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 .نامع حنطلحك

 ةفاقثلاو وقلا ثرزرتلا ةرازو

  

 ديفلا اجا

 ةمالعلا خيشلا تيت

 خكحلنايمضتدمحتدعزدمجب بعلأ

 شياحاوزجا
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 باب

 دنعل ي او دالوالا ةقفن ف

 ةقفن نم ةضنرف اغ ذلأ و "ىلغ ةنبلصلل .ضرق اذآ مكاخلا } نع هتلأسو أ

 ىلغو : ةونىك اهتنبال مل ١ تلظو 6 ` انمآ ز 9 ةيبصلا رقتأوأ > ةوسك وأ

 ۔ امل .ةيبصلا ىلع ىزلا صيمقلا ن . آ مالا تعداو صيمق ةيبصلا

 : ؟ نوكت نلأ هل اهنأ بذلا ىعداو

 . مكحلا ىف ةيبصلل نوكت اهنأ ىعم : لاق
٨ : > : ١ . ٠ : 

. 

 نم هيلع ضر ,ف , ام , اهرضجيو اهذ_خآ دلاولا بلط ناف : . هل تلق

 ١ ؟ كلذ ه هل ) له > { ةوسكلا

 يدا هل سيل نأ ىعم : لاق .

 ؟ كلذ هل له ح ةوسكلا نم اهلعجي نأ بلط ناف : هل تلق

 ام الأ اهلام ا نم اهتوسك نا : لوقي نم لوق نلعا هنأ ىعم : : لاق

 ء ' اهتوسك نم بسحي هنآ ىعم ناك ث اهلثم ةوك صيمقلا تناكو صقنأ

 . ىقب امب ذخؤيو

 نم اهتضبق ىتلا اهتومك نأ ةيبصلا ةدلاو تعدا ناف : هل تلق
 ةوسك هتنبا رضحي نأ. هيلعو ص اهلؤق لوقلا نوكي .له'ة تعاض .اهدلائ:

! : ؟ ةخسلا ءاضقنا لبق ىرخآ



 ۔م ٦. _

 ةنيمأ نوكت نآ ىنبجعيف طرش ريغ ىلع اهتضبق اذا: اهنأ ىمم : لاق

 ةوسك هتنبا رضحي نأ هيلعو ، اهنيمي عم كلذ ىف اهلوق لوقلا ناكو ڵ اهيف
 ىرخآ ٠

 له ء اهفلت حصو “ نامضب ةوسكلا دلاولا نم تضبق ن اف : هل تلق .

 ؟ .ى رخآ ةوسك _ ةدلاولا ةخسن _ ةسصل ١ .رضحي نآ .7

 تنمض ام مالا ىلع نوكيو 0 اهتوسك ةيبصلل دلاولا ىلع نأ ىعم : لاق

 ٠ دلاولل هب

 ؟ فلتلا حص ولو : هل تلق

 اهلوبق ببسب اهيلع قلعت د_ة نامضلا نأل ، ىدنع اذكه : لاق
7 

_ 

 ةمكلا هدلاو ىلع ةوسكلا ف ىبصلل مكاحلا ضرفي لهف : هل تلق

 ؟ كلذ ىلا هنم ةجاحلا تقو دريااا نع

 حلصآ ةضيرفلا مضوم ف كلذ ىآر اذا مكاحلا نآ را ىمم .: : لاق

 رصيمآ اذا هل ىدنع كلذ ناك 2 هنع ٩4ا ةيانغ ال هيلاا جاتحم وهو 2 ىبصلمل

 ٭ كلذ

 ؟ ةضيرفلا ىف هسنج امو مكلا اذه نوكي امف : هل تلق

 هتلاحو هرقفو هدلاو ىنغ ق ىبصلا لثم ةوسك نوكي هنآ ا ىعم :: : لاق -

٠ ةضيرفلا تيقو اهنم نوكت ىتلا



 عم هرقأو ةضيرف هدلاو ىلع ىبصلل .مكاحلا ضرف اذاو : هل تاق

 بوتكم ريغ ائيش ضعب نم امهضعب ذخأي نأ بألاو مألا تقفتاو ث همآ
 ذخأت نأ مالل زوجي الو ، ىبصلل قح كلذ مآ كلذ امهل له ، ىبصلل

 ؟ مكاحلا مم هل ضورفم وه ام ريغ

 هقحتست نآ لبق امأو ، امهل ىدنع كلذ ناك مألا تقحتسا اذا : لاق

 روجي نآ ىنيجعب هبلاض ق ىبصلا ىلع هبف ررض ال ام ىلع همآ و :

 ٠ امهل كلذ

 لجآ نم هتيبرت ف هيلع ررض ال ىبصلا نآ ريغ ص كلذب مألا هقحتست

 ؟ كلذ امهل له ، كلخ

 .ىلع بألا و ىه تقفتا مألا نآ .ول كلذكو ڵ كلذ امها نأ نعم : لاق

 . ىبصلا ىلع ررض نكي مل اذا ، ك!ذ امهل ناك ائيش بلطت نأ الب هتيبرت

 : ةلأسم دج

 رظنلا نأو ث اهمأ دنغ نوكت نأ ةيبصلا ف : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 ناك ثح وأ 7 اهمأ دنع نوكت نآ تريخ اهل حلصأ اه دلاو دنع بجوم ;

 ابهمآ دنع نوكي نمم & اهيلع فاخي اهمأ دنع اهدوعق تناك اذا اهل حلصأ

 اهيبأ دنع نوكت نأ تريخ اميلع اونمؤي ملو ، هريغ وأ جوز نم
 ء اغلاب تناك نا كلذكو ة نيملسملا رظناف اهل حلصأ نوكت ثيح وأ,

ثمح . وأ اهيبأ ١ دنع.. نوكت نآ ترمجأ اهل اهذخأ ق داسعفلا اهمأ نم بسنبو



 يي رتت الو > نيملس { نم. رظنلا بجوأ ثيح. وأ اهماحر ا .نم اهيلع .نمؤم . .

 دحآ وآ اهدلاو دنع نوكتلا كلذ ق اميلع ناعتسيو 7 ‘اهيلع دشيو اهيأروا

 , ٠ اهيلغ نمؤي نمم اهفاحرآ نما

 : ةلأسم و

 دلو هنأ تعذا ذلو اهعمؤ :ةآزما :هيلا تلصو اذا .مكاخلا نغ هتلآنو“ :-:- ٠

 ةنضيزفلا : : وأ ةيارلا تيلطو 4 ال ام: فلخو تام هنآو ' > ةفورعم لجر نالق

 . !' ٠. ., ى ؟ كلذ ف مكحلا فيك ث دلولا لام 1 اهدلول

 اذاف ،: عدت ام ةحص ىنلع ةنيبلاب اهوعدي مكاخلا نأ ىنعم : لاق ا ٠
 لام ف ةضيزفلاو ةيابرلاا اهل ضرفو كلذ ف مكحملا مكاحلا ذفنأ كلذ "خحنصا

 ( ٠ لدعلا هبجوي ام ىلع دلولا اذه

 لم ث ةارملا هذه بلطت ام ةحص ملعي مكاحلا ناك ناف : هل تلت

 اذهأ لام آ ةيابرلا ةأرملا هذل بتكم وأ ميتيلا اذهل ضزقب نأ مكاحلل

 ؟ ىعدت ام ىلع ةنيبلاب اهوعدي نأ ريغ نم

 بتكي نأا نكي مل ث هملعب مكحي ال .مكاحلا. نا رأ تيبث اذا ىنم : لاق, .: .!.

 حصت نأ الا 4 ث ميتيلا دلولا اذه لام: ف ةضيرفلا الو ةيامرلا ةآرملا. هذهل .

 ! ٠ ةآرملا هذ_ه ةتعدالآ امي ةبنيبلا
- 

 مكجي نآ مكاحال زوجي له ةلداع ريغ ةنيب تدهش ناف : هل تلق :
.` ؟ هملع عم مهتداهشب



 م ٩ __.

 نوكبت نآ الا .ةداهشلا هذهب مكحب نآ .مكاحلل سيل نأ ىعم : لا
 ةنلداغ. ٠: . ٠١ .: !

 ‘ مكاحلا هبيف ىذلا دليلا. ريغ دلم نم ةآرملا هذه تناك ناف : هل تلق

 ىذللا :ذدليللا . ىف .ذذبغنت الو ٤. هدلب بف الا. ذفنت ال. مكاحلا:: اذه . ماكحأو.

 تغدا ام حصو ى ةيابرلا وآ اهدلول ةضيرفلا: هيخ بلطت ىتلا ةرملا هذه هيغ
 حص اذا هتبلط ام خففتي: نأ مكاجلل له ... مكاحملا عم ةلداعلا ةنيبماب.

 ! ؟هعم
! . 

.٠1 .٠٠. .: ٠ 
 م,

 ىذلل دلبلا ق ناك هذفنأ لدعلاو قحلا هعم حض اذا ىعم : لاق

 ٠ كلذ هيلا عفرو 6 كلذ ىلع ردق اذا هريغ وأ هيف وه

 ميتيلا .اذه لام ف ةضيرفلا هذه ضرف مكاحلا اذه ناف ::هل تلق .- ٠

 تبلطو © مێتيلا..:اذه'دلام فاةضيرفلا اهل تعمتجا امل ،:ةفصلا هذه ىلع ا

 ؟: ميتيلا اذه لام:ق .اهل تبثا امنىلا اهلصوي نأ مكاحلا لع له < فاضنالا ا

 !اهل تيث ام ىلا ةآرملا هذه ؛لنصوؤن نآ مكاحلا ىلع نأ ىعم : لاق ¡ ٠

 ا . 0 . م ٠

 ٥ د بنع

 دق ام ىلا اهلاصيا ىلع ..ردقنا ملو ء همكح ذفني مل ناف : هل تلق

 ؟ ءىش كلذ ى مكاحلا ىلع له ى اهل تبث

بلطف ةآرملا هذه لهآ نم لجر .مكاحلا ىلا :لصو اذاف : هل:تلق ...: .



 صب ٠ ٢,-حت

 مكاحلا عه حصأو ةضيرفلاو ميتيلا اذه .لام ف ةيابرلا اهل بتكي نأ
 لمه ء مكاحلا عم ميتيلا الو ةأرملا هذه رضحي ملو ث ةأرملا هذهل ىعدي ام
 ؟ اهل بتكي نآ مكاحلا ىلع

 هذهل ميتيلا لام ف ضرفي الو بتكي نأ مكاحلل سيل نأ ىسم :.لاق

 ، اهرمأ نع وآ اهليكو بلاطلا اذه نوكيو < بلطيو رضحي نآ الا ح ةأرملا
 نم هعدت ام حصو اهليكو هنأ حص اذاف ح. ةلداعلا ةنييلاي.كلذ حصيو

 نم حص ام ذ_ذني نأ مكاحلا ىلع ناك هدلاو تومو هلامو ، ميتيلا نم
 ٠ ةفصلا هذه ىلع ةأرملا هذه ماقم ليكولا اذه موقيو ، هعم كلذ

 : ةلأسم ج

 اهب مكحي ىتلا هتقغن نم لقأب هالوم نم ىضر اذا دبعلا نع : لئسو : .ا
 ذ كلذ نم رثكأ هيلا بلطي ال نآ هيقتي هلعلو ‘ كلذ هالومل زوجي له ي مكاخلا.

 ؟ هل هتقفنو دبعلا نأل ، دبعلا ىلع ةرضم كلذ ف نكي مل ام كلذ هعنسي له

 ، كلذ هل ناك دبعلا ىلع ةرضم كلذ ى نبت مل نا هنأ ىعم : لاق
 زجي مل ةرضم كلذ ىف ناك ناه ح هئادأب موقيو هحلصي ام هل اهناو

 مل ، هتبسكم نم هحلصي امم ءىش ىلا غلبي نآ الا هبرضب ىدنع ىلوملل

 ٠ كلذ نم رثكا ديسلا ىلع نكي

 ؟ ةجوزلا كلذكو : هل تلق

 ىنبجعي مل ةيقت نم الا كلذ هل عجرت ال تناك اذا ةجوزلا امأ :لاق
هب تيضر ام اهيزجز هنأو ، :كلذ ف:اهياع .ةرضم ال هنآ نييم نأ الا ، كنذ



 اهحالص هيلع امناو ء هتمذ ق قلعتم ءىش اهل.سيل هنأل س ىدنع كلذ زاج

 هي مكحي ام اهل نوكيف مكحلاب هذخأت وآ ، كلذ نم انهيزجي. امن

 . مكاحلا

 : ةلاسم ج

 تضرف ىتلا هدلو ةضيرف هدلو مأ ىلا ملس هنآ ىعدا لجر نع لئسو

 نجمي اهمزليف ائيش هنم تضبق ام اهنأ ةدلاولا تركنأو ء دلولل هيلع

 ؟ كلذ ىف

 عطقلا ىلع اريحتم هتيأرو كلذ ف نيميلا اهقحلي هنآ ىعم : لاق

 ٠ اهريغل قلعت ببس انهاه نأل ، ملعلا و

 اهقتحتسا اذاف ع اهدنع نم هيلع ىزجت نآ مكاحلا اهرمأ ناف : هل تلق

 كلت نم ءىشل ملستلا ىعدا ناف ، كلذب هل اهذخأ اهدلو ىبأ ىلع
 ؟ تركنأ !ذا عطقلا ىلع ىه فلحت له > ىبصلا مآ ىلا ةضيرغلا

 ٠ ىبصلا نود اهل قحلا نأل ى دنع اذكه : لاق

 ملس هنأ ىعداف > هدلو ىلع اهيرجي نأ مكاحلا رمأ ن ٬راف : هل تلق

 ل_ھه ت كلذ ىه تركنأو . هيلع اهيرجيل ةضيرفلا نم ائسش ةدلاولا ى

 ؟ عطقلاب نيميلا اهمزلي

 ج هيلع اهئارجاب رمؤي وأ ث هيلع اهقحتست مل اذا اهنأ ىعم : لاق

 ءىش نم م الو ء ةضررفلا هذه نم عى رم هنأ ميلعت ام فلحت اهنأ ىعمغ

: اهيلا اهملس هنآ ىعدت ىتلا اهنم



 ,دس ٢ ١ _

 نآ وه رمؤي الو ، دلولا ىلع .اهيرجي نأ ىه رمؤت مل ناف : هل تلق ::

 هنآ ىعداف س هدنع .اهتبئاف. ةضيرفلا مكاخلا ضرف امناو ث دلولا: ىلع اهيرجي

 أربي له ث كلذب ىه ترقآو ، ةضيرفلا كلت نم ىبصلا ةدلاو ىلا ملسم

 كاذ لبقي ال مآ ث اهتضبق دق اهنأ ىبصلا مآ رارقال ةضيرفلا نم وه

 : ؟'ىبصلا ىلع امهدحأ وآ امهايرجأ دق امهنأ ةنيبلاب الا امهنم

 ىه ام: ببسل وأ بصلا يلع اهنزجتل اهيلا اهملس اذا ئغمم :"لان"

 هي اننأ ف وآ ةلع اهترجأ ا اذنت انآ ىلع 'ةنومآم تن ناكو :ةلا ةلونلةجنمأ

 ٠ اهلوت لبق

 اهدذنغ نم ذلولاب تماقو أ ‘ اهسفن حالص فأ اهتفلتأ :ناغ : ` هل : تلتق

 . ٠ كلذ اهعنس له ء كلذ مكاحلا اهل لعجب نأ ريغ نم

 د_ة نوكي نأ الا امل سيلف هيلع اقيرجيل اهملس أذا هنآ ىعم : : لاقت أ :

 ملو . ةضيرفلا هذهب هتدلاو م دلولا مكاحلا رقنأ نا ة :لاقت مث » اهقحتنبا

 ثرسجآ ام ردتمب 'اهتضيرف نم ضبقتو ا الام ا نم هيلع ىرجي نآ اه رمأي

 ةضيرفلا كلتب رقأ امنا دلولا. نأل ع ك .هب دارملا .وه كلذ نأل س اهلام نم هيلع

 ٠ هتدلاو مم

 ىقبو ئ "رهشلا ىضق كذ ناف ك ا ارهش ةضيرف نه ه هيلغ تذخا ناه : هل تلق ,

 . هتقفنو هتوش ريغا نم ىبضل ١ هن ' حلصت اهل له ذ ٢ ءىش 4 ةليفلا نم

 ىلأ دهش لك ةضيرف لضف ام درت نأ اميلع وأ !رطع وأ ةهكاف هل ىرتشت و آ

 .. . ! , ,؟ دلاولا ,

اهدنع اهب ىبصلا لعج ىتلا ةضيرفلا نم اهيلا ملس اذا ىعم : لاق



.. ١٣ 

 لضف اغ هيلع اهيرجتل اهيلا اهملس نا امأو ع هدر اهيلع سيلو اهل ىمف
 ٠ ىبصلا :دلا و ىلاا هتدر

 اهيلا ملسم ه هنا .ن لاق نا الوبقم ا كلذ ق اهلوق نوكب :فيكف : هل تلق

 : . . .ةضيرفلا كلت ىرجي

 . ةنيبلإ هب تحنم اذا لاق ام وهف كلذ نم هيلع زان ام هنآ ىعم : لان "ة
 وه ىعدا و ‘ ةضيرفلا نع اهييلا ٍملسپ ه هنأ يه تعدا , ناغ : هل ت

 ؟ امهنم ىعدملا نم هيلع اهيرجتل اهيلا هلس ه هنأ

 لوقلا . ناك اهيلا ملسو ,اهيلع رمآ .وآ .اهتقحتسبا دق تناك ن ; لاقن

 ٠ ىعدت ام حصي ىتح هلوق:لوقلاف ههبنثي امو كلذك نكي مل نا و ى ىدنع اهلوق

 : ةلاآسضم دهج

 > ةقفن هبطعي نأ هديس ىل ١ بلط اذا كولملا ديعلا .نع هتلأسو

 . ؟ كلذ هيطغي نأ هبلع له .اماعط ةغبسث هبطعي وأ

 ىف رظانلا مكحلا ىف امأو س ىدنع ريخم وهف هعسي اميف امأ : لاق

 ٠ ةقفنلاب هل هذخأ مكاحملا هنيلع ضرف نكي ملا ناف ث كلذ

 : ةلآسضم وج

مكاحلا هل اهضرف ىتلاا ةوسكلا اسبال ناك اذا ىبصلا نع هتلآسو



 ۔۔ ١٤.

 .هل له > ةوسكلا هبلع درب نآ دلاولا بلطو ىميصلا .غلب مث > هدلاو ىلع

 ؟ كاذ

 اذاف ثانالا امأو ء هدالوأ نم ناركذلا فق كلذ هل نأ ىعم : .لاقت .

 هالف دلاولا ىلع نهتنؤم نا : لوقي نم لوق ىلعغ ٢1 ةوسك تناك

 نجتحي ىتح نهل اهكرت ءاش ناو ةديدج ةوسك نهاسك ءاش نا رايخلا
 ىمف نغلب اذا نهسفنأ ىلع نهتنؤم نا لوقي نم لوق ىلعو © اهريغ ىلا
 ٠ ىدنع ناركذلا لثم

 بلطو ث نهدلاو دنع نم ىه ةوسك نهيلعو نجوزت اذاف : هل تلق

 ؟ كلذ هل له اهذخأ

 ناك ةجوزلاك طرشب وأ ، مكاحلا مكحب نهاسك اذا هنآ ىنعم : لاق

 نهاسك !اذا هنأ ىعمف غ مكاح مكح ال طرش ريغب ناك ناو :ء كاذ هل

 تزرحأ ا ذاو ك ، ةيطعلا عقوم كلذ عقي هنآ ىعمغف ص اهيبط نع هسفن تاذ نم

 : ٠ نيطعأ ام نهلغ

 الب غولبلا لبق مه اسك دق ناك !ذأ كدنع ناركذلا كلذكو : هل تلتق

 ء اهذخأ دارأف ء ةوسكلا كلت مهيلع اوغليف ؤ مكاح نم مكح الو ،\ طرش

 ؟ كلذ هل

 هدلول دلاولا ةيطع نا : لوقي نم لوق ىلع كلذ .هم نأ ىعم : لاق

 تمشت ال ريغصلا

 ىهو > ىبصلا غلب اذا. ةتباث اهنا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تاق

| ؟ كلذ ذخأ دلاول نكي مل هيلع



 .د ٢١٥:

 . ` ه لوقلا اذه ىلع دلولل اهنأ ىمم : لاق

 رغصلا لاح ف دلاولا هاسك ام سبلي نأ دلولا مسي لهف : هل تلق

 كلذ ق ٥ دل ١ و رواش نأ ليقت ك طرش ريغم وآ طرشي مكح ريغي وأ مكحب

 ؟ ةرواسشملاب الا كلذ هل لحي ال مأ

 امآ ث ةيطعلا رمآ ىف هيف لوقلا ىضم دقف مكح ريغب امأ : لاق

 ٠: هيأرب الا هدلاو لام ىلع ضرتعي نآ هل سيلف مكحب ناك اذا

 : .ةلاسم :هم دج

 موي لك ةقفن هدلول ة .ةضيرف مكاحلا هيلع بتك لجرا نع لئسو
 هنآ دلاولا جتحلا ةضيرف دلولا ةدلاو تبلط املف ، رهش لكو افورعم ائيش

 كاذ ةدلاولا تركنأو.ء:هدلولا ىتلا ةضيرفلا نع ائين ةدلاولا ىلاا ملسن

 ىعدا ام ىلع ةدلاولا .نيمي دلاولا بلطو ؤ اهزجعاف ةنيبااب مكاحلا هاعدف

 ؟ كلذ ىف نيميلا نوكت فيك اهيلا اا ملس هنأ

 ٠٥ ذمج نم ء ى رم هنآ ملعت ام هباب انيمي اهفلحي مكاحلا ١ نآ ىعم :: : لات

 اذك وه و اهيلا هيعدم ىذلا اذه هميلستب اهنم ءىش نم الو .4 ح ةضيرفلا

 ٠ هاوعد نوكبي امك اذكو

 : ةلآسم و

 ء اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفنو مهيلام ىلع كيلامملا ةقفن نع هتلاسو
 نامزلا لهآ هب لماعتي ىذلا عاضلاب مهيلع قفني ث هدلاو ىلع دلولاو

! متهت ىبنلا عاصب مهيلع قفني و



 ىبنلا عاصب وه؛ اإمتاف مكحلا .ىنعم ف كلذ تيبث ا:لذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ فلنخت ل , ماكحألاو و. . فلتختو صقنتو ميرت كي اكم ١ ا نأل ح تإ

١ 
, 

 :؟ هراب ان نوكي مك غ ىبنلا غاصن هل تلقن -.

 . شاملا . ا وهو جنم نم ثلث الا نانم ةئالئ ليق هنآ ىعم : : لات
3 

 , أ, ..ط .: : !

 :.: : ٢ ؟ : مهيار ىلع ديبغلا لا مد نوكي 77 :هل تلق

 يف ضرفيت ابم لقأف ماكحألا ىلا اوعجر اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 نم حضوم ف رظنلا بجوي نأ الا & نامهرد رهش لكل تاماتلا : ضئارفلا

 ٠ كلذ نودب ىرجي :مدقلا ن ز ٤ :ناوخألا نما "يلاح ا ّ عضاوملا

 ةتفبلازو مدالا نم ءىش ىع هميلاومؤ ديبعلا" ىضارزت ناغ : هل تلقثا 0

 :- ! مهيلع كلذ زوجي .7 ءئبصلاو » غلابلا دبعلأو ةضيرفلا هذه نود

 كلذ آ زجآو اررض مهنم نيغلابلا ىلع فخي مل ام هنآ ىعم : لاق

 ةقفن ف يلل لوقي اضعب : نأل ث هللا ءاش ن زا كلذ زاج 4 : رظنا مف غلابلا زيف

 :. ملسو هب هبلع هللا ىلص هلقلا مهيفكي ا وه "امنا "3 دودحم أ دح ديبعلا

 .» نوقيطي ل ام لمعلا نم مهوفلكت الو مهبونج اوسكااو مهنوطب اوعيشآ »

 ؟ ءاوس ةقفنلا ىف ديبعلا نم ثانالاو روكذلاو : هل تلق

٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو ع ىثنألاو ركذلا ءاوس مهنأ ىعم : لاق
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 : ةلاسم بج

 ضرف ماعطا لكأ ا ذاف ص ةيابر همآ قراف اذا هدلاو ىلع دلولا ةضيرفو

 ناكو ، هل لام ال ناك ناو ع ؟دجاو ناك ناا هيلا جاتحي ام ردق ىلع هل
 هيلع اهل ضرفيو هذخأت وأ ث هدلاو هيطعت نأ نيب هتدلاو تريخ اريقف

 ناو ص الف همآ ريغ ١ امآو « هد اهل مكح هتراتخا ناف ى هيلع قفنيو ، ةضيرف

 هناف ث ءىش ىف لاحلا كلت ىف همالعا هعم حص () ... عم حص
 ىلعو ث ةرد_ةم وأ س كلذ دعب الام دافتسا هنأ حصي نأ الا سبحي ال

 هلأسي نأ هل ىغبنيو ث ىلوألا ةضيرفلاب ذخؤي كلذ هلف ث هنع ةنيبلا بلاطلا
 ٠ كلذ نع

 مآ هتيلاطو ح ةيسكم هل نكب ملو > هسالفاي ةنيب تدهش لجر نع

 ؟ ةضيرفلاب هدلو

 انيد كلذ هل سيل هنل كلذ لجأل اهلمعي هتعنص ىلع ربجي ال هنآ

 نأ ةآرم ا تءاش ناف « ٥ دلو قح نم هسفت ءعىربب نأ هل زوجب هنألو هيلع

 دنع هب ىلوأ وهف هدلو هيطعت نآ تعءاسث ناو هيلع ردق ام هنم لبقت
 ٠' ة ر . أ ا

 ممهتذخآ ح دالوأ اهنم هلو هتجوز قلط لجر نع رثألا ق اندجوو

 ، كلذ هركف الزنم مهنكست نآ تبلطو ث ةقفنملاو ةوسكلاب ةضيرفلاب هتقلطم

 )١( لصالاب ضايب .
 ] م ٢ ج ديفملا عماجلا ٥ (



 .ب ٨ ١ _

 هيلع نوكيو ث الزنم ىرتكي وآ مهنكسي نأ هيلعف مهل نكسم ال اوناك ناف
 . مهددع ردقب ءاركلا

 مايقلا تليق اذلاا مألا ىلع امنا و > هدالوآ نكس هيلع : دعس ويآ لاق

 اذا و ؤ ةوسك الو ةقفن الو نكس نم مهتنؤم اهيلع سيلو ك ٥ دالوآ رمأب

 اهياع ناك ءاركلا نم اميلع نكي نأ بلط نأ مكلا مزل ةرجألاب نكسلا ناك
 ٠ رجآتسلا لزنملا قف نينكاسلا ددعب

 نأ بلطو > هايا مهتنكسأف اهدالآ ىيأل لزنملا ناك ناف : هل تلق

 ؟ كلذ اهيلع له { اهنكس ةرجآ اهمزلب

 اهنكل بلط ناف ع لصألا ف نكس اهل همزلي ال هنأ ىعم : لاق
 هلز_نم اف ىدنع كلذ هبسأ لودعلا رظن ىف نينكاسلا ددع ردقب ارجأ

 ٠ رجأتسملا لزالذملاك

 هيلا تبلطف ث اهعم هدالوأ ناكو ث ىه اهل لزنملا ناك ناف : هل تلق
 ؟ هيلع كلذ اهل له . اهلزنم ق هدالوأ ةرجأ نكس

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنآ ىعم : لاق

 ف نآ ىعمو ث كلذل ةبلاطلا ىه اهنأل ةرجأ اهل سيل : لانت نم لاق

 ٠ اهنكس ردقم هنع .عفرتو اهلزذمل ةرجألا نم اهريغل ام اهل نأ لوقلا ضعب

 نكست نأ تيلطف ع لزنم وه هلو ، لزنم ئه اهل ن راك ناف : هل تلق

؟ كلذ ف مكحلا ام ، هلزنم ىف اهنكس ةرجأ اهيلعو س هلزنم ى اهدالوأو ىه



 ہ ١٩.

 : فالتخاب كلذ ف ليق هنأ ىعم : لاق

 . نكسلا اهل ناك اذا اهنكس ةرجأ ال : لات نم لاق

 ث كلذب تعنق اذل اهلثم ةرجأ اهل : لاق نم لاقو

 هيلع نوكيف . اهازنم اهدالوأو نكست نأ تراتخا ناف : هل تلتق

 ءاركلا نم اهيلع نوكيو 4 هلزنم هدالوأو نكست نأ وه راتخاو س ءاركلا

 ؟ كلذ امهنم نوكي نمل اهنكس ردقب

 نكسلا ف رايخلا نوكي نآ هيشآ اهعم دالوألا نأ تمث اذا ىعم : لاق

 ىنعم تيث ١ ذاو ٤ اهعم مهيلع ررض الو > هدالوأ لثم نكس ناك اذا { اهعم

 : فالتخالا ىنعم ىدنع تبث اهعم نكسلا

 نوكي ال نأ كلذ ههبشف اهنكس ق اهل ةرجألا نا : لوقي نم لوق ىلعف

 ه ة رجأ اهل

 ةرجألا توبث نم ىرعتي الف ةرجألا اهل ناا : لوقب نم لوق ىلعو
 ٠ اهلزنمل ةرجألا تبلطو نكسلا اهعم تبث اذا'

 : ةلآسم وج

 لك ناك امهدحأ عم نوكت نآ اهمآ وآ اهوبآ بلط اذا ةيبصلا نعو ..

 ؟ ضحت مل ام رايخ اهل نوكي له ع كلذ لأسي امهنم دحاو

. ٠ كلذ لبق هنآ ىعم : ل ايقت



 ٢٠ ن

 ٠ .اهب ىلوأ بألا ناك اهما تجوزت اذا: : مهضعب لاقو

 ؟ ةريبك وآ ةريغص تناك اهب ىلوأ لاحلا اذه ىلع بألاف : هل تلق

 نع ىنغتست ال نم لاح ىف نوكت نآ الا ليق هنآ ىعم اذكه : لاق

 ٠ اهمأ

 : ةلأسم وج

 ، موي لك هديس نم ةبيرضلاب هسفن ذخأ ذخآ اذا دبعلا نع لئسو

 ديسلا ىلع نوكيآ ڵ سبحلا .اهب قحتسا دق ةيانج ىنج وأ اثدح ثدحأ مث

 ؟ سبحلا قمااد ام هسفن ةقفن دبعلا ىلع مآ هتقفن

 ةبسكم ىلع وأ « هجولا اذه ىلع لام دبعلل ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 مث س غرفتسي ىتح هلام نم هيلع قفتي نآ ىنبجعأ اهبستكا دق هدياف
 قفني مل ناو س هييلع قفني مل عيب ءاش ناو ص هيلع قفنآ هديس ءاش نأ
 ٠ ىدنع هتقفن هديس ىلع ناك سبحلا عضوم دبعلا

 ء لام هل سيلو ى ةفصلا هذه ىلع دبعلا لذه سبح ناق : هل تلق

 ّ سيلا مايأ هديس هيلع قفنب ملو ، اهنم هيلع قفني ةبسكم هدي ف الو

 ' ث ؟ هتقفن كرت اف هديس مزلي ام سبحلا نم دبعلا قلطآ مث

 ةبوتلاو لبقتلا ام حالصا الا ءىش اهنم هيلع سيل نأ ىعم : لاق

 هسفن ىلع قفني ناك دبعلا نوكي نآ الا همزلي اميف رصق ناك نا ىغم اميف
٠ ىدنع ديسلا ىلع ءىش الف هدي ف امم وأ هلام نم
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 ةلأسم ده :

 دلولا .لجرلا ركنأو ، ةوسكلاو ةقفنلا اهدلول تبلط اذا ةآرملا نعو
 ةقفنلا اذها ضرفيأ ةنيبل ثحصغ { ةنيبلاي مكاحلا هاعدف هدلوب سيل هنآ

 ؟ دلولاب ةنيبلا تحص ذنم وأ همآ تبلط موي نم ةوسكلاو

 ٠ هيلع .اها وعد تحصو تيلط ةدنم هل ضرفي هنآ ىعم : ل انت

 تحصو . .لجرلا ركنآو ةقفنلا و ةوسكلا تبلط ١ ذأ ةجوزلاف :: .تلق

 .؟ ةنيبل ا تحص ذم .مآ تيلط ذنم ةقفنلا هيلع .اهل نوكيأ هتجوز اهنأ

 هلعلو ، ىلولا ةخسنلا ف افيرحتو طلغ انه اه تدجو : فلؤملا لاق

 تبلط موي نوكي نآ نكمي هنأل ةنيبلا تحص موي ذم ةقفنلا اهل نوكت

 اهل نوكتف اهجوز هنآ ةنيبلا تحصو ت دعب نم اهجوزنو هتجوزب تسيل

 ث ةنيبلا تحص ذم ةقفنلا

 سيل تيلط موي نكمي الف هدلو هنآ ةنيبلا تحص اذاف دلولا امآو

 ٠ باتكلا ىلا عجر كلذ ق رظنيلف ملعأ هللاا و هدلوب

 : ةلأسم وج

 & برض وأ حارج سشرأ هدلاو ىلع هل حص اذا ىبصلا نع هتلاسو

 غليب ىتح هعم هتبثي وأ كلذب هدلول دلاولا بلاطي نآ مكاحلا ىلع له

 دق هنأ ىعدي ام ىبصلا بلط ناو ث هبلطي ال وأ هقح بلطيو ص ىبصلا

 اليكو هل لكوي نآ مكاحلا ىلع نوكيأ تقولا فق هدلاو ىلع حصو هل بجو

؟ ال مأ كلذ نم هدلاو نم هل حص ام هل ضبقي
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 هدلاو نم هقح هل ضبقي اليكو مكاحلا هل ميقي نأ ىنبجعي : لاق

 ق ميتيلا هبشي هنأل ، كلذ ليق دق هنآ ىل عقيو ث هحلاصم ف هفرصيو

 ٠ هجول ا ١ ذه

 نوكيآ ى هدلول دلاولا ىلع مكاحلا عم اذه لثم حص ناف : هل تلق

 ىلع سيل مأ هل هريغ الو دلولا بلطي مل ولو دلولل بلطي نأ مكاحلا ىلع
 ؟ هيلا بلطي نآ الا كلذب دلولل بلطي نآ مكاحلا

 نأل ى ميتيلل ىذلا قحلا ىدنع هبشي ىبصلا اذهل قحلا اذه : لاق '
 قحلأ اذه ف ىدنع ىلو هل سيل ىبصلا اذهو ع هل ىلو ال نم ىلو تاطلسلا

. قحلا اذهب بولطملا وهو هيلو هدلاو نأل
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 باب

 دلا رلا ىلا دلولا لام ميلسمت فو هدلو لام ق دلاولل زوجي اميف

 قادص اهلو س دلاو امهلو نايبص نادلو اهلو تيفوت ةآرما نعو

 امهل بلاطي نآ نييبصلا دلاو دارآ نيببصلا دلاو ريغ وهو ح اهجوز ىلع

 له ث هفلحتسيو قادصلا هيلع نم مكاحيو ث امهتدلاو قاادص نم امهثاريم
 امهتصح ملسي نأ نييبصلا مأل قحلا هيلع ىذلا مزليو ، كلذ هل زوجي
 ؟ ال مآ نييبصللاا لوعي دلا٫ولا ناك اذا هيلا

 ةقث ريغ ناك ولو ث ةلبقلا لهأ نم دلاولا ناك نا هنآ ىعم : لاق ا

 عزانيبو ، نيميلا هيلع بجو نم هل ففلحيو ى ريغصلا هدل قح بلطي نآ هل

 نومأم ريغ ناك اذا هنآ ىعمف ضبقلا امآو س كلذ ف دلولآ ماقم موقيو ع هل

 ص فالتخالا ىناعم كلذ ف قحليف ث لدعلاب هعضأوم ىف هلعجي نآ لاملا ىلع

 نمؤي نمم هريغ ىلا هميلست ىلع ردقي ناك اذا هيلا ملست ال نأ ىنبجعيف
 ليكولا ضبقيو ى اضيآ دلاولا كلذب رمؤيو ليكو ىبصلل ماقيو لدعلاب هيلع

 كلذ زوجي نآ وجرأف هيدلو لام دلولا ضبقو كلذ مدع ناف ث نييبصلا لام
 ٠ دلولا لام ىف ءاج امل مكحلا ىنعم ف

 ةيصو نييبصلاا مآ ةآرملا هذه .ةثرو ضعب ىعدا اذا كلذكو : هل ليق

 را:رقتالاو ةيصولا كلت نم نييبصلاا دلا:و زجي ملو ء امهل اهنم ١ را.رقا وأ

 ةنييي رارقالا وأ ةيصولل ىعدملا مم نكي ملو ء نيملسملا مم زاج ام الا

 ضبقو ث اناويح وأ الام وأ الزنم ناك كلذ مسق دلا ولاا بلطف ث ةلداع

 هيدلو لام ملسيو ، هتمساقم ةثرولا مزمبو ك كلذ هل زوجي هيدلو ةصح

؟ ال مآ
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 ص هيدلو ىلع نوعدملا ىعدا ام هريغتب كلذ دلاولل نأ ىعم : لاق

 لوقلا ىضم دقف صبقلا امأو ؛ مهلوق ف نيملسملا عم زاج ام الا تبثي الو

 لوق ىاع هيف فلتخي هنآ ىعمو ص هيدلو لام ةمساقم هل نأ ىدنعو ص هيف

 كلذ ناك ناف ث نيريغصلا هيدلو لام ةمساتقم زوجت ال هنلا : لوقي نم

 ٠ كلذ ىلع كلذ توبث ىنبجعأ مكاح ىأآرب نيدلولل ةحلصم

 ح امهتدلاو نم امهثاريم نييبصلا نيذه دلاو عاب نا كلذكو : هل تلق

 هحلاص وآ ٠4. هنم هارنشا نملو كلذ هل زوجب 2 هيلع حلاص وأ هيهو وآ

 ؟ كلذ هل زوجي ال وأ هبنم هلبق نم وأ > هيلع

 ىف نيدلولل احالص ناك اذاف ، هيلع ةحلاصملاو عيبلا امأ : لاق
 ىف فأتخي هنآ ىعمف فالتالا هجو ىلع ناك ناو ص زئاج كلذف رظنلا

 ك'ذ تبثي ال نآ ىنبجعيو ع كلذ ف فلتخمف هيدلو لام ةبه امو ، كلذ

 لام ىلع ررض تيبث اذاو « برقأ رهف لوصألا ريغ ىف امآو ء لوصألا ىف

 نم وآ امهيدلاو نم امهيلع دوعب حالص ريغب امهيلع فالتاو نيدلولا

 ٠ كلذ ىف رظنيو زئاجلا لاح ىلع كلذ .ىنبجعي مل ىطعملا

 نيهراك وأ نيعئاط هدالوأ لام نم لكأي نآ دلاوللو : باتكلا ريغ نمو
 لام ناك اذاو ، داسفا الو رارضا ريغ ىف كلذو س اجاتحم ناك اذا
 اغلاب دلولا نوكي نأ نيب هل هذخآ ف قرف الف دلاولا دنع نم دلولا

 ىت دلاولاو ث هيلا جاتحم وهو هبسك دلولا نكي ناو ث غلاب ريغ وأ

 اريقف دلاوملا ناك ناو ث هب هل مكحي الو هذخآ هدلاول نكي مل ىنغلا دح

٠ ملعأ هللاو ، جحيو جوزتيو ىستكيو هدلو لام نم لكاي نآ هلف



٢٥ 

 لام لوانت هيلع مرحمغ ادبع ناك اذا دلاولا نأ ميمجلا عمجأ

 ح ىلاعت هل ايصاع ناك ائيمىش هدالو لام نم لوانت ىتم هنأو ، نبالا

 هذخأ ام در هيلع نأ اوعمجأو 2 هلوانتب صعي مل هل لاملا ناك ومو

 نم ىرستي نا هل نبالا نآ نوملسملا عمجأو ةنهترم هتمذ ناو ص هنم
 هلام ف ناك ولو س هتيرس طب نأ هل نآ اوعمجأو هوبأ هعنم ناو ء هلام

 هيبأل هتمأ نأل ى اطي نأ هل زجي مل هيبأل لام ناك وآ بألا قح
 مم هتمأ دلولل ءطولا ةحابا ىلع مهعامجا لدي اهيف كيرش هوبأو

 لام ف هل قح ال بألا نأ ىلع ةكرتشملا ةمألا ءطو ميرحت ىلع مهعامجا

 ٠ ملعأ هللاو س نبالا

 ، هتقفن نبالا ىلع نآ اجاتحم اريقف ناك اذا بألا نأ اوعمجآو
 ع هيلع هل ضرفي مل هل هنبا لام ناك ولف ، هتيافك الا همزلي ال هنآو

 ء ة_جح هقيرط نم تبثت ال س بالل نبالا لام بجوآ نم هب دتعملا ربخلاو
 هبو ملعأ هللاو ع نبالل نبالا لام مكح لعجي نأ بابلا ف ام رثكأ نأل

قيفوتلا ٠



.. ٢٦. 

 باب

 هب مايقلاو ميتيلا ق

 ؟ اهب ىلوأ نم ةوخاو لاوخآوأ مامعآ اهل نوكي ةميتيلا نعإ“

 همآ تبهذ اذاو ؛ هتنؤم هيبأ ىلعو « همآ هرغص :آ ىبصلاب ىلوأف

 ح هب ىلو ةد_جلاف ناوبألا بهذ اذاف ، هب ىلوأ بألاف ةبيغ وأ تومب
 ماصمعألا نم هب ىلوأ ةوخالا مث ، مألا مأ نم هم ىلوأ بذلا مأو
 نم هب ىلوأ مامعألا مث ، لاوخألا مهدعي نمو ث ثانالاو روكذلا
 ٠ رغصلا دح ىف ناك ام ، ثانالاو روكذلا لاوخألا

 راتخا امهيأف ث هيوبأ نيب ريخ رايخلا لقعي نم دح ق ناك اذاف
 نايبصلا نم ىثنألاو ركذلاو س راتخي ثيح امها وس نم كلذكو هعم ناك

 تناك وأ ك اهيلع فاخي ام دح اف تناك اذا ىثنألا نآ الا ءاوس

 خآ وآ جوز نم لاجرلا نم اهعم وآ ث اهسفن ى ةنومأم ريغ اهمأ

 ٠ اهب ىلوآ اهوبآ ناك نمؤي ال نمم امهريغ وآ

 ا۔ههل ئلو ال ناك ناو ث نيوبألا ريغ ىف كلذكو اهمأ تراتخا ناو

 ىلعو امهيلع نمؤي ثيح امهظفحي نم عم مكاحلا امهلعج محر الو
 لام امهل نكي مل ناف ث امهلام ف امهرمأب موقي نمل رجألاو ، امهلام
 هسفن ىفكي ىتح طيقللا مهسفنأ اومزلأ نيملسملا نأل ، هللا لام نمف
 . نيملسملا عم كلذ نوقحتسي اضيأ ءالؤهف

> مهتوسكو مهتنؤم مهلام ف مهل ضرف لام ىماتيلل ناك ناو



 ۔ ٢٧

 مهل ضرفي هدنع نونوكي نم كلذ ىليو ص مهيلع قفنيو مهيلع ىزجيو

 نم هملسي نآ ىصولا رمأيو ص نيملسملا ءاحلص ىأربو هيأرب مكاحلا

 ةعس ردق ىلع رهش لك مهيلا ىدؤي هتنؤمو دحاو لك ةقفن نوكتو ث مهلام

 قفنيو  مهتوسكو مهتقفن : مهيلع عسو اعساو مهلام ناك نا ص مهلام

 . لاملا ةعس ردق ىلع ةديج مهتوسك تناكو ث ةعساو ةبيط ةقفن مهيلع

 قفنأو > مهمدخي امداخ اومد_خأ مداخ ىلا نوجاتحي اوناك ناو

 ةثرو ناو_دح نم ىما_تيلل ناك ام عابيو . مهلام نم مداخلا ىلع

 ه .. .=

 ىبهرو

 همزلب اممو ، هيف رظنيلف افيرحتو اطلغ انهاه لعلو : فلؤملا لاق

 راثدلا نم ريثكو كلذ ريغ ءىش وآ دلو داو وأ ، ةجوز وأ دلو نم دحأ ةنوؤم

 ضرفت ام نيح نم هيلع دري هناف ءاتشلا ىضقنا اذاو ، ءاتشلا ى

 نم اهئادأب ءايصوخلا رمؤيو ك اهموي نم اهلهأ ىلا اميدؤي ضئارفلا
 تعمتجا اذا نوعيبي مهانيأر دقف ث هلام عايب نم الا ىماتيلا لاومأ

 ةضيرفلا ىف لالا نم عابي امناو ، لاملا نم ءىش اهب عايب ةضيرف
 اناويح نوكي نآ الا هلك ءىشلا عايي الو ء مزلي ام ردقب نيدلاو
 ٠ ملعآ هللاو ڵ هنم مهيلع ىرجيو ص هنمث ظفحيو هلك عابي هناف ث اعاتم وأ

 : ةلأسم وج

 رمآ نم هتركذ ام امأو : هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا باوج نمو

 ء قفر كلذ ف مهل ىجر اذا اهنم مهتفر لطعي ال نآ ىنبجعيف ىماتيلا
 ء ىدنع كلاذ زاج مهضرأ ةداعق ىف مهل تبستحا مهتدلاو تناك ناو

ىدنع تبثت الف ةقث ريغ تناك ناو ث ةداعقلا اهيلا ملست نأ زاجو



 ب _ ٢٨ ٠

 حالصلا هيف ام ىلع ةداعقلا تعقو ناو ع مكحلا ىناعم ىف اهنم ةداعقلا

 لام ملسي ال نآ ىنبجعيف س قح كلذ ف مهل تبث مهل ريفوتو ث ماتألل

 ثيح هلعجت اهنأ كلذ ىلع ةنومأم نوكت نأ الا همآ ىلا ميتيلا

 ( ٠ صالخلا هجو ىلع كلذ نوكيف ث اهعسي

 ا_ه«لا ملسيف ةقث نوكت وأ زوجي ثيح هتلعج اهنا تلاق اذاو

 ىلع مهيل هتضبق اذا صالخ كلذ نأ ليق ام ىنعم ىلعف 2 باستحالاب

 ىعمف ةنومأم الو ةقث نكت مل اذآ امآو ے ةقث ىهو ، باستحالا ليبس

 ةضيرف نم هقحتست ام الا ماتيألا لام نم ءىش اهيلا ملسي ال ليق هنأ

 , . ماكحألا توبث ف

 ةضيرفلا نمأ ماتيألا لام نم ءىش اهيلا ملسي ال : ليق هنأ ىعمو
 ىاع كلذل ةنامضلا ليبس ىلع الا ، نينسلاو رهشألاو تاقوألا نم ءىشل

 اهيلع طرش ام ىلع قحتسن امم اد_حاو ناك ى مهحلاصم ف هلعجت اهنأ

 ث كلذ نم

 ٥ ةداملا تضقنا ىتح ماتيؤلا ىيح ناف ح كلذ زيجي اضعب نآ ىعمق

 تاه وآ اوتام . نا.و 6 1 اذه تبسح ىلع صالخ هجو كلذ ناك

 هقحتسي مل ام لاملا نم ىقب امل ةنماض تناك ةدملا ءاضقنا لبق مهدحأ

 اه ىلا بحآ لولذلا لوقلاو ئ ماتيألا نم وأ ك ماتيألا 1 تلللا

 دنع كلذ عسي نأ وجرآو ‘ لطاب كلذ نأ ىل نبي مل اذه لعف نمو

لهألا ريغ نم وآ لهألا نم ناك مألا ريغ ةقثلا بستحملاو س ةرورضلا



 ن ٢٩

 ميلستلا نم ىلا ب۔ حأ اهريغ بستحملا و ٢ ضبقلاو ةداعقتلا ق ىدنع

 ٠ مألا ىلا

 ميتيلا ضرأ ف هججولا نم هجوب ةءارزلل دعتقملل زاج ناو

 لخدد ام ىلع انومآم ةقث ناكو ك هملعك ملع ١ ذا هل رو_جي ام لماعلل زاج

 ٠ هملع هنع باغ امم هيق

 ىف ىدنع كلذ تبث هريغ دعقأ ناف ةقثلا ماتيألل بستحملا امآو

 هنم دعتقي. نم دجي مل ناو ، ماذتيالل احالص كلذ ناك اذا مكحلا

 ليبس ىلع اهذخأ ناف ص اهل .وه هذخأ نم ماتيلل حلم وه امب كلذ

 ىف كلذ تبثي الف هريغل اهميلست نم مهل حلصأ كلذ نآ ماتيالل رظنلا

 هلعف نم هنفن دعقي هنأو ىدنع زاج كلذ لعف اذا هنكلو ء مكحلا

 ضعب ىف ىد۔ذنع زاج كلذ لعف نا هنكلو ، مكحلا ىف تبثي ال هسفنل

 بسح ىلع مهحلاصم فق ماتيالل بجو ام لعجيو ث زئاجلا ىف لوقلا
 ص مهل حلصأ رظنلا ف ناك اذا ماتيالل كلذ ىنبجعيو ، عسيو زوجي ام

 ص هريغ ىلا هميلست نم ىلا بحأ زئاجلا ف كلذ ناك مهل احالص ناك اذاو
 ىلع هسفنل ضرالل هذخآ ناك اذاو مكحلا ف كلذ تبثي مل ولو
 مهلام وآ ميمر لثم ف دلبلا لهأ ةكراسثم هيلع امم ماتيالل ريفوتلا

 مكحلا ف تبثي مل ولو ء زئاجلا ىنعم ف ىدنع زئاج كلذ نم طسقلاب

 ٠ كاذ مهناف ، مكحلا رهاظ ىف ةجح كلذ فف هضراعت مل ام

 : ةلاسم , وجا

 ليلق نيد هيلع هل ناك وأ س ريثك وأ ليلق ميتيل لام هعم لجر نغو
رتشا وأ هلكآ دمت ميتيلا نأ ملع اذا هبهلا هملسي نأ هل له > ريئك وآ



 ہہ ٢٣٠ _

 هبرلع ى ذلا اذه آردي له ح اهسبلو ةوسك همي ىرنتش وأ هلنكأو اماعط هم

 ىل نيبي الف مكحلا ف امأف ، ميتيلا اذه ىلا هملس دق ىذلا قحلا

 ٠ اذه ىق

 بستحملا ماقم هسفنل موقي ناك اذا هنأ ىعمغ ةنانئمطالا ىف امأو

 نم هحلاصم ىف قحلا اذه راصو ، هعضوم ف هعضوو هلام ظفح نم

 لدع ىجري ام ىناعم ىلع ههجو ىلع هلاح حالصا وأ ةقفن وأ ةوسك

 هللا ءاسث نا زئاج كلذ نأ باوصلا ىنعم ةفلاخم الو فارسا ريغب هنم كلذ

 ٠ بستحملا لعف نم زوجي ام ىناعم ىلع

 : ةلأسم وج

 فلخو عدوتسملا تام مث س رمت بارج لجر هعدوتسا لجر ىفو

 0 ليكو الو ىصو مهل سيلو ث ةدلاو مهلو ، راغص مهو اماتيأ

 ةجاح مهبو & كلذ نم صالخلا عدوتسملا دارأو ڵ كلذ ىلا اوجاتحاو

 ىلا كلذ عفر ليجعت بجيف ، ةضيرف مهل تتبث نكي ملو ، ةديدش
 ؟ مهتجاح عم ماتيألا ةدلاو

 ىلع ةنومأم وآ ةقث ةدلاولا تناك نا هنأ كلذ ف ىعم : لاق

 هلعجتف ث هتح قح لك ىلا لصوتف س لدهلاب هيف موقت نآ اهيلا ملست ام

 صالخلا هوجو نم هجو كلذف ، هتصح نم هتحتسي ام ىلع هتنؤم ى

 نأ الا نيمآ ريغ ىلا ميتيلا لام عفدب رمآ امف الاو ح هللا ءاش نا

 نيمألا . رذعب ىلوأ هللاف ء نيملسملا نم وأ مكاحلا نم ةضيرفب هقحتسي

٠ عفديو ، كلذ نم صلختي نآ ىلع ردقي مل اذا عدوتسملا



 لك لصوي ىتح مهلوعي نم مهل مدن :وأ ماتيألا نيمألا لاع ناف
 هؤبجو نم كلذف :ء لدعلاب هارحتي ام ىلع كلذ :نم هقح ىلا مهنم

 راغص دالوآ بئاغللو & قح بئاغل هيلع ىذلا امآو ٠ هللا ءاش نا صالخلا

 بئاغلا مزلي اميف هيلع ىذلا عفدي نآ قحلا هيلع ئعدملل سيلف ث ةجوزو

 . مكاحلا ماقم موقي نم وآ لدع مكاح كلذب هيلع مكحي نأ الا كلذ نم

 ٠ مكملاب الا هل الو ميرغلا ىلع كلذ سيلو

 : ةلأسم وه

 لصأ عابو ةآرما وآ لجر نم ىصو هل ناك اذا ميتيلا نعو

 : لوقي ىتح وأ ىصو هنآ حصي نآ دعب ىصولا نم ىرتشي له ع ميتيلا
 ليبس ىآ ىلعو : تلق هنقفنو هتوسك . وأ ميتيل ١ ةنؤم ف عيبي هنأ

 ؟ هنم ءارشلا زوجي

 ريغل عيبي هنأ ملعي ىتح هنم ءارشلا زاج انومأم ةقث ناك آذاف

 5 ( ٠ هعيب زوجيال اميف وأ مزال

 : ةلأسم وجا

 ىه و [. اهرجح ق وه و & ليكو هل سيلو مآ هل ميتب نع اريشب تلاس

 59 ( ؟ هماعطب ةمئاقلا

 . هيلا جاتحي امو هتنؤم ىف هلام نم ميبت نآ اهل : لاق

:؟ همأ ىلا هبعفدف لجر.ىلع قح ميتيلا كلذل ناك ناه : هل تلق .



 هح ٣٢

 نايري ام ردقب ةضيرف هل ناضرفي نيملسملا نم نيلجر رضحي : لاق

 همعطتو نادتستأ نأ اهنأ :رميو .ء ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلا جاتحي ام

 ؟ ىه هذخات قحلا كلذ اهيلا عفديو

 ٠ كلذ زوجي الف ةنايخلام فرعت همآ تناك ناو : لاق

 ؟ عنصي فيك : تلق

 اهيلوي الو > هتوسكو هماعط نم هيلا جاتحي ام ىرجي : لاق

 ٠ كلذ

 ناك هاخأ نأ بوبحم نب دمحم هيبأ نع عفري : ريشب لاق

 هل لانتف س كلذ نم منتمي لجرلاو ث ميتيلل لكوتي نآ لجر ىلا بلطي

 ميتيلا ةلاكو نم نوعنتمي كلثم مهلك سانلا ناك ول : بوبحم نب دمحم

 ىماتيلل اوموقت ناو ) : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل ، كلذ مهل زاج امل
 ه نسحلا نب دمحم نع اهنأ اهيلع ىدامتعا رثكأ ةلأسملا هذه ( طسقلاب

 : ةلأسم وج

 فيك ك لا_هم 1 ةصح وأ رمت وآ بح وآ مه ١ رد ميتيل هدنع نمو

 ناطلسلا لبق نم ليكو وأ هيبأ نم ىصو ميتيلا اذهل ناك ناف

ىصو متيلل نكي مل ناو ڵ ءىرب دق مث ،هعم هل ىذلا كلذ هيلا ملس



 ب .. ٣٣

 هملسي ةضيرف هل نوكي وأ ڵ هعم ىذلا ءىنملا كلذ همعطأ ليكو الو

 ا٭ يلق ناك « هلام نم ائيش هيلا ملسي نآ هل سيلو ، هلوءعي نم ىلا
 ىلاعت هللا نأل ي اقهارم ناك ولو ، هنع بيغيو ائيست هيطعي الو ث اريثك وآ

 مهيلا ااوعفداف اد شر مهنم متسنآ ناف حاكنلا اوغلب اذاف ) : لوقي

 ح هيدي نيب هلكأيو هب همعطي نآ كلذ ىف نوملسملا صخر امناف ( مهلاومأ

 ةوسبك ىللا ميتيلا جاتحي وآ هب ميتيلا همعطيف ، كلذ ىلع هنمآي نم هيطعيو
 .٠ هللا ءاش نا ءىرب دقف ةوسكلا هيلا ملس اذاف ، ةوسك هل ىرتشيف

 نم !قاوس يا ق مهل عايبو > مهنم ىرتشي نآ اضيأ ١ وصخر دقو

 ناويحلا نم ريبكلا نمثلا هلا ىذلاو ٤ لوبصألا الا ماعطلاو عاتملا
 ٠ نايبصلا نم ى رتشي نآ زوجي الف ك .كلذ ٥ ابأو

 : ةلأسم وج

! 

 قح هيلع نمع هنع هللا ىضر ديعس نب دمحم ديعس ايآ تلأسو
 ايبطر وأ اركس وأ ءاثق وآ اماذاب وأ ازوم همعطي نأ, هل له ث ميتيل
 ؟ ١ زبخ وآ ١ زوم همعط نأ هل امنا وأ ك ةهكافلا نم اكب وآ انامر وأ

 . رمتلا . وآ زيخلا نم هئاذغ موقي ام همعط هنآ انعمس امناف : لاق

 ٠ عفنلا ف ماعطلا ماقم موقي هنأل زوملا ىف .اوصخرو

 موقي ال هتركذ ىذلا ىدنع كلذ رئاسو كلذب عمسأ الف ءاثقلا امآو

 ٠ ميتيلل عفنلا لوصحو > ماعطلا ق عفنل ١ ماقم هل

 : ةلأسم دهج

 ىلا جاتحيو صس لصعلا ىلع ىوق دق ريبك وهو ميتيلا نع تركذو
 ٠ هتدلاو ريغ وآ هتدلاو عم وهو هب شيعيل بسكلا

( ٥ ج ديفملا عماجلا _ ٣ م )



 ...ل" _ ٤ ٣

 ةرجأ هيلا عفدتو اهريغو لخنلا عولط ىف لمعتسي له .: هل تلق :.

 ؟ كلذ مم جاتحي ام وأ هلمع

 كلذ ناكو ص هيلا جاتحمو لمعلا كلذ لهآ نم ناك اذا : ليقت دقف

 لمعتسي ال : ليق دقو & هترجأ هيلا ملسيو ء كلذ زاج هحلاصم لحم

 .هامسشآو رئيلا رجزو ث لخنلا عولط لثم لمعلا كلذ ىف هب رطاخي امب

 .ه. فوخلا هيف امم كلذ

 نأ هيلع انومآمو كلذ ىلع ارداق ناك اذا هلك كلذ زوجي : ليقو

 ء هوجولا نم هبجو ىف ةحابالا ىف عسي اميف لمعلا كلذ لثم ىلع رد ةي

 ، هيلع نامض ال ل.ق .ه > نامضلا هبلع ليقف ح فالتخاب ثدحلا ق ليق دقف

 لك ىلع مزال نامضلاف اروجحم لامعتسالا ناك ناو ىلا بحأ وهو
 ٠ ثدحلا ق لاح

 زوجي له ث هيلع رفاسيو رامح ميتيلا مم ناك اذا كلذكو : تلق

 ے كلذ نم آريبو ءاركلا هيلا : حفديو 1 هيلع لمحرو هيرتكي نأ دحأل

 ؟ هنم صلختيو

 ىف اعفن كلذ راص :اذا كلذ زاج ميتيلا حلاصم نم كلذ ناك اذاغ

 ح بستحم وأ ىصو نم كلذب موقي نم ميتيلل نكي ملو ح هلام وأ ڵ هسفن
 ٠ زرجي الف مكحل ١ ق امآو ‘ زئاج ةنانئمطال ف اذه

 : ةلأسم وم

 وسىلاد وآ نارغعز ;لام وآ نا !روشلاي غبصت له ك ميتيلا بايئك نع و

 ؟ كلذ زوجي ال مآ

 ناك > كلذل ةعس هلام ق ناكو 6 هرضي الو هرسي امم كلذ ناك اذاف

٠ هللا ءاش نا هحلاصم نم



. . ٣٥ . 

 ف محللاب دهاعنتيو ئ بيطلاو نهدلا و لعنلا هل ىرتشن له : تلق

 انحلا دادعألا نامز ق هل ىرتشيو > لتآ وأ رثكأ وأ ةرم رهش لك

 ؟ كلذ زوجي ال وآ هنايح ف هدلاو عم داتعا . امو زوجلاو

 حلاصمو ء همزال نع ةعس هلام ةلغ قف ناك اذا زئاج كلذ لكف

 ٠ ه_لام

 .هدؤي مل اذا جارخ ميتيلا اذه لام ىلع ن راك نا كلذكو : : .تلق

 هترمث نم عايب نأ زرو وجه له : هل تلق ے هسفن ق هوذآ و هلام اويرخ

 ؟ زوجب ال مآ هلام و هل ةنايص هجارخ ى دؤيو

 ٠ ل اح ک ىلع زوجحم ال كلذ ن ا : ل ات نم ل اق دقف

 ل_ ءافلا سىفن ءادغخل ال هحلاصم :نم كلذ .ناك اذا : لاق نم لاتقو

 ٠ كلذ زاج هرمأ نم ضرعي امل الو “ هلامل الو .© كلذل

 :لثم هدلاو شامق نم هل ىرتشأ نآ ىل زوجي لهو : هل تلق .. ١ ..

 ىذلا سارفلاو ، اهيف هل نجعي ىتلا ةنفجلاو ث اهب برشي ىتلا ةلحصلا
 هب_۔شآ امو ردقلاو ةمريلاو ةداسولاو ةمسلاو ريصحلاو ث هيلع ماني

 ؟ ىلوأ كلذ كرت مأ ڵ تويبلا سثامق نم اذه

 نمو ث ميتيلا حالص نم اذه ناكو ث ميتيلا رمب مئانلا تنك اذاف
 ةعس هلام ةلغ ىف ناكو ث هكرت نم حلصأ كلذ ذخآ ناك ، هلام حلاصم
 ص اذه نم مزلأ وه ىذلا هلام حلاصمو هحلاصمو همزال لضف نع كلذل
 لاملا هب قاض امو س هنم هل دبال ام كلذب ىلوف الاو ث هلك اذه زاج

. عفنأو هنم لضفآ وه ام ىلا هكرت



 : ةل اسم وج

 نأ كل زوجيآ : تلق ميتيل ا لخن نع تلأس : ديعس ىبأ نعو

 رادقمب هلزنم ىلا اهملسيو ث هترمث عيمج ىلع لماعل !! نيعي نم ىطعت

 ؟ زوجي ال مآ كنام ىف هئانع ىلع تيطعأ ث كل لاملا ناك ؤل ام

 ىف كلذ اهناو ث دلبلا لهأ ةنس ف لماعلا مزلي ال كلذ ناك اذاف

 كرت ق ناكو ، ةرجأب الا كلذ نكي ملو ، لاملا بر ىلع فرانعتلا

 ريغب وأ ءاركب كلذ نم دبالو ، لاملا ىف ضقنلا وأ :عايضلا كلذ

 تنآ لذبت ام ىلع ل ميتيلل داهتجالاو دصقلاب كلذ ىف ءاركلاو ك ءارك

 ٠ كلام ف

 زوجن له ث اهبطحو اهقسعو ميتيلا لخن صوخ فب كلذكو : تلق

 عيبي مأ هنم هيلا جاتحي امو هزبخل ميتيلا لفكي نم هيطعت نأ كنذ

 ؟ بحأ هنمث دصحو كلذ

 امنا و ؤ بجوأ ناك هل حلصأو ميتيلا ىلع كلذ نم رفوأ ناك امف

 لزع هلام نم ميتيلا ةيفوتو « مكحلا ف لخدي ال امم كلذف ، ءىشب

 ٠ بحأ هلامب هريغ ىلا هجئاوح

 ءىش الو ميتيلا سشاعمب كلذ رضي مل عيب اذا بطحلا كلذ ناك اذاف
 ق لهج كرت اذل ناك ناو بجوأو هل حلصأ كلذ ناكو ء هلام نم

٠ هي ىلوأ وهف هلام حلاصمو هحلاصم



 ؛٢٣٢٧ _

 زوجلاو بنعلا لثم ةهكافلا هليكو نم ميتيلا بلط اذاو : هل تلق

 ؟ همعطيو كلذ هليكو هل ىرتسشثي له ث كلذ ريغو

 هزسني. امم كلذ ناكو ص كلذل ةع هلام ةلغ ى ناك اااذا معن : لاق

 ٠ كلاذ زاج هحلصي

 ءاودلاو نهدلا هليكو هل ىرتشي له ث ميتيلا ضرم اذاو : تلق :ا
 ؟ ىلاعلا ءاذخلا وأ

 اذهف ررضلا هكرت ىف فاخي ىذلا نهدلاو ءاذغلاو هل ءاودلا امأف

 ، هلضف ريغ وأ هلضف نم هلام نم ميتيلل كلذ لعفيو ث مزاللا نم
 عةوم كلذ نم مةو امآو ش هلام لصأ نم وآ هتوق نم ناك ولو

 ةرضم الب هلام ةلغ لضف نم الا كلذ نوكي الف هكفتلاو ةيهافرلا

 ٠ هلام حلاصمو هحلاصم ف هيلع لخدت

 جارخلا لقثل اذه لثمب موقت ال ميتيلا ةلغ تناك اذاو : تلق
 امك هلع قفنيو هلام لصآ نم عيبي نأ ىصولل له ، همزلي ىذلا

 .. ؟ كل تفصو

 مزلآ مزال نم اهل ضرع ضراعل تفصو امع ميتيلا ةلغ تزجع اذاف

 عقو ام امآو \ هريغ وأ ناطلس نم تافآلا نم ةفآي تفلت وأ تفصو امم

 حلصي ال ءىش وآ ءاذغ نم هنم دبال ام عقوم تفصو ام عيمج نم

 لام نم لصألا هيف عايب كلذف .2 هريغ وآ ءاود نم هب الا ميتيلا

 ٠ ميتيلا
! ١ ه. ه



 ب ٢٣٨

 هيف عابي الف ميتيلل هكفتلاو هفرتلاا عقوم هعقوم .ناك ام امأو . ...

 نم هنم دبال امو س هتوق ف ررضلا هيف فيخ اذا ء هلام لصأ

 لهأل ةروشملاو رظنلاو دهجلاب رايخلا ىعاري امناو ى هلام هحلاصم

 كلذل. سيلو & بابسألا عيمج نم هيف لوخدلا داري ام .هجول ميلعلا
 . باوصلا ةقفاوم عم داهتجالا نود ةياغ

 هريمحو همنغو هرهصت.مييب نآ متيلا ليكول زوجي لهو : تلقو

 ؟ كلذ زوجي ال مآ ءادن الب ةمواسملاب هلام عيمجو

 ء كل تفصو ام عيمج نم ءىش عيب ىف باوصلا ىأرلا بجوآ اذاه
 نميف ءادنلاب الا ميتيلا لام نم عيبي ال ميتيلا ليكو نا : ليق دقف |

 ىوس ام ىلعو ةعبارلا ىف بجوربو ڵ عمج ثالث .لوصألا ىلع ىدانيو ديزي

 ىصوااو ليكولا نا : ليقو ث اهيف بجويو ع ةدحاو ةعمج لوصألا

 ناو ث ةمواسسملاب اعاب لضفآ ةمواسملا تناك ناف ع كلذ ف نارظانلا
 ٠ ىلاا بحأ لوقلا .اذهو ث ءادنلاب اعاب لضفأ ءادنلا ناك

 ثلثلا هدلاو هل هلعج دق ىذلا ميتيلا ليكول زوجي لهف : هل تلق
 ريغل وأ ةجاحل هلخن ةرمث نم بطرلا ضيقلا نم لكأي نأ هترمت نم ا
 ؟ زوجب ال مآ ميتيلا دلاو هل لعج امم لقأ كلذ ناك اذا ةجاح

 زابج هلام نود وه فلت ناف ؤ هل تيبث ائيست ميتيلا. دلاو لعج اذاف

 ٠ ميتيلاا رمأب مئاقلا هنل كلذ هل لعج .

 هل ة جاح: ف ميتيلا لسري نآ ميتبلا ليكول زوجي لهو : تلق

؟ ميتيلل وأ



_ ٣٩٨٩ 

 لاح ىلع ميتيلا اهيف لسري نأ زوجي الف ميتيلا ىلو.ةجاحا امأف .

 رفوبو كلذ لثم ىف لمعلا لهآ نم ناكو ى ميتيلل حلصأ كلذ نوكي نآ الا

 نكي مل اذاف ع ميتيلا ةجاح امآو ث زئاج كلذ ناف ع هدانع رد_ة هيلع

 هفري لام ةعس :وأ مداخ نم ةجاحلا :كلتب مايقلا ىلغ هنيعي نم ميتيلل

 حلصو كلذ ىلع ردق اذا هحلاصم نم هلامعتساف تاكرحلا نع نكيو ك هب

 ىلع ىنع ناف ءا هنييْت بحأ امف ةع هلام ف ن اك ناو ، هبو هل كلذ

 ءا هننفنب رضي : مل ا ام حالصلا نم كلذ جرخي مل هل ةحلصم وه اميق لاح ا

 نم لبقأو. 6 ىسا صخلا نم .رثكأ هلوبط ميتيلا::ن راك ١ ذلاو .: تلق . !

 رظنب ىنه امناو غ سايقلا ىاع تسيل اهنا : ةضيرفلا ف ليقف
 ميطفلل نا : لبق دننو ك لو_قةلا. رثكأ وه كلذ لعلو ى كلذ نيح لودعلا

 ىلاا ةقفنلا فصن هل مث ع ةتفنلاا ثلث اايزسامخ ريضي نأ ئلا ادعاضف ا
 جرخي \٢ غليب نآ ىلا .ةقفنلا اثلث هل مث :ك اينحا دس ريصب نآ .

 حصي دتو ازئاج نوكيو ث ةيزم هلو ك اريصق .نوكي امبر هنأل ، رظنلا نم
 هنم جوحأ ريصقلاو ء اماقسم اليوط نوكب امبرو “ ماعطلا ىلا جاتحيو

 ىف هرظن جرخ نم هنأ الا ى ضئارغلل حصأ رظنلاب :ناكو :هتوقو همحالتل ا

 ٠ هللا ءاش ن نا: اطخآ هنا لقأ مل ةفصلا هذه .

 ٦ : ةلأسم :

 ىنطي نأ ميتيلا ةلغ ظفح ف هب ىلوأ ام ميتيلا ىصو ف تركذو

 ء ميت.لل ارمت اهدصح ىلا: لخنلا: كزتت :وأ ث مهازد اهلعجو : ميتيلا لخت

 باضصلا امف ءا اهريغ "وآ حير نم ةفآ متيلا ةرمث:ىثلع ئتاي نآ نكمي دقوأ

؟ كلذ ىف
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 ٠ تافآلا فوخ هلام ام ىلع طايتحا مويب اموي بطرلا

 ٠ هلام رئاس ىنطيو ابطر هيفكي ام ردق هل كرتي : لاق نم لاقو .

 ناو ث فراعتلا ف حلص هكرت ءاش نا رايخلا هل .: لاق نم لاقو

 كلذ لعف ىلع ةدئافلا ىف ىجرأو تملس اذا رفوأ ةرمثلا عمج . ىأر
 نأ لوقلا ااذه ىنبجعيو ، كلذ لعف لضفأ اهءانط ناك اذاو ، هعسو

 رظنلا بسحب ى ميتيلا لام ف فرصتلا ليكولاو ىصولا ىلع قيضي ال:

 رصق نا هرظنو هبآر نسح وجري نمل ةروشملا لامعتسا مم ةدهاشملا ىلع

 ٠ هيآرو وه هرظن كلذ ىف

 همزلد انطق وآ ارمت وأ امح ميتيلل ىصولا دصح نا كلذكو : هل تلق

 ديزب نأ ىلا اهب صبرتيو اهكرتي وآ رامثلا داصح تقو ميتيلا ةصح ميج
 ؟ اذه ىف كدنع امف : تلق ث ديزي ال وأ اهنمث

 : ليقو “ ةفآلا فوخ هب رظتني الو ع هتقو.نيح ف هعييب : ليق دقف

 عم كلذ نم فراعتي ام ىلع ريفوتلاو كلذ ى عفنلا اجر نمل صبرتلا هل نا

 ىلع كلذ ىصولا ى ء قيضي ال نأ ىلاا بحأ لوقلا ة دهو .{ ةمالسلا

 ٠ ةلآلا لوأ ق كل تفصو ام تثح

 مهبح ق ه دبيح ١ ,وطلخد نآ 7 نولفكي موقل زوجي لهو :

 كدنع امو كلذ زوجيآ : تلق ؟ ا دحا .و مهلكآو مهستيع نوكيو ه 7

؟ كلذ ىف



 ب ٤١

 . » هيلع مهنم ريفوتلا نوكيو ،.هوزري مل ااذا كلذ زوجي & معنف

 ۔ ةلا ,

 { نورخآ ءاكرش اهيفو ت ميتيل ةصح اهيف ةلخن هل لجر نعو

 هذه ءانط نم هتصح دحاو لك فرعو ع ةلخنلا ءاكرشلا دحأ انطاف

 ع ءىش هيلا رصي مل وأ هتصح نم ءىش ميتيلل راص ردي ملو ث ةلخنلا
 ءانط .هل زوجي ناك لهو : تلق ؟ زوجي ال. مآ هل زوجيأ : تلق

 ذخآو كلذ زاج اذاف ؟ هريغ وأ ميتي نم ءاكرش اهيف هلو ةلخنلا هذه
 . ؟ كلذ ف كدنع ام : تلق ؟ هتصح ميتيلا ىلاا لصت ملو ء هتصمح

 نيغلاب !!وناك نا ءاكرشلا رئاس ىلع زوجي الف ءانطلاا امأف
 زايج ميتيلل هباستحا زوجي نمم بستحم هل ناك ناف ث ميتيلا الا

 هتصخ ميتيلل نماض وهف اهئانط نم ذخأ امو ى ةلخنلا عيمج ءانط

 ى فصنلا ميتيلل نمض فصنلا ناك نا ةلخنلا نم هتصح ردقب ذخآ امم

 لثم كلذف ةلخنلا ءانط ءاكرشلا متأ نا كلذكو ح عبرلاو ثلثلا كلذكو

 لك ىلا لصي ىتح هئاكرشل انماض ناك اهئانط نم ذخآ ام ميتيلا

 ٠ هوبجولا نم هجوي ءانطلا متي مل الاو س هتح مهنم دحاو

 لطاب .ء ءانط نا لوتو 4 ٤ ةصحلاب ةرمثلا نم هلو. ى ةلخنلا نم هتصح

 ٠ مكحلا ف حصأ لوقلا اذ دهو , ةلطاب ةقفص اهنأل . هلك

 : ةلآ . و

ليكو ميتيلل نكي ملو ث ةكرش اهينف ميتيلوا لخنو ضرأ هل نميفو



 ت ٤٢٣

 نع ةنوؤااو دامسلا ميتيلاا مزليو.غ رزي نآ هل :زجني له :ء 7 الو

 لمعي امك لمعلا نم اهتصح مهتصح اهلمعي نم ىلا عفديو ث ميتيلا ةصح

 اهفرعي وآ ى ميتيلا ةصح نمضيو ةلغلا ضبقيو ، ضعب مهضعبل سانلا

 هتصح ذخأيو ث ميتيلا نيبو هنيب :ةكرش وه ىذلا رمتلاو بحلا نمن
 ' ؟ةمنسق ريغ نمااهغيبي وأ اهلكأم
 | :: ..و

 ماوقلا مد-ء اذا هلك كلذ هل زوجي معنف ليكلاب كلذ ملع اذا.' !.

 دنع مكاحلا ماقم نيمئاقلا ةعامجلا وأ. مكاحلا نمم رمألا ىلوأ نم ميتيللأ

 ٠ كلذ ىف مكاحل مدع

 لام نم لكأب نأ ميتيلا ىصرول : هللا همحر رثؤملا ىب باتك نمو

 ٠ ميتيلا ةجاح ف هباود بكريو ث ميةي ةمل ةعيض ق ناك ام ميتيلا

 نم لضفي ءىنت نم لكأ اميف هيع سأب ال هنا اضآ : اولاقو .. : . و

 ء د سفيو عابي الو رخدي الو ميتيلا هيلا جاتحي ال ميتيلا ماعظ .

 نبللاو ميتيلا مداخ لضف ف ىصولا ىلع سأب ال اضيأ : اولاق دقو.

 نع الو همايق نع الو هلاع نع هلغشي الو ى مداخلا ةمدخ نم هل نمث ال امم
 ةبسكملا نع لغتشا دق نوكب نآ الا دريو هلام نم ضرتقيو س هتعبض

 & مبتيلا لام عاض ةبسكملاب لغتشا نأ فاخو ث هتعيضو ميتيلا لامب
 توقبو توقلل ضرتقي رتقي اذهف 0 هلايع عاض ميتيلا لامب لغتنا. نا د

 نوكي ال نآ انوجر رسيي نأ لبقأ تام ناو غ دزيلف رسيأ ناف ث هلايع
 ٠ ابولطم الو اهنثآ

 ميتيل 1 لام ف وبمه عبشيو ... هعوجيو. مبةيلاب :ربخي : نا .هل ٍ نيلو عاد



_ ٤٣ 

 < هلام حالصو هتو سكو هتقفن نع لضف ميتيل ا لام ق نوكي نأ ال | ١

 هللا ءاش نا .سب. هيلع نوكي ال نأ وجرنف هجولا اذه ىلع ضرتقا ناف

 . بستحملا كلذكو انفصو ام ىلع

 : .. آ . . ج

 لام ىلع لبقأ نا ريقف وهو ميتيلا لام ىلي نميفو : هريغ نمو

 ؟ ميتيلا رمأ عاض هتبسكم ىلع لبقأ .ناون ، جاتحا ميتيلا

 بلط ول نا ام لثم ميتيلا لام نم هلمع ىلع ارجأ ذخأي : : لاق

 ٠: سأب الف ع هنسفنب رجألا كلذب الاأ هدجي مل هزجأتسي الجر

 لكاي نأ هضرأ ىتأ اذا هل ىرتأ اينغ ناك نا تيارأ : هل تلق

 ىنعف هسقن ى لكأ ناو ، كلذ نغ فقفعتسي نأ بحأ انأ : لاق

 اب هيلع نوكب ال نآ

 هذل له ث اهسأر رعش صقي نآ :اهيلو دارأ ا ةيبص نع لئسو
 .. ١ ؟ كلذ

 ١ ٠ كلذ هل نأ ىعم : ل اق

 :. ةلانمم " وج
  1ح ٠.٠ : ٠

 ىلع مايق ف ميتيل ب بستجب. نآ لجرل :نوجي , له : .رثؤملا ىبأل تلق :. . .

 ؟ ةناغ نب وأ لام
 . > . ., ث٠ . ٠. ٠ ! ٠ 4

. !: . ٠ . ٠ ٠. . ٠ ٠ . : . 

 ٠٠ . ٠ ب ا . 34 ٩ - . .. ٢ ٠ 7 ٠ انج : : م ٠ .

٠ 

.صم . : ا



٤4٤ 

 ميقآ ن را تدرأ ث لاق هنآ ةميقع نب حاضولا نعا ظفحأ ىذلا : لاقف :

 + دمجم اليكو ةدايز

 ناكو ح ةيصولا ا هلمحأ ملف هل بستحي نآ هل زوجي له : تلق ث

 ع هل ظفحلاو . هلام ئلع مايقلأ هل زوجي هنا .: هب لوقأ ىذلاو

 ناويحلاو لصألا :عيب امآو « مايقلا هب حلصي .ام عيمجو ؛ هتلاغل عيبلاو
 ٠ نيمل لا ىأربف

 هسىتحم هل بسنحا مث ح ةنومأم ةقث مآ هل تناك نا تيأرأ : تلت

 ؟ همأ ىلا هملسيآ هتلغ عيب نم هلام ق

 ٠ ميتيلا غولب ىلا هدب ف ىقب نكلو ال : لات

 : ةلأسم وج

 ةلزتعم ىهو ث محر ىماتي موق نيبو اهنيب ةأرما ف هلا كمحر لوقت امو
 اهل ىرت له . مهماعط ق مهطلاختق .مهيلا فلتخت اهنآ ال! & مهنع نكسلا

 ؟ تلعف اميف مثا اهيلع لهو ث ال مأ مهماعط ف مهطلاخت نآ

 ملعي هللاا و مكنوخاف مهوطلاخت ناو { : ىلاعت هلللا لاق دق : لاق

 سأب الف هيف مهطلاخت اميف مهآزرت نكت مل اذاف ) حلصملا نم دسغخملا

 ٠ هتا ءاش نإ كلذي

 ] مهلوع ىلوتتو ك اه رجح ق نوكي نآ ال ١ مهطلاخت ١ : رتؤمل ا وبآ لاق

. مهازرت آ امرغغ اهيلغ رأ مل تلعف ن ٣



٤٥ .. 

 الف جارخلا. ىنم .ذخأ نآ :هيلا : بتكف بئاغ لجرل لكوتم نعو

 هنلا لكوتيأ ...ةاكزلا ىطمباف جارخلا : ئنم. ذخؤي مل:ناو ة ةاكزلا ىطعت

 ؟ ال مآ

 لا_الاا كسمي ي نكلو ، هلام ةاكز جرخي ال لجرل :لكوتي ال : لاق

 لسريو ح هنم تئرب دق ىناف & تئست نم لكوف لكوتأ ال ىنأ هيلا ثعبيو

 اذاف ء كلام ةاكز جرخت نأ.الا لكتأ ال ىنأ كلذ هعم حص نم كلذب هيلا

 .:ه .هلام ةاكز جرخي ال نمل لكوتي الو ع لاملا كرت كلذب هيلع جنحا

 ضبقو ١ دالبلا ف ماقأو ك  مهنم دحاو مدق بايغآ موقل لام . نعو .

 متناف نيتيرق ق لاملاو » . مهل ليكو هنآ ىعدي وهو بايغلا ريغي ملو هتلاغ

 .ىعدملا ىلا اهرييو ضبقي ناكو ى مهتي ال اناسنا لكوف امهادحا ٢

 ةلاكولا لبقف ايحتسا مث ث كلذ هركو ث رخآ الجر لكوف مدن هنا مث

 اذه ضايق ىرت امف ، كلذ نم هسفن ف متو مث ، لجرلا جرخ ىتح تكسو

 ؟ مثآ وأ هنم ىرتشا وأ هضياق نمل عساو هلامو ىنغدملا

 ىعدملا اذهل زوجي.الو ، ىعدملا اذه لوق.لبقي نأ ىرآ ال : لاق

 اذه نوكيو > زئاج هتصح ق . هلعغو هتصح ق الا لاللا اذه ق عينص

٠ ةصاخ هنصح ق اليكو



_ ٤٦ 

 " ةلأسم :

 ء اعيمج مهنم رثكأ هلو \ تويب ى ةكرش موق نييو هنيب لجر نعو

 ؟ مهنذأتسي ىتح وأ مهيأر الب ءاسث نم نكسيو نكسي نآ هل له

 ٠ مهيأرب الا كلذ هل سيل : لاق

 : ةلسم :3

 سيلو ، جاتحم ريقف ميتيل نيد هيلع لجر نغ رثؤملا ايآ تلآسو

 ؟ هلوعت مآ هلو عنصي فيك ي ليكو هل

 ةنايخ اهنم ملعي الو ث هلام ىلع نمؤت نمم همأ تناك نا : لاق

 امو هتقفنو هنوسكو ث هتنؤم ىف هعنصت اهل لاتقو ص همآ ىلا هبلع ام ملس

 ةعامج ممتجا كلذ ىملءع نم نمؤي ال نمم همأ تناك ناو س هنم هل دبال

 ح هتنؤم نم موي لك ف هيلا جاتحب ام ميتيلل ااوضرف مث نيملسملا نم

 هئيس ميتيلا لكأب نآ لبق تام نا هايا اهنمضيو هيلع ام اهيلا ملسي مث
 ٠ ةنماض هل ىهمن

 ىذلا رظنتو ءىرب دتف اهيلا عفد ىذلا لكاي نأ لبق ميتلا تام ناف

 همستقب هيلا ىقب ام تدر اهيلا هعفد ىذلا ءىنلا غرفا اذاف ث اهيلا عفد

 لكويلف ڵ غرفي نآ لبق توملا هرضح ناف مايألا وه بسحيو ثراولا ىلع

 ذنمو ع ميتيلا مأ ىلا هعفد ىذلا ءىشلا ناك مك هملعيو ك كلذب هل موقي نم

٠ هللا ءاش نا عىرب دقف همآ ىلا عفد ام ميتيلا لكأ اذاف ، ميتيلل ضرف مك



 كلذكو ث ميتيلا ثراو ىلا ليكولا هادأ ثدح ميتيلاب ثدح ناو

 تام ناو ، تأربو ءىرب دقف ميتيل هلكأ دق ناك نا ةنومأم ىتلا ف لعفي

 « ميتيلل ةثرول نماض وهو ص هل ةنماض ىهف ءىشلا ذفني نأ لبق ميتيلا

 . اهيلا مفد !ذا اهنمضيلو

 ةصح اهيف بايغآ موقل ةرجح هلو ڵ، لجر دي ف لزنم نع هتلأسو
 غ اولعفي ملف ، هوصلخي وأ هؤمساقي نآ مهيلا لسراو مهيلا بتكف ك ةليلق
 هرادج رسك اوءاج اذاف ث هتيب نكسيو ث رادجب هترجح ىلع طيحي نآ هل له
 ' : ` ؟مهل ناك ام مهاطعأو هانب ىذلا

 ؛لذاف ڵ: هتيب نكسل كلذ لعق امنا ناك اذاا هيلع سأب الف معن : لاق

 نا هنآ الا .ي هاني ىذلا مدهيو سأب الف مهتصح مهل جرخأ موقلا مدق

 نالف ىنبل نآ الودع ادوهش دهسثيف غضوملا نوزوحي هتثرو فاخي ناك
 . اذكو اذك عضوملا !اذه ىف

 تويبلا نكسي وهو { موقل هتصح اهيف لجرل تويي نع هتلأسو

 ؟ مثا هيلع له ى ةصحلا كات باحصأ ىأرالب

 ث مهيأر نع الا تويبلا نكسي ال : لاق

 ةصح امآو 5 ىتصح مكتتكسأ امنا مه :كسمأ نيذلل لوقيف : تلق

 ؟ الف نالف ىنب

<



 م ٤٨.

 ىف ىنلعجا ىلع ابآ اي : هل لاقف لجر هاتأ ىلع نب ىسوم نأ ىنغليو ٠
 ء انعاكرش لحتسا : ىلع نب ىسوم هل لاقف ء ةردس ىف كتصح نم لحلا

 عسوت مل مل ىلع ابآ اي : لئاق هل لاقف ، لجرلا بهذف ء كردي اندنع ىذلاف

 ٠ اليبس موقلا ةردس ىلا لعجأ مل : لاق ؟ هل

 : ةلاسم ههج

 { هذخأ لالا بحاص داراف ؤ ميتي لامب وآ ةطقلب رجت لجر نعو

 ؟ ءانغ هيف هل له ء هانغ هيلا بلطت

 ناف ميتيلا لام امأو غ لاملا سأر دريو حبرلا هلف طختللا امآ : لاق

 ح لاملا سأر هيلع امناو > حبرلا هلف هيرجتو هلام نم ض رتقاو اليكو ناك

 . : هيف فلتخا دقف بصتغمل ١ امأو «: هءانع هلف هضزرتغفي مل ناو

 . لاملا سآر دريو هل حبرلا : لاق نم مهنمف

 ٠ هل ءىش ال : لاق نم مهنمو

 : ةلاسم ج

 ةوسك اهلو ئ لقعلا ةصقان ىمهو ضيحلا تغلي اذا ةميتيلا نعو

 نآ اهفلكي نل له ك اهابص ف اسهل نأك بوبلجو ، ىبصلا صيمق لثم
 ىلا ةوسكلا ٥ ذه سبلت وآ ك ةوسكلا هذه ريغ ةوسك اهلام نم اهل ىرتشي

 ؟ اهريغ اهل ىرتشي كلذ دعبو ص اهنفت نآ

ءاسنلا نم اهلثم ةوسك ةوسكلا هذهب لدبت نأ نكمآ اذا هنا : لاق



_ ٤٩ _ 

 وه ام اهيف لمعتسا اهحلاصم نم كلذ نأ كلذب مئاقلا رظنلا ف بجو

 ث رايتخا رارطضالا عم سيلف الاو ، اهحلاصم نم

 ء اهسأر رتستو بايثلا سيبلتو رمتخن نأ تعنتما ناف : هل تلق

 ؟ ىلحلا اهل قلعيو ث اهسأر طشمتت نأ لنم اهلاح ىلع كرتت نأ تبلطو

 ىلع ربج الب اهرمأل نسحأو اهرتسل ترقأ ام اهنم كلذ ىف اهرمأي
 ٠ اهحلصي الو اهل حلصي ال ام ىلع ةنوعم الو ، اهمزلي ال ام

 ؟ لقعلا ةحيحص تناك ناف : هل تلق

 ىلع ردقي نمم ةيافكلا رادقمب اهيلع ركنيو س هيلع ناعت الف ى اهعسي ام
 ٠ اهيلع راكذالا

 ك فرخت ةما دقم ةلخنلاو ح عبر اهيف ميتيلو ك ةلخن ٩ل لجر نعو

 ؟ اهترمث مسق ق لاتحي فيك : تلق ك ة دلا و هلو ىصو ميتيلل سيلو

 مساقو ك ليكو وآ ىصو نم ميتيلل ةمساتملاا مدع اذا هنآ ىعمقف

 لعجو ث ميتيلا ىلع رفوأ لضافتي ال ابطر ةمادقملا ةرمث نم لصح ام هسفن
 ٠ هللا ءاش نا هعسو ؤ كلذ نع هئانغتسا دنع هلام حلاصمو هحلاصم ق كلذ

 نولوقي سانأ دلبلا ىلا لصيف اهيق كيرش هلو ، لخن هل لجر كلذكو
 ةموسقم ريغ ةعاسثم لخنلاو س كلذ هعم حصي ملو ع هلام ىف مهلكو هنا

 ؟ اهترمث مسق هل زوجي فيك

( ه ج ديفملا عماجلا - ٤ م)



_ ٥٠ -- 

 لالا بر رضح اذا اهترمث مسق هل زوجي هنأ ىعمف

 زاج ةرهش وأ ةنيبب ليكولا اذه ةلاكو حص ناف ، ةليكو وأ

 هبلتت نئمطيو ع كشي ال امم كلذ ناكو ى كلذ مدع ناو ث مكحلا ىق كلذ

 ء ةلاكولا ببسب الا لاملا بر ىلع كلذ لثم نوعدي ال ءالكولا نأ هيلا

 . ةنانئمطالا مكح ف ىدنع هيلع كلذ قضي مل

 : ةلأسم ج

 نيتنباو ث نيركذ نبدلوو ةجوزو ع الزنمو الام فلخو كله لجر نعو

 ء اياصوو قادصو قحب اهل ىصوأ كلاهلا نآ ةجوزلا تعدازو ، نيتلفط
 ء راغصلا هدالوآ لام ف ةيصو اهلعجو ص هنيد ءاضق ق اهلكو هنأو « نيدو

 اهيلعو اهل مكحلا ام ، نوغلابلا ةثرولا اهركنأن كلذ ىلا اهتزاجا تبلطو
 ؟ كلذ ىف

 ٠ ةنيبلا اهيلعو ةيعدم ىه : لاق

 تبلطو ص لاملا نم هتعدا ام اهريغل الو اهل حصت مل ناف : هل تلق

 اهل حصي نأ ىلا ث كلاهنا اهنلخ ىتلا مهعصصح عيب نع ةثرولا عنم

 ؟ كلذ مهيلع اهل نوكي له اهاوعد

 نع رثألا ىف تدجو ام ىلع مكاحلا رظن هبجوي ام ىلا كلذ : لاق

 ٭ هللا همحر ىراوحلا ىبآ

 اهل حصت ملو 4 ماتيالا اهدالوأ ةصح ضبق تبلط ناف : هل تلق

نم بستحم ماتيالا ءالؤهل بستحلااو ح ةثرولا ضعب اهعنمف ص ةل اكول ١



 ى ٥١

 ؟ هيف مكحلا فيكو

 مهل بستحاو مهلاومأ ف ررضلا ماتيألا ىلع هفيخ !اذا : لاق

 هدنع جرخي ام ىلع هيف مكحلا ىرجآو ، كلذ ى مكاحلا رظنف بستحم

 ىلع زاج هتنواعمو كلذ ف هتناعاأ بجوآ ناف ع ةدهاشملا مكحي رظنلا ف

 نواعتلا نم كلذ ناكو ع مهسفنأو مهلام ف ماتيألا حلاصمل مايقلا بسح

 . ىوقتلاو ربلا ىلع

 اهعيضت رهظ مت . راغصلا اهدالوآ ق اهتلاكو ثحص ناف : هل تلق

 هيف بستحاف هل عدو ال نم هيف تحابآ وأ ل ام ق حالصلا وأ ةرمث ف هل

 ؟ هيف مكحلا فيكو ث كلذ هل له ، هنع اهعنمو ك نيملسملا نم لجر

 عييضتلاو ةرضملا هيلع فيخ اذا هنأ رمؤيو مكاحلا ىلا اذه : لاق

 . هيلع نمؤي ثيح لعجو ي كلذ عنم ميتيلا لا

 : ةلآسضم دهج

 مايقلا ماكحلا ىلعو : هلما همحر نسحلا نيب دمحم نسحلا ىبأ نعو

 حلصي ام ميتيلل لعفي مهريغ نكي مل اذا مهسفناب هيلع نوردقي امب ماتياملا
 ٠ تقولا ىف مكاحلا رظن ف جرخي ام ىلع كلذو المجم

 : ةلسم وجا

ءىش هعمو ح موق لزنم لخد ١ ذا ميتيلا نع دبعس ايآ تلاسو



_ ٥٢ 

 ؟ لعافلاو رمآلا مزلب ام هوخلتآو هي ا وعفتناق ح مهلزنم ق هيسىنف !

 هينيص وأ هدبع وآ هدلو رمأ اذا كلذل لعافلاو رمآلا نآ ىعم : لاق

 ٠ نامضلا همزمب ناك نمم لعافلاو ، نماض وهف ، هيلع هرمآ زوجي نمم

 ؟ نامضلا اذه نم ميتيلا اذهل صالخلا فيكو : هل تلق

 نكي مل ناف ع هليكو وآ هيبآ لبق نم هيصو ىلا هملسي نأ ىعم : لاق

 ٠ لوقلا ضعب ف هتوسك وأ هتقفن ف كلذ لعج ليكو الو ىصو هل

 ليكو وأ ىصو ىلا ملسي ىتح هلاحب لعجي هنآ : لوقلا ضعب فقو

 ٠ همزلي قح ق وآ ، ميتيل ١ حل اصم نم ءىش ق لعجي وآ ؤ مكاح وآ

 :ةلأسم .3

 غلابلا ةصح لجر رجأتسا ةعاشم ميتيل ةصح اهيف ضرأ نعو

 &٠ هنصح ةرجأ ميتيل ١ تثبسحو 4 اهعيمج اهع رزو { ةمولعم ة رجآب ةعا رزلل

 ؟ ال مآ هعحعسبو كلذ هل زوجيآ لكو هل سيلو 6 قفنأو رجأتسا امك

 رعس نم طسولا ليبس ناك !ذا زئاج كلذ نا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 بستحي امك هسفنل كلذ ىف لخديو ث ميتيلل بستحت نآ هل زوجيف ص دلبلا

 ٥ ٠ ريغ مم هل

 هريغل لعقي نآ هل زوجب امك ، هسفنل كلذ هل زوجي ال هنا : لبقو

٠ هسفنل هلعف ريغ هريغل هلعف نأل ى طايتحالا هجو ىلع



_ ٥٣٣ 

 مث ، هسفنل كلذ هل زوجي ال هنا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ نوكي ام كلذ ىلع عرز

 ٠ غلابلا نم ةصحلاب

 ىلع هتقفن اهيلا ملسف هلوعت ةدلاو ميتيلل تناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هعسيأ ةمولعم مايأل هقحتست ام

 زئاج كلذف ، مكحلا ىف تتبث ةضيرفب كلذ ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 زوجي ال : ليق دقف & وه هلعف قيرط نم ناك نا امآو ٠ همكح تبثي نمم

 ترمأ اذا هحلاصم عضوم ق هلعجن اهنآ كلذ ىلع ةنومأم نوكت ىنح كلذ

 . قحلا هجو ىلع هب

 امهد_حآ باغ مث ء هبحاص ىلع قح امهنم دحاو لكل نيلجر نعو

 ؟ هيلع امم هقحب هصصاقي نآ هل له ص هيلع ردقي ال ةيبغ

 هل زوجي هنأ هيلع ةجحلاب ردقي ال ةبيغ باغ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هقحب هصصاقي نأ

 ىف لعفي فيك اذه ىلعو ص ءىش هيلع اذهل سيلو باغ ناق : هل تلق
 ؟ هيلع ردقبالو ئ هل هيلع ىذلا

 فرعي مل اذا فالتخالا ىنعم هقحل هنم سيآ اذا هنأ ىعم : لاق

 هنأ ريغ هثراو فرعو هعضوم فرع اذاف س اثراو هل ملعي الو هعضوم

؟ لوصولا ىلع ردقي ال



_ ٥٤ 

 نأ ىلا هيلع قحلا نوكيو ، فالتخالا مكحلا هنع لوزي اذه نأ ىعمف

 ٠ هيلع ردقي

 : ةلأسم "

 هل زوجي له ، عضري ىبص وهو ميتيل ةعبت هتمزل لجر نع لئسو

 ؟ هب هنهديو انه هل ىرتشي نأ

 نكم ملو ،ڵ هنهدل لضفي ام ةعس هلام ق ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ كلذ زوجي هنأ ىعمغ جوحأ نهدلا ريغ ىلا

 ؟ هتدلاو ىلا هملسي له ابوث هوسكي نأ دارأ ناف : هل ليق

 كلذ نم اهيلا هعفدي امو هتوسك ىلع اهنمآب ناك اذا هنآیعم : لاق

 ٠ ةنانئمطالاا ىنعم ىلع اازئاج ىدنع كلذ ناك ئ لدعلام هعضوم ق هلعجت اهنا

 . ميتيل ا هنع باغ مث ك اه ايا هسيلآو اصيمق م ميتيل ١ عطق ناف : هل تلق

 اذا هاك دق هنأ ىعمف بوثلا اذه ميتيلا ا.ذه ىسك نا ىعم : لاق

 . ةقث بستحم وأ مكاح وأ ليكو وآ ىصو نم كلذب مينيلل موقي نم مدع

 : ةلأسم 3

 نوكت نم ىلع ص ريقف معو ن ةدنغ مآ !٩ تناك اذا ميتيلا نع لئسو

؟ هل ضرفي فيكو ، هتقفن



 امهتاںيم ردق ىلع مألا و معلا ىلع ضرفي : ليق هنآ ىعم : لاق

 ء هنم اهثاريم ردقتب ذخؤتو ح معلا ةصح ردقب مألا ىلع طحيف ص هنم

 ٠ امهنم ريقفلا نود اهلك هتقفن امهنم ىنغلا ىلع نوكي : ليقو

 : ةلآسم وج

 هجو ىلع لكأيل ماعطل أ ىلاا انعب نأ زوجي له ىبصلا لئسو

 > ءارقفلا نم نكب ملو ك اينغ ىبصلا ناك اذا هيلع ربلا لاخداو ةماركلا

 ىعدو هتماركو هتحلصمل كلذ نوكيو س لقعي نمم ناك اذا ىنبجعي : لاق

 هب رومأملا وه حالصالاو ء هل ىدنع احالص ااذه ناك ىنعمل ا اذه ىلع

 .٠ ىدنع ميتيلا ريغ كلذكو > مهلاومأو مهسفنأل ماتيألا رمأ ق

 كلذ مأ سانلا رئاس نم كلذ ىلا هاعد نم لكل زوجيف : هل تلق
 ؟ صاخ

 . ةعفنمو ةرسمو ةحلصم هب هل عقو نم لكل هنأ ىعم : لاق

 ؟ هلهآ ٥ ركو ةرسم ىبصل ١ نم رهظ ن افخ : هل تلق

 ةحلصملا ىنعم ىلع تعقو ناف ص هلهآ ةيهارك ىف رظني هنأ ىعم : لاق

 هجو ىلع ناك نا و & مهيبصلو > مهيبص ق رظنلاب ىلوآ مه اوناك

 ناكو ء ىدنع حالصلا هجو ىبصلا مرحي مل سانلا لهجو نامرحلا

 رسخم اقيدص : ليق دق هنأل ، هيلع لطابلا نم ىلوأ حالصلا هل رظانلا

. نييم ودع



_ ٥٦ _ 

 ؟ نيبم ودع رسخم قيدص ريسفت امف : هل تلق

 . رسخم وهف ريخلا مرحأ نم لك هنا ىعم : لاق

 : ةلسم

 نآ هلمعتسا نمل زوجي له ؤ ة رجألام لمعب ىذلا ميتيل ا نع هتلأسو

 ؟ هحلاصم ىف اهلعجيو ث كلذ زوجي ال مآ هترجأ هيلاا ملسب

 : كلذ ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ هبلا ملس ظفحي نم دحب ناك اذا : لاق نم لاق

 نأ الإ هيلا اهملسي نأ هل سيلو هلامك لام هنزاجأ : لاق نم لاتقو

 ٭ هحالص ق اهلعجي

 : ةلأسم وج

 د_ة ناك نيد لجرل هيلع ناكو ث ىماتي كرتو كله لجر نعو

 هعسي له ع ءىشب هل صوب ملو ع هب ارتم ناكو ي هتايح ف هنيد هدحج
 كلذب :اوملع س مهدلاو ىلع هلام ردةب ىماتيلا ءالؤه نم ذخآي نآ

 ؟ اوملعي مل وآ

 زجع اذا هقح ردقي هلام نم ذخأب نأ هل نا : ليق دق هنأ ىعمف

 نآ الا مهيلع جتحي ةجح ىم اتيلا ىلع ملعأ الو > مكحل اب كلذ ذ_خأ نع

هفصنأ ناف ك ليكول ١ وأ ىصرولا ىلع حجنحيف > ءالكو وأ ء ايصوأ مهف نوكي



_ ٥٧ 

 قوقحلا ءادآ دعي الا كلاهلا لام ىمانيلل سيلو ڵ هقح ذخأ الاو

 ٠ ههزلتن ىتلا

 ؟ هيلع ردقي ال بئاغ وآ ميتي لام ىف ةكرش هل نمع لئسو

 ۔ ىصو وأ مك اح مكحب الا كلذ ق لوخدل ا هل زوجي ال : ضعب لاقف

 ٠ مكاحلا مدع دنع ةقث بستحم وأ

 اذل نامضلا هيلعو اكرتشم نوكبو “ عيمجلا ذخأ هل : ضعب لانتو

 ٠ مكاحلا ىلع ردني مل
 لوق ىلع كلذو > بئاغلا ةصح عدبيو هنصح ذخأب : . د لاقو

 ٠ مكاحلا ىلع ردقي مل اذا: هللا همحر رثؤملا ىبآ
>>- 

 ىلا ةنامأ هدي ف ميتيلا لام نوكيو عيمجلا ذخأي : ضعب لاقو

 ٠ ههجو ىلع هذفني نآ

 هيف بئاغلاو ميتيلا ىف لوقلا: اذه هبجعب هللا همحر خيشلا تيأرو

 هتصح ذخأ ىلع كيرشلا ردقي مل اذا ميتيل ا ىف ليق ام وحنك س فالتخا

 ٠ مكدلاب

 :ةلأسم ه

هلام ناك اذا رحنلا ف هل ىحضيو ث ملعملا رجأ ميتيلا نع ىطعيو



٥٨ 

 ، كلذك اعساو هلام ناك اذا مدخيو ث اهنبلل ةحينملا هل ذختيو ، اعساو

 مكاحلاو ليكولاو ىصولل كلذ زوجي لقعلا صقانلاو هوتعملاو مجعألا كلذكو
 ةنومأم ةقث ءاسنلا نم ناك ناو ث لاجرلا نم مهيلع موقي نم ءالؤهل لكوي نأ

 هتدلاو ىلا ميتيلا رمآ نيملسملا ماكح لعجي دقو س سلب الف ؤ كلذ ىنكت

 مكاحلا وأ ليكولا وأ ىصولا ىلعو كلذل اعضوم نك اذا هتدجو هتخأو

 ميتي نم هثراو وه نمم دحآ اهوتعم وأ مجعآ وآ ابئاغ وآ اميتي مزل اذا

 ٠ ميتيلا لام نم هوطعي نأ هريغ وأ

 : ةلسم 3

 ء كلذب اهل ةنيب الو ، اهيدلو ةيصو اهنأ تعدا اذإ ةأرملا نعو

 ؟ ةوسكلاو ةقفنلا ىلا نايبصلا جاتحاو

 نم عيبيو ع اليكو ميتيلل ميقي ء مكاحلا ىما امهرمآ عفري : لاق

 نوموقي نيملسملا ةعامجف مكاح نكي مل ناف ، هوسكيو هيلع قفنيو ك هلام

 لك ىف هيلا جاتحي امل هلام ف ىبصلل ةضيرف نوضرفيو ث مكاحلا ماقم
 رهسشث لك ىف لاملا نم عابيو ص هيلع نادت نآ هتدلاو رمؤنو ، رهش

 عيب الذا : ليق هنأل ڵ كلذ ريغ ىدنع زوجي الو ء ميتيلا هقحتسي امب

 ريغب عيب ناو ع غلب اذا رييغت هل نكي مل ميتيلا حلاصم ىف مكاحلا رمأب
 ء هبلط اذا غولبلا دعي هلام كردآ هماقم موقي نم وأ مكاحلا رمآ

 زوجب اذه نا : ليق دقو ، لوطي اذه ف لوقلاو ، هنمث در هيلع سيلو

 ٭ ميتيلا رمأب ىنعت نمل

: هللا همحر دبعس ىبآ خشلا نع زئاجلا قيرط نم اضيآ تفرعو



 ۔ ٥٩٨٩ مم

 ء مكاح نكي ملو ، مكاحلا ىلع ردقي ملو بستحم ميتيلل بستحا نا هن

 حلصأ كلذ نآ ىرتسملاو عئابلا ملعو ع رهش ةقفنل هلام نم عابو هب مانو

 عيضي الئل ، هحلاصم ق ميتيلل باستحالا هجو ىلع كلذ زاج ميتبيلل

 ىلا لاملا نم ملس ناو ث هل كلذ ناك مكحلا ف هليح ىلع هل ردقي ملو
 ىدنعف ميتيلا حلاصم ف كلذ لعجي نأ هيلع نمؤت تناكو ع ةدلاولا

 هنأ رثكأ ىدنع لوألا لوقلاو ، لوألا مدع دنع كلذ ىف صخر دق هنأ

 .ردقي مل اذا مكاحلا اهرمأي ام لثم هيلع نادت نآ رمؤنو ث هياع قفني

 رايخلاب ميتيلاو ، زئاجلا ف ىدنع اذهو ث كلذ ريغ ةليح ىلع ميتيلل
 ٠ هضقن ءاش نو ث ميبلا متأ ءاسث نا ڵ غلب اذا

 توم دعي بألا ماقم موقت نآ مالل لعج دق اضعب نآ ىدنعو
 فرع اذا ميتيلا حلاصم ف لاسالاا عيب مالل زوجي ىنعملا اذه ىلعف ، بذلا
 كصحو عيبلا لصح اذاف ث ميتيلل حلصأ كلذ نأ ىرتسشملاو مئابلا

 هنأ دجوي ام رثكاو ، كلذ ميلست ف فلتخا دقف ىرتشملا ىلع قصلا
 اذاف ڵ نامزلا نم ارهش هيلع قفنتو ميتيلا ىلع نادت نأ مألا رمؤت
 اذكهو ث هيلع تقفنأ ام ردقب اهيلا ملسو قوسلا رعس رظن هيلع تقفنأ
 ث ةقفنلا نم امهنم دحاو لك قحتسي مك رظنيو ؤس ىدنع مكاحلاا لعغي

 ٠ هبلا ملسيو رعسلا ف رلظني مث ، هيلع نادي نآ ميتيلاب مئاقلا رمؤيو
 ا

 ق رظنيف ايسامخ ريصي نأ ىلا ةقفن ثلث ميطفلل نا : ليق دنو

 نا لخادلل تبثي ىدنع مكحلا و ؤ اذه ف لوخدلا ديري ىذلا كلذ

 دجت مل ناو ڵ كل تفصو ام ىلع زوجي زئابجلاو ، كلذ ىلع ردق
 ء هلام نم ميتيل ا ىلع ؛قفنآو ڵ هنم نادي نم ميتيلل مك ةانقلا وآ مأل ا

 ىلع كلذ زوجي هنآ ىدنعق 0 مكاحلا رمآ ام لثم ىرتشملا هيلع قفنأ

 ء هلوق ضعب ىف هللا همحر ديعس ىبآ خيشلا نع هانفرعو ص هاندجو ام

٠ هيلع اوردقت نا نيملسملل تبثأ ىدنع مكاحلاو



_ ٦٠ 

.٠ 
 باب

 ةعي دلا و ةنامالا ق

 تام دن هدجوف ، بئاغ لبجرل ةنامأ هدنع تناك لجر نع لئسو

 ةثرولا نم دحاو ىقبو س هتصح مهنم لك ىلا ملسق ص ةثرو فلخو

 ؟ هتصحب ل_عفي فيكو ٨ وه نبآ هعم حص ال و ؤ هدجي مل

 ةنامأ نم هيلع ىه ام ىلع اهلاحب نوكت هتصح نآ ىعم : للق

 هر_هآ حفصي نآ ىلا نامضلا هيف بجي ام ثدحأ ناك نا نوضم وأ

 ٠ هتثرو ىلا هملسيف % هتوم رمأ وآ

 ائيش وأ ريناند وأ مهارد تيملا هفلخ ىذلا ناك ناف : هل تلت

 هتصح ةثرولا نم دحاو لك ىلا ملسو ص مهلاردب هعابف ڵ ضورعلا نم

 لجرلا اذه دي ف نوكت س مهارد بئاغلا اذه هنصح ىقبو ص مهاردلا نم

 ىف نامضلا لجرلا اذه مزلي ىذلا هجولا فيك وأ انامض وآ ةنامأ
 ؟ اذه لثم

 نم اهتعلاط دتو ث اباوج ةلأسملا هذهل دجأ مل : فلؤملا لاق

 فاخي امم هدي ى ىتلا ةنامألا هذه تناك نا هنآ ىدنعو ص نيتخسن

 هدنع هتميق نوكتف ث ةدايزلل باستحالا هجو ىلع هعابف ، عايضلا هيلع
 لاح نم لقتنا دقف هعايق عايضلا هيلع فاخي امم نكي مل ناو 2 ةنامآ

 نم بئاغلا اذهل تيقب ىتلا مهلاردلا نوكتف ص نامضلا لاح ىلا ةنامألا

هنم جرخي ىتح هيلع امزال انامض نيمألا اذه عايب امم هتصح ةميق



٦١ 

 قحلا ىلا هنم ذخأي الو فقاولا هيف رظنيلف ملعأ هللاو ڵ قح جرخمب

 ٠ باتكلا ىلا عجر ك باوصلاو

 : ةلآشضم وج

 ملو ث ةنامألا هل ىذل باغ مث ، لجرل ةنامأ هدنع لجر نع لئسو
 ؟ لعفي فيك اهنم صالخلا د ارآو > اعضوم هل فرعي

 ح اهبر ىلا اهملسي نآ الا جرخم اهنم هل سيل : ليق هنأ ىعم : لاق

 نكي مل الا و ؤ هلام ىلع هنمتأب نم عم هتنامأ ةلمج ق اهع ديف تومي وأ

 ٠ كلذ نيح هنم لبقي مل اذا كلذ دعب ءىش هيلع

 ح اهيلع هنمأب نمم هتايح ق دا رأ نم اهيلع نمتآب : لاق نم ل انتتو

 ٠ ءاش ىتم توملا دنعو ةحصلا ق كلذ هالو

 ةحصلا ىف ةنامألا هذه هنم ليقي ادحأ دجي مل ناف : هل تلق

 ؟ لعفي فيك « توملا دنع الو

 ىتح لوألا لوقلا ىنعم ىلع ةنامآ هدي ى اهنا : ليق هنآ ىعم : لاق

 هرضح اذا اهظفح نع زجع اذا هتنامأ ةلمج ف اهفلخبف توملاا هيتأي
 امهدهشيو ضرألا ف اهل رفحيو نيدهاش وعدي هنا : ليقو ، توملا

 كلذو ث اهب هتفرعم كردت ةفصب هفصيو ث نالف نب نالفل اهنأ اهيلع
 ٠ اهنم هصالخ هجو نم

 : ةلاشضم وج

ةثرو فلخو ةنامأل ١ هل نم كلهف 6 لجرل ةنامآ ٥ دب ق لجر نع لئسو



 ب ٦٢

 اهملسيو مهتصح مهل مسقي نأ نوغلابلا بلطف ، ميتيلاو غلابلا مهف

 اهنم نيغلابلا ىلا ملسيو ء ةنامألا هذه مسقي نآ هل زوجي له ع مهيلا

 ىلا رضحي نأ ريغن نم هدب ق اهنم ماتيألا ةصح نوكتو ع مهتصح
 ؟ مكاحلا

 ليكو ةرضحب الا ةنامألا هذه مسقب نأ هل زوبجي ال هنأ ىعم : لاق

 ىصو الو ث مكاح نم ليكو ريغ نم ملس اذا هنأل بآ نم ىصو وأ مكاح نم

 مث ، ماتيكلا ةصح تيقبو « ميصصح نيغلابلا ىلا ملسيو لاملا اذه

 تراص ىتلا مهصصح ىف نيغلابلا ءاكرش ىدنع ماتيألا ناك تفلت

 ماتيألل ميقيل مكاح ىلع نورد_ةي ال لاح ف نوغلابلا ناك نآ الا مهيلا
 .الكو

 زاج لاحلا اذهب اوراص اذا مهنا : لوقي نم لوت ىلع هنأ ىعمف

 نيغلابلا ىلا ملس اذا هنأ لاملا اذه نم مهصصح ردقب اوذخأي نأ مهل

 ىلا ماتيألا ريصي نأ الا ، لاح لك ىلع نماض وهف لاحلا اذه ىلع

 . قح ةجحب الا مهلام ىلا نوغلابلا راص امك ث مهلام

 : ةلاشضم ة

 ىعدا اذا هلوق لوقلاف ةنامآ لجر ىلا عفد نمو : باتكلا ريغ نمو

 ء ةنييب الا هيلا اهعفدي ال نآ هل بحأف هريغل الام هيلا عفد اذاو ث اهفلت

 ٠ ةنيبب الا هيلا هعفدي ال نيمألا هيدؤي ال نأ بجيو

؟ تقرف اذامل : ليق هناف



_ ٦٣ 

 ؟ تقرف اذامل : هل ليق

 لام ميلست دنعو ، ةيصولا ىلع داهسالاب رمأ هللا نأل : هل ليق
 ء مهيلع اودهشأف مهلاومأ مهيلا متعفد اذاف ) : هلوقل غلب اذا ميتيلا

 ٠ } اييسح هللاب ىفكو

 دحا و لك ذخأو > امهنيب ٥ امسقف ال ام نيلجر لجر عدوتسا اذو

 ؟ ضعبل ١ وأ عيمجل ١ عاضف فصنلا 77

 عمتجي نآ زوجي الو ء هظفح ىلع امهطلس هنأل امهيلع نامض الف

 هلعجي ملو 5 فصنلا ىلع امهنم دحاو لك طلسي مل ولو هبلع امهيديأ

 كلذكو « فصنلا امهنم دحاو لك ق نوكي نأ بجو س هيحاص نود

 ( ٠ ارهش امهنم دحاو لك دنع نوكي لونو ص ءايصوألا

 نانيمألاو نابصولا عدوأ ناف ث امهلدعآ دنع نوكي : كلام لاقو

 . نمضي ال لوقو نمضي لوقف تعاضف هبحاص دي فق ام امهنم دحاو لك

 ! : ةلآضم ج

 قرغ وأ قرح وآ فوخ دالبلا ف عقوو ةنامآ نمتئا نميفو

 ةمالسلا هيف اهل وجري عضوم ىلا اهيلع ىرتكاف ث رئاج ناطلس وأ
 ؟ نامألا تقو ف هلثمب لمحي نكي مل ى ءلاركب وأ عبر وأ ثلثب

 نيمألا ىلع ءاركلا ناك ءاركلا كلذ ةنامألا بحاص هل زجي مل ناف

 ءاركلا ىدؤي هناف ميتيلل ايصو وأ ڵ بئاغلل اليكو نوكي نآ الا ةصاخ

 كلذ زوجي الف اهلك ةنامألا ىلع ىتأي ءلاركلا نوكي نأ الا ص ةنامألا نم

. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، لوق ىلع



 ۔ ٦٤

 : ةلاسم ةم

 ، هريغ نود هلزنم ف ةعيدولا لعجي نأ نمتؤملا نيمألا رمآ ناو
 ؟ لزنملا كلذ ف فلتلا عدوتسملا اهيلع فاخف

 نامض الو اهل ازرح نوكي ثيح ىلا لزنملا كلذ نم اهجرخي نآ هلف

 هيلع ناك رانلام قرنحي تيبلا ىآر هنأ ول : ليلدلا ك تفلن نا هيلع

 ناك اذاو 6 هبف اهل ةمالسلا وجري عضوم ىلا اهلقنو ةعيدولا صبلخت

 ٠ انماض نوكي هنأ كله ىتح هكرت مث س كلذ صيلخت ىلع ارداق

 عضوم ىلا هنظ ىلع بلغيف فلتلا هيلع فاخي ثيح نم هلقني ناو

 ٠ هظفحب دبعتملا هسفن لام ىف لعفي امك هتمالس وجري

 : ةلآسضم وج

 نمأب عضوم ف ةنامألا هيف ىذلا لزنملا ناكس ضعب مفر اذاو

 ؟ عاضف ص هيلع

 ٠ هنكاس ريغو . تيبلا بر ريغ ناك اذا هنمضي هناف

 ، هدب ىف هتنامأ نكت مل اذا لوقي نم لوق ىلع نامضلا نم آربي مل

٠. نمضي مل ١ ذه ريغ ىلع و ك نمض ٥ دع ق تييل ١ حيت افم وأ



 ء ةقث عم اهلعجي وآ هعم هتنامآ لمحيلف جورخلا ني نمألا دا رأ اذاو

 اهدريلف رفاسي نأ دا رآ نا عضوم فو ك نمض اهكرتو لعفي مل ناو

 .. دلبلا مكاح ىلا وآ هليكو وآ ابر ىلا
 . ؟ نالفل اهنآ هملعآو انيمآ اهع دوأ اذا و

 الدع كلذب ملعآو > ضرألا اهعدوأ نأ كلذكو > هيلع نامض الو زاج

 ثيحم اهنفد وآ نومام ريغ مكاح وأ ةقث رغ اهع دوأ ناو > زاج

 . نماض وهف اميلع نمؤي ال

 ، نمض تفلتف رحب وأ ر ىف ةنامألا لمح نا : ىعفاشلا لاق
 : تلق ىلعل هعاتمو رفاسلللان ن : ملسو ه هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب جتحاو

 دقو ث اوتلفنا ام : لاقيو ؤ . ةكلهملا ةتلغملا و ليقثتلام هللا ىقو ام الا
 غلتوا٠ |

 ىأر نم. ىأر دقف تبطعف هعم اهلمخ نا : ءايضلا نم عضوم فو ا '
 اذنليزي الو ؛ اميلع نمتئا هنأل ڵ هيلع نامض ال ليقو ، نماض هنآ

 ٠ هريغ ىلا

 ملعأ هللاو ، اهظفح دارأ اذا هيلع نامض ال : حبسملا نب دمحم لاقو

 . قيفوتل هبو

) ٥ ح ديفم ١ عماجل ١ ۔۔ ٥ م (



 ےن ٩٦. _

 باب

 اهماكحاو ةظطتللا ق

 نآ رمؤي ام ةطقل ىأ ر لجر نع هللا همحر ددعس وبأ لئسو

 : كلذ ف فلتخأ : لاق

 اذا باستحالا هجو ىلع لضفأ اهل هذخآ نا : لاق نم لاقف

 « لام هنأل كلذب رمؤي هنأ بهذ نم بهذ دقو ، كلذ ىف همزلي امب ماق

 نم ضعب ىلا بهذ دقو ث كلذ هل ناك عرولا هجو ىلع اهكرت نو

 ٠ فح ذ

 هل_ھ .اذ اهقحتسي نم اهل دجي مل اهذخأ دق ناك ناف : هل ليق

 ؟ اريقف ناك اذا اهذخأ هل

 ٠ كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق

 نآ هل زوجيو ء اهل هذخأ ىف ةاكزلا ةلزنمب ىه أنأ : هل تلق

 ؟ هتنسل اهنم هيفكي ام ذخاي

 7 رخآ ؛٩حو ق اهريغ ةاكزلاو . اذه ق اهتلزنمد اهنأ ىعم : لاق

 4 مهدحأل اهنأ ماعب ةعامج نيب نم مه ارد ذخأ لجر ف : ليقو

؟ وه نم فرعي الو



_ ٦٧( _ 

 صالخنلا ئف امأو ى مهنم دخاول نوكت اهنأ كلذ ى مكحلا نات

 ردق مهنم د_حاو لك ىلا ملسي ىتح كلذ موزل نم ىدنع جرخي الف

 مكحلا فو & مهيأ فرعي الو .{© مهنم دحاول اهنأ فرعي هنأل & قحلا

 ٠ اوءاش امم ىلغ هيف نوخفتيو ء مهدحأل حصي ىتح تفوقوم

 : ةلآ دنم وج

 ؟ هيف لعفي .ام هريغ وآ لبج ى ازنك دجو اذا لجرلا نع هتلأسو

 ايلهاج ناك ناو غن ةطقللا ليبس هلييس ناك انمالسا ناك نا : لاق

 ٠.هذ_دخأآهل ناك

 ؟ هنم سمخلا جرخيو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هجرخي ىذلا سمخلا عضي نيآف : هل تلق

 { ةمينغلا نم سمخلا ةمسق ىلع همسقي : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ هللا .لام تيب ف : لوقي ضعبو ث ءار_ةفلل هنا : لوقي ضعبو

 ءارقفلا ىلع غجري له ص امودعم هللا لام تيب ناك ناف : هل تلق

 هقرف نا و | نسحف موقي ىتح هللا لام تيبل هسيح نا : لاق

٠ ىلاعت هللا ءاش نا كلذ زوجي نأ وجرأف نيملسملا نم ءارقفلا ىلع



_ ٦٨ _ 

 هذ_خأِ نأ هل زوجي له 1 ءارقفلا نم وه ناك ناف : هل تلق 7 ٩

 ؟:ءارقفلل هنا : لوقي نم لوق ىلع هرقفل

 ىف اريقف ناكو .. .هاؤسب وآ هي اينغ نكي .مل اذا هنآ ىعم .:: لات

 ٠ كلذ هل زابج هلاح

 ةنسلا نم ' ىله اجلا زنكلا نم سمخلا ج ارخآ لصأ ناف : هل تلق

 ؟ قافتالا نم وأ

 هيف نآ ملعأ ال ئنأل ڵ قافتالا نم نوكي نآ هبنشيا هنآ ىعم :الاق : :

 ىبنل ١ نع دجوي هنأل ء ةنسسلا ىنعم هيف تينيب ثير هنآ وجرأو ء افالتخا

 ليق هنأ بسحأو « سمخلا زاكرلا ىف » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ملعأ هللاو ، ةيلهاجلا زونكلا ىه : ريسفتلا ف

 ل_ه ك سمخلا هنم جرخي نأ هباصأ ىذلا عنتما ناف : هل تلق

 عنتما نم ةاكزلا ىلع ا ريجي امك هذخأو هجنارخا ىلع ٥ ريج مامالل

 ؟ اهنم

 ىلع هريجي نآ هال ناك هللا لام تيب نم تبث اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذب هذخأي نآ دارأ ذا كلذ

 ؟ كلذ هذخأي ال نأ مامالا عسيف : هل تلق

٠ ىدنع كلذ هيلع قيضي سيلف هيق فلتخي ناك اذا هنآ ىعم : لاق



_ ٦٩٨٩ 

  3ةلآبنم :

 راض فيك فرعي الو ، وه نمل فرعي ال عىش هدي ىف لجر نع لئسو ¡ :.

 ف .نوكي لهو.، هيف عنصي فيك ث:نامضلا هبجو ىلع مآ ةنامآ هيلا
 ؟ ن املا هجوي ه ذخآ هنأ ملعي ىتح ةنامآ ه 7

 هوجولا نم هجوب هل نوكي نآ لمتحي مل ذا هنآ ىعم : لاق

 هرومآ ف بلغألا نم وه اهعم نوكي نآ الا ةطقللا ليبس ىلع هنا : ليقف
 ٠ كلذ فالخ ىلع هنأ

 ه ج. ..:

 ؟ نامض وأ ةنامأ هنجو ىلع هيلا راص

 هكلام كلم نم هلاقتنا ناك فيك ملعي نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 هلاوحأ بلغآ ىف نوكي نآ الا & ىدنع لوذال نوكي نآ رومألا هبشأف هيلا
 .٠. .هدنع نم اكلم الا هنم كلذ لثم هيلا ريصي ال هتا

 ا .

 هقرعب ملو ك نيلجر دنع نم هذخأ هنآ ملع نا ترأر ا : : هل هل تلق

 هفرعي ال نم ةلزنمب نوكي مآ اعيمج امهيلا صالخلا هبلع له © امهيأ

 ., :7 . : ۔؟ بز هل

 ع اعيمج امهيلا هملس نيعلا مئاق ناك ناف ، هل صالخلا ىف اما : لاق

 ع ةميقلاب هيف مكحي امم ناك نا هتميق فصن امهنم دحاو لكل نمضو
 دحاو لك ىلا ملس هيلع انومضم فلت دق ناك ناو ، هلثم فصنف الا

ىلا نمضي الف مكحلا ف امأف هتميق وأ لاثمألا نم ناك نا ث هلثم امهنم



 نمف ء اعيمج امهل ال امهدحأل هنأل ، دحاول الا مكاحل ا هيف مكحي نآ

 نااو > امهنيب مسق اعيمج احصأ ن ١ و ؤ هم هل مكح ةنيبل ١ امهنم حصآ

 ناك اعيمج الكن ناو & فلاحلا ىلا ملس رخآلا فلحو امهدحآ لكن

 ٠ هوجولا هذه دحأ نوكت نآ الا افوقوم هلاحم

 ؟ ه.ف مكحلا نوكي ام هيلا ائيش ابلط ناف : هل تلق

 ه كلذ يف لوتلا ىبخم دق هنآ يم : لاق

 : ةلاه ذ

 قيرطلا نم وآ ةيرةلا ريغ نم ةريثك ةرئننم مهارد طتل نمعو

 ؟ كلذ ذخآ هل له ث ريقف وهو ىرقلا نم زئاجلا

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 اذه لئم نم عفتني نأ هل ءارققملا ةلزنمب هنآ لوقلا ضعب ىفف

 ٠ ءا ,رقفل ١ هيطعي ناك امم

 ىعمو ك ءىش ه_ذم عفتني الو ءارقفلا ىلع كاذ قرفي هنا : لبقو

 هد بنع صالخل ١ هي بجي ام هجو حص اذا نومضم هيلع لصألا نا

 . رجذنا اوراتخاو كلذ اومتي نأ الا لهأ ىلا

 ؟ اكلاه نوكي له اهب فرعي ملو اهلكو اهذخآ ناف : هل تلق

 ةيصولا هيلع نا ليق دقف ةيصولا امأو ، هكالهب ملعأ هللاف
كلذب ٥



 ي ٧١ ہ

 هتفرعم مدعو ىه نمل ملعي مل اذإ هيلع ةييمو ال : لاق نم ,لانو
 ٠ كلذ هل زوجي ام هجو ىلع اييترف وأ اهلكأو ؛ ابهل
 : ةلابسم ه

 تينع ام ىردأ الف اوفرعي فيك اولص اذا ديبعلاو بايثلاو : تلق
 ؟ ةالصلا رمأو مهنيد رمأ اوفرعي له 0 اذهب

 هنيدل الهج هنم ملع نمو ث ءاوس اذه ىف ثانالاو روكذلا نأ ىعمخ

 . ةلاوجلا هبنم ملع وأ كلذ نع لايس الذا هميلعت بجو هنم ءيشل و
 بريذمإلا مث . مه دلاو ىلع نونبلاو مهديس ىلع ديبعلا كلذ بجوآو

 ٠ كلذ ةصح نم ةفاك نبملسملا ىلع مث » برقألاف

 ةلزنمب ترإصو تطقتلا اذا ديبعلاو بايثلا ف تينع تنك يناو
 ؟ فر_عت له ةطقللا

 ناولأ فلتخت هنأل فيرعتلا هيلع عطقي امم ديبعلاو بايثلا نآ ىعمف
 ٠ هدرف ةفرعملا تكردأو هم لوقلا فلتخا املكو . كلذ

 ٠ ملعأ هللاو ، هيغ فيرعتلا . بجي. دارآ هلعل : فلؤملا لاق

 لاتحي فيك 0 وه نمل فرعي ال هلزنم ف ابوث دجو نميف : تلتو

 فرع وآ فرعي ملف ث اهريغو بايثلا هعم نوعفري سانلا نا كلذو ى هيف

 هسبلو ك بوثلا ذخأ هنأو ةدملا همي تلواطت ىتح بر هل ءىجي ملف

؟ همزلي ام ريقف وآ ىنغ وهو



 « هاسنيو هل نوكي نأ لمتحاو هفرعي مل اذا : ليق دق هنأ ىعمغ : :

 « ةطقللا ةلزنمب وهف اذه لمتحي مل اذاو :هريغل هنأ ملعي ىتح هل وهف

 طقاللا نا لو_ةلاا ضعب ىف ليق دقف ، ريقف وهو هسبل دت نانك اذاف

 بلاط امل حص اذا اهل نماض وهو ى اريقف ناك اذا هتطقلب عفتني

 ههزلت نآ دكوأ ىنغلاو ء بر اهل حصي ىتح نماض .وهف اينغ ناك ناو

 ٥ . اذه لثم ىف ةيصولا
_ 

 . : ةلأشضم إ دجا

 نم وهو « لصالا ف حابم ديش وه اننم اتيش ذجو لجر نعو “ ٠
 ٠ ؟ كالمألا

 ملس ةمالع هل نكت مل نأ و :هفرع ةمالع هل ناك ناف ى ةطقللا دح نم

 ٠ ليق هنآ ىدنع اميف ءارقفلا ىلا

‘ - : 

 { ابر هل دجي ملف هب ىداسشو هطقل هنأ رقأ بوث هدي ىف لجر نعو

 هيلا ملسيو هطقتلي نم هيرتشي نآ طقتلم بوثلا اذه نآ ملع نمل له
 ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك ملعي مل وآ & هب ىداش هنآ ملع هنمث

 هنآ ملعي وآ ةقث نوكي نآ الا هنم هيرتشي ال ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ١ هم ىد اش

٠ لدعلاب هنع : لات نم لاقو



 : ةلآاتم ة

 ىلع هقرفي مث هب ىداشي نأ هيلع مك ارانيد طقل لجر نعو

 9 5 ؟ ءار ةفلا

 اهتميق وآ ادعاصف مهازد ةعمرأ ردق قرفت ليق ذق هنآ ئعم . : لاق

 ىلع :فرعي كلذ نود ام وآ:ازيثك وآ اليلق ناك ع كلذ غلب ام اغلاب ةنس

 .ه ٠ هترثكو هتلق ردق

 ىلع هب قدضتي نأ هل زوجي له ى هب ئداسشثي نأ دعب كلذكو : هل تلق
 [ ؟ دحاو ريقف

 ٠ ءانفلا دح 'ىلا هي رصي مل ام كلذ زوجي هنأ ىعم : لاق

 دحل هسقنل ه ذخأب نآ هل له اريقف وه . ناك نا كلذكو : هل لرق

 ؟ ريناندلا نم هل ةمالع ال امم ناك اذلا هرقف

 ح ءارقفلا لثمك هذخاي نأ هلو ءارقفلا رئاسك هنآ ىعم : لاق
 ٠ كلذ هل سيل : ليقو

 ف هلعجي نآ هل له ء اينغ طقاللا اذه ناك نأ كلذكو : هل ليق

 ؟ هيلع هقفني وآ ث اماعط هل هب ىرتشي وآ ريقف ىبص ةوسك

هيلع لديو ، هدياز الو س .زوجي هنأ رهاظلا هريغ نمو هرقفل باستحالا



_ ٤ ٧ _ 

 3 !ريبك وأ اريغص نوكي نأ نيب قرف ال ريقفلا نألو ، هدعب ام

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآنم ج

 حرطف ث ليبببلا اهلخدف ىداولا ىلع يضرأ هل لجر نع لئسو

 داملإا كلذ ,لمجي نأ سايلا نم دبحأل زوجي لم ؛ ةلامجو اداجبي اهيغ :

 ؟ ةلاصمحلا وآ

 اروجحم نكي مل لصألا يف اجايم ناك اذا : ليق هنآ يعم : لاق

 ضرالا نأل ، دب ضبقب وه هيلا قبسي مل ام لجرلا ذه كلم ف هعوقوب

 ، هريغلو هل حابم وهف حابملا نم اهيف عقو امف ى اهريغل ديب تسيل

 ٠ هريغ يلمو هيلع روججم اميف روجحملاو
 ةنوصحم ريغ ىهو عرزت ملجب ضرأ بف لجر دجو ناف : هل تلق

 ؟ ضرألا هذه ىف د_جو إم مكح نوكي ام ةضف وأ ابهذ

 نا هناف ث الهاج !زنك نوكي نأ الإ ةطقللا ةلزنمب هنأ ىعم : لاق
 .هدجو

 ، ال مآ هل نوكي ضرألا عنحاص ريغ زنكلا !ذه ججو نام : هل تلق

 نوكي هريغ وآ ضرألا بحاص ةيضقلاو بهذلا اذه ديجو ,نا كلذكو

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك مآ ةطقللا ةلزنمب

ء هريغل وآ هل ضرألا تناك هبلصأ نمل ىلهاجلا زنكلا نإ ىعم : لاق



_- . ٧٩٠ .. 

 يبمب نوكت . ىتلا حاربل ضرألا ق ادجو اذا ةضفلاو بهذلا كلذكو

 ٠. هريغ وآ ضرألا بحاص هياصآ ةطقلل ةلزنمب نوكت ةنوصحم

 ةلزنمب اهميف دجو ام لزانملا ريغ ةنوصحملا ضرألاف : هل تلق

 ؟ ةبطقللا

 هبابيبأيلو هيلعو ث هل: تنبصحآ امم اهيف ديبجو ام هنأ ىعم : لاب

 نم اهيغ دجو امو ةطقللا ةئزنمب بابسألا هذه نم اهيف دجو امم سيلف

 ٠ ةطقللا ريغ نم هب_.شآ كلذ ريغ

 اهفرعي فيك اهفيرعت دارأو ةنطقل ناسنالا طقل اذاف ": هل تلق

 فيك وأ . ايبهطقل ىذلا عبضوملا ميا و } اهمساب وأ اهنبجي اهفيحي

 ؟ اهفرعي

 حبممي نأ الب:اهتفرعم ىلع لدتسي ام ردقب اهفرعي هنأ ىعم : لاق

 برقو هرضح ظفل ىاب اهتفرعم ىلع هب لدتسي ام الو ص اهتمالع ينعم

 . هيب اهفرجي هنآ هيعمج

 ؟ نامزلا نم اهفرعب مكف : هل تلق

 : ليق هنآ ىعمو ي اهترثك وأ اهتلق ردق ىلع اهفرعي هنأ ىعم : لات

 اهنأل اهفرع اهتفرعم كردي نأ وجري مادام لوقي ضعبو & ةنس هرثكأ

 هتميق وأ مهردو ث ةنس ادعاصف مها رد ةعبرأ نم لوقي ضعيو ع ةبوبرم

ث .ة ., . ٠ كلذ وحنو اررهسث



 ب _ ٧٦

 ل . :! ٠ ٠ .٠. .ةلا .تام -ج

 بهذ لثم ادهقاو ائيش ىريف ةيباع وأ قيرط ىف رمي لجر نعو

 مث هسمي ىتح.هذخايل هيلع ىوميف ڵ :ضارعألا .رئاس وأ ةنضغ وآ
 ' ؟ ال مأ كلذ ف همزلي : هل تلق هكرتيف كلذ ىلع مدنيو همزلي هنأ ركذي

 : ليق :2 هتمزل :اهسم ىلا .ادصاق.ةطقللاا .سم : اذا هنأ ىعم :. لاق ..

 . همزلي.الغ اهبضوم .نم اهلوحي وأ اهعفري مل .ام

 بهذف هآر ىذلا عضوملا ف هعضو وآ هريغ هب ربخآ ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هبلع لد اذا كلذ نامض همزلب : تلق هذخأف ١ هريغ هيلا

 هتذخأ اذا: نْماض ةطقللا ىلع ل؟دالا ليق .دق هنآ ىعم : لاق ٠

 ٠ هتلالدبب

 : ةلآبنم دهج

 ف حرطف ليبسلا ( ىرجف 3 ىداولا ريفش ىىلع ةزفح هل لجر نغو ٠

 ةرفحلا بحاصل ةلخنلا هذه مكح نوكي ام اهيلع حيطو ى ةلخن ةرفحلا كلت

 ؟ المأ

 بلغألا نوكب حضوم ف ةلخنلا هذه تناك .نا هنا ىمم : : لاق

 .نم هجو الو ى دحأل زجح الو كلم اهيلع عقي ال احابم ن نوكي اهنم

 اهرمآ نم ناك ناو ث اهذخآو اَهب عافتنالا زوجي هنأ ىدنعف 4 هونجولا

 هبشأ اهانعم الو اهبابرأ فرعي ملو ،: اهعضوم ىف ةبؤوبرم الا نوكي ال

٠ اهيف ةطقللا ىنعم ىدنع



 س . ٧٧

 نم ةبوبرملا ضرألا ف لويسلا هتدأ اميف كلذكو : هل تلق
 ؟ دامسلا و بطحل او لخنلاو عوذجلا

 كلذ ناك اذاء{ ةحابالا ديبس ىلع ) ىدنع وهف ايوبرم ك تبثي مل امو

 ٠ ,لويبلا ىرجم .ف كلم هيلع ىرجي ال هنأ هرمأ نم .بلغألا

 ةلآ دج : . . ٠ . . ,٠. - ٠ ١ : :: . ...ي . !. . : ٠. !. ٠.6 . ٩ . ٨ :

 فيرحتلا ةدم ىقبي ال امم ائينش دحآ ظقتلا اذآ : باتكلا يغ نمو ` "

 ةمالعب . هتفرعم ىلا لصوي ال امم كلذ . ناكو ، كلذ لبيق فلتي ىتح

 ال ام وآ ة هكبسم قرط وأ 6 غوصل ١ نم رسكلاو ةضغلا و به ذلا ةطقتلك

 كلذكو > هل احلا هنيغأ ام اهيف لخفيأ نأو ّ اهبحاصل رظنلا هيلعف

 هيلا ىهتنا اذا ظحلاو:حالصلا هل هنف ام اهب هل ارظني.نأ هيلع مامالا
 مها رد و مهرد ةعطق لثم .ةرامآو ةمالع :هل نوكي الام طقتلا ناو . كلذ

 نم ءارقفلا ىلع هب قدصت . ةزامأ الو هيف ةمالع ال ائيش وأ ث ةروثنم

 ٠ هسيحي ال و ؤ هنيح

 قرف ىداو لثم لويسلا ىراجم نم ةيدوألا نم داو ىف دجو نمو

 ءارقفلا ىلع اهترغيو اهذخأ هل زئاجف ة هروثنم مهارد ىوزن ىداو وآ

 ٠ اهبر فرعي مل اذا

 ريغ ح ةقرفتم وآ ةعمتجم مه ارد دجو لجر ى : هللا دبع ىبآ نعو

؟ اهتفص فرعتف رورصمي تسيل ا هنآ



 _ _ ٧٨

 . اهب فرعت ةمالع اهل سيل اهنأل اهب ودشر ال : لاق

 : ةلآاشضم ده

 ؟ اهذخأف مهدحأ قبسف رحبلا ف ةؤلؤل ةعامج رصبأ ناو

 انمدق ام مكح ىلع هريغ اهيف كرشي ال نآ هيلعو ، هطقل نمل ىمف

 ةطقللا ببس نم اهيف نيكرتشم اوجرخ اونوكي مل مهنأل 2 ةؤلؤللا ىف هركذ
 ةطقل وآ ديص نم اوباصآ امف نيكرتشم اوجرخ اوناك ناف ، رحبلا نم

 كلذ نم هويانضأ امم ءاركلاو ةمارغلاو ةقخنلا فق اوكرتشاو .رحيلا: نم

 ٠ مهنيب وهف

 : ةلآابنم ةوج

 ؟ ارانيد اهنطب ف دجوف ةاسث ىرتشا نمو

 .هنطب ف دجوف اكفسن ئرتستا ناا كلذكو ، ةطقللا .مكح همكحف

 ةجرحدم تناك ناو ن ةطقل ىهف ةنمثم ةيررقثم ةؤلؤل دجو ناو ، ارانيد

 ٠ انباحصأ نم رثك دنع اهدجو نم ىغ

 ىرتشمل ىهف كلمت مل اهنأ ملعي امم ةجرحدم تناك نا : عضوم فو
 : عضوم ىفاو ةكمسلا عئابل ىه : لوقي هللا همحرأ خيشلا ناكو ، ةكمسلا

 نأل ، هكلم اهنأو ؤ فصول! اذه ىنلع عئابلل اهنآ ىدنع بجوي رلخنلاو

 ء عيبلا لاح ف عئابلا الو ىرتشملا اهملعي ملو ث اميلع عقي مل عيبل
 .ف مهلوق هجو بلطن نحنو س هل اعبت نوكتف عيبملا سنج نم ىه الو
. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، هللا ءاش نا كلذ



 بن ٧٩٨٩٩

 باتب

 رارقالاو ةيطعلاو لحنلاو ةبهلا ق

 هتيعر نم لبقي نأ لاو الو ضات الو ماما نم مكاحلل سيلو
 كلو وأ دلاو نم الا ، كلذ لبق نم كلذ مهنيب ىرجي ناك نم الا ةيدملا

 زوجي كلذ ناف ، كلذ لثم وأ دج وآ دلو دلو وآ لاخ وآ مع وأ خأ وآ

 ( تخسلل نولاكأ ز !: ىلاعت كرابت هللاا لوق نلعلا لهأ رسف دقو ث هل

 ٠ اثرلآ هنآ

 وهو غ ةل منالك ف لاق هللا هنر توغ نب راتخملا نآ انغلبو
 ة اغولكأمف ةيده اأشرلأاؤ ٤ اهونرشثف ءالط رمخلا اومس : ةربابجلا بيعن

 هيهنو هرمأ زوجي ناطلسلا نم ببس هل وآ : امكاح نكي مل نم اماف
 ىنعي نآ الا س سانلاو ماحرألاو نيملسملا نيب ةزئاج ةيدهلاف همكحو

 نآ هيلغ ةيدهلا لبق ناق غ هريغ ؤأ رفس وأ برخ نم ةيانع نيملسملا

 كلذ لعف دقو ، اهنمئ وأ اهلثم در اهفلتا دق ناك ناف ع اهدري

 ىلع اياده لبقف ح معثخ رمأ ف ىلهب ىلا جرخ نيح كلام نب تلصلا

 امب ثغبو ى اهلهآ ىلاا اهنامثأ ثعبب رمأف ڵ خايسألا نم اياقب دهع

 ٠ مهيلا

 هللا ىلض هناق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسرب جتخم جتحا ناف

 :زوجي ال ام هل زوجي ناكو ع :عمطلا هييلع زوجي نكي مل ملسو هيلع
 نأ هل سيلو ء تحسلا لكأ ىف هناسل ىلع باتكلا لزن دقو ص هتمأل

٠ مهنم ةيدهلا لبقي نآ ىتداوبلا ىف ىشاوملا لهأ نم هيلع لزن نمم لبقي



4 ٠٠ ٨ 

 ٠ هقح نم هنيد هعم لكأ ام هل بسحي نيدلا اذ نا : ليق دقو

 هللا همحر ىلع نب ىسوم ناك دقو 'ڵاكلذ لبق امهنيب كلذ نوكي نآ الا

 ضعب نآ ىنغلب دقو ع ائيش .دحأ نم.لبقي.الف. ء لتعي ىوزنب نوكي
 . هدرف نوخسب ثعاب هيلا ثعبف ةلغ ف نيملسملا خياشم

 : ةلاتم ذ

 مث ث اهدلول اهلام .نأ تدهشآف ث الماح تناك ةأرملا نع لئسو .

 ؟ لاملا اذه نوكي نمل ، تدلو

 هنآ ملع دقف رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نا دلولا اذه نأ ىعم : لاق . .

 ناو > اهعم ابح هويأ ناك اذا اذهو . دلولل رارقالا مكح هلو > ادلو ,ناك

 > را رقال ١ مكح تيث نبتنس ىلا ولو دلولا مكح هقحل اذاف اتيم ناك

 ٠ ةيصولا كلذكو ، ثاريملا لثم رارقالا قو ثاريملا ف قحلي هنأل

 ؟ اهجوز اهعم هوبأو ادعاصف رهشأ ةتسل هتدلو ناف : هل تلق ا

 نم هب لمحت نآ نكمي هنأل ء دلولا مكح هقحلي ال هنا . ليق دقف
 نوكي نأ نكمأ اذاو ، ادعاصف رهشآ ةتسل قحلي دلولا نأل ث رارقالا دعه

 ، ةيصولا وآ رارةالا نيح ف ادلو ناك هنآ هل مكحي مل رارقالا لبق لمحلا

 ةدالولا مكحف ث رهسثآ ةعست ىلا اذه لثم ىف قحلي : ليق دق هنأ ىعمو

 ىنعم ى حصآ ىدنع لودلا لوقلاو ، ةداعلا رثكأ ىف رهشأ ةعست ىلا

 ١ مكحل ٠

؟ نيدلوب تعاج ناف : هل تلق
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 دلولا مكح امهمكحو > ةيمستلا ق دبللو نيدلولا نأ ىعم : لاق

 مهمكحم ةثالث وآ نيدلو اناك ةيصولاو رارقالا ااذه لثم ىف دحاولا

 ... :دح ١ و

 ىف لمح وهو ، قحب ىدلول ةلخنلا هذه : تلات ناف : هل تلق

 ؟ اهنطب

 ٠ كلذ هل زوجي هنآ ىعم : لاق

 : هثراول لانف { مكحلا ىف هل : ق ناك لجر نع لئسو

 ؟ ثراولا ىلع ةجح كلذ نوكي له ث ىل سيل لاملا اذه

 نا : لاق هنآ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوب هنأ ىعم : لاتق

 ىنعم ىلع دحأل هب رقي ىتح ثراولا ىلع ةجح نوكي ال ىل هسيل هلوق

 ىل وه سيل ذا : لاقف هللا همحر نسحلا ىبآ نع تديق ام امأو ح هلوق

 رارقا الا هكلم نم لزي مل مكحلا ىف لاملا ناك اذا هنآ ىعمو ث هكرتيف

 ٠ هكلم نم هليزي

 ح ىرغلو ىل وآ > موقلو ىل ةكرش لاملا اذه : لاق ناف : هل ليق

 رارققاب لاملا ف هريغل اتوبث ثراولا ىلع بجوي ارارقا اذه نوكي له
 ؟اذه ىعدملا

 ائيث نييب ىتح هلاحب هل وهف ىدبنع مكحلا ىنعم ىق امآ : لاق

 ٠ ثراولا ىلا كلذف هزنتلا ف امأو ، هنع هلقني

( ٥ ج ديفملا عماجلا - ٦ م (



 ب ٨٢

 ىنعبي لاملا كلذ نم اذه ىل هسيل اذه هلام نم ءىشل لانت ناف : هل ليشت
 نم هليزنت 4- ةجح هثزاو ىلع .7 ١ رارقا ااذه نوكي له ء هلام برق الام

 ؟ هكلم

 اذه نوكي نآ نكمي هنأل ، لوألا هبسثي ىنعم ىدنع اذه : لاق ٠
 ٠ هنم هنا هلاق ىذلا لابلا كلذ نم هييلا لاز لالا

 : ةلآبنيم وج

 ريغصلا هدلو للحن اذا دلاولا نع هللا" همحر ديعس ويآ لئسو

 ؟ هضبقو غلب اذا كلذ هل تبثي له ، الحن

 تسيل ريغصلا هدلول دلاولا ةيطع نا : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق
 هلام ىف هلام نم لعج امنآكف ، هل ناكو ريغصلا هدلو ىطعأ نمو ث ءىشب ا
 ٠ ةيطعلا تنيث ث زرحأو ىبصلا غلب ١ ذلا هنأ لوقلا ضعب فو

 ىبصل ا غلبو ةيطع ٥ ا_طعأ وآ ك ةيه هلل ته و ن ١ كل ذكو : هل ليق

 ؟ كلذ هل تبثي له ي اهضبقو

 ق ءاوب كلذ لك ةبهلا و ةيطعلاو لحنلا نا : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ ف لوقلا ىضم دقو ث اذه لثم

 كلذ هل تبثي له س الحن اميتي ايبص لحن لجر كلذكو : هل ليق

 اهضبقب ملف س ةبه هل بهو وأ ، ةيطع هاطعأ وأ ، دحأ هل هضبقي مل اذا

١ ؟ كلذ هل تشم ثي له ىد حأهل
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 زارحا الو ةتباث هدلاو ريغ نه ريغصلا ةيطع نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 تناك هتيطع نع ىطعملا! عجر ىتح زرحي ماف غلب اذاف { غلي ىتح هيلع

 نم ازارحا هل هزارحا نوكي نم هابص ف هل زرحأ ناو ع ةعجرلا هل

 ماحرألا نم كلذ هبسأ امو ةدلاو نم بستحم وأ دلاو وأ ىصو وآ لبكو

 ءالؤه لثم بستحم وآ دلاو وأ ىصو وآ ، ليكو مهل نكي مل اذا مهريغو

 ٠ مهغولب دعب زارحا مهيلع نكي ملو ث ازارحا ناك

 > ه دلو ريغ ةيطع اييص ىطعأ نم نآ لوقلا ضعب ق نأ ىعمو

 هيلع نكي مل اذه ىنعم تبث اذاف ، هريغ لام ىلا هلام نم لنن امنأكف

 ٠ غولبلا دبعب زا رحا

 : ةلآاضم دج

 اه زوحي ةلخن ه دي ق تناك لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 ىناطعأو ث اهفصن اهيف نالفل ةلخنلا هذه نا : هثراول لاقف ث اهعنمتو

 ةثرو د ١ راف تام مث > هيلع اهلك اهتددر تم ١ ذاف تومأ نأ ىلا اهتلكآم .

 هدي ىف تناك دقو ث نالفل ةلخنلا هذه فصنب هرارقا نآ ىعم : لاق

 اهتلكام هاطعأ هنأ هيلع هاوعدو س كلذب اوملع اذا هتثرو ىلع ىدنع تبثت

 ىدنع نوكي ال وآ اربخ تام اذا هيلع اهدري نآ : هلوقو ، هنم ىوعد

٠٠ ادر الو ا! را٫رقا



_ ٨٤ 

 ةاين د "

 اذكو ااذك .قادص ىلع اهل هذه ىتآرما : هضرم ق لوقي لجر نعو

 ؟ هل ةمآ ىنعي امهرد

 هتمأ ثناك ١ ذا هل زوجي ١ ٥ رأ ال هنآ رثألا ق د_جوب هنآ ىعم : لاق

 نم هلام نم هب اهل رقأ ام اهل همزلي مث س اهقتعأ هنا لوقي ىتح

 هتآرمال لاق ول هنأ امك .« ليحتسي مالك ااذه نأل ىدنع كلذك ث اهقادص

 ٠ ىدنع الاحم اذه ناك ىتمأ

 : ةلآتم :ج

 راجشألا نم اهريغ وأ ةمرك لثم رجش روق لجر ىلا بلط لجر نعو
 لئاسلا كله مث ، اهذخ بهذا اذكو اذك عضوم ىف اهارت : هل لاقف

 اهذ_خأي نأ لئاسلل له ث ةجحلا هلا_ذت ال ثيح بئاغ وأ لوئسملا وأ

 ؟ اهكلمي نأ لوئسملا وأ

 ف عجر دق لوئسملا ناكو تام وأ باغ اذا لئاسلا نأ ىعم : لاق

 لوئسملا ناك ناو ، هلام ف ىهو ح اهب عافتنالا هبل ناك ةيطعلا هذه

 نآ ملعي ىتح اهب عافتنالا لئاسللو ث اهلاحب ةيطعلاف تام وآ باغ

 هنأ ىعمف تام اذا امأو ، ةيطع تناك اذا كلذ ف هيلع عجر لوئسملا

 : فالتخاب هيف ليق

 ٠ ةيطعلا ف عوجر ىطعملا توم نا : لاق نم لاق

٠ هل ىنعملل اهلاحب ىهو عجري ىتح : لاق نم لاقو



٨٥ 

 نوكبت هذخف بهذا هل لاقف ث هلام نم ائيش هلاس اذا و : تلاق

 ؟ال مآ ةيطع هذه

 هلآس ال نذا ىدنع ااذه و ئ ةيطع نوكت ال هذه نأ ىعم : لات

 ٠ هذخآ هل زوجيو ح هذ_خأي نأ

 ؟ هتيبغ وآ هتافو دعب اهذ_بخأي نأ زوجيف : هل تلق

 ح اهيف عجر ملعب مل ام هت ابح ق ذخأي نأ هل نأ ىعم : لاق

 ٠ اه ذخأ هل ) سيلف : هنوم دعي امأو

 هل اهذخأب هل نذآ دق ىذلا لوئسملا اذه باغ ناف : هل تلق .
 نأ هل له .0 هي هل نذأ اميق عجر دق هنأ ةنتث لجر هربخأف ح هابا

 ؟ ال مآ هل اهذخأي نأ

 انوكي ىتح اهذخأي نأ هلف مكحلا ىق امأ : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ىلا بحأ كلذ نع هزنتلا ةنانئمطالاب امأو . نبنقن نيلجر

 : ةلآاضتم ج

 ىدي نم ةيدهلا تلصف املف ، ابوث لجر ىلا ىدهآ لجر نع لئسو

 ؟ هدعب نم هتثرول له ث اهضبقيو هيلا ريصت نآ لبق هيلا ىدهملا

 ٠ هدعب نم هتثرول نوكت : ليق هنآ ىدنع اذكه ىعم : لاق

٠ هيلا ىدهملا اهضبقي مل ام ىدهملل نوكت : لاقت نم لاقو



_ ٨٦ 

 : ةلآاضنم ةچ

 هيلا ىدهملا تامو ، ىدهملا دنع نم تلصف اذا ةيدهلا نع لئسو

 ىدهملا مزلي لهف ، رخآ لجر اهذخأف ةيدهلا هيلا لصت نأ لبق

 هبلا ىدهملل ىهف ىدهملا ىدب نم تلصف اذا ةيدهلا لوقي نم لوق ىلع

 سيل مأ ىدهملا ةثرو ىلا اهملسيو ةيدهلا ذخأ دق ىذلا بلاطي نأ
 ؟ كلذ هملع

 ٠٨ كلذ ىل نيبي ال : لات ا

 هنم اهضبقي نأ هيلع له ء ضباقلا هيلا اهدر ناف : هل تلق

 ؟ هيلا ىدهملا ةثرو ىلا اهملسي وآ

 ٠. كلذب مكاحلا :هيلع مكحي نأ الا هيلع كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ضبق ىذلا لجرلا اذه !وبلاطي نآ هيلا ىدهملا ةثرول لهف : تاق

 د_نع نم تلصف اذا ةيد_هلا نا لوقي نم لوق ىلع نآ ىعم :: لاق

 ٠ اهل ضباقلا اويلاطب نأ هتثرول ىعم ناك هيلا ىدهملا ىلا ىهف ىدهملا

 : ةلآضم دهج

 . اهضرم ف اهلام نم ءىنب اه.دال وأل رخن نأ تدا رآ ةأرما نعو

لاقف ؟ ىقح كل ىلخأ نآ ىذضرتأ : هل تلاقف ڵ اهجوز ىلع كلاذ قسف



 ہ ٨٧

 معن : تلا ةمف س ىل وهف هريغ وأ قادص نم ىلع كل قح لك : اهل

 ؟ كلذ هل تبثي ب له ئ اهضرم ف تنامف تم نلا

 ةلزنمب هلعجي ضعبف : فالتخالا عقي اذه لثم ىف نأ ىعم : لاق

 ةيصولا ةلزنمب هاعجي ىذلاو ڵ ةيصولا ةلزنمب هلعجي ضعبو ص رارتالا

 هل هبتشي رارقالا ةلزنمب هلعج ب ىذلاو ث ثراو جوزلا نأل ڵ كلذ لطيب

 5 ٠ كلذ اهضرم ق تتام ن نا

 اذهب كلذ هل تثعب ذم له ٤ كلذ اهضرم نم تحص نا كلذكو : هل تلق

 ؟ ظفللا

 ك ء'٨ وسم وهف كلذ اهضرم ف تنام نا ددحن مل ١ ذا هنآ ىعم : لاق

 نأ لوقلا ضعب ىف هنأ ىدنعف هنم تحصقف كلذ اهضرم نم تددح نا و

 ه ضقتني كلذ

 : ةلآضنم وج

 : امل لاقف ڵ لخن وآ اهل ضرآ ىلع هتجوزو وه رم لجر نعو

 ء كل لخنلا اذه وآ كل ضرألا هذه : هل تلاقف ؟ لخنلا هذه نمل وآ ىه نم

 ؟ كلذ هل تبثي له ، هضبقو كلذ وه لينو ك اهضرآ ضرألاو ث اهلخن لخنلاو

 درت مل اهنآ عقي نأ الا مكدحلا ق كلذ هل تبثئي هنآ ىعم : لاق

 ىنعم ىلع جرخيف ظفالا امأو ، هعسي اميف هل زوجي ال هناف « ارارقا كلذب .
٠ اهل لخنلاو ضرألا تناك اذا رارقالا



 . ٨٨ ہ

 : ةلآاضنم ة

 ح دبز ىلع نيد ورمعلو ص ورمع نم هثاريمب لجرل رقأ لجر نع لئسو

 ثاريملاب هل رقأ نم ىلا هيلع ىذلا نيدلا اذه ملسي اذه ديزف : هل تلق

 رقملا ىلا هميلست نيب ريخم هنآ لوقلا ضعب ىق نآ ىعم : لاق

 اهملسيو 6 ريدخت هل سيل هنآ لوقلا ضعب فو ء هل رقةمل ١ ىلآ وأ

 ٠ رتملا ىلا

 رارتنالاك وه نالف نم. هثاريم هاطعأ اذا ةيطعلا كلذكو : هل تلق
 ؟ ال مآ كدنع تيئي

 ٠ ةلاهجلا قيرط نم الا رارقالا لثم هنأ ىعم : لاق

 ؟ هل .زارحا لاجملا ىلع فوقولا نوكي له : هل تلق

 ٠ زارحا لالا ىلع فوقولا نأ ملعآ ال : لاق

 : ةلاضه 3مچ

 ثدح كب ثدح ام ىتم : هتحص ف رخآ هل لاق لجر نع لئسو

 . معن : لاق ، نالف نب نالفل وهف اذكو اذك عضوم فق كل ناك لام لكف

؟ نالفل تبثي ارارقا اذه نوكي له



 _ _ ٨٩

 : فالتخالا جرخي هيف هنآ ىعم : لاق

 هنم هل نوكيو س لاملا سأر نم جرخي هنا : لانت نم لاقف

 ٠ لاملا سأر نم جربخي ىنعم تبث اذا كلذب

 ٠ لاملا ثلث نم نوكبو > ةيصولا جرخم جرخي هنآ : لات نم لانتو

 رقملا ةايج .ف هل نوكي رارقا هنا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ؟ تومب ىتح وآ

 : هيف فلتخا هنآ ىعم : لاق

 رقملا ةايح ف هل ناك رارقا هنأ تبث اذآ هنا : لاق نم لاقف

 ٠ هنوم دعبو

 7 تفصو امك هتوم دعي ر ١ رقا وه امنا : ليقو

 هل له ۔‘ رقملا هعنمو كلذ ذ_خآ هل رقملا بلط ناف : هل تلق

 ؟ كلذ هعنم ولو هذخأ

 مكاحلا ىلا هلصو نا و ¡{ كلذ ق ٥ ذخأ هعسي ام ذخأب : لاق

 » هميلست هيلع .ناك. هيلع عمتجي امم ناك. ناو ، هارب امك هيلع مكح

 : ةلآننم ةهج

 فو ث نالبفل اذه ىتيب : هضرم ىف وآ هتحص فق لاق لجر نعو

؟ هدحو تيبلا هل نوكي له ث قاسلا تاوذ نم رجست تيبلا



. ٩٠ 

 لاق ذا ، تيبلا مسا نم هقحلي امو تيبلا هل نوكي : ليق هنا : لاق

 ٠ اذه ىتيب

 ءاوس اذه نوكي له ، هذه ىراد وآ ااذه ىلزنم لاق ناف : هل تلق

 ؟ هيلا راشأ ولو

 قاسلا تاوذ نم رجشلاو لخنلاو ٥دد ,> اذآ ءاوس هنأ ىعم : لاق .

 ٠ هب رقملا: لزنملا بحاضل وغ

 ؟ ء وس لوقل ١ نوكي له > نالفل تييل ا اذه : ل ات ن اف : هل ليق

 لزنملا هل نوكبو 6 ىلوألا ريغ هذه نا . : اولاق مهتأ ىعم . : لاق.

 رادلا ف ام مكحو ك :قاسلا تاوذ نم رجشو لخنأ نم هزتف ام يمجن

 ٠ ل دلا مكح

 ضرألا نوكت له ، اهدحو نالفل ضرألا هذه : لاق ناف : هل ليق
 ؟هل اهيف امو

 ضرأخلا الا هل نكن مل هذه ىضرآ لاق اذاو ڵ كلذك هنأ ىعم : لان

 5 هلوق ىنعم ىلع

 نا ضرألا ريغ هل نوكي له ى نالفل هذه ىتعطق : لاق ناف : هل تلق- ٠
 ؟ ءىش ضرألا ق ناك

 اهيف وه امب ةعطقلا هل نوكتف ضرألا ريغ ةعطقلا نأ ىعم : لاق
 : لاقب هنأل ¡ : اهتاذ نم وه امو > رجش وآ لخن نم اهيف تباث وه امم

.,. ا۔مس ر <؛ ثب مح . :: | .- -:- - "لخن نم ةعطق



-. ٩١ 

 ؟ نالفل هذه ىتيحاض : لاق ناف : هل تلق

 ىدنع ةعطقلا ريغ ةيحاضلاو س اهجححو ضرألا هل نأ ىعم : لاق ٠

  3ةلآاشتم :

 عضوم ف هب فرعي .ىذلا هلخنو هلامب هتجوزل رقأ لجر نعو
 ئذلإ هلزنمب اهل رقآو ث ءافوب اهل سيلو ص هيلع اهل قحب ث اذكو اذك
 هتجوزل هيلع قحب لزنملا ىف ىتلا ةبخلا عم قحتسي ام عيمجب هب فورعم وه
 ؟ ال مآ امات اذه نوكي له .{ ء افوب اهل سيلو ڵ ةنالخ

 هل رتملل تبث اهمكح تبثي ىناصعمب هل رقملا حص اذا هنأ ىعم : لاق
 ١ ذكو اذك عضومب فورعمل ١ رقملل ام عيمجو > رقمل ١ لخن عبمج ى دنع

 . لاملا مسا هيلع ىتأي ام عيمجو هريغو لخن نم

 عضوم ق هلو < هم فرعي ىتلا هلخنبو هلامب اهل رقآ اذاف : هل تلق

 ؟ اذكو اذك

 ةدودحملا هتلخن نم ناك ام ثيح هلام عيمج هل نوكي هنأ ىعم : لاق
 ئذلا هلزنم ىنعملا ىلع اهل تبثي هنآ ىدنعو اهدحو ص عضوملا كلذ نم

 { هقحتسي امو « فوصوم وه ام ىلع هلو ، هب فرعيو ص هيف وه

 ىه ىتلا ةبخلا هذه مسا ىدنع اهيلع مقي الف لزنملا ىف ىتلا ةبخلا امأو
 ملو لزنلا ف ىتلا ىعم لاق لزنملا اذه ىف ناك ول هنأل ، لزنملا اذه ف
 كلزنم ىلا ةفاضا هذهو ث هب هل رقأ ىذلا لزنملا آذه ىلا ةبخلا. فضي
٠ ةبخلا ىدنع تبثي مل كلانه نمم لوهجم



_ ٩٢ _ 

 ةبخ هيف ناكف لزنملا اذه ىف ىنعي ث هنم ىتلا ةبخلا ىعم لاق ولو

 ريغو رجشو لخن نم اهيف امب اهل ىدنع تناك ةبخلا مسا اهيلع عقي
 ق ىتلا ةبيخلا هذه تحص ناو ت ةبخلا هيلع عقي ام كلذ عيمجو ى كلذ

 ٠ لوألا رارقالا ىعم اهل تبث ديدحتب وأ ةنيبب لزنملا

 : ةلآسنم وچ

 ىذلا اهتتادص هنجوز ىضق هنآ هتايح فق هدلاو هل رقأ لجر نعو

 امل مث ، كلذ دعب سشاعو ى هايا اهاضق ىذلا اهفرعو س اهل هيلع

 هدلاو هيلع كلذ ريغف ص اهقادصب اهل ىصوأف عجر ةافولا هترضح

 ٠ هب ىصوأ ام ةآرملل زجي ملو س تقولا ق هيبصو

 4_دلا مدق امي كلذ لعف امناو املاظ وآ اللاس نوكبهآ : تلق

 ؟ همزلي ال مآ كلذ هل نييو « ةحصلا نم ءاضتلا ملع نم هدلاو

 هييلع تبثي اهقادصب ةجوزلل هبرتآ ىذلا اهاضق نآ ىعم : لاق
 !هل نوكي نأ نكمي هنأل اضيآ زوجي ث اهقادصب اهل هتيصوو هرارقاب

 هرارقاو ، قادصلا كلذب ءاضقلا كلذ لبقت مل اهنأو ، ناقادص هيلع

 ٠ ىه اهيلع قدصي مل الو وه هيلع زئاج

 : ةلآاشتم ج

 تام مث ء ديزل لاملا اذه نآ .هدلو رقأف لام هدب ق ناك لجر نعو

؟ ديزل هرارقا دلولا ىلع تبثي له 0 هدلاو



_ ٩٣ _ 

 ٠ مكحلا ف هيلع تبثي هنآ ىعم : لاق

 دلاو لام نم ائيش عاب دق دالولا ناك ناف : هل تلق

 لاملا راصو دلا ولا تام مث . ركني ملو دلاولا ريغي مل مث ح هتابح ق

 ؟ ال مآ عيبلا اذه هيلع تبثي له : تلق ث هدلول

 هلعف نأل ، هيلع ىدنع تنثي الو رلارتالا هيشي ال اذه نا : لاق

 نأ هنم ةداهشب رارقالا اهناو ح هدلاو لام ىف تشم د ال هدلاو لام ق

 ىنعملا ق نافلتخم امهو ديزل هدلاو لاملل هنم لقن ميبلاو > ديزل لاملا

 ٠ ىدنع مكحل او

 : ةلآسضنم ":

 وهف اهل ناك قح لك نا : تلاق اذا ةأرملا نع ديعس ابأ تلأس

 ؟ ءافوب هل الو اهنبال اميلع قحب ك اهنبال

 . اميقس وآ احيحص ىضقملا ناك ءاضقلا جرخم جرخي اذه نآ : لاق

 : ةلآاتم ةوج

 لاقف ث نامهرد هل رخآ لجر ىلعو ص نامهرد رخآل هيلع لجر نعو

 ىذلا لاقو ث هنيد نم هئربآ : نامهردلا هل ىذلل نامهردلا هيلع ىذلا

 دعي نم هبلاطي عجر مث ك هل هيلع ىذلا نبمه ردلا نم هأربآ دق هنا هل

؟ ه ربأ نأ



_ ٩٤ 

 لاتحاو ، هل هبلع امم هميرغ قحلا بحاص آربآ اذا هنا : لاق

 ةعجر هميرغ ىلع هل سيلف س كلذب قحلا بحاص ىضرو ص هقحب لاتحملا

 ناك ءوسو ث كلذب هل نمض اذا كلذب لاتحملا بلطيو ع ةءاربلا دعبا

 قصلا اذ_ه همزليف س ميرغ ريغ وآ هميرغل اميرغ هب نمض ىذلا

 ٠ ليق هنآ ىعم اميف نامضلاب

 نيمهردلا نم ىنتأربآ دق : هل لاقف نيمهردب لجر هل نمض نا: كلذكو . .

 عبجر مث ىل كيلع نيذللا نيمهردلا نم هللا كآربآ دت : لاق ىلع كل نيذلا

 ىلع هل بجي امف ائيش هطعي مل رخآلا نا : لاقو & هبلاطي دعب نم
 ؟ ةفصلا هذه

 نيذللا نيمهردلا نم ىنتآربآ : هميرغ هل لاق نيح هميرغل هلوق امآ : لاق

 نوكن كل ىلع نيذللا نيمهردلا نم هللا كآريأ دق : هل لاقف ع كل ىلع

 ٠ كنآربآ دق هلوقك

 هميرغل .هنم ةءاربلا تتيث اذاو ، كلذب ؟ريب ال : لاق نم لاقو

 نم ىلع هتح نآ ىعمف ائيسث هطعي مل لاق مث ، هريغ قحب نمضو هقحب .
 رخآلا هطعي مل ولو هآربآ نآ دعب هميرغ قحلي دوعي الو س نمض

 ىف نوكي رخآلاو لوألا ىف اذه عيمج ف نماضلا نوكي نآ الا' ، ائيش
 لطبي ال نآ ىنبجعيف ، نامضلا كلذ ىلع هأربآ امناو « اسلفم هنامض نيح
 .: ملعأ .هللاو ڵ تبثي مل نامضلا نألا ڵ:هقح

 : ةلآايتم 3

ىه ةضف غنغر دق ناكو ، ةضف هتجوز هيلا تبلط لجر نعو



 ب _ ٩٥

 : لا ةو < اهيسخن:دنق ناكو .ء اهب وبه ملعي ملو ةضف هدنع تناكو ، اهملعت

 ؟ لوقلا دنع ةضفلا هذه ىسنو ء فاعضلل ىهف ةروتسم هل ةضف لك

 هنيمي ىف هيف ثنح ءىش ف ةقدصلا اذبهب .دارأ اذا هنآ ىعم : لاق

 لتقأ وأ هلام ثلث ةتتدصلا مسأ اهيلع عخو ىتلا مهاردلا تناكو

 ؟ هنم

 نم رثكأ تناك ناو « ثنح .اذا اهلك ةقدص نوكت لوقلا ضعب ىفف
 ةقدصلا مقت امنا هنا : ليق دقف ثلثلا رادقم نم رثكأ تناك وأ هلام ثلث
 لوقلا اذه هلات امناو ك انيمي الو ةقدص كلذب دري مل ناو ث اهرشع ىلع
 هيلع نجي الف ةقدصلا بجوي ام ريغ ىنعمب هيلا ءاجنلاو ء السرم
 ., ٠ .لاق امك فاعضلل هنآ ملعي نوكي نآ الا س ءىش كلذب ىدنع

 ٠ ؛ ٠

 .- - .. . . “‘ؤ۔- . . |١ ٠ .
 ۔ ۔۔۔ ٠ ` . ١ . ٠ . .

٠٠ : . 

 : ةلآضتم 3چ

 ل۔_هق ؟ لاملا نم هل نوكي ام ص هلام نم ءزجب ديزل رقأ لجر نعو

 ......د ؟ عبرلا هل نوكي
 لاقو 6 عبسلا : لات نم لاقو . كلذ ضعب لاق دق هنآ ىعم : : لاق

 ٠“‘ ٠: ١ ةفرولا هب رقآ امأالا ءش هل تبثي ال : لاق نم

 . .؟ .ءىش هل.تبيثي ةو .له ء هلام نم ءىشب لاق ن ٬راف :هل تلق

 نم كلمل ا هيلع : عقي ب امم :ىش :ب ةثرول رقأ ناو . ك .عل ق 3 "كلذ

.: 59 ه كلذ نم رثكأ هل نبي مل هلام



 ۔ ٩٦

 ؟ ءىش هل تبثي له ع هلام ضعبب : لاق ناف : هل تلق

 هنم ءىشلا : لوقي اضعبو ء فصنلا : لوقي اضعب نأ ىعم : لاق

 ٠ ءزجلا مسا هيلع عقي امم ؟زجتي امم

 ؟ مها رد ةرشعب ىوزن لهأل رقأ نمف : هل تلق

 . مهلك مهل رقأ نيح ىوزن لهأل نوكيو ع هيلع تبثي هنأ ىعمف

 : ةلآتم 3وچ

 ىذلا هثراو لزنم ىف اهكرتو تام مث ةبادب ديزل رقأ نمع هتلأسو

 نآ هديلع له & همي رقأ اميق بذ اك هنأ ملعي مل وأ كلذب ملع دقو { هنكسي

 ؟ ةبادلا ملسي

 خ هذي ف تيقب تناك نا اهملسيو اهلمعتسي ال نأ هيلع نأ ىعمو « ةنيبلا هيلع

 ؟ ةنامآ هدي ىف نوكت لزنملا ىف تناك ناف : هل تلق

 9 هنكسي ناك اذا معن : لاق

 مهارد ةرشع : لاق وأ ك مه ارد ةرشعب لجرل رقأ نميغ : تلق

؟ ه_ذم هل همزلي ام ااذه لثمب هل ىصوأ نآ كلذكو ح نيقنادو



 مس ٧٣ ٩ _

 مهارد ةرشع هل ناك > فصنو مهارد ةرشع : لات ١ ذا هنآ ىعمف

 مهارد ةرشع : لاق اذاو 4 مهلأ ردلا نم دلبلا دقن نم مهرد فصنو

 ‘ نيقنا.دلا ق هلوت لوقةلاو > دلبلا دقن نم مها رد ةريشع ناك نيقنادو

 ٠ هدعب نم ةثرولا : لوقو

 : ةلآنم ج

 : ديز لاقف ديز ءاسث نا مهرد فلآ لجرل هيلع نآ رقأ لجر نع لئسو

 ` ؟ هسفن ىلع رقأ ام همزلي له س ءاشآ ال وأ تئش دق

 نوكي ءانثتسالاب رارقالا لطيب نم لوق ىلع ليق دق هنآ ىعم : لاق
 رارقالا مدهي ال ءانثتسالا نأ ىري نم لوقت ىلعو ث الطاب ارارقا اذه
 ٠ تباث ارا رقا اذه نآ

 : - ا . . .

 . مهرد ةئام الا مهرد فلآ نالفل هيلع : لاق لجر نع لئسو

 . ؟ هيلع نوكي ام

 ٤ِ ٠ انثنسال ١ هعفنبو مهرد ةئامعست هيلع نوكي هنآ ىعم : لاق

 3 مهرد ةئام الا مهرد ةئامعست الا فلآ ىلع : لاق ناف : هل تلق

 ؟ هيلع نوكي ام

 نم ىدس مه - نوحخي - ىعم فلألا ,رم ,ينثتسا هنأل مهرد اتئام هيلع نوكب : لمق هنآ : لاق

( ه ج ديفملا عماجلا - ٧ م)



 ہ ٩٨ _

 ناكف > ةيقابلا ةئاملا ىلا مهرد ةئام ءانثتسالا . نم ىنثتساو ةئامعست

 . مهرد ىتئام كلذ

 ؟ مهرد ةئامو مهرد ةئامعست الا مهرد فلآ : لاق ناف : تلق

 ءانثتسالا هعفني الو . مه رد فلآ هيلع نوكي ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ لكلاي ءانثتسا عفني الو ، هلك لاملا ىنثتسا هنأ

 : ةلآضنم ج

 !اهتحتو 6 هل ةلخنلاو > دجسملل ةلخنلا ٥ ذه : لاق لجر نعو

 ؟ دجسملل مرصلا و ةلحنلا نوكت له . مرص

 >0 هريغو مرصلا نم قحتسب امو . هل نوكي ال : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ هسقنل اهعدي مل هناكف

 لوقلا نوكب له ‘ نالفل هذه ىتلخن : لاق ناف : هلا تلق

 ؟ ءاوس

 مرص نم ا_هتحت امو ء هل ةلخنلا نوكت : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 نوكي ال امم رجشلا نم هريغو مرص نم كردمب سيل ناك امو ، كردم

 ٠ رقملل وهف رارقالا تقو ف ضرالل اعبت

 : ةلآضم ةي

 مهارد ةرشع نالفل هيلع نأ ىصوآو هتيصو ف لاق لجر نع لئسو
؟ را رقا وأ ةيصو نوكت



 ب . ٩٩

 ٠ لا_ا سأر نم رارقا اذه نأ ىعم : لاق

 > مه ارد ةرشع هلام نم نالغخ { نأ ىصوأو لاق ناو : هل تلت

 ؟ ارا رقا وآ ةيصو نوكيب ام

 ةلزنمب ةعدوم نوكي 9 نكمي هنذز ء هل ءىشل ال ا ذه نأ ىعم :: لاق

 ٠ رارقا هنآ لوقلا ضعب فو ح هلام ىف نيفدلا

 ٣ ةلآاتم :

 ؟ هضرم ى ائيسث الجر ىطعأ نمع لئسو

 تجرخآ اذا رلخآ لوقو ؤ تبثت ال ةيطعلا نآ ليق هنآ ىعم : لاق
 ٠ ىدنع ةيصولا ةلزنمب تناك ثلثلا نم

 اذكو .اذك ىلام ثلث ةلكام نالفل تلعج دق : لاق ناف : هل تلق

 جرخ اذا هدح ىذلا دحلا ىلا هلك لاملا هل تبثت له ، هل ةيصو ةتس

 ؟ ثلثلا نم

 ٭ ىدنع اذكه : لات

 هلعج ىذلا لاملا اذه ةلغ نم ىرتشي نأ زوجيف : هل تلق

 ؟ كلذ ريغو ال. .أ الام هديدحت ىلا هتلكأم

 4 يق لعخغي نآ ىدنع هل زاج هل لعج ام هل تيثئي نا : لاق

٠ دآ رآ اه
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  1ةتاضنم :

 ا_هيف هبخ هيفو ء هقحتسي امو هلزنمب هتجوزل دهشأ لجر نعو
 ؟ ال مآ تيبلا ق ةيخلا نوكتنآ ڵ\ ىوطو ڵ، ل_خن

 ٠ فالتخا كلذ ق : لاق

 : ةلآبنص ج

 تبثت ةيدملا : هللا همحر نسحلا وبأ خيشلا لاق : باتكلا ريغ نمو

 اودامت » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ، كلذل ةبجوملا ةنسلاب
 بلجت ةيدهلا نازو ةدوملا تبثتو ةميخسلا بهذت ةيدهلا ناو « اوباحت
 هل تناكو ةيدهلا لبق دق ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ي رصبلاو عمسبلا
 رابلا سانلا نيب ةزئاج ةيدهلاو ، امارح هيلع ةقدصلا تناكو ، الالح
 هجو ءاغتبا اهب ىدهملا دصق اذا ، ريقفلاو ىنغلاو ص رجافلا و مهنم

 ٠ اهلثم هناسحاي هيز_جي ف ةآفاكملا و هللا

 لكو ث نيببنجألاو ناوخالاو ماحرألاو ناريجلا نيب ةزئاج ةيدهلاو

 ةنوعمل وآ ةيقتل وأ ةوشرل ال ةبيطو ةزئاج ةقادص وأ ةلصل هيلا ىدهآ نم

 نمو ث هيف ةيدملا زوجت ال اذه ناف ، مكح ف ةوشر وأ لطاب ىلع
 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا كلذ ىلع باثمو زئاجف محر ةلصل وأ ةفاكل ىدهأ

 ارسكو ص هلام نم مهرش عفا دو ث ناطلسل هلام نم ى دها نمو

 ةفاخم مه اطعأ ناف س كلذ هل زئاجف ڵ‘ كلذب هسفن نع مهتكوشل

ةيده لماع ىلا ىدهآ نمو ث هيلع مثا الو ، كلذ هل زئاجف مهرش
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 ٭ هبرقي الف

 لوقل ث ريقفلا ىلع ةقدص تناك ولو زئاجف ىنغلل ريقفلا ةيدهو

 : ةسمخل الا ىنغل ةقدصلا لحت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هيلع اهب قدصتي نيكسم وأ ، لامب لجر اهارتشا وأ ، اهيلع لماعلا
 زاوج ىلع لدي اذهف « هللا ليبس ف زاغو ، مراخغلو ىنغلو ى اهادهاف
 ٠ اهل ىنغلا ذخأ زاوجو ث ىنغلا ىلا ريقفلا نم ةيدهلا

 ء هيلا ىدهملل وهف ىدهملا دنع نم تلصق ةيده لك نأ ملعاو
 دقو ، اهادهآ نم تام نا اذكو ع هتثرول ىهف هيلا لصت نآ لبق تام ناف

 ىمف هد_ي نم لصفت نأ ل_بة تام ناو ث هيلا ىدهملل ىهنف هنم تلصف

 نم اهضيق اذل ةيدهلا نآ قفتمو ء تام دق ناك نا هتثرولو اهادهآ نمل

 . اهبف ىدهملل ةعجر الف هيلا تيدهأ

 لاقو ، هتثرول ىه : موق لاقف تامو هلصي مل 'اذا مهنيب فالتخالاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيدهك اهادهآ نم ىلا ةدودرم ىه : موق

 ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تعجر مث تام دقو ، ىشاجنلا ىلا
 . ملعأ هالاو

٤



 ب ١٠٢ د

 باب

 هنه ءارشلاو هتبيهو هعيبو ناطلسلا ةحنم ق

 ؟ . اهعرزع ةيقاص ناطلسلا هحنم لجر ق هللا: همحر ديعس ويأ لئسو

 عسوتو هرش ىفكتسا اذا هنكلو ، ءىش الك ناطلسلا ةحنم نا

 . ىدنع كلذ هل زاج اهنم هقحتسب امم هل زوجي امم

 نمم هريغ ا_هيلا قبسو ء ناطلسلا رش ره ىفكتسا ناف : هل تلق

 ؟ هعنمي نأ هل له ى اهعرزف قحتسي .

 ةحنم نأل ليق ، اهعرزف اهيلا هقبس اذا هعنم هل سيل : لاق

 ٠ ةلطاب ناطل_سىنلا

 هرش ىفكتسا ى ذلا ليق اهعرزي نأ ١ دحأ عسي له : هل تلق

 ١ ؟ ناطلسلا رش ىفكتسا هنآ ملع ولو ى اهيف

 ةعارز اهيف ىفكتسملا اذهل تبثي مل ام كلذ زوجي هنأ ىعم : لاق

 ٠ هريغ لبق اهزوح هب بجوتسي لمعو

 ؟ ناطلسلا هب ربجي نآ هنم ىقتي ناك ناف : هل تلق

٠ ملسمل اذ_ه ىدنع ىعم سيلف ةيقتلا دحي ناك نا ىعم : لاق
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 نآ ناطلسلا ىقتي هنآ كلذ وه فرعو ناطلسلا ىقنتاا ناف : هل ليق

 نآ هل له 6 ةيقت دح 7 وه نكي ملو 4 ناطلسلا لجآ نم عرزب ال

 ؟ همي ناطلسلا ةيقت هريغ هرضم الو اهيق عسوتي

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ' : ةلاسم وه

 وهو خ جا:رخلا ىف همزال ناطلسلا تيأر : لاق لجر نع لئسو

 ؟ هدنع نم ءارشلا ىنعسيا عيبلل هلام ضرعي ا

 ازوجي الف هلام عيبي نأ ىلع جارخلاب همزال ٦ : ليق دق : لاق

 عابف هلام عيبب همزالي ملو جارخلاب همزال اذاو س هعاب نا هعيب

 هنأل س رعسلا لدعب هعيب زاج هعيب ىلا ةرورضلا لاح ىق هل ام

 ى جارخلا ىلع ربجلا ريغ هعيب ىلع ربجلاا نأل ، هعيب ىلا رطضم
 . هريدتو كلذ ق رظناف

 : ةلأسم وج

 هنمتئا مث ةيقتلا هبجو ىلع ةيده ناطل_سلا ىلا ىدهآ نميفو

 ردقب هدي ىف امم ذخأي ن نآ هل زوجي له ‘ هلام نم ءىش ىلع ن "راطلسلا

 ؟ىدمأ ام

 سنج نم نكيلو ئ هيلع ردق ١ ذا كلذ هل زوجي لق هنآ ىعم : لاق

:2 : ٨٣... ,: ٠. ...... ...:... ...... . . هتنلامأ»
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 َ ليقو > هسنج نم هيلا ملس ام ردقي ذخأيو حيبي : لاق نم لاقو

 ٠ ةميقلاب ذخأي

 : ةلأسم ديج

 ء دلب ىلا دلب نم اماعط لمحي نأ دارأ اذا زئاجلا ناطلسلا نعو

 ؟ اهيلع لمحي ناطلسلا نم باود هل ىرتكي نآ هل زوجي له

 ةنوعم كلذ نوكي ال ناك ناف ڵ كلذ ىنعم ربتعي هنآ ىعم : لاق

 ، لعف ءاش نا ، لئس نم ىلا كلذ ناك قح لاطبا ىلع الو ملظ ىلع

 ٠ لعفي مل ءاش ناو

 ّ ةلآسص .3

 ىف ناضيب وأ نادوس موق ظفح ىلوتي نأ ناطلسلا هفلك لجر نعو
 ؟ مهمكح نوكي ام ك كلامم مآ رار حآ مهنآ 3 ردي ال سنج

 © ةنيبب مهتيدوبع حصت ئتح ةيرحلا مكح ىلع سانلا نآ ىعم : لاق

 مو-ةلا ءال ؤه ظفح ق هلسري نميف هداقتعا نوكي فيكف : هل تلق

 مل .نا ففاخيو ، لطاب ىلع وآ قح ىلع ىردي ال وهو سنجلا اذه ىف
 ؟ هسفنو هلام ىف هملظو هروج هلان 2 ناطلسلا هرمآ دق ام لعفي

عضوملا اذه ىلا رضحي نميف داقتعالاو ةينلا نوكت هنأ ىعم : لاق



 -ه ٥ ٠ ١ مه

 ء حابم عضوم ف نيرضاحل ءالؤه ىلا روضحلا هيف هيلا زوجي ىذلا

 مهدوعقو ص هيف مهتنونيكب نوديري امنا ع مهب هيف مهلوخد مهل زوجي نكسو

 ع مهيلع زئاجلا ناطلسلا نم نوفاخي امم مهنيد نعو مهسفنأ نع هب نوقتي

 ءىش وآ هنورمآي ميرح ىلع وآ { مه رمأي ميرح ىلع وآ ، مهنيد ىلع وآ

 نونيعي ال مهنأ ىلع ، ةنونيكلا هذهي مهنع عفدت ىتلا هللا قوقح نم

 . لاوحألا عيمج ىف قح نع نوعنمي الو ، لطاب ىلع كلذ ىف

 نأ لثم فيطل ظفلي عضوملا اذه ىلا هلسري نمل لسرملا لوقيو

 ء اهيلا انعفد دق ىتلا ةنحملا هذه نم هل انضرع دق ام ملعت : لوقي

 نيعتال ةقيقحلا ىفو ، ىرت كسفنب صخش كلانه ىل نوكي نآ بحأ امناو

 نم فيخ اذاو ، قح ةلازا نم ءىش ىلع الو لطاب ىلع هذه كتنونيك نم

 نأ توجر ع داقتعالاو ةنيبلا هذه نم هيلع عزوي ام ءادأ هيلع لكوملا

 عنم وأ لطابب هتداعا هيلع نيبتاكلا نم هعم رهظي ملل ام هنع هنامتك زوجب

 ٠ هنع زئاج نع

 : ةلاسم ج

 جارخلا نم هنع همسا لوحي نأ الجر لاس لجر نع لئسو

 هب ىنبلط املكو ص ىسفن ىلع جارخلا نم كمسا لوحأ : لاقف س هيلع

 هل لعفف {&© معن : لاقف ؤڵ كيلع وهف اذه كمساب جارخلا نم ناطلسلا

مزلي له ث هسفن ىلع هلوح ىذلا ااذه همساب ناطلسلا هبلاطو س كلذ
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 هنآ ، معن : لاقف ، كيلع وهف مسالا اذه لبق نم ناطلسلا هب ىنبلاط

 ه_ضيق امب اذه ىلع ن رامضلا. رمآ ق هلخدأ اذا ظفللا اذهب هيلع تيثم

 . ناطلسلا هبنم

 ؟ ةلأسم وجن

 مهدلب ةعطاتم ىف ناسحالا هنولأسي ناطلسلا ىلآ اولصو ةعامج نعو
 لآسي لجرب اوثعبو ث كلذ ىلاا مهبجي ملف ، جارخ وأ راشعأ ئلع

 جارخلاو راشعألا نم هل هومس دق ءىش ىلا ناسحالا ناطلسلا مهل.

 ء بحملا نم اذكو اذك هلعجا : ناطلسلا لاقف ، اهودارآ ةعطاقم ىلع.

 ةير_ةلا ل_هآ نم رضح نم ب_لط ام لثم ء مهاردلا نم اذكو اذك وأ.

 م۔-هل همزلي له ث ناسحالا مهل نيييو ع عفنلا هجو ىلع كلذ نم لقأ وآ

 ؟ نامض ناطلسلا مهنم هذخآ : اميخ

 هيف ناك ولو ص لق ولو كلذ نم ءىش نا_يتاب رمآ اذا هنأ ىعم : لاق

 ناك ناو ث هلوقي وآ هببسب تيث اذا كلذل انماض ناك امع ناسحالا

 رمأي مل اذا نامض كلذ ف هيلع سيلف ناك امم ءىش نع ناسحالا لأسي
 . اتباث مادام هيلع وهف هتابثا ببسب هذخا امو ءىش تابثأ

 اذاو ( ةيفاخ مكنم ىفخت ال ) : ريسفتلا ىف نطقلا لاق : هريغ نمو

 مثا الو مهمزلآ ام ةقيرط ىلع لدمناب هعمج زاج الام اسان رابج مزلآ :

 ث كله مال ا همزلأ نمو ص هعماج ىلع

لو_ةيا نأ زاجو :"لاق'هنم أرسذاسلا زجلا !اثحب لينلا حزش فو ١



 ح ٧. ١ -

 ‘ ايلأ الو التق سيل امم ا وطعيل ا اذك مهب لعفا : ملاظلا كلذل ناسنالا

 ه ا .. ليلل ة ةرضم مهعانتما ق ناك اذا ىعرلاا مهعنما لو_ةب نأ لثم

 ., . ث ةلا "

 نمو هنم '؟وذخأأف {&© :مهاطعأف جارخب ناطلسلا هبلاط لجر نعو

 امم هرن غ مم ١ هوطلخ نآ . دعي هنم اوذخأ : ام ردقي هيلع : اودر مث .6 . هريغ

 . ؟ كلذ هل له ك هوذخأ

 ضا,رتن الا ائيش اهنم ذخأي نآ هل سيل : ليق دق هنآ ىعم : لاق

 وهف كلذ نم ذخأ امو ك مكحلا اومدع اذا مهلامب طولخملا ءاكرشأاا نم

 ٠ لا_مها نم هل ناك ام الا ءاكرشلا ةلمجل هيلع نومضم

 ، هنود وأ هلام لثم ردق نا هلام سنج نم كلذ نم ذخأي : ليقو

 وه غلب دقو . كا ., رتنشالاب هبلع مكح دق دق لاملا نأل آ ح هقوف ذ_خأب الو

 . مكحلا - ةحص دنع هتود وآ مكاحلا هم هل مكحب ام رادتتم ىلا ١

 ء كارتستالا هيف حص ى ذلا لاملا اذه فق هلام لثم هل نأ ىعمو

 كاذك هنألث ڵ فرصلاب كلذ هل ناك هقح لثم قوف ىلا كلذ نم غليي مل ن راف .

 هتصح ردق مهنم د_حاو لك .نوي نأ لاومألا طالتخا دنع مكاحل ا هم مكحي

 لام لك ةحصلا مدع دنع اهلصافت قف مهنيب اميف دادرتلاب لام ا ةلمج نم

 ٠ اهيف مهكا رتست ارتسثا ةحصو هنيعب مهنم

 ء بحلا نم. هسنج هطلخنف ابح هل ذخآ. ناك نا .تآرآ : هل تلق :.

.؟.كلخ ريغ مآ" مهاردلا ف لوتقلاكاهبف.لوقلا نوكي .له ة هيلع .در مث
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 . ةزاجالاب هبشي نكي مل نا ؤطاوتلا ىف اهلثم هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ود

 ضف رمع دقو ث دلبلا نم جرخ اذا رئاجلا ناطلسلا نع هتلأسو

 ريغو ةرمثملا راجشألا نم امهريغ وآ ةرذلا وآ ربلا ةعارز لثم ةرامع فاوصلا

 موقيو اهنوضيو اهيقسي نأ ةعارزلا هذهب مايقلا دارأ نمل زوجي له ةرمثملا

 .هذه نم دجو ام هذخأو دلبلا ىلا ناطلسلا عوجر نماي الو ، اهيع

 كرتي مآ اهدصح نم اهب بلاط تدصح دق اهدجو ناو ث ةعارزلا

 نم لاوحألا هذص لثم فاخ اذا اهل ضرعتي الو \ ةعارزلا هذه

 ؟ ناطلسلا

 .هذه حلاصمب مايقلا ىلع ارداق مئاقلا اذه ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 « هريغ نم ةيقتلا نم وأ ، ناطلسلا نم هلامو هسفن ىلع نمأو ةعارزلا
 ردق اذا اهعيبضت اهعسي ال نأ هيلع تفخ فلتلا ةعارزلا هذه ىلع فاخو

 كلذ هل ناخ ث هيف بسحيو ع كلذ وه راتخي نآ الا اهب مايقلا ىلع
 ةنوعم ىلا دصقي ملو ث نيملسمللو هلل اهب مايقلا كلذب دصق اذا ىدنع
 ,ناك ناف ى اهلهأل نوكي نأ الا هسفن اهب الو س كلذب هئاضراو ناطلسلا
 .ىتح هلثم وه نمم د_حآ هضراعي ملو ع هسفنل كلذب دصقو اهلهأ نم

 ٠ هللا ءاش نا كلذ هعسي نأ وجرأف ، هسفنل اهذخأ

 .مهدلبو ث رئاجلا ناطلسلا ركسع مهعم دلب اهلهأ نم لجر نع لئسو

اوبهنف با رعألا مهياا لصو ناطلسلا محدنع نم جرخ اذامف نئمطم اذه



١١٠١٩ 

 ناطلسلا ذا رأ اذاف ‘ مهدلب ف دا ۔ىغفلا رثكو . ه يلع اورضأو ح مهلزانم

 ؟ مهدلب ىف مهعم دعقب نآ هولآسي نآ دلبلا لهأ زوجب لهف جورخلا

 مهريغو مهدلب لهأ ىلع ة هرضم هدم عمق ه ىق ناك اذا هنآ ىعم : : لاق

 ٠ مهعم دوعتلا هولأسي ن .آ مهل نكي مل كلذ الا لمتحي ال امم

 هولأس نيذلا مزلي له ۔ ةرضم ٥هدوعقي دلبلا لهآ باصأ ناف : تلق

 ؟ ملظلاو روجلاب ناطلسلا ذخآ ام نامض دوعقلا

 ق: دعقنب نآ الا لمتحم ال ناطلسلا دوعق ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ء فراعتلاب نامضلل اقلعتم اذه ناك رخآ ىنعم هل سيلو « روجلاو ملظلا

 +: ملظلا ىف اكيرشو

 : ةلآضم وج

 نم نوع دننع نم سانلا ء امس اهيف ةعقر ٩ لجر نع لئسو

 ؟ كلذ هل له ك هيلا اهدرو ء امسآ اهيف رصيأف ك ناطلسلا ناوعأ

 ء ةديرجلا رظن نم اذه لثم ق كلذ هل نا ليت هنآ ىعم : لاق

 ح .اهيلع نمتئا' ىتلا ةنامذلا لثم ف وأ ، اذه لثم ف ةنوعملاك هولعجي ملو

 هنم عانتمالا ىلع رد_ةي الو رضاحلا ءىشلا لثم انيعم نوكتف اهب ىتأ مث
 هيلع ام فرع اذا ليق دقو ث هتجاح ءاضق كلذب دارأو ، تقو ف

 . ملعأ هللاو ، هدي نم رابجلا اهيطعي الو ضرألا ف اهلعج ةديرجلا نم
 ؟ كلذ ىف نامضلا همزلي اضعب نأ كدنعف : هل تلق

٠ كلذ ىل نيبي ال : لاق



4 , ¡ ١ ١\ " 

 :ةلأسم وج

 ح هيلع اهصرخي هضرأ ىلا ناطلسلا صراخ ىعد لجر نع هتلأسو

 لجرلا ىلع صرخف ‘: لجرل ضرأ هضرآ بنج ىلاو ص هيلع اهصرخف

 نم هقحل اهيف هراجل نامض صراخلل ىعادلا مزلي له ، هضرأ

 ١ ؟ ناطلسلا صرخ

 ىلع ةلالدلا ىنعم ىلع صراخلا هئاعدتساب عقو اذا هنأ ىعم : لاق
 ىلا دصق امنا ناك ناو ء نماض لادلا نأل ، نامضلا همزل هراج ضرأ

 بلطب ال رهاظ هراج عضومو هبسقن لام ىلع ةلالدلا نم هعبني ام ىلا دصق ام

 . نامض اذه ىلع هيلع ىدنع نكي مل هيلآ دصقو بلط ول نآ ع ةلالد هيلع

 : ةلاضم هج

 ريغ الاو ء هل اهفلعي ةرقب وأ ةاسث ناطلسلا هيلع حرطي نمعو
 ؟ اهدامسب معقتنيو اهنبل نم :لكأي نأ هل زوجي له ء ةبصتغم

 ٠ اهباوج دجوب ال بصتغملل تناك اذا : ليبق دقف

 : ةلآضم ;چ

 ، هعاي دق هنا : لاقم ، هجارخب ناطلسلا هبلاطف هلام عاب لجر نعو

 هربخأف س هدلاطآ ىتح كنم هارتشا نم ئنفرع : ناطلسلا هل لاقف

 ؟ ربخملا اذه مزل ام جارخلا هنم ذخأف ح هيرتشممي

 ذخأ ام نماض وهف هتلالدب هنم ذخأ ناك اذا هنآ ىعم : لاق

٠ ملظل اي هنم



 ب - ١١١:

 ىرتشا نم فرعي نوعلا نالف : لجرلا اذه لان ناف : هل تلق
 ؟ لجرلا اذه مزلي ام هب هربخأ ىتح نوصلا ناطلسلا بلاطف ، لاملا

 ى نماض لادلاو الاد ناك هيلع ةلالدلا كلذب دارآ اذا هنأ ىعم لاق

 هنم ذخأي نأ .ىلع هيلع ةلالدلاب ضيرعتلا دارأ ال نماض ىدنع وهو

 ٭ ىنعملا كلذب

 فرعو ، لوقلا لات دق لاملا اذه بحاص ناك ناف : هل تلق

 نم ةفرعي نوعلا نأ هلوق وأ هلامب ىرتشملل هفيرعت نم ناطلسلا
 ىرتشملا اذه نم جارخلا ذخأ لجرلا اذه ىردي الو س هلام ىرتشا

 ناطلسلا ذخأ دقو « كلذ ريغ ىلع مآ هلوق نم نوعلا فيرعتب وأ هفيرعتب

 ؟ اذه هلوق دعب هلال مئابلا لجرلا اذه ىلع نوكي ام ، ىرتشملا ااذه نم

 اهب ذخألاب بجت ىتلا هيلع ةلالدلا ىنعم تبثي ناك اذا ىعم : لاق

 لاحتسا اذاا ةعم حصي امل ىنعم ىلع كلذ دعب هنم ذخآ نا نامضلا
 ذخآ كلذ بقع ىلع ناك اذا نامضلا نم جورخ هل ىل نيبي الف ع هريغ ىلا
 نيبتو رخآ بيس نم نكي ملو ء هيلع لولدملا اذه نم ملاظلا اذه

 ٠ هيلع
. 

 : ةلآتتم ةچ

 هماعط نم لكأي نآ دحأل زوجي له ع رئاجلا ناطلسلا نع لئسو

ناطل .ىلا ١ ذ_هو 6 هتبه هل زو جتو { هتيطعو هتيدهو هتعلخ ضبقيو



 س _ ١١٢١.

 هدي ىف ىذلا ناطلسلا اذه افورعم ناك نا: ليق دق هنأ ىعم : لات

 لمتحد الو س اهنم ءىش وآ © مهنم نوكت ىتلا عاونألا هذه نم مارح

 زوجي الف ، هوجولا نم هجو نم الالح نوكي ءىش مهيديأ ف نوكي نأ

 ىق ناك اذاو س زئاجلا الو ى مكحلا ىنعمب مهدنع نم ااذه نم ءىش

 لالحلا مهيديأ ف لمتحيو ث مارحلاو لالحلا مهيلع رهاظلا وأ مهيديأ

 ىناعملا هذه دحأب مهيديأ نم لضف ىذلا اذه فرعي ملو ، مارحلاو

 ملعي ىتح رئاج هنأ لوقلا ضعب ف ىممف ث مارحلاو لالحلا نم
 ٠ هماارح

 مارحلا نم هتراهط ملعي ىتح زوجي ال : لوقلا ضعب فو
 ٠ ما :رحلاو لالحلا نم هدي ف امل كارتشالا رهاظتم

 لثم نوكيو ث مهتينآب مهئام نم برشي نآ زوجي لهف : هل تلت

 هيلع بلاغلا ناك اذا حابملا مكح ءاملا مكح نوكي هنآ ىعم : لاق

 ش اهب لصحي ىتلا ىناوألا نم هضراعي ام الا حابملا مكح عضوملا ىف

 نوكي الو س د_يلا مكح همكح ءاملا نوكي نأ ىنبجعيف ث اهيف رخديو

 ٠ ىدنع ىناوألا مكح هريغي الو هيف ىذلا ءانالا مكح

 بتك اهاضاقت املف ، مهاردب ةعلس ىباجلا عياب لجرف : هل تلق

 هيلا ملسف . هدنع نم ذخأب نآ جارخ هيلع نمم ةيعرلا نم لجر ىلا

؟ كلذ رو جي له ح لح ق هلعجف ك اهنم هلحتساو مه ١ ردلا



 ب ١١٣

 نأ الا 0&{© ملظلا بابسآ نم ناك اذا كلذ هل زوجب ال هنأ ىعم : لاق

 هنم ىقني هنأ بير ىنعم اهيف هقحلي ال ةءا ري كلذ نم مولظملا هيريي

 ٠ كلذب هل هسفن بيطت هنأو س ةيقت

 ىلع عيبي نآ هل زوجي له ع هسفن ف جارخ هيلع ناك نمف : هل تلق
 هل عفريو 0 كلذ هايسثآو بايثلاو رمتلاو بحلا لثم هلام نم ىباجلا

 ؟ ال مآ هج ١ ,رخ نم

 ىآبف هسفن نع ملظلا عفد ىلا ارطضم ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هلام ف كلذ هعسو ، هسفن نع ملظلا عفد هجو

 ىباجلا ىلع عيبي نأ هل له . جا رخ هيلع سيل ناك ناف : هل تلق

 جارخلا نم ائيش اذه نمض جارخلل ةديرجلا تحتف اذاف ، اذه لثم

 ء ىباجلا ىلع هلام نم فوتسي ىتح هيلع مهؤادآ ناكو ، سانلا ىلع امم

 ؟ هنم هلحتساو هجارخ هيلا ملس نم لكو

 ىنعمب هلالح ىنعم هل جرخي ىتح ما رح اذه نأ ىعم :: لاتق

 ٠. كلذ لثم ق هيلع ةيقتلا لوخد نم باترب الو هبف كشي ال

 ىدأتساو وه داع هوطعي مل اذا هنم فاخي ناك اذاف : هل تلق
 بابس نم اذه نوكيآ ناطلسلا مهبلاطي ء هيلع ىذلا هقحب ناطل .ىلا

 ؟ ةيقنلا

 ٠ ةيقتلا بابسأ نم ا.ذه نأ ىعم : لاق

)( ٥ جح ديفمل ١ عماجل ا ٨ م (



 س ١١٤:

 : ةلآان4م ةهج

 نم ناك ولو دودرم ناطلسلا عيب نا : هللآ همحر دبعس ود لاق

 ىذللا ىدمهملا كلذكو 6 عئابلا ىضر اذا عئابلل لالح كلذو 6 لاحلا

 ٠ ه دلا ىدهملا ىلع كلذ مرحي امنا هيلا ىدمب

 نم كلذكو ك ءارلا الو ميبلا هل زوجين ال ىضاقلا كلذكو : لاق

 ببس هل نوكي نمه فالتخاب كلذ ف ليق دتو ء ىضاقلا بابسأ نم ناك
 » هكلهم

 ؟ همكح نوكي ام هلعف ءىنب رمآ اذا رومأم وه امنا ناك نا امأو

 ىف ىدنع مهانعمب قحل ةنطلسلا ىنعم ف رهظ اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةنطلسلا

 نامض الو ةبوتلا هيزجت له ى كلذ نم ائيش لعف دت ناك ناف : هل ليق
 ؟ هلع

 هعيب ناك اذا هنآ ىدنعو ء اباوج ةلأسملا هذهل دجأ مل : فلؤملا لاتق

 . ملعأ هللاو ، هيزجت ةبوتلاف رعسلا نم لدعب هؤارشو

 : ةلآتتم ةو

 وها كلذ نوكي ام ص تايطعلا هنوطعيو ناطلسلا عم لخدي نمعو

 ؟ ال مآ هريغو ء ارشلا و عيبلا ق ةيقنلا رمآ ق ناطلسلا بابسأ نم

ةياعس نم مهرومأ ىف لوخدلا نع افيقع ناك اذأ هنآ ىعم : لات



 ب ١١٥

 ناك هتال د وأ ىغب . وآ ةميمنب مهيلا ىعسيو ك هريغ ىلع لخددو 6 . هريغب

 ٠ مهتحلم قحلي ال ىعم

 لدعي ناك اذا « ازئاج ناك ولو ناطلسلا عيب زوجي ليت دتو : لاق

 ٠ هلوت ىنعم ىلع هيايسنأ نم ناك نمو ىضاقلا كلذكو ئ رعسلا نم

 :ةلأسم ج

 لجر هنم لكأف س لخنو ضرآ وهو هلام ناطلسلا هبصغ لجر نعو

 ؟ أربي له ، لاملا بحاص لحتسا مث

 بحاص هنم ىقتي ال لكآلا ناك اذا هلام نم هلح هيزجي هنا : ليق دقف
 ٠ هنع ١ ريب ملعأ هللاا و ئ ةيقت لاملا

 ناطلسلا نم ةقدصلا لآسي نآ هل زوجي له ، فيعضلا لجرلا نعو.

 ..ك لز

 لآسيلف جاتحا ناف ث هللاب ىنغتسيو كلذ هل ىنبجعي سيل ىعم : لاق

 نأ هل له ص اهريغ وآ مهارد هاطعأف هلآسو هلصف ناف : هل تلق

 ؟ هنم اهضبقي

ع مارح هيلا راص ىذلا ملعي ملو لعن ناف ع هيف لوقلا ىضم دقب: لاق



 س ١١٦:

 ذخآ هنا لوقأ الو ڵ ىدنع رصقم وهف بيرلا هيف بلغي ةهبش هيف الو

 ٠ اما رح

 هذل ىبجي ىذلا هلماع وآ ناطلسلا لأسو هيلا لصو ناف : تلق

 اهعمجب ىتلا مهاردلا نم هاطعأف ا هل نونزي سانلاو جارخلا

 ؟ كلذ نم هل صالخلا فيك هيل تراصو اهذخأف ء جرخلا نم هيدي نيب

 نم فرعي ال مارح هجو نم هذخأ ىذلا نأ تيث اذا هنآ ىعم : لاق

 كلذ ةفرعم مدع ناف ء هلهآ ىلا نم صالخلا ق داهتجالا هيلعف وه نيأ

 حصي ىتح هلاحب نوكي هنا : ليقو ع ءارقفلا ىلع هقرفي نأ هل : ليق دقف

 . هيف ءاكرش اوناك نا هقح ردقب مهنم دحاو لك ىلا مهيلا هملسيف هبابرأ

 له هقرفف ءارقفلا ىلع هقرفي هنا : لوقب نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ هتيصو ف هب ىصوي نأ هيلع

 دحب راص اذا كلذب ةيصولا هيلع نا : لوقي اضعب نآ ىعم : لاق

 هبابرآو ، نومضم لصألا نأل ، كلذ ىلع هقرفو هبابرأ ةفرعمو سايالا

 ٠ مرغلاو رجألا نيب نوريخم

 هبابرآ فرعي ال دحب راص اذا ةيصولا هيلع سيل نأ : لوقي ضعبو

 ٠ ناطلسلاهيلا ملس ىذلا هتوم دعب الو هتايح ىف كردي هيلع الو ، ةفصب

 ناك نمم اضعب فرع آ ناطلسلا نم ذخآلا ١ ذهل لهف : هل تلق

 ع ناطلسلل هيلا ملس ام ةلمج نم هلحتسي نآ مه اردملا هذه ناطلسلل نزي

؟ اصالخ كلذب هل نوكيو { ناطلسلا هيلا ملس ام رادقم ىلاو



 ب ١١٧٧.

 هنم نوقتي ال دح ىف ناكو مهل نامضلا همزل اذا هنأ ىعم : لات
 توجر > ةلمجلا نم كلذ نم هيلع قلعت ام ردق نم دحاو لك ه٥آربأف ةيقت

 ٠ هللا ءاش نا كلذ هيبزجي نآ

 الذ_ه ىلع 'اقدصتي نأ ناطلسلا ىلا لجر بلط نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ لئاسلا هضبق ام نامض ةفصلا هذه ىلع ناطاسلا ىلا ملسف ى لئاسلا

 نم لوق ىلع نامضلاب قيقح ناطلسلا ىلا بلاطلا نآ ىعم : لاق
 ةنياعمب مارحلاو لالحلا هيف اطلتخم ناطلسلا لام ناك اذا لوقي

 هؤارش الو هعيب الو ، هنم هتيطع زجت مل ، كلذ نم ىرعتي ال ةرهش وأ

 ٠ الالح هنيعب ائبسث هنم ملعي نآ الا هتقدص الو

 ك بلاطلاو هل ىطعلا نع كلذ ملع باغ اذا : لوقي نم لوق ىلعو

 ضباقلا ىلع نامض الف هوجولا نم هجوب الالح كلذ نوكي نآ لمتحاو
 ٠ ىدنع بلاطلا كلذكو ح هل

 هيلا ملس هجو ىآ نم ةيطعلا ليبس ضباقلا نع باغ ناف : هل تلق

 بلاطلا نمضي له ع جارخلا نم كلذ نأ هل بلاطلا ملعو ع كلذ ناطلسلا

 ١ ؟ كلذل

 هلاؤسب مهاردلا هذه نم هيطعي نآ هلأس ناك نا هنأ ىعم : لاق
 امنا ناك ناو س لاح ىلع نامضلا نم ىدنع رعتي مل هاطعأف هبيسبيو

 نكي ملو ، مهاردلا كلت نم هاطعأف هيطعي وأ هيلع قدصتي نأ هلاس
 هلاسملا ف لوقلا ىضم دقف & لاوئسلا ريغ ببس ىلع هنم ةنوعم كلانه
كرتب نآ هلأس امنا ناك ناو © فالتخالا نم ىدنع ىرعتي الو 0 ىلوألا



 .بن ١٠١١٨

 ء ىنعملا نم ىدنع جراخ اذهف ع هكرتب هيلع قدصتيو س هجارخ نم ائيس هيلع
 ٠ هل لا وتسلا ىنعمب نامض اذه ق هبلع ىل نيبي الو

 هاطعآ ىتلا مهاردلا هذه نآ ضباقلا هل بلاطلا ملعأ ناف : هل تلق

 بلاطلا قدصي نأ ضباقلا ىلع له & جارخلا مهارد نم ىه ناطلسلا

 ؟ نامضلا نم با!اطلا آرببو

 نوكي اميف بلاطلا قدضي نأ .ضباقلا ىىلع سيل لبق هنآ :ىعم : لاقت ا
 | .ةيال هربجب نام۔ذضا!ا. نف هيلع اام بلاطلا انع ليزي الو ،.نامضلا هيف هيلع

 :ةلاسم ده

 : ىرتشملا لاق نمثلا هيلع دقتنا املف ائيسث لجرل عاب رجات لجر نعو
 هل مهارد ف مهاردلا عئابلا طلخ دقو ، جار_خلا نم مهاردلا هذه

 ؟ كلذ ف همزلي ام ىزخآ

 نوكي نأ لمتحاو ث جارخلا باحصأ نم نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 الا مكحلا ىف ىدنع دسفت مل ىناعملا نم ىنعم ىلع جرخي هل ظفللا اذه
 ٠ ىدنع كلذ زوجب الوء دسافلا جارخلا نم هنأ الا ى ىنعملا ىف لمتحي ال نآ

 هذه ههيشي امم هريغو جارخلا وه رامثلا رئاس نم ةلغلا نآ ىعمو

 جارخ نم مها ردلا هذه تناك ناو > ةنانئمطالا ق كلذو > هوجولا

نأ هل بيطب ال هنأ ىعمف ث همهرد ف عئابلا اذه اهطلخ دقو ، بوصغلا



. ١١١٩ 

 امو ةقثلاب ذخألاو طايتحالا ق كلذ لمنحا اذاو ك مكحلا ف اهي هعياين

 ٨ كلذ زوجي الف ع بلقلا هيلا بهذي

 ٠ هميرحن الؤ هداسف ىاع ىوقأ الف مكحلا ق امأو

 ‘ جارخلا نوذخأي نيذلا نيطالسلا نم هل ىذلا كلذ ناك ولو

 ؟ جارخلا نم هذه : هل لاقو

 ح اضرأ هلوت نم لمتحي كلذ نأل ح هلالح مكحلا ف ىف لمتحي هنآ ىعمف

 : 00 ٠ مالكلا لوآ ق ةنانئمطالا ىنعم ىضم دتو

 اهل هضبق ةنانئمطاب وأ مكحب هيلع كلذ نامض تبث اذاف : هل تلق

 ٠ ٠ ؟؟رييو هيلع اهذري نآ هل ا له » صالخلا دازآ رآ مث

 : فالتخاب هبف ليق هنأ ىعم : لاق

 اذا كلذب ةءاربلا هل ىجرتو هبلع درت نأ زوجي هنا : لاق نم لاقف
 ١ . اهنيعب اهدر

 نوكيو ع هريغل اهب رقأ دن اذه ناك نأ كلذب ريي ال : لاق نم لاقو

 2 ٠ اهل تبر ال ىتلا لاومألا مكح .اهمكح

 ؟ هصالخ ام صالخلا دارأ مث ث اهل ضباقلا اهفلنأ نا تيآرآ : هل تلق

 ق فلتخا دقو 6٧4 بر هل فرعي ال ىذلا مكحا اهمكح ن "ىعم : لات

٠: هيف ليق ام دحأ نم, كلذ لعلف لعلف ءارتفلا ىلع اهقرف ناو ڵ كلذ



. ١٢٠ 

 هلوق لثم نوكي له جارخلا مها رد هذه : لاق نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ جلارخلا مهارد نم هذه

 ناجرخب جارخلا مهارد نم وآ جارخلا مهارد هلوق نأ ىعم : لاق

 ٠ مكحلا ق مارحلا جا رخلا نم اهنأ كلذ هلوق بجوي الو ء ةفصلا ىنعم ىلع

 ؟ بيبشتلا مهارد وأ بيبشت نم اذه : لاق ناف : هل تلق

 وهو ص ةنانتمطالاو مكحلا ىف ءاوس هيقف لوقلا اذه نآ ىعم : لاق

 بريشتلا ىنعم لمتحي دقو ( رصعلا ا ذه ق جا.رخلا مسا نم صخرأ ىعم

 ٠ ببستلا نم وهف ءىش رمآ نم بيست ام الا

 وه جارخلا نآ الا عضوملا لهآ ةغل نم لمتحي ال ناك اذاف : هل تلق

 ىف لمتحي له ص ةظفللا نم مهدنع كلذ جرخي الف ، فراعتلا ىف مارحلا

 ةغل ىف ةغللا نم هنأ جارخلا ىنعم جرخي ناك اذا كلذ لالح مكحلا

 ؟ عضوملا لهآ

 فراعتي اهيف مهتغل موق لك ىلع تيثي نآ هيشب هنآ ىمم : لاق

 ٠ ةياغلا لمتحي ال هنآ مهنيب

 هذه نا لاقو ىبص نم ىرتشي ىذلا ناك نأ تيأآرآ : هل تلق

 مهتمدخ ق مهل بفرصتي نم وآ ناطلسلا ةهج نم ىبصلاو ح جلارخ نم مه اردلا

 ؟ غلابلا لثم اذه لثم ق هرار_ فا نوكي له

 هنقيتست امف امأو - غلابلاك وه سيلف ىدنع مكحلا ف امأ : لاق

٠ هسيلب ىلوأ لكو ئ مهيلا كلذف لوقعلا



 س ١٢١

 لثم هيف لوقلا نوكي له ث مهديبع نم ادبع ناك ناف : هل تلق

 ؟ ىبصلا

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 اذا جا رخلا ذخأي هنأ فروعت دق نمم اغلاب ارح ناك ناف : هل تلق

 مهاردلا هذه : .لاقف نزي نآ دارآ مث ئ عئابلا نم ةعلسلا ضبق دق ناك

 نم ناك ا.ذا هرقفل اهدقتعيو اهذخأب نآ عئابلا عسي له ك جارخلا نم

 ؟ ءارقفلل لوقي نم لوق ىلع ناك ا.ذا ىدنجلا ملعي الو > ءارقفلا

 ٤ بر هل حص ىتم هنم صالخلاب نا دو « كلذ دقتعا اذا هنآ ىعم : لاق

 عفتني طقاللا ناب لوقي نم لوقت ىلع ىدنع زاج ص كلذ لثم ف ءاج ام ىلع
 ٠ اذبه هابىشآو هرقف عضوم هتطقلب

 كلذ ىف هيلع نوكي له ص اهب مفتنا دقو توملا هرضح ناف : هل تلق

 ؟ ةيصو

 برقأب ةفصلاب ةيصولا هيلع نآ ااذه لثم ىف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةفصلا نم كلذ كرد ةفرعم وجري ام

 ؟ ةيصولا هيلع نوكت ةين ىلع اهب عفتنا ناك ناف : هل تلق

٠ ى دنع اذكه : ل ات



 ن ١٢٢.

 باب (

 مهلاوماو مهلامعو ةربابجلا نم زئاوجلا ذخا ى

 سأب الو : ىلاغت هللا همحر رفغج ني ذمحم لاق: : بانكلا زيغ نمو

 سبلو ى مهماعط لكآو ك مهنم ةيدهلا لوبقو. ةزبابجلا نم ةزئاجلا ذخأن

 .ناطلسلا عم لخدي ىذلاو ي كلذ مارح :ملعي ملام مهم :اود بوكرو ء مهبايث

 ذخآ ام در ةبوتلا عم هيلع له س ارجأ هلمعا ىلع هيظعبو « هلمع ىق

 ؟ دابعلا ملاظم ق مهل نوعلا ىلع هنوطعي اوناك اذا مهنم

 در هيلع سيلف ة هيف لخد امل الحتنم لجرلا.:اذه ناك نا : لاق.
 رصنلاو مهلمع ف لوخدلا امرحم ناك ناو ى كلذ نم ةبوتلا هيلعو ث ذخأ ام

 لثم كلذو ث ناطلسلا اذه نم ذخأ ام در هيلع ناك دابعلا ملاظم ف مهل
 . كلذ ىلعا تعطوت اذا تذخآ ام در اهيلع ناك ةبوتلا تدأرأ !ذا ةحئانلا

 اميلع در الو .© ةبوتلا اهيلع امناف طرنن ريغب ةحئانلا تيطعأ ام امآو.

 اوناك اذا ناطلسلا لمع ق لجرلا اذه كلذكو ك اهاطعأ ام ىلع تذخأ امل

 مازح ,لمعلا كلذ نأ هنيد ىف ىري وهو ارجآ لمعلا كلذ ىلع هل اوعطق

 در هيلجف ةبوتلا .دارأ مث ؛ ىمسم, هيلع ارجآ ناطلسلا هل .عطق .دقو « هيلع

 ث رجألا كلذ نم ذخآ ام

 امناو ڵ فورعم طرش الو فورعم رجأ ريغب ناطلسلا هاطعأ ام امآو
 اذا ناطلسلا نم ذخآ ام در هيلع سيلو ، نيمولظملا نم ذخأ ام در هيلع

٠ ىمسم رجآ الو طرش ريغب ذخآ امنا ناك



. ١٢٣ _ 

 لوخدلا ناك اذا هنا لوقو ، لوق ىلع مكحلا ى انغم اذه : هريغ لانت

 هنم ذخأف ، كلذ ىلع ةنوعملاو دابعلل ملظلا ىلع وه امنا نويدلا ف

 در هيلعف .{&© ملظلا ىلع ةنوعملاو ملظلا ىف لوخدلا ىلع كلذ ذخآو ، ارجأ

 . ملعأ هللاو ڵ كلذ

 ةلأ 7 .

 ىف اولاقو ث ةينالعالا ةبوتلا هزجت مل ارهاش ةربابجلل لمع نمو

 . ةبوتلا تزجأ تلعف ام عبمج نم هللا رفغتسأ : لاق ااذا بكرب ال مرحملا

 ةريرس هثدح ناك ناو ث ارهاش ةبوتلا هيلع ناك ارهاش هثدح ناك نمو

 هيلعف ملاظملا نم ءىشب ةربابجلا عم هلوخد ناك نأو ، ةريرس ةبوتلا هتزجأ

 ىبجي دنج هعم ناكو ك مهتيالوب ىمستو جارخلا مهل ىبج نمو « اهدر

 رمأ وأ ىضتقا ام در هيلعف ى ةبوتلا دارأ مث ك هدلب لهأ نم جارخلا مهب

 ٠ ملعأ هللاو ك كلذ ريغ ال

 لومعملاو ئ نامضلا هبف همزلي امم بكتر ا ا امرحم لماعلا ناك اذاو

 لومعملا ن راك اذا ىعمو هل لومعم نود لماعلا ىلع نامضلاف 0 لحتسم هل

 نم هيلا راص امم هل لومعملا ىلع نامضلاف ،:الحتسم لماعلاو امرحم هل
 ٠ لماعلا نود سانلا نم هل هملظ امم لماعلا دنع

 باحصآ ىدأ دق هل لومعملا نأ لماعلا عم حص اذاف « "نانم امهف
٠ ملعأ هللاو ث ء نامضلا لماعلا نع لاز هل اهملظ ىتلا مهقوتح قوقحلا



.١٢٤ 

 نع آزجا لماعلا ىدآ ناف ث هيلعف لماعلل ضبق نا لماعلا نوعو

 ث نوعلا

 نم ناك ام امآ ع ماسقآ ةعبرأ ىلع ةرابجلا لاومآ : داجن ىضاقلا
 َ ليواقأ ةثالث هيفف مهتابابج

 اهنآو ح اهببس ق لوخدلا الو س اهب ضيرعتلا دحأل زوجي ال : لوق

 ٠ ةيرشح ةفوقوم لاومأ

 ىبحي ني هللا دبع لعق هليلدو ص ءارقفلا ىلع اهقرفي مامالا نا : لوقو

 دجو ام قرف ص نميلا نئازخ ىلع ىلوتسا امل س ىمرضحلا قحلا بلاط
 ٠ ءارقفلا ىلع اهيف

 لعف كلذ ىلع ليلدلاو ص ةلودلا زع ىف مامالا اهذفني : لوقو

 ص ةرصبلا نم ريبزلاو ةحلط ةيابج ىلع ىلوتسا امل ، بلاط ىبأ نب ىلع
 لكل عقوف ، لجر فلآ رشع ىنثا اوناك مهنا : ليقو ء هباحصأ ىلع اهقرف
 نئازخ توبث ىف اوفلتخاو عضوم فقو س مهرد ةئامسمخ مهنم لجر

 : مهتيابج نم اهنأ حص اذا ةلبقلا لهآ نم ةربابجلا

 ٠ انرك ذ ام لعف ةيواعم ىبآ نعف

 ىف اودجو امف ةربابجلا ىلع اورهظ اذأ نيملسملا ىف ةديبع ىبأ نعو

 مهل زاج ص هيلا نوملسلا جاتحاو ث مهتيابج نم هنأ حصو ص مهلام تيب

٠ ٥و ذخأب نأ



. ١٢٥ 

 رخآ لوق اهيفو ، ىراوحلا وبأ ىيحي نبا لعف وهو الوق انعمسو

 & هم ىلوأ مه ةربايجلا توييي ام نآ : هيلع عمتجمل ١ و ؤ& هم لومعملا وهو

 ٠ مهدعب نم هب ىلوأ مهتثروو

 ةربابجلا ةيابج نم لام هب رم هنأ ريدج نب سلادرملا نع انغلبو
 : هباحصأل لاقو ، هءاطع هنم ذخأف . هيلع اوجرخ ىذلا مهودع ىلا لومحم

 ٠ لاملا نم ىقب آ ضرعب ملو ز هءاطع هنم ذخأيلف ءاطع هل ناك نم

 ماعطو حالسو لام نم مهلام تيب ق مهيديآ ىف دجو ام : لوتو

 حصي نأ الا كلذ نم ءىش ذخآ لحي الو س مهتثروو ك هب ىلوآ مهف ليخو

 تحص وآ ص اهنيعب ةمالظنا در لدع ةنيبب سانلا نم دحأل مهملظ هيف

 ىديأ ف دجو امم ةمالظلا لهأل كلذ دعب ليك وأ نزوب ةلداعلا ةنيبلاب
 ٠ هب ىلوأ مهو ت مهلام تيب ف وآ ةربابجلا

 م. ح .و. .
 با 1 .: ض

 رظنلاو > داجن ىضاقلا بويحم نب دمحم لوق ١ ذه نآ بسحأو

 هب نيعتسي نآ هلف جاتحم مامالا و ةريقف ةلودلا تناك نآ ىدنع بجوم

 الو 0 هل ضرعتي الف هبالا جاتحم ريغ هنع اينغ ناك ناو ص ةلودلا زع ف

 زاجأ نيملسمل ا نم ١ دحآ نأ ملعن ملف مهل ىه ىتلا مهلا وم امآو هوف لخدي

 . ملعأ هللااو ح اهنم ائيش

 نآ زئاجف ةيقوأ وآ حالس وأ فخ وآ عا رك نم مهنم ذخأ ام امأو

 : فالتخا هيفف برحلا \ مهيلع اهي ناعتسي نأ

 ىبأ نع الك ةنسو رثأب هوذخآ مهنأل هيف مهيلع نامضال : لوقف

دودوم ٠
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 برحلا دعي فلت ناو ك لاملا تيي ق وهو ؤ نامضلا مهيلع : ليقو

 ٠ نامضلا مهيلعف ، عايضلل هوضرع اونوكي نأ الا مهيلع نامض الف

 عايب لوقو ص ءارقفلا ىلع قرف رصملا نم نيجئاخ مهل ىذلا ناك

 لعف كلذ ىلع مهليلد هعيب اوري نيذلاو ص ءارقفلا ىلع هنمث قرفيو

 كلذ عبمج او ءاي اه ح هنعيسشو ك رفعج نيب ىسيع همسأ لجر ق نيملسمل ١

 ٠ هتثرو ىلا ا هي اوذفنآو

 ثلاثلا برضلاو « هبر اوفرع نآ امل كلذ اولعف مهنأ ىدنعو : لاق

 ملعي نآ ريغ نم لام نم مهتادخأو مهباتكو مهناوعأو ةربابجلل دجو ام وه

 مهبساحيو مهصصاقي نآ هنام اوذخآو ، هوملظ نمل زئاجف مهتيابج نم هنآ

 همزل ام لعجو ث ةعامج وأ ةيالو وآ ، نامع ناطلس مهباحصأ دحأ ذخأ ام
 مهتعامج نم نورخآ موم مهنم دحا هنم ذخآ امم اضوع هناوعأ ضعبل

 نسحلا وبآ خيمشلا كلذ زجي ملو 6٧ دمحم ىبأ خيشلا لعف وهو 0 مهتالوو

 ٠ ملعا هللا و

 ٠ قيفوتلا هللايو هريغ بلط ىلا دصقلاو > هرسفأ مل عبارلا مسقلا و

 > مهنم رشعلا ذخأو > ةقدصلا هجو ىلع ةيابج ناطلسلا ى:ج اذاو

 مهنم ذخأ نردذلا فرع ناف ح هوذخأب مل لام هعمو ( هيلع نو نملسحملا رهظو

 لام انه هنثرو لانت ن ناف 6 ءارقفلا ىلع قرف ١ وفرعي مل نا و .ؤ مهيلع در

 ّ تيبلا اذه أ ق عضو وت اهاج ناك ىنلا ةيابجلا نا : ةنيبلا تلاتو ء انيبأ

ة مهل لاملا اذه نأ ةنيبلاب ناطلسلا ةثرو ءىجي نأ الاء ءارقفلا ىلع قرف



._ :١٢٧ 

 ةلآ وه ; .

 دعب اموق ىأر مث ث ارامح ناطلسلا داونت نم دئاق هعذوأ نمو

 مث ئ هريغ وآ ارامح مهبلس هنا : نولوقيو 6 دئاقلا كلذ نم نورملظتي كلذ

 ؟ موقلا لوق هبلق ىف رجش مث ى دئاتنلا ئلا رامحلا :لجرلا دز

 هغفد دتو : مهل رامحلا ن نآ حصي ىتح ءىش مكحلا ق همزلب الاف

 ٠ ملعا هللاا و ڵ هايا هعدوآ نم ىلا

 ة ةلأسم وج

 : لوقي وآ ناويدلا نم اهذخآ : لوقيو مها.ردلاب ىتأي لجر نعو

 ؟ هعيايأ له : هل تلق ناطلسلل لمعب هنآ فرعي نمم وهو ةنفنلا نم اهذخأ

 . جارخلا نم اهذخأ هنا : لوقي نأ الا كلذ كل معن : لاق

 : ةلأسم اوج

 ح .جا. ارخلا سمتلي ل هعم نوكي الجر بلطق جارخلاب بل وط نمو

 ؟ لجرلا اذهل هتمزالم ف ادح ليكولا كلذ ملظف ڵ، لكوملا هيلا عفدف

 ماظيو هملظي اناسنا ناطلسلا ىلا بلط اذا نامضلا هيلع نمآ الف

 لخدو ص هنم رفف ىدنجلا هذ_خأ نمو هملظي نم بلطب نآ هل سيلو ى هريغ
 ملعي ال ى مهيلا ائجنلم هلوخد ناكو مهذخأف ىدنجلا مهبلطي موق ف
٠ هللا ءاسث نا ملاس وهف مهل ىدنجلا بلطب
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 لماع ىلا عفد نمو ح مثآ وهف مهب ايرغم مهيلع هلوخد ناك ناو

 نامضلا هيلعف لماعلا نم اهضبق مث هرمأب لجر نع مهارد رابجلا
 لماعلا ىاعو ء قح ريغب هنم تذخأ تناكا ذا هنم تذخأ ىذلا اهبحاصل

 بحاص آربآ هناف س اهبحاص ىلا اهيدؤي ىتح نانماض امهو ث نامضلا اضيآ

 لماعل ذخآلا ىلع نامض الو ث رابجلا لماع نم اهل ذخآلا مهاردلا

 ث٭ صللا ةلزنمب وهو رايخلا

 :ةلاسم ده

 لماهلا ىلا ىنع اهدأ : هل لاقو مهارد دحأ هيلا ملس نمو
 ؟ هرمأ امك لعفف

 ٠ هيلع نامض الو 4 هل زئ اجف

 !ذه نا : هل لاقف رخآ هيلا ءاجف قح رابج ىلع هل ناك نمو

 حلصآ كيطعأ ىتح ائيش هنم ذخأب الف اذك ىنم ذخأب نأ ديري لجرلا

 اذه نأل > كلذب هل نمض ىذلا ىلا ملسي نأ هيلعو هل مزال .هناف

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ث ررغلا نم



 س ١٢٩

 باب
٠ 

 كلذ نم بجي امو ةربابجلا ةعفادم ى

 عافد !ودار آ دلب لهآ ق نيملسملا راثآ ق تدحو : : باتكلا ريغ نمو

 : ؟ سفنألاو لاومألا بهذت نأ افوخ مهنع ةاغبلا

 ح ءارقفلا نود لوب,صألا نم لاومألا لهآ ىلع ميلستلاو عافدلاف

 . ٠ قيفوتلا هبو ث ملعآ هللاو

 بئاغلاو ميتيلا امأو ؤ ءىش هيلع سيل ةنامألا هل ىذلا بيرغلا امآو

 ٠ ملعأ هللاو ، طسستلاب مهمزلي لوصألا نم لاومأ هل ناك اذا

 هيقفلا ىلا سيمخ نب نسحلا نب: مالسلا دبع ىضاقةلأ نعو
 ردقي ملو دلبلا ىلا لبقأ اذا ودعلا نع متاخ نب دشار نب ملاس
 دلبلا لهآ ىلا لسرأو ، دلبلا ىع لزن دقو ى هلاتق ىلع دلبلا لهأ
 دلبلا ةابج هيلا جرخف 0 مكراد تبرخ الاو اذو اذ ىنرطعأ اما

 بجيآ ث لاومألا بارخو ث دلبلا ةحابتسا نع مولعم دس ىلع هو_ةفاوو

 بايغألا لو۔مأ ىلعو س باسحلاب ساذلا عيمج ىلع مرغلا اذه

 ؟ ماتيألاو

 ء ىوقلاو ةفيعضلا دلبلا لهأ عيمج ىلع كلذ نوكي ث معنف

 ٠ ماتيألاو ، دجاسملاو بايغألا و

( ٥.ج ديفملا عماجلا - ٩ م )



 _ :ء١٣ _

 هتظفح اذه هطسسقب لك : هللا همحر مامال ١ بعك نب ثراولا لاقو

 ىلع ةلأسملا هذه تضرع ث دمحم: ني حاضو ني حلاص خيشلا نع

 ك ناميلس ند دمحم مساقلا ىبآو < رمع نم قئاش : نيمبقفلا نيخشلا

 . تحصق

 دمحم مامالا ىلا دسشار نم دمحأ نيب دايز هيقفلا باوج نمو

 0 نيملسىملا رود مدهو دلبلا بارخ دارأ اذاا ودعلا نع ناميلس نبا

 دارأو ص ةيعرلا ىف ةرضملا نعو ص ودعلا نع رادلا عنمي نآ مامالا دلا رأو

 ناكو « ودعلا ةرضم نع دلبلاو ةيعرلا مهب عمجيل اموق رجأتسي نأ

 ؟ ةيعرلا ىلع مامالا بجوي فيك لام تيب هدنع سيلو & فعض ق مامالا

 ةيعرلا ىلع نأ س رصبلاو ملعلا لهآ نع رثألا ىف دوجوملاو بجاولاف

 ةمالسو ث ةيعرلا حالصال مهسفنأو مهلاومأب مامالا لودعسي نأ

 نأ بكرملا لهآ ىلعف ع بخلا هبرض اذا بكرملا لثمك مهلثمو ث رادلا

 نأ ناسنالا ىلع بجاولا نأل ، سفنألا ةمالسل بكرملا ف ام اوحرطي

 . هلام نم كلمي ام عيمجب ولو هسغن ىدفي

 هيلع نوردقي امب مهلاومأو مهسفنأ ءادف مهيلع رادلا لهأ كلذك

 ريثكلاو ث هتلقب ليلقلا ىلع ص عيضولاو عيفرلا ىلع نوكيو ، لام نم

 ظسسقي هلزنم ردقب هيلعف هلزنم الا مهنم دحأ كلمي مل ولو ث هترثكب
 ء نيملسملا راثآ نم هفرعأو هيلع دمتعأ ىذلا !اذهف ث نمثلاب مهنيب

٠ ملعا هللاو



 ب ١٣١

 ازوجي كلذكو : جرفم نب ناميلس نب دمحم هيقفلا باوج نمو

 ىلع فاخو فعضو “ هتلودو هناوعأ تنهو اذا هتيعر لام ى مامالل

 هتيعر لاومآ بفصن ىلع ودعلا حلاصي نآ ع ودعلا نم هرايدو هتيعر

 حلاص امك ، هودع ئلع هونيعي اناوعآ كلذب ىرتبشي وآ ص اهثلث وأ

 هباحصآ لاومأ فصن ىلع هءاادعأو هءامصخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كلذ ةباحصلا متي مل : لاقو ث دناعم دناعو ، جتحم جتحا ناف ث هناوعاو
 اذه ناك نا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل مهلوتيو ، هوضري ملو حلصلا

 مل انيلا كمودق لبق نم نحنف الاو كلذ كيلا هللا ىحوأ ايحو
 ، انيلع اوردق امو ، انحامرو انفايسأب مهانلتاق لب ، انلاومأب مهحلاصن

 ؟ كب هللا انزعأ دقو مويلا انب فيكف

 هيلع نوهو 0 هديلع حلاص ناك دق ىذلا "« لطب : نب .

 حلصلا نأ هباوجف ث مهلاتق ىلع مهمزع هبجعآو 2 مهمالك نم عمس ام
 ةنس وهف ؤ ه رهظآو هع اشآو ٥ رهشآو 6 هي ثدحتو < ٥ ركذ دق ى ذلا

 ٠ ةره اظ ةنيب ةجحم نم ةحئال ةحضا و ةجحو ح ةتباث

 ىرتشا امل ملسو هيلع هللا ىلص هلعف كلذ ةحص ىلع ليلدلاو

 هدنع دجي ملف < هدنع رمتلا. نآ ىرتو رمتلاب ىبارعألا نم روزجلا

 ؟ دادجلا ىلا انرخؤت نآ كل له : هل لاقف ىيارعألا ىلا عجرف ك ارمت

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هل فلستساف ث هاردغاو : ىبارعألا لاقف
 ملو ع هاضتو رمتلا هتضرقآ ىآ ، هتفلساف ميكح ةنبا دنع نم ملسو
 هب راشأ ىذلا هماهفتساب نوملسملا لمعف ڵ ملسآ ذئموي ىبارعألا نكي

ث لبقي ملو ث ىبارعألا مطي ملو ث ىبارعالل



_ ١٣٢. _ 

 ىبنلا لوةب اوجتحاو ث ةئيسن رمتلاب محللا عيب نوملسملا زاجآف
 ٠ ىبارعالل ملو هيلع هللا ىلص

 اناوعآ هل ىرناو حلصلاب .لمع: اذا ر مهألا ىلوأ نم لماعلا كلذكو

 ء هيلع .حلاص ىذلا حلصلا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعف هتجحف

 ٠ نير خأنملا ءاهقفلا نع ارثؤم هندجو ىذلا اذهف . ملعآ هللاو

 راثآل ةفلاخم اهتدجوف ةروكذملا لئاملا هذه ىف ترظن دقو

 بر باتكل ةفلاخم ث نيدلا ىف ةماقتسالا لهأ نم نيمدقتملا نيملسملا

 اهيبجت ىتلا ةرسكلاو جارخلا كلذ نأل ، نيلسرملا ديس ةنسلو ث نيملاعلا

 عوقو لبق دجسملاو ميتيلا لام نم رابجلل فيعضلا مامالاو دلبلا ةابج

 .ىلع ص دجسملااو ميتيلا لام ضبن لبق ڵ دجسملاو ميتيلا .لام ىف ةرورضلا

 ٠ ررضلا عو_ةو لبق ، رابجلا ضبق نم هيلع فلتلا فوخ

 وهف % هسفن ةبيطو 6 هيأر ريغب رضاحلا لام نم مهذخأ كلذكو

 لانتف . ناودعلاو منالا ىلع نواعنلا .هللا مرح د_ذةو ح ناودعو مثا

 ء هملظلل نوكرلا مرحو ( ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو ) :. لجو زع
 نود نم مكل امو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرت الو ) : ىلاعت .لاقف
 ٠ ) نورصنت ال مث ءادلوأ نم هللا

 لاةف ث هرفك ىف رفاكلاو ع همثا ف مثآلا ةعاط نع هللا ىهن دقو

 ضرألا ىف نودسشفي نيذلا ٠ نيفرسملا رمأ اوعيطت الو ) : لجو زع
 عنطت الو ) : لاقو ( نيهم فالح لك عطت الو ) : ( نوحلصي الو

: 5 ٠ ) نيقفانملاو نيرفاكلا



_ ١٣٣ _ 

 رشحي » : لاتتف ةملظلا ةنوعم نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ ىهن دقو

 هللاو رانلا ىلا ةاود ةدم وأ ملق ىزيب مهناعآ نمو مهناوعأو ةملظلا

 ق قولخمل ةعاط ال » : مالسل ااو ةالصلا هيلع لاقو » نيمل اظلا بحيب ال

 مكرمآ اوعيطت ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « قلاخلا ةيصعم
 ٠ » قلاخلا ةيصعمب

 هنآو ث هلك كلذ ميرحت ىلع ةماقتسالا لهآ نم ةمألا تعمجأ كلذكو

 ` ٠ علخلاو ةءارملا مهدنع قحتسا كلذ لعف نم

 سيلو : ىوبسبلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ خيشلا عماج نمو

 ، ةيعرلاو دالبلا ىلع فاخي نأ الا ةنوعمب ةربابجلا نيعي نأ دحأل
 ربج الو بلط ريغب دابعلاو دالبلا ىلع ءاقيتسالا بلط نم ىلع سأب الف
 كلذب ماق نم ضرغتي الو ث هيآربو ، هسفن ةييطب كلذ ىطعأ نم الا
 جارخلا مهل ىيحي نآ امأو ، هل زوجي ىسعف ، بئاغ الو ميتي لامل

 ٠ م ١ رح كلذف

 ىلع ام جرختسي نآ دحأل زوجي ال ليواقأ : فنصملا باتك نمو

 نم ىلا بجعأ باذعلل هسفن لذبي نأل هللاو 2 ناطلسلل جارخلا نم هموق
 ٠ كلذ نم ائيسن برقي نأ

 جا رخل ١ هل ىيحي نآ رايجل ا هفلك نم : لاق دمحم ىبأ عماج نمو

 ائرىش . لعف ناف ك كلذ ىلع ردق نا هنم برهي نأ. ه_يلع ناك 6 ساانلا نم

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ڵ هدضع ىلع اداش انماض املاظ ناك كلذ نم



 ب ١٣٤

 باب

 فرامتلاو لحلاو تاحابملا

 هدعحسأ ديعس نب دمحم ديعس ىبأ ديعسلا خيشلا تاياوج نمو

 جرخي نآ جاتحم ١ ريقفلل زوجي له ك ءارقفلل هي ىصوأ لام نعو : هللا

 ؟ كلذ ريغ وآ كاوسم وآ بطح وأ بشخ لثم هنم
: 

 رضي مل ام هلهآ هنم هب عفتني نأ كلذ زوجي هنأ ىعم : لاق

 ٠ لاملا لصأ

 هعيب 'زوجي له مرص لاملا اذه لخن تحت ناك ناف : هل تلق

 ؟ هعلقتو

 . هلهآ هب عفتني نأ ىدنع كلذ زئاجف لئاجرلل

 نم وه مآ لصألا نم وهأ ليخنلا تحت ىذلا مرصلا نع لئسو

 ؟ ضورعلا نم وه مآ لصألا

 اهعلق حلصي ملو > لئابجرلا دح نم جرخ ام هنأ ىعم : لاق

 :ه ضورعلا ةلزنمب ىدنع وهف لخنلل حلصأ هعلق ناك وأ ، لسفلل

 ىرتشيوا عابي نآ زوجي له ح مرض هتحتو ءارقفلل ۔لخت::: هل تلق ۔۔

؟ ءارقفلا لخن نم عضوم ىف لسفي وأ لخنلا هب ىقسي ءام هنمثب



 ب ١٣٥

 ٠ لالا اذهل احالصا ناك اذا كلذ ىنبجعي : لاق

 هب ىرتشيو {& لاملا اذه لصآ نم عايي نأ زوجي لهف : هل تلق

 ؟ هب ىقسي ءام

 ك هيقسل ء ام هي ى رتسشيو لصفلا نم ع 7 ال هنآ ىعم : لاق

 . ىقسلل ءاملا هب ىرتشيو ةرمثلا نم عابي نآ ىنبجعيو

 له ع ءالا ءاارشلو هحالصال ةيافك ةرمثلا ق نكم مل ناف : هل تلق

 ؟ ءىش لصصخلا نم عابي

 عابي نأ زوجي الو > فقولا مكح همكح لالا اذه نأ ىعم : لاق

 ٠ ءىش هنم لاازي ال هلاحب وهو ( ءىش هنم

 : ةلأسم دهج

 عيبلل قفني مل عذجو ص ربك دق مرص اهتحتو ءارقفلل ةلخن نع لئسو
 ؟ ةلخنل ا نع هعطقت زوجي له 1 ةلخنلاب رضم وهو ةلاسفغلل حلصي الو

 ٠ عطق لخنلل حلصآ هعطق ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 اهب مئاقو ، اهزوحي لجر دي ف ةلخنلا هذه تناك ناف : هل تلق
 . نمثلا هيلا ملسيو هنم امينطي نأ لجرلل زوجيأ

 ء بستحم وآ مكلح ,لبقنم اهنع امئاق :ناك اذا هنأ ىعم .:. .لاق ٠

. نمثلا هيلا ملسيو امينطي نآ كلذ دارأ نمل زاج ةقث ناكو



 ب ١٣٦

 لدكولا ىلا نمثلا ملسو لجرلا اذ_ه اهانطأآ ناف : هل تلق

 ىنطملا هعذميآ ةلخنلا هذه فرخي نآ دارأ ريقف ءاجو ، بستحملا وآ

 ؟ ال مآ

 هنآ الا انثدح هيف ثدحي نأ الا هنم ريقفلا عنمي ال هنآ ىعم : لاق

 ثدحي ةده اجم ريغب هتلغب هعنمب هنأ ىدنع اذك_هھ .ء ةجحلا هيلع ميقي

 . ةجحلا مايق دعب الا هيف

 مرحي انطلاب اهذخأ دق اذه نآ ريقفلا عم حص ناف : هل تلق

 رظن قف ةلخنلل حلصأ وه امب كلذ تبث اذا هنآ ىعم : لاق

 ىآرب الا ةلخنلا هذه نم لكأب نآ ريقفلل نكي مل ڵ لدعلا لهآ

 ٭ ىنملا

 ىلع د اجي ا_مك ريقفلا ةده اجم ىنطملل زوجيو : هل تلق

 ؟ هلام

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 :ةلأسم وهجا

 ؟ ةضفلاو بهذلا ةينآب ىنأتلا زوجي لهف : هل تلت

ةينآب ىناتلا نع ملسو هبلغ هللا ىلص ىبنلا ىهن هنآ ىعم : لاق



 ب ١٣٧

 ىهنلا كلذكو ح فرسنلا 'قيرط نم ى دنع كلذ جرخيو ك ةضغلا و به ذلا

 نم جرخي هب لحتكي ىذلا ةضغلأ نم ليملا ف لوقت امف : هل تلق
 ؟ ةينآلا

 ٠ ةينآلا نم ىدنع جرخي سيل : لاق

 باودلا: ةلآ ىلع حرطي ةضفلاو بهذلا نم عنص امف : هل تلق
 ىبنلا نع ىهنلا اهنع ءاج ىتلا ةينآلا نم كعم وهآ ةلآلاو حالسلاو

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 ملو ى ىلحلاو ةنيزلا نم وهو ع لوألا نم لكآ اذه نأ ىعم : لاق
 ٠ هلوق ىنعم ىلع اسأب هب ري

 اذا لامع‘لا ق هب ةناعتسالاو مجعألا لا :.يأ زوجي له . هل تلق

 ؟ عانتمالا

 ةرجألا مهفيو .رابتعالا ىناعم فق هنم مهفي ناك :اذا هنآ ىعم : لاق

 هنم فرع اذا لاجرلا نم هريغك ىدنع وهف كلذ ى ةمواسملاو حبرلاو

 لك ، مهس وأ رجأب لمعلا ناك هنع لقعيو ، كلذ لقعي ناكو ث كلذ
 ٭ كلذ ةفرعم ىلع لدتسا اذا ءاوس كلذ

 هرمأي ملو ةرجأب ناسنالل لمع اذا هنا : ليق دقف بصلا امأو .
ء هل حابم وه اميف هلام ىف هله امم هل لمع ىذلا ناسنالا كلذ



 ۔. _ ١٣٨

 ءاقتسالا اذه نآ وجرآو ث كلذ هل لومعملا ىلع ةعبت الو ۔ زئاج كلذكف .

 ةداعلاو فرعلاو كئاقس 1 حابم ءام نم ىقتسلا ااذا هنآ تركذ ىذلا

 ٠ زئاج ىدنع اذهف ت هل ال كلذ ذخؤي هنأ

 كلذكو س كل ءاملا ناك اذا كرمأب كريغو تنآ هنم برشت نأ زوجيو

 ، هلال كئاقس ف كل ىقتتسي وه امنا ىبصلاو ةداعلاو فرعلا ناك اذا

 ءاتتسالا ليبس ىلع هرمأب هريغ ءام نم وآ حابم ءام نم ىقتسي امناو

 ٠ فراعتلا ىنعم ف هجولا ىلع كل نوكي ءاملا نأ ىدنعف « كل

 نم هنأ كبلق نامطاف ماعط اهيف ةينآب كيلا لصو اذا دبعلا امأو

 ةفايمضلا وأ ةيدهلاو ةيطعلا هجو ىلع هذخأ كل زوجي نم دنع

 ء هنم ءىش ىلا وأ لدبسلا اذه ىلع كلذ ىلا كبلق نأمطاو ث ةلاسرلا وأ

 كلذب رةأ اريبك وأ اريغص دبعلا ناك س كلذ كذخأب ىدنع سأب الف

 نئمطي ام ىنعم ىلع كيلا ميلستلا هجو ىلع هملسو ، رقي مل وأ دبعلا
 كلذ لك زوجب امم ث اهريغ وأ هوجولا هذه دحآ نم كل هنآ كيلق

 ٠ هللآ ءاش نا ءاوس ىدنع

 ماكحألا مهيلع قيضتو ةنانئمطال ١ ىلع ى رجت سانلا رومأ رثكأو

 بحآ الو > هلأست مل وآ هتلاس ى دنع ١ ٤ِ وسو { اهيلع مهسفنأ اولمح نا

 نوكي نأ الا ث هلاوحأ نم لاح نع كلذب هلغشت هلأست نآ كل

 ٠ لاوحألا نم لاحب وآ نذا وأ ةحاباي هديس لام ف زوجي كلذ
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 ء هيا : هل لاقف ص كلام نم لحلا ف انأ : لجرل لاق لجر نعو

.. مر ر .3- ٠ ... ؟ ال -ح كلذ نوكي له



 س ١٣٨١.

 هحابتسا وأ لحلآ هبيغ هل تيث ءىش نم هلحتسا هنأ ىعم : لاق

 ىدنع جرخ «{ باوجلا !ذهب هباجاف ةحابالا هيف هل تبث ءىش نم

 ناك ناف ے هنم مالكلا فراعت نم بيجملا ظفل نم فرعي .ام ىنعم ىلع

 ملو ع كلذب ءاميالا ىنعم ىلع وه امناف هتغل نم تلغألا ىلع جرخي

 ٠ مكحلا ىف ال

 " ةلا 7

 تم نا : نيدلا هيلع ىذلل لاقف ، نيد لجرل لجر ئلع ناك اذاو
 نيدلا هل ىذلا جرخو 4 لح ف تنأف انأ تم ناو & لح ىف تنآف تنأ

 ؟ ةفصلا هذه ىلع نيدلا هيلع ىذلا اذه ؟ريي له رفس ىلا

 لاح ىلع لحلا مقي الف ةطيرش لح لحلا ااذه نأ ىعم : لاق

 ٠ امهدحأ تومي الا

 ؟ ال مآ لحلا عقي اعم اعيمج اتام ناف : هل تلق

 نوكيف الح نوكي لحملا تومب لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق
 لحي نأ هلح زوجي تيملا نأل ، ىدنع قيضي ال اعيمج امهتومب الح
 . ىلبق تم وأ كلبق تم نا هيلع طرتشي نأ الآ قحلا نم هل امم

 رضح مث ‘ هلاح ام فرعي ملو قحلا بحاص باغ ناف : هل تلق

 .م . .. ؟ قحلاب ىصوي نأ هيلع له ، توملا قحلا هيلع ىذلا

٠ هتعا ريي طرشل ١ ىتاي وآ 6 هنم أربي ىتح هيلع قحل ١ نأ ىعم : ل اق



_ ١٤٠ 

 ةلأسم ده :

 هلبق هل نأ فرعي ال وهو ، مهرد نيد لجرل هيلع لجر نع هتلأسو
 : تلق مهرد ىلا هلام نم لح ىف هلعجب نآ هيلا بلطف هبقل امهرذ

 ؟ همزل دق ىذلا نيدلا نم ؟ربي ال وآ اركم اذه نوكيأ

 { ركملا ببسب قحل لطاب ةليحب لاتحا اذا هنآ ىعم : لاق

 : لاقي سياف ء همزل مزال نم آربيل قح ةليحب هتليح تناك نآ امأو

 ٠ ىدنع ركم هنا

 اهب مهتيو غ اهبلطي ةاسثلا بحاصو ةاش ذخأ ناف : هل تلق

 د ة امم آربيآ اهفلتآ دقو ء اهتميق ىلا هلحتسآف اذه هيقل مش ؤ ساانلا

 ؟ال مآ اهنم همزل

 هيلع نآ الا افالتخا هيف نآ ملعا داف الف ةمئاق تناك اذا اهنا : لاق
 ق دعم اهيحاص ناكو ك !ا هيفلتأ دق نا امآو ك آريب ال هنآو ك اهدر

 ىنعم ه ةحلي هلعلو ص ربب ال هنا لول رثكأ ئف هنأ ىعمق © اهبلط

 » فالتخالا

 ل_ه ح هنيعب مئانق ء ءىشلا .و | هع ادو ائيش هل ذخأ ناف : هل تلق

 ؟ هدر همزلب ال مآ هبحاص ىلا هدرو هادف همزلي

 ٠ ناهو زع امب هيلع ردق اذا درلا هيلع نآ ىعم : لاق

؟ هدجي موي وآ هعاب موي ةميقلاب ه٥ءعادف همزلتف : هل تلق



١٤١ 

 ىذلا نمثلا ءاس نا رايخلا لالا برل نوكي هنآ ىعم : لاق .

 . اهدجي موي اهتميق ءاسث ناو ث هب اهعاب

 له « هئادغ ىاع ردقي ال نم ىلع اهعاب د_ة ناك ناف : هل تلق

 ١ ؟ رذع هل

 .. هيلع ردةي ام الآ فلكي الف ث هيلع ردقي مل اذا ىعم : لاق

 اهتميق .همزليأ .. تداز نآ دبعب ىرتشملا دب ىف تتام ناف .: هل تلق

 ل ؟ تتام موي وآ اهعاب موي

 هيلعو ةنومضم اهنأل س اهبجاص راتخا ام همزاي هنآ ىعم :ل اق

 اهدر ٠

 نم دحأل زوجي له « ءارقفلل تناك اذا ضرألا نع هتلأسو
 ؟ اهتعا:رز ءارقفلا

 ٠ كلذ زوجي هنآ ىغم : لاق

 ءارقفلا نم دحآ هضراع مث ريقفلا اذه اهعرز ناف : هل تلق

 له ث هنم ىنطعأف ىقابلاو ، تمرغ امو كانع ذخ هل لاقو ، ا_ميف

 ؟ كلذ هل زوجي

نم دجأ دب ق ضرألا هذه تناك نا عرازلا اذه نأ ىعم : لاق



_ ١٤٢ 

 ناك هيآر ريغب عرازلا اذه اهعرزف ، اهنع ىمنيو 0 اهب موقي نيملسملا

 ىقابلاو ث هتمارغو هانع عرازلا ذخأيو ، بلط ام ىناثلا ريقفلا اذهل

 ٠ ءارقفلا نم دحاوك ةصح هيف هل

 ىعنيو اهب موقي دحأ دي ق تسيل ةكورتم ضرألا هذه تناك ناو

 نكي مل ءارقفلا نم دحأ هضراع مث ، ريقفلا اذه اهعرزف ، اهنع

 ٠ كلذ هل

 ء هدي ف ىه نم ىأرب ضرألا هذه ريقفلا اذه عرز ناف : هل تلق

 ؟ ءارقفلل ىذلا ىقابلا ملسي نم ىلاف

 .. نيملسملا نم ضرألا هذه ف مئاق وه ىذلا ىلا هملسي هنا : لاق

 ؟ ءارقفلل ام عرزلا نم ضبقي نأ مئاقلا اذه عنتما ناف : هل تلق

 هظفح همزلي ام ضبق نع عنتمي نأ هعسي ال هنآ ىعم : لاق

 ٠ هب مايقلاو

 اهل سيا نامز فق ءارقفلل ىتلا ضرألا هذه تناك ناف : هل تلق

 نم دحأل له ث نيملسملا نم دحآ دي ىف ىه الو ث نيملسملا نم مئاق

 مسقلا هب ىرجي امو ع ةداعقلا ردق ىلع ةصحب اهعرزي نأ ءاينغألا

 هذهل ملسأو ءارقفلل حلصأ كلذ نأ ىأرو ع نيضرألا ف تاداعقلا نم

 ع فاوصلا هيسش اهلعجيف نيطالسلا نم دحأ اهب عمطي ال نأ ضرألا

 ؟ ليبسلا اذه ىلع اهتعارز ئنخلا اذهل لح

٠. ءارقفلا ىلع اهقرغي هنآ ىعم : لاق



 ب _ ١٤٣

 نم هلوعي نم ىلا ةداعقملا هذه ملسي نآ هل ز .بج . لهف : هل ثلت

 ٠ اهريغ وأ همآ لثم ءارقفلا

 ٠ كلذ هل زوجي هنأ ىعم : لاق

 مث اهريغ وأ لخن لثم ءارقفلا ىلع فقوأ لجر ناك ناف : هل تلق

 بلغتو س ىصاعملا نم ءىش ىلع لخنلا ةرمثب نيعتسي نمم اسان ىآر
 ء ضرألا نم لخنلا هذه منمي نأ هل له ص ءارقفلا نم هريغ نود اهيلع

 ؟ ءارقفلا ىف اهلعجيو ث ةقث دي ى اهلعجيو

 هيف وهف ءارقفلا ىلا هدي نم جرخ اذا لاملا اذه نآ ىعم : لاق

 :ظفح ق نيملسمل ١ رو اشيو . كلذ ق رظني نأ هلو > نيملسمل ١ نم هريغك

 ٠ كلذ

 ؟ لاملا كلذ ظفح همزليف : هل تلق

 .. هظفح هيلعف كلذ ىلع ردقو ص ةقث ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ذه

 دجوف هدالوأ ىلا عجرو راتماف ع هدالوأل راتمي جرخ لجر نعو

 كرتي مآ هنريم كرتيو ح ىبصلا لمحي ةالف ىف عضوم ا كلذ ف ايبص

 ؟ ماعطلا ىلا نوجاتحم مهو هدالوأ هماعط لمحيو ىبصلا

 ظفح ىلع ردقي ال ناك اذا مزلأ هتلوعي مايقلا نأ ىمم : لاق

ك ىبصلا اذه ظفح ىلع .ردقي ناك ناو ك هتلوعب مايقلا و 4 ىبصلا ا.ذه
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 كلذب مايقلا هلع فاخي كاله عضوم ف ناكو اعيمج هتلوعب مايقلاو

 » ىدنع هلك

 : ةلآسم 3

 ءىربتسي زئاجلا ةيقاسلا نم ايارت ذخآي نأ دحأل زوبجي لهو

 ؟ لوبلا نم هب

 ةيوبرملاا لاومألا ىف ىرجت زئاجلا ةيقاسلا تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هريغ الو ايارت اهنم ذخآي نأ دحلخل نكي مل

 :ةلأسم ج

 ةرثع ىلا كلام نم لحلا ىف ىنلعجا : لجرل لاق لجر نع لئسو
 اتباث الح اذه نوكي له س ل_حلا ىف تنأ : هل لاق ص اهتميقو مهارد

 ؟ازئاج

 ناك ناف ةنانئمطالا ىف امآو س ىدنع زوبجي الف مكحلا ىق امأ : لاق

 فرعو ت كلذ نم هلالحا ىلا لحملا دصقو ص كلذ نم لحلا ىلا د صق

 ىلع هيزجب نأ وجراف ث ظفللا ىف .امهتفرعم غلبم اذه ناكو ت هنم كلذ

 ٠ ظفللا ىلع ال هصقلا

 : ةلأسم : .

 ذ_خأي نأ هل له « موق ضرأ ىف لوبلا قيري لبجر نع لئسو

؟ هب ءىربتسي ائيس وآ ابارت اهنم



 س ١٤٥

 ضرألا نم هجارخا هب ءىربتسي ىذلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 .٠ ىدنع ساب الف اهنم جرخي امم كلذ ناكو ك اهل احالصا

 ؟ كلذ هل له ى ةلافط اهنم ذخأ ناف : هل تلق

 ء عضوملا ىف ةميق هل الو ع ةرضم هيف نكت مل اذاا هنأ ىعم : لاق

 : فالتخاب هيف ليق دقف

 ٠ ريثك وآ للق نم ذخآ ام نمضي : لاق نم لاق

 مث ةميق ذ_خأ امل وأ ةرضم هذخآ ىف نوكي ىتح : لاق نم لاقو

 ٠ ذخأ اميف نامضلا هيلع نوكي

 ؟ كلذ هل له ع هب ءعىربتسي ام قيرطلا نم ذ خأ ناف : هل تلت

 ء كالمألا اهيلع ىتآن ال ازئاج اقيرط تناك اذا اهنأ ىعم : لاق

 ىهف ث كالمألا اهيلع ىتأت ىتلا امأو ، ةرضم الب اهنم ذخأ نمل زئاجف
 ليبس ىلع الا ائيش اهنم ذخآي نآ هل سيلو ڵ كالمألا ةلزنمب ىدنع
 ٠ لاومخلا نم ذخأي ام

 ةتيم ةآرما هيلع تحاس جلفلا ف هتجاح ىضقي دعق لجر نع لئسو

 اهن دو نم هسمي ام ىلع فلي نآ ردق ن اف { اهب مزلي هنأ ىعم : لاق

( ٥ ج ديفملا عماجلا _ ١٠ م )ا



_- ]. ٦ ٤ ١ _ 

 اهيلع فاخو ، هنكمي مل ناو كلذ لعف بوثلا قوف نم اهسميو ع ابوث
 . اهتروعو اهمراحم ىقوتيو ردق ام فيك اهكسمأ ربنت ال نأو ڵ ةعيضلا

 ةوهشلا دمعتي مللو ء اهنديو اهتروع ىلا رظن ناف : هل تلق

 ؟ كلذب

 اه رمآ نم هيلع بجي امي مايقلا هنكمي مل ا:ذآ هنآ ىعم : لاق

 هلواحي ام ىنعم ريغل كلذ ىلا دمعتي ملو ث اهنم ءىش ىلا رظنلاب الا
 ٠ هللا ءاسث نا كلذ ف سأب هيلع سيلف ع اهرمآ نم

 اهنساحمو اهندبل رظنلل هنم ةوهشب اهيلا رظن ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف همزلي ام اهنم كلذ ىلا رظنلا ريغ هنم نكي ملو ث اهتروعو

 رظن نوكي نأ الا ع رافغتسالاو ةبوتلا الا همزلي ال هنآ ىعم : لاق

 لوقلا ضعب ىف لعل ، كاذل هنم دمعتلا ىلع اهنم جرفلا سفن ىلا

 ۔ هيلع سيل نآ

 هديب كلذ اهنم سملو > اهنساحمو اهندب ىلا رظن ناف : هل تلق .

 ؟ ةبوتلا دارأ نا هيلع نوكي ام

 . ةبوتلا هدخ ىدنع هيز جت جرغلا نود ام هسم ق ىعم : لاق

 ٠ قادصلا

 :ةلأسم ذ

 ء دحاو بوث ىف ناقصالتم نانايرع امهو هتجوز عماجي لجرلا نعو
؟ ال مآ كلذ امهعحسي ناثدحتيو



١٤٧ 

 ىعھمخ جرخي هنأ ىعمو ئ ةعماجملا دنع مالكلا نع ىهن هنأ : لاق

 ميرحت ىهن عضوملا اذه ق ىل نجبم الو > بدآ ٠

 ةرجلا ةيحبزلا هعم لمعت نأ هل زوجي له ، جاسنلا لجرلا نعو

 ؟ ةيشخلا ىلع ناعمتجيو

 ، نذاب الا ا۔هيلع لخدي ال اميلع انومأم ناك اذآ هنأ ىعم : لاق
 ٠ كلذ امهل زئاج اهتيضل ىه تناكو ث هل جرس الو

 ىفو ص هلزنم ف هدنع مهءايشآ نوعفري سانلا ناك لجر نع لئسو
 ىف لجرلا دجوو 0 مهء ايسثآ اوجرنساو اونمآ مث مهتحل فوخ تتو

 ء ءىشلا اذه نوكي نمل هعم عقي ملو 5 وه نمل هفرعي مل ائيسش هلزنم

 ؟هيف همزلي امو

 : فالتخاب هيف : ليق هنأ ىعم : لاق

 لجرلا اذه كلمي نأ نكمي امم ءىشلا اذه ناك نا : لاق نم لاق

 ٠ هريغل هنأ حصي نأ الا هل ناك & هيسنو هلثم

 صالخلا هيلع ناك هلام نم هنأ هفرعي مل اذا هنا : لاق نم لانو

 ٠ ةطقللا ليبس هليبس نوكيو . هنم

ملو ئ هلزنم ق ءايشأ مهل مدخ لجرلا اذهل ناك اذاف : هل تلق
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 ءىنلا ااذه .لعجب نأ هذ له ث ءىشلا اذه لثم مدخلل نوركي نأ نكم

 ؟ ال مآ هلام مكح همكح نوكيو % همدخل نوكي امم

 ناكو ٤ ءىشلا اذه لثم همدخ كلمب نآ نكمأ اذا هنأ ىعم : لات

 ح هلام لثم ىدنع وهف هيف مهءايسنأ نولعجيو ، هلزنم ف هعم همدخ

 ٠ لوئلا لو-ةلا ىنعم ىلع مهريغل هنأ هعم حصي نأ الا

 ة ةلأسم ج

 هل ىذلا هلبنس دحاو لك سوديف صيبقلا ظفحي ىذلا نع لئسو

 فرعي ملو س رثكأ وآ لتقآ مئ!رخ ثالث لثم ريسي ءىش صيبقلا 7

 ؟ مئارخما هذه نل

 هيف لبق دقو ث هبابر فرعي ال ىذلا ةلزنمب نوكت هنآ ىعم : لاق

 : نالوق
 ف

 ةنييلا هيق حصت نأ الآ هدي ىف وه نم دي ىف هلاحب هنأ : امهدحأ

 ٠ هندعب دح ل

 قرفت اهنم سيآو % اهنفرعم مدع اذا ةطقللا ةلزنمب هنآ : رخآلاو

 .. ءا٫رر_ةغلا ىع

 ؟ةلآسم 3

 نم ةلوبسفلملا ةمرصلا محيب نآ هل رزرو_جي له لجرلا نع لئسو

؟ جلفلا نم ءام هل سيلو ث جلفلا
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 ٠ هبابرآ رمأب الا كلذ هل سيل ليق هنآ ىعم : لاق

 نم هتمرص ىقسي نأ هل زوجي ءام جلفلا ىف هل ناك ناف : هل تلق
 ؟ دارآ اذا جلفلا

 ٠ هئام نم الا هل سيل هنا ليق هنا : لاق

 ؟ ةلغلا جلفلا نم ىقسبب نأ زوجيف : هل تلق

 ٠ هبابرآ ىآرب الآ كلذ زوجي سيل ليق هنآ ىعم : لاق

 له ء ةيبس ةيقابو ةيقاس ف اعرفرم جلفلا ناك اذاف : هل تلق
 ؟ ةييسل ا كلت نم ىقسد نآ مرص ىقس وأ ةلدغ ىلا جانح ا نل زوجب

 وهو ث هبحاص سفن ةبيط نع اكورتم انعم ناك اذا هنآ ىعم : لاق
 كلذ ق ملعأ الو ح زئاج ه_نأآ ىدنعف > كلذ هبلع زو_جم نمم

 ٠ افالتخا

 هنآ ىدنعف دادسلل ءاهلا نم ةبلغلا دح ىلا جرخ اذا امأو

 ةيقاسلا كلت ىف عفتني ءاملا بحاص نكي مل ام هب عافتنالا ىق فلتخي

 ٠ ءاملا كلذ لثمي

 هلك ءاملا حفر دق وهو ةيبسىل ا كلتب هعاقتنا دح امف : هل تلت

 ؟ هلام ق ةلاجا ىلاا ةيبسلا هذهل ااادودس نوكب نآ وه رخآ عضوم ىلا

. ىعم ١ ذكه : ل اق
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 ىه تسلو ص ةيقاسلا ف ةجرسم ةيبسلا هذه تناك ناف : هل تلق
 عافتنالا كعم زوجيف ، ءاملا هدي ىف ىذلا ىقاسلا كلم نم ءىش ىف
 لئاجألاو هد سف هريغن عم ءاملا ناك دق وآ ، كلذ دارأ نمل اهنم
 ءانط لثمب اهب عفتني ةيبسلا هذه لثم سيلو ث هريغ لام ىلا ةحرسم

 مع وآ ٥ ٠

 اذا اهب عافتنالا زو جرف ةفصلا هذه ىلع ناك اذا هنأ ىمم : لاق

 . اهب اهبحاص عافتنا دح نم جرخ

 ؟ جلفلا نم ناروسثلا غبصل ىقتسي نآ زوجيف : هل تلق

 ٠ كلذ زوجي ال هنآ ىعم : لات

 تييل ١ نم ةساجنل ١ لسغل جلفل ا نم ىقتسي نآ زوجيف : هل تلق

 ؟ رهطت ىتح اهريهطت ىف ءاملا رثك نا:و

 ك ناصقن ةرضم جلفلا ق نجبت نآ الآ كلذ زوجي هنآ ىعم : لاقت

 برجلا زانكل رمتلا حضنل جلفلا نم ىقتسي نآ زوجيف : هل تلق

 ؟ كلذ ىلا ةجاحلا دنع

 . ىضم ام ىلع ةساجنلا ىنعم هبشب كلذ نأ ىعم : لاق

 لمحيو ى بحللو زانكلل جلفلا نم فورظلا لبت نأ زوجيف : هل تلق

؟ ضرألا ق بصيو ك اهنم ءا_ما



_ ١ ٥ ١ _ 

 رمتلا فورظ ىدنع هببشت ال بحلا .فورظ نآ ئعم : لاق

 عافتنالا نم ناك امف ع لبت نآ ريغ نم بحلا اهيف لعجي نأ حلصت اهنأل
 ء زوجي هنآ وجرأف ث جلفلا نم ءىش لمح ريغ نم جلفلا نم كلذ نم
 هب الا حاصي ال نوكي نآ الا ةيبس قف ءىش هنم لمحي نآ ىنبجعي الو
 حلصب ال ام عضوم ق ءاوس ىدنع ناك كلذ هبسثأ ناف ، رمتلا لثم

 ١ ه د ال .٠

 ةريثك امايأ جلفلا ف صوخلاو فضغلا كرتي نأ زوجيف : هل تلق
 ؟ال مآ دوسي ىتح

 نأ لثم ص ةرضم كلذ نم جلفلا ىلع نكع مل ام زئاج ىعم : لاق

 ٠ كلذ هبشي ام وآ ةيبسي ءالا سيحيب وآ ةيقاسل ١ قيضي

 ؟ حسكل ١ نم تيبل ١ شرلا جلفل ١ نم ىقتسب نأ زوجيف : هل .تلق

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ٠ زوجي : لاتق نم لاق

 بارت ت۔يبلا ق ناك ا.ذآ ىتبجعيو > زوجي ال : لاتق نم لاقو

 عافتنالا لثمك ص زئاجلا عافتنالا نم كلذ نوكي نأ س شرلاب الاا آطوي ال

 ٠ ةساجنلا ريغ خاسولاو ةيبصلل

 نم لضفيو ، باودلا ىقسل جلفلا نم ىقتسي نآ زوجيف : هل تلق

 ىف دريو جلفلا نم عفتني نأ زوجي ام لثم ف هب عفتني نكلو ، نهيرش
 ١ ٠ ذ !ا

 ج

ء جلفلا ف اهريغو ةساجنلاو ةيبصلا نم بوثلا لسغ اذاف : هل تلق



١٥٢ 

 نوكي له ص جلفلا نم ةيحان ءاملا نم هيف ام رصعو جلفلا نم عفر مث
 ؟ نامض كلذ لعف نم ىلع

 ل_هف ناف ص نكمأ اذا جلفلا ىف رصعي نأ بحتسي هنأ ىعم : لاق

 زئاج لصألا ق هنأل .« هيلع نامض ال نأ وجرأف ةيحان ءاملا رصعو

 هريغ وأ رمتلا خيبطل جلفلا نم ىقتسي نأ زوجيف : هل تلق
 ؟ ل_ذخلل

 ٠ زت اج كلذ ن ١ ليق هنأ ىعم : ل اق

 عقو اذا ق:ر_ دلا ةيفطتل جعافلا نم ىقتسيب نآ ز عف : هل تنتن

 ؟ هريغ وآ تيبلا ى

 ٠ زئاج هنا : ليق هنآ ىعم : لاق

 نم نأ زوجي ل_هف جلفلا نع اديعب قيرحلا ناك ناف : هل تلق
 ؟ قيرحلا برقي ىتح هنم ةيبس جافلا نم ردحي

 كلذ نوكيف ك ةرورضلا فاخي نأ الا زوجي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةميقلاب

 ؟ ! باحصأ هرك ولو كلذ قررحلا باحصااف : هل تللق

ىلع نكي ملو ث ءاملا رادحاب الا كذ قلطي مل اذا ىعم : لاق



_ ١٥٣ _ 

 رخأت نا قيرحلا باحصآ ىلع ناكو ع ةرضم كلذ ف ءاملا بحاص
 ناك ناو ع ةفصلا هذه ىلع ءاملا نم اوردحي نآ مهلف ، ةرضم ءاملا مهنع

 ررذضل! لاتحيو ففرصيف تقولا ف نيررضلا دشأ رظنيف ةرضم هبحاص ىلع
 . نوهآ وه ناك اذا رخآلا

 : ةلأسم .

 هحرطي نيأ : تلق ةراجحلاو كوشلا قيرطلا نم حسكيب لجر نعو

 ؟ ادحأ عدس اذا مثأي له ث ةاشملل ةحابم ضرأ ف هحرط ناف

 ء ةبوبرمب تسيل تاوم ضرآ ى وأ هكلم ىف هحرطب هنآ ىعم : لاق

 5 كلذ نم زوجي امب وآ 0 مه رمأب الا سانلا لاومآ ف هحرطي الو

 ثد_حآ نم ىلع ثدح هنم ناك اذا كلذ هل زجي مل روجحم ىف هحرط ناف

 ٠ كلذ هلبع

 : ةلأسم نج

 بتاكلل ساطرقلا نوكي نمل ساظرق ىف اباتك لجر ىلا بتك لجر نعو
 ؟ هبلا بونكملل وأ

 عم باتكلا كلذ نم جرخي ام ىنعم ىلع جرخي كلذ نأ ىعم : لاق

 ٠ هيلا بوتكمللا وأ بتاكلل فراعتلا ق ساانلا

 ةعامج وأ نيلجر ىلا هناونع ابوتكم باتكلا اذه ناك ناف : هل تلق

 ؟ ساطرقلا مكح فيك

 ىلع دحاولا ىلا باتكلا ىنعم ق جرخي ام هانعم نآ ىدنع : لاق

٠ ساانلا نبي فرلاعنلا



_ ١٥٤ 

 نود امهمسا باتكلا ىلع بوتكملا نيلجرلا دحآ ذخآ ناف : هل تلق

 ؟ نامض هل همزلي 7 رخآلا

 لثم ىف سانلا نيب فراعتلا هب جرخي ام ىنعم ىلع هنأ ىعم : لاق

 ىنعم جرخ ناا هنا ىعمو ث دحاو وآ ةعامج نم باتكلا نم هيلا بوتكملا

 ةبتاكملا ىنعمب ڵ ساطرقلا كيلمت ىنعم مهيلا بوتكملا ىلا بتاكلا نم

 ىنعم الو ص هيف ىتلا ةجاحلا غالبل ىنغم وه امنا ناك نأو ع كلملا ف اعيمج

 ةحابالا ىنعم ىلع ىدنع جرخ ةجاحلا' غولب ىف هكرت الا ساطرقلا غولب ف

 ٠ مهريغو مهيلا بوتكملا نم هيلا غلب نم ىتلا

 باتكلا لوصو لبق هيلا بتك نم ريغ باتكلا ذخآ نأ تيآرأ : هل تلق
 ؟ ساطرقلا ف ةحابالا ئنعم تبث اذا كلذ هل نوكي له ث هيلا بتك نم ىلا

 غولبب نم هب حايي ام انعم غلبي ىتح هيلع روجحم هنآ ىعم : لاق

 صاخ وهف ث كلمتلا ىنعم وآ اهدعب هتحابا وأ اهغالبا ديرأ ىتلا ةجاحلا

 ىف كلذ جرخ نا نيبتاكلا نم كلذب صوصخلا ىلا وأ هيلا بتك نمل
 . فراعتلا

 :ةلأسم هج

 مهريغ وأ اهبايرآ نم دحأل له تميحش اذا زئاجلا ةيقاسلا نعو

 نم لكو سانلا ضرأ ىف حرط دقو ث هبارت وأ اهبحش نيط نم ذخاي نأ
 ؟ هل وهف ةيقاسلا هذه بحس نم بارت وأ نيط نم هضرأ ف حرط

 { اهقحتستو لاومألا اهيلع لمتشت ةيقاسلا هذه تناك نأ ىعم : لاق

ةيقاسلا هذه تناك ناو ع لاملا بحاصل نيلاملا نم اهعم لام لك بحش ناف



. ١٥٥ 

 ةحابالا ىنعم ىلع هوجولا دحا ف جرخي نأ الا جلفلا نوبحشي نيذلاو

 ٠ اذه لثم ىف دلبلا لهأ ةنس ىلا كلذف

 ذخأي نأ زئاجلا ةيقاس نم ةلاجالا دس نمل زوجي كلذكو : هل تلق
 بيرق وأ ةلاجالا نم ديعب نم كلذ ناك ةلاجالا هب دسيف ةيقاسلا نيط نم
 ؟ ا_ هنم

 طسو نم ذخؤيو ح .زئاج تناك اذا كلذ لبق دق هنأ ىعم : لات

 دسي ىتلا ةلاجالا نم برق اميف نوكي نأ ىتبجعيو س ليق اميف ةيقاسلا
 ٠ دعبلاو برقلا ق ىدنع كلذ دعيب الف كلذ ةزاجا تيث نآو ك دعابي الو اهب

 ةيقاسلا ليبس اهليبس له ع زئاجلا ريغ ةيداسلا ةعاق كلذكو : هل تلق

 ء ةراجحلاو ىصحلاو بارتلاو نيطلا نم اهبرضي ال ام ذخأ ف زئاجلا

 ؟ مهريغو ةيقاسلا بابرأل كلذ زوجيو

 كالمألا ىنعم ىلع الا جرخت ال اهنأل ىقاوسلا ف ىل نيبي ال : لاق

 ىنعم ىلع جرخت ال ىتلا قيرطلاو ، اهزئاوج ريغو اهزئاوج ف ىدنع
 اهنم عفتني نآ ىنعملا اذه ىف ىدنع هبشي ىذلا وه عطقني ال امم كالمألا

 نيبي الف اكلم جرخت ىتلا امأو ، كلذ زيجي نم لوق ىلع اهب رضي ال امب
 ٠ ك:ذ ىف رظنيو ةحابالا ىنعم ىلع جرخي نأ الا اهيف كلذ ىل

 ؟ كلذ زوجي ةلاجالا نبط ةنتاسلا نيط نم

 اهبحشو ةلاجالا نيط نم الا كلذ هل سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق
. ةيقاسلا نيط نم هل سيلو



 ۔ ١٥٦

 دسيو > ةيقاسلا بناج نم نيطلا ذخأم نأ هل له > كلذكو : هل تلق

 ريغ وأ ادئاق ةيقاسلا تناك ةرضم كلذ نم هيلع نيي مل اذا ةلاجالا هب

 ؟ةد_ اق

 طسو نم نيطلا ذخأب امناو س كلذ هل سيل ليق دق هنآ ىعم : لاق

 ث اهنيط وآ ةلاجالا جنس الا هل سيل زئاجلا ةيقاسلا

 سيل وه امم ةراجحلا نم لئاجذلا برق ناك ام كلذكو : هل تلق

 ؟ ةلاجألا ةراجح نم اهنأ هبلق هيلا نئمطي نأ الا ةلاجالا ىف

 ناف ةنانئمطالا ىق امآو ، ىدنع كلذ جرخي الف مكحلا ق امآ : لاق

 ٠ هللا ءاض نا كلذ هيلع قيضم ال نأ وجرأف ء كلذ ىلا هيلت نئمطا

 :ةلأسم و

 هنمف ث لاملا فرعي ال وهو ع دلب ىف هيبآ نم الام ثرو لجر نعو
 هذ_ه هضرأو اذه هلامب هعم دهشف ، ةرومعم ضرأ هنمو بارخ ضرأ

 اهضبق هل له ، هل اهنأ ةقث ريغ وآ ةقث لجر ةرامع اهيف كردي مل ىتلا
 ؟ ةقثلا ريغ لوقبو ع دحأ هيلع ريغي مل اذا ةقثلا دحاولا لوقب

 ح اهكردي ٥ رهش وأ ةنيب ةحصم ال ا كلذ هل سيلف مكحل ١ ق امآ : لاق

 ىف هلوقب هسفن بيطتو هبنق كشي ال نم هربخأ اذاف ةنانتمطالا ىف امأو

٠ كلذ ىف همزلي امل ةنونيدلا ىلع هضبقب نأ ىدنع هعسو ص هل هنآ كلذ لثم



 ہ ١٥٧ _

 اهيفو ىحرلا تقفاوف ك ىحر ق نحطت نأ تدا.رأ ةأرما نع لئسو

 ؟ لعفت فيك مآ اهيلع نحطت نأ اهل زوجي له « قاب بح

 ىدنع وهف هلثم ىلا عجريال امم هنآ ىنعم ىلع جرخ اذا ىعم : لاق

 صوصخم نم ه_ كرت نأ حصي نآ ال ١ > ريقفل ١ و ىنغلل ةح ايال ١ ىنعمب

 ٠ ددع وآ ىص لثم هلام كرن هيلع زوجي ال

 عفرف اذه ءاج مث ؤ كولمم وأ ىبص اهيف نحط دت ناك ناف : هل تلت

 ؟ اهيلع نحطي نآ هل له « بحلا دجوو ىحرلا

 ق ىقبب نأ ى رعتب ال امم ةداعلا و فرعلا ناك اذأ هنأ ىعم : لاق

 هبحاص ن۔م ىقبي ءىش ىدنع كلذ نكي مل ي نحطي ناك نمم ىحرلا مف

 رومآ ف بلغألا وه ناك اذا ةحابلا هجو ىلع ىدنع كلذ جرخو & هل الو
 ٠ كلذ لثم ف ساانلا

 :ةلاسم ده

 ملعي الو رادجلاب اهيلع روظحملا تاعارزلا ف سشينسثحلا نعو
 ل_خدي نأ ن-هعنمي مهنأ ريغ اهنم سشيستحلا عنم تاعارزلا لهآ نم

 جاتحا نمل زوج: له ع سئيشحلل ذخألا نم ةرضم هقحلت نأ افوخ مهعرز
 ؟ هلهأ ىأر ريغب عرزلا لخدي نأ سيشحلا ىلا

 رشبلا لوخد نع نصحأ هنأ افورعم نصحلا ناك اذاا هنأ ىعم : لاق

{ احابم ائيش ناك ولو عونمملا نصحلا لوخد ىلع مدقي نآ دحأل نكي مل



 ۔ ١٥٨

 هل زاج روجحم ف الخاد نوكي نأ الب حابملا ىنعم ىلا ءىش لضف ناف
 ٠ روجحملا غولب الب حابملا ىطاعتي نأ

 نع وه سيلو ، فراعتلا ىف باودلا نع وه امنا نصحلا ناك ناو

 حابملا نع زجاحب نصحلا اذه نكي مل حابم ءىش نصحلا ىف ناكو رشبلا
 ٠ باودلا نع فراعتلا ق وه امنا ناك اذا هيق وه ىذلا

 ۔ مهتعارز نم سيسثحلل عنملا ةعارزلا لهأ نم ملع ناف : هل تلق

 ريغ وآ ةنوصحم ةعارزلا هذهف ث اهنم شيشحلا ذخأي ادحأ اوعدي الو

 ىأر ريغب نوصحملا ريغ نم شحي نأ كلذ ىلا جاتحا نمل ةنوصحم
 ؟ كلذ هل سيل مأ ح هبحاص

 مهلاومأ ةرضم ىنعمب الآ الكلا اوعنمي نأ سانلل سيل نأ ىعم : لاق

 ةرضم ىلا دعت الي الكلا نم ذخآ ذخأ ناف ، كلذ ف مهيلع دلوتي امم

 ىدعت ناو ص ءىشب ىدنع كلذ هل عناملا عنم نكي مل ، روجحم بوبرم نم

 مل ولو س كلذ نامض هيلع ناك روجحم بوبرم ىطاعت نم ةرضم ىلا
 ٨4 ٠ د ر هعنمي

 ؟ هعنم دحأل زوجي الو {© عنمي ال ىذلا لكلا امف : هل تلق

 نوكيو متي الو ء هنوعرزي ال سانلا لاومأ ىف تبث ام هنآ ىعم : لاق

وهو مهكالمأ ىف راصو ث مهتينآ هتوح دق ىذلا ءاملا لثم ةعفنملا هيف



- . ٩ ٥ ١ 

 كلذ هبسثأ امو & هبحاص ىأرب الا ريغلا ىلع روجحم وهو ص هل ةميق ال
 ٠اضىأ

 :ةلأسم 3

 مهلحتسي وأ هصلخي هنا : لجر هل لاقف ، قح موقل هيلع لجر نعو
 ؟ كلذ هيزجي له « هل

 هيزجي هنا : ليق دقف كلذ ىلع وهو نماض هنا : لاق نآ ىعم : لاق

 مل هل لحتسي هنا : لاق ناو ث هلأسي نآ هيلع سيلو “ هنانئمطالاىنعم ف

 3 ٠ هنم هل لحتسا دق هنا : لوقيف هلآسي نأ الا ، كلذ هيزجي

 :ةلأسم وه

 نمل زوجب له ، ىوطلا ىلع رجزي ناك اذا ىبصلا نع لئسو
 ؟ هيأرب أضوتيو هنم برشي نأ ءاملا ىف هراشتسا

 حابتهسي هنآ رجزلا ف كنذك ةنسلا تكردأ اذا هنآ ىعم : لاق

 ناذئنساب ءاملا لامعتسا ىدنع زاج ثڵ رجازلا ناذگنساب ءاملا لامعتسا

 وهف ءىش رجحب ةن_سلا تكردأ اذاو ڵ اكولمم وآ ايبص ناك ر_جازلا

 ىتح حابم وهف ءىش ةحاباب ةنسلا تكردأ ناو هتحابا نيبت ىتح روجحم

 مكحي الو ث ةنس دلب ث لكلو ةنس ضرألا نم عضوم لكلو ء هرجح حصي

.ه رخآ دلب لهأ ىلع دلب ةنس



_ ١٦٠ 

 نوكت له ص كل زوجي ام كنام ف ىل تزجأ دق : لجرل لاق لجر نعو

 ؟ ةحابا هذه

 ةحابا ىنعم ىدنع ناك هيف هل زوجي ام هل زاج اذا هنأ ىعم : لاق

 امم ررض ىلا دعت ريغب عافتنالا ىف ةحابالا نم سانلا نيب زوجي اميف
 هيف هحابتسا وأ س هنيعب هنم هلحتسا ول نأ اسفن هل بيطت ال هنأ فاخي

 ٠ كلذ هل لعفب مل ك هنيعب

 : ةلأسم ده

 اهملعت نأ تيحتسا مث ةربا اهتراج تيب نم تذخأ ةأرما نعو

 تذخأ ام اهيطعت وأ آريت له ارمت وآ ةضف اهقح ردتب اهيطعت نأ تدارأو

 ؟ اهنم

 دقن نم تيبلا نم اهنم تذخأ ام ةميق اهتطعأ اذا هنأ ىعم : لاق
 ةميق ردقب اهسفن ىلع تطاتحا وآ س سانلا نيب ةلماعملا هيلع ىذلا دلبلا

 ا_هملعت نآ اهيلع سيلو س ىدنع كلذ ريغ اهيلع نكي مل هنم رثكأ وآ كلذ

 كردي امم تذخأ تناك ناو ڵ قح ريغب كلذ تلعف تناك نا ةبوتلا اهيلعو

 ٠ هلثم اهيطعتو اهملعت نأ اهل نكي مل لاثمألاب

 : ةلاسم دب

 هجزللا فورظلاو صوخلا هيف قزوي نأ زوجي له جلفلا نع هتلأسو

٠ كلذ هيشآ امو ةسجنلا ةيعوألاو



 س ١٦١

 ىف جلفلاب ارضم لعفلا كلذ نكي مل ام هيف فلتخي هنأ ىعم : لات

 ٠ فالتخالا ىل نيب مل ةرضملا تعقو اذاف كلذ هنقو

 هيف حضو اذاو ك ةينآلاو صوخلاو فورظلا برش امف : هل تلق
 ء كلذ هبآ امو لسغلل ناسنا هيف دعق وأ جلفلا ىف ءاملا عجارت ءىنلا

 ؟ ال مأ جلفلاب ارضم كلذ نوكي

 .٠ زوجي الف جلفلاب ةرضم كلذ ق نجبت ا.ذا هنأ ىعم : لاق

 ىلع دعقي مأ جلفلا طسو ف معقيآ ، لجرلا لستغي فيكف : هل تلق
 ؟ هبناج

 لستغيو ، جلفلا نم ءاملا ذخأيو جلفلا بناج ىلع دعقي هنأ ىعم : لاق

 ه ٠

 هيلا عجري ملف جلفلا نم ةذخأي ىذلا ءاملا نم راط امف : هل تلق

 ؟ال مآ نامض كلذل لعافلا ىلع نوكيأ

| .:.: 
 > جلفل ١ نم ء املا ذخآ زوجي ليق هنأل % هيغ نامض ال هنأ ىعم : لاق

 . رخآ عضوم ق بنجلا هب لستغيو

 :ةلأسم دج

 !زوجب له ص ءالخلا ىف اهرمت طقسب هلخنو ءالخلا ىلا! لخدب نمعو

( ه ج ديفملا عماجلا - ١١ م)



 ب ١٦٢.

 ص هريغل وآ هل ةلخنلا تناك ، اهرمت نم طقس ام ىلع طوغتي لويم نآ هل

 رمتلا ناك ،ااهرمت طقل دارأ نم ىلع روجحم وأ حابم عضوم ف تناك

 ؟ كلذ فف لوقلا فيك :اروجحم وأ هلثم احابم نوكي امم طقاسلا

 ن اك لالحل ١ نم ء ىش فالت ١ ىل ١ دصقي نآ هل سيل هنآ ىعم : ل ات

 ٠ هانعم ف اح ايم وأ اكلم هريغل وأ ءهل

 . كلذ ق هيلع بجي ام اد_معنم وأ اله اج كلذ لعفناف : هل تلق

 ..؟ ههزلب امو

 ناك ناف ث هلاح لثم ىف رافغتسالاو ةبوتلا همزلت هنأ ىعم : لاق
 ةبوتلا هتزجآ الاو نامضلا نم هيلع ناك ام ىدأ هريغل نامض هيلع قلعت

 .٠ ىدنع

 :ةلأسم دج

 دعي نم ه ا_٫دأ لحتسا مث ح هيبأ ىآرب اييص لمعتسا لجر نعو

 ؟ آربيو هيزجي له 4 هلحآف

 ٠ كلذ هيزجي ليقو ع دلاولا لالحتساب اريب ال ليق هنأ ىعم : لاق

 :ةلاسم ده

 نمل مجعلاب هلكاف ابطر هل جرخأف هلزنم ىلا الجر اعد لجر نعو

؟ مهنم



_ ١٦٣ _ 

 ىدنع مجعلاف هل معطلا ليبس ىلع هعم ناك نا هنآ ىعم : لا

 . لكالل مجعلاف لكالل ةيدهلا ليبس ىلع ناك ناو ء بطرلا بحاصل

 هبحاص ىلع مجعلا دري ملو معطلا ليبس ىلع ناك ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ اكلاه نوكيأ

 جرخ ناف اذه امآو ، كله ةرذ لاقثم ىلع رصأ نم هنآ ىعم : لاق

 قلعتي ال نأ وجرأف 5 هلثم ىل ١ عجرب ال نأ هجو ىلع ةح ايال ىنعم ىلع

 هلثم ىلا عجري ام ىنعم ىلع جرخي ناك ناو ك نامض الو ةنامآ هيلع

 ٠ معطملا ةلزنم لثم ف ةنامألا ةلزنمب ىدنع ناك

 & هوركم هنوم دعب همتآام ق تيمل ا ىلع معطلا نا : دبعس وبأ لاق

 .ةعدب هنا : ليقو

 هعسي له ث مهلغسث لجأل تيملا لهأل اماعط لمعتسي نمف : هل تلق
 ؟ مهيلا هاد_هھآ اذا كلذ

 مهلاغتسثا لجأل مهيلا هادهاف ماعطلا كلذ لمعتسأ اذا هنآ ىعم : لاق .
 ٠ زئاج هنأ ىعمف مهتبيصمب

 مهفرعي ال ةعامج ىقلف ث ةعبت هيف هيلع ادلب لخد لجر نع لئسو
مهنا : ةعامجلا لاقو ث ةعبتلا مهل هيلع نيذلا مه مهنا : !ولاتف مهلأسف



_ ١٦٤ _ 

 كلذ هيزجيأ اهنم ةعبتلا باحصآ هأربآ دق مهنا : هل اولاقو هوعربأ دق

 اذ_ه ىلع ةعبتلا هل نمم دحاو نع ريخي دحاو لك ةعامجلا ناك اذا

 ؟ كلذي ءىزتجيآ هأريآ دق هنأ لجرلا

 نآ اماو س ةنانئمطا امآ نيينعم ىلع جرخي اذه نأ ىعم : لاق

 ىلع الا ةياغ ىدنع اهل سيلف ةنانئمطالا امآف ، لدع ىدهاشب هعم حصي

 ٠ ةنانتمطالا ىلع ىه امنا سانلا لارومآ ةماعو بلقلا هيلا نئمطا ام

 :ةلأسم دهب .

 دامسلا اهيف حرطو ء ليسملا اهلخدق ىداولا ىلع ضرأ هل لجر نعو

 ؟ هنم لمحب وآ هلمحي نأ دحأل زوجي له ء ةلامح وأ

 اروجحم نكد ملو لصألا ىف ا حابم ناك اذا ليق هنأ ىعم : لاق

 ضرألا نأل ى دي ضبقب وه هيلآ قبسي مل ام لجرلا اذه كلم ىفب هعوقوب

 هيلع روبجحم وهف س روجحملا نم اهيف عقو امم اهريغل ديب تسيل

 ث هريغلو هل حابم حابملاو ، هريغ ىلعو

 :ةلاسم ده

 فرعي الو ص ةنيم ىرخألاو ةيح امهادحا نيتاسث دجو لجر نعو
 ؟ لكأي امهيآ نمف 0 ماعطلا ىلا عوجلا هرطضاو ، امه نم

 : فالتخاب كلذ ف ليق هنأ ىعم : لاق

 مهيآرب الا سانلا لاومأ نم لكاب الو ةتيملا نم لكأي : لاق نم لاقف

ع همزلي ام ءاداب نيديو ةيحلا نم لكأب ليقو ع كلذ لدع هبجوي ام ىلع



_ ١٦٥ 

 ىلع هل نكي مل ، هسفن هب ىيحي ام هل نكي مل هل عيبي نم دجو ول هنأل
 لاملا بابرآ مدع دنع همزلي ام ءا دآب ناد املف . ةتيم ا نم لكأي نأ لاح

 ٠ نمث هعم نكي مل ول نأ ءارشلا ماقم ةنونيدلا ةماق

 :ةلأسم دهج

 نم ىقي ام نوكي له .© ةيقاسلا بحشل هلهآ هرسك اذا جلفلا نعو

 ؟ جلفلا لهأ ريغ هب عقتني نأ احابم ةيناسلا ف رسكلا دعب جلفلا

 ليي س ىلع كلذ ناك > ةعا_جملا نم ةحادالا هجو ىلع جراخ هنأو

 ىنعم حصي ىتح هيلع ىدنع كلملاف كلذ تيرتسا ناو س ةيراجلا ةنسلا

 . ةحابالا

 :ةلأسم دج

 ؟ هدلاو هنم هآريآ اذا آريب له : تلق ء ىبصل قح همزل نمعو

 ]| ه ذم آريب هنا ليق هنآ ىعمغ اريثك وأ اليلق قحل ١ ن اك : ل انت

 آ ربب ال : ليق و

 :ةلأسم دب

 تا_ه مث ح هجارخ ق هادآ مث ئ ماتيأل الام عاب لجر ق تركذو

 ماتيألا ءالؤهل هدلاو هفلخ ىذلا لاسملا ف ثراولا مزلي صوي ملو
؟ كلذ همزلب امو . كلذ نم ءىش ىرنشلملا:و



_ ١٦٦ _ 

 لاز د_ م نوكب نأ ل_هتحاو . هب رقي ملو كلذب صوب مل اذا امأف

 وجرأف س هوجولا نم هجوب هلام ف لخد وآ ماتيألا ىلا هئادأب هنع

 . قح ةجح كلذب هيلع مقت مل ام ثراولا كلذ مسي نأ

 :ةلاسم ده

 ىتلا مها ردلا كلذ : هل لاتف 6 مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو

 هذه نم صالخلا لجرلا اذه دارأو ، ةكم ءارنف ح ءارقفلل ةقدص ىه كيلع

 ؟ ل_عفي فيك 0 مهاردلا

 ىلع اهقرف ءاش ناو هيلا اهملس ءاش نا رايخلا هل نأ ىعم : لاق

 ٠ ةكم ءارقف

 هديلع اهننرف نم ىلع وآ اعيمج ةكم ءا رقف ىلع اهترغيو : هل تلق

 ؟ ةكم ءارقف نم ادعاصف ةثالث نم هآزجأ

 ةال_ملا مقب نمم ةكم ء !رقف عيمج ىلع اهقرفع هنأ ىعم : لاق

 ليبس ىلع هانعم جرخي ال هنأل ، مهنم ءاسث نم ىلع اهقرفي : ليقو ث ةكمب

٠ ءارقفلا ىصحب ال امك ي نرصحي ةكم ءارقف داكي ال اذا .ي ءارقفلا



 باب

 سانلا نيب ةلالدلا ق

 اهزاجآ سانلا نيد ةلالدلا ىق سانلا فلتخا : دمحأ نيب نسحلا لان

 هالوتت نم ىلع الأ نوكت ال لوقي اضعب نأ بسحأو ث نيملسملا رثكأ

 ء كلذ هنم فرعي نمم ص ىلولا ريغو ىلولا لام ف اهنأ هب لومعملاو

 هلعف ول امم هركي الو ث هيلع لولدملا هب رسي ءىشب هيلع لدي ناك اذا كلذكو

 ٠ ١ كلذب هنم حتسي مل هترضحب

 هلام ىف هلعفت ىذلا نأ بلتلا نئمطي نم لك ىلع لالدالا : ليقو

 اضرلا هلصأ لالحلا نأل ، اقفانم وأ ايدوهي ناك ولو « هسفن هب بيطت

 ىحتست ال تنك اذا ث هيف لخد اميف قحلا ةقفاوم عم ء سفنلا ةبيطو

 ٠ ءايح كلخدي مل ث هلام نم لكأت تنآو ككردأ اذا هبحاص نم

 لآسو لالدالا ىف اوركاذت مهنآ ةد_يبع ىبأ نع ىور : هريغ لاق

 لزنم ىلا تبهذل تدرآ ول ىنآ ريغ نولوقي ام فرعأ ام : لاقف كلذ نع

 ٠ تئش ام هنم تذخأف س سيكلا تاه ةيراج اي : تلقف بجاح

 نب حيلملا ىلع لخد بيبح نب عيبرلا نآ هللا دبع وبآ كلذ ىورو

 تاه ةيشرق اي : عيبرلا لاقف ضيرم حيلملاو ، مويب تاذ ناسح

 نم هب ام نكي مل نأك دعقو ماق ىتح حيلملا هجو للهتف : لاق ، ماصطلا
. امئاص عيبرلا ناكو ى اولكاف ك اولك : عيبرلا لاقف ، هتتاهف ضرم



 س ١٦٨

 ، هلام لكآ وأ ةلالدلاب خألا مداخ لامعتسا زاج فيك : ليق ناف

 ؟ ةلالدلاب هيأر ريغ نم هيخأ دلو لامعتسا زجي ملو

 ريغ ف لالدالا هيلع رو جيب الو هكلم ق وه زئاج كلذف : لاق

 ٠ هكلمب سيل هدلوو هكلم

 : ةلأسم دج

 ناك ناف ث هنم لالدالاب هيلع نوكي ىذلا لثمب صصاقي ىذلا امأو
 زاج فراعتلا ق كلذب ىضري هنأ هسفن هنم بيطت امم لالدالا كلذ

 ّ حيحصلاك ضيرملا ىلع لالدالا زوجي لهو “ ةنانئمطالا ىف ىدنع كلذ

 ؟ قرف امهنيب مآ

 ٠ هتيطع زوجت ال ىذلا ضيرملا ىلع زوجي الو ، قرف كلذ ف ك معنف

 راجشألا ىتسو خيسلاو تويبلا جضن امآ : نسحلا وبآ لاقو

 ىلع ةلالد تنآ كل نوكي نأ الا ءالا باحصأ ىأرب الا كلذ نوكي الف

 كل بيطت هسفن نآ نقيتب هيخأ ىلع خألا لدب امك ث ءاملا باحصآ

 نأل ، كنظ ةهج نم سيلو ى لالدالا هجو ىلع كلذو ص هلام نم عافتنالاب

 ىف كيخأ سفن هب بيطتو ملعي ام نكلو ح ائيسث قحلا نم ىنغي ال نظلا
 لام ف لالدالا ىعسي كلذف « ناوخالا نيب ىرجي اميف كل هلام لذب

 ملعت نمم الا نوكيب ال كلذو ث كلذ ءاهقفلا زاجأ دقف ، ناوخالا

 رورسم وهو كلايعو كسفن ىلع هقفنت هلام نم ذخأت نآ هرسي هنأ تنأ

ه كلذب



_ .١٦٦١ 

 سيلف ، كلذ ريغ هرسيو ث ليمجلا كل رهظيو ع كل عنصتي نم اماف

 ٠ سانلا ق هيناعم قرفت اذهو > هيآرب الا لالدلا كلذ لام ىلع

 :ةلاسم وه

 ء لالح كلذف فسآي ال هنآ وهو ص لالدالا ىلع قيدص بوث سبل نمو

 فلتف هدريو هب عفتني هبنأ ىلع ائيش ةلالدلاب لجر لام نم ذخأ ناف

 هدي ف وهف ةلالدلاب هذخآ زاوج هل تبث اذاف س مييضت ريغ نم

 ٠ ملعأ هللاو س هب هبلطي ىذلا اههجو ىلع ناك اذا ةنامألا لثم

 ؟ قيدص ىلع لالدالا

 ملف لجر ىلع لدي نمو ص لوقت ىلع كلذ نم نوكي ام هيلع مرحي الف
 ه ةلالدلا نم هيلع ناك ام ىلع وهغ تام ىتح هتلي

 ؟ هلالداب ارورس هنم فرعيو هناوخا نم دحأ لام ىلع رم نمو

 ٠ ادحأ معطي الو لمحي الو ص هنم هلكأب سأب الف

 ف جرخف ص اهريغ وأ ةعدس نم سشرآ قح همزل نميف ديعس ىبأ نع
 بر سفن هب تباطل هنم هسفن آريآ ول نآ امهنيب كلذ ةحابا ف ةلالدلا مكح

 ؟ هسفن تاذ ف جرخ وبأ ڵ هعدس نمال لاما

 ظفللاب هسفن ءىريي نأ ىنبجعيو ث ةجولا ىلع زئاج كلذ نأ وجرأف
هنع لوحتي الو 4 همزل دق قح ىعم هنأل ء داقتعالا كلذ عدي نأ بحآ ال :و



- ٠ ٧ ١ :_ 

 ءادآب الا هنع لوحتي الو همزل دق قح مم هنأل هتالد داقتعالا كلذ بحأ الو

 مكح نم هبر نم لحلا ماقم نم موقي ام ىلع وه هنم وآ هبر نم لح وأ

 ٥ ٠ اضرب هيف هيلع ةلالدلا

 اموث رخآلا ىلا ق بلطف موق را.د ف نونكاس موق ناك اذلاو ا

 ؟ هريغل كلذ ريغ وآ ءانا وأ هيلع ًيباف

 ملألاو زاج ك كلذم حمست مهسوقفنو ح ةطلخو فزراعت مهنيب ناك ناف َ

 ة : ... ه.ملعأ هللاو زجي

 اهب وأ ، كلذ ةحصب ةحابالا اهلقنت ىتح رجحلا .دح ىنلع كالمألاو

 ٠ كلذ ةحاباب بولقلا هيلا نئمطت

 ؟ ةقث لئاقلا نوكي نآ الا نوكت له ء ةنانئمطالا نعو

 ةببيرلاو ، دكوآ كلذ ف ةنانئمطالا تناك ةقث لئاقلا ناك اذا : لاق

 جرخي ىذلا ريسيلا ءىشلا ىف ةقثلا لوق ريغ ق ةنانئمطالا دجوت دقو ح دعبأ

 همزلي ام لهج الو ص كلذ مارح ىلع مدقي ال لئاقلا لثم نأ فراعتلا ف

 ح هلهج عضومل بيرلا هيف ةقثلا قحلي ىذلا ءىشلا نم نوكي دقو ص هيف
 ٠ هرجحو كلذ ةزاجا نم هعسي امل

 ىمعو مهبولق ةريصب عضوم نينئمطملاا نم تانانئمطالا فلتخت دتو

 عضومل وآ هاوه عضومل بلقلا ىمعأ نم قيدصتلا ىرجي دق هنأر ح مهبولق

 ةميق نم ةنانئمطالاب مهلوق حصي الو ع هلاثمأو هترظنو هلاكسنألو هقيدصت

 ىفخي الام اذهو ث اهيف رئاصبلا لهأ نم نانئمطالا رصيب نم عم ةلدرخ
٠ لتعلا لحأ ىلع



_ .١٧١ 

 ف ملعلا ةحص الا ةياغ هل سيلف لقعلا قيرط نم ذخأ ءىش لكو

 ةحص ةجح هتحص ةجح ةحص عطقف مكحلاب ذخأ .ء ىش لكو ، ل_ةعلا

 نم الا هتحص نوكي الف ةنانئمطالا قيرط نم هتحص ناك ء ىش لكو ك مكحلا

 ٠ ةجحلا رصبتي لقع

 ء مهيناعم فالتخاو ، هيف سانلا فالتخال عمسي اذه لثم ف لوقلاو

 لك سيلف هلاكشأب الا هتقث نوكن الو ، لكش دحآ لكلو ث ةقث ةقث لكلو

 نيرصبللا ىلا كلذ امنأو ، لقعلا ماكحأ نورصيي سانلا لكألو لاكشألا

 رادقمب رصبي سانلا نم ءىرما لكف ص مهلوقع ةحص هيف ىرجي ام الا
٠ هينيع رون رادقمب الا رهاظلا ىف رصيب نا ردقي ال هنأ امك « طقف هلقع



. ١٧٢ 

 باب

 ةعبتلاو نامضلا هيف قلعتي اميف

 ، لجر ىلع رمت نم ابارج لمح نمع هنع هللا ىخر ديعس وبأ لئسو

 نود قراسلا ىلع نامضلا مآ نامض هيلع له ص قورسم هنأ ملعي وهو

 ؟ عفا رلا

 اهعفر نااو ء فصنلا نمض هلزنم ف اهعفر نأ رثألا ق دوجوم : لاق

 نيح رجألا نأل ، هيلع نامض الو ث ةبوتلا هيلع ناك لزنملا ريغ ف هيلع
 . :نمض لزنملا نم هجرخأ

 هظفح هبحاصل مزلي نومضم ىلع نيعم هنآ ىدنع اذه جرخي : لاتقو
 لاملا فالتاو قراسلا ةنوعم ىلاا دصق ناف ع هبر ىلا هيدؤي نآ ىلا

 هفالتاا ىلا دصق هنأل ، نامضلا ىنعمب نومضملا ىلع ةنوعملا ىنعم هتحال

 ٠ هملظ ىلع ملاظلا ةنوعمو هعضوم ى

 همزل دق ذا نمض دق ام ظفح ىلع نماضلا ةنوعم ىلا دصق ناو

 ناك اذا' ، نامضلا ىنعم نم آربي نأ ىدنع هبشأ داسف ةين ريغ نم هظفح

 ٠ قرسلا ىلا ةنوعملا ىنعم نم جرخ دق لاحلا كلذ ىف

 ةفرعمب هلهجب نيينعملا دحآ ىلع اهيف رضي ةين الب عفر اذاف : هل تلق

 ام ظفح ىلع نماضلا نيعي هنأ ةينلا مدقي ىتح نامضلا همزلي له ث مكحلا

 ؟همزل دق

 ريغ ىلع هيلع هعفر ناك اذا كلذ ف لوقلا ىضم دق هنأ ىعم : لاق

٠ داسف ىنعم



 س ١٧٣,

 :ةلاسم :ج

 مهنع اهيدؤ_يل اهطلخو دلبلا :لهآ نم مه .رد عمج لجر نع لئسو

 هذه ىف لعفي فيك ًآدودر هيلع در ناطلسلا ىلا اهملس املف 0 جارخلا ق

 ؟ دودرلا

 ء اهبابرأ ىآر ريغب اهطلخ اذا مهاردلا هذهل نماض هنأ ىعم : لاق

 ، كلذ بجوت ةلالدب وأ مهيآرب اهطلخ اذاو ے كلذ بجوت مهيلع هنم ةلالد الو

 ىلع ءاكرش ىدنع مهف كلذ نم در امف مهيآرب ناطلسلا ىلآ اهملسو

 نأ الا ث هترثكب ريثكلاو ع هتلقب ليلقلا كلذ نم ءازجألاب مهلاومأ باسح

 همهنارد نوكي نأ لثم س كلذ نم مهنم دحأ ةءارب بجوي ءىس مث نوكي

 ٠ ةدودرملا مهاردلا كلن سنج نم ةجراخ

 ؟ مهيلع هل بجوت ىتلا ةلالدلا امف : هل تلق

 نوضار مهنآ هيقف باتري ال امي مهيف مسرت أاذا. هنأ ىعم : لاق

 مهسفنأ بيطت ام عضومل وآ ، مهنع هلمتحي ام عضومل كلذب سفنألا وييط
 ٠ ةلالدلا ىنعم هل زوجي هنا ليق اميف ىدنع اذهف ، كلذ ريغ ف هب هل

 لبقي نأ هلأسو ،“ ناطلسلا ىلع حل لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

 نأ ىلا هب لزي ملو « ةئيدر مهارد اهناا : لوقب ناطسلاو س دودرلا اذه

 ؟ كلذ هل زوجي له 0 اهذخأي

 كلذ ناكو مهاردلا بابرآ نذاب كلذ ناك ااذاا هنأ ىعم : لاق

 نكي مل لطاب ىلع ةنوعم كلذب دري ملو س مغنلا هب مهيلع لخدي امم

٠ نامض هيلع



_ .١٧٤ 

 وآ اهميلست ف هل لولذلا مهارداا بابرآ نذا زوجيف : هل تلق

 ؟ مه ١ ردلا هذه ميلست ف ةيناث مهنذآتسي

 ةلالد وأ ناث نذا ىلا جاتحيو ع ملس اذا دفن دق رمألا نأ ىعم : لاق

 اهلك مهاردلا هذه ملس ول كلذكو لوثنا رمذلاب ملس دق هنأل ، كلذ بجوت

 لوذلا رمألا نأل اهبابرأ نم نذاب الا اهملسي الف هيلا تدر مث ك ناث نذاب
 ٠ لوألا ميلستلاب ىضقناا دق

 ىف مهلحتسي فيك مهاردلا هذه تابرأ هيلا ملس اذاف : هل تلق

 ؟ ةعبت مهل همزلت ال ىتح ناطلسلا ىلا اهميلست

 دق مهل لوقي نأ ىنبجعي هنا ريغ ةعساو كلذ ف ظافلألا ناا : لاق

 زاج كلذ مها لاق اذاف ، هيغ متنأ مكل زوجي ام اذه مكلام ف ىل متزجا

 : لاق ناا كلذكو ، هجولا كلذ ىف مهنذا نم هيف مهل زوجي ام كلذ ىف هل

 ٠ تدرأ ام هيف لعفا

 :ةلأسم وج

 بحاص ىأر الب هتعارز ف ااوعرزي نآ ةاعرماا رمأ ا.ذا لماعلا نعو

 ؟ كلذ ىف همزلي ام لالا

 د سفأو ، ىعر هببسبو كلذ ف هعيطي نم رمآ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هئاكرش صصحل نامضلا هيلع ىدنع ناك عرزلا

 ٥ رمأ هنآ ة اعرل ا دحأ رقأو ٥ رمأب مل هنأ لماعلا ركنأ ناف : هل تلق

؟ كلذ ىف مكحلا فيك



 ز ٥ ٧ ١ _

 ٠ نامض همزلي مل رمآلا ىلع رمألا حصي مل ااذا هنآ ىعم : لاق

 ؟ ال مآ هرمأ هنآ ىعدي امل لماعلل اصاخ نوكب ىع ارلاف : هل تلق

 . ءاكرشلا رئاسل همزلي امب رقمو هتصح ف هل مصخ هنأ ىعم : لاق

 { اكولمم ادبع لماعلانم رمألا ىعدملا ىعارلا اذه ناك ناف : هل تلق

 ؟ رارق الا اذهب نامضلا همزليو ڵ هديس ىلع ةجح هرارقا نوكي له

 هقحص وآ وأ هب رقي ام دبعلا اذه ىلع حص اذا هنأ ىعم : لاق

 تيئي مل هديس هقصي ملو هيلع حصي مل نا و ؤ هتيقر ق كلذ ناك هديس

 ٠ هلام ف الو ص هتبقر ف هديس ىلع

 نود نامضلا همزليأ رمألا هبلع ىعدملا لماعلا هقدص ناف : هل تلق
 ؟ هرارتناب الا دبعلا ىلع حصي ملو ى دبعلا

 هيلع ىعدا اميف ديعلا قدص اذا رمآلا لماعلا نامضلا مزلي ىعم : لاق

 > هديسو ديعلا نود نامضلا همزل ةعارزلا هذه ف ىعرب نأ هرمأ نآ نم

 ٠ ديعلا ىلع حصب مل ام

 :ةلأسم ه

 نأ هيلعو هل له ح رخآلا امهدحأ برضي نييبص ىلع رم لجر نع لئسو
 ` ؟ كلذ ىلع ردق اذا امهعني

 ٠ ررضلا فاخ اذا هيلعو ،.قالطالا ىف كلذ هل نأ ىدنع اذكه : لاق
؟ كلذ ىلع بتاعي له رخآلا امهدحأ حرج ناف : هل تلق



 ب ١٧٦

 ئ هريغ ال و سبحم ةبوقع ىبصلا ىلع سيل ليق دق هنأ ىعم : لاق

 نع ىمتني ىتح سبح اقهارم ناكو ع داسفلا فرغي ناك اذا : ليق دقو

 ةدهاشملا نم هل عقي ام ىلع كلذ ى رظنلا مكاحللو ء سانلا نع داسفلا

 ٠٨ ثدحلل

 ء رخآلا ىف امهدحأ رضأف ۔ امهفرص ىلع ردقي وهو اهكرت ول : هل تلق

 ؟ كلذ نامض همزلم له

 ىلع ارداق ناك اذا هنأ ىدنعو 2 اباوج اهل دجأ مل : فلؤللا لاق
 كلذ ف رظنيف > نامضل ا هيلع ناك هي & رضأ ىتح هفرصي ملغ هنع هفرص

 ٠ با:وصلااو قحلا قفاو ام الا ذخؤي الو

 :ةلأسم و

 اذهل زوجي له 6 رقأو رخآ ريد ف هعبصأ لخدآ لجر نع لئسو

 ؟ هعبصأ هربد ىف لخديو هبرضي نأ لجرلا

 ٠ كلاذ هل زوجي ال هنأ ىعم : لاق.

 :ةلأسم 3

 س مهيلع ريشي ناك هنا : !اولاق رامح ىلع اوعقو موق نع لئسو
 ابحي ال نآ اوفاخ هنعط املف ح مهنم دحااو هنعطو هوذخآو هل ا:وكمشف

 مستف ، مهنيب مسقي ةلحملا نم الجر أوعد ث همحل .اوعطقو ث هوحبذغف

 نم صالخلا دار مث ، مه دحأك امهس دلجلاو محللا نم ذخأ مهنيب

؟ كلذ



 ۔۔ح ج ٧ ٧ ١ ۔-۔-

 ملع دقو ع هريغ ىلا هملسو محللا مسق ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 :ذخآ امنا ناك ناو س ىدنع هلك كلذ نم ملس امل انماض ناك كلذ لصأ

 راص ام نامض هيلع امناف ى ملس الو كلذ نم ائيش مسقي نآ ريغ نم امهس

 . دلجلا و محللا نم هيلا
 ث ةلا 7

 اهدي وأ اهمفب تباصأ ام اهقئاسو اهدئاقو ةبادلا بكار نمضيو

 ٠ اهرخؤم وآ اهمدتقمب وأ اهردص وآ

 ٠ اهرخؤمب باودلا تباصأ اميف نامض ال ليقو
 : ةلآدنم دج

 . نمض اهرخؤمب تباصأف ماجللاب اهحفك اذا ةبادلا بكارو

 ؟ هريغ وأ لكأب ادحأ تباصآف اهيحاص دي نم ةبادلا تقلطنا ناو

 دق رامحلاو سرفلاو لمجلا نآ ملعي نأ الا اهبر ىلع نامض الف
 ماع ناو ك همفب باصأ ام نمض هيحاص هقلطآو 6 كلذ لبق لكأي فرع

 ١ ذلا نمض كلذ لبق حاطنلاب روثلا فرع نااو ك نمض كلذ لبق ضكرب هنآ

 ٠ هتقلطأ

 :هطيرأ. اذا هنا : بويحم ني دمحم لاق دنف هتاثو نم قلطنا ناو

 ٠ كلذب افورعم ناك ناو > نمضي مل باصآ وأ ك هعطتف هلثم هب قثوب امب

) ٥ ج ديفم ١ عماجل ا س ١٢ م (



١٧٨ 

 نآ الب باصآ ام نمضي مل اقلط ناك ناو : حبسم ١ نب دمحم لاق

 ٠ تباصأ ام نمض تباصأ امف ث هتياد كسمي نأ مك اح هيلع مدقتي

 :ةلأسم دج

 . رقعف ث هبحاص هقثوي ملف كلذب فرع اذا روقعلا بلكلا كلذكو
 !. نمضي ال هناف لخاد هبلع لخدف هيحاص ىمح ف نوكي نأ الا نمض

 « نماض وهف هرقعف نذإ الب لخدي نأ الا : حبسملا نب دمحم لاق

 تباصف نذا ريغي اهبحاص لزنم اهيلع لخد اذا ك باودلا عبمج كلذكو

 ٠ سانلا نع اهظفحب نآ كلذي تفرع اذا اهبحاص ىلعو ، نمضي مل

 هتلكاف ماعطلا وآ عاتملا نم ائيش اهمدقب ةبادلا تباصأ ناا كلذكو
 > تدسفأ ام نمض قئاس وأ دئاق وآ بكا ر اهيلعو هتقا.رهأ وآ هترسك وأ

 4 اهقلطأف اه رتنع وآ باودلا لتقب تفرع دق باودلا هذه نم ءىش ناك ا؛ذا.و

 ٠ تياصآ ام نماض هناف

 الجر ىعد هنأ : ىلع نب ىسوم نع س زرحم نب ديعس ىنربخأو

 نأ روقعملا وآ لوتقملا بحاص ىعداف اارامح رقع وأ لتق رامح ىلع ةنيبب

 هلاتت لبن نم اهرتعب وأ ريمحلا لتقب افورعم ناك هرامح لكأ ىذلا رامحلا

 ةمهت الو ، كلذب ملعي اهبحاصو ع اهرقعي ناك هنآ ىغبني بوبحم نب دمحم
 باحصآ ىلع سيلو ع نالف ةباد اهنأ باصملا مهتاف س باودلا تباصأ اميف

 ٠ ةنيبلاب حص ام الا باودلا ثادحأ نم باودلا

 : ةلآسم هج

راضم هنم ترهظو وه نمل نوفرعي ال موق راد فلآ رونس نع هتلأسو



 س _ ١٧٩,

 له ، راضملا نم كلذ ريغو مهرينانسو مهماعط لكآ نم لزنملا مهل لهآ ىلع

 ؟ هعوجر نونمأب عضوم ىلا هوبيغي وآ هولتقي نأ مهل

 اذاف ڵ وه نمل فرعي مل هنآ الا بوبرم هنأ هيلع مكحلا ن رأ ىعم : لاق

 ٠ ةرضملا نع هكسمو هنم نمؤي ا؛رقع رقع رضأ

 ؟ هرسكب نأ هلف : هل تلق

 ٠ كل ذ هل نأ ىعم : ل انت

 عجرب ال نآ هيف نمأي عضوم ىلا هب رميو هرقعيو هذخآيف : هل تلق

 ؟ عنصي ف فيك مآ ئ هلزنم ىل ١

 ٠. هريغ ىلع ةرضلنآ هنم نمأي ثيح ىلا هلزنم نم هجرخي هنأ ىعم : لاق

 له ، وه نمل هفرعي ملو ك روتسلا كلذ هيلع لخد نا تيآرأ : هل تلق
 ؟ هب عفتنيو لزنملا ميقب ب ىتح هلزنم ق ماعطلاب هل یىرضد نآ هل

 زا٫ج . نهل بامرأ ال ىتاللا تايشحولا نم تناك ن ! معن : : لاق

 . هبابر نع هعطقب هل زجي مل تايسشثحولا نم ني . ل ناو ، كلذ هل

 ىف همزلي له ، تامف ةرضملا هنم ناب ارقع رقع نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ نامض كلذ

 ىف هلعف هل حابم وه ام هب لعف الذا انامض هيلع نأ ىل نيبي ال : لاق
 .هلثم

؟ هب هنولعفي ام موت ىلع رضأ اذا بلكلاف : هل تلق



_ ٠١٨٠ 

 لتق الا:و هوكسمأ ناف 6 هبايآ ىلع جتحي : لبق هنآ ئعم : لاق .

 نامض مهيلع نكي ملو ٠

 ؟.هبابرأ فرعيب مل ناف : هل تلق

 لتق ةجحلا دعب لتقلا هب قحتسي ام دحب راص !ذا هنأ ىعم : لاق

 مهيلع جتحي بابرأ هل نكي ملااذا ٠

 ؟ ال مآ هلنق حابم اهريغو ماوهلا نم باودلا رئاسنف : هل تلق

 اهريغو باودلا نم هياع عقي ال ام لك لتقي : -لبق هنآ ىعم : لاق

 . هلتق ميرحت وأ لام رجح

 ؟ رهظي ىتح وأ ىذآ هنم رهظب نأ لبق هلتق زوجيف : هل تلق

 لتاقلا ىذؤي ىتح كرتب مل ىذألاب افورعم ناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هريغ ىذؤي وأ هيذؤيب نأ لبق هلتق هل ناكو ع هل

 ؟ ىذألا هنم فاخي ام لتقي فيكف : هل تلق

 باودلا نم ءىش لتق هركب هنأ الا هبلع ردقي امك لتقي هنأ ىعم : لاق

 ٠ رانلاب حا ورلا تا.وذ نم

 تو۔-هب ىتح ايح رانلا ىف هحرطي نأ دحأل له « داارجلاف : هل تلق

٠ هزاجأ نم ه زاجآو ح هرك نم كلذ هرك هنآ ىعم : لاق



 س ١٨١

 ؟ هيف لعفي فيكف : هل تلق

 ىمحب ىتح ءاملا ىلغب لوقي رانلاي هلت هرك ىذلا نأ ىعم : لاق

 ث هلكأي مث تومي ىتح هيف هحرطي مث

 ؟ ىذألا اذه ام لتقلا ماوهلا هب قحتسي ىذلا ىذألاف : هل تلق

 رؤس ةساجن وآ غدل لنم ىذألا نم ناك ام ليق هنأ ىعم : لاق
 ٠ كلذ هب ہشآ وآ عزف وآ رعي وأ

 :ةلأسم 7

 لخن سانلا لاومآ ىلا هب ىضقنف قيرط ق ىشثمي نمع لئسو

 ىفط اهبف ةاقتسم لاومألاو سانلا ىنم اهيف قيرط رثآ اهيفو ، عرز وأ

 نامض هالعأ ڵ ضرألا كلت نم نيطلا هقلعيو 2 بكارملاو ىناملا اهيف ىشميف
 ؟ال مآ

 . نامضلا هيلع نأ ىعم : لاق

 ٠ ريثك وآ ليلتن نم ناك ام نمضي : لاق نم لاتقو

 ىف ةرضم هجارخا فو ةميق هل ناك ام الا نمضي ال : لاق نم لاقو
 ٠ كلذ هعضوم

 ىذلا ءاملا ىف هيشم ىف هجولا اذه ىلع نامض همزل امف : هل ثتلق

 هجولا فيك ء قيرطلا اذه فب هيشم نم قيرطلا نم وآ س قيرطلا عطقي

؟ وه نمل ءاملا الو لاومألا فرعي الو ء هصالخ ق



 س ١٨٢.

 صلختو لاومألا بابرأ نع لآس كلذ نامض همزل اذا هنأ ىعم : لاق

 ردتمي قرفي : : ليق دنف مهتفرعم مدع ناف ك قحلا هبجوي ام ىلع مهيلا

  مهيلا صلختيف صلختيف هبابرأ حصي نآ الا. هيلع هنا : ليقو ص ءارقفلا ىلع كلذ

 ٠ ةفصلا ىنعم ىلع هترفيو ع هتوم دنع هب ىصوي وأ

 اهنم جرخآ ام ردقب ضرألا ىف حرط اذآ هنأ : لوقلا ضعب فو
 ٠ كلاذ هل زا

 :ةلأسه. "

 ةبادلا الو ىشاملا ردقي الو س رطانق اهيلع سيل قيرط ف ةيتاس نع
 جرخيف ع ءاملا طسو ف بكارلاو ىشاملا ضوخيف « ماحتقالا ىلع ةبوكرملا

 رجفني ال وآ ص ةيقاسلا ماحقنا نم ضوخلا ببسب:هنم ضيفيو ث ءاملا نم

 بكارلا ىلع له ، ضوخلا ببسب ريثك وآ ليلق رارش هنم ريطي هنآ ريغ
 ؟ نامض كلذ ى ىنشاملا:و

 5 هضوخ بيسي رجفناو ڵ ءعابلنأ نم ضاف ام همزلي هنأ ىعم : : لاق

 > هيف ةرضم الو ء هل ةميق ال ام ءاما رارش نم كلذ نم راط ام امآ و

 ٠ بكارملاو ىشاملا ىلع هيغ نامض الف

 :ةلاسم دهب

 !ذهب نالم ىنلسرل : هل لاقو بهذب لجر هبلا لصو لجر نع لئسو
 ١ ذه ملسي نآ هعسي له ك هغوصيب نم ىلا تنأ هملسف > هل غاصيل به ذلا

 ؟ هغوصي نم ىلا بهذلا .

 هحرطب هرمأ هنأ لسرملا لام ف قدصي ال لوسرلا نأ ىعم : لاق

. حرطلاب رمال عدم ص لاملاب رتم وهو ث مكحملا ىنعم ف



 ب ١٨٣

 مز۔اب ام ةفصلا هذه ىلع غئاصلل لجرلا ا.ذه هملس ناف : هل تلق

 ؟ ملسملا .

 بحاص كلذ هل متي نآ الا كلذ نامض همزلي هنأ ىعم : لاق

 ١ ٹتثف ه ذل ٠

 ، بهذلا ااذه غياصلا ىلا ملسم لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

 ، هل هفصو دق انول بهذ لك عيمجلا غ وصي نآ هرمأو هسفنل رخآ ابهذو

 رخآلا ءاجف ص هطلخف ائيش نييبهذلا دحآ نم ذخأو غئاصلا عجرف

 ىذلاو غئاصلا اذه مزلي ام ڵ دحاول هلك بهذلا نأ غئا_صلا نظ
 ؟ هيلا ملس

 اذه طلخ ا_4 نامضلا همزل كلذب رقآ اذا غئاصلا نأ ىعم : لاق

 هقدصي نآ هيلع سيلوس غئاصلا لعف نم ملسملا ىلع ءىش الو س اذه ىف

 ٠ كلذ ف ىدنع

 ىذلا بهذلا نم ضبق دق هنا : لجرلل غئاصلا لاق ناف : هل تلق

 غئاصلا ىلا بهذلا حرط ىذلل ؛له لسرملا بهذ ىلع هدازو 6 ائيش هل

 ٠ لسرملا بهذ ىف ىدنع غئاصلا قدصي الو س كلذ هل زيجي وأ

 ىلا الوسر غئاصلا ىلا بهذلا حرط ىذلا لسرأ ناف : هل تلق
 بهذلا نمث نم هذخأو ص هبهذ ىف هلعف امم هل هلحتسي بهذلا بحاص
 : هل لاقف لوسرلا هيلا عجرف ، هدازو هذخآ هنا غئاصلا لاق ىذلا
؟ همزل امع ةءارب لحلا ىف له لحلآ نم دارل ام ىلاا لحلا ف هلعج دق هنأ



 ۔_ ه , \ _ ٤ ٨

 ىنعم ف جرخي نأ الا مكحلا ىنعم ٢ بفدعض اذه نأ ىعم : لاق

 نأ دارأ ام ىلا كلذ لبق نم قح نم همزل دق امم هلحآ دق هنأ ةنانئمطالا

 ٠ ىدنع ةنانئمطالاا ىنعم ف هيزجي

 :ةلأسم "

 ضرآ وآ ةعطق ىلا. لجر هاعد ث لاومألاو نيضرألا فرعي نمعو

 مهسأ ةسمخ ىلع اهمستاو ضرألا هذه ىل سق لاقف ، ىه نل فرعت ال
 ضرألا هذه ضبقي نآ لجرلا اذهل زوجي له ث رثكأ وآ لقأ وأ

 ؟ ائيش دحأل ملسي الو ص اهكرتيو اهمسقيو

 ىلا دصقي الو ص لاملا ىلع ةرضم كلذ ىف نكي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 .٠ هبجوب امم هنم كلذ ق قدصلا ةين ىلع كلذ هل ناك 4 لطاب ىلع ةنوعم

 مث ، لجرلا هلأس ام ىلع اهزيمو ضرألا هذه مست ناف : هل تلق
 هذه مست ىذلا اذه قحلي له ، ماهسلا هذه دحأ ذخأ بلاطلا لجرلا نا
 ىآ ىلع بفرعبد ملو & بلاطلا ااذه ذ۔_ خآ ام ةهجب نامض وأ ةعبت ضرألا

 ؛ هيلع ةعبت ال مأ لطاب مأ كلذ قحأ ، ماهسلا هذه ذخآ هجو

 ا٭ل_ف ؤ هتمالس نم ىضم ام ىلع مسقل ا ىف لخد اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ لدع وآ ملظ امم هربغ هذخآ اميق هيلع ء ىش

 املف ع سانلا نم ةعامج ضرألا هذه مسق هلأس نا كلذكو : هل تلق

 ، ىه نمل ضرألاب هل ملع الو . امهس مهنم دحاو لك ذ_خآ اماهس اهزيم

 ؟ »/للطاب مآ اقح كلذ ق اولعف ام الو

٠ ةعامجلا.ف لثم ةدارالاو ڵ دحاوك اذه ىف ةعامجلا نأ ىعم : لاق



_ ١٨٥ 

 ؟ ةطقلا

 ناويحلا هدي ف وأ مهعنمي .نكاس .نكي مل اذا ىدنع اذكه : لاق

 مساقلا اذه ناك اذا هدي ف و_ھ نم كلذم مهل رقي نأ الا هنع مهعنمي

 نامض الف قح ريغي د_.حأ لام دحآ ىلا ملسي ال هنآ قا دصلا ةين ىلع

 ٠ 4ه_دلع

 : ةلأ 7 .

 له ت ربق ىلع هل ىنيب ناسنا هلمعتسا !اذا نايطلا نع هتلآسو

 ؟ هيلع ة رجذلا ذخأو هلمع هل زوجي

 نآ الا لاملل عايضلا ىنعم ىلع .ءانبلا اذه جرخي هنأ ىعم : لاق

 نم ببسل وأ باوثلل هانعم جرخي هب رمألاو ىنابلا هديري ىنعمل نوكي
 ه_يف ىذلا ء هللا قلخ نم دحأل عفنلا هيق لخدي ىذلا بابسألا
 ٠ باوثلا

 ؟ ءانبلا :آذهب رمألا كلذكو : هل تلق

 جرخت ىتلا ىناعملا هذه لثمب هاون اذا هنأ ىعم اذكه : لاق
 ٠ ىدنع كلذ هل زاج عفنلا جرخم

 نبللاو ارئاج اناطاس ءاذيلا :ذهب رمآلا اذه ناك ازذاف : هل تلق

بصغ هجو نم . كلذ نايطلا ملعي الو 4 سانلا لاومآ نم نطلا :وأ



 س ١٨٦

 اذهل زوجي له ث نبللاو نيطلا هرضحأ ناطلسلا نآ ريغ ، لالح وأ
 ؟ هيلع نامض الو هترجا ذخأيو ث هلمعيو كلذب ىنبي نآ نايطلا

 نم هنآ ملعي ملو ؤ ىتوأ ام لمع ىف هل نذأ اذا هنأ ىعم : لاق

 نامض الو ء كلذ هل زاج > هوجولا نم هجوب هلالح لمتحاو > مارح هجو

 ٠ هعسي ام ل_هع ف هتين تنسح اذا هيلع

 ؟ ةلآسم وج

 رمثي مل رضخأ عرز وهو ؤ هعرز نم لجرل نامض همزل لجر نعو

 ؟ عرزلا ةميق مهارد وأ بح هل همزلي ام

 رمثأ اذا داصحلا هب داري امئاق عرزلا ةميق همزلي هنأ ىعم : لاق
 ريناند وأ مهارد ةميق هيلع نوكيف ص فلعلا هب داري ال لودعلا رظنب

 ` . مهتلماعم ىف بلغألا هيلع ىذلا هيف وه ىذلا دلبلا دقن وآا

 : ةلأسم و

 ح هجارخا ىلع ردقب ملف رضاح لجرو ع رئب ىف مقو لجر نع لئسو

 ىوطلا اف تام نأ ىلا هل رضاحم اذهو ، حيصي لزي ملف هتناعا ىلع الو
 ؟ هل رضاحم ىذلا اذه مزلي له

 ٠ نامض الو مثا نم هيلع ءىش الف هنئاغغا نع زجع اذا ىعم : لاق

دقو 0 ةالصلام اعدو رجفلا ةالصل نذآ اذا نذؤملا نع هتلاسو



 س ١٨٧

 ههزلي له ص هناذاب سانلا نم ىلص نم ىلصو ڵ ءىش ليللا نم ىقب
 ؟ ءىش كلذ ق

 اذا نيمآ وه امناو « نامض نذؤملا ىلع سيل ليق هنآ ىعم : لاق

 اذا هيلع نامض الف & ةالصلا تاقوأ ىف هثح ى هنااذأ ف لدعلا ىرحت

 نذأ وأ ثح هنأ ملع اذا ليق دق هنأ ىعمو ، تاقوألا نم تقو ف أطخأ

 ٠ هل نيبت اذا تقولا ف نذآ تقولا لبق

 ؟ تقولاب هنم ملع ريغ ىلع ثحو نذآ ناف : هل تلق

 نيبي الو ص ةبوتلا هيلعف كلذ ىف دلبلا ةنس فلاخ اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ ةالصلا ف نامض هلع ىل

 : ةلأسم ده

 نم ءاودلا نع عنتما اذا هدلو برضي نأ هال له لجرلا نعو

 ؟ دمرلا

 ٠ حرجالو ت رثأب رثؤم الو

 نآ بلطو عنتماف ى ءا ودلا هينيع ق 7 نآ !ودا رآ ناف : هل تلتق

 ؟ كلذ مهل له ث ءاودلا هينيع ىف تييب الو لسغيو ، تقولا ف ىوادتي

 نا و {{ ه دف اولعف هل احالص كلذ اوآر اذا مهنأ ىعم : لاق

٠ عنتما



 س ١٧٨٨

 هور-جزيو هوبرضي نآ مهل له ص كلذ نع عنتما ناف : هل تلق

 ؟ مهل رقي ىتح مهيلع نامض الو

 ٠ لوقلا نم ىنعم ىلع كلذ مهل نآ ىعم : ل انت .

 ؟ ميتبل ا كل ذكو : هل تلق

 صلخي ام ىنعمب هيلع مئاقلا نم ميتيل ١ ق زت اج كلذ نآ ىعم : لاق

 ث هب مئاقلا هيلع

 ؟ ةلأسم "

 ء سانلا لاومآ نم ءىش هدي فو هنونج نم قافآ اذا نونجملا نعو
 ؟ال مأ هدر هيلعأ

 ٠ هلهأ ىلا هدر هل ىنبجعي : لاق

 ؟ هتتتاخا دعي ه رك ذو هغفلتنآ و هلكآ ن اف : هل ليق

 ل ا ومآأ . نم لكآ ام نامض هبلع نأ لوقلا ضعب ق نأ ىعم : لاق

 . نامض هيلع سيل لوقلا ضعب فو ث هيلع حص نا سانلا

 هلع له ، ائيش هنم عطقف هربقي نآ ديري اتيم بحس نمعو
 ؟ نامض

موقي هنأل > هيلع نامض الف هلمح ىلع ردغي مل ن ١ هنأ ىعم : لاق



 ب _ ١٨٩

 رفحي نأ ردقي ناك ناف ، كلذب الا هربق ىلع ردقي مل ااذذا اطخلا مانم

 عطقناف بحسلا نم حرجناف ، هبحسف بحس ريغي هنفديو ةبخ هل

 5 بحسلا نم هحرج ام شرآ ف نامضلا هيلع ناك ، هئاضعآ نم ءىش

 ٠ هيلع نامض الف ءاضعألا امآو

 : ةلأسم رهج

 هملعي ملو هيلا اهملسخف ء مه ارد ةرثع رخآل هيلع لجر نع لئسو

 ؟ كلذ_دد

 ڵ هل هنأ هي ررقني ام مالكلا نم هسفن ٢ ردق ا!ذأ هنآ ىعم : لاتق

 ٠ هيلع ناك هنآ رقي مل ولو س هل زاج هدي ف هنأ نوكي الو

 ؟ ةلأسم دج

 ىقس وأ ةليغل ءام رسك نم جلفلا نم نامض همزل نمف : هل تلق

 ففر عب الو ئ هتقو ريغ ق ءام ددبم وآ راج ريغ ق ءاقتسا و مرص

 ؟ لعفي فيك صالخلا دارأو ص هلهآ الو كلذ رادقم هنم

 ىذلا لا_1ا ةلزنمب وهف هبابرآ فرعي مل اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ بر هل حصي ىتح هلاحب هنا : ليق دقف | بر هل فرعب ال

 اذا هذأ : لوقلا ضعب فو ع ز اج ءارقفلا ىلع هقرف نا : ليقو

 ٠ هنم :ىقا وسلا 'قرتقفت نآ لبق جلفلا لهأ

ناك ناو . جلفل ا بحشل هب رجأتسي نأ هلا زوبجيف : هل تلق



. .٩٠!١. 

 بحس نولوتي لا-هعلا نأ جلفلا اه بحش ىف دلبلا لهآ نم فورعملا

 ؟ كلذ زوجب ال مآ جلفلا اذه

 ىف هلعجي نآ كلذ زيجي نم لوق ىلع كلذ زوجي هنأ ىعم : لاق

 . ءارقفلا ىف هلعجي الو ، جلفلا حالص

 ءام نم نامضلا نم همزل ام لجرلا اذه فرعي مل اذاف : هل تلق

 ؟ صالخلا دارآ اذا لعفي فيك 0 جلفلا اذه

 ء هلثم ىلع ىتأ دق هنأ ملعي ىتح كلذ ردقب طاتحي هنآ ىعم : لاق

 .٠ هنم رثكأ وآ

 له ، ةعبت هيف همزل دقو س ءام جلفلا ناك نآ تيأرأ : هل تلق

 ؟ لوألا لثم نوكي

 ٠ فالتخالا ف هانعم هبشي هنآ ىعم : لاق

 : ةلأسم ده

 ء كلذل ةضيرفلا ااوضرغف « مهجلف جيرصت اودانرأ دلي لهأ نعو

 مث 1 ج وراصلا قرحأو ‘ ةعطاقملا نم ائيش ذخآو ك جرحملا اوعطاتو

 ١ ؟ مهئاكرش نم باغ نم ةرواشم نود جلفلا

 ق جلفلاب عافتنالا لاومألا بابرأل نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ىتأي ال نأ فوخ هجيرصت ىلع الو ث هرقح ىلع ااوربجي مل كلذ مهنيح

. هي نوعفتني ال ء ىش ىلع اوربجأ دق ونوكيف . ءىش هنم



_ ,١٩١ 

 ىلع كلذ مهعسي مهنأ ليوأتب كلذب نومئاقلا لعف ناف : هل تلق

 كلذہ عفنلا مهل لصحيو هلاح ىلع عجري جلفل ا نآو ؤ فرعلا

 مهتحلي الو ، هب اورمآو هيف اولخد امم ةبونلا مهيزجت له ص ج وراصلا
 مهربجو كلذ ف ىدأ دت نمم رضح نم الا ءاكرشلا نم باغ نمل نامض

 ؟ هل

 مهنآ هحالصاب نيذوخأم تقولا ف نكي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ف عفنلا لوصح مدعب مهل احالص اوكردي ملو ، هب ا.وعفتني مل
 ء كلذ لعف نم نامضلا كلذ ىلع مهربج نم فاخآف ، كلذ نم جلفلا

 هلوق نوكيو « كلذ ىلع ربجلا هل نمم لعف وأ لوقب هبلع ربجيو

 ٠ هلثم ىلع ا:زئاج هلعفو

 ، جلفلا اذه حالص ف اهب ىصوم مهارد ناك اذاف : هل تلق
 كلذ نامض نيمئاقلا مزلي 2ڵ ةفصلا هذه ىلع جوراصلا ا:ذه ق تقفنأآف

 ؟ مهمزلي ال مأ

 ٠ ءاوس اهريغو اياصولا نأ مم اذكه : لاق

 جوراصب اوملع ا_ل نوغلاب موق اهملس اياصولا تناك اذاف : هل تلق
 هلاس نم مهنمو > جلفلا آذه ج وراصب نيمئاقلا ىلا اه وملس ح جلفلا ا.ذه

 ىلعأ ء كلذ ااولعفو 6 ربج ريغ ىلع اياصولا نم مهعم ام ميلست نومئاقلا

 ؟ كلذ نامض نيمئاقلا

 اهملسو جلفلل ةيصولا هذه نآ نومئاقلا : ملع اا!ذاا هنآ ىعم : لاق

 { نامضلا ف ىدنع ءاوس وهف ث جلفلل ةيصو اهنأ ىلع مهيلا نوملسملا

 هذه ىلع ج وراصلا اذه ق هنأ ىلع مهيديآ نم الام اوملست امنا ناك ناف

٠ نامضلا مهيلع ىل نجه الف هي ا وفرع دقو ك ةفصلا



 اذه ىقب ولو ص .هبهذأف هيلع ىتآ ليس ةفآلا هذه تناك ناف : هل تلق

 له جلفلا ف هم عفنلا جلفلا .بامرأل لصحي ناكل هعضوم ق جوراصلا

 ريجلا ناكو عفنلا لصحي مل اذاو « ءاوس اهلك تافآلا نأ ىعم : لاق

 . نامضلا نم ىدنع كلذ آريي مل هتقو ريغ ىف

 نم ىاع ث هربج نم ىلا نيمئاقلا نم دارأ نم ىزجي لهف : هل تلق
 ؟ عيمجلا نامض هيلع مآ & هنصح ردخم هيلا ى دؤي نأ كلذ

 .4 ضيق وأ ء ىش ميلست نيمئاقلانم ىلوت نم لك هنآ ىعم : لات

 : صصحلاب مهيلع ناك هنامض وآ ءىش رمأ مهلك اولو اذاف نامضلا هيلع ناك
 ٠ نامضلا نمآ. ا.ذا

 ا.ذ_هي نيمئاقلا ءالؤه نم صالخلا دارأ نمل زوجي لهف : هل تلق

 رمأو ى هيف لخد دق امم جلفلا لهأ نم نيغلابلا لحتسا اذا جوراصلا

 اصالخو ةءارب كلذ نوكيأ كلذ ف مهل همزلي امم هولحأف هيلع مهربجو هب

 ؟ جوراصلا اذه نم همزل ام نامض نم ريبو ى مهل همزلي امم هل

 نمم هيمقتي نمم ةيقتلا عضوم ف نكي مل ام هيزجي هنآ :ىعم : لاق
 ٠ هلام نم هلحتسب

 ؟ لجرلا اهب أربي ال ىتلا ةيقتلا دح امف : هل تلق

 ردقيو ك هيلب امم ءىش ف هكلمن ق ررضلا هنم فاخ اذإ ىعم : لاق

 نم لاحلا ق لحتسحلا ريصيو ث لاحلا كلذ لوزي ىتح لحتسلملا اذهل هيلع

٠ لحي ىذلا هل لحتسملا هيقتي ال



_ ١٦٣ 

 ؟ ةيقت عضوم ق نوكب مكاحلاف : هل تلق

 ةيقت عضوم ف ليق هنأ ىعم : لاق ٠

 لحتسي الوسر ةيقتلا لاحب لزني ىذلا اذه لسرأ ناف : هل تلق

 ؟ هلحآ اذل همزل امم آرييو ء كلذ هل زوجي له ص هل نامضلا همزل دنت نم هل

 لحي مل وأ لحآ نا لوسرلا كلذ عقري هيلا هنأل كلذ نيبي ال : لاق

 . ةيقتلا عضوم ىف دعب وهو

 دارآو ، ةفصلا هذه ىلع جوراصلا اذه نم نامض همزل نمق : هل تلق

 باحصأ ىلاو مهل ام لاومألا لهأ ىلا ملسي نأ هلأ ڵ هنم صالخلا

 امك كلذ نم مهمزلي ام لعجيو ع اياصولا نم اوملس آوناك ام اياصولا

 صالخ ف كيلا بحأ نيهجولا ىآ ع جلفلا اذه جوراص ف لوألا ىف ناك

 ؟ نامضلا اذه نم لجرلا ااذه

 ةتباثلا اياصولا امأو ‘ مهيلا اهملسي ساانلا لاومآ نأ ىعم : لاق

 . لولذلا ف تناك امك \ هحالص ق ىدنع لعجت جلفلا ق ىدنع

 هل له ى اياصولا هذهل جوراص جلفلا اذهل قبي مل ناف : هل تلق
 ىتلا هحلاصم نم كلذ هبسآ امو جلفلا رقحو ةيقاسلا بحش ق اهلعجي نآ

 تناك امك جوراصلا ف اهلعجي نأ الا كلذ هل سيل مأ ، دلبلا لهأ عمجت

 ؟ لوألا ىف

 هئف هلعجي نآ هل زاج هعمجي حالص ناك ام ثيح هنآ ىمم : لاق

 ٠ هي اوموقي نأ جلفلا لهأ مزلي امم جوراصلا ناك ١ ذا 6 هريغ وأ جوراص نم :

( ٥ ج ديفملا عماجلا _ ٣٢ م (



 س ١٩٤ م

 جرصي نأ لبق هتبهذأ ةفآ جوراصلا اذه ىلع تتأ ناف : هل تلق

 نم ىلع نامض هيف نوكي له ؛ جرصملاا هساد دق وأ ، ةبهملا ىف وهو ح هب

 ؟ هي رمآ

 ىلع روبجملا مزلي ام لاح ىف كلذ اولعف ا.وناك :اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىف لدعلاب اوماق دق مهنأل آ نامض مهيلع نكي مل ع هيلع ربجلا كلذ

 ؟ وهام جوراصلا ىلع هبف ربجلا مهمزلي ىذلا لاحلاف : هل تلق

 ماقي ىذلا مايقلا نع كرت نأ دح ىلا جلفلا راص اذا : هنآ ىعم : لاق

 هجارخا بجوي ام هيف ثدح مث ، جلفلا الذه ىف ايلزأ تبث دق امم هيف هب

 ىلعو “ ضعب مهضعب ىلع ءاكرشلل ربجلا ناف ڵ ررضلا هكرت ىف ناك امم

 ٠ هجولا اذه ىلع مهل ام حالصا

 : ةلاسم دهج

 ددعلا هل لمحف % امه دحو رفس ق كولمم ديع هبحص لجر نعو

 هسبحل دمعتي نآ الب قيرطلا ف هملكو س كلذب هرمأي نآ الب هتادأ نم ائيش

 هعسي له . هملكو هماعط نم كولملل همعطآ دق هنآ ريغ . هلاوحأ نم ء ىش ق

 , ؟ هيف مزلي امو كلذ

 هلمحب ملو عسي امب هيف ديعلل انوذآم رفسلا ا.ذه ناك اذا ىعم : لاق

 هل نو ذأمل . ه رفس ل اح نم همالكب هننعي ملو & ء ىشمي هلمعتسي ملو ك ائسش

 ، ىدنع دعبأ وهف نوذأم ريغ ناك ناو ، نامض هيف هيلع ىل نيبي الف ، هيف

٠ هيلع نامض ال هنآ وجرأف هلاوحأ نم ءىش ىف هلمعتسا الو هسبحي ناو



_ .١٩٥ 

 ءانب اهب ىنبي ةليغ :.ليغي نأ همداخ رمأ اذا لجرلا نع هتلأسو

 ملعي الو ، هاري لجرلاو جلفلا نم ءاملا مداخلا لمحيف الزنم حضني وأ ى هل
 ركني الو « همداخ نع توكسلا لجرلا عسي له ث جلفلا بابرآ نم وه نمل ءاملا

 ء هعسي ال مآ ءاملا اذه نم مداخلآ هلمعي ىذلا هريغو نيطلاب عفتنيبو ڵ هيلع

 ؟ هلعف هعسي ال ام لفغي ال ىتح مداخلا ىلع راكنالاو ىمنلا همزليو

 ذ_خأب هرمأد ملو ئ هريغو نيطلا لمعي همداخ رمآ ١ ذا هنأ ىعم : لاق

 نآ لمتحا اذا مداخلا لحف اميق ىدنع هيلع نامض الاف > جلفلا نم الا

 همزلي ملو س هنع باغ اميف هوجولا نم هجوب ايبصم مداخلا نوكي

 53 َ ٠ مكحلا ىنعم ى كلذ لثم لعف نع هاهني نآ ىدنع

 ربهاظ ف هعم روجحم وه اميف هاهني نأ بجيف طايتحالا ق امآو

 ٠ هوجولا نم هجوب هل هحيبي ىنعمب الا ح مكحلا

 نيذلا متغلا نم ريغص ةمأ وأ دبع لثم اذه ناك اذاف : هل تلق

 ؟ مداخلا اذه هل هلمعي امب عافتنالاو هنع توكسلا

 ريغب هذخأ هنآ ملعي مل ام ىدنع لمتحي مكحلا ىف نآ ىعم : لاق

 ىنعم هل جرخ نا كلذ لثمب ىلتبا نم ىلا كلذف نانئمطالا ف امأو ، قح

 راكنالا . اهبف همزلي ىتلا لاحلا ىلا مجر الاو س هسفن ةييط ىلا هجرخي
 ءام نم دبعملا هكلهتسا. اميف نامض ىدنع هيلع سيلو ڵ كلذ لعف نم ىلع

 هءام كلهتسا هنآ ءاملا برل ةجح هيلع موقت نأ الا ، هريغو نيطلا ذه ى

٠ دبعلا ةبقر ىف ديسلا ىلع نومضم وهف



_ ١٩٦١ 

 هملسيو تيملا ربقي ىذلا هعزني بوث هنفك ىلع نوكي تيملا نع لئسو
 ؟ ال مآ بوثلا نمضيآ هل بوثلا ملعي الو ح ةنتث ريغ ىلا

 هيلع نومأم ريغ ىلا هملس دت ناكو س بوثلا فلت اذا هنأ ىعم : لاق

 ء ىدنع نامضلا هيلعف ص هيلا هيف ميلستلا ىلا جاتحي ىذلا تقولا كلذ ىق

 انومآم نكي مل ولو 4 تقولا كلذ لثم ق نمآ عضوم ق هعضو ناك ناف

 مدع وأ ، رارطضالا موزل عضومل رابتعالاو رظنلا تقولا كلذ ريغ فا
 ٠ هللا ءاش نا كلذ ق هيلع نامض الف رايتخالا

 : ةلاسم هه

 ازبخ مهل ى رتاف ث ازبخ مهل ىرتشي الجر اولسرأ موق نعو

 ٤ ٠ ٠ نامض هيلع نوكي له ع اعطقتما

 ٠ هومنب نأ الا مهيلع هل تيئب ال و كلذ هل نوكب ال نآ ىنبجعي : لاق

 ؟ ٥ ومني مل ناف : هل تلق

 ناك هل هومتي ملو مهيلع تبثي مل اذا فراعتلا ف ىنبجعي : لاق

 ٠ بيعم ريغ ىدنع وهو انماض

 ابوث مهل ىرتساف ابوث مهل ىرتشي نأ هورمأ ول كلذك : هل تلق
 ؟ مهيلع تبثي له & اقرختم

. ٠ كلذ مهيلع تبثي ال نأ ىنبجعي : لاق



 ۔۔ص , ٧ ٩ ١ ب

 دجوف هل ىرتشاف ابوث هل ىرتشي نأ الجر رمآ لجرغ : هل تلق
 ؟ هدر بوثلا هل ىرتشملل له س ىرتشملا هب ملعي ملو ث ابيع هيف

 نكم ال هانعم تيث وآ عئابلا دب ف بيعلا حص ١ ذا هنأ ىعم : لاتق

 ٠ عئابلا ىلع ادودرم ناك هتودح

 : ةلآسم دهج

 فاخي حيصي وهو ةلخن سآ ر ق اقلعتم ايبص ىأر لجر نع هتلآسو

 وه امم هصلخدو & اهنم ه٥هردحي نأ هيلع له ء ةلخن ريغ ٢ وأ اهنم طقسب نأ

 ؟ هجرخي نم وعدي له ، ردقي ال لجرلا اذه ناك اذاو ك هبف

 هيف هيلع بف اخي امم ىبصل ا اذه صالخ ىلع ردق ن ا هنآ ىعم : لاق

 الب ادحأ هيلا وعدب نأ ردق ناو ڵ هسفنب هصلخي نآ هيلع ناك س ررضلا

 ٠ باستحالا ليبس ىلع كلذ ىنيجعأ هقحلت ةرضم

 < تامف ىبصلا طقس ىنح صالخ ىلع ردقي وهو هكرت ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ف نامض همزلي له

 هدحو وه هكرتف هصالخ ىلع ردقي ناك 7 : ليتق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ هلثم ف لاقي ىذلا ىنعملا ىلع نامضلا همزل تامف طقسف

 : ةلاسم ةه

 فرعي ال وهو ث اهحبذف ةا حبذي نآ غلاب هرمأ ىبصلا نع لئسو

 ؟ ىه نمل

: افالتخلا كلذ ف نا



.١٩٨ 

 ٠ ءىش همزلي ال ىبصلا نا : لاق نم لاق

 ٠ همفب لكآ ام همزلي : لاق نم لاقو

 ٠ كلذ نم فلتأ ام همزلي : لاق نم لاقو

 ؟ اهن افلتم نوكيآ ملاعلا رمأب اهحبذ ناف : هل تلق

 كلذ نم فرع ناو : لاقو ، كلذ ىلع افلتم نوكي هنأل ىعم : لاق
 ىلع همزل امب ىصوآ فرعي مل ناو ص هلهآ ىلا هنم ضلخت افورعم ائيش

 ٭٠ كلذ ةفرعم اهب وجري ةفص برقأ

 : ةلاسم دهج

 ءاهلا حيسيو ي ةسجن ىهو جلفلا ف لسغت ىتلا بايثلا نع لئسو
 ؟ ءاملا نم حاس ام نامض كلذ لعف نم ىلع له ث جلفلا ريغ ىف

 كلهتسم هنأ ىدنعف لسغلا ف ءاملا كلذ فلتأ ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 ٠ جلفلا ىلا هدرب نأ ىنبجعب ناكو ك هيلع نامض الو

 : ةلاسم وع

 زوجي له ص موق راضح نم اقبس جرخآ الجر ىآر لجر نع لئسو
 ؟ هران ىلطصب نآ ٥آر نمل

 ٠ ر انل ١ بهلب ىلطصي نأ هل زو .جب هنآ ىعم : لاق

؟ رانلا ىلع قبشلا اذهب ىشاحي نأ زوجيف : هل تلق



_ ١٩٩ 

 ٭ هكلهتسا ام نامض هيلع نآ ىعم : لاق

 نم هب سيقيو ، بطحلا اذه رمج نم ذخأي نأ زوجيف : هل تلق
 ؟ رانلا هذه

 نم سبتقي نأ هلو ئ رمجل اا اذه نم ذخأي نآ هل سيل نآ ىعم : لاق

 ٠ بطحلا اذه رغ نم هدنع ىظل رانلا هذه بيهل

 معن : هل !ولاقف ؟ ران مكعم : مهل لاقف موق ىلع لخد ناف : هل تلق
 ؟ رمجلا نم وآ بيهلل ا نم ذخأب نأ هل له \ لخدف ذ_خف لخدا

 ذخ اولاق اذاف رمجلا نم امأو 4 مهيآر ريغب بهللا نم ذخأب هنا : لاق :

 .. رمجلا نم ذخأي نآ هل اونذآ دق فراعتلا ىف هنأ ىعمف اران

 : ةلأسم وج

 لجر دي ف ترهظ ةدم دعب ناك املف ، طرق هل تعاض نمع هتلأسو
 اهعيب دارآ نم لآسف طرقلا هنم تعاض ىذلا طرقلا بحاص اهفرعو اهعيبي

 ، هتعطق ىف .دامسلاو ، طرقلا هنم تعاض ىذلا دامس ف اهدجو هنآ رقأف

 اهدجو هنأ اهل ميبلا رارقا .عم .اهفرتعا ىذلا طرقلا بحاصل زوجي له

 ، طرقلا هل تعاض ىذلا هلزنم نم جرخأ دامسلاو هضرأ ف ىذلا هدامس ف

 : ؟ ةفصلا هذه ىلع طرقلا هذه ذخأي نأ هلأ

 اهذخأ ىلاا غلبو ث اهرمأ هيلع هبتسشي ملو اهفرعت اذا هنآ ىعم : لاق

٠ اهذخأي نأ هل ناك



 ٢٧'٭٠.٠.

 : ةلأسم وج

 اهتميق هنم ضبقي نأ هيلع ضرعف ص ةعبت لجرل هتمزل لجر نعو

 اذه لعغي فيك عنتماف ، اهيف هل همزل امم هئريي نأ هلسف ت منتماف

 نع عنتممل ا لجرلا اذه ىلع عفري ةعبتملا هتمزل دق ىذلا نآ ىعم : لاق

 ىذلا هقح ضبقي نأ نيب مكاحلا هريخ مكاحلا ىلا رضح اذاف ء هقح ضبق

 نيذه نع عنتما ناف ى هل همزل دق امم هئربي نأ نيبو « لجرلا اذه هب هل رقأ

 رذع الو ص نيرمألا نيذه دحأ لعفي نأ ىلع هسبحو مكاحلا هربج نيرمألا

 ٠ كلذ نم هل

 اذه عنتماو ع هيلا عفري نأ مكاحلا لجرلا اذه مدعأ ناف : هل تلق
 ؟ لعفي فيك صالخلا دا رآو ك هتربي وأ هقح هنم ضيقي نأ

 : كلذ ق فلتخي هنآ ىعم : لاق

 اذه ىلعم ء هل قح الف ه ذخأب ملف هقح هيلع ضرع نم : لاقت نم لاق

 ٠ ىنعمل ا اذه ىلع كلذ نم ءىرب دقو ح هيلع ةيصو ال هنأ ىدنع

 ء هلاحب قحلاو ميلستلاو ضبقلا ف هل اقح ال هنا : ليق هنأ ىعمو

 ٠ كلذب ةيصولا هيلع نوكي اذه ىلعف

 ؟ ةلأسم :د

 اهبحسو ع ةمالع هل ابرض اهندب رئاس ف هتآرما برضي ناك لجر نعو
 ىف اهبرضيو اهببسيو ىمديو ث اهريغو ضرألا ف اهندب لحشتي ىتح

لصتو ى اهيلا هميدقت دعب هيأر ريغب هتيب نم جرخت ىهو ع اهفلخو اههجو



- ٢٠١ 

 مزليأ ، امهدحأ تامو ع هنع اهاهن رمأ لك ىف هيصعتف مهوحن ماوقأ ىلا

 ؟ لجرلا مزلي ام لثم ظايغلاو نايصعلا نم جوزلل ةآرملا

 ةأرملل ةبسلاو ةبيغلاو ظايغلاو جوزلل ةآرملا نم نايصعلا :نأ ىعمف

 برض امآو ث لح .الو ةصصاتقمب قح قلعت هيف ىل نيبي ال اذه هابشأو

 الاا هيلع نومضم وهف هيف هل نوذأملا بدألا دح نم جرخ امو هتجوزل لجرلا

 ٠ اهيلا هملسي وأ هنم هئربت نأ

 موق هنا مث ك ةعبت هيلع هلو > مهارد لجرل هيلع لجر نع لئسو

 ىلا ملس مث ؤ هيلع ىذلا مهردلا ىلآ ةفاضآو ث امهرد ةعبتلا هسفن ىلع

 له ث ةعبتلا ةميت هفرعي ملو ى ةعبتلاو مهاردلا هل هيلع ىذلا لجرلا
 ؟ ةءا.ري كلذ ق نوكي

 ةمدق هاطعأف ةميقلاب هبف مكحي امم ةعينل ا تناك !اذا هنأ ىعم : : لاق

 مل لثملاب هيف مكحي ام ن .راك م ناو ث ةءارب ىدنع هل ناك ى كلذ نم همزلب ام

 ىذلا لخلا هذطعيو > كلذب هاضر رو هبآرب الا ةعبتملا ةميق هيطعي نآ هل نكب

 .هيلع

 ٠ ؟ وه ام لثملاف : هل تلق

 ٠ نزويو لاكي امم هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم ةهج

: لاقو « كولم هنآ رقأو ، كولمم هنآ فرعي ىجنز :هيلا لصو لجر نعو



_ ٢٠٧٢٣ . 

 مدختسملا اذه مزلي ام س هدنع نم جرخ نأ ىلا لجرلا همدختساو ماتيأل هنا

 ؟ دمعلا اذهل

 عضوم ىلا لصي نأ ىلا هترجألو دبعلا اذهل نماض هنأ ىعم : لاق
 ٠ هيلاوم زوحو “ هنمام

 رقأف لجرلا اذه ىلا لصوف هيلاوم نم انتيآ ديعملا ناك ناف : هل تلق

 الئل ك با بستحال ا لييس ىلع همدختساو ك ا.ذه هكسمأف قبأ هنأ ديعلا

 ؟ لجرلا اذه مزلي ام ، كلذ نم دعبآ عضوم ىلا برهي وأ دبعلا عيضي

 ٠ همدختسلاا ام ةرجأ همزلت هنآ ىعم : لاق

 هعم ناك ىتلا مايألا كلت ىف هيلع قفنآ دق ناك ناف : هل تلق
 ؟ ةقفنلا رادقمم ةرجألا نم عفري له .. اهيف همدخت او

 نل الا اعوطتم هيلع هتقفن ق هانعم جرخيو عفري ال هنآ ىعم : لات

 ه_تقفن بهذت نأ بحآ الف س ببسلا ىنعم بجوي ببس وآ مكحب نوكي

 ٠ ببسب ناك نا

 ؟ هلجآ نم .هنقفن بهذت ال نأ بحت ىذلا بيسلا اإذه امف : هل تلتق

 الارومام وأ اإكيكو وآ هيف اكيرش نوكب نأ لثم هنأ ىعم : لات

 ىف ىدنع ةقفاوملا نوكت امناف ث اذه هبشي ببسب وأ ، ضقني الآ رمأ

 ٠ ةقفاوملا ىنعم تبث اذا ديعلا ةلغ

ح هيلاوم ىلأ ل_جرلا اذه دنع نم دبعلا اذه جرخ ناف : هل تلق



 ٢٠٣ ۔ .

 نامضلا نم املاس لجرلا اذه :نوكي له ع ال مآ مهيلا! لصو ردي ملو

 ؟ ديعلل

 هذخأ اذا : اذه ف نامضلا ف فلتخي .هنأ ىعمو { هيلاوم ل_صيب نآ ىلا

 ٠ نمضي : لاق نم لاقف بهذ مث ح هدربل

 ٠ نمضي ال : ل انت نم ل انن و

 لثم ق باستحالاب فرعي ناك نا مكحلا ىنعم فق : لاق نم لاقو

 همسش نامضلا . همزل كلذم فرعي ال ناك ناو ح .هيلع نامض الف كلذ

 ٠ ةنطتللا

 ىجنزلاا اذه ةمدخ ليق نم ةرجأ هيلع تبجو ىذلا اذهف : هل تلق

 ك ددعلا ١ ذه ةمدخ نم همزلي امم صالخلا هل بلطي الوسر لسرأ ا:ذا

 هوءعربآو هولح دق ىجنزلا ىلاوم نأب هربخأف لوسرلا هيلا عجر مث
 ؟ ال مآ كلذ هيزجي « اذه مهمالغ ةمدخ همزل امم

 ىف امأو ث هلوق ىلا نأمطا !اذا هيزجي ةنانئمطالا ف امآ ىعم : لاق

 . وه هنم ملعيو ةنيبلاب هعم حصي ىتحف مكحلا

 : ةلأسم وه

 اهيلع تضرعف ص قبنلآ نم ءىش اهعمو ةميتي اهيلع تلخد ةآرما نعو
 كلذ اهنم تذخآو ڵ اهدنع نم تلكأف هنم اهتمعطأو ؤس قينملا ةميتيلا

 ةأرملا هذه تداارآو ، اثرااو اهل فرعت ملو ةميتيلا تكله من قبنلا

 نم تذخأو تلكأ امم صالخلا ف اهل هجولا فيك ، كلذ نم صالخلا

؟ قبنلا اذه نم ةميتيلا هذه



 ۔-٠ ل ٢ر٤٠ .

 مهنع ثحبلا دعي اهتثرو ةفرعم ثتمدع اذا ل_مق .دق هنآ ىعم : لاق

 ٠ مرغلاو رجألا نيم ريخ ثراو اهل حص ىتم هنآ داتتعالا ىلع

 ثراو اهل حصي ىتح ىرشح هلاحب لام هنأ : لوقلا ضعب فو
 ٠ هيبلا ملسف

 ؟ كيلا بحأ نيلوقلا ىاف : هل تلق

 ‘ ماكحألا ف حصآ وه ةثرولل هنآ رخآلا لوقلا نأ ىعم : لاق

 كرت امم ىلاوم اتلعج لكلو ) : ىلاعت هللا لوستل اثراو تيم لكل نأل
 ، فرصي ال هنكلو 2 اثراو تيم لكل تبثي امم اذهف ( نوبرقألاو نادلاولا
٠ رثكأ لمعلا هب هتقرفتلاب لوقي ىذلا لوألا لوقلاو



 ۔س ٢٠٥ ١؛ب

 باب

 نزوي لاك ام نامض ق

 ص نزويو لاكي امم ائيسث بصتغا نم هنآ نسو : لاق باتكلا ريغ نمو
 { نازيملاو لايكملا ف عقي امم ٤ كلذ ريغو ماعطلا و نهدلاو قرولا لثم

 ٠ هليكو هنزوو هسنج

 هفلتآ ام ناا هنأ : انئاهقف نم ريثك لوقو ، ضعب لوق اذهو

 ذ۔خأ ءاسث ناف ، نزويو لاكي امم اهريغو ةمعطألا نم كلذ نم بصاغلا

 ص كلذ لثم هلغ ةضفلاو بهذلا امأو ث هفلتأ موي هتميق ءاسث ناو ك الثم
 ٠ هل ىذلا هملثم ىطعيف ث ريغ هل ةميق ال ةميقلا وه هنأل

 امهوحت وأ ازيعش. وأ ةطنح بصتغا نم نأ ءاملعلا تعمجأو : لاق

 ث هفلتأ الو بصاغلا هكلهتسي ملف ث نازيملاو لايكملا ف عقي امم ماعطلا نم

 رمتلا وآ ڵ تد_.سفف ءام ةطنحلا ف بص وآ ث مئاق وهو هدسفأ نكلو

 ءاش نا لب س هصقن .ام ذخأيو هذخأي نأ بوصخغلل سيل نآ ، دسفف

 بصاغلا نم هلثم ذخأ .ءاش ناو ، هريغ هل ءىش الو ث هنيعب هذخأي نأ

 . لوقت اذه لعف دسافلا كلذ هيلا ملسيو

 نم بصاغلا هيف ثدحآ ام لاحك هتميق ذخآ ءاش نآ : لوقو

 ريغ الو ةميق هل سيلو هذخأي نآ هلف ؛ادساف نكي مل ناو ڵ داسفلا

٠ ءىش هيف ثدحي مل هسفنب مئاق كلذ نأل ، لثم الو كلذ



 . _ ٢٠٦

 : ةلسم هه

 ؟ اخرف تجرخأو ، ةضيب هريغل ةجاجد تحت لعج نمو

 . ٠ ةضيبلا بح اصل وهف

 لوقب ذ_خأن نحنو ث نالوق هيفف مارح ءامب هتعارز ىقس نمو
 ٠ هنم صلختي ح ءاملا كلذ نامض هيلعو > هيلع بحلا مرحي ال لاق نم

 ح ال_ةب هب ىقنيو سانلا ءام نم ذخأي نميف هللا دبع ىبأ نع
 .؟هنم ىرتشآ نآ ىل له

 هضرأ دمس ناف ، ىقاسنا ىلع نامضلاو زئاج : لوقو ع ال : لاق
 ٠ فلعلاو بحلا ق كلذك ىهف امارح .دامس

 نم ىلع سأب ال هنآ ، هباودل افلع قرس نميف : رثؤملا وبآ لاق
 ٠ ملع ولو باودلا نم ىرتشا

 ٠ اهحبذو اها ; رتشا نل لالح باودلاو 6 قراسلا ىلع مثالا : . هريغ : لاق

 انممحل لكآ نآ ىل له > - مارحلا هتباد معطي نميفو عضوم قو

 ؟ تملع اذا اهيلع لمحأ وأ.

 ٠ كلذب سأب ال لوقو ۔ تلكأ ام اهيحاص دري نأ الآ لعفي الف

 ٠. ةلأسم ههج

.. "ر ؟ ٥ ران نم دحأ سبقف ابطح قرس نميف



- .٢٠٧ 

 ، بطحلا كلذ نم اهيف اران ذخأي نأ ريغ نم اسأب كلذب ىرأ الف
 ساانلا قفتاو ءايضلا دارأ نا بيهللا نم نكلو 0 مئاق هنأل { رمجلا نم الو

 كرشم وأ رفاك ول رجاف وأ رب ملم لك دنع نم ةزئاج تاعيابملاا نأ
 نم ةلبقلا لهآ نم ناك ناو ع اهريغو قاوسألا نم عويبلا نم زوجي اميف
 نيب فالخ ال قافتاب كلذ زاجأو ڵ تامرحملا عيبو بوصغلا مهتداع

 عاب اميف ناطلسلا عيب اوزاجأو ث املظو هنيعب امارح ملعي ىتح هيف ددحأ
 ٠ كلذ مارح ملعي ىتح ىرتشاو

 هر_ہثو هماعط لكآ نا هلك ايصتغم دليلا ناك اذا : نوملسلا لاقو

 اذا و ح ءارش الو عيب الو . ءاطع الو ذخآ هنم لحب الو > مارح

 ىتح كلذ عبمج زاج 4 راصمألا نم تايولجلا بصتغملا دلبلا كلذ لخد

٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ث هنيعب املإرح هب ملعي



 ب ٢٠٨ .ب

 باب
٠ 

 كلذ ىناعمو رارتالاو اياصولا ىف

 نوكي ام هسشامقب ىصوأ لجر نع هنع هللا ىضر ديعس وبآ لئسو
 ؟ هل

 نم هنأ لودعل ا رظن ف جرخ ام الا ء ىش هل نوكب ال هنأ ىعم : لاقت

 ٠ ىصوملا شامق

 ؟ هل نوكي ام هتثرب لجرل . ىصوأ ن اف : هل تلق

 ناق ڵء هلام عيمج هثرا ناك ثاريملا قيرط نم ةثرلا نآ ىعم : لاق

 اتعم جرخ ا؛را.رقا ناك اذاو ك ااذه ىتنتعم ثلثلا نم جرخ ةيصو ناك

 ٠ فلخ ام عيمج

 هتثرب وأ ه .شامقب ىصوأو لجرل رقأ لجر نعو : هريغ نمو

 ؟ هعاتمب وأ

 ق الا ناورحلاو لوصألا ىوس ام ءىش لك هل تيثئي هلعل : لاق

 فيسلا كلذ ق لخديو س ناوبحلا عيمج هيف لخدي هناف س هتثر هلوق

 . بتكلاو سرتلاو

 لخدي مل ث هتيب شامق وأ ، هتيب ةثر وآ هتيب عاتم : لاق ناف

 همعطألا الو س بتكلا الو سرتلا الو ، فيسلا الو فحصملا كلذ ى

 ٠ كلذ رئاس هيف لخديو ث ناويحلا الو

 دق : هللاا همحر نامثع ني دمحم نب دمحآ ني نسحلا وبآ ىلع لاق

 هيق ل_خدي هنأ هعاتميب هل ىصوأو رقآ اذا : ليقو ث هلك اذه ليق

 خي ثلا باوج ىلا مجر ٠ ملعأ هللاو ، ةيواعم ىبأ نع كلذكو 2 لصألا

٭ ديعس ىبأ



. ٢٠٨٩ 

 ؟ هلام ف تبثي ام ةالصب ىصوأ ناف : هل تلق

 هنأ لوقلا ضعب ف دجويو ث ءىش هلام ىف تبثي ال هنآ : لاق

 عاصلا ىلع ديزي كوكمب ةالص ةرافك ىصولا قرف ناف : هل تلت
 ؟ ههزلب ام

 كركمب ىصولا. ىمسي نآ الا ص ةدايزلل نامضلا همزلي هنآ ىعم : لاق

 . ةفورعم سدس وأ & ففورعم عاصب وأ ٨ فورعم

 ؟ لسعلا نم نوكي ام لسع نمب ىصوأ ناف : هل تلق

 .. ةيصولا هيف ىذلا دلبلا لسع نم هل نوكي هنآ ىعم : لاق

 لسعو > لحن لسعو ح بصق لسع دليلآ ف ناك ناف : هل تلق

 ؟ هل نوكي ام > كلذ ريغو لخنلا

 ٠ دلبلا ف بلغألا لسعلا نم هل نوكي نأ ىنبجعي : تلق

 نالفل ىتوسكب تيصوأ دق : لاتف هتوسكب هل ىصوأ ناف : هل تلق
 ؟هل نوكي ام

 مس ١ اهيلع ثتيئو { اهاستكا ىتل ا هتوسك هل نوكي هنآ ىعم : لاق

 .٠ هدسج ىلع نكت مل وأ هدسج ىلع تناك { هتوسك

( ٥ ج ديفملا عماجلا ۔ ١٤ م ).



 . _ . ٢٧

 ؟ هتنيز بايث هل نوكتف : هل تلق

 . هتوسك جر_خم جرخت سيل هنآ ىعم : لاق

 ؟ هل نوكي ام ث نالفل هحالسب ىصوأ ناف : هل تلق

 ك هسبلي مل امو ه سيل ام هحالس .عيمج هل نوكي هنآ ىعم : لاق

 ج <7 بشخلا نم ناك امو ك ديدحلا نم حالسلا مسا هبلع عقو امو

 ٠ حالسلل

 رم_ءغو بايثلاو ديدحلا نم ٩7: سبللا نم ناك امف : هل تلق

 ؟ ال مأ حالسلا نم نوكي له ع برحلل كلذ

 ٠ حالسلا نم هنأ ىل نيبي الو ك برحلا ةلآ نم هنآ ىعم :. لاق

 نم ىنعم ف جرخيو ح ةوسكلا نم سبللا اذه نوكيف : هل تلق

 ؟ نالفل هتوسكب ىصوأ

 مسا اهيلع قلطملا ةوسكلا ىنعم ف جرخي ال هنأ ىعم :: لاق
 ةيمستلا ق احالس ه نوكب الو . برحلا ةلآ هانعم نوكيو ح ةوسكلا

 ٠ ةوسك الو

 ىلعأ امهادحا ناتيراج هلو هتيراجب لجرل رقأ نمف : هل تلق
 ؟ هل نوكي ام ىرخألا نم

٠ ءىشم هل مكحي ال هيراج هل نوكت هنأ ىعم : لاق



 ب ٢١١

 مكحلا ام ى رارقالا اهيلع عقو امهيآ ةنيبلا دحت مل ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف

 . ءىشب هل مكحي ال هنأ ىعم : لاق

 ؟ ةدحاو ةيراج الا هل سيلو ث نالفل هتيراج نأ رقأ ناف : هل تلق

 > ىصوم ١ نالف ةيراج هذه نأ ةنيبلا تدهش اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ هل ةيراجلا هذه تناك نالفل هنيراجب هرارقا حصو

 ؟ هذه ريغ ةيراج هل ىصوملا انالف نا : ةثرولآ تلاق ناف : هل تلق

 7 . ٠ ةنيبلا ةثرولا ىلع نأ ىعم : لاق

 ؟ هل نوكي ام ص ناتبراج هل دجوف هتيراجب هل ىصوآ ناف : هل تلق

 ء اعيمج امهفصن هل ناك هلام ثلث نم اتجرخ اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ اههنم لقألا هل نآ لوقلا ضعب فو

 ؟ رارتالاو ةيصولا نيب قرفلا امف : هل تلق

 فرعي مل اذاف ، اهنيعب ةدحاو ىلع عقب رارقالا نأ ىعم : لاق

 غ هلام ىف وه هنم لعف ع ةيصولاو نيعلاب الا لاملا ىف ءىشب مكحي مل

 نم رظنلا ىنعم هقحل الاو ةيصولا نم هلام ف تبثأ ام فرع ناف

 ىنعم ىفو 0 لقأب الا جرخي ال مكصلا ىفغ 0 رظنلا لهآ نم ماكحألا

 دق ام ىنعمب امهادحا نم لزتعي ىتح ةكراشم نم جرخي ال طايتحالا

. ٠ هلام ف تيثآ



_ ٢١٢ 

 ؟ هل نوكي ام ةيراجب ديزل رقأ ناف : هل تلق

 ءىش هل نوكيال هنآ ىعم : لاق .

 ؟ ةيراجب هل ىصوآ ناف : هل تلق

 هيلع عقي ىذلا دلبلا لهأ ىراوج نم ةيراج هل تبثت ىعم : لاق
 ٠ ةفورعملا ىراوجلا مسا

 ؟ هل نوكيب ام بوث ىلام نم نالفل : لاق ناف : هل تلق

 بادئ نم طسو بوث هل ناك هلام نم : لاق ن ا هنآ ىعم : لاق

 ٠ دلبل ا ل ه آ

 ؟ ةيراج ىلام نم نالفل : لاق ناف : هل تلق

 ٠ دلبلا لهآ ىراوج نم طسو ةيراج هل نوكي هنآ ىعم : لاق

 :ةلأسم ده

 ح هناميأ تارافكلو نيبرقألاو ءارقفلل مهرد ةئامب ىصوآ لجر نعو
 ؟ ءال ؤه نم مسا لكل نوكي مك تاولصو

 ء فصنلا نيبرقألااو ءارقفلل نوكب لوقلا ضعب ق نآ ىعم : لاق

 فصنلا تاولصلاو هناميآ ةرافكلو ، فصنلا اثلث كلذ نم نيبرقالل
٠ امهنم



 سب _ ٢١٣

 نوكي له ص ناهياألابو ءارقفلاب ادب وه نا تيأرأ : هل تنق
 ؟ قرف كلذ نيب

 . تركذ ام ىلع آزجأ ظفللاب ادب كلذ ىأب ءاوس ىدنع كلذ : لاق

 هلام نم ةقفن ىف لجر ىلا ىصوأ لجر ىلا ىصوأ لجر نع لئسو
 لأ_ملا كلذ نيبو هنيب اولاح ةثرولا نأو ، هلام ف وأ ، ىصوملا اهدح ذف

 ؟ ةيصولا ذافنا نيب هنيب وأ ، ةيصولا هيف ىذلا

 لضابب وأ عطاق قحب كلذ نييو هنيب اولاح نا هنأ ىعم : لاق

 نكي مل عنملا نم هل ضرع دق ام الا كلذ ف ريصقت هنم نكي ملو منام
 ٠ هلام ق هل ىصوي نأ ال و { كلذ ق هيلع

: 
 ىصوي نأ لعج دق ناك ناف ، لوألا ىصوملا لام ىف هب ةيصولا امأو

 فلتخي هنأ. ىعمغ كلذ هل لعج نكي مل نااو > هلو كلذم ةيصولا هيلع ناك

 هيف تيئو > لوألا كلاهلا لام ف كلذب ىصوي هنا : لاق نم لاق

 ٠ ةثرولا كلذم رقأو > هيلا لولا ةيصو تحص اذا هدرلا ىصوأ نم ىلا

 . كلذب ىصوي نأ هل نا : لاق نم لاقو
 :ن

 ادحآ ملعأ الو ، هل لعجي ىتح كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 رصق ناك ناو ث هب لبقيو كلذ هل لعجي نأ الا ىصوي نآ كلذ هيلع لاق
 هنم ةرد_ةلا لاح بهذ لاح ىتآ ىتح اهيلع ارداق ناك دقو ةيصولا ف
 هنأ ضعب فو ث نامضلا هيلع نآ لوقلا ضعب ف هنأ ىعمف ڵ كلذ عنم وآ

٠ اس دق



٢١٤ 

 رجعو { كلذ نجيو هنرب ليح ىتح ذاغفنالا ةين ىلع ناك ا.ذا.و

 دصق نكي مل ام لوقلا اذه ىنيجعيو « هبر رفغتسيو ث هيلع نامض الف

 ل اح ف هي نواهتيو كلذب فختسيو ك ةنامأ عييضت وآ ةيصو ليطعت ىلا

 ٠ زجعم ىتح هتردق

 : ةلأسم ه

 تيثب له 6 نالف ةثرو لام حالص ف مهرد ةئامب ىصوأ لجر نعو

 ؟ كلذ

 هنأل ، ةيصو هل تسيل لاملا نأل ، تبثي ال اذه نآ ىعم : لاق

 ىف لعجي نأ زجي مل نالفل قحلا ناك نا هنألو ڵ نالفل صوب مل .

 هذ_ھ تدثت نأ ىل نيب مل كلذك كلذ ناك املف . هرمأ ريغب هلام حالص

 ضعب ىلع اهتوبث ىناعم نم ىنعم ف جرخي ائيسث فصي نأ الا ةيصولا
 ٠ نيملسملا ىأر ف ليق ام

 : ةلاسم اهم

 ك حيحص وهو هلنق ل.ذق ةيصوب لتاقلل ىصوأ ١ ذا لونقمل ١ نع تلأسو

 ؟ ال مآ هتيصو هل زوجت له ح هلتق مث

 ٠ ث اريم ال و لت اقلل ةيصو ال ليق هنأ ىعم : ل ات

 امايأ هيرض ف ىوث لتاقلا هبرض امل لوتقملا ناك ناف : هل تلق

 لناقلل ةيصولا هذه زو جن بورضملا تام مث . ةيصوب هلتاقل ىصوأ

؟ ال مآ



 ب ٢١٥

 اهنأل .. ةتباث هل ةيصولا نآ ىعمو 0 افالتخا هيغ نأ ىعم : لاق

 تباك ىلوألا .نألا ڵ ىلوألا لثم هذه ليبس سيلو س برضلا دعب تناك
 ء هتيصو مامت هايا هلتقب هسفن ىلاا رج هنأكو ح هلتق مث هلتق لبق

 ٠ ةيصو هل نكت ملف

 : ةلاسم وج

 له ص هي مهل رقيو ى ءارقفلل هب ىصوي ىذلا لاملا نع لئسو

 ٠ عايب الو هلاحب كرت لوصألا نم ناك اذا : ليق هنأ ىعم : لاق

 مقفلل نفك لاملا اذه ةلغ نم ىرتشي نأ زوجي لهف : هل تلق

 ؟ نفك هعم سيلو س تام اذا

 ٠ اا اريقف ن اكو ح نفك هل نكد مل ١ ذا كلذ ق لعجب نأ ىنبجعي : ل انت

 ةقلطم ةيصولا تناك اذا قح هيف ةمذلا لهآ ءارقفلل لهف : هل تلق
 ؟ ء ار ةقفلل اهنآ

 مالسالا لهآ نم رارقال ا لهأ ءارقفلل اهنأ ىنبجعي : لاق

 ءارقف نم دجوي مل نا الا ةمذلا لهآ ءارقف ىطعي نآ ىنبجعي الو

 ٠ دحآ نبمل-_.۔ىملا

 ذ_خأيآ ائيس هنم ةمذلا لهآ ءا رقف نم دحآ بلط ناف : هل تلق

 ` ؟ كلذ نيبو هنيب لاحي له « هديب ائيش هنم

.٠ نيدوجوم نبملسملا ءارقف ناك اذلان كلذ نم عنمي هنآ ىعم : لاق



 ب ٢١٦ س

 ف لعجيو هدي نم ذخؤي له ء ائيش هنم ذخأ ناف : هل تلق

 ؟ نبملسل ا ءا رقف

 هنكلو س هيلع ةدهاجملا هجو ىلع هدي نم ذخؤي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةيلغلابو مكحلاب ذ_خؤي

 ل_م ث ةيصوب ءارقفلل ةمذلا لهأ نم لجر ىصوأ ناغ : تلق
 ؟ اهنم ءىش ذ_خآ ءارقفلل

 نم اهي ىلوأ مهنأل ء نيملسملا ءارقفلل نوكي نأ ىنبجعي : لاق
 ٠ ةمذلا لهأ ءارقف

 : ةلسم ذ

 ةجحو ث مهرد ةئامب نيبرقألاو ءارقفلل ىصوآ لجر نع لئسو
 قحو س مهرد ةئام انيد هيلع نأ رقأو مهرد ةئامثالثب ةضيرفلا

 ءاضقلا فيك ، مهرد ةئامعبرأ لاملا نم فلخو ، مهرد ةئام هتجوزل
 ؟ ةيصولا هذهل

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنا : لاق

 نم ه_ذأل .ء ةجوزلا قحو نيدلا كلذ نم ىدؤب هنا : لاق نم لاق أ

 ديب ل_يقو ث ىقب ام ثلث نم نيبرقألا ةيصوو ةجحلا نوكت مث نيدلا
 . لاملا سآر نم ىقب امم ةجحلا جرخي مث ؤ ةجوزلا قحو نيدلاب

 ء لاملا ىف ةجحلاو ، ةجوزلا قحو نيدلا عرش : لاق نم لاتقو

 ةيصو ناك ءىش لاملا نم ىقب ناف س لاملا سأر نم ءاوس هيف نوكيو

١ . ىقب ام ثلث نم نيبرقألا



 ب٧\ا٢ _

 ائيش هلام ف اهل ضرفي ملو ، ةجحب هلام ف ىصرأ لجرغف : تلق

 ؟ هنع جرخت عضوم ىآ نمو ع اهل نوكي مك افورعم

 نم جرخت مل ناو هدلب نم هلام ثلث نم جرخت اهنآ ىعم : لاق
 ىتلا ةضيرفلا مسي مل اذآ هلام ثلث نم تجرخأ ثيح نم تجرخأ هدلب

 نم وآ لاملا سأر نم : ليقو هلام ثلث نم : ليق دقف ك هل ةمزال ىه

 : ٠ تجرخ ثيح نم الاو لاح ىلع تجرخ اذا جرخت هدلب

 ؟ جرخي نيآ نم ةجحلا لقأف : هل تلق

 & تافرسع نم جرخي ةيفرع ىدنع ةجحلا تبثت ام لقأ ىعم : لاق

 اهب فقو ةيفرع نكت مل اذاو ڵ ةجح ىمست زئاج وهف كلذ قوف امو
 ملو ، جحلا هتاف تافرعب فوقولا هتاف نم نأل ، ةجحب سيلف..« تافرعب

 لاوزلا دعب ةفرع ةيسثع جحلاب امرحم تافرعب فقو نمو ث اجاح نكي
 اذه ف فقو ، سمشلا برغت نآ ىلا لاوزلا نم جحلا هل تبث دقف

 لبق تاحيبست ثالث حبسي ام رد_ةب ول وأ ث اريثك وآ اليلق تقولا

 . سمشلا بورغ .

 حبسو ف ءىش سمشلا نم باغ دتو فتو ولو تيأرأ : هل تلق
 دعب سمشلا رارفصا نأ الا ، اهلك سمشلا بيغت نأ لبق تاحيبست ثالث

 ؟ لابجلا سوعر ف

 ا؛ذا كردأ د_ظغغف ءىش راهنلا مكح نم ىقي ام هنأ ىعم : لاق

` ٠. فوقولا هتاف دقف راهنلا



.٢١٨ 

 ؟ رصعلا ةالص تقوك جحلا تقو نوكيف : هل تلق

 ةالص تقو تاف دقف نرق اهنم باغ اذا سمشلا نأ ىعم : لاق
 تقوف ث ليللا عولطو © راهنلاب ءاضقنا ىدنع هب عقي الو ، رصعلا
 ٠ رالهنلاا مكح نم عسوأ ىدنع جحلا

 : ةلاسم وآ

 ؟ تبثي له ، دجسملل هذه ىتلخن هتحص ىنب لاق لجر نعو

 ىلع ىدنع تباث وهف هتيصو لثم هرارقا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ نيينعم 3 دحآ

 تم نا ةلخنلا هت وآ ث ةلخنلا هذ وآ ةلخنلا هذه هلوقف : هل تلق

 ؟ ءاوس اهلك ظافلألا هذه نوكت له 6 نالفل ىمف .

 ٭ ىدنع اذكه : لابق

 ةل_خنلا هذهف تم ىتم وأ تم نا وأ تم اذا هلوقف : هل تلق

 كلذ تبثيو ث ءاوس ظفللا اذه ىف ءاوس هلك كلذ نوكي له ، نالغل

 ؟ رارقالا و ةعصولا ىلع

 ٠ تم اذا هلوق فعضي اضعب نآ ىدنعو ص ءاوس هلك : لاق

 : ةلاسم وج

ةتباث ثلثلا نم ةيصولا تجرخق ع هلام ىف ةيصوب ىصوأ لجر نعو



_ ٢١٩ _ 

 ء لاملا ثلث نم ةثرولا دحآ ةصح ق اهلك ةيصولا تجرخف ث لاملا ىف

 ؟ اوجرخي نآ نوقابلا عنتما اذا ةيصولا جرخي نآ اذه ىلع له

 نم هيلع امنا : لاق نم لاقو ڵ كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق
 ٠ ثاريملا ردق ىلع ةيصولا

- 

 ؟ ءاوس لوقلا نوكي له ء انيد ناك نآ تيآرأ : هل تلق

 ةيصولاو لالا سأر نم نيدلا ف ءااوہس لبق دن هنآ ىعم : لاتق

 !.. ٠ ثلثلا نم

 ؟ كلذ :نم همزلي ام ثلثلا نم جرخت ال ةبصولا :تناك ناف : هل تلق

 تيث ام :الا اعيمج نبلوقل ١ ىن اعم نم . هملع ح رخي ال هنأ ىعم : لاق

 ٠ تمشت ىتلا اياصول ١ عيمج نم ثلئل ١ نم هل

 هيلع نا . : لاق نم لوق ىلع صالخلا ١ نوقابلا ١ دارأ ناف : هل تلق

 هيلع تبثي نم ىلا كلذ نم صالخلا ىنعم تبثي ثب هنآ ىعم : لاق

 ء موزللا ىنعمم ًةذافنا حص اذا ذفنم لوأو 4 أ هيف ةكراشملاب مكحلا

 ةثرولا ىلع مرغ الو ث ةيصولا ذافناا ف نسحا ن راك اعوطتم جرخ ناو

 + ريصقت مهقحل ناك نا مهريصقت نم ةبوتلا الا

 : ةلأسم اج

 ءارقفلا ىلع اهقزف ::هل لاقو مها:رد لجر ىلا ملنسس لجر نعو

؟ ادحاو اريقف اهيطعي نأ هل زوجي له



. ٢٢ . 

 جرخيف ع ءارقفلا ىلع اهقرف : هلوقل ظفللا ىنعم ىلع ىغم : لاق

 ىنعم ىلع امأو ص ءارقفلا ىلع اهقرفي ىتح اهل اقرفم نوكي ال هنآ ىدنع

 . ءارقفلا نم اهعضوم ف اهلعج دقف دحااو ريقف ىلا اهملس اذاف ملس

 هلوقت ىنعم ىلع كلذ هل زوجي له ، نيريقف اهاطعآ ناف : هل تلق

 ؟ اهقرف دق نوكيو ص ءارقفلا ىلع اهقرف

 ةقرفتلا مسا مةو دقو ص نينثالا ىلع اهقرف اذا هيزجي ىعم : لاق

 : ةيمستلاب

 ىلع اهقرفي مهاردلا هذه ىطعآ ىذلا اذه ناك ناف : هل تلق

 نم كلذمي ملعي نأ ريغ نم هرقفل اهنم ذخأي نأ هل له ح اريقف ءارقفلا

 ٠ هيلأ اهملس

 نم ناك اذا اهنم ذخأب نأ هل نآ لوقلا ضعب ق نآ ىمم :: لاق

 ٠ ءارقفلا

 ص كلذ هل زريب ملف اهملسي ىذلا هب ملع نا لوقلا اذه ىلعو : تلق
 ٠ هريغ ء ١ رقف ىنع اه ذفني وآ هيلآ اه.در 7 لح

 مل هل اهزيجي نم لوق ىلع هسفنل اهضبق. نا هنآ ىعم : لاق

 ٠ در ىدنع هيلع نكي

 ذخأف ، اهنم ذخأي نأ لبق هيلع رجح ىذلا وه ناك ناف : هل تلق
؟ كلذ هل له ح هرقفل ا:ذه اهنم



 هيلع رجح دق ناك اذا ائيش اهنم ذ_خأي نآ هل سيل نأ ىعم : لاق

 ٠ اهنم ذخأي نأ

 اهقرفيل .هيلا اهملس ىتلا مهاردلا كلت نأ ملعي اذه ناف : هل تلق
 ذخأي نآ ملسملا هيلع رجح ث ءارقفلا ىلع ملسملا ريغ نم ةيصو نع

 رجحي مل ولو كلذ ملع اذا ائيش اهنم ذخأي نآ هل له ، ائيس اهنم

 ؟ هيلع

 تناكو ے ءارقفلل اهب ىصوم مهاردلا هذه تناك نا هنآ ىعم : لاق

 تناك ناو ، هيلع رجح ولو ع اهنم ذخأي نأ ىدنع هل ناك هملعم ةيصو
 © ةيصولا كلت نع ذفنت مهاردلا ملس ةمهبم ءارقفلل ةيصو ىه امنا

 . ىدنع كلذ هل نكي مل اهنم ذخأي نأ هيلع رجحو

 وهآ ءارقفلا لام نم هل زوجي ىذلا ريقفلا .دح امف : هل تلق

 ؟ كلذ ريغ مآ ةاكزلا ذخآ هل زوجي ىذلا

 وهف ع رقفلاب ةاكزلا ذخآ هل زاج نم دحلا ف نأ ىعم : لاق

 ٠ ىدنعأ ريقفلا نم

 ىتح اهقرفي ملف ىنغ وهو مهاردلا هذه هيلا ملس ناف : هل تلق
 ؟ اهنم ذخأي نأ هل زوجي له . اسقف راص

 رمألا فلاخي مل ام ذخألا نيح اريقف ناك اذا ىدنع اذكه :ل اق
 ٠ اهريخأت ف

نأ هل زوجي له ء ءارقفلا ىلع اهقرف : هل لاق اذاف : هل تلق



 ب ٢٢٢ م

 ه_ةيرفت هل زوجي .ىذلا ىنعملا ىلع ىقب ام ذخأيو ادحاو :اريقف ىطعي

 ؟ كلذب اقرفم نوكيو ص نينثالا ىلع

 نينثالا نأل ذخآي نآ هل نأ ىنعملا كلذ تبث اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ ىدنع كلذ زابج ث ءارقفلا ماقم ناموقن

 اهلعجيل اهتترفب نأ هرمآ امنا هي داري ىذلا ىنعلا ىلعف : هل تلق

 هرقفل اهلك اهذخأي نأ هل له ث اهنم ذخأي نأ هل زاجو ع اهلهآ

 ؟ ءآررقفلا نم هريغ نود

 ٠ لوقلا .اذه ىلعو ىنعملا !ذه ىلع زوجي هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسم ةيج

 . اهلام نم ىشمي اهثرت ال وآ اهئرت اهل .تخأل تصوأ ةآرما نعو

 ثرا ولا عسي الو كلذ تبثي لبه ك مايقو قحي وأ ىلع اهمايقب تلاتو

 .؟ كلذ ضقن

 نم لاح ىلع ةتباث ةيصولاف ثرت ال تناك نا هنآ ىعم : لاق

 ح تبثي ليق هنأ ىعمف ى .اهيلع اهمايقب اهلوق ىفف ثرت تناك ناو ، ثلثلا
 ميلستو ؤ}:هضقن وأ كلذ مامت ىف رابخلا ةثرولل نأ لوبقلا ضعب قو

 ح ةيصولا توبث ىل نيبي الف هثراو ىهو مايقب اهلوق امأو س ةيصولا ةميق

 تبث اذا لاملاا سأر نم تبث ىلع اهمايقب اهلوق ىفف ثرت ال تناك ناو
 تبثت الو ص ثلثلا نم تناك ةيصولا ىنعمب الا تبثي مل اذاو ، مايقلاب

٠ ثراول



.. ٢٢٣ 

 4 هبيراقألو ء اررقفللو ح هناميأ ةلحتم مولعم ءىشب ىصوأ لجر نعو

 ؟ كلذ ف مكحلا فيك

 ح ناميألل اهنم مهف : مهسأ ةثالث ىلع مسقي هنآ ىعم :: لاق

 . نييرقالل هنم نامهسف مهسأ ةثالث ىلع نامسقي نايقايلا نامهسلااو

 ٠ ء !رقفلل مهسو

 ؟ ةمسقلا هذه جرخت مك نم : هل تلق

 ةعبرأو ناميالل ةثالثف مهسأ ةعست نم جرخت اهنأ ىعم : لاق

 ثلث وهو ح ءارقفلل نامهسو ح ناميألا دعب ىقب ام اثلث وهو نيبرقألل

 ٠ ىقب ام

 ؟ هناميآ ةلحتلو ، نيكاسمنلو نيبرقألاو ءارقفلل ىصوأ ناف : هل تلق

 ءارقفللو ، ناثلثلا هنم هبراقألو عبرلا هناميأ.ةلحتل نأ ىعم : لاق
 `٠ % . ٠ ثلملا نيكاسملاو

١ 

 :؟. ج زخت مك نم : هل تلق |

 نامهسو ى ناميالل مهسف : مهسأ ةعبرأ نم جرخت اهنآ ىعم : لاق

 نم جرخت : لوةي نم مهنمو ث نيكا .ىلاو ءارقفلل مهسو ع نيبرقالل

 و_اهو ىقب ام اثلث نيبرقاللو ، نامهس وهو عبرلا ناميالل : مهسأ ةينامث
٠ مهس نيكاسْللو ، مهس ءارقفللو 2 مهسأ ةعبرأ



 ۔ ٢٢٤

 هللا .د_هبعلو . نيكاسسمللو هبراقألو ء ارقفلل ىصوأ ناف : هل تلش

 فيك 4 مولعم ءىشب هناميآ ةلحتلو ث ريقف رخآلااو ىنغ امهدحآو ، ورمعلو

 ماهسلا نم ىقب امو ، سدسلا هناميآ ةلحتل نوكي هنآ ىعم : لاق

 ورمعلو هللا دبعلو ح نيكاسملاو ءارقفلل ثلثلاو ع ناثلثلا براقالل هنم نوكيف

 ، مهس هللا دبعلو ، مهس نيكاسسمللو ، مهس ءارقفلل : مهسأ ةعبرأ ىلع

 نكلو ص نوبرقألا اميلع لخدت ال ناميألا ةلحت نأل ، مهس ورمعلو

 ٠ اريقف وآ اينغ ناك ىبنجألاو نيكاسملاو ءارقفلا عيمج ىلع نولخدي

 : ةلاسم دهج

 اميف ناكو “ .خلا هاياصو ذاقناو ث هنيد ءاضق ف ىصوأ لجر نعو

 ذفني نأ ىصولا داراف تامو س ىصولا الو وه مهفرعي ال موقل ىصوأ

 ؟ مهفرعي ال ناك اذا ءارقفلا ىلع كلذ قرفي نآ هل له ث كلذ

 ىلع هقرفي نأ هلل ناك ىصوملا ةثرو ىآرب ناك اذا هنآ ىعم : لاقت

 ةفرعم تثمدع وأ بر هل بفرعي ال ام ناك نا : لوقي نم لوق ىلع ء ءااارقفلا

 ه ءارقفلا ىلع قرف هبر

 قرفي نآ ةثرولا وأ نيدلا هيلع ىصولاو ىصولا دارأ اذاف : هل تلق
 دلب ءارقف ىلع وأ « ىصوملا دلب ءارقف ىلع ث هقرفي نيآ ءا:رقفلا ىلع اذه

 ؟ هل ىصوملا دلب ءارقف ىلع وأ ىصولا

 ليقو . هل ىصوم ١ دلب ء ارقف ىلع هقرفي : لبق هنآ ىعم : لاق

٠ ءارقفلا ىلع قرف ىصرولا ءاش ثيح



 ب ٢٢0٥

 فرعي ملو ح دلب ق تامو ةيصولا هذه بحاص فرع ناف : هل تلق

 ؟ اهوتترغي نم ىلع ث ةيصولا هذه اوتترفي نأل اودارأو ، ثراو هل

 متيو & هلزني ناك ىذلا . دلبلا ءارقف ىلع اهوتنرفي مهنآ ىعم : لاق

 لوقي نم لوق ىلعو ص هدلب ف ةقرفتلاب لوقي نم لوق ىلع ةالصلا هيف
 ٠ ءاسشث ثيح اهقرف ءاش ثيح اهتقرفي

 نم عيمج ىلع اهقرفي وآ دلبلا ءارقف عيمج ىلع اهقرغيأ : هل تلق
 ؟ ادعاصف ةثالث نم ءارقفلا نم هل قفتا

 ٠ ءاش ثيح اهتترغفي هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم وج

 هللام ثلثب هيخآ ىنبل ىصوأ لجر ق : هللا همحر ديعس وبآ ل ات

 ؟ دلاخ مه ؤ امسأ ةئالث هل دجوف {&© دلاخو هللا ديعو دمحآ : مه و

 ٠ ثلثلا :نيدلاخللف 0 ةثالث ىلع مسقت ةيصولا نأ ىدنع : ليق هناف

 ٠ ثلثلا دمحألو ء ثلثل ا هللا ديعلو

 نوكبو ئ ةثرولل ناسمخلا نوكيو > ةسمخ ىلع مسقت : لاق نم لاتو

 ٠ نيدل اخلل سمخو ء دمحأل سمخو > هلل ا ديعل سمخ

 له ص ثاناو روكذ هل دجوف س هيخأ دلول ىصوآ ناف : هل تلق

 ؟ ةيوسلاب مهنيب ةيصولا نوكت

 ٠ ثانالا تانيلا طقسس سأ ادحأ نأ ملعآ ال && ىدنع. اذكه : لاق

( ٥ ج ديفملا عماجلا ن ١٥ م )



 . ٢٢٦

 ء اوس روكذلاو ثانالل ا نوكب له ك هيخأ ىنبل ىصوأ ناف : هل تلق

 ؟ ةيصولا ى

 ٠ ء رمس مهلك اوناك ثانالل ةنصولا تتيث نأ ىم : : لاق

 هنا. كدنع ليق له ث ةيصولا ىف ثانالا لخدينم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي

 ٭ نيغلاب اوناك اذا كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ؟ هيخأ ىنبل ىصوأ لا مهنيعيف : هل تلق

 ك مهنايعأب ءال ؤه هيخأ ىنبل ىصوب نأ ةيصولا نم نيعملا ن نآ ىعم : : لاق

 نييعتلا همش ىدنع ةبيرق ةفص هيخأ ىنبل : : هلوقو نييعنلا نم ١ ى دنع اذ ادهف

 ٠ دحاو خآ نبا الا هل نكي مل وأ > نبفورعم هيخأ ذي ناك ا:ذا

 :ةلأسم دج

 لام ق هنوكزو هتوسكو هتقفن نأ ىصوم ١ ىلع طرش ث اذا ىصرولا نعو

 ؟ ةيصولا ذافنا ف ماد ام ىصوملا

 فورعم ءىش ىلع كلاهلا لام ف ةيصولا تعقو اذا هنأ ىعم : لاق

 ىنعم ف كلذ تبث ناو ، ىصوملا لام ثلث ىف تبث ث ةيمستلا ول ةفصلاب

٠ لاملا سأر ىف ىدنع رارقالاف رارقالا



:٢٢٧ 

 ىصوأو ، ةالص ةرافكو ح نيميب ةرافك ىق مهارد ةرنثعب ىصوأ لجر نعو

 لعجو ث فورعم هيلع نيد ف نامهرد مهاردلا ةرشعلا هذه نم ىضقي نأ

 ثيح نيمه ردلا ىضتيف ىصوملا ةيصو ذفني نأ ىصولل نأ ىعم : لانت

 ةرافكلو ث ةينامثلا فصن وهو ىقب ام فصن ةالصلل نوكيو س ىصوملا امهلعج

 لحتسا ناف هملعأ الو ، كلذ نم ائيسث ىصوملا ملسي مل اذا فصنلا نيميلا

 مهقحا وكرتو ،تيملا ةءارب هانعم جرخيف ابيط الح قوقحلا باحصآ ىصوملا

 ىلع ةيصولا رئاس ىصولا ذفنيو ي ةثرلا ىلا مهل هب ىصوأ ىذلا مجر رااذه

 نيمي ةرافك دقتعيو ع ءارقفلا ىلع هقرفيو ، ابح ةينامثلا فصنب ىرتشي اههجو
 سييلو ، ارب عاصلا فضن وأ ةرذ عاصما عابرأ ةثالث نيكسنم لكل تغلب امثيح

 ىلع ا_هقرفي ةالصلا ةرافك كلذكو ث هيلع ديزي الو ى كلذ نود رصقي نآ هل

 كلذ نع ت.هقن وآ انيكسم نيتس نم رثكأ تغلب ولو تغلب ثيح كلذ بسح
 ىتلا ةفصلا هذه ىلع ناك اذا هب ىصوأ ام ىلع هتيصو ىصوملل ذفني هنأل
 ٠ اهتركذ

 كلذ ذفنلآ ةالص ةرافكو نيمب ةرافكب ىصوملا !اذه ىصوأ نا ىعمو

 ىمس نمل نيمهردلا نيذه نمو ، ةفوصوم ول ةفورعم مهارد ةرشع نم
 نامهردلا جرخي نآ ئدنع ةيصولا تناك امهم هل ىمسي نمل هنع نايضقي

 { رخأ ةعبس ىلع ىزجي ىقب امو ڵ لالحتسا. وأ ءاضق ىف ىحم ام ىلع

٠ تغلب ثيح اهقرفي ابح اهب ىرتشي انيكسم نيتس اهل نأل



 ن ٢٢٨

 ناك ع هيلع ريشب نمم هريغ ةثرولا نم هعم سيلو اثراو ىصوملا ناك ناف

 ناو ث دلبلا رعسو ث دلبلا دقنب مهاردب ابح ىرتشا ءاش نا ث رايخلا هل

 كدرش هل ناك وأ ، هريغ ثراو هعم ناك ناو ع دلبلا رعسب هلام نم جرخآ ءاش

 امك مهاردب كلاهلا لام نم ىرتشي امناف ، كلذ ف هتروسثم ىلا غلبي ال

 كلذ ف هلاوحأ نم بلغألا دلبلا دنب ةيصولا ذفني موي دلبلا رعسب ىصوأ

 ٠ تفصو ام ىلع ذفنيو ‘ تقولا

 % نيبرقألل وأ ء فاعضلل امهرد نيثالثب ةأرما تصوأ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ تبثي له

 لو_ ةي ىتح تبثي ال نيبرقألل ةيصولا ىف : ليق هنأ ىعم : لاق

 تبثي هنا : ليقو « اهسفن ىلا هفيضت ءىشل وأ ح اهبراقأل وآ ث اهيبرتأل

 . اهيبرقأل ةيصولا هب تتبث ام ليبس ىلع اهبرانتأل نوكيو

 لهأل نوكيو ث مهل ةيصولا تتبث : ليق هنأ ىدنعف فاعضلا امآو

 ؟ اهيبرتأل نوكي مكو ، ةيصولا نم فاعضلل نوكي مكف : هل تلق

 ٠ ةيصولا اثلث اهيدرقأل ، ةيصولا ثلث فاعضلل نوكي هنأ ىعم : لاق

 اهمزلي ام اهنع قرفت تاولص تس اهيلع : تلاق ناف : هل تلق

؟\ مآ ا.ذه تيثيآ



,٢٢٩ 

 ىف فورعم ءىشب مسي مل ام تبثي ءىش اذه ىف ىل نيبي ال : لاق

 ٠ تاولصلا هذه رمأ

 :ةلأسم . وج

 ىصوملا داز مث هيلا ةيصولا ىصولا لبقف ، ةيصو الجر لعج نمو
 ؟ ةيصولا ق

 سانلا مهدنع نم اوقرفت نأ دعب نم هنع كلذ ذفني نآ ىصولا ىلع

 نآ ىصوللل زئاجو ع هيلع ردقي ام هنع ذفني دعب نم وأ ، كلذ مهموي ف
 ع هلعفأ اناف دلبلا اذه ىف امأو ، ردأ سيل : ىصولا لاقف ، دارأ فيك لعفي

 اهذفني نأ الل ىصولا اهلبقتي ملف تبثتو زوجت ةيصوب ىصوأ اذا هنآ ىعمف

 ٠ ىدنع ةيصولا تتبثو ، كلذ زاج ىصوملا كلذ هل لعجو ، فورعم دلب ف

 : ةلأسم وع

 ء ءىهثب هيبرقأل صوي ملو مهارد ةرشعب .ءارقفلل ىصوآ نمعو

 ؟ ةيصولا ىئلثب ءارقفلا دنع نوبرقألا لخدب له 6 ثراولا اهزاجأف

 ىثلثب ئ ءارقفلا مم نوبرقألا لخدي دقف ةنراث ةيصولا تناك اذا" ىعمغ

 ٠ ةيصولا

 ؟ نيبرقألل ةيصولا هيلع بجت نم دح امف : هل تلق

ضعب ىفف ص لاملا وهو فلتخي ريخلاو س اريخ كرت نم : ليق هنأ ىعمف



 ب ٢٣٠

 اهريغو هعيابتو ى هنيد ءاضق دعب اهتميق وآ مهرد ىتئام كرت اذا لوقلا

 ىصوي نآ هل .بحأ ىدنع اذهو ء كلذ هيهش امو تا.رافكلا لتم مزااولما نم

 ٠ ملعأ هلللاو ء كلذ نم رثكأ لبقو ا.ذه لثمب ليق دقو( هبراقأ

 د_.عي مه رد ةئامعبرأ كلاهلا فلخ ١ ذا : رثؤملا ىبآ نعو : هريغ نمو

 اهنم هل دب ال ىتلا هتمأو همداخو ث هنكسي ىذلا هلزنمو هنيد ءاضق

 ٠ عجر ٠ نييرتأل | هتيصو هيلع تيجو « هلام نم اهتميق وأ

 : ةلأسم وج

 ىف لقي ملو لخن هلو :تالخن رشعب ىصوأ لجر نعو : هريغ نمو

 ؟ ىتلخن

 ٠ تم اطسو تالخن رشع هل نوكيو ڵ هلخن ق كلذ هل تيثئي هنأ ىعمفغ

 ةريثك ايايث تكرتو ث ةنالفل اهدسج بايثب تصوأ ةآرمارو : هل تلق

 ؟ جابيد بايثو قراطمو ةبدرأو 6 ةعطقم رغ وآ ةعطقتم :

 ٠ ملعأ هللاو ء ااذه ىنعم ام ةفرعم عقت مل هنأ ىعمغف

 : ةلأسم وج

 دغلا ف داع مث س هنم اهلبقف لجر ىلا ةيصوب ىصوأ لجر نعو

 ةئامب ديزل اهيف ىصوآو ص هنم اهلبقف رخآ ىلا ةيصولا كلت لثمب ىصوأو

؟ ايعمج ناتيصولا زوجت له ث مهرد ةئامب ديزل ىرخألا فو ث مهرد



 ب ٢٣١ ء

 امهادحا نآ ىعمف نيتئطاوتم اتناك انذا اعيمج نيتيصولا نأ ىعم : لاق

 . اهلك ةيصولا ىف نيبصو امهالك نايصولا نوكيو س ىرخألا تبثتو لطبت

 ىتئامب ىرخألا فو ، مهرد ةئامب هذه ف ديزل ىصوأ ناف : هل تلق

 ؟ مهرد

 ٠ ىلوألا ضقنت ىرخألا ةيصولا نآ ىعم : لاق

 .؟ اںيئك وآ اليلق ةدايزلا تناك ولو : هل تلق

 ٭ ىدنع ااذكه : لاق

 ؟ تبثي ام لقآ ىه ةرخؤملا ةيصولا تناك ناف : هل تلت .

 هتبصو ق ديزب نآ هل نأل ئ ىلوذلا ضقنت . ىرخألا نآ ىعم : لاق

 ٠ صقنيو

 ؟ كلذ ىلع دهشأو ء ةالص ةرافكب ةيصولا هذه ىف ىصوأ ناف : هل تلت

 ، ةدحاو ةرافك الا ىدنع تبثت مل ةئطاروتم تناك نا اهنأ ىعم : لاق

 تناك اذاف ، ىلوألا خسنت ىهف ديزأ وأ :صقنأ اهنم ةرخؤملا تناك نااو

 ىتلاا ةدحاو ةيصو الآ تيبثت الو 6 كلت هنيصو ددج دق هاندجو ةئطا ونم

 ٠ اهددج دق

؟ امه رد نيرىثعب نيبرقألل ىصوآ ناف : هل تلق



 ب ٢٢٣٢

 تناك ناو ئ ةئظطاوتم تناك انذا. ةدودحم ةيصولا هذه نأ ىعم : لاق

 . ناصقنلاو ةدايزلاب ىلوألا خسنت ةرخآلاف ةصقان وأ ةدئاز

 رخآ عضوم ف هل رقأف داع مث مهرد ةئامي لجرل رقأ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ نم هل تيثب ام مهرد فلأب

 ريغ ىدنع رارنالا.و ؤ يفلألا وهو ةرخآلا هيلع تبثي هنآ ىعم : لاق

 . ىدنع ليت اميف اذه ىف ةيصولا

 رقأف داع مث « مهرد فلآب سلجملا اذه ى رقآ نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ مهرد ةئامب رخآ عضوم ق هل

 تيثي : لاق نم لاق هنآ ىعمو فلألا وهو رثكألا هبلع تيثب ىعم : لاق

 ىف وأ ةرم لوأ ف ليلقلاب رقأ ، اعيمج نيسلجملا ىف هب رقأ ام عيمج هيلع

 لوقلا ىلا ومسي هتيأرو ث لوقلا اذهب لمعلا بحي هرأ ملو ، ةرم رخآ
 ٭: لوألا

 : ةلأسم "

 ناويحلا نم كلاهلا. هفلخ امي ١ وجرخي نآ مهيلع ء ايصوثا نعو

 ؟ اهيف اهنوعيبف ىرقلا نم ةعمتجملا قاوسألا ق

 ق كلذ ارعيبب نأ مهل نآ ىعمو ئ كلذ مهلع سيل نآ ىعم : لاق

 ٠ مهعمتجمو مهتقورسو مهدلب

؟ .عيبلا مهل زوجي ندذلا ةعامجلا دح مكف : هل تلق



 ب _ ٢٢٣٣

 > اهسغو ةعمجل ١ لثم مهعمتجم عضوم ق عبيب نأ هل نآ ىعم : لاق

 ٠ هريغ وآ قوس ف تناك مهتعامج تناك ثيح

 :ةلآسم وم

 امهيأ فرعب ملف © هل ىصوملا تامو ةيصوب لجرل ىصوأ لجر نعو

 ىتح هل ىصوملل ةيصونا تبثن له ع هل ىصوملا وأ ىصوملا لبق تام .

 . زوجت ال تيملل ةيصولا نأل هل ىصوملا

 نم لعجيو ، ةيصولا فصن هل ىصوملل نوكي : ليق هنأ ىعمو
 ، ىصوملا دعب تام هنأ لاحو ع هل ءىش الف ىصوملا لبق تام هنآ لاح : نيلاح

 ىف ةثراوملا ةلزنمب كلذ ةيصو فصن هل ناك ملعي مل املف ، ةتباث هل ةيصولاف

 ٠ ىمدهلاو ىقرغلا

 نم ةيصو كصلا كلذ ف ، هل ةيصو كص ىلع دهشأ لجر نعو

 نم كصلا ف ىتلا قوقحلا لهأ نم هريغك هتداهش تبثت له 2 ىصوللا

 هتداهش روحت الو ك عيمجلا ق امصخ نوكي مآ ح رارقنالاو اياصولا

 ؟ عيمجلا ف

اذه ىف امب ديز ىلع دهشأ امنا هتداهش ٹتناك اذا هنآ ىعم : لاق



 هذه ىف ةكرتسم كلذ ف هتداهش نأ ىعمف س كلذ ريغ سيقي الو .باتكلا
 ٠ اهعضوم . تلقن دقو انهاه اهعضوم سيل ح ةلآسم ١

 : ةلاسم دهج

 ا!ذكو اذك مضوم وهو : لاق مث ى هلام عبرب لجرل ىصوأ لجر نعو
 عبر نم لقأ وآ هلام عبر نم رثكأ لاملا كلذ دجوف 3 فورعم لام ,

 ء عبرلا ىلع داز امو ع لالا هل نوكيو ةيصولا هل تبثت له ء هلام

 فيك مأ ، ىصوملا هلام نم عيرلا مامت نوكي صقن امو ةثرولل ناك

 ؟ كلذ ف مكحلا

 ٠ ملعأ هلل !و ء هلام عب ر هل نوكي هنآ ىعم : ل اق

 : ةلأسم وج

 ىلام ىف نالغل تلعج دق : هيف تام ىذلا هضرم ق لات لجر نعو
 فلخ اميق ءىش نالفل تيثي له 4 تام مث . ايح ما دام هتقفنو هتوسك

 59 ؟ ايبنجأ اذه نالف ناك اذ! لاملا نم

 ناو ث هلام ثلث ف تباث وهف هل ةيصو كلذ هل لعج نأ ىعم : لاق
 ق ىدنع تيث ا؛را,رقا هلعج ناو . ئ دنع تبثي مل ةبه وآ ةيطع ناك

 ٠ فلتخي لعجل 2 ١ نأل { هلام سأر

 . : - 1 د

 لبس د ة هنأ هتوم دعب لجر هيلع دهشف الام فلخ لجر نع

: ؟ هلام



 ب ٢٣٥ م

 ح هتثرول وهف كلاهلا لجرلا اذهل تبث اذا لاملا نأ ىعم : لاق

 دق هنأ نيدهاشملا ةداهشو ، هنم ائيش وأ هنع هليزت ةنيب حصي نآ الا

 ىذلا ليبسلا هذهب دهشي ىتح هنم ءىش الو هلاوز ااذهب ىل نيبي ال لبس

 | . ةفلنخم لبسلا نأل ء وه ام هيف هلعج

 : ةلاسم وج

 ءاضق ق هدلا ىصوآ نم لام نم الام هدح نأ دا:رآ ىصو نعو

 نم ىرتشي نم لكوب وأ ىرنشد نأ دارأف ح هاياصو ذافناو > هنيد

 ؟ كلذ هل له ٥ 6٧ دنع

 نكلو ، هسفنل ىرتشا وأ هسفنل عئاب هنأكف كلذ ناك اذاا ىعم : لاق

 ح هل ىرتشي هنأ ملعي ال ىرتشملا نوكيو هل ىرتشي نم رمأي ليق هنآ ىعم
 هنأكف ڵ هل ىرتشي نمل عييب هنآ ملع اذاف .. هل ىرنتسثي هنآ وه ملعي الو

 ٠ ليق هنآ ىدنع اميف هسفنل عاب

 : ةلأسم ج

 > هاياصو "ذافنا.و 6 هنيد ءاضت ق رخآ لجر ىلا ىصوأ لجر نعو

 له . هيلا ىصوأ ىذلا ريغ ءىشب افراع ىصرولا ناكو > كلذ هل >حو

 ؟ هبذع الو كلذ هل سيل مآ ، كلذ ىضقي نأ هيلعو هل

 هل نكي مل نيد وآ ةيصو ق اادود_حم ائيس هل دح اذا : لاق

ء هنيد ء اضق ىف هل ايصو هلعجو هل دحي مل ناف س كلذ ذارمفنا الا



 م ٢٣٦

 هبنوبدو ئ ةتباثلا هاياصو عبمج هنع ذقني نآ هل ناك ئ هاياصو ذافنا٫و٠

 ٠ ةمزاللا

 ملسف ك هاياصو ذافنا.و ك هنيد ءاضق ق رخآ لكو لجر نعو

 همزلي له , ىضق دق هنآ ةجحلا هيلا اوبلط مث ڵ ىضقيل ةثرول! هيلا

 .؟ ىضق دق هنا : لاق اذا قدصم وه وأ ءىش

 ٠ كلذ ىف اقد۔صم نوكي هنا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 > ةيصولا تحصو مهيلع اتباث اعيي هلام نم ع اب ول تيأرأ : هل تلق

 ؟ هلوق لوقلا نوكي له س كلذ ةحص هنم اوبلطف ىضق دق هنا مث

 ٠ ةياصولا تحص |انذا ىعم ااذكه : لاق

 ناكو ث امهرد نيثالثب هبراتلو ءارقفلل ىصوأ لجر نع هتلأسو

 د_.ح ق ا؛وناك اذا مهيلع اهقرف نأ ىصولل له ء رقفلا د_ح ىف هؤايرقآ

 :؟ رقفلا

 براقألا ىطعي نآ كلذ هل سيل : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ءاإرةفلا صخي امم ىطعيو ئ مهتبا رقل ةيصولا هذه نم مهصخي ام الا

٠ مههرقفل نوذخآيف ءارقف مهنأل > مه رقفل .



 مهل له ع مهل تيملا هب ىصوأ اميف ءايصوأ مه اوناك ناق : هل تلق

 ؟ مهرتقفلو مهت.إارقل اوذخأي نأ

 مهل زاج ع مهرتفل مهيطعي نأ ىصولل زاج اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ةيصولا رمأ ا.ولي مه اوناك اذا مهسفنأل اوذخأي نأ

 ءالؤه مهتثرؤو ةثرولا تام ىتح ةيصولا مسقت مل ناف : هل تلق

 ؟ ائيش ةبارقلل ةيصولا نم اوذخأي له ث نوبرقألا

 .اذه ىلع ىدنع مهو ، اهوقحتسا اذا مهل ةيصولا نأ ىعم : لاق
 ٠ اهل ن .. _ ..

 موي اينغ الجر ناكو ص تامو ءارقفلل ةيصوب ىصوآ لجر نعو

 ؟ توملاو ةيصولا

 ق ر_اظخني الو ةيطعلا موي اريقف ناك اذا كلذ هل نا ىعم : لاق

 ٠ ةيصولا موي هانغ

 : ةلأسم وج

 ثلثب ىصوآو : هلام ىثلثب هتجوزل ىصوأغ ةافولا هترضح لجر نعو

 ؟ هتجوز ريغ ثراو هل سيل نأ رقأو > ءارقفلل هلام

ةبصو الو ةثراو .اهنأل ، زوجت.ال هتجوزل ةيصولا نآ ىعم : لاق..



 ہ ٢٣٨

 اياصولا عم زئاج وهف تباث ظفلب تناك اذا ءارقفلل ةيصولا اماو ، راول

 ق-حب كلذب اهل ىصوآ وآ هلام ىثلثب هتجوزل رقأ ناك ناو ع ثلثلا نم

 هرا:را سيلو س هب اهل رقأو اهل ىصوأ ام اهل زاج تبثت ةيصو اهل هيلع

 ٠ هل رغملا ريغ ثراو هل حص اذا ءىنب نالف الا ثراو هل سيل نأ

 ه_لامو ئ هنجوزا هلامب رقأ مث 6 مهرد فلآ ةاكزي ىصوأ لجر نعو

 ؟ كلذ ىف لوقلا فيك 0 مهرد فالآ ةثالث ىوسي

 لبق ةجوزلل لاملاب هنم رارقالا ناك ةجوزلل لاملا نآ ىعم : لاق

 ٠ اه دعي وأ ةيصولا

 : ةلاسم دج

 قرفت تاولص ةرافكي ىصوأو تامف ك نانطو هل ىذلا ق : لاقو

 ؟ هنع

 ىف د_دي نآ الا هينطو نم ىصوأو تام ثيح قرفت : ليق هنأ ىعمف
 .ه

 ١ ٠ دح كل ذ

 ؟ نطو ف ىصوأو نطو ف تام ناو

 ا_هنآ ىدةذعف ةاكزلا امأو 0 ىصوآ ثيح هنع قرفي هنأ ىعمغ

ذفنيق ةيصوب .كلذ ف ىصوي نآ الا اهعضوم ف دالب ةاكز لك ذفنت



 ہ ٢٣٨٩.

 بهذلاو قرولا ةاكز امآو ث رامثلا ةاكز ىف ىدنع كلذو س هب ىصوأ ام

 ٠: هتاكز ىدؤت كلانهف ڵ لوحلا لاملا ىلع لاح ثيحف هضغفلاو

 نم ىمس ام ىلع ذسمشنأ. 6 اا'ك هامسو رمنلا نم لكي ىصوآ اذاو

 ذقنب نآ ااونذأيو نيغلاب ةثرولا نوكي نأ الا هتيصو فلاخي الو س ليكلا

 نأ وه۔جرآو ى ليكلا ماقم موقي هنأ هيف كشي ال ام ردق مهلاومأ نم
 لثم هبلع تبجو ىتلا ءايشألا نم ناك اذا ء هللا ءاش نا زوجي كلذ

 ( ٠ اههابشآو ةاكزلا

 . ةال دلاو .ناهيذلا ةرافك نم .دحأل دحآ ىطعي ال : ليق هنآ ىعمو

 ى مهيصو وآ ، ماتيألا ليكو وآ ع ريغصلا هدلول دلاولا لثم بستحم الا

 ٠ هل ىبصلا لوعي نم ىطعي لوقلا ضعب و

 زوجي : .ليق هنأ ىعمو س ىبص!ا لوعي نم ىطعي ال : لاق نم لاقو

 هنل ضبقيف هل ىطعي الو ع هعضوم ف هيطعي نم ريقفلا ىلا لنسرب نأ
 دحاو لك ىطعي نم.تيب ىف ةعامجلا ىلاا لسرأ ناو ، كل تعضو نم الا

 اقدصم كلذ ىلع انومام لوسرلا ناك اذا هللا ءاسث نا كلذ زاج هسفنل

 ٠ لوقي اهيف

 : ةلاسم 3

 .ىرتشي ةي وآ مها رد هنع قرغتأ هناميآ ةلحت مهرد ةئامم ىصوأ لجر نعو .

.؟ ءارقفلا ىلع قرفتو ماعط اهب



 ہہ ٠ ٤ ٢ _

 ةرافك لبس ءارقفلا ىلع قرفيو ماعط اهب ىرتشي هنآ ىعم : لاق

 . ناميألا

 ىلع اهقرفي نآ هرمأو مهارد لجر هيلا ملس لجر نع لئسو

 ؟ ائيش اهنم ذخأي نأ هل له ث ءارقفلا

 ضعب ف اهقرف اذا اهنم ذخأي نأ هل زاج اريقف ناك اذا هنا : لاق
 ٠ هل نذأب نأ الا كلذ هل سيل : ليق ىعم { ليق ام

 ناك نا تيأرأ ث اهنم ذخأي نأل هل نا : لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 قرفي الو 0 هدالوألو هل اهذخأب نأ هل له س ريقف وهو ءارقف دالوأ هل

 ٠ ءأ,رقتفلا نم هدالوأ ريغو هريغ ىلع ائيش اهنم

 ؟ هلوع همزلي نمو هتجوزو هتدلاو ىطعي نأ هل كلذكو : هل تلق

 اذاف ى هل ىه تسيل ةقرفتلل اهنأل قرف كلذ ىف ىل نيبي ال : لاق

 ريغ انايبص اوناك ناو ، مهيلع اهقرفو ناك ام انئاك ءارقفلل اهملس

 . ىطعي نأ زوجي نمم اوناك اذا نيغلاب

 : ةلآسم دج

 نأ هتيصو ف رقأو ص هلامب هثراول رقأف ك ةافولأ: هترضح لجر نعو

 ح ةافوب هل سيلو ث هل هيلع قحب هل وه هب هل رقأ ىذلا لاملا اذه

 فلحي نآ هنيمي بلطو ص هل ىصوملا عزنو ص ةثرولا ضعب رضح ىفوت املف

 ناف س هفرغي قحب هل ىصوأ ىذلا لاملا اذه ذخأ دقل ، هللاب اذيمي

ص هيلع ىل هنأ ركذ قحل لاملا اذهب ىصوأ تيملا اذه نا هل ىصوملا جتحا



 ز ٢٤١:

 بلط ام ىلع نيميلا ىلع هربجي نأ مكاحلل له ، فلحأ ال و هفرعأ تسيلو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع نيمي همزلب ال مآ مصخلا

 هذهب ه_ل ىصوملا نيمي ةثرولا صعب بلط اذا هنأ ىعم ىذلاف

 هذهب هيلا ىصوأ انالف نأ ملعي ام هللاب انيمي فلحي نأ هيلع ناك ث ةيصولا

 كلذ ىف رظناف ع هلك ظفللا سيل تفرع ث وحنلا اذه ىلع لطابب ةيصولا
 ٠ باوصلاو قحلا 'قفاو ام الا هنم ذخأت الو

 : ةلأسم د

 املف ء اضرآ اهب ىرتسثاو ، مهارد لجر نم ضرتقا لجر نعو

 نأ اما رايتخالا مهاردلا بحاصل لعجو ث كلذب رتنأ ةافولا هترضح
 ىصوأو ع كلذب هل هنم ارارقا مهاردلا اماو ك هل اهلعج دقف ةعطقلا ذخأي
 ةثرولا بلطو س ضرألا راتخاف س هتوم دعب هلام نم كلذ هنع ىضقي نأ

 ؟ ةثرولا ىلع هل بجي ام ع مهاردلا ميلست

 بحاصل رايتخالا لعج مهاردلا هذهل ىرتسنلا ضرتقملا ناك ناف

 نم اهزرحي ملو ضرألا راتخاف ث هئارش تقوو هتحص هتايح ف مهاردلا

 راتخاو ى ةرياخملا هل ددجو ى ةافولا هنرضح نآ ىلا ىرتشملا دي

 اهميلست ةثرولا مزلي ، هتايح ف اهل هرايتخاك هتافو دعب ضرألا

 ؟ مهاردلا ما

 ٠ هل ضرألاو تباث ضرألل مهاردلا بحاص رايتخا : لاق

( ٥ ج ديفملا عماجلا _ ١٦ م )



٢٤٢ 

 ؟ ةرياخملل مهاردلا بحاص ىوعد ةثرولا ركنأ ناف : هل تلق

 هل ضرألا هرايتخاو ى ةرياخملل ىعدملا ىلع ةنيبلا: : لاق ٠

 ؟ ماتيأ ةثرولا فو ةنيبلا زجعأ ناف : هل تلق

 لك نيغلابلا مزليو س اوغلبي ىتح نيمي ماتيألا ىلع سيل : لاق

 ٠ نيمي دحاو

 ؟ ىعدملا' ىلع نيميلا نوغلابلا در ناف : تلق

 ، مهتعامجل ةدحاو انيمي ىعدا ام فصو ام ىلع نيميلا هيلع : لاق
 ٠ هركنأ اميف نيمي هل د_حاو ىلعو .

 : ةلاسم :وج

 ىف هتافو دعب هيصو س هتايح ف هل اليكو الجر لعج لجر نعو

 ء كلذ ىف هماقم موةي رمألا زئاج ث هاياصو ذافناو ، هنيد ءاضق

 زوجي ام عيمج هلام ف هل زاجأو ع ءايصوألاو ءالكولل ام عيمج هل لعجو

 ىف ماتيألا ىصوملا دالوأل ايصو ىصولا اذه نوكي له ءالكولاو ءايصوالل
 ؟ مهلامو مهسفنأ

 ٠ هيلا هلعج اميف الا ايصو نوكي ال : لاق

 هقدصت ةثرولل زوجيأ ڵ كلذ ىلع ةنيب هعم نكت مل ناف : هل تلق

؟ ال مآ لاملا ماتيالل هومساقيو هب اوتثو اذا



 ب ٢٤٣

 ةنانئمطالا ىف امأو ث هنفنل ءاعدا ام حصي الف مكحلا ىف امآ : لاق

 كلذ ناف ، ةقث بستحملا ناك اذا باستحالا ليبس ىلع ماتيألل حلصي امو

 ٠ مكاحلا ىلا

 ةثرولا نم بفلخ امو تيمل ١ لاحي املاع مكاحاا ناك ناف : ثلتت

 ةنيبلا هدنع دهشت ىنح مآ اليكو ماتيألل ميقي نأ هل زوجيأ ء لا۔_مها و

 ؟ هلامو هنثرو ةفرعمو كلاهلا تومي

 ميقي الو ، ادهاش اذه ىف مكاحلاف مكاحلا ىلا جاتحا اذا : لاق
 ٠ ةنيبلا دعي الا اليكو مهل

 ، لاملا ةثرولا مساقو بستحم ماتيألا ءالؤهل بستحا ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ مهلأ مسقلا اوريغو ماتيألا غلب مث

 . رايخلا ةثروال ناك مكاح نم مكحب مسقلا نكي مل اذا : لاق

 : ةلاسم دب

 م۔-ھددع ىلع مهل نوكب فيك ، ةيصوب نالف ىنبل ىصوآ لجر نعو
 ؟ نينثألا ظح لثم ركذلل ثااربملا. ىلع مآ ك ءاوس هيف ثانالاو روكذلا

 . مهددع ىلع مها تناك مهل تبث اذا ليق هنآ ىعم : لاق

 ىنبل ةيصولا هيف تبثت ظفللا اذه نوكي نالف ىنبل هلوقف : هل تلت
؟ مهد_حو ناآركذلل مآ % ثانالا.و ناركذلل نالف



:٢٤٤ 

 هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق :

 ثانالا:و ناركذلل تبثي : لاق نمل اق ٠

 مهدحو ثانالا نود ناركذلل تبثي امنا : لاق نم لاقو ٠

 تاذب ناكو ئ نا ركذ نونب :نالفل نكب مل نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ال : مآ تانيلل ةيصولا هذه تتمئ نالف ىنبل ةيصولا تناكو ك

. قيفوتلا هبو. ملعآ هللاو س تبثت ال : ليق هنأ ىعم : لاق



 ۔ ٢٤٥

 باب

 نتيرقالا ةبصو ى

 كرت نا توملا مكدحأ رضح اذا مكيلع .بتك ) : ىلاعت هللا لاق

 ٠ ( نيبرقألا و نيدلاولل ةيصولا اريخ

 : ةلآسم د

 بئاغ لجر هيبرقأ فو ث ةيصوب .هيبرقأل ىصوأ لجر نع .لئسو

 ؟ وه نبأ ف رعب ال

 اذه لثمو ص هتبيغ فرعت ال ىذلا بئاغلا نوكي نآ ىنبجعي : لاق

 نكسي مل اذا نيبرقألا ةيصو نم ءىش هل سبحي ال هنأ نامع نم بئاغلا

 ٠ ةيصولا مسق نبح نامع ق

 فرع اذا همهس هلع سبح هعضوم فرعو هنيوأ ىجر ا.ذلا. : ليقو

 ه برلا ثعبو عجري نأ ىلا > اهريغ وآ ةرصيلا لثم نامع نم هعضوم

 ٠ كلذ نكمأ نا

 : ةلآسص وع

 باسحلا ق ديب مهيآبو ك نوكي فيك نيبرقألا ةمسق نع 7

؟ تاجردلاو



_ ٢٤٦ 

 اولسانت امو نينبلا ىنبب اديب لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعم : لاق

 ٠ د_حأ مهنم ىقيب ال نأ ىلا ةجرد ةجرد

 دادجألا ىطعي لو_ةي اضعب نأ ىعم : لاق نم مث : هل تلق

 ك همآ مأ و ؤ هديأ مأ و هه وبأو ح هيبأ بآو ئ هيبأ مآ : مهو ةعيرأل ١

 ٠ اذه ليبس ىلع ةينامثلا دادجذخلا

 ح هيبأو همأ نم ةوخالا مث ، ةعبرألا دادجألا ىطعي : لوقي ضعبو
 دادجألا مث » ء اوس هجرد مهلك نونوكي 6 همأ لبق نمو هييأ لبق نمو

 مامعألا مث ۔ اوناك ام مهنيبو ةوخالا ىني ىلا عجرب مت ئ ةينامثلا

 ٠ ةينامثلا دادجألا مث ٧ دعب د_حأ اهي اوناك ام مه ونبو لااو_خثناو

 ص بألا نم وآ مذلا نم وآ ى مذلا و بألا نم ةوخالاف : هل تلق
 ؟ ضعب ىلع مهضعب لضف مآ مه ونب كلذكو ك ءاوس .ونوكي

 ضعب ىفو ، مهونبو مه ءاوس هنآ لوقلا ضعب ىف هنآ ىعم : لاق

 ل_بق نم ىذلاو ؤ نامهس مهل نوكي مهونبو نوصلاخلا لضفي لوقلا

 نم صلاخلا و . د_حاو هجو نم مهنأل . مهس مذلا لبق نم وأ بألا

 ث نبجو

 4 ماهسلا ف ءا وس نونوكي مه ونبو لا وخألاو ماصمعألاف : هل تلق

 ؟ ضعب ىلع ضعب لضفي مآ

 بألاو مألا لبق نم نيصلاخلا ةوخالا لضغب ىذلا نآ ىعم : لاق

ل_ ,ق نم مامعألا ىلع بألاو مألا ل۔_.:ق نم نبصااخلا مامعألا لضفي



 لاوخألا عم نوصلاخلا لاوخألا كلذكو مألا لبق نم مامعألاو ، بذلا

 + مامعخنا لثمك ع فالتخالا ىنعم مهقحلي مألا وأ بالل

 ؟ مهنيب د ةمسخل ض ١ فيكو : هل تلق

 كنأ مهنيب ةمسقلاو باسحلا هب لدتسي ام ىلع هنآ ىعم : لاق

 مهعم لخدت نأ تدرأ اذاف ى مهددع \ مهنم ةجرد ىلعأ رظنت

 ةجردلا ددع مهعم تلخدآ مث ع كدي ىف نيذلا تفعضأ ةيناثلا ةجردلا

 ق نيذاا تفعضأ ةثلاثلا ةجردلا مهعم لخدت نأ تدرأ اذاف ص ةيناثلا

 ٠ ىلوألا ىف تفعضأ ام ث ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا نم كدي

 ىه مك مهاردلا باسح ف ترظن اذاف ڵ باسحلا ىرجي كلذكو

 ةلضف اهيف ناك ناف الاو س اهنم ىقب ام براقألا نم اهيلع تلخدأ

 اذ_ه ناك ع اد_حآ مهعم لخدت ملو ث مهيلع اهتعطق ىقب ام تلخدأ

 ٠ مهيلع ةلمجلا باسح ىف كل لهسأ

 ديرن نيذلا مهلك ةجردلاب ىفي ال مها ردلا نم لضافلا ناك ناو

 ىلع كدي ف نيذلا ىلع لضفلا تددرو ادحأ مهعم لخدت مل مهلاخدا

 ٠ ةيصرلا هتلان نمم مهفعضأ ق لعجي : ليق دقف ( مهماهس ردق

 ٠ ةيصولا هلنت مل نمه نيبرقألا فعضأ ف لعجي : لاق نم لاقو

 : ةلآتنم دهج

 نم اوطعي نأ زوجيأ مهضعب ةيصولا لنت مل اذا نيبرقألا نعو
؟ ءارر_ةقفلا ةيصو



٢٤٨ 

 مل نمم نيبرقألا نم ءار_ةفلا اهنم ىطعي نآ زوجد هنآ ىعم : لاق

 ٠ نيبرقألا ةيصو هلنت

 ؟ نيبرقألا ةبصو هيلع بجن نم دح امف : تلق

 ء لاملا وهو هيم فلتخي ريخلا:و ااريخ كرت نم : ليق هنآ ىعم : لاق

 « هنيد ءاضق دعب اهتميق وآ مهرد ىتئام كرت اذا هنأ لوقلا ضعب ىفف

 ىد۔نع اذهو ص كلذ هبشأ امو ةرافكلا لثم مزاللا نم اهريغو هعيابتو

 ٠ ملعأ هللااو 6 رثكأب لبقو ١ ذه لثمب ليت دقو 6 هبراقأل ىصوب نأ هل بحأ

 : ةلآسم 3

 دعب مه رد ةئامعبرأ كلاهملا فلخ أ ذلا: : رثؤملا ىبآ نع : هريغ نمو

 اهنم هل دبيال ىتلا هتنباو همداخو س هنكسي ىذلا هلزنمو هنيد ءاضق

 ؟ هلام نم اهتميق وأ

 ٠ نيبرقألا ةيصو هيلع بجو

 : ةلاسم ده

 ابح مهياع ملسب نأ ىصولل زوجي له ع هيصوب هبيبرقأل ىصوأ نمعو

 ؟ مهاردلا نم مهل ىصوآ امع ابح اولبقي نأ نيبرقأللو ، مهاردلا ةميقب

 ا۔ضورع ىصوملا لام نم هيملسمو ىصرولا ق ليق دقت هنآ ىعم : لاق

: فالتخاب نيدلاو ةيصولا نم قحتسا اميف مها ردب



 س ٢٤٩

 ٠ كلاذ زوجي : ل ان نم ل انقف

 عييب نأ هل سيلو ؛ ةثرولا رمأب الا كلذ هل زوجي ال : لاق نم لاقو

 ث كلاهلا ىصوأ امك مهااررد ذهفندو

 . مها ردب اضورع اوطعي نأ زوجي : لين دقف ، نوبرقألا امأو

 ىف كلذ ىري ال نم لوة ىلع ءارقفلا ةيصوك كلذ سيل مهل لام هنأل

 دصو 4 ١ ر كفل ١ ١ ٠

 ىصولل زوجي له ص مهاردلا نم ءارقفلل ىصوآ ام كلذكو : هل تلت
 ةميقب كلاهلا لام نم ءارقفلا ىلع هقرفيو ابح مهاردلاب ىرتشي نأ
 ؟ مهاردلا

 ىعمغف > هربغ وأ ٥ ركذ ىضم ام بسح ىع ىصولل كلذ زاج اذا : لات

 : رعسلا لدعب ناك نا كلذ ةزاجا ف فلتخي هنأ

 ٠ كلذ زوجي : لانت نم لاتتف

 نأ ىضربغف ك هنبعي ريقفل و ھ سل هنأل زوجي . ال : لاتق نم لاتو

 ٠ ء اش ام هقحب ذ خام

 دارأ نل كلذ زيجي له ،ىصولل اذه زيجي نم لوق ىلعف :. هل .تلق
 ؟ هسفن نع هتايح ف نيبرقألاو ءارقفلا ىلع قرفي نأ

. ا ذه : لكوأ لام ١ برو { ءاوس هنأ ىعم : لات



 . _ _ ٢٥٠

 ؟ وه فيك ىطعي نأ زوجي ىذلا رعسلا لدعو : هل تلق

 . ةيطعلا تقو ف ، عونلا كلذ ىف دلبلا رعس هنآ ىعم : لاق

 : ةلآضم هج

 ناك اذا هنأ ةيصولا مسق ف : هللا همحر ديعس ىبأ نع ةعقر ف دجوو

 لاخلا لعج مامعألا وني دجوو مامعألا نم دحأ نكي ملو لاخ

 ىطعي ام لثم لاخلا ىطعيو ت مامعألا ىنب ةلزنمب هجولا اذه ى

 دق ناك اذا ةلزنملا هذه ف دحاو مهلك ، مهنيب مهس ماصسعألا ونب

 مهنيب مهس مامعألا ىنب ونيو لاخلا ونب ىطعي مث ‘ رامعألا مدع

 ٠ دحأ نع دحأ لضفي ال مامعألا ونبو ، لاخلا ذخأ ام فصن وهو

 زيمو براقألا بسحو س ىصولا اذه بسح دق ناك ناف : هل تلق

 دولوم دلو مث ، ائيسث مهنم دحأ ىلا ملسي ملو « مهس مهنم دحاو لكل
 تمسق دق مأ ، همهس هل نوكيآ امهس اهنم قحتسا ةيصولا كردأ ول نمم

 ؟ هل نوكي مأ ءىش هل نوكي الو ث ةيصولا

 ك همهس براقألا نم دحأ ضيقي مل ام ليق دق هنآ ىمم : لاق

 ٠ اهكردأ دقو اهنم هتصح دلو نملو اهلاحم ةيصولاق

 ؟ همهس اهنم دولوملا كردح الو ةمسق

٠ كلذ ليق دق هنآ ىعم : لاق



 ب ٢٥١

 دحاو لك ضبق دةو « براقألا نم ذخأو تام ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ همهس تيملل نوكيأ ، همهس مهنم

 براقألا نم ىصوملا تام موي ادولوم ناك نم ليق دق هنأ ىعم : لاق

 . هدعي نم هتثرولو ةمسقلا ليق تام ولو | همهس هل ناك

 . ةيصولا مسقي نآ لبق تام مث ، ىصوملا توم دعب مهنم دلو نمو

 وهو ةيصولا تمسق ولو 6 هتثرول الو ء ىش هل سيل : ليق هنآ ىعمف

 نكي مل ةيصولا نم ائيسث براقألا نم دحأ ذخأ وآ همهس ذخأو ، ىح

 ٠ ةفصلا هذه ىلع دولوملا تيملل

 : ةلآنسم اج

 له ث نوبرقألا مهثروو ث ةيصولا مسق لبق تيملا ةثرو تام اذاو

 ؟ ائيش ةبارقلل ةيصولا نم اوذخأي

 اذه ىلع ىدنع مهو اهوقحتسا اذا مهل ةيصولا نآ ىعم : لاق

 ٠ اهل ن .. _ ..

 : ةلأسم ده

 ىصوب نآ هيلع بجو هكلم نم ىذلا لاملا رادقم ق ءاملعلا فلنخا

 : نيبرقالل

صوي مل ث لام لضف هل ناك نم : لاق هنآ سابع نبا نع : ليقف



 ہ ٢٥٢

 نم ةضبرف عيضو هللا .ةيصعمب هلمع :متخ دقفهنوثري ال نيذلا هيبرتأل

 ٠ رذع ببس هل نوكب نآ الا ئ هللا ضئا رف

 < ريخ وهف ، اهتميق وآ مهرد ةئامتس كرت اذا : نيملسملا :ضعب لاقو .

 : ٠ نيبوقالل ىصوي نأ هيلعو

 . مهرد ةئامعبرأ : مهضعب لاقو

 ٠ مهرد اتئام : مهضعب لاقو

 ٠ مهرد فلأ : مهضعب لاقو

 نيبرقألل ىصوب ريخ وهف قيناود ةسمخ كلم نم : راثآلا ضعب فقو

 . قيناود ةسمخ.نم .ةميقلا مسقت .اولاق ۔ام لقأ مهنأل ء ةميقللا ىلع اسايق

 مهارد ةعبرأ كرت نم : لاق هنا هللا همحر ديعس ىبأ نع دجوبو

 مهرد فلآ نم رثكأب.ليق هنآ ملعأ الو & اريخ كرت دقف ص اهتمين وأ

 ىف اضيآ اوفلتخلا مث ك اهتميق وأ قيناود ةسمخ نم لقأب الو ص اهتميق وأ

 : 5 ا اد كم ١ ١ ذ _مه

 امآو % لزنمو مداخ .دعم .رادغملا اذه. كلم. نوكي نآ : مهضعب لاقف

 ‘ ل۔ضف كلذ نع سيلو > هنكسي نكسو 6 همدخي مداخ هل نوكي نآ

٠ ةيصولا هيلع بجت الف



٢٥٣ 

 بحأ ىناف:لخن وأ رجش اهيفو ء .اهعرزي ضرأ هل اتناك ااذا: امأو

 ٠ لق ولو ، اهيلع نم ىصوي نآ هل

 ضرلا .ف اهل ركاذ وهو هتمزل :نآ..دعب . نيبرقألا .ةيصو عيض نمو

 ء دقف تباث ريغ كلذ ىلع تامو “ توملا هيغ هسفن ىلع فاخي ىذلا

 . ٠ هلللا ةيصعمب هلمع متخ

 هسفن ىلع فاخي ىذلا :رفسلا وأ ، جحلاو داهجلا دارأ نم كلذكو

 كرت.. اذا٠هبراقأل ىصوي نآ ةملسمو ملسم لك ىلع بجيو ء توملا هيف
 ءاضق دهب ابهذ الاقثم نيرشع ةميق وأ ك مهرد ىتئام ةميق لاملا نم

 ةرافكو ةاكز وأ ث ةضيرفلا ةجح لثم ةمزاللا هاياصو ذافنارو ڵ 4 نيد

 ٠ كلذ هبشأ امو نيمي

 هتيالو كرتن الف ، هتوم دنع هبراقأل صوب ملو ايلو انل ناك نمو

 ٠ فالتخالا نم ةرثكلا ىف هب اولاق ام ىصقأ لاملا نم كرت هنأ ملعن ىتح

 ىتح هتيالو كرتن الف س هل رذعلا بجوي ائيس هل اندجو ناو

 هكرتل هالوتن الو ، هنع فوقولا هيف لعفي ام نوهأو س اجرخم هل ملعن ال

 ةيصولا هنيد نم ناك ناو نيملسملا رمأو « هلوسر رمأو ع هللا رمآ

 ارذصعلا هل لمتحا و ح صوب ملو تامو 65 “ ىقت ىلع رمألا هيلعو ح نيبرقالل

 ٠ هتيالو كرتت مل كلذ ف

 بئاغ الو ميتي مهيف نكب ملو ص ائيش هتثرو هنع قرف ناك ناو
٠ ا'ونسحآ دقف ي نونجم الو



 ۔ . ٢٥٤

 ةيصولاب نيدت تناك : لاقو ائيسث هتجوز نع قرف اراحص نأ ركذو

 ٠ نيملسملا ءاهقف نم ناكو ئ نييرقألل

 : ةايحلا ق نيبرقألا ةحصو جارخ .زاوج ق فلنخا و

 . ةايحلا ىف اهقيرفت زوجب : لوق

 ملعأ هللاو س ىلا بحآ وهو توملا دعب الا زوجي ال : لوقو

.ه قيفوتلا هبو



_ ٢0٥٥ 

 باب

 هتمست ةفرعمو تارملا ف

 هل ىقيب نأ هنم ، ادصق هيبأ اخأ همع نبا لتق لجر نع لئسو

 ؟ تيملا اذه لام نم لتاقلا ثري له ، كلذ دعب همع ثرا

 اذهو ك هدلو هثرو امنلآ,و > هثرب نم لتق ااذه سيل نأ ىعم : لات

 ٠ هثري نأ هلتاق نكي مل اذذا ىنيجعبيو ث هدلاو ثراو

 : ةلآسىم دج

 ؟ مألاو بالا لبق نم نه ام تادجلا نع لئسو

 ح لوألاف مهنم لولا ئ امهمآو ةآرملاو لجرلا بآ ليق نم ىعم : لاق

 تناك اذا هنآ ىعمو ص ثاريملا نع هدعب ناك نم بجح ةجرد ىلعأ ناك نم

 ةجرد امهدهع مث . ءىش تاردجلا نم امهدعب نكب مل مألا مآو بألا مآ

 عيركلا ءالؤهف مكلا بآ مأو ء مكلا مأ مأو ، بألاا بل مأو ، بذلا مآ مآ
 . بسنلا ف نابوتسي نيتلوألا دعب

 اذه ىلعو س ثاريملا نم ءىنث نهد_عب نمل نكي مل ءالؤه نك اذاف

 ء ةدج نيتس ىلا نثري تادجلا نا : ليق هنأ ىعمو تادجملا باسح ىرجي

. .نكردآو نغلب ام كلذ نم رثكأ ىلا : لاق اضعب نآ ىعمو



 _ -_ ٢٥٦-

 : ةلاسم :ج

 ؟ اهيذلاخو اهتخأ ىتنبا تكرتو ك تكله ةأرما نعو

 ٠ نيتلاخلل ءىش الو تخألا ىتنبال ثاريملا نآ ىعم : لاق

 ؟ اهايأو اهمأ و. اهجوز تكرتو .تكله ناف : هل تلق

 5 فصنلا ج وزال : انياحصآ رثكأ آ لوق ق ثاريملا نأ ىعم : : لاق

 ٠ بألل ىقابلاو ڵ ىغب ام ثلث .ات اللو

 ؟ اهمأو اهدجو اهجوز تكرت ناف : هل تلق

 ء ثلثل ١ ماللو 4 فصنلا جوزلل : انباحصأ لوق ف هنأ ىعم : لاق

 ٠ سدسلا وهو دجلل ىقب امو

 : ةلأسم وج

 اهتو_خاو اهمأل اهتوخاو اهمأو اهجوز تكرتو ص تكله ةآرما نعو
 ؟ مهنيب ثاريملا فيك : تلق ك اهمأو اهيبأل

 ماللو 5 فصنلا جوزلل : انباحصآ رثكأ لوق ق هنأ ىعم : لاق

 اهتوخاو س اهمآو اهيبأل اهنوخا هيغ كرتشي ىقابلا ثلثلاو ڵ سدسللا

 ٠. للدعاصف نانثا ناك اذا ڵ ءاوس هيق ىثنألاو ركذلا اهمخل

 ا_هلف ةدحاو تناك ناف ء اخثانا مألاو بألل ةوخالا ناك ناو

٠ ةعست ىلا لوعتو ع ةتس نم ةضيرفلا نوكتو ، فصنلا



 م ٥٧ ٢ م

 ، ةتس نم ةضيرفلا نوكتو ح.ناثلثلا امهلغ ادعاصف نيتنثا اتناك ناو
 سدسلا: ناك مهسأ ةرشع ىلاا ةضيرفلا تلاع اذاو ، ةرشع ىلا لوعتو

 نملو > لاما ةلمح نم فصنو سمخ فصنلا بحاصل ناكو ء ارنتع .اهنم

 7 لامآ ةلمج نم ناسمخلا هل ناك ناثلثلا هل ناك

 ناك > رثكآ وآ ةد_حاو اخثانا مألاو بألا نم ةوخالا ناك اذاو

 ىثنالاو ركذلا ادعاصف .نينثا ناك اذاو ع مالل ةوخالل همكح اصلاخ ثلثلا

 . ءا وس. هيخ

 : ةلآتنم ج

 ؟ مأل خآ .امهدحأ ، همع ىنبااو هتجوزو هتنبا كرت لجر نعو

 لصأو ك مهسأ ةثالث نمثا ١ هتجوزلو ك ناثلثلا هتنبال تفصو ام ىلعف

 لكل ع امهس رثع ةتس نيتنبالل نوكب ، نيرشعو :ةعبرآ نم ةضيرفلا
 ةضيزقغلا لصأو ح ٠1 متهسنأ ةثالث نمثلا ةجوزللو . مهسأ ةينامث ة دحا و

 ةينامث ةدحاو لكل « امهس .رشع ةتس نيتنبالل نوكي نيرشعو ةعبرأ نم
 ٠ ةبصعلل مهسأ ةسمخ ىقبي مهسأ ةثالث نمخلا ةجوزللو : مهسأ

 - 6 مأل خآ امهدحأ معلا ىنبا ق نوملسملا فلتخا دقو

 هولعجو ث تيمللا برقأ هنأل « مألا نم خالل ثاريملا : لاق نم لاتف

 ٠ بالل خألا ةلزنمب رخآلاو ڵ مألاو بالل خألا ةلزنمب

 ىقابلا و ث هللا باتكب هثاريم نم س دسلا مالل خالل : لاق نم لاقو

 ٠ َ . .:. ٠١: نافصن يي

( ٥ ج ديفملا عماجلا - ١٧ م (



_ ٢٥0٨ 

 ى ذلا معلا نم ثاريم طقسيو ىقب ام مالل خاللف لوذلا لوقلا ىلعف

 ٠. تيملل اخأ وه سيل

 نم ةضيرفلا نوكتو .ث نافصن امهنيب ثاريملاف : رخآلا لوقلا ىلعو
 © امهس رع ةتس امهنم ةدحاو لكل نيتنبالل ، امهس نيعبرأو ةينامث

 ٠ مهسأ ةسمخ امهنم دحاو لكل محا ىندبال و &{ مهسأ ةتس ةجوزللو

 ح باوبصلل برقأو لدعأ وه رخآلا : ةلأسملا هذه ىف رظانلا لاق . .
 . ةبصعلاي اذه هئاريمو ئ ائيش تانبلا عم ثريب ال مالل خالا نأي

 ٠ ملعآ هللا و

 : ةلآننصم وج

 تاوخأ سمخو > مأل ترا وخأ ثالثو ك .امأ تكرتو تكله ةأرما نعو

 ؟ مهلع مسقنت ىتح برضن هجو ىأ ق مهسوع ر تنفغلتخا اذا بأو مأل

 ك ةعبس ىلا .لوعتو ح .مهسأ ةتس نم اهلصأ ةضيرفلا هذه نا : لاق

 نامهس وهو ثلثلا مالل تاروخاللو ، ةعبس نم مهس وهو سدسلا .مالل
 ةئام نم حصتف ةعبس نم مهسأ ةعبرأ مألاو بالل تاوخاللو ، ةعبسن .نم

 ثالث ىهو مألا نم تاوخألا سوعر برصت كنآ كلذو ك مهسأ ةسمخو

 كلذف ةسمخ ف ةثالث كلذف سمخ وهو س تاصلاخلا: تاوخألا سوءر ف

 ىف مهس مالل ع ةسمخو ةئام كلذف ث ةعبس ةلأسملا لصأ ف امهس رشع ةسمخ
 ىف نامهس مألا نم تاوخاللو ، رشع ةسمخ كلذف ، رشع ةسمخ

 تابصلاخلا تاوخأللو ، ةرشع ةدحاو لكل نوثالث كلذف .ربثع ةسمخ .

 ريغ نم اذهو ث رشع انثا ةدحاو لكل ينوتس كلذف ،.رشع ةسمخ ف ةعبرأ
 ٠ مجر ٠ باتكلا

 : ةلاسم 7

؟ هيخأ ةنباو هتمع كرتو كله لجر نعو



. .٢٥٩ 

 افالتخا كلذ ىف نآ ىعم : لاق :

 .ةمعلل هلك لاملا نا : لاق نم لاق ٠

 ثلثلا خالا ةنبالو ص ناثلثلآ ةمعلل : لاق نم لاقو .

 نافصن امهنيب :: لات نم لاتقو ٠

 ةنبال هلك لام ا نآ هتفرع ى ذلا : د_محأ نس نسحلا .ىلع وبأ لاتو

 : ٠ ملع هللاو ك اندنع هي لومعملا وهو خالا

 : ةلأسم ديج

 > ضعب نم لفسأ مهضعبو اتس وأ اسمخ نك ١ اذا نبال ١ تانب نعو

 : ؟ مالغ نهنم لفسأو

 ادعاصف ناتنبا نبالا تاذب نم ةجرد ىلعأ ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 نم اهيلي ىتلاو ، فصنلا اهلف ةد_دلاو تناك ناو ث ناثلثلا نهل ناك.
 نبالا نبالو ع نيثلثلا ةلمكن سدلا رثكل وآ ةدحاو تناك تاجردلا
 . ٠. نييثنالا ظح لثم ركذلل هنم ىلعأ نم ىلع دري ىتنب ام لفسألا

 : ةلاسم ده

 هيبأ اخأ ةمعو ى مأل ةوخا ةثالثو ڵ همآ كرتو س كله لجر نعؤ .
 ١ ؟ همأو هيبأل .همع نبا نبا وهو س هتبصعو همأل

 ىقب امو غ ثلثلا همأل هتوخالؤ ة سدنسلا همأل : ليقت هنآ ىعم : لاق 5
:,ه : هثاريم نم ءىش .همأل هييأ ىخآ همعل سيلو ۔ همآو هييأل همع ننال وهق



 -_ _- ٧٢٦٠.

 :ةلأسم

 ؟:هتمع نباو۔همع ىتنب كرتو كله لجر نعو

 مهؤابآ ناك ول نأ لاملا ىف مهءابآ ثروي نم لوق ىلع هنأ عم : لاق
 ` ٠ ثأريملاب ىلوأ وه هنأل ء معلا ىتنبال ثاريملا نوكي نيمئاق

 ح ةبا:رقملا ىنعمب محرلا تاجردب مهثروي هنا : لوقي نم لوق ىلعو

 . نيبرقألا ةيصو جرخت ام بسح ىلع اثالث مهنيب لاملا نوكيف

 ى ةمصعلا: نبال لاملا نوكي : ةبصعلا لزانم مهلزن نم لوق ىلعو

 نود معلا نبال لاملا ناك مع ىتنبا و مع. نبا: كرت ول هنأل ، ركذلا وه هنأل

 ظ_ح لثم ركذلل اووتسا ا ذإ ةثرولا ماقم مهميق نم لوق ىلعو ح معلا ىتنبا

 . معلا ىتنبال فصنلاو ڵ فصنلا معلا نبال نوكي س نييثنألا

 :ةلأسم وجا

 ؟ امهنيب ثاريللا فيك ث هيبأل اتخلو ث ةنبا فلخو ث كله لجر نعو
 لخدي الو & فصنلا :وهو « ىقب اام تخاللو ، فصتلا ةنباللا عم : لاتق

 ةبصعلا تناك اذاف افالتخا كلذ ىف ءىشب امهعم مهبسن حص ولو ةبصعلا
 ٠ بالا نم وآ مألاو بألا نم تخألاو ك نينعلا ىتيب تخأو ك نينبلا ىنب نود

 : ةلأسم ده

 > اهييآو اهمأل تاوخأ ثالثو ك اجوز تفلخو > تكله ةأرما نعو .

؟ مهنيب ثاريملا نوكي فيك ك اهيبأل اخلو اتخأو



_ . ١ ٢٦ _ 

 مسقني ال مهسأ هحبس كلذنغ. ع .مهسآ ةعبرأ تاوخاللو . مهسأ ةثالث جوزلل

 ةضيرفلا برضاف ، ثالث نهو مهسأ ةعبرأ هنأل ، نهنيب تاوخألا بيصن

 ىف ةثالث جوزلل س نورشعو دحاو كلذغ ڵ ثالث نهو نهسوءر ف اهلوعب
 ةدحاو لكل ث رشع انثا ةثالث ىف ةعبرأ نهلو « مهسأ ةعست كلذف ةثالث
 ٠ كلذ ىوس ام طقسيو ث مهسأ ةعبرأ

 نم هنآ لجر ىعداو ء اميخأ ىتنبآ تفلخو « تكله ةآرما نعو

 ١ . ؟ كلذ فف.لوةلا ام ةبصعلا

 ةبصعل ا بست حصي ملو  خالا ىتنبا بسن حص .ذا هنأ ىعم : لاق

 . ىعدي اميف ةنيبلا هيلع ناكو س خألا ىتنبال ثاريملا ناك

 > ففورعم .بأ ىلاا :كلاهلا ىقلب هنأ لجرلا اذه ىعدا ناه : هل تلت .

 ؟ هجح هل نوكي له ص نيذه ىنب نم هنا : لاقف

 اثاريم كلذب قحتسي مل نيذه ىنب. نم هقآ حص اذا هنآ ىعم : لاق

 فورعم بآ ىلا اذه ىقلي نأ ىلاا هيلع دهشي احيخص ابست بستني ىتح

 حصي امم بسنلا لبق نم امهعيمجل بآ :اذه ناو ث اعيمج هيلا نايقنلب

 ىلع اذه الا ةبصعلا نم اثراو اهل ناملعي الو ، ءابآلا قيرط نم ةبصع هنأب
 نكمي نيذه ىنبي نم هنأ هتحصو هلوق نأل ء بسنلاا نم حصي.ام: ليبس

 محرلا ىنعمب اصمحر نوكيو ع نيذه. ىنب نم ءاسنلا دالو نم نوكي نأ

 اهيبأ خأ اهمعو اهيخأ ىتنبا تكرت ولو ى ديعبلا محرلا نم ىلوأ بيرقلا

 فألا خآ معلا نم ثاريم اي ىلول خالا اتنبا . اتناك . افورعم !رضاح اهمأل
 | ٭ مألا.نم

٠ ةكلاملا خ ىتنبا جوزب نآ ىلو هنآ لجرلا ذه ىعدا ناف : هل تلق



 :س -٢٦٢

 نوكي. له : هريغ نم: ثاريملاب ىلوأ هنأ جتحاو لجري. امهااادحا جوز دقو

 ؟ ةجح اذه قف هل

 ريغن نم تيثئع جيوزتلا نأل . ةجح ا ذه ف هل سيل هنأ ىعم : لاق

 نم وأ ىلولا نم ةلاكولابو ، بألا نم ةياصولاب تبثب دحاو هجو
 ٠ ثاريملاا هلك اااذهي قحتسي الو ناطلسلا نم وأ نيملسلا

 بسنلاب ىلو ةأرملل حصب مل اذذا : نيملسملا نم لاق نم لاق دق كلذكو .

 & اهنم ةفورعم ىه ىتلا اهتليصف نم اهجوز نم اهجوزب نآ:زاج حيحصلا

 جيوزتلاو بسنلاب الا ثاريملا كلذب قحتسي الو ص هب اهبسن مث حصي مل ولو
 ٠ ثاريملا ق ةجحلا نم عسوآ ةجحلاو ‘ ثاريملا نم عسوأ

 : ةلأسم ج

 . بأل تخآو مأل تخلااو | مأو يفز تخأ تاقرفتم تاوخأ ثالث نعو.

 ؟ نهريغ نهعم سيلو

 بالل تخاللو ، فصنلا مأل او بالل تخألل : ليق هنأ ىعم : لاق

 4 مهسأ ةنس نم اهلصأو > سدسلا مالل تخاللو . سدسللا نيثلثلا ةلمكت

 ٠ مهيلع درلا لجأل مهسأ ةسمخ نم مسقتو

 . مذلاو بالل تخألا - بالل تخألا ىلع درب ال اضعب 9 ىعمو

 ٠ ىقب ام مالل تخذلا ىلعو > بألاو مالل . تخألا ىلع دريو

 :' اهنم « امهس نيزشعو ةعبرأ نم ةضيرفلا تناك اذه. تبث اذاو

 نورشع ىقبت ، مهسأ ةعبرأ وهو ءىش اهيلع دري ال ڵ سدسلا بالل تخالل
 ةسمخ وهو عابرأ ةثالث مألاو بالل تخأللو ث ةعبرأ ىلع موسقم امهس

٠ مهسأ ةسمخ وهو عبرلا مالل تخاللو ث امهس رشع



: :٢٦٣ 

 ، مذل نيتخآو © مأو بك نيتخانوأامأو ، ةجوز فلخو كله لجر نعو

 ‘ : مهس ةئالث عبرلا, ةجوزللف % امهس رشع ىنثا نم ةلآسملا هذه : : لاق

 نيتخاللو 0 خيس ةينامث مألا و بالل نيتخأاللو ،ك نامهس سيدسلا لو

 سيلو ، رشع ةعبس ىلا رشع ىنثا نم لوعتف ك مهسأ : ةعبرأ مالل
 ىوذ ماهس مامت دعب ىقبي ام ةبصعلل امناو ء ةيصع هنأل ءىش معلا نبال

 .. لجو زع هللا باتك ىف ضرف لهآ ماهس .ووذ مهلك ءالؤهو 7 ماهسا

 ؟ هثاريم نوكي نل مالسالا نع دترملا نعو

 ةب_صع نم مهنم ناك نم هنيد لهآ نم هتثزول نوكي هنأ ىعم : لاق
 ، هيلا دترا ىذلا هنيد لهأ نم اوناك اذا ، ةضيرف ىذ وأ محر وأ
 مالسالا مكحب .مهنم ىلوآ ناك نمو ص نيملسملا دهع ةوعد لهأ نم ناكو

 ٭ ىلوأ وهف

 ء نيملسملا دهع لهآ نم هنيد لهآ نم ةثرو هل نكب مل ناف : هل تلق

 لهآ نم هتثرول له ك دترا مث ك ملسم وهو اودلو راغص دالوأ ةثرو هل نأل

 ؟ هثاريم نوكي نمل ، ةبصع الو محرب ةثرو مه .سيل نمم دهعلا

 : هيف فلتخي هنآ ىعم : لاق

 اودلو نيذلا مالسالا لهأ نم راغصلا هدالوأل : لاق نم لاق
: . . ٠ : , ٠٠. هدلع



_ .٢٦٤ 

 ٠ هنيد لهآ نم دهعلا لهأ نم ءارقفلل هنا. : لبق

 م هللا لام تيب ىف لعجي : ليقو .

 ح هنيد لهآ نم ءارقفلا نم دحآ نكي مل نا رخآلا لوقلاا ىلعف : تلق

 ك دهعلا لهأ نه هنيد لهآ مآ راغصلا هدالوأ هثاريمي ىلوأ نم ءاينحغآ اوناكو

 . ؟ءاينغأ اوناك ولو

 ّ رايتخال ١ ىنعم ىلع راغصلا هدالوأل ( نوكي نأ هدشب هنآ ىمم : لاق

 ك ءارقف وأ ءاينغأ اوناك مهل هلعجي هنيد لهأل هثاريم لعجي ىذلا ن آ آ ىعمو

 ٠ ءارقف وآ ءاينغأ اوناك ٦ هلعجي ىذلا نآ ىعم كلذكو

 راد ف نوكرسم ةثروو س نوملسم نوغلاب ةثرو هل ناك ناف : هل تلق

 نيملسملا هتثرو نوثروب مهنأ ملعأ ال .انباحصأ لوق ىف هنأ ىعم : لاق -

 اذه ىلع اوناك اذاف ء برحلا لهآ ثروي ن:ىنبجعي.الو ح ائيش هنم

 ء برحلا: لهأ ىلا عفدب نأ نم ىلوآ هللا لام تيب ف نوكي نآ ىنبجعا

 مل امو ص اهيلع فجوبي مل - ةمينغ هذهف ث ةمينغلا هبش برحلا لهآ لام نأل

 ٠ هللا لام تييل اهنأ ىعمف مئانغلا نم اهيلع فجوي

 ؟ هت ارربم نوكب نمل » هللا لام تبي ب نكي مل ١ اذاف : هل تلق

 مدع اذا ، هللا لام تين ف هلعجي نم لوق ىنعم ىلع هنأ ىعم : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا نم ءارقفلل نوكي نأ ىدنع هبشآ كلذ

 : ةلاسم ٭

انم ثالث ىلع نوثراولاو



 س . ٢٦٩٥

 دالوألاو « نيبوبألاو نيجوزلاك هللا باتك ىف مهضرف ماهس ووذ

 بألا ول نيوبأل ، ثاتاو روكذ نم تاوخألاو ةوخالا ك ثانالاو روكذلا
 هللا لوسر ةنسي دالوألا ونب ونيو {& ةدجلاو , دجلا مهونحنو ّ مأل وآ

 ي ما عم.ةدج الو ، بآ عم ادج نوفرؤي الو ة ملسو ةيلع هللا ىلص
 ٠ فانصألا ةثالثلا دحآ ءالؤهف ركذ نبا عم نبا نبا الو

 ىوذ عم مهلو ى مهضورف ضئارفلا .ىوذ ذخآ دعب. تابصعما مث

 لاق ع ضورفلا ىوذ مدع عم لاملا عيمج مهلو ء لضف ام ضورفلا

 ٠ ( نوبرتألاو نادلاولا كرت امم ىلا:وم انلعج .لكلو ) : ىلاعت هللا

 ماحرألا ولوأو ) : ىلاعت هللا لات ح ماحرألا ووذ مهدعب نم مث

 عيمج ىلع نومدنقم ماهسلا ووةف ( هللا باتك ق ضعبب ىلوآ مهضعب

 ثوروملا نم تابصعملا برقأل وهق ماهسلا ىوذ نم لضق امو .ةثرولا
 دحأ ثري الو ى ثانالاا نم دحآ ثوروملا نيبو هنيب لحي مل ام ايسن

 جوزلا عم " الا تايصعلا عم الو & ماهسلا ىوذ نم دحآ عم ماحرألا نم

 " © - ١٠ نيجوزلا ضرف دعب نم لضف ام ماحرألا ىوذلف ص ةجوزلاو

 ليق رفاكلا ملسي نأ الا املسم رفاك الو ث ارقاك ملسم ثري الو
 تام اذاا اضعب امهضعب ثري .ال هناف ء نيسجوزلا الل تيملا, هلام .مسق
 ملسمآ. ولو ؛ ثاريملا ف نالخدي ال امهناف ث امهنم ىحلا ةلم.ريغ ىلع امهدحإ
 ٠ لاملا مست لبق امهنم ىحلا

 : .بحرم 7 3 -. َ 7

 هلتق نم لتاقلا ثرب الو « رحلا دبعلا الو 0 دمعلا رحلأ ثري الو

 ثري هناف كرشلا للم لهآ امو ى انباحصأ لوق ىف ادمع وآ أطخ لتقلا ناك

 لمهأ عيمج نم ع مهريغو ىراصنلاو سوجملاو دوهيلا نم اضعب مهضعب
 ٠ ) ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو ( : ىلاعت هللا لاق ك كرشلا
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 : ةلأ 7

 .صن ام : اهنمف : لوصأ ةعبرأ نم . جرختسم ضقا رفل ١ مسق لصأو

 ةوضخالاو دالوألاو نيوبألاو أ نيجوزلا ضنئا رفك > ىلاعت هللا باتك ق

 ` -۔'٠ تاوخألاو

 تانيو دجلاو ةدجلاك مالسلاو ة ةالصلا هيلع لوسرلا ذ ةنس نم . : هنم

 ٠ كلذ هبشا امو نيوبالل تخألا عم فلألا تخأ ُ ةنبال ١ عم نيال ا

 تامعلا ثاريمو دلولا مدع مم دلولا دلوك عامجالاب : هنمو
 ٠ كلذ هيشآ امو تالاخلاو

 & ةوخالا عم دجلاك « ءاهقفلا نيب فالتخال ا هيف ىر رج ام : هنمو

 تانبلا مم ةوخالاو ةمعنلا ىلو-هو 6 تا وخألااو تخألاو خالا وأ

 ٠ كلذ هيشأآ امو نمالا ةنبا و ؤ نميالا تانب مم ةنبال ١ وأ

 روكذلا :دالوألا دالواو ث دالوألا عم 7 ضرغ .: نمثلاف
. ملعأ هللاو 2 ءالؤه مدع عم عبرلا نهلو ، روكذلا لسن نم ع ثانالاو



 ٠. ٠ .  1با .

 . :جلا نان ي

 امنا هنأ انعمسف ( : قلخلا عبمج . نم سنجلاب ا ثر ا وني نمع هتلأسو . ١

 / 53 ٠ :دنهلاو جنزلا هسنج ثروب

 ؟ هنوت رب ىتمو : : تلق

 ٠ محر الوا ةبصع نم ثراو هل ا نكي مل اذا : لاق

 ؟ هسنج نم هثري نمو : تلق

 ٠ اميقم هدلب ق ناك نم : لاق

 مل هلام كردأ :ام ئثم وأ تام موي اميقم هدلب ف ناك نم : تلق
 ؟ هسنج همسقي

 ٠ هنامب قحآ هدلب ىف اميقم هسنج نم : لات

 .؟ هنوثري فيك ءاستو الاجر !وناك ن زا تيأرأ : هل تلق

 ٠ محرلا ثاريم ةلزنمب اوس . هيف ىتنالا ركذلا .

 ' ؟ ضعب ىلع مهضعب لضفي مآ سورلا ىلع نوطعيف
 ١ و ىنغلا و : 3 :ريغصلاو ريبكلا س وع رلا : ىلع نوطعي لب : لاق .. .

 ٠ ءىش هل سيل مسقلا لبق هنوم دعم دلو نمو ءاوس هيف

 ى رقل ١ برقأ ىل ١ ذفني دحآ هسنج نم ه دلب ف نكي مل ن ٬راف : تلق .

؟ نامغ دودح ف هنصح .نم اميف :دجو نم ىطعيف هبلا



...٢٦٨ 

 . مهريغو هيلا ىرقلا .برقأ ىف دجو نم ىطعي : لاق

 نا دلي لمهأو > لئابقب جنزلا نم .هؤابرقأآ ناك نا تيأرآ : تلق

 : َ . - ؟ ةفلتن

 جنزلا نم مهريغ نود . هدلب لهآو هتليبق لهآ نم جنزلا ىطعي . زاق 7
 ٠ كلذك دنهلاو

 ناهعب دالو نمم جنزلا نم نيدولوملا نم ناك نا تيآرآ : هل تلق
 .؟ جنزلا ةعامج مآ ء .هدالبو هتليبق له نم نودولوملا ىطعيآ

 " د هتليبقو هدالب لهأ نم نودولوملا ىطعي : لاق

 ىلاوم ىطعيأ نيبولجملا نم وأ نيدلوملا ىلاوم نم ناك نا : تلق
 ؟ نيدلوملا ةعامج وآ نيدلوملا. نم :هوقتعل نيذلا

 . مهريغ نم هب ىلوأ ىدنع نيدلوملا نم هوقتعأ نيذلا ىلوم : لاق

 ؟ مجعلا نم ناك نا كلذكو : تلق

 ٠ مهريغ نم نيبولجملا مجعلا نم هب ىلوأ هيلاوم : لاق
 امهادحا نم هيبأ ةليبقو جنزلا نم سنج نم ناك نأ تيأرأ : تلق

 ١ ؟ ىرخألا نم همآو

 جنزلا نم همآ سنجل سييلو:“. هييآ .لبق .نم هسنجل هلام : لاق

 ءىش ٠

 سنجل نوكي جنزلا: نم.همآو { دنهلا .نم .هوبأ ناك نا: كلذكو : تلق
٠. . : .. ه :ءىش جنزلا .نم همآ نبتجلل. سيلو. 0 ىدنملا هيبأ



 ذ ٢٦٩ د

 امنا و .. .محر الو ة ةبصع هل سيلو .ع 3 -ءاكرش : ا.وناك ن أ تيأر ؟ :

 ؟ هسنج مآ هلامب قحأ ىه ` هجوز هلو ك هسنج نم هئري

 ة ٠٠ هسنج نم هلامب قحأ هتجوز : لاق

 نوكي وآ هل كلذ نوكيأ ةارماو لجرل هلك هلامب ىصوأ ن ٬راف : تلت

 ؟ هسنجل ناثلثلا

 . ي ى سنجل سيلو هل ىصوأ نمل هلك زاج ىصوآ اذا : لاق

 نوكيو هلوق ليقي هسنج جنزلا ءالؤه نل رقأ . { ذل تيأرأ :

 | ؟ 7

 ٠ زئاج هراارقنا معن : لاق

 ىلع نوعدي وآ هسنج نم جنزلا ءالؤه نأ حصي فيكو : تلق
 ؟ ىطعأ هنولب ا يجنز .ناك نم لك مآ ، ةذيبلاب كلذ

 مهنم دحآ .ىع دا | ناف {& ( جنزلا نم هدالب ىف ناك نم لك ىطعي : لاق

 نم هنآ لدع ىدهاسش ماقأ نمم ةنيبلا هيلعف هريغ ىفنو هسنج نم هنآ

 نكي مل.ن زاف ههبسث نم هلامب ىلوأ مهف ص هدالب نمو ، هتليبق نمو س هسنج .

 ٠ مهسبوءعر ىلع هيف اعرش. . مهلك اوناك ةنيب مهنم دحأل

 هنستج نم امهنأ حصق نانثا وآ دحاو هدلب ق ناك ناا تيآرأ : تلق
 اضيآ مهنم ىرقلا قو جنزلا نم هتليبق نم هوقتعأ نيذلا ىلاوم نم
 نورخآلا هعم نولخدي مآ ث هلامب ىلوآ هدلب نم ىذلا اذه نوكيأ
؟ هلثم مهو



 س ٢٧٠ ب

 ٠ ادحاو ناك ناو > هلامب .لوآ هتيرق نم .نيذلا : لاق

 وهو هدلب ف ىذلا ناك نأ تيأرأ : تلق ء اعضرم ايبص ناك ناو : تلق
 نوكيأ هسنج ريغ . .نم ةثرو هلو & هلام ضبقب ملو ] غلاب وأ دحا و ىبص

 ؟ ةيرسقلا هذه ريغ نم لاملل ١ بحاص لوألا تيمل ١ سنجل نوكي وأ هتثرول

 ٠ ضيقي مل ناو هلامب ئلوأ هنأل ، ىناثلا تيملا ةثرول نوكي : لاق

 . :ةلاضم "

 3 ثرا و اهل ملعي الو 6 تتام دق ةآرمال نيد هيلع لجر نع هتلأسو

 نم هل صالخلا فيك & دنىىلاو جنزلا و دنهلا لثم سانجألا نم ىهو

 5 ؟ نبدلا ! ااذه

 مل اذا اهسنتجل اهلام ناك سانجألا نم تناك اذا هنآ ىعم : لاق
 ٠ ةيجوزب ةضيرف الو ةبصع الو محر نم ثراو اهل نكم

 نيدلا اذه نم لجرلا ذهل صالخلا فيك ح اهسنجل اهلام ناكو ةيجوزب
 '٠؟ ادعاصف دحااو ىلا وآ اهسنج نم هنل ملع نم لك ىلا ملسي

 نيذلا ."رارحألا . اهنىتج لهآ عيمج + ئلع هثاريم مسقي هنآ ىعم ٠. : لاق

 : ىشنال و ركذلا ة ةالصلا متت تناك ثيح ك اهدلب قف ة ةالصلا نوميقي

 ٠ ءاوس هيم ريقفلاو .ىنغلاو 2 ءاوس ريبكلاو .ريغصلاو ، ءاوس كلذ ..

 مهريغ نود قحتسي نمم اهسنج لهأ نم ادحأ ىطعأ ناف : تلق

,؟ نامض هيلع له .نوقحتسي نيذلا نم



 ب ٢٧٢٧١

 ٠... كلذك هنآ تبث ث اذأ نامضلا هيلع يلع نآ ىعم : لاق

 نم تقولا كلذ ناكو ث تقو ىف تكله ةآرملا هذه تناك ناف : هل تلق

 لذه دارأ مث . .ء اگبىش لجرلا ااذه ملسي ملف ء ثاريملا قحتسي نم اهسنج

 > كله نم اهتوم مايأ اوناك نيذلا كمئل وأ كله دق تقو قف صالخلا لجرلا

 اذه هخنقو ف ٥ دجو نم ىلا ملسي نأ هبنزجيآ ك باغ نم مهنم باغو

 . ؟ هيف تكله ىذلا دلبلا ف اهسنج نم

 : هيف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 مهتثرولو ء اهتوم تقو ف نيرضاحلا اهسنج نم ةثرولل : لاق نم لاق
 ء ىنعملا أ ذ ده ١ ىلعا ثاريم ١ ليبس ىلع جرخيو ك مه دعبي نم

 نملا نسيلؤو : ميلستلا ١ نبح ف اهسىننج . نم رضح نمل :: ليق هنآ ىعمو

 . ٠ هتثرول الو هتوم دعي ت ام نمل ال و . ؟ ىش مهنم تام

 هللا: لام .تيب ف اثاريم نوكي هنآ.: لوقلا ضعب ف جرخي هنآ ىعمو
 ٠ عامجا وأ ةنيب وأ باتكب ثراو هل حصي نأ الا ے سنجلا نود ,

 ح ةمسقلا تقو نيرضاحلا سنجلا ىلع لاملا اذه قرفي نأ تبث اذاف
 ع ناويدلا ف رئاجلا :ناطلسلا عم نولخلااد. موق ةآرملا هذه سنج نم دجوو

 لهأ نه دجو نمم مهريغ ىلا ملس امنا " ةمسقلا ف نيلخا د نونوكيف

 سيل وبم نمم ةالصلا متن ةآرملا هذه هيف .تناك .ىذلا دليلاو سنجلا

 ؟ كلذ ف هجولا فيك مأ رئاجلا ن :راطلسللا ناويد ف لخدي

 هنج لهأل نازيم جرخ ثاريملا ليبس ىلع ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 اذاو ، ارئاج وآ الداع ٤ ارنجاف .وآ راب .ناك نمم اهتلم لهأ عيمج نم ٠

 بجوالافغ رايتخال ١ ىلع نوكي نآ همبشثأ رضح نم ىلع قرفي هنآ تيث

: :هه - راجفلا أ نود رازيگلا : ق :نوكي ن آ ؟ بايحتسالا ناك ك رايتخالا



 ت ٢٧٢ _

 تيب هلل دجوي ملف ، هللا لأم تيب اف نوكي نآ تبث اذاف : هل تلق
 ل_هآ نم ةماع ءارقفلا ىلع قرفي نأ زوجي له ، تقولا كلذ ىف لام

 ؟ مهريغ و اهسنج ١

 ٠ هللا ءاس نأ ااذكه ىدنع ناك كلذ ١ تبث اذا هنآ ىمم : لاق

 ىلع ي ارقفلا ىلع قرق نل دسعب ثراو هل حص اذاف : هل تلق
 نم هال حص ىذلل مرغ ءارقفلا ىلع قرغ ىذلا ىلع له .{© ىنعملا اذه

 ؟ ثاريملا

 ص رايتخالا ىلع هملس امناو ، مكحب هملسي مل اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ كردلا هبجوي ام ىلع مهنم كردأ نم ءارقفلا ثراولا

 نم ذخأب نأ هلأ س تام دق ءارقفلا نم دحأ ناك ناف : هل تلق

 ؟ مهتثرو ىلع ةجحلا دعي مهلاومأ ِ

 7 تامملااو ايحملا ق تمث » مهيلع نامضلا هل تيث اذا هنأ ىعم : لاق

 ىف كلذ نامض ههمزلب له « لام مهل دجوي ملو :ونام ناف : هل تلق :.

 ؟هلام

 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو { نماض هنأ ىعم : لاق

 : ةلاسم ه

 ؟ مه .ام مدآ ىنب نم سنجلاب نوثراوتي نيذلا سانجألا نع لئسو

: فالتخاب هيف ليق هنآ ىعم : لاق



_ ٢٧٣ 

 ث ةبونلاو ةسثبحلاو جنزلا و دنهلا : لات نم لاق

 ناضيبلا نم مهنأو ، برعلا نم مهنآ دنسلا ف عمس : ديعس وبأ لاق

 هلو ىنعم ىلع ٠

 ةلاسم ذ :

 ىذلا ةنبا كرتو ارامث فلخو ث كيلامم ادالوآ كرتو تام ىلوم نعو
 ؟ هثا:ريمي ىلوأ نم { رارحأ محر هلو سنج 4! سيلو ح هتنعأ

 مهلوق ف ثروي ال هنا : انباحصآ لوق ىف ليق هنأ ىعم : لاق

 اذه ىلعف ع افالتخا كلذ ف ملعأ الو ، لاح ىلع ةقاتعلا لبق نم ءالولاب
 ٠ قتعملا ةنبا ثرت ال.

 فقو كيلامم دالوآ رحلل ناك ا ذا هنا : لوقلا ضعب ف ليق دقو

 ح مهيلا ملس ااوققتتعآ نازو ى هنم اورتسشيو اوعابي ناا ىلا ثاريملا مهيلع

 تفصو ام اذه ىلع مهف لوخلا: كلاهلا ةثرو ىلاا ثاريملا عجر اوتام ناو.

 ٠ }لرا؛رحأ اوناك اذا ماحرألا نم

 نم رارحألا هتثرول ثاريملاو س رحلا دبعلا ثري ال : لاق نم لاقو
 ٠ ارارحأ اوناك اذا ماحرألا نم تفصو ام ىلع مهو ، مهدعب

 : ةلاسم ا

 امحر اهل فرعي ملف تتامو ، ءادوس ةآرمال مهارد هدي ف لجر نعو

 ؟ مهاردلا كلت ملسي نم ىلا ةبصع الو

( ٥ ج دينغملا عماجلا _ ١٨. م ]



 ص ٢٧٤

 ٠ اهسنجل اثاريم نوكي : ليق دق هنأ ىعم : لاق

 هيطعي مكو ء ءارقفلا وأ اهسنج نم ءاينغألا هيطعيف : هل : تلق

 : ؟ مهنم

 رارحألا نم ا.وناك ناف > ءارقفلا و ءاينغألا هنطعم هنآ ىعم : لاق

 متت تناك ىذلا دلبلا ف ةالصلا نومتي نيذلا ءا.وسي هيف ىثنألاو ركذلا

 ٠ هيف ةالصلا

 ةالصلا متت دلب اهل فرعي ملو ةالصلا رصقي نمم تناك ناف : تلت
 ؟هيف

 لهأل اث اريم نوكي مث . اهدلب حصي ىتح اهنع لآسي نأ ىعم : لاق

 ٠ ليق ام ىلع اهسنج نم اهدلب

 ؟ الصأ دلب اهل فرعي مل ناف : هل تلق

 ىذللا لاملا ةلزنمب نوكيو ص ءارقفلا ىلع قرفي هنآ ىعم : لاق
 ٠ اذه ىنعم تيث ا ذا بر هلل فرعي ال

 : ةلآسمم ج

 لهآو قارعلا لهآ هيلع ممتجا اممو : ىلوألا ةفاضالا ىلاا عجر

 نم دحآ نكي م-ل اذا ةمعنلا ىلوم نوثروي مهنآ زاجحلا لهآو ماسلا

 ةيباحصلا نم ادحأ نأ انملع ام : اولاقو كلذ ف اوفلتخي ملو % تايصعلا

 ٠ كلذ ىف اوفلتخا نيعباتلا الو

 لوسر نأل . هل ثاريمال ةمعنل ىلوم : هللا همحر رثؤملا ويآ لاتقو

نآ انغلبو ك ءالولاب ثرو هنأ انملع الو > ةمعنلا ىلوم ثروي مل نلع هلما



 ب ٢٧٥

 ىلوم وهو اهل لاخ نبا نا. : لوقتو ىكبت ىهو ةآرما هيلا تءاج رمع نبا
 لاقف ، رمع نبا ىلا هملست نآ تدارأو ، لاملا اذه كرتو & كله رمع نيا

 نآ ركذو ص ءالولاب ثروي ملو ، هضبقي ملف هتتذخأل ىل ناك ول : رع نيا
 ةلع هلما لوسر اعدف « تامو ةلخن 'قذع نم طقس ةلع هللا لوسرل ىلوم

 ٠ ءالولاب ةلع هثروب ملو هثازيم هيلا ملسف > ىلوم ا كلذ ضرأ نم رضح نم

 : بلاط ىبآ ني ىلع نع هعفرب ح هلنا همحر ديز نب رباج نأ انل ركذو

 .٠ هلك اهثاريمب هل ىضقف ‘© اهجوز الإ هفلخت ملو تكله ةآرماا نأ

 ء هضرأ لهأ نم هنيد لهأل هنك لاملاف جوز الو ةجوز نكي مل ناف : لاق

 اهبف كلم ىتلا هضرأ نم ةالصنا لهأل هثازريمف ةالصلا لهأ نم ناك ناف

 ىوذ نم ثراو حضي ملو سانجألا لهآ نم نكي مل ناف ، هسنج مهو
 ءارقف ث ءارقفلل هثاريمف ڵ سنج الو ةجوز الو محر الو ةبصع الو ةضيرف
 ٠ هيغ انكاس ناك ىذلا عضوملا

 !اوعمجأ اممو ع هللا همحر بويحم نب دمحم اذه وحني ىتفآ دقو

 ، قتعأ نم قتعأ وآ ، قتعآ نم الا ائيش ءالولا نم نثري ال ءاسنلا نأ هيلع

 ٠ نيبتاكم نم بتاكم وآ

 ىلع ءالولا : ليقو & لاح ىلع ءالولا ثروي الو : رثؤملا ويآ لاق

 اكولمم ؛قنعأ نم لثم ث سانلا دنع موهفم وهف امهدحأ امآ : نيهجو

 هللا و . هل ىلوم ناك دحآ دي ىلع ملسأ نم رخآلاو . هل هءالو ناك ى هل

٠ قيفوتلا هبو مكحأو ملعأ



 باب

 رحلاو دبعلاو ملسملا نم كرمثلملا تارم ق

 ح نيملسملا نه ةثرو هلو ملسم كله اذأ ليقو : باتكلا ريغ نمو
 ؟ نيكرشملا نم ةثروو

 : كلذ ف فلتخلا دقف لاملا مسقي نأ لبق نوكرشملا ملسأ ناف

 . امهل ثاريم الف ةجوزلاو جوزلا الا ثاريملا مهل : لاق نم لاقف

 هلام مسىق ك هنوثرد نم توم دعب اوملسأ اذا ثاريم ال : لوقو

 مسقي مل و . 5 أ

 ؟ كيلاممو را رحأ ةثرو هلو رح كله ١ ذا كلذكو

 جوزلا الا: لاملا مسقي نأ لبق اوقتعأ نا مهنأل ثاريملا مهل : لوق

 ٠ اهل ثاريم الف ةجوزلا و

 ؟ لالا مسقي نآ لبق تقتعآو ةمأ ةجوز هلو ، لجر كله اذاف

 ٠ ثاريم اهل نوكي الف

 نآ لديق اهجوز قتعأ مث . تتام مث ى ا دبع ةرح تجوزت ناإو

 ؟اهلام مسقي

 ٠ ث ا رم اهنم هل سيلف

 مث ئ ةدحاو ةقيلطت هديس اهقلط مث 4 ةرح جوزت اديع نآ ولو

؟ ةدعلا ىف ىهو تتام مث ؤ قتعأ



__ ٧٧ ٢ 

 . اهدر نكي مل ولو اهثري هناف

٨ 

 مث . تتتعآ من .| ةدحلا و اهقلط مث ڵ ةمأ رح جوزت اذا كلذكو

 ؟ اهتدع ىضقنن نأ ليق تام

 نوكت نأ الا ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةرحلا ةدع دتعتو هثرت اهناف
 ٠ ملع هللاو « هنم اهل ثاريم الف تتتعأ نيح اهسفن تراتخا

 اهسفن ترانخاف 6 هتجوز ىهو تقتعأ مث > ةمآ جوزت ١ رح نأ ولو

 ؟ ةدعلا ىف ىهو تام مش ى اهأطي نأ لبق

 اذأ اذهو ء ةقلطملا ةرحلا ةدع اهتدعو ، ثاريم اهنم هل نكي مل

 نم ءىش الو 0 اهيلع ةدص الف اهب زاج نكي مل ناف « اهب زاج دق ناك
 ٠ رحلا نم اهل رايخ ال : لوقو س ثاريملاو قحلا

 ؟ رح خآ هلو ةرح هتحت قتعأ دبع ىف ليقو

 نيبتسي ىتح اهعماجي الو هتآرما لزتعي نأ تيملا ىخآ دبعلا ىلعف

 هيخأ ثاريم ريصي ىلبح تناك !اذا هنأل ڵ هوخأ تام نيح اهلمح

 ٠ ابح جرخ اذا همآ نطب ق ىذلا هدلول

 5 ر_حلا: هو_خآ تام ةرح هتحت دبع فق دارأ هلعل : فيضملا لاق

 رهشآ ةتس نم لقذل دلوب تع اج اذا نكلو > هتجوز لزتعي نأ هياع سيلف

 تءاج ناو ٨ رح ةرحلا نم دلولا نأل ئ هاخأ هدلو ثرو هوخأ تام ذم

 م-ل ول اهلزتعا ائيش ثري مل هوخآ تام ذم رهسأ ةتس نم رثكأل دلوب

 ق سانلا نيم ةيراجلا ةداعلا ق فراعتلا ىلع جرخي ااذه و 4 اهلزتعي

٠ ةدالوللا



 ہ ٢٧٨

 ةداع رثكآ نأل ، ثرو رهشأ ةعست نم لقأل هي تءاج نا هنآ : لوقو

 ٠ رهشأ ةعست مامتل ندلب ءاسنلا

 نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف اهلزتعااا نا هنأ لوقلا ضعب ف جرخيو

 ىل نيبي الو ص ةدملا هذه ىفف هي دلولا قوحلل ثرو اهاطو كرت موي ذنم

 ٠ مكحلا رهاظ ىف ءطوااب هيلع موكحم هنأل ، لوقلا اذه ىنعم

 ملعأ هللاإو « زئاجلا ىف كلذ ىف هعفنيف هللا نيبو هنيب اميف امأو
 ٠. قيفوتلا هيو

 هنم ذخأت الو 65 هرعمدتو { هيلع فقاولا اهيآ هانرطس اميق رظناف

٠ بازوصلاو قحلا قفاو ام الا



 ۔ . ٢٧٩

 صاصقلاو شورالاو تايانجلا ف

 ؟ تايانجلا نع هلل همحر ديعس ويأ لئسو

 ك هوتعمل ا٫و ك دبعلااو ك رحلا ةيانج اهنمف : بورض تايانجلا : لاتف

 ث هلقع ريغت دق ىذلاو ، نيغلايلا ديبعلاو

 سبحلا نم رارحألا ىلع ىرجي ام مهيلع ىرجب هناف ديبعلا اماف
 مهجرخآ ناف & مهيلاوم ىلع مهتنؤمو ح ةيوقعلاو ل__تقلا.و ؤ ديقتلاو

 هالوم تام وأ ، لاومأ مهل هفرعت مل اذاا سأب الف سبحلا نم ىلاولا

 بحا سانلا لأسي هوجرخأف ، ارضاح وأ ناك ايبرغ ثراو هل فرعي الو

 ىلولاو مامالاو مكاحللو ، ءاررقف !وناك اذل رارحألا ىف لعفي امك ىلا

 ٠ هللا لام نم هبلع قفنيو نجسلا ق هعدب نآ جرخآ نا افوخم ناك اذا

 دييعلا نم راغصلا امأف ح ثانالاو روكذلا دييعلا تايانج كلذكو

 مهودغي نأ الا ، مهباقر ف هناف حص ناف ، ثدح نم اوثدحأ امف

 . ةمهت مهمزلت مل حصي مل امو ك مييلاوم
 اذا مهلتاإوع ىلع وهف ةيانج نم اونج امق راغصلا رارحألا امآو

 ٠ مهتلا مهمزلت مل حصي مل ناو « حص

 هنونج نيح ف ىنج امف انيبح قيفيو انبح نونجلا هيرتعي ىذلا امأو
 ةحصو هتقافا لاح ق باصآ امو ئ اريبك وأ اريغص ناك ك هلتقا وع ىلع وهق

 ٠ ةلقاعلا ىلع وهف 1آطخلا امآو ، ادمع ناك اذا. هلام ف وهف هلتع

امههلاوفأب هوتتعمل ١ و ىبصلا ىنج امنا نيملسمل ١ ضعي لاتق دقو



. ٢٨٠ . 

 اميف لوقلا رثك ذكآ كا وهو امهلاومأا ق وهف % هاضتفاف امهجرفي وآ ، هالكآف

 ٠ ثب سحأ

 ء ةلقاعلا ىلع هنأ هتاباوجن نم لوقلا ضعب ىفف ىلع نب ىسوم امأو
 ٠: هللا همحر زرحم نيب دىعس لوقي ناك كاذكو

 ث هلقع عايض نيح ف اهاج هنآ ىعدا ناف ث ةيانج ناج ىنج ناو .
 ٠ لقعلا عئاض وهو اهانج هن ةنيبلا هيلع ناف هتلقاع تركنأو

 ٠ هتيانج ةلقاعلا لقعب النق ناركسلا امآو

 : ةلاسم ةةچ

 ٠ رحلا س شرآ هنميخ نم وه ام رظنب ليق هنآ ىدنع دبعلا شرأو

 سمخ دارأ هلعل هتميق نم فصنو سمخ هل ناك 6 :7 تمت ١ ذا ديعلا

 . مهارد ًأعست اذه ىلع جرخي هنأك ث هتميق رشع فصنو

 ء كلذ باسحبف صقن ناف ص مهرد ةئامثالث نم اذه نآ ىعمف

 ٠ ديعلا ق سشزرألا باسح جرخي اذه ىلعف .ء كلذ باسحيخق دلااز ناو

 . اريثك وأ اليلق محللا تعطق ام : ةمحلملا نأ دجويو

 ٠ رقع اذا ماد حورجلا لوآو 6 تمدأ ام : ةيمادلاف

 ٠ امحلم نوكي مث ح محللا ىلآ ىضقي ىصقغب ىنح اعضاب نوكي مث

 ىف ضفي مل ولو محلم وهف دلجلا غرفتسا اذا لوقلا ضعب قو

محللا ٠



.٢٨١ 

 ىتح هلك محللا لصاتست ىتلا ىهو قاحمسلا مث : فلؤملا لاق

 ٠ ةقيقر ةرشق الا مظعلا ىلع ىقيي ال

 ه هرهظت ىآ ع مظعلا حيضوت ىتلا ىهو ةحضوملا مث.

 ٠ هعدصتو مظعلا مشهت ىتلا ىهو ةمسئاهلا مث

 . اهناكم نم اهلقنتو ماظعلا اهنم جرخت ىتلا ىهو ةلقنلا مث

 اذا هفئاجلا ىمستو غامدلا مأ ىلا ذفنت ىتلا ىهو ةمآلا مث
 نم تاحا:رجلاا هذهلو ڵس كلذ ىوس اميف ةذفانلا ىمسنو س تذغن

 ٠ شورألا

 ٠ ريعب ةيجار تمت اذا رحلا لجرلا نم سأرلا مدقم ف ةيمادللف

 . ناريعب ةعضابللو

 ٠ ةرعبأ ةثالث ةمحلمللو

 ٠ ةرعبأ ةعبرآ قاحمسللو

 ٠ ةرعبآ ةسمخ ةحضومللو

 ٠ ةرعبآ ةرشع سمخ ةمسشاهللو

 ٠ اريعي رثع آسمخ.ةلقنمللو

 املف هنجولا ف تاحارجلا هذه تناك ناو ث ةيدلا ثاث ةمكالو
 ٠: ةذغانلا الا كلذ فعض

مدقمك ث ردصلا راحمو ع رهظلا راقفو ى جرفلا ةحارج نآ .: ليقو



 سئرلا مدقمل ام فصن هلف دسجلا رئاسو سأرلا رخؤم امآو ، سرلا
 . هيف ىه ىتلا وضعلا ثلث اهلف ةذفانلا الا

 رظنيلف م-هھرد ةئام : ليقو « امه رد نورشعو ةئام ريعبلا ةميقو

 ىلا عمجر ٠ باوصلاو قحلا هنم ذخأيلو ، هترطس اميف فقاولا
 ٠ باتكلا

 : ةلأسم و

 لخاد ةيدك نينيعلا لخااد ةيد نع لئس : هللا همحر ديعس وبآ لاقو

 امهلخلااد نآ ڵ ىدنع كلذ هبشي امهلخاد نأ ىدنع كلذ هبشي : لاق

 ٠ مغلا لخاد هيسثي

 ؟ حورجلا نم مغلا لخاد لثم وه نيزحنملا لخاد كلذكو : هل تلق

 سيلو لخاودلا نم هنأل ، ءاوس نوكي نأ ىدنع كلذ هبشي : لاق

 ٠ هجولا نم

 ؟ سأرلا مدقم ةيدك اذه ق لخا ودلا ةيدو : هل تلق

 ىدنعو ث سأرلا مدقم ةحارج لثم نا : لوقي اضعب نأ وجرأ : لات
 . هجولا ةحارج ةيد لثم كلذ نأ بهذي اضعب نأ

 ؟ سشرئلا نم اهل مك افقلا ف ةماتلا ةيدلا : هل تلق

ليق هنأ ىدنع اميف حورجلا نم سأرلا مدقمل ام فصن : لاق



 ب ٢٨٢٣ .ب

 مدقمك حورجلا ىف افقلاا لثم ىه افقلا ىلي امف ةبقرلاف : هل تلق
 ؟ افقلاك اهرخؤمو اهمدقم ف سأرلا

 ىناعم نم جرخي اميف افقلا لثم اههبسئي اضعب نآ ىعم : لاق
 ٠ افقلا ةحارجك ندبلا ةحارج لق هنأل ء كلذ

 فوج وآ « ماظعلا هيف نوكي اميف حراوجلا ف ذفاونلا ناا : لانو

 فو۔-ج ق وآ 0 مظعلا ق ذفني ىتح فوجلاو ديلاو لجرلا لتم خم وأ

 ةعضب ىف تذفن اذا امأو ةمظعلا نيب تذفن اذا كلذكو ۔ ةذفان وهف

 حرج كلذف ڵ نيبناجملا نم دلجلا و محللا ذفنأ ىنح ديلا وأ قاسلا

 ء امحلم حرجلا لخاد نم محللاو دلجلا نيب اميف نوكيو ث ذفانب سيل
 ، محلمو عضابو ماد هل بسحي ذفن ثيح نمو لجرلا بابصآ ثيح نمو
 ةيد ثلث ةفشلاو نذألا لثم فوج الو ماظع هيف نكي مل ام امآو

 ٠٠ وضعلا

 ء سأرلا رخؤمك هنأل 2 ريعي فصن ةضيب لك ى ةيمادلا ناا : لاقو

 رخؤمك هجرخم نيب امع ند_دلا ق ناك ام لك نآ اذه ف اولاق ام لصآو

 أرملا
 رس

 ل۔_عج هنآ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج هنأ ىدنع : لاتو

 ٠ ةرعبأ ةسمخ ةحضوملا ى

 . ندبلا ةماع عم سأرلا مدقم ف كلذ نا : لاق نم لاقف

 هللا ىلص ىبنلا نع ءاج امك ةرعيأ ةسمخ اهل ةحضوملا نا : لاقو

 نيديلاو سأرلا مدقم ف ناك ث ندبلا نم عضوم ىآ فف ملسو هيلع
 نكي ملو ‘ ندبلا عيمج ىف تبث ىنعملا اذه تبث اذاف ث افقلا و نيلجرلاو

٠ ىنعملا اذه ىلع ىدنع قرق



 س ٢٨٤

 امهريغو ةعضابلاو ةيمادلا نوكيآ ىنعملا اذه تبث اذاف : هل تلق

 ؟ ةحضوملا ىف ليق ام لثم ندبلا نم عضوم لك ىف

 ٠ كلذ ىنعم هبسنب ىدنع اذكه : لات

 : ةلآسم وج

 > عضاب مث > ما د هنا ناسسىلللا حرج ق : هللا همحر ديعس ويأ لانت

 ى د بتع جرخي اميف ىما دللا نوكيب ال : لانتو ك ذفني ىتح محلم مث

 . محلم هحورج لوأف الدلج نكي مل امو ث دلجلا ىف الا

 ؟ ادلج اهيلع نأ كل عقي اميف ناسللف : هل تلق

 . جرخي ىدنع ا:ذكه : لاق

 ؟ ماداهل نوكي نيعلاف : هل تلق

 ٠ كلذ ىلا بهذي هتيأرو ، ماد هنأ كلذ ليق هنأ نظأ ىنأك : لاق

 نوكي ةلقملا ىلي امم لخادلا ىلي امم نيعلاا رافشأ كلذكو : هل تلق
 ؟ محلم وأ ما د هحرج

 ٠ ىدنع هبستبي اميف كلذ ليق هنآ وجرأ : لاق

 : ةلاسم اج

 ؟ اهىشرأ مك لجرلا نم سرضلا نع هتلاسو

 تبهذ اذاف ، ةر_عبأ ةسمخ ركذلا نم سرضلا نأ ىعم : لاق
. ةلماك ةيدلا: اهل تناك اهلك سورضلا



 ب ٢٨٥

 ؟ اهفصن سرفلا نم رسكنا ناف : هل تلق

 ةيد اهل ناك لطبتف دوست نأ ال ا فصنو نيريعب اهل نآ ىعم : لاق
 ٠ ةرعبأ ةسمخ ةلماك سرضلا

 ؟ اهل مك ىحللا هجو ىلع نم ترسك ناق : هل تلق

 ٠ ةلماك سرضلا ةيد اهل نوكي هنآ ىعم : لاق

 ؟ سورضلا نوكب مكف : هل تات

 ىحر رشع ةتس اهنم نورشعو ةينامث لصأخلاا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ اسرض نيثالثو نينثا ىلاا ديزتو س تايعابر عبرآو ، نحلااوط

 هسورض تدا ز نم : لاق هنآ ث هللا همحر بوبحم نيب دمحم نع ليقو

 نكت ال 65 دما وزلا نهو ملحلا سورض تبمس اسرض نيثالثو نينثا ىلا

 ٠ صوقنم ١ ىمس اسرض نيرشعو ةينامث نع صقن امو 6 مياح ق ال ١

 ء نيلحع موس اهل ماسب دئاوزلا سورذضلا ةيد نوكت : ليق هنأ ىعمو

 ةيد اهل تناك سورلا توتسا ن ٠رأ! ! اهنا مهضعب نع ليق هنأ بسح أو

 ىف نوكت سورضلا ف ةدايزلا نا :ليقو ، سورضلا ةيد ةلماك
 ٠ ١ نحاوطلا

 سورضلا تعزنف اسرض نيثالثو نينثا سورضلا: تناك ناف : هل تلق

 ؟ سورذضلا نم عزن دق ى ذلل نوكب مك ث ة دحأو تيقب ىتح اهلك

 ةسمخو ريعي ةئام نوكت ة رعبأ ةسمخ سرض لكل ليتق هنأ ىعم : ل ات

٠ اريعب نوسمخو



. ٢٨٦ 

 ؟ اهلك سورضلا تعزن ناف : هل تلق

 سورذضلا نم ىقب اذا هنأل ةلماك ةيدلا ريعب ةئام هل نأ ىعم : لاتق

 تبهذ اذاف ڵ ةرعبآ ةسمخ اهشر سرض لكل مزلي اميف سرألا ناك ءىش

 ٠ اهيلع ةدايز ال ةلماك ةيدلا. الا هل سيلف ءىش اهنم قيب ملو اهلك

 مك % سرض فصن ىقب ىتح اهلك سورضلا تعزتنا ناف : هل تلق

 ؟ سورذلا ق شرألا نوكي

 كا'ذكو ك ريعم فصنو اريعب نيسمخو ةئام نوكب هنآ ىعم : لاق

 ٠ اهلك سورضلا بهذت مل ام اهثلث وآ اهعبر سورضلا نم ىقب ول

 : ةلاسم هده

 ذخفلا وأ دضعلا وآ عارذلا نم هلجر وأ هدي ترسك لجر نعو

 ؟ نيش ريغ ىلع ةميقتسم تربجف & قراسلا. وأ

 4 ةرعبآ ةعبرأ اهل ناك نبش ىلع تريج اذا اولاق مهنأ ىعم : لاق

 .. ءاوس ااذه ف ديلاو لجرلاو ث ناريعب اهل ناك نيسث ىلع تربج ناو

 ؟ نوكي ام لصافملا ىف رسكلاف : هل تلق

 وهو ؤ اعالخناو اكف ىمس امناو > رسكي سيل هنأ ىعم : لاق

 : .. عالخنالا مث كفلا مث رسكلا هل وأ

 نم اهل نوكي ام رسكلا نم ل۔_,جرلا وآ ديلا ربجت مل ناف : هل تلق
 ؟ ةددلا

ديعس ويآ انل ىورو . ةلماك ةيدلا اهل نوكي هنآ ىعم : لاق



 ب ٢٨٧

 جورفلا الول ملعلاب طيحت نأ ءاملعلا تداك : لييق هنأ هنع هللا ىضر

 ٠ ءامدلاو

 : ةلاسم وج

 لوبلا عضومب حاكنلا عضوم طلخف هتجوز ءىطو لجر نع لئسو
 ؟ ابمنم

 ك__ ,سمت هت مل ناو 4 لوبلا تكسمأ نا ةيدلاا ثلث ليق هنأ ىعم . : لاق

 ٠ ةلماك ةيدلا اهلف ثدحلا ق

 .؟ تكسمأ نا ةيدلا ثلث اهل ناك هجو ىآ نمف : هل تلق

 ٠ ةذفانلا ةلزنمب اهنآ ىعم : لاق .

 ؟ لوبلا كسمت مل ااذا ةلماك ةيدلا اهل ناك هجو ىأ نمف : هل تلق

 عفانلا ءىشلا باهذ ةلزنمب وهف كسمتسي مل اذل لوبلا نا : لاق
 عانتماو ث د!ولا عانتماو ء رصبلاو عمسلا باهذ لثم ، اهدسج نم
 ث هعفن بهذ دسجلا نم ءىش لكو ث كلذ هابأو لجرلا نم عامجلا

 ٠ ةلماك هيق ةيدلاف ، امئاق ناك ولو

 ؟ طئاغلاو عامجلا عضوم طلخ ناف : هل تلق

 ىتح مءالتي ملو ريدلاو عامجلا عض هوم طلخ قتعلا ن ناا : لاق

 تناك عامجلا اهنم مرحو اهدسفأ دقو .{ ريدلا ق ىرجي ال نوكم

 طئاغلا كسمت مل ناو & ةذفان ةيد ىهف مآتلا ناو ع ةلماك ةيدلا هيف

 : ناتدد اهيف ناك عامجلا هب دسقي ىذلآ ربدلا طلخ ىذلا قتعلا عم

٠ طئاغلا كسمت مل 'اذذا" ةيدو ئ عامجلل اهميرحتل ةيد



_ ٢٨٨ 

 ؟ هندب نم ءىش ف ةذفان ناسنا حرج ناف : هل تلق

 ةيدلا ثلث هل : لاق ٠

 ؟ مأتل ا نانف : هل تلق

 ٭ مئتمب مل وآ ماتلا ةيدلا ثلث هل : لاق

 . ةلاسم : :

 ةرثؤم ريغ ىتلاو .ث ريعب اهسثرأ نأ ىنعملا ام ةرثؤملا ةمطللا نعو

 ؟ ريعي فصت

 امهرد نورثع ةرثؤم هجولا ىف ةبرض لكل ليق هنأ ىعم : لاق
 اذاو ث ريعب سدس اهل ناك عبصأ رثأ هجولا ف رثأ اذاف 0 ريعي سدس

 ملو اهلك عباصألا هجولا ىف ناب اذاو ڵ كلذ فصنت .اهل ناك رثؤي ٭

 بفصنو ريعب سدس ةبرض لكل ، تابرض سمخ راثآ ةسمخ ناك فكلا نبي
 وهو ريعبلا لمك فكلاو عباصألا رثأ اذاف ے رثؤت مل اذا ريعب سدس

 هبجولا فق هلك عقو دق ناكو هلك رثؤي مل اذاو ے هبجولا ف راثآ ةتس

 ةقرغت لوصح عضومل ڵ تارث ريغ هجولا ف تابرض تس ماتم ماق
 ٠ عباضألا

 ع هجولا نم عضوم ف ةرضخ وأ ةرمح رثألا ناك اذاف : هل تلق .

 ؟ اهمكح نوكي فيك ةنيب وأ رارقب ةمطللا هل حضو.

 هفكم هبرض هنأل ةلماك ةمطللا نم رثألا تبث حص اذا هنآ ىعم : لاق

٠ لماك ريعي كلذ شرآ نأ ىعمو 6 اهلك هعباصآو



 س ٢٨٩

 ىعدملا ربقآو ص ةلماك ةمطللااو رثألا كلذ حصي مل ناف : هل تلق

 ؟ هيلع .ىعدملا نم رثألا :ااذه نآ ةنيم تحص وأ هيلع

 ء ةرثؤملا ةبرضلا مكح همكح هجولا ىف دحاو هنآ ىعم : لاق

 ىفف بجوي امنارو ڵ رحلا لجرلا قف كلذ ناك اذا ريعب سد اهترأو

 همطل هنأ ةنيب وأ رارفاب حص ااذا لماك ريعب هجولا ف ةرثؤملا ةمللا
 ٠ اهنك سمخلا هعباصأو س هلك هفكب

...- 

 ةمطل نم ههجو ف ىتلا راثآلا هذه نآ ىعدملا رقأ ناف : هل تلق
 ؟ كلذ س رآ نوكي فيك ث ههجو ف هقرفتم راثآ ىه ةيمر وأ ةزكو وأ

 ء ةقرفتملا راثآلا دوجو نم كردي ام ىلع كلذ سرأ نآ ىعم : لاق

 امك هيف ترثأ عضاومب ةدحاولا ةبرضلا ىف هعباصآ نوكي نآ نكمي هنأل
 ىف ةقرفتم ماكحأ اهقيرفت ف ناكو ، ةدحاو ةبرضب ةمطللا ترثأ

 ٠ ستورذلا

 ؟ هبف سثرألا فيك ث نيعلا ضايب ىف ةرضخلاو ةرمحلاف : هل تاق

 ع هجول! ةحارج سرآ هسرآ اهرثآو نيعلا لخاد نأ ىعم : لاق
 ض مغلا لخااد ةحارج لثم اهتحارج نا : لوقي اضعب نأ وجرأو هراثآو .

 مدقم ةحارج شرآ اهشرأ مغلا لخادو ناسللا ةحارج نا : ليق دقو
 ٠ سأرلا

 : ةلأسم --

 ترثأف ث ريما۔۔م اهيف لعنب ةبرض الجر برض لجر نع لئسو

( ه ج ديفملا عماجلا - ١٩١ م)



_ ٢٨٩٠ 

 فك & ةد.۔ حا.و ةيرض لعنلاا ترثأو ّ اررثآ رامسم لك ههجر ق ريماسم أ

 ؟ راثآلا هذه ف سشرخلا نوكب

 افورعم انيب ناك ااذا ةدح ىلع سثرآ رثأ لكل : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠ ةدح ىلع هع زقو

 ةدرضلاا تعقوف لعنلا رثؤتن ملو ريماسملا ترثآ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف شرلا فيك ريماسملا عم لعنلاب

 لعنلا ةبرض سشرآو ئ ه شرآ رثآ لكل ريماسم ١ راثآل نأ ىعم : لاق

 ٠ ةرثؤم ريغ اسثرأ نوكي

 ىعدملا هجو ىف نكي ملو همطاب هيلع ىعدملا رقأ ناف : هل تلق

 ىه اهنأل ى هجولا ف همطلب رارتالاا ىنعم جرخي هنأ ىعم : لاق

 ةيمستلا ق بجب ام ىلع هرارقا ىنعمب بجي رقملا نم رارقالااو ةفورعملا

 ٠ ى > ذع

 نأ ىنبجعأ ال ااو ٠ هرا رةاي الصتم ةمطللا: دوجرا مم ائيش رشق ناف

 ٠ ريعب ثففصن ويه و 6 ةرثؤم ريغ ةمطل شرآ نوكي

 ىعدملا هجو ىف ناكو ةفصلا هذه ىلع رقأ اذاا كلذكو : هل تلق
 رقأ هنآ 73 ڵ هتمطل نم رثألا ااذ_ھ نآ رسغي ملو همطل هنآ رقأ ناف رثآ

 ؟ ةمطل همطل هنأ

رثألا ااذه نأ رقي ىتح لوألا لوقلا ىنعم ف جرخي هنأ عم : لاق



 ب ٢٨٩١

 ىف ىذلا رثألا ااذه نآ ةنيبلا تدهشو همطل هنآ رقأ ناف. : هل تلق ..

 ؟ هيلع ىعدملا ىلع بجي ام اهايا همطل.ةمطل نم ههجو

 ةلماك ةمطللا رثآ تبثي رظنلا ق سشرألا ن ٠ اك اذا هنآ ىعم .. : لاق

 ءىشم ةنمبلاا دهشت ملو كلذ نيم مل نا ناو & ةرتؤم ةمطل شرآ ىدنع هل ناك

 ةدايز رو ك ةرئؤم ريغ ةمطأ سش شرآ رارقالا ف ىدنع هي جرخ اذ_ ھ نع

 ٠ ةرئؤم ريغ ىتلا ةمطللا ىنعم ىلع راتآلا نم حص امو دحا .ولا رنألا

 :ةلأسم ج

 ؟ صاصق و شرآ : همزلي ام لجر نذأ فصن عطق لجر نعو

 صاصقلا ءاش 7 رايخلا مم هل ناك ااادمع ناك ا:ذا هنآ ىعم : لاق

 ةيد فصن هيلع ناك اطخ ناك ناف ‘ نذألا ةيد سش شرآ ثفصن ءانث ناو

 ٠ اطخ ةيد نذذلا

 اهتيقب عطق مث ، اهفصن كلذ لبن عطق هنذأ تناك ناف : هل تلق
 ؟ صاصقلا كلذكو ح اهفصن وأ اهلك نذألا: ةيد : همزلي ام

 ىقب ام ةيد هل نوكي نأ ىسع ةصقان نذألا تناك اذا هنأ ىعم : لاق
 نآلا هل نوكبي نآ ىنبجعيف هثماا ليبس ىف اهنم عطق ىذلا نوكي نآ الا

 رثكألا اهنم عوطقملا ناك ناو ، لقألا اهنم عوطقملا ناك اذا ةلماك ةيد

 ٠ كلذ باسحب نذألا نم ىقب ام ةد هل نوكي نأ ىنبجعآ

 . ةلاته , هه ذ

 مايأ ةثالث نود اميف هئطو نم :تتامف هتآرما.. علطو لجر نعو

1 ؟ همزلي ام



٢٨٩٢ 

 دجويو “ اغلاب تناك اذا هيلع ءىن ال هنأ دجوي اميف هنآ ىعم : لاق

 ةيد . اهنأ هلو ةلا ضعب ف : نأ وجرأو 7 اطخ ةيد هنلتاع ىلع هنأ

 ٠ هلام ىف هيلع

 ؟ كلذ ىف همزلي ام غلاب ريغ تناك ناف : هل تلق

 امينأ لوقلا ضعب فو ع ةيدلا هيلع نأ لوقلا ضعب ف ىعم : لاق

 ٠ اهردهآ ١ دحأ نأ ملعأ الو « هتلقاع ىلع

 نم تتامف غلاب ىهو اهبرضف تعنتماف اهتعماجم دارأ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف همزلي ام & مايآ ةثالث ىف هرض

 هنآ ىعمف هب هل نوذأملا بدألا برض امبرض اذا هنأ ىعم : لاق

 مايآ ةثالث ىف هيرض نم تتامف هل نذأ ام قوف اهيرض ناو ث هيلع دوق ال

 ىف املو ، سفنألا ىف دوقلا نيجوزلا نيب ليق دقف دوقملا هيف بجي امم
 صاصق ال حراوجلا ف كلذكو ئ امهنيب صاصق ال ليت هنآ ىعمفغف حورجلا

 ٠ ليق هنآ ىدنع اميف كلذ ىف امهنيب

 : ةلاسم ده

 ؟ همزلي ام ايبص رعذآ لجر نعو

 . نيلدع موس همزلي ليق هنأ ىعم : لاق

 ؟ نالد_علا هناموسي ام ىلاف : هل تلق

 ناك تايدلا فق سرلا رصيي نمم نالدعلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ىتلا ءامسشألا هبشيو ص رثألا ىناعم قفاوي ام ىلع رظنلا ىف امهداهتجا

 كلذ اماس اذا موسلاا هيف نوكب ىذلا ثداحلا هيىشي امف تمدقت دق

ث امهلوقب مكحيو ةجح اناك



 ؟ كلذ ف همزلي ام هدبع لتق لجر نعو

 تيث اذاف ك ةرافكلاو رافغنسالااو ةموتلا همزلت ليق هنأ ىعم : لاق

 مايصف دجي مل ناف ح ةرافكلا ق قتعلا هبلع اهنا هنآ ةرافكلا ىنعم

 ٠ نيعباتتم نيرهس

 هآزجأ كلذ نع قتعأ اهقف قنعلا ىاع رد_ ةقب ناك ناف : هل تلق

 بهذي ضعبو ت هلثم قتعي هنأ : لوقلا ضعب ف ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ةرافكلا قنع ىلا

 ؟ كلذ نم كيجعب امف : هل تلق

 دارأ ناك ناو ث هلثم عم ىهف مرغلا ىنعم كلذب داارآ ناك نا : لاق
 ٠ ةرافكلا لثم وهف ةرافكلا ىنعم

 : ةلاسم ده

 ؟ مهنيب تناك ةرئان ىلع الجر اولتق سفنأ ةثالث نعو

 ةيدلا اثاثو الجر هب لتق ءاسث نا ث لوتقملا ةثرول رايخلا : لاق .
 ئ مهنم ةيدلا اوذخآ اوءاش ناو . نيرخآلا ىلع ىناثلا لوتقملا ةثرول

 ٠ اعيمج هب نولتقف كتفلا امأو

 % وتسم مضوم ىف هعرصي نآ نارآو الجر رفد لجر نع لئسو

؟ دهعلا هبش اذ_ه نوكي له ، تامف ىوط عرصف



٢٨٩٤ 

 ؟ دمعلا همش وهف تامف هب لعغلل ا؛دماع

 ؟ لبالا نم هتيد نوكت مك : هل تلق

 سمخ ءازجأ ةعبرأ نم اهنانسأ ءامسأ : ليق هنأ ىعم : لاق

 نورسثعو سمخو ث نوبل تانب نورشعو سمخو ، ضاخم تانب نورشعو

 ٠ ةعذ۔٫رج نورشعو سمخو ، ةقح

 ؟ ةلقاعلا هلقعي امم اذه مأل ىناجملا لام ف اذهف : هل تلق

 ٠ هلام ف هيلع نوكي هنآ ىعم : لاق

 : ةلاسىم دهج

 ةبرضاا تعقوف ، ىب۔صب هاقتاف فيسلاب الجر برض لجر نعو

 ؟ ةيدلا نم ىلعف ك هلتقف ىبصلاب

 هاقناف :لنبجزلا برضي نأ براضلا دارأ ناآ : ليق هنآ ىعم : لاق

 تناك ث ىبصلل ةيرضلل ها_ةتاف ، ةبرضلا تلصف نأ دعب ىبصلاب لجرلا

 ادمع ىقتملا نم تناكو ، ىبصلاب اطخأف لجرلا دارآ هنكل اطخ ةبرضلا
 امهنم تناك ، هبرضف ىبصلا هل نيبت نأ دعي نم ةبرضلل هضرع هنأل

 هلعج امناو س ىبصلاب ىقتي نآ درب مل ىقتملا ناك ناو ، ادمع اعيمج

 ديري س براضلا هبرضف هب ىقتي الو ك هلتق ديري ال هنيبو هنيب ةنج
 براضلا دارآ ناو ، ىقتملا ىاع ءىش الور س هنم ادمع تناك ىبصلا برض

٠ اطخ تناك ىبصااب هاطخأف لجرلا



 ب ٢٩٥

 : ةلاسم دهج

 ؟ ىه مك دمعلا ف سفنلا ةيد نع لئسو
 ٠ لبالا نم ةئام اهنأ عم : لاق

 ؟ اهنانسأ ةفص مكف : هل تلت

 نوثالثو > نويل تانمي ا,هنم نوثالث نوكي : ل_بق هنآ ىعم : لانت

 ٠ اهماع لزاب ىا ةعذج نو=برأو ، ةتح

 ؟ اهماع لزاب ىلا ةعذج نيعبرألا هذه ةفص امف : هل تلت

 نامثو ئ ىنثلا نم نامثو 3 عذجلا نم نامث : ليق هنآ ىعم : لاق

 ٠. اهماع لزاوب لزاب نامثو ، سدسلا نم نامثو ث ىعابرلا نم

 ؟ نكي :ام ى د_حا.و ريعب دهعلا ةيد نم جرخ ناف : هل تلق

 اذصنو اسمخو ث نوبل تبن نم افصنو اسمخ نوكي هنأ ىعم : لاق

 ح ىعابرلا نم سمخلا اسمخو 4 ىنخلاا نم سمخلا اسمخو ڵ ة ةح نم

 سمخو ث اهماع لزابلا نم سمخلا سمخو س سدسلا نم سمخلا اسمخو
 ٠ ع ذجلا نم سمخل ١ سمخو 4 ىنثل ١ نم سمخلا

 نانسأ ق نوكي مك ادعاصف دحآولا ىلع داز امف : هل تلت

 ؟ د_ معلا ةيد

- - 

 دازي ء دحاولا زيعبلا ةفص نم انفصو ىلع ليق هنأ ىعم : لانق

٠ ددعلا ى اهلثمك داز ام ىلع



 ۔۔_سو :. =_ ٦ ٩ ٢

 ؟ ىه مك اطخلا ف سفنلا ةيدف : هل تلق

 . ٠ لبال ١ نم ةئام ليق هنأ ىعم : ل ات

 ص نويل تانب نورشعو ضاخم تانب نورشع : ليق هنآ ىعم : لاق

 . هعذج نورشعو س ةقح نورشعو

 ؟ نوكي امو س دحاو ريعب 1آطخلا ةيد ىف جرخ ناف : هل تلق

 ٠ نوبل تنب هنآ ىعم : لاق

 ؟ امهنم نوكي ام ث ناريعب اطخلا ةيد ىف جرخ ناف : هل تلق

 نوكب اضيأ : لدقو ك ةعذجو ضاخم ةنبا : ليق هنأ ىعم : : لاق

 ٠ ةقحو نو_د٫دل نما

 ؟ نوكي ام ةرعبأ ةثالث ؟طخلا ةيد ق جرخ ناف : هل تلق

 نم لاقو ةقح مه نو ويل ةنبأو 4 ركذ ن . يل ندا نو كم هنأ ىعم . : لاق

 ٠ ةعذ جو نوبل ةنبا : لاق

 ؟ نوكي ام ةرعبأ ةتس اطخلا ةيد ى جرخ ناف : هل تلق

 ٠ نوبل تنبو س ركذ نوبل تنبو ضاخم تنب نوكي هنآ ىعم : لاق

 ؟ نوكد ام ة رعيأ ةنس اطخلا ةيد ق ح رخ ناف : هل تاق

 نأ الا" لوألا ف ف ركذلا نم مدقت ام ىلع ةسمخلا دعب ةدايزلا ىرجت اذه

٠ ريعي ةئام غلبي



. .٢٨٩٧ 

 ؟ دمعلا هبسث ف سفنلا ةيد مكف : هل تلق

 ٠ ريعب ةئام ليق هنأ ىعم : لاق

 تنب نورشعو ةسمخ ءازجأ ةعبرأ ىلع نوكي : ليق هنأ ىعم : لاق

 ةسمخو 3 ةقح .نورشعو ةسمخو > نويل ةنبا نورشع و ةسمخو 6 ض اخم

 ٠ ةعذ_مج نرسعو

 ؟ نوكي .ام ريعي دهعلا هيش ةد قف جرخ ناف : هل تلذخ

 حبرو ك ضكما:رفلا نم ايلعلا ىهو ةعذج عبر نركب هنآ ىعم : لاتق

 ٠ ضئارفلا نم ىلفسلا ىهو ضاخم ةنبا عبرو ح نويل ةنبا

 ايلعلا ىهو % ضاخم تنب فصنو ث ةعذج فصن : لاق نم لاقو.

 ىلفسلاو ٠

 ، نيتطسو امهو ة_ةح فصنو ث نوبل تنب فصن : لاق نم لاتو
 ىلعألا كرتو ، ةقحو نوبل ةنبا امهو نيطسوألا فصن ذخآ ءاسن ناو
 ىلوألا ةخسنلا نم هتعلاطو جرخ اذا طلغ انه نوكي هلعلو ، لفسألاو

 ٠ هدجأ ملف

 ؟ نوكب ام ةرعيأ ةثالث دمعلا هيش ةيد ف جرخ ناف : هل تلق

 ٠ نان سخلا نم عابرأ ةثالث نوكت هنأ ىعم : لاش

 ؟ نوكي ام ةرعبآ ةعبرأ دمعلا هبش ةيد ىف جرخ ناف : هل هلق

٠ د_حاو ريعب نس لك نم هل نوكي : ليق هنأ ىعم : لاق



 .. _ ٢٨٩٨

 ؟ نوكي ام ةرعبأ ةسمخ دمعلا هبس ةيد ىف جرخ ناف : هل تلق

 نم نوكي سماخلاو ث ريعب عبر نس لك نم هل نوكي هنأ ىعم : لاق
 ٠ ريعب عبر نس لك

 فصنو ضاخم تني فصن سماخلا اذه نوكب .: .لاق نم لانتو . .

 . ةقح فصنو نوبل تنب :فصن وأ ،اةعذج

 ؟ نوكي فيك ةرعبألاا ةعبرألا ىلع داز امف : هل تلق

 ءازجألا هذه نم انفصو ام ىلع ةدايزلا نوكبت هنل ىعم : لاق

 :ةلآضم :

 ادمعتم ةرعبب الجر ىمز اذا لجرلا ناا : لاق نم لوق نع هتلأسو
 ؟ هانعم جرخي ام ىلع دوقملا هيلع ناك امخ كلذل

 كلت لثم نأ رابتعالاا ف كلذل ادمعتم هانعم جرخ اذا هنآ.ىعم : لاق .
 ىنعمو 4 توملا هلثم نم 7 ملآ هلثم نم ببستي ا_ملأ هملؤت ةيمرلا

 ىلع جرخي امناف ث اهب هانق وأ امهنم تام ناا هنأ هسفنب مئاق ةلأسملا
 ٠ اذه ىنعم

 همزلي مل ملؤي ال كلذ لثم ن رابتعالا ف جرخ ناف : هل هلق
 ٠ كلذ ىف

 ؟ كلذ نيج فف ىمرملا تام ولو

٠ ىدنع اذكه : لاق



 ب ٢٨٩٩:

 : ةلآأسمه وج

 ؟ هل :همزلي . ام هتغدلف ابرقع لجر دي ف حرط لحر نع

 هناموسي لذملا لهآ ٣ نيلدع موبس همزلبب ليق هنآ ىعم : لاق

 حقو ام نيح .نه نوكي موسلا نأ ىنعمو ث كلذ نم دلوتي ام ردق ىلع
 ةيد نم بجوي امف ررض نم هنم دلوتي ام لكف ، آريي نأ ىلا ثدحلا
 مي مونلا بج ربد ام الا نك۔د مل امو ّ اهب هل مكح دقف ةفورعم

 ٠ با:ودلا(غ دل رئاس كلذكو
-.. 

 رع ٠

 همزلي .ام { كلذ نم تامف هتغدلف ةيح هيلع حرط ناف .: هل .تانق

 ؟ كلذ نم تام اذا باودلا نم اهريغ كلذكو ةيد وأ :دوق

 : فالتخاب هيف ليق ةنأ ىعم : ' لاقت

 ة_ةالخ ق تامف ' لتقلاب فورعم هنآ هانعم جرخ ام : لاق نم لاتف

 ‘ ةيدلا هيفف مايأ ةثالث نم رثكأ ق تام ناو ئ دوقلا ه. ةغهغ هنم مايأ

 كفرعي مل ام امآو. ‘ لاح ىلع ةيدلا هعف : . :لوقي اضعب نأ بسحأو

 ا؛ذلاا ةيدلا هدغر > لابح ىلع هيف دوق ال نأ وجرأف ك لنتي هلثم نأ

 ٠ كلذ هثدح نم تام ناك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر دعس ويآ انل ىورو

 هنم تامف ءعىشثم جل اعتف . همقن ىلعا هن تحض ترهظ نم « : ل اتت ةنآ

 ٠ م ى رب هنم انآف

 ... . : ٠ ةلا ه دج

 ىنعي مهنيب تناك هيمر ; الجر ا !ولتق سنل ة ةرشع نع لئسو

١ ؟ 3 ٥رو دآ ذع `



 ةرشعلا اولتق اوءاش نا رايخلا لوتقملا ءايلوأل ليق هنأ ىعم : لاق

 الجر اولتقي نآ اوءاش ناو ى نيلوتقملا ءايلوأ ىلع تايد عست اودريو

 ءاييلوآ ىلع ةيدلا راشعأ ةعست نيلتاقلا نم نوقابلا دريو ادحاو مهنم
 : ةيدلا ىف اوفلتخاو ى لوتقملا

 ٠ لتقي نأ لبق لوتقملا ىلا عفدت : لاق نم لاقف .

 . لتقي نأ دعب نم هتوم دعب هتثرو ىلا عفدت : لاق نم لاقو

 : ةلأسم ةهج

 ّ ث حورجلا ىف امهنيب صاصق ال نيجوزلا نا : ديعس وبآ لاقو
 اك ةأرماو لجر ناك ول نيجوزلا ريغ امآو ، سفنلا ف صاصقلا امهنيبو
 درتو ، لجرلا نم ةأرملا صتقت حورجلاو ، سفنلا ف صاصقلا امهنيب
 ٠ لضفلا لجرلا ىلع

 ؟ صتقملا وه ناك نا تيآرأ : هل تلق

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنأ ىعم : لاق

 هتيد ذخأبو صاصقلا عدي ءاش نا رامخلا هل : لاق نم لاق

 ٠ ائيش هيلع درت الو اهدي عطقي نآ ءاس نآو ث ةلماك
 ةيد فصن وهو لضفلا ذخأبو اهدب عطقي هنا : لاق نم. لاقو .

 ه ل_بجرلا

 ء 7 : . ٦

 ب رقع وأ ة همح ىلع عرصف ك ٥ اه د ىتح الجر برض لجر نع لئسو .

؟ ةيد. وأ ص اصق وأ سشرآأ نوكي له ك مايآ ةثالث دعم تامف هتغ دلف



 ٣٠١ ۔ _

 ، هتعرص نم دلؤتي امو هلعف نم ةباضالا تناك اذا هنآ ىعم : لاق

 ٠ سفنلا ةيذ ىدنغ هيلع ناك هل براضلا .برض نمو

 هل الخو هبرض نم عورصم وهو برضلا دعب هتغدل ناف : هل تلق

 هنم فاخي الو. رابتعالاا ىف لتقي.ال الثم هيرض ناك .نا. .ىعم :. لاق

 هلثم .نم فاخي امم . هبيرض ناك ن او ك ىدنع برضلا س ش ث رأ هيلع ناك توملا

 ٠ ةيدلا فصن هيلع ناك اهلثم لتقي امم ةغدللا تناكو ، توا

 ؟:همزلي: ام ع تامف لجرلا اذه هبرض مث ةبادلا هتغدل ناف : هل تلق

 : اف ٨لثحكخ : ١ هيف نآ ىعم : لاق

 بزضلا :.ناك :اذا : ليق .هنأ ىعمو ، ىلوألا لثم اهنا : لاق نم لاق
 تام ناو > دوقلا هيف ناك ك مايأ هثالث ف تامو لتقي امم .: ناكو ك ةغدللا دعم

 . ٠ ةغدللا ىنعم ف ىلوألا لثم ىمهف مايأ ةثالث دالعم

 : ةلأسم دهب

 .. ؟ ددمي مك بلطو دمع ةيد هتمزل لجر نعو

 ٠ ثلث ةنس لك ىف نينس ثالث ةدملا : لاق

 : .اهيف.فلتخي تابحلا ن ريعبلا ةميق نا : ديعس وبآ لاق
 هذهل لاقيو ، لاح لك ىف امهرد نورشعو ةئام هتميق : لاق نم لاق

0 ٠ ةلئاسلا ةميقلا



١ 

. ٣٠٢٣3 

 ة_دلا: نا : لوقي .نم لوق ىلع كلذو 4 مهرد ةئام : لاق نم لاقو . :

 ريثع .ىنثإ ةيدلا.نا : لوةي نم لوق .ىلع لؤألاو. { مهرد فالآ ةرشع

 ٠ ابغلآ

 ىف ثدحآ وآ لاب ىتح هبيه .وأ هرهن..وأ ايبص عزفأ .نمع هتلأسو

 : ؟هل همزلن ام _ هبايث .

 دجوب هنأ ىعم : لاق « كلذ ىف موسلا همزلي ليق هنآ ىعم : لاق

 اذه لثم ق هنم ظئاغلا ىفو ث:امهرد نيرشع لاب اذا لجرلا ىف ليق هنأ

 ٠ امهرد نيعبرأ

 : ةلأسم ج .

 لبح عطقناف زنم ق عضوم ىلا عضوم نم ايبص. لمح لحر ق لات

 ؟ هيلع ىمغاف ىبصلا عرصف زنملا

 ىدنع . ناك هتلومحل رطاخم وهو هلمح ناك ااذا: هنآ ىعم . : لاق

 هبجعي لاخأ ىلع" هتيأرو ء ن :هآ وهف ةرطاخم ريغ ناك ناو ث دشآ

 ٠ كلذ نامض
 . م ٠

 كلذكو غ :كلذ فصن ىثنألا قو ركذلا ىفإ اريعب ةيمغلاا ىف نا : لاقو

 نود امهدحأ نم ناك نان ح ريعب هنآ اعيمج . نيزخنم زخنملا . نم فنگلا ربسك ن

٠ ربعي فصخ هلف رخآلا



_ . ٣4٠٣ . 

 : ةلأسم دج

 نوكيآ ح هلتقت وأ هيف رثأف نانسنا ىلع طقس اذا سعانلا نع لئسو

 ق ( ؟ ال مأ نامض هيف

 ةلزنمي ىدنع ناك سععان رهو ثدحأ هنآ حص ا.ذاد هنآ ىعم : لاق

 هنأ ةنيبلا هيلع نوكتو ث ماكحألا ق امههيشي هنأل ، نونجملاو ىبصلا

 ناصقنلا هتيانجب هبلع موكحم وهف الاو 0 سعان وهو ثدحلا اذه ثدحأ

 ٠ اغلاب ناك اذا

 ٠ ادمع وأ أطخ ةمطللاب رقملا صحفي : ديعس وبأ لاقو

 ؟ صاصق كلذ ىف له ص هل املاظ همسو وأ الجر ىوك لجر نعو

 صا صقنلا نألو ى دمع هنأل ص ديدحلاب هنم صتقي هنآ ىعم : لاق

 غلب ثيح ىدنع صاصقلا نوكي امناو س كلمي الو اهغلبم كردي ال رانلاب

 حرجلا 'لكآت نه ىدرو دلون ام امآو > كلذب هباصأ ام لور ق رانلا لكآت

 7 : . ١. 2 . 6 . ٭:ةيدلا هيف امناف

 :ةلأشضم 3

 اركذ قلخلا مات:اتينج تحزط ىتح هتارمل برض لجر نعو
 ؟ كلذ قف هم زلب ام ةي دم عطق مث . وه ام فرعب ال وآ ّ ىثنأ وأ .

 ةيد رشغ فصن هتبذ :اركذ نينجلا ناك نا : ليق دق هنأ ىعم : لاق

امتاو .ث دبع ةرغ ةميق وهو ي مهرد ةئامتبن كلذو ص ريبكلا .ىحلا رحلا



 ۔۔ . ٣٠٤ .

 ةرغ لو۔ةن امك دبعلا وهو ء صخشلا ىأر هنأ انهاه ةرغلا ريسغت

 ةرغ هيلع امنا ىنعملا سيلو ث وه هانعم امناف ث ءىشلا ةرغو ع لالصلا
 ٠ ةثرولل نامض هيلع وه امناو ء هقتعي دبع ا

 عابرأ ةثالث فرعي مل اذا لاكشالا ىفو س كلذ فصن ىثنألا فو

 .٠ كلذ

 ؟ هئاضعأ نم عطق اميف همزلي امف : هل تلق

 . تيم هنأل > هبف هيلع ء ىت ال هنآ دجوب : لاق

 نم ائيسث عطقف رخآ ءاجف س لجر فك عطق لجر كلذك : هل تلق
 ؟ ءىش ىناجلا ىلع له ث فكلا

 اب همزلم ٥ رآ ملو > لوألا نامضلا دعب ءىش ىل نجبي ال : لاق

 ه ةبوتلا الا

 : ةلآشضم ة

 ؟ ال مأ هب داقيأ ٨ هديس لنق اذا ديعلاف : هل تلق

 ٠ هي داتقي هنآ ىعم : ل ات

 ؟ ءىش هالوم مزلي له ث ارح لتق دبع ناك ناف : هل تلق
 .ه۔: ٦٩

 ةيدلا ىلا اوعجر ناف ث هتبقر الا ءىش هيلع سيل هنأ ىعم : لاق
 . :: كلذ ف اوفلتخا دقف

. اهلك هتيانجم هاأادف ءاش ناو ح هكرت ءاح نا : لاق نم لاق



 _ [, س ٠ م _

 .؟ الجر لتقي نأ هديع :رمآ لجرف :. تلق

 ٠. ۔ .. .. ر
 ح دوقلا هييلع بجوي ضعيف ادمع لتقي نأ هرمآ اذا هنا : لاق

 ٠ ةهيسشل اي دوقلا هنع آرديو > :7 دل ١ هيلع بجوي ضعيو

 لتق ىذلا دبعلا اولتقي نأ لونتقملا ءايلوأ راتخا ناف : هل تلق
 ؟ كلذ مهل له & ديسلا نود هي مهيلو

٢ 

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 امهمزلي له ع هلتقف الجر لتقي نأ رخآ رمآ لجر ناك ناف : هل تلق

 ؟ د - مغل

 هنأ ىعمف ڵ ناطلس الب ةعاطلا هل نمم رمآلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق
 > ناطلس الو هل ةعاط ال نمم ناك ناو ك هيلع دوق الو > ةيدلا هيلع ليق

 ملعأ الو & ةيدلاا هيلع : ليقو ،.ةبوتلا. الاا هيلع سيل : ليق هنأ ىعمقف

 ٠ اناطلس الو اعاطم نكي مل اذا ادوق انباحصأ لوق ف
- .٠ 

 = ةلآاضم دج
1 

 ةبوتلاو صالخلا مهدمل داررآف س ادمع الجر اولتق ةعامج نعو .

 .. ؟هدحو دوق هيلع لهف ص كلذ نم

 وه هيلعو ك اعيمج هن ا:وطنق كتغلا . ىلع هولنق نا مهنأ عم : لاق

 اك ناو ، كتفلا ليبس ىلع ا.دمع ناك ن هسفن ديقي نآ صالخلا دارآ نا

 ناكو هولتق اوعاىش نا : زابخلا لوتقملا ءايلوگاف ةرئانلا ليبس ىلع كلذ

( ٥ ج ديفملا عماجلا _ ٢ م )0



_ ٦ ٠ ٣ _ 

 ءا ,ش ناو > رخآلا لوتقملا هثرو ىلع ةيدلا: در نبظاقلا نم نيقابلا ىلع

 نم هبلع عقي امم هتصح بئاتلا اذه نم اوذخأ لولا لونقمل ا ء ايلوأ

 ث كلذ ريغ مهل سييلو ء ةيدلا

 سرت هدي ق ناكو ئ كيقتآ ىتح ىنمرا. : . رخآل لاق لجرف : هل تلق

 ؟ دوق ىمارلا مزلي له ح هلتقف هامرف

 ناو © اطخ كلذ ناك اطخأف سرتلا دارأ ناك نا ىنيجعي : لاق

 ٠ ادمع كلذ ناك هلتقف ه امرف وه هدارأ ناك

 ؟ دوقلا كلذب همزلم ادمع هامر ناف : هل تلق

 نوكي نأ ىنبجعأ هلثم هب لتقي ام لثمب هامر اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ دوقلا هيلع

 ؟ وه ام هلثم هب لنقي ام : هل تلق

 لتقب امو م وأ ة ةبرح وأ فيس لثم كلذ ناك ا'ذا هنأ ىعم . : لاق

 ٠ رابتعالا ىف كلذ ريغ نم هلثم

 هلتقف .{ ىهد نم لحل ١ ف تنآو ىنلتقا رخآل لاق لجرف : هل تلق

 ؟ لتاقلا مزلي ام

 ٠ دوقلا همزل قح ريغب هلتق ىلا دصق ااذاا هنأ ىعم : لاق

 ؟ لوتقملا لاح لاف : هل تلق

٠ ىدنع ةريبك ىهف هسفن لتقب رمأ اذا هنأ ىعم : لاق



:٣٣٠٧ 

 عطقي نآ هل له © دلولا غلب مث ك رانلاب اهدلو تقرحأ ةأرما نعو
 ؟ ال مآ :قرحلا اذه نم هيف تثدح ام لجأل هتلصو ه ري اهنع

 ٠ كلذ ببسب هنع لوزي ال هيلع اهقحو اهرب نآ ىعم : لاق

 ؟ ال مآ شرآ اهمزليف : هل تلق

 ٠ سشراألا اهيلع ناك اهلعف نم ناك نا هنا ىعم : لاق

 : ةلآاضم :ه

 ىذلا تامف ، قبرطلا ف لجر ىلع طقسف هراد نم عمقو لجر نعو

 ؟ همزلم ام رادلا نم طقاسلا ملسو > قيرطلا ق

 ٠ هتلقاع ىلعف أطخ هنأ نيبت ااذا: هنأ ىعم : لاق

 طوقسلل دمعتم ريغ طقس هنآ رادلا ىف ىذلا ىعدا ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ىف مكحلل فيك ث هيلع هسفن حرط هنا تيملا ةثرو تلاقو ك هيلع

 هلبلام ىف ةيدلاف الاو اطخلا بجوي رذع هل نيبت نا هنأ ىعم : لاق

 ٠.آاطخ هنآ حصي ىنح

 : ةلاسم وج

 ةثرول نوكي ام & هلتقف قيرطلا ىف اناسنا ىقلف قلطنا روث نعو

 ؟ روثلا بحاص ىلع تيملا

مزلي ملواغ خاطنلاب .افورعم روثلا ااذه ناك اذا هنأ ىعم : لاق



_ ٨ ٠ ٣ _ 

 هبنأ حص .اخا روثلا ثدحآ ام هبلع ليق دقف ؤ هلثم ظفح هظفحيو همي

 هظفح ق هيلع مدقتي ىتح : : ليق هنآ ىعمو ك ح اطنلاا اذه افورعم ناك

 ى هلام ق هنلع ناك نيينعملا دحي نامضلا هيث ا؛ذا هنأ ىعمو 4 هكانصماو

 ث ةلقناعلا:ىلع كلذ ملعأ الو

 : ةلآضم

 ىف مزلي ام ، هتباصاب ىمغأ ىتح ةباصا اناسنا باصأ لجر نعو
 ؟ كلذ

 ٠ ريعي فصن آ رم ١ قو > ركذل ١ قف لماك ريعب اهيفف اريثك وأ

 لبق نم لح ف ةيمغلاب هباصآ ىذلا :لغج باصملا ناف : هل تلق
 ؟ ةميقلا نافرعي ال امهو “ ةمغلا كلت نم همزلي ام

 اهتيد فرعي مل ا ا:ذا اهتيد ىف ةعجرلا ناك اذا هنأ ىعم : لاق .

 لخدي دودحم فورعم ءىش ىلا هلحي نأ ال ١ 5 كلذ نم هلحأ ىتح

 ` ٠٥: كلذ هل تشم ثي هنأ ىعمف ، ةيمغلا ةيد هيف

 برض ةيمغلا ةيد : : : هللا هاتيآ ميها ربا ني دمحم هللا ديع ىبأل تلق

 : ؟ ءاوس هلكأ كلذ ريغ وآ ن ٬٠اعط وآ

 + .| وس اهلك معن : لاق

 = ةلاسم

 ةيد همزلي هيلع ىمغأ ىتح ةرثؤم ةبرض الجر برض لجر نعو
.,. :::: ` ؟ امهدحآ وآ ةيمغلازو برضلا



_ ٣٠٨ : 

 & اهنم رثكألا ناك. ةيد. اهلك. ةباصالا:و ةيمغلا تناك .اذا هنأ ىعم :. لاق.
 ٠ ةيمغلاا :ةيدو نصاصقلا هل ناك ةيدلاو :صاصقلا :هيف : بجي ناك ناو

٠ 

 . ةل آ . "

 . همطلب هبلع : ىعدلا رقأف هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا لجر نعو

 : .ه ر ؟ رقملا اذه ىلع بجي امف

 ريغ ىف اهنأ حصي ىتح هجولا ف ةمطل همزلت هنآ ىعم : لاق

 فصن هل : ليقو ى ةرثؤم اهنأ حصي ىتح ةرثؤم ريغ اهنأ نوكنو ى هجولا
 هيلع .تدهش نا امآو 0 هرارقاي. ةرثؤم ريغ سثرأ فصنو ث ةرثؤم سرأ

 ىه امو { همطللا عضوم اودجي نأ الا مهتداهشب مكحي الف ةمطلب ةنيبلا

 ٠. ةرثؤم ريغ وآ ةرثؤم

 : ةلآضسم و

 ؟ همزلم ام هامدأآ ىتح هرطقف ةيشخ لجر ىلع حرط لجر نع هتلآسو

 .رأ ناو .& قح ريعب دمعت ناك ااذا صاصقلا همزلم هنآ ىعم .: : لاق

 ٠ سشرألا هيلع ناك آاطخ ناك

 : ةلآشتم ( ج

 ث سأرلا ىف اهنم ءىشو ع هجولا ف اهنم ءىش ةرثؤم ةبرض نعو
 ؟ ةدحاو ةبرض اهنأ حص دقو ث نيتبرض وأ ةبرض اهمكح نوكي ام

 ٠'' نيسثرلا نم رثكألا اهلو ةدحاو ةيرض اهنلا ىعم : لاق

؟ هيف سشرألا نوكي فيك حرج اهناكم ناك ناف : هل تلت ا



 م ٣١٠

 رادقم سشرآأ هل ناك هجولا باسح نم ناك امف ساقي هنآ ىعم : لاق

 باسحي سشرألا نم هل ناك سأرلا قف الخاد حرجلا نم ناك امو ء كلذ

 ٠ كلذ

 : ةلآاضمه ج

 هنم حرج لثم هيف رسكب ثدح هيف ثدحأ اذا: فنألا نع هتلأسو

 ؟ هرسك ةمالع نم كلذ له . نوكس فيك مد

 ٠ كلذ ليق هنآ ىعم : لاق

 ؟ كلذ ريغ هيق كدنعف : هل هلق

 ه٫سلع ىتآب ليلد ىل نييب الف هلثم رسكب ثدحلا ناك اااذاا : لاق

 .اذه ريغ

 ؟ شرألا نم رسك اذا فنالل مكف : هل تلق

 ٠ ريعب ليق هنأ ىعم : لاق

 : ةلآنم _

 لجر ق ٥ ؤرقي ب اتك ق ةلآسم ع هللا ه دعسأ ديعس وبأ انيلع ىقلآو

 ناعم ةثالث ق جرخف 4 هب دوقل ١ ولب نأ اعيمج ااويلطف > ء ايلوأ هلو لتق

 ٠ هؤرقب ئذلا باتكلا نم ديعس وبآ انل عفر ام ىلع

 مهنا لوقو 6 كلذ ىلب مهنم ربكألا نا : لوقو ك نوعرتقم : لوقف

 ٠ هلتقي نم اولكويو اوقفتي ىتح هلتق ىلع نومدقتي ال

ىناعمل ١ لكو 4 طوحأو حصأ ىدنع لوةلا اذهب : دمعسس ويآ لاق



_ ٣١١ 

 كلذ وه باجأ مث 2 رثألا نم ةلأسملا هذه نم .لوألاف ، ىدنع جرخت

 . ملعأ هللاو « دعب

 : ةلاسم هج

 رخآ لتقف داع ىتح قحلا هنم ذخؤي ملف ادبع لتق لجر دبع نعو

 ى كيلامم ديبع مهلك نولوتقملاو ح اثلاث لنق ىتح قحلا هنم ذخؤي ملف

 ؟ ةفصلا هذه ىلع قحلا هنم ذخؤي فيك : تلق

 ٠ هتلقب ليلقلاو هترثكب ريثكلا نيلوتقملا ديبعلا
 كلذ هل له ص نيقابلا نود هلتقي نآ مهدحأ داارأ ناق : هل تلق

 ؟ ةبدلا ذخأ نوقايلا دا رآو

 ةميق نم مهصخي ام ردق نيقابلا ىلع دريو كلذ هل نآ ىعم : لاق
 نمث نع ديعلا نم هتصح ردقب هنع عفريو محدييبع نامثأو ص ديعلا

 ٠ لوقخملا ٥ دمع

 : ةلاسم ة

 ليكو هل ماقي نآ ىآرف لتاقلا لقع بهذف الجر لتق لجر نعو
 نآ الا! هنام ف لوتقم ا ةيد ناك هليكو ةرضحب كلذ حص اذاف \ ةقث

 ىلع ةيدلا نورجكتف ك لقعلا تبه ا.ذ وهو هلتق نوكن وآ اطخ كلذ نأ حصي

 ٠ ملعأ هللا:و ك ةلقاعلا

 : ةلآاضم اهب

 ةدحاو ةرم ىف كلذ لك هلتق مث ، هيلجرو لجر ىدي عطق لجر نعو
؟ موب دعي موي ق وأ > لاررم :1 ل



_ ٣١٢ 

 هلتق اذا مث ، هيف صانصقلاو سرألا ناك اوضع عطق املك لوقأف

 هلا سيلف ةدحلااو ةبرضب كلذ نوكي نأ الا اضيآ صاصقلاو سرألا. ناك

 س رألاو صاصقلا ناك وضع دعب اوضع هنم عطق اذا اماف هسفن الا

 شرألا كلذكف ء ةيدلا وأ هسفن صاصقلا هل ناك هلتق اذا مث ك هيف
 ٠ ملعأ هللاو ۔ سيفنلا ق مث . حورجلا ق

 : ةلاسم هج

 ؟ حورجلا تامو هنع افع الجر لجر حرج اذا عضوم قو

 لطاب وفعلا نأ: بجوب رظنلاو : لاق ، انباحصأ دنع وفعلا ز
 ةيه اااول_طبأ مهنأل ك مهلوصآب هبآ ااذهو ث لوتقملا ءايلوأل " نأل

 ءىش ةلازا هضرم ىف هل اوزيجبي ملو 'هل هلحو 4 هميرغل آريأو 4 ضيزملا

 ء هضرم لابح ى هلام ىف ةثرولا قح قلعتل هنم هل دبال اميف الا: هلام نم

 حصي الا هبنم هأربآف. هلا بجو قحا اذهو، هيلع روجحملاك مهدنع . وه و:

 . . ملعأ هللا و: « هضرم ق هنآ

 : ةلآاشضم دج

 انهنأل زوجت ال ةيطع كلتف لجرل هحرج حورجملا ىطعأ اذاو
 ؛ هىشرآ فرعيو حرجلا س اقب نأ الا ، هل ب وهلل تبثت الو ث ةلوهجم

 رلع امهنم دكاو لك هيشف نينثا نيب مدلا ناك نا.و غ هايا هيطعي مث

 ذحلااولا عىش الف س كلذ . ركني لتاقلاو : دمع وهو وفعلاب هبحاص

 لامب امهلا رقي مل نا لبق نم هيلع ةيد ال : ليقف اعيمج امهنم
٠ ملعأ هللاو



_ ٣١٣ 

 باب

 اهماكحأ ١ 3 ةماسمقل 3 ١

 ؟ ال م ةماسق اهيف نوكيأ دليل ١ ق هندجو ةحراج نعو

 دمجوي ىتح : :"ليق هنآ ىعمو { اهيق ةماسق ال ليق هنأ ىعم .:: : لات

 . ةماسقلا هيف نوكت مث ،.ليقلا .

 ؟ سأر هيقف سيلو دسجلا >+>جو ن اهف : هل تلق

 ٠ همف ةماستق ال هنآ ىعم : ل اتت

 ؟ مسج آلب سأر دجو ناف : هل هلقأ

 ه هيف ةماسقال هنا : لاق

 دجو اتا فيكف ع دسجلا رثكأ دجوي ىتح : ليق سيلفآ : هل تلق

 ؟ هماس هيف نكي ملآ سرلا الا هلك دسجلا رثكأ

 مسجلا رثكلا د ديجو اذا امأو أ ّ ' ةماسقلا هيف : نوك مث { . سرلا ىعم

 ٠ ةماسق هيف نكي مل سأرلا هيف سيلو

 . : ةلاسم ا

 ال وبيلطو ء مه اوعد اوردهآ مث مه دنع حضصي ملو ڵ كلذ اوركنآف هولتق . مهنأ مهنايعاب موقا ىلع مؤايلوآ اعداف ، دلب ف لتف اليتق نعو .

؟ كلذ مهل له ء ةماسقلا



. ٣١٤ 

 افالتخا اذه ىف ملعأ الو ء كلذ مم سيل : ليق هنأ : لاق .

 اوعجر مث ح ةماسعتلا ا وبلط مهبحاص . لتق ابل اوناك ناف : هل تلق

 ؟ مهنايعاب موق ىلع كلذ اوعداف كلذ دعي

 اوكرتو اوعجر ناف ليق هنآ ىدنع اميف كلذ مهل نا ىعم : لات
 موقلا ىلآ مهاوعد اولطبأو ، ةيناث ةماسقلا ا:وبلطو ىوعدلا

 . هنوعدي اميف ةنيبلاب مهل حصي نأ الا كلذ مهل سيلف ، مهنايعاب

 : ةلآبنم ج

 هيف سيلو ليتقلا دجو اذا راثآلا ضعب نع تظفح : فلؤلاآ لاق

 ملعي ملو لتقلا ةمالع هيف ھجو ناو ص هيف ةماسق الف ث لتقلا ةمالع

 ٠ ةماسعقلا هيفف هلتق هنآ هنيعم دحآ ىلا ٥ ؤايلوأ عدت ملو ء هلتاق

 نم الوتقم نوكي ال نأو ء برحلا ف ةماسقلا بجت ال كلذكو
 ٠ ماحزلا

 ناو ث هيف ةماسق الف ليتق ةعامج هيف ىلصت دجسم ف دجو ناو
 نيبب ناكو ، اهلها ريغ نم موق دلبلا ف ناكو ع دلب ف ليتق دجو

 ةماق الف لبق نم ةوادع دلبلا ريغ نم مه نيذلا موقلا نيبو ليتقلا
 ث ليتقلا آذه ىف اضيأ

 دلبلا ءاحلص نم الجر نوسمخ فلحي نأ : ةماسقلا ةفصو
 نيسمخ نمأ لقأ دلبلا لهآ ن راك ناف ۔ التاق هل انملع الو ، انلتق ام

 دبع ىلع سيلو ث انيمي نيسمخ نوكت ىتح ناميألاا مهيلع تررك الجر

 . ملعأ هللاو ، ةماسق نونجم الو ىمعل الو ىبص الو 0 ةأرما الو ١

. عجر
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 . - ا . د

 مكح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ىور : باتكلا ريغ نمو
 نب هللا دبع نأ ةماسقملا ىف هب لمع اميف لصألاو س ريبخ ىف ةما .ىقلاب

 هناش اوركذف ح ربيخ نيع ف اليتق دجوف ص ربيخ نم راتمي جرخ ، لهس
 اونذئا وأ هودروآ نآ مهيلا بتكف ث ملسو هيلع هللا ىلص هللاا لوسرل
 . برحب

 هللا لوسر ها:دوف ص التاق هل انلمع الو & هانطق ام نوفلحي اوبتكف

 لوسر ىلا ءابج همد ئلو نا : ليقو ح هدنع نم ملسو هيلع هللا ىلص
 ؟ مكبحاص لتاق ىلع نوفلحت : لاقف هناسث ركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : ااولاق ؟ دوهي فلحتف : لاق ، ملعن ال ام ىلع فلحن انلام : اولاقف

 { !وفلحيا نأ نم مظعأ كرشلا نم هيف مه امو دوهي فلحنل انك ام

 ٠ لبالا نم ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هادوف

 ٠ مهيلع رادلا تلخدآ ىتح ةقان ةئامب مهيلا ثعبف : عضوم فو

 ٠ ءارمح ةقان اهنم ىنتضكر دقل : لهس لاقو

 هنأل ، دوهيلا ىلع ةيد مالسلاو ةالصلا هيلع اهلعج : نولئاق لاقو
 . ةماسلاب نوملسملا لمع دقو ، مه رهظأ نيب دجو

 ءابقب راصنألا ق اليتق دجو امل ةبابض نب مشاه لتق ف ليق كلذكو
 دامالااو هنيخآ لتاق سبقم ىلأا اوعفدا نأ : رقع ها لوسر مهيلا بتك

 هللا لوسرل ةعاطلاو ممسلا : :اولاقف ء لبألا نم ةئاف ةيدلا هيلا اوعفداف
 ح اوفلخ نآ دعب لبالا نم ةئام هتيد ااوعفدف ع التاق هل ملعن ام هللااو . لع

٠ للع هدعب نم ةمئألا اهب لمع دقو



 . ٣١٦:

 : ةل اسم وج

 : ةماسقلا ىف :رهاظلا باحصأ عزانت ...

 ىلع نيملسملل الا نوكي الو ن رتللط هي ىبنلا نع اهتوبثل ةتباث : ادواذ

 ىلع نيملسملل نوكت الو 0 نيمل ىلع نيرفاكلل نوكتت الو ى نينزفاكلا

 اهب مكح ةلم ىبنلا نأل ، نيرفاكلا ىلع نيرفاكلل نوكت الو ث نيملسملا

 ٠ نيرفاكلا ىلع نيمل سسلل

 ىتلا ةروصلا ىلع الا نيرفاكلا ىلع نيملسملل بجت ال : مهضعب لاقو

 فالتخلا .عم نيكرشملا نيب قرف ال نآ اوعمجأو ع قلع هللا لوسر اهيف مكح

 مهنم موق اهتبثأ نيرفاكلا ريغ ف اوعزاتتو ّ مييلع ةماسنقلا : ىا مهنايدأ

 : ا ٠ نورخآ اهافنو

 ١ مهضعب اهافنو ، ةبرطضم ةماسقلا ف :رابخألا نا : مهضعب لاقو ٠

 نل حيرج نب عفارو ، ةمتخ ىبأ نب لهن ىور : عضوم قفو

 ق اقرفتف ئ ريبخ لبقا .اقلطن ١ لهس نب هلللا دبعو . . دوعسم ,نب ةصيحم

 ٥. ذ دوميلا !ومهتاف ۔ لهس : ني د هللاا ديع لتقف لخلا

 :ةلاسم ,
 ! ذ ا

 ةبرقلا ق .اليتق دجو اذا نيملسملا نم : رارحألا ىف ةماسقلا امناو.

 هننيف سيلف هيف رثآ ال اتيم دجؤ ناف ح رثآ هيفو.“ هلتقا نم: ىردياالؤو .

 اتيم رحب وأ رهن وآ ىوط نم هيف سانلا:تومي اميف دجو ولو ح ةفاسشت .

٠ ملعأ هللاو « ةماسق هيف نكت مل



 تانب :
 ج ::..: . .اهيناعمو دودحلا ف

 & ايندلا ق .دحلا ا مهيلع ميقأ الذا فذاقلااو قراسلاو ىناازلا نع لئسو

 "م . -... ؟ اذ ذهب ةرخآلا ف ةيوقعلا مهنع لوزت له

 ىذلا دحلا اذهب ةرخآلا ق مهنع لوزت ل ةبوقعلا نآ ىعم . : لاق

 ٠ ةبوتلاب الااا ايندلا ف مهيلع ماقي

 . `.. ةرخآلا ف ةيوقلا مهيلعو ايندلا ق دحلا مهيلعف : هل تلق

 ابتدلا ىف ةلتق فلأ مهنم ذخاو لتق ولو ةرئاض مهسفنأو معن : : لاق

 ك ىلاعتو ك رايت هلللا! ىلا ةبوتلاب الا ةرخآلا ف ةبوقعلا كلذ مهنع لاز

 باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهنقيذنلو ( : ىلاعتو كرابت هللا. لاقو

 ٠ ( نوعجري مهلعل ربكألا

 ىلع ايندلا ىف دودحلا ةماقا وه ىندألا باذعلا نآ كدنعف : هل تلق

 :ت مد ..:: ؟ هيلع تجو نم

 ٠ ردب ىلتق ف صاخ ا:ذه نا : لاق نم لاق

 وهف تابؤقنلا نم "ايقدلا ف نيرفاكلا باصأ ام هنا : لوقي ضعبو
 : 7 " ٠ ةرخآلا باذ دع نود ايقذلا ق ناذ دحتو ح ايندلا ق ةمقن

 هبكلم نج ةميهبلا انناكو ّ هيلع . كلذ جصو ةميهب . ىتأ . نمع لئسو

 . ! " . . !.::.. ... خ . ؟ ةميهبلا ق لعفب ام ى هكلم ريغ وأ

٠: ٠ 2 . َ 71 . . 
, -.
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 كلم ىنهو ، اهب عفتني ليق هنأ ىعم : لاق ٠

 ث اهب عفتني الو نفدتو حبذت : لاق نم لاقو

 اهل ءىطااولا ءطو لجآ نم ةميهبلا هذه حبذب مكح اذاق - هل تلق -

 ةميهبلا هذه لجآ نم نامض ءىطاولا ىلع نوكي ءىطاولاا ريغل كلم ىهو
 - . م , . ؟ال مأ

 ث هيف فلتخملاب مكحلا هل زوجيت مكاحلا ناك اذا هنل ىسم : لاق
 هلعف بيسي تغلب دقو { اهب مكح دق دق هنأل ء همزل دق امم صالخلا :هيلعف

 هيب مكح دق ىذلا هلعف نم كلذ ةحص ناكو ، حص اذا مكحلا ىنعمب
 ٣7 ٠ نم ةميهبلا ف مكاحلا

 « اهحكانو ةميمبلا .اولتقاا » : لاق هنآ دنلل اا لوسر نع ىوريو
 ٠ التق فيسلاب لتقي اهل حكانلاو احبذ حبذت ةميهبلا نأ دجوي هنأ ىنعملاف

 : ةلاسم دج

 امهيأ ، كب تينز : رخآلاا لاق ؤ ناز اي : لجرل لاق لجر نعو
 ؟ همحاصل فذاقلا

 ّ ىنزلاب !رقم ناك كي تينز معن لاق ن : لبق دق .هنأ .ىمم : : لاق

 دح رخآلا ىلع سيلو . فذقلا دحو ىنزلا.. دج اذه ىلع هيلعو « هل افذاق

 ٠ هقدص دق هنأل « فذتلا

 امهالكف هفذقو هقدصي ملف معن لقي ملو كب تينز : لاق ناف

 دح .هبحاصل امهتم دحاو لك ىلعف نيفذاق الصح اذاو ث اذه ىلع نافذاق

٠ ةعجر فذقلا دح ف سيلو ء فذقلا
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 : ةلاسم ذه

 ىلعو ع دحلا اركذ ءىطو نم ىلع ليلدلا ام .:: ىل لاق رظانمف : هل تلق
 .؟, كلذب امهميرجتو :ضيحلاو ربدلا ءطو ىلع نيجوزلا قيرفت

 هيلع ئناازلا مسن توبثلف زكذلل ءىطاولاا ىلع دحلا امآ ىعم : لاق

 مكقبس ام ةشحافلا نوتآتأ ( : : طول موق ةصق فق لاتف 0 هللا هامس امب ىدنع

 لي ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتاتل مكنئأ نيملاعلا نم. دحأ نم اهب
 الو ( ةشحاف ناك هنا ىنزلا اوبرقت الو ) : لاقو ( نوفرسم موق متنأ
 امناو ڵ ركذلل ء ءىطاولا نع ىنزلا مسا لاازآ ملعلا لهآ نم اادحآ نآ ملعا

 : وه ام هدح ف ملعلا لهآ فلتخا

 مرحم تاذ ىتآ نم » : تع ىبنلا لوقل فيسلاب لتقي : لاق نم لاقف
 .. . ٠. لاحب لحت ال لاح ىلع ةمرحم رابدألاو « هولتقاف هنم

 مش ٠ عفترم ءىن نم وآ لبج سأر ىلع نم .فدهي : لاق نم لاقو
 انصحم ناك ن ؛ : ىنازلا دح هيف ليق ام لقآو 6٨ تومي ىتح ةراجحلاب مجرب

 :... ٠ دلج اركب ناك نا و مجر

 لوقلا هنآ -بسحأاف دمعتلا ىلع ريدلا ق و ءطولا ق قيرفتلا امآو

 ىق ةرما ىتآ ل نم « : لاقو » ما رح مكيلع ءاسنلا رايدأ « : ل ىبنلا

 ٠" « دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفك دتف اه ريد

 نهويرقت الو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنأ ىدنعف ضيحلا ف امأو
 دق ام ىتأ اذاف ( هللآ مكرما ثيح نم نهوتأف نرهطت اذاف نرهطي ىتح

 اروجحم ناكو .ء رجحلا ليبس نم ىنتأ ام همزل هرجح لاح ف هيلع رجح

٠ ادبآ هيلع



 _- , ... :٣٣٢٫٠

 : ةلأسم ده

 ... ؟ هلأ هي ع هيأ الاو لجؤي 2 هنيب هعمو هل

 ...ةقرسلل ةميق موقتو س دحلا هنع آردي هنآ ىعم : لاق

 ؟ دحلا, هنع ردي هلام هنأ ىعداو ةنيب عدي مل .هنآ ول كلذكو :: هل تلق

 ٠ ةهيسث عضوم هنأل دحلا هنع ء آردي هنأ ىعم : لاد .

 : ةلأسم اذج

 نأ ىعداو هريغ هعم دهشي ملو ىنزلاب لجر ىلع دهش لجز نعوا
 ميقآ الاو اهرضحآ ناف ةنيبلا راضحا ف لجؤي مك 4 كلذي دهشت ةنبي هعم

 ؟ دحملا هيلع

 ناف ع هسلجم نم مكاحلا موقي ام رادقمب لجؤي امنا هنآ ىعم : لاق -
 ٠ دحلا هيلع ميقأ الاو اهرضحأ

 دح هيلعأ نصحأ ىتح دحلا هيلع مقي ملف ىنز ركي نع هتلآسو

 ؟ نصحملا وآ ركبلا ىنازلا

 . ركبلا دح همزلب : ليق هنآ ىعم : لات

 ل ,ىنح دحلا هيلع مقي ملف ّ كولمم وو ىنز ديعق . : هل تلق

7 ؟ ال مآ دح هب اعآ
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 وهو دح هيلع سيلف ركب وهو ىنز ناف ص دبعلا دح هيلع نآ ىعم : لاق

 ٠ دحلا فصن هيلعف نصحم وهو ىنز ناك ناو 0 مث ا

 : ةلأسم وج

 ؟ دحلا هيلع ماقي له ص ةكمب مويلا ىنز هنآ نامعب رقأ لجر نعو

 ٠ ةهبشلاب دحلا.هنع ردي هنآ ىعم : لاق

 د_حلا كلذب همزليآ كلذ ريغ ال اذكه ىنز هنا : لاق ناغ : هل تلق

 ؟ هانز فيك نيبي ىتح مأ

 سيلو ث فلتخي ىنزلا نأل هانز فيك نيبي ىتح هنأ ىنبجعي : لاق
 نود امب ىنزيو ث هديب ىنزيو 0 هينيعب ىنزي ليق هنأل دحلا عقي كلذ لكل

 نا دوهنلا نآ امك ىنز ةيمستلا ق جرخي اذ ذه لكو » جرفلا جاليا

 ةفص اونيبي ىنح مهتداهش زجنت مل ةعبرأ مهو ىنزلاب لجر ىل ء اودهش

 ىنزل ٠ ..لا

 !وفصي ملو ىنزلا اونيب اذا مأ اهنيعب ةأرما اونيبي ىتح : هل تلق

 ؟ دحلا همزل ةآرملا

 نآ نكمت اهنأل ، اهنيعب ةآرملا ااوفصي ىتح اولاق مهنأ ىعم : لاق

 . هنيراج نوكن

 لحت ال اهنأو ك اهب ىنز هنأ اهنيعب ةأرما ىلع اودهش ناف : هل هلق

 ابهينآ ملعب مل وه هنا : لاقو 6 هنجوز ريغ ةآرما:و هتخأ اهنآ ةهج نم هل

 ةهيتلاب دحلا هنع آردي له 6 هنجوز تناك اهنأو 6 هل لحت ال اهنأ و 6 هتخأ

 ؟ اذه ىلع

 ٠ ىنبجعي اذكه : لانت

( ٥ ج ديفملا عماجلا - ١ م )
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 ؟ كلذ اهنم لبقي مل هتجوز ريغ اهنأ اضيآ ىه تعدا ناف : هل تلق

 ىنبجعي اذكه لاق ٠

 ةلأسم ده :

 دح هيلع بجي ام نيينازلا نبا ناز اب : لجرل لاق لجر نعو
 ؟ ناادح وأ

 : هيف فلتخي هنا : لاق

 ٠ دحااو دح همزلب : لاتق نم لات

 ٭ نا/دح همزلي : لاتق نم لانو

 ٠ دودح ةثالث : لاق نم لاقو

 : ةلأسم دهج

 بوتي نآ حباقلا دارأو ك حوبقملا تام مث الجر حبق لجر نعو

 ؟ كلذ ىف همزلي ام

 دادزيو هيلع ءىش الف حبقلل انقحنسم حوبقملا ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 اهريغ هملع ءىش الو ّ ةبوتلا هيلع نل ىعمف قحنسم ريغ ناك ناو ڵ كلذ نم

 ٠ كلذ هيلع حص اذا ريزعتلا نم همزلي ام الا

 ةنيم ةحئاس ةآرما هتعاجف ث جلفلا ق حسمتي ناك لجر نعو

؟ كلذ ىف همزلي ام اهئطوف جلفلا ىف ةيرعتم



 ٠ اهتثرول قادصلا هبلع نآ ىعم : لاق

 ؟ ال مآ كلذ ف دحلا مزليو : تلتق

 ٠ دحلا هيلع ليق دق : لات

 ىناازلا دح هيلع : لاق نم لاتقو

 ناك نا : ليقو اركب وآ انصحم ناك فيسلاب لتقي : لاق نم لاقو

 ٠ دحلا دلج ا ركب ناك ناو 6 فيسلاب لنت انصحم

 ؟ ةيناز اب ائالث قلاط تنأ : هتجوزل لات .لجر نع لئسو

 ٠ فذاقلا دح همزليو ؤ لانق امك اثالت قلطن اهنا : لان

 : ةلأسم دهب

 اتئام هنميق ا؛رطع توناحلا نم رطعتف راطع توناح لخد لجر نعو

 ؟ هيلع بجي ام ث رطعلا ةحئار الا ءىش هدنع سيلو جرخو 4 رانيد

 نم جرخ ناك اذا دح هيلع .سيل نأ هانعم جرخي هنأ ىعم : لاق ٠

 ٠ بدألا:و فلتأ ام نامض هبلع نكلو ك ءىش هعم سيلو ٩ | ث وناحلا

 قحتسيب ام ةميق مهماعط نم لكأف موت لزنم لخد لجرو : هل تلق
 ؟ همزليام لكآ هنأ هيلع حصو ك ءىش هعم دجو : ملف 2 عطقلا

 نامض هيلع نوكيو “ راطعلا لزنم لخد ىذلا لثم هنأ ىعم : : لاق

٠ لعف ام ىلع بدألاو ۔ فلتأ ام



_ ٣٢٤ 

 اهطبرو ابوث اهنم ذخأو ؤ قوسلا ف زب ةمزر حتف لجرف : هل تلق
 ؟ رخآلاو لوألا ىلع بجي ام ةمزرلا ذخأف رخآ لجر ءاجف ، تناك امك

 عطقلا هتميق ىف بجب ام اهنم ذخأو ةمزرلا حتف ىذلا نأ ىعم : لاق

 نامضلا هيلع امناف نصح ريغ نم اهلاحب ةمزرلا ذخآ ىذلاو ، عطقملا هيلعف
 ٠ بستكا و ىنج اميف بدألاو ، ليق هنآ ىدنع اميف

 { اهتميق وأ اهنيعب ةقرسلا در همزلي ةقرسلا ىلع عطقي ىذلاف : هل تلق
 ؟ال مآ كلذب هيلع مكحيو

 ذخؤد نأ هنيعب ك ردي نأ ال ١ فلتأ ام در هيلع سيل لبق هنأ ىعم : لات

 . مكحلاب

 هلتق دعب ةقرسلا نم فلتأ ام هيلع نوكي له بات اذاف : هل تلق

 ؟ هعطق وأ

 % درلا نود ريي الو س درلا نم دعبي الف همزلي اميف هنآ ىعم : لاق

 . اهنيعب ةقرسلا دجوت نأ الا هيلع مكحي الف مكحلا ى امأو

 همزلي له ىنزلاب راصبألا ىمع داهسشأ ةعبرأ هيلع دهسثآ لجر نعو
 ؟ مهتداهسثب دحلا

 ٠ مهتداهشب دحي ال هنآ ىعم : لاق

 ؟ انراصنأ بهذي نأ لبق ىنزي هانيآر اولاق ناف : هل تلتق

» مامالا مث دروفلا مجري نم لوآ : ليق هنأل كلذ ىل نييب ال : لاق



٣٢٥ 

 ءىنت ال انهاه مهترضحو دوو.نلاب الا نوكت ال دودحلاو سانلا مث
 ٠ هملع

 نآ لبت اوعجر مث س نورصيي ال نيذلا دوهسلا مجر ناف : هل تلق
 ؟ تمي مل اذا هنع طقسي له مامالا مجرب

 د_ > مهمزلبو % فذقلا دح مهمزليو > ةعجرلا مهل نآ ىعم : لاذت

 ٠ هيف انوثدح حأ ام س رأ مهمزليو ى فذقلا

 ؟ دوقملا مهم زلب له م ايأ ةثالت ق كلذ نم ت ام ن اف : هل تات

 مهيلع بجي هنأ ىعمف ث اودمعت مهنا : مهتعجر ى اولاق اذا : لاق
 : كلذ ق فلتخي هنأ ىعمقغ مهل هين هنأ اولاق نااو ‘ دوقلا

 ٠ مهلك دوقنلا مهمزلي : لان نم لاتف

 ٠ مهيلع دوق ال : لانت نم لاتقو

 ؟ مهلك مهمزليف : هل تلق

 ٠ ااودمعت اذا كتفلا ةنزنمب هنا : لاق نم لاق هنآ ىعم : لاق

 ٭ ةرئانلا ةلزنم هنا : لانت نم لانتو

 له ص ىمع مهو ىنزلاب لجر ىلع دوهشلا دهسن ناق : هل تلق
 . ؟ مهتداهست نع ا:وعج ر اذا . فذقلا دح مهمزلب

 . ةجحب اوسيل مهنأل دحلا مهيلع نآ ىعم : لاق

 نع اوعجرف نورصيب مه و راصبألا: ىمع ريغ اوناك ناف : هل تلتق
؟ فذاقلاا >ح مهمزلي له 6 مهتداهش



_ ٣٢٦ 

 كلذ مهمزلي ال هنأ ىعم : لات ٠

 ؟ نيرصبملاو ىمعا نيب قرفلا امق : هل تلق

 ، ةجحب ااوسيل نيرخآلاو ص اولدع ول ةجح نيرصبملا نأل : لاق

 ٠ مهتلادع تتا ولو

 ل_ھه ص ىنزلاب هريغ ىلع هتداهش نع عجر ا:ذلاا دهاسشلاف : هل تلق

 ؟ فذقلا دح همزلي

 ٭ ىدنع اذكه : لاق

 ةعبرأ فلكي له هدحو لجر ىلع ىنزلاب لجر دهت ناف : هل تلق

 ؟ هريغ ةثالث فلكم مآ ء هتداهسثي نودهشي

 ىلع دهش ناو ، داهشآ ةعبرأ هيلع ناك هفذق نا هنأ ىعم : لاق

 : ىوري اميف ليق دقو ، هريغ ةثالث رضحي نأ ىنبجعآ ةداهسثلا ىنعم هبجوي ام
 لهأ نم لجرب درفنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم الاجر نأ

 هبنم لبقي ملف ملسم ىنا : لاقف ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا برح
 ملسو هيلع هالا ىلص ىبنلاا كلذ غلبف ڵ هدنع ناك ام ذ۔.خآو ، هلتقو

 مكيلا ىقلأ نمل اولوقت الو ) : ىلاعتو كرابت لزنأف كلذ هيلع دتشاف

 ل_بق نم متنك كلذك ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت انمؤم تسل مالسلا

 هدحل هذ_بن ربقو لتاقلا كلذ تام امل هن انغلبف ( اونيبتف مكيلع هللا نمف

 هوقلي نأ مهرمأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف ، تارم ثالث

٠ دحل ريغب قش ى



٣٢٧ 

 له & هيلع ادهسثو ركنأ مث ىنز هنأ نيدهاش دنع رقأ لجر نعو

 ؟ امهتداهسنتب د_حلا همزلي

 ص نزي مل هنآ ركنأ اذا هنع اردب دحلا نا : ليق هنآ ىعم : لاق

 ء دحلا هيلع ىضميو س ةعجر هل نكي مل ىنزلاب رقي مل هنآ ركنأ ناف

 ماو ث هرارتاب هيلع اادهش امنا امهنأل !ذه ىف دح نيدهاشملا ىلع سيلو
 ء هب ر_قآ اذا ىنزلا هراكتاا ىف فلتخي هنآ ىعمو ث ىنزلاب هيلع ادهسشي

 هنآ لوقلا ضب ىفف ، مكاحلا مم رقأ ول رارقالاب ةداهسث هيلع حصو

 لوأ هيلع عقي نأ لبق عجر اذا ةعجرلا هل لعج امناو ، ةعجرلا هل
 ليق هنآ ىعمف س دحلا لوآ هيلع عقو اذاف س مجر وآ دلج نم د_دلا

 . دحلا هيلع ىضميو هعفنت الو & ٬ال ةعجر ال

 : ةلأسم وه

 ةياتتسالا دعي لتتب له .© مالسالا نع دنرا اذا ديعلا نع هننأسو

 ؟ رحلا لتم

 ٠ لتقي ال هنآ رتألا ف دجوب : لاق

 ؟ كلذ ى ةلعلا امف : هل تلق

 س هسفن ىلع رتم ال هريغ ىلع رقمو لام هنأل : ليق هنأ ىعم : لاق

٠ هلتق ف هديس ىلع ررضلا لخدي وه امنا هنيد لديبيغف



_ ٣٢٨ 

 : ةلأسم دج

 ٩ تيأر : لاف ك اهريغو هنآرما ىآر لجر نع هنلآس

 ؟ ٥آ ر امهيأ نبيب ملو > ىنزي

 هنتلاتم ىلع مذ ا.ذا : هالا ددع ىبآ نع دجوي : دعس وي لاقف

 ٠ ىنزلا دح انهاه سيلو س فذقلا دح ىدنع جرخيو أ دلج

 ؟ د_حلا ؟ردي ةهبش ناك اذلا : لئاسلا هل لاق

 ٠ ادمعتم امهدحأ فذق اذه نأل \ كلذك اذه سيل : لاق

 ء لاق امك وهف اذه لاق هللاا دبع ويأ ناك نا : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ هتأرما نجيو هنيب قرفيو ك ناعل ال و 6 هيلع د > الف الاو

 نآ ره ءاشي نآ الا هتأرما نيبو هنيب قرغب ال : ةيواعم وبآ لاق

 ٠ هايا اهقدصأ ىذلا اهتادص ذخأب نآ هل ى .لف ڵ هئربت

 ناعللا أردبو 6 ةهيستلاب د_حلا آردب نأ ىنبجعي : دىعس ويآ لاق

 ةقرف هيف بجي ائيش حصفي ىتح قارفلاب هيلع مكحي الو ث ههبشلاب
 ٠ دح وأ ناعل وآ

 ذخؤ:و ى ىدنع كلذ اهل ناك نيبتت ىتح عانتمالا هتجوز ةبلط ناو
 نأ الا ىه .هثرت نأ ىنبجعأ وه تام ناو & نيبتي ىتح ةقفنلاو ةوسكلاب

٠ قارفلا هيف بجي ام مدق نوكي



_ ٣٢٩ 

 هنأب ؤ نيروهسنملا نم هلثم وأ مويلا جاجحلا فذق فذاق نع لئسو
 ؟ دح همزلي له ث ةلبقلا لهأ نم

 : ةثارو بلطت مل اذا تيملا فذاق ف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 حصي .نآ الا هنجح تتامو % تام هنأل دحلا هيلع : لان نم لاقف

 ٠ هيلع هاعذا ام هيلع

 .. هثراو بلطي ىتح هيلع دح ال : لاق نم لاقو

 ؟ ىدنع كلذ ىف فلتخي له ء كلذ ثراولا بلط ناف : هل تلق

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعأ ال : لاق

 :ةلأسم دهج

 ؟ هدح نوكي ام دحلا هيلع ميقآ مث قتع مث ىنز دبع نعو

 ميقآ و نصحم وهو ىتز ناف . هل ليق ديبع دح ليق هنأ ىعم : لات

 ؟ قتعم وهو ىنز هنأ حص مث دبعلا دح هيلع

 ق دحلا نم هيلع مدقت ام نوكيو © مجري ليق هنآ ىعم : لات

 نوكي هتمدو ومع ق نصحت دق ناكو | رح وه و ىنز ناف : هل تلق

؟ ذحلا فرصلاو ذبعلاأ مكح همكح



 ب . ٣٣٠

 ٠. ةيدوبعلا ىف هناصحاا ىفو هيف فلتخي هنآ ىدنع : لاق

 بجوي ال ضعبو ةيدوبغلا ىف ناصحالا :دح هيلع بجي : لاق نم لاق
 ٠ كلذ هملع

 :ةلآسم و

 ل_ه كل ذكو ئ دعلا نصحت له > ةمألا نع دبعس وبآ لئسو

 ؟ اهنصحي

 قراسلا و فذاقلا ن! : لاقو ڵ اعيمج امهيف فلتخي هنأ ىعم : لاق
 ٠ لاملا تبرو د وهشلا و فوذقملا ةرضحم الا نا دحي ال

 ؟ كلذ ليقت فوذقملاو لاملا بر تام نا تيأرأ : هل هلق

 ٠ قراسلا او فذاقلا ىلع دحلا ةماقا ىف فلتخي هنأ ىعم : لاق

 ما_ةي هنآ كلذ فوذقملا ىلوو لالا بر ةئرو بلط اذا : لاتو

 ٠ دحلا مهيلع

 نآ ريغ ع هنجح تتام تام نم نأل مهيلع ماقي ال : لاق نم لاقو
 نأل 6 بلطي مل وآ كلذ هنترا و بلط هتوم ىنعمي هيغ فظخم فوذقم ١

 ٠ كلذ ةثرولا باطب ىتحف هقرسلا امأو ، هيف هل قح ال فذقلا

 - ةلا 7

 رفن هيف اتيب لخدف ماق مث 0 ةأرما حكني الجر ىآر لجر نعو

؟ ناز مكدحأ نا هللاو : لجرلا لاتف ء مهيف وه هنأ ىردي ال



. ٨٣٣١ _ 

 .ه

 تدبلج هثالثب ىتآ اذاف .& هعم دوهش ةثالث ىتنآب وآ دلجي : لاد

 ٠ ةهيشلاب دحلا موقلا نع آردو > ةأرملا

 تدلج .اذاف ةآرملاو لجرلا ىلع نودم_۔ثي دوي۔ثلاف : هل تلق
 ؟ آربي فيك لجرلاف

 وهف الاو « دوهست ةعبرأب ىتأي نكلو س فرعي ال لجرلا نأل : لاق
 ٠ فذاةلا

 رخآلاو ىنم امهدحأ : لاقف ؤ نيدلو هنجوز تدلو لجر نعو

 ؟ هتجوز ف هيلع بجي ام ع رامحلا نم

 اهنعال كلذ ىلع ما د نا هنأ اذه لثم ف ليق دق هنأ ىعم : لاق

 ٠ دحلا همزل كلذ نع عجر ناو 4 دلولا هقحلو

 اذهو نيبيو ث ىنزلاب اهفذقي ىتح ةنعالم الو دح ال : لبقتو

 ٠ كلذل الهآ ناك بدأ ناو ، دلولا هتقحليو ، لاق اميف بذاك

 ؟ كلذ ىف همزمب ام ث ةبحق اي وأ ةيناز اب : هتأرمال لاق نمعو
 ي

 اذا : ليق دتو ث اهل هنم فذق اذهف ةينازاب : هلوق امآ : لاق
 ح مكاحلا ىلاا اعفتري ىتح هبسفن بذكي ىتح اهسفن عنمت اهنآ اهفذق

 ٠ امهيلع . ءىش الف لوقب ام قدص .ملعي مل امو

 مزليو ث ةغللا ضعب ق فذق هنا ليق دقف ةبحق ايأ : هلوت امآو
دح ىلا هب غلييال و ريزعتلا همزلي هنا ليق دقو « فذقلأ دح هب فذاقلا



_ ٨٣٧٢ _ 

 مكاحلا ىلا اعفتراو ىنزلاب اهفذق اذاو ع افذاق نوكي ال اذه ىلعو ع فذقلا
 ٠ هتنعالو اهنعال

 :ةلأسم دهج

 ؟ تنام نآ دعب هنجوز ءىطو لجر ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاتقو

 ٠ توملا دعي اهل هئطوب ناث قادصو دحلا هيلع : لاق نم لاقف

 . هيلع دح الو ناث قادص هلع : لاق نم لاقو

 ٠ كلذ نم ةيوتلا هيلعو ء قادص الو هيلع دح ال : لاق نم لاتقو

 ؟ ةتيملا ةيبنجألا ةآرملاك هيلع روجحم اهئطوف : هل هلق

 قيرط نم ىتو۔الا ءطو رجح ىدنع تبث دقو ، ىدنع اذكه : لاق
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا

 ؟ هيلع روجحم ةوهنثل اهتوم دعب اهجرفل هسم كلذكو : هل تلق

 ء :ااذكه : لاق

 ؟ اهرهطي نآ هل زاج فيكف : هل تلق

 ببسل ناك ااذاا روهطلا كلاح ق اهل سيلا زاج امنا ىدنع : لاق

 ك اهيف ذذلتلا .نم اهتايح ق 4 احايم ناك ام هيلع روجحموم { ةيجوزلا مدقت

٠ ءطولا:و سملاو « رظنلاب ةوهشلاو



_ ٣٨٣٣٣ 

 ؟ قالطلا ةلزنمب هنم اهنيبي انهاه توملاف : هل تلت

 قالطلا نأل ، قالطلا نم ةنونيب متنأ وهو ] ىدنع اذكه : لات

 اهجيوزت هل عجري نآ نكمي ال اذهو ء اهكرتي وآ اهجوزتي اهدر هل نكمي
 . ايندلا ماكحأ ىف

 ؟ ريقت نأ ليق نم اهتخآ جوزتي نآ هل زوجي تتام ناف : هل تلتق

 ناك انهاه نمف ، هيلع ةدع الو ص ليق هنأ ىدنع ا:ذكه : لاق

 ف تملادام اهتخأ جوزتي نأ هل زوبجي ال قالطلا نأل ، قالطلا نم دنأ
 ٠ ادبأ تتام دق هذهو 4 هدعلا

 هيلع مرحت ل_ه 6 اهتخأ جوزت نأ دعي اهئطو ناا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ةيحلا تخألا ءطوب ةجوزلا ميرحتب لوقي نم لوق ىلع اهتخأ

 ٠ ليق اميف كلذك هنآ ىدنع : لاق

 اهجوز تن ىتلا اهتخأ تملعو كلذ مرحي ال نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ ناز هنآ قيرط نم هيلع مرحت له ص اهدعب اهايا ةئطوم

 دحلا نوكي الف دحلا هيلع لوقي نم لوت ىلع هنآ ىعم : لاق
 هنم ملع نم ىلع مرح اذه ىنعم.تبث اذاف ، ههبشي امو ىنزلا نم الا
 هنأ وجرأف ، دحلا هيلع تبثي ال نم لوق ىلعو ، هحاكن ءاسنلا نم كلذ
 ىف ةيجوزلا ليبس ىلع اهل هؤطو ناك اذا حاكنلا ىنعم هب دفي ال
٠ ملعأ هللاو ع ةهبشلا



 _ _ ٣٣٤

 :ةلاسم ده

 مث 4 عاتملا ذخأف الزنم لخد اذا قراسلا نع ديعس وبآ لئسو

 ةعيرأ .هتميق ناك ااذان هقرس ىذلا كلذب عطقي له ص هنم زربف رادجلا عقو

 ؟ م.هارد

 ٠ نصح ريغ نم جرخ اذا عطقي ال هنأ ىعم : لاق .

 ؟ عطق هبلع نكي مل احوتفم ناكو ، بابلا نم زرب ناف : هل تلق

 ٠ ىدنع ااذكه : لاق

 ؟ ارادج محقناا ناف : هل تلق

 ٠ رادلا رادج محقنا: اذا عطقي : لاق

 ؟ عاتملاب هنم زربف ع جلفلا ءام ليسم رادلا ىف ناك ناق : هل تلق

 . نصح ريغ نم جرخ هنأل عطقي ال هنأ ىدنع : لاق

 هب زربف س ناكسلا: نم دحآ ىلا هملسو عاتملا ذخآ ناق : هل تلق
 ؟ زاادلا نم عاتملاب جرخ ىذلا عطقي له ، نصحلا نم

 . ناكسلا نم هنأل هيلع عطق ال هنآ ىدنع : لاق

 ؟ رادلا ناكس ريغ نم ناك ناف : هل تلق

٠ عطقي هنأ ىدنع : لاق



٣٣٥ 

 ؟ عطقي .له ث عاتملاب زربو هحتفغ اقلغم اباب ناك ناف : هل تلق

 ىدنع ااذكه : لاق ٠

 حتفف أ اهنم جرخل اهنم زرب ول كلاسم راادلا ف ناك ناف : هل تلق
 ببجي ىذلا نصحلا نم زرب دق اذه نوكي له ، هنم زربو بابلا

 ؟ عطقلا

 جراخلا عسي عضوم راادلا ىف ناك اذا عطق ال ليق هنأ ىدنع : لاق
 . ٠ هنم جراخلا هليزي زجاح الو هيلع ,لفق الب ص هنم

 ىتح هعسي ملف ، هيف ضورعم بشخ ليسملا ىف ناك ناف : هل تلق
 ؟ عطقيو انصح كل ذ نوكي له ئ ع اتم اي زربيو & هرسك

 هبشي ااذه نأل ، ةفصلا هذه ىلع كلذك عطقي هنآ ىدنع : لاق

 ٠ ىدذع نصحلا

 ؟ انصح نوكي ال ىذلا زاادجلا دح مكف : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب الو ع ديلا هجلاعم ريغب محقنا ام ىدنع : لاق

 ؟ هسمي ملو رادجلا دقع ىتح ىرج ناف : هل تلق

 جرخ الذا عطقلا هبف بجي نصح اذه و 4 ةجلاعم .هذه : ىدنع :. لاق

 . هئم عاتملاب قراسلا

؟. .زربي ىتح :هنطب :ىلع هيف بحسني ليسملا سيلفآ : هل تلق



. ٨٣٣٦ _ 

 رخآلاو ء محقني ال جرفنم هنأل ىدنع رادجلا ريغ اذ_هھ : لاق

 قوف نم هنطب ىلع بحسني نأ دا رأ ول هنآ امك ماحقنالاب جل اعم جراخ

 الا ءىشب كلمي ال اذهو س هيديب هكسمي نأ الا كلذ قطي مل رادجلا

 ٠ ض رأل | ىلع

 ؟ عاتملاب وه جرخو هريغ هبقن اذا بقنلاف : هل تلق

 همكحو نصح ريغ نم هب جرخ هنأل هيلع عطق ال هنأ ىدنع : لاق

 ف اي حتفب نصح نم لخد ول هنأ امك هنم لخ د ام سيل 4%6 هنم جرخ ام

 عطق هيلع نكي مل عاتملاب هوحن وآ حوتقم باب نم جرخ مث ك هريغ وأ
 ىدنع ٠

 ةعبرأ ةميق ذخأف نصح ريغ نم تيع وأ قدلا وج حت .ناف : هل تلق

 ؟ مهارد

 ٠ )( % عطقي ااذ_۔هھ : لاق

 ؟ عطقي له ث اهيف امب اهلك قيلاوجلا لمح ناف : هل تلق

 .. ىدنع عطق هيلع سيل هنا ىعم : لاق

 ؟ ءارحصلا ىف ىدابملا ةبقف : هل تلق

 اذا عطق هيلعف اهعفري نأ الا اهنم زريب ال ناك نا هنا ىدنع : لاق

` 



 ة _ ٢٨٣٧ ٠"

 نكي' مل"، قراسلا لخدم رادقم ةعفترم تناك ناو ، عاتملاب اهنم جرخ
 . ٠ ليق هنآ ىدنع امف نصح ريغ هنأل « عطق هيلع

 عاتملا هن هنم . ذخاف . مو وق تبب قو هف ىلا محقنا ناا تيآ رأ : هل تلق

 ؟. .؟ عطقلا ه هب بجي انصح كلذ-ن نوكب لها . ةنم ة مخقناو

 ٠ عطقنا هب بجي نصح ريغ هنل ىدنع : لاق

 نوكي له ك عاتملا هنم ذ_خأف هي رادم 7 هبلع ناك ناف : هل تلق -- أ

 ؟ عطقلا هب بجي انصح كلذ
 ٠ ٠. :. ۔ .!.. . ..../ ٠

 سيل ناك اذا عطقلا هب بجي نصح ريغ هنأ ىدنع اذكه : لاق
 ٠ :نصحلا ىنغم هبشتب رهف ةجلاعمم الا ماري الو 6 ةهج رف هيف

 ةجردلا هب . دعد أتملا ه هنم " تسلا مُحقنأ ىن اخ : 1 تلق

 عطقلا همزلي له ث هنم عاتملاب محقناف تيبلا رهاظ ىلا تيبلا ف ىتلا

 ؟ مه ارد ةعبرأ كلذ ةميق ناك !اذا

 | :عنناي نمل ىدس بدي
 محقي البق ذخأف ّ " هب . ههزل ىذلا انلاب تي تييل قوف لا تيبلا

 عطقي له ‘ ماكحلا دنع كلذ حصو 6 تيتبلا قوف نم اهريغ وأ قيرطلا

 . ؟. . بزنملا هلخ ىلع نم. قيرطلا ىلا زربي ىتح.هيلع عطق ال مأ كلذب
 . ا .

 دودح نم { هب جرخيو . هي ى دعن ىنح هيلع عطق ال هنأ ىعم . : ل انن

 _ .. نصحلا
( م ٢ ٢ ١ عماجل ١ ج . ديفملا ٥ (



_ ٣٣٨ _ 

 :ةلاسم وه

 ؟ عطقي له ء نصح نم اجاجد قرس لجر نعو

 ىف سيل نآ دجويو عطقلا هيلعف نصح نم هذخآ ناك نا : لاق
 نم تاجراخلا نم كلذ نأ هيسشي كلذ لعلو 0 عطق ثرحلا ىف الو رئاطلا

 ٠ نوصحلا

 ؟ عطق مهيلع له ث مهارد ةعبرا نصح نم اوقرس ةعامجف : هل تلق

 : فالتخاب كلذ ىف ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ عطقلا مهيلع : لاقت نم لاقف

 ةعبرأ ةميق مهنم دحاو لك قرس الاذا الا مهيلع عطق ال : ليقو

 ٠ مهارد

 هذخأف ، هنم ءىش ذخأ نوديري ال الزنم اولخد ةعامجف : هل تلق
 ؟ عطقل ١ نوكب نم ىلع اعيمج اوجرخو مه دحأ

 ٠ ذخآ ىذلا ىلع عطقلا ليق هنآ ىعم : لاق

 :ةلأسم وه

 ةضيرف نا:ركسلاو رمخلا براش دلج : لاقف ىنرظان رظانم نعو
 ؟ هما:وج ابمق عامجا وآ ةنيم وأ

تنيث اهنا ليت اميف ةنس هنأ رمخلا براش ق هيا وج نآ ىعم : لات



 جج ٨٣ _

 نم هنا ليتق ناركسلا دلج امآو . رمخلا ىلع دلج هنآ رتل زتللع ىبنلا نع

 ه ةنسلل هبشم ا وهو عامجا

 ؟ كلذ لعف نم لوآ نم : ل انت ن اف

 ىضر رمع مث س ركب وبآ مث ص قلع ىبنلا كلذ لعف نم لوآ : ليقف

 ناكو .ث نينامث رمخلا ىف دلج نم لوأ هنع هللا ىضر رمع ناو س امهنع هللا
 قافتالا هنع ليق اميف نكي ملو ملعلا لهأ نم ةباحصلا ليق ال عمج دق
 ام الا فورعم دلج هيف هب ىبنلا نع ثبث ذا نينامث هيف دلج هنأ
 وجرأو ةدلج نينامث دلج هنا هنع ليق د_ةو ث هيلع دلج هنا : ليق هنأ

 ۔ رمخلا .دلج ىف نيرضاحملا لوق عمتجا املف كلذل هللا هقفوي ناو كلذك هنآ

 ٠ فذاقلا؛ا دلجب اهيبشت ةدلج نينامث ىلع اوقفتا

 ن 4,تع هلما ىضر باطخلا نه رمع هللا قفو ٩ هنا : ليق اميف كلذو

 هلقع بهذ اذاو هلقع بهذ ركس اذاو ركس اهيرش اذا رمخملا براش

 . فذقلا ىنعمب مهقافتاب ىنعلا اذهب ه وهبش فذق اذه اذاو اذه

 نأ الاد هانعم ناك ةفيلخلا لعفو ڵ ةباحصلا عامجا نم اذه تبث املف
 دلج هبي مهدنع تبث رمخلا نم ركسلا ىنعمب هنأل ، هلثم ناركسلا
 ٠ ناركسلا و فذاقلا

 ٠ لقع اميغ هريغب هيبشن ىلا هيف جاتحي ال هانعم ىلع : لاق

 دهع ىق نا.ركسىلاو رمخلا براس دلج مك : لاق ناو : هل تلق

 ؟ هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع رمخلاو ناركسلا دلج ف فلتخي هنأ هيف لوقلا ىضم دقف
قفو امب هللا ه_ةفوب نأ اندنع كلذ هابشأو ملسو هيلع هللا ىلص ىهنلا



 ب ٣ 3 م

 براب هبسم هيناعم عيمج يف ناركسملاو « هباجصأ نم نيحلاصلاو هتفيلخ
 ىف ةنسلل هبسبم هناف ، ةنسو ربخ صن هيف تآي مل ناك ناو ے رمخلا

 توبثلو ةنسلاب ركسلا ميرحتو ، باتكلا ف رمخلا ميرحت! عامجالا
 ٠ قدفوتلا هيو ملعأ هللآو .6 رمخملا:: ب راس ىلع عامجالا ةنسلاب داجلا

 هعمجو هفلأ امم ( ديعس ىبأ .ماكحأ نم ديدخملا عماجلا ل باتك مت .

 دمح خيسلا هلوأ نم هخسأن ناكو ص هللا همحر ىوكزألا ديعس ني ناحرس.

 دمح نب ملاس :فيعضلا د_بعلا دي ىلع همامتو .ء .,ىنلاسلا . هلما دبع .نيا

 ملاس نب ديعس نب رصان ةمالعلا . ىخيسل هتخسن .ىثراحلا ناميلس نيا
 مويب هخسن مامت ناكو ةنيمثلا هتايحب.انعتمو .ء ..هافاعو هللا هاقيآ ىنامعنلا

 ٠ ھ ١٣٧٨ .ةنس نابعنش . ٤

 ةسمخلا ها زجأب هححصو هجرخأو هقسن

 هللا ئلا ريقفلا

:ىلذاشلا مسشاه



_ ٣٤١ _ 

 ةحفصلا . . : ..... .: .:.. ... عو۔۔_۔.۔فوللا

 0 .. . .. { .ديبعلاو .دالولا ةقفن ف باب ...

 . لام ميلبست نو :هدلو لام ف دلاولل زوجي اميف باب .
 ٢٣ دلاو۔لا ىلا دلولل

. ٨2 
 ١ . ٢٦ هب ماعلاو ميتيلا ىف باد

 7 « ةعيدولا ة_ذامألا ىف با

 ٦6. 3 "__ هماكحاو ةطقللا ىف با_ب

 ٩ " رارشالا 77 لحنلاو ةبهلا ىف باد

 ١٠٢ ه نم ءارثلاو هتبيهو هعيبو ناطلسلا ةحنم ق باد

 ١٢٢ مهلا ومأو مهلامعو ةربابجلا نم زئاوجلا ذخآ ىف باب

 ١٢٩ كلذ نم بجي امو ةربابجلا ةعفادم ىف باد

 ١٣٤ فراعتلاو ل_حلا!و تاحايملا ىف باب

 ١٦٧ سانلا نيب ةلالدلا ىف باب

 ١٧٢ ةعبتلاو نامضلا هيف قلعتي اميف باب

٢.٥ نزو دو لاك ام نامض ق با۔_.ت



 س ٣٤٢

 ةحفصلا عوضولا

 ٢٠٨ كلذ ىناعمو رازقتالاو اياصولا ف باب

 ٢٤٥ نيبرقألا ةيصو ف بابب

 ٢٥٥ هتمسق ةفرعمو ثاريملا ىف باب

 ٢٦٧ سنجلا: ثارينما ىف باب

 ٢٧٦ رحلاو دبعلاو ملسملا نم كرشملا ثاريم ىف باب

 ٢٧٩ صاصقلاو شورألا و تايانجلا ىف باب

 ٣١٣ اهماكحأو ةماسقلا ف باب

٣١٧ اهيناعمو دود_۔_دلا ق بام





 ١٦١٨٥ ةنسل ٧.٩٨ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




