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 تاَمُعتنطلح

 ةفاقثلاو ىوقلا ثرزرتلا ةرازو
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 باي

 دالوالا ىف ىواعدلا ق

 هنأ تعدا لفط. ىبص اهعمو . مكاحلا ىلا ةآرما ترضح ناف : تلق

 ؟ مكاحلا لعفي ام س هدلوب سيل هنأ ىبصلا ركنآو ى لجرلا رضحو ت لجرلا دلو

 ٠ ةنيبلاب اهوعدي مكاحلا نآ ىعم : لاق

 ؟ نيمي هيلع له ث هدلو هنأ ىبصلا ىلع ةنيبلا تزجعأ ناغ : تلق

 ٠ تسننلا ف ه دلو هسيل ىبصل ا اذه نأ نيمي هيلع سيل هنأ ىعم : لاق

 اهيلا لجرلا در نا تيأرأ ىوعدلا ق ةآرملا هذهل بجي امف : ه! تاق . :

 ؟ هدلو هنأ هل فلحت نأ نيمي اهيلع له ص دلولا اذه ىف نيميلا

 ٠ هيف نيمي ال بسنلا نأل اذه فق نيمي اهيلع سيل هنآ ىعم : لاق

 بجي ملو ے لجرلا هب ري مل اذا ىبصلا اذه مكح نوكي امف : هل تلت
 ؟ ٥ دلو هنآ فلحت نأ ةأرملل ن اك ال و نيمي هيلع

 ٠ اهريغل هنآ حصي ىتح اهدلو همزلي هنآ ىعم : لاق

؟ ةنيبلا نميالا ماتآو ح ركنب بألاو 4 لجر نبأ هنآ ىعدا لجر نعو



 ٠ ال ام هلبق عدي مل ولو > هوبأ هنآ ىضقو هتنيب تلبق

 دلاولا ماقأف ركني دلولاو ث هنبا هنأ ىلع لجر ىعدا اذا كلذكو
 ؟ هنبا هنآ ىلع ةنيبلا

 ٠ هدلو هنأ ىضقو > هتنيب تليق

 تماقأو ص كلذ ركني وهو اهنبا هنآ لجر ىلع ةأرما تعدا نا كلذكو

 ؟ كلذ ىلع ةنيب

 ٠ ةقفن وآ الام هابق عدت مل ولو ث همآ اهنأب ىضقو ، اهتنيب تلبق

 ؟ ةنيب كلذ مانأو ركنت ىهو { اهنبا هنأ لجرلا ىعدا ول كلذكو

 ثاريم نم اقح اهلبق عدي مل ولو ث همآ اهنآ ىضقو هتنيب تلبق

 ٠ هريغ وأ ثاريم نم

 ؟ كلذ دحجي لجرلاو ح اهنبا نبا هنآ لجر ىلع ةأرما تعدا ناو

 هناف كلذ تعدا ناف « ةقفن وأ اثاريم هلبنتت ىعدت له ةآرملا تلئس

 ناك نا ث ثاريملاو ةقفنلاب اهل ىضق اهنبا نبا هنآ ةنيب تماق ناف مصخ
 ٠ نيالل هراكنا ىلا تفتلي مل كلذ ركنأف ةيبغ نم بألا ءاج ناو > اتيم هوبآ

 تايثا ديرأ امناو ث ةقفن الو اثاريم هلبق بلطأ ال : تلاق ناو

 ؟ بسنلا

 ديرت تناك اذا ايح هوبأ ناك ناو ص اهتنيب لبقت الو امصخ نكي مل

٠ ملعأ هللاا:و ٤ اهنبا نم بسنلا تيبثت



 : ةلأسم وج

 هنآ ةنيب ماقلو ؤ هنبا هنأ ىعداو ء لجر دي قف ىبصلا ناك اذاو

 ؟ هذه هتآرما نم هنبا

 ٠ هتدحج ولو اضيأ ةأرملا دلو نوكيو ع هل هب ىضقي هناف

 ٠ ةنيب كلذ ىلع تماقأف ، بذلا هدحجو مذلا تعدا نا كلذكو

 : ةلاشضم دج

 دحاو لك ماقأو ك نالجر هاعداف ء لجر دب ىف اطيقل ىبصلا ناك اذاو

 . ؟ هذه هتأرما نم س هشارف ىلع دلو ت هنبا هنآ ةنيبلا امهنم

 لك تقو يلو ص نيلجرلا نبا لعجيو & اعيمج امهل هب ىضقي هناف

 ىبصلا ىلا رظني هناف ، هبحاص لبق نيتقولا دحأ ناكف اتقو امهنم د_حاو

 ناك ن!و ع اعيمج امهل هب ىضقي هناف الكشم ناك ناف ، نيتقولا ىلاو

 هناف حضاو نيب رغصأ وآ رخآلا نم ربكل وهو ح نيتقولا دحأ ف الكسم

 ٠ رخآلا ةنيب لطبتو س لكشملا هب ىضقي

 ىتأرما نم ىنبأ وه وه : لاقو « ىبص امهيديآ ف الجرو ةأرما نأ ولو
 رخآ لجر ىجوز نم ىنبا ره : ةآرملا تلاتو 5 هذه هنآرما ريغل ةنالخ

 ؟ ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماتأو بئاغ وهو

 نباو . هنبا هنآ ةنيبلا تدهش ىتلا ةآرملا نم لجرلا نما لعجي هناف

. اهنم هنبا هنأ ةنيبلا تدهش ىذلا لجرلاو ةأرملا



 = ةلا 7

 هنأ ةنيبلا ةآرملا تماقأو س هيعدي ال لجر دي ف ىبصلا ناك اذاو

 ملو ع هسئارف ىلع دلو هنبا هنأ ةنيبلا لجرلا ماقأو هتدلو ء اهنبا

 ؟ ايآ هل اومسي

 ٠ ةآرملا نباو لجرلا نبا لعجي هناف

 امهنيب لعجي هناف لجرلا دي ف ناك وآ ةأرملا دي ىف ناك ول كلذكو
 / ٠ ملعأ هللاو > اعيمج

 : ةلاضتم ج

 ء هدلو هنأ ىعدب امهدحأ ث امهيديآ ىف لفط ىق نانثا ايعادت ناو

 ؟ ىعدي ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأو « هدبع هنآ ىعدي رخآلاو

 ةةيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيب نأل ، هدلو هنأ ىعدي نم ةنيب ةنيبلاف
 ةنيبلا امدع ناف ، مهيفلاخم نم مهقفاو نم مم انباحصأ لوق ف قرلا

 ىلا لوؤي اميف درلا كلذ ف انباحصآ مكح نمف اعيمج امهيديأ ف لفطلاو
 . ةثداح ةيدوبعلاو ء ةيرحلا وهو لصألا

 ىع د ١ ةمأ دلو وهو | ٥ دلو هنآ ىعدملل ١ دلو نوكي نأ زوجي دقو

 ناك تاذيبلا تافاكت ناف ، ةيرحلا بلغألاو لصألا نأل ، ةيدوبعلا

. ةيرحلا وهو لوؤي اميف لصالا ىلا عوجرلا



 : ةلاسم :هب

 سيلو ث هدلو هنآ امهنم دحاو لك هيعدي ص نيلجر دي ف ىبص فو
 ؟ ةنيب امهدحأل

 6 هغولب ىلا هتوسكو هتقفنب ناذ_خؤيو افوقوم هرمأ نوكي هنآ
 ءطو نمم كلذ نكي مل اذا ث هل دلولا ناك هوبأ هنأ هل رقأ امهيأف غلب اذاو
 هتأرما نم امهنم دحاو لك ح امهنيب اميق هنايعدي امناو ، ةدحاو ةأرما
 لخدب امهنيب اميف نوكي ام كلذ ىق امهل حصي الو ث ةدحاو ةأرما نم وأ

 ٠ اعيمج هيوبآ انوكي نأ لمتحيف بسن بيست كلذ ىف امهل

 ء امهد_حأ نبا هنآ حص دقو هابعاادتم ملو امها كاذ حصي مل اذاف

 ٠ نيتأرما نم اعيمج امهنبا نوكي نآ نكمي ال هنأل ، امهريغ نبا وآ

 تام اذا س ثاريمب هنم امهدحأل الو امهل مكحي مل دلوملا تام ناف

 . امهدحأب رقيو ع غلبي نآ لبق

 اثراو نركيو ث هغولب ىلا هثاريم ىبصلل فقوأ نيلجرلا دحآ تام ناف
 ٠ صااخ هنبا هنآ رقأ هنأل ى ةثرولا عم

 هنأ رقأ نيلجرلا ىبغ غلب اذاف ك اعيمج نالجرلا تام نا كلذكو

 ٠ ه_ ذنم ثاريملا زاح هوبأ

 ل_بق تام اذا ىبصلا نأ لوقلا اذه ىنعم ىف جرخي : هريغ لاق
 ثري ال هنأل س امهدحآ نم ثاريم هل نكي مل % نيلجرلا توم دعب غوابلا

 مجر ثاريم هل تبثي مل ناف « غولبلا دعب هرارقاب الا هعم امهدحأ
 لبق ىبصلا تامو ث هلبق تام اذا امهدحل وآ نيلجرلا ةثرو ىلا لاملا
٠ غولبلا



. .١٠ 

 زئاج هب امهرارقا نأ لوقلا ضعب ىناعم ىلع ىدنع جرخيو : لاق

 نم هب رقي مل ام ىناعملا نم ىنعمب امهل انبا نوكي نأ لمتحا !ذا هل امهيلع
 و_هھ هراع زر جيب الو . كلذ كردب نآ لمتحي الو ح زوجي ال هجو

 ٠ ملعأ هللاو ، غولبلا دعب كلذب وه رقي نل الا امهاوعد

 : ةلاسم دج

 ؟ هديع هنآ ىعداو 6 لجر دي ق ريغص دلو ناك ا!ذا و

 ، بوثلا ةلزنمب وهف ث ملكتي ال اريغص دبعلا ناك اذا هلوق لوقلاف

 4ه_ذآ ةنيبلا ماقأ ناف ص ةنيبلا هيلعو عدم وهف هنبا هنأ دحآ اعدا ناق

 !رح لعجيو ى هبسنب هقحليو هل هب ىضقي هناف اذه ىلع اودري ملو هنبا

 ٠ هب ارودهسث ىذلا بسدنلا لجآ نم

 ىف ىذلا ميقي نأ الا ، ةمذلا لهأ نم بأ هنأ ىعدملا ناك ول كلذكو

 ٠ هدب ىف ىذلل هب ىضقي هناف هنبا هنآ ةنيبلا هدي

 : ةلأسمعم وه

 دع وآ ح هيلع دقعلا 4ا زوجب ال نم ىلع دقع اذا لجرلا نأ اوعمجأ

 ىرست وآ ؤ ملاع هداسفب وهو هيلع دقعي نأ زوجي نم ىلع ادساف ادقع
 ؟ اهدلوأو اهئطوف هداسفب لهاج وهو ادساف ىرستلا ناكو ے هتمأ

 اذه ق مهنيب عزانت الو هب قحال لاوحألا هذه لك ىف دمعلا نا

٠ قيفوتلا هنو ملعأ هللاو > رهشأ ةتسل هي تءاج ١ ذا



 س ١١

 باب
٠ 

 ةمرحلا بجوي امو قالطلا ىف ىواعدلا ىف

 اهئطو هنأ هتجوز هيلع تعدا لجر ق : هللا همحر ديعس ويآ لات

 مث اهقدصف ص اهاوعد الا تلاق ام قدص ملعي الو ي ادمعتم ضيحلا ف

 ؟ تبذك : تلاقف ص كلذ نع تعجر

 ىهو & لوألا حاكنلاب اهيلا عجريو ع ةبذاك اهنأ اهقدصي نأ هل : لاق

 ىلع ىدنع وه هل زوجي امم اهاوعد نع تعجر اذا ةيعدم اهنأل هتجوز

 ٠ هلوة ىنعم

 { اهاوعد ىلع اهقدصف مكاحلا دنع كلذ تعدا اذاف ح مكحلا ىف امأو

 نآ داراف ، اهسفن تيذكأو ، كلذ تركنآف تداع مث ث امهنيب مكاحلا قرفو.

 . مكحلا رهاظ ىق اهعنمي نآ مكاحلل ناك ، اهيلا عجربو كلذ ىلع اهقدصي

 لصألا ف ةبذاك اهنأل ، كلذ لجرلل زوجي هنأ ىدنعف زئاجلا ق امأو

 نم لوألا ق 4٩ يلع تناك ام ىلع تناك اهاوعد نع تعجر ا:ذاف ؤ هيلع

 اهتدصي نآ هل زوجي ال هنآ ىدنعو ، هتجوز تناك نا ةيجوزلا ماكحأ

 نأ الا اهملك وه ملعي مل ١ ذا 6 اهلوق قبدصت ىنعم ىلع اه اوعد ىلع

 ٠ .هدنع ةقداص ىه تناك ولو س تلاتت ام قدص ملعي

 : ةلاسمم دج

 تلعف سمأ نكأ مل نا قلاط تنأ : هتجوزل لجرلا لاف ناف : هل تلق

؟ هلوق لوةلا نوكي له « هلعف دق هنا : لاقو ، اذكو اذك



 عدم هنا لوقي اضعب لعلو ؤ هلوق لوقلا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ هسفن ةءارب عدم هنأل ى كلذل

 س مويلا اذكو اذك. لعفأ مل نا قلاط تنآ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ هلوق لوقلا نوكي له 0 مويلا كلذ ىف هلعف دق هنآ ىعداف

 : افالتخا كلذ ف ملعأ الو ث هلوق لوقلا نوكي هنأ ىعم : لاق.

 لوةلا نوكب ل_ه ،‘} هلعف دق : مويلا دهعم لاق ناف : هل تلق

 ؟هلوقت

 6 ٥دح ىذلا تقولا دعم لاق اذا 6 هلوت لوقلا نوكب ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعآ الو

 ملو ص قلاط تناف اذكو اذك لعفأ مل نا : لاق ناف : هل تلق
 ؟ هلعف دق نوكب نآ نكمي اميق هلعف هنآ ىع دا.و انقو ددحي

 : هيف فلتخيب هنأ ىمم : لاق

 ٠ هلوت لوقلا نوكي : لاق نم لاقف

 ىضمت ىتح لعفب مل نا.و ث ةنيبلا هيلعو عدم هنا : لاق نم لاقو

 ٠ ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعمرأ

 ح مويلا ا.ذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ هتأرمال لات نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ اقلطنت له مويلا تلعف دق اهنا تلاقف

٠ ةنييل ١ اهياع و ؤ ةبع دم اهن ١ : ليقو ‘ كلذ ىعم : ل اق



 ب _ ١٣

 ا_«يلعو ةيعدم نوكت له “ تلعف دق اهنا مويلا دعي تلانت نا : تلق
 ؟ةنييلا

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ، ليق اميف ةيعدم اهنا : لاق

 ملو ص اذكو اذك تلعف نا قلاط تنآ : اهل لاق نا تيآرأ : هل تلق
 ى هتلعف دق نوكي نآ نكمي اميف هتلعف دق اهينا : تلاقف « اتقو « ددحي
 ؟ اهلوق لوقلا نوكب له

 ةقدصم اهنأ لوقلا ضعب ىف بسحأو ع هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ىهو ، هتنكاسم ىلع لمحت الف تلعف دق نوكت نأ اهلعل س تلاق ام ىلع
 ٠ قالطلا عوقوب تملع دق

 ىعدت الو س اهلوق نم الا ملعت ال تناك اهنأل ةيعدم اهنا : لات نم لاتو

 قادصلا بوجوو ةيجوزلا قح نم هلام مدهو ص جورخلا جوزلا ىلع
 تيثي:الو ح ةنيبلا هيلعو © عدم ريغلل ىلع قحلا بجوي ام ىعدملاو ص هيلع

 ٠ ةنيبلاب الا هريغ ىلع هل

 : ةلاسم ة

 ؟ ةنيب تعدا.و 4 قالط اهجوز ىلع ةآرما تعدا ناو

 ٠ اهعضوم نم اهتنيب رضحت ام ردقب تلجأ

 ح ج اسن وأ ىلو هم : هنأب هحاكن دري نمم هنآ تعدا نااو . تلق

 هنآ وآ ٤ كولمم دعع هنآ وأ . بآ ريغل دلو وأ ح ماجح وأ ل اتتم وأ

عاضر اهنيبو هنيمي تعدا وآ ك فلقأ هنآ وأ اكرشم ناكو > اهجوزت



_ ١٤ _ 

 تعطتنا و ىل ١ و وآ اهنم ره اظ هنآ وآ اهي سن وآ > هيلع اهمرحي امم

 هنآ وآ ث ءايشألا هذه نم ءىشب هرارقا ىلع وأ ث رفكي ملو ع لاجآلا

 ؟ اهريغ وآ ةنبا وأ مأ نم ث هيلع اهمرحي امم ةيراج ءاسنلا نم جوزت

 ٠ اهتينب رضحت ام ردقب تلجأ

 : ةلأسم وجا

 ؟ ءاشخن وآ ءالفع وأ ءاقتر اهنأ هنجوز ىلع لجر ىعدا ناو

 ، كشي ال امم نركي نأ الا ث اهايا هجيوزت لبق ناك نا ةنيبلا هيلعف
 زاج اذاف لجرلا ىلع اهل كلذكو ، راوجلا لبق نم اذهب ةآرملا درت امناو
 ناو ، تماقأ تعاش نا هيلع رايخلا اهلف لجرلا امأو ؤ اهقادص همزل
 ٠ قادص ريغي تجرخ تءاش

 : ةلآسم ادهج

 تفصو امم ءىش هب ناك نا هيلع رايخلا ةأرملل : بويحم ني دمحم لاق

 تكرت ناو { جرخت نأ اهل نكي مل اهب لخد اذاف ، اهب لخدي مل ام

 ٠ اهراضحا هنكمي ام ردقب كلذ ٢ لجأ الاو اهقتادص

 لاجرلا هيلع علطي ال اميف ةأرملاو لجرلا نيب تانيب نكت مل ناو
 ةآرملا تعداو ث لاجرلا ىف نينعلاو . ءاسنلا قف قنرلاو لفعلا : لثم

 تاذيب هيف سيلو ص كلذ ىف ناميألا امهنييف اهركنأو ، زجي مل هنأ

 ح اذ_ج لبق اهاقرافو نالدع نالجر اهجوزت دق ةأرما نوكت نآ الا

 امهتداهسث ناف ىهتشت ال ةيبص ىهو قترلاب اهافرع دق امهنآ نا:دهشيف

٠ اهيلع ةزئاج



,١٥ 

 زاج ناف ث ناعزانتي موي نم ةنس نالجؤيف نينعلاو ءانقترلا امأو
 جوزلا ىلع اهل نكي مل الاو قترلا نم اهسفن ىه تحلصأو اهب لجرلا
 جرفلا سم ناك نا اهادص اهلو س نينعلا نيبو اهنيب قرفو س قادص
 ٠ ءاشخن اهنأ ايعادت نا كلذكو ، هيلا رظن وأ

 : ةلآسم "

 فلح هنآ وأ ؤ اديز متسث هنآ اهجوز ىلع تعدا ةآرما نع : لئسو

 مكحلا يفيك ‘ كلذ جوزلا ركنأو . ة دحاو وأ نينثا وأ اثالث اهتالطب

 ڵ قالطلا وآ متسثلا كلذ نم ركنأ ام هيلع ةيعدم اهنأ ىعم : لاق

 هيلع ناك ةنيب ترضحأ ناف ث ةنيبلا امهيلع نوكنو اعيمج امهركنأ وأ
 ىعمف س هذيمب تبلطو ةنيبلا تمدع ناو ؤ اهاوعد نم هيلع حص ام

 . اهقالط هيف هيلع بجو هب رقآ ول ام لك ى نيميلا اهل نوكي

 ؟ نيميلا نوركت فيك { اذه ىف نيميلا هبلع تبجوأ اذاف : هل تلق

 نم ةآرالا ىعدت ام ىلع ىه امنا قالطلا ىف نيميلا ليق هنأ ىعم : لاق
 ةآرملاو ، لجرلا اهفلحي ىتلا نيميلا ف مكاحلا رظني مث ع ظفللاب ةصقلا

 ثيح ول ، قالطلا بوجو نم هذفنآ كلذ ق مكحملا ىف بجو امف ى لجرلل
 ٠ ضعب امهضعبل امهيلع تبثي ام ىلع هذفنأ ىري

 ٠ هنع هليزب ائيش هبحاصل قحلا توبث دعب امهنم عدم ىعدا ناف

 حصأ ناق ئ ةنييلاد كلذ ىلع بلوطو . ايعدم هبف ناك ىناعملا نم ىنعمب

 ٠ قحلا نم هيلع بجو ام هيلع تبث الاو

؟ ىوعدلا هذه ىلع نيميلا عقت فيك : هل تلق



. ١٦ _ 

 ةرهع قالطب فلح وأ ، اديز متش ام هللاب انيمي فلحي ىعم : لاق
 نم ةآرم ا هصخت ام ىلع ىرجت نيميلا نآ انعمو 5 همتش ام هنآ ديزل

 ٠ اهاوعد

 ىعم هناف ةرمع قالطب فلح الو ث اديز متش ام فلح اذا هنأ امآو

 هيف اهل سيلف س نينعمب ةدحاو انيمي نوكتو « نيينعم ىلع هفلح دق

 ٠ اديز همتش وهو ةجح

 ةآرملا مم نكن مالو 6 جوزلا ركنأو . اهتلط هنأ تعدا ناف : تلق

 ؟ كلذ ى نيميلا نوكي فيك ص هنيمي تبلطو ك ةنيب

 هسفن قالطلا ىنعم هيلع تعدا امناو س دصق نكب مل هنا : لاق

 اتاالاط اهقلط ام اهل فلحو ، قالطلا ظافلآ نم هيلع هيعدت ظفل ريغ نم

 هنم ةيجوزلا كلم نم اهجرخي س ةعاسلا هذه ىلا اهل هيلع تباث وه

 ص هنع هب تناي اننالط اهقلط نوكي وأ ؤ اهدرو اهقلط نوكي نأ نكمي هنأل
 ٠ كلذ هابسثآ نم كلذ دعب اهجوزتو س هي اهتدع تضقناو

 هانعم نوكبي ص .قلاط تنآ : اهل لاق هنآ هيلع تعدا ناو : هل تلق

 ؟ ى وع دلا هذه ىلع نيميل ١ نركي فيكو . ال مآ كلذ ريغ

 تث_صقو ص ةياكح هيلع تكح دق ظفللا اذه نا ليق هنآ ىعم : لاق

 ىف مكاحلا رظني مث ، اذكو اذك لاق نم ةصق ىلع نيميلا نوكيو س ةصق

 مكح ء هيلع فلح ىذلا ظفللا كلذ ىف قالط هيلع بجوي ناك ناف س كلذ

 . هذه اهاوعد نم هسفن جرخي نل الا ، كلذ ىف هيلع

 م-ل : لاق مث ، ىلع ىه تفلحو اهيلا نيميلا در ناف : هل تلق

؟ ال مآ اهقالط نم هجرخي ىنعم اذه نوكيف اقتالط اهل درأ



١٧ _ 

 لعجي ناك ناف ع ىري ام ىلع كلذ ف رظني مكاحلا نآ ىعم : لاق
 نهم ناك ناو ث قالطلا نم هأربأو مكحلا ف هتين هل لعج هتينب نيميلا هل
 هجرخت ةين الب ظفلب ىعدي ام ىلع قالطلا هيلع بجوأ هتين هل لعجي ال
 ٠ :قالطلا نم

 ء قلاط : همالك ى لاق مث 3 ةبطاخمو مالك امهنيب ىرج ناف : هل تلق

 ع قالطلاب اهل نعآ مل تفلح نا : دعي لات مث كلذ ىلع اهفلحو ركنأ مث

 ؟ ال مآ قالطل ١ ىلع هنيمي نوكي وآ

 ىلع تفلحو ، اهتالط بجوي ام ىلع اهفلح اذا هنأ ىعم : لاق
 لوقلا اهيف نوكي ةجح كلذ دعب هل نكي ملو  مكحل اب هيلع ناك كلذ

 ٠ هلوقت

 : ةلاسم اهم
 ىعداو اهركنآو ك تاقيلطت تسن اهقلط هنأ اهجوز ىلع تعدا ةآرما نع

 اهل نيميلا همزلت فيك هنيمي تبلطو ى هيلع ةنيب اهل نكت ملو ، هتآرما اهنأ
 ؟ كلذ ىف

 اقالط تاقيلطت تس اهقلط امو هتأرما ةنالف نأ فلحي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةعاسلا هذه ىلا ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي

 ؟ نيميلا نع عنتما ناف : هل تلق

 اماو ء فلحي نآ اما هيلع ناك نيميلا همصخ بلط اذا هنآ ىعم : لاق
 هلك اذ_ه نع ىبأ ناف ع هيلع ىعدت ام ىلع هتجوز ىلا نيميلا دري نآ

 . هريغ وأ سبحلا نم قحتسي امب وأ ، سبحلاب كلذ ىلع ربجآ

( ٣ ج ديفملا عماجلا _ ٢ م )



_ .١٨ _ 

 رمدلا وأ ضيحلا ف اهئطو هنأ اهجوز ىلع ةآرما تعدا ناف : هل تلق

 ؟ ةنيبلا اهاوعد ىلع اهفلكي له ص ادمعتم

 هيلع دهشتف ث هريغ مم رقي نوكي نآ نكمي هنأل ڵ ىدنع اذكه : لاق

 . هرارتاب ةنيبلا

 ؟ نيمي هيلع له « ةنيبلا تزجعأ ناف : تلق

 ٭ ىدنع اذكه : لاق

 اهيلع مكحي له ع هيلع ىعدت ام لاطبا ىلع فلح اذاف : هل تلق
 ؟ هتنكاسمم

 اه رمأيو ك اهجوز ناك نا هتنكاسمب اه رماب مكاحلا نآ ىعم : لاق

 ىلع مكاحلا دنع تدسف دق تناك اذا ى هتعدا اميف ةقداص تناك نا برلاب
 ٠ هيف فلتخي ال امم مكحلا ق اهجوز

 ىلع هتنكاسمب مكاحلا اهرمأي له ، فلحت نأ تعنتما ناف : هل تلق
 ؟ ىلوألا ةفصلا

 ٨٢ ىدنع اذكه : لاق

 ناك نآ لقي ملو ، اذه نالف ةعاط ىمزلا : اهل لاق ناف : هل تلق
 هيلع له ء هنم نيبراقت الف ةقداص تنك ناو ص اذه ىعم لاق اذا كجوز

؟ طرشلا اذه اهيلع طرتشيو اهبلطي دوعي نأ



_ .١٩ 

 امهاوس ف فنأتسي اميف رمألا مكحيو ث كلذ همزلي ال نأ وجرأ : لاق

 دق تناك اذا هبراقت الو “ هنم برهتلف ةقداص تناك نا اهرمآ دق ناك .اذا

 ٠ هيلع تدسف

 : ةلآسم ج

 ڵ ربدلا ف اهئطو هنآ اهجوز ىلع تعدا ةآرما ىق : ديعس وبأ لاق

 نآ ءىش همزلي ال هنأل اهاوعد عمست ال هناف ث اطخ الو ادمع مست ملو

 ص فالتخا هيف طخ ربدلا ف ءطولا نا : لاقو ع اطخلاب اهئطو هنآ رقأ ول

 ٠ دسفت ال اهنأ افالتخا هيف ملعأ الف اطخ ضيحلا فق ءطولا امأو

 دالوآ اهلو تيفوتو ث اهدلب ريغ نم جوز اهل ناك ةأرما نع : لئسو

 اهجوز نكي ملو ث اهدلب ىف اهتافو تناكو ث اهل هجيوزت لبق نم هريغ نم
 بلطو قالطلا ركنأ رضح امف ث اهقلط هنا : لوقت تناكو ، ارضاح كلذ

 نمو ؟ اهتثرو وأ وه قالطلاب امهنم ةنيبلا هيلع نم : تلق ث اهنم هثاريم

 ؟ نيميلا هيلع

 كلذب ةنيبلا مهيلعو اهيلع ناكو “ اهل هتالطب اهتثرو ىوعد الو اهاوعد

 ٠ ةثرولا وآ ةجوزلا هيلع كلذ ىعدا ص هنيمي مم جوزلا لونت لوقلا و

 فلحي دلاو امهلو ع ناريغص نايبص اهتثرو نم ناك نا : تلقو
؟ هيدلول همزلب ام دلاولل همزليو > امهتصح نع امهل امهدلاو



_ .٢. 

 ىنعم ىف نيميلا هيف مهل نوكب اميف ةثرولل فلحي دلاولا نآ ىعمف
 فلحي هل نكي مل قح امهل بجوو ث ءىشب ةنيبلا امل تتبث اذاف ع مكحلا
 ٠ امهتح لاطبا ىلع

 : ةلآسم دهج

 مارح هيلع لالحلا : لاق هنأ اهجوز ىلع تعدا ةأرما نع : لئسو

 اهل ذخأ هنأ تعداو ث ةأرماب ىه سيلف ائيش .اهل ذخآ نا اقتالط ىنعي

 ؟ اذه ىف نيمي اهل همزلب له ى هنيمي ىه تبلطف ، كلذ وه ركنأو ايلح

 ٠ نيميلا اهل هيلع نأ ىعم : لاقف

 ؟ اذه ىف نيميلا هيلع بجت فيك : هل تلق

 ، هيلع اهيعدت ىتلا ةفصلا ىلع اذه لثم ق فلحي هنأ ىعم : لاق
 بجوت تناك نا نيميلا ف مكاحلا رظني مث ، اهل انالط هلوقب دارأ امناو

 ٠ كلذ مكاحلا ىضمأ كلذ ى اقالط

 : ةلآسميم ةن

 له ڵ ركنأو ص ادمعتم ريدلا ق اهئطو هنأ هتجوز هيلع تعدا لجر ق

 ؟ نيمي اهل هيلع

 ٠ نيميل ١ هيلع نآ ىعم : ل اتت

؟ نيميلا نع عنتما ناف : هل تلق



__ ١ ٢ - 

 تفلح ناف ، فلحتف نيميلا اهيلع دري وآ فلحي ىتح سبحي : لاق

 ٠ امهنيب قرف

 ؟ هعم دوعقلاب اهيلع مكحي له \ وه بفلح نا تيأرأ : هل تلق

 لوتيو ، هيلع اهاوعد ىف قدصت ال اهنأل اهيلع مكحي هنا ىعم : لانق

 برهتلف لوةت اميف ةقداص تناك نا اهنا : ىوتفلا هجو ىلع مكاحلا اهل

 اهنكمي ملو ء هعم دوعقلاي رمألا اهذخأ اذا مكاحلا اهل لوقي ث هنع

 ملبرحلا نم جرختو هنم ىدتفت نأ مارحلا ىلا اه رطضاو ك هنم برعلا

 » ضيحلاو ربدلا ق ءطولاو هجولا اذه نم اهل هيلع امب

 هنآو ، اهجوز هنآ لجر ىلع ةآرما تعدا نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ اهئلنو

 له ى ةيجوزلا قح قحلا تبلط ناف ث ةفذاق نوكت ال اهنآ ىعم : لاق

 ؟ نيمي هيلع

 هيف نيمي الف حاكنلا امأو ، ةيجوزلا رمآ ىف نيمي هيلع نا : لاق
 ٠ دوهشلاب الا ةر وجحم جورفلا نأل ئ انياحصأ مم

 ؟ نيمي هيلع له ك ةوسكلا و ةقفنلا تيلط ناف : هل ليق

 ىعدت ام ىلع فلحي نأ اماو ث ةيجوزلاب رقي نأ اما هيلع نل ىعم : لاق
 ٠ كل ذ نم ة أ رم ١

 : ةلاضم ةم

 ةآرملا عم نكت ملو ث ركنأف اهتلط هنأ اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذاو
؟ هنيمي تبلطو ك ةنيب



 _ _ ٢×

 . ىعدت ام ىلع تفلح اهنيمي ىلا لزن ناو نيميلا هيلعف

 ىهو اهقلط ام هللاب انيمي اهجوز ىلع نأ : هللا دبع ىبأ نعو
 هنآ تعدا اهنأل ث اثاريم اهل ىرأ الف قفوت دق لجرلا ناك ناف ث هتآرما

 ٠ اثالث اهقلط

 ٠ اهسفن تبذكأ ىه نا هثرت : نورخآ لاقو

 : ةلاسم

 قلاط تنآ تلتق ىنا : لاقو قالطلاب هتآرما هيلع تعدا نمعو
 ك لوقلا اذه عمسأ مل : ىه تلانتف { قلاط تنأف انالف ىلوقب ىتثدح نا

 ٠ قلاط تنآ : لاق نكلو

 ٠ قالطلاي رقآ دن هنأل ىعدا امب ةنيبلا هيلعو ط اهلوق لوقلاف

 : ةلآاشضم ةهج

 تفلتخاو ڵ كلذ ركنأو ث اثالث اهقلط هنأ هنآرما هيلع تعدا نمو

 مل : تلانو دعب اهسفن تبذكأ مث « كلذ ٠٠٠٠ )١( اهعلاخو اهننادص نم هيلا

 ؟ اعجا رتب نأ تدارأو ح ةرم الا ىنقلط نكح

 ء قالطلا نم ىقب ام ىلع هعم نوكتو 0 ةدعلا ىف تناك اذا زئاجف

 ىلع اهقدصحي مل هنأل ث عنمب امهنيب لخدي نآ هل الو مكاحلا ىلع سيلو
 ٠ اهايا هقبدصتب ةنيب هيلع مقت ملو 4 اهايا هتالط نم تعدا ام

 )١( لصالاب ضايب .



_ .٢٣ 

 ةلاسم :هنن :

 ها.رابف ڵ ركنأف : تلق ىنا : تلاقف قالطلا هتأرما هيلع تعدا نمو

 هنيمي بلطت تعجر اهتدع تضتنا املف ك ةلاكو ريغ وآ ةل اكوب اه دل ١ و

 ٠ اهقلط ام

 ؟ نيتنثا وآ ةدحاو اهتلط امنا هنأ تعدا تناك ناف

 ناف ڵ كلذ وه ركنآو نيتنثا وأ ةد_حاو اهتلط هنأ تعدا تناك ناف

 تعداو ع نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط هنأ رقآ ناو % ناك ام ىلع ىتآن نآ ربلا

 ةنيبلا اهيلعف “ قالطلا نم ةدعلا تلح نأ دعب نم اهأآربأ هنأ ىه
 مل ناف ث هتربأو اهآراب دقل هللاب نيمي هيلعف ةنيبلا تزجعآ ناو ث كلذب

 ءاضقنا دعب نم هتآربراو اهآربآ هنآ اهيلا نيميلا در اذا تفلح فلحي

 ٠ اهتتادص اهلاو اهابا هقالط نم اهتدع

 مل ناف ث نآربلا ليق تاقيلطت ثالث اهقلط هنآ تعدا تناك ناو

 اثالث اهقلط ام هللاب انيمي فلحت نآ اهيلعف ث اهيلا نيميلا در وه فلحي
 ٠ اهتادص اهلف تفلح اذاف س نآربلا لبق

 امهضعب عم هب ماقملا امهل زوجي ال ام نيجوزلا نيب عقو اذاو
 امكنيب تمكح دق : لوقي هناف ث امهنيب قرفي نآ مكاحلا داراو ، ضعب

 ٠ هب بتكيو رضح نم كلذ ىلع دهشيو ث ةنونيبلاب

 : ةلاسم ةه

 ؟ ةقدصم وأ ةقداص ىه : لاقف قالطلا هتجوز هبلع تعدا نمو

اميف تقدص : لاق ناو ، قالطلا عقي الو س هنم ارارتا اذه سيلف



٢٤ - 

 قالطلا همزل : تلاق اميف لقي مل ناو ، قالطلا همزلو ارارقا ناك نيلوقت
 رايخا الا عقي ال ث ةنتداص وآ ةقدصم ىه هلوق نآ امهنيب قرفلا

 تقدص : هلوقو ء لبقتسملا ىف عقي الو ، لبق نم اهل مدقتم قدصب

 ه لبقتسملا باوج ىضتقي

 : ةلآبنم 9

 هذه ام اهلآسي مكاحملا نا : ليقف ةمرح اهجوز ىأع تعدا اذا ةآرملاو

 هعسي نآ ىل نيبي الو ةمرحب تسيلو ث ةمرح اهتمهوت اهلعل اهنأل ةمرحلا
 ملو { ةمرح امهنيب عقو هنآ وه رقأ ول هنأل ، اهاوعد ىلع هفلحي نآ

 لحي ال ءىش اهل هنم ناك هنآ تعدا ناو ث ةمرحملا نيبن ىتح كلذب الا رقي

 .. هحضفي الو كلذ ىلع هفلحي نآ مكاحلل سيلف س ادبأ دعب نم هل

 تعدا ولو ء لصألا ىف كلذ ىلع ناك نا بذكلا عقوم عقي كلذ نا"

 . هلوق لوقلاو ةيعدم ىهف أطخ وه لاتو ، ادمع ربدلا ف اهئطو هنأ

 : ةلآضنصم ةنا

 ىرتتسا : اهل تلق : لجرلا لاقف ، ةأرماو لجر رثؤملا ابأ رضح
 : ىه تلاقف ، لوتي ام ىعمسا : رثؤملا وبآ اهل لاقف ، ىتآرماب تسلف

 ناو س تيون ام رهف اهقالط تيرن تنك نا : لجرلل لاقف ڵ لوقي امك

 ا_هناو ص اهتالط ونأ مل : لجرلا لاقف ، كيلع سآب الف اهقالط ونت مل تنك

 ٠ اهمغأ نأ تدرأ

 ء هيفلحتساف الاو ڵ سأب الف هيتقدص نا : رثؤملا وبآ اهل لاقف

 هلوقب انع ام هلاب هفلحتسآ نأ ىنرمآف : تلاقف ڵ هنيمي تبلطف

 عجرا : ةآرملا هل تلاقف ع كلذك فلحف ع اتالط ىتآرماب كسيلف ىرتتسا

. كجوز وهف هيلا ىعجرا : لاتنن ع هيل



_ ٢٥ . 

 ٩ ةلآضشم :

 خانخا مث ء اهب هلوخد ليق تتام مث ةآرماب هجيوزن حص نميف

 ؟ سرت مل وأ تيضر اهنل ةئرولاو جوزلا
 ىعدا نم ىعدملاو ، ةيضار اهنأ حصي ىتح ةيضار ريغ ىه : لاق

 تناك اهنأ ىه تعداو وه تام ناف ؤ ةثرولا وأ جوزلا ناك ، اهاضر

 تفلح ناف اهنيمي ةثرولا بلط ناو ، اهنيمي عم اهلوق لوقلاف ، ةيضار
 ٠ ثاريملا نم ءىش اهل نكي ملالاو

 دقف نآلاو . هتابح ق ةهراك الو ةيضار نكت مل اها : تلاق ناف

 اهلو ، هتايح ىف تريغ دق نكت مل اذا اضر اهاضرف هتوم دعب تيضر
 ٠ ثاريملاو قادصلا

 : ةلآاشضم ةهج

 ركنم وهو اثالث اهخلط هنأ اهجوز ىلع ةآرم ا تعدا اذا : ديعس وبآ

 قالطلا اهاوعد نع هتوم دعب تعجر مث > هراكنا ىلع تام نآ ىلأ كاذ

 : فالتخا هيفف

 تعجر اذا ثاريملا اهلو ، جاوزلا ىلع اهنم ىوعد كلذ : ليقف
 ٠ اهاوعد نع

 5 جوزلا نع ةلزتنعم اثالث قالطلا اهئاعدا لاح ق ثناك اذا : لوتنو

 تبثي مل هلوق ىلا اهاوعد نع تعجر مث ، تام نآ ىلا هل ةنكاسم سيل
 ٠ ثاريم اهل نكي ملو ع اهعوجر ةثرولا ىلع

 هيلع ىعدتو ئ هرشاعنو هنكاس . اهاوعد لاح ق تناك اذا : لوق

٠ ثاربملا اهل نا تعجر مث ، تام نآ ىلا ركني وهو ؤ كلذ
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 ليقي الو ص ةلزتعم ريغ وأ جوزلا نع ةلزتعم تناك ةيعدم ىه : لوق

 ٠ توملا دعب تعجر اذا ثاريملا اهلو ، اهلوق

 ح تعجر اذا تبثي ال كلذكف ، اهريغ ىلع اتباث اهاوعد نكي مل املكو
 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ اهئطو ىتح اهرستقا هنأ لجر ىلع ةأرما تعدا ناو

 ٨ ىسفن ىلع ىنبلغو 64 ىسفن ىلع ىنرباك لجرلا اذه نآ ىعدت تناك ناف

 اهل هيلع ام فلح حصي ملو لجرلا ركنآ ناف س ىرقع هيلع بجو ىتح
 نيميلا در ناف ء هيلع اهيعدت ىتلا ىوعدلا هذه لبت نم قادص الو قح

 نم هيلع بجو ام اهيلا هنم ناكو ث اهسفن ىلع اهبلغ دقل تفلح اهيلع
 ٠ اهتتادص

 : ةلاسم هب

 ىنا لاق مث أ ةئام قلاط : هعمست ىهو هتجوزل لاتق نم ءىشب لاق

 ؟ ركنأو ائيسث لقأ مل

 5ےڵ تعمس ام اهركنأ هنأل ك ىون امي اهريجيو رقي ىتح ةن عنملتلق

 ىنإ : لاق وأ ، كلذ ىف هلوق لوقلاف اقالط اهلوتي مل هنا : لاقو رقأ اذاف
 لمتحي امم هلوق نأل 65 هعم تماقأو & هنم تليق ةين الي ااسرم كلذ ثلت

 ٠ تادنلا

 : ةلآ م ةره

 موقت اهناف > ةدحاو هتجوز قالط ىلع جوزلا مكاحلا ريج اذاو

٠ قيفوتلا هيو ملعأ هللا و 6 اهيلع هل ليبس الو > ثدالائلا ماقم



 باب

 دوهىنلل لدعا ليدعت ىف

 ةقث دالب لك ىلع مدقي نأ ىلو اذا هتيالو ف ىلاولل ىغبني اممو
 دلويو ف مهتقثو مهنيد ق لضفلا لهأ 3 دلبلا تاقث نع لأسيو ح انيمآ

 ةقثلا هيلاو نوكيو ص نيبوصنملا نيلدعملل ليدعتلا لعجيو ث دالبلا رمآ
 ٠ هسفنب نيلدعملا ةلأسم ىليو ث ليدعتلا هيلا عفري ىذلا وه

 ع نيقرفتم ول نيعمتجم نيلدعملا عيمج نع لآس رثكأ وآ نالدعم ناك ناو
 لبق ةقث هنا اولاق اذا : ليق دقو ، لدع هنا اولوقي ىتح لبتي الو نيبتيو

 ليدعتلا لبتي الو ث هل زاج ةيالولا ف ىعم هنا : لاق ناو ث ىلوأ لدعلاو
 ٠ نيبوصنملا ني!دعملا نمالا

 ؟ ضاق وأ لدع ماما كلذل هبصن س بوصنم لدعم دلبلا ىف ناك اذاو

 ةئالث ول نينثا دلبلا ف ناك ناو ث ليدعتلا نع لاسي ىذلا وهف
 ىذلا لوقب ذخآ دحاو حرطو دحاو لدع ناف ث اعيمج اولئس رثكآ وآ

 ٠ احرج اذا امهحرطب ذخآ 0 نانثا حرطو دحا لدعف اوناك ناو ؤ لدع

 نورصبي نيذلا تاقثلا مكاحلا لآس ؤ لدعم دلبلا ىف نكي مل ناو

 دحاولا نم لبقتو ع مهنم لبق ااولدع اذاف حرطلا ةلادعلا هب تبثت ام

 داعآ ةعزانملا تلاط اذاو ڵ\ نينئاب حرجلاو ةءاربلا امآو ص ليدعتلاو ةيالولا

 ٠ دوهشلا نع ةلأسملا مكاحلا

 مكح اولدع ناو © اوحرط ناغ 0 رهشأ ةعبرأ دعب ا.ولدع اوناك ناو

ديعي ناك ث ىلع نب ىسوم نآ ع زرحم نب ديعس انربخآ دقف ى مهتداهسثب
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 ىلع حرجلا مكاحلا لد الو 6 رهشأ ةعبرأ دعي دوهشلا نع ةلآسملا

 موصخلا كلذ بلطب نأ الا _ نبلدعملا نع حرجلا لبقيو > مصخلا نم درهشما

 ٠ ةيالولا هل ىذلا ىلولا لدعلا امناو © مهيلع لدعملاو 0 مهيلع دوهشملا

 الا هحرطي لدعملا اوعدي ال نآ ىلو مهل حرط اذا نيملسملا ىلعو

 نيملسملا ةيالو تلبق نوملسلا ةالوتو لدعملا ىبآ ناف ، هيلع حصي رمأي

 .٠ ةيالولا لهأ نم :دحاولا نم كلذ لبقيو ، هتداهش تزيجأو ؤ هيق

 ء امرغم اهنع عفدي وآ ث ءايسأ هسفن ىلا رجي نم ةداهش زجت الو
 نمم نك اذا ءاسنلا نع ليدعتلا ذخآ زوجي دقو ، هدبع الو هدلو ىلا وأ

 نم دجوي مل اذا ث ةءاربلاو ةيالولا هب تبثي ام رصيي نممو ع ةيالو هل
 ىتاللا ، ءاسنلا نع ءاسنلاو ع لاجرلا نع لاجرلاف ، لاجرلا نم هفرعي
 ٠ لاجرلا نفرعي ال

 ةداهسث نأل ك هليدعتب مكحي الو ، كولمملا دبعلا نع ةيالولا لبقيو
 ةقثلا دبعلا ديب ىضاقلا وأ مامالا نم باتكلا لبقيو & زوجت ال ديعلا

 هدلول وأ 0© مكحلا هل نم ديب لبقي الو ذفنيو 0 ماكحألا عيمج ىف دحاولا

 ٠ ةقث ناك ناو هدبعل وأ

 اهناف اهنع لئسو ث ماكحألا عيمج ىق ةقثلا ةلدعلا ةآرملا ديب لبقي
 ٠ ده اش ثففصت

 لبقيال : لاق هنأ ىراوحلا ىبأ نع دجوب هنأ ىعم : ديعس وبأ لات

 ٠ هنداهش زوجت ال هنأل ء ةقثلا دبعلا نم لبقي الو 4 ةدحاولا ةآرملا نم

 ىلاولا نم دحاولا لمح نوملسملا لبق دقو : بوبحم نب دمحم لاق

ء اهريغو تالاكولا نم ث اهريغو ماكحألا ق ، ضعب نم مامالا ء ىضاقلا وأ



 الو ى دحاولا لجرلا لبقي ال هناف ، دودحلاو سوفنلا ىف ءامدلا ىق الا

 !زوجيو { مامالا عم الو ث دودحلا ىف ةنيبلا عامس نوكي الو ص نينثالا

 ايلو وآ ايضاق وآ ناك ام اما ص دحاولا نم باتكلا لمح لبقيو ء تاحارجلا ف

 نوكي الو > ليقي مل هماتك باتكلا لماح لصوي نأ ليق نم مكاحلا تام ناف

 ٠ لدع كلذ ىلع ايناث هعم نوكي ىتح ادهاش

 زوجتو ث ذخأن اذهبو ع باتكلا لصي نأ لبق مكاحلا لزع اذا كلذكو

 ةداهسث زوجتو ي رخآ دهاش هب دهسثو ، لزع اذا دهاش نع مكاحلا ةداهش

 ه رضاح وهو 4 مصخلا ىلع مكاحلا دبنع دوهشلا ةداهش نع دوهشلا

 < هئايلوأ ةداهشب مكحي نآ مكاحللو . مكاحلا الو دوهشلا مهدهشي مل ناو

 ءىزتجي الو هنع مكاحلا لئس ص ةداهشب دهاشلا دهش امكف “ مهنع لآسي الو

 ٠ هدنع هتيالو تبثت نأ الا ةرم لدع اذا هليدعتب

 تطقس ناف & هنم عمس > هيلع دوهشملا هحرجو { هل ايلو ناك نا و

 كلت ريغ ىف هتداهش تزاجو ى هباتتساو هتداهشب مكحي مل ءىش ى هتداهش

 ٠ ةداهشلا

 اهيف هتداهسث تزاج ص اهيف دعب نم لدع مث ث هتداهش نع فقو نمو

 دهش اذا مهدهشي ناو « مكاحلا مكح ىلع تانيبلا زوجتو ، حرطي مل ام
 ٠ اذكو اذك مكحي مكاحلا انالف ترضح ىنأ

 مكح ذفنأ ك ضاق وأ لاو نم _ دحاو ءىش ق نامكح حص اذاو

 نم ةفالخب مكحو ىضاقلا مكح حص نا و ؤ ىلاولا مكح لطبو > ىضاقلا

 ٠ كلذب ىضاقلا مكح لطيو { مامالا مكح ذفنأ مامالا

 > مامال ١ هيلوي نمم مكاح هدب مكح لكو : بوبحم ني دمحم

 ىآرب الا الدعم ميقي نأ ىلاول سيلو ؤ قحلا فلاخي مل ام زئاج هلمحف
٠ ةداهشلا دعي نم ليدعتلا لآسب امناو ئ ىضاقلا وأ مامالا



 . = ٣.٠

 : ةلانم ,ةخز

 غلب ىتح اهب دهشي ملف . دبع وآ ، رفاك وأ ،. ىبص وهو دهش اذاو

 ٠ مهتداهش تزاج . كرشم ا ملسأو > ديعل ا قتعأو 3 ىبصلا

 : ةلاضم ة

 ىلوتيو انيمآ املاع ناك اذا امكاح نوكيو ث طيقللا ةداهش زوجتو

 ىف مكاحلا فلتخا دقو ، ىثنأ وآ اركذ ناك هجيوزت زوجي ، هفلخ ىلصيو
 ٠ ةالولا

 ٠ لاح لك ىلع ةنيبلا هيلع عمسي : لات نم مهنمف

 ةبد نوكيو ث كلذ بلطتيف ةأرما جوزتي نأ الا كلذ ري مل نم مهنمو

 عمست هناف ث ةنيب مهنم دحأ أطخ اهمزل ةلاع وأ هتلتاع ىلع لجرلا تمزل

 ٠ ةنيبلا هليع

 هل تماقو ث ةالولا ةنيب هيلع تماق اذاف س ناميآ ةالولا ىف سيلو

 ءةالولا ةنيب نم هب ىلول برعلا نم هنأ هتنيبف س برعلا نم هنآ ةنيب

 لوصألا ةنيب نم ىلوآ مومرلا ةنيب ، قرلا ةنيب نم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو

 ح ىمذلا ةنيب نم ىلوأ ملسملا ةنيبو ء ىعدملا ةنيب نم ىلوأ ديلا ىذ ةنيبو
 الا ىرخآ ةلم ىلع ةلم زوجي الو ص مهنيب اميف زوجي ةلم لك لهأ ةنيبو

 ٠ للا عيمج ىلع زوجت مهتداهست ناف ، نوملسملا

 هنشقانعلااو ءالولاو رح رهف 6 ديع هنأ ةنيبو ٤6 رح هنآ ةنيب ناك ١ ذاو

ك هيبا وبا وا هوبأ قنعأ وأ اقنعأ هنآ حص امف ةقاتعلا امأف > ةيبلصلا ءالوو
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 وأ رارق الا هلصأ فرعي ال ناك امف ةيبلصلا امأو مهقتنعأ نمل ةيالوف
 ٠ ءاسنلاو لاجرلا ةداهسث نم ةداهشلا زوجت كلذ لك ى ةداهشلاب

 : ةلاآشضم 3

 ء لق]لا صقانلاو هوتعملااو ميتيلاو مجعالل ىصولا ةداهسث .زوجتو

 ٠ ةداهش مهل ىدنعو { مهل عزانآ مكاحلل لوقي نا عزان اذا رميو

 ءالؤه ريغل ءالكولا اماف ، مهل مكاحلا هميقي ىذلا ليكولا كلذكو
 هيلا عزانت اذا مكاحلا هيلا جاتحيأ اممو ، مهلكو نمل مهتداهسث زوجت الف
 ٠ هب قثي نمم مهنع هل ربعي ث ربعملا مهمالك هتفي ال نمم “ نويمجعألا

 دمحم لاتق دقف دحاو الا نكي مل ناو ، ننسحأ وهف نانثا ناك ناو
 امأف ء هبلطيو هيعدي هنآ هنع ربخي اميف دحاولا ىزجي : هللاا همحر بوبحم نبا

 دهش ناو « نيلدع نينثاب الا مكاحلا هيلع هتبثي الف هسفن ىلع هب رقي ام

 ء دهاش لك نع نيلدع هل دوهشملا فلك ء مهمالك هقفي ال نويمجعآ دوهش

 ع نينثا نم رثكآ ةداهش نع امهتداهسش زوجتو ص نينثا نع نانثا ىفكي : ليقو
 ٠ مهنع لومحملاو نيلماحلا نم نيلدع نينثاب ءعىزتجي امتاو

 مكاحل ١ هياع جتحا مكح هبلع حص اذا هيلع دوهشم ١ ق لعفي كلذكو

 . ٠ هيلع مكح الاو ةجح هل تناك ناف ص نيلدعم

 ىف زوجتو ء ثانالاو روكذلا نم نيمجعألا عيمج ف لعفي كلذكو
 نع ناتآرملاو لجرلا نيملسملا تاداهش ف زوجت ام تاداهشلا كلت
 لجرلا نع لجرلاو ڵ ءايحألا نع ءايحألا امهريغ ةداهش نعو امهسفنأ

 ناتلرماو لجر وآ نالجر ةيحلا ةآرملا نعو ص ةتيملا ةآرملا نع ةآرملاو ڵ تيملا

 لكو ص مهتلم لهآ نم نوكرشملاو س نولصملا رارحألا الا مهنم زوجت الو
 مهنيد ىف مهنم لودعلا ، ضعب ىلع مهضعب مهتداهش زوجت ةلم لهآ
. ٠ مهتانامآو



٣٢ _ 

 ديسلا ىلاع ذخأ مامالا ىلا هعفرف هديس نم قتعلا دبعلا ىعدا نا:و

 ليفكلا ذخآ هب فاوي مل ناف ص لجآ ىلا ىضاقلا وأ مامالا هب ىفاوي نأ ليفك

 هرضحي ليفك ليفكل ١ ىلع اضيأ ذخأ ه راضحا ق الجآ بلط ن ن 7 هرضحي ىتح

 . ٠ هبلط ق هلجا ىذلا لجال

 : ةلأسم :هم

 ناو ص ةداهشب هسفن ىلع دهشي الجر عمس اذا دهاشلا ةداهش زوجتو

 > كلذي هنداهش زوجنو { مكاح ريغ وآ . مكاح دنع رقي هعمس وأ هدهشي مل

 ٠ كلذ ىلع ةداهشلا نع ةداهشلاو

 ىعم رقأ لوقي وأ ، نالف ىلع دهشأ انآ : لوقي الجر عمس اذا. امآو

 دهشي نا دحأل سيلو ء ةداهشلا كلتب هنع دهشي نآ هل سيلف ، نالف
 لوقي نأال ا دحآ ةداهست نع دهشي نأ دحأل سيلو % ةداهشلا كلتي هنع

 دهشي هناف هعمسي وهو مكاحلا عم دهشأ وأ ، ىتداهسش نع دهشا : هل

 ٠ هتداهسنث زوجت امب مكاحلا عم دهش هنآ

 هنأ لدع ادهاش دهشو ء ىح هنأ لدع ادهاش دهش بئاغ لجر نعو

 ؟ ىلوأ امهيأ ، تيم

 'لاحمف هنورم حصب نآ دعب هنأل هتومب مكحي . ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ هنيعب ىتاب نأ الا .& مكحلا ىنعم ق هتوم دعي هتايح

 ؟ ىلوأ امهيأ ى ادهاسث دهش ناق : هل تلق

نوكي نأ نكمي ال هنأل ث ىلوأ لقعلا ةحص : ليق دق هنآ ىعم : لاق



 ت ٨٣٣.

 اتلطبو ناتداهسشثلا تآفاكتف ڵ دحاوتقو ف لقعلا صقان لقعلا حيحص

 ءقاكتل مكحلا ق هل ىرجي ناك ام ىلع لقعلا ةحص .ىلا عجرف اعيمج

 دعب هنحص نكمي مث ء هلقع ناصقن نكمي هنأل ج رخآ ىنعمل نيتداهنلا

 توبث نم هيلع هب موكحم وه ام هيلا لقنني ن رآ انكمم ناك اذاف ، هناصقن

 ٠ هنع هتلازا رمأل ماكحألا

 نادهاسث دهسثو ع جيوزتلاي ةأرملا ابضرب لدع .ادهانش دهنث ناف : هل تلق . :"
 ؟ ىلوآ امهيأ جيوزتلاب ضرت مل اهنأ

 . ٠ رييغتلا. ةنيب نم ىلوأ اضرلا ةنيب ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ ' رييختلا ةنيبنم ىلوأ. اضرلا ةنيب ‘ تراص هجو ىآ نم : هل تلق

 ىعدملا ةنيبف غ اضرلا اهيلع عدم هنآ ىنعمل جزخي هنز ىعم : لات
 نوكي اميف ىلوأ هسفن ىعدملا ىلع ةنيبلا نأل 4 هيلع ىعدملا ةنيب نم ىلوآ

 ةنيب تحصو . هتجوزب تسيل اهنأ ةنيبلا تحص ول هنأ امك .{ ' ركاذتلا نم

 ٠ اذه ف ىلوأ ىعدملا ةنيبو ع اميلع عدم هنأ مكحلاف هتجوز اهنل
 ء اهتلط هنأ ةنيب تدهشو هتجوز اهنآ ةنيبلا تدهش نانق : هل تلق

 ؟ ىلوأ امهيأ

 دهشت نآ الا قالطلا ةيعدم اهنل ح ىلوآ قالطلا ةنيب نأ ىعم : لاق

 هب اهل تدهئشف ، هتعدا ىذلا قالطلا اذه دعب هتجوز اهنأ جوزلا ةنيب
 نوكت نآ نكمي ىوع دي ىتآ هنأل ح ىلوأ جوزلا ةنيب نو كت ذئنيحق > ةنيبلا

 ٠ ىنعملا ا.ذهم ىلوأ هتنيب تناكف ع هقالطي اهاوعد دغب

 ىمذلا باغو ، ىمذ رخآلاو ملسم امهدحأ ، نادلو هل ىمذ نعو
( ٢ ج ديفملا عماجلا - ٢ م )



_ .٣٤ .. 

 ء املسم تام هنآ ةمذلا لهأ نم نيدهاش ملسملا هدلو رضحأف س تام نأ ىلا

 ؟ كلذ ف هجولا فيك ىمذ هنآ نيملسم نيدم اث ىمذلا هدلو رضحأو

 ع ضعب مهضعب ىلع زئاج ةمذلا لهأ ةداهش نا :: ليق هنآ ىعم : لاقا
 ٠ هدلو نم ملسملل هثاريم نوكيو

 هيف لعفي فيك مل نيملسملا رباقم ىف ربتعيو هيلع ىلصيأ : هل تلق
 ؟ هتوم

 ةريس كلذ هيغ راسيو ةربقب ىلوأ نوملسملا نوكي نآ ىنبجعي : لاق
 ٠ مهمكح ق برقي اوناك اذا ةالصلا لهأ

 ؟ حاكنلل دقع ىلع هتنبال دلاولا ةداهش زوجت لهف : هل تلق

 زوجت الو & حاكنلاو جوزلا ىلع هتداهسث زوجت لي هنأ ىعم : لات ا

 . ٠ قادصلا ىلع
] 

 ؟ اهقلط اهجوز نآ ىلع هتنبال هتداهش زوجت : هل تلق

 ٠ :زوجت الف قادصلا ىلع امآو “ قالطلا ىلع زئاج اهنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم 3

 دهش مث ، فلقأ وه ذا تدرف ةداهشب دهش اذا فلقألا نع هتلأسو

 ؟ الدع ناك اذا لبقت له ح نتتخا ام دعب اهب

 تدر اذا لبقت ال اهنا : انباحصأ لاقت ام ىنعم ىلع ليق هنأ ىعم : لاق
 :ريغ نم ناك اذا ثادحألا مظعأ نم ىدنع اذهو ص هتداهش هب درت ثدحم

: ٠ ر ٠ 5



_ ٣٥ , 

 ةلاكولا هنم تعزتنا. مث ، هيف عزاني ءىش ق لكو لجر نع : لئسو

 < قحلا بحاص هيف عزان مت ء هتمصاخمل قحلا حصي ملو ح اهيف مصاخ نأ دعم

 .زوجت له ح مكاحلا مم قحلا لذهم لوألا ليكولا اذه دهشو 6 رخآ ليكو وأ

 ؟ هنداهش

 عجري ال مصخلاو ء مصخ > مصح خ هنأل > هتداهش زوجت ال كلذ نأ عقي : : لاق

 : افالتخا كلذ ق ن آ رثألا ق دجويو > هيف مصاخ دق دق اميف ادهاش

 ٠ هتداهش زوجت كلذ نأ : لاق نم لاقف

 هبشأ فالتخاب ىنعملا تبث اذاو ، مصخ هنأل زوجت ال : لاق نم لاقو

 اهب دهشو . اهنع عجرو 0 هاوعد لاحأ اذا هسفنل ىعدملا ىدنع كلذ

 . ٠ هريغل ىعدملا هبشيف ث هريغل

 فالتخا ١ 7 له ء اذ ده ق فالتخا ا ىنعم تويث ىلعف : هل تلق

 كلذ دعب اهب دهشتف داع مث ح تدر نأ دعب ث هتداهشب دهش اذا دهاشلا ق

 ؟ ىنعملا ا.ذه ىلع .زوجي له { هتلا:دع تشت =ثت ام نيح

 اذا هنآ الا .ء صني كلذ ق لاق انياحصآأ نم ادحأ نآ ملعأ ال : لاق

 ٠ ههبشي هنآ كلذ ف ىدنع دعيب الف هجولا اذه ىف اذه تبث

 : ةلأ_سم :3

 مهدحأ دهشف ث هريغل افيصو ذخآ انالف نآ نودهشي رفن ةثالث نعو
: فصولل اذه ذخا هنآ هدنع رقآ هنآ رخآ دهشو فصولا ا.ذه ذخأ انالف نآ



_ ٣٣٣٦٩ _ 

 نأ رخآ دهفو “ ةقفتم ةداهشلا هذه نوكتآ ڵ قحلا ىلا هولزانيل هريغل

 ؟ ةقفتم مهتداهش نوكت له س فيصولا اذه ذخآ نم رمآ اذه اناا

 اماو ع اثيسث هيف ظفحؤ ملف رخآلا امآو ث ةقفتم نيلوألا ةداهش : لاق

 ء اهريغ وآ ةلخنب لجرل : دهشملا رارتناب لوألا دهش اذا. ء هيف اندجو دتف رثألا
 ئ اه زرحآو اهايا هاطعأ وأ هل اهعاب وآ & قحي اهايا هاضت دن هنآ ىناثلا دهشو

 ٠ ةتف ريغ ةداهش ىهف

 :. ظافلألل فالتخال ، فالتخاب . هلبك اذه ىف ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ىهف ظافلألا تفلتخا .ولو ، ىناعملا تقفتا اذا : ءاهقفلا ضعب لاقف
 ٠ قفتم اولاق دقف انياحصآ امأو ىلوألا ةداهشلا ىدنع .هبشي اذهو 4 ةق هنم

 > بوتكم باتك و كص ىلع ناده ارش هعم دهش اذا مكاحلا نع هتلأسو

 هأرقي نأ دعب باتكلا اذه ىف بوتكم وآ ء كصلا اذه ف امب اذدهشي امنأ

 رسفي نأ ريغ نم اهب مكاحلا مكحيو ث امهتداهسث زوجت له س امهيلع آرةي وأ
 ؟ قحلا

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ ارسغفم هيلع ا:دهنثيو ءعىش لك ارسفي ىتح : لانق نم لاق

 وهو 4 باتكلا ق ام عيمجب هيلع أ دهش ١ ذا لوقلا ضعب ق نأ ىعمو

 4 امهنم ةنياث امهتداهش ثناك ةآرق وأ امهيلع ءعىرق ، فورعمو دودحم ءىش

٠ ةفورعم اهنأل



٣٧ 

 ىرق وآ هآ رق ام دعم كصلا اذه ق امي ا.دهش نا كلذكو : هل تلق

 ؟ امهتدامسثب مكاحلا مكحي له ، كصلا اذه ىف بوتكم امب الوقي ملو ث امهيلع

 رارقا ول قح نم باتكلا اذه ىف امب ادهش اذا امهنأ ىعم : لاق
 امهتداهسثب مكاحلا مكحو كلذ .زاج . امهيلع رقي وأ ٥آ رقب نآ دعي ةيصو دأ

 ٠ لوقلا ضعب ى

 ١  : 7ةلأسم :

 هلدع الو 0 ةيالو هل لمحي مل نم ةداهسث لبقي نآ مكاحلل له هتلأسو

 ةءاريلاو ةيالولا ماكحأ رصيب نم نيملسملا نم ادحأ نآ ملعأ الو ، لدعم هعم

 ؟ اهب مكحيو امهتداهشث لبقتب نأ هل له ث امهتقث نم هل رهظ ام الا امهنم

 ىلولاو ىلولا وه لدعلاو > ايلو الا لدعلا نوكي ال هنأ ىعم : لاق

 لودعلا نود قوقحلا ف ةداهشلا ىنغمب لدعلا نوكي دق : ليقو ح لذلا وه

 ٠ هنيد ىف لدعلا نود

 هقيدصت عقب اميف هتداهش زوجت هنيد ىف ةقثلا نا : ليق دق كلذكو

 :زوجت ال ناك ولو ايلو نكي مل ولو ؤ كلذ ىنعم قو ع قوقحلا نم هلثم ىف
 زوجت اهنيد ف ةقثلا ةيمذلا ةداهش نكت مل « ىلولا ةداهش نمالا ةداهشلا

 ٠ اهنيد ىف ةقث تناك اذا ے اضرلا ف نيملسملا ىلع

 تاقثلا اندنع نقاسقف مه نيذلا انموق نم تاقثلا ةداهش كلاذكو

 ع ءىش لك ىف قافتالاب ضعبلا مهضعب ىلع مهتداهش زوجت هب نونيدي اميف
 رضح اذا مكاحلا ىلعو ع قوقحلا ف ملعلا لهآ نم نيملسملا ىلع زوجيو

 نم عمسي نآ فاصنالا بلطو 4 .رخآلا ىلع امهنم دحاو لك ىعداف نامصخلا

 مث ، همصخ نيبو هنيب مكحلا عطقني ىتح ٠٠٠ 0١ هب ىعدي ام لوألا ىعدملا

 )١( لصالاب ضايب .



_ ٣٨ . 

 آديو هنم عمس بلط امهيأ كلذ ق رايخلا هل : ليقو > ىناثلا نم عمسي

 ٠ هفاصنام

 اهنافرعي ال امهو اهابسنو ع مكاحلا عم ةآرمال نادهسشي نيدهاشلا نعو

 نآ ةآرملا هذه . مصخ رضح اذا مكاحلل له 2 قادصب لجر ىلع اههجوب

 7 ذه اهدهش ىتلا نالف تنب ةنالف ىه ةآرملا هذه : هل لوقيف ةلآسي

 ؟ هب مكحيف :كلذ مكاحلل . زؤجني "له ك ش معن : : لوقيف ح قحلا اذهب ناذهانشلا
[ ٠ 

 نادهاشلا اهل دهشي تلا ةآرملا هذه نآ رقأ اذا كلذ هل نأ ىعم : : لات :أ

 . قحلا كنذب

 نادهاشلا دهش اذا هيلع ىعدملا مصخلا لأسي نآ .مكاحلل لهو : تلق

 اذاف ڵ نالف كمصخ اذه نادهاشلا هل دهش ىذلا نأ اننح ىعدملل هيلع نآ

 ؟ قحلاب همصخل هيلع مكحي له ح معن لانت

 هذهل هيلع نيدهاشلا ةفص ىنعم قفاوت ةفصب رقأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هل مصخ هنأ رارقالا ىنعمب هيلع اتباث كلذ ناك ةآرملا

 نأ امهلو لثم وه اذكو اذك نالفل نالف دنع نادهاشلا دهش اذاو .
 ؟ هيلع كلذب هل مكاحلا مكحيو اذكو اذك نالفل نالف ىلع

 اقح الو انيد الو ةنامآ ىنعم ةداهشلا هذه جرخت هنآ ىعم : لاق

 ٠ انومضم هانعم جرخي اريسفت ارسق نآ الا امزال

 لثم نوكي له ث اذكو اذك نالفل هلبقت نل امهلوق كلذكو : هل تلق
؟ ىلوذلا



 _ _ ٣٩

 : هفالتخاب اذه لثم ىف ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع هلوقت لثم ةنامأ ىمه : لاتق نم لاق

 ٠ هيلع انومضم امزال نوكي :.ليتقو

 لام ىلع وأ ے كص ىلغ ةداهشب مكاحلا دنع لجر دهش اذاف : هل تلق

 اذه .ةداهش لثم دهشي هنا : رخآ :لجر لاقف قوقحلا نم ءىش ىلع و

 اذه ىلع وأ ء لاملا اذه ىلع وآ ، كصلا اذه ىلع دهش ىذلا لجرلا

 . ؟ كلذ ىلع امهتداهش مكاحلا زيجي له ث قحلا

 رخآلا :امأو ىمن ام ىلع ةزئاج هتداهش نأ ىدنعف لوألا امف : لاق : 0

 ىذنغ لاثمألاو ء ةداهش ىدنع جرخي الا لثملاف رخآلا لثم لاق اذامت
.٠ '. . .. 

 ٠ .!. ٠
.. .. 

 ظفلب وآ ڵ نالف هنن هيلع دهلش :ىذلا اذهب هيلع دهسشآ : لاق ناف

 ءىشل وأ ث دهاشلا ةداهش لثمي ةياكحلا كرتب هسفنب ءىش ىنعم ىضتقي

 ٠ هتداهش زوجت : لاق نم لاقف : هيف فلتخي هنآ ىعمف

 ةداهش ءىطا:وت هسفن نم هب دهننشي ظفلب دهشي ىتح : لاق نم لاقو

 ٠ ىنعم الو ظفل ق نوفلتخي الو . دهش ىذلا

 رخآلا دهبشو . امهرد .نيسمخب .لجرل نيده اثلا دحأ دهش : هل تلق

؟ نيسمخلاب مكحي نآ مكاحلل له ى مهرد ةئامب



_ ٠ ٤ _ 

 نأل ء نيسمخلاب هل مكحي ال هنآ كلذ نم ىل ناب اميف ىعم : لاقال

 ٠ ظفللا ىف ةفلتخم ةداهشلا

 ةيصولاو 'قو_ةحلا نم هب اودهش ام اوظفح اذا دوهسشلاف : هل تلق

 نع ظفللا اوظفحي ملو ء ىناعملا ف اوكشي ملو ع تلعج ام ىناعم ف

 ؟ هيف اوكشي مل اذا ىنعملا ىلع اودهشي نأ مهل زوجي له ع ىصوملا

 ٠ اونيب ىتح ءىش ىلع ةداهشلا ةزاجا ىل نييي ال : لاق

 : ةلآشتمه ج

 رخآل هيلع نل لجر ىلع لجر هعم دهش اذا مكاحلا نع : لئسو
 هل له © هفرعي مكاحلا ناكو س دهاشلا هل نيبي ملو تام هنآ وأ ں اقح

 ؟هملعب هل نييب .رأ

 دوهنلا نم ةداهشلا ىنعم ريع ىلع هلزنأ هملع اذا ىعم : لاق

 ٠ هولزنأ مهنأ

 ؟ كلذ ىف هليزنت نوكي فيكو : تلق

 دوهشلا ظفل نم هجرخيو س وه هظفل نم هليزنت نوكي هنأ ىعم : لاق
 . مكاحلا هملعأ اذا اذهو ، كلذ ىلع لدتسي ىنعمل

 : ةلاشتم 3

؟ هتفص ام هنيد ق ةقثلا نع : لئسو



. ٤١ 

 هنم رهاظتي ملو ث هنيد ف ةنامألا هنم ترهاظت اذا هنأ ىعم : لاق

 ةنامألا تناك ث ملعب الو لهجب هعسي ال اميف لخدي هنأب هنيد ف مهيلا

 اذا هتداهش تزاجو ، هنيد ف ةقث ناكو ، هتمهت .زجت ملو ث هب ىلوأ

 ٠ كلذ ىلع نمآ

 : ةلابنم ز

 ؟ عجري مل ءىش ىف هتداهش تدرف دهش دهاش لكو

 ٠ حرط اذأ هنيعب ءىشلا كلذ ىف زوجت

 : ةلآسنم ةهج

 مهو 0 امهتداهش نع اودهسث اذا هوتعملاو ىمعألا ةداهش زوجتو

 ةنياعمب و { نيدهاشب هيلع اودهش ام ىلع تانيبلاب هفرعي ام ىلع ءاحصأ
 ءاحصأ مهو ث مهل هود_ح لام ول ةباد وأ ، لجر نيع ىلع مهنع دوهشلا
 .ه ءاحصأ مه ض هيلع مهودهشأو

 نع وهو 4 مهودهشأ وا ءاحصأ مهو .هن اودهش اذا ىذلا كلذكو

 ٠ هيلع ىذلا 0 قحلا بحاص نبع ىلع ء ءاحصأ مهتداهش

 ح ءاحصأ مهو اودهش اذا اياصولاو ص حاكنلاو قوتتحلا ف كلذكو

 : ليق دقو ء ءامدلاو لتقلا ىف ءاحصآ مهو 6 مهتداهسث نع اودهسآو

 زو_جت الو دودحلا نم هنأل « لتقلا ىف ةداهسثلا نع ةداهشلا زوجت ال
٠ لتقلا ىف لوقن كلذكو ، دودحلا ىف ةداهشلا نع ةداهشلا



_ ٤٢ 

 ةلابتص :هيز :

 نيدهاش ، نامع نم ةبئاغ تناك اذا ةنيبلا نع ةنيبلا مكاحلا لبقيو
 نعو { اذه نع اعيمج نيدهاشلا نع اعيمج اودهش اذا س نيدهاش نع

 © اوفرع نا مهنع اودهش نيذلا نعو ت دوهشلا ليدعت نع لآسيو . اذه

 ليدعت مهنم . نيبئاغ اوناك اذا ةداهشلل نيلماحلا ليدعت نا ليق دتف الاو

 ٠: ٠ مهنع اودهش نيذلا

 ى لجرلا نع لجرلا ة ذهانشلا نع دهاش لك آزجآأأتاومأ اوناك ناو
 ٠ ناترماو لجر ,وآ ى نالجر دحاو لك نعف ءايحالا امآو ح ةآرملا نع ةآرملاو

 زوجيو ت ناتزرماو لجر وأ ء نالجر ةيحلا ةآرملا نع كلذكو

 ‘ نيتأرما نع لجر زوجيو ث نيلجر نع ناتأرما وأ لجر وآ { نالجر

 ه نيتآرماو لجر نع .نالجر

 اذا دليلا ق نيرضاح اوناك ناو ث :دوهشلا نع دوهشلا ةداهش لبقتو

 ةنيبلا ةداهش لبقتو 0 مكاحلا ىلا لوصولا نوعيطتسي ال ىضرم اوناك

 اذا ىضاقلاو مامالا نع ةداهشلا لبقتو ث دلبلا ق نك ناو ءاسنلا نع.

 . امهريغ مكحلا ايلو

 : ةلاسم ه

 ىتح هنع لأسي نأ هيلعف ڵ هفرعي هل دهاش مكاحلا مم دهش اذاو

، مهنم هنا اولاق نيذلا دلبلا اف هنع لأسي نأ بتكي مث ، مهدلبو



_ ٤٣ _ 

 ئ ةهباشتم ءامسأ دليلا ىق ىف ناك ا.ذاف & دلبلا نم مهعضا ومبو مهئامسابو

 ! ٠ هي نيبتي امي هيسنو ةفصو

 ىعداف باغ ث وآ ل تام مث ف مكاصلا عم د . دهاش دهش ناو هريغ نمو

 ء لدع ىدهاسشن كلذ ىلع هاعدا ص هتداهش نع عجر هنأ هيلع دوهشملا

 هدبعل .ؤآ هدلول وآ .دهاسشلل نآ ىغدا ناو ڵ ذاشلا ةداهش كرت هرضحأ ناف

 نيمي هيلع دوهسثملا بلط ناو ع ةنيبلاب كلذ ىلع ىعد هب دهش اميف ءاكرش

 ء هب هل دهش اميف ةصح هدبعل الو هدلول الو دهاسشلل ام ث هل دوهشملا

 :.. :ةم .... ..ي . د ..... ... 7 كلذ نيميلا هبلع هلق

 هل امناف . هل دوهشم : نيمي هيلع دوهشم ا بلطف . دوهش هل دهش نمو

 ٠ لطابب هل ا ودهش هدوهش نآ ملعي ام ملع نيمي هيلع

 : ةلآشضم ة

 ء اهجيوزت ١ ورضحي ملو ك اهجوز ىلع قحب دوهش اهل دهشي ةآرم او

 - تقولا ىلا اهل هيلع ع هنأو 6 لطاب اهل ! ١ ودهش اهدوهش نآ ملعت ام تفلح

 ٠ هيف اهفلح ىذلا

 ةقرغخي ال ثاريمب دح] ىلع لام هل فلخأ دقو مدقي لجرلا كلذكو

 فرعي مل امف ىصوأ س دوهشلا هل دهش امب الا قحلا الو “ لاملا وه

 كلذب مكح ك لطابب ١ ودهش هدوهش نأ ملعي ام فلح ةنيبلا هم هل تدهش ام

 ٠ ىلع نب ىبوم

 فلح ى اهنافرعيب ال ةأرما وأ قحب لجرل ىحوأ تيم رقأ اذا كلذكو
. قح ريغب هيلا هأجلأ هنل ملعي الو ى لطابب هل رقأ هنآ ملعي ام



.4٤ 

 ناك تام ناف ‘ هيلع قحم هل لامب هريغ وأ لجرل دهمشم دهش لذاو

 ىلع لاملا ةمرق اودر اوعاش ناو 6 لاما اوملس ا:وعاش نا رايخلا هتثرول

 نآ هلف ، قح هل هيلع سيل هنأ ركنأ عجرف دهشملا حص ناف ، لودعلا رظن

 عم قحلا نم هل هب رقأ ام الا هيلع سيل : بوبحم نب دمحم لاقف

 ٠ هنممم

 مشاه نع ىور كلذكو « مكحلا نب ناميلسو « ةبقع نب حاضولا لاقو

 ه رقملا ىلع لاملا كلذ ةميق هاضق ىذلا ىلع لاملا ىضق ىذلل نآ : ناليغ نبا

 ٠ انيلا نيلوقلا بحأ وهو

 ٠ ءاش امي هل رقي ىنح ربجي : بوبحم نب دمحم لاقو

 ؟ ةلآبنه ةهج

 اميف الا ، لجر نهعمو الا ءىش ىف نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجت الو
 ةداهسث زوجتو ؤ هريغ وأ دلو ف نهئادحآ ىف ءاسنلا نم لاجرلا هيلع علطي ال

 هعمس وأ « هدهشي مل ن ناو ، ةداهشب هسفن ىلع دهشي الجر عمس اذا دهاشلا

 نع ةداهشلاو ، كلذب هتداهش زوجتو & مكاحلا ريغ وأ مكاحلا دنع هب رقي
 ٠ كلذ ىلع ةداهشلا

 ع نالف ىعم رقأ وأ س نالف ىلغ دهشأ انآ : لوقي الجر عمس اذا امأو

 دحأ ةداعسشب دهشي نأ دحأل سيلو ؤ ةداهشلا كلتب هنع دهشي نآ هل سيلف

 « هعمسي وهو مكاحلا م دهشي نآ الا ىتداهسش نع دهشأ : لوقي نآ الا

ءا زوجيف ، ا:ذهم مكاحلا عم دهش هنآ دهشي هناف



: ٤٥ 

 نم ءىش ئلع انيمآ الو امكاح نوكي الو س فلقألا ةداهش زوجت الو

 . ماكحلا رومأ

 موي اذبع ناك هنآ ملع مث . هتداهشب مكحو دهاش دهس ناو & ىلوم هو

 ٠, مكحلا مكاحلا ضقن ناك اكرشم وآ ك دهس

 هل دوهشم . :نآ حص. وآ مكاحلا ضقن > ١ روز دهش هنآ حص نا كلذكو

 ٠ مكحلا مكاحلا ضقن 4 هب دهش اميف اكرش هل ناكو 6 هنبا وأ ٥ ديع

 ىلع ة ةنيبلاب هيلع ىعد نم : : مهنمف ءالولا ق ماكحلا فلتخا دتو

 نوكي وآ 6 كلذ بلطيف ةآرما جوزتي نأ الا كلذ ره مل نم : مهنمو ئ لاح

 ٠ هتلتاع ىلع لجرلا تمزل ةيد

 : ةلاسم .3

 نآ هيلع دهشي نآ الجر دهشأ لجر نع : هلل ذلا همحر ديعس . ابآ .تلأس .

 ملو ، مهار ارد ةربثع ل نالفل هبلع نأ اذه دهشف ح مه ارد ةرشع نالفلا هبلع

 ؟ هعم رق أ هنأ دهش

 لطاب ىلا كلذ ف دهاشلا دصقي مل اذا نماض الو مثآ ريغ هنا: : لاقف
 ء ا وسى هيف مكحل ١ ناكو 6 هدنع رقأ امب هيلع .دهشي نآ حدصق امنا و 4 روز الو

 ٠ ٠ هرارقاب هبلع دهش ول ن آ

 ؟ روزلا ةداهسث كلذ ق هلع ةداهشلاب دصق ناف : هل ثلق

 ةتباث ةداهش هنم كلذ نوكيو > ةينلاب مثآ هنأ هلوتت ىنعم ىلع : لانتف

+ كلذ ف رظنيو > هلوق ىنعم ىلع



 س ٤٦

 امهو > ًائيضم رمقلا ناكو ء ليللا ق نبيده اش دهشآ لجر نع : لئسو

 هذهب .هيلع ادهسشي نآ امهل :زوجي له ث نالف نب نالف هنآ هيف ناكشي ال

 ؟ مكاحلا مم ةداهشلا

 ىفف راهنلا ىف هب امهتفرعمك ليللاب هافرع اذذا : هيق هنأ ىعم : لاق

 : فالتخا هيلع امهتداهش

 . ةداهشلا ام امهل زوجت : لاق نم لات

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هيلع .مهتداهش زوجت ال لاق نم لاقو

 ٠ ( اسايل ليللا انلعجو (

 رانلا دقوأ وأ ء جارسلا ءوض ف لجرلا اذه امهدهشأ . ناف هل تلتق

 ؟ مكاحلا عم هيلع ادهشي نآ امهل زوجي له ع ليللا ىف

 هافرعو رانلا ءوض ق هارصبآ اذا امهنأ ىنعملا ىلع ليق هنآ ىمم : : لاق

 . هيلع ةداهشلا امهل تزاج

 : ةلأسم و

 ناتسبلا هل نوكي س رادج هيلع طيحم ناتسبب ةنيب هل تدهش لجر نعو

 ؟ رادجلا هل نوكي الو ع هدحو ناتسبلا مل ع رادجلا و

 ٠ رادجلا هل نوكي الو ناتسبلا نوكي هنآ ىعم : لاق

هتدحو ةنيبلا هي هل تدهش امالا مكحلا ف هل تشم ث ال ىعم لاق : هريغ نمو



. ٤٧ . 

 ىنعمب هل دوهسثملا ىعدي ام موصخلا ركنأ اذا تانييلا ق مكحلا ىف اذكه

 .٠ هي تدهشو ةنيايل هتدح امي الا مكاحلا مكحي الو > ةداهشلا

 ء ةنيبلا هتدحو ص رادجلا هب طاحأ امب ةنيبلا هل تدهش ناف : هل تلق

 . ؟ هدحو ناتسبلا مآ ، ناتسبلاو رادجلا هل نوكيأ ناتسب هلخاد ناكو

 :ه¡ .رادجلا هل نوكي الو ص رادجلا ف لخد ام هل نوكي امنأ ىعم : لاق

 را:دجنلاو نالفل وهف رادجلا هب طاحأ امب ةنيبلا هل تدهش ناف : هل تلق

 نات تلا فلخ نم رادجلا نم عضوم ف مهيدياب اويرضو ص ناتسب ىلع

 ؟ لصتم را:دج وهو هلك رادجلا اودحي ملو

 طيحي ىذلا رادجلا نم نودحي ام الا هل تشد ى ال هنأ ىعم . : لاق

 : ت

 : ةللضم وه

 ؟ دهشي فيك دهشي نآ

 اذه تكردأ ىنآ دهشي نأ ىنبجعيو { هملعي دهشي هنا : . لوقأ : لاق

 اكلم كلذ نيب اميف ملعأ الو © انهاه ةيقاسلا تكردآو ص انهاه لاملا

 ٠ كلذك هملع ناك ن ..أ دحأل

 : ةلاسم ةهج
 اذشلل وآ قيرطلل وأ ، دجسملل وأ ةيفاصلل بستحملا نع هتلأسو

 ؟ نيميل ١ هيلع بجو .ذ ا همصخ فلحي نأ هل له ح ميتيلل وأ > لييسلل وأ

٠ فلحي نآ هل سيل : ليق هنآ ىعم : لاق



 _ _ ٤٨

 ح ميتيلل ليكولاو () .... هتداهش :زوجت بستحملاف : هل تلق

 ؟ ءالؤه .ةداهش زوجت ال مآ < بئاغلاو

 : ليق هنآ ىعمفغف ليكولا امآو > هتداهش زوجت بستحم ١ نأ , نا ىعم : : لاق

 الف بئاغلا ليكو امأو ، ةموصخلا لبق ةداهش هعم لاق أذا هتداهش زوجت

 ٠ ةزاجالا ىف اذه لثم ءىبث هيف ءاج هنأ:ملعأ

 © ةموصخلا لبت ةداهش هعم نا لقي مل اذا ىصولا وآ ليكولا : هل تلق .

 ؟ ال مأ هتداهش زوجت دهش مشت

 ٠ هتداهش .زوجتالو ىعدملا ماقم موقي هنأ ىعم : لاق

 : ةلاشم ههج

 ىلع دهشف { ةيصو كلذ ق هلو > ةيصو كص ىلع دهنأآ لجر نعو

 اياصولا نمم كصلا ف ىتلا قوقحلا نم هريغل هتداهش تبثت له ، كصلا

 ؟ عيمجلا ىف هتداهش زوجت الو 0 عيمجلا ىف امصخ نوكي مأ رارقلاو

 رسغب الو « باتكلا اذه ف امب ديز ىلع هتداهش تناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ملو ةداهشلا تكرتشا اذاو ، ةكرتسثم كلذ ف ةداهشلا نأ عمف ٤ كلذ ريغ

 © ىدنع اكيرش ناك ث كارتشالا ةداهش لوخد ف الا ىنعم هريغلا حصي
 ٠ زوجتال كيرشلا ةداهشو

 نمم دهاشلا ن ناكو ء ىصوملا براقألا ةيصو كصلا ناك ناف : هل تلق

 ىلوألا لثم هذه نوكت له ‘ المجم كصلا ىلع دهشو ئ نيبرقألا ةيصو هلانت

 ؟ ةكرتشم ةداهش

 )١( لصالاب ضايب .



 :حهاسشلا اذه صخت ةمهبم نيبرتألل ةيصولا تناك اذا هنآ :لاق

 .٭٠' ١ ٥ ومس نم ماهس تيثيو . همهس طقسي لوقل ١ ضعب ق هلعلف ء دودحم ءىش

 نكي مل ناو ك مىنىقلا ق كم امزىشث هنأل ءىش كلذ نم تبععم تبثم ال : ليقو ا

 ةداهش طوقسل حصأ ىدنع هتداهش طقسأ نمو مسال ١ ديدجت ىف اكيرش

 ٠ ةنسبلا .ق ىدنع كيرشلا

 هيشي هلعلف _ براقألا .ةيصو ذافنأ قيرط نم ةداهسثلا تنتىش توبتمث 'ناو

 تناك اذا ةداهشلا ف ىدنع كيرش وهفالاو ث لوقلا اذهب قلعتلا قيرط نم

 .. ٠ هل الا ةيصولا هيف حصت ال 7 دحاو ىنعمل

 : ةلآسضم ةهج

 هنأ نيملسجلانم لجر ىلع.ادهبش .ء انموق.لودع نم۔نيلجر.نع :لئسو ,
 , ' ' . ؟هيلع امهتداهسث زوجت له ء ادمع الجر لتق

 رفكلا بجوت امم امهتداهسث نأل ، هيلع امهتداهىش زوجت ال ىعم : لاق

 ٠. رفكلا بجوي امم ء ادمع لتقلا وهو هيلع

 داتقي الو | دمع ةيد ئ ةيدلا هنم ذخؤتو هيلع زوجت امهتداهسش نأ ىعمو

 ءاش ناو ةيد ذخأ ءاش نا رايخلا هيلولو ۔ امهتداهيش زوجت ليتو ت هب

 ناك اذا هتيالو كرتت ال هنكلو ث دابعلل ىتلا قوقحلا نم لتقلا نأل ، هلتق

 [زوجت ال هناف ث قح ريغب املاظ ادمع هلتق هنأ ادهشي نا الا ةيالولا لهآ نم

 .رفكلا نم هل جرخم الو ث هريفكت نايغبي هنأل ، لاح ىلع ىدنع امهتداهسشت

 ٠: ةداهشلا هذه ىق لاح ىلع انه

 ادمع هلتقي نأ نكمي دقف ، كلذ ىق هل ملاظ هنآ هيلع ادهشي مل اذاو

 الو ى دوهشلا ةداهشب ماكحألا تبثت تيثتو ح هللا نيبو هنيب اميق هيلع قحب

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ؟ م )



 . ٠© ۔_ .

 !دمع هلتق لمتحي امل ادمع هلتقت هنآ هيلع امهتداهشب هل نيفذاق نانوكي

 ٠ هل قحم

 ىف فلتخي الو 'ازوبجت له ث اطخ هلتق هنآ هيلع ادهش ناف : هل تلق

 ؟ امهتداهش

 نيملسملا ىلع امهتداهىش !زوجت لوقي نم لوق ىلع هنآ ىعم : لاق

 ريفكتلا ىنعمب قحلي نأ ىل نيبي الو 2 قوقحلا نم ىدنع اذهو ي قوقحلا ف
 ٠ لاح ىف

 ح امهتداهش 'زوجت له ح ئنزلاب .اديز فذق هنأ ادهش ناف : هل تلق

 ؟ اهيف فلتخي الو

 ى دودحلا نم فذقلا نأل ث هيلع امهتداهنشش ازوجت ال هنأ ىعم : لاق

١ .. ؛قوقحلا نم سيلو



 ١ ه _

 باب

 باتكلا لوبقو ةنيبلا ق

 ةقثلا دحاولا دي نم ع ماكحألا عيمج ف باتكلا نوملسملا لبق دقو
 لوق لوبقو « مامالا دنع الا كلذ ف ةنيبلا عامس نوكي الو ث نينثالاو

 !ولبقو ، ساق ام ىلع حووجلا سايقب مكاحلا هرمأ اذا ع ةقثلا دحاولا
 هحاربجب مكاحلا اهيلع نمؤي .ىتلا بتكلا ىف ةقثلا دحاولا رارقا
 ٠ هدلول وآ اهجور ىلع ةآرمال ة ةضيرف وآ ةيد وأ

 تناك اذا 2 كيدعتلا باتك ىلعو ڵ“ تاداهشلا هيق ىذلا باتكلا ىلعو

 ا٥! هي ذخأو > هلبقت ياتكلا هيلا :درو اذاف ء حرط وأ ةلادع .-

 سيقت ةقث ةأرما مكاحلا رمأ ءاسنلا ةحارجلا تباصآ اذا كلذكو

 كلذ ف زوجي الو ص ةيدلاو صاصقلا ى اهلوق لبتيو ث اهتحارج

 مكحلا ىف مكاحلا هب جتحيو ةقثلا دحاولا لوق لبقيو ع ةقثلا لدعلا الا

 ٠ اهنع لآساو ءاسنلا ىلع

 لأساو ، مامالا ةجح اهلصت ىتلا ةديعبلا نادلبلا ف دحاولاب جتحيو .
 ، تومرضح ماما لثم ى ةقث ماما ىلا ماما نم باتكلا مامال ا لبقيو ء اهنع
 تالاكولا اوليق دقو ے ءامدلاو دودحلاو لتقلا ق الا نامع ماما ىلا
 ٠ ليكولا ديفتسي ن ادنلا قف ءاسنلا نع

 هنع لكوي نأ هنم لبقي الف لجرلا امأو 4 هتيالو ق انهم ا داقتسااو

 ليدعتلا عفر ىلوتي نأ .دحاولا لوق اولبقتو ء رضاحم وهو الا ديقتسيي نم
 موقلا نيب سيقي ةقثلا دحاولا اولبقتو ، دحاولا دلبلا ىف نيلدعملا نع

٠ جورخلا ق



_ ٥٢ 

 كلمح ناو ث موصخلا نيب مكحلا ذيفنت ف دحاولا مكاحلا ثعبيو

 6 لزع وآ هثعبي ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي مل مث مكاح نم اباتك هعم

 باتكلا لطب لزع وآ هيلا ثوعبملا تام نآ كلذكو ث هباتك دفني مل

 ٠ لبقي مل هريغ هعدوتساو مكاحلا تام ناو ث ذفني ملو

 ذقنأ ام صقنو مكحلا در دبع باتكلا لماح نأ ملع نا كلذكو ..
 :ثعب ناك ماها نوكي نآ الا بتكلا هلمح زوجي ال نمم دحأ وآ هباتكب

 ةريغ ىلا ثعب ناك اذا مامالا .هلبقي نأ ىسعف ، دلب نم ماما ىلا مكحي

 :. ه٠."رثكلا هيقأ اوبلطأو ح اهنع اولآساف ڵ تناث هنا لقأ ملو لزع وأ تامف

 هذفني ملف هيف لخد مكح وآ تام مث ى مكاحلا اهعمسي ةنيب لكوا "
 هملس وآ ، الودع نتنوم نأ لنبش لوألا هيلع دهشأو لزعت وأ تام ىتح

 ق لخد ّ مكجلا نب ناميلس ن راك دقو ء& هيلع ىنبو هي ذبخأ مامالا ىلا

 دعہ ؛ بوبحم ني دمحم ه هيلع .ىنبف ح . مهيلا هملس .ضرم ' املم © موق نيب مكح

 ه قيقوتلا هبو ملعأ هللاو 2 ، هتوم

 : ةلأشضم ة

 هباحضآ نمأ ةقثلا دحاولا :همكح بتك ىلع نماي نأ مكاحللو
 ،.مهتاحارجو سانلا قوقح نم هعم حصي .ام ىلع هنمتايو ث مهريغ وأ

 هنآ مكاحلا ظفحي ملو ، مكح .هيف باتكب هءاج ناف ث هلوقب ذخاي ملو

 ، دهاشب وه سيلو ص هنم لبقيف هنيمآ وهف هلوقب الا هيلا هعقد الو هب مكح

 ٠ هظفح ىلع نيمأ وه لب

 هءاج مث 6 .هعم ا.و دهش دوهش ةداهش هيق باتك ىلع هنمتا . نا كلذكو

لوقي. الا ةداسلا هذهب هعم اودهش دوهشملا ن آ مكاحلا هظفحي ملف باتكم



_ ٥٣ 

 كبقي هناف ح اهيلع نمتؤدو ةداهشلا هذهب كدنع اودهش مهنأ نيمألا

 ٠ كلذل هماتقآ هنأ ملع .اذا ةداهشلا كلتب ذخأيو ك هلوق

 لبقي ملو ڵ ملعآ هللاف هيلا هعفد هنآ ملعي مل اذا : رثؤملا وبآ لاق

 هلوقت لبق وه هنآ فرعب مل هب هءاج املف هيلا هعفد هنآ ملع ناو ث هنم

 ٠ هيلا هعفد ىذلا مكح باتك اذه نأ ، كلذ ى

 نأ هرمأ ةحارج تناك . ناو هرمأب اهبحاصل صتق قا ةحارج تناك ناو

 لبقي الف هل سيقي نأ هرمأ هنأ ظفحي مل ناف ى . كلذ ىلع هلوق لبق اهسيقي
 +: هي ه رمآ هنآ ظفحي الو . مكح ااذه نأل 4 هلوق

 نوكي ءىش ق هبتك نركت نآ هل ىغبنبو : حبسم ا نب دمحم لاق

 ىتح وه هلحي الو 0 متخلا كلذ ىلع الا هيلا لصوي الو ث هيلع همتخ

 هنمتئا ىذلا مكاحلا الا رخآ مكاح كلذ لبقي الف . هتلاح ىلع هبلا رلخثي

 ٠ مكحلاو را رنتالاو تا داهشلا نم هبتك ف ام لكب ذخأب نأ هل ناف

 هىتكخ تاداهشلا كلتب عمس هنأ الو كلذب مكح هنآ ظفحي مل نام

 تعجر مث ث هريغو قراس نم نيمألا ريغ نم هبتك تباغ ناو ؤ هظفح ناكم
 ٠ ظفح ام الا اهنم ذخأي مل هيلا

 مه رومآ ف هتيعر ىلع 7 : نأ لدعلا ةمئأ نم دحأل زوجي الو

 انموق نم هنيد ق لدعلا لمعتسي نآ الو ٤ لدعلا رغ مهنيب .ء ءاقلاو

 هنمتئا ىتلا هتنام نم ائيس ىلوي نأ زوجي الف ث هنيد لهأ ريغ نم وأ.

 . .نيملسملا ةوعد لهأ نم ةيالولاو لدعلا لهأ ريغ هقلخ فإ اميلع هللا

 : ةلأسم ةهج

 رومآ نم ائسش ء ايلوأ ا ريغ ىلو اذا مامال ١ نأ : بوبحم ني دمحم ¡

. ٠ هتماما نم علخناو & هنم ءىرب الاو بات ناف ح بينتتسا نيملسملا



_ ٥٤ 

 ملعي وهو !رجاف لمعتسا نم : هنع هللا ىخر باطخلا نب رمع نعو
 نم ء اهفسلا هلامعتسا نامثع ىلع نوملسم ١ ركنأ دقو ٠ هلثم رجاف هنأ

 ٠ ةبقع نب ديلولا هلامعتساو ، هتبارق ىوذ

 اتتفا.وم نوكي نآ هنع ةباينلاو هتيلوت مامالل زوجي ىذلا لدعلا ةفصو

 رئابكللو . ابنتجم رئاغصلل نوكيو ع داقتعالاو بهذملاو لمعلاو لوقلا ف

 ةريغصب وفهي نآ الا ه وجولا هذه نم ءىش لعف هنم عقي ال & اين اجم

 © وهسلاو طلغلا قيرط ىلع ناك اذا ، هيلع رتسلا بجاولاف ڵ دمع ريغ ىلع ١

 ٠ اهيلع مدنلا هنتم نايو

 : ةلآتنم مج

 ءىش ىلع انيمآ الو ادهاش الو ٠ الدعم الو امكاح فلتألا نوكب الو

 ٠ ماكحلا رومآ نم

 برعلا نم هنآ ىعدب وأ 3 هتريشع ريغ ىلا ىمتني هنأ حص نم كلذكو

 ٠ ملعآ هللاو ، ىلوم وهو

 : ةلسم ةه

 ف سانلل نيب ماكحأل ا نم هعطت ام عيمج بتكي نآ مك احلل ىغبنيو

 نا و { همصخ تنعتي مصخل ا عجرب الكل ‘ الو دع هيلع دهشنو ك باتك

 . ىلجآو حلصأو متأ كلذ ناك ء لعف فيك اههجو ىلع ةفصلا ذصو

 نا هتثرو ، ىلع وأ هلام ف ميتيلا نالفل تضرف دق ىنأ : بتك ناو

 هذه ةفرعم ىعم تحص وأ 4 اهجوز ىلع ةنالغل وأ لام هل نكي مل

٠ زئاج كلذف ت نالف ىلع اهب هل تمكحو ث نالفل ةبادلا وآ ضرألا



 ۔_ , 0٥©

 : ةلاسم ةه

 تيضق ىنآ اودهشا : لوقي نآ مكحلا باتك ىلع مكحلاو ةداهسثلا ف

 ناف ث، هيف امب ىلع اودهشا : لوقيو مكحلا تيثآو ، باتكلا اذه ىف امي

 سيلو ك هيف امي مكحلا و ءاضتلا ىلع ةداهش لوألاو ح ةداهشلاب رمآ اذه

 هنآ لوألا مكاحلا ىلع مهوتي نأ ماكحلا نم هدعب نم ىتأي نمل ىغبني
 ك بلاطلا بلط فيك هياتك ق بتك ناو 2 هسفنل حصنتساو ح دهتجا ده

 مصخل ١ ةجح عطق فيكو 2 ةلداعلا ةنييلاب هدنع رمأل ١ حص فيكو

 ٠ انيلا بحأ وهق هل موكحملل مكحو

 اومكح ىذلا مهماكحأ ىلع لودعلا اودهشي نآ ماكحلل ىغبني ىذلاو

 دجويو &;{ مهل :كلذ زاوج مايآ ق كلذ & لاومألاو ضثا رغلا نم سانلل اهم

 ٠ مهلا وز دعي كلذ

 ناورم وبآ ناكو س كلذ هيلعف ، هل دهشيو هل بتكي نآ هلأس عضوم فقو .

 دهشيو ث مه رومآ نم هيلع درو ام سانلل بتكي راحص نم هعافترا لبق

 مل ىذلا مكاحلا همتي مل ىذلا مكاحلا هب دهشي ناك اممو ص كلذ ىلع

 ٠ هيلع درو ام ردق ىلع هلهأل كلذب دهسشيف همتي

 تذفنأو ، باتكلا اذه ف امب تيضق دق ىنأ اودهشا : مكاحلا لوقيو

 .رمأ اذه ناف ث باتكلا اذه ق امب ىلع اودهشا لوقي الو ص هب مكحلا

٠ ملعأ هللا و .{- مكح لوألاو ةداهشلا



 باب
 كلذ ىناعمو اهيف ليجاتلاو اهتداعاو ةنيبلا عامتسا

 ىلع ردقي ال ناك اذا اهعضوم ىف ةنيبلا عمسي نآ ىلاولا ىلعو
 دوهشلا نكي مل اذا ءايحالا نع ةداهشلا اهيف لبقيو ث ةنيبلا لمح

 ج تاومألاو بايغألا ةداهش نعو « ةنامز وأ ضرم نم جورخلا ىلع نوردقي

 ٠ تانيبلاو لصألاو

 : ةلاسم 3

 نيآ ىردي ال ىذلا دلبلا نم بئاغلا ةنيبلا مكاحلا هيلع عمسي اممو

 مهيلع بجي ام مهلاومأ نم ذغنيو ؤ مجعلاو ، برعلا نم ةربابجلاو 2 وه
 ٠ هدلب ق لاومآ مهل تناك اذا

 ٩ ةلآضم :

 ؟ جوزلا نم :اهعنميل اهاضر وأ ةأرما جيوزت لجر ىعدا اذاو

 هريغ جوز عم تناك ناو ع اهعضوم نم هتنيب ءعىجت ام ردقب لجأ

 اهجوز الو س اهجوز نع ةآرملا فقوت مل هتنيب راضحا ق لجاتو جتحاو

 ع اعيمج نالجرلا اهنع فقويف لدع ىدهاشب ةدقعلا حصي نآ الا اهنع

 ه هتجوزو لجرلا نيب ىلخ الاو اهرضحآ ناف ع هتنيب رضحي ام ردقب لجؤيو

 ؟ ةنيب تعداو ى اتالط اهجوز ىلع ةأرما تعدا ناو

٠ اهعضوم نم اهتنيب رضحت ام ردقب تلجأ



 اميلع مرحي نمم هنآ وأ ، هحاكن دري نمم هنأ تعدا نا كلذكو ٠
 ,رماظ وأ اهنم ىلآ هنآ تعدا و ، عاضر وأ بسن لبق نم هحاكن

 نم هيلع اهمرحي نم اهيلع جوزت هنأ وآ « رفكي ملو ؤ لاجآلا تضقناو

 '؟ اهريغ وأ ةنبا وأ مآ

 ٠ اهتنيب رضحت ام ردقب تلجأ

 ح هبحاص دي ق ءىش ىلع مكاح وأ لاو نم امكح عدم ىعدا نا كلذكو

 ق جتحا اذاو ى لجأت ام لجؤي | هناف ڵ نيد وآ فلت دق ءىش نوكي نآ الا

 دق ةنيبلل تناك اذا هتنيب رضحت ام ردقب لجآ لدعم وأ دهاش حيرجت

 ٠ هبلع تلدع

 لثم هعضوم نم لوزي ال ءىش وآ ةيرق ىف اذهب عدم ىعدا ناو

 هديع هنأ ارح ىعدا ناو ئ لجأت ام لجأ امر نوكت ىتلا ضرألا

 ؟ هل ىلوم هنآ وآ

 ىلا ةكم ى ةنيب ىعدا نم ماكحلا ضعب لجأ دتو ح لجآت ام لجآ

 ةداهش ىعدا ناف ك ةدهاسشب مكاحلا ملعي نأ هيلعو ك جاحلا ءىجم تقو

 ناك ولو ع ىبصلا غلبي ىتح لجؤي مل ىبص نم هتداهش زوجت ال نم
 ٭: قهار دق

 ء حيحص وهو هدلب نم مكاحلا ىنلا هبحضبي :ال نم ةداهش ىعدا نمو

 .; + لجؤي ملو } حيحص دهاش هنم لبقت مل

 عطقي رذع ريغ نم فاوي ملو ، مصخلا ىلوت اذا دحاولا لجألاو
، لاجآ ةثالث لجؤي ام رثكاف ةنيب رضحأ ناف ث مكاحلا .هتجح هيلع



 عطقي هدعب كلجؤآ ال ىنأ ثلاثلا ف ةنيبلا راضحا ف مكاحلا هيلع جتحيو

 ٠ ةنيبلا راضحا هيف فلكي اميف كلذو ع هتجح

 دعب الجآ هلجأ دعب نم هتجح عطق دق هنآ مكاحلا هيلع بتكيو

 نوكياالو ث ةجحلا ف هبحاص ىلع ائيش هل تبثت ةنيب هرضحي ملف ، لجأ
 .+. ىوعد هل

 : ةلآتسصم :

 ىعدا هيلع هلكأ دق ائيسثا وآ ة ةباد 57 ادبع 7 الام عدي لجرلاو

 ؟ هعمسي وهو &{ هل هنم

 ٠ هيق هل ى وع د الق

 : ةلاسم ه

 ةرامع نع هعنم الجر نأ ىعدي لجر هرضح اذا مكاحلا نع
 لآسو ث عضوملاب هل دهشت ةنبي هعم نا :: مكاحلل لاقو س هل ضرآ

 ض هترامع نع هعنم همصخ نأ ىعدي ىذلا عضوملا ىلا هعم لصي نأ مكاحلا
 راضحاب مكاحلا هرمأيو كلذ مكاحلا مزلي له ع هل دهشت ةنيب هل نأو
 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مآ مكحلا سلجم ىلا هتنيب

 ملو ء همصخ نيبو هنيب مكحلا هجوت اذا هنآ ىعم : لاق

 ء ءاش نا رايخلا مكاحلل ناك « لاملا اذه ىلع ةنيبلا عامتسا لوتي

 اهب كردي ىتلا ةفورعملا ةفصلا ىلع هعم اودهش نا ةنيبلاب امهذخأ
 ىلع كلذب ىعدملل مكحو ك همكح عضومو ء هحضوم ىف عضوملا ةفرعم.

هيلع سيلو ث هنع همصخ ةجح مطقوؤ ع ةفورعملا ةكوردملا لاملا ةفص



 الصي نآ ك رصمل ١ فو دليلا ق اذه هبلع عستي ال & كلذ نم رثكأ

 ٠ هيلا كلذف هعم لصو ءاش .. ناو ك لسري وآ هعضوم ىلا عدم عم

 ىلع هنمآيو س كلذ رصبي نمم هماقم موقيو فقي نم لسرأ ناو

 ٠ ث ملعلاو ةقثلا نم ةنيبلا عامس

 ة ةلآاسضنم 7 :

 قح هيلع حصي لجرلا ىف : ديعس نب دمحم ديعس ابآ تلأسو
 :راضحا ق مكاحلل هلجؤي له © قوقحلا هذه مدهت ةنيب ىدنع : لوقيف

 ؟ هسفنب اليفك هنم بلطيو ث هتنيب

 هلجأ فورعم عضوم ف ةنيبلا ءاعدا هنم حص اذا هنأ ىعم : لاق

 ىفاوي ىتح الجآ هل برضيو « اهراضحا ىلع ردقي ام ردقتب مكاحلا

 + 7 تيثئو

 : ةلاسم :هن

 ىلع وآ هيبأ ىلع اتح وآ ء اتح ميتيلا لام نم دحآ بلط نا و

 ىصولا ىلع جتحي ىتح ةنيبلا مكاحلا عمسي ملا هثراو ميتيلل دحل
 ؟ ةنيبلا عامتسال رضحي ىتح س ليكولا وأ

 ليكولا وت ىصوللو مكحلا ذفنأ الاو ةجحب ميتيلا نع اجتحا ناف

 يتيلل نكي مل اذا اقح هيلا بلط نم ميتنلل افلحتسي نأ ناظلسلا لبق نم
 نم ىلا نالزنيو ميتيلا ةنيب الطيب نآ ليكولاو ىصولل سيلو ع ةنيب
نآ مكاحلل سيلو ع ميتيلا قح الطيي مل العف ناق ث انقح هيلا بلط



 ةنيب هل ماعن ال الاق ناو ث ميتيلا ةنيب افرع اذا امهنم كلذ لبقيا
 ٠ هتح تيث اموي 7 دجو ناف ح امهل مكاحلا هغلح

 : ةلآتم

 3 لجأت ام اه راضحا ق هلجؤب مكاحلا ناف ك ةنيب بلاطلا ىعدا ا.ذا٫و

 راضحا فق ىنالفلا نالق نب نالف لجأت هتنيب راضحا ىف هلجأ هل بتكيو

 نم موي ىلا هتلجأو . اذكو اذك ف نالف . نم نالق ىلع هتنيي .

 ٥. اذك ره

 ٤ همصخ نم رضحمي هتنيب عمس لجألا ىلا هتنيم ىفا و اذاف

 مل ناو ، هل هنم ةلاكولا هعم حصت نآ دعي همصخ ليكو نم رضحمب وآ

 ه هباتك ف مهتداهش تبثئآو ح هيلع ةنيبلا عمس هليكو الو همصخ هفا وي

 ع نالف نب نالف ع ةافا:وم نع ىتالغلا نالف نب نالف فلخت : بتكو

 ةافاومل ١ نع هفلخت ناك ناف & همصخ ىلع جتحاو ةنيبلا عامس رضحي ملو

 بحاص رمأو هرمأ همزلي دف همزلي نميف توم ةييصمل وآ هباصأ ضرم
 ٠ همصخ نم رضحمب مكاحلا اهعمسي ىتح اه دري هنيبلا

 ىف مكحلا هيلع ذنقنأ, توم ةبيصمل وأ ضرمل هفلخت حصي مل ناو
 ةجح هل تناك نا هيلع جتحي نأ دعب ةنيبلا تلدع اذا ةنيبلا عامس
 هل بتك ةنيبلا لمح عيطتسي ال اريقف بلاطلا ناك ناو ث هيلع حص اميف
 هل ناك ناا نيحلاصلا نم هب ةربخلا لهأ هنع لآسي نأ دلبلا ىلاو ىلا

 الجا امهل لعجيو ص همصخ .هعم عفريو هتنيب عفريل ةردقم وأ ث لام

ء: لجألا هفرعيو ث هيف.نايفاوتي



_ ٦١ 

 ء همصخ نم رضحمب هتنيب عمسيف ةزدنقم الو ك لام هل نكي مل ناو

 أ ةك و غ دوهشلل ليدعتل ا نع لآسيو “ مهصحفيو مهتداهش بنكيو

 ٠ ةقث عم مهليدعتو مهتداهسث

 :هب ةهفرقي وآ اهتقث مكاحلا ف فرعي ةناث عم ناتكلا هللا الوأ اذاف ا

 "انينمْسآو ةنيب همصخل تناك ناو ، بتكيو ، مكحلا ف رظني مل هتقث لبقي نم

 لدعملاو ةقث عم مهليدعتو مهتداهشب هيلا بتكيو % همصخ نم رضحمب

 .. ليدعتلل حلصي نم مهيف ناك نا دلبلا ءاحلصالاو ع ناك نا بوصنملا

 لصو اذاف ى ةقث - فوقو وأ حرط وآ مهليدعتو مهتداهش بتكيو

 ال_بتي نم هب هفرعي وآ ؤ هتقث مكاحلا فرعي ةقث عم باتكلا هيلا

 نم بتكي ام هنع بيغي ال نأ مكاحلا ىلعو { مكحلا ىق رظني مث ے هنم

 ٠ مكحلا نم تاداهسنلا

 : ةلاسم ج

 ء ةفلتخم لاجآلاو : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نمو

 الجآ نكي مل ام لجأت ام لجؤي هناف هريغ دي ف ائيش ىعدا نم امأ

 عاتم وأ ةباد وأ دبع ف ناك ناو ، راضملا نم نوكي امم ع اشحاف

 . هراضحا نكمي ام ردقب الجأ لجؤي هناف ، هعيبب ال نأ هبحاص رمؤيف

 نم وآ ك سوبحم ا ل_جأت ام كجؤي لننلا ق تاوربلا ف كلذكو

لتقلل ىعدملا ىلع جتحا ناو ى اهلك ثادحألا لهآ عيمج كلذكو ح هل ىعدا



:_ '٦٢ 

 ءىجت ام ردقب لجأ ، سبحلا غرفتي ام دعب نم ثادحألاو ءامدلاو

 ٠ همصخل ىعدا اذا هتنيم

 لجأت هبلع قحلا حص دقو > نيدلا نم ةءاريلل ىعدملا كلذكو

 ملعآ هللا و { كلذب ليفك هيلع ذخآو ء اهحضوم نم هتنيب رضحن ام .ردقم

ء قيفوتلا هبو



:٦٣ _ 

 باب
٠ 

 نيميلا درو هيق بجي اميفو نيميلا همزلي نمو ناميالا ىق

 ؟ هيلع ىعدمو عدم : نالجر مكاحلا ىلا رضحأ اذاإو

 ةنيبلا ىعدملا 'زجعآ ناف ح هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ع ىعدملا ىلع ةنيبلاف

 اهرده وآ اهلطبآ ناف ، اهرضحيلف ةنيب هل تناك نا مكاحلا هيلع جتحا

 مكاحلل هرمأ اهمدهي مل ناو ى هل هفلحتسا همصخ نيمي بلطو ت اهكرت وآ

 ٠ هتنيب راضحاب

 ىعدملا ىلع نا : انلوقف ڵ ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در ناو

 نضعي لاق دقو & هللاب نيميلاو > ءىش هل نكي مل ىبآ ناف > فلحي نآ

 ٠ هيف ناعزانتي ام ةقدصيو ماكحلا

 باطخلا الصق نا : ليق هنآ ىعم : هللا همحر ديعس وبآ لاتو

 نم ىعدملا عضوم ماصخلا دنع مكاحلا ةفرعم وه مكحلا ىنعم ق

 ناف ء ةنيبلا ىعدملا مزليف نايعادتيو & هعم ناقطني اميف هيلع ىعدملا

 كلذ همصخ بلطي مل ولو “ نيميلا هيلع ىعدملا مزليف اهردهآو اهزجعأ

 ء: باطخلا لصفو نيمصخلا نيب ةجحلا عطقل

 الطبأو ع هتنيب رادها ق مكاحلا هيلع تبثأ هنيمي ىعدملا بلط ناف

 نع امهتجح عطقو ء همصخ هل فلح اهردهآ ناف « ظفللا نم ناك امي هقح

 ادر ناو ىعدملا نم ةنيبلا رادهاو ث هيلع ىعدملا نم نيميلاب ضعب امهضعب

 ق الا نيميلا هيلع نأ انباحصأ لوق ىفف ث ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا

نوكب ام ناميالا نم نوكي دقف ، ةفرعمب اميعدي الو اهفرعي ال ءايشأ



 س ٦٤ ب

 .رظني عساو ءىش كلذو هيلا اهدر ولو ء ىعدملا نود هيلع ىعدملا ىلع

 , ٠ هيف

٠ 
١ 

 ,؟ ةلاسم :ه

 نكت مل اذا هآ ر امناو ح بصنلا ىآر نم مهنمو : : لضف باتك نمو

 ةنيبلا تناك اذا امأو ع بصنلاب نيميلا ىلاا بولطملاو بلاطلا ىعدف ع ةنيب

 ٠ كلذ هل نكي مل ٤ . بصل اي , نيميلا ه هيلع ىع دم ا حا رآو ح ةمات

; 

 ح ع هفرعي هسفن ىلع اتح لخز ىىلع ىع دا نمث نآ هللا دبع بآ نعف

 نم لانعفألا ) نم. .هيع دي 'ام امو . هبلع ئعدم ا ىنلع عظطتلاب هيق نيميلاف

 هنأ لثم ء لعفلا ىلع هن نوكت ذؤالف ڵ ضبقلاو ءاطعلاو ذخألاو عويبلا

 .هل ى رتشا و ا هريغ نم هبل ضبق وآ هبل .عاب وأ هبنم ىرتش ثا

 ناك ام الو ث هل تضيق ة وأ هنم تعب ام الو هنم تيرتشا ام فلحتسي الف

 فلحتسي هنكلو ڵ ,ضقتنت ضقتنت ىتلا ء :ايسنأل ا سانلا تيب نوكي دق هنأل ء كيلع هل

 : ئوضدلا ذه نم ىعدي .ام لبت نم قح هل هيلع ام

 .ه ٠ ٠!

 ا. ,

 : ةلآبتم 3

 ائيش هل عاب هنأ هيلع .ىعد دا ا ذا هنآ ىعم : : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ح مهاردلا ة ةرشعلا بلطي امناو 3 هبلع عيبلا تايثا بلطي ال > مهارد ة هرشعي

 عيبلا اذضه نم هيلع ىعدي ىذلا نم مها:رد ة ةرشع هل هيلع ام فلحي هناف

٠ عيبلا اذه نم قح هلبق امو



 .۔۔_ - ٥ ٦ ۔ سس

 اذه هل عاب ام هنيمي بلطو « ةدودحم ىوعدلا نكت مل اذا' امآو

 ؟ امهنيب عيبلا تايثال > بوثلا ا.ذه وآ > ةبا دلا هذه وآ 6 لالا

 ٠ كلذ ريغ لصق انذهو « ةفصلا ىلعا اذه ف نيميلا تناك

 .؟ ةلآضىم :وج

 بانع اما ىلع فلحتني ملعلا :ىلع فلحتسي ام'امأو : باتكلا نمو.. ا

 ليكو وآ ط هارتشا لام وآ ث ةثراو وأ اذه تيم ىلع ىعدي عدم لثم هنع

 نم هيلا لآ الام هيلا ىع دا وأ ٤ ضبقي مل هنآ ركنأف ك > .ءىش ضبق ق هلكو

 : ` ه ةيه وآ ءارشب ه, هريغ

 ارتسثا وأ لاملا اذه ثرو دقل : فلحي نآ وهو ع ملع نيمي هيلع امناف

 لك ف سانلا نيب ناميألاو ‘ كاذ هابشأو اتح هيف ١ ذهل ملعيام هل به و وآ

 . ناميآ اهيق سيلف > متشلا و فذقلاو بسنلاو دودحملا الا ءىش

 ٠ . هريغو قالطلا إ ف زوجيو . > .ناميألا اب تبثي ب ال ح اكنل كلذكو

 متشلا امأو ، لاح ىلعأ نيمي اهيف سيلف دودحلا ام : ديعس وبآ لاق

 . '٨: هيف نيميلا ف فلتخي هنآ ىعمف ةبوقعلاو ريزعتلا هيف زوجي ىذلا

 حاكنلا امآ ، هيف نيمي ال هنأ انباحصآ لوق نم كلذ ف ىنيجعيو

 ٠ نيميلا هيف نآ انموق لوق ضعب ف بسحف

 جوزلا ىلع قحلا هيق تبثل هب رت ول هنأل ع مهلوق نم كلذ ىنبجعيو
 امناو ى قحب هل اهرارتقا تبثي الف ىه امأو ث ةوسكلاو ةقفنلا .نم ةجوزلل

ع ٢ ح ديغملا' عماجلا ٥ م (
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 تعدا اذا ىه اهيلع نيمي الو ء اذه ىلع نيميلا وه هيلع نوكي نأ نظأ

 ٠ هب رآ ول نأ قحلا نم هيلع قلعتي امل اهل فلح س ةحاكن

 اهل قلعتي مل ترقأآ ول اهنأل س هل فلحت مل اهحاكن وه ىعدا اذاو

 كلانه نمف ث مرغلا نم الو لاومألا نم ءىش ال جرفلا ةحابا الا قح هيلع

 « امهيلع نيميلا هيف هلك نآ انموق لوق نأ بسحأو ث تاينعملا ىدنع فلتخا

 تبثي ةيجوزلاب رارقالا نا انباحصآ نم لوقي نم لوق نع كلذ دعيب الو
 ٠ ثاريملا رمآ ى

 الا ثاريملا ف ةيجوزنلاب رارقالا زوجي ال : لوقي نم لوق ىلعو

 ىلع ةجوزلا ىلع الو ؤ جوزلا ىلع نيميلا مهلوق ف جرخي الف س ةنيبلاب
 1 فالتخالا ىنعم ىلع ىنعملا جرخي نكلو .صنلا

 .: ةلاسم

 ىذلا هللاو : اهب نوفلحتسي نيذلا نيملسملا نيميو : باتكلا نمو
 ع لاعتملا ريبكلا ، ميحرلا نمحرلا ث ةداهشلاو بيغلا ملاع ، وه الا هلا ال
 دجسملا بر ث كردملا بلاطلا ث ةيندعلا نم ملعي ام رسلا نم ملعي: ىذلا
 هتقحلأ كلذ ريغب بصنلا ىآر نمف ت نآرقلا لزنم ح ةكمب ىذلا ع مارحلا

 ٠ هيف

 : ةلآأضم 3

 مكاحلا فلح اذا اهي ءىزتجيو نيميلا تيثت هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ء نمحرلاب وأ هللا هب فلح ءىش ىأبو ، اهلك ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نم ءىشب
اذه امناو > تيبث دق قحلاو ؤ تمت دق نيميلا تناك ح لاعتملاد وآ ريبكلاب وآ



 م ٦٧

 فلحملل دميو ص لاكنلا ءاجر فلحملا كلذب فوخيل ، ىدنع ظيلغنو ريركت

 ٠ همصخ فيلحت نع مجري نأ ءاجر

 ىنعملا ق دحاو مساك وهف ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نم ررك امو

 امناف ة ث ءامسأب كفلح دقو ثنح ناف 6 ثنحلاو ربلا ق نيميلا تودث

 ٠ ةرافكلا كلت هيلع امناف ثنحو دحاو مساب فلح ولو ك ةدحاو ةرافك هيلع

 :ةلأسم ده

 الو . راهظل أ الو ح قالطلا هم فلحتسي امم سيلو : باتكلا نمو

 ٠ قاتعلا

 انباحصآ لوق نم اذه ءاج دق هنأ ىعم : هنع هللل ىضر ديعس ويآ لاق

 كلذو ح قاتعلا الو س قالطلا الو ث راهظلا مكحلا ىق هب فلحي امم سيل هنأ

 ناميألا نم وه سيلو ع لاومألا نم مذلا ىف قلعتي ام ىنعملا ف جراخ ىدنع
 ٠ نيميلا ىنعم ف لطابلاب سانلا لاومأ عطقو ع ثنحلاب الا رفكلا بجوت ىتلا

 كلذ ىوس امو ى هئامسأ نم ناك امب ت ىلاعت هثناب ىه اهيلع عمتجملا نيميلاو

 ةقدصبو بصنلا تبث اذاو ث ليلدب اهب ءىش ىنعم منم ام الا هيف فلتخم
 ىف كلذ دعبب ملو ث ةقدصلا ىف لاومألا لاوز ىنعم اهب تبثو ع لاومألا

 ٠ قتعلا

 دلوتي امنا هنال ث راهظلاو قالطلا ف دعيب مل س قنعلا ىف كلذ هبسثآ اذاو

ىدنع هبشي ال هنكاو ح سانلا نبي ماكحألا و قوقحلا ق لاملا فالتا هنم
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 مالسالا رئاس ةلم نم جورخب ماكحألا ف دحأ فلحي نأ ماكحألا ىننعم ى

 للم نم ءىش وآ ىنازصن وأ ىدوهي وأ ى هللاب كرشم هنأ فلحيف ع لاح ىلع

 عيمج نم رفكلا ىلا ناميالا نم هجرخي امم ءىشب فلحي ال ص كلذك كرلا

 ٠ ملاظ وآ رفاك وأ ناز وأ قفانم نم رفكلا هيلع بجوي ام

 لهأ نم .ناك اذا ى لالضلا لهأ نايدأ نم ءىشب ىدنع فلحي ال كلذكو

 وآ ىضفا ر وآ ىلزتعم وأ ىجرم هنأ فلحي دقت ؤ مالسال ١ لهآ نم ة وعدلا

 ةماقتسالا دخأ نيد نم ءىرب وأ 6٧ دمحم نبد نم ءعىربو ؤ هلك ا.ذه هيأ ام

 ٠ ةيضابالا نيد لثم ث مهتقبط لهآ نيدب وأ ء همساب

 جورخلا هب اذه نأل س ماكحألا ف نيميلا زوجي ال هلك ىدنع اذهف
 فلح نم نأل . قالطلا الو راهظلا الو كلذ لثم سيل قتعلاو ح مالسال ١ نم

 هيلع فلتي امناو ، راهظلا الو قاتعلا الو ى رفكي مل ابذاك ناكو ث قالطلاب

 ٠ قوقحلا نم ءىش دلوتيو هلام نم

 امهب نيميلا ف بصنلا ىأر نم زاجأ ىتلا ةقدصلا جحلا لثمكو .

 ٠ امهمأ امو

 نوكي اميف لاح ىلع هللاب الا ماكحألا ق نيميلا نوكت ال نآ ىنبجعيو
 نم وآ ث هنم رظنلا بجوتسي ىنعم هصخ ام الا مكاحلا رمأ ةلمج هيلع

 افيوخت هلل بصنلاب نيميلاف ، هيف هيآرب دهتجي ثداح ىنعم ف رظنلا لهأ

 . بصنلا نم زوجي اميف داهتجالا ىنعم ىلع موصخلل

 : ةلسم زه

ءاش نمو ص ةالصلا لهآ نامياك ةمذلا لهآ ناميآو : باتكلا نمو
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 ىلع ليجنالا لزن ىذلاو ، ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هلاب مهفلحتسا

 . ىسيع

 هيلع بجي ى ذلا ىلع مصخلا فلحي امم : هللا ه هدعسأ درعس وبا لاق.

 نم فلحي الو ك هي نيديو ح هب فرتعيو > هي رقي امي هللا ء امسسآ نم نيميلا

 .نيدي . ال امي فلح دق نيميلا . ىنعم نوكب الو ‘ هي نيديب ال امب هئامسآ

 فرتعي ام تبثأو ح .راكنالا لهآ نم وأ رارقالا لهآ نم ناك ى هيف ثنحلاب

 ك ةرابوتلا هيلع لزنآو & ىسوم لسرأ ىذلا .هللا.و ك مكحلا ىناعم نم دوهيلا هي

 ٠. هنوعدي ىذلا مهنيد ماكحأ رهاظ كلذ نأل

 + امسرأ مهيأر نهم نوفرتعيو . ى راصنل ١ هي رقي ام تيثأ كل ذكو

 ع ليجنالا ليزنتب فرتعي ال نم مهيف لعلو “ ىسيع ىلع ليجنالا لزنأ ىذلا
 ٠ اذه همساب ىلاعتو كرابت هلا مسا انملع اميف مهنم دحأ ركني الو

 « ىسيع ىلع هلاو ليجنالا ليزنت بفيعضت مهنم دحأ نم فيخ ناو
 ناو ث هنيد ىف هركنيال ام ىلاعتو كرابت هتافص نم هل فصوو هللا فلح

 ماكحألا ةلمج اف سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا لوخدل كلذ ىزجأ هللاب .فلح

 ىلا ىحوأ اميف هللا نعو ع يقلي دمحم ىبنلا ةنس نم ث هللاب نيميلا توبثلا
 ىلاعتو كرابت هللا مساو ث همساب مصخلا فلحي .نأ مالسلا هيلع دواد
 . ىلامتو كرابت هللا , وهو هب ىمست قلخلل نم ادحأ نأ ملعن الا

 ىمستتلا ءىطاوي ام ىناعم هئامسأ نم ءامتنالا رئاس ف لخدي دتو

 2 راقلاو ؤ رابجلاو ّ ميحرلا نمحرلاو ؤ ىلوملاو ريبكلا لثم ض هب قلخلا نم

 كرابت اذه همساب ايمس هلل ملعت الو ، اضعب مهضعب مهسخنأ هي ىمسي دقو

ء هئامسآ نم ىلاعتو كرابت هللا وهو ڵ ىمستلا هيف ائطاومالو ، ىلاعتو



- ,٧٠ 

 تبثي نمم قلخلا عيمج ف ىزتجي امب ىتأ دقف ث هللاب ىنعم ف فلح نمخ

 ىف لكوي نمم انباحصآ لوق ىناعم لوقلا ضعب ف ليق هنأ نيميلا ىنعم هيلع

 ىسوجملا اهل فكتعي ىذلا رانلا بر هللاب ىسوجملا فلحي نآ نيميلا ىنعم

 ٠ لجو زع هللا ءامسآ نم هب فرتعي اميف هيلع اديكأت اهنودقوي ىتلاو

 كلابا مهيلع ديكاتلا تبث اذه ىنعم تبث اذا نيكرشملا عيمج كلذكو
 كلذب مهيلع دكؤيف ءايشالا نم ءىش ىق ؤ هتردق ىنعمب نوفرتعي ىذلا

 نم هنب نوفرتعي امب ةلبتلا لهآ ىلع دكؤي امك ديكاتلا ىناعم ق ىنعملا
 ث اذه هايشأو 0 مارحلا تيبلا برو ث نآرقلا لزنم هئامسآو هللا تافص

 هب ءىزتجملاو ، ديكات اذه امناو ، كلذك هنأ هب نونيديو هب نوفرتعي ذا
 ٠ ناميذلا عيمج ىف هللا وهو لولا

 : ةلاسم :دجت

 . مهيلاوم نذاب الا مهيلع الو ، ناميآ كيلامملل سيلو : باتكلا نم .

 ملعآ الو ع كلذ ليق دق هنأ هنأ ىعم : هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاق

 نيمي ال « : لاتق هنآ كر ىبنلا نع رثألا هيف ء اج دق هنآ ىعمو ٩ هيغ

 مم نبمي ال هنآ ملعلا لهآ لوأنف ) ٥ ديس ىلع ديعل نيميالو هديس مم ديعل

 ء رايخلا هدبسل وأ هديس نذاب الا فلحي الو ث ةموكح ىف فلحي ال هنأ هديس

 & هنع مصاخو هنع مكاح ءاش ناو ء مصاخيو مكاحي ن رآ هل نذأ ءاش نآ

 هل نذآ ءاس ن او ء فلح ءاش ناف 4 نيميلا ديعلل اميق نيميلا تءاج اذاف

 ماكحال ١ ثتيثت الو ح هبلع نبمب الاف نيميل ١ هرف 7 ناك امو . فلحي نأ

ةراجتلا نم هيف هل نذآ دق اميف هرارقا زوجي اميف الا ةنيبب الا هديس ىلع
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 نمو ث ةراجتلاب هل انوذام ناك ام نيدلا ف هرارقا زوجي لوقلا ضعب ف هنأ

 . اهيف نيدلا

 زجي مل هيلع ترجحو « ةراجتلا نع لزع دقو ث ةمكاحملا تناك اذاف
 : لاتت.نم لاق هنأ ىعمو : : ليق ، ىدنع اميف:نيدلا ف لاح ىلع هرارقا
 اذه ىلعف ةراجتلا لاح ف وهو رقأ ولو ، لاح ىلع هرارقا تبثي ال
 ٠ لاح ىلع هيلع نيمي ال لوقلا

 رايخل هديسل ن ناك هنيمب همصخ بلط اذاف هرارقا زيجي نم لوق ىلعو

 تيث :ر اذا هنأل ك هاوعد ىف هقدص ءاش ناو ؤ فلحنب نأ هل نذأ ءاش نأ

 فف هبل نذأ ءاش ناو : رايخلا .انهاه ديسلل نوكي نأ ىل نيبي الو ؛ هيلع

 . هتراجت لاح ىف نيدلا اذه ف نذآ هنآ ملعي ام فلح ءاش ناو ث ةراجتلا

 ء رايخلا ديسلل نأ ىعم هناف ، تايانجلاو ثادحألا رئاس ف امأو
 ىلع وه . بفلح ء اسث نأ و > فلحيو مص اخي نآ ٥ دبعل نذآ ءاش ناق

 مكحلا" ىف هيلع قلعتي ىتلا ةيانجلا هذه ىنج اذه هدبع نآ ملعي ام ملعلا
 .٠ هديس ىلع تيثئو 4 هتيقر ق تحص ول ن رآ

 ىتلا تانامالاو نيدلا نم وه امناو س تايانجلا ىف نكي مل ام 27

 هنم ديسلا ىلع نكي مل دبعلا ىلع حص ول كلذف :2 ديسلا ىلع تبثت

 ىتلا تاعانصلا نم اههبشي امو ء ةراجتلا ىق هل . نوذأم مايآ ف نكي مل اذا ءىش

 كاذف ؤ ةراجتلا ىنعم هبشي كلذ نوكيف ص تانومضملاو نيدلا اهيف قلعتي

 ديسلا ىلع هيف نيمي الف ، ءىش هنم ديسلا ىلع نكي مل ةنيبب حص ول
 ىلع تانومضملاو نيدلا اهيف قلعتم كلذ امناو ، هيف هيلع ةمرصخ الو

. هيف ءىش الف دبعلا تع ام موي نأ دبعلا
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 ء. ديسلا ىلع هيف ةجح ال تانومضملا نم برضلا اذه فق نآ انعمو ..

 تبثي ملعأ الف هديس ىلع هنيميو ع ةموصخلا ىنعم هيف هيلع ةموصخ الو
 قتعلا هيلع ىعدا ناف ، قتعلا ىعدي نآ هوجولا نم هجو ف هيلع نيميلا هل

 توبث لاح نع ليحتسم هنأل ، هديس ىلع نيميلا هلو ص ةنيبلا هيلع تناك

 نيميلا در ءاش ناو ع هل فلح ديسلا ءاش ناف ء ةيرحلا ىنعم ىعديو :ع كلملا

 ه هلا

 تايانجلا نم قتعلا هل بجوي ىذلا اذه لثم نم دلوتي ام كلذكو

 ىعديف دبعلا قتع هيلع حص ولو ث ةنيبلاب ديسلا ىلع حصي الو ، هيلع

 هيلع تايانجلا بابسأ نم تالثملا هيلع دبعلا كلذ ىعديف ، دبعلا قتغ هيلع
 رظنيو ؤ قتعلا ىنعمب هل نيميلا اهيف بجت ىتلا بورضلا نم ىدنع كلذف
 هملظ نم برذضلا هيف هيلع فاخي ام هيلع ىعدا نأ هل ىنعمب هل نيميلا ف

 ٠ هل زوجت ال ىتلا هيلا ةءاسالا.و ةقفنلاو ةوسكلا ف هل

 ناك اذاف هب هل هيلع اموكحمو اعوتمم ناك كلذب ديسلا رقا ولو
 ىعدملاو ىعدلا ةلزنمبو « هيف مصخلا ةلزنمب ناك هب هيلع هل اموكحم

 غ ةنيبلا ىعدملا ىلع نآ ةنسلا ةلمج ف تبث دقو ماكحالا نم تبثيو ص هيلع

 ٠ نيميلا هيلع ىعدملا ىلعو

 دبعلل هب مكحي ىذلا ص لبقتسملا ىف هانعم تبئيامم ىدنع كلذف

 نامض مكح هيلع نكي مل هديس هب رقأ ولف ىضم اميف امأو ، هديس ىلع

 برض نم هيلا ةءاسالا ف الا هتوسك نم الو ث هتقفن ف هملظ نم دبعلل

 ٠ تالثملا نم هقتع ىنعم هب تبثي نكي مل ع هيلع تبثي ىذلا هريغ

ء هديسل .دبعلا نم ىوعد الف ءاسشألا عيمج ق ىواعدلا رئاس امآو



 ءىئ ثدحي نآ الا ملعأ هللاو ، هملعأ اميف نيميلا امهنيب نوكيف ةموكح الو

 ٠ هيف رظنىق ذم كلذ نم

 . : ةلأسم وج

 ناميآ ، ضعب مهضعبل مهيلع الو ؤ ناميأ نايبصلل سيلو ص باتكلا نمو

 ء بئاغللو ميتيلل نيبستحملا نيبو مهنيب سيلو ص مهريغ نيبو مهنيب الو

 نآ الا ناميآ ءالكولا ىلع سيلو ى ةئيبلاب الا مهل تبثي الو « ناميأ مهيلع الو

 مبئاغلل الو ص ناميآ ىبصلل مهيلع الو ع هل فلحتسي نأ لكوملا مهل لعجي

 ٠ ميتيلل ناطلسلا هل هميقي ليكو وأ هيبأ نم ىبصلا ءايصوأل الو

 مهليع الو ع ناميأ مهل سيل مهدجاسم ع نيملسملا قرط ليكوو بئاغلاو
 ةدلاوللو ، هدلاو ىلع نيمي دلولل سيلو ث ناميآ مومرلا ف الو غ ناميآ
 مكح نمل نيمي مكاحلا ىلع سيل ث نيميلا اهيلع هلو ، اهدل ىلع نيميلا

 ةالولا ىىلع الو ث لطابب هل اودهش نم ةداهسث ىلا هل موكحملا ىلع الو هيلع
 اذا ماكحألا نم اوذغنأ ام مهعم حص نا مهريغ ماكحأ نم اوذفنآ اميف
 ٠ ةنيبلا هنم لبقت ملو هتنيب مدهو انيمي همصخ فلحتنسا

 ىغبنيو ع هتنيب تلبقت لدع ةنيب هعم تناك مث اهمدهي ملو فلحتسا ناو
 مهمزل: ءىش ريغ ىلع ناميألا اوعادتف ناميألا ىلا موصخلا لزن اذا مكاحلل
 . مكحلا هبجو ىلع مهفلحتسيو ك نيميلا همزلي ىذلا هفرعي نا مكحلا ف
 ٠ مكحلا هجو ريغ ىلع مهفلحي الو

 نم ديزي الو س قوقحلا نم نوبلاطي ام ىلع مهفلحتسي نآ دارآ اذاو
 هيع ىلام هفلحتسأ : مصخلا لاق اذا هنكل ، بلاطلا هيعدي امم ائيس هدنع
هل رقي اذه ريغ نم قح هيلع هل نوكي نآ زوجي دقف س هوجولا نم هجوب قح
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 هفلحتسي امناف ء هنع باغ دق ءىش نوكي وأ ثنيميلا هيف هيلا دري وأ ث هب

 ٠ ىع دي ام ىلع

 امهد_حأ فلحتساف ع نامصخلا هيلا عزانت اذا مكاحلل ىغبنيو

 هلأس نا و ؤ ى رخآ ة ٥رم هفلحتسي عجرب الئل ى ه رتفد ق هتيئم ن أ رخالل

 ٠ كلذ هيلعف هل بتكيو هل .7 نأ

 مكاح دنع _ هيلع هقلحتسا هنأ : لاتنف قحب. الجر لجر بلط . ن او

 مكاح : وأ لا و دنع قحلا اذ ده ىلع هفلحتسا ام هنأ نجمي هملعم 6 0 هريغ

 ٠ هل بتكيو كلذ. ىربي بوبحم .نب دمحم ناك و 0 هل هفلحتسا

 نب نالف مامالا ىلاو هبتك باتك اذه ص ميحولا نمحرلا هللا مسب .. .
 ةنس نم ع اذك رهش نم ۔.اذكو اذك موب نم ، اذكو اذك رصم ىلع نالف

 انرضح دت هنأ باتكلا لفسأ ف وأ هيف نيملسملا هيلع دهشأو نييبتلاب ع اذك

 نالف ىلع هل نأ نالف نب نالف ىعداف .ث.نالق .نب نالفو ، نالف نب .نإلمن
 « ةتنيب لطبآو ث هنيمي ىلا لزنف ث ةنيبلاب هيلع هتوعدف اذكو اذك نالف نه
 ش قحلا اذه نم ىعدا ام ىلع نيملسملا نيمي ث هللاب انيمي هل هتفلحتساف
 نالف نع هتجح تعطقو ع قحلا اذه نم نالف نب نالف ءىربو فلحف
 ٠ كلذ ىلع هل دهشيو ك نالف نبا

 نم هعم حص ام كلذكو “ ماكحألا نم هده ىلع ى رجب ام كلذكو

 .ه ماتيألاو ءاسنلا ضتارفو ك قوقحلا

 مكاحلا هيلع مكح ناميالاب الجر تنعتي هنأ لجر نم مكاحلل ناب اذاو
 ك . كل هفلحتسأ ىنح ك :لاطم عمجاف ك ا دحا و انيمي ال ١ كل هفلحتسأ ال ىنأ

٠ بوبحم نب دمحم كلذ لاق



 م . ٧٥

 ميتيلا ىصو لثم ىعدملا مزلي الو > هيلع ىعدملا مزلي ام . ناميألا نمو

 مهناف ‘ لماع وأ ليكو >يذنع لام هلو ‘ دالب نم مدقي لجر وأ 6 بئاغلاو

 هيف هل نوملعي ائيش هل اوفلتأ الو س ءىش هل مهدنع ام مهل نوفلحتسم

 ٠ اقح

 اذا نيميلا هيلع ناف ء هكيرشثلو :هل لام هدي ف نوكي كيرشثلا كلذكو

 ٠ هيف هناخ امو عاض دقل ؤ فلح هدي نم فلت هنأ ىعدا

 تومت ىأ اهنيمي ةثرولا .بلطيف هتجوز ىقبتو ، تومي لجرلا كلذكو .
 ائييسبث , فقلتآ. ال وا رتسم الو. < !هدئع اه فلحتتسا اهجوز دم ق اهل امو ةآرملا.

 .. . “ . .. ....:. اهناريم لبت نم اقح هيف اذهل ملعي

 : دنجملا 'دزفل ا هلل ا هدعسأ ديعس نبي دمحم ديعس ابأ تلأس : هريغ نمو

 نم ( ىواعدلا عيمج . ىف ,بصنلاب ااب مصخلا فلحي نآ هل له ك مكاحلا نع
 ؟ نيميلا مهنم هيلع بجو

 نيميلا امنأو ص ىواعدلا عيمج ف كلذ سييل ليق دق هنأ ىعم : لات
 ءاضقلاب هرمأ .نيح دواد رمآ هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع كلذكو ص هللاب

 » : يمساب هيلع ىعدملا فلحو ةنيبلا ىعدملا لس نأ هيلا ىحوأف ، هب عطقناف

 ٠ نيملاظلا نيبو ىنيب لخو

 نيميلاو ىعذملا ىلع ةئيبلا نأ رقز ىبنلا نع اذه وحن ىوري كلذكو

 ١ .. ةللا ريغب فلحي نأ لا ىبنلا ىمن دقو ك هللاب هيلع ىعدملا ىلع

 فلحا نأ نم ىلا بحأ ثنحأو هللاب .فلحأ نأل » :: لاق هنا : هنع ليقو .

نامصخلا بصن ااذا كلذ مكاحلل نا : لوقلا ضعب ف ليقو « قدصأو هللا ريغب



 :-س ٧٦

 نود ام بمنلا كلذب نيميلا ىلا ايعادت ءايبشثالا نم ءىشب انيمي امهنيب

 . كلذب امهفلخي ال هناف ، قاتعلا.و قالطلا

 ةميظعلا ىواعدلا ىف مكاحلا هآر اذا بصنلا امنا : لاق نم لاقو
 نآ بصنلاب نيميلا ف ىجرت ىتلا ةميلنعلاو > جورفلا كاهتناو > لتتلا لثم

 .بصنلا ف نوكيو 2 رارقالا ىلا.عجريو ع نيميلا نع كلذ هيلا هبولطملا لكني
 ةده ٠

 ىعدملل وه امنا بصنلا نآ قافتالا ىنعم ىفف بصنلا ىنعم تبث اذاو
 فلح هيلا همصخ .نيميلا در ناف ث ءاش امل همصخ ىلع نيميلا بصنيق

 دق ىذلا بصنلاب نيميلا نع لكن ناو ث نيميلا نم بصن دقامب هل

 .نيميلا امنا ىواعدلا نم ناك امو س بصن همصخ ىلع هل نكي مل هبصن

 ةريبكلا ناميألا هذه نم هيغ بصن الف ٤ ىعدملا نود هيلع ىعدملا ىلع
 ' ٠ ىعدملا نود هيلع ىعدملا ئلع نيميلا نوكي

 ۔ هملع ىلع هيف فلح ىعدملا ىلا تدر اذا هيف نيميلا نوكي ام كلذكو

 ناميألا امناو . هللاب الا هيف فلحي الو ّ همصخ ىلع فصت هيف نكي 2

 منهناف ‘ عطقلاب هبلع اهدر اذا همصخل نيميلا بع . نوكي ام " ىلع ب بصنلاب

 ىلع ماكحالا ف رودت ناميألا نآ ىعم : 0 هللا .همحر ديعس ويآ [ لاق :

 هبيلا تدر اذا ىعدملاو ك هيف نيميلا ىعدملا مزلي ىنعمف : ناعم ةثالث

 ٠ نيمىلا

 ق ملعت الو . بلاطلا مزلب الو 3 نيميلا هيف بولطملا مزلت ىنعمو

'٠ ىدنع افالتخا نيهجولا نيذه



 س ٧٧.

 : ىدنع هيف فلتخي ثلاثلا هجولاو ..

 ٠ بولطملاو بلاطلا مزلي : لاق نم لاقف

 . نيميلا هيلا تدر اذا بلاطلا مزلي الو بولطملا مزلي : لاق نم لاقو

 :مهارد نم امولعم اقح همضخ ىلا لجزلا ىعدي نآ وهف لوكلا هجؤلا امأف
 نيميلا هيلع ىغدملا در اذا اذه “ىفف ، هديدحتو هتفصو هتفرعم كردي امم

 ٠ افالتخا اذه ىف ملعأ الو ء ءىننب هل مكحي الو ث نيميلا ىعدملا ىلع ناك

 ىصو كلذ :نمف ، بلاطلا نود هيلا "بولطملا مزلي ىذلا هجولا امأو

 وأ ةبراضم نم رخآلا نود لاملا هل نوكب 6 بئاغلاو ليكولاو ميتيلا

 ٠١ ' ١ هيلا هملس نأ دعب همهتي مث ك كلذ ريغ وآ ڵ ة ةكراشم

 ىعدملا ىىلع نوكي امنا اذه لك ىفف اذه وحن وأ نيختسا اذا نيمألاو

 فلتأ الو ص هيلع الو هدنع ام اذه ق نيميلا ىرجتف ىعدملا مزليب الو ص هيلع

 نلكن .. ناو ك ءى رم فلح اذاف 5 هذه هاوعد لبق نم اقح هيف اذهل ملعي ائيش

 كرتي نآ الا ملسي نأ اماو ح فلحي نأ اما ك سبحلا هبلع بجو نيميلا نغ

 ٠ هيلا كلذف هاوعد هنغ

 مزلتف ى هلام نم ءىش ىف هرض وآ ص ائيسث هل ذخأ هنآ همهتا نا كلذكو

 ىلع نيمي ال :هنأ ىدنع ليق دق كلذكو ث مهتملا مزلي الو ، مهتملا نيميلا

 فقو الاو ةنيب هل تحص ناو ع هل عزاني ىذلا هليكو ىلع الو ص ىمعألا

 ىلا ىعدي ام ىلع ةنيبلا ىمعألا زجعأ ناف “ ةنيب رضحت نآ ىلاا هاوعد
ء نيميلا نع لكن ناو ، فلحي نأ همصخ ىلعف هنيمي ىلا لزنو ء همصخ



 امب رقي نأ اماو ، فلحي .نآ اما مكاحلا هربج كلذ ىلع فلحي نأ ىبأو

 ىتح سبحلا همزل هلك كلذ نع عنتمآ ناف ث ىمعألا اذه همصخ هيلع ىعدي

 ٠ كلذ نم دم الو . رقي وآ فلحي

 ذخآ هنآ همصخ ىلا ىعدي نأ وهف : ناميألا نم ثلاثلا هجولاو

 ع ءاملا نم وآ ضرألا نم وآ « ةفورعملا سانجألا ضعب نم ائيس هلام نم

 « هليكو هزرح الو هنزو الو هدح ىلع فقي الو ي وه كلذ ردق هفرعي الو

 : فالتخالا ىناعم هقحلت ىدنع هجلا اذهف

 ناو ث هيلا بولطملا ىلع انهاه نيميلا نا : ملعلا لهأ ضعب لاقف

 ءىش الو ؤ دودحم قح ريغ ىلع فلحي نآ مزلي مل ىعدملا ىلع نيميلا در
 ىلع هل فلحي بلاطلا نود هيلا بولطملا ىلع انهاه نيميلا امناو ، فورعم

 هيعدي امم ائيسن هضرأ نم الو ءام الو ابح هل ذخآ ام هنآ كلذ نم ، ىعدا ام

 لكن ناو .،:ءىرب فلح ناف ث نيميلا هب ىرجت امم اذه وحن وأ هيلا

 ه سبحلا اماو مرغي نأ اماو فلحي ناما همزل

 ص هيلع ىعدملا هيلا اهدرا اذا ىعدملا مزلت نيميلا نا : لاق نم لاقو
 ٠ همصخ نع دفرصو ك ءىشب هل ذخؤي مل لكن نا و ؤ هل مكح فلح ناف

 ٠ كلذ ىلع ماد ام ادبأ كلذب عجور عجار ناف

 هل ذخآ اذا هل هيلع ىعدملا اهدر اذا اذه ق ىرجت نيميلا نآ ىعمو

 فلح اذاف ث لاملا نم هتصحو ضورعلا نم ىعدا امو ح ءام وآ ارمت وآ ايح

 ىعدا ىذلا عونلا كلذ نم دارآ ام رضحي نآ همصخ ربج كلذ ىلع

٠ هدلع
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 فلاحلل ليق ؤ بلاطلا هيلع فلح ىذلا وه : لاقف هرضحأ ناف
 { امهنيب مكحلا عطقنا هيلع فلح امع ه ذخأو هب ىضر ناف ، اذه وهآ

 هيلع ام هللاب انيمي فلحي نآ ، همصخ ىلع ناك اذه نم رثكأ هنآ ىعدا ناو
 ء ءىرب فلح ناف ث هريغ الو هرضحآ ىذلا اذه نم رثكأ هل هدنع الو هل

 ٠ هاوعد لصف ىلع مكاحلا هفلح رخآلا ىلا نيميلا در ناو

 ةمرحلا وآ قالطلا اهجوز ىلع تعدا اذا ةمألا ىف لوقت امف : تلق

 ؟ كلذ ركنآو

 اهنم ةمكاحملا ق اهل نذأب نأ اما ، اه ديس ريجي هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىلوت ءاسث ناو ع اهجوزل
 عامتسا وآ اجوز نيمي نم كلذ ىلي نأ وه راتخا نا تيآرآ : تلق

 وه همكاحي نأ جوزلا ىبأو ع ىعدت ام ىلع ةنيب اهعم تناك نا اهتنيب
 ؟ ديسلا ىلع كلذ هل نوكي له & ىه اهتمكاحم بلطو

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 اهنع دسلا فلحي نأ ىضرو ع اهيلا نيميلا در نا تيآرآ : تلق

 ؟ ديسلا ىلع كلذ ىف نيميلا ىرجي فيك

 امنأ ماعأ الو ، اهجوز ىلع اذكو اذك تلاق دقل فلحي هنأ ىعم : لات
 ء اهيعدت ىتلا ىوعدلا ىمسيو ، هيلع اهتعدا ىتلا اهاوعد نم كلذ ق ةبذاك

 امهتجح عطقيو ، امهنيب مكاحلا قرف مصخلا اضر دعب ديسلا فلح اذاف

٠ كلذ ى امهنيب ىذلا مكحلاب
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 بلطو > اهنع ديسلا فلحي نأ جوزلا ضري مل نا تيأرأ : هل تلق

 نم جوزلا بلطي ام ىلع فلحتل اهكرتي نأ ديسلا ربجي له ىمه اهنيمي
 ؟اميلا نيميلا در اذا كلذ ق اهنيمي

 ٠ كلذ ىلع ريجي هنأ ى دنع اذكه : لاق

 سبحلا همزلي له ث اهجوزل فلحتل اهكرت نع عنتما ناق : هل تلت
 ؟ سبحلا اماو اهعدي نأ اما وآ كلذب

 اذكو اذك : تلاق دقل فلحي نأ اما ديسلا مزلي هنأ ىعم : لاق
 لعغم ىتح سبح عنتما ناف ء فلحتل اهع دي نأ اما و .ؤ ةبذاك اهنأ ملعأ امو

 ٠ كلذ ججأ

 وه ىلي ناو نيميلا ريغ ف ةمكاحملل اهكرت نع منتما ناف : هل تلق
 ؟ اهعدي نآ اماو كلذ وه ىلي نآ مآ سبحلا همزليآ ، اهنع كلذ

 ٠ كلذ همزلي هنآ ىعم : لاق

 { ااذه ف ةمألا لئم وه هيلع ىعدي ام عيمج فق دبعلا كلذكو : هل تلق

 ؟ كالمألا سفن ف هيلع ىوعدلا تناك ولو

 ديسل ١ فلحيف نيميلا ىناعم ق لوقلا امآو .< ىدنع اذكه : لاتق

 ىلع ىعدي امم اقح ىعدملا اذهل هلبق نأ ملعي ام ىعدي امع دبعلا نع
 ٭. اذه هدع

 : ةلآسم ةت

 & هامس دق ءىشب تابرض ثالث هدنع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

همزلت له س هنيمي تبلطو ث ةنيب ىعدملا عم نكي ملو ث هيلع ىعدملا ركنأو



٨١ 

 ثالث س شرأ هدنع هل نأ ىعدي نأ الا نيميلا اذه لثم ف نيبي ال : لاق

 ء قحلا نم افورعم ائيش اذه ناك كلذك ناك اذاف . نهتيد وآ تايرض

 ٠ نيميلا هيلع ناكو

 & ٥هويبهنف هتيبب ىلا دنجلاب امدقم ءاج هنآ ىعدا ناك ناف : هل تلق

 ؟ نجمم اذه ق هيلع له { هنيميب ىعدملا بلطو كلذ هيلع ىعدملا ركنأو

 ٠ نيمي اذه لثم ف ىل نيبي ال : لاق

 ركنآو { هوبهنف !قح الب هنيب ىلع ناطلسلا لد هنأ ىعدا ناف : هل تلق

 ؟ نبمم اذه فق هبلع له هنيمي ىعدمل ١ بلطو > هبلع ىعدلا

 ىلع ناطلسلا لد هنأ ىعدي نأ الا نيمي اذه لثم ف ىل نيبي ال : لاق

 دجو كلذ ناك اذاف ع هتلالدب هوذخأف هوذخأيل وأ ، هوبهنف هوبهنيل هتيب

 هلبت ام فلحي نأ همزل كلذ لبق نم هيلع هيعدي افورعم ائيش هل اوذخأ مهنأ
 ٠ لعفلاو ةلالدلا نم نييب ام ىلع ص هيلع ىعدي ام لبق نم قح

 : ةلآسم وهجن

 هدنع نكي ملو ، هحرج هنأ لجر ىلع ىعدا اذا ميتيلا ىبصلا نعو

 ىأر ريغب وأ هيصو ىأرب هيلع ىعدملا فلحي نأ مكاحلل له ى ةنيب

 ؟ هتجح عطقيو هيصو

٠ هل هفلح ةيصو هل ىعدا اذا هنأ ىعم : لاق



٨٢ 

 هنآ رخآلا ىلع امهدحأ ىعدي نامصخلا ناك اذا : ددعس ويآ لاق

 ةنيبلا زجعآو ع همطل ٠

 ةفص نع ىعدملا كلذ لآسيو ؤ امهنيب ناميگلا كلذ ف نا : ليق هنأ

 ههجو نم هيف همطل عضوم ىآو ص رثؤم ريغ وآ رثؤم وه ام ةمطللا هذه
 > عضوم ١ نييب نا دعي الا همصخ هل فلحي الو > هجولا نم ءىش وأ هدخ وأ

 ٠ سأرلا نم رعشل ١ رصقم ىلاا ىدنع هجولا دحو

 دح نوكي نيآ ىلا راسحنالاو علصلا نم ءىش ناك اذاف : هل تلق
 ؟ كلذ نم هجولا

 ضبقن الصو نياف ، قوف ىلا هيبجاح عفري : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع ل_يق اميف هجولا دح وهف هنيبج نم دلجلا

 ؟ همصخ هل فلحي فيك : هل تلق

 : افالتخا اذه ق نآ ىدنع اميق : لاق

 ىعدا ام ىلع هاوعد ةحص ىلع الا فلحي نأ زوجي ال : لاق نم لاق

 7 حارجلاو مطللا :نم

 نم ىعدي امم قح هل هلبق ام هفلحي نأ مكاحلل زوجي : لاق نم لاقو
 هل هلبق الو ٠٧ هحرج الو همطل ام هنأ هل فلحي نآ ىنبجعيو ئ ىوع دل ] هذه

٠ ىوعدلا هذه نم هيلع هيعدي امم قح



_ ٨٣ 

 .نأ 5 ده مصخلا بلطف . همصخ نيمي مصخلا بلط ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هرظن مكاحلل له ص هنيمي نع لذسي

 .« كلذ ىق هر_ظني نأ همصخ ءاشي نأ الا كلذ ىل نيبي ال : لاق

 صوصخم ق مكاحلا ىرب نأ الا ث همصخ ىرب الا مكاحلا هكرتب الو

 كلذ ف فخي مل اذا كلذ هيلع قيضي ال هنآ وجرأو - هيلا كلذف ه آر دق

 . مصخل ١ قح نالطب

 اموي دمهآ ىتح هبرض هنآ رخآ ىلع لجر ىعدا ناو : هل تلق

 ؟ ةليل وأ

 هظفل نم ىعدا ام ىلع هل فلح ءىش نيبب مل ناف كلذ نع صحقي هنأ
 ىنعم ىلع هل هفلحي مل ، قح هب بجي ال ن راك ٠ ناف قح هب بجي امم ن راك ن

 ٠ 'قح هيف هل تبثب

 « ايوث هل قرحأ هنآ لبجر ىلع ىعدا لجر ىق لوقت ام : هل تلق

 ؟ اذه ق نيميلا نوكي فيك .ك همصخ نيمي ىلا لزنو ئ ةنيبلا مدعأو

 ىآ نم بوثلا ةفص دحي ىتح هنآ لوقلا ضعب ف هنآ ىدنع : لات

 :ىلع الا نيميلا ىرجت الو ، اذكو اذك ىلا هتميق دحيو ث عاونألا

 اذه .٠

 هيل ١ هعدبي امم قح هل هلبق ام هل هفلحي ىدنع اميق : ل ات نم ل انو

 ٠ بوثلا اذه لبق نم ىوعدلا هذه نم

 ، ارثؤم ايرض هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا لجر اف لوقت امو : هل ليق
؟ اذه ىف نيميلا فيك ةنيبلا زجعو



_ ٨٤ 

 ۔ برضلا اذه برض ام هنآ لعفلا ىلع فلحي هنا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ رسييو نياعي هنأل اذه ىف ةميقلا دحي الو

 ىتلا ىوعدلا هذه لبت نم قح هل هلبق ام هل هفلحي : لاق نم لاقو

 اذه برض ام هنأ هل هفلحي نآ ىلا بحأو ڵ برضلا اذه نم هيلا اهيعدي

 اذه نم هيلا اهيعدي ىتلا ىوعدلا هذه لبق نم قح هل هلبق الو برذضلا

 ٠ برضلا

 : ةلأسم و

 املف س هفلحف اذكو اذك ىلع همصخ هل فلحي نأ بلط لجر نع لئسو

 اذك الا هل ىلع ام : فلاحلا لاقف ؤ اذكو اذك اذه نالفل كيلع ام : هل لاق

 ؟ ال مآ همصخل هفاح دق نوكيأ كيلع هفلح ام ريغ اذكو

 ىلع فلح هيلا بلطيو بجي ام ىلع فلحي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ هيلع بجي ام

 نالفل كيلع امنا :. نيميلا ىف همالكب الصتم مكاحلا لاق ناف : هل تلق
 ؟ اذهب فلح دق نوكيأ اذكو اذك الا اذه

 فلحي نأ زوجي امم ناكو ك نيميلاب همالك لصو اذا هنآ ىعم : لاق

 هيزجي هنآ ىعمف مكحلا مطقني هلثمبو ع كلذ لثم ف مكاحلا هب

 ٠ نيميلا ىضميو

 ؟ هب رقأ ىذلا كلذب رقم وهف : هل تلق

٠ هي رقم هنأ ىعم : ل انت



_ ٨٥ 

 ةلاسم . جا :

 تمده د ة : مكاحلا هل لاقف همصخ نيمي ىلا لزن نمع هتلأسو

 ؟ ظفللا اذهب هتنيب مده دق نوكي له « اهتمده دق : لاق & كننيب

 ٠ اهم دهم بف ١ .وجل ١ ق ٥ انعم جرخي ا.ذه نآ ىعم ٧ ل اق

 ؟ كلذم هل مكحي له هتنيب رضحأف كلذ دعب عجر ناف : هل تلق

 ليق دق هنآ ىعمف كلذ ىلع هل فلحو ص اهمده اذا هنأ ىعم : لاق

 عمسي نأ هل نا : ليقو ۔ هغفلحو اهمده دق ذا ے كلذ ق ةنيب هنم عمسي ال

 ٠ اهمدهي مل وأ هتنيب مدهآ دق ناك همصخ هل فلح اذا ةنيب هنم

 : ةلسم :جا

 « ةنيبلا مكاحلا هلاسف س اقح لجر ىلع ىعدا لجر نع لئسو

 مكاحلا هل لقي ملو ع ىل هغلح : مكاحلل لاقو ث ةنيب هدنع سيل هنا : لاقف
 ةنيب رضحأ مث « كلذ ىلع هل فلحو اهردمهأآ الو هتنيب مدهآ دق هنآ

 مكاحلا هل مكحي له هيلع همصخ هل فلح ىذلا قحلا اذه ىف كلذ دعب
 ؟ هجولا اذه ىلع هيلع همصخ هل فلح دق امب

 ه_نم عمسي نآ مكاحلل نآ ، لوقلا ىنعم ف جرجي هنآ ىعم : لاق |
 عطقنا دقو ع كلذ ىلع ةنيب عمسي ال لوقلا ضعب فو ، كلذ ىلع ةنيبلا

 ىلع نيميلاو ، ىعدملا ىلع ةتباث ةنيبلا نأل ى هيلع ىعدملا نيميب مكحلا
 ء همصخ فلحي ال ىعدملا ىلع ناكو ء باطخلا لصف وهو ص هيلع ىعدملا

٠ هتنيب بلطيو



 ن ٨٦

 ؟ ىرجت فيك مكاحلا نم نيميلا نع : لئسو

 ت ه مهيواعد نم هظفل ىلع اهنأ ىعم : لات

 لوقتأ هيلع ام ركذ ىل ١ لصوف ك هفيلحت دأ رآ اذاف : هل تلق

 ٠٠. ؟ كيلع امنا لوقي مآ اذكو اذك نالفل كيلع ام

 ٠ ىدنع تبثأ كيلع ام : هلوقو ُ زئاج كلذ لك نآ ىعم : لاق : '.

 ؟ كيلع امنا : لاق ناف : هل تلق

 هلوقب جتحاو ، هسفن ىلع قحلل فلاحلا نم تابثا ىدنع اذه : لاق

 ( ايندلا ةايحلا ىف مكنيب ةدوم اناثوأ هللا نود نم متذختا امنا ) : ىلاعت

 ديك اوعنص امنا :.هلوق كلذكو ؤ تابثا وه متذختا ةدوم امنا ىنعملا امناو

 : ةلاسم ت

 تناكو & ىعداام ىلع همصخ نيميب بلطو هتنيب مده اذا ىعدملاف : تلق

 اهئامسأب اه ركذيو اهلك وأ قوقحلا ضعبب فلحي فيك ةفلتخم ءايشأل ىوعدلا

 نم قح هل هبلع الو ، هلبت ام هنأ ةلمج اميلع هفلحي نأ هل مآ ، ىعدا امك
 ؟ هيلع اهيعدي ىتلا ىوعدلا هذه لبق

 هدحي اميو ، هيواعد نم اهنم ءىش لك ىلع فلحي هنأ ىعم :: لاق

نم ىمس ,لعفلا نم ناكو س قحلا نم ىمس ىمسي نأ بجي ناك امق هيلع



 ب . ٨٧:

 اهنم هلبقت ام ث اهيلع فلحي ىتلا لاعفألا نم هيف لخدي ناك امو ؤ لعفلا

 ةدحا و نيمي ق هلك كلذ نوكيو > كلذي ىمس قحاهنم هيلع ام وأ قح

 ٠ ةفلتخم ناعمي

 ؟ كدنع ىه ام مكاحلا اهب فلحي ىتلا نيملسملا نيمي : هل تلق

 مصخلا هب فلحي نأ زئاج هنأ هيلع عمتجي امم هلاب نيمي اهنأ ىعم : لاق

 هللا نع ىورو ةلع ىبنلا نع ىورب اذه وحنو 0 ماكحألا عبمج ىف همصخ

 ىحوأف ه عطق : ليقف مكحلاب مالسلا هيلع دواد . رمآ نيح ىلاعتو كرابت
 نيبو ىتيب لخو ث ىمساب هيلع ىعدملا فلحو ىعدملا ىلع ةنيبلا نأ هيلا هللا

 ء ةيزجم ةيفاك اهنآ هللاب نيميلا ةزاجا بجوي قافتالا توبث نيملاظلا
 مل ام ناميألا نم ع هللاا ريغب بضنلا ناميآ نم كلذ ىزوس اميف فالتخالاو
 نانم نمأ كلذ هبنشآ امو ص قاتعلاو قالطلا ىناعم ىلا ناميألا جرخت

 ٠ نبملسملا ناميا نم ملعأ ال ىناف ح جرفلا

 ازوجي ا ال هنآ افالتخا ه دف ملعت ال { قاتعلا و قالطلاف : هل تلق

 ؟ بصنلا ق :

 . نيملسمل ا نم دحأ ن اميآ نم اذه ق نأ ملعأ ال ىعم : لاق

 3 قاتعلاو :قالطلا نيميلا ق ايصن نأب نامصخلا قفتا ن ٬راق : هل تلق :

 ؟ كلذ ىلع اهفيلحت مكاحلل له

 امهل ربج هنم نكي ملو ، هيلع اقفتاو كلذب ايضر نا هنآ ىعم : لاق

 نيملسملا ناميآ نم سيل اذه نآ امهربخأو ث هللا ىوقتب امهرمآ كلذ ىلع

 ء لطاب هنأ ىل نيبي مل كلذ اوراتخا ناف ث ربجلا ىلع اهب نوفلحي ىتلا

٠ كلذ ىل نيبي الف امهربجي نأ امأو



 له ، فحصملا ىلع همصخ هل فلحي نأ مصخلا بلط ناف : هل تلق
 ؟ بلط ام ىلع هفلحي نأ مكاحلا ىلع

 ىريو فحصملا رضحي نأ الا مكاحلا ىلع كلذ سيل نأ ىعم : لاق
 ٠ ىدنع كلذ هل ناك اهنجو كلذ مكاحلا

 ؟ كلذ ىرب نآ الا كعم عونمم كلذف : تلق

 ىدنع مكاحلا كلذ مزلي ال نكلو ح عونمم هنأ ىدنع سيل : لاق

 ٠ كلذ ىرب نأ الا

 ىرجي نآ امهدحأ راتخا ولو هللاب نيميلا ىلع امهربجي نأ : هل تلق
 ؟ فحصملاب امهنيب نيميلا

 ٠ ريجلا هل نمم ناك اذا كلذ هل نآ ىمم : لاق

 نم ةءا:ربلاب اضعب امهضعب افلحي نآ نامصخلا قفتا ناف : هل تلق

 ؟ مالسالاب رارتالا لهآ نم اناك اذا كلذ ىلع امهفلحي نأ مكاحلل له ي امهنيد

 الا ، مهماكحأ ىف ةفرعملا نيملسملا ناميآ نم سيل هنأ ىعم : لاق
 هللا ريغب ناميألاب بصنلا نم ءىش ىلع اقفتا اذا ، اولاق ام ةلمج ف مهنأ
 اذا امهقافتا دنع ىل نيبي الو ء ناميآ ىهف ء قاتعلاو قالطلا ىوس ام

 ث ههبشآ امو ، اذهل ىلا بحأ كلذ كرتو ث هيلع قيضي نآ كلذ مكاحلا ىأر

 له ، موصخلا نم ادحأ هل فلحي الجر مكاحلا رم ناف : هل تلق
 هيلع سيل مآع هفلحي نأ ةرمآ نم اهب فلحي ىتلا نيميلا هل فصي نأ مكاحلل
؟ ىفتكيو اذهل اذه فلح لوقي ن الا



 ديدحت هيلع نكي مل هيف هرصبو كلذ ىلع هنمأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ناك ناو ث كلذ زاج ةيالولا لهآ نم الدع ناك نا ىنبجعيو ص نيميلا ى هل

 هل فصي ىتح كلذ رصم ىلع هنماي ال و & هم همزلي ام ىلع رومآم وه امنا

 نآ ىنيجعأ هل هرصب لجأ نم ع هيلع هنماي الامم هب هرمأي امم هب لمعي ام
 ك . نيميلا هل دحيو فصي نأ

 ىنعم ىف هب رمؤي اميف اريصب الدع رومأملا ناك اذا : هل ليق

 لوقيب نأ همصخل مصخلا فلح دق هنآ هربخأ اذا مكاحلا ىلع له ع نيميلا

 كلذ تبثيو ص هيلع سيل مآ ث كلذ نع همهفتسيو ع نيملسملا نيمي هتفلح هل
 امهنيب عطق دق هنأب ، رومأملا ربخب نيمصخلا ةجح عطقل هماكحأ باتك ىف

 ؟ نيميلاب

 قدصب هنكل و ؤ رومأم ١ رميخم عطقي ال هنأ : ليق دق هنأ ىعم : ل اق

 ىلع ال هيلا لقن ام ىلع همكح رتفد ف همكح تبثيو ث هيلا مفر اميف رومأملا

 ٠ هب وه مكح هنأ عطقلا ىئعم

 ىلع ىعدي مجرو ع لاق ام تيثأو رومأملا مكاحلا قدص ناف : هل تلق

 ديعي نأ مكاحلا ىلع له ء اهيلع رومأملا هفلح دق ىتلا ىوعدلا كلت همصخ

 فلح دق هناب رومأملا قدصي نأ رومأملا ربجي هل زوجي ال ذا كلذ ف مكحلا

 ؟ ىوعدلا كلت ىف فلاحلا نع ىعدملا قيدصت هل زوجي غ همصخل مصخلا

 نآ رعحغ نم همكحك هنمآ مكح نأل ح كلذ هل زوجي ال هنآ ىعم : ل ات

 ٠ مكحلا تباث نم ىدنع تبثي نكلو « كلذل لعف هنأ هنيميب عطقي

 مصخلا فلح دق هنأ مكاحلا ربخي نآ رومأملا ىلع لهف : هل تلق
؟ كلذ نع هلآسيي مل ولو ع نيملسملا نيمي همصخل



 ب « ٠

 نم فيلحتلاو نيميلا عطقي امناو ، كلذ هيلع سيل هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ريغ ملعي ىتح ى نيملسملا نيمي مكح ىلع نيمألا

 مكاحلا هلوصوو ‘ نيميلا مكح طبضي رومأملا نكي مل اذاف : هل تلق

 عقو فيكو ك هفلح فيك همهفتسي نأ مكاحل ١ ىلع له ئ مصخل ١ فلحي فيك

 ؟ انبمأ ناك اذا هازج هفلح هنأ هربخأ اذا نيميلا ظفل

 ذفني فيك هل فصوو ئ ماكحألا ىلع نمؤي ناك ١ ذا هنآ ىعم . : لاق , .

 مل ناو ، سأب الف همهفتسا ناف ك هب مكحو هذفنأ هناا : لاقو ء مكحلا

 : ٠ كلذ عسي هنآ وجرن مكحلا توثب اهيف لخ ده ةفصب ىتأو همهفتسي

 بتكي نأ هل له ، همكح باتك ىف كلذ تبثي نأ دارأ اذاف : هل تلق
 هدنك ى ذإ!ا اذ ده ن آ رومأملا هيلع هيلمي نأ ريغ نم . , هرمأي نمع هدجو ام

 ؟ امهنيب مكحلاز و ؤ كلذ : ةفصو ‘ همصخو نالف نيم رج ام وه :

 ء ةلمجلا ف كلذ هعفر تبثي ىنعم ىلع هيلا كلذ عفر اذا هنأ ىعم : لاق

 نمو كلذ هازجأ مكحلا ىناعم ق كلذ ىلع . انومام ناك ناو انرمآم ناكو

 ٠ ارسفم لوقي وأ هيلع هيلمي ىتح هبتكي الف كلذك نكي

 اذا نيمي اذه ىف نوكي له ص هبرضب رمآ هنأ الجر مهتا نمف : هل تلق

 ؟ ةنيبلا هاعد ىلع ىعدملا حصي مل

 مل ناف ، هيق سبح الو ث نيميلا اذه ف نأ دجوي هنآ ىعم : لاق

 سبحلا اهيف امناو ث اميلع الو مهتلا ف نيمي ال : ليقو ، سبح فلحي

 نآ تع ىبنلا نع ليق امك ى ناميألاو تانيبلا توبثب ، ىوعدلاب ال مهتلاب
٠ نيميلا هيلع ىعدملا ىلعو ث ىعدملا ىلع ةنيبلا



_ ٩١ 

 ىف ناك مهتلا ف نيميلا ىنعم تبث اذاو ، ىوعدلاب ةمهتلا ببسو
 نآ ال ا . نفاض رم آ لك سيل ٤ ك لوقل ا ضعب ق هنأل > فالتخال ا ىنعم رمال ا

 : ناطلسو ةعاط هيلع هل نم و ايبص وأ ادبع رمأي

 له. ء لكلا ف رمألا ىنعمب نامضلا همزاب نم لوق ىلعف :: هل تلق

 َ . : ؟ ةمهتلا ىناعم حص اذا ةمهتلاب هرغ سبحلا :زوجي

 ىنعم همزل دق بيسي .ب نامضلا همزلبا ناك" ١ ذا كلذ ىنعم نأ ىعم . : لاق

 1 : ٠ اميهت هانعم جرخ ى هيف ةمهتلا

 ضعب ف فوصوملا برضلا اذه هبرض ام هيف نيميلا تناك هفصوو ڵ هدخ
 .. :., 4 ٠ 0 ١ لوقلا

83 . .. 

 اذه نم هيعدي قح امم قح هل هليق ام:هفلحي نأ مكاحلا ىزجي : لاقو.. ..

 ، :لوألا لوقلا. اذه:.عما هيلا فاضي نأ ىنبجعيو ث هاعدا ىذلا برضلا

 ٠ برضلا اذه نم كيلع هيعدي امم قح هل كلبت امو

 ؟ نيميلا فيك اعاتم' وأ اشامق هل ذخأ هنأ ىعدي ىذلاو

 هنأ هيغدي ىذلل شامقلا اذه نم قح هل هلبت ام هنآ انباحصأ مم
 .٠:. هل ذخأ

 هسأر وآ هدي ىف هبرض هنآ نا لجر ىلع ىعدا لجر ىف : ديعس وبآ لاق

؟ نيتيماد نيحرج
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 هبق ام هنيمي ىعدملا بلط اذا ىدنع هيلع ىعدملا ىلع كلذ قف نا

 « نيتيماد نيحرج هديو هسأر ف هبرض هن هيلع ىعدي ام لبق نم قح هل
 « فلح ءاش نا ، كلذ ىف اريخم ناك ىعدملا ىلا نيميلا هيلع ىعدملا در ناف

 ٠ هاوعد كرت ءاش ناو

 هللاب فلحي ث حورجلا نم .دودحم ىلع الا نوكت ال نيميلا نأ ىعمو
 اذ5ك امهنم دحاو لك ضرع ث نيتيماد نيحرج هسأرو هدي ف هيرض دقل

 الا فلحي ال هنأل ، شرألاب هل مكحي ذئنيح مث ث اذكو اذك لوط ف ، اذكو
 ش نيملسملا مكح ىف هيلع فلحي ئذلا حرجلا ةفص اهب ركذي ةفصب

 : ةلسم نج

 نآ مكاحلل له & همصخ هل فلحي نأ بلط اذا قهارملا ىبصلا ى
 ؟ هل هفلحي

 .دح ى ناك اذا هنا : لبقو ، همصخ هل فلحي ال : ليق هنآ ىمم : لاق

 ٠ اهب رتقثآو اهيلا لزنا اذا دودحلا الا ماكحألا هيلع تيبث نيغلابلا :

 قوقحلا نم هيلا هنوعدي اميف سانلا نيب لخدي نمل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ نيميلا ىلا اولزانت اذا مهفلحي حالصلاب

 ء كلذ هل زاج ث لدعلا نم اهعضوم ف نيميلا عضو اذا ىغم : لات

 ىعدملا ىلع نيميلاو ، ىعدملا ىلع ةنيبلا ماكحألا ىف هب لومعملا وه اذهو

 :هب لومعملا اذهغ ث نيمصخلا نيذه نيب امكاح فلحملا اذه تبث اذا هيلع

 ٠ ىدنع ماكحألا ف

 ضعبل انضعب فلح : هل لاقف رخآ لجر ىلا نالجر رضح اذا : هل تلق
ىلع امهفلحب نأ هل زوجي له ، قح ىل هلبق ام اذه فلح : امهدحأ لات وآ



٩٣ 

 ناك اذا هللا قتي ال نم فلحي نأ دحأل زوجي لهو ع امهرمأ نم نالوقي ام
 ؟ فلحي نآ بلطي وهو ءىطخم هنآ ملعي

 هجوب نيمصخلا نيذه نيب لجرلا اذه مكح تبث اذا هنأ ىعم : لاق
 ء كلذ امهدحأ ىلع تبث وأ ث امهياع هتعاط بوجو وآ ةءارب نه هوجولا نم

 رظني امناو ث هيلا همصخ بلط ام ىلع ال نيملسملا ىأر ىلع هفلحي امناف

 نيميلا هبلع تبثي نمو ، كلذ ىلع هل هفلحيف امهنيب نيميلا ىرجي فيك

 قدصو ء هبذك ملعي نآ الا ارجاف و اراب ناك ى هيلع بجي ام ىلع فلح
 ٠ همزل امب ذخؤيف هيلع ىعدملا

 عم نوكي ال مث ث امهنيب ءىش ف نايعادتي ارضح ناف : هل تلق
 لاقف « فلحي نآ امهنم دحاو لك بلطف ص نيميلا ىلا الزانتو ةنيب امهدحأ

 نآ دحأل زوجي له ث فلحأ انأ : هيلع ىعدملا لانتو ، فلحأ انآ : ىعدملا

 ؟ هبحاص ىلع ائطخم امهدحأ نوكي نآ وهو ڵ نيذه فلحي

 هبجوي ام ىلع فلح لدعلا مكح ىق نيميلا هيلع تيث نم هنأ ىعم : لاش

 ءىش الف مكاحلا ىلع باغ امو ح هيذك هيلعف ايذاك امهنم ناك نمو { قحلا

 ٠ ءاش نا هيلع

 : ةلاسم ة

 ؟ ائيسث لجر ىلا ملس هنأ ىعدا لجر ف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ىعدي امل اركنم ناك اذا نيميلا ميلستلا هيلع ىعدملا نأ ىعمغ

 ٠ ميلستلا نم هيلع

؟ اذه ىف نيميلا نوكت فيكف : هل ليق
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 هب هيلع بجي اميلست اذكو اذك هيلا ملس ام فلحي هنآ ىعم : لاق

 نم مهرد ةئام هل هلبق هنآ هيلع ىعدا ناف ةعاسلا هذه ىق ث اذه نالفل قح

 ةئاملا هذه لبق نم قح هل هلبق الو نيميلا ف قحلاف س هل اهعاي ةعلس ليبق

 ىوعدلا هذه نم ءىشب رقآ ناف ؤ ةعلس اهب هل عاب هنأ ىعدي ىتلا مهردل ١

 ىوعدلا هذه ةلمج نم اذكو اذك الا ، اذه دعب اهيف قحلاو ص اهلاحب ىهف

 ٠ اهيلع فلح ىتلا

 : ةلأسم ج

 ' فلحي له ص هنيمي بلطو ص هتعارز ق هلماع ناختسا لجر نع لئسو

 هتعارز ق هناخ هنآ ىعدي ام لبق نم قح هل ح هلبق الو هتعارز ق هناخ ام هل

 ' ؟كلذ نيميلا فيك مآ

 ۔ هعم ام افورعم ائيش عدي مل اذا اذه لثم ىف فلحي هنآ ىعم : لاق

 اذه نم هيلع ىعدي ام لبق نم اقح هيف اذهل ملعي ائيسث فلتأ الو هيلع الو
 ٠ ىوعدلا عقت امك ، بفصي ى ذلا

 : ةلأسم 3

 هل سبمبو ا روث هل رجأتسي نآ هرمآ هنآ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 لزنو 6 ة رجأل ١ هل ىمسو هيلع هل ساه و ١ روث هل رجآتساف > اضرأ هيلع

 ؟ اذه لثم ىف نيميلا فيك نيميلا ىلا

 هيلع هاعدا امم اذكو ااذك هلبق ام اذه لثم ىف فلحي هنآ ىعم : لاق

 رجاتسي نأ ٥ رمآ هنأ هيلع ىعدي ام ؤ لبق نم اهامس دت ىتل ا ح ة رجألل ا نم

٠ باوصلاب ملعآ هللا و ؤ هضرأ هل سيبميو ‘ ١ روث هل



 ب _ ٩٥

 :-باب

 ١ :راضملا فرص ق

 ق لسافتلا كلذ نمف اضعب مهضعب رضي نأ سانلا رجحي نأ ىلاوللو
 نم ماكحلا نمف لسغلا امآو ث لزانملا برقنو ك اهبرقي لسفلاو ڵ نيضرألا

 ةنالث دحلا نع دحاو لك حسفي نأ كلذو ۔ لخنل ١ نبي لسغل اب مه رمآي

 ٠ كلذ ءارو لسفي مث ث عرذأ

 .رادجلا نع حسفلاو ى دحلا ءارو اعارذ حسقي نأ رمأ حسفلا ري مل نمو

 ٠ رادجلا ءالا سرسمي الام ردقي رادجلا نع ءا_ما حسفيو ك كلذك

 اهلصأ رضآ ناف ث اهبحاص ضرأ ريغ ف رجلا لخدي نآ راضملا نمو

 .عطقي امناف ء هرسكت الو هكرحت الو ى هرادجب رضي ال ىتح مطقتق رادجلاب

 فقو ص سانلا لزانم لخد ام بشخلاو ناديعلا نم عطقيو ، هرادجب رضي ام
 ح هئامس ف الخاد ناك اذا لرجسث الو اتيب مهل سمي ال عفترا ناو مهلاومأ
 ٠ هءامسو هضرآ ناسنا لكل نآ

 لخدتف ، هلام وآ س ناسنا رادجلا ىلع عقت ىتح تلام اذا لخنلا كلذكو

 الخد ام عطقي امناف ى رجشلاو صوخلا لخدي نأ الا ؤ عطقت اهناف هتامس ق

 نآ الا عطقت ال كلتف لخدت ملو ء هيلع ةفوخم لخنلا نوكي نأ الا ع كلذ نم
 . عطقت اهناف تفيخو تعدصنا ناق ، اهتحت نم ضرألا عدصتت

 ء اهحرطي اهبحاص رمآ & تفيخو ، تلامو تكتا اذا رادجلا كلذك

 ىلا ضرألا نم ادعصم تقشنا ناو ، ةفوخم ىهف ضرع نم تعدصنا ناف

. ٭ حرطي ملو ح اهي ذخؤي مل لمت ملو 4 لصأل ١ نم قلعتت ملو ءامسلا
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 اييف حرطي الو ، رفح الو ءانب نم ثدح قيرط ىف ثدحي ال كلذكو

 الو نيطب فقس الو ءانب اهيف ثدحي الو س بارتلا الو ةراجحلا نم ائيش

 فينكلا ثدحي ال كلذكو ث نيملسملا ىذؤي فينك الو ع ءامغ الو سثرع
 ٠ دجاسملاو قيرطلا لهأ هتحئار تذآ اذا ڵ دجاسملا برقت

 رمؤي ستئانكلا كلذكو ؤ“ فينكلا اهيف ثدح اذا لزانملا ىف كلذكو

 دحأ لامب اقزل ناك اذا رونتلا كلذكو ء ساانلا ردج سمت ال نآ اهيحاص

 اهناف « تقبس ىتلا ءايشألا الا ڵ رجشلا ىلع هنم فاخي دحأ لزنم وآ

 ٠ اهعفرب اهلهآ رمأ دعب نم اهراضم نم ثدح امو && عفرت ال

 اوناك ناف ، روتساب اوذخأ رتسي ال امو ولع هل لزنم ناك اذا كلذكو

 الو ىري الف ص ليوطلا مئاقلا رتسي ىتح ع مهنيب ةانابملاب لوذخآ ءاوس

 رادجلا ضرعو ص ءاوس ريبكلاو ريغصلا ، نيفصن مهنيب ءانبلا نوكيو ء ىري

 ٠ رادجلا ضرع فصن مهنم دحاو لك ضرأ نم نيفصن مهنيب

 ناتسيو « هراد ف 7 فرشأ ىتح رخآلا ىلع ىلعأ مهدحأ ناك ناو

 نوكي نم ىري ال ىتح رتسي نأ ولعلا بحاص ىلعف اروتسم اهنم لخدي هراد

 ٠ هناتسبو رخآلا راد ىف

 امف نيتاسبلا و رودلا نم ناكسالا هيف نوكي اميف سانلا نيب ةانابملا اماف

 ٠ هدحو هسفن ىلع رضحي نآ ءاشي نأ الا هيف ةانابم الف هيف نكسي ال

 اذا ةانايملا اهيف ةرومعملا نيتاسبلا نا : نيماسمملا ماكح ضعب لاتقو

 كلذكو ؤ ءانب هيلع نكب مل ابارخ امهدحأ ناك ناو ، نيرومعم اعيمج اناك

٠ ةانابم اميف سيل قيرطلا



 _ _ ٩٧

 : ةلاسم ة

 حطسو فرغ نم ولع هل راد هلو س ةديدج اراد لجر ثدحأ ناو

 1 هرا٫ج۔ىلع فرشم

 نأ راضملا نمور٫،..لبق هلزنم ناك ناو ، رتسي نآ ولعلا بحاص ىلعف

 هضرأ نم كرتي نآ هيلع ناف « اهئطاطي لجر ردج ف اضرأ لجرلا رفحي

 ٠ مقن نأ هراج ضرأ كسمي ام ردقب

 ٠ نيعارذ كرتي : نيملسملا ءاهقف ضعب لاقو

 ٠ ةعبرأ ىف رفحيو “ عرذأ ةثالث كرتي : ضغب لاق: دتو.

 تلمح . تعفتراو اهنفد اذاو ، بنج ىف ةقفاخ ضرأ هلا .تناك نمو

 ٠ ابارخ وآ ارامع تناك تكرت ح هلام ىلع ليساا هيلع

 نم ءىبث اهيف ثدحي ال لوبسلا ىراجم: نا :. ءاهقفلا نضعب .لاق: دتو.
 جوراصلاو ةراجحلاو روفظلاي اهف .ىنبي الو > هاشغي ليسلا . ناك ام ءانم

 ٠ هلاحب هكرتي نكلو.ء هراج ىلع .ءاملا ديييف

 ء ندلاه نيب هلعل ع نينثا نيب ىداول' ناك اذا : ةبقع نب حاضرلا لانتو

 ناو ك :هيلع 5 الف ىداولا ف هلاخدا و رخآلا نفدي امهدحأ ىضرف

 قيرط ق رمم نم ىلع نكي مل قيرط دحاو ىلع دحاول ناكو. ٠ رادلا تمسق

 ٠ كرت ءاش ناو & هسفن ىلع رتسي نأ 7 رورمملا ءاش ناو ك ةانايم

 ثدحأ نم كلذ عتمي هناف .{ ءاونألا عم با ويألا ثادحا راضملا نمو

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ٧ م )



 ب `'٩٨

 نم ثيح نوكي نأ الا عنمي ال هناف . زئاج قيرط ىف ثدحأ نوكي نآ الا

 . ىتاوسلا ف لياجألا كلذكو س كلذ نم عنمي هناف ث لباقي هباب ىلع فقي

 قيرطلا نعو : هنع هللا ىضر دعس نب دمحم ديعس ىبأ نع ليق اممو
 ذخأي نأ مكاحلل له ص كلذب لانت نم لوق ىلع دلبلا لهآ اهحالصا مزل اذا

 ؟ دلبلا لهآ نم دارأ نم كلذ حالصاب

 ذجسملا حالصا عمجي نم عيمج ىلغ قيرطلا حالص جرخي ىعم : لاق
 ٠ دلبلا لهآ نم صصخم دحأ ىلع تبثي مل اذا ع عماجلا

 ىف قيرط لثم اثدح عضوم فف نأ ملعي مكاحلا ناك اذا : هل ليقو

 نكي مل هيف ثدح وآ س قبرط عطق و 3 ، ءالخ وآ ، باب وأ ، اهعضوم ريغ
 ح مكاحلا ةلزنمب لزن مث ث هذه هتلزنم لبق هب ملعي مكاحلا ناكو ث كلذ لبق
 هبلع الو هل ال مآ « دحأ كلذ بلطي مل وأو ث هيف هملعل ريغي نأ هيلع له

 ؟ دحآ كلذ بلطي مل ! اذا

 ح هوجولا نم هجوب جرخم ثدحلا اذهل نكمأ اذا هنأ ىعم : لاق
 ،! هملعب كلذ ىف ضرتعي نآ ىدنع مكاحملا ىلع نكي مل س هقح نكمي هنأ

 ىلع بفاصنالا مزلي كلانه مث ك قردرطلا كات ىف بستحم بستحي ىتح

 ٠ هفاصنا ىلع ردقو ت ةجح ك!ذ ىف هيلع حص نم

 نآ ىعداو حص وآ س هثدحب ثدحملا رآو ڵ كلذب مكاحلا ماق ن راو

 نمم وه هنال “ ىدنع كلذ هعسوو جرخملاب هذخآ اجرخم كلذ ىق هل

 لاومذلاك قيرطلا سيلو ث هريغل امك قيرطلا ى باستحالا هل زرجد

 اوعاسث ناو مهقوقح اوبلط اوءعاست نا ث اهلهآ ىلا اهرمآ ىتلا ةكولمملا .

و فع ١ ٠
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 كلذب نوذخؤي قيرط ىف اثدح نايبصلا ثدحأ اذاو :. هل ليق

 ؟ ال مأ

 > مهئايصوأ و مهئا لوأو مهئابآ ىلع كلذ ق جتحي هنآ ىعم . : لاق

 > مهلاوما ف كلذ مهيلع سييل : ليق هن ىعمو ك مهلاوما نم كلذ جرخيو

 ٠ مهلتناوع ىاع كلذو

 لبق وأ همكح ق ثدحم وهأ ردي ملو . قيرط ق اثدح دجو اذاو

 ؟ كلذ ىف مك_دلا ام ى كلذ

 ىزجي ال قرطلأ تناك اذا هرييغتب رمأيف ثدحلا حم اذا ىعم : لاق
 اذاو ث اهكلام ىلا ك:ذف كالمألا اهيلع ىرجت تناك ناو ث كالمألا اهياء
 .٠ قحي هنآ حصي ىتحف ثدح هنأ حص

 اهعطقف رخ آ لجر اهيلع .عقوت ٠ قب رط ق ةلاخن ق لو قن امف : هل تلق

 ىلع عفريو . قد ,رطلل بسنح: نأ دحآ د رأو ك اهي رضأ ائب اهن 7 " و أ

 : ؟ كلذ هل له ، لجرلا ك ذ

 عطق وآ ڵ ةرضم نم اهعطق ناكو ث قيرطلل .تناك نا اهنأ ىعم : لاق

 ناك اذا ص قرطلا لام وآ قيرطل ىدنع بستحي نمل زاج ث اهنم ءىش

 كلذف كالمالا اهيلع ىرجت تناك ناو ث كالمالا اهيلع ىرجي ال قيرطلا

 . ٠ اهكلام ىلا

 ىلع كلذ هغم حصي مل هنأ ريغ ، ذفاونلا ىف تناك اذاف : هل تلق
,؟ ةمهتلاب هيلع عفري هل له « ا دحأ كلذب مهتا دق هنأ الا دحأ



 _ ٠.م ١ _

 ٠ همهتلا هقحلت نمم ناك اذا هيلع بثتسيتحا نا كلذ ه4ل. هنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم اج

 ةرضم وآ ك قيرطلاب ةرمذخم ةلخن وأ ةلسف وأ ٣ رجش نع هتلأسو

 ةيقاسلا بابرأل زوجيب ام ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغ اهبرو ع موقل ةيقاسب
 ؟ ةرضملا فرص ىف هلعفي نأ قيرطلل بستحملاو

 كلذ_ب مكح « ةرضملا فرصي ض مكاحلا ىلا كلذ عفري هنأ ىعم : لاق

 مهياع نكي الو ك راضم نم كلذ ريغ وأ ةلخن وأ ةلسف وأ ةرجش عطق نم

 ٠ كلذ نم نامض

 ؟ مك اح نكي مل ناق : هل تلق

 فرصب نررمأيو . مهعم كلاذ حصيو ‘ نبملسملا ةعامج ىلا عفري : لاتق

 ٠ اهعطق وأ اهتلازاو ء هنع ةرضملا

 : ةلأسم 3

 : ليق ، رمعت ضرأ نيبو هنيب رادج تحت.نوكي لودج نع: : لئسو
 :؟ ضرألا برل وآ رادجلا برل ، لودجلا اذه نوكي نمل

 : فالتخاب هيف ليق دق ىعم : لاق

 ٠ رادجلا .برل هنا : لاق نم لاق

٠ ضرألا برل هنا : لاق نم لاقو
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 نافصن .امهنيب وه : لانت نم.لاتو .

 وه نمل فرعي مل نا هلاحب كورتم وه : لاق نم لانو .

 ؟ ةلاسم ة

 هلانت ال بئاغ هحرط ىذلاو 2 قيرطلا ف حورطم بارت نع : لئسو

 ؟ ةجحلا

 ٠ قيرطلا نم جرخيو هلام نم رجأتسي : لاق

 ؟.هلام.ف حرطيف : هل. لق

 ٠ هلام ىف حرطي ىدنع اذكه : لاق

 قيرطلا نم ميتيلاو بئاغلا بارت جرخي نأ بستحملل زوجيف : هل ليق
 : ميتيلاو بئاغلا لام ىف هحرطيو

 ٠ كلذ هل نأ ىعم : لاق
7: 

 ؟ وه نمل فرعي.ال قيرطلا ىق .بارت ناك ناف .: هل ليق

 مل ام اهنم عضوم ىفو ث قيرطلا حلاصم ىف قرغي ف هنأ ىعم : لاق

 ٠ :اهب رضي

 اثد_ح هلام ف هيلع ثدحأ الجر نآ مكاحلا مم حص ا.ذاف : هل ليبق

 ليزي نآ ةريرسلا ف لاملا بحاص رمأي نأ مكاحلل له اهريغ وأ ةيقاس نم
؟ هسفن نع ثدحلا كلذ



 ٠ _ ء ٠ ١ ٠ ___

 مكحلا هجو ىلع امآو ك راصتنالا ىن :عم ىلع كلذ رج هنآ ىعم .: : لاق

 ٠ زوجي الف

 ف اهنم ثد۔_حآ ام ثاد_حألا ل۔دزي نآ مكاحلا ىلع نا : لاقو
 . ..ه ه . . لاح

 له ء امكاح مكاحلا نركي نأ لبق قيرطلا ىف ثدحأ امف : تلق

 ؟ كلذ رييغت هل

 هدهنيو ڵ كلذ ىف ابستحم لعجي نأ الا ، كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق
 اوهتنا ناف ، نيثدحملا ىلع جتحيو ث هتلازا ف ةجحلا هل لعجيو ث هيلا
 اذا اوسبح الاو اوهتنا ناف ، كلذب اوذخأ الاو مهثاد_حآ اولازآو

 ٠ هوليزي ام ردقب كلذ ىف اوددم

 ذخؤي نم ث قيرطلا ف ابارت هل حرطي الجر رجأتسا نميف : هل ليق
 ؟ رمآلا وأ حراطلا هجارخاب

 رمألا حص ناف ڵ\ ثدحملا وه هنأل ء حراطلا ذخؤي هنأ ىعم : لاق

 نم لثم ث اعيمج كلذب اذخآ اعاطم نوكيو ؤ هيلع بجي رمآ رمآلا ىلع

 نآ هرمأ هنآ لاح ىلع رقآ ناو ص ةعاطلا هل نم وأ هدبع وأ هيبص رمأ

 هيلع حص هنأل ، كلذب ذخأ ةنيبلا هيلع تماقو ، قيرطلا ف حرطي

 ٠ رضاحلا ذخآ امهدحأ مدع ناف ، هعسي ال ام

 > لام هل ا۔ههدحأو 6 ةجحلا مهلانت ال ثبح اداغ ناف : هل تاق

؟ لام هل سيل رخآلاو
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 ء كلذب ناذوخأم امهنأل ، لاملا ىذ لام نم هل ربجتؤي هنأ ىعم : لاق
 ٠ دارفنالا ىلع دحاو لكو

 : ةلأسم ج

 مث ؤ هثدحأ ثدح ةلازاب مكاحلا هيلع مكح لجر نع هتلأسو

 ؟ ثدحلا ةلازاي ةثرولا ذ_خؤب له ص هلبزب نأ لبق تام

 ٠ هلام ىف ناك “ هتابح ىف ثدحلا ةلازا هيلع تبث اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ ةلازا ىلوتي نمف : هل تلق

 ٠ مكاحلا ىلع كلذ : لاق

 ؟ لام ثدحملا اذهل نكي مل ناف : هل تلق

 اذا نيملسملا ىلع كلذ ناك نيملسملا عمجي ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هليزي بستحم هبف بستحأ ناف هللا لام فق هتلازا تبث

 : ةلآشضتم :3

 هيذؤي هنا : لاقف بايثلا رصقي راصق هل راج ىلع عفر لجر نع

 توص فرصب هيلع مكاحلل له ك هاذآ هنع فرصي نأ بلطيو ٤ هترصتمب.

ق هل قيس دق نكمب ملو .اذه هيلع اثدحم ناك اذا هنأ ىعم : لاق
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 فرص ه ال. ناك .ىذألا كلذ ف هيلع نآ لدعلا ىآرو > .ةجح عضوملا كلاذ

 ىذأ ك:اذ.ف نكب ملا ناو “ ىذألا الو ، ةرورضلا توبث زوجي الو ص كلذ

 وأ 0 هكلم ىف ءاىش ام لعفي نآ عنمي مل ، لودعلا رظن ىف ةرضم الو

 ٠ هل حابم وه ام عضوم ف

 نم ىذألا ىكتشاف ث هلزنم نم ايبرق اجاسن ناك نا كلذكو : تلق

 ؟ كلذ هنع.فرصي نأ بلطو ؤ هبشخ برض

 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو & راصقلا لثم جاسنلا نآ ىعم : ناق

 : ةلاسم چ

 له ء :هراج لام ىلغ -هصوخ فانأف السف لسف لجر نع هتلأسو

 ه_يلا بلطي مل ناو ، هراج ضرأو ث هراج لام ىلع فان ام ةلازا همزلي
 ؟ هتلازا هيلا بلطي نأ دعب ال مأ

 ثدحملا وه ناكو س هراجب رضي امم كلذ ناكاذا هنأ ىعم : لاق

 بلطب مل والو ك هفرص هيلع ناك :ةرضم نم هلعف نم دلوت امف { كلاذل

 ٠ كلذ فرص هراج هيلا

 ٠ كلذ هيلا بلطي نآ الا هيلع سيل هنآ : بسحأ اميف ليق دقو

 نم -هتلاسعف نم هلخن قورعو ع هراجب رضأو . لشف :ااذاف..: هل تلق

 ؟ قورعلا ةلازا هيلع نوكي له ، لخنلا ريغ

7 قنورعلا فرصي لوقي:ادحأ نآ ملعأ“ال :.لا
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 بحاصل مأ ع .قورصلا بحاصل قورعلا :هذه. .نوكت نمل :: هل تلق

 هضرأ :عدبي ؛نأ ضرألا .بحلص دارأ اذا لخنلا بحاصل وأ ، ضرألا

 ؟ لخنلا هذه. قورع عطقيو

 > هضرأ رفحي نأ هلو ء لخنلا بحاصل قورعلا نأ ىعم : لاق

 نا امآو ے هضرأ .نع ررضلا ةلازال هدصق ناك اذا ةرضملا اهنع ليزيو

 هل نكي مل ء هراج ل_خنب ررضلا دصق! قورعلا عطق هرفحي دارأ

 ٠. :كلذ

 ٣ ةلآضم :

 لهجي .نأ لجرلا :داراف ع.لزنم برق ءالخ هل لجر نع : لئسو
 هيف سيا ءال۔۔خلا اذاف رظنف . هنع. ةرضملا ثففرص. بلطف ح ىلصم. هلزنم ق

 ىنبي نأ ءالخلا بر ىلع هيلع مكحي له ث هدحو ىلصملا ىف الا ةرضم

 ؟ ىلصملا لاحل ةرتس ارادج

 بجر ةرضم هي نكب ملو :ك انقياسم ءال خلا ناك اذا هنآ .ىعم : .لاق

 بحاص ىلع ىدنع نكي مل & ىلصملا ثودح قيرط نم الا ررضلا اهب

 ه_۔ىفنل ىنب ءاجحمث نا > رايخلا ىللا بحاصو ك ىنمي نآ ءالخلا

 ٠ كلذ عدبي وآ ةرتس

 ل_محي راغلاو ح هلجر لزنه :برق .ءال ذخ..ناك نا: .كلذكو :: هل لبق

 ؟ هتلاززاب هيع .مكحي .له .لجزلا لزنم ىلا ةرذعلا هنم

نا 3 هراج ىلع ثدحملا ةرضملا ةلازا هيلع مكحي هنآ ىعم :: لاق



_ ٦ ٠ {١ _ 

 نك۔_د مل ةرذعلا رأفلا لمح الا ررض هيلع نكي مل ناف ، اهل ائدحم ناك

 ء كلذ لمح نع هنم عنتمي ال رأفلا نأل ؤ ثدحلا نم ىدنع ةرضم كلذ

 ٠ هنكمأ املك كلذ ةرضم فرص فق هسفنل ل اتحي نأ لزنملا بر ىلع

 ء لجرلا لزنم نم ءالخلا ةحئار منشي ناك نا كلذكو : هل ليق
 ؟ ءالخلا فرصب هيلع مكحي له ك هلزنم طئاح نم وأ

 ى ذآ فرصي رمآ ةحكئا رلا ال ١ ةرضم هنم نكي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ةرضم هيف ناك ناو ص هراج نع اهفرصبي ىتح ءاش امب تثدح اذا ةحئارلا

 ٠ ةرذملا فرص كلذ رغ

 ىلع هترضم تنيثئو ء تام دق ءالخلا اذه ثدحم ناك نا : هل تلتق :

 ةرضملا هذه فرصي نأ هيرتسثم وأ ءالخلا اذه ثراو ىلع له ص هراج

 ة ؟ هراج نع ءال_خلا اذه نم

 لعف نم ثدح امب ثراولا الو ىرتشملا ذخؤي ال هنآ ىعم : لاق

 نم هلعف نم دلوتب امو ، هلغف نم ةرضملا لاخدا نم عنمي نكلو ث هريغ

 ٠ اهفرص هيلع ناك ةرضم

 : ةلآشضم 5

 نيرقلا صوخ كبتشا دقو ؤ زخآل نيرق اهتحتو ، لجرل ةلخن نعو

 صوخ كابتسثا نم هتلخن علطي ةلخنلا بحاص داكي الو ، ةلخنلا عذجب
 فرص اذاو ، هتلخن عذج نع صوخلا كلذ فرص بلطف ى اهب نيرقلا

٠ صوخلا نم رشعلا وحن الا نيرقلا صوخ نم قبي مل صرذخلا
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 ؟ ال مآ كلذ نيرقلا بحاص مزايآ : تات

 هنآ الا س ه:كح الو نيرقلا اذه ىنعم فرعأ الو { ملعأ هللا : لاق

 نآ الا مكح مزالب ررض لمحي الو ص مكح مزالب ررض ىدنع تبثي ال

 ٠ هيف كشي ال امب بجي

 : ةلآسم 5

 لجرلا ةلخن ةرمث رتست هفارطآ تناك اذا نيرقلا صوخ نعو

 ىتح 0 اهفارخ الو اهريجست الو ص اهريدحت هنكمي الو ص نيرقلا تحت ىتلا

 ٠ امن

 ؟ نيرقلا تثح اص هفصقي امن أ مآ هتلخن ة رمث روشىو هفصقيأ : تلق

 ىلع ةجحلا نكمأو ث مكحلا ف ك!ذ فرص تبث اذا هنأ ىعم : لاق
 لعف ناف . هدلع جتحيو ح ه بلا ىدنع كلذ ناك ‘ لاملا بحاص

 فر۔_ءا الو ك ملعأ هالاو ك كلذ فرص تبثي مل نا ٥ 6 بفرص الاو
 س

 .٠ اذه ىنعم

 ء مرغخ'ا همزلي نيرقلا بحاص ىلع ةجح الب وه هفصق ناف : هل تلق
 ؟ مثا ال و ؤ هيلع مرغ ال مآ امثآ نوكيو

 ملف ع هيلع جتحا ول نآ افورصم لصألا ىف ناك اذا هنأ ىعمف
 كلذ فف ى! نيبي الف ، هفرص نم لاح لك ىلع دبال ناكو ، هيلع جتحي
 امئاق هنمضي الو س هبر ىلا هيدؤي نأ الا كلذ نامض هيلع ليق هنكلو س مثا

٠ ةجحلا ىف رصق اذا اعوطتقم هنمضي امناو



 -س . =-, ٨. ١

 ىعمغف ى كلذ لعفف عوطقم الو فورصم ريغ لصألا ق ناك ناو

 هجولا اذه ىلع نمضيو ؤ“ اعيمج مئال او نامضلا نم ىرعتي ال هنأ

 . امئاق

 : ةلسم "

 ملف :هريغ ضرأ ف اهاشثحو ، هضرأ ى ةمرك لصأ هل لجر نعو

 ء ةمركلا بحاص تام نآ ىلا رييغت الو ريكن ضرألا بحاص نم رهظي

 < اهيشثحي ةمركلا بحاص ناك امك ةمركلا: ىشحي نآ ثراولا دا:رأ املف

 6.٨ نم .سفن .ب.ط..نع :كلذ..هاطعآ. ناك. هنا : لاقو. ء ضرألا بحاص هعنم

 ٠ هسفن بيطت الف نآلاو

 بحاص .ىلع تبثيآ : تلق ٠ كلوق ةقيقح فرعأ ال انأ : ثراولا لاقو

 ؟ هيلع هتمرك ىشحي نآ ضرألا

 فرصي دف س ضرألا ىف ةمركلا نم كلاهلا ىشح دق ام هنأ ىعم : لاق

 ىشحي ثراولا ديزي الو ڵ ضرألا بحاصل حصت ةجحب الا ىدنع كلذ
 نمو ةمركلا نم داز ام هنع فرصيو 6 ىدنع تيثت ةجحب الا ١ ذه لام ق

 هريغ ٠

 ىرخآ ةمرك عرزي نأ ثراولا دا.رآو . ةمركلا هذه تتام نا : ليقو

 ٠ هريغ ضرأ ف كلذ هل نكي مل اهناكم

 : ةلاضه ج

 لجرلا بلطو ؤ لجر ىلع ةلئام هيبآ نم ةردس ثرو لجر نع : لئسو
؟ كاذ هل له ، هتيب ىلع فان ام مطقي نآ
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 منو > هيبآ ةانح ف ةرد ىلا نم فئانلا تشث اذا هنأ ىعم : لاق

 : كلذ ىف فلتخي هنآ ىدنعف & هيلع جتحي

 ناينبلا .لثم ةثدحملا ثاد.حألاك سيل اذه نا : لاق نم لاقف

 ملعي ىتح تام اذا لازت ال اهنآو . ىنابلا ةايح ىف تبث ا!ذا ههبشي امو

 ٠ تيملا ةايح ف تبث .ولو ، لاح ىلع. لازي لئاملا اذهو ء لطنب اهنأ

 هناف هلاثمآو ڵ ثدحملا ناينبلا لثم .كلذ نا : لاق نم لاتقو

 كلذ نأ وجرأو ث لطاب هنأ ملعي ىتح ىنابلا ةايح ف تبث ااذا لازي ال

 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي

 ىلا كلذ بلط اذا الازم هثودح ناك هتوم دعب كلذ نم لئاملا امآو

 ٠٠ ہححجوب ام ىنعم ىلع. هلك اذهو <> افالتخا كلذ فق ملعأ الو.. هبر

 : ةلأسم "

 ناتسب بنج ىل ا ٥ را'دج لصآ ق ةمرك لسف لجر نح : لئسو

 . ؟. هحسي له.ح. لجرلا ناتسب ق: عسوتت نوكي نأ كلذب دارأ ، لجر

 ۔ .٠ كلذ ىلا دصقي نأ هتننا:ق كلذ هل. ىنبجعي ال .: لاق

 ح لجرلا اذه ناتسب ق ةمركلا هذه. .قورع ترهظ. ناف : هل تلق

 هذه فرص ةمركلا بحاص مزلي له ص قورعلا هذه فرص لجرلا بلطو

 ء هضرأ نع اهفرص دارأ نا ناتسبلا بحاص ىلع كلذ.نوكي. وآ س قورعلا
 ؟ اهكرت دارآ ناو

 ك اب هجرخآ ء .+ نا ناتسبلا بر ىلا كلذ نأ ىعم : لاق  

٠ اهكرت ءاش ناو



 ب ١١٠

 : ةلآسم ج

 اذا ٣ سا۔_ذلا عدورز دسفت جاجدلا نوكي نأ باودلا راضملا نمو

 ؟ كلذب تفرع

 داسف داسفلا نمو ث عورزلا نع اهوسبحي نأ اهلهأ ىلعف

 ثور_حلا باحصآ ىعو س هونمض ليللاب تدسفآ امو ث ليللاب باودلا

 .تن ملو ، مهنيب اميف سانلا نورجزي مهانيأر دقو ى راهنلاب اهظفح

 نأ 77 مدةتيو سانلا ىف ىداني : ليق هنآ الا ءاهقفلا نم كلذ

 . اهيف مهيلع مكحي كلذ دعب مث ك مهباود اوظفحي

 همزل نمو ى لدع ىدها هثب تدسفأ اذا باودلا باحصأ مزلي امناو
 ء لود هلا ةميقب تاكأ موي رجلا نمث مرغي امناف ث هتباد تلكأ ام مرغ

 نأ ةيد م۔ذفار هينلا مغر اذا مكاحلا ىلعو ث هلثم ةرمث “مزلي سياو

 اهباحصأ و-ءع۔ي نآ هرمأي هنكلو ث اهضبقي نم رمأي الو ، هنم اهخبقي ال

 ٠ ايعار اهيطعي الو ث امهنيب مكحي مث ث هيلا

 نولو ث رفيج نب انهملاو ى ديمح نب كلملا دبع نمز ىف ناك : ليقو
 6 كلذ نم سانلا هدرلا ريصي امم بفاصنالا ىلوتي باودلا ىلع ادلاو

 59 مهارد ةسمخ رهش لك ق مامالا دنع نم ىط يو

 لو۔ة نم هفرعن .الف العج سانلا فلكيو . ئ كلذل لجر ةماقا امأف

 ايه 'هآ نع نا ودلا ¡ سبحو ئ ةيجاو ةياعرلا تناك ولو > ملعلا لهأ نم دحأ

 نم ا_ذ. أر .دقو > اهاعر ام رد_ةب الا ةراسجا كلذ ق ىعار ال نكي مل

نوفلكي ءالؤ_ھو ُ قنادب ارهش ةاشلا ىعري ىرقلا ىف سانلل ىعرب
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 ناو ،. هب ىضر الو 0 كلذ لاق ادحآ ملعن ملو ء اقتناد موي لك ىف سانلا

 همزلأآو هنم هفصنأ هدجو ام ىتمف ت نيلدعب . نالف ةباد اهنأ هعم حص

 ٠ ائيش اهيف هل

 هنكلو ث ىلاولا .اهسبحي ال اهبحاص مزلي اثدح ةثدحملا ةبادلا كلذكو
 نالف دجو مث ء نالفل اهنأ حصف ايئاغ ناك ناف “ اهبحاص وعدب نأ رمآب

 ٠ هققحي هل هذخأ

) 

 ل_جرك ؤ الثم وه نمل فرعي ملو ٤ ةيانج ىنج اذا دبعلا امأو
 ىدأو مكاحلا هعاب ةيانجلا همزل اذاف < ثراو هل فرعي الو 6 تومب

 ٠ هذنتح

 : ةلأسم ةه

 اهطبرب نأ هل له ، هعرز ق لجرلا اهدجو اذا ةيادلا نع هتلأسو

 ؟ اهكاسما ىف هيلع مدقيو ح اهبلطي اهبحاص لضي نأ ىلا هدنع

 اهيع هل الو ى ةبوقع ةبادلا ىلع الو ص كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق
 : _ ! .ةجح

٠ 3 . 
٦ . 

 عوج اهباصأ هدنع اهطبرو لجرل لام نم اهذخأ ناف : هل تلت
 ؟ ملعي مل وأ كلذب ملع ، سنطع وأ

 نيح نم , اه .اصآ امو ‘ ةدادلل نامضلا ههزلب هنأ ىعم . : لاق

 : ٠ اهذ_خأ ام

: . 

؟ هب رتنأ وأ كلذ حص اذا ةبوقع اهل سباحلا ىلع لهف : تلق



_ ١١٧٦ _ 

 نمآ اهباصأ امل نامضلاو سجحلابي. ةبوقفلا : همزلي هنآ ىمم :0 لام

 :٠ نامض هيلع ناك. هدب ىف تتام نا. كلذكو ع ةرذملا.

 ةبرقع ةبادلا هذهل سباحلا ىلع له ، ةرضم اهبصت مل ناف : هل تلق

 لواطتيو ڵ كذ ف لهجب نمم ناك ناف > هرمآ ف رظني هنأ ىعم : لاق

 ىذب سيا ناك ناو ؤ“ كلذ هل سيل هنأل ۔ ةبوقعلاب اقيقح ناك ساانلا ىلع

 ٠ ىدنع كلذ ىف هترثع تليقأ لواطتي الو س لهج

 موب اهتميق همزلت سبحلا اذه نم هدي ق تنام ناف : هل تلق

 ؟ هدي ىف تتام موي مآ اهذخا

 ٠ اه' نيتميقلا لضف همزلي هنأ ىعم : لاق

 س.احلا لاقو ، مهرد ةئام اهتميق نآ اهبحاص ىعدا ناف : هل تلق
 ؟ امه رد نوسمخ اهتميق نا : هبادلل

 ٠ ةنيب حصب نآ" ١٨لا 0تهنيمي مم مراغلا لوق لوقلا نأ ىعم : لاق

 ق هريغ ةباد وأ هتباد لجرلا دجو اذا : هللا همحر دعس وبأ لاق

 اهجِخ: ، لصألا ىف ركنم هنأل ، اهجارخا هيلع ناك هريغ عرز وأ ؤ هعرز
 ٠ اهريغ وآ قيرط'ا لثم اهنم ام ىلا

 ٣ ةلآسم :

 نأ هنم فيخ اذا هب مازيألا هبحاص مزلي له بلكلا نع : لئسو

؟ هدسفيو دجسملا لخدي
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 ىدنع اذكه : لاق ٠

 ؟ فخي مل ناف : هل ليق

 همزلب مل : لاق ٠

 بلطو .ك هنم اكشف ؤ ه ر اج ب اب ىلع حلسي بلك هل لجرو : هل لبق

 ؟ هنع بلكلا اذه سبحو ةرضملا فرصب مكحيأ هتيافك

 ةرضملا هنع فرصي 0 بلكلا بحاص ىلاع كلذ هل نأ ىعم : لاق

 ٠ ءاش فيك

 نع هظفحأ ملو ث بالكلا نولتقي اوناك ادنلجلا نمز ىف نا : ليقو
 ناتسب ف حبني ابلك عمسف ىكزأ ل_خد ايراش نا : ليق ىتح هيقف

 ٠ هلتقف هيلع لخدف ؤ ةدجن ىنب

 ٠ امهنمض امهلنق نمو { نالتقي الف ىماحل ا و د ايص! ١ بلك امأو

 : ةلآسم م

 اهجرخي ىتح اهتوسيف هريغ عرز ف ةباد ىلع ىضمي لجر نعو
 زئاج قير_ظ وأ رهاظ وأ داو ىلا وآ ئ ةيويرم بارح ضرأ ىلا هنم

 نأ امآ فانلا هوجو نم ءىشد ةبا دلا كلت فلتتف قوس وآ نكسم اهيق

 ؟ نامضلا قئاسلا اذه مزاي له : تلق ، رئب ف عقت نأ اماو ، قرست

 عرز" نم اهجرخي ام قوف هتقايس ىف دري مل اذا هنآ ىعم : لاق

) ٢ جح ديفمل ١ عماجلا __ ٨ م (
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 ع هيلع نامض الف ؤ اهررض نم نمآي ام عضوم ىلا راكنالا هجو ىلع
 ٠ كلذ ف دعتي مل نا هنآ ىدنعو

 5 را۔ضح ىف تالخد وأ رادج تمحتقنا اهتاس امل كلذكو : هل تلق

 ؟ ال مآ نامض همزلي ءىش اهنم باغ وأ ترسكناف

 اهتاس الو ص اهف'تي ام ىلع اهتتابس ق اهلمحي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 .٠ ةفصلا هذه ىلع نمضي ال نآ وجرأف ى اهلثم ةقايس قوف

 : ةلآسم وج

 تلخد اهجرخآ ناف ت هلكأت عرز وآ س هعرز ىف ةباد دجو لجر نعو

 ؟ كلذ ف لعفي فيكو ث ال مآ لكأت ام نمضيآ ، هلكأت هريغ عرز ف

 ، هريغ عرزو هعرز نم اهجرخي : ليقو س حابم ىلا اهجرخي : لاق
 ٠ هلوت ىنعم ىلع تدسفآ ام نمضي الو

 امم رثكأ تدسفأ اهجرخآ نا ىشخيو ةديقم تناك ناف : هل تلق

 ٠ ءىش هيلع سيل : لاق

 ناو س لضفأ وهف اهتجرخأ ناف ةبادلا تيآر اذاو : هريغ نمو
 نم ك!ذ نأل ، لمجآو نسحأ اهجارخاو مثآ كنا لوقن امف اهتعدوآ

 ء رصقي ال نآ داسفلاو ركنملا راكنا ىلع ردق نمل ىغبنيو ث داسفلاو ركاذملا

٠ عجر كلذ نع ىهنيو
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 ؟ هنم اهنقسي ملف ، هريغ عرز ىف ةباد ىآر نمو

 كلذ جرخي هنأل 6 ردق نا كلذ نع اهنوسي نأ هبلع نأ ىعم : لاق

 نأ الا اهجارخا هيلع سيل : ليقو ح ررضلا عوقو ف ركنملا هبيش

 ٠ كلذ ءاسنب

 هيلع ثد_ حأ هنأ عدم ىعداف ؤ لام ىف اثدح لجر ثدحآاذاو

 ةكرش ىف وأ قح هيف هل ءعىش ىف هيلع ثدحأ هنأ ةنيبلاب هيلع ىعد اثدح

 ٠ ثادحألا نم هريغ وأ قيرط وأ ىرجم وآ

 ىلا ماكحألاو ثادحألا نوعفري ةالولا ناف نيلدعب حص اذاف

 لكو ث امهنيب رظن مث ، ثدحلا عفر مكحلا ىلااولا ىلوت ناو ث ماكحلا

 هيف ثدحأ ىذلا عضوملا نأ ىعدا مث ڵ هريغ ىلع اثدح ثدحآ نم

 لصألا بحاص ىلا بلاطلا بلاطيو ؤ هثدح عفرب ثدحملا ذ_خأ هريغل

 ٠ كلذ حص اذا ع هل رقأ ىذنا

 ال_ہف وآ > ءانب وآ ةلاجا وأ اقيرط ثدحأ نا كلذكو

 ٠ هب اولكو اميف ءالكولا كلذكو ثادحألا نم ناك ام وأ

 : ةلآسم و

 نم قيس اثدح كردأ مث ء ةمامالا هل تد_ةع اذا مامالا نعو

 3 ةا_دحلا ق هدعي ناك وآ . هثدحم تامو ئ هلبق ثتفلس مايآ ف هثدحم

؟ همايأ ىف ثدحي مل ىذلا ثدحلا كلذ ريغي نأ هل له : تاق
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 ء هث۔دم تام ريغي ام اهنم اهانعم فلتخت ثادحألا نأ ىعم : لاق
 ح هنطاب حصي ىتح ريغي ال ام اهنمو ث هقح حصي ىتح ايح هدعب ناك وأ

 ٠ اتيم وآ ايح هثدحم ناك

 ثدحلا ريغي مل هتجح تتام تام اذاف ، ايح هثدحم مادام ريغي اهنمو

 ذفنيف « ثادحألا ىآ نم ثدحلا اذه ىف رظنيو ڵ لطاب هنأ حصي ىتح

 مامالا مايآ لبق تناك ةلازملا ثادحألا ف قرف الو ، لدعلا مكح هيف

 ثاد_حذلا ريغي نأ هل ناك همكح تبث اذا ىضاقلا كلذكو ث همايأ ىف وأ

 ٠ لدعلا مامالل ةرذملا

 : ةلآسم ج

 بحاص تامف ث هلام ىف ةيقاس لجر ىلع ثدحأ لجر نع هتلأسو

 تومب جتحاف ث مهنع هثدح ليزي نأ ثدحملا ىلا هتثرو بلطف ، لالا

 ؟ هنجح ثدحملل تبثي لاملا بر توم نوكي له ص ريغي مل هنآ كلاهلا

 تومب ثدحلا تبثي امناو ؤ هليزي نأ هيلعو ڵ كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ه هلط اي حصي ىتح ثدحملا

 اتام ىتح كلذ ىلع الازي مالو ؤ لزي ملف هياع ركنأ ناف : هل تلق

 ؟ ث دحمل ١ تيثب له 6 ا ھيمج

 ٠ ةلكالا نم

 هنم تيثب له 4 مك احلا ىل ا عفت رب نأ نود ريكنل ١ حص نانف : هل تلق

؟ مكاحلا ىلا اعفتري مل ولو ريكنلا
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 مكاحلا دنع نكب مل ولو . ركذملا نم ريكنلا نأ ىدنع : لاق ٠

 ةلأسم هج :

 ح هلزنم باب ىلع دعقيو ث زئاج قيرط ىلع لزنم هل لجر نع : لئسو

 ، موقل لزنم هلزنم برقو س هعم نودعقي ي لاجرلا نم هرضحي نم هرضحيو
 كلذ هدوعقت ناك ث هلزنم باب ىلع دوعقلا نم هوعنمي نأ موقلا ءالؤهل له

 ؟ ىنعم ريغل وآ ىنعمل

 ىنعم ريغل زئاجلا قيرطلا ىلع دعقي نأ “ كلذ هل سيل نآ ىعم : لاق

 . بيرق ىنعمل نركي نآ الا

 ؟ ةلآسم "

 ريجألا هحرطف ص هلزم نم !دامس هل لمحي اريجأ رجأتسا لجر نعو

 ؟ رجأتسملا و ريجألا كلذب ذخؤي نم قيرطلا ف

 هرمأ هنأ حصي ىتح ثدحملا مهو ؤ ح راطلا كلذب ذخؤي هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذب

 ؟ كلذب ذخؤينم كلذب هرمأ هنآ حص ناف : هل تاق

 ٠ اعيمج هب ناذخؤي هنآ ىعم : لاق

 ريجالا امهذ_خأي نارمألاب مئاقلل وأ مكاحلل زوجيف : هل تلق

؟ رجؤملاو
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 هل ناك ث ذوخأملا هب ىفي نأ ءافولا ك!ذ ف ىأر اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ

 نم رخآ رمأ لماعلاو لماعلا رمآ لاملا بر ناك ناو : هل تلق

 ؟ كلذب ذخؤي

 ٠ كل ذ ف ء ١ وس هلك هنأ ىعم : ل ات

 ذخأي نآ هل له . مه دحأ ذخأ ءافولا مهل اعيمج مهآ ر ناف : هل تلق

 ؟ رخآلا كرتيو ك مهدحأ

 ٠ مهدحأ هب ذخأي نآ هل ءافولا هل ىآر اذا : لاق

 ٩ ةلآضم :

 ء قيرطلا ىلا ىضفت ث ةلزنم ف ىوط ىلع ةرهطم هل لجر نع هتلأسو

 نم هعفانم نم هيف ىرجي دوعي الو س ىرطلا ىرجم هيلا لوحي نأ دارأ

 ؟ كاذ ها له .© رخآ ىرجم هلزنمل ثيغلل لعجي نآ دارأو 4 ىوطلا

 ٠ كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق

 ه۔فانم نم هيف ىرجي دوعي الو ۔ ىولطلا ىرجم لازآ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له رخآ ى رجم هل لزنملا' ثيغلل لعجي نأ دا رأو % ىوطلا نم

٠ كلذ هل سيل نآ عم : ل اق
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 طئاح ىرجم لوحي دارآو تيبلا مدهف هتيبل بازيم ناك ناف : هل هلق
 ؟ كلذ هل له ، قيرطلا ىلا بازيملا عضوم نم مودهملا تيبلا

 ٠ كلذ هل سيل نأ ىعم : ل اق

 لعجيو ك هعطقي نأ دارأف قيرطلا ىلع ىرجم ناك نا كلذكو : هل ليق

 ؟ كلذ هل له > ايازرم هناكم

٠ كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق
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 باب
٠ 

 ساانلا نيب ةانايملاو رتسلا ق

 زجعو ص امهنيب ام برخو ص مدهناو عقو س نيلزنم نيب رادج نعو

 ٠ هدي قيض ةهج نم ةانابملا نع نيلزنملا بر دحأ

 ٠ ةانايملا رخآلا بلطيو > هضرأ ق رضحي هنا : لاقو

 ؟ ةان ايمل ا نع هزجعو هفعض ىلع كلذب هيلع مكحي له : تلق

 بلطم ك نانكسي نالزخملا ناذه ناك اذا : ليق هنأ ىعم: لاق

 ح ةانابملاب الا نانكاستي ال امهيلع ناك ث ةانابلا ضعب امهضعب ىلا نانكاستملا
 ٠ ضعب مهضعب عم ةنكاسملا: امهل زوجي نوكي نأ الا

 كلذ نع فعضيو ةانابملا نع زجعب مهدحأ ناك وآ كلذك اوناك ناو

 اميف ، هراج ىلع عقي ررض ريغب ي ةانابملا ىف ررض هيلع لمحي نآ ىنبجعا
 انيد اذه نم هلام ناكو ىنب ءاش نا ص رايخلا ىدنع هل ناكو “ هعسي

 ٠ نيب مل ءاش ناو ، هروسيم ىلا هيلع

 ؟ هلزنم نكسي الو نكسي نآ امهدحأ بلط ناو

 ٠ ةنكاسملاد ةانايم هيلع سيل : ليق دق هنأ ىعمقغف

 رخآلاو ث هيف رامع ال ابارخ اضيآ نيلزنملا دحآ ناك نآ كلذك : هل تلق

 هرضحأف ح بارخلا ضرألا هذه ىلب امم امهنم رماعلا رادج عقوو رامع

ض ألا هذه رتشم ىرتشا مث . راضحب هرتسو ئ رماعلا لزنملا بر



 ۔ - ١٢١

 لزنملا بر رضح نآ دعب ص رادجلا اذه عوقو دعب نم ص اهبر دنع نم بارخلا

 ء بار_خ:ا بر ضرألا هذه ىنبف ، ضرألا هذه نيبو هنيب راضحلا اذه

 ه۔-ذ.بو هنيب راضحلا رضح دت ىذلا لاملا لزنملا تبر نم بلطو > اهرمعو

 م؟ح. .له . ءانبلا نع فعضف 0 هنيايب نأ ضرألا هذه وه ىرتشي نأ لبق

 ؟ كاذ هبلع

 ٠ هلزنم نكسي لوذلاو % هنكس دا رآو

 مهنيب مكحيو ك هيب مكح اميف رتسي ر اضحل ١ سيل : ليق هنأ ىعمو

 نكي نا سانلا رومأ نم بلغألا نوكي ثيح نم كلذ ىنبجعيو ء ةانابملاب

 هيلع امم بلغالا نوكي امم موق لك ىلع ناك نارضحاب مهعم نوصحلا
 ٠ ىدنع ةنسلا

 ارامع ال نكس الو اهيف رامع ال بارخ نيضرآ ى كلذكو : هل تلق

 رضحأف ؤ امهدحأ رمعي نأ دارأ مث 4 اضرأ راصو برخ مث ، اهيف ناك

 اميف هينايب نأ رخآلا بنطف ء هراج نببو هنيب رتسي ١ اراضح امهدحأ

 ؟ كلذب هيلع مكحي له % فعضو اذه زجعف “ امهنيب

 تناك اذا ءانبلا توبث ىف ةيناثااو ىلوألا سنج اذه نأ ىعم : لاق
 .٠ ىدنع دحاو اهيف ىنعملاو > نكست لزانملا

 تيجو دمت ن ؛ذلا نيلزنملا نيذه بر دحآ عربت نا كلذكو : : هل تلق

 ىلاا بلطي ملو ك رادجلا فصن وهو عقي ام فصن ىنيف ئ ةانايملا امهيلع

> امهنيب ىذلا ىقابلا فصنلا ىنبي نآ هراج ىلا دعي بلط مث 4 ةانايملا هراج :



.١٢٢ 

 ملو كيآرب تنأ هتينب دق اموع رادجلا نم ىقب اميف كينايآ : رخآلا لاقف

 ٠ ءىش هيف ىاع سيلف ، ةانابم هيف ىلا بلطت

 ؟ اذه ىق امهيلع بجي امف : تلق

 اميف هل ءىش الف اعوطتم كلذ ىنبو اعربتم دصق اذا هنآ ىعم : لاق

 . عوطت ريغب بابسألا نم ببس وآ ى همزلي اميف لهجب هانب ناو ڵ عوطت

 مامت نم همزلي ام ردقب رخآلا ىلع نوكيو ؤ هل بسحيو عيضي ال نأ بحأف
 ٠ رخآلاو لوألا نم عيمجلا ءارك نم ةانايملا

 : ةلآشضم "

 ح رادج امهنييو ث الزنم ثرو رخآو ص الزنم ىرتسثا لجر نع هتلأسو

 رادجلا اذه نوكي اميف قحتسي امب لزنملا اذه ىرتسثا. هنا ىرنتنملا لاقف

 ؟ ةفصلا هذه ىلع

 رادجلا ناك ااذا : ليق دقو ، ءاوس ثاريملاو ءارثلا نآ ىعم : لاق

 ٠ امهنيب وهف امهدحآ هب قحتسي ةجح هيلع سيل ع نيلزنملا نيب

 هتاز_ةلال نوكد له ص رخآلا نود امهدحأب اقزال ناك ناف : هل تلق

 ؟ رخآلا نود هل نوكيو س هل ةجح

 ٠ هنم ناك ام رخآ اذهف ، اذه ىلع كلذ ف ىدنع قرف ال : لاقو

٠ هلوق ىنعم ىلع ةجح ىعم نوكي ال اذه ليق : لاقو



_ ١٧٢٣ 

 نيلزنم ا دحأ بح اصل له .0 نيل زنملا نيب ناك اذا را دجلا نع هتلأسو

 ؟ ائيسث هيلع لعجي و ع هيلع سرعي وآ هيلع ىمغي نأ هب عفتني نأ

 ىأرب الا هب عفتني نأ هل نكي مل اصلاخ هل نكي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هكي رش

 : ةلآسم :7

 هرادج ىلع دحا لك ءامغ ك'ذك اكردآ نيفوعضم نيرادج نع : لئسو

 ء ررض رخآلا رادج قحل هلازأ ناو ح هليزي نأ نيرادجلا دحأ بحاص دارأ
 ؟ ال مآ هليزي نا هل له

 نيذه كردي مل اذا س ررضلا لخدب نآ كلذ هل سيل نأ ىمم : لاق

 ٠' ةفصلا هذه ىلعالا نيرادجلا

 ءامغ هيلع سيل رخآلا ء هيلع ىمغم نيرادجلا دحآ ناك ناف : هل تلق

 ؟ كاذ هل له ث همدهي نآ ءامغ هيلع سيل ىذلا رادجلا بحاص دارأ

 لعفي نأ هلف اصلاخ لجرلا اذهل رادجلا اذه ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ف لعفي نأ كلذ هلف ررضلا هراج رادج قحلي مل اذا دارأ ام هرادج ق

 ٠ دارأ ام هرادج

 امهدحأ داراو ك نيفوعضم نيادج امهنم دحاو لك ىنب ناف : هل تلق

 ؟ هرادج حرطي نأ

 نيذه كردأ ىذلا امأو ، ررضلا هراج رادج ىلع فخي مل نا كلذ هلف
هليزي نا هل ىدنع نكي مل امهساسآ ناك فيك فرعي الو امهلاحب نيرادجلا



 س - ١٢٤

 ثدحأ ىذ_لل امهمادها امآو ئ هراج رادج قحلب ررضلا هتلازا ق ناك اذا

 ٠ دارأ ام هرادج ىف لعفي نآ امهنم دحاو لكلف نيرادجلا

 ء اردجلا اذه ىلع نيلزنملا دحآ ىمغ نيلزنم نيب رادج ناك اذاف : هل تلق .

 مآ ءامغلا بحاصل ع رادجلا اذه نوكي نمل هيلع ءامغ هل سيل رخآلا لزنملا

 ؟ امهيبحاصل نيلزنملا نيب رادجلا نوكي

 وه نمل فرعي ملو ث نيلزنملا نيب رادجلا ناك اذا ليق هنأ ىعم : لاق
 ء هيلع امهدحأ حصي ىتح هلاحب كرتي : ليق هنآ ىعمو ؤ مكحلاب امهل هنأ

 ديلا ىنعم تبث اذاو ، ديلا ماقم موقي رادجلا ىلع ءامغلأ نا : ليق دقو
٠ ةنيبلا رخآلا ىلع ناك نيمصخلا دحأل



١٢٥ 

 باب

 ' اهنع راضاا فرصو اهماكحأو قرطلا

 دقف مهريغو دلبلا لهأ نم ةماعلل زئاوجلا عبرأ ىرقلا ف قرطلاو
 ناو .& عرذأ ةنس : مهضعب لانتو عرذأ ةينامث : نيملسملا ضعب لاق

 . عرذأ ةعبرأ تويبلا قيرطو اهلاحب تكرت كلذ نم عسوأ قرطلا تدجو
 عسوأ كردأ امو ناعارذ ءامل عبات قيرطو « عرذأ ةثالث لاومألا قيرطو
 +` هلاحب كرت كلذ نم

 : ةلسم "

 هلزنم ىف بازيم لثم قيرطلا ىلع اثدح ثدحآ لجر نع : لئسو

 نأ ىلا كلذ نع عفادف > هتلازاي بلوطو ئ اهيف ىنب وآ قيرطلا ىلع هلعج

 ؟ ةبيغ دعب لازي نآ زوجي ث وه باغ

 ىدنع ناك ى اهماقتأ دق ثدحلا ف ةجح هل نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ال ١ رم

 تدهشو { هثد_حي مل هنآ جتحي ثدحلا بحاص ناك ناق : هل تلق

 باغ وأ ثدحلا اذهل ثدحملا باغ نيآ فرعي مل نا هنأ ىعم : لاق

 . ٠. هيلع بجو ام مفدت ةجح هل تناك نا هتجح

 مث ح لجرلا اذه ةبيغ ق هيلع بستحم لجر هلا زآ ناف : هل تاة

هب!زيم رسك وآ هباب علق هنآ ىعداو هيلع مغرق ، ثدحلا بحاص لصو



_ ١٢٦ _ 

 . را دجلا اذ_ھ رسك انالف نأ ةنيب رضحأو كلذ ريغ وأ ٠ هرادج مده وأ

 اذ_ھ مزلي ام قيرطلا ف اثدح ناك هنأ. اذه جتحاو 6 بازيملا اذه علق وأ

 مزالي مل رادجلا اذه رسك انالف نآ ةنيبلا تماق اذا هنآ ىعم : لاق

 ،رادجلا اذه رسك انالف نأ ةنيبلا هذه دهسثت ىتح ءىش عفارلا اذهل رساكلا اذه

 ٠ مرغلا رساكلا انالف مزل ةداهشلا هذهب تدهش اذاف ،\ اذه نالفل وهو

 هنأل قح ةجحب هرسك هنأ ملعي الو دهشي نآ ىنبجعي : خسانلا لاق

 ىنم ضارتعا ريغ نم ىدنع حصا كلذو ء قح هجوب هرسك نوكي نآ نكمي
 ٠ عجر ملعأ هللاو « كلذ ىف رظنيلف نيملسملا راثال

 له ص قيرطلا ىف ثدح هنأ رادجا اذهل رساكلا جتحا ناف : هل تلتو

 ؟ مك احلا مم حص دق اميف ‘ هبل اطملا هنع لي زن ةجح هذه نوكت

 بسنحملا اذه جتحاو ‘ نالفل رادجلا اذه حص اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةنيبلا هيلعو ى ايعدم ىدنع ناك ق: رطلا ىف ثدح هنأ

 حص ام ةلازال ؤ دلبلا ق مكاحلا هماقآ بستحملا اذه ناك ناف : هل تلق

 همداخو ، بستحملا اذه هلازأ امم ثدحلا اذه ناكو س ثادحالا نم هنم

 هيلع مكحيو ث هنم كلذ مكاحلا ل,ةي له ، هرسك ىف رادجلا اذهل ىعدملا اذه
 ؟ قرطلا ىف اثدح ناك هنأ بستحملا لوقي ىذلا رادجلا اذه ى

 ذافناو ث كلذ ةلازا ىف مكاحلا هلعج لاح ف ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ةنبلاب لطاب كلذ هاعف نأ حصي نأ الا ث هلرق لوقلا ناك هيف مكحلا

جورخ دعب ثادحالا ةلازال مكاحلا هاعج بستحتملا اذه ناف : هل تلق



 ۔ _ ١٢٧

 اذه ةييغ ىف ثدحلا اذه ليزي نأ اذهل له ، ثدحلا اذهل ثدحملا اذه

 اذه ليزي نأ هترضح فق هيلع جتح ا بستحملا اذه ناك دقو “ ثدحملا

 ؟ ثدحلا اذه ىف مكحلا سلجم اهعمجي ملف ، ثدحلا

 وأ ةجحلا هلانت الا ثيح ثدحملا اذه ةبيغ تناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ةلازال مكاحلا هلعج اذل ثدحلا اذه ةلازا بستحملل ناك ، فرعي ال ثيح
 ١ دحأل ١ ث .٠

 ثادحألا نم كعم حصام : بستحملا اذهل مكاحلا لاقت ناف : هل تلق
 !ذهل ايفاك ظفللا اذه نوكي له ث هتلازاب هرمآو ، هثدحأ نم ىلع جتحاف

 ؟ ثادحألا نم هعم حص ام ليزي نأ هلو ، مكاحلل ةجح نوكيو ، بستحملا

 ثادحألا نم هعم حص ام ليزي نأ ةجحلا هل نوكي هنأ ىعم : لاق
 هلازأ اميف هيلع ةجح ثادحألا باحصأل سيلو ث كلذ مكاحلا هل لعج اذا
 وه سيل لطاب ائيسث لازأ هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الا ، ثادحألا نم
 ؟ ثادحألا نم هعم

 اذا ثادحألا نم هعم حص ام ليزي نآ ةجحلا نوكي هنأ ىعم : لاق

 هلازآ امف مهلع ةجح ثادحألا باحصأل سيلو ع كلذ مكحلا هل لعج

 سيل لطابب ائيش لاز هنأ ةلداعلا ةنيبلاب جتحي نأ الا ى ثادحألا نم

 ؟ ثادحألا نم وه

 ةجح نوكيو بستحملا ١ ذهل لطايب ائسش لا زآ هنآ حص اذاف : تلق

 المآ ناك اذا مكاحلا ىلع هنامضو همثاو كلذ مرغ نوكي نم ىلع مكاحلل
؟ مكاحلا نود هدحو بستحم ١ ى ع مآ ايستحم هل هلعج آ



 ۔ _ ١٢٨

 هيف هل نوكي ؤ ىنعم ريغل وأ ادمع كلد لعف ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 هلعج امل الهآ ناك اذا مكاحلا نود لعافلا ىلع كلذ ناك قحب قلطت ببس

 ناك ، مكحلا ليبس ىلع اطخلا هبشي امب وأ اطخ كلذ لعف ناو ث لدعلاب
 ٠ هللا لام تيب ىف نامضب الا هدر كردي مل اذا كلذ نامض

 ىلع عامجالاب بستحملا اذه رمآ دت مكاحلا اذه ناك ناف :هل تلق

 ائي_ث بستحملا اذه لازأف ث اهتلازا هل لعجي ملو ، ث!دحألا باحصأ

 لثم اذه له ث كلذ ةلازا هل لعج دق مكاحلا نأ هل مقوو ، ثادحألا نم

 جاجتحالاب مكاحلا هرمأي نأ الا كلذ هل سيل مآ ةلازالاب مكاحلا هرمأ نم

 ؟ ةلازالاو

 ٠ هنم مكاحلا ه: هلعج ام هل امنا ، مكحلا ىندم ىف هنأ ىعم : لاق

 ملو ٠ ث!دحألا ىف جاتحالا مكاحلا هل هلعج ىذلا ناك ناف : هل تلق

 نار 6 نام ذلا هيلع نوكي له 6 هيأرب وه لازآف . اهنم ءىش ةلازا هل لعجي

 ؟ كلذ حصو مكاحلا ىلا هعفر ول ثادحذلا نم اثدح هلازأ ىذلا

 نم نامض هيلع نكي مل ث لصألا ىف الازم لازأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةلازالا ىنعم قيرط

 ؟ ةبوت ك ذ نم هيلع لهف : هل تلق

 كلذ نم ةبوت هيلع نكي مل لعف اميغ اقحم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هل اثمأ

 . كذ مك احلا هل لعج۔ نأ ريغ نم هسفن ىأرب كلذ لعف ناف : هل تلق

؟ كلذ لبق هيف ةماقآ الو



 ۔۔ ا\ ٢٩

 .٠ ءعىشث هرلع. نكي م. ة قافتالا. ق الازم لازآ اذا هنأ ىعم . .لاق :

 ىري ال ضعبو ئ هتلاز ا ىرب ضعب فالتخا هنف هيف ناك ن ٠راف : هل اق

 ؟ كلذ هل له 0 هتلازا

 هنيب لحي مل ام كلذ هل زاج ضعب لوق ف ناك اذا هنأ .ىعم : لاق

 ٠ هه ذمي وح 7 4 7 دو

 مزايو 2 اركنم نوكي له ع هتلازا ىرب ال نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ مثا هل ثدحملا

 ٠ فورعم وهو هتلازأب رمؤب هنأ ىدنع سيل : لاق

 ء ثادحألا ةلازال مكاحلا هماقآ ىذلا بستحملا اذه ناك ناف : هل تلق

 ء بستحملا لوق ىلع ثدحلا اذه لازا نم مكاخلا هيلع هناعآو .ء اثدح لازأ دق

 لظطايب هلازآ هنأ مكاحلا هتلازا 'ىلع هناعآو بستحملا هلازآ ىذلا ن نآ حص مثا

 ىف وهو ء :اعيمج امهيلعو 0 مكاحلا نود بستحملا ىلع كلذ نامض نوكي

 ؟ هللا لام

 م ليس ىلع “هياع هناعأو هيلل :عفر امهل ذفنأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ء هيف لخد .ام.لصأ هنع باغو .ء ةجحلا هل تماق دق ال هلعجو ص هل هم.ة

 ٠ هنامض همزلب امم ناك نآ هل لوعجملا بستحا ىلع كلذ ناك

 نمو ك بستحملا ىلع كلذ..ناك:۔هيف لخد ام لصأ .ىلع. فقو . ناك ناو

 اذا هيغ نياطبم اعيمج اناك اعيمج كلذ الهجو ةفرعم ىلع هيلع هناعأ نمو
 ٠. ادحاو امهليينش..ناكو ك .لطاجي:المع

( ٣ ج ديفملا عماجلا _ ٩ م )



 س ا١\٣.

 اهتلا زاب مكحي له ، اهرطنقو ةلاجا ثدحآ نميف لوقت امف : هل تلق

 ؟ قحي هل ةتيات اهنأ ره حصي ىتح

 ٠ كلذ ليق دق ة هنأ ىعم : : ل انت

 حصي مل ام ةت ةثرولل كاذ :د تيثي له 4 كلذل ت ثدحملا تام ناف : هل ثلق

 ؟ قح ريغي نبملسل ١ قيرط ىلع اثدح هتم ناك كلذ نأ

 ٠ ىدنع اذكه معن :لاق

 .ذ اده وحن وأ امرك ىشح وأ قيرطلا ىلع ىمغ نا ك'اذكو : هل تلق

 ؟ لطابب تيث هنأ ملعي مل ام تباث ءاوس هلك

 هناف ڵ قيرطلا عطقي ن نأ الا ليق هنأ ىدنع اميف كلذك هنآ ىعم : لاق

 تيث قحب كلذ لعف هنآ ةنيبلاب حصي ىتح ليزآ تامو قيرطلا عطق ١ ذا

 ٠ قيرطلا ق هل

 نم ءىش لخد دقو 6 كوشلاب هءانب ممكي نميف لوقت ة امف : هل تلق

 ؟ كلذ فرصي له ع قيرطلا ىوه ى مامكلا

 : ليق اميف ىدنع اذكه : لاق

 ءاملا باحصأل مبات هل ام بنج ىلا تناك لجر ف لوقت امف : هل تلق

 ؟ فرصي له & قيرطلا ىوه ف لخدف ، كوشلاب رادجلا هل ممكو ىنبف

. ٠ كلذ مهل ناك ناك .قيرطلا باحصآ كلذ بلط نا هنآ ىعم : لاتق



 س ١٣١

 ؟ قيرطنا باحصأ بلطي مل ولو كلذ فرصيو ع زئاجلا ماكحا اهماكحا
 ٠ ىدنع اميف ليق اذكه معن : لاق

 لاومألا باحصأل نكي ملو ث هلام ف وه جرخأ نا تيأرأ : هل تلق
 مث ، مهئام ىلع هلام ف لجرلا ىلع نوزوجي اوناك امناو ، قرطم قيرط
 له ث قيرطلا ىوه ف رادجلا مامك لخدف ص هلام ىف قيرطلا جرخأو ىنب

 ؟ هتلازاب مكحي

 باحصأل نكب مالو > هضرأ ق قيرطلا جرخآ ا.ذا هنأ ىعم : لان

 ناو هنأل ، مامكلا ةلازاب هيلع مكحي ال نآ ىنبجعيف قرطم قيرط لارمألا
 دلوتي ام ىلا مهرطضي نأ هل سيلف لصألا ف هل اهامسو ضرألا تنك
 ٠ ةثوعو الو انيط مهئطوي الو ئ ررضلا هيغ مهيلع

 بنج ىلا ث هلام ىف لجر هثدحأ اذا ءالخلا ىف لوقت امف : هل تق

 ؟ كلذ فرصي له ى قيرطلا بنج ىلا هباب لعجو ، قيرطلا
 ٠ كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق

 هنم نكي ملو ث قيرطلا ىلع اربدم هلام ىف هباب ناك ناف : هل تلق

 ؟ قيرطلا بنجي تناك ولو فرصب له > ةحئار

 . قبرط'ا ىاع ةرضم هنم نكي مل اذا هفرصب مكحي ال هنأ ىعم : لاق

 ص قيرطلا نع اربدم هباب ناك ولو ؤ ةحئار هنم جيهت ناك ناف : 4! تلق

؟ هتلا زاب مكحي له



 خ _ ١٣٢

 ازئاج تناك .ء قيرطلا .نع ىذألا فرصي ليق .دق :هنأ ىعم .: لاق. .

 .٠.. .كلذ .قيرطلا :باحصأ بلط:اذا: زئاج يغ :وأ

 ؟-ازئاج قيرطلا نكي مل ناف : هل تلق

 ٠ قيرطلا .باحصآ كلذ بلطي .نأ الا ضرتعي ال .هنآ .ىدنع : لاق.

 نوكي له ء ءانبلاو ىقاوسلا. لثم .قيرطلا ف ثادحألا هذهف : هل تلق .

 مكح نع.. عنتخميد مل ام هتئطخنت زوجي الف س كلذ ىف انومأم كلذل ثدحملا

 ؟ كلذ ةلازا هنم بلط اذا نيملسملا

 ٠ كلذ ىف هلدعو هقح .لمتحا: .اذا : .ليق هنآ ىدنع اذكه :: لاقن

 ةنيبلا موقتف تومي مث. 71 قيرطا!ا ق .ثدحي لجرلا تيأ رأ : هل تلق

 ٠ كلذ ةلازاب ةثرولا ىلع مكاحلا مكحيو ، هثدح لطابب

 هل اورجتئا اوعاث ناو ث هولازا اوءاش نا رايخلاب ةثرولا نا : لاق

 ٠ ىدنع كلاهلا لام نم

 ملو {{ كالمألا نم بارخ ىق زئاج قيرطب ةنيب تدهش اذاو : لاق

 دصقأ نم اهجرخي نأ بازخلا لاملا بحاص رمآ ىه :عضوم ىأ اف دحت
 دق مهنآ ىعمو ث قيزطلا ىلع الو ص هيلع ةرضم الب هلام نم عضاوملا

 : ىنعملا اذه ىاع قيرطلا ضرع ف اوفلتخا

 ٠ ع رذآ ةين امث : ل اقت نم لاقف

٠ زئاجلا قيرطلل عرذأ ةتس : لاق نم لاقو



 ۔ ٠١٣٦٣,

 > ةينامثلاو .ةتسلا نيي تلعج .كلذ ىف اوفلتخا .اذا :. لاق نم لاقو

 ٠ افالتخا كلذف -لعأ الو اهلاح تكرت كلذ نم عسوأ قيرطلا اوكردأ ناو

 : ةلآسم "

 ث زئاج ريغ وآ زئأج قيرط ىلع الزنم ثدحأ اذا لجرلا نع هتلأسو
 تناك وأ س بازيملا ةلازاب هبلاطو بستحم هيلع بستحاو 0 ابازيم هل ثدخأو

 ؟ قيرطلا ىلا رئبلا وأ ، ثيغلا ىرجم-عجر ىتح اهبسكف ةقفاخ لزنملا ؛ضنرآ

 ه ٭۔:كلذ ثدح نأغهل سيلو ء هلك كلذ ةلازا . 4 لع نأ ىعم : :لاق

 لزنملا ناك وآ ع قيرطلا ىلا لزنملا اذه ىرجم نآ ىعدا ناف : تلق
 ؟ هريغ دحآ كلذ فرعي. ملو ث قيرطلا .ىلا: هبازيم-ناكو ء :اميدق اينبم

 ٠ هثدحا ام ةلازا هبلع ناك الاو س كلذ نم هاعدا امب ةنيباا هيلع : لاق

 لزنم ىرجم لعجي .نأ هل. له. « با زيملا ى هلوق تيث .ناف : هل :تلق

 ؟ بازيملا اذه ىلل رخآ

 ٠ ال : لاق

 ؟ ثر املك ء بازيملا اذه دجي نآ هل لهف : هل تلق

 هلىزس الو ح ه ضرعو بازيملا لوطب هناكم ف هدبدجت::هل .نأ .ىعم : ۔لاق .

 ناف :ك .هنم اب.رق الو & هبنجم وخآ. عضوم..ىلا هيف ناك ىذلا ىركلا نع

:ه:هتلازاب هيلع مكح كلذ لعف
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 ىلا اهبازيم لعجو ث ةفرغ لزنملا اذه حطس ىلع ىنب ناف : هل تلق
 ؟ كلذ هل له .۔ قيرطلا

 ٠ ال : لاق

 بارخ .ضرأ بناج ىلا لجرلا اذه انب ناك نا تيأرأ : هل تلق
 تجرخأو ث بارخلا اذه رمع مث ، تباث قيرط اهيفو ث اهيف نورمي سانلاو

 لبق هلزنم ءانب نأ لجرلا اذه حصأو ث لزنملا اذه بناج ىلا قيرطلا

 عضوملا ىلا هطئاح ىرجمو هبا زيم لعج دق ناكو ث قيرطلا هذه ديدجت

 الو هثادحأ تبثيو ث ةجح اذه ىف هل نوكي له ث قيرطلا هيف تتيث ىذلا

 ؟ هثدحأ ام ليزي نأ همزلي

 ىق وآ هريغ لام ف تناك هثادحأ نأل ى هليزب نآ هيلع نأ ىنعم : لاق .

 ٠ ةلاحم ال قي رطل ١

 ىلع اباوبآ اهيف حتفو س هفرغ لزنملا اذه ىلع ىنب ناف : هل تلق

 دسي نآ لزانملا باحصآ بلطو ص لزانم بارخلا اذه رمع مث ؤ بارخلا ااذه

 هيلع له ص لزانملا هذه لبق ناك هتفرغ ءانب نآ جتحاف ، هتفرغ با وبآ مهنع

 ؟ با وبلا هذه ۔`۔

 ٠ هريغل

 هيف لعجو 3 تاوم لام ىلا با ويألا حتفو ىنب ناك ناف : هل تلق

 ب۔اطف . لزانم هانيو ىحم تاوملا اذه ايحآ مث ح ىراجملاو بيزايملا

؟ هيلع له ك ىراجملا عطقتو 6 بيزايملا ةلازاو با ويألا سو



: ١٣٥ _ 

 كلذف ىراجملاو بيزايملا امآو ث اهتلازا همزلي باوبألا نآ ىعم : لاقا

 .: ه تارم ىف هل تبث دق ءىش

 ذخؤب نم ، نيملسملا قرط نم قيرط ىف اثدح ثدحأ اذا دبعلا نعو
 ؟ هتلازاب

 ةجح هنع ليزت ةجح هل تناك ناف 6 هديس ىلع جتحي هنآ ىعم : لاق

 هديع قلطب وأ هليزد ىتح سبح الاو لعف ناف هتلا زاب ذخألاو ٠ ثدحلا

 ٠ هنلازال

 ايئاغ هديس ناك ناو ح هتيقر ف قعلتم وهف دععلا ثدحأ ام : لاقو

...٨٠ .. 

 جرخيو هعيب ف نذأي نأ اماو ىنج امب هيدفي نآ اما ث هيلع جتحا رضح

 بئاغلل مكاحلا ماقأ ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ ديسلا ناك ناو ث هتيانج

 حص ا همي ديعل ١ ق ١ مكحل ا ذفنأو 6 هتجح ها عمسيو س هنع عفدب اليكو

 ٠ رضح اذا هتجح بئاغلل ىنثنتساو ص هياع

 . . ةلا "

 لام ىلا هل لام نم نيملسملا قبرط ىلع هثدحأ ثدحب رقأ لجر نعو .
 مزلي نم ثدحلا اذه ثدحآ هنأب رقم وهو هنع لاز لاملا نا مث ى رخآ هل

 ؟ ثدحلا اذه ةلازا

ل_ءفي مل ناف ثدحلا هت!ازاب ذوخام ثدحلاب رقملا نآ ىعم : لاق



 . ١٣٦.۔۔

 ء كالم الا اهيلع .ىرجت..ال زئاج قرط ف اذه. ناك .اذا .هليزي .ىتح سبح

 ٠ قرطلا .لهأ كلذ بلطو ث كالمالا اهيلع ىرجي قيرط ف ناك وآ

 : ةلأسم ج

 ؟اطخ ق رطلا ف : .ءالسلا و رجحلا غدسي :ى ذلا ق .: ديعس وبأ لاق

 : فالتخا هعضوم نم هليزب ىتح

 ء راضملا .نم هيلع .نماي .ثيح هعضيو هجارخا .هيلع .: لاق نم لاقف
 ٠ ادمع وأ اطخ ناك

 دمعتي مل ام أطخلا ىف همزلي الو ، دمع!ا ف كلذ هيلع : لانت نم لاقو

 ٠ كلذ ىلع

 بناج ق .امهحرط نآ هل نله ح قرطلا نمد امهدحأ ناف ::. هل :تلق

 : ؟:قيرطظطلا

 امهعضو . اذا كلاذ ةزاجا ىناعم .نم ..دجوي امي ليق .دق .هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ريغ و قيرطا بناج ف نارضي ال ثيح

 هحرط هل..زاجآ نم لام وأ هلام ف الا كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 ٠ كلملا ريغب حابم عضوم ىف وأ

 ؟ تقولا ىف نارضي ال ثيح اطخ هريغ لام ىف امهحرط ناف : هل تلق

 ٠ لاملا بحاص ىأرب الا كاذ بحي هرن مل

٭` ٠الضنلا نم هسنج ق هلعجي ءالملا امأ : فلؤملا لاق



 ۔_..: ١٣٧

 .ثيح حابم ناكم .كلذ نم۔لمج :ام ثيحب جرطي :.لاق نم.لاقو
 ملعأ هنل ا:و ء قحلاب الا هنم ذخؤي الو كلذ ف رظنيف 7 .دحآ ىلع هيف ةرضم ال

 ٠ عجر

 ؟ قيرطلا ىف طقس ةجحلا هلانت ال ثيح بئاغ رادج نعو

 هال نكي .مل ناف 7 لنكو هل ناك نا هليكو ىلع .جتحي هنأ ىعم : لاق

 هل نكي م"اناف ث ارذع هل لعل ،:هيلع جتحي:اليكو .مكاحلا هل ماقأ ليكو

 . دةوجألا:طبواب هلام نم هجارخا ىلع. رجؤتسا .رذع

 ؟.قيرطلا ف طقاسلا ردجلا اذه الا لام هل نكي مل ناف : هل تلق

 ةهيق هل نكت م! ناف ، ةميق هل ناك نا هنم جرخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ مهقرط حالصا نيملسملا ىلع ناكو ، ةجح هيلع نكي ما

 ء هبارت مضي نيآ نيملسملا نم هجرخأ نم هجرخأ ناف : هل تاق

 ؟ هيف لعجي لامهبحاصل سيلو

 نم عضاوملا بزقأ :ىف :لعج .مكاح مكحب جرخآ نا۔:ةنآ ىعم : لاق.

 ىفد ههحضي نأ::ىدنع .ناك .بنتحمهچنزرخآ :نا.و-.ء هيف نامض -الو خ ةئا!زا.

 ه_نذمأم. . ٠

 : ة'"ادم .زهج

 ةسمخ ىلا وأ نيلزنم :ىلا وأ لزنم ىلا:تتاك اذا -قيرطلا نع هتلأسو
ايهيف.ثدحأ نم :لكو .ء .اعيمج هنوضري .اثدح اهيف مهدحأ ثدحأ رثكأ وأ



- ١٣٨١ 

 بستحي نآ دحأل له ص كلذب نوضارتم مهو نوقابلا هيلع ريغي مل مهنم

 اذا ةزئاجلا ةيقاسلا كلذكو ، مهنم اهيف ثدحأ ام ىلع قيرطلا هذه ى

 / ؟ ةفصلا هذه ىلع تناك

 لزنم رخآ ىلا تومت ةيقاسلا وأ قيرطلا هذه تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 مهضعب ثدحي امب اعيمج اوضارتو ث لاومألا نم لام رخآ وأ ث لزانملا نم

 نم دحآ بلطي نأ الا اهيف مهيلع بستحي نآ دحأل نكب مل ؤ © اهيف ضعب ىلع

 اهيف ثدحآ نم مزل هريغ ثدحأ ام ةلا زأ ، لاوملا وأ « لزانملا لهآ

 ال نمل بلاط'ا قحلي س ررضلا نُم هيف نوكي .امم .هثدحأ ام ليزي نأ اثدح

 { اثدح امهيف ثدحي نأ هل كلمب اتسبلو ث ةيقاسلا وآ قيرطلا ىف هل ةجح
 ٠ الطاب ثدحلا ناكؤ غ كلذ اوبلط اذا فورصم هثدحو

 : ةلاسم وج

 نم مستتو ، عضوم نم قيضت لاومأ نيب ذفان قيزظ نع : لئسو
 بابرأ نم الجر نأ ىعداف نيماسملا نم بستحم بستحا ؤ رخآ عضوم
 هطلخو ك اهقيضو قيرطلا هذه نم ذخآ. قيرطلا هذه برق ىتلا لاومخلا
 بستحملا اذه مزلي ام ے كلذ لثم اولعف مهلك لاومألا باحصأو هضرأ ف
 ؟ عطقنم ريغ ذفان قيرطلا اذهو ث هاوعد نم مكاحلا هفلكي امو

 مزلآ ىعدب ام ىلع هتنيب حصأ ناف ص ةنيدلا هوعدب هنأ ىعم : لاق

 كلذ جارخاب هذخآو ص ةنيبلا نم كلذ ديدحت نم همزلي ام ثدحملا مكاحلا
٠ ةكوردم ةفصب هفصت وأ 6 ةنيدلا هدحت ام ى ء



 بستحملا ىوعد نم ك:ذب مكحي نآ مكاحلل نكي مل هتنيب حصت مل ناو

 ةمهتلا بابسا هيلع ىعدملا قحليو س ةمهتلا ىنعمب كلذ ى حصي نآ الا

 ء نك-مي ام دشأب هيلع ددشيو ةمهتلاب هذخأي نأ ىنبجعي هناف س كلذ ىف

 ٠ نيملسملا قيرط نم هثدح ةلازا ف هيلع ظلغيو

 : ة:اسم وج

 هل تناك ناف ع هيلع جتحي اليكو ميتيلل ميقي مكاحلا نأ ىعم : لاق

 ٠ ميتيلا لام نم مكاحلا هجرخ الاو ، ثدحلا كلذ ىف ةجح

 فاخي رادجلا اذهو ص زئاج قيرط ىلع ميتيل رادج ناك ناف : تلق

 ؟ هعادصنا ناب دقو( قردرطلا ف طقسب نأ هنم

 ح رادجلا اذه حرطب ميتيلا اذه ليكو ذخأب نأ مكاحلا ىلع : لاق

 مل ناو ، قيرطلا نم ثدحلا نم ثدحلا ةلازاب هذخآ رادجلا طقس اذاف

 ثدحلا ةل!زاو ، رادج'ا اذه حرط همزلآو اليكو هل ماقأ ليكو هل نكي

 . قيرطلا نم

 كلذ_كو 0 ميتيل ا لام نم مكاحل ا هحرط هل لكوتي نم دجب مل ناف

 ك ميتيلل ليكو هد:اقا ريغ نم كاذ لعفي نم مكاحلا دجو ناو ك بئاغلا

٠ هللا ءاش نا زئاج رهف ةبسحلا ليبس ىلع بئاغلاو



 .١٤۔-_۔

 اباب هيف حتفي نآ داراف ، قيرطلا ىلع لزنم هل لجر نع هتلأسو
 ؟ هباحصأ ىأر الب ك'ذ هل له ، هريغ باب هتلابق

 نأ الا & هريغ باب ةلايق ناك اذا كلذ هل سيل : ليق هنأ ىمم : لاق

 ٠ مهنذاب نوكي

 ؟ كلذ .مهل له :ء مهنع هليزي نأ اوبلط مث ،ت هل اونذآ اذاف : هل تلق

 كلذ لصألا ف هل نكي ملو ،.مهنذاب. هحتف ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 م-ل اذاو . كلذ۔ ىف ررضاا مهيلع تبث اذا .كلذ .ةعجرلا مهل نوكي نأ

 ناك اذا زئاجلا قيرطلا ىف تبثي نوكي نآ ىنبجعآ اررض مهيلع لودعلا ري
 ٠ مهنذاب

 ميلع لدتسي هنأ الا مهنذا ريغب بابلا اذه حتف اذاف : هل تلق

 ؟ ك!ذ ىف

 ناك كلذ. ق فرعيو. لتنعب ام .ةلالدلا ىنعم جرخ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ نذالا لثم ىدنع

 هلابق هنآ:الا باب هيفو ث لزنملا اذه ىرتشا هنآ ول تيأآرآ : هل تلق

 ولو ث هيع ةلازا الو كلذ هل له ص هكردآ امك اباب هيلع بكرف ص رخآل باب

؟ لزنملا بحاص كلذ بلط
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 ناك اتياث. نكي مل ناو > .هتلابق.:ىذلا . بابلل :ةعفنملا .نم.:وه و ۔ىدنع.: رضي

 ٠: .قجلا هبجوي ام ىلع هنع ةفرص ف ةجحلا بابلا بحاصل

 هعم نوكي لهو ص تباث .ريغ .وآ تباث هنأ ىلع ليلدلا امف : هل تلق
 ؟ ملعي مل اذا اتباث

 حصي ىتح هتلازا بجت مل احوتفم بابلا اذه كردأ .اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هنلازا مزلي اثودح ثدحم هنآ

 له ح ناك امم عسوأ هعسوف اقيض بابلا اذه ناك نا تيأرأ : تلق
 ؟.باب!ا بحاص ىأر الب كلذ هل

 هلاحب نوكيو ع ائيسث بابلا !ذه ف ديزي نأ هل سيل نأ ىعم : لاق
 باب لابقتسال بابلا اذه حتف ازوجي ال رظنلا ف ناك اذا هكردأ امك ا
 .٠ هريغ

 ؟ كلذ هل له :ع :لجرلا ماقم ردقب نوكت ال ةدايزلا تيآرآ : هل تلق

 . هتجح :هيلع تكردأ تناك۔ام قوف هيلع -عتفي.الا هنأ ىعم : لاق

 لهف هضرأ رظني الو ، هلزنم ءاوه كلذ نم رظني ناك اذاف : هل تاق

 ؟ كلذ :هيلع :

 ىل_ء نوكت ىتلا روتسلا نود ام هنم رظني ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 دق ، ه_يلع. حوتفملا بابلا ناك ناو.افورصم :ناك ء ةاتابملا اهلئم ف سانلا

 حتف"ا نم هيلع حتفي نأ ىنبجعي ملو ى اتباث همكح ناك اذه نم رثكأ تبث
٠ هاوه هنم رظني امو ك هرضي ما



 س ٤١؛٦×

 ريغب كلذ هل له ث لودعلا رظن ىف مهيلع ةرضم ال ناك ناف : هل تلق .
 ؟ بابلا بحاص رمأ

 ٠ كل ذ هل نأ ىعم : ل اق

 اذا مهلزنل مهرظن الا ةرضم كلذ ىف مهيلع نكت مل ناف : هل تنق

 ؟ اهب فرصي ةرضم مهيلع كلذ نوكي له ح احوتفم ناك

 ٠ كل ذك هنآ ىعم : ل اق

 د بلا وأ برق.ا ىف دح ضعب اهضغ; نع باوبألا فرصل لهف : هل تلق
 اذا هنم زوجي ال ىذلا رظنلا لزنملا هنم رظني ناك امنيح فورصم كلذ مأ

 ىت.ا زئاجلا قرطلاو ث لام امهنيب ناك والو ع باب:ا ب_حاص كلذ بلط
 ؟ بابلا اهيف

 ٠ بابلا ىع احتف ناك كلذك كلذ ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ك ذ هل له ص هتلازا اذه هيلع ثدحملا لاملا بر باط ناف : هل تلق

 ؟ بابلا بحاص ىلع

 اذ_ھ مدقت لزنم باب ! نوكب نأ الا كلذ هل سيل نأ ىعم : لاتق

 ٠ ب اي ل 1 ١ ١ ذهل ل .ق نم نكب مل ١ ذ ١ > بابل ١ ا ذه حتف هيلع ثدحلا

 ؟ لغتسي لام وأ ناتسب باب بابلا اذه ناك ناف

٠ نكسي نوكي نأ الا كلذ ىدنع نكي مل



.. ١٤٣ _ 

 بلطو ء كلذ دعي نكس مث 3 لغتست .لال بابلا اذه ناك ناف : هل تاق ,

 ل ,{ . ؟ كلذ مهل له ح مهنع فرصي نأ لزنملا باحصأ

 ٠ افورصم نكي ملو حتف تبث ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 : ةنسم هج

 ىف ةرطنق نم ةذول ىف قيرطلا ئلي امم هرادجل ةصقن ىنب لجر نعو
 هنم م لضف ىذلا عضوملا ق هانيف > قيرطإا نم قيضأ ذ ةرطنقلا و > قيرطلا

 ؟ كلذ فرصي له ث هرادج ىلي امم ةرطنقلا ضرع نع

 ةرطنقلا ق:ض نوكي الو ث قيرطلا نم كلذو فرصي هنآ ىعم: لاق
 ىاع ىهف هقيضو ةعساو نوكت دق قيرطلا نألا قيرطلا ف ةجح تبثي امم
 ٠ تكردأ ام

 : ةآسم د

 ؟ فرصت قيرطلا ىف هلخاد اجوع تناك اذا ةلخنلا نعو

 هنأ ىراؤخحلا تبأ نع دجوي اميف ليق دقو ء ةفورصمت اهنأ ىعم : لاق
 ناو ع ليزأ عرذألا ةينامثلا ىف اهنم لخد امف زئاجلا قيرطلا عرذت : لاق

 ٠ تليزأ اهإك تلخد

 ء كلذب لوقي نم لوق ىلع عرذألا ةتسلا ىف لخد ام : لاق نم لاقو
 تناك ولو > . اهكرت ةتسلا و ةينامثلا ىوه نم ةجراخ ةلخنلا تناك ناو

 َ . ٠ قيرط هنأ كورد ٨1 قيرطلا ف

 ؟ اهثرو هنآ .ةلخنلا بحاص ىعدا ناف : هل تلق

٠ كلت هتجح هعفنت الو قيرطلاب ترضأ ا:ذا لازت اهنأ ىعم :: : لاق



 ۔.۔-٤٤١ ! ۔

 تكردأ تناك امم .عسوأ مكحلا 'ليقت :قيزطلا .تناك. نافن .هل تق

 ء تامو قيرطلل ابناج ف هلاف ىلع ىنب ذق لجرلا ناكو ، مكحلا موي ف
 ؟ ,مكحلا موي .كوردملا. .را.دجلا. نم سباي قلا نوكيو. .هؤانب تيئي نع

 ىلع مكحلا نك كلذ نم عسوأ تناك قيرطلا نأ حص اذا هنأ : لاق

 . اهيف نودتعملا قيرطلا مكح ل۔-يزي الو س قيرطلا نم حص ام

 ىف رادجلا ىلع ةانبم ةصقب ىأر اذا قيرطلا حااصمب مئاقلا نعو
 ؟ اهنع لآسي نآ هيلعو هل له ص اهثدحم فرعي الو قيرط.ا ٠

 > باستخال ١ ىنعم ىلع الا كلذ نع لآسي نآ هيلع سيل نأ ى×ه : لاق

 دة وأ ، ىج اهثئدحمو ةئ دم ىه فرعي مل اذاو ، ةليضفلا ءاغنب و

 ٠ لطاب اهنا حصي ىتح ةلا زم ريغ ةت: ث ىهف تام

 دا رآ مش ٠ دهعب نم ةصقنلا تعقو مث اهثدحم تام ناف : هل تلق

 ؟ كلذ :هل له ص اهنانب دق ة تيملا ناك ام ىلع اهنينين نأ. ثراولا

 اهسفن قيرطأل هذخأ ناك اذا كلذ 4' نوكي نآ ىنبجعي ال : لاق

 ٠.اهنم ءىشلا .وأ

 مكحي ام:.مسىوأ تكزدآو. ص نيلام نيب تنلك: اذا عباتلا قيرطلا نعو

 اهاكرتي ىتح تكردأ ام نع اهاقىضي نأ نيلالا بحاصل له ء اهل هب

؟ نيعارذ



 ب ا١ا'؛؛٩٥٤

 ٠ اهلاحب كرتت اهينآ. ىعم : لاق

 نيبو اهنيب ىذلا بارخلاب ىلوأ قيرطلا نا : ديعس وبآ لاق
 ةيقاس وأ رادج لثم عطقي ام۔ بارخلاو رامعلا نيي ناك اذا ص رامعلا

 كلذ فصن قيرطلل ناك س ق:رطلاو لاملا نيب بارخلا ناك ولو : لاقو

 ٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع هفصن لامللو س با رخلا

 ۔ امرك اهيلع ىشح وأ ءامغ نيملسملا قيرط ىف ثدحأ لجر نع هتلأسو

 ؟ فرصي له

 هنأ ىدنع اميق قحب ةثدح تبثت ةجح هل حصت ملا ام معن : لاق

 + ل 7 ق

 مل ام ةجح هتومب تيثت له ، تام دق ثدحملا ناك ناف : هل تاق

 ؟. اظخ هنآ حصي

 ٠ ليق هنأ ىدنع اذكه معن : لاق

 اذه نم ائيش انهاه نأ ملعت ال انآ ةنيبلا تدهش نا تيأرأ : تلق

 ؟ هذه مهتداهشب لازي قيرطلا ىلع ثدح وهو ، ثدحلا

دوهشلا ةداهش نم تفصو ام ىلع كلذ لازب ال هنا ليق هنأ ىدنع : لانت



 س ١٤٦

 كلذب بصغنا ليبس ىلع هندحأ انالف نأ اودهش ناف : هل تلق
 ؟ كلذك اودهسث اذا كلذ فرصي له ث ةرباكملاو

 ٠ كلذ ليزأ لطايلاب هثدحأ هنآ اودهش نا كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذك هنآ ىعم معن : لاق

 مركلا كلذ ىنتحي فيك دحآ ىلع ثدحملا راثأ ناف : هل تلق

 امناو ڵ رمألا ليبس ىلع هيلع راسملا نم نكب ملو س ءامغلا كلذ ىمغيو

 هيزجت له اذه لبق مدقتم لك نأ ملعي ال وهو ك ةروشملا ليبس ىلع ناك
 ؟ قيرطلا نم هتلازا همزلي الو ء هاطخو عنم ملع اذا ةيوتلا

 ص ةروشملا ليبس ىلع ناك امنا ، كلذب رمأي مل ام ىدنع اذكه : لاق
 رمآلا ىلع كلذ ةلازا و 4 هبلع نامض الو ئ ةبوتلا قسن نأ ىن:جعيدف

 ٠ هل ثدحملا

 كلذ ليزي نا ريثملا اذه دارأو رمآلا تام نا تيآرآ : تلق
 ؟ كلذ هل له ي كلذ ىف ببس هنم ناك دق ذا هسفن ىلع طاتحيل

 تام دق رمآلا نأل 6 ةثرولا ىآرب الا كلذ هل سيل نأ ىعم : لات

 ٠ هقح لمتحي ال لطاب هنآ حصي ىتح هتجح تتامو

 نم ارجتؤم ليكولا ناكو هلام ف اليكو رمآلا اذه ناك ناف : تلق

 ، رمآلا تامو ، هنم غرف ىتح كلذب ماقو ء رجألا صلخيو لمعي

؟ هتلازا همزلت له ، قيرطلا ىلع ثدح هنآ الا ملعي ال اذهو



 ٠ ىدنع اذكه معن : ل اق

 ؟ كلذ نع عنتما ناف : هل تلق

 ٠ هجرخي ىتح سبحلا همزاي : لاق

 كلذ لمع ىذلاو ليكولاو ، ايح رمآلا ناك نا تيآرآ : هل تلق
 ؟ قيرطلا نم كلذ جارخا اعيمج مهمزلي له « رجألاب

 ٠ ىدنع اذكه معن : لاق

 ل_ه > ءارجألا نم ادحاو الا ا وياغ وأ اونام نا تيأرأ : تلق

 ؟ هثدحأ نمم وه ناك اذا هريغ نود كلذب .7

 ٠ ىدنع اذكه معن : لاق

 ؟ اعيمج اوتام ناف : هل تاق

 . هلطاب حص اذا مهلا ومآ نم جرخيو ڵ كلذل رجتؤي : لاق

 ء هتلازا نود رمآلاو ليكولا نيب لاحف ايح رمآلا ناك ناف : هل تلق
 نأ مهنم اذه نأ حص اذا مكاحلا مهرذعي ال مآ > رذع مهل له

 ؟ هوايزي

 سبحلا ف نولازي الو > هتلازا نم نورذعب ال مهنأ ىعم : لاق

 مهضراعي ال ىتح اضيآ سبح رمآلا مهل ضرتعا ناف > هرايزب وآ

٠ كلذ ى



 س ١٧١٤٨

 ء تاهو اهلك قيرطلا عطق ثدحملا اذه ناك نا تيأرأ : هل تلت
 . قح هجوي كلذ لعف هنأ حصي ىتح كلذ ةلازاو اهحتفي مكحي له

 ؟ اهيلع ثادحئلاك اهعطقت نوكب الو

 ٠ لنق هنأ ىدنع اذكه معن : لاق

 : هلام ف هلخدأو ةيفاصلا نم ءىش ىلع ىنب نم كلذكو : هلل تلق
 ؟ تام ولو لاح لك ىلع هجا رخاب مكح تامو

 ةجحب سيل لصألا ىق هنأل س ليق هنأ ىدنع اذكه معن : لاق

 . لاح لك ىلع كلذ نع لقتنت ال اهنأل ، ةيفاصلا ىف

 ٠ كلذ ىنعم هبشي ىدنع زئاجلا قيرطلا كلذكو

 ، الام ىقست ةينتاس زئاجلا قيرطلا ىف تكردآ نا تيأرأ : هل تلق

 اذه نم قيرطلا نم ةيقاسلا كلت ريغي نأ ةيقاسلا بحاص دارأف

 ىلعأ نم قيرطلا نم رخآ عضوم ىق اهجرخيو س اهكردأ ىذلا عضوملا
 ؟ اهريغ ىتلا نع الدب هلعج. اذا كلذ هل له س لفسأ وأ

 تكردأ ةقفنملا ثادحخلا نأ الولو 6 كلذ هل. سيل نأ ىعم. : لاق

 نم ائيش نيملسم ١ قيرظ ىلع ثدحي نأ دحأل عسو ام كلذك

 ٠ ثادحذخلا

 ؟ زوجت له ٠ قبرطلا ليو_حت ىق لوقت امف : هل تلق

: فالنخاب كلذ ق رثألا ءاج هنأ ىعم : لاق



١٤4٩ 

 زئاج ف لاح ىاع كلذ زوجي ال : ملعلا لهأ نم لان نم :لاقف
 ٠ هريغ الو

 ح هلام نم جرخ اذا زئاجلا ريغ ىف كلذ زوجي : لاق نم لاقم

 حصأ اهجرخأ ىتلا كلت نأ اوأر ناف ع لودعلا رظنب اهلوح دق ناك نا

 عقو ناو ك اهلاحب تكرت س قيرطاا ىلع اهيف ةرضم الو ث .ىلوألا نم
 ٠ لولا ىف تناك ثيح تدر ةرضم ىلع مهرظن

 < لود_دلا نم رظنلا عمقو هنأ الا اهلوحي مل .واو : لات نم لاقو

 نأ هل زاج ئ اهبف ةرضم الو ه ذه نم حلص ىه جرختن ىتلا نأ ىلع

 ٠ اذه ىلع هلام ىف اهلوحي

 ٠ قيرطلل دصتأو حلصأ نوكي نآ الا زوجي ال : لاق نم لاتقو

 قيرطلا عدتو 3 هاك اذه نم ءىش ف زوجي ال : لاق نم لاقو

 هنجح تويث فوخل تناك امك اهدرب هيلع ناك اهلوح ناف > اه!احب

 ٠ ام اموي ثدحب كلذ لعلف ث كلملاب هبف تجرخآ ىذلا اهعضوم قاقحتساب

 ء هريغل ىقسم هلام ق هيلع ناك لجر ىف لوقت امف : هل تلق

 سيلو & هم ءاج اذا هئام ىلع زوجي ا.ذه لام نم ءاملا بحاص زاوجو

 بحاص دارآ مث ، لالا ىف .ىضمي هنآ الا فورغم قورطم قيرط كنذل

 ىضمي عباتلا عدبو ح ةملسم ةيقاسلا عدبو هلام ىلع ىتبب نآ لاما

 له ص اذه لام نم هيرجي ثيح نم .هءام ىقلب ىتح زئاجلا قيرطلا ف

 ؟ كلذ :هل

هلف هريغ لام وأ .هلام ىلا هؤام هقيسب نكب مل اذا ىعم : لاق



 م ١٥٠

 زئاجلا قيرطلا نكي مل ام ث ةلأسملا هذه ىف اولاق اذكه : لان ، كلذ
 ٠ لاو_هئخلا ف تومت امم ىهو { اكالمآ عجري

 هيع قحتسي ام ىلع هلام ف اقيرط عباتلل جرخي وأ & ءاش نا هلاحم

 ىلا اهنم جرخيو تاوملا نم ةيرقلا لوأ ل_خدت تناك ناو ء عباتلا

 ٠ ةلأسملا لوآ ف ىضم ام ىاع كلذ هلو زئاج هذهف 6 تارملا

 ىضمي عباتلا عدبيو ء هلام ىلع ىنبي نأ ٩ نا اولاق ام ىلعف : تلق

 ىنبي ناك هلام ريغ وأ هاام ىلا هؤام هقيسبي مل ناف ح هعبنب ال ىشم ىلع

 ٠ ذئنيح هلام ىلع

 > اهيلا عضاوملا برتقأ نم هدسو هءام بلق اذا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ هظفل سيل هلوت نم ىنعملاب كلذ زاج اذه ىع ناك اذاف

 > اعارذ نيعبرأ ىلا قيرطلا ليوحت زيجي نم لوق ىلعف : تلق

 ؟ اضيأ ىقاروسلا ف كلذ زيجي

 ٠ ءاوس هنأ ىعم : لاق

 ؟ اعارذ نيعبرأ ىلا : هلوق ريسفت امف : هل تلق

 شعن نم ءىجي قيرطلا ناك اذا كلذ ريسفت نم هنآ ىعم : لاق

 اذاف ، ىملبهس ىلا عجرت مث ، ىقرش ىلا لجرلا لام نيب نيب دوعي مث
 & ىقرش ىلا هلام ف ذولت ثيح قيرطلا عطق اهلوحي نأ لجرلا اذه دارأ
٠ هلام ىف ىليهس ردحآ مث



 ل ١٥١

 اهاقلي ء ثيح هلام ىف اقرشم اهذ الا اعارذ نيرشع لمكتسا اذاف

 اذه وهو اعارذ نيرشعب لفسآ نم ىليهس ىلا ىقرش نم ذرلن ثيح نم
 دقو { هلفغل سيل هلوق نم ىنعمل | ا ذهو 4 هيلع فقوم ةدهاشملا ىلع

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ لدع ىف رظناف س ةدهاسنمل! كل فصو

 لجر لام ىلا ىضغفي ناتسب باب هل لجر ف لوقت امف : هل تلق
 . هلام ىلع ىنيب نأ لاا بحاص دارآ ، اذه هنانسي ىلا كلذ نم زرحي

 ؟ كلذ هل له ، اقيرط ناتسبلا بابل عدي الو

 امناو ح لاملا اذه ىق هل قيرط ناتسبلل حصي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ء هلام ىلع ىنبب نأ ناتسبلا بحاصلف “ اذكه هلام ىلا هيف زوجي ناك

 هيلع هل ناك هنآ اذه حصي نآ الا اقيرط هل عدي نأ هيلع سيلو
 ٠ قيرط

 اذه نم هلام ىلا زوجي ناك اذه نأ دوهسثلا دهس ناف : هل تلق
 ؟ لالا

 اذه بحاص نآ اودهشي ىتح ةتباث ريغ ةداهش هذه نأ ىعم :. لات 6
 ٠ هلام ىلا لاملا اذه ىف قيرط هل لالا

 زوجي ناتسبلا اذه بحاص دلاو نآ ةنيبلا تدهش ناف : هل تلق
 7 قر طم قبرط هل نكي ملو تامو ح لاما اذه نم هنانسب ىلا

 ؟ كلاهلل ناك ام ؤ ثراولل

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 مج ۔ .

 ثراولل عدي نأ الا هلام ىلع ىنبي نأ هبحاصل سيلو : هل تلق

؟ دوع امك قرطتي ىتح ءانبلا عدبيو 5 اذه هناتسب ىلا اكلسم



. ١٥٢ 

 ٭ ىدنع اذكه : لاق

 هنانسب ىلا لاملا اذه ىف قرطتي كلاهلا .ناك نا تيأرأ : هل تلق

 لعجيو ص ىنبي نأ لاملا بحاص دارأف ، دصقآ وه ذا ، لاملا ضرع نم

 نم رثكآ كلذ ىف زوجيف س لاملا لوطب هلام بناج نه ثرا!ولا كلسم

 ىلا وحنلا اذه ىلع كلسلا جرخآو 5 هلام ىلع ىنبو :ء اعارذ نيعبرأ

 بلطو ث ناتسبلا بحاص كلذ ريغ ولو س كلذ هل له ث ناتسبلا باب

 ؟ هيلع ىنب ىذلا لاملا ضرع فق كلسلا هل جرخي نأ

 لالا بحاص عنمب الف ةرضم هيلع نكت .مل اذا هنأ .ىعم : لاق

 نم رثكآ زاج ولو & هناتسب ىلا زاجم هل جرخأ اذا هلام ىلع ءانبلا

 ء لودعلا رظن ىف ناتسبلا بحاص ىلع تتبث ةرضم .دب :اعارذ نيعبرأ

 ٠ افورصم ناك ررضلا حص ١ ذاف

 زئاجلا قيرطلا ف هلام ىلا ةيقاس جرخي نأ دارأ ناف :.هل ليق

 ؟ كلذ هل له ، قيرطلا ىلع ةرضم قيرطلا لفسأ نم اهبةقثي

 هيلع ركن.و ث كلذ ىلا برقي الو ، كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق
 ٠ نيملسملا قيرط ىلع ثدحي نأ دعببو

 ، نيملسملا قبرط ىلع كلذ ثدحآ دق ناك نا تيأرأ : هل تلق

 لخنلا ريغ وأ الخن راصو ث ىقسملا كلذ ىلع هلام ف لخنلا سرغو
 ىتلا هذه هترجش وآ هتلخن تتام ولو ، كلذ هثدح ةلازاب هيلع مكحي له
 ؟ قررطلا .ىلع ةثدحملا ةيقاسلا هذه ربغ نم ىقسم اهل سيل

 كلذ هلام تام .ولو كلذ هثدح ةلازاب هيلع مكحي هنآ ىعم : لاق

٠ ك!ذ ف فرص اذا س فلخلا نسحأب هفلخي هللاو ، بهذو



. ١٥٣ 

 ؟ عطقي له ث لخنلاو رجشلا نم قيرطلا .ىلع فانآ امف : هل تلق

 ىدنع اذكه .« معن : لاق ٠

 ىف كاذل ةياغ ال مأ برقلاو عفرلا ف دح كلذ ف لهف : هل تلق
 ؟ ىوهلا

 نم نوكي ام معفرآ ىلع بكارلاب رضي ال ام عفترا اذا ىعم : لاق
 :ث باودلا نم تالماحلا ىاع لامجلا نم نوكي ام عفرأ وأ تابوكرملا

 :كلذل ضرعي .مل ع ىنعملا اذه ىلع ررضلا نمآو ، كلذ نع عفترا اذاف

 ٠ كرتو

 نوكي اام عفرأ ىاع بكارلا سمي ال ىتح كلذ فرصي لهف : هل تلق

 ؟ هيلع امئاق نوكيو ص با ودلا نم

 ٠ هيلع امئاق هبوكرل ا هل ح ايم هنأل . ى دنع ١ ذكه : ل اق

 ءىش ا۔هيلع فانآ اذا ، قيرطلا لثم ىدنع كالمألا ناف : هل تلق
 ىف ناك ام مطقيو ث قيرطلا ريغ ىدنع كالمألاو ، ال : لاق اذه م
 ح رظنلا .ف عقي نآ الا ، هل ةياغ ال كلذ بلط اذا لالا كلذ ىوه

 اهنا هنأ ىدنعف ث هعافترا لجآ نم لاح ىلع رضي ال هنأ رابتعالاو

 ٠ كلاذ لدع ف رظناف س ررضلا فرصي

 زوجي له زئاجلا قيرطلا ىلع ىتلا ردجلا ف لوقت امغ : هل تلق
 > بكارلام رض ال ام رادقمب كلذ عفري ناك اذا كوشلا ممكت نأ

؟ ةلاسم ١ لوآ ف راجشألا نم فات ام لثم نركتو



 ب ١٥٤

 لثم نوكيب الو ‘ لا زم ثدح كلذو ء كلذ زورجي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ راجشألا نم فان ام

 ؟ راجشألاو رادجل! نيب قرفلا امف : هل تلق

 اهسفنب ثدح مامكألا اهيلع رادجلا نآ كلذ ىف اقرفلا نأ ىعم : لاق

 و_ه امنا راجشألاو لخنلا نم فيني ىذلاو ء قيرطلا ءامس ق ناك اذا

 هنأل ز هلام ىف وه ذا ثدحملل احابم ناك ءىش لك نم ثداح ررض دلوتي

 هنم د_لرتنامف هلام ىف رمع ام هل ثتيث اذاف ى هلام لسفي نآ هيلع رجحي ال

 . قحلا هبجوي ام ىلع كلذ ليزآ لام وآ قيرط نم هريغ ىلع راضملا نم

 ناكو ث نيماسملا ةيفاصل ةيقاس هيلع لام ىف لوقت امف : هل تل
 بحاص رمع مث ك بارخ وهو لاا كلذ ق زوجي ةيفاصلل قرطتملا

 ؟ اقيرط ةيفاصلل عدي نأ هيلع له ث هلام لاملا

 ةيقاسلا نوكتو 0 لا رمألا نم اهريغك ةيفاصلا نآ ىدنع اذكه : لاق

 زوجي نكي مل ام دارأ ثيح هلام نم اهجرخآ نا هنآ ىدنعف ص ةملسم

 عضوملا ىلا عضاوملا برقآ نم ءام ةيفاصلل ىقاسلا بلق اذا دح ف

 ٠ اهريغ ىلا الو ع ةيفاصلا ىلا هؤام هقبس مل هنم بلقي ىذلا

 زو جد الف اذه ريغ ىلع ناك اذاو ڵ كلذ هل زاج اذكه ناك اذاف

 اهيلع نوكب الو ى ادبآ تومت ال ىتلا زئاجلا قيرطلا نوكي نأ الا ىدنع
 ةردقاسلا ىلع زوجي الو & رمعب ىذلا لاملا اذه برقي كلملا ماكحأ

 ٠ تفصو ام ىلع هؤام هقبسي ال ام رادقمب

 ىلا ىقالا عجربو هلام ىلع ىنيب نأ ه_ ل زاج اذكه ناك اذاف

٭ زئاجلا قيرطلا



١٥٥ 

 بلطق { قيرطلا مج جارخاب هيع مكح مث هلام رمع نا ا تيأرأ : هل تلت

 هلع نوكب الو كلذ ىلا برقم > ةيماصلا ىلا عباتلا رمم اياي حتفي نآ

 ؟ كلذ رغ جارخا

 ص ةيفاصلا ىلا زاجملا ةجح هل تبثي اباب حتف اذا هنأ ىعم : لاق

 دعب هلع ضرتعي مل ةثرعو الو انيط ةيفاصلا ءامل عباتلا طوي ملو

 ٠ ليق اميف ىدنع كاذ

 ؟ بابلا ضرع نوكي مكف : هل تلق

 ٠ مباتلا قيرط ضرع رادقمب نوكي هنأ ىعم : لاق

 ؟ مباتلا قيرط مكف : هل تلق

 ٠ عرذأ ةثالث : لاق نم لاق دق هنآ ىعم : لاق

 ٭ ناعارذ : لاق نم لاقو

 ؟ رادجلا ف عفرلا ف بابلا لوط ىصقأ مكو : هل تلق

 ليوطلا مئاقلا لجرلا عحسي ال ام رادقمب نوكي هنأ ىدنع : لاق ..

 ك اهحالصو اهعفانم ىلا لصويو ئ اهنم دصقت قيرط ةيفاصلل ناك ١ ذأ

 اهدامسو اهعفانم ىلا لصويو كردي زاجم ةيفاصلل نكي مل اذا امأو

 هذهل اقيرط جرخي نآ لاملا اذه بحاص فلك ع لاملا اذه نم الا
 عےسب ام ر ادقمم را د :لا عفر ف هلوطو بابلا عفر 7 ك ةيفاصلا

 عسيو ى لبنسلا ةمزحب اهنم جراخلاو ث داصحلاب اهيلا لخادلا لجرلا
٠ هي الا اهترمث داصحو ك . ةيفاصلا هذه حالص ىلا لصوب ال ام عيمج



`'٥٦ ١ 

 هذهل حالصلل اهجرخي ىتلا قيرطلا ضرع نوكي مكو : هل تلق

 ؟ كلذ وحنو داصحلاو دامسلا نم كل تفصو امم ص ةرفاصلا

 ٠ عرذالا ةثالث اهنا : اولاق دقو ، لاومألا قيرطك اهنآ ىعم : لاق

 ىتح هلك هجرفي نأ بابلا حتفب هيلع مكاحلا مكح ناف : هل تلق
 ؟ مكاحلا مكح نم اباوص كلذ نوكي له ث بابلا ءامسك رادجلا غرغي

 ٠ قحلا نم ىدنع كلذ دعصم الو . با.وص كلذ نأ وجرأ : لاق

 بنجب قيرطلا لزنأو ث هلام ىلع ارادج .ىنب نا تيآرآ : هل تلق

 ؟ كوشلاب رادجلا ممكي نأ هل له ث ةيفاصلا ىلا رادجلا

 لبق نم تباث قيرط هيلع نكي مل اذا : ليق دق هنأ ىعم : لات

 اهجرخأ مث أ .هرمعي نآ .لبق هلام ق انالمح ناك امناو ، قرطم قيرط

 انط هطو مل ام زاجملا عباتلل اهناو اهئامسو اهضرأب ةقرطم ىهو
 :٠ اهءامغ هنأل ڵ ءاش امب اهممكم نآ هلف ؤ ةثوعو الو

 لبق نم نأل ، كلذ هل سيل نأ رظنلا ىنعم ف جرخي هنآ.ىعمو
 ء ثدحلا اذه هيلع نكي مل بارخلا هلام ف ىشمي عباتلا ثيح ناك
 هنم ررضلا نأل هتلازاب مكحيو فرصي نأ كلذ لعف نآ ىنبجعيو

 ء هنيع ريغتتو « تقو ف مقيم ىذلا رامعلا لثم وه سيلو ،“ نمؤي ال

 ٠ لمأتي الو تقو لك ف طقسي هلعل ددجيو

 ررض كلذ هئامغ نم دلوتي مل اذا اهلع ىمغي نأ هلف ءامغلا امآو

 اذه ىلع كوشلا ريغي اهيلع شرعب نأ هل كلذكو ك ةثوعو الو عباتلا ىلع

.٠ هلثم ق ليق امم جرخي ام ىلع ىنعملا



_ ١٥٧ 

 له ص قيرطلل ىلع عقي نأب فيخ اذا رادجلا ف لوقن امف : هل تلق

 ؟ هحرطب مكحي

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هتلازا تيثت ىذلا رادجلا ام : هل تلق

 ء ضعب .نع هضعب ليازتي اقاقسثنا قشنا اذا هنأ ىدنع : لاق

 ء هعوقو فخي مل ام قيرطلا نع هنم قيرطلا ىف لخد ام هتلازاب مكح ولو
 ثدحأف عقوو هحرطي مل ناف . هحرطب هيلع جتحا هعوقو فيخ اذا

 ٠ ىدنع ليق ام ىلع ةجحلا دعب ثدحأ امل انماض ناك اثدح

 تامو ع كوشناب مامك هيلع ناك اذا رادجلا ف لوقت امف : هل تلق
 ؟ هلطاب حصب مل ام تبثي له :هثدحم

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 نآ هل له ث هأشنأ ثراولا داع مث ، رادجلا عقو ناف : هل تلق
 ؟ لوألا ىف ناك ام لثم هممكي

 ؟'هفارصب هيلع مكحي لعف ناق : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 تامو ةت قيرطلا ىلع بازيم لزنملا ىف ناك نا كلذكو : هل تاق

؟ مامكلا لثم نوكي له هثدحم



. ١٥٨ 

 هلثم سيل هنأ ىعم : لاق ٠

 ؟ هأشنأف داعو برخ اذا ناك ثيح بازيملا عضي نأو : هل تلت

 ىدنع اذكه : لاق ٠

 ىلع تيا نم هعضوم ريغ ىف هعضي نأ هل لهف : هل تلق
 ؟ قيرطلا

 ٠ ائيست لوألا ف ناك ام قوف ددزي الو ڵ كذ هل سيل نأ ىعم : لاتق

 ؟ بازيملاو مامكلا نيب قرفلا امف : هل تلق

 ىف هيف ةرضم ال مامكلاو ، ةرضملا هنم دلوتت بازيملا نا : لاق
 ٠ هكرت

 ح لام ىلا لام نم قيرطلا ف تثدحأ ةيقاس ف لوقت امف : هل تلق
 ؟ وه نم اهثدحأ ىذلا حصي ملو ، لاملا بر تامو

 ٠ هلط اب حصي نأ ال ١ تيثي هنأ ىعم : ل اق

 مكحيو 6 هب ذخؤي له .0 هثدحأ هنآ دحأ ىاع حص ناف ٠ هل تلت

 ؟ ةثرولا ريغ ولو هجرخأو هتلا زاب هيلع

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 & هث حأ هنأ رقأ ال۔جر نأ الا ةن:دل اب هثدحم حصي مل ناف : هل تلتق

؟ هجارخاب ذخؤي له



. ١٥٩ 

 وه هنآ رقآ اذا ليق اميف ه جارخاب ذخؤي هنآ ىعم : لاق

 ٠ هتدح حأ

 ةنيبلا هوفلك نا لاا باحصأ ىلع ايعدم نوكب الو : ٩ا تلت

 ؟ مهل تبث دق ىقسم ليزي هنأل

 ث هثدحأ هنأ هب رقآ ىذلا ثدحملا ىف هسفن ىلع قدصي هنأ ىعم : لاق

 . تبثت ةجحب الا ىعادتلاا اهيف زوجيف قح دحأل قيرطلا ف سيل هنأل

 ىلا ةثرولا دعا سف هب رقأ الو دحأ ىلع حصب مل ناف : هل تلق

 :؟ اودعاس اذا هيلعو ع هتلازا مكاحال له ع كلذ ةلازا

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 دحأ ءاجف ع ةيفاصلا بناج فق لجرل ىقسم ف لوقت امف : هل تلق

 ؟ هتملازاب هيلع مكحي له { ةيفاصلا طسو ىلا هعضوم نم هلوحف

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هلاحب كرتي له ٤ ةيفاصلل حلصأ هنآ نيبت ناف : هل تلق

 ٠ ىنبجعي اذكه : لاق

 ؟ لوذلا اهعضورم نيا فرسعي ال : لاق ناف : هل تلت

٠ تناك ثيح اهحضد نآ رمؤب : ل انق



 _ +٭١٦ _

 عضوملا اذه ىف اهعضوم نا لاق نا كلذ ىف هلوق لوقلاو : هل تلق

 نيبتي ال ةيفاصلا ىف ثدحلا ناك اذا : لاقو س ىدنع. اذكه : لاق

 ٠ بيرلا كرت كلذ بيرتساو ز ةعفنم الو ةرضم هنم

 عضوم نم ة.قاس ليوحت لثم اهيف ثدحلا ناك و' هنأ ىعم : لاقو

 اوءاش نا رايخلاب كلذ ف نومئاقلاف ، كلذ حالص نيبتي عضوم ىلا

 ٠ هوكرت اوعاش ناو ى كلذ اولازأ

 ىعننم هدرلا ىذلا بعولا بنجي هلك كلذ لوح ناف : هل تلق

 ء ةيفاصلا نم ءىش ىلع ةعطاق ةميدقلا ىلوألا تناك دتو ث ةيفاصلا

 ٠ كلذ زوجي له ص ةرضم لقآو اهل حصأ ك'ذ نا رظنو

 ٠ زوجي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ذ_خؤب له ث هلام ىف ةيفاصلا نم ائيسث لخدأ ناف :: هل تلق
 ؟ هجارخاب

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 نبآ ىلا اهدح دوهشلا دحب ملو 4 هلامب اهطلخ ناك ناف : هل تلق

 لوةلا نوكب له ؤ، اذه وه لاتقو ث ائيش اهنم وه جرخأف ناك

 ؟ هلوق

 ق نبمي ه لع سيلو 4 ةنيب هيلع حصت مل اذا ىدنع اذكه : لاق

اذ_ھ ٠



 س ١٦١

 ]| وه مك فرعي ال اقح لجر ىلع ىع دا نم ةلزنمم اذه و : هل تلق

 ٠ ءاشن امي هل رقم ىنح ذخؤيغ

 ٭ ىدنع اذكه : لاق

 له .. ةيفاصلا نم هطلخ ىذلا وه اذه نآ فلح اذاف : هل تلق

 ٠' نيمي كلذ ىف هيلع سيل نأ ىعم : لاق

 اهدودح ةنيبلا دحت ملو . اهيلع ىتنب دق ناك نا تيآرآ : هل تلق

 ؟ كلذ ف هجولا فيك

 اكلم تيثتو ، اهتجح تومت الئل هتلازاب ذخؤي هبنأ ىعم : لاق

 ٠ ءانبلا كلذ ببسب

 ء لوألا لثم ءاش امب رقي ىتح ءانبلا رسك اذا ذخؤيو : هل تلق

 ؟ ةنيبلا دحت مل ا'ذا:

 ةيفاصلا نم هطلخ ام جرخي نأ ذخؤي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 حصي نآ الا مكحلاب كلذ ريغ هيلع نكي مل هب الا فرتعي ملو ، هجرخآ امم

 ٠ كلذ نم رثكأ هنأ ةئيبلاب

 ٠ ىدنع ىلوآ ةنيبلا : لوقو

 ء انيلا كلذ تيبئي له > ةثرو فلخو تام دق ناك نا تيأرآ : هل تلق

؟ هتجح تتام اذا ةيفاصلا ف ىذلا



 هنأل هتلازاب موكحم كلذو ء هل الو مهل تبثي ال هنآ ىعم : لاق

 امناو > ةيفاص اهنآ رهتشا ا:ذا ساانلا نم دحأل ةيفاصلا ق ةجح ال

 ةيفاصلا ةجحو ‘ هتايح الو هتوم ق رظني الو > ةرهشلاب فاوصلا ذخؤت

 ٠ ةحضاو

 ؟ تامو عظاق اهعطق اذا قيرطلا ليبس اهليبضو : هل تلق

 ٠ اهلثم اهنآ ىدنع اذكه : لاق

 اتسش ةنييلاا دحت ملو اهطلخ دقو > كلذ ةثرولا ركنأ ناف : هل تلق

 ؟ ] دو دحم

 ٤ هذه ةجح تومتو جتحي هب ى ذلا ء انبلا رسكم هنآ ىعم . : لاق

 امأو ٤ ةره الظ اهتجح تناك ال ا٫و دودحم ءىش اهل حص اذاف ؤ هتجح .رهظتو

 ٠ هلاحب كرتي هناف احلاص ءانبلا ناك اذا

 اميلع ىنابلا تام اذا ةثرولل ةجح توبث اهيف نكمي لهف : هل تلق
 ؟ دلبلا لهأ ملع ريغب مامالا عيبل ناكمالا قيرط نم

 كدتسب لاح ببس : كلانه ناك ناو ، كلذ ىفخي ال هنآ ىعم : لاق

 ح رهش امك :ببسب اهعاب ادت مامالا ناب رثكأ ةرهش نم كلذ نايب ىلع هب
 ىلع زئاج سانلا ىديآ ف ةكوردملا فاوصلا ضعب ى رابخألا تدابو
 ضعب نأ ء ردوهململا ربخملا نم لاقي ام ىلع هلام ةلزنمب كلمتلا ليبس

 ٠ كلذ :فخي مل كلانه ببس ناك اذاف ع اهعاب ةمئألا

 ء ةلودلا .زازعال ةيفاصلل مامالا عيب ق ملعلا لهآ فلتخا دقو

:: كلذ ىلا اوجاتحا اذا ، نيملسملا رمأ ةيوقتو



 ِ۔ ب \ , ٦٣

 الئل كلذ ىلا مامالا نم ةجاحلا دنع كلذ زاوجب : لاق نم لاقف

 كلذ ىدغيو نيدلا رومآ نم ءىش لتخي الو ص ,نيملسملا رمأ نم ءىش لوزب

 ٠ نبملسملا ىلع هللاا ءافأ امي

 ء. لغتست .اهلاحب فقو ىهو ص لاح ىطع كلذ رزوجي ال .: لات نم لاتو

 تباثلا رثألا ةنيب ةحصب اهيف لعفلا تبث امك ح نيملسملا ةلود قف لعجتو

 ىلع افتو اهلعج هنأ ث هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمآ نع

 اهيف .زوجي ال ةمايقلا موي ىلا كلذك ىمف مهدعب نم ىتأي نملو ، نيملسملا
 ٠ هوجولا نم هجوب ةلازا الو > ے

 لكل ىرخألا رثآ ىف ةدحاو ةقفتم فاوص نك اذا لوقت امه : تلق

 حرطي .ادحاو ىقسم نهلك نهل نهعرزي نم ضعب لعجف ، ىقسم ةيفاص
 ؟ كلذ هل له ث ةيقابلا: لئاجألا عطقو ث نهنم ايلاعلا نم اعيمج نميلغ

 '٠ اهل احالص ناك ااذا كلذ هل نأ٫ىعم : لاق

 ؟ ال مآ احالص ردب ملو ء ةرضم كلذ ىف نكي مل ناف : هل تلق

 نوك نآ الا ثدح وهف حالصلا نيبتي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 . ٠ احالص

 ىلع ةدحاو لكل ااذه لعجق ا'دحا و ىقسم نهل ناك ناف : هل تلق

 ؟ هيلا برقيو . كلذ هعسي له { ىقسم ةيقاسلا

 اذا هنأل ح كلذ لاومألا لهآ ىلع ثدحي نأ زوجي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ دحا و لام وهف ةدحااو ةلاجا' نم نه اقسم حص

؟ كلذ هل نكي مل ةزئاج ةيقاسلا تناك ناف : هل تلق



١٦٤ 

 ٠ كللذ هلا وحتفم م نأالا ئ ةدحاو

 هنمو ث ءانب ةيفاصلاا ىلع ثدحأ لجر ف لوقت امف : هل تلق
 ؟ هلك كلذ فرص فلكي له ى هدلاو هثدحأ ام

 ةلازا نأ هل ليق ةلازأ اذاف ، وه هثدح ةلا:زاب ذخؤي هنآ ىعم : لاق

 ليبسف لاملا كرتيو هليزي نآ وه راتخا ناف ث هلام نم هدلاو ىلع ىقابلا

 هفلخ ىذ۔لا دلاولا لام نم هل رجأتسا وأ هليزي نأ ىبأ ناو ڵ كلذ

 ٠ هنم ةرجالاب ليزآو

 ء هلام ىلا هلام نم ىقسم قيرطلا ق ثدحأ نم كلذكو : هل تلق .

 اذه هيبلا لاز ىذلا ناكف 0 عيب وأ رارقاب هريغ ىلما هلام لازآ مث

 ثدحملا رقآ ىتح رقملا وآ ك عئابلا هثدحأ ىذلا ىقىىملا كلذ نم ىقسي لالا

 ؟ هتلازاب مكاحلا هذخأيأ كلذ مكاحلا غلبف ع ثدحلاب

 ٠ هتلارزاب هذخأي هنا اذكه : لاق

 دعي ثدحلاب رقأ اذا مكحلا ىف رخآلا ىلع ايعدم نوكي ال : هل تلق
 ؟ لالا لازآ نأ

 سيل قيرطلا نألا 6 هلوق لوقلاو 1 ايع دم نوكب ال هنآ ىعم :: لاق

 ٠ هريغ الو عيبب اهلاح نع اهلقن الو اهتلازا تيثت الو ٠٨ قح اهيق رخالل

 ثدحلاب رقأ ىذلا اذهل لاملا هدي ف ىذلا ضرتعا ناف : هل تلق
 ؟ هعنم مكاحلل له > هلىزي نآ

٠ ىنبجعي ااذكه معن : لاق



 س ١٦٥.

 هربجي نأ مكاحلل له هدرف رخآلا ءاج مث اذه هلازآ ناف : هل تلق

 ؟ هثدحب رقأ ام ةلازاب لوألا رمآ امك هتلازا ىلع

 ٠ ىدنع ا:ذكه : لاق

 هل رقا اميف ةكوردملا ةجحلا ىنعمب هدر امنا حص ناف : هل تلق
 قيرطلا هذه نم لاملا ا ذه ىقس كلذك . كردأ هنأ ةنيبلا تدهشو > هي

 ؟ هثدحأ هنآ رقأ رخآلاو

 ٠ ةجح هل اذه نوكم ال و &{&© هتلابزام ذخؤي هنأ ىعم : ل اق

 لاملا اذه هل ىقسي ناك لوألا نآ ةنيبلا تدهش ناف : هل تلق

 ث لطاب كلذ نآ ملعن الو ح اذه ىلا لاملا اذه لاز نأ ىلاا قيرطلا هذه نم ا

 ؟ رخالل ةجح اذه نوكي له ث ةجح ريغب ثدح هنآ رقي لوألاو

 ٠ هدر اذا. هتلا زاب ذخؤيو > ةجح نوكب ال اذه نأ ىعم : لاق

 ةايح ىف هذه هدر مث ث هلا زأ دقو لوألا تام نا تيآرآ : هل تلق

 اذه نم ىقسي ناك لاملا اذه نأ ةنيبلا تدهشو غ هتوم دعب وآ لوألا

 ةداهشلا هذهم اذهل نوكم له . هلازآ نأ ىلا قيرطلا هذه ق ىذلا ىقسملا

 ؟ ةجح لوألا تام اذا

 هنآ فرتعا !اذا لولا نل ‘ ةجح اهب هل نوكت ال هذه نآ ىعم : لاتق

 ذخؤيو « لوألا نود ذئنيح ثدحملا اذه ناك رخآلا هدر مث ، هريغف ثدح

 ٠ هنتل ١ ن اي 1

ح هتلازاب هرمأف مكاحلا دنع ثدح هنأب لوألا رقأ نا تيأرأ : هل تلق



١٦٦ 

 ك ىناثلا ىلا لاز دق لاملاو هلوقتو هرا.رقأا ناكو > هليزي نآ ليق تام مث

 ىلع ايعدم نوكي الو ء رقملا لام نم ثدحلا اذه ةلازاب مكاحلا مكحي له

 ؟ رخآلا

 دقف ص هتايح ف مكاحلا نم كلاهلا ىلع ةجحلاتتيث اذا لوق : لاق

 هجرخد نأ ثراولا ءاشي نأ الا ى هلام نم لازم وهو هبلع ةجحلا تتبث تمتمث

 ٠ ىدنع كلذ هلف س ثدحلا هب لازي ىذلا هلام ىدفيو 0 هسفنب

 وه هنأ رقأ هنأ الا هتلازاب مكاحلا هرمأب مل نا كلذكو : هل تلق

 ؟ هلام نم هليزي نآ مكاحلل له ث قيرطلا ىف هثدحأ ىذلا

 > هتايح ف كلذ هيلع ركنأ نوكي نأ الا هتجح تتام ١. ذا هنآ ىمم . : لاق .

 هل هرارقاو ك كلذب ةنيبلا هيلع حصيو ك الطاب هثدح هنأ رقم وأ جتحا وآ

 تيثو هتجح تتام دقف ، تام اذا ىدنع هثدحأ هنآ هيلع هتحصك هثدحأ هم

 ٠ هرارتاب هتلازا رقملا ىلع

 اذه ثدحأ هنآ رقأو لاملا اذه لزي مل اذا كلذكو : هل تلق

 نآ ليق تامف رقأ دقو && هرمأي مل وآ هتلا زاب هرمأو قيرطلا ىف ثدحلا .

 ؟ هلام نم هليزي نآ مكاحلل له ص هتثرو ىلع لاملا فلخو ص هلبزس

 كرت مكاحلا ىلع قيضي الف ث هلطابو هقح لمتحا اذا هنأ ىعم : لاق
 مكاحلا ىلع مقت مل ام هيلع راكنالا كرت ىدنع هل ناكو هيلع راكنالا
 راكنالا كرت هعسي ال هناف س لطابلا راكنا ىلع رداق وهو ، لطاب هنأب ةجح
 ٠ ى كنع

 هل لمعي ناكو ، هديب لمعي نكي مل لاملا بر ناك نا تيآرآ : هل تلق

هلام ىلا قيرطلا ف هلام ىف ثدحلا اذه ثدحأ دقو ڵ لاملا تامف هلامع



 ۔۔_صح , =. ٧ ٦ ١

 نع هتلازاب ذخؤي له هثدحأ نآ سانلا نم دحآ هي .رقأف ، رخآلا.

 ؟ قبرظطلا

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ذخؤي له ؛ لاملا بر رماب هثدحأ : ةقث دحآ هل لاق ناف : هل تلق

 . ؟ ةثرولا نود رقملا رمألا ىلع نوكيو هتلازا

 كلاملا ىغ حصي نا الا ةثزولا نود رملا مزلي هنأ: ىعم : لاق .:
 ٠ قحي هرمآ .نوكي نآ نكمي كلت هتلاح ق ناك ء ثدحلا نامض هي بجي ام

 اذه نم: لاملا اذه ح كلاهلل ىقسي ناك هنأ ةنيبلا تحص ناف : هل تلق
 دحأ هي رقأ اذا ةجح ةثرولل تبثت ةداهسث هذه نكت مل قيرطلا ف لاملا

 ٠ ىدنع قيرطلا نم لازيو ث هثدحأ هنأ

 نم قيرطلا ىلع اهريغو ليخنلا نم فانأ اميف لوقت امف : هل تلق
 ؟ هتلازاب ذخؤي هلهأ ذخؤي له ث لاومأ

 ٠ ةرضم هيف تناك اذا ىدنع اذكه : لاق

 نم اذه سيلو ع هتيرتشا وآ هتثرو انآ : لاقو عنتما ناف : هل تلق

 ؟ كلذب سبحلا همزلي له ، ىلعف

 ٠ هليزي ىتح عنتما اذا سبحي هنا : لاق

 ؟ هليزي ىتح ةياغ هسبحل سيلو : هل تلق : ا

:! ٠ ىدنع اذكه : لاق



 س ١٦٨,

 « لوت ريغ نم رفس ف باغ مث ؤ مكاحلا هيلع جتحا ناف : هل تلق

 ؟ هتلازال اهيف لجأ ىتلا ةدملا تضقناف

 ٠ قيرطلا نم هليزي نم هلام نم كاذل رجتوي هنآ ىعم : لات

 ؟ هعطقي ىذلا عضي نيأ ةرجألاي عطقي ىذلاف : هل تلت

 نأ ىلا هيلع نمؤي عضو ك ةميق هل هلثم كلذ ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ هبر ىلا ملسي

 ىطعيو ، هيلع نمؤي ىذلا عضوملا ىلا هلمحي نم هل رجتؤي : هل تلق
 ؟ هلام نم ة رجألا

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ةرجآ ريغب ةجحلا دعب هعطقي نأ دحأل لهف : تلق

 ٠ كل تفصوام لثم هيف لعفيو ى كلذ زوجي هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ءانبلا كلذ ناكو ث ءانب ةيفاص ىلع ىتب لجر ف لوقت امق : هل تلق
 ؟ هجرخي نآ فلكي له ى اهل حلصأ

 ث لدعلا ماما مايأ ى كلذ ناكو ص اهل حلصأ ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 هكرت ناف ؛ كلذ بلط اذا هترامع جرخي وآ هانع ذخأي نأ نيب مامالا هريخ

 اذا اذهو ص ةدهاشملا مكح ىف رظنلا هبجوي اميف اهحالصل ةلاحب ةيفاصلل

 كلذب رقأو اهانب اذا امأو ء وه هعفانمل هل هنآ ىلع ةيفاصلل ءانبلا ىنب

٭ اهل حالص هنأ تبث اذا' هتلازا ىلا برقي الف ، ةيفاصلل ءانبلا ناك



 س ١٦٩١

 عفتنيل دامسعلا ةعفنمل افينك نيملسمل ١ ةيفاص ف ىنمب نم : هل تلق

 ؟ كلذ لازي له ك هم

 ٠ ىنايبلا نم ةجحلا توبث فيخ اذا ىدنع اذكه : لاق

 ء ةيفاصلل هنم دامسلاب عفتنيو ث ةيفاصلل هكرتب رمؤي لهنف : هل تلق
 .؟ هئانب ءارك رخآلا ىلع دريو

 توبث فخي ملو ، ةيفاضلل حلصأ كلذ ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 اهرمأ فاوصلا تناك اذا هارك رخآلا ىلع دريو هكرت تيبحآ اهريغل ةجحلا

 ٠ مامالا ىلا

 > ةيفاصلل حلضأ هكرت ناكو & ٥ اني علقي نآ وه بلط ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىلا برقي له

 ءاش ناو ى هارك ذخآ ءاش ناف ث ريخي هنأ ، ىدنع اذكه : لاق

 مل امو \ بصتغملا دحب نوكي الو ء ببسب ءانب ناك اذا هلك اذهو ، هجرخأ

 لغتسا هئانب در راتخا نا هل اببس نوكي نآ ىنبجعيف ع بصتغملا دحب نكي
 لام ف ىنب ام ةلغ ريغ نم ذخأي نآ ىنبمب الو 2 فوتسي ىتح هءانب
 نيملسملا ةعامج وآ ماما نم ء لدعلاب ماوقلا كلذ عفري نأ الا نيملسملا

 ٠ ةصاخ مامالا مدع دنع

 : ةلأسم ة

 حلصأ كلذو ، قيرط ف ةيقاس ىلع ةرطنق لعج لجر نع : لئسو

 | ؟ كلذ هل له ح كرتلا ف

ناك اذاف زئاجلا ف املو ، ىدنع كلذ هل سيلف مكحلا ف امأ : لاق



 سم ٧٠\١,

 نم ثدحي مل ام كلذ هعسي نآ وجرأف ى ةيقاسلا:و قيرطلل احالص كلذ

 ٠ نامضلا بجوي ثدح هثدح

 هل له «&ا اهعفرف لجر اجف تعقو ةرطنقلا تناك اذاف : هل تلق

 ٠ كلذ

 ناملعي اناك اذا لولا ثدحلا ف ءاوس اراص دق امهنا ىعم : لاق
 ٠ لوألا ثدحلا مكح لاز نكي مل اذا ع كلذ

 دق نوكي له ، عضوملا ف رثكألا ناك تطقس نأ املف : هل تلت ` .
 ؟ هعضوم نم لاز

 ال ام لاح نع رضي ىذلا ررضلا لاح نع طقس اذا هنأ ىعم : لاق .
 ٠ لوثلا مكحلا لوزب نآ ىنبجع آ ثدحملا هثدحآف رضي

 .؟ ةلا سم 3 :

 امك اهعفرف لجر ءاجف & تعقوف ةليصأ تناك ةرطنق نع هتلأسو .

 ؟ كلذ نامض هيلع له ص تفتف تعقوف ةيا د أ اهيلع ترمف ى تناك ٠

 ٠ قح هجوب ةتباث تناك اذا ، هيلع نامض ال هنأ ىعم : لاق

 له ، اهلصآ ناك فيك فرعي مل ، كلذك اهكردآ ول تيآرأ : هل تلق
 ؟ قح ريغب تناك اهنأ ملعي ىتح قحي ةتباث هذه نوكت .

٠ ةثدحم اهنآ ملعي مل اذا اهب ىاوأ لوألا : لاق .



 س ١٧١ ء

 ى تفلتف ةرايزلا ىلع ةبادلا تعقوف ائيسث اهيف داز ناف :: هل تلق
 ' ؟كلذ نامض هيلع له

 لوقلا ىضم دقو ، ثدحلا اذه مكح نم نامضلا هبلع نآ ىعم : لاق

 .٠ هثدح نم.دلوتي اميق مكحلا ق نامضلا هيلع نأ كلذ ىف

 : ةلأسم وج

 دحآ دارأف ةيقاس وآ ح قيرطلا ف اثدح اوثدحأ ةعامج نع لئسو

 ؟ هيلع عقي ام ردقب ء ثدحلا كلذ نم حلصي نآ هيزجي له ى ةبوتلا مهنم

 كارتشالا ف لخد هنا مث هسفنب هثدحأ ام فرعي اذا هنآ ىعم : لاق
 ٠ ثدحلا لازي ىتح هصالخ ةفرعم ىل نيبي الف ، هلك ثدحلا ى

 نوقابلا دارأ مث ك .
 رادقم هيلع اودري نأ مهمزلي له ث ةبوتلا ثدحلا اذه هعم نيثدحملا نم
 قيرطلا ف اوثدحأ ام ةميق اودري مأ ، ثدحلا ةلازا اف مرغلا نم مهمزل ام.

 ؟ كلذ قحتسيام ىلع ةيقاسلا وأ
 ه ,

 عوطتلا هجو ىلع ثدحلا لجرلا اذه لازآ ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ذخأي نأ .هل سيلو ث ائيش هيلع نودري.الو ض ةبوتلا الا مهيلع نكي مل هنم
 ةكراشم وأ ث مزاوللا نم ههبش ام وأ مكاح مكحب هلازآ ناك ناو امرغ مهنم

 نامضلا نم ىدنع اوري مل ، هجارخاب الا اهنم مكحلا ف دحأل جرخم ال .
 : ٠ همل

هنا ةنيبلا هيلع تماق وأ ،© مكاحلا عم: مهن دحآ رقأ ناف : هل تلق



_ ١٧٧٢ 

 لكلا ةلازاب ذخأي نآ همزليآ \ وه نيآ فرعي ال ثدحلا اذه اهيف ثدحآ دق.

 ؟ كنذب ةنيبلا هيلع موقت وآ ، هنيعب ءىشب اورقي ىتح ال مأ

 اود-حي ىتح الا. مهتداهشب ذخاي نآ ىنيجعي الف ةنيبلا امآ :.لاق :
 ىتح ذخؤي هنآ ىعمف هرارقا امآو ، هجارخا مزلي امم هب نودهشيام

 جرخت هنا لاق وأ . جرخآ امف هلك هي رقي مل اذاو ء ثدحآ ام جرخي

 ٠ نيمي هيف ناك نا هنيمي عم هلوق ىدنع لوقلا ناك هثدح

 ؟ نيمي هيف اذه لثمف : هل تلق

 « كالمألا مكح هيلع زوجي ال ا.زئاج تناك اذاف قيرطلا امآ : لاق

 نيمياا اهيف ىعمف ث ةبوبرم تناك اذا ةيقاسلا امآو ، نيمي اهيف ىا نيبي دف
 ٠ نيميلا هل نمم اهخابرآ ناك اذا

 عضوملا اذه نم ةيقاسلا هذه ىف نفد هنأ ةنيبلا لوقو : هل تلق

 ؟ ٥هودح دمت نوكب لح ئ هنيعب اعضوم ااودحب الو ك اذه ىلا

 اهجارخاب ذخؤي ادودحم ائيش ةنيبلا نيبت مل ام هنأ ىعم : لاق
 . ٠ وه ام !وفرعب نأ الا ءىشب هلعل

 ىلع لجر ثدحأ ةيناس امهنيب ةيفاصو رئاج قيرط نع تائسو :
 ؟ لسغلا اذه مكح امف ع السف نيبناجلا دحآ

 جرخي الو س قيرطلاو ةيفاصلل لسغلا اذه مكح نأ ىعم : لاق
 ٠ هب ىلوأ وه لسفلا اذه هيلي ىذلاو ، امهدحآ نم

؟ هل هنآ ىعدي لاملا اذهل لسافلا !اذه ناف : هل تلق



. ١٧٣ _ 

 لام ا الاو ىعدا ام هل تبث قح هجوب ىعدا ام ل تبثت ةنيج

 ٠. هي ىلوأ ك قيرطلاو ةيفاصلا نم مكحلاب هقحتسا دم ىذلا

 ؟ لجر نم هارتشا هنآ هاعدا ناف : هل تاق

 ء هل وه نمم هارت رتشا هزأ ةنيبلا همزلتو كلذ ق قدصي ال : لاق

 ك هل ناك ىعدا ام اد هل تبتي تبثيو > عيبلا اذه هل حصت ةنيبلا حصأ ناغ

 ٠ نييعدم ىرتسشملاو مئابلا ناك الاو

 تماقو ىعدا ام هل تيثت ةنيب امه دحأل حصي مل ناف : هال تلق

 ‘؟ لسافلا نوكي ام ث قيرطللو ةيفاصلل لاملا اذه ف ةجحلا

 باصتغالا هجو ىلع كلذ لسف هنآ حصي مل اذاا هل نآ نآ ىعم : لاق

 ىذللا ءارفلا اذ ذه نم هل ببسبو ث هيعدي ببس كلذ ىف هل ى دبأو

 جرفت ء امث نا ‘ رايخلا ٦ نآ [ ْیعمف ك كلذ ريغ ١ .دم وأ هل حصي مم

 اقىرطلل هكرت ءاش نا و ؤ هتوبث ةنيب هل تيثي ملو هلسف هنأ حص امح

 ٠ امهنم هقحتنسا نم ةيفاصال وآ

 ص ةيفاصلل وأ قيرطلل حلصأ لسغلا كلذ نأ لدعلاب مئاقلا رظن ناف
 قحتسم امو ٠5 هئانع ردقي لفتسا:و هكرت ءاش نا > رايخلا لسافغلل ناك

 ٠ هجرخأ ءاش نا ث مرغ هبف

 حص اذا كلذل ثدحملا رمأ كلذ ةلازا ىأرلا بجوأو مئاقلا رظن ناو

 ٠ ةيفاصلا وأ قيرطلا نع هثدح ةلا زاب هيلع

 لعجت اميق ث ةيفاصلل وآ قيرطال لاملا اذه تبث اذاف : هل تلق

؟ لاملا اذه ةلغ



 ..ن ١٧٤

 امآو ى قيرطملا نم دسف ام حلاصم ىف لعجيف قيرطلا امآ ىنعم : لاق

 ءاج ام .ليبس ىلع ةيفاصلا مكح همكح ةيفاصلا لام نوكيف ةيفاصلا

 ، قيرطلا هتقحتسا دق ىذلا لاملا لذه ناك ناف : هل تلق
 قيرطلا سفن حالص نع الضف هيف نوكي \ اهحالص ف هتلغ تلعجو
 ؟لاملا‘اذه هيف ىذلا

 عضوملا اذه ىلا عضاوملا برقآ حالص ف نوكي هنأ ىعم : لات
 برقأ ىف ولو ، ناك ام انئاك لاملا اذه هيف ىذلا ، اهلك قيرطلا نم

 ذفنت ىتح اهنم قيرطلا برتقأ ف نوكي نأ ىنبجعيف اهلك ةيرقلا

 6 , ٠ اذه ىلع

 ىذالا قيرطلا اذه حالص ىف لاملا اذه ةلغ لعجيف : هل تلق

 برقأ ق نوكب نأ ىنبجعيو ‘ اهلك ةيرقلا ف ناك ام انئاك لاملا اذ ده هوق

 ٠ اذه ىلع ذ دقفنتت. ىتح اهنم قيرطلا برقتآ

 هيف ىذلا قيرطلا اذه حالص ف لاملا اذه ةلغ لعجتف : هل تلق
 بعسشتت ىتلا قدرطلا عيمج حالص هنم لفسا نمو ىلعا نم لاملا اذه

 ؟ كلذ : وآ لاملا ذه هيلع ىذلا قيرطلا اذه نم

 قيرطلا نم عضوم ا اذه ىلا برقألاف برقألا كلذك هنأ ىمم : لاق ١
 ٠ تومت الو عطقتت ال ىتلا دئاوقلا:و زئاوجلا ةبعشتملا

 هذه حالص نع لضف لاملا اذه ةلغ ىف ناك ناف : هل تلق

 ةلغ نم لضف ام لعجيأ قيرطلا هذه اهيف ىتلا ةيرقلا ف ىتلا قيرطلا
 هذه اهلخدت ىتلا ةيناثلا ةيرقلا نم قيرطلا حالص ف لاملا اذه
؟ لاملا اذه ةلغ نم لضفلا ذافنا ىف ةجولا فيك وآ ث قيرطلا



. ١٧٥ 

 ءاش نا ، لضافلا اذه ىف رظنلا رمألاب مئاقلل نأ ىعم : لات
 ف هلعج ءاس ناوع ىنبجعي كلذكو « ةيرقلا هذه قرط حلاصمل هرخدا

 ةرامعلا وأ ، توملا ف قرطلا نم ةيرقلا هذه نم عضاوملا برقأ حلاصم
 برقألا ىدعتي نآ بحآ الو برقألاف برقألا ليبسلا اذه ىلع ىرقلا نم
 هريغ ىلا ىدعتي مث هحلصي ىتح ء قيرط ف حالص بجو اذا ، برقألاف
 . هيف وأ > تاوم ف هنم دعبأ وه امه

 قيرطلا هذه هتقحتسا ىذلا لاملا اذه ناك ن : هل تلق

 هجولا فيكو ء ةرامعلاو تاوملا ىلي امم لاملا اذم 7 اذا تاوملا وأ

 . : ؟ كلذ ىق

 اذه نم دعب ؤلو ڵ ةيرقلا نم :قيرطلا حالص ىف لعجي هنأ ىعم : لاق

 ولو تاوملا ىلا هب ىدعتي الو ص ةيرقلا قرط غرفتسي ىتح ، عضوملا
 ٠ اعيمج مهقرط حالصب نذوخأام ةيرقلا لهآ نآ : ليق هنأل ، برق

. ٤ 

 هلامىعم .ح ٠

 اا ورمع لزنملا لهآ نا مت { موق لزنم برق ةيفاصلا رادج نع لئسو

 > موةلا لزنم برخ رادجلا اذ_ه حرط اذاف ح هيلا مهلزنم

 : ؟ ةيفاصلل هب دهشيو هحرطي نآ ةيفاصلا رمآ ىلي نمل له

 ف رظني الو ث ةيفاصلا هب حلصيو ع رادجلا حرطي ىعم : لاق
 حلصآ كلذ ناك اذا ى مهلزنم فاشكنا نم لزنملا لهآ ىلع لخدي ءىش

 ةيفاصلا نيب وهو س وه نمل فرعي ال رادجلا اذه ناف : هل تلق

؟ رادجلا اذه مكح ام ي موقلا لامو



 س ١٧٦

 نيذه باحصأل سيلو > هلاحب را دجلا اذه كرتي هنآ ىعم : لاق

 نم هيلع امو وه ‘ امهنيب ىدنع ناك طقس اذاف اثدح هيف اوثدحب نأ نيلاملا

 ٠ ضرأذلا

 لزنمو ، عرزت ةيفاص نيب اميف رادجلا اذه ناك ناف : هل تلق ..

 ؟ مكحلا ف رادجلا اذهب ىلوأ نم ع رادجلا اذهب لصتم مه رامع موقلا

 هنأ بجوي رظنلاو > نيلاملا نيب رادجلا اذه نآ بجوي مكحلا : لاق

 ٠ ىلوأ ىدنع مكحلاو > ةكوردملا ةرامعلا باحصأل

 : ةلأسم وج

 ىلا زئاج وأ دئاق قيرطلا نع قرفت تناك اذا قيرطلا نع : لئسو
 قيرطلا هذه مكح نوكم ام ء ضزألا نم تاوم وآ حابم حارب ىلا وآ ء داو

 ؟ ادئاق وأ ازئاج

 ىلا % دئاق قيرط نم قيرطلا هذه جرخت تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ىتأت الو > ةجرش وآ حابم داو ىلا وأ 1 ضرألا نم تاوم ىلا ء دئاق قيرط

 . اهل وأ اميلع ضرعي ام ماكحأ ىف دئاقلا ةلزنمب اهنا ليق دقف كالمألا اهيلع

 : ةلأسم ة

 ، رخألا هنيجو ىلع قيرطلاو ، جلفلا نيجو ىلع ةلخن هل لجر نعو
 ؟ ةرضم هقحلت تناك اذا كوشلاب هتلخن ىلع رضحي نآ لجرلا اذه عسي له

 عفني نأ كلذ هل نكي مل ةرضم قيرطلا قحلت ناك اذا هنأ ىعم : لاق

ة ةصلاخ وه هل قيرطلا نوكت نآ الا \ قيرط ىف نيملسملا رضيو ح هسفن



_ ١٧٧ 

 ۔ ث

 ؟ هثدحم تام اذا قيرطلا ىلع ءالخلا ى : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 اوكردآ نا كلذكو ص هتلازا ةثرولا ىلع سيل : ليق هنأ ىدنع ىذلاف

 ملعي مل ام هدس مهلع نكي مل ع قيرطلا ىلا احوتفم ءالخلا اذه باب

 ىلع ىذذلا نم هيف ثدحآ ام ةنازا مهيلع نآ ىدنع : ليتق نكلو ث هلطاب

 ث هدسب مهيلع مكحي الو ك مهيلا كنذف بابلا اودسي نآ اوءاسث ناو ى قيرطلا

 ٠ ىذألا فرصب مهيلع مكحي امناو

 حرطب ناكو % تام دق هثتدحمو قيرطلا ىلع ءالخلا اذه ناك ناف

 ؟ هنولخدي سانلاو > بارزنلا هيف

 بارتلا حرط نم هلعفي كلاهلا اودجو ام اوفقي نآ هتثرول ىدنع ناك
 مه اونوكي مل اذا قيرطلا نع ةحئارلا ةلازاب مهيلع مكحي الو ، ءالخلا ف

 ١ هن وش دحي نب ذل ٠

 له © هتحارتسالو هيف سفنتيو هلخدي هثادحأب رفظ ناف : هل تلق

 ؟ ىذألا فرصب هيلع مكحي

 ناو ك كلذب ذخأ نامدالا ىلع كلذب اقورعم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ىلع ةرضم هلعف نم دلوتي ناك اذا دوعي ال نآ رمآ كلذ ىلع نمدي ال ناك

 ٠ مهقيرط ى نيملسملا

( م ١٢ _ ١ عماجل ١ ج ديفمل ٢ (



_ ١٧٨ 

 : ةلأسم وج

 تيشحف زئاج ريغ وأ زئاج قيرط امهنيب نيلام هلام نم ثرو لجر ف
 مزليآ ء هدلاو ةايح ف ىناثلا لاملا ىلا قيرطلا ىلع نيلاملا دحأ نم ةمرك

 ؟ ال مأ ةمركلا هذه ةلازا ثراولا

 بسحف « كلذ لطاب ملعي ملو ع كلذك اهثرو اذا هن أ ىعم : لاق

 ٠ هلطاب ملعي ىتح لازت ال : ليق دق هنأ

 هذ_ھ لثم راجشألا نم اهريغو بئثللاو طرقلا و رد سلاف : تلق

 ؟ ال مآ ةمركلا

 ثدحآ اذا لازم وهو ث اذه لثم ق اذه ليق هنآ ملعأ ال : لاق

 ، لاومألا ىاع راجشألا هذه لثم تبث اذا ليق هنأ ىعمو ، ارضم ناك اذا
 > لا رت ال اهنأ هنثرو ىلع اهفلخو همايأ قف تنبثو هل تناك نم تامو

 ه الطاب نوكت نأ الا

 هتلازاب ذخؤي له ى انل هنا : لجر لاقف ، قيرطلا ىف دامس نعو
 ؟ هريغل هنأ حصي ىتح

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ل_بق هلك هتلازاب ذخؤي له ث نالفلو ىل اذه : لاق ناف : هل هلق
 ٠ نالف ةعلاطم

هنأل ، هريغ ىلا قدصي الو رضاحلا اذه ذخؤي هنآ ىعم : لاق



_ ١٧٩ 

 ةلمج نم ىرءتي ال ثد_حلا ىف لخاد هسفنل هب رقي ىذلا نألو ى عدم

 ٠ ىعدملا لاق امك ناك ول نأ

 راد_ةمب مكحيو ص هتلازاب رضاحلا اذه رمأب مكاحلا نأ ىعم : لاق

 نمل وآ & ثدحلا ةلازاب ذخؤي ىذلا رضاحلل هلام ىف هكيرش ةصح

 ٠ هتلازا ىف هنيعتسي

 ردق الو س وه نمل ىردي ال قيرطلا ىف دامس ناك اذاف : هل تلق

 ؟ هتلازا رمألاب مئاقلا دارأ اذا هتلا زاب 7 نم .& هتحص ىلع

 نكمأو ، كلذ ىف نيفرصتم رمألاب ماوقلا ناك اذا ىنبجعي : لاق

 ء جرخي ىنبجعآ تا_حابملا نم هيلع نمؤي حابم عضوم ف هجارخا

 هيلع نمؤي ثيح هلاحب عديو ع كلذ ردقب هنم عابيو ع هنم ةرجألا نوكتو
 مكا_حنا لخدي ال نآ ىنبجعآ هلك هعيب الا نكمي مل ناو تاحابملا نم

 عضوملا ىلع ةلمتشملا لاومألا بابرأ ذخؤيو ، هباحصأ الو ث كلذ ىف
 نأ ىلا مكاحلا مهل زاجأ ةلعب كلذ ىف اولتعا ناف & قيرط!ا حالصب
 مكاحلا نم مكحلاب ةيعرلا هالوتتو ، هنم اذه نم حص ام جارخا نوكي
 ٠ كلذ ى مهل

 : ةلأسم 3

 ذ۔فني باب امهنم دحاو لكلو ، ضرآ وآ لزنم امهل نيلجر نعو

ناباب الا هذه امهتيرط ىاع سيلو ء زئاجلا قيرطلا قلت قيرط نم هنم



 س ١٨٠

 ائيش وآ ث اذه هلزنم نم ائ..ش امهدحأ عابف س امهب ذفنم ىهو ، امهل

 لزنملا اذه وآ ڵ ضرألا هذهو قيرطلا هذه ىف اهتقيرط ىتلا هضرأ نم

 ح لزنملا اذه فصنل ىرتملا دارأ زئاجلا قيرطلا دارأو س ىرتشملا

 ، هضرأ ىنبي نأ قيرطلا هذه ف اهقيرط ىتلا ضرألا هذه فصنل وأ

 ىرتشا هنأل قيرطلا هذه ىف امهعم رميو ث قيرطلا اذه ىنا اباب لعجيو
 هذ_ه ىف اقيرط طرتشي مل عئابلا نأ ريغ قيرطلا هذه ىف اهقيرط اضرأ
 ٠ اهعاب ىتلا ضرألا ىلا قيرطلا

 طرشي ملو ء قيرطلا هذه ىلا اباب حتفي نأ هل زوجي لهف : تلق

 ؟ اهيف اباب

 م-لو ث الامو اضرآو الزنم ىرتسثا اذا ليق دق هنآ ىعم : لاق

 هلال قر_طت: نأ ىرتسشملل نأ « فورعم قيرط لاهللو اقيرط طرتشي

 ٠ ك:ذ هل تبثو ، ق:رطنا تكردأ ام ليبس ىلع لاملا قيرط تبث ثيح

 ء ىقسىملا وأ قيرطلا طرتشي ىتح ىرتشا ام الا تبثي ال هنا : ليقو
 عطق ىلع عيبلا تابثا ىف ررضلا اههيلع ناكو ڵ كلذ ف افلتخا ناف

 ضقتنا امم ىق_۔سىملاو قيرطلا تابثاو س ىرتشملا نع ىقسملاو قيرطلا

 ٠ امهيلا كلذف ، ءىش ىلع امماتني نأ الا ميبلا

 ت۔ذك ناو ، ىدنع جرخي اذه ىلعف ىنعملا اذه تدرآ تنك ناف

 ىدنع هلف لزنملا ىلا قرطتي نأ دارأو ، الزنم ضرألا لعج هنأ تدرأ

 اهف قرطتيو ع الزنم اهلعجي نآ ص ضرألا ىلا قيرطلا ىدنع تبث اذا

٠ لزنملا هثادحاب لاومألا قيرط ىلع قيرطلا ف دازي الو ث هلزنم ىلا



_ ١٨١ 

 ء قيرطلا هذه ىف نيلزنملا نيذه قيرط ناك نا كلذكو : هل تلق

 امهدحأ عابف ، نافصن امهل قيرطلار ء نينثال الا قيرطلا هذه تسيلو

 راصق ث قيرطلا هذه ىلا اباب امهنم دحاو لك لعجف ث لجرل هلزنم فصن

 رخآلا لزنملا بر امهعنمف س ناباب اهيف ناك نأ دعب باوبأ ةعبرأ اهيف

 اباب الو ، اثلاث اباب اهيف حتفي الف نيباب ىلا رمت قيرطلا هذه امنا : لاقو

 . ٠ طرتشي مل وآ قيرطلا عئابلا امهل طرش دقو ك اعبار

 ىلع ردقي ىرتشملا ناك اذه ف ، امهب!عو ى امهل مكحي امف : تلق

 ؟ ال وآ زئاجلا قيرطلا ىلا هلصوي قيرط

 دحأل زجي مل زئاج .ريغ قيرطلا تناك اذا ليق دق هنآ ىعم : لاق

 اذهل ىرتشملل .تبث اذاو ، قيرطلا بابرأ ىآرب الا اباب اهيف حتفي نآ

 ليبس ىلع قرطتي نأ هل ناك باوبا حتف هل تبثي ملو س قيرط لزنملا
 ، لاومأ ةسمخ نيب ىرتشملل لالا راص اذاو ء عئابلا قرطتي ام

 ح قيرطلا مهل تبث اذا ازئاج كلذب قيرطلا ريصي هنا : ليق دقف مسقناو
 ٠ ادعاصف لاومأ ةسمخ قيرطلا هذه ىلع مهل لاملا راصو

 ؟ موسقم ريغ ع اشم : اهنمو : ةعاشم لا ومآ ةسمخ ناك نأ :امأو

 تناك مسق ول نأ مسقني ناك اذا هنآ لوقلا ضعب : نآ ىعمغ

 ٠ ا:زئاج هب قيرطلا تناكو > الاومأ

 لاملا ةلزنمب وهف مسقي ملو اعاشم ناك اذا هنأ .لوقلا ضعب فو .
. ؛لاومآ ةسمخ نم رثكأ ناك ولو ث اعاشم ناك اذا ، دحاولا



 س ١٨٢

 ضرألا هذهل وآ لزنملا اذهل ىرتشملا لاق نا كلذكو : هل تلق

 ىتلا ضراللو ، ىل هتعب ىذلا لزنملل اقيرط ىل جرخاف تئسث نا عئابلل

 ، نوملسملا ىلع هب مكح ام : عئابلا لاقف ، ىنلقاف تئسث ناو ، ىل اهتعب

 ؟ هل مبت انأف

 ىنعم هب_هش. امو س ةلآسملا لوأ ىف هب لوقلا ىضم دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ق رظناف فالتخالا

 قيرطلا ىلا هلصوي نمثلاب اقيرط هل جرخي لهو : هل تلق

 ؟ زئاجلا

 د__ حآ ىلع الا ىد۔_ذنع جرخي الو .& عضوملا اذه ىق كلذ ملعأ الف

 توبثب قيرطلا ف كردأ ام بسح ىلع كشا مهل تبثي نآ اما ، نيينعملا
 هيلع تيثد نأ اماو > ةرورضلاب عيبلا هنع ضقني نآ اماو ح هل لاما

 ه ذم ءىش وآ كلذ ىلع ا قفتي نأ الا > ررض هدلع نكي مل اذا

 ٠ مميلا كلذف

 : ةلآشسم 3

 ىف لامف هعذج نع لاز هلصأ نيرق اهتحت اشن ةلخن نع : لئسو

 ؟ ال مآ لازي له ث ةلخنلا بحاص تامو ع قيرطلا

 ٠ قيرطل ا نع ل ١ زمه هنأ ىعم : لاق

 ريغ اهغرفتسي ملو ، قيرطلا عطقي مل نيرقلا ناك اذاف : هل تلق
قيرطلا اذ_ه نع هعذجل جرخم الو ص قيرطلا بناج فف لئام هعذج نأ



_ ١٨٣ 

 قدرطلا نم ائ۔ہش ذخأ ناك اذا لا زي هنآ ىعم : لاق .

 : ةلآسم "

 رمثو س ناتسب قبرط وآ ازئاج اقيرط عرز ريقف نع : لئسو

 هتعارز دصح نآ ىلا امهتعرز ذنم ناقيرطلا ناذهو ، اهنم هتعارز

 اهيف ىشمي سيل ، بارخ ضرأ ف امهنأل ٤ امهيف ىنملا نع ىنغتسم
 ٠ د آ

 ؟ مثآ مل اظ وه مآ هتج احو ٥ رقفل كلذ هعسي له : تلق

 تناك . ناف ٤ هوجو ىاع ةزئاجلا قيرطلا هذه ن نآ ىعم . : لاق

 تناكو > اورثك وأ اولق اهبابرأل كلم ىهف كالمألا اهرلع ى رجب امم

 ٠ لاح ىلع عطقنت الو ، كالمألا اهيلع ىرجي امم

 ناك اذاو ث اهحالصا ف ناك رجش نم اهيف رمثآ ام 7 ىعمن
 نوكي نأ ىنبجعيو ث اهحالص ف ةعا:رزلا نم اهرمث ناك ىنعملا اذه ىلع

 نأل ث هانعو هرذب هلف ه! منمي ال هنأ نظي ام ىلع كلذ ف لخد عرازلل

 نآ وجرأو ث قيرطلاب عافتنالاو ةحابالا ىنعمو ، ببسلا هبشي اذه

 ٠ ءارقفلل قبرطلا رجش نم رمثأ ام ةرمث نآ لوقلا ضعب ف

 ح عرازلا ةعارزلا هذه ةرمث نوكي ىنعم هل ناك نا : لوقلا اذه ىلعف
 نيح ى مهقيرط ىف نيملسملا ىلع ملآ مث ك عقي مل امف مثالا امآو

 اذا كلذب كلهي ال هنآ وجراف ڵ ثد_حلا لاز نأ ىلا اهيف ثدحملا ثادحأ

 ٠ هملع د_عب كا!ذ نم ةلمجلا ف بات

 : ةلآتسم ٣

ناكو ث زئاج ىلا زئاج نم ىضفت تناك اذا ىقالا قيرط نعو



 س ١٨٤

 هضرأ ف اهلوحي نأ لجرلا دارأ ناف ڵ لجرل ضرأ ف رثكألا اهيف

 ء هضرأ ف ىلوألا طلخيو ، هيقرش ىهو برغ امم وأ ةيبرغ ىهو قرش امم

 . ىرخألا زئاجلا كلت ىقلي نأ ىلا زئاجلا كلت نم اضيأ ىضغت قيرطلاو

 ؟ كلذ زوجي له : تلق

 ء زئاج ىلا زئاج نم ىضفت قيرطلا تناك اذا هذ ىعم : لاق

 ليوحتو ص زئاجلا مكح ىدنع اهمكحف ث اذكه الا اهرمأ نم حصي الو

 تفقو دق كلعا 0 اهنم نالمحلا ىف هيف ىدنع فلتخم ىدنع قيرطلا

 ٠ كلذ ىف فالتخالا اذه ىلع

 : ةلاسم 5

 % كلذ ىلع تامو ث زئاج قبرط ىلع ص ةيقاس وآ .ةمرك هل لجر نعو

 مهعنمف كلذ اضيآ ا ودا رآ هتثرو مث ركني ملو ء دحأ هيلع ريغي ملو

 ٠ سانلا

 ؟ تبثي ال مآ كلاهلا هلعف دق ناك ام تبثي له : تلق

 ء هلطاب ملعي ىتح ريغي ال كلاهلا لبق ن تبثي ىذلا نآ ىعم : لاق

 كلذ ريغ اثدح اوثدحي ,نآ نورقي الو س هوجولا نم هجوب هيف لمتحا ام

 ٠ قح ةجحب الا

 : ةلآضم 3

ڵ دجاملاو نيملسملا قيرط نع راضملا فرصب رماي نآ .مكاحللو



_ ١٨٥ 

 ، ضعبب .مهضعب رضي نأ ساذلا رجحيو ، ماتيألاو بايغألا لاومأو
 ىف اهناصغأ ضعب وآ اهلك تلام ةرجش وأ ةلخن وآ رادج لك فرصيو

 حسملا ىأر نم ماكحلا نمف لسفلا امأو ، كلذ هيلا باط اذا ع مر ضرأ
 ةثالث حسفلا ىآر نم مهنمو ، عارذ ةخسن فو ع نيعارذ دودحلا نع

 ٠ عرذا

 ةلخن ةلفلا تماق اذا ام ردقب ردجلا نع حسفي : لاق نم لاقو

 ، حسفي مل زرم لكو ، راجلا ضراب رضت ملو ڵ لسافلا لام ف تماق

 . فورصم وهف هريغ دح ىف لخدو هلسف ماق ناف هدح غرفتسا و

 نم برق اذا وآ اعارذ حسفي هنآ رثألا ىف تدجو : رظانلا لاق

 ةذالث " راجلا نع دحاو ,لك حسيفلاب .مكاحلا مهرمأ ساانلا لزانم

 نم !ا_عارذ حسقي نأ رمأ حسفي مل نمو ح كلذ ءارو لسغي مث ك عرذآ

 ٠ رادجلا وأ دحلا

 حسفي هنا : سانلا ضعب لوةي دقو هريغو مشاه نع دجوي اممو

 نع كلذكو لخنلا لثم ، عرذأ ةثالث دودحلا نع رجشلاو نيتلاو نامرلا
 ٠ عرذأ ةتس طرقلاو ناعارذ زوملا حسفيو > زئاجلا قيرطلا

 : ةلآسم 3

 ضرأ نع حسفي مك ث السف هل ضرأ ف لسف لجر نع : لئسو
 ؟ هزاج

: فالتخاب كلذ ىف ليق هنأ ىعم : لاق



١٨٦ 

 اهعذجب هيلع رضي ال ام ردقب هراج ضرأ نع حسفي : لاق نم لاق
 ٠ ةلخن تراص اذا اهقعسي الو

 ٠ نيعارذ حسفي : لاق نم لاقو

 ٠ عرذأ ةثالث : لاق نم لاقو

 اذاف .ء هراج ضرآ ىف ةلخنلا عذج لخدب مل ام : لاق نم لاقو

 ٠ هنع كلذ ةلا زاب ذ_خأ كلذ حصو هراج ضرأ ق ةلخنلا عذج لخد

 : ةلآنه
٠ حسفلا ىلا جاتحي ال عرزلاك وه ليقو ع ريغلا لام نع عرذآ ةثالث حسف ىلا جاتحيو رجشلا لثم وه نطقلا نا : ليقو



- ١٨٧ 

 باب

 كلذ ماكحاو جالغالاو لئاجالاو ىتاوسلا ىف

 ، الام اهنم نرقس ةيقاس ىقسم هلام ىف ناك لجر نع : لئسو
 لبق ارومعم لاملا ناكو ص ةيقاسلا هذه نم ىقسي الام ءاكرشلا دحآ عابف

 نا مث ، بارخ وهو لاا اذه ىرتشاو ، لاملا اذه برخ مث ع اذه

 ل_بق نم لاملا ناك امك ةيقاسلا ىلع ىنبي نآ دارأ لاملا بحاص

 هذ_ه نم ىقسي ىذلا لاملا بحاص هعنم ولو ، كلذ هل له ص ءارشلا
 ؟ ةيقاسلا

 قيرط هيف حصي نأ الا ناك امك ، هرمعب نآ هلف ، هب برخي مكح ريغ
 ٠ ىدنع هترامع بجوي ءىش وأ ، تباث

 : ةلآسم _

 نوكي نمل ص زئاج قيرط ةيقاسلا نيبو هنيب ص ةيقاس ىلع نيجو نعو
 ؟ ةيقاسلل وأ قيرطلل ع نيجولا اذه مكح

 لام مكح ث قيرطلاو نيجولا اذه نيب لحي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ك اهي لصتم هنأل . قدرطلا ماكحأ هماكحأو > قيرطلل اقفتم ناك سان

 ٠ ريغلا مكح هيق حصب وأ ئ عطاوقلا نم ءىش هعطقي نأ الا

 رادج لثم ث هيعدي لجرل رامع نيجولا اذه ق ناك اذاف : هل تلق

؟ كلذ ىف مكحلا فيك ص لام وأ



. ١٨٨ _ 

 قف ىذلا لاملا اذه ىعدا نمف 0 هكردأ ام ىلع هنآ ىعم : لاق

 ` ٠ ةنيبلا هيلع ناك ع نيجولا اذه

 : ةلاسم _

 نم ءالا ىرجي نيتلاجا اهيف حتف ةيقاس برق لام هل لجر نعو
 ؟ ةيقاسلا ىلا هنم عجريو ء هلام ق زئاجلا ةيقاسلا

 ح مهلام ىلع ةيقاسلا لهآ ىلع اهيف ةرضم ال .تناك اذا ىعم .: لاق

 زوجي هنآ ى۔هف س اهيف هرمي نأ !4٩ زوجي ام وأ هءام اهيف رمي امناو

 » كلذ هل ا

 باحصآ كرتو ، هكرت ةيقاسلا ىلع اذه حتف امل تيآرآ تلق

 هل له ص ةيقاسلا ىلا عجرو عضوم ىف ىرجف ث هودسي ملو ء ءاملا

 .7 ؟ كلذ

 ٠ كلذ ق هيلع سأب الف \ ه ودسي ملو & ٥ وكرتف : لاق

 نآ دري مل واو ، هحتف هل له .© مه دحأ هدس نا تيآرآ : هل تلتق - ا>۔

 ؟ هرادحا هل زوجي ام هيف ردحب

 هل زوجي ءاملا كلذ نوكي نآ الا ، كلذ هل بحأ ال .ىعم : لاق

 ٠. هيف ٥ر ادحا

 ىبص ءا_ماب ءاجف 6 هحتفي ملو ٥ دسم مث هكرت ناف : هل تلق

 ىف ءاملا .ل_خدف ص هل بولجملا هكرتف .. ءاملا بحاص ريغ لماع وآ

; . ٠ ؟ كلذ هل له ، عضوملا



_ ١٨٩ 

 هل ازئاج ناك دقو ، ررض ىلا ادصق هكرتي. مل اذا. ىعم :. لاق.

 ٠ نامض هيلع نوكي نآ ىنيجعي ممل حتفلل

 ء هد۔ہس اهنم نوقسي نيذلا ةيقاسلا باحصأل لهف : هل تلق

 ؟ مهئام لجأل

 . كنذ مهل ناك ث لئاجألا دسك هود۔ سي نآ كلذ اودارأ نا : لاق

 ؟ كلذ هيلعآ 0 مهنع هفرص اوبلط ناف : هل تلق

 لمحب مل ١ زئ اج ناك دقو | ررض هيف مهيلع نكب مل اذا ىعم : لاق

 ٠ ةرضم الب ءاشي ام هلام ىف لعفيو س ىدنع كلذ فرص هيلع

 : ةلآسم وج

 ئ هضرأ ق رمت ةيقاس هربع نآ لجر ىلا بلط لجر نع : لئسو

 ؟ كلذ هعسي له ، كلد ملعي ريعملاو ، اقيرط ةيقاسلاب عطقي ريعتسملاو

 نوكي نأ وهو ث لطاب هنآ ملعي ال ، قيرطلا ىف مدقتم قح كلذ ف هل

 . قيرطلا كلذ ىلع كوردم ىرجم ريعتسملل

 > قدرطلا ىلع كوردم ىرجم هل نكب ملو 6 هراعأ ناف : هل تلق

؟ كلذ لزي ملف كلذ لطاب ريعتسملا فرع اذا املاس ريعملا اذه نوكي له



_ ١٩٠ 

 ىف داهتجالا د_ةت ه وهف ث كلذ ىلع رد_ةي ال نآ الا ث هيلا ليبسلا

 ةياغ ىدنع سيلو ء ثدحلا اذه توييثل راكنالا عدي الو ث هتلازا

 هيف لخد امم هيلعو ث هتلاز' ىلا لصي نآ ىلا هل ريكنلا كرت ىف

 ؟ ثدحلا اهل ريعتسملا اذه ناعو

 نم رخآ جلف ةيقاس ىلع اجلف حرطي نأ دارأ نمل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ ه_لام

 ب احصأ ى ١ رم الا & جلف ىلع اجلف ح رطي ال ليق هنأ ىعم : ل اق

 ٠ هيلع ح و رطمل ١ جلفل ١

 زوج ل_هھ ء ميقم جلف اهبف سي' ث زئاج ةيقاس تناك ناف : هل تلق

 اه ف نكي مل اذا ةدقاسلا هذه ىق رخآ جلف ءام حرطي نأ دارأ نمل

 ٠ سانلا نم دحأ ءام

 ٠ كا ذ هل نأ ىعم : ل اق

 ؟ كلذ ه' له ص ةيقاس ىلع اتيب ىمغي ىذلا نع هتلأسو

 لاح ى ةيقاسا باحصآ ىلع ةرضم كلذ ىف نكي مل ام هنا : لاق

 ح سند نأ قض. الف { مه ءام رضي وأ > مهتيق اس حال -ص نع مهعنمي

 ٠ ةرضم الي هلام ف

ىف س ةيقاسلا باحصأ ىلع ةرضم ءانبلا كلذ نم دلوت ناف : هل تلق



 همزلي وأ هتايح ىف نامض كلذ ىف هيلع له ح هتوم دعب وآ { ىنابلا ةايح

 ؟ هتوم دمب رزو

 هثدحأ وه ناك اذا ثدحملا لام ىف نومضم ثدحلا نا ىعم : لاق
 ىل نييم الف مثالا امآو > لام هل ناك نا هتامم دعيو { هتايح ق ىدنع

 ٠ مقو اذا ك ررذضلا هنلا زا

 ؟ لام هل نكي مل ناف : هل تلق

 ةثرولا مزلي نأ ىل نبي مل ى لام هل نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ء ىس

 ؟ لازم ثدح هنأ هب ىصوي نآ هيلع لهف : هل تلق

 نم ثدحآ ام ةلا زا ىنبجعي نكلو ء كلذ هيلع نأ ىل نييم ال : لاق

 ٠ هنم ررضلا

 نات۔سب لثم هل لام ىلع ارادج ىنبي نأ دارأ نمو : هل تلق

 مل نا ث ارادج اميلع ىنبي ىتلا هتيقاس ىلع رطنقي نآ هل له ي هريغ وآ
 ؟ كلذ هل سيل مآ ء كلذ ليق رادج كلانه نكي

 ح'اصم نم كلذ ةيقاسلا باحصأ عنمي نكي مل اذا هنا : لاق

 . ءاوس ىدنع وهف ، مهئامب رضي ملو ث مهتينتاس

 هثدحأ ىذلا ملعي ملو ٠٧ ثدح ءانبلا اذه نم ثدح ناف : هل تاق

؟ هلر زمه ال مث ثدحلا ماعي ىتح وآ > كلذي نامض همزلبآ



_ ١٩٢ 

 ةعس'ا لاح ىلع وهف ث لصألا ىف هل اعساو ناك اذا هنأ ىعم.: لاق

 ٠ هيف نامضلا هجارخا همزلي ام ثودحب ملعي ىتح

 ىفو ، ناتسب ىلع هل او۔ذبي نأ ةنايط:ا عطاق ناك ناف : ه! تلق |
 فقنف افاقسب ةيقاسلا ىلع اولعجي نأ مهرمأي ملو ث ةيقاس ناتسبلا

 ىف ه_يلع. له ث رادجلا فقسلا كلذ ىلع اونبو ث ةيقاسلا ىلع ةنايطلا

 ؟ فقسلا كلذ نم ثدحي ام نامض كلذ

 نجي. الف فقسا ام و . ءاننلا نم هب مه رمأ . نمضي امنا ىمم : لاق

 ٠ مهرمأ اولعف اذا نامض هيف ىل

 ةيقلا لهأل له ةيقاسلاب رضأ دق فاقساا اذه ناك اذاف : هل تلق

 ؟ هباحصأ ىأر الب هوليزي نأ

 ىتح ث ثدح هيلع ثدحي مل ك!ذ ىف ةجحنا هل نكمأ !ذا ىعم : لاق
 ٠ كلذ ىد_ذع مهل ناك هجوب ةجح هل نكت ما ناو ث هيلع جتحي

 لهآ هيقتر ام عضرم ىفف ثد_حلا هل ىذلا ناك ناف : هل تلق

 ٥وابزي. نأ مهل له ثدحلا كلذ ةلازا هولاس نا هوفاخيو ح ةةاساا

 ؟ هملع ري_غ نم

 م۔-لو ىقتيو س هيلع ةجحلا ىلع رد_ةي ال ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ىف ةرضملا مهيلع تبثت مل ، كلذ مهيفكي مكاح نم مكحلاب هيلع رد۔ةي

 كلذ نم هب مكاحلا مهل مكحي ام اولعفي. نآ ك!ذ نم مهل ناكو ، قدلا

٠ ةجحلاب مكحاا مدع دنع مكاحلا ىلا اولصو ول نآ



١٩٣ 

 بحاص ىلع جتتح نأ هنكمي ملو اذه ءام تقو ءاج ناف : هل تلق

 له & ثدحا!ا اذه بحاص ىلع جتحي نأ ىا هئاد توف فاخو س ثدحلا اذه

 ؟ هئامب ىضميو ث ثدحلا ليزي نأ هل

 غلبي نآ هنكمي ميلش > مكحلا ىنعم ىف الازم مكحلا ق ناك اذا : لاق

 نأ هل ناكو ث ررضلا هيلع ىدنع تبثي مل ، ررضلا هيلع عقي ىتح كلذ ىلا

 ٠ كلذ ىف هسفنل امكاح نوكي

 : ةلأسم 3

 . دضا وع تالخن عبرأ اهيلعو . لجرا ال ام ىقست ةيقاس نع : لئسو

 ؟ ازئاج ةيقاسلا هذه مكح نوكي له

 . زئاج ىهف لاومأ ةسمخ اهيلع ناك نآ ىعم : لاق

 ةلزنمب ىهف اهل ضايح ال دضاوع تالخنلا هذه تناك ولو : هل تلق

 ؟ ىقاوسلا ىلع لاومألا

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 تالخنلا نم لفسأ نم ازئاج ةيقاسلا هذه نوكت لهف : هل تلق

 ؟ عبرألا

 . ةيقاسلا ىلعأ ق لاومألا تناك اذا ازئاج نوكت ال اهنأ ىعم : لام

 ٠ ةيقاسلا نع لاوهألا نم لفس :امم بسحي امنا ليق هنأ :ىدنعو

( ٣ ج ديفملا عماجل ا ٢ م (



 س - ١٩٤

 لجرل ةلخن لك تالخن سمخ هيفو ، دحأل لام ناك ناف : هل تلق
 هذ_ه ىقست ىتلا ةيقاسلا هذه نوكت له .0 دحآ لام نهنم لفسأ سيلو

 ٠ ازئاج تالخنلا سمخلا

 ٠ ىدنع لوقلا ىضم دقو ، لاومأ ةسمخ اهنآ ىعم : لاق

 : ةلآسم "

 عضوم ىف ىقسم موقل هيفو ى هيبآ نم الام ثرو لجر نع : لئسو

 عضوم ق اه ولوحي نأ أ ويلط ةيقاسلا باحصأ نأ مث > هيف هكردأ دق

 ؟ كلذ مهل له لوألا اهعضوم اوكرتيو ث هلام نم رخآ

 نأ اودا رآ ناف ض رأإا بحاص ىلع كلذ مهل سيا نأ ىعم : لاق

 ثرح مهلام ف هوضميلف مهيلا كلذف 0 مه انتسم اركردأ ثبح ١ وضمي

 ٠ كلذ مهل سيلف هلام ى امآو « اوءاش

 : ةلأسم وج

 ىف اهلوحي نأ هل له ع هلام ىف ىرجت ةيقاس موقل هيلع لجر نعو
 ؟ كلذ هل سيل مأ ع هلام نم رخآ عضوم

 اهلوحي نأ هل نأ لوقلا ضعب ىفف ، اذه ق فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ث ةرضملا نم ءىش كلذ ف نكي مل اذا اعارذ نيعبرأ ىلا

 امك مههاقسم عدبو 4 لاح ىلع كلذ هل سيل نآ : لوقلا ضعب فو

٠ هيلع مهل ناك



_ ١٩٥ _ 

 ا هولوحي نآ اودارأ نيذلا ةيقاسلا باحصأ ىعدا ناف : هل تاق

 تناك اهنأ اوعداو . هلام ى ىه نم لام نم رخآ عضوم ىلا اهعضوم نم

 ، لوألا اهعضوم نم اهلوح اذه دلاو نأو { عضوملا اذه ريغ عضوم ف

 ، لوألا اهعضوم ىلا اهدر اوبلطو ص اهلوح دق هنآ نوعدي نم تام دتو

 ؟ هلام ف لجرلا ىلع كلذ مهل له

 ، اليوحت اهل لوحملا نأ حصي نآ الا كلذ مهل سيل نأ ىعم : لاق
 هلوحت حص ولو & هنجح تتامو تام دق ذا ك.ذ قف هل هجح الف ك زوجي ال

 نم قحب اهلوح نوكي نأ نكمي هنأل ، اعارذ نيعبرأ نم رثكأ ىلا اهل
 تبث تام ىتح هجحلا هياع مقت ملو ع هيلا بلطي مل اذاف ، لصألا
 ٠ هثدحم تومب هلطاب حصي ىتح هثدحأ ام

 اذه ريغ ى تناك ةيقاسلا هذه نأ ةنيب تدهش ناف : هل تلق

 ةداهشلا هذهب ةيقاسلا لوحت له . عضوم ىأ اودجي ملو ‘ عضولا

 اذا الطاب اليوحت تلوح اهنآ حصي نآ الا لوحت ال اهنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم و

 ةفارع ىف د_لي لهآ همدق لجر نع هنع هللا ىضر ديعس ابآ تلأسو

 6 ريد اييلا ضعب رضحف { جلفل ا بحشل ءا دنلاب رمآ مث ح مهجلف بحشل

 رجأتسي نأ جلفلا اذ_ه ةفارعل مدقتملا اذهل له ، هرضحي مل نم مهنمو

 ؟ جافلا نم هبحش جارخال رضحي مل نم ىلع

. جفلا هايج ىآرب جلفلا اذه ةفارعب مدقتملا ناك اذا هنآ ىعم : لاق



 س ١٩٦

 > مهيف : ۔جحلا ةماقا نأ عضوملا ق ةفورعم مهتنس ناكو ۔ كلذإ لوعجمو

 ررضلا هفلخت ف.فيخو ث همزلي امع فلخت نمم ءادنلا كلذب مهيلا راذعألاو
 جا رخا ف هيلع رجآنسد نأ كلذ ىف لورعجملا مدقتملل ناك ص ءاكرشل ١ ىلع

 ةنسلا هب ترج ام ىلع ص تقولا كلذ ق لمعلا كلذ لثم هرجأآي همزلي ام

 ٠ كلذب ةفورعملا

 بر مآ ريدايبلا ةرجألا مزلي نم مدقتملا اذه رجأتسا اذاف : هل تلق

 ؟ لاملا

 نم مهضعبل فاصنالاب نوذو۔خأم ءاكرشلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 مهل امع ىلع لاومذلا بابرألو ، مهجالفآ حالصا نم مهمزاي اميف ڵ ضعب
 ٠ مهيلع تيثي نآ ةيج ١ ول ١ مهتنس ق مها تبثي ام

 بحشلا نم بجي ام ج!رخا ف مدقتملا اذه رجأتسا ناف : هل تلق

 ل_هھ { هطعب ملف هيلع رجأتسا امب هيلاطف ڵ ةرضاحملا نع فلخت نم ىلع

 ؟ هيلع رجأتسا ام ردقب هلام نم ذخآي نأ هل

 ح ميرغلاك ناكو ص هيلع انقح ناك هيلع ةرجألا تتبث اذا هنآ ىعم : لات

 ناق ى كلذ دعب هيلع جتحا هقح ىلا هغلبيو هنم هفصني هنم ميرغلا مدع ناف
 راصتنالا هجو نم عنتمملا لام ىف بجي امك هنم راصتنالا هل ناك عنتما

 ٠ لدعلاب

 : ةلاسم ت

ديز جرخأف ،.ديزل لامو ث ,رمعل رادج نيب بارخ لودج نع لئسو



_ ١٩٧ 

 نم ررضلا ةلازا رادج!ا بحاص بلطف ع ب!رخلا لودجلا اذه ىف ةيقاس

 ؟ ةيقاسلا هذه

 ء .لالا بحاصل سيلو ص ةفورعم ةبتقاسلا هذه نآ ىعم : لاق

 ثدحأ نمو ، اثدح بارخلا لودجلا اذه ىف ثدحي نأ رادجلا بحاص الو
 ٠ لا زم وهف هتلا زا رخآلا بلطو ى اثدح هيف امهنم

 ح هلام اهنم ىقسي لجرا ةيقاس هيف ڵ بارخ لام هل لجر نع : لئسو

 لاملا بحاص نا مث س بارخ هو ى لجرل! لام نم هئا_ل ىنمي ناكو
 ةيقاس ىقسملا بحاصل لعجو ث هرمعو هلام ىلع ىنبو ، بارخلا رمع

 ىشمي ناك ىتلا قيرطلا ىلع ديزي ى زئاج قيرط ىلا هقيرط لازأو ع ةملسم
 ؟ هءام هقبسي ستلر ڵ ةريثك ةدايز ے بارخ وهو لاملا ىف هئام اهيلع

 ح مدقنم تباث فورعم قدرط ىقس ١ بحاصل نكب مل !ذا هن ىعم : لاق

 ء لاح ف عطقني ال قيرط ىل! هلوحف لالا ف ىنمي ناك هنأ كوردملا امناو

 نم هءام د_۔س. اذا ناكو س ال & زئاج قيرط لثم هعاطغنا فاخي ال و

 ةيقاس ف هءام هدس دعب ىشم مث ، قيراتلا اهبلع لوح ىتلا ةلاجالا
 هقيسي مل افار ايشم ىشمو . هءام اهنم دسي ىتلا هنلا لياجخلا برقأ نم

 ٠ كلذ نم رثكآ هياع نكم مل هلام الو ، هريغ لام ىلا هءام

 هل نكب مل ك انالمح تناك ولو > ةكرردم ةفورعم قيرط هل ناك ناو

 ٠ اريثك الو اليات ل ضعب ق اهنع هلوحب نأ

ق كلذ زواجي الو اعارذ نيعبرأ ىلا اهلوح نآ هل : لاق نم لاتو



_ ١٩٨ _ 

 ىف ةرضم كلذ ىف هياع نيبتب مل ام ، هيلا هلوحي ىذلا قيرطلا زوح ف ةدايزلا

 ٠ كلذ ريغ وآ هئام قبس نم لودعلا رظن

 : ةلأسم 7

 هذ_ه ىلع :1 'خن رخآلو ك هلام ىقست ةيقاس هل لجر نع : لئسو

 ىبأف 4 رخآ عضوم ف هتيتقاس لوحي نأ ةيقاسلا بحاص دا رأف > ةيقاسلا

 ؟ كلذ هل له ع هتلخنب رضي ال نأ ةلخنلا بحاص

 ٠ دارأ ثيح هءام لوحي هنأ ىعم : لاق

 هذه نم هئام ىرجم ليزي نأ ءاملا اذه بحاص دارأ ناف : هل تلق
 ص لوألا ىف ىقسم ا_هيف هل سيل ڵ زئاج ىرخآ ةيقاس ىلا ةيقاسلا
 ؟ كلذ هلل نوكب له

 ٠ ملعأ هللا وا كلذ هل نآ ىعم : لاق

 : ةلآسمه ةمج

 ةيقاسلا ىلع ةلمتشملا لاومألا نا : هللا همحر ديعس وبآ خيشلا لاق

 ةيقاسلا بحس ناو ث اهفصن ىلا ةيقاسلا نم هيلي امع لام لكل نأ زئاجلا
 اذا ث نيلاملا نم ءاش ثيح بحسلا حرطي نأ بحاشلل نا ريغ ك نيااملا نيب

 ٠ لاملا ىف هحرط ىف ةرضم هيف نكي ملو ث ةميق بحشلل نكي مل

 عنصي فيك ةرضم لاملا ف هحرطل وآ ةم۔ق بحشلل ناك ناف : هل تاق

؟ هب



_ ١٩٦٩١ _ 

 رضي نأ هل نكي مل اعورزم ةيقاسلا ىلع لاملا اذه ناك نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هسفنل لاتحيو ح كلذب

 هيف حرطي تبحس !ا كردأ دق بارخ نبجو ةيقاسلا ىلع ىذلا ن اك ن او

 ؟ بحشن - ثلا حرط ى هيلع ةرضم ال وأ

 مهل ام نم 4. ه ةرضم ال ثيح وآ ‘ هيف بحسشلا حرطي نأ ىدنع هل ن اك

 ةرضم هتعارز ىف ناكو س كلذك كردأ نيجولا ناك ناف ت ةيقاسلا برق ىف

 ٠ هوعرزي نأ مهل نكي مل س بحاسثلا ىلع

 ىذ۔لل زوجي له ، دحاو لام ىف ةيقاسلا هذه تناك ناف : هل تق
 ؟ هلام ىف ةرضم كاذ ىف نكي مل اذا ءاسن ثيح بحشلا حرطي نأ بحش

 > عضوملا اذه ق بحسشلا ف ةكوردمل ١ ةنسلا ىفتقي نأ ىنبجعي : لاق

 ٠ دحاول هلك لاملا ناك ولو

 هنأ ةيق اسملا هذه هل بحشي نم رجآتسي نأ زوجي له : هل تلق

 ؟ كلذ ف ةنسلا ,ىفتقب ال

 اذه بحشي نم همزلي ام بحشل رجآتسي نأ هل نأ ىعم : لاق .

 ٠ كلذ لدع ىع هنمأي نوكي نأ الا هنيعب ءىشب هرمأي الو ، جلفلا

 دق اذ_ه ناك له ث ةيقاسلا هذه بحسا : لانت ناف : هل تلق

 ؟ هل ح

 ء كلذب هل رمآ ىدنع نكي مل اهبحش ىلع هعطاق اذا هنآ ىعم : لاق

٠ هل ارمآ ناك كلذب هرمأ ناف



_ ٢٠٠. 

 ازئاج ةيقاس تناك اذا تفرع ىذلا : هللا همحر ديعس نب دمحم لاتو

 زاج ريغ وأ ازكئاج تناك ىقاوسلا ىاع مباتلا قيرط نأ زئاج ريغ وآ

 ءاملا ىلع مبانلا هكلسي ةفورعم قيرط ةيقاسلا ىلع تناك ناف ، ناعارذ

 ح ىناثلا نيجو!ا بحاصل ةجح الو ع لوألل عبت رخآلاف ث نينيجولا دحأ ىلع

 ناك اذا ، قيرطلا هيلع ىذلا نيجولا بحاصل ةجح هباع حصي نأ الا
 ةجح هيلع حصي نأ الا ىناثلا نيجولا بحاص ىلع قيرط الو كردأ كلذك

 ٠ اتباث انتيرط مهيلع بجوت قح

 نيب قيرطلا تناك ، فورعم ميات قيرط ةيقاسلا هذهل نكي مل ناو
 ىدنع جرخي هنأ ىعمف ڵ صصحلاب اعيمج نينيجولا نيب ةيقاسلا باحصأ
 د_حاو لك كرت اررمعي نأ لاومألا باحصأ دارأ هنأ ڵ صصحلا ىف
 :<هوبث نم ڵ رظنلا ف هصخي ام رادقم قرطتملا هيلع ىذلا بناجلا ىف مهنم

 ٠ ةهجلا نم هيلع قيرطلا

 الاو أ واعمف ناف ٨٧ هب نورمؤد اذه م مكحلا ق مهيلع اذه : هل تدق

 ( ؟ كلذ ىف مهياع ربج الخ

 مل كلذ اودارأ ناو ، ىدنع مكحااب كلذ ناك كلذ بلط اذا : لاق
 ض ا_تباث اقرطتم ةيقاسلا باحصأ دجي ال ناك اذا ىدنع كلذ مهل بلطي
 كلذ ىف مهلع لخدي نأو ، ررضلا كلذ ف مهيلع لخديف مهقبسي ءاملا ناكو
 ٠ ءانبلا ىف ررضلا

 جرخي نأ دارأ نا هل له ، رخآلا كرتو ؤ مهدحأ ىتنب ناف : هل تات

؟ جرخت ىتلا ةصحاا هذه فيكو رثكأ وأ لقأ وآ اعارذ هلام نم



٢٠١ 

 هلام نهم قردرطلا ج رخآ ىت:ب نآ مهدحأ دارأ اذا هنأ ى«ه : لات

 موقلا غلبي.ال وآ ، ةصاخ اهلك قيرطلا هيلع نآ ردي مل اذا اهلك ةملسم

 .٠ قح هيف مهيلع لطبيو .٨. ثدح مهلع ثدحيف قدرطل ا ةجح ىل ١

 ، هلام نم اع!رذ امهدحأ عدي نأ ىلعألاو ىنابلا قفتا ناف : هل تلق
 ؟ مكحلاب امهيلا بلطي مل ام كلذ امميزجي له

 ٠ اعارذ نوكي ال قيرطل ١ نأل ء كلذ امهل سيل نأ ىعم : لات

 اهياعو ى هدحو هل الام ىقست ةيقاس هل لجر ف لوقت امف : هل تلق

 بحاص عنتماف ، هضرأ نم ىقسم هل اراج ريغي نأ بلطو ، لجرل لخن

 هل له ، هلام ىقس نم رثكأ هيلع رمي نأ ث ةيقاسلا هذه ىلع ىتلا لخنلا

 ؟ هريغ ريعي نأ برقي ال مآ لاملا بر ىلع كلذ
 . ةن

 هلام ريغ هل الام ىقسي .ال: هنا : اضيأ اولاق دقو ، ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ةيقاسلا ىع ىتلا ةلاخنلا بحاص ىأرب الا س ةيقاسلا هذه نم اذه

 دوع امم رثكآ ء نم هيلع لمحي نآ لاملا بح اصل سيلو : هل تلق

 ٠ ةيقاسلا كلت ىف ىقسملا نم ةداعلا ىف ىرجي

 ناو 05 اذه هاقسم نم ىقسي نأ هيلعق ةرضم نكي مل امف \ هتاداع رثكأ ىلع

 ٠ اتباث ىقسم هل ناك اذا \ كلذ هل زجي مل ةرضم هيلع ناك

 عسو لعجي نأ هيلع مك ، ةيفاص ةيقاس ىلع فقس لجرو : هل تلق
؟ لسملا



_ ٢٠٢ _ 

 ةيقاسلا كلت ف لمحي ىذلا ءاملا عسي ام رادقمب هنأ ىعم : لات
 ٠ هنتلقو ءاملا ةعس نم

 له ث اهريغ الا اهيف لمحي سيل ةيقاسلا هذه تناك ناف : هل تلق
 ؟ ء اهل ١ ١ ذه عسي امم عسوأ لس ١ لعجب نأ 7

 : وآ ىلع هلك جلفلا ءاملا اذه عسي ام را دقمي هلعجي هنآ ىعم : لاق

 ةيفاصلا عرزي ىذلا ىلع سيل هنأل ڵ بصخلا ف هتدايز نم نوكي ام
 لمحي ةيذن اسو السم هل لعجيف 7 جلفل اب ىقسي نأ هلو ‘ ريغب ىقسي نأ

 ٠ هل ثدحملا وه ناك اذا ء ءاملا ىلع دلوتي ةرضم الب هلك ءاملا

 لسملل لعج اذا ةيقاسلا ضرعب لسملا لعجي نأ هيلع سيلو : هل تلق
 ؟ هلاوحأ رثكأ ف ءالا عسي ام رادتمم

 اعساو نوكي ام اهنمف س فلتخت ىقاوسلا نأل . ى .دنع اذكه : لاق

 ٠ هنود ىرجي ام قوفو عسولا نم اجراخ

 لخدي نآ دارأ س ةيفاصو لجر لام نبب ةيقاس تناك ناف : هل تلق
 ؟ كلذ هل له ، ةيفاصلا نيجو ىلع ىنييو ث هلام جلفلا

 ٠ هي ا برقب ال و[اؤ كلذ هل سيل نآ ىعم : لاق

 ذخؤي له ث دلبلا لهآ عمجي اقاتبا ثدحأ لجر ف لوقت امف : هل تلق

 ؟ ن اك امك هد رف ن أ

 تقولا ق كلذ ناكو ك ةهبجلا ىآرب هل ثدحملا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

أطخأ هنأ رظنلا بجوب نأ الا هنامض الو هدر هيلع نأ ىل نبب مل > حلصأ



_ ٧٢٠٣٣ _ 

 ىذلا لطا:لا ىلع اوعمتجي نأ ةهبجال سيلف ث هيف حالصإل ءطولا كلذ ىف
 ٠ بارصلا نم جراخ هنأ هيف فلتخي ال

 ر - ذلا مهل نم نيذلا > ةهبجلا ىآر ريغب هثدحأو الطاب ناك اذاف

 هنأ« رظنلا بجوب نوكي نأ الا ثدحأ ال انماض ىدنع ناك س كلذ ف

 لا ۔ ھ ف ثدحلا نوكي نأ الا > حالصلا ف ىدنع هيع نامض الف حاصأ

 نم دب ال ةميقلا هيف بجوي امب قلعي وأ ، ةجح ةلازاو اررض بجوي س هنيعب
 ٠ لاملا باحصأ كلذ بلط اذا نامضلا

 ؟ هدر همزل دق ناكو & ناك فيك فرعب ال : لان ناف : هل تلق

 ٠ هثدح دري ىتح ذخؤي : لاق

 داز نا هيلع ءىش الو ي كلذ ىف دهشيف ناك امك ىرجتي نأ هلف : هل تلق

 ؟ كلذ

 ىدنع هازجأ كلذ ىلع الا ردقي ملو ث هيرحت ىف دهتجا اذا : لاق

 ٠ ىرحتلا ىلع هدر اذاء هللاا ءاش نا

 هذه مك_د ام ص زئاج قبرطو ةيفاص نيب اميف ةيقاسف : هل تلق

 ؟ اهنم ىقسي سانلا نم دحاو وأ اهم نوقسي اهلهآو ‘ ةيقاسلا

 دآ ىلع حصي مل اذا ةيقاسلا هذه مكح جرخي هنأ ىعم : لاق

سانلا نم دحأل كلم قيرطلا ىلي امم وآ ةيفاصلا ىلي امم اهتئجو



_ ٢٠٤ 

 ه ةاہسلا مك_ح جرخيف . بايسلا نم هريغبر دضاوعلما مكحب هقحتسي

 ةيفاصألو ث ةيقاسلا فصن ىلا قيرطللف ث ةيفاصو قيرطلا نيب ام ةعطاق
 ٠ كوردمل ١ مكح هيجوأ اميق ةيقاسلا فصت ىلا

 : ةلأسم ج

 ةرقا _ هلام ق نميف : ىولهبلا مشاه نم دوعسم خيشلا لاقو

 ؟ موقل

 ىد يألاو اهب رضي ام اهيف ثدحي الو ت اهعرز الو اهسيه زوجي الف
 ٠ نبمولعم ا:وناك اذا ى مهاضرب الا ةفورصم اهنع

 ةيقاسلا نطب ف تبن اميق : ىوزنلا ديعس نب حلاص خشلا لاقو

 : فالتخا زئاجلا ريغو زئاجلا

 ص ةيقاسلا اهيف ىتلا ضرألا لهأل ليقو ث ةيقاسلا لهأل وه : ليق
 سيلو ث مهب ارضم ناك اذا ةيقاسلا باح_صأ نع هوفرصي نأ مهيلعو

 ىف مهئامب رضي اعرز ةيقاسلا باحصأ ىلع اوعرزي نأ ضرألا باحصأل
 ٠ لودعلا رظن

 مل > موقلا ءامب رضي ال اعرز ةيقاسلا ىبناج ىلع اوعرز اذا امآو

 ناف س ضرألا باحصأل وهف ةيناسلا ىبناج ىلع تبن امو س كلذ نم اوعنمي

 ۔ هفرص مهيلعف موقلا ءامب ارذم ناك

 ك ال. مهل ناك اذأ ةيقاسلا نطب : اوعرزي نأ مهل ليقو 2 اعرز اهيق

٠ ملعأ هثل ١ و



٢٠٥ 

 باب

 دودحلاو حسغلاو سايقلاو لخننا ماكحا ق

 قحتست مك ، زئاج ةيقاس ىلع .ةلخن نع :..هتلا همحر ديعس وبآ لئسو

 ؟ نبجولا نم ةلخنلا هذه

 : كلذ ىف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 سايقلا عطقب :ام مطقي نأ الا هلك نيجولا قحتست : لاق نم لاق

 & ةبوبرملا قوسلا تاوذ راجشألا نم ءىش وآ رادجو ةلاجأو قيرط لثم

 . سايقلا ناقحتسيف ى لخنلا نم اهسياقي ام امهنيب نوكي وأ

 ٠ زئاج ةيقاس ىلع ةلخنلا هذه نوكت ىتح : لانق نم لاق

 ٠ ءاوس كلذ لك ث زئاج ريغ وآ زئاج ةيقاس ىلع تناك .: لاق نم لاقو

 ٠ عرذأ ةئالث اهل ناك ع اهسياقتي ام

 ٠ عرذأ ةينامث اهل نوكي : لاق نم لاقو

 نم رثكأ اهسياتيو ع اهيلع عطقي ام نيبو امهنيب ناك ناف : هل تلق
 ل_فضفلا ؤ عرذآ ةينامث وآ ح عرذأ ةثالث ىلا هذه تعجر اعارذ رشع ةتس

؟ همكح امو نوكي نمل ضرألا نم ىقبي ىذلا



_ ٢٠٦ 

 ق تست ام عطقنا وأ هيلع لمتشت لاومأ هيلي امم ناك نا هنا : لاق
 > عضوملا ىلع لمنت ىتلا لاومألا مكح ىقب ام مكح ناك > سايقلا نم

 دحأل حصي ىتح فوقوم هنا : لوقي اضعب نأ ىعمف كلذك نكي مل ناف

 ٠ ةنىىلام

 اذا ڵ نافصن نالاملا ى هناقحتسي نيلاملا نيب تاوملا ةلزنمب : ليقو

 ( . اذه ىلع رظنلا ف كلذ ىنعم جرخ

 ىل عو & ةعطق ىف ةيقاس ىلع رخآ لجرا ةلخن تناك ناف : هل تق

 هلخن نأ لخنلا بحاص جتحاف ح رخآ لجرل ريئك لخن .۔ ةعطقلاو ةيقاسلا

 ؟ مكحلا ام اهل ضرأ ال ةعرقو لجرلا اذه

 نم هقحن_سن ا_م ام' و 6 اهسفنب ةمئاق ةلخنلا هذه نأ ىد : لاق

 ٠ ةنيدنا ه۔لعو ىعدملا وه ةعيقو اهنآ ىعدي ىذلاو 1 ضرذا

 : ةلاسم د

 : قحتسي اميف اهيف فلتخي ةيدضاعلا ةلخنلا نا : لاقو

 ٠ امس.اتي ءىش اهقلي مل ام ضرألا قحتست اهنا : لاق نم لاق
 ٠ ضايحلا تاوذ لثم اهنا : لاق نم لاقو

 : ةلأسم دهب

 ضرأ نع حسفي نأ هيلع مك ث هلام ف ةمرص لسفي لجر نع لئسو
 ؟ هراج

: فالتخاب كلذ ف ليق هنأ ىعم : لاق



_ ٢٠٧ . 

 اهعذجب هرضي ال ىتح لودعلا رظنب هراج نع حسفي : لاقت نم لانف
 ٠ اهفعسي الو

 ٠ عرذأ ةنالت حسفي : لاق نم لاتو

 ٠ نيعارذ : لاق نم لاتو

 لخد اذاف س هريغ ضرأ ف ةلخنلا عذج مقي مل ام : لاق نم لاقو

 ٠ هنلا زاب ذخأ كلذ حصو هريغ ضرأ ق ةلخنلا عذج

 : ةلأسم . ج

 سايقلا نوكي نيأ نس ث اهريغ ةلخن سياقي نيرق اهتحت ةلخن نعو

 ؟ نيرقلا نم وأ ةلخنلا نم

 هلعلو س نيرقلا بر نيب سايقلا ىف مكحلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هريغ نبيو هنيب اميق مأل ا ةلخن نم نوكي هنأ ىعمف ك هريغو نبرقلا

 ىلع نهكرتو ةلخنلا بر تام هنأ لثم ادحاو مكحلا ناك اذاو

 . ةلخن تتبث اهنأل ةريغصلا نم ةثرولا نيب سايقلا فف مكحلاف ث ةثرولا

 ٦ ةلآسم :

 ماكحآ نوكيآ ث زئاج ريغ ةيقاس ىلع تناك اذا ةلخنلا نع هتلأسو
 ؟ ال مأ ةيدضاع ةلخنلا

 ح زئاوجلا ماكحأ اهيلع تبث ازئاج ةيقاسلا نكت اذا اهنأ ىعم : لاق
٠ سايقلا ىناعمل ضايحلا تاوذ ةلزنمب اهيلع ةلخنلا تناك



٢٠٨ 

 ىهف ةيقاسدلا ىلع ةيدضاعلا ماكحأ ىف تناك اذا : نات نم لاقو
 ٠ ةيدضاع ةلخنلاف ةيقاس اهمكح تبثو ث ةيقاسلا تناك فيك ةيدضاع

 ماكحأ اهيلع بجيو ث ةيقاسلا ىلع ةلخنلا نوكت فيكف : هل تلق
 ؟ ةيدضاعلا

 نم لق ةيقاسلا نيبو اهنيب ةلخنلا تناك اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 نيبو اهنيب ناك اذاو ۔© ةيدضاعلا ماكحأ اهماكحأ تناك .. عرذأ ةثالث

 ء ضايحلا تاوذ ماكحأ اهماكحأ تناك .ادعاصف عرذأ ةنالث ةيقاسلا

 ٠ ةيدضاعلا ماكحأ نم تجرخو

 له ، لخن اهيف ضرأ اهفلخو ؤس ةيدضاع تناك اذاو : هل تلق

 تناك نا اهفاخ ىتنا ضرألا نم قحتست مكو ث اهفلخ ىتلا سياقت

 لخنلاو س لخنلا بحاص ريغل ةيدخاعلا ةلخنلاو ، ةرومعم وآ ابارخ

 ؟ اهفلخ ىتلا

 علاضت ةل۔ خنل؛ فلخ ىتلا ةرامعلا تناك اذا هذأ ىعم : لاق

 ةلخنلاو ث اهلاحب ةرامعلا تناك اهمدقت اهقبسي وآ ، ةلخنلا تررسث

 ء ةاخنلا ىلع ةثداح جرخت ةرامعلا تناك ناو س تكردأ ام ىلع اهلاحب

 ث :اح همكح ام اهيلع لخديب ماو ء اهيلع ثداح وه اميف اهمكح ةلخنلاغ

 ٠ ا_هدلع

 ةرامعلا هذهأ زد ماف > ةرامعلا هذه مكح هبنا ناف : هل تلق

 ؟ ةرامعلا لبق ةلخنلا هذه مآ ةلخنلا لبق

 بحاص ا۔_۔ مهنم دحاو لك ىعدو 0 اهمكحي ال ةهسشلا نأ ىعم : لاق

 مكح امهدحأل ةرامعلا تحص ناف ع ةنيبلاب ةرامعلا بحاصو ث ةلخنلا

٠ اه'اح: تكرت الاو ح اهب هل



 ۔ ٢٠٨٩

 ء رودم ضوح اهل ةلخن ةلخنلا هذه فلخ ناك ناف : هل تلق

 رامعلا اذه نوكي له ص ةيدضاعلل ةلخنلا هذه لصأ ىلا هرامع لصي

 { امهنيب مسقي عرذلا اذه ىلعو ص عرذأ ةثالث ڵ ضايحلا تاذ ةلخنل

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك مأ قح اهيف ةيدضاعلل نوكي الو

 امهمنيب نوكي نيتلخنلا نيتاه نيب ىتلا ضرألا هذه نآ ىعم : لاق

 ةثالث ضايحلا تاذ ةلخنلو ث ناعارذ ةيدضاعلل امهقاقحتسا ردق ىلع

 .٠ ا ههنيب مسقي اذه ىلعو {&© عرذأ

 بحاص حصي نأ الا امهقاقحتسا نع ضرألا تلق ناف : هل تلق

 ء ةيدضامعلا ةلخنلا بحاص نود. هل ضرألا نآ ضا يحلا تاذ ةلخنلا

 امهدحأ عم نكي مل ناو ى رخآلا نود اهفلخ.ىتلا ضرألا نا

 تفتلي الو ، :كل تفصو ام ىلع نيتلخنلا نيب ضرألا تناك ث ةذيب

 هذه نأ رظنلا ىف جرخي ناك اذا ث نيتلخنلا نيب ىتلا ةرامعلا ىلا

 كلت نأ رظنلا ىف جرخ ناو ث ةيدضاع!ا ةلخنلا دعب نوكت نأ نكمي ةرامعلا

 ٠ هل ىه نمل اهلاحي ةرامعلا تناك ء اهلبق ةيدضاعلا ةلخنلا فلخ ىتلا ةرامعلا

 : ةلأسم و

 نأ ةلخنلا بحاصل له س ضرألا ى ةعيقولا ةلخنلا نع : لئسو
 ؟ كلذ هل سيل مأ ، رخآ لجرل ضرأ ف ىهو ى اهيقسي

( ٣ ج ديفمل ١ عماجل ا ١٤ م (



_ ٠ ١ ٣ __ 

 ٠ اهلاح ىع ىهف ىقسىن نكن مل ناو ڵ كلذ ىلع

 : ةلأسم .

 هذهل نوكي مك ث نيتيقاس نيب نيجو سأر ىلع ةلخن نع : لئسو

 اهل نوكي ال مأ % نيتيقاسلا ىدحا بناج مأ 6 نيتيقاسلا ابناج ةلخنلا

 ؟ اهعضوم الا

 ىلع ناك ام سياقت اهنأ ىدنعو ‘ د_۔او نبجو اذه نأ ىعم : لاق

 ٠ ةيدضاع تناك اذا 0 اعيمج نينيجولا

 ل_صأ نم ةلخن نيجولا فو ث نيتيقاس نيب نيجو ناك ناف : هل تلق
 ةلخنلا ل_.أ نم كلذو ئ عرذأ . ةتالث نم لتآ نيتيقاسلا ىل ا ةلخنلا

 ء ةلخنلا هذ_ھه مكح نوكي ام & عرذأ ةتالث نم لقأ ىرخألا ةيقاسلا ىلا

 ساقت مآ . ةلخنلا هذه ىلب امم اعيمج نينيقاسلا ىلع ناك .ام سياقي

 ؟ نييناجلا دحأ

 ىدنع ىهف ةفصلا هذه. ىلع جرخت تناك نا اهنآ ىعم : لاق ١

 ىلع ناك ام سيةي نأ اهل ناكو ، اعيمج نيتيقاسلا ىلع ةيدضاع
 ٠ اعيمج نينيجولا

 : ةلأسم ج

 اذه نوكي نمل ص رابكو راغص مرص اهتحت ةعيقو ةلخن نع : لئسو

 مرصلا

بحاصل وهف ةلخنلا عذج ف مرصلا نم ناك ام هنأ ىعم : لاق



 س _ ٢١١

 رهف ى اهعذج ف قلاعب سيلو ، ةلخنلا تحت ضرألا ى ناك امو س ةلخنلا

 ضرألا بحاصب رضأ ام ليزب نأ ةلخنلا بحاص ىلعو ء ضرألا بحاصل

 ٠ قيفوتلا هيو {& مكحآو ملعأ هللاو ك مرصلا نم

 : ةلأسم 3

 هتلخن فرحنيل لصيف ء لجر لزنم ف ةلخن هل لجر نعو

 بحاص هل لو-ةيف ، اهدصحي وآ ث اهتبني وأ اهرجسي وأ س اهردحي وأ
 ص م۔هيلع لوخدلا نكمي الو ث هلهأ نم لغش هيف هتيبب نا : تيبلا
 ؟ال امايآ ولو فورقولا همزلي له

 ى كلذ ف ررضلا نيقيرفلا د حأ ىلع ل_هحي ال ه_ذآأ ىعم : لاق

 ناف ص اهيلع لوخدلاو ةلخنلا هذه تكردأ ام ةنس كاذ ىف ىفتقيو
 نوكي ال ىتح لودعلا دهتجيو ث لودعلا رظن ىلا اعجر كلذ ى افلتخا
٭ ةنسلا حلصت نأ الا ررض امهدحأ ىلع



 س ٢٧١٢

 باب

 ؟ همسق ىلع نوربجي له ص ءاكرش نيب لزنم نع : لئسو

 مغتني ام ردقي ءاكرشلا نم دحاو لكل مقو اذا هنآ ىعم .: لاق

 ربجو حلصأ همسق نأ مكاحلا ىأرو اوعنتما ناف > مهنيب مسقا انكس هب

 ٠ همسق ىلع ءاكرشلا

 دحأل الو ‘ مهنم دحا و لكل عقي ال لزنمل ا اذه. ناك ناف : هل تلق

 ؟ هب لعفي فيك انكس هب عفتني ام دق مهنم

 : فالتخاب هيف ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ مهنصح ردقي ة ره اشم هنونكسي : لاقت نم لاق

 ٠ هنمث مسقيو عابي هنا : لاق نم لاقو

 عةي مل اذا لخنلاو ضرألا نم لاومألا رئاس كلذكو : هل تلق
 ؟ هب عفتني ام ردقي هتصح ق ءاكرشلا نم دحاو لكل

 ٠ كلذك ليق هنأ ىعمو { هل عقي اذكه : لاق

 : ةلأسم ٠

ةرماع لزانم كرتو ص اثاناو اروكذ ادالوأ كرتو كله لجر نعو



٢١٣ _ 

 الزنم مهنم دنحاو لك ذ_خأي نآ ث مهنيب اميق ةثرولا ىضارتف ابارخو

 ضقن بلط مهضعب نا مث ، هونكسو هورمعو ث ابارخ رخآو ارماع

 ء ىرج فالاتخال وآ ء هقحل ررضل لوألا ىضارنتلا كلذ متي ملو ى مسقلا

 مهمزلي له ص هب اوضارت اوناك ام ضقنو ، هتمساقم نع نوقابلا عنتماو
 ؟ كلذ مهمزلي ال مأ ، ماسقلا مهنيب اولخد اونوكي مل اذا ، كلذ هل

 ذخآ ام مهنم دحاو لك ح مهنم هفرعم ىلع اوضا رت اذا ىعم : لاق

 ضقن الو ك .كلذ مهيلع تيث ك لوقعلا ءاحصأ نوغلاب مهو ك لاا نم

 ٠ هركذ باغ اميق ناك نأ الا قحلا نم هجوب مهدحأل

 .: ةلأسم 3

 ىلا الوصو دجي ملو ، ىرتشم لام ىف ةصح هل لجر نع : لئسو
 .له ك با_دغأو ماتيا ءاكرشلا فو ح ليكو الو مكاحب هتصح ضبق ىلا

 ؟ هتصح را دقمي ناويحلاو مدخلاو لوصألا نم ذخأي نأ هل

 همسق نوكي الف نزوي الو لاكي ال امم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 همساقي نآ زجي مل ارضاح هكيرش ناك ول نأ قحلا هبجوي ام ىلع الا
 داهتجالاو ىر_حتلا دحب مهسلا حرطف ، لاومألا ف لودعلا ىآرب الا

 ٠٠ كلذل رظنلا ىف

 ناويحلاو ص هكيرش ىلع هلام لثم الا هل نكي مل هكيرش مدع اذا ذه

 ناقفتيو ع امهنيب هنمث مسقيو عابي نأ هكيرش ىلع هل امناف ديبعلاو

 ةقيقحلا امناف & نزولا و ليكلاي مسىقني الام كلذكو > ةميقلاب همسق ىلع

٠ هنمث مسقيو عايب نأ



٢١٤ 

 : ةلسم وج

 اِطرتشاف ، هوم.ہنقف ىرجم هل ناك كرتسثم لزنم نع : لئسو

 ؟ مسقلا بسح ىلع ىرجملا

 مسقلا ضقتنا اوفلتخا ناو ة هيلع اوقفتا نا هنأ ىعم : لاق

 ٭ ررضلا لجأل

 : ةلآسم وج

 هديل امو رامحاا امسقف س بارخو رامع لام ق نيكيرل نع : لئسو

 7 امو رامعلا نم همهس دحاو لك عةوف بارخلا نم

 ضقتنا مث 7 بارخلا نم هنصح نيكيرشلا دحآ رمعف س بارخلا نم

 نم رخآلا رمع ا_هيف مكحلا ام ع هضقن بجوي نم هجوب مسقلا
 ؟ بارخلا

 ة_مىق ر_خآلا هكيرش هيلع دري : لاق نم لاق دق هنآ : لاق

 ٠ رماعلا اذهل ةرامعلا نوكتو ّ ةرومعم ريغ ضرألا نم هتصح

 رمع ىذلل مقو ناف ص امهنيب مهسلا ناحرطي : لاق نم لانو
 ئ ةرامعلا ف رخآلا مهس عقو ناو أ هلام ذخآ دقف هترامع نم همهس

 ةرامعلا كات ىلع نيتميقلا نيب ام لضف رمع ىذلا ىلع دري نآ هيلع ناك
 ٠ هءانع الو هراع ةميق دري نآ همزلي الو

 دحاو لك زاح وأ ث امهنيب اضرأ ناكيرشلا مسق ناف : هل ليق
 ه_دلع رجي مل اك ةصحاا كلت ق نأ رخآلا ىعدا مث 6 هرمثو هتصح

؟ هيق لوقلا نوكي ام ؤ مسقلا



- ٢١٥ 

 هدنم .ائيش رخآلا ىعدا مث ح مسق ىلع ارراقت اذا هنآ ىعم : لاق

 رخآل! ناكو ث هدي ى امب ىلوأ ناك مسقلا هيف رجي مل ع اذه دي ف

 ٠ ةنيبلا هيلعو ى هيلع ايعدم

 ٦ ةلأسم :

 ىع مكحي له ع ميبلا امهدحأ بلط لزنملا ىف ناكيرشااف : هل تلق

 / ؟ ا_ههدحأ منتما اذا هعيبب رخآلا

 ناك ناو ك مسقي ناك نا ك مسقلاب امهيلع مكحي هنأ ىعم : لاق

 « ةرهاشملاب هنانكسي امهنا : ليقف ، ررض همسق ىف نوكيو ، مستني ال

 ٠ الغم ناك نا هنالغنتسيو

 نآ ىنبجعيو ث مسقني مل اذا هنمث نامسقيو عابي هنا : ليق دتو
 ٠ رظنلا ق حلصأ وه ام ىلع كلذ نم ال_.محي

 نآ اذهل له همسق نع رخآلا عنتماو ء مسقني ناك ناف : هل تلق
 ؟ نامزلا لك هنكسي

 ٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع ةرهاشملاب هنانكسي امهنأ ىعم : لاق

 هنمث مسقيو عايب هنا ىدنع ل_دق لهف ح مسقني ناك ناف : هل تلق

 ؟ افلتخا اذا

٠ لوصألا ق كلذ ملعأ ال : ل اتت



_ ٢١٦ 

 هبف ىفتخي ال ىذلا وه مسقني ال ىذلا لزنملا دح نا : ليق

 م-لا ةلزنملا هذ_هب ناك اذاف > قيضلا نم هبحاص نع نيكيرشلا دحآ رس

 > روهشلاب ةنكاسل ١ وأ هعيبب نيكيرشلا ىلع مكحو 4 همسقي مكحي

 ٠ ةلغ هل ناك نا هتلغ نامسىقي وأ

 : ةلاسم 3وچ

 ع بارخ عوذج ةعبس لزنملا نم ماهسلا لتل نكي مل نا : ليقو
 ٠ همستقب مكحي مل ، رامع ةعبسو

 : ةلاسم _

 دحاو لك فرعو ث سفنأ ةسمخ نيب تمسق ةيحاض نع : هتلأسو

 ؟ لارمآ ةسمخو لياجأ سمخ اذه نوكيأ ، همهس

 ح اتباث نوكي امسق لودلاب اهيف مسقلا ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 & رثك وأ لق هسفنب مئاق لام لك لاومأ ىهف {&© اهيف قارتفالا تبثو

 توبث لئاجألا .ماكحأ هيف تبث ام ماكحأ ىف ةلاجا لام لكل نوكيو

 ٠ لاملا

 لماع هل زريب ال ةيحاضلا هذه نم مهنيب ناك ول تيآرآ : هل تلق

 ؟ مسقلا توبثل فالتخالا اهيف لخدي له ث دارفنالا ىلع هدحو

 ذ سشاشرلاو راهنألا ىلع ىقسي اميف اذه توبث ىف اذه ملعأ ال : لاق
ناك اذا ث هلثم رابآلاو رجزلا ىلع وه اميف اذه لثمب ىدنع ليق امناو



٢١٧ 

 زرمد ام ردقب مهنم ٦٢. لكل عقي ال ناك اذاف 6 ءالا ل لمحب امنا

 .ء ةرضذملا مم ل_خدي همسق ناك ى دارفنالا ىلع هدحو لماع هلع

 . نونلاب مهو كلذب اوضري نآ الا ، ةرضملا ىلع ءاكرشلا لمحي الف

 مسقي مل ولو > رظنلا ف مسعقني لالا ناك اذا ليق دق هنأ ىعمو

 ٠ دارفنالا ىلع لك ص لوألا لثم مئاق لام هنم ءزج لك هنأ

 ق مسىقي مل ام دحا و ل ام هنأو ء كلذك همكح نوكي ال هنا : ليقو

 / ٠ رظنلا

 ؟ ةمسقلا اهب بجت ىتل ١ م اهسل ١ . ىنعم فيكف : هل تلق

 نوكي ىتحف 0 راهنألا نم ىقسي ال اميف : ليق هنآ ىعم : لاق

 لسغي نأ لثم ، هيف هيلع ةرضم الو « هب مفتني ام مهنم دنحاو لكل

 ،:ه ضرأ ف اهفعس مايق نم هل نوكي اميف موقيو موقتف ى ةلخنلا هيف

 ىذلا رجشلا نم اهريغو سانلا لاومآ ىف ررض هيلع نوكي ال امو

 ٠ ةرضم هبحاص ىلع نوكي الو ص ءالا هيلا قاسي

 ء راهنألاب تيقس ءاملا رثكأ اذا ضرألا هذه تناك ناف : هل تلق

 :؟ ةمساقملا نم اميف مكحلا نوكي امف رجزلاب تيقس لق اذاو

 ىف ةرضم هيم هيلع نركي الام ىنعم ىلع مسقت اهنآ ىعم : لاق
 ىف هل ام لطعي نأ هيلع سيل هنأل رجزلا ليبس ىلع وهو ص لا وحخلا

 ىف هلام رمع نأ هلو ث هترثك ىتأي ىتح ص ءاملا ةلق دنع رجزلا لاوحأ
٠ ةكوردملا ةنسلا ىلع لمح ث عضوملا ةنس كلذك نوكي نأ الا لاح لك



 : ةلآسم %

 نآ باط ي لخن ىف ةكرش غلاب لجر نيبو هنيب لجر نع : لئسو
 عديو 0 قبذعنلاب هتصح ذخأب نأ ا ذهلأ كلذ نع عنتماف همساتقي

 ؟ لخنلا نسوءعر ق لجرلا اذه ةصح

 م-ل اذا بئاغلاو ميتيلا ةلزنمب ىدنع ناك عنتما نا هنآ عم : لاق

 ٠ ةمكاحملا ىلع ردقي

 هيلا بلط نا تيأرآ مث ةمكاحملا ىلع ردقي مل اذا تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ هل له 6 هيلع عفري ملو ادحأ هيلا لسرأو 7 هندب كلذ

 ناك ث ه۔هزلي امع هكيرش عنتماو ث هنكمي ملو ، مكحلا ىلع ردقي مل اذا

 ةجحلا هل موقن نم لسرأ اذا ىتأي ىتح ىدنع بئاغلاو ميتيلا ةلزنمب

 ٠ هدلع

 : ةلآسم 3

 % ةمسقلا اودارأ ءاكرش هلو ، رثكأ وأ نيجلف ق لام هل ميتي نعو

 ؟ هنصح جلف لك نم وأ ،\ دحاو جلف نم هل فاؤي نأ زوجيأ

 ٠ هنصح جلف لك نم ىطعب : ل ات

 حرطي وآ ةثرول ١ ىضرف هتصح ميتيلل راتخي مسق ناف : هل تلق

؟ مهسلا



 ۔ ٢١٩

 ٠ حلصأ هلام لعفي : لاق

 : ةلآسم 3

 لجر هفاخ لام ةمسق بلطد نم هيلا ل_۔صو اذا مكاحلا نع : لئسو.

 ؟ هد مهبلاطيو مكاحلا مه رمأي ىذلا ام ص هتثرو ىاع

 تكس ءاش نا هل رايخلا نوكيو ع ءىشب مهرمأي ال هنآ ىعم : لاق

 ىلعو ث تيملا توم ةحص ىلع ةنيب هورضحي نأ مهرمأ ءاسث ناو ث مهنع
 نكي مال نا مهماهس هيلع ىرجي ام ىلعو ص ةثرولا نم كرت نم ةحص
 فرء ةثرولاب ةنيبلا هعم تحص اذاف الاو ، ضئارفلا ماكحأ وه فرعي

 ىلع ةنيبلا مهفلكيو ء نيملسملا :ىآرو ص ةنسلاو باتكلا ماكحأب مهماهس

 ء ضئارفلا ىوذ نم هنجوز وأ بسن نم ثاريملا هب نوقحتسي ام

 ٠ محر وأ ةبصع وآ

 تيملا ١ ذهل نوملعي ال مهنآ ةنيبلا تدهشو > ةثرولا حصو ك كلاهلا توع

 مهنم دحأ باط وآ اوبلطو ص ثاريملا مهل حص دق نيذلا ءالؤه ريغ ةثرو

 ٠ لدعلا هبجوي ام ىلع كلذ ىلا مكاحلا مهلصوأ ث هلام مسق

 ا_هيعدي ىتلا لاومألا ىلع ةحصلاب مكاحلا مهبلاطيف : هل تلق
 تدهش ىذلا ڵ\ تيملا اذ_ه فلخ امم لاوهألا هذه نأ ةثرولا ءالؤ_ه

ةنيبلا هيدل تحص امي الا مسقلاب مهل مكحب ال هنأ ىعم : لاق



 ہ . ٢٢

 مهيلعو ث هتثرو ءالؤه نأ حص ىذلا ث كلاهلا نالف نب نالف كرت امم هنأ
 ٠ كل ذ ةحص

 نم رمأب نأ مكاحلل ك هتثروو كلاهلا توم حنج اذاف : هل تلق

 ةنرلا حصت نآ لدق نم مهنيب تيملا هفلخ ىذلا لاملا اذه مسقي

 ؟ هعضا وم

 ىلع ة_ذنيبلاب مهاع١ ءاش ناف هترضحب ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 اومسقي ال نآ ماسقلا رمآ ءاش ناو ، همسقي رمأ مث س هتحص

 اوناك اذا ربجب ىدنع كلذو ، كلذ رمأ مهيلوتو ةنيبلاب مهعم حص ام الا.
 ٠ كلذ رصبي ملو ، هعم كلذل الهأ

 زوجيو ۔ لاما اذه اهب تبثي ىتلا ةداهشلا فيكف : هل تلق

 اذا مآ ‘ مهتداهش نم ظفللا ةماقا نم مهنيب همسق ىف لوخدلا هل

 ؟ تام نأ ىلا نالف نب .نالف دي ىف ناك لاملا اذه نأ اودهش

 و- وآ هكلم .وأ هكرت امم وآ هلام هنأ اودهش اذا مهنأ ىعم : لاق

 ٠ هتثرو تحص دق ىذلا كلاهلا لام هنأ ظفللا هي حصي هجو وآ هلام

 ص غلي نودها_هش ةثرولا .رئاسو & بئاغ ثراو هلو كله لجر نعو

 اومدحعو & ةصح اهيف بئاذللو ف مهلا ومآ م.ق ىلا اوجاتحاو

٠ مكاحلا



 ۔_ ٢٢١

 زوجي لهو ص اليكو بئاغلل اوميقي نأ نيملسملا ةعامجل له : تلق

 مسقلا ف ةامع م-ھو > دلبلا ءاحلص مهو لاا اذه اومسقي نأ

 فوخو ص رارطضالا كلذ ىلا مهآجلآ و & ىفاسملا نم ةافسم نوعطقنم

 ؟ مهعسي له تلت ن لاملا ىف ق اذه لاطنا !

 ىف نورصبيو ع هلدع نوفرعي اميف الا نولخدي ال ةعامجلا نأ ىعمف
 لدع اورصبي مل اذاف ع لاما مسقو ك ليكولا ةماقا ىف تركذ ام عيمج

 اوردقت نم كلذ نع اولأس ع هذافنا ىلع نيرداق اوناكو ، كلذ نم ءىش
 ٠ لالدتسالاو لاؤسلا مهنكمأ نا هيلع

 داتع ١ مم كلذ كرت مهعسو 1 نيرداق اوناكو كلذ مهنكمي مل نا ناو

 ٠ هيلع اوردقي ىتح ‘ كلذ ق مهمزلي امع لاؤسلا

 مكحلا ليبس ىلع رايخلاب هلام مسقي ال هنآ ىعمف بئاغلا امآو

 مدع دنع ءاكرشلا رئاس كلذ لعف نا ، ةعامجلاو © مكاحلا نم

 همهس هل ا!ورغوف ةعامجلاو مكاحلا ماقم مه رمآ موقي نيذلا ةعامجلا و.

 مهنم داقتعالا ىلع مكاحلا وآ ةعامجلا هل هميقيا ىذلا هليكو نم رايخلاب

 ٠ كلذ مهعسي نأ وجرأف .رضح اذا ص همتي مل نا كلذ نم مهمزلي امب

 هضبق اذا هل له « بئاغلا مهس ضبقي ى ذلا ليكولاو : هل تلق

 ؟ هل ضرعتي الو هعدي نأ
 أ
 ا

 هماقآ اذا بئاغلا مهس عدي مث ؤ ءاكرشلل ل_بكولا ةمساتم امأف

 ناو ، هلاحب هعدب مث مساقي نآ كلذ هل زاج ث ةعامجلاو كلذل مكاحلا

٠ كلذ هيلع ناك هب مايقلاو هلام ضبقو مهتمساقمل هوماقآ.



 ۔۔ _. ٦٢٢٢

 رضحو . كلذ مسق ىلا او_جاتحاو باودو "دع مها ماتيأ فر

 مه نيذلا ىماتيلا نيب باودلاو ديبعلا مسق اولوتف مهؤايصوأ
 ؟ لودعلا مسىقب ىنح وأ كلذ زوجي له : ثلق مهؤايصوأ

 ديبعلا مهنيب اومستف 6 باودلاو ديبعلا مسق اورضح اذا و : تلق

 ٠ هنمثب هذخأ ديبعلا نم اوذخأي نآ ءاكرشلا

 ئ ديبعلا مسق زو-ج: ال هنا : لاق نم لاق دنغ تفصو ام ىلعف

 امناو ث اماتيأ ءاكرشلا ناك اذا ضورع!ا نم لاكي وأ نزوي ال ام عيمجو

 ٠ نزرلاب هنمث مسقيو ع هلك كلذ عابي

 ، لودلا رظنب ةميقلاب مسقي نأ زوجي هنا : لاق نم لاق دتو
 مهم زا ن ذلا 3 ءالكولاو ءايصوألا ريغ لودعلا نم دحاو كلذ لتآو

 . مكحلا ىف اذهو ث ماتيالل ةجحلا عفدو رظنلا

 لد۔ع رصبي نمه ءاي دوألاو ءالكرلا ناك اذاف زوجي ام ى امأو
 انلا بحأو مهنيب كلذ زاج 7 ةميقلاب مهنيب كلذ اومسقف ث هتميقو كلذ

 تفاتخا اذا ث نزري الو لاك ال ىذلا ناويحلاو ضورعلا عمج ق
 ، ديزي نميف كلذ عابي نأ بئاغ وآ ميتي مهيف ناك وأ ، ءاكرشنا هيف
 كلذ نم ءاكرشلا نم ذ۔خآي نآ دارأ نمل س ءاكرشلا نيب هنمث مسقيو
 مهتصصاقم نكمأ ناف هريسةك وهف ث كلذ نم رثكأ وآ هلام ردقب ائيش
. نمثلا نم هنصح ذخأي وأ لاا ةلمج ىف نمثلا عفد هيلع ناك الاو



 ۔ ٢٢٣

 :ةلاسم و

 ك مكاحلا لبق . نم هل ليكو الو ابصو صوب ملو هوبأ تام ىصو

 ف اليكو ميتيلل اولكوي نأ مهل زوجي له ع لزنم ى ءاكرش هلو
 ؟ لزنملا اذه مسق

- 

 لكل معةيو 2 ءاكرشلا نيب مسقني لزنملا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ىدنع زاج ث ىنكسلل هب عفتني ام لزنملا اذه نم هنصح مهنم دحاو

 هل ضبقبو ث لزنملا اذه مسقل رضحي ليكو ميتيلل لكويو ، همسق

 هن_صح ٠

 ىتح 0 ىرذملا اذه ى مسقني ال ىذلا نكسلا اذه دح امف : هل تلق

 هب عفتني ام ءاكرشلا نم دحاو لكل عقي

 ء عضوم ق هب عفتني نكس هنآ لود_دلا ه ري ام ىلع هنأ ىعم : لاق

 ، هيف لزنملا ىذلا عضوملا ىف هب عفتنت نكس ةصح مهلقأل عقو اذاف

 ٠ ليبسلا اذه ىنع ءاكرشلا ىلع مسقي هنآ ىعمف « لودعلا رلختب

 . ةلآسم 7

 ضبق ىلا الوصو دجي ملو كرتشم لام ىف ةصح هل لجر نعو
 نآ هل له .« بايغو ماتيأ ءاكرشلا فو ئ لكو الو ح مكاحب هتصح

 ؟ ال مآ هنصح رادقمب ناويحلاو مادخلاو لوصألا نم ذخأب

 نوكي ال هنأ ىعمف س نزوي الو لاكي ال .امم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

ناك ول آ ڵ ارضاح هكيرش ناك ول نأ قحلا هبجوي ام ىلع الا همسق



_ ٢٢٤ 

 < .لاوهألا ىف لودعلا ىأرب الا همساقي نأ بجي مل ارضاح هكيرش

 ٠ كلذك رظنلا ىف داهتجالاو ةبرجتلا دعب الا ماهسلا حرطو

 ش هكيرش ىلع هل ام لثم الا هل نكي مل هكيرش مدع اذا اذه

 ىلع ا ةفتي وأ امهنيب هنمث مسقيو عايب نأ هل امناف ديبعلاو ناوييحلار
 هيف قحلا اهناف ڵ نزولاو ليكلاب مسقني ال ام ك!ذكو ص ةميقلاب همسق

 ٠ اهمنيب هنمث مسقيو عابي نأ

 لمعتساف ث ديبعلاو ناويحلا نم ائيسث لجرلا اذه دجو ناف : هل تلق

 ء ضرألاو لوصألا نم ائيش ذ۔خأو ث ديبعلا مدختساو ناويحلا

 نامض همزايأ ، مكاح الو هليكو الو هكيرش نم ةمسق ريغب هلغتساف
 مدخت او لغن۔۔سا اميف بئاغلاو .ميتيلاو ث مهنم غلابلا ءاكرشلا ىقاب

 ؟ ءىش همزلي ال مآ

 زِ_جي ام ىلع هذخأ ناك ناف ، كلذ ىف لوقلا ىنم دق : لاق
 ىلا راص دقف ، مهيلع مو۔ةت ىتلا مهتجح مدع وأ هئاكرش مدع دنع هل

 ا۔نماض ناكو س ك!ذ هل زج: مل هجو ريغ ىلع هذ_خأ ناو ڵ هتح

 ٠ هجولا ريغ ىلع مهنود هل راص ام لك نم هئاكرشل

 ءىش فلت مث ، قح هجو ريغ ىلع اذهل هذ_خأ ناك ناف : هل تلق

 ذ_خأ ام ةمق نامض هيلع له { .مهل هلامعتسا ىف ما دخلا وآ ناويحلا نم

 نم ؟ ة زجألا ف نامضلا هرلع امنا مآ ، هعم فلتو كلذ

 وهف ايدعتم هعسي ام ريغ ىلع هسفنل هذخأ اذا هنآ ىعم : لاق

٠ نماض



_ ٢٢٥ 

 « هيعديو هعنميو .هزوحي هعم ناكو ص اذه نم ائيسث ذخأ ناف : تلق

 نامض ههزلم له { ءىشب مهلمعتسا نكي ملو % هعم ا وكلهف هي موقيو

 ء لصألا ىف هعسي ام ريغ ئلع مهزاحو مهذخأ اذا هنأ ىعم : لات

 ٠ نماض هنآ ىعمغ هدب ق اوتامف

 هعم تدلوف & اهئطوف ةمأ مدخلا نم ةتخأ اميف ناك ناف : تلق

 ؟ كلذ نم همزلي ام ادلو

 لجأل هدلو نوكيف دلولا امأو ءطولا رقع همزلي هنآ ىعم : لاق

 . مهتصح ردقب هئاكرشل ادلولا ةميق همزلتو س ةهيسشلا لوخدو ص ةكرنلا

 7 جوزلا . اهب لخدو 7 اكولمم وأ ارح الجر اهجوز ناف : تلق

 آ ؟ امات اجيوزت اذه نوكي له

 ٠ مهلك ءاكرشلا نذاب الا متي ال جيوزتلا نأ عم : لاق

 : ةلآسه ج

 اثاثأو > باودو اضرأو ك 0 الخنو الام فلخو تام لجر نع هتلآسو

 ريضخ نم مهنيب اميف لاملا ةثرولا مسقف ث ميتي ةثرولا فو ، كلذ ريغو

 < ىصو الو ص ميتيلل ليكو .ريغ نم كلذب اوضرف ، لودع مهرضحي نأ

.إ ٣ ج ديفملا عماجلا _- ١٥ مأ) .



 س ٢٢٦

 مت متآ ناف ث ميتيلا غولب ىلا مسعقلا . اذه نيغلابلا ىلع تبثي له

 ؟ :ضقتنا .الاو

 تبثي ٢ رظنلا ىف ماتيالل حالص هيف ناك نا هنآ ىعم : لاق
 ڵ مت مهغولب دعي كلذ اومتأ ناف ماتيألا غولب ىلا نيغلابلا ىلع

 حالص نكي مل ناف > مكحلا : ليق هنآ ىدنع اميف ضقتنا ٥هومتي مل نا

 لهآ ناكو > ماتيئلا ىلع ىدنع تيثي ةرضم هيف ناكو . .

 ٠ كلذ ىف ماتيألا ىلع ماوقلا مه لددلا

 ش هوفرع الو ، مسقلا اذه ىلع لدعلاب ماوقلا فقي مل ناف : هل تلق
 اوبستحيو ، نيغلابلا ةثرولا ءالؤه كلذ لعف نع اوثحبي نأ مهيلع له
 ؟ مسقلا اذه نم !ولعف اميف مهيلع

 ه دف نيين ام مهيلا عفري ملو مهنم حصي مل ام هنأ ىعم :: : لاق

 اميف ك ماتيألل حالصلا :هيف نوكي نآ لمتحا . و { ماتيأل ا ىلع ررضلا

 نا مهنأ ىعمو ئ كلذ نع فشكلا كرت ى دنع مهعسو 1 مهرمآ نم باغ

 ٠ لدعلاب كلذب اوموقي نأ مهل زاج اياستتحا كلذ ةفرعم ا وسمتلا

 & مسقلا اذه ضقن نيغلابلا ةثرول نم دحأ بلط ناف : هل تلق

 نم دح أ لصي ملو ك اذ ده هبلطم ف هيلعو هل بجي ام ةفصلا هذه.

 ؟ نيغل امل ا .ةثرولا ١

 ع لذلاب ماوقلا ىلعو ح ةثرولا رئاس ىلع عدم هنآ ىعم : لاق :
اوثحب ماوقلا ءاسث ناف ث ماتيألا ىلع ررضلا نم حص امب ةنيبلا هيلعو



 ۔ ٢٢٧٢

 بجوي ام حضي ىتح هوكرت اوعاسث ناو ، باستحالا ليبس ىلع كلذ نع

 . ماتيألا نع ررضلا نم هب مايقلا هيلع

 : ةلآسم :3

 بالطو > كلاهلا ثراو هنآ 'ىعدب نم مكاحلا ىلا لصو اذاو

 ؟ هنا ريم

 مساف ىباتك كيلا لصو اذا : دلبلا ىلؤ ىلا هل بتكي هناف

 ىاع ۔ هتثرو ىلع :ء نيلدع ةداهستب لام ,نم نالف نب نالفل ىدنع حص ام

 ىلوت ناو ىلا مهعفداف ةجحب دحآ جتحا اذاف ث هللا باتك ماهس

 رمآ لدع ىدها .شب كلاهلا لام حص اذاف ، هل زاج مكحلا ىلاولا

 ص ةثرولا نم ىوعد هيف ىعداو ، ةجحب ذخآ هيف جتحا ناف ڵ همستي

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلاب هاعدو لاملا فتو

 مهئالكو وأ ةثرولا عيمج نم :رضحمب لدع ىدهاشثب هل حص ناف
 ةثر لجرلا فلخ ام ناك ناو ث هللا باتك لدع ىلع همسق الاو هفصنأ

 نمثلا لعجو س ةادانملا ىف هعيبب هرمأ بئاغ وأ ميتي مهيفو اناويح وأ

 تناكو ، ابئاغ وآ اميتي ناك ناو « مهرمآ عطقني ىتح لدع ىدي ىلع

 هعبي ملو ث ةعزانملا هيف ىذلا فقو ةثر وأ ناويحلا نم ءىش ف ىوعدلا
 ٠ ه رمآ عطقني ىتح

 اهلاحب اهكرتيو اهلبقي مل ترضح دق ةربضخ وأ ةعارز تناك .ناف
` ٠, اهفقو ةرمثلا تعاج اذاف ىقست



. ٢٢٨ 

 ةلآسم ج :

 اهيتي ناك اذا ث ناويحلاو ةثرلا نم كلاهلا هفلخ ام عابيو
 مهلاومأ نيذلا بارعألا لثم ناويحلاو قيقرلا هلام ناك نم الا ابئاغ وأ

 لد_تعيو مسقني لام عابي الو عابتال ىماتيلا لاومأ ناف ، ىشاوملا

 مسقي هناف ص نزولاو ليكلاب مسقني امو ص رمثلاو بحلا لثم همسق

 ء ؛قيقرلاو ميتيلاو بئاغلا ةصح ليكولاو ىصولا ضبقيو ةثرولا نيب
 ٠ ةكرتشم ميتيلاو بئاغلا ةصح عيب اهعيب غلابلا هرك اذا

 فو ، صصحلاب مدختسي قيقرلا نآ : ءاهقفلا ضعب لوق فو

 بحأ وهو ڵ كلذ ةثرولا بلط اذا ى مهعيب ىلع نوربجي هنأ مهلرمق ضعب

 ٠ انيلا نيلوقلا

 دق ارقب وأ المج باودلا نوكت نآ الا عابتف باودلا امأو
 كلذكو ث ةعارزلا ىضقنت ىتح لقتنت ال ةرضحلا ناف ، اهيلع رضح

 اههاركأ دت رقبلاو ديبعلا ىلوم ناك ناو ث ةعارز ف اوناك اذا ديبعلا

 لجآ ىلا ةعارزلا لمع فق ناك ناو ؛ ىضقنت ىتحف هتعارز ىف ادحأ
 باودلاو ديبعلا ةقفنو عيب لجأ الب لمع ىف ناك ناو ، لجألا ىنضتني ىتحق

 ٭ تيملا لام سآر نم غبت مل ام

 لك ىلع ةثرولا ىىلع ناك ديبعلاو باودلا ريغ لام هل نكي مل ناف

 ةثرولا نم ىوعد اهيف دحآ ىعدا ناو س هتصح ردقب ی مهنم دحاو

 . هيلع اهتنؤمو هدي ىف ىه نم دي ىف تناك ي ةباد وآ دبع ف مهريغ وأ

ح تفقو موي نم هدي ىف ىذلل اهيلع قفنأ ام مرغ ىعدملل تحص ناف



 هنيب رضحي ام ردقب لجؤيو :ء ءىش هيلع نكي مل ءىش هل حصي مل ناو

 ٠ اهعضوم نم

 نم دي ف نمثلا نوكيو مهيلا كلذف مهيآرب اهعيب ىلع اوقفتا ناف
 ل_هھآ كلذكو ث نيلدع وأ مكاحلا نم ملعب ةبادلا وأ دبعلا هدي ىف ىه

 رقب ىلا جاتحي ميتيلا لام ناكو لاومألا ميقي مداخلا ناك اذا لاومألا

 ء لاملا ةيافك نع لضف ام الا هل د الف ی رجزلا باود ىلاو

 ملو ڵ ىصولا كلذ ىلوتف مكاحلا هزاجأ هيبأ نم ىصو هل ناك ناو

 ..ه مكاحلا كلذ لوتب

 هماتآو انيمأ ةقث اليكو مكاحلا ماقأ هيبآ نم ئصو هل نكي مل ناو
 ناك امو هتلغو هلام لصآ نوكيو ث كلذ عيمج هل ىلوتيو ء ىصولا ماقم

 ء ىماتلا لاوهأ نم عابي ام ليكولا هل عيببو ح هدي ف نيع نم

 بلطي ام ةبلاطم فو هرومأ عيمج فق هنيب نم ىصولا ماقم نوكيو
 وهف ىصولاو ليكولا ةعزانمب هيلعو ميتيلل مكح اميف ةعزانملا فو ، هل

 هل اهبلطي ملف اهقحتسي تعيب ةعفشب هل ملع ناو هيلعو ث ميتيلل زئاج

 ميتيلل ليكولاو ىصولل امو علب اذا اهبلط ميتيلل نكي ملو ث تلطب

 . زئاج وهف لام مست نم لقعلا صقانلاو مجعألاو

 لام نم هل بلط اذا قح ىلع ةنذيبلا ميتيلل لعجي نأ ىصوللو
 مكاحللو حصو ى ةياصو لقعلا حيحصلا غلابلا ىلع زوجي سيلو ع ميتيلا

 ص هل مساقيو ى هلام هل ضبقي اليكو ميتيلل لكويو ، اليكو هيلع لكوي نأ
 ٠ هيلعو هل منسقلا هل زاج مكاحلا رمأب هل ماقأ اذاو

بكئاغلل مكاحلا ماقأ ئ نامع نم بئاغ نجيو هنيب لام ميتيلل ناك ناو



 ب ٢٣٦٧٠

 دهشيو ث .امهس اذكو اذك ىلع مهتيب لاملا مسقو « همهس .هل رضحي :نم

 . بئاغلاو - مينيلل ليكولاو ىصولا كلذكو ث ادوهسش بئاغلا لام ىلع

 مكاحلا مكحي الو ث ليكولا وأ ىصولا رارقا بئاغلا الو ميتيلا مزلي الو

 دهاش ليكولاو ىمولا ¡ .عم دهشي نأ الا امهلاومأ ىف امهنلع امهرارقاب

 ٠ الودع اونوكيو \ زخآ

 .. : ةلآسم وج

 نم مهتوخا اوناك ك نينبلا نم ةعاضرلا نه ديبعلا مسقي ال اممو

 مهن :اف ّ مهحاكن هل لحي ال نمم وآ مهتوخا ىني وأ . ةع اضرلا

 . نومسقي الو نوعاري الو مهتمدخ ىف نوصصاحتي

 9 : ةلآنم هت

 ملو % هنم هيبآ ثاريم ىعديقف هدجل ناك الام ىعدم لجرلا نعو

 ., ؟ لبق نم هيعدي هوبآ نكي

 ىعدا اذا هدج ريغ كلذكو ء ةنيبلاب هيلع ىعدي الو « هل ىوعد الف .

 ىوعد هل نكي مل ى اههريغ وآ ب آ وأ مأ نم 2 تام دق ثراو ثاريم

 رثألا ءاج كلذكو ، تام ىتح هلبقت ناك ىذلا هعدب مل اميف ةنيب الو

 ظفح ى هوبآ هبلطي مل ام بلطي نآ دلولا دلوا ننبيل هنآ ءاهقفلا نع

 اعباتنم مهتوم نوكي نآ الا ارباج ئبأ نب ىسوم نع ىلع نب ىسوم كلذ

 ثيراوملاو ماسقألا هيف رجي ملو هريغ وأ دقف وأ قرغ ىف اعيمجن وأ
 . .لوذلا تيملا وأ ء دجلا لام هنآ لدع ةنيب موقت وآ

ىنا مجب سق : :هفقق رجي ملو > اذ د_ھ هموب ىلا اعابشم كلذ : : ليقو .



_ ١ ٢٣ 7- 

 ىلع كلذ مسق لدع ة ةنيب كلذ حم اذاف > مجحلا ف لجؤي هناف .ء مويلا

 . » لوألاف لوذلا ثيراوملا

 ىر۔ج هنآ ملعي ملو هتثزو :ىقب ذقوا تيم نم اثاريم بلط اذاو
 ؟ هلام ىف

 لاملا نأ ملع اذاو [| هتصح مهنم تام نم ةثرولل هتثرو ىلع مسق

 هيلعف 7 هريغ دي ف لاملا. نم ائيش ةثرولا ضعب ىعداو و .{ .مسق دق

 ةثرولا ىعداو مسق هنأ ملعي مل ناف > مسقي مل هنآ مسقي مل هنأ ةنيبلا

٠ مست دق لاملا نآ ةنييلاب مسقلل ىعدملا ى ىعد مست دق هنأ



 ب . ٢٣٧٢.

 باب

 اهماكحأو عفشلا ق

 كرتسثملا دعب نم مث ڵ لوصألا ف كرتسثملا اهبجوأو عفشلا ىلوأو

 ٢ ىقاوسسلاو قرطلا الا « هلام ىف ةيقاس وأ قبرط هيدلع ناك نم

 > سياقتب لام اهيلع نوكي نآ الا .اهيف ة هعفش ال اهناف { زئاوجلا

 ٠ سايقلاب ةعفشلا هيفخ

 راطمألا نم هايملا ىراجمو > بازيملا حرطب ندرادلا نجي ةعحفسلاو

 ٠ نيرادجلا ىلع عوذجلا عاهتجاب وأ ء لزانملا ىلع ترج اذا

 : ناويحلا ف فلثنخا دقو { ةعفش نزوي وآ لاكم اميف سيلو

 ٠ ةعفشلا مهيف قيقرلا نا : مهضعب لاقف

 ك لاومألا سوعر ق رامثلا كلذكو ك مهف ةعفش ال : مهضعب لاتقو

 ٠ اهيف ةعفش الف ةكرتسثم ثم نكت مل ناو ى ةكرتشم تناك اذا هايملا قو

 مالسإلا لهآ نم اهذخأ اذاف س ملسملا لام ىمذلا ىرتشا اذاو

 ىري نكي مل هناف ىلع نب ىسوم الا ث مالسالا ةعفشب نمثلا كلذب اهذخأ

 ىمذلل ىري ناكو ع عزني ام لثمب الا هدي نم كلذ عزني ال نأ كلذ

 ٠ ةعفنلا

هلجآو مالسالا ةعفشب هعزنب ناكف & بوبحم نب دمحم امأو



٣٣ ٢ < 

 نم بلطي ملف ك ملع ١ ذا ةالصلا 15 نم عيفشلا لجأك اهب هملعي

 ٠ هتعفش كردي مل ،هذبح

 ناف ع ملع ام نيح نم اهبلطي نأ ةالصلا لهأ نم عيفشلا لجآو

 ة_الث نمثلا ىف لجألا لعجو ، هتعقش تلطب ملع ام دعب اهبلطي مل

 بئاغلا ملع ناف ث هتعفسث تلطب الاو. لجألا ىف نمثلا رضحأ ناف ث مايأ

 هنأ مهريغو ةالولا نم مكاحلا :عم جتحي هناف ء تعيب هتعفش نأ

 اهذخأ ٠

 ك ناع نم بئاغل ةعبفشلا اهئاو . ابئاغ :ىرتشملا ناك نا كلذكو

 : ٠ عاشملا فق ميتنلاو

 لاقف ىرتسلا نم تلقتنا اذاو ، هيف امهل ةعفسث الف موسقملا امأو
 بلط اا ے ءاش د۔ةعلا ىأب اهذخأي نأ عيفشلل : مكحلا نب ناميلس

 تعيب مث ، بلطي ملف اهعيب ملع د_ة ناك نا امأف ، ملع ام نيح نم
 ٠ ثااثلا كلذكو & هب تعيب ىذلا ىناثلا نمثلاي ةعفشلا هلف ةيناث

 ملعي ملو ، عيفشلا تام اذا & ثيرارم عف نلا ف سيلو

 ح ةعفش ع:فشلل نكي مل ىرتشملا تام نا كلذكو > ءىش هتثرول نكب نمل

 ٠ بلاطلا ىلع ةنيبلاو ء هنيمي عم ىرتشملا لوق نمثاا ىف لوقلاو

 ٠ مهاردو الام ناك اذا هيف ةعفش ال هنا : ضايتقلا ق ليق دقو

 ء هضايق ردقب لاملا نم ضياقملل نا : مئاه نب دمحم لانتو
» عيفشلل ىقابلاو



 ن ٢٣٤

 : : لوق نأ هتعفنث عيبب ملع اذا هيلع نا : نيملسملا ضعب لاق دتو .

 : ليقو > تذ_ خأ دق ة نمثلا مك لو ةب الو ح نمثلا مك تذخأ دق

 دق لوقي ىتح ةلفان ىلصي ن زآ هل سيلف ةضيرف ىلصي وهو ملع

 ٠ ث ة خ آ :

 ، هدلو نم اهازتشا ذلاو نم ةعفش ذخأي نأ عيفسلل سيلو
 ناو ث رخآلا نم امهدحآ اهارتشا اذا نيجوزلا نم اهذخأي الو
 : ٠ هنعفش عيفشلا ذخأ هدلا و نم دلولا ى رتش

 ء لالا ىرتسا ةلغ الا اهلغتسا دق ةلغ در ئرتشملا ىلع سيلو ا

 ةقفن لاما ىلع .قفنأ دق نوكي نأ الا ءارشلا نم اهنأل س هيف ىهو

 ٠ لغتسا ام اهب صصاقي هناف س لاملا ذخأ اذا عيفشلا ىع حجري

 ّ ةخفشلا هب فختسي ى ذلا هلام عاب مث ك ةعفش لجرل ن اك ن

 ةعحف۔هشل 7 هب قحتسم ى ذل لام ١ نأل 6 ةعفش هل نكي مل بلطف ف ,

 . ى رتشم ١ هملعي نآ عيبلاب هملع عيفشل أ ةعفش عطقي امنا و ؤ هنع لا ؤ ز

 ٠ تلطب هنيح نم بلطب ملف ى رتشم ا هملعآ ١ ذاو « دوهشلا د_حآ ,

 نم بلطيو ث هتعفنث هلف بلطو ملعي مل هنأ عيفشلا ىعدا ام ىتمو
 نم بلطي ملف ملع دة هنأ ةنيبلا ىرتشملا ىلعو ع ملع ام نيح نم

 ٠ ملع ام نبح

 ىف هماقم اموقي ، ناطلسلا نم هليكو .وآ هدلاو نم ميتيلا ىصوو .

.. ٠ ٠ هتعفش تلطب بلطي ملف املع اذاو ص ةعفشلا ذخآ



_ ٥ ٣ ٢ . 

 سيلو ،© نيمل ملا نيب ه امك ك مهنيب اميف ةمذلا ا لها نيب :¡ عيفناو

 ٠ ةالصلا لهآ لاومأ ن اورتشا ايخ هيع كلذ

 ىرتشا امم ةعفشلا اوذخآي نآ نيملسملل سيلو هلعل : فلؤملا لاق
 ٠ عجر ٠ مهلا ومآ نم ضعب مهضعب نم ةمذلا لهأ

 % اهب ىلوأ وهف اهذخأف اهيلا قبس نمق ةدع سانل ةعفشلا تناك ا:ذاو

 ۔ لاو_هألا ردق ىلع سيل ڵ سوعرلا ىلع مهنيب ىهف اعيمج اهوبلط ناو
 ٠ رثكأ وآ لقأ تناك

 . . . ... ةلا : د

 ؛نافلحتسين فيك « نيميلا ف الزانتيو ةعفسث لجر ىلا بلطي لجر نعو

 هيلع ىعدملا ىلع نيميلاف ز_جع ناف ، ىعدملا ىنلع ةنيبلاف : لاق

 ٠ هل ةعفش وهو لاملا اذه ىرتشا دقل

 عثابل ا ه ربخي نآ ال ا ه ربخأ نم نم عيفش ةعفش ٨ فلطتت الو . ل ات

 نع ىنا وتف ءالؤ_ھ دحآ هربخآ اذا هناف .ء دوهشلا دحأ وأ 6 ىرتشملاو

 ٠ هتعفش تلطب بلطلا

 نآ ظفحت ىذ۔الااو لاق هتعفش بلطي ملو ةلفان نيتعكر ىلص ولو. .

. بهوت الو عابت الو ثروت ال ةعفشلا



. ٢٣٦ 

 : ةلآضم 3

 ` ؟ ةعفشلاب كردي له ث الام هدلاو هل عاب لجر نعو

 . هدلو هل عاب اذا ةعفسشلاب كردي الف دلاولا امأو معن : لاق

 : ةلآسعم 3

 ؟ ةعفسشلاب كردي له ى هدلول عاب نمعو .

 ٠ معن لاق

 ؟ ةعفش اهيف له ث مهارد ةدايزو دبعب ادبع لجرل عاب لجر نعو

 ٠ ال : لاق

 ؟ مه ارد ةدايزو ضرأب ضرآ تناك اذا كلذكو

 ٠ لاكم امم وأ مهاردب عيبلا نوكي ىتح اهنف ٨ .. ٠٠ :ل . لاق

 :ةلاسم ةه

 مهرد فلأ اهنمث نم ناكو ك هلام نم ةعطت لجر ىلع عاب لجر نعو

 لح ك ةعفشلاب اهذخأن عيفشلا ءاج مث ى مهرد ةئامب اهايا هاطعأو همركأف

 ؟ ىرنضشا ام لثمب اهذخأي نآ هل

 هيلعو ت ةعفش هيف عيبب اذه سيلف اذه ىلع عيبلا ناك اذا : لاق
 تعب امنا : لاقو نمثلا عئابلا بلط ناف ع نمثلا لصل ىرتسثلا ىطعي نآ
؟ ةعفسشلاب ة ذخؤت كنآ ردأ ملو تنأ كل



_ . ٢٣٧ .. 

 نوكي دقق ناسحالاو صخرلا امآو > هاياح هنآ فرع اذا معن : : لاق

 . .ه كلذ هلف نمثلا عئابلا بلط ناف ع سانلا نيب

 : ةلأسم 3

 بهوف لجرل هتصح عيبي نآ مهدحأ دارأف ، موقت نيب عاسثم لام نعو
 . ؟ اعيفش نوكي له ص ةعفشلا بجوتسي ىك ائيش هتصح نم هل

 زوجت الو اعيفش هدارأ الف ةنيبلا دنم هاطعأ امنا ناك اذا. : لاق

 ٠ اهلهأل ةعفشلاو ح ةسلادملا

 ؟ هيف . هل عابو 4 فقوم ق هاطعأو ةسلادم امهنيب نكت مل ناو

 ىلعف هل عيبي دوعي مث ناقرتفي مث هيطعي نأ الا ةعفش هل ىرأ الف
 ٠ ةعفشلا هل ىرأ اذه

١ 
! 

 ؟ دبعلا ف عيفشلا كردي له ث دبعب دبع نم ابيصن عاب لجر نعو

 ث ةحفتلا هيفف مهاز ردب هعاب ن ناو ء هيق ةعفش الاف ديعي هعاب اذا : لاق

 : ٠ هيف ةعفش الف 7 وأ ضرأب هعاب نا كاذكو

 ح مهرا دلاب ثلاتلا موي عيفشلا ءاجف ح الام لجر .نم ىرتشا لجر نعو

 نمثل ا وه دوهشل ١ ملعي ملو ٤ مه ١ ردلاب اي ء اج دق هنآ دهشأو ى رتشم ١ دجي ملف

 ؟ :اهي هل مكحي له ص هتعفش بلطن كلذ دحب ءاج مث غ لقأ وأ هلك

ملع ام نيح نم ناك نا .مهاردلا ف الو ع ثلاث موي رظنلا سيل : لاق



_ ٢٣٨ 

 ىن ١ وت ن اك ن ١ و . هتعفش هل ناك كل ذي هل دهشأ و هدجي ملف % هتعفش بلط

 ٠ هل ةعفش الف هنيح نم بلطي ملو ت ملع ام دعب

 ىرتشملا لسرأف ع لاملا اذه نم هتصح ةثرولا دحأ عاب ناف : هل تلق
 خ هدعب الو مريلا كلذ ةعفشلا ىف درت ملف ث ءارشلاب اهملعأو ةجوزلا ىلا

 .3 هيف مكحلا فيكو { اهكردت له ث مايآ دعب اهبلط مث

 اذا لاجرلا نم عيفشلا نآ انباحصأ لوق نم جرخي هنأ ىدنع : لاق.

 الو هوي ىف هنيح نم اهيلظي ملف ىرتشملا وأ عئابلا هتعفش عيبب هملعأ

 نع لآسي نأ لبق اهف درلا هل نأ دجويو ث اهكردي ال هنآ رذع ريغل هدعب
 اهبجوتسا اذا : ليقو ث نمثلا مك ةعفشلاب تددر دق' : لوقيف ، نمثلا
 ٠ ةعفشلا تلاز مايأ ةثالث ىلا نمثلاب تأي ملف

 نأ لبق ةعفشلا بلطي نآ هب ىلواف ىرتشملا ىقل اذا هنأ رثألا فو

 دعب اهبلطو:هحفاص وأ هيلع ملس ناف ، هحفاصي نأ لبقو ث هيلع ملسي
 ٠ امهريغ مالكب لغتشي نآ الا امهب هتعفس لطبت مل كلذ

 ناك اذا تلطب دقف ، ةعفشلا ىنعي .اذكو اذكب اهتيرتشا : لاق ولو

 اهلعل 6 ر اهنل اي اهتعحفش عبيب تملع اذا ة ر دخلا ١ أ رم ١ نأ دجوبو .

 ناف ء .اهتعفسش بلط ف تلكوو ث ملعت ام نيح نم كلذ ىلع تدهشآو 7 ليللاب

 مل تلاق ن ١ اهنأل > اهل ة هعفش الف كلذ ق لكوتو ٤ ملعت ام نبح نم درت مل

 سيل ىذلا لجرلا ةلزنمب ىهف & راهنلاب زربت نمم تناك وآ ، اليكو دجت

٠ ليللان هتعفش بلطب نآ هيلع



 ىعداو دحأ اهملعأ الو عيبلاب ملعت مل اهنآ ةجوزلا تركنأ ناف : تلق

 ىرتشملا مزلي امو { هتركنأ اميف نيمي اهمزلي له ى اهيلا .لسرأ هنأ ىرتشملا

 ؟ هيف مكحلا فيكو 0 ىعدا اميف

 ةنيبلاو ملعت مل اهنأ اهلوقت لوقلا نأ رظنلا جرخي هنا ىدنع : لاق
 ء كلذ ريغ .ىأرلا بجوي نأ الا ةملاع ريغ مكحلا ىق .اهنل ، ىرنيملا ىلع

 ىرتشملا ىوعد_ل ث كلذ ف نيميلا اهمزلت.نآ :فاخأو ث ماكحلا: ىلا كلذف

 ترقأ ول اهنأل هركني مث اقح لجر ىلا ىعدي نم لثم. ىدنع ىهو ى اهيلع
 ٠ ىرتشملا دب ىف لاملا تبثو اهتعفسشش تلطب

 ليللاب اهتعفسش باطي نأ ةأرملا ىلعو س نيميلا رظنلا بجوأ كلذكو
 اهدر ننلع. دهشن نأ اهيلعو ح راهنلاب اهبلط اهيلع سيلو ص ةردخم تناك اذا

 ..اضيأ لجرلا كلذكو ء .رثكأ وأ ةنسلا اهب تملع اذا اهبلطت نأ اهلو ك راهنلاب

 نا : هل لاق مث ىرتشملا ىلا مها ردلا عيفشلا لمح ناف : هل تلق

 ىلع عيبلل اركنم ناك اذا : ىرتشملا لاق ، هعيب كيلع ركنم لاملا اذه عئاب

 عيفسلا : فزصناف > عئابلا ةمصاخمب ىلوأ انأو ك مهاردلا كنم.ضبقأ .الف

 ؟ هيف مكحلا .فيكف ء اهكردي .له ء مايآ دعب ىرتشملا ىلا اهبلط مث

 مالبءا .دعب هل ةجح عيفشلا نم لوقلا اذه ىدنع جرخي ال : لات
 ح ةجح هيلع كلذ نأ تيث ١ ذاو ح ةجح هيلع هلوت نوكم نم وآ ء هل ىرتشملا

 دق ناك ناو هناف غ معيفشلل هدر دعب مايألا ةثالثلا ىف مهاردلا عفدي ملغ

 مهاردلا حرطيو ث ةلسارم ال : !ولاق دقف منتماف مهاردلا ضبق هبلا بلط

7 ةجح مهاردلا ضبقأ ال : . هلوق نأ ىل نبيب الو ٨٧ هرجح ق هيلا



 _۔. .:٢٤

 ء فرصتلا نع فقوي نأ ىرتشملا ىلا ةجوزلا تبلط ناف : هل تلق

 امب ةجحلا ميقت نآ ىلا نيملسملا نم ةقث دي ف لعجي نأ هيلع تضبقو
 فيكو ڵ، كلذ . ىرتشملا مزلي له ص ةياصولاو ةلاكولاو ةعفسثلا نم هيعدت

 ؟ هيف مكحلا

 رظنلا هبجوي ام ىلع نيملسملا رمأب ماوقلاو ماكحلا ىلا كلذ : لاق
 ريغب كلذ .همزلي هنأ ىدنع جرخي الف ىرتشملا امآ و ۔ ماكحلا نم مكحلا ق

 نأ مصخلا ىلع بجو امكاج نكي مل اذا : ليق دق هنأ الا ، همزلت ةجح

 ةرضحب ناك ول نآ مكاحلا عم مكحلاب همزلي امب اهيلعو ، هسفنل مكحي
 ٠ كلذ ىنعم نم جرخي ام ىلع كلذ همصخ هيلا بلط اذا مكاحلا

 نم هيعدي اميف مكاحلا ىلا ةجوزلا هذه تدعتسا ناف : هل تلق

 ىف ةلاكولاو ث اهريغلو اهل نيدلاو ث اياصولاو ڵ راغصلا اهدالوأل ةلاكولا

 ح اهاوعد نوركنملا ةثرولا كلذ ىف اهمصخ نوكي نمف ث هذافناو كلذ ءاضق

 ؟ هيف مكحلا فيكو ص لاملل ىرتشملا وآ

 ء هيلا بلطي اميف رظن مكاحلا ىلا كلذ ىف مصاخ نم .هنأ ىدنع : لاق

 ٠ ميتيلا نع عفدب بستحم وأ ئ ليكو وآ ثرا و نم هدا رأ ى ذلا بيسلا

 + هلام نعو

 فاخآو ص كلذ هعسي هنأ ىدنعف مكاحلا كلذ لعفو س دحأ نكب مل ناف

 ملظلا فاخ وأ هعم حصو ك هريغ دحأ كلذب موقي نكب مل اذا كلاذ همزلي نأ

٠ لجو زع :هلل باستحال ١ هجو ىلع هلام وآ ميتيلا ىلع



:_ ٢٤١ _ 

 : ةلأسم حت

 ةلخن لكو نهلسافم تاذخآ زئاج ةيقاس ىلع تالخن ثالث نع لئسو
 اهذخأي نأ ىلفسلا ةخنلا بحاص بلطف ء ايلعلا ةلخنلا تعيب لجرل
 ؟ كلذ هل له ع ةعفشلاب

 ذ ىطسولا سايقلا عطق اذا ىلفسلا بحاص اهعفشي ال هنأ ىعم :لاق
 ٠ سايقلاب الا عفنت دن ال تناكو

 بحاصل له ء ادحاو الام ىقست ةيقاس ىلع نك اذاف : هل تلق

 ؟:ةعفش ىلفسلا

 ىنعم ريغب ىلفسلا ىلع قيرط ايلعلل نكي مل اذا كلذ ملعأ ال : لاق
 ٠ ىقدلا

 ىتلا ةلخنلل له ث ةيقاسلا هذه هيقست ىذلا لاملا عيب ناف : .هل تلق
 ؟ ةعفش .لاملا نم ىلعأ

 اذه ىقسي ناك اذا ىقسملاب ةعفشلا اهبحاصل نآ .ىعم : لاق

 ٠ ةيدضاع .ىدنع ىهو ص ةلخنلا هذه بحاص درو “ لاملا ١

 ؟ ةعيقو تناك ن اف : هل تلت

 ٠ ةعفش اهل نآ ىل نيبي ال : لاق

 : ةلاسم ج ٠

 لبق تام مث هتعفش بلط اذا عيفشلا نا : هللا همحر ديعس وبآ لاق
 ٠ مهل نوكتف ث اهوباطي نأ هدعب نم هتثرول نأ هيلا ريصت نأ

( ٢ ج ديفملا عماجلا - ١٦ م )



٢٤٢ 

 نأ ىلا هتايح ف اهبلط تام ىذلا لوألا عيفشلا نكي مل اذا اماو
 ٠ هدعب ةعفش هتثرول نكي مل تام

 : ةلآضم 3

 مهنم ذخؤي هنا : مهيف ليق هنآ ةمذلا لهأ ىف : ديعس ويآ لاق

 ملسملا نكي مل ولو ع مالسالا ةعفسشب ضرألا نم نيملسملا نم اورتشا ام

 ٠ لالا ىنعمب اعيفش

 ٠ مهيلا لوزب ىذلا لاملا ةاكز لاوز هجو نم هنأ ىعمو

 : ةلأشضم 3"

 مث ث ورمعل ةعطق ىقسم اهيف ديزل ةعطق نع : هللا همحر لئسو

 ةعطت نم جرخي مث ] هللا ديع ةعطتل ةيقاس ٥ ذه ورمع ةعطق ىلع

 ىتلا هذه نم ىقست مث ، دمحمل ةعطق ىقست ةيقاس اذه هللا دبع

 ىتلا ةيناثلاو ، ديز ةعطق نم برشت ىتلا هتعطق ورمع عاب ، لوألا
 ٠ دمحم ضرأ نم برشت

 لوحتتو ص هذه ىلع هذهل نالمح عطقلا هذه ف ىقاوسلا هذه لكو

 باحصأب رضي ال ثيح ث مطقلا هذه نم رخآ عضوم ىلا اهعضوم نم

 ورمع ىتعطق ىف هتعفش اذه ديز بلط ، عطقلا باحصأب الو ، ىقاوسللا
 ىلع ىرجت 0 مكل اهانفصو ىتلا ةفصلا هذه ىلع امهو © امهعاب نيتللا

 ؟ ال مأ امهيف ةعفش ديزلآ ىرجملا هذه

ء لاومألا هذه نم سداسلا وه لوألا ديز لام نآ ىعم : لاق



.- ٢٤٣ 

 اندجوو ى زئاجلا ف ةعفش الو زئاج هنأل س لاومألا هذه نم عيفسن الو

 ء لاومألا نم هنم ىلعأ ىذلاو ، ورمع لام ق هل ةعفش ال لفسألا درز لام

 ء ىقسمب هيلع ةرضم ال ذا ىلعألا عفشي ال لفسألا نأل عبارلا الو

 ٠ قيرط الو

 ء اهب ةعفشلا تبجو اذا ةعفشلا اهيف انالمح تتبث اذا ىقاسملا امأو

 بحاصل تتبث ىتمف الاو ص لاومألا ىلع انالمح الا ىراجملا نوكت اهنأل
 لاوزو ٠ لاملاو ةيرحلا هل تناكو ،. دحأل نكي مل ةعفشلا ةعفشلا
 ٠ هريغل لاملا مك_ح هيف

 : ةلأشضم 3

 ؟ هايملا ق ةعفشلا نع لئسو

 اذبه مدقتي اهلهأ اهنوتاستي ةدابلا تناك اذا هنأ ىعم : لاق

 % ءاعفش انعم مهلكف ءاكرشلا ةدابلا ق زنك ولو انيح رخآتيو % انيح

 ٠ رخآلا نود اهقحتس ا ةعفشلا ىل ١ قيس مهنآو

 اطوبرم اهيف ءاملا ناك اذاو ، اهل ءارشلا ىلا قبس نا كلذكو

 دسي ىذلل ال عئابلا هنم دسي ىذلل ةعفشلا امناف س رخني الو مدقتي ال

 ٠ داسلا ىلع ال هنم دودسملا ىلع ةرضملا نأل ‘ عئابلا نم

 : ةلآضنم وج

 & ه ربخآ اذا هتحعفشي هتوفت نم ريخب 6 ةعفشلا بل اط نع لئسو

؟ اهنيح ف اهبلطت مل كنا : ىرتشملا لاق اذا هربخ دنع بلطي ملو



_ ٢٤٤ 

 وه فلتخا اذا عيفشلا لوق لوقلا نأ ىعم : لاق نم لوق لوقلاف
 دقل 4 نيمي عم هلوق لوقلاف .ء اهنيح ف .ةعفشلا بلط ىف .ىرتشملاو

 هبنع هب لوزن اطيرفت اهبلط ىف طرف امو ث اهعيبب ملع ام نيح نم اهيلط

 ٠ ةنيبلاب طرف هنأ حصي نآ ال ا ى ةعفشلا

 ةعفشلا لوزت : ليق امنا انعمف ةعفسلا درب ريخا!اب ةجحلا مايق امأو

 6 ىرتشملا وآ عئابلا ربخ نم ث ميف شلا ملع دعب اهيف درلا كرتب

 نيدها شلا ريغ نيلدع نيدهاش وآ 0 عيبلا ىل اع نددهاسثلا د_,ح>أ وآ

 ةجحلا م۔-ةت مل .ام. رابخألا نم اذه نود ناك امو ح عيبلا ىنلع

 ٠ ىدنع ةعفشلا ليزت ةجح مايق هب نوكي الف ، كلذب ةرهشلاب

 : ةلاسم 3

 تعيبو ث هرصم نم نادلبلا ضعب ىلا باغ اذا لجرلا نع : هتلأسو
 نآ ىلا هتفش امهدحأ هل بلطي ملف ، ليكو وآ دلاو هلو ، هتعفش

 باط ناو ، اهيف درلا هل نوكيو ؤ اهكردي له ي هرفس نم وه عجري

 ةعفشلا عئابلا و ىرتشملا ىلع ب۔جوو ث هتعفسش هليكو وأ هدلاو هل

 امهل سيل مآ ، ةعفشلل ىرتشملا وأ عئابلا افلحي نآ امهل له ث نيميلا

 ؟ بئاغ ةعفشلا بحاصو س كلذ

 هلا_ذت ثيح ى رصملا ىف ناك اذا هتعفش عيفسثلل نأ ىعم : لاق
 ايبص نوكي وآ ص هتعفشب درلا ىف ليكو هل نكي مل اذا اهلانيو س ةجحلا
 كلذكو ث اهبلط نم بجي ام ىلع هتعفشب دري الو ث دلاو هل وأ
 . هتعفسث تلطب بجي ام ىلع هلكو نمل ةعفشلا بلطب مل اذا ليكولا

٠ عاشملا ف الا هل ةعفش ال ىبصلا نأ : لوقلا ضعب فو



_ ٢٤٥ . 

 له ، هتنعفش عيفشل ا بلط مث . اهعطقف ةلخن ىرتشا لجر نعو

 ؟ ؛تتعفخح هل

 ٠ ةعفشلا هل نا : لاق

 ؟ هتعفش ذخأي فيكف : هل تلق

 رظند مث ح ةلخنلل عيبلا هب عقو ى ذلا نمثلا بسحي هنآ ىعم : لاق

 حجر-طيو ك ىرتشملا اهنم بهذآ امو & ةعوطقم اهتميق نم صقن نم
 ناك اذإ عذجلاو ةلخنلا عضوم هل نوكيو ك هلك كلذ ةم۔ق عيفشلا نع

 ٠ هيلع بسح ىرتشملا هفاتأ امو اهنم كردأ امو ث ايتاب

 : ةلآضم وهم

 ملاع دقو ث هل ةعفش اهنأ ملعي ملو ، هتعفسش تعيب لجر نعو
 ىه مل & دعي نم ع املف _ فيك ڵ ةعفشلا ةقيقح فرعي هنأ الا اهعيبي
 ؟ ةعفشلا هل نأ ملع نيح ةعفش هل لها

 بجي ام نبح نم اهبلطي مل و ؤ هتعفش عيبم ملع ١ ذ ١ هنأ ىعم : ل اق

 ح عيبلاب ام ملعي نأ دعي ءاملعلا ملع ىق هتعفش اهنآ ملعي ال هنأل ث اهبلط

 0 هتعفش ا يناب املاع نكم مل ولو « هتعفش لطبتو ، رذع كلذ ىف هل سيلف

 ٠ افالتخا كلذ ىق ملعأ الو

 : ةلآضهم -"

ىعداو ث ةعفشلا عزتناف اهجوز ءاجف ث ةعفش اهل تعيب ةآرما فو



_ ٢٤٦ 

 نوكي له ث كلذب هل ىه ترقأو ، ةنس ذنم هيلا لاز ناك لاملا نأ
 اذه ةلا زاب ةذيد كلذ ىلع مذت مل ولو 1 الوبقم ا_نهاه اهلوق

 ؟ ءالاق ام الا اعيمج اركذ ام ىلع هيلا لالا

 ةجوزلا را رقا حصو ڵ هسفنل اههجو ىلع ةعفشلام در اذا هنأ ىعمق

 ىه \ هنأل 6 را رقالاد ةعفشلا عيب لبق نم لاملا هب قحتسي هجوم هل

 ٠ ات . ٥

 لاملل قحتسم هنأل ڵ هجولا اذه ىلع هل ةعفشلا نأ ىعم : لاق

 نا : ليقو ؤ هعفشي امبو ، لاملاب هل ترقآ اهنأك اهنأل ص رارقالاب

 ناك ث اهتعفد بلطت نآ ةجوزلا فلكت الو س هنجوزل ةعفشلا درب جوزلا

 ء اهل اضوافم نوكي ىتح : ليق دت ڵ ضوافم ريغ وآ اهل اضوافم

 ء ةجوزلل ةعفشلا تناك و! نأ جوزلل ةعفشلا دكؤب امم ىدنع اذهو

 ٠ جوزلا ىلا اهمكح لزي مل ولو

 : ةلآسضم :3

 ف ةعفش اهبحاصل له 6 ضرألا تعيب ضرأ ق ةعيقو ةخن نعو

 ؟ اهيف ةعفش ضرألا بحاصل له 6 ةلخنلا ثعبي وأ . ضرألا

 ٠ ضرألا عفشت ال ةلخنلاو ث ةلخنلا عفستن ضرألا نأ ىعم : لاق

 : ةلآضشم وج

 هيف قيرط هيلع رمي نم مهنمف ث ةعامجل باب نم لخدي ناتسب نعو
 بلطف ح ةيقاساا وأ > قيرطلا هل ىذلا لاملا عيبف ةيقاس مهنمو ئ رخآ لام

 كلذ هل له .© ةيقاس الو قيرط هل سيلو % ءىش ناتسبلا ٤ هل نم ةعفشلا

؟ نيرخآلا نود



_ ٢٤٧ -‘ 

 مهعمجي قيرطلا و بابلا نأل ئ مهنم بلطنم لكل لدقدق هنآ ىعم : لانت

 ٠ لوقلا ضعب ف اعيمج

 ؟ ةلاضم :3

 ء ءاملا نم هتعفسش عيفشلا بلطو ص ءامو الخن ىرتسثا لجر نعو
 ء برشلاب الا حلصت ال لخنلا ناف ع لاملا ذخف ءاملا تذخأ اذا : ىرتسملا لاقف
 ؟ ال مآ كلذ عيخشلا مزليآ

 ناو 0 عيمجلا ذخأ ءاش نا رايخلاب عيفشلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ررذضلا كلذ ف نوكيل لخنلا كرتيو ء 1 ١ ذخأي نآ هل سىلو ئ عيمجلا كرت ء اش

 هياع سبلو ح ءاملا نم هتعفش ذخأي نأ هل نا : ليق هنآ وجرأو « ىرتنملا ىلع

 ررض كلذ ف عقي نأ بحأ الو ى هتعفش ريغ ذخأي نأ هيلع الو ، اهكرتي نأ
 ٠ لودعلا رظن ىف نيقيرذلا دحآ ىلع

 ةرضملا فرص ق كلذ ق ملعلا لهأ رظن ىلا اذه ق اوعجري نأ بحأو

 ٠ اعيمج امهنع

 : ةلآضم ج

 ةلخنلا كلت : عيفشلا لاقف ى ةلخن لجر نم ىرتشي نآ دارأ لجر نعو
 ىهو ث امهرد نيرشعب ىرتشملا اهارتسثاف ڵ دحأل اهعدأ الو ، ىتعفش

 ىلع كلذ طرتستاو ڵ ةعفشلاب هنم ذخؤت ال ىكل ، مهارد ةسمخ ىوست

 ؟ كلذ ىف مث ال مآ كلذ ىف ائطخم امثآ نوكيأ ، عيفشلا

 ه_اع نمآ الف س ميفلا ىلع ررضلا كلذب دارآ نا هنآ ىعم : لاق

 ءاش ناو ع ذخآ ءاسث نا ةعفشلا هل تبجو اذا رايخلا ميفشللو ، مثالا نم
. ٠ كرت



 : ةلأسم "

 عبفشل ا ىلع ةرضملا فرصب دهشآو ص لجرل ةعفش ىرنسشا لجر نعو

 . ؟ هتعفش عيفشل ا كردي له 0 عيبلا ةدقع لبق

 ىقسملا وأ قيرطلا نم هيلع تبثي ام مكح لاز نا هنأ ىعم : لاق

 ء ةعفسثلا هنع تلطب دقف س هتعفش عيفشلا بلطي نآ لبق امهب عفشي ىذلا

 عيفشللف عيبلا بجو اذا هنا : ليق دقو ، ةرضملا هنع تلاز دق هنأل

 ٠ ميبلا دعب ىرتشملا اهلازآ ولو هتعفش

 ملو ح ءارشلا قحتسي نأ لبق ىرتلا اهلا ز وه امنا ناك اذا امأو

 اذه نأ ىل نيبي الف ع عئابلا كلمي اميف عئابلا نم عيبلا دقع كلذ ىلع نكي
 ٠ ىدنع ءىشب سيل كلمم الام كرت نأل & ءىش

 تبثي اذه نوكي ى ةرضملا هنع لاز دق هنا : ىرتشملا لوقيف : هل تلق
 ؟ عيفشل ا ىلع

 ةعفنلا لاوز ىنعم هب تبثي ائيش اذه سيل : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ليق هنآ ىعم ام تبسح ىلع

 ةكردم ةرمث اهيفو اهيف كردأ مث س لجرل ةعفش ىرتسثا لجر نعو
 ؟ ىرتشملا اهلكأ دق

. ىرتشملل ىهف ةكردم ريغ تناك ناو ى عيفشلل ةكردملا ةرمثلا : لاق



. : ٢٤٩. 

 ٣ ةلآسم. ::

 دن عمحم ۔دعسس ابآ تلآ.۔ : عرشل نايب . بانك نم فلؤملا هدا ز اممو .

 لأسو عيفشلا : درف > لجر ةعفنش ىرتنشا لجر نع : هللا هدحسأ دعس نبا

 ؟ نمثلا مك

 ٠ مهرد فلأب اهترتشا : ىرتشملا لاتق

 لوق لوقلا نوكيأ ، مهرد ةئامعستب اهتيرتشا امنا : عيفشلا لاقو

 ؟ كرت ءانث ناو س ىرتشملا لاق امي ذخأ عيفشلا ءاش ناف ىرتشملا

 ٠ كل ذ لبق دق هنأ ىعم : ل اتت

 هنلحي نأ ه' له س ىرتشملا نيمي عيفشلا دارأ نا تيأرأ : هل تاق

 ؟ كلذب هتعفش لطبت الو { مهرد فلأب اهارتشا هنأ

 رايخلا هلو كلذ هل بيل لإة.دقو:كلذ هل ليق دق هنأ ىعمغ : لاق
 ٠ هتعف_۔ثل لاطبا هنيمي هبلط : ليق دقو س كرت ءاسث ناو ، ذخأ ءاش نا

 : عفشلا لاقو ى مهرد ىفلأب اهتيرتسثا : ىرتشملا لاق ناف : هل تلق

 ىعدي الو ، مهرد فلأب اهعاب هنا : عئابلا لاقو ، مهرد فلاب اهتيرتشا

 ؟ كلذ .الا ىرتشملا" ىنلعد!

 ماكحا ف عيفشلا ىلع ىرتسشلا لوق لوقلا نوكي نأ اذه ىف هجولاف

 ىرتشملا مت ناف ث اهف فالتخالا نم كل تفصو ام ىلغ نيميلاو ك ةعفشلا

؟ فلألاب را رقالا ىلع عئابلا منو 1 نيفلثلا ىوعد ىلع



_ ٢٥٠ 

 اذاف ث هيلا :اهملسقف مهرد فلأب عئابلل تررقأ دق : لاقي هنأ ىعمق

 عيفشلا ىلا اهملس كل تسيل اهنأ تررقأ دق تنأ : هل ليق عئابلا اهضبق
 ذ_خأيو ، ةجحلاب عيفشلا ىلع ىعدا ىذلا ىرتشملا ىلا اهملسي ىتح

 ٠ عئابلل اهب رقأ ىتلا فلألا نم ىرتملا ءىربب ىتح هتعفش

 ىلا عجرتو ، ىرتشملا اهب رقأ ىذلا مئابلا لام مكح نم ريصتو
 ةجحب هتعفش ميفسثلا اهب ذخأيو ى هل تسيل اهنأ عئابلا رارقإل ىرتشملا
 ٠ هسيكو مهنم دحأ ىلع نوكي الو ع ىرتشملا

 دارأف ڵ عابلا لوقو ، ىرتشملا لو قفتا نا تيآرأ : هل تلق
 ؟ كلذ هل له ئ عئابلا نيمي عيفشلا

 ىلع تبث هرارقاب هنأل نيميلا هيلع هنإ : ليق دق هنآ بسحأف : لاق

 ق نيميلا ه۔لع تيث كلانه نمق 6 هنع لاز هراكنايو > فلألا . ةدايز عيفشلا

 . نيميلاب لانق نم لوق

 ح ىرنشملا ىلع اهاري ال عئابلا ىلع نيميلا ىري ىذلا نآ ىل عقي ىذلاو
 ٠ عئابلا ىلع اهاري ال ىرتشملا ىلع اهاري ىذلا

 هتعفش لطبتآ هنيمي بلط وآ ث عئابلا عيفشلا فلح اذاف : هل تلق

 ؟ لطبت ال مآ كلذم

 ئرتشملل مصخب سيل عئابلا نأل ، لطبت اهنأ ىدنع سيل : لات
 ٠ هتعفشب در اذا اذهب

 ؟ ىرتشملا لثم عئابلا ىف فالتخالا نوكي الو : هل تلق

٭ كلذ ىل نيبي ال : لاق



٢٥١ 

 : لاقو س مهرد ىفلآب اهتيرتسثا : ىرتشملا لاق نا تيأرأ : هل تلق

 فلأي ىرتشا ىرتشملا نآ عيقسلا لوقب ةنيبلا تحصو ث فلأب عئابلا

 ؟ كلذ ىف لوقلا ام كلذك فلأب مئابلا اهعابو

 مكحلا ف نيائاقلا لوق نم حصأ ةنيبلا هب تحص ام هنآ ىعم : لا
 ٠ مكاحلا دنع

 نأ لبت تام مث ، هتعفسث بلط اذا ميفلا نا : ديعس وبأ لانو

 بلط نآ دعب ىرتشملا تام نا كلذك ث اهوبلطي نآ هدعب نم هتثرولف
 ٠ هتعفشب هتبلاطم ىلع وهف عيفسلا

 ؟ عيفشلا بلطي نآ لبق ىرتشملا تام ناو

 ء هنجح تتامو تام دق ىرتسملا نل ، بلطي نأ عيفشلل سيلف

 اهبلطي نآ هثراول نكم ميل هلا ةيولطملا وآ ةعفشلا بلاط تام اذا : ليقو

 ٠ هدعب نم

 ٠ بهوت الو عابت الو ثروت ال عفشلا : ليقو

 : لو_ةيو ةعفشلا رمأ فعضي ةديبع ويآ ناك : ديعس وبأ لانتو

 ؟ بئاغ ىلع سرسبحي وأ 5 ربكب ىتح ميتيل ا لام سبحيآ

 ىلا بهذا : لاقف هلأسي ءاجف ع نيملسملا نم لجر اهب ىلتباو : لاق
 ؟ رثأ اهيف رباجل له لآساف خياشملا

 اهاري ناك ارياج نأ دجوف 0 لآسف ىدمحيلا لزانم ىلا ءاجف : لاق

. عفشلا باب نم هتدجو ام امه ٠ رباج لوقب اهذخأي نأ هرمأف اهبجويو



_ . ٥٢ ٢ 

 باب

 كلذ ماكحأو بصغلا ق

 ىف اركسعم ناك اذا رئاجلا ناطلسلا نع : هللا همحر دبعس وبأ لئسو

 هل كلم اهمكح نوكيأ اهيف لزان وه ىتالا اهل بصتغم هنأ ملعي ملو ث ةعقب

 لداع وآ س رجاف وآ راب نم سانلا ىديآ ىف ناك ام هنأ ىعم : لاق

 ٠ هوجولا نم هجوب هنعهلاقتنا حصي ىتح مكحلا ف ىدنع هل وهف ع رئاج وأ

 ةرهشلا الا لدع ادهاش ةعقبلا هذهل هباصتغا دهشي مل ناف : هل تلق

 ؟ اباصتغا نوكي له ث اهل بصتغم اهنأ اهيف باتري ال ىتلا

 ملع هعم حص نم صخت ة رهشل اي ةنيب رقن مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ ١ ك!ذ مكح هيلعو هل بجويو ث كلذ

 ؟ نامض هيف هيلع له ، ناسنا همدهف س ارامعو اناينب اهيق

 ها لزهلاو ث هتلازا روجحم رهف كلملا تبث اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ قحلا هوجو نم هجوب هتلازا مكحلا بجوب نأ الا & نماض

 ناطلسلا اهلزنب ىتلا ةعقبلا هذه ىف رامعلا اذه ناك اذاف : هل تلق

 مهنيب هنوعياتي موق هلزني رامعلا اذه نأ ريغ ع اهل هباصتغا حصي مل ىتلا

 نوكي نمل . قرح وآ اهنم ءىش مده ف نامض ادحآ مزلو > هنوعيابتي ال وآ

؟ لوألا نكاسلل مأ « ةعقبلا هذه نكس نكاس رخآل ص نامضلا



_ ٢٥٢٣ . 

 امناو > ةرامعلا ف دي ىذب سيل مهنم نكاسلا ناك ا:ذا هنآ ىعم : لاق

 ىدنع حصي الف 7 تاحايملا نم هدي ق حابم وآ > هربغل هدب ق بصغ وه

 ٠ هجولا اذه ىاع اهيف ديلا الو ى ةرامعلا كلم نكسلاب

 حص اذاف ص نكاسللل اهيف امو ي ةرامعلا ف دي نكسلا نا : ليق دقو
 مهنم نكاسلا نوكي نآ هبسثأ هريغ مكح ىلا كلذ ذنم هل لقتني ملو كلذ
 ٠ ١ كلذ ريغ حصي ىتح 0 ةرامعلا ىف دياذ

 هذه .لزن ناطلسلا :نأ .ةرهستب وأ لدع ىدهاسب حص اذاف : هل تلتق
 كلذ برخ ةنم ىلع .ناينبو ةرامع اهيفو اهنع جرخو & اهل ايصاغ ةعقبلا

 ؟ نامض هقرح وأ رامعلا

 نوكي نأ نم .ولخي الف ةعقب ق تناك اذا ةرامعلا نأ ىعم : : لاق

 ضرأ ق ةرامعلا رمع بصاغلا ناك نا : .. ليق دقو ك بوصخملا وأ بصاغلل

 ٠ ءانع الو > بصاغلل قرع الو > بوصغملل رامعلاف ئ بوصخملا

 بصاغلل ةرامعلاف > بوصخملا لام ريغ نم ةرامعلا رمع بصاغلا ناك ناو

 ةمنية هاطعأ غاسث ناو ث هلام نم هجارخاب هذخآ ءاسث نا رايخلا بوصخمللو

 ٠ ةرامعلا هذه ىف هلخدآ ىذلا بارتلا الا هل سيل هنأل ى هلاحب امئاق الامو ى اذه

 كلذ لكو ص هلك كلذ نم ضوع لاح ىلع هل سيل : ليق دق هلعلو
 ق'عتي كلم نم ىدنع ةرامعلا هذه جرخت الف هل ةرامعلا نوكتو بوصغملل
 مداملا ىلعو 5 ىنعمب الا اهتحابا زوجي الو ى ىناعملا هذه دحآ نم اهنلع

 ٠ ةرامعلا ىنعم هل تبث نمل نامضلا

 له ع ةبصتغملا ةعقبلا هذه ف ناطلسلا هانب ىذلا سبحلاف : هل .تلق
١ ١ ؟ همده زوجي
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 نركت نأ الا ڵ بصتغملا لام ىف ةرامعلا لثم هترامع نأ ىعم : لاق

 كلذ نأ ىدنعف ء بصتغمال وآ لطابلل الا اهانعم جرخي ال ةرامعلا هذه

 ٠ ىنعملا اذهل حابم

 امر ناطلسلا اذه ةرامع اهيف ىتلا ةعقبلا هذه تناك ناف : هل تلق
 كلاذ مهل زوجي له ى ناطلسلا ةرامع مده ىلع دلبلا ةابج عمجأو ع دلبلا لهأل

 ؟ همدهي نآ هورمآ نمل وأ

 ، هيف مهيلع ررض الو { مرلا لهأل حلصأ كلذ ناك اذا ىعم : لاق

 زوجي الف ، حالصب هسيلو ، ررض هيف ناك اذا امأو ، كلذ مهل زوجيف
 ٠ ةرضملا ىلع قافتالا ىدنع

 عجري مث ث ةدم رامعلا اذه نع جرخي ناطلسلا ناك اذاف : هل تلق
 ء هبارخ نع سانلا اوعنمي نأ مهريغ وآ دلبلا لهأل زوجي له « هنكسي
 ؟ هبارخ دارأ نم عنم زوجي ال مأ ، ناطلسلل ةنوعملا متتوم كلذ عقي وأ

 عنمي نآ زاج لصألا ىف ةروجحم تناك اذا ةرامعلا هذه نا : لاق
 ملاظلا ةنوعم دري مل ام باوثلا كلذ ى عناملل ناكو ث داسغلا نع روجحملا

 ٠ لطابلا نم ءىش ىلع

 : ةلآضم 3چ

 ريخ وأ هلثم بوثب هيلا ءاجف هفلتأف ابوث لجر نم بصتغا لجر نعو
 هذخأ ىذلا بوثلا نع لدي هنآ هسفن ق ىونو ؤ هنم ةبه هيلا هملسف ص هنم

 ؟ كلذ هيزجي هنم

 لاومأ نم فلت ام ةميقب هينع موكحم هنأل هيزجي ال هنأ ىعم : لاق

٠ كلذ هنع طحني الف ةيه هامس اذا هنأ ىعمو > نزوي ال و 9 اكب ال امم س انلا
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 ؟ هتميق هنع طحنيأ هنود هيلا ملس ول تيآرآ : هل ليق

 ةبه هامس اذا كلذ ىف باوجلا ىضم دق هنا : لاق ٠

 ؟ هذخأف هذخ : لاق ح ةبه همسي مل ناف : تلق

 كلذ نم جرخي ام برقآ وهف ، ةيراع ىدنع نوكي اذه : لاق ٠

 : ةلآاضسضم ةهج :

 راصف ، ةعنص هملعوس مهرد هئام هتميق ادبع قرس لجر نع : لئس
 هيزجي له ، صالخلا دارأ ، دبعلا تام مث ڵ كلذ نم رثكأ ىوسي دبعلا
 ؟ تام موي هتمق دري مأ ، هقرس موي هتميق دري نأ

 ىف تام موي وأ هقرس موي نيتميقلا لضفأ هيلع ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هلضف نع ةدايزلا بجوي امو ت هناذ ةدايز نم ناك اذا ء هبصغ لاح ف هدي

 : ةلاشضم :3

 ؟ هنم لكآي نأ دحأل له .0 نيرحبلا ماعط نع هتلآسو

 ةلبقلا لهآ نم لالح هلصأ امم © ساانلا دي ق ناك ام هنآ ىعم : لاتق

 كشي الو ك ٥هوجلا نم هجوي مارح وآ بصغ هنآ ملعي مل ام عافتنالا زاج

 ٠ هب ملاعلا

 ؟ رودلاو نادلبلا رئاسك كعم ىه لهو : هل تلق

هعم حص ام الا رودلا نم اهريغ مكح اهمكح نآ ىدنع اذكه : لاق



_ ٢٥٦ 

 ٠ ملع نم ىلا كلذف مكح صوصخم اهف

 ئ ةن دب وأ .ة رهشب بصتغم دلبلا ١ ذه نأ دحأ مم حص ! ذاف : هل تلق

 ريغ هنم ناك ام وأ . د_ذبلا كلذ ماعط اذه هعم حص نم ىلع مرحي له

 ؟ بصتغم ء ىنلا ١ ذه نأ ملعي ىتح وآ هنم هنأل نكمي ال ام وآ 6 م اعطل :

 وه الا ءىش هذ نسيل بصتغم ذلبلا لصأ حص اذا هنآ ىعم : : لاق

 ح 2 دي , ا م 6 دلبل ا اذ ده نم ن اك ام كلذ د ملع نم لكأب مل ئ لصألا ! ق بصتغم

 ٠ هلصأ نم وآ هنم هنأ

 هيف ى ديألا ىف وه امم هلصأ ريغ نم هنأ لمتحي امم هيف ناك ام امآ

 لمتحاو ث هلصأ نم هنأ حصي مل اذا سأب الف ، ةمذلا لهأو ةلبقلا لهأ نم

 ٠ هوجولا نم هجوب هلصأ ريغ نم نوكي نا

 ق هلك هذأ حصي ملو . بصتغم هنأ ةرهشلاب حص ١ ذاف : هل تلت

 نوكي له ئ بصتغم هنأ هيف ةرهسلا نأ الا دودحم هنم ءىش الو مكحنا

 ؟ دودحم عضوم هنم بصتغم هنأ حصي ىتح مكحلا ىف هنك ايصتغم اذه

 امب مكحلا رهاظب هلصأ ىلع بصغلا هيلع حص اذا هنأ .ىعم : لاق

 اك ناو ڵ كلذ ريغ ملع نم الا بصغلا مكح هيلع ناك س هريغ هيف لمتحي ال

 بصخلاف ڵ راصمألا ىلع نيطالسلاو كولملا بلغتل كلملا هنم بصتغم امنا

 ٠ راصمأل! ل هال بصغلاك سيل كلملل

 ؟ كدنع نوكي فيك لصألل بصخلاف : تاق

 ‘ دلي.' ٤ هكلمل اريت ناطلسلا بصخغيب بصغك نوكي هنآ ىعم : لاق

 نه ائيش ادحأ بصخغي نأ كلا بصغو 6 هل ائسش .هنم بصخي الو

٠ فورعم هلك وأ اذه ىف ةرهسشلاف & هلام



. ٢٥٧ . 

  5ةلآسضنم :

 هيلع نوكي له س رجش وآ مرص نم سانلا لام نم ائيس ذخآ نمعو

 ؟ اهريغو باودلا كلذكو ڵ هغلنأ موي نامض

 . ديزب امم بصغلا هجو ىلع ساانلا لاومآ نم ذخأ ام ىعم : لاق

 ىتلا هتلاح لضف نمضي هنا ليق دقف _ ناويحلا لثم هتاذ ق ةدايز نوكتو

 ٠ كلذ نامثآ نم هيلع مكحيو ادألا هيلع بجي موي نوكي ىتلاو ، اهيف هذخأ

 هذ_خأ الو هيلا رصي ملو & هتقو ق سانلا لاومأ نم هفلتأ امو

 مكحي وآ ءادألا عقي موي ةميق كلت هلاح ف همزلم امناف ءايشألا عيمج نم

 مو: ةميق كلن هلاح ىف همزلي امناف ءايشألا عيمج نم اذهو ث كلذب هيلع
 ةميقلا امناو . ءايشألا عيمج نم اذهو ئ كلذب هيلع مكحيو ڵ ءادذلا عقي

 ٠ لودعلا رظن ى هل نامضلا عقي موي ردقب رعسلا ق هب مكحي موي ءىنلل

 ء ءىشلا ةدايز نمو ث وه هلعف ىف ديزي ام سانلا لاومآ نم ذخآ امو

 ء ءىشلا كلذ ذخأي موي هتميق ليق دتف كلذ هابسآو اهلسغي ةمرصلا لثم

 اذه لثم ف لوقلا رثكأ لعلو ، هيلع قحتسي موي وأ كلهي موي : ليقو

 ٠ مكحلاب هيلع :قحتسا موي هتميق ه ذخأ موي لاح ق

 > سانلا لاوهأ نم ءايشألا هذه نامض عقي هوجولا هذه ىلعف

 دقو «[(/ؤ[ اهبابرأ فرع ال ةلخن نم ةمرص ذ_خأ ناك ناف : هل ليق

 ناك نمل فرعي ملو > اريثك وآ اليلق انمث ى وست ةلخن ةمرصلا تراص

( ٢ ج ديفملا عماجلا _ ١٧ م )



. ٢٥٨ . 

 فيك .ء نيرخآ موق دي ىق مويلا ىهو ةمرصلا ىنعأ ، اهذخأ موي
 ؟ كلذ نم صالخلا دارأ نمل صالخلا

 اهتميق ةمرصلل ذ۔خألا مزلي هنا : لوتي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 لوق ىلعو س هدي نم تجرخ وآ ، هدي ىف تناك ءاوسو « اهذخأ موب

 موي وأ ةدوجوم هيف ىه ام لاح ق اهنامض هيلع نا : لوقي نم
 نوكيو ء ضرأ ريغب ةعيقو اهلاح ف موقت اهناف ص اهفلنآ ناك دقو ء اهفلت

 اذهف « لودعلا رظن ف كلذب هيلع مكحي موي اهتميق نم كلذ نامض هيلع

 ىنعم ىلع نيلو۔تلا دحأ ف هيلع تبث ام ىلع نومضم لام هيع
 ه هركذ ىرج ام

 ؟ كلذ ملع ىلا غلب الو ، لاملا اذه بابرا فرعي مل ناف

 ءارقفلا ىلع قرفي نأ اذه لثم ىف لوقلا ضعب ىلع هنآ ىعمف

 ضعي ىفو 6 قحلا هيجوب ام ىلع هبابرأ حص اذا & هئادأ داقتعا مم

 هبجوي ام ىلع مهيلا هيدؤيف هبابرآ حصي ىتح هيلع نومضم هنأ لوقلا
 ٠ هب رقي وأ كلذب ىصويف س توملا هرضحيو ص ةفرعملا نم قحلا

 : ةلأسم -

 ىوسي وهو هفلتآ مث ؤ مهرد ةئام ةميق لجر ىلع قرس لجر نعو. .

 هنميق وأ هقرس . موي هتموق همزلي ام صالخلا دا رآ مث > مه رد فلأ

 ىوسي وهو هقرس نا كلذكو ‘ نيتميقلا لضفأ هيلع : نأ ىعم : لاق

؟ مهرد ةئام ى وسيب وه و هغلتآو مهرد فلأ



 س ٢٥٨٩

 ٠ نيتميقلا لضفأ هيلع ىدنع اذكه معن : لاق

 : ةلأسم 3چ

 ؟ كلذ ف اهمزلي ام ؤ موقل ضرأ ف اهل ادلو تربت ةأرما نعو

 . { ء هلهأل عضوملا ةميق ىدنع اهيلع ناك اهتفلتأ اذا : لاق

 ؟ هل ةفلتم ىه ةفصلا هذه ىلعف : هل تلت

 برل سيل هناو ، فالتا هنا : لوقي اضعب نأ ىدنع اذكه : لاق
 انهلعف نوكي ال نأ دجوي دقو ث اربق تبث اذا هضرأب عفتني نأ لالا

 ٠ ربق هنا اه وتدصي نأ مهيلع الو > مهيلع ةجح

 > ربقل ١ تيئي : نأ كلذ ىلا ةرضم رطضم تناك اذا اهنأ ىنبجعيو

 ىتعم حص اذا كلذ ةميق اهيلع نوكيو ث تيملا ربقي نأ دبال هنأل
 ٠ رارطضالا

 اهيزجت اهنأ ةجح اهلوق نوكي ال هنا لوقي نم لوق ىلعو : لاق
 ٠ رارطضالا ىلع اهتديق ةصاخ هذهو ث هلوق ىنعم ىلع ع ةبوتلا

 : ةلأسم "

 ريغل اهنأ حص اهرذب امنف ، اهعرزي ةعطق الجر حنم لجر نعو

 ك اهير اهبلطف دعم اهنتسي ملو ك اهيف هرذي اذه حرط دقو 6 حناملا

١ ١ ؟ هعنم هل له ص هرذب ىقس رذابلا عنمو



٢٦٠٠ . 

 رادخلاف > عرازلا ا ذهل لامها بر رضح نكي مل ام هنأ ىعم : لاق

 هكرت ءاش ناو ث هرذب رذابلاا ىلع در ءاش نا ص هل قحتسملا لاملا برل

 ٠ .لوغلا ضعب ىق دلبلا لهأ ةنس ىلع هضرأ ةكرش هلو ث هتعارز مامتل

 برل ىقب امو ث هتنؤمو هءانعو ص هرذب عرازلل نأ لوقلا ضعي فو
 جارخا ىلع اهل عرازلا ردقي ةرضخ تراص دق تناك ناو ، ضرألا
 اهننميق لاما بر نم ذخأ ءاش ناو ح اهجرخأ ءاش نا 4 رايخلا هل ناك

 ةرضخ ٠

 ء هيف ىدنع لوقلا اذكه ناك هجارخا ىلع ردقي رذبلا ناك ناو
 ٠ كلذ ف رظناف

 : ةلاسم 3

 س عرز وأ فاع وأ رجش وأ مرص نم ائيش دحآ نم ذخآ نمعو

 موي اهنمضيف رامثلا امو ى اهريغو باودلا كلذكو 3 هفلتآ موي هنمضي هناف

 ص هلثم ىلع ردق نا هلثم هيلع ناف فلتف اعاتم ناك ناو ث هيلع حصي

 ءاي_ہنألا عيمج نم هتميق نم رثكأب هعاب ناو ث هلثم هتميقف ردقي مل ناو
 ء هبحاصل لام وه ميب ىذلا نأل ، هب هعاب ىذلا هنمث هيلعف ذخأ ام

 ٠ هيلع مكحي موي هتميق وأ هلثم نمض هتميق نم لقأب هعاب .ناو

 ؟ ةلأسم 3

 هحرطي نآ هل له . سانلا ضرآ نم ىصحلا ذخأي ىذلا نعو

 ؟ هب عفتنا وأ ، هنع ىنغتسا اذا ، هذخأ ثيح نم هضرأ ف

٠ مهضرأ .نم هذخآ ثيح نم هحرطد نأ هل نا : ليق هنأ ىعمغ



 نب ٢٦١

 نآ هل سيلف ةرضم هحرطو ةعفنم هجارخا ناك اذا هنا : ليقو

 ٠ هنامض دح ق راص دق هنأل > مهضرآ ق هدرب

 : ةلاسم ة

 مهنم ذخألا ناكو ،اهوعابف ابوث لجرلا اوقرس ةعامج نع هتلأسو
 !؟ صالخلا مهدحأ دارأو كلذ ىلع هوفلتأ مث ، دحاو ىنعمب هل

 : نامضلا موزل ىنعمب هيف فلتخا ىنعملا ااذه نأ ىعم : لاق

 ىلع هلك بوثلا نامض مهنم دحاو لك مزلي : لانف نم لاقف
 ٠ دارغنالا

 .٠ هتصح ردق الا مهنم د دا و لك مزلي ال : لاتق نم ل اقتو

 كلذب دارأ مث هفلتأف ديز ىلا هملسو ورمع هذ_خآ ناف : هل ليق

 ؟ ءىش كلذ نم هيلع له ث ةبوتلاو صالخلا

 ىلع د حاو لك 6 اه]يمج نانماض امهنأ جرخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ف .ملعأ الو 7 دارفنالا

 لكأف ، اهو_حيذو ةعامج اهقرس دق ةاش تناك ناف : هل ليق

 ؟ ءىش لكآلا ىلع له ص مهريغ مهدنع

٠ لكأ ام .ردقم نامضلا هيلع ىعم 1 لاق. 0



 س ٢٦٢.

 باب

 نيضرألا نبي تاوملا ق

 ةد_حاو لكل نيتيرق نع : ىلاعت هللا همحر ديعس ابأ خيسثلا تلأس

 نأ ةيرق لك لهآ ىعداف ث دحأل هيف رثأ ال بارخ اهنمو ، رامع امهنم

 ؟ مهل بارخلا

 ، ا۔ههنيب نوكي هنآ نيضرأ نيب ضرأ لك نا : لاق نم لاق دقف
 ٠ كلذ لثم اذهو

 ٠ هرثأ ام هلف ارثأ هيف رثأ نمو هلاحب كرتي لوقاف انأ امأو

 ؟ ارثآ هيف رثآف ؤ ركسعلا ىداو ىلا ءاج ال۔جر نأ ولف : تلق

 ٠ كلذ لثم سيل ةيرقلا ىداوو ع ءاملا ليسم اذه : لاق

 ؟ ةربقملا ىلعأ رهاظلا ىلا ءاج ناف : هل تاق

 هايحأ ىذالا تاوملا ةلزنمب اذهو ع رثآ ام هلف هيغ رثآ نم : لاق
 ٠ هل وهف

 : فالتخاب هف ليبق ى رادجلا فلخ كردآ اذا لوادجلا نا : لاقو

٠ هحالص هابشآ نم وه ذا رادجلا بحاصل هنا : ليقف



 تبن . ٢٩٣

 ٠ عطقي رادجلا ذا لاما بحاصل : لبقو

 تاوم اذهو ث لام لاملاو ث لام رادجلا توبثل امهنيب وه : ليقو
 ٠ اهہھنيب

 ٠ هل هنآ ةنيب امه دحأ هيلع حصي ىتح فوقوم هنا : ليقو

 ض رادجلا هل دحو & لزنملا عم هارتسثا رادجلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذب لاقت نم لوق ىلع هل نوكي له

 هل الام عاب نميف دنجوي هنآ الا برق كلذ ف ىل نييب ال : لاق

 هنآ وجراف ڵ تاوملاب لوقب نم لوق ىلع ىنعملا ىف قحتسي ث تاوم
 عبت هنآ لوقلا ضعب فو ىرتشملل نوكيو ع لاملل عبت هنأ لوقلا ضعب ف
 هدجي ىتح عئابلل هنأ لوقلا ضعب فقو ىرتسشملل نوكبو ڵ لا_هلل

 ٠ ىرتشملا

 : ةلآاضنم 3

 اهنم لكأي نأ زوجي له ث مرلا ىف نوكت ةردسلا نع : لئسيو
 ؟ ةميق هل ام اهنم مهريغ وآ مرل ا لهآ نم د_حأ

 ء كلذف دحأ. نود دحأل ةحابالا ق ةنس تناك نا هنآ ىعم : لاق

٠ ملعآ هللاو ، لاومألا ةلزنمب وهف حابم ريغ ناك ناو



٢٦٤ 

 باب

 كلذ نم مزلي امو لامعلاو تاراجالا ىف

 ائيش هيف لمعف س هل هلمعي ابوث جاسن ىلا حرط لجر نع هتلأسو
 ىلع هدرث كرت جاسنلا نأ ىعدا بوثلا بحاص نا مث ح بوثلا متي ملو

 جاسنلا مزلي ام ؤ هف لمع ام قرحو هلزغ عطق هنآو ح هلمعب ملو بشخلا

 ؟ كلذ ىف

 دسفأ ام حلصي نآ هيلعف جاسنلا ىلع حص اذا هنأ ىعم : لاق

 ىلع ناكو 6 تونلا ١ ذه كرت بوثلا بحاص ءاش ناو 4 هيلا هملسو > هيف

 ٠ ةرمو هلزغ لثم ال زغ هيلع درب نأ جاسنلا

 ؟ ةلاسم ج

 لجر هيلا ملسيو ء ءاركلاب بايثلا سانلل لمعي لجر نع : لئسو

 ثيح هل ناريج دنع اهعفرف ث فورعم ءاركب ةقسث هل اهلمعيل لزغ ةبك

 بهنو مهبهنف هناريج ىلع ناطلسلا عقوف س سانلا لزغ وآ هلزغ عفري
 ، سانلا لزغ نم ناطلسلا هبهن اميف مرغ هيلع لهف ث ةبكلا هذهو ث هلزغ

 ؟ هنامج دنع اهعفر دقو

 رهظو ث هيلع نمأي ثيح لزغلا لعج اذاف س هذه كتفص ىلع : لاق

 ء مكحلا ىف نامض هيلع سيلف ث هل نيرهاقلا نم هريغ وأ ناطلسلا ذخأ

 كلذ نأ لماعلا ىعداو « بهنلاو قرسلا بابسأ رهظ اذا : ليق دق هنأل

٠ هنيمي عم هلوق لوقلا ناف ذخآ اميف ذخأ هيلع ىعدأ



 ذ ٥ ٦ ٢ -_

 ىلوأ ناك ءىشلا ذخآ حص اذاف . هنيعي ء ىشلا ذخأ حصب مل ولو

 . نامض هيلع نوكي ال نأ

 ضب ىا ناطلسلا اذه لجرلا اذه قحل نا كلذكو : هل تلق

 ٠ڵ ناطلسلا نم امهضبق ىتح سانلا لزغو هلزغ ىلا لاتحاف ع عضاوملا

 هور_هق مث ، لزغلا اذه ىلع اروهقم ناطلسلا ىلا اهلمح وه ىعداو

 ىذ۔الا عضاوملا ىف مهل اهلمح دعب سانلا لزغو هلزغ هنم اوذخأو

 ةدحاو ةبك الا سانلا لزغو هلزغ اودر مث ك ىرخآ ةيرق ىلا اهوذخأ

 ؟ ةفصلا هذه ىلع اهمرغ هيلع لهف ، سانلا لزغ نم

 لاومأ ذخأي ىذلا ناطلسل! ىلا لزغلا اذه لمح اذا امآ : لاق

 % رهق ريغب وأ رهقب هيلا لصوملاو ص كلذن لعافلا وه ناكو ڵ ساانلا

 % هريثكو كاذ ليلق نم كلذ لمح ببس نم فات ال نماض هنأ ىعمف

 نأ دعب نامضلا نم هللا هملس دقف هلهآ ىلا راصو كلذ نم ملس امو

 ٠ فلت ول همزل

 : ةلأسم 3"

 ةرج هيلا ملسف ى المع هل لمعي الجر رجأتسا لجر نع هتاأسو

 هرجأتسا المع هل لمعي ديدحلا نم ائيش وآ ءاملا اهب ىقتسي ةبرق وأ

 نامض رجألا مزلي له رجأتسملا هيلا هملس ى ذلا اذه عاضق ڵ هيف

 ( ؟ كلذ

 ف ةنامألا ىنعم ىلع تفصو ام ىلع جرخي ١ ذھ نأ ىعم : لاق

امنا هنأل س ةرجألا ىنعم ىف هيلا تهلس ىت!ا ةلآلا ةلزنمب هنأل ؤ هدي



 :ه

 نامض همزلي ه ك اهي لمعي ىتلا ةلآلا ر۔جؤب ملو ح هسفنب رجؤتسا

 : ٠ كلذ

 همزلي .له ےڵ\ هسفن تاذ نم هفلنآ و ري۔جألا هعيض ناف : هلأ تلق

 ؟ كلذ نامض

 نم ثد_ح اهب ثد_حق اهلثم لمعب كاذ لمعتسا اذا ىعم : لاق ,
 كلذ لثم ق .هلثم لعف .ىدهت اذاو ء نامض هبلع ىل نبب مل . كلذ

 ٠ 3 دنع ن .امضلا ؛ ىنعم همزل . هظفح ف طرف وآ هعيض وآ

 عاضف. ء امداخ وآ ةداد وآ ءانا لجر نم لجر رجأتسا ناف.: هل تلق . .

 همزاب له 3 رجاتسملا نم عايض . .رمغ نم هرجاتتنا .ىذلا ءىشلا اذه

 ؟ كلذ ن نامض

 زجألا ىطعي :هنأل ، اذه لثم ىف هنامض ق فلتخي :هنأ ىعم :.لاق

 ٠ هذ_خأي الو

 فلتو  هعايضل دمعتلا لبيس ىلع هدنع نم عاض ناف : هل تلق

 ( ؟ نامضلا همزليأ

 ٠ اهنامض همزأ هتنامأ ع:ض نم هنأل كاذ نامض هنأ ىعم : لاق

 ةرشعب اندبع لجر نمأ رجأتسي لجرلاف : هللا همحر ديعس ىبأل ليقو

 { امهنم لضفلا نوكي نمل س امهرد نيرشعب هريغ هرجؤي مث مهارد

نم ةلآ لثم ءىشي ناعأ لوألا رجآنسمل ١ ناك نا ليق هنآ ىعم : لاق



 - ٢٦٧

 حالصا وآ ةاظ ءانب لثم اهيف نيعي ڵ رادلا وآ ةبادلاو دبعلا عم تالآلا

 برل ل_ضفلاف ءىشب ناعأ نكب مل ناو ، هل لفغلا ناك اهنم ءىش

 ٠ لوألا ةيبا دلا وآ دبعلا

 : ةلاسم 5

 عرذأ ةتس هلوط ابوث هل لمعي بح نم ايرج اجاسن ىطعأ لجر نعو
 ء عبرو ناونم هلزغ نزوو ث فصنو رابسثأ ةعبس هضرعو ، فصنر
 تبثي له & بئاغ لهعلاو ت اهنم ربش لك فق هحرس رشع ةسمخ هطقسو

 ٠ كلذ تابثا ىل نيبي ال : لاق

 هطراسملا هذه اطراسثتو امهعم ارضاح لزسخذلا ناك ناف : هل تلق
 ؟ تبثي له ح لمع ىف

 لجآ ىلا نركي ىتح تبثي ال : ليقو ، تبثي هنآ ىعم : لاق

 ٠ هلمع فورعم

 ل_ه ابياغ رصملا لزغو س ارضاح ةادسلا لزغ ناك ناف : هل تلق
 ؟ تيثي

 . ٠ هامماتتي نأ الا س الوهجم لزغلا ناك اذا هتابثا ىل نييب ال : لاتق

 ل_ھد ك هنزو افرع مل رصملاو 6 ةرضاح ةادسلا تناك ناف : هل تلق.

؟ تبئي



_ ٢٦٨ _ 

 نأ دعب هل هرصمي نأ هيلع طرثو ارضاح رصملا ناك اذا ىعم : لاق

 هل ٥هرصمب نآ هيلع و تيثبي هنأ ى دنعمغ ( رصمل ١ :ريغ ةتباث ةعطانم ١ نىركت

 ٠ هنم رثكأ هل رصمي نآ هيلع سيلو ث لزغلا كلذب رصملا اذه

 ؟ بوثلا لمع نم رصملا لضف ناف : هل تلق

 ةعطاقملا تلطب لعقي م ناو س هلك هرصمي نآ هيلع ىعم : لاق

 ناك ناو رذع ريغ نم هيلع عطوق امب تأي مل اذا ، لماعلل ء الو
 ٠ ىدنع هلثم ءا,رك ىلا عجر هرذع نم

 لمح ك هكرت بلطو ح بوثلا ىقبو ح رصملا .. . ناف : هل تلت

 ؟ كلذ هل

 لمع نع لزغلا صقنتف ى هلثم لمع بوثلا لمع اذا هنآ ىعم..: لاق

 اعطاقت ام .غلبي :ملف 5 لمعلا فالتخا ىنعم جرخي ال اناصقن بوثلا

 نم :لوطلا نم عطقي ام ردقب لماعلا صقني ص لمعلا مامت نم هيلع

 ناو 0 كلذ ىلع امماتت وأ ن ءافو كلذ نم رثكآ ةدايز نكي ملو ّ ا ركلا

 ىد_ذع هل ناكو ء ءاركلا كلذ دسف لودعلا رظن ىق هلثم لمع 7 مل

 ٠ هلثم ءارك ىلع لمعي

 ٠ ىدنع كلذ هل ناف ح هلزغ ذ_خأب نأ لزغلا بحاص دارأ ناو

 : ةلاسم 3

 ةوسك تناك اهل ربجألا ق قحتساف > موق دنع نم ةجح ذخأ ريجأ ىفو

بجي الو ح هل ام ق مهتنقفن ق هنوقحنسب امو 6 مهتقفنو ٥ دال وأو ريجأل ١



 ب _ ٢٦٩

 جهتنت > كلذب هيلع مكحي ن رآ الا . مهيلا كلذ ملسي ن رأ ىص

 .. { ٠٭ هنم ء ىن وآ . كلذ د ميلستب ريجأل ٥ ١ رمآ نكي مل ا.ذ د ١ ا 1 هنجح

 ىلع 7 كلذ ميلستب رمأو ث كلذ ريجألا لام نم اوقحتسا اذاف
 . ملعأ هللاو ى هماقم موقي نم ىلا وأ ، قحلا هبجوي ام

 : ةلاسم ة

 اياي لمعي نأ ىلع لجرو وه قفتا لجر ق لوقت ت ام : هل تلتقو

 ايح 7 نأ ىلع انتفتنا هلمع املف . مهارد ءاركملا نم ءىشي كلذ ربغ وأ

 ؟ كلذ امهل له ح ةباد وآ ح ضورعلا نم اضرع وأ ارمت وأ

 ٠ امهل سيل نأ ىعم : لاق

 ةرجأ :ىطعملا ىاعو ى ذخآ اه انماض ذخألا ناك العف ناف

 دق امب امهنم دحاو لك اصصاقت ناف ث هل لمع ىذلا لمعلا كلذ لثم

 ٠ كاذ زاج ث كلذب ايضارتو ڵ رخالل همزل

 ىحلا هآريآف ٤ باغ وآ امهدحأ تام ىتح المعي مل ناف : هل تا .. !ق

 هصصاتو كلذ_د ىضر دقو > هلامب رخالل هيلع ام لعج دقف هنآ هسفن ق

 ؟ كلذ هيزجي له « هب

 ردقي ملف رابتعالا ق هيلع ام ردتب هلام .ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 كلذ جرخي دقف:2 راصتنالاب الا ، هقح ىلا غولبلا ىلع كلذ ف

 ٠ هتصصاقم ةزاجا ىدنع

 ءىش هل ىقب ناو .‘ هيلع نومضم وهف ءىش هيلع ىقبي ناك ناو
مزلي ام ىلا هيلع احلطصا ىذلا كلذب امهحصق نوكي نآ الا كلذف



_ ٢٧٠ _ 

 ٥اضنن من . علسلا نم هيلع اةفتنا ام ةميق افرع نأ دعب & لمعتسملل

 زئاج ىدنع اذهف .ح ةرجألا كلت نم وأ ءانعلا كلذ نم هيلع امي كلذ

 ٠ هجولا اذه ىلع

 مكاحلا ىلا اعفتراو ، ءىش ىلع اةفتي مل نا تيآرأ : هل تلق

 ىلع مهرظن عقوف ئ لمعلا كلذ ةميق ااورظنف لودعلا مكاحلا رمأف

 كلذب هيطعب نأ هل زوجيو ع امهنم ةعطاقملا ةلزنمب كلذ نوكي له ث ءىش
 ؟ ءانعلا كلذب نركب الو > مها ردلا كلتب هريغ وأ ادح

 ٠ كلذب مكاحلا هيلع مكح اذا كلذك هنآ ىعم : لاق

 : ةلأسم "

 ل۔_همع لثم رجأب اهلمعتسي نأ دحأل له .0 ةجوزتم ١ نع هتلأسو

 تا راجالا نم كاذ هابسثأو ةمدخلا وآ نبحطلا وأ ك هل ةلا ۔سىغلا وأ لزغلا

 ؟ ا_۔هجوز نذا ريغب ةعطاقملا ريغ وأ ، ةعطاقملاب

 ، كلذل ةبلاط تلصو اذا اهنأ مكحلا ف زوجي كلذ نأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ اهلمعتسي نمل زاج اهتيب ىلا لهعلاب اهيلا ل سرآ وأ

 ، اهجوز ىأر الب اهلامعتسا دارأ ىذلا اهيلا لسرأ ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف همزلي ام

 ٠ كلذ ق نامض هم زلب ال ىعم : لاق

 ؟ كلذ مث ١ ههزلبق : هل تلق

وهو { كلذل اه راك جوزلا نكم مل ام مثا همزلي ال هنأ ىعم : لاق



 س .. ٢٧١

 رج ۔ذحت ىتح.. ك ةنوؤم ١ و ةقفنلا.و ةوسكلا نم اهل همزلم اميق اهل فصنم

 ٠ ملعآ 4الاو ك هنذاب الا هنيب نم جورخلا اهل زوجي ال لاح ق

 ؟ ةلاسم :3

 « ةعنص ق 1 رربم ناكو ئ كاذ رغ و اماجح ناك اذا ديعلا نع لئسو

 ؟ هترجأ هيطعيو هلمعتسني نأ ا د_حأل زوجي له

 ناك اذا كلذ زاج هل اجر_خمو كلذل ازربم ناك اذا هنأ ىعم :: لاق

 ٠ نيغلاب هبابرأ

 لميتسي نأ :زوجي له ص ىماتي هبابرآ ناك نا تيآرآ : هل تلق

 ؟ ءاركلا هيلا. ملسيو

 ىلع ئ أنومام ةقث دبعل ١ نركب نأ الا كلذ زوجي ال هنآ ىعم : لات

 ليكو وأ ث ةقث ىصو هل نركي وأ ، مهحلاصم ف ماتيألا ةلغ لعجي نأ
 ق اهلعجيو > ةلغل ١ . مم ! ضبقي ك ةقث ىلو وآ ئ ةقث بستحم وآ 6 ةنث

 نم لهجيو . ةءارك ه_دلا ملسي نآ زجي مل كلذ دحأ مدع ناو

 تارها_هشللو ج تاردخم ءاسن مهيف ناك ن ا تيأرأ : هل تلق

 . ال مأ كلذ ف مهنوفصني ملعب الو ث ةلغلا ضبق نولب نيغلابلا مهتو خا

 ؟ ال مآ مهيآر نع . كلذ فرعي الو 1

 ىتح ث ةلغلا هذلا ملسي ن رأ ىدنع زجي مل اذه ىلع ن .راك اذا : لاق

٠ هلوقن ىنعم ىل ء كلذ ق مهؤاكرش نوقصني نيلماعلا نآ ا ملعي



 .۔ ٢٧٢ ..۔

 : ةلآضم 5

 اهلف ك مولعم داب ىلا ، مولعم ءىشب ةباد لجر نم ىرتكا نمو

 ةلو_محلا ضعب اوذخأف صوصللا هيلع مقو ك قيرطلا ضعب ق ناك

 اورظني نأ هولمح نبدذلا ىلا بلط لامحلا بحاص نأو ك اهلك وأ

 ؟ قيرطلا نم ةن ام ردق هصتنيف قيرطلا نم ةن ام ردق

 ر > ةي هلو نيي ر ذع نم كل ذ ناك ا ذا & كل ذ هل ليق دق هنآ ىعمقغ

 ٠ كلذ رئاس هنع طحيو ، قيرطلا نم لمح ام

 : ةلآسم 273

 هنوسكل هلمع نم فسدنلا همالغل لهج ناك ا.ذا ديسلا نع : لئسو

 ؟ ة رجأ هيف هل نوكي لمع ىوس ةعيضي هلمعتسي نأ هل له > هتقفنو

 ةعسلا ىف امأو ، هيلع رجحي ال هنآ ىعمف مكحلا ف امأ : لات
 ق هلع ررض كلذ ىف ناك اذا اميس الو س كلذ ىلع هلمحب نأ بحأ الف

 ةعس كلذ ىف هل ناك ناو ث هتوسكو هتشيعم نم هيلع قيضي امم هلاح

 ٠ ىدنع مكحلا ىنعم ق ةتباثب هديسو ديعلا نيب ة رجذلا سيلف

 : ةلاسم 3

 ةرجأب > ةفورعم ةعيضل : هديس هجرخأ اذا د_ دعلا نع : لئسو

له 4 هتنؤمو .هتنقفنو هتوسك ديعلا ىلعو & هديس ىلا اهيدؤب > ةمولعم



_ ٢٧٣٬ 

 ركذف ديبعلل همزل اميف لحلا امأو ث هلماعي نأ هل نأ ىعم : لاق

 : ٠ ديسلا ىلا

 ٠؟ ةرجم البمطتني نأ هل لم : هل تلق
 ٠ ةرجأ الب هلمعتسي نآ هل. زوجت ال هنأ ىعم : لاق:

 : ةلأسم "

 © هلمع فصن هاطعأو 0 جسنلا لمعل هديس ه زريأ دبع نع : لئسو

 { رخآ ادلب ىلا دبعلا بره مث ، ةمولعم ةرجأ ابوث حرط الجر نا مث
 هذخأ اميف ءىش لجرلا اذهل ديسلا مزلي له ث دلبلا كلذ ف هديس هعابف

 ؟ هب بره ىذلا لجرلا لمع نم هدبع

 وه ام لجرلا اذهل دسلا مزل كلذل ازربم ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 هذخأ هنآ هيف هل انوذآم ناك ام لاح ق:كلذ نم حص امف ث هيق هل نوذأم

 هاادف ناف ح هزريآ ىذلا هديس ىلع هتبقر فو هدب ف اميف ناك ى هغلنآ وأ

 ٠ ملعآهللاو © هتيقتر ناك الاو

+ 

) ٢ جح ديفمل ١ عماجلا _ ٨ م (



 .. ۔ .٢٧٤ _

 ٠ . باب

 .ةعارزلا ف ةكرشلا ق

 انعو ث رب بح هيرجأ ةرشع رذب لجر ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 فصنو ةنوؤملا فصن هيلع دري نآ ث هريغ اهيف كراشي نأ دارأ مث ، اهيف

 : ؟ كلذ زوجي له ص رذبلا

 دعي تناك ناو % فالتخاب اهيف ليق دقف تتبث دق تناك ن { ىعم : : لاق

 ٠ زوجي هنأ الا { افالتخما مهنيب ملعأ ملف تبثت

 ؟ تتبن دق تناك اذا كلذ زيجي ال نم ةلع امف : هل تلق

 عيب زوجي الو ، اعيب هل عاب هنأك لوقي هزيجي ال نم نأ ىعم : لاق
 ٠ ةرضخلا

 ؟ كلذ زيجي نم ةلع امف : هل تلق

 ٠ هلوق ىنعم ىلع هعم سيل هلعل : لاق

 لمعا لاق مث هللا ءاس ام اهل الخو تتبنو ، اضرأ ىنس لجرو : هل تلق

 ؟ كلذ زوجي له ص ةعارزلا نم اذكو اذك اهيف كلو اذكو اذك اهيف

 ةعارزلا ف ةكراشملا تبثي نم لوق ىلع تبثي هنأ ىعم : لاق

٠ اهنم فورعم مهسب



 إ , ٥ ٢ _

 ثيخلا اهاقس اهيقسي نأ لبقف اهيقس ىلع هكراش نا تيأرآ : هل تلق

 ٠ كلذ تبثي تبثي نم لوت ىلع ءىش ءىش كلذ ىف هل له ، ىقسلا نع تنغتسا نأ ىلا

 ءانعلا هيلعو ، كلذ ئلع وهف ةكراشملا ليبس ىلع ناك نأ ىعم : لاق

 . ائيسث قسي مل هنأل ءىش هل سيلف ةرجألا هجو ىلع ناك ناو ث اهب

 ح ىنغتسي نأ ىلاعززلا اذه هل ىقسي نأ ىنع هرجأتسا ناف : هل تلق
 ؟ ةمات ةرجألا هلله ع ىنغتسا نأ ىلا ثيغلا هاقسو ةبرش هانقسف

 . هانع ام الا هل سيلو ، لوهجم ءىش اذه نأ ىعم : لات

 ىنعو & تتدمن دقو ةعا.رزلا هذه ف هءانع الجر عياب لجرف : هل تلق

 هل زوجي له ث اذكو اذكب ةعارزلا هذه ىف ىئانع كعيابأ انأ هل لاتف اهيف .
 ؟ كلذ

 بر ىلع هءانع امنا و ءانع سيل هنأل ك كلذ ةزاجا .ىل نييب ال : لاق

 ٠ ةكر اشم ا زيجي نم لوق ىلع. هتصح هل 7 هكر امل : تبثي نم لوق ىلع ل آ ١

 هيطعي نأ ىلع لماعملا ىنعأ ، لاملا برو وه قفتا اذاف : هل تلت .
 ؟ قافتالا ىلع كلذ هل زوجي له ت ابح هدنع هئانعب

 نوكيو . 6 هدنع هانع امم ىمسم ايح : :دري نآ ىلع اتتفنا ناف : : هل تلق

 ؟ كلذ زوجي له لجأ ىلا بحلا

 هيف لخدي الو هللا ءاسث نا مت كلذ ىلع امماتت نا هنأ ىعم : : لاق ..
:م ن و ؤ همف ةمماتنملا زوجي ال ى ذل ١ اي رل ١ ىنعم



 ب ٢٧٦

 : ةلأسه. ”٭

 تماق املف الامع اهيف لمعتساو ث ةرذ ايبوط عرز لجر نع :: لئسو

 ؟ اهلطع ىذلا همزلي ام & تكله ىتح ةعارزلا تلطع ةعارزلا

 ىلع اهلطعو . ةعارزلا هذه ف مهنيب ةكراشملا تحص ااذا: هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهلطع ىتلا ةعارزلا ةميق همزلي هنآ ىعمف ، اهمايق دعب هئاكرش

 اهيف عرزو . عارزلا اذه :ريغل ىولطلا هذه تناك ناف:: هل تلق

 ح عنتماف اهيف هتعارز نع هعنم ىوطلا بحاص نا مث اهبحاص ىأر ريغب
 ؟ ال- مآ .هئانع ةميقو ءانع ةعا,رزلا هذه ف هكيرشل نوكب له

 نكب مل . هل ماق : رذع ةعارزلا هذهل هكرت ناك ا.ذا. هنأ ىعم : لاق

 ٠ ءابنع.الو ةميق هئاكرشل

 رقبلا تناكو ث ةعارزلا هذه ىلع مهنيب ةكراسنملا تحص ناف : هل تلق
 اهيلع نورجزي رقبلا: مهيلا ملسي ملو ةرقب ذخاف :ك لجرلا اذه دنع نم
 ؟ هيلع. نوكي ام مهتعارزب مايقلا نع. مهعنمي ملو.

 اهل ا! ورجاتسيو 6 مهتع ١ رزي .وموقي نأ مهيلع ء اكرشلا نأ ىعم : لاق

 . اهلثم .ةرجأ ردق ىلع رقبلا بحاص ىلع. ةرجألا نوكتو & اهب موقت ارقب

 اذه لطع . هنأ > حصو مهنيب ةكراسشمل ١ حصت مل اذاف : هل تلق

 ؟ هيلع مهل بجي ام لجرلا

 هنأ حصو لطع هنأ حصو ‘ ةكراسثملا حصت مل.نا هنأ ىعم : لاق

 ، مهلمعتسا ام لثم فإ مهلثم ءانع هيلع مهل ناك ةعارزلا هذه لطع
٠ !قيفوتلا هيو ملعأ هللاو



 : ةلأسم 3

 وهف مهلمع نم اوباصأ ام نآ ىلع اوطراشت سفنأ ةثالث نع : لئسو

 دحاو لك باصأف ص ىنعمب ةيحان لمعب مهنم دحاو لكو ص ةكرش مهنيب

 سيلف ص ةاكزلا هيف تبجول عمج ولو ص ةاكزلا هيف بجي ال ام مهنم

 ڵ نادبألا ةكراستم ىنعمب جرحي كلذ نم مهتكرش نم كلذ ف ىدنع مهيلع

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ڵ تبثت ال نادبألا ةكراشمو

 نم اهدام_۔س نوكي نمل ةصحب : ةباد رخآل تفلعي لجر نع : لئسو

 ؟ كلذ ريغو ثورلا

 دهدامسف كلملا ىنعمب هيلع تبثي.ام۔كلذ نم عمجأ اذا ىعم : لاق

 ء لزنملا برل هنآ دامسلا نم ةنس دلبلا ىف ترج دق تناك ناو ث اهبابرأل

 ةفولعملا: تبب ىف تناك ناو ى هل وهف فلاعلا تيب ىف تناك ناو س كلذك وهف

 ٠: قيفوتلا هبو ملعآ هللاو ص ىنعملا اذه ىلع ىدنع هل دامسلا ناك هل

 : ةلسم _

 امهنم مئاقلل له ص امهدحأ باغ ، نيكيرش نيب ةعارز نع : لئسو

 ةصح ةرجألا ف كلهتسا ولو > اهلك ةعارزلا ذخأ مكحلا هج ىلع ةعا,رزلاب

 ؟ اهلك بئاغلا

 ناك اذا هب موكحم كلذ نأن ء كلذك ىدنع جرخي هنأ ىعم : لاق

٠ مكحلا مدع دنع زئاجلا ف . ههرشي امو ‘ مكحلاب كلذ



٢٧٨ 

 ث ةرجألا نم هتصح دعب ءىش بئاغلا ىلع لضف نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ اهسفن ةعارزلا نم ةصحلا الا سيل مأ لضفلاب بئاغلا ىلع هل مكحي له

 بئاغلا لام ىف زئاج كلذ ناف مكحلا ىف كلذ تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذب ذخأ رضح ول نأ ناك اذا

 ىنعم ف ىضم ام ىلع مكحلا ىف هل ام زئاجلا ىف هل كلذكو : هل تلق
 ؟ مكحلا

 ٠ كلذب ذ_خأ رضح اذا ناك اذا ،\ ىدنع ءاوس هلك : لاق

 بسحي نآ هتعارز نع عرازلا باغ اذا نوكي نأ ىرت لهو : هل تلقت
 ' ؟ اهب.مئاقلل ااهلك ةعاززلا نوكتو س رضح اذا انع ام هل

 امناو ، ةعارزلاب مئاقلل كلذ :سيلف اكيرش ناك نا هنآ ىعم : لاق

 لماعلا امأو ، ارضاح ناك اذا همزلي ام لثم همزليو ث ةرجألا بئاغلا ىلع

 ء ريجألا ةلزنمب هلعجيو ث ةكراشملا ىنعمب لمعلا تبثي ال نم لوت ىلعف
 ىدنع .وهف 7 ةكراشملا ىنعمب لمعلا تبثي نم لوق ىلع امآو ، كلذ هل ىرن

 ٠ كيرشلا لثم

 ء هنصح نم ءىش هتمزل ىتل ا ة رجألا دعي بئاغلل لضف ناف : هل تلق

 ؟ نامض هيلع

ح لودعلاب ةمساقملا نكمي مل انامض ناك اذا كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق



 _ ٢٧٩ةب-

 ملعأ هللاو ح هلام ةلمج ىف هكيرش ةصح نم ذخأ امل نماض نا : ليق دتو

 5 ٠ قيفوتلا هبو

 ٦8 .اسن كلذب ىرأ امف امهنيب هرذيي .ابح وأ الصب .الجر ىطعأ لجر نعو

 ' ؟ ةرمثلا فصن هل نآ ئلع هضرأ لجرلا رذبي نميف مسثاه نعو
 . .: , . -.. ٠ ةرذايملا هذه نم ةليقث ىسفن : لاتق

 "اهلك ةعارزلا طورشف الوهجم ناك ناف ث زئاج كلذ نا : هريغ لاق

!.: ...:... ٠ ةلو_هجم



 ب _ ٢٨٠:

 باب

 زوجي ال امو اهنم زوجي امو عويبلا

 ، هافرعو هايآر دقو ، ةرظن وأ دقنب ناعيابتملا هيلع عيابت عيب لكو

 هي افراع امهدحأ ناك ناو & ع فضقني 9 امهدحأل سيلو > زئاج وهف

 : اوفلتخا دقف فراعلا هركو ك هي لهاجلا ىضر .الهاج . رخآلاو

 !اذا فرع ام عاب هنأل ص فراعلا غئابلاا ىلع تبثم هنا : مهضعب لاقف

 ىضرف ص الهاج مئابلاو ى افراع ىرتشملا ناك نا .كلذكو ، ىرتشملا ىضر
 ٠ ىرتشملا ضقنو عئابلا

 ناك ناو > هلثم رخآلاف ضقني نآ امهدحأل ناك ١ ذا. : مهضعب لاقو

 لكو ىلا بحآ لوألا لوقلا : هنع هللا ىضر بوبحم نب دمحم لاق

 عئابلا رقأ اذآ عيبلا دنع تباغ وأ ترضح > عيبلا اهيف زاج عويبلا نم

 ٠ هضتقن امهل سيلف هتفرعمب ىرتشملااو

 ىلع هلف ، هفرعي ال هب لهاج وهو ةفرعملاب رقأ هنأ رتسثم ىعدا ناف
 كلذكو ع هفرعي ال ص هب لهاج وهو هنم هارتشا هنأ ملعي ام نيميلا مئابلا

 هفرعي ال هب لهاج هنأ ملعي امو ، هتفرعمب رقأ هنأ ىرتشملا هل فلحي عئابلا

 لماج هنآ امهدحأ ىعدا نا كلذكو ، عيبلاا متي مث ، هعاب نيح

٠ عضاوملا دحاب وأ هنم ءزجيو هدودحب ءارشلاب



 ب ٢٨١

 ناويحلاو “ ةرضحلاو بيغملا نم ث ءاوس كلذ ف ءاسنلاو لاجرلا و.

 .دقع دنع فقويو رضحي ىتح تبثي ال هعيب ناف 2 باودلاو ، قيقرلاو

 نقي وآ اردهشثي ملو ناويحلا ريغب اعيابت ناو ص ةفرعملاب رتنأ ولو ث .عيبلا
 هارتسثا هنآ هنيمي عم هلوق لوقلاف ، هب .لهاج هنآ اعدا امهيأف س هتفرعمب

 ..:هدوححب وأ هنم ءىشب وآ « فراع ريغ هب لهاج وهو هعاب وأ

 ح زرألاو رمتلاو بحلا لثم هعيمجب رظنلا طيحي ال ءىش لكو

 :زئاج هحيبف ص ةرهاظ ايارف ءاعو .ى وأ ايوبصم ناك ، كلذ هبشأ امو

 ء ارزيخ هنم ىرتشاو ىآر امك & هرهاظل افلاخم هلخاد جرخي نأ الا

 جرخي ملو. ،:ائيسش اهنم رظن اذا ةزونكملا برجلا كلذكو ي هاضقني نآ امهلف

 . زئاج وهف رصبآ ام فالخ

 ىرتشاف س هليك فرعي ال !رمت وأ ابوبصم ابح هنم ىرتسثا ناو

 ملو ع ىرجلا باسح ىلع هنم ىرتشا ناو ، تباث وهف ايرج اذكو اذك

 لزغلا كلذكو هاضقني نآ امهلف ڵ ايرج اذكو اذك ىمسم ءىش ىلع اعيابتي
 دسأ ام عويبلا ف دري اممو ، رهظ امل افلاخم هنم جرخ اذا بوبكملا

 ههبسثا امو ص نهدلاو نمسلاو لسعلا هيف ىذلا طاطبلا لثم ىرتشملا ىلع

 . ساجنألا نم ؛ىش وأ ةتيم نم هدسفي ءىش هيف رهظيف

 نمض كلذ حصو 0 هارتشا ىذلا نم هتساجنو هداسف ناك ناف

 ملو ء ىرتشملا ىلع نعدا اذاف ، هلسعو هنهدو هنمس .دسفآ ام :عئابلا

 > عئابلا نمس ف داسفلا اذه نأ ةنيبلا ىرتشملا ىلعف ص هاوعد حصي

 ملعي الو س :داسفلا اذه هيف ملعي ملاو هعاب دقل ث نيمي عئابلا ىلعو

٠ هنمس ف لبق نم داسفلا نأ



_ ٢٨٢ 

 ح اهلك ءايسثألاو ةعتمألاو ناويحلاو قيقرلا ف بويعلا عيمج كلذكو

 بيعلا نأ ةنيبلا ىرتشملا ىلعف ث عئابلا ركنأو ، بيعلا 77 ىعدا اذا

 دقل ،: نيميلا عئابلا ىلعف عئابلا زجع ناف ث عئابلا عم وهو ع هب ناك
 ىف ثدحت اهنأ ملعي ال ىتلا بويعلا الا هيف بيعلا اذه ملعي امو هعاب

 ٠ تقولا كلذ لثم

 هيلعف ث ىعدملا ىلع نيميلا. در اذا .هيلع ىعدملا نأ انباحصأ لوق ف ا
 ٠ ءىن هل نكم مل نيميلا نع لكن ناز ص هل مكحيو ع نيميلا

 : ةلآسم 33هچ

 اعومج ىل عمجا : : هل لاقو رجات ىلاا لصو لجر نع : لئسو

 ايضارت اذاو 2 ك هل هعيب مث اعومج عمجب 6 رجاتلا اذ ده لعفي فيك 6 نيقنادب

 ؟ ىرتشمللو رجاتللا ز زاج كلذ اعيمج

 . لكآ كلذ ناك هنيعب عومجلا هعياب اذا ليق هنأ ىعم ::لاق أ

 ركني ملو . عومجلا هذه هل عمج رجاتلا ناك ن .انق : : هل تلق

 هل هعمج ناك وأ هسفن ىربيل هايا هتعيابم دا رآ هل هعمج اذا. ىتح كلذ

 عيبلا نوكيأ . هعرايب ملو ك هيلا هملسو سفنلا بيطو ك بلقلا ة ت ١ :رهم

 ؟ بلقلا ةءاررييب هميلست ن وآ لضفأ

 ٠ . اذه ق لكآ آ عيبلا نآ ىعمو ئ بلقلا ر اب نمؤملا نآ ىعم . : لاق

 : ةلا ج

ء ذخؤي ام اهنمو « رفص اهيف مهارد هعم ناك لجر نع : لئسو



_ :٢٨٣ 

 له ى ءىدرلا كلذ اهيف نأ ملعيو ث اهب فراصف ناسنا ىلا اهب ءاجف
 ؟ اعيمج كلذ املع اذا كلذ امهل

 . .77 زئاج وهف ئ كلذم ىرنشملاو عئابلا ملع اذا هنآ ىعم : لاقن

 ممهاردب ديب ادي ازاوج مه ارد لجر ىلا ملس لجر نع : لئسو

 ؟ كلذ امهل زوجي له 0 مهاردلل امهنم نزو الب ةفزاجم ان

 ةدايزلاب نورب الو ك سأب ال هنأ انباحصأ لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 ٠ ديب ادي كلذ ناك اذا ا سأب

 : ةلأسم ةهج

 :؟ اريثك احبر هيف حبرف ث هريغ لام .رجأتسا لجر فو

 : فالتخاب كلذ ق ليق هنأ ئدنعتف. ةا

 4 هيلع نامضلاو هل حبرلا : لات نم لاقف
 . كلذ ف هءانع رجأتسا ىذللو ث هبرل لاملاو حبرلا : لاق نم لانو

 ٠ هنم هءانع هلو ع هبرل لاملاو ث ءارقفلل حبرلا : لاق نم لاقو

 لاملاو حبرلا هل هسفن ىلع لاملا ىرتشا ناك نا : لاق. نم. لاقو: ...

 ض هبرل حبرلاو لابملا ناك ةدحاو ةقفص لاملاب هارتشا ناك ناو ث هبرل
٠ ٥هءانع هلو



. .٢٨٤ 

 هلثمب مكحي امو دوقنلا نم لاملا ناك نا : .انموق نم لاق نم لاتقو

 نوكي الف & ةسفن ىلع .وأ هسفنل هب ى رتشا > ج ا.وسق نزوبو لاكي امم

 وهو _ هحير هلو هنامض هيلعو ك هي رجاتلل وهو لاملل اعبت ءارشلا

 ٠ ىدنع نسح لوق

 ء باصتغالا هجو ىلع لاملا اذه ذخآ ناك نا اذه ىف : لاق نم لاقو

 نع ببس مث ناك ناو ع نامضلا هيلعو حبر الو ،:هل ءانع الغ هبرجتو
 & ءانعلا هل. ىرب ىذلا لوقلا نم ىضم اميف هءابنع هلف باصتغالا

 ٠ ابصتغم ناك اذا الا ءانعلا هل ىري نمم هئانع لاطبا ملعأ الو

 ملعأ هللاو هريغ الو دقن نيب نوقرفي الف انباحصآ امآو

 ث قيفوتلا هبو

 .: ةلاسم هج

 ىف ، الجفو اموثو الصبو ارزج لجر ىلع عاب لجر نع : لئسو
 ء ىضرو فورعم نمث ىلع ميبلا اعطقو ع كلذ ىلع افقوغ شعقني نأ لبق ةعطق

 ؟ كلذ امهل له ، هبحاص ىلع امهدحأ ميبلاا ضقن اقرتفا املف

 ٠ ةلاهجلا لجآ نم ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ءاثتت وآ القب ناك ناف : هل تلق

 هقحلي ام لبق نم الا هعجر امهدحأل سيلف اكردم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

٠ هلك رهاظ هنأل ي ةدايزلا نم



_ ٢٨٥٠ 

 ؟ رظنلا ف هيف كشال امب ةدايزلا نيبت .ىتح مات .ميبلاف : هل تلق

 ىدنع اذكه : لاق ٠

 : ةلأسم اج

 ؟ جنملا وهو سثالا بح نم هنزو مك عاصلا نع : لئسو

 . نم ثلث الا نانمآ ةثالث : ليق هنآ ىعم : لاق

 : هللا همحر ليلخلا ققحملا لاق : خسانلا لاقت

 هطيضم ع ارصل ١ ريرحت تكش ن ١

 ىشام رابتعاب انزو سشرقلاب

 ةثالث . نهدعب۔ اشرق نوعبسس.
 شاللا بحب لاقتمو اذضيآ.

 ھ ٠ آ

 : ةلأسم ادهج

 امه دحأب رهظف 4 ةدحاو ةقفص ق نيدبع ىرتشا لجر نع : لئسو

 ؟ كلذ هل له ك هدري نآ دا.رأو ك بوع

 : كلذ ىف فلتخي .هنآ انياحصا: لوق ق. دجوي ىذلا : لاق

 ٠ رخآلا ذخأيو بيعلا بحاص دري نأ هل : ضعب لاقف

 ذخأيو اعيمج امه ذخأب نأ ءاش ناق . كلذ هل سيل هنأ : لاق نم لاتقو

٠ اعيمج امهدري نأ ءاسث ناو ع بيعلا سرأ



_ .٢٨٦ 

 ىعم : لاق عئابلا ناك نإ هنأ انموق لوق نم هنأ ىعمو : ضعب لاقو

 سشرآأ هلو 6 امه دحأ درب نأ هل سيلف ضيق دق ىرتشملا ناك نإ دارأ هنآ

 امهدحآ . وأ امهدر الا .زجم مل ضبقي مل ناك ناو امهدر ءاش نآ بيعلا

 اعيمج ٠

 ن اعئايلا ( : ةلم ىبنلا نع ليقو ٨٧ نسح لوق هنأ : ديعس وبأ لاق

 ، لوقلاب وه امنا قارتفالا نا : لوقي نم لوقت ىلعف « اتترتفي مل ام رايخلاب
 . ةحيحص ةبجاولا نوكتو ي الطاب نوكي عيبلا ةبجاو دعب نوكي طرش لكو

 هلطبأ ٠

 : ةلأسم هج

 لبق تامف ث مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع ائيس ىرتسثا لجر نعو

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 . مايألا ةينب ف هيف رايخلا مهل : لاق نم لاقف

 ٠ رايخلا مطقنا دقو « زايخلا مهل سيل : لاق نم لاقو

 ىلع عيبلا دري وأ بجو دق ميبلا نوكيو ص رايخلا عطقنيف : هل تلق
 ؟ ءىش ةثرولا ىلع .نوكي الو عئابلا

 مهل الو عئابلل نوكي الو ث عيبلا تبث رايخلا عطقنا اذا هنآ ىعم : لاق

٠ عيبلا در ىف ةجح هيلع



_ ٢٨٧٠ 

 ::ةلأسم ١ و

 ءاونس هلكف ي اريقتف وأ اينغ دلا:ولا ناك ح هدلو لال دلاولا عيب نعو

 ؟ هيف فلتخم مآ

 رثكآ ىفف ص هرقف لاحل ه دلو لام عاب امنا٫و اريقف ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 عقت ملو هدلو لام عيب نع اينغ دلاولا ناك ناو ى تبثي هنآ لوقلا ىناعم

 غييل ا زوجي ال هنأ لوقلا ضعب فق هنآ ىدنعف & هدلول عيبلا قف ةحلصم مث

 ٠ دودرم وهو

 ھ هد ثب عاب ىذلا نمثلا دلولل نمضيو تيثي هنأ ح لوقلا ضعب فو

 ء ملعأ هللا و « هلام

 : ةلاسم دهج

 هنآ وجرأف ك لوصألا نود اميف هنمو مجعألا ىلع ءاررشلا و عيبلاو

 > نبغ اذا كلذ ق نبتغي ال هنم لقعو ناميالاب هنم كلذ فرع اذا كلذ زوجي

 مل ولو ك ءاميالاب نبغلا نم حبرلا ىنعم فرعيو ح نيعملا نع كلذ ق ىبأيو

 ٠ مالك هنم مهفي نكي

 ليكوو ٥ رمأب نوكيأ نآ بحتسي ' ليق دق ة هنأ بسحف لوصألا امآو

 ىدنع كلذكو ث ليكو هل نكي مل نا:و ع هيلو ةرضحبو مكاحلا لبق نم

 هل لمعي ناك اذا ، تركذ ام عيمج نم ةلغلا لاملا بر ىلا مجعألا ميلست

 ةلحن نم هنأ كلذب ءىمويف ص كلذب هيتآيف رامثلا داصح ىف هنيعيو ص هلام

 ةلغ نم وآ هلام ةرمث نم كلذ نئمطي هبلق نأ الا هيلا ءىموب الوأ ث هلام :
 ىلع زئاج كلذ لكفاكلذ ىف مهنمو ، مهنيب ةداعلا هب ئرجت ام ىلع ع هلام

٠ ةداعلا و فراعتلا ليبس



٢٨٨ _ 

 هنم مهفو ى ءاميالاب مهف اذا زوجي : ليق هنأ ىعم هنم لحلا كلذكو

 ٠ ءاميالاب باوجلا

 : ةلاسم ن

 عئابلل ء نطقلا نوكي نمل { نطق اهيفو اضرأ عاب لجر نعو

 ؟ ىرتشملا وأ :

 نوكي نأ اما نيينعم دحأل نوكي نأ نطقلل دب ال هنأ ىعم : لاق

 نم ناك ناف ع قوسلا تاوذ راجشألا نم نوكي نأ اماو ، تاعارزلا نم
 ىتح عئابلل ىهف ث اهرثكأ كردأوآ ةعارزلا تكردأ اذا ليق دقف تاعارزلا

 اهطرتسثي نآ الا س ىرتشملل ىهف اهرثكأ كردت مل اذاو ع ىرتشملا اهطرتشي

 عئابلا ء ٠

 هيلع عقي امنأو س تاعورزملا ريغ نم راجشألا نم نطقلا ناك ناو

 ه_ةاس لمحو ، قوسلا تاوذ نم تراص اذا : ليق دقف ڵ سرغلا مسا

 ٠ ىرتشملا طرتشي ىتح عئابلل ناك

 ح عئابلا طرتشي ىتح ىرتشملل ناك ، قوسلا تاوذ نم نكي مل ناو

 ٠ هلاوحأ نم بلغألا ف الاح هل نأل ، ةعارز الا نطقلا ىدنع جرخي . الو

 :ةلأسم چ

 راثعلا ضابرلاو.راعذلا : هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاق : بويعلا ف
 امأو . هب درت . ةما دلا ف بيع ا.ذه لك 5 صامقلا:و ضاكرلاو ضاضعلاو

٠ ليق اميف ىدنع بيع وه سيلف رافنلا



_ ٢٨٩٨٩ 

 ةلاسم اديج :

 حص مث هسقنل اهرستسا اهعاب عئاب نم ةيراج ىرتشا لجر نعو

 اه ذخأف ح هل تحصو _{ اهبلطي اهكلام لصوو > عئابلا ريغل تناك اهنأ &

 ؟ هدلاول هب مكحيو وه ام وأ اكلومم دلولا اذه مكح ام : تلق

 ىلع دبللوو ئ ء ارشل ١ بيسي ءطولا ناك اذا ليق ده هنأ ىعم : لات

 ٠ دلو موي دبع ةميقب هيدفيو ارح نوكيو ث هدلو دلولاف ، هارف

 دلولا قرتسي الو : ليق هنآ ىدنع اميف هب مكحي : لاق نم لاقو
 ٠ انباحصأ لوق نم ىدنع جرخي اميف ليبسلا اذه ىاع

 ىلع زوجي عئاب وهو { هلام عيبب هرمأ اذا. هدلو لام دلاولا عيب نعو

 ؟ ال مأ دلولا

 ٠ زوجي هنآ ىعم : لاق

 دلاولا تام دقو 6 عببلا دلولا ركنأو هرمأب ملو هعاب ناف : هل تلق

 ؟ عيبلا اذه ىف ةعجر دلولل له ع عيبلا دعب

 دعم هدلاو عيبب ملعو ئ غلاب دلولاو عيبلا حص اذا هنأ ىعم : لاق

 نآ ىلا هدلاو لعف ريغي ملو بلطي ملف ى دلاولا نم ةيقت ىقتي الو ، كلذ

٠ ىدنع اميف ريبكتلا هكرتن ف



 ,مس ٠ ٩ ٢ __

 : ةلسم ه

 « هعم نكي ملو ص ةعلس هعيابي نأ بلط ث لجر هيلا لصو رجات نعو

 اهعيبيو ص رعسب هريغ دنع نم ةعلسلا هذه ىرتشي نأ رجاتلا اذهل زوجي له

 ؟ هملعي الو هيلا بلط ىذلا اذه ىلع

 ابر هييلع لخدب مل ام ىرتشيو مييي نأ هل زوجي هنأ ىعم : لاق
 ٠ ملعأ هللا و 6 امارج الو

 : ةلأسم 3

 ملظع قرو كوكم اذكو اذكب ةاسث لجر ىلع عاب لجر نع : لئسو

 ؟ اتباث نوكي له ك ةئيسن

 > زئاج تباث وهف ىمسم لجآ ىل ا فلسلا هجو ىلع ناك نأ ىعم : لاق

 ناو ث همدقب هومتني نأ الا ىدنع ضتقتنم وهف ةمدقتلا هجو ىلع ناك ناو

 ىديأ ىف اكوردم افورعم هيف ليكلا ناكو س ملظعلا نم اذكو اذكب اعيب ناك
 ٠ زئاج هيف عيبلا ىدنع ناك ى ساانلا

 الا ىز_جت الوأ ، مالكلا نود ةينلاب همماتلا ىزجت لهف : هل تلق
 ؟ مالكلاب

 ىف ةمماتملاب الاا زوجي ال ناك اذا مالكلاب الا نوكي ال هنآ ىعم : لاق

 . ماكحألا

؟ ةئرسين ملظع قروي باارج زوجي لهف : هل تلق



٢٨٩٧١ 

 لوقلا ضعب ف هيف فلتخي هلعلو س ءاوس هيف لوقلا : لاق :

 ةئبيسن زوجي ال هنا : لوقف ٠

 ؟ كلذ نم كيجعد امف : هل تلق

 ساانلا ىديأ ق تيثبو ةليك فورعم ءىننب ملظعلا ناك اذا : لاق

 ح ةئيسنلاب عابي الف ء امهريغو بارجلا و ةاسثلا نم ميبلا هب تبثي نأ ىنبجعأ

 ٠ ديب ادي عابيو

 تبثت ىتل راجشأل ا نم وأ ةصاخ هسنج نم هلثمك ىنعمق : هل تلق

 ؟ سانلا ىديآ ف

 : ديب ادي الا فالتخا هيف ىل نيبي الاف هسنج نم ىذلا امآ : لاق

 ٠ فالتخال ١ هيف ى رجي هلعلف ئ هسنج نم سيل اعم ههبشي ن اك امو

 : ةلسم اوج

 ؟ امات اعيب نوكي بطرلا لينلا ىلع اعيابت اذا نيلجرلا نع : لئسو

 وهف الوهجم ناك ناو & مات ومن افورعم ناك ا؛ذا هنآ ىعم : لات

 صقتنم ٠

ح نيمهردب نملا نأ ىلع بطرلا لينلا اذه ىلع اعيابت ناف : هل تلق



_ ٢٨٩٢ 

 جتحاف ى عئابلا هليقي نأ بلطي ىرتشملا عجر مث ى اقرتفأو لينلا نزتاف
 ؟ عيبلا اذه ف ةعجر هل له ع لينلا ناصقنب

 فورعم بيع لكو ع لينلا ةبوطر لبق نم ةعجر هل نآ ملعأ ال : لاق

 . تباث وهف هيلع اعيابت

 عةوو 6 اادحا.و اىثقف هنم رسكف لينلا نم استوقف هعراب ناف : تلتق

 ؟ سوقفلا عيمج ىلع عيبلا تبثي له ى دحاولا سقفلا كلذ ىلع ميبلا

 ناك اذا ڵ دحاولا سقفلا كلذ سثوقفلا عيب نم تبثي امنا ىعم : لاق

 ناك ولو ، هحتفب الا بارجلا ىلع لدتسي ال هرسكب الا هعيمج ىلع لدسي ال
 ٠ دحاو سنج نم

 : ةلسم ادهج

 اهلكأي ىرتسملا ىلع طرشو ، ةلخن لجر ىلع عاب لجر نع : لئسو
 اا ورقآو 0 مهبحاصل ةلخنلا نآ ةثرولا تجتحا تام املف ، تومي ىتح هتايح

 ؟ هتلخن ىرتسثملا نوكيو & امات اعيب اذه نوكي له ص اهنمثب ىرتشملل

 : ليق هنآ ىعمو > صضصقتنم عيبلا و ؤ لوهجم طرش ا ذه نأ ىعم : لاق

 ٠ امارح هسيل لالح اطرش ناك اذا تباث هنا

 ىلع 6 امحل انم نيثالثب ١ ر اني د اف اصت ىل ١ ماس لجر نع : لئسو

؟ اتباث اذه نوكي له ث محل نم موي لك هنم ضبقي نآ



_ ٢٩٣ 

 ٥ افرع دق نم ىلع امماتت ناق ‘ مكحلا ق تيثئب ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ م ات وهف افلس ٥ ايمسي مل و

 : ةلأسم :ج

 دارآ مث ، هنم اهضبقو ةرب لجر نم ىرتسثا لجر نع : لئسو
 ؟ هب درت ابيع !ذه نوكي له ، رجزت نأ تبأف اهيلع رجزي نأ

 ء اييع كلذ ناك ع عئابلا عم رجزت ال تناك اهنأ حص اذا هنآ ىعم : لاق

 ايبع اذه نوكي الو ي رجزت ال مث ، رجزت اهنأ نكمي دقف كلذ حصي مل ناو
 ٠ ىدنع

 ؟ اذه ىف كدنع رجزلا لثم وه سشيملا كلذكو : هل تلق

 ، رجزتو سيمهت دق رقبلا نأل ، رجزلا لثم سيملا نأ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ رجزلا اهرومآ رثكأو < عضوم لك ف رجزت اهنأ رقبلا رمآ نم بلغألا نأل

 : ةلسم ةهج

 ناييصلا. ىلع زوجي ال شحافلا نيغلا نا : هنا همحر ديعس وبآ لاق

 ؟ نيغلابلا ىلع الو ؤ هعيب زوجي نم ةلزنمب مه نيذلا

 ناك اذا تباث عويبلا ق لوقلا ضعب ق جرخي كلذ نأ ىعم : لاق

 لالحلا نم عيبلا ناكو 6 رارحألا نه ؤ ل_ةعلا ىحرحص 6 نيغلاب ناعياينمل ١

 ٠ امهنيب كلذ بجويو امهلام ةحابا بجوب امهنيب ىضارتلاا نأل ح تباثلا

؟ شحافلا نيغلا دح امف : هل تلق



 س ٢٨٩٤.

 لثم ىف مهنيب هلثم ف سانلا نباغتب امم جرخ ااذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ك"ذ

 ؟ اذه لثم ىف عيبلا لثم هنا ليق له مسقلاف : هل تلق

 مهسلا ف عقوف ئ مهسلاب مسق اذا كلذ ىق لق هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ مهسلا بحاص مزلي ال هنذل ۔ مهسلا رشع ص رىنتعلأ نيغ

 ؟ شحاف نبغ هيق ناكو ح رايخلاب مسقلا ناك ا:ذا و

 ٠ فالتخاب كلذ ف ليق هنآ ىدنعف

 ؟ عيبرلا نبغ ناك اذا مسقلا ىف تعمس ىناف : هل تلق

 ٠ ىدنع نويدملا ف كلذ امنا اذه ىف كلذ ملعآ ال : لاق

 ٠ عبرلا نبغلا ق هلام عابيال هنا : ليقف

 ٠ ثلثلاب : لاق نم لانتو

 ٠ ثلثلا وأ عبرلا نأ رسكلاب هلام عايب : لاق نم لاقو

 نكي مل اذا هلزنم ف ىذلا هناتسبو هلزنم هل كرتي : لاقت نم لاتقو

 نم دب ال اميف اهجارخا قيرطلا تناك اذا ، هلزنم ىف الا قيرط ناتسيلل
 ٠ ه_ذنكس

٠ نيدلاب كلهتسم هنأل قفتا امغيك عايب : لاق نم لاتو



 ب _ ٢٩٥

 : ةلأسم ادهج

 ء نمثلا هدتقنف ،\ فورعم نمثب همأ تحن نم الجع ىرنشا لجر نعو

 هل له ص عيبلا ضقني نأ مئابلا دارأف ڵ داز ىتح همأ تحت لجعلا كرتو

 ؟ كذل

 ٠ لجعلا ةدايز الا بيس مت نكي مل ا.ذا كلذ هل سيل نآ ىعم : لانت

 : ةلاسم دج

 ، اهضعب هاطعأف ع ادقن مهاردب لجر نم ةعلس ىرتسثا لجر نع هتلأس
 ؟ كلذ هل له ص ابهذ هفرصب هيطعي نآ دارآ ءىنن ىقبو

 ةبيغل كلذ زوجي ال لوقي اضعب نأ ىعمو ث كلذ ليت دق هنآ ىعم : لاق

 نوكي ال فرصلا نأل ڵ بفرصلاب كلذ اوهبش مهنأل ى هلع ىتلا مها ردلا

 امم اهضبقد امناو ك نومضم هنأل ى دنع جرخي لوألا لوقلاو ك رضاحب الا

 ٠ هبلع

 ىلا هيطعي نآ دارأف ع لجآ ىلا مها:ردب عيبلا ناك نا كلذكو : هل تلق
 ؟ فالتخالا ف هلثم نوكي ابهذ اهتميقب لجألا لحم

 . قرف كلذ ف ىل نيبي ال : لاق

 ىلا وا دقنب ضورعلا نم ءىئ ىلع عيبلا عقو نا كلذكو : هل تلق
 ؟ لجألا لح اذا ابهذ وآ مهارد كلذب ذخأب نأ زوجي له 0 لجأ

 لجأ ىلا عيبو ك ةفصلاب ىردب زئاج نم ءىش ناك اذا هنآ ىعم : لاق

. لجأ ىلا ضورعلا نم ءىشب فلسلا لثم ىدنع رهق



٢٨٩٦ 

 لو_ة نم ىل نيهي الو ث هريغ فلسلا ىف ذخأي نأ زوجي ال : ليقو
 تبثو لجأ ىلا.سيلو ث دقنب ميبلا ناك اذاو ى اذه ف فالتخا انباحصأ

 ٠ ريغ هب ذخأي نأ زدجي اضعب نآ وجرآو ث هيف فلتخي هنأ ىدنعف هم عيبل ١

 ٠ كلذ زيجي ال ضعبو ت هريغ هب ذخأي نأ زيجي ال ضعبو

 ء ةفصلاب كردي امم وهو لجأ ىلا هعيب زوجي امم ناك ناف : هل تلق
 ؟ هلحم لبق ضورعلا ريغ نم ميبلا هيلع عقو ىذلا دقنلاب هيضقي نآ زوجيأ

 ٠ فلسىلا ةلزنمم ناك ا.ذا انباحصأ لوق ف كلذ ةزاجا ىل نبيب ال : لانق

 ؟ لجأل ا لحم ليت عيبل ١ هدلع مقو ام هنم ىضقي نآ زوجيف : هل تلت

 . ) ١ ( . . ه ٠ . ىعم : ل اتت

 ليك مهرد لكل س فورعم دامسب مهارد الجر مدق لجر نع : لئسو
 صوب ملو ء دامسلا هيلع ىذلا تام مث ك فورعملا دامسلا نم ڵ\ فورعم

 ىلا هلصوب نم دامسلا اذه هيلع هل نم دجوف « ءىشب دامسلا هيلع ىذلا

 ردقب ةريرسلا ىف كلاهلا دامس نم قح ذخآي نآ هل له س كلاهلا دامس نم قح

 ٠ دامسلا نم كلاهلا ىلع هل ىذلا

 6 فورعم لجآ ىلا نوكب نأ الا تيثت ال ةمدقتلا ٥ ذه نأ ىعم : لاق

 لجألا اهيف نكي مل ١ ذاف 6 فلتخي ال 6 فورعم عون نم : فورعم لكب

 ىتلا مهاردلا هيلع امناو س تبثي مل ةلاهجلا ىنعم هيف ناك وأ فورعملا

 ٠ امهدتب

 )١( لصالاب ضايب .



٢٨٩٧ 

 نأ دعب ، هلام نم اهنمث وأ كلذ هل ناك همهارد ذخأ ىلع ردق ناف

 . مكحلا قيرط هنم لدعلاب فاصنالا ىلع ردتي ال

 ريغ ىع ، دامسلا اذهب مهاردلا هذه ةمدقت ناك كلذكو : هل تلق

 ، دامس نم جاوشأ ةسمخب مهاردلا هذه نم مهرد لك هنأ ، بفورعم ليك

 همدقي نمل له ص ابايث فلخو ؤس ةفصلا هذه ىلع دامسلاب مدقتملا تامف

 ؟ ةفصلا هذه ىلع كلاهلا لام نم ادامس ضبقي نآ دامسلا اذه

 نم ةمدق هضرف ام هل اهناو . تثب ال اذه نأ ىعم : لاقت

 ٠ مه ١ ر دل ا

 هذم ىلع همدق دقو كلاهلا نم دامسلا هل تبثي مل ناف : هل تلق

 ء دامسلا ىلع اهايا همدق ىتلا مهاردلا هذه هيلع هل تراص دقو ى ةفصلا

 نأ هل له ث هقح ىلا هلصوي نم دجو الو ص ءىشب هل صوب ملو تامو

 مدق ام لثم مهارد ةريرسلا ىف كلذ ىلع ردق اذا كلاهلا لام نم ذخأي

 زوجي ال مآ ء كلاهلا ىلع هل ىتلا مهاردلا ةميقب ادامس وأ كلاملا

 ؟ كلذ

 مهارد هقح ذخأي نآ هلو ث اذه ف لوقلا ىضم دق هنآ ىعم : لاق

 . مكحلا ف مها ردلا ىلع ردقي مل نا اضورع وأ

 ء ةخسنلا ىف الل۔خو اضايب ةلأسملا هذه ىف تدجو : فلؤملا لاق
 ٠ عجر قحلا قفاو ام الا اهنم ذخؤي الو ، اهيف رظنيلف اهطقل تمتف

 : ةلأسم وچ

 ، اهدر دارآو ص نبغلا ىعدا مث ث ةباد الجر نم ىرتشا لجر نعو

؟ كلذ هل له



 ۔ ٢٨٩٨

 عئابلا ناك اذا ص نبغلاب دري ال لوقلا ضعب ف هنأ ىعم : لاق ء

 ٠. ةدقعلا ق اتياث عيبلا ناكو ك هعيبي زوجي نمم ىرتشاو

 نم لدعلا. ىلا ادودرم ناك شحاف نبغ هيق ناك اذا : هنا : لتقو

 ٠ عيبلا ضقن الاو 4 كلذم ىرتىنملا ىضر نا رعسلا

 ٠ شحاف نبغ هيق ناك ا.ذا عيبلا ضقتنب هنا : ليقو

 ؟ نوكي مك شحافلا نيغلاق : هل ليق

 ةدايز هيف ناك اذا هنأ عمو س ائيسث كلذ ىف د_جن مل هنأ ىعم : لاق

 عاتيي ال نمثب عيبلا ناك اذاو س ليلق ىدنع رشعلاو ى رشعلا نمثلا ق

 عيبلا ضقنبو . انبغ ىدنع ناك ح ناصقنلاو ةدايزلا ق هلثمم سانلا

 ٠ شحاف نبغ ىدنع اذهو ئ ضقنلاب لوقي نم ىنعم ىلع

 : ةلأسم :ج

 ىلا مها رد ةسمخب بح كياكم سمخ لجر نم ىرتسثا لجر نعو

 ؟ اذه تيثي له 6 فصلا

 ٠ الجآ اذه تبثي : لاق نم لاق دق هنآ ىعم : لاق

 ىلع اممانتتي نأ الا عيبلا ضقننيو لوهجم لجآ هنأ : لاق نم لاتو

 ٠ هاضتانتم ىنح مات هنآ لوقلا ضعب ق هنأ ىعمو 0 كلذ

 اريخم ىرتشملا نوكب امماتتي نأ لبق عئابلا تام اذاف : تلق

؟ مهارد ءاش ناو س بحلا لثم ايح ةثرولا در ءاشت نا



_ ٢٨٩٩ _ 

 عئابلا تام مث اضقتنم ميبلا ناك اذا كلذ ف فطخي هنآ ىعم : لاق
 ٠ ىرنلملا وأ

 . مهارد مهيلع دري نأ وه دارأو ابح ةثرولا بلط ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له

 ٠ كلذ ف باوجلا ىضم دق : لاق

 : ةلأسم ةه

 اهيف باصآف ، ىرتشملا اهحبذف ةاش لجرل عاب لجر نع : لئسو
 ؟ رناندلا هذه نركت نمل ريناند

 ٠ ةاسثلا تاوذ نم تسيل اهنكل ةظفللا ةلزنمب اهنآ ىعم : لاق

 ؟ نوكت نمل ةرد اهيف باصأف ةكمس عاب ناف : هل تلق

 : فالتخاب ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةكمسلا ذخأ ىذلا ضباقلا : لاق نم لاقف

 ٠ اهباصأف اهارتسثا رتسثم رخآل : لاق نم لاقو

 ؟ ةاشلا ىرتسمل ريناندلا ناا : ليق لهف : هل تلق

 ٠ هتصح ىه تسيل اهنأل ةحص اهل ىرأ الو س كلذ ملعأ ال : لاق

 نم ةضغلا و بهذلاب فلسلا نعو : هللا هيضر ديعس وبأ لاق
؟ ريناندلا و مهاردلا لثم كلذ زوجي له ع غوصلاو روسكلا



_ ٢٣٠٠٠ 

 % ففورعم ءىش ق 5٧ فورعم نزوي ناك اذا زوجي هنأ ىعم : لاق

 . ملسلا هيف زوجي امم ، فورعم لجأ ىلا

 ء فالتخا الب زوجي ام اهنم مهارد هعم لجر ف لوقت امف : هل تلق

 طلخت له ، ضعب هذخأيو ی ضعب هدرب هنأ الا عامجالاب زوجي ال ام اهنمو

 ٠ ةلمج كان اهزارج هئاجرل ضعبب اهضعب هذه

 ه_ذألا كلذ زوجي ال هنا : ليق ام ضعب ف رثألا ف دجوي : لاق

 ناك اذا هنأ اذه لثم ىف لوقلاو ، كلذ هابشآو بحلاو رمتلا طلخ ةلزنمب

 ةلزنمب هل :زوجب ال هنآ هطلخي كاذ ىلا دصقو س ستعبب هضعب قفني كلذ

 نلا ٠

 دةقنم اهنا اهف فراعتلا ىلا مها ردلا هذه ق ليق ام ضعب فو

 نوكي الو ث ىنعملا اذهل اهطلخ زوجي هناف ث هنيعب ءىش لك اهنم ذخؤيو

 ٠ اثغ

 زو-جت ال اهنأ قافتالا ىنعم ف مهاردلا هذه تناك نا : ليق

 فراعتلا ىنعم ق تعجر دقنلا نم اهريغ عم تطلخ اذاف ؤ اهدحو اهسىقنب

 دقنلا نم اهنآ اهانعم جرخ اذه ىلع تناك اذاو س قافتالاب زوجت اهنأ

 مهل تباث رهف هيلع اوقفتا ام يلع سانلا نأل س اهيف ةلع ال زئاجلا

 ٭ مهيلعو

 فراعتملا ىف لاحب تراص دقنلا نم اهريغ اهيف طلخ اذا تناك ناو

 ٠ دقنلا ىنعم ىف ضعب اهدريو ء ضعب اهذخأي هنأ

اهيف .دصقي ملو كلذ اهلاح ىف اهذخأ فلتخي ناك اذا ىعم : لات
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 هنم هذخآ نمم زئاجلاو ص دقنلا ذافنا ىلا دصق امناو ڵ سيلدت 21

 ٠ كلذ زوجي نأ ىنبجعأ

 رخآ ىلاا ىتأف ، رفص مهارد هعم لجر ف لوقت ام : هل تلت
 ؟ اهب هدنع نم ىرتشي نأ هل له « رفص اهنأ هربخأف

 ٠ كل ذ هل ىعم : ل ات

 اهنأ فاخي هنآ كلذب هربخاف رفص كلذ نأ فاخي ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذب ىضرف رغص

 ٠ كلذ هل نآ ىعم : لاق

 © ارفص اهيف نأ نظب هنأ الا رفص اهنأ ملعي ال هناف : هل تلق

 ؟ كلذب هربخي الو اهايا هيضقي وأ ، هدنع نم اهب ىرتشي نآ هل له

 فرعيب رخآلا ناك ام نئاك سيادنلا نم ءىرب اذا كلذ هل نا : لاق

 ٠ قرعي ال مآ كلذ

 : ةلأسم ج

 عيمجل ا ع ا . ةصح هيف هل اكرتشم الام ع اي لجر نع : لئسو

 هريغ ةصحو هتصح ق عيبلا ا:ذاه تيثي له ص هريغ ةصحو هنصح

 ؟ ال مآ هكيرت

 ٠ هنصح مئابلا ىلع تبثي هنأ ىعم : لاق

 ، هكيرش ةصح تبثت مل اذا هتصح عيب هيلع تبثب ال : لاق نم لاتقو
٠ زوجي ال اممو ص زوجي امم ةكرتشم عيبل اا ةقفص نأل



 ۔_ ٣٠٧٢٣ _

 لالا اذ_ه ناكو ميتيل ةصح هيف لاملا اذه ناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ زوجي ميتيلل حلصأ هعيبو اعئاض

 هعد ناكو ك ميتيلا لام نم هعيب زوجي امم ناك ا ذا. هنأ ىعم : لاتق

 هيلع ناكو ڵ ىرتشملا ىلع هنصح ف ميتيلل عيبلا تبث ميتيلل حلصأ

 ٠ هلك عيبلا تيثئ دق هنأل اعيمج لاملل عئابلا ةصح كلذب تتيثئو نمتل ١

 : ةلأسم ةهج

 هب درب ابيع اذه نوكي له س ىونلا لكأت ةاسن ىرتسثا لجر نعو
 ؟ عيبلا

 ٠ عيبلا هب درب بيدعبد سيل ا:ذه نأ ىعم : لاق

 اذه نوكي له ث ترتجا اذا هحلفتو ىونلا لكأت تناك ناف : تلق

 ؟ عيبلا هب دري ابيع

 اهنا ىونلا ةاشلا جلفو ابيع كلذ نوكي نأ ىدنع هبشي : لاق

 ٠ كلذ اهيف نوكي ىتلا عضاوملا نم صوصخم ف ىدنع جرخي

 : ةلأسم 23

 ح نافراع هب امهو ث هعيبي لجر ىلع الزنم ضرع لجر نع : لئسو

 ىلع اقرنفاو ڵ هذخف اذكو اذكب لزنملا اذه كبجعأ نا : ىرتشملا لاتق

 اهلف س افورعم ادح ذخألا ىف هبجع نا ىرتشملل عيبلل دجي ملف ء كلذ

 هذ_خأي نأ هل له نمثلا اذهب لزنملا اذه ذخأ ىرتشملا دارآ كلذ دعب ناك

 ء هب هال لاق ىذلا نمثلا مئابللو ے ىرتشملل لزنملا نوكيو ث هب
 هبجوتسيبو ةيناث عئابلا ىلا ىرتشملا عجري نأ الا لزنملا ذخآ هل سيل مآ

؟ هنم



 ب _ ٣٠٣

 اذهف ، فورعم نمثب عطقنم عيبب ابجاوتي مل ام هنأ ىعم : لاق

 ٠ ءانثنسالا ىنعم هيف جرخي

 عئابلا لاقف ص ةعيبابلا هب امهتداراوء نينثا نيب ناك لوق نعو
 > رخآلا لاتو ك امهرد ١ ذكو ١ ذكي عيبلا اذهب تضر دق : ى ةشملل

= .. 

 م

 ٠ معن : ىرتنملا وهو

 ، عيبلاب ىرتشملا نم ارارقا جرخي ههبسآ امو اذه نأ ىعم : لاق

 ، ظفللا نم اضرلا هيلع بجوي امم لوقلا اذه دعب عئابلا كلذب ىضر ناف
 ىدنع ناك كلذ ه_ذم نكي مل ناف ى ىدنع مكحلا ىق ا_ہهنيب عيبلا تبث

 ٠ عئابلا نم ال ىرتشملا نم عيبلاب رارقا

 : ةلآسم 3

 ىلا هدرف كلذ دعب مدن مث ءارش ىرتشا رتشم نع : لئسو

 راصو ؤ هيلع هدر ىذلا هنم لبق هنأ ريغ عيبلا هلقي ملو ڵ هبحاص

 نمئلا امآو ث هتددر ىذلا لاملا تليق دق : لاقو ء لاملاو نمثلا هدنع

 ؟ نمثلاو لاملا ضبقو كلتآ مل ىنأل ، ىل وهف

 بجوت ظفلب الا ةلاتالا نكت مل اتباث عيبلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ح مكحلا فق هذم ةلاقا لاملا عئابلا ضبق سيلو ء ىزنشملا نم ةلاتالا

 ميلست سيلو ث عيبلا ةلاقا ىلع اقفتي ىتح مكحلا ف نمثلا الا هل سيلو
 اقفتي مل ام ةلاقالاب هيلع مكحي عئابلا ىلا عيبملا لاملل ىرتشملا
٠ كلذ ىلع



_ ٣٠٤ _ 

  3ةلآسم :

 دنع قبأف هملعي ملو % قابالاب فرعي ادبع رخآل عاب لجر نعو

 ؟ دبعلا رضحي ىتح وأ ، ةعجر هيلع هل له ، ىرتشملا

 مل ناف 6 هيم دري بيع اندنع وهف هملعي ملو ء كلذب فرعي ناك اذاف

 ٠ بيعلا كلاذ سشرأ هيلع در هراضحلا ىلع ردقي

 : ةلآسم 3

 نأ دعب عيبلا ىف الياقن رمت بارج لجر نم ىرتسا لجر نعو

 ؟ بارجلا در نم ىلع ص بارجلا ىرتشملا ضبق

 لمحب وآ » لوألا عئابلا ىلع كلذ لمحيو 6 عيب ةلاقالا نا : ليق دقف

 ٭ هسسىقنل بارجلا

 ؟ ادساف عيبلا ناك نا : تلقو

 ىلع ه٥هدرد نأ ىلا هلمح هارتشا ىذلا ىلاع نوكب نأ كلذ بحأف

 ٠ هارتشا ىذلا

 : ةلآسم ٦

 نوكيآ ركني الو ريغي ال رضاح وهو لجر لام عاب لجر نع : لئسو

 ؟ ال مأ امات اعيب اذه

: فالتخا اذه نآ ىعمغف



3- ٣٠٥ 

 .. زئاج عيب هنا : لات نم لاق ٠

 زوجي ال : لانت نم لاقو ٠

 هملسي نم ىلا نمثلاف زئاج عيب هنا لوقي نم ىنعم ىلعف : هل.تلتت
 ؟ ىرنشملا

َ 

 . لاملا بر ىلا هملسي هنآ ىمم : لاق

 رضاح رخآلاو . هل هنأ ىوعدلا هجو ىلع هعاب ناف : هل تلت

 ؟ نمثلا ىرتشملا ملسي نم ىلاو اذه زوجي ركني الو ريغي الو

 ٠ عئابلا ىلا نمثلا ملسيو ع زئاج عيبلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ لوألاك فالتخالا ىنعم هلخدي هنأ كعم امغ : هل تلق

 هلخدي هنأ ىعمف ث ىعدملا دي ف لاملا نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ىدنع ميبلا توبث فو ح نمثلا عفد ف فالتخالا

 : ةلآتسم ٭

 هذه : هل لاتف ، مهاردب الجر فراصي نأ دارأ لجر نع : لئسو
 ؟ اذه زوجي له 0 كيلع هتددر اهنم ىلع در امو ؤ هذهب مهاردلا

 ليبس ىلع عفني ال فرصلا ف طرشلا نا : ليتق هنأ ىعم : لاق

 هبشب اذهو > :لوهجم طرش هيف ناك اذا هضقني هنأ بسحأو .. ريخأتلا

 ٠ هيلع دري ام فرعي ال هنأل ء لوهجملا طرشلا ىدنع

( ٣ ج ديفملا عماجلا _ ٢.٠ م )



 ۔ ٢٣٠٦

 اهب عقو ىتلا مها:ردلا امهنم دحاو لك ضبق امل امهنأ ول : هل تلق

 هيلا رابص امب هبحاصل امهنم دحاو لك رقأ س هجولا اذه ىلع فرصلا

 ؟ امهل كلذ زوجي له % هدنع نم

 هلكف ، فرصملا ساسأ ىلع رارقالا ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 وس ١ ى ٠

 يماردلا نم هيلا راص امي مهنم دحاو لك ىضر ناف : تلق

 نم ايحو هدجأ ىنأل امماتني نآ لصفلا اذه ق ىنبجعيي : لاق

 ك اضرلا قيرط نم هنأ ىل نيبي الو س فرصلا قيرط نم تالوهجملا

 ه هيف رظنيلف ملعأ هللاو

 زوجت له ‘ امهالك وأ ضبق ام فلتنآ دق امهدحأ ناك ناف : هل تلق

 ؟ اذه دعي ةمم اتمل ١

 ٠ هلفا :ءاش نا كلذ وجرأ : لاق

 ضبق اذا لوهجملا ميبلا ةلزنمب هنآ لوقلا كدنع جرخيف : هل تلق
 ؟ ال مأ نمثلا عئابلا ضبقو ىرتشا ام ىرتشللا

 ٠ لوهجملا عيبلا ةلزنمب ىدنع وه سيل : لات

 در ام هنأ الا .© مهاردلا هذهب مهاردلا هذه : لاق ناف : هل تلق

؟ ءاوس نوكي له ث كيلع هتددر وأ هب ىنتلدبأ
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 ٠ فرصلا ساسأ ناك اذا ءاوس هنأ ىعم : لاق

 نم كنيبو ىنيب ناك ىذلا ناف ، رخؤتل امهدحأ لاق ناف : هل تلق

 دق : لاقف ، كلذ ىل متت نأ بحأو ث زوجي ال هنأ فاخأ مه اردلا رمأ

 !ذه نوكي له ث اضيآ كل ممتأ انآو : رخآلا لاقو ، كلذ كل تممتأ

 ؟ امهل ايزجم

 هيف ىزجت هناف ابرلا ىنعم ىلا غليب مل اذا هنأ ىعم : لاق

 نا : لاقو ى ةمماتملا ىنعم هيغ ىرجت ظفللا اذه نآ ىعمو ع ةمماتملا
 ٠ ١ لوقلاب اضرلاو لوقلاب ةممانملا

 - ةلا .

 ناف ص هب دري بيع هنأ سثخنلا : دبعلا فق هللا همحر ديعس وبأ لات

 لوقلا ناك « ىرتشملا عم هثودح نكمي ال امم هنآ لودعلا رظن ىف جرخ

 ناك ىرتشملا عم هثوخح نكمي امم ناك ناو ث هنيمي عم ىرتسملا لوق
 نيميلا نع لكني نأ الا هذخآ ىرتشملا مزلو ح هنيمي مم عئابلا لوق لوقلا

 ٠ هدنع ثدح هنأ حصي وأ

 ؟ مايألا نم اسثخن نوكي هنأ جرخي ىتمف : هل تلق

 .كلذك هنأ هانعم نم ناكو ث مايأ ةثالث هل الخ اذا : لاق

 :. ةلاسم 7

 كنذ زوجيأ لجأ ىلا اليك وأ انزو محللا عيب نع : لئسو
ِ .. ؟ ال م



٣٠٨ 

 ٠ هيغ فلتخم 7 امم كلذ نأ ىعم : لاق

 : ةلآسم :3

 هل نوكب هنآ لعو ك امهرد ا:ذكو اذكم ةاش لجرل عييب نحعو

 ؟ ال مآ الالح نوكيو اذه زوجيآأ 0 اهمحل موقي امك مهرد

 نوكيو > ضقن امم هنأ ىدنعو . زوجي ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ه امماتت اذا مارحلا دسافلا نم

 : ةلسم وج

 هنعييأ « رضخآ امورحم .لقبلا و لجفلاب نفطي ىتاللا تافاوطلا نعو

 نهيطعي الو ، رنشم نهنم ىرتشيف ح رمتلا وأ بحلا نم ءىشب ةمزح لك
 ال .مأ لالح كلذأ.: مويلا دغلا وأ ركابلا ف ىشعلا ىلا تقولا ىف هنمثب

 ؟ كلذ زوجت

 ٠ كردم ريغ ازوزجم ناك ا.ذا هيف فلتخي امم اذه نآ ىعم : لاق

 : ةلآبنه مج

 عئابلا نم. بيرق رادجب راوتم ادبع عاب لجر نع : لئسو

 ٠ بئاغ عيب اذه : لاق ىرتشملا:و

؟ تبثي تابيغملا عيبف : هل تلق



٣٠٨٩ 

 ٠ ضقتنم .ىعم : لاق

 : ةلاسم ةمج

 ؟ كوكملا راضحا نوكي نم ىلع لجر ىلع ابح عاب لجر نع : لئسو

 ٠ عئابلا كوكملا راضحا مزلي هنأ ىعم : لاق

 نوكي نم ىلع نمثلا هل نزي نأ دارأو بحلا هنم ىرتشا اذاف : هل تلق
 ١ ؟ نازيملا راضحا

` 

 ٠ نازيملا راضحا ىرتشملا مزلي هنأ ىعم : لاق

 ؟ هيلع ىذلا مآ هل ىذلا هديب مهاردلا نزي نمف : هل تلق

 ٠ قحلا هيلع ىذلا نزي ىذلا نا : لاق

 : ةلآسم 3چ

 اذك نالف ىلا ملس : ةعلس هل عبيب رجات لجرل لانت لجر نع : لئسو

 ىلع نامضلا نوكب نم ىلع ص اهعيبت ىتلا ةعلسلا كلت نم امهرد اذكو

 ؟ ملسملا وآ رمآلا

 ٠ عيبب لجرلا اذه ناك اذا رمآلا ىلع نامضلا نأ ىعم : لاق

 ؟ ءاوس كلذ لك عفدا وآ هضبق وأ هيلا ملس : لاق ناف : هل تلق

٠ ىدنع اذكه : لان



_ ٠ ١ ٣ _ 

 هلوقب نامض هيلع نوكي له ص اذكو اذك عب : لاق ناف : هل تلق

 ؟ اذه

 ٠ رمآلا ىلع نامضلا نأ ىعم : لاق

 هعمو ث ةعلس هدنع نم ىرتستي رجات ىلا لجر دصق ناف : هل تلق

 عيبت ال كل ام : هل لاتف ث هل عبيي نآ رجاتلا ىلع رشي مل ٦

 لئاسلا اذ_ه ىلع نوكيب ل_ه ء هل عابي معن : لاق ، لجرلا اذه ىلع

 ١ ؟ نامض

 ٠ نامض هيلع نوكي ال هنأ ىعم : لاق

 رجاتلا ١ ذ۔_هل له 6 رمآلا فرصناو هل عبيب نأ هرمأ ناف : هل تلق

 ؟ هيلا هملس اذا ىرتشملا نم نمثلا ضبقي نأ

 ضبقي نآ هل زاج كنعلس ذخ : ىرتشملا لاق اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ : ٠ نمنلا هنم

 ىرتشملا ىقبو رمآلا فرصناو اذكو اذك ىلع عب : لاق ناف : هل تلق

 ىتح هتعلس لمحي هءعدي الو ص نمثلاب ىرتشملا بلطي نآ رجاتلل له
 ؟ نمخلا ه4! ملسي

 هتعلس كاسما ىدنع هل ناك هيلا اهملسي مل ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 هيلع هل نكي مل هيل اهملس دق ناك اذاو ص نمثلا هيدلا عفدي ىتح

٠ عيبلا ىلع هيلا اهملس اذا ةجح
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 : ةلآسم ٦

 ، فورعم ليكب هارتسثا دامس ىلع لجرو وه قفتا لجر نع : لئسو

 ء كنم هلاتكا ىتح ةيحاضلا ىلا هلمحا : دامسلا بحاصل ىرتسنملا لاقف

 ءاج مث ث هلكي ملو ىرتشملا هلمح وأ ث ةعطقلا ىلا دامسلا بحاص هلمحف

 ؟ ءىش كلذ ىف ىرتشملا مزلي له ث دامسلا لمحف ث ليسلا

 ىلع ث دامسلا بحاص ىآرب دامسلا المح اذا امهنأ ىعم : لاق

 نامض هيلع ىل نعم مل > ةعطتلا ىلا راص اذا عيبلاو لكلا" نوكب نآ

 ٠ ضبقلاو ليكلا لبق فلت اذا

 : ةلاسم ج

 ق ىنطآو ك مه رد فلأب لخن ٥ رمث الجر ىنطآ لجر نع هتلآسو

 عئابلا بلطف ئ نزولا دنع افلتخاف 6 سدس وأ نمث ةصح ةرمنلا كلثن

 مكحلا ام. هتصح اهنم فلألا نم عفري نآ ىرتسثملا بلطو 2 اهلك فلألا ضبق
 ؟ كلذ ىف

 ضقتنا الاو ح مهرد فلألا نم هنصح ذ_خأب نأ عئابلا متأ : لاق

 ٠ عيبلا

 : ة [ ١ لوم %

 دعب ةبئاع تجرخف ص ةردس لجر نم ىرتشا راجن لجر نع : لئسو

؟ كلذ هل له ع ضقنلا بلطو ، اهعطق نأ



 ۔ ٣١٢

 ٠ ءاش نا

 : ةلأسم "

 ، هءام الو هرهوج فرعي ال وهو ح مهارد ةرشعب افيس عاب لجر نعو
 كلذ هل له عيبلا هيغ ضقنب نأ بلطف ك مهرد ةئام ىوسي وه اذاف

 ؟ال مآ

 رهاظ اذه نأل ص ةلاهجلا قيرط نم اضقن اذه لثم ىف ملعأ ال : لاق

 نم ءىن ق بيع ىلع فقو ولو س هفرع نمل هيبع رهاظو هفرع نمل هرهوج

 كلذب عيبلا درو اتيع هنأ ملع ها رسا املف ء بيع هنآ فرعي ملو > عويبلا

 ٠ ىدنع كلذ هل نكي مل مزلي ام لهجو ص ٥آر دق ىذلا بيعلا

 لجأ ىلا لالح مهارد ةرثعب رمت دم لجر نم ىرتشا لجر نعو

 رصتملا نم هل امنا وأ « دقنلا نم هل بجي امف دقنلا ى افلتخا مث % فورعم

 ؟ ةرمت لثم

 اقفتا : ناف .ث :لوهجم دقنلا ىف لالحلا طرش نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ا_ههنع عيبلا ضقتنا افلتخا ناو ، تبث ميبلا اتبثآو ، كلذ نم ءىش ىلع

 لكأ ام ىرتنثملا لكآ ناك نأ دعب امهنيب عيبلا ضقتنا اذاو ء هضقن امهيأل
! ؟ بارجلا نم



_ ٣١٣ 

 فقوي مل ن راف _ لودعلا ىأرب كلذ نم لكآ ام ة هميق هيلع نآ نا, ىعمف .:

 ٠ هنيمب عم مرغل ١ ف هلوق لوقلا ن ا ناك كلذ ىلع

 ىرتشملا نآ ريغ ث اهدودح :فرعي ال وهو اضرأ عاب لجر نعو

 ؟ عيبلا اذه تبثي له ، اهدودح فرع

 ةلاهج هذ_هف > ىرتشملا وأ اهدودح عئابلا لهج ا.ذآ ىعم .. : لاق

 ٠ امهنم لهاجلا نم عيبلا اهب ضقتني

 سيبتلاو' ع لجر ضرأ ف ةلخاد نضرآ لجرلا ناك نا كلذكو : هل ليق

 هضرأ ف هلخا د اد ضرأ لت لك ىرتشي نآ زوجي له « .ضرألا هذه دودح امهيلع

 ؟ امهيقس الو > امهدودح اعيمج ن نافرع الو

 الف مكحلا ىف اماو ع كلذب اسفن اباط اذا مسي اميف زوجي هنأ ىعم : لاق

 ٠ اعيمج كلذب نيفراع انوكي ىتح اضقانت اذا ىدنع كلذ تبثي

 ميتيل ضرأو هضرأ دودح ضعب ىف ةئالث ناك اذا كلذكو : هل ليق

 6٧ هذه . هضرأ لجرل عابف 6 بئاغلا نضرأ نم ةضرآأ أ دح فرعنب الو ّ . نقاغو

 اذ ذه تشى ثب له ح ٦ نافرعي ال امنه و بئاغلا نالمغ ضرأ اهدح هل. بسنو

 ؟ عيبلا

 ىنعم لوهجملا عيبلا'ىف ىضم دقو ث رهجم يبلا اذغ نآ ىمم : لاق
١ ىدنع عيبل ٠



_ ٣١٤ 

 اضقني ملو ء ضرألا هذه ىف هل ضرأ لك ىرتسا كلذكو : هل ليتو ٠

 ؟ عيبلا اذه تبثي له « ضعب امهضعب ىلع
 .. د ۔

 وهف هدودح نم ءىش وآ ، اعبابت اميف نيلهاج اناك اذا امهنا : لاك

 . اذح ف ىدنع لوقل ١ ىضم دقو “ ل وهجم عيب

 به وو ك ٥ دحو هفرع و هضرأ نم فرعي ام هل ع اب ن ا . كل ذكو : هل ليق

 ال و كات هضرأ فرعي ال وهو ( ع اد ام ريغ ضرأل ا' ه ذه ف هل ضرأ لك هل

 ؟ ةيملا هذه تيثت له .۔ اهدودح فرعي الو ئ اهريغ

 افرع اذا هامس دق ىذلا نمئثلاب هل عاب ام هيلع تبثي هنأ ىعم : لاق

 ك ةيملا هل متأف هي لهاج وه امم هل بهو ام امآو ٧ هدودحو هيلع اعيابت ام

 ٠ كلذ هعسي نأ وجرأف

 ٠ ةلاهجلا نم ليق اميف ىدنع ةعجرلا هلف كلذ ىف هبلع عجر ناو

 ، فورعم تقو ىلا ، فورعم نمثب ةلخن لجر ىلع عاب لجر نع لئسو

 ةرمث كلو رخآ تقو ىلا ىنع رخأت : مئابلل ىرتشملا لاق لجألا لح املف

 ؟ امهنيب اذه زوجي له « كلذ عئابلا لعفف ع ةلخنلا

٠ كلذ امهل زوجي ال هنآ انباحصآ لوق ىناعم ى هنأ ىعم : لاق



 ب _ ٣١٥

 : ةلاسم . وهچا

 ايح ماد امن هنكس هيلع طرشو ، الزنم لجر ىلع عاب لجر نع لئسو
 ؟ امانن اعيب اذه نوكي له

 ،.اضقانت نا. عيبلا ضقتيو ع لوهجم طرشلا نا : ليق هنأ ىعم : لاق
 ء طرشلا ضقتنبو عيبلا تبثي هنآ : ليق هنآ ىعمو ص ةلوهجم هتايح نأل

 . ٠ زوجي ال الطاب نكي مل ام عيبلاو طرشلا تبثي : ليقو

 ؟ كلذ تبثي هلهإ ج ةفورعم نينس نكسلا ف طرشلا ناك ناف : 4! تلق

 ٠ ىدنع فالتخاب كلذ ىف ليق هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم دج

 هليك 7 ىلا بارجب ازونكم رمت بارج الجر ضرقأ لجر نعو
 ؟ ال مآ كلذ .زوجيأ بارجلا ق مك امهافرعي ملو ش اريقف نورشعو ةسمخ

 اهناو ء اذه ىلع زوجي الو ث عيبلا مقوم مقي اذه نأ ىعم : لاق

 ىمسي الو ث ةفورعم ريغ وأ تناك س ةفورعم بارجلا هضرقي نآ ضرلا

 لثمب الثم عمقي امنا ضرقلا نأل س هضرقآ ام لثم ضرقملا ىطعي مث ، ءىشب

 ٠ ةيمستلا نع فاك وهو.

 نم ادحاو ارمت هيلع طرشو ث رمتلا طالخأ بارجلا ناك نا : تلق
؟ال مآ كلذ زوجي س دحاو نول



_ ٣١٦ 

 رمتلا : عببو ‘ عيبلا هيشب ىدنع اذهو 6 زوجي ال اذه نأ ىعم : لاق

 ٠ زوجيال رمتلاب

 ٠ عجر كلذ زوجيف ديب ادي امآو س زوجي ال ةئيسنت هلعل : فلؤملا لاق

 : ةلآاضم ةهج

 هل وآ ، هداوس هلو ث هدلج هلو ء مها رد ةثالثي ارطش عاب لجر نعو

 اذه زوجيأ نمثلا عم طرشلا ىرتشملا هاطعأو . محل انم هيف هل وأ هسأر

 ؟ ال مآ لالح وه و

 ىدنع كلذ جرخيو هلئمو ص زوجي ال اذه نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 هجو نم هداسف ف نيي مل هيلع امماتت ناف ، ةلاهجلاب ضقتنملا هجو نم

 ٠ مارحلا

 : ةلآاضم ج

 ال وآ عيبلا متيأ ، وهزي نأ لبق ءارضخ ىهو ةلخن ةرمث ميبي نمعو

 ؟ وهزلا دعب ىرتشملا و وه امهنيب متي

 نوكي مأ لالح اضيآ ىرتشملا اهلكأي ةرمثلاو الالح نوكيأ : تلق
 ؛؟اللاحتيو امماتتي ىتح امارح ةرمثلاو ع امارح نمثلا

نع ىوريو ص مرحملا ابرلا نم اهكارد لبق لي دق هنأ ىعم : لاق



 _ _ ٣١٧

 . اهكارد لبق رامثلا عيب كلذو « ابرأ دقف ابجأ نم » : لاق هنأ للع .ىبنلا

 سيلو ةصصاتملا الو ، لحلا الو ةمماتتملا هل زوجت ال ىبرأ نمو : ليق
 مكلاومأ سوءر مكلف متبت ناف ) : ىلاعت هللاا لاق ، ددارتلاو ةبوتلا الا

 ٠ ( ن ال: الو . الخت ال

 اذا : نييبرملا ف ديعس وبآ لاق : عرشلا نايب نم القن خسانلا لاق
 ء ةصصاقملا ىف فلتخا دق هنأ ةبوتلا .ادارأ مث { ابرلا لاح ىلع امصاقت

 : كلذ ىف لحلاو

 . لاح ىلع ةصصاقملا الو ، لحلا هبف زوجي ال هنا : لاق نم لاقف

 ٠ لاح ىلع كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 ٠ لحلا زوجي الو ةصصاقملا زوجت : لاق .نم لاقو

 : ةلأسم وج

 ء هعابو هسشفق مث علبي نآ .لبق آرزج لجر نم ىرتشا لجر نعو

 ؟ كلذ هل له ضقنلا دارأ مث

 ' ٠ لوهجم هنأل كلذ ىف ضقنلا هل نإ ىعم : لاق

 نوكي وأ نمثلا ميلست هيلع نوكي له ضقنلا هل ناك ناق : هل تلق
؟ رزجلا لثم هيلع



_ ٣١٨ 

 ائيش هنم عاب ناك ناف س هنم لصح ىذلا. نمتلا هيلع نآ ىعم : لاق

 ٠ رعسلا نم لدعب نوكي نأ ىلا كلذ در هيلع ناك ةاماحم

 نوكيأ لصح ىذالا وه نمثلا ااذه نا : عئابلا لاق ناف : هل تلق

 ؟ هلوة لوقلا

 ٠ انيمأ ناك نا كلذك هنأ ىعم : لاق . .

 هنإ هلوق ىنعم ىلع ناكو ص نيميلا هيلع ناك همهتا ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ق هلثم ءانع هلو & كلذك

 : ةلاسم ةه

 مكب : هل لاقف ث اهعيب ديري ةاش هعمو الجر ىقل لجر نع : لئسو
 « مه !رد ةرشع هل نزوف ؟ نزتآ : هل لاقف 4 مه ا:رد ةرشعم : هل لاقف ؟ ةاشلا

 ا ههل نوكيأ اهيف عوجرلا عئابلا دارأف ، اهدر دارأ مث ك ةاسنلا ضبقر

 : .1 ؟ ال مأ كلذ

 امهنم دحاو لكلف ث مالكلاب عيبلا ةبجاو عقت مل ام ليق هنأ ىعم : لاق
 امهنم دحاو لك نأ هنيبو ء امهنم رارقاب امهيلع كلذ تبثي مل ام ةعجرلا

 ٠ هلامب كلذب ىضر دق

 عئابلا دارأو . اهحيذ. دق ةاضنثلا. هذهل ىرتشملا .ناك ناف : هل تلق

1 ؟ ىرتشملا ىلع كلذ هل له ء عوجرلا



_ ٣٦١٩ _ 

 ح ةاشلا حبذ لبق ةعجرلا هل ناك ميبلا تبثي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ مكحلا ف امهنم اضرلا تبثي مل ام هدعبو

 ةاسثلا هميلستو ث مهاردلا ةرشعلا مئابلا لوبق نوكي لهف : هل تلق

 عئابلا ىلا اهل هميلستو ث مهاردلا ةرشعلا ىرتشملا نزوو ، ىرتشملا ىلا

 ؟ عيبلاب امهنم اضر

 تأي مل ام كلذ ناك ع نانئمطالا ىنعم لع كلذ تيثي هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ضقن نم قحلا هيجوب اه هل هل امهدحأ ضقني مكاحلا

 ةرشعب ءارش لجر نم ىرتشأ لجر ف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 مهارد ةسمخ ىلا تعفد عئابلل لاقف ، ءارش وه اذاف رظن هنإ مث ك مهارد

 ىمف ث مهارد ةرشع كيلا تعفد لب : رخآلا لات ع ىتعلس " درو اهذخف

 نماضلا وه هنأل ، ىدنع عئابلا وهو نماضلا لوق لوقلا نأ جرخي هنأ
 ٠ قحلا هبجوي ام ىلع هنيمي دارأ نأ هنيمي عم امهنم

 ٦ ةلاسم :

 دجوف ء هارتشاف ابوث هل ىرتشي نآ الجر رمآ لجرف : هل تلق

؟ ٥هدر رمقل له 4 ىرتشملا هي ملعي ملو ح ابيع بوثلا ق رمآلا



 ._ . ٣٧٢٣٠

 ال هنأ هانعم تبثيو ئ عئابلا دب ق بيعلا . حص اذا .هنآ ىعم : لاق

 ٠ عئابلا ىلع ١ دودرم ناك هئودح نكمب

 ء هضري مل هل ىرتشملا نأ ريغ بيع هيف سيل ابوث ناك ناف : هل تلق
 ؟ ٥در هل . له .

 ٠ هتارش ف ادج دحي مل ام هدر هل سيل نأ ىعم : لاق

 نيسمخب ابوث هل ىرتاف ةوسك بوث هل ىرتشي نأ هرمأ ناف : هل تلق

 ؟ جوثلا هيلع در له مهارد ةرشعب بوث رمآلا ةوسكو امهرد

 هيلع تبث لودعلا رظن ف ةوسكلا مسا هيلع عقو اذا هنأ ىعم : لاق

 ١ ادح هل دحي نأ الا ىدنع كلذ ٠

 اهي ىضرو ء اهايا هدقنأف مهارد رخآل هيلع تناك لجر نغ : لئسو

 همزليآ هلديب نأ بلطغ ع اهنم ائيس هيلع درف هيلع عجر اهدقن نم غرف املف
 ؟ ال مآ كلذ هل

 لوبق هيلع نكي ملو 6٧ زوجي الو دقني ام لاح نم تجرخ اذا هنأ : لاق

 هنا ةفرعم ىلع هذخأي نأ الا اهلدب مهاردلا بحاص ىلع ناكو « كلذ

٨ ىدنع هيلع تيثي هناف ا زوجي امم



 ؟ هل ديب نآ بلطف ۔ هيل ١ عجر مث 6 هنع .اهي ب اغ .ن اف : هل تلت

 اهلدي هبلع ناك زوجي الامم تناكو 4 همهارد نم اهنا حص اذا : لاق

 ٠ ىدنع

 .نيقذمعب اقذع ىرخآ ةلخن ةرمثب ةلخن ةرمث ةضياقم نع : لئسو

 امهالكو س ضرف ةرمثب مادقم ةرمث ضياقتي ام لثم « قذعب نيقذع وأ

 ٠ رضخأ رخآلاو فرع دق امهدحأ وآ > امهنا ولآب افرع دت

 ؟ ال مآ كلذ زوجيأ : تلق

 دعب امهل ضايتلا ناكو ى اعيمج نيكردم اناك اذا امهنأ ىعم : لاق

 انوكي مل اذا امآو س هيف فلتخي ىدنع كلذف امهب نيضياقتملا نم ةفرعملا

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعآ الو س ىدنع كلذ زوجي الف امهادحا وأ نيتكردم

 اقذع ضايقلا ناك ناف &{&© نيبأ كلذ زيجي نم لوقف نيتكردم اناك اذاف

 افورعم تقولا ق ناك نأ ءاوس كلذ لكف ، كلذ زوجب ةداز الي قذ_هءعب

 ٠ ملعآ هللاو ك اكردم

 : ةلاسم "

 ىنم ذخ : رخآل لجر لاقف ث هراهنو رحلا ليل ق هايملا ةاقسم نعو
 مايآ ف ناك وآ ‘ رانهنلا ق ا.دحا.و ١ رثأ ىنطعأو ليللا نم نبرثآ ريرحلا

( ٣ ج ديفم ١ عماجلا _ ٢٢ م (



 ...٣٢٢ د .

 ليبس ىلع ليللا نم ارثأ ذخأيو راهنلا نم نيرثأ هيطعي نأ بلطف ءاتشلا

 ٠ رثألا اهيف بلطأ انآو ايا وج انهل دجأ مل : فلؤم ا لاق

 اهيف ددست كلذ ف فالخلا ىنعم ةلأسملا هذه ىف جرخي : رظانلا لاق

 ىنعممي ةهييش ىهو ضعب صخرو ك ايرلا نم اعون هدعو .ؤ ءاملعلا ضعب

٠ ملعأ هللاو 6 قحلا قفار ام الا ذخؤي الو كلذ ق رظنيلف ك ضايقلا



.٣٢٣ _ 

 سرهم

 ةحفصلا عوضولا

 0 دالوألا ىف ىواعدلا ف باب

 ١١ ةمرحلا بجوي امو قالطلا ىف ىواعدلا ىف باب

 ٢٧ دوهہثلل لدعملا ليدعت ىف باد

 ٥١ باتكلا لوبقو ةنيبلا ىف باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 باب

 با_ب

 باب

 باب

 كلذ ىناعمو اهيف ليجأتلا و اهتداعا و ةنيبلا عامتسا ق

 درو هبف بجي اميفو نيميلا همزلب نمو ناميألا ق

 نيملا

 داضملا فرص ىق

 سانلا نيب ةانابملاو رتسلا ف

 اهنع داضملا فرصو اهماكحأو قرطلا ق

 كلذ ماكحأو جالفألاو لئاجألاو ىقا:وسلا ف

 دودحلاو حسفلاو سايقلاو لخنلا ماكحأ ى

 لاوهذلاو لزانملا ةمسق ى

 اهم اكحأو عف شل ١ ق

٥٦ 

٦٣ 

٩٥ 

١٢ 

١٢٥ 

١٨٧ 

٢.٥ 

٢١٢ 

٢٢



. ٨٢٦٢٤ _ 

 ةحفصلا عوضومل ا

 ٢٥٢ كلذ ماكحأو بصغلا ف باب

 ٢٦٢ نيضرألا نيب تاوملا ف باب

 ٦٤ كلذ نم مزلي امو لامعلاو تاراجالا ف باب

 ٧٤ ةعارزلا ىف ةكرشلا ىف باس

٢٨٠ زوجي ال امو اهنم زوجي امو عويبلا ىف باب





١٦٩٨٥ ةنسل ٧.٩٨ عاديالا مقر




