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 باب
٠ 

 كسانملاو ةرمعلاو جحلا ىق

 همزلي امو روصحملا

 دحاو فاوط هيزجي ةرمعلاو جحلاب نراقلا نعو : ديعس ىبأ نعو

 . ؟ نايعسو نافاوط وآ دحاو ىعسو

 لوخد دنع &( دحاو ىعسو 6 دحاو فاوط هبزجي هنآ ىعم :: لاق

 ةرايزال ىعسو فاطو هجح ىضق ١ ذاف 6 هما رحا ىلع نوكبو > هنرمعل ةكم

 ص ىنمو ىلا جورخلا دارأ اذا فاوطلا مرحملا ىلع له : هل تلت
 ؟ ت أف ر ع و

 جورخلا دارآ اذا تيبلاب فوطي نأ هيلع : ليق هنأ ىعم : لا
 مرحلا نم جرخ نم لك نأل > عادولا فاوط ىعم وهو ٠ ىنمو تافرع ىلا

 ٠ رودصلا فاوط ىدنع اذهو “ فوطي نأ هيلع ناك لحلا ىلا

 لبق ةكمب تينيب ىذلا ف هللا كمحر ركذو : رخآ هنم باوج نمو
 ؟ قرف امهنين مآ رادزب نأ دعب هتيبم لثم ؤهأ رحنلا موي د دعي رادزي ن رآ

 % رحنلا موب ةلياق كلذ ةليل رادزملا اذه ةرايز ناك اذا هنأ 7 : لاق .

 مزلي فاوطلا دعبو فاوطلا لبت اهي هساعنو ةكمب همون نا : ليق دقق

 ٠ م اذه ق ءازجلا ق ليق ام 4 هيلع نآ بسحأو ؛ ءاوس ,كلذ ف ءا زجلا

 ريغ نم ١ رجرخي نآ مهل لع ةكم نم اوجرخ اذا نيماطحلا نعو

؟ مارحا ريغب اهنولخدي له ةكم اولخد اذا كلذكو ء عادو



 .. _ ٦۔_

 ٠ ما.رحا ريغم ةكم اولخدي نآ مهل نا : نيباطحلا ق ليق هنأ ىعمقف

 . مارحالاب الا اهولخدي نأ مهل سيلو مهريغك مه : لاق نم لاقو

 مهغ تيقاوملا كفلخ نم اه واخدي نأ مهل سيل : لاق نم لاقو :

 تيقاوملا نود نم ناك ناو ف مارحاب الا اهنولخدي الو 0 مهريغك

 . مهجورخو مهلوخد ةرثكل

 ؟ وه ام جثلا و جعلا نع لآسو

 تاوصألا عفرف جعلا امآ : لاق هنأ سابع نبا نع دجوي ىعم : لاق

 لضفأ : لاق هنأل اياحضلا رحن وهو ض ءامدلا جيجثف جثلا امأو ث ةيبلتلاب

 . جثلااو جعلا جحلا

 ؟ جرخي نيآ نم اهضرفي ملو ةجحلا لقأ نع هتلأسو

 جرخت ىدنع ةجحلا لقأ نع هلعل ةجحلا تبث ام لقأ ىعم : لاق

 نكي مل اذاو ، ةجح ىمسيو زئاج وهف ص كلذ قوف امف تافرع نم

 فوقو هتاف نم نأل ، ةجحب تسيلف تافرع ىف اهب فقو الو هلعل ةفرع

 جحلاب امرحم تافرعب فقو نمو اجاح نكي ملو س جحلا هتاف تافرع

 نأ ىلا لاوزلا نم جحلا مسا هل تبث دقف لاوزلا دعب تافرع ةيشع
 حبسي ام ردق ولو ح اريثك وأ اليلق فوقولا اذه ف فقو سمشلا برغت

٠ سمشلا بورغ لبق تاحيبست ثالث



 ثدااث حبسو ءىش سمشلا نرق نم .باغ دقو فقو :ول تيأرأ :. تلق ٩

 دعب سمشلا رارفصا نأ الا ث هلك سمشلا نرق بيغي نأ لبق تاحيبست

 ؟ لابجلا سوءر ىلع

 فقو اذا ككردأ دقف & ءىش راهنلا مكح نم ىقب ام هنآ ىعم : لاق

 ء راهنلا مكح بهذيو ليللا علاطي ىتح فقي مل ناو ڵ فقوملا كلذ ىف

 ٠ فوقولا هناف دقف

 ؟ رصعلا تقوك جحلا تقو نوكيف : هل تلق

 ةالص تقو تاغ دقف نرق اهنم باغ اذا سمشلا نأ ىعم : لاق

 تقوو ث ليللا عولطو ث راهنلا ءاضقنا هب ىدنع عقي الو ، رصعلا
 ٠ راهنلا مكح نم ىدنع .مسوأ جحلا

 ؟ جحلا هيلع بجي مل ا.ذا هربغل جحي نل هل له : لجرلا نع هتلآسو

 ٠ انباحصأ ضعب لوق ىف ىدنع كلذ ليق دق : لاق

 هيلع امل ءادألا :دعب الا هريغل جحلا عقي الو زوجي ال : لاق نم لاقو

 هنأل ىلا حآ لوثلا لوقلاو ، هتقو ف عاطتسا دق هنأل ، جحلا نم

 ٠ ادودحم اتقو جحلا هيلع بجب ال

 رواجي نأ هل له ح هسفنل جحلا ادب نا رخآلا لوقلا ىلعف : تلق
 ؟ ةجحلا بحاصل جحي ىتح

٠ كلذ هل ليق دق هنآ ىعم : لاق



 دلبلا ىلا عجرب ىتح ىلا بحأ اذهو % كلذ زوجي ال : لاق نم لانتو

 ٠ هريغ لامب جح هنأل ىصوملا دلب وهو ث ةجحلا هنم ذخأ ىذلا

 بحاص كلذ ىزجي له ص رواجي نأ هل زيجي نم لوق ىلعف : هل تلت
 ١ ؟ ةجحلا

 هل زوجب ااف ى كلانه نم هنع جحي نأ هل زاج هنآ ىعم : لاق

 ث كلاهلا نع ىزجم وهوالا

 نم امهريغ وأ المج وآ ارامح ايكار ناك مرحم لجر نع لئسو

 ؟ كلذ ق همزلي ام هامدآ ىتح هيرضف ب با ودلا

 ملعأ الو « اهبحاصل ةبادلاب رضأ ام سرآ همزلي هنآ ىعم : لاق
 هيلع ملعأ الف ةبادلاب رضأ نكب مل ناو ؤ هجح > ىف ءىش همزلي هنأ

 ٠ ةبوتلا الا

 امحسشش هيلع حرطو مرحلا ىصح ىلع رانلا دقوأ لجر نع لئسو

 ؟ همزلي ام هيلع زبخ وأ هيوشي امحل وآ

 ٠ هالا ءاش نا كلذ ىف ائيس هيلع نا ىل نيبي ال : لاق

 ىصح مآ لفضفآآ ىمرلل مرحلا ىصح رسك ىف لوقت امف : هل ليق
 . ؟ روسكم ريغ

 هكرتف الاو هب ىمري ىذلا ىصحلا رادقمب وه ناك نا هنأ ىعم : لاق
٠ لضخفآ



_ ٩ _ 

 ةكم ىف دعق مث ث اهب جحف موق دنع نم ةجح ذخأ لجر نع لئسو

 جحلا هيلع بجو ال ام دافتسا مث ، هسفنل جح ىتح اهنم اييرق وأ

 ؟ لوذلا كلذ هيزجي له ع هيف

 ىلع جحلا ىد دقف جحو جحلا عاطنسا نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةعاطتسالا

 لاح ىتح دعق مث ى ةجحلا باحصآ لبت هسفنل جح ناف : هل تلق

 ؟ عيمجلا: كلذ ىزجي له ةجحلا باحصأل جح مث ث لوحلا

 نع جحي نأ هيلع اوطرشثيو رجأب ةجحلا تن اك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ اعيمج ناجحلا متي نآ ىنبجعأ ةنسلا كلت ىف مهبحاص

 كلت ىف مهبحاص نع جحي نأ هيلع ا:وطرش موقلا .ناك ناف : لاق

 ةرجأ مهيلع هل سيلو ع ةمات هسفنل هتجحف هيلع مهطرش رمآ فلاخف ةنسلا

 ، ةرجألا تلطب اذا مهنم ذخآ ام در هيلعف ح مهرمأ فلاخ هنأل ىدنع

 قحتسي الغ اهوددح دت ةنس لوآ ف هنع جحي نآ هورجاتسا اذا مهنأل
 ٠ جحلا نم غرفي ىتح ارجأ مهيلع

 فلتآ ام ناكو هسفنل هلعف : تلق هسفنل جتحف مه رمأ فلاخ نآ املف

 . ٠ هيلع انومضم مهلام نم

 ء ال مأ مهل متي ف مهل جح نيذلا .مو قلا جح نوكي امف : هل تلن

 ؟ هم 7 ةجح ا وج رخبي نأ مهيلع و

ه ةتباث اهنل ىعمو ، ةجحلا تحص .دقغ جح اذا هنآ ىعم : لاق



_ ١٠١ 

 ليبس فق اهنا الاو هجح مت نأ ليبس ف لعجت اهنا ىعم : لاق
 ٠ جحل ا

 ؟ جحلا ليبس نوكي فيك مآ ةكم نم مآ ، تغلب ثيح

 ثدح وأ م ات حح نم ن اك امو > جحل ١ ب ايسأ نم ١ ذه نأ ىعم : ل ات

 ٠ ىصوملا نع لعج غلب

 . ى رخأ ةيصو ق اهريغ عم مه ١ ردل ا هذه تلعج ن ا تيأ رأ : : تلق

 دارفنالا ىلع جرخي مل ولو عيمجلا نع كلذ زوجي له ص ةجح كلذب جحو

 ؟ تغلب ثيح

 جرخي مل وأ تغلب ثيح نم تجرخآ اهسفنب جرخت تناك اذا : لاق

 ٠ جحلا بابسأ ف تلعج اذا زئاج هنآ ىدنعف كلذ لعفو

 اهو_جرخآو ةكم نم دارفنالا ىلع جرخت تناك ول تيأرأ : هل تلق

 ؟ ةجحلا تمتف : تف اهريغ عم نامع نم

 ةجحلا تناكو « كلذ دعب نم اهجرخم ى اولعف اميف عقي ناك اذا : لاق
 ٠ كلذ عسي نآ وجرآغ ىصوملا ىلع تتبث

 لول ق جحي نأ هل نوكي له ةن امآب ةجحلا تناك نا تيأرآ :هل تلق

( ؟ ةنس لوآ ف جحي ن هيلع طرشي مل اذا ةنس



_ ١١ 

 كلذ لعف ناف هتنامأب الو ، ةرجألاب كلذب سأب ال هنا ىعم : لاق

 مهبح اص ةجح لبق هسفنل ةجحل ١ تويث : فلتخي هنأ ىعمغ مه رمأ فلاخو

 ٠ هتجح اهتوبث ىري ال ضعبف

 رصحم رغ ناك هنأ هل ناي مث ح جحلا نم عجر اذا رصحلا نع لئسو

 ؟ ءافولا هيلع مآ ىدهلاي ثعبي دق ناك اذا هيزجتأ

 ٠ ءافولا هيلع نأ ىعم : لاق

 ؟ هيده رحن نوكي نيأف : هل ليق

 ٠ مرحلا ىف : لاق

 ؟ رصحأ ثيح هيده رحني نأ : هل ليق ؟ ملعي لهف : هل ليق

 ٠ انباحصأ لوق ف كلذ ملعأ ال : لاق

 جتحا و ى رصحآ ثيح هيده رحني نآ هل نا : لئاق لاق ناف : هل ليق

 ؟ كلذ غوسي له && مرحلا لخدم مل هنأب

 الغ ( ةبعكلا غلاب ايده ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل كلذ ملعأ ال : لاق

 الإ هلحم نوكي نآ ايده ناك اذا هريغ وز راصحإ نم ىدهلا ى ائيسث ملعن
 ٠ ىدهلا ىنعم ف ةبعك مرحلا نأل ع مرحلا ف

 ةرافك ذفني نأ هل له ، مرحم وهو لحلا ىف ادبص لتق ناف : هل ليق

؟ هباصآ ثيح نم مرحلا ريغ ىف همارحإ



. . ١٢ 

 كلذ ةميق غليي مل اذا هنآ بسحأو ايده ناك اذا كلذ ملعأ ال : لاق

 كلذ ىف نوفلتخي مهنآ ىدنعف اماعط ناكو ايده : .

 مرحلا ق الا كلذ ذفني نأ هل سيل : لاق نم لاقف ٠

 ثيح ربخم وهف اموص هؤا زج ناك اذا امآو دارأ ثيح : لاق نم لاقو

 افالتخا كلذ ف ملعأ الو ماص ءاش .

 ىف هباصل ناك اذا مرحلا ف الإ نوكي ال هنأ تبثي نيآ نمف : هل ليق
 ؟ لحلا

 لئم ءاز_جف ادمعتم مكنم هلتق نمو ) : لجو زع هللا لوقل : لاق

 ٠ىنعملا وه اذهو ( ةبعكلا غلاب ابده مكنم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم لتق ام

 مرحلا نود هباصأ ثيحب كلذ ذفني هنإ : لوقي نم لوق ىلعف : هل ليق
 ؟ كلذ تيبث نيآ نم

 ماعطإ وأ ةبعكلا لاب ايده ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنأ ىعم : لات

 ئ تارافكلا رئاسك ناك ةرافكلا ىعم ه_بف تيث نأ املف هيآلا ) نيكسم

 دح ىلا اودارل ثيح اهنورفكي سانلا نأ اهيف رثألا ءاج دق تارافكلاو

 ٠ دو دحم ريغ

 مدع اذا مآ ايذ_ه ءازجلا .ةميق غليي مل اذا ءاوس كاذف :: هل ليق :

. ؟ ارداق ناك ولو ء ىدملا



 _ . ١٣.

 مدع اذا هنمث ىلع ردقي وهو { مدع اذا كلذ ف ىدنع قرغ ال : لات .

 ةرافكلا ىنعم هيف تيبث اذاف ايده هئازج ةميق غلبي مل وآ ، هنمث مدعل مرغ

 اميف د ارآ ثيح كلذ رفكي ريخم هنأل ح لوألا ق ىضم ام لثم ناك موصل ١ وأ

 ؟ لحملا ىلفي نآ مرحملل له:: لئسو

 ٠ كلذ هل سيل نا .ىعم : لاق .

 ؟ كلذ هل له . مرحملا ىلفي ىذلا وه لحملا ناك ناف : هل لاق

 ٠ هل ناك كلذب هرمأي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ؟ سأب كلذ ف هيلع له ك هيلفي نأ ٥ رمأ ن اف : هل تاق .

 لمت ى ملي امك هيغ همزليو ع هسخن لعفك نوكي نأ ىنبجمي : لات
 ٠ همغن

 ؟ هكرتي وآ هعنمي نأ هيلع نوكم ٥ رمأ ريغي هالف ن اف : هل تلق

 & هعنمي مل ى ذألا هنع طمي ةعفنم كلذ ىق هل ناك نأ ىنبجعي : لاق

 ٠ هعنمي نأ ى ذآ هنع طيمب ال ناك ناف

 مهرد فالآ ةرشع لصول هلصآ عاب ول لام هديب لجز نع لئسو

 ولو ع جارخلا نم هيلا بلاطي امو ، هلايع ةنؤمو ث هتنؤمب موقت ال هترمثو .

كلذ رضأل جحي جرخو ث مارحلا تيبلا ىلإ هلصوب ام هلصأ نم عاب هنل



_ ١٤ 

 دعب مهب صقني مآ هلام نم ىقب ام ةلغ مهبزجي ىردي الو هلايعبو ث هي

 ٠ هعيبي ام

 ؟ ال مأ ةفوصوملا ةلاحلا هذه ىلع جحلا هيذعأ : تلق

 جحلا هيلع بجي ال هنأ : ليق ام ضعب ف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 دقف جارخلاو ناطلسلا امأو ث هلايع ةنؤمو هتنؤم هل ةلغ نم لضفي ام الإ
 جحلا هيلع بجوي كلذ ناك اذا هيلع نيد وهو رذع كلذ ف هل سيل نأ : ليق

 ناكو ، هسفن ىدف ءاش نا جارخلا نم ىدؤي امب الإ هلام ، ةلغ لضف نم

 ٠ جارخلا ىطعي نأ هيلع نكي ملو جح ءاسث ناو ث نيد هيلع جحلا

 ىلع الو © هلام ىلع الو هسفن ىلع نمأي نكي مل اذا هنأ ىنبجعيو

 دسشآأ ةيشاحلا نمأ ىدنع ناكو ع ارذع كلذ نأك جارخلا ءادأب الإ هلايع

 ح دازلا : عبرأ عامتجاب الا جحلا بجي ال : ليق هنأل ى دبعلا رمأ ىف ةنؤملا نم

 دشأ لزنملا ف ىدنع نامألاو ٠ قيرطلا نامأو ، ندبلا ةحصو ع ةلحارلاو

 ٭ قيرطلا نامآ نم هيلا ةجاح

 عجر جارخلا ءادأب الا ناطلسلا نم دعب هلايع ىلع نمأي ال ناك اذاو

 ٠ هلايعو هلامو هسفن ىلع هتنامآو كلذ ءادأ دعي الا جحلا ىدنع

 جحلا هيلع بجي ام لاح ق وهو راسيو ث ريثك لام هدي ق ناك لجر نعو
 ح هلكأيو لاملا ميبي وهو ، جحي هنأ لمؤيو جحلا ركذي ناكو ع جحي ملم
 ناك ىذلا هجح ىف همزلي امف ، هراسيو لاملا ىنف نآ ىلا جارخلا ف ىطعيو
؟ هيلع بجو دق .



 ۔ .٥ ١ . __

 ء هنع زجع اذا نيدلا ةلزنمب نيد هيلع نوكي : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ نيدلا ةلزنمي وهو لام هل نكي مل ولو . توملا هرضح اذا هي ىصويو

 مرب مل وه اذاف ح هيمر دعب رظن دقو ؤ ثالثلا رامجلا ىمر لجر نعو

 ةرمج لك ىمريو ث هيمر ىلع ىنبي نآ هل له ، تايصح عبرأب الا ةرمج لك

 ؟ بيترتلا ىلع ثالثب

 لاق .....٠:٠ () ٠

 لوحلا لاح ىتح دعقو اهب جحف ث موقل ةجخ ذخأ لجر نع هتلآسو

 ةضيرفلا ةجح نع كلذ هيزجي له ك ةضيرفلا ةجح نع اه اونو هسفنل جحو

 ؟ هدلي نم كلذ دعب اهرسيآ اذا

 ليق نكي ملو 3 . ةع اطتسال اي هيلع ردقو جحلل رسيأ اذا هنأ مم : لانق

 دقو ك ةعاطتساو دي حضوم ىدنع اذ دهف ك اذه رغ عضوم نم هيف طرفف كلذ

 ٠ ىدنع ةعاطتسالاب جحلا ةضيرف ىدأ

 ررض ريغب جحلا ىلع ردقو ث لوحلا ىلا ةكمب ثبثل نا تيآرأ : هل تلق
 ح هدلب ىلا جرخو جحي ملف جحلا روضح تقو ىف هندب وأ هتوق ىف هيلع

 هدلب نم هب ةيصولا هيلعو ةعاطتسالا كلتم هيلع قلعت دق جحلا نوكي له

 ؟ توملا هرضح اذا

 هيلع راص دقف طرفف هتقو ف جحلا عاطتسا اذا هنل ىعم : لاق
 ناك ثيح > هنطو نم جحلا همزل نمك ىدنع وهو 6 هي ةيصولا هيلعو انيد

 ٠ ميقم الو رفاسم ىف ىدنع قرغ الو.

 )١( لاؤسلا ةباجا درت مل لصالا ىف .



١٦ 

 ف جرخغخ 3 هدلب نه هعاطتسا و جحلا هيلع بجو نا تيأرأ : هل تاق

 بجو ىذلا جحلا نع كلذ هيزجي لهج كلانه نم جح مث ء:هدلب ىلا ةراجت

 ؟ال مأ هيلع

 ٠: هيزجي.هنا ليق دق.هنآ ىعم : لاتق ‘ ٠

 مث .ك هنع رصحأ هلعل هنع لصو مث جحلاب مرحأ ويه ناف : هل تلق

 بجو دق نوكي هل ضرع ام لجآ نم جحلا عطتسي مل اذا هدلب ىلا عجر

 ؟ هي ةيصولا هيلعو ء مارحالا ق هلوخدل جحلا هيلع

 هيلع دقعنا دق ىذلا مارحالا هنع لحنا اذا همزلي ال هنأ ىعم : لاق ٠

 ٠ ىدنع عيطتسم ريغ وهف كلذ دعي عطتسي مل مث 4 راصحال ا ىنعمب

 : ةلأسم 3

 ؟ هريغ وأ ودعل ١ نم رصحمل ١ نع هنع هللاا ىضر ديعس وبا لئسو

 ٠ ىدنع ءاوس وهغ > ودعلا لثم سباح هسيح اذا : لاق

 فرصني مأ سشتي ىتح لاح لك ىلع هرصح ىف هحضوم ف كفقيأ : هل ليق

 ؟ راصحالا هنع بهذي ىتح همارحا ىلع نوكيو & هتيب ق

 دق ناك نآ فرصنأ ءاش ناو ماقأ ءاش نا رايخلا هل نأ ىعم : لاق

 . ىدهلاب ثعب

 نأ لبق وأ ىدملاب ثعبي نل دعب وهف ع رايخلا هل الناك اذا : هل ليق
؟ ثعبي



_ ١٧٧ 

 ٠ ىل عقي اذكه : لاق

 ح رايخلاب وهآ تيبلا ىلا لصي نأ هراصحا دعب اجر نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ تيبلا ىلا لوصولاو هجح ءادخل داهتجالاو ةبلاطملا هياع مل
 رذعلا لاز اذا هتجح ءادأل ةبلاطملا هيلعو ى هل رايخ ال هنأ ىعم : لاق

 هنع ٠

 ؟ ساي الا دعب نوكي انهاه رايخلاف : هل ليق

 الوصو وجري ال هلاح ىق ما٫د امف راصحالا عقو اذا هنأ ىعم : لاق

 همزلي ام ءادأ نود رابخلا هل نكي مل راصحالا هنع لازآ اذاف ، رصحم .وهف

 ٠ هترمعو هجح ءادأو همارحا لالحا لجأل تيبلا ىلا هغولب نم

 : ةلأسم :

 ؟ وه ام رصحملا نع 7

 عيطتسي الو ع ودع وأ ضرم هسبحي اما «مارحالا دعب سبحملا وه : لاق
 مكسبح ناف ىأ ( مترصحأ ناف ) : ىلاعت هللا لاق ، جحلا ىلا لوصولا

 رصح ناف ( ىدهلا نم رسيتسا امف ) مكمارحا ىف ودع وأ ضرم وأ رسك
 ميقيو ىدهلا نم رسيتسا ام ةكم ىلاا ثعبيل امرحم هناكم مقيلف مرحملا

 ةعاس فق الجا ىدهلا هعم ثعبي ىذلا نيبو هنيب لعجيو س همارحا ىلع

 حبذ دق هنآ هنظ ىلع بلغو لجألا ىضقنا اذاف فورعم موي نم ةفورعم

 اهناكم ةجح وأ ةرمع هيلعو همارحا نم لحأو ث هناكم روصحملا قلح هنع

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ٢ م )



:١٨ 

 ىنعي ) هلحم ى دهلا غلبي ىنح مكسوءر اوقلحت الو ( : ىلاعت هللا لاق

 هرحنم ٠

 ةرمعو ةجح هيلعو ءاش ثيح بهذيلف هنع رحني ام دعب لح اذاف

 هنع رحن اذا ديصلاو ءاسنلا برقي الو لباق نم جحلا هتاغ ناو ك اهناكم

 ٠ لباق نم جحي ىتح ىدملا

 : ةلاسم هج

 ؟ هدلق دق ىده هعمو رصحأ جاح ناو

 بجيو { هلل بجو ناك دق لوألا نأل & هعم رخآ هنع ىزجي ال هناف

 ٠ رخآ راصحالل هيلع

 ؟ دعرملل وه قلح مث ملعي ملو كلهف هيدهب روصحملا ثعب ناف

 ء مصيلف ىدهي ام دجي ال ىذلاو « هريغ ىدهب ثعبيو لالح وه : لاق

 نأ روصحملل بحتسيو ح ءاش ام كلذ دعب ىدهيو دجي مل نم ةلزنمب هناف
 كشي ال ىتح حبذي نأ لبق قلحي الئل لجالا ءاضقنا دعب قلحلا نع كسمي
 ٠ هنع حبذ دق هنأ كلذ ف

 ؟ همزل هنع حبذب نآ لبق قلح ناو

 روصحملا نع ةاشلا ةرجأو ، جحلا هتاف نم ىلع ةندبلا تبجو : لاق
 ٠ ةكمب الا نكمي ال معطلاو « ءاسن ثيح موصلاو

؟ هنكمي الو ىدملا دجي ال ىذلا روصحملاو



_ ١١ 

 ىحضأل ١ رشعو ةجحلا ىذ رثع قف تاعب اننم مايآ ةثالث موصي : لاق

 هيعو ت قيرشتلا دعب مايل ةعبسو همارحا نم هناكم لحيو : ليق ع ءاسث نا

 ٠ لباق نم ىدهلاو جحلا

 : ودع ريغم روصحملا ف اوفلتخاو

 ٠ ودعلا رصح الا رصح ال : سابع نبا

 ٠ كلذ ربغ وأ ضرم وأ ودع : ةفئاط لاقو

 وه كلذو ح ودعل ا نم راصحال أ وه حيحصل ١ راصحال ا : ددعس ريآ

 ٠ تباثلا

 هبشي ام هانعم ف تبثيف ههبسث وأ ضرم نم هريغ نم ضرع ام امآو
 نامآو ندبلا ةحصو > ةلحارلا و دازلاي الا تبثي ال جورخلا نال ك راصحالا

 ٠ قيرطلا

 نأ تيبلا نبيو هنيي ليح اذا ةرمعب رصحلا نا : هنع هلما ىضر لاقو

 ىتح رظني نأ ءاش ا ذا هنأ كلذ ةلاح ف لوصولا نم سيأ اذاف ح هلصب ال

 ناو ث همارحا نم لحيو « ىعسيو فوطيو تيبلا ىلا جرخي مث ، لسري

 اذا هنأ ىنعيو ٤ فورعم تتول هبحاص هدعاويو هنع رحني مدب ثعب ءاش

 ىلع هعنم ىل نبب مل عنم دق ذا & هيق ٦ ىذلا كلذ هعضوم نم عجر

 هنآ الا ، هيغ هدعاو ىذلا فاخأ اذا ناك ام ثبح لحأ ءاج ىتمو ڵ، كلذ

٠ تقو ىلا امرحم عجرب



_ ٢٣٠ 

 موب الا هيده هنع رحني نأ زوجي الو س لحي الف ةجحب امرحم ناك ناق

 ٠ لحي مث ء رحنلا موي ىلا همارحأا ىلع مقيو » جاحلا ةلزنمب رحنلا

 نم ىنم لهأ ىلع مرحي ام الا ءىش لك هل لحي هنا : لاق نم لاقو
 ٠ تيبلاب فوطي ىتح « ديصلاو ع ءاسنلا

 ىنبجعي اذكهو ص لالح هنأو « كلذ هيلع سيل هنأ : لوقلا ضعب فو

 ٠ تيبلاب فاوطلا نم عونمم هنال

 ىبنلا لعف امب ءادنتا رصحآ ثيح ص ةيده هنع رحني رصحملا : ركب وبأ

 ٠ اسوبحم ليتق ( افوكعم ىدهلاو ) : ىلاعت هللا لاق ث ةيبيدحلا نمز رقت

 ىف هلالحا نوكيو ث مرحلاب رحنيف هيدهب ثعبي رصحملا : ديعس وبآ
 لعلو ى لاقت امك ، ةصاخ مالسلاا هيلع هيبنل ىلاعت هللا لاق دقو ، هعضوم
 الو تيبلا ىلا ىدهلا ىوأيو ث تيبلا ىلا غولبلا نيعونمم اوناك اذا كلذ

 ٠ لاح ىلع هيلع نوردقي

 : رصحي مث ، جحلاب ىلب ىكملا ىف اوفلتخاو

 نميف ا وفلنخ ١ و ؤ ناك ام ثح دحا و هيف مكحلا رصحمل ا : ديعس وبأ

 : رصح مث > هناقيم نم هنع مرحأ و تيم نع مرحيل رجأتسا

 هيغ رصح ىذلا عضوملا كلذ ردقب ةرجألا نم هل لحي : ىعفاشلا لاق

٠ اهيلع ةرجألا ذخآ ىتلا ةجحلاب جحلا نأ هيلع رون وبأ



 ا ٢١

 مامتلا جحلا ىنعم ىف هيلعو 0 م ارحالا نم وه دلقي اهرما نم جحل ا ق

 ٠ هيلع رجؤتسا ام ىلع مايقلاو

 ىلا غولبلا نع اهيف رصحآف ةفورعم ةنس هلو هيلع طرش ناك ناو

 هيلا غلب ام ردقب كاذ 4! نا : لانق نم لوق ىنعم هقحلي هنآ ىدنعف ء جحلا

 سيلو ىقبام هنع لحيو س ةجحلا ف لوخدلا ىنعم قحتسا ذنم قيرطلا نم

 ٠ ىقب اميف هل الو هجح هيلع

 ىلع اميف اوفلتخاو س تغلب ثيح نم ةجحلا مامتا ىصرلما ىلعو

 : عجرو لحا اذا رصحملا

 ٭ لبانت نم جحلا هياع : ىعفاشلا

 ٠ هرمعو ةجح هيلع : ىعخنلا

 ٠ ةجحب ءاش ناو ةرمعب ءاش نا : اطع

 ٠ مالسإلا ةجح جح نوكي نأ الا هيلع ءاضق ال : كلام

 ءاضق هيلع سيل الاق ام ىناعملا نم ىكح اميف نسحي : ديعس وبأ
 ردقت اذا جحلا هيلعف ، ضرف هيلع نوكب نآ الا رذع دق هنأل ث هيغ لخد ال
َ ٠ هبلع



 س ٢٢

 ىلا غولبلا نم هيلع ردق ام وأ ، لوقلا اذه ىنعم ىلع ناك هنآولو

 ىلا عجرو ك هدب ف ام لازف رذعلا هيف هل ناكو ئ هرف رصحأف ئ ا ذه جحلا

 ؟ هيلع جح الام لاح

 الو ؤ انيد كلذ هيلع نكي ملو « جحلا ىنعم هنع لحنا دق ىدنع ناك

 امنا هنل « كلذ ءاضق همزلب نأ فالتخالا نم ىكح ام ىناعم ىدنع دعبب

 هبي بطوخ دق ناك ءىش ىف لخد دقو ء ضراعلا رذعلل هب مايقلا ( نع رذع

 ىنعم هطوقسو همامتا هرلع ناك ردق ىتمف ث تقولا ى هب مايقلايو ، همامتابو

 . حنصآ كلذ

 : ةلأسم وچ

 ضرم ول رسك هجح نع هسبحي ىذلا روصحملا ىف : سابع نبا نعو

 ؟ ىدهلا نم رسيت امف ودع وأ

 نم رسيتسا ام ةكم ىلا ثعييلو هناكم ىف همارحا. ىلع ميقي : لوقي

 ىلع مقيلو ى ةكمب ىرتشيل ىدهلا نمثب ول ةاسن وآ ةرقب وآ ريعب نم ىدعلا
 ىدملا ١ غلبي ىتح مرحم ا هيقتي ء ىش لك قتيلو س هسأر قلحي الو س همارحا

 جحلا هيلعو ص همارحا نم هناكم رصحملا لحيو ى ةكمب هرحنم ىنعي ث هلحم

 . ديصلا الو ءاسنلا برقي الو ث ىنم له ةلزنمب وهو لباق نم

 الجل ىدهلا هعم ثعب ىذلا نيبو هنيب لعج ةرمعب .امرحم ناك ناو
 لحيو ك مدقب مورب مرحلا ف هعم ثوعبملا هرحن ىدملا غلب اذاف .. ىمسم

٠ همارحانم هناكم رصحملا



٢٣ 

 ىدملا رصحلا دجب مل ناو > ىنم لهآ ةلزنمم اضيأ وه : هريغ لاق

 5 ىحضألا رشع ف تاعباتتم مايأ ةثالث ماص هعم هب ثعيب نم الو هنمث الو

 مايآ د_عي ماي ةعبسو > همارحا نم لحي مث هناكم رشعلا لبق ءاش ناو

 ٠ لباتت نم جحلا هيلعو ع ىنم لهأ ةلزنمب وهو قيرشتلا

 : ةلأسم 3

 هرثا ىف ناطلسلا لسرأ قبرطلا ضعبب ناك اماف ارمتعم جرخ نمو

 . ؟ هسبحق

 ءىش لك نم لح ناك اذاف ، رحنلا موي هنع حبذيف هيدهب لسري هناخ
 ٠ ١ هم هل ىرتشي ىدملا نمثي لسرأ ءاش ناو . ديصلاو ءاسنلا الا

 ءارقف ىلع هترفيو هنع رحني ةقث مم الا لسري ال : ضعب لاقو

 ٠ انموق ءارقف ىلع هقرق دجي مل ناو ف مهنم ادحآ دجو نا نيماسلا

 هكرتل همزل ةرايزلاو فاوطلا هيلع فقو رصحآ مث ةفرعب فقو نمو

 ء مد اهكرت ةرمج لكلو مد قلحلا هريخاتلو ع مد ةفلدزملاب فوقولاو ةرايزلا
 ىلا بحآو ، اثدح ثدحي نآ الا اهاضق اذا اهريخآتب سأب الف ةرايزلاو

 ٠ ةرايزلا هنع تيضق تام ناو ،& ةرايزلا ليجعت ء اهقفلا

 : ةلسم ةوج

 ؟ مرحأ نأ دعب رصحأ نمو : ىبرغملا ايركز ىبآ باتك نمو

 سيلو ع عنم ثيح هسأر قلحيو « هعم ناك نا ايده رحنيو لحي هناف
٠ ءاملعلا ضعب دنع ءاضق هيلع



 س ٢٤

 رحني نآ هيده ثعب ىده هعم نوكي نآ امآو ، نيمسق نم قلحي الف

 موي ىف مولعم موي ف هرحني نأ ىدهلا هعم ىذلا هبحاص دعاويو ث ةكمب
 لحو ث هل تقو ىذلا تقولا ىف همارحا نم لح مويلا كلذ غلب اذاف ى مولعم

 ٠ هدعب وأ لباق نم جحيو ، ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل

 توفي ىتح لحي الف ىده هعم نكي مل ناغ لباق نم حصي مل ناو
 ل_حي ال هنأ ءاملعلا ضعب دنعو ؤ اضيأ لوألا ىف كلذكو جحلا تقو

 ّ ملعأ هللاو ، ىدنع حيحصلا وهو جحيو حصي ىتح ةجح نم ضيرملا

٠ مكحأو ىردآ هبيغبو



 باب

 فاكتعالا 3 روذنل ١ ق

 > ىوزن ل_خدب نأ رذن لجر نع : هنع هللا ىضر دعس وبآ لئسو

 ؟ هرذني فوأ دخ نوكب له > لاعسو ١ دمس لخدف

 لاق ناك ناو ، ىون ام وهف ىوزن لخدي هنآ ىون ناك نا : لاق
 ٠ هرذنب فوأ دقف السرم

 هنع زجي مل لاعسو ادمس لخدي نآ رذنو فاح الجر نآ ول : لاقو
 نم اهسيل ىوزنو س ىوزن نم لاعسو ادمس نأل ي لاعسو ادمس لخدي ىتح
 ٠ لاعس نم الو دم

 لخدف ى ةين ريغب السرم ىوزن لخدي نأ رذن وآ بفلح ول كلذكو
 ٠ كلذ هازجأ لاعسو ادمس

 نم موصت ىهو نالف ونب حلطصي ىالو_م اي تلاق ةآرما نعو

 ندبلا ةفيعض ةريقف زوجع ىهو ص ظيقلا ىلا اهتعاس نم وآ اهموي
 .؟ اهيلع ام : تلق

 ٠ ثنحت مل اذا ء ىش اهيلع سيلغف

 جةلآاستم ةچ

 روذ-ذلا ف عفني ءانثتسالا نا : هللا همحر .ديعس وبأ لاق
٠ ةقدصلاو



٢٦ 

 جةلآبنىم ج
) 

 ةردقم الو ةعس هل نكي ملو ء امومزم ايفاح ححب نل رذن لجر نعو

 ؟ كلذ ىلا

 هيلع نكي مل مطتسي ملف ايخفاح جحي نآ رذن .اذا هنآ ىعم : لاق

 ع كلذ ليق دقف هرذن رفك ناو ابكار وأ العان ىعم جحيو ، عيطتسي ال ام

 اميف الو عيطتسي ال اميف نمؤملا ىلع رذن ال هنأل هيلع ةرافك ال : ليقو
 ٠ ةيصعم ى الو كلمي ال

 '۔ةلاسم وچ

 موص ال .هنأو موصب الا فاكتعالا نوكي ال : ديعس وي لاق

 ىنعمب افكنعم كلذ ىف لخد ناق ، قافتالا ىنعمب رحنلاو رطفلا م

 هيلع ىل ن نيبس الو ّ هغاكتع ا لطبو 0 فاكتعالا عقوم كلذ عقي مل ة

 كلذ ناك اهنكنعي نأ ارذن هسفن ىلع لعج ناو ، لطاب كلذ نأل ، كلذ لدب

 ٠ ىدنع كلذ هيلع الو س كلذب هيلع ءافو الو ةيصعم

 ٠ كلذب روذنلا .ىف هيلع ةرافكلا ىف فالتخالا ىنعم ىدنع جرخيو

 دقعنيو ك ماارحب سيل انباحصأ دنع نهموصغ قيرشتلا مايآ امأو

 . نهد رذن نا همزليو .ء فاكتعالا نملك نهيف

 ىلع ارذن رذن لجر ق : هللا همحر ديعس ني دمحم ديعس ويآ لاق

؟ براي وأ « مهللا : لاق فيك ردي ملف ءىش



 س ٢٧٢

 ٠ براب ةرافك هبلع : لاق

 نيذه دحأ وأ هللأ اي وأ مهالا : تلاقف ترذن ةآرما ق هل باوج فو

 ملو ترذن ام ناكف ث ءىش ف كلذ اهل هللا لعفي نأ ءىش ىلع نيظفللا

 ؟ كلذ دحأ ىآ ملعت

 نيكاسم ةرشع ماعطا ءاوس هلك كلذ ىف ةرافكلا نا لين دق هنا : لاق

 ٠ ةريخم مايأ ةرشع ةخسن ماي ةثالث مايص وأ

 ةرشع مايص وأ > نيكاسم ةرشع ماعطا مهللا هلوق ف : لاق نم لاقو

 مل ناف ص نيكاسم ةرشع ماعطا براي وأ هللأ اي : هلوق ىفو ، ريخم مايبأ

 ٠ مايأ ةثالث مايصف دجي

 ةرشع ماعطا وأ مايأ ةرشع مايص ىف كلذ ىف ريخم : لاق نم لانتو

 همزلي نأ ثنحلل ةرافكاا ىنعم هيف تبث اذا هلك ىنعم اذه هبسثيو س نيكاسم

 مايصف دجي مل ناف س نبكاسم ةرشع ماعطا ةيناثلا نيميلا ةرافك هيه

 . مايآ ةثالث

 مزلي وأ هد ءافولا زرجي امم ناك اذا ههجو ىلع رذنلاب ءافولاو

 ديري امناو ، رركم ريثك ظفلب اذه نم ائيسث لوقلا ناك ناو ك هب ءافولا
 ٠ ةدحاو ةرافك كلذ ىف ىزجي هنأ ىعمف ، دحاو رمأ ىنعم ف رذنلاب

 " ةلآبنمم ٢

 هيغ نآ اذكو ا.ذك ىل هللا لعف نا : لاق نميف : ديعس وبآ لاق

: فالتخا



_ ٢٨ 

 ٭ رذن هنا : لوقي ضعب

 . ارذن كلذ وه بجوي ملو ؤ رذنب سيل هنا : لوقي ضعبو

 ج ةلانتم 3چ

 ؟ هلهأ ءىطو اذا فكتعملا ىف : هللا همحر ديعس وبآ لاق
 ةرافكلا ههزلد ؤ موصلا ىف ةرافكلا همزلي ىذلا نأ ىعمغف

 ناضمر ف موصلا ف ءىطو اذا ةرافكلا همزلي ال ىذلاو فاكتعالاب

 ٠ فنأتسي نأ هيلعو ، فاكتعالا ىف ءطو اذا ةرافكلا همزلي ال

 مث ، مايآ ةرشع فكتعي نآ ىون لجر ف لوقت ام : ديعس ىبأل تلق
 ؟ عجري نآ دا رآ نا ةحجلرلا 4 مآ لوخدلاب همزلبيأ افكنعم حبصأ

 : كلذ ىف لخد اذا كلذ ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ همزلب : لاقت نم لاق

 % افكتعم هيغ لخد ىذلا مويلا . امآو ڵ كلذ همزلي ال : لاتق نم لاتو

 فكتعملا مزلي ام همزليو ء فاكتعالا ىنعمب همامت هبلع تيثئي هنأ ىعمغ

 ةلفانلا موص ق عماج اذا هنأل ىدنع دشأو مزلأ وهو ك موصلا لثم

 . ةرافكلا هتمزل عماج اذا اذهو ى ةرافك همزلت مل

 ء موصلا لثم ليللا ىف ءطولا هل حابم له هفكتعملاف : هل تلق
 ؟ هفاكتعا منب ىتح هيلع روجحم وآ

 نأل ، ءاوس راهنلاو ليللا ذا موصلا لثم سيل هنآ ىعم : لاق
 ىف هعنمو س ناضمر رهش ف ليللا ىف ءطولا حابأ ىلاعتو كرابت هللا

 ف نوفكاع متنأو نه ورشابنت الو ( : ىلاعتو كرابت هللا لوقل فاكتعالا

٠ فكتعملل ةحابالاو رجحلا ف ءاوس راهنلاو ليللاف ( دجاسملا



 بى ٢٩

 اتيب لخدي ال فكتعملا نآ : نيملسملا لوق ريسفت امف : هل لبق

 ٠ اغتسم

 ريغل ةعقبلا ف صاخ فقس ت_حتن هانعم جرخي هنأ ىعم :: لاق

 ئ ىضرمل ١ نم هندايع هتمزل نم دوعب نأ : هل ليق هنأل 0 رجألا ىنعم

 نأ هل زوجي فكتعم اف ئ هل بفظقس تحت كلذ نوكيو ‘ ءالخل ١ لخديو

 ٠ كنذ هل زاجأو ضيرملا ةدايع نم ىدنع لضفأ نأ ىعم : لاق

 ؟ هماحرأ ريغ نم ناك ىضرملا دوعي نأ هل زوجيو : هل تلق
 ...ج .`
 .۔ -. ` .. . :مهلاحب :

: ١ 
 ٠ . . .«"ه -

 هماحرأ نم ناك ىضرملا دوعي نآ هل زوجي هنأ ىدنع اذكهو : لاق ٠

 : فكتعملا فكتعبب نيآ ١ وفلتخا مهنأ ىدنعو : لاق . نكي مل وآ

 ىذلا عماجلا دجسملا 1 الا فاكتعالا زوجي ال هنا : لاق نم لاق

 . مزلت ثيح ء سمخلا هيف ىلصي

 هيف مزاي ىذلا دجسملا ريغ ىف فكتعي نأ هل زوجي : لانت نم لاقو
 ٠ ةعمجلا ىلا بهذي نأ هيلعو ع ةعمجلا

 هنأل ، هيف فكتعي نآ دارأ ىذلا لاح ف نكي مل اذاف : هل تلق
 ح ةعمجلا اهيف مزلت ىتلا راصمألا ىق وه الو ث لدع ماما هيف سيل

 ىذلا دجلا ىف الا فاكتعالا زوجي ال هنأ فالتخالا هيف هتحلب له

؟ مزلت تناك ول نآ ةعمجلا هيف ىلصت



_ ٣٠ . 

 ىف ةمزال ةعمجلا تناك اذا قحلي امنا فالتخالا امنا ىعم : لاق
 ف دا رأ ثيح فكتعي نأ ى دنع هلو . هيف فكتعب نأ دا رآ ى ذلا لاحلا

 ٠ هيف مؤي ىذلا هدجسم ف وآ عماجلا

 اوفلتخاو ث ةمامالا لاحب هدجسم ىف ناك الاو ، ب حآ وهف عماجلا

 : هب رمؤي ام ريغ نم فكتعملا لمعي اميف

 ٠ هغاكنعا دسفي : لاق نم لاقف

 وهف هب رمؤي ال امم لمع ام ردقب دجسملا ىف رضحي : لاق نم لاتقو
 ٠ ىدنع هيف ليق ام لقأ

 ىرت شب نآ هل فكتعملا نا : ليق هنأ ىدنعو : ديعس وبأ لاق

 لكأي نأ هل سيلو س دجسملا ىف لكأيو ث دجسملا ريغ ىف زبخيو ماعطلا

 ٠ هفاكتعا دسفي ليق دنف دجسملا ريغ ىف لكأ ناف ، دجسملا ىف الا

 ٠ دسقفي ال : ليقو

 ٠ كلذ رادقمب دجسملا ىف دعقي نأ هبلع : ليقو

 نمم هريغ وآ ناطلسلا هجرخأف دجسم ىف افكنعم ناك لجر ق لاتو

 ؟ هيقبت

 دجاسملا نم دجسملا كلذ ريغ ىف هفاكتعا متي نأ هل نا : ليق هناف
 مامتلا همزلي ال هناف , هنيعب دجسملا كلذ ف فكتعب نآ رذن نوكي نأ الا
٠ قيطي ال اميق نمؤملا ىلع رذن ال هنأل ، كلذ نع زجع نا رذنلل



 _ _ ٣٧

 لدت ىضم فاكتعالا نم ناك ام ىلع ىنب هرذ_ن متي نأ ردق ناف

 رجفلا ٠

 دفي الو ى هتجوز أطي نأ اهب زجع ىتلا مايألا ف زوجيف : هل تلق

 ؟ هفاكتعا كلذ

 مل كلذ نع زجعلاب فاكتعالا ىنعم هنع لاز اذا هنآ ىعم : لاق

 مادام ءطولا فكتعملا ىلع رجح امنا هتال ءطولا ىنعم ىل نبي

 ٠ افكتعم

 ج ةلآننمم "

 ؟ لفن وأ ضرغ وهأ فاكتعالا نع لئسو

 همزل نمو ،ةروذنلا قيرط نم الا ضرف هنأ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ

 ىلع قرفي وهو ا ذكو اذك هل هللا لعفب نأ رذن لجر نع لئسو

 ارمت. وآ ابح ىطعي نأ هل زوجي له ث كلذ هل لعفف مه رد ةئام ءارقفلا

 ؟ دجاو وأ مهاردلا مودعم ناك ص دلبلا رعسيو 0 مها ردلا ةميقب

 ىتح ربي الو س روذنلا قبرط نم كلذ هيزجي ال هنآ ىعم : لاق

 . ٠. هقرفي نأ رذن ام قرفي ا

 ه_:هم بجاو ىف فاكتعالا ف ءطولا .نع ىهن .هللا. نا : هل تلقو

؟ مومعلا ق ناك مآ ك لفن وأ



_ ٣٢ 

 مومعلا ىنعم ىف جرخي هنأ ىعم : لاق ٠

 ؟ موص ريغب وآ موصب فاكتعالا' نوكيف : هل تلق

 موصب الا نوكي ال انباحصل لوق ى امأ : لاق ٠

 ؟ هيف موصلا ف ةلعلا امغ : هل تلق

 ملعأ هللا : لاق ٠

 ج ةلآضنم 3وچ

 ه_ل رهف هكلمت ام عيمجو اهدلو هللا ىناعي نا ترذن ةآرما نعو

 ؟ ةعجرلا هبف اهل مآ ء اهلام عيمج هل نوكيأ

 هل نوكي نأ فاخأو ، بجاو ةعاطلاب رذنلا نا ليق هن ىعم : لاق

 ٠ ةعجرلا اهل نأ ىل نيبي سيلف ةعجرلا امآو ع كلذ

 :ةلآسنم ج

 ؟ نالاف لزنم ق وأ هلزنم ق فكتعي نأ رذن نمو

 ق : هلونتو 0 ؛عفاكتعاب رذ_ذا ذا دجسملا ق فكتعي نأ هيلع : لاق

 ٠ ءىشب سيل كلذف نالف لزنم وآ هلزنم

 عضاوملا نم عضوم ف وأ نالف لزنم ىف فكتعي نآ رذن نم : ليقو

٠ نيميلا هيلع لاق نم مهنمو هرذن لطبأ نم مهنم



 ح ةلآسن4م 3"

 ق هفاكتعا متي نأ هل نأ ةيقت هنم جرخ مث . دجسم ف ( فكنعا نمو

 ؟ هنيعب هيف فكتعي نأ رذن نوكي نأ الا دجسملا كلذ ريغ

 ىضم ام ىلع ىنب هيف متب نآ ردق اذاو قيطي ال اميغ هيلع رذن الف

 ٠ هفاكنعا نم

 ؟ هتجوز أطي نأ اهيف زجع ىتلا مايألا ف هل زوجيف : هل ليق

 . ءطولا عنم ىل نيي مل فاكتعالا ىنعم هنع لاز اذا : لاق

 :ةلاىنم ةوج

 ملكت ناف ، دجسملا رهظ ىلع دعصي نأ رحلا ناك اذا فكتعمللو

 ةحرص ق سلجيو ئ هفاكتعا داسف ىلا كلذ هي غلبي مل دجسملا قوف

 ٠ دجسملا جلاو ق ىلص اذا مامالا ة ةالصب ةالصلا زوجت ثيح دجسملا

 ح ةلآسنم وچ

 فكتعي الو . عوطتللو روذنلل ناضمر رهش ف فكتعي . نأ زئاجو

 عوطتلل مايصلا ىونو رذنلل فكتعا ناف . رذنلا فاكتعا' ة ةرافك مئاص وهو

 ٠ فاكتعالل مايصلا ىوني ىتح هيز_جي الغ

 دجسملا نيبو هنيب ليحف ص هنيعب دجسم ى فكتعي نأ رذن نمو

 ؟ هريغ وأ مدهب

( ٢ ج ديقملا عماجلا _ ٢ م )



 ىتلا ةقشملاو .ةنؤملا ردقب قدصتي ليقو ، لسرم نيمي ةرافك هيلعف

 ٠ موي نم لتأ فاكتعالا نوكي نأ زوجي الو س اهلمحتي ناك

 : ةلآبنم 3

 هنأ ريسي ء ىشب لغ انف هفكنعم نم جرخ نم : ء اهقفلا ) ضعب د نعو

 ٠ هيلع ءىش الو ءاسأ

 ج ةلآسنم 3چ

 ةيانغ ال اماعط دحاولا مهردلاب الا ىرتشي الو فكتعملا عييب الو

 مالسب لصو ناو ث همدقب هماحرآ لصي الو ع هلايعل وآ هنع هل

 كلذكو ع كلذ .هل بحأ الو س فالتخا ىضرملا ةدايع فو زئاجف ةيده وأ

 ةزانجلا عابتا ضعب زاجآو ، اهعبتي الو ، فالتخا اهيف زئانجلا

 هل سيلو ث همأ وأ هيبأ ةزانج ليقو ى اهيلع ةالصلا ىلي ىتلا

٠ ملعأ هللاو ث ايمذ هدلاو ناك ولو : ليقو ث امهاوس ام



_ ٣٥ _ 

٠ 

 اهمزلي امو ناميالا

 لعف نا هللا دهع هيلع : لاق .نمع هنع هللا ىضر ددعس ويآ لئسو

 ؟ ثنحو لعف مث اذك

 نيرهسث مايص وآ ، انيكسم نيتس ماعطا ول ةبقر قتع هيلع : لاق

 نيعباتتم ٠

 : ةلآننيم وچ

 زبخلا هتأرما تمسقغ ح هنآرما نم رثكأ لكآي ال فلح لبجر نعو

 لجرلا ىلع عقي له ع زبخلا نم هل تحرطف رونس اهيلا ءاجف ، نيفصن
 ؟ ثنحلا

 ناك ناو ع ثنح دقف ةيقب هب ىنعي اهنم رثكأ ىون ناك نا : لاق

 ه ءىش هيلع سيلف هبيصنالا لكأي ال ىون

 ج ةلآسضم وج

 ؟ محشلا لكاف محللا نم لكآي ال فلح ناو

٠ محللا نم محشلا نأل 5 ثنح



٣٦ 

 لكأب ال فلح نم كلذكو محشل ا نم هسيل محلل ا نأل “© ثنحي مل

 ٠ ثنحي مل سبدلا لكأف رمتلا

 ح ةلأسم "

 بحاص هيلا ىدهآف ابطر لجر لام نم لكأي ال فلح لجر نع لئسو

 ؟ ثنحي له ص هنم لكأف ابطر هل بهو ول ، لاملا

 ٠ ثنح هدح اذاف ى اذه هلام نم لوقي نآ الا

 ؟ ثنحي له اهرسب نم لكأف ةلخنلا هذه بطر نم لكأي ال فلح ناف

 ٠ ثنحيال هنآ ىعم : لاق

 ؟ اهبطر نم ابطر لكاف اهرسب نم لكأي ال فلح ناف : هل تلق

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ثنحي ال : لاق نم لاق

 ٠ ثنحلا ىلا كلذ برقلو ڵ ثنحي : لاق نم لاقو

 ؟ هنم لكاف

٠ كلذ ٢ فلتخي هنآ ىعمفغ



_ ٣٧٣٧ 

 ‘ھنا هتجوز تفلحف ث ةيحض اهديري ةاش حبذ لجر نع لئسو

 ے فلحت نأ لبق اهحبذ ىتلا ةانثلا هذه محل اهاطعأف “ هل ةيحض تلكأ ال

 ؟ تلكآ نا ثنحلا نم ملست له

 زرجت نمم ناك اذا ىهغ ةيحض اهنأ ىلع اهحبذ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةيحض ىمهف هكلم نم تلوحت ولو 4 ةيحضل ١ مسأ اهبلع عقيو ح هتيحض

 ۔ةلاسم 3وچ

 ره الا هلا ال ىذلا هللاو وآ ةجح نيثالثو هللاي فلح لجر نعو

 ؟ ثنحو 0 اذكو اذك لعفي ال هنأ ةجح نيثالثو

 { نيكاسم ةرشع ماعطا هللاب نيميلا ةرافك ىدنع انهاه هيلع امناف

 نآ الا ءىش جحلا نم ىدنع هيلع سيلو & مايآ ةثالث مابصف دجي مل ناف

 اذك لعف نا نيميلا دصقي وآ نهديري وأ ةجح نيثالث هيلع نآ ىوني

 نم لوقت ىلع هسفن ىلع لعج ام هيلعو ، نيميلا ةرافك هيلعف اذكو
 ٠ هناميا ىف دقتعا ام ةينلاب هيلع .نا : لوقي

 ى كاذ لقم مل ناو اذكو اذك لعف نا ةجح نونتالث هيلع : لاق ناو

 ىلع لعج ام هيلع نآ انباحصأ نم ملعلا لهأ لوق نم انفرع ام رثكأف

 هسسفغت مزلآ ام جح ردبت ناف س ةجح نوثالث وهو جحلا نم هسخن

 ٠ اهلاحب نيميلا هيلعف توملا هرضح ناو ص هيلع ردق امو

 كلذ نوكيف ڵ هسفن مزلا ىذلا جحلاي ىصوي نأ هيلع نآ ىعمو

ىون اميف ملعآ الو 6 لاملا سأر نم هنآ لوقلا ضعب فو 6 هلام ثلث نم



_ ٣٨ _ 

 هنأل ، هسفن ىلع لعج ام ميمجل ةدحاو ةجح هيلع امنا هنأ اذه ىف

 دحاولا ىنعمل ا ىلع ةفلتخملا ناميألاك وه سيلو هسفن ىلع هلعج جح اذه

 ٠ اهتارافك تقفتاو ح اهظافلآ تفلتخا اذا

 ٠ ةدحاو ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 اذه امآو س تقفتا ولو ع تارافك ناميألا ددعب هيلع : لاق نم لاقو

 سيلو ءىش همزلي ال نأ امأو ڵ هسفن ىلع لعج ام همزلي هناف ىدنع

 زجع نا : ليق دق هنأ الا لو_ةلا اذه ف ىدنع ةدحاو ةجح ىنعملل

 جح ردق ام ىتمو نيرهش مايص ةرافك ةجح لكل هيلع ناك جحلا نع

 ٠ هيلع ردق ام

 جح ردق ام ىتمو ؤ كلذ عيمجل نيرهش مايص هيلع نا : ليقو
 ٭ هيلع ردق ام

 عيمج هيلع نوكيو س جح ردق ام ىتم الا ءىش هيلع سيل : ليقو
 هبنم آريب ملو تومل ١ هرضح ىتح هيلع ناك اذاف ك هسفن ىلع لعج ام

 ٠ ىدنع ةيصولا ىف لوقتلا ىضم دقف هوجولا نم هجوب

 ءاضق هيلع بجوو ث فلح ىذلا فلاحلا اذه دارأ ناف : هل تلق

 ؟ اجاح جرخي نيآ نم اهيضقي نآ ةجحلا هذه

 : افالتخا هيف نآ ىعم : لاق

. فلح ثيح نم جرخي : لاقت نم لاق



 _ _ ٣٣٩

 ٠ ثتح ثح ف نم : لاق نم لاتو

 ىضقي ىتح هكمب م اتقو جح نا ةكمب راصو ح خ ١ ذاف : هل تلق

 ؟ كلذ هيزجيل ة هجح ننجن ثالئ

 نع ىضقي ىذلا وه ناك اذا كلذ هيزجي ليق دق هنأ ىعم : لاق

٠ 4 ٠ . 

 جحيو ةجح نيرشعو ةعست هسفن نع ةكم نم جرخي نآ هلأ : هل تلق

 ؟ دحا و ماع ىف ةجح نيثالث نركتف ةجح وه

 ٠ كلذ هل نوكم ليق دق هنأ ىعم : لات

 جرخي نأ هيصول له > ةيصولا هذهب ىصوآو فلاحلا كله ناق : تلق

 نم ىصوم ا نع اهجرخي نل الا هلا سيل وآ ة ةجح نيثالث ةكم نم جحل ١ ا ده

 ؟ ةيصولا هذهب ىصوأ ثيح

 دلم نم ججحلا هذه جرخي امناو 1 كلذ ىصولل سيل نأ ىعم : لاق

 . اهب ىموللا

 ق ةجح نيئالئ اهاك ججحلا هذه جرخي نأ ىصو هلل لهو : : هل تلق

٠ ىصوم ١ نع ى زجيو ڵ كلذ هل ليق ادك هنأ ىعم : ل ات



_ ٤٠ . 

 ؟ةلأسنم 3وچ

 نا مث هءرسي ام نفرعيل اذكو اذك لعف نا لجر ىلع فلح لجرو
 ؟ فلاحلا مزلي ام لعف هيلع فولحملا

 ملو > هريغو فلاحلا نم ٥ء وسيب ام لعافلا فرع اذا هنآ ىعم : لات

 ففولحملا تومي ىتحو س ىدنع ثنحي الو ث رب دقف ةفيرعت ىف ةين هل نكي

 دحي نأ الا ثنحلا هيلع عقي الاف ايح مادامو ٥ء وسيب ام فرعب الو هيلع

 ٠ ىضقنيف افورعم اتقو

 ۔ةلآسم هج

 ؟ كلذ لعف مث ص اذكو اذك لعف نا كرشم هنآ فلح نمعو

 : اذكو اذك لعف اذا كرشم وه لاق اذا هيف ليق هنأ ىعم : لاق

 : لوقي وأ 0 هللاب كرشم هنآ ىوني ىتح هيلع ءىش ال هنأل كلذ لعف مث

 لخدي هللاب كارشالا نأل ح هللاب كرشم هنا : لوقي وأ ث هللاب اكرشم

 ه الاب ىمسو كلذ لاق اذاف ث هللاب كارتالا ريغ ءايسشثآ هيغو ءايشأ ف

 « السرم نيمي ةرافك هيلع نأ لوقلا ضعب ىفف ، ثنحو كلذ ىون وأ

 ٠ ظيلغتلاب : ليقو

 جةلاتنم ةم

 هلام ةقدصي وآ ، مارحلا هللا تيب ىلا ىشملاب فلح اذا لجر نعو
 فلآ هبعم هلام ةقدصب فلح مويو ةرصيلام وهو ثنحو فلح مويو

نم ىنملا همزلي نيل نم. : تلق ؤ مهرد ةئام هعم ثنح مويو > مهرد



- ٤١ 

 نم وآ فلح موي فلأل ١ ف ةقدص همزاي امو ثنح ثيح وآ & فلح ثيح

 ؟ ثنح مث ةئاملا

 ء ةمئاق لزت مل ىكزأ نأل فلح ثيح نم ىشملا همزلي ىعم : لاق

 ٠ هنع لاز دق لوألا هلام نأل ڵ ثنح موي مهرد ةئام ةقدص همزلتو

 نم فالتخ ١ ١ ذه ق و { لوأل ١ هل ام ةقدص همزلي هن ١ : لوقي ضعبو

 ٠ مهلي اقآ
 بو

 ىشمي مث تاقيملا ىلا بكري نآ ىشملا همزل نمل زوجيف : هل تلق
 ؟ كلذب ىفتكيو

 ٠ لوقل ١ ضعب ق كلذ دجوي هنآ ىعم : لاق

 لام هدنعو “ ثنحو لام هل سيلو ةتدصلاب فلح ناف : هل تلق

 ؟ ال مل ةقدصلا همزلتأ

 ٠ فالتخا هرق دجوي هنآ ىعم : لاق

 جةلانم ةمج

 طرشثو 4 نبمي لك م دهي ء انثتسىالا : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ٠ قاتعلاو ى راهظلاو « قالطلاو ، حاكنلا : اعبرل الا

 جةلاتنم ةهج

 لدابي وآ هعيبي نآ هل له 0© ماعطلا اذه نم ذخأي ال فلح لجر نعو

؟ اماعط هنمثب ىرتشيو هب



 _ : ٤٢

 : فالتخاب هيف ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هسفن هنم لكأي ىتح ثنحي ال : لاق نم لاق

 نأل .| هنم لكأ دقف هليدب نم وأ هنمث نم لكآ اذا : لات نم لاقو

 ٠ نيينعمل ا نبذه ىلع مسقني انهاه ىنعمل ١

 هنمثب ىرتشاو هعابغ ماعطلا اذه لكأي ال فلح ناف : هل تلق
 ؟ هنم لكأي نأ هل له اماعط هب لدب وآ اماعط

 اذ_ه نم هلوق ق لخدب ملو ادمححم ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 . نمثلا وأ لدبلا نم لكأب نآ هلف ، هب لدب ول هعابف ماعطلا

 ى رتشي نأ هل له مه ١ ر دلا هذه نم لكأم ال فلح ناق : هل تلق

 ؟ هلكأيو اماعط اهب

 ص ثنح مهاردلا كلتب ىرتشا ام لكأ اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهنمث لكؤي امناو 6 لكؤت ال مهاردلا ىنعم نأل

 نآ هل له ارمت بحلاب ىرتستا مث ابح اهب ىرتشا ناف : هل تلق

 ؟ رمتلا لكأي

 نع لاحتسا دق هنأل ، رمتلا لكأي نآ هل زوجي ليقت هنأ ىعم : لاق

 نركي نآ را ىنعملا ق .لمتحي ال ىذلاو . مهاردلا نم ءاج .امعو ك , مهاردلا

٠ ,لكؤت ال اهنأ ة ٥ رم لوآ ق اهنم ءاح ثنحلا '



_ ٤٣ _ 

 جةلاشضم 3وچ

 نم لكأي نأ هل له . نيلل ا اذ_ه لكأب ال فلح ناف : هل تلت

 ؟ هنمس

 : فالتخا هيف ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ثنح هنم ءاج ىذلا نمسلا نم لكآ نا : لاق نم لات

 ةيمستلا تعقو امناو « نبللا ريغ نمسلا نال ثنحي ال : لاق نم لاقو

 ٠ نيلل ١ ىلع

 ؟ هنمس نم لكآي نأ هل له .ء نيللا اذه نم لكأم ال فلح ناف : هل تلق

 ف)لتخ ال ١ هتحلب هنأ ىعمو & هنمس نم لكأ ا ذ ١ ثنحي هنأ ىعم :: ل ات

 نيلل ١ لكأب مل هنال هثنحب ال ةيمستل ا ىل ١ بهذي ى ذلامف ؤ ىنعمل ١ و ةيمستل ا ىف

 هنال هثنحي ىنعملا ىلا بهذي ىذلاو ى نبللا نم ءاج ام لكأ امناو ؤ هسفن
 ٠ نبللا اذه نم لاق دتنو نيللا نم ءاج امم لكآ

 ؟ اهنبل لكأي نأ هل له ع ةاشلا هذه نمس لكأي ال فلح ناف : هل ليق

 ىذلا بئارلا امآو ء اهضخم نم لكأي نآ هل زوجي ليق دق هنا ىعم : لاق
 ح ىنعملا ىلع ناميالا ىلا بهذي نم لوق ىلع هيف فلتخمغ سنوخمم رغ
 مهنال هيق فلتخمف نبللا نم ضوخمملا كلذكو ، ثنحي الف ةيمستلا امأو
٠ نمسلا نم ىرعتي ال اولاق



.٤٤ 

 . رجفلا

 .٠ ةاشلا هذه نم لمعي ى ذلا نبجل ١ نم لكاب نآ هل زوجيف : هل تلق

 هنأ ىدنعقف ىنعملا ىف امأو ء ثنحي ال ىدنعف ةيمستلا ى امأ : لاق

 ٠ هيف نمسلا ىنعم نم جرخي نوكيال هنال ثنحي

 ؟ ةاسثلا هذه نبل نم لمعي ىذلا جماكلا نم لكأي نآ زوجيف : هل تلق

 ٠ اهنبل نم ضوخمملا ف ليق ام ىنعم هقحلي هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ة

 هنا نيكاسملا ملعي نأ هيلع له ى تارافكلا نم معطي نأ دارأ لجر ف

 ؟ ةرافكلا نم

 نآ مهملعأ اذا مهيلع نأل ى مهملعي نأ الب هيزجي هنأ ىل نيبي الف

 اعابسث اوناك ناو ث مهعبش نود اولكأي نأ مهل زوجي الو ، مهعبش اولكأي

 زاج لكألاب مهرمأ ناق ، هوملعي نآ الا زوجي الو ، كلذب هوملعي نآ مهيلعف
 ٠ كلذ مهل

 ٠ مهيلع عوطتم هنأ اونظي نآ مهملعي مل اذا مهلعلو : لاق

 ٠ كلذ نم رثكأ هيلع سيلف مهيطعي ناك ناف : لاق

 ( .ج ةلاسم 3

 ؟ ال مأ ثنحي اريقف ملكف ءارقفلا ملكي ال فلح لجر نع هتلأسو

٠ ثنحي هنأ ىعم : ل اق



_. ٠. ٤٥ 

 ه ٣ ةلآسم َ

 موق نم بلطت ال اهنآ تفلح ةخسن ق ترذن ةآرما نع 7

 له ، ةيسان ةجاح مهيلا تبلط مث ث هيلع ترذن تفلح ام ناكو ث ةجاح
 ؟ ُ [ ٠

 اهنأ : ليقو لوقلا رثكأ ىعم وهو ثنحت اهنا ليق هنأ ئعم :: لاق
 ٠ ثنحت ال .. ٠ “

 ةركاذ..ىهو مهدنع نم ةجاح اهيلا بلط نم تلسرآ ناو : هل تلق

 ٠ اهل ةجاحلا تناك اذا كلذ ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ ةلسرملا ىهو اهريغل ةجاحلا تناك ناف : هل تلق

 ء اهريغ ةجاحو اهتجاح ىف ةين اهل نكت مل اذا : ليق هنأ ىعم: لاق
 . تبلط دقف ةجاح تبلطف

 ةلعافلا ئه نوكت ىتح اهريغل ول اهل ناك ثنحت ال اهنا ليق لهو : هل ليق
 ؟ كلذلا

 ٠ كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم ةهج

 ، ادخاو ارهش ماصف نيرهش مايص ةرافك هتمزل لجر نع لئسو
' ؟ كلذ هل له ،أ هرايتخا ىلع ىناثلا رهشلا لدب معطي نآ داراو



_ ٤٦ 

 ىعمف ماعطالا نيب رييخت اهف ةرافكلا تناك نا ليق دق هنأ ىعم : لاق

 : هيف فلتخي هنأ

 رطغي ال و ع اش امع معطي % كلذ نم ء اش ام موصي نل هل : لاق نم ل ات

 ني رهش م اص ء اش ن ١ : ليق هنأ ىعمو 6 معطي نأ د ا رأ ام معطي ىتح ال ١

 ٠ هيف م ايص ال انيكسم نيتس معطأ ءاش نا و امهيف م اعطا ال نيعباتتم

 & عاطتسا ام مايصلا هيلع امناوء تارافكلا نم هل رييخت ال امم ناك ناو
 ٠ هيلع كلذ هيغ اميف انيكسم نيتس معطأ عطتسي مل ناغ

 : ةلاسم وج

 رزب ملف 6 ةبعكلا را دزي ال فلحف جحلاب مرحم لجر نع لئسو

 ؟ رهىشآ ةعبرأ تضم ىتح ةبعكلا

 اعونمم ناك هنال ءالياب هنم نيبت هتأرما نا : ليق هنأ ىعم : لاق .

 ٠ رادزي ىتح اهؤطو

 : ةلاسم وبع

 اذا كلذنم لكأب هل له & هرمت الو ديز بح لكآي ال كل فلح لجر

 ؟ ادودحم نكب مل

 ٠ ثنح ائبىش هنم لكأ مث ادودحم نكي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 اعيمج امهنم لكاف ث هبح الو ديز رمت لكأي ال فلح ناف : هل تلق

؟ نيثنح وآ اثنح ثنحي مك



 - _ ٤٧

 ٠ نيثنح ثنحي هنل ىعم : لانت

 ؟ لصتم هنأ هلوق ىلعف : هل ليق

 ٠ ىدنع اذكه : هاق

 له &{© امهدحأ نم لكأف ه رمت الو هزبخ لكأب ال ففلح ن اف : هل ليق

 ؟ دودحم ريغ ناك اذا اعيمج امهنم لكأي ىثح وأ ثنحي

 ٠" ادحاو افنخ ثنخي اعيمج امهنم لكأي ىتح ثنحي آل : لاق

 ي : لو هزبخ لكاي ه : ليق وهو د هشيع الو همامط الو هرمت الو هزبخ لكأي ال فلح ناف : هل ليق

 ٠ ثنحي هنأ ىعم : لات

 ؟ ثنحي مك : تلق

 . ناميل تارافك عبرأ هيلع نأ ىعم : لاق

 ؟ هزبخ لكأف ، هشيع الو هماعط الو هزبخ لكان ال فلح ناق : تلق

 .. ثانحأ ةئالث ثنحي هنآ ىعم : لاق .

 ؟ نوكي امف هلام الو : لاقت ناف : تلق

٠ ثانحل ةعبرأ همزلي هنأ ىعم : لاق



٤٨ 

 هل ام نم ال و ؤ هشيع نم ال و ؤ :هم اعط نم لكأب ال فلح ن اف : هل ليق

 ؟ هحلم نم لكف

 ٠ دحاو ثنح همزلي : لاق

 ؟ دحا و ثنح همزل مل : هل تلق

 . س شيعلا الو ماعطلا مسا هقحلب الو ث لاملا مسا هقحلي ىعم : لاق

 هلكلو ردق زبخ هل تزبخغ هتأرما زبخ نم لكأي ال فلح ناف : هل تلق

 عقو ص ردقلا ىف هتحرطو تزبخ دق تناك اذا ثنحي هنآ ىعم : لاق

 مسا هيلع عقي مل انيحطو ث زوبخم ريغ انيجع هتحرط ناو ث ثنحلا هيلع
 ٠ ثنحي الو % ىدنع زيخلا

 : ةلأسم وج

 هسفن نع طاتحي نأ دا رأ لجر نع : هنع هللاا ىضر ديعس ويآ لئسو

 معطي نأ هيزجي ةخسن ف هل زوجي له انيمي وآ ةالص رفكي نأ بجاو ف
 هعطب ىتح نيكاسملا نم هريغ نود ماعطلاب هصخي موي لك ادحاو انيكسم

 نيك سيملا ىطعي الو ء كلذ هبزجي الف مزال نع طاتحي ناك نأ : لاق

 ٠ نيكاسملا نم هريغ ىطعي امك ةدحاو ةرم الا مزاللا ةرافك نع دحاولا

 نيكاسملا ىطعي له 0 دحاو تقو ق نيترافك لجر قرغ ناف : هل تلق

؟ ةرم ةرافك لك نم دحاولا



 . اريقف ناك ١ ذا ةرافك لك نم 4۔طعب هنأ ىعم : لاق

 ريخب الا انالف ركذا ال ىنل هتاثيمو هللا دمع ىلع : لاق لجر نعو

 ؟ ءوسي هركذف

 ح انيكسم نيتس ماعطا وأ ، نيرهن مايص ةرافك ثنحلا هيلع : لاق

 ٠ هب الا هركذي مل هنال ، فلح ام ريغب هركذ هنال

 هركذ ىف ناكو ث ةيقتلا عضوم ف روكذملا ناك نا تيآرآ : هل تلق

 م:قيأ ڵ نيملسملل حالص ءوسلاب هركذ فو ث نيماسلا ىلع داسف ريخلاب

 نيملسملا حالص هيف ام ىخوتي وأ ڵ ريخب الا هركذي الو هنيمي ىلع فلاحلا

 ؟ ثنحلا نم ةءاربلا هل نوكيو

 الو ايذاك نوكي الو ح نيملسملا حالص هيف ام ىخوتب هنأ ىعم : لات

 اصالخ وأ 4 نيماسلا حالص هب ديري ناك اذا كلذ هلوق : باثم وهو ؤ اثناح

 ٠ ملع أ هللاو 0 مهل

 هبشي امو لجرل ةاش ذخأ ارابج ىقل لجر ف كلذ لثم ىف دجوي دنو
 رابجلا دنع اهيلع فلحف « رابجلا دي نم اهبرل اهصالخ دارأف ء هل املاظ كلذ

 ؟ اهبحاصل هدي نم اهصاخي ىنح

 ٠ ملعأ هللاو ، انظفح اميف ثناح الو بذاك وه ال اهيلع فلاحلا نا

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ٤ م )



 : ةلاسم مج

 ةضرع هللا ١ 1 حت الو ( : ىلاعتو كرابت هللاا لوق ريسفت ف ٥ اندجو اميفو

 ؟ ) ساانلا نيب اوحلصتو اوقنتنو اوربت نأ مكناميأل

 الف نيميلاب لتعي الو ع همسق نيبو حلصلاب سانلا نيب لخدي : لوقي

 ىف هيف ريخم وه اميف اذهو & هنيمي رفكيو حلصي نكلو ي سانلا نيب حلصي

 هللاو “ هيف هيلع ثنح ال هركملا نال ناميألا نم هيلع روبجملا ريغ هيف لوخدلا

 ملعأ ٠

 تراتخاف اهريخف هتجوز قلطي ال فلح لجر فق : ديعس وبآ : لاقو

 ؟ اهسىقن

 ٠ اذه ىلع ثنحب هنأ ىعم

 ؟ ثنحي له 4 اهسفن تراتخاف ةمآ اهيلعج وزت ناف : ٦ تلتق

 ىذلاو & ثنحي ةقيلطت اهنا لوقب ىذلا ىنعم ىلع هنأ ىعم : لاق

 ٠ ثنح هيلع بجاو الو قالط ريغب نيبت اهنا لوقي

 هيلع بجوي قالط نآربلا نا لوقي نم لوق ىلخ كلذكو : هل تلقن `
 ؟ اهآراب اذا ثنحلا

٠ ثنحي ليق هنأ ىعم اذكه : لاق



_ ٥١ 

 هلعف دقتو ائيش لعفي ال هنآ فلح نم نا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 فلح ناف > تقولا ق رخاك وهو .. سومغلا نيميلا وه كلذف هل د مل وأ

 ٠ هلوق ىنعم ىلع اكرشم كلذي ناك اكرشم هراكناب نوكي امم ءىش ىلع

 نأ اهل له ث هثرح دت ائيش اهجوز لام نم لكأت ال تفلح ةأرما نعو

 ؟ ماعطلا هريغ نم لكأن

 هثرح دق ائيش هلام نم لكأت ال تفلح امنا تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 اهيلع ٠

 : ةلأسم ه

 ةيسوجم ىمه : اهمأ تلاقف ث هتنبا برضي هنآ فلح لجر نع لئسو

 اهدي تدم الو اميلع هنبا لخد ال اهتنبا برض اهجوز نا ةمجمجلا دبعت

 ؟ تثنح نا اهيلع بجي اذام ثنحت نأ تبحأو ئ ةنسحب هيل ١

 ٠ تثنح اذا اهنآ ىعم : لاق

 نيعباتتم نيرهش ماص ع ظيلغتلاب اهيلع كلذ ةرافك نا : لاق نم لاقف

٠ كلذ ف ةريخم ةبقر قتع وأ انيكسم نيتس ماعطا وأ



_ ٥٢ 

 ناف ث نيكاسم ةرثع ماعطا لسري نيمي ةرافك اهيلع : لات نم لاقو

 هنبا اهيلا لخد ناف ثنحلا هي بجي ام عقو اذاف مايأ هثالث مايصغ دجت مل

 ا_همزلبو س ناش ثنح اهيلعف ةنسح هيلا تدم ناو ث ةرافك ثنح اهيلعف

 تلعغ امهيأو ، رخآلا لبق اهمزليف س كل تفصو ام ىلع ةرافك امهدحأب

 ٠ هب تثنح رخآلا لبق

 :ةلأسم وج

 ا_۔هنأ اهسبات اهصيمق ذخأت مل اذا اهنأ ةأرما ىلع تفلح ةأرما نعو

 ةفلاحلا تلخدف ص اهيلع فولحملا تيبلا ىف صيمقلا ناكو اتيب اهل تلخد ال

 تذخأف ك اهصيم ةآرملا هذه سبلت مل نا هلخدت ال اهنا تفلح ىذلا تيبلا

 هذه ىلع ثنح اهيلع لخدي لهت اهتسبلف ةأرملا هذه ىلا اهتملسو اهص.مق

 ؟ ةفصلا

 اهسبلتو صيمقلا ةأرملا ذخأن نأ لبق تيبلا تلخد اذا اهنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ دعب اهتسيل ولو س تثنح

 : ةلأسم ع

 دق وهو ث اذكو اذك لعف ام هنأ هللا ذهع هيلع : لات لجر نع لئسو

 ؟ مي كلذل همزلي له 0 كلذل رك اذ وهو لعمم

 ٠ اذه لثم ف ثنحب هنأ ىعم : ل ات

؟ ةلسرم وأ ةظلغم نبميلاف : هل تلق



_ ٥٣ _ 

 : فالتخاب كلذ ف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةظلغم : لانق نم لاقف

 ٠ ةلسرم : لاق نم لانو

 ؟ نيمي كلذ ى همزلي ال هنا لق لهف : هل تلق

 ٠ كلذ ملعآ ال : لات

 ؟ ءاوس هيف لوقلا نوكب له ك هللا ةمحر هيلع : لاق ناف : هل تن

 ٠ نيمي كلذ ىف هيلع نآ ملعأ ال : لاق

 : ةلأسم ده

 ؟ ثنحي ىتمغ ك اذكو اذك لعفي هنل فلح لجر نع هتلأسو

 ٠ هلعغي نآ كلذ ىلع ردقي ال ةلاح تنأ اذا : لاق

 مايص "ىلع : لاقو ، فلح نمعو اذكو اذك لعفي مل نا : لاق نا ك!ذكو

 ريغ نم رطفيو موصي نأ هعسيآ ثنح مث افورعم ائيسث وأ ةنس نيسمخ
 ؟ رذن اذا كلذكو ، رذع

 ولو عباتتم وهف دحاو ىنعمل موص همزل اذا : ليق دقف

 رذعلا لاوز دعب لصو:و زوجيو ؤ كلذ بجوي رذعب الا مطقي الو رتك
ريغ وأ ناطلسلا ىلا هياع عفر مث 5 لجرل قح هيلع ناك نمعو ، الوصوم



_ ٥٤ _ 

 ناك هنال ص رسيأ !ذا هقح هيطعيو فلحي نآ هتين تناكو هفلحف ع ناطلسلا

 ؟ ةظلغم نيمي همزليآ ةينلا هذه ىلع هل فلحف ارسعم

 ثناح رهغ مكحلا ق مزلت ىتلا لدعلا نيمي فاحملا فلح اذا : لاق

 هناسلب ىنثتسي نوكي نأ الا ةظلغم اهترافك نا نيميلا اذه ف ليق دقو

 هيزجيو ةهبسثلا هذه ىلع ةلسرم نيمي ةرافك ىتأي نأ ثنحلا هب آربي ائيش
 ٠ ىلاعت هللا ءاسث نا كلذ

 هدحو ‘ ربلا هماعطف “ ىنغ وهو اهيغ ثنحو هللاب اندمي فلح نمعو

 امي بحلا ىلع ردني ال عضوم ق وهو | هدحو رمتلا وأ . هدحو كمسلا وأ

 ؟ فلاحلا اذه رفكي

 عيمج نم مهئاذغ ةماع هيلع ىذلا هدلب لهأ ماعطأب رفكي هنأ ىعمغ

 نم فلكي الو ( مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم ) ىلاعت هللا لاق امك ةمعطالا

 ، سوجملا ىلع لاق وأ ث ةمذلا لهأ ىلع ةقدص هاام نا فلح نميف : لاقو

 ؟ ةكئالل ١ وأ كرشلا لهآ ىلع وأ ك ىراصنلا و دوعرلا ىلع وآ

 د_هع لهآ نم ىمس ىتلا للملا لهأ نم ءارقفلل كلذ ناف > هرلع تبثن هنا

.. نيملسملا .



. ٥٥ 

 نيملسملا دهع لهآ نم ءارتنفال نوكي نأ ىنبجعأ مهنم كرشملا لهآ كلذكو

 نوكي ال : لاق ضعبو ع ءارقفلل : لاق ضعبف : كلذ ى فلتخيف ةكئالملا امو

 . ءىش هيلع

 : ةلسم ةه

 > رهشأ ةرشع ههجو هللا حبق : لاق نميف هثللا همحر ديعس ويأ : لاتقو

 ؟ ثنح

 ةحبقلا ةراقك : ليقو ، كلذ ريغ ىوني نأ الا ةدحاو ةحبق هيلع امناف

 : ليقو > نيكاسم ةرشع ماعطا وأ مايأ ةرمننع مايص : ليقو > ةلسرم نيمي .

 . ريخم انيكسم نيتس ماعطا وأ ةبقر قتع ظيلغتلاب

 : ةلأسم دهج

 ليبس ىلع ةنالف ىلع جوزت ال هللاو : اهجوزل تلاق ةآرما نع لئسو

 ؟ ةرافك اهل همزلت له اهب جوزت مث معن : لاق ث هل اهنم ماهفتسالا
٠ 

 هلوقب وه هتين تناك ناف ‘ جوزتي ال نأ اهنم نيمي اذه نأ ىعم : لاق

 ةرافكلا هيلع ناك نيميلا هب دارآو اهمالكل اباوج معن ٠

 : ةلاسم اهب

 ؟ هلعفي مل نا ثنحي ىتم ةعاسلا هلعفب هنآ ءىش ىلع فلح لجر نعو

٠ اهيلع فلح ىتلا ةعاسلا كلت ىف هلعفي هنأ ىعم : لاق



 _ _ ٥٦

 ؟ هيلع فلح ام لعف مث ص هلوق دعب ىنارت نا : هل تلت

 ٠ ثنح اهيف ناك ىتلا ةعاسلانم جرخ ىتح ىناوت نا هنأ ىعم : لات

 ؟ ثنحي ىتم ةعاسلا فرعي ال ناك ناف : هل تلق

 ل اننو 6 ء ىشب هيلع مكحي الف هسفن ىلع سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ تثنح دقف الاو اهيخ تفلح ىتلا ةعاسلا ف تلعف تنك نا : هل

 6 ةعاس نورشعو ةعبرأ راهنلاو ليللا : هنا همحر دنعس وبآ لاقو

 لوط ىمتنا اذاو ةعاس ديزتو ةعاس صقنت امود نيثالث لكو > ايوتسا اذا

 صخنم ةليل موي لك ف ء رج نيثالث ةعاسنلاو 6 ةعاس ةرشع سمخ ناك راهنلا

 ٠ ءزج ديزي عزج

 : ةلأسم وبع

 فلحف دجي مل هضعبو ڵ هضعب اهلمح نم دودحم ةلخن نع لئسو

 ؟ ال مآ اثناح نوكيأ ةدودجم رغ ةلخنلا هذه نأ لجر

 ٠ اهلك دجت اهلك دجت مل اهنال ثنحي ال هنأ ىعم : لاق

 اهنم فورخم امنأو ، ةفورخم ةلخنلا هذه نل فلح ناف : هل تلق

 ؟ ثنحي له ع ففورخمب سيل ىقابلاو ڵ ثالث وآ ناقذع

٠ ةين هل نوكت نآ الا ثنحيال هنآ ىعم : لاق



_ ٥٧ 

 بهنم فرخ دق ناكو فرخت مل ةلخنلا هذه نأ فلح ناف ::هل.تلت. . ..

 ؟ اهلك فرخت ملو ، ثالث وآ ناتقذع.

 تقرخ اهنأ هنيخب ءىش ىف ةين ه! نوكب نأ الا ثنحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هتين نوك:ام ىلع ءىش اهنم فرخي اهلك

 ڵ، هد ةغرعملا لهأ عم مه ارد ةرشع هتميق بوث هل ذخآ .لجر .لئسو

 كاذ هل له ؤ مهارد ةعست هتميق لاقف هفلحي نأ دارأو : مكاحلا مم هركنأف

 ةمرق ىه ىتلا ةميقلا دح دج نأ الا ي كلذ هل زوجي ال مآ نيميلا هذه ىف

 ؟ ةريصبلا لهآ دنع

 ح اذكو اذك هتميق وأ ىدنع هتميق لاق اذا هل زوجي هنآ ىعم : لاق

 ٠ هناسلب كلذ رهظي مل ولو ىدنع هنآ هتين فو

 ء كلذ نم رثك هعيب دارأ ول نأ هعم هتميق تناك نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ هل له ؤ كلذ نم لقآ نيميلا تقو هتميق لعج دق هنكلو

 هتمبق لقأ هنأو ڵ هسغنل طادتحالا كلذب دارأ ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ لتلا ىف ةينب هنم طايتحا ىدنع كلذ ناك هدنع

 : ةلأسم وج

 لعف مث ث اذكو اذك لعف ن نآ "مارح هيلع لالحلا : لاق لجر نعو

: : ؟ هتآ رما هيلع مرحت له , ةآرما هلو



٥٨ 

 ميرحت مارح هيلع لالحلا هلوقب ىون ناك نا هنأ ىعم : لاق

 ةرا_فك هتمزل ةين هل نكت مل ناو ص ايلاوم ناك هسفن ىلع هتجوز

 ٠ مايآ هثالث ماصف دجي مل نا و { نبكاسم ةرشع ماعطاا ةلسرم نيمي

 هلعف مث ث اذكو اذك لعف نا لالح هل مارحلا : لاق ناف : هل تلق

 ٠ ةلسرم نبمب ةرافك هنأ ىعمو {{ ةظلغم نبمي ةرافك هنأ ىعم : لاق

, 
 امهريغ امهاعدغ ، ماعط ىف انالف طلاخي ال فلح لجر نع هتلأسو

 ؟ ثنحي له 0 اعيمج هنم الكأف ماعط ىلا

 ٠ ' ىعم هطل اخي مل هنا : لوقأ : لاق

 ء ةاىش نبل لكأت ال اهنأ تفلح ةأرما ىف : هللا همحر ديعس وبآ لاقو

 ؟ ةاشلا هذه هتجتنل ارطش تجتنأف

 ٠ ةحفن الا لكآت الو ٠ كلذ اهل روجب نأ هبيجع هنآ

 . ةلآاسضنم وج

 ؟ ةردم هيلع ذخاف نالف ىلع عفري هنأ فلح نمعو

٠ رب دقف ةين هل نكي مل نا هنأ



 س ٥٩0 -

 . ةلاسم -

 رمتلا خبطنا مث ث ةلخنلا هذه نم لكاي ال فلح لجر نع لئسو
 - 7 ؟ هنم لكاي نأ هل له 0أالخ

 ٠ كل ذ هل نأ ىعم : ل انت

 ؟ لخلا نم لكأب نل هل له ح .اهرمت نم لكأي ال فلح ناف :. هل :تلق

 ٠ اهنم لخلا نم لكآي نآ هل سيل : ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ ةلآسم :3

 كلذ ادغ ىسنغ ص اذكو اذك ادغ لعفي هنأ فلح لجر نع لئسو

 ؟ كلذ هيزجي له ۔© هلعفو هركذ دغ دعي ناك املغ ص لعفلا

 : افالتخا كلذ ف نأ ىمُم : لاق

 . هنايسنب هرذعيو ثنحي ال : لاق نم لاه

 ٠ ثنحي هنا : ضعب لاتو

 ؟ ثنح له { كلذ دعي لعف | مث ، لعفي ملو ركذ ناف : هل تلق

 ٠ لعفلا تاف اذا ءاوس هنأ ىعم : لاقت

؟ كلذ لعفي نأ هيلعف : هل تلق



 لوق ىلع لعفلا نم هيلع اذامف ، ثنح دقف لعفلا تاف !ذا : لاق

 ٠ ثنحي هنأ لوق ىلع همزلي امو ، ثنحي ال هنا لوقي نم

 + ةلاسم :3

 اهيف هل ةردس ىلع رمف ائين نالف لام نم لكأي ال فلح لجر فو

 ىاع ص هلكاف اقبن اهنم طقلف هلام نم لكأي ال فلح ىذلا نيبو هنيب ةكرش

 ةردسلا كلت نم ليكي هلثم هيطعيو هييصن نم هبسحي هلكأ ىذلا كلذ نأ

 ؟ال مأ ثنح هيلعأ

 ٠ ثنحلا هيلع : لاق نم لاقف

 ٠ هييصن ىدعتي ىتح : لاق نم لاقو

 .«۔٦` `“ بعجح

 عقني ال : لاق هنأ : ٥ دلا و نع هغلب امع بوبحم نم دمحم لاقو

 ح هريغ كلذ لاق ءاهقفلا نم ادحأ عمسن ملو .ء ةقدصاا ف ءانثتسالا

 ٠ ةقدصلا ىف عفان ءانثتسالا نا : لاق نم لوقب ذخآ انآو

 عفني ءانثتسدالا نآ : نيملسمل ١ بتك ضعب ق دجوي دنقو : لاق

 ٠ عقني هنا لوقي نمم انآو ع روذنلا ف

 ةئام مايص هيلع وآ ، ارذن ةندب ةئام ول ةجح هيلع : لجر لاق ولو

 امهنيب مطقي ملو مالك!اب هلصوأ ذا هللا ءاسث نا اذكو اذك لعف نا موب

 لاق مث \ تكس هث اذكو اذك ل۔دفأ ال هللاو لاق اذا اما & توكسب

؟ لعف مث هللا ءاش نا



 ۔ . ٦١

 ءانثتسالاو نيملا نيب مطق هذنأن ةرافكلا هيلعو ثنحي هناف

 ٠ اريثك وأ اليلق هنوكس ناك ىدنع ء 77 ئ 7

 . ةلاسم دج

 اهلك ججح هثالث مارحلا هللا تيب ىلا ىشملا هيلع : لاق لجر نعو

 :؟ اهنم برشف نامع ىلا عجر سطع

 هيزجي هناف ثنح اذا ىشثملا ىلع ردقي مل ناو ث لاق ام همزاي هناف

 ابكار هلام نم جحيو ص ابكار جحي نآ نيتجح ىنم لك نع ابكار جحي نأ

 نيبكار نيلجر هلام نم ججحو جحي مل ناو ، عضوملا ىلا عجري ىتح ادحأ

 عجري هلوقل هيلع ردقي ال انم ةندب هيلعو % كلذ ها زبجأ ىنم لكل

 ٠ س شطع املك اهنم برشي نامع ىلا

 هيلعف مودعم ءىش ىلع اذه لثم ىف فلح نم كلذكو : لاق

 ةندن ٠

 ج ةلاسم وج

 ىلع اهلو ، .ثنحو نيكاسملا ىف اهلام ةندصب تفلح ةأرما نعو

 ؟ ةقدص جرخت له ، لجآ قادص اهجوز

 نأ هب صوتلف كلذ لبق تنام ناف ، هضبق اهل لح اذا هجرخت : لات

3 ٠ اهنع اهجرخي



_ 6٦٢٣ _ 

 . ج ةلاسم وچ

 ةأرما ىف : هالا همحر نسحلا نب دمحم نب دمحأ باوج نمو

 ىلع تلخد نا ةجح نوعبس اهيلع وأ ث نيطايسشثلا ىلع اهلامب تقدصت

 : ؟ اذكو اذك تلعف نا وأ ، اهدلاو

 ءارقفلا ىلع اهلام رشع جرخت نأ اهمزل كلذ تلعف نا : لاق
 اهسفن ىلع تلعج ام اهيلع نأ دجوي هنأ ىعمف جحلا امأو ث نيملسملا

 امأ او . كلذ اهيلع سيل نل : نيملسم ١ لوق ضعب ف دجوي هنا ىعمو

 : افالتخا كلذ ف نأ 4 هللا همحر ديعس ىبا ح شلا نع هانفرع ام

 ' ىف

 5 ٠ كلذ اهيلع نوكي هنا : لاق نم لاق

 ٠ ةظلغم نيمي ةرافك اهيلع نوكي : لاق نم لانو .

 ن دلا هجرخيأ نيد اهيلعو 4 اهلام ةقدصب تفلح ةأرما نعو

 ث ي ؟ ىقنابلا رشعيو لاملا سلر

 ٠ نيدلا عفرب : لاقأ

 ؟ الجآ نيدلا ناك ناف : هل تلق

! ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ىف فلتخي : لاق



 . ٠ ج ةلأسم ج

 ةحوقلا و ؤ| ههجو هللا حبق :: لاق لجر نعو : هلل ١ همحر ديعس وبأ لاق

 ٠ اذكو ا.دك لعف نا ني هش مايص

 ةرافك ىف فالتخالا نم هيف ءاج ام ىلعف اذه نم تفصو ام ىلعف

 ٠ ظيلغتلاب : اهيف لاق نم لاق هنأ كلذو ث ةحبقلا
 ٠ ! ن . ا .ه ..'` ..

 ` ` . ٠ نيكاسم ةرشع" ماعطا وآ مايل ةرشع مايص : لاق نم لاقو

 هسفن ىلع دقتعي نيرهش مايص ةحبقلاو : هلوق ف هتين تناك ناف

 لمج ام هيلعف ؛ هتين ف .دبحق كلذ ىلا ناك نا نيرهش مايص اهترافك
 دق اذهف نيرهش هتيمست ىلا دصق امنا ناك ناو ، هسفن ىلع

 اذه سيلف ث ةلسرم انيمي رفك وأ طوحأ وهف نيرهش رفك ناو ، قدص

 ةرافك نوملسملا ىأر دقف نيملسملا ىآرب الا ةرافكلا هيلع بجوي الوق
 ث هللا ءاش نا كلذ هعسو ةلسرم نيمي

 وهف ئ نيرهش مايص ةحيقل او هلوق ق ةين هل نكت مل نا كلذكو

 ةرافكو : لاق نوكي نأ الا بارصلاب ملع هللاو > فالتخالا ةلمج ىلع ىعم

 . هسفن ىلع لعج ام هيلع نوكي

 هنىفذ ىلع وني ملو ء نيرهش مايص ةحبقلا ةرافكو : لاق نا كلذكو

٠ تدجو ام ىلع فالتخالا ةلمج ىلع وهف



 _ _ ٦٤

 : ةلأسم وج

 ؟ هندب هدنع نكي ملخ ةندب هسفن ىلع لعج نميغ

 رسيأ : مث ماص ناف 4 اموي نبسسمخ موصب نل هيلع : لاق

 ٠ هيلع ءىشالف

 فصن لكل موصي مث ارب ا۔هنمثب ماتسين مث ةندب موقي : ليقو

 ٠ . ةندب هيلعف رسيآ ىتح لصفي مل ن ٬راف ؤ اموي عاص

  

 ؟ ةاش وآ اروزج وأ ةندب ىلع : : لاق لجرو (

 ٠ ءاسث ثيح اهرحني : لاق

 ؟ ثنحو. اذكو اذك تلعف نا انالف ىدها :انل : لانق نمو.

.٠.٨ 3 

 وه ل__ةي ىتح هيلع ءىش ال لوقو ، ةندب ىدهي نآ هيلع : لوقف
 ٠ ىد_ه هبلع

 5 ِ . ت . 7

 : ل َ و ؤ ةن د هيلعف ثنح مث ء .هيلع ايب ده هريغ ل ام لعج نمو

 نمث ه سيل ن راك ام امأو ٨٧ ىده هيلع مث ئ هبف رظني نمث هل ناك املك

 هل نوكه د ال امم ( ء ىش ; ' وأ ىده رحنل ١ وه : ٠. ل انت ن ٠راف ؤ ةن دب هيلع امناف

 ٠ ةندب ىدهي نأ هبلع عيطتسي ال ام ةميق

. اندب اهتميقب ىرتشيو مقت اهناف رادلا هذه : لاق نا امأو



٦٥ 

 : ةلاسم و

 ؟ ىده هيلع : لاق ءىش ىلع ردقي ال ريقف

 ٠ مهرد ولو هيلع ردق ام ىدهي : لاق

 : ةلاسم وج

 هللا تيب ىلا هلمحأ ائيسث نالف لزنم نم تلكأ نا : لاق ناف

 ؟ لعف مث ح مارحلا

 : ليقؤ ث ةندب هيلعف هلمحأ نل ىلع : لوقي ىتح ائيس هيلع ىرن الف
 هفصن وأ هلام غلب ناغ ص هلام موقي هن اف ةندب هيلع لاتق ناف ؤ هنمث ىدهي

 ٠ هلك هيلعف هثلث ناك ن ١ و ، رتتعلا هيلعف ةن دي ةئام ةميق

 ٠ لاملا رشع ال كلذ رشع هيلعف هلام ثلث نم رثكأ ناك نا : لوقو

 ؟ هيلع ردقي ال ءىش ىلع ارذن وأ ايده هسفن ىلع لعج نمو

 : ٠ ىده وآ ةبقر قتع هيلع : لوقف

 ؟ ةريحن هدلو لعج نمو

 ٠ ىدهو ث ةبقر قتع هيلعف
 ؟ ةق دص هن دي ل ات نمو

.( ٢ ج ديغملا عماجلا _ ٥ م )



 س ٦٦

 ٠ ةبقر قتعي سانلا ضعب : لاق

 : ةلاسم _

 اريعب ىرتن.شآ ال انأو 3 اذكو اذك ىل لعفا مهللا : لاق ناف

 ؟ هيلع لمجو هبكرغ ث كلذل هيوني وهو المج ىرتساف ، ىدهل الا

 ىرنستاف ةيحضلا الا ةاش ىرتشأ ال اذك لعفأ لاق ناو ح ساب الف

 ٠ اهجاتنو اهنبل لكآ هلف كلذ اهب ىونو ةاش

 ء ةلا 3

 نلا نمحرلل ترذن ىنا : لاقف سابع نبا ىلا ءاج الجر نأ ركذ
 ؟ ىسفن رحنأ

 : هئاسلجل لاق ىلوت املغ ص كسفن رحناف : سابع نبا هل لاقف

 .؟ .كسفن رحنت تنكآ : لاقف هيلا هودرغ لجرلا اودر

 ٠ معنت : لاق

 نمل سابع : نبا لاقف ء. لجرلا فرصناف س ةندب رحناف بهذاف : لاق

 نا هانر_مأل هاندجو ول : لاقف هودجي ملق > هويلطف لجرلا اودر : هعم

 ٭ اشبك ىنعي ميظع حبذب ىدتفي

 نأ رذن نا امأو ح ةريحن هسفن ىدهي نأ رذن لجرلا نآ انعم اذهو

مل هحراوج نم ائيسث عطقي وآ هنيع روعي وآ ىده ريغب هسفن رحني



 ۔ ٦٧

 ىبنلا نع ثيدحلل هيلع ةرافك الو رذنلا ا ذهب ىفي ن هر,.لع نكي

 ٠ ) ةيصعم ف رذن ال » : ملسو هبلع هللا ىلص

 : ةلاسم مج

 ملسملل زيجي الو ع تيبلا ىلا ىدميلف ةعيبلل ىدهي نأ رذن نمو
 ... مكحاو ملعأ هللا و ع ةعيبلا ىلا ىدهي نأ

 . : د
< .



 ۔ ٦٨

 .. . ‘ :. باب

 كلذ ىناعمو ديصلا ق

 . هك دش ق ديصلا عقومف كيش لجر ق : هللا. همحر ديعس وبأ لئسو

 كرحت ريطلاو كايسشلا هيلا لا ماقف > هسأر عطقف كبنشلا هبلع بذجق

 ؟ هلكآ هل زوجيأ هحيذف

 ٠ حبذلا دعب كرحت اذا زوجي ىعم : لاق

 ؟ هلكأ هل له ، حبذلا دعب كرحتي مل ناف : هل تلق

 ٠ هلكأي ال ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ؟ هلكأ هل له ث حبذلا دعب سنير هنم كرحت ناف : هل تلق

 ةكرح امأو س حبذلا دعب ةحراج هنم تكرحت اذا هنأ ىعم : لاق

 . ائيسث هيف عمسأ ملف شيرلا

 : ةلاسم "

 وهو اهحبذغ ةاسث حبذي نآ غلاب هرمأ ىبص ف : ديعس وبأ لاقو
 :افلتخا كلذ ق نا ىه نمل فرعي ال

٠ ء ىت همزلب ال ىبصلا نا : لاق نم لاق



 ن ٦٩٩

 ٠ همغب لكآ ام همزلي ىبصلا نا : لاق نم لاقو

 :: ةلاسم ةهج

 هذخأ ف الو تويبلا فأ ىتلا ردسلا نم ريطلا ذخاب سأب ال : ليقو

 ذمعب هذراوم نم ذذخاي نآ لوقلا ضعب ف لعلو ، هتيبمو هدراوم ف
 .٠ د رع نأ

 ؟ ةلاسم ج

 ركذي نآ دارأو ةرفشلا اميلع ىرجأو ةحيبذلا لجرلا عجض اذاو
 دمتعاو ڵ مالسلا هيلعو دمحم ىبنلا ىلع هللا ىلص : لاقف اهيلع هللا مسا
 ؟ ةحيبذلا هذه لكؤت له ع كلذ

 ٠. لكؤتو زئاج هنآ ىجم : لاق

 ج ةلانم و

 : فالخ ةيوصخملا ةيدملاب حيذلا ق : هريغ نمو

 . ٠. مرجت ال ::ليقو ةحيبذلا مرحي : ليقت

 : ةلاسم تهت

 كلذ نآ هللا مسا رخآلا ركذيو ؤ اذه حبذي نأ نانثا آطاوت اذاو

٠ زئاج



 ۔. ٧٠

 : ةلآ 3

 لر.لدلا امو . حور اوذ امهو > ةاكذ الو حبذ رغ نم ناتيحلاو دارجلا كل

 لح نيآ نم : كل لاق رظانم نعو : دبعس ىبأ خيسلا تاباوج نمو

 ؟ حبذ ريغ نم امهلالح ىلع

 لحآ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ليق هنأ ىعم : لاق

 مدف نامدلا امأو دارجلاو كمسلا ناتتيملا اماف نامدو ناتتيم مكل
 قافتا ناكو ةنسلا ىف تتبثو ص اهيف حصي دعي ملو « محللا مدو كمسلا

 مظعأ نم ع فالتخا الو ركانت الب امهلالحتساو امهتحابتسا ىلع سانلا

 ٠ رجاف الو راب كلذ ىف فلتخي ال هنأل ، لقع نم ىلع ججحلا

 : ةلآسم 3

 نع هيف تظفح دتتف ليفلا امأو “ فالتخا امهيف لغبلااو سرفلاو

 (. ماعنألا ةميهب مكل تلحأ ) : ىلاعت هلوقل ماعنألا نم هنآ ءاهقفلا ضعب
 ٠ هوركم همحل نأ ىدنعو

 بض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبسر ناوخ ىلع ىتوآ : ليقو

 ركني ملف ديلولا نب دلاخ هلكأو « ىماعط نم سيل » : لاقو هلكأي ملف

 ركنأف « هلحآ الو همرحأ ال » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو ث هيلع
 . موق همرحو مرحيو لحيل الا هللا هثعب ام : لاقف سابع نبا كلذ

 ء نايضلاا ىهف ربلا ىف امهادحا تذخأ اتخسم نبتمأ نأ ىورو

. ةدحلا ىهو رحبلا قيرط ف ىرخألا تذخأو



 : لاقف ايض .لكآي .الجر ىآر هنأ . ءاهقفلا ضعب نع ىورو

 ٠ :ناسنالا فكب .هفك هيش هخسم ىلع لدي ىذلا نا

 ةنس وآ باتكب الا مرحي ال ءىشلا : اولاق هولحتسا نيذلاو

 دجي ملو لصأ ىلع ك سابق ةجح نم وآ لتع ةجح وآ ع امج ١ وأ

 ٠ لاصخلا هذه عيمج نم همير_حت ق

 = ةلآسم _

 :.ىلاعت هلوقب. لاغبلاو ريمحلاو ليخلا ميرحت ىلع موق لدتساف

 بنرألا املو : لكألا ركذي ملف ( ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو )

 :. . اهب سأب الف

 : ةلاسم ج

 ء لكؤت الف ةمومسم ةيدمب حبذ وآ مومسم مهسب اديص ىمر نمو

 ةليل نم لئاح هنيبو هنيب لاح دقو ث رئاط ق همهس دجو نمو

 ، ىلصملا بلكو وه ءاوس ىنارصنلاو ىدوهيلا بلكو ى هلكأي الف

 35 ٠ الف ىسوجملا بلك املو

 ائيش سمتلي ىضمف نيكسلا هعم نكي ملو ايح ديصلا دجو نمو
 لجرلاو هلكآ تيصلا تام ىتح كلذ بلط ق ناك اذاف ح ديصلا تامق هخيذل

 سوقل ١ دمك ق هعضو ١ ذأ . هنكمي مل ن ٠راف ؤ همهس قلطأ اذ ا ىمسي

٠ جرخت مل هسابك ف وه و ىمس هنرمغو



. ٧٢ 

 ديدحلا لكو ث هب سأب الف ناحانج هل سيل مهسب اديص ىمر نمو

 ناك نام ك ةفئاط هنم عبسلا لكأ دقو هكردأف ىمسو ىمر نمو 2 ءاوس

 لكأي الف هدعب وأ هتوم لبق ىردي ال ناك ناو ، هب سأب الف هتوم دعب
 هنم ٠.٠

 لكؤي ال فيجلا لكأي ىذلا بلكلاو س هب داصي ال دوسألا بلكلاو

 ٠ لتق ام

 هيلجر ةلصوح نم ديصلا عزن عطتسي ملف ىزابلا لسرأ نمو

 . هتلصوح ىف هحبذ ديصلا تومي وآ هيلجر رسكي نأ ىشخ ناف
 !أ , ;ا .. !: .

 ٠ ةلآسم :

 ح ةديدحلا بصت ملو مهسلا قوف باصأغ مهسب ىمر نمو ع ,هلكأي ,الف

 . مارح وهف هقوف ىلع اضرتعم مهسلا دجوو

 ريغ ةهج ىف ههجو ىلع ىضمف رئاطلاو ديصلا ىلع بلكلا لسرأ اذاو
 اتيرط ذخآو ث هببس نع عجر مث هري مل وأ هاري هو ديصلا ةهج

 دعب هبحاص ىلا عجر ناو بلاط اذه نأل 3 لكمي هناف ، هلتقو ديصلا ىلا

 هلتقف هلاسرا ريغ نم هعوجر دعب داع مث ، هري مل وأ ديصلا ىأر نأ

 ىعدت نآ ةحراجلا نم حصي ميلعتلاو س ىضقنا دق لوذلا نأل ، لكؤي مل

٠ ائيش هنم لكأي الف اهبحاص ىلع كسمت وأ ىلستو بيجتف



 ٧ ةلأسم :

 لكأ هل زوجي الف الف ١ رقص وأ ايلك ابمسوجم ملسمل ١ راعأ ١ ذا و

 ٠ هي سأب الف امهس هراعأ اذا' امآ ئ داص ام

 زوجي الف زجعلاو ءايعلا هقحلو ىهو دق ناك ناغ اديص راثأ نمو

 زاج ريحتم ريغ 4هہىقفت ةاجن ىلع ارداق ناك ناو > هداطصيب نآ هريغل

 ةفصلا ه ةتةحلت مل ام ديصل ا فلخ ريثمل ا ناك ولو ى ه داطصي نآ هريغل

 ىلوذلا ٠

 هلتقف مهسب رخآ ٥ امر مث هاه وأو هعتوأف مهسب ١ دص ىمر نمو

 : نامضلا رخآلا ىلعو لوألل ديصلا ناف

 : ةلآسم 3

 هنل حصي ىنح كلملا مكح نامعب ريمحلا مكح نا : كلام وبآ لاقو

 . شحو

 = ةلآسم 3چ

 ء هلكأ زجي مل ، تام فيك هرب ملو ىراوتو باغ اذا لكؤي الف
 ٠ هلكأ زوجي الف ءاملا ف متو ناو

 سمخلاو رقصلاو زاسدلا : ىه اهب داصب ىتلا حراوجلاو

٠ ةعمرألا هذه الا هريغ الو رسنلاب داص الو > ىزانخلاو



_ ٧٤ 

 دهفلاو باقعلاو رقصلاو ىزابلاب داصي هنأ : ناويحلا باتك فو

 لكآ ىفف ديصلا نم بلكلا داص ناف ء قرولاو ضرألا قانعو نيهاشلاو

 : فالتخا هنم ىقب ام

 ٠ زوجي : ليت

 .5 كمسلا ريغ سوج ا ديص نم لكؤي ال و ؤ زوجب ال : ليقو

 ٩ ٠ دارجلا فقو

 : ةلاسم _

 `؛ح ح نم هنآ ملع و 3 هسبحي امم ناك ناف احرج ديصل ١ ق دجو ناف

 دجو نمو ، هذخأ هلف لبحلا رثأ هدي ىف دجو ناو هذخآ هل زجي مل

 عضوم نم رثألا دجو ولو هذحآ هل زوجي الف هلابح هبش لابح ىق ايبظ
 : ىلاعت لاقو ث ةاكذلا مهنم حصت ال ذا نايبصلا ديص زوجي الو ص هلابح

 ٠. نيغلابلل باطخ ( متيكذ ام الا )

 دوهيلا نم نايبصلا ةحيبذ قف دجويو ، رظن اذه ق : فلؤملا لاق

 ىراصنلاو دوهيلا نم مالغلا ةحيدذ نا : ليقو ف فالتخا ىراصنلاو

 هتحيبذ زوجت نأ ىرحأ نيململا نم ىبصلاف ءانتنخي مل ولو ةزئاج
 . مجر ٠ه ملعآ هللاو ى هلكأ زاج هداص امف هتحبس تزاج اذاف

 =" ةلاسم وج

 ٥هد_ حم باصآ ١ ذا ضارعملا نع ملسو هيلع : هللا ىلص ىبنلا 7

: . » ةذيتقو هناف لكات الخ هلتقف هضرعب باصآ ن او لك ( : : لاقف



 ب ٧٥

 لتق امب سأب الو اضرع ىضمي ص هل شير ال مهس ضارعملااو
 ٠ همغب غلو نوكي نل الا همدب بضتخا ولو ك لكأي مل ام ملعملا بلكلا

 هبحاص هقلطأ مث ةتيملا لكأ هتيأر اذا : ديصلا بلك ف ريسنب لاقو
 مل هن ملجي ن ٨ الا هلكآ هل بحأ ام : : لاق ةتيملا همغفيو هح رجغ دصلا ىلع

 .. ٠ ىقابلا لكأيو لكآ ام عطقيف اهتتورع ف رجي

 اذا : ليقف : ديصلا مد نم برشي بلكلا ف فلتخا : ةيواعم وبأ

 ٠ لكؤي مل مدلا برش

 ٠ محللا نم لكأي ىتح لكؤي : ليقو

 فرعي ناك ناو ڵ تدسف تومي نآ لبق هنم لكأ نا : ليقو

 اب الف تام نأ دعب لكأ ناو ع زوجي الف لكألاب

 رئاطلا طقسف ٤٨ همهس ىلع ىمسيو ةرجش ىلع ا رئاط ىمر نمو

 ٠ هلتق ىلع نيعم هطوقس نأل ث هلكأ زوجي الف ث اتيم

 اذاف ء امهلتافو نيحانجلا ضباق هطرتقس نيي قرغف ء اهقفلا ضعبو

 ء اهل الماح سا هسفنل اكلام نوكي هنأل هلكآ .زاج نيحانجلا لتاف ناك

 { ايدرتم ناكو ، اهل كاام ريغ ، هسفنل اقلطم ناك نيحانجلا ضباق ناك

 ٠ ملعأ هللاو

 ذترا مث ث هللا مسا ركذو اديص ىمر لجر : بوبحم نب دمحم نعو

 ؟ ديصلا ىلا لصي نأ لبق مالسالا نع

. هي ذخآ انآو ك لكؤي ال : لوقو ك لكؤي : لوقف



 ضب ٧٦

 ىلع هللا مسا ركذ دق ناك اذا لكأب هنأ ىف هيغ مكحلا نا : هريغ لاق

 ء فالتخالا ىناعم ىدنع هقحليف بلكلا ىلع هللا مسا ركذ ناك ناو ء ديصلا

 ٠ ملعأ هللا و

 :ةلأسم اج

 ىراصن الا > ىراصنلاو دوميلا ةحيبذب سأب الو : نسحلا وبأ لاق .

 ح هتحيبذ تلكأ مهنم ليجنالا آرق نم : : ليق دقو ك مهحئابذ لكؤت الف ّ برعلا

 : كلذ ف نوفلتخم سانلاو

 ٠ ةزئاج اهنا : موق لات

 ٠ ةحيمذلا ىلع هللا مسا ركذي هعمسب ىنح : موق لاتو (

 ٠ لكؤي مل محللاب بعل نا : نورخآ لاقو .

 ٠ ملسملا كلذ ىليو حبذي : ضعب لاقو

 ولو حبذلا نسحأ اذا هزئاج ىراصنلاو دوهيلا نم ءاسنلا ةحيبذو

 قو 3 نتتخي مل ناو ةزئاج مهنم مالغلا ةحيبذ : ليق دقو ع نتتخي مل

 ةيدوعنلا ىلا ىنارصنلا لوحت نا كلذكو “ فالتخا مهنم ىبصلا ةحييذ

 ٠ ةزئاج ءالؤه ةحيبذف ةينارصنلا ىلا.ىدوعيلا وأ

 هركيو ع هتحيبذب سأب الف هللا مهنم ةهلآ ةثالث ركذي ىنارصن رثألا فو

٠. ملسملل كسلا ىمذلا حبذي نأ



 ب ٧٧

 ء ةينارصنلاو ةيدوميلا ىلا لوحت ناو س ىسوجملا ةحيبذ لكؤت الو
 ٠ ةليقلا' لهأ نم فلقلا ةحييذ الو

 الو & ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةحوطنملا ىهو ةحيطنلا لكأ زوجب الو.

 ةيدرتملا الوأ ء تومن ىتح اهناكذ كردت ملو دومعلاب برضت ىتلا ىهو ةذيقولا

 الو 0 تتام ىتح اهتاكذ كردن ملو لفسأ ىلا نلعآ نم طقسن ىتلا ىهو

 هتاكذ تكردأ متيكذ ام الا عبسلا لكأ امو ع قنتخت ىتلا ىهو ةقنخنملا

 ٠ ىح ىهو

 وهو طيابلابو ء دح اهل ناك اذا ةراجحلا ىهو ص ورااب حبذلا زئاجو

 ك .عدزلاو ك ركسلا بصق ة كلذكو ئ بلص ءىش لكو 4 انقلاو بصخلا رىنثق

 ردلا و .. ٠ ةرذلا

 تثنحق . هل امنغ ىعرت تناك كلام نب 4 تناك ةيراج نا :5 ليقو

 لئس اهلكأ ة ركف . -تبعك. اهال وم ئلا اهب تتآو ئ ةورمي اهتحيذف اهنم هاسنت .ىلع

 ٠ اهلكأ زاجافيقإتب ىبنلا .

 منغلاو رتبلا نم نرقلاو رفظلاو ، نانسالاو ماظعلاب حبذلا هركيو
 : لاقف ىدع هلآس.نيح ع . ىبنلا نع ةياورلل ڵ ىرادملا ىهو ؛ سابكلاو

 اندنعو ء ديدحلا نم هب ىكذ ام انرضحي الو ء ء ديص ضرأب انا هللا لوسنراي
 ؟ هب ىكذن رفظلا

 هتاور فو ع ننسلاو زنفظلا نع ىنهنو « مس تئش امب قرهأ » : لانق : . ` ا
صاصرلاو .ةضفلاو 3 ماسحلا ةردابو 6 . جناجزلا كلذكو .6 زفظلا و نسلا



_ ٧٨ 

 لثم دح هل ناك اذا حبذلا هب زئاج هلك ديدحلا : زرحم وبأ لاقو

 ث كلذ لثمو ، ضارتملاو ىسوملاو فيسلاو ءاجوعلاو ةيدملاو ڵ بلخملا

 كلذكو ث كلذ زاوج ىرن نحنو اذه لثم ف فالتخا انباحصأ نيبو

 ٠ حبذلا هب زوجي الو ع فزخلا

 ركذ ناو : رثألا ف دجوف ةييرعلا نسحي ال ايمجعأ حباذلا ناك اذاو

 ٠ ةيبرعلا نسحي ناك ناو “ هازجأ تناك ةغل ىأب هللا

 تلكأ هنتغل تناك نا ةيسرافلاب هللا ركذو حبذ نم : لاق نم لاقف

 هتحسننذ ٠

 ح ةكولمملاو ص ةرحلاو ةآرملاو ، نايرعلاو بنجلا ةحيبذ لكآ زئاجو
 زئاجو “ هنونج تقو ى ةاكذ هنم حصت الف نونجملا اما ص افلت تناك ولو

 ةحيذمي سأب الو 6 رضاحم لجرلاو ةآرملا حبذت آ سأب الو ك هنتاف لاح

 ٠ ءاسفنلاو ضئاحلا

 ةح يذب سأب الو ئ ةيمستلاب ملكتي مل نآ س رخال ا ةحيبذ زوجت الو

 ٠ غلبي مل ولو حبذلا نسحأو نتنخا اذا ىبصلا

 لوقلاو ، هتح.بذ تزاج ةالصلا فرعيب ناكو نسحل اذا : لاق نم لاقو .
 لكؤت الو نتتخي ىتح هتحيبذ زوجت ال هنآ رثكألا وهو ىلا بحأ لوألا

اه ودازرأو ةحييذ نيكرشمل ملسم حبذ ناو ك هللا ريغل حبذ نم ةحيبذ



 ب ٧٩

 بحآ ىأرلا اذهو > لكؤت : ليقو ‘ لكؤت ال اهنا : ليقف هللا ركذو مهنتمهلآل

 ٠ ىلا

 هنآ ديز نب دلاخ نع دجوي : لاق نيئباصلا. ف .ءاهقفلا ضعب نعو

 سأب الو ‘ مهحئابذ لكآ لح مهئاسن حبوزن لحآ ذاغ ء مهئاسن جيبوزن لحأ

 ابص : لاقي ، نيد ىلا نيد نم جرخ ىذلا ءىباصلاو ع مهحئابذ لكأب اندنع

 ؤ ءىش ىلاا ءىش نم جرخ اذا لجرلا

 لهآ نم اوسيل مهنال ح نيئباصلا ةحيبذ زوجت ال : ةدربع ىبأ نعو

 ىراصن الو دوهيب اوسيل مهنأ ىلع ليلد ك مهئامسأ نيي هللا ليصفت ق باتكلا

 ٠ نيد ىلاا نيد نم مهعوجرل مسالا اذهب اومسو

 سابع نبا لوق فو ع مهل باتك الو « نوكرشم موق مه : دهاجم لاقو

 نولكأي الو ، ةلبقلا نولبقتسيو ص ةكئالملا نودبعي نيذلا نويباتكلا مهنأ
 نا وي . © اوىحلا

 مهنأ اومعزو س ىراصنلاو دوهيلا نيد ا'وقراف موق مه : لضغملا لاتتو

 . ملعأ هللاو ، امهنم اوجرخ ىأ ع نينيدلا نيذه نع

 : ةلآسم د

 حبذ دقو افقلا ىلا ةيدملا تلز نا امأو ء افقلا نم حبذلا زوجي الو
 اهسأر نابآف ةاش حبد نمو > أ دمع سأر لأ .عطق زوجب الو ك تلكأ ة ةرجنحلا

 ك ١ دبأ كلاذ د زوجي الف اتمعت نا و. ئ اهب سأب الف كلذل د معنب نآ الي

. ملعأ هللأ أ



_ ٨.٠ _ 

 باب

 كلذ نم مزلي امو اهترامعو اهب مايقلاو دجاسما ىف

 ىتلا بارآلا حتفلاب دجسملاو .% فورعم دجسملاو ئ عمج دجاسملا

 بارآلا ىه ليق ( هلل دجاسملا نأو ) : ىلاعت هلوقت رسفو 2 اهيلع دجسي
 ٠ دجس ردصم حتفلاب دجسمل ا : ليقو ح اهيلع دجسي ىتلا

 اهدجاسم هللا ىلا دالبلا بحأ » : لاق قلع ىبنلا نع ةريره وبآ
 ىهو ع ماركلا سلاجم دجاسملا : لاقيو « اهقاوسأ هللا ىلا دالبلا ضغبأو
 ٠. نبصح ناطشلا نم نصح

 : لب لاقو ڵ عوطت كلذو ، ناتعكر دجاسملا قح نم : ليقو
 نيتعكر هيف ىلصف هللا دجاسم نم دجسمب رم نمؤم دبع نم ام »
 نم ضرألا ىف ام ءلم باوثلا نم هللا هاطعأ الا عوطت وأ ةبوتكم
 ٠ « دجاسملا

 ١ "% ةلاسم َ

 را دج ال ةروجهم ةحرص هل تناك اذا دجسملا نع : ديعس ويأ لئسو

 ء لجر دي ف مهارد دجسمللو ص اهنع باودلا عنمي نصح الو ء اهيلع
 ؟ دجسملا لام نم ارادج ةحرصلا هذه ىلع ىنبي نآ هل له

 ناكو ؤ“ دجسملا ةرامعل حلصأ رظنلا ىف كلذ ناك اذا هنآ ىعم : لاق
 هنم برخي ام رمعي نأ كلذ ىنبجعآ ، هنم رماع وه ام ةرامع نم لضفي
٠ هنم هنآ حص اذا



 . ٨١

 ؟ دجسملا ريغ نم وآ ، دجسملا نم نوكت ةحرصلاف : هل تاق

 . دجسملا نم اهنأ ىدنع دجسعلا ةحرص : لاق

 ةرامع اياقب لئالد هيفو بارخ عضوم دجسملا لوح ناك ناف : هل تلق
 نآ :دجسملا لام .هدي ف نمل له ، دجسملاب اريدم احرض ناك هنأ ىلع لدت

 ؟ با,رخلا اذه رمعي

 > دجسملا لام نم هترامع تناك دجسملا نمه ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ع هترامع موزلو دجسملل حلصأ كلذ نآ هب مايقلا دجسملا باحصأ ىأر اذا

 هترامع همزلي هنأ ىدنعف !رامع ناك امم هنم برخ ام املك هناف ڵ برخف

 حصت ملو 6 دجس ١ نم هنآ حصي مل ولو 6 دجسمل ا ة رامع ةلمج ق

 هترامع نم هنآ حصي مل ام ىلوآ ىدنع هترامع تكردأ ام ة رامعم 6 هترامع

 هيف نوكي نأ الا ةدايز هب دا رد امناو ز هنم هنأ حصي مل امو س هنم

 ىدنع ناك رمعي ىذلا زاجو ع حلصت كلذ ناكو ث هلك كلذ نع ل_ضغ
 ٠ ازئاج كلذ

 ناكو ّ تقولا ق هنرامع نع لضف دجسعلا لام ق ناك ناف : تلق

 اذهل احرص ناك هنأ الا هيف كشي ال ساسأ هيفو ، بارخلا اذه لوح
 نم ةفضلا هذه ىلغ هرمعب نآ لاملا اذه هدي ق نمل زوجي له ؤ دجسملا

 كلذ زاج دجسملا اذهل حرص هنأ الا هيف كشب مل اذا هنأ ىعم : لاق
 . . 6 َ ٠ ىدنع ,

`( ٢ ج ديفملا عماجلا - ٦ م )



 ب ٨٢

 جراخلا ةحرصلا هذه ىف حورطم دجسملا نم سبك ناك ناف : هل تلق

 ؟ هلاحب عدي وأ ةحرصلا ىف ىوسي وأ هجارخا زوجيأ بارخلا

 ةيوست ناك ناف ء دجسملل حلصآ وه ام رظني هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ لعف حلصأ هجارخا ناك ناو ڵ كلذ لعف حلصأ حرصلا ىفف بارتلا

 ب ١ وبأ ىلع وآ حرصلا با وبآ ىلع لعجي نأ زوجي لهف : هل تلق

 ؟ دجسملا لام نم هلوخد نع باودلا عنمل قلغت ايا ويآ دجسملا

 لعجي نأ زاج ث دجسملل احالص كلذ ناك اذا هنآ ىنبجعي : لاق

 ء رظنلا ف رامعلل حالص وه امنا ناك ناو ، دجسملا لام نم كلذ هل

 ٠ دجسملا لام نود رامعلا ىلع كلذغ

 حالص نم وأ دجسمل ١ حالص نم دجسملل ١ با ود نأ كدنعف : هل تلق

 ؟ رامعلا

 هجو ىآ ىلعو ء ةدهاشملا ىنعم ىلع كلذ ق رظنب هنآ ىعم : لاق

 ٠ هب داري ىذلا تقولا ىف هيف ذقنأو ؤ“ كعم كلذ جرخ

 : ةلسم ةهج

 اهل ىرتسشب نأ اهتعارزب موقي نمل له س دجسملل ةعطق نع لئسو
؟ اهتلغ نم اهتعارز لالح ىق .قفني ى دامسلاو رذبلا



_ ٨٣ 

 ماوقلا ىآر ناف رظنلا امآ س كلذ مكحلا ىف هل سيل نأ ىعم : لاق

 ٠. نامض مهيلع ىل نبب مل كلذ اولعفو ‘ حلصأ هنأ كل ذي

 نع اهنصحي ارادج اميلع ىنبي نآ هذهب مئاقلل زوجيف : هل تلق
 ؟ اهتلغ نم با ودلا

 ناف رظنلا ف امآو ڵ ىدنع كلذ زوجي سيلف مكحلا ىق امآ : لاق

 ىلع كلذ قيضي ال نآ توجر ، دجسملا لامو دجسملل حلصأ هنأ اوجر

 ٠ هحالص ف رظنلا داهتجا ىلع هب مئاقلا

 ؟ دجسملل الخن اهنم ائيسث وأ هذه لسغي نأ زوجي لهف : هل تلق

 دجسملل اهفيقوت ىف ةدودحم ةعطقلا هذه نكت مل ام هنأ ىعم : لاق

 كلذ زاج ث ةعارزلل اهكرت نم حلصأ كلذ نأ رظنلا ف ناكو ث ةعارزلل
 كلذ زوجي الغ ءاضقلا ف امآو ، رظنلاو ةنانئطالا مكح ىف ىدنع

 نم ىتأي ام ىردي الو ء لاح ف ةعارزلا كلذ عنمي دق هنأل ، ىدنع

 ٠ ةلاسغلا نم اهيف ثدحلا

 ؟ ةعطقلا هذه بارت نم دجسملا اذه ىنبي نل زوجي لهف : هل تلق

 ىلع ةرضم كلذ ىف نكت مل ام دجسملل اهب عفتني نأ ىنبجعي : لاق
 ٠ لضأللا

 ىلع نوكي ءانبلا اذ_ه نم ةرضم ةعطقلا هذه قحل ناف : هل تلق

؟ هيلع نامض الو ةبوتلا هيلع مآ ، كلذ نم نامض لعافلا



 ررضلا ىنعم ىلا هلاخ نع هلوحف لصألا رضأ اذا. هنأ ىعم : لاق

 ٠ نامضلا هيلع ناك هيف

 7 ء كلذ نم هل صالخلا فيك نامضلا همزل اذاف : هل تلق

 ؟ دجسمل ١ حالص ق مآ ةعطقلا ه ذه حالص ق همزل ام

 دسفأ ام حالص هيلع ناك لاملل نامضلا همزل اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيف لخدأ ىذلا ررضلا لاح نع لوزي نأ ىلا

 نم نامضلا همزلو ع اهدسغأ ىتلا بخلا .سبكي نأ هيلعف : هل تلق

 ىناعم لاز اذا مأ ةعطقلا اهب ىواسي ىتح اهسبكي نأ هيلعأ اهداسف

 ؟ هيلع اروجحم ناك ىذلا ررضلا

 اذه هل ىذلا دجسملا حالص ف لعج دق ناك اذا كلذ هل زاج
 . لاملا

 اهنم ءىشب وأ ةعطقلا هذهب ضياقي نل لجزلل زوجي لهف : هل تلق

 رفوآ كاذ نأ ! رظنلا بجوأ ١ ذا ضرأل ١ نم اهلثمب دجسملل ىتلا

 ىف امأو س لاح ىلع ىدنع كلذ زوجي الف مكحلا ىف امآ : لاق

 زئاجلا! ف هيلع كلذ قيضي نآ .ىل نيي مل ؤ حلصأ كلذ ناك اذا رظنلا

 « نامض هيلع نوكي نآ ىنبجع مل حالص بجو اذاو ث ليق ام ضعب ىلع

 هحالص ىأرو اجر ام ةلاحتسسا نم كلذ ريغب ردقلا ىتأ ن
 . ٠ هريغ : 1

 نأ دجسمل ا ضرألا مئاقلل مكحل ١ ق زرجب ال هنآ كعمو : : هل تلق

 ف تياخت 7٩ اهتلغ نم ءاج ناف ء اهلاحب عدت وآ اهتلغ نم اهرذبيو اهعرزي `

: : ؟ اهلاحب ة ةفوقوم ىهف الاو دجسملا حالص



 % دجسملا ىلع تفقوأ نيح ةعارزلل لعجي نآ الا ىدنع اذكه .: لاق

 ٠ كلذ زاج كلذل تلعج ناف

 له ض ةعارزلل دجسنملا ىلع اهفتو ىذلا اهلعجي مل ناف : هل تلق

 ك ةعارزلا نم ةصحب ةعطقتملا هذه دعقي نآ دجسملا ا ذه حلاصمب مئاقلل

 ' ؟. دجسملا ااذه حالص ىف اهارك لعجيو

 ٠ كلذ زاج افقو تناك اذا هنأ ىدنع : لاق

 ؟ زئاجلاو مكحلا ف زوجيآ : هل تلق

 الف كلذ بابسأ نم لصألا فلت فاخي نأ الا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ هجولا اذ_ه ىلع كلذ لعفي

 :وأ ةقث سانلا نم ناك نم ةعطقلا هذه دعقي نأ زوجيأ : هل تلق
 ؟ ةمولعم ةرجأو 6 ةعارزلا ق ةكراسمل ١ ةصحب ڵ ةقتث ريغ

 كلذ عيمج ق لعجي الو ح ةنامألا ةلزنمب ةعطتلا هذه نأ ىعم : لاق

 مئابقلا نم رظنلا داهتجاب اهتلغ ىلع نمؤيو ، اهيلع نمؤي ثيح نم الا
 . كلذ

 اجر اذا ةمولعم مهاردب ةعطقلا هذه دعقي نأ زوجب لهف : هل تلق

 ؟ زوجي ال مآ كلذ ىق

 نم دب ق تلعج اذا كلذ زيجي نم لوق ىنعم ىلع هنآ ىعم : لاق

 : ٠ هللا ءاش نا كلذ زاج اهترجأ ىلع وآ ث اهيلع نمؤي

 هذه ىف ىنبي نآ رظنلا بجوآو دجسملا اذه بزخ ناق : ةل تلق
؟ دجسملل الغتسم دجسملا عضوم لعجيو ةعطقلا



_ ٨٦ 

 بجوأ نا رظنلا ف امأو ، كلذ زوجي ال مكحلا ف هنأ ىعم : لاق
 'كلذ قضي مل دجسمل ١ لام و ؤ دجسملل حلصآ هنأ حالصل ١ ىنعم كلذ

 ٠ كلذب مئاقلا ىلع ىدنع

 هذ_ه هل ىذلا عماجلا دجسملا وهو دجسملا برخ ناف : هل تلق
 هذه عابت نأ زوجي له . هترامع ف دلبلا لهأ دعاست ملو ى ةعطتلا

 ؟ هترامع ق اهنمث لعجم دو 6 ةعطتلا

 نكت مل نا زئاجلا ىف امأو ، مكحلا ف اهعيب زوجي ال هنأ ىعم : لاق

 كلذ قضي مل اهعيبب الا هترامع ىجرت ال ابارخ برخو ث هيلع افقو ةامسم
 نوكي الو ث ابارخ ادجسم نوكي ال هنأل ى هترامع ىف كلذب مئاقلا ىلع

 ٠ زئاجلا ىف ىدنع هيلا ةرورضلا دنع هب قحأ هلامو ، !رماع الا

 ء دجسملا اذه ةرامعب موقت ةعطقلا هذه ةلغ نكت مل ناف : هل تلت
 ڵ ةعطتلا هذه ةلغ ما :دنست مآ ء هترامعب مايقلا ىلع دلبلا' لهأ زبجي له

 ؟ اهتلغ نم قفني امك دجسملا اذه رمعيو

 مل ناف > نيملسملا نم رمألاب كلذ ق مئاقلا رظني هنآ ىعم : لاق

 راهصعلاب ةلغلا موقت نأ اجرو س هبارخ ةيقب ف اررض دجسملا ىلع ري

 ٠ كلذ لعق

 . - 1 7 ج

 حالص ف اهلعجي له ،& دجسملل ةعبت هيلع لجر نع : لئسو

؟ دجسملا



_ ٨٧ 

 ء هب نوموقي لدعلاب ماوق دجسملل نكب مل اذا ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ زاج هحالص ق ةعبتل ا هذ_ره وه لعجو

 ء هلام ىف اهب ىصوي دجسملل ةنامأ مهارد هديب تناك ناف : هل تلق

 ؟ هدي ف نوكت ةقث لجر ىلا اهملسي وأ

 ٠ اهبلع نومآم ةقث ىلا اهملسي نأ هل نأ ىعم : لاق

 نوملسملا هب :قثي نمم وهو هتفص ام هيلا اهملسي ىذلا ةقثلاف : تلق

 ؟ هنيد ىف لدع وهو ؤ نوملسلا هالوتي نمم

 نوكم نآ الا وه هدنع ال نبملسملا دنع ةنقتم نوكي نم هنأ ىعم : لاقت

 ٠ نبملسملا جنع ةقثلا

 ةقثلا ىلا اهملسي نآ هل له ، لاجرلا نم ةقثلا مدع ناف : هل تلق
 ؟ مهعم اهنيد ق ةقث ىهو نوملسملا اد ىضرب نمم ءاسنلا نم

 نأ هلو ث ءاوس مهلك ءاسنلاو لاجرلا نم ةقثلا ناا ىعم : لاق
 اهميلست حصي نمم ةأرما وأ الجر ناك نمم ةقثلا ىلا هتنامأ ملسي
 ةآرملا ىلا اهملسي نأ هل سيلف ث اغلاب ايجنز ةنامألا نوكت نأ الا ث هيلا
 ٠ رظنلا كلذ ىنعمل رظنلا بجوأ نا

 ؟ لاجرلا نم ةقثلا ىلا اهملسي نآ هل له ةمأ تناك ناف : هل تلق

هل زوجي ةقثلا لجرلا نأل ، انومأم ةقث ناك اذا ىنبجعب اذكه : لاق



 دبعملا ةنكاسم اهل زوجت ال ةقثلا ةآرملاو ڵ ةمأ اهنأل ةمألا ةنكاسصم

 . ملعأ هللاو ث اهظفح عضوم ق الا مضوت ال ةنامألاو ى غلابلا

 : ةلأسم بج

 اذا دجسعلا لام نم رمعت نآ زوجي له دجسملا ةرانم نع : لئسو

 ؟ تبرخ

 حالص ىنعم هبشي ىدنع اهانعم نأل كلذ زوجي ال اهنأ ىعم : .لاق
 ٠ دجسملا لامب رامعلا عفتني ال : ليق دقو ث رامعلا

 جارسلاو دجسملا ق لعجت ىتلا رصحلا ةلزنمب كدنع ىهف : : 1 تلتق

 ؟ كلذ هبشأ امو

 . لوقلا ىضم دقو ص رامعلا حلاصم نم اهنآ ىدنع : لاق

 اهتراجح ذخأيو رسكت نأ زوجي له ص ةرانملا تبرخ ناف : هل تلق
 ؟ دجسملا نع ءاضق هب ىنبيو اه رجآ و

 ءىش اهتراجح نم طقس نا : ليقو “ كلذ زوجي ال هنآ ىعم : لاق
 ؟ نامض ةرانملا نم هذخأ ىذلا ىنابلا مزلب لح دجسملا هم ىنبم

 دجاسملا ف رئانملا تناك نا هنأ ىدنعو : لاق « نماض هنآ ىعم : لاق
 ٠ ىل عقي اذكه توصلا غلبيل اهيف نذؤيل

 ىنايلل زوجي له دجسم اهب ىنيب مهاردب لجر ىصوآ ن راخ : هل ت تلت

: ؟ دجنملا كلذ ىف نوكت ةرانم كلذ نم ىنيب نآ اهب



.7٢ 

 كلذ ىل نيبي ال : لاق ٠

 اهب ىصوملا ةعقبلا ىف ةرانم ىنيب نأ زوجي له ث كلذكو : هل تلق
 ؟ ادجسم ىنبت نأ

 ت اهل ىنابلاو رامعلا نم رظنلا عقو اذا هنأ ىعم :. لاق

 تبث اذا ، دجسملا ىلع ةرضم الب ىدنع كلذ زاج ى ناذألا ىنعم دجسملل

 رامعلا ىلع له ص اهوحن وآ ةراجح دجسملا ف تثدحأ اذاف : هل تلق

 ؟ دلبلا لهآ ىلع وأ اهجارخا

 ٠اهل ثدحملا ىلع كلذ امناو كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ةقحال اهماكح نوكن له س دجسم ىف ةراجح نم دجو امف : هل تلق

 ؟ دجسملاب

 : لاومألا ف ليق دقو 4 لاومألا لثم دجسملا نأ ىعم : : لاق

 ف :" ةراجحلاب عفتني نآ دحأل زو وجيب الو ك اهل عبتا اهيف ىتلا ةراجحلا

 3 ةراجح هيفو { الام لجر ىلع لجر عاب ناك ناف : هل تلق

 ؟ ضرالل اعبت ةراجحلا نوكت له

 ىمف ةقتلا لثم ضرألا ق اتباث ناك ام : ليق هنأ ىعم : لاق

 ىتح عئابلل ىهف تباث ريغ ناك ناو ع عئابلا اهطرتشي ىتح ىرتشملل
.. . - . ىرتشملا هطرتشي



. ٩٠ 

 ةلأسم ةه :

 لهآو وهو هيف ىلصي ىلصم هلزنم ف وآ هل ناتسب ف لمع نمعو

 ملو هبرخ وأ هتيب نم رخآ عضوم ىلا ىلصملا كلذ لوح مث ث هتيب

 هريغ رمعي الو هبرخي وأ ص هريغ رمعيو هبرخي نأ 4ا له س هريغ لمعي

 ؟ ءاشي ام لعفب هكلم وهو

 ىلصم لمع نم هنا ليق دق : ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 ٠ هلرتق ىنعم ىلع كلذ هل ن ١ افينك هعضوم لمعب نأ د ارآ مث & هتيم ق

 : ةلاسم ةهج

 ء زئاجلا قيرطلا ىلع هارجم لعجو ادجسم ىتب لجر نع : لئسو

 ؟ هتلازا هل له

 ٠ هتلازا هيلع نأ ىعم : لاق

 ؟ تيبلا نم هسفن ارجملا ليزي وأ باعثملا ليزيف : هل ليق

 نع ررضلا كلذ عيمج ففرص ىف لاتحي نا هيلع نا ىعم : لاق

 ٠ قيرطلا نع ررضلا فرص ق هيلع هئدحب دجسملاب رضي الو س قيرطلا

 كلذ نم هل جرخم الو س امهدحأل ررضلا نيبت دق ناك ناف : تلق

٠ امهنم ءىش ىلع ررضلا لخدي الو هعسي ام عنصي : لاق



 ب ٩١

 ؟ كلذ فرص ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 هب ىلوأ هللا : لاق > ردق نا كلاذ نع زجعلاب اروذعم نوركب : لاق

 ٠ هنع ىفع ءاش ناو هبقاع ءاش نا

 : ةلأسم وهچ

 عيب زوجي له ي دجسملل لاملا اذه : هضرم ق لاق لجر نعو

 ؟ هحالص نع هتلغ تضقن نا دجسملا حالص ف لاملا كلذ

 ناو . عيب هياع عابي نأ دارأ ناك ناف > هرمآ ربتعي هنأ ىعم : لاق

 دجسملا ىفكي ىتح ء عمجو لغتساو هلاحب كرت هيلع فقولا كلذب ديري ناك
 هنآ هرمل نيبي ىتح ءىش ىلع هيف مدقتي مل فرعي مل ناق ث عيب ملو
 . هيغ حص ام ىلع عاييف عاييل وأ ؤ هيلع ىرجيل ةرمثلل فوقوم

 : ةلاسم ةه

 ؟ هيف ةدايز ةحرص هل تلعج دجسم نع : لئسو

 ٠ لعاجلا كاذ لعج اذا هل نوكي ىعم : لات

 هذه اهب رمعت نأ زرجيآ ةيصو دجسملا اذهل ناك ناف : هل ليق

 ؟ ةحرصلا

 هذ_ه ثدحي نآ لبق دجسعلا اذهل ةبصولا تناك نا ىعم : لاق

 دعب تناك ناو ڵ ةحرصلا هذه اهنم حلصت نأ ىدنع زجي مل ةحرصلا

٠ ىدنع كلذ زاج تلعج نأ



_ ٩٢٠ 

 ةلاسم ه :

 ؟ لاملا اذه. ةلغ نم دجسملا اذه بصحي نأ زوجي دجسملا لام نعو

 لاملا اذه نم بصحي ال ليق هنآ ىعم : لاق ٠

 ةلغ نم دجسملا اذه حالص ىلع ميقلا ىطعي نآ زوجيف : هل ليق
 : ؟ لاملا اذه

 هنم طقتلي نأ هحالص فق همايق امنا ناك اذا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ائبست ىطعي نأ ىنبجعي دف س كلذ ريغو هسنكيو ظفللا

 زو جبجي له . عمتجم با رت وآ مده دجسملا نم ناك ناف : هل تلق

 . . ؟ دجسملا لام نم جرخي نأ

 نم جرخي نأ ىنبجعأ ثدحي ام ىنعم نم اجراخ ناك اذا : لاق
 ٠ دجسملل احالص ناك اذا هلام

 ء دج سيملا ف كلذ ناك اذا بارتلا نم دجسملا ىف ةغوارماف : هل ليق

 ؟ دجسملا نم هحلصيو ءام هيلع ىقنسي نم كلذل رجآتسي نأ زوجي له

 كلذ ناك اثدح كلذ سيل امئاق ادجسم ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ دجسملا لام نم كلذ حالص سيلو > رامعلا ىلع ىدنع

 جرخي له ء اهريغ وآ ةرذع ةساجن دجسم ىق ناك ناف : هل ليق

؟ دجسملا لام ةلغ نم كلذ



 ب .. "٩٣

 ادجسم.نوكي ال هنأل ص دجسملا لام نم جرخي نل ىنبجعي لات
 ٠ .اسجن

 . دجسملا نم دحا و عضرم ف ةساجنلا ثناك . نا كلذكو : هل لدت َ

 . ؟ هلام نم كلذ حلصي له

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ، مقي نأ هيلع فيخو ى الئام دجسملا لام رادج ناك ناق : هل ليق
 لام نم كلذ نوكيو عقي .نآ رادجلا كسمن ةصقن هل ىنبي نأ زوجي له

 ؟ دجسملا

 ؟ دجسملا لام نم نوكي نأ حالص هنم ناك اذا ىنبجعي : لاق

 : ةلأسم ةه

 لقني اريجأ رجأتسي نأ هل له ك مهارد دجسملل هيلع لجر نعو
 ؟ دجسملل ءانبل

 ٠ ىدنع هل زئاجف دجسملل احذل ح كلذ نأك اذا ىعم : لاق

 اذ_ه رسكف ث دجسملل نيللا اذه لقنل اريجآ رجآتسا .ناف : هل تلق
 ؟ نامض رجاتسملا ىلع له ث اريثك ائيش دجسملا نبل نم ريجألا

 مل كلذ ىلع نمؤي نيللا ١ ذه لقنل اريجآ رجأتسا اذا هنآ. ىعم : لاقت . ,

 نم رجآن_سا .اذا : امآو ٤ ري۔جألا ثدحأ اميف نامض ىدنع هيلع نكب

٠ هرجاتسي نآ هل ىنبجعي مل كلذ لثم ىلع نمؤي ال



_ ٩٤ 

  3ةلآسم :

 لخد : لاق هللا همحر كلام ويآ خيستل ١ ىنربخأ : دمحم ربأ لات

 ، دج_.۔ىملا ىف ةروراق عدسف ص هءادر رجيب وهو دلخم نب ريسثب خيسلا

 ٠ انامض هسفن مزلي ملو ريشب فرصناف ص اهيف ام بصناو تعدسناف

 ل_عن ف ةساجن همادق اذاف ةالصلا داراف ادجسم ىتآ نميفو

 ؟ عيضيف ههجو ءاقلت نم هلزعيف بوث ول

 ٠ نامض هيلع سيل : لاق

 لمعتسن نأ زئاجو > دجسمل ١ ق اه دجو اذا جرخي ناك : ضعب لاتقو

 قرطلا رايآ كلذكو ك باودلا ىقسلو 6 بايثلا ٤ ز . ! دج 1 ١ رئب

 ٠ اهولد كلذكو

 : ةلأسم ة

 ء اهيف ءاملا بصيو س رطملا ءاملا آرئب دجسملا لهآ رفح !ذاو

 ليدانق اهيلع اوتلع ول ع اباب اهيف اوبكرو ، ىمح اميف اوحرط وا
 ؟ اهوللظف ىراوب اميف اوحرط وأ

 نم هب لتف نم كلذكو س كلذب بطع اميف مهيلع نامض الف
 ادجسم ناك اذا : رخآ لوقف هيقفو ، نماض وهف هل اونذآي نأ ريغ

 % دجسملا هب حلصي امم اذ_ه نأل 6 هيف هبلع نامض الف ةما_هلل

 لجرلل زوجي الو س دج_ىملا ىف ىتلا حوارملاب حورتي نمم سأب الو

 ء هيلع .دعتبل رطق ىلا دجسملا نم اروب وأ افظنم لوحي نأ
٠ زئاجف ةالصلا امآو ص هيلع مانيل وآ



 ِ,.۔-= ٥ ٩ _

 اهعم دجي ملو ع ءام اهيف اسورخ هيغ دجوف دجسملا لخد نمو
 ؟ءاملا اذه ام فرعي ملو ء ساانلا نم ادحأ

 برشي ءىجي نم لكل لوعجم هنأ ملعي ىتح هنم برشي نأ هل سيلف
 لوعجم وهو [ا ء ١ رقفلل وهف لييسىلل ناك نا هنأل . ريقف وأ ىنغ نم هنم

 ٠ اضنأ

 هللا تويب دجاسملا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ءايضلا
 تاو-۔جألا اهيف عفرت الو ةماركلاب تفرشو ةنامألاب تينب هضرأ ف
 لست الو اآهيغ بقاعي الو دودحلا اهيف ماقت الو راعشألا اهيف دشنت الو
 ذختي الو ث محلب اهيف رمي الو ث حالسلا اهيف رهسثي الو فويسلا اهيف

 ريراوقلاب الو ريواصتنلاب ىنبت الو هللاب اهيف فلحي الو قيرط اهيف
 نكلو هل تينب امل تينب امناو ، ريمازملاب اهيف خفني الو اوس ذختت الو
 ٠ « هللا ءاسث نا اهتفاظن اهتنيز

 . « رهاطملا اهباوبأ ىلع اولعجاو ةعامجلاب اهورمعأ » : عضوم فو

 نب رينم نب ريمح ىلولا ةقثلا هيقفلا خيسلا نع تظفح : فلؤملا لاق

 : لاق هنأ ث هل رفغو هللا هيضر ىوكزألا ىمايرلا دمحآ نب ناميلس
 ء ثبعلا ىنعمب لست الو « اهيف براحي ال هنأ : فويسلا اهيف لست ال

 ٠ زئاجف هفرعيو فيسلا رظني نأ لثم ىنعمل ناك نا امآو

 ىكذم ناك ناو ث ىكذم ريغ ناك اذا محلب اهيف رمي ال : لاق كلذكو .
 هللاب اهيف فلحي ال ىنعملا كلذف ابذاك اهيف هللاب فلحيالو ث هب سأب الف
٠ ملعأ هللاو ك دجاسملا ف روضحلا نوفلحي ماكحلا انيآر دقو > اثناح



 ب ٩٦

 : ةلاسم هج
 : د

 ىف هيب زئاجف دجسملا ىف عيبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىهنو
 . دجسملا ف هعيب زئاجف دج_ سملل عامل ا ناك اذا : فلؤملا لاق دجسملا

 ٠ عجر ملعأ هللاو

 تلعج اهنا . ىبارعالل لات هنأ حصي اذ_ھه : نسحلا ويأ لاق

 ٠ ملعأ هللاو ث اهيف عيبلا زوجي ال اذه ىلعف ، ىلاعت هللا ركذل دجاسملا

 : ةلأسم ة

 دشني وهو س تباث نب ناسحب رم هنآ باطخلا نب .رمع نع. ىورو ..
 كنم ريخ وه نم دنع هيف دسثنأ تنك دق : هل لاقف هاهنف ع دجسملا ف رعشلا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنعي

 ئ ة ردلاب كنولع الاو تلق ام ةحصب ىنيتأتل : لاق هنا : ليقو

 .هنع كسمأف ةباحصلا نم ةعامج دهشتساف

 ا_هبف دشني نأ ىهن » : ملسو هيبع هللا ىلص ىبنلا نع ليقو

 ٠ كاف هللا ضف : اولوقف لعف ناف « رعشلا

 ح موق هزاجأو ، موقت ههركف : ذجسملا ىف لمعلا ىف سانلا فلتخاو
٠ ةفيفخ هعنص وآ هفس لثم كلذو



_ ٩٧ 

 مكعانص او_بنج » : ملسو هيلع هللا ىاص هنع نامثع قيرط نمو

 ةرفغملا تابجوم نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو « دجاسملا

 ٠ « نيعلا هب ىذقي ام ردق دجسملا نم ىذألا جرخي نأ

 نم نيلفك هل هللا بتك هجرخأ نم » : ملسو هيلع هللا ىاص لاتو

 رفغ دجسمل ١ مق نم » :: مالسلا و ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا فو « هنمحر

 . عمتجيف سامقلا تامامق نم مقي ام مقلاو « هل هللا

 ء هعمجيف دجسملا نم ظفللا طقتلي ناك هنا : نيملسملا ضعب نع ليقو

 دجسملا نم ظفللا طح نمو: هربق ف لعجي نأ ىصوأ ةافولا هنرضح املف

 روحلا دقن : لاق وأ روحلا رهم هنا : لاقيو ؤ لدب همزاي مل هامرو

 « ةعاخنلا نم ىوزنيل دجسملا نآ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو
 . عيخنتلا دنع موشيخلا نم جرخت ةعاخنلا ىهو

 هل لاق دجسملا بصح امل هنأ مالسلا و ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا فو

 > ءطولل نبلآو 4 ةع اخنلل رفغأ وه )» : لانف دجسمل ١ تيصح اه نآل اف

 ٠ ةيطغتلا رفغلا لصأو

 ةعاخن در نم : لِةو « نفد ااذا » : دجسملا ىف قازبلا ىف ثيدحاا فو

 اهتماقن اهترافكو ئ ةمكحو ارون هفوج ق لزنأ دجسملل اميظعت ى ذأ وأ

 ٠ نسحأ كلذ كرتنو ؤ دجسملا ف ساب الو

 هراسي نع ةالصلا ىف ناك اذا دجسملا ىف قزبي لجرلا : مئاه لانتو

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ٧ م .)



 ۔ ٩٨

 عضوم نكي ملو رادج برق نكي مل ناو ع دحأل ةلبق نكي مل ام رادجلا ىف

 ٠: هيلع همدق حربي ملو 5 ىرسيلا همدق تحت قزب هيف نفدي

 ىف اهنفد نم ىلا بحأ بوتلا ىف ةلمقلا كرت : هللا دبع وبأ لاتو

 ةعاخن ىآر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا فو ث ادمعت دجسملا

 قولخب مامالا ةجوز هتفلخ دقو هيلا داعف س هماما لزعف دجسم ةلبق ى

 ٠ هتجوز لعفب هتماما ىلا درف

 ه_يف ثدحي نآ الو ى دجسملا ف هتجوز عماجي نأ دحأل زوجي الو

 ٠ هرهظ ىلعو هطسو ىق هركيو ث زئاجف دجسملا ىف مونلا امأو ةبانجلا

 هنع هللا ىضر رمع ناك دقو ؤ هاياوز ق مونلاب سأب ال : انموق لاق

 ءىج نيح نابزرملا هفداص كلذ ىلعو س دجسملا ةياوز ف ماني هتعابعب فتلي
 تنمأف تلدع ث كلملا وه هللاو اذه : نابزرملا لاقف اروسأم هيلا هب

 هللا لوسر دهع ىلع دجسملا ف مانآ تنك : لاق هنأ هنع ىورو

 دجاسملا اوذ_ختت ال : لاق هنآ سابع نبا نعو “ ملسو هيلع هللا ىلص

 زاجأو “ سأب الف ةلفانل هيف مانت تنك نا : لاق هنأ ىورو “ ادقرم

 ٠ رضاحلا نود رفاسملل مونلا مهضعب

 . ...... عت
 ق ءوضولا اوحابآو > ةالصاا رظتنم مونلا زوجي : مهضعب لاتقو

ىذأتيو هلبيب دجسملا نم عضوم ىق ناك نا هنأ مهضعب ركذو ث دجسملا



_ ٩٩ 

 ىصحلا در أضوت اذاف ، ءاحطبلا نع رفحب نأ الا كلذ هل بحأ الف هب ساانلا

 ٠ هركب ال هناف . ءاحطبلا ىلع

 دقو ، جارسلا الا اهيف زبخي الو ث اهيف دقوي ال دجاسملا نا : ليقو
 مايآ تناكو ص ربكألا دمس دجسم ف دقوي ناك رفعج نب دمحم نأ انغلب

 خيسلا زجي ملو ، بطحلا هيلا غلب ناهبن نأ ىنغلبو ، درب مايأ ىف رطم
 ٠ جارسلا زاجأو ، دجسملا ىف ديقولا دمحم وبأ

 ق ددقولا ةزاجأ : ناليغ نب مشاهو . ىلع نب ىسوم نع عفرو

٠ ملعأ هللاو ك ةرورضلل دجسملا



١٠٠ 

 باب

 ركنا نع نهألاو فورعملاب رمالا ىف

 ىف اوناك اذا ءىباصلاو ىسوجملاو ىنارصنلاو ىدوهيلا نع هتلأسو.

 ؟ نورمؤي ام نيملسملا الب

 ا_هيف اوفرعيل نيملسملا ىزب اويزتي ال نآ نورمؤي مهنأ ىعم : لاق.

 نورمؤيف س نيملسملا ماكحأ نم ةجراخلا ماكحألا نم مهيلعو مهل بجي

 نأو ؤ هريغو طيخلا ىهو ك مهطا سوأ ىف رينانزلا ىهو حيباسكلا دشب

 ء نيملہملا ىز نع هب نوفرعي امب ةريغم مهتيدرآ نوكتف مهسابل اوريغي

 وولي ال نأو س نوملسملا هب فرعي ام ىز نع مهلاعن كارتأ اوبلقي نآو

 اوليطي ال نآو ، نيملسملا ىز نم كلذ نأل ص مهقولح ف مهئامع راوكأ

 ، مهروعش مدةم نم اورصقيو ع نيملسملا ىزب اويزتي الئل مهروعش

 . مهروعش اوليطي نأ كلذ اودارأ نا اهرخؤم اوليطيو

 ىلع اوبكري الو ص نيملسملا ىزب اويزنيف اهلك مهسوءر اوقلحي الو
 نأو ، اوبكري الف الاو كلذ اودارأ نا فكألا ىلع اوبكريو جورسلا

 نك_لو س قيرطلا ةعراق ىف نوشمي الو ص مهطاسوآ نم رانزلا اولحي ال

 ىلا وأ نيبعكلا نم ةعوطقم الا فافخألا نوسبلي الو ث اهبناوج ف نوجلي
 ٠ نيبعكلا نود ام

 اهنولعجيف ث نوملسملا هب ايزتي امب متخلا نم اويزتي ال نأ ىنبجعيو

. مهناميآ ف اهنولعجيف كلذ اودارأ نا نكلو ، مهراسي ف



_ ١٠١ 

 ؟ .مهييحي مل نوملسملا مهيقل اذاف : هل تلق

 نكي مل امم ميلستلا وهو نيملسملا نم مكريغ مهايح امب ىعم : لات
 4 تيسصمآو تحبصآ فيك لثم ء هلل ا ء امش ن ١ زئاج رهف 6٧ دي الو ظفللا ق

 ٠ كلذ هيسن امو كلاح فيكو

.... ٠.٠ 

 هب ىقلب ام لثمب ىقلي نآو هب ءافتخالا همزلي هنأ ىعم : لاق

 ٠ افخ لكل نأل ءافنخالا هب بجي امم نكل ئ ملسملا

 : ةلاسم 3چ

 كلذ ل_هعف نم ىلع ل_هھ ‘ ليوارسلاو صيمقلا لييذت نع لئسو

 ؟ مث ام

 دجوب هنأل ك رازالا لثم ليوارسلاو صيمقلا سيل هنأ ىعم : لاق

 ص رازالا لييذت نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ف
 بحاص .درب نأ الا ص انل ىكح اذكه صيمقل ١ ريمشت ق لبق هنآ ىعمو

 زوجت ال كلذ نآ ىعمف ء ءاليخلا و رخفلا امهلييذت ق ليوارسلاو صيمقلا

 ٠ كلذ ق هتدا را الو هتين

 : ةلاسم ةه

 نم ةنايخ قاوسألا ف عييب نم ىلع عفر !اذا ىلاولا مزلي اممو
٠ ءعىدر ءىشب ديج ءىش سنغ



 ہ ١٠٢٣

 لكلا ف ةنايخلاب فرع اذا كلذكو ء سبحلاب هبقاعي هنأ كلذ حص

 ىرتشي نآ راكتحالا نم سانلا عنميو ث نيزاوملاو ليياكملا دقفتو “ نازيملاو

 ةعساو ةريثك ءايشألا نوكن نأ الا &۔ دلبلا لهأ نود ةمعطألا نم بلج ام

 ٠ تانايخلا نع قاوسألا دقفتيو ك مهؤارىن دلبلا لهآب رضي ال

 : ةلاسم ةه

 انعم مق اركنم عمسن انا اه : هدنع ةعامج هل لاق لجر نع لئسو

 نوكي له “ ائيس عمسأ ىنأل سبل : وه لاق ، كب الا ىضمن ال اناف ع هيلا

 / ؟ كلذ نم هل رذع الو مهعم ىضمي نآ هيلع

 مهلوقب هيلع ةجحلا متت ملو ، مهملعك ملعي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ هيلع نكي مل

 ؟ انهاه هيلع ىتلا ةجحلا امف : هل تلق

 تماق دقف ةنيبلا ماقم نوموقيو ك ةجح اوناك ١ ذأ مهنأ ىعم : لات

 ٠ مهعم ,-ذمي نأ هيلع ناكو ث ةجحلا هيلع

 ، برضي نوكي نآ ىسعو ص نيملسملل ايو هلل اب حيصي حئاص نعو
 مهل له اقلغم بابلا ناك ناف كاذ نم هو. صلخب نأ نيملسملل نركب ام

 ؟ هحتف

 ء ثاغي هنأ نيملسملل ايو هلل اي ثيغتسملا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

ركنملا نا ليق دقو ؤ كلذ همزلو هيلع ردق نم ىلع ركنملا ةلزنمب نوكيو



_ ١٠٣ 

 ركنملل نذؤي مل ناف ك رخؤي الو & هلهآ ىلع نذاتسا لزنم ق نيبت اذا

 ٠ نذا ريغي لخد

 اذه ق نانونوكي له ث هتجوزو لجر كلذ ىف ناك نا تيآرآ : هل تلق
 ؟ قح ريغب اهبرضي هنأ حصي ىتح مآ مهريغك

 ٠ ىدنع امهيف تيبث امهريغ ق تيث اذا ءاوس هنآ ىعم : لاق

 اذهب حئاصلا ثاغي نآ مزلي الو زوجي ال هنا : لوقي ضعبف : هل تلق
 ؟ مولظم هنآ ملعي ىتح توصلا

 ملعي مل اذاو ے كلذ مهيلع نكي مل ركنم ريغ هنآ نيبت اذا : لاق

 ٠ ةوعدلا رهاظب ةناعالا كلذ همزلو ردق نم ىلع ناك كلذ ام

 ؟ ادبع وأ / ارح وأ اغلاب وآ ايبص ناك ءاوسو : هل تلق

 ٠ انترف كلذ ىف ملعأ الف ةفصلا هذه ىلع ناك اذا : لاق

 ء رهاظ ريغ اركنم تيبلا ف نأ هتنانتمطا ىف هعم حص اذاف : هل تلق

 نأ هل له 4 كلذ ىلع ةبوقعلا هي داري ىذلا . نذآتسا وه نا فاخو

 ؟ مهرعشي الو كلذ رباكيو نذا ريغب محقني

 : ليق هنآ ىعمف س نيبت ىذلا ركنملا راكنا دارآ اذا هنآ ىعم : لاق
 ٠ نذاب الا لخدي ال ليق هنآ ىعمو ؤ اوذذآي مل ولو لخدي نأ هل نا

 هل اولاق نا نذا ريغب لوخدلا هل ىري ىذلا لوقلا : هل ليق
؟ راعمشا ريغب لخدي نآ هل له ع انيلع لخدت ال



 ۔ ١٠٤

 ٠ لوقل ١ ق ىضم ام ىلع كلذ زاجف

 : ةلاسم 3

 وه هنكسب تيي هل امهنم دد و لك ح لزنم امهل نيوخأ نع هن!آسو

 امهيلع ركني له ؤ راظحو باب طئاحللو س طئاح ىلا ناجرخيو ث هتجوزو

 ؟ راظح وأ رادجب امهنيب ام اعطقي نا نارمؤيو

 انك_س هاذختاو 6 طئاحلا كلذ نانكسي اناك اذا اههنأ ىعم : لاق

 اذاو انكس طئاحلا اذختا اذا امهيلع ركنأ امهنم مرحم تاجوزلا نكي ملو
 ه_يف ءىجي امناو ى انكس هناذختي ال حابم طئاحلاو تيبلا ف امهنكس ناك

 ناتجوزلا تناكو ى اوزرب اذا هيف نوقتلي امناو ص مهل بوردلا هبسث بهذيو
 : ٭ هيلع ١ وريجي الو 6 مهياع ركني نأ رآ مل 6 امهنم مرحم اننا وذ

 ناتجوزلا نكت ملو % انكس طئاحلا ذخنا دق تيب ناك ناف : هل تلق

 نا ريجي ل_ه ء اعنتماف امهسفنأ ىلع رت_ہسلاب ١ رمأو 6 امهنم مرحم اناوذ

 ؟ كلذ ىلع

 عضوم ىف نونكاستي الو س مهسفنأ رتس ىلع نزربجي ىعم : لاق

 ٠ رتسب الا دحاو

 : ةلأسم هج

 بيلج ماعط ىلع تيبب ف نعمتجا اذا رئارحلا ءاسنلا نع :: لئسو

 ركني له ث كلذ رهسثو ، بفوفدلاب ابعلو ةذيز كلذ عم نرهظآو ت نهنيب

؟ كلذ ىلع نسبحيو نهيلع



. .١.٥ 

 نمم نك ناو ح وهللا .ىلع عامتجالا نع نهيلع ركني نهنأ ىعم : لاق

 نك ناو ث كلذ ىلع سبحلاب ةبوقعلل الهآ نك ىضم اميف كلذب نفرعي
 ركنملا نع اوقترفغيو او_بقاعب نآ ىنبجعأ ركنملا نع نعنتمي ملو نمهتي
 ٠ وهللاو

 ؟ كلذ ىلع نسبحيو نهيلع ركني له ص كيلامم ءاسن نك ناف : هل تلق

 . ءاوس كلذ ق رارحألاو كلامملا نأ ىعم : لان

 ؟ نسبحي مآ برضلاب كيلامملا بتاعي لهف : هل تلق

 نك نا هيلا كلذف كلذ ىلع نهبرض .ىأر اذا مكاحلا نآ ىعم : لاق
 نع ءا۔هتنالا جري ملو ڵ هيلع نامدالاب ةفرعملاو برسثلا نم كلذ! الهأ
 ٠ بدألاو برضلاب الا كلذ

 ؟ ءاوس اذه لثم ىف سبحلا فق كيلامملاو رارحألا سبحف : هل تلق

 ٠ مهلهجو مهبرش ردق ىلع ىعم اذكه : لاق

 نم اوجرخيو برذضلاب اوبدؤي نآ كيلامملا تاداس نذآ ناف : هل تلق
 > سبحلا نم مهجرخيو ئ برذلاب مهبدؤي نأ مكاحلل له سبحلا

 سبحلا ف مهليبس مآ % مهسبح متي ىتح سبحلا ىف رارحألا كرتيو

 ؟ ءاوس بدألاو برضلا و

 رظنلا بجوي نأ الا ءاوس رظنلا ق كيلامملاو رارحلا نآ ىعم : لاق

 نلذف ڵ صالخلا ىنعم ىف هكردتسي ىأرب رارحألا ريغ ايأر كيلامملا ىف
٨ مئاقلا ىلاو مكاحلا ىلا



 ہ ١٠٦

 اذا كيلامملاو رار_حألا نم ةو_سنلا ءالؤه :ناك ناف : هل تلق

 ح ءازهتسا مالك وهلو نوجملا سبحلا ى مهنم رهظ اذه لثم ىلع اوسبح

 ؟ ةفصلا هذه ىلع مكاحلا مهب لعغي ام هيف مه امي تالابملا ةلقو

 ردقم اوبقوع قحلاب فافختسا و هفس مهنم رهظ املك ىعم : لاق

 ٠ ةيوتعلا مهيلع تفعوضو 0 مدقتملا مهبنذ عم كلذ

 ؟ ةلاسم ج

 لزنم نم اهجرخيل اهيلا لصي لجرل ةأرما اهيلا تلسرأ ةأرما نع

 انراص املف ث اهنجرخآو اهل بوثب اهتسكو اهيلا ةرملا تلصوف ث اهجوز

 ، هنجوز ىاع نم ةآرملا بوث قرخو جرخآو س جوزلا اهكردأ بابلا ىلع

 تلصو ذا اهنم فاصنالا جوزلا بلطو ، هنم فاصنالاب ةآرملا تبلطف

 اذا لجرلل اهمزلي ام كلذب ىه تفرتعاو س اهتيب نم هتجوز جرختل
 ؟ لجرلا مزلي امو ى كلذب هل تفرتعا

 نامضلا ناك هنجوز ىلع ناك ولو ةآرملا بوث قرخ اذا ىعم : لانق

 نيب ام لضفف اهل نوكيو “ اقورخم بوتلا موقيو ى احيحص بوثلا موقي
 اهجوز لزنم نه ا۔_۔هتجرخآ تناك نا رافغتسالا ةآرملا ىلعو ح نيتميقلا

 ٠ قح ريغب

 = ةلآضم ج

 ء اهيف دوعقلا نهيلع ركني له قيرطلا ىف ءاسنلا عامتجاو : هل تلق
؟ راهن وأ ليل ف كلذ ناك



. ١٠٧ 

 ق ةيارتسا وأ ةدصعم ف كلذ ناك اذا كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيصعم

 ؟ 9 اج رل ١ كل ذكو : هل تلت

 ٠ اذه ىلع كلذ فق قرف الو : لاق

 { ثيدحلاو سمارملا ى ءاسنلاو لاجرلا عامتجا كلذكو : هل تلق

 . ؟ راهن وآ ليل ىف كلذ ناك ص مهيلع كلذ ركني له

 ةيصعم ىلع ىضم دق ام ليبس ىلع كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ، نهدحو ءاسنلا عامتجا ىف ةيهاركلاب ليت دتو ؤ ةيصعم ةبارتسا وأ

 ركني اممو ث ةيصعم ىف ةبارتسا ول ةيصعم ف كلذ ناك اذا رتس ف نك ولو
 ىلع لاجرلا نم رازالا ءاخرا نم لفسلاو لهجلا تائيه مكاحلا

 ءاسنلاب هبشتلا نيثنآتملا راهظاو ، روهظلا ىلع روعشلا ةلاطاو ، ضرألا

 ٠ نهسابلو نهتآيه ىف

 لاهجلاو ءاهفسلا عنميو ث لاجرلا تائيهب هبشلا ءاسنلا ىلع ركنيو

 روبنطلا لثم نيملسملا قاوسأ ف وهللا ةلآ راهظاو حالسلا لمح نم
 دالب ىلا بلجي نآ رمخلا منمو ث نيراكسلا نم بارلا عيبو ث ةرهدلاو

 ٠ مهقاوسأ ف عابي وأ ث نيملسملا

 برشلا نم بيرلا ىلع عامتجالاو رمخلا ةمذلا لهأ رهظي نآو
 ئ دراوملا عطقو ىصاونلا رج نم هفسلا نم مهمزلي ام كرتو 4 هريغو

ىلع بوكرلاو حيناسكلا دشو ص نيملسملا فافخأك ةغباس نوكت الو



١٠٨ 

 ىلع مئامعلا روك درو ث روعشلا قرفو ث لاعنلا كرش بلقو ، جورسلا
 بفافخأك نوكب الو . حرادملا عطقو ح ةنسلا تءاج كلذيو > قولحلا

 نم انركذ ام ةالصلا لهآ ىلع نوربخي نيملسمل ١ انيأرو & نيملسمل ١

 ٠ اهريغو روعشلا

 : ةلاسم ةه

 لهآ ضعبل ةموصخ لثم اهتيب ف اهتوص تعفر اذا ةآرملا نع هتلأسو
 ؟ اهيلع ركني له ك كحضلاب اهتوص .تعفر وآ تكحض وأ اهتيد

 ديعس وبآ لانتو س اهنوص ضفخب رمؤت نآ ىنبجعي اذكه : لاق
 بارشلا نم ركنملا ىلع ةعامجلا ممجي رح وأ كولمم ف : هللا همحر

 تاقوآ ىف وأ س كلذ ىلع نامدالاب افورعم ناك اذا ىدنع : ليق هناف هريغو

 تاعامجلا هدنع دجو اذا ىهتني ىتح كلذ ىلع سبحي هنآ اهب فرع دق

 ٠ ك'!ذب افورعم نكي مل ناو س مهدنع دجوي مل وأ ؤ هلزنم ف ىتلا

 ركنملا ىف مهدنع وهو ركنملا مهراهظا نيح ىف ةعامجلا دنع دجوو
 رمألاب مئاقلل هنأ ىدنعو ى ركنملا نم رهظ ام ىلع اعيمج كلذ ف اوبقوع
 ةلز وأ ةوفه هنم كلذ ناك نا هيلع مسقني نأ دارآ ناف س كلذ رايخلا

 ىدنع كلذ .هل زاج كلذ ىلع هبتاع ناو ، ىدنع هل كلذ ناك هكرت ىآر .وآ

 ث ركنملا هباكترا ى

 : ةلأسم 3

 عست : ةمأ وأ اديع وأ ايبص وآ ه ,رما وأ الجر ىقل ,نمع هتلاسو

 ىذلا اذهل.له ، ىب ةذخآو ىنم هقرس ائيسث هدنع ىل ناف ، هذخ لوقتو

ى



 ۔ ١٠٨٩.

 هذخأب ائيش هعم دجو نا و. اهفلخ ىعاسنلا ىلع هسيحي نل هبلع ىعسملا ىقل.

 ؟ال مآ هيلا : هملسيو هنم هذخآ .ىلع ىعا سلا نبعي وآ

 هيلع ىعسي ىذلا ناك هسبحي نل هل سيلف مكحلا ى امآ ىعم : لاق

 ىنعم ىق امأو ت امهفرعي ال وأ ث ةمهتلاب افورعم هيلع ىعسملاو ةقثلاب افورعم

 بلاطلا ةنامأو ، بولطملا ةبارتسا نم هل عقي ام ىلا كلذب ةنانئمطالا

 قح ىلل بولطملا نم غلبي ال هنأل قحلا ف هلوخد ول لدعلاب هماينو
 ٠ ل دعو

 ٩٦ ةلاسم :

 ىلع ناركسب نيعتسي نآ ركني نأ دارأ نمل زوجي له : لئسو
 ؟ هب ناعتسملا ءعىربيو ، هيلع ناعتسملا امهدحأ سبحيف س ناركس

 ٠ كلذ زوجي هنآ ىعم : لاق

 هيلع هنيعي نم دجي ملو اركنم ركنملا ركني ىذلا ىآر اذاف : هل تلق

 ؟ هعدب مآ

 نامألا دح ىلا كلذب ريصي ناك اذا كلذ 7 نأ ىعم : لاق

 ٠ هيلع ركني ىذلا ىلع

 ثدحأف ، ركنملا !ذه بحاص ىلع ناركسلا ا ذهم ناعتسا ناق : هل تلق

؟ هريغ وآ برض لثم اثدح هيغ
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 ( هرمأي نأ هرمأو هيلا ملس ام نيح ف كلذ ىلع هنمأ اذا هنأ ىعم : لاق
 لعافلا ىلع نامضلاو ءىش ىدنع نيعتسملا مزلي الف ؤ هنعاطبو هللا ىوقتب

 ث؟ ى دنع

 : ةلأسم وج

 زوجيأ فوخ ف قاعزلا ناك ناف : هل ليق ركانملا نم وه قاعزلاو
 ؟ ال مآ كلذ

 ةيوقت كلذ دارأ ناو س قعزي نأ امم ىلا بحأ ناك ربك نا : لاق

 : هللا دبع ىبآ نع ليق دق هنأل ، كلذ هعسي نأ ترجرو ث ودعنا ةبيهو

 اهنا ل_يق ىتلا ركاملا نم لوبطلاو ودعلل ةيهملل لوبطلا برض زاجأ هنا

 ٠ تدجو ام ثيح رسكت

 هلع هللا ىلص ىبنلا هآر ةناجد ابأ نأ ةياورلا ىف دجوي : لاقو

 ىبنلا هل لاقف ث هلايذأ رجي وهو ، نيفصلا نيب وطخي وهو ماسو
 » عضوملا اذه ق الا ةهوركم ةدسثم اهنا ( : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةبيهلا كلذب دارأ هلعلو 6 برحلا عضوم ىنعي

 نم لاق هنآ رازالا لاسا رمأ ىف عضوملا اذه ريغ ىف هنع ىوريو
 وهف لفس امم لاجرلا نم نيبعكلا ادعام لانتو 6 ةمرحم ءاليخلا و 4 ءاليخلا

 ىنعي راذلا ىف رهف ءاسنلا نم ىلع امم نيبعكلا ىلع امو ث رانلا ف
 ٠ رازالا

 ؟ رازالا هنا : هل ليةف

٠ اذه وحن وأ امهنم لعافلا ىلع وه امنا رازالا ىلع اذامو لاقف
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 : ةلآاسم وج

 ؟ مزليو هيلع ركنيو هسمتلم له اقعز ناسنالا عمس اذا : هل ليق

 نمم هنآ و ث هيلع ركني نأ رذقي ال نمم لمتحا اذا معن : لانت

 بجاولا قيرط نم كلذ مزلي سيلخ ، قحلا هوجو نم ركنم هنم سيل
 : ٠ كلذ ىلع ردق نا ةليسولا ىنعم ىلع الا

 : ةلأسم وج
.. = . .. - 

 ...نه ۔

 ءايشأ سانلا ىريؤ ث لابحلاب بعللاو ةقدنزلا رهظي نمع : لئسو

 . . ٤8 هيلع بجي ام كلذ هابسنأآو ىح لتق وأ ، تيم ءايحا نم

 سبحلاب بتاعي هنآ ىعمف ث اذه لثم هنم نيبت نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىهتني ىتح ةبوقعلاو

 = ةلأسم وج

 دجو ناو ع لاجرلاو ءاسنلا نم بيرلا ى ركنت ىتلا بيرلا نمو
 اهيف نكمي ىتلا عضاوملا ىف ءاسنلا نم ةبيرملا عم لاجرلا نم بيرملا
 لونطآ هتبوقع تناك امهدحآ وأ اداع ناف ص ابقوعو اسبحو ادح ةبيرلا

 ٠ ل_ةثآو

 ليطآو هيغ لقثأ دحلا امهمزلي ام نود ام ناسامتي ادجو ناو
 دهاعتت نأ كلذ اهيلا بوسنم ةأرما تناك ناو ، ءاسنلا كلذكو امهسبح
 نم تناك اذا اوناك دقو اهنذاب الا اهلزنم اهيلع لخدي نآ ريغ نم اهعضاوم
ء لاجرلا نوذخأيو اهنوقلطيو اهنورتسي سانلا هو جور نيملسملا
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 كلذ ف ىدا_هن اذا هنآ الا هيأرب جرخي نأ الا دحأ ىفني سيلو

 ٠ ةأرما وأ ناك الجر ةبوقعلا هيلع تلطأ

 نك ناو © مهيلع ركنأ كلذب اوفرع اذا لاجرلا نم نيئنآنملا كلذكو

 ٠ لجرلا ىلع ركني امك نهيلع ركنأ بارشا ىلع نعمتجي ءاسن

 ىف دجوف كلذ ند ببس هيلع نابو ، نايبصلاب مهت لجر ناك ناو
 بقوعو هيلع ركنآ ، كاذب مهنم ىبص وأ هسفن عنمي ال ىبص عم ةيير عضرم

 ٠ سبحلاب

 ةبوقعلا همزلي بيرلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجلاب مهتملا كلذكو
 ٠ ةآرما وآ ناك الجر هلزنم ق كلذ دجوو { كلذب فرع اذا

 6 هلزنم ق ساانلا تاقرس رنسيو صوصلا ىوآبي هنأ فرع نمعو

 سرحلاب بقوع ص هيلع ناطلسلا مدقت دعب ةرم دعب ةرم كلذ هنم نيبتسيو

 ٠ ( يهتني ىتح

 ٠ مهتملا ىلع ام هيلع ناك هدي ىف ةقرسلا تدجو نمو

 نمؤ . ال نيذلا بيرلا لهآ نم ءاسن وأ الاجر وأ الجر نآ حص اذاو

 ٠ نذاب الا هارأ الف ةث لوقب كلذ حصي ميل ناو ئ مهيلع اولخدف مهي'ع

 .٠ مهيلع لخد عمذوم ف هيلع اوعمتجا اذا بارشلا باحصأ كلذكو

 . نذاب الا مهيلع لخدي الف حصي مل ناو كلذكو

 ادحاو اق ط ناك ام لعاشملا ىف نكي مل املك بارش!ا .ند ركني ىذ'او
٠ زعملاو نآضلا دولج نكلو ى ريمحلاو .رقبلاو لبالا دولج ريغ نم
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 عرقلا الؤ-.رارجلا' نم:ءئش ف- زوجي .الو : حبنسملا :نب :دمحت لاق: .

 هسناغبرشلا: هيفس جاجلاو رارجلاو عرقلا نمم دجو امو 3 جاجزلا الؤ
 قارهاو “ :رضخلل رارجلا ربك نيملسملا ضعب .هرك دقؤ ،.جلجزلا:الا رسكي

 ٠ قرحي هناف ىکكوي الو 6 فوعضلا لعسمل ١ كلذكو ك بارتلا نم اهيف ام

 لحأو۔نيزاكسلل مم :رضخلا .را:رجلانم.ناكنام : :حبسملا .ني دمحم لاق.-

 هختيب .ف-الننحتسم -هلثم:. نابك:امو-ء. تزسك كلذب اوفرع :دق.:نيذلا:: بارشلا

 :٠ رسكت .مل

 بقاعيو ىكوي ميدأ نم ناك ولو ، بارشلا ىلع عامتجالا ركني اممو

 ىلعت رزغي.ناك-هتأد زيزعملا: دبع نب ناهيلس۔نع ركذ.دقف-ے-سبحلاب .هلهأ
 ةفورعملا :مضلبوملا نؤدهاعتين اؤناك: دق-مهانكزدل"دقؤ ڵ ذيبنلا بارش

 ٠ روبنطلا رسكيو ص ةعامجلاب

 قرخيو .. ناكة عون .ى نم هل الا :حلصت ال`وهللا ةلآ نم ناكا امو

 . مهيلع ركنأ هحيرو ؛بازبشلا .نم ريغتلا مهيفو ىراكسلا. لاهجلا دجو اذاو

 . اوسبحو

 ٠ ديبعلاو رارجالا نم بقوع ركسلا نم لاحلا نياي.ناركسن دجو نمو
 ءاسنلاو لاجرلا . نم: .نيغلابملا: نم بعللاو وهللا ىلع عامجالا ركني اممو
 اهيلع ناك اذا ةبصقلا رسكتو “ لبطلاو ةرهدلا رسكتو ص ل,طلاو ةرهدلاب
 ٠ ءانغلاو ةعامجلا

 نم تلعامج ۔ال.و ء .وهل الو بعل :الب هريغ هعم وأ هدجو ناك ١ ذا امآو

) ٢ ح ديفمل ١ عماجلا - ٨ م (
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 ركنيو 6 هدحو ن اك ولو ك لاح لك ىلع رسكت ةرامزلا ن راف . ءاسن وآ لاجر

 وهللا ىلب ء ةعامجلا ىلع الا الف ةريبكلا ةيبصقلا .امأو 6 اهيحاص. ىلع

 ٠ ةرخآلاو توملا اهركذتي نمل اهعامتسا ازاجآ دق نيملسملا نال ع ءانغلاو

 ّ ىكبيو اهعمتسي هابأ ىأر هنأ : حاضولا نب دايز و ىنربخآو

 احصب ءالؤه .انكردأ انآ الا مهنرهد. رسكتو ىدنهلا و جنزلا .بعل كلذكو

 ناك ام ملعأ هللاو ث ةمئالاو ةالولا عم كلذ نم مجوعنمي ال هباحبصأو ,راطملا

 حاينولا, ى مكحلا نب ناميلسو ىلع نب ىسوم دهع ىلع كلذ فف مهبهذم
 رفيج نب انهملا اا عم ىوزن ركسع ف كلذ نولعشي اوناكو مهريغو ث ةبنع نبا

 6 ةرهدلاو . ءانغلا ىراوحلا ربأ .ركنأ دق : : حسملا ني دمحم لاقو .ا

 هنيب ب امو . . دعابتو بضغو ركسعلا ق هبرض . ا.ذا نيملسملا خاي نم ناكو

 ` ٠ كلذ دعب رفيج تب انهملا نيبو

 بوبحم نب دمحمو وه هن : : زرحم نب ديعس ىنربخآو حونلا ركني اممو . .

 % نابواجنتي اهتبحاص اهيلع ذخأنو ةأرملا لوقت ن آ حونلا نا : لات هللا ةمخز

 مهرن ملو ُ ىتوملا ىلع 'خارضلا ن وركنن نيملسملا انيآر دقو ح خفلا -كلذك

 خارصلا ىلع نوسبحي الو نوبرضي

 اك زيزعلا دبع نب ناميلس مامالا .نآ بوبحم نب دمحم ىنزبخأو. . :
 ٠ رارحالا ءانىىتلا خارصلا ىلع -ح

 ٠ روبنطلاو ث انغلا ىلع عامتجالا بيرلا نمو

 وأ اتوض ةيرقلا نم لجر ىلع حاصي ال : حبسملا ني :دمحم لاتقو -

 ... ٠ نيتوص
 ه
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 نودعبي كئلوأف . ركنملا راكنال ذختي نمم اهنوتأي بيرلا دنشآ .نمو .-

 ءاج هنأل :ء ةبوقغلاب .قحأ مهو ذ ىهن وأ . رمآ ةيعرلا" ىنلع مهل زوجي نآ.تع

 نيهاتلا و هل:نيكراتلا. فورعملاب نيرمآلا هلبا نعل .» : لاق هنأ لب ىبنلا نع
 ٠ « هل نييكارلا ركنملا نع

 : ةل اسم . وبع

 ىرعتتو ىداولا ق نيلاسغلا٠ مم تناك ١ ذا ةآرملا نع دبعس . ويأ : لئسو

 7 ؟ رنس ربغ ق

 ٠ هتنت ىتح تسنخ هتنن :مل ناف 6 اهيلع جعفحب ٠ لاق.

 : : ةلأسم وج

 نوبرضي له ع ءاسنلاب ب لاجرلا ن نسم نيهبستنملا نيمهتملا نع هتلأسو
 3 . . - 0 ؟ اوهتتنا ىنح 'طايسنيلا

 ح او هنني يتح كلذل ه ةياغ الو ح اوهتني ىتح مهسبح ليطأ الاو نيملسملا

 ٠ ةدؤاعملا نع اوهتني ىنح ١‘ غ يرنض 5 ود داع

. 
٩ 

 : ةلأسم دهج

 مسبت نآ مكاحللف ح ركنملا مهنم رهظ اذا' كيلامملا ديبعلا نع هتلأسو
 ٥هارب ام ىلع مهتا داس ىآر الي مه ركنم ىلع . دودحلإ مهيلع ميقو مهبرضيو

.. . : ` ة ؟ مكاحلا
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 ٠ كلذ ليق دق هنأ ىعم : لات

 سبحي .نمم ناك / ذا دودحلا 1١ ج . اوبه .ىتح د دحلا. هي

 ٠ اياوج اهلا دجأ مل مكاحلا ىأري. الا سيل وآ > دحلا ميقي .وأ

 ىلع نوكي ةضفلاو بهذلا امهيلع نوكي ةبصقلاو ةرهدلاف : هل تلق
 ؟ نامض امهرساك

 دهعتي ملا اذا. نامض هيلع نك مل.'حابملا رسك ىلا دصق ااذا:::: للقت
 ٠ اهتعاضال

 هلف ايهذ هلك ركذملا. نم امهزيغ :وأ .بهذلاو ةضغلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ هرسكي نا

 ٠ ىل عقي اذكه : لاق

 ؟ هب بعلي نكي مل وأ. هب بعلي ناك غلابلا دي نم رسكين فدلاف : تلق

 ٠ كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ؟ رسكيو مهيديأ نم لبطلا قرخي نأ زوجي نايبصلاف : هل تلق

 ٠ ناك ام ثيح كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ٢

 له « مارحلا ذيبنلا بارش ىلع اوعمتجا اذا نايبصلا نع : : لگنسو آ
؟ نوسمحبو مهيلع كلذ ركنب
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 ف مإرح ئه امم :دسافلا: بيارلا نلع !اوعمتجا اذا .:هنأ نعم :.لاق

 عامتجالا نم هنم اوفاخي نم دحي ا:وناك ناف > لاح ىلع قارهبي هنآ لصالا

 ٠ كلذ ىناعمو ص لطابلاو داسغلا نم نيغلابلا نم فاخي ام

 ريغ ىلع نوسبحيو نوددهيو ث كلذ مهيلع ركني :. ليق دق هنآ ىعمف

 مكاحلا سلجم وأ تيب لثم ف نيغلابلا ىلع بجت ىتلا ةبوقعلا ىنعم
 ٠ كلذ نع اوهتنيل

 ك لوقلاب اوددهو هكرتب اورمل ، كلذ مهنم ىشخي ال الافطأ اوناك ناو

 ٠ ةبوقع ىلا مهب غلبي ملو

 اهريغو رارج لثم مارخلاا بارشلا اهيف دجب ىتلا ةيعواألاف : هل تلق

 ؟ ذيبنلا اهنم قيرهأ اذا رسكت له

 : ليق دقف ح ركنملا بجوي ىذلا عامتجالا اهيبلع ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 نوكيو ةضفلا رسكت له ث ءانغ هيلع نكي مل اذا بصاقلاف : هل تلق

 ؟ ءانع هيلع نوكي ىتح وأ ث هيلع ركنيو اركنم كلذ
 ز

 نيغلابلا نم ءانغ ةبصقلا ىلع نوكي ىتح : ليق دق هنأ ىعم : لاق .

 ةبصقلا ىنعم جرخا .اذا. هنآ .لوقلا ضعب:ف ىعمو .ح رسكتو ركني ذئنيح مث

 ٠ ءاتغ.نكي ملو .ء:!ركنم .ناك كلذ .ريغ ىلا ركنم نيغلابلا نم اهب

ةنآسملا ف ,مدقت ام. .ىلع: فالتخالا هبف ءلج. دق.. ناك, ناف :: هل تلق



 ھ ..

 نن- ١:١٨ هس

 ق هيلع ءىش الو « كلذ هل له ث كلذل هنم .راكنألا ىلع لعاف كلذ لعفف

 ... ِ : ؟ كلذ ذ

 ٠ كاذ هل زاج فالتخالا ى فحنا قفأو اذا هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ة
: 

 ؟ هب بعلي نكيا مل ولو ناك ام ثيح هرسك زوجي فدلا نع : لئسو

 : افدأتخا كلذ ف نأ ىعم : لاق .

 . كلذ زوجي : لات نم لاق

 . ىبص وأ غلاب هب بغلێ ناك :ولو ص كلذ زوجي ال هنا : لاق نم لاتقو

 ىبص هب بعلي ناك نا ث زاج غلاب هب بعلي ناك نا: لاق نم لانتوءأ
 . زجي ملا

 ١ رثؤم امرض نوبرضي اووتني ملو !ودواع اذا نو وهبسثتملاف : هل تلق

 ٠ زيزعتلا هجو ىلع هب ىمتني ابرض نوبرضي : لاق

 كلذب تامنف هلثم نه تومي ادرض. ١ ويرضو : :هتني ب مل ن .راق : هل تلخ

 ؟ ءىش برضلا كلذ هبرض نم مزل له . برذلا

ىلع هنمآ تامغن رضلا نم ه .. : امب : فزن اذا هنآ ىعم : . لاق
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 اطخلا ههبشي ةنا . ليق اميف لاملا تيب ف هتيدف ى مكاحلا نم ريزعتلا .ىنعم
 ' .. , - { ....: 7 ٠. مكاحلا نم.

 : ةلاسم ةه

 اهيبلع ,هنوم۔ذعي ؛نوغلاب لاجرو س بصقي ناك اذا ىبصلا نع : لئس
 ؟ ال م ةيصنلا رسكن

 ' ل

 ٠ :ترسك نيغلامل ايل ١ نم ء انغ ةصقل ١ ىلع ن .اك ناا لبق دق هنآ ىعم : : ل انن

 : ةلاسم :ه

 لزغلا لثم عانصلا نلمعي قيرطلا ىلع ندعقب نك اذا ءاسنلا نعو

 ١ ؟ ال مآ نهيلع هركنيو ث هريغو

 ، نهيلع ركنز بيرلا نم ءيش هنم يثشخؤ نجربت: نك اذا ىعم : لاق

 ٠ نهيلع ركني مل كلذ ىلع نم اذاو

 : ةلاسم ة

 ء ةمذلا لهأ ديبع .ءارش نم نوعنميإ له .ةمذلا لهأ نع : هتلأسو . .
 ؟ ةالصلا لهأ ديبع ءارش نم نوعنمي امنا وأ

 وبح>ن. '`-.

 : هيكلم نيبو مهنيب لاحي ال مهلثم ةمذلا لهأ ديبع نأ ىعم : لاق
 ناك نا امناو ى رارلا لهأ وأ ةمذلا لهأ.نم نمأو ءاسن نمب مهعيب الو

 مهعيهب نوذخؤي مهن : : م ف .ليق هناف رارلا لهآ نم ديبعلا .نم مهيديأ فق

 نيرفاكلل نوكيف 4 .مهيدبل. . نولخي إلو مهيدي نم.نولقنيو ه مالسالا لهال

٠ اليبس .ةؤملا ىلع



_ ١٢.. 

 اولوحي مل امف ناركذلا .امآو \:ةصاخ مهنم ثائالا. ف كلذ.نا : ليقو

 نوبرقي.الو ،.مهوكلم اذا مهعيب ىلع اوربجي مل مهنيد نم ءىش نيبو مهنيب
 عيبلا لطبأ ملسم وأ ىمذ نم مهورتسشا ناف ص ليقتسملا ى مهئارش ىلا

 . مهعيب ىلع نوربجيو تبثي هنآ لوقلا ضعب فو ث لوقلا ضعب ى

 ::ةلآاسم ه زهج

 ركنرو كلذ نم منمت لهو ث اهدبع ةنكاسم اهل زوجي له ةأرملا نعو

 `٦؟.اميلع

 : فالتخاب كلذ ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠. اهنم مرحم وذ :هنا : لاق نم. لاقف

 عا۔ضر امهنيب نوكي هنأ الا اهنم مرحم ىذب سيل : لاق نم لاقو
 ٠ اهتنكاسم-هل زيجياامم كلذ وحن وأ

 ؟ كلذ نم بحأ امف : هل ليق

 ةمرح هذه : لوقي اهنم مرح اذ هلعجب ىذلا نا : ليق هنأ ىعم : لاق

 > حاكنلا اهل زوجي ال هنآ الا حاكنلا خسفت ةمرح نوكت الو-“ حاكنلا خسففت

 ةمرح اهنا لوقي اهنم مرحم ىذ ريغ اهنا لوقي ىذلاو ، اهنم مرحم وذ وهو
 ٠ لصالا ىف ةمرحلاك اهلعجي مل هنأك ك لقتني

 ، كلذ نوزيجي فوجنلا لهأ نم انباحصأ هيلع انكرذأ.ىذلاو : لاق 2 رظنلا
.:هنم ءىش اهل ول اهل هلك ناك اهنم مرحم اذ هنولعجيو



 س ١٢١

 ةلعلا ام :هصلختست ىتح كلذ اهل زوجي ال : لوقي ىذلاف : هل ليق

 ؟ كلذ ى

 ىتح اهؤطو هل زوجي ال هنأ ةيراجلا ىلع سايق هنآ ىعم : لاق
 ٠ اهصلختس

 ؟ هسمت نا اها زوجي له ص اهجوزل دبع!ا ناك ناو : هل تلق

 ء هنم كاذ اها زرجي الف ةصح هيف اهل نكي مل اذا' هنآ ىعم : لاد

 ٠ اهنم كلذ هل زوجب ال و

 :؟:هسمت نآ :اهل له.. ةصح اهل ناك ناف : هل تلق

 نأ ى:بجعيو ؤ اهل اصلاخ نكي مل ام .كلذ .ف فلتخي هنآ ىعم : لاق
 تكام مث هل ةجوز تناك ولو ء هحاكن اهل لحي ال هنأل .« اهل امرحم نركي

 ٠ حاكنلا خفن نا اريثك وآ العلق ائيش هنم

 : ةلاسم :ج

 ىلع ذخألا : ءاهقفلا نم هرك نم: هرك .دق :هللا همحر :ديعس ويآ لاق

 ولو : لنق دقو هركذ ق :كلذ ق انسحم نكي ملا اذا ةضاخو رعنشلا دشنم

 كلذو ركنمب سيل هنأ لوقلا ضعب ف هنآ بسحأو . زوجي ال اذهف نسحأ

 . وهللا ىنعم ىلع جرخي هيلع .ذخألا .نكي .مل وأ بذك هيف نكي مل اذا ىدنع

 : .ةلسم -ج

 بعللا هركي ةداتق ناكو ع نيبعكلاب بعللا نع ,ىهن هنآ تلع ىبنلا نعو
 ص بطخي مامالاو ىصحلاب بغللا نع ىهنو ث ىصحلاب بعللا ىتح هلك
 ، بطخي مامالاو :دجسملا ىف همظعأو ، ناك ثيح هنع ىهنم هلك بعللاو
٠ ركذ عضوم هنال



 نل ١٦٢٢

 : ةلسم 3

 : ثلرالت الا هوركم بعللا لك : لاقيو

 ٠ هسرع لجرلا ةبعالم : لوالا

 ٠ هسرف : ىناثلاو

 ٠ هسوق : ثلاثلا

 بر_ح لثمل هسفن برجي كلذب ديري نأ الا ةلوجلا بعل زوجي الو
 وهل هرصيأ اذا فيسلا قو 6 ةفخلا اهدوعيو 4 كلذب هسفن برجيف ن هكم

. .. 

 ٠... )١( ٠ نوكي فخلا ةفاقثال هلمعي هنأ ىوني نأ الا زجي مل

 نوكي فخل نوكي ةيسورفلا كلذب ديري لامجلا ىرج رصبأ نمو
 رفاس ٠ زئاحف

 بجي (. هبف فلتخم .: ناييضلا بعل ق هللا همحر دعس ويآ لانتو

 ٠ دبعتم ريغ هنال ئ " ريغ ىلع ةجح مايقلا سيلو % هسفن هراكنا

 ..؟حابم نم عقو هنال ، كلذ بجيال : لوقو أ

 نم 4:]و.۔ زوجي ال هنأ : سيرق نب ديعس نعف جنر رطشلا بعل امآو

 نم ةءاربلا مزلتو 6 بردلا ميلعت بعاللا ديرب نآ الا . بونذلا رئايك

 . ملعآ هللا و. برحلا ميلعت ديرب هنآ حصي نآ ال ا هبعال

 )١( لصالاب ضايب .



. ١٢٣ . 

 باب

 كلذ لعق ىفو كلذ نم ىغبني امو ىضاتلاو ءاضنلا ى

 هعسيو ء هل زوجي فيك لج رل ١ نع هنع : هللا لا ىضر .دبعس .ايآ تلأس

 ؟ ءاضقلا ىف لوخدلا

 عمتجت ةلزنمب لزن اذا ءاضقلا ىف لوخدلا هل زوجي :هنأ :ىعم : لاق

 : نيهجو ىلع ىدنع مسقني

 . لخادلا ريبخت هجو ىلع نوكي : امهدحأ

 ٠ رييخت ريغب همزلي نأ : رخآلا هجولاو .

 ىنعمب الا امهدحأ ىف لوخدلا ىضاتقلل حصي ال اعيمج نيهجولا رادمو

 هتفرعم رادمو ث ةليضف وأ مزال نم اهب نحتميو هصخت ىتلا ةيضقلا ملع

 ىتلا ةيضقلا : هيلع ىعدملا نم ىعدملا مضوم فرعي نأ ةيضقلا مكحل

 ٠ نيميلا هيلغ هنلع ىعدملا نآو ع ةنيبلا هيلع ىعدملا نأ فرعي نآو ، هب تازن

 دلوتي امو { ةيضقلا ىف هوجولا هذه ةيضقلا رمأب ىلتبملا فرعأ اذاف
 هفزلو ث اهتليضف عضوم ف ةيضقلا ىف لوخدلا زاج اهماكحأ نم اهنم
 كلن هتفرعم نم كلذ رئاس فرعي مل ولو ث اهموزل عضوم ىق اهذافغنا

 مكحو ء دحاو ىنعم ىف ناك ولو ث ةيضتقملا هذه ىنعم ى الا ماكحالا

 ىف الا ةليضف وأ موزل إ ىف وه امب هلك .هرمع ق هصخت ! ولو ؤ دحاو

ههزلب ام ىلعا اهذاغنا هيلعو ه4_ل ناك ّ اهدحو ةيضقلا هذ_ه ىنعم



٠١٦٤ _ 

 ىف ةيضقلا هذهل هعيبضتب ناكو ث اهتليضغ نم عسيو ث اهبجاو نم
 ، ارصتقم ازجاع اهلضف عضوم ىف اهكرتو ، ارفاك اكلاه اهمزال عضوم

 نييبنلا دعي مالسالا .لهآ عيمج ىف .ماكحلا .نم .نوكب ام.متآو لمكأو

 هضرأ ف ىئاعتو كرابت هللا ءافلخ مه ث مهيلع هللا تاولص نيلسرملاو
 .. .ىلاعتو كزلبت شا اةعاط.لامك ىلع .نيميقتسنلا . نيملسملا مهو

 لوقي ثيح ىلاعتو كرابت هللا بانتك مكح نم ةيراج مهماكحأ توبثو

 مكحاف ضرألا فق ةفيلخ-كانلعج اثنا-دواداي")٠: مالسلاا هيلع :دواد-هيننل

 نيذلا ناا هللا كيبس نع -كلضيف ئوملا عبتت الو قحلاب اثلا نيب
 :. :( باستحلا۔موي٠اوسن امب ديدش باذع مهل هللا ليبس نع نولضي

-.١ 

 : ةلأسم :ج

 مل ناف مكحي نأ زوجيالو :امكاح دبعلا نوكي نأ زوجي الو
 زوجي الف مكح مكاح لكو ح ٩ نوكب نأ الا همكح زاج مكح ىتح فرعي
 7 ءاملعلا عامجخابتاطخ نوكبي نآ'الا خضت د نأ :هرتفل

 .: ةلاسم ة

 نمم ناك .اذا ىلوتي ال نمم ةارشلا .نم .ذختي نآ ىلاولل زوجي لهو

 .؟ نمتئا ام ىلع نومامو ع روهشم لهجب فرعي ال

 .. كا ذي ساب ال : ل ات

؟ ةيالولا.فف رجتي نآ ىلإولل زوجي لهف : تلق



 ۔ ١٢٥

 : لانت ‘۔نوعلم۔ رجاتلا ريمألا ثيدحلا ضعب .ىف تعمس .دقذؤ:ال : لاق:
 ٠ اورجتي .ال. نأ .مهيلع مدقتأ نأ ىنرمأي كلام نيب تلصلا مامالا ناك دقو

 ؟ اولعف نإبف : تلق

 -٠ مهريغ ذخآو مهدرط اورجتاو اوصع ناف مهاهني :: لاق

 :: ةلاسم ج

 زوجي له ء ةربابجلا ماكح نم ناك اذا مكاحلا ىف لوقت ام : هل تلق
 ؟. ىأرلاي۔هيغ فلتخملاب مكحي نأ هل

 :٠ كلذ :زوجي ال: : ليقو 2 كلذ : لاق نم لاق دق هنآ ىعم : لاق

 اذا هب ربجي نأ هل له .ء كلذ هل نا لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 ؟ هب مكحلا هل زاج

 نم هيلع ربجي نأ زاج هب مكحي نأ زاج ام هنأ ىدنع اذكه : لاق
 ٠ . هتلع عمتجملا ©. هيغ فلتخملا

 ؟ مكحلا نم هج ماق ام۔ىلع هنيعي نأ دحأل زوجي لهف : هل.تلق:

 ي .
 ، هيلع هنيعي نمل زاج هب مكحلا هل وه زاج اذا هنأ ىعم : لات

 نم لد۔_هلا ةماقاب بطاخم الك نأل > هريغل زجي مل ه_ل زجي مل اذاو

 .٠ رج افو راب

 ء راضملا فرص فق هب جتحي ابستحم . مكاخلا: لعج اذاف-: اهل :تلق

؟ هررض لزي مل هنأ هيل!ا مفر .نم- بقاخيو .ء هدحو -هلوغ: لبقي-له



 س ١٢٦

 ا دودحلاو .ريزعتلا ىف الا .هلوق لبقي : ليق هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ةنيبلاب الا لبقي .ال. كلذإ ناف

 ه هاقاب هميقي نم رمأب نأ هلو 6 هلوقب سبحي هناف سبحلا امأو

 نمم © دودحلا و ريزعتلا نم هعم حص ام ذغني نآ نيئدحملا ىلع ةجحلا

 هيف جتحي ىذ۔ا ءىنثل! كلذ سفن ف هل لعجا نا هنأ ىعمو س كلذ ناك

 نوكي نآ مصخلا ىلع هيف هب جتحا و 4 ةندب هبف هل عمسو ء 4:دعي

 ٠ دودحلا ف كلذ ىنبجعي الو > ريزعتلا لثم ىلع ةجح كلذ ق هاضر

 ِ .؟ امكاح .دبعلا نوكي نأ زوجي لهو : هل تلق

 ٠ كلذ زوجي ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ هديب ىآرب ناك ولو : هل تلق

 ٠ ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هأطخ نيب مل ام تبثي لهاع مكحب دبعلا مكح نا تيآرأ : هل تلق

 نم : لاق نم لان دغو ٧ دجمي اميف كلذ ليق دق هنأ ىعم /( : لاق

 امكاح نامصخلا هب ىضر اذا كذ امنا زرجي : رثؤملا ابآ هبسحأو ع ءاهقفلا
 ٠ همكح تبت

 ؟ بات اذا امكاد نوكي له ، دودحملاف : هل تلق

 ء بات اذا!.د۔ح دت نم .دؤدحتل! ميقي نأ زوجب ال هلأ ىعم : لاق.
ئدنع. ه'ثم مكاحلاف غ دودحم"اماما نوكي ال::هنا : . ليق هنأ بسحأ كلذكو
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 امكاح وأ ١ دهاش دودحم ١ زوجي نأ ىنبجعيو ّ هيغ لوقلا ىنعم هبشي اميق

 اوحلصأو كلذ دعي نم اويات نيذلا الا ( : ىلاعن هللا لوقل بات !اذا اماما وأ

 ٠ ( ميحر روفغ هللا ناف

 رتافد. ىلع دهمنني نأ هل له توملا مكاحلا ضح ذح اذاف : هل تلق

 ؟ همكح

 . مزاللا ىف كلذ هيلع سيل نآ : لاق

 ؟ كلذ هل بحتسيف : هل تلق

 .٠ ىدنع اذكه : لاق

 اهريغو قوقحلا نلع نجسلا ف .نيذلا نوسوبحملاف : هل تلق

 ؟ مهيف لعفي ام

 . تاقثلا لودعلا مهرمأ ىلع فقتو كلذ ىلع دهشي هنأ ىدنع : لاق .

 نيذلا مهمو هصخ ىأر ي الا توملا فاخ اذا مهتالط!ا هل سيلآ : تلق

 ؟ قحلا مهل تبث دق

 ىتح مهتلاب سبحلا مهيلع بجو نيذلا كلذكو ، ىدنع اذكه : لاق

 اوغلبب ىتح مهقلطي الو ك هنوقحتسي ام ىلع مهتلاب مهسبح ءىربتسي

 ٠ ىدنع ااذكه : لاق ڵ\ فاخ ولو كلذ

:نمم هريغ ؤآ ناطلس هدعب رمألا ىلي ىذلا :فاخا ناق ! هل تلق



 ۔ ١٢٨٧ _

 ىذلا ددلا..اوغلبي ىتخ لاخ ىلع :مهقالطا:هل نكي ما ، هماقم موقي ال

 ؟ قوقحلا اودؤي وأ ميسبح ءاربتساب هج رمؤي

 ىري نأ الا كلذ ىلع دهشأو 0 مه رمأ هل نيبت !اذا ىدنع اذكه : لاق

 ىعمغفن .. قح جورخ هل حضتي بيبس. ىنعم .حضني" مل .ام مهتلا ف مهقالط

 ٠ كلذب رايخلا ٭_ل نأ

 > سبحلا اهلثمي بجتسي ةلاح .هبلع :بسنت نميف لوقن امف : هل تاق

 . مالسالل ىوقأو ، هسبح نم حلصأ سبحل! نم هكرت نأ مكاحلا ىآرف

 ؟ '!ذ_ه ىلع هل له

 ٠ كاذ ليق هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ حلصأ هكرت .ىأر نا ريزعتنا كلذكو..: هل تق

 مال سال . حلاصم ق رظانلا مكاحلاو 4 سبحلا لثم هنأ ىعم : لاق

 بجو. اذاو . هتماقا مكحلا بجو دودحلا نم: ءىش بجو .اذا دودحلا الا

 . اهذافناب مكحلا بجو قوقعلا نم ءىش

 : ةلأسم. ويج

 > هللا ءاش ام اهيلع ثيلو ئ دلب ىلع مامالا هالو لاو نع لئسو

 هسيح ف لعفي ام وه لزعو هريغ ءاج مثا ‘ سبحلا . قحتنسح نم سبحو

 ؟:ىل!ؤلا مهيف رظنيو .هكرتي۔ مل هقلطي

 ناو ، مهتلطأ قالطالا اوقحتسا اوناك نا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

ملعي الو 7 مامالا ةالل:و.. نم ىلاولا ناكو ئ .قالطالا اوتحتسل اونوكي. مل



:١٢٩ 

 ٥ مهسبح نم هيلع نمتئا ام ىلع مكحل ا ىف نومأم وهف هتنايخ وه

 قوقحو هللا ,قوقح نم مهسبح ام ىلعو ، مهذخأ موي هعم خرؤيو بتكيو

 ٠ مامال ١ ىلاوو نيملسملا نم نجننا مهيلع نمنتقبيو 4 هدابع

 ةلزنمك هتلزنم نوكيأ نيملسملل امكاح تيث اذ! مكاحلاف : هل تلق

 ء لاق اهيف .هلوق قدصيو ث هب نمؤي نم ىلع ث ربجلا نم مامالا

 ؟ مامالا قيدصت هيف زوجي اميف ةنيب كلذ ىع بلطي الو

 . مامالا ةلزتمب لزن اذا مامالا ةلزنمب هنا ليق هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ مامالا ةلزنمب لزني ىتمو : هل تلق

 اوضر وأ ايضاق وأ امكاح نيملسملا نم ةعامج همدق اذا ىدنع : لاق

 ٠ ايلو نوكي نأ الا. اميدقن قحتسي ال هنأل ، الو ناكو هب

 مهضعب ىلوتي ةعامج همدقي نأ الا تبثيو هميدقت زوجي ال كلذكو

 ؟ اضعب

 ٠ ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هنومدقي نيذلا ةعامجلا د_ح مكف : هل تلق

 ٠ ادعاصف نينثا : لانن..نم لاق دق هنأ ىعم : لاق

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ٩ م )



 _ _ ١٣٠

 ٠ ةثالث : لاق نم لاتو

 . ةسمخ : لاق نم لاقو

 ٠ ةمامالا ىف فالتخالا نم ءاج ام ىلع ةتس : لاق نم لاقو

 هالعج نمل زوجي له ث ةلزنملا هذهب مكاحلا ناك اذاف : هل تلق

 ريغ نم ركنملا ةلازا نع عنتما نم سبحي نآ ركنملا ىلع اميق مكاحلا
 ؟ مكاحلا رمأ

 ٠ كلذ دعب ةرو ستم هيلع نكي

 : ةلاسىم اج

 اهم هيلع دري اميف مامالا نذأتسي نآ ىلو اذا ىلاولل ىغبنيو
 ىطب نأ هلف س كلذ نم هعسوي مل ناف ، هللا لام نم ىطعي نأ قحتسي

 ةعس نم ىري ام ردق ىلع لزانلاو ، ءافعضلاو ليبسلا نباو ث ءارقفلا
 بارلا فو ثلثلاو ناثلثلا لاسملا عيمج نم كلذ هل زوجيو ث هدي ى ام

 نكلو ص ةاباحم الو فارسا ريغ نم هتالولو مامالل زئاج كلذف نيمراغلاو

 . قحتسي نم قاقحتسا نم اوري ام ردق ىلع

 ءانع رثكأ ناك نم © مهئانع ردق ىلع هباحصأ ىطعب نأ ىلاوللو

 نوكب نأ الا هردق ىلع هاطعآ ءانع لقآ ناك نمو هانع ردق ىلع هاطعأ

 ءانع هافك ناو س هتضيرف هيطعيف ةضيرف دح!و لكل ضرف دن مامالا

٠ كلذ .ىف نينثا هاطعأ نينثا



١٣١ 

 ردقم هاطعأ هريغ وأ بتاك لثم ءانع مظعأو اعفن رثكأ مهنم ناك نمو

 ٠ هريغ ميقي الام هرمآ هل ميقي ناك اذا س هئانع

 . هريغ نم ءانع مظعأ هيف نوركيو 6 هبرح هل ميقي ى ذلا كلذكو

 ائيش عنصي نآ سيلو ، راصمألا ةالو ىف اذ_ه ص لدعلا كلذ ىف ىرحنيو

 ٠ هلهأ ريغ ق ال و هعضوم ريغ ف

 نم هيلع درب اميف مامالا نذاتسس ريكلا ىلاولا راحص ىلاوو

 ىلع تاقفنلا ءارجاو ، ةبراحملاو ءاسنلا جيوزتو ك ماكحألاو دودحلا

 كلذ ه_ل حابأ اذاف ص ةلودلا ىف هلاخدا ىآر نم لاخداو © ىأر نم

 ٠ لدعلاو داهتجالاب كلذ ىف لمع

 دودح ف هئادعأ نم هبراحي نم ةبراحمو هتيعر فاصنا ىلارالو

 زوجي امتاو ص هتيعر ىلع ىدعت نمو ، هيلع لاو وه ىذلا هرصم

 لهأ نيب مكحي نأ هل سيلو ث هيلع لاو وه ىذلا هرصم ىف همكح

 ىف الا هرصم ىف سيل امم اهريغ وأ لو_صآ ىف هيلا اوعزانت ناو رصم

 لاومألا نم ءىش ف لاو مكح ذفني نأ لاول سيلو ايهبشآ امو نريدلا

 . هريغ الو حاكن ةحص ىف همكح ذفني الو هريغ الو هرصم ف ىتلا

 ةنؤمب لجرلا ذخأو ث ليكولا ةلاكو ةحص لبقي نأ هل زوجي دتو

 ىلي نم جيوزت ىف لجرل ىلاولا ةلاكو ق ةباتك لبقيو ؤ هدلوو هتجوز

 ء هسبح نم براهلا كلذكو \ هيل! هعفري نأ هنع ىلونملا ف هجيوزت

٠ ةقثلا دحاولا ةباتكب ذخأي نأ هتيالو ىف ثدحلا ثدحمو



_ ١٣٢ 

 ةلاسم اهت :

 هريغل مكحلا لعجي نأ لامعلا نم لماعو لاول الو ضاقل سيلو

 هلعفب نآ احابم كلذ مامال ا هل لعجي وآ ث هلعج ىذلا مامالا ىأرم الا %

 وأ ىضاقلا ىلي امناو ، هلهأ ىف هلعج اذا كلذ زاج كلذ هل ۔لعبف .ناف

 نم راشتسا رمأ هيبدلع .وجش : ناو 6 ه_سغفني مكحلا لماعلا و ىلاولا

 رصي ١ ء هل ىلونملااو > هسسقفني مكحلل دغاعلا وه ناكو ك مكحل

 ٠ هرمأ ريغن الو هرمأب هريغ. مدقي الو

 .نوكي هريغ امكاح دعقي نأ كلذ هل.سيل امنا ;. لاق نم لاقو

 ٠.امكاح وأ ايضاق ىضاقلا دعقي كلذكو ث ماكحألا عيمج ىف هناكم

 اهنيعب هتيعر نم نينثا نيب مكحي نم لماعلا وأ ىضاتلا رمآ اذا امآو
 كلذ .رجحي مل ام لماعلاو ىضاقلل زئاج كلذف س هنرضح ريغب وأ هترضحب

 ٠ ملعأ هللا و حصأ اذهو ث لماعلا وأ ىضاقلا ىلع مامالا

 75 ةلأسم .وج

 نيح ىدسلا ثراح نب كلام ىلا نينمؤملا ريمأ هدهع دهع نمو
 اهرمأ حالصاو ث اهودع ةدهاجمو 4 اهجارخ ةيلبجل رصم ىلا ههجو

 نم ه_,باتك ىف هب رمآ امو هتعاط راثياو هللا ىوقتب هرمآ اهدالب ةرامعو
 د_حأ ىقشي .الو ث .اهعابتا الا :ادحأ عسي ال ىتلا هننسو هضكئارغ

 ٠ هناسلو هديو هتينب هللا رصني نأو ث اهتعاضاو اهدوحج عم الا

 كتهجو دق ىنأ داعيملا فلخي ال وهو ، هرصن نم رصنب لكوت دق هناف
سانلا نأو روجو & لدع نم كلبنت نم لود اهيلع تجرخ دق دالب ىلا



.١٣٣ 

 نولوتيو ؛ كلبق نم ةالولا ريومآ نم رظنت تنك امك كرمأ نم :نورظني

 ىرجي امب۔نيجلاصلا ىلع لدتسي امناو ، مهيف لوقت تنك ام لثم كيف
 دصقلاب حلاصلا لمعلا كيلا ءايسثألا بحأ نكيلف ، ةداع ءىشلا مهل

 اهنم فاصنالا سفنلا ءاخس. ناف كاوه كلماو ، كتيعر هب ىعرت اميف
 ٠ تهركو تبحأ امدغ .

 نكت. ال > مهيلا ناسحالاو فطللاو 4 ةيعرلل ةمح رلا كملق رعستأو

 اماو ، نيدلا ف كل خأ اما نافنص مهنأل مقنب الولسم افيس مهيلع

 ىل_ع ىتؤيف س للعلا مهل ضرعتو للزلا مهنم طرغت قلخلا ىف كريظن
 هللا كيطعي نأ بحت ام لثم كوفع نم مهطعأف أطخلاو دمعلا ف مهيديأ

 نم قوفو كقوف هلللاو ةبتر مهتوف كلو ، رمألا ىلاو كناف س هوفع. نم
 ةبوقعب نجمهتت الو « وخع ىلع نمدنتت ال &۔ مهب كالاتبا وه وا هرمأ كالو

 3 نيدلا ف 7 كلذ ناق 3 ةحودنم اهيلع تد۔جحو. ةرداد ىلا نع رسن الو

 ٠ ريخلا ىلا برقيو

 رظناف ث ةمهملا هم تثدحق: كناطلس نم هيف تنآ ام كبجعأ اذاف.

 كلذ ناف ڵ كسفن. نم هبلع ردقت ال ام س كيلع هتردقو هللا ةمظع ىلا :

 بزع ام كيلا ءىفيو ، كبرغ فكيو ع كحامط نم أطيو س كحامج.نعدري

 ٠ كلقع. نم.

 نيهي هللا ناف ، هتوربج فق هبشتلاو هتمظع ى هللا ةمواسمو كايا

 ء قحلا ىف اهطسوأ كيلا رو_هألا بحأ نكيلو ص لاتخم لك لذيو س رابج لك

 اضري ثد_حي ةماعلا طخس ناف س ةيعرلا ىلع اهفخأو ، لدعلا ىف اهمعأو٠.

٠ ةماعلا اضر عم رفتغي.ةصاخلا طخسو ث ةصاخلا



١٣٤ 

 مهاقأو ء ءاخرلا ىف ةنؤم ىلئاولا ىلع لقثأ ةيعرلا نم دح سيلو

 { ةصاخلا نم فاحلالا ىف جلاو فاصنالل هركأو ص ءالبلا ىف ةنوعم

 ص ةمألا نم ةماعلا ءادعألا ىلع ةدعلاو ى نيملسملا عامجو نيدلا دامع امناو

 امع فشكت الف انويع سانلل ناف س اهيياعمل مهبلط كنم كيبع دعيأ نيلكو

 ناو ى عاس قيدصت ىل! ناجعت الو اهيلع مكحي هلللا ناف ڵ كنع باغ

 ننوكي الف ، كلبق رارشالل اريزو ناك نم كئارزو رش نآ نيحصانلاب هبشت

 ناوعأ مهناف س كريغ ناطلس ف اوكرشي امك كتنامآ ف مهكرشت ةناطب كل

 ٠ ةمتئاللا ناوخاو ث ةملظلا

 مهضر مث ى ناسحالاو لقعلا ىوذو ، قدصلاو عرولا لهآ سلاج

 ثدحي ءارطالا ةرثك ناف ث هلعفت مل لطابب كوججحتي الو كورظني ال نأ

 & ءامكحلا ةشقانمو ص ءاملعلا ةسرادم رثكأو ى ةرغلا نم ىنديو ث وهزلا

 سانلا هب ماقتسا ام ةماقتساو س كدالب لهأ كيلع حلصي ام تيبثت ف

 . لطابلا لطيبو قحلا قحي كلذب ناف ث كلبق

 دونج اهنمف ضعبب الا اهضعب حلصي ال تاقبط ةيعرلا نأ ملعاو
 لامع اهنمو س لدعلا ةاضق اهنمو ث ةصاخلاو ةماعلل باتك اهنمو ، هللا

 راجتلا اهنمو ، سانلا ةملسمو ث جارخلاو ةيزجلا لهأ اهنمو ، فاصنالا

 هللا ىمس دتو ، تاجاحلا ووذ ىلفسلا ةقبطلا اهنمو ، تاعانصلا لهأو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هتنس ىف هيبن هحرشو 0 هباتك ف

 ةيعرلل ماوق الو س نيدلا زعو ص ةيالولا نيزو ى ةيعرلا نوصح دونجلاف

 ىلع نولوصي مهبو ، مهتاجاح ءارو نم نونوكي نيذلا دونجلاب الا

نم هنوعمجب امي ح ةاضقلاو باتكلاو لامعلاب ءالؤه حالصو > مهودع



١٣٥ 

 رومأ دقفتو ، اهماوعو رومألا صاوخ نم هيلع نونمتؤيو ع عفانملا

 مهتدهاعت انيطل نرقحت الو ث هب مهتيو ايسن كسفن ف مظعت الو ، كنيعر
 ٠ كب نظلا نسحو ث ةحيصنلا لذب ىل! مهل هيعاد هناف ، لق ناو هب

 كفطل نم رسيلل ناف ث اهميسج ىلع الاكتا مهرومأ فيطل عدت الو

 ىف اونوكيل ث هنع نونغتسي ال اعقوم ميسجللو ث هب نوعفتني اعضوم

 { مهيلهآو مهفلخ نمو مهئارو نم عستيل لذبلاب مهيلع لضفأ ، كتنوعم

 داصرالاو ةمركتلا مهودعو كودع داهج ىف ادحاو امه مهمه نوكي ىتح
 ٠ لاتملا قدصو ث لاعفلا نسحب كلذ ققحو ث ةعسوتلاب

 لذبلابف ، كلمأ ىهتنم مهلامآ ىف حسفاو ، ةدجنلا لهأ صصخاو

 ّ عاجشلا ىوقب كنم ركذلا ناف ء مهيلع كنم ءانثلاو .دهاعتلا نسحو

 مهنم لكل فرعاو ، فيعضلا ىوقيو ىوقلا ديزي ، لكانلا ضرحيو

 ٠ هتياغ نود هنرصقت الو ص هريغ ىلا رمألاب مضت الو س ىلبأ ام

 ةاباحم مهلوت الو ، ارايتخا مهلمعتساو ث كلامع رومآ ف رظناو

 حالطصا ىلع مهل ةوق كلذ ناف ‘ .قزرلا نم مهيلع عسوأو ح ةرثا الو

 نا مهيلع ةجحو ك مهتنامأ نم مهب ديأ تحت ام لوانت نع ىنغو 6 مهسفنأ

 ٠ كتنامأل اوملثو 6 كرمآ اوفلاخ

 ح ةنايخ ىلا هدي طسب د_حآ ناف ح مهيلع فارشالاب مهدقفت مث

 هتبصن مث © هلمع ىف باصأ امب هتذخأف هندب ىف كتيوقع هيدلا تطسب

 ٠ ةمهتلا هتدلتقو ح هنايخلاب هتمسوو ع ةلذلا ماقمب

4 جارخلا بالجتسا ف كرظن نم غلبآ ضرألا ةرامع ق كرظن نكيلو



_ ١٣٦ 

 برخ ةرامع ريغب جارخلا بلط نمو ث ةرامعلاب الا كردي.ال بلجلا نافا
 هناف ث ةنؤملا مهنع هب تففخ ءىش كيلع لقثي الو ك دابعلا كلهأو ى دالبلا

 دالبلا بارخ نوكي اهناو ى كتيالولا نييزتو ع دالبلا ةرامعلل هدعت رخذ

 ٠ ةالولا نظ ءوسب مهزوعو اهلهأ زو_ع نم

 ةبوثملاو س ةيعرلا نم ءانثلا نسح رخدي نأ بحي نم لمع لمعاو
 غرفت كنم امسق تاجاحلا ىوذل لعجاو ع مامالا .نم اضرلاو ع هللا. نم ۔

 عضاوتت اساجم سلجاو ، كيلع مهب رداب مث ، كنهذو كمننج هيف .مهل

 مهل نلآو ، كسلجم ى كحانج مهل ضفخاو ؤ كعفر ىذلا . ، ىلاعت هلل هيف

 تعمس ىناف ص متعتم ريغ ث مهملكتم كملكي ىتح كتعجارم ىف كبناج
 ذخأي ال ةهآ سدقت ال » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ « اعتعتمالا هقح اهيف فيعضلا

 كيلع هللا طسيب فنألاو قيضلا كنع قلأو ، مهنم جرحلا لمتحناو

 © ائينه تيطعأ ام طعأو ، هتعاط لهأ باوث كل بجويو ؤ هتمحر فانكأ

 مهمحرأو ابناج مهنيلأ كيلع كناوعأ مركأ نكيلو ث زازعاو لامجا ى عنما و

 كسفنل لعجاو ةيفاق موب لكل ناف ، هلمع موي لك ضما مث ، ءافعضلل ا

 . تيقاوملا لضفأ هللا نيبو كنيب اميف

 ةيعرلا نع ةالولا باجتحا ناف ، كتيعر نع كباجتحنا نلوطت الو
 ملع مهلع عطقي باجتحالاو ء رومالاب ملع ةلقو ، قيضلا نم ةبعش
 باسشيو ث ريغصلا مظعيو ؤ ريبكلا مهدنع رغصيف ص هنود اوجاتحا ام

 نم هب هنع سانلا ىراوت ام فرعي ال ىراوت نم نأو ث لطابلاب قحلا

ء بذكلا نم قدصلل بورض اهب. فرعي تامس لوقلا ىلع .سيلو .. رومألا



_ ١٧٣٧ 

 كباجتتح! ميقيف قحلل لذبلاب هسفن بحي لجر : نالجر سانلا اهناو

 امق غلاب ىلتبم اماو ، هبدسي .ميرك :قلخ وأ ، هيضقت بجاو قح نع

 تاجاح ةرثك نأ عم خ كلذب نم ا وسآيي وأ 0 كنلآسم نع ساانلا فك عرسأ

 . فاصتا بللط وآ ث ةملظم ةياكست نم هيف كيلع ةنؤم ال ام ساانلا

 ، كمتحاو ضفخاو ، كرذعب مهيلا حمساف افيح ةيعرلا كب تنظ ناف
 ، كودنج ةعد حلصلا ناف ، اضر هلل هيف كودع هيلا كاعد احلص عدت الو

 دقع كودع نيبو كنيب تعقو ناف ص كدالبل نمآو س كمومه نم ةحارو

 كسفن لبحاو ع ةنامألاب كتمذ عراو ع ءافولاب اهطخف ةمذ هتسبلأو ك حلص

 ٠ هللا دهع هديق كرمأ قض كنوعدي الو. . تيطعأ ام نود ةنج

 اهيلا عرشلاو © كدعوب اهل فلخلاو ث كتيعر ىلع نملاو كاياو

 ةيمح كلمأ س تقملا بجوي فلخلاو س ناسحالا لطبي نملاب هناف « كناسلب

 نم سرتحاو ئ كناسل ةرثعو ح كدي ةوطسو 3 كيضغ ةروسو 4 كسفن

٠ ةيدابلا فكب كلذ لك



١٧٣٨ 

 باب

 نينوجسملاو ناجسلاو نجسلا ىف

 انيمأ ةقث الا هيلع لعجي نأ زوجي له مكاحلا نجس نع هتلأسو

 ؟ سبحيو قلطي

 . مكحلا ىف ليق هنأ ىعم اذكه : لاق

 ةقثلا اذ_ه قلطآو ث ءام سبحلا اذ_ه ف نكي مل ناف : هل تلق

 نامض مكاحلا ىلع له ث برهف هريغل قحب سبحلا هيلع تبث نم ضعب

 ٠ هفالتا ىلا دصقي مل اذا كلذ نمضي ال ىعم : لاق

 ؟ هلام ىف نامض هيلع ناك هفالتا ىلا دصق نا تيآرأ : تلق

 ٠ مكاحلا ىنعأ ، ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هريغ انيمأ هسبح ىلوب نآ زوجي لهف : هل تلق

 قيضي الف زئاجلا ىف امأو ص كلذ هل زوجي الف مكحلا ىف امآ : لاق

 فخي ملو ، هسبح ىذلا كلذب موقي احالص كلذ ىف اجر اذا كلذ هيلع

٠ هب رمؤي ام قوف دعب هنم



١٣٩٨٩ 

 قح ه دلع تبث دق نمم سبحلا نم د۔أ بره ناك ناف : تلق

 الا ص ةلادعلا ىف ةقث ريغ وهو سبحلا ىلي ىذلا !ذه دي ىاع ث هريغل

 له ص هب رمؤي ام عيضي الو س هب رمؤي ام قوف ىدعتي ال هنأ نمؤي هنأ

 قلعن ىذلا . هسبح ف براهلا نم فلت ىذ_لا قحلا مكاحلا نعضي

 ؟ قحلا هدلع

 ىلا د۔دقي مل اذا \ هسفن لام ىف كلذ نمضي ال هنأ ىعم : لاق

 همزلي ال مكاحلا و { لاملا تيب فق كلذ نامض نوكي نأ بجاو عييذضتتلا

 ءىطخي وأ ئ ماكحألا ف هيدي ىلع فلتت ىتلا قوقحلا نم ءىش هلام ىف

 ٠ هحسي ال ام ىلع دمعتي وآ ءىش عييضت ىلا دصقي مل ام همكح ق

 نم هدي ىلع عيضي وأ ث هب ءىطخي ىذلا كلذ نوكي نأ ىنبجعيو
 ٠ هلل ١ ل ام تبي ف دمعت ريغ

 ؟ هلام نم هؤادأ هيلع نكي مل لام تيب هلل نكب مل ناف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : ل اق

 همزلام ىدؤي نأ هل له ص كلذ دعب لام تيب هللا ردق ناف : هل تلق

 ؟ لاملا تيب نم مكحلا ىناعم نم

 ٠ كلذ هل زاج هيلع ردقو س كلذ كلمي ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 هل له ح عنتم اف هسبح ىلع هلعجي ةقث مكاحل ا بلط ناف : ها تلق

 ناكو ئ هريغ كلذل حلصي ال هنأ اجر اذا هريغ وآ سبحلاب كلذ ىلع ه ريج

؟ ربجلا هل نمم مكاحلا



. ١٤٠ _ 

 هللا همحر هللا دبع ني ديعس مامالا تيأر دقو ڵ ىدنع اذكه:.: لاق

 عنتماف ، فوجلا ىرق ضعب ىلوتي نآ ناطحق نب دلاخ نب دمحأ رمأي

 نا امآو ؤ هب كرمآ ام لعفاف تئش نا : هل لانتف كلذ نع دلاخ ني دمحأ

 نم كلذل حاصأ ىأر ذا ةالؤلا وأ سبحلا نم هرذعي ملو سبحلا تتست

 . مامالا" نم كلذ ىف رظنلا هيلع عقوو ص هريغ

 ؟ ءام الو ىوط هيف سيل نجس ق سبحي نأ مكاحلل لهف : ٩4ا تلق

 ررض ال هنذل “ مهسفنأ ق .رضلا مهيلع نمآ ١ ذا ى دنع اذكه - : لاق .

 ٠ مالنتنالا ىف رارضا الو

 هيف نمأيو % هبف سبحي نأ هل زوجب ىذلا سبحل ا دح ام : هل تلق

 ؟ ررضلا

 ٠ دربلاو رحلا نم مهنكي ىعم : لات

 تاقوأ ق سبدلا ل_هھآ دهاعم نآ مكاحلا ىلع سيلو : هل تلق

 ؟ مهقالطاب رمأبو 6 ةالماا

 > مهسفنأل 5 ويلطن ::نأ مهيلعو ء كلذ هبلع .نسيل ىعم. : لاق .-

 ٠ ديعصلا مهل زاج ال ا'و' مهيتأبب نمو ء ام اودجو ناف ح ١ لاتحيو

 ؟ ءاملاب مهيتأي نآ هنم اوبلط نم مزايف : هل تلق

 ريغب اولص ءاناب م .أم مل ن رآ فاخ و ؤ هريغ اودجي مل اذا : لاق.

 هتتحلن مل ۔ام مهيتأي :نم مهل رجآتنت 3 مهلاو ا۔همآ. نم كلذ هيلعق ءوضو

٠ كلذ فا_خب وآ ، هل امو ث هنيد ىف ررض



_ ١٤١ 

 ؟ اميلع نوماني طيسبلا نم ائيسث مهرضحينآ مكاحلل لهف : هل تلق

 ، هيلا كلذف لضفتو وه قلخت ناف س كلذ هيلع سيل نأ ىعم : لاق

 ريغ نم لضفأ كلذ ناك ةالصلا تاقوأ ىف ءاملا راضحاب لضفت نا كلذكو

 ء هيغ هفري فيكف :هقحتسي نمل ةبوقع سبحلا لعج امناو ، همزلي نأ
 ناف ع لزانم مهل سانلاو ع مكاحلا هب لضفتي نآ الا هتدارا ىلا لصويو

 نسح نم نا ىرمعلف هفغفرلا لهآ نم وهو ةلزب قحتسا دق دحأ ناك

 ح هيلع بجو دق :امب هسبح ءىربتسب نآ ىلا هلهأ وه امب هل ماني قالخألا
 ٠ هللا نم باوثلا كلذ ق بلطيو

 رظني نم رمأيو س سبحلا لهآ دهاعت نأ مكاحلا ىلع لهف : هل تاذ

 ىتح مهنمآي نم دنع ةلطأ ماعطلا ىلا نوجاتحب اوناك ناف ح مهلاح

 ؟ هب نوتوقتي ام ماعط اودفرتسي

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 بحاص ىلع مهماحرأ ضعب نم ماعطب مهل ىتوأ اذاف : هل تلق
 فاخي :امم ءىش ول ةديدح هيف نوكي نآ ىسع ماعطلا رظنب نآ نسحلا

 ؟ هنم

 كلذ لمهي ال نأ ىغبنيغ اومهتااو ف مهنم فيخ اذا ىدنع اذكه : لات

 . مالسلالا حلاصمل

 ؟ سبحلا ىلا ماعطلاب لخدي نآ ماعطلا لماح كرتيف : هل تلق

 مالسالا لهآ. ىلع دلوتي .ائيسث هنم فخي مل اذا كلذ ىنبجعي : لات
نجسلا باب ف مهن اجسأ فق نولعجي نوملسملا ناك د_ةقو ص هلبق نم ررض



_ ١٤٢ 

 رهنو ةحار كلذ اوأرو > ماعطلا لخدي ام ردقي > بابلا زر ق اللخ

 ٠ رمألا ق مزحأ كلاذ

 هللا همحر هلل ا ددع نب ديعس مامالا ىنلعج دق انآ تنك دق : لاق

 نم هملسي امناف ماعطب دحأ ء اج اذا تنكف نجسلا ىلع تغلب نبح انآو

 ٠ حتفأ تنك امبرو ئ بابلا للخ

 مهرضحي نأ مكاحلا ىاع له ىرط سبحلا ق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ليحلاو ولدلا

 ٠ كلذ 4..اع سيل نأ ىعم : لاق

 ؟ ح ارتسملا ءالخ مهل لدجي نأ هيلع لهف : هل تلق

 ا ورن:سيغ ةلح ىلع مهل ردخي ال نأ الا كلذ هيلع سيل نأ ىعم : لات

 ٠ ذم د .ال امم كلذ نأل ٨ ءالخ مها ٩ ج نأ ىنبجعأ 4 مهسفنأ ىلع

 . لاجرلا سح : نيسبح نيب ىوطلا لعجي نآ زرجي لهف : هل تاق

 لاجرلا ىقتس:و رئبلا مف ىلع رادجب امهنيب عطق و ث ءاسنلا سبحو

 ؟ رخآ بناج نم ءاسنلاو « بناج نم

 رنسبو ؤ نينجسل ١ نبب لوحب رنس رئىل ١ ىلع ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ زاج نيلزنملا ناكسب

 ردحنا ول نأ ناسنالا عسي ام ردقب ةجرف امهنيب ىقب ناف : هل تلق
ناك اذا رخآلا بناجلا نم روسنتف دعصو نيبناجلا دحأ نم ىوطلا ق



١٤٣ 

 ءالؤ_ه ىرب ال && نيلزنملا نبي لئاح ءانبلا نأ ريغ % ةفصلا هذه ىلع

 ؟ فاخي امم كل تفصو ام ىلع ءالؤه ءالؤه الو ي ءالؤه

 مكاحلا ىلع نكي مل نيلزنملا نيب لئاح مهدنع ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 هنم تبثي ال ثيح لاجرلاو ءاسنلا نيب قرفي نأ هيلع امناو ڵ كلذ ريغ

 ٠ نكسلا ىنعمب طلخ الو ةنكاسم

 ف لعفي ام رخآ مك اح ءاج مث ۔ مك احلا اذه تام اذاف : تلق

 ؟ نيسوبحملا

 نأ الا 0 مهتقالطا هل ناك مهيغ ريختلا هل نمم اوناك اذا هنا : لاق

 قح هيلع قلعت دت دحأ وأ ك اهيف اهنياعم حصو تبثت ةمهت نوكت
 دق ناك اذا كلذ نم رثكآ هيلع سيلو س كلذ ىلع دهشي نأ ىنبجعيف “ هريغل

 ٠ هرتفد ىف قوقحلا تينثآ

 ؟ هتوم دنع مهب ىصوي نأ هبلع له و : تلق

 ك:ذ ىلع دهسنيو « موزل ريغ نم كلذ هل بحتسي هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهعسو الا اسفن هللا فلكي الف الاو ، ردق نا الودع ادوهش

 ؟ ةلأسم دج

 هل حتفب روطقم لجر سبحلا ف هعم ناك اذا ناجسلا نع هتلأسو
 ؟ لبت وه ىلصي مل ةالصلا ترضح اذا

٠ ليتق هسقن ةالصب آ ديب هنآ ىعم : لاق



- ١٤٤ 

 ىلصي مأ ، كلذ دعب عوطتي مث هل حتفيو ةضيرفلا ىلصيف : هل تلق
 ؟ هل حتفي مث ، دارأ امب عوطتيو ةضيرفلا

 ىلع ارافسأو ءاسملا فخي .مل ام كلذ ى رظانلا هنأ ىعم : لاق
 ةحصانملاو د'هنجالا نم عاطتسا ام كلذ ف هرمأ ىعاريو ك نيسوردحملا

 ٠ هدغ هلل

 : ةل ] ۔_مہمله وم

 ءاج ا ذا نجسلا نم ادحأ قلطب نأ هل له . ناجسلا نع هنلآسو

 ؟ مكاحلا متاخب لوسزنا

 زوجي الف مكحل ا ىف امأو ء ةنانئمطالا ىف كلذ هل زرجب هنآ ىعم : لاذت

 كلذ ٠

 دت مكاحلا نا : هل لاقف رجات لجر ناجسلا ىلا ءاج اذاف : هل تلق
 ؟ هسبح ناجسللل له ى هسبحتل هب هجوي نأ رمأ

 ٠ قيدصتلا ىنعم ىع زوجي ىعم : لات

 هنا هل لاقف مكاحلا ملعأ و ئ قيدصتلا ىلع هنجس ناف : هل تاق

 ؟ كنذب ناجسلا مزلي له ، سبحلا ىلا دحأب لوسرلا رمأي مل

 ، سبح هيلع نكي مل سبحلا هيلع بجي نم نجس اذا هنآ ىعم : لاق
 هدا ل سرب هنأب مكاحلا و ناجسلا نجي ترج دق ةداعلا تناك ناو

 ناجسلا ىلع نكي مل 5 سبحملا قحتسي ال نمم اناسنا سبحف ةمالعب

٠ ثيس تدث دق هنأل سبح



 ۔ ١٤٥

 : ةلأسم وج

 دلاولا توميف ، سبحلا ف نوكي سانلا رابك نم لجرلا نع هتااسو
 هانع ام ىلا جرخي نأ : بلطف هرمأ ىلب نم وأ ح ةجوزلا وآ دلولا وأ

 ؟ هسفنب اليفك مدقي

 اذف { مهايند فو نيدلا ف مهرادقأ ىف نوفلتخي سانلا نأ ملعاف

 ىلم هي لفكو اقح دحأل عيضي وآ ليزي نأ انومأم ٠ هنيد ىف ةقث ن ك

 .٠ ىضقني ىنح هانعمل جرخب نآ سأب الف & ساانلا

 ىتلا ةمهتلا عاونأ هيلع حصت مل اضيأ ثدحت ةمهت ىف ناك ناو

 د_جوي مل بهذ اذا قحب ناك ناو س اسأب نوكي ال نأ وجراف ، حصت ال
 ذخأ زجي مل بهذ اذاف ، صاصقلاو لتقلا لثم ليفكىا نم ق_۔ح.ا كلذ

 ء .بهذ اذا هفلت فاخي قحلا ناك اذا كلذ ىرأ الف ث ءالفكلا نم كلذ

 بوبحم نب دمحم ناك دقو ث هدري ىتح هظفحي نم هعم ثعبي نآ الا

 ٠ ديتملا لجرلا هيلا جرخي هللا همحر

 لهآ ىلع فيخ ةلع هتنعف 0 قحي سبدلا همزل لجر نع : لئسو ١

 ؟ طمتيو هيلجرب رطقي له هنم سبحلا

 ةرملا نمؤي مل نا و ؤ هيف هيلع ة ٥رضم ال امب قثوب هنأ ىعم : : لاق

 ٠ كل ذل ض رعي ملا هنن اث و هبلع

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ١٠ م )



١٤٦ 

 ةلاسم و :

 س سخ اي : لاقف ء ناجسلا متف الجر سبح اذا مكاحلا نعو

 ؟ همزلب 7 حيبقلا دعولاب هدهو

 هيلع نا سيسخ اي : لاقف نيملسملا نم ناجسلا ناك نا هنا : لاق

 ٠ مكاحلا هاري ام ىنع هتلاطاو ، سبحلاو ريزعتلا

 ؟ همزلي ام سبحلا جراخ ىلا ضغي ملو سبحلا بقث ناف : هل تلق .

 ٠ هتبوقع ق غلابيو > رطمقيو رزعب هنا ىعم : لاق

 ء هنيعب دحأ ىلع حصي ملو ابوقثم سبحلا حبصأ ناف : هل تلق

 باحصأ نم كلذ ىف ةمهتلا هتقحل نم قحلت ةمهتلا نأ ىعم : لاق

 ٠ سبحلا

 ٠ كلذ لعف هيلع حص نم الا مزلي ال هنأ ىعم : لات

 سبحل ١ بقن انالف نأ سبحلا ق نم رثكأ وأ الجر دهش ناف : هل تلق

 ؟ الودع اونوكي مل ناو مهتداهش ليقتأ مهريغ نود ثدحلا اذه ثدحأو

 ٠ لبقت مل : لاتق

 ةمهتلاب هيلع مهتداهش لبقت الو الودع اونوكي مل اذاف : هل تلق

؟ هريغ نود هقحليبو



_ ١٤٧ 

 معن : ل اق ٠

 ؟ ال مآ نامضلا همزلي : هل تلق

 { ةمهتلاب مهتداهش تلبق الودع اوناك اذا دوهسلا نا ىعم : لاق

 ٠ هريغ نود هتحليو

 . ىعم كلذك معن : لاق

 عنتما رطقي نأ مكاحلا هب رمأ امل سوبحملا اذه ناف : هل تلق

 رمأي نآ مكاحلل له ث هريغ وأ بعت نم سبحلا ف ةرضملا هنم فيخو
 ؟ ةرطنقملا ىلع ٥ ريجي نم

 نم جورخلا هنم كفيخو 4 سبحلا هيلع ناك ١ ذا ىعم ١ ذكه : لاق

 سيل ام ال . ى دعتلا نع هكسمي امم اهريغو ةرطنقمل ١ ىلع ربجأ ] سبحلا

 : َ ٠ عاذنتمال ١ نم

 ردقي ملو ى كلذل رقي ملو ٥ رطنقي نأ ىلع ردقر مل اذاف : هل تلق
 ؟ هطمقتو هقاثياب رمأي نأ مكاحلل له ، طمق وأ برض هلاني نأ الا هيع

 هل ناك ، تابوقعلا نم هب الا هيلا غلبي مل ام هنأ ىعم اذكه : لاق
 ٠ هيلع كل ذ

 طاقتلا هنع اولحي نأ ١ ودارآو ةرطنقملا ق لعجو طمت ناف : هل تلق ١

 ؟ هنع هلح ىلع ربجي مأ هلاحب كرتي ، عنتماف

كلذ 1 رابيخلا مهل ناك لقعلا حيحص ناك اذا هنأ ىعم : لاق



_ ١٤٨ 

 ىدنع هتيوتعو هلاحب كرنن عنتما اذاو ح هولح اوءاش ناو . هوكرت اوءاش نا

 ٠ فافختسا كلذ لثم نع هعانتما نآ ىل عقي هنأل س كلذ نم رثكأ

 ىلع نامض هيف له | رثأ طامقلا هيغ رثآف هل احب كرت ناف : هل تلق

 ؟ هطمت نم

 ٠ هنم دلوتي اميف شرآ لودعناب مات نم ىلع سيل نأ وجرأ : لاق

 5 سبح هل نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : ليق

 هعم حص اذا ناك رمع نأ ريغ ث امهنع هللا ىضر رمعل الو س ركب ىبأل الو َ

 ناك داسفلا نأ كلذو « دجسملا ةيراس فق طبرف هب رمأ قح دحأ ىلع

 ٠ سبحلا اوذختا هدعب نم داسفلا رثك املف ح اليلق

 ىلع :. ليقو ع نافع نب نامثع سبحلا ذختا نم لوآ نا : ليقو
 ٠ بلاط ىبآ نبا

 انجس ذختا ةفوكلا درو امل ايلع نأ ىراوحلا نب لضفلا نعو

 ٠ هيف سبحي ناكو

 : ةلأسم ةوج

 نمو .% فئالخلا مايأ ىق سوبحلا اوذختا مالسالا رثك امل : ليقو

 هنال مه راثآ اوفنقا و ى مهلاثم نوملسملا ىذتحاف ڵ لدعلا ةمئآ مهدعب

 ك عبتي ارثآ راصف © مهرصع ىف ءاملعلا هريغت مل ء لدعلا ةمئأ هب لمع

 . مهدعب نم ىتأي نمل ةجحو

سمشلل افوشكم سبحلا نولعجي مهانيآرو : ءايضلا فق اولانتو



_ ١٤٩ 

 لجأ نمف ث ةبوقع سبحلا نأل ، هسفن ىلع رتس دارآ نمف ڵ دربلاو

 ىلع اوعرتجاو ، قو_ةحلاب اونواهت مهنأل ارتس مهل اولعجي مل كلذ

 ٠ هللا ىصاعم

 هيق سبحي ىذلا سنجلا دح امو : هل تلق : حماجلا نم ةدايزلا قو

 ؟ ررضلا هيف مهيلع نمؤيو

 ٠ دربلاو رحلا نع مهنكي ام : لاق

 نوكي ال عضوم ف وآ دجسملا ف سبحي نأ زوجي له : هريغ نمو
 ؟ باب الو لفق هيلع

 اوناك اذا سانلا قوقح لاطبا ىلع نمأي ثيح سبحي نا : هل لاق
 ٠ كلذ نم ةردق ىلع

 & تيي ىلع ردقب مل اذا > ىلاولا ق : دلاخ نب دمحآ نب دمحم نعو

 ؟ ءام اهيف سيل ث ةروفحم ، ىوط ىف سبحلا نيقحتسملا سبحي نآ هل له

 ٠ معن : لاق

 : ةلآشم _

 : نيهجو ىلع نوجسملا ىلع عقي نجسلاو

 بجي ىتلا تاروجحملا نم بكترا امل هل الاكن نوكي : لوألا هجولا
 هيغ د_حأل ال هلل رلظنلا داهتجاو ع رمألا ىلوأ نم رظنلاب سبجلا اهيق

لهأل ةروشملاو رمألاب مئاقلا نم رظنلا يوس دح كلذ ق سيلو قح



_ ١٥٠ 

 ث هوجولا نم هجول هنم رظنب رمألا ىلوأ نع اذه لعفي مل نمو ملعلا

 ريصقتلا ىوس هيف هقحلي اييع ىرن الو « رفكمب كلذ سيلو ، هل زاج

 كلذ امناو ع لهجب فرعيب ال نمم لعافلا ناك اذا ، هريغ هيف غلاب امع

 دنع تائيسلا نع زواجتي هللاو ص لاكن ةبوقعلا نأل ، ريصقتو طلغ هنم
 ٠ تارفكملا بانتجا

 ىدامنلا ف ةداع'او كلذ باكترا ةرئكي فرعد بكترملا نوكي ام هنمو

 . ) هنم هللا مقتنيف داع نمو ) : ىلاعت هللا لوقل دشأ اذهف هيف

 دنآ اذهف أ ساتلا لاومأ نم هكهتنا امم هيلع عقي : ىناثلا هجولاو

 قح هيف نوجسملا ىلع قاعتم تي مل ام دحاو هجو نم هلثمو اذه ك رومالا

 ةير تع هلك 6 دحاو قوقحلاو مهتلا و دود دحلاو ءامذلا سبحو 6 هؤادأ همزلب

 ٠ هبنذو هتيصعم ردق ىلع دحا و لكب ىهتني

 لكلو ء امف مهلك زانلا لهأ نا ىرت الآ ةرخالاو ايندلا ةبوقع كلذكو . .
 ٠ نوملعت ال نكلو فعض

 : ةلأسم د

 نأ مكاحلا ىآرف ، سبحلا هلثمب بجوتسي لاح هيلا بسني نميفو
 ؟ هسيبج كرتم له 7 مالسالل ى وقآو ئ هسبح نم حلصأ سبحلا نع هكرت

 دودحلا الا" :ريزعتلا اذكهو ، كلذ .: ليق دقو ڵ ىدنع اذكه ::لاق

 لوطي نم سبح .خ ا ذا .ىلاولل ىغبنبو 4 اهتماتتا . تبجو اهنم ءىنش بجو ١ ذا

كلذ لاط اذا ىننتي الئل ى هسنبحا موي خرؤيو ء هبنذ ةفص هعم تبثي ثي نأ هسبح
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 نم سبح ف رظنيل هباتك دهاعتيو هريغ ءىجيف ص هتيالو نع لاز وأ ص هيلع

 تثبجي ام ىلاولا ول ىضاقلا و > مامالا ىلع ىفخف اثدح ثدحأ نميفو هسبح

 ٠ هسبح ف هيلع ءىش ال هنأ هبلع بجي ام نع لأسي ىتح هسبحف هيلع

 : ةلأسم وج

 ٠ هتبوقع ق غلابيو رطنقيو رزعي هناف جراخلا ىلا ضفي

 ٠ برض هيلع سئي سبحلا بقن نم : لاق ركب ىبأ نعو

 همزلي هنا مكاحلا سبح نم برهي ىذلا : هللا همحر ديعس وبآ لاتو

 دحالو قحلاب نواهتو © ماكحلا رومأب فافختسالا نم كلذ نأل ‘ ريزعتلا

 ٠ لعافلا فافختسا نم مكاحلا ى رد ام الا هريزعتل

 . ؟ هبلط مكاحلا ىلع له ث ةمهت ببسل سبحلا نم رف نميفو

 فاصنالا بلطو ث دابعلل قح اهيف قلعتي امم ةمهتلا :تناك نا : لاق

 هجرادتسا هف وجري هجو هل ببست اذا هتبلاطم هياع ناك « هيلع ردقو ي هنم
 ىآر ناف ى كاذ فق رظنلا مكاحللف هيف هلل قحلا ناك امنا ناك ناو ، هبلط ى

 ٠ كلذ هل ناك هدب ىلع ذخالاو مالسالل حلصأ هبلط

 زوجي له ث لعفي مل هنآ هسفن دنع ناكو ث ةمهت ىلع سبح نميفو
 ؟ سبحلا نم محقني نأ هل

 افافختنا الو قحلا دناعم ريغ , محقناو ء قح هيلع تنثي مل اذا :'لانق : .

؟ هبلع قيضي ال نأ وجراف
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 . ماحقنال ا ىلع ردقي مل اذا سبحملا بقني نأ ىنبجعي الو : لاق

 ٠ نامضلا هيلع فاخأف لعف ناف

 : ةلاسم وج

 : لاقو دبعب ىلاولا لجرلا ىتأ اذاو ء دلاخ نب دمحم نب دمحأ نعو

 ؟ هسبح ديري كيلا هب ىنلسرأ نالفل دبعلا اذه

 .٠ هسبح ىل ١ ولل سيل هنآ

 : ةلاسم

 ىلا مكاحلا هبيجي الف س هتجوز هعم نوكت نأ نوجسملا بلط اذاو
 كاذ هل سلاف 6 هم نوكب نآ بلطو هلاح ءاسو دتشاو لتعا ناغ 6 كلذ

 ٠ كلذ ىلا مكاحلا هبيجي الو ، ىه تبغر ولو

 ؟ مل : هل تلق

 هفرت هعم هنجوز ةماقا و ح تابوقعلا نم برض سبحلا نال : لاق

 رورسلا لاخدا ناف اضيأو “ معنت الو ةحار ةبوقعلا عم سيلو ث ةحارو

 نا تانايخلاو اهيلع اسوبحم ناك نا قوقحلاب نواهتلا ىلع هيرجي امم هيلع
 ٠. اهب اذوخأم

 ء ه:لا هتجوز لوخد باط نا ةمهتلا سبح همزل نميق عضوم فو

 ؟ ةولخلا ىنعمل كلاذ ىه تبلط وآ

 .ىش ى اهلوخد ف ةمهتلا ىناعم هقحلي نا الا كلذ عنمي ال : لاق
٠ كلذ ىنعمل عنمي امناغ { ىناعمل ١ نم
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 نيب قلطي نآ زوجي له . ةالصلل قلطي نأ هنم فيخ اذا روطغمل ١ ق و

 ؟ ةرم نيتالصلا

٠ 

 نآ مكاخلا نم رظنلا بجوأ ناو ث زاج كلذ رظنلا بجوأ نا : لاق

 . مكاحلل كلذ زاج هنم فاخي امل هل حتفي ال

 ؟ تقولا تافاىتح ةالصلل قلطي مل اذا : روطقملا ىف ليقو

 ىلعف كذ نكب مل ناو & :مكاحلا ىلع ءىش الف القتعم ناك اذا لاق

 ٠ هنكمأ ام ىلصي نأ روطتملا 7 ةبونلا مكاحال

 . هولوحي نأ هلهأ بلطو > سبحلا ق ضرم اذا سوبحملا نع هت.آسو

 ؟ مهعم

 ء لدعلا ىلا برقآ وه ام كلذ ى مكاحلا رظنف هلل قحلا ناك اذا : لاق :-

 ٠ ضيرملا نع كلذ ماكحأ لاوزب الا لزي مل دابعلل قحلا ناك ناو
 ه_ب نمضيو ء :هجارخا مكاحلا دارأو ص دابعلل وآ هلل ناك ناف : تلق

 ؟ سبحلا ىلا ةرم هددري نآ ع ىري اذا هلهأ

 رظنلا بجوي نآ الا مكاحلل ىه سيلف دابعلا قوقح اماف : لاق
 ٠ هلا اهيف رظناف هلل ا قوقح امآو > هجوي كلذ بجوي وأ » كلذ لاوزب

 : ةلاسم وج

؟ لام هل سيلو ، سبحلا هيلع بجو نميف ، رصن ىبأ بتك نمو
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 لاملا تيب نم هيلع قفني : لاق ٠

 نوقلطي نكلو ك لالا تيب ق مهل ةقفن ال : ليقو : دبعس ويآ لاق

 © ةعس لاملا فو ح مهيلع قفنأو مامالا لعف ناف ث سانلا نولأسي ىراسأ

 ٠ كل ذ هعسو

 مهل فرعي مل ناف ، سبحلا ىف مهيلاوم ىلع مهتقفنف ديبعلا امأو

 نآ ىلا مهباقر ف مهيلاوم ىلع مهتنؤم تناك كيلامم مهنأ حصو ىلاوم

 ذا سأي الف سانلا نولآسي ىراسأ ىلاولا مهجرخآ ناف ي مهيلاوم مه ودفي

 نم وآ ناك ابيرغ اثراو هل فرعت ملو هالوم تام وأ { ىلاوم مهل فرعي مل

 ٠ ءاارقف ارناك اذا .رارحالاك سانلا لآسي ىلا بحأ هجارخاو ، نامع لهآ

 : ةلاسم ة

 هلو لام هل سيلو “ ةمهت وأ قح ىنعمب سبحلا همزل نميغ : ديعس وبأ

 ؟ هب مهتوقي امل لاتحي قلطي له 4 مهسفنأب نوموقي ال راغص دالوأ

 & هللا لام تيب نم مهيلع قفنأ مكاحلا ءاس ناف كلذ هيلع تبث اذا : لاق
 .هسفنل لاتحي ىتح سبحلا همزا اذا اظوفحم هقلطأ ءاسث ناو ى هقلطآ ءاش ناو

 هنال لاتحي اظوفحم قلطي دقف لام تيب نكي مل ناف كلذ نكمأ اذا 2 هلايعلو
 نيملسملا ةبوقع نم سيلو ث هلايع ىلع الو ، هسفن ف ررضلا هيلع لمحي ال
 برحلا لهأ ةلزنمب لزن دق نوكي نأ الا كلذ حصي الو ع عوجلاب باذعلا
 ابصانم ناك اذا اشطعو اعوج تام ولو ي كلذب قيقح هناف ، نيملسملل

. ملعا هللاو برحلل
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 باب

 0 الاب سبحلا ق 3

 برشب مهتم دحأ ناك اذا هنآ انفرع ىذلا : هللا همحر درعس ويآ لاق

 تدجو مث & .هريغو رجلا ذيبن نم مارحلا ذيبنلا برشو ث تاعامجلا ىف رمخلا

 . ولو «. ركس .ركسملا بارشلل عامتجالا نال سبحي هنأ ڵ بارشلا ةحئار هيف

 رجلا ذيبن نم مارحلا ذ.نلاا برشو ع ذيبنلا ىنعأ الالح لصالا ىف ناك

 بارش ث!ا ةحئا ر هنمو مهتملا ىلع مهتلا بابسأ ترهظ اذاف ركسملا نم هريغو

 ` ٠ ةمهت ا ىلع هسبح ناكو ح ةمهتا ١ ب ايسآ ةقحل

 نا بألا ى ةمهتلا لثمك لاومألا ىف ثادحألا ف .ةههتلا اهأو
 : ىدمتلاك ذاسث!اف ى لاومألا ف ةمهت ال لاقت نمم ذاشلاو ملعلا لهآ لوق رثكأ ف
 ىلع اوقفتاو ، ةمهتلاب ذخألا ىلع نوملسملا حلطصا امنآو ، نادبألا ىف
 او_ذياعي . ىتح داهفلا ل_هھآأ كرت اذا هنأل ح ركنملا ةلازال س كلذ

 ء هنم مهناكمأ و هيلع مهدتقع نم كلذ ناكو ث ةنيبلا مهيلع حصتو داسفلاب

 روهظل () ٠٠٠٠ ىديألا مهيلع طسبت نآ نونمآ مهنأل لطابلا نم مهناكماو
 حيحصلا اذهف ك ىديالا ىالطاب ىدقعلا نيبو مهنيب لاحف نيملسملا لدع

 هنم ر-هاظلل كرتلاك اذه ىنعم ىلع جرخي كلذكو ؤ ةبغرلل لامكالا نم

 ٠ ركنملا ةحص هنم نيبتن ىتح ركنملا كرتب بابسأ

 ولو ، حيح.دلا ىلع ذخأو ةمهت نكي مل ركنملا هنم نيبت حص اذاف
 ءايشألا ف لطبو زاج ءىش ى ةمهتلا ىلع ذخألا لطاب اذا ةمهتلا ىلع ذخؤي

 ٠ كلذ ىناعم ىف فالتخالاو ث اهلك

 ' :.لصالا ضايب () ا `



_ ١٥٦ 

 لاومألا نأل ڵ لاومألا ىف ثادحألا نم دشأ هنا ةقرسلاب مهتملا امأو

 قرسا ىنعمو ء ضعبلا ىلا ضعبلا نع ةلاحتسالاو ع ىواعدلا اهيف نكمت
 ٠ ركنم مسا هيلع عقي مسا وهو ىواعدلا ىنعم نم جراخ

 > ركاخملا ىلع زاجو تيث ركاملا نم ءىش ىلع مهتلاب ذخألا تش ث اذاف

 ء ركاخملا م:مج ىق ةمهت نوكي نأ زاج ركانملا نم ع ىش ىف ةمهت ال تيث اذاو

 ل_صأ لطبو ع ركانملا ةحص ىلع الا نكي ملو { ةمهتلاب ذخألا زجي ملو

 ٠ ةمهتلاب ذخألا لطب ام رخآ ىنعم ف نوملسملا هيلع عمتجا

 مكحلاو ةداهشلا نآ انفرع ىذلاف ةداهشلاو اهياع مكحلاو ةآرملا امأو

 ةحص وأ ةنياعملا ىلع .الا نوكت ال ةفرعملا نآو س ةفرعملا ىلع الا نوكي ال
 اذه نأل ص ةنياعملا ريغ ىلع ملكتملا نم عامسلاب الا كلذ نوكي الو ى ةنيبلا

 مكحلاو ، نظ_الاب ةداهشلاو ع نظلاب مكحلا قيرط نم جرخي
 عيمج فو ماكحألا عيمج ىف ىدخ هيلع عمتجملا لطابلا نم ث نظلاب
 ٠ تاداهشلا

 ؟ ةلاسم

. . 

 هيلع ص اهقرس نمل ةقرس رتس هنآ هيلع نيبتيو رهسثي ىذلا نع لئسو

 مهتي مل اذا هنأ ىعمو { سبحلا هيلع نا : ليق دق هنآ ىعم : : لاق

 ٠ هيلع سبح ال ةقرس اهنأ هملع دعب قراسلل ةقرسلا رتسب

 : ةلاسم :

 ح اهريغو ةنايخلا ىلع مهتملا سبح آربتسا اذا مكاحلا نع لئسو
؟ امهنيب رظنيف همصخ .ىلا لسري نأ مكاحلا ىلع له ، همصخ رضحي ملو
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 5 هرضحو هيلا لسرآ ةجحلا هلاني ثيح ناك اذا مصخلا نأ ىعم : لاق

 مكاحلا ةجح « ةجحلا هلانت ال ثيح مصخلا ناك ناو : همصخ نيبو هنيب رظنو

 هرضحي اليفك هيلع ذخآو “ سبحلا نم تقولا ف مهتم ا جرخل تقولا ىف

 هذه ىلع هقلطآو 0 هيلا همصخ ىوعد حصي امب وآ ، همصخ لصو ىتم

 ٠ ةطيرشلا

 ؟ اليفك دجي مل ناف : هل تلق

 ٠ هيعدي اميف هتجح همصخل طرتشيو هقلطي : ليق دق : لاق

 سيلو © اهب قلعتو قيرطلا ىف اهل ضرتعا الجر نأ تعدا ةأرما نعو
 ؟ كلذ ىف امهيلع بجي امف كلذ وه ركنأو ، هنم مرحمب الو ةجوزب هل ىه

 هيلع نبت ةمهت بيسي وآ ةحصب ال ا كلذ ف قدصت ال اهنأ ىعم : ل ات

 ٠ ةمهتلا ىناعم هيلع بجي اميف

 امئاق هدجو هنأ ةلادع هل سيل لجر هيلع دهش ناك ناف : هل تلق

 مواقم وهو {{ هنم ثيغتستو هيلع حبصت ىهو > قيرطلا ف ةآرملا هذه مم

 ؟ ةمهتلا هيلع بجوي امم اذه نوكي له ء امل

 نمم نيده اشي وأ ةقثلا ريخي تبثت ةمهتلا نا ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ نبيتقث انوكي مل ولو ى كلذ لثم ف مهتي ال

 نمم اهب قلعت هنأ ةآرملا هيلع تعدا ىذلا لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

؟ ةمهتلاب ذخؤي له ى لعفلا اذه لثم نع دعبي ال
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 فروعت امب .ةههت وأ ةبارتسا ىنعمب رمالا عقو اذا هنأ ىعم لاق

 :٠ كلذ نم هيلع ببست امب ةمهتلا ىناعم هتقحل هه.شي امب وأ ، هنم .

 ؛

 قلعت هنأ ةمرحلا هذه هيلع تعدا ىذلا لجرلا اذه .رقأ ناف : تلق

 ملو ك تئاغتساو هيلع تحاص اهنأو ، قيرطلا ىف اهل امواقم ناك هنأ اهب

 هيلع تع۔ا امب.اليلد هنم لوقلا اذه نوكي له ع تعدا ام اهيلا هنم نكي

 ؟ ةآرملا

 ق وأ اه سذ ىف كلذب بارتسي عضوم ىف ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 د_دأبف ڵ هف نأك ىذلا تقولا فو ث اهيف اهل ةمواقملا تناك ىتلا ةعقبلا

 , ةمهتلا ىنعم قحتسي ىنعأ بابسألا هذه ..

 رهظب ملو ء ةفعلاو رتسلاب فرعي نمم لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

 لجرلا ةداهشو س هيلع ةأرملا هذه نم ةوعدلا هذه تناكو.،:اذه .نم ءىش ةيلع -ا

 . ؟ ةمهتلا هنتحلت له ث لوقلا اذهب هرارقاو ع هيلع

 هنقحل ث هلثم نم ولخي ال ام ةمهت!ا ىناعم ببست اذا هنأ ىعم : لانق

 ٠ ةقث وأ الدع نكي مل ام ةمهتلا ىناعم

 نم قحلت له داسفب اهسفن ى ةمهتم ةأرملا هذه تناك ناف : هل تلق
 ؟ ةمهتلا هذه لثم هيلع تعدا

برقأ كلذ ناك ث اهسفن ىف ةمهتم تناك اذا ةآرملا هذه نا ىعم : لاق
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 ىلع وه امنا كلذ نأب مهتت نأ الا س كلذ تيلع تعداو اهل ضرعي نم ىلا

 نم ث كلذ ريغب ةمهتلا هيلع عقيام ىنعم ريغ نم هب ءارغالا ةدارا هجو

 ٠ لطابلا نم مهتلا بابسأ
١ 

 رح ىلع ىوعدلا تعداو { ةكولمم ةمأ هذه تناك ناف : هل تلق

 . ؟ ةمهتل اي اهل ذخؤي له . دبع وأ

 ٠ ءاوس تامرحملا ىف ةمألاو ةرحلا نأ ىعم : لاق

 ةرحلا نم ثادحالا لهآ ةبوقع لثم اذه لثمب مهتملا ةبوقعف : هل تلق

 ٠ اهريغو

 مراحملا مظعأ نم اهنال ع مهتلا مظعأ ةرحلا نم ةمهتلا نأ ىعم : لاق
 ٠ مظعأ هاركتسالاو ، لطاب كلذ لكع ةعواطملاو هاركتسالا ىلع ةكهتنمل

 نكمتت ..
 تدجو ىوعدلا هذه ةآرملا هذه تعدا ىذلا لجرلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذب ةمهتلا هقحلت له ث الدع ةقث لجرلا اذه ناو ص هب ةقلعتم

 هتحلت امناو ء ةحصب الا ةمهتلا هقحلت ال لذعلا ةقثلا نأ ىعم : لاق

 ٠ رارقا وآ \ لدع ىدهاشب ةحصلا ماكحأ

 ؟ هحضفت نأ تدارأ اهنأ هب اهقيلعتب ةمهتلا ىه اهقحلت لهف : هل تلق

 ف كلذب ىصاعملا نم ءىش ى ةمهتلا ىناعم اهب مقو اذا اهنأ ىعم : لاق

٠ كلذ ق ةمهتلا بايسأب تذخأ هوجولانم هجو



 : ةلأسه

 نم نتر_ه مث ئ ةمهت بيسي مكاحلانم سبح ق ناك نمع لئسو

 ؟ هبلط مك احل له . سسيحلا

 ء فاصنالا بلطو ث دابعلل قح هيف قلعتي امم تناك اذا هنأ ى-ه : لاق

 ىف هكاردتسا. هب وجري هجو هل ببست اذا هت,لاطم هيلع ناك هيلع راقو
 حلصأ هبلط ىأر ناف ، كلذ ف رظانلا مكاحلاف هلل هيف قحلا ناك ناو ث هباط
 ىآر ناو :اهتجالا عم كلذ هيلع ناك هد ىلع ذخألاو مالسالا لهأل

 ٠ كلذ هل ناك لضفأ مالسالا ىناعم نم هريغب لاغتشالا

 هام ىف مكاحل مكح همزل دق قح . سبحلا نم بره اذا هنأ ىعمو
 هبلط نم ةردق ىلع مكاحلا ناك ناو ث ىلونملا ةلزنمب وهو ناك ثيح

 ىدنع هناف 6 كلذ ىلع ناطلسو > هللا لام تيي نم ناوعأ هلو ك راصتنالاو

 مالسال ا ىلع هنم لضفأ هيف امب لاغتسالا و « هيلوت ىلع ةبوقعلل هبلط ف رظانلا

 ٠ هلهآو

 ؟ لام هل نكب مل اذاف : هل تلق

 هلط ف مكاحلا داهتجا ىنبجعأ لام ه_ل نكب مل اذا هنأ ىمم : لاق

 ٠ ىدنع لاح ىلع هيف رظانلا وهو ح هيلع قلعتملا ذخال

 ا ؟ بلطي مل وآ قحل ١ بحاص كلذ بلط ءا وسىف : هل تلق

 رثكأ ة هجح مكاحلا ىلع قحلا بحاصل سيلو ئ ءاوس هنأ ىعم : : لاق

 ٠ ك'ذ .د ىلع ردق ١ ذا هقح فات ىاع نمأب ثيح 4 هسبحي نآ نم

 ىلا ب فبلطق هل رقأف 6 هيلع ىعدا اقح ىبص ىلا بلط لج رف : : تلق

؟ كاذ مكاحلل له هب هل هسبحب نأ مكاحلا



 ۔ ١٦١

 حص وأ !دعاصف ةنس ةرشع سمخ غلب اذا كاذ ىف ليق هنآ ىعم : لد

 دحآبف > رظنلا ف نيغلابلا دحد راصو 6 هنم رخصأ وهو هيارننأ غلب أ كلذ

 نود قو_ةحلاو لاومألا ىف نيغلابلا ماكحأ هقحلت ليذ دن لاوحألا هذ_ه

 دودحلا ٠

 ىف نيغلابلل ةلزذمي هقحلت له ص اذهب لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ةلزنمب معطأ وأ ، هيأرب هلام نم لكأ اميف دودح!ا نود ث قوقحلاو لاومألا

 ؟ غلابلا

 ٠ هلح ق كلذكو > اذه ىعم هقحلي كلذك هنأ ىعم : لات

 ؟ اذه ىلع هؤارسشو غلابلا ةلزنمب نوكي له س هؤارشو هعيبف : هل تلن

 ناك ام كلذكو ئ كلذ لوقن نم لوق ىلع كلذ لرق دت هنأ ىدم : لانق

 ٠ دودحلا الا قانع وأ قالط نم ماكحأ نم

 : ةل اتسم ويج

 ؟ نه ويرضيو س نه وسم٫ نآ هناوعأو

 نكمأ امب كلذ ىلع نربجأ نعنتتماف س كلذ نهيلع بجو اذا ىعم : لاق

 لعجي نأ كلذل لعافلا لاتحا كلذ نكمي مل ناو ث نهنادبأل سم ريغ نم
 غلبي ملو كلذ نع نعنتما ناف نهنا ديأ نم كلذ سم نع هدب د رنسسن ام هدم ىلع

 ٠ لاجرلا نم نهريغك نك برضلاب الا نويلا

- 

( ٢ ج ديفملا عماجلا _- ١١ م )



_ ١٦٢ 

 ل!اجر'او ءاسنلا نجي عمجلاب مهتي نم سبحي نأ مكاحلل له : هل تلق

 دشأ نم كلذ نأل ، كلذ سبح لاطيو ى ليق هنأ ىدنع اذكه :. لاق

 ٠ ىدنع اهحبتأو ركاذملا

 هم زلب له ل اجرل ١ و ع اسنلا نيب عمجي نم ىلع كلذ حص ناف : تلق

 ؟ دح

 : فالتخا هيف دجوي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىنازلا دح هيلع : لاق نم لاق

 ٠ هيلع دحالو ريزعتلاب بقاعي : لاق نم لاقو

 نصحملا دح مجرل ا هيلع نوكيل اركي وآ انصحم اذه ناك ناف : هل تلق

 ؟ دحلا هيلع ىري نم لوقت ىلع ركبلا دح دلجلا وأ
 - ۔۔ .

 ٠ كلذ ىنعم هيلع تبثي ىدنع اذكه : لاق

 هبرض هنآ رخآلا ىلع امهدحأ ىعدي نالجر مكاحلا ىلا عفترا اذاف : تلق

 1 ةمهتلا هبلع تبيستو حرجلاو رثألا مكاحلا ىرأف هحرج وآ ح ١ رئؤم امرض

 ةمكاحملا عمسيو ث مكحلل سلجملا موي ىلا ةمهتلاب هسبح رخؤي نآ هل له

؟ كلذ ريخات هعسيو مكحلا سلجم ىف امهنيب



_ .١٦٣ . 

 بجو نم سبح فو ث امهنيب رظنلا هعسي مكاحلا نا عم ىعم : لاق

 عطقيو ث امهنيب اميف رظنو مهتملا سبح ءاسث ناف ث ةمهتلاب سبحلا هيلع

 رظني مث هكح موي ىلا كلذ رخآ ءاش ناو ، تناك ام ثيح امهيواعد

 ء همصخ ىلع موصخلا نم دحأل قحلا تبثي مل ام مهتملا سبحيو ث امهنيب

 هل سيلو ع كلذ ناك ام قحلا هل نم فصني نأ هيلع ناك قحلا تبث ناف

 فاصنالا همصخ بلط اذا قحلا هل نم ىأرب الا مكحلا موي ىلا مكحلا ريخأت

 ٠ هل هياع قحلا تبثيو هنم

 له ت هقرس هنأ همصخ ىلع مصخلا ىعدا اذا لوقت امف : هل تلق

 ؟ سبحلا هب قحتسي ام هنم نركي

 هيلع ت ثي ام ىعدي هنأل كلذب سبحلا بجوتسي هنأ ىعم : لاق

 ٠ مالسالا حلاصم ق رظانلا ره و هيلا كلذف ‘ صوصخم ق ك'ذ

 سبحلا امهياع بجو اذا ةمهتملا ةأرملاو مهتملا لجرلا نع : لئسو

 ل_صارلا اذه ناكو ڵ سبحلا ىلا امهلصاوي نم امهيلا لصوف اسبحف

 مئاقأل له ع امهريغ وأ ةقلطم وز قلطم لثم ةمهتلا هقحلت عضوم فا

 ؟ سبح ىلا لصاولا اذه سبحي نأ رمألاب

 ىصاعملا نم ءىشد اذهل هنلصارم ق ةمهتلا هتقحل اذا هنأ ىعم : لاق

 لبق ةمدقتلا ىآر ناف ث كلذ ىف رظنلا هل ناك ڵ هيلع اهراكنا بجي ىتلا
٠ كلذ لعف ىلوأ سبحلا ىأر ناو 5 كاذ لعف حلصأ سبحلا



- ١٦٤4 

 : ةلأسم وج

 ء تيب بقث نم ليللا ىف ثدحلا نم ءىش هيلع ثدحأ لجر نعو
 مهناق ثادحألا نم كلذ ريغ وآ ةباد رنع و ؤ عرز وأ ڵ ةرجش عطق وأ

 همهتا نم مكاحلا هل ذخأو مكاحلا ىلا هرمأ عفرو رثكأ وأ نيلجر كلذب
 نع هتمهت تلازف هيلع ثدحأ ىذلا عجر كلذ دعي ناك املق ص هل مهسبحو

 نم ة_ههتلا هنع لاز ىذلل جرخي نأ مكاحلا ىلع نوكي له ح نيمهتملا
 ؟ مهتملا لوقب سبحلا

 ، مهتملا اذه ةمهت ىلع الا سبحلا قحتسي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 % سبحلا هنع لاز ةمهتلا هنع تلاز اذاف هسبح كلذ لجأ نمو

 هيلع ره اسشتد > ةمهتلا هذه بيسي سوبحم ١ ناك ناف : هل تلق .

 لخد دقو « ركانملا نم هريغ وأ هب مهتا دق ام لثم ركانملل هباكترا

 ؟ هسح ف هل ددمي نآ مكاحلل له ح ةمهتلا هذه بيسي سبحلا

 امنا و ؤ ةمهتلا هذه ريغب سبحلا قحتسي ناك اذا هنآ ىعم :: لاق

 ىع قحنسي امي هسبح مكاحلل ناك ، ةمهتلا هذه بيسي سبحل ا لخد

 ٠ كلذ ى رظانلا مكاحلاو هتالطا ىف اليبس هيلع مهتملل سيلو ث هاري ام

 ل_هف ةفصلا هذه ىلاع بجب هسيح ىرب مكاحلا ناك ناف : هل تلق

 هتمهت لازأ دق همهتا ىذلا نالف هنآ سوبحملا فرعي نأ مكاحلا ىلع

 6 ركانملل هباكنرا نم هنم رهاشت دق ام ببسب سوبحم امنا هنأو ٤ هنع

 ؟ هلاح ىلع سبحلا ىف هكرتيو كلذ مكاحلا ىلع سيل مأ

 نآ هفرعو كلذ لعف نا نسحو كاذ ىف رظانلا مكاحلا نأ ىعم : لاقت

٠ مهتم ٢ نم باتعال ١ بابسأ هقحلي ام مهتمل ١



 ۔ ١٦٥

 ح لوألا هلاح ىلع سبحلا ىف هكرتو كلذ مكاحلا لعفي مل ناف : تلت
 عسي هنع ةمهتلا ةلازا نم همهتا دن ىذلا نم ثدح دق ام فرعي ملو

 ؟ كلذ مكاحلا

 ىلع ررضلا فاخ ناو ص كلذل هنامتك بايسآ نم ررض ةمهتلا هنع لازأ دق

 ٠ كلذ همالعا ىأرلا بجوأ ناك مهتملا

 رارحألا امآ : لاق هنأ حبسملا نب دمحم نع رثألا ف دجوي : تلق
 نمف 0 هرشلا:و داسفلا اذ مهيف ناف ك ٥ رظن مهيف مكاحلل نوكيف راغصلا

 ء هياع فاخي ال ثيح هسبحو هددهو س هيدآ بدألا ىلا مهنم لهأتسي

 ٠ ءايلوألاو ء ايآلا ىلع مدقنبو

 ٠ كلذ ليق هنآ ىعم : 1 همحر دبعس ردأ لاق

 ء سبحلا الا هرف مهسبحي اعضرم مكاحلا دجب مل ناف : هل تلق

 ؟ هيف مهسبحي نآ هل له

 نوسبحي : ليقو ٤ سبح نايبصل ١ ىلع سيل : ليق هنآ ىعم : ل اقت

 عضاوملا نم عضوم وأ دجسم وآ مكاحلا سلجم ف ةبوقعلا عضوم ريغ ف

 ٠ هيف نوظفحي تيب لتم

 ء كلذ دحي اوناكو سبحلا ق مهيلع نمؤي ناك اذا : ليق هنآ ىعمو

 لثميو ك نوقحتسي ام لثمب ١ ويتترع سبحل ١ ق اع ابض مهيلع فخي ملو

۔ ةيوقسلا نم مهمزلي ام ىلع ال بدألا ىنعم ىلع ةبوقعلا نم نولمحي ام



_ ١٦٦ 

 . ا! جوز ال ةأرما لزنم باب برضي كردأ لجر نع : لئسو

 تلئسف ث اهجوزت هنأ ىعداف هدارم نع لئسف ركسلا رثآ هبو ةبزع ىهو

 ، ال مآ ا_هب جوزت هنأ ملعت الو ث اهبلطي ناك هنا : تلاقف كلذ نع ةأرملا

 ء اهب هجوز اهيلو ناو ؤ اهل هنا : لاقف ، بايثلا نم ءىش هعم دجوو

 لجرلا اذه رمأ عفرف ث كلذ نع ةآرملا تعنتماف اهيلع لوخدلا بلطف

 اذه هاغدا ام ةحص نيبتب ىنح هسبحي نآ مكاحلل له 0 مكاحلا ىلا

 ؟ ةآرملاو لجرلا

 > لاهجلا نم وهو بارشلا بابسأ هب ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ىلع بتاعي هناف ث هيلع عامتجالاب وأ ، مارحلا بارشب نيمهتملا نم ول
 ؟ قحتسب مكاحلا ها رب ام ىلع سبحلاب كلذ

 غ ةآرملا عم ةولخلا نم هنم ناب نكي مل امف جيوزتلا هاوعد امأو

 هناف ص ةيارتسالا مم كلذ ىعديو س بيرلا ىنعم امهمزاب ام هعم ةولخلاو

 ةآرملا نم برقي الو س ةيجوزلا نم ىعدي ىتلا هاوعد هنم لبقت ال

 هذه نم ىعدي ام ىلع سبح هيلع ىل نيبي الو ، ىعدي ام ىلع ةنيبلاب الا
 ٠ ىوعدلا

 نيبارتسم انوك: وأ ، ةبارت_سالا بجوت ةولخ امهنيب نكي ناو
 ناك ناف ث ةبارتسالا دح ف امهف ةحص ريغ ىلع هتدصت وآ ارشثاعتيف

 ىلع كلذ ىلع نابقاعيو عامتجالا ناعنمي انوكي نأ ىنبجعا كلذك كلذ
 حصي ام الا ، لطابلا نم ةبارتسالا ىنعم هب امهيلع بجي امم ، رهظ ام
٠ حاكنلا ةحص عم ةبارتسالا: ىنعم نم امهئربي ام



 س ١٦٧

 ح ةيجوزلا نم نايعدب ام الا ةولخ امهنيب نكي مل ناف : هل تلق
 هاوعد ىلع متو ، ركسسملل هبرش نم رهظ ام ىلع مكادلا هسبحو

 مكاحلل له ث ةآرملا هذهب جوزت هنآ دهشف لدعي ال نم رضحف ص ةيجوزلل

 نم نايعدي امو امهعدي وأ اذه لثم ىف ضراعي الو هليبس ىلخي نأ
 ؟ ةفصلا هذه ىلع ةيجوزلا

 نكت مل ولو . امهنع بيرلا ليزت ةنيب تحص اذا هنأ ىعم : لاتق

 نارراقتبي ا_مه عنملاب الو > ةبوقعلاب امهيلع ضارتعا مكاحلل نكي مل ةنيب

 ٠ ةيجوزلا نم هب

 هتجوز قلط هنأ همكح مايآ لبق لجر هدنع رقأ اذا مكاحلا نعو
 ؟ كلذ ى مكاحلا مزلي ام ةآرملا هذه عم ميقم لجرلاو “ تاقيلطت ثالث

 ا_جوز تجوزت دق نوكي نأ جرخم اهل لمتحي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 هعم انوكي نأ نمدب نكي ملو ث اذه اهجوزتو ؤ هجوب هنم تجرخو س هريغ

 اهه اماكرت ناف ٤ امهيلع بستحيو ث امهيلع ركني نأ هبلع ناك ث مارح ىلع
 .& امهنم عمس ةجح امهل نوكت نأ الا س امهيتاع الاو ء م ارحلاا نم هيلع

 ٠ هلل اذه ف قحلا نأل

 تدرآ : جوزلا لاق نأ قالطلا اذه ى امهتجح تناك ناف : هل تلق
 له ض اثالث اهتنتلطف تطلغف 0 اهيآري وآ ؤ اهدب ى ىتجوز قالط لعجأ نأ

 ؟ امهكرت مكاحلا عسيو 6 امهل ةجح اذه نوكي

: فالتخاب اذه ىف ل۔ق دق هنآ ىعم : لاق



_ ١٦٨ 

 ىنعم ىلع هقدصت نأ اهل ناك اذاف « هقدصت نأ اهل : لاق نم لاق

 ةأرملا بلطت مل اذا امهيلع ضرتعي نأ هريغل الو مكاحلل نكي مل لوقلا اذه

 نأ الا سانلا ىلع طلسمب سيل مكاحلاو ث هاعدا اميف هتقدصو فاصنالا
 مهيلع بجت ةرهاظلا ثادحألا نم ناك ام الا فاصنالا هيلا اوبلطي

 ءاش نا ث لدعلا هبجوي ام ىلع مهل ةبوقعلا ىف ريخم وهف ح ةبوقعلا اهيف
 ٠ هيف مهكرت هعسي اميف مهكرت ءاس ناو ث مهذخأ

 : ةل اسم ج

 نمم وه سيلو ث هتيب ىف ةقرسلا دجوت ىذلا لجرلا نع : لئسو

 ؟ ةبوقعلا همزلتو ث ةمهتلا هقحلت لهف “ هديب قرسي

 مهل رتسيو ، قرسللا لهآ ىوآي هنأ مهتي ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ةمهنلا هقحلت هنأ انعمف هلزنم فق ةقرسلا دجوف مهرتسيو ث مهتقرس

 ٠ كلذ ق

 : ةلاسم 3

 ، رسيب وآ دوسآ لجر هعمو مكاحلا ىلا لصو لجر نع : لئسو
 لأسف ث بئاغ لجرل كوامم دوسألا وأ رسيبلا اذه نآ لجرلا ىعداف
 : لاقو كلذ ركنأف ، لجرلا اذه ىعدي امع رسيبلا ول دوسألا اذه مكاحلا
 نأ م.احلا لآ_سو كولمم هنآ ةني ٥ دنع نا : ىعدملا لانف > رح هنا

 هتيدوبع نم ىعدي امي ةنيبلا حصت ىتح رسيبلا وآ دوسلا اذه هل سبحي

 ؟ هل هسبحي نأ مكاحلل نوكب له ث بئاغلا نالفل

 ٥اوعد ق ةمهت هذتحلت ملو ٩دبفنل هيبع دب ناك نا هنآ ىعم : لاق

هنوف فاخيو برهي الئل هسح بلط ُاذا لوتلا ضعب ق هنأ بسحف



. ١٦٩ 

 اهدقف سو حملا ىلع نركب ال > ةليوط ةدم هددمي وأ هسبح مكاحلا نأ

 ٨ ررض

 بجي قحب وأ ةحصب الا سبحي سيل نأ لوقلا ضعب ف نأ ىعمو
 هنأل ، كلذ ىل نيبي الف هريغل هاوعد امآو س ةبوقع سبحلا نأل ص هيلع

 ٠ هيلع ىعدملا ىلع هل ةمرصخ ال هب رتم

 لآسو 3 دوسألا ١ ذه بلط ف بئاغلل ليكو هنآ ىعدا ناف ٠ هل تلق

 ؟ دبعلاب ةنيبلا حصتو ع هت!اكو حصت ىتح هل هسبحي نآ مكاحلا

 ءىدتبي الو ، رخآلا ف الو لرألا ىف هل سبحي نأ ىنبجعي ال : لاق
 ٠ مهيلع بجي امب الا س:حلاب سانلا

 : ةلاسم زهب

 راثآ هيفو هدلاو ىلع مكاحلا ىلأ عفر اذا ىبصلا نع هتلآسو

 ؟ ةمهتااب هدلاو هل سبحي نأ مكاحلل له & هيرض هدلاو نأ ىعدي

 ح هيلع ىدعن نم فرعيو' لقتعي نمم ىبصلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 عفر ام ناك اذا ةمهتلاب هل ذخأ ةمهتلا هقحلت نمم ىبصلا اذه دلاو ناكو
 ىنعملا اذ_ھ تيث اذاف ؤ هد'او ل_حف نم هيلع ءادتعا جرخي هب هيلع

 ث هلل وه .بدألا نأل ، سببح

 ؟ كلذ ! له ص لمعلا نم موزل ىلع هيرض هدلاو ناك اذاخ : هل تلق

 جر۔خ اذا امأو س هدلو بدآ ىلع بقاعي ال دلاولا نآ ىعم : لاق

هنأ ىمف ارثؤم ابرض برذلا ق طارفذالا ىلا بدألا ,نعم نم برض !ا



_ ١٧٠ 

 هللا ىلص ىبنلا نع انغلب بدألا برض نأل ، كلذ هدلو ى هل حابي ال

 حربم ريغ بدألا برضو « ثالثلا قوف دازي ال » : لاق هنأ ملسو هيلع

 ٠ جرخيالو رثؤي ال

 : ةلاسم وج

 له ح هيف رثؤن مل اهنا : لاقو رجحب الجر ىمر هنأ رقأ لجر نعو

 ؟ هيلع هلهج ىنعمب سبحلا كلذب همزلي

 ىنعمي قحتسيو لهج دق ناك لهجل ١ ىنعمي ناك ا!ذا هنأ ىعم : لاق

 مل وأ باصأآ براح دق ناك ايراحم ناك ول هنأل ؤ ىدنع سبحلا كلذ

 ٠ رجح وآ مهسب ىمر اذا بصي

 امهمزلب له ع ةراجحلاب ابمارت امهنآ اعيمج ارراقت ناف : هل تلق

 ؟ هيلع لهج رخآلا نآ امهنم دحااو لك ىعدا اذا سبحلا

 ء ل_هجلا نم ىد_ذنع ناك س كلذب ارراقت اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ سبحلاب ةبوقعلا هب قحتسي ىدنع لهجلاو

 امهآر هنآ دحاو دهاش دهشو ث اعيمج كلذ اركنآ ناف : هل تلق

 ؟ سبحلاب نابقاعيو ث ةمهتلا ىنعم كلذب ناقحتسي له ع نايمارتي

 ةمهتلا ىنعم ه ريخي مزلو > قدصب نمم ناك ١ ذا هنأ ىعم : لاق

٠ ىدنع ةمهتلا ىنعم كلذب امهقحل



١٧١ 

 باد
 ٠ ٠

 مهتلاب سبحلا ىف

 مهتلاو ع افلتخم اسبح مهتلا ىلع اوبح دق نيملسملا نآ ملعأ
 رثألا هيف ليتقلا دجو اذاف لتقلا امأف ، اهريغو ءاهدلا ف ةفلتخم
 ٠ اومهتا نم مهل ذخأ ادحأ هتثرو مهتاف 6 هلنت نم ىردب الو

 نولا دعي ال دوهش نم ةلالدلا هيبش بيس مهتم ١ ىلع ناك ن اف

 ليوط هسبح كلذف ةمهنتلاف لوتقم ١ كردأ وأ . نايبص وأ ديبع ا

 هسبح اضيأ كلذف ء نحالاو ىلتقلا مهنيب ترج نمم مهتملا ناك نا و

 ٠ صاصقلا هيف همزلي ال لتقلاب رقملاو ڵ لقثأ

 ء أطخلا رارقا رقأ اذا نيتنس سبحي هنا : نيملسملا ضعب لاق دتف

 نأ انغلب دقو 6٨6 بوبحم ني دمحم كلذ لاق ةطخلا هيسشثب الو جورخلا ديري

 هعدبي الو فرعي ال ىذلا لتقلاو ئ ةريثك نينس سبح ناسغ مامالا

 . لنأ هسبح هيف ببس ال نظلاو رثألاب الا لوتلا

 ءىرب اذا حورجملا ىلع اوجتحا ام ردقو حرجلا ف مهتملا كلذكو

 ءامدلاو لتقلاب نيمهتملا عفري نأ ىلاوللو ، ةديدشلا ةحارجلا ف الا

 قرسل!ا ىف ة هتا كلذكو ، هدم مهسبح لعجي نأ ماماللو ڵ ةمئألا ىلا

 قراس ىلع حئاص وآ ، باب علق وآ تيب بقن نم ببسب قرسلا رهظ اذا
 ناف ث كلذ هايسثأو ءىش اهنم رهظيف ىعدت ةقرس وأ ، سانلا هآرف قرس

 لوط نوكت ةنرسلا نايبو قراسلا لعف حبقو ةقرسلا ردق ىلع مهسبح

٠ لودعلا الا' نيمهتملا لك قحلت ةمهتلاو ، هرصقو هسبح



_ ١٧٧٢ 

 فرع دق ىذلاف ؤ ةبوقعلا ىف نيفلتخم ةقرسلاب نومهتملا نوكي دتو

 لجرلا ڵ، قرسااب فرعي مل نمم لوطآ هتبرقعف هياع ببست ةقرسلاب
 ىتح سبح مهيلع سيلف نايبصلا املو ، ءاوس كلذ ف دبعلاو ةأرملاو

 نود امالغ انهملا سبح دتو ، سبحلا ىلع اووقيف اوقهاريو !وخلبي

 . خياشملا نم هريغو بوبحم نب دمحم دهع ىلع لتتلا ىف قهارملا

 فاخي امو ث دويقلا ىلع مهتوقو مهثادحأ ردق ىلع نوديقي دويقلاو
 لهجلاو ، ديدشلا برضلاو ث ةديدشلا حورجلاو لتقلا ىلع مهبره نم

 ٠ هلهج نع ىهتني ىتح بتاعي ث هلهاجتو لهاجلا لهج ردق ىلع

 اذا قراسلا ردقو ع اهنايبو هقرسلا ةرثك ىلع قرسلا ف كلذكو

 دشأ ناك اهحتفو ث اهبقنب مهلاومأو سانلا لزانمب رهسن دق ناك

 ء كلذ ىف هدهجب ىلاولا ىرحتيو ث اسبح لوطأو ادينو ؤ ةبوقع

 هنأ هسبح لوطي نم سبح اذا مامالاو ىلاوال ىغبنيو ث مامالا رواشتيو

 ء هيلع كلذ لاط اذا ىسني الئل هسبح موي خيراتو هبنذ ةفص هعم تبثي

 دهاعتيو ، هسبح ىف نم دهاعتيو ث هريغ ءىجيف ص هتيالو نع لاز وأ

 رظنيف هبنذ امو ، هسبح ىتم هسبح نم سبح ف رظنيلو “ هباتك ىف ام
 ٠ قيفوتلا هللابو هيف

 ىف د_شآ ىهو ص ءامدلا مرحلاو لتقلا ثادحألا دىشآ نمو : اولاق

 هيلع حصي نم برضي امناو ء برضلاو ديقلاو سبحلاو ث ةبوقعلا
 ريزعتلا رئكآو س ثدحلا ةدش ردق ىلع برضلا نوكيو س هب مهتا ام

 كولمملا .دح اطوس نوعبرل دودحلا لقأو س دودحلا لقأ نم صقنأ

 لثم ص هناسلب سانلا ىلع لهجي نمل لقآ نوثالثلاو ةسمخلا رمخلا ى

٠ بلكلاو ىلوملاو ، روثلاو ، نئاخلا لجرال هلوت



 ۔ _ ١٧٣

 ا_بيرغ لتاق لتق ناو ث رثكاو دث] ناك ملسمل كلذ لان ناف

 ء هنمهت ترهظ اذا هلتاق ذخؤي هناف هل مهتي بلاط الو ىلو هل فرعي ال

 ، هتبرقع لوط لد_ء ةنيب هيلع حص وأ رقأ ناف ؤ هتمهن ردق ىلع هبناعيو

 ذخاو ث قحلاب اباتك هيلع بتكو قحلا هيلع تبثأ هتبوقع ىصقتسا اذاف
 ٠ هقحب هزجنأ هثراو حص ام ىتم اليفك هيلع

 عدي ملو ع مكاحلا هبقاع هيلا هؤايلوآ بلطي ملو لتق نم كلذكو
 انيأر دقو ث هيلا هبلطي ال نم ىلو نوكيو ث اضعب مهضعب لتقي سانلا

 نآ الا رارقا وأ نيلدعب كلذ حص اذا ةردملا نايصع ىلع نوسبحي ماكحلا

 سبحلاب سيلو س هبسبحي الو هبلع مدقتيف نيملسملا نم الجر نوكي

 ٠ ثالثلاو نيمويلا و مويلا لثم ليوطلا

 هسبح غرفتسا دق هنأ ىأرو « بلاطلا باغو امهنم سبح اذاو

 مل ناف 3 هرضحأ رضح ام ىنم ايلم اليفك هيلع ذخأ ك ١ احيحص ٥ دجي ملو

 ٠ هجرخيو ص هبلع وهف قح نم همزل امف هرضحي

 هب لفكي هقح هيلع ىضقو ص اليفك هقحب هل لفك رقأ نم كلذكو
 نا هجرخآو هرضحي مل ناو ث هل لفكن ىذلا هقح ىلع ىضقو ع اليفك

 نيذلا كلذب اوفرع اذا ليبسلا ةعطق سبحو ث هيلع جتحيف هيلع ردقي مل
 كاذب اوفرع اذا نوفتخيو ع سانلا نوبلسيو ؤ ليبسلا نوعطقي
 ه ليقثلا ديقلاو ي ليوطلا سبحلا نوسبحيف

 ةن رلاب مهيلع حص اذاو > دنأ مهريزعت ناك مهيلع حص اذاو

 ةماقا ىلي امناو ث هباتك ف مهيلع هللا اهبجوأ ىتلا دودحلا مهيلع تمقأ
٠ مامالا مهيلع دودحلا



_ ١٧٤4 

 : ةلأمسده وم

 ك ةمهنل ا نعو : هلل ا همحر دبعس ني دمحم ديعس ىبآ نع ليق اممو

 ؟ كلذ ىلع سبحلا زوجيو ث بابسلاو فذقلا ىف اهانعم تبثي له

 ه_ل ازوجد ال ىذ.ا لطابلا نم ءىش ق هانعم تيث اذا ىعم : لاق

 بيسنو 4 كلذ حصي ملف دحل اب وأ هيف قحل ا هعم هيلع حص اذا ى دنعف هلعف

 ٠ لطاب!ا عنمل ةمهتلا هيف ىدنع ناك ع ةمهتلا هيف

 هبلع ىعدملا ىعدب "نأ وهأ ةمهتلاب مهتملا ذ_خؤد ىنمو : هل ليق

 ؟ ةقث دحاو لو_ةب مآ ، هلعف .نم هلع كلذ ة رهشب مآ

 تبثي ام قبرط نم الا ى۔عدلا ىنعمب كلذ تبثي ال هنآ ى3ه : لاق

 ة هيف حرجلا لثم هيف ةمهتلا ىنعم هب مهتملا قحلي ىذلا ثدح!ا ببسب
 ء ةمهتلا هقحلت نم كلذب مهتي مث ، هلام ىف داسفلا وأ برضلا وأ

 لو۔ةب ليق هنأ ىدنع اميف ةمهتلا بابسأ نم حرجلا اذه هيلع ىعدي وأ
 ء ةقثلا دحاولا لوقب تبثتو ، هريغ لوق نم نكي مل ولو ع مهتملاو ىع۔الا

 ٠ فذقلاو بابسلا لثم رثأ هل كردي ام لثم ىف رثآ كلذل دجوي مل ولو

 لخنلا زازجو ، حرجلاو برضلا لثم لاز دقو رثأ هل كردي امو

 ببس ال ةمهتلا بجوي ببس ةقثلا لوق نأل كلذ هبشأ امو س عرزلاو

 ٠ ةمهتلا تلازو س قحلا تبث ةنيبلا تماق ول ذا ةحصلا

 تا_تث نم نكد مل ولو ك را_.:خذلا رتاونو 6 ة رهشل ١ ىتعم ك'ذكو

ربخ نم نوكي هنأ وجرأو ث لين هنأ ىدنع اميف ةمهتلا بجوي نيملسملا



 == ٥ ٧ ١ إ _

 ىف اومهتي مل ام كلذ ىنبجعيو ث مهتقث حصت مل ولو ، ادعاصف نينثالا

 هانعم ادعاصف نينثالا نأل ، ةمهت ىنعم مهب مقت مل اومهتا ناف ، مهلوق
 ةمهنلا توبث نوكت نأ هانعمل نسحف ةلادعلا تحص ول قحلا بجوي

 تحص ول نل ةنيبلا ىنعمب وهو مهتي وأ ؤ مهلوق ىف قحتسي مال ام
 ٠ مكحلا ىنعم بجو مهتداهش

 . ابارتسي ملو ع اذهب الزن اذا نيدبعلا لوق نم ىنبجعي كلذكو

 ٠ كلذ ىف بذكم امهتم مل ا.ذا نايبصلا نم نيلقاعلا نيقهارملا نمو

 غلبلا رارحألا لاجرلا ةلزنمب نه رارحألا ثانالا كلذكو : هل تلق
 ؟ راغصلاو مهنم

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ديبعلا ةلزنمب مه راغصلاو ءامالا نم غلبلا كلذكو : تلق

 ٠ هلثم ف مهقيدصت ىنعم عقو اذا ىدنع اذكه : لاق

 اونوكي ملو ء كلذ ىنعم نولقعي نايبصلا ناك ناف : هل تلق
 ؟ نيقهارملا لثم ةمهت ىنعم مهلوقب تبثي له ث نيقهارم

 ٠ ةمهتلا ىنعم ف ىدنع كلذ

 ؟ اهيلع سيحيو 0 ىبصل ١ ةمهتل ١ ىنعم قحلب لهف :: هل تلق

 سبحل ١ ىنعم بجوي ثدح هنم حص ذا : ليق دت هنآ ىعم : لاق

: هسبح فق فالتخاب



 _ _ ١٧٦

 ٠: هيلع سبج ال : للق نم لاقغ

 بيهرت:ا ىنعم ىلع ةبوقعلا لهأ سبح ريغ ف سبحي : لان نم لاقو
 ق ىدنع هبنتيو ةمهتلا بيست اذاو > كلذ ق ءافكتنسا ءاجر ديدهتلاو

 ٠ نيقهارملا نايبصلا نم نوكي دن هنأل س كذ ىنعم سبحلا

 اوناك اذا رارحألا نايبصلا لثم ءامالاو ديبعلا ىف كلذكو : هل تلق

 . ٠ نيغلاب ريغ
 ؟ ةمهتلا مهقحلت له ع ديبعلا نم نوغلابلاف : هل تلق

 نيغلابلا قحلي سحلا ىف ام ةمهتلا ىناعم فق مهقحا !ت ىعم : لاق

 ٠ مهيف كلذ بجو اذا رارحألا

 ؟ ديسلا ىآرب كلذ نوكي لهف : هل ت'ق

 6 هد۔رسل ىأر كلذ ىف نكي مل ةبرقع'ا هيلع تبث اذا .ىعم : .لاق.

 ءافكنسا الو ةبوذع ا_ےغف سيل ىتلا قرقحلا ىنعم ف هدرسىل رمذلا ان.ذاو

 : ٠ رش

 ؟ هتقفن نم ىلع ةبوقعلا نم ءىش ىلع سبحنا همزل اذاف : هل تلق

 ٠ هديس ىلع هنا : لات

 ؟ كلذب ددسلا مكاحلا ذخأبو : هل تلق -

 قفني ال هنآ هل نيبت وأ دبعلا كلذ بلط اذا ىدنع اذكه : لاق

 : ٠ هبلع
٠٠ 

 ٩ تأي د - حأ هعم نكي ملو % سبحل ا هيلع بجو اذا رحلاف : هل تلن

؟ سبحلا ىف دريو شيعي نأ ىا هتالطا زوجي له ، هماعطب



_ , ٧٧ ١ _ 

 ىف نكي ملو ے هبره نم نمآو هظفحي نم هعم ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 موقي نأ هيلعف هل لعفي مل ناف غ ساب كلذب نكي مل قح لاطبا فوخ كلذ
 ىتح .هظفحي نم هعم ريسيلو ج قلطأ لام هل نكي مل ناف هلام نم هسفنب وه
 ىآر.نأ هنأ الا ليق :هنآ ىدنع .اميف :هتقفن مكاحلا مزلي الو 2 هسفنل لاتحي

 دق هنأ ىدنعف ع هللا لام نم هيلع قفنآ داسف هقالطا ىف فاخو احالص كلذ

 : ٠ ىدنع كلذ هل ليق

 ! : ةلاسم ذه

 عنمي له ث ةمهت وآ قح ىنعمب سبحلا لجرلا مزل اذاف : هل تلق

 ؟ ىه تبلط وأ كلذ .بلط نا اهب هتولخ ىنعمب سبحلا ف هيلع هتجوز لوخد

 اهلوخد ف ةمهتلا ىناعم هتحلي نأ الا كلذ نم عنمي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىنعمب عنمت اهناف ىناعملا نم ىنعمل ءىش ف هيلع

 هلو لام هل سيلو > ةمهت وأ قح ىنعمي سبحلا همزل ناف : هل تلق

 ةعنص لمعب مهتوقي ام مهل لاتحي قلطي له مهسفناب نوموقي ال راغص دالوأ
 ؟ سانلا لاؤس نم اهريغ وأ

 نم مهيلع قفنأ مكاحلا :ءاش ناف .ء كلذ هيلع تيك اذا هنأ ىمم : لاق

 هسفنل لاتحي ىتح سبحلا همزل .اذا اظوفحم هقلطأ ءاسث ناو ص هللا لام تيب

 ٠ كاذ نكمت ااذا هلايعلو

 اظوفحم هتالطا مكاحلا مزلي .له ع لام تيب نكي مل ناف : هل تلق
 ؟ لاتحي

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ١٢ م )ا



_. .١٧٨ 

 ىف الو هسفن ف . ررضلا. هيلع لمحي ال هنأل ، كلذ ليق .هنآ ىعم : لاق .

 نأ الا كلذ حصي الو ، عوجلاب باذعلا نيملسملا ,ةبوقع نم سيلو < هلايع

 هبنأل كلذب قيقحف ، نيملسملا برح وهو ، برحلا ةلزنمب لزن دق نوكي

 ٠. برحلل ابصانم ناكا ذا اشثطعو اعوج تام ؤلو ىقسي الو معطي نأ زوجي ال

 فرعي ال و ئ .نسبحل ١ ق هنوقب موقي نم دجي وه ناك ن .راف : هل تلق

 هيلع مم ا امو 3 مه رمأ ذ ةفرعم كرت هل اعسا و نوكبي له . ه دالوأ دنع ام

 ؟ مهيلع اررض ملعي نكي مل ام

 نسح وأ لام نم ةيافكلا لاح ف مهدهعي ناك اذا .هنأ ىعم : لاق .. `

 كلت نع لاقتناب مهلاح لوحت مل ام ةعسلا زئاجلا ف .ىدنع هل ناك لايتحا

 ث ةرضملاو قيضلا نم مهيلع ىشخي ام لاح ىف مهدهعي ناك اذاف ع لاحلا
 نوقيطي الو هل مهمزلي ام ام هيلا" بلطي الو ، هسفن نع زعي ال نمم اوناكو
 ٠ لاحلا آذه 'ىلع ىذنع كلذ هيلع ناك مه دهاعت ىلع رداق وهو كلذ

 59 : : : ةلاسم د

 . . :و 7 : ؟ اهانعم تبثيو مهتلا مزلي اميف

 حو ورجلا و لتقلا نم : ىش ' ىف ىنعم تيثئ ١ اذأ ليق دق ة هنآ ىعم : : لاقم

 . ٠ تانيبلاب الا نوكي الف & لاومألا ف ثادحأخلاو
 . ا .

 .: .ذ «
- 

 ش ةمهتلاب ذخألا ه هيف ٠ تيث هانعم تش 5 اذا كاذ عيمج .0 : ليق هنأ ىعمو

 . 7 "“ةمدلب واد كلذ هل زوجي نل هيف زاجو

 ؟ ةمهتلاب ذخألا لصتا نيآ نمف :,هل تلق
١ ؛٣٢ .



.. :١٧٨٩ . 

 مالسالل مهنم ارظن ء نوملسملا .هيلع حلطصا حلص هنأ ىعم : لاق . :..

 :. : ث ٠ هلهأو

 ٩ غن ىبنلانع ةنس تبثي ام كلذ نا ملي مل ولو : هل تلت
 ء ةماسقلاي مكحلا .ىنعم هبشي ام الا اصوصنم كلذ ملع] ال : لاق

 هبشأ ام' هنلزم ه هنع م اج. دقو ؤ .ةمهتلا" لصآ ىنعم .ىلع الا جرخت ال. اهنا

 .٠ ءامدلا ف .صوصخلا ىنعم ىلع جرخي كلذ .همازلا لعلو > همزل اذا كلذ

 زوجت ال مهنم قافتاا وه .نيملسملا رظن ف مهتلا توبثف : هل تلق . |

 ؟ فالتخالاو ىأرلا ماكحل ا ىف هانعم تشح تبثي مأ ع كلذ ةفلاخم

 مالسإل ا احالص هب نآ رظنل ١ ىنعمب عقو اذ د ١ كلذ كرت ىنيجعب ال : لاق

 هدب ىجري امم ذشأآ هنم فاخي . نأ الا ح داسفلا ` فوخ هكرت فقو > هلهأو

 ىنعم ىلع جرخ امك هكرت رظنلا ىنعم ىلع جرخ نمالا نالطيو داسفلا نم

 ٠ هم ذخألاو رظنلا'

 : ةلاسم ":

 نكي ل اولو ث ةداهشلا زئاجلا ةقثلا نود ام اقحلت ةمهتلاف :؛ هل تلق :
 ؟ داسيغلاي اروهشم

 تبسنو مهتا مت هتقث ىنعمو > هتلا ا دع حصت مل نم لبق دق ىعم : : لاقأ

 ٤ هتنابخ تمزل دق نئاخلا > ةمهتلا ىنعم هقحل هبتشي امب اهيف هيلع ةمهتلا

٠ هبشا هم ةمهتلاف
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 ىنم .تيث . اذا ةمهتلا ىنعم هيف زاج | هتنايخ الو هتنامأ حصت مل نمو

 ٠ ةنايخلا ةحص نود ةمهتلاب ذخألا

 ؟ كدنع ةنايخلا ةحصو مهتملا نيب قرفلا امف : هل تلق

 مم ح۔صي نآ هانعم جرخي اهتحصو انه اه ةنايخلا .. نأ نا ىعم : :. لاق ..

 ح ةمهتلا عضوم ف نوكي نآ مهتاو ع هيلغ ىعدا امب وآ هب متا امب مكاحلا

 . اهمكح موزلب هتنايخ اهب بجت ةحص ريغ نم هيلع ببستو

 لوقلاو هموزلو ريزعتلا توبثك اهتوبث ىننعم ف كدنع ةمهتلاف : هل تلق
 ا ؟ همف

 امهنيب ام اقرف رظنل ١ بجوي نل الا كلذ ىنعم . هبشي هنآ ىعم : : لاق

 ٠ . صوصخم ق

 ؟ كدنع جرخي ام : هل تلق

 ؟. 1 اس ن اك دو دحل ١ مقي ملو 6 رب زعتل ١ كرت امام ا نآ ولو : ل ات نم لوق

 دلوتي اا ارظان هكرت نأ ىلع ىنعملا اذه جرخي هنآ ىعم : لاق

 لمع: دق ىذلا ذاضفلا كرت ىلع ناعي نوكي نأ الا كلذ ىنبجعي الو ع هنم
 هتلازا ىلع رداق وهو ء هكرت ىلع مزعيف هيلع ا:وقفتاف ، ةمئألا هتلازاب

( ٠ مهليبس هليبس نوكيو ك ىنعم ريغل
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 ريغ اهيف لصالا نال ث رظنلا ىلع اهيف جرخي امنا هنل ىعم : لاق

 .دودحم ٠
 هي . . -٠ ٦. .. , 8

7 . . 

 ؟ مايآ ةثالث ةمهتلا سبح نا : ليق هنأ كدنع لهو : هل تلق

 ىلع سييل رظنلا هجو ىلع كلذ امناف ث كلذ ليق ناك.نا هلعل : لاق

 ه لوقلا نم عامجالا هجو

 مصخلا ىلا ةدملا ىف ىأرلا: ىف هددمي نا ةمنصخ ىضرأناق : هل تلق
 ؟ هاري ام ردق ىلع مكاحلا ىلا مل

 ٠ كلذب ىضر اذا مصخلا ىلا كلذ نأ ىعم : لاق

 : ةلاسم ة

 رئاس نم ةعامج مهو مكاحلا ىلا لجرب اوتأ ةعامج نع : لئسو
 مكاحلا مزلي ام ى تكاس وهو ركذملا نم اسن لعف هنأ هوربخاف > ساانلا

 ؟ هيف هلعفي نل هل زوجيو

 ء مهل هقيدصت نم عقي امو ع هربخ هعم رهاظت اذا هنآ ىعم : لاق

 ةميهتلاب هيلع هل ذخألا بجوأ س ثدحلل هيلع عوفرملا اذهل ةمهتلا تبثيو

 عقي مل ناو ع كلذ ىنعم ىلع هبقاعيو ةمهتلاب هذخأي نأ ناك ، ةبوقعلا وأ
 ىتح كاذ هل نكي مل هوجولانم هجوب هيف ةمهتملا ىنعم مهتقحلو كلذ هل

 هيلع كلذ نع ديشي وأ نيربخملا نم ةمهتلا هقحلتام ريغنم هرمأ نيبتي
٠ حصي ول
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 : ةلآشضم

 غ سبحلا نم بره مث ةمهت ببسب مكاحلا سبحلا ف ناك نمع : لئسو
 ؟ هبلط مكاحلا ىلع له

 اوبلطو ث دابعلل قح هيف قلعتي امم ةمهتلا تناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ىف هكاردتسا وجري ‘ هل ببست اذا هتبلاطم ناك هيلع ردقو ع فاصنالا
 ىأر ناف ع ىدنع كلذ ق رظانلا مكاحلاف ص هلل هيف قحلا امنا ناك ناو ص هبلط

 ء داهتجالا ىنعمب كلذ هيلع ناك هدي ىلع ذخالاو ،© مالسالا لهال حلصأ هبلط

٠ كلذ هل ناك لضنأ مالسالا ىناعم نم هريغ نأ ىآر ناو
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 اعولتم هباب حبصي وآ لجرلا راد ف قيرحلا رهظب نأ مهتلا. نمو :

 اهدلج وآ اهسأر وآ اهنم ءىش وأ دجوتف اهدتفي وآ ا . ةروقعم هتبا .د .وأ,

 هتمرك ول  ةعوطقم هتلخن وآ . لسلا عوطقم وآ از زوزجم : هثرح .حبصي

 ٠ اندحأ مهتي اعوطنتم هرجش وأ

 برضلا أ رثآ هيق همالغ ول ٥ دلو وأ هتبا' ٦ ذخأن وأ هيلع نسيحي اذ ده 23 .لمق :

 ةروسكم هتباد د وأ ك .ا ده . ٥ ابسثأو مظعلا . .رونكم .وأ ر وآ ة هرمحو 7 نم

 : ةلاسم :هب

 ةمالع هل نبت مل برضب اهجوز ةأرملاو ع هتجوز لجرلا مهتا اذاو

 نمم انوكي ملو ء كل تفصو امم نيبتي امم اهلزنم ىف قرسب اهمهتا ناو رثلا

 امهلزنم فامُم ائيش ايعداوأ ىش نيبتي مل ناو ، امهريغك امهف قحلت الأ
 اميبتغبل ذخؤي مل ث :عاتم ؤأ ةوك وأ ريناند وأ مهازد لثما نيبت ملا
 1 ةث ضعب

 لزنم ف ١ وناك ١ 1 دالوألاو ةوخالا لثم دحاو لزنم ق وه نم لك كلذكو

 ء نايبب الا دحآ ذخؤي ملو ث ةقرساا نيبتت ملو ف ئتسش لزانم فق اوناكو ك دجأ

١ .. .{ ء ضعبل مهضعب ذخأ تفصو امك نايب ناك ناف
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 : ةلاشضم ةهج

 دجو ناو ، هسفن لتقلا ق اهناف ، ةماسقلا هيف همزلي ام مهتلا نمو

 حورجلا ىف سيلو ، هيف ةماس الف دعب نم تام مث ى هحارج هبو ايح
 سيلو س دلبلا لهأ ىلع هيف ةماسق ال ليتق هراد ىف دوجوملا كلذكو ح ةماسق

 ىف ىه امناو ، باودلا ف الو ث ديبعلا ىف الو ى ةماسق لاملا نم ءىش ىق

 اتيم دجو ناف رثل هيفو ث هلتق نم ىردي ال اليتق دجو اذا نيملسملا رارحأ

 ىوط نم سانلا هيف تومي اميف دجو ولو ث هيغ ةماس الف هيف رثآ الو
 ٠ ةماس هيف نكي مل اتيم رحب رهن وأ

 ىعداف ث رادج مده ول قيرط ف دجوي ام ةماس هيف مزلي مل اممو
 ٠ ةمهتلا مزلت مل ءايشألا هذه نم ءىش ق جرط وأ هبلع مده هنآ هيلو

 سيل نل انباحصأ ضعب ىأر دقف موق لزنم ىف احورجم دجو نمو

 ٠ سشرأ لزنملا لهأ ىلع

 . ٥.ةلاشضمه ه

 ح اهئطوف اهسفن ىلع اهبلغ هنأ لجرلا ىلع ةآرملا ىعدت نأ مهتلا نمو

 اهلزنم نم اجراخ ىؤر وأ اهلزنم ىف اهعم دجو وآ ث هب ةقلعتم تدجو ناف

 ٠ فلح بوس كلذل نكي مل ناو بقوع ع اهلع هلثم لخدي ال تقو ف

 : ةلاشضم ه

 هحرج ىذلا ىلع وه ىعديف احيرج وآ اليتق .لجرلا دجوي نآ اهنمو

٠ هنم لبقي الف ، هريغ مهتي عجري مث
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 ل۔_ةد ملو 1 هلنقت ىذلا وه : لاتو الجر هيلو مهتاف لتق نا كلذكو ِ

 ةماس الو هريغ مهتي نأ هل نكي ملو ث هلتق هنآ هيلع ققحو ص همهتا هنا

 ٠ هل

 ٠ هي 'ع ىعد ا نم ىلع نيميل ا هلف .© تفصو امم ائيش ىع دا نم لكو

 هيلع نكي مل فلحي مل اذاف ءطولا تعدا' اذا لجرلا ىلع ةأرملا كلذكو

 فلح ءطولا نود ام تعدا ناو ع لعف ام هنأ قاادصلل فلحي نكلو ، دح

 اغلاب وأ ةيبص هتراج ءىطو هنآ ىوعدلا هل نم هيلع ىعدا .ول كلذكو ح هيلع

 ث رهملا لاحل نيميلا هيلعف اهرك وآ اعوط

 عطقب ىرقلا نيب قرطلا فو ع ودبلا ف ىرقلا نع بيغي ام مهتلا نم
 دحأ رضحي ال امم هريغ وآ ريعش ق ثدح وأ لتقيو 6 سانلا بلنسو > قيرطلا

 ىعدي وأ ةالولا ىلا عفتريف ةالف ىف قيرطلا نف ثدح ول ىعدملا الا هب ربخي
 ه: قحتسي ام هل نيبتي ىتح ليفكلا هيلع ىلاولا ذخأ رضح دق ناسنا ىلع

 ٠ مهتم ا

 اببس دجو ناف ثدحلا رظني نم هعم ثعب بئاغ ىلع ىعدي ناك ناو
 سبحي مل ائيش دجي مل ناو ةمهتلا مزلأو ث هيلع ىعدملا هيلا عفر

 دحأ ١ ٠

 وأ اريعب وأ امنغ وأ الب ١ هبلع ذخأ هنآ هيلع .ىع دا نأ كل ذكو .

 اوثحيب ىتح هلزنم ىلا هباحصأ هعم ثعب ،.هلزنم بهن وآ ، كلذ ه ابسثأ.

٠ ىري امب ىلاولا ىلا اهوعفر ةمهت اودجو ناف 0 كلذ نع
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 عقر اذاف 6 قيرطلا عطقب ةيصوصللا مهيلا بوسنملا صوصللا امأو

 نع ءانج ناف ك بيسلاب ىعدملا ىعدو 4 مهسبحو مهذخأ مهدجوف كلذ

 . مهسبح مهتلا بابسأب كلذ

 : ةلاسم وج

 ناف ث نيملسملا ىلع ةعيبلاب موقلا وأ لجرلا مهتي نأ مهتلا نمو

 ناف س سبحلاب اوبنتوع لوسر وأ دوهش وأ باتكب ةعيب مهل دجو

 حصو ع اوباتو اوملستسا ناف:! مهيلا ريسي نآ ماماللف اوزرب وآ اوعمتجا

 اوبراح ناف مهذخأ مث ث مهيلع جتحا اوعنتما ناف ، مهسبح مهيلع كلذ

 ٠ ااوعبطيو هلل اوعمتسي ىتح 0 مهلاتق هل لح

 وآ برح ف نيملسملا نم ادحأ مهعابتأ نمو مهنم دحأ لتق ناف

 سيلو مامالل لتقلاو ، كلذ ىلع عياب نم عيمج لتق كلذ حصو ةليغ
 ٠ ١ نيملسمل ١ نع راثآلا ثءع اج كلذكو 6 ء ايلوالل

 : ةلآشضم ده

 5 ىنبرض نالف : لاقو تومي نأ لبق الجر بورضملا مهتأ ناو
 هلف هريغ مهتا مث انالف مهتا ناو ث هل الو ؤ هريغ اومهتي نأ ةثرولل سيلق

 ٠ ٤ مهتي نأ

 مث ث هلنق نالف لاق اذا ءايلوألا كلذكو ، هريغو قرسلا ف كلذكو

 انالف مهتن اولاق ناو ك هريغ اومهتي نأ مهل نكي مل هريغ اومهتا مهنا اوعجر
٠ كلذ مهلف هريغ اومهتا مث
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 " . ةلا :

 هزيغ ىلع ةمهتلأ تبسن مث ةمهت ىلع سبح اذا مهتملا نع : لئسو
 جرخي نآ مكاحلل له .ڵ كلذ دعي همهتا نم. هل سيحي نأ مهتملا بلطف

 ؟ ىناثلا هل سيحيو سويحما لولذلا مهيلا

 هريغ كلذكو ص كلذ لعفي نأ مكاحلا ىلع كلذ نا : ليبقت هنل ىعم : لاق

 سبحيو اد_ حاو جرخي نأ مكاحللف % هنيعي دحآ ىلع ةمهتلا تمسن ام

 ٠ هيلع قحل ١ نببتيو 0 هنيعي دحآ ىلع ةقثلا حصت مل ام رخآل ١

 ؟ فورعم دح ةمهتلا نسبحل لهف : هل تلق آ

 لهأو ماكحلا نم فزاعتلا عقي ام ىلع الا ادح كلذل ملعأ سيل : لات ا
 .٠ هعم ةروسم او ملعلا

 ذه ةدم ةقرس :ىلع وآ ثدح ىلع امهتم مكاحلا سبح ناو : هل تلق

 ؟ ء ىش كلذ سمح ق مكاحلا مزلي له ئ هريغ ىلع حص مث

 مهتملا ىلع الو ع ءىش كلذ سبح ف مكاحلا مزلي ال هنآ ىعم : لاق
 ٠ ١ كلذ لثم ى ةمهتلا هقحلت سوبحملا مهتملا ناك اذا

 .: ةلاتن ج

 هنأ لجز ىلع ىدعتسا اذا لجرلا نغ ::هللا همحر ديعس وبأ لس
 لخد وأ ، هبايث ف ثدحأ نآ ىلا هنطب ف هئظو وأ هبرض وآ هدي رسك
ةآرملا .وآ لجر ىلعا:تدعتسا.ةأرماو:، هلزنم نم .ائيش هل ذخأو هلزنم
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 ركنأ اذا امهنيب هلعفي نأ ، مكاحلا ىلع بجي ام اذه لثم اهيف لعف هنأ

 ؟ كلذ هيلع ىعدملا

 :وأ رثأ نم هيعدي امم ءىش هب ناك اذا ىدعتسملا نأ ىعم : لاق
 هل ذخأ ةمهتلا همزلت نمم د_حأ ىلع ىعداف ث رسكلا وآ حورجلا

 هرثو هيدعت نم مكاحلا هاري ام ىلع ةمهتلا سبح سبحو ث ةمهتلاب
 مكاحلا رظن داهتجا ألا دودحم ءىش ةمهتلا سبحل سياو ك هتلزو
 ' .. هيلع كلذ بج اذا كلذ ىف

 وعدي لين ,هنآ ىعمف ةمهتلا ىنعمب سبحلا ىصقتسا !اذاو هل زاجو

 هيلع بجو ةنيب رضح ناف > قحلا تويذثل ىعدي ام ىلع ةنيبلاب همصخ

 ٠ نايعدي .ام ىلع: ناميالا امهنييو ث ةمهتلا ليبس ىلع هقلطأ :الاو س قحلا

 نآ الا ةمهتلاب ذخؤي مل ةمهتلا هقحلت ال هدلع ىعدملا ناك ناو

 فلحيف' & .هيلع .ىعدي ام ىلع هنيفي ىلا غجزي وآ ث ةنيبلا هيلع هل حلصت
 مكاحلا هاري امب هثدح ىلع بقوع ثدحلاب ةنييلا هيلع تحص اذاف ، هل

 بجي ى ذلا قحلاب ذخأل ١ مث ۔ اعيمج وآ برض وآ سبح نم ةبوقعلا نم ١

 ٠ همصخ كلذ بلطا نا سبحلل قحلا رخ رخوب الو . هيلع

 همظع ىف ثدحملا ثدح نوكي ام ردق ىلع سبحلا نوكي امنا.و

 ذنخنآ نوكن ىآ ىنيجعيف 0 مهتملا ثدحملا رش ردق ىلعو & هرغصو

 . مايآ هثالث سبحلا لقأ نوكي نأ ةمهتلا ىنعم .ىلع سبحلا قحتسملا

 ٠ ' هيلا كلذف ث رظن هل نمم وهو كلذ ريغ مكاحلا ىري نآ الا

ع لاومألآ ف ىه امناو ، نادبذلا ىق رثآ اهل كردي ال ئتلا ئوعدلا امآو
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 وأ ، رادجلا ربسك نم ثدحلا ببسب هتجص تكردأ اذا :ليق هنآ ىعمف

 . وهو ةمهتلا هقحلت .نم هب مهتاف ث .كلذ: هبشأ امو بابلا .رسك :و هبقن

 ' ميتي لام وأ ث هتلاكو هيف تحص دق لام وأ ڵ ثدحلا هيف ىذلا هلام

 هيف ىضم ام بسح ىلع ةمهتلاب هل ذخأ كلذ هابسنأو هل صو وأ

 وحن ىلع ةمهتلاب سبحلا دعب قحلا توبث نغ ةنيبلا لاسي مث لوقلا نم
 ٠ لوقلا نم ىضم ام

 لثم ىعداف ث رثآ ىدعتسملا ناسنالا دسج ق نكت مل اذا امأو

 ء ةنيبلاب كلذ ىلع ىعدي ليق هنأ ىعمف ث هب اهلعف هنا هريغ ىلع ىوعدلا ذه
 ةنيبلا زجعأ ناو ، هل تبث ىذلا قحلاب كلذ هل ذخأ اهرضحأ ناف
 نينثا ربخ وآ نيتقث وأ ةقث ةداهش نم ةمهتلا . ىنعم بجوي مل ام رضحأو

 نم ش ام ىنعم ىلع ةمهتلاب هل سبح كلذ لثم ف نومهتي ال نمم
 ٠ ةمهتلا ف لوتلا

 : ةلانم وج

 ناكو ، هيرض هنأ رح لجر ىلع مكاحلا ىلا عفر اذا ديعلا نع هتلاسو

 ق مكحلا فيك 4 هتتالطا مكاحلا دا رآ مث ؤ .مهتم ١ هل سبحقف رث ث هب

 ؟ ديعلا رضحي ملو ‘ كلذ

 ٠ ديعلا هيلع اهاع.دا ىتلا ةمهتلا هذه نم هيلع حصي امب اليفك هيلع ذخأ الاو ، ارضاح ناك نا. دبعلا دين ىلع جتحي مكاحلا نآ ىعم : لاق 53

؟ هيف لوقلا ام ابماغ ةينلا ؛ناكو ع اليفك دجي مل ناف : هل تلق
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 الا هيلا دزي مل سبحلا ةبوقع هيلع قيي مل اذا هنأ ىعم : لاق .

 اذا ةافاروملاب طرشلاو داهسئالاب قثوتسي نأ ىنبجعيف ، هيلع حصي قحب
 ٠ ىوعدلا هذه نم هيلع حصي اميف . كلذ همصخ بلط

 ىف هل ابستحم هريغ هل بلطف كلذ هديس بلطن مل ناف : هل تلق "

 . ؟ بلط دق نم ةلزنمب :نوكي له ع كلذ

 ٠ هبلط لثم نوكي نآ ىل نيبي ال : لاق

 ئ مكاحلا ىلا لوصولا ىلع ردقي ال ةلع هيف هديس ناك ناف : هل تلق : .

 ؟ ةلعلا لجأل هلثم بستحملا بلط نوكي س

 . بستخملا همانم موقي الو كلذ ىف لكون هنأ ىعم : لاق

 : ةلسم اهن

 ىذلا كلذ مكاحلا فرعي ملو هبرض انالف نأ ىعدا ا؛ذلا ىمعألا نع

 ١" ... ؟ كلذ ىف مكاحلا لعفي ام هبرض هنأ ىمعألا ىعدا

 ةفصلاب هتفرعم كودت فورعم دحآ ىلع ىعدا اذا هنآ ىعم : : لاق . .

 ٠ ةمهتملا هقحلت نمم ناك اذا ةمهتلاب هل ذخآ

 هديب هدرلا راشأو > هنيعي رضاح لجر ىلع ىعدا ناف : هل تلت

 ؟ ال مآ هنم لبقي همسان مسي ا ملو

 ةفصب هفصيو > هنيعي الجر ىمسي ىتح هنم لبقب ال هنأ ىعم : - لاقت

: : © هلوت ئنعم هتفرعم .كردت
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 : ةل اضم هم دها

 .غلاب ةمأ وأ ديع وأ ةآرما' وآ لجز مكاحلا رضح ناف : ' هلا تلت

 . هحرج الجر : :ن ىعدا ةحارج رثأ هبو قهازم : ريغ ؤ قهارم ; ىبض . وأ

! 

 ف ىدعتماو ، هلوق :ىف ةدايزلاب مهتا دح ىفو ن ةقث ريغ عفازلا .7

 برض وآ س هسفن خرج هنأ رثآ هيف همهتا ىذلا :لجزلا ىنعداو هلعف

 مكاحلا لعفي ام هتموصخ رضح هنآ ىعدي نمم مكاحلا ربخأ وأ هسفن

 ذخأي ال م ةمهتلاب همصخ هل ذخأي رثألا ى ىعدملا اذه ىوعد ىف

 نم هريغ هعفر امو همصخ ىعدا امو س هسفن ف ةمهتلا ىنعمب ى هبل

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مأ هسىفنب هلعف ف ربخلا

 امهتم , ذخأ اذ_ه ف ةمهتلا ىنعم اعيمج امهقحل اذا ىعم : ناق ا
 ٠ امهيف ةهبستلا تكرت امهرمأ هبتسثا ناف ة رظنلا ىف هيف ةمهتلا ىف بلغألا

 , ¡ : ةلاسم :ج

 هنآ هيعدي لجر لام ف ثدحآ هنآ لجر ىلع لجر ىعدا ن ٠ اف : هل تلق

 نم كلذ ريغ ووأ مرص وآ رجش علق وآ ر اد_ج. رسك لثم اثدح ثدحآ

 .هسبحيو « كلذ هيلع ىعدي نم ذخأي نأ مكاحلل له لاومألا" ق. ثادحألا

 هئاعدا نم مكاحلا اهيلع فقي ةحص دعب الا كلذ هنم. لبقي ال مآ. ةمهتلا هل

 . ؟ كلذ ىف هجولا فيك م. ثدصلا وآ لاسهلل

 ثدحلا ةحص دعب ةمهتلا هقحلت نم ىلع ىعدا .اذا هنأ ىعم .: لاق
 : ليق دقف ع مكاحلا دنع ةحصلا ئنعم هبجوي امب هل ىذلا لاملا ف
 7 ناك نا ح مكاحلا رظن كلذ ف ةمهتلا بابسأ هقحلت أ نم ةمهتلاب هل ذخؤن

: لاومألا ف ةمهت ال هنا : .ليغ دقف ى ملعلا لهأ رظن وأ كلذ رظني نمم
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 نم لاومألا لاقتنا ناكما ىنعمب ةفصلاو ةنيبلا اهيف مكحي امناو

 كلذ ف ضرتعي الف ص لاوزلا نكمي لاحو تقو لك ىف ضعب ىلا ضعب

 ةحابم لاومألاا نأل ث ةنيبلاب وآ رارمالاب مكحلا حصي ىتح ةمهت ىنعم

 مده نم اهحالصا ىلا اودصق اذا اودارأ ام اهيف اوثدحي نأ اهلهأل

 . مهريغل الو اهلهأل ةحابم نادبألا كلذك سيلو ث اهعطقو اهرماع

 : ةلاسم

 لثم ةيماد ريغ راثآ هبو مكاحلا ىلا مفر ريغص ىبص نع هتلأس
 هفرعي نمم هبرض هنأ لجر ىلع ىعداف ، ةرمح وآ ةرضخ وأ مرو وأ لحس

 لسري وأ همصخ راضحاو ، ىراسثلا ذخأب هرمآي نأ مكاحلل له ح مكاحلا

 ؟ كلذ ىف ىبصلا ىنعي الو ث هيلا مكاحلا

 ىلع كلذ مكاحلا ىلوتيو س كلذ ىف ىبصلا ىنعي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلا غولبلا . نم هنكمي ام هجو

 هيلع لدتسا الو .ك همصخ فرعي ال مكاحلا ناك ناف : ه_ل تلق

 فرص ناق 6 ةنياعم وأ ةفصب هدنع هتفرعم حصت ىتح هنع لا ؤسللا ىنعمي

 > هل ريختلاا هجو ىلع هتنعتو هلامعتسا ىلا دصقك ريغ نم ىبصلا ىلا كلذ

 ٠ كلذ هل بحآ الو ، سأب كلذ ىف همزلي ال نأ وجرأف

 ىلع كلذ ف ىنعي نكي مل هلل تبث ولو ىبصلل تبثي ال قحلا نأل
 ناو ء:ههعم حص اذان كلذ ف .هتح ىلا هلاصيا مكاحلا ىلع نأل س لاح

ء ىبصلا ريغل بدألا امناف هعم حصي مل
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 رضحي نآ ىلا دوعقلاب ىبصلا رءأي نأ مك احلا عسييف : هل تلت
 مآ همهتي ال نم هنفرعمب هربخ وآ هفرع نا هبرض هنأ اعدا ىذلا همصخ

 هري.خت ىنعم ف هيلع نيبتي ملو ٠ كلذ ىف هريخ نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ هع دي نآ ى راف ح دوعقلا ف ةرذم

 ةنيب ىصلا ىعدو ، هعفر اميف ىبصلا مكاحلا مهتا ناف : هل تلت

 مك احلا ىل ١ بسني ىتح ةنيب رضحي نأ ٥ رمأي نأ مك احال له .ء ه_ال دهنت

 ؟ هاعدا ام ةحص

 نأ دارأ نا رييختلا هجو ىلع كلذب هل لوقي مكاحلا نآ ىعم : لاتق

 ٠ كلذ ىلي نم ها نكي مل اذا كلذب هل رمأي وأ ةنيب رضحي

 نم هل ذخأي نأ مكاحلل له ، هبرض الجر نآ ىعدا برض راثآ هبو
 ؟ ةمهتلاب هبرض هنآ ىتةدا

 ىف كلذ ىءاداو س لقتعي نم د_ح ىف ناك اذا ىبصل! نأ ىعم : لاق

 ٠ ةمهتلاب هبرض هنآ ىعدا نم هل ذخأي نأ مكاحلل ناك ث هتتاف لاح
- 

 مكاحلا ه_ل عمس >_دحلا اذهب ناك اذا ىبصلا د_ح امف : هل تلت

 ؟ ةمهتلاب همصخ هل ذخأو . هارعد

( م ٢ ١ عماجلا ۔ ١ ديفم > ٢ )
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 رظنلاب الا هرابتعا نوكي الو ، كلذ ف لوقلا ىضم دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هتقو ق

 : ةلآضم دهب

 أ ةحارج ريغ وأ ةحارج راثآ هب تناكو س هيرض هنأ ىعدا لجر فقو

 مكاحلا ىلا رضحو ، بورضملا ىعدملا باغو همصخ راضحاب مكاحلا رمأف

 ء هتبرض كنآ بورضملا ىنعي نالف ىعدي ىذلا تنآ مكاحلا هل لاقف لجر

 : مكاحلا لوسر لاقو ، هبرضأ ملف انأ امأو ؤ نالف انأ معن : لاقف

 هسبحي نأ مكاحلل له ث هبرض هنأ بورضملا ىعد! ىذلا نالف اذه
 اذ_ه نا : لوقيف ، ىعدملا رضحي ملو 5 ةفصلا هذه ىلع ةمهنملا ىلع

 ؟ كلذ ىف مكاحلل هجولا فيكو هبرض ىذلا وه

 ٠ نالف نب نالف ىوعدب ىدنع ةمهتلا هتقحل برضلا نالف

 ؟ نالف نب نالف ه دلع ىعدملا وه هنأ رقب مل ناف : هل تلق

 نوكي نمم وأ ث ةقث مكاحلا ربخي ىتح ه سبحي ال هنآ ىعم : لاق
 ىع دا ى ذلا وه هنأ وآ ء برذلا اذ_هھ هيرض هنآ ةمهتلا بتثبهسي ٥ ريخي

 : ةلاشضم وج

 هبلع اهدج انالف نآو س هل ةلخنلا هذه نأ ىعدا لجر نع : لئسو

 ةمهتلاب هدادجم همهتا نم ه_ل سيحي نأ مكاحلل نوكي له ح اهمرص وآ

؟ ىعدملل ةلخنلا نأ مكاحلا عم حصي وأ
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 مل ام : ليقو ىعدي امب ةمهتلاب هل ذخؤي ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ىعدملل .تسيل اهنأ هيلع ىعدملا ركني وأ ڵ ىوعدب كلذ ىف دحأ هضراعي

 . لاا هل حصي ىنح ةمهت الو 4 اذه قف ىعدملا ىوعد لصت مل

 نالف اهيعدي ةلخنلا هذه نأ .دوهش مكاحلا ىلا رضحأ ناف : هل تلتق

 ذخأي نأ مكاحلل له & هريغ اهيعدر ا د_>-أ نآ ملعن الو & ىعدملا اذه

 ؟ اهدادجب همهتا نم هل

 اهنأ اودهشي نأ الا ىوعدلا لثم نوكن ةداهشلا هذه نأ ىعم : لات

 ٠ هدي ق وأ . هل

 ة هريغ د_حأل اهنألو هل اهنأ اهدادج ف مهتملا عدب مل ناف : هل تلق

 ركنأف ث ةلخنلا هذهل هدادج ف لجرلا اذه هيلع ىعدي امع مكاحلا هلأسف

 هل هسبحي نأ مكاحلل له ع ائيس ةلخنا هذه ىف هريغل الو هل عدي ملو

 ؟ ةمههنلبا

 رقأ ناو ، فالتخاب ةلأسملا لوأ كلذ ىف لوقلا ىضم دق : لاق

 امب هل رقأ دق ناك ىعدملا اذهل هيف ثدحملا لاملا نأ ثد_دلاب مهتملا

 ٠ ثدحلا ركنأ ولو ؤ ةمهتلا ىدنع هيلع بجوب

 : ةلاسم :ه

 & رارحألا سبحي امك ةمهتلاب هيلع ىعديو هينجي ام ىلع سبحي دبعلاو
 ق ديعلا اذ_هھ ةقفنو ك دابعلل سيل هلل سبحلا نأل 6 كاذ ق تقو الو

ح هلام نم هيلع قفنا ابئاغ ناك ناو ، !رضاح ناك ناو هالوم ىلع سبحلا
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 اميف تبجو دق تناك نا هتقفن ف دبعلا اذه عيب لام هديسمل نكي مل ناف

 ناك نا لبقتسملل ةقفنلا ىلا دبعلا اذه جاتحاو س هديس ىلع مدقت

 ثيح ابئاغ هديس ناك اذا هعيبي نأ مكاحلا ىلع ناك ث اقلطم وآ اسوبحم

 ٠ ةدحاو ةعمج ءادنلاب ةجحلا هلانت ال

 فصنأ الو هعيبب نذأب ملف ث هيلع جتحاو ارضاح ديسلا ناك ناو

 ؟ هد.لع بجو امف

 هيلع ه سيبحتو كاذب دبعلا ذخأ ءاش نا رايخلاب مكاحلا نأ ىعمف

 ٠ دبعلا عاب ءاش ناو هلعفي ىتح

 : ةلاسم وج

 ىلع همالك ىق ملكت بوبحم نب دمحم نا : حيسملا نب دمحم لاق

 هدلع حاطصا ام الا ةلداعلا ةنييلاب الا مكحي ال مامالا نا : لاقف رينملا

 مهرمأ رهاسلا ث اهب نيفوصوملا نونفلا ق مهتلا لهآ سبح نم نوملسملا
 ٠ هتلاهجب فورعملا لهاجلاو ئ قرطلا عطاتو قراسلا لثم 6 اهيف

 مهتلا ىلع سبحي نآ مكاحلل لهو : هللا همحر ديعس وبآ لاتقو

 ؟ ةمهتلا هقحلت نم ىع اهبابس ترهاظت اذا

 مهنم ارظن نوملسملا هيلع حلطصا حاص ةمهتلا توبث لصأو : لاق
 ٠ هلهآو مالسالل

 ؟ ىرل وأ هتفلاخم زوجي ال قافتا اذهف : تلق

ىفو س مالسالل احالص هب رظنلا عقو اذا هكرت ىنبجعي ال : لاق
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 ، داسفلا .نم :هب وجري امم دشآ هنم فاخي نا الا داسفلا فوخ هكرت
 .٠ هي ذخألا رظنلا ىنعم ىاع جرخ رمألا نالطبو

 ؟ ةنسلا نم كلذ نأ ملعن ملو : تلق

 ةماسقلاب مكحلا ىنعم نم هبنثي ام الا اموصنم كلذ ملعأ ال : لاق

 هيلع هللا ىلص هنع ءاج دقو ت ةمهتلا لصأ ىنعم ىلع الا جرخت ال اهنأب

 : لاق 4 ءامدلا ق صوصخلا ىلع هلعلو همزل هنآ ء كلذ هيسشثب ام ملسو

 ٠ هموزلو ريزعتلا توبث هبسثيو

 : ةلآضم ة

 رثكأ كلذو > ديقلاو سبحلا ريغ ةيو_ةع ةمهتلا ىلاع !ورب ملو

 ىلع سانلا برضو ع مهتم ىلع برضلا مهدنع زوجي الو ع هب اوبقوع ام

 ٠ نيملسملا مكح نم وه سيلو > ةربا.:جلل وه امنا اورقب ىتح ةمهنلا

 لنقلا ىق ةمهتلا سبح دح ق ليق دقف ةمهتلا سبح فق فلتخأ

 ى رد ام ىل ١ وهف مهتلا نم ىقي امو ‘ ننس ثلرالاث ىلا ةنس ةرثع اتنثا

 ٠ ةليلو موي : ليقو ح مايآ هثالث لبق ام ىلع هلقآو مكاحلا

 ةمهت ىلع سبح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره وبأ ىورو

 . ةليلو اموي

 ةمهت ىلع سبح ملسو هيلع هللا ىلص هنل هللا دبع نب رباج ىورو
٠ ملعأ هللا و ئ راهن نم ةعاس ةمهت ىلع سبح هنآ ىورو ك ةليلو اموي
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 ةلآاشضم ةه :

 ؟ ةمهتلا ىلع سبحلا لقأ مكف : تلق

 : ليق ناف س دودحم ريغ اهيف رمألا نأل ، مكاحلا ىلا رظنلا : لاق

 ٠ عامجالا هجو ىلع سيل رظنلا ىلعف ثالثلاب

 ؟ اموي نيعبرل ةمهتلا سبح زواجيف : تلق

 قرسلاو لتقلا هيف ليق امم رظنلا ىلع كلذ اهب زواجي ليق دق : لاق

 ةصخر هنم رهظي نأ الا س كلذ رهش اذا اديأ نجسلا رمعي ليق ىتح

 . همصخ ددمي نأ مصخلا ىآر اذاو .ء مالسالا لهآ اهب نمؤي ةبوتو

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، مصخلا ىلا ةدملا ىف ىآرلاف
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 باب

 اهب رارتالاو قوقحلا ق ىوعدلا

 مكاحلا دنع مهارد ةرشع لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسوو
 ىعدا امب ارارقا هنم اذه نوكيأ قداص وه : لاقف مصخلا مكاحلا لآسف
 ؟ همصخ هيلع

 هيلع مكحي الو ص لوقلا اذهب ارقم نوكي ال اذه نآ ىعم : لاق

 ملعي الو ث اذه هلوق ىف قداص هنا : هلوق ىف ىنعملا نكمي هنأل ءىشب

 هل هقيدصت نوكي ال ىنعملا اذه ىلعف ؤ هيلع هذه هاوعد ةحصب وه

 ٠ هيلع ىعدا امب هنم ارارتتا

 : ةلاسم ةهج

 هيلع ىعداف عجر مث 6 همهني ىوعد لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 ؟ ةيناثلا وأ ىلوذلا هاوعد مكاحلا هنم عمسي ام اعطت

 همهتاف عجر مث . رضاح مصخ ىلع ىعدب ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 نم هل بجي ام ىلا لصو ىوعدلا كرتو ص ةمهتلا ىنعم ىلع تبتو

 ٠ ىوعدلا

 ) ك وأل ا ك وع د تلطب = ده ىع دملل ٤ ز وه ٠ ( ا مك اح أ ١ أ . ) م ٠ ٥ هل ٠. ٨ 1 ! م

 ةركذتلل اطايتحا لعف ناو ، كلذ مكاحلا ىلع نأ ىل نيبي سيل : لاق
٠ هيلا كلذ ناك هنع ةجحلا عطق ف مصخلل وآ



 : ةلآسم وج

 : هل لانف مها ردب هد٫دلا ءاجف مها رد لجرل هيلع ناك لجر ىف

 هرم ص : رخآلا لاقف « هضيتقا كتقح .نم .امهرد اذكو اذك انهاه اهارت

 ڵ، هرمأ امك هنع هرصيل هنع بهذف س نمأم ىف هعضوأ ، بوثلا اذه ى

 ىف د۔جي ملف هقح نم هل مضو ام ذخأي نآ ىلع قحلا بحاص بهذف

 رخآلا رمآ هنأ اذه رقآو“ هرمأ ىذلا عذفولملا ىف الو ص ائيش بوثلا

 ؟ لعف دق هنأ رخآلا ىعداو ث ه رمآ ثبح هعضي وآ هرصب نآ

 ثيح هعضو دق هنأ ةنيبلا قحلا هيلع ىذلا ىلع نا ليق دق هنل ىعمف

 بحاص نم ضبقي نأ الا نامضلا هنع لوزي الف هيلع نومضم هنأل اذه هرمأ
 ٠ هضبقب هيلع مكحي ىذلا ضبقلا ىنعم هبشي ام وأ قحلا

 ق هل.:جي نأ هرمأف كلام ىرت : هل لاقف ةنامآ كلذ ناك نأ امو

 4 ذأذل ك هنيمي عم ريخألا' لوق لوقلا ناك لاما بحاص هدجب ملف نمآم

 ٠ ىدنع اذه ىف نومضملا فالخ ةنامأ

 قحلا بحاص هرمأ ث۔ح هعضو دت هنأ هنآرما قالطب فلح ناف : هل تلق
 ؟ كلذب هتآرما قاطت له ح ةنيبلاب حصي ملف

 ناك ءانثتسا هتعضو ىنا هلوق ل_هجي نم لوق ىلع :هنآ ىعم : لاق

 4 مكحلا ق قالخلا عقب الو 4 هتآرما هتمهتا نا هنيمي عم هلوق لوقلا

 ٠ هلف اتداص ناك ناو 4 هيذك هيلعف ايذاك ناك ناو

 . كلذ هعفني الو ص هنيح نم قالطلا عقب ا.ريخ كلذ لعجي نم لوق ىلعو

 ٠ ءانثنسالا عقوم عةي كلذ نأ ىدنع لوقلا رثكأو

كتقح ىرت : قحلا بحاصا قحلا هيلع ىذلا لاق نا تيأرأ : هل تلق



٢٠١ 

 ح ةرم اذكو اذك عضوم ق هعض : هل لاقف ك مهارد ةرشع وهو اذه

 ح ائيش عضوملا كلذ ىف قحلا بحاص دجي مل وآ مهاردلا تفلتف نمآ
 ؟ هرمآ ثيح مهاردلا مضو دق هنآ ىع : امن

 كتق:ص لاقف مهارد ةرشع هنا اذه لاق ام ىلع هتدص ناف : لاق

 د_ةف ث مهارد ةرشع انهاه اهارت : قحلا هيلع ىذلا لاقر ، كلذ ىلع

 نمام وآ فاتم عضوم ى اهلعجي نأ هرمو معن : لاقف « كلذ ىلع ىتقدص

 اذه نركي اذه فلتو ث ائيش اذه دجي ماف هرمأ ثيح رخآلا اهاعجف

 هلعج د۔ة هنآ قحلا هيلع ىذلا لرق لوقلا نوكي وأ ةنامألا ة'زنمب

 ٠ ىدنع اذكه : لاق قيدصتلا دعب هيف هلعج دق لان اذا اذه هرمأ

 : ةلآصسم وج

 وه رضح اماف ، مكاحلا ىلا ل۔جر ىلع مفر لجرلا نع : لئسو

 ؟ هيلع ىعدت ام : مكاحلا هل لاقف ، نالف نم ىنفصنأ : لانت همصخو
 مهارد ةثالثو ع رمت نم نيرشعو ، بح كيكاكم تس هيلع ىعدأ : لاق
 ارمتو ابح ىخأ ىلا ماسم : لاقف ؟ لرقت ام : همصخل لانف س نطق نمو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك همصخ ىلا فاصنالا عفارلا بلطف ت انطقو

 ٠ همزلي ءىشب ظفللا اذه ىلع هل رقي مل همصخ نآ ىعم : لاق

 هد:ع وآ هعم وأ همزلي وآ هلبق ول هيلع نأ هيلع ىعدا ناف : هل تلق
 ؟ ظافلألا هذه ىناعم جرخي فيك

! همصخ مزلي ء ىش تويث هيف ىل نجبب سيل هيلا هلوق نأ ىعم : لاق



_ ٢ ٠ ٢ = 

 فلنخمف هلمق هلو_ة امأو ح هيماع نومضم هنا : ليق دقف هيع هلوقت امأو

- 4 . 

 نومضم هنآ دييقتلاب هيلع نمضملا ةلزنمب نوكي هنا : لاق نم لاق
 ٠ ةنامألا هل هيلع

 ٠ نامضلا ةلزنمب ىعم جرخيف همزلس : هلوق امآو

 ٠ ةنامألا جرخم جرخيف هدنعو هعم : هلوق امأو

 : ةلاسم ه

 نأ مكاحلا ىلا بلطيف مكاحلا دنع قحب رخآل رقي لجر ف لاقو
 ؟ قحلا بحاص فرصنا مث ؤ هددمي ملو ث هب هل رقأ امب هل هذخأي

 ء هميرغ قحب ميرغلا ذخأي نأ مكاحلا ىلع نا ليق هنأ ىدنعف

 ٠ همصخ رضحي نآ ىلا هسبح الاو ءاطعالل نااد ناف

 ربح الو ليفكلاب ذخؤب له ئ قحلل مياستلا و ءاطعلا لذب ناه : ثلتق

 ؟ هبلع

 اذا &; عجر سبح الو دجوب دقو ص طقس هلعل انهاه : فلؤملا لاق

 ٠ ليفكلا رضح

 ضرعو ءاطعلاب ناد اذا ، ليفك الو هيلع سبح ال : لاق نم لاقو

٠ هريغ وآ ناك لصأ نم هلام



. ٢٣٠٣ 

 ن٫وي ةربخ اذ ناك اذا ءاستلا لغكم نأ مكاحلل ل_هف : هل ليق

 ؟ ةلافكلا عضوم ىف نكو ث نهلاوحأبو

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ، مهرد فلآ ىلا اذه ىمالغ ىلع قفنأ : رخآل لاق لجر نع هتلأسو
 هيطعي نأ هيلعو ص كلذ ىف هلوق لوقلا نوكي له ث لعف دق هنا : هل لاقف
 ؟ كلذ

 نم هيلع قفني نأ هرمأ اذا كلذ ق قدصب ال ليق هنأ ىعم : لات

 هدب قو ث ديسلا ىنعأ هلام نم هيلع قفني نأ هرمآ ناك ناو ،“ ققفنملا لام

 ٠ كلذ ىف قدصي هنأ ىعمف ، هل دح ام ىلا هدلع قفنأ هنا لاقف لام هل

 : ةلاسم ة

 لا_ةف & مهرد فلآ هل هعم نآ لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو

 ؟ كيلا اهتعفد ىعم تناك : لجرلا

 نيمألاو ع هدنع هعم اهنأ هلوقب ةنامألا جرخم جرخي هنأ ىعم : لاق
 هاعدا ام ىلع هنيمي بلط ناف ڵ ٥ا_عدا اميف ةنيب هيلع سيلو ڵ قدصم

 ٠ نيميلا هيلع ناك هايا هميلست نم

 سيلو ث نيمألا ىلع نيمي ال هنآ ليق ام ضعب ىف جرخ هنأ ىعمو

٠ انباحصأ لوق نم ىدنع



 ٬ہ ٢.٤

 : هيلع ىعدملا لانف ك مهارد ةرنع هل هيلع نأ ىعدا ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف ايعدم نوكي له « الصتم كيلا اهتعفد مث كا تناك دق

 عم ميلستلاب هلوقب الصتم ناك اذا : ليق هنأ ىعم اذكه : لاق

 كتدفوأو ء كيلا اهملسو “ىلع لاق اذا هنيمي عم هلوق لو_ةلا ناك را:رةالا

 ٠ اهابا

 كلذ لكأ اهايا كنضبق دق ىنأ الا ىلع تناك : لاق ناف : هل تلق
 ؟ ء ١ وس

 لدي ىنأ الا هلوق نأل ، لولا لثم ىدنع جرخي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ رخآ ىنعم ىاع

 لجرلا رقأف ، لعن هدنع هل نأ لجر ىلع عفر ىبص نع هتلأسو
 ؟ كلذ ىف مكحلا ام س نيلعن ىبصلل هدنع نأ

 ٠ هب رقأ ام تبثي هنل ىعم : لاق

 ؟ نيلعنلا نب ذه ملسي نم ىل اف : هل تلتق

 كلذ ل_ذم ىلع انوم هام ناك نا هدلاو ىلا اهمل_سي ىعم : لاق

 ٠ دلوال

؟ كلذ ملسي نم ىلاف انومآم هدلاو نكي مل اذا : ها تلت



. ٠.٥ ٢٣ 

 ر_ه4هأد وآ > هل ام هل ضبقي اليكو ىبصلل ميقي مك احل ١ نأ ىعم : ل انت

 ٠ ةلاكو ريغي لجرلل دلاولا رمأ ىفكيو ء هلام هذل ضبقي ةقث الجر هدلاو

 ىذلا لاملا اذه ىف ليكولا وآ ةقثلا اذه لعفب امف : هل تلق
 ؟ ىبصلل

 نا ، اهنمث وأ اهلعجي نأ ىلا هدي ف ةنامأ نوكي هنل ىعم : لاق
 ٠ هل ام حلصي وأ ح ىبصل ١ حلصي اميف 7 ىآ رل ١ بجوأ

 ؟ مكا_دلا

 ٥ دي ف نوكيو ك هضيق ق اليكو هل ميقي مكاحل ١ نأ ىعم : ل انت

 ٠ هلام حالصو هحالص ق اهتميق وآ اهلعجي نأ ىل ا ةن امآ

 ك مهرد ةئام ىدو۔_ءبلا ىلع ملسملا ىعدا یىدوهيو ماسم نعو

 ىدوهيلا ىعداو ص هاوعد ةحصب دوهيلا لودع نم لدع ىدها رضحأو

 ٠ هارعدب نيملسملا لودع نم لدع ىدهاس رضحأو “ مهرد ةئام ملسملا ىلع

 نم هيحاص ىلا اهنم جورخلا همزلي نمو &{[ اهمكح ام : هل تلق

 ؟ ةفصلا هذه ىلع ع هكح

 امب ىدوهيلا ىلع نييدوميلا ةداهش زرجت ليق دق هنأ ىعم : لاق
 هبلع هاعدا امب ملسملا ىلع نيملسملا ةداهسثو ث ملسملا هيلع هاعدا

٠ هبحاصل هيلع حص امب امهنم دحاو لك ذخؤيو ، ىدوييلا



_ ٢.٠٦ 

 ةلاسم ه :

 هيلع ن ١ دهشب ندده اش لك دوهش ةتس هيلع دهش لجر نع : لئسو

 ىعدملاو س مهرد ةئام وآ مهرد ةئامثالث همزلي ام ص ديزل مهرد ةئامب

 ؟ مهرد ةئامثالث هيلع

 ةداهست مهتداهش نأل .0 مهرد ةئام مكحلا ىق همزلي هنأ ىعم : لاق

 مهردلا ةثاملا هذه نأ مهنم دحاو لك ةداهشلا ى اونيبي نأ الا ةدحاو
 هذ_ه نأ ةنيب لك نيبت نأ ى نالوألا نادهاستلا اهب هيلع دهش ىذلا ريغ

 ةنيبلا اهب تدهش ىذلا هجولا ريغ هجو نم اهب دهش ىتلا ةئاملا
 ٠ ىرخنذلا

 ؟ ثيسن نوقابلا لقي ملو بح نمث : دوهشلا دحأ لاق ناف : تلق

 ٠ مهرد ةئام هيلع تبثت هنآ ىعم :ل اق

 دهو مهرد ةئامب ادهش نياس لك ةعبرأ دهش ناف : هل تلق

 ؟ بح نمث مهرد ةئامب نادهاش

 . مهرد ةئام هي'ع تيثت ىعم : لاق

 ىعدملا ركنأو . اران د هدنع هل نأ رخآ ىلع ىعدا لجر نع هتلآسو

 هيلع هفلح ناك دت هنأ ىعداف ث هيلع ىعدملا نيمي ىعدملا بلطو ث هيلع

.؟ هفلحي مل هنآ ركنآو « اذه ل_دق انيمي



 ۔_ ٢٩٠٧٣

 تناك الا و ةنيب رضحأ اذاف \ هفلح هنأ ةنييل ا هيلع نأ ىعم : لاق

 ٠ نيميلا هيلع

 هل نآ فاحف ث ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در ناف : هل تلق
 ؟ فلاحلل مكاحلا مزلي ام ا رانيد هدنع

 ، لاقثم هدنع هل ناك ارانيد هدنع هل نأ فلح نا هنأ ىعم : لاق

 ناك رناند ةرشع هل هيلع حص ول هنأل ك لاقثم هنأ ۔ففورعم رانيدلا نأل

 ٭ ليقاثم ةرشع هيلع هل

 : ةلاسم ده

 . هدجب ملو هدلاو لبق نم اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلآسو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيكو

 مكح ءىش ىلع ةنيب حصأ ناف ةنبيل ١ ىع دملا ىلع نأ ىعم : لاق

 .٠ هل

 مكحلا فيك ءىشب هل دهشت ةنيب هل نكت مل نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ كلذ ىف

 : فالتخاب هيف ليق هنأ ىعم : لاق

 ملعي ام هللاب انيمي فلحي هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نا : لات نم لاق
 ىلع نركم الو ئ هدلاو ثاريم نم ىعدي ام ليق نم قح اذهل هلبق نأ

٠ نمي اذه ق ىعدملا



٢٠٨ 

 ءىش نم ةضذ'ا نم ىع٫ ام ىلع نيميلا ىعدملا ىلع : لاق نم لاتو

 ٠ هدحي مل نا هنيعب

 ، ارمت هدو نم هثاريم لبق نم هيلع هل نأ فلح ناف : تلق
 مك حي م-لر 6 كلذ رم _ نا وأ ريناند وأ مهارد وأ ةرذ وآ ارب وأ ايح وأ

 هيلع هدح ىذلا عونا نم دارأ ام هرضحي نآ همصخ ىلع نآ : لاق

 ٠ هيلع هغلح امم ةدمستلا دح نم جرخي الو

 ء اذه نم رثكأ" هدلاول هلبق ىذلا نأ فلح ىذلا ىعدا ناف : تلق

 ؟ ك!ذ ف هجرلا ام هيلع ىعدملا ركنأو

 نم رثكأ هل هلبق ام فلحي ءاش نا هيلع ىع دملل لاقب هنأ ىعم : لاق

 ىعدي ىذلا قحاا ىلع فلحيف هيلع نيميلا دري نأ وآ ، هيلع ىعدي امم اذه

 دارأ ام. هرضحي نأ هياع ىعدملا ذخؤب مث اذه نم رثكأ هدلاو لبق نم هيلع

 ٠ كلذ دنع امهنيب مكحلا م_طقنيو ؤ نيميلا نع لكني نآ ىلا

 ؟ كلذ ركنأف ، اذكو اذك هدلاول هيلع نأ رقأ لجر نع هتلآسو

 ىلع ناك اهزجعأ ناف 4 هرا رقاب ةنيبلا هيلع نوكن هنأ ىعم : لاق

 هذل رقأ دقل ك ىعدملا فلح هيلع ىعدملا اهدر ناف ، نيملا' هيلع ىعدملل ١

٠ هيلع هب هل مكحي مث ، اذكو اذكب اذه نالف



 _ _ ٢٠٩

 : ةلآسم دهب

 ابايثو مهارد هدنع نم هل ذخأ هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو

 ؟ هاوعد عمست له ث ىه مك اهنيبي مل

 ٠ هاوعد عمست هن ا : لاق

 ؟ كلذ فيكف هتمزل ناو ث نيمي ال كلذ ف مزلي لهف : هل تلق

 ااذهل ملعت ائيش تفلتأ الو ، كيلع الو كعم ام فلحي هنآ ىعم : لاق

 ٠ لالا اذه نم كيلع ىعدي ام لبق نم اقح هيف

 ؟ وه ام نيبي ال ائيس ىعدا ناف : هل تلق

 ٠ هاوعد عمست ال هنا : لان نم لاقف

 ٠ نيميلا ىف رظنيو هنم عمست :ل ات نم لاتقو

 : ةلاسم هج

 ىه معن : لانف ح مها رد ةرشع لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو

 ؟ هلوق لبقي له ء اهايا كتيفو دقو س كلت ىلع

 ء ءافولا ف ايعدم نوكيو & هسفن ىلع رقم وه ليق هنآ ىعم : لاق

 + ىعدا امب ةنيبلا هيلعو

( ٢ ج ديغملا عماجل ا ١٤ م )



 س ٢١٠

 ىعداف ث مكاحلا ىلا نامصخلا لزن اذا لوقت امف : هل تلق
 ء همصخ نيمي ىلا لزنو « ةنيبلا زجعأو ركنأف س اقح رخآلا ىلع امهدحأ

 ؟ فلحب نأ مكاحلا ه ريجي له

 ، كلذ همصخ بلط اذا سبحلا الاو ىعدملا ىلا نيميلا دري نأ امأو
 ٠ نيميلا در هل اميف ىدنع اذكه

 ىأرب الا هعدب ال نأ مكاحلا ىلع له ص فرصني نأ بلط ناف : تلق

 ؟ همصخ

 ٠ هيلع مكحلا هجوتب لقتعم هنأل كلذك هنا : لاق

 مصخلا بلطي نأ الب هلام هيلع رجحي نآ مكاحلا ىلعف : هل تلق
 ؟ كلذ

 قحلا ردخي الا رجحي ال : لرقو . كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاتق

 ٠: هيلع ىذلا

 املف ڵ ىوعدلا نم ءىش ىلع همصخ مصخلا فلح اذاف : هل تلق
 ؟ كلذ هل له ح هنيمي بلطو > ىرخأ ىوعد هيلع ىعداو داع غرف

 مويلا اذه ىلا هيلع ىوعد لك عطقي مل ام كلذ هل نآ ىعم : لاق

 ٭ هيف هفلح ىذلا

 ؟ هيل اطم عمجي نأ ٥ رمأي نأ مكاحل ١ ىلعو : هل تلق

 تنعتي الئلو ، ماكحألا حلاصم نم كلذ نأل ، ىدنع اذكه : لاق
؛ مهضعب م ٠ اخس : وصخلا



 ح ٢٧١

 ء ه_فلحف هنيمي بلطف ىوعد هل قبت مال : لاق اذاو : هل تلق

 ؟ هاوعد عمست له ص رخآ ائيش هيلع ىعدا مث

 ٠ هيواعد عطقنت مل ام ىدنع اذكه : لان

 ىوعد هل عمست الو ث هيواعد عطق بجوي ىذلا ظفللا امف : هل تلق
 ؟ كلذ دعب

 لك تعطق دق : مكاحلا هل لوقي نأ كلذ نم نأ ىعم : لاق

 اذه ىف تقولا اذه ىلا ىضم اميف اذه كمصخ ىلع كل تناك ىوعد

 دمعب هيلع ىعدا مث ، هيواعد ىلع هفلحو ث معن : لاق اذاف ث مويلا

 . هاوعد هل عطقي دقو ڵ تقول ا كلذ ىف ىوعد هل عمست مل كلذ

 هيلا لزن مث ڵ قح هل همزلي ام ردقب كلذ هنع باغ ناف : هل تلق

 مكاحلا عمسي له ؤ ىرخأ ىوعد ىعداف ، ةبيغلا دعب مويلا كلذ ىف

 ؟ كلذ هنم

 ٠ كلذ ثودح نكمأ اذا ىدنع اذكه : لاق

 اعاتم ذ_خأو هتيب لخد هنأ رخآ ىلع لجر ىعدا ناف : هل تلق

 بلطو ؤ“ تيبلا لوخد ركنأو س كلذ هل هدنع نأ هيلع ىعداف رقأف ث هل

 ؟ نيمي كلذ ىف هيلع له { هتيب لخد ام هل فلحي نآ

 ىلع بجي ال اميف نيميلا تبثت الو ص نيمي كلذ قف سيل نأ : لاق

 نم ىنعملا اذ_ھهو ئ تيبلا لوخد ىعدي ىذلا ىعدملل نقح هب مصخلا

٠ هلوق



_ ٢١٢ 

 نوكيآ ث هرتفد ىف اهتبثأو مصخلا ةجح مكاحلا عطق اذاف : هل تلق
 ؟ اثدح كلذ ىف ثدحي هريغل الو مكاحلل سيل اكورتم ادبأ رتفدلا

 ٠ كوكصلا ةلزنمب وهو ىدنع اذكه : لاق

 .٠ ىدنع اذكه : لانت

 رتافد ىلع دهشي نأ هل له ص توملا مكاحلا رضح اذاف : هل تلق

 ؟ همكح

 ٠ مزاللا ىف هيلع سيل نآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ هل بحتسيف : تلق

 ٠ ى دنع ١ ذكه : ل ات

 هل هيلع نآ هل رقأف ناروش نم هيلع هل نأ لجر ىعدا لجر ف

 ؟ سباي وأ بطر ناروش نم هل نوكي ام ناروس نم

 بطر نم ناروسشلا نم سانلا نيب فراعتملا هل نآ ىعم : لات

 ٠ سباي وآ

 َ ةلاسم وج

؟ هل نوكيب ام زبخ نمب لجرل رقأ لجر نع : لئسو



 _ _ ٢١٣

 ٠ تقولا كلذ ىف دلبلا زبخ نم زبخ نم هل نوكي هنأ ىعم : لان

 هلكأي ىذلا زبخلا نم مآ عابي ىذلا زبخلا نم نوكي امف : هل تلق
 ؟ كلذ نم بلغألا هل نوكي وأ ث مهلزانم ف سانلا

 دا رأ نا هنيمي عم هلوق لوقلا ناك زيخ نم هل رقأ هنآ ىعم : لات

 ٠ كلاذ ريغ هيلع حصي نأ الا اذه ىنبجعيو ك هبلع ىع دملا كلذ

 : ةلاسم وجا

 > مها ردلا نم اقناد الا مهارد ةتس رخآ ىلع ىعدا لجر نعو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك ء مهارد ةعبسب امحسش هدنع نم ىرتشا هنأ رقآف

 نم هب ىرتشا هنأ هل رقأ ام هيلا ملسي نآ همزلب هنآ ىعم : لاق

 ٠ هيلا ملسي نأ همزل رخآلا هبلاط ناو ث هدنع

 : ةلاسم ةه

 . ق ادص نم هتجوزل لج ر ىلع قح هعم حص اذا مك احلا نع : لئسو

 ص تالماعملا بابسأ نم كلذ ريغ ول عيب وآ ىرش نم لجرل قح حص وأ
 ء الام هل نأ حصب ىتح وأ 6 هميلستب تقول ١ ف هيلع مكحي نأ مكاحللا

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مأ راسي هدي فو

 ىدؤي اراسي هدي ف الو الام هل نآ حصي مل اذا : ليق هنأ ىعم : لاق

 نم ناك ام عيمج ق هيلع ليبس الف هنم ءىش وأ فخلا كلذ لثم هنم

نأ ىعدا نا كلذ ف ةنيبلاب همصخ ىعديو ، ناك هجو ىأ نم قحلا



 س ٢١٤

 ء متكنم لاذلا نأو ث هل لام ال هنآ هيلع سانلا ام لصأ نأل ع الام هل

 هنأ ملعي ىتح هل لام ال هنأ لصألاو ، نوكي ال وأ نوكي نأ نكميو

 هنأل س ةجحلاب هيلع موقت نأ الا ءىشب ذخؤي الف « لام هل ثدح

 دق ىذلا قحلا ءادأ ىلع ردقي لام هعم نوكي نأ الا هيلع سبح ال

 ٠ ءىشب الا بقاعي الو ةبوقع سبحلا نأل ص همزل

 هنم م هبلع بجي ءىش هل تبث ناف ث هب ةربخلا لهآ هنع لئسي : ليقو

 م _] ث ىش هل تبثي مل ناو ، هب ذخآ ، هنم ءىش وأ قحلا كلذ ءادأ

 لجعب الو س ةبلاطملا نم كرتي الو ى ةنيبلاب همصخ ىعدي الو ص هب ذخؤي

 ٠ هنع لاس ىتح سبحلاب هيلع

 مالسالا ف هيلع بجو ىذلا قحلا هيلع تبث اذا : لاق نم لاقو
 لالا ناكمال هيلع بجي ام ءادأب ذوخأم وهف لام هل ناك اذا هؤادأ
 حصي ىتح ىوعد هل لام ال : هلوقت نألو ، لاوحألا نم لاح ف هل
 ىتح سبح الاو هادأ ناف ، همزل ام ميمجب ذخؤيو س ةنيبلاب هيعدي ام

 ٠ همزل ام ةادأ نم ةءارب هل حصي وأ هيدؤي

 ة_ذيب وأ رارقاب قو_ةحلا نم هيلع تبث اذا : ليق دق هنأ ىعمو

 حصي ىتح اذه لثمب اذو_خأم ناك كلم ببس هب هل راص همزل دق امب
 قادص لثم هيلع ىذلا قحلا ناك ناو ث ةنيبلاب هدي نم لاز دق هنأ
 هايشآو حرج وأ لتق لثم لام هب هل تبثي ال ثدحو ع ةآرما هب جوزت

 ةنيبلاب همصخ ذخؤي ىذلا هلثمو اذهف ، ضوع هب تبثي ال ىذلا كلذ

 قحلا ءادأب اذوخأم ناك هدي ىف هل تبث دق ناك امو ث هنم هيدؤي لام هل هنأ
٠ هلا وز حصي ىتح هنم



 ب ٢١٥

 : ةلأسم هج

 هيلع ىعدملا رقأف ح مهرد ةئام لجر ىلاع ىعدا لجر نع : لئسو

 هعفني وأ هيالع تبثن له « اهب م اق ةجح ل_دق نم مهرد ةئام هيلع هل هنأ

 ؟ اهب ماق ناك نا هلوقت

 ىل نيبي الو ، ةجح لبقت نم هلوت عضومل هيلع تباث رارقا هنا : لاق
 ٠ رارقالا هنع مدهني ءانثتسا اهي ماقت ناك نا هلوق نأ

 نم نآو > ةجحب اناكد هنم ذخأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع

 هنم ارارقا كلذ نوكي ام ناكدلا اذه قحتست هل اراد نا لوقي هنآ هنجح

 ؟ ىوع د وآ

 لوقب .رخآلا نا : لاق امنا هنأل ح هاوعد ىلع دعب هنآ ىعم : لاق

 ٠ هلوق ىنعم ىلع ناكدلا قحتسن هراد نا

 : ةلاسم

 رخآلا هركنأو ، رب بح ىرج لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو
 ىلا نيميلا همصخ درف همصخ نيهي ىلا لزنو ف ةنيبلا ىعدملا زجعف

 ؟ ىعدملا

 ٠ هيلع فلحأ ىتح ىبح ىل رضحأ : ىعدملا لاق

 بحلا راضحا نوكيف كبح كترضحأ فلح ىتم هيلع ىعدملا : لاق

؟ نيميلا دعب وآ نيميلا لبق قحلا و



 ب _ ٢١٦

 ىعدب ام راضح اب هيلع ىع دملا ىلع مكحي ال ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةنيب وآ نيميب هيلع كلذ بجي نأ دعب الا هيلع

 : ةلاسم ه

 ى مكاحلا لص نآ ردقي ال ةلع هب لجر ىلع مفر لجر نع : لئسو
 ؟ هرمأ ىف لعفي نآ مكاحلا ىلع ام هنم فاصنالا دارأو

 ااذاف ث هللا ضتا رف ءا.دآ نم نوقيطي ال امب مكحي ال امك . مهنيب اميف

 افوخ هلام هبلع رجحي نأ همصخ بلطو هيلع عوفرم ١ ١ ذه ىلع حص

 ٠ هقيطي ال سبح هيلع لمحي الف 0 مكاحل ا كلذ عم هتوم وأ هفااتال

 اهثاريم نم امهرد ةرشع ةعبس لجر ىلع اهل نآ تعدا ةآرما نعو

 رقأو ، اهريغ ثراو هل سيلو تام اهجوز نآو ت نالف اهجوز نم
 انيمي اهل فلحي له ، اهمصخ نيمي تبلطف ؤ هنوم رهش انالف اهجوز نآ اهمصخ
 اهجوز نآ ىعدن ام لبت نم انقح ةآرملا هذه هنالفل هيلع نأ ملعي ام هللاب

 ثراو ال هنأ ىعدت ىذلا اهجوز نم ا_هثاريم نم اهل هيلعو ، تام انالف
 ٠ هل ل_يق اهريغ هل

 ح مهارد ةعست ةآرملا هذه جوزل هيلع نأ لجرلا اذه رقأ نا كلذكو

 اثراو هل ماعب ام اهنيمي بلطو اهريغ ثراو هل سيل نآ ىه تعداو

 بلط اذا اهفلحي امنا وآ نيمي اهيف سيل وآ ، كلذ اهمزلي له ح اهريغ

 نم اهثاريم لبق نم اهل هنآ هيعدت ىذلا قحلا ىلع انيمي هيلع ىعدملا
 ؟ اهريغ اثرا و نالفل ملعت ال اهنآو % نالف

 اذا اهريغ اثراو اهجوز نالفل ملعت ام انيمي اهياع هل نآ ىعم : لاق

ُ اهجوزل هيلع ىذلا قحلاب رثن



 ب٧ا٢٧١ _

 ابوث اهل قرس هنأ لجر ىلع مكاحلا دنع تعدا ةأرما نع هتنآسو

 لرقلا نوكي له ع هب اهل رقآ ىذلا بوثلا وه اذه نأ رقأف ، هدحت مل

 ىذلا ةيمستلا مسا هيلع مقي نوكي ام رضحأ اذا هنآ ىعم : لاق
 ٠ ىعدملا كلذ دارأ نا هنيمي - هلوق لوخةلا ناك اهي رقأ

 : ةلآسم ة

 الجر نأ ىعداو قورحم بوثب لجر هرضح اذا مكاحلا نعو

 ىتح بوثلا قرح نوكي ف۔ك فرتعاو ‘ هيلع ىعدملا رضحو ك هقرح

 ؟ هقراح نم هبحاص فصني

 قصحليف اقورحم موقيو س هيف قرح ال احيحص موقي هنأ ىعمف
 ٠ نيتميقلا نيي ام لضف ثدحملا

 ؟ ةلاسم ةه

 ندرشع وآ مها رد ةرشع اهتمرق ةرج لجر دنع هل نأ ىعدا لجر نعو

 & هتجوز نم اثاريم عبرلا اذه ق هل نأو 6٨ هتجوز هتفلخ امم امهرد

 نوكت فيك هنيمي بلطو ةنيب ىعدملا عم نكي ملو س هيلع ىعدملا ركنآو
 ؟ نيميلا

 مه ١ رد ةرشع اهتميق ةرج هدنع ام انيمي هللاب فلحم ب ىعم : لاق

 وهو & هتجوز ةنالف نم هثاريم نم ىعدب ام لبق نم اقح اهيف اذهل ملعي

٠ ىعدي ام ىلع امهس اذكو اذك نم مهس



٢١٨ 

 : ةلاسم ج

 ناكو { مكاحلا هيلع هاعدا قح ىلع هفلح همصخ نأ ىعدا لجر نعو

 نيمي قحلل ىعدملا ىلع له ث نيملسملا ماكح نم امكاح هل هفلح ىذلا

 : فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ىذلا قحلا اذه ىلع مكاح هل هفلح ام نيميلا هيلع : لاق نم لاقف

 كلذ ب_لط نا نيميلاب اذه ذخأ فلح اذاف ، ةعاسلا هيلع هيعدي

 همصخ .٠'

 ىعدملا ىلعو ص نيميلا ىعدمل ىعدملا ىلع نيمي ال : لاق نم لاقو

 نم ىرجت ام هدنع ام وآ س قح اذهل هيلع ام فلحي نيميلا قحلا هيلع

 ء ك'ذ ىلع هفلحي هناف ء قحلا ىلع هيلع دري نأ الا ، كلذ ف ىوعدلا

 ٠ هل فلحف قحلا ىلع نيميلا هيلع در اذا ىعدي امب هل مكحيو

 دقل فلح نيميلا ىعدم ىلا قحلا ىعدم در نأ لوألا لوقلا ىلعو

 ٠ نيملسملا ماكح نم مكاح هيلع هاعدا ىذلا قحلا اذه ىاع هل هفلح

 اذه نوكي له ص هيلع ىنتفلح دق : لاقف اقح هيلع ىعدا ناف : تلق

 ؟ كلذ ريغ لقي مل اذا قحلاب هنم رارقا

٠ قحلاب هنم رارقا اذه نآ ىل نيبي ال هنآ ىعم : لاق



- ٢١٩ 

 ملو اهذ_خأف مهارد هل طقل هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ؟ نيميلا ىرجت فيك ث نيميلا ىلا لزنو ركنأف ث اهايا هطعي

 ىلا اقح اه ذ اذهل ملعي مهارد طقر ام فلحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةعاسلا هذه

 ؟ هياع راةي الو رتتسيف قح هيلا بلطي لجرلا وآ ةآرملا نعو

 هيلع ردقي مل ناف ع ةقثلاب هيلع جاجتحالا ىف داهتجالا ىلعف

 اذا ةقثلا دحا ولاب جتحي نأ مكاحللو ، ةجحلا دعب الا مكحلا هيلع زوجي الف

 ٠ هيلع مكحل ا ذفنيو ص ةنيبلا هيلع عمسي مث { هيلع جتحاف هيلا هثعب

 حصو > تيسلا موي 7 عفر اذا ىدومرلا نع رثؤملا ايآ تلاسو

 لجرلا ىطعي نآ هيلع مكحي نأ مكاحلل له ث هيلع عفر نمل قحلا هيلع

 ٠ سبحلاف عنتما ناف ، كلذب هيلع مكحي معن : لاق

 : ةلآسم ةهج

 _ ةراجا لجر ىلع ىعدا لجر نع : هللا همحر ديعس وبآ لئسو
 ىعدملا بلطف _ هبلع ىعدملا ركنأو عجر لايكم وأ نازيم هلعل فلؤملا لاق

؟ نيمي هيلع له ى هنيمي



٢٢٠ 

 مزلي مل اهب هل رقل ول ىوعد هيلع ىعدا اذا هنآ ىعم : لاق

 ، هيلع ىعدملا اهركنأف قح هيف هل تبثي هجو وأ نامض نم مكح اهب
 زوجي ال : ليق دقف ك هب هل ذخؤي نمل رقأ ول هنأل نيمي هيلع نكي مل
 ٠ امهيف ةرجألا تبثت الو ث لايكملاو نازيملا ءارك

 : ةلآضم هج

 اوهبتسشاف ةوخا ىرتشمللو ائيس لجرل عاب لجر نع هتلأسو
 : لاق مهد_حآ بلط املكف ء مهدحأ ىآ ىلع هنيد ملعي ملف ص هيلع

 مكحلا فيك س ىخأ ىلع كلذ رخآلا لاقف ء ىخأ ىلع نيدلا كلذ

 ؟ كلذ ىف

 نود هيلع هنأ ملعب ىتح مهدحأ ىلع ىعدي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ هيلع ىوعدلا ليبس ىلع كلذ حصي وأ ك هريغ

 ؟ كلذ هل له ؤ“ فلحي نأ دارأ ناف : هل تلق

 هنآ ةفصلا ىلع ىوعدلا مسر ىلع ىعدا ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ناك دحأ ىلع همصخ ىعدا مهنم وه نم .فرعي مل مهدحأ ىلع عاب

 ٠ نيميلا ف قحلا هبجوب اميف ىدنع رظنلا مكاحلل

 : ةلاسم ة

 ليق نم مهرد ةئام سدس لجر ىلع هل ىعدا لجر نع : لئسو

؟ فلحي فيك هركنآو 6 ثاريم



_ ٢٢١ 

 نم اقح نالفل كرلع نأ ملعت ام هلل اي انيمي فلحي هنأ ىعم : لاق

 كيلع اهاعدا ىتلا ىوعدلا هذه نم نالف نم هثاريم نم ىعدي ام لبق ٠

  3ةلآسم :

 لام در ىلع مهرد ةئام هل ذخآ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو
 ؟ رخآلا ركنأو ز هل هدنع ناك

 تبثت ىنعم نم نيبتت ىتح نيمي هيف سيل اذه نآ ىدنع : ليق هناف
 ٠ ذخأ ىتلا مه اردلا كلت هدري نوكي نآ نكمي هنأل “ قح هب هل

 : ةلاسم و

 رخآلا ركنأف ، مهرد فلأ هل هدنع نآ لجر ىلع ىعدا لجر ف لاتو

 ؟ هنيمي رخآلا بلطو

 ٠ مهرد فلأ هل هدنع ام نيميلا هيلع ناف

 : ةلآسم ة

 ىلع قح امهدحأل حصف ع مكاحلا ىلا ارضح نيلجر نع : لئسو

 ح مكاحلا هلبقيأ مكاحلل ىقح تبهو دق قحلا هل ىذلا لاقف ڵ رخآلا

 ؟ ال مآ هيلع بجو امم جورخلاب قحلا هيلع ىذلا ذخأيو

 سيلو ث هب هل رأ ام لبقي نأ ملو ك مكاحلل زئاج رارقالا نا : لاق
 بلاطيو ث هريغ مكاح ىلا هتبلاطم عفريو ، هسفنل مكحي نأ مكاحلل
٠ كلذ ىف مكحلا بجوي امب هقح ىف



_ ٢٢٢ 

 . مهارد ةرشع هيلا ملس هنأ لجر ىع ىعدا لجر نع هتلأسو

 ىرجت فيك ث هلع ىعدملا نيمي ىعدملا بلطو ث كلذ هيلع ىعدملا ركنأو
 ؟ كلذ ىف نيميلا

 ىلع مهاردلا هذه هيلا ملس فيك ىع:لا لأسي مكاحلا نا : لاق
 ه۔نأ ىعمف ةنامألا ليبس ىلع هيلا اهملس هنأ فرتعا ناف ، هجو ىأ

 نيعي اذه ىف ىل نيبي الف هيلا اهدرو هيلا اهملس هنآ نكمي هنأل هفلحي ال

 ٠ ةنامآ هيلا اهملس هنأ ىعدي نأ الا

 ه۔نأ الا ةنامآ :ىدنع هل ىه لوقي نأ ىعدملا جرخ ناف : هل تلق

 ؟ مكاحلا هفلحي فك ةنامآ هدلا اهملس هنأ ىعدب

 ىد۔ذنع هل ةنامأ مهارد ةرشع هيلا ملس ام هفلحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ مويلا اذه ىلا

 ىمسم دحي ةدودحم مهارد لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلآسو

 فيك ص هيلع ىعدملا همصخ نيمب ىلا ىعدملا لزنو رخآلا ركنأو ، دودحم

 ؟ كلذ ىف نيميلا نوكت

 اذ_كو اذ_ك هفلسأ هنآ وأ ، اذكو اذك هيلع ىعدا نا ىعم : لاق

اذ هي هل فلحي هناف ث هل هيلع كلذو ڵ بحلا نم اذكو اذكب ث امهرد



_ ٢٢٣ _ 

 ك هيلع ىعدي ام لبق نم ىمسملا بحلا نم ١ ذكو اذك هالا هيلع ام هللاب

 .. هيلع هنأ هيعدي ىذلا فلسلا اذه لبق نمو كلذ هفلس هنأ اذه

 هيعدي الو ، ىمسم دحب ةامسم مهاردب ةدقع ىعد امنا ناك ناو

 امهرد اذكو .اذك هنم ملست ام هللاب انيمي فلحي هنأ ىعمف ص هل هيلع هنأ

 هنم ائيش وأ ڵ ةعاسلا هذه ىلا هيلع هل تباث وه افلس بحلا نم

 ٠ ١ كلذ همصخ بلط نا

 ١ : ةلاسم و

 ذخأف ناطلسلا هب رمآ هنآ رخآ ىلع ىعدا نجر نع : لئسو

 ؟ نيميلا هيلع هل له ص هلام نم ائيسث

 لادلاو نماض ةعاطلا هل نمم رمآلا ناك اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ عاطم ريغ ناك اذا رمآلا ق فلتخاو ك نماض ىوغملاو 6 نماض

 ؟ نيمي كلذ ىف همزليف : هل تلق

 ىذلاو ڵ ركنأ اذا نيميلا همزلي رمألاب نامضلا همزلي ىذلا : لاق

 ٠ نيميلا همزلي ال نامضلا همزلي ال

 ؟ فلحي فيك نيميلا همزلي نم لوق ىلعف : تلق

 امم وأ ه_يعدب امم هل هلبق ام وأ هل هيلع ام فلحي هنآ ىعم : لاق
 هب هرمأ هنأ هيلا ىعدي امم هعيضي مل نا قح هل هلبق ام وأ فصو

٠ فصو امم اذكو ١ ذك هل ذخأف ك ناطلسلا



 ۔ ٢٢٤

 : ةلأسم وج

 هنآ هيلع ىعدملا رقأف هيرض هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو
 ؟ رقملا اذه ىلع بجي م همصب

 ريغ ىف اهنأ حصي ىتح هجولا ف ةمطل همزلي هنآ ىعم : ناق

 هنا ىعمو ث ةرثئوم اهنل حصي ىتح ةرنؤم ريع هنمطل نوكتو ث هجولا

 ، هرارقاب هرنؤم ريغ سنر فصنو ث ةرثؤم سنثرأ فصن لوقا سعب ب

 ؛ودحي نا دالا مهتداهسنب مكحي الف همطلي هيلع ةنيبلا تدهس ں.ا -.ر
 ٠ هرنَوم ريع وا هرىزؤم ىه امو أ همطسا عصرم

 : ةلأسم ج

 .٠ ٥د۔__ذع نم ايايت هل ذخأ هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ؟ هاوعد عمست له ص ىمه مك اهنبتي مل مهازدر

 ٠ هاوعد عمست هنآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ فيكف هتمزل ناو نيمي كلذ ىف همزلي لهف : هل تنغ

 اذهل ملعت ائيسث تفلتأ الو كيلع الو كعم ام فلحي هنآ ىعم : لات

 ٠ لاملا اذه نم كيلع ىعدي ام لبق نم قح هيف

 ؟ وه ام نيبي ال ائيش هيلع ىعدا ناف : تلق

 ٠ ها وعد عمست ال هنا : لبقف

٠ نيميلا ىف رظنيو ممست هنا : لاق نم لاقو



٢٢٥ 

 ىعداف ث ناعزانتي مكاحلا ىلا لجرو ىه ترضح ءادوس ةآرما نعو

 ىعدا هاوعد ةآرملا تركنأو ك اقنادو مهارد ةعبرأ اهدنع هل ن لجرلا
 اهلأس امهءامسآ تيثي مكاحلا دارأ املف ث اهنيمي بلطو ء ةنيبلا زجعأو

 ؟ نم تنب : مكاحلا اهل لاغف ع ةحيلم اهمسا نا : تلاتف اهمسا نع مكاحلا
 ةكولمم تنأ .: مكاحلا اهل لاقف & ةفورعم ةأرما ةنالف ةيراج : تلاقف

 اهرارنلا تبثي له ث ىنتقتعأو اهل ةكولمم تنك معن : تلاقف ؟ ةنالفل

 ؟ قتعلا ةيعدم نوكتو ث ةكلملاب

 اهاوعد ىف تناك قنعلا تعداو ةكلملاب ترقأ اذا اهنأ ىعم : لاق

 هل ترقأ نم رارقت! وأ ةذيبلاي الا كلذ اهل حصي الو س ةيعدم ةيرحلل

 ٠ مكحلا ىنعم ق هثراو نه وأ 6 ةكلملاب

 ىعدي نم نيبو اهنيب مكحي له ص اذه لثم اهنم ناك اذاف : هل تلق
 ؟ قتنعل ١ نم تعد ا ام حصي ىتح مأ 6 ا هراع

 ةنيبلاب الا ةمكاحم اهل نكي مل ةكلملاب ترقآ اذا اهنآ ىعم : لاق

 . مكحلا ىنعم ى هثراو نم وآ ةكلملاب هل ترقأ نم رارقنا وأ

 ىعدي نم نيبو اهنيب مكحي له 0 اذه لثم اهنم ناك اذاف : هل تلق
 ؟ قتعلا نم تعدا ام حصي ىتح مأ اهيلع

 حصت نآ الا ةمكاحم اهل نكي مل ةكلملاب ترقأ اذا اهن ىعم : لاق

 ٠ اهديس ىآرب وآ اهتيرح

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ١٥ م )



٢٢٦ - 

 مكاحلا ىلا قحلا هل حص نم بلطف ، لجرل قح هيلع حص نمو

 هسح لعفي مل ناف 65 هقح ٩1 عفدي نأ مكاحلا هرمأ % هنم هفصني نأ

 ٠ هيأرب هبلاط هلجؤي نآ الا هيطعي ىتح

 امب هل هذخأي نل بلط ناك دقو ث ميرغلا ددمي ملو فرصنا اذاو
 هنبح الاو ءاطعلاب ناد ناف ، هل هذخأي نأ مكاحلا ىلعف ص هب هل رقأ

 ضرعو ءاطعلاب ناد اذا ليفك الو هيلع سبح ال لوقو ص اليفك رضحي وآ

 ٠ هريغ وأ لصأ نم ناك هل ام

 : ةلآسم ة

 ؟ هدلب ريغ ىف هيلع عفرف س قح رخآل هيلع نميف : هللا دبع وبآ

 ك هدلد ىلا هميرغ هقحلبو ح هدلب ق الاا ىلاولا هسيحي ال : لواف

 ىذلا ىلاولا اذه هل بتكيو ث هدلب ىف ىلاولا هل هسبح الاو هافوأ ناف

 ٠ رخآلا ىلاولا ىلا هدنع قحلا ةحصب قحلاب هدنع رقأ

 : ةلآسم ة

 ىلزنم ىلا ىنبحصي : لاقو ص هب هل رقأف قحب رخآ ىلع عفر نميق
 ؟ رخآلا هركو ع هقح هل عفدأ

اذاو ث ىلاولا دنع مكحلا عضوم ف هتقح .هيلا عفدي نأ هيلع ىرأف.



٢٢٧ - 

 هضبق نوكيف ث لاملا ضبق ىف قنحلا هل نمو ى قحلا هيلع نم فلتخا

 ء مكحلا عضوم ىلا .هراضحا قصلا هيلع ىذلا ىلعو امهنيب مكاحلا ىلا

 ىنغتسي لام نع الدب تبث نيد لك ص اهيلع سبحلا زوجي ىتلا نويدلاو
 نع منتمم هنأو “ هدي ىف لصح ىذلا لاملاب ىنغ رهاظلا ف هنأل ث هب

 نأ الا هيلع سبحي مل هتفص هذه نكي مل نيد لكو ث ةنكمملا عم ءادألا

 ٠ ملعأ هللاو ے رقفلا سانلا ف لصألا نأل ، لطامم ىنغ هنأ ملعي

 5 تباث ريغ قحا ناك اذا اليفك رضحي ال نم ىلع سبح ال : ليقو

 . قحلا تبث اذا اليفك رضحي مل نم ىلع سبحلا بجي امناو

 ء رظنلا ىنعم ىلع ص ةمهتلاب سبحلا ىنعم تبث اذا هنأ ىعمو : لاق

 بجوي رظنلا ىنعم ناك رارقا وأ ث ةنيبب قحلا توبث نود لدعلاب مايقلاو

 ، كلذ نيسح ف هيلع ىعدملا ىف كلذ مكاحلل عقو اذا ةدهاشملاب اذه لثم
 ىذلا قحلا ىنعم لطب تاف اذا ةمهتلا هبشي هنأل ث هب ةمهتلا ىنعم همزلو

 ٠ هيلع قلعتي

 ناك ا ذا اإليفك هيلع ذ_خؤي مل هتقث تفرع نم : حبسملا نبا لاق

 ٠ ىراوتي ال

 : ةلاسم ةو

اهملسو ث اهب هل رتف ، اهب هبلاط مهرد فلآ لجرل هيلع ناك نمو



٢٢٨ - 

 هيلع ىذلا جتحاف أ ةنيب ماقأو ‘ مهردلا فلألا هيلا عفرف داع مش ؤ هىلا

 ٠ اهايا هافوآ ىتلا ىه اهنآ قحلا

 ؟ اهريغ اهنا : ىعدملا لاقو

 نآ ةنيبلا دهشت نأ الا فلألا اذهب هل ذخؤي ال : بوبحم نيا نعف

 لكل نوكي وآ هيلا هعفدو ؤ هب هل رقأ ىذلا : فلألا ريغ فلألا اذه

٠ هب هل ذخؤي هناف مث ، خيرات فلأ



_ ٢٢٩ _ 

 ب ام
٠ 

 ديبعلاو ناوبحلاو ضورعلا ىق ىواعدلا ىف

 همدختسيو & هدبع هنأ :هيعدي لجرلا دد ف نوكب ديعلا نع : لئسو

 ؟ هب هل مكحي له س ركني الو ريغي ال رخآلاو

 ن اك هنأو 6 دي وآ زوح نم هل حص امي هل مكحي هنآ ىعم : ل اق

 ' ؟ هب هل مكحي له ث ركني الو هسفنل هيعدي

 هيعدي ناك نأو . دب وآ زوح نم هل حص امي هل مكحي هنأ ىعم : لاق

 ء ةنيبلا هل تحص ام مكاحلا هل تبثي امناو ى ركني الو هسفن ىلع
 ٠ كلذ ريغ ىطاعتي الو

 > ةلاسم ةه

 ك كلذ هيلع ىعدملا ركنأو > ةاش هدنع هل نآ رخآ ىلع ىعدا لجرو

 ؟ نيميلا هيلع بجت له

 ٠ نيميلا هيلع ليق دق هنآ ىعم : لاق

 .؟ ةميقلا .نيبت ىتح .ول ةاشلا .ىلع فلحي فيك : هل ليق

 ء ةاشلا ىلع فلحي هنا : لبقف « فالتخاب كلذ فق ليق هنأ ىعم : لاق

٠ ةميقلا دحي ىتح فلحي ال هنا : ليقو



٢٣. - 

 : ةلآسم وه

 رضحأو امهدحأ دي ىف ىه سيلو ةباد ايعدا نيلجر نع : لئسو

 هل ادهش نيدهاش رخآلا رضحأو ث اهب هل اودهش دوهش ةعبرأ امهدحأ

 / ؟ لوقلا ام ى ةبادلاب

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ امهيدوهش ددع ىلع امهنيب نوكي : لاق نم لاق

 ء هل ةداهشلا هب متت ام امهنم دحاو لكل دهش اذا : لاق نم لاقو

 ٠ نيفصن امهنيب ةيادلا تناك

 : ةلآ نم _

 ،ء اهتعايف هتنبال اصيمق اهيلا ملس هنأ ةأرما ىلع ىعدا لجر نعو

 ىف اهيلع نوكي له ث هتنبا ةقفن ىف اهتعابف اصيمق اهيلا ملس هنأ ترقأف

 ؟ نامض كلذ

 ء مكاح نم مكحب صيمقلا هذه اهيلا ملس ناك نا هنأ ىعم : لاق

 ىد۔ذنع نامض اهمزلي الف اهتعابف ث هتنبا مآ ةآرملا هذهل هتمزل ةضيرفو

 ٠ اذه ىق

 هنأ رتاف اهل همزل مكح ري;ةب صيمقلا هذه اهيلا ملس ناك ناو

 ؟ اهتعاب اهن ترقاف ، اهتنبال صيمقلا اهيلا ملس

ه ىدنع اميف هتنبال صيمقلاو نامضلا اهيلع ناك



٢٣١ - 

 جرخف & حول ىلع تبكناف عصوم ىف هتنبا تعضو ناف : هل تلتق

 ؟ كلذ ىف نامض اهيلع له ع مد اهفنأ نم

 نوكي ال هنأ ىعمغ اهيلع نمأت حضوم ف اهتعضو تناك نا ىعم : لاق
 ىش كلذ ىف ا هرلع

 : ةلاسم ةه

 ىعدملا ركنأف انعد هل ذخأ هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 ؟ نيمي هي اع له ء هيلع

 ٠ نيميلا هبلع نأ ىعم : لاق

 ؟ فلحي فيك نيميلا هيلع نوكيأ : هل تلق

 ذخأ هنأ ىعدي ام لبق نم قح هل هلبق ام فلحي هنأ ىعم : لاق
 ٠ انعد هل

 : ةلاسم و

 ك مهارد ةرشع هنمث نأ عئابلا ىعداف ابوث لجر ىلع عاب لجر نعو

 ؟ كلذ ىف مكدلا فيك { مها رد ةسمخ هنمث : ىرتشملا لاقو

 هدب ق ف وثلا ٠ ناك . نا عئابلا لوق لوقلا ن ٠را :ى : ليق هنأ ىعم : لاق

 هذخأب نآ ى رتشملا راتخي نأ الا " ذقتنا فلح ناف { هنيمي مم

ناو ك نمثلا كلذي ءارشلاب هل رق رقأو :7 ىعدا ا امك مهاردلا ة .7



 ۔- ٢٢٣٢

 ضعب ف نآ ىعمو ؤ هاعدا ىذلا نمثلاب هل عيبلا تبث فلح اذاف

 د۔ ف وأ ث هدي ىف بوثلا ناك اذا س لاح لك ىلع عئابلا لوق لوقنلا

 ذ_خأي نأ ىرتشملا ءاشي نأ الا عيبلا ضقتنا فلح اذاف س ىرتشملا

 ٠ عئابلا هاعدا ىذلا نمثلاب

 ىعدي ام ىلع .دحاو لك ةنيبلاب اعيمج نايعدي : ليق هنآ ىعمو

 ىاع ىعدي ىرتشملا : اعيمج لصألا ىف نايعدم امهنأل ، بوثلا ناك امثيح
 امهالكو “ نمثلا ةدايز ىرتشملا ىلع ىعدي عئابلاو ، نمثلا ناصقن عئابلا

 ةداهشب مكح هاوعد ىلع ةنيبلا حصأ امهيأف ةنيبلاي نايعدعف 3 نايعدم

 ٠ هنيمي همصخ دارآ نا هنيمي عم هتنيب

 ةنيب ةنيبلا تناك ، هيعدي ام ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ ناو
 د_حاو لك فلح ةنيبلا اعيمج ازجعأ ناف ف عئابلا وهو ك رثكألا ىعدملا

 نمثلا نادريو ث امهنع ميبلا خسفو ؤ كلذ بلط نأ ىعدي ام ىلع امهنم
 { نمثلا ضبق دق مئابلاو عييملا ضبق دق ىرتشملا ناك اذا عيبلاو

 ٠ كلذ نم ائيش ضبق امهدحأ وأ

 : ةلاسم :

 جرخ لينلا نآ ىعدا مث ث هدلب ىلا هلمحو الين ىرتسثا لجر نعو
 ؟ كلذ عئابلا مزلي له ث عئابلا ىلع هدري نأ بلطو اريغتم

 4 هافر_ءع دت رضاح ءىش ىلع ىلع عيبلا عقو اذأ هنآ ىعم : لات

 ةنيبااب الا كلذ هنم ل۔بقي مل هريغت ىرتشملا ىعداو ء ىرتشملا هب باغ مث

٠ كلذ هل عئابلا را رقاب وآ



_ ٦٢٣٣ 

 71 :كلذ : عئابلا زقآو . هداسفو لينلا ريغت حص ناف :٠هل تلت

 نوكي له ع لينلا هيف ىذلا دابلا نم عئابلا هضبقي نأ ىرتسثملا بلطف
 .؟ دلبلا ىلا هراضحا .ىرتشملا مزلي مأ ،.كلذ هيلع

 ناك عضوم ىلا هلمحي نأ ىرتشملل نذآ دق ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ىرتشملا ناك ناو ئ هيف عيبلا ضقتناو ك هداسف حص ثبح ليذلا ه٩ل

 ٠ عئابلا ىلا هدري ىتح | هل نماض وهف اذه رمأ ريغب وآ هسفن رمأب هامح

 ىق هدا۔۔سف حصو ث نئابلا ىآرب هلمح .ىرتنثملا ناك اذاف : هل تلق

 عئابلا .مزاي. له ء ءارك هيلع :همزل دق هنآ ىرتشملا ىعداو ث .دلبلا كلذ

 ؟ لينلا اذهل ءاركلا

 ٠. ةنؤم :الو .اذه ىف ءارك هيلع نوكي ال هنآ ىعم : لاق

 لجر ىلا اهميلستب.هرمآو ،: ةعلس ضرق الجر :لأس لجر نع هتلآسو
 تبجوخ اهنلا ةعلسلا هيلا تملسب ىذلا ىعدا :مث لجرلا اهضبقف ، رخآ
 ,ىذلا .ىلع وأ ضرقملا ىلع ؟.اهدري نم ىلع ، اهدر دارأو ، ةدساف ةريغتم
 ؟ امهدحأ ىاع اهدر هل سيل وآ ڵ ضرقلا ضبق

 ىع .ه_ل:قح. ىلع ضبق امنا ضباقلا نأ حص اذا هنا ىعم : لاق

 ىلعو ث كلذ هل تبثو دارأ نا هيلع درلا ناك ض,ق هدنع نمو س ضرتقملا

 ٠ كلذ دارآ نا هبلاطيو ىعدي اميف ةجحلا ضرقمال ضرقملا

هنم هضبق نع :عنتماف { ضرقملا ىلع ضباقلا :در ناف : هل .تلق



_ ٢٣٤ _ 

 ملس هنآ ىعداو 6 هنم هضيقي هيلع مكحي له 4 هوجولا نم هجوم

 ؟ هنم لضفأ ضرقلا اذه لدب

 ع ميب وآ ءاضق هيلع تبثي هجوب هضبق ناك اذا هن ىعم : لاق
 ٠ هيلع بجي امب هيلع مكح وآ هيلع تيث ام موزل هيلع ناك ضرتق او

 : ةلاسم 3

 دي نم دبعلا برهف ادبع لجر نم ىرتشا لجر نع : لئسو
 هعئابو ؤ عئابلا دنع نم بره دبعلا نأ ىرتشملا ىعداف س ىرتشملا

 هيلع له ك هنيمي بلطو .ء كلذ عئابلا ركنأف > قبآ هنآ فرعب ملو > هايا

 ؟ نجمي كلذ ق

 ٠ نيميل ١ هيلع نآ ىعم : ل اتت

 ؟ اذه ىف نيميلا نوكي فيكف : هل تلق

 اعيمج هنافرعي س افورعم ادبع ايعادت اذا امهنأ ىعم : لاتق

 كنأ هللاب انيمي فلحي نأ عئابلا ىلع ناك هب نارقم امهو ؤ هتافصبو
 اتايا هب ملعت امو هب نأ فراع وهو تنأ ىذلا دبعلا اذه انالف تعب
 ٠ هايا ه تمتكف

 ةينامث هدقنف س مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا لجر نع هتلأسو
 بوثلا تاف دقو ڵ، بيع بوثلا ىف رهظ مث ؤ نامهرد ىقبو 0 مهارد

؟ هريغ وأ نيمي ءىش كلذ ىف عئابلا مزلي له ص بيعلا ىتأ نآ دعب



_ ٢٣٥ 

 عئابلا مزلي مل بيعلاب هملع دعب بوثلا فلت اذا هنا : لات
 ٠ ءىش بوثلل

 نم بلطو ث اميلع اهبحاص عفرف ، لجر ىلع هريغل ةباد عاب نميف
 ؟ اهب باغ لجر ىلع اهتعب : لاق ةنيبلا اهيلع ميقيل اهراضحا ىرتشملا

 هدلع ىرأ الف ىعدملا هاعدا ام ركنأ اذا هنأ هللا دبع ىبأ نعف

 لدع ىدهاسش ميقب نأ الا اهدجو ثيح هتباد اذه بلطيو ح اهراضحا

 ىتح اهرضحي نآ اهل عئابلا ىلع ناف 43 هتباد ىه اذه اهعاي ىتلا ةبادلا نأ

 ٠ ةنيبلا اهبحاص اهيلع ميقي

 : ةلآسم ةهج

 ك ةينآ وأ ، هسنج الو هعرذ مك ملعي ال بوث لجر ىلع هل تبث نمو

 بهذي ال هناف ث ةفورعم ةميقب هعم هنيبي الو ؤ كلذ ريغ وأ ڵ تسشط وآ

 كلذ ىف هيلع تباثلا دنع نوكي نأ الا س كلذ نم طسولا وهو هل تبث ام
 ٠ هسنجو هنيعب ءىشلا فصت ةنيب ءىشلا

 هاعداف ، مهارد هيف سيكب اءاج نيلجر ف : هللا دبع وبأ لاتو

 نيفصن مسق ةنيبلا اعيمج اماقتأ ناف ث ةنيبلا امهنم دحاو لك ىلع ن

 هل مكح هل هنأ ةنيبل! امه دحأ ماقأ ناف ث امهنم دحاو لك فلحي نأ دعب

 فقوو فصنلاب هل مكح امهنم فلحي مل نمو ص نيميلا دعب هبحاص نود هب
. ` ٠ ةقث دي ىف فصنلا



 _ _ ٢٣٦

 ء رخال هب مكحو :هتجح تعطق نيميلا نع لكن نم نا : لوقو
 ، امنيب مسقي مث ؤ امهنم دحاو لك فلحتساف ةنيبلا امهالك زجعأ ناو

 ٠ ءىش هل سيلف لكن نمو

, : .- 

 © هدنع تجتنأ اهنأ ةنيبلا ..رخآ .ماقأف 6 لجر دي ف .ةياد تناك اذاو

 ٭ هل اهب ىضقي ال هناف

 ؟ جسنو هنطق نم لزغ هنأ بوث ىلع ا ودهش ول كلذكو

 -٠ هكلمي الام هنطق نم لزغي دق هنأل هب هل ىضقي ال هناف

 ةنيبلا تدهشف ، هل بحلا اذه نآ رخآ ىنلع دحآ ىعدا . ول كلذكو

 ؟ ىعدملا اذه ضرآ ق عرز نم دصح بحلا .اذه نآ

 ٠ هب هل ىضقي ال هناف

 : ةلآسم ةهج

 نم تصقنو ؤ 4تباد لمعتسا ه ذأ لجر ىلع ىعدا لجر فو

 ؟ ناصقنلا ركنأو ث ةبادلا لمعتسا هنأ هيلع ىعدملا رقأف ، هلامعتسا

 ٠ هتبا د ناصقنب ةنيبلا ةبا دلا بحاص ىلعم

٠ ؟ شطع وآ عوج نم ةبادلا ترمض ناق : تلق



 _ .. ٢٣٧

 نأ نكضم ام .ةدملا نم كلذل لخي ملو ء اهتميق نع صقنت مل اذاف

 لمعتسملا ىلع ىرأ الف ع تقولا ىف كلذ ىرج امناو س هيف صقنت

 . هيف اهلمعتسا ام ةرجأ عم رزولا الا

 لوقلاو ىع دحاو ىنعملاف “ ةدهاش ول ةبئاغ ةبادلا تناك ناف : تلق
 ( ؟ لمعتسملا لوق هيف

 ٠ معن : لاق

 : ةلاسم اه

 هنأ ةنيبلا هيلع ماف ء دحأ هاعداف ء دحأ دي ىف دبعلا ناك اذاو

 ؟ سمآ هدي ف ناك

 سيل ام هدب ف: نوكب دق هنأل ، اذه ىلع ةنيبلا هنم لبقي ال هناف

 ه ٠ هل

 دقف _ سمآ هدي ق ناك هنأ حص اذا هنا ليق دقو : هريغ لاتو

 بحاص ليقو < موبلا دي بحاص نم ىلوأ سمآ دي بحاص نا ليق

 . سمآ دي بحاص نم ىلوأ مويلا

 ء هنم هعزتنا وأ ؤ“ اذه نم اذه هذخأ ديعلا اذه نآ ةنيبلا تماق ناف

 اذه هذخأف ، اذه نم قبأ هنأ اودهش وأ ، هيلع هبلغ وأ هبصتغا وأ

 ؟ قيرطلا ىف اذه هضرتعاف ةجاح ف هلسرأ وأ

٠ دبعلاب هل ىضقيو ةزئاج ةداهسث هذه ناف



 ۔- ٢٣٨ -

 و_هو هذه نالف ةمأ هتدلو ديعلا اذه نأ ةنيبلا تدهش نا كلذكو

 ؟ اهكلمي

 ٠ ا ذه ق دال ول ١ لثم وه ح اتنلا كل ذكو ‘ دبعل اي هل ىضق

 : ةلأسم وج

 ةنيبلا رخآلا ميقيو ، لجر دي ىف نوكت حادقألاو بشخلا ةينآو
 `؟ كلذ لثم ىلع ةنيب هدي ف ىه ىذلا ميقيو ڵ هلمع هنأ

 اهن ا : ليق و | ٥ اب 1 ىه نمل اهن اف ةهبتشم ريغ لمعت امم تناك ناف

 . , : ٠ ملع آ هلل ١ و 6 ىع دملل

 { ةلأسم وه

 دحاو لك ىعدا وأ امهدحأ دد ف تسيل اراد ايعادت نيلجر ف

 ما ۔ قأ ناف 4 ةنيبلا هيلعو عدم امهنم دد حاو لكف هدي ف اهنأ امهنم

٠ ا_ههنيب تلعج ةنيب امهنم دحاو لك



_ ٢٣٩ : 

 باب
٠ 

 هزلع بجي امو نيدملا ىلع مكحلا ىف

 6 قادصلا ردقي مهارد هدي ىو ئ قادص هتجوزل هيلع لجر نعو

 ؟ ءىش كلذ نم هل كرتي مأ اهلك مهاردلا هلعل قادصلا ةآرملا ىطعنأ
- 

 هلاع ىنغيو هذ :ذعب ام ردقي كلذ نم هل كرتي لرقت هنأ ىعم . : لاق

 ىف نركب وأ 4 هل مزاللا قحلا ءادأب هيف هيلع مكحي ىذلا كلذ هم وب ف

 ٠ مهارد هعم ناك ول نآ ةلزنمب هنمث

 ؟ اناويح وأ اضورع ناك ول نأ تيأرأ : تلق

 6٠ ةتباث ةلعب هكاسما بجو ام الا هلام ةلغ عابت ليق هنأ ىعم : لاق

 اهب كسمي ىتلا .ةلغلا نم هل جرخي كدنع نوكي امو : هل تلق
 ؟ كلذ نم ءىش

 تقول ١ ق هلو ع همزلي نمل وآ & همي ال أ هل ةي انغ ال ام هنأ ىعم : ل انت

 ٠ هرمأ ىف لودعلا رظن ف

 ؟ كلذ ريغ ال لزنم هل ناك ناف : هل تلق

عابيو ء هناكسا همزلي نم نكسو هنكس ردقي هل كرتي هنا ىعم : لاق



_ ٢٤٠ = 

 : ليق دقو ص هنع هل ةيانغ ال نكسلا نأل ، نكسا!ا كلذ نم ىقب ام هيلع

 ٠ قوقحلا نم همزلي اميف هلام نم رارزالا قوف ام عابي

 هل كرتي له ث ملعتي نمم ناك :اذا فحصملاو. بتكلاف : هل تلق
 ؟ كلذ

 : ليقو > هنيد ف فحصملاو ملعا بتك هيلع عابي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلع عابي ال

 ؟ كلذ نم كنحعب جعي اضف : هل تلق

 مل ناك ناو ث هل تكرت رظنلا ف كلذل الهأ ناك نا ىنبجعي : لاق

 ٠ هيلع تحعيي كلذل الهأ نكب

 ؟ ك ذل الهأ اهب نوكي ىتلا هتفص ف كدنع جرخي امف : هل تلق

 ىلع انو آم نبملسملا ةوعد لهأ نم ناك اذا هذنأ ىد : لاق

 ٠ نيملسملا رارسأ ىلعو ي هنيح

 ؟ كدذع نويدملل كرتي ى ذلا را زالا ةفص امف : هل تلق

 ٠ هلثم رازا هنأ ىعم : لاق

ل_هھهأآ ىطعأو هل ام عيبب مكاحلا رمآ قحلا هيلع نم ىلوت اذاو



_ .٢٤١ 

 هيلع مكاحلا ذفنأ سبحلا نم ىلوت نا كلذكو & مهقوقح قوتحلا

 ٠ نايدلل هل ام عابو مكحلا

 عاب هيلع قحلا حص نأ دعب نم برهو ىلوتف الجا هلجأ ناو

 ٠ نويدلا لهأل هل ام مكاحلا

 نم اهقح ىلا اهلصوآ ىلوت مث هتجوزل قحلا هيلع حص نا كلذكو

 ىفاوب نل هيلع جتحا ناو ث قرقحلا نم همزلي ام عيمج ف كلذكو ع هلام

 فاوي ماف ، مكاحلا ىفاوب نأ هيلع جتحاف ء الام هيلع ىعدب امصخ

 ةنيبلا هيلع عمس رذع ريغل فاوي ملف هيبلا فاوي لجأ هل ناك وأ

 ىدهاسشثب هيلع حصف ءىش هديب ناك ناو ، هيلع مكحلا ذفنأ ىلوت ناف

 هيلع مكح ىلوت مث لجاتو ىعداف ع مكاحلا هيلع جتحاف دحأل لدع
 ذفنآو ص .ةنيبلا هيلع عمس هليكو هركف باغف اليكو لكو ناو ث مكاحلا

 ٠ مكحلا هيلع

 ؟ لام نويدملل ناك اذاو

 لودع ىآرب نويدملا لام نم اوضرتعي نأ نيب نيدلا باحصأ ريخ

) ٢ جح ديفملا عماجل ١٦ ١ م (



 س ٢٤٢

 نأ نايدلا هرك ناو ص هلام نم عيبي ام ردقب هولجؤي نآ نيبو ى دلبلا

 ٠ هلام نم عيبي ام ردقي مكاحلا هلجأ هلام نم اوضرتعي

 ع لجألا ىلا موقلا قوقحب ىلملا ليفكلا هيلع ذخأ نايدلا هرك ناو

 ٠ هعيب ىف ىناوتيو هلام فلتي نأ نكمي هنأل س ليفكلا ىلع قحلاف

 ملعن الو ى هيلع ليفك الو لمعي ىتح لجأ هل لام ال ىذلا امأو

 ٠ هل ام ضرع اذا ليفك هيلع لمحي ال : لوقو ص افالتخا هيف

 ح هيلع سيح الف الاو > هبلع ردقو هم ىتأ ناف بلوط اذا : لوقو

 ٠ هؤامرغ كلذ بلط اذا هلام هيلع رجحي نكلو

 عبرأ لوصألا عيب ف لجألاف هلام عيب ف ميرغلا لجأ اذاو

 رضحي ملو لجخلا ىضقنا اذاف ةدحاو ةعمج ضورعلا فقو “ عمج

 ٠ مهقوقح موقلا ىطعي ىتح سبح

 : ليقو ، مهقوقح سانلا ىطعي ىتح : نامثع نب ناميلس لاقو

 عاب الاو مهقوقح سانلا ىطعأ ناف ، رهشأ ةثالث هلعل ةثالث ىلا سبحي

 . مهقوقح سانلا ىطعأو هلام مكادلا

 ٠ عاب الا و ىطعأ ناف ١ رهش هسبحي : ليقو

 نجسلا ف نم ىدامت أ.ذا : بوبحم نب دمحم لات : ءايضلا فو

 كردلا هل طرشو ىرتشملل دهشأو 0 هنيد هنع ىضقو “ هلام مكاحلا عاب

٠ لاا در ىلع



٢٤٣ 

 وهو قحلا عفدي مل اذا ىتفلا برضي : لاقف ىلع نب دواد امآو

 ىبنلا نع هاور امب جتحاو ي هميرغ ىضقي نأ ىلا هعفد ىلع ردت

 ٠ « هتبوقع لحي رسوملا ىل » : لاق هنأ ملسو هيلع هالا ىلص

 وهو نيدلا ىلع سيبح تومرضحم انويدم تيأر : هللا دبع وبأ لانو

 ىتح هسبحب مامال ١ و ؤ ند دلا هنع ىضقيو & هلام نم ع ايب نآ بلطب

 ٠ هنيد ىضقيو عيبي ىذلا وه نوكي

 لمحي ال هنآ رسكلاب الا هلام قفني مل نا هنآ : بوبحم ني دمحم نعف

 نم طحني نأ رسكلاو ص رامثلا ىف قحلا هيلع ضرفو ، رسكلاب هعيب هيلع

 ٠ عيبلا موي رعس نع عبرلا : ليقو .ء ثلتلا هلام

 سيلو . قحلا ءا دآم ليق هنآ بسحأآو . اذه ليق : ديعس وبأ لاق

 امنا لوألاو ، كلاهلا لام ف ثراولاك قحلا ىدؤي ىتح لام ميرغلا
 ىتلا اهنامثأ ىلع لاومألا رعس رسكت ىف ال هموي رعس نع رسكنا اذا وه

 ٠ ملعآ هللاو > اهب فرعت

 : ةلاسم ة

ءايحألا لام ع ابي سيلو : لاقف ةدعسم امأف : ديزي نم لام عيب ف



٢٤٤ 

 ‘ هدي ةالولا رمأو ك سلفأ نم لا ومأل ١ ديزي نميف نيملسمل ١ قوس ق

 ء ةعاضبلاو بوثلا ف صخر نكلو ث ىتوملا لاومأ ديزي نميف عايي امناو

 ٠: لاومألا عيب هركو

 ء ديزي نميف ءايحألا لاومأ عابت ال : لاقف نامثع نب ناميلس امآو
 ٠ هعيبب ىلا رلا وأ ىضاقلا رمآ نم وآ > سلفم لام الا

 ٢ ةلاسم ٭

 هؤامرغ هيلع عفر مث 6 نيد لجر ىلع ناك اذاو : هللا ديع ويآ

 مهريغ وأ هئامرغ نم ادحأ هل ام ىضق مث س مكاحلا ىلا مهقوقحب
 ؟ هب هل رقأ وأ ك قحم

 قبي مل اذا ث مهقوقحب هئامرغ عيمج هيف عرشيو هؤاضق زجي مل
 هاضق ىذلا نمثلاب ىضقملا مهعم هيف عرشيو ث مهل ءافو هيف نوكي ام

 نوصصاحتي س لالا كلذ ةميقب مهعم عرش نمثلا ىمس نكي مل ناو ع هب

 ٠ مهقوقح ردقب هيف

 ؟ نمثلا ىوتسا دق هنأ رقأو & بفورعم نمثب لاملا اذه عاب اذاف

 عرشيو ث مهقوقحب لاملا اذه ىف هؤامرغ عرشيو هعيب ضمي مل

 مهعم هل برض نمثلا ملسي مل ناو ث نمثلاب هنم هارتسثا ىذلا مهعم
 د_حآ هيلع مقر ناك دق هنآ ىرتشملا وآ ىضقملا ملع ءاوسو ث هتميقب

 | . ملعي مل وآ هئامرغ نم
انيمي ىرتشملا ىلع مهل ناق ث لاملا ف ءافو هئامرغل نكي مل ناف



 ۔ ٢٤٥

 دقل ىضقملا فلحيو ص هنم هارتسثا ىذلا لاما نمث عيمج هافوآ دق هللاب

 ٠ اذك وهو هيلع هل قحب لاسملا اذه هاضق

 ؟اقح هيلع هل فرعي ال هنا : لاق ناف

 هنم آ؟جلآ لالا اذه هاضق امنا هنآ ملعي اهم هنآ فلح

 مهعم لخدي الف مكاحلا هيلع رجح دق ناك ناو ى هل هيلع قح ريغب هيلا
 مامالا ىلا هئامرغ نم دحأ هيلع عفر ءاوسو ث ءعىشي ىرتشملا الو ىضتملا

 ٠ هيلع رجحو ىلاولا وآ ىضاقلا وآ

 عه اولخد ص لجآ هتجوزل قادصو “ لجآ ىلا انويد ناك ناف

 لاملا كلذ ةلغ نوكيو ، مهقوقح لحم ىلا مهل فقوتو 0 مهلام ىف هئامرغ

 نيذلا نايدلا نيب نوكي وآ ء قحلا لحي ىتح لاملا بحاصل فوقوملا
 1 %٠ ةلحاع مهت هت
 جاع مهقوقح

 نكي مل اذا صصحلاب لجآلاو لجاعلا باحصأل : رثؤملا وبأ لاق

 نم رخآ لجرل قح حص مث ؤ كلاهلا لام ءامرغلا صصاحت اذاو ، ءافو

 ٠ دحاو لك مزلي ام ردق ىلع هتصحب مهقحل مهقوقح دعب

 هل هيلع ام ىضقف ك هنبال نيد هيلع نويدم ق : هللا ديع ىبأ نعو

 ؟ مهني د ناي دلا بلطف بأل ا تام مث ]| هتحص ق

 ٠ ىضقأ امب نبالا رثآ ىلع نوعجري ال : لاق

هتحص ق هري_غ وآ هدلو هلام ىطعآ نويدم لك ق اندنع كلذكو



٢٤٦ 

 هيلا لاما راص نال زئاج ثڵ كلذ ناك ايأ هاضق وأ ث هل هعاب وأ

 ٠ دهشأ نم ىلع ةرضملا و ؤ مكحلا ف

 ٠ نادلا عم ةصحلاب هنبالف ترملا دنع هنبا ىضق ناف

 هنبال زوجي ال هنأ هنع ظفح : لاق اذه رثآ ىلع عضوم فو

 ٠ ءاضقلاب قحأ نابدلاو ث هنبا ريغل نيد هيلعو ث ءاضقلا

 ح ءامرغلا عم ةصحلاب هلف ضرملا ىف ىضق نا : دايز ىبآ نعو

 ٠ هتميقب هل برض الاو هقح فرع ناو

 ح ىلوأ ءامرغلا ، ةحصلا ف الو ضرملا ىف هنبا ضقي مل اذا : ليقو

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ ةلاسم ة
 أ

 : ؟ اهريغل هيلعو ، قح هتجوزل هيلع نميف

 بلطي ملو « مهضعب هيلا بلط ناف ، كلذ ىف ءاوس مهلك : لاق

 ٠ هتكوش رسكي نأ ىلوأ بلط نم ناكو ث رخآلا

 ؟ هئامرغ ضعب ىلا مهاردب ثعب اذا سلفملا و

 : لو ظف ( مهضعب ىل ١ ةب دهل ١ ثعب ن ١ امأو ئ صصحل اي مهنيب ىهف

 ٠ ىدهب نأ هل سيل هنأل ئ هئامرغ نجب : لوقو 4 هيل ١ تيدهأ نمل ىه

؟ هقح هاطعآو سلفملا ىلا ءامرغلا ضعب جرخ ناو



- ٢٤٧ 

 ه_تقفنو هئانع ردقب مهيلع هلو س ةوسأ هيف ءامرغلا نا : ليق دقف

 ٠ مممصح ردق ىلع

 ىلا عرزل! جاتحاو ضرف مث ، عرز ف لجر عم لمعي سلفم فو

 ؟ هريغو راضحو رامع ىلاو ىقسللا

 ك هيلع رجأتسي مكاحلا نأل { سلفملا لام سأر نم كلذ نوكي : لاق

 ٠ ةرجألا دعب لضف ام نايدلل امناو

 ؟ هسالفا دعب ةيانج سلفملا ىنج ناو

 هئامرغ عم نولخدي ةيانجلا لهآ : دلاخ نب دمحم نب دمحأ نعف

 ٠ هلام ق مهنوصصاحي

 ؟ ناعفرلا لبق ىطعاو ، هئامرغ ضعب نويدملا ىضق ناو

 ىلع نوعدي مهنأل زجي مل ناعفرلا دعب امأو ، هتيطعو هؤاضق زاج
 ٠ كلذ لبق نم هيلع قحلا نأ ملع تحص اذاف ث تانيبلاب مهقوقح

 زئاج هتيطعو هعيبو هءاضق نآ : هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 ٠ هيلع رجحي مل ام

 ٠ زجي مل ام قوقحلا تحص اذا هنأ : ثلاث لوق هريغ نعو

٠ ميلستلاب هيلع مكحي ىتح : لوقو



 _ ٢٤٨ ۔-

 ٠ هيف فرصتلاو هلام ةلازا هيلع رجحي ىتح : لوقو

 نآ ضرملا ف هنايد ضعب ىضق نم ىلع وأ سلفي مل ام : لوقو

 ٠ مهقوقح ردقب ةوسأ هيف نايدلا

 فلخ ناو ص زئاج ريغف ىضق ام الا ءافو فلخي مل نا : رثؤملا وبأ

٠ ملعأ هللاو 3 زئاجف ءاقو



_ ٢٤٩ 

 باب

 ٍ لزانملاو لاومالا ىف ىواعدلا ىف

 مث 6 هثراو ةرضحم هريغل هدب ر - قأف ك لام ٥هدد ق ناك لجر نعو

 دازأف ڵ تام نأ ىلا ناك ام لثم هلكأيو هغنميو ، هزرحي هدي ف لاملا ناك
 ؟ ك'ذ هل له ، هذخآ ثراولا

 تيث. دقف هرارقا دعي هياع هيعدي عجري مل :اذا هنأ ىعم : لات

 ٠ هرارقا هيلع

 كلذ ريني الو 6 هثراو ةرضحب رخآ هاعدا لام هدي ق لجر نعو

 دارأ ىعدملا نا مث ، تام نآ ىلا هزوحيو هلكأي ناك مث ، هركني الو

 ؟ كلذ ىلع لاملا:ذ_خأو هعنم ثراولل له ث لاملا ذخأ

 ىوعدلا هرضت ال : لبقف هيلع ىعدملا دي ف لالا ناك اذا هنا : لاق

 ٠ ىعدملا دي ىف نوكي ىتح

 َ ةلاسم وج

 ىعدملا ر۔ةأم ء ةلخن هل عاب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئسو

 عيبلا ىف هيلع طرشو 0 مهارد ةرشعب ةلخنلا هذه هل عاب دق هنأ هيلع

! ؟ عيبلا ضقني اطربث



٢0٥0٠ 

 تباثلاو ى مارحلا نم ىلوأ لالحلاو ص ىلوأ ميبلا نأ ىعم : لاق

 ٠ ضقتنملا نم ىلوأ عيبلا نم

 : ةلاسم ةهج

 لاقف ، مكحلا ىف هل وهو ث لام هدي ىف ناك لجر نع : لئسو

 ؟ ثراولا ىلع ةجح كلذ نوكيأ ڵ ىل وه سيل لاملا اذه : هتثرول

 سيل هلوق نا : لاق هنآ ىراوحلا ىبأ نع دجوي هنأ ىعم : لاق

 ىنعم ىلع د_حأل هب رتي ىتح ثراولا ىلع ةجح كلذ نوكي ال ىل وه

 ٠ هلوق

 و_ه سيل هنا : لاق اذا : لاقف نسحلا ىبأ نع تديق اميف امأو
 رارقالا هنع هلقنب مل مكحلا ىف هال لاملا ناك اذا هنآ هعمف ىل

 ٠ هنع هليزيو

 ك ىريغلو ىلوآ موقلو ىل هكرش لاملا اذه :: لاق ناف : هل ليق

 رارقاب لاملا ف هريغل توبث ثراولا ىلع بجوي ارارقا اذه نوكي له

 ؟ اذه ىلع رقملا

 ء هنع هلقني ائيش نيبي ىتح هلاحب هل وهف مكحل ىنعم ى امآ : لاق

 ٠ ثرا ولا ىلا كلذف ه زتتل ١ ىنعم ق املو

بح ةرفقأ ةرشع لجر ىلع عاب هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو



٢٥0١ 

 كاذ ىف ىرتشملا قثاوو ةنس ةده ىلا ف ح مهارد ةرشعو ص مهرد ةئامب

 ء تيب'ا هللا دبع عاب الاو س نمثلا ملسي نآ ىلا هللا دبع دي ىف اتيب

 ؟ ىرتشملا باغف ح بحلا نمث عئابلا ىلا ملسو

 ر-ظنل! بجوي نأ ىلا هلاحب لاملاف باغ اذا امهنأ ىدنع : لاق

 ٠ بئاغلل كلذ موزل بجوي ىنعم مكحلا ف

 ةئامب تيبلا هل عاب هللا دبع نأ بحلل عئابلا ىعدا ناف : ها تلق

 ح هللا دبع نم بحلل ىرتشملل ادهش نيدهاش رضحأو مهارد ةرشعو

 ةئامب هللا دبع دي فق تيبلا بحلل ىرتشملا قثوو ، تيبلا ىف اوفتوو

 هللا دبع عاب الاو ، مهاردلا ملس وه نا مواعم لجأ ىلا مهارد ةرشعو

 ىذلا ىلا مهاردلا ملسو عجر نا هتجح بئاغلل ىنثتسا ناك اذاف ڵ تيبلا

 ء ىرتشملا ىلع بحلا عئابل ىوعدلا هذه حصت له ،‘ بحلا عاب

 هاوعد هل بجوت ةداهشلا هذه نوكت لهو ث تيبلا ءارش نم ىعدا امو

 ؟ تيبلا ءارشب

 ح هللا همحر ديعس ىبآ خيسثلا نع اندجو اميف ىدنع ىذلا : لاق

 : فالتخا هتوبث ف لوصألا ىف نهرلا نأ

 ٠ تبثي : ضعب لاقف

 اذاو ص نهرلا ماقتم فيقوتلا اذه جرخ اذا تبثي ال : ضعب لاقو

6 ىدنع عيبلا ىنعم تيبث تيبلا عيب زاجو . لجخلا ءاضقناب ةنيبلا تدهش



 ىلعو نهرلا تبثي نم لوق ىلع اذهو س ال مآ لجألا ىضقنا ىردي ال

 ٠ نهرلا ىنعمل عيبلا زوجي ال هتبثي ال نم لوق

 : ةلاسم ة

 : تلق « اهزوحيو اهرمتيو ةلخن ىعدي هنأ لجرل ادهسث نيدهاست نعو
 اهب هل مكحيو ث اهيف دبلا وأ ةلخنلا لصأ هل بجوت ةداهشلا هذه نوكت له
 ؟ ال مآ مكاحلا

 هل حص ام مكاحل ا هل 7 امنا و ؤ اهب هل مكحي ال هنأ ىعم : لانق

 اذه ىلع هرتفد ى اهتبثيو س ءاعدالاو ةرمثلاو زوحلا هل نم دوهشلا ةداهشب

 ٠ كلذ ريغ ىطاعتي الو ع ليبسلا

  3٨ء ا .

 نا مث ، تام نا ىلا هلكأيو هزوحي لام هدي ىف ناك لجر نع هتلأسو

 ةثرو نود لاملا اهل نوكي له اهل لاملا نأ هتوم دعب ةنيب ترضحأ هتجوز

 ٠ اهل هنأ ةنيبلا ةحصب ةجوزلل نوكي لاملا اذه نا : لاق

 ناكام ىلع جوزلا ةثرول لكألا نوكيو س لاملا ىه اهل نوكي له : تلق
 ؟ ركنت الو ريغت ال ىهو « لاملا اذه لكاي ناك هنأ حص اذا هتايح ف

 ٠ هلك لاملا اهل نوكيو ، كلذ مهل سيل نل ىعم : لاق

حصأو ع هل هنآ لاملا اذهل كلاهملا اذه رخآ لاملا اذه ىعدا ناف : تلق



٢٥٢٣ 

 ريغي ال وهو ، هزوحيو هملعب هلكأي لكألا اذه نا حصو ث ةنيبلا كلذ ىلع

 ؟ ركني الو

 هنأ هيلع لركأملا نم ملعب زوحلاو ةلكألا تحص اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلع زئاجلا لكآلا توم دعب هل ةجح ال
 ١

 ؟ ةجوزلاو خألا نيب قرفلا امف : هل تلق

 سيلف ث ةيطعلا ف زارحأ نيجوزلا نيب سيل : اولاق مهنأ ىعم : لاق

 ىنعم جرخي هنأل ءىشب سيل هيلع اهزوح كلذكو ص ءىشب اهيلع هزوح
 ىف ةجحلا امناو ، اعيمج امهنم ةدحاو هيف ديلا ىذلا لاملا ىنعمب امهلام

 ٠ زوحلاو ديلا

 نم ملعي هلكآيو هزوحي هدلول هدي ىف ناك اذا دلاول كلذكو : هل تلق

 نوكي له & هل لاملا نآ هتوم دعي ةنيبلا دلولا رضحأف . تام ىتح هدلو

 ؟ هدلاو ةثرو نود هل

 زوجي دق دلاولا نأل ةنيبلا ةحصب دلولل نوكي هنأ ىعم اذكه : لاق

 ٠ دلولل وهو 6 هيلع هلكأيو هدلو لام

 مث ؤ هدلاو نم ملعب لاملل زئاحلا دلولا وه لكآلا ناك ناف : هل تلق

 ح هل لاملا اذه نآ ةنبيلا دلاولا رضحأف ص ركتي الو كلذ ريغي ال دلاولاو تام

 ؟ دلولا ةثرو نود هل نوكي له

 هلع نأل 3 دلولا ةثررل نوكب نأ بجوي سايقلا نأ ىعم : لاق

دلاولا نأل ث امههابشأ ىدنع بجويف رظنلا امآو ، هدلاو نم زارحألا



_ ٢٥٤ 

 لوقتل لصألا ف ءاوس هلك لاملا نأل ئ هلام وهو { هلام هدلو لكأ هيلع زرجي

 هايسثالو س هل وهو هدلو لأم لكأي دقف (( كنيأل كلامو تنأ ( : ز ىبنلا

 ٠ نيلاملا

 ىفو اهد۔ذو لام ىف دلاولا لثم نوكت له ةدلاولا كلذكو : هل تلق

 ؟ اهدلو نم ةيطغا

 دلاولل وه اما كلذ امنا ث انباحصأ لوق ، مهلق ةماع ىف امأ : لاق
 زوجي اميف كلذ ىف ةاواسملا ىنعم مهلوق ضعب ىف هبشي ف ةدلاولا نود

 عافتنالا نم دلاولل زوجي ام مه'وق ضعب ىف هبشيو ث اهدلو لام ةدلاولل

 ٠ فورعملاب هنم قافنالا س هدلو لام نم

 :ر1.واسيو ث ةدلاولل نولعجي مهنأ انموق لوق ضعب ف نا ىعمو

 6 ةلو دارفنالا ىلع ىهف اعيمج ناويآو نادلاو امهنأل اذه لثم ف 'مهنيي

 ٠ ناويآو نادلاو امهعمجيو > دلاو دارفنالا ىلع وه امك

 هريغ نا مث ك اهعنميو اهزوحي ةيحاض هدي ىف ناك لجر نع هتلأسو
 اهايا هتيطعأ : لاقف ء ةيحاضلا زوحي نالف : هثراو لاقف ؤ هنايح ىف اهزاح

 ، ةيحاضلا اذه ذخأ هثراو دارأو ، لماعلا اذه تام نأ املف ، جارخلاب

 ؟ كلذ هل له

 ح اهلاوز ىناعم نيبتن ىتح هيلع ىه ام ىلع نوكي ن ىنبجعي : لاق
٠ ىدنع هفيعض ىهو تبثت ال جارخلاب اهايا هل هتيطعو



_ ٢0٥ 

 : ةلأسم وج

 بهو وأ \ هثرو وأ ع هارتشا هنآ الام ىعدا اذا لجرلا نع : لئسو

 ؟ اذه ىف نيميلا ىرجت فيك هنيمي ىلا لزنو ، رخآ لجر هيلع هاعداو هل

 لاملا اذه تثرو دقل ث هللاب انيمي هيلع ىعدملا فلحي هنأ ىعم : لاق

 نم اقح هيف بلاطلا اذهل ملعي الو ع هب ضياق وأ هارتشا وأ هل بهو ول

 ٠ ىعدملا ىوعد نوكي امك ص اذكو اذك نم ىعدي ام لبق
 7 ف.. :4 آ م - . م

 نيميلا ىرجت فيك ىعدملا ىلا نيميلا هيلا ىعدملا در ناف : هل تلق
 ؟ اذه ىف هيلع

 اعطق هل هنا : لاق ن ا هاوعد نوكت امك هيلع فلحي هنأ ىعم : لاق

 هذه هاوعد نم ىعدي ام ليق نم اقح هيف هل ملعي ام اعطق هل هنأ هل فلحيف

 ٠ | عفص 7 ىنل ١

 ىعدي ام لبق نم اقح هيف هل ملعي ام هنأ هل فلحي : لاق نم لاقو
 هنأل ، اذه ىف ىلا بحأ ملعلابو ع اعطق هيف اذهل ام فلح اعطق هاوعد نم
 ٠ اعطق هيف اذهل ام فلح اذا

 ملو ع هثراو هنآ رخآ ىعداو ، نالف ثراو هنأ لجر ىعدا ناف : تلق

 ؟ امهيلع نيميلا ىرجت فيك ةنيب امهدحأ عم نكي

 هثرا و مصخلا ١ ذه نآ ملعي ام > نالف ثرا و هنأ فلحي هنأ ىعم : ل اق

 ثاريملا ناك امهالك نامصخلا فلح ناف ص ناثراو امهنأ هسفن ثاريملا عفر ق

مكحلا مكاحلا بجوي ملو ، اضعب امهضعب عفر ىف امهيلع ةجحلا ى امهنيب



. ٢٥٦ 

 كلذ ىلع. ليلدلاو ، كلاهلا لامل اعيمج نايعدم لصالا ى امهنأل ، لاملاب امهل
 دبال هنكلو ريغلا لام ىف الا نيرقم اناك ام ضعب امهضعبل ارقأ امهنأ ول

 ٠ نيميلاب ضعب امهضعب نع امهتجح عطق نم

 لوحي نأ مكاحلل له ت امهيأرب هاذخأف لاملا امهادصق ناف : تلق

 ؟ لاملا نيبو امهنيب

 ةجحب ضراعم كلذ ىف امهضراغي نأ الا كلذ هيلع شيل هنآ ىعم : لاق

 ٠ امهعنم بجوتسيو ع لاملا اهب حصي

 لدع ىدهاش ةنيبلا امهنم دحاو لك نامصخلا ناذه رضحأ ناف : تلق
 ؟ مكاحلا لعفي ام نالف ثراو هنأ

 ىذ۔لا ببسلا دوهشلا نيبي ىتح ءىشب امهل مكحي ال هنأ ىعم : لاق

 امهد_حأ ناك ناو ع امهنيب لاملا ناك هيف ايوتسأ ناف ء هب دحاو لك ثري

 لكب امهنيب كرشأ هيف اوكرتشا ناو ، رخآلا نود هل ناك مكحلا ف هب ىلوأ
 ٠ ثاريملا ىف امهنم دحاو لتل حصي ام

 لزنملا نأ ىعدي امهنم دحاو لك ع تيب ىف نينكاستم نيجوز نع : لئسو
 . ؟ كلذ ىف امهنيب مكحلا فيك ، هبحاص نرد هل

 ء هيف دياوذ اعيمج امهف لزنملا اذه ىف نكسلا امهل تبث نا هنا : لاق

 ىلع ايعدم امهنم دحاو لك ناك ةصاخ هسفنل امهنم دحاو لك ىعدا ناف ٠

امهنم دحاو . لك كلذ ىلع :ىعديو ، نكسلا ىنعمل هدي ىق ام قوف هبحاص .



_ ٢٥٧ _ 

 دا رأ نا هنيمي عم ةنييلاب ها مكح ىعدب ام ىلع ةنيبلا رضحأ امهيأف ئ ةنيدلاد

 افلح ناو ع ضعبل امهضعب فلح ةنيبلا نع اعيمج ازجع ناو ث هنيمي همصخ
 . اعيمج امهيديآ ف رقآو ح ناميألا عم ديلا مكح امهل ناك اعيمج

 نع لكانلا هتجح تفرص رخآلا فلحو س نيميلا نع امهدحأ لكن ناو
 ٠ اعيمج امهيديأ ق تيثآ نايعادتي ام ىلع ةنييل ا اعيمج ارضحأ ناو س همصخ

 : ةل ] _همىم وم

 ىعديو “ هدي فو هل هنأ ىعدب دحاو لك لام ق اعزانت نيلجر نعو

 ؟ هيف امهنيب مكحلا هفيك ث هل زوحلا

 ةنيبلاب امهدحأل حص ناف ث ةنيبلاب اعيمج نايعدي امهنأ ىعم : لاق
 ىعدو ث همصخ هنم منم دي هيف امهدحأل حص ناو ص هب هل مكح هبح اص نود

 5 كلذب امهل مكح ةنيبلا كاذ ىلع اعيمج احصآ ناو ء ةنيبلاب كلذ ىلع

 افلخ ضعب امهضعب نيمي ىلا الزنو ةجح كلذ ف امهدحأل حصي مل ناو
 فلاحلا ىلع نكي مل نيميلا نع رخآلا لكنو فلخ امهيآو “ ضعب امهضعبل

 ٠ فلحملل ةجح

 مكحي الو ئ ضعب امهضعي ىلع ءا دتعال ١ نع اعنم اعيمج افلح ن او

 ءادتعالا ناعنمي امهنل الا ةنيبلاب الا ناهيألاب لوصألا ىف كلذ ىف امهل
 ٠ كلذ نم ءىش نآ ىلا كلذ ىلع امهو % ضعب امهضعب ىاع

 ض هيل ١ تجلا نهنت ةدلا م نأ ئ لجر ىلع نع دا ة وسن نع هتلآسو

 ٤ ء هنيمي ةوسنلا بلطو ث كلذ لجرلا ركنأو ، نهدلاو هفلخ امم نهل

 ؟ ال مأ نيمي اذه ىف مزلي

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ١٧ م )



٢٥٨ 

 ةفصلا هذه ىلع نيمي هيلع سيل : لاق ٠

 © هدد ىف اهنآو س ةفصلا هذه ىلع ةيحاضلا هذه نيعدا ناف : هل تلق

 ؟ نيمي هيلع له ث هنيمي نئلطو كلذ ركنأو

 امم نهل ةيحاض هيلا تاجلأ نهتدلاو نأ نيعدا اذا نهنأ ىعم : لاق
 ىعم ناك ئ افورعم الام ةيحاضلا تناكو % هدي ق اهنأو » نهدلاو هفلخ

 ٠ نيميلا هيلع

 ؟ اذه ىلع فلحي فيكف : هل تلق

 امم اتتح اهيف ءالؤهل ملعي ضرأ هدي ىف ام فلحي نآ ىنبجعي : لاق

 نيميلاو ث اثاريم نيعدي نهنأل ، نهدلاو فلخ امم هدي ف نهل اهنأ نيعدي
 ٠ هريغ بيس نم ىعدب هنأل ء ملعلا ىاع : ليق اميق نوكت امنا ثاريملا ف

 انيمي نهنم ةدحاو لكل فلحي وأ ةدحاو انيمي نهل فلحيف : هل تنق
 ؟ كلذ نيلط اذا

 انيمي هيلع ناك ء دحاو تقو ىف ةمصاخملا نلزن اذا نهنأ ىعم : لاق

 نهنم ةد_حاو لكل ناك دارفنالا ىلع نهنم ةدحاو لك تباط ناو ةدحاو

 ىق رظنيف ث ليق هنآ ىدنع اذكه “ اهتصح نم ىعدت ام ىلع ةدحاو نيمي

 . ملعأ هللاو ڵ كلذ

 ئ فورعم دلب ف 4 موسقم رغ عاسم لام ثلث هل لجر نع : لئسو

لاملا لجرلا ضبقو ، لجرل هعابف ؤ ءامو ضرآو لخن ، فورعم مضوم ق



_ ٢٥٩ _ 

 © لاملا اذه نم ناثلثلا هل نم اهزاحو ث اهض.ةقي مل لاا اذه ىف اضرأ الا

 عاب نم ىعدا مث ث ىناباا تامو ث اتيب اهيف ىنبو ص لاملا اذه مسق دعب

 ٠ اهعنم .ملو هل :ضرالا 'هذه :نأ < تيبلا اذه هيف ىنب ىذلا لاملا اذه تلت

 ؟ ضرألا هذه ىف ىعدي اميف ةنيب همزلي له : تلق

 اهعيب هيلع حصي ملو . اذه ةلمج ف هل تحص اذا هنآ ىعم لاق

 حصي نأ الا ص لاملل عئابلا وه ناك اذا هنيمي عم هلوق لوقلا ناك ع اهنيعب

 ٠ ةنيبلاب اهعاب هنأ

 ىلع مهنيمي بلطو اهوزجعاف ص كلاهلا ةثرو ىعدا نا كلذكو : هل ليق

 اوكرتو “ نيميلا نع اوعنتماف 0 مهدلاو مهيلع هفلخ ىذلا تيبلا اذه ثلث

 ::. هذخأو هنم ىعدي ام مهدلا ر هفلخ ىذلا لزنملا اذه نم ذ_۔خأف “ لاملا هل

 دقو لجر دي ىف ناك نا ملعو ء ةفصلا هذه ىلع هنم ىرنشب نأ دحأل له

 ؟ ةثرولا هذه ىاع هفلخو كاهو ىنيو ٥ رمع

 ح هعيب حصي ملو > لالا اذه لصألا ق هل ناك نا هنآ ىعم : لاق

 ىو۔ءعد هيف كيرشلا عدي ملو ع لاملا ف كيرشلا دي ف ناك امناو

 ٠ ركني الو ريغي ال وهو ، هترضحب

 وه ىذلا ع هل رماعلا هيلع هعدي مل ام كلذ هل نأ لوقلا ضعب فو

 ٠ هنم ىرتشي نأ زاج هل ناك اذاو ، هدي ىف

 دامسلا اذه ثلث هل نأ ىعدا ث لزنملا اذهل ىعدملا كلذكو : هل تلق
 اذه هدي ىف نم نيمي بلطو “ ةنيب هدنع نكي ملو ث لزنملا اذه ف ىذلا

اذ_ھ ض قو ، ىعدب ام نيبو هتيب لحب ملو نيملا نع عنتم اه ے لزنملا



. ٢٦٦٠ 

 زوجي له ص هعايو دامسلا نم هيف ام ثلثو ف لزنملا اذه ثلث ىعدملا

 نأ دعب دامسلا اذه ثلثو “ لزنملا اذه ثلث هنم ىرتشي نأ دحأل

 ىق ىذلا هيلع ىعدملا فلحي مل ىتلا ىوعدلا هذه ىلع هزوحيو هضبقي

 نأ دحأل له © مكاح نم مكح الب ىعدملا هضبقو لزنملا اذه هدي

 ؟ ةفصلا هذه ىلع ىرتشي

 دقف دامسلا امو ، هلدع ناي نا لوقلا هيف ىضم دقف لزنملا امأ : لاق

 نكاسلا لوق هيف لوقلاف ع لزنملا دامس نم لزنملا ىف اعمتجم ناك امنا ليق
 ، دامسلا نم عمتجا اميف ديلا وذ وه نكاسلاو ع لزنملا بر نود ع هل

 بر لوق هيف لوقلاو س لزنملا مكح همكحف عومجم ريغ انرفتم ناك امو

 لزنملا هدي ف نمل نوكي اذه ىلعف اعمتجم دامسلا اذه ناك اذاو ث لزنملا

 ٠ هميلست زوجي اميف هملسي نأ الا ، هنكسيو

 : ةل أسم وبع

 ء كلذ هيلع ىعدملا ركنأف الام لجر ىلع لجر ىعدا ناف : هل تلق

 همصخ ىلع كلذ هل له ث هناكم ىف لاملا لصأ ىلع هل فلحي نآ بلطو

 مكاحلا وأ ع لالا دنع همصخ هل فلحي نم هعم ثعبي نأ هيلعو ي مكاحللو

 ؟ كلذ ىف ريخم

 ىلع ىه امنا لوصألا ىلع ناميفلا نا : لوقي اضعب نا : لاق
 ىف نيميلا تناك ام ثيح اهيلع نيميلا نا : لوقي ضعبو ث اهل ةدهاشملا
 لالا ناك كلذ ىف ريخم مكاحلاو ث ةنيبلاب هتفص هكردت ىذلا ديدحتلا

٠ ةفصلاو ديدحتلاب لوقي نم لوق ىلع ص اديعب وآ ابيرق



_ ٢٦١ 

 ارجش م طق وآ ع ءام هل حرط هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع هتلآسو

 نيميلا ىرجي فيك هنيمي ىلا لزنو ث هيلع ىعدملا ركنأف ، ةصح هيف هل
 .... ؛اذهأف

 ىواعدلا وحن ىلع هذه ق ىرجت نيميلا نآ ىدنع ىذلا : لاق

 ىدنع نيميلا تناك تفصو ام ىلع ىوعدلا تناك اذاو س موصخلا نم

 در ناف ث اقح هيف ىعدملا اذ_هل ملعي ءام حرط الو ارجسش عطق ام هنآ

 هيف هتصح ارجش عطق هنآ عطقلاب ىدنع نيميلا تناك ىعدملا ىلا نيميلا

 .اذكواذك

 5 فلحي نل ىبأو ڵ ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در ناف : هل تلق

 ؟ كلت هاوعد عمسي الو مكاحلا هفرصي له

 ىعدب ام ىلع فلحي نأ ىوعدلا كلت ىق عجر داع نا هنأ ىعم : لاق

 مل لكن ناو & همصخ ىلع هل مكح فلح ناف ص هيلا نيميلا تدر دق ذا

 ق عجار املك ادبآ كاذ ىلع لازي الو اذه لثمب عجار ناف ، هنم عمسب

 . ءىش ىلع ا قفتي وأ ؤ ءىشب همصخ هل رقي نأ الا ى نيميلا ف عجور كلذ

 : ةلاسم دهج

 ىعداف ئ اهريغ كرتي ملو. ك ةنما كرتو كله لجر كلاذكو : هل تلق

 ء ةموكح ىلا هتعد الو 0 هتنبا هركنت ملف ء كلاهلا اذهل ةبصع هنأ لجر

لاملا عجرتست نأ تدارأ كلذ دعبف « هتطعأو هتمساقف ؤ ةنيب تبلط الو



 س ٢٦٢

 تناك هت:عبآو هتركنأ اذا ىنأ ملع ىدنع نكي مل : تلاقو ڵ\ هدي نم

 اذه ىلا راص اميف اهنجح ةآرملا هذهل نوكي له © ىعدي امب ةنيبلا هيلع

 ؟ هجولا اذه ىلع ص هاوعدب اهدلاو لام نم لجرلا

 بجوي اميف ، لجرلا اذهل ةنبالا هذه رارقا حصي مل ام هنأ ىعمف
 هل مكح الو ئ كلذي ةنيب هل تماق الو ح اهرا رتاب هثاريم تويث اهيلع

 حصي نأ الا ث ةلاهجلا ىلع تملس ولو ، كلذ ىف ةجحلا اهلف ى مكاح كلذد

 ٠ ثاريملاب مكدلا هل بجوي امم اههبسأ ام وآ هوجولا هذه دحأ

 : ةلاسم ده

 نكت نم ىلع : تلق ةرامع امهدحأل سيل اضرأ ايعدا نيلجر نعو

 ؟ امهنم ةنيبلا

 امهنم د_حاو لك ىعدي اعيمج امهيلع ةنيبلا نا : لبق هنآ ىعمف

 ةنييلا احصآ ناو اهب هل مكح ةنيبلا حصآ امهيأف « ىعدي ام ىلع ةنيبلاب

 امهض-بل افلح ةنيبلا اعيمج از_جعآ ناو ث نيفصن اههنيب تمسق اعيمج
 ىلع ىد عتلا نع امهعنمو ، ءىشب كلذ ىف مكاحلا امهل مكحي ملو ، ضعب

 ٠ ضعب امهضعب

 : ةلاسم :وه

 ءاجو ، هضرأ اهيبعدي وهو اهتعارز داراف اضرأ مضر لجر نعو
 ةنيب امهدحأ مم سيلو ث اهتعارز هعنمو ، هضرأ اهنا : لاقف رخآ لجر

 ؟ امهنم ةنيبلا نم ىلع : تلق ؤ رخآلا نود هضر اهنأ هل دهشت

٠ ىلوذلا ةلأسملا ف ىضم امك : لاق



 س ٢٦٣

 : ةلاسم هب

 نيلزنملا نب ناك اذا رادجلا نا : هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاق

 ، مكحلا ةق:اعيمجا انمهل ناك ، قحتسي ام هيلع هيف امهدحأل ءىش ال
 ٭ كلذ ريغ حصي نأ الا

 عظطقنت له 0 هيلع فلحو ص رادجلا امهدحآ ىعدا ناف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ح امهنيب رادجلا اهيلع مئاق ىتلا ضرألا هل نوكتف : هل ليق

 ؟ هنع رخآلا ةجح لطبت مآ ء هل مكحلا ىف هفلخ ىذلا رادجلاو

 ٠ ىدنع اذكه : لات

 : ةلاسم وج

 ح هل اهنأ ةنيب امهدحأ رضحآ ، سفنأ ةثالث اهاعدا راد نع : لئسو
 ؟ اهثلث هل نآ ةنيب ثلاثلا رضحآو ث اهفصن هل نآ ةنيب ىناثلا رضحأو

 ٠ امهس رشع دحأ نم نوكتف ك نامهس ثلثلا بحاصلو ك مهسأ ةثالث

 هيلع نوقفتم امهدوهس نأل نافصن لكلاو فصنلا نا : ضعب لاتقو
 مهدوهش نأل ث لكلاو ثلثلاو فصنلا بحاص نيب موسقم ثلثلاو ح امهل

 لكلا بحاصل ةملسم ثلثلاو فصنلا بحاص ةنيبو ح هدلع نوقفتم

٠ ففصنلاو



- ٦٦٤ 

 ؟ اهمست نوكي فيكف : هل ليق هنآ ىعم اذكه

 هل نوكي لكلا هل ىذلا امهس نيثالثو ةتس نم حصت اهنآ ىعم : لاق

 ىلع دئاز وه ىذلا سدسلا نوكيو ؤ امهس رشثع ةينامث وهو ، فصنلا

 لكل فصنلا بحاصو لكلا بحاص نيب ف مهس ةثالث ةنس وهو ثلثلا

 امهس رثع انثا وهو ىقابلا ثلثلا نوكيو مهسأ ةثالث امهنم دحاو

 ةعبرأ مهنم دحاو لكل فصنلاو لكلاو س ثلثلا بحاص نيب اموسقم

 مهس ٠

 ء امهس نورشعو ةسمخ لكلا بحاصل لصحي لوقلا اذه ىلعف

 بحاصلو ئ سدسلا سدسو 6 سدسلا وهو مهسأ ةعبس فصنلا بحاصلو

 ٠ مهسأ ةعبرأ وهو ثلثلا ثلث ثلثلا

 ىعدملا ركنأف ، ةلخن هببصغ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نع : لئس

 ح هنيمي بلطف ةنيبلا زجعأو ث هدلاو نم اهثرو هنا : لاقو كلذ هيلع
 ؟ كلذ ىف نيمي هيلع له

 ٠ كلذ ىف نيميلا هيلع نأ ىعم : لاق

 ؟ فلحي فيكف : هل تلق

 ملعي الو ، هدلاو نم ةلخنلا هذه ثرو دقل ، فلحي هنآ ىعم : لات

 ٠ هيلا ىعدي ام لبت نم اقح اهيف اذهل

 ء هل اهب اراضم اهدج نم ةلخنب رجآ هنآ هيلا اعدا ناف : هل تلق
؟ ةنيب هعم نكي مل نا نيمي هل همزلي لع



_ ٢٦٥ 

 : فالتخا رمألاب نامضلا موزل ف نآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ نامض همزلي : لاق نم لاقف

 ٠ كلذ نامض همزاي ال هنا : لاق نم لاقو

 همهتا هنآ الا هيلع كلذ عدب ملو ء ةمهت كلذ ف همهتا ناف : هل تلق

 ؟ كلذب

 5 هتلخن اذه نالفل تددج كنا ملعت ام هللاب فلحي هنأ ىعم : لاق

 هتررض وأ ، هتلخن هل تددج كنأ كمهتا ام لبق نم انح هل كابق ملعت الو
 . اهب

 ؟ نيهي همزلي له © مهتملا ىلا نيميلا مهتملا در ناف : تلق

 ٠ نيمي كلذ ىف همزلت نأ ىل نيبي ال : لاق

 هنا : رخآلا لاقف ث ةلخن هبصغ هنآ لجر ىلع ىعدا لجرف : هل تلق

 اهفلخ اهنأ ملعأ ال انأ ةلخنلا هذه نا : ىعدملا لاقف ، هدلاو نم اهثرو
 ؟ هل اهنآ هاوعد لطبت له ص كدلاو كملع

 ةبصتغمو هل نوكت نآ نكمي هنأل ، هاوعد لطبت ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىعدملا اذه ىنعأ هدلاو دي ق

 : ةلاسم :د

 امهدحأ ىعدا ى امهدحأ دي ىف سيل اضرأ ايعادت نيلجر نع : لئسو
 ك هدلاو اهثرو هل اهنآ رخآلا ىعداو 6 ةنيب كلذ ىلع رضحأو ى هل اهنأ

؟ اهي ىلوآ نم 4 ةنيب كلذ ىلع رضحأو



.٢٦٦ 

 ةئفاكتم اهيف ةنيبلا نأ ىعم : لاق ٠

 ةلآسم دهج :

 لالا بحاص برو ث رخآلا لام طسو ىف اعضوم ىعدي لجر فقو
 دارآو هاعداو هثراو ءاج مث ئ لالا بر تامو > ىعدملا تام مث ك ىح

 كلذ ىلع حصي مل ام كلذ مهل له &{&© هعوي لاملا بر ةثرو دارأو ڵ هذخآ

 ؟ ةنيب

 دق وآ 4 ةنيب نم ه ١ وعدم ةجح لوألل تبثي مل ا.ذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هلثم ىدنع هتثروف هل تبث

 بلطو ؤ هعرزي نآ دارأو ث هل هنأ ةنيب ىعدملا رضحأ ناف : هل تلق
 كلذ هل سيل مآ س كلذ هل له 0 هيلا اذه .لام نم ةيقاس هل جرخي نأ

 ؟ لبق نم ىقسي ناك هنأ حصي نآ الا

 ٠ ةجح وأ

 ىعداف ث اذه لام ىف ةيقاس عضوملا اذه ىلا كردأ ناف : هل تلق
 ىعدملا نم كلذك كردأ هنأ عضوملا بر نم هيلع ثد_ح اهنأ لاملا بر

 ؟ كلذ ق امهنم

 كردأ امف ، مكح اهب تباث ةيقاس وآ ىقسم اهمكح تبث اذا هنا : لات

 ةنيبلا همزلتو ٠ ىدنع عدم هتلازا ق ىعدملاو ك ميدق همكح ىعمف كلذ نم

م-ل هنأ ريغ عضوملل ةيقاس اهناكم ناك هنأ ىعداو ، وه اهجرخآ هنأ



٢٦٧ 

 سيلو > ةنيبلا هي هياعو عدم وه مآ > ةجح هل له > نيعلا ةمئان اهكردي

 ؟ كلذ هل

 ء ةيقاسلا هيف ناك عضوم ىف اهثادحأب رقأ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هاوعد حصت ىتح ايعدم جرخيف

 : ةلاسم دهج

 هيلا ىعدملا رقأف ث ةلخن لجر ىلع ىعدا لجر نع رثؤملا ابأ تلاسو

 هرارقاب ايعدم هيلع ىعدملا نركي له ص ةلخنلا سادسآ ةسمخ ىعدملل نأ

 ة_ذيبلا زجعأ ناف ء اهلك هل اهنآ ةنيبلا ىعدملا ىلعو ص اهنم ءىنتب هل

 ٠ اهسدس هل نأ هللاب فلحتسا

 امه:لعق هدي ق نكي مل ناف ث هيلع ىعدملا دي ىف ةلخنلا تناك اذا اذه

 ناو > ها نا دهشي لدع ىدهاش امهنم دحاو لك رضح ناف ك ةنيبلا اعيمج

 مسقت مث هل اهن هللاب امهنم د_ حا و لك هفلحنتسا ة داه شل ا تقفنا

 اههنيب ٠

 هللا ىعدملا هيلا درو الام لجر ىلا ىعدا لجر نع : لئسو

 لا_اهلا اذه ةفص ىلع ىعدملا فلحي نآ مكاحلل له ث ىعدملا ىلا نيميلا

 نمل هندع لامها مكاحلا مم حصي مل اذا 6 لاما نم ةبيغ ف هل نأ

 ؟ و ھ

 ةفوصوملا ةفصلا تناك اذا كلذ هل نأ لوقلا ضعب ف نأ ىعم : لاق

٭ هيلع ىعدملا ا_هب رقأ ول نآ مكحلا ىناعم ىف كردت ديدحتلاب



 س ٨×٢٦

 فوتولاو ح ةدهاشملاب الا لوصألا ق نيميلا نوكب ال هنأ ىعمو

 ةرضحب مصخلا فلحي نم لآسي نآ مكاحلا ىلع كلذ لوقن انا و .{ اهبلع

 ٠ لاملا

 ء لاملا اذه ىف هيلع اعدملل ىعدملا فلحي نآ مكاحلل لهف : هل تلق

 ىعدي امهدحآو ء لاملا اذهل اعيمج امهاوعد الا ةنيب هبف امهدحأل نكب ملو

 ' ؟ هايا هبصغ رخآلا نآو هدي ىف هنا لوةنو ، لاملا اذه

 ه_يف رقتست دي لاملا اذه ف امهدحأل حصي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 اههنم دحاو لك اعد هسفنل هيعدي امهنم دحاو لك هايعدا اميف
 امه:حأ لكن ناف ، ضعب امهضعبل افلح ةنيبلا زجعأ ناف « كلذ ىلع ةنيبلاب
 ىلع هنايعادتي ىذلا لاملا ىف هتجح هنع عطقو رخآلا فلح نيميلا نع
 ىلع ءادتعالا نم امهعنم اعيمج افلح ناو ث نيميلا مكح هيف عطقني ام

 ببسب امهنم دحاو لكل ضعبل امهضعب فلح دق امهنأل ، ضعب امهضعب
 ٠ نيميلا ىنعمب هبحاص ىلع ببسب
 ... ,. ى
 : ۔- ما يل ؛=١نم.
 - آ

 هبحاص ىلع ١ دعت امهرأف 6 امهيلا كلذ ناك ءىت ىلع هيق احلطصا ناه

 نأ مكاحلل سيل ليق دق هنأ ىعمو ، هعنم مكحلاب قحتسي ام ىنعم ريغب

 نوكيف د۔حآ دي ىف اهنم ءىن نوكي وأ ى ةنيبلاب الا لوصألا ىف مكحي
 ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع نوكيو ث ديلا ةجح هل نوكيو ك ايعدم هيلع ىعدملا
 ٠ نيميلا هيلع ىعدملا

 فلح ىذلا لاملا كلذ ميلستب هرمأ لاملا هديب ىذلا فلح ناف
 مكحي الو ؤس هنع هتجح تعطقو ص هفلح نم ىلا هدي ق وهف س همصخ هيلع

فلح ناو ث هنع هتجح عطقل هدي ىف ناك ىذلا ىلع الا اعطق فلاحلل لاملاب



_ ٢٦٩ 

 هيلع ىعدملا ةجح فرص همصخ ىلا نيميلا دري ملو ، لاحملا هدي ف ىذلا
 ٠ هلاحب هدم ف هكرنو هفلح اذا

 مالو ے نادودحم نالاملاو ة لجر امهارتشا نيلام نيب رادج نعو
 ؟ عيبلا ىف رادجلا لخدي

 رادجلاو ، لاملا نم دودحملا نم ىرتشا ام الا ىرتشملل سيلف

 ٠ ةمئاق ةرامع هنل هل حص نمل هلاحب

 : ةلاسم وج

 عئابلا ىلع طرشو ث اهلسخغو 2
 ج الخن لسغلا راص دتو س لاملا قحتسام 0 هيلع قحتست موي 'ىورىنلا

 تبثي نم لوق ىلع تقحتسا موي لخنلاو ضرألا ةميق عئابلا مزلي له

 ؟ ىورشلا

 ٠ كلذ ىنعم هبسثآ ىورشلا ىنعم تبث اذا : لاق

 ىتلا لخنلا ةميقب ضرألل قحتسملا قحلي نأ عئابلل لهف : هل تلق

 ؟ تلصف

 نكي ملو . هل حالصلا نأل ، كل ذم هقحلب نأ ىنيجعي اذكه : لاق

 ٠ بصتغملا ةلزنمب هل ثدحملا

 هل نكي مل ةيقاس ىلع ةلق لجر ىلع لجر عاب اذا : ديعس وبآ لاق
٠ ةلخن تناك اهنأ حص ولو ع اهنيعب ةلقلا الا



 ۔ ٢٧٠ _

 الخن مئا_بلا ضبقف ، الخن لجر نم ىرتشا لجر نع هتلأسو

 هعيب ملو ء :فاوصلا نم ءىش ل_خنلا اذه ف نآ عئابلا رقأف \ ةدودحم

 ؟ عيمجلا هنم ىرتشملا ىعداف ى هل

 هيلع عاب هنأ ةنيبلا ىرتشملا ىلعو ؤ ىلوأ مئابلا لوق نأ ىعم : لاق

 ٠ ةيفاصلل هب رقأو هركنأ ام

 ملو ء ةيفاصلل لخنلا هذه نم ءىشب عئابلا رقأ ناف : هل تلق

 رقأ امك ةيفاصلل ء ةلخنلا هذه نركت نل ئ ةنيبلا ىرنملا عم نكب

 ؟ اهل عات.هلل وآ  عنابلا

 ٠ عئابلا رق امك ةيفاصلل لخنلا اذه

 ح

 او 6 لالا ©فبر ريغ مث 6 الام رخآل عاب لجر : ديعس ويآ لاق

 ؟ عئابلا مزلي ام ىرتشملا منتماف ع هلام ذخأ
 د ا ر

 ٠ ةميقل ١ هم زلت هنأ ىعم : ل اق

 ؟ هيلا ماسي نآ بلط موي وأ عيبلا موي ةميقلاف : هل ليق

 لضفأ هع ناك ببس ريغب ابصتغم ها۔نعم جرخ اذا : لاق

( ٠ نجت يق ا



٢٧١ 

 فلخو ث قح ةجوزلل هيلعو ادلوو ةجوز فلخو لتق لجر نع لئسو
 ريك مالغلا نا مت ئ ميتيلا لام نم اهاضتو البكو ةجوزلا تماقآو ء الام

 نا مث ؤ قحلاب هبلطت ىهو ص ءىشب اهل صوي ملو كله مث ك ةأرما جوزتو

 : تاتو مالغلا مآ اهتدحجف فلخ امي ةثرولا هبااطف ء ءاضقلا ترغ ةآرملا

 ؟ ءاضقلا ةجوزلا ضمت ملو هايا تيضق اذه

 اهجوز ىلع ىذلا اهقح ةجوزلا تضبق اذاف ، تفصو ام ىلعف : لاق
 تمدع نآ هريغ الو ليكو هايا اهضقي مل ولو ي هتوم دعب هيلع هقحتست قحب

 دلولا كلم نع لاز دق ؤ زئاج كلذف ح مكحلاب قحلاب كلذ ىلا لوصولا

 اتيب كلذ ناك اذا تيبلا ضعبب همأل نبالا ةيصوو ص ةآرماىلا كلذ لوصوب

 ٠ هيلع اهمايقل افورعم

 ث هئادف ىف رايخ هيف ةثرولل سيلو زئاج هنا : ليق دق هنآ ىعمف

 ضعب امأو ث رايخلاب ةثرولا ناك اهل تيبلا مقي مل اذا هنأ ىعمغ
 ناك ام ضعبل ] : ليقو ئ تييل ا فصن ضعبل ١ نوكي ليق هنأ ىعمغ تيبلا

 . ضعبلا وهف ناك ام ضعبلاو ء ضعبلا وهف ءىنث نم تيبلا ف

 هيلع ىذلا اهقحب اهل صوي ملو تام وأ ؤ اهجوز لتق ةآرما نعو
 اهدنعو .ء اهل هيلع ىذلا اهقحب اهل دهشت ةنيب اهعم تناكو 0 اهل

 تردق اذا اهفصني نم دجت مل اذا اهتح ند الام دلاولا اذه كرتو ث ميتي هنم
 ءام وآ اضرأ وأ الخن اهل ىذلا قحلا ناك ث ةينالعو ارس كلذ ذخأ ىلع

؟ ءارس مكحلا ىف اذه لكأ اناريبح وأ مهارد وأ



_ ٢٧٢٢ 

 هيلع ردقت مل !ذا اهقح ذخأت نأ اهل زئاج هنا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 سنج ريغ نم ناك امو ، هسفنب هتذخأ اهقح سنج نم ناك امو ث مكحلاب
 ٠ ةميقلاب هتذخأ اهقح

 ء ىدنع اهتجحل ىوقأ ناك ع لودعلا نم اهيلع هموقي نم اهنكمآ ناق
 ىلع ردغت مل اذ'و 6 اهنكمأ اذا هيجوب نم ضعب اهيلع هيجوب كاذ لعلو

 ٠ كاذ اهعحسي نأ وجرأف ي لدع اهنأ اهيف كسث ال ىتلا ةميقلاب هتذخآو كلذ

 املف ؤ لاملا امهنم غلابلا عابف ء لام امهنديو ئ ميت خأ هل لجر نعو

 ى رنسمل ا نبيو هنبب يرج { نننس 9 ةنس ةذم هغ ولد دعي هل الخو متيل أ غلب

 ؟ هنم هنصح باطو ى هيخأ نم لاملا نم ىرتشا ام هيلع ريغف ث ةمصاخم

 ح هغولب دعب عيبلا متي م اذا لاملا نم هتصح هل نوكب هنأ ىدنعف

 ىلع الو ؤ غلابلا ىلع لاح ىلع عيبلا تبثي ال : ليق هنأ ىدنعو
 ٠ عئابلا ىلاع تيتب لدقو ‘ ةقفص هعي: ناك ١ ذا ميتيلا

 ، للا ىف فرصتي رضاحلا ماقف ، بئاغو رضاح نيب لام هل لجر نعو
 ؟ كاذ ضبق هل زوجي له “ هيلا اهملسف ث هنم هتصح هيلا ملسي نآ بلطف

 : افالنخ ١ هيف نأ هللا همحر دعس ىبأ نعف

 ٠ كلذك ناك اذا هتصح اهنا : هلوقل كلذ هل : ضعب لاق

لخادلا ناك ناو . ءاكرشلا عيمجلو هل كرتشم وهف هذخأ ام : ليقو



 .۔ےہ ٣٧٢۔۔

 ةزاجالا ىلا برقأ ناك باستحالا هجو ىلع هلوخد ناكو ع ةقث ايفو لاملا ى

 ٠. اهنم لقآ وأ هتصح ذخأ اذا ةنانئمطالا مكح ف

 ق بئاغلا عدبيو .| هتصح ذخأ هل نأ : هللا همحر رثؤم ١ ىبأ نع دجويو

 ٠ ىراوحلا وبآ هنع هعفر اميف رونجلا فو ث لخنلا سوءر

 بستحم او > مكاحلا مدع دنع ٩'ك كلذ ق فاانخال اي : ديعس وبآ لات

 ٠ ىصوماو بئاغلل ةقثلا

 لجؤيف كلذ حصي ملو ث هريغو ثاريمب هريغ دي ى الام عدم ىعدا ناف
 ىف مكاحلا هكرت رامثلا نم ءىش ف ناعزانتي اميف ناكو ث ةنيب راضحا ف الجأ
 ٠ نيلدع نم ةفرعمب هدي ىف وه نم دي

 دهشيو ، هدي ىف نم دي ىف باود وأ قيقر وآ ناوبح نم ءىش ناك ناو
 نا ةميقب هموق ناو ؤ مهرمأ عطقني ىتح هفلتي نأ هيلع هرجح مث هيلع
 هكرتيو ، هيلا بولطملاو بلاطلا نم قافتاب نماض وهف لاز وآ هدي نم فلت
 ٠ مه رمأ عطقني نأ ىل ا هدي ىف وه نم دب ف

 .77 وبمج

 نم اسان نأ انل ركذ : ادنلجلا ىلا بجاحو : ةديبع ىبأ نم باوج

 نيسمخ ذنم سانأ دب ف تناك دق نيضرأو رود فق مهيلا مصتخي مكناضق

 بسنت مل ىمست ال الوصآ نوزكذيو ، تانيبلاب نوعدي ؤ اه:حن وآ ةنس

 ؟ نيعدملا ىلا اهدرو ص هدب ىف ىه نمم اهعازتنا نوريف ء مويلا مهيديأب

( ٢ ج ديفملا عماجل ا ٨ م (



_ ٢٧٤ 

 بحأف ث ءاهقفلا نم ىأرلا ىذ ىأر هيف فلتخي امم كلذ نأ اوملعاف .

 ىديأب اهلزنم ىلع اهورقي ناو ى مويلا مكناضق كلذ ىف اوفلكتي ال نأ انيلا

 ح ةربابجلا ىديآ نم سانلا ىديآ ف متدجو ام الا هديب اهومتدجو نم

 امم ابصغ رودلاو نيضرألا نوعزتنيف ح مكدالب ىف نولمعي اوناك نيذلا

 ص هبابرآ ىلع هودرف ةمهتلا ريغ س ةلداعلا ةنيبلا هب تماقو س كذ نم فرع

 ٠ ةيعرلا رمآ ىف ةوسأ ةقسفلا ةالوو روجلا لامع ناف

 هوجراف ث سانلا نيب مكحلاو ءاضقلا رمأ نم عزانت هيف ناك ام لكو

 متببح نا ءاضقلا ىف فلكتب هيف نولجعت الو ، مكيأر ىوذ ىلا هوعفراو
 ٠ هللا ءاش نا مثا الو 6 مكيلع ةعبت ال

 مكحلا هجوت اذاف ث هل ضرأ هرامع هعنم هنآ لجر ىلع عفر نميفو

 { رايخلا مكاحلل ناك ث لاملا اذه ىلع ةنيبلا عامس الا قبي ملو ، .امهنيب

 اهب كر.-ت ىتلا ةفورعملا ةفصلا ىلع هعم نودهشي ةنيبلاب هذخأ ءاس نا

 ء لاملا ةفص ىلع كلذب ىعدملل مكحو ث همكح عضوم ىف عضوملا ةفرعم

 ىف هيلع عستي هنأل ، كلذ نم رثكآ هيلع سيلو ؤ هنع همصخ ةجح عطقو

 ٠ دلىلا اذه

 نا و 4 هعم لصوب وأ ح هعضوم ىلا عدم لك كنع لصب نأ رصمل ١ فو

 عامس ىلع هنمآيو س كلذ لدع رظني نم هماقم موقيو هعم لصو ءاش

٠ ةنسلا



. ٢٧٥ 

 ىذ۔لاف ةلكألا نع : هللا همحر ىلع نب ىسرم ىلع ىبآ باوج نمو
 ملعب لاملا اذه لكأي ناك هنآ حصو تام اذا ء لكألا ىف ىأرلا نم تفرع

 لاملا كلذب ىلوأ لكألا ةثروف ث ركني الو ريغي الو وهو هيلع لوكأملا نم
 ٠ كلذ ريغ وآ ةبه وآ انطب لكأي ناك هنآ حصي ىتح

 ه.عديو ؤ هملعب هلكأي ناك هنأ حصي ىتحف نايح امهو افلتخا اذاو

 نيبب قرف اذهو ص هب ىلوآ نوكيف ركني الو ريغي الو عمسي وهو ء هل هنأ
 ٠ تيملاو ىحلا

 هبلع ىعدا ام ريغب .٠٠ )١( بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لانو
٠ . . . . .٠ ( ١ ) ٠ 

 1 مهلانت ثيح ... ثح ك ٥ دحم د ىوعدلاو ٥ توكسلا ن : هريغ لاذنو

 ٠ كلذ دعب مهتثرول الو ى مهل ةجح و & مهتجح عطقب

 : ةلأسم وبع

 امهدحآ ىعداف امهيدرأ ف ىهو 0 ضرأ وآ راد ىف نالجر عزانت اذاو

 ؟ امهل .7 الو ّ فصنلا رخآلا ىعداو ئ لكنا

 ىعدملل عفصنلا ىعدم فلحي نا دعب .نافصن امهنيب ميسقت . اهناف :.. -٠

 ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ماقآ اذاف ؤ ةدايزلا نم ىعدا ام ىلع 0 لكلا

 : درلا مم ةنيبلا لويق ق نوفلتخي انباحصا ناف ؤ هاوغد

 )١( لصالاب ضايب .



 عم .ديلا عامتجا نأل ، ديلا بحاصل ةنيب ةنيبلا لعجي : مهضعبف
 . دي ريغب ةنيب نم مكحلا بجوي اميف ىوقأو تبثأ س مهدنع ةنيبلا

 ديلا :ىد هندب عمسي الو 4 هل دي ال ىذلا .ىعدملل مكحي : مهضعبو

 ركنملا ىلعو .ةنيبلا ىعدملا ىلع » : قلع ىبنلا لوق ، رهاظ اذهل ةجحلاو
 .تسيلو ء؛٠كلملا ىلع ل.لد هدنع ديلا .نألو ث ىعدملا ةنيب ةنيبلا لعجف « نيمرلا

 بحاص ةنيبب مكح هنأ قلع ىبنلا نع ىورام لوألل ةجحلاو كلمل هبجومب
 ٠ اهجتنأ هنآ ةنيبلا هل تدهسث ىذلا سيرفلا

 نا نورخآلا لاق كلذلف س كلملل هيجوم ةلااد ديلا نأب ءالؤه جتحاو

 نم لكو > اهعم ةنيبلا عامس ىلا حتحي ملو ى كلا بجوت تناك ام ديلا

 ٠ ملع هللا و ك هي جاجتحالا هل غوسي امي قلعت نيقيرفلا

 ن ريغ ، ىضرأ لوقي دحاو لك ث اضرأ نامصخلا ىعدا اذاو : تلق
 ؟ ىعدملا امهيأف : هل تلق ف هل مضرت ضرألا تناك امهدحأ

 لمعي ناك هنأ ةنيبلا تدهش اذا هنا : اولاق دقف ڵ تفصو ام ىلعف

 بجوب امم اندنع هسيل مضرلا .كلذكو .. هل ادي كلذ نكي مل ‘ ضرألا هذه

 اذهل مضرت تناك ضرألا هذه نآ ةنيبلا تدهش ناف س ىواعدلا ف ديلا

 ٠ اهمسا هل مقو دقو الا هل مضرت ال اهنأل ك هل انعم ضرألا هذهف 6 لجرلا

 ء اهيف هل ديلا بجومب كلذ انعم سيلف لامعتسا اهل وه همضر امأو

 ىنيي وآ ؤ لزنملا اذه نكسيو ص لاملا اذه رمثي ناك هنأ ةنيبلا تماق ولو

٠'هيق هل ادي كلذ ناك هدي ىف وهو لسغي وآ لاملا اذه نم



 س ٢٧٧

 ملع] هللاو ، هبف هل ادي كلذ ناك يس كلذب همصخ هل رقا اذا كلذكو

 ٠ بوصلاب

 ع نكسلاو هلعل ى ةعارزلاو سرفلاو ءانبلاب الا نوكت ال ديلا نأ ملعاو

 ةنيبلا دهشت ىتح اهيف دياذ نوكي ال اهلمعو اهيقسو ضرألا مضر امأو
 ء رادجلا اذه ىنبي وآ ، رجشلا اذه سرغي وآ ، ضرألا هذه عرزي انيأر انآ

 تيثت ال عرزلا نأ تدجو دقو ، كل تفصو ام ىلع ناك اذا دي وذ. اذهف

 ٠ ديلا هب

 : ةلأسم دج

 لبسف امو ،تاهلام نم فورعم ءىشب اهل خأل ترقأو تضرم ةأرما نعو
 > مكاحلا 1 ارضحو ح ا ركانتنف خالا ةنيب تتامو “ لف نم اهلام ىف

 ؟ نهلسف اهاخأ نأ الا اهل عضاوملا هذه نأ ةنيبلا ةآرملا ترضحأ

 ملعي ام اهل عضاوملا هذه نآ هللاب نيميلا هذه ىلع نآ تفصو ام ىلعف

 نود هيآرب لسغلا كلذ لسغف خألا ناك ناف ح ىعدب ام ىلع اقح نميف اهيخأل

 ء ةأرملل رايخلا ناكو ع خالل لسفلا ناك ع كلذ ف ةأرملا هل ترقأ وأ اهيأر

 ٠ هلسغ ةميق هيلع تدرو لسنفلا تدارأ نأ الا

 هلسف ملقي نل ، لجرلا ىلعو ، كلسف علقا : هل تلاق تدارأ ناو

 : تلاقو س كلذب هل ترقأو ث اهيأآرب لسغلا لسف لجرلا ناك ناف ء اهضرآ نم

 ءاسث نا لجرلل رايخلا ناك ع لجرلا كلذ ركنأو .امهنيب طرش ىلع هلسف هنا

 مكحي موي هلسف ةميق ذخأ ءانث ناو ، اهضرأ نم هعلقو هلسغ جرخأ

٠.هيلع.



_ ٢٧٨ 

 رضحأ اذا هن افالتخا كلذ ىف ملعنو ى نيملسملا مكح ىف نأ ملعاو

 هبلع ىعدب ام ىلع نيميلا هراع ىعدملا بلطف ىعدب ام ىلع ةنيبلا ىعدملا

 نيمي هللاب نيمي الا هيلع سيلو ث ةنيبلا دعب كلذ هل هبلع نكي مل ء بصنلاب
 فلحت نأ ةأرملا هذه ىلع سيلو ء ائيسث كلذ ىلع دازي الو ، نيملسملا

 ٠ ضرألا 7 هل ترقأ ام

 ، ضرألا هذهب هل ترقأ اهنأ اهيلع ىعدا اذا هنأ انعم ىذلا : هريغ لاق

 هل ا_ھرارقا نم اهيلع ىعدي ام لبق نم انح هل ملعت ام هللاب انيمي تفلحو
 ء ةآرملا هذه رارتاب هل ضرألا هذه نآ فلح هياا نيميلا تدر ناو ث كلذب

 ٠ مويلا اذه ىلا ضرألا هذهب هل اهرارقا دعب نم اتح اهيف اهل نأ ملعي امو

 : ةلاسم ادج ا

 هعرزف لجر لام ىلع عقوت لجر .نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 هعاب هنا : لوقي ص هنم ملعب لا_ لا بر ىلع هيعديو ف هللا ءاش ام هلغتسا و

 لاملا لكأب ىعدملاو ؤ ركني الو كلذ ريغي ال لاملا برو ص هل هبهو هناو ص هل

 ؟ هيف ثدحيو

 ، هبحاص نم ملعب هلكآيو لاملا ىعدي اذه ناك اذاف ڵ تفصو ام ىلعف

 كلذب حصا اذا هب ى !وأ وه لاملا هدب ف ىذلا اذهف ركني الو ريغي ال وهو

 نأو % هل ناك لاملا اذه نآ ةنيبلا لاملا بحاص ميقي ن . أ دعب نم ةنيبلا

 . اذه ىلع هيعديو لاملا اذه لكآي ناك هنأ ةنيبلا ىعدملا ماقأو هل لاملا

 نآ ةنيبلا رخآلا ميقي ىتح هب ىلوأ وه ناكو ركني الو ريغي ال وهو هنم

 :+ كلذب هاوعد لبزب هجوب لاملا اذه بصتغا ىعدملا

ء هعبت اهيف اهمزلي ببس ريغب ةرامع هتجوز لام ىف رمع ىذلا امأو



 س ٢٧٩

 ىدنع كلذف ۔ هتجوز لام ف جوزلا لمعي ام هجو ىلع كلذ جرخي امناو

 نم هريغ ىلع ؛فيحلا نم كلذ ى اهتداراو اهتين تحص ناف ، عوطتم
 مايقلا ناك اذا قحلا ىنعم ف ةحصملا ىف كلذ زوجي هنآ وجرأف ث اهتثرو

 امش هيطعت نأ تدارأف ى اهيلا هنم ناسحا كلذ امناو س همزلي ال اهل هنم

 نكي مل ام ىدنع كلذ قضي مل اهيلعو ك اهل همايق بسحب هريغ نم وآ هنم
٠ افيح



_ ٢٨٠ 

 باب

 هلو ىمعالا ىلع ماكحالا ق ىوراعدلا ق

 ؟ قح هل همزل اذا همصخ هيلع عفري فيك ىمعألا نع هتلأسو

 بابسأ نيبتو « هئادآ نع عنتماف قح هل همزل اذا هنآ ىعم : لاق

 هرمأو مكاحلا هرضحتسا ، مصخلا ريغ هيلع دوهشملا ةرضحب عانتمالا

 بلطت ىتلا ةموصخلا ف هيلعو هتجحو ث هاوعد هل ممسي اليكو هل ميقي نأ

 نم الو ث هبلطي نم الو ث هيلا بلطي نم فرعي ال هنأل ، اهبلطي وآ ، هيلا
 ؟ مكحلا ىنعم ق هد_حجي

 : ليقت دقو ٨٧ همصخ هل فلحيو _ هيلع و هل ةنيبلا ممسي كلذكو : لاق

 ٠ ةنيبلاب هيلعو هل مكحي امناو ث هيلع نيمي الو هل نيمي ال هنا

 هسبحي نأ مكاحلل له ث كاذب ليكولا نع عنتما نا تيآرلا : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع

 همزلي ام لعفي ىنح سبحلا هيلع ناك همزل امع عنتما نا هنا : لاق

 . قحلا نم

 ٠ كلذ هيلع نا : لاقو

 ىلع هربجي نآ هلأ مكاحلا ىلا روضحلا نع عنتما ناف : هل تلق

؟ كلذ



_ ٢٨١ 

 ء رايخلا هل ناك راضحالا هب قحتسي ام هيلع ببست اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هسفنب هرضحي نآ ءاش ناو ص اليكو ماقأ ءاسث نا

 ؟ هيلع الو هل مأ مكاحلا ىلع كلذو : هل تلت

 كلذ هل ناك .ء مكحلا هيلع بجب امكاح ناك اذا هنآ ىنبجعي : لات

 ٠ رايخلا هل ناك رييختلا دح ف ناك ناو هيلعو

 لجر رضحو { ١ ذكو اذك نالفل هيلع نأ ىمعأل ا رقأ نا تيأرأ : هل تلق

 > ىمعألا هل رقي ىذلا مسا ءىطا وي همسا نا : لوقيو قحلا كلذ ىعدب

 ؟ هيلا ميلستلاب هرمأب نأ مكاحلل له

 اهفصو ىتلا: ةفصلاب فوصوملا نالف نب نالف وأ ىمعألا هل رقأ ىذلا

 وحتو هتفص وأ همسا ءىطا وي امسا هل ملعب ال ىذلا ىنالفلا و ئ ىمعألا

 ٠ ماكحألا اهب تبثت ىتلا تافصلا نم اذه

 ؟ ركنأف 6 ىمعألا ىلع اقح ىعدا نمو

 هل . مكحي امنا و | هرصع ال نمل فلحي هنأل نيمي ىمعأل ا ىلع سيلف

 ٠ لدع ادهاش هل دهش اذا ىمعألا ىلع:

- ناهبن:هلاق: كلذك هل فلحي اليكو ىمعألا ميقي ىتح



 س ٢٨٢

 ك ةندب ىمعالل نكب ملو ركنأف ئ لجر ىلع اقح ىمعألا ىعدا اذاو

 ؟ ىمعالا ىلا نيميلا درف ع هنيمي بلطف

 لطب الا و - هقحد هل مكح ةنيب ىمعألا دنع تناك نا و ؤ هيلع نيمي الخ

 ٠ رقي وأ فلحي نأ همصخ ربجي : لوقو ت هقح

 راضحا ىلا هاوعد تفخو ةنيبلا نع ىمعذلا زجع اذا : ددعس وبأ

 رقي وأ فلحي نأ اما ، هيلع مكح همصخ نيمي بلطو رضحي مل ناف ث ةنيبلا
 ٠ كلذ نم دي الف مكاحلا هسبح الاو ك هبعدي امي هل

 : ةلأسم ج

 هلام نم ةعطق هتجوز ىضق دق هنأ دهشآو ائيش رصبي ال ىمعأ نعو

 ريغف ء هتداهش نع عجر مث 6 لقعلاو ندبلا حيحص ره و ؤ اهل هيلع قحب

 ؟ ةثرولا وأ كلذ

 نأ هيلعو % كلذ هلف ءاضقلا كلذ نع عجرف ايح كلذ ناك نا : لاق

 دارأو تام دق ناك ناو 6 قحلا نم هيلع هل هنا لوقي ام هاضق ىذلا ىطعي

 ىذلا لاملا كلذ ف ةعجرلا مهل ىرآ سيلف س كلذ نع اوعجري نأ ةثزولا

 مهرمآ علحقني ملو © هتايح ىف وه عجر نوكي نأ الا س تامو ىمعألا هاضق

 ٠ هنجحي هتثرو ماقو 5 تام نآ ىلا

 ؟ نالفل ىلام : ىمعالا لاق نآو

٠ زئاج رارقالا و ، هنم رارقا وهف



_ .٢٨٣ _ 

 ؟ جوزتلا لصأب ةنيب مقت ملو 6 هنآرما اهنأ ةآرماب ىمعالا رقأ ١ ذاو

 ٠ ةتفنلاو ةوسكلاب اهل هذخآ مل

 امأو & اهنيعب ةأرمال ىتأرما هذه : لاق اذا كلذو معن : هريغ لاق

 نم ءىثب اهل ر_ةأو ، هنجوز ىه اهفصوو ث نالف تنب ةنالف نآ رقأ اذا
 ناكو » هرارقا ت.ثر > اهتفصب هذه ةنالف ثفرع اذا كلذ زاج قادصلا

 ٠ ةوسكلاو ةقفنا اهل

 عزاني ىذلا هليكو ىلع الو ص ىمعألا ىلع نيمي ال هنأ ىدنع ليق اذكو
 ٠ ةنيب ىمعألا دجب نأ ىلا هاوعد تفقو الاو ةنيب هل تحص ناف “ هل

 ىلا لز_ذو . همصخ ىلا ىعدب ام ىلع ةنيبلا ىمعالا زجعأ ناف

 ؟ هنيم

 هربج فلحب نأ ىبآو ص نيميلا نع لكن ناف ، فلحي نأ همصخ ىلعف
 ئ ىمعألا اذه همصخ هيلا هيعدي امب رقب نأ امو فلحي نأ امأ & مكاحلا

 كلذ نم دب الو ث رقي وآ فلحي ىتح سبحلا همزل هلك كلذ نع عنتما ناف

 ٠ ةنزبلاب هيلعو هل مكحي امناو ط هيلع نيمي الو ىمعالل نيمي ال : ليق دتو

 : ىمعألا ق فلتخاو

 كلذ نأ نالف نب نالفل هل امب رقأ اذا هرارقا نا : لاق نم لاقف
رباج ٠ زئاح



_ ٢٨٤ 

 رقب نأ الا س فرعي ال امي. رقي 7 زوجي ال كلذ نا : لاق نم لاقو.

 هام نم ءىشب رقأ ناو ، زئاج كلذ ناف ح ىمعي نأ لبق هفرعي ناك ءىتي

 ىلع كلذف ضيرم وآ حيحص وهو ءافوب هل سيلو ص هل هيلع قحب لجرل
 ىذ-لا لاملا ةميق وأ رقملا ىلع هل تبثيو ؤ كلذ زوجي الو ى ءاضقلا هجو
 ٠ قحب هل رقأ ىذلل هي رقأ

 : ةلأسم ع

 ع لجرلا اذها ىمعألا اذه رارقا زوجي الو : لاق نسحلا ىبآ نع
 اذه ىلع هل رقيو { اذكو اذك ىلع هبسنيو ص نالف نب نالفل : لوقي ن .آ ال

 ؟ ءىشب

 زوجي هنل الا : لاقو ؤ هتيه .الو س هؤارش ث الو.. هعيب زوجي ال : لانق

 اهي دحت ىتلا اهدودحب ةفصلا ىلع اهفرع دق ناك ىتلا ضرألاو ءاملل هعيب

 ء عيبلا ضقتنا ةضقان اذاف ، هل عاب ىذلا ضقانتي مل ام كلذ فرع اذا

 ٠ هتعب نمل ىردآ ال : لوقي نآ هتجح نم نأل

 نم ضقاني مل ام زئاج ةرهشلاب فورعم عضوم ىلا هارك كلذكو

 ٠ كلذ ىلع هاراك نملو ئ هل زئاج كلذف 6 ها؛رك

 - ةلا "

 { اذكو اذك نالف نب نالفل هيلع نآ ىمعألا رقأ نا تيأرأ : تلق

 مسالا كلذ ءىطا وي . همسا نا : لوقيو > هيلع قحلا كلذ ىعدي لجر رضحو

 ؟ هيلا ميلستلاب هرمأي نأ مكاحلل له ىمعذلاا هل رقي ىذلا

نالف ني نالف ااذه نأ ةنييل اي حصي نأ الا كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق



_ ٥ ٨ ٢ = 

 اهفصو ىتلا : ةفصلاب فوصوم ١ ىنالفلا' نالف وأ > ىمعألا هل رقأ ى ذلا

 تبثي امم اذه وحن وأ همسا ءىطاوي امسا نأ ملعي الو ، هرارقاب ىمعألا

 ٠ .ماكحالا اهب تبثت ىتلا تافصلا نم

 : ةلاسم وبع

 ؟ بسنلاب ىمعألا ةداهش زوجيآ : هل تلق

 : كلذ.ف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىف زوجي ال : لاق نم لانف

 كردت ىذلا فورعملا .بسنلا ىلع دهش اذا زوجي : لاق نم لانتو

 نالف نب نالف نب نالف : لوقي نأ وهو ع ةراشا ريغ ىلع ث دوهشلا هتفرعم
 اذه نأ هيلع دوهشلا ىلع ةنيبلا دهش اذا ةفصلا ىلع الا هتداهسث زوجت ال

 ٠ ىمعألا.نالف .نب نالف هيلع دهست ىذلا نالف نب نالف نب نالف

 : ةلاسم دهب

 بحاص ركنيو .6 مالكلا و توصلا بفرع اذا ىمعألا ةداهش نعو

 ء اعيمج اونوكيف ؤ رثكآ ول لجر ةئام .نف نوكي : ىمعألا لاقو س قحلا

 :ه كلذ ليق هفرعب ناك اذا هتداهش زوجي : لاق

 ف ىمعألا ةداهش زوجت ال : لاقو ، كلذ ليق دقو : لاق هريغ .نمو

٠ كلذ



 س ٢٨٦

 : ةلسم دهب

 مكاحلا فردب ملو .۔ هبرض انالف نأ ىعدا اذا ىمعالا نع : لئسو

 ؟ كلذ ىف مكحلا لعفي ام هبرض هنآ ىمعألا ىعدا ىذلا لجرلا كلذ نأ

 ةفصلاب هنفرعم كردن فورعم دحأ ىلع ىعدا اذأ هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةمهتلا هقحلت نمم ناك اذا ى ةمهنلا. هل ذخأ

 م'و 6 هدب هيلا راثآو ، هنيعب زضاح لجر ىلع ىعدا ناف : تلق

 ؟ ال مآ هنم لبقيأ همساب مسيرم

 اه. كرت ةفصب هنيعب الجر - ىتح هنم لبق: ال هنأ ىعم : لاق

 . ٠ هلوق ىنعم ىلع هنفرعم

 مكحي ،:مهارد ةرشع اذه ديزل هيلع نأ ىمعألا اذه رقآ ناف : تلق

 ؟ ال مأ هنم ارارتا نوكيو كلذب ىمعألا ىلع

 ' ٤ ارارقأ اذه نوكي الو هيلع تبثي ال هنأ ىعم : لاق

 ، م_ھارد ةرسثع ىلع نالف نب نالف نب ديزل : لاق ناف : هل تلق
 ؟ ارارقتا نوكيو ى لوقلا اذه هيلع تبثي له

 ل.ةب مل 4 :ست ولو 6 رض اح وه و صخشل رقأ و هندع هنآ ىعم : ل ات

 ٠ هب هيلع مكحأ الو س كلذ هنم

 لجرلاو ص اذك ةلحم .لزانلا نالغ نب نالفل ىلع : لاق ناف : هل تلق

؟ كلذ هيلع تيثي ثب له ئ يئاغ وأ رضاح هل رقملا



 ۔ ٢٨٧

 وهو هتفص ريغ نم هتفرعم كردت ةفصب هفصو اذا هنأ ىعم : لاق

 ح نييعتلا ىلع هب ىمعألا رارقا ريغ نم هل رقملا ةفرعم كردت ةلحب وآ بسني

 ٠ هجولا ا'ذه ىلع هل هرا رقا زوجي : ليق هنأ ىعمغف

 ، ىنالفلا نالف نب نالفل اذه ىبوث : ىمعألا اذه لاق ناف : هل تلق
 رارقالا اذ ده هيلع تيثي ثب له > اهي فرعي ةفصب هيسنو

 هنييعتب هب هيلع مكحي الو ص رارقالا اذه هيلع تبثي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ همكح رهاظ ىف نييعتلاب لهاج ىمعألا نأل ى بوثلل

 ء ىنالفلا نالفل اذكو اذك عضوم نم ىتيب : لاق ناف : هل تلق
 ؟ ١ ذه هيلع تبثم له ح هنفرعم اهي كردت ة . ١ هفصوو

 تيثئي اهب هنفرعم كر دت رعيعتل ذلا . رغ ةفصب د هفصو اذا هنآ ىعم : ل ات

 ٠ هل رقأ نمل ك هي رقي ام هيلع

 ؟ هيلع تبثي له ث نالفل هيف انأ ىذلا اذه ىتيب : لاق ناف

 ٠ هيلع تبثي ال هنآ ىدنع : لاق

 ؟ كلذ هرلع .تبثي له . نالقل هنكسأ ىذلا ىتيب : لاق ناف : هل تاق

 ٠ :نكسي ام فرعي ال هنأل اذه هيلع تبثب ال هنآ ىعم : لاق

 تبثي له ث نالفل اذه ىمالغ وآ هذه ىتباد : لاق ناف : هل تلق

؟!؟ اذه



_ ٢٨٨ _ 

 مل ةدهاشملا ىنعم ىلع هنيع اذا هنأل اذه هيلع تبثي ال هنا : لاق

 ٠ كلذ هيلع تبثي

 هب ا تبثي له ك ن دفل م اجحل ١ وأ ح اسنل ١ ىمالغ : لات ن اف : هل تلق

 ؟ اذه

 هسنج ىلا مالغلا بسني نل الا كلذ هيلع تبثي ال هنأ ىعم : لاق

 ةفصلا هذ_ه نأل ص هيلع تبثي الف هتفصب ه سن امأو ، هدليو همساو

 هيلع ىدنع تبثي الو اهل قحب نكميو ص لاملا ىف ةيراج ةغبصلاب

 ١ ر قال ١ ر ٠

 : ةلاسم دب

 ء دود_دلا نم ءىشب هرارقا هيدلع زوجي هنأ ملعأ الف ىمعألا امآو

 ىمعألا رقأ اذا قوقحلا امآو س صاصقلا نم الو لتقلا نم ءىشب الو

 ث هيلا ريشي نيعم ريغ ڵ بسنلاب فورعم ناسنال ةفصلاب فورعم ءىشب
 نم هب رقملاو ث هل رقملل رارقالاب كلذ هيلع لدتسي ءىشب كلذ فصوو

 نييعت ريغب هبلع لدتسيو .معي ءىش ؤأ نيد وأ ضورع وأ ناريح وآ لصأ

 . تباث اندنع كلذف هيلا راشي نيعم ريغ ةيلحو بسنب فورعمل ةراسشاو

 ىلع ال دلاولا كلذك ى ةيلحلاو ةفصلا ىلع دلوب هرارقا زوجي كلذكو
 ٠. كل'ذ مهفاف ةراشالاو نعلا

 -: ةلسم دب

 ىف ل۔ يقو س ىمعألا ىلع نيمياال كلذكو : رفعج نبا عماج نمو

نكب ملو 4 ىمعألا ىوعد لجرلا ركنأو ‘ لجر ىلع اقح ىعدا اذا ىمعألا



٢٨٨٩ 

 نمي ال هنآ ىمعألا .ىلع نيميلا درف ؤ لجرلا نبمب ىمعالا بلطر ةدند ٥ دنع

 ٠ هرص:د ال نمل فلحي هنأل ح ىمعالا ىلع

 ٠ هقح لطب الاو هتحب هل مكح ةذيب ىمعألا دنع ناك ناف

 نيميلا ىلع همصخ ربجيو ، نيمي ىمعألا ىاع سيل : لانق نم لاتو

 { فلحي ال هنآ انيلا بحأ لوألا ىآرلاو هقحب رقي وأ فلحي ىتح ىمعالل
 ٠ هدلع نيميلا در اذا نيميلا ىلع همصخ ريجي الو

 : ةلاسم ده

 ح هللا همحر ىراوحلا ابآ نآ : هللا همحر ديعس وبأ انل ىور

 ، ليق اميف ايضاق ناكو س رفعج نب دمحم رباج ىبأ ىلا ةأرما هيلع تعفر
 ل_ص۔وف ه_فلحي نأ دارأو ، نيميلا ىراوحلا ابآ رباج وبآ مزلأف
 : ناهبن لاقف ، ىنفلحي رباج ابآ نا : هل لاقف ناهبن ىلا ىراوحلا وبآ

 ٠ كيتيع هراف كفلحي ال هناف

 رباج ابآ اي : لاقف هفلحي نأ رباج وبآ دارأ ڵ ىراوحلا وبأ رضح املف
 : لاقف هينيع ىلا رباج وبآ رظنف ، ىنيع ىلا رظنا ىمعأ انآو ىنفلحتأ

 ٠ هفلحي ملف ةبئاغ هذهو ةبهاذ هذه معن

 هبلع ىعدي اميف نيمي ىمعألا ىلع سيلو : لاق نسحلا ىبأ نع بسحأ

 ماكحالا نم ءىش نيمي هيلع سيلو ، بسنلا ىلع فلحي الو س قحلا نم
 طقت ٠

) ٢ > ديفمل ١ عماجل ا ٩ م (



 ۔س ٢٨٩٠

 ٠ هريغ ىلع الو ىمعألا ىلع ال نيمي ثبسننلا ف سيل : هربغ لاق

 .٠ حجر

 مص اخي نم رمأ لج ر ىلع اقح وه ىع دا ١ ذا امأو : ل اق : هنمو

 ٠ هي اع ىعدي نم ىلع نيميل ا هل ن اكو ء هل فلحب ف وأ ء هل

 % نالف نب نالفل لوةب نأ الا لج رلا اذهل هرارقا زوجب الو : لاق

 ٠ ءىشب ١ ذه ىلع هل رقيو ك ا ذكو اذك ىلع هيسننو

 : ةلأسم وج

 ضعب فو ، دحأ ىلع نيمي هل الو نيمي ىمعألا ىلع سيلو : لاق
 ، ريرضلا ىمعألا رارقا زوجي الو ى هل فلحي نم لكوي ىمعألا نآ لوقلا
 ٠ ملعآ هلاو

 نم ةنيبلا هب موقت امب رقأ اذا هرارقا زوجي : ليقو : هريغ لاق

 6 دوهشلا نم هريغ هدحي افورعم هب رقملا ناك اذا س كلذ ريغ وأ بسن

 ء هلوقت لو_ةلاف ، ةلاهجلا هيف هلام نم هدب نم ءىشب رقأ نا امآو

٠ تاوصلاب ملعآ هللاو ، لوطي ريسفت كلذلو زوجي الو



 س ٢٨٩١

 باب

 كلذ ماكحأو ةيجوزلا ىف ىواعدلا ىف

 لجرلا ركنأف ‘ اهجوز هنآ لجر ىلع ةآرما تعدا ناف : هل تلق

 ٠ ةيجوزلا نم لجرلا ىلع ىعدت ام ىلع ةنيبلا اهيلع نأ ىعم : لاق

 ركنم وهو ص اهجوز هنآ ةيعدم ىهو ةنيبلا تزجعأ ناق : هل تلق

 ؟اهل نيمي هيلع له %۔ كلذل

 نيهي ال هنأل ، نيمي ةيجوزلا هيلع ىعدملا ىلع سيل نآ ىم : لاق
 ٠ حاكلا ىف

 ح اهيلا نج ۔ هيلا هيلع ىعدملا درو فلحي نأ تلط ول ىه ك'اذكو : كلق

 ؟ هتجوز ىه و اهفلحي نآ مكاحلل له

 امهيلع سيل ةيجوزلا هيلع ىعدملاو ةيجوزلل ىعدملا نأ ىعم : لاق
 ٠ نامهيآ

 لجرلا اذه ىلا ةيجوزلا ةيعدملا ةآرملا هذه تبلط ناف : هل تلق

 ؟ كلذب مكاحلا هيلع مكحي له ص اهقلطي نآ اماو ، هتجوز اهنأ رقي نأ اما

 ناف ث اهتلطب نآ اماو ث ةيجوزلاي رقب نأ اما همزلي هنأ ىعم : لاق

٠ كلذ ةآرا تباط اذا سبحلاب كلذ ىلع ربج عنتما



٢٨٩٢ 

 ىمتني ةياغ هسبحل له ء نجسلا ف ىدامتو سبحو ربج ناف : هل تلق

 ؟ اهلا

 هيلع ةيعدملا ةآرملا هذه قلطي نآ الا ةياغ هسبحل سيل : لاق

 ٠ هتجوز اهنأب رقي نأ وأ ع ةيجوزلا

 مكحلا فيك ث ةركنم ىهو هتجوز اهنأ ىعدملا وه ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف امهنيب

 ٠ هتجوز اهنأ ةنيبلا هيلع نا : لاق

 نيمي اهل هيلع وأ نيمي اهيلع هل له ث ةنيبلا زجعأ ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف

 ٠ باوجلا هيف ىضم دقو ص هيف نيمي ال حاكنلا نآ ىعم : لاق

 ة ةلآسم هج

 ر۔ةأو س ةيجوز!ا نايعدي ةأرما وآ لجر مكاحلا ىتآ اذاف : هل تاق

 ؟ امهقدصيو كلذ ىلع امه رقب نأ مكاحلل له . دحأ كلذب دهشي ملو كلذب

 نارقم امهف نينومأم اناكو ، كلذ ىف ابارتسي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 مكح نم هسفن ىلع هب رقآ ام هبحاصل امهنم دحاو لك ىلعو « امهسفنأ ىلع

 ٠. رخآلا نود هي ذخأ قحلاب رقأ نم ىلعو ك رارقالا ىنعمب ك ةيجوزأا

 : ةلآسم ةهج

ث جوزلا اهب زاجو ص اهب هجوزف هتنبا لجر ىلع بلط لجر نع لئسو



_ ٢٨٩٣ 

 ةهراك تناك اهنآ اهدلاو ىعداو تلوتو ك لجرلا نع ةأرملا تلزتعا مث

 جوزلا ىلع ةجح اذه نوكيأ س كلذ ل_بق ةيهاركلا عدت ملو ّ جيوزتلل

 ؟ ال مأ

 تبث ى راكنا ريغ ىلع لوخدلا ىنعم اهيلع تبث اذا هنا ىعم : لاق

 . مامتلا مكح اهيلع بجي نآ لبق رييغتلا ريصي ىتح س جيوزتلا مكح اهيلع

 + ةلاسم . ج

 مكحيآ ىتأرما هذه : لجرلا لانتو 6 ىلجر اذه : تلاق ةآرما نعو

 ؟ ال مأ ةيجوزلاب امهيلع

 اذ_ھه ىه اهلوق امآو ئ هتآرما اهنآ اذه هلوقي رقم هنأ ىم :ل اق

 هيلع تبثي هنأ امهمكح نوكيو ث ةيجوزلاب اهنم رارقاب اذه سيلف ث ىلجر
 هل رارقا لو_ةلا اذهب ىه اهيلع تبثي الو ث هتقدص نا اهب هرارقا

 ٠ ةجوزلاب

 : ةلاسم وه

 لبق تتام مث ، اهب هجيوزت حصو ةآرما جوت لجر نع : لئسو
 « اجوز هب تيضر اهنا جوزلا لاقف : ةثرولاو جوزلا فلاتخا مش ؤ اهب هلوخد

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام هب ضرت مل : ةثرولا لانو

 اضرلا ىعدمو ث ةيضار اهنأ حصي ىتح ةيضار ريغ اهنأ ىعم : لاق

٠ ةنيبلا هيلعو ىعدملا وه



٢٨٩٤ 

 جوزلا ركنأو ث اهقادص اوبلطو ث ةيضار اهنأ ةثرولا رتنأ ناف : تنق

 ؟ ةيضار اهنأ ملعأ ال : لاتقو

 ٠ ةنيبلا هياعو ، ىعدملا وه اهاضر ىعدملا نأ ىعم : لاق

 ح هتايح ف اضرلا اهنم ملعي ملو ، تيملا ره جوزلا ناك ناف : هل تلق
 ؟ ةيضار اهنا : تلات مت

 ٠ اهنيمي ةثرولا بلط نا اهنيمي عم ةجوزلا لوق لوقلا نآ ىعم : لاق

 ىلع ريجت لم 6 نيميلا نع ثعنتماق اهنيمي ةترول ١ بلط ناغ : تلق

 ؟ ثاربملا نم ءىش اهل نكي مل الاو تخلح ناف ّ نبميأا

 ٠ ىدنع اذكه : ل ات

 ةا۔بح ىف ةهراك الو ةيضار نكت مل اهنا : تلاق ناف : هل تلق

 ؟ هنوم دعب تضر دت نآلاو ؤ جوزلا

 تريغ دق نكم مل اذا اضر اهءاضرو اهلوق لوقلا نأ ىعم : لاتق

 ٠ ثاربملاو قادصاا اهلو ك هتايح ف جيوزتلا

 ملو س تقولا ىف هب ضرت ملو « جيوزتلا جوزلا دنع ناف : هل تلق
 ؟ دعب نم هلوبق هل نوكيو > ١ دقعنم جيوزتلا نوكب له 6 هلوبق رهظن

 مل ناو 6 جعيوزتلا عقو هنرضحم جيوزتلا هل دقع اذا هنآ ىعم : لاق

٠ هريغي مل ام هتلبق ام ىتم هلوبق هل ناك تتوملا ق لبتي



_ ٢٩٥ 

 ىضر نا اضرلا اهيلع تبث هب تيضرو ث جيوزتاا اذه ةأرملا غلب ناخ

 اك امك ئ هي هاضرب اقلعم جيوزنتنا اذه' اهلوبق ناك نا جيوزتلاي وه

 ٠ هل ىه اهاضري اقلعم جيوزتلا هلوت

 جيوزتلا ف عجر ئ جعدوزتلا د_فع ىذلا ىاو-لا ناك ناف : تلت

 ؟ كلذ هل له ث ةآرملاو جوزلا اضر ملعي نأ ليق هخسفو

 تيضر اذا حاكنلا خسسفني الو ، ةعجر ىلولل سيل نآ ىعم : لاق

 ء لكوملا لام عاب وا ليكولا نأ 7 مات حاكنلاف ى دعب نم جوزلاو ةآرملا

 ىضرو معي:لا ىرتشملا ليقف ڵ ىرتشملا لوبق لبق عيبلا ف عجر مت
 ح عيبل. ةدقع دعب ةعجر هل سيلو « امات ىدنع ميبنا ناك عيبلاب لاملا بر

 ٠ هريغل لماع هنأل ، ةعجرلا هل سيل عيبلا امنا هنأل

 سيل ث ةجوزلاو جوزلل جيوزتلا دقعي امنا ىلولا اذه ىدنع كاذك
 ٠ هم موقن ىتلا ةدتعلا سفن الا ءىن كاذ نم هل

 نوكي ف جوزلا تام ىتح جيوزتلاب ملعت ملو جوزت ناغ : هل تلق

 ؟ دتقعنم يوزتلا مآ ج ح.وزنلل اشقان هت رم

 ٠ دقفعنم هلاحب جيوزتلا نآ ىعم : : لاق

 ئ اضر هي اها_۔ضر نوكي ئ هنوم دعي جيبوزنن زتلاب تضر ناف : تلق

 ؟ اهقادص هياع نوكيو ص هترنو هنجوز نوكنو

 ٠ اذكه هنآ ىعم : لاق

رهظأ مث > ةآرملا تتام ىنح جيوزتلا اذه لمق ہ ة رهظي مل نا ناف تاذ



 س ٢٨٩٦

 له ص ا۔هتايح ىف جيوزتلاب ايضار ناك هنآ اهتوم دعب نم جيوزتلل هلوبق
 ؟ اهقادص همزليو ح اهثريو اننبا نوكب

 لوبقم هلوقف ع جيوزتلا اذهب ةآرملا اضر حص ناك نا هنآ ىعم : لاق

 اهلوق لورقلا ناك س امك اهتامم دعيو ث اهنابح ىف هنيمي عم هب اضر هنأ

 ، هتوم دعبو س هتايح ق اهنيمي عم ره هيلع تبث اذا جيوزتلا اضرب

 هلو_بق حصو ع جيوزتلا اذه حصي مل جيوزتلاب اهاضر حصي مل اذاو
 ناك اهنوم دعب لويقلا رهظأ ناف “ ىدنع ةمآسلا ىنعم وه اذهف هل وه

 ٠ اهتوم دعب وأ اهتوم لبق اضرلا اذه ه:م

 = ةلاسم وج

 انطق جوزلا مهل ل_محو ص ركب هتنباو ڵ لجرب هتنبا جوز لجر نعو

 لجرب اهجوزف عجر مايآ ةينامث كلذل الخ املف ث هنولزغي اناتك وآ
 ري تلا ىه ا۔هنم رهظي ملو % لوألاب ضرت مل اهنا : لاقو \ رخآ

 ؟ ىناثلل مأ لوألل ةآرملا هذه نوكت نمل ح دلاولا لوق الا

 اذلاب تناك نا جيوزتلاب اضرلا اهنم حصي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ةجوز ىهف رخآلاب تيضرو اضرلا اهنم حصي ملو “ ضرت ملف تغلب وآ

 رخالاب اهجيوزتف ص لوألاب اهغولب دعب اضرلا اهيلع تبث ناو ص رخآلا
 ٠ لطاب

 ؟ ةلاسم و

 اهذ_خآ املف س اجوز هب تيضرو ؤ لجرب تجوز ةآرما نع : لئسو

 نم لجرب تجوز دق ىنأب ملعآ مل انآ : تلاق اهجوز ىلا اهوعفديل اهلهأ
 دق اهنا : تلاقو ىدلب لهآ نم لجر هنأ تننظ انآ ىرخآ ةيرقت لهآ

؟ كلذ اهل له جيوزتلا تريغ



٢٨٩٧ 

 ثيحو > اهنكس لثم نكسو ‘ اهدلب ريغ دلب ىلا تلمح اذا اهنا : لانت

 ٠ امهبلع نمؤي ثيحو دارآ ثيح هتجوز لمحي نأ لجرللف س اهيلع نمؤي

 اناتكو انطق مهل لمحو ث هوجوزف مهتنبا موق ىلا بلط لجر نعو

 نا : اولاق مث ، مايأ ةعبس نم وحن كلذل الخو ح هولكأيل ابحو ص هولزغيل

 < اضيآ اهوبأ اهب هجوزف رخآ لجر اهبلطو ت هتركنأو جيوزتلا تريغ مهتنبا

 ء هتجوز بلطي عجر مث ث دكاتم ةيجوزلا ىلع وهو بئاغ لوألا جوزلاو

 تيضر ام اهنآ نيمي ؟ اذه دعب مكحلا ىف اهل همزلي ام س هاوس تجوزت دقو

 ؟ اهليبس اذام مآ رخآلل تبثو هب

 حصو رارقاب وآ ةنيبلاب لوألاب اهاضر حصت مل اذا هنأ ىعم : لات

 نكي مل اذا اضرلا اهيع حصي ىتح رييغتلا ف اهلوق لوقلاف ، اهرييغت
 اهرييغتو رخآلاب اهاضر حص ناو “ ةلءاسملا ليبس ىلع لوألا اهب زاج
 تيضر دق ا_هنآ ترقأ ول اهنأل ث اهيلع نيمي ال : ليق دقف لوذلا حاكن

 نم ال-طاي كلذ ناك رخآلا حاكن اها_ضرو ، هحاكن نم اهرييغت لوخلاب

 ٠ نيمي اهيلع نكي مل كلانه نمف ى اهرارتا

 : ةلاسم ده

 ؟ كلذ ركنأف ج اهجوز هنأ لجر ىلع ةأرما تعدا اذاو

 ٠ اهتحب هذخأيف رقي وآ اهقالط ىلع هربجي مكاحلا ناف

 ے كلذ ىه بلطت ىتح اهقالط ىلع ريجي ال : د_هحأ ني نسحاا

ىهف اهجوز هنأ ىعدي ىذلاب ضرت مل اهنأ ىه تركنأ نا امآو : لات



:٢٨٩٨ 

 هيلع تعدا اذا هنأ عضوم فو ث اهقلطي نأ هيلع سيلو ث اهسفنب كلمأ
 قح وأ ةقفن نم هيلع ىعدت اميف اهل نيميلا همزل اهجوز هنأ ٠

 ؟ ىلع اهل قادص ال اهتجوزت : لات ولو : عضوم فو

 ةنيبلا اهيلعو ي هيلع اهل قادص الف ٠

 ؟ وه مك مسي ملو « قادصب اهتجوزت : لات ولو

 وهف ىلع اذك : لاق ناو ؤ ءىش ىلع : اهل لاق اذا هيلع اهل ءىت الف

 ٠ عفدلاب ةنيب رضحي نل الا ع هيلع

 ؟ ركنأف ث اهجوز هنآ لجر ىلع ةأرما تعدا اذا : عضوم فو

 ىعدملا ىلع نيمي الف ةنيبلا تزجعأ ناف ث ةيجوزلاب ةنيبلا ةأرملا ىلعف
 تباط اذا سبح عنتما ناف ، قلطي نأ اماو ث رقي نأ اما همزليو ث هيلع

 ٠ اهقلطب وأ اهب رقي ىنح 4 هسيحل ةياغ ال و كلذ ةآ رمل ١

 هانمزلآ الاو فلح ناف حاكنلا ىلع فلحتسي : ضعب لاق عضوم فو

 نان > ةنيبلا هيلعف هركنت ىه و هنجوز اهنأ ىعدملا وه ناك ناف 6 حاكنلا

 : ةلآسم ويج

 ىف تهرك دق اهنا : جوزلا لاق مث ع اضرلا ترهظأغ ةآرما جوزت نمو

 ريغ اكلم كلذ دجأ ال : ىلولا لانو ف حاكنلا ديدجت بلطو ث ةريرسلا

 ؟ ةيضار كب اهنأل س لولا

 اهنأ رقم هنأل ء حاكنلاب هل مكحي الو ث قادصلاب هيلع مكحي : لاق

٠ هنم اهقادص تذخأو ؤ امهنيب قرف اهب لخد وه ناف ، ةهراك



_ ٢٨٩٩ _ 

 لوقت ةملك لوآ وه اضرا نا : لوقي نم لوق ىلع كلذو : هريغ لات

 نم ةيهاركلاو ث افالتخا كلذ ماعن الو س ىصولا ىف كلذكو ث ةآرمملا اهب

 خسف جوزلا ونب مل ام : لوقو © اهسلجم نم مققت مل ام : لرقو ص ةملك لوأ

 ٠ اضرلا ريغ ىلع اهب لخدب مل ام هسفن نع ح اكنلا

 نكي مل هل ددجي نأ بلطف ث لوألا حاكنلاب جيزتلا هل حصي مل ناف
 اهيلع هلو ص جيوزتلا مكح نم ءىربو ث قلط ءاش نا هنآ الا اهيلع كلذ هل
 ك!ذ_ب ترقأ ول اهنأل ، اضرلا لبق ةيهاركلا نم اهيلع ىعدي ام ىلع نيمي

 ةوسكلا نم اهل بجي امب هت:لاطو تفلح ناف س اهجيوزت ماكحأ نم ءىرب
 كيلعو قلط تئيش نا : لاقيو س كلذب اهل ذخأ اهقادص لجاعو س ةقفنلاو

 كل ليبس الو ث اهيلع قفنأو سكاو لجاعلا دآ تئش ناو “ قادصلا فصن

 ٠ هرارقال ةرشاعملا ق اهراع

 ناو ث لوخد الب قحلاب هانذخآ تئسث ناف كيلع هل ليبس ال : اهل لاق
 ٠ قا دصلا فصن كلو > قالطلاب كل هانذخأ تكش

 : ةلآسم ادب

 مث ث زجي مل وآ اهتزاجو ةآرماب جوزت نمعو : نسحلا ىبآ باوج
 ع تغلب ا_هنا : جوزلا لاقو ے غلبت مل ةيبص اهنأ تعداو ، هنع تلزتعا

 ٠ اهنيمي بلطو

 ىلع هعم تناكو ‘ اهجوزت كلذ ىلعو ‘ اهغولب جوزلا ملع ا.ذاف

 نكي مل اذا نيميلا اهيلعف ث غولبلاب هيلع هيف مكحي دح ف ىهو ث تاغلابلا
 لبقي ال نمم رهاظلا رظنلا ق ىري ال نم دح ق ثناك ناو ‘ كلذب ةيند

٠ نيمي اهيلع نكي مل غ ولبلاب هرا رقنا



. ٢٣٠٠ 

 اهفلكي الو اهفلحي الف غلابي تسيل اهنا : لاق جوزلا ناك ناو : لاق

 . غولبااب رارقالا ىف هلوق لبقي نم دح ىف نوكي ىتح ص اهنع عوضوم وه ام

 : ةلاسم و

 ذا رقأو ، هل مع ةنباب الجر جوزت نميف : نسحلا نب دمحم نعو
 ص ثاريملا بلطي كلاملا ءاجو ث ةيراجلا تتام مث ث رقي مل وآ ، غلاب اهنأ اهكلم
 ؟ تغلب اهنآ ملعي ملو > غلبت مل ةيبص ىهو تنام اهنأ اهمع نب ١ جتح اف

 ؟ ةنبيلا نم ىلع : تلق

 % اهتوم لبق تضاحو هتأرما تغلب دق اهنآ ثراولا رقأ اذا امآو

 رقأ دق ثراولا نكي مل اذاف ثاريملا جوزللو ى راكنا رارقالا دعب سيلف

 : جوزلا لاقو ؤ ةريغص ىهو تتام اهنا : ثراولا لاقو اهغولبب اهتوم لبق
 ٠ ةآرما ىه تتام لب

 ىلعو > دقعلا تيث دقف لدع ىدهاىنتب اهنم اضرلا حاكنلا حص اذاف

٠ ملعآ هللاو ث ةنيبلا اهرغص نم هب جتحي امب هخسف ديري نم
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_ ٣٠١ . 

 سرهفلا

 همزاب امو روصحملاو كسانملاو ةرمعلاو جحلا ف

 فاكتعالاو روذنلا ق

 اهمزلي امو ناميألا ق :

 كلذ ىناعمو ديصلا ق :

 كلذ نم مزلي امو اهترامعو اهب مايتلاو دجاسملا ى :

 ركملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ف :
 كلذ نم هل ىغبني امو ىضا_ةلاو ءاضقلا ى :

 كلذ لعف فو

 نينوجسملاو ناجسلاو نجسلا ف :

 مهتلاب سبحلا ىف :

 مهتلاب سبحلا ف :

 مهتلا ق : باد

 اهب رارقالاو قوقحلا اف ىواعدلا ف : باسب
 ديبعلاو ناويحلاو ضورعلا ىف ىواعدلا ق : باب

 ةحفصلا
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٥ ١ 

١٧١ 

١٨٣ 

١٩٩ 

قآ



٣٠٧٢٣ _ 

 ةحفصلا عو ذولملا

 ٣ هيلع بجي امو نونيدملا ىلع مكحلا ىف : باب
 ٢٤٩ لزانملاو لا:و_مألا ىف ىواعدلا ىف : باب

 ٢٨٥ هلو ىمعألا ىلع ماكحألا ىف ىواعدلا ف : باب

٢٩١ كلذ ماكحأو ةيجوزلا ىق ىواعدلا ىف : باد





 ١٩٨٥ ةنسل ٨ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




