام لأ

 ء اذكو اذك نالفل ىلع : لوقي هعمسب لجر لثم كلذ امنا : لاتقو

 ةآرما وأ 6 ١ ذك قا دصلا نم ىنرم ةنالغل ىلع وأ 3 اذك ىنعاب وأ هنم تعيبو

 ٠ هب تيضر دقف اذك ىلع نالفب ىيلو ىنجوز : لوقت

 دها۔ثلا عامسب دهنتي : ءاهقفلا نم لاق نم لات : هللا ديع ويآ لاتقو

 ٠ جيوزتلا و توملاو ثبسننلا ىلع

 ٠ همسب مل عبا ر ىلع دهشتي : اولاقو

 ٠ عامسلاب قوقحلا نم هريغو قا دصلا ىلع .7 الو

 هنأ نسحلا نعو ( مكريغ نم نارخآ وأ ) ىلاعت هللا لوق ىف لاقو
 ٠ ملسم لك ةريستعلا ريغ نم : لات

 ٠ ثاريملا لهآ مه : لاق : هريغ نمو

 ٠ هيح ريغ نم : ةمركع نعو

 . نيكرشملا نم : لاق سابع نبا نعو

 لب دودحم ريغ لام ىف موق نيب ةداهسثلا لمحتي نآ لجرل زوجي الو
 ٠ زئاج ريغ ءارلا نآ مهفرعي نآ هيلع

 ةزئاج ةداهشلا دودح الو زئاج ريغ ءارشلا نآ فرعي ال ناك ناو

 ٠ ملع ريغب لخدي نآ دعبآ ناك



_ ١٨٣ 

 ةداهسثلا كلت لمحي نأ دحأل زجي مل ادساف اعيب نالجر عيابت اذاو
 ٠ اهءادأ ال و

 ٠ قحلا ىلا اعجريل كلذ داسف امهفرعي نأ بجاولاو

 هنف نمثلا هعفد ىلع دهشأو ك عئابلا ىلا نمثلا ىرتسنملا عفد ناو
 ٠ ه ذخأيل هقح ىق عجريل ميلستل ١ ىلع ٥ دهنأو ئ ملع امك دهشتي نأ

 .ةداهشلا هذه لمحتي الأ هب ىلوأ ناكو ث الف تباث ميبلا نأ ىلع امأو

 ىلا اه زوجب وآ اه رمعي لجرلا ناكو 6 راد ق هتآرماو لجر ناك اذاو

 ٠ انيبأل ىه لب : ةثرولا لاقو ع اهل اهنأ ةآرملا تعداف تام نأ

 مكحي ال مكاحلاو س اهزوحيو اهرمعي ناك هنآ نودهسثب دوهستلا ناف
٠ هل اهنأ اودهشي ىتح ةداهشلا هذهب



_ ١٨٤ 

 ب اب

 ( ةداهشلا نع ةداهشلا ءادأ ىف )

 نالف نأ ىندهشأ انالف نأ دهنأ : لوقب ريغلا ةداهش نع ةداهشلاو

 دهنتي الو س قحلا نم اذكو اذك نالف ني نالفل هيلع نأ هدهنأ نالف نبا

 . ةن نع

 ٠ اذك نالف نب نالف نآ نالف نب نالف ةداهسن ىلع دهستأ لوقي : ليقو

 نأ هتداهسست نع دهشأ نآ دبز ىندهشأ : لوقي : نسحلا وبأ لاتقو

 ٠ اذك هللا ديعل ورمع ىلع

 نالف نب نالاف ىلع نالف نب نالف ة داهسنت نع دهشأ انأ : لوقب : ليتو

 ٠مكاحلا دنع اهب دهاست هنأو ث ةداهسلا هذه هنع ىدؤآ نأ ىنرمأ دتو ث اذك

 نم دبال لمحتلا ىف ةداهستلا نع ةداهسثلاو : ةفينح ىبآ باحصآ لاق

 انأ : هتداهش ىلع هدهشي نمل دهاشلا لوقي س تارم ثالث ةداهشلا ظفل

 ٠ دهشأ نآ ىتداهسث ىلع كدهشأ

 نأ دم شأ انآ : عرفلا دهاشلا لوقي ، تارم عبرأ ىلا ءادألا ى

 ٠ اذكو اذكب نالف نب نالف ىلع دهشي هنآ ىندهشأ نالف نب نالف

. لبقت مل كلذ نم لقأ ناك ىتمو : لاقت



١٧٨٥ 

 باب

 ( دحاولا نامتتاو بنكلا لمح ف )

 : رفعج ىبآ باتك نم ناطحق وبأ فلآ ام نم

 سايقب مكاحلا هرمأ اذا ةقثلا دحاولا ديب باتكلا نوم "آ لبق دتو

 ٠ ساق ام ىلع حورجلا

 ىف الجر مكاحلا اهيلع نمتأب بتكلا ف ةقثلا دحاولا لون اولبقتو

 باتكلا ىلعو ئ دلول وأ > اهجوز ىلع ةآرمال ةضيرف وأ 6 ةبا د وأ ةحارج

 ٠ حرط وأ ةلادع هيف كيدعتلا باتك ىلعو 6 تاداهشلا هيف

 ٠ هنيمأ هنأل هيف امي لمع و ؤ هنم هلبق ف انك درو ١ ذ ١ و

 سيقت نأ ةقث ةأرما مكاحلا رمآ ءاسنلا ةحارجلا تباصأ اذا كلذكو
 ٠ ةيدلاو صاصتلا ق اهلوت ليقيو 6 اهنحارج

 ٠ ةقثلا ةلدعلا الإ كلذ ىف زوجي الو

 ح ءاسنلا ىلع مكحلا ىف مكاحلا هب جتحي ةقثلا دحاولا لوق لبقيو
 .اهنعل سو

 لسو 0 مامإلا ةجح هلصت ىتلا ةديعبلا دالبلا ىف دحاولاب جتحيو

 .٠ اهنع

مامإ لثم ةقث ديب مامإ ىلا مامإ نم باتك ف مامإلا مكح لبقيو



 ۔ ١٨٦

 دوهشلا نا : ليق دقف ءامدلاو لتقلا ف الا نامع ماما ىلا توم رضح

 ٠ نو دهنتي

 نهل ديقتي نأ دوقلا ىف دلبلا ىف ءاسنلا نع تالاكولا اولبق دقو

 ٠ ليكولا

 ٠ انهملا ةيالو ف انهملا نهل داقتساو

 ٠ رصاحم وهو الا هل ديتقتسي نم لكوي نآ هنم لبقي الف لجرلا امأو

 .دحاولا دلبلا ق نيلدعملا نع ليدعتلا عفر ىلوتي دحاولا لوق اولبتو

 مكاحلا ثعبي ، حارجلا ف موقلا نيب ىضاقي ةقثلا ىلوي نأ مكاحللو

 . موصخلا نيب مكحلا ذيفنت ىف ةقثلا دحاولا

 ة تاداهشلا نم ءىش ف رلاو الو مامإ نم اباتك مكاحلا لبتي الو
 ٠ ىعدملا ريغ ةقث ديب الا تالاكولا نم الو

 هلبقي مل ةقث ىدنع هلماح نأ هباتك ىف باتكلاب ثعابلا بتك ولو
 ٠ هلب دعن 7 ل دع ةقث هعفرب وآ 6٧ هدنع ةقث هيل ١ هلمحب نأ ال ١

 وأ ىضاقلا ىلا ىلاولا بتك اذا هنآ انعمس ىذلا : رثؤملا ويآ لاق

 ىلاولا مناخ مامالاو ىضاقلا فرعو ى ةقث كيلا ىباتك لماح نآ مامإلا

 مكاحلا ناف باتكلا اوفرعو س لعتقم باتكلا نآ اومهوتي ملو ، هطخو

٠ انفصو ام ىلع هلماح نم باتكلا لبقي



١٨٧ 

 ىضاقلاو مامالا نمو س ضعب نم مهضعب ةالولا كلذكو .٠

 هدبعل الو مكحلا هل نم ديب لبقي الو ث هنالو ىف مامالا لعفي كلذكو

 . هدلول الو

 ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي ملو مكاح نم اباتك ةقث لمح ناو

 . هباتك ذفني مل لزع وأ باتكلاب ثعب

 ٠ ذفني ملو 6 باتكلا لطب لزع وأ هيلا ثوعيملا تام نا كلذكو

 ادهاست دهشي نأ الا لبقي مل هريغ هعدونساف لماحلا تام ناو

 ىلا ملسب نأ هرمأو > باتكلا اذه هيلا عفد ىضاتلا وأ مامالا نأ لدع

 ٠ هيلا ثعب ى ذلا ىلا هناعقديو باتكلا نالمحيو 6 نالاف

 مكح دقو فلتآ وآ ادمذ وأ ١ ديع ناك باتكلا لماح نأ ملع ناف

 ٠ مكحلا در باتكلاب

 ناك ام ضقيو ئ مكحلا در ادبع ناك باتكلا لماح نأ ملع نا كلذكو

 ٠ باتكلا هلمح زوجي ال نم نم دحآ وأ همانكي ذفن

 ٠ مكاحلا نم باتكلا نأ حصي نأ الا : حبسملا نب دمحم لاتق

 هيلا ثعب ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي مل مث اباتك ةقث لمح ناو

 ٠ هيانتك ذفني مل لزع وآ

٠لوئيلا نم مكحلا ذغن اذا اذه ريغ هجو هيف : حبسملا نب دمحم لاقو



 _ ١٨٨. ب

 ٠ تيث لولا نم مكحلا حص اذا : هريغ لاق

 نوكي نآ الا باتكلا لطب لزع وأ هيلا ثوعبملا مكاحلا تام نا كلذكو
 ىلا ثعب ناك اذا مامالا هلبقي نأ ىسعف مامإ ىلا دلب نم مكحب ثعب اماما

 ٠ رثألا هيف اويلطاو 6٨ هنع اولآساف > رثأب هلقأ ملو 6 لزع وأ تامف هريغ

 ىسوم ىلا ىتأ منت لجرلا رمف لجر رمأ ىف _ هللا همحر _ ديمح نبا

 ٠ كب اتك در : ل انقف

 ٠ كيلعو انيلع نومأملا وه : ىلع وبأ لانف

 ىلا ةنيبلا هيف عفرت بسننلا ¡ نأ : هي لوقأ ىذلا : رثؤملا وبأ لات

 ٠ ةنيبلا نودهنثتسب فيك نوفرعي ةالولا لك سيل هنأل مامالا ىلاو ىضاقلا

 مامالا ىلا ةنيب عفر ةياصو ىعدا نم هنأ ىرأف اياصولا امأو
 ٠ ىضاقلا وأ

 ٠ معنف ةلاكولا امآ : رثؤم ١ وبآ لاق

 ء هيلع دوهشملا نم رضحمب الا ةنيبلا عمست الف بسنلا :امآو

 ٠ رذع ريغ نم ىفاوب الف مكاحلا ىلا هوعدي وآ

 ةربخلا لهآ نالق نع لآسي نآ ىلاولا ىلا بتكي مكاحلا نع هتلاسو

ىو_ةي الام هعم ناك ناو س "ىلا هتنيب عفري نآ راسي هل ناك ناف ث هب



_ ١٨٩ 

 ح همادعإ ىعم حص دق هنأ مكاحلا ىلا ىلاولا بتكيف ةنييلا لمح ىلع

 . . ؛هنم مكاحلا كلذ لبقأ

 ٠ ههجو ىلع رمألا رسفي ىتح « ال : لاق

 ؟ هتداهش ىفكن دحا و دهن ناف : تلق

٠ هب ة ريخل ا لهآ نم لدع ادهاش دهنتب ىنح { ال : لاق



١١٩٠ 

 باب

 ) ليدعنلا ق (

 : رغفعج نب دمحم بانك نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نكن مل دوهنلا ةيكزت : رنذلاا فو

 ٠ هباحصأ نع الو ملسو

 مهضعب لودع نوملسم ا : _ هللا همحر باطخلا نب رمع لاتو

 ٠ ضعب ىلع

 ) رسسجتل ف او 6 سانلا تاروع نع تيتفتل خننلا نع ىلاعن هللا ىهن دقو

 ٠ اهنع

 تاداهست تروظ امل هنآ الا ةثدحتسم ةعدب ةلآسملا : هريغ لاتو

 لئس كلذ دنع ص اسثرلاو تاداهستلا ىلع لاومگ"ا سانلا ذخآو ث روزلا

 سا رفو 0 عمط نابذو س ىغب ةرجست سانلا ناف مكاحلا هللا قتيلف 0 مهنع

 ٠ نئاغضلاو ءانحشلاب اولب دتو ص ران

 ٠ مالسالا ىف اضرلاو ةفعلاو عرولا لهأ لأسيلف مكاحلا لأس ناف

 نع مهلأسي الو س هيف وه ىذلا مويل ا ى لجرلا لاح نع مهلآسيلو

 ٠ ىضقنا ، اهنع لوحتي مث لاح ىلع نوكب دق هنأل لبق نم هيلع ن اك ام

مك احلا مم دهش لج رف : هل تلت هللا ديع ىبآ نعو : هريغ نمو



١٩١ 

 مكاحلا لزد مل مث ؤ لدعب ملو هنداهسث تطقسف هليدعت نع لأسف ةداهشب

 نع لآساف عجرا : مكاحلل لاقف عجر نآ ىلا ةتيبلاب هل دوهشملا وعدي

 ؟ هتداهشب مكحي ، لدعف هيف ةلأسملا درف لدعي مل ىذلا ىدهاسش

 هل دوهنلا ىعدي ناك ام لاطباب مكح نكي مل ام ص معن : لان ٠

 ؟ لدعي ملف هنع ةلآسمملاب عجر مث هده اث لدع ول كلذكو : ليق

 ىذلا هثدح حص اذا مكحلا عقي مل ام هتداهست لطبت ء معن : لاق

 ٠ هتداهسن هب لطبت

 كلذ دعب نم ناكولو ةداهشلا كلت ىف هتداهسث تحرط اذا : ليقو
 ٠ هتداهش لبقت الف حلصأو

 هنداهست ناف هتلادعب هلهج عضوم هرمأ نع لدعملا فقو امنا ناك ناو

 ٠ ماكحخلا نم هريغو مكحلا كلذ ق لبتن

 ٠ ةداهشلا هذه ق الا هنداهس زوجت لوذنا و

 لجرلا هل لاقف لجر نع _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع لآس دقو

 . اريخ الا ملعآ ال : _ لوئسملا ىنعي

 ٠ كبيسح : ل انف

 لجر ةداهش نع لأس هنآ _ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ليتو

 ٠ اريخ الا ملعأ ال : لدعملا هل لاتنف

٠ هتداهش زاجأ مث هديري حفصف : لاقف



. ١٩٢ 

 ؟ لدعلا ام : ميهاربال تلق

 ةبير هنم رهظت مل ىذلا : لاق ٠

 ةببر الو ءوسي فرعب ال روتسم لك : اندنع لدعلا و ٠

 هنداهست تزاج كلذك كلذ ناك.اذاو ٠

 ةصاخ اننيد نم ىلوتي نم الا لدعي ال : هريغ لاق ٠

 ، لزانملا ضعب ىف مهتداهش زوجتف مهنيد ف انموق ضعب لدعي دقو

 ٠ زو_جتال اهضعب قو

 نا : لوقيف قرفي نم ضعب ةقثلاو لدعلا فرعي دتو : هريغ نمو

 نم ءىن ىلع رصم هنأ فرعي الو ث تانامألا ىلع نمتؤي ىذلا وه لدعلا

 هلمح ام ىلع نومأم ئ تاهيسنلل فناجم تاربخلا ىلا عراسم ّ تايانجلا

 هب بجت ام لوقلا ىف ةقفاوملا نم هنم فرعت مل ولو هب ماقو ةداهسثلا نم
 ء نيملسملا نيد ريغ نيدل الاحتنا كلذ هنم فرعن ملو « ةبحملا نم ةيالولا

 هتعاريو هتيالوو هتاكزو هتالص فق نيملسملا لوقب كسمتلا رهظب كلذ ىف وهو

 ٠ نيملسملا لوق ضعب ف لدعلا وه اذهف

 ٠ ىلو لدع اذه : لاق نم لاقو

 هتدص ى 'اهب دهس ىتلا ةداهسثلا نم لمح ام ىلع نومأملا وه ةقثلاو
 نم هفاصناو س نمتؤآ اذا هتنامآو ، دهاع اذا هدهع ءافوو س ثيدحلا

٠ تاهبسثلل هبانتجاو س تاريخملا ىلا هعاطقناو ، لماع اذا هسفن



 ١٩٣ ب

 ٠ ةداهسسنلا نم لمح ام ق ةقث اذهف

 ٠ اضيأ هتيالو تيثت ىلو اذه نا : لاق نم لاقو

 وه ىتلا ةداهسثلا نم هبلع نمتؤاام ى هنداهسسن تزاج اذكه ناك اذاف

 ٠ هوجولا نم هجوب ةمهت اهيف هقحلي ال ، اهيف نيمأ

 هتقفاوم ف ةقثلا لدعلا نم فرع ىذلا اذه هنم فرعي ىذلا ىلولاو

 ٠ ةيالولا هب قحتسي ام عيمج ق نيملسملل

 لدعلا لاح ف ناك اذا ايلوو ةقثو ال دع نوكب هنا : ليق كلذ نمو

 ٠ هنداهست تزيجآ كلذ ىلعو ك ةقثلا و

 مل هتيالو تحص اذاو كلذ دعب اهب دهسث ةداهسث لك ف هنع لئسو

 ٠ ةيالولا هل ىذلا ىلولا وه لدعلاو : رفعج ىبآ باتك ىلا عجر

 لدعلا نوكب دق : قوسلا لهآ باحصأ ق حبسم ١ نب دمحم لانت

 ٠ دودحلا الا اهلك قوقحلا ىف ةيالولا لهآ ريغ ةداهشلا ىف

 ٠ لدع وهف رش هنم فرعي ملو ريخب فرع نمو

 ٠ نيبوصنملا نيلدعملا نم الا ليدعتلا لبقي الو : هريغ نمو

 وهف ضاق وأ لدع ماما كلذل هيصن بوصنم لدعم دلىلا ق ناك اذاو

 ٠ هدلب ليدعت نع لآسي ىذلا

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٢ م )



١٩٤‘ 

 هناحرجيو نايقابلا نالدعملا هحرطي نأ الا لدع ىذلا ليدعتب ذخأ دحاو

 ٠ امهريغ نالدع هحرجب وآ

 ةافقثلا ةنيبلا نع مكاحلا لأس بوصنم لدعم دلبلا ف نكي مل ناو

 . مهدلب لهآ نم حرطلاو ةلادعلا هب تبثت ام نورصني نيذلا

 حرجلاو ةءاربلا لبنتن الو ةيالولاو مهنم دحاولا نم ليدعتلا لبقيو

 ٠ نيلدع نينثا نم الا

 ٠ ةبوصنم ةلدعم ةآرما نوكت ال : حيسملا نب دمحم لاق

 ةءاربلا هب تبثت ام رصبت ىتلا ةقثلا ةأرملا نم ليدعتلا لبقيو
 ٠ لاجرلا ةانقث نم هفرعي نم دجوي مل اذا هيالولا و

 . ةبوصنم ةلدعم ةأرما نوكت ال : حبسملا نب دمحم لاق

 ١ دحاوب حرجلا و س دحاوب ليدعتلا لبقي : لبق دق : لاق : هريغ نمو

 ماكحألا نم وه امنا كلذ نأل دحاوب حرجلا ناك دحاوب ليدعتلا لبق امكو
 ٠ملعءعآهللاو

 نمل ةيالولا هنع ذخؤت ةقثلا دبعلا نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 ٠ كلذ رصبي ناك اذا هالوت

 ٠ زوجت ال دبعلا ةداهست نأل هليدعت زوجي الو

 هنم لبق دهاشلا نع لاؤسلا لبق ةيالولا عفر اذا : لاق نم لاقو

 ٠ كلذ هيلا عوفرملا ىلوتو ، كلذ



_ .٩٥!١ 

 هتيالو عضوم هنداهست لبق ة داهشب هعم دهنت ناف ٠

 دبعلاو ، دبع نم كلذ ناك امنا هنأل كلذ زوجب ال : لاق نم لاتقو

 دبعلا ىلوتي امكو ، هتداهش لبقت الو 7 ىلونيف ماكحذلا ىف الدعم نوكب ال

 قحتسا رهألا سيل هتداهسث ليقن الو ىعد ١ ىلوتب +

 ٠ ةداهسبنثلا حر.ط هب

 . زئاج دبعلا ليدعت : رثؤملا وبآ لانو

 ولو دوهنلا نع ةلأسملا مكاحلا داعأ ةعزانملا بلاط اذاو : هنمو

 ٠ ليق نم تحص دمغ مهتلا دع تناك

 ةلأسملا ديعي ناك _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نا : لاق نم لاقو

 ٠ رهشأ ةعبرأ ىلع دوهنلا نع

 ٠ رهشأ ةنسح : ل ات نم ل انقو

 مكحلا كلذ ق دوهنلا نع ةلآسمملا ديعي ال : لاق نم لاقو : ٥هربغ نمو

 قحلا كلذ ىف زئاج مهليدعت نأ : ناورم ىبآ باوج نمو : هريغ نمو
 دوهشلا جتحي نأ الا ةنس نم رثكآ هنأ ريغ لقأ وأ نينس عبرأ الخ ولو

 ٠ مكاحلا مكحي نأ ليق نم اثدح ثدحأ دنت دهاىنلا نأ هيلع

 نيلجر نيد ة عزانم ق ناذهاسشلا لدع اذا : حبسملا نب دمحم لاق

 ٠ حرجب امهبلع مصخلا ىتأي ىتح امهتلادع ىلع امهف

ناك هنأ ناميلس نب بلهم نع نيملسملا خايسثأ ىنربخأ : اضيآ لاقو



_ .١٩٦ 

 دح هقنع ىف نم الا نامع لثم الودع اوناك دلب ف ةوعدلا ترهظ اذا : لوقب

 ماكحل ا نم دحأ ةعبرألا ةلاقملا هذه ليقي ملو ئ هيلع ميقي مرحم وآ

 ٠ ملعأ هللاو ءاهقفلا نمالو

 ىلع ميقم وأ 4 هيلع مغي مل دح هقنع ف ده اش ال ١ : عضوم ق و

 ٠ دوهنل ١ رخف هتاك زو هنالصو هموص هلمع ق مهنم وأ ئ اهنم ا ريب ال و هم رح

 اوعدي الأ ايلو مهل لدعملا حرط اذا نيملسملا ىلع نا ليق : هنمو

 تزاجو 6 هيق نبملسملا ةيالو تليق نوملسملا هالونو لدعملا ىبأ نا

 ٠هنداه هن

 ٠ لدع هنا : لوقي ىنح لدعملا نم ليدعتلا لبقي الو

 ٠ لبق ةقث : لاق اذا : ليق دقو

 . اهدحو ةظفللا هذهب ىفتكي نأ بحأ سيلو

 ىف هيبلا بتك وأ لدعملا هل لانت ىلع ابآ نا : ليق دتو : هريغ نمو

 . اريخ الا هنم ملعي ال هنآ : هنع هلأس لجر

 ٠ هند اهسش زاجأ مث كلذ 2 رظنف

 : ةقث هنا هلوق قف فلتخا دق : لان

٠ هنداهس زوجتو كلذ ف هلوق لبقي : لاق نم لات



١٩٧ 

 ٠ لبقي ال : لاق نم لاقو

 ٠ هلدع دقف ىدنع ةداهسثلا زئاج نالف : لاق اذا : لين دتو

 ىفتكي مكاحلا نا : ليق دقف ةيالولا ىف ىعم هنا : لاق ناو : هنمو

 ٠ كل ذ

 نبملسملا رابخ نم وأ ّ ساانلا رايخ نم نالاف : لاق اذا هنا : ليتق دتو

 نم وأ ‘ نيملسمل ١ نم وأ ئ نيملسمل أ لض افأ نم وآ & ٥ دلي له ا رابخ نم وأ

 هب تبثن اذه لكف هدلب لهأ حلصأ وأ ، سانلا حلاص نم وأ ث نيحلاصلا
 . هنداهعش زوجتو ت هتيالو

 تدئت ملو « هتداهش تلبق لدع وآ ، هنيد ىف لدع : لاق اذا كلذكو

 ٠ ه نيال و

 ىل ىلو وأ 6 نيملسملا ةيالو ق وآ ‘ ةيالولا ف ىعم نالف : لاق اذاو

 هي تيثن اذه لكف قحلا لهذا ىلو وأ 6 هلل ىلو وآ 6 ىل ىلو وأ 4 ىنيد ق

 ٠ هتداهسش زوجنو { هتيالو

 لبقت الف ىعم نيمآ وأ ء هنمتأأ وآ ّ نيمآ وأ « هب قثأ نالف : لاق نامغ

 ٠ هنيالو تيثت الو س هتداهش هب

 نم وآ س نيقتملا نم وأ ى راربألا نم وأ ع رايخلا نم نالف : لاق اذاو
 ٠ هتيالو تيثنو ى هتداهس اذهب تلبق نيقداصلا

٠ مهنع لاسب الو هئابيلوآ .7 مكحي نآ مكاحلل : ليقو : هنمو



١٩٨ 

 هنع لأس ةداهشب دهاشلا دهش املك : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 ٠ هدنع هتيالو .. ... نأ الا ةرم لدع اذا هليدعتب ءىرنجي ال و ح مكاحلا

 هنم ثد_حب عمسي ملو هرضاحي نم نم ناكو هتيالو تتبث ناف
 ٠ هل تيث دق امب ىفنكبو ح لاس ح اتحي الأ وجرأف سأب ال و

‘٠{ < 

 ٠ هنع لأسي نآ ىغبنيف هرمأ هيلع بيغي نم امأو

 سيلو ص هنداهسنب مكح هعم هتيالو تتبث اذا : ليق دتو : هريغ نمو

 هترضح ىلع نومأم ىلولا نألا هرمأ هنع باغ ولو هنع لأسي عجري نأ هيلع

 سلجم رضحي نم نم ناك مث هتداهش تبثت نم نم كلذ لبق امناو ث هتبيغو
 .هيلع ىفخي الو هنم بيرق وهو ، ةرضحلا تاقوأ ف هنع بيغي الو مامالا

 هبلع بجوي ملو ، هتداهش بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ زاجأ دتو
 ٠ ةفصلا هذه ىلع ناك اذا الاؤس

 لأسب نأ جاتحي ال مهتلا دع ىلع ىرقلا ىلع مامالا ةالوو : لاق

 مه رمأ نم حصي ىنح مهتلا دع ىلع مهف مه رمأ هيلع باغ ولو مهنع

 ٠ كلذ فالخ

 ٠ _ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا ديع ىبآ نع دجوي اذكه

 ةداهبنلل لماحلا ناكو رخآ ةداهش نع دهانلا دهش اذا : ليق دتو

 اذا هتداهست تلبقو س كلذ زاج هنع دهس ىذلا لدعف هليدعت لبقي نم نم
 ٠ هنع ةداهسثلا لمح ىذلا ريغ نيحلاصلا نم دحأ وأ لدعملا هفرعي مل

 مل نولدعملا هنع دوهسسملا نع فقو اذاو : لاتق : راثآلا نم هريغ نمو

.هيف اذه هليدعت لبقي



_ ١٩٩ 

 ليدعتلا هنع لبقي هنع دهاشلا ناكو 4 هرمأب مهلمجل هنع اوفقو ناو

 ٠ هربغ هفرعي ملو ث هتلادع هنع لبقن نأ كلذ زاج

 ٠ هنم لبقي مل ةلادعلا رصني نكي مل ناو

 ٠ لوقلا كلذ ف ءاوس تاومألاو ءابحألا ق كلذو

 دحاولا لوق لبقي نأ مكاحللو : هللا همحر _ ىلع ىبأ نع كلذكو
 ٠ نيلدعملا نع ليدعتلا عفر ف ةقنلا

 نأ الا ةدحاو ةداهش ىف هعم دهش نم ليدعت نع لدعملا لأسي الو

 ٠ لجرلا كلذ وه دهسثي نآ ليق لجرلا كلذ ليدعت نع لدعملا مكاحلا لأسب

 . سأب الف دعب نم دهش مث سلجملا ىف امهنيب ام ىف هلأس ولو

 5 موصخلا نم دوهسشلا نع حرجلا مكاحلا لبقيو ليق : هريغ نمو

 ٠ ةنيبلاب نيلدعملا نم حرجلا لبقيو

 ٠ هنقغت و هتلا دع ق

 هيلع تدهش ام نع لآسي مث هتلأسم هيلع ترج نم هيلع لبقي الو
 ٠ هتلاح ىلع ناكو تحييذثتسا الاو مهتداهست تدر جرخم هل ناك نام 1 هب

 ىرخآ ةداهشب لجرلا كلذ دهشيو ، ةدامسشي لدعملا دهش اذا امأو

امناف ( ءادهشلا نم نوضرت نمم ) هللا لاق ء هليدعت نع لدعملا لآسي هناف



٢٠٠ 

 هئاضر ةفرعم هدابع نع ىلاعتو كرابت عفر دقو 0 نيحلاصلا اضر ىلا كلذ

 ٠ مهنع كلذ بجح دق هنأل

 ىلو نيملسملل وهف ةنايدلا ىف ةقفاوملاو ةحلاصلا لامعألاب فرع نمف
 ٠ ة رننسم بونذ وأ 6 ة رفكم ةريرس هل تناك ولو لدع مهدنع و

 ىف ةفلاخملا نيملسملل رهظيو اهلك هتدابع رتسي الجر نآ ول كلذكو
 نيملسملل نكب مل كلذ فالخ هنم ملعي هللاو مهيز ريغب ىيزنو ، مهريس
 ٠ هتيالو اولبقي الو ئ هنداهش اوزيجب نأ

 ٠ بولقلا رئامض ىلع ده اہشلا وهو ؤ بويغلا

 نم هلدع دق نكلو هفرعأ ال ىنا : دحخاستثملا ىف لدعملا لاق اذا : ليق

 ٠ لدع ىعم وهف انالف لآدع نم : لوقي ىتح كلذ لبقي مل هب قثأ

 ناف دهاش ةداهست نع لدعملا لآس اذا : ليق دنو : لاق : هريغ نمو

 ٠ هنع فقو هنم ملع هعم نكب مل ن ١ و ؤ هل دع هنم ملع هعم ن اك

 هنأ مكاحلا ملعي نكلو نبلدعملا نم هربغ لآسب لدعملا نوكم الو

 ٠ نيلدعملا نم هريغ مكاحلا لأسي ىتح كلذب هل ملع ال

 عفرو 6 مكاحلا ىلا كلذ عفرو هلدعف نبلدعملا نم هريغ وه لآس ناف

 ٠ زئاج كلذف هعم كلذ قحتسا دن نم ةداهش

 هيلا مفرف هنع لأس دق هنأ ةعيفرلا هجو ىلع كلذ عفري امناو

٠ هتلادع عفر نم عفريو ةداهشلا زئاج هعم وهو س كلذ ليقو س هتلادع



 ب ٢٠١

 زاج هتلادع نم هعم حص دق ام ىلع هتلا دع عف رو ، كلذ لقب مل ناف

 ٠ كل ذ لعفب عمج ري ال و ؤ كل ذ

 ا×بقي نأ ىضاقلا و مامالا ىلعو : هللا دبع ىبآ باوج نمو : هنمو
 هدنع لدع دت هنأ هيلا بنك هدنع ةقثلا هيلاو نأ امهيلا بنك اذا ىلاولا نم

 ٠ لجرل لجر نم ةلاكو وأ ادهاس

 قحلا بهو ليكو ف _ هللا همحر _ ىلع ىبأ نعو : : هريغ نمو

 ٠ هنع لاؤس ريغب دهاشلا لدع وأ ء همصخل

 ٠ كلذ هل لعجي ىتح زوجت اهارآ امف ةبهلا امأف

 .حالصب هفرع دق : لاق اذا هيف عنص ام زوجب نأ ىسعف دهاشلا امأو

 ىلعو ى هيلع دهاشلل هتلادع تلبق ةقث ليكولا ناك نا : انأ لوقآو
 ٠ هلكو ىذلا

 هيلع كلذ ناكو ، قحلا بحاص ىلع كلذ زجي مل ةث نكي مل ناو
 ٠ هتلاكو ىف

 زاج هليدعت لبقي نم نم ليكولا ناك اذا ، معن : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ الف الاو هليدعت

 فرعي الو ، مهنم ريغ وهو ةيالو هل سيل لجر نعو : هريغ نمو

٠ هلىدعت هل نسح قالخألا هنم ىضرو “ ع رولا



_ ٢٠٢ 

 رظنف ةلودلا مايأ ف لجر ةداهش لدعم حرط : لاق نسحلا ىبأ نعو

 ليغ هنأ ريغ ابيع هل اودجي ملف هتداهش لدعملا حرط ببس ىأب هناوخا
 ٠ ةيفاص ضرأ ق هليغ

 ّ مامالا ىأآر ريغب ناك اذا كلذك هنا : انعم ىذلا لاق : هريغ نمو |

 لوقت ضعب ف مامالا ىأرب الا ةيفاصلا رمأ زوجي الف مئان مامالاو
 . الدع مامالا ناك اذا نيملسملا

 : لاقت ريستب نع ةدعسم نع انربخأو : رفصألا باتك نم : هريغ نمو
 دقف امهحيرجت ىلع ىضاقلل مصخلا لاقف مصخلا ىلع نادهاشلا دهش اذا

 . حيرجتلاب ىتأي ىتح امهتلادع تبثأ

 ٠ كلذب مكحي ةدعسم ناكو : لاق

 ىف هقدصي ىتح هيلع دهاشلا مصخلا هتكرتب مكحي ال : ليق دتو

 ٠ هبلع دهش ام

 رصبي نم نم نوكي نآ الا كلذ ىف هلونت ليقي مل هاكزو هلدع ا ذا امآو

 ٠ ةلادلا

 ريصب ريغ ناك ولو هيلع دهاتنلل هليدعت زوجي : لاق نم لاتقو

 ٠ هسفن ىلع كلذب رقي هنأل ةلا دعلاب

 كلذ ىفف هيلع الو س كلذ ف هلوق لبقي الف هلدعي ملف هحرج اذا امآو

٠ دهاشلا ليدعت حصي ىتح هل الو ى ةجح



__ ٣ ٠ ٢ _ 

 دهاشلا ةلادع تحص اذا حرجلاب مكحي ال هنا : نيملسملا ضعب لاقو

 5 مكحلا كلذ ىف كلذ دعب امهحرج لبتي ملو

 ةنيبلا حرج ف موصخلا ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلو
 { مهيلع لد_هللاو مهيلع دوهسثملا موصخلا كلذ بلطي نأ الا نيلدعملا الو
 ٠ ةيالولا هل ىذلا ىلولا لدعلا امناو

 لدعملا اهنع لئس اذا اهتلدع اذا ةأرملل ةأرملا ليدعت لبقيو : لاق
 ٠ امهلبدعت زاج ةآرملا اهتلدع و 6 اهفرعي ملف

 مارح هدب ق وأ ئ ةوسثرلا ذخأب هنآ دهاش ىلع ن -رادهاس دهنت اذاو

 . ىضقنا ٠ ةوسشثرلاو مارحلا انيبي ىتح هتداهست طقسي ال كلذ نا : ليقف

 .مكاحلا هيلع مكح هيلع ىعدملا دوهست هيلع دوهسثملا لدع اذا : لينو

 ٠ كلذم

 . اودهش ام ىف مهتدصي نأ الا مهل هليدعت لبقي ال : لاق نم لانو

 اودهش ام ف مهقدصيب نأ الا هيلع كلذ زجي مل رصي نكب مل ناو

 .هيلع

 ه_ذنع لئس مث ةداهشب مكاحلا دنع ملسم دهش اذاو : هربغ نمو

 حرطي نأ الا لدعملاو مكاحلا ىلا هتلادع اوعفرب نأ مهيلع سيلف نوملسملا

 مكاحلا ىلا هتلا دع عفري نأ هال ونب نم ىلع كلذ دنعف ، هنع فقو حرط ناف

٠ لدعملاو



٢٠٤ 

 ننقنت رمغ امهو لجر ىلع قحب نادهاسش مكاحلا عم دهش اذاو

 : امهنداهىش ىف لاق هنأ ملعي ناك اذا هنآ الا امهل وقم مكحي نأ هل زوجي الاف

 ٠ هريغ مكاح ىلا امهعفر

 ملعي امب ٥ ريغ كل ذ ىلبو 6 هل اطبإ ىلب ال و ؤ مكحل ١ كل ذ وه ىلب ال و

 ٠ لدعم فالخلا لهآ نم ماقي نأ ىنبجعي الو اذه ملعت الو امهنم وه

 لهآ نم مهنأ نظلا ء ليدعتلا نع نولأسي موق راحصب ناك دتو
 . سرنألا نب دوادو لموملا نب بوقعي مهنم س رهظ نكي مل ناو فالخلا

 ٠ لدعم ةمذلا لهآ ىف ماقي هنآ ملعأ ملو

 ٠ هنع لأسي عجري هناف لدعملا لدع اذا و

 ؟ هحرطي نآ هيف هلوق لبقي ال نم نم وهو هنع لأسي فيكو : تلق

 لوقأ الو هنع فقأ : لاق هحرط لدعملا دارأ ناف ، هنع لآسي : لاق

 لوق كلذ ىف لدعملا ىلع نوكي الو س ةداهش هل زوجت ال كلانهف س ائيش هيف

 ٠ هح رط ام ق ةلآسم ال و

 ثدحب الا حرطي الآ ىلع ردقي وهو هيلو حرطي نآ ملسمل زوجي الو

 ٠ كلذ بجوي

 ىنح دهش ناك .نا هنداه سني مكحي الف ةربغص عقاو اذا ىلولا و

 ٠ باتت .س

 ٠ هنم ءىرب ىبآ ناو ص هتيالوو هتداهش تلبق بات ناف

 هتداهست نأب دهش ام دعب نمو ادهسي نآ لبق نم ةريبك عقاو اذاو
 ريغي فنأتسي ام ق دهش اذا هتداهشو هتيالو لبقت الو 6 درت اهب دهش ىتلا

٠ رئ ابكلل هيوكر لاح ف دهسش ناك ام



. ٢٠٥ 

 باب

 ) .تانيبلا عامس ق (

 : ىراوحلا نيب لخف باتك نم

 ح لجأت امي اهراضحا ق هلجؤب مكاحلا ناف ةنيبلا بلاطلا اعد اذاو

 ىلع هتنيب راضحا ف نالف نب نالف لجأت : ةنيب نكي مل نا هلجآ بتكيو

 رضحمم وآ ك همصخ نم رضحممي هتنيب عمس لجخلا ىل ١ ةنبيب ء اج اذاف

 ٠ هنلاكو هعم حصت ام دعم نم هليكو نم

 ىف امهتداهسش تبثأو ك ةنيبلا عمس هل ليكو الو همصخ فاوي مل ناف

 ملو ح نالف نب نالف همصخ ةافاوم نع نالف نب نالف فلخت : بتكو هباتك
 ٠ همصخ ىلع جتح ١ و ةذببل ١ 4 امس رضحب

 همزلي نم توم ةبيصمب وأ ، هباصآ ضرمل ةافاولا نع هفلخت ناك ناف

 ٠ همصخ نم رضحمب مكاحلا اهعمسب ىتح اه دري ةنبيل ١ ثبح اص رمآ ٥ رمأ

 عامسو مكاحلا هيلع هذفنأ توم ةيبصمل و ضرمل هفلخت حصب مل ناو

 ٠ هبلع حص ام ىف ةجح هل تناك نا هيلع جتحي نأ دعب هتنيب تلدع اذا ةنيبلا

 نادلبلا ىلاو ىلا بتك ةنيبلا لمح عيطتسي ال بلاطلا ناك ناو
٠ ةريخذلا لهآ هنع لآسب



٢٠٦ 

 امهل لعجو ، همصخ عفريلو هتنيب عفريلف ةردقم وأ لام هل ناك ناف
 ٠ لجألا هفرعيو ، هيلا نايفا وتي الجأ

 ء همصخ نم رضحمب هتنيب عمسيلف ةردقم الو لام هل نكي مل ناو

 نا دلبلا ءاحلص الاو ناك نا بوصنملا لدعملاو مهليدعتو مونداهست بتكيو

 وآ حرط ول مهتداهستو مهليدعت بتكيو س ليدعتلل حلصي نم مهيف ناك
 ٠ ةنق عم فقو

 نم هايا هفرعي وأ ، هتنث مكاحلا فرعي ةفث عم هباتك هيلا لصو اذاف

 اهعمس ةنيب همصخل ناك ناو ، بتكيو مكحلا ىف رظني مث هتقث هنم لبقي
 ٠ همصخ نم رضحمب

 اهريغو تاداهسثلا نم هباتك دنع بتكي ام هنع بيغي الآ مكاحلا ىلعو

 ىلع اهؤرقيو ، اهيف رظنب عجري نأ الا تانيبلا عامس هباتك ىلوتي الو
 ٠ دها نلا

 ٠ نسحأ وهف ه ديب اهنتم انك ىلوت ن ١ و { ربخ وهف اهال ون ن اف

 مت ح كلذب ءارصبلا ةاظتتلا باتكلا كلذ نولوي ماكحلا ناك دقو

 ٠ ةداهشلا ف رظني وهو دهاسثلا ىلعو هيلع اهؤرقي

 ٠ زرحم نب دبعس هل بنكي ن اك ىلع نب ىسوم لثم كلذ و

 دهاسنلا نع ةد اهنلا بتكي فيك ال و عمتسي فيك نسحي ال نم امآ

 ٠ كلذ ىلوتي الف

. سأب الف رظنيو عمسي وهو ةقث ريغ بتكو مكاحلا اهيلو ناف



. ٢٠٧ 

 نيمآ ةقث ال ! اهلمح ال و هبتك ظفح ىلوب ال و ٠

 6 اه دلب ق ىه ثيح همصخ ةنيب تعمس ٥ دلب ف هننبب ثعمس نم و

 ٠همصخ نم رضحمب اهعضوم ق امهنم دحاو لك ، همصخ ةنيب عمتسي هريغو

 ءاش ن ا : همصخ ريخ ه دلي رغ ف ىه و هنتنيي لمح ىلع ردقب مل ن ا و

 . اهعمس جرخ اهعضوم ىف ىه ثيح همصخ ةنيب عمنسي جرخي نآ

 نع لأسيو ةنيبلا عمتسي دلبلا ىلاو ىلا مكاحلا بتك هرك ناو
 ٠ ليدعتلا نمو ةداهشلا نم هدنع حص امب ثعبيو اهليدعت

 تالاكولا ف الو بسنلا ف الو نيدلا ىف ةنيبلا لمح فلكي سيلو
 ٠ نيدلاو اياصولا ق ىصرولا الو بستحملا الو

 ٠ اهعضا وم ٢ اياصولا ىلع ةنيبلا عمنسيو

 . مصخلا مفري نأ ريغ نم بسنلا ةنيبو ةلاكولا لبتيو

 ٠ ثيراوملا ق ةنيبلا عفرت الو

 مساف ىباتك لصو اذا : ثيراوملا ٢ ىلاولا ىلا مكاحلا بتكيو

 ىلع هتثرو عيمج ىلع لاملا نم نالف نب نالفل لدع ىدهاسشب كدنع حص ام

 ٠ ىلا مهعفراف ةجح رسفو ( دحأ هيغ جتحا ناف هللا باتتك ماهس

 نم الو مامال ١ نم باتكلا لوبق زوجي ال : ليق دقو : هريغ لاق

٠ اموتخم نوكي ىتح اروثنم ناك اذا ىضاقلا



٢٠٨ 

 مامالا نم هنأ نالدع هنع دهشي ىتح دحاولا دي ف لبتي ال : لاتقو
 ٠ ىضاقلا وأ

 اوناك اذا دلبلا ىف اوناك ناو دوهسنلا نع دوهسلا ةداهش لبقيو

 ٠ مكاحلا ىلا لوصولا نوعيطتسي ال "نم نم

 لاو وآ ضاق وأ ماما نم روشنم ىلاولا ىلا باتكب لجر درو اذاو
 عفر اموتخم ناك ناف ، ىلاولاو ىضاقلاو مامالا متاخ رظن لجر عفر ف
 ٠ بولململا

 ئ اليفك بولطم ١ ىلع ذخأ ةقورسم ةبا د وأ ديع ف ناك نا كلذكو

 امي هيلا بتكو 6 ىضاقلا وأ مامالا ىلا هعفرو 6 ديعلا وأ ةبادلا نمضو

 ٠ باتكلا لماح هيلع هب درو

 ىلا عفتري نأ هيلع موكحملا بلط نا ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ الف بلاطلا امآو ، كلذ هلف مكاحلا

 ىلوو هذفني مل ىلاولا وأ ىضاقلا وآ مامالا متاخ هيلع نكب مل ناو

 هيلع ناك اذا باتكلا ىف ام ىلع هل هذغفنأ هدنع ةقث هباتك هل لمح ناو
 ٠ه مناخ

 مامالا الإ امهنيب مكاحلل رخآلا ىلا دحاو عفري الف ةالولا بتك امأو
 ٠ ىضافقلاو

 مهيلا هعفرب الو ئ مهتيالو ق الا اروشنم اوبتكي نأ ةالولل سيلو

٠ مامالا ىآرب الا



. ٢.٨٩ 

 عيمج ق دحاولا ةقثلا لدعلا ديي ىضاقلاو مامالا نم باتكلا لبقيو

 ٠ ماكحألا

 ٠ ةقث ناك ناو هدبعل الو هدلول.الو مكحلا هل نم ديب لبقي الو

 اهناف اهنع لسو ماكحألا ميمج ى ةقثلا ةلدعلا ةأرملا ديب لبقيو
 ٠ دهاش فصن

 ٠ هتداهش زوجت ال هنأل ةقثلا ديعلا ديب لبتي الو

 . ىضاقلا مكح ذفن ضاتقو لاو نم دحاو ءىش ق نامكح حص اذاو

 ٠ ىلاولا مكح لطبو

 . ىنا قلا مكح لطبو مامالا

 كلللا دبع مكح زاجأ : _ هللا همحر - بويحم نب دمحم كلذ . مكح

 ٠ _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم مكح لطبأ و ديمح نبا

 مل ام زئاج همكحف مامالا هيلوي نم نم مكاح هب مكح مكح لكو
 ٠ قحلا فلاخ

 ٠ هتداهش دعب نم ليدعتلا نع لآس» ا.زاو

 ٠ ةداهشلا دعب نم ةنيبلا ليدعت نع لأسي امناو

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٤ م )



_ ٠ ١ ٢ - 

 باب

 : رفعج نب دمحم بانك نمو

 هثرا و هنأ وأ 6 اذكو اذك موب تام هابأ نأ ةنيبلا لجر ماقأ اذاو

 قادص ىلع اهجوزت هنأ لدع ىدهانب ةآرما تءاج مث هثاريمي هل مكحف

 هنآ ةنيبلا تماق ىذلا مويلا دعب اذكو اذك موب ق اهب لخدو 4 اذكو اذك

 لطبب نأ مك احلل ىغبنيف ةنسلا دعب ةنسو ؤ رهسئلا دعب رهستو ، هبف تام

 ٠ لوألا تقولا ىف بجو هتوم هنآ كلذو س ءىنب اهل ىضقي الو ث اهدووش

 نيثراو نيلجر دي ىف اضرأو اراد ىعدي لجر مكاحلا ىلا عفترا اذاو

 ر-خآلاو بئاغ نيثراولا دحآو س هنم اهارو تيملا نم اهارتسثا هنآ ىعداف

 عيمجب دهاسنلا ىلع ىضقي نأ مكاحلل ىغبني هناف نيدهاست ماقأ و 6 دهاست

 همصخ دهاستلا نأ لبق نم بئاغلا ةبيغ ىلا تفتلي الو ص ةنيبلا هب تماق ام

 . مصخ وهف رضح ةثرولا ىأف تيملا ىلع تناك اذا ىوعدلا نأل كلذ ق

 .ق مصخ وهف رضح ةثرولا ىاف نبدم تيلا ىلع ةنيبلا مانتأ ناو

 ٠ كلذ

 نآ هل ىغينب اه ومست مل وأ ضرألاو رادلا اومسق اوناك ءاوسو

 ٠ ربكل ١ و مهنم ريغصل ١ ىلع .ء هلك كلذ ف ءاضقلا ىضمي

٠ _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم ىلع ىبأ لوق كلذ زوجيو



 س ٢١١

 ىتح مهنم دحاو ىلع مكحي ال : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 ٠ رح هہحي

 ىف ةثرولا نم بئاغ ىلع ىضقي ال : _ هللا همحر _ رثؤملا وبآ لاق
 رضح نم ىلع ةيضقل ١ ىضميو 6 لبكو هل رضحي وأ رضحب ىنح هنصح

 ٠ ةصاخ هتصح ق

\ 

 هذه كرتو هانكردأ دقو تام لجرلا اذه دج نأ نادهاسش دهس اذاو

 تام هنا : الوقي ىتح هنم هثاريمب لجرلا اذهل مكحي الف اثاريم رادلا

 روو وي و ود روو ٠ اذه هث اذه أ تام 6 اذه هدأ هت

 ح امح هارأ كرنو اذه دج ثام هنأ دهش اذا كلذو : لاق : هريغ نمو

 . اذه هدلو كرتو تام نآ ىلا اهيف بلاطي مل اذه دي ىف رادلا هذه كرتنو

 د_ق هنا : الانتو مهنيب موق لام امسقف نبمساق مكاحلا ماقأ اذاو

 نآ ة_ذيب ءاكرشلا دحأ ماقأو ، هيف طلغ الو هقح مهنم دحاو لك ذخآ

 ٠ انيلا بحأ وهو © مسقلا هيف درو ص امهتداهست زاجآ ضعبف اطلغ هيف

 ةداهش لبقتو ، طلغلا ىلع دوهنلا ةداهسث لبقت ال : لان نم لاتقو

 ٠ ذخأن اذهب : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ مسقلا ضقن نيدهاسشلا ةداهشم طلغلا حص اذا : رثؤملا ويآ لات

هنأو رخآلا دي ى الام امهدحأ ىعدي مكاحلا ىلا نالجر عفترا اذاو



_ ٢١٢ 

 وهو تام دق تيملا ناو % نالف نب نالف هنأ ةنيبلا هفلكي مكاحلا ناف هتراو

 ٠ هربغ اثراو هل ملعي ال هنأو ك ٥امس دق بآ ىلا هاقلي نالف نم نالغ

 كلذ نأو ح بيغ كلذ نأل هريغ ثراو هل سيل : لوقي نآ .هفلكي الو

 ٠ تيملا كلذل لاملا

 هل ىضقي نأ مكاحلل ىغبن هناف كلذ ىلع لدع ادهاش دهش اذاق

 ٠ ثاريغام

 ٧ هنبا وأ تيملا اذه ويآ هنآ ةنيبلا ماقأف كلذ دعب دحأ ى اج ناو

 هناف تاربيملام هل مكح ىذلا لوا بسن نم هيلا برقأ وه بسن ىلع وأ

 ٠ برقأ وه ىذلا ىلا هدربو ثاريملا هنم ذخأم

 ةليبق وأ ىح نم نالف نب نالف تيللا نآ ةنيبلا ماقأف لجر ءاج ناف
 مم حص ى ذلا ثبسنلاو بخزا نع هلزعو 64 همع نبا نالف نبا نالاف هنآو

 هيست لوحي الو س هنم كلذ لبقي ال مامالا ناف هب مكحو س هنم هنآ مامالا

 ٠ ه .عم تدش ذا د عحه

 لجر دب ىف رادلا تناك اذاو : ةرقص ىبآ عماج نم هنآ دجوب ام نمو

 هل نوملعي ال ص اثاريم اهكرتو تام هابآ نآ لدع ىدهاسن لجر اهيلع ماتآخ

 هل نوملعي ال اثاريم اهكرتنو تام هاخآ نآ ةنيبلا رخآ مانتآو س هريغ اثراو

 هناف كلذل ركنم رادلا هدي ىف ىذلاو س همأو هيبأل هوخأ هنآو ، هريغ اثراو

 ٠ نب فصن امهنيب را دل اد ىضق

 تام انالف هابأ نأ ةنيبلا رخآ هيلع رضحأف لجر دي ىف دبع ناك ولو
 انالف هابأ نأ ةنيبلا رخآ ماقأو ث هريغ اثراو هل نوملعي ال اثاريم هكرتو
ثا_م هايأ نآ ةنيبلا رخآ ماتتآو ح هريغ اثرا و هل نوملعي ال ةنس ذنم تام



_ ٢١٣ _ 

 دبعلاب ىضقي هناف هريغ اثراو هل نوملعي ال نيتنس ذنم هل اثاريم هكرنو

 ٠ ءاوس كلذ ىق تقولا ربغو رخالا

 هب ىلوأ وه اذه ىف رخآلا تقولا بحاص نا : ليق دق : هريغ لاق
 ٠ ارخآ تام ىذلا اذه ىلا لوألا لجخلا دعب ءىنلا لوحتي نأ لمحي هنأل

 ٠ ةنيبلا هيلعق رخآ لجر اهاعدا و لجر دع ق ضرأ تناك اذاو

 ص هريغ اثراو هل نوملعي ال هدي ق ىهو انالف هايأ نأ ةنيبلا ماتنأ ناف

 نوملعي ال لجرلا اذهل اثاريم اهكرتو تام انالف هايآ نآ ةنيبلا رخآ ماقأو

 تا_ه هنآ اذه دوهش ةداهشو ، ناغصن امهنيب ىضقي هناف هريغ اثراو هل

 ٠ اثاريم اهكرتو تام هابأ نا رخآلا لوق لثم هدب ىف ىهو

 ىلع ماقأو اثاريم هكرن هايأ نأ لجر ىعداغ لجر دب ق ديع ناك اذاو

 هل هنآ رخآ ىعداو 3 هريغ اثرا و هل نوملعي ال مهنأ اودهشو 6 ةنيبلا كلذ

 ٠ نافصن امهنيب هب ىضقب هناف ةنيبلا كلذ ىلع ماقآو

 ةنيبلا ماقأو هيبأل تناك اهنأ لجر اهاعداف لجر دي ف ةمأ تناك اذاو
 رخآ ماقأ و > هريغ اٹراو هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو ثام هايأ نأ

 ء ىزرتشملل اهل ىضقي هناف نمثلا هدقنو اذه ىبأ نم اهارتسنا هنأ ةنيبلا

 ٠ ثاريملا ةداهش ضقنت ءارشلا ةداهشو

 ه ره وأ هنحص ق تيمل ١ نم ةضويقم ةقدص ىلع ١ ودهش ول كلذكو

٠ دلب.كع وأ ةيطع وأ لخن وأ



_ ٢١٤ _ 

 لجر ىعداف لجر دي ى ةيرقلاو ناتسبلاو رادلاو لخنلا تناك اذاو

 اثاريم اهكرتو تام هنأ اودهسئي ملو ث هيبأل اهنأ نادهاسث هل دهشف هل اهنأ

 ٠ ةدلاهسثلا هذه ذفني الو س هل اهب ىضقي ال هناف

 ٠ مهضعب لوق اذه و ؤ هيألا تناك اهنأ اودهش ول كلذكو

 : ا ولوتب نأ جنحي مل هيدأل ناك اهنآ ةنيبلا تماق اذا : مهضعب لاذتو

 ٠ ءاضقلا ذفنأ مت ةثرولا ددعو ةنيبلا هلآسأ نكلو اهكرتو تام

 ٠ هبير ةنرول تيثب هناف هبنأ ناك هنآ وأ هيبأل هنأ حص اذا : هريغ لاق

 هذ_ھ ىلع اوديزي ملو اثاريم اهكرتنو تام اذه دج نأ اودهش ولو

 نوملعي ال اثاريم اهكرتو تام هنآ اودهشي ىتح ةداهشلا هذه ذفنت مل ةلاقملا

 6 هريغ اثرا و هل نوملعب ال اثاريم اهكرتنو تام هابأ نأو 6 هربغ اثرا و هل

 ٠ مهضعب لوق ١ ذه

 ٠ ءاضقلا ذفنأ مث ةثرولا ددع ىلع ةذيبلا مهفلكأ ىنكلو اثاريم اهكرتو تام

 تيثيب ال صضعبيخ اهكرت وأ اثاريم اهكرنو تام هنأ حص اذا : هربغ لاق

 ٠ فلخ ام نم !اذهف ص اهيقأامو ايئدلا فلخ دق هنذإ اكلم

 ٠ كرت ام نم اذهف اهيف امو ايندلا كرتن ول كلذكو

هرينغ.اثراو هل ملعي ال .ةنيبلا لقت ملو هل اكلم حص اذا هلوت امأو



٢١٥ 

 اثراو هل نوفرعي ال مهنأ ةنيبب ىتأ ناف ى ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدي :ليقف .
 ٠ لاملا ةحص ىلع كلذي هل مكح ٥ رع

 دقف : هل ثر ١ و هنآ حص نمل لوقب اضعب بسحأف ةنييب تأي مل ن ١ و

 ٠ ل ام نم حص امب هل ىضقي و 6 هل ث ١ ريم ١ حص

 ٠ اذهب دارأ ام ىل نيبي ال : هريغ لاق

 نأو 4 هايأ ثراو اذه نأو ح هدجل اهذآ حص اذا ىنيجعي : ٥هربغ لات

 فقوب هنذا كلذ ريغ حصي ملو ح هدجل اهنأ ىضقب نأ : هدج ثرو تام هايأ

 حص ام ىلع دجلل اهب ىضقيو

 ملو دجلا ةثرول لعج لاحلا هب رقتسا فيك دجلا ثاريم حص اذا
 ٠ هر مآ دعي

 سيلو > اهي ىلوأ هن ١ : ليق دقف ١ ذه ه دم ف ىه ى ذل ١ ف ثك رن ن ١ و

 ٠ هنئرو ىلع مكحل ١ ق ذفنأ دجلل حص ام : ليق و

 حصي ىتح هدجل اثراو وه ناك هريغ ثراو هدجل حصي مل ناو
 . ك.لذريسغ

 تام هابآ نآ نيدهاش لجر ماتأف لجر دي ف رادلا تناك اذاو
 جوزت هايأ ن رآ . اذه ماقأو > هريغ اث راو نوملعي ال اثاريم اهكرتو

 هرمغ اثر ١ و اهل نوملعي ال اثاريم اهنكرتو تنام ةنالف همآ ن نأو ح همآ اهلع

 هنأك اهيلع جوزت نبح اهنم جرخ دمت لجرلا نأل ةآرملا نبال اهم ىضقي هناف :

٠ ان_ننهغاب



 ۔۔ ٢١٦:

 تام هابأ نأ ةنيبلا اهيلع لجر ماقأف لجر دي ف رادلا تناك اذاو

 ىضاقلا ناف مه وفرعب ملو ٠ هنثرو ىلع اودهشي ملو 6 هل اثاريم اهكرتو

 ٠ هريغ اثراو هل نوملعي ال مهنآو ث هنيعب نالف هابأ نأ ةنيبلا هفلكي

 ٠ هيلا رادلا عفد كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف

 ىضاقلا طاتحي ىتح ءىش هيلا عفدي مل كلذ ىلع ةنيبلا مقت مل ناو

 . ءىنن نم هيلا مفد ام ىف اليفك هنم ذخأيو ث هيلا كلذ دعب عفدي مث رظنيو

 ملو أ هيبأ راد اهنأ ةنيبلا رخآ ماقأف لجر دي ىف رادلا تناك اذاو

 ٠ ءىننب مهتداهستب هل ىضقي ال هناف اثاريم اهكرتو تام : اولوقي

 ٠ هيبأل رادلا هذه : اولان ول كلذكو

 ٠ هبيآ فوم حصي ىنح اذكه : هربغ لاتق

 هناف اثاريم اهكرتنو تام هدجل تناك رادلا هذه نأ اودهش ولو

 ق هريغ اثراو هل نوملعب الو هدج ثراو هنآ 7 ىنح مهل ىضتقي ال

 ٠. ل ِ ٠ ٠

 ىتح لدع ىدي ىلع اهلعجو س دجلل اهب ىضقآ : مهضعب لانتو

 هتصح هل تيضق كلذ ةثرو ددع حص ١ ذام > دجلا ةثرو ددع ١ وحصي

 .٠ كتلاذ نم

 هريغ اثراو هل نوملعب ال هل اثازيم اهكرتو تام هدجل اهنأ اودهش ولو

٠ اهي هل تمضق هريغ اثرا و هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرتو تام هابأ نأو



٢١٧ 

 هيلا عفدي ام نم ءىشب اليفك ةثرولا نم اذخآ ال : مهضعب لانتو

 ٠ ثارحملا نم

 ملو هغفاخآ ء ىشل هقح هعنمأ تنك اليفك دجأ مل نا تيأرأ : ل اتتو

 ٠ دعب هيلع بجي ملو ث دعب ىل نبتسب

 نأ ةنيبلا ماقأو رخآ لجر اهاعداف لجر دي ف رادلا تناك اذاو

 ىذلا ماتتآو 4 هربغ اثراو هل نوملعي ال نبتنس ذنم اثاريم اهكرتو تام هابأ

 اهب ىضقأ ىناف ةنس ذنم هل اثاريم اهكرتو تام هابأ نأ ةنيبلا هدي ف

 ٠ هدي ىف ىه ىذلل اهب ىضقأ الو ، ىعدملل

 . نيلجألا برقأل اهئاضتقب : لانو

 نأو ث ىعدملا ىبأل تناك رادلا نأ رقأ هدي ىف رادلا ىذلا نأ ولو

 ةنيبلا كلذ ىلع ماقأو % نمثلا هدقنو .{ مهرد فلآي هنم اهارتشا هادأ

 ٠ ىعدملا وه ةلزنملا هذه ق وهو هنم كلذ تلمتف

 اهيلع رخآ لجر ماقأف لجر دي ى رادلا تناك اذا : مهضعب لاقو

 هل نوملعي ال نالفو نالف هتوخإلو هل اثاريم اهكرتو تام هابآ نآ ةنيبلا

 : هتصحب دهاشلا اذهل ىضقي هناف بيغ مهلك هتوخإو مهريغ اثراو

 ىف مهءابصنآ كرتو س مهنم ةلاكوب الإ ائيسث مهصصح نم هيلا عفدي الو

٠ هدب ىف رادلا تناك ىذلا ىدي



. ٢١٨ 

 نيكو ىلا اهملس ءاسث نا ، بئاغلا ةصح ىف رايخلاب مكاحلا : ليقو.
 ٠ هدي ىف ىه نم دي ىف اهكرت ءاسث ن او ى هميقي

 عزنت هناف مهفرقح دحجي رادلا هدي ق ىذلا ناك نا : مهضعب لاتو. . .

 ء هتح دها نملا اذه ىلا عفدأ و ء اوركنأ اذا هدي ىف ىذلا ىدب نم رادلا

 ٠ لدع ىدي ىلع بيغلا قح فقوآو

 راد اهنأ رادلا هدي ىف ىذلا رتآو ةنيب مقي مل ولو : مهضعب لوقيو

 ٠ كلذ دعب ركنأو مهيبأ

 قح كرتيو س هقح دهاىستلا اذه ىلا عفدي : لاق : مهضعب لاق

 . رقملا دي ىف بيغلا

 رادلا تناك اذا : مهضعب لاقو اذه ف ءاوس ةنيبلاو رارنإلا : ليتو

 بئاغلا بيصن ىرتشا هنأ لجر ىعداو بئاغ مهنم دحاو ةثرو ىدني ىق :

 ءال ؤه نم دحأ سبلو ٨ همصخ وه و بئاغلا ىلع ةنيدلا هنم لبقتت ال هنانف

 ٠ هل هنآ بئاغلا بصني نيرقم اوناك اذا همصخب ةثرولا

 تام هابأ نأ معلا ىعداف هيخأ نباو لجر دي ف رادلا تناك اذاو
 تام هايأ نأ خألا نبا ىعداو ث هريغ اثراو هل نوملعب ال هل اثاربم اهكرو.

 ىلع ةنيدلا اعيمج اماقآ و ئ هريغ اثرا و هل نوملعي ال هل اثاريم اهكرننو. .

 ٠ نافصن امهنيب اهب ىخقي هناف كلذ .

اهثروف هيبأ لبق تام هاخأ نا : معلا لاقو اذكه ىوعدلا نكت مل ولو



_ ٢١٩ _ . 

 هترو هينبا نأو ‘ هيبأ لبق تام دجلا نآ ةنيبلا خألا نبا ماقأ و ئ هويآ

 تام هايأ نأو 6 امهريغ هل ثراو ال معلا رخآلا و > خألا نبا نبا امهدحأ

 ٠ هريغ هل ثراو ال هثروف دجلا ليت

 ء رخآلا ةثرول امهنم دحاو لك بيصنب ىضقي : لانت مهضعب ناف

 ص خألا نبال رادلا فصنب ىنضقيف ك ائيش كلذ نم تاومألا ثروأ الو
 ٠ مهضعب لوق وه و ك معلل رادلا فصنو

  

٠ باتكلا نم عضوملا اذه ريغ ىف ةلأسملا هذه نايبو



. ٢٢٣٠ : 

 باب

 ( تيراوملا ىف )

 : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نم

 هناف هناريم بلطو ث كلاهلا ثراو هنآ ىعدي نم مكاحلا ىلا لصو اذاو

 كعم حد ام مسىقاف ىباتك كيلا لصو اذا : دلبلا ىلاو ىلا هل بتكي

 ماهس ىلع هتثرو ىلع لدع ىدهاتي لام نم كلاهلا نالف ني نالاخل كدنع

 ٠ ىلا مهعفراف ةجحب دحأ هيف جتحا ناف ث هللا باتك

 ٠ هل زاج مكحلا ىلاولا ىلونن ناو

 رمأ ةثرولا عيمج نم رضحمب لدع ىدهاشب كلاهلا لام حص اذاو
 همسخب ٠

 هفقو ةترولا نه ىوعد هيف ىعداو ئ ةجحب مهنم دحأ جتحا ناف

 ٠ ىعدب ام ىلع ةنيبلاب هاعدو لاا

 مهئالكو وآ ةثرولا عيمج نم رضحمب لدع ىدهاشب ءىش هل حص ناف
 ٠ هللا باتك لدع ىلع همسق الاو % هفصن ذ

 ٠ لدع ىدب ىلع نمثلا لعجو ةا داذملا ق هعيبب

 ىدي ىلع نمثلا لعج ةادانملا ق هعيب اوبلطي ملو نيغلاب اوناك ناو
٠ هرمأ عطقني ىنح لدع



٢٢١ 

- 

 ةثر وآ ناويحلا نم ءىش ف ىواعدلا تناكو بئاغ وآ ميتي ناك ناو
 ٠ ه رمآ عطقني ىنح هعبي ملو ةعزانملا هيف ىذلا فتو

 ىقست اهلاحب اهكرتو اهلتقي مل ترضح دق ةرضخ وأ ةعارز تناك ناو

 ٠ اهفقو ةرمنلا تءاج اذاخ

 . كلذ حصي ملو هريغ وأ ثاريم 4 هربع دي ق الام عدم ىعدا اذاو

 نوعزانتي ام ف ناكو ، ةلغ لاملا ق ناكو ئ ةنيبلا راضحا ق الجآ لجأتو

 ٠ نبل دع نم ةف رعمي هدب ق وه نم دب ىف ه وكرنتو رامثل ا نم ءىش هبغن

 نم ىدب نيب هفقو باود وأ قيقر نم ناويحلا نم ءىش ناك ناو

 . هغلتي الئل هيلع هرجحي مث هيلع دهشم

 قافتاب نماض هل وهف لاز وأ هدي نم فلت ناف ةميقب هيلع هموق ناو

 نآ ىلا هدي ىف وه نم ديب ىف هكرتي مث ث هيلا بولطملاو بلاطلا نم
 ٠ هفيلأت . .. ٠ ٩ مه رمآ ز ةنم

 ميتي مهيف ناك اذا ناويحلاو قيقرلا نم كلاهلا فلخ ام عابيو
 مهلاومأ نيذلا بارعألا لثم ناويحلاو قيقرلا هلام ناك نم الإ بئاغ وأ

 ٠ عابت ال ىماتيلا لاومأ ناف ع ىشاوملا

 ٠ عابي ال ةينالا نم ميتيلا هيلا جاتحي ام كلذكو

 لدتعيو نزولاو ليكلاب مسقني ام عايب الو : رفعج ىبأ ىباتك نمو

 ليكولاو ىصولا ضبتقيو ث ةثرولا نيب مسقي هناف رمتلاو بحلا لثم همسق
٠ بئاغلاو ميتيلا ةصح



٢٢٢ 

 بئاغلا ةصحو ميتيلا ةصح ثعبي هنصح عيب عئابلا هرك اذا قيقرلاو

 ٠ ةك .. 2 نوكت

 ٠ كلذ ةئرولا

 ٠ انيلا نيلوقلا بحأ وهو

 : _ هللا همحر بويحم نب دمحم لاقو

 ىلع كلذ سيلف ةقرفتم ىرق ف نوكي نأ الإ ةمدخلا نوصصاحتي

 ٠ دعلا

 ٠ عايي هناف عيبلا دبعلا بلط ناو

 رضخ دقو رقي وأ لامج نه باودلا نو كن . نأ الا ع ابتهف باودلا امأ و

 ٠ ةعارزلا ىضقنت ىتح لتقت ال ةرضخلا ناف :اهيلع

 ٠ ةعارز ىف تناك اذا ديبعلا كلذكو

 لجألا ٠

 ٠ عيب لجأ الب لمع ىف ناك ناو

٠ تيملا لام سأر نم عبت مل ام باودلاو دديعلا ةقفنو



_ ٢٢٣ 

 دحاو لك ‘ ةثرولا ىلع ناك باودلاو ديبعلا ريغ لام نكي مل ناف .

 ٠ اهياتتر ف .وه و | هنصح ردني مهنم

 ٠ كلاهلا لام ىلع مهتنؤم امنا و اوزبجب مل ةثرولا كلذ هرك ناو

 تناك ةباد وآ د دبع ىف ىوعد مهريغ وآ ةثرولا نم دحأ ىعدا ناف

 ٠ هيلع اهتنؤمو هدب ىف وه نم دب فق

 ٠ تفقو مويب ذنم ه دي ق ى ذلل اهيلع قفنأ ام م رغ ىع دملل حص ن اف

 ء اهلامعتسا نيبو هدي ف ىه نم نيب لاحي الف ءىش هل حصي مل ناو
 ٠ اهعضوم ق ةنيب رضحي ام ر دقي لجؤبو 6 بصتغم ١ ال ا ةلغلا نمضي ال و

 ىذلا دي ىف نمثلا نوكيو مهيلا كلذف مهيأرب اهعيب ىلع اوقفتا ناف
 ٠ نيلدع وآ مكاحلا نم ملعب ةبادلا وآ دبعلا هدب ىف

 لاومألا ميقي مداخلا ناك اذا لاومألا لهأ كلذكو : ناطحق ىبأ نعو
 نم لضف ام الإ هل عبي مل رجزلل باودو رقب ىلا جاتحي ميتيلا لام ناكو
 ٠ لالا ةيافك

  مكاحلا هزاجأ هيبأ نع ىصو هل ناك ناف

 ماتم هماتآو ك انيمأ ةتث اليكو هل ماقأ هيبأ نم ىصو هل نكي مل نا و

 نيع نمم هل ناك امو هتلغو هلام لصآ نوكيو ث كلذ عيمج هل ىلوتب ىصولا
 ٥ ٠ دي ق نوكيو 6 ىم اتيل ١ ل ١ ومآ نم ع .7 ام ليكول ١ هل عيبب و 6 ٥ دب ق

٠ لغملا مالغلا هل ىقبتسي هنا : لاقي دننو



٢٢٤4 

 عيمج ىف هيبأ نم ىصولا ماقم ماق ةقث اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ اذاو

 ةعزانمب ه_نلغ وأ ميتيلل مكح امف 6 هنعو هل بلطي ام ةبلاطم فو ئ هرومأ

 ٠ هتلغو ميتيلل زئاج وهف ىصولاو ليكولا

 ليقي نأ هلآ ، امهدحأ عاب اذا ىصول!و ليكولا نعو : هريغ نعو

 ٠ كلذ ىف رظانلا وهف رفوأ طحلاو

 ملو 4 تلطب اه ايلطي ملف اهنتحتسبي تعيب ةعفش عيبب هل املع امه ن ١ و

 ٠ غلب اذا اهبلط هل نكي

 ىتلا ه تنؤم ميتيلا ىلع ايرجي نأ ىصولاو ليكولا مكاحلا رمأيو
 . هلام ةنؤمو هلام ىف مكاحلا هل اهضرفي

 . لقعلا صقانلا لجرلا و هوتعملا و مجعألا كلذكو

 لام نم مهتنؤم اوطعيو مهلاومأ نم ةنيبلا مهل المحي نآ امهلو
 ٠ هربغو ميتيلا

 ميتيل ١ ىلع وآ هيلع وأ هيبأ ىلع اقح ميتيلا لام ق دحأ بلط نا و

 نآ ليكولاو ىصولا ىلع جتحي ىتح ةنيبلا مكاحلا عمسي مل هثراو ذخآ

 . ةنيبلا عامس ارضحي
٠ مكحلا ذفنأ الاو ةجحب ميتيلا نع اجتحا ناف



_ ٢٢0٥ _ 

 نابلطي نم ميتيلل افلحتسي نآ ناطلسلا لبق نم ليكولاو ىصوللو
 . ةنيب ميتيلل نكت مل اذا اقح هيلا

 نم نيمي ىلا لزنيو ميتيلا ةنيب الطبي نآ ىصولاو ليكولل سيلو

 ٠ ميتيلا قح لطبي مل العف ناف س قحلا هيلا نابلطي

 هل افرع اذا ميتيلا ةنيب الظعبي نأ امهنم كلذ لبقي نأ مكاحلل سيلو

 ذنم ٩ ٠

 ةنيب ادجو ناف ث هل مكاحلا امهفلح ةنيب هل فرعن ال : الاق ناو

 ٠ هقح تيثآ ام اموي

 نم دحآ ةنؤم اهونعم وأ ابئاغ وآ اميتي مزل ذا ليكولاو ىصولا ىلعو

 . ميتيلا لام نم اوطعي نأ هريغ وآ ميتي نم هثراو نم

 لام ق ةآرما وأ ك لجر ىلا ةآرما وآ 6 لجر ىلا لجر ىصوأ اذاو

 ٠ هريغ هعم لخدأ ةقث نكب مل نا و

 ٥هو_تعملاو بئاغلاو ميتيلل مكاحلا ماقآو هلزع ةنايخب فرع ناو

 نم ىلا هوتعم وآ بئاغ وآ ميتي لام ملسي نآ هل سيل هنأل ةقث اليكو

 ٠ اليكو ميتيلل مكاحلا ماقأ و ك ةنايخلاب فرع دق

 ٠ هقث رخآ هعم مكاحلا ماقأ امهدحأ تامو ..نايصو هل ناك ناو

. ) ماكحالا ق حاضيالا . ٥ م (



٢٢٦ 

 هريغ ىلا هيف .هيلا ىصوأ ام ف ىصوي نأ تام نا ىصولل سيلو

 ٠ هيلا ىصوأ ىذلا كلذ هل لعجي نأ الا

 > هريغ لكوب نآ نونجم وآ بئاغ وأ ميتيل مكاحلا هماقأ نل سيلو

 ٠ هريغ ىلا ىصويالو

 ٠ كلذ هل لعجي نأ مكاحلل الو

 ةيصو وأ نيد نم هيلع هب رقأ ام ف اتدصم ىصولل ىصوملا لعج ناو
 . هيف فلتخا دقف

 . قدصي : ىلع نب ىسوم لاقق

 ٠ دحلا ىلا قدص ادح هل دح اذا : بوبحم نب دمحم لاقو

 ٠ هلام ثلث ىلا قدصي : لاق هنأ بوبحم نع ىورو

 ىعدا ام ىف اقدصم هتلعج دقو قح ىلع نالفل : لاق اذا كلذكو
 . ىلع

 . هنيمي عم قدصي هنا : ىلع نب ىسوم لاق هذه ىفف

 ٠ ةنيبلا الإ زوجي ال هنأ : بنكلا ىف دجويو

 . نيدلا ق انيلإ نهبحا ىلع نب ىسوم لوقو

 ثلثلا زواجت ال اياصولا نأل فالتخا هيف سيلف اياصولا ف امأو
٠ ةنبيببالو قيدصتب



٢٢٧ 

 ثلثلا بوبحم نب دمحم لوقف اياصولا ف امأو ٠

 ىلع نب ىسوم لوتنف نيدلا ىف امأو ٠

 لجرلا نم ةأرمللو ث ةأرملاو لجرلا نم لجرلل تالاكولا زوجتو
 ٠ ةأرملاو

 ٠ مهيلع ءالكولا رارقإ نيلكوملا مزلي الو

 وهف هل مكحف هيلا ابولطم وأ ابلاط ملحلا غلبي مل ىبص ءاج ناو

 . زئاج

 ٠ غلب اذا هبلطي نأ هلو ، هيلع هل زجي مل هيلع مكح ناو

 ٠ هل هفلحتسي نأ مك احلل سيلف همصخ فلحتس ١ ن ١ و

 هفلحتسا هنيمي بلطو مكاح ىلا هعفر هفلحتساو مكاحلا لهج ناف

 .٠ هل

 ٠ ىضقنا ٠ غلب اذا هفلحتسي عجريب نأ هلو

 .نالف ثراو نالف ني نالف اذه نأ ادهسشثف نيدهاش لجرلا ماقأ اذاو

 ٠ ةداهشلا هذه مكاحلا لبقي الف نالف نبا

 ىنح اضيأ اذه ليقي نأ مكاحلل سيلف انعم دهش هنآ هل ادهش ناف

٠ بسننلا ىلع ادهشم



٢٢٨ 

 رهش : نالوقي الو نادهسثيف ةرهسلا ةهج نم امهتفرعم ناك ناف
 نآو س فورعم بآ ىلا نالف نب نالف لجرلا اذه نآ نادهسي نكلو انعم
 ٠ هيلا هاقلي فورعم بآ ىلا نالف نم نالاف كلذ

 ىلع ادهسث ةرهشلا ليبق نم امهتفرعم لصأ ناك ولو نادهشي اذكهف

٠ ةرهشلا اركذي ملو بسننلا



_ ٢٢٩٨٩ 

 لصف

 ( ةنرفتم لئاسم ى )

 رظنلا نب رشبو نمحرلا دبع نب دوح نأ ادهشف انالفو انالف ىنرضحأ ادوح

 ٠ ليمجلاب كلاهلا

 نافرعي ال امهنآ الإ !رثبو ادوح عمجي مزاحو س مزاح دلو نم

 ثاريملا نآ تبآرو ، نيدهاشلا ةداهسث تلبتت دتف مزاح ىلا ءابآلا ددع

 تيأر امنإو س هاوعد الو هتجح دحآ ىلع عطقأ الو ء نمحرلا دبع نب دوحل

 . تبثآ ام لثم ىدنع دحأ تبثي مل اذا ثاريملا اذه دوحل

 هلو مهت ١ ريم مهلف همآ نم نبوخآو ٥ دل ١ و رتيل نأ دوح ىنربخأ دتو

 ىماي ٠ ,قاىلا

 نأ الإ لاق امك وهف ىلع ىبأ نع احيحص ناك نا : ىراوحلا وبآ لاق
 ظوفحم نب دمحم نب دحاولا دبع هل لاتي مهدالب ف لجر نع انثدح ناهبن
 نيسح نيبو هنيب ىقبو س ظوفحم ىلا نامثع نب نامعنلا هوخأو وه هبسن
 نبا هللا دبع هل لاقي لجر ثاريم ىعدي دحاولا دبع ناكو ى هافرعب مل بآ

 نيسحو ظوفحم نيب ىذلا بألا فرعي ملو ، نيسح ىلا هاقلي هللا دبع
 نيا هللا دبع نم دحاولا دبع ثاريم اولطيأ مهنأ بسحأو ،\ هيسن طقسف

 ٠ هلل ١ د_ دع

 ٠ ذخأن اذهبو > ىعم اذكه

ىنرضحأ لجر نعو : هللا دبع ىبأ باوج نم هنأ دجوي ام نمو



_ ٢٣٠ 

 بلطيب ىذلا كلاهلاو & نالف نب نالف نب نالف اذه نأ ادهش نيدهاش

 ٠ كلاهلا اذه ثاريم رخآ ىعداو ص نالف نب نالف نب نالف هثاريم

 برقألا نآ تيأر كنآو ، نالف نب نالف نب نالف هنأ نيدهاش كرضحأو
 ةعبرأ ىلا كلاهلا ىقلي ىذلا اذه بلطف س ثاريملاب ىلوأ كلاهلا ىلا
 نأ معزو ث لولذلا هيقل ام لثم ىلا كلاهلا ىقلت هنأ ةنيب رضحب نأ ىبأ

 بلاطلا اذه نيمي ثاريملا هل تيأر ىذلا لجرلا بلطف ت نميلاو ةكمب هدوهش

 ىف همزلي له ع هبسنو كلاهلا ثاريم نم ىعدا ام ىلع ةنيب هل نأ
 ؟ نيمي كلذ

 لعجب ىنح مكحل ا ق لجعب ال و ؤ انيمي اذه ق هيلع ى رأ الف : ل ا

 6 ندع :نم ساانلا مودق تقوو 6 ةكم نم جاحلا مودق تقو ىلا الجآ هل

 ملو س ءىن هل حصي مل ناو ث هثرو مهب ثاريم هل حصي دوهشب ءاج ناغ

 ٠. برقالل ثاريملاب تمكح ةنيب رضحي

 ىلا كلاهلا هاقلب هنأ هل نودهشب ةنيب هل نأ ىعدي ناك نا : لوقآو

 ىقابلا فصنلا تفتوو ، ثاريملا فصن لولا ىلا تملس لوذلا هيقل ام لثم

 ٠ لجخلا اذه ىلا

 تملس الإو ءىش اهب هل حصف لجألا اذه ىلا ةنيب كرضحأ ناف

 ٠. ثاريملا هل حص ىذلا ىلا هتفقوأ ىذلا ىقابلا

 رايس نب هللا دبع نآ امهدحآ دهس نيدهاش كنرضحآ ةآرما نعو

 ٥ را دي دلاخ ىبأ 7 ةديعس هتجوزل ةكم ىلا هجورخ ليق ىندهسشآ

 ىذلا اهقادصب رادلاو تالخنلا اهاضق نهفرعأ انأو ، نهارتسنا تالخنو
 ٠ اهلام نم لكآ نمو هيلع اهل قحي هتجوز ذئموي ىهو ث هيلع اهم

ةكم ىلا هجورخ لبق هدهسثأ رايس نب هللا دبع نا : رخآلا لانو



_ ٢٣١ 

 هرادو ةيجن تنب ةفيصو ةيراج دلاخ ىبأ ةنبا ةديعس هتجوز ىضق هنأ

 ء هيلع اهل قحب وآ اهقادصب ةوبح نم نهارتسشا تالخنو ، اهفرعأ انآو .

 ٠ اهلام نم لكآ امبو

 ىلام لاملاف ىرفس نم ايح انآ تعجر ناف : رايس نب هللا دبع لاق

 ٠ ىلع اهنتتحو

 لاقو ح هراد ىلع ناعمتجي امهتدجوف نيدهاسثلا نيذه ىف ترظن دقف
 ٠ ةويح نم ىرتشا امبو : رخآلا لانو س نها رتنا تالخنو : امهدحأ

 كلذ حصو ك ةويح نم ىرنشا ىذلا تدالخنلا ءال ؤه نم ناك ناف

 ٠ نهيلع اضيأ اعمتجا دقف تااخنلا ءالؤهل امهتغرعمي

 ء ةفلنخم تالخنلا ىف امهتداهسشتف نه ١ دحيو نه افرعب مل نا و

 ٠ هراد الإ اهل تيتب الو

 تالاخنلا ءالؤهو هراد اهل حص دقف تالخنلا نادهاسنلا فرع ناو

 ٠ ندبلا حيحص وهو ةداهشلا هذهب امه دهشأ ناك اذا

 ( ىلع اهقحو ىلام لاملاف ايح اذه ىرفس نم تعجر ناف ) هلوتو
 ذئموي تلبق دق تناك اذا اذهل اهل مات وهو ، ءاضقلا اذه مدهي ال اذهف
 ٠ اهاضق ام

 تالخنلا هذه تناك تام وآ كلذ نع عجر ىتح تلبق نكت مل اذاو

 ٠ لودعلا ىآرب هلام ق كلذ ةميق ىه اهل ناكو ك هتترولو هل رادلا و

لجر ماقأ مث { اذك موي تام انالف هابآ نأ نيدهاش لجر ماقأ اذاو



_ ٢٣٢ _ 

 كئلوأ خيرات لبق اذك موي تام هنأو ، هل بآ انالف نأ ةنيبلا رخآ .

 هل مكح امهنم قبس نم نكلو لاملل ١ و تيثئم فسننلا ناف :هدعي وأ :

 . لاملاب

 تناكو .ى كلذ ىلا تفنلب مل لوذلا عفدت هنيب ماقآو رخآ ءاج اذاو

 ٠ ةضراعم ةرخآلا ةداهشلا

 ىنح مكاحلا فقو لاملاب لوألل مكحي نآ لبق ةنيب ىناثلا ماقأ ناف

 ٠ اهب مكحيف ىرخأ ةنيب ىناثلا ميقي

 مكحي الف هربقو هنفد تيلوت ىذلا انآو تام انالف نا : لاق لجر

 ٠ هل وعهي

 هلام مسق مهل بيطيف تام هنآ اوفرعيل ربقلا شبن هؤايلوأ دارأ ناف

 ٠ ىنعملا اذه ىلع مهل زوجي هنأ وجرأف

 ؟ هدي ىف ةيصولا نوكتو ى نيرضاح وأ نيبئاغ

 ٠. مهل ىصوملل ليكوب سيل هنأل هيلع الو كلذ هل سيل : لاق

 دهشيو هل بتكي نأ فلحملا بلطو ، همصخل امصخ مكاحلا فلح اذاو
 ٠ كلذ هبلعغ هل

 موي ف نالف نب نالف هبتك باتك ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : بتكي
. نوملسملا هيلع دهشو ي اذكو اذك ةنس نم اذكو اذك



 تت _ ٢٣٣

 ع نالف نب نالفو نالف نب نالف ىنرضح هنا : باتكلا لفسأ فو
 : هتوعدف اذكو اذك نالف ني نالف ىىلع هل نأ نالف نب نالف ىعد او

 نيملسملا نيمي هل هتفلحتساف هتنيب لطبآو هنيميب ىلا لزنف ةنيبلاب هيلع
 ء قحلا اذه نم نالف ني نالف ءىريو ، فلحف قحلا اذه نم ىعد ا ام ىلع

 ٠ كلذ ىلع دهشنو ص نالف نب نالف نع هتجح تعطقو

 ٠ ماكحألا نم هدب ىلع ى رجب ام كلذكو

. بايغألاو



_ ٢٣٤ 

 باب

 ( تانيبلا ىق لاجآلا ىف )

 : نسحلا ىبآو ى راوحلا ىبآ ىلع ضورعم هنأ دجوي ام نمو

 برضي وأ 6٧ هنس رسكتق باصي وأ & هنيع ؟اففن لجرل ١ ق ل انتو

 هباصآ ىذلا لوقيف نيملسملا ىلا عفرب مث ك هللا ءاشام ثكمي مث هدي لستتف .

 ٠ ةنس نم رثكأ ذنم هياصآ دق هنا : ةنيبلا لوقيف مويلا نم ةنس هولجأ

 ٠ بيصأ موب ذنم هلجأ ن ا : ل انق

 عمسلاو لجرلا نم اذه هبشأ ام عيمج كلذكو ، معن : هريغ لاق
 ٠ هادف هياهذ دنع ةيدلا هم بجت امو عامجلاو لقعلا و

 ٠ نبنس عبرأ ثكمت مث اهجوز دقفت ةآرمل ١ كلذكو

 ٠ دقف موب اهلجأف

 . مناه نع زرحم نب ديعس كلذ ظفحو

 !ا_هعم وهو اهي لخدي مل هنا : تلاقف ةأرما لخد ىذلا امآو

 ٠ ١ كلذب رقي وهو ، رثكأ وأ ةنس

 ٠ هيلع عفري موي ذنم لجؤي هناف

 ثكم نأ دعبي ءادألاب هيلع نوعفرب مث ةآرما كلمي ىذلا كلذكو

٠ ثكم ام



٢٣٥ 

 هيلع عفر موي ذم لجؤي هناف .٠

 ةنؤملاو ةقفنلا هيلع تضرف الاو اه دتنب ء اج ناو ٠

 نينس اهلسغي ال اهكرتي مث ةعطق ىلع موقلا لساغبي لساغملا كلذكو
 ٠ اهب موقأ انآ : لوقيف اننعطق انيلع در : موقلا لوقيغ

 لسغي ام ردقب كلذ ىف لجؤيف ، هيلع عفري موي ذم لجؤي اهناف
 حلصيو ٠

 ٠ هيلع هل ام ضرعي وأ لاملا هلو قحلا هيلع حصي ىذلا ف ليقو

 ٠ هلام ىف هيلع مدقيو ث هيلع ليفك ال : لانت نم لاق

 ىناوتي وأ هلام فلتي نأ نكمي هنأل ليفكلا هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ هعيبي ق

 ف ملعن الو ، هيلع ليفك الف لمعي ىتح لجأو هل لام ال ىذلا امآو
 ٠ افالتخا كلذ

 ٠ ةرصبلاب ىل دوهش : تلاتو 6 قالطلا اهجوز ىلع تعدا ةآرما نعو

 ٠ اهلجأ فقو نم اهنع لزعي

 كلذو س الجأ لجؤيو ع اهنع لزعي هناف اهلوق لطاب فرعي مل اذاف

٠ اه دوهش ثمس اذا



_ ٢٣٦ _ 

 ا دوهش تآو بنطأو رثكأو تكش ام عدا : لوقب حيرش ناك : ليقو

 ٠ لدعلاب انرمأ امناف ال ودع

 : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نم لاجآلا فو

 ٠ ةفلتخم لاجآلاو

 مل ام لجاب ام الجا لجؤي هناف هريغ دي ى ائيسن ىعدا نم امأو
 ٠ راضم ١ نم نوكي ام نم اشحاف اجأ نكمب

 لجؤد هناف هببغي الآ هيحاص رمؤي عاتم وأ ةبا د وآ دبع ق ناك ناف

 ٠ اهراضحإ هنكمي ام ردقب الجأ

 ىعدا نم وأ نسوبحملا لجأن ام ءامدلاو لتقلا ق ثارتلا ق كلذكو

 ٠ هل

 ٠ مهلك ثادحخنا لهأ عيمج كلذكو

 غ زفتسي ام دحم نم ثلا دحألاو ءامدلاو لنقلا ىعدملا ىلع جنحي ناو

 ٠ ةذيبلا ءىیجنت ام ردقي لجأ مهتملا سبح

 لشطييل هيلع قحلاب حص د_ةو نيدلا نم ةءاربلل ىعدملا كلذكو
 . ليفكب اهعضوم نم هتنيب رضحي ام ردقب لجؤي هيلع حص ام

 . جيوزتلا نم اهعنميف اهاضرو ةأرما جيوزت لجر ىعدا ناو

 . اهعضوم نم هتنيبب ءىجي ام ردقب لجأ

. لجأتو اهجيوزت ىف رخآ جتحاو ، هريغ جوز عم تناك ناو



 ا ٢٣٧٢

 دقعلا حصب نأ الا اهنع اهجوز الو اهجوز نع ةآرم ١ فقوب مل

 ٠ هتنيب رضحي ام ردقب لجؤيو ث اهنع اعيمج نالجرلا عنميف لدع ىدهاشب

 ٠ هتجوزو لجرلا نيب ىلخ الإ و رضحأ ناف

 ٠ جوز اهل سيلو

 ٠ نيمي اهيلع هل ناك

 ٠ :هز تكئري .. 2 ١ ناف

 ٠ هتأرما تناك فلحو هيلا نيميلا تدر ناو

 ٠ هب تيضر دق جوز ةدقع ف ناك ناف

 : ترقأ دقو ث اهيلع تبث دت رخآلا حاكن نأل اهيلع بلاطلل نكي مل
 ٠ ر_خآلاب تيضر دقو

 اهلوق ل_بقي مل لبق نم لوألاب تيضر تناك اهنا تلاق ناو
 ( ٠ لدع ىدهاىنتب الا

 رضحت ام ردقتب تلجأ ةنيب تعداو اقالط اهجوز ىلع ةآرما تعدا ناو

 . اهعضوم نم اهتنيب

 ماجح وآ لاتب وآ جاسن وأ ىلوم هحاكن دريب نم نم هنآ ثعدا ناو

 4 اكرشم ناك اهجوزت موي هنأ وآ 6 كولمم ديع هنأ و ؤ بآ ريغل دلو وأ

ايسىىت وآ هيلع اهمرحب ام نم هنيبو اهنيب اع اضر تعدا وآ ،ے فلقآ هنأ وأ



٢٢٣٨ 

 هرارقإ ىلع وآ ؤ رفكي ملو لاجآلا تضقناو ىلآ وأ ، اهنم رهاظ هنأ وأ

 اهمرحي ام نم ةيراج وأ ءاسنلا نم جوزت هنأ وآ ح ءايشألا هذه نم ءىشب

 ٠ اهريغ وأ ةنبا وأ مآ نم هيلع

 ٠ ةنيبلا ضحت ام ردقي تلجأ

 ٠ هعيب نم هديس منمي هنأل كلذ ردقي لجأ ةيرحلا دبع ىعدا ناو

 ٠ كلذ ردقي لجأ ٥ ونعم وأ بئاغ وأ ميتيل بسنحم باتثبسنح ١ نا و

 هيح اص دي ق ء ىش ىلع مك اح وأ ل ١ و نم امكح ع دم ىعد ١ ن ا كل ذكو

 ٠ لجأت ام لجؤب هناف نيد وأ % فلن دت ء ىش نوكب نأ الا

 اذا 4:نريي ءىجي ام ردقي لجأ لدعم وأ دهاش حرج ق جتحا ناو

 ٠ هبلع تلدع دق ةنيبلا تناك

 نم هعضوم نم لوزي ال ام نم ءىش وآ ةيرق ىف اذهب عدم ىعدا ناو

 ٠ لجأت ام لجأ ىلوم هنأ ىعدا ناو

 ٠ لجأت ام لجأ هديع هنآ ىعدا ناو

 “ جاحلا ءعىجم تقو ىلا ةكم ق ةنيب ىعدا نم ماكحلا ضعب لجأ دقو

 ٠ ه دهاش نم مكاحلا ملعي نآ هيلعو

 ىتح لجؤي مل ىبص نم هتداهش زوجت ال نم ةداهش ىعدا ناو

. قهار دق ناك ولو ىبصلا غلبي



. ٢٣٨٧ _ 

 مل حيحص وهو هدلي نم مكاحلا .ىلا هبحصي ال نم ةداهش ىعدا ناو

 ٠ لجؤي ملو ؤ حيحص وه و دهاسث نع دهاسن هنم لبقي

 عطقي رذع ريغ نم هي فاوي ملو مصخلا هالوت ذا دحاولا لجخلاو

 ٠ لاجآ ةثالث لجؤي ام رثكاف تحرطف ةنيب رضحأ ناو

 عطقي مث اذه دعب رثكأ كلجؤآ ال ىنأ ثلاثلا ىف مكاحلا هيلع جتحيو

 ه ْئحح

 عطق دق هنأ مكاحلا هيلع بتكيو ث ةنيبلا راضحا هفلكي ام ف كلذكو

 . ائيسث هل تبثت ةنيب ىنرضحي ملف لجآ دعب الجآ هتلجأ نأ دعب نم هتجح

 ٠لجؤيف لجألا بلطيو حرطتو ةنيبب ءىجي ماد ام : هللا دبع ىبأ نعو

 ةئالث كلذ ق لجؤي امناف هلجآ ءاضقنا دنع ةنيب رضحي مل اذا امآو

 ٠ لاجآ

 ٠ مكحلا ذفنأ هتنيب رضحي مل ناف

 الفغ وآ انثحاف اصرب وآ اماذج وآ انونج هنجوز ىلع لجر ىعدا ناو

 نم نوكي نآ الإ اهايإ هجيوزت لبق اهب ناك هنأ ةنيبلا هيلعف اسخن وأ
 ٠ هسح ناك اذا هيف كىنثي ال ام

 ٠ قحلا لبق نم اذهب ةآرملا درت امناو

٠ اهقادص همزل زاج اذاف س لجرلا ىلع اهل كلذكو



: ٢٤٥٠0 

 تءاسث ناو ، تماقأ تءاش نا .: رايخلا اهلف اهب زاج اذاف لجرلا امأو

 . قادص ريغب تجرخ

 ٠ ةنيبلا راضحإ نكمي ام ىلع كلذ ف لجألا :

 نيميلا اهيلعف ءاقتري تسيل اهنآ ةآرملا تركنأ اذا : لاق نم لاقو

 ٠ ءاسنلا نم هي قثي نمي كلذ ةحص هيلعف الاو ءاتتر اهنأ ملعت ام

 لاجرلا هيلع علطي ال امف ءاسنلاو لاجرلا نيب ام ىف تانيب نكت مل ناو .
 اهب زجي مل ةآرملا تعداو لاجرلا نم نينعلاو ءاسنلا ف لقعلاو قترلا نُم
 . تانيب مهنيب سيلو كلذ ف ناميألا امهنيبف امهركنأو

 اذه لبق نم اهاقرافو نالدع نالجر اهجوزت دت ةأرما نوكت نأ الا
 رتنست ال ةيبص ىهو قترلاب اهافرع امهنأ ادهش وآ كلذب اهيلع ادهسثف

 ٠ ايلع ةزئاج امهتداهست ناغ

 ٠ ناعزانتي ذنم ةنس نالجؤيف نينعلاو ءاقترلا امآو

 نكي مل الاو قترلا نم اهسفن ىه تحلصأو اهب جوزلا زاج ناف
 سم ناك نا اهتتادص اهلو ث نينعلا نيبو اهنيب قرفو قادص جوزلا ىلع اهم
 ٠ ه۔بلا رظن وآ جرفلا

 ٠ كلذ ىق اذه عيمج نع لس ث ىثنخ امهدحأ نآ ايعادنن نا كلذكو

 قاطآو 6 اهي زاج دق هنا لاق اذا لجرلا لوق لوقلا : رثؤملا وبآ لاتق

 ذوخدك اهب لخدو اهحاكن قاطأو اهحكن دقل هللاب تفلحتسا اهعامج
٠ءاسنلاب لاجرلا



_ :٢٤١ 

 لجأت : هل لاقي مث اهعماج ام هللاب تفلحتسا اهيلا نيميلا در ناو
 .٠ هن

 ٠ اهادص اهاطعأو ، اهقالط ىلع ربج ردقي ملو لجأ اذاف

 اباب اهيلع قلغأ هنآ حص وآ اهجرف سم دقل اهنيمي عم اهلوق لوقلاو
 ٠ نبلدع ةداهش وأ هرا رقإب ا رتسم اهيلع ىخرأ وآ

 الجأ نوكي نآ الا بلاطلا وه هنأل لجأت. ام ةنيبلا ف لجؤي ىعدملاو
 ىف لجألا نوكي الف هيلا بلطي ام راضحا نم هب رم ام لاحل مصخلاب رضي
 ٠ الدع مكاحلا ٥ارب امي الا كلذ

 ٠ مك احلا

 ٠ لجأت ام هلف اذه نم ع ىت هيق نكي مل امو

 ٠ كلذ ف لجؤي مل ةنيب مسي مل ناو : هريغ نمو

 ىدنع ل اتو اقح لجر ىلع لجر ىعد ا ن | : بويحم نب دمحم لاق و

 عيضي الئل اليفك دجي مل نا كرت الاو هنيبب ءاج ناف اموي هل سبح هنيب
 ٠ قحل ١

 ٠ اهنع لأسي نآ مكاحللف ةنيب ىعدا نمو

 ٠ هلجأ ةلداع تناك ناف

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٦ م )



_- : ٢ ٤ ,٢ _ 

 . اهيلا تفتلي ملو مكحلا ذفنأ ةلداع نكت مل ناو

 ىلع ىعدن ةمأ نعو : ناطحق نب دلاخ ناطحق ىبأ بانك نمو

 .. ٠. كلذ .اه ركنف قنعلا اهددس

 : . ك فتنيب تناك ناإ اهتنيب ىتات ىتج لجأ اهل برضي ةنيب تعدا ناف

 ۔ اهمدختسي نأ اهديسل ناف رحبلا ءارو ىتنيب نا : ةمألا تلان ناو
 ٠ مولعم رجاب هل اهتمدخ نوكتو

 اهدنس اهصصاقيو اه رجأ اهل ناك اهقتعب لدع ةنيب اهل تحص ناف

٠ اهيلا هيدؤي ىقابلاو ح اهتوسكو اهتقفن



٢٤٣ 

 اباب

 ( تتبث اذا تابجاولاو قوقحلا ى )

 : لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نم

 ۔ زاج دقف ةنيبب هريغ وأ لام ىف قح لجر ىلع لجرل حص اذاو
 الاو ةجح هل تناك ناف ؤ هيلع جتحيو س ةقث دي ىلع مكاحلا هفقويو

 ل 1ا ) ٠ لا مل

 ٠ هقح تيبث لدع ىدهاسشثي تيثيف نيد ناك نا و

 هيلعف هريغو ءادأب هنع لاز دق هنأ هيلع لاملا تيث ىذلا ىعدا ناو

 هتنببب ىتأي ام ردق ىلع الجأ لجؤيو س ليفك هيلع هبحاصل ذخؤيو ث ةنيبلا
 ٠ ايحضوم نم

 ,ناو فلح ءاش ناف هيلع دعب قحلا نأ بلاطلا نيمي ىلا لزن ناف
 ةءاربلا ىعدا ىذلا ىلع نيميلاف هيلا ىدأ هنآ ىعدا ىذلا نيميلا در ءا

 .قحلا بلاطو ، ةنيبلا هيلع ةءاربل ىعدملاو ، ىعدملا انهاه هنأل اهيلع ربجيو

 ٠ نيميلا هبلع و ىعدملا وه

 هخفلح ءات نا ح نيميلا هيلغق ةءاربلل ىعدملا ىلع نيميلا در ناو

 .٠ ع ى ربو

 ٠ ىعدملا انهاه هنأل قحلاب ذخآ نيميلا نع لكن نا و



_ ٢٤٤ _ 

 هي دهش امي رقأ اذا نيميل ١ ىلع ربجي امنا : حبسم ١ نب دمحم لذت

 ٠ هي اع ن ١ ده اسل \

 دهش دقل فلحي نيدهاسثلا بحاص ىلغ نيميلأف دعب اركنم ناك ناف
 هيلعو قحلاب ذخؤي مث تقولا اذه ىلا هنع لاز ام قحب ناذه ىادهاس ىمل
 ٠ قحلا

 ٠ ءىربو فلح ءاش نا نيميلا هيلعف ىعدملا ىلع نيميلا در ناو

 ٠ ىعدملا انهاه هنأل قحلاب ذخأ نيميلا نع لكن ناو

 ىتح هسبح لعفي مل ناو ث هقح هيلا مفدي نأ هرمأ هنم هفصني نأ مكاحلا

 ٠ هيطعي

 !وضوتعب نآ نيب نيدلا باحصآ ريخ هلام ضرعو لام هل ناك ناغ

 نه عييي ام ردقب مكاحلا هلجأ هنم اوضوتعي نأ نايدلا هرك ناو
 ٠ هلام

 لجخلا ىلا موقلا قوتحب ىلم ليفك هيلع ذخأ نايدلا هرك ناو
 ٠ ليفكلا ىلع قحلاف الاو

 هب ىتأ ناف ع ليفكلاب بلوط اذا ليفك هيلع لمحي ال : لات نم لاقو
 ضرع اذا هلام هيلع رجحي نكلو ليفكلا ىلع سبحي الف الاو هيلع ردقو
 هلا .م

١ 
٠
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 هؤامرغ كلذ بلط اذا : ليقو ٠

٠ 
 نايدلا قوقح ليفكلا مزل الاو لجالل نايدلا رضحأ ناو

 سبح لجألا دعب رضح دقو قحلا رضحي ملو لجألا ىضقنا ناو
 ٠ مهقوقح موقلا ىطعب ىنح

 : هفخ ءاهقفلا فلتخا دقف نجامتف نجسلا قف دعق ناو

 هلام مكاحلا عاب قحلا طعي ملو نجسلا ف نجامت اذا : ضعب لاقف
 ٠ نامثع نب ناميلس لوق ت مهتوقح سانلا ىطعآو

 .ه مهيطعيو هلام عيبب ىتح سبحي لب : مهضعب لانتو

 نبا ناميلس فوه رضح ماما نع بويحم نب دمحم كلذ ركذ

 اه زيزعلا د__دبع

 ٠ رهنأ ةثالث : لاق نم لاقو

 ٠ رهن : لاق نم لانتو

 . مكحلا عاب الاو عاب ناف

 نيدلا ىلع توم رحب نجسلا ق الاجر تيأر : لاق ىاع ىبآ نعو
 نرك۔-ب ىنح هسبحي مامالا و هنيد ىطعيو .ث هلام نم عابي نأ بلطي وهو
 ٠ هنيد ءاضقو هلام عيب ىلب ىذلا ره

 لاما نم هل قحسي مل اذاف ئ ىدؤي ىنح ) ريحي . نأ انأ ىبأرو : ل كف

٠ نيدلا ىضقو مامالا عاب نيدلا ردقب



_ ٢٤٦ 

 ناف 6 ١ رهش هسحب مكاحلا نأ : نامثع ىبأ نع ةبقع نيب ح اضرل ا

 . مكاصلا عاب الإو عاب

 ؟ هنيد ىف هلام عيب ف لجرلا لجؤي مك : تلق : هريغ نمو

 نم ناك ناو ك ممج عبرأ لجأ لوصخنا نم هلام ناك نا : لاق

 ٠ ةدحاو ةعمج لجآ ضورعلا

 قفني ملف عيبلا ىلع هلام ضرعي نبد هيلعو لجرلا تام اذا : ليقو

 ٠ رسكلا ىلا رظنب الو عايب هناف رسكلاب الا

 ملو لجألا ىضقناف لجآ ىلا هقحب ةقث وأ نهر هدنع ناك نم كلذكو

 . رخؤي الو رسكلاب عابي هناف قحلا طعي

 بحاص دنع نكي ملو عيبلل هلام ضرعو ع نيد هيلع ناك نم نم امآو

 : بوبحم نب دمحم نع ليقق هقث الو نهر هب قحلا

 هيلع ضرفو ث هعيب هيلع لمحي مل رسكلاب الا هلام قفني مل نا
 ٠ رامثلا ىف قحلا

 ٠ عيبلا موب رعس نع عبرلا وأ ثلثلا هلام نم طحني نأ رسكلا و

 هضبق نوكيف لاملا ضبق ىف هيلا بولطملاو قحلا بلاط فلتخا اذاو

 ٠ مكحلا عضوم ىلا ةراضحا بولطاا ىلعو ث امينيب مكاحلا دنع

 ىلاولا هرمأي له : نيدب هيلع عفري دبعلا نعو : رقصلا بانك نمو
5 ؟ ه يبطعبي نآ



 س ٢٤٧٣

 كلذب سأب ال : لات

 اذ_.هب رقأف ةراجنلا ق هل انوذأم ارجات ناك اذا : لاق : هربع نمو

 ٠ هئادأب مكاحلا هرمأي هناف كلذ هبلع حنج وأ س هتراجت ىف هنادآ هنأ

 .٠ هديس ىلا مكحلا و ‘ ءىننم هيلع مكحي الف ارجان نكب مل امو

 نمو : 11 همحر _ ةكري نب دمحم نب هللا ديع دمحم ىبأ نعو

 ل مكاحلا هلوق هنم ليقي مل مكاحلا دنع قح توديث دعب اراسعا ىعدا

 . انباحصأ رثكأ لوق ف ىعدا ىذلا راسىعالاب ةنيبلا هيلع و

 ٠ رظتني تقو مادعالا ىلع ةنيبلا عامتسال سيلو

 ىعدا اذا قحلا بحاص ىلع ةنيبلا نا : انباحصأ ضعب لاتو

 نآو ء مكاحلا هب مكح ىذلا قحلا عفد ىلا ليبسلا دجي مل هنأ ميرغلا

 نكمي ام ريغ لصألا ف مهدنع سانلا نأل مادعالل ىعدملا لوق لوقلا

 لمتحاو ، قحلا نم هيلع تيث امل ادحاو نوكي نأ لمتحا اذاف ، لاومالا

 ٠ كلم ال نأ وهو لصألا ىلا عوجرملاف ىعدا ام ىلع امدعم نوكي نآ

 نع مادعالا نم هيعدي ام ىف هلوت .لبقي الآ ىدنع بجوي رظنلاو
 نا هنأل سانلا نيب ىرجت .ىتلا. تالماعملا قحب لدب هلا راص قح عفد

 لدبلا لاوزل عدم هنأو ، قحلا نم هيلع تبثي ام مدع ف هتدص لمتحا
 قادص نم هيلع قلعت قحلا ناك ناف ء قحلا اذه هب هيلع قحتسا ىذلا

٠ ملعأ هللاو الام هب كلمتي مل هنأل هلوق لوقلا ناك هتمذ ق بجو
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 باب

 ( نويدلا ف ]

 : رفعج نبا باتك ريغ نمو

 ناف فاصنإلا هنم بلطف هميرغل قح لجرل لجر ىلع حص اذاو
 ٠ هيلا كلذ ميلستب ف و هرمأب مكاحلا

 : ليق دقف هقح ىلع هل بستحي نأ هنم بلطو هتقح هيلا ملسي مل ناف

 سبح الف ارسعم نوكي نأ نكمي هنأل هراسي حصي ىتح سبحي ال هنا

 ةبوقع سبح منتماف قحلا ءادأ هيلع هنأ حصي ىتح هيلع مكحي الف هيلع
 ٠ همزلي ام ءادآ نم هعانتتمال

 ٠ هسالفإ حصي ىتح سبحي : لانت نم لاقو

 قحلا اذه هنم ىدؤي اراسي كلمي ام هللاب نيمي هيلع : لاق نم لاتو

 ٠ هنم ائيش الو اذهل هيلع ىذلا

 ذخؤي نكلو سبحي الو س هب ةربخلا لهأ هنع لآسيي : لاق نم لانو

 ٠ هنرضحب ليفك هيع

 ٠ هرمأ لمهي الو هرمأ ىف رظني ىتح سبح ليفكب تأي مل ناف

٠ هراسي ىلع ةنيبلاب همصخ ىعدي : لانق نم لاقو



 _ _ ٩٦ ٤

 ٠ ٥ر اسعا ىلع ةنييل اي وه ىعدي : لاق نم ل اق و

 ىلع ةبوقع سبح قحلا نم هيلع بجو ام سنج نم لام هل حص اذاف
 ٠ هميلست هيلع بجو ام ملسيف هعانتما

 بلطو هيلع : حص ى ذلا طعي ملف لام هلو رخآل نيد هيلع حص نمو

 ٠ هبلع حص ام ى دؤب ىتح هسبحب نآ مك احللف هسبح

 هذخآ همصخ نم مكاحلا ىلا فاصنإلا مصخلا بلط اذا : لبقو

 ٠ ١ كلذب مكاحلا

 ٠ كلذ مصخلا بلطي مل ولو هسبح الاو هاطعآو هفصنأ ناف

 | . نسحف كلذ ىق هرواس ناو

 . ضرقلا بحاص ءاشي نأ الا ضرع الو لجأ ضرقلا ف سيل : ليتو

 ه. ٠ ضرعلاو لجألا هيفف لصألا عيب امأو

 ٠ لجأ ىلا نوكي نأ الا لجأ لصألا عيب ف سيل : لينو

 ه لاملا بر ءاسشي نأ الا ضرع هيف سيل كلذكو

 ٠ ضرعلاو لجألا هيف لصألا عيب ىق : لات نم لاتو

 قوقحلا تحص اذاو : _ هللا همحر _ دلاخ ناطحق ىبأ فيلآت نم

.. هيلع تحص ىتلا قوقحلا



 _ _ ٢٥

 . قوقحلا نم حض ام ردقب هلام نم" هيلع رجحي : لاق نم لاقو

 ه_دلع عفر مث نيد لجر ىلع لجرل ناك اذا : هللا دبع غ وأ افوأ

 مفريغ وأ هئامرغ نم اذخآ هلام ىضق مث مكاحلا ىلا مهقوقحب هؤام رغ

 ىف مهقوقحب هئامرغ عيمج عرشيو ، هؤاضق زجي مل هيلع هب رقأ قحم .
 مهعم هيف عرشيو ح مخل ءافو هيف نوكي لام هل قبي مل اذا لاملا اذه

 ٠ هب هاضق ىذلا نمثلام ىضتقا

 نوصصاحتي لاملا كلذ ةميقب مهعم عرش نمثلاب ايمس نكي مل ناو

 ٠ مهقوقح ردقب هيف

 مل نمثلا فوتسا دق هنأ رتأو فورعم نمثب لاملا اذه عاب اذإو

 ىذلا مهعم عرشيو ث مهقوقحب لاملا اذه ىف هؤامرغ عرشيو ث هعيب ضمي
 . هب هنم هارتشا ىذلا نمثلاب هارتشا

 ملع ء اوسو ء لاملا كلذ ةميقب مهعم برض نمثلا مسي مل ناو

 ٠ ملعي مل وأ هئامرغ نم دخأ هيلع عفر ناك دق هنأ ىرتشملاو ىضقملا

 ىخضقملاو ىرتشملا ىلع مهل ناف لاملا ىف ءافو هئامرغل نكب مل ناذ

 هارتشا ىذالا نمثلا اذه ةعامج هافوآ دقل ىرتشملا فلحي ص هللاب انيمي

٠ لالا اذه هي هنم



. ٢٥١ 

 ء لجرلل لاملا تبث قحب مسي ملو لاملاب هل رأ ن : ميغ نمو .. :,

 ق وا ضرملا ف كلذ ناك > اوبلطي مل وأ مهقوننح ه ءامرغلا بلط ..

 : ملعا هللاو هلام يلع رجح ذت نوكي نآ الا ةحصلا ١

 اثدح هيف :ثدحي الآ هيلع مدقنو ء هلام مكاحلا هيلع رجح نم امأو

 ءامرغلا مم ىرتشملا الو ىضخقملا لخدي الو ۔ لطبيو هعيبي متي مل هعاب مت

 . قح نم همزل امب هيعستسيو هعيب عجريو ء ءىشب ''

 ء ىضاقلا وأ مامالا ىلا هئامرغ نم دحأ هيلع عفر ءاوسو : تلق
 ٠ ةفصلا هذه ىلع مهنم دحآ 7 رجحو 0 مهدلب ىلاو ىلا وآ

 ٠ معن : لات

 عم نولخدي لاح هتجوزل قادصو لجأ ىلا نويد ناك ناف : تلق
 . ٠ .. مهقوقح لحم ىلا مهبوني ام مهل فقويو ّ هلام ف هئامرغ

 ٠ معن : لاق

 اذه نوكيآ ص نوقابلا عقرب ملو هئامرغ نم دحأ عفر ناف : تلق

 ؟ نيرخآلا ماقم موقيو ث هيلع عفر ىذلل لاملا

 ءامرغلا رئاسل نوكي الو ، هتح ف هسفن ماقم موقي امنا ، ال : لاق
 . عفر ىذلل ام لثم هيلع اوعفري مل نيذلا

 ةلداعلا ةنيبلاب مهقوقح حصت ملو مهركنأن هيلع اوعفر ناخ : تلت
 ؟ ال مأ هلام ةلا زا زوجيآا ى هلام لا زآ ىتح 7 احلا عم

٠ مكاحاا مم هيلع عفار لا قح حصب مل ام زوجت هايا هنلا زا ن : لاق



. ٢٥٢ 

 ىف ناكو هلامب هنايدل هيلع مكح نم لكو : رفعج ىبأ باتك نمو

 لجآلا قحلا كلذل عقي ام رظني هناف هريغ وأ قادص نم لجأ قوقحلا

 كلذ ةلق نوكنو ع لجألا قح لحم ىلا افوقوم نوكيف لاملا كلذ نم هتصحب

 نيذلا نايدلا نيب نوكي وأ قحلا لحي ىتح لاملا بحاصل فوقوملا لاملا

 ٠ مهيلا راص ام ىف ءافو مهل نكي مل نا لجاع مهقح

 لجآلاو لجاعلا قحلا باحصأل ةلغلا نوكت : رثؤملا ويآ لاق
 ٠ء افو لالا ق نكب مل ١ ذا مهصصح لجذلا باحصأل سبحيو 3 صصحلاب

 ةرمثلا هذه نم لجذلا نيدلا باحصألا .عضوبو : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ لالا نم مهتصح ردقي

 فيعض كلذف هسفنو هلام ىف اهريغ وأ هنجوزل قحب هيلع ديسأ نمو

 ٠ هعيب نم وه عنميالو

 ٠ هعيب هل سبيلف فورعم لام ف قحلا كلذ نأ دهشأ ١ ذا امآو

 ٠ اها كلذف فورعم لام ىلع ةآرملا جوزت نا و

 ةيرق ىف هلام ىف ءامرغلا نم اهريغ وأ هتجوزل هيلع اقح لعج نمو
 ىسوم نعف ةدنآ نم هلام نم ه امس عضورم ق وأ 6 هلزنم ق وأ 6 اه امس

 ءامرغلا هيف هكراشي الو 6 ىمس ىذلا عضوملا ق قحلا اذه نأ : ىلع نبا

 ٠ 4 .. ىف وتسب :

 اذا : بوبحم نب دمحم هللا دبع ويآ لاق : ناطحق ىبأ فيلأت فو

٠ لزنملا ىف ناتسبو هلزنم الا لام هل سيلو نيد لجر ىلع ناك



 نل _ ٢٥٣

 ىطعيو هعيبي نآ رمآ هلزنم ريغ نم قيرط هل ناتسبلا كلذ ناك اذاف

 . مهقوقح ءامرغلا

 ٠ هنكس نع لضف هيف نوكي نأ الا هلزنم ع ايب الو

 'نه قيرط هل جرخي نأ نكمي ناكو س قيرط ناتسبلل نكي مل ناف

 ٠ ءامرغلل ناتسبلا عيبي نآ رمآ هب رخي نأ ريغ نم هلزنم

 هنأل هعيب ىرأ الف ةلزنم ف هيلع ررضب الإ هقيرط نكمي ال ناك ناو

 هنيد ف هلزنم عابي ال : ليقو

 بلط اذا ىح وهو هنيد ف نيدلا هيلع ىذلا لزنم عابي ال : لاتو
 ممهل كرتيف هلامع .نكسو هنكس نع لضف هيف نوكب نآ الا هؤامرغ كلذ

 ( . ىقابلا عايبو ث مهيفكي ام

 ٠ هنمث ضعبب هنم . عسوأ وه ام دجي هن اف : تلق

 ٠ هل زنم ريغ ل ام هل سيلو نب دل ١ هيلع ى ذلا ق ع اييال : ل ات

 ع اييو ‘ هيفكي ام ردقي هل كرتيو ئ اهسيلم ىتلا هنوسك عابت الو

 ٠ اينم ىقب ام

 ثىدح وآ ملع نم تناك ام هبتك الو هفحصم اللو هلعن ع اين الو .

٠ ملعلا نم كلذ ناف ث نيملسملا ريس وآ ءايبنألا



_ ٢٥٤ 

 ٠هريغ لام هل نكب مل ولو هنيد ىف همتاخ عابيو © هنيد ىف هفيس عابيو

 ؟ هنيد ق غاييأ ئ مداخلا ةمدخ ىلا جاتحي انمز ناك ناف : تلق

 ح هنأسشلا موقي انم هعم [ 'ثأهسنفن رمآ ميقي ال ناك اذا : لاق
 ىرأ ال ىناف هدلو نم هي هيلع مايقلاو هتمدخ همزلب نم نم هتمدخ هيفكتو

 ٠ هناسل موقيو همدخي كرتيو ح د ذه همداخ عابي ن آ

 هيلع بكري ىذلا هرامحو هسرف عابيو : تلق

 ٠ معن : لاق

 بكرب ةباد هل كرتب نآ بلطو : ىشملا ىلع ردقب ال نمز هناف : تلق

 ٠ هللا لضف نم بلطيو ، اهيلع

 .بلطيو ث اهيلع بكري ةبادلا هل. كرتت نأ ىسعف كلذك ناك اذا : لاق
 ٠ اهيلع هللا لضف نم

 ٠ هاوس ام عايبو

 ؟ هل كرتي ىذلا رازإلا دح امو : تلق

 ٠ هلثم را زإ : لاق

 ىلا بلطيف مكاحلا دنع قحب . لجرل رغي لجر ق لاتقو : هريغ نمو

,قحلا ب بحاص فرصنا مت ٠ هددمي مي ملو ٤ هي ل ل ,رقأ ام نم هل هذخأب نأ مكاحلا



.٢٥٥ 
 - - . ١ ه ّ

 [ . . . . : لاق .

 ءاطعلل ناد ناف ء هميرغ قحي ميرغلا ذخأي نآ مكاحلا ىلع : لان لا

 . | . هميرغ رضحي ىتح هسبحالاو

 . . ' ..و . . . او ءاطعلا لذب ناف : ثلذ

 سبح الو ليفكلاب ذخؤي لهف قحلل ميلستل ؟

 : فالتخأ كلذ ى ليق دق : لذ

 ا اي : لاق نم لاق
 هيلع سبح الو \ همصخ رضحي نآ ىلا ليفكل ذخؤي : 2 ظح اذا

 . ءاطعلاب ناد اذ ا ليفك الو هيلع سبح ال : لاق نم | ات لاتنو
 صر عو % ءاطعل د اذ 7 هريغ وأ ن .اك لصأ نم هلام

. .٠. , ٠.٠ ١ ٠. . ٠. ٠ 
 وه هسسك ن وىدمل ا ناك ناف

. 
. 

 آ ا هل ايعي وفعي نآ هدهج
 > : . ںروب ٠

 ٠. هن رها و |

 نيد هيلع هل نم ق ليحلا
 ؟

 م

 فكف ١

 : هيلع مكحي ام ق ءاهقفلا فلتخا دق تلق : لات

 . : ؤ هيلع ضرفي : لاق نم مهنمف
 هيسك ةرثك نم ملعي ام ردقب هبسك ق هيلع ض . ةلتق وأ

 . هبسك فصن : لاق نم مهنمو

 ٠ هيسك ثلث : لاق نم مهنمو

... هتعنصو هبسك نم ملعي ام ردق ىلع نيثلثلا : لاق نم مهنمو



. ٢٥0٦ 

 هلايع ةقفنو هتقفن نع لضف ام .همزلي امنا : نورخآ لاقو وكسوتهم٠

 “ىلا بحأ لوقلا اذهو ٠

 ةبسكم هل نكت ملو هسالفاب ةنيب مكاحلا عم لجرلل دهس اذاو &
 نأل هدلو لجأل اهلمعي ةعنص ىلع ربجي ال هناف ةضيرفلاب هدلو مأ هتبلاطو
 ٠ هيلع انيد سيل كلذ

 ىطعتأ س اهردقب قادص هتجوزل هيلعو مهارد هدي ىف لجر نعو

 ؟ ءىش كلذ نم كرتي مآ اهلك مها ردلا ةآرملا

 كلذ هموي ف هلايع ىنغيو هينغي ام ردقب كلذ نم هل كرتي : لاق

 ٠ هميلستب هيلع موكحم ىق ايل ١ و ؤ قحل ا ءا دآب هيق هيلع مكحي ىذلا

 ٠ كلذ ىف مهل رظنيف مهتنؤم نم ىدنع ة وسكلاو ة

 ؟؟ ضرآ وأ لخن هدي ىف ىذلا ناك ناف تيآرأ : تلق

 هنمت ق نوكيو ك هل مزاللا قحلا ءادآ ىف هيلع عابي : ليق : لاق |

 ٠ مها رد هلام ناك ول نأ هلزنمب

 ؟ اناويح وأ اضورع ناك ول نأ تيآرآ : هل تلق

 ٠ ةتباث ةلغل هكاسمإ بجو ام الإ هلام هيلع عابي : ليق : لاق

 ءىش اهب كسمي ىتلا ةلغلا نم هل جرخي كدنع نوكي امو : هل تلق
؟ كاذ نم



 _ ٢٥٧-ل'ن

 لودعلا رظنيف تقولا ىف هلوع همزلي نمل وأ هب الإ هل ةيانغ الام : لاق

 ٠ هر همأ ف

 نأ لجر ىلا ىصوآو ث هل ثراو الو ءارتفلل هلامب ىصوأ لجر نعو
 ىصولا ىلا ءارقفلا بلط املف س فورعم لاملاو ءارتفلا ىلع هلام مسقي
 لبقي له ح ءارقفلا ىلع هلام مسقو ، لجرلا ةيصو ذفنأ دن هنا : مهل لاقن

 ؟ ةنيب هيلع وأ كلذ ىلع هلوق

 ٠ ىصول ١ نم ميب هيف زجي مل امئاق لاملا اذه ناك ن اف : لاق

 . مئاق لاملاو هلوق لبقي ال : لوقأف

 همستقو نمثلا هنم ضبقو دحأل هعاب هنأ رقأو هعيبب رهظ ناك ناف

 ىصوأ ىصوملا نوكي نأ الا هيلع ةنيب الو هلوت لوتلا ناف ءارقفلا ىلع
 هذه نم ائبش هيلا عفدي مل هنأ مهنم دحأ وأ اوعداو س نيفورعم ءارتفل

 ىصوملا لوت لوتلا نوكيو ث هيلا عفد هنأ ىصولا ىلع ةنيبلا ناف ةيصولا
 . ريثك وأ ليلق نم هيلا عفدي ام ف هل

 امهيلع رضخ دق مداخو هباد الإ لام هل سيلو نيد هيلع لجر نعو
 ؟ ال مأ كلذ مهلأ ث امهعيب هؤامرغ بلطو ى امهيلع رضخي مل وأ

 مهل ١ وضرتعي نآ وأ مهقوقح ق امهعيب مهبحاص دا رآ ناف : لاق

 . ٠ هيلع مكاحلا نم ريج الو هيلا كلذف

 دح ى ريصي وأ مهقوقح مهيفوي ىتح سبحلا هيلعف كلذ هرك ناف
 ع ٨٥ ر ٠

( ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٧ م )



_ ٢٥٨ 

 مامت ضرتعملاو ىرتسنلا ىلع نثتسيلف امهضرع وأ امهعاب ناف

 ٠ هللا ءاسث نا زوجي كلذ ناف مولعم تقو ىلا امهيلع هتعارز

 هيلع سيلف طرشلا اذه ىلع دحأ هنم رتسثي مل ناف : رثؤملا وبأ لاق ...

 ٠ هتعارز ىضقني ىتح هتباد عيبي نأ ربج

 . نكسلا ةلزنمب وهف

 : صفح ىبأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج مامت

 ىصوأو ، سانلا ىلع انيدو الام كرتو مدأب تام ىذلا تركذو

 & ةكلبألاب همأو هيبآ نم خأ نبا هل نأ اضيأ رقأو ، نيدو اياصوب اضيأ
 ٠ راحصب هيبأ نم خأ نباو

 هيلع جتحيف راحصب ىذلا امآو ، هيلع جتحي الف ةلبألاب ىذلا اماف
 ٠ نايدلا ىوعد لطبت ةنيب هعم وأ 4 ثاربملا هل حصت ةنيب هل نوكت نأ هلعل

 حيحصت ى ةنؤملا : ليقف ةيصولا ف ةعزانم ىصولا تنع اذاو

 هجارختسا ىق لاملا ف ةعزانملا ف هتنؤم نم ناك امو ؤ هيلع ةيصولا

٠ لالا ق كاذب



٢٥٨٩ 

 باب

 ( تيملا ىلع نيدلا ف )

 : رباج ىبآ باتك نم

 ح

 نم ف ءادنلاب كلاهلا لام نم هعم حصي ام عيبب رمأي نأ مكاحللو
 ٠ هلام ثلث ف ىتلا اياصولاو قحلا نم هدنع حصي ام ردقي ث ديزي

 ال ودع هل دهسنأو 6 عيبلا ىلا هزاجأ كلذ ق ىصو كلاهلل حص ناو

 ةجحلا ةماقا دعي عيبلا امناو 6 هيلا هزاجأو اياصولا نم هل ٥دنع حص امب

 ٠ ةثرولا ىلع

 لاملاف هب ىصوأ ام اوذفنأو نيد نم كلاهلا ىلع حص ام اودأ ناف
 ٠ لاملا عاب اوطعي مل ناو ، مهل

 ٠ معن : ل انت : ٥ ربخن نمو

 ىتح ىصولا كلذكو ث كلاهلا لام نم عيبي ال مكاحلا نا : ليق دتو
 ٠ م۔هفلحيو ءامرغلا ىلع جتحي

 ٠.عبب مل اوفلحي مل ناف

 ٠ لجأ نيدلا راضحإ ق ةثرولل سيل : ليتو

٠ معن : لاق : هريغ نمو



- ٢٦٠ 

 مايأ ةثالث عيفشلا ةلزنمب كلذ ق مهل : لمق دقو ٠

 نم هنصحي ل [ نم هنصح ى دقي نأ مهضعب دا رأ ن اذ ١ هلف نيدل

 عبي مل اذا لاملا نوكي نأ الا هنصح دفي .مل .نم ةصح عابتو ى كلذ

 ٠ هلامب ىلوأ تيملا نيدو ث ةلمج عايي هناف كلاهلا نع نيدلا دؤي مل ةلمج

 باحصأ ىطعأو 6 مكاحلا عاب ايايغأآ وأ اماتيآ ةثرولا ناك ناو

 . مهقوقح ىلع قوقحلا لهآ فلحتسي نآ دعب مهقوقح قوقحلا

 كلذ ىف مهيلع جتحاف بئاغلل وأ ىصو ميتيلل ناك ناو : هريغ نمو
 ىصولا وأ مكاحلا ملس هوتعم وأ بئاغ وأ مجعأ وأ ىبصل نيدلا ناك ناف

 ٠ مهيلع ناميآ الو مهئالكو ىلا مهل ناك ام

 ٠ مهيلع ناميآ ال دارأ هنآ انعم ىذلا : هريغ نمو

 ىلوتيو ث مهءاكرش ليكولا مهل مساقي ةاقث ءالكو مهل نكي مل ناو

 ٠ مهل ناك ام ضبق

 حص مث كلاهلا لام مهقوقح تحص نيذلا ءامرغلا صصاحت اذاو

 ٠ مهنم دحاو لك مزلي ام ردت ىلع هتصحب مهتحل دعب نم لجرل قح

 نيد نم هل هيلع ام ىضقف هنبال نيد هيلع نويدم ف هللا دبع ىبأ نعو
 نبالا ىلع نوعجري له مهنيد نايدلا بلطف يبألا تام مث هتحص ىف

 ( ؟ ىضتقا امب

٠ ال : لاق



٢٦١ 

 . ةحصلا ق هلام ه٥هربغ وأ هدلو ىطعأ نويدم لك ق اندنع كلذكو

 ٠ هايإ هاضق وأ ء هل هعاب وأ

 ىلع ةرضملاو ، مكحلا ف هيلا لاملا راص نمل زئاج كلذ نا : لاق

 ٠ دمآ نم

 مث لجأ ىلا هيلع هل انيد الجر ىضق لجر ف هللا دبع ىبأ نع ليتو
 ٠ هيف عجري نآ هل ادب

 هاضق ىذلا هنم كلذ ذخأي مجريو س هل كلذ نا : اولان : اولانف
 . هلحم لبق قحلا بحاص هب عفتنا ام ردقب هب عفتنيف كلذ هقح نم هايا

 نم - ائنسمش بولطملل كرت بلاطلا نوكي نأ الا : ىر اوحلا ودأ لاقت

 ٠ انظفح ١ ذكه 6 ٥ اضق امب بل اطل ١ ىلع عجرب نأ بولطملل سيل هناف هقح

 !ذام لجا ىلا قح لجرل هيلعو تام لجر ف ىلع نب ىسوم لاقو
 ٠ هيلع ىذلا قحلا لح دتف تام

 كلذ ىلا هنآ : راثآلا ق اندجو : ناهبن لاق : ىراوحلا وبأ لات

 لجخلا ٠

 تام اذا لجرلا نا : هللا دبع وبآ لاق : ميمت نب نازع باتك نمو

 ناو ث هقح لجرلا اوطعأ اوءاسث نا : رايخلا هتثرول ناف لجرل قح هيلعو
 ٠ كلاهلا لام نم هل اوفقوأ اذا هلجأ ىلا هورخآ اوءاش

 رادقم هنم اولزع لاملا مسق ةثرولا دارأ اذاف هلجأ ىلا لاق نمو
٠ لاملا ةلمج ف هتح فلت ناف ث لجألا ىلا ةقث دب ىلع هولعجو قحلا



٢٦٢ 

 كلاهلا ىلع ناك اذا فلسلا ف لعفي كلذكو ٠

 ىف تركذو : مامالا كلام نب تلصلا ىلا هللا دبع ىبأ باوج نمو
 هتبصو ذافناو هنيد ءاضق ف لجر ىلا ىصوأو س نيدب ىصوآو كله لجر
 ٠ روضح مهنمو 6 بايغأآ ءامرغلا نم “& غلاب مهنمو ‘ ميخي مهنم دالوأ هلو

 مهبحاص لام عابي نأ كلاهلا ةترو ىلع سيل هنا : لونأ ىذلاف

 طيحت نويدلا نوكت نأ الا رضح نم نويدب عابي امناو ، بايغألا نويدب
 ءىجي ىتح لدع ىدي ىلع فقويو ى بايغأؤلا ةصح جرختف هلام نمت عيمجي

 ٠ مهتثرول نوكيف مهتوم حصي وأ بايغألا

 نكلو بايغألا قوقحب هنم عابي سيلف ءافو لاملا ىف ناك اذا امأو

 ٠ لصذخلا عيب مهيلع رجحيو 4 هنولغتسب ةثرول ١ ى ديأ ق كرتم

 فاخ ١ ذا مهارد هلعجيو لاملا عيبي نأ هل : لرق دقو : هريغ نمو

 اياصولا ذفني نآ هل زوجي ام ىلع اياصولاو نيدلا عيمجب عاب لاملا توف
 ٠ لالا ةلمج نم نيدلاو ى ثلثلا نم

 امهنم دحاو لك ذخأف نينيا كرتو 0 مهرد فلأ كرتو لجرلا تام اذاو

 دب ف ىقبو ؤس امترو ىتلا ةئامسمخلا امهدحآ فلتآف 4 مهرد ةئامسمخ

 ذخأم نأ اندنع هل ناف ةئامسمخ نيد هيلع لجرل حص مث هتاربم امهدحأ

 هكيرش ىلع وه مجريو ث نيثراولا دحأ دي ف ةيتنابلا مهرد ةئامسمخلا
 ٠ امن 1

 هيلا بلطف ثراو هثرو نيد تيملا ىلع ناك اذاو : لضفلا باتك نمو

 نكي مل مدلاب جتحاو اوضرتعيب ملف نايدلا ىلع لالا ضرعف نيدلا
رمأيو ى هيلع ىدانب تيملا لام ىف نيدلا هيلع سيل نيدلا نأل نادملا ةلزنمب



_ ٢٦٣ 

 دعم نه عيبلاب رمآ مث > عمج عبرأ :.هيلع ىدان اذا هعبيي .مكاحلا

 ٠ لاملا اودغي نأ ةثرولا ىلع جتحي ام

 ىوعد اورضحي نآ ةثرولا نم غلب نم ىلع جتحي نآ مكاحلا ىلعو
 ٠ لاملا اودغي نأ اودارأ نا ىصرولا

 ٠ ىماتيلا ءايلوأ ىلع نوجتحي ماكحلا ناك دتو

 ابايغأ نوغلابلا ةثرولا نوكي نآ الا جتحي ىتح مكحي نآ هل سيلو
 . مهتجح رظنب الو مكحل ا ذفني هناف نامع نم

 ٠ ةثرولا نم ةيصولا ذافنإب ىلوأ ناك هنياصو تحص اذا ىصرولاو

 أريأو ميلع قحلا بحاص هلاحأ وأ ةثرولا ه٥هاضنف نيد ناك ناو

 ٠ ةيصولا كلذكو 6 ىصوملاو ىصرلا نع "زجأ ىصوم ١

 ةثرولا ىلع مهاياصوو مهنويدب اياصولا و نيدلا باحصأ لاحأ ناو

 ٠ ليبس مهيلع ىصولل سيلو ى زئاج كلذف ىصولاو ىصوملا اوءعربآو

 ةثرو نم ىلوآ ىصولا ناك ىدؤن نحن : ةثرولا لاقف اوعزانت ناو

 ٠ ىضقنا ٠ كلاهلا

 ٠ دحاو لك مزلي ام ردق ىلع هتصحب مهتقحل مهنم لجرل قح هيلع

 دعب نويد تيملا ىلع حص نا .: تلق : ىراوحلا ىبأ باوج نمو.
؟ نيملسملا ةعامجل وأ هنبد ثحلا نع .ىضقب 1 مكاحلا ىلع لح 6 هنورم



_ ٢٦٤ _ 

 كلذ حصيو ى هيلا كلذ بلطي نأ الا كلذ مكاحلا ىلع سيلف : لاق
 ىف تيملا لام نم عيبب اليكو هل ميتي مكاحلا ناف ةلداعلا ةنيبلاب هعم
 .٠ هند ء ۔أق

 نآ الا تيملا نيد ف ضورعلا ىضقي الو ضرعي نأ مكاحلل سيلو
 نم ءىنث ىلع قوقحلا باحصأو مه اوقفتيف نوغلاب ةثرو تيملل نوكي
 ٠ كلذ مهلف ضورعلا

 . مهل زاج كلذ اولعف ناف مكاح نكي مل اذا نيملسملا ةعامج امأو

 ٠ زئاج مهل ناك كلذ اولعفي مل ناو

 ليكو نم كل تغصو ام لثم لعفيف اليكو هل اوماقأف كلذ اولعف ناف

 ٠ مكاحلا

 لجر هيلع ىعداف ةيصو ريغ ىلا كله لجر نعو : ىلع ىبأ باوج نم
 مهدلاو ىلع ىعدا ىذلا نيدلا مهسفنأ اومزلآو ڵ تيملا ةثرو هقدص انيد

 .مهيلا هقح بلط لجرلا نا مث ؤ ادوهست مهيلع دهسأو ، اباتك مهيلع بتكف

 .باتكلا تقزمو ث ىل مهتنمض : قحلا هل ىذلا لاقف انتعدخ : اولاقف

 ٠ ملعأ هللاو مهيلع قحلاف مكلبت ىقح حصو هتآربأو ةنيبلا هيف ىذلا

 ىأرلا فيك س ةنيبلا هيلع ماقآو انيد نونجم ىلع ىعدا لجر نعو .
 ؟ كلذ ىف

 مث حيحص وهو قحلا اذه هنم نادأ هنأ ةنيبلا تدهش نا : لاذ

 هيبلا هيلع عمسيو ث هنع مصاخي ليكو نونجملل ماقي هناف كلذ دعب نج

 ٠ قحلا نيدلا بحاص ىضقيو نونجملا لام نم ذخؤي مث



٢٦٥ 

 ؟ هل ءىش الف نونجم وهو هنم نادأ اذاو

 كرتو ؤ هتوم دعب نمضف لجر مدقف نيد هيلعو تام لجر نعو

 ٠فرالتخا كلذ ىفف نامضلا نع عجرف مدن مث ائيش كرتي مل وأ الام تيملا

 .اهنمض ىتلا قوقحلاب افراع ناك اذا مزال هل نامضلا : مهضعب لانت

 وآ لاملا فلتي ىتح تيملا لام نع مهعفدي مل اذا : مهضعب لاتقو

 . هيلع نامض الف مهتانيب تومت وآ ، هنم ءىش

 اذه لثم هرمأ ريغب دحأ ىلع نمضي نم ىف ىأرلا لهآ ضعب لاقو

 ؟ . ملعأ هللاو لوقلا

 ٠ مراغ نماضلاف هرمأب هبلع نامضلا ناك اذا امأو

 ء مهرد ةئامسمخب اريعب هنم عاب هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 .ادهاسن رضحأو عيبلاب ادحاو ادهاست ىعدملا رضحأف هيلع ىعدملا ركنأو

 رارقالا الا اعيب ركذي ال مهرد ةئامسمخ هيلع ىعدملل نآب هرا رتاب رخآ

 ؟ امهتداهشب مكحي له ث ةئامسمخب

 . امهتداهسثب مكحي ال : لاق

 . قفتت ال رارقإلاو عطقلا ةداهش نا : ليق دق : هريغ نمو

٠ .ةفتت :ل دق دقو



٢٦٦ _ 

 اگيىش اهب هل ى رتسشضشيل ريناند الجر ىطعأ لجر نع : رثأل ١ نمو

 ةثرولا ىلا لجرلا بلطف هلام ىف اهب هل ىصوأف ةافولا هنرضح مث اهفلتآف

 نم ائين فرعو ث هنقح نم ءىنت ىلع ردق مث هوطعي نأ هودعوف هريناند .:

 . اهنيعب هريناند .

 ملعيو 6 كلاهلا لام نم ريناندلا نم اهريغ وأ هريناند ذخأب نأ هلف

 هثرولا ٠

 . ملعأ هللاف هقحب هل نورقي اوناك اذا هريناند الإ ذخأي نآ هل سيلو

 ، هنيد هفرعو س لجر ىلا لجر ىصوأ اذاو : رفعج نب دمحم لاق

 ء هلهأل مكاح ىأر الب هلام نم هيضقب نأ هلف هلام نم هيضقي نأ هرمأو

 . قوقحلا كلت ىلع اهنوفلحي نيمي الو

 ٠ نيميلا مهيلع دلع : لاق نم لانتو

 ؟ هل ثراو ال وأ ثراو هل ناك .ءاوسو : هل تلق .

 ٠ معن : لاق

 وأ اهوتعم وآ انونجم وأ اغلاب وآ اميني هثراو ناك ءاوسو : تلق

 ؟ ابئاغ وآ سرخآ

 . مس : هل

٠ ديزي نم قوس ف هلام عاب نم ق تركذ ام امآو : دريغ نمو



- ٢٦٧ . 

 لام الإ ديزي نم قوس ف ايح الإ لام عابي سيل : لانف ةدعسم اماف
 ٠ هعيبب ةالولا رمآو سلفأ نم

 بوللا ف صخر نكلو 6 ىتوملا لاومأ ديزب نم ق عابي امناو

 ٠ لا ومخلا عيب هركو > ةعاضبلا و

 ديزي نم ىف ايح الإ لام عابي ال : لاقف نامثع نب ناميلس امأو
 ٠ ه۔عبيي ىضاقلا وأ ىلاولا رمآ نمو سىلفم لام ال ١

 سانلا ىلع هضرعيو ث هب روديف ةعاضب وأ بوث عيب دارأ نمف
 ٠ الخ ءا دنلا امأف 6 ا ذكو ١ ذك تيطعأ : لوقيو

 ىلع ىصرولا جنحاق هنيد ءاضق ق لجر ىلا ىصوأ اذا ىصوملا نعو

 مآ دا رأ ام ىتنم عيييأ 6 ننس وأ رهست الخ ىتح عيب ملو ىن ١ ون مث ةنرول ١

 دنع مهيلع جتحي نآ هيلع معنف ؟ عيبلا ةبجاو دنع مهيلع جتحي نآ هيلخ
 ٠ هللا قزر امب عبف بهذا .: كلذ ليق هل اولوقي نأ الا عيبلا ةبجاو

 هيلع سيلو ث ةجح كلذ دعب مهل نكي مل عاب مث عيبلاب هورمآ اذاف

 بجون نأ تدرأ اذا هنا : اولوتتي نآ الا عيبلاب هورم اذا مهيلع جتحي نآ

 ٠ كلذب انملعأخم

 نأ هل لهف ث رارقاو اياصوو قوقحو نيبد ف هيلا ىصوأ نم نعو

 ءالؤه نم فلح ناق ؟ مهضعب فلحي نآ هيلع لهو ؟ اعيمج ءالؤه فلحي
 ؟ الكب هطع مل الاو دحأ

 > نجميل ١ نم دم نكي مل مك احلا ىل ١ رمأل ١ ن اك اذاف تفصو ام ىلعف

٠ ائيش ذخأب مل فلحي مل نمو ؤ ذخأ فلح نمغ



 ۔_ ٢٦٨ _

 باحصأ فلحي نأ هيلع ناك مكاحلا نود ىصرولا ىلا رمخلا ناك ناو

 ٠ كلذ هل مزال قوقحلا

 اودارأ نا ةثرولا ىلا كلذ ف ىأرلا ناك ماتيأ ةثرولا ف ناك نا
 . اوفلحي مل اودارأ ناو اوخلح

 نآ ىصولا دارأ ناف ءىنب هنيعب دحأ ىلا ىصوآ ناف اياصولا امأو
 ناك ةثرولا كلذ بلطي نأ الا كلذ هعسو هعدو ناو ث كلذ هل ن'ك فلحي

 . كلذ ممل

 ناك ، نيميلا كرت ىصولا عسو هل ىصوملا نيمي ةثرولا بلطي مل ناو

 . ميتي مهيف نكي مل وآ ميتي ةثرولا ى

 ٠ اياصولا ىف اذهو

 ربلا باوب ىف اياصوب ىصوأو ع هلام ىف لجر ىلا لجر ىصوآ اذاو
 اهذفنأ لدع ادهاش هيلعف ةثرولا كلذ ركنأو اهذفنآ دق هنأ ىصرولا ىعداق

٠ ىصوملا لام نم



. ٢٦٩ 

 ةحفصلا متر عوضوملا

 فلؤملا ةمدقم

 ىضاقلا بدأ

 ىضاقلا ىنعم ف لصف

 ةاضقلل زوجب ال ام ف لصف

 ةداهسثلا ىف بام

 ةداهشلا ىلع نودهي نيذلا دوهنلا ىف لصف

 ةداهستلا قافتا ىف باي

 دوهسثلا ىلع بجي ام ف لصف

 هللا دبع ىبآ نع هنآ دجوي امم تانيبلا لمح ف باب

 جاوزلا ىلع نايبصلاو ديبعلاو ملسملا ريغ ةداهسن ىف لصف

 نينثا نيب هيلع عزانتملا ىلع ةداهسثملا ىف لصف

 هتداهش لبدعت دعب دهاسلا مصخلا حرج ف لصف

 ةعونتم تاداهش ىف لصف

 ةداهشلا فالتخا ق بام
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_ ٢٧٠ _ 

 ةحفصلا متر , .. .. . ., . عمللا

 ٩٢ روز ةداهشب الام ذخأ نمو روز ىدهاش ق باب

 ٩٦ ةداهستلا نع ةعجرلا ىف باب .

 ٠٣ ١ ةداهستلا نع ةداهستلا ىف باي ..

 ١١١ ةرهسلا ةداهش ف باب

 ١١٨ ةداهشلل مهلمحت عيرفتو دوهسدثلا ىف باب

 7 ءاسنلا ةداهش ىف باب

 ١٣٠ ةقرفتم لئاسم ف لصف `

 ١٣٣ هتداهست زوجت ال نم ىف باب

 ١٤٤ هتداهش زوجت نم ق باب

 ١٥١ انموق ةداهش ى باب

 ١٨٤ ةداهسثلا نع ةداهسسثلا ءادأ ىف باب

 ١٨٥ دحأولا نامتتاو بتكلا لمع ق باب |

 ١٩٠ ليدعتلا ف باب

٢٠٥ تانيبلا عامس ق باي



٢٧١ 

 ةحفصلا ممر ع 9 ذوملا

 ٠ ١ ٢ تاومألا ق باي

 ٢٢٠٥ ثيراوملا ىف باب

 ٢٢٨٩ ةقرفتم لئاسم ق لصف

 ٢٣٤ تانيبلا ف لاجآلا ق باب

 ٢٤٣ تتبث اذإ تابجاولاو قوقحلا ف باب

 ٢٤٨ . نويدملا ىف باب

٢٥٩ تيملا ىلع نيدلا ف باب



 ١٩٨٤ ةنسل ٤٦٧٢ عاديالا مقر

برملا لجس عباطم




