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 تءاككلاف جلا
 تفمبل اد

 ديعس نب ىيحي ابركز ىبأ خيشلا

 تارلاوزج

م ١٩٨٤ ه ١٤٢٤





 ا > ِ
- تد >ر ارن ارمس





 باب

 ( ماكحالا نم اهريغو ةلاكولا ق )

 : رفعج نب دمحم باتك نم

 هنأ ىعداو اه بضبتش لجر ىلع هل مهارد ضبق ىق الجر لكو نمو

 ٠ لكوملا ىلا اهريص

 ىلعف مكاحلا رمأب وآ ة ةنيبب اهعفر هيلا اهعفد ىذلا ن : ليق

 ٠ اهبحاص ىلا اهعفد دت 7 نادهاش ليكولا

 امناو هيلع ةنيب الف مكاح مكح الو ةنيب الب هيلا تراص تناك ناو

 . ٠ نيمي همزلي

 باغ مث هلام:عيب فا الجر لكو لجر فق ظفحي هنا : هللا دبع وبآ لاق
 لكوملا كلذ ملعي ملو فورعم تقو ىف ليكولا دي نم ةلاكولا عزنب دهشاف
 ٠ زئاج هعيبي نا : هدي نم ةلاكولا ثتعزن نأ دعي نم لاملا ليكولا عاب ن آ ىلا

 : : ٠ 6.٠ كلذ هابشأو حاكنلا نم هريغو قالطلا ف كلذكو

 عقي الف قالطلاو عببلا :دقع لبت كلذ حصو ةلاكولا عزن اذا : ليقو .

 ٠ كلذ دعب هلعف

 ىف هليكو وهف كلذ ريغ لقي ملو ىلام ىف ىليكو نالف : لانق نمو

٠ كلذ هل لعجي ىتح نيمي الو ضبق الب بلطلاو مايقلا



 س ٦\

 هل سيلف هنيعب ءىش ف هل مسي مل هليكو هلعج اذا هنا : ليق دتو
 ٠ هنيعي ائيش هل " دحي ىنح ء ىش ال و فالتا ال و ضيق الو رمأ هلام ف

 ىمنلاو رمألا ف مايقلا هل ناك ىماقم موقي ىلام ف ىليكو : لاق ناف
 ٠ هف لمعي ام هل “دحب ىنح ذخآ الو ءاطع الو طسب الو ضبق الي ةبلاطملا و

 كلذف دارأ ام وأ ء اىشي ام هيف لعفي ىلام ف ىليكو نالف : لاتق نمو

 ٠ هدارأ امو

 ضورلا نم عئابلا ىدي ىف وه ام نم ائيش رخآل عاب نم : ليقو
 ٠ ضبقلا ف هتلاكو حصت مل ناو نمثلا ضبقب ىلوأ وهف

 ىتح الا هيلا ملسي نآ ىرتشملل سيلف لوصألا نم ائيس عاب اذاو
 > هبحاص ىلا هعم نمئلاب لسريو % ةقث نوكي وآ ضبقلا ق هتلاكو حصت

 ٠ هيلا لصي ىتح نماض هل وهو

 ٠ هيف هليكو هنآ ىعديو بئاغل لام هدي ف لجر : هريغ نمو

 ٠ زئاجف رمتلا نم ءارشلا اماف

 هغلبت الو ٧ هحضوم ىردب الو ح هتبوآ ىجرت ال بئاغلا ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو حصي ىنح ةلاكولل ٥اوعدب اذه هدنع نم ىرتشي الف ةجحلا

 هيف لكو ام عيبب رمأي ليكولل سيلو : ايركز ىبآ باتك ىلا عجر
٠ هلكو ىذلا كلذ هل لعجي نأ الإ
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 ٠ هريغ كلذ ف لكوي نأ هل سيلف ءىش ءارش ف لكو اذا كلذكو

 ٠ ليكولا رارقا لكوملا ىلع زوجيالو

 ٠ءىشب كلذ ىف ليكولل ضقن الف فوتسا دق قحلا بحاص نآ رقأ ناف

 ىذلا آرييو & هسفن ىلع زئاج هرارقاف كلذ فونسا دق هنأ رقأ ناف

 ؟ ) وةحل ١ هيلع

 نأ زوجي : ليقف ضبقلا ىفو نيد ف ةموصخ ق نيلجر لكو نمو
 ٠ دحاو نود دحاو مصاخي

 امهنم دحاو لكل لعج نوكي نأ الا اعيمج اضبقي ىتحف ضبقلا امأو

 ٠ امهل لعج ام

 ٠ فصنلا امهنم دحاو لك ضبقي : لان نم لاتقو

 : ليقف لكوملا ريغف اهنمث فصنب اهعابف هراد عيبب الجر لكو نمو

 ىرتشملل ةاباحم نمثلا اذهب عاب هنأ رقأ عئابلا نأ حصي نأ الا زئاج عيبلا

 ٠ عيبلا ضقنيغ

 مرفلا هيلعف ةاباحم اهعاب هنأ عئابلا رقأ اذا : ىراوحلا وبآ لاق
 . ضقتنم ميبلا ناف ىرتشملا هقدصي نآ الا نمثلا نم صقن ىذلا

 ٠ صضخقننم عييلاف هريغب عابف ادح هل دح ناو

٠ رمآلا ريغ اذا زوجي الف مه رد ىفلآب عابف مهرد فلأب عب : لاق اذاو



 هنأ حو ، مهرد ةئامب هعابف ادح هل دحي ملو عب : هل لاقت ناو

 مرغي ن أ عئابلا ىلعو 6 مات عيبلا ن ٠راق نيتئام ىلا هوعدي رخآ و ةئامب هعاي

 ٠ لالا بحاصل ةئاملا كلت

 نامعب هعب : هل لاقو ةرصبلا نم ادبع لجر ىلا عفد لجر ف ليقو
 مهرد فلأب دبعلا هنم ذخآ نم دجو جرخ املف س ةنس ىلا مهرد فلأب

 : ضقنو رتيغ نمئثلاب هبحاص ىلا لصو املف ، جرخي ( ملو ةرصبلا ىف ادقن
 ٠ تاف اذا هلثم وآ دبعلا كلذل نماض عئابلاو ، كلذ هلف

 هركف ا تام دق هنأل هب هتعب ىذلا هنمث ذخآ انأ : هبحاص لاق ناف

 : مئال وهو ' نماضلل حبرلاو 6 هل ١ كلذ : ءاهقفلا نم لات

 عيبلا متنأ ءاش ن . : رايخلا لاملا برل : ,ليق دتو : لات : هريغ نمو

 ٠ هنميق : مدع ّنا هلثم .وأ دبعلا هلو همتي مل ءاس نا و ؤ نمخثلا هلو

 نيكولا رآو ىلوملا تام مث هعيبي هل امالغ لجر ٢ عفد لجرو
 ةعبرأب هتعب لب ، ةثروملا لاتو ، نمثلا تضبقو ع مهرد فلب هتعب ىنأ
 ٠ مه رد فالآ

 ... ه هعيب زاج دقو ى ليكولا لوق لوقلا : لاقف

 حصي نآ الا هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا ء معن : لاق : هريغ نمو

٠ ةنيب نوعدي ام ىلع ةثرولا
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 ةثرولا ةنيب .ةنيبلا تناك يعدي ام ىلع ةنيب مهنم دحاو لك ماننأ ناف
 .. ٠ نوع دملا مهف - رثكألا نوعدب مهنأل

 مآ اهجوز نم لخنلا نم اهتتادص ضبقب هريغ وآ اهابآ تلكو ةأرماو

 ليكولا اهل ذخآف هنزجآو تبضر دقف ىليكو لعف ام لك : تلانو هتثرو نم

 ٠ انا وعو السف

 كلذ ةآرملا تركنأف ءاضقلا ف زوجي لودعلا ىري الام نم ذخأو

 ؟اهيلع زوجي له صس ترتيغو

 . .. ٠ اهمزلي هنأ تفصو ام ىلع كلذ ق انلوننف

 هيلع .عمسي نآ هلكو ال هنآ معزو ى ىضاقلا دنع اليكو لكوي لجرو
 ٠ هل فلحتسب الو ح ةنيب

 ٠. زئاجأكلذ : لاق :

 ` ؟ رذغ الو ضرم ديغ نم ليكولا ىضاقلا لبقي له : هتلأسو

 :ه عقو اذاالا كلذ ىضاقلا لبتي الو هل كلذ نا : لاق

 هل رتاف هل عاب هنآ رخآ لجر ىعداف لجرل هب لكو ام عاب ليكوو

 ؟ همزلي امف ةنيب هعم نكت ملو

 ء ال وأ رخالل عاب هنآ هرارقا ناك ناف ع هدي ىف وه نمل عيبلا نا : لاق

٠ عابام لثم همزل



 ۔ ١٠

 رقأف امهدحأ دي ىف وهو نينثال عيبل اي رقأف .هل ع اتملاي ناك نا : تلق

 ٠ هب هل رقأ ام لثم لوألل همزلي هناف لبق نم رخآتل ناك عيبلا نأ

 ٠ هيلع ءىش الف رخآؤنل لاق نا و

 تذخأ مث ك اهثرحو اهليكو هتلعجو اليكو اهل لام ىف تلكو ةأرماو
 دي ىف لاملا دجوف لاملا اهيف ىتلا ةيرقلا ىوس ةيرقلا ىف ىهو رخآ اليكو

 ٭ لوألا ليكولا نم هيف ةلاسف ىعدي لجر

 لسافي لوألا اذه ىليكو تلكو دق : ةآرملا تلاق نا تيآرأ : تلق

 هترمأ لب لخنلا لوصأ ىلا ىل لساقي هرمآ ملو لاملا نياع مل ىنأ ريغ

 ٠ حاري ىضرأ نم ناك ام ىل لسافي نأ

 ، ليكولا تلكو ةأرملا تناك ناف : كلذ نم تفصو ام ىف ترظن دقف

 لخن نم اهلام ىف ناك ام ىف ةزئاج هتلسافمف اهلام ف اهل لسافي نآ هترمأو

 سيلو س ائيش هيلع تنثتسا اهنأ ملعي دحأ اهعم نوكي نآ الا ضرأ وأ

 ليكولا لعفو ، اليكو تلكو اذا اهنم لوبقمب ( لاملا نياعأ مل ىنا ) اهلوق

 ٠ هيف هيلع ىنثتسا ام اذا زئاج

 اهل لسافي ليكولا تلكو امنا : اضيآ تلاق نا : لاق : هريغ نمو

 مسا اميلع عقت ال ىتلا لخنلا ف لساف ام اهيلع زوجي الف اهضرأ ف
 ٠ ضرألا

 ٠ لاملا نم لخنلاو ، تباث وهف اهلام ق اهل لسافي نأ تيمس اذاو

 رخآ هل ادلو ىصوأ ةافولا دلاولا ترضح املف دلاو هلو دوقفم لجر
٠. ىصرولا كلذ بلطف هدالوأ دالوأب
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 هب ىضري ليكولا نوكي نأ الا هنبا ىنب ف هتلاكو زوجت ال : لاق
 ٠ نوملسملا

 هرضاح وهو هعيبب الجر ليكولا رمآو ث ادبع عيبي اليكو لكو لجرو

 ٠ هسفنب ليكولا هعيبي نأ الا هايا هعيب زوجي ال : لاق

 هل مسي ملو اهنيعب اراد هل ىرتسشثي الجر رمآ لجر ف ليق كلذكو
7 7 

 . رخآلا مزليو ع زئاج : لات

 انهر نمثلاب ذخأ مث هعابف ادبع هل عيبي نآ الجر لجر رمآ اذاو
 ليفكلا هتحلبو ح ديعلا نمث نماض عئابلا نام اليفك ذخأو 0 هدي نم عاضف

 ٠ عئابلا لام نم بهذي نهرلا و

 ؟ صاصتو دح نم بجي ام ف لجرلا ةلاكو زوجت له : تلق

 ٠ معن : لات

 هيف ىرجت ام ءىش لك ىف لجرلا ةلاكو زوجت : لاق : هريغ نمو

 ٠ ماكحألا

 ٠ دودحلا ف الو دوقلا ىف ةلاكولا زوجت الو

 مث ث هدي ىف دبعلا ىذلا نم هضبتقب لكوف لجر دي ىف دبع هل لجرو
٠ هايا هعايأ دق بئاغلا نأ ةنيبلا ديعلا هدي ق ىذلا ماقأف لكوملا باغ
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 بئاغلا رضحي ىتح هلاح ىلع وهف هدي ى دبعلا .رقأ ناف ٠

 كلذ حص اذا اذه ىف ليكولل ةلاكو ال نيدلاو قنعلاو قالطلا كلذكو

 ٠ ة_نييلاي

 ٠ مكحلا .هتمزلأ الاو ةجح هل تناك نا. هتجح هلف بئاغلا رضح ناف

 هبلع ىعدملاو هيف ةموصخلاب. الجر لكوف لام لجر ىلع هل لجرو
 دق قحلا هل ىذلا نأ دوهشلا دنع وأ ىضاقلا دنع ليكولا رقأف هدحجي

 ١ اف وتس ٥ ٠

 رقأ اذا ءىنب ليكولا ىضقي الو 6 لكو 1 ىلع هرارتنا زوجي ال : لات

 5 ٠ فوتسا دق قحلا بحاص ; نآ

 هل ناك ام ففوتسا دن هنأ حص ناف : كلذ ف ترظن لكوملا مدق ناف
 هرارتنا لكوملا رضي الو ث هقح هيلا ىدؤي نأ قحلا هيلع ىذلا تمزلأ الاو
 بحاص نم فوتسا ذنق هنأ ليكولا رتتي نآ.الا دوهشلا دنع الو مكاحلا دنع

 ٠ هيلع ىذلا آربيو %\ هسفن ىلع زئاج هرا رتاف قحلا

 ى هكردأ لدج لكب ليقو هيلع حلاصف ةعزانم ف لجرل لكوت لجرو
 ؟- همزلت ال مأ هب نمض ام همزلتأ \ ةجحب كردآو هبحاص ترتيغ مت

 .ليكولا هيلع لع حلاصأ ن رآ ىنرمأ هنا : لاق حلاص موي ليكولا ن راك ناف

 : , همزلي مل كلذ لبقي مل ناف همزل

 الجر بلط لجر نع مناه ىلا مامالا ديمح نب كلملا دبع باوج فو
٠ هبحاص نم ليكولا بلطف . ادحاو لكوو دلي ىلا بلاطلا جرخو . نيدم
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 ٠ هتح ىفوتسا دقل وه فلحي نكلو س ال : لاق

 ٠ هفصنأ دنف فلحب نأ ليكولا هنآ اذاف

 ؟ رظني الو هاطعأ فلحي مل ناف

 ٠ معن : لاق

 هيف رمألا زئاج هدلو ريغ وآ ىدلو تلكو دق : لاقف هدلو لكو لجرو

 ٠ لاملا ق ثدحأو ىطعأو نهرو ليكولا عابف

 عنص ام ق رمألا زئاج : لوقي نأ الا لاملا بر ىلع زوجب ال كلذف

 ىف رمألا زئاج هتلعجو ث ىلام ىف هتلكو دق : لوقي وأ ؤ ىلام ىف ءىنن نم

 ٠ ء ىن نم عنص ام

 مل ءىن نم عنص أم ف رمألا زئاج : لاق اذا : لاق : هريغ نمو
 ىق هتلكو دت : لوقي وآ س ىلام نمف ءىنن ى عنص امف : لوقي ىتح كلذ زجي
 ٠ هيف ءىنت نم عنص ام ىف رمألا زئاج هنلعجو ت ىلام

 الام هل عيبي الجر لكو لجر نع : ذ هللا همحر هللا دبع ىبأ نع
 عيبأ نآ ىنرمآ نالفل وه ث ىل سيل لاملا نأ هملعآو الجر ليكولا عابف
 نم لاملا نمث بلطو لاملا بحاص مدقف س فورعم نمثب هيلع هعابف الام هل

 هيلع عئابلا دهشف ، اضعب زكنأو نمثلا ضعبب ىرتسملا رقأف ىرتشملا
 ٠ نالدع امهو دهاستو

= . ٠ 

؟ الدع ناك اذا عئابلا ةداهش زوجتأ : تلأسف
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 عيبلاب ليكولا ةداهش زجت مل عيبلل اركنم ىرتشملا ناك ناق
 ٠ هريغ ىدهاسشيب الا

 نأ ليكولا هملعأو ث ليكولا نم ىرتسثا هنأب ارقم ىرتشملا ناك ناف
 ح لقأب ىرتشملا لاقف نمثلا ف لالا بحاصو وه فلتخا امناو هريغل لاملا
 ٠ رثكأب لاملا بحاص لاقو

 ليكولا ناك اذأ نمثلاب ىرتشملا ىلع ةزئاج ليكولا ةداهش ناف
 ٠ هللا ءاش نا نالدع هعم دهشي ىذلا دهاشلاو ، الدع

 اذك اذهل هيلع نارخآ دهشو ليكولا دهش اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ نيلدع اناك اذا رخآلا دهاشلا عم هتداهش تزاجو اذكو

 ليكو هنأ هملعأ 0 .هتداهش زجت مل اذكو اذكب هل عاب هنأ دهش ناو

 ٠ ملعأ هللاو هتظفح اذكه > ليكو هربع وأ

 . ةادانم الب زئاج هعيبف ليكولا عاب اذا : لاق

 مث ميتيلل ةباد لجر نم عاب ميتي ليكو نع حبسمو مشاه نع
 ؟ ىرتشملا ليقي نأ ليكولل له ىرتشملا هلاقتسا

 ٠ كلذ ليكولل سيل : ديلولا وبآ لاق

 ىعدا هنآو ى هلام نم بئاغ لجرل ليكو نع هتلأسو : امهريغ نعو

؟ دهشيو مصخي نآ ليكولل زوجي له ث بئاغلا لام ف بلاط هيلع
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 هنا ، هيف .هتداهش زجت مل لاو وآ ضاق دنع هنم مصخ ءىش لك : لاق

 ٠هفلحتسي هيلع جتحي نم ىلا بتكي ىتح دلبلا نم هجارخا نم ليكولا عنمي

 ءىربي نأ هعفني الو : ايركز ىبأ باتك ىلا عجرو لضفلا باتك نم ةدايز

 الا اضرعتسم ىضاقلا ىلا مصاخ امنا ناك ناو ةعزانملا دعب ةموصخلا نم

 لطبي ال كلذ ناف لاو وأ مكاح ريغ دنع ةموصخ همصاخ امنا نوكي نأ

 ث مكاحلا عم هعزاني مل ام هتداهش

 : هل عزانأ : لوقيو دهشيو ح اني نآ ليكولل : ىراوحلا وبأ لات

 ٠ ةداه ش ىد ذع و

 هنآ بولطملا ىعداف قحلا ليكولا بلطف نيدب اليكو لكو لجر نعو

 نيميلا هركو ركنأف ىبحاص نيميب ىضرآ انآ لاقف ةنيب رضحي ملو ىطعأ
 ٠ ىبحاص فلحي : لاقو

 ىلع عطق ريغ نم فلحتسي نأ بحأ ال ىنإف هب رظتني : لاتف
 ٠ بئانلا

 ٠ رظتنب مل ةنيبلا رضح اذا : لاق نم لاتو

 ٠ ذخأن اذهم : ىراوحلا وبآ لاق

 ىلع راحصب اليكو لكو لخن لهآ نم لجر نع ىراوحلا ابآ تلاسو

 هيلع ىعدملاو ليكولا رضح املف قح هيلع هل راحصب لجر

 رضحي نآ الا كلذ هل ناف ، فلحيو قحلا بحاص فلحي : هيلع ىعدملا لاق

 . قحلاب ةنيبلا ليكولا



_ ١٦ 

 الاو جرخيلف لخن ف هبجاص ىلا جرخي هيلع ىعدملا دارأ ناف : لاق

 ` ٠ ةنيبلا هيلع هب تدهش ام همزل

 ٠ نامع دودح ق ناك اذا كلذكو

 ٠ ةنيبلا هب تدهش اذا قحلاب ٩ نامع ريغن ناك ناو

 اوزاجآو سان ىلع هل نويد ءاضتقا ىف اليكو لجر لكو اذاو : عجر

 قصلا هيلع ىعدي ىذلاو ليكولا عفتراف هرمآ زئاج همانم هماقأو .هتلاكو
 فلحيو قحلا بحاص لجرلا رضحي نآ قحلا هيلع ىذلا بلطف هلكو ىذلل
 ١ ٠.رعديام ىلع

 مكح ةلداع : ةنيب هدنع تناك ناف ةنيبلاب ىعدي ليكولا : لاق نم لاقف

 . جرخاف هفلحت جرخت ' ثدرآأ نا : مكاحلا هل لاقو س قحلاب هيلع

 نالف نأ دلبلا كلذ ىلاو ىلا دلبلا ىلاو هل بتك كلذ دارآ ناق

 اذكو اذك وهو اقح هليكو بلطي ةنالف لزانلا نالاف نب نالف ليكو نالف نيا
 لصو اذاف قحلا بحاص نالف ني نالف نيمي بلطق نالف نب نالق ىلا

 6 ىعدي ام ىلع هل هفلحف هنيمي بلط ناف كيلا امهنيب عمجاف ىباتك كيلا

 ىنح ١ ذكو ١ ذك ىلع فلحف تفلح كنآو . : كلذ ةفرعمب ةقث دنع هل بتكا و

 ٠ هللا ءاش نا هقح هنم ذخأ

 تاريم نم لام لكوملل ثدحف مث هلام ق الجر لكو لجر ق ليقو

 : ` ٠ ةلاكولا موي هل هل . ناك ىذلا هلام ريغ هريغ وآ

 ىف كتلكو امنا ىنا : لومي نأ الا اضيأ ثدحي ام ف هليكو وهف : لاق
٠ ث دحي . ام ق ةل اكو سيلو 4 .هيف الا هل اكو هل سيلف اذه ىل ام



. ١٧ 

 نم ىلوملا هقتعأو هعابف همالغ عيب ف هليكو هلعج نا تيأرأ : تلق
 ؟ قنعلا نم ىلوأ عيبلا نوكب نأ دعي

 ٠ قتعلا نم ىلوآ عيبلا « معن : لاق

 هضقني ام هيف ناك وآ الوهجم اعيب ليكولا عاب نا تيآرآ : هل تلق
 بلطو ث ليكولا ىلا ىرتشملا كلذ بلطي ملو مكاحلا ىلا اوراسد اذا

 ؟ كلذ هل نوكيأ ، لاملا بحاص ىلا هضقن

 ٠ معن : لان

 3 الوهجم اعيب لجرل مئابلا وه لالا بحاص ناك نا تيآرآ : تلق

 لاملا بحاص بلطم ملو 3 احيحص اعيب كلذ دعي نم ليكولا هعابو

 ؟ ليكولا عيب مآ هعيي متيأ أ هضخقن ىرنملا الو

 هناف ابر نوكب نأ الا هضقن بلطي مل ام ىلوآ لوألا عيبلا : لاق

 ٠ ليكولا ميب تبثيو ضقتنيب

 ٠ معن : لاتق : هريغ نمو

 ٠ قتعي هناف الوهجم اعيب مالغلا ع اي ول : ليق كلذكو ، اذه : ليق

 قتعلا سيلو ع عيبلل ضقن دبعلل ديسلا قتع نا : لاق نم لاتقو

 كلذ ناك هقتعأف مايآ ةثالث رايخلاب هنآ ىلع ادبع عاب ول هنأل عيبلا ةلزنمم

٠ كلذ ىلع ميبلا ىف هنم ةعجر



 هلام ضبق ف الجر لكوو ث ةعيدو لجر ىلا عفد لجر نع هتلأسو
 ع ةنامألا كلت نم لجرلا ىلا لكوملا هملس ام ليكولا بلطف هرصم نع باغو

 ؟ اهذخأ هل له

 ٠ ال : ل انت

 هدي ىف ةعيدو نوكي نأ لمتحيو ، هل اكلم نوكي نأ لمتحي : ةدايز
 ٠ اهعقدي مل اذهو ١ ذه تلمتحا أ ذاف ح هريغل

 ؟ اهعفدي نم ىلاف بئاغلا تام ناف : تلق

 هعدوتسا نم ريغل اهنأ هملعي نأ الا هيلا مفادلا ةثرو ىلا : لاق

 ٠ اهايا

 لهف هنانامآو هلام عيمج ىلع هليكو لعج هتبيغ دنع ناك ناف : تلق

 ؟ ليكولا ىلا اهعفدب نآ عدوتسملا اذهل

 ٠ ملعأ هللاو معن : رظانلا لات

 مهارد الجر ىطعأ لجر ىف تركذو : ايركز ىبآ باتك ىلا عجر

 اركب وأ ةقان اهب هل ىرتشاف بهذق المج مها ردلا هذهب ىل رتشا : هل لاو

 امنا ث اريغص اركب الو ةقان اهي ىرتشت نآ رمآ مل انآ : لاقف اريغص

. هب عفتنأ المج تدرأ



_ .١١٩ 

 مهاردلا همزلتو س هفلاخ دن : تلت ٠

 هل دح ام ىوس ىرنساف ادح ءارشلا ىف هل دح اذا هفلاخ دق معنف

 ٠ هرمأ فلاخ اذا هل نماض وهف

 ىلع همسا ىتأي لمجلا نأل هيلع نامض ال : ليق دق : هريغ لات

 ٠ ريبكلاو ريغصلا لمجلاو ةقانلا

 ٠ ةننان هل ىرتسا اذا نمضي : ليقو

 المج ىل ىرتستت نأ كترمأ : مهاردلا بحاص لاق نا تيأرأ : تلق

 تررتسئا دقو ةقان كل ىرتسثأ نآ ىنترمأ : رخآلا لاقو ص ةنان ىل تيرنساف

 ٠ نيميلا ىلا الزنو ى ةقان كن

 ؟ ةنيبلا ٠نَم ىلعو ؟ “نم لوق لوقلا : تلق

 ىعدملا ىلع ةنيبلاو ، هنيمي عم نمتؤملا لوت لوتلاف تفصو ام ىلعف
 ٠ ملعأ هللاو لمجلا ءارشل

 ىعدا اذا المج هل ى رنسنب نأ هرمأ هنآ رمآلا لوق لوقلا : ه٥هربغ لاق

 ٠ هربجو كلذ رغ هي هرمأ هنآ رومأمل ١ هبلع

 دارأ املف ةنيبلا كلذ ىلع تماقو ث هل قحب اليكو لكو لجر نعو

٠ نامضي ىنم هذخآ : لاملا هدي ق ىذلا لاق هضبق



_ . ٢٠ 

 ٠ مكاحلا عم هتلاكو تعقو اذا نامض ليكولا ىلع سيل : لات

 بلطي لجرو : ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبأ نبا ءالعلا باوج نمو
 نا : لاقف ىلع نالف ىلع ىذلا اذه كقح : هل لاقف رخآ هيقلف قحب الجر
 ىقح تفرع نأ ىل تنمض امنا انآو ڵ قح هيلع سيل نأ ركنأ انالف

 ٠ تفصو امب كلذ ىف جتحاغ

 .قحلاب ةلداع ةنيب هيلع موقن وأ بولطملا رقي نآ الا ءىش ال : اولاتف

 . نامضلا مزلي الف راكنالا امأو

 ٠ تبطعف هريغ اهراعأ ريعتسملا نا مث ةيراع راعتسا لجر

 ٠ لوألا ريعتسملا ىلع مرغلا ناف

 رخآلا ريعتسملا ملع اذا لاح ىلع نانماض امهالك : : لانق نم لاتو

 .ةيراع اهنأ

 ء رخآلا ىلع نامض الف ةقث لوألا ريعتسملا ناك نا : لاتت نم لاقو

 ٠ نامضلا لوألا ىلعو

 هل هعابف هل هعيبي نأ هرمأو ، ةعاضب اعاتم لجر ىلا عفد لجر نعو

 هعاتم نع هلأس نامع ىلا لجرلا مدق املف ، نمثلا هل ضبقي ملو رومأملا
 ؟ نمثلا ضبقب ىنرمآت ملو ىنترمآ امك هتعب دق : لاقف هيلا هعفد ىذلا

؟ال مآ نمضي



. ٢١ 

 ىلعو ، هسفنب جرخي وأ هقح ضبق ف لكوي نأ قحلا هل ىذلا ىلعف

 ٠ هئامرغ نيبو هنيب عمجيف ج رخي نآ هعاب ىذلا

 ٠ نمثل اي هيلع مكحي الو “ سبحل ١ هيلع ناك هرك ناف

 هدنع نم نمثلا عاض مث نمثلا ضبقو هعاب رومأملا نآ ول لوقت امو
 ؟ ضبقت نآ كرمآ مل : هل لاق نامع ىلا دنهلا دالب نم لجرلا مدق املف

 ٠ انماض وه سيل : لاق

 ء اذهل ةاسثلا هذه نآ اده مكاحلا ىلا ةاسث ى ناعزانتي نيلجر نعو

 ؟ فصنلا اهنم ىعدا امنا هنداهسث تدب دن نوكنأ

 نأ ىسعر ء هل اهلك نأ ملعن نحن : نالوقي نيده انلا نأل أ ال : لاق

 ٠ امهتداهست مكاحلا لبقيو ملعن ال نحنو 6 هب هل رقأ ى ذلل راص اهضعب نوكب

 هنآ رقأ ه دف اليكو ماد ام ليكولا رارتا زوجي : هللا دبع وبأ لاق

 . عاب وآ ضبق

 هلام نم ءىشب لكوملا ىلع رقأو ڵ كلذ لعف لكوملا نأ رقأ ام ق امأو

 ٠ هيلع رتي نأ لكوملا لعجي نأ الا كلذ زوجب الف نالفل

 ٠ كلذ زاج هيلع رقآ ام هل زاج كلذ هل لعج ناف

 هتجوز قلط وآ ص هلام نم ائيش عاب وأ لجر دبع قتعأ لجر ف ليقو

لعافلا نم تبثي ام نم مكح تايثا وآ ةلازا نم هكلم ىف لعف وآ 0 هبآ ر ريغي



. ٢٢٣ 

 وحنو ءارشلاو اياطعلاو تابهلا لثم هلعف ول نأ هلعف هل زوجيو ع هلام ىف
 ٠ هلعف ول نأ همزليو ّ هلعف ىلع لعافلل زوجي ام نم كلذ

 ق ىضرف اهانفصو ىتلا ءايسنألا هذه نم ءىش ق لجرلا غلب املف

 ةعجر هل سيلو ص هناسلب ملكتي مل ولو زئاج هناف هيلق ف هزاجأو ، هسفن

 ٠ كلذ هعسي الو 6 كلذ دع

 هيلع حصو هناسلب ٥ رهظأ ام هيلع تيثب هناف مكحل ١ ره اظ ق امأو

 نم ١ رفت ١ هر ٠

 ىف الجر لجر لكو اذاو : دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ عماج نمو

 وأ ث هيلع حاكنلا ةدقع ىلي نم نم هئاسن ضعب جيوزت وأ هلام نم ءىش

 ءارقفلا ىلع هب قدصتي وآ ث هريغ ىلا ءىش ميلستب هرمأ وأ ، كلذب هرمأ

 ليكولل نكي مل هيف لكوملا وأ هب رومأملا لعفلا ذغني نأ لبق رمآلا تامف هنع
 ٠ همامتا الو كلذ لعف رومأملا و.

 ماهتا امهنم دحاول الو امهل نكب مل هرمأ ام ضعب هنم لعف ناو

 رمآلا تومب نالوزي ةلاكولاو رمألا نأل رمآلا توم دعب هلعفب رمأ ام

 ٠.لكوملاو.

 تومب امهملع دعب هب ارمأو هيف الكو ام امهدحأ لعف وأ العف ناف

 نامض امهيلعو ي لطاب امهلعفف ادمعت نا وآ س كلذل امهنم الهج امهل رمآلا

 ىلا هنع رمآلا تومب لقتنا هذافنإب ارمأ ىذلا لاملا نأل لام نم افلتأ ام

 هنامض نم امهئربي الو س هكلمي نم رمآ ريغب امهريغ لاملا امهفالتاف ، هتثرو

. ملعأ هللاو الهج وآ ادمعت



__ ٢٣ 

 هرمأ نمل هنا هيلع هطلس ام ف وأ هيلا عفد ام ق هلكو وأ هرمأ ناو

 ٠ ربغخقف وأ ىنغ نم هيلا هعفدي

 امهنيب ام ىق انمضي مل هتافو دعب وأ رمآلا ةايح ف لعفلا اذفن ناف

 امهل موعن غن وقن نأ الا مكحلا ف نامضلا امهمزليو 6 كلذ نم ائبىش امهبر نجيو

 ٠نيميلا نع لكني وآ ، كلذب امهل ةثرولا فرتعت وآ ث هرارتاب تيملا ىلع ةنيب

 هنع هعفديل هيلا عفد ام ق ليكولا وأ رومأملا دنع رمآلا فرتعا ناو

 ناك ةيجاو هيلع ةتتدص وأ رومأملل قح كلذ نا ءارقفلا وآ هل ميرع ىلا

 نم ىلا ٥در وآ هيلا ذاقنالاي رمآ نم ىلا كلذ اذفنب نأ ليكولاو رومآملل

 ٠ هذافناب هب هرمأي

 ٠ هعفد ام اذخأيف اعجري نأ لكوملاو رمالل كلذكو

 ء رومأملل الو رماتل نامض امهيلع نكي مل امهيديأ ىف ام فلت ناف
 . بوجولا ثيح نم امهيلا راص ام عايضل رومأملا فيرعت امهيلع سيلو

 نأل هيلع بجو ام نم جرخيل كلذب امهل رمآلا افرعي نآ ىغبنيو

 نيقي ىلع نوكي ىتح هنع هذافناب رمآ ام ةحص فرعتي نأ وه هيلع بجاولا
 رمآ ام :نم هيلع بجو ام توبث ىلع انقيتم ناك نا هل هتمذ ةءارب نم
 ٠ هنن صلختلاي

 عاض ىتح امهظفح هنع الفغ امهنم ناك لعف لضفب كلذ افلتأ ناو
 قرفالو ث هل بجو نامضلا نأل رمآلا ىلا انمض ام در امهيلع ناكو ع انم
 هيلع قح نع هيضقي وآ هل رومأمل ا ىلع هب عوطت ل ام هنأ امه دنع رقب نأ

٠ : ١ هل هفو



_ ٢٤ _ 

 امهل سيلو ث هبلا كلذ ىف ةموصخلاو ث هل قحلا نيهجولا الك ىلعف

 را رقاب الا نامضلا هل بجو نم ريغل امهمزل انيد امهسفنأ نع ابضقب نآ

 لدبلاو هيف لكوملاو س هب رومأملا نيع لاوزب الاز دن رمألاو ةلاكولا نأل ناث

 هرسغ ٠

 فرتعا دق ص امهل رمألا ناك دتو ، هيلع الكو هيف رمآ ام انمض ناو

 عفدي نآ نم نامضلل : انباحصأ ضعب لاق دقف هب رومأملا كلذب امهدنع

 نومضملا ريغل كلاملا وه هل رومأملا نأل هل رومأملاو رمآلا ىلا نمض ام

 نأ هل ناك ام رمآلا لعف دقو ى هتتح وه ذا هيف مصخ وهو ث هل لدبلاف

 ٠ هدنع نيمآ ىلا ميلستلا نم لعفي

 ىلع فرتعا امو © هتنامآ ق مصخ هنأا هل رمآلا ىلا هدر ءات ناو

 ..قت _  4٩4هريغل ٠

 نيبو هنيب ةموصخلا و ؤ ةموصخ هل رقملاو نماضلل سيل : ضعب لاقو

 نامضلاب مزل ام ميلست هيلع نويجويب ءالؤهو . هل رمألا ء هل عفا دلا

 رمالا ٠

 ملعآ هللاو هب جاجتحالا غوسي ليلد نيلوقلا نيذه نم لوق لكلو
 ٠ امهنم لدعأ اي

 لاقو س هبلع هطلس وآ الام ليكولا وآ رومأملا ىلا رمآلا عفد اذاو

 ديز ىلا هذافنا ىف ىتافو دعب ىيصوو ىتايح ف ىليكو كتلعج دق : هل
هصو هلعجب نأ الا هتافو دعي هذافنا هل سبلو ئ رمآلا ةايح ق هذافنا هلف



_ ٢٥ 

 ق هكلم ف هل فرصتي نآ هل رمأل ١ نأل هت ايح ف ٥ ذفن نأ هلو % هي هل نمل

 هلام نم ءىش ذافغناب رمأي نآ هل سيلو ث ءاش فيك هلام قفنيو ، هتايح

 : نيهجو دحأل الا هنافو دعي

 ٠ هلام ثلث نم هللا ىلا اهب برقتي ةيصو وآ هب رقي نيد ف الا

 تامق هب هل رومأملل هب رقأو هانركذ ىذلا ءىشلا كلذ هيلا عفد اذاف

 ريغ وآ كلذ ىف ايصو ناك ص هب رقملا ىلا كلذ ميلست رومأملا ىلعف رمآلا

 ء هنايح ىف انيمآ هيلع ناك ام نع هتنامأ تلازو تام رمآلا نأل ىصو

 رقملا وهو اهكلام ىلا هيلع اهميلست بجي هنامأ رومأملا دي ىف تراصو
 نم اهيلع نيمآ وه الو س اهكلم قحتسي ال نم ىلا اهدر هل سيلو ث اهب هل
 ٠ باوصلا ليلد هنع بهذ نم لات امك الإ تيملا ةنرو

 ءىنلا كلذ ذافنا هل ناك ىصولا لام نم ائرىىت ىصرولا نمض ناو

 ناف ث امئاق الام وأ انيع وآ انبد هفلخ امم تيملا لام نم هذافناب رومأملا

 ٠ رخآ هجو ىف هاضق وآ ، هجولا كلذ ىف هيلع ام ىخق ءاش

 ٠ هنتثرولو هنيدو ك ٥ اب اصو

 ةنومضملا نويدلا نم هتكرت نم هاياصو تيملا نع ىضقي نآ ىصوللو
 ٠ كلذ زاوجب ةمفراا عامجاب ةتباثلا لاوملا و

 ىضقي نآ هلو ص كلاهلا لام نم وهف هب ىصوي مل ول نيد نم ناك امغ
. هت افو دعبي ىصوم ١ ماقم م وقي ىصول ١ نأل هنم



٢٦ 

 هيف هلكو ام ريغ ىف الا هتايح ف لكوملا ماقم موني سيلف ليكولاو
 ٠ همسرو

 ٠ هلاكولا نم جرخ اموسرم ىدعت ناق

 ٠ ملعأ هللاو امهنيب قرفلا اذهف

 هبلا ةعيدو ريناند وأ مهارد هنع عفدي نأ الجر لجر رمأ ناو

 رومأملا عفدف كلذ ق ىلع كل وهو هيلا هعفدا : هل لانتو هيلا هعفدي مل وآ

 هل رومأملا كلذ ق بغر 6 ضورعلا نم اضورع وأ اماعط هل رومأملا ىلا

 ٠ بغري ملوأ

 وهف هنع هعفدب هرمأ ام رمآلا نم رومأملا ضبق ناك بغري ناك ناف

 . رومآلا دي ىف مزال

 رومأملا ىلا هميلستب هرمآ ام نامض ناف هيلا عقدي مل ناك نا كلذكو
 ٠ هل هتفلاخمو % هب هرمآ ام لعفي مل هنأل رمآلا مزلي الو

 ٠ رمآلا ىلع نامضلا طاقسا و ؤ هيب رومأمل ١ مكح نم هل هجرخت

 ضبق هنأل هيلا عفد امب هل رومأملا ىلع عجري نأ رومأملا ىلع سيلو
 ٠ ةبه وآ انبد ناك نا هب هل رقنأ ام

 ٧ هنامض طنس رمآلا ىلع هي رومأملا ءىنلا كلذ هل رومآملل ناك ناف

 ىلع ع وطتملاك هل ىضاقلا ناك هاضق نم نم لدبلا ضيقي هنع نيدلا لازو

 ىلع عوطتملا عجرب الو ‘ نيدلا طخس دقو 4 هيلع نبد ءاضقب ناسنا _

...ه رقاحتي الو ءىشب هيلع عوطتملا



_ ٢٣٧ _ 

 امسر هيف هلكو ام ىلع هل مسرو ام ءىش ىف الجر لجر لكو ناو
 تناك اذا رمآلا هربخي نأ الا هتفلاخمل هلعف رمآلا مزلي مل هريغ ىلا هادعتف

 رومأملل هل بجوت وأ رمآلا لام نامض نامض رومآملا نع طقست ةراجالا

 ٠ رمآلا ىلع اقح

 هل هتراجا ق ناكو ك اهبكر دق ةيصعم هل حيتت ةراجالا كناك ناو

 نأ لكوملل نكي ملو ث ةراجالا كلت زجت مل هب ىلاعت هللا نم امهدعبي ام
 ٠ كلذ هل ربخي

 ىقرابلا ةورع ىلا عفد : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام

 امهدحأ عابف نيناسث هب ىرتشاف ةيحضأ هب هل ىرتسثي نأ هرمأو ، ارانيد

 ىبنلا هل زاجأف رانيدو ةانب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ءاجف رانيدب

 ٠ لعفلا ملسو هبلع هللا ىلص

 هنمض ءاسث نا ث رايخلا رمألا فلاخملا ىلع رماتل : انؤاملع لاق اذهلف
 ٠ كلذ حبرو ةفلاخملاب هنمض ام فلاخملا رومآملل ناكو % هيف هفلاخ ام

 مقو هلام نجعتو 6 رمألل ءارشلا عقاو هنأل لعفلاب هل زاجآ ءاس ناو

 ٠ ءارلا

 رومأملا هذافنا هل ناك نامضلا همزلف ايصو رمألل فلاخملا ناك ولو

 هل سيلو 3 هذاقناب رمأ ام ذفني الآ هل زوجي ال هنأل هيق ىدعن ناو هذافنام

 . ٠ هذاخغنا كرت راتخب نآ

٠; رمألا ذافنا كرت اراتخب نأ امهلو



_ ٢٨ 

 ذافناب امهرمأو امهلكو نم ىلا نومضملا ريغو نومضملا كرت ناو
 ٠كلذ

 ىق امهلكوو هب امهرمأ ام ذافنا نم امهعنمي نأ رمآلاو اضيآ لكومللو

 ٠ ملعأ هللاو اهدعيو ةفلاخملا ليق هذافنا

 هلام نم اهنم ائيسث وآ تيملا نع اياصولا ذفني نأ ىصولل نأ اوعمجأو
 طلسم وه ام نم تيمل ا لام نم وآ % هل دب ذخأب هنآ ىلع تيمل ا لام نم وأ

 ٠ هقلاخ نيبو هنيب ام ىف هيلع

 ٠ هلام ق نيدل ع دم تيملا

 ا ىلاعت هللا نيبو هنيب الو مكحلا ىف اذه لثم ىف ليكولل زوجي ال و

 ق ةدملا ق لكرلا رومأملا فرصنتنو 0 قلطملا رمألاب ىصرولا فرصنت نم انركذ

 قيفوتلا هللابو انيب امل هريغ ىلا هزواجب ىذلا فصولا ىلع ديقملا لعفلا
 ٠ . .. دأ

 : موق لاق لصألا عيب ى ةلاكولا ىعدم نم مهنيب فالتخالا ىف ليقو
 ٠ ضبقلا ى هنلاكو حصت ىتح

 ٠ عئابلا ىلا نمثلا عفد زئاجف ضورعلا امأو

 املف ةنيبلا كلذ ىلع تماقو هل قحب الجر لكو لجر نعو : هريغ نمو
 ٠ نامضب ىنم هذخ : لاملا هدب ف ىذلا"لاق هضبق دارأ

٠ مكاحلا مم هتلاكو ثتعقو اذا نامض ليكولا ىلع سيل : لاق



_ ٢٨٩ 

 مهاردلا هذهب ىل رتسا : هل لاقو مهارد الجر ىطعأ لجر ىف تركذو
 نآ كرمآ مل انأ : هل لاقف اريغص اركب وآ ةننان هل ىرتسثاف بهذف المج
 ٠ هب مفتنآ المج تدرأ امنا اريغص اركب الو ةقان ىل ىرتشت

 ٠ مهاردلا همزلتو هفلاخ دق : لانف

 ادح ءارشلا ىف هل ةدح اذا همزلتو ث هفلاخ دق هنأل هممزلت ، معنف
 ٠ هرمآ فلاخ اذا هل نماض وهف هل هدح ام ى وس ى رتاف

 ىلع ىتأي همسا لمجل ١ نذل هيلع ن امض ال : ليق دقو : هريغ لاقت

 ٠ ربكلاو ريغصلا لمجلا و ةقانلا

 اريغص هل يرتشا اذا نمضي الو ث هن هل ىرتشا اذا نمضي : ليقو
 ٠ ناركذلاو لامجلا نم

 لاقو . لمج ىل ىرتشن نأ كترمأ : لمجلا بحاص لاق نا و

 ٠ ةقان كل ىرتسشآ نآ ىنترمآ : ىرتشملا

 ٠ نمتؤملا لوق لوقلاف

 بحاص بلطو هعابف هلام عيب ف الجر لجر لكو اذا تيأرأ : تلت
 لوقلا نوكيأ ث هرمأ ام ىف هذقنأ وأ هيلا هعفد هنأ جتحاو ك نمثلا هيلا لاملا

 ٠ هنيمي عم هلوق لوقلاف نمثلا هيلا مد : لاق اذا هنا : لاق

 ىف هذفني نأ هرمأ هنأ ةنيبلا هيلعف هرمأ ام ىف هذقنأ هنا : لاق اذاو

٠ اذكو اذك



 _ ٣٠ ۔

 ٠ هنيمي عم هلوت لوقل اف كلذ ق هذفنأ هنا : لاق اذاف

 ة نيبلاب هيلع هنمتئا الام عفد اذا : ليق ام هبشي ىدنع اذه سيلو

 ٠ هبلع در هنآ

 لبقي مل ائيس هل عيب مل هنا : هل لاقو كلذ دعب ركنأ مث هل هعاب دن هنآ

 ٠ نمثلا همزلو ع هراكنا

 مل فلن وآ هدنع نم عاض دق : راكنالا دعب لاق مث ركنأ اذا كلذكو

٠ نامضلا هيلعو كلذ هلوق لبقي



 _ _ ٣١

 باب

 (ةكملا ىف )
 : رفعج نب ناطحق ىبأ باتك نم

 رقب وأ ، رخآ لجر هيعديو هدبع هيعديف ريبكلا دبعلا هدي ىف لجرلا
 حصي نأ الا فئاغ ناسنال رقأ ولو هل رقأ ى ذلل وه : ليقف هدبع هنآ ديعل ١

 .٠ هدي ق وه ى ذلا ا ذهل دبع هنأ

 ٠ دبعلا رارقا ىلا تفتلي مل كلذ حص ناف

 : لوتيو 6 ىديع : هدب ق وه ىذلا لوقيو اريغص ايبص ديعلا ناك ناو

 .. ..٠ه.

 ٠ رح اذه : لاقف ىبصلا نع عفدي دحأ ناك نا كلذكو

 ىلع نكي مل هنع عفدي دحأ نكي ملو ، ملكتي ال ىبصلا ناك ناف

 ٠ هدي ىف وه ىذلا ضراعي الو {© مهيديآ ىف ام نع سانلا لآسعي نأ مكاحلا

 نوغلاب دالوأ اهلو لجرل ةكولمم اهنأ ةيراج ترقأ اذا : لاق نم لاقو
 ٠ ةرح اهنا : نولوقيو 3 مهمأ ىه اهنآ نوررقب

 ىه اهنأ ترقأ نم كيلامم مهف مهمأ اهنأ اورقأ اذا : لاق نم لاف
 . هل ةكولمم

 كلذب اورقي نآ الا نوغلاب مهو اكيلامم اهدالوأ نوكب نآ ىرن سيلو

٠ مهيلع اوحصي وآ



٣٢ _ 

 مهو اهدي ى اوناك اذا مهيف اهلوق لوقلاف نيغلاب اوسيل نيذلا امأ
 ٠ اهالومل كيلامم

 لوقلا ناك مهمأ تسيل اهنآ اوركنآو ارارحأ امهنأ اوعداف اوغلي ناف

 . هديبع مهنآ ةنيبلا مهل ىعدملا ميقي ىتح مهلوق

 1 . ن د مهو ىديبع ءال ؤه لجر لاق اذا : لاق نم لاتو

 . هدي ىف اوناك اذا هديبع مهف دعب نم اوركني ملو كلذ اوريغي

٠ هديبع مهنأ حصي ىتح توكسلاب ةكلملا مهمزلت نأ بحآ الو



 باب

 ) ةداهشلا فالتخا ىن (

 : ناطحق ىبآ باتك نم

 ةئطاوتم .. دل ٣ . : : قو . د . . ىلع دهشأ نم لك هنأ ملعاو

 ٠ دحاو تقو ق اهلك اهم دهشأو 6 ادحاو اهتقو ناك ولو اهب دهنأآ

 مهرد فلآو ناضمر رهش ىلا مهرد فلآب هسفن ىلع دهشأ نا كلذكو

 دخ نيتقولا نأل نافلأ هيلعق ةدحاو ىه : بولطمل ا لاتق نابعش ىلا

 ٠ افلتخا

 ٠ دحاو فلأ وهف ةنسلا كلت نم ناضمر رهش ىلا مهرد فلأم

 ٠ ةداهشلا تأاطاوت ثيح كلذو افلتخا نا امهنيب ناميألاو

 ٠ خيراتل ١ فلتخا ثيح ناخلآ امهف نيسمخ ةنس هلحم ىناثل ١ و 6 فلأو

 تقو كلذل نكي ملو مهرد فلأب دهشأ مث مهرد فلآي دوسأ اذا

 ٠ دحاو فلآ وهف خيرات الي دحاو رهش ق تفقو ق ناك وآ

 رهمت وه : بولطملا لانف ناضمر رهش ىلا قحلا ف ةدملا تناك اذاف

( ٤ ج ماكحالا ف حاضيالا _ ٢ م (



_ ٣٤ _ 

 ةنسلا ٠

 ٠ هنيمي عم بلاطلا لوق لوقلاف

 ٠ . ةتنم الو . ١ ا ق كلذكو

 ء اتقو اهل فقوي ملو نال ىلع نالفل مهرد فلأب دهان دهش اذاو

 ٠ ةقفتم ىهف لجأ ىلا مهرد فلأب ىناثلا دهشو

 هبلع اهيل : ىه تل اننو أ ةلخن نبسمخو ةك امب نا رخآ اهل دهنتو ء ةلخن ةئام

 ٠ اهنيمي مم رثكألا اهلف : ةلخن نوسمخو ةئام

 نأ اعيمج دوهشلا دهشي نأ الإ اهنيمي عم اهل كلذف لكلا تعدا ناف
 دحاو سلجم ق ةدحاو ةداهش هم دهشأ امي هسفن ىلع مهدهشآ جوزلا

 . هلخن ةئامو نيسمخ ريغ اهل ىرن الف اعيمج هورضح

 امه دهشأ امك مهعم اونوكم مل نيرخآلا نا : نيدهاش لك لاق ناو

 ٠ اهنيمي مم تعدا اذا هلك قحلا اهلق

 ٠ هلل ١ ديع ىبآ نع كل ذك و

 ىبأ ىلا اعزانت راحص لهأ نم نيلجر نأ ديعس نب ورمع معزو
 نب دمحم نب ميها ربا ىلع ىردخلا ناذاسشث نب دمحأ ىعدا : هللا دبع

امهرد اذكو اذك هل نأ هللا ديع ىبأ مم رقأف مهارد هيلع هل نأ ليبنح



_ ٢٣٥ 

 1 ذكو اذك هبلع نأ لدع ىدها هيلع دمحأ ماقأ مث ح ىعدا ناك ام نم لتآ

 ىبآ دنع رقأ ناك هنأ لدع ىده اش هيلع ماتآو ح هبلع ىع دا ناك 11

 نم امهرد اذكو اذك ناذاست نب دمحأل هيلع نأ همكح سلجم ف هللا دبع

 ٥ ذخأب نأ هللا دبع ىبآ ىل ا دمحأ بلطف هيلع ةنبيل ١ هب م اقآ ناك ام

 نادهاشلا هيلع دهش ىتلا مهاردلابو ةنيبلا هيلع اهب ماتتآ ىتلا مها ردلاب

 نم ىه كعم تررقأ ىتلا مهاردلا هذه نأ ميها ربا جتحاو س اهي هرارقاب

 ٠ لصألاب نيدهاشلا اهب ماقأ ىنلا مهاردلا

 ملو ح رثكألا وهو نادهاسلا هي دهش ام الا هللا ديع ويأ هيلع رب ملف

 ىأر ره : لاقف دمحأ هيلع رثكأف امهنيب كلذب مكحو ء رارقالا كلذي هذخأب

 ٠ هيف رظنلا تلطأ دقو

 . قحلاب مهرارتا مهرضل سانلا مزلي اذه ناك ولو : لاق

 ةئامعبس هيلع هل نأ رقأف مهرد فلآ لجر ىلع ىعدا الجر نآ ولو
 هبلطو > مه رد فلآ هيلع هل نأ لدع ىدها ىعدملا ىلع مانت مث مه رد

 مكاحلا عم دحأ رقي ال ناكل ةئامعيسلابو فلألاب هذخأب نأ مكاحلا ىلا

 ٠ ىقابلا لطبيو ث رثكألاب هذخأب هنكلو

 نأ جتحاف لقألابي هيلع نا دهاشلا ماقأو 6 رثكألا وه رقأ نا كلذكو

 رثكألاي الإ هذخأي ال هب رقأ ىذلا قحلا نم ةنيبلا هيلع هب تدهش ىذلا

 نادهاسشلا دهشتو ء اذكو اذك نمث نم كلذب هرارقا نأ حصب نأ الا

 ٠ اعيمج امهب هذخأي كلانهف رخآ عون نمث نم كلذب

دق ىنأ قحلا هل ىذلا دهشآو 0 مهرد فلآ هبلع هل ناك نا كلذكو



٣٦ 

 مث ء مهرد ىتئام تضبق دق ىنأ دهن مث ، مهرد ةئام هنم تضبق

 دق ىنآ ده سنآ مث . مهرد ىنئام هنم تضبق دق ىنأ ده سنأ

 مهرد ةئامتلن تضبق دق ىنأ دهشأ مث . مهرد ىتئام تضبق

 . مهرد ةئامثلث اهنآ ضباقلا جتحا و ء مهرد ةئامتس اهنآ ىطعملا ىعداف

 ٠ هيلا راص ام ةلمجب هسفن ىنلع دهشأ مهرد ةئام ضبق املك ناك هنأو

 رقأ ام ةلمج هيلع ىآر نم ىأرب ذخآو س كلذ فالخ اذه ىرأف

 ةدايسلا دنع نيبي ىتح هب رقآ امك هرارقاب ذخؤي نآ هضبق دق هب امب

 لوألا نم ضبق ام ةلمج هنآو ، اذه نم وه لبق نم هب دهسن ىذلا كلذ نأ

 . اذكو اذك رخآلاو

 فصن هيلعف رمت بارج نالفو وه ىرتسثا هنأ مكاحلا عم رقأ نمو
 ذ۔خأي نآ هل رقملا بلطف مهرد ةئام اذك نالف ىلعو ىلع : لان وأ ث هنمث

 ٠ ملعآ هللاو رقآ امك فصنلا هيلع امناف ةلمجلاب رقملا

 5 اهقحب هناتسبو هرادب ةنالفل هدهش انالف نأ دهنت دهاست نعو

 . قحب ركذي ملو ةنالفل هناتسبو هتيب تيبلا نآ ىناثلا دهشأو

 ٠ ةقفتم امهنداهش نوكت نأ انوجر دقف

 ىناثلا دهستو ؤ اهريغ وآ ةلخنب لجرل دهسنثملا رارناب دهشت اذا امأو

 اندنع ةداهش ىهف اهذخأو اهايإ هاطعأو هل اهعاب وأ قحد اهايإ هاضق هنآ

 ة_ننفتم ٠

 ةنس اذكو ١ ذك : لانف فورعم لام ة رمث وأ هلام ة رمتب دهننآ نمو

٠ زئاج وه . ي رارقا اذوف تومي ىتح وآ



_ ٣٧ 

 هدحي ىذلا لاملا كلذ ق ناكو { هدحب تقو ىلا كلذب مسي مل ناو

 ٠ ةنسلا كلت الإ هل سيلف ةرمث

 ٠ لبقنسي ام ف هترمث هلف ةرمث هيف نكت مل ناو

 ٠ ىضقن ا . زئاج وهف هيلع هل قحب : لاق نا : اضيآ ليتو

 ندل زجع نا لانف لجر ءاجف لامب رخآ بلط لجر نع .7

 ىذلا لجرلا تامف "ىلع وهف اذكو اذك رهش تللهأ اذا كيلا دري ملو
 ٠ رهشلا كلذ ءىجي نأ ليق لاملا

 ٠ لبقي ىذلا ا وه : لاذت

 . زجعي ملف نالف تامف تزجع نا : لانت امناف : تلق

 .زجع دقف ءافو كرتي ملو تام اذا : لاق

 . املظ رخآلا هذخأف غافو كرت هناف : تلق

 لاملا بحاص نوكب نآ ̀ الإ ا زجع دقف اذ ذه ه ىلا بوثب ال ءىش لك : لاق

 . ٠ `}©‘'٠ هل انم ز عيض

 : ؟ هلام عيضي فيكو : تلق

 ىذلا. ىلع مرغ الق .عيض ناك ناف ث :هكرتيف هلام ىلا :ىنعد :: لاق.

٠ هي لبقن



٢٣٨ 

 0 هلكو اذاو : ةكرب ني دمحم نب هللا ديع دحمحم ىبآ عماج نمو

 مصخ وهو نالفل اذكو اذكم اذه ىنم نمض | : نهترملل لاقف هل هنه رب بوث

 ٠ كلذ ىف

 هب قلعتي الو لوسر هناف نالف نم اذكو اذكم اذه نهترا : لاق ناف

 ٠ ةموصخ

 نم دبعلا فلتف رمآ ريغب امهدحأ هضبقف دبع ضبقب نيلجر لكو اذاو

 ٠ هنمضي هناف ه دح

 درفني نأ امهدحأل نكي مل نانيمآ هلعف ىلع ىلو نم لك كلذكو
 ٠ هبحاص نود هدحو لعفلاب

 حاكنلا ف نيليكولاو نينيمألاو نييصولا ف انباحصأ لاق كلذكو
 ٠ كلذ ريغو قالطلاو

 ضبقيل امهدحأ ءاج مث ةعيدو امهل ضبقي نالجر هلكو اذاو
 هصح ٠

 ٠٨ هنصح الا هبلا عفدي ال عدوملا نآ : انياحصأ ضعي لوق ىفف

 سيلو ٠ هلام ريغ ىلع نيمألاو ، نيمأ عدومل همسق دعب الإ هيلا ريصت ال

 ٠ ةمساقملا ىف اليكو نوكي نآ ريغ نم مساقتي نآ هل

 وهو اهنع هفرصي الو . اهنم هتصح هيلا عفدي نأ هل : :ضعي لاقو

٠ كلذ ىلع رداق



_ ٣٨٢ 

 اهدر مث هيلا اهب لسرملا اهلبقف رخآ ىلا ةعيدو مفد ى هلكو اذاو
 ٠ تعاضف لوسرلا ىلع

 نم اهب بلطي نآ اهبحاصلو س نانماض هيلا لوسرملاو لوسرلا ناف

 عدوملاو ص ناث رمأب الإ اهضبق هل نكي مل ليكولا نآ لبق نم امهنم ءاش

 امهيلعو ث امهريغ لام ف نايدعتسم امهنم ، اهيف هريغ عدوي نأ هل نكي مل
 . نامضلا

 ناك اذا امهدحأ ىلع نامضلا بجوي ملف انياحصأ ضعب امآ

 ٠ ةقث هتنامأ ىلع عدوتسا عدوتسملا

 ء نمضي الف هعدوتسا نم ريغل ةعيدولا نآ ىناثلا عدوملا ملعب مل اذاو

 ٠ لوألا نمضيو

 ىلع هل كلم ال عدوملا نأب ملاع هنأل عدوملا ىلا انبجوأ امناو

 ٠ اهبحاص رمآ ريغب اهفلتي نأ هل سيلو 3 ةعيدولا

 لاقف هدي ىف ةعيدو نوكيل رخآ ىلا هل دبع عفد ق هلكو اذاو
 لعفف نالف ىلا هفعفديل : لانو 0 همدختستل كيلا :هي ثعب : ليكولا .

 ٠ ديعلا كلهخ

 هنأل ليكولا ىلع مرغ امب عجرنو ، عدوتسملا مزلي نامضلا ناف
 ٠ هرغ

٠ انياحصآ لوق اذهو



 ب ٤٠١

 همزلي الو ، ءىشب ليكولا ىلع عجري الأ ىدنع بجوي رظنلاو
 ء تصلخ هل ةمدخلا نألا مدختسملا نمضي نكلو بذك دق ناك ناو نامض

 نع هلوقب جرخآ الو ك العف هلوقب رشابي مل ليكولا نأل دبعلا فلت اهيفو
 ٠ ملعآ هللا و هكلام دم

 لبق ةيانج دبعلا ىلع ىنجف لجر دنع هل ةعيدو ضبقل هلكو ولو
 ذخآو ، أطخ ديعلا لتقو ؤ اهشرأ عدوتسملا ذخآو ليكولا ضبقب نأ

 ىنجي دبعلا ضبق هل امناو شرألا الو ةميق ليكولل نكي مل هتيد عدوتسملا
 . هيلع

 فلن اذا ناك هتبيغ ف ظفحلا هل نأل صختقي نم عدوتسملا ناك اذاو

 ٠ هفلنآ ام فلختملا مرغيو ء هل ناك هظفح هلام هدجي ىلع

 لقتنا اذا هنأل عدوتسملا نم ةميقلا ضبق ليكولل نكي مل اذاف
 . ٠ هتلاكو تلاز اهريغ ىلا نيعلا نم

 . ةنمثم ةؤلؤل اهيف دجوف ةكمس لجر ىرتسا اذاو

 ٠ ةطقللا مكح اهمكحف ةبوقثم تناك ناف

 ةهيلع مدقتي ملو كلمت مل اهنأ ملعي ام نمم ةجرحدم تناك ناو
 . ىرتشملل اهناف كلم ةمالع الو كلم

 ٠ عئابلل اهنآ ىدنع بجوي رظنلاو

: ةؤلؤل اهيف دجو اذا ةقدصلا كلذكو



_ ٤١ 

 عئابلل موق لافو ي ىرتشملل موق لاق. ٠

 ىمنل زجي مل وأ هلثم ف سانلا نباغتي ام دح نم جرخ اذا عيبلاو
 ٠ لاملا ةعاضا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كريعب ىنعب : لات ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دق : لات

 هعبي ملف مهردب ىنعبف : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبأف هلل هبهآ : لاقف

 ىتح امهرد امهرد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هديزي لزي ملف ، كلذل هيلع

 . امهرد نوعبرأ ةيتوألاو ، ةينوأب هارتنا

 ريغ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل رظن هيف ربخ اذه : هل لاقي
 ح لالا ةعاضا نع ىهن دقو > هيق لخديب مث ءىش نح ىنب نأ زئاج

 ىواسي ام ناسنالا ا عيب نم غلبأ ةعيدخلا ق سيلو 6 ةعيدخلا نع ىهنو

 ٠ مه ر دي امه رد نبعب ر أ

 ىلص ىبنلا نآ الإ :رابخإلا قيرط ةقيرط ناك ثيدحلا اذه حص ولو
 . ام ائيسث لاسي ال ملسو هيلع هللا

 لمعتسي له ملعيل ةلأسملاب ضرعتيو ‘ هتيعر نع . ربخي نأ ماماللو

 . لمعتسي الو هبي رمأب ام:

 نيعبرأ ىواسي وهو دحاو مهردب هارتسثا ول ةجحلا تناك امناو
 , . . ., ٠... ٠. .. .. :ه ٠ رد

 ىبنلا ىلعأ ضرعو 2 هلام عيضي الأ تيث دقف ازئاج :ناك اذا امأف

ىبأف ةبهلا وهو اعيضم :هب ىمسي ال ئذلا هجولا ملسو هيلع هللا ىلص



_ ٤٢ _ 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأ ام عيبلا ف لمعتساو ، هنم كلذ
 انلق ام هقيرطف كلذك كلذ ناك اذاو ، هيلع ركنيف افالخ اذه ىف دجن ملو

 . ملعأ هللاو

 ؟ربأف قحب لجر ىلع نمض لجر ق انب احصأ فلتخا هنآ ىور دقو

 ٠ نماضلا هل نومضملا :

 ٠ هنع نومذملا ءى ريب الو نماضلا ء ى ربب : مهضعب لاقف

 ٠ هنع نومضملاو نماضلا ءىرب نماضلا ءىربآ اذا : مهضعب لاقو

 ليفكلا هققحي بلطب نأ نماضلا آربب مل هنع نومضملا ءىربأ ناو

 امه مث ٠5 هقح وتسم ىتح هنع نومضملاو نماضلاو ء هنع لوفكملاو

 ٠ كلذ دعبي نآ ربب

 : ناويحلا ضرق ى انباحصأ فلتخاو

 ٠ طبضي ال لذملا : اولاف زوجي ال : مه رثكأ لاقف

 جز رخف زوجي ال ةمألا ضرق نأ اعيمج سانل ١ عمجأو : مهضعب ل اتقو

 ٠ هلصأ ىلع ىقابلا ىقبو 6 عامجالاب ةمذلا ضرق ميرحت

 لكو نم ىف لوقت ام : سثيرق نب ديعس نب نسحلا ىضاقلا نم باوج
 نآ لجرلا ىعدا مث ليكولا هب ضياقف هلام نم ءىش ةضياقم ف اليكو
 ريغ ف ضرثألاؤ اهفرعي هنا : ليكولا لاقو ، ضرألا فرغي ال ليكولا

' ٠:؟ كلذ ىف مكحلا ىفك ذ ةقث ريغ وآ ةنتث ليكولا ناكو ح ةدلب.



_ ٤٣ _ 

 امو ء كلذ ق هلكو نم ىلع تياث لدكولا لعف نأ ففرع ىذلا : لانق

 ٠ ١ ملعأ هللاو هاوعد نم كلذ ىف هيلا تفتلي هلوق ىرأ

 : لات وآ ح اهفرعب ملف ضرألا نع ليكولا لئس نا تيأرأ : تلقو

 ؟ كلذ ىف

 لوقلا ناك عاب ام ى ةلاهجلا ىعدا اذا عئابلا نأ تفرع ىذلا : لاق
 ٠ ةلاهجلا نم ىعدي ام ق نبمي هيلعو س كلذ ق هلوق

 ٠ ملعأ هللاو هلثم كلذ ق ليكولا نأ ىدنعو

 ح هلام ضبق ىف لكوي نآو ت هلام ضبقي نآ زئاج ضيرملا نا : ليقو

 ٠ قحلا هيلع ىذلا ءىربيو ث ةقث ريغ وأ ةنث

 . اضيأ زئاجف هريغل ايصو ناك ناو

 زوجي الف هسقنبي هعيي امآو . هلام عيب ق رخآ هلكو ن ١ كلذكو

 ٠ ملع آ هللا و

 حصت الو س هتمسق حصت الف هلام ةمسق ىف ضيرملا لكو اذ و

 . 4 هل وه : ام

 ، ضيرملا مكح همكحف ضرم مث ةحصلاب فرعي ناسنا ناك اذاو
٠ ملعأ هللاو كلذ حصي ىتح هيلع لمتحي هنأ رقأ ولو



_ ٤٤ _ 

 زوجي ال كلم هنأ لدي ذم نم ناكمب ةريدم ةراجح دجي نمو
 ٠ هيف فرصتلا

 ٠ فالتخا هيفف ردح وآ ةقع ناسنا قع اذا تاوملا فو

 ٠ هطسو فو هدي ىف لاملا تبثي نه مهنم

 . هاري ال نم مهنمو

 هتقو ىف مطقنيل ، هعيبو زؤجت ال زولا ئلع ةقطاقملا : لاق

 ٠ االفغ الاو

 نطب ىف نكت مل ام ضراع وآ رهاظ وأ لبج ف نوكت ةردس ى ركذو
 ` .٠:ةلخنلا كلذكو ث اهكلمتن نأ زئاجف اهيلا ..قبس نم هنا : :داو

 ٠ ةلخنلاو اهكلمت هل زوجي ال هنأ تظفح ىناف اذه ىف رظنا

 . ة ,دسلا ىنعأ ىداولا ى ةتباثلا ةلخنلا صوخ عطق زوجي ال : لاق

 ٠ هيلع نامض الاف اهعطت نم امأو

 ..ادح هل ركذي ملو ىلام نم عطقنا : ناسنال ناسنا لاق اذاو

 !اهيف قلطأ دق هنآ باتري ال ىتلا تارتقحملا ىلا هنم عطقنا ذاف

 .. ٠ هيلع نامض ال هناف

١ 

: ءارملا لاقو ء مسق هنل مهدحا ىغدا كردم لام مهنيب موقو



_ ٤٥ _ 

 هنا ؟ ظفللا اذه دعب لاملا مكح نوكي ام ، ةحيحسم ريغ تناك ةمسق كلت
 مزلت ثنَمو ؟ ةنيبلا ٠نَم ىلعو ؟ ءىش هيف لخدي ظفللا اذه مآ كرنسثم
 ٠ كلذ ىل نيب ؟ نيميلا

 ىعداو > ةمسقلا ىلع اورراقت اذا ءاكرشلا نأ فف رع ىذلا : لاق

 ىضقنا ٠ ملعأ هللاو ةنيبلا هيلع ناكو ث هنم لبقي مل اهيضقن مهدحأ
 . هباوج

 مهيلا بلجي رحبلا ف نونوكي موق نعو : هللا دبع ىبأ باوج نمو
 ٠ كلذ ق ايأر كفرعأ نأ تدرأف ۔ مهريغ و هنوذخأب دعنكلا

 نآ ةيرقلا لعفب دارأف ةيرقلا لحاس ىلع ديصلا اذه ناك نا : لوقأف

 . مهل كلذف مهنم نورتشي رحبلا نم مهعضاوم ىق مهيلا اولخدي

 مهيلع كلذ ىرأ الف مهيلا اوجرخي نآ نيدايصلا ىلع نوكي نآ امآو
 ث ) ضقن ةنا ٠ ملعأ هللاو مهيأرب الا

 ىف راح۔ح لزانلا ناسح نب دمحم ليكو هنأ كعم حصأ لجر نعو

 لدع ىدهاسث كعم ليكولا ماقآو س لئامسب سانلا ىلع ىذلا هقح ضبق

 دمحم هيلع نآ هسفن ىلع ىمتسا هنآ لئامس لهآ نم لجر ىلع نادهسي
 لصي نآ ليكولا بلطو ، قحلا نم اذكو اذك راحص ةيرق لزانلا ناسح نبا

 نب دمحم لعل : لات س كلذ فرعي ال هنأ قحلا هيلع ىذلا جنحاف كلذ ىلا

 نب دمحم نأ ةنيب ليكولا عم نكت ملو ىنبلطي ىذلا ريغ اذه لكو ناسح
 ٠ هلكو ىذلا وه لجرلا اذه ىلع قحلا هل ىذلا ناسح

ىذلا نأ نادهاسلا دهشي ىتح قحلا هيلع ىذلل ةجح اذه : لوقأف



_ ٤٦ 

 نافرعي ال امهنأ قحلا اذهل راحصب لزانلا ناسح نب دمحمل هرارقاب دهشأ
 دهشي وأ قحلا ١ ذهل امهعم هل رقأ ى ذلا اذه ريغ راحصب : ناسح نب دمحم

 ىلع قح نم هلام ضيق ق ليكول ا اذه لكو ناسح نب دمحم نأ نال دع

 ٠ هريغ ناملعي ال و سانلا

 .ليكولا اذهل قحلا اذه هيلع ىذلا ذخؤي نأ ىرأ ىناف اذه حص اذاف

 . قحلا اذهب هل اذه رقأ ىذلا وه هلكو ىذلا ناسح نب دمحم ىلا

 دق ناسح نب دمحم ناكو س كل تفصو ام نم ءىتب ةنيبلا زجعأ ناق

 هيلع ىذلا اذه ىلع ىرأ ىناف هتح ىلع فلحتسي نأ ليكولا اذهل لعج
 دمحم نآ ملعي ام هللاب انيمي فلحتسي نآ ةجحلا هذهب جتحاف قحلا اذه

 ضبق ىف ليكولا اذه لكو هنأ قحلا هل هيلع ىذلا راحصب لزانلا ناسح نبا

 .هيلع هلام

 ٠ ةفصلا هذه ىلع ليكولا اذهل اليبس هيلع ىرأ الخ فلح اذاف

 دمحم هلكو ىذلا نادهانلا دهش نا هب لوقأ ىذلا : رثؤملا وبأ لاق

 .اذه ىلع قحلا وه هل ىذلا ناسح نبا

 ىرتىناف ةيراج ءارش ف مها رد لجر مم ثعب لجر نعو : هريغ نمو

 اهذخأ ةيراجلا ىرتشا ىذلا دارأف اهكرت دارآ وأ هل تيرتشا ىذلا

 ٠ ا هئطوو

٠ هل تيرتشا ىذلل ةيراجلا ناف



٤٧ 

 ٠ هل كلذف اهنمث ىطعيو اه ذخأب نأ دا رأ ناخ

 دق هنأ وأ اهارتسثا ىذلل اهنا : لوقي ىتح ريخ اهذخأب نأ هرك ناو

 . ىرخآ ةرم اهنمث ىطعيو س وه اهذخآيو ث اهنمتب اهايإ هالو

 رضحت ملو ث امهنع بئاغ لجرل ةلاكوب نادهاسن ىلاولا عم دهسن اذاف
 ٠ ةداهبننلا

 تلبق نيدهاشلاو :ىلاولا دنع اروه نم افورعم ليكولا ناك ناف
 ٠ امهت دا هنت

 هفرعي ىتح ةلاكولا هذه بلط اذا هزجن مل ىلاولا هفرعي مل ناو

 ٠ نادهاننلا هايا

 ىتح كلذ ى ظفللا فيك اليكو لكوي نآ دارأ اذا لجرلا نع لئسو

 ؟ةلاكولا تيتثن

 ىليكو ىنالغلا نالف نب نالف تلعج دق : لكوملا لانق نا : لاق

 نالف نب نالف ىلع قح لك ةعزانم ف وأ قح لك ةبلاطم ق ىل اليكو وأ

 فالحتسا ىلعو ث ىل كلذ لك ف ةنيبلا عامتسا فو ، فوصوملا ىنالفلا

 ضبق فو ص هيف ىل نيميلا هنمزل هجو لك ىلعو س هجو لك ف نالف نب نالف

 . اذه نم طرش ام ىف ازئاج ىدنع اذه ناك هيلع ىل قح لك

 . زاج اذه نم طرش امو س زاج هلك طرش ناف

 عيمج ىف هل تجرخأ دق : لاقو اذه نم ائيسث دجي ال ذا دارآ ناو
٠ ديدحتلا نم ىدنع ايفاك اذه ناكو س زاج ىل زوجي ام ىلام



٤٨ 

 ن اف هيف ىل زوجي ام ىل ام عيمج ق هل ت زجأ : لاق ن ا كل ذكو

 ٠هلهب ج

 هلعجأ نأ ىل زوجي ام ىلام عيمج ىق هل تلعج دق : لاق نا كلذكو

 ٠ ديدحتلا عيمج نع ىدنع كلذ زاج هل

 عقت امناف ديدحت هيف ناك ةلمجلا ىنعم ىلع ىتأي ظفل نكي مل اذاو

 ٠ كلذ نم هل "دح ىلع ةلاكولا

 كانمقأ دق : لوقت كناف بئاغل وآ ميتيلل اليكو ميقت نأ تدرآ اذاو

 ىف هئ اكرت نيبو هنيب كرتشملا هلام ق بئاغل ا نالف نب نالفل اليكو

 لوقيو ء مهنيبو هنين ىتل ١ ةكرشل ١ عيمج نم هتصح ضبق ق و ؤ مهنتمساقم

 ٠ تلبق .-= ل يكولا

 ىف نالف نب نالف وهو ميتيلل اليكو كتمقآ دق : لوقي ميتيل ناك ناو
 هعيي زوجي ام عيبو 4 هيلع ةقفنلا رجأو س هب مايقل ا ظفح قو ء هلام مسىق

 ، هسفن ليق نم وآ هدلاو ليق نم هيلع قلعت دت نيد ناك ناو ، هلام نم

 ٠ هلام نم كلذ عيمج تذفنأآ هلام ق اهب ىصوأ اياصو وأ

 دعي عاب مث . ةلاكولا لبقأ ال : لانف هلام عيب ق الاجر لكو نمو

 ٠ زوجيال هعيبف كلذ

 امهلو ى مكحلا قيرط نم امهمزلي مل لكوملا وآ رومأملا لبقي مل اذاو
 قفوملاو ملعأ هللاو هريغ وأ انالط ص هذاقناب البق اناك امك اعجري نأ

 ٠ باوصلل

 لوبق دعب هقتعب نأ ىبأ مث دبع قنع ىف هلكو اذاو : دمحم وبأ لاق
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 ىلع هربجي نأ مكاحلل ناك مكاحلا عم دبعلا كلذ ف همصاخف ةلاكولا
. 4 .... 

 قح هم قلعتي ام ق علخلا و قالطلاو حاكنلاو ةيباتكلا ق انلق كلذكو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو هل هلعفي لعف ىلع هلكو نمح

 علخ وآ هدبع قتع ىف الجر لجر لكو اذاو : رخآ مضوم ف لانو

 لعف نع ليكولا عنتماف الام هل عيبب نآو ص ةأرماب هل جوزتي نأ وأ ، هتجوز

 ء هيلع مكحي ملو ، كلذ همزلي مل لعفي مل مث ، تركذ ام نم كلذ نم ءىش

 . امكح كلذ بجوي مل لكوملا ىلع قلعتي ليكولا ناكو

 اذا لوقي نأ ىغبنيف هل ىرتشي وآ هل جوزتيل الجر لجر لسرأ اذاو

 ٠ هيلع اوعيبت وأ هوجوزتل نالف مكل ىنلسرآ : ةمالسلا دارأ

 ج وزتأل ىنلسرآ الو . هل جوزتأ وأ ى رتسشأل ىنلكو : لوقي الو

 ٠ ى .. آ وأ

 ٠ ءعى ري لكوملل آربت اذا ىحلل ليكولاو

 هلام مسق ق لجرلا هلكوي نأ زوجي له ىبصلا نعو : رثألا نمو
 ؟ ةع ز انم ق وأ هل ام ق م ايقت ق وآ هم ايقت ق وآ

 ٠ كل ذ لعفي ن اك ١ ذ ١ مس اتت وآ هيلع مكح ن ١ ز اج ئ معن : ل ات

؟ كلذ زاج هدبع لكو وأ هديس نذاب ادبع لكو نا كلذكو : تلق



 ٠ معن : لاق

 ؟ اهيلو وه ةأرما جيوزت ىف ايبص لكو نا تيأرأ : تلق

 . رثكألا نم لقألا فرعيو ك ايسادس ناك اذا ، معن : لاق

 ؟ لاصخ رشع بوجوب الا حصت ال ةلاكولا

 . رمألا زئاج ىلا رمألا زئاج نم نوكت نأ

 ٠ ةلوهجم ريغ ةمولعم نوكت نأ وآ ةلاكولاب ابطاختي نأو

 .ةقلطم نوكت نآو

 ٠. ركسالو نونجب لكوملا لقع لوزي الآو

 ٠ ةلاكولا دعب قرلا هيلع ىرجي ارفاك نوكي الآو

 ٠.هيلعرجحيالأو

 : ةلصخ ةرشع ثالث دوجو دنع الا زئاج ليكولا عيبو

 عيبب رمؤي وأ ضرع وآ نيدب عيبي وأ سانلا عيابتي الام عيبي نآ
 .٠ هريغ هعم عيبيف درفنم

 نم وأ هدلو نمو هسفن نم هعيبي وأ هريغل عيبيف ديزل عيبب رمؤي وأ

 .٠ هد فعع
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 ٠ كلذ هل لعجي نأ ريغ نم هريغ لكوي وأ

 ٠ نمثلا ضبق ريغ نم عيبملا ملسي وأ

 نب هللا دبع لكو ايلع نأ : قاحسا نب دمحم نع فسوي ىبأ نعو
 ةحلط ضرأ نيب ىلع هثدحآ زيفظ ىف هللا دبع نب ةحلط همصاخف رفعج
 ٠ ه امسلل ١ ہفظل ذل ١ و ؤ هضرأ و

 هدعوف : لاقف ديسلا ىلع لمحو ىنرضأ دق هنا : ةحلط لاقف : لاق

 ٠ هيلا رظنيف انعم بكري نآ نامثع

 ىل۔-ءع ةبواحم ناو ك مصتخن ةحلطو ىنا هللاوف : لاق ، بكرف : لاق

 ٠ اهدم ىنناعأ امنا تفرع ةملك ىقلأف ء ايهه بن ةلخم

 دوع ىلع ناك دقو 4 ١ ررض رآ مل : لات ؟ ريغفظل ا اذه تيآ رأ : لاقف

 ٠ هعدبي مل ررض ناك ولو س رمع

 ٠ ادبع هرجا وف اتيب هل رجا وي نآ الجر رمآ نمو

 ذخأي نآ ىرآ الف ىضرو كلذ متأف دبعلا هرجاو هنآ ملع ناك ناف

 رجأتسي نآ هل نذأ دق هديس نوكي نآ الا هديس نذاب الا ائيش ديعلا نم

 ٠ هنيتقر وأ ديعلا لام ق ديعلا ديس ىلع لزنملا ءاركف كلذ

 ىرأف ادبع هرجا و هنأ لزنملا رجا وب نأ هرمأ ىذلا هملعب مل ناك ناو

 هلللاو ديعلا هرجاو اذا لجرلا لزنم رجأ نم عيض ام مرغ رومأملا ىلع

ملعأ ٠
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 هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو ) هللا لوق لعف رمألا نآ ىلع ليلدلا
 ٠ مالسلا مهيلع ةكئاللا مهنمر امناو ) ىمر

 لوسرلا ىتأف هيلا هملسي نأ ءىشب لجر ىلا لجر هلسرأ نم ف ليتو
 رمت وأ لزنم ىف هلعجي بح لثم اذك عضوم ىف : لاقف هيلا لسرملا ىلا
 هرجح ىق وآ ريصح ىلع همادق هلعجي نآ هرمآ وأ ، مه ارد وآ بايث وآ

 دقو ث زئاج كلذ نا : كلذ ىلع لوسرلا هلعجف هنع هنمنأآب عضوم فق وأ

 ٠ كلذ نم ءعىرح

 ٠ ضبق وه كلذ نأ سانلا فراعتي ام ىلع ميلست كلذو

 اذا اذهف كلذ زاج اذك عضوم ى ائيسث ىل لعجا : لاق ول هنآ امك
٠ كلذك وهف هميلست هيلا لعج دق ناك
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 باب

 ( ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىف )

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج
 قيفر : لاصخ ثالث هيف ناك نم الا ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ال

 امب ملاع ، ىهني ام ف لدع ص رمأي ام ف لدع ي ىهني امب قيفرو ع رمأي امب
 . ىهنيامب ملاع ت رمأي

 اهيلع سيلو ث اهبلقب ركنت نأ ةأرملا ىلع : لاق : هللا دبع وبآ لاق
 . اهناسلب ركنت نآ

 ۔ركانملا نم وه : لانق ؟ ركانملا نم وه له : قاعزلا نع مهضعب لئسو

 . ةيلهاجلا لهآ قالخأ اياب نم وهو

 ؟ ال مأ كلذ زوجي ، برح ى قاعزلا ناك ناف : تلتت

 ٠ قعزي نأ نم ىلا بحأ رتبك نا : لاق

 ٠ كلذ هعس .نآ :توجرو ث ودعلل ةبيهو ةيوقت كلذب دارأ ناو

 وأ هيلع ركنيو هسمنلب لهف انققع ١ ز ناسنال ١ عمس . ا ذ اف : هل لبق ِ

 ١ ؟كلذ همزلي ال

 ركنم هيلع سيل نمم نم وآ هيلع ردقي ال نتم نم هنآ لمتحا اذا : لاق

 ةليسولا ىنعم ىاع الا بجاولا قيرط نم كلذ مزلي سيلف قحلا هوجو نم
٠ كلذ ىلع ردخ نا
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 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نا : هللا دبع وبأ لاق : هريغ نمو

 ٠ ءاسنلا ىلع ناكل كلذك ناك ولو س كلذ لك ىلع ضرفب سيل

 هفرع نم ىلع وأ % ءارشلا هسفن ىلع عطق نم ىلع هضرف دشأ نكل

 ٠ ةيقنتل ا هل زوجن لاح ءىجن نأ الا هراكنا هيلعف ركنم هنآ

 ناك ولو بارشلا ىلع عامجالا ركني ام نمو : ناطحق ىبأ باتك نمو

 . سبحلاب هلهآ بقاعيو اكوي ميدآ نم

 رزعي ناك هنآ : زيزعلا دبع نب ناميلس نع بوبحم نب دمحم ركذو
 ٠ تومرضح ماما وه و ذيبنلا بارش ىلع

 . تاعامجلاب ةفورعملا عضاوملا نودهاعتي مهانكردأ دقو

 مهيلع ركنأ هحيرو بارشلا نم رييغتلا مهيف لاهجلا دجو اذاو
 .اوسبحو

 ٠ديبعلاو رارحألا نم بقوع ركسلا نم لابجلا نيب اناركس دجو نمو

 دجو نم سبحي ال هنأ ىراوحلا ىبأ نع دجو هنا : لاق نم لاتو
 . ٠ رييغت هيف نكي مل اذا ذيبنلا ةحئار

 هنأ : هللا همحر _ ديعس ني دشار مامالا نع ةقثلا انل ظفحو

٠ كلذ نع لسف 6 رييغت الب ذيينل ١ ةحكثا ر ىلع رمعمل ١ ايآ سبح
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 باب

 (حولنلا ف )

 ٠ حونلا ركني ام نمو : ءايضلا باتك نم

 حونلا امنا : بوبحم نب دمحمو وه هنأ زرحم نب ديعس ىنربخأو
 ٠ حونلا كلذك ، نابواجتي اهتبحاص اهيلع ذخأتو ةآرملا لوقت نأ

 نوبرضي مهرن ملو ص ىتوملا ىلع خارصلا نوركني نيملسملا انيآر دننو

 ٠ نوسبحب ال و

 نب ناميلس تومرضح ماما نأ : بوبحم نب دمحم ىنربخأو
 ٠ را رحلا ءاسنلا خارصلا ىلع سبحب ناك زيزعلا ديع

 توص : ةرخآلاو ايندلا ىف نانوعلم نانوص : ليقو : هريغ نمو

 ٠ ةبيصم دنع ةنرم توصو 6 ةمتن دنع رامزم

 ٠ هوركم هناف ةحئانلا و ةيكابلا عم دعقي نأ ىغبنب سيل : اولادن

 ٠ روز هنا : لاقيو

 هنأ : هنع ىور ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأن ةحئانلا نع لئس
 ٠ ةعمتسملاو ةحئانلا نعل

٠ عامتسالاب ةذذلتملا ىه ةعمتسملا نا : نيملسملا نم لات نم لاقو
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 ةزمح همع لتق امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ دجويو : هريغ نمو
 مع نيكبي راصنألا ءاسن "نرمف ث هل ىكاوب ال مويلا ةزمح نكل : لاق
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ زئانجلا ءاسنلا عبتت نأ هركيو

 ةزانج مبتن ةآرما ىآر هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو
 ٠ اهدرب رمأف

 . رئانجلا عابتا نع انيهن : تلاق ةيطع مآ نعو

 ٠ هيلع ء ىنال : لاق ةحئ انو ةحئاص برض نم نعو

 لاقف هنيم ق حونلا رمع عمس ىفوت 1 ديلولا نب دلاخ نأ انغليو

 نم دلاخ ةلاخ ةنوميم تناكو .. نينمؤملا مآ ىلع لخدا : سابع نبال

 ٠ اهتيب باب ، بابلا اميلع دشب نآ رماف ديلولا

 نوبرضف رمع مانتف أ ةدحاو ةدحاؤ ىلع. نهجرخآ : سابع نبال لاتو

 لاقف اهرامخ طقس : سابع نبا لاقف نهنم ةدحاو رامخ طقسف ةردلاب

 ..اهلةرمخال هنا : رمع هل

 با ويألاي اورمأ ةزانج تناك اذا اوناك دوعسم نبا باحصأ نآ انغليو

 ٠ ء سنلا ىل ح نقلغف

 تيملا لهآ ىلا لسري تومرضحب مامالا نأ مراضحلا ىنربخأو

 ٠ ىكاوب نوكت الآ دهاعتيو

 ,ل
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 باب

 ( راكنإلا ىف )

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةلمجلو : لاق رفعج نب دمحم نب رشب نع
 : ق .. ... ما آ ركنملا

 ٠ ةقاطلا رادقم ةفاكلا ىلع بجي ام اهنم

 ٠ ةماعلا نود مهئا رمآو لدعلا ةمئأ ىلع تثجي ام اهنمو

 ٠ هللا بانتعل فيوختلاو ةظعوملاب الا ةمئألا نود ةماعلل كلذ سيلو

 ء مهرمآت مل وآ ةمئألا هم مهترمأ ء كلذ نم ةفاكلا ىلع بجب ام امأف

 معنا دلوو مهمرحو مهسفنأ ق مهل نيل اظلا نم نيثيغتسمل ا ةثاغا هناف

 ٠ مهيل اظ نبيو مهنيب ١ ولوحم ىتح مهلبس ةفاخا و مهلا و همآ باصتغ او

 مهناطلس ىلا هيف سانلا مكاحتي ام.ليبس ىلع نكي مل ام كلذف
 ٠ مهنم ىواعدلاب مهئاهقف ىلا هيف نوعادي وآ

 مهيلع راكنالا.نم مهل داهجلا نودب مهملظ نع مهل اوليحتسبي مل ناف.
 لدعلا ق هنوقحتسي امي : .مهتالو ءارمأ نم دحأ وأ لدع ةمئأ مهيف ناكو

 ٠ مهعم

 مهل اوعنتمي ملو ث مهترضجب ءارمألاو ةمئألا نم دحأ نكي مل.ناو .
٠ مهل كلذ داهجب الإ مهملظ نع
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 اك مهيف كلذب مهتدواعم اونمأي ملو ى مهايا مهربجب اوعنتما ناو
 امناو باقعلا ليبس ىلع الا مهتدواعم اونمأي نأ الا مهنم قاثبتس الا

 ٠ لد_۔لا ةمئآ هبلع نمتؤا

 ٠ ةالصلا لهآ ةفاك مزلي هانفصو ىذلا راكنالا نم برضلا اذهو

 نولخا د عيمجلا نأل مهنم ملاظلا ناطلسلاب مهيلع ةناعتسالا زئاجو

 نكي ملو هريغب كلذ عنم ىلا ليبسلا دجوي مل ام مهل هب ماعلا رمألا ىف

 ٠ رثكأ وأ هيلع هب ناعتسي ام لثمب كلذ ف ملظلا هنم افراعتم

 هجرخي مل هنأل هب ناطلسلا نم دحأ رمأي مل ناو بجاو راكنا اذهو
 اذهف ث ةنسلا نم تابثالاو ء ةجح باتكلا تايآب مهل هب رمألا مومع نم

 ٠ اذهب هلعف مهلوقع ججح ىق انركذ امب ابجا و ناك

 ىلع امناو س هب مايقلاب نوصوصخم مهؤارمأو لدعلا ةمئأ امأف
 ميناطلس ىلا هيف سانل مكاحتي ام وحن وهف ةظعوملاب هراكنا ةيعرلا

 ٠. 7 سبحلاو بيدأتلاب ضعبل مهضعب

 5 اودعت ام ىف نيملاظ © مهسفنأل هنولعفي سانلا نوكي ام اضيأو

 مهبر ضرف نم كلذ وحنو مهتاوكزو مهتالصل مهتعاضاك مهل اصاخ
 ىف اهذأل اهلهأل ةمهتلاو ؤ مهنع اهرجز ىتلا مهمراحم بوكرو ك مهيلع
 باقعلا و 0 مهيلع هراكنإ مهئارمأو ةمئألا ىلع اهوحنو اهنم بيرلا عضاوم

 مهريغ هنع رجاز ال ث هنم ةبوتلا ىلا ىعداو & هنع مهل رجز ؤه امم مهل

دح هيلع ناك نم ن مهيلع هللا دودح ةماقا اضيأو ف مهباقع ى ةدايزلاب
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 نم جرخي مل ام هعقاو ام ةمرحب لهجلا نم هئريي ال هللا باتكب مهنم
 نأل اهنم لزنأ امب رفكلاو ث اهل راكنالا نم ماكحألا تبثي ىذلا رارقالا

 لدصلا ةمئأ الا اهب موقي الو س هيف دودحلاو ى هب قوقحلاب رارقالا لهأ

 ةنرلاو ةحئانلا حؤن وحن تاركنملا رئاس راكنا مهيلعو ، مهؤارمأو مهنم

 هللا ىلص هللا لوسر نع كلذل ىمهنلاب ةمغنلا دنع رمزملاو ةبيصملا ىلع

 ىتلا ةئيملاو ىزلا نم هنوكرتي امب ةمذلا لهأ ذخآ وحنو ، ملسو هبلع
 ٠ مهيف ةنسلا ترجو اهب نوملسلا مهرمأ

 ىف ءاليخلا نم هفسلاو لهجلا لهأ تائيهلو مهيز نع ىهنلا كلذكو

 ٠ مهروهظ ىلع قرف الب روعشلاو ك مهمادقأ ىلع زرألا راخرإ و 0 مهيستم

 لاجرلا هبسنو مهئاحل صقو مهبراوش ةلاطا و مههوجوو مهتيفقأ ق

 حيبق وه امو مهيزو مهسابلو مهتائيه ف مهنم لاجرلاب ءاسنلاو ءاسنلاب

 مهقاوسأ ف ةذبنلا عيبو ءاسنلا نايتا نم مهنيب ام ف نيملسملا نم
 ٠ مهقرط ىلعو

 مهعلس ىف شغلاو ، مهندم ف حالسلا ءاهفسلا لمح اضيأو

 هللا لوسر نع ءاج امو ث اهب فيفطتلاو مهنيزاومو مهليباكمو مهتاعانصو
 مهنيب ررضلا هيف امو ي اهبف بوضعلا عيب مهعويب ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 لكو مهباودو مهلزانمو مه رجشو مهليخن سرغو مهدودحو مهتيدوأ ق
 . مهنيب ررضلا هيف ام

 ٠ رارض الو مالسالا ىف ررض ال : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات

دلوتي امو ء مهلاغفأو مهلاوتأب ضعب مهضعبل ىذألا كلذكو
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 اهوج ةيطغتو نيملسملا قرط ىف اهعاربنثاو فنكلا حياور لثم هنم ىذألا

 .اهيف كلسلا ثيعوتو

 لمحيامو ث نيملسملا ضرأ ىلا ريزانخلاو رمخلا نم بلجي ام كلذكو
 نيكرىنملا نم مهبرح ضرآ ىلا مهضرأ نم تاملسملاو عاركلاو حالسلا نم

 راكتحا عنص نم ةماع نيملسملل احالصا ءارمألاو ةمئألا هارت ام لكو

 مهتلود ززعتي نيملسملل دوعب امو 0 مهنم اهيلا ةجاحلا دنع اهلمحو ةمعطألا

 . مهل كلذ عسي وهف مهنع مهبرح لهأ ةكوش رسكو

 سئانكلا نم ثدح ام راكناو مهتعيرش ف عدبلا ءافطا اهيلعو
 اهلهأ باذع و 6 تا ركذملا نم كلذ وحنو مهضرأ ق نارينلا تويب ق عيبلاو

 ٠ اهنم ةبوتلا ىلا مه وعديو ‘ اهنع هب نورجزي

 نم مهل رهظ ام راكنا مهئارمأو مهتمئأ مدع عم نيملسملا ماو ع ىلعو

 ٠ةنسحلا ةظعوملاب كلذ

 دانعلا نم هب ىهتنن ام وحنو 6 ليبسلا ءوس نم بفهاذلملا هللا وعدن ام

 مهدجانسمو مهترط ىف ريمازلا برضو ناديعلاو ريبانطلا برضو
 ٠ مهقاوسآو

 . مهل ىذأ وه ام نم مهيلع اهيف ثدحي ام اضيأو

 مهضعبل اهيف روجفلاو ئ مهلزانم ق هيلع بارتلا لهآ عامتجا كلذكو

 مهل ريحلاب نوكي كلذ راكناف ٤ ضعب مهضعبل مهنم ملظ كلذ نأل ضعب

 امي كلذ نع اورجزي مل ام هراكناي مهلزانم ق مهيلع موجملاو 6 هكرت ىلع

٠ ةظع رملا نم . .هانفصو



 ىلع ال مهسبح هل زاج هنع مهسبحب الا كلذ نم اوعنتمي مل ناف
 ٠ مهل باقعلا ةهج

 مهل هراكنا مهل ظعولاف نيملسملل ىذآ تاركنملا نم لصتي ام امأف

 ، مهيلا كلذ عفد ءارمألاو ةمئألا ترضح اذاف ، مهتمئأ مدع عم مهيلع

 رسك لثم مهل باقعلاو مهيلع موجهلا نم هاري امب كلذ راكنا اهل ناكو

 ىذألا كلذ ىف نكي مل ناو اهنم هب نوهلتي ام لاح نع اهلاطباو مهيهالم
 ٠هانفصو ىذلا

 . اهماما مدع مم اهب مهل ىذألا مم ىهالملا هذه رسك اضيأ ةيعرللو

 ٠ مهبارش نم مارحلا تبص كلذكو

 لهآ نم دحأ برض اهؤارمأ ىآر موي اهراكنا ف ةيعرلل سيلو

 ٠ هع هانفصو ىذلا ركذملا نم عنمي مل ام الا تاركنملا

 . مهل رجز وهف نيركنملا لاتقب هيلع هراكنا بجي امب عنتم لكو

 نم زرألا ءاخرا نم هفسلاو لهجلا لهآ تائيهل مكاحلا ركني ام نمو

 هبشتلا نيثنأتملا راهظاو س روهظلا ىلع رعشلا ةلاطاو س ضرألا ىلع لاجرلا

 ٠ لاجرلا تائيهب هيبستنلا ءاسنلا ىلعو ء نهسابلو نهتآيه ى ءاسنلاب

 قاوسأ ف ويللا ةلآ راهظاو حالسلا لمح نم ءاهفسلا و لاهجلا منميو

 بلجت نآ رمخلا عنمو نيراكسلا بارشلا ميبو ةرهدلاو لبطلا لثم نيملسملا
٠ مهقاوسأ ف عابت وآ نيملسملا دالب ىلا



٨٨٩٢ _ 

 همارسنلا نم بيرلا ىلع عامتجالاو رمخلا ةمذلا لهأ رهظي ناو

 نوكيالو خرارفلا لتقو ىصاونلا زج نم ةنسلا نم مهمزلي ام كرتو ، هريغو

 ٠ نيملسملا فافخأك ةفلاس

 روكو روعسملا قرفو لاعنلا كرش بلتو س ج ورسلا ىلع بوكرلاو

 ٠ ةنسلا تءاج كلذب قولخلا ىلع مئامعلا

 روعسشلا نم انركذ ام ةالسهحلا لهآ ىلع نوربعي نيملسمل ١ انيأرو

 ٠ اهرغو

 ناسغ دهع ىف لضفلا باتك ىف انركذ ام نم : ناطحق ىبأ باتك نمو

 مهناف ةمذلا لهأ ىنعي نيملسملا نم مهريغ نم هب نوفرعي نيذلاو

 ح مهي۔داون اوصقي نأ نورمؤي نكلو نومصخيو مه راعشأ نوقرفي ال

 مهسوع ر نونصحي ال س ءىراطلا مهفرعي ىتح رعلا نم ىقب ام اوليطيلو

 ،مهنوطب ىلع نوطبريو احللا ىلع مئامعلا نودري الو ، ءانحب الو داوسب

 فارطأ نوعطقيو ، نيملسملا دحب نوذختي الو س مهلاعن كارش نوبلقيو

 ىلع نوبكري الو ، كلذ نوعفري الو ع نيبعكلا ىلا خرارفلاو كارشلا
 نومحازي الو س فكألا ىلع نوبكري امناو ؛ بكرم مهل نوكي الو ع ج ورسلا

 ىلع مئامعلا روك درو ث روعشلا قرفو دجاسملا نولخدي الو ث نيملسملا

 روعشلا نم انركذ ام ةمذلا لهآ ىلع نوريعي نيملسملا نم انيأرو

٠ اه بغ و



٦٣ 

 حءعادرلا قوف ةمالع نهسوؤر ىلع نلعجي الو نقطنمتي الف ءاسنلا امآو

 .٠ نهنتنيهو تاملسملا .نم كلذم نقرعيل ءارمح وأ ءادوس ةقرخ

 ةرهدلاو فوفدلا فرض مهلزاتم ىف نوكي ةمذلا لهآ نعو : هريغ نمو

 ؟ مهلزانم مهيلع لخدي له : بصقلا و

 دالي ىف ركانملا اور_هظي نآ ةمذلا لهأل سيلف تفصو ام ىلعف

 توسسلطلا ركو مهلزانم ق مهيلع لخديو . . كلذ نع نوهنيو 4 نيملسم ١

 مل ولو ريمازملا رسكتو ث ءانغلا اهيلع ناك اذا ةيصقلاو ةرهدلاو فوفدلا و

٠ هراهظا نم نوعنميو نيملسملل ناك ءانغ اهيلع نكي



_ ٦٤ _ 

 باب

 ( بيرلا ىف )

 : ناطحق ىبأ باتك نم

 كلذ ناف لاجرلاو ءاسنلا نم بيرلا ةالولا اهركنت ىتلا بيرلا نمو

 ٠ مهيلا عفر اذا هراكنا مهيلع ام نم

 عضاوملا ىف ءاسنلا نم ةبيرلا عم لاجرلا نم بيرملا تدجو اذاو

 . سبحلاب ابتتوعو اذخآ ةبيرلا اهيف نكمت ىتلا

 ٠ لوطأ امهتبوقع تناك امهدحأ وأ اداع ناف

 ح هديق لقثأ دودحلا هب مزلت ام حصي ام نود ام ناسامتي ادجو ناو
 ٠ 4 -=7؟ 2 ` ل دطأ و

 اودهاعتي نأ سأب الف كلذ اهيلا ابوسنم ةآرما تناك نا ءاسنلا كلذكو

 . نذاب الا اهلزنم اهيلع اولخدي نآ ريغ نم اهعضوم

 نوذخآيو اهنورت سي سانلا دالوآ نم ةآرملا تناك اذا اوناك دقو

 كلذ ىف ىدامت اذاو ح هيآرب جرخي نآ الا دحآ ىفني سيلو ث لاجرلا

 ٠ ةأرما وآ ناك الجر ع ةبوقعلا هيلع تلبطأ

 



 م ٦٥

 قفعلا مزلت بيرلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم عمجلاب نبمهنملا كلذكو

 ٠ ةآرما وأ ن راك الجر 6 هلزنم ق كلذ دجو وأ كلذب فرع اذا

 هلزنم ىف سانلا تاقرس رتسيو ، صوصللا ىدؤي هنأ فرع نمو

 سبحلاب بقوع هيلع ناطلسلا ميدقت دعب ةرم دعب ةرم هيلع كلذ نيبتسي

 ٠ ىمتني ىتح

 . مهتملا ىلع ام هبلع ناك هدب قف ةقرسلا تدجو نمو

 ىلع ركني امك نهيلع ركنأ بارتلا ىلع نعمنتجب ءاسن تناك ن او

 ٠ لا۔_+جرلا

 ىف دجوف كلذ نم ببس هبلع نابو ث نايبصلاب مهتي لجر ناك ناو
 ء هيلع ركنآ كلذب مهتم ىبص وآ هسفن منمي ال ىبص عم ةبير عضوم

 ٠ سبحلاب بقوعو

 نهؤي ال نيذلا بيرلا لهآ نم ءاسن وأ لاجر وآ لجر حص ناو

 . مهيلع نذؤتسا ةقث كلذ ربخأف لزنم ف منم كلذ

 ٠ مهيلع اولخدو لخدن انا : اولات الاو اونذآ ن

 ٠ نذاب الا ىرأ الف ةقث لوقب الا كلذ حصي مل ناو

 كلذ حصو ئ عضوم ف هبلع اوعمتجا اذا بارتلا باحصأ اذكو

 ٠ مهيلع لخد مهيلع

 . نذاب الإ الف حصي مل ناو
( } ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٥ م)



 ب ٦٦

 لخد الاو اونذأ ناه 4 مهيلع نذأتسي : بويحم ني دمحم لاقو

 ٠ نذا ريغب م هيلع

 ٠ نذاب الا مهيلع لخدي الف مارح هنآ اونقيتسي مل ناف

 كئلوأف ركنملا راكنال ذختي نم نم اهنونأي ىتلا بيرلا دسنآ نمو
 هنأل ةبوقعلاب قحأ مهو ث ىهن وأ رمأ ةيعرلا ىلع مهل نوكي نأ نم نودعت

 فورعملاب نيرمآلا هللا نعل : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج
 ٠ ىضقنا ٠ هل نيبكارلا ركنملا نع نيهانلا هل نيكراتلا

 بوبحم نب دمحم مالك نم وهو كلام نب تلصلا مامالا باتك نمو

 مكنم دحآ نذختي الو ث ذيبنلا اوبرشت الو ء ارطقسب ةحلسألا نم ءايشأ

 مكسلاجم نم ءىنت ق نوكي الو س اضعب مكضعب نمتسي الو ، ايلاخ ةأرماو

 نب دمحم ىنعأ امتنآ هيلع امتترفظ نمف س بذك الو لوه الو ، بعلو وهل

 اذيبن برقي هنأ مكباحصأ نم امكعم حص وآ س نالمسث نب ديعسو ةريسثع

 ىلا قبست ام نم هنم مرحم تاذ ريغ اهثدحي ةآرماب لاخ وآ امارح

 نم ءىن وأ ءانغلاو بعللاو وهللا مهتم نوكي وآ ث ةمهتلا هيف مكبولق

 ، مهودع ىلو وأ ث نيملسملا نم ادحأ ناخ اذا وأ ، نوملسملاو ههركي ام

 موجارخاو مهتبحص مطق ىف امكل تنذآ دقف برحلا ضرأ ىف احالس عاب وآ

 ٠ مهنع مادالاو تاقفنلا مطقو ؤ مكركسع نم

 نم الا مهنم نوضيقتق نبملس ١ ةحلسأ نم ء ىنيب مهتم هعم ن اك نمو

 ، هنرثع اولبقاو ، هتبوت اولبقاو ، هنم نوبحي هبر رفغتساو س مهنم بات

٠ هللا ءاش نا انيلا نوعجرت مكملسن نأ ىلا هفردو هتقفن هيلع اودرو



. ٦٧ 

 نايبصلاو لاجرلا نم ةالصلا لهأ نم ارطقس لهأ دارأ نمو

 لام نم مهيلع اوقفنآو ، مهتلومح ىلا مهولمحاف مهدالب ىلا نوجرخي
 ٠ هللا ءاش نا نبملسملا دالب ىلا اولصي ىنح هللا

 ىنا مهولمحاف نيملسملا ناوعأو ةارشلا دالوأ نم كانه ناك نمو
 اننيب برحل ١ محالت دعي مهل حلصت ال ر اد كلت ن اف ء نيملسمل ١ دالب

 ٠ ىضتنا ٠ مهنيبو

 ركنأ نم لبقي ال ثدحملا ناكو قيرطلا ف لجر ثدحأ اذا : ليقو

 ٠ هباتك ق هللا لاق دقو ؤ هيقنت الو تنك اذا راكنال ١ نم دبي الف هيلع

 ١ ديدست اياذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموق نوظعت مل مهنم ةمأ تلاق ذاو (

 : ( نوقتي مهلعلو مكبر ىلا ةرذعم اولاق

 نم برضلاو سبحلاب بدؤي نأ مكاحللو : دمحم وبأ خيستلا لاق
 ٠ هبلع رداق وهو قحلا نع عنتما

 اركنم ىآر نم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امك

 كلذو هبلقبف هيلع ردقي مل ناف ص هناسلبف هيلع ردقي مل ناف ى هديب هريغيلف
 ٠ هريغ دي نم طسبأ م امالا ديو أ ن اميال ا فعضأ

 رسايملا لثم ىهالملا لهأ نم بيرلا باحصآ ناك اذا : رثؤملا وبأ لاق
 اونوكي ملو ت مهنم كلذ رهظي نآ داكي وأ ص روجفلاب نيمهتملاو نيباعللا و
 نأ سأب الف ةيرقلا ىف داسفلا نورهظي ةآرط مه امناو دلبلا لهآ نم
 ٠ نورغاص مهو اهنم اوفني

 هبجي ا ركنم نوكيأ : ن اييصل ١ بعل ق لوقت امف : هل لبق : هربغ نمو

؟ال مأ نيغلابلا ىف نوكي امك هراكنا



 _ _ ٦٨

 : كلذ ىف فلتخي : لاق

 ىلع ةجح مايقل سيلو ث هسفن هتلازاو هراكنا بجي : لانق نم لاقف

 ٠ دبعتم ريغ ال لعافلا

 ٠ حابم نم مقر هنأل كلذ بجي ال : لاق نم لانتو

 ء دايز ىنبا ناورمو سابعلا ىلا بوبحم نب دمحم باوج نم
 :امهيلا هباتك ىف ناكو ى امهيلاو هيلا بتكف مامالا ىلا بتكي نأ هيلا اوبتكو

 نب دمحم ىلا بتكي نأ مامالا ىلا تبتك دقف ءاسنلاو ةيرقلا لهأ امأ
 : ىبآ لهآ الا اهلخدي الف اونذآ اذاف س نذإب الا سانلا تويب اولخدي الأ

 نوجرخي مث لاجرلا نم نيمهتملا نوبلطيف مهنيد ىف هباحصأ نم حالصلا

 . نوهوجو رسحت الو س نملع لوخدلا الو ءاسنلا عيورتل نوضرتعي الو

 . مهنادحآ هفرعي مامالا ىلا بتكي ىتح سانلا برضي الآ هرمأيو

 نم ىرب امب هيلا بتاكلا مامالا ناك زيزعن مهنم دحأ ىلع بجو ناف

 ٠ رب . اا

 رابدأ ىلع الو س ىصعلاب نوكي الو ص روهلخلا ىف طوسلاب كلذ نوكيو

 ٠ ديبعلا رايدألا ىلع برضي امناو 6 رارحألا برعلا

 : لاقف بايثلا رصقي راصف هل راج لجر ىلع عفر لجر نع هتلأسو

 فرصي هبلع مكحي له س ها ذأ هنع فرصي نآ بلطو 6٧ هنرصتمم هيذؤب هنا

؟ هبرق نم ةرصقملا توص



_ 6٦٦١ 

 عضوم ١ كلذ ق هل نين دق نكب ملو اذه هيلع اتدحم ناك نا : لاق

 ٠ كلذ فرص هل ناك ىذأ كلذ ق هيلع نأ لودعلا ىآرو 6 كلذمي ةجح

 ٠ هتياذإ الو رضلا تابثا زوجي الو

 عنمي مل لودعلا رظن ق ةرضم ال و ى ذأ كلذ ق نكي مل نا و

 ٠ هل حابم ره عضوم ق وأ هكلم ق ءاس ام

 نم ىذألا ىكنسناف هلزنم نم بيرقت جاسن ناك نا كلذكو : تلق
 ؟ كلذ هنع فرصي له ص هنم فاصنالا بلطف ةبستخ ررض

 ٠ كلذ ف لوقلا ىضم دتو ث راصقلا لثم جاسنلا : لان

 ٠ دمع ناركسلا ةيانج : رثؤملا وبأ لاق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : تومرضح لهأ ىلا ىراوحلا ىبأ ةريس نم

 نأ انغلب ىذلاف س كلذ ناك فيكو دايز نب ديعس رمأ ىف تركذو

 لصو املف س رسلا لهآ نم ثادحألا لهآ ىلا ادئاق ثعب دايز نب ديعس

 لك ىلوتساف مهيلع ديعس رهظ املف ناك ام مهنيبو هنيب ناكو ى مهيلا
 ٠ مه رامد دارآو 0 مهدالب

 ٠ رياج ىبأ نب ىسوم ىلا الوسر لسرأ هنأ انغليق

 عطقي اديعس نا : رباج ىبآ نب ىسومل لوقي نأ : لوسرلل ديعس لاق
د;عس نا : هل لاق رباج ىبأ نبا ىسوم ىلا لصو املف س وجن ىنب لخن



_ ٧٠ 

 نم متعطق ام _ انغلب اميف _ ىسوم هل لاقف وجن ىنب لخن مطق دايز نبا
 ٠ نيقسافلا ىزخيلو هللا نذابف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيم

 رباج ىبأ نبا ىسوم هل لات ام هربخأو دايز نب ديعس ىلا عجر املف

 ٠ لزاخملا مدهو ك لخنلا عطق ىلع دايز نب ديعس ليقأ

 ٠ دايز نب ديعس ربخ نم انغلب اذهف

 لبق نم امأ _ انغلب ام ىف _ لياو لاذقف دسفأو قرخأو : ليق دتو

 قحتسي ال نم لبت نم امأو ث لتقلاب قينفح وهف نيملسملا لبق نم ديعس
 لدع ماما هثعب ىذلا ناك ناف ع ةعتمألاو لزانملا نم قرحأ امو ث لتقلا
 ٠ نبملسملا لام تيبي ىف عنم ام ناك

 قرحأ نم نيم دايز نب ديعس قرحأ نم امأف : لاق هنأ انغلب ام ف
 نم نم قرحأ نم امأف ث الهأ كلذ ناكل رانلا ىف ىقلأ ولف دسنار باحصأ نم
 ٠ نيملسملا لام تيب ىف كلذ ناك اماما هثعب ىذلا ناك ولف قرحي مل

 انظفح نم نع كلذ انظفحو ئ دايز نب دبعس ريخ نم انظفح ام ١ ذهف

 ٠ كلذ ىلع نينومأمل ١ نم

 رمأي مل هنأ بعك نب ثراو هيف لانت ىذلا مداقلا رمأ نع مث ركذو

 ثراو نامز ق قارعلا نم مدق امل رفعج نب ىسيع نع انغلب ىذلاف : هلت

 ، هيلع نيملسملا رهظأو هللا همزه ال رفعج نب ىسيع نآ انغلبف بعك نبا
 ىق هوسبحو اريسأ رفعج نب ىسيع ذخأو ، هباحصأ نم لتئثق نم لتثقو

رفعج نب ىسيع ةبراحم ىلا بعك نب ثراو مامالا جرخو ، راحص نجس



_ ٧١ 

 ةميزهب ربخلا هغلبف مغيس اهل لاقي ةيرق ىلا قيرطلا ضعب ىلا غلب املف

 غلب املف س ىوزن ركسع ىلا مامالا بعك نب ثراو عجرف رفعج نب ىسيع

 ثراو مامالا نآ انغلبف ، نجسلا ف رفعج نب ىسيع نأ هغليو ىوزن ىلا
 ىسيع لتاق ىنا ، سانلا اهيأي : لاقف ابيطخ سانلا ىلع ماق بعك نبا

 ٠ لقيلف لوق هعم ناك نمف

 لاقف ملكتف ماق نيملسملا ءاهقف نم ناكو ةرزع نب ىلع نأ انغلبف
 كسمأف ، كلذ عسا وف هلنقت مل نا ناو & كل عسا وف هتلتق ,: نا : انغلب ام قف _

 ٠ نجسلاف هكرتو هلتق نع مامالا

 مهنم الجر نآ انغلبو ، نيملسملا نم اموت نأ انغلب كلذ دعب ناك املف
 ح نيملسمل ا لضافأ نم ن اكو هللا همحر زي زعلا دبع نب ىبحي ل اقتم

 هركذ كلذ لعلو ع نامعب هنامز ف لضفلا ىف دحأ هيلع مدقت نكي مل هلعلو

 ٠ تومرضحب ناميلس نب زيزعلا دبع ركذ هباشي نامعب

 راحص ىلا ١ وتأ ىتح م امالا ملعب ال ثيح نم ١ وقلطن ١ مهنأ انغليف .

 ثيح نم نجسلا ق هولتقف رفعج نب ىسيع ىلع نجسلا اوروستف ليللا ق
 مهدالب ىلا موقلا فرصناو _ انْغلم ام ق - ىلاولا الو مامالا ملعي ال

 _ انلغلب ام ف _ مهتليل نم

 . رفعج نب ىسيع ربخ نم انظفح ىذلا اذهف

 لتاق نا : لوقي ناك هنأ _ هللا همحر _ رذنملا نب ريسثب نع انغلبو
 ٠ رانلا مسثي مل رفعج نب ىسيع

 نينومأملا ملعلا لهآ نم رفعج نم ىسيع ريخ نم انظفح ىذلا اذهف

٠ كلذ ىلع



 ىف نيملسملا ىلاو لتق وآ لنت اذا : نيملسملا لوق نم انظفح ىذلاو

 ناف نيملسىملا ةيرس تلتق وأ ، ةريسم ىف نيملسملا دئانت لتق وأ ، ةيالو

 فيك مهلتق نم اولتقي نأ نيملسمللو ف مهئايلوآ نود نيملسملل مهءامد

 ٠ ةليغ ريغ وآ ةليغ ىف هيلع اوردق ام

 لك ا وأ نم ىضم نم ق ةفورعم ةمئاق نيملسملل راثآ كلذ ق و

 ‘ مكيلا لصي نأ لبت نم باتكلا عايض ةفاخم اهركذأ مل ىناو ئ نبملسملا

 ٠ هللا ءات نا مكيلع بهذي الام نم اذه نأ وجرأو

 7 ! !ا لوق نم انظف ام اذهف

 ؟ هلنق فيكو دمحم ني رقصلا رمأ نع متلآسو

 ىلع نبملسملا عياب ناك دن ةدئاز نب دمحم نب رقصلا نأ انغلي ىذلاف

 لازآ املف ۔ حالسلاو لاملاب نيملسملا ناعآو ث ىنادنلجلا رضنلا نب دىنتار

 ةوعد هللا رهظأو ث هتمعن ربغو ڵ قسافلا رضنلا نب دسثار كنم هللا

 ةانه ىنب نم لهأ نم موق جرخ كلذ دعب ناك املف ، مهتملك نيملسملا

 دمحم نب رقصلا اخأ نآ نيملسملا ىلا ىقلآو ى نيملسملا ىلع ةاغب مهريغو

 ٠ نيملسملا ىلع ةاغبلا مم ةدئاز نيا

 نمو : لان رتصلا نأ انغلبلف ڵ دمحم نب رقصلل كلذ اوركذ املف

 ٠ رادلا ق ٥هدنع ضيرم هاخآ ناو ؟ كلذ لوقب

 نب رتصلا ىلع ققحت مهب نوملسملا رفظو ث ةاغبلا هللا مزه املف
 دمحم ؛نب رقصلا اومهتا كلذ دنعف ةاغبلا عم ناك هنآ ةدئاز نب دمحم

 هللا دبع نب ناسغ ذئموب مامال ا ناكو هيخأ رمآ ميذع رتس امل ةنهادملاب

رقصلا ناكو س دمحم نب رقصلا ىلا ةيرس مامال ا ثعبف _ هللا همحر



- ٧٣ _ 

 هل لاقي لجر لئامس ىلع ىلاولا مويلا كلذ ناكو « لئامسب دمحم نبا
 جرخو ص مامالا ىلا دمحم نب رقصلا حاضولا وبآ عفرف ، حاضولا وبأ

 نآ ةارشثلا نم ةفاخم س دمحم نم رقصلا ىلع ةفاخم هعم حاضولا وبأ

 ٠ انلم ام ق _ ناسغ مامالا ليق نم ةارسلا تجرخو 6 هولتقي

 اوناك املف ةيرسلا عم جرخ _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نآ انغلبو
 ةيرسلا تفتلا اماحسلا دجن هل لاقي عضوم ىف قيرطلا ضعب ىف

 ىسومو حاضولا ىبأ عم دمحم نب رقصلا و 6 عضوملا كلذ ق حاضرلا وبأو

 ٠ ا فنلب ام ف مهعم ىلع نبا

 دمحم نب رقصلل ةارشلا نم موق ضرتعا ذا مهريس ق مه امنييق

 نب ىسومل الو حاضولا ىبأل نكت ملو ، قيرطلا ىف نورئاس مهو هولتقف
 ٠ دمحم نب رقصلا لتق نم ةارسثلا عنم ىلع ةردق ىلع

 ؟ ىلع نب ىسوم لات امف : ثيدحلا اذهب ىنثدح نمل

 . ٥ ولتقل ائيسث ل انت ولو % هسفن ىلع فاخ ىلع نب ىسوم ن | : ل اتف

 نم نع اذه انظفحق ث انغلب ام فأ دمحم نب رقصلا لتق ناك اذكف
٠ كلذ ىلع نينومأملا ملعلا لهآ نم انثدح



 _ _ ٧٤

 باب

 ( بارشلاو وهللا ةلآ ىف )

 لاجرلا نم نيغلابلا نم بعللاو وهللا ىلع عامتجالا ركني ام نمو
 اهيلع ناك اذا ةبصقلا رسكتو س رهدلا رسكيو ث لبطلاو ةرهدلاب ءاسنلاو
 ٠ ءانغلاو ةعامجلا

 نم تاعامج الو ءانغ الو وهل الب هريغ هعم وأ هدحو ناك اذا امآ و

 ة هدحو اهبحاص ناك ولو ، لاح لك ىلع رسكي ةرامزلا نم ءاسنو لاجر
 ٠ اهبحاص ركنيو

 نأل ءانغلاو وهللا ىلع ةعامجلا ىلع الا الف ةريبكلا ةبصقلا امأو

 ٠ ةرخآلا اهبرك ديزمل اهعامتسا اوزاجآ دق نيملسملا

 . ىكبي وهو اهعمتسي هابآ ىآر هنآ حاضولا نب دايز ىنربخآ

 ءالؤه انكردأ انأ الا م_هترهد رسكتو ث دنهلاو جنزلا بعل كلذكو
 ةمكئألاو ةالولا عم كلذ نم مهنوعنمي الو هباحصأو راطملا راحصب نيذلا

 نب ناميلسو ىلع نب ىسوم دهع ىلع كلذ ىف مهبهذم ناك ام ملعأ هللاو

 ىوزن ركسع ى كلذ نولعفي اوناكو ، مهريغو ةبقع نب حاضولاو مكحلا

 ٠ رفيج ني انهملا عم

 نم ناكو _ انهملا ىلع ىراوحلا وبأ ركنأ دت : حبسملا نب دمحم لاق
 بضغو 0 ركسعلا ق هيرض اذا ىدنهلا ىلع رهدلا _ نيملسملا خايسنآ

٠ كلذ دعب رفيج نب انهملا نيبو هنيب ام دعابتو



_ ٧٥ 

 ناك امو روبنطلا رسكيو ث ءانغلا ىلع عامتجالا بيرلا نمو : هنمو

 ٠ قرخيو ناك عون ىأ نم هل الا ءىنل حلصت ال ىتلا وهللا ةلآ نم

 ءاغغ اهيلع نوكي ىتح رسكت امنا ةبصقلا ىف ليق دقو : هريغ نمو

 ٠ نيغلابلا نم

 جرخم نيغلابلا نم اهب بصقلا ىنغم جرخ اذا : لوقلا ضعب فو
 ٠ ءانغ اهيلع نكي مل ولو اركنم ناك كلذ ث ريغ ال وهللا

 مل وآ هب بعلي ناك ى غلابلا دب نم رسكي وأ قرخي ىذلاف : تلق
 ٠ بعلي نكي

 ٠ كلذ ليق دق : لات

 ؟ رسكيو مهيديأ نم لبطلا قرخي نآ زوجي نايبصلاف : تلق

 ٠ ناك ام ثيح كلذ ليق دق : لاق

 ىلع نوكي ع ةضغلاو بهذلا امهيلع نوكي ةبصقلاو رهدلاف : تلق

 > ركنملا نم امهريغ وأ ةضغلا و فهذلا ناك ناف : تلق : هريغ نمو

 ؟ ٥هرسكب نأ هلآ \ ةضغ وأ ايهذ هلك

٠ ىل عقي ١ ذكه : ل اتق



._ ٧٦ 

 ؟هب بعلي نكي مل ولو ناك امثيح هرسك زوجي : اضيأ فدلا نع لئسو

 فالتخالا هبف : لاق ٠

 زوجب هنا : لاتق نم لاق ٠

 ىبص وأ غلاب هب بعلي ناك ولو زوجي ال هنا : لاق نم لاقو ٠

 ىبص ناك ناو ص هرسك اوزاجآ غلاب هب بعلي ناك نا : لاق نم لانو
 ٠ كلذ ز۔-_جي مل

 ٠ فدلا قرخيو ؤ ةرجلا رسكت : ليت

 ٠ رهدلا كلذكو % هنفد رسكتو : رثؤملا وبآ لاق

 ريمازملاو فافدلا برض لجر نعو : هللا دبع ىبأ باوج نمو

 ؟ مهيلع كلذ ركني له ي رهزملاو

 . بعل ريغ نم هب سأب الف بعلا ريغ نم هدحو فدلا امأف

 ٠ هلهأ ىلع ركنأ بعل هعم ناك ناو

 ٠ اضيأ ركنم ريمازملاو فافدألا و

 ؟ هيلع منردق اذا كلذ نورسكت له : تلق

م۔-هبقاعي ىتح رمألا ىلوأ ىلا هنوعفرت نكلو ث مكل كلذ ىرأ الف



. ٧٧ 

 بعل امهيلع ناك 4 نارسكي ةرامزاا و رهدلا نا : لاقي دقو : هريغ لاق

 . بعللا هيلع ناك اذا فدلاو ، نكي مل وأ

 ٠ ق رخب : لاق نم ل انتو 6 رسكي : لانق نم لاق

 ٠بعل نكي مل ولو دجو ام ثيح نم قرخي : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 نم هنأل ، بعل هيلع نكي مل وآ بعل هيلع ناك س رسكي : لانت نم لاتقو
 و ٠   عللا ةلآ

 ء رهدلا تومرضح لهألا زاجأ بوبحم نب دمحم نا : خسنلا لاقو

 ع امتجال ا ةمالع نوكيو ح ريسملل ةمالع نوكي رهدلا مه ركسع قا وذخنب نآ

 ٨ كلذ هابسثأو نيمئان ريغ مهنأ ودعلا ملعيلو

 ٠ سأب ال لبطل ١ برض ن ا : بوبحم ني دمحم ل اتت

 ىلع عضوي نأ سأب الو 6 هيلع ىذلا ميدخلا قرخيف رهدلا امأ و

 اكوي لعشم وأ ند وآ ةبرق ىف نكي مل ام لك بارلا نم ركني ىذلاو

 . ركنم وهف ركنم هيغ

 لبالا دولج ريغ نم ادحاو انتاط ناك ام لعاشملا نم زوجي امناو

 . نآضلاو زعملا نم نكلو ه ريمحلا و رقبلا و

. جاجزلا الو عرقلا الو رارجلا نم ءعىش زوجي الو



 س ٧٨

 ٠ بارشلا نم اهيف ام قارهي رضخلا رارجلا ىف دجو امو

 مهل ى ذأيا مم ىهالم ا هذه رسك اضيأ ةدعرللو : ريشي نعو : هنمو

 . ا هماما مدع عم اهب

 ٠ مهبارن نم مارحلا تفص كلذكو

 ء اهب نوغلابلا ىهلتي الآ حلصب ال ىتلا ىهالملا عيب تاركنملا نمو

 .ةالصلا لهآ لافطأ عم تدجو ناو اهنم هب ىهلتي ام لاح نع اهلاطبا بجيو

 ٠ مهيديأ نم رمخلا فص كلذكو

 نيب نيملسملا هب اوذآ ام الا مهعم كلذل ضرعي الف ةمذلا لهآ امآو

 ٠ .ىضقنا ٠ ميهينارهظ

 هذه لتم باصأ اذا ىرانلا نعو : هللا ديع ىبأ نعو : هريغ نمو

 قارهيف هريغو حضفلاو ذيبنلا اهيفو ىنيصلاو فزخلا لثم اهريغو رارجلا

 ؟ مرغ كلذ ى هيلع ليف اهرسكبو اهيف ام

 هيلع رآ مل اهرسك ناق مارحلا نم تركذ ام نم ابارت اهيف دجو اذاف

 ٠ هيلع مرغ الو س كلذب اهقحآ امو س اهرسك ى اسام

 انل ةرجلا : اولاقف ةارشلا ىلا ةرما وأ لجر ءاج نا تبيآرأ : تلقو

؟ ال مآ مهل ىهآ : ةارتلا ىردت الو ث ةقثب اسيل امهو



_ ٧٩ 

 جنزلا عم اهودجو امناو ٠

 مل هنآ جتحاو ىعدملا رضحو ث اهب دحأل هعم تدجو ىذلا رقأ ناف

 نع كسميلف انملع ريغب تذخأ : اولاقف ابارسث اهيف اوملعيل مهيلا اهعفدي
 .اهرسك

 مهيلعآ ك بارشلا اهيقو ىوعدلا هذه ىلع اه ورسك نا تيأرأ : تلتو

 ؟ اهباحصأ كلذ بلط نا نامض

 اذا مرغلا اهرسك نم ىلع ىرأ ىناف لدع ىدهاشب مهل تحص ناف

 .اهوعفد ام هللاب مهناميآ عم بارشلا اهيف لمعيل اهوعفدي مل مهنأ اوجتحا
 ٠ بارسلا اهيف أولمعيل مهيلا

 اهيفو مهيديأ ق ةرجلا هذه تدجو نيذلا جتحا نا تيأرأ : تلتو

 ، نوبرشي اودجوي ملو الخ هولمع امناو بارسثب سيل كلذ نآ بارلا

 مل وأ بارشلا دنع حير مهيف دجو ث ةيعوألا كلت رسكت الو مهلون لبتبيأ

 ٠ رسكت الو س كلذ ىلع نونومأم مه ؤ معن : لاق : هريغ نمو

 : اولاقف رارجلا كلت نم نوبرشي مهب اومترفظ نا تيأرأ : تلتقو
 ؟ هنم برشن نآ انل ادب مث الخ هانلمع امنا اذه نا

 نم هيلع اكوي الام امآو س برقلاو ناندلاو لعاشملا كلذكف : تلق
٠ هقرخب سأب الف هيلع طبري سأر هبلع سيلو س لعاشملا



 ريمحلاو رقبلاو لبالا دولج نم ناك امو ةفعضملا لعاشملا كلذكو

 . اهنترخب سآب الف

 سيلف منغلا دولج نم برقلاو ناندلاو هيلع اكوم اهنم ناك ام امأو
 ٠ اهوترخي نأ مهل

 ٠ تاركذملا نم ةحئانلا و ةيدانلا نا : ليق دقو

 ٠ تاركنملا نم تسيلف ةيدانلا امأو ، ةحئانلا : لاق نم لاقو

 امهيلع ناك اذا نارسكب ةرامزلاو رهدلا نا : ليق دقو : هريغ نمو

 ٠ بعللا هيلع ناك ١ ذا فدلاو ك بعل

 ٠ قرخي : لانت نم لاقو

 ٠ رسكي : لاق نم لانتو

 ؟ مهيلع ركني له : لاجرلا نم نوعبتي نيذلا نعو

 نمو ث هبر رفغتسيو بوتي ىتح كلذ ىف بتوع ةيالو هل دحآ ناك ناف

 ىوقتب هرمأ لطابلا عبتي نيملسملا نم دحآ هآرو ث ةيالو هل مهنم نكي مل
 ٠ هأزجأ هبلقب كلذ ركنآ ناف بعللا كرتو هللا

 نأ الب رسكت له : ةرهدلا هذه نع 7 : ىراوحلا ىبأ باوج

 ؟اهب بعلي

. هي بعلب نآ الي نبيجنصل ١ كل ذكو 6 معن : لاق



_ ٨١ 

 ؟ هرسكأ نأ ىل له ى افد لزنم ف تيأر ىناف : لئاق هل لاقف

 كلذ كل ح معن : لاق ٠

 ؟ نيملسملا قوس فق فوفدلا عيب زوجي له : لئاق هل لاتقو

 كلذ زوجي ال : لاق ٠

 ؟ قاوسألا ريغ ىفف : تلق : هريغ نمو

 زئاج : لاق ٠

 مهريغو دنغلا نم لوبطلاو ةرهدلا برض نم ناك ام : رثؤملا وبأ لاق
 ىهالملا نم ناك اذا ريغيو « رسكي وهف .

 هرسك ىلع مدقتي الو ، هلعف بحتسيف برحلا ةهج نم ناك ناو ٠.

 وأ لوبطلا برض نم قحأ برحلا فق ليلهتلاو ريبكتلاو ميكحتلاو
 ٠ ه ك وي خفني

 عم ارهد ىآرف راحص قوسب رم هنأ : هبذكأ ال نم ىنثدح دتو

 هل لاقف بوبحم نب دمحم ىلا ره دلا بحاص هيلع عفرف ئ هرسكف لجر

 ٠ كلذ ريغي هيلع مكحي ملو ء بشخلا ةراسك هطعا : بويحم نب دمحم

 هنآ _ نيملسملا ةاقث نم ةقث ناكو _ ديز ني نسحلا ىنثدح لاقو

 باش ءاج ذا ليللا ف ادوعق راحص ىرق ضعب ف مكحلا نب ناميلس ناك
 مهيلع اوركنيل ةارشلا ضعي ماقف بيركلاي اولصف مث مهنم ايبرق دعقف

( ؟ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٦ م)



 س ٨٢

 مهل لانف اونغ نأ ىلا اودعقف ح اودعقا : مكحلا ني ناميلس مهل لاقف

 ٠ مهيلا اوموقف الآ : مكحلا نب ناميلس

 : ل انتن هنأ بوبحم نع ة رفص ويآ ىنربخأ : بوبحم نب دمحم لاد

 ٠ رارجلا نم اهريغو رضخلا رارج نم ذيبنلا هيف دجو ام رسكي

 ع ماه رمح هيم دجوي مع نم د_ذ هنأ ريغ مئاق رمخ هىف دح اذا ءانالاو : تلق : هريغ نمو

 ؟ رمخلا لمعب مل ناك اذا هرسك زوجي لهف هيف ناك

 . هيف نكي مل وأ رمخلا ذيبن هيف ناك ث ىنعملا اذه ىلع كلذ زاج

 نم ىلعو س تنقي نم ىلع دشي نأ ناطلسلل ىغبني : دمحم وبأ لاق
 ٠ ةالصلا ف ىديألا مفر نع نوهنيو ث هيجوتلا لبق مارحالا ةريبكت مدقي

 اوناك : لاقو كلذ ق مهيلع ددشي ناك ناورم ايآ نأ ىنغلبو : لاق

 ٠. مهفالخ نم ائيسث اورهظي نآ فالخلا لهآ ىلع نودشي

 ةيقب ناك ، ةعيسث راحصب ناك هنآ ةبوثم نب دايز انربخآ : لاقو

 ٠ مهيلع نودشي أ وناكو ئ مه رغصأ

 ٠ ةيقب ن اك : دمحم ويآ ل انت و

 ىضريو لازتعالا رهظي ناكو ، ىقب نمل ةنتف نوكت نأ داك هنا : لاقي

.ة ةدنزلاب



 م ٨٣

 ةعبرأ هلجآو ناسغ ىلا ىتأ ةيقب نأ حاضولا نب دايز انربخأ : لاقو
 ٠ لجألا ءاضتنا ليقت تامف نامع نم جرخي نأ ىلع رهشأ

 عنميو ك قيرطلا ق ةحاسكلا حرط نع عنمي نأ ناطلسلل ىغبنيو

 ٠ قيرطلا فق ممتعتمأ اولعجي نأ سانلا

 مهربج اذا نوكي نآ الا مايقلا ىلع هتيعر ربجي نآ مامالل سيلو
 وأ ةارش اوناك ء مه ربجي نأ هل ناف ٥هودعب رفظ مهضهنتسا و مايقلا ىلع

 .ةر

 ؛اذرف نيملسملا ىلع لاتقلا نوكي امئاق مامالا ناك اذاف : هل تلق

 ميميرح نم فصنلاك نوملسملا نوكي نأ الا اضرف نوكي ال : لاق
 اذا لاتقلا ىلع اوردق اذا ىراسثلا ريغو ىراسثلا ىلع اضرف لاتقلا نوكيف

 ملف اضرف داهجلا ناك اذاف ث داهجلا نم هرذع هللا لزني نتم نيم اوناك
 ٠ هللا هرذع نم الا فلختلا عسي

 هودعب رفظ لاتتلا ىلع هب مهربجي ناك اذا هتيعر ربجي نآ ماماللو
 ٠ ةارش ريغ وأ ةارش اوناك ء كلذ ٥رصم ق

 ريغ ربجي نأ هل سيلف رصملا ريغ ىف لاتقلا ىلع مهربج نا امأو
 ٠ةارشلا

٠ رملا ريغ فقو ررحملا ق لاتقلا ىلع مه ربجي نآ هلف ةارشلا امأو



_ ٨٤ _ 

 قحتسي لهف نيرهش وآ ١ رهش رصمل ١ م امال ١ ىمح ١ ذاف : هل تلق

 ؟ةاكزلا

 ٠ كلذ هل ناف ناضيفلا ف اهكردا نا : ليق دقف رامتلا امآ : لاق

 : لوقي اضعب نأ بسحأ وأ دجي مل ام لوقل ا اذه ىلع ىدنع رمتل ا و

 ٠ كلذ هل سيلف لخنلا تبنت ذنمو ع ع رزت ذنم اهمحي مل ام

 ٠ ةنس اهيمحي ىتحف ةيئاملاو قرولا ف امأو

 نم عضاوملا نم ىمحي ام ىف مهفالتخا الا افالتخا كلذ ىف ملعأ الو

 ٠ هتاكز هل ناك رصملا

 ٠ فااتخالا نم كل تفصو ام ىلع رامثلا فو قرولاو ةيشاملا نمو

 ٠ هلك رصملا ىمحي ىتح : لاق نم لاتقو

 ةيرقلا امأو \ رصملا نم رطقلا وهو روكلا ىمح اذا : لاق نم لاقو

 ٠ الف ناتيرقلا و

 ىلع اريثك وأ اليلق ةنس ىمح ء ةاكزل ا هل ناك هنم ىمح ام : ليق دقو

 ٠ كل تفصو ام

 ماكحخلاو دودحلا ميقي نأ هلف رصملا نم ارطق ىمح اذاو : لاق

سبحبو ٠



٨٥ 

 دودحلا كرتي نأ هلف ةبراحملا لاح ق ناك ام هنا : ليق دقف هيلع امآو

 ٠ اهرا زوأ برحلا عضت نآ ىلا ماكحألا و

 ٠ ماكحألا كرتب ال : لبقو

 مهودع ىلع نيملسملا عم ريسلا ف جرخي نأ دارأ اذا لجرلا نعو

 ٠ امه دحأ وأ هادلا و هعنمف

 ةضيرف هيف جرخي نأ ديري ىذلا داهجلا ناك نا : ليق دق : لان
 ٠ ضرفلا ىلا جورخلا هيلع ناكو ، هيلع ةجح امهعنم نكي مل هبلع بجو دق

 . ءارمأ ام ىف هيدلاو ةعاط هيلع ناك ةليسو داهجلا ناك ناو

 جرخي نأ نيب ةليسو داهجلا ناك اذا رايخلا هل نا : لاق نم لاقو
 ٠ هيدلاو عيطي وآ هيف

 فلختو ، اضرف داهجلا ناك ولو امهعيطي نآ هيلع نا : لات نم لاقو
 ضرف داهجلاو ،\ رضاح ضرف امهتعاط نأل هل امهعنم لجأل داهجلا نع

 .دعب رضحي مل

 ٠ مهيلا جاتحا ١ ذا هتيعر ريجي ن آ مامالل : ليقو

 ؟ افلختم ربجي الو : ركب وبآ لاق دق سيلآ : تلق

 . مهريغب مهنع ىنغتسا اذا كلذ لاق : لان

 ؟ عفد وآ ريسم اذهف : تلق

 . ربسصه : لاق

٠ هنع فلختي نآ هل سيلف ىراسشلا ريغ ىلا لسرآ اذا : لاق



_ ٨٦ 

 باب

 ) دلاولا هموزلو دلولا رمأ ق (

 ىلا .. هللا همحر . ابويحم ني دمحم هللا ديع ىبأ باوج نمو

 حارجلا ىبأ نبا رقصلا رمآ ق _ هللا كمحر _ تركذو : كلام نيب تلصلا

 هنوخا كلذ ركنأو هنم اهتنبا اهنأ اهمأ ىعدت ىتلا ةيراجلا هذه رمأو

 نم. 4 ٠

 ةداهسنب احيحص ةآرملا حاكن تيآرف دوهسشثلا ةداهست تأرق دنف

 اهمأ نأ حصي مل تركذ نكلو ء اهايا هدرب نامعنلا ىنبا دمحمو ناميلس

 ٠ اهتنبا الو هتنبا اهنأ نوملعي ال مهنأ ةثرولا ضعب ركنأو > اهندلو

 تبثي ناك ام هتثرو ىلع تبثي هنأ _ كاياو هللا انمحر _ ملعاف

 هتدلو اهنا : تلاقف دلوب تءاجف س هتايح ى ةأرملاو ايح ناك امدنع هيلع

 . اهلوق لوقلاف هلابح ىف اهنأل هتدلو اهنأ دهستت ةلباقي ىتأت نأ اهيلع سيلو

 ملو . ى دلو وه سيل : لانو هنم ىقنناو 6 اهدلو هنأ رقأ ول كلذكو

 6 اهم لخد دمخ ناك اذا ةنعالم امهنبي سيل 4 دلولا همزل انزلاب اهمرب

 ٠ امهنيب قرفي ألو هتأرما ىهو

 ٠ امهنيب قرفيو ك هدلو دلولاو ع اهنعال انزلاب اهامر ناف

اذاذ حارجلا ىبأ نب رقصلا ةجوز ىه و اهدر دق هنآ حص دمت هذهف



 اهنآ دهشت ةلباقب ىتأت نأ فلكت سيلو ث اهبسن تبث دقف اهتنبا اهنا : تلاق

 ٠ هقحلت ال اهناف نيتنسب هنوم دعب اهتدلو نوكن نأ الا اهتدلو

 : تلاقف اهقلط ذنم نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف اهقلطف ايح ناك ولو
 ٠ اهدلو وه هسيل هنا : وه لاقو « هتدلو

 بجي مل هندلو اهنأ دهنتن ةلدع ةأرما ةلياقلاب ىنأت نأ اهيلع هذهف

 ٠ هبسن تبثيو هيلع

 ذنم نيتنس نم رثكأ هل الخ دق هنا : لاقو ث هتدلو اهنأ رقأ ناو

 ٠ ةنيبلا هيلعف اهقلط

 اهثاريمو اهبسن تبثي هنأ حارجلا ىبأ نب رقصلا ةنبا ىف ىلوق اذهف

 تام وأ ح اه ركنب ملو هتابح ق اهتدلو اهنآو > اهمآ در دق هنأ حص اذا

 ٠ هللايح ق ةأرملا و

 لجرلا لوخد حص اذا : لاق ش شيرق نب ددعس مساقلا ىبأ نعو

 ٠ هدلو هنا مألا تلاق اذا همزلي هناف دلولاي تتآو ةأرملا

 روشأ ةنس نم لقأل دلو هنأ ةنيبلا جوزلا ىلع نأ ملعأ هللاو ىدنعو

 ٠ ملعأ هللاو اهي زاج دت ناك اذا

 3 ق هل دلوب تدلو هنا : ىه تلانو دلوب تتأ مث اهقلط اذا امأو

 ةحصملا ىه اهيلعو ك هلوق لوقلا ناك كلذ وه ركنأو 6 اهقلط ذنم نتنس نم.

 ٠ بوبحم نب دمحم نع تدجو كلذك

ىتح اهلمح عضت مل ناف ةقفنلا تبلط اذا لماحلا نعو : هريغ نمو



 .س _ ٨٨.

 هتعضو ولو اهيلع قفنأ ام هيلع درن نأ فيك اهقلط ذنم ناتنس ىضمت

 ٠ نيتن {

 ٠ اهتقلط ذنم اهتقفنب هيلع مكح اهقلط ذنم لقأو نبتنسل ر تعضو ناف

 اذه تعضو ىنا : تلاقو نيتنس نم لقأا ىبصب تءاج ناف : تلق
 ؟ ةقفنلا همزلتو ، هبسن قحليو ص اهنم لبقيآ

 ٠ معن : ل اذ

٠ ىنعملا تبتك ىناف كلذ نع لسف



. ٨٩ _ 

 باب

 ( اهدلو تبلط اذا ةدلاولا ىق )

 ىوزن لهآ نم ةآرماب جوزت ىوزن لهآ نم لجر ىف هللا دبع وبآ لاق

 تلمحو ص ىكزإ لهآ نم هريغ جوز اهب جوزت مث ص اهقلط مث ادلو اهدلوآو
 ٠ ىكزا ىلا اهقلطم دلو لمحت نأ تدا رآو ىكزا ىلا

 ٠ تجرخ نا اهنم هدلو ذخأم نأ هلو ء كلذ اهل سيل هنا

 ؟ ا رعص . ناك ناو : ثلق

 ٠ معن : لاق

 اهعم نوكي هدلو هنم ذخأت نأ تبلطو ، ىوزن ىلا تعجر ناف : تلق
 ؟ كلذ اهل نوكيآ 6٧ ىوزنب

 ٠ معن : ل اق

 اهنم طخس ف اهقلط دقو هدلاو ىلع اهدلو ةأرملا تحرط : تلق
 .اضر وأ

 هدلاو نم ذخأتو ، هنم هذخأتف مجرت نأ تيلط مث هذخأف : تلق

 ؟ كلذ اهلأ ، ةضيرف

 ٠ معن : لاد

؟ كلذ اهلآ ة رم دعي ة رم كلذ تلعف ن اف : ثلق



_ ٩٠ 

 ٠ معن : لاق

 اهلو اهننلط مث راحص لهآ نم ةأرما جوزت امد لهأ نم لجرف : تلق
 ٠ كلذ وه هركو ص اهدلوب راحص ىلا ةعجرلا تدارأف دلو هنم

 ذخأتو س راحص ىلا عجرتو ث هنم اهدلو ذخأت نأ ، كلذ اهل : لاق

 ٠ كلذ اهدلو ةضيرف

 امدب تغلبو ، ةيبص ىهو امد تمدقو راحص لهآ نم اهناف : تلق

 هدلوب جرخت نأ تدارأو اهقلط مث ادلو هتنم تياصآو امد نم اهجوزت مث

 ٠ كلذ وه هركف راحص ىلا كلاذ

 امد تمدق نوكت نأ الا هدلوب جرخت الو . هيلع كلذ اهل سبل : لاق

 جرخت نأ اهل ناف اهقلط مث امدب اهجوزتف ةغلاب ةأرما راحص لهآ نم ىهو
 ٠ هدلاو نم هتضيرف هل ذخأتو 6 راحص ىلا اهدلوم

 هنم اهلو اهقلط مث اهدلب نم اهجوزت اذا : ليق دن : لاق هريغ نمو
 ٠ اهدلب ىلا هدلب نم جرخت نآ اهلف دلو

 نأ تدارأ مث هدلب نم اهجوزتف هدلب ىلا اهدلب نم تجرخ ناو
 . هدلب نم اهجوزت امنا هنأل كلذ اهل نكي مل جرخت

 مث هنم اهجوزت ىذلا هدلب ىف ةالصلا منن تناك نا : لانق نم لاقو

 هيف تناك ىذلا اهدلب ىلا جرخت نأ اهل سيلف ةالصلا متت ىهو اهجوزت
 .راحص وهو

 ةلصلا رصقت ىهو امدي اهجوزتو ح امدب ةالصلا رصقت تناك ناو

٠ راحص ىلا . جرخت :نأ اهلف دلو هنم اهلو اهقلط مث امدي



 س ٩١

 . راحص لهأ نم ىه تناكو ، ىوزن لهأ نم جوزلا ناك ول كلذكو

 نأ اهلف دلو هنم اهلو اهقلط مث امد نم اهجوزنف امدب ةالصلا منت تناكو

 ٠ امد ىلا اهدلوب جرخت

 اهدلب ىلا حجرت نأ اهلف دلو هنم اهلو اهقلط مث ىوزن نم ناك ناو

 ٠ ةالصلا هيف منت تناك ىذلا

 ق نكست تءاش ناو ح اهدلب ىلا عجرت نآ تءاش نا اهل هيلع امنا و

 ٠ هدلوب هدلب

 نيمهرد هعضرت ىذلا اهدلول اهقلطم ىلع ةآرملل ضرفي : لانت : هنمو

 ٠ مهرد فصنو نمه رد ىلا اريقف ناك اذا رهش لك ق

 ٠ لاحملا لدتعم ناك اذا مهارد ةثالث ضرفيو

 هيلع ضرف اريقف امد عم ناك أ ذا : ليق دقو : : لاق : ٥ ريغ نمو

 ٠ فصنو مهرد

 ٠ مهرد هيلع ضرغب : ليتق دقو

 ٠ ةثالث نم رثكأ نوكي الو س ةثالث ىنغلا ىلع : لاق نم لاقو

 مهو هدالوأ معطي الو رحنلا موب ق محللا لكأي نآ لجرلل : تلق

 ؟ سانلا لآسي ال نم نم مهو 0 ناريجلا دنع نم محللا نوهتشي

. مكحلا ق مهل كلذ همزلب ال & معن : لاق



 ح ٨٩٦٢ هس

 همأ اهنأ ملعي وهو ةمآ جوزت لجر نع هتلأسو : ةيواعم ىبأ نعو

 ؟ كلذب هل مكحيو ث ةميقلاب مهذخأي نأ مهيبأل لهف ادالوأ هل تدلوف

 ٠ كلذ ةمألا بر ءاسي نأ الا ةمألا بابرأل ديبع مهو ك ال : لاد

 هل مكحي هناف برعلا نم ناك نا : انظفح ىذلا : رتؤملا ويآ لاق

 ٠ ةمآ اهنآ ملع دقو اهجوزت اذا اذه .ء مهتميقب هدالوأ ء ارشي

 ةمألا بر ربجي مل هدالوأ ءار ىلع ردقي ال اسلفم ناك اذاو : لاق
 . نمثلا ىطعب الو مهعببي نآ

 ٠ تجو زن اذا همآ دنع نم ه دلو ذخأب نأ لج رلل : ليقو

 ٠ هدلو مامعأل كلذ زوجيالو

 : لاقف ةنيفسلا ىف نامالغ هعمو مدق لجر نعو : هللا دبع ىبأ نعو
 ؟هنبا امهيأو ؟ همالغ امهيأ ردي ملو تام مث ث ىمالغ رخآلاو ىدلو امهدحأ
 ٠ دحأ مهفذق وأ ى ادحأ افذق وآ ةداهسثب ادهشف

 نادحيو ، امهفذق نم دحيو 0 امهنداهش زوجتو ث نارح امه : لاق

 ٠ هتميق فصني رقملل امهنم دح ١ و لك ىعسبو . ٥ افذق نمل

 امالغ نهنم ٥ دحا و لك تدلو ئ ةملسمو ةيسوجمو ةينارصنو 7

 ؟ هاوس نم نهنم ةدحاو لك دلو فرعي مل ةزافم ضرأ ف

 ملسي مل نمف ث اوغلب اذا هيلع نوربجيو ، مهب ىلوأ مالسالا : لاق
. هوني مهو مهثريو هنوثرب نوملسملا ؤ لتق



:٦٣ 

 ندلوف عضاوملا ضعب ف نعقوغ ىلابح نجرخ ةوسن ثاات نعو
 ناملغلا دجوو > سم انلا نم دحأ نهرضحي ملو > نكله نهنأو ‘ ناملغ ةثالث

 ٠ ةيدوميلاو ةينارصنلا دلو نم ةملسملا دلو ملعي ملف

 وهف هاعداو ةدحاو دلو ىلا دحاو لك قيس ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هب ىلوأ

 لك رقف ا وغليب نأ الا مهب ىلوأ مالسال اف مهيلا قيسب مل نا و

 ٠ هيبأب مهنم دحا و

 ح نولتقي ال نكلو ت هيلع نوربجيو ى مهب ىلوآ مالسالاف رقي مل ناف

 ص ىنارصنلا نم مهل ثاريم الو ، مهتنؤم مهئابآ ىلعو ، سبحلا مهيلعو
 هللاو ائيسث مهنم ملسملا ثري الو ، هنومسقي امهس ملسملا نم نوثريو

 ٠ باوصلاب ملعأ

 اهدالوأ نوكي نأ جوزلا هركو ، لجرب تجوزت دالوأ اهل ةارما نعو

 ٠. هركو كلذ ىه بلطو اهيلع اوملسي نأ اهدالوأ بلطو 6٧ هدنع

 ح اهيلع. اوملسي نأ اهدالوأ عنمي نآ جوزلل سيل : هللا دبع وبآ لاق
 مهمأ فقت نكلو 6 هنذا ريغب هلزنم اولخدي الو مهيلا لخدن نأ اهل سيلو

 ٠ كلذ تدا رأ ىتنم مهملكت و اهنوملكيو اهيلع نوملسيف بابلا ىلع

 ح كلاه مهدلاوو مهتوخا ىلع اراغص اهل ادالوأ تحرط ةأرما نعو
 . مهوذخأبي نآ مهتوخا هركو

مهل ىرتشا لام مهل نايبصلا ءالؤه ناك نا : هللا دبع وبآ لاقف



_ ٩٤ _ 

 ّ مهلام نم مهننتفن ذنو اهنقفنو اهدنع اوناكو مهنم دعبو مهلام نم مداخ

 . مهتدلاو ىلع الو مهتوخا ىلع نولمحي الو

 مهتدلاو ىلعف ابرلا نم مهسفنأ اوفك دن اوناكو لام مهل نكي مل ناو

 ٠ مهنم اهئاريم ردق ىلع مهذخأت نآ

 مهتدلاو تربج عاضرلاو ابرلا نم نم فتكي مل نمم نم اوناك ناو

 ٠مهثري نم نم مهنم مهثاريم ىلع ةضيرف مهتوخا اهيلا ىدؤيو مهذخآ ىلع

 ن.سحلا نس نمحرلا ديع ىلا تنآ ةآرما نأ بوبحم نب دمحم انل ى ور

 ترقأآف نمحرلا دبع اهلأسف اهجوز هنأ ىعدي مهلك لاجر ةثالث اهيلع عفار
 ؟ كنصت ناك فيك : اهل لاقف س جاوزأ مهلك نأ

 هيعن ىف ءاج مث انامز تثبلف رحبلا بكر مث لوألا ىنجوزت : تلاق

 تئبلف رحبلا بكر هنا مث رخآ ىنجوزت مث رثكأ وآ نيتنس هدعب نم تثبلف
 ٠ رخآلا اذه ىنجوزت مث انامز تئيلف هبعن ق ءاج مث انامز

 مهلك اوتام دت مهلعلو ةنيبلا ىدنع تناك : تلاق ةنيبلا : لاق

 . نوكلمملا و

 ريخألا تراتخاف مهنم تئسشث امب ىراتخا : نمحرلا دبع اهل لاق
 ٠ اوتامو ةاضقلا مم اومان ةنيبلا نأ ىعداو

باغ ةأرما نع _ هللا كمحر _ تلأس : ىراوحلا ىبأ باوج نمو



. ٩٥ 

 مل وأ اهتتلط لوألا اهجوز نأ تعداو اجوز هدعب نم تجوزتف اهجوز اهنع

 ؟ رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرقي له ى ائيسث عدت

 اذا رخؤملا اهجوز نيبو اهنيب قرفي ةآرملا هذه ناف تفصو ام ىلعف

 جيوزتلا ىلا برقي الو ‘ كلذ عدت مل وأ اهتتلط لوألا اهجوز نأ تعدا

 ٠ لوألا اهجوز توم حصي وأ ركني وأ اهتالطب رقيف لوألا رضحي ىتح

 ناك لوأنا اهجوز نأ حص اذا رخآلا اهجوز نيبو اهنيب قرفي امناو

 . قارف امهنيب ملعي ملو اهنع باغ ىتح اهجوز

 ملو امهادحا قلط هنآ هيلع ةنيبلا تدهشف ناتآرما هل لجر نعو
 ٠ ةقلطملا امهيأ ةنيبلا فرعت

 جوزلا نأ ملعلا لهآ لوق نم هانفرع ام نم اذه ف لوقلا قبس دقف
 عنميو سبحيو ؤ كلذ نع رذعي الو ح قالطلاب امهادحا ىلع رقي ىتح ريجي

 ٠ قالطلاب امهادحا ىلع رقي ىتح اعيمج امهنع

 هتناكو ك اعيمج هانثرو قالطلاب امهادحا ىلع رقع نآ ليق تام ناف

 ٠ نيلجألا دعبأ امهيلع ةدعلا

 نكي مل ضيح ثالث ضيحت نأ لبق ارشعو رهشأ ةعبرأ تضم ناف

 ٠ ضيح ثالث ضيحت ىتح اهاجوزي نأ امهل

 ٠ ةدعلا نيبتت نآ لبق تامو امهادحاب لخد ناك ناف

قالطلا ناك اذا اذه _ اعيمج امهل ثاريملا ناكو ، كل تفصو امكف



_ ٩٦ 

 عابرأ ةثالث اهب لخدي مل ىتللو ، اهقادص اهب لوخدملل ناكو _ اثالث
 .٠ قاد__٬صلا

 : امهنيب ثاريملا نوكي اذه ىلعف ةعجرلا هيف كلمي اقالط ناك نا

 عبر اهب لخدي مل ىتللو ، ثاريملا عابرأ ةثالث امب لوخدملل نوكي
 . ثاريملا

 ىلع د يلاح ىلع ةلأسملاو ث اعيمج امهب لخدي مل ناك نا ةدعلاف ة
 تبعصو دتعت سيلو ث ارشثعو رهسأ ةعبرأ روهشلاب دتعت اهنأ الا كل ١ ام

٠ ضيحلاب



_ ٩٧ 

 باب

 ( كلذ ريغو اهل بجي امو اهتنؤمو ةجوزلا ةنفن ىق )

 : قادصلا اهيطعي ىتح هعدت نآ تبآ اهب لخدي مل ةأرما ف ليقو

 هنأل جوزلا لبق نم ١ ذه ق عنملا نأل ةقفنلاب هذخآتو ء كلذ اهل نا

 ٠ قادصلا عنم

 لجألا كلذ ىلا قادصلاب ءاج ناف ك لجآ برضي : دمحم وبآ لاق

 . ةقفنلا مزل الإو

 ث ةقفنلا هيلعف اهيتايآ نآ عنمف نجسلا ق جوزلا سبح ول : لينو

 ٠ دمحم ويآ لات كلذكو

 هيف ةقفن الف اهب هعنصب هذخأ لبق نمو ةآرملا نم ءاج عنم لكو

 ٠ ةآرملل

 ىلع هعم ردقت ال اضرم تضرم مث اهجوز اهب لخد ةأرما نآ ولو

 . ةقفنلا اهل تناك عامجلا

 ٠ دمحم وبآ لاق كلذكو

 ءاقنرلا نأ الا ءانتنرلا ةلزنمب اهنأل عامجلا ىلع ردقت ال تناك ناو

 . املثم عماجت ال ىتلا

( ٤ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ٧ م)



_ ٨٩٨ _ 

 كلذكو ى ةتفنلاو اهجوز ىلع ىنكسلا اهل ناف ءاقتر نكت مل ول نا
 ١ ةضيب رم ٠

 ىذلا نينعلا نكلو ع ىنكس الو اهل ةقفن ال ءاقترلا : دمحم وبأ لاق
 . ةقفنلا هيلعف الجآ لجأ اذا ءاسنلا ىلع ردقي ال

 اولعجف مويلا تبهذ دق رمخلا نا : ةآرملا ةوسك ىف نسحلا وبأ لاق

 ٠ ابابلج :وأ ةعنقم رامخلا ناكم

 ا_هبلع هلآ ، اهنومي ال انيحو 0 انايحأ اهنومي ةأرما هل لجر نعو

 ؟ اهنام ام ردقب وآ ةلمج بجاو قح

 ٠ قحلا هل اهمزل اهل همزلب ىذلا اهقحب ماق اذا : لاق

 ىذلاب موقي ىتح اهيلع هل نكي مل اهل هيلع بجي ىذلا نع رصق ناو
 ٠ اهل هم زلب

 اهعمو اهجوز هنأ ةأرما هيلع تعدا لجر نع هللا كمحر _ تلأسو
 ٠ هنم دلولا الو هتجوزب تسيل اهنآ اهركنأو دلو هنم

 ح اهجوز هنآ لجر ىلع ةآرملا تعدا اذا : اولان دقف تفصو ام ىلعف

 ربجي لجرلا ناف كلذ لجرلا ركنأو ، كلذ ىلع ةنيب اهل نكت ملو
 نم قح هذهل هيلع الو هلبق ام كلذ دعب فلحي مث ةدحاو اهتالط ىلع

 ٠ ةآرملا نم اذهف قادص الو ةوسك الو ةقفن لبق

 هذهل هيلع الو هلبق ام نيميلا تناك عضري ناك اذاف دلولا امأو
٠ ةوسك الو ىبصلا اذه ةيابر لبق نم قح ةآرملا



_ ٩٩ 

 عضري ناك اذا اذه ٠

 هلبق ام فلح ماعطلا لكأي نتم نم ناكو س عضري ال دلولا ناك اذاو
 ٠ ةقفن الو ةوسك ١ ذهل هيلع الو

 ٠ لجرلا اذه نم رضحمب ةضيرق ىبصلا مأل مكاحلا ضرف ءاش ناو

 ىلع تقفنأ ام نم ةقفنو ةوسك نم ةضيرفلا ةآرملل بجو اذاو

 هلبق الو ةآرملا هذهل هيلع ام نيميلا لجرلا اذه ىلع ناك هتسكو اهدلو

 ٠ هتقفنو ىبصلا اذه ةوسك لبت نم قح اهل

 لجرلا ربجي نآ هل زوجي له : مكاحلا نعو : ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ كلذ ةآرملا بلطت نأ ريغ نم جيوزتلا اه ركنأ ةآرما قااط ىلع

 ٠ كلذ ةآرملا بلطت ىتح كلذ مكاحلل سيلف

 بلطت نيح نم اهقالط ىلع مكاحلا هربجأ هيلا ةأرملا تبلط اذاو
 ٠ كلذ ةآرملا

 ىلع هربجي نأ مكاحلل سيل هتجوز ةقفن نع زجعي ىذلا كلذكو
 ٠ كلذ ةأرملا بلطت ىتح اهقالط

 هربجي كلذ دنع ث قلطي نآ امإو قفني نأ امإ ةآرملا تيلط اذاف

 . اهقلطي نآ امإو قفني وأ وسكي نآ امإ مكاحلا

ةوسكللو ةقفنلا بلطو نالف نب نالفل هنآ ىعدا اذا دبعلا كلذكو



١٠٠ 

 نقنعب وأ ةقفنلا ىلع ريجي لهف همالغ وه سيل هنا : ل انقو لجرل ١ ركنأف هنم

 ؟ رقي وأ قلطي وآ جيوزتلاب رقي مل اذا لجرلا ربجي امك

 ٠ هتنعآأ ءاش نا هاسكو دبعلا اذه ىلع قفنأ نا هيلع كلذ معنف

 ٠ بسننلا فورعمي سيل ةيدويعلاب رقملا ناك اذا اذهو

 همآو هوبأ فورعم وآ ح برعلا نم هنأو بسننلا فورعم ناك اذاف

 قتع ىلع هل رتملا ربجي الو ٤ ةيدوبعلاب اذهل هرارقا زجي مل ةيرورحلاب
 ٠ ةقفن الو ةوسك ىلع ألو

 نأ دعب اهقالط ىلع جوزلا ربجي امنا ةأرملا نأ تظفحو : هريغ نمو
 ٠ مكاحلا ىلا كلذ بلطت

 اذا كلذو ڵ\ اهتلطب ىتح ةيجوزلا اهركنآ دقو هتالط تبلط اذاف

 ٠ انئاب انتالط هيلع تعدا

 ٠ ملعأ هللاو اهدر ىلع ريج امعجر اقالط تعدا نا امأف

 هنآرمال نامف بئاغ وهو ةقفنلا اهجوز اهنع سبح ةآرما اميآ : ليقو

 ٠ هتعس ردق ىلع اهجوز

 ؟ هدلول هيلع ضرفي لهف ةضيرفلا ةجوزلاو ةقلطملا ةآرملا تبلط اذاو

 ٠ هدلو ىلع قفني نآ رمؤي هنآ ريغ كلذ ىرأ الف

٠ مهمأ عم اوناك اذا هدلو حلصي ام هيلع لمحي كلذ دنعف عنتما ناف



. ١٠١ 

٠ 
 مالك الو عامج ىلع ردقي الو جلافلا هباصأ لجر نعو

 لعجي ىتح رظنيو ص هلام نم اسكتو ع هلام نم اهيلع قفني هتآرما نا
 ٠ اجرف هل هللا

 هرك ناف ةآرملا قلطم نأ هيلو رمآ ةقفن الو ةوسك نكت مل ناو

 . نوملسملا اهتلط

 . ملعأ هللاو نونجملا ةجوز ىق اذه تفرع : ىلع وبأ لاق

 اذا هبنع لزعت : لاقف هتآرما هنم فاختو ث ءالبلا هبيصي لجر نعو

 . هلام نم اهيلع قفنيو « هنم اهيلع فاخ

 ةتفنلام اهجوز ىلع اهل مكح اذا ةآرملا نعو : نسحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ فورعم لجآ ىلا ةوسكلاو

 ىق ىهو اميلع قفني نأ همزلي ؟ ةقفنلا ف مكحلا نوكي فيك : تلق
 ؟ ةوسكلا اهرضحي نأ الإ اهيلع قفنيو ع هدنع نوكت نأ ىه اهيلع مكحي ع ةوسكلا اهرضحي نأ الإ اهتيب

 نآ اهيلع مكح اهب زاج دق هذه هتجوز تناك اذاف تفصو ام ىلعق

 . اهتقفنو اهتوسك اهرضحيو ص هلزنم ف نوكت

 ىتح ةوسك ريغب هعم ةنونيكلا ىلع ربجت ال اهنا : ليقو : هريغ لاق

 ٠ ةرشاعم الب اهيلع ةقفنلا ىلع ربجي الو ح ةوسكلا اهرضحي

 نينس عبرأ هلام نم قفنتست دوقفملا ةأرما نأ ءالعلا نبا معزو

٠ ارىشعو رهسأ ةعبرأو



. ١٠٢ 

 رهشأ ةعبرأ امآ و & اهجردز لام نم ننس عبرأ قفننسىت : مشاه لاق

 ٠ الف رثعو

 : رايخلا هلف لوألا ءاج ناف ، رخآلا اهجوز اهل ربتعا مدق اذاف

 ٠ هتجوز ءاش ناو قادصلا ءاش نا

 ٠ لوألا نم اهتدع ىضقنت ىتح اهبرقي الف قادصلا راتخا ناف
 ه لوألا نم دتعت ىتم : مشاهل تلق

 ٠ اهتكرت دق : لاق اذا : لاق

 . اهتكرت دق : لوقي نآ فلكي : لاق

 نعو : مهجلا نب مشاه ىلا ةفيذح ىبأ نبا ءالعلا باوج نمو
 ىذلا هدلب ىلا اهجرخي نآ دارأ هدلي ربغ دلي ف تخآ هل تناك لجر

 . هعم جرخت نأ ىه تهركو ى اهيلع فاخأ : لاقو هيف وه

 ٠ اهريسو هعم تجرخأ اهسفن قف ةفوخم تناك ناف

 ىلع ريجن مل ةآرملا تغلب دقو فاخي الو مهتي ال نم نم تناك ناو

 ٠ اهلزنم نم اهجورخ

 هنذخأ دالوأ اهنم هلو هتأرما قلط لجر نعو : دابز ىبآ باوج نمو

 مهوسكي نآ تبلط مث ء ةقفنلاو ةوسكلا هيلع ضرفو ث ةضيرفلاب هتقلل

٠ كلذ هركف الزنم مهل ىرتكيو



١٠٣ 

 ، الزنم مهل ىرتكي وآ مهنكسي نأ هيلعف مهل نكس ال اوناك ناف

 . اهلزنم ىف اهعم اوناك ناو مهددع ردقب ءاركلا نم اهيلع نوكيو

 هيلع : لوقأ نأ اما و _ لزنم هيلع اهل سيل : هللا ديع وبآ لاق

 اهلزنم نم صخرأ دجو نا ى رتكي ءاش ناو 2 اهعم ءاش نا مهانكس ءارك

 ىه راتخت وآ ءاركلا دجوي ام لثمب تعنقو اهعم اونكس ناو

 . ءاركلا نم اهبوني ام هنع حرطتو اهلزنم نكست

 ؟ اهجوزل لمع اهيلع له : ةآرملا نعو : هريغ نمو

 كرتن ال : مامعألا لاقف دلب ىلا اهينب لوحت تدارأ ةأرما نعو

 ٠ اندال وآ

 ٠ مهل كلذ : لاق

 ؟ ارابك وأ اوناك اراغص : تلق

 نآ امأو > لاوخألا ىلا ايبرقت 7 ام لوحي نأ الا معن : لاق

 ٠ الف مهب برغتت

 زذأتسي نأ هيلع له ص اعوطت موصي وآ ححي لجر نعو : هريغ نمو

؟ كلذ ف هتأرما



.١٠٤ 

 اعوطت ةالصلاو جحلاو موصلا ف هتأرما تلاق نا ىنربخأ : لات
 ؟ كلذ اهل لهف

 ٠ اهحلصي ام اهل عضو وه اذا هعنمت نأ اهل الو

 اهنذا ريغب موصيو ىلصي نآ هيلع سأب الف ةالصلاو موصلا امأو
 همزلي ام ىدؤي الو ث همايص ةرثكبو همايق لوطب ىدؤي ال نوكب نآ الإ
 ٠ كلذ هل سيلف اهتح نم

 ملو ة رما جوزت لجر نعو : هللا دبع ىبآ نع دجوي ام نمو
 ؟ كلذ اهل همزلي له ، كلذ دعب امداخ هيلا تبلط مث مداخب اهل لبقي

 ١ دجاو وه ناكو 6 لبت نم مدخي نم نم تناكو ك اهب لخد اذاف

 ٠ اهمدخب نأ هيلعف كلذل

 ٠ رثألا ىف ءاج كلذكو

 اهرهم نم لضفأ الام كرتو ص نيدلو كرتو اهجوز كله ةآرما نعو
 ةنؤم كيلعو هنيلكأت لاملا اذه كل ملسآ ىنا : امهمأل لانتف ىلو نيمالغللو

 ٠ نييبصلا ةنؤم ق لاملا ةلضف كلو 6 نيدلولا

 ٠ اهملسيلق ةنؤملل افافك ةرمثلا تناك ناف

 ٠ ملعأ هللاو نيميتيلل ايظفحيلف لضف ةرمثلا ىف ناك ناو

مدخت نم نم تناك اذا هتجوز مدخي نآ جوزلا ىلع : ليقو



_ ١٠٥ 

 اهعسي نم اهل نيعتسي وآ ث اهمدخي نم اهل رجأتسي وأ هسفنب اهمدخي وأ
 ٠ كلذ لثم ف همدخنست نأ

 . اكولمم امداخ اهرضحي نآ هيلع سيلو

 مكحي ام نم همزلي ام ىف اهفصني ىتح اهجوز عنمت نآ ةجوزلل : لينو
 . نم همزلي ام كرت ق مثآ وهو ص هل ىهو ي هيلع اهل ةقفن الو ، هيلع هب اهل

 ٠ هيف فلتخي ال ام نم

 اذا اهلسغو اهتراهطل ءاملا نم اهئزجي ام هتأرما جوزلا رضحأ اذاو
 انكسم اهنكسي نآ هيلع نكي مل اهبرش وآ اهبايث لسغو س تجاتحا

 اهحلاصمب هيف اهل ماقو ث املثم نكس نكسلا كلذ ناك اذا رذ وأ رئب هبف
 ٠ هريغو ءاملا نم

 نأ دعب ةعس كلذ ق هل سيلف قافتالاب همزلي ام اهقح نم كرت اذاو

 ٠ هكرت ق ةرضم هل نيخت وأ هيلا هيلطن

 اسفن هل بيطت نآ الإ مثالا كلذ ق هيلع فاخف هيلا هبلطت مل ولو

 نآ الإ هيل ١ هبلطت مل ولو اهل لدعل اب هسفن ىلع مكحي نأ هيلع هنام كل ذب

 ٠ كلذب هل سيفن ةبيط اهنم وه ملعي وآ هنم هئربت

 مل اذا ةجوزلا نآ دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نع تفرعو

 ٠ هسنخقن ءاتلت نم اهيطعب نأ همزلي الو 6 ةقفنلا جوزلا ىلا بلطت

 ٠ ةرشاعملا دنع بجت ىتلا اهقوقح عيمجو ةوسكلا كلذكو

٠ اهريغو ةقلطملا كلذكو



_ ١٠٨٦ 

 اه راضحإ ق وه هيلع ناك اهي نسحي ام ف داصتقالا ىه اهيلع ناكو س كلذ

 عدت الو هيف فرست نآ اهل سيلو ، اهل همزلي ام عيمجب اهئزجي ام
 ٠ هريغ ىل ١ هيف تبج ام

 اهنكسي نآ هيلع ناك ءاملا نم اهب نسحي ام اهرضحي مل اذا : ليتو
 تناك نا اهل رقتسيو { رئبلا ةلآ اهرضحيو ح رهت وأ ركم هعف لزنم ٤

 ٠ مدخت نم نم

 ناك رجآ ريغب وأ رجأب ث هريغ لزنم ىف الإ كلذ هنكمي مل اذاف
 ٠ ى دنع هملع كلذ

 . مدخت نم نم تناك اذا هلكأت ىنح اماعط اهرضحي نآ هيلعو

 . ملعأ هللاو تيبلا نم اهسفنل ماعطلا جرخت نأ اهيلع سيلو

 ةبرصلاو ةيحضلا اهجوز مزلت له : ةآرملا نعو : نسحلا ىبآ نعو
 ؟ هريغو رطفلا ق

 كلذ سيلو ث مكحلا ىلا تعجر اذا لجرلا مزلي كلذ نأ ملعن ملف
 ٠ ملعأ هللاو هيلع بجاوب

 ةقفن الب مهكرتو هلهآ نع باغ لجر نعو : ميهاربا ىبأ باوج نمو
 ؟ كلذ هيلع تثبجي له 3 ةوسك الو

 نيملسملا نم دحأ اهل ضرغو ع هتبيغ ىف كلذ تبلط هتجوز تناك ناق
، كلذ ىلا هجاتحت تناك اهتأ مويلا كلذ حصو ح كلذم ةفرعملا لهأ نم



١٠٧ 

 ضعب ف انيأر دقف اهل اوضرف نيذلا ةاقثلا ريغ نيلدعب ةضيرفلا تحصو
 . مدق اذا هتجح اهجوزلو اهل تبثت هنأ تاباوجلا

 ٠ باغ اذا وه امآو : هريغ نمو

 كل ھ نآ ىلا نينسلا نم هللا ءاش ام اهجوز اهنع باغ ةآرما نعو

 انرضح هنآ ابوتكم دلبلا لهآ خياشم نم ةضيرف هيف اباتك اهثراو جرخأف

 ىلع ةضيرف اهل ضرفلا نأ لأسو نالف ةنبا ةنالف رمأب متهي نم
 ٠ نالف نب نالف اهجوز

 ىه اهنأ اوبتكي مل نيح اهنم سفن ىف _ هللا كمحر _ ةلأسملا هذهف
 نأ بحف ، اهل كلذب متهي نم بلط هنأ بتك امناو س كلذ تبلط ىتلا

 . اهنع لأسي نأ بحآو ث اهنع فقوي

 ٠ رخآ الوق .اهبف بنكلا ضعب ف تيأر دقف

 : اهجوز ىلع ةييصلا ةقفن ق فلتخا و : هريغ نمو

 ةريقف تناك « زجي مل وأ اهي زاج ح اهل ةقفن ال : لاق نم لاقف

 ٠ لام اهل نكي مل وأ لام اهل \ ةينغ وآ

 ٠ ةريقف وآ ةينغ تناك ح اهي زاج اذا : لاق نم لاقو

 ةقفن الف لام اهل ةينغ تناك ناو .77 لخد اذا : لاق نم لاقو

 ٠ هيلع اهل

" ٠ ةقفنلا هيلع اهل ناك ةريقف تناك ناو



. ١٠٨ 

 دحاو اهيلع بسحي ام ف فالتخالاو .

 ث هيلع تدر مكح ريغب اهيلع قفنأ اذا هنا : ليق دقو : هريغ نمو
 ٠ هيلع درت مل مكحب اهيلع قفنأ ناو

 ٠ تريغ اذا كلذكو

 دالوآ هل ريقف نعو : بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ باوج نمو
 قفنيقف غلابلا هدلو لام نم ذخأب نآ دارآ لام هل غلاب دلو دلو ، ةجوزو

 ٠ غلابلا هدلو هيلع كلذ هركف راغص هدالوآو هنجوزو هسفن ىلع

 هتجوز ةنؤم هيلع سيلو ، هتمدخو هتوسكو هتفن الإ هيلع ىرن الف
 ٠ هدالوأ ١ال و

 ٠ قفني نآ دلوللو ث ءايضلا نمو

 اهتقفن اهجوز ىلا ةأرملا تبلط اذاو : رفعج نب دمحم باتك نمو
 مل ناف ، عوبسأ لكلف قاض ناف رهسث لكل اهتقفن اهرضحي نأ هيلع ناف
 ٠ اهتنؤم موب لك اهاطعأ موب لك الا هنكمي

 ٠ ةديغر ثتناك ناو رمتلاو زيبخلا نم اهعبت ن : لاق نم لانت دتو

 اندنع ماكحلا هيلع ىضم ىذلاف ةقفنلا ف اونفتي ملو اوفلتخا ناو
 .6 ابح : عاصلا عبر موب لكل مهدنع ةفورعملا ةقفنلا أهل نوضرفي

 ٠ رمت نم انمو

ف.هح نم ةقفنلا و : هللا دبع ىبأ نعو : ناطحق ىبأ نع : هربغ نع



 ۔ ١٠١٩

 ء ناسدس ريعشلا نمو ، رمت نم ٭نمو س كوكم فصن ةنطابلا

 ٠ رمت نم "نمو

 ءاملاو س هب برشن ام ص ءاملا هيف نوكي امو ءاملا اهرضحي نأ هيلعو

 ٠ اهبايث لسغو اهلسغ و اهبارستو اهماعط

 اهمدخت ىثنأ ڵ امداخ اهرضحي نأ هيلعف مدخت نم نم تناك نا و

 ٠ اهؤايآ وأ ىه مدخت نم نم تناك اذا

 ٠ اهاسن وأ : لانت نم لاتو

 ٠ مداخلا ةتفن هيلعو

 ٠ كلذ هبسثي امو اربصح اهرضحي نآ هيلعو

 روننتلاو بطحلا اهراضحإ هيلعف اهماعط لمع ىلوي نأ تعنق ناف

 ٠ هيف نجعتو ث هيغ لكأت ىذلا ءانالاو

 ٠ المع هل لمعت نآ اهيلع سيلو

 كزغ نم المع اهريغل الو س المع اهسفنل لمعن نأ اهل سيلو

 ٠ هيآرب الإ هريغ الو

 ٠. صيمقلا ةطايخ هيلعو

مداخ ٠



_ ١١٠ 

 موغي مداخلا ناف مداخلا اهرضحأ ناف : رفعج نبا باتك ىلا عجر

 ٠ زبخلاو نيجعلاو ءاملا رمآ نم كلذي

 ٠ مداخلا اهرضحي نأ دعي هيلع كلذ سبلو

 را . و عردو رازإ ةنس لكل باوثأ ةعبرأ ةوسكلا نم اهل هيلعو

 . بابلجو

 ٠ نيبكنملا ىراوب نأ رامخلا ةفص

 ص رازإو رامخو نابابلجو ناصيمق : باوثأ ةنس : لاق نم لاقو

 . نايسادس نابابلجلا و

 . ةينامث ةفحلمو رامخو ىسامخو ىسادس : لانت نم لاتقو

 . نيبعكلا ىلا هتغباس نوكت : ناصمقلا ىف لاق نم لاقو

 ٠ قاسلا ةعضب ىراوي نأ ىلا : لاق نم لاقو

 ٠ هل لامعلا دنع كلذ هبش نوكي امك بابلجلا ضرعو

 ٠ ديلا فصن ىراو : موق لاتو

 صيمقلا ةطايخ هيلعو ٠ ةينامث ةفحلمو فوص رامخف اريقف ناك ناو
 ٠ امهيطعي نيتللاو

٠ هحالصإ ىه اهيلعف اهلبق نم كلذ دعب قرخي امه



_ .١١١ 

 ةوغلاب رسعملاو ، سرولاب اهبايث اهل غبصي نآ رسوملا ىلع : ليقو ٠

 ارسعم ناك .ء اهبايث اهل غبصي نأ هيلع سيل : لاق نم لاتقو

 ٠ ارسوم وآ

 . مكاحلا ىري ام ىلع نهدلاو ي رهش لك ف مدألا اهل هيلعو : ليق

 ٠ اهل مدآ ال : لاق نم لانو

 ٠ كلذ نع لسف سايك ةعمج لك ى نهدلا نم هيلع نأ تدجوو

 اهاطعأ ام هيف بهذف اذه وحن وأ قرغ وأ قرس وأ قرح اهانع ناو

 ٠ اهل همزلي ام اضيأ اهرضحي نآ هيلعف ةقفنلا و ةوسكل ١ نم

 ؟ نهل دب هيلع لهف ةنسلا م امت ليت نقرخن ا اذاف : تلق : هريغ نمو

 . نهقالخآ هيلع درتو س معن : لاق

 . نهريغ اهوسكي نأ بحأف ةنس نم رثكآ ىلا نقرخني مل ناو

 ةوسكلا هبلع تدر ىرخآ ةوسك نهم اهلدبيي تيلطو ةنسلا تلاح اذاف

 ٠ نهربغ اهاسكو ىلوألا

 ٠ اهيلع قفتاو اهاسك ىتلا اهتقفن ن وأ اهتوسك تقرس ناف

 تقرس مث اهيلا اهعفدف مكاح اهب هيلع مكح اذا ةوسكلا امأف

٠ اهلدب هبلع ىرأ الف تقرتحا وآ



١١١ 

 اهلدب هيلعف مكاح نم مكح ريغب اهاسك امنا ناك ناو ٠

 اهل نوكي نآ الا ةيناث اهوسكي نأ همزلآ ال : حبسم ا نب دمحم لاق

 ٠ اهتادص نمف قادص اهل ناك ناف ص لام

 ةوسك اهل نكت مل ىه هتفلتآو اهسبل نم اهدسج ىلع هتقزح ناو

 ٠ اهاطعأ ام تقو ىضقني ىتح ةنسلا لوح ىلا ةقفن الو

 نم مكجب اهيلع قفنأ ١ ذإ اضيأ اهلدب هيلع ى رأف ةقفنلا امآو

 ٠ ملعأ هللاو مككح

 عسومب سيل ناك نا رهش لك ى اهل هيلعو : لضفلا باتك نمو
 ٠ اهنهدو اهمدأل نامهرد

 . مهيلع نوضرفي اوناك كلذك

 ىلع هيلع ناك اعسوم ناكو كلذ نم رثكأ لهأتسي نم نم تناك ناو
 ٠ هتعس رد ة

 . رارحالل رارحألا ىلع كلذو

 ٠ رذع نم الا اهسفن هعنمت الو ث هنذاب الا هلزنم نم جرخت الو

 . اهسفن ىف اهراضي نآ هل سيلو



_ ١١٣ 

 7 ٤ كلذ ٠

 مكحلا ق ةوسكلا نم . ريرحلا سبل سيل : حبسم ١ ني دمحم لاق

 ٠ ناتكلاو نايللا وه امناو ئ امهف ةياغلا ةياغو ئ ىنغلا ق ناك ولو

 ٠ هتفعضو هنوق نم مكاحلا هاري ام ىلع ةآرملا ةوسك دجوتو : عجر

 فيعضلا لجؤي مك تلأس : هللا دبع ىبأ نع ناطحق ىبآ فيلآت نمو
 ؟ةو سكلا ف

 ٠ لجأل ١ ق هل حسقفي : لاق

 ىقابلاو ص اموي نيرشع ىلا رهش فصن : لوقلا ضعب ق دجوب : لاق

 ٠ارهش لجؤي هناف ةوسكلاب اهجوز ىلع ةآرملا تعفر اذاو : هريغ نمو

 لضفي ام ىلع هتأرما نيمي بلطي ىذلا امأو : هللا دبع ىبأ نعو

 ىف انيمي اهيلع ىرأ الف ةنس لوح ىلا اهتقفن نم ىتلا ةضيرفلا نم اهدنع
 اهيلع هل سيلف تاقوألا ضعب ق اهلام نم لكأت ىه نوكت نأ ىسعو ص كلذ

 ٠ ائيسث ةضيرفلا هذه نم هيلع درت نآ

 . كلذ ريغ اهل ىرأ الف اهعبشت ال ةضيرفلا هذه نأ تجتحا ناو

 ٠ ررضلا ديرت اهلعلو

( ؟ ج ماكحالا ق حاضيال ا ٨ م (



_ ١١٤ 

 كاذ اوأر مهنأ الولو > ىراش ةقفن نوملسملا اهرثأ ةضيرفلا هذه و

 . ائيس اهوصقن ام اهعبشيو اهيفكي

 ةأرما ف بسحأ ام ف ةالولا ضعب ىلا ىلع نب ىسوم باتك نمو

 نم ناعرد ةوسكلا نم انعم اهنضيرف نا : دمحم تنب ةدبعس اهل لاقي

 ء ةينامث ةفحلمو س دوسآ ريرح نم رامخو ص ناتك نم ابابلجو ع ناتك

 ٠ رازا و

 ٠ اكوكم رشع ةسمخ اهينب الو ايح كيكاكم ةرشع ةقفنلاو

 ٠ ربلا اهلف ربلا لكأي نتم نيم اهؤانبأو ىه تناك ناف

 ٠ امهلف كلذ نم رثكأ ىلا اجاتحا ناف س ارمت انم نوثالث رمتلا نمو

 . مهارد ةتس رهش لكل مهاردلا نمو

 .نيئالثو فصنو كمكاكم ةعيس الا ى دنع اهل سيل : رثؤملا وبآ لات

 ٠ رهش لك ىق ارمن انم

 ناتك نم نابابلجو ص ناتك نم ناعرد : ةوسكلا نم اهيفكي ام اهلو
 ٠ رازاو ةنيل ةرنامث ةفحلمو 4 دوسأ ربرح نم رامخو ‘ نابسادس

 ٠ مهارد ةثالث دحاو لكل اهيني الو

 ٠ةضفغ نامهردو ارمت انم نيئالثو ةرذ فصنو كمكاكم ةعيس اهمداخلو

٠ هلثم مداك هيفكي ام مدألا نم مداخلل : رثؤملا ويآ لاق



_ ١١٥ 

 اهب اقفار ، انيسح انكسم اهنكسآف برخ لزنم ى اهنأ تركذو
 ٠ اهيف اهيلع ةرضم ال

 اهترشاعمب هذخف اهرشاعي الو اهيلا ىوأي الو اهيتأي ال هنأ تركذو
 ٠ كلذب هرمأ وأ

 هيلعو ى اهدالوأو اهلزنم ىلا مجرتلف اقح ىه لوقت ام ناكو هرك ناف
 ٠ اهايإ هرجه كل م هت دو . هيلع جتحت نأ دعب كلذو ام-:تةمن

 بلاط وأ لئاس وأ محرلا نم اهيلع لخادلا اهعنمي هنأ تركذو
 ٠ دسفمب هنأ تملع نم الا اهيلا لوخدلا كئلوأ عنمي الف راج وآ فورعم

 ٠ فنأتسي ام فو ىضم ام ق اهعم اهتقفن ةمداخللو

 . دهاعتلاو ةلصلل اهيلا اهوبأ لخدي نأ منمي الو

 ٠ اهنم نوعنمي ال اضيآ اهمدخو

 ٠ لجآلا اهقادص بجو هتجوزب جوزلا زاج اذا : لاق نم لاقو

 مث اهنع تومي وأ اهقلطي وأ اهيلع جوزي ىتح : لاق نم لاقو

 ٠ مهدنع لوقلا رثكأ وهو

 اناويحو الخن اهقادص هتجوز ىطعآ نمو : رفعج نبا باتك نمو
٠ اهي زوجب نآ ليت نم اهقراف مث ك هي تبهذ ةحئاج هيلع تنأف



١١٦ 

 اهيلا عفد ام فصن هيلع درت نآ اهيلع : ليقف ناويحلا امأف .

 اهدي ىف ىقب ام فصن هيلع درن نآ اهيلع امناف لخنلاو ضرألا امآو

 ٠ لضخألا نم

 ٠ اهيلا عفد ام فصن اهيلعو & اهنم بهذ ام : نورخآلا لانو

 ىقب ام نم فصنلا درت ، ءاوس هريغو لصألا : رثؤملا وبآ لاقو

 ٠ فلت ام نمو

 امب ترجن وأ 6 ادال وآ تدلوف ةيراج مهرد فلأب اهيلا عفد ناف

 راص ام فصن درن نأ اهيلعف اهتراف مث فصنلا هيف تحبر ىتح اهيلا مفد

 ٠ اهدنع

 ٠ اهيلا عفد ام فصنلا هيلا عفدت امنا : ليق دقو : لات : هريغ نمو

 ٠ عيمجلا فصنت اهيلعف ام ةقفص كلذب ترجت نا : لاق نم لاتو

 ةوسكب مكاحلا هذخأ لجر نع : _ هللا همحر _ هللا دبع ىبأ نعو

 ٠ اهننراف مث ةلبقتسم ةنسل اهاسكف هنجوز

 ثناك نا ةنسلا نم ىغب ام ردقي ةوسكلا نم جوزلا اهيلع عجري هناف

 ٠ مه ارد اهملسأ ةوسكلا

 ىلا ىضم ام ةميق ردقب ةميق موقت امناف اهسبلت مل امنا تناك ناو

٠ اهتسبل ام نيمي اهيلعو ص اهقرافي نآ



_ .١١٧٧ 

 تام ناو ، بايثلا نم ىقب ام ةيقب جوزللف اهتسبل تناك ناو

 فلورثتنه٠

 عجرب مل مكح الي هسفن لمق نم اهاسك جوزلا ناك نا امآو : لانتو

 ٠ ريثكال و ليلقب اهيلع

 ناف عمجتو ابايث اهسفنل لزغت تناك امل اهناف : ىراوحلا ىبأل تلت

 اذكو اذك بايثلا نم اهدنع : لاقف مكاحلا ىلا ةوسكلا تبلطو اهتبلل

 .ىلام نم

 اهذؤانع اهلو ، هل ىهف هيآر الب هلام نم هذه تعنطصا تناك ناف

 ٠ اهلوع ءارك اهلو ح بايثلا هذه لبق نم هيلع

 نم هل عفرت ال اهناف هتوسك نم بايثلا هذه تعنطصا تناك ناو

 ٠ اهنع تام وآ تقراف نا ائبسث اهنم هيلع درت الو ، اهل ىه و ص اهنوسك

 . اهل ىه و “ اهنوسك نم هل عفري ال دا رآ هنأ انعم ى ذلا : هريغ نمو

 ؛ هل وهف مكاح مكح ريغ نم وأ مكاح مكحب اهاسك ام : ليت دتو

 ةقغن الف اهعم جرخي ملو مالسال ا ةجحل ةآرملا تجرخ نا درتو عفرتو

 اهتوسك هيلا تبلطف لام هل سيلو ةأرما نونجملل ناك اذا : ليتو

 ٠ اهقلطي نآ هيلو رمؤي اذهف اهتتقفنو

٠ اهلاح ىلع ىهو ث دحأ اهتلطب ال نونجملا ةأرما : رثؤملا وبآ لاق



.١,١٧٨ 

 نم اهيلع قفنيو ، هيلو اهوسكي نأ الا ىرأ ال : ىراوحلا وبأ لاد
 ٠ هلام وأ نونجملا لام

 ٠ اهيلع قفنيو اهوسكي مل اذا ٠ هيلو اهقلط لام نونجملل نكب مل ناف

 كهرلو اهتلطب ملو ةقفنلا و ةوسكلا هبف اهل ناك لام نونجملل نكي ناف

 ٠ تيسكو نونجملا لام نم اهيلع قفنأو

 ٠ انظفح ١ ذكو 6 ناطلسل ١ كلذ لعف كلذ لعفي نأ هيلو ىبأ ناف

 ١ ... . ٠

 كلذل تدتعاو ث هدنتف حص اذا دوقفملا ةجوز مكاحلا قلطب : ليقو

 نم كلذب ىلوأ وهف دوقفملا ىلو اهقلطي نآ هيلو هرك ناو س نينس عبرآ

 ٠ مكاحلا

 هتجوز ةقفن نع رارحألا نم زجع نمو : رفعج نب دمحم باتك نمو

 . اهقلطي ىتح ربج اهتوسكو
 لجأ وأ ث اهب زوجب نأ ىلا هتباجأ :وأ اهب زاج اذا كلذ همزلب امناو

 ٠ لجألا ىضقناو قادصلا نم اهلجاع ف الجآ

 جاوزألا مزل امناو : ىراوحلا ني لضنغلا ىلا فاضملا باتك نمو

 ٠ نهي اولخد اذا ةنؤملا ءاسنلل

 مهمزل مهسفنأ ىلعأ مهنزجي نآ الا الف نهب نلخدي مل اذا امأف

٠ نهتنؤم نهل



_ ١١١٦ 

 نهتقفن جوزلا مزلت مل لوخدلا نه رك ناو ٠

 ملو لجخلا ىضقنا اذاف النجأ اهلجاع راضحا ىف جوزلا لجآ ناو .

 ىلع هيدؤي ع اهلجاع هيلع ضرفو ث اهتنؤم هيلع تناك اهلجاع اهرضحي
 عيمج اهل همزليو ث اهلجاع اهيفوي ىتح كلذب ادحأ زجي مل ولو هتقاط ردق
 ٠ ىضقنا ٠ لخادلا مزلي ام

 : رفعج نبا باتك نم هنآ تركذ ام نم : ناطحق ىبأ فيلأت نمو

 هذخأف س اهنوسكو اهتتقفنب هنجوز هيلع تعفر لجر نع هللا دبع ابآ تلآسح
 هركو © اهعيب تدارأف ةوسكلا تعفد ىنح هيلع اهضرفو كلذب مكاحلا اهل

 ٠ اهسبلت نأ بلطف جوزلا كلذ

 ٠ اهعيب اهل سيلو 2 اهيلع جوزلل كلذ : لاق

 اهنم ذخأب نأ هلف ةوسكلا هذه اهيلا عفد موب ذم ةنسلا تلاح اذاغ

 امل ةديدج ةوسك اهوسكيو س ءىش اهنم ىقب ناك نأ ةوسكلا هذه ةيقي

 . فناتسي

 امبرو اهايا اهاسك ىتلا ةوسكلا هذخ تسيل امبر تناك اهناف : تلق

 ةوسكلا هذهو ةنسلا تلاحف اهلام نم ىرخأ اهل ةونسك تسبلو اهسبلت مم

 ؟ اهذخأب نأ هلآ ى ةديدج اهاطعأ ىتلا

 ٠ اميلع كلذ ّ من : لاق

 وه بلطو ص اهلام نم ىه تسبلو اهنمث تذخأو اهتعاي ناف : تلت
! ٠ اهتسبل ول اهدرت نآ



...١٢٠ 

 اهيلا اهعفد ذنم ةنس نع اهل ىهف اهتفلتآ ناف ٠

 ىهو ةنسلا تلاح ىتح اهسبلت ملف ةوسكل ١ هنم تضيق ناف : تلق

 انسبل دت تناك اذا هيلع درت نآ اهيلع امناو س اهل ىه ال : لاق

 . ليق كلذكو ى اريثك وأ اليلق

 هذخأ ىتلا ةوسكلا هذه ةيقب هيلع درت نأ اهيلعف اقرتفا اذاو : لاق

 :مكاحلا اهب هل

 ؟ لضف ام هيلع درت نأ اهيلع لهف اهيلا اهعفد اذا ةقفنلاف : تلق

 ٠ ال : لات

 ح اهريغ نمو اهنم لكأت نأ اهلو ، تءاسث ام لعفت اهل ةقفنلا نا : ليق
 ٠ ةوسكلا لثم ةقفنلا سيلو

 اهاسكف هتجوز ةوسك ىف مكاحلا هذخأ لجر ى هللا دبع ويآ لاق
 جوزلا اهيلع عجرب هنا : ةنيميلا نم الخ دقو اهتتراف مث ةلبقتسم ةنسحلا

 ٠ مهارد اهملسأ ةوسكلا تناك نا ةنسلا نم ىقب ام ردقي

 ةوسكلا هيلع تدر اهقراف اذاف س ابايث اهيلا اهملس ةوسكلا تناك ناف

 اهسبلت ملو ةأرملا اهتضبق ةوسكلا نوكت نأ الا اهيلا اهملسو هتمزل ىتلا
 ىتلا ةنسلا نم ىضم ام ردقب ةوسكلا نم ةأرمللو ، ةميق موقت اهناف
٠ اهتسبل ام نيمي اهيلعو ، اهتراف



 س ١٢١

 مث مكاح مكح الي هسفن ليق نم هنجوز اسك جوزلا ناك اذا امآو

 . اريثك وأ اليلق ث ةوسكلا نم ءىش ف هتجوز ىلا عجري مل اهتراف

 ٠ دايز وبأ لاق كلذكو

 ءاسنلا نم هتجوز هنم جرخت نم ف ليحرلا نب بوبحم نع انغلبو
 . امهنيب قرفي عاضرلا نم تخألا لثم

 ٠ هنم دتعن اهنأل ةقفنلا اهل : لاق

 ٠ ةقفنلا اهل نا : امهنيب قرفبف ضيحلا فق اطوت ىتلا كلذكو : لاق

 هنكمي ال هنا : لاق مث هب تيضرو ةآرما جوزت لجر نعو : هريغ نع
 اهيفوي ىتح اهسفن نم هنكمت ال : ةآرملا تلاتو س ائبسش اهيلا ىدؤي نأ

 .اهلجاع

 ٠ هترثكو هتلق ردق ىلع هيلع ىذلا لجاعلا ق لجؤي : لات

 & اهتقفن وأ اهتوسكب اهل ذخأ لجاعلا اهفوي ملو لجألا ىضقنا اذاف

 ذخؤيو كلذ ىه ءاشت نأ الا لجاعلا اهيفوي ىتح اهيلع هل ليبس الو
 .ةوسكلا

 فصت اهلو قلطي ءاسث ناو ، قفنيو اهوسكي ءاش ناف اهزجعآ ناف

 ٠ اعيمج اهلجآ و اهلجاع نم هروسيم ىلا هبلع قادصلا

٠ هلجاع ىف هلام نم عيبي ام ردقب لجؤي لاملا اذ نا : ليقو



 س ١٢٢

 .هيلع هتقحتسا اذا قحلا ءادآ ردق ىف هلام عيبي ام ردقب لجؤي امناو

 ٠ ءا وسى هريغو لاملا وذف ةقفنلا و ةوسكلا تويث لصأ ىنعم ق امأو

 ىلا ادعاصف ةئامتس لجاعلا ناك اذا : هللا دبع ىبأ نع ليق دتو
 عمقي ام ىلع كلذ نود امو ۔ رهنأ ةنس ةدملا تناك هقوف ام ىلا مهرد فلآ

 ٠ كلذ نود ام ىلا ةسمخلا ىلا رهسلا ةعبرلا نم مكاحلا رظن هبلع

 نوكب نآ رهشأ ةتس ادعاصف ةئامتس كلذ ف تمت اذا ىنبجعبو

 ٠ اذه وحن ىلع رهنلا ردق ةئام لك ق كلذ ردق ىعاري

 ىف ةدملا تضقنا اذاف اذه نم سبح نم مكاحلا رظن هيلع مقي امو
 ىلع لجاعلا هيلع ضرفو % كلذ ىلع ريجو امهنذخحأ ةققنلا و ةوسكلا ىنعم

 ةوسكلا ىلع ريجي امك هيلع ربجي ملو ك نوبدملا ةلزنمب ه روسيم ردق

 . قلطي وأ هيدؤي نأ ةقفنلاو

 لجاعلاو ى هيلع كلذ ناك هلوخد تبلطو ةآرملا ىلع لوخدلا أطبأ ناف
 لوخدلا نم عونممو ئ ةقفنلاو ةوسسكلاب ذوخأمو ك ٥ روسيم ردق ىلع

 ٠ ل +جحاعلا فوي وآ اهب ىضري نأ ال ١

 اهوسكي نأ هيلا تبلطو اصيمقو ارازا اهجوز اهاسك ةآرما نعو

 اهدقن نم اهيلا ىدأ ناك ام نم بابلج وآ ةعنقم ىلع اهلكوو ىبأف ابابلج
 بابلجلا كلذ وأ ةعنقملا كلت سبلت نأ ىه تهركو ث اهايا هتبطخ مايأ ف
 ٠ ارازاو اصيمق ىل كدنع ام.ىعلجا : اهل لاقف امهنيب نكي وأ

 بايثلا كلتف اهدقن نم ابايث تضرتعا تناك اذاف تفصو ام ىلعق

٠ اهم زاج دق ناك اذا هل بايثلا كلت سياو 6 هنود اهل ىه



 ٠. كلذ اهل ناك هنم اهنتوسك تيلط ناف .

 هل اهدنع ام تقلح اهنيمي ىلا لزنو ةوسك اهدنع هل نأ ىعدا ناف

 سيلو ص اهل هتوسك نم ىه سيلو ص اهدننن نم اهل اهضرعآ ابايث الا ةوسك
 ٠٭ تفد ص ا ذا ثنح اهيلع

 مكحي ال هنأ : اذه لثم ىف تظفح ىذلا نأ هللا كمحر _ ملعاو
 ۔ هين لدع ال دلب ىلا هعم جورخلاب اميلع

 ةآرملا ىلع نومكحي نوملسلا ناك : لدعلا مايأ ىف كلذ ناك امناو

 هماكحو لدعلا بهذ املف هل قفرأ هنا : لوقي ثيح اهجوز عم جرخت نأ
 . هدنع جرخت نآ اهيلع اومكحي مل هلهأو روجلا رهظو

 اهيلع مكحي نآ ري مل نم هب جتحي ام نم لبسلا داسف اضيآ كلذكو
 ٥.٠ه دنع جورخلاب

 مل وآ قيرطلا ق اهسفن ىلع نمأت ال ةآرملا هذه تناك ناو : هريغ نمو

 جرخت نأ اهيلع سيلف اهيلع راج نا هروج نم اهعنمي نم دلبلا ىف نكي
 .ثيغي نأ دارأ نا اهتقفنو اهتوسك اهل عدي نأ هيلعو دلبلا كلذ ىلا هعم

 ,لع نمآت الو روجلا دلبلا كلذ نم فاخت تناك نا كلذك لوقنو

 لصآ نأل هعم جرخت نآ اهيلع سيلف هريغ روج وآ هروج نم اهسفن

 اهيلع سيلو ث اهسفن ىلع نمآت ثيح اهنكسي نآ هتجوزل جوزل ا مزلي ام

 ٠ فوخلا ىلا نامألا نم جرخت نأ

اذا اهيراقآو اهماحرأ نم ادحأ نيعت نآ اهل زوجي له : ةآرملا نعو



_ .١٢٤4 

 اهمزلت ام ىف اهيلا جاتحي ام ةعاط ىف اهجوز ةعاط نع اهلغشي ال ناك

 ؟ ٨ ق 4 تعاط

 ٠ اهل زئاج كلذف

 اهجوز كلذ بحي : ملعي ال وهو سأب اهلمعتسا نم ىلع لهو : تلق
 ؟ ال مآ

 اهعنمي نأ ملعي وأ كلذ ى اهجوز تيب نم اهجرخي نكي مل اذاف

 لاح ىلع اهجوز تيب نم هل ةعيضل اهجرخي نآ هل بحآ الو
 ٠هيآأربالا

 نأ هيلع مكحي : لاق نم لاقف اهجوز ىلا عامجلا ةأرملا تبلط اذاو
 ٠ ةرم ةضيح لك ى اهاطي

 .هيلع مكحي مل ولو هيلع بجي كلذكو

 ٠ ةليل لايل عبرأ ىلع هيلع مكحي : لاتو

 اه_ دفن هعنمنن نآ اهل سيلو 6 تقو لك ق ا أطي نأ هلف ىه امآ و

 ٠ لسغل ١ نم اهسفن ىلع هنم ف اخت د ري وآ ض رم نم ر ذع نم ال ١

 موص ناكو موصلا نم راطفالا اهجوز ىلا تبلط اذا ةآرملا ىف لاتقو

 ةدحاو ةآرما تناك نا اهل رطفي نأ هيلع مكحي هنأ لانق نم : لاقف ةلفان

 ٠ مايأ ةثالث موصي عبار موي



١٢٥ 

 نيموي ماصو اموي ةدحاو لكل نيمويب رطفأ نيتنثا اتناك ناو ٠

 اثالث ماصو اثالث رطفأ اثالث نك ناو ٠

 موي نهنم ةدحاو لك عم ناكو اموي ماصو اموي رطفأ اعبرأ نك ناو
 .هرالظطنفا

 ٠ كلذب رمؤي امناو هب موكحم ريغ هلك : لانت نم لانتو

 ىلا وآ اهميرغ ىلا كلذ ليزي ديري مث هتآرما لجرلا ذقني : لوقت ام
 تماد ام ميرغ ىلا اهقادص نم ائيش ليزب ال : نوملسملا لاق دننف هريغ

 ٠ نيفيعض اناك اذا نيدلاول ةتدص وأ ةضيرف وأ جحلا الا هلابح ى

 ازاجو ع اهسفن نم هتنكمأو لجاع قادص اهجوز ىلع ةأرملل ناك اذاو
 هل برضيو ص هعم ىنكسلاب هبلع مكحيو ف اهلجاع راضحاب هيلع مكح اهب

 ٠ هتباصا ردق ىلع اهلجاع اهرضحي ىتح لجاعلا ءادأ ىف

 اهرضحي ىتح مكاحلا هسبح اهلجاع اهرضحي ملو لجخلا غلي اذاف

 ٠ هلمع نم هتباصا ردنت ىلع اهلجاع

 ٠ هروسيم ىلا هيلع بك لمع هل سيل ناك ناو

 . اهتقفنو اهتوسك اهرضحأ اذا هنع لزتعت نأ اهل سيلو

 : ةنكاسملاب هتجوزل جوزلا ىلع مكاحلا اهب مكحي ىتلا بايثلا : تلق

 ؟ هيآ ر ريغب اهلسخت نآ اهل له

٠ ةساجنلا نم اهلسخت نأ اهل : لاق



. ١٢٦ 

 ٠ كلذ ىف هرواثت نأ ىنبجعيف ةيصلا نم امأو

 وه هيلع مكحي لهف ةبصلا نم اهلسخت نأ اهل نذأي مل ناف : تلق
 ؟ اهلسنغب اهل نذأب وآ اهلسخب

 ٠ اهبايث لسغ هيلع نا : كلذ ليق دق : لاق

 نم ةيصلا نم وأ ةساجنلا نم ناك ءاوس ع هل ىه ذا كلذ لعلو

 ٠ اهلسغ بجوي ام

 ؟ ةيصل ١ نم اهلسغ بجوي امف : تلق

 ٠ سانلا نم طسولا هبلع ام سابللا لثم نوكي : الاق

 ؟ هيآر الب رازإلا قترت نأ اهل لهف : تلق

 ١ ذأ اهل كلذ نوكب نأ ىنبجع ةوسكلا ق اهلتم لعف ناك اذا : لاق

 ٠ هرضي ال ناك

 ىلا جاتحي ام نم قورخلا نم ءىشب اهيلع بايثلا تقرتحا اذاف
 ٠ ىه اهفلتتن ريغ نم اهلك تفلت اذا ةوسكلا ىنعم هيشب هناف ةعقرلا

 ٠ ةوسكلا ىف هيلع لدب الف اهفلتت نأ ريغ نم تفلت اذا اهنأ ىعمو

 ٠ اهفالتا ريغ نم تفلت اذا لدبلا هيلع ليقو

 عجرف اهقلطيو اهبرضي هتجوز ىلا ابيسم ناك لجر ف : رثألا نمو
٠ اهسفن ىلع هتفاخو 4 كلذب ىه قثن ملو هب اهلماعي ناك ام نم



.١٢٧ 

 لمحت نأ اميلع لمحي مل اهسفن ىلع هتفاخو هب قثت مل اذا : لا .
 ىلع هنمآتو { هنيد ىف حالص هنم رهظي ن نآ الا فوخلاو ملظلا ىلع اهسفن

 ٠ هلونت ىلا تنأمطاو ع هنم رهظ دتن امل اهسفن

 ٠ اهتقفن همزلتو ّ هترشاعم اهمزلي هنأ ىدنعف

 ناك امي مكاحلا تفرعو مكاحلا ىلا اه رمآ عفر ناف : تلق

 ٠ 4 اهلماعي

 هترشاعمب اهيلع مكحي مل ةأرملا لوقت ام قدص مكاحلل نيبت نا : لاق

 ٠ روجلاو مل _-۔ظلا ىلع

 اهنأل اهيلع ةجح اهل هلوقت نكي مل اهلوق ف الا كلذ هل نيبتي مل ناو
 ٠ ة ____..ع دم

 ٠ كلذ هنم ملعي مك احلا ن اف : تلق

 ٠ ملعأ هللا : لاق

 هتعدا ىذلا كلذ جوزلا نم فرع دق مكاحلا ناك اذا هيجعب هتيآرو

 ىلع هنم اهيلع فاخي ام مكحلا ق اهيلع لمحي مل كلذ لثمب هفرعو ةأرملا
 ٠ هل وق ىنعم

 اهب لخدف اهاضرب ةأرماب جوزت ىبص نعو : ىراوحلا ىبآ نعو

 نوكي نآ فاخآ ىناف ىنقلطي : ةآرملا تلاقف اههرك غلب املف لخدي مل وآ

 ؟ كلذ هيلع اهل له ح هناسلب اهراك ث هبلتب ىضر دق



.١٢٨ 

 اهنيب ام ف ىضر دق نوكي نأ نكمي دتو ع هيلع كلذ اهل ، معن : لاق
 هوم

 . ٠ رردو

 ، تريغ نا جيوزتلا ريغ امهيأف اعيمج اغلب مث نييبص اناك نا كلذكو
 ٠ اهيلع كلذ هل ناك تيضر ام اهنيمي لجرلا بلطو

 . هيلع كلذ اهل ناك اهقلطي نأ ةأرملا تبلطو لجرلا ريغ ناو

 اهنضبتقو اهجوز ىلع ةوسكلا مكاحلا اهل ضرف اذا ةأرملا نعو
 . ا يتعابو ةنسلل مكحلاب

 نمتلا ءاش نا : رايخلاب وهو { جوزلا ىآرب الا كلذ اهل سيل : لاق

 . بايثلا اهنمض ءاش ناو ة عيبلا متآ نا

 ؟ سبح اهمزليف : تلق

 تناك هيلع لهاجتلا ليبس ىلع كلذ تلعف اهنأ فرعت تناك نا : لاق

 .ةبوقعلاب ةقيقح

 ليبس ىلع اهتعابو ، كلذ لثم ف لهجلاب فرعي ال نم نم تناك ناو
 ٠ ةبوقع اهيلع ىل نيب مل اهيلا تملس دق اذا ا صعيبب اهل نذآ ام

 ؟ ةرفص وأ داوس وأ ةرمحب هيآر ريغب اهعيضت نآ اهل زوجيف : تلق

 ٠ هيأرب الا كلذ اهل نكي مل هبايث تناك اذا : لاقت

٠ةء اسا ريغ نم اهل ثفصتم وهو هتيب نم ةوسكلاي تجرخ ناف : تلق



_ ١٢٩ 

 زوجي الف : لاقت ِ اهل نذأب نأ الا هتنكاسم لاح فق الا اهسيلت نأ اهل ز الف : لاق ٠

 نيحف : تلق | اهنمضي له : بايثلا تذخآو هتنكاسم نم تجرخ ن تلق . ؟ امنمخ

 ةيدعتم اهنأل نامضلا ىنعم اهمزلي : لات ٠

 و هني هايث هنجوز سبلت نآ بلط اذا لجرلا نعو سبلت ال ىه ةنسسح اماعث ف
 ؟ كلذ هل مزلي لهف هنود ايايت الا

 د د تسدل ١ ذ ١ اهملع كل ذم ٠ اهيراوتو اهرتست ابايث مكحي 4 سيلف : لاتق
 . ٠.٠ ٠. ٠ ٠. ٠ : : ل ة

( ؟ ج ماكحال ١ ق حاضيال ا ٩١ م (



 باب

 ( ةجيزلا ةنؤم ف )

 لزنم ىلا اهلوحي نآ دارأف قاقش هتآرما نيبو هنيب ىرج لجر نعو

 نآ الا كعم لوحنأ ال : تلاقف اهرخأت نم اهيلا قاس ام نم ةوسك اهيلعو

 ٠ ىجرف هب تللحتسا ام نم ةوسكل ا هذه رغ نم ة وسكي ىنيتأت

 ٠ اهجوز ىلا لوحتت نأ اهيلع نأ الا _ ملعأ هللاو _ ىرن امف

 اهرضحأ اذاف اهنوسك اهرضحي نأ هيلع نا : ليق دنتو : هريغ لاق

 ٠ اهلثم نكس اهنكسأو 6 هنرشاعم اهيلع ناك هلام نم ةوسكلا

 ريغ ىلا ارارض اهلزنم نم ةجوزلاب جوزلا لوحت ق نآ ملع اذاو

 ٠ مزلت مل ةجاح

 ‘ لخنو ضرأ هلو ‘ ةقفن كرتي ملو 4 هتأرما كرتو باغ لجر نعو

 ؟ هلام ةلغ ىلع ردقن مل نا اهجوز لام لصأ نم عيبت نأ اهل له

 رضحمب كلذ تعاب الاو اهنم اييرق ناك نا ىضاقلا ىلا عفرت : لاق

 ٠ انوم وأ اقالط فرعن ىنح قفنتستو 6 مه اضرو لجرلا ء ايلوأ نم

 تفعض ةأرما نعو : ىلع نب ىسوم ىلا هللا دبع ىبأ باوج نمو

٠ رابكلا مم اهنقفني راغصلا ذخؤي له 6 رابكو راغص دالوأ اهلو تجاتحاو



١٣١ 

 لام نم معطتف لام رابكلل نوكي الآ الإ رابكلا ىلع اهتنؤم امناف

 ٠ فورعملاب راغصلا

 ردقب مهمزل هلضف راغصلا لام ق ناك اذا : ليق دقو : هريغ لات

 ٠ اهنم نوثري ام

 ؟ اهلهأ تيب ف تماد ام اهتقفن هيلع له ، ةأرما جوزت لجر نعو

 ٠ معن : ل ات

 رفسلا ىق بيغي لجر نعو : ةيواعم ىبأ نع هيف دجوي ام نمو

 ؟ هيلع ةقفن اهلآ هلزنم نم ج رختف هنآ رما فلخيو

 “تحرخف هل زنم نم جرخت الآ اهيلع م دقن نوكم نأ الا & معن : لاق

 ٠ا هل ةتفن الف

 ٠ اهيلع مدقي مل هناف : تلت

 ٠ تلتعاف تيبلا ق تيقبو تسحوتسا : تلاق : لاتق

 جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع الجر نا : لانق مث

 ٠ اهلزنم ىف رقن نآ اهرمأف ايزاغ

 هللا لوسر ىلا تلسرأف هغلبت نأ اهيلا لسراف اهوبأ ضرمف : لاق

 ضرملا دتشا مث اهتيب نم جرخت الو اهجوز عيطتن نآ اهرمأف هرمأتست

رقتو اهجوز عيطت نآ اهرمأف هللا لوسر ىلا تلسرأف اهيلا لمسرأف اهيبأب



 هتزانج ىلا جرخت نآ اهيلا لسرأف تام اهدلاو نآ اهءاج مث ٠ اهلزنم ىف

 ٠ اهلزنم ف رقتو اهجوز عيطت نآ اهرمأف هللا لوسر ىلا تلسرأف

 : لاق ث ةقفنلا هيلا تبلطف نيتنثا وآ ةدحاو هتجوز قلط لجر نعو
 نمو ةدحاو مويلا وأ نيتنثا مويلاو ّ ةدحاو كلذ لبق اهتقلط تنك دن

 ٠ لبت نم اهنتددر تنك دقو س نيتنثا لبق

 ٠ ةقفنلا اهلف كلذ ىه تركنأ اذا : لاق

 ٠ اهل ةقفن الف لدع ادهاش هب م اننأ وآ كل ذب ترقأ ن ١ و

 نيتقيلطت نآلا مث ةدحاو ةظفلب نيتقيلطت اهقلط اذا : ةيواعم ويآ لاق

 ٠ ةغفنلا اهل هيلعف ةدحاو ةظفلح

 ٠ اهل كلذف اهسفن بايث نم تراعأ اذا ةأرملاو

 ٠ هيآرب الا اهريعت الف جوزلا اهابا اهوسكي ىتلا بايثلا امأو

 مكحب وأ طرشب اهتوسك نم همزلي ام نع اهاسك اذا كلذ : هريغ لاق

 .متاح

 ٠ ملعلا لهآ لوق ضعب ىق اهل وهف كلذ ريغب اهاسك ام امآو

 لصأب ةنيب منت ملو هتأرما اهنأ ةأرماب ىمعألا رقأ اذاو : لصف

٠ ةنتفنلاو ةوسكلاب اهل هذخآ مل جيوزتلا



 ١٧٣٣ ۔ .

 اهنيعي ىتآرما هذه : لاق اذا كلذ ء معن : هريغ لانق ٠

 هنجوز ىهو & اهفصوو نالف تني. ةنالف نأ رقأ اذا امآو ٠ اهل رقأو

 هرارقا تبثيو ث اهتفصب هذه ةنالف تفرع اذا كلذ زاج قادصلا نم ءىننب

 ٠ ةقفنلا و ةوسكلاو قحلا اهلو 6 اهل

 ةرحلا نبي عمجي نأ هل سيل ديعلا نأ : رتؤمل ١ ىبأ نع تدجوو

 : ٠ ةمألا و

 اهدلول تبلطو س اهعم اهجوزو س اهجوز نم دلو ةأرملل ناك اذاو

 ٠ اهعم اهدلو ناكو ئ اهنم هدلو ةقفنب اهل ذخأ ةقفنلا

 اهدلوو اهجوز عم ةآرمال نيملسملا ماكح نم بتك نم كلذب بتك دتو

 ٠ هندلاو مم وهو هدلو ةقفنب دلاولا ذخأف

 ٠ هدلو ةدايرب اهل هدلاو ذخؤي همأ دنع عضرملا كلذكو

 بلط الاو هنعضرأآ ناف ص لوقلا ىف اهيلع دس هعضرت نأ تبأ ناو

 دلول ٥ ةعضرم ٠

 ؟ ةقفنلا اهل هيلع له س ةقيلطت ةمأ

 ٠ معن : ل ان

: .. . ,؟ نيتقيلطت اهقلط ناف : هل ليق



 ٠ ةقفن اهل سيل : ل انت

 ىلع برضي ال ىسوم نامز قف سانلا انكردأ : لاق دايز ىبأ نعو

 ٠ دقنلا ىدؤي ما د ام ةضيرف لجرلا

 ٠ دقنلا بي ذي م اد ام : هريغ ل انتف

 ىلون اذا اهجوز ىلع ةأرملل ةضيرفلا بتكت امناف : ةضيرفلا تركذو

 ٠.رجبلا بكر وآ اهنع

 : ىعدن ام ىف رظنيو تعفر اذا اهل ضرقي : ليق دتو : هريغ لاتو

 ٠ ةنس ىلا هدلو ةقفن

 ٠ اهبلع تبثي هطرش ناف اعاتم اهاطعأ دق ناك ناف

 ٠ تبثي ال هناف اتقو لعجي ملو ادبأ ةقفن اهيلع طرش ناو

 ؟ تومي نأ ىلا : لاق ناف : تلق

 ٠ تيثي ال : لاق

 اهدلو لام ىلا جاتحت ةأرملا نع عيبرلا لأس هنأ معزو : هريغ نمو

. ميتي ريغ وآ ميتي وهو ىستكتو لكأتو هلصأ نم عيبج



_ ١٣٥ 

 اكردم وأ ناك اميتي معطتو هنم ىستكتو لكأتو عيبت : عيبرلا لاقف
 .اهيلع سأبال

 دا رأ اذا : لاق هنأ _ هللا همحر باطخلا نب رمع نع انل ركذو

 ٠ هلهأ نذآنسيلف ةبيغل ١ ليطي نأ مك دحأ

 ةجح تناك 0 جحلا ىف هتأرما نذآتسي نأ هيلع ىرأ الف رثكأو ءاقأو ةنس

 كلذ هل ىرأ الف اهب رضع نأ ديري اهلامعأ نم جرخي نأ الا ةلفان وأ ةضبرغ

 ٠ ةكم ق ميقأ ن رآ ديرأ ىنا : اهل لوقيف ةرواجملا ديرب نأ الا ةلفانلا ق

 هيبلا راسي ام هنم اديعب وأ اييرق جحلا دارأ نا : هب لوقأ ىذلاو

 ٠ عجريو جحيو قالطلا تبحأ نا اهتلطي نآ ىرأف كلذ تهرك ناو

 جرخي الف ةبيغلا هيف ليطي ديعب رفس وآ ةراجت ىف جورخلا دارأ ناو
 ٠اهنذأنتسي ىتح

 ٠ هل عس ١ و كلذف اهقلطي الا و ح رخبي نأ تيضر ن اف

 ك ةييغلا اهنع 7 ال و اهتتلطيف ةييغل ١ اهنع ليطت نأ ته رك ن ١ و

 ٠ اهنذإب الإ رهسنآ ةعبرأ نم رثكأ بيغي نأ هل الو

 ؟ هيآ ر ريغب وآ هيآرب جحت نأ ةأرمللف : تلق

٠ هبأ ري : ل انت



 .۔ .١٣٦

 جرختو س هيآر ريغب ةضيرف جحت نأ اهل زاج اهل نذأي ملو ىبأ ناو
 لاح ىف هيلع ةوسك الو ةقفن الو ، هعم كلذ اهل زوجي نم ف مرحم مم
 .٠ كلذ

 : لوقغن ىهو فاوطلا ق ةآرما باطخلا نب رمع عمسو

 دربم بذعب ىقست نم نهنمو
 ترق كلذ ٠ ك ا . ح \ .. .

 نجآ رضخأب ىقست نم نهنمو
 ترق هللا ةيبشخ الولو ج اجأ

 نيب هريخف مفلا ريغتم هدجوف اهجوز ىلا ثعبف وكستت ام ميلعش

 مه رد ةئامسمخ راتخاف اهتلطب نأ ىلع ءىفلا نم ةيراج وأ مه رد ةئامسمخ

 ٠ اهقلطو ٥ اطعأف

 نا مداخلا ةقفنو امداخ اهرضحأ مدخت نم نم ةآرملا تناك اذاو

 ٠ اهعم مداخلا كرت

 هللاو سأب ال : لات نم لاق دقو هيلا ىوأو ث مداخلا اهنم ذخأ ناو

 ٠ نيملسمل ١ لسو ك ملعأ

 ٠ مالسلاو هيلا ىوآ اذا مداخلل هيلع ةقفن الو

 نب نالف اكشو نالف نب نالاف ىل ا لصو : ىلع نب دمحم ظفح نمو

رظناف ىبانك كيل ا لصو اذاف ةقفنلا ىف ةنالفل نالف نب نالف اكىشثف ث نالاف



...١٣٧ 

 > اهنع ٥ رجزاف ةءاسالا و برضلا نم تكش ام ق ن)ااف ةجوز ةنالف

 ٠ اهفصن . :أو

 بلطاو ادوهش اهل دهشاو > اياتنك اهل بنكاو ح ةضيرفلاب هذخف مويلا

 نم ةوسك هتجوز ىلع نآ لدع ىدهاسسشب ةآرملا جوز كرضحأ ناف ةوسكلا

 هذخف ال او هي آزتجب ام هتوسك نم اهعم ناكو % اهدنن رغ نم هدنع

 ٠ا .. ك

 اييلع ام ةأرملا فلحف كل تفصو ام ىلع ةنيب كرضحت مل ناف
 ةوسكلا ىف الجأ هل لعجاو ث ةوسكلاب هذخ مث هنوسك نم ةوسك اهعم الو

 ىلا ىقابلا رضحيو ، ارامخو اعردو ابابلجو ارازإ رضحي رهست فصن

 ء ابيط ارمت سانلا لكأت ام رمتلا نم اهزجيلو ث كلذب هذخف ، نيرهن
 ٠ ارب ربلا نامز فو ث ةرذ ةرذلا نامز ف مهلثم لكأي امك بحلاو

 ٠ ل دع ل دي ىلع اهلعج اف انن انتن ن ١ و

 ةوسكلا نم اهحالص اهرضحأو ث ةءاسا هنم فرعت مل ناك ناو

 ٠ كلذ ىف اهتجاح امناف منمت.ال اهتيب ىق هنأ لودعلا كلذ ملع ث ةقفنلاو

 امك ةضيرفلاي هذخف عنمت ال اهلزنم ق كلذ نأ كعم حصي مل نا و

 ٠ كل ثتغفصو

 نيحطلا نم هيلا جاتحت ام ةلوازم ىف جرخت نآ نيبو اهنيب لوحي الو
٠ بطخل - ١ هيلعو ح زيخلا و ءانتسالاو



١٣٨١ 

 ء هل كلذف اهلزنم نم جرخت الو امداخ اهرضحي نآ اهجوز بحأ ناو
 ق رظن ١ و ؤ اهع اتم نم ىع دن ام ف و ؤ برضل ١ نم تكش ام ق هفلحو

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كاياو هللا انتتفو اهفاصنا

 ق نك سسللا اهل طرش اذا ةآرملا نعو : ىلع ىبآ نع دجوي ام نمو

 . اهيآرب ةيرقلا نم تءاس ثيح نكست اهنأ اهتيرق

 . دارآ ثيح اهنكسي نأ اهجوزل سيلو

 .٠ اذه ليق دقو : هريغ لاق

 ريغب اهلثم نكس ءاسث ثيح ةيرقلا نم وه اهنكس : لاق نم لانو
 ٠ كلذ ىف لودعلا رظن ى اهيلع ةرضم

 ىلا تبلط اذا ةأرملا ىف دمحم نب رمع نع دمحم نب ىسوم لاتو

 ح اهل مكاحلا ذخأو ح هيلع مكاحلا ىلا ثعفرو ك ةقفنلاو ةوسكلا اهجوز

 ٠ ةوسكلا مم ةقفنلا تيلطو 6٨ هنع ىه تلزتعاو 6 ةوسكلا ق هلجآو

 ٠ هنع تلزنعا اذا ةنفن اهل سيل : لانف

 رضحب ىنح ةقفن اهل سيلف الا و ةقفنلا اهلف اهيآرب هيل ا تعجر ناف

 اذا هيلع ةقفنلا اهل نوكت ذئنيح مث % هعم نوكتو هيلا عجرت مث ةوسكلا

 ٠٭ه هم تناك

 : لاق دمحم نب ىسوم ىدلاو نع تظفح : ىسوم نب دمحم لاق

 اهنوسكو اهتنؤمو اهتقفن هتآرما هيلا تبلط لجر ق دمحم نب رمع نع هظفح

٠ كلذب هل اهجوز ذخآ اهجوز عم ةآرملا ، امهنوسكو امهتنؤمو اهينب ةقفنو



_ ١٨٣٨١ _ 

 دالوألا ىف ةضيرفلا بجت امناو ث ءاوس ةيابرلاو ةضيرفلا : لانو
 ٠ روكذلا نم راغصلا

 ٠ اراغص وأ ارابك نك ع ةضيرفلا نهلف ثانالا امأو

 مل وأ تلمحف اهئطو مت ةأرما جوزت لجر نعو : هللا ديع ىبأ نعو

 همزلي له > لوخدلاب دهشي ملو اريسي الا اهدقن نم اهيلا دؤب ملو > لمحن

 ؟ دقنلا اهبفويو ث هل دهشي نأ لبق نم اهئطو ثيح ةوسك وآ ةقفن ةأرملل

 ؟ كلذ ىف لوتلا فيكف اهيفو ىتح اهيلع هولخدي نأ اهلهآ هرك ناو

 ء اهنيبو هنيب اولخي نأ الا ةوسك الو هيلع اهل ةقفن ال : لاق

 .اييلعهوربجيو

 ٠ ةدم هيف ددميف دقنلا امأو

 ىرق ضعبب وهو ىلاولا ىلا اهجوز ىلع ةأرملا تعفر اذا : لاق

 ٠ هتجح جوزلل ىنثتسيو ص هيلع اهل ضرفي نآ ىلاولا ىلعف نامع

 ةأرما كلم لجر فق ناورم ىبآ ىلا ىلع نب ىسوم باوج ف تيأرو

 ٠ مكاحلا ىلا تعفرف باغ نيآ ملعي ملو ارهشآ اهنع باغ

 ٠ جوزلا ءايلوآ ىلع جتحي نأ اسآب ىرأ ام : لاق

 ٠ كلذ ئ زييسىق . : اهتنؤم اهورضحأ ناف

. اهتنؤمل ةضيرف اهل هيلع ضرف اوهرك نا و



:_ ١٤٠ 

 جوزلل ىنثتسيو ث اهتنؤم ردقب هلام نم اهل عيب لام هل ناك ناف

 ةقفن اهل كرتب ملو هتجوز نع باغ اذا وه امآو : رخآ باتك نمو

 اهتثرو ىلاو اهيلا صلختي ، كلذ هنم تبلط ىتم هتبيغ ذنم اهتقفن هيلعف
 ٠ ملعأ هللا و تتام نا

 اهل اوضرف نيملسملا ىلا تعفر امل تناك ناف راغصلا هدالوأ امأو

 ٠ ردق ىتم هيلع موكحمف اهلام نم مهيلع قفنت نأ اهورمأو ، ةضيرف

 تقفنأ نوكت نأ الا ىضم ام هيلع مكحي الف مدق ىتح بلطت مل ناو
 ٠ هيلع كلذ بجا وف رمأب مهيلع

 هتجوز قلطي لجرلا تيأرأ : تلق ديلولا .ىبأ نع : رخآ باتك نمو
 ؟ هيلع انيد نوكت له اهتدع ٠. ٠ ... ىنح \ ... 2 نع . 7 : ٠.

 ٠ هيأر وه ء معن : لاق

 ٠ هيلع انيد كلذ نوكب ال هنأ نيملسملا ضعب نع ظفح نم ظفحو

 هيلع ضرغي مل زجعلا نم ةضيرفلا هيلع بجت ال نم دجي ناك ناف
 هلوع همزلي نم نم هوجولا نم هجو ق هيلع انيد نوكي الو ، هروسيم ىلا
 اهتقفن ىلع ربجي هناف ةجوزلا الا ةضيرفلا كلذ هلاح ق هيلع دجي ناك اذا

 ٠ اهتلطب وأ اهتوسكو

 ةضيرفلا هيلع ضرفت هنآ : راثآلا ىف كلذ دجويو : لاق نم لاق دنو

٠ هرسيم ىلا ةضيرفلا هل همزلت نمل



 ۔ ١٤١

 ٠ لوأل ا ل وقل ا ىلع ١ ذه و

 جتحي هنا : اهنع ىلوت مث ةأرما جوزت لجر ف : هللا دبع ىبأ نعو
 ٠ هئايلوأ ىلع

 عيبو ةوسكو هقففن هلام نم اهل ضرف الاو اه وسكو اهدلع اوقفنأ ناف

 ٠ تيطعأو

 ىف اهعم ناكو ث اهيبلع اهدلاو هزاجآو غلبن مل ةيبص جوزتن لجر نعو

 ةيراجلا تعداف ث اهلزتعاو لوخدلا ركنأ مث ث اهيلا ىوأي ارهسأ اهلزنم

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو س اهب هنم لوخدلا

 ٠ غلبت ىتح هيلع لبقي اهلوق ىرأ ال : لانف

 لوخدلا تعداو هنهرك ناو حاكنلا من هب تيضر ناف تغلب اذاف

 ٠ قادصلا همزلو ث هيلع اهلوق لوقلا ناك هعم تناك ىذلا تتولا ى

 ٠ امهحاكن ىلع اناك هتراتخا ناف

 اهل سيلو ح تجرخو اهقادص تذخأ لوخدلا تعدا دتو تهرك ناو

 .ءطولاب وه رقي نأ الا لام اهل نكي مل ناو غلبت ىتح ةقفن الو ةوسك هيلع

 ةقفن اهل كرتي ملو هتجوز نع باغ اذا وه امآو : رخآ باتك نمو

 نا اهتثرو ىلاو اهيلا صلختب س كلذ هنم تبلط ىتم هتبيغ ذنم اهتتفن هيلعف

 ٠ م ١ ح آ 4 ا و: ثكن ام



_ ١٤٢ 

 !ا_هل اوضرذ نيملسملا ىلا تعفر امل تناك ناف راغصلا هدالوأ امأو

 ٠ مدق ىتم هبلع موكحم ث اهلام نم مهيلع قفنت نأ اهورمأ ةضيرف

 ٠ هبلع كلذ بج ١ وف رمأب مهيلع تقفنأ

 اهل هذخأف س هيلع اهب تعفرو ء اهذتقفنب اهجوز ةأرملا تذخأ اذاو

 ٠ تام مث 4 مكاحلا

 ٠ هتثرول آ أ رم ة وسكل ١ كلت نم ىقب امف

 ٠ هيلع درت نآ اهيلعف ىح وه و اهقلط ناف

 عيمجل وأ ةصاخ ح و زلل ة وسكل ا كلت نم ىقب امف ىه ثرئ ام ن ا : تلق

 ؟ا _ هتثرو

 ٠ ةصاخ جوزلل : لاق

 ؟كلذ مهلأ 6 ةوسكلا كلت ةميقب هنترو اهنم ٦ .لطق وه تام ناك : ترلت

 ٠ ال : لاق

 ء كلذ اهب قشف دلب ىلا هنجوز لمح دا رأ لجر نعو : هريغ نمو

 ء ةوسك الو هيلع اهل ةقفن الأ ابانك اهل بتكف ث اهلزنم ق اهكرت تبلطو

 اضيآ تنمضف دلو اهنم هلو ث هيلع طرش الو اهل هلعجب لجآ الب اهكرتف

ردق ام اهكرت هناف اهنوسكو اهسفن ةقفن تنمض امك هتوسكو دلولا ةقفنب



_ .١٤٣ 

 اهل ةوسكلاو ةقفنلا تبلطف اهلمحي نأ تبلط مث ث نيتنس وآ ةنس هللا

 ٠ ا هدلولو

 تطرش اذا هلبق نم رذعلا ناك اذا هيلع ةوسكلا وأ ةقفنلا اهل : لاق

 ٠ ا هلمحيالا هيلع

 !امهو ى اهدلول الو اهل ةقفن الف هيلع كلذ تطرش نكت مل ناو

 ٠ اعيمج رايخل اب

 ٠ كلذ اهلف ءالا ق اهئفدت ةوسك اهجوز ىلا تيلط ةأرما نعو

 جوزت مث ةأرما جوزت لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع دجوي ام نمو

 اركب تناك ث امهنيب مسقي مث لوخدلا دعب اهعم ميقي مك ، ىرخآ اهدعب
 ؟ابيتثوأ

 ٠ امهنيب مسقي مث ةليلو اموي اهعم ماقآ ابيث تناك ناو

 نآ لبق نامع نم جرخو رحبلا بكر مث ةآرما جوزت لجر نعو

 .اهب زوجب

 ؟ اهتوسك وأ اهتقفن هلام ىف اهل له : تلق

 هف۔.هي ح موألا و ةوسكلا و ةقفنلاو لجاعلا قحلا هلام ق اهل 6 معنف

٠ هتبيغ لاحل ةجحلا هل لعجتو ع كلذ



_ ١٤٤ 

 ٠ هتجح ةضيرفلا باتك ىف بئاغلل لعجيلف بئاغ ىلع ضرف نمو

 .نعو : ناورم ىبآ ىلا بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ باوج نمو

 جوزلا ىلع له ع ىرقلا ضعب ىلا اهجوز نع اهبيغف لجر اهبصتغا ةآرما
 ؟!ةقتفناهل

 ٠ هيلا عجرت ىتح ةقفن اهل ىرأ ال ىناف

 ؟ اهتقفن همزلن له ، نجسلا ىق ةآرملا تسىح هح ناف : تلق

 ٠ اهب لخد ناك اذا اهتنفن همزلت ح معنف

 اضيل هيلع ضرع : هللا دبع ىبأ نبا دايز سابعلا ىبأ ظفح فو
 برهف ث اهلثم ةقفن رهسن لك ةقفن اهل ضرف لجر ةأرما نأ ولو : هضرع
 . اهدر مث ارهسأ اهبيغف ةهراك ىهو بهذف لجر اهب

 . اهنم عونمم جوزلا نأل زسثان ريغ تناك ناو ةنتفن اهل نكت مل

 ٠ دمحم وبأ لاق كلذكو

 ىلع اهل نكت مل اهيلع نيدب نجسلا ىف ةآرما تسبح ول كلذكو

 ٠ نجسلا ف تماد ام ةنفن اهجوز

 اهمزلي قحي نجسلا ق سبحت ىتلا ىف فلنخا دق : لان : هريغ نمو

 : ةبوصغم الو اهيلع زوجت ىهو مالسالا ىف

 ء ىت كلذ امناو ، هلعف نم الو اهلعف نم سيل كلذ ن ا : لاق نم ل اتتخ

 



١٤٥ 

 مكح نم رمألا نأل نجسلا ف لاح لك ىلع اهتقفن هيلعف قحلا ىف اهمزل

 ٠ نيملسملا

 . لاح لك ىلع اهنم عونمم هنأل ةقفن هيلع سيل : لانق نم لاتو

 . اهتقفن هيلع ناك هلبق نم اهل سبحلا ناك نا : لات نم لاو

 ٠ اهتقفن ن هيلع سيلف : هريغ لبق نم هتئ دحأ ثدح نم ن اك ن ا و

 مالسالا ىف هؤادأ اميلع بجي قح هل اميلع حص اذا هنأ انعم ىذلاو

 قحلا اذهب مكاحلا اهسبحو كلذ دؤت ملف اهلام ى اهل ةمزاللا قوتتحلا نم
 ٠ ةقفن هيلع اهل سيلف هئادآ ىلع ةرداق ىهو اذا اهل مزاللا

 .٠ هنم جورخلا ىلع ةرداق نوكت ىذلاىه اهلعف نم ناك ام لك كلذكو

 هيف نوكي ام نم كلذ ريغو مهتلا سبح نم مكاحلا عم اهسبح امآو
 ابيلع ة اهسفن كاكف ىلع ردننن الو .ء هنم ىه اهل جرخم ال ىذلا بدألا

 هيف اهيلع قحالو س سبحلل اهضرعو اهسبح وه هنأل اذه ىلع اهتقفن
 ٠ هب ددغ

 هيلعف هب ةرسعم اهنأ ملعي ناكو قوقحلا نم ءىش ناك نا كلذكو
. 1 . 

 مل قوقخلاو نويدلا نم ءىش ىلع تسبح اذا : اولاق مهنأ كلذو
٠ 4 هم .. \ ا نكت



_ ١٤٦ 

 ائيسث غلابلا اهجوز اهيلا ملس اذا ةيبصلا ىف خيشلا نع تظفح دتو

 : اهدقنو اهتنا دص نم

 سيلف هتلكآو هنغلنأف ءىشب هيلع طرتشي ملو اهيلا هملس نا : لاق

 ٠ ١ كلذ ىف ءىش اهيلع

 : فالتخا كلذ ىفف اهدقن نم هنأ اهملعأو اهيلا اهملس ناو

 ٠ كلذ اميلع : لوقي نم مهنم

 اهنوري ال مهنأكف ةيبصلا ىطعأو ء هلام فلتأ وه : لوقي نم مهنمو

 ٠ هنقرس ىه نكت ملو ّ ميلستلا دح ىلع كلذ ناكو ، ةيانج

 ق عقوف ةقفنلاو ةوسكلا هتجوز ىلا جوزلا رضحأ اذا : ليقو

 اهرضحي نأ هيلعف اهريغ نم فرعي فلت وأ قرس وآ قرح وأ بصغ رادلا
 .ا يهننؤمو اهتوسك

 اهل نوكب نأ الا ةين اث اه وسكي نآ همزلأ ال : حبسم ١ نه دمحم لاق

 ٠ اهسبل نم اهبنج ىلع هتقرخ وآ ث اهقادص نمف قادص اهل ناك وأ ث لام

 هلديب نأ هيلع نكي مل اهسبل نم اهبنج ىلع هتقرخ اذا : هريغ لاق
 ٠اهنلاكم

 :هللا ديع وبأ لاتق : ةكرب نه دمحم نيب هللا دبع دمحم ىبأ عماج نمو

 اهعاضر قح ةيبنجآ وآ هتقلطم ىهو عضرملا ىبآ ىلا ةعضرملا تبلط اذا

 نبمه رد وآ نبمه رد مكاحلا ٥ا رب امك اهل ضرف هي اهمايتتو ىبصلل اهتناضحو

٠ مهارد ةثالث هرثكأو فصن



 س ١٤٧

 هبجوآ ام ىلع ةقفنلاو ةوسكلا اهل نوكت نأ ىدنع بجوي رظنلاو
 نهتو_سكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ) هؤانث لج هللا لوقل باتكلا رهاظ

 ٠ ( فورعملاب

 هردق رتقملا ىلعو ث هردق عسوملا ىلع ىرجآ هنأب فورعملا نيب دتو

 ٠ ملعأ هللا و

 هتعفر ةآرما ق سش شيرق نب ديعس ني نسحلا ىلع ىبآ ىضاقلا نعو

 ؛ اهسفن ىلع هتزاجأ نا بايثلا نم اهدقن ةيقب هنم تبلطو اهجوز ىلع
 هدع ماقمل ام اهيلع مكحي مآ كلذ اهيفوي ىتح هنع اهسفن سيحت نأ اهلآ

 ؟ هنم نكمتو هدجو اذا اهيلا هملسيو كلذ بلط اهل هيلعو

 هعنم اهل نكي مل اهسفن ىلع هتزاجآ اذا اهنأ : كلذ ىف تظفح ىذلا

 ىلع وأ هيلع اهل بجي ىتلا نويدلا ليبس هليبس ناكو ك اهلجاع ةيقب لجأل
 ٠ ملعأ هللا و ٥هربغ

 ةرنعلاب اهل همزلت ىتلا اهنوسكب اهجوز ةآرملا تبلاط نا تيآرآ : تلق

 اهيلع مكحي مآ هنع اهسفن سبحت نآ اهلآ ، تقولا كلذ ىف اهنم نكمتي ملو

 ؟هد نع م انل اب

 اهاطو هتعنم ناو ث اهل لضفأ ناك تربص نا : اذه ف تفرع ىذلا
 ٠ ىضقنا ٠ ملعأ هللاو اه وسكب ىتح كلذ اهعسو

 مث كلذ ق ددمو ؤ هتجوزل ةوسك مكاحلا هيلع ضرف لجر نع لئس

٠ مايآ ةدملا نم ىضم ن دعد اهقلط



_ .١٤٨ 

 ةنسلا ىف ةدملا نم ىضم ام ردقب ةضورفملا ةوسكلا نم همزلت : لاق

 ٠ ةوسكل ١ نم

 ٠ ىضم ام ردقب ةوسكلا ةميق اهيطعي نأ اوقفتا ناغ : هل تلتقو

 ٠ كل ذ هل : ل اق

 نم وآ هدلوو هتجوزل لجرلا ىلع ةضيرفلا تبثأ اذا مكاحلا نعو
 روه بنذلا فرعي ماو 6 ضرف موي نم ةنس كلذ دعم ااخف كلذ هل همزلم

 ٠ ثمت وأ تصقن

 كسث ال امب مكح الاو ، ءىش ىلع كلذ ف نامصخلا رراقت نا : لاق
 .٠ ه _ .غ

 ٠ كلذ ريغ حصي ىنح ناصقنل ١ ىلع ىدنع وهو

 رهشألا ناصقنب مكحي لهف رهشألا ىلع ةضيرفلا تناك ناف : هل تلق
 ؟ اهمامت الو رهشألا ناصقن حصي مل اذا

 ، كلذ ءاوس هيلع فقوو هيف كشي ال امب هيلع امب هذخآ : لاق

 ٠ كلذ ىف نايعدم امهنأل ةنيبب الا هيف لخديب الو

 ٠ نيقي ريغ ىلع ماكحألا ىف لخدي الئل كلذ

 رمألا باحصأ مهنأل ةلهألا ق نوقدصم نيطالسلا نا : اولاتو

٠ كلذ ف مايقلا و



 _ ١٤٩

 ٠ كلذ ف .هلوق لبق ةلهألا دقفتي ةقث مكاحلا ماقأ اذاو

 ٠ ةقثلا ىف هلثم ناثب الإ هدحو هنم لبقي مل ةقث نكي مل اذاو

 مامت وأ نييلاوتم نيرهسث صقني هنأ رابتعالا ىف جرخيف : هل تلق
 ٠ نيبلاوتم نيررش

 ٠ كلذ نوكي ال : ليق دق : ل انت

 نوثالث رهشلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو
 ٠ اموي نورشعو ةعست وآ اموي

 جوزلا جتحاو ةقفنلاو ةوسكلاب اهجوز ىلع تعفر اذا ةآرملا نعو

 ٠ ١ كلذ ةآرم ١ تركنأو اهتتعم اجم ه هنم اهنآ

 ؟ امهنيب مكحلا نوكي فيك : تلق

 جتحاو اهتتقفنو اهتوسكب اهجوز ىلع تعفر اذاف تفصو ام ىلعف

 تركنأو اهتوسكو مويلا كلذ اهتقفن نالطب كلذب ديري اهسفن هعنمت اهنأ

 ٠ كلذةآرلا.

 ٠ هيف هيلع تعفر ىذلا مويلا كلذ امهنيب نيميلا تيأر

 ضرق دق نوكي نأ الا امهنيب انيمي هيف اهيلع ىرأ الف ىضم ام امآو
 امهنيب نيميلا تيآر :هيلع تعقر. ام. تقو اهنالطب دارآ ةقفنو ةوسك هيلع اهل
 ق نكي مل اذا لدع ىدي ىلع العجف الاو هيف اركانت ام ىلع كلذ ىف

٠ ملعأ هللا و انفصو ام ىلع نبمي بوجو مكحلا



_ ١٥٠ 

 ء ةضيرفلا اهل همزلت نم ىلع اهل ضرف اذا ةيبصلا نع هتلأسو

 ىذلل عفرت لهف ةيراجلا تلزع مث ع ةضيرفلا كلتي اهتدلاو عم تلعجو

 ؟ لزعلا كلذ نم ةضيرفلا هيلع

 اهنم لامعألا نم تالوصحملا نم هل ناك ام نم هل عفرن هنا : ليق

 اهل نوكن امناو ۔ هل نوكب ام نم اهرغ وأ ةرجأ نم هيلع كلذل لصح اذا

 ٠ كلذ نم ةضيرفلا

 ؟ كلذب ملعي مل اذا ةضيرفلا هتم ذخآي نأ دلاولل لحي الو : هل تلق

 ٠ كلذ اهل زوجي : لاق

 ةضيرفلا اهل ذخأت ىهو اهمدختست نأ مالل زوجي لهف : تلتق

 دنع نم ةجاحلا راضحابو بطحلابو كلذ ىلع ردقن تناك اذا نيحطلاب

 ؟ةراجلا

 : اهدلوب ةدلاولا مادختسا ىف فلتخي : لاق

 ٠ زوجي ال : ضعب لانو ،\ ضعب هزجي ملو 6 ضعب كلذ زاجف

 ٠ ىبصلا حلاصم ف كلذ نوكي نآ الا ةدلاولا الو دلاولل زوجي الو

 تركنأو 6 مكاحلا ىلا عفرو اهجوز نع تعنتما اذا ةآرملا نع لئسو

 ٠ كلذ ىف اهمزلي ام ةآرملا

 ٠ ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدي : لاق

؟ ةنيبلا زجعأ ناف : تلق



 .۔ ١٥١.

 . قح اهيلع نكي مل ترقأ ول اهنأل نيمي اذه ف اهيلع سيل : لاق

 اهموي ىل ا هعنمت تناك اهنأ اهيلع حص وآ كل ذي ترقأ ولف : تلت

 ؟ اهمزلي امف كلذ

 ه ةبوتلا اهيلعو ع ءىش اهيلع ىل نيبي ال : لاق

 اهدري نأ هيلعف اهلهأ ىلا ةرئاز هرمأب هنجوز تجرخ ىذلا امأو

 ٠ درلا تبلط اذا

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف اهدري مل ناف

 دجت الآ الا اهدري نأ هيلع سيلف هيأر الب تجرخ تناك نا امأو
 وأ اهلمحي نأ هيلعف اهتبحص هل زوجت ال نم نمو ءايلوألا نم اهلمحي نم
٠ قحلا ىلا تعجرو تتاب اذا اهضرم ف اهيلع قفني



. ١٥٢٣ 

 باب

 ( اهتنؤمو اهتوسكو ةمالا ةقفن ىف )

 ةمألا ىلعو : ىراوحلا نيه دمحم ىراوحلا ىبآ نع دجوت ام نمو

 ٠ ةوسكلا نم اهجوز ىلع اهل نوكي ام

 : لاق _ هنع هللا ىضر _ باطخلا نب رمع نع انغلب دق : لاق

 ٠ رئا رحلاب نهينشي ال ءامالا سوعر نع اوفشكا

 نم اهجوز ىلع ةارملل : لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع ىنغلبو

 ٠ بابلجو رازإو عرد : باوثأ ثالث ةوسكلا

 ٠ بوث ىلوملا ىلعو باوثآ ةثالث هيلع نآ : انأ تدجوو

 ؟ ةقفنلا نم اهل هيلع امو : دمحم ىبأل تلق

 ٠ هل اهوغرف اذا اهتوسكو اهتقفن هيلع : لات

 ٠ ةقفن الو ةوسك هيلع سيلف هيلع اهولغس اذاو

 ٠ ه نم اهوذخأ اذا اهنم هتوسك عزن

. راهنلاو ليللا ىف اهتوسكو اهتقفن هيلعف راهنلاو ليللا ف اهوغرف ناو



_ ١٥٣ 

 ءىشب اهمدختسي نآ اهجوزل سيلو .

 ؟ هل مكحي مبف هل اهوغرفي نآ بلط ناف : هل تلق

 ٠ ليللا ى هل اه وغرفي نأ مكحي : لاق

 : رقصلا نب نازع هنع لئس ام نم وجرأ

 ةوسكلا نم هيلع لهف ةيرس اهب ذختم لجرل ةمأ تناك ناف : تلق
 ؟ صيمق الا

 ابابلجو اصيمقو ارازا اهوسكي ، صيمق نم ربكأ اهل هيلع : لاق
 . مل ءآ هللاو

 ؟ ةقفنلا اهل هيلع لهف هديس نذاب ةمألا دبعلا قلط اذاو

 ٠هبلع ةقفنال : لات

 ؟ الماح تناك ناو : تلق

 .الماح تناك ناو : لاق

 ؟ .ح تناك ناف : تلق

 الاو ث ةقفنلا هيلعف ةعجرلا كلمي اقالط هدبس نذاب اهقلط نا : لاق
 ٠هيلعةقفنالف

 ؟ ةقفن اهل لهف اثالث اهقلط دقو الماح تناك ناف : تلق



"_ ١٥٤ 

 ىلوملل سيل دلولا نذل 5 ال : لاق ٠ ىضقنا ٠

 ةتيملا الا لماوحلا عيمجل ةقفنلا نأ راثآلا ضعب ف تيأر : لاق ٠

 هللا دبع ىبأ نع دايز نب سابعلا ظفح كلذكو ٠

 اذا ةقفن اهجوز لام قف ةدحاو وأ اثالث لماحلا ةقلطملل : تلقو

 ؟ تام

 ٠ كلاهلا لام ىف اهل ةقفن ال : لاق

 صيمق جوزلاو ديسلا ىلع ةمألا ةوسك ىف ليق دنو : هريغ نمو

 ٠ غباس

 . بابلجو صيمق : ليقو

 . رازاو بابلجو صيمق : باوثأ ةثالث : ليقو

 ٠ بوث ديسلا ىلعو ى ةثالث جوزلا ىلع : ليقو

 ٠ دسلاو جوزلا ىلع ةثالثف رتنست نم نم تناك اذا : ليقو

 ٠ نانثا جوزلا ىلعو س دحاو ديسلا ىلع : نانثا : ليقو

 تضرق دق : اهل لوتب هناف هتجوزل لجرلا ىلع مكاحلا ضرف اذاو

٠ اذه كموي نم ةلبقتسملا ةنسلل ةوسكلا هيلع كل



. ١٥٥ 

 ىلعو هذايقضبها.٠

 نآ الا هيلع اهل ضرفي نأ دعب ةوسكلا ميلست جوزلا ىلع سيلو
 . هنم ةوسكلا ذخأ اهل بجي ذئنيحف هنانكسي ىتذلا لزنملا ىلا لصت

 ٠ ةيعدم تناك ةوسكلا نم ءىش فلن ةآرملا تعدا ناو

 كلذ لدي هيلع نا : لاق نم لاقف ةوسكلا فلن نم لوقن ام حص ناف

 ٠ هيلع مكحيو حص ١ ذا

 ٠ اهتوسك ىدأ دق ىتلا هتنس دعب الا هيلع ءىش ال : لاق نم لاقو

 ملو ةوسكلا نم وأ بايثلا نم ائيسث هتأرما ىلا لجرلا مفر اذاو

 ٠ ةأرملل كلذف مكاح ىأرب كلذ ناك الو اطرش كلذ ىف اميلع طرتشي

 هل بسحت الو ، ةوسكلا اهرضحي نآ هيلع ناك ةوسكلا تبلط ىنمف

 ٠.اهاطعأ ام

 اهنا مث هنم ةءاسا ريغب هلزنم نم هتجوز تجرخ اذا لجرلا نعو
 بلطو ع ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو ث هتنكاسمو هترشاعم ىلا ةعجرلا تبلط

 ٠ كلذ ف ةدملا وه

 موي لك اهل ذ وخأام وهو { ةدم اهيق نآ ىل نيي الف ةقفنلا امآ : ل ات

 ٠ ٠0: \ ..م ٠ ه ه

٠ اهنع اهل ةيانغ ال ةوسكلا كلذكو



. ١٥٦ 

 هنيح نم ةوسكلاب اهل ذخؤيو ع اهيف هل ةدمال هنا : لوقلا ضعب فو

 عمتجملا وآ :هل رضاحلا قوسلا نم اهؤارش هيلع ام ردقب ددمي نأ الا

 اهيلع ةرضم الب كلذ ىلا غولبلا ىلا قيطت ىذلا عيبلا عضوم ٠

 ةوسكلاب اهجوز ىلع مفرت ةآرملا نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اهنا : ةآرملا لوقتو ‘ ةوسكلا لجؤتف اذه هابشأو اهدلول ةضيرفلا وأ

 . ليفك هيلع اهل ذخؤي نأ بلطتو ، برهي نأ فاخت

 تفاخ .دقو اهجوز ىلع ليفكلا ةآرملا تبلط اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هسىفني اايفك اهرضحي نآ كلذ اهل ناك ة وسكل ١ ق لجأ دقو ئ برهي نأ

 ٠ كلذب مكح دق ناهبن تيآر دتو

 ٠ سبح هيلع نكي مل ليفكلا ىلع ردقي مل نا هنا :لوقأو

 . ليفكلا.ىلع ردقي نم ىلع سبحلا امناو .

 اذك ى ليفكلا هيلع ذخؤي الف هيبأ ىلع همأل دلولا ةضيرف امأو
 .ا غئظن

 آ مكاحلل له ، لام هلو هتجوز نع باغ لجر نعو : هباوج نمو

 ؟هنتجوز ىلع قفنيو هلام نم عيبي

 رصملا نم لجرلا اذه ةبيغ هعم حص اذا مكاحلا ناف تفصو ام ىلعق

 نادت نأ مكاحلا رمآ مكاحلا كلذ ةجح هلانت ال ثيح عضوم ق ناكو

٠ ةنس ىلا اهتنقفنو اهتوسكي



_ .١٥٧ 

 ردقي ءادنلاب بئاغلا لام عيبب مكاحلا رمأ ةنسلا تضقنا ناف

 ىدؤيف & مكاحلا اهل اهضرف ىتلا اهتنقفنو اهنوسك نم ةآرملا تنادأ ام

 ٠ هتجح بئاغلل ىنثتسيو . كلذ ردقم بئاغلا لام نم مكاحلا

 ٠ كلذ ردقب بئاغلا لام نم مكاحلا عاب ةنس تضم املكو

 ةقفن الو ةوسك بئاغلل اهعم ام ةآرملا نبمي بئاغلا ىلو بلط ناو

 ٠ كلذ هل ناك

 ٠ كلذ مكاحلا ىلع ناك كلذ ىلو بلطي مل نا كلذكو

 ٠ عردلا ةآرملل غبصي نآ جوزلا ىلع : لاق نم لاتو

 ٠ رازالاو عردلا : لاق نم لاقو

 اهلهآ ىلا هيآر ريغب وآ هيآرب اهجوز دنع نم تجرخ ةآرما نعو

 ص ايلح وآ هعم اهل ةوسك اهرضحي ىتح : تلاقف اهلمحي نآ اهجوز بلط مث
 ىف تراص اذاف ىعم جرخت اهناف : جوزلا لاق ث ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو
 فاخآ ىناف اهبايث اهيلا لصوآ نمآ ال ىناف اهبايث اهيلع تددر ىلزنم

 ٠ قيرلظطلا ق بلسنلا

 تجرخ ء هلزنم فق الا ةقفن الو ةوسك اهل همزلت الو ، هننجح هل اذهف
 > تبأف هلزنم ىلا اهدري نأ اهيلا بلط دقف ناك اذا ء هبآر الي وأ هيآ رب

٠ اهنكسي ثيرح ةقفنلاو ةوسكلا اهرضحي نآ هيلع امنا و



 ۔. ١٥٨

 هنجرخ : جوزلا لانتو 6 هيأرب تجرخ : ةآرملا تلاق : اركانت اذاو

 .ىيآرالب

 . نيميلا جوزلا ىلعو هيأرب تجرخ اهنأ ةأرملا ىلع ةنيبلاف

 كدالوأ ىنكست ال : لاقف هريغ نم دالوأ اهل ةأرما جوزتن لجر نعو

 ىدنع .٠

 هل نكي مل اهنع مهسفنأب نونغتسي نم دحب اونوكي مل اذاو : لاق
 ٠ اهريغ اوراتخي مل ام اهدالوأب ىلوأ ةأرملا نأل كلذ

 نكسلا نوكب نأ نكمأ نا الا كلذ مهلف رايخلا دحب اوراص اذاف

 نكن مل اذا: ليق دقف كلذ حلصو 5 اهنكس ريغ نم مهب موقيو > اهبرقي

 ٠ ةرضم اهدالوأ ىلع

 . مالسالا ىف رارضإ الو ررض الف ررضلا مهيلع فيخ ناف

 قفني وآ لجاعلا عفدي ال ايجوز ىلع عفر اذا ةأرملا ىلو نع هتلأسو

 ؟كلذ همزلي لهف وسكيو

 ٠ لجاعلا راضحا ىف هلجؤيو ع كلذب هذخأي مكاحلا ناف : لاق

٠ ةقفنلاو ةوسكلاب هذخأ عفدي مل اذاف



١٥٨٩ 

 . ١ . . .. ٠
 د د : .. ١ هقفنل 1 هلع : هذخأو . هل نملىسلائ و ةوسكلام ذخ

 ٠ هلام نم

 ك هبل ١ ةتفنل بلطم مك احل ) ل اهح ) لع تعمه رم ٠ اق
 . ذ ا

 نع مك احلا هلاس هل : لاقف كلذ نع مكا ك ةآرمان ىل اهسدل : لاقت ١ | | و : : اهتقلط : مك احلا هل . لانف { 1 | 7 ر ا ؟ اهتق ١ هلأ

 ٠ معن : ل انت

 ٠.٠ .. ٠.٠ .م ... ٠.٠. ٥ ( ه ٥ 3 ١ \ آ ١ ؟ ا ا ٠ هه ! ٠. \

يف هنا | قالطل ا هلك اذه ق م زلم ٠ ليق نم اهتتلط نكي مل ١ ذ ا ى



_ ١٦٠ _ 

 باب

 (دبعلا ةجوز ةنؤم ى )

 ؟ اهتقفن ٠نم ىلع : ضرمت ةأرما نعو

 اهتقفن مهيلعف تضرم ىتح راهنلا اهيلاوم عم كلذ لبق نم تناك اذا

 ىف اهنم هوعنم اونوكي مل اذا اهتقفن هيلعف اهجوز عم تناك اذاو
 ٠ ةيادب : لاق ه ةحصلا

 ٠ اهئطوف اراهن هتجوز هيلع تلخد دبع نعو

 اهوسبحي نآ مهل الو & اراهن اهيلاوم نم اهسبحي نآ هل ىرآ سيلف

 ٠ ال بل هنع

 . ملعأ هللاو اسآب كلذب ىرآ امف اهسبحي ملو اهئطو ناك ناو

 تناك لجر ىف ىراوحلا ابآ تلأس تنك ىنأل ءىش كلذ نم ىسفن فقو

 تلاقف اهاطو دارأ ليللا ناك اذاف ع راهنلاب رجزلا اهملعي ناكو ى ةيراج هل
 تككش نام > ليللاب تنأ ىنرهستو راهنلاب رجزأ ن .را ردت ال ىنا : ةيراجلا

 ٠ راهنلاب رجزلا نم ىنغعا تثٹش ناو . رهسلاو ءطولا نم ىنغعا

 اذهو ديس كلذ نآ ريغ ارذع اهل ري ملو اهؤطي : ىراوحلا وبآ لاقف
٠ كلذب ملعأ هللا و انيابت امهنيب لعلو ع جوز



١٦١ 

 : ةبراجلل ءطولاب جوزلا ريغ ديسلاو : هريغ لاق
٠.٠ 

 ٠ كلذل بلاطلا وه ناك اذا اه ديس ىلع سبح

 ءطولاف اهعنمي مل موقت تدارآ ناو ڵ تدعق وآ ىه تمان نا امآف

 ، اهسبحل ضوفملا وه نكي مل اذا اذه ف ديسلا ةلزنمب وهو ء حابم

 ٠ اهقلطي مث هديس نذاب ةمألاو ةرحلا جوزتي دبعلا نعو

 ٠ ةرحلا ةقفن اهلح معن : لاق

 ةقفنلا هيلعف هلزنم فق اديعب اهكرتنو اهديس اهاون ناف ةمألا امأف

 ٠ اهل ةقفن الفالاو

 نهد لضفلا ىل ا فاضملا باتكلا نمو : ناطحق وبأ فلآ ام نم

 ةنؤم اهتنؤم تناك هيلاوم نذاب ةرح جوزت دبع ناك اذاو : ىراوحلا
 ٠ اهتوسكك اهتوسكو ئ ةرحلا

 ٠ ديعلا ةبتر ق تناك الاو ديسلا اهاطعآ ناق

 اهجوزل اهديس اهالخ ناف اهديس نذاب ةمآ جوزت دبع ناك ناو
 ٠ اهل همزلي ام ميمجو اهتوسكو اهتقفن اهجوز ىلعف راهنلاو ليللا

 ٠ هيلع ةقفن الو ص اهل ةوسك الف راهنلاو ليللا اهسبح ناو

 ٠ رجفلا عولط ىلا ةمتعلا نم ليللا اهسبحي نأ اهديسل سيلو

( ٤ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١١ :م. .:



.١٦٢ 

 اهنقفنو اهتتوسك اهجوز ىلعف ليللا اهالخو راهنلاب هنع اهسبح ناو

 ٠ راهنلاب اهتوسكو اهتنؤم اهديس ىلعو ص ليللاب

 ٠ صيمقف نورتشي نيذلا جنزلا نم تناك ناو

 ٠ بابلجو صيمق : لاق هنآ ءاهقفلا ضعب نع ىور دتو

 ١ ذكو ١ ذكب جوزي نأ هديعل نذأ لجر ف دايز ويأ لاق : هريغ نمو

 ٠ تمي مل وأ ديعلا تام ث هب ذوخأم ديسىلاف ديعلا جوزتف

 ح هيتأي ام ردق ةققنلاو ةوسكلا فصن ةمألل : حبسملا نب دمحم لاق

 . اهديسل راهنلاو ع اهجوزل ليللا

 .ةرحلاك ةقفنلا جوزلا ىلع ناك راهنلاو ليللا ديسلا هيلا اهملس ناف

 نيذلا مورلاو ضيبلاو ةرسايبلاو دنهلا ءامإلا نم تناك ناو

 سابل ةعس ردق ىلع ءادرو صيمقو رازإف نورتتسيو بايثلا نوسيلي

 ٠ اه ديس دنع اهلثم

 اهئفدي امو صيمق الا اهل سيل نهلك ءامإلا ةوسك : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ دربلا نم

 : كلذك امهف هديس نذاب ةمأ جوزت دبع ناك ناو

 ٠ ليللاب اهتوسكو اهتقفن ديعلا ىلعف

٠ راهنلاب اهتوسكو اهتقفن اهديس ىلعو



 _ _ ١٦٣

 ٠ دبعلا ةبقر ىف ىهف الاو ديسلا اهيلا هادآ ناف

 مزلي هنا : ليقف ٠ دبعلا بره مث هديس نذاب ةرح دبع جوزت اذاو
 ٠ \ .... . ذو اهتوسك ديسلا

 ٠ هقالط همزل هديس اهقلط ناف

 ةميق نم رثكأ اهتتادص ناك اذا اهقادص همزليو : لاتق : هريغ نمو

 همزلي الف هيلع جوزتي هل دح نوكي نآ الا كلذ قوف همزلت مل دبعلا ةبتر
 ٠ اهنم صقن وآ هتبقر قوف داز ي دحلا كلذ الا

 ٠ قيأو هعاب اذا همزلي امنا و

 ٠ همزلب الف تام اذا امآ و

 ىف ادح ديسلا هل "دح دقو دبعلا تام اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ديسلا ىلعف هتبقر ىلع داز امف قادصلا

 اذأ قادصلا هيلعف هديس نذاب جوزت دقو هديس هتنعأ اذا : ليقو

 ٠ قبأ وأ هتنعآ وأ هع اب

 اذا كلذو ، دبعلا ةميق ىلع لضف ام هيلعف تام مث ادح هل دح ناو

 ٠ ديسلا هب نمضي مل

 هتتعأ وأ هعاب هل اليلق ناك ص هلك قادصلا هيلعف ديسلا هب نمض ناو

٠ ءىش كلذ نم نكي مل وأ تام وآ قبأ وأ



...١٦٤ 

 هالوم ذخأب نأ مكاحلا ىلعف هرتسي بوت هيلع نكي مل اذا كولمملاو

 ٠ دبعلا بلطي مل ولو هوسكي نآ

 لجرلا ىف ناليغ نب مشاه نعو : رفعج نب دمحم باتك نمو
 !بتف رخآ دلب ىلا ديسلا اهب بهذيف دبع جوز اهلو ةمألا ىرتسني

 .اهتوسك

 تماد ام ةرصبلا ىلا ديسلا اهب بهذ ولو ةوسكلا جوزلا ىلع . لاق .

 ٠ هتارما

 ٠ جوزلا ىبأيف علخلا اهيلع ضرعي نأ دعب كلذو

 اذا ةوسك جوزلا ىلع نكي مل ديسلا هركو علخلا جوزلا بلط ناف

 ٠ ديسلا اهب جرخ

 ٠ همزليف هل اهيلخي نأ الا ةوسكلا همزلت ال هنأ هب هذخآن ىذلاو

 ةمألا درس عاب مت اهديس نذاب ةمأ ديع جوزت اذا : ضعب لاتقو

 ٠ هل هعم ناك ام جوزلا ىلع درب نأ هيلعف دلبلا ريغ ق هنمآ

 قادصلا امآو ٠ لام نم هل اهعم ناك ام درت ص معن : رثؤملا وبآ لان

 ٠ ١ ةوسكلا درت الو س هدرب الغ

 اه رضحأ ء اش نا و ؤ قلط هديس نا راف رصمل ١ نم ح رخآو دبعل ١ عيب ناو

( . كلذ نم هم زلي ام ح اهتنؤم



١٦٥ 

 تذخأ ام جوزلا ىلع تدر ناف هتمأ عاب اذا : حبسملا نيم دمحم لانق

 ٠ هالوم اهتتارفي رمآ هنم

 ٠ اهتتفنو اهتوسك همزل اهقرافي نأ هرك ناف

 ٠ ةقفن الو اهتوسك همزلت مل هيلع درت نأ تهرك ناو

 هنم ه ذخأ ام اهجوز ىلع درن نأ اه ديبس رمآ اه ديبس اهع اي نا و

 ٠.اهترافيو

 هيرلع ةقفن الو 4 اهلاحب اهكرت اهجوز ىلع درت نآ اهديس هرك ناف

 ٠ةوستكالو

 ناو ث قلط ءاسث ناف ةجوز هلو همالغ لجرلا عاب اذا : اضيآ لانو
 ٠ قفنأو اهاسك ءاش

 !_ء ةمآب جوزتف جوزتي نأ ديعلل ديسلا نذأ ١ ذاو : هريغ نمو

 ؟ ٠. زا ٠. .. . . نوكن "نم

 اهتذفن هيلعف راهنلاو ليللا ف اهجوزل هتمأ ىلع ةمألا ىلوم ناك ناف

 ٠ راهنلاو ليللاب اهتوسكو راهنلاو ليللاب

 اهتوسكو اهتتغن هيلعف راهنلاب اهلغشيو ليللاب اهيلخي امنا ناك ناو

٠ راهنلاب اهتوسكو اهتنقفن ديسلا ىلعو ى ليللاب



_ ١٦٦ 

 ىلع اهتوسكو اهتقفنو هنوسكو دبعلا ةقفنو : ىراوحلا ىبأ لوق
 ٠ جيوزتلا ىف هل اونذأ مهنأل دبعلا ىلاوم

 رازإ اهجوز ىلع اهتنوسكو ص صيمق اهديس ىلع ةمألا ةوسكو

 ٠ هانظفح اذكه بايلجو صيبمتو

 هللا دبع ىبآ نع دجوي : ىراوحلا ىبآ لوق بسح ىلع هريغ نمو
 اهجوز ىلع ةمألا ةوسك ق ميمت ني نازع باتك ق _ هللا همحر

٠ اه ديبس و



١٦٧ 

 باب

 ) دالوألا ةنؤم ق (

 قحأ هدلاو نأ ىرأ ىناف رح دلاو ىبصلا كلذلو ايبص قتعأ نمو
 ٠ هثراو هنأل هيلع قفني نآ

 الك نوكي الئل هقتعأ نم ىلع ىبصلا ةقفن نوملسملا ىآر امناو

 ٠ سانل ١ ) لع

 . ملعأ هللاو هيلع قفني نأ قحأ وهف ارح هوبأ ناك اذا امأف

 ٠ هتقفن هيلعف مزال نع هقتعأ ناك نا : ليق دتو

 ٠ اينغ ناك نا ةقفنلا هدلاو ىلعف اعوطت ناك ناو

 ٠ هتقفن هقتعأ ىذلا ىلعف اريقف هدلاو ناك ناو

 ٠ هدلاو نود هقتعأ ىذلا ىلع هتقفن : ليتو

 لجرلل ام ةآرملل : لاقو : هللا دبع ىبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي ام نم
 ىتح كلذ تبحأ ن ا اه دلو اير اهلو ‘ ع زننو هلام لكأت نآ اهل ك دلول ١ ق

 . غل

 ٠ هعزن بالل سيلف تجوزت نا و

 



_ ١٦٨ 

 مامعآ هيف نوكي نأ دعب دلب لك ىلا هب جرخت نأ اهل : لاق وآخوال٠

 ىف اهدلب نوكي نأ الا هب جرخت نأ اهل سيل : هللا دبع وبأ لاقو

 .اهدلب

 نم هل امو ميتيلا ىلع قفنأف ميتيل ىصو نع ءالعو امسئاه تلأسو

 ذخأيآ ؤ الام بسكو كردأ ميتيلا نا مث 6 كلذ هيلع بسحو ث هسفن لام

 ؟ ىصولا هننؤم هنم

 ٠ معن : ءالعلا لانتتف

 ٠ ءالع لات فيك مسئاه نيبف هيلع مئاه ركني ملو

 ٠ ركني ملو مسناه نيبو « قدصم وه : لاقو

 ؟ هنام ىذلا وه هيلو ناك ناف : تلق

 ؟ ال مآ كلذ ىلع دهسأآ : مناه لاق

 ؟ لوقت ام ص دهسئي مل وآ دهشأ نا تيآرآ : تلق

 ٠ هيلع طسبي هنآ نوملسملا ىري ام ردق ىلع هنم ذخآي : لاق

 هتأرما قلط لجر نع لئسو : ةيواعم ىبآ نع بسحأ ةعقر قو

٠ اهدلو اهنم عزني نأ قلطملا اهجوز دارأف تجوزتو اهتدع تضتناف



 س ٩ ٦

 ريغ اريغص ناك ناو اهنم هب قحأ ىلولاو بألاف تجوزت اذا : لاق
 ٠ اهنع نغتسم

 ٠ اهنم هب قحآ هويآف بدألا غلبم غلبو « اهنع ىنغتسا ناف

 اهعمو هتتأ ةأرما نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انغلب كلذك
 هاقس ىيدث : هللا لوسر اي : تلاقف امهدلو ىف هيلا نامكاحتي اهجوز

 مل ام هب قحأ تنآ : ةأرملل ىبنلا لاقف « هاوح ىرجحو ص هاعو ىنطبو

 .٠ ىجوزن

 مآ هندجو اهنع ىنغتسي نأ ليق ىبصلا مآ ةآرم ١ تنام ناف : لبق

 همآ ٠. ٠

 ٠ هب قحآ ىه ى همآ ةلزنمب كلذ ق ىه : لات

 ٠ هللا همحر ركب ىبآ نع انغلب كلذكو

 ىهو ، مصاع مآ ىهو هتجوز قلط ناك باطخلا ني رمع نآ كلذو

 همآ مآ هتدج تيهذق ءايتي تناكو ح ءابق نكست نم نم راصنألا نم ةآرما

 مصاع ديي ذخأف اهكردأف رمعل كلذ ركذف ءايتب همآ ىلا هي بهذتل هنلمتحاف

 ٠ :هنيبو اهنيب ىلخ : رمعل لاقف ركم ىبآ ىلا البقآو هديب ة دجل ا هنذخأف

 ٠ هب ىضرو مالكلا ركب ابأ عجاري مل رمع نآ انغلبف

٠ هتوم دعم ركب ىبأ ىآ ري مكح رمع نآ ثيعممس دقو



 ذ ١٧٨١

 ء مألا ةلزنمب كلذ ف ىهف ةلاخ هل تناكو ةدج ىبصلل نكي مل ناف

 ٠ اهنع ىنغتسي ىتح هب قحأ ىهو

 ٠ ةلاخلا نم هب قحأ ةدجلاف نيتيح ةلاخلاو ةدجلا تناك ناف

 نآ كل سيل نأ تطرش هريغ نم نونب اهلو لجرب تجوزت ةآرما نعو
 اهب لخد املف س هيلع تدهمشآو ، كلذ ىلع مدقتف ىدنع نم ىنب ليزت

 ٠اهنع اهدالوأ لزعت نأ دارأ

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 ؟ طرشلا لعجت مل اهناف : تلت

 ٠ اهطرش اهلف اهقادص نم هلعجت مل ناو اهقادص نم : لاق

 رهش هل ناك اهتتادص نم هلعجي ملو نكسلا هيلع تطرش ول كلذكو

 . نكسلا ق اهطرش

 نم ن اك ام :نأ : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبآ نع انآ تلظخفحو

 سفن ق طرشلا ناك اذا تيثن امناف ةآرملا اهتطرش اذا تيثت ىتلا طورشلا

 ٠ حاك دلا ةد ذع

 هيفف ةدقعلا سفن ق كلذأ : رهظي ملو ةدقعلا ليق ناك نا امآو

 : فالتخا

 ٠ نورخآ هلطبآو ث هتوبثب موق لاقو



 س ١٧١

 ٠ هانملع فالتخا الب الطاب ناك دتعلا دعي طرشلا ناك ناو

 ٠ عويبلا ق تيثت ىتلا طورشلا كلذكو

 لهف ث لجرب تجوزتف ىبص دلو هنم اهلو هنآرما قلط لجر نعو
 ؟ همآ نم هذخأب نأ ) يصل ا دلاول

 ٠ معن : ل ان

 دلاولل زوجي ام مهل زوجي له . مامعأ ىبصلل ناك نا تيأرأ : تلذخ

 ٠ دلاولل كلذ زوجي امنا : لاق

 ٠ اهسنحل اهثاريمف تتام مث تقنعأ ةمآ نعو

 . ءىش اهثاريم نم مهل سيلو ث اهنبا ةيابرب

 . هدلو ةيابرب ذخأ ايح ناكو ارح دلولا وبآ ناك ناف

 لجر نعو : دايز ىبآ ىلع ضورعم “ خايسنألا نع رخآ بانك نمو

 ٠ اهدقن ىطعت نأ ةأرملا تبلطف الجاع مهرد فلاب ةأرما كلم

 هبلعف الاو دقنلا ىطعأ ناف لجخلا ءاج اذاو ڵ ةدم ددمت : لاق

٠ دقنلا هنم ذخؤي ال كرتو اهتوسكو اهتقفن



_ .١٧٢ 

 4 دالوأ اهنم هلو هتآرم ١ قلط لجر نع هللا كمحر _ تلاسو

 نآ تبلط مث ث ةوسكلاو ةقفنلا هيلع ضرفو ث ةسنيرفلاب هنقلطم هتذخأف

 ٠ كلذ هركف الزنم مهنكسمت

 ع الزنم مهل ىرتكيو مهنكسي نآ هيلعف مهل نكس ال اوناك ناف : لاق

 . مهددع ردقب ءاركلا نم ىه اهيلعو

 ءارك مهل هيلع سيل : هللا دبع وبآ لاقف اهلزنم ف اهعم اوناك ناف

 ٠ ل زنم

 نأ ءاست ناو ى اهعم ءاش نا ث مهانكس هبلع نا : لوقأف انأ امأو

 ٠ مهنكسمل حالص هيقف ناك اذا اهلزنم نم صخرأ دجو نا ى رنكي

 ىه ذخأت نأ ءاركلا ذخؤي ام لثمب ىه فثتعنتو اهعم اونكس ناو

 . ءاركلا نم ىه اهبوني ام مهنع حرطتو ع اهلزنم نكسل

 هدلو : هل عضرت نأ تدا رأف هتآرمأ تدلو لجر ق اضيأ لاتو

 ٠ رجلاب الإ

 ٠ لات نم كلذ لات : لاتق

 ٠ ارجأ اهل اوري مل : حبسمو مناه امأو

٠ كلذ اهل سيل : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاتقو



 لقأب هعضرت نم باصأف هعضرنت دلو هنم اهلو هتآرما قلط لجر نعو

 ٠ هل هحعضخ رن ام نم

 عضرت نآ تءاسث نا : ريخت ىبصلا ةدلاو نأ انظغح : دايز وبآ لانف
 ٠لقآب هل هعض رت ىتلا ةعضرملا ىلا هعقدب هدلو هيطعتف غ الاو باصأ ىذلاي

 ٠لودعلا ىأآرب هتدلاو هعضرت ، كلذ هل سيل : بوبحم نب دمحم لاق

 ؟ هب قلطي لجرلا تيآرآ : ديلولا ىبأل تلق : رخآ باتك نمو

 ناك اذا هرك ناو لمعلا ىف نبا لجرلا رجأيو : لات : هريغ نمو
 ٠ ا جانحم

 همزلت نم ىلع قفنأ نمو : نامثع ىبآ نع ىراوحلا دييقت ف تيآر
 مهل ال و الام مهل نآ ملعي ملو ى كلذ ريغ وأ دال و وأ : وخ ١ نم هننقفن

 ٠ مهل ام بيصأ مت 6٧ رسي

 ٠ كلذب مهذخايف مهيلع قفنأ امب عجري مهيلع قفنأ ىذلاف

 اوفتكا ام دعب لاملا باصآ امناو لام مهل سيل ناك نا تيآرآ : تلق

 ؟ ءىننب مهيلع عجري لهف

 .لام مهل نكي مل مهيلع قفنأ موي مهنأل ءىشب مهيلع عجري ال : لات
 ماتيألا هتثرو ركنأف مهل امأو ادالوأ فلخو لجر تام اذا امأو

.... مهل لامال مهو ماتيألا اوركنأو ع مهبسن



 _ _ ١٧٤

 ٠ ةنيبلاب الا اذه نم ءىش ى مكاحلا مكحي ال : لاق

 ميلع قفنأ ىنأ دهسئأف راغص نونب هل لجر ف هللا دبع ىبأ نعو

 ٠ مهنم هنذخآ ا وكردآو اوغلم نا مهيلع انيد هتبسحأو ئ مهوستكأو

 مهل همزلت تناك مهتوسكو مهتقفن نأل مهيلع كلذ هل سيل : لاق

 ٠ لام مهل نوكيو اوغلبي نآ ىلا

 ىلع قح مهل ناك اذا نايبصلاو ىماتيلل نوموقي نوملسملا : ليقو

 ىرتشاو ث دلولل احالص كلذ ناك اذا كلذب هل موقي نم بألا لكو هلعف

 ٠ ىبصلل حلصآ كلذ ناك اذا عيبلا هيلع دقعو ص ةيراجلا هنم

 هابا هاضقو ء هيلا هميلست دارأو قح هدلول هيلع ناك اذا كلذكو
 . مكاح نكي مل اذا ليكولا هنم ضبقو ص اليكو هدلول ماقأ

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ زاج كلذ لعفو امكاح ناك ولو

 . لام مهل ناك اذا راغصلا هدالوأ ةقفن ىف فالتخالا ءاج دننو

 ٠ هلام ىف : لانت نم لاقف

 ٠ مهلام ىق : لاق نم لاقو

 دهشأ اذإ مهيلع قفنأ ام ردق هل تبثي هلام ف لوقي ىذلا لعلف

٠ كلذ ىلع



 ب .\٧ب١٥

 ٠ هيلع مهتقفنو .ء كلذ هل زبجي ال مهل ام ق كلذ ىرب ال ى ذلا و

 نا زع ةيواعم ايأ تلأس : هللا همحر _ ناطحق ىبآ فيلأت نمو

 ؟ هدالوأ ةقفن همزلت له : لجرلا نع _ هللا همحر _ رقصلا نبا

 مهتوسكو مهتقفن هيلعف ىثنآ وأ ركذ نم راغصلا هدالوأ امأ : لاتف
 ٠ مهمدآو

 . مهتقفن همزلت الف نا ركذلا نم نوغلابلا هدالوأ امأو

 هدالوأ نم ثانالا ةقفن هبلع نا : لاق نم لاتف ثانالا هدالوآ امآو

 ٠ نهتوسكو نجوزتي ملام

 ٠ ةنفن مهل همزلت ال : لانت نم لاتقو

 ؟ تنآ لوقت امف : هل تلق

 +: نهتوسكو نجوزتي مل ام نهتقفن هيلع : لوقآ : لاق

 ؟ نهيلع قفنت مكف : تلق

 ٠ نهتيقي ام : لاق

 ؟ اوتفني ملو كلذ ف اوفلتخا ناف : تلق

 لك رمت نم دم وأ موب لك نهتم ة دحا و لكل ع اص فصنف : لاق

٠ م وي



_ .١٧٦ 

 ؟ ة رذ وآ ري نم دمف : هل تلق .

 ةرذلا فقو & رب فيصلا ق نوكيف كلذ هنكمي الآ الا رب نمف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ةرذ

 ؟ نهوسكي مكف : هل تلق

 ٠ ةنس لكل باوثأ ةعبرأ ةأرما لكل : لاقف

 ؟ ىه ام : تلق

 ٠ بابلجو رامخو عردو رازإ : لاق

 نآ هيلع لهف لوحلا لوحي نأ لبق نقرس وأ نقرخنا ناف : تلق
 ؟ ىرخآ ةوسك نه وسكي

 ٠ كلذ حص اذا ح معن : ل انت

 لدب هيلع ىرأ الف مكاح نم مكحب اهتوسك اهيلا عفد ناك نا امأف
 ٠ اهتوسك

 ٠ ملعأ هللاو نيلدب هيلعف مكاح نم مكحب نكي مل ناف

 ؟ ىرخآ ةوسك هيلا هبلطو ةديدج ةوسكلاو لوحلا ءاج ناف : تلق

 هيلع نددري نأ مهيلعو ء ىرخأ ةوسك نهوسكي نآ هيلعف : تلق
٠ اهنم ىقب ام ىلوألا هوسك



 س ١٧٧

 ؟ نهتقفن هيلع لهف نقلط مث نجوزتن اذاف : هل تلق

 . نهتقفن هيلعف ةبسكم نهل سيل نك نا : لاق

 ٠ هيلع نهل ةقفن الف نهتيقي ام نبسكي نتم نم نك ناو

 ؟ نبسكي ام نميفكي نكي مل ناف : تلق

 . نميفكي ام نهبسك ىلع نهديزي نآ هيلعف : لاق

 نهتقفنل نهيفكي الو نهتقفنل نهيفكي نهبسك ناك ناف : تلق

 ؟نهيتوسكو

 . نه وسكي نآ هيلعف : لا

 ؟ نهل غبصي نآ هيلع لهف : تلت

 ٠ ال : لاق

 نوردقي الو نيموذجم وأ ىضرم اوناك اذا روكذلا دالوألاف : هل تلق
 ؟ .... . . هيلع لهف ةد > ىلع

 ٠ مينوسكو معن : لاق

 ؟ دحا و لكل ةقفنلا نوكت مكف : تلق

( ؟ ج ماكحال ا ىف حاضيالا _ ١٢ م)



١٧٨ 

 ةوسكلا نم دحاو لكلو ص رمن نم "نمو ؤ بح نم دم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ةنس لكل نابوئ

 نم مهيلع سيلف نايح نا وبآ هلو نجسلا سبح نمو : ء اضلا
 ٠. هللا دبع ىبآ باوج ىضقن ةنأ ٠ ءىش ةقفنلا

 مل هدلو نا جتحي مث هدلول ةضيرف ضرفي لجر نعو : هريغ نمو

 ٠ هتدج عم ناك امنا هتآرما مم نكمي

 هدلو ملسو س هيلع اهضرف مكاحلا ناك اذا اذه ىق هل ةجح الف

 هيلع ةضيرقلا تناكو 6 هندج عم اذه هدلو ناك ولو هتدلاو ىلا اذه

 ٠ هبلع هتدلاول

 نأ جنحيبق ةضيرفلا همآ بلطتف هدلول ةضبرف هيلع ضرفي لجر نعو

 نيميلا هيلع تدرف ى اهنيمي ىلا لزنو ةنيبلا زجعيو لزغو بسك دق هنبا
 ٠ اهمهتم هنكلو ملعي مل هنأ حجنتحيف

 نوكي الزغ لزغ الو ابسك اذه هدلو بسك ام نيميلا هيلع : لوقأف
 ٠ هنع طقسأ حص ناق % نبمي هيف

 لكآي هنآ هرمأ حصي ملو هبلع ةضيرفلا هدلو بلط اذا دلاولا نعو

 ٠ ةضيرفلا نم هل نوكي ام ءانغلا هرمأ نم رهاظلا و ئ ريلا

 ٠ هؤانغ حصي نأ الإ سانلا هيلع ام نم طسولا ىلع نوكي : لاق

 حصي نآ الا كلذ نم طسولا ىلع وه هرقق حصي مل اذا كلذكو

. هرقف



_ ١٧٩ 

 هيلع دري لهف اريقف طسولاب هيلع مكح موي ناك هنأ حص ناف : تلق
 ؟ رقفلا مكح ىلع ةدايزلا رادننم

 ٠ ىضم دت نوكي ىنبجعي : لات

 > ءىني قحلب الآ هي شيف امنغ ناك مكحلا موب هنآ حص نا كلذكو

 ٠ فنأنسب ام ق ذخؤيو

 ةيبرتلا مزاول هدلو هل ىبري نم رضحي نآ لجرلا ىلع : ليتو
 ريصح نم طاسبلا لثم اطولا نم هيلع ماني امو ةداسولاو دهملا نم اهلك
 ٠ هلك اذهب هيلع مكحيو ث ةرفضحلاو اميف ىبري ىتلا بايثلاو ع هريغ وأ

 ٠ كلذ نم اهمزلي ام ىلع هب مايقلا و هعاضر الإ ةآرملا ىلع سيلو

 ضرفب نأ الا ريغصلا هدلو ةقفن ىلع سبحب ال لجرلا نا : ليقو

 .ةضيرف هل

 تعفر اذا ذئنيحف رثكأ وأ لتأ وأ ارهسث هيلع قفنت نأ مألا رمؤتو

 ٠ كلذ اهيلا عفدي ىتح سبح هيلع

 سبح شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ابآ ىضاقلا نآ ةقثلا ظفحو

 ٠ هقالطاب ديعس نب دشار مامالا رمآف هدلو ةنفن ىلع الجر

 ٠ هيلع قفني نم رمأيو « هل ضرفي مل هلعلو

 دنع اهتفرعم ىلع ةنيبلا ةآرملا تزجع اذاف : هل تلق : هريغ نمو

4 ةنالف ىه اهنآ مكاحلا بلق نامطاو . دحاو دهاش اهدب دهشو 6 مكاحلا



-- ٠ ٨ ٦ 

 اتيم هوبأ ناك اذا ةيبرتلا ةيابر عضري ناك اذا اهدلو لام نم اهل تبلطو

 ؟ ةنانئمطالا ىلع كلذ عسي لهف

 ملو % ىبصللو اهل ةحلصم كلذ ف اجر اذا كلذ هيلع قيضي ال : لاق

 ٠ كلذ ىف ةنانئمطالا ىف بترب

 نوكي الآ اهجوز بلطف اهجوز ريغ نم دلو اهل ناك اذا ةأرملا نعو

 ؟ كلذ هل لهف ,ىح دلاو دلولل ناك اذا ةنكاسملا ليبس ىلع اهعم

 نآ مكاحلا نم رظنلا بجوأو ؤ ةرضم اهجوز ىلع نكي مل اذا : لاق
 ٠ مكحلا نم همزلي ام نع عانتما جوزلل نكي مل اذا اهدنع دلولا نوكم

 . همأو هببآ نيب رايخلا دح ىلع نوكي ىذلا ىبصلا نعو

 ٠ ناك راتخا ام ثيحف مالكلا حصفأ و ملكت اذا : لاق

 تهرك اذا كلذف ماعطلا نم هيديو ث طئاغما نم هسفنل لسغ اذا امأو

 . تجوزت اذا مألا عم نوكي نأ بألا هرك وأ ى اهعم نوكي نآ مألا

 ٠ هتيبرت همأ تهرك اذا هايإ مزل هسفنب دلولا ىفك اذا : اولاقف

 ٠ امهتم الجر تجوزت اذا همآ ىلع ليبسلا هييؤث ناك اذا كلذك

 دربلا نم مكلا هدلاو ىلعو > ةوسكلا ق مكاحلا ضرفي لهف : تلق

؟ هردلا هنم ةجاحلا تتو



١٨١ 

 وهو ىبصلل حلصأ ةضيرفلا عضوم ف كلذ ىآر اذا مكاحلا : لاق

 ٠ كلذ رصبأ اذا هل ىدنع كلذ ناك هنع هل ةيانغ الو 0 هيلا جاتحم

 ؟ ةضب رفلا ف هسنج امو ئ مكل ا اذه هل نوكي امف : كلق

 ىتلا هلاحو هرقفو هدلاو ىنغ ف ىبصلا لثم ةوسك نوكت : لاق
 ٠ ةضيرقلا تقو اهبف نوكب

 ذ ةدحاو نطب ى دالوأ ةثالث تدلو دقو هنجوز قلط لجر نعو

 ؟ اهل ضرفي مك ع هنم ةيابرلل تبلطو

 امك ةضيرف هيبأ ىلع دحاو لكل ، اهتيابر ةرجأ اهل ضرفي : لان
 ٠ كلذ لكل ةبابرلا لهأ نم الدع مكاحلا هاري

 هنأ ىعداف هدلو ىلع ةقفنلا ىرجي نآ دلاولا مكاحلا رمآ اذا : تلق

 :كلذ ىه تركنآف هبلع اهب ىرجتل ةضيرفلا نم ائيش ةدلاولا ىلا ملس

 ؟ عطقلاب نيميلا اهمزلي ليذ
 فلحت اهناف هيلع اهئارجاب ىه رمؤت وأ هيلع اهقحتست مل اذا : لات

 هنآ ىعدي ىتلا اهنم ءىش نم الو ح ةضيرفلا هذه نم ءىرب هنأ ملعت ام

 ٠ اهيلا اهملس

 هتومو هنيد ءاضقو هتنؤم هدلاو مزلت له : رقتفاو فعض لجز نعو

 ؟ ال مآ ابزع ناك نا هجيوزتو هلايع

. ماكحألا ىف همزل تفصو ام ىلع ردقي اينغ هدلاو ناك نا : لاق



١٨٢ 

 قزارلا هللاو اريقف ناك اذا همزلب مل ردقي مل ناو ٠

 نيرسعم ١ وناك ئ مه دال وآ ض ١ رف ق ليفك ء ايآل ١ ىلع سيلو

 ٠ نبرسوم وآ

 لاح ىف دلاولاو ةقفن وأ ةوسك هدلاو ىلع دلول مكاحلا ضرف اذاو
 لاح ىلع هناف ىنغلا لاحتسا هنأ هلفكي نم وآ دلولا ىعدا مث رقفلا

 ٠ كلذ ريغ حصي ىتح هيلع ضرف ام

 ءاش ناو % هلاح ق رصيبب ءاش نا \ ءاش نا كلذ ىف ريخم مكاحلاو

 ٠ ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدملا ىعدا

 ح ريقف هنأ هيلع ضرف ام نيح ىف هيلع ضورفملا ىعدا ناق : تلق
 ٠ ىنغ هنا : هل ضورفغملا لاقو

 ٠ ةنيبلاب مهنم دحاو لك ىعديو ، مكاحلا ىلع فقوي : : لاقف

 ةضيرفلا هيلع تبثآو مكاحلل لكسم ف لخدي مل هرمآ لكشا اذاف

 ٠ اهب بلطي ام نيح ىف

٠ رقفل ١ و ىنغل ١ نم حص ام ىلع ناك هانغ حص ن ١ و



. ١٨٣ 

 باب

 ( هديس ىلع دبعلا ةننفن ىف )

 : ناطحق ىبآ فيلأت نم

 ؟ ةقفنلا نم همداخل هيلع مكف : تلق

 ٠ هعيبب نأ هبلع : لاق

 ؟ كلذ هل لهف هتيب ىلا هتقفن ذخأي نآ مداخلا بحأ ناف : تلق

 ٠ معن : لانق

 ؟ هل مكف : هل تلخ

 ٠ موي لك رمت نم "نمو ةرذ بح نم دم : لاق

 ؟ هوسكي مك ى ةوسكلاف : تلق

 ٠ ةنسلا ىف مداخ لكل ابوث : لات

 ؟ لمعلا نع فعضيو عوجيو جنزلا ىتقفن معطي نأ فاخأ ىنأل ىلزنم ىف هيلع قفنأ امناو هتيب ف هيلع قفنأ ال : ىلوملا لات ناف : هل تلق

٠ ىضقنا ٠ دبعلا ىلع كلذ ىلومللف : لاق



١٨٤ 

 نأ سأب ال : لات لْئا و نع ة رفص ويآ ىنربخأ : هللا ديع وبآ لاق

 ٠ ةمتعلا ةالص تقو ىلا همالغ مدختسي

 ريغل الو ليللا ىف هسفنل لمعي نآ دبعلل سيل : هللا دبع وبآ لاتو
 ٠ هنذاب الإ هال وم

 كولممب ةجوزتم مهمآو راغص مهو مهديس مهررح كيلامم نعو
 نأ مهمأ تبلطو ث اوغلبي ىتح هلزنم ف مهمعطي نأ كلاهلا ثراو بلطف

 ٠ كولمملا اهجوز عم ىهو اهعم اونوكيو مهذخأت

 مهتضيرف مهل ذخأيو ، كلاهلا ثراو نم مهب ىنلوأ اهنأ ىرأ ىناف
 ٠ لودعلا ىآرب

 ؟ كلذ ىف ةقفنلا فيكو

 ٠ مهلثم ردق ىلع رهش فصنلو مايآ ةرشعل مهل اهعفدي : لوتأف

 تلاتو 4 مويب لك مهتقفن مهيطعي نأ ثراولا بلط نا : تلتو

 ؟ كلذ ىف مزلي امف ارهسث : مهتدلاو

٠ موي لك هنم ذخات نآ اهيلع سيل : لاق



١٨٥ 

 باب

 ) ةقلطملا ةقفن ىق (

 اذاف ضيحت ىتلا ةقلطملا نعو : _ هللا همحر _ هللا دبع ىبأ نع

 ؟ اهقلطم اهيلع قفني مك ىلإف ضيح ثالث دعب صخآ مل : تلاق

 ريك نم ضيحلا نم نيبت نآ ىلا اهيلع قفني نآ هيلع ناك نا تيآرآ
 ؟ اهيلع قفنيو فلحت فيكف

 ؟ روهشلا و مايذلا نم فلحت مك ىلع وأ

 ؟ رثكأ وأ لقآ وأ ةرم رهس لك فلحتأ

 ضيحلا ىف اهتدع ىف اهنيمي عم لوبتم اهلوقو س دح اهل سيل : لاق
 تضاح ام اهنأ رهسثآ ةثالث ءاضقنا لك ىف اهنيمي عم دودحم تقو ريغ ىنا

 ٠ ضيح ثالن

 ضعب ىف لاق هنآ دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبآ نع تظفحو

 ٠ اهيلع نيمي الو ةقدصم اهنا : لوقلا

 تناكو ةدعلا تمادام ةقفنلا اهعم بجت ةقرفب ةنونيبلا تبجو اذاو

 هيف ةجوزلل بجو امف س قلطت مل ىتلا ةجوزلا ةلزنمب اهتدع ىف ةقلطملا
 تجرخ امو ، ةدعلا ىف تمادام هذهل بجو كل تفصو ام نم ةقفنلا

. ةقفنلا هيفقف



١٨٦ 

 كلذ وحن وأ درت وآ هدري نأ نجس ف سبح نم اهليدب بجوأ امو
 ٠ ةنونيبلا دعب تمرح كل تفصو ام نم

 7 كل ذ لثم دمحم وبآ ل انت

 عنمف اهب لخدي ملو هنآرما قلط هنأ لجر ىلع نادهاسش دهش ولو

 ٠ ةقفنلا هتأرما تلأسف ةنيبلا تلاق ام رصيي ىتح اهيلع لوخدلا نم جوزلا

 ناو > اهيلع ةدع الف نيقداص اناك نا نيدهاسشلا نأل اهل ةقفن الف

 ٠ عونمم جوزلا نأ اهل ةقفن الف نييذاك اناك

 ٨ دمحم وبأ ل ا كل ذك

 ٠ لاق امك وه ء معن : لاق : هريغ نمو

 تده سننو 4 نيتنثا وآ ةدحاو قالطلا تعداو اهي لخد ناك نا امآو

 ىف تمادام ةقفنلا اهل هنل ةقفنلا اهلف رقم وهو اهئطو نم عمو ث ةنيبلا
 ٠ ةدعلا

 ٠ ةدعلاب ةقفنلا اهلف نيقداص اناك ناف

 ٠ ةقفنلا نم دبال ةجوز ىهو نيبذاك اناك نا و

 ةقلطملل لاتق نم لوق ىلعف اهي لخد دقو اثالث كلذ ناك نا امأو

 الماح تناك ناو ةدعلا ماكحأ ف تمادام ةقفنلا هيلعف ةقفنلا اثالث

٠ ةقلطم وأ ةجوز تناك 0 لاح لك ىلع كلذ مهلف ةقفنلا نم دبالف



 ۔ ١٨٧

 ىلع هعم ردقن ال اضرم تضرم مث اهجوز اهي لخد ةآرما نأ ولو

 ٠ ةقفنلا اهل تناك عامجلا

 ٠ دمحم وبآ لاق كلذكو

 ةمالع امف اهلمح قلطملا ركنأو ةقفنلا تيلط اذا لماحلا ةآرملا نعو

 ؟ اهلمح

 ٠ كلذ رصبت نمم نم ةلدع ةآرما اهرظننت : لاق

 ٠ 'اهيلع ةقفنلاب رمأ لمحلا دجت اهنا : تلاتت اذاف

 درت نأ تفلك اهقلط ذنم ن اتنس اهل ىضمت ىنح اهلمح عضت مل ن اف

 ٠ اهيلع قفنأ ام هيلع

 ، اهتالط تقو مكاحلا بتك لماحلا ةلزنمب اهنأ ةأرملا لهتسي مل ناو
 ٠ ةنيبلاب كلذ ىلع دوشآو

 ٠ كل تفصو ام ىلع ناكو ص اهيلع ةقفنلاب هرمآ اهلمح نابنسا ناو

 لقآ وآ نيتنسل تعضو اذاف ء عضت ىتح اهلمح نبنسي مل ن اف

 ٠ تعضو نأ ىلا اهتلط ذم اهتقفنب اهل مكح اهقلط هنم

 ٠ دلولا هقحلي الو ، اهل ةقفن الف نيتنس دعب تعضو ناو

 ليق اذه تدلو دق : تلاقو نيتنس نم لقأل ىبصب تءاج ناف : تلق
؟ةقفنلا همزليو ء اهنم كلذ



١٨٨ 

 ةقفنلا اهل نوكنو س هبسن قحليو ، كلذ اهنم لبقي معن : لاذق ٠

 در الف لماح اهنأ مكحلاب اهيلع قفنأ اذا : ليق دقو : هريغ لاق

 ٠ نيتنس ىلا هب تأت ملو ث اهيلع

 + اهيلع قفنآ ام عيمج هيلع تدر نيتنسل هب تأت ما نا : لان نم لاتقو

 ٠ دلولا كلذ تدلو اهنأ حصي نأ الإ اهلوق لبقي ال : ليتو

 ٠ ةلباقلا لوت نم لقأب كلذ حصي ال ر

 اهيلع قفنآف لماح اهنأ ةقلطملا تعدا اذاو : رقصلا نم نازع نعو

 ٠ ىنطب ف دلولا برض : تلات ناتنس ااخ املف جوزلا

 هنأل قفنآ امي اهيلع عجري الو ، نيتنسلا .دعب هيلع ةقفن ال : لا

 ٠ لوقت امك هلعل ىردي ال

 ٠ هيلع ةقفن الف قارفلا هيلع ناك ءىش ىلع هتجوزل حلاصملا ف ليتو

 ٠ ةقفنلا اهل نا : لماحلا ةقلطملا ىف ليق دت : رثؤملا ىبأ نعو

 ٠ اهل ةنفن ال : موقن لاق

 : ةعلتخملا ىف اوفلتخا كلذكو

٠ ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهل : موقن لاق



١٨٩ 

 موق لاقو : لانفقةلها٠

 اهيف فلتخم ةنعالملاو اثالث ةننلطملا كلذكو .

 رخآ ىنعم نم لماحلا ىف فلتخا و :

 ةدعلا ىف تمادام ىنكسلا اهل : موق لانف ٠

 اهل ىنكس ال : ليتو ٠

 ٠ ةقلطملا كلذكو ث اهل

 ح نغنآتسي ام ق ةقفنلا نهلف نهجاوزأ لزانم ىلا ن_عجر ناو

 . هدلبو هتيب نم تاجراخ نكام نهل بسحي الو

 ةقفنلا اهل ناف ةدعلا ىف ىهو اهتلطم تام اذا : ةقلطملا ىف موت لاقو

 ٠ ةدعلا ق تمادام

 . ىفوت مث اثالث اهجوز اهقلط ىلبح ةرما نعو

 ٠ ثاريملا نم اهبيصن ذ نم ةقفنلا اهل : لاق

 ٠ اهدلو بيصن د نم ةقفنلا اهلف هدلو مآ ثناك ناف

 اهل ةقفن الف ءىش ىلع ردقي ال ريقف وهو هتجوز قلط لجر اميآو

٠ هيلع



 _ _ ١٩٠

 ٠ هترشع ىف اهتقفن اهل مرغي ال هناف كلذ دعب ىنغتسا ناف

 ع ةقفنلا اهل هيلع ضرف مكاحلا ىلا هيلع تعفر نا : رثؤملا وبأ لاق
 لدع مث هيلع اهضرف دق هللا نأل ث اهيلا اهملس رسيآ ىتم اهيف لجأو

 ٠ ) ةرسيم ىل ١ ة رظنف ةرسع و ذ ن اك ن ١ و ( نب دل ١ هيلع ى ذلل : ل انتف هيلع

 ٠ نيدلا ةلزنمب اهتقفن ىرنف

 ٠ اهل ءعىش الف ةدعلا ىضقنت ىتح بلطت مل ناف

 ٠ اهل ةجح الف ةننفن اهل نأ ملعت مل اهنأ ةلايجلاب تجتحا نا كلذكو

 ٠ هتقلطمل ةقفن همزل نم ىلع مدآ ال : ليقو

 الماح تناك ء مدآ اهتقفن ى ةقلطملل بجي ال : هللا دبع ىبآ نعو

 ٠ لماح بغ الو

 ةآرما نم مدذلا هل بجو ةقفنلا هل تبجو نم : لق دقو : هربغ لاق

 ٠ كولمم وآ دلو وآ ةبا رف ى ذ وأ ةقلطم

 ةدحاو هتجوز قلطي رحلا نع لئس : ةيواعم ىبآ نع بسحآ ام نمو

 ؟ ةقفن اهل له ى ةمآ ىهو

 ٠ اهل ةنتفن الف نيتنثا اهقلط ناو ت معن : لاق

؟ الماح تناك ناف : هل ليق



7 ١٩١ 

 ةتنفن هيلع اهل ) سيلق خ : لانت ٠

 ؟ اهنطب ى ام اهديس ىنثتسا ناف : هل ليق

 ٠ كلذ هل : لانت نم لات

 ٠ كل ذ هل سيل : ل اذخ نم ل انتو

 جوزتي لجرلا نع لئاس هلأسو : نسحلا ىبأ نع دجوي ام نمو
 له 4 ريغتف غلبت مث هيل ١ نيت مل وآ هعم ىه و اهيلع قفنيخ ةييصل ١

 ؟ ٣ .. . . ا ١ كلت اهل . ..

 ٠ قفنآ ام هل بسحي مل اهب زاج ناو

 تريغ ص اهب زجي مل وآ اهب زاج ص اهيلع بسحي : ليق دت : هريغ نمو
 ٠ هيلع اهل ةقفن ال هنأل ريخت مل وآ

 بسحي مل ريغت مل ناو س تريغ نا اهيلع بسحي : لاق نم لاقو
 اهيلع ٠

 بسحي مل ريغت مل نإو اهيلع بسح تريغ مث مكاح مكحب قفنآ نإو

 ٠ اهيلع

 جيوزتلا تمتأ ڵ اهيلع بسحي مل مكاح نم مكح ريغب قفنآ ناو
٠ اهب زجي مل وأ اهب زاج ي تريغ وآ



_ ١٩٢ 

 مدآ الو ةقلطملل ةوسكال : ليقو ٠

 اهل مدآ الوح ةوسكلا اهل : ليقو .

 اهل ةوسكالو مدألا و ىنكسلا اهل : ليتو .

 ةمرح الو رايخ الو علخ الو قالطب جوزلا نم نئاب لكل ةبتفن الو
 . تظفح اذكه ، هنم تلمح ىذلا جوزلا ىلع ةقفنلا اهلف لماحلا الإ

 تبلط لجر ف _ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبآ لاق
 ملعي تقو ذم وأ لوآ ماع ذم اهتلط دق هنا : لوقيف اهتقفن هتجوز هيلا

 . جوزتت نأ اهلو ، قدصي هنا : تضقنا دق اهتدع نآ

 ٠ هيلع ةقفن ال : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ ةقفنلا هيلعو قدصي ال هنا : راثألا ضعب فو

 مكحي مل تبلط مث هللا ءاسث ام الخ ىتح ةقفن ةقلطملا بلطت مل اذاو
٠ لبتتسي ام فو الخ امل ةقفنلا اهلف لماحلا الإ ىضم دق ام ىف اهل



_ .١٩٣ 

 باب

 ) اهوحنو تاتدصلا ف (

 جوزت لجر نعو : هللا ديبع ىبأ ىلع ضورعم هنآ دجوي ام نمو

 ٠: اهستج > ١ ومسي ملو فصو ىلع ةآرما

 مهن امثآ برضت مث > مهنامثأ موقت مث سنج لك نم رظني : لاق

 ء: كلذ نم طسولا اهيطعي مث ضعب ف اهضعب

 ٠ دلبلا لهأ مدخ نم بلغألا ىلع وه : هللا دبع وبأ لاق

 فلألا مسب ملو فلآو ةلخن ةئام ىلع ةآرملا لجر جوزت اذاو

 ةآرملاو ف مهرد فلآ : جوزلا لاقو ث رانيد فلآ ٠ ةآرملا تلاق ٠ ؟ وه ام

 . اهلهآ مم

 ٠ اهلهأ عم تمادام اهلوتت لوقلا : لانت نم لاقت دنف

 لخدي نآ ءاسث ناو ع وه لوقي ام فصن اهيطعيو قلطي نآ ءاسث ناف
 ٠ ىه لوقت ام اهيطعيو اهب

 تعدا امب ةنيبلا ىه اهيلعو ، جوزلا لوق لوقلا : نورخآ لاقو
 . قادصلا ىلع لضفلا نم

 تبثت ملو جيوزتلاب جوزلاو بألا ، رقأف هتنبا جوز لجر نعو

( } ج ماكحالا ف حاضيالا _ ١٣ م)



_ ١٩٤ 

 جوزلا لاقو ۔ اذكو اذك قادصلا : بألا لاقو ڵ قادصلا مك ةنيبلا

 ٠ كلذ نود

 ٠ لوألاك انعم ىهف

 : ةأرمال لان لجر ق : _ هللا :همحر :ىراوحلا : ىبأ نع تظفحو

 ٠ قادصب ىلولا هجوزف كلذ ىلا هتباجأف اهل هيلع قادص الب اهجوزت هنا

 ٠: ىلولا اهل ضرف ام اهل : .يراوحلا وبآ .لاق

 نآ تيضر اذا : ءاهقفلا ضعب لاق : راثآلا ضعب ف تدجو دقو

 اهل ضرفي مل اهجوز وآ س لقأ قادضب اهيلو اهجوزف قح الب هذخأت
 ٠ مهارد ةعبرأ اهل نا : ائيش

 ى اهنكس نآ طرش ىلع هل اولاقف ةأرما جوزتي نأ دارأ لجر نعو
 نأ تدارأ ةآرملا نا مث 6 كلذب مهل ليقف ٠ هنم تنكس تءاس ثيح اهدلي

 هعم نوكت نآ وه بلطو س جوزلل حلصي ال عضوم ق ةيرقلا نم نكست

 ٠ هل حلصي عضوم ف ةيرقلا ف

 اهدلب ىف اهنكس حاكنلا دقع دنع هيلع اوطرش اذا مهنأ انظفح ىذلاف

 ٠ كلذ هيلع تيبث

 ٠ دلبل ١ نم تع اش ثيح : تلاق اذا ظفح اهل ىعم سيلو

 ٠ كلذ تيبث فورعم دلب ق انكس هيلع طرش نا : لوقأ و

٠ تيثب اذه ىرأ ام ملعآ هللاف تءاش ثيح امآو



.. ١٩٥ _ 

 نوملسملا ىري نأ الإ هيف اهنكس هيلع طرش ى ىذلا دلبلا ىف ف اهنكسأ ن راف .

 كلم لجر نع : بلاط ىبآ نبا ىلع نع عفر ام ف ةيواعم وبأ لاق
 : اهلوأ تايضق عبرأب ىلع اهيف ىضقف اهب لخدي نأ لبق انز مث ةأرما
 اودر : لجرلا لاق مث ىنازلا دح دحلا اهيلع ماننأو © امهنيب قرفي هنأ

 ٠ هلام هيلع اودر : ىلع لاقف ىلام "ىلع

 مهل تنذأ كنأل كلذ كل سيل : ىلع لاقف اعاتم ذخأي نأ لجرلا هركو
 ٠ كل ذ

 جوزتي الآ هرمأ مث قادصلا فصنب اهل ىضق امنا اندنع هجولاو

 ٥ ٠ د و دحم ال ا

 رمأ ق تركذ > كتمالس ىنرسو ك كيانك ىلا لصو : هريغ نمو

 . اهتوسكو اهتقفنو اهليكوو اهتادصو اهيلع جوزت ذا اهجوزو ةآرملا هذه

 امهو اهليكوو اهجوزو ئ لخد اذا هي ذخؤي هيلع نبدف قا دصلا امأف

 ٠ هيآرب اهقح ذخأت ىتح لودعلل نايعادلا

 ردق ام الخف هدلو لام نم تد)ااخن رثع هتأرما ىضق لجر نعو

 نئارق ق ددعلا ق ةدايز كعمو ىلام نم هاضق امنا : دلولا لاتق مث : هللا

 ةلضف : وه لاتقو ى نئارق ىلخن ىف تكرت ىنا : ةآرملا تلاقو ڵ لخنلا

 ٠ كقح ىلع

 رثكأ ذئموب هاضق ةنييل ١ نبال ١ ىلع و .ؤ ل امل ا ه دي ق نم لوق لوقل اف

٠ كلذ نم لضفلا ذخأبو س اهتتح نم



١٩٦ 

 هؤاضق زوجي هناف اهضرم ى هتنبا لام ىضق اذا دلاولا نا ليقو .

 اهضرم ف زوجي ال : موق لاقو .

 رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو .

 له ،\ لخن قادص هيلع اهلو س نيجلف ق لام هل ناك نا : تلتقو

 فوتست ىتح لخنلاو ضرألا نم دحاو جلف نم اهيضقي نأ ليكولل زوجي

 ناك ثيح هلخن نم لودعلا ىآرب اهضقيلف لخن هل ناك نا : لوقأف

 . ىفوتست ىتح ىرقلاو جالفألا نم

 ٠ ىفوتست ةميقلاب ضرألا نم تيضق اهتح ردقب لخن هل نكي مل ناف

 ةآرملاو اهتح عيمج اهيفوي نأ ىلع ةأرما جوزت لجر نعو

 ٠ فرعت الو رهظت ال

 ؟ صلختي فيك مأ ىلاولا ىلا كلذ جوزلا ملسي : تلق

 نأ الإ هيلا كلذ ملسيق هملس ىذلا وهو ةقث ىلو وأ بآ ناك ناف

 هنآ ملعي ىتح آربب الو ث ةنامألا قحب وهو اهيلا كلذب هلسرب نوكي

 ٠ اهيلا ملس دق

 نكت مل ولو منغلاو لخنلا نم اهلك تاقدصلا نا : نسحلا ىبأ نعو
 ةثروو جوزلا ةثروو ةأرمللو ةأرملاو لجرلل اهيف :زوجي حلصلا ناف ةرضاح
٠ ةأرملا ةثروو جوزلاو ةآرملا



١٧٩٧ 

 ؟ لخنلا نم قادصلا ىضقن فيك : هل تلق

 عضاوم ٠

 ٠ عضاوم ةعبرأ نم : لان نم لاتو

 كلذ ىف رظن كلذك نكت مل اذاو ے اهسوءعري لخنلا نم ةآرملا تيضق

 هاري ال ام نم ءاضقلا ف زوجب ال امو ةناوعلاو ةطتاسلاو ةميركلا جرخآف

 كلذ نود ةلخنو ةطسو ةلخنو ةديج ةلخن لعجي مث ح ء اضنت لودعلا

 ٠ تالخن ثالث نع نوكنف

 . اهسأر نع ةنودلا الو ء اهسآر نع ةميركلا ىضقي الو

 مث ةيضاق امنأ نوري ةلخن ىلا لودعلا رظن كلذك نكب مل ناف
 نوزواجي الو معبرألاو ثالثلاو نيتلخنلا ناكم نولعجيف اهيلع نوضقي

 ةلخنلاؤ ث ةلخنلا ناكم نيتلخنلا نولعجيو ع تالخن عبرأ نم رثكأ ةلخنلاب
 ىنعم ىلع هنم تفرع اذه وحن ىلع ةلخنلا ناكم عبرو ةلخنو ڵ\ فصنو

 ٠ هلوق

 ىل نيكرتت له : هتأرمال لاقف ةافولا هترضح لجر فو : هريغ نمو
 قادصلا فصن اهاضتف ث معن : تلاقف ؟ هفصن كيطعآو كنادص فصن

 ص ىلا بلط : تلاقف كلذ ىف تعجرف فوت مث ىقابلا فصنلا نم هتآربأو

 ؟ ءىش اهل له

٠ امهيآر وهو س تيضق ام الإ اهل سيلف



١٩٨ 

 ملعي ملو اهب لخدو ةنالف جوزت هنأ هضرم ف رتأ لجر نعو
 ٠ مولعم قادصب اهل رقآف هنآرما اهنآ و رارقاب الا

 اهل رقأ ىذلا نوكب نآ ال إ اهئاسن نم اهلثم قادص لثم اهل رقأ

 ٠ اهل ثا ريم ال و ؤ كلذ نم لقأ ه

 ٠ كلذ نم فصنلا اهلف اهب لخد نكي مل ناو

 ملو س قادص هيلع اهلو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : هريغ نمو

 : ه ةقرفتم ىرق ف لام هلو ء عضوم ىف اهل مسي

 ىوآمو لام اهي هل ناك ن نا جوزت اهيف ىتلا ةيرقلا نم ىطعت : لانت

 . اهيف جوزت ىتلا ةيرقلا نم صقن ام اهل متي نكسي ىتلا ةيرقلا نم الإ

 ؟ الخن اهل ىرتشي نآ دارآو هل لام ال هناف : تلق

 ٠ هتيرق نم ىرنشي : لاق

 ؟ هتيرق ماقم اضرأ هتيرق ريغ ىف باصآ هناف : تلق

 . اهتبيرق نم وآ هتيرق نم اهيطعي : لاق

 كلذ عاب هنا مث عضوم ق اهتقادص هتأرمال طرش ه لجر نع هنلأسو

 ٠ ةرضاحم ىهو ىرخأ ةأرما هاضق وآ عضوم ١

 اهيلع ىري نكي مل هنأ ىلع نب ىسوم ىلع ىبآ نع ظفح : لاقت
٠ كلذ تمتأ دق اهنأ ملعي ىتح ةرضاحم تناك ولو ازئاج



_ ١٩٩١ 

 اهيلع كلذ زوجي : هريغ نمو. ٠,

 ةثالث وأ نيمهرد وأ مهردب ةآرما جوزت لجر نعو : هريغ نمو ٠

 هبلع اوضا رت ام ىلع مه : لاتف ٠

 ريغب ةقرف ىهف بابلا اذه ىف كل تفصو ةقرف لكو : هريغ نمو

 اهب لخدي مل وآ اهب لخد ناك نا ءىش رهملا نم جوزلا مزلي الو ي قالط
 ٠ نبجوزلا دحآ ىسن اذا

 جرخف امهدحأ وآ اييسي نأ ريع نم هتأرماو جوزلا ملسأ اذاو

 ٠ رهم جوزلا ىلع ةآرمللو ك رخآلا ملسأ مث مالسالا را د ىلا

 ٠ اهب لخد ناك نا هب ه ذخأت اهناف

 رهم الف ةرم لوآ ملسأ ىذلا وه جوزلا ناكو اهب لخد نكي مل ناو

 ٠ مالسالا تبأ ىتلا ةأرملا لبق نم تءاج ةقرفلا نأل هيلع

 فصن جوزلا ىلعف ةرم لوأ تملسأ ىتلا ىه ةآرملا تناك اذاو

 ١  1ره .٠

 ىلا بطخ لجر نعو : هللا دبع ىبأ نع ذخؤي ام نم : هريغ نم
 اوجوز : همآ تلاقف ص انتنبا قادص نع زجعي كلام : اولاقف مهتنبا موق

 نا مث . هوجوزف > :ىلع ' وهف مكتنبا ِ قادض هلام نُم نصقن ناف ىنبا

٠ هل زجعو اهتادص ذخآ ةآرملا تقحتسا مث هلام فصن عاب مالغلا



 ۔ ٢٠٠

 نآ الإ جيوزتلا موي هلام هنع زجع ام مامت مألا ىلع امنا : لاقف
 ٠ مهتاف وه نكي مل ةفآ لام ١ ىلع تعقو نوكت

 قحتست ىتح مآ هلام اهجوز ىلع فقوت نأ ةأرملا ىلع لهغ : تلق
 ؟ اهيف كردأ الآ فاخآ : لوقت اهنأل هذخأتو اهتادص ذخآ

 ٠ هيلع رجحي نكلو ى ال : لاق

 ملعلا دعب نم اهئطوف ةمرح هتجوز نيبو هنيب عقو لجر نع هتلأس
 ٠ ةبوتلا دارأ مث اهيلع ماقأف كلذب

 دعب هئطول اهنتادصو ع لوألا اهقادص : نيقادص اهبطعي : لاق
 ٠ ةمرحلا

 ؟ ءىطو ىتح اهب ملعي ملو ةمرحلا تعقو ناف : تلت

 ٠ ءادأ هيلع سيل : لاق

 مث س كلملاب تيضرف اهل 4 نبا ىآرب ةآرما جوزت لجر نع هتلأسو

 . اهب لخدو هب تيضرف رخآ لجرب اهكلم رخآ اهل اخأ نا

 امهب تيضرق كلذ ىلع امهنم ءارتجا : تلت 7 مهلوق امو : تلق
 ٠ اهب الخدو

 ٠ رخآلا ىلع الو اقادص لوألا ىلع اهل ىرأ ال : لاقف

؟ دح امهيلع لهف : تلق



_ ٢٠١ 

 ال : لاق ٠

 ؟ زئاج هنآ ابسحو الهج اناك ناف : تلق

 . رخآلا ىلع الو اهادص لوألا ىلع اهل سيلو ، امهل رذع ال : لان

 ؟ ابصتغم اهيلع لخدو هتهركو ةأرما كلم لجرف : تلق

 ٠ اهتتادص هيلع : لانف

 ؟ ال مآ هيلع دحلاو : تلتف

 ٠ دحلا هيلع ىرآ ع ىلب : لات

 حاكنل ا دقع نآ تننظ ىننا : لاق هنأل دحلا ىف كاس انأ : لاق مث

 . ادح هيلع رآ ملف احاكن اهيلع ىل بجوي كلملا و

 ٠ لجآ و لجاع ىلع جوزتي لجر نع لئسو : هريغ نمو

 ىرسنتي وآ اهيلع جوزتي ىتح لجآ لجألا : لوقي هللا دبع وبأ ناك
 . تومي ىتح لجآ وهف الإو ثومي وأ مداخ ىلا جاتحت وآ

 اذا اهقتادص اهلجعي هيلع سيل : نولوقي انباحصأ : هللا دبع وبآ لات

 . اهيلع ىرست

 لجأل ١ ىمس نكي ملو اهب لخد اذا : ليق دننو : لاق هريغ نمو

٠ لجآلا ليجعت هيلع ناك اهب لخد اذاف ادح هل دح الو س وه ام



. ٢٠٢٣ 

 هذه دحأ ىلا الا ائبش اهلجاع نم ذخأن نأ اهل سيل : لانت نم لاق

 ٠ ةلجؤملا لاجآلا ىلا الإ كلذ ريغ الو مداخ ىلا تجاتحا ولو لاجآلا

 ءىش ىلع ةآرما كلم هنأ : رينم نع ماه نب دمحم ظفح : هريغ نمو

 ٠ الجآ الو الجاع مسي مل مهبم

 ء كلذ ضقن هنآ ملعن ملف امئاه كلذب ملعأو ، الجاع ذخؤي : لاق

 ٠ ضقن هنأب ملعي ملف ةدعسم كلذم ملعآو

 ىقابلاو لجآ هنم ءىشلا ناك ناو ، لجف الجآ ناك ناو ع لجاعف
 ٠ كلذك ناك لجاع

 ٠ ىلع ىبآ نع لوقل ١ ١ ذه لعلو

 ىلا سابعلا ىبآو رذنملا ىبآو دابز ىبآو هللا دبع ىبآ باوج نمو

 ىلع ةنالفغب نالف تجوز دق ىنآ دهشأ ةآرما ىلو ىف ىلع نب دمحم
 اهلام ف هيلع لخدي الآ ىلع لخنلا قادص هنع مدهو ي مهرد ةئامثلث

 ، حاكنلا ةدقع دنع طرشلا اذهو ى اهلام ىف هيلع لخدي ال هنأ هنمافا
 كنع تمده امنا ثراولا جتحاف اهنم اهثاريم جوزلا بلط ةأرملا تكله املف

 ثاريملا ديرت تنك ناو ي ثاريمب اهلام ف انيلع لخدت الئل قادصلا .

 : مكل تلق دن ىنأ جوزلا جتحاو ى كثاريم ذخو انقادص انطعاف هبلاطتو

 ىلع اهجوزت دقو لوهجم طرش كلذف اهلام ىف مكيلع لخدآ ال ىنا

ةنالف ن نأ اده نيدهاش جوزلا رضحأو ؛ 3 ىلع إ امتح وهو مهرد ا ةئامثلث '



٢٠ : -- 

 نيرشعو ةئام الإ نالف اهجوز ىلع سيل نآ انتدمأ نالف ةجوز

 مهاردلا هذه الإ قح هيلع اهل سيلو ث هيلع اهل ىذلا اهتادص نم امهرد

 اهقادص نم اهجوز ىلع اهل قبي مل : ةآرملا تلاقو ، هبلع ىذلا اهتقادص نم

 ٠ اهنم ةحص ق كلذو امهرد نورشعو مهرد ةئام الإ هيلع ىذلا

 جوزلا عجربو > مهل كلذف 3 طورنلا اهضتنت ال هللا ضئارف : لات

 طسوأك لخنلا نم اهقادص هنم اهنثرو ذخأيو 6٧ هنجوز لام نم هتاريم ذخآي

 ٠ اهيلع تجوزت ىتلا اهتانادح

 اهقادص هيلع اهل سيل نآ هنجوز رارقاب جوزلا ىدهاسش ةدام امأو

 هضقنب هيلع قحتسي ىتلا لخنلا قادص نم هئربي ال كلذف ةئامو نورشع الا
 نم اهل همزلب ام تملعو ، امهتايح ف هضقن دق نوكي نأ الا طورشلا

 هيلع اهل سيل وآ هيلع اهل قبي مل هنأ تدهشأو ، لخنلا نم اهقادص

 ٠ هللا ءاسث نا اهرارقنا هل تبثي كلذ دنعف مهرد ةئامو نورشع الإ

 اهنأ اهمأ تدهستف ةيراجب جوزت لجر فق نالمش نب ناميلس وهو راحص

 ما رح ةيراجلا نأ راحص ىلا و ىآ رغ > اهتنبا نبلب اهتنتخ تعضرأ

 ٠ اهمأ تدهش نا اهل قادص الو

 ٠ اهتادص اهل لي : ناورم ويآ لانف

 . ااماك اهقادص اهلف اهب لخد ناك نا

 ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ هنآ نيدهاش ةأزملا تماقأو' كلذ ركنأ ناو

٠ اهتادص اهلف ارتس اهيلع



٢٠٤ 

 تناك اذا اهل قادنص الف اهي لخد نكي ملو ةنيب مقت ملو ركنأ ناو

 .ةلدع اهمأ

 ٠ ةزئاج عاضرلاب اهتنبال مألا ةداهش نأ ىأرو

 مألا ةداهسن امأو ، هدلول دهش ول بألا ةداهسن زوجت ال اهنا : لاقو

 ٠ ةزئاجف

 : اتلاقف ناتأرما تءاجف ةأرما جوزت لجر ف هللا دبع وبأ لات

 انأو لجرلا ىنعي نالفو _ انالف تعضرأ دق : تلاق ةنالف نأ دهشن

 ١ هنآ رمه ٠

 .لجر وآ لدع ادهان اهيلع دوي ىتح امهنيب قرغي ال : لاقف
 ٠ ةلدع اضبأ نوكنو ئ نانآرماو

 لودع دوهسلاو امهنعضرأ دق اهنأ ناتآرماو لجر دهشت ناف : ثلثو

 ٠ ةملسم امهتدهسنأ ىتلا ةآرملاو

 ٠ ثفصو ام ىلع ادهاج اذا امهنيب قرفب : لاتق

 ٠ ةنالفو انالف ثعص : رآ دك : تلات ةآرما نعو

٠ ة رح ةلدع نوكت ىتح امهنيب ف رفي ال : هللا دبع ويآ لاق



_ ٢٠٥ 

 اضرلا ىلع ىلولا ةداهسث نا : ىسوم نع ةبنع نب حاضولا لاق
 . ةزئاج حاكنلاب

 الجر نهنم ةدحاو جوزف تانب سمخ هل لجر ق مناه نع
 ٠ لجرلا ىوت مث اهمسا دوهشلا ىسنو اهامسو

٠ ىه انأ : نهنم ةدحاو لك تلاق اذا نهنيب ثاريملا نذخأي : لاق



_ 1 ٦ ٠ - 

 باب

 ) ءاضتلا فيكو ءاسنلا تاقدص ى ]

 : رفعج نب دمحم باتك نم

 نم كلذ ريغ ف تبثي مل ام ءاسنلا تاقدص ف تبث دت هنأ ملعاو

 ٠ كلذ ىلع تجوز دق ةآرملا نأل ءاطعلاو ءارشلا

 ريغب ةطسو ةلخن ةئام اهلف ةمهبم ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ٠ لودعلا

 لخن رايخ نم رايخ ةلخن ةئام اهلف رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو
 .ه __ نم ىضقت ىذلا دلبلا

 لودعلا رظنب ىلوألا لتم ىهف هلام رايخ لخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ٠ هلام نم اهلثم ىضقت ث « رامخ ةلخن ةئام

 هلام رايخ ةلخن ةئام اهلف هلام رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ٠ كلذ ودعت ال

 رشع ةنس تاقدصلا ق ىضقي ام نم نيتلخن لك نيب ناك اذاف : ليق .

 ٠ ىضتتقملل كلذف اعارذ

٠ ىضاقلل وهف اعارذ رشع ةنس ىلع داز امو



_ ٢٠٧ 

 ةثالث .نم اهقادص ىضقت ةآرملا نا : رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبأ لانت

 ! ٠ ثلث سكولا نمو س ثلث طسولا نمو ، ثلث رايخلا نم ح عض اوم

 كلذ لخن تضق ١ دع دعي اهسوعرب ةيصاق لخن عضوم ف ناك نا و

 ٠ ءاضقلا اهيلع قرفي ملو فونسي ىتح عضوملا

 ٠ سكولاو طسولاو رايخلا نم / دقلاب اثلث عضوم لك نم تيضق هسوءرب دعب ام هيف سيل عضوم ف ناك ناو

 ٠ انظفح اذكه

 مهمدخ ناف نامع نم تناك ناف ةيراج وآ مالغ ىلع اهجوزت ناو
 نمثب ةفرعملا لهآ نم لودعلا ىآرب طسو ىجنز وآ ةيجنز اهلو ع جنزلا
 ٠ قيقرلا

 نم وأ دنهلا نم مالغ اهلف ضيبأ وآ ىسراف مالغ ىلع اهجوزت ناو
 ٠ ضيبلا سانجخلا نم مهريغ

 تومت ال ةيراج ايندلا ف ام هناف تومت ال ةيراج ىلع اهجوزت ناو
 ةيراج اهل هيلعف ةيراج اهدنع نم تتام املك ةيراج ىلع اهجوزت نا هنأ الا
 دقو ةلوهجم هذه اهطورش نألا اهل طرش ام اهمرحي الو لوهجملل هناو اهناكم
 ٠ نومل _ ملا اهتشثأ

 نم دودحم ءىش وأ ديبعلا وآ باودلا نم نس ىلع تجوزت ناف
 ٠ كلذ نم طسولا ىطعتو ث اهطرش اهلف ضورعلا

٠ هلوظ مك مسي ملو مالغ ىلع اهجوزت اذا : ئراوحلا وبأ لات



. ٢٠٨ 

 عبرو ‘ درمأ عبرو ئ ىسا دس عبرو 6 ىسامخ عبر : لاق نم لانتف

 ٠ ٍحتلم

 7 ِحتلم ثلثو ء درمآ ثلثو . ىسا دس ثلث اهل : لاق نم لاقو

 . رثؤملا وبآ ىل لاق اذكه

 ةحناج الو ةيناق ةبزع لخنلا نم اهل سيلف لخن ىلع اهجوزت ناو
 ٠ ضرألا نم ىدبألاو باودلا اهلانت ةلوكأم ةلسغ الو

 نادلبلا نم دلب نم اهاطعت لخنلا هذه حاكنلا دنع اهطرش ناك ناو

 ٠ دلبلا كلذ نماهل ىه

 اذه هنم تجوزت ىذلا اهدلب نم اهقادص ناف طرش اهل نكي مل ناو

 ٠ لجرلا

 اهيآر الب هلام ريغ نم اهوطعي نأ ةثرولا دارأو اتيم اهجوز ناك ناف

 لاملا نم هريغل مهلام اودعي نأ مهلو ك اهقح اهوطعي نآ الا مهيلع سيلغ
 ٠ دلبلا نم

 لخنلاب ةدبي هنا : دجوي ام ىلع لوألا لوقلا ىلعو : هريغ نمو

 ٠ اهدلب ريغو اهدلب نم هلخن غرفي ىتح اهاضقيغخ

 . فوتست ىتح ةميقلاب هباودو هرودو هضرأ مث لخنلا تبلط ناو

ءاملا ريغ لوصألاو ضرقلا مث لسفلا مث لخنلاب ادبي هنا : هريغ لاق



_ ٢٠٨٩ 

 نم قيب مل اذا تناك ام ضورعلا كلذ دعب مث ، فوتسب مل نا ءاملا مث

 ٠ كلذ ىف هنع ظفح ام وحن ىلع ءىن لصألا

 اهقح لودعلا ىأرب الخن اهيضقي نآ هيلعف ايح جوزلا ناك ناو
 راصو ك كلذ كلم اذا هريغ لام نم ءاس ناو > هلام نم ءات نا ئ هيلع ىذلا

 ٠ هلا

 ةفرعملاو لضفلا لهأ نم لودعلا كلذب ماقأف ءاضقلا زاج اذاو
 ةلخن تناك اذا لخنلا عاونأ نم تناك ةلخن ىأ نم اطسو الخن اهوضق

 ٠ نمخثل ١ و رمثل ١ هل ام نم

 هنا : اولان امو س اهجوز لام نم اهقحب دعي ىذلا قادصلا ىف انرظنو

 نمثلا فوتسي عضوم لك ىف ةميقلا نوكت نأ ىغبني امناف ةميقلاب اهل "دعي
 هصخرو هالغو هسياقي نم عضوملا ىونسا نكلو توتسا لخنلا نأ سيلف
 ىف اهنمث نورظني مث ةيضات اهنأ ىرت طسو ةلخن عضوم لك فق رظنيف

 ٠ عضومل ا كلذ نم لخنلا نودعب من ، اهعضوم

 . اهسأر نع ىهف طسولا ةلخنلا كلت لثم تناك ةلخن لكو

 ٠ اهتميقب اه وسح ثتثصقن :وآ كلذ ىلع تد ١ ز ةلخن لكو

 هلو ي ةلخن نورشع اهجوز ىلع اهل ناك ةآرما نآ ول كلذ لثمو
 ءاهسوءعرب ةيضاق اطسو ةيوتسم اهوأر لودعلا اهيلع فقو اذا ةلخن نورشع

 رشع لك اذاف اورظن مث اهايإ اهوضق ءاضقلا اهيف زوجي عضاوم ى اهلكو
 بلاطلا هنمث ف ديزي سيفن عضوم ف رشعف ع ةيرقلا نم عضوم فق اهنم
 ٠ هنمث ف نوديزيو ع هيف سانلا بغري ع ون نم وأ

( ٤ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٤ م)



٢١٠ 

 ، مهرد فلآ رعلا هذه نهث ناك هنم مركأ رخآلا عونلا ناك ناف

 اهنآ الإ ءاضقلا ىف ذوخآمو س لضفأ لودعلا دنع ىهو رخألا رشعلا اورظنو

 ىه اذاف اهعضوم ف اهنمث ىف اورظنف ىرخألا سفانتت امك سفانتت سيل
 ىف مهرد فلآ تغلب ىتلا رشعلا ف مهل ىغبني لهف ، مهرد ىتئام ىواست

 علط ام نولمحي اوعجري نأ اهسوءرب ةيضاق اهوآر نآ دعب نم ةسفانملا
 ٠ قادصلا ىضقي ىذلا بلاطلا ىلع كلذ نم

 اه وآر نأ دعي نم مهل ىعبنب له مهرد ىتئام ى واسن ىنلا هذه وآ

 ؟ اهيلع نوفعضي اوعجري نآ اهسوءرب ةيضاق

 ةرمثلا سيل طسولا لخنلا ىلا ءاضقلاب لضفت اهنأ لدي امم اذهف
 كلذ ىلا اوجاتحا لودعلا نأ الا مهارد الو ةميق مهل ال هل نمو ، ةأرملاو

 ضعب ةدابزو ى ىلاغلاو اهنم نودلا ف مهيلع فلتخت لخنلاو ضرألا نأل

 ء ةميقلا ىلا نوعجريف اعيمج طسولا نودجي الو س ضعب ىلع لخنلا

 اوذخآ مث ث اهيلع ءاضقلا نوكي نأ اوفرع ىتلا طسولا لخنلا ةميق اوفرعو

 ٠ مهاردلا كلت ىلع قادصلا ةميق

 مث ىطسولا ةميقو ىلفسلا ةميقو لخنلا نم ايلعلا ةمين اورظن ناو
 اوذخأ دقو _ هجو انعم وهو _ هثلث اوجرخأ مث اعيمج نهنمث اوعمج

 . ىطسولا ةميق

 نأ ىغبني امنا : لاق هنآ _ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع ليقو

 ىف مهنم داهتجالاب لخنلا نوموقي 5 ةميقلاب تاقدصلا لودعلا ىضق
٠لود_اهلا ةقفارم



 س ٢١١

 اهيئالغو لخنلا ةحص ردق ىلع اوموق لاغ نمث اهل لخنلا تناك اذاو

 .ةيرفلا ف

 ٠ نورب ام اهتميق نم ا وطح نمنتل ا ةفعضتم ةقلطم لخنلا تناك اذا و

 ٠ ءالغلا ق الو صخرلا ق ةدحاو مهنميق نوكن نأ ىغبنب الو

 ردق ىلع ةميقلا ىف اورظن لخن نع اهوضق اذا ضرفلا ىف كلذكو
 ٠ كلذ مهل اهئالغو ضرألا صخر

 ةميق اهيلع نوكت ىتلا طسولا ةلخنلا ناونع اذه ريغ انقفاو دنو

 ٠ اصيخر وآ ابلاغ وآ اضيرم وآ احيحص

 ةلخن رظنت امناف رايخلا رايخ لخن اهجوز ىلع ةآرملا هذهل ناك ناو

 ّ لضافت رايخلا نأل رايخلا طسو اهلف رايخ لخن اهل ناك ناو

 ةلخن رظنن مث اهدلب ىف ةلخن ريخ رظني نأ وهو ، لدعأ كلذ نم طسولاو

 ك رايخلا نم ج راخ وهف اهنود ناك امو ع رايخ اهنا لودعلا لوقي ارايخ ةيناث

 رايخلا طسو مهعم ىهو ع رايخ مهعم اهنا : نولوقي ةثلاث ةلخن نورظني مث

ىلع ىضقت مث رايخلا لفسآ نم ىتلا ىلفسلا ةلخنلاو رايخلا رايخ نيب ام



_ ٢١٢ 

 ثلثو ىطسولا كلت ةميق ىلعف الاو رظنلا نكمأ نا ةطسولا ةلخنلا كلت
 ٠ تال خنلا ثال_نذلا ةميق

 نوق ضعب ىف اهوضتي نآ ةثروللغ اتيم جوزلا ناك اذا ليقو
 ةعبرأ وأ ةتالث وأ نبعضوم ف كلذ نوكبو ء هلام نم ١ ودا رأ ثيح نيملسمل ١

 ٠ اهنم كلذ نكمي عطق تيملل ناك نا

 عضوم الو ءاملا اهعرىشي ال لخن ىلا الو دالبلا نم فرط ىلا أجلي الو

 : كلذ ف فلتخا دق : هربغ لاق

 ىفو اذا عضوم قوف اهلام اهيلع اوقرفي نأ مهل سيل : لات نم لاقف
 .اتحالل

 ٠ نيعضوم ق اهيلع اوترفي نآ مهل : لاتق نم لاتو

 ٠ ةثالث : لاق نم لاقو

 ٠ ةفمبرأ : لات نم لاتو

 ٠ ةعبرأ نم رثكآ ليق هنآ ملعن الو

 ٠ ةنطابلا نم نيضقي ال لابجلا ءاسنو

نآ : ىلع نب ىسوم نع رشبملا نب ديعس نب رشبم نع تظفحو



_ ٢١٣ 

 : اهجوز لاقف قاتسرلا لهأ نم ىهو تجوزتو اهتادص ف تعزان ةأرما

 تجوزت ىذلا دلبلا نم اهتادص اهيضقي نآ ىلع نب ىسوم مكحف
 ٠ هيغ

 ٠. اهل ةدعو ص اهدلب نم اهجوز اهل ىرنتاف : لاق

 هدلب ىف لام هل سيلو هنجوز قلط لجر ىف : ءاهقفلا نم هريغ نمو
 ٠ اهدلب ق الو

 نم وه نوكي نأ الا ايح ناك اذا هدلب ةميق ردق ىلع ىضقي : لوقأف

 ٠ لابجلا نم اهلف لابجل؛ لهآ نم ىه و ةنطابلا لهأ

 نم وأ ةنطابلا لهأ نم تناك ث اهدلب نم ةميقلا اهلف اكلاه ناك ناو

 ٠ لابجلا لهأ

 نم وأ ةنطابلا لهآ نم تناك ، اهدلب نم ةميقلا اهلف اكلاه ناك ناو

 ٠لا بيجلا لهأ

 ناكو نامع لهأ نم ةآرملاو ڵ نامع لهآ ريغ نم وه ناك ناو

 . نامع نم اهنآ ف ةميقلا ردقب تيطعأ ايح

 ةبقع نب حاضولاو رذنملا نب ريسثبو بوبحم نب دمحم باوج فو

 ناكام اهل ةدعف لخن رهم هتجوزل هيلعو كله لجر نعو : ىلع نب دمحم ىلا

 انآ : ةآرملا تلاقف مهاردو باودو ضرأ هلو 6 فونسي ملف لخن نم هل

 



_ ٢١٤ 

 نم كيطعن : اولاقو ةثرولا كلذ هركو ، لودعلا ىأرب ىجوز كرت ام ذخآ
 1 ةخن

 ٠ لودعلا ةميقب ضرفلا نم اهل نا : انضعب لاق دنف

 نم ذخأت نأ اهل سيلف الخن هلام ف دجت مل اذا اهنا : انضعب لاتو

 ٠ لودعلا ىأرب لخنلا نم اهقادص ةثرولا اهاطعأ اذا كلذ ىوس ام

 ىلع ربجت مل ناويحلاو ضرألا نم ذخأت نأ ىه تهرك ول كلذكو
 ٠.كلذ

 اهل دجوي مل ناف س لخن اهل ىرتسنيو كلاهلا لام نم عايب ناك ناو
 اهل ىذلا لتم اهيلعو ث :ابلا لودع ةميقب مها ردلا ذخآ نم اهل دب الف لخن

 .ملعأآهللاواذه ف

 ٠ ىلا بحأ رخآلا ىأرلا اذهو

 ىف هلامو س رخآ دلب نم اهجوزو ص دلب نم ةآرملا لجرلا جوزت اذاو

 ٠ لام اهدلب ق هل سييلو هدلب

 ٠ هدلب نم هلام نم اهقادص اهل نا : لانت نم لاتتف

 امبر هنأل اهدلب لخن ةميقب هلام نم اهقح ذخأت نأ نورخآ بحأو
 ٠ ىلغآ اهدلب ىف لخنلا تناك

 ه هدلب ةميقبف هدلب نم تيضق نا اهنا : ناهبن نع ىراوحلا وبأ لاق
 . اهدلب ةميقبف اهدلب نم تيضق امو



٢١٥ 

 ىذلا دلبلا نم اهقح اهلف نامع نم اهسيل ةبيرغ هذه تناك ناو

 .هيف تجوزت

 اهقراف وآ جوزلا تام مث نامع ىلا امدق اعيمج نيبيرغ اناك ناو

 ٠ كلذ ىف رظنيف هتذخأ مكاحلا هب اهل مكح وأ اهقح اهل بجو ثيحف

 ءاضقلا اهل بجو ثيح قحلا نوكي نأ نييبرغلا ىف نسح : هريغ لاق
 ٠ دلبلا كلذ ةنسب

 ٠ هيف اهجوزت ىذلا دلبلا ةنسب نوكي نأ نسحيو

 ٠ لخنلا نم ةأرملا قادص ف فلتخا دق : هريغ لاق

 ء لام هدلب ىف هلو ، لام اهدلب ىف هلو قلط اذا : لاق نم لاقف

 . هدلب ريغ اهدلبو

 . اهدلب ةنسب اهدلب نم هلام نم ىضقت : لاق نم لاقف

 ٠ هدلب ةنسب : لانت نم لاقو

 ٠ اهدلب ةنسب هدلب نم اهيضقي : لاق نم لانتو

 ٠ هدلب ةنسب : لات نم لاتقو

 ةنسب اهدلب نم وآ هدلب نم ح ءاسث ثيح نم اهيضقي : لاتق نم لاتقو
.اهدلب



 س ٢١٦

 ٥ ٠ دلب ةنسب : ل ات نم ل انقو

 ٠ هنم ىضقي ىذلا دلبلا ةنسب : لاق نم لانتو

 ةيرق اهب جرخ مث ص ةيرق نم ةأرما جوزت لجر ىف ىلع ىبأ نع

 ٠ ةلخن ةئام هيلع اهرهم ناكو س كلانه اهتقلطف ىرخآ

 . هيف اهجوزت ىذلا دلبلا نم اهقح اهيضقي نأ : لوقأف : لاق

 ٠ هنم اه اطعأ اه دلب ف لام هل ناك ناف

 تناك نا طخلا لخن الا هدلب نم اهاطعأ لخن اهيف هل نكي مل ناو

 ٠ طخلا ريغ نم

 ٠ هتميقب هيف اهجوزت ىذلا دلبلا نم اهيطعي نآ هيلع : اضيآ لينو

 ٠ هدلب ةميق ىلع هدلب نم اهيضقي نآ اهدلب ف لام هل نكي مل ناو

 اهجوزت ىذلا اهدلب ةميق هلف هريغ ىف الو اهدلب ف لام نكي مل ناو

 ٠ هف

 تايرقلا نم همزل نم نآ ىري ناك هنآ : بوبحم نب دمحم نع ليتو

 نم وآ دمس نم وأ ىوزن نم س اهنم ءاش ثيح هيطعي نآ هلف قادص

 أجلأف ىوزن نم عزانت نم كلذ ف هيلا عزانت ىتح لودعلا ىآرب لاعس

٠ ىوزنب هل لام ال : لاقو ىوزن نم هلام هيلا بولطملا



٢١٧ 

 الخن اهيضقي نآ هللا دبع وبآ هيلع ىآرف لاعس نم ىضقي نأ دارأف

 ٠ لودلا ىأرب ىوزن نم

 ةميق اهلف اهقادص ىوزن نم اهل رتشي ملو لام هل نكي مل ناو
 تاقدصلا نم ةطسولا لخنلا ىوزن لهأ نم لودعلا موقي امك اهقادص

 ءاش ثيح ىوزن لهآ نم لجرلا ىضقي نأ ىرأ تنك دق : لانق مث

 نوضقي ىوزن لهآ نأ تيآرف هبف تركفتو كلذ نع تعجر دقف تايرقلا نم

 ٠ لاعس نم لاعس لهأو ، دمس نم دمس لهأو « ىوزن نم

 لهآ مزلت ىتلا ةماسقلا لاعس لهآ الو ىوزن لهآ مزلي ال هنآ امك

 لهآ مزلت ىتلا ةماسقلا لاعس لهآ الو س ىوزن لهآ مزلت الو ، دمس

 « لاعس لهأ مزلت ىتلا ةماسقلا دمس لهآ الو ىوزن لهأ مزلت الو س دمس

 ٠ دمس لهأ مزلت ىتلا ةماسقلا لاعس لهآ الو ىوزن لهأ مزلت الو

 . مهدحو عماجلا مهدجسم ةرامع ىوزن لهآ مزلت امناو

 . مهدحو مهدجسم ةرامع لاعس لهأ مزلت كلذكو

 . مهدحو عماجلا مهدجسم ةرامع مهمزلت دمس لهآو

 لجرلاو ةباغلا نم اهلصآو ىوزن نم ةأرما جوزت لجر ناك ناو

 كرتو لجرلا تام نآ ىلا ىوزنب اهعم ناكو ، قاتسرلا لهآ نم هلصأ

٠ ىوز _ تفب الام



_ ٢١٨ 

 ىوزن نم هلام نم اهقادص ىضقت نأ انيأرف ٠

 65 قانسرلا لهآ نم وهو قاتسرلاب الام هل نأ هثراو جتحا ناو

 قاتسرلا نم هلام نم ةآرملا ىضقت نأ تبلطف ةياغلا لهأ نم ةآرملاو

 قانسرلا ىف ىذلا لاملا حصي ملو % ىآرب هيف قرفن ملف كلذ ىق انرشأف

 ٠ لخنلا ريغو لخنلا نم ىوزن نم هلام نم ءاضتلا ىضمف

 ٠ هتجوزب انكاس هماقم ثيح ىضقي : ىراوحلا وبآ لاق

 وآ تام مت ىوزن لهآ نم ةأرما جوزت ىوزن لهآ نم اضيآ لجر

 ىوزنب لام هل نكي ملو هاجلا وآ ىوزن نم هلام عابف اهتادص تبلطف اهقلط

 ىلغآ ىوزن لخن نأ تجنتحاو تهركف لاعسب هلام نم اهيطعي نأ اهاعدو
 ٠ لاع س ل ذن نم

 ٠ ىوزن ةميقب لاعس نم ىضقت نأ ضعب ىآ رف

 ةدحاو ةيرق لاعسو ىوزن نآ اوأرو كلذ نع اوعجر مهنأ اذغلب مث
 لخن اهل امناو ، عضوم نم ىلغأ اعضوم عضاوملا نوكت نآ مدعي الو

 ٠ةيمنضاق

 ٠ هنلت وأ اهنمث ىلا رظنب الو تفوتسا دقف اهتذخأ اذا

 ٠ اسأب ىأرلا اذه ق رت ملو

 % ارخآو الوأ ىآر فيك ةلأسملا هذه هللا دبع ىبأ نع اندجو دقو

 ٠ كلذ ق رظنبو

 ٠ ذخ ان ١ ذ هم دو : ل اق



٢١٩ 

 ىضق نم نآ : هللا همحر _ ىلع ىبآ نع مساقلا نب رمع ركذو

 ء لودعلا هلخدنو ، هنع لازن ال اهاضق ام اهل نا هضرم ق اهقادص هتجوز

 ٠ لضفلا جرخأ الضف هيف اوأر ناف

 ٠ دليل ا كلذ وهف دلي نم اهقادص نأ ح اكنلا طرن ف ن اك ن ١ و

 ىف كلذ هل سيلف هريغ نم ىضقي نأ ىصوأو بولطملا كلذ تام ولو
 ٠ هنامم ق ال و هنايح

 رودو ضرأ الو لخن هل سيلو ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةآرماو
 ٠ الخن اهيضقنو اهذخأن وأ هضرآ عيبن ةثرولا لاقف ؤ كلذ ريغو

 ناك ام اهجوز لام نم ذخأت نأ اهلو .% كلذ مهل سيلف ته رك ناف

 كلذ لخن نم اهقادص ةميق ىلا رظنيو س لودعلا ىآرب اهريغ وأ ضرأ نم
 ٠ ا هنميتقب هضرأ نم ذخأنف عضومل ١

 نم الا اه وطعب نأ ةثرولل سيل هنا : اذه ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 . ةميقلاب كلذ ريغ و الخن ناك ع اهجوز لام

 مث لخنلا دعب نم لسفلا تذخأ الاو ءافو اهجوز لخن ف ناك ناف
 .ءالا مث ضرألا

 ذخأت الو ك لسغلاو ضرألاو لخنلا عدنو ءاملا ذخأت نأ اهل سيلو

 ٠ ةثرولا ىأرو اهيآرب الإ لخنلا عدنو ضرألاو لسغلا

٠ لاملا كلذ اودغفيو اهجوز لام ريغ نم الخن اهوطعي نآ ةثرولل سيلو



٢٢ . 

 اهجوز لام نم عابي نآ الخن تبلط نا كلذ اضيأ ىه اهل سيلو
 ٠ دقنلاو قادصلا ىف اهل نكي مل لخن ىطعتو

 ٠ ةميقلاب اهجوز لام ذخأت نآ اهيلعو

 ىطعنو لاملا عابيو { مهارد هذخأت نآ اهل دقنلا نا : لاق نم لاقو

 ٠ نوغلاب مهو ةثرولا كلذ ديربو ؤ كلذ ىه ديرن نآ الا مهاردلا

 ء اهجوز لام نم الخن ال ! ذخأت نأ اهل سيل نأ : لاق نم لاتقو

 الخن اوءاسن ثيح نم ةثرولا اهيضقي وآ ء هب لخن اهل ىرتسشبو لاملا عابيو

 ٠ لخنلا ءاضق نم ةميقلاب

 الخن اهجوز لام ق دجو ناف ى الخن الا ذخأت نأ اهل سيل كلذكو

 ٠ لا لا تضق

 % نيغلاب اوناك نا ةثرولا هبحفي وأ اهجوز لام نم الخن ىضقتو

 ٠ كن اوءا ه ثيح اهن ند

 نوملسملا وأ ىصولا اهيضتيو س كلذ ىف اهل رايخ الف اميتي ناك ناو

 . اهايا ىضقيو الخن اهل ىرنتشيو ث اهجوز لام نم عابت الخن

 ٠ رخآلا لوقلا ىلع اذهو

 اهل سيلف نيغلاب وأ اماتيآ ةثرولا ناك اذاف لولا لوقلا ىلع امآو

٠ ناك ام اهجوز لام ذخأت نأ الا اهيلع الو



٢٢١ 

 قحلا ىف ا فلتخا اهي لخدب نأ لبق نمف ث لجر اهكلم ةأرما : هنمو

 ٠ مهرد فلأ جوزلا لانتو ح فالآ ةعبرأ اهقح نا : اهرمأب ةآرملا دلاو لاقف

 ٠ ةنيبلا ىه اهيبلعو ، جوزلا لوق لوقلاف اهب لخد ناك نا : لاقف

 ٠ رخآ ىأر اهيفو

 لخدي نآ هل ادب نا جوزلل لاقيو ث اهلوق لوقلاف لخدي مل ناك ناو
 ىتلا فلألا فصن اهيطعيو اهقرافيف هرك ناو ع هيلا كلذف : تعدا .ام ىلع
 ٠هياهل رفأ

 .٠ اذه ليق دتو : لانت : هريغ نمو

 ٠ اهيلع لخدي مل وآ اهب لخد { جوزلا لوق لوقلا : لاق نم لاقو

 ٠ ادعاصف اهئاسن تاقدص ىعدا نا هلوق لوقلا : لاق نم لاقو

 : ريخيو ث اهلوقت لوقلاف كلذ نم لقأ ىعدا ناو

 ٠ رقأ ام فصن هيلع ناكو قلط ءاست نا

 ٠ هيلع تعدا ام هيلع ناكو اهب لخد ءاش ناو

 . نسح لوت وه لوقلا اذهو

 اهب لخدو حاكنلا دقع ىلولا هل دقعو لجر اهجوزت ةأرماو : ةلأسم

٠ ضورفم قادص الب



٢٢٢ 

 ءاهئاسن نم ةدحاو قادص لثم اهلو 0 حاكنلا تيبث دقف اهي لخد ناو

 ٠ اهنا معو اهنتاوخآ ىهو

 ٠ كلذ نم طسولاف نهتاقدص فلتخا ناف

 تاقدص نم لقأ ىلع اهجوز لبق نم اجوز تجوزت دن ىه تناك ناو
 6ىه هيلع تجوزت ىذلا اهقادص لتم الا اذه اهجوز ىلع اهل سيل : اولاقف
 ٠ اهئاسنن تاقدص لثم ىلا درت الو

 قادص نم رثكأ لوألا هيلع تجوزت تناك ىذلا اهقادص ناك ناو
 لودعلا عم ىه نوكن نأ الا اهئاسن تاقدص لثم الا اهل بجي امف اهئاسن

 هيلع تجوزت ىذلا قادصلا لتمك اهردق ىف ةقحتسم اهب ةفرعملا لهأ نم

 اهئا۔ن تاقدص ىلع ادئاز ناك ناو كلذ مرحت نأ بجي امف لبق نم
 ٠ اهئاسن نم ىلوأ اهردق نأل

 ء هيلع تجوزت ىذلا اهقادص الا هيلع سيل : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ناهبن ىل لاق اذكه ك اريثك وأ اليلق ناك

 ىلا رظني الو اهردق ىف اهلثم قادص اهل : ليق دق : هريغ نمو
 . اهئاسن تاقد ص

 . اهئاسن تاقدص لثم : لانق نم لاقو

 ٠ اهئاسن تاقدص نم طسولا اهلف كلذ ىق اوفلتخا ناف

.٠ اهئاسن نم اهلثم قادصك : لاق نم لانو



 _ _ ٢٢٣

 ٠ اهمأ قادصك اهل : لانت نم لاقو

 ٠ اهقادص اهل ناك قادص ىلع اهجوز لبق نم تجوزت دق تناك ناف

 ٠ ا _هلتم
 ل

 ٠ اهتاقدص نم طسولا اهل ناك ةفلتخم تاقدصلا تناك ناو

 ةعطق نم رثكأ وأ تالخن تالث وأ ةلخن ع اب وآ هنأ رم ىضق لجرو

 لوصأ نآ ريغ ع اي وأ ىضق ىذلا ريغ لخنلا نم قيب ملو % الخن تناك

 ٠ ك دمع ل ل ١ أ

 دق ىتلا لخنلا لوصأ سايقب ىطعت ال لخنلا نا : لاق نم لان دقف
 ٠ عرذأ ةثالث ةلخن لكل امناو تينف

 ثلثلاف ةخبس جتسر ىف تابقتلم ثااث وأ ناتيقتلم ناتلخن تناك ناو

 ٠ هل نهلك نهضرأب تالخنلاف ث هل نهلك نهضرآأب

 نأ لبق ىرخأب جوزت مث ةآرما لجرلا جوزت اذا : لاق نم لاقو

 ٭ اهيلع جوزت اذا اهي زجي مل ولو قادصلا اهلف ىلوألاب زوجب

 ح ىلوألا حارأ دق هنأ ىرنف ةرخآلا قراف هتذخأ امل هناف : هل تلق
 ٠ اهت ١ دصي ذخ ؤب ال و

 ٠ اذه ليق دق : ىراوحلا وبأ لاق



٢٢٤ 

 ىرخألا قراف ولو اهقادص اهل نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو .

 نم ىلوألل ضبقي نأ لبق اهتقراف ناو : حبسملا نب دمحم لاقو
 ٠ لجآ قادص اهل نكي مل اهقادص

 . بوبحم نب دمحم لون وهو

 قادص ىلوألل نكي مل ةرخآلا قراف ذا هنآ انعم اذهو : هريغ نمو
 ٠ لجآلا نم لجعم

 .اذه ليق د ق : هريغو

 .حابم هل كلذ نأل اهيلع جوزت اذا هيلع اهل قادص ال : لاق نم لاتقو

 جوزتف جيوزتلا ىف هل تنذأف اهنذاب جوزت نا : لاق نم لاق دتو

 . اهيأرب جوزت دق هنأل هيلع قح الف

 . اهتادص نم لجآلا هيلعف اهيأر ريغب جوزت ناو

 جيوزتلا ق هل تنذأ ولو اهقادص نم لجآلا هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ اهنيعب ةآرما جوزتي نأ هل نذأت ىتح

 لجأب اهل ذخأن مل جوزنف 7 ةآرما جوزتي نأ هل ثنذآأ ناف

 ٠ اهقادص

 كلذ ناك ث اهيلع جوزت اذا اهقادص لجآب اهل ذخؤي : لاق نم لاقو
 . اهنيعب ةأرما ريغب وأ اهنيعب ةأرماب نذالا ناك ع اهنذا ريغب وآ اهنذاب



٢٢٥ 

 ةدعلا ق اهدر مث ىلوغلا قلط من هتجوز ىلع ةآرما جوزتن ناف ٠

 قادص ةدعلا ق تدرو تقلط ىتلا ىلوالل قادصلا : لاق نم لانف

 ٠ ةدعلا ىف اهدر امناو جيوزتب سيل اذه نأل ةرخلل

 ٠ اهقادص ىلوأللو ث اهقادص ليجات ىرخالل سيلو

 . ىلوألا در دق هنأإ ةرخآلاو ىلوألل لجآلاب ذخؤي : لاق نم لانو

 ٠ ءىش ةرخونل نكي مل اهقلطي مل هنأ ولو حاكنلا ةلزنمب درلاو

 اذا ىلوألل لجآلاب ذخؤي الو ةرخآتل لجآلاب ذخؤي : لاق نم لاتو
 ٠ اهدر

 هيف فالتخالاف ةدعلا ىف اهدر مث هيلا تعلتخا ىلوألا تناك ناو

 لجأب ىلوألل ذخؤي الو ث اهتادص لجآ ةرخآال نوكي نأ دكأ اذهو ، دحاو

 ، اضيأ ةرخآلا ىلع ةلخاد ىهف تعجر مث اهسفن تكلم دق اهنأل اهقادص

 ٠ كلم اهسفن ف اهل نكي مل ىلوألاو

 ىلع جوزتملا نمضي هناف بئاغ لجر ىلع لجرلا جوزت اذا : ليتو

 ٠ قادصلا بئاغلا

 . ميتيلا و صل ١ ىلع جوزتي ىذلا كلذكو

 ناك اذا هسفن ىلع جوزتي ىذلا وه ميتيلا نوكم نأ بحن ىذلاو

 ٠ هتمرح جوزتي نأ هل زوجب نم دح ف
( ٤ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٥ م)



٢٢٦ 

 تيضر تءاسث نا ث رايخلا اهسفن ف اهل ميتيلا اهب جوزتيو ةأرملاو

 ٠ ضرت مل تءاش ناو 6 تكسمنتو

 هيآر ملعتو غليب ىتح هيلع تكسصمآ جيوزتلا لوآ ىف تيضر ناف

 ٠ كلذ ىق هتدارا مامتو

 ةيضار تناك اثدح ةجوزتملا ةأرملاب ثذحأو تبث جيؤزتلا ىضر ناف
 ٠ ةيضار تناك اذا اهلام ق ثاريملا هل بجو ايبص اهل كلاملا ناكو جيوزتلاب

 نأ انيمي فلح اهتوم دعب نم ميتيلا غلب ناف : ىراوحلا: وبآ لاق

 مث هب ىضرو جيوزتلا اذه متآ دن هنآو ، ةجوز اهب تيضرل ةيح تناك ول
 ٠ اهنم ثاريملا هل نوكيو : قادضلا هيلع نوكي

 ك ه ١ ہ٨ ا ٣ \ ٠

 ٠ ىح اهدلاوو ةيبص وأ ةميتي ةجوزلاو اغلاب جوزلا ناك ناو

 ٠.هللحب جيوزتلا و

 . حاكنلا تبث اجوز هب تيضرو تغلب اذاف

 ٠ حاكنلا خسيفنا تهرك ناو

 هنآ تغلب اذا نيمي اهيلع هتثرولو ؤ هتثرو غلبت مل ىهو تام ناو

 ٠ اجوز هب تيضرل ايح ناك ول

 اهجوزت مث كلذ ى اهدنع ام ملعي ملو ةميتي لجرلا جوزت اذاو
 ٠ جوزلل ةيهاركلا اهنم رهظ مث تغلب ام دعب نم ايناث اجيوزت



...٢٢٧ . 

 اهنآ نيميب جوزتملا اهكردبو ، لطبو جيوزتلا خسفنا تهرك اذاف
 ٠ كلذ دارأ نا اجوز هب تيضر ام

 تغلب ىتح افتناو اهرمآ ناكو اهيلو اهجوز ث ةميتي جوزتن لجر نعو

 اهاضر ملعي ملو قادصلاب ةيناث اهل دهسنأف ىلولا عجرو ث اهل زهجتو
 ء ةيهاركلا ترهظأ مث بايثلا تضبقو دقنلا تضبق اهنأو ، ايطخس الو
 ٠ هتهج ىلع هل ىذلا هيلع درت نأ لجرلا بلطو

 ع اهل كلذف ةيهاركلا ترهظأ ىنح اهاضر حصي مل نا : لوأف
 بهذلاو مهاردلا نم اهيلا ريصي ءىش لك كلمآ ىذلا ىلع درت نأ اهيلعو

 وهف لاق ام هبف لمعف رمأ وه هنأ حص ام الا هتيج ىلع عاتملاو بايثلاو

 ٠ كلذ ىلع هيلع درن ام

 من اجوز هب تيضرو غلابلا ةآرملا ىبصلا جوزت اذاو : ةلأسم
 اضرلاب لدع ادهاش اهيلع ماقت اذاف اضرلا تركنأو هريغ اجوز تجوزت

 ٠ اعيمج امهل لحت الو ص اهتادص تذخأ امهنيب

 ٠ نيدلو وأ ةدشر ريغل دلولا نوكيف ادلو تدلو اذاف : تلق

 ٠ بالل دلولا : ىراوحلا وبأ لاق

 « هريغ وأ ىبصلا اذهب اهجيوزتب اضيأ جوزلا اذه ملع ناف : تلق
 ىبصلا رمأب مقي ملو ء ىبصلا جيوزتب اضرلاب ةنيبلا اهيلع نآ عمسو
 هنيبو اهنيب قرف اهب جيوزتلاب ىضرو ث هتجوز بلطو ف غلب ىتح دحأ

 ٠ رخكال الو لوألل لحت الو

۔هركي وآ ىضري مث غلبي ىتح قالطلا هيلع زجي مل ىبصلا قلط ناو



٢٢٨ 

 ىف هللا دبع وبآ لاقو : _ هللا همحر _ ناطحق ىبأ باتك نمو

 الو ث اهلهآ ىلع زوجت : حاكنلا ةدقع دنع حاكنلا ىف ةلوهجملا طورشلا
 . ا دف ضقن

 ةأرما ف مكح رباج ىبآ نبا ىسوم نأ ىفنغلب : هللا دبع وبأ لاق
 لهآ ناكو ، نيبسراف نيلجر قادص ىلع لجر اهجوزت مفيس لهأ نم
 ٠ ةلخن نيعبرأ لجر لكل مهئاسن تاقدص ف نوضرفي مفيس

 ةنس لثم ةلخن نوعبرأ سراف لجر لكل ةآرملا هذهل ىسوم مكحف

 نيلجر ةميق الا اهل تسيل : اولاقو خايسألا هيلع كلذ باعف ، اهدلب لهأ
 ٠ اه دلي لهآ طرتشي امك ذخأت الو > .7 موب سرفلا نم

 ٠ خايسلا لاق امك ىلوق كلذو : هللا دبع وبآ لاق

 ء كلذ همكح ضقني مل رباج ىبآ نبا ىسوم نا ليق دق : هريغ نمو

 ٠ كلذ ىلع ىضمو ، هنع عجر الو

 لاق ناف سرف ةعبرأ قادص ىلع ةآرملا لجرلا جوزتن اذاو : لاق

 وآ ىسامخ وآ ىسادس ىمسم نس وأ افصو وأ كيلامم وآ اديبع وآ الاجر

 ٠ تباث وهف رثكأ وآ لتنأ

 امك رسفي ملو ى ةلسرم سرف ةعبرأ ىلع اهجوزت امنا ناك ناو
 ٠ ائيسسش اهل ى رآ الف كل تفصو

 مك رقي ىتح هب ذخآ ىح وهو اهتلط ناك ناو ي تام اهجوز ناك ناف
 ىمسب ىتح هنم ليقأ الو ٤ هي ىمس امي اهل هذخأف وه مك . اذه اهقادص

١ ٠ ريثك وأ اابلق ء اش امح



٢٢٩٨٩ 

 ؟ اهئاسن تاقدص ىل ا عجرت الآ : تلت

 ال : ل انق ٠

 ع هل مسأ مل قادص ىلع اهب هتجوز دق ىنآ اهيلو دهسث ناف : تلتن
 ؟ اهئاسنن تاقدص طسوأك هنم هذخأب لهف اهب لخدو

 ٠ ءاش امب اهل رقي ىتح هت ذخأ ايح ناك نا نكلو 0 ال : لاق

 . اهل هب رقآ ام الإ اهل سيلو

 . ءىن اهل سيلف اتيم ناك نا و

 اهل ضرفي ملو اهجوزت اذا اهئاسن تاقدص طسوأ اهل نوكي امناو
 ٠ ٠ .. ذأ ٠ ام ` دلو

 ةجح الف فاو ريغ نم ىرتسثي نأ لجرلل زوجي : هللا دبع وبأ لات
 ٠ا بيل

 ٠ جوزلا هب نمضي ملام هريغل هتيطع الو هعيب زوجي ال : لاتو

 لجر نع هتلأسو بوبحم نب دمحم نع دايز نب ناورم عامس فو
 ٠ اهب لخدي نآ لبق اهقلط مث نينس اهتلكاف الخن هنجوز ىضق

 ٠ لخنلا فصن هيلع درتو ث ةرمثلا فصن هيلع درت : لان

؟ تىنف دنف دق لخنلا تناك ناف : تلق



 . _ ٢٣٠

 ٠ ءعىش لخنلا ى اهمزلب الو ى ضرألا فصن هيلع درت : لاق

 تتام من ادالوآ اهعم تدلوف ةيراج اها ... نا تيأرأ - تلق

 ؟ اهب لخدي نآ لبق اهقلطف ةيراجلا

 ٠ ةيراجلا ق اهيلع ءىش الو ئ دالوذلا فصن هل : لاق

 اهب لخدي نأ لبت نم اهقلط مث ةيراجلا تتامو ةيراج اهاضق اذاو
 ٠ اهتلغ فصن هيلع درنن نكلو ح اهننميق فصن هيلع درن نأ اهمزلي مم

 اهحطن وأ س تتامف رئبلا ىف تعقوف رجزت نأ اهترمآ اهنأك س فلتلل اهتضرع

 ٠ تتامف روللا

 . . {ا ق نامض اهيلع سيلو ح اهنلغ . . و \ .. رق . . ٨ | ل .

 ٠ ىقابلا

 عفر هنأل ةرمثلا فصن الا هيلع درت نأ اهمزلي مل لخنلا تفلت اذاو

 ىه امناو ، اهب لخدي ىتح اهل هيلع سيل امب اعيمج امهيأربو هيآرب اهيلا
 ٠ ىضقنا ٠ نامضلا اهمزلي ال ةنيمآ

 ىلا اهقادص ةثرولا بلطتف تومت ةأرملا ىف لوقي ناك نامثع ىبأ نعو

 لبق هتفوتسا دقف لجاعلا امأ : جوزلا لوقيف لجآلاو لجاعلا اهجوز
 كلذكو ث اهتح مدهت ال هاوعدو ث ءافولاب ةنيبلا جوزلا ىلع نا : لوخدلا

٠ةايحلا



٢٣١ 

 ٠ مكحي رشيملا نبا ناك كلذبو : حبسم لاتق

 نم فصنلاو عذجلا نم فصنلاو فصنلا ثانالا نم دارأ هلعلو
 . اهتوف امو نانسألا نمو كلذ نود ام عدتو ىنثلا

 ىسادسلاو ٠

 ٠ فيصو لكل عبرلا ىطعتو ةميقلا هذه عابرأ ةثالث

 ٠ لاجر ةسمخ ىلع ج وز : لان نم لانو

 ثلث ذخأ مث ىناغلا جلعلاو طسولا جلعلاو غلابلا جلعلا مون حبر
 ٠ دحاو لجر لكل اذه نم ةميقلا ثلث

 ىحتللا غلابلاو غلابلا رملا موقي هنا : اذه ليق دنت : هريغ نمو
 ٠ عبر لجر لكل ةميقلا نم ذخأي مث ىناغلا جلعلاو طسولا جلعلاو

 ةصن هل نوكيف ىناغلا جلعلاو ىحتللا غلابلا ذخؤي : لاق نم لاتقو

 ٠ةسميتلا كلت

 هلبتت تتام نا اهيلع طرشو ةآرما جوزت لجر ى هللا دبع وبآ لات
 تبثي الو ث اهتوم دعب نم اهتثرول قادصلا همزلي هنا : هيلع اهل قادص الفأ

' . ٠. اهيلع طرشلا اذه



٢٣٢ 

 نم أربيو تام اذا اهمزلي كلذ ناف اهل قادص الف اهلبق وه تام ناو

 ٠ هلام ىف هتثرو ىلع قادصلا ىف اهل ليبس الو 0 اهتادس

 ٠ لام نم هل تدجو ام الا هيلع اهل ءىش الف اهلبق تام اذا كلذكو

 ٠ معن : لاق

 لجرلا ىدهأ اذاو : اياحضلاو ايادهلا ىف هللا دبع ىبأ ىلع ةضورعم

 اهلجاع نم كلذ هل ىرآ الف جوزلا كلذ بلط اذا اهلجاع نم هتجوز ىلا

 . اهيلع طرتشي ىتح اهلجآ نم الو

 مث هدلب ريغ نم ةأرما جوزت لجر نعو : ناطحق ىبآ باتك ريغ نمو
 ؟ اهادص ءاضق نوكم نبأ نم ؤ هنع تتام وآ اهنع تام وأ اهقلط

 نم لاق نم لاقف هسفن نع ىضتقي ىذلا وه ناكو اهقلط اذا امأف

 نم اهدلب ريغ نم وأ هدلب نم وآ اهدلب نم ءاسث ثيح نم ىضقي : ءاهقفلا
 \ , ,د

 ٠ ج تبح

 هيف نوكي ىذلا دلبلا كلذ لودع لودعلا ىآرب ىرقلا نم دارآ ناو
 ٠ءاضنلا

 + ٥ ذخأن لوقل ١ ١ ذه و

 تعاش ثيح ىضقت : لاق نم لاق دقف : باوجلا اذه ريغ ق لانتو

. اهدلب ىف ءاضقلا ىف لخنلا ةميقو اهدلب ةنس نم



٢٢٢٣ 

 دليلا كلذ ىفف تاقدصلا ىف ءاضقلا فق لخنلا ةميقب : لاتق نم لانو

 ٠ هنم اهبضقي ىذلا

 لاه اهدلبي هل ناك ناف اهنع تام اذاو : ةلأسملا مامت هباوج نمو

 . اهدلب لودع ىأآرب هدلب ىف الا ءاضقلا نكي مل

 نم ىقب ام هدلب نم تيضق اهدلب نم اهتقادصب ءافولا متي مل ناو
 ٠ هسفن نع ىضقو ص هلام نم ءاضقلا ناكو ، هدلب لودع ىآرب اهتادص

 ءاضقلا ناك اهتثرو ءاضق جوزلا دارأو ةتيملا ىه ةأرملا تناك ناو

 .ايلام نم

 نم أشي ناو ع هلام نم ءاش ثيح نمف اهدلب ىف لام اهل نكي مل ناف

 ٠ هدلب نم آ سشي ناو ث اهدلب

 اهتوم سيلو هلام نم مهيضقي : ليتق دقو : لاق : هريغ نمو : مجر

 ٠ اهريغ نم وأ اهنم ثرو ام ىف هلام ةلمج ىف هيلع قحلا نأل هتومك

 .هلام ف هيلع قحلا نأل هلام نم الا اهؤاضت نكي مل وه تام اذا امأو

 اوءعاسث ثيح نم هتوم دعب اهنوضقي ةئرولا نا : اضيأ لات نم لاقو

 . لاملا اودخغبو

 ٠ رثكألا وه لوألا لوقلاو

نم اهتثرو ىضقي نآ ةتيملا ىه تناك نا وه هيلع نا : لاق نم لاتقو



_ ٢٣٤ 

 هل ناكو ىرقلا برقأ لام اهل ناك ام ثيح نم هدعب نم مث اهدلب نم اهلام
 ٠ ءامو ضرأو لخنو لام

 ، هنيعب فورعم دلب ىف قادصلا جيوزتلا دنع اهيلع طرش ناك ناف

 تذخأو لخنلا تذخأ اهقادص اهيفوي الام لخنلا نم دلبلا كلذ ق هل ناكو

 كلذكو ث لخنلا ةميقب لودعلا ىآرب ضرألا نم اهقادص نم ىقابلا نم
 ناك ثيح هلام نم اهدلب ريغ نم الخن ذخأت نأ ةأرملا راتخت نآ الا ءاملا

 ٠.كلذا هلغ

 نم هيف اهل طرش ىذلا دلبلا نم اهتادص فوتست نأ تدارأ ناو

 ٠ ءافو لخنلا ىف نكي مل اذا كلذ اهل ناك لخنلا ةميقب ءاملاو ضرألا

 دجو ام اهدلب نم تذخأف هنيعب دلب ىف اطرش اهل طرتشي مل ناكو
 ٠ ى رقل ١ نمو لخنلا نم هل ناك ام ثيح نم هلخن عيبت مث لخنلا نم هل

 هعيبت اهدلب ىلا ىرقلا برقأ نم اهل : ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 ٠ ىف وتست ىتح برقألاف برقألا

 ماد ام ءام الو اضرأ ذخأت نآ اهل الو اهيلع سيلو : هباوج نمو :

 ٠ اهدلب ريغ وأ اهدلب ىق لخن هل دجوي

 اهدلب ىف ىقب ام تذخأ ءاملاو ضرألا ىلا تبحرو لخنلا تداب اذاف

 من ضرألا مث لسغلا مث ةغلابلا لخنلاب ادبتو ث ءاملاو ضرألا نم هل

٠ ىفوتسنت لؤدنعلا ىأرب ، فوتست ىتح ءاملا



_ ٢٣٥ 

 ناك ثيح هءامو هضرأ تحعتبا تعجر ءافو كلانه هل نكب مل ناف

 ٠ ىر۔۔تقلا نم

 ءاضق ف ىري الو لعف ريغ ىذلا لسنفلاو : لات : هريغ نمو

 ٠ ضرألا ةلزنمب وهف تاقدصلا

 اهتيرق ىلا تعجر ىر ةلا ميمج نم ةلخن ةآرملا تغرفنتسا اذاو

 ريغ نم ذخأت نأ اهل الو اهيلع سيلو ع ءاملا مث ضرألا مث لسفلا تذخأف
 ىف ءامو ضرآو لسف هل ماد ام ءاملاو ضرألاو لسغلا نم ائيس اهدلب

 تعجر ءاملاو ضرألاو لسغلا نم اهدلب نم هلام تغرفتسا اذاف ث اهدلب

 مث ضرألا مث لسفلا نم اهقادص ةيقب تذخأف هيلا ىرقلا برقآ ىلا

 ٠ ىفونسن كلذكو ث هلام نم ءاملا

 جلف ةس نم قادص ىلع ةآرما جوزت لجر نعو : هباوج نمو

 ٠ ءامو ضرأو لخن جلفلا كلذ ق هلو ‘ هنيعي

 نم هل نكي مل نا ىلوألا ةلآسحملا ف باوجلاك ةلسملا هذه ىف باوجلاف

 ءاملاو ضرذلا نم اهقادص تمتنسا اهقادص اهيفوي ام جلفلا و كلذ ىف لخنلا

 ٠ هيف قادصلا طرش ناك ىذلا جلفلا كلذ نم

 اذه ىف دجوي ما د ام رخآ جلف ىقس ىلا زواجتن نآ اهل سيلو

 ٠ ءامو ضرأ نم لام نم هل هيف اهطرش ى ذلا جلفلا

 جلفلا كلذ نم ءاملاو ضرألاو لخنلا عيمج نم كلذ تغرفتسا اذاف

كلذ دعبي مث ء لخنلا نم ناك ثيح هلام عيبت تعجر هيف اهطرش ىذلا



. ٢٣٦ 

 .ناك ىذلا جلفلا كلذ ةميقب لودعلا ىأرب فوتست ىتح ءاملاو ضرألا

 .٠ 4 ف \ هل

 ناك اهتدجو ثيح اهلخن عبتنو ضرألا عدت نآ ةآرملا تدارآ ناو
 ناك ام طرشلا هيف اهل ناك ىذلا جلفلا كلذ ةميقب لودعلا ىأرب كلذ اهل
 ٠ دلبلا اذه ىف ءاضقلا

 لودع ىأرب ءاضقلا ناك دلبلا كلذ ريغ رخآ دلب ىلا تزواج اذاو

 ٠ اهتادص هنيعي هنم ىضقت ىذلا دللا كلذ ةمقن بق دليلا كلذ

 ثيح نم اهقادص ةيقب ذخأت نأ اهل نا : ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 ٠ هنم اهتح نأل طرشلا هبف اهل ىذلا جلفل ا كلذ ةميقب ناك



 ؛٠“٢٨١

 باب

 ) اضيأ تاقدصلا ءاضت ىن (

 اذكو اذك ىلع بطخا بهذا : لجرلل ةأرملا تلاق اضيأو : رثألا نم

 ٠ كيلع كلذ سيلف كلذ قوف كيلع عضو امف

 . اهيلع مكح ةنيب اهيلع تماقأ وأ كلذب ترقأ اذاف

 ٠ ةقفانم انم ىمسنو اهقادص اهل : لاق نم لاقو

 : ريرسل ١ ف هيلع ىقب ام الا اهل سيل : ليق دقفو : ل اق : ه٥هربغ نمو

 ٠ هدر هيلع و & كلذ اهعسم الف ره اظل ١ ق كل ذي هيلع مكحي نأ ال ١

 ٠ كلذ ىلع عقو امنا جيوزتلا نأل اهيلو ضرف ام اهل : لانت نم لاقو

 تلأس هللا دبع نب دلاخ ىلا ميهاربا ىبآ باوج نمو : هريغ نمو

 ح هلامو هسفن ىف اهقح هيلع بتكو ح ةأرما جوزت لجر نع _ هللا كمحر _

 اهجوزو تكله نآ ىلا هتجوز دبي ف لاملا كرتو رحبلا عطق جوزلا جرخ مث

 ةبه لجر ىلا اهلبق وآ هنجوز توم دعب هلام لازآ مث ، رحبلا عطاق بئاغ

 اهجوز ىلع ةآرمللو ع بهاولا كله ىتح لاملا هل بوهوملا ضبقي ملو

 .اذه وحن نهل تلأس دقف ، قادص

 هلام نم ءىش هيف ناك اذا قادصلا نا : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقف
٠ اهقح ىق وتست ىتح لاملا كلذ ق اهتحو ح ةلازا هيف هل . !ن دودحم



٢٣٨ 

 بها ولا كله مث هل ةبه رخآ لجر ىلا هلازآ مث هاوس هلام ىف ناك ناف

 مل زرحت مل اذا ةيطعلاو ث ةيطع ةبهلا ناف لاملا هل بوهوملا ضبقب ملو

 حصي ام ىلع اهنم مهثاريم اهتنرولو ، اهجوز .لام ىف اهنتح ةآرمللو تبثت
 ٠ كلذ نم

 كلذف نيملسملا دنع ةحصلاب كلذ ريغو رارقاب وأ قحب هلازأ ناك ناو
 ٠ ملعأ هللاو هيلا ليزأ نمل تباث

 هنا لاتق ام امآو : نامتع نب ىراوحلا ىلا ميهاربا ىبأ باوج نمو

 انعمس دنف تومت نأ ىلا هدي ق هلام نوكي هنآ ةيونتمو طرش ىلع اهاضق

 4 ةيونتم هيف ثيح فيعض ء اضق ١ ذه نأ هريغ وأ هلل ١ ديع ىبأ نع انيآرو

 ٠ ةيونثمو طرش هيف عيب لثم وهو

 ىضقي نأ لجرلا ىلع سيل هنا : لاق نم لاقو : لاق : هريغ نمو

 ٠ هب لحي هذخأت ، لحي ىتح اهتادص لجآ هتجوز

 وه ىبأ ن ١ و ؤ كل ذ ىلع ىه ربجت سبلف هنجوز ىضقن نأ بلط ن اف

 ٠ كلذ ىلع ربجي مل

 ٠ هذخأ ىلع تربج اهقادص لجآ اهيلع ضرع اذا : لاق نم لاقو

 . هدرت نأ اهيلع : لاق نم لاقف هيلع هدرت نأ بلط مث هتضبق ناف

 ٠ هدر اهيبلع سيل : لانن نم لانتو

 مالظلا ف هتأرما ىلع الجر لخدأ لجر نع تلأسو : هريغ نمو
٠.ا هئطو ىتح



. ٢٣٨٩ 

 ٠ هيلع ىذلا قادصلا ريغ قادص همزلب قيلخ لاق
! ٠ 

 _ هللا همحر _ بوبحم ني دمحم هلل ا ديع وبآ ل انتو : هريغ نمو

 ع افيعض اطرش هارف تومت ال ةيراج هتجوزل هسفن ىلع لجرلا طرش اذا

 ٠. ةدحاو ةرم اهيطعي نآ هيلع امناو

 ٠ ثراو دعي ثراو ىلا هدلب نم ةآرمل ١ لوزنو

 ٠ حاكنلا ضقتنا لوخدنا لبق كلذ ى افلتخا ناف

 ٠ ةدحاو ةرم مهيلع امناف لوخدلا عقو اذاف

 املكو . اهجوز ىلع اهل طرشلا اذه زوجي : لاتق هنآ نسحلا ىبآ نعو

 ٠ تاقدصلا ىف زوجت ةلاهجلا نأل ىرخآ ةيراج هيلع اهل ناك ةيراج تنام

 هيلعف مدخي نم نم ىه تناكو ةيراج قادصلا نم هيلع طرتشا اذاو
 كلت نأل اهتقادص ف هيلع تطرش ىتلا ةيراجلا ىوس رخآ مداخ اهل
 ٠ ىه اهل

 ٠ رفعج نب دمحم نع تيآر اذكه

 ىسادسسىلاو ىسامخلاو ىعابرلا مهنم حجنز ةسمخ ىلع جوزت نمو

 ةلمج نم نوكي مث ىنافلا جلعلاو طسوألا جلعلاو غلابلا درمألاو قهارملاو
 ٠ دحاو ىجنز عبسل ا كلذ

 اهعم ثكمف ةلخن ةئام ىلع ةآرملا جوزتي لجرلا نع هتلآسو : ةلأسم

٠ اهدلع زوجيو كلمي ام عيمج ىلع ىرخأ ةآرما جوزت مث هللا ءاش ام



٢٤٠ 

 نافصن امهنيب مسقي : لانق ٠

 ةصحلاب اهقادص ردق امهنم ةدحاو لكل : مهضعب لاتو ٠

 نم لقآ ناكو ، وه مك ملعي نكي ملو كلمي ام ىلع اهجوزت ناك ناغ
 ٠ اهئاسن تاقدص اهلف اهت ادص

 ادعاصف مها رد ةعبرأ ةميق هلام ناك اذا ليق دقو : لات : هريغ نمو

 . كلذ الإ اهل سيلو “ جيوزتلا زاج

 ناكو ڵ كلذ اهل زاج كلمب ام عيمج ىلع ةرخآلا جوزت اذا : ليتو

 ٠ هيلع انيد ىلوألا قا دص

 نم طسولا نود ةأرملا ذخأت ال : قادصلا ف هللا ديع وبأ لاقو

 ٠.اهل فعض ولو اهتادص

 . هتميق ف لودعلا داز ولو اهقادص نم طسولا قوف ذخأت نأ اهل الو

 ٠ ناك ناو : لاق

 ٠ اهسوعر نع لخنلا نم ىقب امو هلام ىق تناك اذا ءعىجي كلذكو

 ٠ لودعلا ىأرب ىه ام نم ءىش وآ ءافو هيف نكي مل ناف

 ٠ لمحيو لعف ام الا قادصلا ىف اوضقي نأ لودعلل سيلو : لاق

؟ اقذع ةلخن لك لمحت تناك ناف : تلق



 س ٢٤١

 ٠ كلذ نم رثكآ لمحت الخن نوكي نكلو 0 ىتح 0 ال : لاق

 فلآو ةلخن نيسمخ قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نعو : هريغ نمو

 ث رانيد فلآ : ةآرملا تلاقف فلألا ىف اوفلتخا مث ، وه ام فلذلا مسي ملو

 .مهرد فلأ : لجرلا لاتقو

 هب تماق ام الا رقأ ام الا مهل سيلو { جوزلا لوق لوقلا : لاق

 ٠ اهريغ وأ مها ردب ةنيبلا

 نم دليل ١ ةنس هيلع ام كل ذ نم اهل ن ١ : ليق دقو : ل انت : هريغ نمو

 ناو ص ريناندف ريناند نوكي فلألا ناك نا ع اهلثم ىه نم نم وأ اهئاسن

 ٠ ءىش دقعلا دنع مسي مل هنأ اورراقت اذا مه اردق مه ارد ناك

 لوقلاف رانيد فلآ ىه تلانو © مه رد فلآ : وه لاقف ايعادت ناو

 ٠ هنيمي محم هلوت

 وه ةميتي لجرلا جوزت اذاو ، ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 . تريغ تغلب املف اهئطو مث اهئاسن تاقدص نم لتأب اهجوزت اهيلو

 ٠ ىلولا ضرف ام الا اهل سيل : موق لاق

 ٠ اهئاسنن قادص لثم : لانق نم لاتو

 لوق ىلعف اهقادص نم لقأ ىلع ةآرما لجرلا جوزت اذا كلذكو

 ٠ اهيلو ضرق ام الا اهل سيل س كل تفصو ام ىلع بوبحم نب دمحم

( } ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٦١ م)



. ٢٤٢ 

 لضخغملا نب رمعو نامثع نب ناميلس كلذ ىف فلتخاو ٠

 ابيث تناك ناو ص اهئاسن تاقدص اهلف اركب تناك نا : امهدحأ لاق

 ٠ اهيلو ضرف ام الا اهل سيلف

 ٠ اييث تناك اذا كلذ نع لآست تناك ناو

 ٠ كلذ نع لآست ال ىحتست ركبلا و

 ٠ ابيث وآ اركب تناك ث اهيلو ضرف ام الا اهل سيل : رخآلا لاتو

 ٠ ايبث وآ اركي تناك ، تاقدص لثم اهل : رخآ لوقو

 ٠ هانظفحو هانفرعو ؤ هلك اذه ليت دق ء معن : لاق : هريغ نمو

 ٠ ادح ىلولا هل دحي ملو ىلولا ىآرب جوز اذا ليكولا ف ليق كلذكو

 تاقدص لثم ةأرملل ليكوللو ث ليكولا ريغ ىلولا نا : لاق نم لاقف
 ٠ كلذ نم لقأ اهل ضرف اذا اهئاسن

 اهل ضرف ام الا ةأرملل سيلو ، ىلولا لثم ليكولل : لات نم لاقو
 هنود صقني نأ هيلع رجحي وأ س ادح ىلولا هل دحي نآ الا ليكولاو ىلولا

 ٠ دحلا دعب هرمأ زوجي الف

 نم لقأب اهجيوزت ىلي ىتلا هتمرح جوز اذا ىبصلا ف ليق كلذكو
٠ اهئماسن تاقدص



. _ ٢٤٣ 

 غلابلا ريغ اذه ريغ ف ىبصلا نا : لانت نم لانتف ٠

 ناك ولو اهيلو ضرمف ام الا اهل سيل > ءاوس كلذك : لان نم لانتو

 ٠ايسص

 تاقدص نم لقأب ىبصلا اهجوز اذا ةيبصلا ىف اضيآ اوفلنخاو

 :اهئاسن

 ىبصلا جيوزت نم غلابلاك تسيل اذه ف ةيبصلا : لاق نم لاقف

 ٠ غلابلا اهجوز اذا ةيبصلا و

 ٠ فالتخالا ىف ءاوس كلذ لك : لاق نم لاقو

 اهكتاسن تاقدص نم لقأب ةآرملا ملع ريغب هسفن ىلولا جوز اذاو

 . اهئطو ىتح كلذب اهملعي ملو جيوزتلا هيلع اهل تبث ىذلا اهتادصف

 ه ركب وأ اغلاب وأ ةيبص تناك اهاسن تاقدص طسوأك هيلع اهل : لاذت

 ٠افالتخا كلذ ق ملعن الو

 : اهل لاقف هنيد ىبآ نع ضقا : اهجوزل تلات ةآرما : هريغ نمو

 ىضقف ث هيلع ىذلا اهقادص ريغ كلام نم ءىنب ىل ىدهشتن نآ الا لعفآ ال

 كهركف هب هل تدهش ام بلطت تعجر مث اهقادصب هل تدهشأف هنيد اهييأ نع

 تدهشأ ىذلاو اليلق نبدلا ناك ى هب هل تدهشآ ام هل لحيو ث كلذ هعسيأ

؟ فاعضأب اهيبأ نيد نم اريثك ناك هب هل



٦٢٤٤ 

 مها ردلا نم وه مكو > ٩ ىلع ىذلا نيدلاب ةفراع تناك ناف لاق

 ٠ لالح هل وهو اهيلع تباث وهف هب هل تدهستآ امب هفراعو

 اهيلع دريو ك اهيبأ نع ىضق ام هلخ اهيبأ نيدب ةفراع ريغ تناك ناو
 ٠ ىقابلا

 ٠ تطعأ ام فرعت ملو اهيبأ نيدب ةفراع تناك نا كلذكو

 ةرم اهئطوف اهيلع لخد مث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم

 . ٠ كلذ دعي ملع مث ء اه در دق هن ا : ل انو ة رم دعم

 هثئطول ناث قادص اهلو ، لوألا اهتقادص اهلو س امهنيب قرفي : لاق

 هيلعف ى رخآ ةرم اهرستق مث ك اهكرت مث ارسق اهئطو نوكب نآ الا اه ايا

 ٠ لوألا قادصلا ىوس قادص اهرسق ةرم لكل

 اهكرت مث اهئطوو اهيلع لخد مت قالطلاب اهملعي مل ناك نا كلذكو
 ٠ قادص اذكه اهب لعف ةرم لكل هيلعف اهئطوف عجر مث عطقناو

 ةآرملا اهيلع جوزت مث اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر نع لئسو

 ٠ هلك اهتادص ىلوألا تبلطف ى رخآ

 هيلع اهل ناك اهي لخد اذاف \ اهقادص فصن الا اهل سيل : لاق

 ٠ هل 5 قا ` حلا

 ليس الف لجاعلا امآو ئ لجآلا كلذ امناو ّ معن : لاق : هريغ نمو

 ٠هلك هيدؤي ىتح هل



_ ٢٤٥ _ 

 نذا هلك قحلا اهل ىدؤي نأ هيلع اهل ناك اميلع جوزت اذا : ليت دنو
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو كلذ نع لوخدلا رجحي سيلو ك هلحم كلذ

 : ىلع نب ىسوم نع حاضولا نب دايز نع ىراوحلا نب لضفلا ظفحو

 ٠ اهيلع لخدي مل ناو الماك اهتادص تبجوتسا اهيلع جوزت اذا هنآ

 توملا هرضح املقف اهتادص اهجوزل تكرن ةأرما نعو : هريغ نمو

 ٠ اهقادصب اهل ىصوآ

 هضرم ق هب اهل ىصوأ مث اهيلا هنم بلطمب اهجوزل تكرت تناك ناف
 ٠ اهل وهف اهيل ١ ٥هدرو

 زوجيالو ص ةثرولا نم اهنأل اهل زوجي ال كلذف هضرم ى اهيلع هدر وآ هب اهل

 ٠ توملا دنع ةيطع ضرم الو ةحص ق هل

 هيلع جوزتي د الجر لجرلا لسرأ اذاو : ناورم ىبا عاس ريغ نمو
 هتلاسر 'نعقغ 6 ٥هوجوزت نأو هيلع جوزتأ ن آ ىنلسرآأ انالف ن : موقلل لانف

 . لسرملا ركنأف هوجوزف ملعآ متنآف هومتهرك ناو ث مكل تلق

 نأ هلسرأ ام هللاب نيميب لسرملا ىلعو ، لوسرلا ىلع ءىش الف : لاق
 . قلطي نأ لسرملا ربجيو ع هيلع جوزتي

 ركنأ مث هيلع جوزتو ح ىنلسرآ انالف نا : لقي مل لوسرلا ن
 ء هلسرأ هنأ : رخآلا ." . 7

هللاب نيمي لسرملا ىلعو ث قادصلا فصن لوسرلا ىلعف : لاق



٦٢٤٦ 

 مث هلسرأ هلعل هنآ لجأ نم قلطي نآ هيلع جوزت ىذل ا ربجيو ث هلسرآ ام

 ذخؤيف هلسرأ هنأو ؤ هيلع هل ةلداع ةنيب لوسرلا عم نوكت نأ الا ركنأ

 .ة نيبلاب

 ةجاح ال : لاق هنبا ءاج املف ةأرما هنبا جوز لجر نعو : هريغ نمو

 ٠.ايهيفمىمل

 ٠ هيلع وهف هب لبقيف اهقادص اهل ضرف دق ناك ناف

 ىلا ضرآ نم تلمح نوكت نآ الا ءىش هيلع سيلف هب لبتي مل ناو

 بألا اهجوزتي نأ سأب الف ث اهدري ىتح اهيلع قفني هناف ىرخآ ضرأ

 ٠ هرمآ هنبا نوكي نآ الا ديدج رهمب ءاش نا

 ٠ هيبأل لحت الف اهجوزتي نآ هرمأ هنبا ناك ناف

 وأ دلو اميأ : ىنع ظفحا : لاق _ هللا هظفح ناورم ىبأ نعو

 جوزتي نأ هلسرأ بئاغلا نأ جوزتملا هرك مث لجرل ةأرما جوزت ىبنجأ

 ضري ملو ةلاسرلا ركنأ بئاغلا كلذ غلب املف 4 هوجوزف ةآرملا كلت

 ٠ قا دص مزلي ال هنا جيوزتلاج

 ٠ قادصلا فصنت جوزتملا ىلعف هلسرأ هنآ رقأ ناف

 : لاق مث هلسرأ بئاغلا دلو جوزتملا ىبنجألاو دلولا : لاق نم لاتو
 ٠ قا دصلا فصن هيلعف ىضرآ ال

مهرد فلأب ةأرما اجوزنه ناكو مهرد ىتئامب همالغ لجرلا عاب اذاو



_ ٢٤٧ 

 كاهب اهعاب ىتلا مهرد ىتئام ريغ هيلع اهل سيل هناف مهرد فلآ ىواست ىهو

 ٠ اذه هعيب ق سللاد ام نيمي هيلعو

 :هللا ديع وبآ ل اق : هكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ ب انك نمو

 اهيلا عفدف ، مهرد فلآ قادص ىلع ةآرما جوزت لجر ىف ىلع وبآ لات

 اهب لوخدلا لبق اهقلط مث اهنم هضبقف هل هنبهوف اهب هلوخد لبت افلأ
 ٠ مهرد ةئامسمخ بلطف

 اهنأل ةلأسملا هذه ق اهيلا هعفد ام هيلا راص دقو ث هل سيل : لاق

 قحتسي مل اهتلط املغ س هل ىقابلا تنمضو ث دقعلاب تقحتسا ام تضتقا

 ىقابلا نمضي نأ ىغبنيف قادصلا فصن وهو مهرد ةئامسمخلا ريغ
 . مل ءعآ هللاو تفرصت اهنأل

 ةأرملا تعدا ناو س ءادوس ةيراج ىهف ةيراج ةآرملل طرش اذاو

 .ةيدنه اهنأ اهيلو وأ

 كلذب ةنيبلا مهيلعف دنه وأ ىسرف افصولا نا : اولاقو

 ىف سانلا ضعب اهطرشت ىتلا ةلماكلا ةلحلا ىف هللا دبع وبأ لاق
 ٠ مهد اسن ت انت دص

 وهف بايثلا نم فورعم . طرش ه كلذ ق مهل دلبلا لهآ ناك ن : لاق

 :م ىلع

 ةلحلا هذه نأ ىرأ ىناف مولعم ءىش مهعم كلذ ف نكب مل نا ناو .

 طسو رامخو ءا درو عردو ةفقفحلم : باوثأ ةعبرأ ةآرما ةوسك ةلماكلا

 . بايثلا نم



 س ٢٤٨

 نم اهل ثدحي ام لاحل اهجوز ىلع باوثأ ةتس ةأرملل تلعج امناو
 ٠ ىضقنا ٠ ضيحلا

 كلذ ىلعو ع هلام عيمجب ىرخآ جوزت مث ةأرما جوزت لجر ىف

 ٠ هوحكنأ

 ٠ هوحكنأ كلذ ىلعو ء ائيس ىلوذلا كردن ال : حبسملا نه دمحم لاق

 كلذ نم لتآ وأ اهئاسن تاقدص ردق ىلع اهاضق ىرخألا تناك نا و.

 ٠ اهؤاضق زاج

 نم لضفلا اهتبحاص تيطعأ اهئاسن تاقدص نم رثكأ اهاضق ناو
 ٨٠هيلعامل ىذلا اهقح

 :٠ اهقح تبلط ىلوألا تملع املف اهب لخد نأ دعم هلام اهاضق ناف

 .تيضق ام اهل زوجي { ىلوألا لثم ىعم هذه : حبسملا نب دمحم لاتق

 ٠ امهيأرب وهو ىلوألا ىف هلوق لثم اضيآ هذه ى لاقو

 اهنيب ةرخآلا هنضبق انادص امسق ناسغو ثراو نا : مشاه لانتو

 . اهب لخدي مل ىلوألا تناكو ىلوألا نيبو

 نع ىلع نب ىسوم دنع هعم دهاشو :وه دهش هنآ ىلع نب رهزآ معزو

 كلذ دعب امهدهشأ ىلولا نأو س لجآ و لجاع قادص ىلع ةآرما جوزت لجر

٠ هتآرما ىلع هزاجأ دق هنأ



 س ٢٤٩

 ٠ لجاعلا همزلي ملو لجآلا هيلع ىسوم تبثأف

 نأ بلطف لخنلا هنكمي ملو قادص هنآرمال هيلع ناك اذاف : تلق

 ىف لجؤي لهف لخنلا نمث ىلع ةداب ىرش الا دجي الف الخن اهل ىرتشي
 هلام قفني ىذلا لجؤي ىذلا امك لجؤي هنأ سايقلا ردق ىلع كلذ

 ٠ نارسكب الإ

 اهتا دص نم ائيش هتجوز ىطعي نم نعو . : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 اهيضتقب ول ٥ دال وأل هنرمث نأ ىلع وآ ئ هترمت اهل سيل ن آ ىلع هلام نم

 ٠ هلصأ ف اهل عىش الو هلام ةلغب اهقادص

 ىلع هلام نم ءاش امب اهقادص هتجوز ىطعأ اذاف تفصو ام ىلعف
 ةارمللو ء لطاب اذهف هدالوأل هترمث نأ ىلع وأ % هنرمث اهل سيل نأ

 . + اهت ١ دص

 :دارأ هلعل س هلصأ ىف اهل ءىش الو هلام ةلغب اهقادص اهاضق اذا امآو

 : :ه نينس هلام ةرمث اهاضت نا

 نم تضتقا ام تفرعو كلذ ىلع لاملا تضبقو كا كلذب تبضر.ناف

 كلاملا كلذ ةرمث الا ةرمث نكت ناو س كلذ اهيلع تبث كلذ ىلع لالا
 ٠ تباث طرشلا اذهو

 اهقادص ىل تكرتو 0 ةآرما تجوزت تنك ىنا : هتجوزل لاق نم نعو

 : ٠ ىلع اهل ىذلا

 هل تكرتف اهقح هل عدت نا اجرو & هتجوز عمست نأ بحأ : لاقأ
؟ هنم بلطم ا ذه وأ آ ربيأ > اهقح



 ۔ ٢0٠,

 ىذلا كتقح نم تصلخت دق ول ىلا بحأ ام : اهل لات ول كلذكو : تلق
 تومأ نأ فاخأ : لاق وأ ڵ كقح نم مغ ىف ىتاه : لاق وأ ، ىلع كل

 ٠ كنتح نم صلخآ ىتح لاتحآ فيك ىردآ ال : لاق وآ ڵ ىلع كقحو

 ؟ هل ةءارم ال مآ آربيأ ك اذه ىلع هل تكرت نا ىرت ام : تلتق

 ضرع اذاف ث اهقادص ف هتأرمال ضرعي نآ هل سيل : اولاق دقف

 نم ريي الو ، ةعجرلا اهل ناك تبحر مث ضيرعتلا ىلع هل تكرتف اهل
 ٠ بلطلا لثم ضيرعتلا اوأر مهنأكف . كلذ ق تعجر اذا اهقادص

 ٠ بلطلا لثم وهف كلذ هل تكرتف اهنم رضحمب هبر اعد ول كلذكو

 امهدحآ تام ىتح عجري مل مث هل هتكرتف اهتادص اهيلا بلط ناو

 ٠ اهقادص نم ءع ى رم دقف

 ٠ ةعجرلا اهل نأ الإ بلطلا ءاهقفلا ضعب زاجأ دقو

 ىآرب ةميقلا ىف لودعلا فلتخا نا تيآرأ : .تلق : رثؤملا ىبأ نعو

 ٠ كلذ نم ىأر امب مكاحلا ذخأيب : لاق

 ؟ مك اح نكي مل ناف : تلق

 لهأ نم اهب ةفرعملاو لاومألا ةميقب ملعلا لهأ ىآرب ذخؤي : لاق
. ةنامذناو ةقثلا



_ ٢٥١ 

 اهيضتي نآ مينيلا جوز ميتيلا ىصو هلعل _ لجر دارأ لجر نعو

 كلذ ق عقي ملو ح لخنلا ق حضفلا ركذ دقو 6 تيملا لام نم اهقادص

 ؟ تقولا كلذ ىق ءاسنلا تاقدص ءاضت زوجي لهف ءىش حضفلا نم لاملا

 نوكي ىتح تقولا كلذ ق تاقدصلا ءاسنلا ءاضق زوجي { معنف

 ٠ ةأرملا ىضقي ىتلا ةلخنلا ىف رثكألا وه حضفلا

 ٠ رايخلا نم ديجلا ديج هنآ طرشو ث لخن ىلع هتنبا جوز لجر نعو

 لثم اندنع ديجلا رايخلا نألا رايخلا رايخ نم اندنع نوكي اذهف

 . رايخلا

 ىلا اعزانت هللا دبع تنب ريخلا مآ هتجوزو نامثع نب رفيج ناك
 نا اثالث اهقالطب فلح رفيجلا اهجوز نأ ريخلا مآ تعداف ح هللا دبع

 تلخد انآ : ريخلا مآ تلاقف ص اثالث قلاط ىهف اهبركيل هتيب اهبجتحي تلخد

 ترضحأو ، اهرسك هنأ ىعداو كلذ وه ركنأو ح اهرسكي ملو تيبلا ةحيحنلا

 .٠ هنم نيميلا هذهب لدع ىدهاش

 اهنا : تلاق اذا اهنيمي عم اهلوق لوقلا : هللا دبع وبآ ىآرف

 ٠ ءاليإلاب هنم اهنآبو “ اهرسكي مل هنآو 6 اهتلخدأ

 ىبحي نب ىمرضحل هلك هلام عاب هنأ جنحاف اهتادص هنم تيلط مث

 هلأسف ىمرضح هللا دبع وبآ اعدف س نينس سمخ ىلا مهرد فالآ ةرشعب

 ٠ ةلواحمو ةسلادم هنم هارتسثا ام هنا : لاقو ڵ ىرتشا هنأ رقأف كلذ نع

 ىلا عجري لاملا نآو ڵ دساف لاملا اذه عيب نأ هللا دبع ىآرف

ء ةسلادملاب ىمرضح رقأ اذا لاملا نمث رفيجل ىمرضح مزليو 6 رفيج



٢٥٢ 

 ، اهتتادصب ريخلا مأل لاملا نم عيبي نآ رفيج رمأو ، كلذب رفيج رقي ملو
 ٠ اهيلا هعفديو

 اذا اهقادص نم ةاكزلاب ريخلا مآ ذخأب نأ دمحم نب نادع دا رأف

 ء قادصلابو ءاليالاب هللا دبع ويآ اهيلع مكح ذا نيتسلا نم الخ هتضبق

 4_ ال ١ ديع وبآ رب ملف نبميل ا ه ذه ف ن اع زانتب ذم ننس مهل الخ دقف ان اكو

 . ةاكز اميلع

 ىلع قالطلا ف ناعزانتي اناك ىتلا نينسلا كلت ف نكي مل : لاقو
 ٠ اهقا )ص ذخآ .نم ةردقم .

 .ةآ رما جوزت هنآ لجر ىلع ادهش نيدهاش نع هنلآسو : . رثألا نمو

 ٠ نينرم مهرد فلآ .قادص ىلع
/ 

 .ةدحاو نكلو اعم هنزو عم نانوك كب .الوا 4 مهرد ىغلأ ىلعت : لاق .

 .. !,. ٠ ىرخأ دبعي
١ .. 

 ٠ ةلخن نيتالت اهت ١ دص نم اهجو زل تك رن ىنل ١ و

٠ ءالا نم اهبرشو : : لوقن ىنح برشلا. زاج اهنحص ق ناك



. ٢٥٢٣ 

 باب
 . ) تاقدصلا ءاضت ق (

 اذا طسولا تاقدصلا ءاضق ىنا _ هللا همحر _ هللا دبع وبأ لاق

 ٠ ةعبرأ وأ عضاوم ةثالث ف اهسوءر نع ىضقي لخن لجرلا لخن ف دجو

 هيف ام نم عضاوملا 'هذها ريغ ىلا ءاضقلاب زواجب نأ هل نكب مل

 ٠ ناصقن وأ ةدايز

 فصنلا و &ؤ{ لودعلا ها رف ام نم ىضقي نأ هلف > كلذ دحوي نأو

 ٠ ىفوتسي ىنح لودعلا هيف ديزيو طسولا قوف وه ام نم

 ٠ ايل فعض ولو اهتادص لك طسولا نود ةأرملا ذخأت الو

 ق لودعلا دا ز ولو اهتتادص لك طسولا قوف ذخأت نأ اهل الو

 هتميق ٠

 اهسوءعر نع لخنلا نم ىقب ام هلام ق ناك اذا ىحلا كلذكو : لات

 ٠ لودعلا ىأآرب ىفي ام نم هنم ءىش وآ ءافو هيف نكي مل ناو

 . لمحيو لفي ام الإ قادصلا ىف اوضقي نأ لودعلل سيلو : لاق

؟ اقذع ةلخن لك لمحت س لحن تناك ناف : تلق



 _ _ ٢٥٤

 ٠ كلذ نم رثكآ لمحت الخن نوكت ىتح نكلو 0 ىضتقي ال : لاق

 . رباج بآ باتك نم بابلا مت

 « لخن قادص هيلع اهلو هنجوز قلط لجر نع هتلأسو : هريغ نمو

 ؟ ىضقي نيأ نم ] سبي ال رخآلاو ، سيب امهدحأ : نبجلف ىف لخن هلو

 . هلخن غرفت ىتح سبي ال ىذلا دعلا جلفلا نم ىضقي : لاق

 . سبي ىذلا جلفلا نم ذخأت نآ اهيلع مكحي مل ءىش اهل ىقب ناو

 . سيب ال ىذلا جلفلا نم ءافولاب اهل لاتحيو

 : نيجلف ىلع الخن كرتنو ، لخن هتجوزل هيلعو تام اذا امآو : لاق

 .٠ سبي ال ى ذلا جلفلا نم تضق "دع رخآلا و سيب امه دحأ

 ٠ تريخ ءىش اهل ىقب ناف

 سيب ال ىذلا جلفل ١ ىلع هل ىتل ا هض رآ نم ىضقت نأ تيحأ ناف

 . ناك ثبح هلام نم تيضق الإو لخنلا ةميقب

 ق جرخي هناف برش اهل طرشي ملو لخن ىلع تجوزت ىتلا امآ و

 جلف نم لخنلا قحتست نأ الإ برش اهل سيل هنأ : لوقلا ىناعم رثكأ

 ٠ دلبلا ةنس ف لخنلل اعبت ءاملا هيف نوكي

 لخدي الئل برشل ا اهل نوكي هنآ : لوقلا ضعب ق هنآ بسحأ و

٠ اهل برش ال هنأ اميلع طرتشي ىتح اهيلع ررضلا



. ٢0٥٥ 

 برشلا ف ليبس دلبلا ةنس ىلع ىدنع ناك كلذ تبث اذاو ٠

 ىتح ملعت مل ثيح اهقادصب هلام نم ةعطق هتأرما ىضق لجر نعو

 ٠ تملع مث ز قون

 تءاش ناو % اهاضق ام تليق تءاش نا > ةريخم اهنأ اوآر دقفف

 ٠ كلذ تدر

 ٠ رايخ ةثرولل سيلو

 هنأو 3 مهرد ةئام قا دص ىلع ةآرما جوزت لجر نع تلأسو : ةلآسم

 ىواسي لام ضرألا ف ماقو ، ةآرملا اهتلسفو اضرأ مهرد ةئاملام اهاضق

 نم ةآرملا هذهل نوكب امف اهب زوجي نآ لبق اهقلط مث ، مهرد فلآ

 ؟ لاملا اذه

 ضرألاو 0 امهرد نيسمخ ةئاملا فصن لجرلل ناف تفصو ام ىلعف

 ةلزنمب اذهو ع ءىش لخنلا ق الو ضرألا ف لجرلل سيلو ، ةأرملل اهلخنب

 . عيبلا

 لخدي نآ لبق نم اهقلط مث اهنيعب ضرألا ىلع اهجوزت ناك ناو
 دريو . اهلخنب ةآرملل ضرألا فصنو ص لخن الب ض زرألا فصن هلف اهب

 ةآرملا ديرت نآ الإ هيلا تراص ىتلا ضرألا ق ىتلا لخنلا ةميق ةآرملا ىلع

 ٠ كلذ اهلف اهعلقتو اهقحب ذخأت نأ

 ٠ هجولا اذه ىلع اهتلسف دق تناك نا كلذ ق رايخلا ةآرمللو

. قرف ضرألاو مها ردلا نيبو



 -- _ ٢٥٦

 هيلع نودري امناف اضورع هنم اوضتقاف مهارد قادصلا ناك اذاف

 ٠ ممه ١ ردلا

 اهجوز كله س قادص اهجوز ىلع اهل ةآرما نع ىراوحلا وبأ لاتو
 تلانتف ؤ مهارد تيلطو © مهرد فلآ هنم اهقادص ذخأت نأ ةآرملا تبلطو

 عجر مث ءاقن دقنلا ناك مايا ىف اهجوزت دقو ث ةفيزم ىطعت : ةثرولا
 . فيزملا ىلا دقنلا

 تام وآ تتامف ثدحلا ثدح مث فيزلا زوجي نامز ف اهجوزت ناو

 ٠ ةفيزملا ىطعت هتثرو وآ جوزلا

 اهل نا : نامثع نب ناهبن نع هللا دبع ىبأ نع ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ ءاضتلا موي دلبلا دقن

 ىلا داعو كلذ دعب نم دقنلا ريغت مث ءاقنلا مايأ ف اهجوزت ناك نا

 ٠ فيزملا اهلف فيزملا

 اهلف ءاقنلا ىلا عجرف دقنلا ريغتف فيزملا مايأ ف اهجوزت ناو
 ٠ هنع ىظفح اذهف ٠ جيوزتلا دتع اهيلع طرتشي مل ام ءاقنلا

 ٠ هلوق اذه ناكف الهب نم ةآرما قا دص نع هتلاس تنك دقو

 ٠ اذه نع عجر هنآ ملعآ ال و كل ذ ق ركفتي كلذ دعي هتيآ ر مث

 ءاقنلا مايأ ف اهجوزت ناك نا : لاقف رثؤملا ابآ اهنع تلأس تنك دقو

٠ اهجوزت موي دقن اهلف فيزملا ىلا دقنلا عجرف



. ٢٥٧ 

 اقنلا اهلف ءاقنلا ىلا دقنلا مجرو فيزملا مايأ ف اهجوزت ناو ٠

 هنع ىظفح وهو ث دلبلا دقن دنننلا اهلف فيزملا مايأ ف اهجوزت ناو ٠

 اولهجو ؟ ال مآ فيزملا زوجي ناك : اوفرعي مل جيوزتلا موي ناك ناو
 ؟ ةفيزم وأ ءاقن ىذضخت & مويلا ا_هل نوكيب امف كلذ

 باوص فق رظناف ، ظفحأ ىذلا كل تنيب دنف ءاضقلا موب دلبلا دقن

 ٠ هلدعو كلذ

( ٤ ج ماكحالا ىف حاضيالا _ ١٧ م)



٢٥٨ 

 باب

 ( برشلا ىف )

 : رفعج نب دمحم باتك نم

 ءاملا نم لان ، ءاوسف اهبرسثب لخن ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذاو

 . ءاملا وه اهبرش نألا لقي مل وأ

 اهعرشي ىذلا جلفلا نم اهبرش اهل ناك تفرعو لخنلا تدع اذاف
 ب ... و . ٠ ٠

 اهبرسثب ا_هل ىمف لخن ىلع ةآرملا لجرلا جوزت اذا : لاق نم لاتو

 ٠ برشلا طرتشي مل ناو

 ٠ كلذب اوذخآ مهاندهاست نيذلا انئاهتف نم ادحأ ملعن ملو

 اهضرأب ىهف رثكأ وأ لقأ وأ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت اذاف ضرذنا امآو

 ٠ ضرألا طرتستي مل ولو

 ٠ فالتخا كلذ ق ىدنع سيلو

 تناك اذكو اذك جلف نم لخنلا برستت نأ حاكنلا طرن ق ناك ناو

ناكو ، اهعرشي ىذلا جلفل ا نم برشلا نم لخنلا هذه هيلا ج اتحت ام



_ ٢٥٩ _ 

 نم هتميق تيطعأ مث ، طرشلا هبلع ىذلا جلفلا نم كلذ لثم لثملا اهل

 ٠ اهبقسي نآ نكمي ال رخآلا ناك اذا اهعرشي ىذلا اذه

 ءىش ى ام لخنلا بحاصل نكي ملو اهبرثب لخنلا تناك نا كلذكو

 ح اهبرب ةلخنلا ةميق نورظني لودعلا ناف اماهس ءاملا ناك وأ ، جالفألا نم
 ٠ كلذ ىلع ءاضقلا نوكب مت

 ٠ برلا عطق دنع نورظنيو

 ناف ءاملا هيق ىفط دق بصخ وآ ءاملا هنم صخقن دق لحم ناك ناف

 كلذو ، اهاضق ىتلا لخنلا بحاص نم اهثرو اهبرشب تيضق ىتلا لخنلا
 ٠ هلام نم

 ةلخن لكل جرخآ مث لخنلا تمض كلذ نم اطسو ءاملا ناك اذاف

 ملعي ىتح نيتبرش وأ ةبرش ىقست مث ، اهعذج لوح رودي عرذأ ةثالن

 ىقسي امو اهدآ ىلا برشت نأ دعب كرتت مث اهضرا تطوت دق اهنأ
 ةلاحالا نم ءاملا اهيلا بلقي فورعم تقو ىف ءاملا اهيلا قاسي مث ع اهلثم
 . لخنلا لخدي ىتح ءاملا قاسيو ث لخنلا كلت عيمج اهنم برشي ىتلا

 : ةفلتخم جالفألا نوكت دتو

 ىلع رثكاو تالخن ثااث ليجأ لك ىف لعج ءاملا ريثك جلف ناك ناف

 . ةيقاس نيليجآ لك نيب نوكيو ى لودعلا ىري ام

. ليجأ ف ةلخنو ناتلخنف اليلق ءاملا ناك نا اماو



 ۔ ٢٦٠

 برض اذا : لاق نم نيملسملا نم ناف ةلخنلا ليجأب ءاملا راد اذاف

 ٠ لجرلا ىبعك ىلا ليجألا طسو نم ءاملا

 .٠ ادح هل هلعجي ال نم مهنمو

 رظني مث اذه ىلع لخنلا ىقستف اهل ىر هنأ لودعلا ىأر ام الإ
 اهرخآ ىور نأ ىلا ايلعلا ةلاجالا نم ءاملا اهيف بلق ذم لودعلا

 . اهبرش نوكيو اهل كلذ عطقيف ، عيطق رثآ نم وه مك

 فصنلا ىطعت مث راهن دآو ليل دآ نيتبرش ىقست : لاق نم لاقو
 ٠ كلذ نم

 نم نأ ثعمس تنك نا : رياج ىبأ ىلا ناورم ىبأ باوج باتك فو

 دقف سوءرلا ىلع وهو لاملا ىلع مسقب سيل رهن نم برش هيلع طرش
 ٠ عمسأ تنك اذكه ٠ لخنلا نمث ةميق تلت برشل ١ ةميق هيف ىرجيب ناك

 مسقي جلف ىلع لجرلا لخن تناك :نا : تلق : رخآ باوج فقو

 موي ق هيف ءاملا اومدقي نأ اوأرف ئ هيلع برش ةآرمللو ح سوءعرلا ىلع

 ٠ انيآر كلذكو 6 ةآرملا ىطعتو 6 اطسو ء هيف نوكي

 برت ال ! اهل سيلف ةلخن ةث ام نع ةلخن نيسمخ آ رمل ١ تيضق ١ ذا و

 ٠ \ تم . .. ىتلا : . أ

 نع اهبرشب ةلخن نيسمخلا هذه ىضق موي لودعلا هيضقي نأ بحنو
٠ اهبرشي ةلخن ةئام



_ ٢٦١ 

 ةلخن ةئام نع ةلخن ىتئام تيضق اذا كلذكو ٠

 ةلخن ىتئام برش اهلف اهبرشب ةلخن ةئام نع ةلخن ىتئام تيضق ناف ٠

 ء كلذك برشلا اهلف برشن ال الخن وأ ةبدضاع ةلخن تيضق ناو

 ٠ تدا رآ ام هم عنصت

 : _ هللا همحز بوبحم نب دمحم نع دجوي : ىراوحلا وبآ لاق

 تناك اذا دلبلا دآ ردق ىلع اهلصأ ىف ىرجي ناك اذا ةيدضاعلا لخنلا نأ
 ٠ برش اهل سيلو لخنل ا هذه تيضق دليل ا دآ وهو م ايآ ةين امت

 ٠ اهير اهلف دلبلا دآ نم رثكألا ىلع اهلصأ ف ى رجيب ءا ناك

 : لودعلا اهيلا رظني نآ : ناهبن ىل لاقو

 : لاقي ؤ اهيضقيف :7 هيف وه ىذلا ىلع لصألاب ةيذضاتق تناك ناف

 اهبلع تفعض تئش نا و ؤ اهيرىشب ةلخن نع ةلخنل ١ هذه ى ذخ تئش ن ١

 ٠ لودعلا ىرب امك لخنلا

 تءاش ن ا و اهير اهلو رثكأ و نبتلخن نم ذخأن نأ تءاش نا و

 ٠ اهل برنث الو اهسأرب اهذجأت

 ةئجلم اهنأل دحاو بناج نم عرذأ ةثالثب برشت ةلخن تناك ناو

 كلذف عرذأ ةنس دحا و يناج نم اهظح نوكب نأ تيلطف هريغ وأ ليجأ ىلا

 ٠ ملعأ هللاو اهل

. اتق هعرزي بح كوكم رذب ىقس لجر ىلع هل لجرو : ةلآسم



٢٦٢ 

 ناكم ارب وآ امسمس كلذ عرز ؤس فورعم جلف رود نم هينس هيلع

 ٠ تقلا ىعس

 ٠ تقلا ىقس الإ هل سيلف الإو زئاجف هناكم هل لجأ ناف

 قادص همزل لجر نع زرحم نب ديعس رفعج ىبأل باوج نمو

 نتالت ٥ وض وأ 6 نيعبرأ نع ةلخن نبسمخ لودعل ١ ىضقف ةلخن نبعبرأ

 ٠ أهقادص برش ةأرملا طرشو برشلا نع تلأسف ث نيعبرأ نع

 ء ةعزانملا تعقو اذا اذه هابسثآ ضقني ناك ىلع ايأ نأ تبسح دقف

 ٠ كلذ ق رظني ىنح ءاضتلا هيق دربو

 ٠ فالتخا اوضق ام ىف نوكب ال ىتح هءارش اوضقو ح ءاملا نوعطقبو

 ٠ باوجلا ق اذكه لانق ام نسحأ امو

 ‘ ءا فقلا دنع اذه لثم ق نورظني لودعلا نوكب نأ انيأر كلذكو

 ٠ لودعلا وجري ام ىلع نوعطقيو

 طرش ىف لخنلا نم رايخلا نا : نيملسملا راثآ ضعب ف لبتو

 لجر نعو : هنع ذخؤي ام ف ىلع ىبأ نعو : رباج ىبآ باتك ريغ نمو

 نم ء ال ١ نم اهيرىنثو ٥ امسم ةعطت نم ةلخن ةك ام ق ١ دص ىلع آ رم ١ ج و رت

. ىمسم رود



_ ٢٦٣ _ 

 نم اهب ىمس هنآ الإ اهودعي نكي مل وأ ةكرتسثم لخنلا نكت ناف
 ٠ اهقح ءافو اهلو هنمف اهنم تام ءىن لك نأ ىآرف ةعطقلا هذه

 اهناف برشلا امآف . اهنمف اهنم تام امف اهل اهعرق دن ناك ناف

 لخنلا ىر هل ايآر امف س نالدع اهيف فقي وأ راهن دآو ليل دآ ىقستن

 . لخنلا لهآ اهيضر

 تبثيو ي فصنلا كلذ نم حرطيف تاييرشلا مضت مث ىقست كلذ ىلعف

 ٠ لخنلا برش وهف فصنلا

 ٠ اطسو ! ناك ١ ذا برشلا عطقي امناو

 حلصتو اهيفكن قاسم ىلغ برشت ىهو تدتعا اذا دضاوعلا امأف

 . اهبرش نا ددعلا دنع هيلع اوطرش اونوكي نأ الإ اهل برش الف اهتلغ

 هل نوكي نأ الإ بناج برش الإ هل سيلف بناج نم برشي ام امآو
 ٠ اهل ضوخي نأ هلف ضرأ

 . هتلغو جلفلا ةرثك ف رظني كلذ امناف ليجأ لك ف نوكت مك منركذو
 ىلا ءاملا برض نع عرذأ ةثالث ةلخنلل ضوخ كلذ نم لمتحيو

 ٠ ءاملا برض

. ةلاجإ نم برشلا نم عطقي ام باسح نوكي نيآ نم تلأسو



_ ٦٢٦٤ 

 هنع هفرصي مل نمو ءاملا هيطغي اهنم برشلا هيلع ىذلا اهطبري ٠

 كلذ نكمب نآ الإ برستت فيكف برشلل عطقلا نكي مل نا تلأسو

 ٠ برشملل عطقلا نكمب

 هيلعو تومي لجرو : ىلع نب ىسوم لاق : ىلع نب دمحم لاقو

 ضرأ هلو ث ةلخن نيسمخ هل ذخؤيو ث ةلخن ةئام لخن قادص هتأرمال

 اهل امنا ه“دح نع اهبر ىطعي الو ، مهارد اهبرسثو لخنلا موقت نأ ىآ رف

 سيل ث لودعلا ةميق ع ةميقلاب ضرألا نم ىطعي مث ك اهبرب لخنلا ةميق
 ٠ ةادانم هيف

 . ةادانم هيف سيل ث لودعلا ىأرب كلذ اهلف لخنلا برش تبلط ناف

 لعجو ةأرما جوزت لجر ف ىلع نب ىسوم لاق : ىلع نب دمحم لاق
 جوزت مث ث اهنيب لخنلا برضي ملو ث هل ةعطق ىف ةلخن نيعبرأ اهقح اهل
 ٠ اهب زاجو كلت كل دعو ىرخآ ةأرما

 ةعطقلا كلت ىف اهقح لعجو حاكنلا ةدقع دنع اهل طرش نا : لاق

 ٠ اهل وهف

 . ةرخاتل سيلف اهب رضي مل ناو

 وهف قوقحلا ىف ةعيايملا ةدقع دنع لاملا نم لعج ام كلذكو : لاق

. هبحاص ىضقي ىتح هيف عضو ىذلا لاملا ىف تباث



٢٦٥ 

 ح اهقادصب موقي لام هلو % لخن هتآرمال قادص هيلع ناك نمو

 { اهقحب اهيلا هلام ملسي نأ ىننخف اهقح تبلطو تقلعت جحلا دارأو

 هبيصي نأ ىشخف هلوع هيلعو ص هلامب كسمتيو هيدؤي هرفس نم مجرو
 . شاعملا بلط ف صقن

 ٠ اهتادصب لاملا اهدي ف نهري هناف

 نورت ام : تلق : لاق رظنلا نب دسثار نآ ديلولا نب دلخم انل ىورو
 ريشب ىلا فلتخن نحنو ص هتايحو ريشب نامز ق هتياقسو لاملا ىلع
 ٠ نيملسملا نم هربغو

 لاملا ىلع هنأ ىآرو ماهسلا ىلا ٥ ودرب نأ ىوزن لهأ دارأ املف

 . ماهسلا ىلع وه نم نم هلجأ

 اريسي تلأسف مهس لضف وأ مهسأ طلغ ىعم ناك هن ١ : دلخم ل اننو

 ٠ ملعأ هللاو ءاملا لهأل وآ ةيرقلا لهأل هلعجا : لاقف هنع

 ٠ هللا ءاسث نا اهنع لئاسم انأو

 لخنلا تعلقناف قادص برش اهل ةأرما وأ برش لجرل ناك اذاو
 ضرأ ىلا هقوسيو ، اهعضاوم ةلخن برسثلا برجي نآ برشلا بحاصلف
 ٠ لودعلا ىآرب ىرخآ

 ٠ لودعلا ىآرب

اهضعب وآ لخنلا تعقوف لخن قادص ىلع ةآرما لجر جوزت اذاو



 س ٢٦٦

 هعرزي نآ هل سيلو ث كلذ ناكم لسغي نأ هلف برشلا عطقت نآ لبق

 ٠ برشلا عطقي نآ لبق هيقسي وأ

 ةميلا لثم جلفلا ء ام ناك ١ ذا برشلا ق بوبحم نب دمحم لاتقو

 ءاملا كلذ امناف ءاملا نم لخنلا قحتسي ءام هل ناك نم لكو ص لاملل ءاملا

 . لاملل

 6 دحاو لجأ ىف سبحي وهو ت غلابو ماتيآ نيب كرتم ءام : تلق

 ٧ رجفلا عولط دنع سبحي غلابلا ءامو ث ليللا ىف قلطي ماتيألا ءام ناكو

 ماتيألا ءام نم ايفاب اهيف دجوف ةيباجلا ىف هءام سبحيل غلابلا ءاجف
 ؟ عنصي اذامف رثكأ وآ لقآ وآ فصنلا رادقم

 ق ءالا رمب ىنح لجخلا قلطأ هؤام رضح اذا هنا : ليق دق : لاق

 . هءام لجأو ء ةيقاسلا

 ٠ هيلع ميتيلا تتقو \ رضاح ريغ ء بحاص ناك اذا اذه

 5 لخنلا تعلقناف برش هل لجر قادص برش اهل ةأرما تيآرأ : تلق
 ؟ ىرخآ هل ضرأ ىلا هنوسي هلخن عضاوم هب ثرحي هلخن برش ذخأيأ

 ٠ لودعلا ىآرب ۔ معن : لاق

 اثرح هيف ثرحي وأ اجا رتأ وأ ١ زوم هلخن ق لسغي ىري لهف : تلق

 ؟ اذه ىلع

 هضرأ ى ءاس ام هب ىقس لودعلا ىآرب هبرش هل عطق اذا : لاق

٠ هللا ءاش نا اهريغ وأ كلت



_ ٢٦٧ 

 لخن برش هل لجر نع _ هللا همحر _ ىراوحلا ىبأ نم باوج

 كلت نم ءىش تامف ع ةيرقلا ىف قرفتم ءىش اهنمو فتلم ءىن اهنم لجر ىلع

 ماقو ، لخنلا نيب ام ف ترجو لخنلاةلجأ طلاخي لخنلا بحاص ماقف لخنلا

 ٠ 4 ع ر زي

 لسغي نأ لخنلا بحاصل مأ اذه ىلع مث اد همرىتت نأ ى رنأ ث ثلت

 ؟ هبرش بهذ دنف لخنلا نم تام ام مأ اهلوصأ

 اهنايعأب لخنلا هذه برش لجرلا اذه ىلع ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 . امئاق ايح ناك ام الإ برش هيلع سيلف

 ٠ برش هيلع سيلف طقس وآ اهنم تام دق ناك دق امو

 ىتلا تاقدصلا لثم امهبم لجرلا اذه ىلع برشلا اذه ناك ناو
 برشلا اذه نوكي ال.و { تباث برشلا اذه هيلعف اهيرنتب ءاسنلا . ہضتنث

 ٠ لخنلا الا

 تام ام برش هيلعو ء اهيرش هيلع ناك لخنلا ناكم ا ولسىف ناف

 ٠ اهناكم اولسفي نأ مهلو . طقس وأ

 نأ الإ ةعارزلا برش هيلع نكي مل ضرألا كلت ةعارز اودارأ ناو

 ىذلا ءاملا اذه مهلف اعوطقم اهبرسث مهيلا ملس لخنلا مهيلا ملس امل نوكي
٠ اهريغو لخنلا نم اودارأ ام هب نوقسي مهيلا هملس



٢٦٨ 

 ف دلا هب .. تك ام مهفاف ٠

 لخنلل وه امنا لجرلا اذه ىلع ىذلا برشلا اذه ناك نا كلذكو

 نوكي نأ الإ ةعارزلا ىقسي نآ هيلع سيلو ث لخنلا برش الإ هيلع سيلف

 رامثلا نم سانلا هب عرازتي ام هل ىقسي نآ هيلعف ضرألا هذه برش هيلع
 ٠ ةرذلاو ربلاو نطقلا نم دلبلا كلذ ف

 ىنامعلا ديعس نب ىيحي ايركز ىبأ ةمالعلا ملاعلا خيسلا فيلأت حاضيالا
 ٠ هللا همحر _

 روهت نم بجر رهسن نم ٢٠ موي ف لامكلاو مامتلا ىلع هلل دمحلاو

 © هللا همحر ىجارلا ى هلل ريقحلا ملقب فلألا دعب ةئامثلثو نيعبرأ ةنس
 اذخيسثل هتخسن هديب ىدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب رهاز دابعلا لأ

 انيد ىقنلا هل هللا لآسنو 6 همولعب انقزرو ك هللا هظفح ىكلامل ١ دوعسم

 نم هللا دبع نب دمحم ىضرلا لدعلا { ىلولا نبملسملا ماما رصع ق ىرخأو

 ي هنلود رصنو “ هللا همحر ىنامعلا ىضايأل ١ ىلبلخلا نافقلخ نب ديعس

 ك ملسو هلآو دمحم ان ديس ىلع هلل ا ىلصو 6 هلضف نم انيلع نمو

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو

 ١٣٤١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١٢ ةليل هدبي رصان نبي ديعس هيتك هل

هيرجه ٠



٢٦٩ 

 ءاعبرألا موي حابص ف ىلاعت هللا نوعب هقيقحتو هطبض مت دنو
 ىناثلا قفاوملا ةيرجه ١٣٠٤ ةنس مظعملا ناضمر رهش نم رشع ىداحلا

 ٠ نبملاعلا بر هلل دمحلاو ١٨٣ ةنس وينوي رهش نم نيرشعلاو

 ليعامسا دومحم دمحم

 ىوبرتلا طيطختلا ةبعسث سيئر

 ةمصاعلا ةقطنمل ميلعتلاو ةيبرتلا ةراداب

نامع ةنطلسب



 عبارلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا مقر عونلا

 ٍ ماكحألا نم اهريغو ةلاكولا ىف باب
 ٣١ هكلملا ىف باب

 ٣٣ ةداهسثلا فالتخا ىف باب

 ٣ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف باب
 ٥٥ حونلا ف باب

 ٥٧ راكنالا ىف باب

 ٤ بيرلا ىف باب
 ٤ بارشلاو وهللا ةلآ ىف باب
 ٨٦ دلاولا هموزلو دلولا رمأ ف باب
 ٨٩ اهدلو تبلط اذا ةدلاولا ىف باب
 ٩٧ كلذ ريغو اهل بجي امو اهتنؤمو ةجوزلا ةقفن ىف باب
 ١٣٠ ةجوزلا ةنؤم ىف باب
 ١٥٢ اهتنؤمو اهتوسكو ةمألا ةقفن ىف باب
 ١٦٥ دبعلا ةجوز ةنؤم ف باب
 ١٦٧ دالوألا ةنوم ىف باب

 1 هديس ىلع دبعلا ةقفن ف باب
 ١٨٥ ةقلطملا ةقفن ىف باب
 ١٩٣ اهوحنو تاقدصلا ىف باب

 ٢٠٦ ءاضقلا فيكو ءاسنلا تاقدص فق باب

 ٢٣٧ اضيأ تاقدصلا ءاضق ىف باب

 ٢٥٣ تاقدصلا ءاضق ىق باب

٢٥٨ برشلا ف باب





 ١٩٨٤ ةنسل ٥٠٠١ عادبالا مقر

برصلا لجس عباطم




