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مييتانتراسإمب





 هيناعمو فلسنلا ق

 لثم زوجي له ك غوملاو روسكلا نم ةضفلاو بهذلاب ففلسىلا. نعو

 ؟ ريناندلا.و مهاردلا

 > فورعم ءىش ف > فورعم نزور ناك ١ ذا زوجي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ملسلا هيف زوجي امم س فورعم لجأ ىلا

 : ةلاسم ه

 لجرلا ىلا لصوف س لجر نم هل فلستي الجر لسرأ لجر نعو

 فلسلا نوكي نم ىلع ث هفلسف ع هل ىنفلست كيلا نالف ىنلسرأ : لاقف
 ؟ فلسملل

 ء فلسملل انماض ناك هلسرآ هنأ لجرلا رقأ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ نامضلا نم ىدنع لوسرلا كفني الو

 هفل سلا اذه كدنع نم فلستأ امنا : لوسرلا: لاق ناف : هل تلق

 فلسلا نوكيأ س كلذ ىلع هفلسف ىلع الو ئل سيل ث نالف ىلع وأ ث نالفل

 ؟ لسرملا هم رقأو ڵ كلذ حص ا.ذا لوسرلا نود لسرملا ىلع

 اذاو ى فلسلا تبث رقأ وآ رمألا لسرملا ىلع حص اذا هنأ ىعم : لاق
 نكي مل كلذ ىلع فلسلا هفلسو لسرملا ىلع فلسلا نآ لوسرلا طرش
٠ لوسرلل طرشلا اذه حص اذا فلسلا ق نامض ىدنع هيلع



 ىلع تيم ل_د ۔ رهألا هيلع حصي ملو رمآلا ركنأ ن راف : تلق

 ؟ فلسلا

 نم ىلع حص اذا ، هيلع تبثأ ام ىلع تباث فلسلا نأ ىعم : لاق
 ٠ ةذيب وأ رارتقاب فلسلا هيلع دقعنا

 ىلع فلسملا عجري له ، فلسلا هيلع دقع ىذلا فلح ناف : هل تلق
 هفلس امنا فلسملا ناك اذا ، فلسملا لام سأري وأ فلسلاب ءىشب لوسرلل

 ؟ !,لوسرلا لاق ىذلا طرشلا ىل

 ح فلس ١ ل ام سأرب ال و . فلسلا نم ع: ىشب هقحلب ال هنأ ىعم : ل ات

 5 59 ٠ هريغل هفلسي هنا : لاقو ، هريغل هضبق هنأل

 ؟ كلذ زوجيأ ؤ ريرح بوثب ، نطق ىبوث الجر فلس لجر نع : لئسو

 ىدنعف ارخأتم زيرحلا بوثلاو 6 نيمدتتم نانوثلا ناك ن ٢ ىعم . : لاق ا

 : ةلاسم 2

 نس نم منغ سأر نيرشعب مهرد ةئام الجر فلس لجر نع : لئسو

:؟ اتباث اذه نوكي له ةفورعم
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 لجأو ةفورعم نسو فورعم سنج نم ناك اذا : لاق نم لاق

 ٠ مات وهف 3 فورعم

 اهتادايزو س نانسألا فالتخا لجآ نم زوجي ال هنا : لاق نم لاتقو
 ٠ اهنا ظن و

 : ةلاسم 3

 ىتلا فورظلا هيلع طرشو غ رمتب الجر فلس لجر نع هتلأسو

 ٠ ١ ؟ اهيف زنكي

 ٠ فلسلا دقع مم كلذ ناك انذا. ضقتنب هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم 3_چ

 ةد_ ةع مم هفلس انهر هنم ذخأي نآ هل زوجيآأ الجر فلس نمعو

 ؟ فلسلا

 ٨ :زوجي ال هنأ انباحصأ لوق ىف هنآ ىعم : لاقت

 . ٦ ةدقعلا عم اليفك هيلع ذخأيو هفلي نا زوجيف : هل تلق

 5 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ زوجي هنا : لاق نم لاق

: : . . 5 ٠ِ : »« . . . . م . ٠ زوجب }ل هنا : لاق نم لاقو
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 له ، فلسلا ةد_ذع مم كلذ ةزاجاب لوقي نم لوق ىلعغ : هل تلق

 ؟ فلستملا دي نم فلسلاب نهتري نأ ليفكلل زوجي

 . ليفكلا تبث اذا كلذ هل زوجي هنأ ىعم : لاق

 فلسلا ةدقع عم فلسلا ىف نهرلا ناك اذا : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 مامت دعب نهرلا ناك ناو 2 فلسلاو نهرلا دسفي دقف ،.اهطرشب الوصوم
 ى فلسلا لحم ل_بق ناك اذا نهرلا ضقتنا و ، فلسلا تبث فلسلا ةدقع

 ٠ فلسلاو نهرلا تبث ڵ فلسلا لحم دعب فلسلا ىف نهرلا ناك ناو

 ف صنل نهرلا دنع طرش اذا فلسلا تابثا انباحصأ لوق ىف ملعأ الو

 ىسوم نع ظفحأ : لاق هنآ ملعلا لهآ ضعب نع ىوري دق هنآ الا هتابثا

 وحن وآ ري_ذاند نم ريخ ةلأ_۔م ىلع نب ىسوم نع تظفح وآ ىلع نبا

 ٠ اذه

 ؟ كلذ امو : ليقف

 « هانعم كلذ متأو ك فلسلا فق نهترملا فلسملا فلستملا لجأ نا : لاق

 .دنع بفلسلا ةزاجا هانعم ىورب دق هنأل لح وأ ك فلسلا تيئو فلسلا زاج

 ٠ ح فلسملل كلذ فلستملا مامت

 هل فلستف { رمتم مه ١ رد ةرشع هل فلستمح نأ الجر رمآ لجر نعو

 ناك وآ ، فلسلا هل ىذلا تام مث ے مهاردلا هنم ضبقو ، لجر دنع نم

 ىلا هملسي الو & هفلس ىذلا ىلا هملسي نأ فلسلا هيلع ىذلل له ايح

؟ هثراو ىلاا الو ح هل فلسي ىذلا
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 نكي مل ث هنيعب لجر دنع نم هل فلستي ن نآ هرمآ اذا هنأ ىعم : لاق

 حصف هنيعي دحأل ٥ رمآب مل نا و { هنثرو ىل ا وأ هيل ا الا هملسي نأ هل

 ء هفلس ىذلا ىلا هملس ءاسث نا رايخلا هيلع ىذلل ناك ى فلسلا هل ىذلا
 ٠ هنثرو ىلا وأ > فلسلا هل ىذلا ىلا ءاش ناو

 هتمام دقو 6 . فلبسملا ا.ذ .ده نم هل فلست ىذلا هآ ريأ ن را كلذكو : هل تلق

 ؟ هأريي له ك ٥ ةايحلا ق وه وأ ڵ5 فلسلا هل نم
, 

 هل نكمي مل > هنيعب دحآ نم هل فلستي نأ ٥ رمآ ن راك ن ا ىعم : : ل اق

 امنا هنأل أربي هنأ وجرأف هنيعي دحأب هرمأب مل ن 7 و .ؤ أآرجب الو ى كلذ

 ٠ هنم فلست نمل فلسحتملا ىلع نامضلاو & وه هيلع نامضلا

 : ةلآسم 3

 < رمت وآ بحب هل اهفلسين هرمأو مهارد لجر ىلا ملس لجر نعو

 هبيلا ملسو ث :هبح هل ضبق فلستلاا لح املف ى مهارد اهنم وه ذخأو

 « هريغ فلس ام بسح ىلع اهذخأ ىتلا همهارد ةهج نم ابح هدنع نم

 افلس .اهبسحيو :هجولا اذه ىلع همهارد نم ذخأي نآ كلذ هل زوجي له
 ؟ هل فلسي نأ هرمأ ام لثم

 بحاص كلذ هبل متي نآ الا ، كلذ هل سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق
 . مهاردلل نماض وهو خ لعف ام مهاردلا

 « هل فلسي نآ هرمآ ىذلا مها ردلا بر تام نا كلذكو : هل تلق

 بح هدعب نم هتثرول همزلي امف ، هجولا اذه ىلع همهارد نم ذخآ دقو

. ؟ هذخأ ام لثم مهارد وأ
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 نمم مهو ، كاذ هل اومتي نأ الا مهازد مهل همزلي هنأ ىنعم :: لاق

 ٠ زئاج وهف كلذ مهمامتا هيلع زوجي

 : ةلاسم 3

 هيلع ىذلا بحلا مدعآو ، فلس رب بح ىرج لجر ىلع هل لجر نعو

 هل ناك املف & مهاردب رب بح ىرج فلسلا هل ىذلا هل عابف 2 فلسلا

 ىلع فلسلا هل ىذلا هذخآ ج فلسلا هيلع ىذلا هضبقو بحلا ىرج

 هجو ىلع فلزلا نم ىل كيلع امب هذخ ىرجلا اذه : لاقو ث رهقلا هجو
 . ؟ كلذ هل زوجي له ث رهقلا

 هيلع ايجاو: ناكو س بحلا قحتساو ص عيبلا تبث اذا هنأ ىعم : لاق
 هذخأف عانتمالا هعسي ال امب عانتمالاو ، رذع هيغ هل سيلف ، هميلست
 ىلا لصو دقو ث اثحح هيف ثدحي نآ ريغ نمم ةبلغلا هجو ىلع هنم
 . مكحلاب فاصنالا ىلع ردقي مل اذا نامض هيلع ىل نيبي الو & هتح

 .؟ ةلآسم 3 ٠

 ةر_مث نم هيطعي نأ هيلع طرشو ث الجر فلاس لجر نع : هتلأسو

 ؟ .طرشلا ١ ذهي .فلسلا لطيب له 4 . ائيسث اهنم بصب ملف ح ةمولعم .

 هيلع طرش اذا س فلسلا دسف هيلع اطرانشت ام مدع اذا ىعم : لاق
 ,.. ٠ ةرمنلا .

 ةرمثلا هذه مسبب ملو 6 ةماجلا هذه ةرمث نم : ة لاق . ناف : هل تلق

, . :؟ لجألا ءاضتنا ىلا ائيش اهنم بصي ملف اهريغ رأ
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 : . : فالتخا اذه لثم ىف دجوي هنا : لاق

 . فلسل ١ ضقتني هنآ : لوقلا ضعب ق بسحأى

 ىطعيو > ءىش ضرألا ه ذه نم ىنآب ىتح تبني تبثي هنأ : لوقلا ضعب فو

 ٠ فلسلا ات ده سنج نم هرمث اهتما ء اج ام ىتم ى رخآ ة ةرمث نم ذ

 . زمتلا نم عون ىآ نم مسي ملو ح رمتب الجر فلس لجرف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هل فلستملا مزلي ام

 ٠ رمتلا نم طسوالا نوكب لوقلا ضعب ق هنأ ىعم : : لاق

 . فلسلا ضقتنا الاو ءىش ىلع امماتت نا : لات نم لاقو

 ؟ ةلاسم وج

 ةثالث وأ ح افورعم اليك رمت بارج لجر ىلع هل لجر نع : لئسو
 7 & تفي ١ .زونكم ١ رمت هيطعب نآ بفلطو ك ائيش هرضحي ملف ةبرج

 فلسلا بحاص ىلع لهو و & كلذ هل له ، < ه ةزفقأ ة هسمخ وآ ةبرجا ةثالث هنم

 7 ذخأي . نآ 5

 ۔ ىشلا نم فصن صن و رمخ لك نم ) صقني لبش _ ق ةنأ ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللا و

 امارج هيلا ملسف ، افورعم الك رمن فلس هيلع ناك ا.ذاف : هل تلق

 ؟ هلوق ىلع هذخأي نأ هل له ء ازونكم

 : لوقب ىتح هنا : لاقو ، هذخأب نآ هل زاج هقحص اذا هنآ ىعم : لاق

. هل هابكي نآ دا رآ هنأ
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 : ةلسم وج

 ؟ ال مأ زوجي بايثلا ف فلسلا نع : لئسو

 ص لوطلاو ضرعلا ف مولعم عرذب ناك اذا لي هنأ ىعم : لاق
 ، زئاج وهف ث مولعم لجآ ىلا ، مولعم فنص نم ا ةمولعم ةحفصو

 ٠ ةحفصلا الا ضقتنم وهف اذه نم ءىش صقن ناف .

 . امتفم ىنعم ىلع ىتأيب لوطلاو ضرعلا : لاق

 . مولس نزوب نوكب ىتح : لاق نم لاقو

 : ةلاشضمه ج

 هذخأب نأ . زوجي . له . . دلب ف هضبق طرش 5 اذا فلسلاف : هل تلق . .

 ؟ هضبق طزش ثيح .ال ١ ةفصل ا ٥ ذه ىلع زوجي ال 1 رخ آ دلب نم .

 ثيح الا ةفصلا هذه ىلع هذخاي نأ هل سيلف ٤ تفضو ام لعف
 ضبق نوكي نآ دلي ىف طرشلا عقو اذا افالتخا كلذ ىق ملعأ الو \ هطرش

٠ باوصلاب ملعأ هللاو . انفرع ١ ذكه > دلبلا كلذ ف الا بفلسلا ,
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 باب.

 اهيناعمو ةيراضملا ى

 ع هب رجتيو ص هب براضي لام سأر لجر ىلا مفد لجر نع : لئسو

 قوتف < اهيف رجتيو ، ىرقلا ىلا جرخيو دهشيو ح هتيراضمب بيغي ناكو
 ةعاسضبو الام هيف فلخو {© ةيصو هل نكت ملو « هيف رجتي ناك دلب ق

 لصفي ,فيكو 7 لجرلا اذه هفلخ م مكح 'ام ى اماتيأ فلخو ء اعاتمو

 ؟ لاملا سأرلا ااذه بحاص

 هكلم ف موكحم وه ع لجرلا .اذه. هكرت ام نا ليق ام ٣ هنأ ىعمف

 ةبراضملا نم هنأ ح هنيعب ءىش ىق ةنيب حصي ىتح « براضملا كلاهلل هنأ

 دقو ث ةنيبلاب حص ام الا ةبراضملا بحاصل ءىش الو س هديب تناك ىتلا
 ع كلذ نيبتي ملو تام مث 3 ةيراضم الام هيلا عفد هنأ حص اذا هنا : ليق

 ء هليك ؤآ. ح هنزو لثم براضملا هكرت اميف هلام لثم لاملا برل.ناك

 ك ٠ ةبراضملا نم هنآ هنيعب حصي مل ولو

 تسيل ةنامآ ىه اهنا ةبراضملا نأل ء حصأ ىدنع لوألا لوقلاو
 . . ٠. براضملا ىلع هن .

 هذ_ه رب_غ هكلمي ءىشب فرعي ناك فقونملا لجرلا ن : تثلق

 تباغ دقو & كلاهلا ااذه عم ىلتبملا اذه لعفي فيك فرعي 7 ح ةبراضملا
 هذبه هتبزاضم نم هفلخ ىذلا اذه فرغي ملف ، هنع هتبيغب هرومأ هنع

؟ كلذ ريغ ءىش وأ
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 امم ءىش لاملا برل حصي مل امو > ءاوس اذه ف لوقلا نأ ىعمغ

 فالتخال او لوقلا ىضم دقف ١ هتيراضم نم هنأ 0 هنيعي لاملل ا بر فلخ

 ٠ هبحق

 . ه

 : ةلآننم "

 جرخو { .امهنيب حبرلا نآ ىلع لام نسآر الجر ئطعأ لجر نع : لئسو ٠
 كلذ ف اهيف عمجي ابسورخ. هاطعأف ، لاسملا بحابص ىأرب دلب ىلا
 دلبلا .كلذ ىلا .اهلمح املف ٤ لاملا سأر ف سورخلا ركذي ملو 2 دلبلا
 . ٣ سورخلا هذ ن در نوكي نم ىلع ، لاملا بحاص نذاب

 ء اهلمحب هل نذآ دق هنأل ، ىدنع اهدر لاملا بحاص ىلع : لاق

 نذأي ملو ث اهايا هراعأ نا امآو ة اهل لماحلا ىلع دلبلا ىلا اهلمح نوكيو
 اهبحاص ىلع سيلو ك اهدر هيلع ناك ث ريعتلمملا المح دلبلا ىلا اهلمحب هل
 . ريعتسملا ىلع كلذو ، بوهذ الو ءىجم ىف اهدر

 ٠ اهدر هيلع طزرتشز نأ الا ريعتسملا ىلع نامض الف ةنامألا تفلت ناف ©

 ء اهدر هيلع طرتشا اذا نامضلا هيلع ناك هجولا. اذه ىلع تفلت ناف

 ملعأ هللاو ٠

  :3ةلاسم :

 ىلع طرت_.شي نآ لماعلل نآ ملعلا لهآ عمجأ : فارشألا باتك نمو

 { ءازجألا نم اءزج امولعم كلذ نوكي نآ دعب ى هيلع ناعمجي ام لاملا بر
 هسفنل امهالك وأ امهدحأ هطرتشي ىذلا ضرقلا لاطبا ىلع اوعمجأو
٠ ىآرلا باحصأو ث كلامو & ىعفاشلا نع كلذو ةمولعم مهارد
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 ةرشب الا؛حبرلا فصن كل : امهدحأ لوقي نأ : كلذ ف باوجلاف
 اناطبآ اميف باوجلاف لاق ي مهارد ةرشعو حبرلا فصن كلو .2 مهارد
 ٠ هين

 هيف ملعن الو ث زئاجف لوألا لوقلا امآ معن : ديعس ويآ لاق

 كلذف لانملا بزل ةدايزلا ف طرشلا ناك اذا رخآلا كلذكو 2 افالتخا
 ُ قف براضملل ةدايزلا طرش ناك ن :راف ح افالتخا كلذ ىف ملعن الو س دساف

 ٭ هزاجآ نم ضعب كلذ زاجأ
 ض ٠:

 . -.۔.

 قيرط نم ال ةلاهجلا. قيرط نم لطب امناو ع حصآ هزجي مل نم لوقو
 نم اد_ساف كلذ ناك ةدايزلا ىف لاملا برل طرشلا ناك اذاو ڵ ابرلا

 ممارد كلذكو .. ةنومضم مهاردب مهارد عاب هناك هنأل . ايرلل قيرط

 ,٠. !ه دلساق لطاب وهو مها ردب ريناند وآ ث ريناندم

 ةلماضم . وأ ةضراقم لاملا :اذه ةخ : هل لاقف الام هيلا عفد اذاو

 ؟ نيب رمآ ىلع

 نامض الف لماعلل ةحبارم هب لمعي لاملا عفد اذاو ، زئاج كلذف .

 لوق :ىف و ئ لمابنعلا ئلع ٠:ئنش الو :هببسب ال : كلام لوق ىفف ، هيلع

 ناو > هيلع نومضم لاملاو : هل حبرلاف هب ل_مع اذا : ىأرلا باحصأ

 : ٠ براضملا لام نم كله هب لمعي نأ لبق لامها كلم

 لاق ام نسحو _ فورعملا وه ١ ه ىأرلا باحصأ لوق .: : دبعس وبآ لاق

 ري_غ ك حيرلل ةبهلا ةلزنمب وه امناو ء اير ىنعم هيف لخدي ال هنل ء كلام

٠ ةلاهجلا كلانه نمف ، ملعي ال ام بهو هنأ
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 ج ةلآانىسم :3

 نم اهف لماعلل ام مسي ملو ك ةيراضم مهارد هيلا معقد اذا.و

 ٠. نافصن امهنيب : ليقو © هلثم رجأ هل ناك > حبرلا

 نأ : ثلاث لوق اهيفو ث زئاج اذهو ، حصأ لوألاق : ديعس وبأ لاق
 ٠ تابراضملا نم ةنسلا رثكأ هيلع ام هل

 : ةلاسم ج

 ` ؟ لماعلل مني ملو . حبرلا ثلث لام ا برل نآ ىلع ناك ناف

 كلذ ىلع متأ ناو ث ىلوأ هداسفو ك لوهجم لصألا : ديعس وبأ لاق
 . ه زئاج كلذف حبرلا ثلث لماعلل نأ ىلع ناك ناف ع زئاجف

 ٠ لاملا برل حبرلاو لاملا نأل معن : ديعس وبأ لاق .

 لاملا ةلمج نم مهارد ةرشع رهش ناك هل نأ براضملا طرش اذاو

 مل ولو 6 ة رجخلا جرخف جرخي هنأل زئاجف > حبرلا" نم هتصح رمحت

 ٠ زجي مل لاملا ترل كلذ طرش ولو « حبزي

 ق_ح ال مهاردلا هذه فصن نآ لماعلا ىلع لاملا بر طرش ناف

 ؟ كنيبو ىنيب هحبر ىقابلا بفصنلاو ث اهيف كل

 ٠ رثكأ وآ ل_قأ وآ حبرلا عبر كل لوقي نآ الا اذه زوجي الف

؟ لاملا سأر نامض هيلع طرش اذا براضملاو



_ ١٧ 

 هبلع نامض الو ئ طرشلا لطبب : لانق ٠

 5 ةبراضملا لطبتو ث نامضلاب هل حبرلاو نمضي لوقو : هريغ لاق

 ٭ ةبراضملا ىف حبرو نامض تبثي الو

 سأر دعب نم حبرلا سآر نم مهارد ةرثع حبر امهدحأ طرش ناو
 : امهنيب ىقابلا و ى لاملا

 ٠ زوجي ال : لوقف

 6 فورعممي . ةرجألا جرخم جرخي هنأل ك براضملل زوجي : لوقو

 . مهاردب مهارد عيب جرخم جرخي هنأل ، لاملا برل زوجي الو ةبراضمو
 ٠ قيفوتلا هبنو ملعأ هللا ر 6 لطاب ١ ذه ر 6 بهذ وأ

.( ٤ ج ديفملا عماجلا - ٢ م)



 باب

 مرحي امو هنم لحي امو حاكنلا ق

 ؟ اهجوزتي نآ هل له ، لجر جرف تسم ةأرما نعو

 زوجي ال لوقلا ضعب ىفف دمعتلا ىلع كلذ تلعف اذا اهنأ ىعم : لاق

 ٠ هسمك اهسم ىرب ال و ؤ كلذ ق صخرب ضعيو 4 اهجوزتي نآ هل

 : ةلآسم :23

 6 قهارملا نود ناك اذا ىبصلا ف لرق هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ؟ ةغلاب ةأرما ءىطوف

 ٠ ءطولا كلذ هيلع مرحي الو ، علب اذا اهجوزتي نأ هلف

 ؟ غلاب ريغ اقهارم ناك اذاو

 : هيف فلتخي هنآ : ىعمف

 ٠ زوجي : لاق نم لاقف

 ٠ زوجي ال : لاق نم لاقو

 دارأ مث ، هديب وآ هجرفب ةيبصب ثبع اغلاب الجر ناك ناف : هل تلق
؟ كل ذ هل له & اهجو زتف نأ



 ء كلذ هل زوجي ال هنأ مهلوق ةماع ىف انباحصأ لوق ىف امأ : لاق
 ٠ ... 7 مل وآ ا -تةننا

 دسفت الو ص لعف امم ةبوتلا هيلع نآ مهلوق ضعب ف جرخي هنآ عمو

 امنا : لاقو جرفلا نود ام ثيع ناك ناو ك اهضتغفي مل ام & كلذ هبلع

 ٠ ءاوس رهف 4 ذندي نم اهسم

 ٠ ندبلا رئاس نم دشأ ركذلا نا : لاق نم لانتو

 ؟ ةلآتسم %

 تلاقف ك جيوزتلل اهبلط ىف الوسر ةأرما ىلا لسرأ لجر نعو

 لوسرلا عجرف © اهيلا عجريف اهندع تضقنا اذاف ،\ ةدع ف اهنا : لوسرلل

 له ، هل تمعنأف ص ةدعلا ءاضقنا دعب لوسرلا اهيلا عجر مث ح هربخأف

 ؟ اذه ىلع اهتدع ءاضقنا دعب اهب جوزتي نأ هل زوجي

 . جيوزتلا ىلع الو 2 جيوزتلا ىق ةدعاوم اذه نأ ىل نييب ال : لاق

 اهيلا عجري امنا اهنأ اهنم ةينلا ف نوكي نأ الا ، ضيوعتلا جرخم جرخي اذهو
 ٠ ةينلاب ةدعوملا هبشي ىدنع اذهف س هجوزنو ث هل معنتل

 ؟ لوقلاب ةدعاوملا دسفت امك دسفت ةينلاب ةدعاوملاف : هل تلق

 تاينلا تبثي نم لوق ىلع لوقلا ضعب ىف كلذ جرخي هنآ ىعم : لاق

 نم تبثي ام بابسأو عويببلاو ناميألا ىنعم ف اهب مكحيو ص تادارالاو
 ٠ لاعفألا

 ء ةينلا دسفت امنا هنأ ىعمف اذه لثم ى تابنلا تبثي ال نم لوق ىلعو

٠ اهبجوي الو كلذب لاعفألا دسفت الو س ةدسافلا تاينلا نم ةبوتلا امهيلعو



_ ٠ ٢ 

 اهئطو مث ، اجوز هب ضرت مل مث ةأرملا جوزت اذا لجرلاف : تلق
 ؟ال مآ جيوزتلا متيآ > ءطول ١ دعب هي تضرف

 وهف ( حاكنلاب اهنم اضر ريغب اهسفن هتئطوأ اذا. هنأ ىعم :: لاق

 ٠ حاكنلا متي الو 6 دساف

 تيضر مث ، هب تملع نيح جيوزتلاب ضرت مل تناك ناف : هل تلق
 ؟ امات جيوزتلا كلذ نوكي له ص ءطولا لبق كلذ دعب

 ىفو ، هخسفي وأ حاكنلا متي مالكلا لوآ نا : ليق هنأ ىعم : لاق
 مل ام مات وهف تمتأ مث س جيوزنتلاب اكسمتم جوزلا ماد ام هنآ لوقلا ضعب

 :ه اضرلا لبق اهئطو نكي

 لخد دقو ، اراكنا الو اضر اهنم ملعي ملو ز اهجوزت ناف : هل تاق

 ؟ اهنذآتسي وأ اهلمعتسي ىتح مآ ح جيوزتلاب اهملع هيزجيأ اهلزنم

 ملعلا دعب اهسفن ىلع هتزاجأو ء اغلاب ةأرملا تناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ انباحصأ لوق ىف مكحلا ف ىعم اهيلع تبث ، جيوزتلاب اهنم

 : ةلاسم مج

 ، حالصو ةبوت هنم ترهظ مث ، ىنزلا لجر نم ملع لجر نع : لئسو

 ؟ هريغ ةمرحب هجيوزتنب دهشي وأ هتمرحب هجوزي نآ هل له.

 : هيغ فلتخب : هنأ مم : لاق

'٭: هجيوزتب دهشيو هجوزي نأ زوجي : لاق نم لاق



 _ _ ‘٢٧٦

 ٠ هجيوزت ىلع دهشي الو هجوزي نآ زوجي ال : لاتق نم لاقو

 ؟ هجوزت نآ اهل له ص هانزب ةآرملا تملع اذا لجرلاف : هل تلق

 افالتخا كلذ ف ملعأ الو س هجوزتت نأ اهل زوجي ال لبق هنآ ىعم : لاق

 ٠ انباحصآ لوت نم

 اهجوز مث ، ىه ملعت ملو لجرلا ىنزب اهيلو ملع ن راف : هل تلق

 ؟ اهيلو اهجوز نأ دعب تملع مث ك لجرلا اذهب اهيلو

 ٠ هانزب تملع اذا اهيلع مرحي : ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ اهيلو اهجوزو هانزي ملعت مل ناف : هل تلق

 دق اهنآ جوزلا ملعي ىتح جوزللو اهل زئاج حاكنلا نآ ىعم : لاق

 ٠ حاكنلا دسفو اهيلع مرح تملع ناف ئ هانزي تملع

 دق اهنآ جوزلا ملعو 4 هانزم تملع مث اهي لخد دق ناك ن :راف : هل تلق

 ؟ اهب ةجيوزت لبق هانزب تملع

 ٠ ءطولاب قادصلا هيلع نوكيو ت حاكنلا اذه دسفي هنأ ىعم : لاق

 تام مث س هريغ ىلو اهجوزو 0 جوزلا انزب ىلولا ملع ناف : هل تلق

 جوزلا نم تثرو امم اهثرب س ىلولا اذه اهثرو ىه تتام مث ث هتثروو جوزلا

 م ؟ ال مأ

 ٠ ۔ . -_

نوكيو 0 .دساف نكي مل لصأل ا ىف ح اكنلا نا : ليق دق هنأ ىعم : لاق



 لجأل فالتخالا ىنعم هقحليو اهجوز نم تثرو اممو ث اهنم هثاريم هل
 ٠ جوزلا نم تثرو امم ثرب ال لوقلا ١ ذه ىفف ‘ هيلع ةجح هنأ هملع

 ىنازلا تام مث ، رخآلا ىنزب امهدحأ ملع !ذا ناجوزلاف : هل تلق
 ؟ كلاهلا نم اهثاريم امهنم ىقابلل له امهنم

 ٠ انباحصأ لوق ى هيلع مرح دق هنأ ملع دق هنأل هثري ال هنأ ىعم : لاق

 : ةلآنسهم 3وچ

 ةأرملا ثعمسو “ هتأرما تذخأ نالف تام ا.ذا : لاق لجر نع لئسو

 ؟ اهجوزتي نأ لجرلا اذهل له ك اهجوز تام مث ك هلوق

 ىف اهجوزتي ال هنأ انباحصأ لوق ىنعم ى ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اذه لثم

 ، هوجولا نم هجوي لجرلا اذه نم ةآرملا هذه تجرخا اذاف : هل تلق

 ؟ اهذخأي نآ بلاطلل له

 لثم فق لاق هنأ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ليق هنأ ىعم : لاق

 نيبتو اهنعاليو ص لوألا جوزلا اهفذقي نآ الا اهجوزتي نآ هل سيل : اذه
 ٠ كلذ دعي اهجوزتي نا اذهلف س هنم

 ؟ كلذ ىلع د_حو ىنزلاب لوألا جوزلا رقأ ناف : هل تلق

 ٠ ىنزلاب اهل هفذق لثم هنآ كلذ ىل نيبي ال : لاق

؟ قرفلا امف : هل تلق



٢٣ 

 نوكي ام ليبس ىلع ةركنتم اهسفن هئطوت نأ نكمي هنأ ىعم : لانت

 . اهمرحي نم لوق ىلع اذهو ص ىنز هنأ مهدنع

 ؟ اهريغب ةهبشتم اهسفن هتآطوآ ناف : هل تلق

 مرحت ال اهنأ لوقلا رثكآو ى هيلع مرحت اهنا ليتق دق هنأ ىعم : لاق
 ٠ هيلع

 ؟ ال مأ تلعف اميف ةمثآ ىه نوكتف : هل تلق

 ىف اهيلع سيلف ص اهنم لالحلل اهدصق تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 ٠ ةمثآ ىهف كلذ هيلع لمحيو وه همثؤت نأ ىلا اهدصق ناك ناو ى مثا كلذ

 ؟ هلاح امف : هل تلق

 هذهو ث لاخلا اذه ىلع اهايا هئطو ىف مثآ مأ ملاس وه : هل تلق

 ؟ ةينلا

 ٠ مثآ وهف ىنزلا هتين دصق ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ ةريغصلا وأ ةريبكلا بونذلا نم اذه همثإ نوكيف : هل تلق

 ٠ ةريبكلا بونذلا نم هنا : ليق هنا : لاق

 ةأرما تلخدأ نيجوزلا ىلا اتلقن املف ، نيتخا اجوزت نالجرف : ليق
 ىاع نيلجرلا نم زا.وجلا عقوو أ اذه ىلا اذه ةأرماو . اذه ىلا اذه

؟ كلذ ىف مكحلا فيك ى نيتخألا



 نهنم ةدحاو لك دتعتو : نيلجرلا نع ناتأرملا لزتعت هنأ ىعم : لاق

 قادص اهل ءىطاولا مزليو ، هيلا تعجر اهعوجر اهجوز دارأ اذاف ، ةدع
 ٠ هتجوز اهنأل ى عجرت مل وأ هيلا تعجر ى لماك قادص اهجوز ىلعو س لماك

 اهنأ ءىطاولا ةين تناك دقو ، ال مأ نامثآ أطوملاو ءىطاولاف : هل تلق
 ؟ اهجوز هنأ ةأرملا ةينو ح هتجوز

 5 ةروجحم ةثجلا نأل ء كلذ امهعسب الو 4 نامثآ امهنأ ىعم : لاق

 ةقفاوملا ىنعم ق امهيلع مثا الف لالحلا و دصقلا ىنعم ىلع ناك اذا : ليقو

 ٠ ملعل ا دعب الا

 ؟ دلولا نوكي نمل امهئطو نمم ناتآرملا ناتاه تلمح ناف : تلق

 ٠ ءىطاولل نوكيب هنآ ىعم : لاتق

- 

 ؟ ةلآتم _

 اهنا ةدعلا ىف الجر ىه تدعاو اذا ةئربتملا ةآرملا نع : لئسو

 ؟ اهجوزتي نأ هل زوجي له س ةدعاوم هل نكي ملو ، اهتدع تلخ اذا هذخأت

 اذا هل اهضيرعت الو % ىه اهتدع ١ وميد دسفت ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٭ كلذ نم ءىش وه هنم نكي مل

 : ةلانم چ

 ء اهذخأ تنكل جوز اهل سيل ةنالف تناك ول : لاق لجر نع لتسر

 تجرخ مث س جوز اهل ناك : لاق نيحو & ةجوزتم ىهو كلذب ىه تعمسو

؟ اهذخأي نأ هل له ، قالطب اهجوز نم



= ٥ ٢ . _ 

 . اه ذخأب ال & انم احصأ لوق نم ىنعمل ١ ق ح رخي هنآ ىعم : لاق

 ىهو ، كلذ اهل لاق ىذلا كلذ اهجرز نم تجرخ ول تيآرأ : هل تلق
 ؟ اهذخأي نأ هل له اهتتلطو ، هريغب تجوزت مث ث اهذخأي ملف هعم

 ٠ مهلوق نم ىدنع جرخي اميف لوألا ىنعم هبشي هنآ ىعم : لاق

 ؟ اهذخأب نأ هل له ص ناعلب امهدحأ نم تجرخ ناف : هل تلق

 ٠ اهنعالو اهجوز اهفذق اذا اهذخأي هنا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ كلذ لجأل اهقلطو ث اهاقدصو ىنزلاب هعم ترقأ ناف : هل تلق

 ٠ اهذخأي.الاهنا انباحصأ لوق نم ىنعملا ف جرخي هنأ ىعم : لاق

 دعي اهجوز نم تجرخ اذا اهذخأب نأ هل نا : ليق لهف : هل تلق

 ؟ هريغ وآ توم نم ناعللا ريغ هجوب اذه

 ٠ليق اميف كلذ هل نآ ملعأ الف توملا امآ : لاق

 ؟ ادبآ هل لحت ال ةمرحب هنم تناي نا كلذكو : هل تلق

 هذه ام فرعأ ال ىنأ الا ليق اميف كلذ هل نأ ملعأ تسل : لاق
 .ةمرحلا

 : ةلاننم وج

 ىذلا مويلا كلذ نأ امهعم حص مث اهب لخدو ةآرما جوزت لجر نعو
؟ امهنيب قرفي له ، امهنم الهج اهتدع ةيقب ناك هيف اهئطو



 ب ٢٦ ب

 هيلع تمرح دقو 6 اهدر هل سيل > دساف جيوزت ا ذه نأ ىعم : لاق

 اهئطوو هنم الهج ةدعلا نم موي رخآ ف ىهو اهجوزت ناف : هل تلت
 ؟ ةدعلا ءاضتنا دعب ىناثلا مويلا ق

 ٠ حسفنم جعبوزت وهف ةدعلا ق جيوزتلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ؟ هبلع مرحتف : هل تلق

 ةدعلا ف ءطولا ناكو ث ةدعلا ىف جيوزتلا ناك اذا ءاوس هنأ : لاق
 ٠ ءا وس ىدنع هلكف اهدعي:وأ

 : ةلاتن

 له ع تريغ تغلب املف ث اهب لخدي ملو غلبت مل ةيبص جوزت لجر

 ؟ اهمأب جوزتي نآ هل زوجي

 لوقلا اذه ىلع ةجوزب تسيل اهنأل اهمأب جوزتي نآ هل زوجي : لاق
 ٠ اجوز هب ىضرتو غلبت ىتح

 ق جيوزتلا اهيلع د_ةع اذا ةيبصلا جيرزت تبثي نم لوق ىلعو

 ث اهب لخدي مل وآ اهب لخ` اهمأب جوزتي نآ هل سيلف اهابص

 : ةلآتم "

 ىلع اهئطوف هتآرما هتتأف ، ةشحافب ةأرما دعاو لجر نع : لئسو
 ؟ كلذب هتأرما هيلع مرحت له ث اهدعاو ىتلا ةأرملا اهنأ

: فالتخاب كلذ ف ليق هنآ ىعم : لاق



٢٧ 

 ٠ كل ذب هيلع دسفت ال : لاق نم لانف

 ٠ هيلع دسفت ال اهنأ لوقلا رثكأ لعلو 0 هيلع دسفت : لانت نم لاقو

 : ةلأسم ٣

 نم ةدع ف اهنأ ملعي ملو ، اهب جوزتي ةأرما ىلا بلط لجر نعو
 ؟ ىه هملعن ملو > اهب جوزت مث ح جوز

 اهقدصي مل ناو هملع نم دنع زوجي ال جيوزت اذه نأ ىعم : لاق

 مث ةدع ف تناك اهنآ الو س هلبق جوز اهل ناك هنأ ملعي مل اذا جوزلا

 ىف اهتدصي نأ هيلع نكي مل ، اهيلع هلخدو اهب هجيوزت دعب كلذ تعدا
 ٠ اهاوعد

 :ةلأسم 3

 « نيرهسشثب هنوم دعب تعضوف ، لماح ىهو اهجوز تام ةآرما نعو

 ، ةدعلاب امهنم لهج ىلع اهب هجيوزت ناكو ص اهب لخدب ملو لجرب تجوزت مث
 اهجوز تد نأ هل له ت ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع تضقنا نآ ىل ا اهكرتف

 ؟ ةدعلا ءاضقنا دعب ةيناث

 نآ انظ امناو ، ةدعلا ى ةدعاوم امهنيب نكب مل اذا هنأ ىعم : لاق

 كلذ اوكرتف اهماكحأو ص ةدعلا ءاضقناب امهنم الهج ةدعلا هب ىضقنت كلذ

 ح اديدج اجيورت ةدعلا ءاضقنا دعب اهجوزتي نأ هلف س هداسف اوملع نيح

 ٠ آديدج آرهمو

 ءىش هنم .7 الو ك لطاب لوألا جيوزتلاف اعيمج كلذ اودا رآ ناو

: ٠ اهب لخدب ملو أ ةدعلا ءاضقنا لبق ناك اذا



 ۔ ٢٨

 : ةلأسم وع

 عقو دق قالطلا نأ انظف مالك اهجوز نيبو اهنيب ىرج ةآرما نعو -

 لجر اهبلطف ل:ةق نم اهب لخد نكي ملو ، لجرلا اهلزتعاو ص نآ ربلاو امهنيب

 © اهجوزو ىه امهنيب ىرج ىذلا نع نيملسملا اولأس مث ث اهب جرزتيل رخآ

 له ى كلذ دعب اهقلط هنا مث ، هتجوز ىهو ي نآ رب الو قالطب سيل وه اذاف

 ؟ اهجوزتي نآ لوألاب اهتيجوز لاح ف اهبلط ىذلا لجرلا اذهل

 جوز اهل سيل نأ ىلع اهل بلطملاب هنم دصقلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ىذلاب كلذ نوكي الو س اهجيوزت هل زوجي نأ ىنبجعأ جوز نم ةدع ىف الر

 ٠ هيلع اهمرحي

 اقالط لوألا اهقلطي نآ لبق كلذ ىلع اهجوزت ناك نا. تيأرأ : هل تلق

 ؟ اهنيبي

 دسفت اهنأ مم ناك هتعلغ اهئطو اذ ا و | دساف ح اكن اذه نآ ىمم :: لاق

 . انباحصأ لوق ف هيلغ

 اهلزنعيو لوألا حاكنلاب اهيلا عجري نآ لوثلل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ رخآلا حاكن نم اهتدع ىضقنت ىتح

 ةهيشلا بجوب ام ىنعم ىلع رخآلا جعبوزت ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ث لوألا اهجوز ىلع ىدنع دسفت مل ما رحلا حبرصت ىلع وه سيلو

 : ةلاسم ةيج

؟ اهتخأب جوزتي نآ هل له ص ةآرماب ىنز لجر نعو



 م۔ ٢٩٨٩ ۔

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 . اهجوزتي نأ هل : ل انت نم ل ات

 يتخب هجيورق لبق ءطرلا ناك اهجوزتي نآ هل سيل : لا نم لاقو
 ٠ اهب هجيوزت دعب وأ

 ث كلذب ثخألا ملعت مل ام لاح ىلع دسفت ال : لات نم لاقو

 دعب ناك ناو س تمرح جيوزتلا لبق ءطولا ناك نا : لاق نم لاتو
 ٠ هيف رظنيو ث انباحصآ لوق ىف جرخي هنآ ىدنع اميف مرحت مل جيوزتلا

 له ى ربتت نأ لبق ةتيملا هتارما تخآ لجرلا جوزت ناف : هل تلق
 ؟ ةتيملا ربقت نأ ليق اهطو هل

 ٠ ليق هنآ اذكه : لاق

 تيضرف ث ةدحاو دعب ةدحاو نيتخأ جوزت لجر فق لوقت امف : هل ليق

 ؟ امهنم ىضر نم جيوزت تبثي له ء ىرخألا ضرت ملو امهادحا

 ىدنع هب .شيف امهدحأب زاوجلا لبق اضرلا ناك اذا ىدنع : لاق

 تبث لوألا ىه تيضر ىتلا تناك نا : لوقي اضعب نأ بسحف ء فالتخالا

 دقعلا نأل ، جيورتلا مقي مل تيضر ىتلا ىه ةريخألا تناك ناو س كلذ

 نبتخآ عمج مارح كلذ ىف عمجلا و ء تخألا ىلع تخأخلا جيوزت نم لولعم

 ٠ ةيجوزلا ى

 ضرت مل اذا دسفي ال كلذ نآ ىدنع هيشم اميف : لاتق نم لاقو

٠ اضرلاي الا جيوزتلا تيثي ال هنأل ع كلذب لوألا



 ب .. ٣٠

 ٠ ةرخآلا حاكن لطبو ، كلذ اهيلع زاج {© جيوزتلا

 : ةلاسم ج

 نأ اونظ ء مالك اهجوز نيبو اهنيب مقو ةأرما ىف : ديعس وبأ لاقو

 . قالط هب مقب ال كلذ نأ اولاس امل اوملع مث س كلذب مقو دق قالطلا

 ؟ رخآلا جوزلا اهب لخد دقو

 : لوألا ىلع اهداسف ف فلتخي هنأ ىعمف

 ٠ دساف حاكن ىلع عمقو حاكنلا نأل هيلع دسعقت ال : لاق نم لاقف

 اهيلا عجريو > هيلع دسفت ال اهنآ لوقلا رثكأو دسفت : لات نم لاقو

 هلوخدب اهقادص اهلو رخآلا ءطو نم دتعت ىتح اهلزتعيو ص لوألا حاكنلاب
 ٠ اهب

 ؟ اهجيوزت رخآلا دارأ مث اهقراف وأ لوألا اهتلط ناو

 : حاكنلا توبث ىلع اهايا هئطوب هيلع اهداسف ف فلتخي هنآ ىعمغ

 هيلع دسفت اهنآ ىدنع لوقلا رثكأو س هيلع دسفت : لاق نم لاقف

 ٠ دسافلا ءطولاب آدبأ

 لثم اهنم نيقادصلا لقآ ذخأبو اهكرتن لوألا دارأ نا : لئاق هل لاق

؟ كلذ هل له & دوقغملا



 ._ آ ,=

 ٠ اذه ريغ دوتفملاو ى كلذ ىل نييب ال : لاق

 ، قالطلا وأ ةدعلا ىف ةلاهج وأ طلغ ببسب عقو ءطو لك ىعم : لاق

 ىعمف ص اذه لثم نم دساف ىنعم ىلع جيوزتلا متو وآ زئاج هنأ لعافلا نظي

 ءطولا نكي مل ام ع رخآلاو لوألا نيجوزلا ىلع ةأرملا داسف ف فلتخي هنأ

 ، نييمذ وأ « نيببص مادق ةأرما جوزت نأ لثم ث زوجي ال جيوزت ىلع
 .: .ه .كلذ ف هجولا اوملع مث هل زئاج كلذ نأ نظو ، دحاو دهاش وأ

 كلذ ق ملعآ الو ك رخآلا جوزلا ىلع اذهب هيلع دسفت اهنأ ىعمفغ

 ٠ ملعأ هللاو ع انباحصأ لوق نم افالتخا

 : ةلأسم دهج

 له .هنع ةعنتمملاو ث هل ةعيطملا نيب ىهو ةأرما جرف سم لجر نعو
 ۔ ؟ ةفصلا هذه ىلع قادص اهل همزلي وأ ح كلذب هيلع مرحت

 نم ىرعتي الو 4 هيلع دسفت أهنآ انباحصأ لوق ق جرخي هنأ ىعم : لاق

 اذا لوقي نم لوق ىلع اذه نأل ى هيلع 'قادصملا توبث قف فالتخالا ىنعم

 ٠ ةعواطملا هبشي اذه نأل س قادصلا هيلع نآ اهجرف سم ىتح اههركأ

 ماكحأ ىدنع اهل مزل ةعواطملا ىلع جرخت اهلاوحآ رثكأ ناك اذاو

 ٠ قادصلا لاوز ق ةعواطملا

 ؟ ةعنامملاو ةعواطملا نم ىضم ام وحن ىلع اهعماج ناف : هل تلق

الو > ةعماجملاب قادصلا همزلي ةعنامملاو هاركالا ىلع ناك نا : لاق



 س ٣٢

 بلغألا ىلع ىدنع ناك اذهو اذه هبشي ناك اذاو ث افالتخا كلذ ىف ملعأ

 ٠ قادصلا اهل ناك عانتمالا لاح ىلا بلغألا و برقألا ناك اذاف ى اهلاوحأ نم

 الو س ةعواطملا مكح اهل ناك ةعواطملا .لاح ىلا بلغألا ناك ناو

 ٠ ىدنع اهل قادص

 : ةلأسم %

 ةعاطملا ىلع اهيلع جلوأف ى غلابلا ةأرملا رشاب اذا ىبصلا نع هتلأسو

 ؟ قادص اهل همزلي له « اهل هنم رسلا وأ هل اهنم

 ىدنع همصمزاي ال ها اهنم ةعاطملا ىلع ناك اذا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ىدنع همزلي ال هل اهنم ةعواطملا ىلع ناك اذا ربجلا ىلع امآو ء قادص اهل

 موزلل كلذ ف اوفلتخا مهنأ ىعمف اهئطو اذاف هاركالا ىلع امأو قادص اهل ٠

 ٠ قادصلا

 ؟ هغولب دعب اهجوزتي نأ هل زوجيف : هل تلق

 ٠ ىمتشي نم دحب ناك اذا هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 وآ ةعوامللا ىلع اهرىشايو ٧ ىبص وه و ةيبص تناك ناف : هل تلق

 ؟ قادص اهل همزل له 4 اهل هنم رمجلا

 6 ءاوس ةعواطملاو ربجلا رمآ نم قادصلا رمآ ق ليق هنأ ىعم : لاق

 ىبصل ١ مزلي هنآ هريغو 65 بوبحم نب دمحم نع ركذو اهسفن كلمت ال اهنأل

٠ ههبشي امو راستقالا ىلع هجرفب رشاب وأ ، ىلبأف سبل وآ ، ىعواف لكآ ام



 نب __ ٨٣٣

 ` + ءىش اهلك هثادحأ نم هيلع سيل نأ : لوقلا ضعب فو

 ؟ كلذ ف همزلي ام هدي لجرلا حكن ناف : هل تلق

 لوقلا ضعب قفو ث ةيوتاا همزلت هنا ليق هنا ليق هنأ ىعم : لاق

 لوقلا ضعب ف وجرأو ؛ هتيالو كرتن الف زوجحملا كلذ ىف هبستتي مل ام هنأ

 هيمسي ضعبو ، ةضخضخاا هيمسي اضعب نأ عمو ، رغصألا ىنزلا هنأ
 ٠ ( تلتق بنذ ىأب ٠ تلئس ةدوءوملا اذاو ) : كرابت هللا لوقتل ، ةدوعوملا

 ةفطنلا نم ناك دقو ، اذه لثم ىف ليست ىتلا ةفطنلا ف اهنأ عمو
 ٠ ةلوتقم اهنآ انعم ناكو ك دلولا

 موي ىتاي هنا : ااذه لثم لعف نمق لاق هنأ صخغفح ويآ انم ىورو

 :+ ىلبح هديو ةمايقلا

 ةنيللا هنم ثدحت لعفلا ااذه نأ بتكلا ضعب ىف تدجو : فلؤملا لاق

 ٠ عجر ٠ ملعآ هللاو ك لازنالا ةعرسو > ركذلا ء اخرتسا هنم ثدحيو > هلعافح

 : ةلأسم وج

 ؟ هتجوزل همزلي ام ىنز هنا هتجوزل لاق اذا لجرلا نعو

 هق ٠

( « ج ديفملا عماجلا _ ٢٣ م )ا



_ ٣٤ 

 : ةلأسم :

 املاسف انييث اهدجوف زكب اهنأ ىلع ةأرما جوزت لجر نع : لئسو

 الو & ةريغص انآو ءىش ىنباصآأ هنأ ملعأ الو ، رشب ىنسم ام : تلاقف

 ضعبب هيلا رذتعت ملو اهامأس نيح اهعم ماقملا هعسي له ث هيلا ترذتعا

 بلطم ريغب اهل هيلع ىذلا قاادصلاا هل تلخ رهشأب كلذ دعب مث ء ريذاعملا

 ؟ ةمهتم ريغ هدنع ىهو ى هنم

 سيلو ء اهلآسي نأ هيلع سيلو ص اهعم ماقملا هعسي هنأ ىدنع : لاق أ

 نم تلعف اهنأ حصي مل ام نظلا اهب نسحي هنأ الا هجو ىدنع اهلاؤسل

 نكي مل ولو ، هجو ريغب جرخي ةرذعلا مكح لاوز نأل ع هيلع اهدسفي ام كلذ
 دسفي ال امم كلذ ناك ع مانم ىف وأ ةظقي ىف اهسفن ىلع ةبولغم اهنأ كلذ ىف

 ٠ هيل ايحاكن

 وأ ، ةيتاس ماحقنا نم اهترذع تبهذ امير :اولاق مهنأ كلذ نمف
 بيثل ا ةلزنمب هم ريصت ام ااذه ه ايىشأو را دج ىطخت وآ ةمشخ نم ةعدسل

 . عامج ريغ نم

 : ةلاضم وچ

 ّ جيورتلاب ىتتيرق ال : تلاقف 4 ىتآرما تنآ : : هتارمال لاق لجر نعو

 ؟ اذه كلبق اهب لخ ركب ملو ء تعنتما ن او

٭ كلذ دعب لوقلا .ااذه اهرضي مل اجوز هب اهاضر حص هنأ ىعم : لاق



 م ٣٥

 : ةلأسم _

 داراف > ٩ اهلو هنجوز تتام اذا : لجر ىلا عفر الجر نأ تركذو

 ٠ اذه مكعم نكم ملو < ةدع هيلع نأ معز > اهدعي نم اهتخأ فلختسي نأ

 ٠ ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ نع كلذ عفري هلعلف : تلق

 ىف اذبه ملعآ 7 < :دمحم نم هللا ديع نع لوق هيف نكي ناف : تلق

 نم هبلع تيمملا ن نأ مهريغ نم الو > انباحصأ نم ملعلا لهآ نم دحأ لوق

 ٠ ةدمع تخذثل ١ ق الو > ةعيا .رل ١

 ء تخألا فالختسا ف صيخرتلا ديكأت نم : لوقلا ضعب ف ليق دقو :

 اهجوزت ناو ڵ كلذ زاج ةتيملا نفدت نأ لبق اهب جوزت ول هنآ ةعبازرلااو

 . اهعمجي نأ هل لحي ال اهنأل وه ي اهرهطي مل رهطت نأ لبق

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع تمرحو ، ةتيملا هنم تنابو تخلا تلح دتو

 لعلو ث انغلبي مل كلانه نوكي وأ ، هانعم ريغ ىلع عفري لوقلا لعلو
 رظناف ى هريغ ف وأ ااذه ف انغلب ىذلا لوقلا نم رثكأ انغليب مل ىذلا لوقلا

 ٠ كلذ ىف

 : ةلأضم 5

 ح هلبق تنز اهنا : هل لوقتف ث ابيث اهدجيف ركبلا جوزتي لجرلا نعو

 ؟ ل مآ هيلع مرحت : تلق

 د هيلع مرحت ام هبلع ة هيعدم اهنأل اهتدصي نأ هيلع سيل ن ٨ ىعم : : ل ات

كلذكو > اهئطو نكي مل نا" ا! هيلع اهل ف وا دص اهل قا دص الو ك اهقدص ءاش نا" و



_ ٣٦ . 

 . ما.رح اهنأ ملعت ىهو &{ اهسفن هتأطوآ اهنأو ك كلذب ترقأو اهئطو ناك نا

 ٠ اهتتادص هياعو هتجوز ىهو اهبذك ءاسث ناو

 ليق تنز دق تناك اهنأ لجرلا عم رقت بيثلا ةآرملا كلذكو : تلق

 ؟ هيلع مرحت له ، هدنع ىهو تنز اهنأ وآ « هجيوزت

 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقو ئ ءا:وسم اذه ق بيثلاو ركولا نا : لاق

 : ةلأسم 3

 قالط نم ةأرما ةدع ءاضقنا نع هل لأسي نأ رخآ لسرأ لجر نعو
 اهدجوف اهنع لأسف هل اهيلط اهتدع تضقنا دق تناك ناف 0 اهل جوز

 ء اهجوزتو هل اهبلط اهتدع تضقنا املف & اهنع تكسغ ث اهتدع ضقنت مل

 ؟ كلذ هل لح

 اذه ىلع داسف اذه ىف اذه قيرط نم ىل نيبي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ لحفلا

 تضقنا املف ء ةدعلا ىف ىهو ث هسفنل اهبلط ول تيآرأ : هل تلق

 ؟ كلذ زوجي له ث نالف اهجوزتف نالفل ناك امنا بلطملا ن اهملعأ اهتدع

 نوكي نأ الا هل بولطملا ىلع دسفت ال بلاطلا ةين نأ ىعم : لاق
 نوك_يف ع لسرملل بلطملا نآ هتين كلت نوكت وأ ، لسرملا ىأر ىلع كلذ
 ىلع نآ ىدنع سيلف اذه ئلع ناك اذاه ح هسفنل هنآ اهل هنم بلطملا راهظا

ث لسرملل اهجيوزت زوجي اذه



. ٣٧ _ 

 اهبلط تضقنا املف . ضقنت مل اهتدع نأ ملعي مل اذا و : هل ثلت

 ؟ كلذ هل له ك اهجوزتف

٠ . 
4 

 نآ هل سيلو 5 تضقن ا دق اهنأ ملعت ىتح ةدعلا ق اهنأ ىعم : ل انق

 ٠ اهتدع ىضقنت ىتح ىدنع ةدعلا ف اهبلطي

 ؟ هيلع مرحت له : لعف ناف : هل تلق

 ةلزنمب :وهو ث لالح اهنا لوقآ الو ص هيلع مرحت اهنا لوقأ ال : لاق

 7 ٠ ةدعلا ىف بلط نم

 الا ارس نهودعاوت ال نكلو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقف : هل تلق
 ؟ ( افورعم الوق اولوقت نأ

 ٠ ةتيمملا ةدع ىه فورعملا لوقلا نأ ىعم : لاق

 ( هلجأ باتكلا غليب ىتح حاكنلا ةدقع اومزغت الو ) : هلوقو : هل تلق

 ؟ ءاسنلا نم ةدتعم لك ق وه مأ ةتيمم ١ ق رهآ

 ٠ ءاسنلا نم ةدنعم لك ق ليق هنآ ىعم : ل ات

 لديب مأ ةتيمملا ىلع بلطملا ميرحت ىلع لدي ىهنلا اذهف : هل تلق
 ؟ بلطملا نود ةصاخ حاكنلا دقع رجح ىلع

 حكنلا عنم ىلع لدت ةدعاوملاو ع ةدعاوملا عنم ىلع لدي هنأ ىعم : لاق
٠ ةتيمملا ىف فورعملا لوقلاب ضيرعتلا نم هلفا صخر ام الا



٢٣٨ 

 " ةلأسم :

 مرحت له ي امهيجرفب اسامت ىرخآ ةأرماو هتجوز ىأر لجر نعو
 ؟ :هتجوز هملع

 . هيلع مرحت ال اهنأ ىعم : لات

 ؟ ءىش كلذ ف اهمزلي لهف : هل تلق

 ٠ ريزعتلا كلذ ف اهمزلي هنأ ىعم : لاق

 ؟ نوكي مكف : هل ليق

 ٠ مامالا ىري ام ىلا كلذ : لاق

 : ةلأضم 3

 ؟ كلذب هيلع مرحت له ‘ ةيناز اي : هتجوزل لوقي نميفو

 بذكي ىتح اهسفن نم هعنمت اهنا : ليقو ث هيلع مرحت اهنأ ىعم : لاق

 ٠ لوقلا رثكا وهو ، هسيفن

 مرحت له ث تنز اهنآو ، ىنزت اهنأ ةآرملا ترقأ ناف : هل تلق

 ؟ ةنالفب ىنز هنا : لاق وآ ىنزي هنأ وه رقآ وأ هيلع

 ناو . تنز اهنا تلاق اذا اهل قح الو اهكرت ءاش نا رايخلاب وه : لاق

 هيق ىضم دقو ، ءاوس هلك هلوتنو اهلوقو ، هتجوز ىهو « اهبذك ءاش
٠ لوقل ا



_ ٣٨ 

 منلو ع ةوهشل هتجوز ربد ىلع هبيضق لجرلا ىرجأ ناف : هل تلق
 مرحت له ، جاليا ريغ نم قوف نم لزنأ ىتح بيضقلا نم ائيسث جلوي
 ؟ هبلع

 ٠ كلذم رمؤي الو هبلع ء ىش ال ليق دق : لاق

 له ، ةسماخ جوزت مث ، تاجوز عبرأ لجرل ناك ناف : هل تلق
 ٠ ةسماخلا هيلع مرحت امنا وأ نهلك هيلع مرحي

 ٠ نهآطي مل ام ةسم اخلا هيلع مرحت امنا ىعم : ل اق

 هبلع مرحت اهنأ فرع املف ح الهاج ةسماخلاب جوزتن ناف : هل تلق

 ؟ "زاوجلا ليق اهقلط ١ ذا عبرألا هنم نيت له . اهم زوجع نآ لبق اهقلط

 تدجو ىنآ ممو > ةسماخلا جيوزت هيلع دسفي امنا هنأ ىعم : ل ات

 ىناف ح نيتلآسحملا نيتاه باوج ف رظناف ح هبلع نهدانسف ق افالتخا كلذ ىف

 ٠ همف رظنلا بحآو & هيف رثألا بلطأ

 : ةلأسم 3

 ءىضوي نميفو ص هتأرما ىف سأب هيلع له ص هتبيبر ةنبا ءعىضويب نميفو
 ؟ اهئضوي مث ئ هفك ىلع اهيولب ةقرخ عضيف > هتآرما نم هتنبا

 دنسفت ال ةقرخ هفك ىلع ولي ملو اهاضو نا.و ، هتجوز ف سأب الف

. .. ه ٠. اضيا هيلع



 ۔ 4٠

 . : ةلاسم م

 < قحلا نم اذكو اذك ىلع ةأرما كل تجوزت دق : لجرل لاق لجر نعو

 ؟ تيضر لجرلا : لاق

 ٠ كلذ زوجي ال لاق

 : ةلسم ج

 ؟ الجر ءىطو لجر ى : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ءىطاوللل نمجيوزتن زوجي ال هنأ أطوملا تانب ف ىدنع ليق هناف

 ق ء ابج ام رثكأ ئ مهراثآ ق انب احصأ نع افالتخا كلذ ق وجرأ ىنآكو

 مهلوق ؤطاوت نم قافتالا هبشي كلذ لعلو ث كلذ زوجي ال هنأ انباحصأراثآ

 ٠ افالتخا هيف نأ نظآ تنك ىنأكو « كلذ ىلع

 : ىدنع ءىطاولا تانب ى اوغلتخاو

 ٠ ءىطا ولا تانب أطولل زوجي ال : لاق نم لاقف

 لاق نم لاقف الجر ءىطو نم كلذكو كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 ٠ هتاوخأ ءىطاولل زوجي

 ث زوجب ال : لاق نم لاقو

 : ةلأسم آ

نمؤملل زوجن ال هنأ تحمس : هللا همحر ديعس وبأ ل ات : هريغ نمو ل اق



 بب ٤١

 ق ةينلا عطق نم رافغتسال ١ و ةبوتلا هيلعو ح جيوزتلا نع هتين عطقي نآ

 ¡۔. . ٠ ٠. ةنسىلا نم هنأل كلذ

 : ةلأ _مسدم :3

 ةآرماو حون ةأرما ف .ىلاعت هللاا لوق ف : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 نه_سفنآ ق سيل 5 ىدنع نيدلا فق تناك ةنايخلا هذه نأ ةيآلا خلا طول

 نم ايبن لتيي مل ىلاعت هلف نآ ىوري اميف تعمس ىنأل ، نهجورف ف الو

 كلذ نعو { اهجرف ىف هنوخت ةأرماب هلسر نم الوسر الو ع ءايبنألا

 ( ( ٠ ١ نور ميطم

 : ةلاسم ج

 ، ةقرفلاف ةنسلاو باتكلا هيف فلوخ جيوزت لك : ديز نب رباج لاق
 ٠ عامتجا ال مث

 : ةلاسم 5

! 
 مكئانبآ لئالحو ) : يلاعت هللا لوق نع امهنع هللا ىضر سابع نبا : لئس

 ؟ لخدي مل و نهب لخد نيبت ملف ( مكبالصأ نم نيذلا

 ءانبألا ىلع ءابآلا ءاسنف هللا مهبأ ام ااومهبأ : سابع نبا: لاقف

 نمي لخد ءابآلا ىلع مارح ءانبألا ءاننو 2 لخدب مل وأ نهي .لخد . مارح

 مساو ج ارابك وأ نك !راغص ءاوس مارحلا ىف نهلكو ص لخدي مل وآ

٠ مجر:٠:نهيلع مقو تاجوزلا



 مب ٤٢

 باب

 عاضرلا ماكحا ق

 ٠ نيلو صحلا لبق مطف . اذا ىيصلا قف : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 ٠ ؟ ماطفلا دعب نيلوحلا لبق عضر مث ، عاضرلا نع ىنغتساو

 : نيلوخلا نود ناك ام فالتخالا ىنعم لخدي هنأ ىعمف

 . نيلوحلا لمكي مل هنأل عاضر وه : لاق نم لاقف

 . هيلع محللا تبن وه امنا عاضرلا نأل عاضرب سيل : لاق نم لاقو

 اعاضر نوكي له دعم عضري وه و 4 نبلوحلا ىفوأ نا كلذكو : هل تلق

 ؟ همآ عضرأ ى ذلا هاخآ نوكبو > هريغ لاحلا كلت ف عضر اذا

 ٠ نيلوحلا ىفوأ اذا هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 : ةلأسه ع

 ؟ اعاضر اهعاضر نوكي ايبص تعضرأ اذا © ركعلا ةآرملا نع هتلأسو

 فلتخمف اهنم ءاملا امأو 0 عاضر ركبلا نم نيللا ليق هنأ ىعم : لاق

 : هيغ

٠ اعاضر نوكي : لاق نم لاق



 ب ٤٣

 ٠ اعاضر :نوكيال : لاق نم لاقو

 دعي .دلت ملو اهب كلخد دق ىتلاو > تدلو ىتلا تنيلاف : هل تلق

 ؟ عاضرلا ةعضو

 امآون ىدنع اهيف فلتخي الو & تدلو ىتلا ىه : ليق هنأ ىعم : لاق

 : دلت ملو اهب لخد ىتلا

 ٠ دلاولا بيثلا ةلزنمب اهنا : لوقب اضعب نأ ىعمف

 : وقي اضعب نأ ىعمو ، عاضرلا ىف ركبلا ةلزنمب اهنا : لوقي ضعيو
 نم عاضرلا هب بجي ام ىنعم ف ةدايزلا تلق ولو نبل ةدايز اهنم نيبت نا

 كلذ ءىش لوخدلا ىنعمب اهنم نيبتي مل ناو ث بيثلا ةلزنمب تناك ، بيثلا
 ٠. .دلت ىتح ركبلا ةلزنمب تناك نم

 : ةلأسم 3

 اهدالوأو دحآ نبل نم اهريغ دلو ايبص تعضرأ ةأرما نع : لئس

 هتعحضرآ ىذلا ىبصلا اذهل اهعاضر لبق نيذلا اهدالوأ نوكي له

 ؟ مهمأ هتعضرأ ىذلا ىبصلا اذهل ةوخأ

 ٠٠ ٠. هل ةوخا مهلك مهنا : ليق هنآ ىعم : ناق

 اذخله تعضرأ مهمآ نآ ةعضرملا هاذه الوأ ملعي مل ناف : هلتلق

اذحخ¡ةتعضرأ مهنأ :نآ ةأرما مهتربخاو :ء :كلذب `مهمآ :مهتربخأ االو ىبصلا



_ ٤٤ 

 اذه نوكيو 3 مهتربخأ ىتلا ةآرملا هذه ا وقدصيأ ةيراجلا هذه وأ مالغلا

 ؟ ةعاضرلا نم مهاخآ ةيراجلا هذه وأ ىبصلا

 الا عاضرلا ىف ةجح ةدحاولا ةداهىش نوكت ال ليق هنأ ىعم : لاق

 نمم تناك اذا اهتداهش لبقت هنا : ليق دقف 0 اهسفنب اهدحو ةعضرملا

 ٠ كلذ ىف اهتداهش لبقن

 ؟ عاضرلا ىف ةجح انوكي له ، ناتأرما مهتربخأ ناف : تلق

 ٠ ةلداع ةنيبب الا ةجح ةعضرملا ريغ نوكي ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 ىتلا ةيراجلا وأ ىبصلا مأ مهل ةربخملا تناك نا كلذكو : .هل تلق

 ؟ اهلوق لبقي الآ اهتعضرأ

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 : ةلاسم مج

 ؟ ال مآ هعاضر لثم نوكيآ نبللاب ىبصلل طوعسلا نع هتلأسو

 ٭ عاضر هنا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ عاضر هنآ تبثي نيآ نمف : هل تلق

 ةهوشلا .نا : ليق دقو ث ةهبشلا ىنعمب الا ىدنع جرخي سيل : لاق
. مراحملا ف بيرلا نم جورخلل عاضرلا نم اهيلغ موكحم عاضرلا ف



 س ٤٥

 ؟ ال مآ اعاضر نوكي نبللاب ةنقحلاف : هل تلق

 ٠ اعاضر نوكي ال رثألا ف دجويو 0 ملعأ هلا : لاق

 : ةلآسم 3

 زوجي ى اهل كيلامم مهو اهتمأ دالوأ تعضر اذا ةمألا ةديس نعو

 دالوآ نم اهثرب نم مهثروت نآ اهل زوجي تتام ناو ، هتعضرآ نم عيب اهل

 ؟ مهليبس ام مأ اهتثرول كيلامم اونوكيو ء مهريغو

 تاوذ نم هللا مرح ام ليوآت رظنت كنآ اذه ليوأات نأ ىعم : لاق

 هللا مرح ام عيمجو & تا.وخألا و تانيلاو تاممخلا نم حاكنلا ىف بسننلا

 ءطولاو جاكنلا ف عاضرلا هنم مارح كلذ لثم 2 رهصلاو بسىسىننلا: تا.وذ نم

 ٠ نيميلاو

 : ةلاسم وج

 كيلامم دال وآ اهل ىهو ‘ اهديس دالوآ تعض رآ اذا كولمم | نعو

 حيبو اهعيب ديسلل زوجيآ اهدالوأل ةوخا اهديس دالوأ راصف اهديسل
 ؟ اهدالوأ

 نيذلا هدالوأ ىلع اهدالوأو ىه اهفلخو اهديس تام اذاو : تلق

 اوجاتحا: اذا مهوعييب نآ مهل زوجيو ث مهل كيلامم نونوكيأ مهتعضرأ
 ؟ ٥ دالوأ عم اضيأ ١ ونوكب مآ ئ مهعيبل

 مهو ص مهنوعييب الو مهنومدختسيو ص دالوألل نونوكي ىعم : لاق

٠ مهنوتروي ال مهل ديبع



_ 4٦ _ 

 ةآرملا نيلي طعس ا!ذا عاضر طوعحسلا نا : هلمأ همحر دعسم وبأ لاق

 ملعأ الف نذألا ى راطالا امأو ع انباحصأ لوق نم كلذ ريغ هيغ ملعأ الو

 ٠ عاضر هنا لاق ادحأ نآ

 . ىبص اهنم برشف { رئم ف تعقو ةآرما نم نيل ة رطقف : هل تلق

 ؟ اعاضر .ذه نوكي لح

 عاضرلا هبشي هانعم ىدنع ناك سجني امم تناك نا ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ عاضرلا ىنعم هقحلي ال هنآ سجني ال امم تناك ناو ص لوقلا ضعب ىلع

 برشف .| هع اضر بقع ف ءانأ نم برش ايبص نأ ول كلذكو : هل تلق

 ٠ لوقلا ضعب ىلع عاضر هنأ ىنعملا اذه ىلع جرخي هنآ ىعم : لاق

 بلغي نأ الا عاضرلا ماكحأ هيف تبثي ال هنأ اذه ىف : لاق نم لاقو

 اذه ىنبجعيو ث ىبصلا ىقسي ىذلا ءاودلا وآ ماعطلا وآ ءاملا ىلع نيللا

 ٠ مكحلا ق ىنعملا

 6 هيف نم اهنيح نم هتيذجو اهيدث ةآرما هتمتل ايبص نأ ول تيأرأ : تلق

 ؟ ال مآ ائيسث عضر ملعت ملف

 عاضرلاا توبث تببحأ . عضري الوأ عضري هنآ نكمي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هب ىلوآ عاضرلاف هبتشا اذا : !اولاق مهنأل ث ةهبشلا ىنعمل

؟ عاضر نبللاو بيثلا نم ءاملاف : تلق



 ص ٤٧ ب

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ال مآ عاضر ركبلا نم ءاملاف : هل تلق

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ عاضر اهنم نبللاو ءاملا نآ ىري ضعبف

 ٠ اعاضر اهنم نوكيال ءاملا نآ ىري ضعبو

 ؟ ءام وآ انبل اهنم عضر هنآ ملعي مل ناف : هل تلق

 ٠ ةهبشلا ىنعمل عاضرلا ماكحأ هقحلي هنآ ىعم : لاق

 ؟ نوكي مك ةعضارملا هب تبث ىذلا عاضرلا دحف : هل تلق

 نعضري تادلاولاو ) : هللا لوقل « نيلوحلا نود ناك ام ىعم : لاق

 ٠ ( نيلماك نيلوح نهدالوأ

 ذعب نم عضر مث ع نيلوحلا لبق ىبصلا مطق نآ تيآرآ : هل تلق
 ؟ اعاضر نوكيا ةأرما نم هماطف

 ناك ام عاضر هنآ كلذ ف بهذ هنأ ملعلا لهأ ضعب نع اندجو : لاق

 ٠ اعاضر نوكي نأ تحتسي اميف ص نيلوحلا مامت ىلا نيلوحلاا نود

 ضلرت نع عاضرلا نع لوصخغملا ةينغ هيف نوكي ام لاصفلا ناك ناو

 رمآ ف كلذ ف ىضارتلا هنم زوجي نمم كلذ ىلي نمم وأ نيدلاولا: نم
؟ لاصخفلا



 ۔ ٤٨ ن

 امهنم ضارت نع الاصف ادارأ ناف ) : لوقي هللا نأل الاصف كلذ : لاق

 عم ىضارتلا ىلع لاصفلا ىنعم تبث دقف ( امهيلع حانج الف رواشتو
 ٠ باتكلا ىنعم مكحلا ىنعمب ةبيغلا

 هعاضر نوكيآ > عضري ىبصلااو نالوحلا ىضقنا نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ مطغي مل ام ال مآ عاضر ريغ

 ء عاضرلا نع ماعطلاب ىفتكي ال هنآ ىنعمل عضري ناك اذا : لاق

 ٠ اعاضر نوكي نآ تببحأ

 هكرت ىلع هلهآ قفتاو ، عاضرلا نع ىفتكي ناك نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ هبرضي مل عاضرلا كرت ولو ، هلاح حالصل

 ٠ مكحلا ق عاضرلا دح نم جرخ دق هنأ اذه هبش : .لاق

 تسيلو > بسنلا ق نبقرفقتم ةيراجو امالغ تعضرأ ةأرما نع : لئسو

 ؟ هذه هتخأ ةعيضر جوزتي نأ مالغلا خال له .{ ؛ءسنلا ف امهدحأ مآ ىه

!ه ملعأ هللااو . زئاج هنآ ىعم : لاق



٤٩ 

 باب
٠ 

 حاكنلا ق ءافكالاو ءايلوألا ق

 حصو > فورعم هنيعي ىل اهل حصي مل اذا ةآرملا ق : دبعمس وبآ لاق

 ىرحب ىنب نم نوكي نأ لثم ث برعلا نم ذخف نم وأ هتليصف نم اهنأ
 : ىرحب ىنب نم ادحأ اهجيوزت ةزاجا ىف ىدنع فلتخي هناف س دمحيلا نم

 ح ىرحب ىنب نم ناك اذذا لجرلا اذه اهجوزي نأ زوجي : لاق نم لاقف

 نم وآ ث دمحيلا نم بيلك ىنب نم كلذ زاجأ دت هناف ء ىرحب ىنب نم ىهو

 ح نادحلا نم روعألا ىنبو ث ةدنك نم رايس ىنيو ع دمحيلاا نم صورخ ىنب

 دحآ نم هتليصف نم ةآرملا تناك اذا هنا لاق نم كلذ زاجأف ةريزه ىنيو

 حصي مل اذا اهتليصف نم وه نمم د_حاو اهجوزي لئاصفلا هذه

 ٠ هنم برقآ ىلو اهل

 حيحص فورعم ىلو اهل حصي مل اذا ىلوأ ناطلسلا : لاق نم لاقو
 ىلع الا مكاحلا دنع لجرلا اذهو ةأرملا هذه بسن حصي مل ناف ڵ بسنلا
 ةأرملا هذهل ملعي ال ناك نا ةطيرش ىلع لكوي نأ مكاحلل زاج ةنانثمطالا
 . نامعب ايلو

 اذا اذه ىلع اهنوجوزيو جوز نم ةدع ىف الو جوز الو : هريغ لاتق
 ةلاكو نم هدنع ةطيبرشلا هذه ىلع مكاحلا نم ةلاكولا تناكو % كلذك ناك

 ٠ ناطلسل ناك اذا عطقلا ىلع 0 ةآرملا هذه جيوزت ىق ص لجرلا اذهل ناطلسلا

( ٤ ج ديفملا عماجلا - ! م (



 ٠ كلذ ىف اولخدب نأ دوهشلا:و مكاحلاو لجرلل زوجي هنأ ىعمف

 : ةلآشضم ج

 < ىلو اهل سيل اهنا : تلاقو ناطلسلا ىلا تلصو ص ةبيرغ ةآرما نعو

 جوز : سانلا نم لجرل ناطلسلا لاقف ث اهلوق نم الا كلذ دحأ ملعي ملو

 ؟ هتلاق ام ةحص ملعي ملو ث اهجوزي نأ لجرلا اذهل زوجي له « ةآرملا هذه

 ىف اهرمأ رهاشتي ىتح مكحلا ىف اهلوق لبقي ال هنآ ىعم : لاق

 ذئنيحف ث نامعب ىل اهل سيل نأ اهب ةربخلا لهآ نم فرعت ثيحو ث اهناكم
 :ه ناطلسلا اهجوزي

 ؟ همزلي ام ناطلسلا هرمأ ام ىلع لجرلا اذه امجوز ناف : هل تلق .

 ٠ هرمآ نم رصق دق هنآ ىعم : لاق

 ؟ جوزلا نيبو اهنيب قرفيف : هل تلق

 . ءىشب اهجوز رمآو اه رمآ ف لوقأ سيل : لاق

 نبيو اهننب :قرفي له ئ اهل ىلو هن ١ : 9 او لج ر لصو ن اف : هل تلق

 ؟ اهجوز

 سيل نأ ةع دم ىه تناك امك ءالولا ق اهيلع ع دم هنا ىعم : لاق

 ٠ ىعدي ام ىلع هل حصي ةنيبب الا هلوق لبقي الو ، ىلو اهل

؟ كلذ ىلع ريجي له اهجيوزت نع عنتم او ئ ىلو اهل ناك ناف : هل تلق



_ .٥١ _ 

 ٠ اهجوزي نأ ىلا سبحلا ف لعجي هنأ ىعم : لاق

 ؟ اهجوزي نآ مهدحأ منتماف ، ءايلوآ اهل ناك ناف : هل تلتق

 ٠ اهجوزي ىناثلا ىلولاف ع لوألا منتما اذا هنأ ىعم : لاق

 نمف اوعنتما مهلكو > نوددعتم ءايلوأ اهل نا لق ناف : هريغ نمو

 ؟ مهنم ربجي

 ٠ انس .مه ربكاف اووتسا .ناف ع مهبرقأ رهاظلاف

 : ةلآشضم وج

 ث هجيوزت زوجي نمم اهريغ وأ همأ جوزي نآ دارآ ىبص نع هتلأسو

 جيورت ىف كليكو اذه انالف تلعج دق دوهشلا .دحأ : لاقف كلذ ق لكوي وأ

 مل ولو اذهل ةتباث ةلاكو هذه نوكت له ، معن : لاقت ع ةنالف كتخأ وآ كمأ

 ؟ تلبقت دق ليكولا لقي

 داري ام توبث ىلع زئاج رارقالاو ةلاكولاب رارقا هنآ ىعم : لاق

 نمم ىبصلا ناك ولو ص هلعف ول نأ هيلع تبثي ام رقملا لعف اذا ىدنع هب

 ٠ زوجب ىدنع هرارتقاو هتلاكو تبثت

 ڵ اذه نالغب ةنالف كتنخآ وأ كمأ تجوز : لاق نا ك! ذكو : هل تلق

 اذه تلبق وآ تيضر دق : جوزلا لات اذا اتباث اجيوزن نوكي معن : لاقغ

٠ زئاج هرا رقا نآ ىعم : لاق



_ ٥٢ 

 ةلآسضم وج :

 & هيلو وه نم جيوزت ف الجر لكوي نآ دارأ اذا ىبصلا نع هتلآسو
 انالف اهجوزآ ةنالف جيوزت ف كليكو ىنتلعج دق : ىبصلل لجرلا لاقف
 ؟ هل هنم ةلاكو هذه نوكت له { معن : لاقف ؟ ا.ذه

 ٠ ةلاكولاب رارقا اذه نأ ىعم : لاق

 ول نآ ث هتلاكو لثم كدنع اذه ىلع ةلاكولاب ىبضلا رارقاف : هل تلق

 ؟ هجيوزت زوجي نمم ناك اذا لكو

 ٠ كلذ ىف ىضم دق لوقلا نا لوقأ : لاق

 نمم ناك اذا لكو ول نأ هتلاكو لثم كلذ ق لوقلا نأ كدنعف : هل تلق

 ٠ هجيوزت زجي

 ةأرما نم ملع اذا لجرلا نع هتلأسو ث كلذ ى ىدنع قرف ال : لاق

 ؟ اهجوزي نأ هل زوجي له ، ىنز اهيلو وه

 رضحي الو كلذ هعسي الو ث اهجوزي نآ هل سيل : ليت هنأ ىعم : لاق

 تبلط اذا اهجيوزت ىف لكوي نآ هيلع نآ ىعمو « جيوزت ىلع ةدايش اهل

 هريغ ىلو اهل نكي مل اذا كلذ ف هنم ليقي الو ى هملعك اميذ ملعي ال نم كلذ

 هملعك اهيف ملعي ال نمب اهجيوزت ىلو ناو ث جيوزتلا رمأ ىف اهتتح لطيب

٠ كلذ مكح نم امهعسد اميف ةآرملاو ك جوزلل ىدنع اتباث جيوزتلا ناك



 : ةلأسم وج

 زوجيف ث ةدحاو ةجرد ف مهلك ءايلوآ اهل ناك اذا ةآرملاف : هل تلق
 ؟ اهجيوزت ىف اوعمتجي ىتح مأ مهدحأ اهجوزي نأ

 كلذ قف ملعأ الو > مهدحأ حاكن زوجي ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ افالتخا

 : ةلآسضم وج

 ؟ اهجوزي نم ةرح ةنيا هل تناك اذا ديعلا نع هتاأسو

 كلاذ ىفف ءال واا اهيلع تبث دق ىلاوملا نم تناك اذا ىعم : لاق

 : فالتخا

 ٠ اهيلاوم اهجوزي : لان نم لاق

 ٠ اهل ىلو ال نم ةلزنمب ىه : لات نم لاتو

 ؟ نوكي ام لصألا ىف ةرح تناك اذاف : هل تلتق

 ٠ اهيبآ ىلا وم اهجوزي : لاتق نم لاتق

 ٠ اهل ىلو ال نمك ىه : ضعب لاقو

 : ةلآاشضم وه

 رمأ وآ اهجوزف اهل ىلو وه ةمرح جوزب نأ دا:رآريغص ىبص نعو
؟ ال مأ كلذ زوجي هرمأب اهجوزب نم



 ريخلاو ص ريثكلا نم ليلقلا لقعي القاع ناك اذا : ليق دق هنا : لاق

 : لينو ث رابشأ ةنس ايسادس نوكي ىتح : ليقو ، هجيوزت زاج رشلا نم

 ٠ غلبياىتح زوجيال

 : ةلأسم ده .

 ٢ لكآ ةلاكولا مأ ةلاكولاك جيورتلاب رمأل انعو

 . + دكوآ ةلاكولا : ليقو ث ءاوس هلك ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ رمآلا ظفل فيكف ةلاكولاك رمآلا نأك ناو : تلق
 . رمألا عم تبث اذا كلذ زاج رمألا ظافلأ نم ظفل ىأب هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم :دج

 نوكي ص هجيوزت نم ىلب نم جيوزت ف الجر لكو اذا ةأرملا ىلو نعو

 ، هجيوزت ىف لكو نم جيوزت ىلولل زوجي الو س ىلوأ هلاكولا دعب لكوملا

 ؟ زاج رخآلا لبق جوز امهيآو ؤ ىلوملاو لكوملا ، نييلو اعيمج نانوكي مآ

 . هجيوزت زاج جوز امهيأو ث نايلو اعيمج امهنآ ىعم : لاق

 ىفو ث جيوزتلا ىف ث ليكولا دب نم هتلاكو لكوملا عزني فيك : تلق

 ؟ ةلاكولا توبث هب خسفني ىذلا عازتنالا ظفل فيك ح ءارشلاو ع عيبلا

 عجار هنأ لقعي امب كلذ ىف عقو ظافلألا نم ظفل ىا: هنأ ىعم : لاقو .
,. ؟ هبج ةعجر هنم ىدنع تنأك : كلذ حص اذا هيغ



 ف

 ب ٥٥

 : ةلاسم وج

 اهتروابشم دعب وآ اهيأر الو اهملع ريغب هتنبا جوز نميفو

 اهيلع جوزلل لييس الو 3 جيوزتلا اذه ا۔هبلع تيئثي ال هناف ك تعنتماف

 ث اغلاب ةنبالا تناك اذا حاكنلا اذه ف .

 : ةلاسم وج

 اهيبأ مع نبا اهلو ، جيوزتلا ىلاا تجاتحا اذا ةبيبرلا نعو
 دأ رآ ىتم اهمأ جوز لكوب نآ معلا دا. راف نامع نم بئاغ اه وبأ و

 ؟ اهجوزت '

 نأ هدمي نم ىذلا اهيلول زاج نامع نم اهوبآ باغ اذا : لاق

 ثيح ابئاغ ناك اذا بألا كلذكو ، اهجوزي نم اهل لكوي وآ اهجوزي

 نم ىلولل ناك هيلا تجاتحاو ء جيوزتلا هتنبا تبلط اذا ةجحلا هلانت ال

 ناطلسلا اهمجوز هريغ ىلو اهل نكي مل ناف ص اهجوزي نآ هدعم

 ٠ نيملسملا ةعامج وأ

 : ةلاسم 7

 ىعداف ةآرما جوزب .نآ .بلط لجر هيلا عقر اذا مكاحلا نع هتلآسو

 لكوي نآ مكاحلل له ع اهجيوزت ق مكاحملا لكوي نأ بلطو ص اهوآ هنآ
 { اهفرعيال وهو « ةبئاغ ةآرملاو لجرلا اذه لوقب ةآرملا هذه جيوزت ق

 ؟ لجرلا فرعي الو

 ىلع امأو ى عدم هنأيا ةئيبب الا زجي ي مل مكحلا هجو ىلع امآ :: لاق

: ه_,نفافلٹخي.هنآ ىعمف زئاجلا



 ن = _ ٥٦.

 ٠ هتنبا ىف هقيدصت زوجي : لاق نم لاق

 ٠ ةنيبلاب حصيو كلذ ملعت ىتح زوجي ال : ليقو

 !ولخدي نأ دوهنلا وأ مكاحلل له اهوخأ هنأ ىعدا ناف : هل تلق

 .؟ كلذ ىف اقدصم نوكيو ث ةداهش وآ ةلاكوب جيوزتلا اذه ق

 : زئاجلا ىنعم ق فلتخي هنأ ىمعم : لاق

 ق هعم :لوخدلا مهل زوجيو كلذ ق قدصم : لاق نم لاق

 ث جيوزتلا

 حصي نآ الا اقدصم نوكب الو . كلذ زوجي ال : لات نم لاتقو

 ٠ ةننيبب ٥اروعد

 ٠ ةنيبب الا ىدنع كلذ زوجي الف مكحلا ف امأو

 زوجي له ث اهجوزي نأ دارآو اهنبا هنآ ىعدا ناف : هل تلق

 ؟ كلذب اودهشي نأ دوهمشثلل لهو ث اهجيوزت ف لكوتي نأ دحأل

 ٠ لوذيا لثم اذه نأ ىعم : لاق

 له ، اهجوزي نأ دارأو ض اهيبأ وخآ اهمع هنآ ىعدا ناف : هل تلق

 ؟ اقدصم نوكيو ص هيف اولخديو هجيوزت اودهشي نآ مهل

 ح رثك ء ايلوأ هليتو دبعي دت اذه نئن > قدصي ال هنأ ىعم : لاق

٠ هريغ ايلو اهل ناملعي ال اهيلو هنأ ةآرملاو وه انرراقنب نأ الا



_ ٥٧ 

 ءايلوأل رئاسو اذهف ۔ اذه ىلع مهقيدصت ىف فلتخي هنآ ىدنعف

 ث ةنانئمطالا ىنعمب مهيف كتنبال نوكي نآ الا جيوزتلا

 ء ايلوألا نم هريغو ا ذه لثم خألا دلوو ك دلولا دلو كلذكو : هل تلق

 . مكاحلا مم كلذ ىلع اورراقتب ملو ئ ةآرملا هذه ءايلوآ مهنأ اوعدا اذا

 كلذ ىلع مهوعدي مآ مكحلا هجو ىلع اذه ىف لخدي نأ مكاحلل له

 ؟ ةنيبلاب

 ء مكحلا ىنعم ف ةنيبلا مميلعو نابييعدم امهنأ ىعم : لاق
 ٠ كلذ ق لوقلا ىضم دقف ةنانئمطالا ىف قيدصتلا امأو

 ;ورراقن ولو ع نوعدم مهلك ءايلوألا نم ىضم اميف اذه لكو : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع

 ء مكحلا ىعم فق ةنيبلا مهيلعو نوعدم مهلك مهنأ ىعم : لاق
 ٠ هيف لوقلا ىضم دتف ةنانئمطالا ف امأو

 : ةلاسم ج

 :وه ةآرما جوزب نأ بلط لجر هيلا لصو اذا مكاحلا نع هتلأسو

 ملعي ملو س كلذ لبق اجوز اهل نأ ملعي مكاحلا ناك دقو ، اهيلو
 ىتح مآ جيوزتلا اذه ىف اولخدي نآ دورهشلاو مكاحلل له ص هنم تناب اهنأ

 ؟ ةدع ق ىه سيلو > لوألا جوزلا نم تناب اهنأ مهعم حصي

 ىنعم ىلع امآو ى كلذ ىدنع مهل سيلف مكحلا ىنعم ىلع امأ : لاق

ء اهل جوز ال نم جوزت امناإو ع نجوزي ال ةلوعبلا تاوذ نأ فراعتلا



٥٨ . 

 جوز اذا كلذ زوجي لبق هبنآ ىعمف ء ةنانئمطالا ىنعمب نظلا نسح

 . جوز نم هدع ق اهنآ وآ . اجوز اهل نأ ملعي ىتح 6 هتمرح ىلولا ;

 : ةلآسسم 3

 نوكيأ ث حاكنلا ىف اهيبأ ةأرما اهتمعو ةأرما نيب عمج لجر قو

 . هميرحت ىلا نوبهذي مهنأ ملعأ الو ، هوركم هنأ ىعم : لاق
. . ٠ ملعأ هللاو



 . م ٩ ٥ _

 باب

 ةميتيلا جيوزت ى

 اهب لخدو ص لجر اهجوزت ةميتي نع : هنع هللا ىضر ديعس وبآ لئسو

 ؟ كلذ هل له . اهقح نم مهيلا ملس ام اهلهأ هيلع دري وأ

 اذاف ك :اهغولب ىلا فوقوم ةيبصلا جيوزت نا : ليق هنأ ىعم : لاق
 خفن ١ هتربغ نأو . هماكحأ عيمجب اهيلع مت » جيوزتلا تمتآو تغلم

 ح اهلو اهيلع جيوزتلا فيقوتو اهابص لاح فقو س قالط الب تجرخو اهنع
 كلذ ىلع ريجنت الو ح جوزلا ةرشاعم ا همزلت ال هنا : ليق دقف

 ه تهرك اذا

 اهناف س ةرضم كلذ ف اهيلع نيبي نأ الا عنمت ال كلذ تدارأ ناو

 ث ةرضملا منمت

 ؟ اهغولب دعب جيوزتلا تريغو ، اهابص ف جوزلا اهب لخد اذا,و

 ف ضبق د_ة ناك اذاف ح اهب هلوخدب اهقادص اهل ناكو س تجرخ

 ىلع هدرم مكحي الو . فوقوم وهف هنم ائسش وآ اهقادص اهل اهابص

 كلذ_كو ، اهرمأ نم نوكي ام رظنيو غليب ىتح كلذ هل سيلو س جوزلا

 ىضم ام ىلع ةمكحم هيف ىه نوكن ىنح فوقوم لاحب وهف هنم اضبق ام

 ٠ لوقلا نمح

اهيلو بلط .ةقفنلا. ىلا ةجاتحم ةريقف ةمينيلا هذه ناف : هل تلق



_ ٦٩٠ 

 مل وأ اهب ل_خد جوزلا كلذ مزلي له ء اهيلع قفني نأ جوزلا ىلا

 ؟ لخدي

 لخد اذاف ع ةنقتفن هيلع ملعأ الف اهب لخدي مل ام هنأ ىعم : لاق

 تجاتحا اذا اهنأ قحلا ىناعمل ههبشآو ڵ ىعم ليق ام رثكآ هنأ ىعمق. اهب

 اهبياع قحلا بوجوو ث اهب لوخدلا هيلع تبث دقو ةةفنلا ىلا
 هبيلع مكحي كلذ ىلا تجاتحا اذا اهيلع قفني نآو « دبال نأ لوخدلاب

 ىدنع اميف هنجوز ىلع قفنأ دق ناك تغلب اذا جيوزتلا تمتأ ناف ، كلذب

 ٠ ليق هنأ

 قحلا نم اهيلع قفنأ امي بساحي هنا : ليق دقف جيوزتلا تريغ ناو

 ٠ لوخدلاو ءطولا ىنعمب هتقحتبا ىذلا ، اهل هيلع ىذلا

 اهلك اهماكحأ نأو ؤ ةقفنلاب اهل ذخؤي ال هنأ : لوقلا ضعب فو

 < اهيلع ةقفنلا ىلع ربجي ال كلذك هت هت رشاعم .ىلع ربجت ال امك ةفوقوم .

 ٠ اهب الا قحتسي الو ئ ةرشاعملاب ىه امنا ةقفنلا نأل

 ريدلا ىف اهئطو جوزلا اذه نآ ةيبصلا هذه تعدا ناف : هل تلق

 .فيك ، تيضر وآ حاكنلا تريغف تغلب مث ث كلذ ركنآو ، اهابص لاح ف

 اهابص لاح فق ءطولا نم هتعدأ ام اهغولب دعب تعدا نا كلذ ى مكحلا

 ؟هعءعدت مل وآ

 .ىضه دهةف حاكنلا اهنع خسفنا و جيوزتلا تريغ نا اهنأ ىعم : لاق

 هنتعدا تناك ام تعداو جيوزتلا تمتأ ناو 6 اهيلع هل لبيس الو ڵ كلذ

 نآ الا & هن.مي ىعم كلذ ف هلوقت لوقلا ناكو > ةيعدم تناك © اه امص ق

٠ اهعديو اهتحدصي :وأ ، فلحتف نيميلا اهيلا دري



 همزلم نآ ىل نيب مل اهئطو ناك دقو ص ربدلا ىف اهئطو هنآ رقأ اذا.و

 ٠ هبلع تباث قح

 ؟ ربدلا ىف ءطولاب هرارقا الا اهأطي مل ناك ناو

 ٠ اهقادص هيلع قحتست هنأ ىعمف

 ىف اهئطوف ةأرما بصتغا الجر نآ ول : لوقلا ضعب ف دجوي دتو
 ؟ اهربد

 ٠ ةجوزلا ف ىدنع كلذ هبشيو ، قادص اهل همزلي مل

 : ةلاسم وج

 نم لقأ قادص ىلع اهيلو اهب هجوز ع ةميتي ةيبص جوزت لجر نعو

 ء تام نآ ىلا هرمثيو هعرزي ىلولا ناكو ح اهل هضبقو ث اهئاسن تاقدص

 نم ةميتيلا هتجوز نيبو هنيب ىرج جوزلا ناو ث جوزلا هل ضرعتي ملو

 ىهو ث جوزلا اهب زاج دقو ؤ هنع تزىسشنو ث اهبرض نآ ىلا جاجحلا

 اهقلطف هيلا عجرت ملف ةعجرلا اهنم بلط ناو ، اهل لام ال ةريقق

 تركنأف ث اهتدع ءاضقنا لبق اهتعجر ىلع دهشأف عبجر مث ؤ ةدحاو

 ؟ ةوسكلاو ةقفنلا نم همزلي ام عجرت ملو

 ء اهتعجر هف كلمب اقالط اهقلطف اهب لخد ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ درهسثلا نم اهتدع ةيقب ىق اهدري نأ هل نأ ىعمغ

؟ هرشاعت ملو هنم تجرخ مث ث اهي زاج دق ناك اذاف



 ىف اهلع سيلو ث ةوسكلاو ةقفنلا هيلع نا : ليق دق هنأ ىعمغ
 ةوسك الو اهل ةقفن ال : ليقو ، كلذ ف هتعواط ام الا ةرشاعملا مكح

 ٠ ةيجوزلا ليبس ىلع ةرشاعملاب الا

 ةيبص ىهو اذه لكف ، تباث ريغ وأ تباث اهل هدر كلذكو : هل تلق
 ؟ غلاي ريغ

 ٠ ىدنع اذه ىف لوقلا ىضم دقف : لاق

 قادصلاب ضرت ملو ء اجوز هب تيضرف تغلب اذا هذهف : تلق

 تاقدص هنم تبلطو ، اجوز هب ضرت مل وآ اهيلو اهل هضرف ىذلا
 ؟ اهئات

 اهل ناك قادصلاب ضرت ملو اجوز هب تيضر اذا : ليق هنآ ىعمف
 ٠ اهئاسسن نم اهلثم قادص

 . ءاسنلا نم اهلثم قادص : لاق نم لاقو

 جيوزتلا هب زوجي امم ناك اذا اهيلو ضرف ام الا اهل سيل : ليقو
 ٠ تاقدصلا نم

 نهمجورزت ناتنثا وأ ثل)الث وآ اهئا ىن نم ةدحاو ناك ناف : هل تلق

 نم ىلع لماكلا قا:دصلاب نهجوزت رثكألاو ، نهئاسن تاقدص نم لقام

 ؟ ةيبصلا هذه :لمحت

 قادص اهل ناك ث كلذب اهيلو اهل ىمس ام اهيلع تبثي مل اذا هنأ ىعمف
٠ نهنم اهلثم



_ ٦٣ _ 

 اذا ةيبصلا مأ جوزلا ةنيبلا مزلي نمف ث ةنيب وه هعم الو ةنيب نهعم نكي ملو ث نيعدا امم لقأ اهقادص نأ جوزلا ركنأ ناف : هل تلق
 ؟ تغلب

 هذهو ح هتويثم ىعدملا ىلع حصي مل اذا اذه ق ةنيبلا نآ ىعمغ

 ضرق امم رثكألا اهل حصي ىتح ضرف ام اهب ىتوآو تغلي اذا ةيبصلا

 ٠ مكحلا ق ىدنع ب بجاو مكح

 : ةلآسم 3

 .تلب مث > ا هئريي وآ اهقلطي مث ك اميلو نم ةيبص جوزتي نميف

 اجوز هي تيضر ١ ذا هتجوز دوعت له 6 هنآ رم متي ملو > كلذ دعم

 .نآ ربلا خسفنا ن ٠رأ آ ربلا متت ملو ك هم تيضر اذا هنآ ىعم : : لاق

 . هتجوز تناكو

 نوكت ىتم اهتيهارك وأ جيورتلاب ةيبصلا نم اضرلا اذهو : هل تلق
 ؟ غلبت نيح

 : فالتخاب هيف ليق هنأ ىعم : لات

 . جيورتلا مكح اهيلع تبث هريغت ملو تغلب اذا : لاق نم لاق

 . رييغتلا اهلف ، اهاضرب اهاظي وآ هب ضرت مل ام : لاق نم لاقو

نأ دعب ضرت ملو ريغت مل نيموي وأ اموي تدعق ن اف : هل تلق



- ٦٤ 

 تغلب وآ اهيلعو اهل كلذ دح امو > اهراكناب الو اهاضري عفتنت ح تغلم

 تيضر وأ تركنأف ، كلذ تفرع ىتح اضرلاو راكنالا اهل نا ملعت ملو

 ؟ ال مأ كلذم عفتتت تفرع نآ دعي

 ٠ ةلأسملا هذه ف لوقل | ىضم دق هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم وج

 مث ث ةميتي ىهو اهقلط مث اهب زاج مث ى غلاب ريغ ةيبص جوزت نمو

 ؟ اجوز هب تيضرو تغلب نا هتجوز نوكت له ص اهئطو مث ، هيآرب اهدر

 اهدرو ص نيتنئا وأ ةدحاو قالط نم ةعجر اهيلا هل ناك نا ىعم : لاق

 نآ هلف ث غولبلا ىلا جيوزتلا لثم درلا نا : ليق هنأ ىدنعف ةدعلا ى

 هتجوز تناك س اهدر ىذلا درلاب اجوز هب تيضرو تغلب ناف س اهآطي

 ٠ هريغو اهابص ى اهجيوزت تبثي نم لوق ىنعم نم جرخي ام ىلع

 : ةلأسم وج

 ، موي تاذ هلزنم نم تجرخ مث ، اهب لخدو ةيبص جورت لجر نعو
 تريغو غولبلا تأر اهنا : تلاقف كلذ نع تلئس مث { هيلا دعت ملو

 ؟ تعدا ام ةحصب ىعدت مآ اهنم كلذ لبقيأ جيوزتلا

 لوقلا ناك ضرت ملو ص جيوزتلا تريغو تغلب اذا اهنأ ىعم : لاق

 مل ناف ع غولبلا دعب اجوز هب تيضر اهنأ جوزلا حصي نآ الا اهلوق
٠ كلذ هل ناك اهنيمي بلطو 6 ةحص هعم نكم



٦٥ 

 ةلأسم ةه :

 ؟ اهب لوخدلا ليق اهتلط مث ةيبص جوزت لجر نعو

 ح جيوزتلا تمتآو تغلب ناق ث اهغولب ىلا ةفوتوم اهماكحأ هذه : لاق

 امهيلع ةد_ءع الو س قادصلا فصن اهل ناكو س قالطلا ذئنيح اهيلع عقو

 جلاو نم هبلا رظن الو ، اهجرف سم الو 0 اهب لخد نكي مل اذا

 اقدص اهل ناك كلذ لعف دق ناك ناو ص ناتفدلا هيلع ىقتلن ام

 ٠ الماك

 اذا ءىش قادصلا نم اهل نكي ملو ث اهنع خسفنا جيوزتلا تريغ ناو

 لوخدلاب قاد_صلا اهلف اهب لخد دق ناك ناو ؤ اهب لخد نكي مل

 قادص الف اهغولب ليبق تتام ناو ، تفصو امك ، رظنلا وأ سملا وأ

 ٠ اهنم هل ثاريم الو ، اهب لخد نكي مل اذا هنم اهل

 دعب تيملا وه ناك ناو ع اهيلع بجي لاح ىف اهب لخد دن ناك ولو
 تمتأف تغلب مث ث اهب لخد دق ناكو ث اهتعجر هيف كلمي اننالط اهقلط نأ

 اهجوز اهنع فوتملا ةدع اهيلعو ، ثاريملاو قادصلا اهل ناك جيورتلا
 . اهغولب لبقو & اهقالط دعب رهشأ ةثالث اهتدع ضقنت مل ام

 تام مث 3 تضقنا دق اهندع تناك وأ جيوزتلا تريغ نا امأو

 دقو { رظنلا وآ 1 وأ لوخدلاب قادصلا اهلو | هنم اهل ثاريم الف

 ٠ ءطولاب الا قادصلا اهل بجي ال هنا : ليق

( ٤ ج ديفملا عماجلا _- ٥ م ).



_ ٦٦ 

 ارتس اهيلع ىخرأ وأ ڵ اباب اهيلع قلغأو ، هدنع تناك اذا امأو
 بجب اميغ ةجح ىدنع هلوت نكب مل اهب زجي مل هنأ ىعدا مت > اهي الخ وأ

 ٠ مكحلاب !قادصلا نم اهل

 : ةلأسم "

 ةلئاز ىهو تغلب مث ث اهئاسن تاقدص نم لقأب تجوز ةميتي نعو

 ىنح ث اهغولب تقو دنع اهجوزل ةيهارك اهنم رهشت ملو ، اهجوز نع

 ءاوسو ، فورعم تقو كلذ ىف اهل له ، رثكآ وأ لقأ وأ رهس كلذل الخ

 ؟ هدنع تناك وأ اهجوز نع تلاز تناك

 ةنكاسملا ىنعم ف اهجوز عم نكت مل اذا ليق دق هنأ ىعم : لاق

 هي تيضر اهنأ حصي ىتح اضرلا مكح اهيلع تبثي الف ث هنم ةولخلاو

 نيبو اهنيب اميف هب ضرت مل ام ىه كلذكو ، ةياغ كلذل سيلو ع ةئيبلاب

 دعب نم هب ىضرت ىتح حاكنلا اهيلع بجي الف ى غولبلا دبعب نم هللا

 ٠ تثبل ام كلذ ىلع تثبل ولو ث غولبلا

 ؟ اهب زاوجلا دح ىف ةولخلاو ةنكاسملا ف اهجوز عم تناك اذا امأو

 ى ةنكاسسىم ىهو اهنيح نم رمغت مل اذا مكحلا ق : ليق هنآ ىعمق

 ىنعم اهيلع تبثي هنأ ىعمف ع اهغولب دعب ةولخلاب هتنكاسم اهيلع تتبثو
 . لوخدلا مكح هل اميلع تبث دت هنأل هل ةيجوزلا ف مكحلا

 ةهراك ىهو اهدر مث ع ةقيلطت اهجوز اهقلط ةميتي كلذكو : هل تلق

 ء قالطلا ليق اهب لخد دق ناك اذا هنجوز دعت ىه وأ ، هنم نيبت

؟ ةدعلا ف اهدرو



 ہ ٦٧\

 لق ه_ذأل > لوألا اهلاحك افوتوم اجيورت ناكو ء كلذ هل ناك

 اجوز هي تيضر ناف . غلبت ىتح كلذ تهرك نا هترشاعم ىلع ربجت ال

 ٠ حاكنلا اهنع خسيفنا تريغ ناو ث كلذ اهيلع مت اهل

 زاجو ث اهئاسن نم اهلثم تاقدص نم لقأب ةميتيلا تجوز اذا امأو
 ؟ قادصلاب ضرت ملو س حاكنلا تريغو تغلب مث ، اهجوز اهب

 : ليقو ، ايلو اهل ضرف ام الا اهل سيل لوتلا ضعب ف نأ ىعمف
 مل نا ءاسنلا نم اهلثم قادص اهل : ليتو ك اهئاسن نم املثم قادص اهل
 ث اهئاسن نم لثم اهل نكب

 : ةلآسم :3

 ث جوزلا لبقو ث اهقح نم تعلتخا اهنا مث ، ةيبص جوزن لجر نعو

 ؟ انآ رب كلذ نوكي له

 ، ةطيرش ريغ ىلع امهنيب عقو نآريلا ناك اذا ليق دق هنآ ىعم : لاق

 كلميو س قالطلا عقوم مقي هنآ لوقلا ضعب ىفف { عطقل ا نآرب وه امناو

 اهتعجارم دارأو س اهب لبخد دق ناك نا هيلع فقوي الو ث ةدعلا ىف اهتعجر

 . اهقح اهل ناكو س كلذ هل ناك

 س ةمجارملاب اهيلع هل ليبس الو فوقوم هنأ : لوقلا ضعب فو
 ناك 4 نآ ربلاو حاكنلا تمنآو تغلب اذاف ح غلبت ىنح اهتتح نم اريب الو

 اهيلع ةعجرلا هل ذئنيح ناك نآربلا متت ملو حاكنلا تمتأ نأو ث انآرب
 ٠ ةدعلا ف تناك نا

 ء ديدج حاكنب الا اهيلع هل ليبس الف س تضقنا دق ةدعلا تناك ناو

٠ ةميتيلا جيوزت باب نم هتدجو ام رخآ اذهف س قح اهلو :



 ىرستلا ف

 له 6 اه ١ رمدت ! مث 6 نيتقيلطت اهقلط مث ةمأ جحو زنت لجر نع : لئسو

 لحب مل ئ حاكنلا ىنعمب قالطلاب هيلع ترجح اذا اهنأ ىعم : لاق

 جرختو ، جوزلا اهاطيو ، هريغ اجوز جوزت نا الا ، كلملا ىنعمب هل
 ٠ كلذ دعي اهآطي نآ هل مث ، هنم

 : ةلأتسم ومع

 ؟ ادمعتم ناتخأ امهو ء هل نيتمآ أطو لجر نع : لئسو

 ء افالتخا كلذ ىف ملعأ الو & ا دبأ هيلع اتدسف دق امهنأ ىعم : لاق

 داسف ق فلتخي هنأ ىعمف 6 نامسسنل ١ وآ بسنلاب لهج ىلع كلذ ناك نا و

 ٠ ملعأ هللاو ح نيتخألا نم ىلوألا

 : ةلآسم م

 ؟ وه ام عضبلا نع : لئسو

 . ةيجوزلاب ءطولا نم كلملا عضوم : لاقف

 : ةلأسم ةم

هنا : هيلع اهعاب ىذلا هل لاقو س ءطولل ةمأ ىرتشا لجر نعو



_ ٦٩ _ 

 اهآربتسا هنا : لاق وآ ،\ ةقث ريغ وهو هنم لبتي له ث اهآربنسا دق

 ؟ ةضيحب

 سسمب نآ ءا ربتسال ١ متب نأ ليتق نم ةمألا هذه ى رتشم سيل : لوقنف

 . ىنمي ىتح هيلا رظني وآ ، جرفلا نود اهب علوي وآ ك اهندب

 : لوقيو ئ سانلل ىراوجلا عيبي هنأ فراعتم وه امناو ئ هل كلمم

 لوقيو اهكلام رضحي ىتح مآ هنم لبقيآ ث ءاربتسالا فصت تئربتسا اهنا

 ؟ كلذ

 نآ الا ءاربتسالا ق عئابلا قيدصت زوبجي ال : ليق دق هنا : لاق

 ىرتشملا نع ليزي عئابلا ءاربتسا نا : لوقي نم لوق ىلع ةقث نوكي

 هلعلو ث ناث ءاربتسا ىرتشملا ىلعو ع عفني ال : ليق دقو ث ءاربتسالا
 ٠ لوقلا رثكأ

 ؟ ةضيحب اهآربتسا هنا : لاقو « ةقث ناك ناو

 نم لوق ىلع ةضيح هنع تطحناو 0 ةضيحب ىرتشملا اهآربتسا

 ٠ ةقث ناك اذا عئابلا ءاربتسا ىزجي هنا لوقي

 ةلازا الو ك ءطولا قيرط نم اهب عتمتلا هل زوجي ال هنآ عمو

 ء كلذ نم بجي ام ىلع اهب ءاربتسالا دعب الا اهندب نم اهب ةرهشلا

٠ هللا ءاش نا كل تفصو ام ريدت



 ت۔_ جربت نا اهقتعأ نمل زوجي له & تقتعأ اذا ةمألا نع هتلأسو

 نوكيو ث هل زوجي ال مأ ، ةروعلا ىلا رظنلا ىوس اهيلا رظني نأ

 ةجربتم اهآر نم مزلي لهو ، ةرحلا مكح ث جربتلاو رتسلا ىف اهمكح
 هبب رمؤت امك رمؤتو ، هريغ وآ اهتنعآ ىذلا ناك \ كلذ اهيلع ركني نأ

 ؟ رتسلا نم ةرحلا

 ، اهنم زوجي ام عيمج ف ةرحلا ماكحأ اهماكحأ نا ىعم : لاق
 جربتلا نم ترهظآ ام اهيلع ركنيو ث هريغ ىلعو ث اهقتعآ نم ىلع رجحي ام
 ٠ اهعسي ال امم

 م٢مج ق رحلا ماكحأ هماكحأ قتعأ اذا ديعلا كلذكو : هل تلق

 ٠ هريغو هقتعأ نم ىلع رجحي الو ، هنم زوجي ام

 : ةلاسم چ

 اهئربتسي ملو اهعاب مث . اهأطب ةمأ هل ناك اذا لجرلا نع هتلأسو

 ؟ ال مآ امثآ نوكيأ

 ٠ كلذ ف امثآ ناك بيعلا متك اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ ءا وس بيثلا و ١ ٩ ق اذهف : هل تلق

 ٠ اهيق لوقلا ىضم دق بيثل ١ و 6 ةأطرم ركملا نوكت ال هنآ ىعم : ل اق

؟ كلذي ربخي نأ هبلع ناك اهآربتسا ناف : هل تلق



 _ _ ٧١

 ٠ كلذب ربخي نأ هيلع سيل نآ ىعم : لاق

 فصن اهئربتسي نآ ىرتشملا ىزجيآ كلذب ربخي مل ناف : هل تلق
 ؟ ءاربتسالا

 ٠ ءاربتسالا فصن اهئربتسي نأ زوجب ال : لاق

 اهئربتسي نأ ىرتشملا ىزجي له ء ضيحت نمم تناك ناف : هلتلق

 ٠ ءىشب اهآربتسا هنآ عئابلا ملعي مل ولو ء ةضيحب

 نمم تناك اذا نيتضيحب : ليقو ، كلذب ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ضيب ف

 نآ ديسلل ىلع له 0 جح وز نم ةدع ىق ةمألا هذه تناك ناف : هل تلق

 ؟ اهعبب دارأ نا ىرتشم ا كلذم ريخي

 ٠ ىدنع اذكه : لات

 ىتلا ىلوألا ىف لوةلاك كلذ ىف لوقلاف لعفي مل ناف : هل تلق

 ؟ اهآطي اهديس

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 نم اهتدع تضقنا دق اهنأ ىرتشملا ديسلا ربخأ ناف : هل تلق

 ث :؟ ءاربتسا ىرتشملا ىلع له ص اهآربتسا دق هنأو ، جوزلا

ناف ةنانئمطالا ىف امآو ءاربتسالا هيلع مكحلا ف هنأ ىعم : لاق



_ ٧٢ 

 اذا كلذ هيز_جي هنأ وجراف ئ هلوق ف كشي ملو اقداص ناكو هقدص

 ٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع امات ءاربتسا اهآربتتسا هنا : لاق

 ءا ردتسا ىرتشملا ىلعر ك مات ءا ريتسا عئابلا ىلع : لاق نم لاذتو

 ٠ مات

 ءاربتسالا ىف ذخأ مث ، ضحت مل ة همذلا تناك اذاف : هل تلق

 هيلع ىقب نأ هبز_جي له ، تضاح ءىن هيلع ىقب نآ املف ث مايألاب
 ؟ ضيحلاب ناث ءاربنسا هيلع مآ مايألا نم ءىن

 ٠ ضيحلاب ء ١ ربتسال ١ 7 ليق هنأ ىعم : لاق

 ىف عامجلا اهيلا هنم نوكيو ث ةيبص ةيراج ىرتشا لجر نعو
 ل_حيب الأو س ةلاحم ال اهئربتسي نأ تغلب اذا همزليأ ى غلبت ىتح اهابص

 ؟ اهؤطو هل

 ءاربتسالا نم دبال نكلو س هسفن نم ءاربتسا تغلب اذا ىدنع هيلع نكم

 ٠ ل_يق هنأ ىد_ذع اميف

 × ةلآضم :3

؟ ءاربتسا ريغب اهاطو هل له ص ةيبص اركب ةيراج ىرتشا لجر نعو



_ ٧٣ _ 

 ضحت مل ىنلا و ؤ نبتنضيحبي بجا و ةنسيلاد ء ا.ريتسال ١ نآ ىدنع : لاق

 ٠ اهمويب نيعبرأو ةسمخب

 دا_ءع مث اطي ال نمم اهريغ وأ ةآرما ىلاع هتمأ عاب لجر نعو

 ؟ اهئربتسي الو ةمألا هذه أطم نأ هل له ‘ اهنم اهارنستاو

 ٠ ءاربتسالا هيلع : ليق هنأ ىعم : لاق

 اهؤاربتسا هبلع نوكيأ اطي ال نم دنع نم اهآربتسا ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ

 ٠ ءاربتسالا هيلع نأ ىعم : لاق

 : ةلآضم ج

 ناكو ح ةرم اهنع كسمآ مث ح ارارم هدلو ةمأ ءىطو لجر نعو

 ؟ هدلول اكولمم مآ هدلو نوكيأ دلوب تءاج مث ث اهسفن ىف اهمهتي

 { مكحلا ىف هل ناكو ع دلولا هب قلع جوز ةمالل نكي مل اذا : لاق

 ىف كولمم وهف ال مآ بألاب قلعي ىنزلا دلو ىف فلتخا دق هنآ ىدنعو

 ٠ مك_دلا رهاظ

 نأ ىدنعو ء ةحفاسم نكب مل اذا هدلو دلولا نا : انياحصآ لانتو

ك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رهاظلا ق ةياورلا ىنعم ىلع جرخي اذه



_ ٧٤ 

 ح هتمأ أطو هنأ ىنعملا جرخ اذكه ناك اذاف « كيبأل كلامو تنآ » : لاق هنأ

 لوق ىنعم ى دنع جرخي اذه ىلعف ح اكولمم وه سيلو ك ٥ دلو دلولا و

 ٠ كلذبي لاق نم

 بألا ىلعو ، رح دلولا نا : ثلاث لوق هيف جرخيو : هريغ نمو

 محرلا لوصحل ررحت ناك ناو ث كلذ ىف ةهبشلا لوصحل هدلول هتميق
٠ هفالتال ببسلا ناك بألا نكل ، هيخآ نيبو هنيب



_ ٧٥ 

 باب

 ديجملا جيوزت

 ح اهعيبب نآ اماو اهجوزي نأ اما اهديس ىلا تبلط ةمآ نع هتلآسو
 ؟ كلذب مكحي له

 : ديسلا جيوزت موزل ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهعاب ءاش ناو ، اهجوز ءاش نا : لاق نم لاقف

 ٠ كلذب هيلع مكحي ال : لاق نم لاقو

 : ةلآسم 3

 مهدحأ جيوزت زوجيف ث ةعامج بابرأ اهل ناك اذا ةمكلاف : هل تلق
 ؟ اهجيوزت ق اوعمتجي مآ

 اهوجوزي ىتح مهرثكأ مه دحأ حاكن زوجي ال لوق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعأ الو ك مهدحأ اهجوزب نأ اوضري وا ؤ مهلك

 مهنم دحأ هل نذآف ء ةعامج بابرأ هل ناك اذا دبعلاف : هل تلق

 اذه زوجي ث ةرح وآ ةمأب جوزنف ، نوغابلا نذأي ملو . جيوزتلاب

 ء جيوزنلا دعب اوضري وأ ، مهلك هل اونذأي ىتح متي ال هنا : لاق .

٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو



_ ٧٦ 

 ةجوزلاب لخدو ح ةفصلا هذه ىلع ديعلا جوزت ناق : هل تلق

 ؟ جيوزتلا اذه نوكي ام

 ملو ک زاوجلا دعب هومنب نآ الا ادساف نوكم هنأ ىعم : لاق

 دعب مهمامتا زوجي لدق هنأ ىعمف ك زااوبجلا لبق ٥ وربغ اونوكي

 ٠ زا وجلا

 ٠ حاكنلا دعب كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 : ةلآستم :3

 ٥هوجوزي نأ مهنم بلطو موقلا ىلا لصو ص ىبرع رح لجر نعو

 اهنم هدال وأ مكح نوكي ام ! دال وأ اهنم دلوو > اهب هوجوزف 6 مها ةمأب

 ؟ كيلامم مأ رارحأ

 برعلا نأو ح ١ رارحأ نونوكيو & هوني كلامي ال لبق هنآ ىعم : لاق

 ٠. كرش لهأ اوناك اذا برحلاب

 ؟ مهتميق همزلي لهف : لئاق هل لاق

 : لوقب نم لوق ىلع ىبرع رح هنآ هملعآ اذا كلذ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ دعب هرأ ملو > رارحأ مهنا

 ؟ ىبرع رح هنأ جيوزتلا دنع طرتشي مل نا تبأرآ : هل تلق

 هنآ حص اذا نوكلمي ال مهنا : لوقب نم لوق ىلع هنآ ىعم : لاق

٠ ديبسلل مهتميق هبلع رارحأ مهف 6 ىبرع رح



 _ _ ٧٧

 ٠ هل .7 نأ مهديس ءاشي نأ الا كلامم مهنا : لاق نم لاقو

 جيوزتلا دنع مهنيرح طرتشي ىنح كيل امم مهنا : مهضعب لاقو

 ٠ هل هطرش تيثيو ك هدعي وأ

 : ةلاسم 2:37

 ؟ هتجوز ةيراجب جوزتي نآ لجرلل زوجي لهو

 نيبي الو ث هريغل ةكولمم ىهف رمألا رهاظ ى امأ ، ملعأ هللا : لاق
 ءىطو اذا : ليق دقو & هداسف الو جيوزتلا رجح عضوم هنم ىل

 ٠ اهسخني هنآرما تمرح ةمذلا

 كلذ ف مزعأ ملو ث مهلوق ف ركفم ىناو مرحت ال : مهضعب لاقو

 ٠ هف ر ء ١ ء ىتنب

 حور ني دمحم مالك نم هنآ بسحأ > لوقل ١ ضعب ق دجوب : لاقو

 اذام لاؤسلا دنع رظناف ڵ لوئ_۔۔م كرمأ نع كناف ملعاو : ىبرع نبا
 ٠ لو ةتنت

 ح زئاج : ليقو 6 مارح : لدِق : ليتلا حرش ق لاق : هريغ نمو

 ةمآ جوزت نم : لاق هنآ باطخلا نمه رمع نع بسحأو هوركم : ل_مقو

 . ھ ٠ آ هفصن قتعأ دقف ةرح ديعلا جوزت اذاو ، هفصن قرأ دنف

 : ةلآاتسم ٣

ءاضيب وأ ءا د وس ةمأ هعمو ؤ لجر هرضح اذا مكاحلا نع هتلأسو



 ۔_ ٧٨

 له ،} لجرب اهجوزي نأ دارأو ص هل اهنآ ترقأو ث هتمأ اهنأ ىعدا

 ؟ اهجيوزت اودهشي نأ دوهسشلاو مكاحلل

 جوزي نأ ديسلل زابج كلملاب رارقالا تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ را رقال ١ توبيث ىنعم ق كلذ اهجيوزت ١ ودهسشي نأ د وهشلل زاجو . هتمآ

 ؟ ال مأ كلملاب رارتنالا ىنعم تبثي اهنم لوقلا اذهو : هل تلق

 ث هل كلم وأ ث هل ةيراج وأ ع هل اهنا : تلاق اذا اهنأ ىعم : لاق

 ٠ هل رارقالا بجوي اذه ناك اذه وبحن وأ

 دويشلاو مكاحلل له كولمم دبعب اهجوزي نأ دارأ ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 كلذب ديسلا نذا اوملعي نآ الا كلذ مهل سيل نأ ىعم : لاق
 ٠ هرمأ وأ أ

 مكحلا ىف كلذ امنا مأ ءاوس مكحلاو كدنع اذهف : 4! تاق

 ؟ ةنانئمطالا ىف عسيو

 مكح ق زجي مل ٨ هديس نذا ريغب كلذ ناك اذا هنأ ىعم :: لاق

 نم اذه نأل ، لالدالا ىنعم كلذ ف ىل نيبب الو ع ىدنع ةنانئمطا الو
٠ جورفلا ةمحابا



 _ _ ٧٩

 : ةلاسم وچ

 ؟ ال مآ هجيوزت متب « هديس ىآر ريغ نم جوزت اذا دبعلا نع هتلآسو

 ٠ مات وهف جيوزتلا ديسلا متآ نا لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 تبثي جيورتلل ديسلا مامتا لبق ةآرملا دبعلا ءيطو ناف : هل تلق

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ىتلا ةأرملاب جيوزتلا ديسلا متأ اذا هجيوزت زوجي : لاق نم لاق
 ٠ ااهئطو دق

 ٠ امات اجيوزت هاري ال ضعبو

 ءىطوو هدرس ىآر الي جوزت دق ىذلا ديعلا اذه نوكيف : هل تلق

 ؟ جيوزت الب ءىطو دق هديس مامتا لبق

 « ءطولا دعب جيوزتلا ديسلا متآ اذا جيوزتب ءىطو هنأ ىعم : لاق

 ٠ اضعب هضعب هبشي .اهل هئطوو ث ةيبصلا جيوزت لثم ىعم وهو

 : ةلاسم ج

ح ديعلا جوزتف ‘ ةآرما جوزتي نأ هدبعل نذآ اذا. ديسلا نع هنلآسو



 ۔ ٨٥٠ .

 ح دبعلا ةبقر ىف كلذ مأ هتجوزل دبعلا مزلي ام عيمج ديسلا مزلي له
 ؟ حاكنلا ةدقع ىف ديسلا ىلع كلذ طرتشي مل ام

 % هنبقر ىف اهتقفنو ددعلا جوز ةوسك نا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ىنح د_دهعلا ملس ءاش نا و ؤ اهاسكو اهيلع قفنأ ديسلا ءاش ناف

 ١ مكحل ٠

 ىلع سيل ىنآ ىلع هوجوز مكنا : دبعلا ديس لاق ناف : هل تلق

 هنآ هيلع اوطرتسشب ملو ؤ كلذ ىلع هوجوزف س ةقفن الو ةوسك اهل

 هنآ ىلع طرتشي مل ام ءاوس نوكي له ع همزلي ال هنأو ، كلذ همزلي

 ؟ ءىش هدع سيل

 جيوزتلا ىف ةوسكلاو ةقفنلا لاطبا ف طرشلا نا ىعم : لاق
 ٠ ىلوذلا لثم ىدنع ىهف تبثي مل اذاو ، تبثي ال

 : ةلأسم 3

 نانوكيأ ٤ هديس نذا -7 ةكولمملاو .ةرحلا جوزتي ديعلا نعو

 ؟ مارح ىلع نيعمتجم

 ناف ٧. هديس نذاب الا ديعلا جيوزت زوجب ال ليق هنا ىعم : لاق

 > ر ١ ام ٠

؟ ال مآ كلذ زوجي .« ىضرو همنآ هغلب امل دبسلا ناك نا : هل تلق



_ ٨١ 

 ملعأ الو 6 مني ليق .دقف .زا وجلا ليق كلذ متنأ ١ ذا . هنأ ىعم : لانق

 ديسلا. متأ اذا مث.ء ديسلا متي نأ لبق زاج اذاف ث افالتخا كلذ ف

 ٠ ىدنع اميف كلذ ىف فلتخا دقف زاوجلا دعب

 . .. ؟ جورتي نأ دارأ .اذا هديس نذاتسب فيك : هل تلت

- 

 تزحأ وأ ج مزتقتن نأ كل تنذأ . دق : : ديسلا لاق اذا دأ هنأ ىعم . : لاقن

 دبلا .نم نذا هلك :اذه لثمف 2 كلذ كل تضر وأ كنرمأو كل

 زاج ٤ ةآرملل حاكنلا ىلوت وآ:ءا دبعلل جاكنملإ يف نذأ اذاو > هللا ءاسث نا

 ٠ حصو كلذ تيث ا.ذا هلك ىدنع كلذ

 مزلي نم ع هنذاب ةجوز جوزتم وهو هدبع ديسلا عاب اذا : هل تلق
 ؟ ىرتشملا وأ ديعلا وأ ديسلا ، اهقادص

 دحي ملو ء جوزتلا ف دبعلل نذآ دق ديسلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ك هعام نا :قادصلا نم ديسلا ىلع ام هل نمضب ملو قادصلا : ادبح هل

 . رثكآ قادصلا ناك !ذا كلذ نم رثكآ هيلع ديزي الو { ذلعلاأ نمثو
 - ., : 7 . ج ., .

 دحي ملو ّ جوتت نأ, هدبعل ديسلا نذأ اذا هلعل. : فلؤملا لاق ..

 ةميق نم رثكأ نكي مل ام ديسلا ىلع قا سلاف ك قاد دضلا ق ادح هل

 ّ ديعلا رمث الا ديسلا ىلع سيلف دبعلا ةميق نم رثكآ ناك ناف ص دبعلا

 =ن. ل م, -: ث...:- 7 ; :., ١ مليحعأ هللاو

 & رح . و كوبلمم .لجرب اه دىہس اهجوزي ةمألا كلذكو. : هل تلق..

٠. (4 ٦ خ ديقملا ماجلا } (



 نلا ٨٢

 مأ > عئابلا اه دمنس هم : اهجوز نم ةجوز هآ رخآ لجرل اهعاب مث

 ؟اهيعاب اذا هنم جرخت

 ء اهتلطي ىنتحا عئابلا هب اهجوز نم ةجوز اهنا ليق هنأ ىعم : لاق
 > كلذ زوجيا 6 لجرن ١ اهجوزي نأ دا.رأ مث هتيراج أطع لجرلا نعو

 ؟ ةدعلا نم مك دعم {, الالح هل اهجيوزت نوكيب ىتمف زوجي ناك ناو

 ٠ امو و ة ةسمخي : ليقو ے ك ضيحت ل نمم ه تناك نا اموي :ميرب وأ

 نوكت نم ىلع ى كولمم و رحب هتمآ لجرلا جوز اذاو :: هل تلق
 ٠ جوزلا ىلع وأ ديسلا ىلع 3 اهتقفنو اهتوسك

 ىف هيلا توآ اذا اهتقفنو اهتوسك جوزلا ىلع ليق هنأ ىعم : لاق

 `٠ راهنلا ف اهتقفنو اهتوسك ديسلا ىلعو ص ليللا

 ةكولمم ىهو ك رحلا وآ كولملا اهجوز تام اذا ةمألاو : هل تلق

 ةدع فصن مايا ة هسمخو نار رهش اهتدع نا ليق هنأ ىعم : : لاق

 . . ٠ ١ ٠. ةرحلا

 ؟ هنم اهتدع مك ع رحلا وأ كولمملا اهجوز اهتلط اذاو : هل تلق

 تناك نا ح ناتضيح ةرحلا .ةدع فصن اهتدع نا ليق هنأ ىعم : لاق

٠. ضيحي ال نمم تناك نا اموي نيعبرأو ةسمخو 0 ضيحي نمم



_ ٨٣ 

 كلذكو ك هكولمم وأ ةرح ىهو هتجوز تتام اذا ديعلاو : هل تلق

 ؟ رح وهو ةكولمم وأ . كولمم وهو ةرح تناك نا هثرت له .0 ىه

 & ديعلا .رحلا الو > رحلا دييعلا ثرب ال ليق هنأ ىعم .: : لاق

 ناث راوتي ال ىدنضخ كلذكو > اهريغو ةيجوزلا نم هوجولا نم هجو ىاب

 : نيكولمم اناك اذا ى ةيجوزلاب

 ضيحلا ف ةكولمملا وأ > ةرحلا هنجوز كولمملا ءىطو ناف : هل تلق

 ؟ ةمرحلا ىف ةرحلاو رحلاك كلذ ىف امه { سافنلا ىف وأ ص ربدلا وأ

 ٠ امهيلع مرحيو لحي اميف كلذك امهنا ىعم : لاق

 ؟ ءاليالاو راهظلا امهنيب نوكي كلذكو : تلق

 تناك. > هتجوز نم ءاليالا الو راهظلا ديعملا قحلي. ال هنآ ىعم . : لاق

 .٠ هدمس نذاب الا ةكولمم وأ ة هرح

 امهدحأ .وآ > نيكولمم اناك اذا امهنآري متي له .& كلذكو : تلق

 ؟ كولمم رخآلاو رح

 . هديس نذاب الا امهنم كولمم ا نآرب متي ال هنأ ىعم : لاق

 ؟ ال مآ قلطت 2 هسغخن ىآ؟آرب هدبع هتجوز دبسلا قلط اذاو : تلق

 ٠ ليق ام ىنعم ىلع قلطت اهنأ ىعم : لاقت

 > اهتوسكو اهتقفن دينسلا مزلي له ح لماح ىهو تقلط ناف : هل تلق

| : | , ؟ ةكولمم وآ ةرح تناك



_ ٨:. _. 

 ء ةتباث ىدنع ةقهنلاف ةعجرلا هيغ كلمي .قدلا ناك .نا.ىعم,: لاق.

 نيبي الف..ةبعجرلا . هيف كلمي :ال. ناك :ناوث ةيجوزلا ةققن بسح ىلع

 ةقفن الو رح دلولاف ةرح تناك نا هنأ" ، لمحلا ةهج نما ةقفن هيلع ىل

 هلعلو كلذ ىف رظنيو ٤ . ديسلل دلولا ناك .ةكولم تناك ناو ّ :ديسلا ىلع

 ٠ هيف فلتخي

 : ١: ةلابيسم ج 6

 ا_هالوم ىطعأف اركب تناكو س لجرلا اهب ىنز اذا ةكولمملا نعو
 نأ اهب ىنز املك همزايآ ةثلاثو ى ةيناث اهب:ىنز دانع مث ث اهنمث رشع

 ؟ ةبوتلا عم هيزجت ةدحاو ةرم وأ ةرم لكل ىطعي

 ك اهنمت رشع هيلع ِ ركب .ىهو اهي ىنز اذا :. ليق هنأ ىعم ..: لاق.

 اهأطبو 3 دصت ناك اذا . هنأ ۔ىعمو ؤ اهنمث رثع 6ةففصن اييث تناك ناو

 ٠ نامض ءطو لكل هقحلد هنأ وجرأف ح هلزنم ف اهم راسستقا ريغ نم

 موقت ةمأب:ىتزي نميف ، رفعج نبا عماج نم تظفح : فلؤملا لاق

 رثعو ث اركب تناك نا اهنمث سمخ هيلع : ليقو ث اهنمث رشع هيلع ن ١

 ّ ايف وأ تناك اركب اهلثم ادص هيلع : "ليقو ك انيف تناك نا اهنمث

 .. : ه,.لابح لك ىلع كلذ ركبلا ٣ ةيلعت ليقو

 هل بختسيو٠>ك. ةعاطلا لابح ق .ءىش هيلع نسيلف بيثلا امآو

 ناف 6 نامض نم ١ , ذكو اا ذك 5 “ىلع اه دي سل ل موقيو هسفن ىلع . طاتحي ! نأ {

 .. ٨ , هي ۔ . . .:

 ٠ هنم كنلحت ل تئش نآ و & ٥ ذ__خف تف
 . . ح . .. 2-..`

. 
 .1 ٭“٠`& ... - .=---. .

ر 4 ".ه ` 7



 ۔ ٨٥

 لدعي مملعآ هللاو > ءاوس . اهها ركنتساو اننع واطم ةمألا نا : ليتو

 ٠ باتكلا ىلا عجر كلذ

 : ةلاسم 3وچ

 عنذتماو ، اهجوزي نأ ءاكرشلا دحآ دارأ ةكرتسثم ةمأ نعو
 ؟ كلذ مهيلع له ى نوقابلا

 ربجي ال امك ى ُاكرش ث اوناك اذا كلذ ىلع نوربجي ال مهنأ يعم : لاق

 ٠ هل تناك ول نآ اهجيوزن ىلع دحاولا

 ؟ كلذ كرت ؛ ىف داسفلا اهيلع فاخ ناف : هل تلق

 ديسلا ذخأ ا انايرع ناك هنآ ل ل ديعلا ن : ليق هنأل _ . يرلاو و عوجلا

 ٠ كلذ . بلطي 1 ولو ڵ هتوسكم

 : جيورتلا تبلط ا ذا 4 هيف فلتخي هنأ ( ىعمو : : لاقت

 . : اوجو نأ اماو :ت اسهعييب نأ املا ديسلا مزلي . لاق نه لاقف أ

 لوقلا نوكيب له ث هديس ىلا جيوزتلا بالط ديع ناك ناف : تلق

 ؟ ءاوس كلذ ق

 : فالتخا كلذ ىق ليق هنأ ىعم : لاق

٠ دمعلا ف الو ةمألا ىف كلذ مزلي ال هنا : ليتف



 ۔_ ٨٦

 ٠ ديعلا نود ةمئا ف مزلي : لاق نم لاقو

 مزلت ال هنا ليق امناو ، كلذ ابلط اذا ءاوس هنا : لاق نم لاقو
 ليق امناو ، هريغو قادصلاو ةنوؤملا نم هتبقر ف قلعتي امل دبعلا ف
 ٠ هوسکكم نأ اما و ديعلا ے نأ 'دمسىىلا ىلع

 جيورتلا تبلط اذا ةمألا ديس ىلع نا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع هوريجي له ص اوعنتماف ءاكرشلا ىلا بلطو © اهجوزي نآ

 مكحي نآ الا كلذ كيرشلا ىلع نوكي الف فالتخالا عقو :اذا : لاق

 ٠ كلذب لدعلا مكاح هيلع

 هل مكح اذا ه ديس لام نم رصتني نأ .ديعلل نا تلظفح : هريغ نمو

 ٠ كلذ نم دسلا عنتماو ث كلذن مكاحلا

 دلبلا ريغ ىف ةمألا ديسلا عاب مث ، اهديس نذاب ةمأ دبع جوزت ناو
 نم جرخا و دبعلا ميب ناو ع هل اهعم ناك ام جوزلل دري نآ هيلعف
 همزل امو اهتنوؤم اهرضحأ ءاش ناو ء قلط هديس ءاش ناف ڵ رصملا

٠ كلذ نم



 ۔_ ٨٧

 باج

 بتاغلآ جيوزت ىق

 هي تبثي ام > هريغ غ ' ىلع جيوزتلا لويق ظفل نوكي فيك : لئسو

 ؟حاكنلا

 نالف نبا نالفل جيوزتلا اذه تلبق دق : لوقي هنأ ىعم : لاق
 ٠ .كلذ زاج ىمسملا قحلا اذه ىلع ناك ناو ، ىمسملا

 ؟ تكسو تليق دمت : لاق ناف : هل تلق

 هريذخل تبث ام .الا ء هسىقنل هلوبقك هريغل هلوبق نأ ىعم : لاق

 كلذ ناك اذكه تلبق دق : لاق اذا هنآ ىعمو ص هل جيوزتلا لوبق نم

 ومو ڵ هريغل وآ هل ساسألا ناك اذا زئاجلا مكحلا ىنعم ف ازئاج
 ٠ ةنانئمطالا ق و اذهو > لوسرلا وأ ليكولا

 . جيورتل لوبق ة ةحصب : الا مكحلا ىنعم تبثي الف مكحلا ىف امأو

 | ؟ حاكنلا ااذه تلبق دق : لاق ناف : هل تلق

 ٠ تباث هنأ ىعم : لاق

 ؟ ابئاغ جوزلا ناك اذا جوزملا ظفل نوكي فيكف : هل تلق

نم رضاحلا جوزي ام وحنك بئاغلا جوزلا جوزملا جوزب ىعم : لاق



 هيلا ةراسنتالاب جوزب رضاحلا و ح ةفصلاب جوزب بئاغلا' نأ الا .&! هترمسىت

 ٠ بئاغلل لوسرلا وآ ليكولا لبق ;جوزملا جوز اذاف ، هتيمست دعب

 لوسر الو ليكو هل سيلا بئاغلا ىلولا جوز ناف : هل تلق
 اذ_ھ تيثيآ ح ه_هتاف حيو هزنملا هغلب ىتح دح هل لبق الو 6 رضاح

 ؟ ال مأ جيوزتلا

 نم هل هل_بقب نم : هخ حي ىنح جيوزتلا اذه تيثي ال هنأ ىعم : لاق :..

 ٠ جيوزتلا اذه هل لبقي ليكو وآ لوسر

 : ةلآسم 27

 ؟ كلذ نوكي. فيك ث هل جوزتي رخآ لسرأ لجر نع هتلأسو

 لبقيو ة ارضاح ناك ول نأ رضاحلا لثم بئاغلل نوكي هنآ ىعم : لاق
 ٠ لوسرلا وأ ليكؤلا هل

 ؟ لوسرلا لوقي فيكو : تلق

 ىلع ليق ا.ذ د اف ؤ نالفل جو زتل ا اذ ده تليق دق لوقب هنآ ىعم .. : ل اقت

 تفي ه ح . ذ . .. ٠ :هنلع ضزنق ى :ذلا ىلع :قا دصلا ىدنع ناك اذه

 ح هدعب أأ حاكنلا لذن تام ماعي ملف لسرملا تام ناف : هل ليقف
 .. .... ؟كلذ ىف مكحلا ام

: ٠٦ . <> . . 8. 7 : . ` ث لبق ناك امهيا ملعب ملو ث هتوم حصو جيورتلا حص اذا : ,لامر



._ ٨٩ -- 

 : نيلاح نم:ىدنع جرخي ثاريملا فصنو ، قادصلا فصن ىدنع اهل:ناك

 جرخي كلذكو ، هحخب تام هنأ لاحو ث جيوزتلا لبق تام هنأ لاح

 هرضحي ال نمل حاكن ال < : : ملسو هعلع هللا ىلص ىبنلا نع ليقو .| ىدنع

 7 ٠٠ » ةآرملا اضر عم نادهاشلاو جوزتملا و جوزملا

 هاضر ملعي ملو جوزلا تامو 6 لوسرلا وآ ليكولا ليق ناف : هل تلق

 [ : "٠٠ ‘ه ول مآ جيوزتلا اذه تيث ۔ هتيهارك الو

 ليكولل ةلاسرلا أأ ك ةلاكولا تحص اذا تبثي هنأ ىعم : لاق

 . هل جوزتملا نم لوسرلاو

 ؟ ةآرملا هثرتف : هل تلق
 . ٠ ١ ` - هم . : ١

! "٠ ١ 

 ٠ لماك قادص اهيلع اهل نوكيو ، هثرت اهنآ ىعم : لاق

 ضري ملف ، هنم ةلاكولا تحص نأ دعب جوزتملا غلب ناف : هل تلق

 . . .:. .. ؟ حاكنلا خسفنپ له ، جحاكنلاب
 . . . ؟ .

 . - ي . 0.٠ ٠. ٠4-۔ و 3 & ١

 ال . .لاق
 ٨ 7 .. ٠٩

 -و .:. . :: . .ر ..

 ركنأو ك 'ةاعذا اميف لوسرلاو ليكولل هنم حصي مل ن ٠اف : هل كلتق

 :-. إ .. : :ي ةعويو !لطه .. ... ة !.:. !. ٩ هلمع دعنب جيوزتلا .

 ۔ { , ه . ٠
‘' , 

ىلع الو هيلع نكي مل هبيلع قحللب لوسرلا .;وآ ليكولا لبق نا : لاق



_ ٠ ٨٩ _ 

 ىلع ناك قادصلا هسفن ىلع ليكولا وأ لوسرلا لبت ناو ث ليكولا
 ٠, قالطلا جوزلا : ىلع بجيو {. قا دصلا فصن لوسرلا وآ ليكولا

 ع نالفل :اذه تلبق دق :. ليكولا وأ لوسرلا لاق ول تيأرأ : تلق
 ؟ امهدحأ ئلع ءىش ال : تلق س قصلا ركذي ملو

 : كلذ ف فلتخا دق : لاق

 ٠ لوسرلاو ليكولا مزلي : لاق نم لاقف

 ث كلذ امهمزلي ال : لاق نم لاقو

 { ةلاكو الو جوزلا نم رمأ ريغ نم هريغ لجر جوز ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ حاكنلا اذه متيآ ىضرف ملعف

 . زئاج هنآ ىعم : لاق

 قادصلا نآ ىلع ع هريغ ىلع جيوزتلا لبق جوزتملا ناك ناف : هل تلق

 ؟ قادصلا فصن هيلع نوكيأ جوزلا ضري ملف ث هيلع

 ٠ ال : لاق

 ىلع جيوزتلاب رمثلا ليكولا وأ لوسرلا ىعدا ناف : هل تلق

 > جوزلا ركنأو > هيلع قادصلا نآ ىلع جيوزتلا لبقو . جوزتف جوزلا

؟ قادصلا فصن هريغل جوزتملا ىلع ةأرملل نوكي له



. ٨٩١ 

 نآ اهلو ث كلذ تبلط نا اهقالط ىلع جوزلا ربجيو ڵ معن : لاق

 ٠ جوزلا اهقلطي نآ ريغ نم جوزتت

 ك ةلاسرلا وآ ةلاكولاب رقأو > حاكنلاب ىضرغف جوزلا عجرف : هل تلق

 ةكسمتم ةآرملا تناك . حاكنلا متي لمح ‘ حاكنلاب اكسمتم ليكولا ناكو

 ؟ ال مآ حاكنلاب

٠ هيلع تباث رارقا اذهو ث مات حاكنلا : لاق



٨٩٢ :_ 

 . : . ١.
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 .- ز باب

 ءاسنلا كتناتدص ىق :. .::. :: :. !. .::: .
 . . ٠٥ ة .. .؟ 3 02
 : ..:. ::. .٨ ٠ .. ٨ .ةه .:و 14 ...... ى

 هتجوز قاجص طرش ىف ناك لجر ف : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ؟ ةأ رم ا هل تناكف اهيلع ج و زت ة وآ اهتقاط ا ذ د ١ هبلع لحب هنآ

 ا_ھدر مث ةقلطم هل تناك ناف س اهيلع جوزتي ىتح لحي ال هناف

 ٠ لجألا لحي كلذ نكي مل

 > اهتعجر هف كلمد اقالط هتآرما قلط لجر ق : ليق هنآ كلذو

 ؟ ةدعلا ىف اهدر مث ، اهريغ ةآرما جوزت مث

 نو كم الو 6 ةجوزلا ىه ثناك نا لجآلا ةقلطملل ٠, نوكب هنا : ليق دقف

 نوكيب الو ص لجآلا ةجوزتملل : ليق دقو ث ةقلطملا درب لجألا ةجوزتملل
 . لجآلا ةقلطملل

 ، اعيمج امهل ل_جآ ال : ليقو ث لجآلا اعيمج ايل نوكي : ليقو
 ٠ لجآلا ق جيوزتلا ةلزنمب درلا ن لدت هنأ بسحأو

 : ةلسم 3

 اهريغ ةآرما هل ناكو س لجآ قادص هيلع اهلو ةأرما جوزت لجر نعو

 ؟ اهقادص لجآ اهجوزت ىتلل نوكي له ص اهدرف س اهتعجر كلمي ةقلطم

 هنآ بسحأو س لجآلا هب لحي الو ص اجيوزت اذه سيل : ليق هنأ ىعمف

٠ لجآلا ىنعم ف جيوزتلا ةلزنمب هنا ليق دق
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 . 7 ؛; `و .. 7 7٢5: 2 . 7 : .ةلآ 7 3 :

 ا .ه. ....: يأ هدو .ن . ٤. .. :و. ..... .:...
 _ إ اهنتادتص همزلين لهأ ء ءأقتر ةارما :جرف سم نمع هتلأسو

 يبيا

 ىهف ن . أدصلا هيف مزلي اهريغل ناب نلوقي نم لوق ىلع هنآ ىعم : :لاق

 .>< . . قادصلا بجوي اهريغل سلا ناك اذا اهلثم

 .. ب۔۔. ب ث .ب.. .: .. .- : ۔؛, . . -ةلان " .

 . . 7 : . .. : . 9 . +. ٩

 ىل ال هلام ,نسجس قلع م جوزب "نآ آ نذأ . دلو هل لجر نع 7

 هذه هدلو ل دهسنأ دلاولا ن امك دذو ك كلذ ىلع دلوا جوزتف ك ىرننا امم ريغ

 دمنمثآ' ىذلا لتلا ىوس دلاولا لام ف سدسلا اذه تبثي له ث هلام ثلثب
 ؟ ثلثلا نم نوكبي اذه م أ ح د دلول هي

2.. , ..- 
 ه م ٠

 هد .ف ٠ ٠

 سضذننت ىلع جيوزتلا مقوو ع افورعم دلاولا لام ناك اذ اذا هنأ ىعم : لاق
 لبق دلولل تبثي ام نود دلاولا لام سدس ةأرملل تبثي امناف ، فورعم لام
 ةعبرأ ة ةمق نف جنينوزنتلاا ةنأب ام قحلي لاملا سدس ناك اذا ء جيوزتلا

 ٠ ادعاصف مها رد
 دج .؟ .

 ٠ 7 ٠. . ة ٧
 : مجه ۔ ؤ ... . .

 هلامخ 3 تامف هدلاو لإم ريع نم و .آ هدلاو لام نم. جوزلل ت تيت إذاو . 3

 ّ دلو هل ن ;اك نا كلذ نم نمنلا هثجوزلو قحلا ةبجو ام ئلع هتثرول ثاريم
 ٠ ؟ام :نا "كذامأيأ نم ؟ تبثي :ام ةهجأ نم 'عبرلا اهلف دلو هل نكي مل ن راف

 ۔ هربد

 : لاتقو .جاتلا ه هرك علب ام املف ّ ابا زان ّ ةيبصلا جوزت ١ 5 ىبضلا نع

 .. ؛6“““© ؟ةالصلا اهل همزلي له ح ةجوزلا هذه ديرأ ال

 بيسي كلدا ناكا اا -هطلآب قاطلا ةلغ ( نآ ` ليق "وأ ه ىخ : لاث مب د ه. ..

قادذن.هيلغ ؛تجيالالؤقلا رضن اف نأ وجرأو ةيبص تناكو 2 جيوزتلا



 ۔۔ ٨٩٤

 لولا لوخدلاب الماك ؛قاادصلا هملع بجو همتأ هناف > جيوزتلا متي نأ الا

 ٠ غولبلا دعب اهل ءطولا لبق اهقلط ولو ابصلا دح ف

 ىلولا مزلي له ح اهيلع هزاجأ ىذلا وه اهيلو ناك نا تيأرأ : تلق
 ؟ قادصلا

 ىل نييي الف اهحالص ىرحتب هلعف نم كلذ ناك اافا هنأ ىعم : لاق

 دقف الاو كلذ ليبسف ث مكحلاب ءىش جوزلا ىلع اهل تبث نا قادص هيلع

 ىلولا ىلع نامض لاح ىلع ىل نيبي الو ، باستحالا ف اطخلا ليبس عقو
 ٠ ليبسلا اذه ىلع

 ىلع وأ هلام ق نوكي > ىبصلا ىلع قادصلا بجو نا تيأرأ : تلق

 ؟ هتلقاع

 . هلام ف هلعجي هيلع هتبثي ىذلا نأ ىعم : لاق

 : ةلآضم "

 مث أطخ هيلا رظن وأ ، اهجرف سمف ةأرما جوزت لجر نع : لئسو

 ؟ هلك قادصلا هيلع : ليق له ي زاوجلا لبق اهقلط

 نأ ىنيجعأ دمعلا ىلع هدصقي ملو أطخ كلذ ناك اذا هنأ ىمم : لاق

 ٠ ىدنع اميف قادصلا فصن هيلع نوكي

 . هد_يم اهجرف سم ىتح هديب . تذخأف هيلع تلاتحا ناف : هل تلق

؟ هلك قادصلا همزلي له ، هلجرب وآ



_ ٥ ٩ 

 فصن الا ةيلع بجي مل اهلعف نم كلذ ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 1 : ٠ قازدصلا

 كلذ ناكو & اهسم ىتح هتربجم ةيبص ةجوزلا تناك ناف : هل تلق

 نم ءىش همزلي له « 7 لخدي نأ ليق جيوزتلا تربغف تغلم مث ء أطخ

 ؟ قادصلا

 : ةلآسم إ

 ى وها مك ملعت ملو ث 'قادصب اهيلو اهب هجوز ةارما جوزت نمعو

 ؟ هتركنأو ضرت مل هب تملع املف

 : افالتخا كلذ ف نآ : هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا نعف

 لشلا قادص اهلو اميلع تبث حاكنلاب تيضر نا انا : لات نم لاقف ..
 ٠ ١٠٩ اهب لخد نا

 اهب لخد نآ امآو ح دجوي ام رثكأ لثملا قادص اهل نا : لاق نم لوقو
 اهلعلو ص اهلثم قادص اهلو س كلذ دعن زيبغت اهل نكي مل تملع مث اهانضرمي

٠ هللا همخر ئزاوحلا ىبأ نع كلذ نأ وجراو اهيلو اهل ضرف ام اهل نأ دجوي



 : ةلاسم 7

 تبلطو دلاولا كله مث ڵ قادصلاب نمضو هدلول جوزتن لجر نعو

 ؟ جوزلا بيصن نم ةثرولا تلاتو 6 لاملا سأر نم اهتا. دص ةأرملا

 + هلوق ىننعم ىلع لام ١ سأر نم وه: لاق

 زوجي نأ لبق اهتلط مث ؤ مهرد ةئام ىلع ةآرما جوزت لجر نعو

 ؟ مه رد فلأ ى وسن تراصو ك الخن اهتلسفو همي اضرأ اهاضق دت ناكو ح اهم

 لخنلاو ضرخلاو ڵ ضرألا نمث فصن جوزلا ىلع ةأرملا درت : ليقف

 ٠ ةآرهلل

 ؟ ةأرملا اهتلسفو ث اهنيعب ضرألا ىلع اهجوزت ناف : هل تلق

 نأ تدارآ نا ث انهءانع ةميق اهيلع دريو ضرأل ا فصن هل : لاق
 ٠ كلذ اهلف هضرأ نم لخنلا سشعقت

 © .منغلا تجتانت مث ؤ اهضبق ةاسث ةئام ىلع اهجوزت ناف : هل تلق
 ؟ هيلع درت مك ، اهب زوج نآ لت اهجرخآ مث ترثكو

 ٠ اهجاتنو ىه منغلا نم لكلا فصن هيلع درت : لاق

 ؟ اثيسث هيلع دزت نأ اهيلع له ث مننلا تكله ناف : هل تاق . .

اهيلع" نكي مل تكله مف أ اهنيعب"منغ ىلع اهجوزت ناك نا : لاق ` "



 س ٠٩٧

 ء ةلوهجم امنغ تناك اذا: امآو ص اهنم تلغتسا ام الا ائبست هيلع درت نأ

 ٠ هلوق ىنعم ىلع فصنلا درتف

 ىلع تداز ىتح اهيف ترجف مث ، مهرد ةئام ىلع اهجوزت ول كلذكو

 ؟ كلذ

 زوجي مهاردلا نأل ع مهاردلا فصن هيلع درتو اهل حبرلا : ليق دقف
 نكي مل تكله نا لخنلا كلذكو 2 كلذ ريغ ضورعلاو > اهريغ هيلع درت ن آ

 . ىقبام الا اميلع

 : ةلسم ج

 اذامو 0 قادص اهل همزلي له \ تتام ام دعب هتأرما اطو لجر نعو

 ؟هيلع

 هتآرما تناك اذا تاهبشلاب دحلا هنع رديو ةهبش هنآ ىعم : لاق

 هنآ ىدنعو ص ريزعتلا هيلع نوكي نأ ىتنبجعيو ء اهاطي ناك ىتلا هتمآ وآ

 ٠ اهتادص ىف فلتخي

 ٠ لوألا 'قادصلا الا قادص هبلع سيل : ليقو

 ةرمثلا نأ اهيلع طرشو ، لجآلا اهتادص هتجوز ىضقت لجر نع لئسو
 ؟ شاع ام هل

( ٤ ج ديفملا عماجلا ٧ م )ا



 كلذ ف ناك ءاضقلا عقو اذاف ، لوهجم طرش اذه نأ ىغم : لاق

 ٠ كلذ ىلع امماتتب نآ الا ضختنلا

 : ةلاسم ج

 ةئامسمخ لجاع قادص ىلع لجرلا اهجوزت اذا ةأرملا نع : لئسو

 ةميق ابايثو ايلح اهيلع درق ، الجآ اقادص ك ةلخن نيسمخو ، مهزد
 مل ا۔وجوز نآ ريغ ث لجاعلا اهقادص نم هنآ ىلع هتضبق مهرد ةئامنمخ

 نآمطا ام الا لجاعلا اهتادص نم اهل هيلع امب اهيلا هادأ ىذلاب ايصصاقي

 دنع نم لخلاو بايثلا هذه ضبق اهل زوجيو ث اهعسي لهف ى اهبلق هيلا

 ءىش اهل نوكي الو ى كلذ اهن زوجي الوأ اهل اهنأ ةنانئمطالا دح ىلع اهجوز

 نم اهل هنأ وه لوقب وأ قادص نم اهل هيلع امب هصصاقت ىتح كلذ نم
 ؟ اهتادص

 :ءاضقب الا اكلم.هيلع هتحتست ل اهنأ ىدنعف مكحلا ىف امأ : لاق.. .

 :ديرأ امنا هنأ ةنانئمطالا ىنعم نم كلذ جرخ نا امأو ، ةصصاقم وأ

 ٠ اهيلع عجري مل ام ىدنع اهيلع كلذ قيضي الف ى اهقحب اهل هنأ كلذب

 ى ىلحلاو بايثلا نم مهرد ةئامسمخ ةميق اهيلا ملس ناف : هل تلق

 ، اهل هلع ىذلا اهقادص لجاع نم اهيلا هملس ىذلا كلذ نأ هتين فو

 لوقت نآ ريغ نمو ث هنجوز هصصاقت نآ ريغ نم صلختيو جوزلا ريي له

 ؟ اهل هيلع ىذلا لجاعلا اهقادص نع هتلبق دق اهنا : هل

+ اضتقي الا ىدنع آر+۔د اله مكحلا ق اهلثم وه هنأ ىعم :: لاق



 .ب ٩٩ ۔

 ماقم مو۔ةي كلذ ناف فراعتلاو ةنانئمطالا ىف جرخ ناو ، ةصصاتم وآ

 . مكحلا ىنعم ىلا. هيلع عجرت مل ام ىدنع كلذ قضي مل ميلستلا ف ءاضقلا

 دعب ؤأ اهبزوجي نآ لبق ابايثو ايلح هتجوز ىلا ىدأ ناف : هل تلق
 امهم هسسبلتل اهيلا هملس امناو ث هل هلك كلذ نأ هتين فو ع اهب زاج نأ
 امناو لجاعلا اهتادص نم هنأ ىه اهسفن فو ث كلذ اهفرعي ملو ، تدارأ

 هتأربأف آرابت .رهشأ وآ نونس اهل الخ نأ دعبف لجاعلا اهقادص تفوتسا

 'اهقادض الا هيلع قبي مل هنآ اهدنعو ، اهسفن امل آربآ ام اهل هبلع قح لك نم

 نم هنأ اهدنعو ث اهيلا هأردآ ىذلا بايثلاو ىاحلا ىلع عقوف ك لجاعلا

 8, هللا .نيبو هنيب اميف كلذ هعسي له س ىه ملعت مل ثيح نم هذخأف اهقادص

 نم اهل همزلم امم اهفصن اذا هعسي اميف .كلذ هل نأ 7 \

 ‘هحلع. قح .لكأ نم ه :اهجوز لا تأرمت ةآرملا هذه تناك , نا كلذك : تلتق

 ٠ لجآلا اهتا دص نم هتآريأ هنآ اهتين فو ك اهل

 ؟ اهتآرب ىف لخدي له اهتادص ىوس نيذ اهل هيلع ناك ناو

 نه ائيسث نآربلا دنع اهيلع طرتشي مل اذا : ليق هنأ ىعم : لاق

 نكي مل ولو, ع نآربلا ف كلذ لخدي مل اهل هيلع امم قادصلا ريغ اهتح
 ٠ اهل هب مسي وآ هب مسي مل ام قادصلا نم ءىش هيلع اهل

 ناك اهسفن اهل آريو ى اهقادص نم 4ل تآربت تناك نا كلذكو : هل تلق

؟ اهت ١ دص نم مهآ رثي له > اهل هنم فاصن ١ ةلق وأ اهيل ١ هنم ةء اس ! ىلع كلذ



 س ٠٠!١;

 فاصنا ةلق نم وآ ةءاسا نم هيلا فلتخا اذا آريي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ .فالتخا اذه ق ىل نيبي الو ه مزال ىف

 ىه اهل زوجي له & ةفصلا هذه ىلع .نآربلا عقو نا كلذكو : تلق

 ؟ كاذ اهعسي وأ اهقادص ريغ نيد نم هلام نم .ةريرسلا ف ذخأت نأ

 قادص وآ نيد نم اهل همزلي اميف اهفصني مل اذا هنأ ىعم : لاق

 اهنكمي مل اذا هب اهل مكحي ام هنم ضبقت نآ اهل ناك ، هنم اهذخأ بوجو دعب

 ٠ هوجولا نم هجوب مكح

 : ةلسم وج

 .> مهرد اةتئام اهقح نأ ىلع .ةآرماو ره قفتا لجر نع :: لئسو

 وه .هيلع اقفتا امب هربخي ملو ىلولا ىلا لصوف ث هجوزيل اهيلو ىلا هتلسرأ

 ةئام ىلولا هيلع ضرفو ث هجوزف اهب هجوزي نأ هيلا بلطو ء ةآرملاو

 اقفتا ىذلا مأ ىلولا اهل ضرف ىذلا قحلا نم هيلع اهل نوكي ام مهرد
 ؟ اهاياو وه هيلع

 اهل قادص هنأ ىلع ءىش ىلع ةأرملاو لجرلا قفتا اذا ىعم : لاق

 ضعب ىلعف ص كلذ ريغ ىلع جيوزتلا عقوو ى هب اهجوزتي ىذلا جيوزتلا نع
 ٠ هيلع اقفتا ام اهل بجي هنآ لوقلا

 ٠ جيوزتلا دقع هيلع عقو ام هنا : لات نم لاقو

هلو ث مهرد ةئام قادص ىلع لجرب هجيوزت ىلب نم جوزب لجر نعو



.١٠١ 

 هطرش ام هل تيثئيو كلذ زوجب ك ضورع وأ لام نم اهتميق وأ مه رد ةئام

 ؟ ال مآ هسفنل

 . ا رجأ ةعاطلا نم همزلب ام ىلع ذخأب نأ هل زوجي كلذ نآ ىل نييب الف

 ظفح دقو . لجالا اهقتادصم اهل ذخآ هتجوز ىلع لجرلا جوزت اذاو

 : ٠ ىلإ نيلو تقلا بحأ وهو _ لجآ لجآلا نآ ريشي نع

 :ةلأسم ة

 املا بلط ، ةضيرم ىهو اهقادص نم لحلا ف هتجوز هتلعج نمعو
 نيبو هنيم ةريرسلا .ى آريب له ح اهسفن ةيبطو اهيآرب ىه هتلعف وأ كلذ

 ؟ هتلاخ

 ٠ هقحل هكرت الو ضيرملا لح زوجي ال : ليق هنآ ىعم : لاق

 . 4 آ ا تنوم "

 كلهي اقالط اهقلط مث ، اهبزاجو ةآرما جوزت لجر نع : لئسو

 مث ث هنم اهتدع ةيقب ىف ، ديدج رهمب اديدج اجيوزت اهجوزت مث ح اهتعجر

 ؟ اهب زوجي نآ لبق اهقلط

 : افالتخا اهيف نآ ىمم : لاق

. ىناثلا قادصلا فصنو لوألا !قادصلا اهل هيلع نا : لاق نم لاق



 _ ١۔٢

 ٠ نالماك ناقادصلا .هيلع : لاق نم لاقو .

 ٠ ةلماك ةدعلا اهمزلي : لاق نم لاقو

 ٠ ةدعلا فنآتست نأ اهيع لو ح ىلوألا ةدعلا متتستا : لاق نم لاقو

 ٠ ١ ةدع اهيلع سيل : لاق نم لاقو

 | :ةلاسم ج

 همزلي تقلطو % تلعفف اذكو اذك تلعف نا هتجوز قلط لجر نعو

 ؟ همزلي ال وأ اهقح

 ٠. هييلع اهقح.نأ ىعم : لاق

 ؟ اهنتتح همزلي اهسفن تقلطف اهدي ىق اهقالط لعج نا تيأرأ : هل تلق

 ٠ كلذ همزلي ال لاق ادحأ نآ ملعأ الو ص كلذك هنا ىعم : لاق
٠.٠ `



 _ ٬٣إ +

 باب

 . مهقوقحو جاوزالا ةرشاعم ف

 هجاوزأ ق لجرلا ىلع ةنسلا نم نآ ىعم : هللا همحر دربعس وبأ لاق

 دوعقلا" نهيلع ضرعي نآ  ةوسكلأ و ةقفنلا مدع نم ررضلا نهيلع فاخ اذا

 همزلي امبو  نهل هبلع امب 4 نيدنو نجزخي وأ ه ةبلغ 'ريصلاو ڵ كلذ ىلغ"

 :ث ":. ٠٠ قادض .وأ قح هيلع نهل ناك اذا ةروسيم ىلا قحلا نم نهل

 تضاقو ء كلذبآتايضار ريغ نهنآ نهنم هل نيبت نا هنأ ىدنع كلذو

 ٠ ةنانئمطا وا مكحب , ّ نهنم كلذم ةجحلا هيلع

 ؟ هطولاب اهت رشاعم ا نع زجع اذا امأو

 : اهجوزت ةنم ة رم اهئطو "نآ هنأ انياحصأ لوق ضعب ق نأ ىعمق

 نم رثكأ مكحلا ىف اهل همزلي مل اهئطو كرتب اهررض كلذ دعب دصقي ملو
 ٠ ١ 9 ١ اهتقترافم هب هيلع بجوب مكح 0 كاذ

 , ؟ ةرم لوآ نم اهئطو نع زجع اذا اماو ا
 ؟ ِ .. ,. . . ٠

. ٠ . 

 اهتالطي ذخأ الاو اهئطوو هسفن .حلجأ ن راف 3 .ةنبس لجؤي هنآ يعمغ .

 نم ,اررض اميلع فخي ملو ؛ كلذ هنم. بلجت مل نأو ع كلذ هنم تبلظ نا
 اهغصنأ اذا هعم اهكرت هعسي نأ هل توجر مثا الو ، اهيلع لخدي تنع

.. ...٠.. ,...:: ...و: ءطولا ريغ,نم املبمزليراميخ



 ٤ اه .

 راتحت نآ الا اهكاسما هعسي ال نأ تفخ مئال ا اهيلع فاخ ناو

 . ٠ كلذ ىه

 ىه نإو ، ةقفنلاو ةوسكلا ىف اهيلع زرضلا فوخ ف ىدنع ناكو

 ؟ كلذ تبلط مث ، اهآطي ملو اهجوزت هنم هترشئاع

 هسفن حلصأ ناف ث ةرشاعملا تبلط ذنم ةنس لجؤي هنأ ىعمغ. .

 لجالا نأل ڵ كلذ لبق لبجأ نكي مل اذا اهتالطب ذخأ الاو اهئطو

 ٠ كلذ ىف مكحلا بلطت ذنم وه امنا

 : ةلآندننه 7

 ؟ هتجوز ىأر ريغ نم عوطتلا موصي نأ هل له : لجرلا نع هتلآسو

 يقح ءاضق ىف اهب رضي هموص نكي مل ام كلذ هل نأ ىعم : لاق

 . اهل هيلع بجي ىذللا

 ؟اذه اهقح امف : هل تلق

 « اهقوقح ءاضق ىف فرصتلا نم اهل هيلع بجي ام عيمج هنأ ىعم : لاق

 ث اهترشاعم نم هيلع بجي امو

 « اهترشاعم نم ناصقن هسفن نم هل رهظ ماص ا هناق : هل تلق

 ؟ كل ذ هعسي له ك هموص لبق ناك امع

:٠ اهيرضي نآ هل:سيلق۔ء كلذ اهبرضي مل ام كلذ هعسي هنأ ىعم : ل اق



 ۔ . ١٠٥.

 موصي نآ هل له & ه ىفن نم ناصقنلا هل نابأ ذاف : هل تلق

 ؟ هتجوز ىأر الب

 ف امهقح بجاو نع هسىخفن نم ناصقن هل ناب اذا هل ىنبجعي : لاق

 اذاف ةرضملا اهيلع فاخي نأ الا اهيآرب الا. كلذ لعغب ال نأ اذه لثم

 موقي نأ هيو 2 اهيار يغب الو اهيارب كلذ لعفي مل ع ةرذلل هل ناب
 ف اميأر نع كلذ نوكي نأ الا هل ةمزاللا هلاوحأ عيمج .ى اهتحب اهل

 . ٠ اهيب هل نيبت ةرضم ريغ

 : ةلآسم ج

 ؟ اهجوز ىآر. ريغب عوطتلا موصت نأ اهل له ح ةجوزلاف : هل تلق

 ناك اذاو ص اهعم ارضاح ناك اذا كلذ اهل سيل : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ هقح بجاو نم ءىش نيبو اهنيب لوحي كلذ اهموص

 ؟. عوظتلا موص نع هعنمت وأ ا_هعنمي نآ هعسيف : هل تلق

 ببجي ام نييو اهنيب لوحي كلذ ناك اذا كلذ هل نأ ىعم : لاق

 نكي مل هقح بجاو نع هب منتمي ال كلذ ناك اذاو ى اهيلع اقحلا نم هل

 تعاطتسا ام ريخلا لعفو هللا ةعاط ىلع اهثحي نأ ىننبجعيو ، ىدنع كلذ هل

 لم [{ راهنلا ف اهترشاعم دارأو اعوطت ةمئاص تناك ا ذا : هل تلق

 ؟ راهنلا ف هعنمت نأ اهجسي الو ء كلذ هل

 نم ا هبلع هل .بجعم . ام هعفمت .نآ اهل 'نكم مل كلذ دارأ نا ىمم. : 'لاق.

. عوطتلا ىف اهموص ف قصلا



 ٠٦\ا..

 نأ اهل له ، اعوطت ةمئاص ىهو راهنلا ق اه رشاع ااذاق, : هل تلق .. .

 ؟ لضفأ امهيأ اهموص تدارأ وأ ١ راطف ا اهموي متت

 ء راطفالاي ذذلتت نأ تدارأ نا اراطفا اهموي متت نأ اهل نأ ىعم .: لاق و

 :ىدنع لضفأ ناك اهموي تماصف تلستغا ناو

 اهجرخي دحآ اهلمعتسي ال نأ ىنيجعي : جوز اهل ىتلا .ةآرملا ق لاقو . .! ٤

 جورخلا اهل زوجي نم دحب نكت ملو ، اهفصنآ اذا اهجوز ىأرب الا اهتيب نم
 نم , اهزربا ا اذا ذا مثالا هيلع فاخآ كل انهف ص اهل همايق نم اهجوز تيب نم

 . ٠ هنذاب الا اهجوز تيب

 ةغلاب ةرح تناك اذا لاح ىلع نامض هيلع :ىل نيلي الف" نامضلا امأو
 ٠ ةلقاع

٠ . . ٠ - ٠ . 
 ٠ :. ه ٠ ٠ ٠ , .

.٠ -٠ . ٠ 

 ٦ ةلآسم :

 هبنم ةءعامسسا ريغب هلزنم نم هتجوز .تجرخ اذا لجرلا نع .هتلأسو

 ؟ فنأتسي اميف ةقفنو ةوسك اهل همزلي له هنم نذا الو ء اميرلا

 هتعاط نم تجرخ اذا ةوسك الو ك اهل هيلع ةقفن ال ةبأ مإ نا
 هتنكاسم نم هل اهمزلي امي هتعاط ىلا حجرت ىتح. . ةعاطلا نم هل اهمزلي امهأ ١

 . ‘. "هترشاعم

 تبلطو ع هترشاعمو هتنكاسم ىلا ةجرلأ تبلط يهأ ناق : هل تلقأ
 : ؟ كلذ هل له & كلذ ف ةدملا وه بلطو ةقفنلاو ةوسكلا

 كلذب ذوخأم وهو ةدم اهيف نأ لا نين الف ةقفنلا امآ نعم : لاقت - -

ن :. .اهنع اهل ةيانغ ال ىتلا ةوسكلا كلذكو 0 اهتقفنب موي لك ف



.77 ٠٧ ١ 

 نم ةوسكلاب اهل .ذخؤيو . اهيق هل ةدم ال هنآ : ,لوقلا ضعي فو 1

 عمتجملا او ك . رضاحل ١ قوسلا نم اهؤا رش هنكمي أم ردقب ددمي نأ ال ١ ,هنيح

 .٠ اهرطع ة هرضم الي كلذ ء ارش هنم قيطي ى ذلا عيبلا مضوم

 اهل نذآ الو امهيلا هنم ةءاسا الب هلزنم نم تجرخ ناف : هل تلق . ١

 ةقفنو ة ةوسك اهل هم زلت له ح !ةعجرل ١ تبلط مث » ة هدم اهل الخو ئ جورخلاب 1

 ؟ هلم ةءاسا الب هلزنم نم ةجراخ ىهو ع ىضم امل
_ 

 ىضم ه . ءىشب امل هيلع مكحي. ال هنأ ىعم : لاق

 هجو.يلع .اهجوز لزنم نم جرخت نأ ةأرملل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ هيأر الب هوجولا نم

 عامج وآ ةقفن وآ ةوسك نم اهل بجي ام اهعنم اذا هنآ ىعم : لاق

 نم جورخلاب نذأو ، هنم ةرضم فوخ الب كلذ اهنكمأو ث هيلع ةجحلا دعب
 هلزنم

٠ ... . . ` 
 ٠

 ةوسك اهل همزلي له . هوجولا هذه دحأ ئلع تجرخ ناغ : هل تلق

 ؟ هلزنم.نم ةجراخ ىهو ؤ ةقفنو

 ىدنعو ي هيلا .تعجر اذا ةقفنلاو ةوسكلا اهل همزلي هنأ ىعم : لاتب
 كلذ حم ولو . ةقفن الو ةوسكم ىضم اميف هيلع اهل مكحي ال هنأ

 : ٨١ مكحلاب لبتتتسي امنغ كلذب اهل .ةبخؤي امناو .> هيلع

 ةوسكلا نم هبلطت اميف هللا :نييو هنيقيي. .اميف .همزلبا لهف .+ هل 'اثلق .: ٣

 .. .أ : .؟ ين ..: ..ي .. ! .ى ال. را . ى ؟ ىضم ال ةقفنلاو
 ٠ . ٠ ,٩٨.ذ.... ... ى ٠ .. & ۔ : . :. : ' 3 ٠ ٠: _.٠

- ٣ 
٠ `٠.٠



_ ١٠٨ 

 ى مكاحلا هب هيلع مكحو ء ملاعلا همزلأل همزلي ناك ول هنأ ىعم : لاق

 بات اذاو ك مثآ ملاظ ىدنع وهو ك ةرشاعملام ةقفنلا:و ةوسكلا مزلي امناو

 . ٠ مرا هنا لوقن الف كلذ نم

 اهل ماق ناف ع فورعم دح اهل له ، همزلت ىتلا ةعماجملاف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هيلع ةجحلا دعب هلزنم نم جورخلا اهلا زاج الاو كلذب
 ةرم اهعماج اذاف { ةدحاو ةرم اهعماجي نأ هيلع ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هنم اهجارخا بجوي امكح كلاذ ريغم هيلع مكحب مل ة دحاو

 هله ‘ ةجح يغب هلزنم نم تجرخو ةجحلا تلهج ناف : هل تلق

 ؟ ةمئآ ةملاظ نوكت

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 : ةلآسم :3

 .> اهعنمف اهماحرآ ىا ١ لصت نأ اهجوز ىلا تيلط ةآرما نع : لئسو

 ؟ كلذ ىلع ههركتو هيآر الب ىضمت نأ اهل زوجي له

 . هيصعت نآ اهل سيل ليق هنآ ىعمف كلذ اهعنم اذا هنأ ىعم : لاق

 م .لاح لك ىلع اهماحرأ ةلص نع اهعنم هللا زونجيف ذ : هل تلق

 ىل نيبي الو ي ةمزاللا ةعاطلا نع اهعنم هل زوجي ال هنأ ىعم : لاق
٠ اهمزلي ةعاط اهل هعنم دنع اهنم عضوملا اذه نأ



 ٠١٩ .ا\ .

 زوجيف : هل تلق ٨٩ ؟ اهتمزل ة ر افك مرص نع اهجنمي نأ

 ح اهسفنب اهلعف ريغ نم هللا تاوذ نم ةرافك اهتمزل اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠. كلذ اهعنمي نآ ىدنع هل نكي مل اهسفن ىلع اهلاخداو

 : ةلاسم وج

 ؟ هتجوز ىأر ريغب رفاسي نأ هل زوجي له لجرلا نع : لئسو

 ىلا اهنيعي ام اهل كرتو ح هل مزال ف هرفس ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ناك ، اهتروشم هيلع .نكي ملو كلذ هل ناك كلذ هرفس نم هتعجر دح
 ٠ اريثك وأ اليلق كلذ هرفس

 ؟ هل مزال ريغ ىف ناك اذا امأ

 هتبيغ ف اهب رذني ام ردق ارفس رفاسي نأ هل سيل ليق دق هنأ ىعمف

 اهيع لخدي الو اهبرضي ال ام ردق هرفس ناك اذاو ع اميآرب الا امنع
 ردق ىلا اهيزجي ام اهل كرت اذا ةروشم كاذ ىف هيلع نكي مل ، ررض هيف

 ٠ امهيلا عجري ام

 ؟ وه ام اهب رضأ رفاس اذا ىذلا دحلاف : هل تلق

 صوصخمو اهلا و حأ نم ىدنع رابتعالا ق اذه حصي هنأ ىعم : لاق

 ضعب ق دمجود دقو 6 هيف مكحلا صخي ام ىلع د_ حلا و لكو ح اه رمآ

اذبه ىل نييب الو ء اهيآرب الا رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هخسن فو



 ۔ ١١٠.

 نآ هل زوجي ال هنأ ىدنع نكلو'، .هريغ هعسي الو ث هيلع هب مكحي نأ

 ٠ رظنلا مكح ف اهب رضي امي اهعدي

 ؟ اهب ةرضملا ذح فأ اهلوق لوقلا نوكي لهف : هل تلق

 ىه اهلوق نم هل حابم وه ام هيلع رجحي نآ كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ اهب ررضلا هف وخل - ال ١
: ١ . 

 . “, ..: : . ةلابنسم :3

 امهذصحأل نأكو ، نيضوافتم اناك اذأ هتجؤزو لجرلا نغ هتلاسو أ

 قحل اذا مثأ همزليأ وأ اهب مايقلا رخآلا مزلي له ث مداخ وأ ةباد
 .. ؟ عايض مداخلاو ةيادلا

 نأ الا هلامب امهيف مايقلا كلاملا مزليو ث كلذ همزلي ال .هنأ ىعم : لاق : ...

 هلا نمضو ئ : امهب مايقلا رخآلا مزل دت امهنم مداخلا وآ ةبادلا بر نوكي

 , . ءا عايض نم مداخلا وأ ةبادلا :قحل ام نماضلا هزلي ذف ذئنيحف كلذب

 : ةلآسم ٭چ

 ؟ اهنوسكو اهتننفن اهجوز ىلع . ةآرملا تباط ١ ذاو

 اهيطعي هلام ةعس ردق ىلع اهتوسكو اهتنوؤم اهرضحي نأ هيلع ناف

دقو ث اهتنؤم موي لك ىف اهاطعأ موي لك ىف الا هنكمت مل ناف ع ةرم



 س ١١١

 انمو بح نم ع اص عب ر موب لك قف ر امش ةقفن موب لك ريقفل ا ىلع ل وضرف

 .:. ٠ رمتلا نم

 هتعس ردق ىلع اهيطعي ث ىلاعت هللا لاق امك هردق رسوملا ىلعو

 زبخو نيحط نم اهماعط اهل جلاعي نم اهرضحي نآ هيلعو ص اهيفكي ام
 اهماعط اهرضحي نآ هيلعف اعونصم اماعط اهل رضحي نأ هتفلك ناو ؤ هريغو

 رهن نم ءام هيف لزنم ف اهعضي ي نا الا اهبايث لسغو اهلسغو اهبارشثو
 ٠ رئب ` وأ

 امداخ وأ اهمدخي امداخ . اهرضحي نآ هيلعف مدخب نمم تن ذاك ن او

 ةتس ةونسىكل ١ نم هيلعو ك اهمداخ : ةقفن هيلعو ئ ىثنأ نم ةمدخلا ىفكي

 , .¡ }.رامخو نابابلجو ناصيمقو رازا : باوثأ

 اهنف كلذل اعساو ناك .اذا ريرخلاو باتكلا هسابل نمم تناك ناوأ ا

 اك نا: كلذ لثم .اهاسك نطقلاو :ناتكلا سبلي نمم : تناك ناو كلذ

 ٠ :ةنس :لكل .ةوسكلا اهرضحي نآ هيلعو ء كلذل ا دجاو

 نطقلا صيفق.سبلي:نمم تناك ناو ، نطق :رازاف اريقف ناك ناف
 ناك نازو ث نييسافخ ؤآ: نيبيسا.دس نيبابلجو:نيضيمق باتكلا نم اهاسك

 نأ .هيلعو ارب ريبلا نامز :فو ةرذ ةرذلا نامز قو ءا فوص رامخف اريقخ
 اخدقو .۔. اهؤام اهبف نوكي اهريغ وآ ةرجو ص اهيلع نوكت ةمس اهرضحي

 نكب مل ن را ، هب زبخت اروتتو هيف لكأتو ، هيف نجعت ءانا و ڵ هيف برشت

 ٠' انيحط وآ ابخ ىلطعأ ن را هب زبخت ابطخو ع رونت لزنملا ىف

 لمعت الو لزغت الو © هماعط نم ائيش هل لمعت نأ اهيلع سيلو

 هريغ وآ لزغ نم المع اهريغل الو اهسفنل لمعت نأ اهل سيلو ك المع هل

٠ هيآرب الا هلزنم ادحأ لخدت الو:۔ هلزنم نم :جزخت الو : هيآرب الا



.١١٧٢ 

 س اهسفن ق اهراضي نأ هل سيلو ث رذع نم الا اهسفن هعنمت الو

 سيل ناك نا رهش لك ف هيلع اهلو ، رطع الو غبص هيلع اهل سيلف
 ٠ اهنهدو اهمدأل نامهرد رسومي

 « كلذ نم رثكأ لهاتسي نمم ناك ناف ف مهيلع نوضرفي اوناك كلذك ..

 « ةرحلا هنؤم اهتنؤم ناك ح هالوم نذاب ةرح جوزت دبع ناك ناو

 ناف ، دبعلا ةبتر ى ناك الاو ك اهاطعأ ناف ، ةرحلا ةوسك اهتوسكو
 ٠ امهرمأ عيمج ف رارحألاك اناك نيرح اناك

 ليللا اهديس هلاه الخ ناف اهديس نذاب ةمأ جوزت رح ناك ناو
 راهنلا,و ليللا اهسبح ناو ص اهتوسكو اهتنؤم اهجوز ىلعف ص راهنلاو
 ىلا ةمتعلا نم ليللا ىف اهسبحي نآ هل سيلو ث هيلع ةوسك الو ةقفن الف
 اهجوز ىلعف اليل هل اهالخو راهنلا ىف هنع اهسبح ناو ى رجفلا عولط
 ٠ راهنلاب اهنوسكو اهتنوؤم اهديس ىلعو ث ليللاب اهتقفنو اهتوسك

 نع ىور دقو ، صيمقف نورتنسي ال نيذلا نم تناك نا اهتوسكو

 تايدنملا ءامالا نم تناك .ناو ىع بابلجو صيمق : لاق هنآ ءاهتغلا ضعب

 ادرو صيمقو رازاف نورتتسيو بايثلا نوسبلي نيذلا ضيبلا ةرسايبلاو
 ٠ هتحس ردق ىلع

 اذا راهنلاب اهتوسكو اهتقفن اه ديس ىلعو 6 ليللاب اهتوسكو اهتقفن ديعلا

 ٠ رب هتبقر ف وه الاو ، دسلا اهيلا هادأ

مل اذاف ى نهب اولخد اذا ةنوؤملا ءاسنلل جاوزألا مزلي امناو



_ ١١٣ 

 نهرك ناو ، نهتنوؤم مهمز! نهسفنأ ىلع نهب زاجي نآ نبجأو نهب اولخدي
 - اا_جآ اهلجاع راضحا ف جوزلا لجأ

 ء ا_هنتنوؤم هيلع تناك اهلجاع اهرضحي ماو لجخلا ىضقنا اذاف

 اهيلع زجي ملو ئ هنقاط ردق ىلع هيدؤب همزايو 6 اهلجاع هيلع ضرفو

 ٠ لخادلا مزلي ام عيمج همزليو ع اهلجاع اهيفوي ىتح

 مداخ اهل هيلع ناك ناو ث هلام عييي ام ردقب لجأ لام هل ناك ناو
 اهمدخي امداخ اهرضحي نآ هيلع ناك مدخي نمم تناك وأ ث اهقادص نم

 مدخت ىه تناك اذا مدخي ىتلاو ك اهادص نم هيلع ىذلا مداخلا ريغ
 نأ لجرلل ىلع ناك مدخي نمم اهوبأ ناك وأ ك اهءاسن مدخت وأ

 سنأت نكس ف هزاوج ف انوكيو ، كلذ تبلط نا لدع دي ىلع اهلعجي

 باغ اذا اهسنؤي نم اهل رضحي وأ اهسنؤيب اهعم نوكي نآ هيلعف ، هيف
 ناك اذا نيدللو ى ةضيرفلا اهنجحل لجآلا اهقادص ذخأت نأ اهيلعو س اهنع

 . امهريغ وآ دلو وأ دلاو نم هتنووم اهمزلي نم ةنرؤملو ث اهيلع

 ٠ هريغ لام اهل نكي مل نا اهديبع نعو اهنع رطفلا ةقدصلو

 : ةلاسم ج

 ، تسبح هلو اهجوز لبق نم ءىشب نجسلا فق ةآرملا تسبح اذاو
 همزلي مل هريغ ببسب تسبح ناو ، سبحلا ىف اهتوسكو اهتنؤم هيلعف
 ىري ام ردق ىلع ةرملا ةوسك ىف لجؤيو س ةوسك الو ث ةنؤم سبحلا ف

 هتأرما ةقفن نع رارحألا نم زجع نمو ث هفعضو هتوق نم مكاحلا
 . اهتالط ىلع ربج اهتوسكو

( ؟ ج ديفملا عماجلا ٨ م ).



_ ١١٤ 

 بصغ وأ قيرح رادلا ف عقوو ح ةوسكلاو ةقفنلا جوزلا رضحا ناو

 اهتوسك اهرضحي نأ هيلعف ث اهريغ نم فرعي ، فلت وأ قرس وأ قرغ وأ
 ء ةنسلا لوخد ىلا ةوسك هيلع اهل نكي مل ىه هتفلتأ ناو ، اهتنؤمو

 ٠ هل اهاطعأ ام تقو ىضقني ىتح هيلع ةقفن الو

 : ةلسم "

 نآ مك احلا ىل ١ تبلطف ح اهنع اهجو ز نم ىلونل اا تفاخ ة رم ١ نعو

 ؟ هيلع كلذب اهل مكحي له ح اهنع باغ ام ىتم لجر دي ف اهتالط لعجي

 ٠ كل ذب هيلع اهل مكحي هنأ ىعم : ل اق

 ىرب نمم لجر دي ف ةدحاو ةقيلطت ن جوزلا لعج ن ناف : هل تلت

 ؟ كلذ هنع ىزجب له { مكاحلا

 ٠ كلذ هنع ىزجي هنأ معن : لاق

 ثالث اهقلطف نيبي نيبي مل المجم لجر دي ق اهقالط لعج ناف : هل تلق

 ؟ اهيلع عقي مك 6 ت اقيملطت

 نيتنثا وأ ةدحاو هدي ف لوعجملا قلط ام قلطت اهنأ ىعم : لات
 ٠ اثيسث جوزلا مسي مل ام ع اثالث وآ

 لوزيو ع كلذ هل له ث هدي ف لوعجملا ىلع عجر ناف : هل تلق
 ؟ قالطلا لجرلا دي نم

٠ كلذ هل نكي مل قحب وأ مكاح نم مكحب ناك اذا هنآ ىعم : لاق



_ ,١١٥ 

 ةلأسم ¡٭ :

 ىف هتعنمغ 0 مكاحملا مكحب اهجوز اهيلع قفنأ اذا ةآرملا نع هتلأسو

 صلختت ، كلذ نامض اهيلع له ث كلذ اهيلع حصي ملو ، ءطولا كلذ نيج

 ؟ ةبوتلاا اهيزجت هللا نيبو اهنيب اميفو « مكحلا ىف هنم

 تفخ هل ةرشاعملاب اهيلع مكحو ص هيلع ةقفنلاب اهل مكح اذا ىعم : لاق

 ىلع هتفلتأ ذا ةرشاعملا ةلحبرش ىلع هب اهل مكح ام نامض اهيلع نوكي نأ

 ٠ ةرشاعملا ريغ

 اهرمأي نأ لبن هترشاعو ، مكاحلا مكحب اهيلع قفنأ ناف : هل تلق

 ةقفنلا نامض اهيلع له ث كلذ نيح ف هعنمت تناكف ث هترئاعمب مكاحملا

 ؟ ىنعملا اذه ىلع ءطلا هتعنم اذأ

 ةقفنلا نأل 0 مكحلاب ةقفنلا تناك اذا نامضلا اهيلع فاخأ : لاق

 ٠ ىدنع ةرشاعملا بجوت مكحلاب

 ىلع اهربجي نأ هل له ث ةوسكلاو ةقفنلا ف اهفصني مل اذاف : هل تنق
 اهئطو ق مثآ وه مآ ۔ اهفصتي ىتح هتعنم اذا كلذ ىلع ردق ن ١ ءطرا ا

 ؟ كلذ نيح ف ربجلا ىلع

 امهيا هعنم ;‘ هل ا_همزلي ال ام ىلع اه ريجي مثآ هنآ ىعم : ل انت

 ٠ اهل همزلب ام

 ىلع اهربج مث ةقفن الو ةوسك ىلع رد_ ةي ال ناك اذاف : هل تلق
؟ ىلوألا لثم نوكي له ص ءطولا



١١٦ 

 ربجل اب مثآ وهف ىبأغ ح اهتتلطم وأ همزلي ام هتلأس اذا اهنأ ىعم : لات

 ٠ ءطولا ىلع اهل

 دعب اهفصنأ اذا عنملاو ربجلا كلذ نم ةبوتلا هيزجت لهف : هل تلق
 ؟ كلذ نم اهل هيلع قلعتي نامض الو ع كلذ

 ح ربجلا ردق ىلع ةينعتلا ردق نمو ، هيلع قلعت سرأ نم هيف ربجلا

 ٠ اهل هعنم نبح

 . هبلع مكحي ال ليق هنأ ىعمغ ،© كلذ نم ىضم 1 مكحل ا ىف امأو

 : ةلسم 3

 بلطو ع ءاضيب اهبايث اهرضحي نآ اهجوز ىلا تبلط اذا ةآرملا نعو

 لوق ىلعو ء كلذ هل ىرب غبصل ١ هيلع لوقي نم لوق ىلع ىعم : ل اق

 نع ناك اذا اعيمج نيهجولا ف كدنع جرخي لوقلا اذهف : هل تلق
 ؟ ءعىشي صاخ كلاذ مآ ٦ ليقتسم وأ ضام

 دقف لبقتسملا امآ و . ةغوبصم هيلع اهل نكب ما ندذهل همزل اذا : لاق

٠ ه دف لوقلا ىضم



. ١١٧ 

 ؟ ضايبلاب لاق نم لورذ ف ةلعلا امف : هل تلت

 مكحلاف 4 ضيبلا بايثلا ق بلغألا ناك اذا كلذ ق ةلعلا نأ ىعم : لاق

 ٠ بلغأذزا ىلع ىدنع

 كلذ دح امف ع اهل غبصي نآ هيلع نا : لوقي نم لوق ىلعف : تلق
 ؟ هلوق ىلع

 ىلع سرولاو ث ءارقفلا ىاع هرفلاب ليق دقف دجوي ىذلا امأ : لاق
 ٠ ءادنغألا

 ؟ كلذ نم اهل غبصي اميف كلذب لاق نم لوق ىلعف : هل تلت

 ٠ كلذ ىف بلغألا نم اميلع غبصي امب هنأ ىعم : لات

 ضايبلا كلذ نم اهل مكحي امب ريرحلا ةآرملا سبل ناك اذاف : هل ليق

 ؟ هريغ وأ

 ٠ هريغو ضايبلا نم اهلثم ةوسك هنأ ىعم : لاق

 ٨5 ريرحلا نه اهلثم ةوسك تقولا كلذ ف دجوي مل ناف : هل تاق

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام ح كلذ ريغ دجوو

 تعاش نا رايخلا اهل ناك رصملا ف دجوي مل اذا هنأ ىعم : لات
 ٠ اهتح ه۔لعو 6 قالطل اي تجرخ ثء اش نا و ؤ ةوسكلا نم دجم ام ثتسننكا

 ردقب كلذ ف لجأ اهلثم ةوسك بايثلا نم رصملا ف دجو اذا امأو
 اهل ناك ةرضم اهيلع ناك ناو س كلذ ف ةرضم هيلع نكي مل اذا اهيرتسثي ام
 قالطلاب تجرخ تءاس ناو ىرتشي ىتح تربص تعءاسث نا رايخلا ىدنع
٠ اهتتح هيلعو



١١٨ 

  :7ةلأسم :

 عفرو ، هتعماجم نع تعنتما هتأرما نآ ىعدا اذا لجرلا نع هتلأسو

 ؟ امهنيب مكحلا فيك ةآرملا تركنآو س كلذ ىف اهمزلي ام مكاحلا ىلا

 ٠ ةنيبلا جوزلا ىلع نأ ىعم : لاق

 ؟ نيمي اهيلع وأ هيلع نوكي له ى ةنيبلا زجعأ ناف : هل تلق

 . قحب اميلع هل نكي مل ترقأ ول اهنأل نيمي اذه ف اهيلع سيل : لاق

 ء كلذ اهمويب ىلا هعنمت تناك اهنا حص وآ تر۔_ةا نا : هل تلق

 ؟ كلذ ىف اهمزلي ام

 . ىنعملا اذه ى ائيش اهيلع نآ ىل نيبي ال : لات

 حصو اهتنفنو اهنوسك هيلعو ء اهل افصنم جوزلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ف اهمزام ام هنعماجم نع ٠ تمن تناك اهنأ

 ٠ هل اهيلع بجي امع اهعانتم! نع اهبر رفغتست اهنأ ىعم : لاق

 ث اهيلع كلذ حصو ؤ ةعماجلا دنع هعنمت اهنآ ىعدا ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف سبح ا_هيلع له

 ناو س سبح اهيلع ىدنع نكي مل تعجرو تبات اذا اهنأ ىعم : لاق
 ةع اط ىلا عجرت ىنح كلذ ىلع ثسيح كلذد ترقأآو 4 عانتمال ١ ىلع تمزع

٠ مكحلا ىف اهيلع بجي نآ دعب نم اهيلع بجي اميف هتعاطو هللا



_ ١١٩١ 

 ىف اهعم نوكي نآ اهجوز بلطو ، تسبح دحو تعنتما ناف : هل تلقن

 ؟ كلذ اهيلع له ء سبحلا

 ملو ، اهل تبث ىذلا اهلثم نكس سبحلا ناك اذا هنآ ىعم : لان

 هيغ هلع بجي امب اهل ماقو ث هتنكاسم اهيلع بجي ال نم هيف نكي
 ٠ كلذ اهيلع ناك ئ اهلثم نكس لنم ق

 بلطو & هتنكاسم اهيلع بجي ال نم سبحلا ق ناك ناف : هل تاق

 ؟ هيف نانركي اسبح امهل رظني نأ مكاحلا ىلع له س اهعم نكسي نا جوزلا

 ٠ كاذ مكاحلا ىلع سييل نأ ىعم : لاق

 سبحلا ريغ عضوم فق اهب نكسي نآ جوزلا بلط ناف : هل تلق
 ح هيلع ةرجأ الو ح اهعم وه نوكيو ص اهل اسبح نوكي امم اهريغ وآ ةرجأب
 ؟ كلذ هل له

 ٠ معن : لاق

 ثيح هعم اهلعجيو س سبحلا نم اهجرخي نأ هل لهو : هل تلق
 ؟ بلط

 مك احلا ىلع سيلو \6٧ هقح ىلع ةسوبحم اهنأل ء كل ذ هل نأ ىعم : ل انن

 . كلذ ىري نأ الا هل اهظتحي اناجس اهل لعجي نأ

 ء كلذ نيح ىف هعنمت تناكو ث ةقفنلا ىف اهفصنأ ناف : هل تلق

له ، اهعانتما نيح ىف هنم تتقفتسا ام ةميق اهنم بلطو 0 اهنم فصتناو



.١٢ . 

 ةقفنلا تناكو ء مكاحلا مكحب هتراعم اهيلع ضرف اذا ىعم : لاق

 ةذوخأم ىدنع تناك ى اهيلع كلذ حصو “ مكاحلا مكحب هنم ةوسكلاو

 كلذف هيآرب اهيلع قفنيو اهوسكب امنا ناك ناو ؤ ةجحلا دعب نامضلاب
 نيبي الو ث اهعسيب ال اميف هتصع اميف ةبوتلا اهيلعو « ىدنع هنم عوطت
 ىقتد وأ هتيصعم لاح ف ىهو ث كلذ ىلع هربجت نأ الا نامض اهيلع ىل

 ٠ هللا نيبو اهنيب اميف نامضلا اهيلع فاخأ ىناف ةيف اهنم

 مل ول هنآ امك مكحلاب نوكي نأ الا كلذ ق اهيلع نيبي الف مكحلا ىف امأو

 نم ىضم اذ هتبلط مذ ةع:طم تناكو ئ اهسكب ملو ك اهيلع قفني

 ىدنع اميذ مكحلاب هيلع نكي مل هيلع حصو كلذب رقأو ح ةقفنلاو ةوسكلا
 ٭ ليق هنآ

 ص ك!ذ نيح ىف هتعنم مث ء مكاحلا مكحب اهيلع قفنأ ناف : هل تلق

 ا_هن:ب اهيف نامض اهلع له ء مكحلا ف كلذ اهيلع حصي ملو

 ؟ هالا نييو

 ص كلذ اهيلع حصي نأ الا ا۔هيلع سيلف مكحلا ى امأ : لاق
 ٠: هنم صلختت نأ اهل بحأو ؤ ن امضلا اهيلع فاخف اهمزلي اميف امأو

 ٩ ةلآسم :

 مكح دق ىتلا ةأرملا دنع نم ةوسكلا تفلت اذا : ديعس وبأ لاق

 ؟ هنسلل مكاحلا اهب

 ٠ اهناكم اهل ديب نأ هيلع ن ا : ل انن نم لانف

 ىلع اهتو.سكب اهل ذخأ دق ىتلا ةنسلل الا ءىش ال : لاق نم لاقو
٠ هلوق ىنعم



_ ١٢١ 

  :3ةلآسم :

 نم ةعونمم لجر نم ةدتعم لكل لوق : ديعس ويآ لاق : هريغ نمو

 . تناب هجو ىأب ةقفنلا جاوزألا

 . اهيف هيلع ةقفن الف اهتعجر اهيف كلمي ال ةدع لك : لوقو

 نم وأ اهلبق نم ءاج امو “ ةقفنلا اهلف هلبق نم ءاج ام : لوقو
 . ملعا هللاو هيف اهل ةقفن الف ائيش هنم كلمي ال ىذلا مكحلا لبق

 : ةلآسعم "

 كوكمب مكحي مث ء مكاحلا عم ةضيرف هيلع تبجو نمع هتلأسو
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاص عاصلاب وأ سانلا نيب ةلماعملا

 ضئارفلاو تاقفنلا ىف ماكحألا امناو ، عاصلاب مكحي هنآ ىعم : لاق
 ٠ عاصلاب

 ملسف > ةضيرف هنآرمال لجر ىلع تبجو ول نآ تيآ ر : هل تلق

 اهطعي مل ملع ولو ، عاصلاب هيلع بجي هنأ ملعي ملو ث كوكملا اذهب اهيل
 ؟ اهيلا ملس ام ذخأت نأ اهل له هب الا

 نم !_ يرل ١ ملس ام هنم ذخأن نأ اهيلع قيضب ال هنآ ىعم : لاق

 . . .... ا ٠

 كوكملا ةدايز اهاطعأ نآ دعد اهيلا بلط ول نآ تيبآرأ : هل تلق

؟ اهيلع كلذ هل له عاصلا ىلع



١٢٢ 

 حصي ملو %ڵ اهقح نم رثكأ اهاطعأ هنأ حص اذا هنأ ىعم : لاق

 .اهيلع

 6 اهل ى ذلا اهقح نم رثكآ اه اطعأ هنأ هعم حص ا.ذاف : هل تلق

 ةركنم ىهو مكح ريغ نم اهصصاقي نآ هل له ص ىه اهعم حصي ملو

 ؟ كلذل

 ىه ملعت ملو ، ىضم امل اهتقفن ىلع كلذ اهاطعأ اذا ىعم : لاق
 هل اهيلع نآ ىل نمي ملو ئ اهصصاقب نآ هل نكي ملو 6 الضف اه دنع نأ

 ناح ولو ، هاوعد لبقت نأ اهيلع سيلو ع لوقي ام قدص ملعت ىتح ائيش
 ث عدم هنأل قيدصلا ركب ابآ.

 مل عاصلا هنأ ملع ول هن تفاخو ى اهسفن ف عقو ناف : هل تلق
 ؟ ملعت مل ام هنم كلذ ذ_.خأت نأ اهل له ص هب الا اهطعب

 بلطب مل اهل همزلب امم رثكأ تذخأ اهنآ تملع اذا هناا : لاق

 هقحتست هجوب هدنم كلذ جرخي وآ ؤ هنم اهلحي نآ الا ىدنع كلذ اهل

 ٭ هوجولا نم

 ةرذلا نامز فو 4 رم ربلا نامز ق لجرلا ىلع تناك اذا ةقفنلا نعو

 ؟ هتقو ق كلذ

 لك ىف دحاو لك مزلي كلذ نوكي نأ ىدنع نسحي هنأ ىعم : لاق

فالتخا ناف ى هلاوحأ بلغأ ىف هل ضورفملا ىنعأ ، هرمأ نم بلغألا تقو



_ ,١٢٣ 

 هيلع ام لاح ىلع ناك هل ضورغللا لاح فرعب مل ناو ‘ طسولا ناك

 ء م-هتنمزأ ف نولكأي امو ، مهتاقفن ىف سانلا طسوأ نم بلغألا

 اذهف 6٨ هنع هعفري وأ . طسوألا نع هطحي لاح هصخ نأ ال ا » مهناقوأو

 ىنبجعيف هدلاو ىلع دلولا ق امآو هديس ىلع ديعلاو > اهجوز ىلع ةآرملل

 فرعي مل ناف ئ هرقفو هئانغ ف كلذ لاح ف هدلاو لثم ةقفن هل نوكي نأ

 ٠ عضوملا كلذ ىف دلبلا لهأ نم ةماعلا هيلع امم طسولا ىدنع ناك كلذ

 : ةلأسم 3

 !} ةوسكلا ف هضرعو ةآرملا بابلج لوط نع : لئسو

 ٠ ىسا دس وآ ىسامخ هنأ ىدنع : لاق

 ؟ نوكي مك ادحاو هلعجي ىذلاف : هل تلق

 نوكي امك ضرعلا نا : ليقو ث رفوألا اهل نوكب نأ ىنبجعي : لاق
 ٠ لاصعلا مم كلذ ةنس

 : ةلآسم 3

 ء هنآرمال لجر ىلع ةضيرف هدنع تتبث اذا مكاحلا نع هتلآسو

 اهل ىتلا ىنه اهنأ تركذ ةأرماو ، ةضيرفلا هيلع ىذلا لجرلا هرضحا مث
 اهنأ ةرضاحلا ةآرملا هذه ترقآف ث مكاحملا اهفرعي ملو ، ةضيرفلا هيلع

 دق اهنأو 0 هنم اهدلولو س اذه نالف ىلع ةضيرقلا اهل ىتما ةنالف ىه

 اهفرعي ال مكاحلاو اهيلع هل بتكي نأ مكاحلل له ث اذكو اذك هنم تضبق

 ىذلا :لجرلا رقأو كلذ ى مكحلا فيك اهريغ مآ ةضيرفلا ةبحاص ص ىه

؟ ةرضاحلا ىه اهنأ هيلع



 س ١٢٤ ب

 نأ الا س اهسفنل ةيعدم اهنأل اهلوق لبتي ال مكاحلا نأ ىعم : لاق

 قحلا اهل تبث ىتلا ةنالف اهنأ ةنيبلاب اهيلع حصي وأ مكاحلا اهفرعي
 هيلع اهل ىتلا ةنالف ىه اهنأ قحلا هيلع ىذلا لوق امأو س اذه ىلع
 تبثي ام ىلع هنم ىوعدو ء ةرضاحل هذهل هسغن ىلع هنم رارقا كلذف قحلا

 . مكحلا ىف هيلع قلعتم وهف ةرضاحملا ريغل حص اذا هيلع قحلا هل

 اذ_ه نأ صخشلاب مكاحلا اهفرع ةآرصا ترضح ناف : هل تلق

 مكاحلل له ، لجرلا اذه ىلع ةضيرفلا هذه هل تبنت ىذلا صخلا
 هنأ صخشلا اذه هب رتنب ام لجرلا اذهل تبثيو س ةفرعملا هذهب ءعىزنجي نأ

 ؟ لجرلا اذه نم ةضيرفلا ضبق

 ىلع هل تبثيو ، كلذ ىلا اهلصوي نآ مكاحلل : ليق هنآ ىعم : لاق

 عطق ريغ ىلع هيلع تبث دق ىذلا قحلا نم هيلا ملس ام صخشلا اذه
 % كلذ ىلع امهاوعد سيلو ص امهيأ فرعي نآ الا ورمع ىلع ديزل هنم

 ىلع كلذ ةفرعم هنم ابجوم ورمع وه اذهو س، ديز وه نا امهلونت الو
 ٠ هسفنل ةيمستلا نم امهدحأ لوقي وآ ، نالوقي ام ىلع الا عطقلا

 هذه قحتسب نم فرع الو 4 صخشلا مكاحلا فرعي مل ناف : تلق

 ؟ مكاحلا لعفي فيك ىس لجرلا اذه ىلع ص ةضيرفلا

 ةضيرغلا كلتل قحتسم هنآ ةنيبلاب ىعدملا وعدي ليق هنآ ىحم : لاق

 هيلع ىذلا ر_ةآ ناو س كلذ ىف ناميألا امهنيبو ةنيبلاب صخشلا اذه ىلع

 ٠ هسفن ىلع هرارقا زاج ةضيرغلا هل ىذلا صخشلا وه اذه نآ ةضيرقلا

تعفر مث ث همزل مكح ريغ نم ةوسك هتجوز اسك لجر نع : لئسو



_ ١٢٥ 

 ؟ اهعم ىتلا ةوسكلا اهنم ذخأي نأ هل له ث اهتوسكب مكاحلا ىلا هيلع

 اهيلع طرش ريغب ناك اذا در اهيلع سيل ليق هنا ىعم : لاق

 ٠ مكح الو

 : ةلآبنيم "

 اهجوز ىلا ةآرملا تبلط اذا : ليتق هنأ ىعم : ديعس وبأ لات

 ملو ث كلذ نم هيلع اهل بجي ام ليبس ىلع ص هيلع اهل ضرفت ىتلا اهتننفن

 ٠ كلذ اهل ناك ء ماعطلا نم اهعبسش هنم لبقت

 ع هيلع كلذ اهل ناك هنم افورعم اماعط اهرضحي نأ تبلط ناو
 ٠ افالتخا كلذ ق نأ ىل نجيب الو

 تفخ 0 هيف فلتخي ال امم هعانتما هل بجي ال امم عنتما اذاو

 ىف ةآرملا تناك اذا : ليق دق هنأ ىعمو ؤ هعاننما لاح ىف منالا هيلع

 اه رمآد اميق هرمآ نع عانتمالا لاح ف هفاختف اهجوز نم ةيقتلا لاح

 هل ناب دقو ث رمألا هجو ىلع كلذ ىف اهلمعتساو ڵ اهمزلي ال امم ص هب

 اهل ءانعلا ليبس ىلع هل تلمع اميف نامضلا هيلع فاخف ، اهنم كلذ
 هجو ىلع جرخ اذا ى اريثك وأ اليلق كلذ ىف لمعلا ناك ءاوسو ث كلذ ف
 ٭ ربجلا

 نم جوزلا ىلع امم هنأ ىدنعو ص نامضلاب هيلع قلعتم ىدنع وهو
 ڵ هسفنب اهمد_خ٫ وأ مدخي نمم تناك نا اهمدخي نأ ةجوزلا قح

 اهعسني نمم ص اهمدخي نم كلذ لثم ى اهل نيعتسيو ت اهمدخي نم رجأتسي وأ
٠ كاذ لثم ق همدخنست نم



 ہ ١٢٦: _

 نم اهل بجي امع عنتما ا.ذا و { اكولمم امداخ اهرضحي نأ هيلع سيلو

 فاصنالا هيلع ناكو ث امثآ نوكي نآ هيلع تفخ مزال نع اعنتمم ناك كلذ

 ٠ كلذ زجع نع جارخالا وأ

 هيلع ناك كلذ نع زجعف اريرح اهتوسك تناك اذا ةوسكلا ىف كلذكو

 ا_هل بجي امع منتما اذاف اهجرخي نأ امأو ، اهلثم ةوسك اهوسكي نأ

 ةوسكلا ىف ىدنع اهل امك س ةجحلا نم كلذ ى هيلع اهل ناك ةمدخلا نم

 مكحلا ىف اهل اميف هنيبو اهنيب اميف ىدنع كلذ عيمج ىف اهلو ى ةقفنلاو
 ٠ مكحلا تمدع نا

 اذاف ، هل ةجوزلا ةرشاعمب ةقفنلا جوزلا ىلع امنا : ليق هنأ ىعمو
 همزل ام كرت ىف ءىسم ىهو ص ةقفن هيلع اهل ملعأ الخ هترستاعم نع تعنتما

 لجرلا رضحأ اذاو س ههمزاي قحب كلذ ناك نا عانتمالا ىف ةملاس ىهو

 اهبايث ل۔۔.غو تجاتحا اذا اهلسغو اهتراهطل ءاملا نم اهيزجي ام ةآرملا

 هيف انكس اهنكسي نأ هيلع اهل نكي مل اهلثم نكس اهنكسأو اهبرشو
 . هريغو ءاملا نم اهحلاصمب ماقو اهلثم نكس نكسلا ناك اذا رهن وأ رئب

 دعب ةعس كلذ ىقب هل سيلو ث قافنالاب همزلي ام اهقح نم كرت اذاو

 فاخأف هيلا بلطت مل ولو ، هكرت ف اهيلع ةرضم نيبت وأ هبلاطت نأ
 ىلع مكحي نأ هبلعو ، كلذب هل اهسفن بيطت نآ الا مثالا كلذ ف هيلع
 ةبيط هل اهنم ملعي وأ ، هنم هئربت نا الا هيلا بلطت مل ول لدعلاب هسفن

 . كلذب سفن

 ىد_ذع هيلع نكي مل رظنلا ف ءاملا نم اهيزجي ام اهرضحأ اذاو
وه هيلع ناك امك ، اهيزجي اميف داصتقالا اهيلع ناكو « كلذ ريغ



_ .١٢٧ _ 

 ء كلذ ىف فرست نأ اهل سيلو س اهل همزلي ام عيمجل اهيزجي ام راضحا

 ٠ كلذ ريغ ىلا: هيف اهيلع بجي ام عدت الو

 هيملع ناك ءالا نم اهيزجي ام اهرضحب مل ا.ذا. : ليتق هنأ ىعمو

 ىفتسب نمو ك رتيل ١ ةلآ اهرضحيو ك رهن وآ رئب هيف لزنم ق اهنكسي نأ

 رجأب هريغ ف الا كلذ هنكمي مل ناف ح مدخي نمم تناك نا ء اهل

 ٠ كدنع كلذ هيلع ناك رجأ ريغب وأ

 ؟ ةلآسنيم :3

 اهجوز ىلع ةوسكلا مكاحلا اهل ضرف اذا ةأرملا نع هتلأسو

 ؟ كلذ اهل سيل وآ ص اهسفنل اهنمث ذخأتو اهعيبت نآ اهل له ث ةنسل

 هلام عيبت نآ اهل سيلف ء هل لام اهنأل كلذ اهل سيل نأ ىعم : لاق

 ٠ هنذاب الا

 هب اهتعاب ىذلا نمثلا درت نأ اهمزلي تلعف دق تناك ناف : هل تلق

 ؟ اهلثم ابايث وأ

 نمهثلا ءاسث نا رايخلا هل ناك عيبلا تبثي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 رظن ف لثم اهل كردي ناك نا بايثلا اهنمض ءاسشث ناو ث عيبلا متأو

 رظن ى اهنمض ءاش ناف لثم اهل كردي مل ناا اهتميق وأ ؤ لودعلا

 ٠ لودعلا

 اهتدصني ملو ى جوزلا ةوسك نم اهنأ ىرتشملا ملعي مل ناق : هل تلق
؛ عيبلاب ىرتشملا كسمت نا جوزال اهمزمب ام ح كلذ ف
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 لوألا باوجلا ىف ىضم ام ىلع رايخلا هل نا ىعم : لاق ٠

 ؟ كلذب ترقأو ث هيآر الب هتوسك تعاب نا سبحت لهف : هل تلق

 لهاجتلا ليبس ىلع كاذ دمعتي نمم تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 فرعت ال تناك ناو ص هلام عيبت اهنأل ، ةبوقعلاب ةقيقح تناك ، مشغلاو

 اهيلع ىل نبي مل ا_ه.لا تملس اذا اهل عساو كلذ نأ تنظو ص لتخلاب

 ٠ هم وس مع

 ةوسك اهرضحي نأ هيلع له ث ةصيقلا هيلا تدر اذاف : هل تلق

 ؟ زئاجلا مكحلا ىف بلطت مل وأ كلذ تيلط ء اهناكم

 6 ضوعلا ذخأ اذا اهرضحي هتجوز ةوسك هيلع نأ ىعم : لاق

 ٠ تلعف ام اهل متي ملو

 هذهو ةنسلا تمت مث ح ةنسلل اهتوسك اهرضحأ ناق : هل تلق

 متأو اهتعاب دق تناك وأ ث ةلبقتسملا ةنسلل ةوسك تبلطف ؤ ةيقاب ةوسكلا

 ٠ ميبلا نم هتلعف دق ام اهل

 نوكر له ، هذه لثم ةيقاب تناكل اهدنع دعب تناك ول نأ رظنلا فو

 نم ىقب ام اهل بسحي ةلبقتسملا ةنسلل ةيناث ةوسك اهرضحي نأ هيلع
 ؟ اهتعاب ىتلا ىلوألا ةوسكلا نم

 اهتدر تءاش نا ث رايخلا اهل ناك ةيقاب تناك نا اهنأ ىعم : لاق
 رايخلا هل ناكو س كلذب تيضر نا ةديدج اهلثم ةوسك اهاسكو
٠ ةديدج ةوسك اهاسكو اهذخأ ءاش نا



_ ١٢٨٩ 

 ح اهتميق وأ اهنمث هلف ةنسلا دعبو ةتسلا ىق اهتعام ناا كلذكو

 ىلع نايضارتيو اهل اهلعجيو ع اهعيب اهل متي نأ الا اهنوك هيلعو

 ٠ امهل كلذ ناك س اهتنس ةوسكب كلذ

 .٠ كلذ ىلغ امماتخ اذل اهاسك. ةنسلا تلاح اذاو

 دعب تيقب امنل ةوسكلا هذه نأ. ةأرملا هذه تجتحا اذاف : هل تلق

 ى هذه نوكتو ص هريغ نم ىل ىتلا ىبايث سيلأ تنك ىنأل ، ةنسلا
 نوكي له & ءىشت اهنم ىقب نكي مل اهدحو اهسبلآ تنك ولو ، تاقوألا

 اهريغ تسبل ام راد_ةمب اهل بايثلا ةيقب نوكتا ةجح اذه ىق اهل

 انمك لوقلاو ث هلا بايثلا: ةيقب نوكتو © كلذ اهنم لبقي ال مآ اهلوق ىلع

 ؟ لوألا ىف ىضم

 .اهسبلت نآ اهل امناو 2 اهنود هل بايثلا تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 اهلوق اهنم ل_بقي الو ، هل بايثلا ىقاب ناك & اهسابل نيبو اهنيب لحي ملو
 اذه ١ ٠

 ء اهريغل ابابث ىه سبلتو ث اهريغ اهسبلت نأ تدارأ اذاف : هل تلق

 ؟ لبقتسي الل مكحلاب هنم اهتذخآ اذا جوزلا ىأر ريغب كلت اهل له

 ح اهري اهسبلي نأ اهل نكي مل هل بايثلا تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 ث ىه اهتوسكل اهل نونأم امناو

 ةرمح هيأر ريغي ةوبسكلا هذه غبصت نأ اهل زوجي لهف : هل تلق.

 ؟ ابداروبسح وأ. ةرفص وأ

(: ع ج ديفملا عماجلا . ٩ م ).



 ب ١٣٠,

 ٠ هيأرب الا اهل نكي مل هل بايثلا تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ اهمزلي ام هيأر ريغب كلذ تلعف ناف : هل تلق

 ٠ هرمأ ريغب اهتغنبص اذا هبايثل ةنماضا اهنأ ىعم : لاق

 ؟ نامضلا اذه نوكي تيكف : هل تلق

 تناكو كلذ .اهل .منأ ءاسث ناف س ىدنع بايثلا لصأل ةنماض اهنا :. لاق .

 اهصقنآ ام ناصقن ردقي ذخأ ءاش ناو ح ةوسكلا نم همزلب امم اهلاحب

 ٠ .اهريغ اهاسكو اهذخأ ءاش .ناو غبصلا بابسمأ نم

 اهنوسك نم اهلعجيو > غبصنا نم اهصتنأ 7 ةميق بلط ن :راف : هل تلق

 ؟ اهلاحب

 تءاسث ناو ، كلذ تلعف تءاش نا س ىدنع رايخلا اهل ناك : لاق

 ٠ كلذ تقو ف ةديدج ةوسك اهاسكو ث كلذ هيلع تدر

 اهرضحيو اهنم اهدر بلطو اهتميق ف بصلا داز ناف : هل تلق
 اهيف داز ام ةميق اهيلع دري نآ الب كلذ هل له ي ءاضيب ابايث اهريغ
 ؟ غبصلا نم

 امتنبص اهنأو « بايثلا هذهل ةغبصم نكت م اذا اهنأ ىعم : لاق

 ص كلذ ىلع اقفتا نا ةوسك اهل اهكرت ءاش نا رايخلا ىدنع هل ناك ببسب

 اهاسكو اهذخأو غبصلا نم اهيف داز ام ةميق اهيلع در ءابش ن

 اهاسكو هل بابثلا تناكو س غبصلا ةميق اهيلع در ءاسث ناو ث ةديدج .

٠ امايا
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 ةساجنلا نم هيار ريغغب اهلسغت نا ةأرملل زوجي لهف : هل تلق
 ؟ ةبصلا وأ

 ىنبجم.ف ةيصلا امأو ع ةساجنلا نم اهلسغت نأ اهل نأ .ىعم : لاق
 .٠ ه رو ان شل . أ

 اهيلع مكحي له ع ةيصلا نم اهلبسغت نأ اهل نذأي مل ناف : هل تلق

 ؟ اهلسغب ا_هل نذأي وأ اهلسخت نآ

 ىه ذا.كلذ لعلو ث اهبايث لسغ اهيلع .نأل كلذ ليق هنآ ىعم : لاق

 .. اهلسغ بجوي امم ةيصلا نم وأ ةساجنلا نم تناك ءاوسو ء هل

 ؟ ةيصلا نم اهلسغ بجوي امف : هل تلق

 ٠' سانلا نم طسولا هيلع امو ڵ سانلا لثم نوكي هنأ ىعم : لاق

 ؟ هيآر الب رازإلا قشأاهل له.: هل تلق

 ٠ هب رضي ال كلذ ناك اذا كلذ نوكي

 : ةلآسضم 3"

 ىاع مأ ةأرملا ىلع نوكي اهتطايخو ةآرملا ةونك عيطقت نع : لئسو
 ؟ جوزلا

٠ جوزلا ىلع ةرم لوأ ، ةطايخلاو عيطقتلا ءارك ليق هنآ ىعم : لاق



. .١٧٣٢ 

 نم ةآرملا بابسأ نم تقرتحا وآ بايثلا تقرخنا ناف : هل. تلق
 ؟ كلذل ةطايخلا مزلت

 .7 كلذ ناك ىه اهنهج نم بايثلا باصأ ام ليت هنآ ىعم . لاقت .

 . جوزلا نود

 هيلع له ، ةعقر ىلاا جاتحبب قورخلا نم ءىش:ناك نا : هل تلق -
 ؟َ بايثللأ اهسمل دعب كلذ ثدح ولو ح كلذ انه ضح ف نآ

 اهفلتن نأ ريغ نم اهلك تفلت نا ةوسكلا ىنعم هبشي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةوسكلا ق هيلع لدي الف اهفلتت نآ رغ نم تنغلت اذا اهنآ ىعمغ & ىه

 تناك نا : ليقو ث اهفالتا ريغ نم تفلت اذا لدبلا هيلع : ليقو

 تفلت نا امأو ث اهب رضي الئل هببلعف ةريقف تناك نااو ث هيلع سيلف ةينغ
 ، ةريقف تناك نا اهنأ الا اهلدب هيلع نآ ملعآ الف اهتاذ نمو اهلعف نم

 ح ةرورضلل اهببلع .لمحيب نأ ىدنع زجي مل كلذ ىف ةرورضلا اهتمزلو

 ءاش ناو ءاش نا اهتوسكب اهل ذخآو ، تفلتأ ام نامض ىدنع هل ناكو
 . اميلع ةنومضم ةوسكلا نم تفلتأ ام نامض اهيلع ناكو 5 اهقلط

 : ةلآسضم ”

 عنتماف . : اهتوسكو: اهتقفن ةرملا هيلا تيلط انخلا لجرلا نع :. لئسو

 ؟ سبحلا ىف هماقم ةدم ىف ةتفن اهل هيلع له سبحو ث كلذ نم

٠ اهترشثاحم. نع هحنمت مل ا:ذإ ةققنلا. هنللع نا لذت هنآ ىعم .: لام



 س ١٣٣

 ء سبحلا ىف وهو ةتفتلا بلطت ملو ء :ةوسكلا تبلط ناف : هل تلق
 .5 هجورخ .دعب ىأ هجورخ .لبق تبلط اننا ةقفنلا هيلع له

 ذنم امآو ع .اهبلطم لبق مكحلا ف ىضم امل همزلي ال هنأ ىعم : .لاق
 ٠ مكحلا ف ةقفنلا اهل هيلعف تيلط

 ؟ سبحلا 1 هرشاعت نأ .هتجيوز ىلا لجرلا بلط ناف :: هل تلق

 وه سيل هنأل ، سبحلا ىف هرشاعت نآ اهمزلي ال هنآ ىعم : لاق

 ؟ اهمزلي له .ء :اهلثم نكس ناك نانف .: هل :تلق

 ٠ كلذ اهيلع ناك همزلي ىذلاب اهل.ماقو :اهفصنأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ؟ .ةلآضم "

 نوكتأ اهتضمقو اهرضحأو ةوسكلا اهل تضرف اذا ةآرملا نع هتلأسو

 ؟ ةن ومضم ةنامأ 7 ق

 وهو .هدنع .نم اهب تجرخ ىه ناف ع ةنامألا ةلزنمب نوكت اهنا : لاق

 اهسيلت نآ زوجب الو ء كلذ اهل زوجم الف . ةء اسنا ريغ نم اهل فصنم

 ٠ اهتنكاسم نيح ىف الا

 > بايثلا تذخأو ء هتتكاسم .رغ .ىلا هلزنم نم :تجرخ نانف : هل تلق

؟ اهنمضت له
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 نمو © ةيدعتم اهنأل 4 نامضلا ىنعم ىدنع اهمزلي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع نامضلا ىنعم همزل :هل نذؤي ال ام ىلاا ىدعت

 اهيلع تبث ث كلذ ىلا اهيدعتل نامضلا ىنعم اهمزل اذاف : هل تلق

 ؟ تفلت اذا كلذ اهمزمي امنا وأ ، فلتن مل وآ تفلت اهلثم وأ اهتميق

 ىتح اهيلع ةنومضم ىهف اهيلع ةنومضم تناك ااذا اهنأ ىعم : لاق

 ٠ هاضري اهيعدت وآ هيلع اهدرت

 اهيلع ناك اهل ائبسم ناك هنأ ةءاسالا هيلع تعدا ىه نا: : لاقو

 ةنيبلا اعمج ارضحأ ناو س ةنيبلاب ىعد هنكاست ال اهنأ ىعدا ناف ص ةنيبلا

 امهدحأ رضحأ ناو ڵ كلذ نم هل نييب امب امهنم دحاو لكل مكح

 همزلي ام امهنم دحااو لك فلحتسا: ازبجع ناف ، اضيأ كلذب هل مكح

 ٠. اهيلع فلح ىتلا هنيميب قحلا نم هبحاصل

 نم هيلع فلح امب هل مكحي كلذكف رخآلا فلحو ث امهدحأ لكن ناو
 ٠ :هاروعد

 اهنا : لاق اذا اهسفنب اليفك اهيلع جوزلا بلط ناف : هل تلق

 ؟ اهراضحا ليفكلا ىلع ناك جوزلا نع برهت مويف هنكاست ال

 ث كلذ اهيلع ري ملو ، اليفك اهيلع رضحي نآ اهل ام : لاق

 مو,ف مكحلاب اهيلا اهادأ ىتلا ةوسكلاب ليفك اهيلع لهق : هل تلق
؟ بايثلا راضحا ليفكلا ىلع ناك هنع برهت



 رظنلا بجي اميف ىل عقي الو ص ةنامأ اهنأل كلذ ىل نبب ال : لاق

 1 ٠ مويف مو ىه امناو ح ليفك ةنامثلاب اهمزلت اهنأب

 ؟ ليفكلا اهمزلي هنامض اهمزلي ام لاح ىفف : هل تلق

 لاح ىلا :لوحتت مل ام ةنومضم تناك اذا ىدنع هيشي اذكه : لاق

 ىضرتو ص اهدب ىفو اهيلع بايثلا كرت وآ هيلا: اهميلست نم اهناض نم اهئريي
 ٠ كلذد

 هتوكس نوكيأ ىشر هنأ هناسلب ائيش اهل لقي ملو تكس ناف : هل تلق

 ؟ اهنم اهعزني ىتح اضر

 مكحلا ق امأ : لاقف كلذ ق هتعجارف كلذ نع فقوو ىردآ ال : لاق

 عقو ناف ث نانئمطالا لاح ف امأو ، ناسللاب نايب الا ىل نييب الف
 لوألا ىنعم ىلع كلذ هكرتي نامضلا اهنع ليحتسي نأ وجرأف نبيتو كلذ اهل

 ٠ هتوكس نم

 . اميلع طرش ريغب تناك اذا اهيلع سيل ::ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ااهل مكح الو

 : ةلآنتم ج

 هنأ هتين فإ هنأ الا طرش ريغب هتجوز وسكي ناك لجر نع هتلأسو

 ةو_ہسك تبلطو ث مكاحلا ىلا تعفر اهنا مث ةوسكلا نم اهل همزمي امم

 ؟ هيلا اهدنع ام در اهيلع له ، ىرخآ

 : ةلآتم "

ء هرقفي ةملاع ىهو ص ريقف . لجرب تجوزت ةينغ ةآرما نع : هتلأسو
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 ىلا اهتتفنو اهتوسكب هيلع تعفر اهنا مث ع اهانغب ملاع وهو اهجوزتو

 ىلع .مكاحلا هيلع مكحي امي > هرقف انهانغ مكاحلا ىعم ىحصو > مكاحلا

 ؟ هرقف لاح ى وه هردق ىلع مآ ىه امهردق

 ةقفن ىدنع كلذكو > اهردقو اهلثم ه وسكي اهل ذخؤي هنأ ىعم : لاق

 اهب لتحي الو س اهلثم ماداو اهردق نف اهلثم ةنؤمو ص اهردق .ف اهلثم
 -٨'اهلاح توبث ىلع

 : ةلآضم ج

 اهجوز نأ تعداو ،.ةوسكو ةقفن مكاحلا ىلا تبلط ةأرما نعو

 ء هتمكاحمل دلبلا نم برهو ، اهتقفن الو اهتوسكب مقي ملو ص اهقحب ىلوت

 لام نم ةقفنلا اهيلع ىرجي نأ مكاحلل له « ,لجر عم هلام .لعجو
 نم اهتقفن اهيلا ملسي نأ جوزلا لام هدنع ىذلا لجرلا رمأيو ع اهجوز
 ؟ هعم ىذلا اهجوز لام

 ىلع ةنيبلا هلأسيو ، كلذ ف اهاوعد لبقي ال مكاحلا نأ ىعم : .لاق

 فرعي ال ثيحو ك ةجحلا هلانت ال ثيح هتبيغ تحص ناف ، اهجوز ةبيغ
 هلام نم هتحتست ام اهيلع ى رجأو ، هلام نم مكاحلا اهفصنآ وه نيأ

 ةوسك اهدي ف كرت هنأ ناملعب الو ، باغ اهجوز نأ ةنيبلا دهشت نأ دعب

 اهتقفن وأ اهتوسك نم .هيلع بجي اه مكح هنع كلذب .لوزي امم ةقفن الو
 فاصنالا تنلطو ، دلبلا نم هتبيغ تحص امناو . حصي ملو كلذ نم ائيش

 ٠ هيلع كلذ اهل بتكب نآو ةقفنلا و ةوسكلا ىف هنم

 فاصنالا تبلطو ، كلذ تعدا موي ذنم اهبلطم هيلع بتكي هنأ ىعمف
٠ كلذب هيلع اهل مكحي الو % هتم



 ۔۔ س¡ص , == : ٨٣٨٧7 ١

 اذا نكلو ص كل تفصو ام ىلع :هنبيغ نوكن ىتح هتبيغ .تحص ولو

 هيلع ةجحلا ىلع ردق ىتمق هيلع تبثآف هنم كلذ تبلطو هتبيغ تحص

 ٠ كلذ هنع ليزي ام حصي نأ الا & مويلا كلذ ذنم كلذي اهل ذخأ

 اهل بتك نأ دعب ، كل تفصو ام دحأب هتيبغ تحص نا كلذكو
 عيمج ىف هتجح هل ىنثتساو ص هلام نم اهغلبأو ث اهل هيلع تبثو ث هيلع كلذ

 ماكحألاو ةجحلا ةماقا نم دبال بئاغلا نأ الا ث لوألا ىفو اذه ىف كلذ

 هلانت نه: دجي نأنأالا :هتجح هل ىنثتساو ، دحلا كلذب .ناك اذا هيلع

 ٠ ئلاعت هلل ءاسث ناا كلذ ىنعم مهفاف ةجحلا

 : ةلآضتم "

 اذهلو ث هريغ نم ىثناو هنم دلو اهعمو جوز اهل ةأزملا نع : لئسو
 كبيس ىلع اهمأ مم ةيبصلا نوكت نآ ةأرملا هذه جوز هركو ىح دلا و دلولا

 ؟ ةنكاسملا

 ذخأت نأ اهل نكي مل الجر تجوزت اذا ةأرملا نا ليق هنأ ىعم : لاق

 . مكحلا ىنعم ىف اهلو ت هللا نيبو اهنيب اميف كلذو ث هريغ نم اهدلو

 هريغ نم :هتجوز دلو نوكي نآ هزك اذا ىناثلا جوزلا اخهو : هل .تلق
 ؟ كلذ هل له ك اهعم

 بجوأو ث ةرضم دلولا اذه ىف لجرلا ىنلع نكي .مل اذا هنآ .ىعم :.لاق

 قحلا نع جوزلل نكب .مل ۔ هل حلصأ همأ ىعم .دلوالا اذه نوكي.نآ رظنلا

 ٠ عانتما

ةأرملا هذه تبلطو ے هب امئاق ىبصلا اذه دلاو ناك ناف : هل تلق



 س ١٣٨١.

 هرك نا و ء كلذ اهل له ص كلذل هراك اذه اهجوزو اهعم اهدلو نوكب نآ

 ؟ جوزلا

 ٠ ىلوألا لثم انعم هذهو ك اهدلوب ىلوآ مألا نا ليق هنأ ىعم : لاق

 : ةلآشضم :3

 ح اذكو اذك ةيرق ىلا جرخأ نأ ديرأ ىنا : اهجوز اهل لاق ةأرما! نعو
 تنذأف 6 مهنوسكو ىنب ةقفنو ئ كنوسكو كننقفن نم لحلا ق ىنيلعجاق

 ك مكا_دلا ىلا ا هينب ةقفنو اهتوسكو اهتقفن تيلط جرخ املف .ء هل

 ؟ كلذ اهل له

 ٠ هتجح هل ىنثتسيو هيلع اهل ضرفي معن : لاق

 : ةلآضم .

 ىنكس الو اهل ةقفن الف ءاقترلا. امآو : هللا همحر دمحم ويآ لات

 ٠ اهيف لجؤت ىتلا ةدملا ى

 جلاعي ىتح الجآ لجآ اذا ءاسنلا ىلع ردقب ال ىذلا نينعلا امآو

 ٠ ةقفنلا هتجوزل هيلعف هسيفن

 تضرم مث ئ اهجوز اهم لخد ةآرما نآ ول : فنصملا باتك فو

 ٠ ةقفنلا اهل تناك ، عامجلاا ىلع هيف ردقت ال اضرم

 ىلاا هنع تباغ وأ اهجوز نع ةآرملا تبصتغا اذا : رهزألا نعو

مل ولو ص هيلا عجرت ىتح هيلع اهل ةقفن ال : لاق هنأ ، ىرقلا ضعب



 ۔ ١٣٨١.

 ملو ع اهجوز اهنع باغ ةأرما اميآو اهنم عونمم جوزلا نأ الا رشاب نكي
 فورعملاب اهريغ لام وأ :اهلام نم هيلع ضرتفت اهل نا ةقفن اهل كرتي
 . هكحس ردق ىلع اهجوز ىلع كلذ نوكيو

 ك هدوجو دنع مكاحلا ىلا عفرن اهناف لخنو ضرأ جوزلل ناك ناو

 ٠ هلام نم اهنوفصني مهو ص همدع دنع نيملسملا ةعامج وآ

 مهاضرو هئايلوآ نم رضحمب هلام نم تعاب مهلك ءالؤه تمدع ناو
 ٠ ملعأ هللاو ۔ اتالط وآ اتوم ملعت ىتح تتفنتساو

 .ك رفس ق اهجوز باغ اذا. ةآرملا ق : هللا همحر ةيواعم ىبأ نعو

 نأ اهيلع مدقت نوكي نآ الا اهتقفن هنع لطبت مل ، هلزنم نم تجرخو
 ٠ ا هل ةقفن الف اهيلع مدقت ام دعم تجرخ اذاف ؤ هلزنم نم جرخت ال

 ؟ ىدحو . س شحوتسأ تلاقو اهيلع مدقتي مل نا .و

 اهيلع نييب رمأ نم الا" جرخت الو 0 هتيب ف ميقت نأ اهل ىغبنب هناف

 ٠ ررضللا هيق

 جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمع ىلع الجر نأ انغلب دتو
 اهيلا لسرآو اهوبآ ضرم مث ص هتيب ىف رقت نآ هتآرماا رمأو ى ايزاغ

 ىلا جورخلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلآسف ث هغلبت نآ

 ىلع ضرملا دتشا مث ، هتيب ف رقتو اهلعب ميطت نأ اهرمأف هدوت اهيبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترمآتساف هدوعت اهيلا لسرأف اهيبأ

ىلا تلسرأف تام اهدلاو نا مث ث هلزنم ف رقتو اهلعب عيطت نأ اهرمأف



_ .١٤٠ . 

 ٠ هتيب ىف رقتو اهلعب عيطت نأ اهرمأف

 نامع ىرق ضعبب وهو ىلاولا ىلا اهجوز ىلع ةأرملا تعفر اذاو

 . هنجح جوزلل.ىنثتسييو :ةوسكلا ةقفنلا هيلع اهل ضرفي نآ .ىلاولا ىلع نا

 : ةلآسم "

 ىلوت مث { ةآرما جوزت لجر ف ء .هللا همحر .هللا دبع ىبأ نعو

 ىق اهل ضرف الا:و اهوسكو اهوقفنآ ناف ع هئايلوأ ىلع جننحي هنأ

 ٠ تيطعأو .« هنم عيبيو ك :ةوسكو ةقفن هلام

 كله ص لام هلو ، هتجوز نع باغ لجر نع : ىراوحلا وبأ لئسو

 : ؟ هتجوز ىلع قفنيو ص هلام نم عيبي نآ مكاحلل

 ، رصملا نم لجولا اذه ةبيغ هعم حص اذا كلذ مكاحلل معن : لاق
 نادت .نآ مكاحلا اهرمأ ، مكاحلا كلذ ةجح هلانت ال عضوم ىف ناكو
 عايب نآ مكاحلا رمأ ةنسلا تضقنا اذاف ، ةنس ىلا اهتوسكو اهتقفنل
 اهضرف ىتلا اهتقفنو اهتوسكل ةآرملا تنادا ام ردقب ءادنلاب بئاغلا .لام نم
 ىلو بلط ناو ث كلف ردقب بئاغلا لام نم مكاحلا ىدؤيو ء مكاحلا اهل
 ناو ڵع كلذ هل ناك ث ةقفن الو ةوسك بئاغلل اهعم ام ةآرملا نيمي بئاغلا

 ٠ مكاحلا اهلح بئاغلا ىلو بلطي مل
 نم .دحآ الا عفرت ملو 3 رثكآ و :ةنس هتجوز نع باغ نمو

؟ .كلذب -هتبلاط لص املف ع اهتوسكو اهتقفن ىف نيملسملا



 س ١٤١.

 3 اهملظ ىف مثآ وه ، ىضم اميف نامض مكحلا ف همزلي ال هنا

 . اهقح نم آريي الف هللا نيبو هنيب اميف امأو ث اهيلع ررضلا لاخداو

 : ةلآسم "

 ... اهب لخدي نآ ليق اهنع باغو ةأرماب جوزت نمو

 تبلط ام ىتم. هلام ةوسكلا:و. ةقغنللا اهل. هيلع ضرعي مكاحلا ناف
 ۔+ .قيفوتلا هبو.، .ملعأ هلللو ع تبلط .ذم اباتك كلذ اهل بتكيو & كلذ هيلا

 ٣ . ةلآسم .:

 هللا دبع دمحم هللا دبع ىبآ ةمالعلا ملاعلاهيقغلا خيشلا باوج نمو
 اهجوز ىلع اهل بجي اه ةآرملا تبلط اذا و. :. هللاا همحر ناديبع نب هعمج نبا

 ؟ ة كلاو 4 .. ٠ ذلا نم

 ريرحلا الا س اهلثم ةقفن وأ ك اهلثم ةوسكب هيلع اهل مكحي هناف
 ةقفنلا ىف كلذكو ع نيملسملا لوق رثكأ ىلع ريودلا ةوسكب اهل مكحي الف
 ث ارب ابح كياكم عبس رهش لكل ربلا اهلف ربلا لكأي نمم تناك اذا

 لكات نمم تناك. ناو ث بحلا نم اهلثم لوكام ىلعا رب بح كوكم فصنو
 نم .ث ىوزن رايع رئاسلا رمت نم ارمت انم نوثالث اهلو ع ةرذلا ا اهلف ةرذلا

 ٠ ههابسثآو ىش ربلا رمت لثم ث رمتلا طسوأ

 بيطت نآ الا ء هتجوز بطري جورخلا ىلع مكحي الغ بطرلا امآو
نع نيملسملا راثآ نم هانظفح اذكه رمني. اهل مكحي امنا ٤ كلذي. هسغن



 س _ ١٤٢.

 تناك ناو س فصنو نم موي لكل اهلف هسفن تباط ناق ، ديعس ىبأ خيشلا

 ٠ ةرذ فصنلا و فصنلا ربلا اهلف ةرذلاو رعلا . لكأت نمم

 ىلع كلذو ة رب بح ثلثلاو ، ةرذ بح ناثلثلا اهل : لاق نم لاقو
 4 رب_ةفلاا مهنمو ىنغا مهنم نأل ح هدلب لهآ ق ٥ارب اميق مكاحلا رظن

 ( ٠ ةيرال رهسن لكل اهلو

 ، ىزبجي كلذف عبرو تايدصا تس ملس اذاف اطسوتم ناك اذاو
 ةوسكلا امأو س ىزجي كلذغ تايد عبس ملس اذاف ث اينغ ناك ناو

 ىلع ءادرو رازاو س نازرئمو نابابلجو ناصيمق باوثأ ةتس ةنس لكل اهلف
 اهلثم.ةقفنوا ث اهلثم ةوسك نوكتف اهتقفنو ةآرملا ةوسك امأو ث اهلثم ةوسك
 ٠ لوقلا رثكأ ىلع ءاسنلا نم

 ردق ىلع ةقفنلاو ةوسكلا اهل نوكت :. نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ريغصلاو س طقس انهاه ةخسنلا ىف بوتكم اهلثم ةوسك ىنعمو ث جوزلا

 ؟ رظنملا نسح نسحلاو

 هيلع مكحي هناف هتجوزل هيلع بجي ىذلا نع جوزلا عنتما ناف
 هبلع بجي ام جوزلا اهل ملس اذا كلذكو ء سبحي هناف منتما ناف اهتالطب

 وهو اهل ىنكسلا نوكيف ةجوزلل س ىنكسلا امآو ، سبحت اهناف تعنتماو

 لودعلا رظنب كلذ نوكيو ، هيق اهيلع ةرضم ال اقيفر انكسم اهلثم نكس

 . نيملسملا نم

 ناك اذا اماو ، مكاحلا نم رظنلا ىلع كلذو هنع رخآ عضوم فو

نآ تدارأو ةفصلا ىف سحوتست اهنا : تلاقف ، ةجلاو ةفص تيبلا ف



 ۔بب ١٤٣:

 شحوتست عضوم ى نكست نأ بجت الو كلذ اهلف ث زيرهدلا ف نكست

 جوز ۔لا نوكي نأ تيلطو > اهدحو تيبلا ف سشحوتستنت اهنا تلات ا ذا هيف

 ٠ اهعم نوكي ادحأ اهل كرتب وأ 1 اهعم

 ناك: ناف ڵ رظنلا ىلع كلذف راهنلا ف امأو % كلذ اهلف ليللا ىف امأف

 نوكي نأ جوزلا ىلعف ، ىثحوتست اهنا تلاقو ث سانلا نع اجلاو تيبلا
 عضوم ف نكست نأ ةجوزلا راضت الو ى ا دحأ اهل كرتي وأ اهعم

٠. ٠ . ٠ ٠ : ٠ ٠ 

 ادحآ اهل لعجي نأ هيلعف مدخت نمم تناك ناف 4 ماعطلا لمع امآو

 ٠ كلذ تدارأ نا الومعم ماعطلا اهلو > ىثنأ اهمدخي

 ح هيلا كلذف اهيلع لخدي نأ جوزلا ىضر ناف اهلهأ ةرابز امآو

 نولخدي الو س جراخ نم تيبلا باب ىلع نوفقي اهلهأ ناف هرك ناو

 ٠ كلذ هل سيلف اهيلع دسي وأ ، تيبلا باب اهيلع لفقي نأ امأو ث هتيب

 ء ءاملا نخست نآ اهلف ادراب ءاملا ناكو ع ةالصلا تدارأ اذا. امأو

 سيلو ، ءاملا اهل نخسي نآ جوزل ىلعف مدخي نمم ةأرمل تناك ناف

 ' . اهلسغ فق اهئوفومل ءاملا ناخسا نم ةجوزلا عنمي نأ جوزلل

 ايلاخ ناك اذا برضلا جوزلا نم فاخت اهنا : ةأرملا تلاق اذا امأو .

 اهلوتب هنع منتمت نأ اهل ةجح الو ، اهجوز عم نوكت نآ ربجت اهناف اهب

 . هيلع بجي امب بقاعي هناف زوجي ال ام اهيف لعف ناف ى هل

كلذكو ث نيملسملا لوق رثكأ ىلع هيلع اهل مكحي الف لحلا امأو



 ۔ , _ ٤ ١

 آرملل هب مكحي ال ةالصلا بوث كلذكو. ةآرملل هب مكحي ال شوتلا

 ٠ فالتخا هنق و. ك لوقلا رثكآ : ىلع & اهجوز ىلع

 رزئم همزمب ال رزئملا امو ، هب مكحي ال ةياقولاو لامسدلا كلذكو

 لوق هيفو مزلي. ال لوقلا رثكاف ء زرألاو ديعلل ةبرصلا امآو ، هب ىلصتل

 جوزلا مزاي الف ، رطعلاو شوكلاو لامسدلاو سرولا امأو ى همزلي هنأ

 ث هسفن بيطب الا كلذ نم ءىش هتجوزل

 اهبايث غبصي نآ همزلي ال كلذكو ح ةهكاف جوزلا مزلي ال كلذكو

 ءاملا اهيف لعجي ىتلا ةينآلا كلذكو ، لوقلا رثكأ ىلع هريغ الو لينلاب

 ارصح اهرضحي نأ هيلع كلذكو ص هتجوزل جوزلا مزليف ث اهبارشل

 تلاق اذا امأو ث اهب مايقلا جوزلا ىلعف ةجوزلا تضرم اذاف ، ةمس وآ

 كلذ ف اهل ةجح الف هيف ةتكاس ىه ىتلا تيبلا ف ىلصأ نأ عنقأ ال ةآرملا

 ٠ زوجي ال ررضلا ناف ، اررض كلذ ىف اهيلع نوماسملا ىري نأ الا

 وأ ميبلا وآ ةمدخلل ةعمجلا راهن هتيب نم جرخي نآ جوزلل زئلجو

 ح اهعم نوكب نآ هيلعف اهدحو سشحوتست تناك اذا ليللا ىف امأو س ءابرشلا

 .٠ رضحي نأ ىلا ءاسنلا نم اه دنع نوكيل ادحأ اهل كرتب وأ

 ةدحاو لك عم. نوكي نآ هيلعف رخآ دلب ق حون هل ناك. ا.ذا امأو

 ليطي ارفس دارأ اذال امآو & هذه عم نوكي هذه: عم نوكي امكف & امهتم

 ٠ رهشأ ةعبرأ نم لقأ رفلسي نأ الا ح اهنذلب الا كلذ هل سيلف ةبيغلا هيف

اماعط ةجوزلا تبلط اذا امأو ع كلذ هلغ 2 رهشأ ةثالث : للق نم لاقو



_ ١٤٥ 

 سيلق مدخت ال تناك ناو ڵ كلذ اهلف مدخت نمم تناك ناف ئ ال ومعم

 ٠ كلذ اهل

 كلذ ىه تهركو ئ ال ومعم اماعط اهل ىنأآب نأ جوزلا دارأ اذا. امنأو

 اهرضحي نآ اهيلعو ص كلذ اهلف اهسفنب اهماعط ىلوتت نأ ديرت امنا : تلاقو
 ٠ ملعأ هللاو ك كلذ هيلع اهل نأ ملعأ الف ةداسولا امآو ڵ ءاتسملل ا راثد

 ناو ك ديرتو ءاىثن ام اهيف لعفن اهناف > اهنننتفن جوزلا اهاطعأ ناو

 اهنأل اهعيب اهل : سيلف ةوسكلا امآو . ىلحلا كلذك كلذ رغ وأ اهعيبي تدارأ

 ٠ ةوسكلا كلت نم ىقبام درت نأ اهيلعف هنسلا تضقنا اذا

 رضاح ريغ اهجوز ناك اذا كلذ اهل زئاجف اهتيب ىف ةأرملا لمع اماو
 اهعم ارضاح ناك ناو ع اهريغل وأ اهل لمعلا ناك ، تقولا كلذ ف اهعم
 امناو ، ةمدخ اهجوزل ةأرملا مزلي ال هناو ث ائين لمعت نآ اهل سيلف

 اضئاح نكت مل اذا اهنم دارأ املك عامجلا اهنم دارأ اذا هعنامت ال نأ اهمزلي

 اذاو ث اهتوسكو هتجوز ةقفن ىف هلام عيبي نأ جوزلا ىلعو س ءاسغفن وآ

 هدنع دجوو ث رسعلا جوزلا ىعداو ث اهجوز ىلع اهل بجي ام ةأرملا تدارأ

 ريغو ص ةينآو ءامو ضأرو لخن نم لجرلا لام عايي هناف لصألا نم ءىش
 رظنب كلذف ةوسكلا ف لجألا امأف ، اهتوسكو هتجوز ةقفن فف هكالمأ نم كلذ
 ٠ ملعأ هللاو ع اهيف لجأ الف ةقفنلا امأو ع مكاحلا

 : ةلأسم ”

 : ةجوزلل هب مكحي ىذلا رزئملا لوط امأو : هنمو

( } ج ديفملا عماجلا ١٠ م )!



 _ _ ١٤٦

 ٠ ايسامخ هلوط نوكي : لاق نم لاق

 ٠ ايسادس : لاق نم لاقو

 ةنس نوكب امك نوكد هنآ نيملسمل ١ رائآ ف تدجو دقف ضرعلا امآو

 نأ ىدنعو ث دلبلا ةنس ىلع نوكيف رازالا امأو ، لامعلا عم دلبلا كلذ
 : لاق نم لانف ءا درلا امآو ح دلبلا لهأ ةنس مم نوكب امك هضرعو هلوط

 ٠ عرذأ ةينامث هلوط

 ٠ ملعآ هلما و ؤ دليل اا ةنس ىلع هتركذ ام عيمج نوكيب : ل ات نم ل اتتو

 نيبعكلا ىراوي نأ ىلا : نيملسملا نم لاق نم لاق صيمقلا لوط امأو
 ٠ ةأرم ١ ىلجر ىبعك ىنعأ

 بحأ لوألا لوقلاو ڵ قاسلا ةعضب ىلا : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ادح ضرعلا ىق رثألا ىف دجن ملف ضرعلا امآ و 0 مكحأو لمعآ هيو ىلا

 ٠ دلبلا لهآ ةنس لثم ىلع نوكي هنآ ىدنعو © ادودحم

 ٠ ملعأ هللاو 6 ءادرلا هناكم !ولجو 1 مويلا هب مكحي الف رامخلا امأو

 امآو ث ءالؤه نيب اقرف ظفحن ال ةيرضحلاو ةيسثولبلاو ةيطزلا امآو

 لوقلاو ، جوزلا ىلع لولو ص اهلثم ةوسك ةجوزلا ردق ىلع نوكت ةوسكلا

 هللاو ڵ ىنغ هنآ ملعي ىتح رققلا سانلا مكحو 0 لمعن هيلعو ث رثكأ لوألا

. ملعأ



.١٤٧ 

 ز۔جع نأ دعب قالطلا نع جوزلا منتما اذا : نيملسملا ضعب لاقو

 قادصلا جوزلا ىلعو ع هتجوز قلطي مكاحلا ناف ، اهتوسكو اهتقفن نع
 ، اهتوسكو هتجوز ةقفن هيلع بجي هناف جوزلا سبح اذاو ، لجآلاو لجاعلا
 هب مكحي ىذلا نكسلا ةفصو 0 هروسيم ىلا لجؤب هناف امدعم ناك ناف

 ىلع كلذو ث هيف اهيلع ةرضم ال اقفار انكس نوكي ىذلا نكسلا وه ةأرملل
٠ ملعآ هللا و ح مكاحلا رظن



_ ١٤٨ 

 باب

 هيناعمو ةنسلا قالط ىف

 ىهو ك اهناسلب هتذآ ةجوز هل لجر نع : هللا همحر ديعس ويأ لئسو

 اهقلطي نأ هل له ث اهعم دلو لجأل اهنع رخأتم ضيحلاو س ضيحت نمم

 ؟ ضيحت نآ لبق

 ةدعلا قالطو ص ةدعلل الا اهقلطي نآ هل سيا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ناف ى عامج ريغ نم رهط نم اهضيح رثآ ىلع اهقلطي نأ لبق ضيحت ىتلا ف

 نآ الا ث اهنع ةدعلا قالط ىضتنا دنف رهطلا دعب ةدحاو ةرم ولو اهعماج

 ربك نم ضيحت ال نمم تناك ناو س ضيحلاب اهتدع تماد ام ضيحت مجرت

 ريغ نم لالهلا لهآ اذا ليق ام ىلع اهيف ىدنع ةدعلا قالطف رغص وأ

 ٠ روهشلاب اهتدع نأل ّ عامج

 اهنع ةدعلا قالط ىضقنا دقف ةدحاو ةرمولو اهعماجو لالهلا له ناف

 ٠ اضيأ رهشلا لاله ىلا اهرظتني نأ الا

 ىف جلوف جرفلا ىلع ءاملا فذقف جرفلا نود اهعماج ناف : هل تلق

 ؟ عامجلا ةلزنمب كلذ نوكي له ، جرفلا

 ىف عماج نم ةلزنمب مهدنع ناك كلذ لعفو اضئاح تناك ول اهنأل

 . عامجلا ىنعم هبشي وهو كلذ نم لسغلا اهيلع ناكو 4 ضيحلا

؟ ى ا وس نوكي له ح رفل ١ ق ةفطنل ١ جالبإ دري مل ن اف : هل تلق



 س ١٤١٩.

 لوزن ىنعم تيث اذا ةدعل اهقالطو ص ةدعلا ىنعم ف هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةدعلا هنم نأل عامجلا هبشأ عامجلا عضوم ف ءاملا

 اهلبق نم فاخ اذا اهدب ق قالطلا 4 لعجن - نأ هل زوجي لهف : هل تلت

 ؟ مثالا

 ىلا ليبس هل نكي ملوء اهكاسما نم مثالا فاخ اذا هنأ ىعم : لات
 ء اهكانسما نم مثالا فاخو ع ةدعلا قالط ف ةنسلا ليبس ىلع اهجارخا

 هدلع نأل ء ىدنع كلذ هل ناك مث ث اهيدي ىف قالطلا لعجي نآ هنم تيضرو

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل همزلي اميف اهفصني وآ اهقلطي نآ

 اهكلمآ اذا اهتالط تتقو ريغ ىف اهسفن قلطت نأ اهل لهف : هل تلق

 ؟ قالطلا

 ىف ةنسلا ىه فلاخت الو ، ررض اهيلع نوكي ال نأ ىنبجعي : لات
 اهنا تناك اذا مثا كلذ ىف ا_هبلع ىل نبي مل تلعف ناف ث قالطلا

 ٠: هرف اهيلع ررضلا تويثل كلملا اهسفن نع فرصت

 ك نيتنثاو ة دحاو اهسفن تقلطف اه ديم اهتتالط لعج ناف : هل تلق

 ؟ ةدعلا ف ةوسك وآ ةنتفن همزلم له

 لثم ىدنع وهف ض .قالطلا ىف اهنعجر كلمي ناك اذا ىعم : لاق

 الا هيلع ىري ال ضعبو ع ةقفنلاو ةوسكلا هيلع ىري ضعبو ء اهل هتالط
 ةوسكلا همزلم امناو ك لرقلا رثكأ وهو ك ه وسكلا .7 ىرد الو > ةقفنلا

٠ اهل ةرشاعملاب ةقفنلا



_ ;٥٠ \١ 

 ؟ كلذ ف ىنعملا امف ( نهتدعل نهوقلطف ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق نع

 ضيحت نأ دعب اهقلطي ليقو ث ءورق ةثالث ةدعلا نأ ىعم : لاق
 نيده اش كلذ ىلع دهشمو . ةدحا و ةقيلطت اهعماجي نأ ليتو > رهطتو 6

 لهو ص رهشلا لخد اذاف ڵ رغص وآ ربك نم ضيحت ال نمم تناك ناو

 كاذ ىلع دهننيو س رهسأ ةثالث اهتدعو عامج ريغ نم ةدحا و اهقلط لزاهلا

 ٠ نيدهاش

 : ةلآسم ”

 ال قالطو ، ةعدب قالطو ، ةنس قالط : ماسقأ ةثالث قالطلا : ليقو
 : ةعدب الو ةنس

 ٠ اهعماجي نأ لبق اهضيح نم لسخت نأ دعب اهقلطي نأ : ةنسلا قالطف

 ره اطلا .قالطو 1 ضئاحلا قالط ناقالط هنع ىمنمللا : ةعدبلا قالطو

 ث ةعماجملا

 اهنأل 6 اهد لوخملا ريغ قالط وهو ةعدب الو ةنس ال حابم : ثلاثلاو

 ٠ اهيلع ةدع ال

 ح هوركمو 6 بحنسمو 6 حابم : ماسقأ ةعبرأ ىلع قالطلا نا : لاقيو

 بجاوو ٠

ث ءاسنلا نم اهريغ ةأرما لدبتسي نأ جوزلا دارأ ام وهف : حابملا اماف



. ١٥١ 

 نهادحا متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ ناف ) : ىلاعت هللا لاق

 اهناكم لدبتسي نآ درب ملو س هنع ةآرما جارخا دارآ ناا كلذكو ( اراطنق

 هنم هتآربآ وأ ، اهقح اهافوأ اذا كلذ دا.رأ نا هنع اهجارخا هل حابم وهف

 ..اهيلا هبلطي نآ ريغ نم

 ىق هللا دودح اميقي الا ةأرملاو لجرلا فاخ اذا وهف : بحتسملا امو

 هلو .هتأرما لجرلا قلطي نآ وه هوركملاو ، ضعب امهضعب عم ةمانالا

 عزانتلاو م۔صاختلا عقيف مهمأ نع مهل ةيانغ ال س راغص دالوأ اهنم

 ٠ مهتيبرتو دالوألا ةناضح ىف مهنيب

 ةقفنلاب هراسعا دنعو ءاليالا نم جوزلا مزلي اميف : بجاولا امآو

 لقاع رح جوز لك قالط عقي ك قاقشلا دنع مكاحلا ىري اميف & ةوسكلااو

 ٠ ظنيتسم غلاب

 : ةلاسم "

 دعب هتجوز لجرلا قلطي نآ وهو ء هب رومأملا راهو : ةنسملا قالطو

 هلوأ فف ناك قالطلل تقو هلك رهطلا ث اهأطي نأ لبق ضيحلا نم رهظت نأ

 ح قالطلل تقو هلك لمحل ا كل ذكو ك اهأطم مل ام ه رخآ وأ هطسوأ ق وآ

 ٠ سافنلا ق قلطت نأ زوجيالو

 ىتح اهكسميلف ضحت مل ةيراج وأ ضيحلا نع تدعق ةآرملا تناك نا

٠ ةنسلا قالط اهقلطيلف لالهلا له اذا



 ب ١٥٢

 جاب

 , نكي مل ناو ي مل ناو « ناب قالطلا ىف

 نيذلا ناو ڵ ناك ناو

 ةئام ةنامرلا هذه ىف نكي مل نا قلاط : هتجوزل لاق لجرلا نعو
 ؟ ة

 ةيح ةئام بحلا نم ةنامرلا ق ناك نأ : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ قلطت مل

 ةئام اهبف ناك س ثيغ عضوم هنأل اهنيح نم قاطت : لوقي ضعبو
 ٠ رثكآ وأ لنأ و ةبح

 ؟ ال مآ قلطن ةيح ةئام نم رثكأ ةنامرلا ف ن اك ناف : هل تلتق

 قالطلا اهيلع مقي قلطت : لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق
 ٠ لاح ىلع .

 ٠ رثكأ وآ ةيح ةث ام ا هرف دجو ا ذ ١ قلطت ال : ل ات نم ل انتو

 ؟ قلاط ىهف ةبح ةئام اهيف ناك نا : لاق ناف : هل تلق

 ٠ ةبح ةئام اهيف نوكب نأ الا قلطت ال اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ةبح ةئام نم رثكأ اهيف ناك ناف : هل تلق

 . افالتخا كلذ ف ملعآ الو قلطت ال اهنأ ىعم : لاق

؟ قلاط ىهف ةبح ةئام اهب ف ىذلا ناك نا : لاق ناف : هل تلق



 ۔ ١٥٣٣

 صخقن وأ داز ناو ئ تقلط ةبح ةئام اهيف ىذلا ناك نا هنآ ىعم : لاتق

 ث اقال_ط ىل نيبي الف

 : ةلأسم "

 © ةبح ةئام اهيف نكب مل نا قلاط هتآرملا : هدب ىف ةنامرل لاق لجر نعو

 ؟ رثكأ وأ لسقأ وآ ةبح ةئام اهيف دجوف

 مل رثكآ وآ ةيح ةئام اهيف ناك نا : لوقي اضعب نآ ىدنع : لاق

 ةئام اهيق.لاح لك ىلع قالطلا ىلا بهذي اضعب نأ ىدنعو ث قلطت
 ٠ رثكأ وآ لقأ وأ ةبح

 نم قلطت له ص ةئام اهيخ ناك نا قلاط هتأرما : لاق ناف : هل تلق
 ؟ اهنيح

 ٠ ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ء نالف راد تلخد نا قلاط تنأ قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ؟ اهسآر تلخدأف رادجلا ىوك ىلا تءاجف

 اهسآر لخد ىتح وكلا ف اهسأر تلخدأ اذا هنا ليتق هنآ ىعم : لاق

 وكف ث تيبلا ىف ال وكلا ىف اهسسأ تلخدأ امناف هنارمع ىلاو تيبلا ق

 تلخدأ امنا اهنأ دارأ امنا هلعلو ث نيميلا ىنعم ف تيبلا ريغ تيبلا
 ، هيف فالتخا اذه ىف ىدنع هبشي الو س وكلا نم تيبلا ف اهسأر

 ٠ اذه ريغ ىلع جرخي : هلوق نوكيف

ء تيبلا ىلا اهسأر ضفي ملو ى وكلا ىف اهسأر تلخدأ ناف : هل تلق



 ب ١٥٤

 مهتبطاخو ء هيف امو تيبلا ترصبأ دق اهنآ ريغ س هنارمع ىلا الو

 ؟ قالطلا ىنعم اهقحليو ةلخاد نوكت له ص اهوفرعو

 بابلا اهآو ى تييلا ريغ وكلا و ڵ دحاو اهيف ىنعملا امنا ىعم : لاق

 ء تييلا تلخد دقف ث تيبلا ىلي امم بايلا هيلع دسي ام تلخدأ اذاف

 ىمف جراخ ىلا بابلا هيلع دسي ام عضوم ف بايلا نم تناك اذاو

 ٠ تيبلا نم ةجراخ

 : ةلآضم "

 ائيس لعفت ال نأ اهقالطي هتجوز ىلع يفلح اذا لجرلا نعو

 ل_ھه ح ة۔نات لعفت نأ تدارأ مث % تلعفف ةرم اهل نذأو 1 هنذاب الا

 ؟ لوألا نذالاب رب دن نوكي

 ٠ هبف فلتخي هنأ ىدنع : لاق

 ؟ هلك لوفلا لثم نوكب له كل نذآ نآ الا : لاق ناف : هل تلق

 قرفلا ا ههنيبو 4 لوألا ريغ اذه و ح لوألاب ريب ىدنع اذكه : لاق

 ٠ برقأ ىدنع اذه نأ الا فال_تخالا هلك هقحلي هلعلف

 كل نذآ مل نا اذكو اذك تلعف نأ قلاط تنآ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ ءاوس نوكيآ

 !ذا فالتخا هيف نوكي الو انذا نوكي نأ ىدنع هيشي اذه : لاق

٠ ادح اهل دحي مل



_ ,١٥٥ 

 ةلاآضم ج :

 ء اذكو اذك لعفت مل نا قلاط ىه : هتجوزل لاق انذا لجرلا نعو

 ؟هلاح نوكب ام

 ولخت نأ الا س لاق ام ىه لعفت مل نا ادلوم نوكي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ءاليالاب هنم تناب رهشآ ةعبرأ

 ؟ ال مآ لعفت مل ام رهشألا ةعبرألا ىف اهاطو هل زوجيف دف : هل تلق
 مايرم .صح :ت !و. ا .!.

 ةعبرألا ف اهئطوب رمؤي ال هنأ انباحصأ لوق ىف هنأ ىعم : لاق
 ٠ لاق ام اهلعف لبت رهشألا

 : ةلآضنم مج

 ء :قلاط .تنأف ةليللا تيبلاا اذه ف تمن نا : هتأرمال لاق لجر نعو

 ؟ ال مآ قالط اهيلع عقي ةليللا فصن هيف تمانف

 ليلقب ثنحلا مقو ث حاررطنالا اهمونب انع نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اهلك ةليللا هيف سعنتت ىتحف ساعنلا اهمونب انع ناو > هريثكو كلذ

 ؟ حبصلا ىلا ةمتعلا ةالص

 ناك ن ا امأو ك ٥ رخآ ىلا ليللا لوأ نأ ىعمغ ةيمستلا امآ : لاق

٠ كلذ ف رظنيف كلذ ريغ ىلع ىنعملا جرخ وآ ىنعم هل



 ب ١٥٦

 : ةلآضنم ةچ

 هيلا تلسرأف ‘ قالطلا هنااس نا هنجوز قلط لجر نع : لئسو

 ؟ قلطت له ء اهل هلأسي نم

 اذه جرخيو ص اهنم لاؤسلا نوكي ىتح قلطت ال : لاقت نم لاتقو

 ٠ اهل ىنعملا نأل

 اذه جرخيو ص اهنم لاؤسلا نوكي ىتح قلطت ال : لاق نم لاقو

 ٠ فالتخا هيف ىل نيبي الف ىنعملا ىلع امأو ، ةيمستلا ىلع

 ىجوزتنن ىديرت تنك نآ : اهل لاقف س قالطلا هتلاس ناف : هل تلق

 لو_ةلا نوكي له ث كريغ جوزتأ نأ ديرأ : تلاق ، قلاط تنأف ىريغ

 ؟ قلطتو اهلوق

 :. اذه لثم ق اهلوق لوقلا :. ليق هنأ ىدنع !ذكه : لاق

 ؟ نيمي اهيلع لهف : هل تلق

 ٠ كلذ هل ناك اهنيمي دا.رآ اذا هنآ اذه : لاق

 تون الو جوزنن نآ ديرت نكن مل اهنا تلانغف تعجر ناف : هل تلق

 :؟ كلذ ىف اهلوق لبقي نأ هل له هظيغن نأ تدارأ امناو « كلذ

 اهلوقت اهنم دارملا الآ اهقيدصت ىل نيبي الف مكحلا. ىناعم ى امآ : لاق

نأ ىديرتن تنك نا : اهل لاق اولات مهنألو % قالطلا هب عقو دق ىذلا



 ت ١٧ .

 انهيلع عمقو دقف اهلخدت نأ ديرت تلاقف ڵ قلاط تنأف منهج ران ىلخدت

 نكلو ص رانلا لوخد ديري ال ادحأ نأ لوقعملا اهلوق لجآ نمو ث قالطلا

 ٠ تلاقت ام مكح اهيلع اوتبثأ

 : ةلآسضم 3

 راد تلخد نا قلاط تنأ : هتجوزل لجرلا لاق نا : ديعس وبأ لانو
 ؟ هللا ءاش نا ديز

 ٠ تقلط ديز راد تلخد نا اهنآ ىعمف

 ؟ دنز راد تلخد نا هللا ءاش نا قلاط تنأ : لاق ناو

 ىعمو ك ديز را د د اهلوخد لبق اهنيح نم قالطلا اهيلع عقي هنأ ىعمغ

 ٠ ة ةدحاو ةقيلطت اذه لثم ق قالطلا نم اهيلع عقي امنا

 ؛ج -٦
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 ؟ هللا ءاشم نأ الا ديز راد تلخد نا قلاط تنآ اهل لاق ناو

 هنأل ، هعفني ءانثتسا ىنعم اذهو قالط اهيلع عقي ال هنأ ىعمخف

 ءانثتسا ى ءانثتسا ناكف ، ىلخدت نا هللا ءاست نآ الا : لاق

 ؟ ديز راد تلخد نا هللا ءاش نأ الا قلاط تنذأ : لاق ناف

 ءانثتسا اذ_ھ نل ل_خدت مل ولو 4 اهنيح نم اهياع مقي هنأ ىعمغ

٠ ه عقفنر ال



 ب ١٥٨,

 : ةلاسم 3

 ىنزآو مه ارد ةرشع ادغ كطعأ مل نا : ةيبنجأ ةأرمال لاق لجر نعو

 ؟ اهب نزي مل نا هتآرماا قلطت الآ ةليح هل له ، قلاط هتآرماف كم

 ٠ قالطلا نم هصلخت ةليح هل ملعأ ال : لاق

 كلذب ملع مث اهب لخد وأ اهتدع نم ةيقب ف اهجوزت ناف : هل تلق
 مهارد ةرشع ١ دغ اهيطعي هنأ فلح دتو > اهئطو ىذلا ءطولا 7 أربي له

 ؟ اهب ىنزيو

 ٠ ءطولا اذهب ريب سيل هنأ ىعم : لاق

 ةدع اهيلع سيل نآ امهنم الهج اهتدع ىف اهجوزت ناف : هل تلق

 ؟ ءطول ا ا.ذهب آريب له > اهب لخ دف

 ٠ ءطولا اذهب آربي هنأ ملعأ ال : لات

 ؟ ءطولا اذهب دح اهيلع لهف : هل تلق

 ٠ كلذ ف دح امهيلع سيل نأ ىعم : لاق

 هل له ، جيوزتلا اذه ىلع اهئطو دتو ث اهتدع تضقنا ناف : هل تلق

 ؟ اميل ١ عجري نأ

٠ كلذ هل سيل نأ ىعم : ل ا



 ۔ ١٥٩٨٩

 .: ةلآسم 3چ

 كسفن كيلا تبلط نا اثالث قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ملف ةيناثلا اهيلا اهبلط مث ء هعنمت ملف اهسفن اهيلا بلطف ، ىنتعنمف

 ؟ تعنتماف ةثلاثلا اهيلا اهباط مث ى هعنمت

 ٠ رب دقو قلطت ال هتآرما نا : هللا :ديع وبآ لاتق

 آربب الو ئ هيلع فلح ام عقو اذا ثنحي نآ ىنيجعبي : دبعس وبآ لاق

 ثنح ام عقو دة ناك تعنتماف اهسفن اهيلا بلط ىتمو ، هلامكب الا

 لقأ وأ 65 فورعم تقو ق اهيلا بلط نأ .دح دحي نأ الا & ىدنع هي !

 ، دودحملا كلذ هعنمت ملف تعنتماف اذه نم ءىشب ىمس وأ ، اهيلا بلطي ام

 ٠ كلذ ىف ثنح ىل نبي مل كلذ دعب هتعنم مث

 تنآف اهيف هتد_.جوف نالف راد تلخد نا. : اهل لاق ناف : هل تلق

 ثنح هيلع عقيآ هتدجوف اهتلخد مث ث اهبف هد_جت ملف اهتلخدف ، قلاط

 ؟ال مآ

 ٠ ىلوألا ةلآسملا ىف لوقلا نم ىضم ام هبشي ىعم : لاق

 : ةلآسم وج

 ىف ةبانجلا ىنعي ءاملا كطعأ مل نا قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر نعو

 ؟ ءاليالاب نيبت له ص لزني الو اهأطي ناكف عامجلا ىنعب ءاملاو ص اهجرف

قلطت مل اهئطو ناف ك ةدحاو ةرم هل حابملا ءطولا نأ ىعم : لاق



_ .١٦٠ . 

 هنم نيبتي الف اهئطو احابم ناك ناو ع اهأطي مل نا اهتالطب فلح امنا هنأل

 ٠ ءاليالاب

 ةعبرآ تضم ىتح هسفن ىاع لعج ام لجأ نم اهأطب مل ناق : هل تلق

 ؟ ال مآ ءاليالاي ه ذم نيبت رهشأ

 ٠ ءطولا هل احابم ناك هنأل ث ءاليالاب هنم نيبت ال هنأ ىعم : لاق

 ءطولا نع اهكرتنو لزني ملو ةدحاو ةرم اهئطو ناف : هل تلق

 ؟ رهشآ ةعبرأ لازنالاو

 ء ءاملا لازناب اهنع ايلوم ذئنيح ناك ةرم اهئطو ااذا هنأ ىعم : لاق

 ةعبرأ اهكرت ناف ، هيلع تدسف ءأملا لزني نآ لبق كلذ دعب اهئطو ناف

 ٠ ءاليالاب هنم تناب اهئطو مث رهشأ

 : ةلآسم وج

 اهفصت الا ةريخلا هذ_ھ تلكآ نا : هتجوزل لاق لجر نع هتلآسو

 ؟ اهفصن تلكأف س قلاط تنآف اهنلث الا

 ٠ تتلط اهسادسأ ةسمخ تلكأ اذا اهنآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ فيكف : هل تلق

٠ سا دسأ سمخ ناكو 6 نثتسي مل 3 " ىقب . امب هقحل



 م ١٦١.

 اهثلثو اهفصن الا ة زبخلا هذه تلكأ نا قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ قلطت له « اهفصن تلكأف

 ٠ تقلط اهسدس تلكأ اذا اهنأ ىعم : لاق

 ؟ اهثلثو اهفصن الا لاتق ناف : هل تلق

 ٠ تقلط ثلثلا تلكآ اذا اهنا : لاق

 اهثلثو ةزبخلا هذه فصن تلكأ نا قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ اهلك اهتلكأف اهسدسو

 ٠ ةدحاو قلطت اهنآ ىعم : لاق

 : ةلسم ج

 اهفصنو ةزبخلا هذه تلكأ نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ؟ اهعبر وأ

 ٠ اهلك اهتلكأ اذا نيتنثا قلطت ىعم : لاق

 اهتلكاف اهعبرو اهفصنو ةزبخلا: هذه تلكأ نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ اهتلك

٠ ةدحاو قلطت اهنأ ىعم : لاق



١٦٢ 

 " ةلأسم :

 راد تلخد نا نيتنثا سمأ قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ؟ قالطلا اهيلع عقي ىتمو ؟ قالطلا نم اميلع مقي مك ث ديز

 عقي ال : لوقي اضعبو ث اهنيح نم قلطت لوقي اضعب نأ ئعم : لاق

 ادحأ نأ ملعآ الو ‘ , ةمودمم سمأو > مودعم اذه نأل 0 قالط اهيلع

 ٠ تقلط ديز راد تلخد ىتم اهنا : لوقب

 : ةلسم م

 ؟ هابآ لتقي مل نا: قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ناو هتأرما قالطب فلح اذا هنآ راثآلا ىف دجوي دق هنأ ىعم : لاق

 >` اهنيح نمأ قلطت اهنأ اهلعف هبلع روجحا ىصاعملا نم ائيش لعفن مل

 مثآ هيلع فلح ى ذما: كلذ لعف ناف > لوم هنآ لو وقلا رثكأ ق هنآ ى دنعو

 ٠ ءاليال اي هنم 'تناب رهشأ ةعبرأ ال ١ لعفي مل ن ا و هنيمي ق ريو

 ؟ اذه ق تنأ كبجعي امف : هل تلق

 ٠ اذه ف ىدنع هيسشآ ءاليال و ثنحب الو ۔ قالطلا ىنبجعي : لاق . . .

 " ةلاسم "

 ىهو اهيلع تلخدف اهمأ ىلع تلخد نا هتجوز قلط لجر نع لئسو

؟ قلطت له ص هتيم



 ب ١٦٣

 ىف الو ةيمستلا ف بيصن ايندلا ف مهل سيل ىتواا نأ ىدنع : لاق
 اهنآ ىدنع هبشيو ىنيجعيو ڵ كلذ ق فلتخي : ليمت هنآ ىعمو { ةنكاسملا

 ٠ قلطت ال

 : ةلاسم 3

 5 ؟.ةقيلطت ثالثأ ةعست قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو

 ٠ تاقيلطت ثالث قلطت اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ةقيلطت ثلث الا ةقيلطت اك ثالثأ ةعست قلاط تنآ : لاق ناف : هل تلق

 ( [ ه تا ( : ثالث قلطت اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ةقيلطت الا ةقيلطت ثالثأ ةعست قلاط تنأ : اهل لاق ناف : هل تلق

 ٠ نيتنثا قلطت اهنأ ىعم : لاق : َ
١ - . 

 نا قلاط تنأو ع ارمت تيار نا قلاط تنآ : اهل لاقت ناف : هل تلق
 نم اهيع عقي مك ا ش زمقلا تارف ! رون تيز نا قلاط تنأو > الاله تيأر

 ؟ قالطلا

 روذنلاو رمقلا تأر دق اهنأل 4 تاقيلطت ثرالث قلطت اهنآ ىعم : لات

 ٠ لالهلاو

تأرف ءايضلاو سمشلا تيآر نا قلاط تنآ : اهل لاق ناف : هل تلق



 ب ١٦٤

 لوقل ء اضلاو سمشلا تأر دق اهنأل نيتقيلطت قلطت اهنآ ىعم : لاق

 ٠ ) ارون رمقلاو ءاض سمشلا لعج ىذلا وهو ( : ىلاعتو كرابن هللا

 ؟ رمقلا رت ملو رونلا تآر ناف : هنل تلق

 رمقلا رت ت مل اذا ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقي اهنأ ىعم :: : لاق

 ٠ لالهلا الو

 لك متي ملو ئ هر_خآ وأ رهشلا لوآ ق رمقلا تأر ناف : هل تلق

 ؟ تأر دق امات وأ اصقان رمقلا ناك ءاوس كلذ

 ِ ا وس ارينم ناك اذاو رونلاو لالهلاو رمقلا تأر دق اهنأ ىعم . : لاق

 ٠ امات وأ اصقان رمقلا ناك كلذ

 : ةلآضم ج

 ناكو ك بايلا تحتف تف نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ؟ بايلا حتفت ملو ك قلغلا تحتفف ال وفقم

 ناك ناو ث هتحتف دقف هلفق تحتفف الوفقم ناك نا هنأ ىعم : لاق

 لافقألا حتف وه حتفلا نأ ىعمو && بايلا حتفت ىتحف لوفقم ربغ

 بابلا حتف وه حتفلا نأ ىعمو > با ويألا هي دسف ناك امو ئ قااغألا و

 . . 4 ٠

 : ةلاسم "

 تملكف س الجرو ا ديز تملك نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع

؟ ال مأ قلطتأ لجر وبهو اديز



. ١٦٥ 

 نيتنثا قالطلا نم اهيلع عقي : ليق هنآ ىعم : لاق ٠

 نم اهيلع عقي مك هريغ >>جر تملكو > اديز تملك ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا

 !ديز تملك اهنأل ث ناتنثا قالطلا نم اهيلع عقي هنآ ىعم : لاق

 ٭ الجرو

 ؟ هدعب اديز ثملك مث كلذ ليمت لجرلا تملك ول كلذكو : هل تلق

 .٠ ىدنع ااذكه : لاق

 مك اديز تملكف قلاط تنأف الجرو اديز تملك نا : لاق ول : هل تلق

 ؟ قالطلا نم اهيلع مقي

 وهو ١ ديز تملك اهنؤذل ة دحاو ةقيلطت اهيلع عقي هنأ ىعم : لاق

 ٠ الجو اديز تملكف & لجر

 ؟ اديز ملكت ملو ديز ريغ الجر تملك ناف : هل تلت

 ع اذه عم اديز ملكت ىتح ءىش قالطلا نم اميلع عقي ال هنأ ىعم : لاق .

 ٠ قالطلا اهيلع عقي مث

 تنأف الجر تملك املك وأ اديز تملك نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا نم اهيلع عقي مك ء الجرو اديز تملكف ع قلاط

تملك اهنأل ، تاقيلطت ثالث قالطلا نم اهيلع مقي هنأ ىعم : لاق



 ب ١٦٦١

 ديزلو ةقيلطل لجر لكا اهيلع عقوف الجر تملكو ء لجر وهو اديز

 ٠ اماك : هلوقل 5 ةقيلطت رخآلا لجرللو ك ةقيلطت لجر هنأل هاو ك ةقيلطت

 : ١ ةلاسم وه

 ؟ كلذ ىف قدصت له نالف راد تلخد دق اهنا ناث موي ةأرملا لاتخ , قلاط تنان موبلا نالف راد تلخد نا : هتجوزل لاق لجر نع لئسو {

 ىذلا مويلا ىف تلخد اهنأ ةنيبلا اهيلعو قدصت ال اهنأ ىعم,:.لاق ,
 ٠ جوزلا اهل دح

 : كلذ دعب تلاقف ڵ قلاط تنأف نالف راد تلخد : لاق ناف : هل تلق
 ؟ قدصت له تلخذ دق

 ٠ امولعم اتقو اهل دح .اذا كلذ ىف قدصت اهنأ ىعم : لاق

 تلاقف ع قلاط تنأف مويلا .نالف راد تلخد نآ : اهل لاق ناف : هل تلق
 ؟ قدصت له ص نالف راد تلخد اهنا : اهل هدح ىذلا مويلا 1

 ىف نالف راد اهلوخد نكمب ام رادقمب هنع تباغ اذا اهنأ ىعم :. لاق

 ف ةقدصم ىهف نالف راد تلخد اهنا : تلاق مث ، اهل هدح ىذلا مويلا

 ٠ قلطتو مويلا كلذ

 : ةلاسم ه و

 تلكأف ةزيخ فصنو ةزبخ تلكأ نا قلاط تنآ اهل لاق ناف : هل تلق

..: ؟ ال مآ قالطلا اهيلع عقي له . ةدحاو ةزيخ



. ١٦٧ 

 اهفصن ةزبخلا ىلا فاضأ هنأل قالط اهيلع عقي ال هنأ ىعم : لاق
 ةزبخ تلكأف ث اهفصنو ةزبخ تلكأ نا .قلاط تنآ : لاق هنأ ولو ڵ اهريغ نم

 ٠ قالطلا اهرلع عقيو 1 اهفصنو ةزبخ ت تلكآ دق ىدنع تناك ى ةلماك

 تنأو ع . .ةزبخ ثففصنت تلكأ .نا ةدحاو قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا نم اهيلع عقي ام 3 ة زيخ تلكأ نا نيتنن ا قلاط

 :زبخلا فصن تلكأ امل :امنا تاقيلطت ثالث قلطت اهنأ ىعم : لاق
 & ناتقيلطت .اميلع عقو اهلك ة :زيلا تلكأ املف ، ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقو
 . ٠ ت : ثلالاث 'ةزيخلل اهلكآ ماهتب اهملع عقوف

 ا؛!زرآ وآ اماعط وأ اشيع تلكأ نا قلاط تنآ : , ,اهل لاق ن رام ,: هل تل

 ز قالطلا نم ااهيلع عقب ام ا را تلكا

 زرألا نأل غ تاقيلطت ثالث قالطلا نم .اهيلع مقي هنأ ىعم : لاق
 ٠ وآ وآ : هلوقب زرأو ماعطو 6 س شيع

 : ةلاسم 3چ

 ددحي ملو ئ قلاط هتآرماف كنآ مل نا : لجرل لام لجر. نع لئسو .

 > هدجي ملف هب فرعي ام عضوم ىلا ادصاق هيلا ىناف & هيف هيتآب اعضوم

 ؟ ربو هاتآ نوكي له

 ا:ذا:و ى هدجي ملو هاتأ دق هنآ ةيمستلا ىنعم ف جرخي هنأ ىمم : : لاق

 ` ` »٠ ثنحلا هي عقي امك ىدنع ريبلا هب عقو ةيمستلا هانعم ىف جرخ

 له ،\ بوهذلا ىف ذخأي نأ لبق تام دق هدجو ناف : هل تلق

؟ ريي,



 ب ١٦٨

 هتام دق هدجوف ىح هنآ ىلع هيلا ادصاق بهذ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هيلا دصق اذا هاتأ دقف هيلا بهذي نأ ليق

 دقو «[& هبل ١ به ذب نآ لبق نم ت ام دق هنأ حص ناف : هل تلق

 ؟ رمع له > كل د دعم نم هيل ١ به ذ

 ٠ ريي ال هنآ ىعم : لاق

 نأ دعب نم هملع لخدق نالف ىلع لخدي ل فلح ناف : هل تلق

 ؟ 7 لح < هدنع حصو تام

 لخدي نأ فلح اذا ريب ال هنا لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 لعجي ريلا هل لعجي ىذلاو ٤ ثنحمي ال كلذكو > اتيم هيلع لخدف هيلع

 ٠ اذه لثم ىف فلتخي هنآ وجرأف 2 كلذ ىنعم قف ىدنع ثنحلا هيلع

 مل نا : لاق ىذلا ىف ةلأسملا لوأ ىف كدنع فلتخي كلذكو : هل تلق

 ؟ هدنع هتوم ةحص دعي نم هاتأو ح قلاط هتآرماف كنآ

 نوكي نأ تام دقو انالف ىتأي نآ ةيمستلا ف ىدنع جرخي ال : لاق
 وهو هبلع لخدب نوكب نأ ةبمستلا ق ىدنع جرخي دقو ._ هاتآ دق ١

 ٠ كلذ ق { ذه . تيم

 هاتأف ، قلاط هتأرماف موينا كقح كطعأ مل نا :. لاق ناف : هل تلق

 ؟ ربي له ء تام دق هدجوف هقح هيطعيل

نلع سيلو ع رب كلذ هتثرو ىطعأ اذا هنا : ليق دق هنأ ىعم : لاق



 هنآ ىعمو { قحلا ميلست ف ىنعمل نأل ء اذه لثم ىف تا.ومالل ساانلا

 ٠ ىنعمل ١ ىلع جرخي لوألا لعلو ك ميلستلا ىنعم مدع اذا ثنحي هنا ليق

 ؟ ثرا:ولا مدعب ربي ثراو هل سيل تيملا ناك ناف : هل تلق

 ء كلذ ىلع هملسو ث ثراولا مدعل ءارقفلل هلام تبثأ اذا ىعم : لاق

 ىضم ام ىلع فالتخالا هقحلي نآ هبشيو ت كلذ نيملسملا ضعب لاقت دق هلعلف

 ٠ ةثرولا ىلا هملس مدع اذا : لاق هنأ اهلبق ىتلا ف

 : ةلاسم وج

 ح قلاط تنأف اذكو اذك تلعف نا : هتجوزل لاقت لجر نع لئسو
 ؟ ةنيبلا اهيلع مأ اهلوق لوقلا نوكيأ تلعف دق : تلاقف

 ٭ كلذ ىل نيبي ال : لاق

 اهيلع مآ اهلوقت لوقلا نوكيأ تلعف تنك دق : تلاق ناف : هل تلق

 ؟ ةنيبلا

 عم اهلوق لوقلا نأ لوقلا ىناعم ضعب ف جرخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهتالط ىعدت اهنأل أ كلذ ف قدصت ال اهنأ لوقلا ضعب فو ص اهنيمي

 : ةلآبنم وج

 ىتمو اهاطي ىتمف قلاط تنأف تلبح نا : هتجوزل لاق لجر نع لئسو
؟ قلطت



. ١٧٠ 

 انهئطو نع كسمي مث ى ةرم اهل لاق ذنم اهأطي ليق هنأ ىعم : لاق :. ..

 ، ضيحت ال نمم تناك نا رهشآ ةثالث وأ ضيحت نمم تناك نا ضيح ثالث
 ىتح هتآرما: ىهو ص هبآد اذه ىلع نوكي مث ؤ لبحت مل نآ ءاش نا اهأطب مث

 . لوقلا كلذ اهل لاق ذنم لبحت

 اهل لاق ذنم رهشأ ةتسن نم لتل دلوب تءاج نا تيأرأ : هل تلتق .ث '"`, ج

 آ : ؟ قلطت له ح لوقلا كلذ,

 تلبح د_ة تناك اهنأ ملع دق هنأل قلطت ال : لاق هنأ ىعم : لاق
 نم فنأتسعملاب ظفللا اذه ىق ثنحلا عقي اهناو ڵ كلذ دعب ليحت ملو

 ٠ اهلمح

 نؤكي لغ ء قلاط تنأف كتلبح نا : اهل لاق نا. كلذكو : هل تلق
 ؟ ءاوس لوقلا

 ٠ هلوت ىنعم ىلع ءاوس هنآ ىعم : لاق
 ز
 : ةلآسم 7

 بحلا كلذ ردعف بحلا ا.ذه نم تلكأ نا هتجوز قلط لجر نع ةتلآسو : ة .. ١

 ؟ قلطت له . عرزلا نم دصح : ىذلا بحلا نم تلكأف دصحو

 ٠ :قلطت الف ةيمستلا ىف امأو ىنعملا ىف قلطت اهنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم م

نأ هنتكسمآ هتجوز ناو ، لاتق ماوقأ نيبو هنيب ناك لجر نعو



_ ١٧١ 

 ىلا لصأ ىتح ىنيقلطت مل نا قلاط تنأ : اهل لاقف ح موقلا ىلا ىضمي ال

 عقيآ : تناق ح مهيلا ىفمن هتقلطأ مث ث ليلق هلوت دعب هتكسم ث موقلا

 :¡ '', , ٠ ٠؟ال مآ ا :قاللج

 مهيلا لضو ىتح هتقلطاف ادح كلذ ىف دحي مل نا ليق هنأ ىعم : لاق

 _ :.ها دح وأ ىون اميف هيلا كلذف مهيلا قلطت

 اهنك تخرأ ىنيقيلطت مل نا قلاط تنأو ك اهل لاق امل تناك ناف : هل تل
 تداع مث [ ةكسمم دعب ىهو قلطملا دحم راص ىتح هدي نم اهعباصآو

 له : تاق ؤ ث مهيلا ا ىضمف هتقلطأ مثا اريثك وأ اليلتت ه هتقث وأو هيلع تضيق

 . ' ؟ قالطلا هيلع مقي

 ريلا ىنعم نآ الا كلذ ق لوقلا ىضم دقو دحاو لوقلا ن أ ىعم : : لاق

 مل ىذلا كلذ اهتتالطاب ريد الو مهيلا لصيو هقلطت نأ الا ىدنع عقي ال

 ٠ فلح ام ىلع مهيلا هنع لصي وآ ع مهيلا لصي

 ... . ةلاسم ت

 . ةنانضغ هدنع نم تضمغ ه ةموصخ هتجوز نيبو هنيب ب عقي لجرأ نعو

 اليلق تضمف 7 تضم 'نا قلاط ثذآ : اهل لاق اليلق هنع تدعب املف

 : تلق ، اهبضغ الو اهيضم متت ملو تعجرو ,تمدن مث & اريثك .وآ هلوق دعب

 ( . ؟ال مآ قلطنأ

 ص قالطلا مقو دتم ةنابضغ اريثك ؤأ اليلق تضم اذا ىنغم : لاق
::, .. . , {. . . ٠ بضغلا نع تعجر ولو



_ ١٧٢ 

 ف ءالا ناكو & ءالا اذه برشت مل ناا هتجوز قلط لجر نعو

 ؟ ريم له » ة رجلا ق تدجو ام تيرشفغ اهنيح نم تم اتتف حضنل ةرج

 ملو > ةرجلا ق تدجو ام اهنيح نم تيرش اذأ" اهنا ىمم : لاق

 تعقو ىذلا ءاملا تبرش انذا :قالط اهيلع عقي الغ ءىش هنم لزن هنأ ملعت

 ٠ نيميلا هيلع

 : ةلاسم وجج

 .كأ_طأ مل ناو ، كتئطو نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ؟ اهلاح نوكي ام

 ٠ قلطت اهنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم وبع

 .ق ناكو ص انالف تعفن نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو
 .صالخلا تبلطو ع هيلا اهتملسف هعفنت الآ هب اهيلع فولحملل ةنامآ اهلزنم

 ؟ قالطلا عقي له ث هعفتت نأ كلذب درت ملو { هنم

 م ىدنع هتنامأ هيلا تدأ اذا اهسفن تعفن و هتعفن دق اهنأ ىعم : لاتق

 ؟ ى .وس هلك نوكيأ ةجاح هل ىتيضت نا : لات نا تيأرأ : هل تلق

. ءاوس هلك كلذ ف لوقلا نأ ىعم : لاق



 س ١٧٣

 تناف قيرطلا هذه ف ةليللا ىنيتقحل نا : هتجوزل لانت لجر نعو
 ؟ قالطلا اهيلع عقيأ اهل لاق ام هنع مهفتل اليلق هفلخ تسثمف ءاقلاط

 قيرطلا كلت ف ةليللا كلت هتقحل اذا قلطت ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اريتك وأ ن ,اك

 تطخف قيرطلا هذه ىف هقحلت مل نا لاق ناك نا تيأرأ : هل تلت
 ؟ قالطلا عقني ةي الو هتقحل دق نوكت لح ح هفلخ ةوطخ

 اميلع مقي الو « هتقحل دقف اريثك وآ اليلق هتقحل اذا ىعم : لاق

 ٠ قالطلا

 :ةلأسم و

 < راحص ىلا جرخآ مل نا قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نعو

 آ؟رييآ : تلق ع عجر قيرطلا ضعب ىلا لصو املف راحص ىلا جرخف

 مش كلذ الا ديري ال راحص ىلا ادصاق جرخ اذا ريي هنأ ىعم : لاق

 ىتح ريب ال ليق هنأ ىعمو ع جورخلا مسا هل تبثو ، جرخ نأ دعب عجر
 ٠ ر ابحص ىل ١ لصب

اهنا : تلاقف س قلاط تناف ترجف تنك نا : هتجوزل لاق لجر نعو



 ب . ١٧٤.

 تناك اذا كلذي قالطلا اهيلع عقيآ : تلق ڵ لبجرب ال ةآرماي ترجف

 ؟ ال مآ ةقداص

 اذا ليق هنآ ىعمو “ ةريبك بكر نم لك ىلع عقي . روجفلا نا. : لاق

 ٠ كلذم نا رجفيف > ةريبك كلذ ناك ةآرما ةآرملا تتأ

 تقرس وأ تي ذك اهتذل > لجرب الو ةأرماب ترجف نكت ما ن اف : هل تلق

 ؟ ال مآ كلذب قالطلا اهيلع عقيا

 تبذك وأ ص ةقراس هب :نوكت ام تقزسب تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 عقيو ، ىدنع ترجف دقف اهيلع ترصأ رئاغصللو رئابكلا نم اهب رفكت
 ...::... . ٠ كلذ .مهفابت قالطلا

 ناك نا روجفلاب جوزلا دصق وآ > عفرعلا ربتعا اذا : هريغ نمو

 ىلع روجفلا قلطي فرصلا ناك وأ ىنزلاك ىمامعملا نم ائيش هدصق
 ٠ هب فراع الا اذهب لمعي الو ث كلذ ربتعا نا نسحف ىنزلا

 ةلاسم م : ١ , ١ . ٠ !

 اركذ تدلوف ص قلاط تنأف ىثنأ تدلو نا : هتجوزل لاق لجر نعو

 اهيلع عقي : تلق (. رخآلا لبق هتدلو .امهيآ فرعت مل دحا و نطب ف ىثنأو

 : .؟ال مآ قالط

 نأ هل سيل نأ ىنعمو ، ةفصلا هذه لاح ىلع قلطت اهنأ ىعم : لاق

 ىضقنتو ف ىثنألا وه لوألا نوكي نأ نكمي هنأل ، ديدج جيوزتب الا اهدري

 ىثنألا نوكت نأ نكمي هنأل اهتدع ىضقنت ىتح جوزتت الو ث ةدعلا ريخألاب

٠ ةدعلا اهيلع نوكتو ارخآ



 ب ١٧٥

 : ةلاسم دج

 ح ةدحاو قلاط تناف اركذ تحلو نا : هتجوزل لاق لجر نعو
 « دحاو نطي فق ىثنآو اركذ تدلوف ح نيتنثا قلاط تناف ىثنآ تدلو ناو

 ؟ قلطت مك

 ح هب امتالطب فلح ام نيدلولا نم لوؤلاب قلطت اهنأ ىعم : لاق
 قالطلا نم ىمس. امم دحاو لك قالط هم .عقي الو رخآلاب ةدعلا ىضقنتو

 ٠ طابتحالاب اقالطلاف ذخآ هيلع ابمع ناو

 : ةلآشضم ةن

 :لكآو ‘: هريغل تزبخف اهزبخ. نم لكأ نا هتجوز قلط لجر نعو

 :, ٠ -.. 3 ؟ قلطت له ، هل تزبخ ىذلا دنع نم وه

 زبخت ىمسي نآ الا قلطت اهنأ اهدي زبخ نم لكأ ااذا هنأ ىعم : لاق
 ١ ز ايكلم

 > اهلام نم هريغت تمعطأف اهناام نم : لاق نا تدبأرأ : هل تلق

 7 ؟ قلطت له ص هريغ دنغ نم وه لكأو

 هيلع ثنح الف اهلام نم اهتلازأ دق ةيطعلا تناك نا هنآ ىعم : لاق

 نم :وهو موعلا كلذ لكأيل اهلام نم تمعطأآ امنا تناك ناو & ىدنع

 ٠ ثنحي هنأ ىعمف ث ليبسلا اذه ىلع هنم لكأف اهلام

 ىذلا لثم هنم ناك مث اهلام لكآ نا اهقلط نا تيأرأ : هل تلق
؟ قلطت له . ناك



 س ١٧٦.

 ءاو_.س هلك اهلام نم لكأ ناو اهلام لكآ نا هلوق نأ ىعم : لاق

 ىف اريثك وأ اليلق اهلام نم لكآ امو ث هيلع فلح ىذلا ادودحم نكي مل ام

 ٠ ثنحلا هب عقو اعيمج نيهجولا

 © ازرآو ا!زبخ وآ ارمت تلكأ نا قلاط تنآ : اهل لاق ناف : هل تلق
 ؟ قالطلا اهيلع عقي له زرألا لكأت ملو ث رمتلاو زبخلا تلكأف

 . عيمجلا لكات ىتح ثنحي ال ليق هنأ ىعم : لاق

 اهلوق لوقلا نوكي له ص كلذ ميمج تلكأ دق : تلاق ول : هل تلق

 ؟ قلطتو

 نآ الا: اهلوق لاوقلا نوكي ال : ليقو ث، هلثم ىف باغ اميف تلكأ دق اهنا

 ٠ ةنيبلاب حصي

 نم ائب.شو ةدحاو ةرمتو زرأ ةبح تلكأ ول تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ هلوقب قالطلا مقي له ص ةزبخ

 تلكأ اذا ثنحلا ىنعم هقحل ائيش دجي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ زرألاو رمتلا.و زيخلا مسا هيلع عقي امم اريكك وآ اليلق كلذ نمح

 نيلخدت موب وأ ىوزن تنكس وأ ىوزن تلخد نا : هتجوزل لاق ناو

 ناو س ال مآ لاعسو دمس ىلع ىوزن مسا لمتشيآ قلاط تنأف ڵ ىوزن

همزل ناو ت ال مآ قالطلا نم ةملاس تناكو ثنحت مل امهتلخد وأ امهتنكس



 ہ۔_ ١٧٧

 ء هنم عقي مك قالطلا نم ءىشب ىمس نكي ملو ص ىناعملا هذه ىلع قالطلا

 دمسو ىوزني ىنكسلا اهل زوجيو ك قالطلا نم ىقي امب اه در 4٩ لح و

 ٠ كلذ دعي قالط الو ثنح اذه ف هقحلي الو ئ لاعسو

 رثكأف لاعس وأ دمس وأ ىوزن تنكس اذاف تفصو ام ىلعف : لاق

 لوقلا اذه ىلع ىدنع اهيلع عقيو س دح او دلي س تايرقلا هذه نآ دجوي ام

 اهيلع عقو تنكس اذاو ى مسي مل اذا رثكآ ىوني نأ الا س ةدحاو ةقيلطت

 ص قالطلاو ثنحلا اهيلع مقي الو \ تنكس ام كلذ دعب اهريصبي مل قالطلا

 ةعجر امهنيب ناك نا اهدر هلو ء رثألا ىق دجوب ام ىلع ةدحاو ةرم الا

 فصو امك { نكست وأ لخدت ىتح اهدر هل سيلو ث ةدعلا ىف قالطلا ةيقبب

 ١ كلذ دعب درلا هعفني ذئنيح مث ك قالطلا اهببلع عقبو

 لاعس تنكس نا قالطلا نم ءىش اهيلع مقي ال هنأ لوقلا ضعب فو

 لوق نم دجوي ام رثكآ لوألا لوقلاو « ةصاخ ىوزن نكست ىتح دمس وأ

 اذه ريغ ىرخآ ىناعم ىف مهنم لمعلا هيلع اندجو ام رهظأ وهو انباحصأ
 ٠ لوطت

 اندنع هلوقب ذخؤب نمم وهو ريخألا لوقلا اذهب لاق ىذلا نأ انعمو

 كلذ هل ليق دق هنأ اندنعف ةصاخ ىوزن ىلا هانعم ناك ناو ث نيملسملا نم
 لوقلا قالطلا نم دكوأ وهو ، ةصاخ ىوزنل هسفن ف ةينلا مدق اذا

 اهل زاج ةصاخ ىوزن دري مل هنأ كلذ ىلع ةآرملا هتقدص ناف ث ةين ريغب

 ىلع اندنع نيميلا هيلع ناك هنيمب تبلطو كلذ ىلع هقدصت مل ناو س كلذ

 لاعسو دمس فق ىنكسلا نيميلا دعب اهل زاجو س اذه هبشب اميف مهلوق ىناعم
 ٠ ريخألا لوقلا نم ليق هنأ اندنع ام ىلع

( ٤ ج ديفملا عماجلا _- ١١ م )



 ۔ ١٧٨

 : ةلآبنم ج

 ؟ كقلطأ مل ىتم قلاط تنآ لاقت ناو

 اذا : لاق ناف ث قطنملا اذه نم تكس نيح قالطلا اهيلع مقي هناف
 هيلع بجوي ىذلا هجولا كننلطآ مل ىنع ناف كقلطآ مل نيح وآ كتلطأ مل

 مل ىنم هب ىنع ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ ىلا اهقلطي مل ناف ث ءالبيالا

 هلو_ةك وه ال ىتمو ام اذاو اذا : هلوقو س تكس نيح قلاط ىهف كقلطأ

 اهب لخد دقو س تكس مث قلاط تنآف كتلط مل املك : لاق ناف ع مل نا

 نعقي نكلو اعيمج نعقي الو ، اضعب هضعب قالطلا عبتي اثالث قلاط ىهف
 ٠ ةدحاو ةعاس ف تاعباتتم

 ؟ اثالت قلاط تنأف ةدحا و كتلط مل ىنم : لانق ناو

 هتتحل: الو هنيميب ف رب دقف ةدحاو قلاط تنأ كلذ رثأ ىلع لاق ناف

 ىتح ثالتلا اهماع عقي نأ سايقلا ق ىغبنبو ء ةدحاولا هقحلتو ثلدالاثلا

 مل ىتم لاق ول هنأل قلاط تنآ هلوق نيبو ث نيميلا نم هغارف دعب تكس
 كلذكو ، قلطت ال اهنآ تكس نبح مانت مث ك قلاط تنأف اذه ىدعتقم نم مقأ

 . همايق ىلا هتوكس نيب اميف ع اميلع عقي نأ سايقلا ف ىغبني

 : ةلاآسضنم هج

 ؟ قلاط تنأف كنلطأ مل نا : لاق ناف

 رصم اذاف \ قلاط تناف لعفأ ملف كتالط ىننكمأ ىتم اذه ىنعمف

 تنأف كتلطآ مل نا هلوق فالخب ث تقلط اهقلطي ملف اهقالط ناكما نامز

نسحي ال هنآ ىرت الأ ، نا فالخب قيقحتل اهتعوضوم مهمالك ىف اذا نأل قلاط



١٧٩ 

 ء سمشلا تعلط اذا لوقي ىتح ث اذك تلعف سمشلا تعلط نآ : لاقي نأ
 اذهف ( تروك سمشلا اذاو ) ( حتفلاو هللا رصن ءاج اذا ) : ىلاعت هللا لاق

 ناف ى كتمركأ ىنتئج اذا : هئيجم ققحتت نمل لوقن « تنآو نا هلوق فلاخم

 تكسمأ وآ كتالط تكرت اذا : لاق ناف ى كتمركآ ىنتئج نا : تلق هيف تككش

 نامز اهبذع رم اذا قلطت اهناف قلاط تناف كقلطأ ال ىتم وأ ، كتالط نع
 ٠ اهتلطب ملف اهقالط هنكمي

 ناكم الا لوألا همكح عقي نأ بجيف ( لوقنس ا نامزلل نا : لتو

 الوا ةنمزألا رئاس ىف قلطملاك وهف ، ءىش ىف نامزلا نم سيلف نا امأو
 ٠ ملعأ هللاو ے مل نا ىف ءاليالا مكح

 : ةلآبنىم وهب

 ؟ ءاشأ ال تلاق ، تئش نا قلاط تنأ ةتجوزل لاق لجر نعو

 : افالتخا كلذ ف نآ ىعم : لاق

 و_ھ سيلو . هل ةببجم ءايشأ ال تلات اذأ قلطت ال : لات نم لاق

 ٠ هيل ا رهظ ام الا هيلع

 ةئيسملا امناو ،:تعاش اهلعل ىردي ال هنأل قالطلا مقي : لاق نم لاقو
 ٠ فلقلا

 ؟ تئش دق : تلاق ناف : هل ليق

 ٠ انباحصأ لوق ىف قاطت اهنا ليق هنآ ىدنع : لاق

٠ قلطت ال اهنأ راثآلا ضعب ىف تير ىنا : لئاق هل لاق



_ ١٨٠ 

 اهنآ انباحصأ لوق نم هتفرع ىذلا امأ كلذ دنع : ديعس وبآ لاق

 هنأل ع ءاشأ ال تلاق اذا قلطت اهنا : لاق نم لوق تيث اذا هنأ الا قلطت
 © اهبلقي نشت مل اهلعل س كاذ هبسثي هلعلف ص اهبلقي تءاث اهلعل ىردب ال

 ٠ كلذ ف رظنيو س تعاسث اهناسلب كلذ فالخ هل رهظتو

 : ةلآدنم هج

 ء مويلا نيديرت ام كتبطعآ دق : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو
 ؟ قالطلا كلذ زيجأ ال ىناف : لاقف س قالطلا ديرآ ىنا : تلاقف

 ٠ قالط ع وتنو اذه نآ ىل مقب ال : لات

 ؟ قالطلا عقي له سلجملا ىف اهسفن تقلط ناف : هل تلق

 ٠ قالطلا كلذب ديرب نأ الا كلذ ىل نيبي ال : لاق

 له ، ىسفن تقلط دق : تلاقف ى قالطلا كل تبهو : لانت ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا عقي

 ىنعم ىدنع هذلك قالطلاو ، قالطلا كلذب قلطت نأ فاخأ : لاق
 ٠ هانعم قرتفي الو ح دحاو

 له ث تابق دق : لاقف ڵ كسفن كل تيهو دن : لاق ناف : هل تلق

 ؟ كلذب قلطت

 اقالط اذه نوكي ال هنآ لوقلا ىناعم ضعب ىف جرخي هنأ ىعم : لاق

كلذ نوكيو ، قالطلا ىنعم بجوب هنا : ليق هنا بسحأو « هديرد نأ الا



١٨١ 

 ؟ ءاوس لوقلا نوكي له تلبق دق لقت مل ناف : هل تاق

 ءاوس لوقلا نأ ىعم : لاق ٠

 ةلأآشضم وهب :

 تقلط دق : تلاقف هايا اهاطعأف اهقالط هتجوز هيلا تلط لجر نعو
 ؟ ىسفن ثحرس وأ ىسفن ذ

 لاقف ڵ قلاط كنم انآو ىنتقلط دق : اهجوزل ةآرملا تلاق ناف : هل تلق

 كنآ قلاط كنم كتجوز : لجرل لجر لاقف ص هناسلب اهقلطي ملو معن : جوزلا

 لاق ، ناك دقو 0 معن : لجرلا لانتف ڵ اذك لعفت ملو ء اذكو اذك لقت مل

 ؟ قلطت له ص لعف وآ

 فاخأو ث رارق الا هبسثب ىدنع وهو كلذب رقم هنا ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ قالطلا عقي نآ

 : ةلاشضم وه

 لعفأ ال مارح هيلع هتأرما وآ 0 مارح هيلع لالحلا : لاق لجر نعو

 تضم ىتح هنيمي نع رفكي ملو ثنح مث ، قالطلا هب ديري اذكو اذك

 ؟ ءاليالاب هنم نيبتي له ع رهشأ ةعبرأ

 مث اذكو اذك لعفي ال اتالط اذه هلوقب دارآ اذا هنآ ىعم : لاق

عضوم امناو . ءاليا عضوم اذه سيلو ، هنيح نم قالطلا عقو لعف



_ .١٨٢ 

 ىلا كلذ لعفي مل ناف ث اذكو اذذك لعفيل لاق اذا قالطلا هب دارأ اذا ءاليالا

 لبق لعفي نأ لبق اهئطو ناو رب س لعف ناف ع ءاليالاب تناب رهسثأ ةعبرأ
 ىف قالطلاب ءاليالا لجأ ىف ءىطو دق ىدنع ناك رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ
 ٠ هيلع دسفت اهنأ انباحصأ لوق

 لعف نا هنأ جرخي اذكو اذك لعفي ال هلوتت نا : لوقي هتعمسو
 لجأ ىف اهئطو اذا هبلع دسفت ال اهنا انموق لوق ىف هجولا اذه نم قرتفم اهانعمو ث لعفي مل نا هانعم جرخي نلعفيل : هلوق فو ث لبقنسم ىلع
٠ قالطلاب ءاليالا



-- . ٨٣ ١ .__ 

 باب

 ضيرملا قالط ى

 ؟ هت رن له

 سيلو اذ_به اولاتو ئ ةدعلا ق ىهو تام اذا هترت اهنأ ىعم : لاق

 ٠ فرااتخا مهنيب

 : ةلاسم ج

 اهقلط اذا ةلزنمب نوكي له ، ةضيرم ىهو هتجوز قلط لجر نعو

 ؟ هثرت له « ضيرم وهو

 ىف تتام اذا اهثر۔د وهف ثاريملا ف ىنعملا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةدعلا ق تتام اذا ىدنع اهثري مل اتالت اهتلط اذاو 6 ةدعلا

 ىه تتام مث ةحيحص ىهو حيحص وهو اثالث اهقلط ناق : هل تلق

 ؟ ناثراوتب له ص ةدعلا ىف ىهو س وه تام وآ

 ٭ ناثراوتي ال امهنأ ىعم : لاق

 لبق تامو اضيرم جوزلا ناك اذا ةفلتخملاو : باتكلا ريغ نمو
 ومه ناك اذا لوتلا رثكأو > فالتخا هنم اهثاريم ىفف ‘ اهنندع ءاضقنا

٠ ةتدمملا ةدع هنم اهيلع سيلو ، هنم اهل ثاريم ال هنأ ضيرملا



_ ١٨٤ 

 هنثاربم ىفف «{ اهتدع ءاضتنا لبق تنامو ‘ ةضيرملا ىه تناك ناو

 هللاو ، اهثرو هنم هب فلتخا ام اهتثرول ملس نا لوقلا رثكأو ء فالتخا اهنم
 ٠ ملعأ

 + ةلآسنم و

 ؟ كلذ هضرم ىف تامو انئاب اقالط هتجوز قلط اذا ضيرملاو

 بجوأ ثاريم اهل لعج نم لوق ىلعف : فالتخا هنم ةأرملا ثاريم ىفف

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ع ةدعلا اهيلع



 ۔ ١٨٥

 باج
٠ ٠ 

 ةفصلاب قالطلا ىف

 ةكمب قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاقت ول : هللا همحر ديعس وبآ لات
 عاقبلاو نكامألا رئاس كلذكو ح ناتدوجوم : ةدجو ةكم نأل تقلط ه ةدجب ىهو

 ةدوجوم ةفصلا تناك اذا ةفصلا قالط هل لاقب قالط اذهو س تادوجواا
 ٠ قالطل ١ اهيلع عقي مث ىتأت اهنأ الا ةمودعم تناك ن ١ و ]| هنيح نم عقو

 اهيلع عمقي ىتم ء وضلا ف قلاط تنأ : ليلل ا ىف اهل لاق ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا

 ىعمف فرعي ءوض تقولا كلذ ىف بلغألا ناك اذا هنأ ىسم : لاق

 ءوضلا مسا هب عقي ام دوجوم ءوضب سيل بلغألا ناك ناو ء قاطت اهنأ
 عقي ام دوجوم ءوضب سيل كلانه ناك ناو ، بلغألا ءوضلا ىتأي ىتحف
 ةهبسثل كلانه ناك ناو ث بنغألا ءوضلا ىتأي ىتحف ، ءوضلا مسا هبلع هب
 ٠ هيف ةهبس ال ام ىلا اهنم جورخلا هب ىلوأ ةهبسثلاف

 : ةلأسم .7

 ىف ناكو س سمشلا ف قلاط تنآ هتجوزل لاق اذا لجرلا نع لئسو
 ؟ ليللا

 ىف هلوق ىنعم اذه نأل س تقلط سمشلا تعلط اذا ىعم : لاق
 ٠ راهنلاو ليللا ىف هلوق ىنعمك ء سمشلا

؟ قالطلا اهيلع عقي ىتم لظ ف قلاط تنآ هتجوزل لاق اذا لجرلا نعو



 س ١٨٦

 ء اهنبح نم تقلط للخ هلو رمق اهل لانق ام تقو فق ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 لخدو ى لظلا ءاج اذا قاطتو س ى دنع لظ هل لدللا سيلف كلذك نكي مل ناف

 . سمنلا قورش نيب ام وهو ث دودمملا لظلا لتقأ ىدنع وهو لظلا اهيلع

 ح ةلآضم وج

 ؟ سملا ىف ىهو لظلا ىف قلاط تنأ هتجوزل لوقي لجزلا نعو

 لاقت ىذلا تقولا ق ادوجوم سمنلا لظ ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهنيح نم تقلط هيف

 :ةلأسم ده

 عم وآ ديز راد لوخد دنع قلاط تنآ هتجوزل لوقي لجرلا نعو

 ؟ قالطلا اهيلع عقي ىتم ث ديز راد لوخد

 ٠ ديز راد لخدت ىتح قاطت ال اهنآ ىعم : لاق

 ثيي ق ىهو هللا ديع نب دبز راد ق قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلقن

 ؟ قالطلا اميلع عقب ىتم هريغ

 ٠ كلذ اهتقو ف قالطلا اهيلع مقي هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم دج

 ملو ثنحف اذكو اذك لعف نا مزال هل قالطلا : لاق لجر نعو

؟ قالطلا ىلا ةيذ دصقت كلذ ىف هل نكي



_ ١٨٧ 

 هيلع سيل ليقو ث اذه لاق اذا هتجوز قالط همزلي ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هنجوزا قالطلا هب ديري نآ الا اذه ىف قالط

 قلاط تنأ لاق وآ ؟ ال مآ قلاط تنآ : هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو

 ؟ ال : تلاتف ؟ال وأ

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ قلطت اهن ا : ل انت نم ل اق

 ىنعم ىلع جرخي الو ءانثتسا هنأل قلطت ال اهنا: لاق نم لاق
 ٠ ماهفتسال ا

 ؟ ماهفتسا هنا : لوقي ىذلا عم ءاوس اهتوكسو اهلوقف : هل تلق

 ٠ ءاوس هلك هنأ ىعم : لات

 ؟ ال لب س قلاط تنآ : اهل لاق ول كلذكو : هل تلق

 جرخي اذه نأ الا ، افالتخا كلذ ف ملعأ الو قلطت اهنأ ىعم : لاق

 ٠ قالطلا دوجو دعب عفني الو ع ىفنلا جرخم

 : ةلاسم دهج

؟ قلاط كنم ةرعش : هتجوزل لاق لجر ق لانو



١٨٨ 

 هذه : لاق مث ، اهكسم أف اهنم ةرعش ذخأ ناف س قلطت اهنآ ىدنعقف

 اعم قالطلا نه همالك غا:رفنسا و اهجورخ ناكف ح اهدحو قلاط ةرعشلا

 ؟ دحاو ىنعم ق هلك

 ٠ اعم اهجورخو مالكلا غارفتسا ناك اذا هنجوز قلطت اهنأ ىدنعف

 ةقلاح تناكو س كسأر ىف ام ددعب قلاط تنأ : اهل لانت ناف : هل تلق

 ؟ هلك اهسأر

 ٠ قلطن ال اهنأ ىعم : ل انق

 جراخ هنم ءىش وآ رعشلا نم ءىش محللا لخاد ىف ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةيمستلا ف قاطت له س صق الو ةقالحب طقتلي ال هنأ ريغ ، محللا نم

 رعشلا لوصأ عضوم وط امنا و 6 رعشلا نم ثفنن ١ ذا هبنم ال : لان

 ٠ ىدنع رعشلا ريغ نم

 ج ةلأسم !

 لوقي نأ كلذب دارآ امناو ڵ تكسو قلاط : هنجوزل لانق لجر نعو

 ؟ قالطلا هب ديري ىتح مآ قالط اذه نوكيأ ،:تنآ قلاطأ.

 ٠ قالطلا عقو لوقلا عم قالطلا هب دارأ اذا هنأ ىعم : لاق

 اتتالط نوكيو ث هلوب قلطت له ث قالطلا كاذب دري مل ناف : هل تلق
؟هنم



 ۔ ١٨٩

 هعقوأ دق قالطلا مسا ىدنع رهف هنآرما هب دارأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ قالط اهريغ ىلع عمقي ما اهريغ دارأو هنجوز كلذب درب مل ناو > اهيلع

 ك!ذب ديرب ىتح مالكلا رئاسك مآ: قالط مالك ئدنع وهف : هل تلق
 ؟ مالكلا

 ٠ .قالط مالك ىدنع قالط : ل اقت

 قالطلا اهيلع عقي قلاط كدي وآ قلاط كنيع : هتجوزل لاق اذاو
 . 59 ؟ ال مآ

 ٠ قالطلا اهيلع عقي هنا : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ءاوس انوكي قلاط كرازا وأ ء قلاط كصيمق لات ناف : هل تلت

 ؟ ال ما

 . ءاوس امهنأ ىعم : لان

 نو هآ وأ ح قالطلا د_ شآ قلاط تنأ هتآ رمال لانق ناف : هل تلت

 ؟ قلطت مك : تلق ، قالطلا رسيأ وأ ، قالطلا رسعأ وأ ڵ قالطلا

 ىوني نأ الا ئ ةدحاو ليق ام ىنعم ق جرخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ رثكأ
 % قالطااا لقآ وأ ، قالطلا رثكآ قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ قلطت مك

 : ليقو غ اثالث قلطت ليق دقف قالطلا رثكأ : هلوق نأ ىعم لاق
 ، : رثكأ ىوني نأ الا && ةدحاو هنآ وجراف قالطلا لقأ امآو ، نيتنثا

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو



١٦٩٠ 

 باب

 قالطلا ق نتميلا ىف

 ىلع كجرفو س مارح كيلع ىجرف : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو

 ؟ مارح

 ةرافك لثمك ڵ دا رآ ىنم اطيو دا.رآ ام ىنم رفكم نبمب هذه : لاق

 ىف لعفي فيك ءاملا اهيطعي ال هنجوز قالطب فلح لجر نعو

 هبلع مقي الو س ءاملا فذقي الو اهعماجي هبنأ ىعم : لاق
٠ ٠ 

 تلأسو ئ اهنطب ىلع فذق من ك فذقي ملو عزنو اهئمطو ناف : هل تلق

 ؟ ابهجرف تلخدو ةفطنلا

 ؟طخلا ثنحلا هبلع عقيو ز طعم هنآ ةيمستلا ىف هنأ ىعم : لاق

 لعج امي الا اذه ق ثنحب ال هنآ وجرأف ،ڵ كلذ ق هقدصتو ، هسفن

:ه هسفن ق



 س ١٦١

 : ةلأسم و

 هعنمت ملف ؤ اهسفن هتعنم نآ هتآرما قالطب فلح لجر نع : لئسو

 هتجلاع مث ث هريغ ىلا اهماقم نم تلزتعا اهنم دارآ هنآ الا اهسفن

 هل لقي مل وأ 4 اهدعب نم هعنمت ملف كسفن ىنيعنمت : اهل لاق نأ ىلا

 ( . ٠ معن الو ال لبق نم

 ىدنع بجوي ال اهسفن اهنم دا رأ اذا هع اهلازنعا ن آ ىعم : : لاق

 نم اهلوحت نوكي دقو ث عانتمالا كلذب ىه ديرت نوكي نأ الا عانتمالا ب
 بجو هتعنم اذا.و عانتمالا ريغ وهو ث ىناعملا نم ىنعمل عضوم ىلا عضوم

 ٠ ثنحلا هيلع

 ؟ ال مآ هعاننما اهلا زنعاب دارأ هنآ اهلوق لوقلا نوكيف : هل تلق

 نكي مل هب ديرت نأ الا قالطلا بجوي ال ىدنع لعفلا ناك اذا : لاق

 . مكحلا ى هيلع ةدارا اهل ىدنع

 : ةلاسم ده

 مرحت له ص نيكاسملل ةقدص تنأ : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو

 ؟ هيلع

 كلذب دا رأ ن ناو > اقالط ناك قالطلا دا رآ اذا هنآ ىعم : : لاق

 ءىش ىل نبي مل كلذ نم ائيش دري مل ناو ع نيميلا هيلع ناك اميرحت
٠ هبذك نم بوتيو هبر رفغتسيلاف ابذاك ناك اذا هنأ الا



_ ١٩٢ 

 ةلاسم و :

 بارغ هنآ قلاط هنآرما : امهنم دحاو لاقف اريط ايآر نيلجر نعو ،

 هنا : لوقي امهنم لكو ريطلا راطف ، رسن هنآ قلاط هتأرما : رخآلا لاقو

 ؟ ال مآ امهيلع عقيآ فلحي نأ ليت هفرع

 ٠ ناقلطت امهينآرم! نآ رثألا ىف دجوي هنأ ىعم : لاق

 . امهاتآرما ناقلطت الو امهيلا كلذ : لاق نم لاتو

 امهنم دحاو لك لوق لوقلا ناك اذا هنأ ىعم : ديعس ويأ لاتو

 مث دحآ هضراعي ملو ث دارفنالا ىلع كا!ذ لاق ول نأ دارفنالا ىلع

 ناك اذا كلذ هضراع ولو س هلوق ىدنع لوقلاف س ةضراعمب كلذ هضراع

 ٠ دارفنالا ىلع لاق نا هلوق لوغلا

 ةحصب الا. لحي ال ى ذلا قالطلا مقو اذا : لوقب اضعب نأ ىعمو

 ٠ هنوبت د_عم

 قتعأ وأ ىتجوز قاطآ انأ : لاقو هركنأ مث العف لعف لجر نعو

 د_قو ڵ لعفلا كلذ لعف ناك دتو ص .اذكو اذك تلعف ام ىنأ ىكيلامم

 قالط وأ قتع اذه هلوقب هيلع مقيأ : تلق ڵ هلوق دنع هلعف هنأ ملع
؟ ال مأ



_ ١٩٣ 

 اعقاو ناك اتالط وآ اقتع ظفللا كلذب دارأ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ قالط الو قتع ىدنع نكي مل الاو

 : ةلأسم ج

 لاقف ص هيف ام هيلع دنسثاو هغليف امالك لجر ى لاق لجر نع : لئسو

 وهو ث مالكلا كلذ كيف تلق ام ىنأ قالطلاو قتعلاب كل فلحأ ىنا : هل

 ؟ قالط وآ قتع هيلع ل_خدي له : هل تلق ص هلاتق دق

 ٠ دوعوم اذه نأل ، قتعلاو قالطلا عوقو ىل

 : ةلأسم ج

 هللا ىضر قيدصلا ركب ايأ نا قلاط تنأ : هنآرمال لاق لجر نعو

 ؟ قلطت له : تلق ث رانلا ف فسوي نب جاجحلا ناو ث ةنجلا ف هنع

 . قلطت اهنأو « ثنحي اذه لثم ق ليق دق هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم دج

 ٠ قلاط هجولا اذه ةآرما : لاقف ةآرملا ىف ههجو رظن لجر فو

 ؟ ال مآ قالط هتجوز ىلع عقيأ

 اهنأ لوقلا ضعب ق نأ وجرأو ، قلطت اهنأ رثألا ف دجوي : لاق

 ىذ۔_ ذلا ف لبق ام بسح ىلع هتأرما قالط ىلا دصقي ميل ام قلطن ال

( [ ج ديفملا عماجلا - ١٢ م )



_ ١٩٤ _ 

 دسفي هنأ لو_ةلا ضعب ىفف . ةآرم ق وأ ءامل ١ ق هتآرما جرف ىأر

 & هسفن ءىنلا ريغ ىلع لايخلا هنأ لوقلا اذه بحاص بهذيف . ءالا ق

 ٠ لايخلا ريغ جرفلا نأو

 : ةلأسم وده

 : لاقف ى هيلا رذتعيل هيقلف مالك هنم هغلب الجر نأ هغلب لجر نعو
 رخآلا لجرل ١ هيلع عطقف % هيف لاق ام لوقي نأ دا رأو ء قلاط هتآرم ١

 هظفلي هتآرما قلطتأ : تلق ، رذتعت ال : لاتق وأ ڵ كقدص : لانتو 0 مالكلا

 ؟ هيلع قالط ال مأ هلوق مامت هب دا رآ ىذلا اذه

 ٠ قالطل ١ عقي هنآ ىعم : ل انت

 : ةلأسم ج

 ، اذكو اذك تلعف نا كتالطب تفلح ىنا هتجوزل لوقي ىذلا فو
 ؟ فلح نكي ملو تلعف مش

 د_محم لوق : قالطل ١ بجوب امب اهعم رقأ هنأل هنجوز قلطت : ل انت

 تك ٠ بوبحم نبا

 : ةلأسم 3

 ؟ اميرحت الو اتالط اهل وني ملو ى كيلع مارح انآ : هتجوزل لاق نمو

 4 كلذ اهلف هنيمي دارأ ناو > كلذب هيلع مرحت الو قلطت ال اهناف

٠ قيفوتلا هيو ملعآ هللاو



:١٩٥ _ 

 باب

 قالطلا ىف ءانثتسالا ىف

 ؟ هللا ءاشي نآ الا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ٠ قلطت اهنأ انباحصأ لوق ى اهنآ ىعم : لاق

 ؟ هلل! ءاش نا قلاط تنأ : لاق ناق : هل تلق

 ىدنع كلذ لكو ث قلطت اهنأ انباحصأ لوق ف اهنأ ىعم : لاق

 ٠ ءاوس

 له ض هللا ءاشي نأ الا كتئطو نا : هتجوزل لوقي لجرلا نع هتلأسو
 ؟ ايلوم نوكي

 حابم وهف 0 ءطولا ىف نثتسم هنأل ايلوم نوكي ال هنآ ىعم : لاق

 . ه_ل

 ؟ قلطت له اهئطو ناف : هل تلق

 ٠ قلطت ال اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ةدحاو الا ةد_حاو الا اثالث قلاط تنآ : هتجوزا لانت نمع لئسو .

 أالنتبف ص ءانثتسالا نم ءانثتسا هنأل ء ناتقيلطت اهنأ ىعم : لاق
:: » ىناثلا ءانثتسالا



 ب ١٩٦

 ؟ ةدحاو الا نيتنثا الا اثالث قلاط تنآ : لاق ناف : تلق

 نم ةفقيلطت ىنثنسا هنأل س ناتقيلطت اهيلع عقي هنأ ىعم : لاق
 لوألا ءانثت الإ نم لطيو ح رخآلا هءانثننسما تبثف :يتقيلل ; هكانثتسأ

 ٠ ةقيلطت هبلع عقن ناكل لوألا هئانثنتساا ىلع تيث هنأ ولو 6 ةدحاو

 : ةلأسم وج

 ؟ ةدحاوو ةدحاو الا اثالث قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ىلع ٥ؤ انثتسا هعفنيو ة دحا و قالطلا نم اهيلع عمقي هنآ ىعم : لاق

 ٠ ظفللا اذه

 ؟ نيتنثا الا ةدحاو الا اثالث : لاق ناف : هل تلق

 نم ىنثتسا هنأل ي ناننثا قالطلا نم هيلع عقي هنأ ىعم : لاق

 ه .ذم رثكأ وآ هلثمي ءانثتسالا نل ڵ ءانثتسالا نم ةدحاو ثال_ذلا

 ٠ لطاب

 ؟ ادارفأ قلاط تنآ : لاق ناف : هل تلق

 ١ ٠ دع اسف ثالث دا رفال ١ نأل اثالث ةلعل قلطت نأ ىنيجعب : لاق

 : ةڵآسم ج

 ، لتلا نم رثكألا وأ رثكألا نم لقألا جورخ وه ءانثتسالا : ليقو
 انلسرأ دلو ) : ءانثتسالاب رثكألا نم لقألا جارخا ىف ىلاعت هللا لاق

لقألا ىنثتساف ( اماع نيسمخ الا ةنس فلآ مهيف ثبلف هموق ىلا احون



 ۔ ١٨٩٧ _

 : ىلاعت هلوق ءانثنسالا ق لقألا نم رثكألا جارخا امأو س رثكألا نم

 نوعباتلا و ( نبواغلا نم كعبتا نم الا ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نا )
 دمحم هيبن ناسل ىلع هباتك ف هللا ربخآ ام ىلع رتكألا مه هل

 ( روكلا ىدابع نم ليلقو ) : لجو زع هللا لات س ملسو هيلع هلل ىلص

 : لاتو ( مه ام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الا ) : لاتو

 اذهب لدف ( نينمؤملا نم اقيرف الا هوعبتاف هنظ سيلبا مهيلع قدص دقلو )
 ٠ رثكألا نم لقذلاو ع لقألا نم رثكألا ءانثتسا زاوج

 عجري ءانثتسالا نم ءانثتسالاو ع ءانثتسالا نم ءانثتسالا زوجيو

 . نولسرملا اهيآ مكبطخ امف ) : ىلاعت هللا لاق امك ، هنم ءانثتسالا ىلا
 (( نيعمجأ مهوجنمل انا طول لآ الا . نيمرجم موق ىلا انلسرآ انا : اولاق

 هتأرما تلخدف ( هتأرما الا ) لاق مث ، هموق ةلمج نم طول لآ ءانثتساف

 ملعأ هللاو ، طول لآ نم ءانثتسالا نم اهجورخب نيمرجملا ةلمج ف

 . كلذ_د

 حصي الو 1 ةره اظاا اهماكحأ نع ظافلألا ليزم ريغ بلقلاب ءانثتسالاو

 ىناثلاو ايفن لوألا نوكي نكلو ث ايفن رخآلاو لوألا ءانتتسالا نوكي نآ
 ٠ رثكأ ناك نا اذكهو 6 انابثا

 تقلط ةدحاو الا نيتنثا الا اثالث قلاط تنآ : هتجوزل لاق نمف

 كلذ ناك ةئالث الا ةسمخ الا مهارد ةرشع “ىلع لاق ول امك « نيتنثا

 { ةدحاو تقاط ةدحاوو ةدحاو الا اثالث قلاط تنأ : لاق ناف ث ةينامث

 قلاط تنآ : لاق هنأكف ث اهلبق ىتلا ىلع اهب فوطعم ةيناثلا ةدحاولا نأل
٠ نيتنثا الا ائالث



- ١٩٨ 

 ءانثنسالا هعفن نيتنثا الا اعيرأ قاالط تنآ قلاط تنآ : لاق ناف ث اثالث

 لوق فالتخا هيفف اثالث الا اعبرأ : لاق ناف ، ةدحاو الا اثالث : لاق نمك

 هنأل ثالثلا عقي : لوقو ، ةدحاو قالطلا نوكيو ص ءانثتسالا هعفني

 ، لكلاب ءانثتسالا نوكي سيلو ث اثالث الا اثالث قلاط تنآ : لاق نمك

 نم ءانثتسا هنأل ڵ نيتنثا تقلط نيتنثا الا ةدحاو الا اثالث لاق ناف

 نيتنثا الا اثالث لاق ناف ث لوألا ءانثنسالا ىقبو لطبف ، هنم رثكأ ءانثتسا .

 ٠ ءانثتسالا نم لقألا هل لعج هنأل ، نيتنثا تقلط ةدحاو رأ

 تبقلط نيتنثا وآ ةدحاو الا ائالث قلاط تنأ : لاق ول كلذكو

 ٠ لقألا هل لعجو ي نيتنثا .

 ءانثتسا هنأل ةدحاو ىهف نيتنثا الا ةدحاو قلاط تنأ : لاق ناو
 ٠ لكلا هءاذثنسا هعفني ملو اثالث تقلط اثالث ال! اثالث : لاق ناو لكلا

 : ةلآنسم وم

 نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق نم : هللا هدعسأ ، ديعس : وبآ : لاق

 ؟ هللا ءاسن نا ديز راد تلخد

 ٠ تلخد اذا : تتلط

 ؟ ديز راد تلخد نا هللا ءاش نا قلاط تنأ : لاق ناو

 ٠: دنز راد اهلوخد لبق هنيح نم قالطلا عمقو

 هللا ءاشي نأ الآ دبز راد تلخد نا قلاط تنآ : لاق ناو

٠ قالطلا مقي الف



_ ١٩٩ 

 ؟ ديز راد تلخد نا هللا ءاشي نأ الا قلاط تنأ : لاق ناو

 كتآ مانا هميرغل : لاق ناو ڵالخدت مل ولو ع هنيح نم قالطلا منو
 ناك املف ث ردقلاو ءاضقلا هسبحي نأ الا قلاط هتأرماف اذك تقو ىلا

 ٠ ردقلاو ءاضقلا وهو قاطت الو س هتآرما

 جوزتف ىلع ىضقي نآ الا قلاط تنأف كيلع تجوزت نا : لاق ناو
 ؟ اهيلع

 . قلطت الف

 ؟ هملك مث ص هللا نذأي ىتح انالف ملك نا قلاط ىه : لاق ناو

 ٠ قلطت مل

 مث ء قالطلاب الصتم ىنثتسي نآ هتينو قلاط تنآ : هتجوزل لاق نمو

 ؟ ىنثتسا مث ؤ اريثك وآ اليلق تكس

 ٠ هعفني ال كاذ نأ

 ؟ همالك مني ملف تكس مث تلعف نا : لاق نا كلذكو

 ٠ ةقث ريغ وأ ةقث ناك كل ذ هعفني مل

 الصتم كلذ ىنثئنسم ١ ذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ : لاق نا امأو

 ؟ هريغ مالكب ملكتي الو تكسي نأ ريغ نم قالطلاب
٠ كاذ هعفن



_ ٢٠.. 

 قالطلا ف ءانثتسالا هعفني ال لوقو قالطلا لبق ىون نكي مل ولو

 نثتسي مل اذا امآو ، ىنثتسي نأ ىوني نأ لبق قالطلا ظفل متتسا اذا

 ناك ص نثتسي مل وآ كلذ دعب ءانثتسا كلذ هعفني الف قالطلاب الصتم

 وني مل وأ ىنثتسي نأ لبق ىون دق ٠

 ؟ اذكو اذك تلعف نا ىونو قلاط تنآ : لاقف اهقلط اذا امآو

 ء قالطلاب هيلع مكح هتمكاح ناو هعم ماقملا اهعسو هتتدص نا اذهف

 هقدصت نآ ىه اهل لحي الو هتين وه هعفنت لوقو ، ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 ناك امناو ى لوألا ىوني نأ الا لوثلل فلاخم اذهو ث ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 د_ة اذهو ث ءانثنسالا مكح عضوم ىف نثتسي ماف ىنثتسي نأ هتين

 عفنت ةينلا نا : لاق نم لوق ىلع ءانثتسالا هعفن دقف هتين ىنثتسا

 ٠ قالطلا ىف ءانثتسالا ىف

 ناك امك ارهاظ ءانثتسالا نوكب نآ الا رهظ اميف عفنت ال : لوقو

 ٠ هللا نيبو هنيب اميف كلذو ، ارهاظ قالطلا

 لوقلاب الصتم رخآلا ق ىنثتساو ارارم ددرو اثالث قلط ىذلا امآو

 : فالتخا كلذ ىفف لوألا

 ه عقنب ع انثننسال ١ نآ ل ز هلل ١ ديع ابآ نا دبعس نب رمع ظفحف

 تنأ : لاق نم لوق ىلع هساقو س كلذي الصتم هلك لوقلا ناك اذا

 اهنأ ةدحاو تيون : لاقو ، قلاط تنآ قلاط تنأ قلاط تنأ قااط

٠ ة دسح ١ و



_ ٢٠١ 

 دت مالك كلذ نأل رخآلا لوقلا ى ءانثتسالا هعفني ال : ريسب لاقو
 ق ىنئتسي نأ ىون ناك نا : لاقو ئ رخآ مالك ق ذخأو > لصت ١

 . هؤانثتسا هل ناكو ، كلذ زاج لوألا مالكلاب قطن ذنم رخآلا لوقلا

 ملعأ هللاو ع ةظفل لك ف ىنثتسي نأ الا اضيآ كلذ هعفني ال لوقو

٠ قيفوتلا هبو



. ٢٠٧٢٣ 

 باب

 ةيانكلا قالط 3

 ناك .اذا اذهب قلطت له ث كبراغ ىلع كلبح : هتجوزل لانق نمعو

 ؟ قالطلا هب ديري

 اهيلع عقو ئ قالطلا لوقلا أ 7 دا رآ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ قالطلا

 ؟ قالطلا نم لوقلا اذهب اهقحمب مكف : هل تلق

 ٠ كلذ نم رثكأ وه ىوني نآ الا ةدحاو مقن هنآ ىعم : لاق

 : ةلآنتنم وج

 . كمحر ءىربنتسأو ىرتتسار ىدنعا : هلوق لثم تايانكلا قالطو

 مارح وآ ةلبت وأ ة_تب وأ ة نئاب وأ ةيرب تنآ وأ ، ةلخ تنآ وأ

 س كلهأل كتبهو وأ ، كلهأب ىنحلاو ، ىرمختو ىعنقتو ، ةمرحم وأ
 ليبس ال وأ ، كيلع ىل ناطلس ال وأ ء كيلع ىل كلم ال وأ كسفنل كتبهو وأ

 ىل قح ال وأ ع كتالط ليبس تيلخ وآ ، كليبس تيلخ وأ ، كيلع ىل
 ىغتبا وأ ىبزعا وأ ىبهذا وأ ىجرخا وأ ، كبراغ ىلع كلبح وأ ، كيلع

 ت..ل وآ س ىتآرماب تسيل وآ 7 جاوزألا نه تثئسن نمب ىجوزت وأ جاوزألا

 ح انتالط تكرت وأ كتقراف وأ كنحرس وأ ڵ كل جوزب انأ امو ڵ كل جوزب

٠ كيف ىل ةجاح الو



_ ٢٠٣ _ 

 ى دعابت وأ ك ىنع ىبجتحا وأ ةب ابس تنآ وأ ة رح تنأ وآ

 نم :قالطلا بردلا اهي عقو ىتلا ظافلألا نم كلذ ٥ ايسثآو ىفرصنا أ

 ٠ ةبانكلا و حيرصتلا

 تايانكلا و ؤ ةين دع ريغبو > ةين دقعب مكحلا ق عقي حيرصتل اف

 ٠ قالطلا ةين د_ةعب الا قالط اهب عقي ال

 ٠ قتعلا ف ةيانك نوكي قالطلا حيرص نآ : ءاضلا فو

 نوكي ال قالطالا حيرصو ث قالطلا ف ةيانك نوكي قتعلا حيرصو
 ناملع اهنأل 4 قالطلا ق ةيانك نوكب راهظلا حيرص الو ك راهظاا ق ةيانك

 ٠ دحاو سنحي

 ةين هل نكي ملو ك ةذئاب وأ ةيرب وأ ك ةيلخ تنآ : لاق نمو

 ؟ كلذ ىف

 . | ذهب قالطل ١ عقب : ن امثع نم ن اميلس نعف

 هباتك ف هالا هركذ ام قالطلاو س قالطب سيل اذه : رهزألا لاتقو

 هب عمقي كلذف نه و_ةاط وأ نه وقراف وآ ) نه وحرسقف ( : هلوق لثم

 ٠ هب رذعي ءىش ىلا هفرصي مل اذا قالطلا

. 

 ء هفرصي مل اذا ةقيلطت ةنئابلاو ةيربلاو ةيلخلا : ىلصوملا لاقو
 : ىدتعا ىدتعا ىدتعا : لاق نميف انموق فلتخاو

 ,ه لاق امكف اهمهفأ تنك لوقي نأ الا ثالث : ةداتق لاقف

٠ ةد_حاو ىه : هريغ لاقو



 ب ٢٠٤

 ٠ قالطب سيلف اقالط دري مل نا : ىعفاشلا لاتو

 ٠ ثالث ىهف ةيرب تنآ : لاق اذا : تباث نب ديز نعو

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، ثالث ةنيبلا : زيزعلا دبع ني رمع لاتو

 : ةلاسم دهج

 ء ةمألا عامجاب هوني مل ولو هرهاظب موكحم حيرصلا قالطو

 5 قلاط تنأ : هلوق قالطلا حيرصو ء اقافتا اهب ىوني ىتح تايانكلاو

 هب وني مل ولو قالطلاب هيلع مكح اذهب ظفل ,زم نآ نوملسملا عمجأو
 ٠اتالط

 ّ انباحصأ رثكأ دنع عقي قالطلا : هللا همحر دمحم ويآ خيشلا لاتو

٠ هنع ةيانكلاو حاصنالاب مويلا لمعلا هيلعو



_ ٢٠٥ 

 بام

 قالطلا ىناعم نم ءىش هيفو رايخلا ى

 ل ذكو اذك ىلع د دوعقلا كنلا بحأ ام : هتجوزل لاق لجر نعو

 ء اهدنع ام فرعيل دارآ امناو ث ارايخ كلذب ديري الو 0 جورخلا وآ

 ؟ هتنم ارايخ كلذ نوكي له > جورخلا ٦" تلاقف

 ٠ رايخلا هب داري نأ الا ارايخ نوكي ال هنآ ىعم : لاق

 ح اذكو اذك ىلع دوعقلا ىراتخاف تئسث نا : لاق ناا تيأرأ : هل تلق
 اذه نوكيب له 6 جورخلا راتخأ : . تلاقف 6 جورخلا ىراتخا وآ

 ؟ ارايخ

 ارايخ ىدنع كلذ ناك قالطلا رايخ رايخلا كلذب دارأ نا : لاق

 ىنيراتخا لاق اذا: رايخلا اهل نوكي امناو : لاق ارايخ كلذ ىل نيبي الف الاو

 هب داري ال نأ الا ارايخ كلذ ناك ، اهسفن تراتخاف & كسفن ىراتخا وآ

 ٠ رايخلا

 : ةلآسم ده

 نأ لبق اهدري نآ حورا تباثلا ةلعلاب حاكنلا ىف ةدودرملا نعو

 جورخلا اهب ةآرملل تبثي امم اهب ىتلا ةلعلا لتم جوزلاب ناكو ص اهآطي

 ؟ جوزلا نم

 اهقتادص كرتب حاكنلا خسف ىق رايخلا اهل نا ليق دق : لانف
٠ ةلعلا ىنعمب ءطولا لبق رايخلا توبث ىلع اسايق



 ۔ ٢٠٦

 ٠ ةأرملا ق ةلعلا تناك ول نأ

 لام الو سفن ف امكح ةأرملا ىلع بجوي ءطولا ملعن ال : هل ليتق

 لعف ىنعمب عقي امنا انهاه ءطولا نان ء حاكنلا ةدقعب هل اتباث ناك ام

 ةأرملا لعف ال جوزلا لعف نم هنأ تبث اذاف ع ةأرملا لعف ال جوزلا

 ىف ىتلا ةلمعلاب اهل مدقت ىذلا رايخلا ةلمج لصأ ىلع ةأرملا تناك

 ٠ جوزلا

 ءطولا ىنعمب هانركذ دق ام ىنعمب رايخلا ةآرملا ىف تبث اذاف : لاق

 رظنيو قادصلا عفدو ث ءطولا دعب جوزلل رايخلا ةزاجا اندنع دعيب مل

 ٠ ملعأ هللاو ء رخآلا اذه ىف

 : ةلأسم وج

 تتنافأ اذا ةنونجملاو س تغلب اذا ةلفطلاو س تقتع اذا ةملا رايخ
 لجرلا رايخو ع نيبويعملا نم اهسفن ةمألا رايخ كلذكو ، قالطب كلذ سيلف
 ح لاجرلا نم قالط وه : لوقي نم مهنمو س قالطب سيل ى تابويعملا نم

7 

 . ةلأسضم وج

 تنك ول : لاقف 6 ةيطاخم هتجوز نييو هنيم ناك لجر نع هتلأس

 ؟ اذكو اذك كنم نكي مل ةنلطم

 ىل ننجيب ال و { :قالطلا ىو وني ,ىنح ساب اهيلع سيل ن رآ ىعم : : لاق

٠ بف اتخ ١ اهيف



 .- : ةلاسم دهج

 له { قلاط هجولا اذه ةآرما : لاقف ةآرملا ق ةهجو رظن . لجر نعو .

 " ٠. .ه .... ":.. ,8 قالطلا اهيلع عقي

 هنآ ىعمو ‘ قالطلا ا هبلع عقي هتآرما نأ دجوي هنآ ىعم : لاق

 امنا ناك نإو.. كلذك ؤهف ث ةآرملا ف هسغن 4جو رصبي ناك نا
 نأل ، فالتخا كلذ ىفف ءاملا ف لظلا ةلزنمب ههجو لايخ رصبي

 اهناو 6 هننفن هجو رصبي . هنأ ىل نيبي الو 65 هسفن ءىنلا ريغ لايخلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 هلا۔خ رظنب

 وني ملو ، اذكو اذك ىلعفاو كسفن ىقلط : هتأرمال لاق لجر نعو
 . ؟ قلطت له ى اهسفن ةأرملا تقلطؤ ك انتالط كلذب .

 ىلع: اقرتفي نآ لبق اهسلجم ف اهسفن تقلط اذا اهنآ ىعم : لاق

 دري مل هنأ هلوق ىلا .رظني الو ، مكحلا ق تقلط ىذلا لوقلا اذه ىنعم

 ، هتين ف اقداص ناك نأ ، رذع هيف هل نوكي .اثيسث لوةي نآ الا قالطلا

 2 اميلا كلذف هقيدصت اهل زوجي نمم ناكو 4 كلذ ىلع ةآرملا هقدصتو

 :.. عساولا

 ج ةلأسم دج

 اهنديو ىنبب ام ىتجوز تقلط ٢ ىبأ ىلع . .أ ودهسشا : لاق لجر نعو

 ؟ قالطلا نم اهبلع عقي مك 6 قالطلا نم

 ةيمست .اذهو ث هقالط نم ىقب ناك ام قالطلا نم اهيلع عقي . لاق

٠ رثكأ وآ ةدحاو تناك ع قالطلا نم ىقب امل



٢٠٨ 

 : ةلأسم ه

 ىذلا ديعلا لاقف 3 لمعلا ىلع هديع مصاخ اذا لجرلا نع هتلآسو

 : دبعلا لاقف ، مهيلخ : ديسلا: لاقف ڵ ةجوز دبعلل ناكو ، ىنمغي ىعم

 ؟ ديسلا لوقب قالط دبعلا ةجوز ىلع عقي له مهنيلخ

 ٠ قالطلا هب ديرأ اذا قالطلا بجوت ةيلختلا نآ ىعم : لاق

 ؟ قالطلا هم ديري ديسلا نم ظفللا اذه ناك اذاو

 ٠ ديسلا ةينب قالطلا ةجوزلا ىلع عقي هنأ ىعمف

 ناكو & هعم نولمعي ا:وناك اباحصأ همغب ىذلا ىنع امنا : هل تلق

 قالط هتجوز ىلع عقي الو ت هتينب دبعلا عفتني له ةجوزلا ديسلل ىنعم
 > مهتمغم ديعلا اكش ىذلل ةيلختلاب ديسلا لوق ناك امناو ث اهل ديسلا ةينب

 ؟ ةجوزلا اهنأ دسلا دنعو

 اذا ديسلا ةين ةينلاو ى اذه ف هتينب مقتني ال ديعلا نآ ىعم : لاتق

 ٠ ديعلا ةجوز ىلا دصق

 . .م 7 - ن هب دارأ ه ةيلختلل كلذ هلوق ف ديسلا كسشث ناق : هل تلق

 ؟ ال مأ قالط هب عقيآ قالطلا هب دري مل وأ قالطلا

 امم اظفل قالطلا كلمي نم ظفل نم ناك اذا : ليق هنأ ىعم : لات

 مث ث قالطلا هب وني مل اذا قالطلا بجوي الو ع ةينلا ىف قالطلا بجوي

هنأ ؤ قالطلا هي درب مل وأ س قالطلا هب دارآ هنأ ردي ملف ملكتملا كشي



 ۔_س : ٩ ٠ ٢ . ه _

 ةين املعي مل هتجوزو ص دبعلاو قالطاا هب دا.رأ ناك .ناف : هل تلق
 توكسلا ديسلا عسي له & قالطلا نم هلوق ف مهنيب بجو ام الو ديسلا
 . ؟ كلذب امهملعي الو ع امهنع

 . اهريغو ةرشاعملا نم هاثدحي ام لجأ نم امهملعيو ڵ امهنع توكسلا هعسي

 ملع الو © هملع الب دبعلا ةجوز دري نآ ديسلل زوجي لهف : هل تلق

 ؟ هنجوزل

 اهقتادص نم ىقب امب هتجوز دري نأ دبعلا رمأي ديسلا نأ ىنم : لاق
 ٠ اهتالطو

 نأ يزجي له « اهتادص تفوتسا دق ةجوزلا تناك ناف : هل تلق
 ؟ اهقالطو اهقاادص نم ىقي امي اهدري

 رمأي نآ هديس هرمأي ىذلا لجرلا ةرضحب دبعلا اهدريف : هل تلق

 ؟ مهترضحب هتجوز درب دبعلا

 هيزنجن الو ء نيدهابشي الا درلا نوكي ال : :ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ دحاو دهاسث

 ؟ ثالث وأ ناتقيلطت ديعلا نم ةرحلا قالطف : هل تلق

 7 تاقيلطت ثالث رحلا و ديعلا نم ةرحلا قالط نأ ىعم : لاق

( م ١٤ - عماجلا ١ ديفمل > ٤)



 س ٢١٠

 ؟ ال مآ هقالط زوجي هديس ىأر ريغب هنجوز دبعلا قلط ناف : هل تلق

 .ه هديس ىآ ري ال ١ زوجي ديعلا قالط نآ انياحصأ لوق ق ملعأ ال : لاق

 ح ةلأسم و

 تنآ : لاق وأ هدحاو اهل هتينو اثالث قلاط تنأ : هتجوزل لاق نمعو

 ؟ قالطلا نم نيلوقلا ىف اميلع مقي مك اثالث اهل همتينو ةدحاو قلاط

 : ليقو ى اعيمج نيلوقلا ىف تاقيلطت ثالث اهيلع عقي ليق هنأ ىعم : لاق
 . ٠ اثالث ىونيو > ةدحاو قلاط تنأ هلوق ق . ةدحاو اهيلع عقي

 هتينو قلاط هتأرما : لاق هنأ الا ةدحاو الو اثالث ركذي مل اذا هنعو

 ‘ ؟ قالطلا نم هيلع نوكي ام ةدحاو وأ اثالث

 3 ثالث اهيلع عقي هنآ لوقلا رثكأ ىفف اثالث ىون اذا هنأ ىعم : لاق

 عوقو الا ىل نيبي الم ةدحاو ىون نا امآو ث ةدحناو نوكت ليتق دق هلعلو
 ٠ ه >دح أ و

 ريغ هأرقو هأرقي ملف ضرألا ىف هتجوز قالط بتك لجر نعو

 ؟ قرف امهن۔ب مآ ء ! وس امهااك وه هآ رق ناو ال مآ هتأرما قلطتأ

 سفنب تقلط بتكي امب افراع هباتك ىلا دصق اذا هنأ ىعم : لاق
 وه ه؟رقي ىتح باتكلاب قلطت ال : ليقو 4 مالكلا ماقم موقي هنأل ، باتكلا

 هأرق اذاف ، وه هأرقي مل ام هل هريغ ةءارقب قلطت ال : ليقو ث هريغ وآ

 ع ق:فوتلاا هبو ملعأ هللاو ، قلطت اهنأ الا ملعأ الق مالكلا ىلا !دصاق

٠ هنم قحلاب ذخأيلو هانرطس اميف فقاولا رظنيلف



٢١١ 

 باب

 ىتمو مويب قالطلا ىف

 نيح لاتق مث ك هتخآ لجرلا جوزتو ث لجر تخآ جوزت لجر نعو

 دعب ناك املف ڵ هتآرما ىنعي ث قلاط هتخأف ىتخأ نالف قلطب ىتم : جوزت

 اذه لاح نوكي ام جوزلا باغو ث ىنقلط نالف تلاقو هتخأ تلصو كلذ

 ؟ هتجوز عم لجرلا

 ذضخألا ف امأو ة قالط ىل نيبي سيلف مكحلا ف امأ ىعم : لاق

 قاب ناك طا تخالا ىلع اهدرب نأ الا هيلا كلذف ءطولا كرتم مزحلاب

 ٠ ةقلطم ءطو دق ناك كلذ دعم اهقالط حصو اهئطو نا هنأل قالط امهنيب

 ج ةلأس%م هج

 قلاط تناف قالطلا ىنلآست موي : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو

 ؟ قالطلا اهيبلع عقي ىتم

 ٠ قالطلا هلآست موي قالطلا اهيلع عقي هنآ ىعم : لاق

 ؟ قالطلا هلآست نآ ىلا اطب نأ هل لهف : تلق

 ٠ اهأطي نآ اذه ف هل سيل نأ انفرع ىذلا ىعم : لاق

 نآ لبقو ص درلا دعب اهأطي نأ هل له . موب لك ىف اهدر ناف : لاق

؟ مويل ا كلذ ق قالطل ١ هلأست



.٢١٢ 

 هلأست مل ام اهدري ىذلا مويلا كلذ ف اهاطي نآ هل نأ ىعم : لاق

 هنأل ث هلأست ىذلا مويلا ف اهأطي الئل اهاطو منمي امنا هنأل ، قالطلا

 دق ناك اهدر اذاف ك هيف هلأست ىذلا مويلا لوأ نم قالطلا اهيلع عقي
 اهيلع عقوو هتلأس ناف ، مويلا كلذ فق اهيلع عقي ىذلا قالطلا نع اهدر

 ٠ طايتحالاو مزحلاب لمع دق ناك هلآست مل ناو ع اهدر دق ناك قالطلا

 مويلا نم رجفلا علطي نأ ىلا ءطولا ةحابإ ىلع نوكيف : هل تلق
 ' ؟ىناثلا

 هيف اهدري ى ذلا هموب ق ءطولا ةحايإ هل زوجي امنا هنأ ىعم : لاق .

 ٠ هيف ءطولا روجحم هنأ ىعمغ ليللا امأو ع مويلا كلذ ىضقني نأ ىلا

 ؛ راهنملا لثمك ىف اهاطو هل زوجيأا ليللا لوأ ىف اهدر ناخ : هل تلق

 اهأطو هل زوجيو © راهنلا لثم ىعم ناك ليللا ىف اهدر ناف : هل تلق

 ٠ ليللا ىضقني نآ ىلا

 اءبلع عقي ىتم ث اهقلطي موي قلاط ىه : هتجوزل لاق لجر نعو
 3 ٠ ؟ قالطلا

 تعفترأ د_ةو ث ةدحاو اهقلط !اذا قالطلا اهيلع عقي ليق هنأ ىعم : لاق

 كلذ نم اهقلطي نأ لبق رجفلا علط اذا ةدحاو قالطلا اهيلع عقو سمشلا
٠ تقولا ىف مويلا كلذ اهتلط ىتلا هقيلطتلا عم مويلا



 _ _ ٢١٣

 ؟ قلاط تنأف كقلطأا ال لاق ناف : هل تاق

 اهقلطي ملو مويلا تضقنا اذا قالطلا اهيلع عقي نآ ىنبجعي : لاق

 تضقنا اذا قالطلا اهيلع مقي هنآ اذه لبق ىدنع ناكو ث اهل لاق ام نيح نم

 ٠ ىدنع سيقأ وه لوألا لوقلا اذهو ث هلوق ىنعم ىلع اهقلطي ملو مويلا

 ج ةلآسم وبع

 عقي له ، قالطلا تئسث ىتم قلاط تنأ : هتجوزل لوقي لجرلا نعو
 ةره قالطلا اهيلع عقي امنأ وأ 6 ةرم دعم ةرم تءاش ىنم قالطلا اهيلع

 ةدبحاو ةرم قالطلا اهيلع عقي هنأ ليق اميف دجوي هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةرم دعب ةرم تعاش ىتم قالطلا اهيلع عقي لوقي ضعبو

 اهل هلوتك كلذ نوكي تئش املك قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق

 ؟ تئش ىنم

 تعانش املك قالطلا اهقحلي اذه نا : لوقي اضعب نآ ىعم : لاق
 ح اهسلجم ىف تماد ام الا اهل سيل : لوقب ضعبو ع تاقيلطت ثالثب نيبت نيح

 اميف قالطلا اهيلع مقي مل قالطلا اشت ملو ، كلذ اهساجم نم تجرخ اذاف

 تعاش ىتم لوألا هلوق ف قالطلا اهل سيل ىدنع ليق كلذكو ىدنع ليق
 ه هسلجم ف الإ

 ج ةلأسم ج

؟ رهدو نامز الخ اذا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو



٢١٤ 

 ء ةنسلا ف دعب دق نامزلا نأل ، تقلط ةنس الخ اذا ىعم : لاق

 ٠ هليلو موي ىدنع نامزلاو

 . ةلآضم وبع

 ٨ تاجوز ثااث كعم تناك دت : هل لاقف الجر لاس لجر نعو

 قالطلا اهيلع عقي ةدحاو هكلم فو ، نهتجرخآ دقو ثالث تناك دق : لانف
 ٠ ال مآ

 .. اتالط كلذب هتجوزل وني مل ام اهيلع مقي ال هنآ ىعم : لاق

 ج ةلآشضم وج

 ملو دق : تلاقف ، تئسث نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو
 ؟ .. ع هد لقن

 ول تيأرأ هل تلق دق اهلوق ىنعمب قلطت اهنآ ىل نيبي سيل : لاق ٠

 ؟ قلطت له ، تلعف دق تلاق اهنأ

 ٠ تلعف دق اهلوق ىنعمب قالط اذه ىفف ىل نيبي سيل : لاق

 قالط اهيلع عقي قالطب مست ملو تئسث دق : تلاق ناف : هل تلق
 م ؟ ال مآ

 نأ لبق وأ ، اهسلجم ف تءاش اذا اهيلع مقي هنأ ىعم : لاق

 ِ ٠ اقترتفي

` ؟ ال مآ قالطلا اهيلع عقي تلبق "دق : تلاق ناه : هل تلق



: .٢١٥ 

 تلبق دق اهلوق ىنعمب قالط اذه ف ىل نييب ال : لاق ٠

 ؟ ال مآ قلطت تقلط دق : تلاتت ناف : هل تلق

 ؟ قالط اذهب اهيلع عقي ىسفن تقلط دق : تلاق ناف : هل تلق

 اهلوقت ىنعمب قالط ىف ىل نيبي ال : لاق ٠

 ةلاشضم ةدج :

 ؟ قلاط تنأف رهدو نامز ءاج اذا : هتجوزل لاق لجر نعو

 ةنس الخ اذا. قالطلا. اهيلع ليق دق هنأ ىعم .: لاق ٠

 ةلآبنمه جا :

 اميلع عقي ىتم دحن ءابج اذا قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو
 : ١ ؟ قالطلا

 ٠ تقلط دغ ءاج اذا هنأ ىعم : لاق

 ؟ دغ ىلا اهؤطو هلف : تلق ا

 تنأف انالف تملك اذا : هلوق لثم كلذ امناو ء كلذك هنأ ىعم : لاق: ... .

٠ انالف ملكت ىتح قلطت الف قلاط



 ؟ ناضمر ف قلاط تنآ اهل لاقت ناف : هل تلق

 ؟ ليللا نود راهنلا ق كلذ مآ ناضمر رهش نم ةعاس لوآ ف -قتلل

 لوآ ف كلذ ناك ناضمر رهش موي لوآ ف كلذ نوكي نأ ىنبجعي : لاق
 مدقف ء قلاط تنآف نالف مدقي موي : لاق ناف اادح دح دق هنأل ، هنم ةعاس

 دح دق هنأل ڵ لوألا ريغ اذهو مدق نيح نم اهيلع عقي اهنآ اليل نالف

 وآ ث نالف مدقي نيح نم قالطلا عقي ىنعلاب نالف مدق ناف ح نالف مودق
 ٠ مويلا لوآ نم

 ٠ هيف مدق ىذلا راهنلا لوآ نم قالطلا عقي هنآ ىمم : لاق

 ؟ نالاف مو دق لبق اهأطي نآ هل لهف : هل لبق

 ع۔ةيف نالف مدقي ىتم ىردي ال هنأل اهاطي نأ هل سيل هنا : لاق
 ٥ مويلا لوأ نم تقلط مويلا رخآ ف مدق اذا هنأل عحىطو دقو ، قالطلا
 ٠ نالف مدقي موي : لاق هنأل

 : ةلآسم :3

 مويلا قلاط تناف ةنسلا تلاح اذا : هتجوزل لاق لجر نع لأسو
 ؟ قلطت ىتم

 : لاق هنأ هللا همحر ىرأوحلا ىبأ نع رثألا اف دجوي هنأ ىعم : لاق
 هلوقو 4 تقلط ةنسلا تلاح ١ ذا : لات هنآ بوبحم نب دمحم نع انلم

 ٠ وشح مويلا قلاط تنأف

 ىتم ةنبسلا تلاح اذا مويلا قلاط تنأ : لاق ناف : هل تلق
؟ . <أ .. ١
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 ةنسلا لوحت نأ الا قلطت ال ىدنع : لاق ٠

 ؟ دغ ءاج اذا مويلا قلاط تنآ : اهل .لاق ناف : هل تلق

 لوذلا لوقلا ىنعم اهيف هبشي هنأ ىعم : لاق ٠

 ؟ دغ ءىجت نأ ىلا اهاطي نآ هل لهف : هل تلت

 دغ ءىجت ىتح قلطت ال تناك اذا اهنأ ىدنع : لاق ٨

 ةلاسم و :

 : اهديس اهل لاق مث ك كنتتعب قلاط تنآ : اهجوز اهل لاق ةمآ نعو

 ؟ رهشل ةرح تنأ

 ٠ تتتعأ اذا قالطلا اهيلع عقي هنآ ىعم : لات أ

 : ةلسم 3

 قلطت ىتم ةنسب ىتوم لبق قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو
 ؟هذه

 عونمم هتا : ليقو ص اهنيح نم قلطت اهنا : ليق هنآ ىعم : لاق

 نوكت : ليقو . ءاليال اب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ناف ح اهئطو نم

 ٠ اقالطلا نم انفصو ام ىلع ةنسب هتوم لبق قلطت ىتح اهااح ىلع

 ؟ ال مآ اهثري هلبق تتام ناف : هل تلق

قالطلاب لوقي نم لوق ىلع هرمأ هيلع دسفي ليق هنأ ىعم : لاق



 ىهو تتام اهنآ ملع رثكأ وآ ةنسب اهتوم دعب ىيح ناف ك ةفصلا ىلع
 { اهتوم ربتعا ةنس نم لقأ اهتوم دعب ىح ناو ص اهثاريم هل ناكو ، هتجوز

 دعب تنام تناك ناو ، اهثاريم هل ناك هتنم ة دغلا قف اهتوم ناك ناف

 ٠ اهنم ث اريم هل نكي مل ةدعلا ءاضقنا

 ٠؟ هثرت له ص اهلبق وه تام ناف : هل تلق

 ةدعلا ىف اذه هلوق لبق هتوم ناك نا هرمآ ربتعي هنآ ىعم : لاق

 مل اهتدع تضقنا دنن تناك ناو س هتثرو هيلع قالطلا عوقو دعب اهنم

٠ هث رت



 د ٢١٩

 سيرخالاو ناركسلا قالط ف

 قاطف ركسف تاركسملا نم هريغ وآ ذيبنلا بارش برش لجر نعو

 هسفن ىلع وه هانج ىذلا ركسملا نم ؛4ضزاع .ام هنأ ىعم : لاق .
 ٤ كلذ ىف دحلا همزل.لر تق وأ قرس وأ ىنز ول هنآ امك ء هلعف ام همزلي

 كلذ.لثم لعغ مث ث لجو زع هللا لبق نم ةضراع ةلع نم ركسلا ناك ولو
 ٠ قالط الوا دح ق همزلي مل

 ءاودلا اذه دلوت نم ةلع هل تضرع مث ءاود برش ناف : هل تلق

 ؟ هلقع ريغت ىف هتآرما :قلطف هلقع لاز نآ ىلا

 للعلا هذه لثم نم هلقع بهذ اذا هيلع سيل : ليق هنآ ىعم : لاق

 نأل ، ءىش قلط نا هلقع باهذ ىف ىدنع هيلع سيلف ، هل ضرعت ىتلا

 فرعي ابارش برش ولو ع فراعتلا ىف هنم دقعنم ريغ هبرش هل حابم اذه
 ء ناركسلا ماكحآ هيلع ناك ء ركسف لالح لصألا ىف هنآ الا ركسي هنآ

 . همكح هيلع تبثيو

 ةقث هعفص نم فرعي ال ءاود ناسنالا برشي نأ زوج بف : هل تلق

 ؟ كلذ .زوجي ال وأ ةقث ريغ وأ

 نأ الا ةقثلا دنع نم .ء ااودل ١ برشم نأ هل زو بجي هنآ ىعم : لاق

ريح وأ ةقث دنع نم هل زوجي ال هناف ، نيعلا مئاق رمخلا نم نوكي



 س ٢٢٠ ب

 ء اهنيعب اهتنياعم ىلع ةجحلا موقتو ث اهنيعب ةفورعم اهنأل ، ةقث
 نكي مل ذااف ع ىناوألا ف الا مرحي ال ةيرشألا رئاس نم ىذلا بارشلاو

 . ملع هللاو ، رمخلا مكح ريغ اهمكح ناك هيف مرحت ىتلا ىناوألا ف

 : ةلأسم دهج

 ؟ قالطلا تبلطو ث اهجوز ناسل سرخ اذا ةآرملا نعو

 سيلو ، هتجوز نوكتو ع هلام نم ةقفنلا اهيلع ىرجي هنآ ىعم : لاق
 اهتالطب مهيلع مكحي نأ الا اهقلطي نأ هئايلوا نم دحأل الو ، قالط اهل
 ١ اوع اث نا مهنأ ىعم هناق ، اسكتو هنم اهيلع قفني لام هل نكي مل اذا

 مببجيو ث اهوتلط اوءاسث ناو اوءاش ثيح نم اهوسكو اهيلع اوقفنأ
. ملعا هللاو ، ، هتجوز ىهو مهتالط زوجي ال : ليقو « مهقالط



 س ٢٢١ س

 باب

 ةيناعمو راهظلا ق

 ۔؟ ةرم فلأ ىمأ رهظك ىلع تنأ : هتجوزل لاق لجر نعو

 .. ةدبحاو ةرامقك 7 .نا : ليق هنآ ىعص .: لاق . .

 :, -.٠: " ؟ةرم فلأ همأ ريظك هيلع

 ىدنع .هبشي هلك اذهو ةدجلاو ةرافك :نوكت نأ ىنيجعي : لاق

 ٠ ناميألا ق ليق ام بسح ح ىلع فالتخال ا ىنعم

 بجي ؤأ قتعي له “ همأ ىه وأ همأك ىه : هتمأل لاق ناف : هل تلق

 ؟ !راهظ الو اقتع كلذب ىنعي ملو ك اهاطي ال .وآ اهاطي ناك راهظ هيلع
 : لوقيا وآ ث اقتع الو اراهظ هب ىنعي مل ام : ليق .هنآ ىعم :: لاق .. ...

 . هديرب نأ الا اقتع لذه ف ملعآ الو ، راهظ هيلع عقي الف همأك ىه

 : ةلآسمم وج

 ملو نيرهشلا متأ ىتح ماصف ى قتعلا دجي مل اذا رهاظملا نعو

 هيلع مآ موصلا هيزجيآ ةرافكلا ىلع ردقي ام دبجو مث ث هتجوزب لخدي

 ؟ قتعلا

٠ هب زجي موصلا نأ ىمم : ل ات :



:٢٢٢ . 

 ضعب وأ موي نيرهشلا نم هيلع ىقب ااذا ىتح ماص اذاف : هل تلق
 ؟ قتعي مآ موصلا هب هيزجيأ قتعلا ىلع ردقي ام دجوو ع موي

 ٠ قتعلا هيلعو ، هيزجي ال موصلا نأ ىعم : لاق

 . : ةلاسم ج

 هنأ حصف ءىطوو ن هراهظ نع قتعاف رفك مث هتآرما نم رهاظ نمعو

 ؟ ال مآ دسىغفيأ رح

 ٠ هيلع مرحت اهنأ ىعم : ل ات

 ؟ هوبآ هقتعأ :ىذلا نآ حص ناف : هل تلق

 كلمم ال رحل ١ نأ ىعم كلذو ئ هيف فلتخي هنأ دجوب هنآ ىعم : لاق

 هتتعآ دبك كلذف > هوبأ هنأ حصف هبتتعآ ا ذا امأو > كلام . هملع عقي ال و

 ٠ قوتعملا ةيدوبع لجأل فالتخا هيلع اهميرحت ىفف ك كلملا ببسب

 نآ دعم اكيرش هتتعأ ىذلا ديبعلا آذه .ق هل نأ .حص ناف : هل .تلق

 َ ؟ ال مآ هبلغ مرحت ءىطو

 : هبف فلثنخم ح و هنأ ىعم : لاق

 . هتصح هيف هكيرثل نمضيو هيزجي : لوقي ضعبف

 هلع دسفت هنآ ىعمف هزجي مل اذاو ء هيزجي ال : لوقي ضعبو

انيكسم نيتس معطأو ، ماعطالاب رفك ىذلا ف الا ةرافكلا داسف دعب



 م ٢٢٣ ..

 دبقف ءىطو مث ء كلذب هنم الهج هيزجي كلذ نأ نظو . ة دحاو او ةرم

 ٠ ةين اث ةلكآ مهاي :ايعآب مهمعطيو > هيلع مسفت ال ا اذ ذه نا : ليت

 اهنا : ليق دقف دحاو مهنم مدع ولو ردقي ملف هيلع اوباغ ناف

 لهجو راهظلا ةرافك نع ادحا:و ارهش ماص ناف ص هل ليق هيلع دفت

 كلذ لمج اذا ماعطالا لثم نوكيأ ءىطو مث هيزجي هنأ نظو ، كلذ
 ؟ ال مآ

 ٠ هيلع دسفتو هيزجي ال : ليق هنأ ىعم : لاق

 : ةلآتم دا

 ؟ اهجوزت مث ك راهظلاب هنم ,تناو هتجوز نم رهاظ لجر نعو

 .. رفكي .ىتح اهاطي الو رفكيو هيع لجأ ال : .لاق نم لات

 اليالاب تناب رهسأ ةعبرأ البخ ناف ، لجألا .هيلع : لاق نم لانو
 ٠ ةرافكلا لبق اهؤطي : لاق ادحأ نآ ملعن الو ى ةيناث

 : اهميرحت ف فلتخي هنأ ىدنعق رفكي نأ لبت اهئطو ناف
 ٠ تمرح : لاق نم لاقف

 ٠ مرحت ال : لات نم لات

 : ةلآسم

 كلذ نوكب هامأ ايأو .هامآ اي : هتأرمال لاق اذا لجرلا نع هتلآسو , {,

؟ال مآ اراهط



٢٢٤ 

 وهف ةينب تحص اذاف ، نيجوزلا نيب ةيفاج ةملك اهنأ ىعم : لاق

 ىعم وهف راهظلا ٥ امآ ايو ٥ اتخأ اي : هلوقي دا رأ ناو ك ةجوزلل ره اظم

 . راهظ

 : ةلاسم ة
 ؟ ىمع ةنبا رهظك ىلع تنآ : هتجوزل لاق اذاو : هريغ نعو

 ١ ٠ ار اهظ نكم مل

 ؟ ىمع ني ١ رهظك : ل اق ن ااو

 هبي ربتعي مل لاجرلا نم بابلا اذه ف ركذ املك وأ !راهظ مذ
 . مرحملا ريغو ءاسنلا نم مرحملا هب ربتعي امك ، مرحملا ريغو مرحملا

 ؟ ةكرخملا ةيبرحلا هذه رهظك ىلع تنآ : لاق ناوا

 ث راهظب سيلف
 ؟ تاكرشملا تايبرحلا رهظك : لاق ناو

 ٠ دودحم ىلع نيعي مل هنأل راهظ وهف

 ؟ ىراصنلاو دوهيلا ءاسن نم دحأك : لاق ناو

 اذا اراهظ نوكي امناو ث زئاج تايباتكلا حاكن نأل & راهظب سيلف

: ٠ هحاكن زوجي ال نم رهلنك لا



. ٢٢٥ 

 ؟ نفرعي ال تايسوجم وآ ، فرعت ال ةيسوجم رهظك : لاق اذاو

 ٠ اراهظ نوكي اذه لثمف

 ؟ هتجوز نم لجرلا رهاظ اذاو

 قتع ةرافكلا بيترتو ڵ راهظ ةرافك ةرافكلا لبق اهأطي نآ هل سيلف

 ماعطاف عطتسي مل ناق ، نيعباتنم نيرهش مايصف دجي مل ناف « ةبقر
 ٠ رابخ كلذ ىف سيلو ى انيكسم نيتس

 ؟ قالطلاو راهظلا ريغب اهنم ىلآ اذاو

 . اهيلع ىلآ ىتلاا نيميلا نع رفكي مث ، اهاطي نأ هل ناف

 رامظلا لجأ ىضقناف ، اهقلط مث هتجوز نم لجرلا رهاظ اذلو
 ؟ 'قالطلا لجأ لمق

 لجأ لبق قالطلا لجآ ىضقناا ناإو ڵ كلذ دعب قالطلا اهنتحمي اهناف

 كلذ دعب اهدر ناق ص راهظلا اهقحلي الو ڵ قالطلاب نيبت اهناف راهظلا

 ٠ كلذ ىف هيلع تقو الو راهظلا رفكي ىتح اهؤطو هل نكي مل

 ، هعنم ضرمل ةرافكلا ىف طرقي ملف هتآرما نم لجرلا رهاظ اذاو

 ؟ اقتتنع دجي ملف ح موصلا نع هعنم رذعو

 4 توفلا فاخ اذا ىقابلا نع معطآو ك موصي ن ١ ردق ام ماص

 ملف موصلا ىلع ردقي ناك اذا ماعطالا هعفني مل الاو دب ف طرف اذاو

( ٤ ج ديفملا عماجل ا ١٥ م {



 س ٢٢٦

 صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذال ) : ىئاعت هللا لاق ء ضرم ىتح مصي

 ناف قالطلا اومزع ناو ٠ ميحر روفغ هللا ناف اوعاف ناف رهشأ ةعبرأ

 ٠ ( ميع عيمس هللا

 ُ ءاليالا طقس طقف عامجلاب جوزلا ءاف ناف : ملعأ هللاو : ليق

 ٠ قالطلا ىلع مزع دقف أطي مل ناو

- 

 : ةلآاشتم "ج

 : هجوزلا تلاقو & ترفك ىنا : لاق مث هتجوز نم رهاظ لجر نعو
 ؟ رفكي مل

 نآ هيلعو ث اهنود ةرافكلاب دبعتم هنأل ، جوزلا لوق لوقلاف : لاق

 ٠ اهنم جربخي

 ؟ كلذ ىه تركنآو ، اهدر هنآ اعدلا مث اهقلط ناو

 نوكي درلا نآ ىرت الآ س ىعدا اميف ةنيبلاا هيلعو اهلوقت لوقلاف

 دعب الا اهسفن هئطوت ال نأ اهيلعو ع كلذب ةدبعتم ىهو ةجوزلا ةرضحب
 ٠ كلذ ىلع ةنيبلا راضحاو اهدر

 . ةلآسنىم ةه

 تنآ : اهل لوقي نأ وه اهجوز ىلع ةآرملا هب مرحت ىذلا راهظلاو
 تنأ : اهل لاق اذا امأو ‘ راهظا مكح مزليف . ىمآ وأ ىبآ رهظك ىلع

ىتح ١ راهظ نوكي ال ثنح مث ك كلذب اغلاح لعفف “ىلع ىمآ رهظ لثم



_ :٢٢٧ 

 كلذب تدرأ : لاق اذا هلوق لوقلاو ، راهظلا هب ىونيو ث هيلا دصقي

 وحنو ةماركلاو ربلاو ح اهل ميطفتلا و قحلا: ىف ىمأ لثم اهنآو ، ةدوملا

 ذ , ٠

 ؟ كلذب اهيلع افلاح ىمأ لثم ىلع تنآ : اهل لاق اذاو

 .: فالتخا كلذ ىف انباحصأ نيبف

 ٠ راهظلا مكح همزلي : لاق نم مهنمف

 . هيونيو هيلا دصقي ىتح راهظلا همزلي ال : لاق نم مهنمو

 نم وآ ىمآ رهظك “ىلع تنأ : نيمي ريغ ف وأ هنيمي ف لاق اذا امأو

 هناف دواد الا ، سانلا نم دحآ نيب فالتخا ريغب راهظ وهف

 هدعب هباحصأو ىعفاسثلا لوق فلتخاو ، لوقلا اذهب ىنثي ىتح : لاق

 وحنك ص نيلوق ىلع ىمأ رهظك ىلع تنأ : هتأرمال لبجرلا لوق ف اضيآ
 دواد امأو ، الوق اذه ىف ةفينح ىبأل ظفحأ الو ، انباحصأ فااةخلا

 ء نيترم كلذب فلأحلا ىننثيو رهظلا ركذي نأ الا بجي ال هدنع راهظلاف
 ٠ هدنع راهظلا عقي مث

 امناو ع هب فلح مرحم لكيه لكب عقي راهظلا نأ هدنعف كلام امأو

 رتظل ١ نأل ح ميرحتل ١ اهم دارأ ىتلا نيميلا ق هريغ نود رهظلا صح

ىلع كبوكر : لات هنأكف ، تيسشتغا اذا ةبوكرم ةأرملاو ، بوكرلا عضوم



 س ٢٢٨

 ةراعتسالا فيطل نم اذهو س عامجلا ف ىنعي ، ميرحتلا ف ئمأ بوكرك

 ٠ ملعأ هللاو ك ةيانكلا ق

 هللا لعجف ص راهظلاب مهءاسن نوقلطي ةيظاجلا ىف سانلا ناكو
 راهظلا مكح موزل ببس ناكو ع هيلع اوناك ام فالخ مالسالا ف همكح

 هللا ىلص ىبنلا ىلا تماصلا نب س وأ ةأرما ميكح تنب ةلوخ ةياكش

 لوأ ف كلذ مكح هللا لزنأف ص اهنم رهاظ نيح اهجوز نم ملسو هيلع

 ٠ ةلداجملاأ ةروس

 : ةلأسم ده

 ؟ رهاظ وأ نونجملا قلط اذا:و

 ىف قتنعأ مش ةحصلا لاح ىف رهاظ ناف س راهظ الو قالط عقي الف

 ٠ هقتع زجي مل نوذجلا لاح

 مث اهدر مث ي تناب ىتح اهكرتن مث 2 هتجوز نم لجر رهاظ ا:ذاو

 ؟ اهب لخدي نأ لبق اهقلطف اهجوزت

 ٠ اهينع ةدع الو ، قادصلا نم هيلع اهدر ام فصن اهل ناف

 : ةلأسم .3

 هبنأ ليلدلا هنم حصي ال ىمذلا راهظ : ةفينح ىبأ باحصآ لاة
 راهظلا هنم حصب ال نآ بجوف موصلا هنم حصي ال صخش

. نوبنجملاك



_ ٢٢٩ 

 اهيلا دؤي ملو > هتآرما نم ىآ وأ رهاظ نأك حصي : ىعفاشلا لاق

 لعفم مل ناف {&© رهشأ ةعبرأ ولخت نأ لبق رفكدلف اهيلا ه ا.دآ اذاف ڵ اهلجاع

 ٠ راهظلاب تناب اهاطعأ مويب نم

 ؟ امهدحآ تام مث . رهشأ ةعمرأ تثكمغف هتآرمأ نم رهاظ نمو

 رهشألا ةعبرألا ىف هنيمي رفكي مل اذا ، هنم تناب دقو امهنيب ثاريم الف

٠ ملعأ هللاو ، اهنم رهاظ موي ذم



_ ٣ ٢ _ 

 باب

 نآربلاو رايخلاو علخلا ىف

 اهئربي نأ مالك اهيلوو هل ةمرح نيبو هنيب ىرج لجر نعو

 اوحلو كلذ نم عنتماف ز هلزنمو هلام نم اهنكمب وأ ث اهنتح هنم اوضبقيو

 نا : وه لاقف اهقح نم هتآربأ نأ ىلا هنم ريسفت عم ةفلاخملا ق هيلع

 أ اهسفن نآرب كلذب وني مل ولو ، هنم اهنآربآ د_ةف قح ىل اهلبق ناك

 { اهسفن اهل ىربي مل هنأ ركذف ث اهتارفب هيلع اومكح مث ، هدارأ الو

 ىنأ مكدحأ ىل فلحيف الاو ، ا_هتأربأ ام ىنوفلح متتس نا : لانو
 ؟ ةفصلا هذضه ىلع نآربلا تبثي له ص كلذ نم انوهعنتماف س ا_هتآربأ

 ساجم ف لوقي ىتح نآرب ظفللا اذهب عقي الف تغصو ام ىلعف

 دق وأ س تليق دق : ناربلل اادعقو س اهنح نم هنآربأ نآ دءيب نم نآ ردلا

 ظافلألا نم اذه هببشد ام وأ س اه.ىثن اهل تأريأ دق وأ ث اهنآرب تلبق

 هيلع موقت نأ الا انآري لوألا هلوقب دري مل انذا نآ ربلا اهب عقي ىتلا

 اهمتربم مل هنأ مهل هنيمي امآو كلذ ث اهسلجم ى اهنآرب لبق هنأ ةديب

 اهمرحي امم هل مهناميأ الو ، نآربلا عقو دق ناك نا هل اهلحي امم سيلف

 . نآرب امهنيب عقو دت نكي مل نا هييلع

 : ةلاسم اه
 اودهشا : ٠. لاقف اهقالط اهيطعي وأ هتجوز ىرايب نآ دأ رأ لجر نعو

 ف همزل ام طلغلا ىعدا مث ح تاتيلطت ثدااث ةنالف “هغلط دت دق ىنأ

؟ كلذ



 س ٢٣١ ب

 { هاوعد لبقت الو ، مكحلا ف قالطلاب ذخؤي هنآ ىعم : لاق

 ىف اهقالط لعجي نأ دارأ اهنا ناك ناف ت هللا نيبو هنيب اميف امآو

 ث هعسي اميف قالطلا عقي مل اهقالطب أطخاف اهدي

 ركند نآ قالطلا اذه لبجرلا . ااذه نم ملع نم ىلع لهف : هل تلق

 ؟ ةجوزلا هذه عم لجرلا و ص هيلع"

 نيبارتسض انوكي نأ الا نظلا اهيف نسحيف مكحلا ىف امآ ىعم : لاق

 نم هماقم موقي نم وأ مكاحلا امهدحأو بذكلا ف اهقحليو ، هيف

 لوقلا ضعب ف هعسي نآ كلذ ىدنع دعبي مل ، مكحلا رهاظب نيمل.ملا:

 امب الا هقدبصت نآ اهل الو س قيدصت هل سيل نآ : لوقي نم لوق ىلع

 ٠ مكحلا هب ىرجيب

 : ةلأسم :3

 املف ء لجرلا ىبأف ء اهقراغب نأ اهجوزل تلاق ةأرما نع : لئسو
 ثكسنم كيلع ىل ق_ح لك نع كتأربآ دق : تلاق لوقلا ىف هيلع تحلآأ
 : ؟ لوخت ام هل ليق مث ح ةريبك ةعاس لجرلا"

 ةآرملا هتآربأ ىذلا نآربلا لبق .دق هنآ هتين فيو ، تلبق دق : لاق

 ؟ كلذ ريغ نم ال اهقح نم

 هنأ ىعمف ث هدارأ الو نآربلل ادعق انوكي مل اذا هنأ ىعم : لاق
 علخلل ادهعق انوكي مل اذاو ع اذه لثمب ملخلا نآرب عقي ال : ليق "

 ليقو ، اهتح نم ةتأربأ دق اهنأ ة ةلاقملا هذه تلاقو ع هيلا ايعاادت الؤ"

٠ امهنيب علخلا تجويو .انآرب نوكي .ليبق هنآ ىعمف ، كلذ



_ ٣٢×٦× 

 : ةلاسم

 بحتأ : هل تلاقف مالك اهجوز نييو اهنيب ىرج ةآرما نع : لئسو

 مايأب كلذ لبق اهقح هل تكرت تناك دقو ث معن : لاق ؟ كصلخأ نأ

 امك ىقح نم كتآربآ دق ىنا هتكئالمو هللا دهشي امك : هل تلاقف

 « ةيناث ةرم نآ ربلا هيلع تتبثآ مث : تلبق دق : لاقف ، ىسفن ىل تأربأ

 بجي اذام س ةدحاو ةرم نآربلا دا.رآ امنا : لاقو ، تلبق دق : لاقف

 ؟ امهيلع

 هنآ كلذ ىلع اقفتا ا_نآرب اذه امهلوق دحأب ادارأ ناا امهنا : لاق

 ٠ هادارآ ولو ث انآرب نوكي ال كلذ دعيو & انآرب نوكي ليق دق

 ؟ ةلآضم ٭

 لبق اهقح هل تكرت دق تناكو ، هتجوز ءىرايب ىذلا نع : لئسو

 تأربآ ام ىقح نم كتآربآ دق ىنأ هتكئالمو هللا دهشي امك : تلاقف ، كلذ

 اهنأ هانعم تلبق دق لاق امنا هنا : لاقو ، تلبق دق : لاتف ، ىسفن ىل
 مل هنآو ف لولا لوبقلا ىنعي هلبق دقو ، اهقح نم هتآربآ دق تناك

 !امهنا لاقو س ةجح كلذ ىف هل له & نآربلل دعق الو س اهسفن اهل ءعىربي

 ؟ ةآرما الا دحآ امهعم نكي مل

 ء هاديرب نأ الا نآربلا بجوي ام لولا امهظفل ف ىل نيبي ال : لاق

 نآ ربلا بجي ال ناك اذاف ، هل امه دوعق نع اعجرب ملو هل ادعق انوكي وأ

 بتجويب ىذلا نآرميلا دري مل هنا : جوزلا لاقو 3 ةدارالاب الا كلذ ق

٠ كلذ ق هنيمي دارأ نا الا هنيمي مم : هلوق لوقلا ناك علخلا



 _ _ ٢٢٨٣٣

 : ةلاسم ة

 ىقح نم هتيرب دق : تلاقف اهيريب نأ هتجوز هيلا تبلط لجر نعو

 ؟ ظفللا سفنب نآربلا مقي له ء اهقح

 امنا : تااتو جيوزتلا ةآرملا تدارأو جوزلا باغ ناف : هل تلق

 اذه ىق اهعم لخدي نآ دحأل زوجي له ص نآريبلا كلذ تدارأ

 ؟ جوزتلا

 عقي الو > اهتدا:راي الا نآربلا عقو نكي مل ا ذلآ هنآ ىعم : لاق

 باغ اذاف ، اهقدصي نأ الا هيلع ةدارا اهل سيل ليق هنأ وجرأف ظفللاب

 قيدصتلاب الا ةجح هيف اهل نوكي ال اميف قدصي مل ليبسلا اذه ىلع كلذ
 ٠ هتجح هلو ث اهل

 : ةلاسم ج

 نأ لبق اثالث اهقلط مث اهسفن اهل آرباف هتجوز هيلا تأرب نمعو
 ؟ اهدري

 مكح تبث اذل نآربلا قحلي ال قالطلا نا : ليق هنآ ىعمغ

 ٠ نآريلا

 : ةلاسم وآ

 ؟ اهسفن اهل ربأ ام اهقح نم اهجوز ىلا تأربت ةآرما نعو
؟ قلاط تنأ : جوزلا اهل لاق



 م . ٢٣٤

 ٠ اهقحنم آربيالو قلطن : ليق هنأ ىعمف

 ىنبجعيف اعلاختي نأ ناجوزلا دارأ اذا :. هللا همحر ديعس وبآ لاق

 تأربأ دق ةأرملا لوقت نأ ملخلل ادعق اذا كلذ ف امهظفل نوكي نأ

 ه يعدت امم ، اهل هيلع اقح لك نمو ث اهل هيلع ىذلا اهقح نم انالف

 هنا : جوزلا لوقيف ، قالطلا نآرب اهسفن اهل ربأ نا: اهقح ريغ نم هيلا

 اهتءارب لبقت دقو ث قالطلا نآرب اهسفن هذه نالف تنب ةنالفل ربأ دق
 نم اذك رهف نم اذك موي ق كلذو ، ةطيرنشلا هذهو ةفصلا هذه ىلعأ

 ه ااذك ةنس

 ج ةلاسم .

 تأربآ ام ىح نم هللا كآربأ : هتجوز هل تلاق لجر نع لئسو

 كلذب دارأو ، كسفن كل تيربأ دتو س كتآربآ دق : وه لاقف س ىسفن ىل

 اهقح نم ريب له ث كلذ اهلوتب نآربلا ىه درت ملو ، نآربلا وه
 ؟ نآ ربلا عقيو

 اذبه ىلع اهقح نم ريي الو عقي نآربلا نآ ىدنع هبشي : لاق

 ٠ ىنجملا

 انهل لاقو فيس هعمو هتجوز ىلا ءاج مث اذيبن برش لجر نعو
 نيلجر وعدي هتزمأف « !ضرألا ف كسآر تحرط الا:و :كقح نم ىئربنأ

: .:؟ قحلا نم ريب له ء ةبلغ هتأربأو نيلجر اعدف
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 هيلع ىذلا اهقح هتجوز ىلا لجرلا بلط نا : ليق هنأ ىعم : لاق

 زوجي الو س ا_هبلع ناطلس هنا : ليق هنأل اهل هنم اذه اهلام نم ائبسش وآ

 هضيرعتل وآ هبولطمل هتكرت ناف ث اهل هنم بولطملا ىلع اهقح كرت هل
 هل زوجي الو ةعجرلا هيلع اهل ناك ع كلذ دعب هيلع تعجر مث كلذب
 . اذذه اهل رهظي مل ولو كلذب اهيلع كسمتلا

 اهيل ربأو ةفصلا هذه ىلع اهقح نم هتآربآ تناك ناف : هل تلق

 ؟ اه۔سغن

 ةءاسالا ىنعمب ةفصلا هذه ىلع نآربلا عقو اذا هنأ ىعم : لاقت

 ٠ نآ ربلا عقيو ص اهقح نم جوزلا آريب الو

 ؟ ال مآ ةفصلا هذه الع اهتعجر كل مدق : هل تلتق

 لصألا ناك اذا اهرمابأالا اهتعجر كلمي ال ةنا ليق دق هنأ ىعم : لاق
 ٠ نآ ربلا ىنعم ىلع

 ؟ قح هيلع اهل نكي ملو ث اهآربآو هتآربآ ناف : هل تلق

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 . ؛قالطلا ةلزنمب نوكيو ث ةدملا ف اهتعجر كلمي : لاق نم لاقف
 نآ الا نآربلا ساسأ ىلع ناك اذا اهتعجر كلمي ال : ليقو

 اهرمأب ٠
. ` . إ



٢٣٦ _ 

 ناك اذا نآربلا عقي له & هتآربآو اهآربأق رح اهجوزت ةمأ نعو

 اذاو ، اقالط هنم كلذ ناك طرش ريغب هنم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 : تلاقف اهقح نم هتآريأ نا اهسفن اهل آريآ دق هنأ ىلع هنم نآ ريلا ناك

 هبنآ اهتح نم ءىرب هنا : هلوق ىف جرخي هنآ ىعمف ث ىقح نم هتأربأ دق

 نوكب اهقح نم هتأاريأ نا" هلوق فو ئ اهقح نم آريب مل هنأل انآ رب نركي ال

 ٠ انآ ر كلذم دا رآ ااذا قااطلا ةلزنمب قالط نآ رمب

 : ةلاسم

 ؟ ال مآ اقالط نوكي نآربلا نع : لئسو

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 ٠ قالط هتا : لاق نم لاق

 ٠ قالطلا ىنعمب ةنونيب : لات نم لاقو

 ىف الخاد هللا باتك ىف دجو اذا قالط هنا هيف ليت امم هنأ ىعم : لاق
ناترم قالملا ( : ىلاعتو كرابت هللا لوق ، ةصقلا ىنعمب قالطلا ماكحا



_ ٢٢٣٧" 

 امف امهيلع حانج الو ( : لاق مث ) ناسحاي حيرست وآ فورعمب كاسسسماف

 نآ مهقافتا و > ةيطاخاا ىنعمب فوصوملا قالطلا ىنعمب ) هي تثتدنغا

 كرابت هللا لاق مث ، قالطلا ةنونيب ىنعمب ةجوزلل ةتبثم ةتباث ةبجاو ةيدفلا
 (هبب تدتفا امبف ( : هلوق دعم ناكو ) اهقلط ناف ( : ااذه دعب ىلاعتو

 ناك انه اه نم اولاقف ع امهل اهحابآ ىتلا ةصقلا ىنعمب قالطلا ىلع فطع
 دعب ةمرحلا ىنعمك ثالثلا دعب ةمرحلاو ةنونيبلا ىنعم ف قالطلا ى

 ٠ تاقياطت ثااث

 ىنعمب ههبشي امب مهلوق ىنعم .ف جرخي هنآ اذه ىنعم ىوقي اميفو
 « نآربلا ةدع ىف ديدج حاكن ريغب اهاضرب اهدري نآ هل نأ لمعلاب قارتفالا

 هجولا اذ_ه ف قالطلل اهبسثم ناكو ع قالطلا ىنعمب ةعجر امهنيب ناك ام
 تانؤتيبلا عيمج ف ديدج حاكنب الا اعجا رتب نأ امهل سيل امهنأ مهتافت ال

 تانونيبلا رئاسو 2 اهيلع ةمألا جيورت ف اهسفنل اهرايخ نم امهنيب عقن ىتلا
 قالطلا ىتعم هبشي ام هدعلا هذه ف ةعجارملا امهل اوزاجآو

 :ةلأسم وع

 نم هنآربآ دق ىنآ اودهشا : تلاقف ع ( ئربت هتآرمال لاق لجر نعو

 كبىعفن ىتع أ ري امآو ك كقح ناكرت : لاقف > ىسفن ىل آريأ ام ىقح

 ؟ نآ رم امهنيب ا.ذهم عقي له 6 الف

 رآ رم هنا : ليق دقف _ هادارأ و نا آريلل دعق اذا امهنا ىعم . : لاق

 : ةلأسم .ومع

ء تيبلا ىلإ كدراال : لوقي وهو ةنابضغ اهتيب نم تجرخ ةأرما نعو
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 ؟ربأ ام ىقح نم انالف تأربآ دق ىنأ نالفاي دهشا تلاقف الجر تيقلف

 لبقأ انأ : جوزلا لاق هيلع ترثك املق ث اهيربأ ال : لاقف ، ىسفن ىل

 ، اهنتح نم آربيو انآرب ااذه نوكي اهسفن اهل ، ىئربأ الو اهقح نم اهتءارب

 مآ ء ظفللا اذه ىلع هتآرما ىه .نوكتو قحلا نم آربي ال مآ هنم جرخيو

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك

 الو 4 انآ ري كلذ هلوقب درب مل نا نآرميلا عقي ال ناا ىنبجعي : لاق

 اهتء ارب لبقأ انأ هلوقب دا رآ نا وآ ةطيرش ىلع هتأربآ اهنأل اهقح نم آريب

 نم وآ امهسلجم نم اقرتفا انوكي ملو انآرب اهسفن اهل آربآ الو ث اهقح نم
 ٠ رآ.رب هنآ لوقلا ضعي ق هنآ ىعضف ‘ امهماقم

 . ةلأ . هج

 ىل تأربأ ام ىقح نم كتأربآ دق : اهجوزل تلاق ةأرما نع لئسو
 مث > مانو تيبلا ىلا لخدو > كلذ هسلجم نم ماقو لجرلا تكسف { ىسقن

 تلبق دق : لجرلا لاقف ، اهئربي مل نم هجو هللا حبق : تلاقف ةآرملا هتعاج

 ؟ ال مآ نآ رب اذهب عقي ىل ليق نم

 ىذللا نآربيلا حسيفنا كلذ امهسلجم نم اقرتقا اذا اهنأ عم : لاق

 ٠ هسفن تاذ نم قالطلا نآ رب وآ اقالط ااذه : هلوقب دبرب نأ الا امهنيب ناك

 :ةلأسم وج

 اودهشا : ةآرملا تلاقف ، نآربلا ىلع اقفتا لجرو ةأرما نع لئسو
لاقو & ىلامب ضرعتب مل نا ىسفن ىمل آربآ ام ىقح نم هتاربأ دق ىنأ



٢٣٨٩ 

 ت

 ضرعت مث اهقح نم ىنتآربآ نا اهسفن اهل تأ ربأ دن ىنأ ١ ودهشا. : جوزلا

 ؟ ال مأ نآربلا عقي اهل امل

 نا ىنثتسا هنأل ، نآرب ظفللا اذه ىلع اذبه ىل نيبي ال : لاق

 اذه اف ىل نييب الف اهقح نم هتأربأ نا اهسفن اهل آربآو اهسفن اهل ربا

 . نآ رب

 هتآربآ دق ىنآ اودهسثا : تلاقف نآربلل هتجوزو وه دعت لجر نعو
 : لاقف ىنئربأ ال تلاقف ٠ ىفك : جوزلا لاقف ، ىسقن ىل أربأ ام ىقح نم

 درت نآ اهيلع له ص اهقح نم ىنتآربآ ام اهسفن اهل تأربآ دق ىنأ اودهشا

 ؟ اذه لوقلاب ىفتكي مأ ىقح نم هتآربآ دق ةيناث لوقلا هيلع

 ؟ربآ ام هتأربآ ةطيرش نآرب اذه نئل ، كلذ اهيلع ليق دق هنأ ىعمف

 نم هتأربأ اذا نآربلا عقي ليق دق امناف ، اهقح نم هتآربأ ام اهسفن اهل

 ءىريي وآ ث اهقح نم هتآربآ ام اهسفن اهل ءىريي نآ دعب ةطيرش الب اهقح

 ٠ اهسنن اهل آربأ ام اهقح نم هئربت نأ دعب ةطيرش الب اهسفن اهل

 ؟ اهسفن هنآ رب نع تكسو اهقح تليق دق : لاق ناف :: تاق

 هد درب مل ناو نآ ردلا عقو انآ رم كلذب دا رأ اذا ليق هنآ : ىعمف

٠ كلذ ق فلتخي هلعلف نآ ريثا



 _ . ٢٤٠

 :ةلأسم وه

 د ة ىنآ اودهسثا ةأرملا تلاقف نآربلل هتجوزو وه دعق لجر نعو

 آربأ و ىسفن ىل ربأ ام هب هبلطآ قح نم : تلاق وأ ع ىل هيلع قح لك نم هتأربآ

 اهيل همزلي له ث هنم اهقح لجاع بلطت تعجر اهنا مث ك اهسفن اهل

 ؟ ءىش

 :زوجب نآرب ىلع اذه لثم ف نآربلا عقو اذا : ليق هنآ ىعمف

 نم جيوزتلا لبق نم همزلي ام علخناو نآربلا عقو ، اهقح لوبق هب

 نم قحلا نم ءىش ءافيتسا هيلع طرتشت ىتح ث لجاع وأ لجآ وه قح
 قمح ريغ نم هيلع ىتلا اهقوقح نم ءىش كلذ ف لخدي الو ، كلذ

 نم ةيمستلاب اهيلع طرتشي نآ الا ص لجآلاو هنم لجاعلا جيوزتلا
 ٠ قوقح

 ركذت ملو س اهقح نم اهجوزل تأربت ةآرما: كلذكو : هل تلق

 ؟ هنم لجاعلا ىف تعجر مث ، لجآ و لجاع قادص اهلو الجآ الو الجاع

 نم نآريلاف س نآربلا بجوي ام ىتعم ىلع ظفللاب ىتأ اذا هنآ ىعمف

 ل_خدتو ث كلذب ىمس اذا قحلا نم ناك ام لك ىلع عقي علخلا .قيرط

 زوجيو ، جيوزتلا ىنعم ىف لخدي الو س علخلا ىنعم ف ةلاهجلا ىنعم هيغ

 ٠ كلذ لثم ف لوهجملا ىف اهنآ رب اهيلع

 ص ىسفن ىل تأربأ ام ىقح نم كتآربآ دق : اهجوزل تلاق ةأرما نعو
. . ؟ ثالث قالطلا نآرب كتآربأ دق : جوزلا لاقف



 ن ٢٤١

 اهلوقو ث كتآربأ دق : هلوقل اهباوج ريغب اهباجأ دق هنآ ىعم : لاق

 اذاو ع لوقلا اذهب اهنآ رب الباقت نوكي نأ ىل نيبي الف ىسفن ىل تيربأ ام : ىه
 ناك ناو س ثالث اهيلع عقي نآ تفخ اثالث دارأو ، قالطلا نآرب اهأربآ

 ٠ قالطلا عوقو الا نيي مل السرم

 نم ىنتيربآ ام كسغفن كل تأريآ دق : ادتبم اهل لاق ناف : هل تلق

 ؟ نآربلا عقي له ، ىقح نم كتنأريأ دق : تلاننف « كتقح

 نكي مل ناف > نآ رتلا ىنعم ىعم هبشي ظفللا ا ذه نأ ىعم : لاق

 ىنعم عوبقوب نآ ربلا ف نوكي نآ ىل نيي مل ثالث قالط هلوقب دارأ
 . نآ ربلا عقب ىدنع نكلو ث نآ ربلا

 :ةلأسم وج

 ىف نم رخآ لاقف نآربلل هنجوزو وه دعق ل_جر نع : لئسو

 نكي ملو س معن : لاق س تانئاب ثالث اهيربت نآ ىلع كيربت : سلجملا

 ثالث هنآرب دري ملو ث كلذ هلوق دعب اهبسفن اهل آريآ مث اهآربأ

 ؟ تا ةيلطت

 امنا هنآ ىدنعف تاقيلطت ثالث هنآرب درب مل ناا هنآ ىعم : لاق

 ةين ىلع اهآربأ ناك ناو ك اهآربآ ىذلا نآ رملا ىنعمي ةد_حا:و عقت

 . تاقيلطت ثالث اهيلع عقي هنأ ىدنعف ثالثلا

 ةآرملا تلاقف هادارآو س نآربلل هتجوزو لجرلا دعق ناف : هل تلق

 لاقف ، ىسفن ىل تيربآ ام هب كبلطا قح لك نم كتآربآ دق : اهجوزل

( [ ج ديفملا عماجلا ١٦ م )



 : هلوقب نآربلا مقي ڵ كسفن كل تيربآ دق لقي ملو تلبق دق : لجرلا

 ٠ هأ دارأ ١ ذا نآ ربلا عقو دق هنآ ىعم : لاتق

 ٠ راثآلا ف دجوي ام رثكأ لوألاو 6 نآربلا عقي ال : لات نم لاقو

 & ىسفن ىل تيربآ ام هب كبلطأ قح لك نم هللا: كآربآ دق : كل تلاق ناإو

 ؟ نآربلا عقي له س كنجرخآ لات وأ ، تلبق دق : لاقف ع ىنتجرخأ ام وأ

 ء كقح نم ىنتيربآ ام كسفن كل تيرب دق لاق وأ كتيربآ دق : اهل لاق وآ

 ؟ نآ ربلاب لوقلا هل اهنم مدقت دقو

 : فالتخاب اذه لثم ق ليق هنأ ىعم : لاق

 ظفللا ىق ارصقو هادا رآو نآربلل اد_عق اذا هنا : لاق نم لاق

 ٠ نآربلا عقو نآربلا مكح هب عقي ىذلا مالكلا نع

 ٠ نآربلا عقي ال : لاق نم لانتو

 ءىربت فيك ةآرملا فرعت ملف ك هادارآو نآربلل ادعق ناف : هل تلق
 5 كسفن كل تأآريأ ام كقح نم ىنتيربآ دق : اهجوز اهل لاقف ڵ لجرلا

 ء كسفن كل تآربأ دقو تلبق دق : جوزلا لاقف ، معن : ةأرملا تلاقف
 ؟ نآ ربلا مقي له

٠ قيفوتلا هيو ملعأ هللاو & ها دا.رآ ناا عقي ليتق هنآ ىعم : لاق



 ب ٢٤٣

 باب

 هيناعمو ء اليال ١ ف

 ةصفح ىتجوزف كتئطو نا : ةرمع هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ؟ اعيمج امهنع ايلوم له .© قلاط ةرمعف كآطأ مل نا ةصفحل لاقو ح قل اط

 ةصقفحف كتئطو نا . اهل لاق ىتلا ىهو & ةرمع نع لوم هنأ ىعم : لاق

 ىنعم ف هصفح ى فلتخي هنآ وجرأو ع فالتخا كلذ ىف هل نيبيب الو س قلاط

 ث اهل لوتلا اذهب اهنع ءاليالا

 هيلع دسفت له ، ةصغح اطي نآ لبق ةرمع ءعىطو ناف : هل تلق

 ؟ ةصفح قلطتو ءطولاب

 ٠ ىنعملا اذه ىلع هيلع قلطت ىنعملا اذهب هنآ ىعم : لاق

 ق لغلا بجو ١ ذا اريك وأ اليلق ءطولا ناك ءاوسو : هل تاق

 ؟ هي دا ىغلا ىنعم

 دحلا بجوب ىذلا ءطولا ىنعم تيك اذا كلذك جرخي هنآ اعم : لاق

 ٠ عضوملا ا.ذه ق ليق اميف داسفلا ىنعم بجوي وهف ةدعلاو

 ةر۔معف كآطأ مل نا : اهل لاق ىتلا ةصفح ءىطو ناف : هل تلق

له ث كلذ دعب اهئطو نا ةرمع ىف ىرت له ص ةرمع أطي نأ لبق نم قلاط



 ب ٢٤٤ م

 ىه و ةصفح أطي نأ : هلوقم اهيق ءاليال ١ نم ري دق هنأ ىعم : لات

 ء قلاط هصفحف كنئطو نا : هلو_ةب ااهيف ءاليالاا نم آربي الو ے قااط

 ٠ اعيمج نيهجولا ف اهنع لوم هنأل

 ؟ ةصفح هيلع قاطت له ث ةرمع ءىطوو داع ناف : هل تلق

 ٠ قلطت اهنأ ىدنع اذكه : لاق

 ءاضقنا ىلا كنطو اذا : اهل لاق ىتلا ةرمع ءطو كرت ناف : هل تلق

 ىلع عقي له ةرمع ءىطو مث ي ةيناث اهجوزتو ةصفح تنابو ةعبرأ

 ؟ قالطلا ةصفح

 ٠ ليق اميف قالطلا اهيلع عقي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 رهشأ ةعبرأ اهكرت مث ءالياب تناب نأ دعب اهجوزت ناف : هل تلق
 ؟ ةيناث ةرم ءاليالاب نيبت رهسأ ةعبرأ تلخ ىتح

 لوخد اف فلتخي هنأ ىعمق هريغ جوزتت مل ااذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهيلع ءاليالا

 ءاليالا نوكب له ث كلذ دعب اهجوزت داع مث تجوزت ناف : هل تلق
 ؟ ظفللاا كلذب لوقي نم لوق ىلع هلاحب

 ٠ ىدنع اذكه : ل اق

تمرحو هريغ اهجوزت مث ص تاقيلطت ثالثب هنم تناب ناف : هل تلق



 نم لوقت ف هلاحب ءاليالا نوكيآ اضيأ وه اهجوزت مث هريغ وأ تومب هنم
 ؟ كلذب لوقي

 اهجوزتو ثالثب تناب كلذ ف جرخي هنأ ىنعم ىلع ىدنع ااذكه : لاق

 « جوزت مل وآ جوزلا نم ثالثب نيبت نآ لبق هريغ تجوزت وأ س هدعب رخا

 ٠ ةرم لوألا جيوزتلا ق ءاليالاب تناب تناك دقو

 جيوزتلا دعب ةرم ءاليالاب نيبت اهنأ كلذ : ىنعم ىلع لاق نم لاقو
 . . رهشأ ةعبرأ اهكرت ىذلا

 ء هريغ تجوزت نوكت نآ الا ةثلاث ةرم ءالياب نيبت : لاق نم لاقو

 ثالثم نيبت نأ الا قالطلا نم ءىت لولا حاكنلا نم ايقتاب ناك ناو

 اهنع خسفنا دق نوكيو ث كلذ دعب وه اهجوزيو هريغ جحوزتو 0 تاقيلطت

 اجوز تجوزت ولو ، لاح ىلع ءاليالاب نيبت اهنا : لاق نم لاقو
 ء كلذ دح ف نكي مل ام ءطولا ىف ثنح نكم مل ام اهدرد ملو ، جوز دعب

 ٠ اادبآ هيلع قلعتم ءاليالاو

 : ةصفحل لاقو ، قلاط ةصفحف كاطأ مل نا : ةرمعل لات ناف : هل تلق
 ؟ قل اط ة رمعقف كأطأ مل نا

 ءطوو قالطو ةرمع ءطو كرت نا. اعيمج امهنع لوم هنآ ىعم : لاق

 ٠ ءاليال اب هنم انناب رهشأ ةعبرأ ىلا ةصغح

 ءاليالا مدهنا .ةضغح قلطت نأ لبق ةرمع ءىطو ناف ::هل تلق

؟ امهنع



 ب ٦ ٤ ٢ ہ

 ء ةصغح نع ءاليال ١ مدهنا قلطت نأ ليق ة رمع ءىطو نا هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهداسفب لوقي نم لوت ىلع ةرمع هيلع تدسغو

 ةرمع ىلع ايلوم نوكب له ةرمع أطي نآ لبق ةصفح قلط ناف : هل تلق
 ؟ ذ نيح

 ٭ ةرمع نع ءاليالا مدهنا ةصفح قلط اذا هنأ ىمم : لاق

 ا يلوم نوكي له ص ةرمع أطي نأ ليتق ةصفح در ناف : هل تاق

 ؟ ةصخح نع

 ماد۔هنا دعب ةرمع أطي مل ام ةصفح نع ايلوم نوكي هنأ ىعم : لاق

 تدسف ةرمع اطي نأ لبق ةصفح ءىطو ناف ص هلبق وأ امهنع ءاليالا

 أطي نآ لبقو « ةصغح در دعب ةرمع ءىطو ناو س ىدنع ليق ام ىلع هيلع
 ٠ اهيف ءاليالا هنع مدهناو ةصفح قالط نع ةرمع ءطويب رب ةصفح

 له اهأطي ملو اهجوزت داعو ث ءاليالاب ةصفح تناب ناف : هل تلق
 تمرح ةرمع آطدب نأ لبق اهئطو نا ث هيلع اروجحم دعب ةصفح ءطو نوكي

 ؟ هيلع

 لوم هنأل « ةرمع طب نأ لبق اهئطو اذا هيلع دسفت اهنا ىعم : لاق

 ٭ ٥ رمع أطب مل ن ا اوقالطم اهنع

 : ةلأسم دج

 > قل ١ وط نكن اف نكتئطو نا! : نهل لاق ة وسن عب رأ هل لجر نع لئسو

؟ نهنم ةدحاو أطي نأ هل له



 ب ٢٤٧ م

 مل نا نهادحا الو نقلطي الو ثالث نهنم أطي نأ هل نأ ىعم : لاق

 نهنم أطي مل ام نهنم ةدحاو نع الو نهنع ايلوم نوكي الو ص نهلك نهأطي

 نهب قالطلا عوقوب ةعبارلا ءطوب ثنحلا .ناك اثالث ءىطو اذاف ث اثالث

 ذنم رهسأ ةعبرأ نهاطو كرت ناو ث نهلك اعيمج نقلط نهئطو ناف ك اعيمج
 ىقتلي ام قوف ةعبا:رلا هؤطو ىضم نأ نملك ءاليالا نهب عقو ةثناثلاا ءعىطو

 ى داسف ريغب ثالثلا نقلطو هيلع تدسف ثنحلا بجويو ى ناناتخلا

 ٠ داسف الب نهلك نقلط ثنحلا بجو ام نيح نم عزن ناو

 نع وأ نهنع ايلوم نوكيأ ڵ قلاوط نتنأف تئطو نكتيأ : لاق ناف
 ؟ال مآ نهنادحا

 : ةلآسمه وج

 ةعبرأ اهكرتف ع ةليللا هذه هتجوز آطي ال فلح لجر نع : لئسو

 ؟ ءاليا هيلع له ك رهشأ

 : افالتخا كلذ ىف نأ ىعم : لاق

 ةعبرأ ىضمت ىتح هنيميل ةنج اهكرت اذا ءاليا هيلع .: لاق نم لاق

 ٠ ره .شأ

٠ ءطول ١ عونمم نكي مل هنأل . ىدنع هبلع ءالب ١ ال : لاق نم ل اتتو



 ب ٢٤٨ ء

 نوكي له ص تيبلا ردزي مل نا قلاط هتأرما لاق مرحم لجرف : هل تلق

 ؟ ايلوم

 ةعبرأ ىضمت ىتح تيبلا ردزي مل اذاف لوم هنا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ءاليالاي هنم تناب رهشأ

 ، جحلاب مرحم وهو راادزا ناا قلاط هتآرما : لاق ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ايلوم نوكي له

 ٠ اهنع لوم وه ليق هنآ ىعم : ل اق

 ؟ انهاه ءاليالا هيلع لخدأ ىذلا ىنعملا امف : هل تلق

 روجحم ٥ا_ذعم ناكو ح ءطولا رجحي نيميلا تناك ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ اعونمم ايلوم ءطولا

 - ةلا "

 ل_ه ح ىمالغ برضأ ىتح كتئطو ال هللا,و : هتجوزل لاق لجر نعو

 ! ؟ ايلوم نوكي
 ٠ ايلوم نوكي هنأ : لاق

 :ةلاسم ةهج

 نوكي له ص رح همالغف كاطأ مل نا : هتجوزل لاق لجر نع هتلاسو
 ؟ ايلوم

٠ لو ه ريغ نوكي هنآ ىعم : لاق



_ ٢٤٩ 

 ؟ دبعلا قتعي له ص ءطولا ىلع ردقي ال ةلاح تنآ ناف : هل تلق

 اني احصآ لوق نم قافتالاب دبعل أ قتعي ليق دق هنأ ىعم : لاق ٠

 نع اهيف ز_جعي ةلاح ىتأت نأ لبق توملا هأجف ناف : هل تلق

 ؟ دبعلا قتعي له ث ثنحلا .ىنعمب اهيف نوكيب ءطولا

 : فالتخاب هانعمو ، توملا دعب ثنحلا ىف ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةايحلا ف عقي امك توملا دعب ثنحلا عقي : لاق نم لاق

 . قتعي ال عقي ال لوقي نم لوق ىلعف عقي ال : لاق نم لاقو

 ٠ () .. لاملا سآر نم ثلثلا نم نوكي قنع اذاف : هل تلق

 . ايلوم نوكي له ح رح همالغف كتئطو نا لاق ناف : هل تلق

 ٠ لوم نوكي هنأ ىدنع : لاق

 ؟ لوم وهآ جحلا ىلعف كتتطو نا لات نا كلذكو : هل تلق

 ٭: لوم هنآ ىدبنع : لاق

 ؟ ءارقفلا ىلع ةقدص ىلامف كتئطو نا اهل لاق نا كلذكو : هل تلق

 )١( لصالاب ضايب .



٢٥٠ 

 لوم هنأ ىدنع : لاق ٠

 ؟ ءاليالا همزل نيأ نم : تلق

 ناك نأ املف س ثنحلا عوقوب الا ءطولا هيلع روجحم هنأل : لاق

 مزلي ءطولا ىنعمب ناك اذاف .ء هي ثنحلا همزلي امم كلذ ريغي ىلاتلا

 ءطولا نم ناك امو ث هلثم وهف اذه وحن ىلع جرخ امو لوؤم وهف ثنحلا

 ، ىدنع اذكه لوؤم ريغ وهف ، قالط الو نيمي ىف ثنحلا هي عقي ال
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 ء ءارتفلل ىلام نم ءىش وأ ث اذكو اذك ىلعف كاطأ مل نا : هلوق امأو

 ةعبرأ نم رثكأ ءطولا كرت ولو ، ايلوم نوكي ال اذهف رح ىمالغ وأ
 ىلع دبعتلا لاح ف وهو ءطولا ىلع ردقي ال ةلاح ىتأت نأ الا رهشأ

 اهدعب وأ ةعبرألا ف اهئطو ناف ع ىلوألا ةلأسملا نم ىضم اميق انفصو ام
 همزلي الو رب دقف ءطولا ىلع اهيف ردقي ال ىتلا ةلاحلا ىتأت نآ لبق

 ھ ٠
 ء ىم

 ص لوألا ءطولاب رب دقو ، ثنح هيلع مقي مل كلذ دعب ةلاحلا تتآ ناف

 !ذه ىمالغ برضآ مل نا : لاق نا كلذكو ح افالتخا كلذ ى ملعآ الو

 عقب ال ااذهف اذه وحن وآ كرح ىدبع وأ ث ةدص ىلام وأ 0© جحلا ىلعف

 ىتأت ىذلا لعفلا ىلع ردقي ال هنأ ملعي ةلاح هيلع ىتأت ىتح ثنحلا هيلع

 ٠ هنيمي ق هب

لعج ام .همزل هب فلح ام لعف ىلع ردقي ال ىتلا ةلاحلا تتأ ناف



 ب ٢٥١

 ٠ ءىش همزاب ملو ري ةلاحلا ىتأت نأ ل_د٫بق هد فلخ ام

 لعفلا ىنعمب رب دقو ءىش هرضي مل كلذ دعب ةلاحلا تتآ ولو

 انفصو ام ريغ اذهف ، قلاط ىتآرماف اذكو اذك لعفأ مل نا : هلوق الا لوألا

 ٠ اندنع لولذلا ف

 لعف ىلع رد_ةي ال ةلاح تتآ نا هنأ اندنع ااذه ىف مكحلا نأ انعمو

 ىضمت نأ لبق ناك اذا ذئنيح قالطلا مقو هيلع هتجوز قالطي فلح ام

 لعفي نآ لبق رهشأ ةعبرآ تضم ناو ث هتثرو تام ناو س رهشأ ةعبرأ

 . اهيلع ةدع الو 0 اهنيح نم جوزتتو ع ةيناث ةقيلطت ءاليالاب تناب

 ناو ى ادبأ هيلع تمرح لذعفي نأ لبت رهشألا ةعبرألا ى اهئطو ناوأ
 تضم ناف ڵ قالطلا لازو رب رهشألا ةعبرألا ىف هيلع فلح ام لعف

 ىف جرخي ااذكه مقي ملو ع ءاليالا مدهنا لعف نآ دعب رهسشآ ةعبرأ

 ٠ هلوق ىنعم

 : ةلأسم دج

 نآ الا كتئطو نا قلاط تنآ : هتجوزل لاق اذا لجرلا نع 7

 ؟ ا يلوم نوكي له ى هللا ءاشي

 . هل حابم وهف ءطولا ف ىنثتسم هنأل ايلوم نوكي ال هنأ ىعم : لاق

؟ قاطت له اهئطو ناف : هل تلق



_ ٢٥٢ 

 ٠ قلطت ال اهنآ ىعم : لاق

 ؟ هللا ءاشي نأ الا قلاط تنأف كاطأ مل نا : اهل لاق ناف : هل تلق

 ٠ ا_بلوم نوكي ال هنآ ىعم : لات

 هقحلي له ي رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهاطي مل ناف : هل تلق

 ؟ ءالا

 ٠ ءاليا هقحاد ال هنآ ىعم : ل انن

 ؟ لاح ف نيميلا هذهب قلطت لهف : هل تلق

 > تقتقاط ديألا ف اهئطو ىلع ردقي ال ةلاح تتآ اذا هنأ ىعم : لاق.

. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو



 ب ٢٥٣

 باب
٠ 

 ةعدبلا قالط ق

 : لاقت نآ ىلا ةبطاخمو مالك هتآرماا نيبو هنيب ىرج لجر نعو
 ةميهب وأ ةيشخ وآ رجح ىل ١ قااطلاب انع هنآ اعدا مت > اثالث قل اط تنآ

 ؟ ائيش كلذ هنع ىنغب له > ةجوزلل قالطلا ركنأو ئ كلذ رغ وأ

 اهل املكم مكحلا ف نوكي ام مدقتم باطخ هنم ناك اذا ىعم : لاق

 ىف هلوق ل_بقي الو مكحلا ىف تتلط : اذه اهل لاقف ث مالكلا بقعت ىف

 ةجوزلل قالطلا بجوي مكحلا نكلو س انتداص نوكي نآ نكميو ع ةينلا
 ٠ اهل ملكمل ا مكح همكح ناكو ع امهنيب ترج ةبطاخملا تناك ا ذا

 : ةلآسم وج

 ؟ ثالث ىثلث قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 هعم بجي ؟زجتي ال قالطلا نا ١ لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 ازجتي هنا لوةي ىذلاو ، ثالثلا مسا عقوأ دق هنأل ، ثالثلاب قالطلا
 ٠ نا ةنثا +ا4 .

 : ةلاسم ة

 ؟ ةتيلطت امهدعب نيتقيلطت قلاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو ،:ثالثلاي نيبت اهنأ ىعم : لاق



 ب ٢٥٤

 ؟ زيفق ءلم قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ٠ اثالث ليقو ةدحاو قلطت اهت : ليق دقف

 :ةلأسم ده

 ء قالطلا نم اهيلع عقي مك تارم قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ؟ ةين هل نكي ملو

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ تاقيلطت ثالث : لاق نم لاق

 . رثكأ ىوني نأ الا ةقيلطت : لاق نم لاقو

 ؟ همزاي ام ص ةيناز اي اثالث قلاط : هتآرمال لاق لجر نع لئسو

 دح ىدنع اهل همزليو س لاق امك اثالث قلطت اهنأ ىعم : لاق

 ` فذاقلا

 :ةلاسمه ده

 ؟ اهعبرو ةقيلطت فصن قلاط تنآ : هتجوزل لاق لجر نعو

 ٠ ةدحاو قلطت اهناف

؟ ةقيلطت عبرو ث ةقيلطت فصن لاق ناف : هل تلق



 ح _ ٢0

 ث ىلوألا ريغ ةقيلطت ىمس هنأل نيتنثا قلطت تناك

 :ةلأسم دهج

 لاقت مث راهنلا لوأ ف ةدحاو ةقيلطت هتجوز قلط لجر نع : هتلاسو

 ، تا_ةيلطت ثالثب هنم ةنئاب ىهف هل تناك ةأرما لك : راهنلا رخآ ىف
 ؟ اذه هلوقب قالط اهقحلي له

 هن ٠

 ىف ىهو تاقيلطت ثالثب قلاط ىهف هل ةأرما لك لاق ناف : هل تلق
 ؟ قالطلا اهتحلي له ت ةدعلا

 ٠ قالطلا اهقحلي ال هنأ ىعم : لاق

 قااط ةدعلا ف ىهو اهقلط ىتلا ىنعي ةنالف : لاق ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ اذه هلوقب قالط اهقحلي تاقيلطت ثالث

 اهتعجر كلمي هنم ةدع ىف تناك اذا قالطلا ا اهقحلب هنأ ىعم : لاق

 . قالطملا نم اهيف

 مكحلا نوكي ام اهمساب مسي مل هنأ قاطملا ركنأ نالف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف

. هنيمي ةآرملا تبلط اذا هنيمي عم هلوق لوقلا نأ ىعم : لاق



 ہ ٢٥٦ _

 ا_مقلطو اهمساب ىمس هنأب دحاو دهاش هيلع دهسث ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف همزلي ام تاقيلطت ثالث

 ٠ هيلع ىعدملا ل_جأ نم ناك اذا هيلع كلذ لبقي ال : لاق

 ىمسو اهقلط هنأ دهش امهدحأ ڵ نادهاسش هيلع دهش ناف : هل تلق

 اهمساب ىمس هنأ دهت رخآلاو ص ادلو هنم دلت نأ لبق تقو ىف اهمساب

 اهدر هنآ ىعداف ث دلوملا ااذ_ه هنم تدلو نأ دعب تاقاطت ثالث اهقلطو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك رخآلا دهاشلا هب دهس ىذلا قالطلا آذه لبق

 تناك ص درلا هيلع بجوي ادر ةدعلا ىف اهدر هنآ رقأ اذا هنا : لاق

 ىنعملا ىف ىدنع جرخي وهو قالطلا بجوي ام ىلع ةقفتم ىدنع ةداهشلا
 ٠ دحل و

 رخآلا اذه هيلع دهش مث ، ةدعلا ىف اهدر هنآ رقي مل ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ قالطلا اهتقحليو ةجح هيلع نوكي

 اهقلط هنأ هيلع رخآلا ةداهش نأ رابتعالا ف جرخ اذا هنأ ىعم : لاق
 نآ الا س هتداهشب قالطلا عقي مل ةدعلا ءاضقنا دعب اهتلط هنآ دهش امنا ا

 ٠ كلذب رقي وأ اهل هدر حصي

 : ةلأسم ه

 ء فلآ ةئام وآ افلأ ق_لاط تنأ : هتجوزل لاق لجر نع لئسو

؟ ثالثب هنم قلطت : هل تلق ، نبرشع وأ



 ب' ٢٥٧ ء

 مل ىتلا ق الا افالتخا كلذ ق ملعأ الو كلذ ليق هنأ ىعم : لاق

 نم اهيلع عقي امنا ، رثكأ وآ اثالث امقلط اذا ليق دق هناف ، اهب لخدي

 ٠ لاح لك ىلع اثالث قاطت ليق دقو ، ةدحاو قالطلا

 :ةلأسم دج

 ؟ جرحلا قالط قلاط تنأ : لاق ناو : باتكلا ريغ نمو

 ةدحاو هنا : انموت ضعب لاق ث اثالث نوكي هنأ ىلع ىبآ نعف

 ٠ قيضلا ةغللاا ىف جرحلا نأل ةعدبلا

 : ةلأسم دج

 ئ ةعدم ةدحاو ةلمج ثالثلا قااط نآ ىلا ءاملعلا نم ريثك بهذ

 باحصآ لو-ةي هبو ، دوعسم نباو ىلعو سابع نبا نع كلذ اوركذو

 ٠ كلامو ةفينح ىبآ

 نوكي لب لوقو ، الصأ عقي ال ثالثلا قالط نأ معز نم سانلا نمو
 نيسحلا قلطو ح اثالث هضرم ف هتجوز نمحرلا دبع قلط دقو ، ةدحاو
 ، ثالثلاب ءامسأ هتجوز ىلع ماوعلا نب ريبزلا فلحو ى اثالث ىلع نبا
 ى ثالثلا قالطلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضحب ىنالجعلا ظفلو

 ٠ مارحب سيل كلذ نا ىعفاشلا لاتو

( ٤ ج ديفملا عماجلا _ ١٧ م )



 . ب ٢٥٨. م

 باب

 بئاغلاو ميتيلاو دبعلا ةجوز قالط ىف

 ةثرو فلخو تام لجرلا نا مث س لجرل دبع اهجوزت ةمأ نع هتلأسو

 ك اهجوز نم صالخلا ةمألا. هذه تبلطو ك غلابلاو بئاغلاو ميتيلا مهيبف

 ؟ هنم اهصالخ ق هجولا فيك

 ديعلا ةجوز مهد_حآ قلط ذا ءاكرشلا ق ل_٫مق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ررضلا لخدم هنأل ٧ هدحو قادصلا هيلعو قلطت : لاق نم

 قالطل ا ىنعم تبث اذاو مهلك ١ وقلطي ىتح قلطت ال : لاق نم لاقو

 ٠ رضحي ىتح بئاغلل الو ، قلط ولو قالط ميتيلل نكي مل

 نيغلابلا دحأ قلط اذاف ڵ قلطي د_دلاولاا نا : لوقب نم لوق ىلعو

 ٠ قالطلا رمآ نم دلوتي امو قادصلا هيلع ناكو ص هقالط زاج

 ؟ اذه ىف تنأ كبجعي امف : هل تلق

 ىتح ميتيلا رظتنيو س مهلك اوقلطي ىتح قاطت ال نآ ىنبجعي : لاق
 ء دبعلا ةبقر ىف اهتوسكو ةأرملا ةقفن نوكتو ع مدقي ىتح بئاغلاو ، غلبي

‘ ا وملس ا" وع امش نا اهتقفنو ةمألا ةوسك نم مهصخي ام نيغلايلا ىلع ناكو



 كلاذ بجو اذا اهتقفنو اهتوسك ق دبعلا نم مهتصح تعيب ا: وع اش نا و

 . اهنم بجو ام وأ

 اهصخي ام ةجوزلا ىلعو ، رخآ نا ميتيلا ىصوو بئاغلا ليكو كلذكو

 نم اهنم قحتسا ام وآ امهتصح تعيد ال ااو 6 ةوسكلاو ةقفنلا نم

 ٠ اهتتفن وأ اهتوسك نم ديعلا

 زجعو { اهتقفنو اهتوسكمب نوموقي ال ءاكرشلا ناك اذاف : هل تلق

 دحأ ىلا بلطي نأ انح ديسل له ى\ كاذ ىلا اهل لصب نأ موقي نم

 ؟ قلطتو اهقدص نم هيربتو اهقلطي نيغلابلا ءاكرشلا

 نم د_حاو قلط نا : لو ةي نم لوق ىلع كلذ هل نأ ىعم : لاق

 ٠ قلطت نيغلابلا ءاكرشلا

 ناك رثكآ وآ نانثا وآ نيغلابلا ءاكرشلا نم دحاو قلط ناف : هل تلق

 ؟ هقالط ف ىزجي دحاولاا مآ قالطلل دكوأ كلذ

 ء كلذب لو_ةي نم لق ىلع هقالط ىزجي دحاولا نأ ئعم : لاق
 ىلع قالطل ١ ىنعم بجوب دحلاو ةلاسملا نآ ىعمغف مهلك ١ وقلطي مل امو

 ث ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالا نود كلذب لوقي نم لوق

 دبعلا ىديس دحآ قالط نا : لاق نم لوق ف ةلعلا امف : هل تلق

 ؟ مهلك ىلاوملا نذاب الا هجيوزت تبثي ال هنآ عامجالا ق تيبث دقو عقي

نآ عامجالا ىف تبثو ح ةيرحلا لثم قالطلا جرخي هنآ ىعم : لاق



 س _ .٢٦

 كلذكو س اعيمج مهل ناك دتو س مهدحآ قتعب ةيرحلا تبثي مهدحأ قتع
 ٭ ىدنع قالطلا

 اهوقلطي ىتح قلطت ال اهنا لوقي نم لوق ف ةلعلا امف : هل تلق
 ؟اعيمج

 ىتح مه دحآ لعف عقي الو اعيمج نوكلمي مهن ١ لوقي هنأ ىعم : لاق

ث هيلعااوعمتجي



٢٦١ 

 باب

 ديبعلا نيج راهظلا ىف

 هيلعو ص هالوم نذاب الا قالط الو ص ءاليا الو ديعلل راهظ الو

 تقلط هنع رفكي مل ناو ع كلذ ف هل نذآ اذا هديس لام ف ةرافكلا

 كلذ ق همزليو > هالوم نذاب رفكي الف هالوم هل نذآ اذا : ليقو > هنجوز

 ٠ ةرافكلا و تقولا نم رحلا مزلي ام

 ٠ هالوم نذاب راهظلا ةرافك رفكي ىنح أطي ال : ضعب لاتقو

 : ةلاسم اهب

 ؟ ها متي نآ هال وم هركو ديعلا رهاظ ناف

 ٠ أطي نأ ملو ث اراهظ هيلع ىرن الف

 ؟ كلذ كل تزجأ دق : هديس هل لاق ناق

 بهذا هل لوقي نآ الا ائيش كلذ سيل : ىراوحلا نب لضفلا لاق

 لبق ءىطو ناو ث رهشآ ةعبرأ رحلا لجآ هلجآو همزل رهاظ اذاف ڵ رهاظف

 ةعبرأ ةرحلا لجآ اهلجأف ةرح ةأرما تناك ناو س هيلع تمرح رفكي نآ

 ٠ فالتخا اهيفف ةمأ تناك ناو ؤ رهسأ

 > ةلآسم 3

؟ هحاكن مرحي نم رهظك هيلع ىه : هديع ةآرمال ديسلا لاق ناو



 ب ٢٦٢

 لوقو ث رهشأ ةعبرأ لوقف ىلآ وأ دبعلا رهاظ اذلاو ، راهظلا اهتحل

 هدبع راهظ نع ديسلا رفك اذاو ث هللا لسرأ ام اولسرآ لوقو ث نارهش

 هيزجي الو .0 ماعطالا مث ڵ، موصلا مث « قتعلا ، هسفن نع هترافكك ناك

 اهرفك هنيم رفكي نأ هل نذآ ناف ، هقتع .نود هدبع راهظ نع موصلا
 ديسلا مزلأ اذا هنأ امهنيب قرفلا ى موصلا ريغ هل زوجي الو ع موصلاب

 ب.ترتلا نم هيلع ردقب امب رفكي نأ هياع ناك هدبع راهظ نع ةرافكلا هسفن

 ٠ هريغ زوجي الف قتعلا ىلع رداق وهو ي ةرافكلا ىف

 ناك هييبسيو ديعلا لعف ىه ىتلا هنيمي رغك ديعلا ىلا كلذ در اذاف

 ريغ ءىش ىلع هل ةردق الو & ةرافكلا نم هيلع ردق امب رفكي نأ هيلع
 ٠ موصلا

 : ةلآسم دج

 ؟ كسفن قتعأ : هل لانت ناف

 ث هل ةين ال دبعلا نأل ث ائيش ىوني الو هسفن قنعيو ص زئاج كلذف

 هسفن قتعأف هرمأف هراهظ نع هقتع هديس ىون اذاف ، ديسلل ةينلا امناو

 ٠ هازبجآ

 : ءامالا نم راهظلا ق انموق فاتخا

 ٠ ةمات ةرافكلا : لوقف

 ٠ كلذب ةجوزلا نمالا راهظال : لوقو

 وهف اهأطم ناك نا : نسحلا لانتو ك ةفينح ويآو ئ ىعفاشلا لات

 فصن هيلع : حابر ىبأ نب ءاطع لانو ء نيمي ةرافكف انهأطم مل ناو & راهظ

٠ ملعآ هللاو & ةرحلا ةرافك



 ب _ ٢٦٣

 باب

 ةنهرو قالطلا عبب ق

 هنا مث س غلاب ريغ ةريغص ىهو الجر هتنبا جوز لجر نع هتلآسو

 ؟ اهقلطي نأ اهيبأل زوجي : له ث اهغولب لبق جوزلا نم اهقالط ىرتشا

 ٠ اهقلطي نأ هل زوجي هنأ ىعم : لاق

 ىرتشا ىذلا تقولا ف ءات ىتم اهقلطي نآ هل زوبجيف : هل تلق

 ؟ .نيتنسي وأ ةنسب هدعبي مآ اهقالط هيق

 ٠ اهتلط دارأ ىتم هدب ف وهف ءارشلاب قالطلا كلم اذا هنأ ىعم : لاق

 هأربآو جوزلا ىلع ىذلا" اهقادصب اهتالط اهوبأ ىرتشأ ناف : هل تلق

 جوزلا مزلي الو اهيبآ ديب اهقالط نوكيو ءارشلا اذه زوبجي له ص هنم

 ؟ اهغولب دعب اجوز هب تيضر نا اهقادص

 هدلو لالا دلاولا ميب ناا : لوقي نم لوق ىلع هنآ ىعم : لاق

 قالطلا نوكيو ازئاج نوكي هناف ، قادصلاب قالطلا ف ميبلا تبثيو ك زئاج
 ٠ هتنبا نع قا.دصلل افالتا.و جوزلا نع قا:دصلل ةلازا قادصلاب

 ؟ ال مآ اهتادص نم ءىشب اذه ىلع اه ايأ قحلت ةآرملاف : هل تق

ءىتث هقحلي الف كلذ ىلا دصقو اهل ةحلصم ناك اذا هنآ ىعم : لاق



٢٦٤ 

 اهل الو هل ىنعم ريغل اهل ال هنم افالتا ناك ناا اماو اهقادص نم

 كلذ تبثي ىذلاو س هدرو كلذ توبث نم فالتخالا ىنعم ىدنع هقحليف

 كلذ بجوي ال ىذلاو ء اهيلع هغلنآ دق ذا دلاولا ىلع كلذ بجوي هلعلف

 ٠ جوزلا ىلع هاري ابجاو هاري الو

 ء هل هيلع قحب اهيبأ دي ىف هتجوز قالط لعج اذا لجرلا نع لئسو

 ؟ ةعجر هيف له

 ىذلا قحلا هيفوي نأ الا قالطلا ف جوزلل ةعجر ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةئيس سسن هدي ق ايهتالط لعج

 قحب هدي ىف اهتالط جوزل !ا لعج ام نيح ىف بألا قلط ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ قلطت.

 ٠ قالطلا عقي هنأ ىعم : لاق

 ؟ ال مآ جوزلا نع قحلا طقسي قالطلا عقو اذاف : هل تلق

 ٠ ةآرملا قادص را.دتقتمي هيلع ىذلا نم هنع 7 هنآ ىعم : لاق

 عقي دلا ولا دم ق قالطلا ناك ام نيح ق جوزلا اهقلط ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هقالط

٠ قالطلا اهيلع مقي هنآ ىعم : لاق



 ۔۔ :. ٢٦٥

 ، اهقطي هنأ ىلع فورعم نمثب ةقيلطت هتجوزل عاب لجر نع هتلأسو
 ؟ ةعجر اهيلع هل له « نمثلا هتطعأو

 اهقلطي نآ ىلع اضرع اهنم ذخآ أ ذا اهيلع !ا ةعجر ال هنأ ىعم : لاق

 - ١ ةلا .

 ؟ نمخثل ١ ضبق دعت اهقلطو اهتلطب نآ هيلع طرتشت ثت ول تبر رأ ر : تلق

 عوقو دنع هنا ليق دقف ةقيلطت هنم ىرتشا ااذا هنأ ىعم : لاق
 4 عفرت مل وآ نمثلا تعفر ءاوسو ك اعلخ نوكيو ك قالطلا عقي ةم ءارشلا

 ٠ اهسفن قلطت ! ليقو

 ةعجرلا كلمي هنآ عقيو ث قالطلا مقي هنآ ىعمف اهقلط نانف اذه ىلعف

 امنا ناك ناو ث هيلا تعفد دق ناك اذا نمثلاب هيلع عجرت الو 0 اهتقالطب

 اهيدب ىف قيب ملو س هلك قالطلا اهقلط وآ اهارتشا ىتلا ةقيلطتلا كلت اهقلط

 ٠ نمئثلاب هياع تعجر قالطلا نم ءىن

 : ةلاسم ج

 ح ناضمر رهش لاله ىلا هريغ دي ىف هتآرما قالط لعج لجر نعو
 هل مآ اهحابص وأ ث ةلدللا كلت وآ ، لالهلا ىأر اذا اهقلطي نآ هل ىتم

 ؟ قلط ءاسش ىتم لالهلا دعب

 اذاو ئ ظفللا ا ذ_۔ھ ىلع لالهلا نبيو هنيب ام اهتتلطب هنآ ىعم : لاق

 ٠ هدي نم قالطلا جرخ دقف لالهلا “له

 ىتمق 0 ناضمر رهش لاله له اذا هديب اهتالط لعج ناف : هل تلق

؟اهقتلطح



 ب _ ٢٦٦

 ٠ ناضمر لاله ىضم اذا اهتلطي هنآ ىعم : لاق

 ؟ هيف سانلا فلتخاو س لالهاا لجرلا ري مل ناف : هل تلق

 ٠ اموي نيرشعو ةعست رهشلا لاله : مهضعب لاقف

 لجرلا اذه قلطي ىتم اموي نيثالث مامت ىلع “له : ضعب لاقو
 ؟ةأرملا هذه

 ٠, لالهلا حص ام ىتم اهقلطي هنآ ىعم : لاق

 نم م اتتو ح قلطم ملو ح اهكرتف لال لا هعم حص ناف : هل تلق .

 ؟ ٥ ديب نم ح رخ له > هسلجم

 عجري مل ام اهقلطي نآ هلو : هدي نم قالطلا جرخي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ دحم ١ ىضقنيو ١ دح هل دحت وآ & ٥ دي نم قالطلا جحو زل ١

 لعج ا ذآ قالطلا هدم ق لوعجملا لثم ىه جوزلا كلاذكو : هل تلق

 ؟ اهتالط اهدي ف

 ىذلا اهناكم وآ اهسلجم ف اهسفن قلطت مل اذأ : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ اه دي نم قالطلا جرخ دقف ح اه دب ق قالطلا مس ١ هيف بجوتست

 : ةلاسم ةم

ىضقناف دودحم دح ىلا لجر دي ف هتجوز قالط لعج لجر نعو



٢٦٧ 

 لبقي له ص دحلا. ىف اهقلط ناك هنا : دحلا دعب نم ليكولا لاقو ، لجألا

 ؟ هلوق

 ٠ كلذ حصي نأ الا مكحلا ىف هلوق لبتي سيل هنأ ىعم : لات

 له ع دحلا ءاضقنا لبق هل لعج اميف جوزلا عجر ناف : هل تلق

 لقتن:و ، جوزلا مجر اذا هدي ف لوعجملا ىنعآ قالطلا هدي نم جرخي
 ؟ جوزلا ىلا

 ٠ قح ريغب ناك اذ كلذ ليق دت هنآ ىعم : لاق

 نأ لبق اهقلط ناك نا : جوزلا ةعجر دعب ليكولا لاق ناف : هل تلق
 ؟ قالطلا مقيو هلوق لبقي له ص قالطلا هدي نم جوزلا عزتني

 ءاضقناك وهف ، كذ دعب لاقو « هدي نم قالطلا جرخ ا/ذا هنآ : لاق

 ٠ ىد_نع لجألا

 هدلع عجر 3 جوزلا ملعي نأ لبق لجألا ق اهقلط ناف : هل تلق

 قالطلا ناك ملعي ملف قالطلا ق هيلع عجر جوزلا نأ حصو ع قالطلاب

 ؟ قالطلا عقي له ث اهدعب وأ جوزلا ةعجر لبق

 جرخ هنآ ملعي ىتح لجألا ىف هنأل هبشأ قالطلا نأ ىعم : لاق

 ٠ ىنعملا اذه ىلع اذه حص اذا لجذلا نم

 عقي له ث هتايح لاح ف اهقلطف ليكولا ؟ارج ناف : هل تلق
؟ قالطلا



 س ٢٦٨

 ٠ قلطت اهنا : لوتتي اضعب نآ ىعم : لاق

 ؟ قالطلا عقي له ص هنونج ةلاح ف ليكولا اهقلط ناف : هل تلق

 ريغ ، كلذ نع فقي اضعبو ، قاطت اهنا لوقي اضعب نآ ىعم : لاق

 ىف نونجملا اهتلطف هتجوز قلطي نآ نونجملا رمأ اذا : !اولاق دق مهنأ
 هنآ هبسثي لعجلا دعب هنونج نآ لدي اذهف ص قالطلا عقي هنأ هنونج لاح

 ٠ ىنعملا ىلع قالطلا عقي

 ء ليكولا دي ىف قالطلا لعج نآ دعب جوزلا نج نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ لجألا ىف اهقلط اذا عقي له ، جوزلا نونج لاح ف ليكولا اهتلطف

 ةلاكو نم هلعف ماكحأ لا.ز هلوق ماكحأ لاز اذا هنآ ىعم : لاق

 عفنت مل لكو ولو س قالطلا عتي مل هنونج لاح ى اهقلط ول هنأل اهريغو

 الطبم هنونج نوكي نآ ىدنع هبشي كلذكو س هنونج لاح ق هتلاكو
 ٠ هتلاكون

 : ةلآ 7 5

 زاج املف س اهدر مث ، ةدحاو ةقيلطت هنجوز قلط لجر نع هتلأسو

 ىتيقب د_ةو : لاق ، ةدحاو : تلاق ؟ كتقلط مك : اهل لاق درلا دعب اهيلا

 ه_ذآ ىعدا مث 4 نيتنثا كتقلط دق : لاق ف معن : تلاق س نيتنثام ىدنع

 هعفتي له ص ةقيلطتلا عم اهدر مث س ةدحاو ةقياطت اذه هلوقب انع

 ؟ ةدحاو ةقيلطتب هيلا عجرتو اهدر هل نوكيو ث اذه هلوق

تقولا ف هلعف متاو لوق وهف نيتنثا كنننلط : لاق اذا هنآ ىعم : لاق



_ ٢٦٩ _ 

 كلذ نيبي نأ الا س ىدنع اميف لبقتسم ىلع الو ، ىضم ام ىلع لدبي ال

 ء تقولا كلذ ىف مكحلا ىف ذوخأم وهف الاو ، هظفل دنع همالك نم ليلدب

 هلوقت ىف لوق هل نكي ملو ث اذه هلوقب ناتقيلطت هيلع عقو كلذك ناك اذاو

 ٠ نآلا ةقيلطتو ىضم اميف ةقيلطت دارأ امنا هنأ مكحلا ف ىدنع اذه

 ؟ هظفل دنع نوكي ىذلا ليلدلا امف : هل تلق

 دق تنك وآ ، كتتقلط تنك دق لوقي نأ كلذ نم هنأ ىعم : لاق

 كتقلط د_قة تنك : هلوق لثم وهف ىضم ام قالط ىلع لدي اذهف 15

 ٠ 4 ةيلطت ف نآلا و ةقيلطت سمألاب

 : ةلاسم :ج

 نج مث لجأ ىلا لجر دي ىف هتجوز قالط لعج لجر نع لئسو

 ؟ قالطلا عقي له ث جوزلا نونج لاح ف لجرلا قلطق ع جوزلا

 نج امل ه دي نم جرخ قااطل ١ نأل . قالطل ا عقي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ جوزلا

 قلطف ى لجألا ىف هنونج دعب هنونج نم جوزلا قافآ ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا عقي له ص هنونج نم جوزلا ةقافا دعب ةدملا ف لجرلا

 . هتحص دعب عجري مل ام قااطل ا عقي هنأ ىعم : لاق

 ءاضقتا لبق هنونج لاح ىق اهقلطف ليكولا نج ناف : هل تلق

؟ قالطلا عقي له ع لجخلا



_ ٢٧٠ 

 هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق :

 قالطلا عقي : لاق نم لاق ٠

 عقي ال : لاق نم لاتقو ٠

 : ةلأسم ده

 املف ، ةفورعم مهاردب اهجوز نم اهقالط ترتسا ةآرما نع هتلأسو

 دري ملو هضقن دق هنا : لاقو ث عيبلا ريغ اهضبقو مهاردلا هل تنزو

 ؟ قالطلا اهيلع مقي له ص مهاردلا اهيلع

 خسفت نأ الا ىدنع ةعجر هل سيلو ، عقاو قالطلا نأ ىعم : لاق

 ٠ هل يقت وآ عيبلا ىه

 سفنب قلطت له ص اهسفن قلطت مل اهنأ ول تيآرآ : هل تلق

 ؟ ءارشلا

 ٠ تتلط اهتالط ت رتسش ا ام نيح نم اهنا لوتب اضعب نأ ىعم : لاق

 ١ ا_هلخ ن اكو

 ٠ اهسفن قلطت ىتح : ضعب ل اقتو

 ؟ نوكبي ام اهسفن قلطت ىتح لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

٠ اهيأرب الا ةعجرلا هيف كلمي الو ، انقالط نوكي هنآ ىعم : لاق



 .. ہہ ٢٧١ م

 ؟ درلا ف قالطلا ةلزنمب اهنا : لوقي ضعبف : هل تلق

 ٠ اعيمج نيهجولا ف ملعأ ال : لاق

 ؟ كلذ ريغ ف قالطلا ةلزنمب نوكيف : هل تلت

 ىنعم توبث ف قالط ىعم وهف اهسفن تقلط نا اما : لاق
 ٠ قالطلا

 ؟ قالطلا لثم كلذب اوري ةقرف لهف : هل تلق

 ‘ علخلا ىنعمب هجولا اذه ىف ىدنع وهو ليزي هنآ كلذ ملعأ ال : لاق

 ٠ ءارشلا ىنعمب تقلط وأ اهسفن تقلط

 ؟ ةقلطملل ام اذهب هيلع اهل لهف : هل تلق

 ٠ كلذ ملعأ ال : لاق

 : ةلآسم ة

 تتلطف مايأ ةرشع ىلا كدي ق كتالط : هتجوزل لاق لجر نع هتلآسو

 ؟ ال مأ كلذب قالط عقي ث مايألا ةرشعلا مامت لبت اهسفن

 ٠ قلطت اهنأ ىعم : ل ات

 مست ملو ىسفن تقلط دق مايألا ةرتعلا ىف تلاق ناف : هل تلق

؟ قالطلا نم اهيلع عقي مك ، قالطلا نم ءىشب



 ٢٧٢ ہ

 : كاذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ةدحلاوب مسي مل .ام تاةيلطت ثالث قلطت : لات نم لاق
 ٠ نتن ١ وأ

 ٠ اهنم رئكأ مسي مل ام ةدحا وب قلطت : لانق نم ل انتو

 فرعي الو > مايألا ةرشعلا ق اهأطي نأ لجرلا اذهل لهو : هل تلق

 ؟ ال مآ تقلط

 ٠ اهسفن تقلط اهنأ ماعي ىنح اهأطي نأ هل نأ ىعم : لات

 اهايا هيطو دعب هتربخأ مث ةدملا هذه ىف اهئطو ناف : هل تلق

 مرحتو اهقدصي نأ همزلي له اهايا هئطو ليق اهسفن تقلط تناك اهنأ

 ؟ هملع

 ٠ اهئطو ىتح ريكنلا اهكرتب قدصت ال اهنآ ىعم : لاق

 مث ء اهديب اهنم اهقالط لعج ىتلا ةدملا تضقنا ناف : هل تلق

 ؟ كلذ اهل له ص ةدملا دعي اهسفن تقلط

 ٠ ةدملا ءاضقنا دعب قالطلا اهيلع عقي الو قاطت ال اهنأ ىعم : لاق

 : ةلآسم وج

 دت : تلاقف ث كلذ لبقأ .انأو ىنيقلط : هتجوزل لاق لجر نع لئسو
 و. -

٠



_ ٢٦٧٨٣ 

 ؟ قالط اذهب مقي له ع تلبق دق : لاقف

 هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق :

 ٠ قلطت اهنا : لاق نم لاق

 كرابت هللا لوقل نوقلطي لاجرلا نأل قلطت ال اهنا : لاق نم لانو
 . لاجرلا ىلع ءاسنلل كلذ لعجي ملو ( ءاسنلا متقلط اذاف ) : ىلاعتو

 : ةلأسم ج

  كتآرما تقلط ىقح ىنطعت مل نا : لجرل لاق لجر نع لئسو

 دق : لاق ع نذا قلط : لاق ه معن : لاق ؟ كلذ ىلع ردقت له : لاقف
 ؟ قالط لوقلا اذهب مقي له ص كتأرما تقلط

 قلطي نأ كلذب ديرب ناك اذا قلط هل هباوج ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 باوج وأ س ىدنع قالطلا مقو دقف كتأرما تقلط دق : رخآلا لاقف ص هتآرما

 ٠. كلذ ى ذنقب

 .: ةلاسم ج

 س لوقأ فيك : لاتف ك اهجرخي نأ هتجوز هيلا تبلط لجر نع لئسو
 هنا : لاق مث ، قلاط ىتقا لوقأ سيل : لاقف ڵ قلاط تنأ لق : تلاقف

 : ؟ اقال۔.ط كل ذب د رب مل

 . ىفن اذه نأل ث قالطلا كلذب عقي ال هنآ ىعم : لاق

( ؛ ج ديفملا عماجلا - ١٨ م )ا



 -ب ٢٧٤

 ؟ قلاط سنا لوقأس : لاق ناف : هل تلق

 `٠ ىدنع اهقلط دقف رمألا رهاظ ىف امآ : لاق

 ؟ نوكي اذامف قلاط تنأ تلق ناا : لاق ناف : هل تلق

 ٠ فالتخالا لوقت هيف هبشي امم اذه نآ ىدنع : لاق

 : ةلآسم دهج

 له ، ىبصلا قلطف ، ىبص دي ىف هتجوز قالط لعج لجر نع لئسو

 ؟ قلطت

 ٠ اقلطت اهنأ ىعم : لاق

 : ةلأسم دهج

 ؟ امهدحأ قلطف ث نيلجر دي قف هتجوز قالط لعج نمعو

 ٠ آز_جتي ال:قالطلا نألو ث دبعلاب هوهبسثو قلطت : لانق نم لاق هنا

 . ٠ قالطلا ىلع اعمتجي ىتح قلطت ال : لاق نم لاقو

 : ةلاسم :ج

 اهايا كتيطعآ دق : لاقف قالطلا هتجوز هيلا تبلط لجر نع لئسو

؟ ال مآ قلطتأ اهسفن تقلطف



 ب ٢٧٥

 ٠ قلطت ليق هنأ ىمم : لاق

 هترضح الو ، قالط ا_هل هلوق ى هل نكي مل هنا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ هنيعب قالطلا ريغ ف ةين اضيأ

 هتلأس ذا 2 اهلوقل اباوج كلذ ناك اذا هلوق هعفني ال هنأ ىعم : لاق
 ! ٠ قالطلا

 ؟ ةدحاو مآ قالطلا نم اهيلع عقي مك قلطت تناك ناو : هل تلق

 ىدنع ةدحاولاو . ةد_دلاو ليبقو 4 اثالث قلطت لرق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهايا كتيطعأ دق لاق هنأل هبشأ

 : ةلاسم هب

 ديب ى اهقالط لعج ناك دقو ع هتجوزو لجرلا علاخت ناف : هل تلق

 نهرلا نوكيو هقحب جوزلا ىلع دلاولا عجري لهف ع هل هيلع قحب اهيبأ
 ؟ الطاب

 ىلع عجري هلو ك هدب نم قالطلا جرخو ايرابت اذا ىعم : لاق

 ث هقحب جوزلا

 ح هلاحب بالا دي ىف نهرلا عجري له ع جوزلا اهدر ناف : هل تلق

 ؟ ناك امك هدي ى اهتالط نوكيو

ناك دقو ث لوألا حاكنلاب هيلا تعجر اذا اهنأ ىدنع هبشي هنا. : لاق



 ب ٢٧7٦: م

 قالطلا اهنم بلط ؤأ لوألا حاكنلا كلذب هعم تماد امف اهقالط هكلم

 ٠ هتح هيفون وآ حاكنلا ماكحأ خسشنني ىتح

 3 اهتعجر هيف كلمي اقالط وأ ةدحاو جوزلا اهقلط ناف : هل تلق

 ؟ ةدعلا ىف تمادام اهل هقالط زوجيو “ اهتتلطي نأ نهترملل نوكي له

٠ هقالط اهقحلم دو زوجي لوق هنأ ىعم : لاق



 ب ٢٧٧

 باب

 ..ةيابرلاو اهانكسو ةتلطملا ةقفن ق

 نيتأي نأ الا نجرخي الو نهتويب نم نهؤجرخت ال ) : ىلاعت هللا لاق
 ٠ ىنزلا ىدنع ةشحافلا : ديعس ويآ لاق ) ةنيبم ةسثحافي

 . ةشحافلا عقوم كلذ عقو لوقلا ف هل تشحف ااذا : لاق نم لاقو

 ةشحاف كلذ نوكي هيأر ريغب هلزنم .نما تجرخ نا تيآرآ : هل تلق
 ؟ ال مآ

 جورخلا ه هعونمم اهنأل ك ةشحافلا رغ جورخلا نآ ىدنع : : لاق

 ث ةشحافلا ريغ كلذ ىرأف ث ةشحافلا لوصحب الا

 : ةلاسم وج

 توبثو ىنكس اهل له ك لماحلاو ثالثب نئابلا و ةعلتخمل اف : هل تلق

 ؟ ةقفنلا

 نمم ىدنع هذهو . اهتنكانسم زوجت ىتلا ىننكسلا نأ ىعم .: لاق. :

 ضعب ف نأ وجرأ ىنآ الا \ امتعجر كلمي الو ص اهتنكاسم .زوجت ال .

 تبث ةقفنلا هل تتبث نم نأل ، ة_ةفنلا ىنعم ىف ىنكسلا اهل نآ لوقلا
 ٠ ١ ىنكسلا هل

 عم ىنكسلا اهل لعجي مأ اهتنكاسم هعست ىنعملا اذهأ ىلعغ : تلق
؟ ةيحان نكستو ڵ ةقفنلا



 س ٢٧٨

 ا_يلعجي ىذلا عضوملا ريغ ىف نكستو اهنكاسي ال هنآ ىعم : لاق

 هف ٠

 نم اهرضحي نأ هيلع له ع ةقفنلاو ىنكسلا همزل اذاف : هل تلق

 ؟ هتجوز هرضحي نأ همزلي ام عيمج ةينآلا

 ح برشا ةينآو ةقفنلا بايسآ نم جرخ ام هنآ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ةقفنلا بابسأ نم هنأل ، رئبلا نم هب ىقتني امو

 ؟ ةقفنلا ىعم مدآ اهل همزليف : هل تلق

 : هيف فلتخم ف هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةتفنلا عم مدألا اهل همزلي : لاق نم لاق

 همزلم ىذلا نآ ىعمو { هبلع مدآ الو ةنتفن اهل : لاتق نم لاقو

 ٠ رثكأ اهل مدألا و ةقفنلا

 ؟ نهد اهل همزايف : هل تلق

 ةقفنلاو ةوسكلا همزلي نم لوق ىنعم ىلع جرخي هنآ ىعم : لاق

 ا_هل همزلي اميف اههبسشو ةقفنلا همزلي امك همزليو اهل نهدلا همزلي مدألاو

 ٭ ةجوزلا لثم

 ، همدعو هانغ ىنعم ف ةقلطملل هيلع ةقفنلا دح امف : هل تلق
؟ نوهآ ىه وأ نيدلا لثم ىهآ



. ٢٧٩ 

 بجعم امنا و > ئلوأ ىدنع نيدلا؛و ك نيدلا ق كرشت اهنآ ىعم : لاق

 ٠ نيدلا د_عب اهؤادأ

 ؟ هلام نم لصألا كلذ ف عيبي نأ هيلعف : هل تلق

 ٠‘هلام لصأ هرف عبيب نأ فلكم الو > همزاول نم هدي

 نع وآ هرهش نع وأ هموب نع لفغلا اذه نوكي امف : هل تلق

 ؟ هتنس

 ارهش هانع ناك اذاو هموي نع لضف ام ناك اموي هانغ ناك اذلا : لاق

 ، هترمث نم لضف امف هترمث نم هانغ ناك اذاو ةرهش نع لضف ام ناك

 ٠ هتعنص وآ هتلغ وآ هلام ردق ىلع كلذ نوكيو

 : ةلأسم ةهج

 ؟ ةدعلا ف ةقفن اهل همزلي له ص ايرابت هتجوزو لجر نع هتلأسو .

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ث ةقفنلا هيلع : لاق نم لاق

 ٠ ةقفنلا هيلع سيل : لاق نم لاقو

؟ ةقفنلا اهل همزلب له ث هنم لماح اهنآ نيبت ناف : هل تلق



 ہ ٨٢٭٠. ,

 : هيف فلتخي هنآ عم : لاق

 ٠ ةقفنلا هيلع سيل : لاق نم لاق

 ٠ ةقفنلا اهل هيلع نأ لوقلا رثكأو هيلع : لاق نم لاقو

 ايرابت موي نم ع همزلي ىتم ةقفنلا اهل همزلي نم لوق ىلعف : تلق
 ؟ ةقفنلا بلطت موي وأ

 & ايرابت موي ذنم هيلع ناك ةقفنلا اهل هيلع تبث ناا اهنأ ىعم : لاق
 ٠ لماح ىهو تأربت امہنأل

 ؟ ال ما ةقفنلا اهل 4 هيلع : نوكت ٤ لماح ىهو اثالث اهقلط ناف : هل تلق

 : كلذ ىف فلتخي هنا : لاق

 ٠ اهل هبلع ةقفن ال : لات نم لاق

 ةقفنلا هبلع نأ لوقلا رثكأو ، ةقفنلا هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ هنم الماح تناك اذا

 ؟ هنم لماح ىهو هيف كلمي اتالط اهقلط ناف : هل تلق

 ٠ اهتدع ىضقنتو اهلمح عضت نآ ىلاا ةقفنلا هيلع نأ ىع٥ه : لاق

 ٠ ل :

 ةدحاو اهسفن تقلطف ك اهدي ف اهقالط لعج ناف : هل تلق
؟ ةدعلا ق ةوسك وأ ذ ةقفن اهل همزلي لع » نيننثا وأ



_ ٢٨١ 

 هتالط لثم ىدنع وهف قالطلا ف اهتعجر كلمب ب ناك اذا هنا :: لاق

 ةقفنلا الا ةيلع ىري ال ضعبو ص ةقفنلاو ةوسكلا هيلع ىري ضعبو ء اهل
 ةوسكلا همزلي امناو س لوقلا رثكأ وهو ص ةوسكلا هيلع ىري الو

 ث اهل ةرشاعملاب

 : ةلأسم ده

 نطب ف دالوأ ةثالث هنم تدلو دقو هتجوز قلط لجر نع لئسو

 ؟ انهل ضرفي مك هنم ةيابرلا تبلطف ، دحاو
 ةني :

 هيبا ىلع م مهنم دحاو لكل اهتيبرت ابهل ضرفي هنأ ىعم : لاق
 ٠ كلذ لكل ةيابرلا ةرجأ نم الدع مكاحلا ها.ري امك ة ةضيرف

 : ةلاسم ج

 ؟ ةقفن اهيل له ء اثالث ةقلطملا نع لئسو

 ةدعلا ىف اهتقفن هيلعف هعسي ال اقالط اهقلط !اذا هنأ ىعم : لاق

 ح هيلع اهل ةقفن ال : ليقو ص الماح نكت مل ولو س اهتدع ضقنت مل ام

 نكت : ملو هعسي اقالط ثالثلاب هنم تناب ا ذا امآو > اهتعجر كلمي ال هنأل .

 ٭ هيلع اهل ةقفن الف الماح

 ىف اهتلطم نم ةيابرلا بلطت ةأرملا ف : هللا همحر ديعس وبأ لاق .
 نيح ق ةبابرلا اهل بتكي نأ مكاحلل قفني ماو . هنم اه دلو ةيبرت

؟ رهشآ كلذل الخ ىتح بللا



٢٨٢ 

 هبجوي ام ىلع تبلط موي نم ةيابرااب اهل ذخؤي : ليق هنأ ىعمف
 ٠ كلذ نم قحلا

 هجو ىلع مكحلا عضوم ريغ ف مكاحملا ىلا تبلط ناف : هل تلق

 ركذ اذا هل ىضم امب هذخأي نأ مكاحال له ، مكحلا ةبلاطمو داصتقالا
 ؟ هرتفد ف هبتشي مل ولو كلذ

 زوجي الف مكاحلل ريجلا هجو ىلع كلذ ناك. ناو ىدنع اذكه : لاق .

 اهبلط نم لكل تفصو ام ىلع الا ىضم ام ىلع ٥ ذخأي نآ كاذ مك احلل

 . ٠ فا_صنالل

 فيك رهشأ اهبلطم نم الخ دقو ةيابرلا بتكي نآ دارأ اذاف : تلق
 اهل هيلع تبثيو ث دلولا ىبأ ىلع ةضيرفلا بتكي موي ف خيراتلا نوكي

 ٠ .هيلع ةيابرلا بتك اذا مكاحلا طرتش ااذكه تبلط موي ذنم

 : ةلاسم دج

 ةيبرت اهل بتكي نأ مكاحلا ىلا اهقلطم نم ةيابرلا تبلط ةأرما نعو
 ق اهيلطم تيئي ملو رهشأ الخ ىتح كلذ اهل بنكي ملف هنم اه دلو

 ةبابرب اهل هذ_خآم نأ هنا له & هظفحيو كلذ ركذي هذآ الا .& هرتفد .

 ؟ ىضم ام

 عضوم ىف تبلط نيح اهدنع اهدلو ناك اذا ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق

 حصي ىتح اهدنع هنأ مكحلا ىفف اهدنع وهو ى كلذ ىلع اقرتفاو مكحلا

 مكحلا ليزت ةجح هل نكي مل بلطملا نيح ىف ناك اذا ، اهدنع نم هلاوز

٠ ١ كلذ دعب اهنع لاز دق ذا ، اهدنع ىبىيلل ةنوذيبلاو ةيابرلاب



_ ٢٨٣ 

 ةجح وه رضحي ملو ص كلذ ىلع اقرتقاو كلذ تبلط ناف :.هل تلت .
 ؟ تبلط موي ذنم كلذب اهل ذوخام وهآ كلذب مكحلا هنع ليزت

 ولو ، بألا نم دلولاب ىلوأ مألا نا : لاقو ، ىدنع اذكه : لاق

 هب ىلوأ ذئنيح وه نوكيف س بدألا دح ىلا رصي مل ام ةيمذ تناك
 قلختب نأ هبدأ ىف فيخ اذا اهدنع نوكي نأ ىبصلا راتخا ولو « اينم

 ٠ ١ مالسال ا لهآ قالخأ نود ةمذلا لهآ قالخأب

 : ةلاسم دهج

 ا_۔هل بتكي نأ مكاحلا ىلا تباط ةقلطم ةأرما نم دلو هل لجر ف

 ؟ ةيابرلا هيلع

 ىه تبلط اذا عفدي مل وآ كلذ دلاولا عفد كلذ مكاحلل نآ ىعمف
 هيلع ضرف اهريثك وأ ةضيرفلا ليلقب هلامتحا ف هلاح لهج ناو ع كلذ

 نع هفعضو هترسع نييب نآ دلاولا ىلعو ڵ تايابرلا نم ضئارفلا طسوأ

 طسوأ نأ ىدنع هبشي ناكو « هنع لآسي نأ مكاحلا ىلع سيلو ص كلذ

 امو ث هريغو نهدلا نم رظنلا ىف حلصي ام ىصقأو ع نامهرد ضئارفلا

 ىف رظنلا ىلع الا فورعم دودحم دح ىدنع كلذل سيلو هيلا جاتحي
 ىق رظنلا غولبو ىبصلا ف رظنلا مكاحلا ىلع لكشأ اذاو ، ىبصلا لاح
 . ةهبش ىف ل_خدي الو ص هكرت هل ناك كلذ ى مكحلا

 : ةلأسم وج

 ض مكاحلا عم ةضيرفلا هيلع اهل نوكب نأ همأ تبلط دلو هل لجر نعو
؟ اهعم نوكي نآ همأ تبلطو ص هدلو ذخأي نأ بلطو همدع حص مث.



 ب ٢٨٤

 رايخلاب هتدااو تناك ، هيلع ضرفي لام هل نكي مل اذا ىعم : لاق

 تء اش ناو ئ ةضيرف الم هيلع ردقم ام هنم ذ_خأتو اهعم ثعء اش نا

 ٠ هدلو هيلا ملست نأ

 هنم ذ_خأتو ، ةضيرف الب اهعم نوكي نأ تراتخا ناف : هل تلق

 نأ اهيلا ملسي اميف هلوق لوتلا نوكيف س ةضيرف الب هيلع ردقي ام

 ؟ كلذ نوكي فيك مآ س هيلع ردقي وه اذه

 لق ولو ك ءىش هيلع هب تبثي ءىش هل حصي نآ الا: ىعم اذكه : لاق

 ٠ قحلا نم هيلع تيث امي ذوخأم هناف :

 هدلع ضرفي نآ تبلطو ائيش دافتسا دق ةآرملا تلاق ناف : هل تلق

 ىتح وآ ، كلذب هوعديو كلذ اهنم مكاحلا عمسب له ى همدع حصي و ّ هدلول |

 ىعدت ام حص ا ذاف ، ىعدت ام ىلع ةنيبلاب اهوعدي هنآ ىعم : لاق

 ٠ قحلا نم هيلع بجي ام هيلع ذفنأ

 < ةلا م وج .

 ، ىرخآ ةآرما نم عضرت ةنباو نيغلاب نيدلو كرتو تام لجر نعو

 كلذ امنا مآ ةيابر امهيلع له ث اهتوخا ىلا اهتنبا ةيابر ةأرملا تبلطف
 ؟ عضرت ىهو ، هتجوز قلط اذا بألا ىلع

اهتيابرف هنم اهتيابر نوكت لام ةيبصلل نكي مل اذا : ليق هنأ ىعمفا



.7 ٥ ٨ ٢ 

 كرابت هللا لوقا اهنم تثرو ام ردقي مهنم دحاو لك اهتثرو ىلع

 ردقب مألا ىلع ناك اذه تبث :اذاف (.كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : ىلاعتو
 . ناوخا اهل ناك اذا سدسلاا ىعم وهو ء اهنم اهثاريم

 ىلا جاتحيو ث س شيعلا لكايو عضري لفطلا اذه ناك اذا : تلقو

 ؟ هب مايقلا و ىبصلا اذه لوع همزلب نم ىلع نوكيأ ناهدلا

 ٠ معن : ل ات

 : ةلأسم ده

 هنبا هيطعت نأ هتقلطم هيل ١ تيلط اذا لجرل ١ ق : ديعس ويآ

 ؟ هتنبا وآ

 عنصيو ث كلذ تبلط اذا اهل افصنم ناك ولو امهدحأب هيلع .مكحي هنأ
 عاضرلا ىف دعب اناك كلذ ىنلع ربجيو ص امهيف هعسي ام ءاشي ام اههب

 نآ وه هيلعو ث اهعاضرب ذخؤتف ةعضرم امهل دجي ال نأ الآ ، ماطفلا دعب وأ

 مكاحلا ىري امك امهيلا عاضرلا ةرجآ هيلع بجيو ث ةيبرتلا رئاسب موقي
 امهيبرت نأ الا ، كلذ ف عاضرلا ىف ةرجألا قاقحتسا نم لودلاو

 . نوملسملاو لودعلاو مكاحلا ىري ام ىلع ةيابرلا اهل نوكتف امهعضرتو

 : ةلآضم ةوج

 اوعمجأو حكنت مل ام دلولاب ىلوآ مألا نآ ىلع ملعلا لهأ عمجأ .

 ىلوأ بألاف تباغ وأ مألا تتام اذاو ، تجوزت اذا دلولا ف اهل قحال نأ
 ةدجلاف ناويألا بهذ اذاف 0 باللا نم هم ىلوآ ةدجلا نآ ليقو & هب

 مألا مأ ةدجلا لوقو مألا مآ نم ىلوآ بألا مآ ةدجلا لوقو س هب ىلوأ
٠ ملعأ هللا و { بئذلا مأ ٣ دجلا نم هم ىلوأ



_ ٢٨٦ 

 باب

 كلذ نم لحي امو تاقلطملا در ىف

 ىف ا:ئطوف ك هريغ اجوز تجوزتف ص اثالث هتجوز قلط لجر نعو

 ؟ اهدر لوثلل زوجي له ص اهتلط مث س بوثلا قوف نم ضيحلا

 تدسف بوثلا قوف نم ادمعتم ضيحلا ف اهئطو اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ءطو هنأ ىدنع هبشي لوقلا اذه ىلعف هيلع

 لهف ث اهب لخدي نأ لبت اهتلط مث ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو .

 ٢١ ىلولا نذاب ال مأ ةعجر امهنيب نوكي

 ٠ ةأرملا ىضرو قادصو نيدهاسنو

 = ةلأسم ج

 ء اهآطي ملو هيلا تلوحتو ء ةأرما هغولب لبق هدلول جوزت لجر نعو

 ء اهلا عوجرلا دا رأ غلب املف ث اهقلطف ةمصاخم اهجوز نيبو اهنيب ىرجو

 ؟ قالطلا همزلي الو لوألا جيوزتلاب هنجوز ىه مآ ؟ ال مآ اهدر هلآ

 جيورتلا خسفو غاب اذاف ، ةيبصلا جيوزتك جرخي هنآ ىعم : لاق
 عقوو مت ههتأ ناو ث خسفنا قالطلا ريغ ناو ع مت همتأ ناو ث خسفنا

 عقو عيمجلا متأ ناو ع ريغت عيمجلا ريغ ناو ، ةدحاو ةقيلطت هيلع
٠ ىناثلا قادصلا اذهو لوألا اهل ناكو ث ةقيلطت هيلع



 ۔ ٢٨٧. ..

 اهدر هل نكي مل قالطلا متأو جيوزتلا متآ ١ ذا : فلؤملا لات

 متأو جع:وزتلا متأ هنذل . نيدهاشو ىلوو قادصو . دبدج جيوزتب الا

 ٠ ملعآ هللاو ؤ اهب لخدب مل وهو ڵ قالطلا

 : ةلاسم ة

 ءاضقنا دعي هريغ اهجوزت مث >. ةقيلطت ةآرما قلط لجر نعو

 نوكي الو اهجوزتي نآ. لوألا جوزلل له © اهقلط مث اهآطب ملو ح اهتدع

 ١ ١ ١ ( ؟ ةدع اناع

 ٠ى دنع اذكه : لاق

 : ةلآسم وج

 ح رخآ لجرب تجوزتو ث هنم تنابو ص اثالث هتجوز قلط لجر نعو

 لولا جوزلل لحي له ، هنم تناب مث ث ادمعتم ضيحلا ف اهئطوو

 ؟ اهجوزتي نآ

 ءطو وهو 3 هل اهلحي ال هنأ انياحصأ لوق ف هنآ ىعم : لات

 ٠ د ساف

 ؟ هل لحت له اطخ ضيحلا ىف اهئطو ناف : هل تلق

 ٠ اطخلا ىلع اهل ريخألا ءطو ف لوثال لحت ال اهنأ ىعم : لاق

؟ لوالل لحت له ، اطخ ربدلا ىف اهئطو ناف : هل تلق



_ ٢٨٨ 

 ةأطول ا هذه الا اهئطو نكي مل اذا هل لحت ال ىعم : لاق. ٠

 ل_ه ص ادمعتم ل_بقلا ىف ناضمر رهش ىف اهئطو ناف : هل تلق

 ؟ لوألل لحت

 ىلع اهدي ال نم لوق ىلع لوالل لحتو مثآ هنأ ىعم : لاق
 ٠ لوذال ىعم لحت الف ءىطاولا ىلع اهدسفي نم لوت ىلعو ث ءىطاولا

 ل_حت له .{ مارحلا دجسملا ف فكتعم وهو اهئطو ناف : هل تلق

 ؟ لوألل

 . ناضمر رهش ف هئطو لثم فاكتعالا ىف هأطو نأ ىعم : لاق

 ؟ لوألل لحت له ض اهقلط مث اهئطوو ةلحت اهجوزت ناف : هل تلق

 ٠ لوألل لحت الف ةلحت اهب هجيوزت ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم دج

 ةرح تنأ : اهديس اهل لاق « كتقتعب قلاط تنآ : اهجوز اهل لاق ةمآ نعو

 ؟ رهشل

 . ٠ ناتقيلطت تقتعآ اذا قالطلا اهيلع عقي هنأ ىعم : لاق

 ؟ اهجوز اهكردي لهف : هل تلق

٠ ةيرح !ذه نأل ث ةعجرلاب اهكردي هنأ ىعم : لاق



٢٨٩٨٩ 

 ل_ھ 0 كنتع مم قلاط تنا : اهجوز اهل لاق ول تيأرأ : هل تلتق

 س ؟ ءاوس نوكي

 ٠ ةعجرلاب اهكرديو > ءاوس هنأ ىعم : لاقت

 ديز راد تلخد نا نيتنثا قلاط تنآ ةمأ ىهو لاق ناف : هل تلق

 ؟ ديز راد تلخد مث ، تقتعف

 3 ث اهكردي هنآ ىعم : لاق

 لاقو ، ديز راد تلخد نا ةرح تنآ : اهديس اهل لاق ناف : هل تلق
 اهكردي ل_ه ث اضيأ ديز راد تلخد نا قلاط تنآ : اهجوز اهل

 ؟ اهجوز

 امهكرديو & ناتقيلطت اهيلع عقي ىلوألا لثم اهنأ ىعم : لاق

 ٠ اهجوز

 : ةلاسم :ج

 تلاقف ص اهدر دارآ مث ، ةد_حاو اهقلط مث ةأرماب جوزت لجر نعو

 لوقلا نوكب ، اهب زجي مل هنذا : وه لاتو ، اهب زاج هنا : ةآرملا

 ؟ هلوق

 ىنعم ف هلوق لوقلاو ڵ قادصلا قح ول اهلوق لوقلا نأ ىعم : لاق

 . ديدج جيوزتب الا ةعجر اهيلا هل نوكي الو ث درلا

( ٤ ج ديفملا عماجلا - ١٩ م )



٢٨٩٩٠ 

 ؟ كلذ وه ركنأ ا.ذ ءطولا اهنوعدي ةدع ىه اهيلع لهف : هل تلق

 . اهسفن ىلع هب رقت اميف ةدعلا اهيلع نآ ىعم : لاق

 ل_ ه اه أطي مل هنا : تلاق ءطولا" اهاوعد نع تعجر ناف : هل تلق

 ؟ اهيلع ةدع الو كلذ اهل

 ` ٠ ىدنع كلذ اهعسب ةقداص

 لبقي له . اه ةر بلطو 7 هنا : لانتو ره عجر ناق : هل تلق

 ؟ كلذ هنم

 لبقي الف مكحلا ىف امأو ث امهنيب اميف كلذ اهعسي هنآ ىعم : لاق

 ث كلذ ه ذم

 : ةلآسصم 3

 ردق نا هيلا ءىسي نأ مزعو ث ةمصاخم لجر نيبو هنيب لجر نعو

 اهب ىقتلا مث ، ةدحاو قالطلا اهل ىونو ص ةجوز هلو ، كلذ ىلع

 قلاط تنأ : اهل لاقف ء ةدحاو اهل دقتعا دق وهو ىنجرخآ : هل تلاقف

 ؟ ةعجارم امهنيب نوكيآ ةدحلااو اهل ىون امناو س نيرشع

 دق ناك اذا ثالثلاب نيبت اهنآ انباحصأ لوق رثكأ ىف هنأ ىعم : لاق

. هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الو ي اهب لخد



٢٨٩١ 

 ؛ ةلأسم دج

 فيك فرعيب مل اذا « قالطلاو نآربلا نم نيجوزلا نيب درلا نعو
 ؟ معن : لاتقو هتمهفو لوقتم ام هننقل نا اهجوز اهدرب

 ؟ كلذ لعف نمل زوجيو & ظفل نمل امهنيب كلذ زوجي

 درلا ىف ىغبني وهو ث هب زوجي ىذلا درلا هتنقل :اذا امهنأ ىعم : لاق

 كلذكو ع زئاج درلا كلذف هايا نقلي ىذلا مهفو ، مالكلاب درلا كلذب
 هذه تددر دت جيوزتلا ف تلق امك درلا ق هل تلق اذآ امأو ك جيوزتلا

 ىدنع وهف درلا كلذب ديري « معن كل لاتقف اهقالط نم ىقب اميف اهقحب
 ناك ناو ث اهب زاج نكي مل نا هظفلب اهدري نآ ىنبجعيو ث جيوزتلا لثم
 . ملعآ هللاو ث هتلأس نأ: درلا زاج اهب زاج

 : ةلأسم 3

 : تلاقف درلا اهيلا جلط هنا مث ، هتجوزو وه ىرابت لجر نع لئسو

 تبثي له ، اهيلا لصوي نأ لبق اهدرف ث اذكو ااذك ىلا لصو نا ىندرت

 ؟ درلا كلاذ

 هذ_ه ناك هب ضرت مل ناو ، تبث درلاب تيضر نا ىعم هنا : لاق

 ٠ هيلع تطرش ام اهلصوي نآ دعب الا درلا اهيلع تبثي ال ىدنع ةطيرش

 لبق اهدرف اذكو اذك ىنلصوتو ىندرت تلاق نا تيأرأ : هل تلق
؟ ءاوس لوقلا نوكي له ء تطرش ام اهلصوي نآ



 س ٢٨٩٢

 درلا دعب نم ىغر ريغ نم اهيلع اهدرو ىف تبث اهدرب ترمأ اذا اهنأ تبث
 ىدنعو ث هب تنذأ اذا ليبسلا ااذه ىلع درلا اذه اهيلع تبثي نأ ىنبجعيق

 اذهو ث اهجوزف اهجوزي نأ اهيلو ترمآ اذا جيوزتلا لثم وه درلا نآ

 ٠ اهاضر الا تيئر ال ىذلا ةعلتخملا در

 ، كلذ اهلصوي ملو اذكو ااذك اهلصوي نأ ىلع اهدر اذاف : هل تلق
 ؟ كلاذ نيح ى ةقفن اهل بجتأ اهلصوي ىتح الا هيلا ىه عجرت ملو

 ناف اهدلا هلصوب ىذلا هيلع تيبث درلا اهيلع تيث اذا هنأ ىعم : لاق

 % هيف اهب هلوخد اهيلع تبث ىذلا حاكنلا بابسأ فق ةدعلا ىف اهدر

 اميرغ ناك قحلا نم تبث دق ام هيلع تبثو ، ىدنع اهب لوخدم ىهو
٠ هنترنئاعم اهيلع تيث اهيلع قفنآو اهاسك اذا.و ح هيف



٢٩٨٩٣ 

 باب

 ةدعلا هب بجنت امو ةدعلا ىن

 لخد نكي مل هجوز هلو ث مالسالا نع دترا لجرلا نع هتلأسو

 ٠ لوخدلاب الا اهيلع ةدع ال ىعم : لاق

 : ةلآسم وج

 ناو ، اهيلع تبثي ال هنأ ىدنعف جيوزتلاب ضرت مل اذا ةأرملا نعو
 ىفف مكحلا ىف امأو ، ءطولا نم الا زئاجلا ف اميلع ةدع الف اهأطي مل

 تلاق مث ى ايلاخ ارتس امهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ اذا هنآ رثألا
 : فالتخالا كلذ ىف لخديف اهاطي مل هنا

 ٠ ح وزت نأ اهلو . اهلع ةدع ال هنا : ضعي ل انت

 هبلع اهل قحالو س جوزلا ىلع اهل ىذلا ىف قدصت : ضعب لانو

 زئاجلا ق امآو ء ةدعلا د_عب الا جوزتت الو ك ةدعلا ف قدصن الو

 ٠ ا_هرلع ةدع ال هنأ ىدنعف

 = ةلآبنيم وج

 موي ىف اهلمح تعضوف ت لماح ىهو هنجوز قلط لجر نع هتلآسو

؟ ال مأ اهتدع ىضقنت اهقلط



٢٨٩٤ 

 كلذب ىضقنت اهتدع نأ ىعم : لاق ٠

 ء اهداليم تمتأ مث ؤ ةيراج اهدلو نم تجرخ دتو اهقلط ناف : تلق

 ؟ اهدلو جورخ مامتب اهتدع كاذب ىضقنت له

 ٠ دلولا كلذب ىضقنت اهتدع نأ ىعم : لاق

 نم ةضيحل ا هذه بتسحت له . ضئاح ىهو اهقلط ن اف : هل ثلق

 ؟ اهتدع

 ثالئ ضيحت ىتح اهتدع نم بسحت ال ةضيحلا هذه نآ ىعم : لاق

 . جرخت مل ةحراج الآ دلولا جرخ دقو اهقلط ناو ى اهريغ ضيح

 ؟ دلو!ا جورخ مامتب اهتدع كلذب ىضقنت له تجرخ اذاف

 ٠ دلولا جورخ مامتب ىضقنت اهتدع نآ ىعم : لاق

 له ث تدلو مث 4 دال_دملا ىف هتجوزو لجرلا تام ناف : هل تلق

 ؟ اهتدع كلذب ... .. ٠

 ه. نيلجألا دعبآ دتعت ىتح كلذب ىضقنت ال اهتدع نأ ىعم : لاق

 ىهو اهجوز تام ذم ةرشعو رهشأ ةعبرأ تدتعا ناف : هل تلق
 ؟ ل_ماح

٠ اهلمح عضت ىتح اهتدع ىضقنت ال اهنأ ىعم : لاق



٢٨٩٥ 

 ؟ ال مآ اهتدع ىضقنت لماح ىهو اهنم ىلآ ناف : هل تلق

 هدع امآو ئ ءاليال ١ لجآ ىضم اذا ىضقنت ءاليال ١ لجآ نأ ىعم : لاق

 ٠ اهلمح عضت ىنح ىضقنت الف جيوزتلا

 ؟ ةلاسم ج

 ةنس نيتس علبت نآ ليق مدلا اهنع عطقن ا نا اثالث ةقلطملا نع هتلآسو

 ؟ جوزتتو رهشألاب دتعت نآ اهل له ، ضيحت تناك نمم ىهو

 ةأرااا تغلب اذذاا ضيحملا نم سايالا دح نا ليق هنآ ىعم : لاق

 وج رأو 3 نبتس ليقو 6 نبسمخو اسمخ لقو ك ادع اصخ ةنس نبسمخ

 ٠ روهشلاب دتعت اهناف ، نيتسىلاب اهيف ليق ام رثكأ

 ؟ ام لاح ف روهسثلاب تدتعا اذاف : هل ليق

 نوكي تجوزت ولو ضيحلاب ةدعلا اهمزليو ، روهشلاب ةدعلا اهعسنت ال

 ٠ اد ساف اجيوزت

 ؟ هذ دنعن نأ اهل زو_جي ام روهشلاب اهتدع تقفاو اذاو

 تقفاو دقف ، نيماسملا نم ملعلا لهآ لوق نم ليق ام دحأب روهشلاب

 . ازئاج اهجيوزت نوكيو ث هللا ءاش نا ةمالسلا

 ؟ نينسلا نم اهل الخ ام ظفحت مل اذاو

اهنم رغصأ وه نم وآ ضيحملا نم اهبارننأ تدعق اذا : ليق دقف



_ ٢٨٩٦ _ 

 ةلع رم_غ نم ضيجملا نع ١ دوعق كلذ ناك ا.ذآ روهشلاب دنعن نأ اهل زاج

 ٠ ربكلا بابسأ نمالا ى ةبارتسا الو

 : ةلأسم ج

 { ةدعلا .ف ىهو اهجوز تام اذا تاقيلطت ثالثب ةقلطملا نع لئسو

 ؟ ه ثرت له

 ٠ علخلا ىنعمب هئرت ال اهنأ ىعم : لاق

 ؟ ىه ام ع ةدعلا ىف ثرت ىتلا ةقلطملاف : هل تلق

 مث ؤ ه دف اهتنعجر كلمب اتالط اهجوز اهقلطي ىتلا اهنأ ىعم : لاق

 هدع اهيلعو ئ ثاربملا اذهل نوكيف ةدعلا ق دعم ىهو اهجوز تومب

 . اهجوز اهنع فوتملا

 دحاو موب قالطلا ةدع نم ىقب دقو > جوزلا تام ناف : هل تلق

 ةد_ءع ةيناث ةدع اهيلع نوكي وأ س قالطلا نم ىلوألا ةدعلا هذه اهيزجت

 ؟ قالطلا ةدع لطبت مأ س ةافولا

 نوكب الو ك اهنع لطبتو قالطلا ةدع 7حنسمنت ةافولا ةدع نأ ىعم : لاق

 ه٭ ةافولا ةدع اهيلع

 نوكي له ، ثاريملا لجأل ضقنت مل اهتدع نأ تمعز ناف : هل تلق
 ضقنت مل اهتدع نأ لجرلا معزو ىه تتام نا كلذكو ث اهلوق لوقلا
؟ هلوق لوقلا نوكي له



٢٨٩٧ 

 . ضيحلاب دتعت تناك :اذاف ى اهتعجر كلمب ىتلا ةقلطملا نآ ىعم : لاق

 مل اهنأو ث اهيلع ةدعلا ءاضقنا ىف لوبقم اهلوقف ضيحت نمم تناكو

 هنأ ىدنع اميف اهنيمي عم كلذ ىف اهلوق لوقلاف س كلذ نكمأ ام ضقنت

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو س ليق

 هلو ى اهجوز نم ثاريملا اهلف ةدعلاا ىف تناك نا : ليق هنأ ىعمو

 هل الو ء اثاريم اهل ملعأ الف ةمرحب ةنئايلاو ةعلتخملا امأو ء اهنم ثاريملا

 تضقنا رهشأ ةثالث تضقنا اذاف روهشلاب دتعت ةقلطم تناك ناف ، اهنم

 ٠ اهلوق ريغي حصب ءىش كلذو اهتدع

 دعب تتام مث رثكأ وأ لقأ ف ضيحلاب دتعت تناك ناف : هل ليتق

 ؟ اهثريو كلذ ق اقدصم نوكب اهتدع ضقنت مل اهنأ جوزلا ىعداف ك ةنس

 ا_هتدع نآ ملعي ام هنيمي ىعم هلو لوقلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 مهيلع ىعم ناك اهتدع ءاضقنا جوزلا ريغ اهتثرو ىعدا ناو ، تضقنا دق

 ٠ كلذ ى ةنيبلا

 ؟ ناتضيح ةمذلا ةدع نأ كدنع لهف : هل تلق

 ٠ اذه ىف ةمألا هبستن اهنأ ملعأ ال : لاق

 : ةلآبنىم دج

 فوت مث اهآطب ناكو ئ اهدنس .نم دلو اهل ناك اذا ةمألا نع لئسو .

؟ اهتدع نوكب ام هتوم بيسي تقثتنعقف ديسلا اهنع



_ ٢٨٩٨ _ 

 : هيق فلتخي هنأ ىعم : لاق

 . اهجوز اهنع وتلا ةآرملا ةدع اهيلع : لاق نم لاق

 ٠ ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع : ليقو

 دلو هدنم اهل سيلو ع اهآطي ناك دقو اهديس تام ناف : هل تلق
 ؟ اهتدع نوكيام

 ٠ ةمألا ءاربتسا. ءاربنسالا ةدع اهيلع ليق هنأ ىعم : لاق

 كرت ديسلا ناك دقو ص دلو هنم اهلو اهديس تام ناف : هل تلق
 ؟ اهتدع نوكن ام اهآربتسا الا كلذ ىلع دهشي ملو ، هتوم لبق اهأطو

 : فالتخاب هيف ليق دق هنآ ىعم : لاق

 . اهجوز اهنع قوتملا ةرحلا ةدع اهيلع : لاق نم لاق

 ٠ ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع : لاتق نم لاقو

 ةدع ةد_علملا رادقم اهل الخ مث اهاطو كرت هنأ دهشآ ناف : هل تلق

 ؟ اهتدع نوكي ام تام مث ء ءاربتسالا

 : فالتخاب اهيف ليق هنآ ىعم : لاق

 ، ناتضيح اهلالخو اهئطو كرت ىلع دهشأ اذا هنا : لاق نم لاق

 نمم تناك اذا ءاااريتنسالا دح نم جرخت ام ردقب وأ % ضيحت نمم تناك نا

. اهتدع تضقنا دقف ضيحت ال



٢٨٩٩ 

 نم لولذلا ق ىضم ام تبسح ىلع ةدعلا اهيلع : لاق نم لانتو

 نم اهآريتسا نكي مل ام اهئمطو كرت ىلع داهسنالا: اهعفني الو ، فالتخالا

 ٠ اهعئاب وآ اهجوز

 كرت ىلع دهشآ دق ناكو ، تام نآ دعب دلولاب تعاج ناف : هل تلق

 ؟ دلولا هقحلي له اهئطو

 ءطولا كرت ىلع داهشالا نا لوقلا ضعب ق ليق هنأ ىعم : لاق

 قاحلا ليزي ال هنآ لوقلا ضعب فو ، ديسلا نم دلولا قوحل ليزي امم

 ٠ هريغ اهجرف كلمي نأ اهعيبي وأ اهلبزي نأ الا دلولا

 ىرتشملا اهأطيو اهءارش داع مث ، اهعابو اهآربتسا ناف : هل تلق
 ؟ اهأطي نأ اذهل له لوألا

 . اهئربتسب نآ هيلعو ءاربتسا كلم لكل ليق هنأ ىعم : لاق

 مث 0 اهعابو اهآربتسا مث ، دلو اهنم هل ناك ناف : هل تلق
 ء هنم اهدلو ببسب تقتعو س تام ىتح اهاطي ملف كلمب هيلا تعجر

 ؟ اهتدع نوكت مك

 ؟ هتوم نيح ج وزت نأ اهلف : هل تلق

 . اهئطو نكي مل اذا ىدنع اذكه : لاق

؟ اهتدع نوكن ام اهئطو ناك ناف : هل تلق



 ۔۔ _ .. ٣

 : فالتخاب اهيف ليق هنأ ىدنع : لاق

 هجوز اهنع فوتملا ةرحلا ةدع اهيلع : لاق نم لاق

 ٠ ةقلطملا ةدع : لاق نم لاقو

 : ةلآشضم ةهج

 تعجر ةثلاثلا و 6 نبتضحح د تضاحق 6 اهجوزو ىه تآرابت ةآرما نعو

 دعب اهئزبجي عجري مل هنا مث ، نآ ربلا لبق اهب زاج دق ناكو اهيف هيلا
 جوزتت نأ اهل لحب له 6 ةيناث اهآرايف عجر مث 6 ةدعلا تضخناف ك نآربلا

 ؟ ىرخآ ةدع ةدعلا اهيلع مآ اهنيح نم

 ىنعم ىلع ةضيح ىهو ةدعلا مامتا اهيلع نا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ء اهب لخديب مل هنأل ، ةدعلا ىنعم لطب اهدر نيح هنأل س لوقلا اذه

 وه امناو ى ديدج جيوزتب سيل هنأل ، ةدعلا لابقتسا اهيلع نا : ليقو

 . لوخدلا دعب ةقلطم اهنأكف همكح ى اهب لوخدم جيوزت نع در

 % ديدج حاكنب لوخدلا لبت ةقلطم اهآك اهنأل اهيلع ةدع ال هنا. : ليقو
 ادعب لوقلا اذه دجأ ىنأكو « اهاضرب الا اهتعجر كلمي نكي مل هنأل

 ٠ ملعأ هللاو ، طايتحالا ىنعم نع

 هنا : جوزلا لاقو ى اهب زجي مل هنأ : ىه تلاق ناف : هل تلق
 ؟ امهنم نم لوق لوقلاف ث اهب زاج

ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ وأ اهب الخ نأك نا ىعم : لاق



_ ٢٣٠١ _ 

 ناف س لوخدلاب ةعجارملا ىف هل اهيلع بجي اميف هلوق لوقلاف اهب ايلاخ
 ، كلذ توبث نم اهسفن نع ىفنت اميف اهلوق لوقلا ناك كلذ حصي مل

 . قيفوتلا هبو ملعآ هللاو ص نيميلا هيلعف هلوق لوقلا ناك ناو

 : ةلآبنم وج

 ذنم هتجوز قلط هنأ رقأ لجر : باتكلا ريغ نم ةدايز هريغ نمو

 نم هيلع بجي اميف اهتالطب رقأ ذنم هر ١ رقت ١ تيثب هنأ ىعم : لانق

 : فالتخا ةدعلا ءاضقنا فو ع افالتخا كلذ ف ملعأ الو ، قالطلا ةحص

 ٠ ةدعلا هب ىضتنت ام اهقلط ذم الخ ناك نا ىضقنت : ليقف

 ىذلا تقولا ىلا اهل ةقفنلا هيلعو ث ةدعلا اهيلع : هللا دبع ىبآ لوقو

 اهتقفن هيلعف ةنيب قالطلاب هل سيلو ابئاغ ناك ناف ، قالطلاب هيف تملع
 نأ ىلا ةدحناو دعب ةدحاو وأ ڵ .دحاو ظفلب اثالث اهقلط هنأ رقأ اذا

 حص ناو س ضيح ثالث قالطلاب تملع ذم دتعت ىتح جوزت الو س تملع

 ٠ لاح لك ىلع ازئاج كلذ ناك ةنيبلاب

 = ةلآشضتم 3

 دعب اهل هقالط وآ اهجوز ة افو ريخ اهبتأب ةآرملا ق انباحصأ فلخنخا

؟ ا_هيف ديقت ىتلا ةدملا ءاضقنا



٢٣٠٢٣ 

 وذنت مل ولو تقولا رورمب تضقنا دق اهتدع نا : مهرثكأ لاقف

 ٠ هد_ةتعت ملو كلذ

 مايألاا نم ىضم ام نوكي ال : مهلوق نم ذاسثلاك وهو ى مهضعب لاقو

 تماءع اذا اهيلعو ع اهتدع نم هقالط وأ اهيف جوزلا ةافوب ملعت مل ىتلا
 دصتب الا ىدؤت ال ةدابع ةدعلا نأل ص هب تدتعا ام لعف ىلا دصقت نأ

 ٠ رظنلا باب ىف اندنع نيلوقلا حجرأ اذهو ث ةينو

 الخ اذا ةأرملا نأ هيلع اوعمجأ ام ةلاقملا هذه ةحص ىلع لديو

 ىف ناتدصم اهناف اهأطي مل هنأ ىلع اتفتاف ك اهقراف مث اهب اهجوز

 ىف ناقتدصي الو س دوعسم نبا لوق وهو ڵ قادصلا فصن اهلو ، كلذ
 نهسفنأب نصبرتي ) : ىلاعت هللا لاق ، لوخدلا اهبجوآ ىتلا ةدمعلا

 صبرتلاو ( اررشعو رهسثآ ةعبرأ نهسفنآب نصبرتي ) : لانتو ( ءورق ةثالث

 صبرت الو س صبرتلاب ملعت ملو ةصبرتم نوكت فيكو ث راصتنالا وه

 ٠ ملعأ هللاو ك اهيلع بجو

 ء ىناثلا لوقلا لينلا بحاص زيزعلا دبع ةمالعلا راتخا : هريغ نمو
 ىلاا جاتحت الف ىنعملا ةلوقعم ةدابع اهنا : لاقو لوألا بطقلا راتخاو

 ٠ دارللا ھ أ ٠ ةين

 : ةلآابتم چ

 مويب ذم اهجوز فوت ىتلاو س تقلط موي ذم ةقلطملا ةدع : ليقو

 هنأل س رهاظ موي ذم رهاظ ىذلاو ،\ دقف موي ذم دقف ىذلاو ڵ تام

دقو كلذ اهغلب امنا ناك اذاف ى ملعت ملو ابئاغ ناك اذا كلذ اهغلب موي ذم



: ٣٠٣ 

 ذم رهشأ ةعبرأ تضقنا وآ دنف وأ قلط وأ تام موي ذم اهتدع تضقنا

 اذا 3 كلذ دعد اهيلع ةدع الو ٠6 جاوزألل تلح دقف رفكي ملو ك اهنم رهاظ

 ٠ الماح نكت مل

 اهل لحب الف دقف ذم نينس عبرآ تلخ :اذا دوقفم ١ ةجوز نآ ريغ

 رهشأ ةعبرأ ةتبممل ا ةدع قالطل ١ دعم دتعتو ؤ هعلو اهلطب ىتح جيوزتل ١

٠ ملعأ هللاو ح ارسشثعو



_ ٣٠٤ 

 باب

 قتعلا هب تبثي امو قتعلا ىف

 كلذ ف ظفللا نوكي فيكف هل ادبع اقنعي نأ دارأ لجر نع لئسو

 ء ةريثك ناعم ىف فلتخت ظافلأؤلاف باتكلا بتاكلا دارأ نا هنا : لاق

 ٠ هللا ءاسن نا ىزجآ تابثالا: ىنعم ظفللا قفاو اذاو

 ء ىنالفغلا نالف نب نالف هبتك با_ةك اذه بتكب اضعب نأ كلذو

 ىذلا هلزنم ف هلز_نيو ؤس هريغ بسن ءىطاوت ال ةيسن هب_سنيو

 ىنعم ىلع هليزنت ف ىلحلا نم اهريغ ءىطاوت ال ةيلح هيلحيو هلزني
 هلقعو هندب نم ةحص فق ىلحتلا:و لزنملاو بتاكلا هب فرعي امو ع ةدهاشملا

 عوفدم الو عودخم الو س كلذ ىلع هركم ريغ هلعفو هرمأ زاوج نم

 هنأ هيلا اهل بيجمو كلذ ىلا هسفن عاد لب س ةيقت كلذ ىف ىتتم الو

 !وناك « نالف نب نالفو س نالف نب نالف مهو ع هنيمي كلم هديبع لعج دق

 ٠ بسنلا نم نوفرعي الو ءابآب نوفرعي

 لدتسي ام ىلا وأ مهعنص ىلا اوبسن بسنب نوفرعي اونوكي مل ناو
 لبيس ال ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا هجول اقتع ارارحأ مهتفرعم ىلا هب

 6 ٥وجولا نم هجوب تامم الو ايحم ق مهيلع سانلا نم دحأل ال و ء هل

 ٠ ىناعملا نم ىنعم الو

ا_هلاوزو ، ةجحلا ىنعم توبثب قتعلا عقو موي ف خيراتلا بتكيو



 ب . ٢٣٠٥

 ىق هتدايز ىف رظن اذه ريغ ىنعم رضح ناو س ثادحألا عوقوب مهنع

 ةيرصحلا ىف مكحل ا تو يثب ىنعمل اا ىف لخدي نأ دعب ظافلألا نم ديكأتلا

 ىنعم ىف ىزجي اذه نودو ث سأب الف اذه نع صقن ناو ڵ ساب الغ

 . ٠ هلللا ءاش نا ظفللا

 ( طرق وهو { .قتعلا .دنع, طرشي هنآ هملعي ال هنل : لاقف ءالولا امآو

 نمل ءالولا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىب :نلا نع تباث طورشم

 هللا ىلص هنع ىوريو ث لطبل قتعأ نم ريغل ءالولا طرش ولو « قتعأ

 ء اهنع هللا ىخر ةشئاع ىلع اميلاوم اهعاب ذا ةريرب رمأ ىف ملسو هيلع
 رتشا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف م اهعالو مهلو اهقتعت نأ ىلع
 : لاسف ا_بيطخ ماق مث ) قتعأ نمل ءال ولا٫و لطاب طرشلا نا اه :ةتعآو

 نم ناك ام لكف هلللا باتك ق تسنل . اطورش نوطرتشب منااوقآ . لام .ام »

 ءالوللا 'طرشغ » قتعآ نمل ءالولا. لطاي وهف هللا . باتك ق نكي مل طرنش

 ٠ هللاا ءات نا: كاذ مهفاف ىدنع طراضشملاا نم. زجع : قتعلا ذنع

 : ةلآشضم <

 امه دجأ ا غلبف ، دلب ى امهنم دحا و و لكا ي دبع ى .نيكيرش نع لئسو . 5 5
 لج 3 هتصح وه قنع آ كلذ د هغلب املف 3 دبعم نم هنصح نقتع ا كير ن آ

 { هبحاص لبق قتعأ ىذلا ء امهنم نامضلا همزلد هنآ ىعم : لاق

٠ ل وألا قتعب ا ,. قلعي قنتعي هن نأل



_ ٢٣٠٦ . 

 : ةلآبنم اج

 ؟ ةعبت كلذ فف هيلع له ى رانلاب هدبع ىوك نمع لئسو

 اغلاب ناكو ع دبعلا ىآرب لعف ناف س كلذ رمؤي ال هنأ ىعم : لاق

 هنآ لوقلا ضعب فقو « قتعي ال هنآ لوقلا ضعب ف نأ وجرأف ، لقعي نمم

 ىلع قتعي : ليق هنأ وجراف هرمأ ريغب هيف كلذ لعف ن راك نا امآو ، قتعي

 ٠ لاح لك

 لوقلا ىف حماسو ث هعنمي ملف هيك ديري ىذلا هرواسش ناف : هل تلق

 ؟ ملسيو كلذ هعسي له ؛ُ رمألاب هل حرصي نأ ريغنم

 .امنا ناك اذا ىهنلا ىلع ردق اذا كلذ هعسي ال هنا ىعم : لاق. ..

 :هيلع ريشأف ةلع هب تناك الجر نأ كلذ ف ىور دقف ، هتحماسمب نعف

 مث ، هاهنف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا راشتسآ هنأ بسحاف ، ىكلاب

 .. هاهنف ةثلاث هيلع مرك مث ، كلذ نع هعنمف كلذ ف ةرواشملا هعجار

 ىبنلا ربخاف ، عجارف هيأرب لعف لجرلا نآ ثيدحلا ىنعم ىفف
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ثيدحلا ىنعم ىفف ، ملسو هيلع ا

 ىلا ناقبتنست رافلاو ةيفاعلا تناكا كلذ عقنل راكنالا هجو ىلع هل لات
 .مل ول : هلوت نم هيف ىنعملا ناك اذه وحن وأ رانلا ةيفاعلا تقفاوف كلذ
 ٠ كلذب ىلا تلبقأ دق ةيفاعلا تناك لعفت

 تضرع ث ديز نب رباجل تناك ةأرما نأ ثيدحلا ضعب ف دجويو

ثيدح!ا ضعب فو ص اهاهنف ىكلاب هيلع تراشأف ىكلا اهل فصوف .ةلع اهل



_ ٣٠٧٣ __ 

 .هتربخأف عجرو ص تيفوعفف هتبيغ ىف توتكاف ، هناكرح ضعب ف بئاغ هنأ

 ىلا جورخلا مهل قفتاو ڵ كلذ تلعف ذا اهرجهو اهيلع د_جوف كلذب

 كلذ هرفس فق اهرجاهم ناكو ص اهملكي مل هنا : ليقف هعم تجرخف جحلا

 نم كلذ اهيلع قشو ةكم نىلا اوغلب ىتح ث هتلعف ىذلا كلذ ىلع هلك

 هنم ناكو س سابع نب هللا دبع هيلع تلسراف ث اهل هبتعو ث هنارجه

 ٠ اهل هلأسو ث اهيلع هبلق فطقتساف ، عوضومب

 وحن وآ::هللا ىلع لكوتت مل هذه نا : لاق هنآ ثيدحلا ىنعم ىفف

 هللا نا هسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو { : ةيآلا آرقو ح هلوق نم ا.ذه

 ٠ (هرسما غلاب

 : سابع نيبا هل لاقف سابع نبا ىلع ولتي هنا رباج نع ىوري : لوق

 ىنعمي ناك هنآ بسحأاف !ردق ءىش لكل هللا لعج دق : لاق هنآك ، ةيآلا متنأ

 . ٠ اهنع هاضر ناكو ء اهيلاإ ربإج عجر .اذه

 ؟ هلاح ام هيأرب هسفن ىوك نمغ : هل تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع « ثيدحلا ىنعم ىلع هنآ ىعم : لاق

 ضعب ف نآ .وجراو ، كلذ لثم ىلا عجري الو ث ةبوتلا ىنعم همزلي هنأ

 < فراعتلا ىنعم ف هريخ وجريو كلذ رش نمأي ناك اذا لوقلا ىناعم
 تاجلاعملا نم هريغك كلذ ناكو ، كلذ قضي مل ةداعلا هب ترج امم
 ىذا دصغلا و قوردلا علطتت نم كلذ ةداعلا هب ترج امم ناد ,بألا ى

تتبث اذاف ع كلذب حالصلا سامتلال نادبألا ف زوجحم لصألا ىف



 ب ٣٠٨ .

 هاتأ اذا كلذ ق مثأبب ال هنأ وجراف مهتل ١ ىنعم ىلع قفني ملو ةضخرلا

 ٠ ههجو :ىلع

 ؟ ال مأ اذه لثم نوكي رانلاب رجفني ىذلا حرجلاف : هل تلقن [ :

 ة تام دق دلجلا ناكو ، فوخم ريغ عضوم اف ناك اذا هنأ ىعم : افأ

 ٠ كلذب سأب ال هنأ وجراف ، ةرورض الب عقنلا ىجرو

 : ةلاصم ٣

 عاب هدلاو نا مث > هدلاول امالغ قنعأ هدلاو نآ رقأ اذا لجرلا نعو

 مالغلا ءادف دلولا ىلع نوكي له س دلولا هثروو ث دلاولا تامو مالغلا
 ؟ رح رهو هعام هدلاو نآ ملع !ذا

 مزلت اهنأ ملعي ىذلا قوقحلا لثم فالتخالا هبشي ىدنع اذه : لات
 هيلع اهنأ لوقلا ضعب ىفف تام ىتح اهاضق هنآ ملعي الو ك هدلاو
 هجورخ نكما اذا هنأ لوقلا ضعب فو ث اهاضق هنأ ملعي ىتح هلام ف

 كلذب ىضوب نآ الا ءىنثب ونه :هنلعأ نكب مل هنع اهلاوزو هتايح ف اهنم

 . كلاملا

 نم مزل امو » تا رافكلا و جحلا لثم هلل ىتلا قوقحلاف : - هل تلق

 . هريغك اذه نوكي هنع تلاز اهنأ ملعت ملو . 4 هتمزل اهنآ ملع دقو ء كلذ

 ؟ هريغ وآ نيدلا لثم © دابعلا قوقح نم

٠ هلام ق ىه و ؤ ع ١ وس اهن ١ لوقي اضعب نأ ىعم : لاق



_ ٣٠٩ 

 ثلثلا نم ىهف ى ثلث!ا نم ىه : لوقي نم لوق ىلعو ٠

 لاملا سأر نم ىهف > لاملا سأر نم ىه : لوقب نم لوق ىلعو ٠

 هيف ىرجي كلانه مث ، كلذب ىصوب ىتح : لوقلا ضعب فقو

 + لام ١ سأر نم وأ ثلثلا نم هيوجو ق فااتخال ١

 ؟ هوجولا نم هجوب هلاوز نكي ملو ، كلذب صوي مل

 ٠ هيف فلتخي اذه نأ ىعم : لاق

 فالتخالا قحلو دايءلا قوقحو هللا قرقح نيب قرفلا امف : هل تلق

 ؟ دابعلا قوقح ىف فالتخالا قحلي ملو ث هللاا قوقح ف

 ع هللا قوقح ءادأب مكحلا ف اذوخام سيل نأ ىدنع هبشي : لاق

 اضيأ مكحي مل تام اذاو ث هتايح ف دابعلا قوقح ءادأب ذوخأم وه امك
 ىلع ا!وربج دق ةاكزلا تناك ناو.، هتايح ف هيلع مكحي امب الا هلام ىف

 . دابعلا قوقح ءادأ ىلع هربجك كلذ سيلو ، اهلهآ اوناك اذا اهذخآ

 : ةلآضنم ه.

 هنم تعلتخاف ڵ رح همالغف هتجوز قلط نا : لاق اذا لجرلاا نعو

.؟. مالغلا قتنعي له ح هتجوز



-٣١. _ 

 مالغلاف س قالط علخلا نا : لوقب نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 رح .٠

 قنعي له ى اهسفن تتقلطف اهسفن قالط اه دي ق لعج ناق : هل تلق

 ؟ مالغل {

 كلذ ىف ملعأ الو ، قالط انباحصأ لوق ف اذه نأ ىعم : لاق

 ٠. افالبتخا.

 اذه نوكي له ة اهنغن تراتخاف ةمأ اهيلع جوزت ناق : هل تلق

 ؟ مالغلا قتعيو اقااط

 : :ذه لثم ىف فلتخي هنأ ىعم : لات

 : :قالطلاب نينت اهنا : لاق نم لاق

 . قالطلا ريغب ةنونيب هنم نيبتو قالطلاب نيبت ال اهنا : لاق نم لاتو

 ؟ هتجوزل انقالط هدادترا نوكيأ مالسالا نع دترا ناف : هل تلق

 مرحي امنا قلطت اهنا : لاق انباحصأ نم ادحأ نأ ملعأ ال : لاق
 ىف هيلع مزلحت اهنأ كلذك اهيلع مرح اذاو ، هدادترا لاح ف اهيلع

 . ةيمستلا

؟ اهل اتالظ :اذه نوكب له © هنم تنابو اهنعال ناف : هل تلق



٣١١ 

 قالط كلذ نآ::: نولوقي انباحصأ نأ ىعم : لات ٠

 فلح ح . تيلط هتلعف نا ءىشم اهيلع فلح ناك ناف : هل تلق

 اهلعف ف اهقالط لعج ىذلا ءىشلا كلذ تلعف اهنا مث اهقلط نا اهيلع

 { ؟ مالغلا قتعيب له ء هايا.

 ٠ مالغلا قتع ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

. = 

 ؟ ءاليالا لثم نوكيأ ث راهظلاب هنم تنابو ع اهنم رهاظ ناف : هل تلق

 `` ٠ اليالا لثم راهظلا :نآ انياحصآ لوق ق ىعم اذكه : لاق

 قتنعب فلحي نأ لبق نم رهاظ وأ اببهنم ىلآ ؤه ناف :هل تلق

 ؟ قتع له © مالغلا قتعب فلح نأ دعب نم تناب مث ؤ مالغلا

 وهو 0 قالطلل هنم مزع ا ء اغيال او .ةرافكلل هكرت نآ ىعم . : لات :

 فلحي .نأ لبق تقلط هتلعف ءىشب اهيلع فلح ىذلآ نم اهل هتالطب هبنأ ١

 آ ٠ قتنعلاب هنيمي دعب هتلعف مث ، مالغلا قتعب

.١ 4٩ 

 ؟ ةرافكلا نع هنم ازجع راهظلا ةرافك كرت ناف : هل تلق

 سملل .كرتف ءافيالا كلذكو ةرافكلا كرت اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىع ردقي ناك اذا قالطلل هنم مزع هنآ ىعمف ص ةداهشلاو

,:: ؟ اهنم سلب امف : هل تلق



 _ _ ٣١٢

 ٠ جرفلل سمللا امنا ىعم : لاق

 : ةلآضمه ةهج

 مهنم دحاو : لاقف 0 بابلا ىلع اوفقو كيلامم ةثالث هل لجر نعو

 ؟ دارأ مهيأ ؛كفرعم مل مث & رح

 هنيعب هفرعي مل مث مهنم ادحاو قتعأ اذا هنأ ىعم هنأ ىعم .: : لاق

 ٠ عيمجلا قتع هيلع بجوأ الق

 ؟ كلذ ف هجولا فيكو : هل تلق

 ٠ مهنم رحل ١ مدختسي الو عببي ال نأ رمؤي هنآ ىعم : ل اق

 ؟ مهتوسكو مهتقفن كفن هيلع لهف : هل تلق

 دا رفنالا ىلع مهنم دحلاو لك ةقفنب ذوخأم هنأ ىعم : لات

 ٠ هقتعب رقي ىتح ص مهتوسكو

 ؟ مهدحأ قتع هيزجي له ح راهظ ةرافك هيلع تناك ناف : هل تلق

 وه ىذلا مهنم دبعلا قتع تع ىلا دصق اذا هيزجي هنآ ىعم : لاق

 ٠ هل .

 له « هندعي دحأ ىلا د_صقي ملو رح مه دحآ : لاق ناف : هل تلق

؟ لوألا قتعلا اذه دعب مهدحأ قتع راهظلا قتعل هيزجي



_ ٣١٣ _ 

 ملو > هنيعي هفرعي مل هنأو 6 . رح مهدحأ لاق !اذا .هنآ ىعم : لاق

 مهدحأ ١ هنآ مهنم دحا و لك ىلع عقي هنآ ىعمف ح هنيعم دحأ ىلا دصقب

 . ةرا۔شا الو ةيمست الو ةين هنيعي مهنم دحاو ىلا دصقب مل اذا

 ٠ مزال نع كلذ دعبا : مهدحأ قتع زجي مل مهلك قتعلا مهيلع عقو اذاو

 وبمه .هنا : كلذ دعب لاق مث & رح هديبع د_حآ : لاق ناف : هل تلق

 ع فاصنالا :اوبلطو كلذ ديبعلا ركنأف & هيلا دصقو س قتعلاب هدارأ ىذلا

 ؟ مهدحأ قتعي هرارقا ذعب ىعدا ام هنم لبتي له

 ضعب فو > لوقلا ضعب ف مكحلا ق ةين هل سيل هنأ ىمم : : لاق

 هنيمي عم هلوق ل_دبقي لوقلا

 : ةلآسم . و

 دبعلا قتعيأ كل كلام انأ سيلو ، ىل كلام تنأ : هدبعل لاق لجر نعو
 ؟ ال مأ لوقلا اذهب

 قتعلا ىون ناك ناف { ةين لوقلا اذه ىق هل ناك نا ىعم : لاق

 هلوت ق بذاك كيرهو 6 ديعلا قتعي مل ا ةقتع وني مل ناو ح ديعلا قتع

 ( ٠ كلذ

 لوبقلا كلذي هل تدهش ةنيب رضحأو دبعلا همكاح ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هقتعب هيلع .مكحي مكاحلا 7 هديس ىلع

نوكي نأ نكمي هنأل ، قتعلا مكح هبشي ام اذهب نوكي ال هنا ىعم : لاق



٣١٤٩ 

 ناك اذا اكولمم ارح نوكي نأ زوجي الو ث هريغ ةكلمب هكلمي ال هلوق ف

 هلوق ف ىدنع جرخي بذك ااذه و ؤ ةكلمل اي هريغل رثأف . ةيرحلاب افورعم

 نم ءىش ق هل كلام هنآ ةين كلذ ق هل .نوكب نأ الا ىل كلام :تنلا

 ٠ هل اهريبدت ىلي ءايشألا

 : ةلآبنيم دج

 باتكلا نوسختيب نيذلاو ) : ئلاعتو كرابت هللا لوق نع هتلأسو
 ؟ انهاه ةبتاكملا ىنعم ام اهلك ةيآلا ( مكناميأ تكلم امم

 هلأس اذاف ، هالديس نم هسفن دبعلا ءارش ةبتاكلا نأ ىعم : لاق
 ، ىلاعت هللا لاق امك ريخ هيف ىجري امم دبعلا ناكو ، كلذ دبعلا
 ةيزحلاو ث ةيرحلا تجوت ةبتاكملا نأل ، هعنمي الو هبتاكي نأ هديس رمؤيفخ
 . ةبتاكلا رضآو هدبع نمث ديسلل لصح اذاف ، قرلا نم لضفأ

 ' ه: كلذ'ن نم عتتمي نأ ىغبني ىغبنيأالتق "

 ؟ هبناك نمل دبعلا ءالو نركيف : هل تلق

 هنلو ص هل قتعم هدنع بتاكملاو ڵ قتعأ نمل ءالولا نآ ىعم : لاق

 ٠ هءالو

 :: ةل اسه 7 وع" `

 ردقي الو هفرعي ال دلب ف دبعلا راصو ث هعاب مث همالغ قنعأ لجر نعو

' +: , . ؛:؟همزمي امهيلع. .



- ٣١٥ _ 

 هقنتعآو هنيعي هكنفآ هيلع ردق ن راف ؤ هيلط ق دهتجي هنأ ىعم : : لاق

 ةبوتلا كلذ د .دعم .هيلعو > هلثم قتعب هنأ .ىعمقف > هيلع ردقي ملو تا تام ناو

 ىذللا ىلع هدري هنمث نم هضبق دق ىذلا نمثلاب هيدفيف : : هل تلق

 ؟كلذ ريح هيلع سيلو ك 4 هناكم ه اهقتعيو ة ةنبقر هن ا ى رتشب دي وآ > هنلع أ هع ان "

 هنعو , لطاب ل_ .ذلا نز ىرتشملا لع .هثل درب هنا ىعم : : لاق

 ".. 2 ٠ هتثرو وآ ىرتشملا ىلع هدر هيلعو ے مارح

 ؟ ءارقفلا ىلع هترفب ىرتشملا ىلع ردقي مل.ناف : هل تلت '

 ٠ هبر ىلع ردقي ال ىذلا لاملاك هنا : لاق

 ؟ ىرتشملا هلمعتسا ام ةرجأ هيلع له : هل تلق

 عئابلا ىلع هدعب نم هتثرول وأ قتعملل ةرجألا هذه نآ كلذك : لاق

 ن . هل

 ةيدلا هل عئابلا مزلي هيلع رذقي ملو ذيعلا اذه تام ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 نوكب ن 1 الا همزلت ال .: ٠ ليقو 6 ةيدلا همزلت ليقت دق ة هنأ : ئعم : : لاق

 ح انهاه ةيدلا هيلع : ليق هناف ث هببسي وآ هليف تافا لمعب ىرتشملا لمغتنسا ١
. تام لامعتسالا ببسب ناك اذا هيف فلتخي ال اذه نأ ىدنعو



_ ٣١٦ 

 هنجوز ١ ولطف م عيب ىذالا قتعملا ديعلا !ذ_.ھ جوزت ناف : هل تلت

 ؟ اهقتادص مئابلا مزلي له ث هل :ىرتشملا

 هيلع لخدآ ام بيس نم ناك ن راخ _ كلذ ق رظنيب هذ أ ىعم : : ,لاق

 ناك اذاو ، نامضلا همزلي امم ىدنع ناك غ هيلع : دلوتي ام هل هعيبل ببسب

 ١ نامض هيلع نكب مل » كلذ ريغ ىلع هنامض قلعتي امنا ٠

 : ةلأسم .3

 هلاتق ل_ جر ف ةيواعم .ىبآ نع تدجو : هللا :همحر دبعس ويأ لاق

 ؟ رح رهف هللا ءاش نا مكيأ هدييعل

 ٠ وه هقتعآ نمالا قنعي ال : لاقف

 : ةلاسم دهج

 .مويلا نالف راد تلخد نا : هديس هل لاق اذا ديعلا نع هتل أسو

 .نالف راد لخد د_ةهق هنا : هل د_ح ىذلا م ہعا ق \٦ رح تناه

 ١ ؟ أل مآ كلذ ىف دصي

 .نالف راد هلوخد نكمب ام راد قممب ٥هدهس نع .باغ نا هنأ مم : لامت.. .

 ، نالف .راد لخد دق هنا مونلا كلذ ىق لاقو ت هل دح ىذلا مويلا .ق

٠ قتنعيو كلذ ىف قد_صم وهف



.٣١٧ 

 ةل اسم وج .:

 ىلا مهب ىضمو 40 مينمت دقنو ديبع ةسمخ ىرتسثا لجر نعو

 ٥ رتسشأ . .مل مكنم ن راك نم : ديبعلل ل انغف 6 دييع ةنس مه ١ ذ اخ 6 هلزنم

 : ‘ةسصخلا نورخآلا لاقو ك ىضمو رح انآ : مهنم دحلا و لانف 4 فرصنيلخ

 .؟ ديبعلا ءالؤه ق لجرلا اذبه لعفي ؛فيك ى رح :مهنم د_حاو لك

 تناكوب! ع مهارتشا ىذلا دبعلا هفرعي .ال .ناك اذا .هنآ . ىعم :: لاق.

 :ءارشلاب هل حصي نآ.الا مهنم دحأ كلم هل نكي مل مهاوعد هذم

 نم مهاررتسثا نيذلا هديبع نايع هنع باغ دق ذا ، مهعئاب نم رارتالاو
 مهاوعد هذه . تناكو :مهإرتسث ت ثا .نيذلا .هديبع فرع اذا .امأو ۔ مهاسم

 ، مهلوق .لوقلاخ مهارتسا هنآ ال ا هل مهرمأ نم حصب مل اذا هنأ ىعمف

 ث ةنيبلا هيلعو
  .: . . . :. 4٩م . ,:. ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ 1

 دي ق : > ديز نم رم مهارتش تشاأ هنآ | ةنيبلا هل تحص ناف : هل تلتق

 ,؟ ممهارتسا هد هذب نمو ء دهز

 حص امم اذ_ھ سيلو > مهلوق لوقلا و ئ راررحأآ مهنا مم : لاق

 .. . .. .. ه مهياع

 ديز دي ف اوناك ديبعلا ءالؤه نآ ( ةنيبلا تحص ناف : هل تلق

 ديبعلاو لجرلا اذهل مهعاب نآ ئلا نوركني الو: نوريغي ال مهو مهيعدي
 ؟ رارحأ مهنا نولوتي

ع رارحأ مهنأ اوحصي نأ الا اذه ىلع ديبع مهنا ليق هنأ عم : لاق



 ن ٣١٨

 .مهيلع وه نُم ديبعلا ىف تيثت ال ىوعدلاو : لاق ص رارحأ مهناا : ليقو

 ٠ مهسفنأ ىلع

 . ةلأ ..

 . ؟ ال مآ ٥ دمع وهآ نالخغل كولمم هنأ رقأ ىبص نع هتلآسو

 ةنانئمطالا ىف امآو ، هدبع هنآ مكحلا 7 ب ال هنأ نعم .: لاق

 ٠. هرارقا ىنعم هه ىلع هدبع نوكي نآ زوجيف

 :كلذ ىلع نامطااو ىبصلا 4ذه رارقا عمس إلنل زوجيف : هلتلق

 , { ؟هدبع هناب هل رقأ نمل هيرتشي نأ

 ٠ ةنانئمطالا ىلع هيرتشب نأ هل زوجب هنآ ىمم : لاق

 . ىبصلا ف هديع هنا : رقأ ىذلل لاقف ىبصلا اذه غلب ناف : هل تلق

 ؟ هيلعو هل بجي ام فرعي ملو ٠ ىبص هنأل هرارقا ناك امناو & رح هنأ

 ّ ةيدريعلا هيلع حصت ىتح رح وهو هلوق لوقلا نأ ىعم : لاق

 ٠ امصلا لاح ق ةكاماب هراارتقا: هرضي الو

 ؟ال مأ ةكلملا اوركنأ اذا ناميأ ديبعلا ىلعف : هل تلق .

 ملعي الو ، رح هنا هللاب انيمي فلحي نأ ناميلا مهيلع نأ عم : لاق

٠ ةكللا قيرط ليق نم اةح هيلع ادهل



 _ ٣٦٩ ۔۔ .

 ةكلملا هيلع ىعدملا ىلع نيميلا ةيرحلا ىعدملا در ناف : هل تلق

 ؟ فلحي فيك

 . ملعأ هللاو ، قتعي هنم جرخ ام هل كولمم هنأ فلحي : لات

 كرابم : لاقف كرابم هل لاقي دبع هل ناك لجر ف : ديعس وبآ لاق
 ؟ عمسي مل وآ ديعلا عمس . لوقلا كلذ هنم حصو ك رح

 دبعلا همكاح نأ هيلع مكحيو ث كلذب قتعي هنآ ىدنع ليق هناف

 . ( 6 ٠ كلذب

 ث اذه لثم ىف قتعي ال : لاق نم لاقو

 : ةلاسم ده

 مث ث ديسلا تامف ، ةبح ىهف هتمأ تدلو اذل : لاق لجر نعوأ
 39 ( ؟ال مآ قتعلا اهيلع عقي هتوم دعب ةمألاا تدلو

 >`يعب ةمذلا هذه تدلو اذاف > ريمدتلا ماقم موقي هنأ عم : لات

 ٠ تقتع هتايح ق وآ ديسلا توم

؟ كولمم وآ رح هدلت ىذلا دلو!اف : هل تلق



 س ٣٢٠

 ر_.> وهف هندلو دلو .لك : لاق. ناف ۔ :هل اكولمم نوكي ىعم : لاق

 ؟ ال مآ قنع اهدالوأ قحليأ ةمألا دلت نأ لبق ديسلا تامف

 ماقم ا ااذصح هلوق . موقيو 3 رح وهف هتدلو دلو لك نآ ىعم : : لاق

 لماح ريغ وآ الماح تناك ءاوسو > لوقلا اذه ىنعم حص اذا ريمدتلا

 ٠ كلذ هلوق دنع

 : ةلأسم هه

 غ كيرش هلل سنيلو ث هلل قتعلا نآ ربخلا ق دجنب : ديعس وبأ لاق

 نأ هيلع ناكو ث هلك دبعلا قتع دبع ىف هتصح ءاكرشلا دحأ قتعأ اذاو

 هقتع ىف ررضلا نم مهيلع لخدأ امل دبعلا نم مهتصخ ءاكرشلا ىلع دري
 صصح ة۔هيق ف همزل امب دبعلا وه ىعستساو ث دبعلا نم هتصحل

` : . 

 : ةلأسم دهج

 » دبعلا قنعي له . هضرم ف دبع نم هتصح قتعأ لجر نعو

 نم جرخي هنأ نمض ام نوكيم نمض . نا و ح هتصح ,كيرب ,نمضي , له و

٠ ٠ ٠ 
 ث 1 ١ . { . هن 3. .

 . ثلخلا نم وه

 ةصح هنع .لحنت له هقتعأ نم توم لبق قتعملا تام ناف : هل تلق

..! ٠ ؟ نامذلا نم هكيرش



 ي ٣٢١

 ٠ اذه ىلع نامضلا هنع مدهني نأ ىل نيبب ال : لاق

 فرعي ملق دبعلا تامو تام مث هتصح ريد نأأ تيأرأ : هل تلق

 كلذب مكحيو هتوم دعب ةصح هكيرشل همزلي له س رخآلا لبق تام امهيأ

 ؟ هتثرو ىلع

 ريدم. ريغ . وأ اربدم م وقي هكيرش ةصح. همزلي هنأ ىعم : : لاق

 ىلعف ىقب امو لاح ىلع هل انماض نوكيف ريبدتل ا هبصتنأ ام رظنيلف

 هنأ ىعمغف 0 اذه ىنعمي قوقحلا موزلو ىقرغل ١ ثيروتب لوقب نم لوق

 : نيلاح نم هميقي

 لاحلا هذه ىنلع ىدنع هياع ءىش الف ديسلا لبق اتيم هيف نوكي لاح
 ٠ مكحلا ف ادبع تام دبعلا نأل

 نوكيف ارح دبعلا نوكيف ث دبعلا لبق تام ديسلا هيف نوكي لاحو
 هيشأ ةصحلا فق كلذ ةفرعم مدع نأ املف ى هكيرش ةصحل اذفلتم

 . لاكشالا ىنعمل هكيرش ةصح فصن نمضي نوكي نأ

 ؟ كلذ حصو اعم اعيمج اتام نا : هل تلق

 مل هنأل ڵ ادبع تام هنأ رابتعالا ىفف هتومل ربد امنا ناك !اذا : لاق

 !ه قتعلا هملع عمقي

 : ةلاسم وج

 ةقفنلا نوكت نم ىلع ح دلاو ىبصللو ايبص قتعأ لجر نعو

 ؟ ىب_لل
( ؛ ج ديفملا عماجلا _ ٢١ م)ا



 ب ٣٢٢

 ىف امزال ناك هنأل « قتعملا ىلع ةقفنلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اكولمم ناك ذا لصألا

 : ةلأسم وه

 نوري ال مهبهذم قو ع اهأطي ةيراج مهدحأل ناك اذا انموق نعو
 ا_يح ناك ث اهدلاول تقتع دقف مهنم تدلو اذا اهنأ نوريو ءاربتسالا
 هنم دلت تناك وآ ، اهأطي ناك ةيراج فلخيو 0 مهدحأ توميو ، اتيم وأ

 هتيراج نوكتأ : تلق ، ثراو هل تدلو اذا اذه هبهذمب الا اهقتعي ملو

 نوكي ىتح ث هتثرول نيملسملا مكح ف ةكولمم ىه مأ هدعب ةرح هذه
 ؟ هتوم لبق اهقتعأ

 دلو اهنم هل نوكي وأ > اهقتتعب ىتح ةكولمم نوكت اهنأ ىعم : لاق

٠ اهنم ثاريمب ذئنيح قتعتف ائسسہش اهنم ثري وأ اهثري



 س ٣٢٣

 سرهفلا

 عوضوملا

 هيناعمو فلسلا ف باب

 اهيناعمو ةبراضملا ىف باب

 مرحي امو هنم لحي امو حاكنلا ىف باب

 عاضرلا ماكحأ ف ف باب

 حاكنلا ىف ءافكألاو ءايلوألا ف باب

 ةميتيلا جيوزت ىف باب

 ىرستلا ىف باب

 ديبعلا جيوزت ىف باب

 بئاغلا جيوزت ىف باب

 ءاسنلا تاقحص ف باب

 مهقوقحو جاوزألا ةرشاعم ف بام

١٣ 

١٨ 

٤٢ 

٤٩ 

٩ 

٦٨ 

٥ 

٨٧ 

٩٢



 س ٣٢٤ ےہ

 عو بضومل ١

 باب

 بابب

 باب

 بابب

 باب

 باب

 بابب

 باب

 بابب

 بابب

 باب

 باب

 ناو ث نكي مل ناو ك مل ناو ع نذاب قالطلا ىف
 نيذلا ناو ، ناك

 ضيرملا قالط ف

 ةفصلاب قالطلا ف

 قالطلا ف نيميلا ف

 قالطلا ى ءانثتسالا ف

 ةينانكلا قالط ف

 قالطلا ىناعم نم ءىش هيفو رايخلا ف

 ىتمو مويب قالطلا ف

 سر خألاو ناركسلا قالط ف

 هيناعمو راهظلا ق

 نآ ربلاو رايخلاو علخلا ق

 هيناعمو ءاليالا ف

١٤٨ 

٥٢ ١ 

١٨٣ 

١٨٥ 

١٩٠ 

١٩٥ 

٢.٢ 

٢٠٥ 

٢١١ 

 آآ

٢٢١ 

٢٣٠ 

٢٤٢٣



 ب ٣٢٥ _

 " عوض وملا ةحفصلا

 ةعدبلا قالط ف باب

 : ٢٥٨ بئاغلاو ميتيلاو دبعلا ةجوز قالط ف باب

 ٦١ .هببعلا نيب راهظلا ىف باب

 ٢٦٣ هنهرو قااظطلا عيب قف باب

 ١٧٧ ةيابرلاو اهانكسو ةقلطملا ةقفن ف باب

 ٢٨٦ كلذ نم لحي امو تاقلطملا در ىف باب

 ٢٩٣ ةدعلا بجت امو ةدعلا ىق بابب

قتعلا هي تيثب امو قتعلا ق باد ٠ ٣٠٤



١٩٨٥ ةنسل ٨ عاديالا مقر




