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 نامع تطلس

 زاقثلاو ىرقلا ثارتلا ةرازو

 8 :اع .
 ا | نال

  

 يراوحلا ني لضصقلا ةمالكلا خيشلا

 لو الا دزت

 م ٩٨٥ ١ . ه ١ ؟ ٦ ٠

 





 ىراوحلا نب لضتقلا ةمالعلا حيشلا

 نم

 ةرجهلل عبارلا نرقلا ءاملع

 ه ١١٢٩ ةنس طوطخملا اذه بتك

.ىدمسلا ىميضهجلا دشار نب هللا دبع بتاكلا طخب





   ل ةحكاا (
هكراوَحلا نب لضفلا ةمالكلا خيشلا





 : رعاشلا لانت

 لضفلا ىوذ دنع لضفلا ميظع باتك

 لصألا عم مولعلا لك نم عرفلا لصفلا ىوح

 : اضيآ رعاشلا لانتو

 لضغلا هفلأ لضفلا ميظع باتك

 لخ اي لضفلا فرعاق ىراوحلا ليلس

 ) 7 ١ دبأ هلام فيرش باتك

 اول سي هب ىتح بابلألا ىوذ رسب

 لبقةع هل ال نم كلذ ىف هب ىرذيو

 ولخي ال بلقلا ىلع قبض فق هيناشف

 لذلاو هيوار راونأ ىبر نم هاسشغيو

 ٠٠٠ ىراوحلا ني لضفلا عماج باتك اذه

هديب رماع نب هللا دبع هبتك ث هيلع هللا ةمحر





 ميترلانزمراشسارتب .

 .باب

 ف {
 دلاولا هموزلو دلولا رمأ

 تلصلا ىبأ هللا همحر بوبحم نب دمخم هللا دبع ىبأ 7 :وج :نمؤ

 ةيراجلا هذه رمأو حارجلا نب رقصلا رمأب هللا كمحر تركذو ع كلام نا

 د_ةف همآ نم هتوخآ كلذ ركنلو هنم اهتنبا اهنأ اهمأ ىعدت ىنل ا

 . دمحمو ناميلسد ةداهشب احيحنض ةآرم ١ حاكن تيأرف دوهشلا ةداهنت تأرق

 ٠ اهايإ ة ١ هدري ىبأ نبا ىنبا

 مهنأ ةثرولا ضعب ركنأو اهتدلو اهمأ .نأ حصي مل هنأ تركذ نكلو .:..
 ٠ اهتنيا الو هتنبا اهنآ نوملعي ال

 هيلع تبثي ناك ام هتثرو ىاع تبثي هنآ كاياو هللا انمحر ملعاف أ :
 لوقلا: ناك. :هتدلو اهنا' تلاقف دلوب تءاجف ح هلايح ى ةآرملاو ايح ناك ول
 ىف اهنأل هتدلو اهنأ دهشت ةلباقب ىتأت نأ اهيلع سيلو اهلوق
 ٠ ١ دعم هلايح

 . اهلوق لوقلاف دلوي تعاجخ هلايج .ىف تناك.اذاف

 ىذللو وه سيل : لاو وه هنم ىغتناو هدلاو هنل ترقأ ول كلذكو
 . . ٠... و ةنعالم.:امهتيب شيلو دلولا همزل ح ىنزلاب اهمري ملو

. امهنيب قزفي ال ءا هتآرما ىهو اهب لخذ دق ناك اذا



١٠ 

 دق هذهف امهنيب قرفيو هدلو دا ولاو اهنعال 6 ىنزلاب امه امر ناو

 ث حا رجلاإ بأ انجمإ رقبلا . .هجوز ىهو اهدر هنأ حص

 ةلبانتب ىتأت نآ فلكت سيلو ح اميس تيبث دقف يتنا اهنا تلاق اذاف
 . هقحلت ال اهناف نيتنسب هتوم دعب .اهتدلو نوكن نأ الإ اهتدلو اهنأ دهشت

 تلاتقف اهقلط ذنم نيتنس نم لتل دلزب تءاجف اهقلطف ابح ناك ول
 .1 ` 3 , ه - , ٠. ٠ .: . ٠٨ هتدلو دمت اهنا

 ةأرما ةلباقلاب .ىتات ,نآ اهيلع ,هذهف .ء.اهدلو وه سيل هنا. : وه لاقت .".

 ,.؟ ,هبنن تبثيو : هيلمع بجب مثا .هتدلو اهنآ دهشتن ٤ .لدعن.
٠ .. ٠ ٠ ., 

 پي » - . . - .. ه ١ . ٠
.. `. 

 ذنم نيتنس .نم رثكلا اين الخ دق ذ هنأ ألا هتذلو اهنأ تنأ نا .ن او و , ٠

٠ 

. .٨ 

` 
` 

 : 0 . ل

 . . . ه ةنيبلا ايلعف ع اهقلط

 اهبسن .7 هنا ١ حار رجلا ىبأ ندب رقصلا ثني ق ىلوق ا د_ هخ

 اه ركنب ملؤ هتانيحاف ابهتدلو اهنأو اهمأ 'دز: دقن ةنا حص .اذا اهثرو ا
 :. ٠ ٠ ةدايز اهبف دعب هلابح ق ةآرملاو تام وآ

 لجرلا لوخد حص : اذاف : لان سش شيرق نم ددعس. مساقلا نبأ نعو 13

 . ! ه .هدلو هنا مذلا ا تاات . .اذا همزلب هناف دلوب تنأق . ام .ةارماب

! 

 ةتسل نم نل دلو هنا ةنسلا جوزلا "راغ ن أ ملعأ هللاو : 7

 ٠ ملعأ هللا و اهب زاج دق ناك اذا رهسأ

 لقأ ىف هتذلو" ة هذلو.هنا ىه تلاقو دلؤبا تتأ مث اهقلط اذا امأو
 ؟ كلذ وه ركنأو اهتتاط دنم نيتنس نم

. . ..: 

 :.. ..ع ..ل . :.د ه:ةحضلأا ىه ه امبلعو ؛ . هلوت لوتلا ن
٤ !



١١ 

 باب
 ق

 دلولا" تبلط اذا ةدلاولا

 لهآ نم ةأرما :جوزتي :ىؤزن لهأ::نم :لجر ف :: هللاا :دبع وب: لاق
 هنآ ىكزأ لهآ نم اجوز تجوزت مث اهقلط مث ث ادلو اهدلوآو ىوزن
 اهعم اهتلطمن دلو لمحت نأ تدازأو ، ىكزأ ىلا تلمحو اهل سيل
 ؟ ىكزأ ىلا

 . [. د . . -. ! .. كلذ .اهب مل سيل هنا. ء

ٍ ٠ , ! ٠ . ٠- 

 \ .ذ ذه ثجرخ نا ام اهنم ٥ دو ذخأي أ هلو

 . ., ؟ اريغص ناك ناو ::تلت ..
 :. ١. : ث ,ا:; .

 : مبعن :لانت

 اهعم نوكيو ٥ دلو هنم .ذخأت .نآ تبلطو ىوزن ,ىلا تعجر ناه . تلق ; . ر

 . ؟ كلذ اهل نوكي ك ىوزنب

 . معت : : ل انت .

 طخس ق اهننلط دقو هدلاو ولع اهدلو أرملا تحرط ناف : تلت

 نم ذخاتو | هنم ه ذخأتف 5 نآ ت تبلط مث ، ةدحا و اضر وآ اهنم

 ٠ : ؟ كلذ امهلا ة ةضيرف هدلاو

. ! . 7 5 . , . 7 .ز ٠3 . . ا . ب .ء'منبعت:. لام ..... [.
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 ؟ كلذ 1 ة رم دعي ة رم كلذ تلعف ناف : تلق

 ٠ معن : ل اقت

 ابهتلط مث راحص لهأ نم ةأرما جوزت امد ( لهأ نم لجرف : تلق

 ؟. هدلو ةضيرخق ذخأتو راحص . ىلا . ةيعجرلا تدارأو دلو هنم اهلو

 ٠ كلذ اهلف دارأ اذا هنأ : ىدنع (

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

 جرخت نأ تدا رآو اهقلط مث ادلو هنم تباصأو أ امد نم لجرلا اهجوزت

 . .: ه كلذ وه هركو راحص ىلا كلذ هدلوم

 تصمدق. نوكت نأ الإ هدلوب جرخت الو هياع كلذ اها سيل : لات

 ء اهقلط مث امدب اهجوزتف ةغلاب ةآرما ىهو راحص لهآ نم ىهو امد

 ٠ هدلاو نه. هتضيرف ذخآتو راحص ىلا اهداوب جرخت نآ اهل ناف

 هنم اهلو اهتتلط مث اهدلب نم ما اهجوزت اذا - لدت : لاقت :: هربع نمو

 ٠ اهدلب ىلا هدلب نم جرخت نأ اهلف { دلو

 نآ تدارأ ا مث هدلم نم ا_هجوزتنف دلب ىلا اهدلب نم تجرخ ناو

 . ؟ ج

 ١  7ان كلذ د ا نكب ١ ذل نم 7 امن ٥ » . .:

٠ راحضنزوه و هببغ تناك اهجوت نبح ىذلا اه دلم ىلا جرخت : لاقو
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 ةالصلا رصقت ئهو امدب اهجوزتو امدب ةالصلا رصقت تناك ناو"
 ٠ راحص ىلا عجرت نأ اهلخ هنم اهلو .اهتلط مث امدب

 تناكو راحص لهأ نم ىه تناكو ىوزن لهأ نم ناك ول كلذكو
 ؟ دلو هنم اهلو ث اهتقتلط مث امد نم اهجوزتف امدب ةالصلا متت

 ٠ . .. ,. : . إ " .4

 ٠' رأحص ئلا هب جرخت نأ اهل سيلو امد ىلا اهدلوب جرخت نأ اهلف

 اهجوزتو راح لهآ نم ىنهؤ امدب ةالصلا رصقت تناك ناو
 ىلا عجرت نآ اهل سيياغ دلو هنم اهلو اهقلط مث ىوزن نم وهو امد نم
 ِ ٠ ه ةالصلا هيض متت ثناك ىذلا اهدلب ربغ

 ٠ اهدلب ىلا عج وت تعات ن را هيلع اهلو"

 ٠ هدلوم هدلب ق نكست تءاش ن

 ىف نيمهردب هعضرت اهدلول اهتلطم ىلع ةآرملل ضرفي لاق ع ةنمو آ
 ٠ رهسش لك

 ناك اذا'مهارد ةثالث ضرفيو فصتو نيمهرذ ىلا ارينتفأ ناك اذأ "
 لاحلا لدتعم

٠ 
 ٠

 هبلع ضوف ١ اريقف امد عم ناكا اذا ليق 'دنفو : :لاق . : هريغ :نمو. .

 { ٠6 4٠ فہفصنتف .مله رد

 . مهرد ص هيلع ضرفي : ليق دنو

 نم رثكآ نوكي الو ك مه ارد ةثالث ىنغلا ىلع : لاق نم لانتو أ

٠ هثالث
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 مهو . .هدالوأ معطي الو .رحنلا موي ف محللا لكأب نأ .لجرلل : تلق 1

 .٠ س انل أ لآسي ال نمم . .مه و ؤ ناربجل ١ .دنع نم محلل ١ نوهتسشم

 ٠ مكحلا ف مهل كلذ همزلي ال معن : لات

 ء همأ اهنأ ملعب وهو همآ جوزت لجر نع هتلأسو ك ةيواعم ىبأ نعو

 ٠ ادالوآ هل تدلوف

 ؟ كلذب هل مكحيو ةميقلاب مهذخأي نأ مهيبأل له ..

 ٠ كلذ ةمألا ىراسسشي نأ الا ةمألأ بابرأل ديبع مهو ، ال : لات

 ءارشب هل مكحي هناف ؤ برعلا نم ناك ناا انظفح ىذلا رثؤملا : لات

 ٠ همآ اهنأ ملع دقو ك اهجوزت اذا ا ذهو ٠ مهتميقب هدالوأ

 اوربجي مل. 4 هدالوأ نمث ىلع رد۔ةي ال .سلفم ناك .اذاو : لاقو 7

 . ٠ نمثلا ىطعب الو مهعيبت نأ ةمكللا

 زوجي الو تجوت ١ ذا همآ .دنع نم هدلو ذخاي نأ لجرلل .ز . ليقو 7

 ٠ هدلو مامعأل كلذ

 : لاقف ةنيفسلا ق نامالغ هعمو مدق لجر نعو هللا ددع ىنبأ نعو . ۔ .

 هنبا امهيآو همالغ امهيآ ردب ملو تام مث ىمالغ رخآلاو ىدلو امهدحآ نا
 ؟ دحآ امهفذق ول اد حآ افذق وأ ة داهشه ادهشق

 نمل نادحيو ؤ امهفذق نم دحيو امهتداهبت زوجتو نارح امه, : لاق

٠ هتميق فصنم رقملل امهنم دح ااو لك ىعسيو & ٥ اف دق



 ح ١٥ ت

 امالغ نهنم ةدحا و لك تدلو ك ةملسمو ةيسوجمو ةينارصنو ةيدوهي

 ٠ هاوس ن نم نهدلو فرعي ملو ةزافم ضرأ ف

 مل نمو 60 اوغلب ا ١ ذأ هيلع نوزبجيؤ مهب لوا مالشالا : لاق:

 ٠ لتق ملسب

 ..هيا مهدو ن منو ١.
 :.. ٠ ةنا د

 ندلوف عضاوملا ضعب ف نعقوف ىلابح نجرخ ةوسن ثالث نعو

 ندجوو “ سانلا نم. دحأ نهرضحي ملو نهلك نكله نهنأو ناملغ ةثالث
 :; ۔ ١١ ؟ ةيذوهيلاؤ .ةينارصتلا دلو نم ةملسملا دلو ملعن ملو ناملغلا

 .اعداو ةدحاو دلو ىلا مهنم دحا 7 قبس ن ناف ةقضو امأ ىلغ ا

 ! . .م > .

 . /.. َ . : .. .. ! , آ 9 . -. ه "راوأ و وتف

 رقيف .اوغلبي نل الا مهب ىلوأ مايالا مهيلا قبسي مل نا
 ه > ۔. . . ا...:: -:: . ٢ :لج !ة " :...د ما .هياب ب مهنم دو لك

 ى نولتقي ال نكلو هيلع نوربجيو مهب ىلوأ مالسالاف اورقي مل نا
 = مهتنؤم ميئابا ىلعو نسيحلا. مع و

! 
 7 .هن رمنسقي امهس ملسملا نم نوئريو .و يهارلا نم . ه ازممأ لز

. ه. باوصلاب ملعأ هالاو .ائيببث.مهتم:ملنبملا.ثريب.الو., ..



 س . ١٦.

 : ةلابم :ههج

 نوكي نأ جوزلا تهركو لجرب تجوزت دالو اهل ةأرما نعو
 ... . ء كلذ ىه تبلطو اميلع ااوملسي نآ اهدالوأ بلط ، هدنع اهالوأ

 اميلع ١ وملسي نأ اه دال وآ عنمي نأ .جوزلل سيل : هلل ا ديع وبآ ل انت

 فقت نكلو ةنذا ا ريغب هلزنم نولخدي الو مهيلع لخدت نآ اهل سيلو

 . كلذ تدار ٦ ىتم مهملكتو اهنوملكيو اهيلع نوملسيف بابلا ىلع مهمآ

 . ةلاسم د دهج

 كلاه ه مهدلاوو مهتوخا "لغ اراغص ايل اذالوأ ‘تخرط ةأرما نعو

 : . مهوذخأي نأ مهتوخا هركو

 . مهل ىرس . ذأ لام مهل نايبصلا ءالؤم ناك نا .: , هللا دبع وبآ لاقف . .ض {

 مملام نم ه مهتقفنو اهتتفنو اهدنع اوناكو م_همدخي مهلام نم مداخ
 ٠ مهتدلاو ىلع الو مهتوخا ىلع ولخي الو

 ىلعف ايؤرلا انمن مهسفنا اوفك ذق اوناكو لام مهيدل نكي مل ناو 1
 مهزذخأي نآ م مهتوخا ىلعو مهنم اهثاريم ردق ىلع مهذخأت نآ مهتدلاو

 . مهنم مهثاريم ردق ىلع

 مهتدلاو تريخ ا عاضرلاو ايؤرلا نع 6فتكي مل نمم اوناك ناو

 مهنم مهثاريم ردق ىلع هضيرق مهتوخأ مهيلا ى دؤب 4 مه ذخآ ىلع

 ٠ مهقثزي نمم

ني نمحرلا ذبع' ىلا تتأ ةأرما نآ دمحم نب زرحم انل ىورو
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 اهلأسف اهجوز هنآ ىعدب دحاو لك لاجر ةثالث اهيلع عقر 0 نسحلا
 : تلاق ؟ كتصنت تناك فيك اهل لانف ، جاوزأ مهلك نأ ترقأف تلاقف
 نم تخثبلف هيعن ىنءعاج مث انامز تثباف رحبلا بكر مث لولا ىنجوزت
 ٠ رثكأ وأ رانن هدعب

 هيعن ىنعاج مث انامز تثهل مث رحبلا بكر مث رخآ ىنجوزت مث
 ٠ انام ز تنتعلغ د د ا

 . ريخألا اذه ىنجوزت مث

 ؟ ةنيبلا : لات

 . نوكلمملاو مهلك اونام دت مهلعلو ةنيبلا ىدنع تناك دق : تلاق

 ريخلا تراتخاف مهنم تئسن اميآ ىراتخا : نهحرلا دبع اهل لاق

 ٠ !وتامو ءاضقلا عم اوماق ص « ةنيبلا » ىعداو

 باغ ةآرما نع ا انايا.و هللاا همحر هنلآس : ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ملو اهتلط لوألا اهجوز نآ تعداو 6 اجوز هدعب نم تجوزتو اهجوز

 ٠.٠ ؟ رخآلا اهجوزتيو امهنيب قرفي له ؟ ائيس عدت

 رخآلا اهجوز نيو اهنبب قرفي ةآرم ا هذه ناف : تفصو ام ىلعف

 جيوزتلا ىلا برقب الو كاذ عدت مل وأ لوخلا اهجوز نأ تعدا ١ ذا

 . لولا امجوز توم حصي وأ ركني وأ اهتالطب رقيف لوألا رضحي ىتح

 ناك لوألا اهجوز نآ حص اذا رخالا اهجوز نيبو اهنيب قرفيو

 . قارف امهنيب ملعي ملو اهنع باغ ىتح اهجوز

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٢ م )
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 ملو امهادحا قلط هنآ هيلع .ةنيبلا تدهستف ناتزرما .هل لجر نعو
 ٠ اهسفن د ةقلطم ُ ١ امهيأ ةنيبلا فرعن

 جوزلا نأ ملعلا لهأ لوقت نم هانفرع امم اذه ف لوقلا قبس دنف
 ٠ كلذ نع رذعب الو قالطلاب امه دحأ ىلع رقد ىنح ربجب

 هاتثرو قالطلاب امهدحأ ىلع رقي ىتح اعيمج امهنع عنميو سبحيو
 ٠ اعمج

٠.٠ 

 )_محت نأ تدارأو اهتراف مث دلوب هنم تنأو ةآرماب جوزت نمو

 ١ :.: ؟ ودبلا ىلا اهدلو

٠ ودبلا ىلا هلمخي نأ دلؤلا مزلي ملو اهلهأ ه (



 ٠ باي
٠ 

 ق

 كلذ ريغو اهل بجي امو اهتومو ةآرملا ةنفن

 ييلسي ىنح هعدت نأ تبأ جوزلا امب لخدي مل ةارما ف ليتو
 ؟ قادصلا

 جوزلا ]_بق نم اذه ى عنملا نأل ةقفنلاب هذخأتو كلذ اهل نا

 ٠ قادصلا عنم هنأل

 كلذ ىلا قاد۔صلاب ءاج ناف س لجأ هل برضي : دمحم وبأ لاق

 ٠ ةقفنلا اهل تناكو ةقفنلا همزل الإو لجئلا

 ٠ عامجلا ىلع ردقن ال تناك ناو : دمحم ويآ لانت كلذكو

 لبت نم وأ ةأرملا لبق نم ءاج عنم لكف : دمحم وبأ لاق كلذكو
 ٠ ةآرملل هيف ةقفن الف اهب هعنصي دحأ

 هعم ردكت ال اضرم تضرم مث اهجوز اهم لخد ةآرما نأ ولو

 ٠ عامجلا ىلع

 اهيتأي نآ نم عنمو نجسلا ف جوزل ا سبح اهعنم وا : ليقو

 عمابجت ال ىتلا ءاقترلا نأ الا.ءاقترلا ةلزنمب اهنأل ى ةقفنلا هيلعف

 كلذكو ةقفنلاو اهجوز ىاع ىنكسلا اهل ناف كلذك نكت مل نا اهلثم

ةضيرملا ٠



 ىذلا نينعلا نكلو ، ىنكس الو اهل ةنققن ال ءاقترلا : دمحم ويأ لات
 ٠ ةقفنلا هيلعف الجآ لجأ اذا ءاسنلا ىلع ردقي ال

 مويلا تبهذ دد 6 رمحت نأ ةآرملا ةوسك ق نسحلا وبأ لانت

 : ٠ ابابلجو 4 هعنتقم : رامحلا ناكم اولعجف

 : ةلأسم :ة

 اهيلع هلأ ى اهلومي ال انيحو ث انايحأ اهلومي ةأرما هل لجر نعو
 ؟ اهلام ردقب وآ ؟ ةلمج بجاو قح

 ٠ قحلا اهمزا اهل همزلب ىذلا اهتحب مانت اذا : لاق

 موقي ىتخ قح اهيلع نكي مل اهل هيلع بجي ىذلا نع رصق ناو
 ٠ اهل همزاب ىذلاب

 اهجوز هنا ةآرما هيلع تعدا لجر نع هللا كمحر - : هتلأسو

 ٠ هنم دلولا كا!ذ الو هنجوزي تسيل اهنأ اهركنأ و دلو هنم اهعمو

 : تقصو ام ىلعف

 اهجوز هنآ وأ هتجوز اهن لجر ىلع ةآرملا تعدا اذا : اولاق دقف

 اهثالط ىلع ربجي لجرلا ناف كلذ لجرلا ركنأو كلذ ىلع ةنيب اهل نكت ملو
 لبق نم قح ةآرملا هذهل هياع الو هلبق ام كلذ دعب فلحي مث ةدحاو

 ٠ ةآرملا نم اذهف قادص الو ةوسك الو ةقفن

هيلع الو 4ابنن ام نيميلا ثناك عضري ناك ١ ذاف دلولا نم امآو



_ ٢١ 

 ناك اذا اذه ةوسك الو ىبصلا اذه ةياير لبق نم اقح ةرملا هذهل

 . .عضري

 هلبق ام فلح ماعطلا لكأم نمم ناكو عضري ال دلولا ناك اذاو

 ٠ ةقفن الو ةوسك ىبصل ا اذهل هيلع الو

 ٠ لجرلا اذه نم رضحمب ةضيرف ىبصلا مأل ضرغ مكاحلا ءاست ناو

 ؟ ةقفنو ةضيرفلا ةآرملل تبجو ١ ذا

 هيلع ام نيميلا لجرلا ىلع ناك هنسكو اه دلو ىلع تنخفن امق

 ٠ هتنفنو ١ ىبصلا اذه ةوسك لبق نم قح اهل هلبنق الو ةرملا هذهل

 لجرلا ربجي نأ هل زوجي له ، مكاحلا نعو س ىراوحلا ىبأ نعو
 ؟ كلذ ةآرملا بلطت نأ ريغ نم جيوزتلا اهركنأ ةأرما قالط ىلع

 ٠ كلذ ةآرملا بلطت ىتح كلذ مكاحلل سيل

 . ا_هتالط ىلع مكاحلا هربجأ هيلا ةأرملا تبلط اذاف

 ىلع هريجد نآ مكاحلل سيل 6 هنجوز ةقفن نع زجعي ىذلا كلذكو

 ٠ كلذ ةآرملا بلطت ىنح اهقالط

 هربجي كاذ دنع قلطي نأ اماو اهيلع قفني نأ اما ث ةآرملا تبلط اذاو
 ٠ مكادلا

٠ اهتلطي نآ اماو قفنيو وسكي نآ امآ



_ ٢٢ 

 هبنم ةوسكلا و ةقفنلا" بلطو نالفل ددع هنأ ىعدا ا ذأ ديعلا كلذكو

 هقفنلا ىلع ريجي له \ همالغ وه سيل هنا لاتو ئ لجرل ١ ركنأف

 ؟ رقي و قاطي نأ جيوزتلاب رقي مل اذا لجرلا ربجي امك قتعي وأ

 ٠ هاسكو دبعلا اذه ىلع قفنأ ءاس نا هيلع كلذ معنغ

 فورعمب سيل ةيدوبعلاب رقملا ناك اذا اذه هقتعأ ءاش ناو

 ٠ ثبسننلا

 همأو هوبأ فورعم وآ برعلا نم هنآو ثبسنتلا فورعم ناك ١ ذا

 ىلع هل رقملا ربجي الو ص ةيدوبعلاب اذه هرارقا زجي مل : ةيرورحلاب

 ٠ ةننفن ال و ةوسك ىاع الو قنع

 دعد اهقالط ىلع جوزلا ردجت امنا ةآرمل ا نآ ئ تظقحو : هربغ نمو

 ٠ مكاحلا ىلا كلذ بلطت نأ

 اذا كلذو ص اهقلطي ىنح ربج ةيجوزلا اهركنأ دقو هتالط تبلط اذا

 ٠ انئاب اننالط هيلع تعدا

 ٠ ماع هللاو س اهدر ىاع ربج ايعجر اتالط تعدا اذا امآو

 ؟ بئاغ وهو ةقفنلا اهجوز اهنع سبح ةآرما نا : ليقو

 ء فورعملاب اهريغ لام نم وآ اهلام نم هيلع ضرتفت نأ هتأرمال نا : لاق

 . هتعس ردق ىلع اهجوز ىلع كلذ ناف

 هيلع ضرفي له ث ةضيرقلا ةجوزاا' وأ ةقلطملا ةآرملا تبلط اذاو

؟ هدلول



_ ٢٣ 

 . هدلو ىلع قفني نآ رمؤي هنآ ريغ كلذ ىرأ الف ٠

 مهمأ عم اوناك اذا هدلو حلصي ام هيلع لمحي كلذ دنعف عنتما نا ٠

 مالك الو عامج ىلع ردقي الو جلافلا .هبلصأ لجر نعو ا ٠

 ىتح رظنيو هلام نم ىسكتو هلام نم اهيلع قفني هتأرما نأ : لاق
 ٠ اجرف هل هللا لعجي

 ٠ ةأرملا قاطي نل هيلو رمأ ، ةقفن الو ةوسك هل نكي مل ناف

 ٠ نوملسملا اهتتلط هرك ناو

 ٠ هلام نم اهياع قفنيو هنم اهيلع ففيخ اذا هنع لزعت : لاق

 اهجوز ىلع اهل مكح اذا ةأرما نعو نسحلا ىبأ باوج نمو
 . فورعم لجأ ىلا ةوسكلاب مكاحلا هلجأو ةقفنلاو ةوسكلاب

 هنع ىهو ي قفني نآ همزلم ةقفنلا ق مكحلا نوكب فيك : ٠ تلت

 هدنع نو كت نأ ىه ٠ اهيلع مكحي . وآ ةوسكلا اهرضحي نآ ى ا اهتيب ق

 ٥ ٠ ةوسكل | اهرضحي نأ ىل ١ اهيلع قفنيو

 نأ اهيلع مكح اهتزاج دق هذه هنجوز تناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هلزنم ف ىهو ء اهتقفنو اهنونك اهرضحيو هلزنم ف نوكت

 ٥ ةوسك ريغم هعم ةنونركل ١ ىلع ربجت اهن | : لمق دفو . هربغ لات

٠ ةرشاعم الم اهيلع ةننفنل اد ردجب ال و ة ةوسكل اهرضحي ئٹحخ



_ ٢٤ 

 نيبنس عبرأ هلام نم 'قفنتسنن دوقفم ١ ةآرما نأ ىلعمل ١ نبا معزو

 ٠ اارشعو رهشأ ةعبرأو

 ٠ ةد ١ ىذقذنن ىنح اهجوز لام نم نبنس عبرأ ققفنتسنن مناه لاتو

 ٠ الف ارنثعو رهسأ ةعبرأ امأو

 ٠ رخآلا اهجوز اهلزنتعا 4 مدن اذاف

 . هنجوز ءاه ناو 6 قادصلا ءاش نا رايخلا هلق لوخذلا ءاج ناف

 ٠ لولا نم اهتدع ىضقنت ىتح اهبرقي الف قادصلا راتخا ناو

 ؟ لوألا: نم دنعت ىتم : مسناها تلت

 ٠ اهتكرت دق لات اذا : لاقت

 ٠ اهتكرت دق : لوقب نأ فاكي : لاقو

 ئجر نع ٠ مهجلا نب مسئاه ىلا ةفيذح ىبآ نبا باوج نمو
 ٠ هيغ وه ىذلا هدلب ىلا اهجرخي نآ دارآو هدلب ريغ ىف تخأ هل تناك

 ٠ هعم جرخت نآ ىه تهركو اهيلع فاخآ : لاق

 ىلع ريجي مل ةآرم ١ تغلب دقو ؤ فاخت ال و مهنت ال نمم تناك نا و

 ٠ اهيازنم نم اهجورخ

دالوأ امهنم هلو ص هتأرما قلط لجر نع ص دابز ىبآ باوج نمو



_ ٢٥ 

 تبلط مث مهل ةقفنلاو ، ةوسكلا هيلع ضرفو ث ةضيرفلاب هتقلطم هتذخأ
 ٠ كلاذ هركف 6 الزنم مهنكستت نأ

 نوكيو الزنم مهل ىرتكي وأ مهنكس نأ هياعف مهل نكس ال اوناك نا
 ٠ اهلزنم ىف اهعم اوناك ناو مهددع ردقب ءاركلا نم اهيلع

 ٠ لزنم ىرك هيلع اهل سيل : هللا دبع وبآ لاق

 نا ىرنكب ءاش ناو اهعم ءاس نا مهانكس هيلع : لوقأف انآ امآو

 ٠ مهنكسل حالص هيقف ناك اذا اهلزنم نم صخرأ دجو

 نكسن ىه رانخت وآ ءاركلاا ذخؤي ام لثمب تعنقو اهعم اونكس ناو

 ٠ ءاركلا نم اهيوني ام هنع حرطيو اهلزنم

 ؟ اهجوزل لمع اهيلع له ص ةأرما نعو : هريغ نمو

 ٠ تردق ام هعم هنيعتو هللا قن ؤ معن : لاتق

 : مامهعألا لاقو دلب ىلا اهينب لوحت نأ تدارأ ةأرما نعو
 ٠ اندالوأ كرتن ال

 ٠ مهل كاذ : لاق

 ؟ ارابك وآ اوناك اراغص : تلق

 برغتي اماغ س لاوحألا ىلا ابيرق اهتانب لوحت نل الا معن : لاق
. الف مهب



 د ٢٨٦

 : ةلأسض ةجت

 نذآتسي ن . هيلاع له 6 اعوطن موصيو جحب لجر نعو : هريغ نمو

 5 ؟ كلذ ق هتأزنمنأ

 موصلا ق كا نذ آ ال ةآر_صما كلا نأ ىنريح : ىنربخآ : لات

 ؟ كلذ اهل له عوطت ةالصلاو جحلاو

 جح دق ْ ناك اذا اهنذأتسي نأ ن نوملسملا بحتساف جحل امأ : لاتق !

 ٠ اعوطت

 ٠ اهحلصب ام عضو ؤه اذا غ هعنمت نأ اهنلو آ

 ريغ نم موصيو ىلصب . نآ هيلع سأب الف 4 موصلا و ةالصلا امآو

 ىدؤب :الو همايص ةرثكبو همايق لوطب ، ىذؤيأ ال نوكي نأ الا اهنذا

 ٠ كلذ هل سيلف 6 اهنح نم همزلم ام

 لىيتد ملو ةآرما جوزت لجر نعو 4الا ديع ىبأ نع دجوي اممو ِ

 ٠ كلذ د_.عي امو امداخ هيلا تيلط مث مداخب امل

 ؟ كلذ اهل همزلي له

 كلذل ادجاو وه ناكو لبق نم مدخي نمم تناكو .77 لخد اذا

 ٠ اهمدخي نآ هيلعف

٠ رثألا ى ءاج كلذكو .



 ب ٢٧

 نم لضفأ الام كرتو س نيدلو كرتو اهجوز كله ةأرما نعو

 ٠ ىلو نيمالذللو 7 اه رهم

 ةنوؤم كيلعو هنياكات لالا اذه كل ملسأ ىنا : امهمال لاقف
 . نييبصلا ةنوؤم ف لاملا ةلضف كاو نيدلولا

 ٠ اهملسيلف ةنؤملل اغافك ةرمثلا تناك اذاف

 ٠ ملعأ هللاو نيميتيلل اهظفحيلف لضف ةرمثلا ىف تناك ناو

 مدخي نمم تناك اذا هتجوز مدخي نأ : جوزلا ىلع ليقو

 اهعسي نم اهل نيعتسي وآ اهمدخب نم اهل رجآتسي وآ هسفنب امهمدخي وأ
 ٠ كوامم مداخ هيلع سيلو ، كلذ لثم ىف همدختست نأ

 مكحي امم اهل مزلي اميف اهفصني ىتح اهجوز عنمت نأ ةجوزال : ليتو

 ٠ هيلع هب اهل

 ٠ هنع هل زنعم ىهو هيلع اهل ةقفن ال و

 هياع اهل ةقفن الو هيلع اهل مكحي امم اهل همزلي ام كرت ف مثا وهو
 ٠ هنع ةل زتعم ىهو

 ٠ هبف فاتخي ال امم ناك نا اهل همزلي ام كرت ق مثآ وهو

 اهل رهاطلا ءاملا نم اهئزجي ام هتآرمهما جوزلا رضحأ اذاو

 ؟ اهيرشو 6 اهبابش لسغو تجاتحا اذا اهلسغو

 نكسلا كلذ ناك اذا رهن وأ رئب هيخ انكسم اهنكسي نأ هيلع نكي مل
٠ هريغو ء! نم اهحلاصم هبق اها ماقو % اهلثم نكس



 دعب ةعس كلذ ىف هل سيلف قافنالاب همزلي ام اهتح نم كرت اذاو

 ٠ هكرت ىف ةرضم ل نيبتت وأ هيلا هبلطت نآ

 بيطت هيلع نأ الا مثالا كلذ لثم ف هيلع فاخف هبلطت مل ولو
 هيلطت مل ولو لدعلاب هسفن ىلع مكحي نأ هيلع هنأل كلذب اهنسفت هل

 مل ١ ذا ةجوزل ١ نأ : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ نع تفرعو

 كلذكو هسغن ءاقلت نم اهيطعي نآ همزلي الف ةقفنلا جوزلا ىلا بلطت

 ٠ ةرشاعملا دنع بجت ىتلا اهقوقح عيمجو ةوسكلا

 ٠ اهريغو :ةقلطملا كلذكو

 اهئزجي ام راضحا هيلع ناك امك اهئزجي اميغ داصتقالا ىه ااهيلع ناكو

 هيف بجي ام عدت ال و هيق فرس نآ اهل سيلو اهم همزلي ام عيمجب

 ٠ هريغ ىلا

 نآ هداع ناك ء ءاملا نم اهتزجي ام اهرضحي مل اذا' : ليقو

 نا اهلا ىقتسييلو زئدلا ةلآ اهرضحيو رهن وأ : رت هيف لزنم ل ق هنكسي

 هيلع كلذ ناك ، رجأ ريتب وأ رجأب هريغ لزنم اق كلذ هنكمي مل نا
 ٠.٠ ىد دح

 نمم تناك اذا هلكأن ىتح اهل اهماعط اهرضحي نأ : اضيآ هيلعو

 ء لكألل تيبلا نم اهسفنل ماعطلا جرخت نآ اهل سيلو ، مدخي

٠ ملعأ هللاو



 ةيمضاا اهل اهجوز مزلي له ء ةآرملا نعو « نسنحلا: ىبأ نعو

 ؟ هريغو رطفلا ق ةيبرصلا و

 كلذ سيلو مكحلا ىلا اعجر اذا جؤزلا مزلي كلذ نأ ملعأ مل
 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلع بجاوب

 ةقفن الب مهكرتو هله نع باغ لجر نعو : ميهاربا ىبأ باوج نمو

 ؟ كلذ هيلع بجي له ى ةوسك الو

 نيملسملا نم د_حآ اهل .ضرقو هتبيغ ىف كلذ تبلط هنجوز تناك ناف
 كلذ ىلا ةجاتحم تناك اهنأ مويلا كلذ حصو كلذب ةفرعملا لهأ نم

 ٠ اهل اوضرف نيذلا تاقثلا ريغ نيلدعب ةضيرفلا تحضو

 . مدق اذا هتجح اهجوزلو اهل تبثي هنأ تاباوجلا ضعب ق انيأر دتو

 نأ. ىلا نينسلا نم هللا ءاش ام اهجوز س اهنع باغ ةأرما نغو
 بوتكم دلبلا لهأ خياسنم نم ةضيرف هيغ اباتك اهثراو جرخ ام ن تكله
 ةضيرق اهل ضرفي نآ انلأسو نالف تنب ةنالف رمأب متها نم انرضح هنأ
 ٠ نالف نب نالف اهجوز ىلع

 اهنأ اهوبتكي مل ىتح ص ءىش اهنم ىسفن ىق هللا كمحر ةلاسملا هذه

 نأ بحأف ث اهل كلذب منها نم بلط هنآ بنك امتاو كلذ تبلط ىتلا ئه

 ا_هيف بتكلا ضعب ف تيآر ذنقف ث اهنع لاسي نل بحأو ء اهنع فقي
 . رخآ الوق

٠ اهجوز ىلع ةييصلا ةقفن ق فلتخا و : هريغ نمو



_ ٣٠ 

 . اهل زجي مل وأ اهل زاج ء اهل هيلع ةقفن اهل : لانق نم لاتغ
 ٠ لام اهل نكي مل وآ لام اهل ةينغ وأ ةريقف تناك

 ٠ ةريقف وأ ةينغ تناك اهتزاجأ اذا ةقفنلا اهل : لاق نم لاقو

 ةقفن الف لام اهل ةينغ تناك ناف ث اهب لخد اذا : لاق نم لاتقو

 . هيلعايهل

 ٠ ةقفنلا اهل هيلع ناك ةريقف تناك ناو

 ٠ د_ حا و اهيلع بجي اميف فالتخال ١ و

 . هيلع تدر مكح ريغب اهيلع قفنآ نا هنا : ليق دقو : هريغ نمو"

 ٠ تريغ اذا كلذو هيلع درن مل مكحب اهيلع قفنا: ناو

 نع : هللا همحر - بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ باوج نمو

 لام نم ذخأي نأ دارأ س لام هل غلاب دلوو ةجوزو دالوآ هلو ث ريغ
 كلذ هركف ث راغصلا هدالوأو هتجوزو هسفن ىلع قفنيف .غلابلا هدلو
 ٠ غلابلا هدلو هيلع

 ةنؤم هيلع سيلو هتمدخو هتوسكو هدحو هتقفن الا هيلع ىرن الف
 ٠ هدالوآ الو ( هدلااو ةجوز ) هتجوز

 اهتقفن اهجوز ىلاا ةآرملا تبلط اذاو : رفعج نب دمحم باوج نمو ..

 ٠ رهش لكل اهتقفن اهرضحي نآ هيلع ناق

اهتنوؤم ٠



 ۔۔_ ٣١

 . ةبيعب تناك ناو زبخلاو رمتلا نم اهعبستي : لاق نم لاق دتو

 ماكحألا .-هيلع ىضم ىذلاف ى ةقفنلا ق اوقفتي ملو ١ وفلتخا ناف

 ابح عاد حر مو لكل مهدنع ةقورعملا هنققنلا اهل ن وضرفب اندنع

 1 + رمتلا نم انمو

 فصن { ةطابلا بح نم ةقفنلاو ث هللا دبع ىبآ نعو ناطحق ىبأ نعو

 اهرضحي نآ هيلعو رمتلا نم انمو نيسدسو ريقشلا نم 1 [ رمنو انمو ْونكم

 اهلسغغو :اهبارسثو اهماعطب ءاملاو هب برشت امو ءاملا هيف نوكي امو ءاملا

 ٠, اهبايث لسغو

 اذا اهمدخي ىثنأ امداخ اهرضحي نأ هيلعف مدخي نمم تناك ناو

 ٠ اهؤابآو ىه مدخي نمم تناك

 :٠ اهؤاسىن وآ : لانت نم لاقو

 كلذ هبسني ام وأ اريصح اهرضحي نآ هيلعو .مداخلا ةقفن هيلعو

 رونتلاو بطحلا اهراضحا. هيلعف اهماعط لمع ىلوت نأ تعنق نا
 ( ( . هيف نجعتو لكأت ىذلا ءانالاو

 اهريغل ١ ل و .المع اهسفنل لمعن نأ اهل سيلو نيلمع لمعت نآ هيلع سيلو

 ( ٠ صيمقلا ةطايخ هيلعو هيأرب الا هريغ الو لزغ نم المع

 رظنأ الو مدخي نمم ىه تناك اذا اهمدخي نآ هبلع امنا : رثؤملا ويآ لاق

`“ ٠ اهيوبل ف



_ ٢٣٢ 

 ٠ مداخ هلع سيلف 6 هبلا جاتحت ام عيمج اهرضحأ ناف

 بانك ىلا عجر

 نم كلذد موقي مداخلا ناف ؤ مداخلا اهرضحأ ناف : رفعج ىبأ نع

 ٠ مداخلا اهرضحي نأ دعبي هيلع كلذ سيلو 6 زبخلاو نبجعلاو ءا رمآ

 ء باباجو رامخو عردو رازا ء ةنس لكل با ونآ ةعبرأ ةوسكلا اهل هيلعو

 ٠ نيبكنملا ىراوب نآ نم رامخلا ةفص

 بابلجلا ضرعو ث نابابلجو ناصمق ؤ باوثأ ةنس : لاق نم لانو

 ٠ نايسادس ناباباجلاو ء عازاو رامخو ى ديلا هفصن ىراو : موق لاتقو

 ٠ ةينامي ةفحلمو رامخو ىسامخو ىسادس : لاق نم لاتو

 ٠ نيبعكلا ىلا: ةعباس نوكت صيمقلا ق : لانت نم لاقو

 ٠ قاسلا ةعصب ىراوي نأ ىلا : لاش نم لاقو

 ةط اخ ٩ اء و ؤ ةن امي ةنفحلمو فوص ر امخغ 6 اريقف ن اك ن أ و

 ٠ ةصاخ ىه اهيلعف اهلبق نم كلذ دعب قرخنا امف ؤ امهيطعي نيذللا

 . ةوفلاب رسعملاو ڵ سرولاب اهبايث اهل غبصي نآ رسوملا؛ ىلع نا : ليقو

. ارسعم وآ ناك ارسوم اهبايث اهل غبصي نآ هيلع سيل : لانق نم لاتقو



_ ٢٣٣ 

 مكاحل! ىري ام ىاع نهدلاو رهس لك ف مدالا اهل هيلع : ليقو .

 اهل مادالا : لات نم لاتو .

 ك:ذ نع لسف سايك هعمج ىف نهدلا نم اهل هيلع نا تدجوو ٠

 ٠ اهل همزلي ام اضيأ اهرضحي نأ هيلعف 6 ةنقفنل ١ و : وسكل ١ نم

 ؟ نهلدب هبلع لهف ث ةنسلا؛ لبق قرخنا ناغ : تلت % هريغ نمو

 ٠ نهتقالخآ هيلع درنو 0 معن : ل انت

 . نهريغ اهوسكي نأ بحاغ « ةنس نم رثكآ ىلا نقرخني مل ناو

 هبلع تدر 6 ىرخآ ةوسك نهد اهلدب نآ ثتيلطو ةنسلا تلاح ١ ذاو

 ٠ نهريغ اهاسكو ىلوخلا ةوسك

 ؟ اهيلع قفنآو اهاسك ىتلا اهتقفن وآ اهتوسك تقرس نا

 وأ تقرس مث اهيلا اهعفرف مكاح اهب هيلع مكح اذاف ةوسكلا امأف
 ٠ اهلدب هبلع ىرأ الف تقرتحا

 ٠ اهلدي هيلعف مكاح نم مكح ريغب اهاسك ناك ناو

 نوكي ال نآ الا ةيناث اهوسكي نآ همزلأ ال : حبسم نب دمحم لاق

 ٠ لام اهل

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٢ م )



_ ٣٤ 

 ناو ث اهسبل نم اهبنج ىلع هتنرخ ناف س اهتتادص نمف ص اقادص اهل ناك ناف

 تقو ىضقني ىتح ةنسلا لوح ىلا ةقفن الو ةوسك اهل نكي مل ىه هتفلتأ

 ٠ اهاطعأ ام

 مكاح نم مكحب اهيلع قفنآ اذا اضيأ اهلدي هيلع ىرأف ةقفنلا امأو

 ٠ ملعأ هللاو

 عسومب سيل ناك ناا رهست لك ى اهل هيلعو : لضفلا باتك نمو

 ٠ مهيلع نوضرفي اوناك كلذك اهنه دو اهمدأل نامهرد

 ردقن ىلع هيلع ناك اعسوم ناكو كلذ نم رثكأ لهآتسىت نمم تناك ناو

 ٠ رارحالل رارحألا ىلع كلذو ى هنعس

 ٠ رذع نم الا اهسفن هعنم الو هنذاب الا هلزنم نم جرخت الو

 ٠ اهسفن ىق اهراضي نأ هيلع سيلو

 ٠ كلذك اهلق كاذل اعساو ناكو 6 ريرحلاو ناتكلا هسابل نمم تناك نا

 اهاسك 6 كلذل ادحاو ناكو. ئ نطقلا و. ناتكلا نسبلي نمم تناك ناو

 ٠ كلذ لثم

 ناك ولو مكحلا ق ةوسكلا نم ريرحلا سيل : حبسم ا نب دمحم لاتو

 . ناتكلاو نايللا وه امناو امهيف ةناعلا تناكو ىنغلا فو

٠ هفعضو هتوت نم مكاحملا هاريام ىلع ةأرملا ةوسك ف لجؤيو



_ ٢٣٥ 

 لجؤي مك : تلآس ح هللا دبع ىبآ نعو ، ناطحق ىبأ فياأت نمو

 ؟ ةوسكلا ىف فيعضلا

 ٠ لجأل ١ ق حسفي : لانتف

 حسفي ىقابلاو 6 اموي نبرشع ىلا رهش فصت لوقلا ق دجوب لاتو

 ل_٩ هنف ٠

 لجؤد هناف 6 ةوسكلاب اهجوز ىلع ةآرمل ١ تعفر ١ ذاف 6 هريغ نمو

 'رهمسب ١ ٠

 لضفغد ام ىلع هتا رما نبمب بلطي ى ذلا امآو & هللاا دبع ىبآ نعو

 ٠ كلذ ىف

 نآ اهيلع هل سيلف تاتوأل ١ ضعب ق اهل ام نم لكأت ن | ىه ىسعو

 ٠ ائيش ةضيرفلا هذه نم هيلع درن

 اهاعلو ك"ذ ريغ اهل ىرآ الف اهعبت ال ةضيرفلا هذه نآ تجتحا ناف

 الولو س ىراش ةقفن اهوررحو نومسسملا اهرقآ ةضيرفلا هذهو ررضلا ديرت

 ٠ ائيس اهوصقن ام اهعبسنيو ى اهيفكي كلذ اوأر مهنأ

 ةآرما ىف ، بسحآ اميف ةالولا ضعب ىاا : ىاع نب ىسوم باتك نمو

 ناتك نم ناعرد ةوسكلا :نم اهتضيرف نآ س دمحم تنب ةديعس : اهل لاتب
٠ رازاو ةينامي ةفحلمو دوسأ ريرح نم رامخو « ناتك نم نابابلجو



_ ٣٦ 

 ٠ ايح اكوكم رنتتع ةسمخ اهينب ال و 94 ابح ليد اكم ةرتنع ةتفنل ١ و

 ٠ ربلا اهلخ ديرثلا لكأي نمم اهانباو ىه تناك ناف

 ٠ انم ندثالث اهينبالو انم نوثالث اهل رمتلا نمو

 هتس رهن لكل مهاردلا نم امهلف كلذ نم رثكأ ىلا اجاتحا ناغ

 ٠ مهارد

 % ابح فصنو كياكم ةعبس الا ىدنع اهل سيل : رثؤملا وبل لاق

 ٠ مدألا نم كيفكي ام اهلو رهست لك ق ئ ارمت انم نوثالثو

 نم رامخو نايسادس ناتك نم نابابلجو ناتك نم ناعرد ةوسكلا اهلو
 ٠ رازا اهل امك ةينامي ةفحلمو دوسأ ريرح

 . مهارد ةثالث دحاو لكل اهينب الو

 ٠ ةضف نامهردو انم نوثالثو س ةرذ بح فصنو كياكم عبس اهمداخلو

 ٠ هلثم مداك هيفكي ام مدلا نم مداخلل : رثؤملا وبأ لاقو

 ٠ هيف اهياع ةرضم ال انتفار انكسم اهنكسآف برخ لزنم ق اهنا تركذو

 ٠ اهرىناعي الو اهيلا .ىوآي الو اهيتأي ال هنآ تركذو

 ٠ كلذب هرمآو اهترتاعمب هذخف

 هيلعو اهدلبو اهلزنم ىلا عجريلف اقح ىه لوقت ام ناكو هرك ناف
٠ اهايا هرجه كل نجيتبو ح هبلع جتحت نا دعب كلذو ے امتتفن



. ٢٣٧ 

 بلاط وآ لئاس وآ ةبارتلا و محرلا نم اهماع لخلا دلا اهعنمب هنآ تركذو

 ؟ راج و فورعم

 ٠ دسفي هنأ تملع نمالا اهيلع لوخدلا كئلوأ عنمي الف

 ٠ فنأتسي اميف ىضم اميق اهعم اهتنفن مداخللو

 نوعنمب ال اضيأ اهمدخو دهاعتلا و ةاصلل اهيلا اهتنبا لخدت نآ عنمي الو

 . اهنم

 ٠ لجالا اهتتادص بجو هتجوزب جوزلا زاج اذا : لانق نم لاتو

 بجوتست مث اهنع تومي وأ اهتلطب وآ اهيلع جوزتي ىتح : لاق نم لاتقؤ

 ٠ اندنع لوقلا رثكأ وهو لجآلا قادصلا

 ٠ ذخأن ريخألا' لوقلاب : رثؤملا وبآ لانو

 اناويحو الخن اهتادص هتجوز ىطعأ نمو : رفعج ىبآ ىلا باتك نمو

 ؟ اهب زوجي نأ لبنت نم اهقراف مث هب بهذ ام هياع تتأف

 ٠ اهيلا عفد ام فصن درت نآ اهيلع ليتف ناويحلا اماق

 نم اهدب ف ىقب ام فصن درت نأ اهيلع امناغ لخنلاو ضرالا امآو

 ٠ لصألا

٠ اهلا عفد ام فصن اهيلعو اهنمف بهذ ام : نورخآ لاقو



 . ٣٨

 ٠ فلت اممو ىقي امم فصنلا درت ءاوس هربغو 6 لصالا : رثؤملا لاقو

 عفد امب نزختو س ادالوأ تدلوف ، ةيراج مهرد فلأب اهيلا عفد نا

 راص ام فصن درن نا اهيلع 6 اهتراف مث فصنلا هيف تحبر ىتح اهملا

 ٠ اهدنع

 ٠ اهيلا عفد ام فصت هيلا عفدن امنا ليق دنو : لات هربع نمو

 ٠ عيمجلا فصن اهيلعف ةقفص كلذب ترجتا اذا : لاق نم لاقو

 ٠ ةلا د

 ال لجالا اهقادص نم ذخأن نآ اندنع اهلف لام اهل نكي مل ةأرما لكو

 ٠ اهيلع ىتلا ةضيرقلا ةجح اهسفن نع هب جحت

 اهدالوأو اهدلاو ةقفن نم اهمزلي امل اهلجآ نم ذخأتو اهيبأ نع جحتو
 ٠ مهتنتفن مهمزلتو مهلوعت نيذلا

 ٠ اهنيد هب ىضقي ام ذخأت : لات نم لاقو

 ٠ نيدلل ذخأت ال : هريغ لاتو

 نم ائيش لجآلا اهقادص نم ذخأت نأ اهل سيل : رثؤملا وبأ لاقو
 ىه تومت وأ اهنع تومي وآ اهقلطي وآ اهيلع جوزتي ىتح لجآ وهو اذه
٠ هلحم لحي ذئنيح من



٣٨٧٩ 

 نم ء ىنل ذخأت نأ اهل سيلو ١ ونل ١ هريغ وآ حح نم لف ٠

 نعو اهنع رطغلا ةقدص لجآلا اهقادص نم ذخآت نأ اضيأ ةرمللو
 ٠ اهدبع

 ٠ كلذ اهنل سيل : رثؤملا ويأ لات

 ٠ ائيسش لجالا اهنتتادص نم ذخأت نأ اهل سيلف ترتستا اذا

 رخآلا ىعداف 6 امهدحأ تام عضوم ق نينكاسشتملا وأ نيجوزلا ىأو

 ؟ .ديع ناك ولو هاعدا ىذلا ىحلل وهف 7 عضوملا ق ناك ام امهنم

 ٠ هلل وهف هاعدا اذأ هلوق لوقلاف

 ىدهاس هبلع تثماتأآ مث 6 اهقاادص نم مث اهجوز ةآرملا تآربأ اذا٫و .

 ٠ ءىرب دنف اهيلا ائيسم ناك هنآ لدع

 ائيسم ناك ام هنآ تفلحف اهياا نيميل \ درب وآ 6 نيميلا نع لكن ناف

 ٠ فاصنالا امهلا

 مل أذا ةءاسالا ىلع نيدهاشلاي ةآرملا وعدأ انأ : هللأ ددع ويآ لاتو

 ٠ ةءاسالا دعب ناسحالا اهيلع ضرع جوزلا نكي

 اهقادص بجوتسي ةءاسالا مدهب كلذف كلذ اهيلع ضرع اذا امآف

 ٠ اهل هي مكاحلا ةدحاو

 اهل ائيسم ناك ام فلح ناف ع هنيمي ىلا تلزنو ةنيب اهل نكي مل ناو
٠ اهتثحم اهل امه ذخأ



. ٤٠ 

 مل اذا ةءاسالا ىلع نيدهاشلاب ةآرملا؛ وعدآ امنا : هللا دبع ويآ لانو

 ٠ ةءاسا ١ دعد فاصنا ١ وأ ناسحال ١ اهدلع ضرع جوزلا نكي

 ٠ ء اسالا مدهب كلذف كلذ اهيلع ضرع ١ ذا امآف

 هنجوز ةوسكب مكاحلا هذخأ لجر نع : هللاا همحر هللاا ديع ىبآ نعو

 ؟ اهقتراف مث ةلبقتسم ةنسل اهاسكف

 تناك نا ةنسلا نم ىقب ام ردقب ةوسكلا نم جوزلا اميلع عجري هنك
 ٠ مهارد اهملس ةوسكأا

 اهتترافي نآ ىلا ىضم ام ةميق ردقب ةميق موقت اهناف اهسبلت مل تناك نا
 ٠ اهتسبل ام نيمي اهياعو

 ٠ هتثرولخ تام ناو ص بايثلا نم ئقب ام ةيقب جوزللف اهنتسبا تناك ناف

 عجري مل : مكح الب هسفن ليت نم اهاسك جوزل | ناك ن ١ امآو : ل اتتو

 . ريثك الو ليلقب هيلع

 عمجتو بايثلا اهسفنل لزغت تناك اهل اهناف : ىراوحلا ىبأل تلق
 !ذكو اذك بايثلا نم اهدنع لاقف ؤ مكاحاا ىلا ةوسكلا بلطو اهقلط ناف

 ٠ ىلام نم

 اهلو ى هل ىهف : 4دأر الي هتوسك نم بايثلا هذه ثتعنطصا تناك ناا

 ٠ اهازغ ءارك اهاو س بايثلا هذه ليتق نم هيلع اهانغ

 اهتوسك نم هل عفرت اهناف هتوسك نم بايثلا هذه تعنطصا تناك ناف
 ٠ اهل ىهو



_ ٤١ 

 اهنع تام وآ اهتقراف نا ائيس اهنم هيلع درت الو ٠

 اهل ىهو اهتوسك نم هل عفري ال دارل هنأ ، انعم ىذلا هريغ نمو ٠

 درتو عفرتو هل وهف مكح ريغ نم وآ مكاح مكحب اهاسك ام : ليق دننو ٠

 هيلع ةقفن الغ اهعم جرخي ملو مالسالا ةجحل ةآرملا تجرخ ناو ٠

 : ةلاسم ج

 ؟ اهتقفنو اهتوسك هيلا' تبلطو لام هل سيلو ةآرما نونجملل ناك اذا.ليقو

 ٠ اهنتلطي نآ هيلو رمؤي انهف

 . اهلاح ىلع ىهو دحآ اهقاطي ال نونجملا ةآرما : رثؤملا وبل لا

 لام نم اميلع قفنيو هيلو اهوسكي نوكي نآ الا : ىراوحلا وبآ لانتو
 ٠ نونجملا

 قفنأو اهتلطب ملو ةقفنلا و ةوسكلا هيف اهل ناك لام نونجملل ناك ١ ذام

 ٠ تيسكو نونجملا لام نم اهيلع

 ٠ انظفح اذكه ناطاسلاا كلذ لعفب نا هيلو ىبآ نا

 كلذل تدتعاو هدقف حص اذا دوقفملا ةجوز مكاحلا قلطم . ليقو

. اهتلطي نأ هيلو هرك نا نينس عبرأ



 س . ٤٢

 ٠ مكاحلا نم كلذب ىلول وهف دوقفملا ىلو اهقلط ناو

 بهذيف جوز اهلاو ةمآ ىرنتستي .لجرلا ىف { ناليغ نب مسثاه نعو

 . اهتوسك ىلبتف خآ دلب ىلا ديلا اهب
 تناك امخ رخآ دلب ىلا ديسلا اهب بهذ ولو ى ةوسكلا جوزلا ىلع ة۔لاق

 ٠ جوزلا ىبآيف علخلا دسلا هيلع ضرعي نآ دعب كلذو 6 هتترما

 اذا ةوسك جوزلا ىلع نكي مل : ديسلا هركو ملظلا عورلا بلط ن
 ٥ ٠ جرخ

 . - - ٠ -- ہ۔ے.٠ہ

٠ - 

 ديبس عاب مث د 4 امهيديس نذاب ةمأ ديع جوزت اذا : ءاهتغلا ضعب لاتو

 ٠ هل اهعم ناك ام جوزلا ىلع درب نآ هيلعف .دلبلا ريغ ق .هتمأ ةمالا

 ٠ لام نم اهعم ناك ام درت معن : رثؤملا: وبآ لاق

 ٠ ةوسكلا درت الو 6 ٥هدرن الف قاادصلا اماغ

 ءاش نا و اننلطم اليبيس ءاش ناه 6 رملا نم جرخأف دبعلا عيب اذاو

 ٠ كلذ نم همزا ذ اهتنم اهرضجآ 7

 ةرحلا ةنؤمك اهتنؤم تناك هيلاوم نذاب ةرح جوزت دبع ناك ناو
 ٠ ديعلاا ةيقر ق تناك الاو ديسلا اهاطعأ ناو اهتوسكك اهتوسكو

 ىلعف راهنلاو ليللا هل اهديس اهالخ ناف ةمأ جوزت رح ناك ناو
 ٠ اهتوسكو اهتنوؤم اهجوز

 ٠ جوزلا ىلع ةقفن الو ةوسك الف : راهنلاو ليللا اهسبح ناو

 اهتقفنو يتوسك .اهجوز ىلعف : ليللا اهالخو . راهنلا اهسيح ن . .

 : ٠ زا
 `م

_



 _ _ ٤٣

 ٠ رجفلا عولط ىاا ةمتعلا نم هنع اهسبحي نأ هل سيلو

 .٠ صيمقف نورتتسب ال نيذلا جنزلا نم تناك نا ةمألا ةوسكو

 ٠ بابلجو صيمق : مهضعب لانو

 بايثلا نوسبلي نيذلا ضيبلاو دنهلا نم ءامالا نم تناك ناو

 ٠ هنعس ردت . ىلع ءادرو صيمقو رازاف : نورتتسيو

 صيمق ال ١ اهل سيل ع ١ رو سد نهلك ع امال ١ ةوسك : رثؤم 1 وبأ لات

 + دربلا نم اهئفدت ام

 الجأ لجآو هركف اهب زوجي نأ ىلا هتباجآو اهب زاج اذا كلذ همزليو
 ٠ لجخلا ىضقناو قا دصلا نم اهلجاع ق

 ه ه د .

 ثدحأ وأ تضرم وأ اهجوز لبت نم ءىشب نجسلا ف ةآرملا تسبح ناو
 ٠ اهننتثفن كلذ ق هياعق اهعامج هنكمي ال بيس هدنع اهب

 ؟ هتثدحأ ثدح نم كلذ ريغ بيسي تسبح ن اا امأو

٠ هبلع ةننفن ال : لات نم لاتف



_ ٤٤ 

 ةقفن الف : هريغ اهب هلعف دحأ نم وآ اهنم ء اج عامجلل عنم لك كلذكو

 ٠ هبلع
.٠ 

 ٠ عامجلا غلبت ئتح ةريغصلا جوز ىلع ةقفن الو

 اهريغ مكحك اهمكح نوكيف مغلبت ىتح ةريغصلل ةقفن ال : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ هب تيضر نا ءاسنلا نم

 هياع ايل مكحو هنع تلزع ص هنع تزسثن مث ةريغص ىهو اهعماج ناو

 ٠ غلبت ىنح ةنفنلا و ةوسكلاب

 ناك امم ءىشب اهعبتي ملو هنجوز ىهو اهقادص اهلف : هب تيضر ناغ

 ٠ اهاسكو اهيلع قفنا

 ناك ام هنع حرطو اهقادص هنم تذخآو امهنيب قرف : هب ضرت ما نأو

 ٠ اهيلع قفناو اهاسك

 ٠ ةجوزلا لثمك اذه ق ةقفنلا اهل بجن ىتلا ةقلطملا و ءاتتترلا كاذكو

 سيلف : اهسفن حالص ف تلجأ اذاف ى ءاقترلا امأ : رثؤملا وبل لاقو
 ٠ لجألا ق ةقفن هيلع

 ٠ ةوسكلاو ةتقفنلاا هيلعف اهرشاعو اهم ىضر ناو

 ةوسك الو ةدعلا ىف تماد ام لجألا ف ةقفنلا هيلعف ةقلطملا امأو

٠ مدآ الو اهل



 _ _ ٤٥

 : ةلأسم وج

 ؟ دبعلا بره مث هديس نذاب ةرح دبع جوزت اذاو

 ٠ اهتوسكو اهتننفن ديسلا مزلي هنآ : لدتف

 ٠ اهتتادص همزل : هديس اهقلط ناف

 نأ الا كلذ قوف همزلي مل : دبعلا ةبقر ةميق نم رثكأ اهتلادص ناك نا
 هتبقر قوف داز س دحلا كلذ الا: همزاب الف هب جوزتي نآ ادح هل دح نوكي

 ٠ قبأ وأ هعاب ١ ذا همزاب امنا و اهنم صقن وأ

 ٠ ءىش همزلب الف تام اذا امآو

 جوزتي ادح ديسلا هل دح دقو دبعلا تام اذا : ىراوحلا: وبأ لانو
 اذكه ٠ ديسلا ىلع وهف هتبتر ىلع داز امغ س .قادصلا ق ءىش همزلي الف هب

 ٠ انظ

 ؟ هرتسي بوث هييلع نكيب مل ااذا كولمملا و

 ٠ دبعلا بلطي مل ولو هوسكي نأ هالوم ذخأي نل مكاحلا ىلعف

 ٠ هعيبي نأ هنبا لام نيبو دلاولا! نيب لوحي مكاحلاو

 ٠ ئ هعبب ز اج هع اي ن اف

 ڵ ةقلطم ىهو همأ مم ناك اذا هنبا ةننفن ق فقتو هعم هنمث ناك ناو

ه ةننث نكي مل اذا' كاذو



_ ٤٦ 

 هنتتفن هدلو ىلع هنم ىرجي نأ رمآو هدب ق فخو هتث دلا ولا ناك ناو ٠

 ةقث ريغ وأ ةنقت ناك هدلاو دي ىف دلولا لام لعج مالا تتام ناو ٠

 هلعل وآ هرجح ق ناك هدلو لام نم دلاولا عنمي ال : رثؤملا" وبأ لاتو

 ٠ هتدلاو رجح ىورت

 ىلعو هيلع فتوي الو هنمث هنم عزني الو ، هعيب نيبو هنيب لاحي الو
 لامنم ائيش دلاواا عاب ناو دلولآ لام ذفن اذا هتقفنو هدلو ةوسك دلاولا
 ٠ هدلو

 عيبااو هلام نم عاب ام ىورب هدلاو ىلع دلولل مكح لام دلا والو

 ٠ مات

 : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا فو

 ٠ نورب اولخد اذا ةنؤملا ءاسنلل جاوزالا مزاي امناو

 مهمزل : نهسفنأ ىلع مهل دحنن نأ الا ي الف : نهب اولخدي مل اذا امآف

 ٠ مهتنوؤم نهل

 . نهتقفن جوزلا مزلي مل لوخدلا نهرك ناو

 ٠ الج اهاجاع اهراضحا ىف جوزلا لجأ نهرك ناو

 ضرفو اهتن_.ؤم هيلع تناك اهلجاع اهرضحي ماو لجالا ىضقنا اذاف

 اهيقوب ىتح كلذب دحآ اهيلع دحي ولو هتقاط ردق ىلع هيدؤي : اهلجاع هيلع

: ٠ ىضقنا لخادلا مزلي ام عيمج اهل همزابو اهلجاع



 ۔ ٤٧

 تلآس : .رفعج ىبآ تاتك نم هنآ ركذ امم ناطحق ىبآ فيلأت نم .

 . اهل.هذخآف اهتوسكو اهتتقفنب هتجوز هيلع تعفر لجر نع : هللا دبع ابأ
 اهعيبت نأ تدارأو ةوسكلا اهيلا تعفد ىتح هيلع اهضرفو كلذب مكاحلا

 . اهسبلي نأ بلطو جوزلا كاذ هركو

 ٠ اهعيبت نآ ف اهل سيلف س اهيلع جوزلل كلذ لات

 نأ هلف ةوسكلا هذه اهيلا عفد موي ذنم ةنس ث ةنسلا تلاح اذاف
 ةوسك اهوسكيو ءيش اهنم ىقب ناك نا ةوسكلاا هذه ةينب اهنم ذخأي
 ٠ فنأتسي 1 ةدىدج

 اميرو اهأا اهايننك ىتلا ةوسكلا هذه تسبل امير تناك اهناف هل تلت

 ةوسكلا هذهو ةنسلا تلاحف اهلام نم ىرخأ اهل ةوسك تسبلو س اهسبلت مل

 ؟ اهذخأي نأ هلأ ى ةذيدج اهاطعأ ىتلا

 ٠ اهيلع كلذ هل ، معن : لانق

 نآ وه بلطؤ اهل ام نم ىه تسيل 6 اهنمث : ث ذخآو اهتع اب . ناف : 0 ثبلا

 ٠ اهسيلبو اهدرب

 . ٠ اهيلا اهعفد ذنم ةنس نع اهل ىهف اهتفلنل ام اذا -: لاق

 ىهو ةنسلا تلخ ىتح اهسبلت ملخ ةوسكلا هذه هنم تضبق ناغ
 ' ؟اهنم اهذخأب نأ هل له غ اهلاحب

 تناك اذا اهلاحب تناك اذا هيلع درت نأ اهيلع امناو 2 اما ىه ث ال : لات
. ٠ لبت كلذك اريثك وآ اليلق اهتسبل دق



_ ٤٨ 

 ٨ اه' اهذخأ ىتلا ةوسكلا هذه ةيقب هيلع درت نأ اهيلعف اقرتفا اذاو

 . مكاحلا

 لضف ام ثدلع درت نل اهيلع له ث اهيلا اهعفد اذا ةقفنلا امأف : تلق
 ؟ اهنم

 ٠ ال : ل انت

 . اهنم لكأت نأ اهلو تءاسث ام اهيف لعفت اهل ةقفنلا نا : ليق

 ٠ ةوسكلا 7 ةقفنلا سيلو : هربغ نمو

 اهاسسكف هنجوز ةوسكب مكاحلا هذخأ لجر ق : هللا ديع وبآ لات

 ردني جوزلا اهيلا عجري هنا % ةنسلا نم الخ دتو اهتراف مث ةلبقتسم ةنسل

 ٠ مهارد اهيلا اهملسآ ةوسكلا تناك نا ةنسلا نم ىقب ام

 ةوسكلا هباع تدر اهقراف اذاف ث ابايث اهيلا اهملسأ ةوسكلا تناك ناو

 ملو ةأرملا اهتضبق ث اهماسآ ةوسكلا نوكت نأ الا اهيلا اهملسو هتمزل ىتلا

 ٠ هتميق موقت هناف اهسيلت ز

 نيمي اهيلعو اهتراف ىتلا ةنسلا نم ىضم ام ردقب ةوسكلا نم ةأرمللو
 ٠ اهتسبل ام

 مكاح مكح الب هسفن لبق نم ةوسك هتجوز اسك جوزل! ناك اذا امأو

 ٠ اريثك الو اليلق ةوسكلا نم ءىش ف هتجوز ىلع عجرت مل : اهقراغ مث

هتج-ز هنم جرخت نمي ليحرلا بوبحم نع انغلب : ةدايز وبأ لاق



_ ٤٩ 

 ةقفنلا اهلام ح امهنيب قرفيو س عاضرلا نم تخالا لثم ةمرحب ءاسنلا نم
 ٠ هنم دتعت اهنأل

 ٠ ةقفنلا اهل نآو امهنيب قرفيف ك ضيحلا ق آطوت ىتلاا كلذكو : لاتو

 هتكمي ال هنا لاق مث هب تيضرو ةأرما جوزت لجر نعو : هريغ نعو
 لجاعلا اهيفوي ىتح اهسفن نم هنكمت ال : ةآرملا تلاقف ائيسث اهيلا ىدؤي نأ

 .. ٠ اهلجاع ىق

 ٠ هترثكو هتلت ردق ىلع هيلع ىذلا لجاعلا ف لجؤي : لات

 اهتتفنو اهتوسكب اهل ذخأ لجاعلا اهفوي ملو لجالا ىضقنا اذاف
 ٠ كلذ ىه اشن نآ الا اهلجاع ق اهىفوب ىتح اهيلا ها ليبس الو

 : اه زجع ناف ةقفنلا و ةوسكلاب ذخؤيو

 ٠ قفني وآ وسكي ءاست ناغ

 اهلجآ نم هروسبم ىلا هيلع قا دصلا فصن اهلو قلطب ءاش نا و

 ٠ اعيمج اهلجاعو

 لجؤي امناو ، اهلجاع ىف هلام عيبي ام ردقب لجؤي لاملا اذ نا : ليقو
 ٠ هيلع هتتحتسا اذا قحلا ءادأ ردق ىف هلام عيبي ام ردقب

 . ءاوس هريغو لاملا وذف ث ةقفنلاو ةوسكلا توبث لصآ ىنعم ف امأو
 فلآ ىلا ادعاصف ةئامتس لجاعلا ناك اذا : هللا دبع ىبأ نع ليتق دتو

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٤ م )



 .رظن هيلع عقي ام ىلع كلذ نود امو رهسأ ةتس ةدملا تناك هقوف ام ىلا
 ٠ كلذ نود ام ىلاو ةسمخلا ىلا رهسالاا ةعبرالا ىف مكاحلا

 نوكي نأ رهشأ ةتس ادعاصف ةئامتس ىف كلذ ىف تبث اذا : ىنبجعيو

 رظن هيلع مقي امو اذه وحن ىلع رهشلا ردق ةئام لك ىف كلذ ردق ىعاري

 ٠ اذه نم نسحأ نم مكاحلا

 كاذ ىلع ربجو اهب ذخأ ةقفنلازو ةوسكلا ىنعمف ةدملا تضقنا اذاف

 امك هيلع ربجي ملو نويدلا ةلزنمب هروسيم ردق ىلع لجاعلا هيلع ضرفو
 ٠ قلطي وأ هيدؤي نأ ةقفنل ١ و ةوسكل ١ ىلع ربجي

 لجاعلاو ص اهيلا كلذ ناك هلوخد تبلطو ةآرملا ىلع لوخدلا آطبا ناف

 ٠ ةقفنلا:و:ةوسكلاب ذوخآمو هروضيم زدق ىلع

 ٠ لجاعلا فقوي وأ اه اضرم الا لوخدلا نم حنميو

 : ةلأشضم ةيه

 ابابلج اهوسكي نآ هيلا تبلطو اصيمقو ارازا اهجوز اهاسك ةأرما نع

 + بابلج وأ ةعنقم ىلع اهلكوو ىبأف

 نأ ىه تهركو اهايا هتبطخ مايأ ف اهدقن نم اهيلا بجي ال ناك امم
 ىل كدنع ام ىفلحا اهل لاتف امهتركنأ وأ بابلجلا كلذ وأ ةعنقملا كلت سبلت
 ؟ ارازا الو اصىمت

 بايثلا كلتفا اهدقن نم ابايث تضرتعا تناك اذاف : تفصو ام ىلعف

 ٠ اهب زاج دق ناك اذا هل بايثلا كلت سيلو هنود اهل ىه

٠ كلذ اهل ناك هنم اهتوسك تبلط ناف



٥١ 

 هل اهدنع ام تفلح ض اهنيمي ىلا لزنو ةوسك اهدنع هل نأ ىعدا ناف

 اهيلع سيلو اهل هتوسك نم ىه سيلو اهدتن نم اهل اهضرع ابايث الا ةوسك
 ٠ تقدص ااذا ثنح

 اهيلع مكحي ال هنآ اذه ىف هانظفح ىذلا نأ _ هللا كمحر _ ملعاو
 ناك لدعلا مايأ ف كلذ ناك امناو هيف لحع ال دلب ىلا هعم جورخلاب

 قفرأ هنا : لوقي ثيح اهجوز عم جرخت نآ ةآرملا ىلع نومكحي نوملسملا
 ٠ ه_ل

 نأ اهيلع ااومكحي مل هلهاو روجلا رهظو هماكحو لدعلا بهذ املف
 ٠ هدنع جرخت

 جورخلاب اهيلع مكحب دزي ملو هب جتحي امم ليبسلا داسف اضيأ كلذكو
 هدنع ٠

 مل وأ قيرطل ا ىق اهسفن ىلع نمآت ةآرم ا هذه تناك !اذا و ؤ هربغ نمو

 ٠ اهيلع راج نا هروج نم اهعنمي نم دلبلا ىف نكي

 اهتوسك اهل عدي نأ هيلعو دلبلا كلذ ىلا هعم جرخت نأ اهيياع سيلو
 ٠ بيعي نأ دارأ نا اهنتقنو

 ىلع نمت الو روجلا دلبلا كلذ نم فاخت تناك نا كلذك : لوقيو

 مزلي ام لصأ نأل هعم جرخت نأ اهيلع سيلف هريغ روجو هروج نم اهسفن
 نم جرخت نآ اهيلع سيلو اهسفن ىلع نمآن ثيح اهنكسي نأ هتجوزل جوزلا
 ٠ فوخلا ىلا نامالا

 ؟ اهبرادآو اهماحرآ نم اادحآ نيعت نأ اهل زوجي له ةآرمل أ نعو

 اهمزلي اميف اهيلا جاتحي ام ةعاط ف اهجوز ةعاط نع اهلغشي ال ناك اذا
٠ اهل زت اج كاذف \ هتعاط نم



 اهجوز كلذ بحي ملعي ال وهو سأب اهلمعتسا نم ىلع لهف : تلق

 ؟ ال مأ

 كلذ اهعنمي نأ ماعي وأ كلذ ف اهجوز تيب نم اهجرخي نكي مل اذاف
 ٠ هيلع سأب الف كلذ هعنم اهمزلي ام تقو ف

 ٠ هيأرب الا لاح ىلع هل ةعيضل اهجوز تيب نم اهجرخي نأ بحأ الو

 : اهجوز ىلا" عامجلا ةأرملا تبلط اذاف

 ٠ ةضيح لك ىف اهآطي نأ هيلع مكحي : لاتق نم لاقف

 ٠ هيلع مكحي مل ناو هيلع بجي كلذكو

 ٠ ةليل لايل عبرأ ىلع هيلع مكحي : لانق نم لاقو

 نم الإ اهسفن هعنمت نأ اهل سيلو تقو لك ق اهأطيب نآ هلف ىه امأو
 ٠ ل اسل ١ هنم اهسفن ر ىلع هنم فاخت دري وآ ضرم نم وآ ر ذ_غ

 « موصلا نم راطفالا اهجوز ىلا تبلط اذا ةآرملا ىف : لاق نم لاتو

 ٠ ةلفان موصت نآكو

 عبار مويب ةأرما تناك اذا اهل رطفي نأ هيلع مكحي هنا : لاق نم لاقف
 ٠ مايآ ةئااث موصتو

 ٠ نبموي ماصو 6 اموي ةدحاو لكل نموي رطفآ نيتنثا انناك ناو

. اثالث ماصو اثالث رطفأ : اثالث نك ناو



. ٥٣ 

 هراطفا موي نهنم ةدحاو لك مم ناكو امود رطفأ اعبرأ نك ناو ٠

 اموي ةضيح رهست لك ىف رطفي نأ هيلع مكحي هن ا : لاق نم لانتو ٠

 ٠ كلذب رمؤد امناو ط هم موكحم ريغ ه4اك اذه نا : لانق نم لانتو

 ؛ ةلاستم م

 ىلا وأ اهميرغ ىلاا كلذ لدزي نآ ددري من هنآرما لجرلاا .دقن لوقت ام

 هريغ ٠

 تماد ام ميرغ ريغ ىلا اهادص نم ائيس ليزي ال : نوملسلا لان دق

 ٠ نيفيعض اناك انذا نيدلاولا ةمدخ وأ ةضيرف ىأ وأ جحلا الا هلايح ى

 زاجو اهسفن نه هتنكمأو لجاع قادص اهجوز ىلع ةأرملل ناك اذاو

 ٠ هعم ىنكسللاب اهيلع مكحو اهلجاع راضحاب هيلع مكح اهب

 ٠ اهلجاع اهرضحي ىتح لجاعلا ءاادأ ف هل برضيو

 اهرضحي ىنح مكاحلا هسىدح :: اهلجاع اهرضحي ملو لجال ١ غلب اذاف

 ٠ هامع نم هتباصا ردق ىلع اهلجاع

 لزتعت نآ اهيلع سيلو هروسيم ىلا هيلا بتك : لمع هل نكي مل اذاو

 ٠ اهتنفنو اهننوسك اهرضحأ اذا هنع

٠ ةنكاسملاب هتجوزل جوزلا ىلع مكاحلا اهب مكحي ىتلا بايثلا : تلق



_ ٥٤ 

 ؟ هيآر ريغب اهاسخغت اهل له

 ٠ ةساجنلا نم اهلسخت نأ اهل : لاق

 ؟ كلذ ق ٥ رواست نأ ىنبجعيف : ةبيصلا امأو

 نآ وه هيلع مكحب لهف ةيصلا نم اهلسغت نآ اهل نذأي مل ناف : تلق

7 

 ءاوس .هل ىهزأ كلذ لعلو اهبايث لسغ هيلع نل كلذ : ليق دت : لاق

 ٠ اهلسغ بجوي امم ةيبصلا نم وأ ةساجنلا نم ناك

 ؟ ةبصلا نم اهلسغ بجوي امف : هل تلق

 ٠ سانلا نم طسولا هيلع ام سابللا لثم نوكي : لاق

 ؟ هيأر الب رازإل قترت نأ اهل لهف : تلق

 ٠ ةوسكلا ىف اهلثم لعف كلذ ناك اذا: : لاق

 ٠ رضيال ناك اذا اهل كلذ نوكي نأ : ىنبجعيو

 جاتحي امم قورخلا نم ءىشب اهيلع ىتلا بايثلا تترختا ااذاو
 ٠ ةوسكلا ىنعم هبشي هناف ةعقرلا ىلا

 نم تفلت اذا اهنأ كلذ ىنعمو ره اهفلتي نأ ريغ نم اهلك تفلت اذاو

٠ ةوسكلا ى هيلع لدب الف اهفلتي نأ ريغ



_ ٥٥ 

 ..: اهقالتا ريغ نم تفلت إذا لديلا هيلع : ليقو ٠

 عجرف اهماظيو اهرضي ث هتجوز ىلا ائبسم ناك لجر ىق : رثألا نمو

 ؟ اهسفن ىلع هتفاخو كلذب ىه قثت ملو هب اهلماعي ناك امع

 اهسفن لحت نآ اهياع لمحي مل اهسفن ىلع هتفاخو هب قثت مل اذا
 اهسفن ىلع هنمأتو هنيد ف حالص هنم رهظي نأ الا فوخلاو ملظلا ىلع
 ٠ هلوت ىلا تنآمطاو هنم رهظ دق امل

 ٠ اهتقفن همزلتو هترشاعم اهمزلت اهنل : ىدنعو

 ؟ اهلماعيب ناك امب مكاحلا ىلا اهرمأ تعفر ناف : تلق

 هترشاعمب اهيلع مكحي مل ةآرملا لوقت ام قدص مكاحلل نيبت نا : لاق

 ٠ روجلاو ملظلا ىلع أ

 اهنأل هيلع ةجح اهل اهلوق نكي مل اهلوق نم الا كلذ هل نيبتي مل ناو
 ٠ ةبعدم

 ؟ كلذ هنم ملعي مكاحلا ناك ناف : تلق

 7 ملعأ هللاا : لاق

 هتعدا ىذلا كاذ جوزلا نم فرع دت مكاحلا ناك اذا هبجع هتبآرو !,

 ىلع هنم اهيلع فلخي ام مكحل ا ىف اهيلع لمحي مل كلذ لثمب هغرعو ةآرملا

٠ هلوقت ىنعم .



_ ٥٦ 

 اهب لخد_ف اهاضرب ةرماب جوزت ىبص نعو ث ىراوحلا ىبل نعو
 دت نوكي نأ فاخأ ىناف ىنقلطي ةأرملا تلاقف اههرك غلب املف لخدي مل وأ
 ؟ كلذ هبلع اهل له هبلقب هراك هناسلب ىضر

 ٠ كلذ يلع اهل معن : لات

 ٠ هنيبو اهنيب اميف ىضر نوكي نأ نكمي دتو

 ؟ جيوزتلا ريغ امهنيب ام اعيمج اغلب مث نييبص اناك نا كلذكو

 ٠ اهيلع كلذ هل ناك تيضر ام اهنيمي لجرلا بلط ةآرملا تريغ نا

 ٠ هيلع اهل كلذ اهقلطي نآ ةآرملا تبلطو لجرلا ريغ ناو

 : ةلآاضم مج

 مكحلاب اهتسضبتقو اهجوز ىلع ةوسكاا مكاحلا اهل ضرف ااذا ةآرملا نعو

 ؟ اهتعاب مث ةلبقتسملا ةنسلل

 اذا نمثلا ءاست نا رايخلاب وهو جوزلا ىآرب الا كلذ اهل سيل : لاق
 ٠ بايثلا اهنمض ذ ءات ناو عيبلا من

 ؟ سبحلا اهمزليف : تلت

 تناك هيلع لهاجتلا ليبس ىلع كلذ تلعف اهنآ فرعت تناك نا : لاق

 . هبوقعلاب ةنتيقح

 نم ليبس ىلع اهتعابو كلذ لثم ف لمحلاب فرعي ال نمم تناك ناو
 ٠ ةبوقع اهيلع ىل نبي مل هيلا تملس دق ذا اهعيبت اهنأ نظي

؟ ةرفص وأ داوس وأ ةرمحب هيآر ريغب اهنبصت نل اهل زوجي لهف : تلق



 _ _ ٥٧

 ٠ هيأرب الا كنذاهل نكي مل هبايث تناك اذا : لاق

 ؟ ةءاسا ريغ نم اهل فصنم وهو هتيب نم ةوسكلاب تجرخ ناف : تلق

 ٠ اهل نذأب نأ الأ هتنكاسم لاح ف الا اهسبلت نأ اهل زوجب الف لاق

 ؟ اهنمضت له ث بايثلا تذخأو هتنكاسم نم تجرخ نيحف : تلق

 ٠ ةيدعتم اهنأل نامضلا ىنعم اهمزلي : لاق

 سبلت ال ىهو ةنسح ابايث هتجوز سبلت نأ بلط اذا لجرلا نعو
 ؟ كلذ هل مزلي له هنود الا

 ٠ اهبراوتو اهرتست ابايث تسبل اذا! اهيلع كلذب مكحي سيل : لاق

 اهجوز هنآ حصي ملو ةوسكلاو ةتفنلا اهجوز ىلا تبلط ىتلا امآو

 ةوسكلا نم هب هيلاطت ىذلا اذه اهل همزلي ام هللاب انيمي اهل فلحب هنا

 ىه الو اهجوز وه ام فلحي الو ةيجوزاا قح نم هيلع هنتحتست امب ةقفنلاو

 هتجوز ٠

 4 هبلاطت ىذلا اذه اهل همزلي هنا هللاب تفلح نيميلا اهيلا در ناو

 ٠ ةجوزل ا مكح نم هيلع هقحتسنن امي ةقفنلا و : وسکك 1 قح نم

٠ كلذ ىه فلطت نأ الا اهتنالطب فلحي نآ ىل نييب ال و



_ ٥٨ 

 ؟ اهقلطي ول اهيلع قفني آ اهوسكي نأ امأ

 قلاط هذه ةنالف نا اهل لوقي نآ اهل هتالطو كلذ ىلع .ربجي هنأ : ىسم .

 ٠ جاوزالل لحتل ىتجوز تناك اذ ىدم

 و لا ب : ث _ الو كلذ ةحص نم هيلا بلطت ام رمآ ىف اهتالطب فلحي هنأ ملع] الو
هريعب ٠



_ ٥٩ 

 باج

 ق

 ةجوزلا ةنؤم

 هلزنم ىلا اهلوحي نأ دااراف “ قاقش هتآرما نيبو هنيب لجر نعو
 نأ الا كعم لوحتل ال : تلاقف اهرجآي نم اهيلا قاس امم ةوسك اهيلعو

 ؟ ىرت امف ىجرف هب تللحتسا امم ةوسكلا هذه كدنع نم ةوسكب ىنيتأت

 ٠ اهجوز ىلا لوحتت نآ اهيلع نآ الا ملعأ هللاف

 ٠ اهتوسك اهرضحي نآ هيلع نا ليق دنتو : هريغ لات

 اهنكسأو هترشاعم اهيلع ناك هلام نم ةوسكلا نم اهرضحأ اذا
 ٠ اهلثم نكس

 زي۔غ ىلا اررض اهلزنم نم ةجوزلاب جوزلا لوحت ف نأ ملع اذاو
 ٠ مزلي مل ةجاح

 . ةلا د

 ٠ لخنو ضرآ هلو ةقفن اهل كرتد ملو هنآ رما كرتنو باغ لجر نعو .

 نم ةلغ ىلع ردقي مل نا جوزلا لام لصأ نم عيبت نآ اهل له
. ؟ هلام نم



 ہ'_ ٠ ٦ _

 رضحمب كلذ تعاب الاو اهنم اييرق ناك نا ىضاقلا ىلا عفرت : لاق

 . اتوم وأ امتالط فرعي ىتخ قفنتستو مهاضرو لجرلا ءايلوأ نم

 _ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم ىلا هللا دبع ىبأ باوج نمو
 راغصاا ذخؤي له رابكو راغص دالوآ اهلو تجاتحاو تفعض ةأرما نع

 ؟ رابكل عم | ..هم .. :

 لام نم معطتف لام رابكلل نوكي ال نآ الا رابكلا ىلع اهننوؤم امنا

 . فورعملاب راغصلا

 ردقي مهمزل لضف زاغصلا لام ق ناك .اذا : لوق دقو : هريغ لان

 ٠ اهنم هنوثرب ام

 رفس فق بيغي لجر نعو : ةيواعم ىبل نع در هيف دجوي اممو

 ؟ ةقفنلا اهلآ ڵ هلزنم نم جرخيغ هتأرما فلخيو

 ىلزنم نم جرخت ال نأ اهملع دفن دق نوكي نأ الا 90 معن : : لاق

 . ٠ اهلا ةقفن الف تجرخف

 ؟ اهيلع مدقت مل نا هناف : تلق

 ٠ تلعاف تيبلأ ف تيقبو ىدحو تسثحوتسا تلاق : لاق

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دمع ىلع الجر نآ انغلب : لات مث
 ٠ هلزنم ق رغ نآ امه رمآ و ايزاغ جرخ .7 ملسو

ىبنلا ىلا تلسرأف هغلبت نأ اهيلا لسراف اهوبأ ضرمف : لاق



_ ٦١ 

 هللا ىلص هللا لوسر اه رمأف هرمأآتسنت _ ملسو هيلاع هللا . ىلص

 . اهتيب نم جرخت الو اهجوز عيطت نأ _ ملسو هيلع

 ىلص _ هللا لوسر ىلا تلسرأف اهيلا لسرأف اهيبأب ضرملا دتسثا مث
 ٠ هلزنم ق رقتو اهجوز عيطت نآ ام رمآغ - ملسو هبلع هللا

 ح هتزانج ف جرخت نأ اهيلا لسرأف س تام اهدلاو نأ اهءاج مث

 . اهتيب

 : ةلأسم :دهج

 : لاقف ث ةقفنلا هيلا تبلطف نيتنثا وأ ةدحاو هنجوز قلط لجر نعو

 ليق نمو « ةدحاو مويلا و نيننثا مويلاو ةدحاو كلذ لبت اهنتلظ تنك

 ؟ لبق نم اهتددر تنك دتو ؤ نيتنثا

 ٠ ةنتفنلا اهلف ؤ كلذ ىه تركنأ اذا : لاق

 ٠ اهل ةقفن الف لدع ادهاش همي ماننآو كلذي ترقأ نا:و

 نيتقيلطت الا مث ةدحاو ةظفلب نيتقيلطت اهقلط اذا :: ةيواعم وبأ لاق
 ٠ ةقفنلا هيلعف : ةدحاو ةظفلب

 ٠ انخياشم ضعب نع انغلب كلذك

 ىتلا بايثلا امأو ٠ اهل كلذف اهسفن بايث نم تراعأ اذاا ةأرمللو
٠ هيآرب الا اه رعت الف جوزلا اهابا اه وسكي



 ہ ٦٢ _

 مكحب وآ طرشب اهتوسك نم همزلي امع اهاسك اذا كلذ : هريغ لاق
 ٠ مكاح

 ٠ ملعلا لهآ لوت ضعب ىف اهل وهف كلذ ريغب اهاسك ام امآو

 : لصخ

 : جيوزتلا لصآد ةنيب مقي ملو هنآرما' اهنأ ةآرماب ىمعألا رقأ اذاو

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلاب اهل هذخآ مل

 ٠ اهنيعب ىنآرما هذه : لان اذا كلذو معن : هريغ لاقو

 ءىشب اهل رقآو هتجوز ىه اهفصوو نالغ تنب ةنالف نآ رتنأ .اذا امآو .. .,

 تيثو اهتفصب هذ_ھ ةنالف تفرع اذا كلذ زاج : قا دملا نم

 ٠ ةقفنلا و ةوسكلاو قحلا اهلو اهب هرارقا

 ةرحلا نيب عمجي نأ هل سيل دبعلا نآ : رثؤملا ىبأ نع تدجوو
 ٠ ةمألاو

 ةقفنلا اهدلول تبلطو اهعم اهجوزو ، اهجوز نم دلو ةآرملل ناك ناو
 نم بنك نم كلذ بنك دتو اهعم اهدلو ناكو ص اهنم هدلو ةنتفنب هتذخآو

 هدلو ةتفنب دلاولا ذخأف اهدنع اهدلوو اهجوز عم ةأرمال نيملسملا ماكح

 . هتدلاو عم وهو

٠ هدلو ةيايرب هدلاو ذخؤي همأ مم عضرلا كلذكو



._ ٦٣ . 

 بلط ال او هتعضرأ ناف ئ لوقلا ق اهيآ رب ددش هعض رت نأ تيآ ناو

 ٠ ةعضرم هدلول

 قلطب ر حلا نع لئس : ةبو اعم ىبآ نع بسحأ ةعقر نمو لئس

 ٠ ةقيلطت ةمأ ىهو هتجوز

 ؟ ةقفن اهل هيلع له

 همعن : لات

 ؟ نيتقيلطت اهقلط ناف : هل ليق" ا

 ٠ ةتفن هيلع اهل سيل : لات

 ىلع برضي ال ىسوم نمز ف سانلا انكردأ : لاق : دايز ىبا نعو
 ٠ دقنلا ىدؤي ما دام ةضيرف لجرلا

 بدنب ردقي ام تعفر اذا اها ضرغب : ليق دق : هريغ لاتو

 . ٠. دثنلا

 ىلوت !اذا اهجوز ىلع ةارملل ةضيرقلا بتكت امناف ةضيرفلا تركذو
 59 ٠ رحبلا بكرو اهنع

 حص ناغ ىعدي اميف رظنيو تعفر اذا اهل ضرفي : ليق دق : هريغ لاق
 ٠ كلذ ذم مكح : ةجح اهل

 ا۔«:اع طرشو اعاتم اهاطعأف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قلط اذاو
؟ .ةنس ىلا هدلو ةتفن



 ح . ٦٤

 ۔ ٠. اهيلع تبثي هطرش ناف اعاتم اهاطعأ ناك ناف . ..

 ٠ تبثي ال هناخ & اتقو لعجي ملو 4 ادبأ هتقفن اهيلع طرش نا امأو

 . تومل ن ىلا لاق ناف : تلت

 ٠ تيثي الف : لاق

 : اهدلو لام ىلا جاتحت ةآرملا نع عيبرلا لأس هنأ معزو : هريغ نم

 سأب ال اكردم وأ ناك اهيتب معطتو هنم ىستكنو لكأتو هلصآ نم عيبت

 : ٠ اهيلع

 دارآ اذا : لاق هنأ _ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع انل ركذو

 ٠ هلهآ نذآتسيلف ب ةبيغلا مكدحأ

 ١ ٠ ددعيو هنم ابيرق جحلا نوكب دقف جحلا دا رآ نا : لوتأ ىذلاو

 نذآتسب نأ هيلع ىرأ الف رثكأ وآ لةآ وآ ةنس هيلا راس اذا امآ

 ٠ اهب زضي نآ اديري

 : اهل لوقيف ةرواجملا ديري نآ الا ةلفانلا ىف كلذ هل ىرأ الو

 ٠ ةكم ىف مينقأ نآ ديرآ ىنا

.٠ عجريو جحيو قالطلا تبحأ نا اهقلطي نآ ىرآف كلذ تهرك ناو



 ۔ ٦٥

 ةبيغلا هيف ليطي ، ديعب رفس وأ ةراجت ىف جورخلا دارأ ناو
 كلذق اهتلطي الاو جرخي نأ تيضر ناف ع اهنذاتسي ىتح جرخي الغ
 ٠ هل عساو

 . ةيبغلا اميلع ليطي الو اهتلطيف ث ةبيغلا اهنع ليطي نأ تهرك ناو

 ٠ اهنذاب الا رهشأ ةعيرأ نم رثكأ بيغي نأ هل ىرأ الو

 ؟ هيأر ريغب وآ هيرب جحت ةأرملاف : تلت

 ٠ هبآرب : لات

 جرختو هيآر ريغب ةضيرف جحت نآ اهل زاج : اهل نذأي ملو ىبآ نا

 ق هبلع ةقفن الو ةوسك ال و 4 عم كل ذ ابهل زوجي نمم مرحم مم

 ٠ كلذ لاح

 ىهو فاوطلا ف ةارما هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع عمس
 . ٠ . .: :لوقت

 دربم بذعب ىقست نم نهنمو

 ترسبق كلذ دنع ملكتف خابقن .., ..

 ن_جآ رضخآأب ىتست نم نهنمو

 ترغ هللا ةبشخ الولف جاج . .ا

 نيب هريخف “ مغلا ريغتم هدجوف ؤ اهجوز ىلا ثعبف وكسثتن ام ملعف

 هاطعأو مهرد ةئامسمخ راتخاف اهتلطي نآ ىلع ةيراج وآ مه رد ةئامسمخ

 ٠ اهتلطو

( ٦١ ج ئراوحلا تب لضفلا عماج - ٥ م )



 ب ٦٦

 نا مداخلا ةقفنو امداخ اهرضحأ ، مدخت نمم ةرملا تناك اذاو ٠

 . ٠ اهعم مداخلا كرت

 : هيلا ىوآ و مداخلا اهمدخآ ناو

 ٠ ملعأ هللا:و 3 سأب الف : لاق نم لانت دتف

 همالسلاو ع هيلا ىوآ اذا مداخلل هيلع ةقفن الف : نيملسملا ضعب لاقو

 اكشو 6 نالخ ند نالف ئ ىل أ كد انك لصو : ىلع نب دمحم ظفح نمو

 نم تكش اميف نالق ةجوززةنالف بلطم رظنا ىباتك كيلا لضو اذاف
 ٠ اهفصنا وآ امهنع هرجزاف ةءاس | وآ برضلا

 مويلا ل_بق هتكسث تناك وأ اهيلا ةءاسا هنم فرع وأ انناسثت اناك ناف
 ٠ ةوسكلا اويلطاو ١ دوهش اهل دهشآو اماتك اهل بتكاو ةضيرفلاب هذخق

 ريغ نم هدنع نم ةوسك هتجوز ىلع لدع ةآرملا جوز مكرضحأ ناف
 ٠ اهتوسكم هذخف الاو هتزجي ام هتوسك نم اهعم ناكو 0 اهدتن

 اهعم الو اهيلع ام ةآرملا فلحف كل تفصو ام ىلع ةنيب كرضحي مل ناف

 ٠ هتوسك نم ة وسك

 ارضحم رهبش فصن ةوسكلا ق الجآ هل لعجاو ةوسكلاب هذخ مث

٠ كلذب هذخف نيرهسشث ىلا ىقابلا رضحيو ث ارامخو اعردو ابابلجو اءازا



_ ٠٦٧ 

 امك بحلاو ص ايبط لرمت سانلا لكأي ام لثم رمتلا نم اهل رضحيو
 ٠ رب : ربلا نامز فو ةرذ : ةرذلا نامز ف مهلثم لكأي

 ٠ ل دع ىدب ىلع اهل لعج اف : انتانشنن ن ا و

 ةوسكلا نم اهحالص اهرضحأآو & ةءاسا هنم فرعي مل ناك ناو

 ٠ كلذ ىلا اهتجاح امناق ث :عنمي ال اهتيب ف هنأ لودعلا كلذ ملع ةقفنلاو

 امك ةىضيرقلاب هذخف هدنع عنمت ال اهلزنم ق نأ كعم حصي مل ناو

 .٠٭ - كل ةغل 1 د 6 و

 نم هيلا جاتحت ام اهلو رمآ ف جرخت نآ نيبو اهنيب لوحي الو

 ٠ بطحلا هيلعو زبخلا:و ءاتتسالاو نيحطلا

 اهلزنم نم جرخت : جاتحت الف امداخ اهرضحي نأ اهجوز بحأ ناو

 ٠ اهعاتم نم ىعدن اميفو ئ برضل ا نم تكش اميف هفلحو هل كلذف

 ٠ اهناصنا ف رظناو

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا و 6 كابا:و هللا اننتفو

 اهتيرق ف نكسلا اهل طرش اذا ةآرملا نعو : ىلع ىبأ نع دجوي اممو
 اهنكسي نأ اهجوزل سيلو ى اهيآرب ةيرقلا نم تءاش ثيح نكست اهنأ
 .٠ وه دارآ ثيح

. ا ذه ليق دم : هريغ ل ات



 ب ٦٨

 ريغ{غب اهلثم نكس ءاش ثيح ةيرقلا نم وه اهنكسي : لاق نم لانتو

 ٠ كلذ ف لودعلا رظن ق اهيلع ةرضم

 ىلا ثتياط اذا ةآرملا ق : دمحم .نه رمع نع ىلع نب ىسوم لاقو

 مكاحلا هذخأو هيلع مكاحلا ىلا كلذ تعفرو ةقفنلاو ةوسكلا اهجوز

 ٠ ةوسكلا عم ةقفنلا تبلطو هنع تلزنعاو ةوسكلا ق اهجوز ١ لجأو اهل

 ٠ هنع تلزتعا .اذا ةنفن اهل سيل : لاق

 ىتح ةقفن اهل سيلف الاو ةقفنلا اهلف : اهيآرب هيلا تعجر ناف
 هباع ةنثفنلا اهل نوكن ذنيح مث هعم نوكتو هيلا عجرت مث ةوسكلا رضحي

 ٠ هعم ثناك اذا

 : لاق ادمحم نب ىسوم ىدلاو نع تظفح : ىسوم نب دمحم لاق
 ا_هتنوؤمؤو اهتقفن هتارما هيلا تبلط لجر ق ع دمحم نب رمع نع ظفح
 ؟ اهجوز عم ةرملاو امهتنوؤمو:امهتوسكو اهتيب ةقفنو اهتوسكو

 ٠ كلذب اهجوز ذخآ

 دالوألا ف ةضيرخلا بجت امناو ءاوس ةيابرلأو ةضيرفلا : لاقو
 ٠ روكذلا نه راغصلا

 ٠ اراغص وآ ارابك نك ةضيرفلا نهلف ثانالا امأو

 مل وآ تلمحف اهئطو مث ةآرما جوزن لجر نعو : هللا دبع ىبآ نعو

٠ لوخدلاب دهسشد ملو اريسي ال أ اهدثن نم اهيلا دؤي ملو لمحت



_ ٦٨٩ . 

 هل دهسثن نأ لبق نم اهئطو ثيح ةوسك وآ ةقفن ةآرملل همزلي له

 لوقلا فيك ص اهيفوي اهيلع هولخدي نآ اهلهآ هركو ص دتنلا اهيفويو

 ؟ كلذ ى

 4 4 ذبيو اهنيب ولخي نأ الا ة وسکك الو ك هبلع اهل ةننفن ال : ل انت

 . اييلع هوربجيو

 ٠ ةدم هيغ ددميف دقنلا امآو

 ىر_ة ضعبب وهو ىلاولا ىلا اهجوز ىلع ةآرملا تعفر اذا : لانتو
 ٠ هتجح جوزلل ىنثتسيو هيلع اهل ضرفي نآ ىلاولا ىلعف : نامع

 كلم لبجر ف « ناورم ىبأ ىلاا ىلع نب ىسوم باوج ف تيآرو

 ىلا تعفرف ؤ باغ ىنأ ملعي ملو باغو ث ارهسثآ اهنع باغ مث ةأرما
 ؟ مكاصلا

 اهورضحأ .ناف جوزلا ءايلوأ ىلع جتحت نأ اسأب ىرآ ام : لاق .

 ٠ كلذ ليبسف اهتنوؤم

 . ٠ اهتنوؤمل ةضيرف هيلع ضرق اوهرك ناو

 جوزلل ىنثتسيو اهتنؤم ردقب هلام نم اهل ميب لام هل ناك ناف
٠ 4 .٠ : . 

 زجعيف قلطي لجرلا تيآر ناف : ديلولا ىبآ نع رخآ باتك نمو
؟ هياع انيد نوكن : اهنندع ٥ .. ... ىتح ٠ ٠.٠... ١ . نع



 ب .. ٢٠٨٠

 ه هيآر وهو ث معن : لاق

 « هيلع انيد كلذ نوكي ال هنأ نيملسملا ضعب نع ظفح نمع ظفحو

 هيلع ضرفي مل زجعلا نم ةضيرفلا هيلع بجت ال نم دجي ناك ناو

 روسيم ىلا ٥ ٠

 ناك اذا هلوع .همزلي نمم .هوجولا نم هجو ق هيلع انيد نوكب الو

 ىلع ربجي هناف ةجوزلا الا ةضيرفلا كلذ ةلاح ىف هيلع بجي ال نمم دجي

 ( . ; .ه اهقلطي وآ .اهتوسمكو :اهتقفن

 ة.ذيرفلا هيلع ضرقي هنآ راثآلا ف كلذ دجويو : لاق نم لانت دننو

 . .. ٠ لولا لوقلا ىلع اذهو ى هروسيم ىلا ةضيرفلا هل .همزلت نمل

 .. ' . ه اهنع ىلوت مث ةأرما كلم لجر ى : هللا دبع ىبأ نعو

 اهل ضرف الاو اهوسكو اميلع اوقفنأ ناغ ع هئايلول ىلع جتحي هنأ
 ٠ تيطعآو عيبو ةوسكو ةقفن هلام نم

 اهعم ناكو اهيلع اهدلاو هزاجأو غلبت مل ةيبص جوزت لجر نعو

 ةيراجلا تعداو ط اهلزنعاو لوخدلا ركنأ مث اهيلا ىوآي ارهسآ اهلزنم ىت
 ؟ ةقفنلا و ةوسكلا تبلطو اهب هنم لوخدلا

 ٠ غلبت ىتح هيلع لبقي اهلوق ىرأ ال : لاقف

٠ حاكنلا مت هب تيضر نا ث تغلب اذاف



 ۔_ ٧١

 اهلوق لوةلا ناك هعم تناك ىذلا تقولا ىف لوخدلا تعدا ناو

 ٠ قادصلا همزلو هيلع

 ٠ امهحاكن ىلع ناك هتزاجل ناف

 سيلو تجرخو اهتادص تذخآ : لوخدلا تعدا دتو هتهرك ناو

 وه رقي نآ د الا لام اهل نكي مل ناو .غلبت ىتح ةنفن الو ةوسك هبلع اهم

 ءطولا ٠

 امب اهل هذخأقأ هبلع اهن تعفرو اهتقفنبأ اهجوز ةآرملا تذخأ اذاو -

 ؟ تام مث مكاحلا

 ٠ هتثرول ثاريم ةوسكلا كا نم ىقب ام

 ٠ هيلع درت نآ اهيلعف ، ىيح ىهو اهقلط ناف

 ]يمجبو ةصاخ جوزلل ةوسكلا كلت نم ىقي امف ىه تتام ناغ : تلق |

 ٠ . . .. ٠ \ ةثرو

 ٠ ةص اخ ح و زلل : ل انت

 ممهلآ 3 ةوسكل ا كلت ة هيقم هتثرو اهنم فبلطق وه ث ام ناف : تلت

 ؟ كلذ

 ٠ ال : ل ات

كلذ اهب قشف دلب ىلا هنجوز لمح دارأ لجر نعو : هريغ نمو



 ب ٧٢

 ةوسك الو هيلع اهل ةقفن ال ابانك اهل بتكف اهلزنم ف اهكرت تبلطو

 ٠ هبلع هتطرش الو اهل هلعجب لجأ ااب اهكرتف

 ةقفن تنمض امك هتوسكو دلول ١ ةتفنب اضيأ تنمضقف دلو اهنم هلو

 نأ تبلط مث نيتنس وأ ةنس هللا ردق ام اهكرت هنأو اهتوسكو اهسفن

 ٠ اهدلولو اهل ةقفنلا و ةوسكلا تبلطف اهلمحي

 تطرش اذا هلبق نم رذعلا ناك اذا هيلع .ةونكلاو ةقفنلا اهل : لاق

 رايخلاب امهو اهدلول الو اهل ةقفن الف : هيلع كلذ تطرش نكت مل ناو
 ٠ اعمج

 ؟ ءاتشلا ىف اهئقدت ةوسك اهجوز ىلا بلطت ةأرما نعو

 ٠ كلذ اهلف

 جوزت مث ةآرما جوزت لجر نعو : . هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو

 تناك اركب ا_ههنيب ميقت مث لوخدلا دعب اهعم ميتي مك ىرخأ اهدعب
 ؟ ابيث وآ

 . امهنيب مسقي مث ةليلو اموي اهب مانأ ابيث تناك ناو

 : ةلسم ة

 نآ لبق نامع نم جرخو رحبلا بكر مث ةآرما جوزت لجر نع
. اهب زوجي



 _ _ ٧٣

 ؟ اهمدأو اهتوسكو اهتقفن هلام ق اهل له : تلق

 فصنب مدألاو ةقفنلاو ةوسكلاو لجاعلا قحلل هلام ىف اهل معنف
 ٠ هتبيغ لاحي ةجحلا هل لعجتو كلذ

 ٠ هتجح ةضيرفلا باتك ف بئاغلل لعجيلخغ بئاغ ىلع ضرف نمو

 نع : ناورم ىبآ ىلا بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ باوج نمو

 . ىرقلا ضعب ىلا اهجوز نع اهبيغف لجر اهبصتغا" ةآرما

 ؟ ةقفن اهل جوزلا ىلع له

 ٠ هيلا حجرت ىتح { ةت اهل ىرأ الف : لاق

 7 اهب لخد ناك اذا اهتتتفن همزلت معن : لاقت

 اضيأ هيلع ضرع ث هللا ديع ىبآ نع دايز سابعلا ىبأ ظفح فقو

 برهف اهلثم ةقفن رهش لك ةقفن اهل ضرف لجر ةآرما نأ ولو انآ هتضرع

 ؟ اهدر مث !رهشأ اهيغف ةهراك يهو ْتيهذف لجر اهي

 . اهنم عونمم جوزل! نأل زان ريغ تناك ناو ةقفن اهل نكي مل

 ٠ دمحم وبآ لات كلذكو

 ىلع اهل نكي مل اهيلع نيدب نجسلا ف ةأرما تسبح ول : كلذكو
. نجسلا ق تمادام ةقفن اهجوز



 ب ٧٤

 ىف اهمزلي قحب نجسلا ف سبحت ئتلا ىف فلتخا دق : لاق هريغ نمو
 ٠ ةبوصغم الو اهيلع زوجي ىهو مالسال (

 كلذ امناو هلعف نم .الو اهلعق نم سيل كلذ نا : لاق نم لاقف
 رمألا نأل نجسلا ىف لاح لك يلع اهتنتفن . هيلعف ذ قحلا ىف اهمزل ءىشلا

 | . نيملسملا مكح نم

 ىف لاح الك :ىلع" اهنما عونمم هنأل ةقفن "هيلع نميل : لاق نه لافو
 ...ة ..... . را الير إ ث ٠ ١." .... ىنهسلا

 ٠ ا_هتتفت هنلعا ناكأ ةلبق ؟نم اهل سبحلا ناك نا : لاق نم لاقو

 ٠ اهتننتُب اهل :لا هربغ غ لب ن نم ن وآ ةتندامأ ث ثدح ليق نم ناك نا

 :! !: :و !.. , : .ا ..
 مالسألا افو .هءادأ اهلع بجي قح هل املع حص اذا هن انم ه ىذلاو

 اذهب هل مكاحلا .اهسبحو . كلذ دؤت .ملف , اهبلام ق اهل ةمزاللا قوقحلا نم

 ٠ ةنفن هيلع اهل سيلف هادأ ىلع ةرداق ىهو ( هؤاادآ اهنل مزاللا قحلا

 ى ذللا 7 هبف نونكبأ تلا ىه اهلعف ننم ما ناك املك كلذكو . .

 ىلع اهتننفن هرلعق ا اهسفن كاكف ىلع ردخت .الو هنم اهل جرخم ال

 ٠ هبدؤتف هيف اهيلع قح الو سبحلل اهضرعو اهسبح وه هنأل اذه

 هيلعف هب ةرسعم اهنا ملعي ناكو قوقحلا نم ءىش ناك نا كلذكو
 . . امتتخن

 اهل نكي مل قوقحلا وأ نويدلا نم ءىش ىلع تسبح اذا اولاقو
. . .ه _4 ٠



_ ٧0٥ _ 

 غل ايل ا اهجوز اهيلا ملس اذا ةبيصلا ق خيشل ا نع تظفح دقو

 | ! ٠ اهدتنو اهتادص نم ائيسث

 \ هتلكأو هتفلتأف | ائىسث اهيلع طرتستب ملو اهيل ا هملس ناق : لاقت : 7

 ٠ كلذ ىق ءىش اهيلع

 : فالتخا كلذ ىفف اهدقن نم هنأ .اهملعأو اهيلا ملسآ ناغ

 . ! ٫؛ ث كلذ اهيلع : لوقي نم مهنمف .2

 ! . خغ..! ل

 ابمهينورب ال هناكو ةيبصل ١ ىطعأو هلام فلتأ وه :: لوقي نم مهنمو

 . . هتقرب ىه نكي ملو ميلستلا دح ىلع كلذ, ناكو امنم ةنايخ
.٠. ٠ . 

 2 - .. ٠. ٠!  7ه '
 . : . .. . ! . . ا ٠

٠٠ \ ٠ . ٠ ` 

 ۔- _ :- ٨٢ ٥٠

 ةلأسم وبع :

 رادلا ق عقوم ةقفنلاو ةوسملا .هتجوز ىلا جوزلا رضحأ اذا : ليو : ¡

 اهتوسك اهرضحي نآ هيلعف اهريغ نم فرغي فلت وآ قرس سوأ ا قرغ "وآ بصغ

 .. . ٠ ١ اهتتنؤمو

 نآ الا هيناث اهوسكي نأ اهل همزلأ الو : . حيسملا نب دمحم لانت أ

 ٠ لام اهل نوكم ال

 نم اهينج ىلع هتنقرخ ) ن راف ؤ اهت دص نمف ق وا دص اهل ن اك ن

 ٠ اهناكم اهلديب نآ هيلع نكب . اهسبل

 هنلا دبع وبآ لانت س ةكرب نم دمحم نمي هللأ دبع دمحم ىبآ باوج نمو

اهعاضر قح ةيبنجأ وأ ةقلطم ىهو عضرملا بآ ىلا ةعضرملا تبلط اذاف



 ب ٧٦

 : مكاحلا هاري امك اهل ضرف هب اهمايتو ىبصلل اهنناضحو
 ٠ مهارد ةثالث : . ةرثكأو ئ افصنو نمه رد وأ

 هبجول ام ىلع ةقفنلاؤ ةوسكلا نم اهل نوكي نأ بجوي رظنلاو
 : ىلاعت هللاا لوقل باتكلا رهاظ

 ٠ ( فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ))

 :رتقملا ىلع هردق عسوملا ىلع ، ارجأ هنآب فورعملا نيب دقو

 ٠ ملعأ هللا و 4 هردق

 ةآرما ق ض شيرق نب دنبعس نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلا نعو

 ىلع هتزاجآ نآ دعب بايثلا نم اهدنن ةيقب هنم تبلطو اهجوز ىلع تعفر

 .- ٠ اع ۔.ذن

 ماقملاب اهلع مكحي مآ كلذ اهيفوب ىتح هنع اهسىفن أ سبحت نآ ايل

 ز هنم نكمتو هدجو ااذا اهملا هميلستو كلذ بلط أهل هبلعو هدنع

 اهل نكي مل اهسفن ىلع هتزاجأ اذا اهنآ كلذ ىف تظفح ىذلا

 ه اع کبجن ىتلا نويدلا ليبس هلنبب_س نأكو اهلجاع هيتب لجخل هعتم

 . ملعأ أ هلل او هربغ ىلع ول

 اهل همزلت ىننلا ¡ اهتوسنكبا اهجوز ةأرملا تيلاط ن ا تيآرآ : : تلت

 ٠ تتواا كلذ ىف اهنم نكمتي ملو ةرشعلاب

؟ هنع اهسفن سبحت نآ اهلآ



_ ٧٧ 

 ؟ هدنع ماقملاب اهيلع مكحي مآ

 هثةعنم ناو اهل لضف ناك تريص نا اهنا ااذه ق ثفرع ىذلا

 . ه ملعأ هللاو اه ونسكي ىتح كلذ اهعسو اهئطو

  .. 3ةلأ ٠

 مث كاذ ف ددمو هتجوزل ةوسك مكاحلا هيلع ضرف لجر نع لئس

 ٠ مايآ ةدملا نم ىضم نآ دعب اهنلط

 نم ىضم ام ردخي هضو رغ ا ة وسسكل ١ نم همزلم : لاق

 ٠ ةوسكلا نم ةنسلا ق ةدملا

 . ىضم ام ردقب ةوسكلا ةميق اهيطعي نآ اونتفتا ناف : تلق

 . ٠ كلذ هل : ١ ل انت

 : ةلآاسضتم وج

 هدلؤ وأ هتجوزل لجرلا ىنلع ةضيرفلا تبثأ اذاا ڵ مكاحلا نعو

 ؟ ثمنز وأ “..خثخزأ

وهو هبف كشي ال امب مكح الاو كلذ ىف نامصخلا رراتت نا : لاتق



 ب ٧٨

 ناصقني مكحي. له رهشألا ىلع ةضيرفلا تناك ناف : هل تلت
 ؟ رهشالا

 امب ذيلع ىذلا ذخأ اميلع الاؤ رهشألا ناصقن حصي مل اذا : لاق

 ٠ كلذ ىوس امع فقوو هيف كسي ال

 ٠ كلذ ىف نايعدم امهنأل هنيبب الا هيف لخدي الو

 فقيل ةلهألا ةفرعمب مامتهالا ىلع لمعي نأ مكاحلل ىغبني : لاقو
 ٠ نيقي ريغ ىلع ماكحألا ىف لخدي الئل كلذ ىلع

 باحصآ مهنال ، ةلهألا ىف نوتدصم نيطالسلا نا : اولاق دنو
 ٠ كلذ ف مايقلاو رمألا

 ٠ كلذ ىف هلوت لبق ةلهالا دقفتي ةقث مكاحلا ماق اذاو : لاق

 ٠ ةقثلا ق هلثم ناثي الا هدحو هنم لبقي مل همق مل اذاو

 . نييلاوتم نيرهش صقني هنأ رابتعالا ف جرخيف :هل تلق

 !. .. ٠ كلذ نوكب ال : ليق دق : لاق

 رهشلا . : لات هنأ ..- ملسو هلع هللاا ىلص _ ىبنلا نع ىور دقو

٠ اموب نورشعو ةعست وآ اموب نوثالث



 ب ٧٩

 : ةلسم ديج

 جوزلل جتحاو ةقفنلاو ة وسكلاي اهجوز ىلع تعفر اذا ةأرملا نعو. 1

 | ٠ كلذ ةأرملا تركنآو اهتعماجم هغنمت اهنا

 ؟ امهنيب مكحلا نوكي فيك

 جتحا و اهتتفنو اهتتوسكم اهجوز ىلع تعفر اذاف : ثتفصو ام ىلعف

 ىلع الجع الاو هيخ اركانت ام ىلع كلذ ى امهنيب نيميلا تناك : كلذ ةآرملا

 6 انغصوو انركذ ام ىلع نيمي تبوجو مكحلا ق نكي مل | ذأ لدع ىدب

 ه ملعأ هللا و

 : ةلاسم اج

 ةضيرفلا اهل همزلت نم ىلع اهل ضرف اذا ةيبصلا نع هتلأسو

 . ةيراجلا تلزع مث ةضيرفلا كلتب اهتدلاو عم تلعجو

 ؟ لزعلا كلذ نم ةضيرفلا هيلع ىذلا فرت له

 امهنم لامعالا نم تالوصحم ١ نم ناك امم عقرب هنا : ليق دق :ب لات

 نوكت امناف هل نوجكب امم هريغ وآ دحآ نم هيلع كلذل لصح اذا

 ٠ كلذ نم ةضيرفلا اهل

 وه ملعي مل اذا ةضيرفلا هنم ذخأت نآ ةدلاولل لحي الو : هل تلق
. كلذب



 ب _ ٨٨

 ٠ كلذ اهل زوجي ال : لات

 ةضيرفلا اهل ذخات ىهو اهمحختست نأ مالل زوجي لهف : تلق

 نم ةجاحلا راضحابو بطحلابو كلذ ىلع ردتن تناك اذا نيحطلاب

 ؟ راجلا دنع

 : اهدلول ةدلاولا مادختسا ف فلتخي : لاق

 ه ضعب كلذ زاجأف

 ٠ ضعب هزجي ملو

 كلذ ق نوكي نأ الا ةدلاولل الو دلاولل زوجي ال : ضعب لاتو

 . ىبصلل حلاصم

 : ةلآاضتم "

 ةآرملا تركنآف مكاحلا ىلاا عفرو اهجوز :ت ؛تجنم اذا أ ةأرملا نع لئسو

 ؟ كلذ ىف اهمزلي ام

 ٠ ةنيبلا كلذ ىلع ىعدي : لات

 ؟ ةنيبلا زجعأ ن :راق : تلتت :

 ٠ قح اميلع نكي مل مأ ترقل ى نيمي اذه ىف اميلع سيل : لاق

؟ اهمزلب ام



_ ٨١ 

 ةبوتلا اهيلعو ءىش اهيلع ىل نيبي ال : لاق ٠

 ؟ اهلهآ ىلا ةرئاز هرمأب هتجوز تجرخ ىذلا امآو

 ٠ درلا تبلط ااذا اهدري نآ هيلع

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف اهدري مل ناف

 دجنب نآ الا اه درب نأ هيلع سيلف . هيآر الب تجرخ تن اك ن ١ امآو

 ٠ ءايلوألا نم اهلمحي نم

 اهعضوم ف اهيلع قفني نأو اهلمحي نأ هيلعف ث اهتبحص هل ازوجي الو
 ٠ قحللا ىلا تعجرو تبات اذأ

( :١]` جب ئراوحلا تب لتفلا: عماج - ٦ م )ي



 بأ _ ٢٣ ٨

 باب

٠ 

 ق

 اهتنومو اهتوس ةمالا ةقفن

 نوكب ام ةمالا نعو ث ىراوحلا نب دمحم ىبآ نع دجوي اممو

 ..؟ ةوسكلا نم اهجوز ىلع اهل

 أوفسشكأ : لاق _ هنع هللا ىضر باطخلا ني رمع نأ انغلب دق : لاق

 ٠ رئارحلاب نهبشتي ال ىتح ث ءامالا سوءر

 ,رمم اهجوز ىلع ةمالل : ل اق هنآ بوبحمو دمحم نع ىنغلبو

 ٠ بلوثأآ ةئالث ةوسكلا

 ؟ ةقفنلا نم اهل هيلع امف : دمحم ىبال تلق

 ٠ هل اهوغرف اذا اهنوسكو اهتقفن هيلع : لاق

 ٠ ةقفن الو ةوسك هيلع اهل سيلف : هيلع اهولغش اذا:و

 ٠ اهتوسمكو ليللا ف اهتتفن هيلعف ث ليللا ىف اهوغرف ناف

 ٠ هنم اهوذخأ اذا اهنم هتوسك عزن : حبصأ اذاف

 ليللا ق اهتوسكو اهتقفن هيلعف راهنلاو ليللا ف اهوغرف ناو

. راهنلاو



_ ٨٣ 

 ءىشب اهمدختسي نآ اهجوزل سيلو .

 ؟ هل مكحي امب هل اهوغرفي نأ بلط ناف : هل تلق

 نم اهل هيلع له ى ةيرس اهل ذختم لجرلا ةمآ تناك ناف : تلتو

 ؟ صيمق الأ ةوسكلا

 > اصيمقو آر ١ ز أ اه وسكي ح صيمق نم رثكأ اهل هيلع أ ال : لات

 ٠ ملعأ هللاو ث ابابلجو
 ؟ ةقفن اهل هيلع له س هدرس نذاب ةمالا ديعلا قلط ااذاو

 ٠ :هيلع ةقفن ال : لاق

 ( ؟ الماح تناك ناف : تلق

 . الماح تناك ناو : لاق

 ؟ ةرح تناك ناف كتلقت

 هيأعف ، هيف ةعجرلا هيف كلمب اتالط هديس نذاب اهقلط نا : لاق
 ٠ هيلع ةقفن الف الاو ةقفنلا

 ؟ ةقفن اهل له ص اثالث اهقلط دت الماح رح تناك ن اف : ثلق

٠ ىضتنا' + ىلوملل سيل دلولا نال ، ال : لاق



 ۔ب ٨٤

 الا لماوحلا عيمجل ةقفنلا نآ راثآلا ضعب ق تيأرأ ٠ تلت

 ٠ ةنملا

 ه هللا دبع ىبأ نع دايز نب سابعلا ظفح : كلذكو

 ةقفن اهجوز لام ف ةدحاو وأ اثالث لماحلا ةنلطملل : تلتو

 ٠ تام ااذا

 ٠ كلاهلا لام ق اهل ةتفن ال : لات

 صيمق ك جوزل ١ و دسل ١ ىلع ةمال أ 5 وسك ف : ليقو ك هريغ نمو

 ٠ غب اس
 ٠

 ٠ بابلجو صيمق : لينو

 ٠ رازا.و بابلجو صيمق ى باوثأ ةثالث : ليقو

 ٠ بوث : ديسلا ىلعو ةئالث جوزلا ىلع : ليقو

 ٠ ديسلاو جوزلا ىلع ةثالثف ، رتتست نمم تناك اذا : ليتو

 ٠ نانثا : ليقو

 ٠ نانثا جوزلا ىلعو دحاو دسلا ىلع : ليتو

 : ةلآاضم مج

 اهتوسك نآ تعداف اهجوز ىلع ةوسك اهل بجو اذا ةآرملا نعو

٠ فوصلا اهتتوسك نا : اهجوز لاتقو س ريرحلا



_ ٨٥ 

 ؟ كلذ ىق مكحلا ام

 لهآ نم ىعدي ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك ىعدي : لات

 ٠ امهب ةريخلا

 ح امهنيب ةنيبلا نأ ىعمف نايعدي ام ىلع اعيمج امهتنيب تماق ناو

 ٠ ىلوأ اهتنيبو ةيعدملا ىهو ىعدملا ىلع ةنيبلا نال

 حص امب اهل مكحي هناف ىعدي ام ىىلع ةنيب امهدحأ رضحي مل ناف .
 ٠ اهب ةربخلا لهأ لوقت نم اهلاح نم هعم

 لهآ نم ءاسنلا ةوسك _ ةوسكلا طسوأب اهل هذخآ كلذ مدع نا

 ٠ اهدلب لهآ نم ةماعلا هيلع امو اهنامز

 دق : لوقي هناف هتجوزل ةوسك لجرلا ىلع مكاحلاا ضرق اذاو

 ىلعو اذه كموي نم ةلبقتسملا ةنسلل ةوسكلا هذه هيلع كل تضرف

 . ٠ اهنضبقن اذه .

 هيلع اهل ضرفي نأ دعبأ ةوسكلا ميلست جوزلا ىلع سيلو .

 ةوسكلا ذخأ اهل بجي ذئنيحف نانكسي ىذلا لزنملا ىلا لصت نآ الا

 هنتم .٠

٠ ةبعدم تناك : ةوسكلا نم ءىش فلن ةآرملا تعدا ناغ



 ب ٨٦

 : ةوسكلا فلن نم لوقت ام حص ناف

 . هلع مكحيو حص اذا كاذ لدب هيلع نا : لان نم لانف

 اهنوسك ىعدآ دق ىتلا ةنسلا دعب الا هيلع ءىش ال : لات نم لاتقو

 ٠ اهيف

 طرتشي ملو ةوسكلا وأ بايثلا نم ايش هتآرما ئلا لجرلا عفد اذاو

 ةوسكلا تبلط ىتمف ةآرملل كلذف مكاحلا ىآربا !ناك الو اطرش ة كلذ ق اهيلع

 . ٠. اهاطعأ امهل بجي.الو . ةوسكلا اهرضحي نأ هبلع ن راك

 اهنا مت هنم ةءاسا ريعب هلزنم نم هتجوز تجرخ اذا لجرلا نعو

 وه بلطو ةقفنل ا { و ٥ ةوسكلا تبلطو هتنكاسمو هترنشاعم نلاا ةغجرلا تبلط :

 : ! ؟ كلذ ق ةدملا

 اهزك اهلا ذوخأم وه و ةدم اهيف .ىل نيبي الف ةقفنلا امآ : ل انق :

 ٠ اهتقفنب موي

 ٠ اهنع اهل هيانغ ال ةوسكلا كلذكو

 نم ١ ةوسكلاب اهل ذخؤيو اهيف هل ةدم ال هنا : ' لوفلا ضعب افو ١

 هلل رضاحلا' قوسلا نم اهءارش هنكمي ام ردقب ددن نأ الا هنيح

 رضم الب كلذ ىلا غولبلا ىلا قيطي ىذلا عيبلا عضوم عمتجملا وأ

 ٠ اهيلع

 اهجوز ىلع مغرت ةأرما نعو ، ىراوحلا دمحم ىبأ باوج نمو

 لوقتو ةوسكلا ق لجؤيف اذه هابسنآ وأ اهدلو ةضيرفب وأ ةوسكلاب
؟ ليفك هيلع اهل ذخأي نأ باطتو برهي نأ فاخت اهنا : ةآرملا



_ ٨٧ 

 نأ تنفاخ دتو اهجوز ىلع ليغكلا ةآرم ١ تبلط اذاف : تفصو ام ىلعف

 ٠ هسفنب اليغك اهرضحي نآ اهل ناك ةوسكل ١ ق لجأ دخو برهي

 ٠ كلذب مكح ناهبن تيآر دقو

 سبحلا امناو سبح هيلع نكي مل ليفكلا ىلع ردقي مل نا لوقأ انأو
 ٠ ليفكلا ىلع ردقي نم ىلع

 كلذجك ليفك هيلع ذخؤي الف هيبأ ىلع همال دلولا ةضيرف امآو , .
 ااال ٢

. . } 
٠ 

 هم . ٠

 ٠ لام هلو هتجوز نع باغ لجر نعو 6 اضيأ هباوج نمو

 ؟ هتجوز ىلع !قفنيو هلام نم عيبي نآ مكاحلل له

 نم لجزلا اذه ةبيغ هعم حص اذا مكاحلا ناف : تفصو ام ىلعف :
 نادت .نأ مكاحلا رمآ مكاحلل كلذ ةجحلا هلانت ال عضوم ف ناكو رمملا
 ٠ ةنس ىلا ١ نت . ذو اهت كب

 ردقب ءادنلاب بئاغلا لام عيبب مكاحلا رمأ : ةنسلا تضقنا اذا

 ىدؤيف مكاحلا اهل اهضرف ىتلا اهتقفنو اهنوسك نم ةآرم ١ تتآ .ا!ذا ام

 .٠ هنجح بئاغلل ىنثتسيو كلذ رد تع فكئاغلا لام نم مكاحلا

 ٠ كلذ ردقب بئاغلا لام نم مكاحلا عاب ةنس تضم املكف

 هتفن الو ةوسك جئاغلل اهعم ام ةآرملا نيمب بئاغلا ىلو بلط ناو

٠ كاذ ها ناك



 ب ٨٨

 ٠ مكاحل { ىلع كلذ ناك كلذ ىلو بلطي مل نا كل ذكو

 ٠ عردلا ةأرملل عبصي نا جوزلا ىلع : لات نم لاقو

 ٠ رازالاو عردلا لاق نم لاتو

 : ةلأ 3

 اهلهأ ىلا هيآر ريغب وآ هيآرب اهجوز دنع نم تجرخ ةأرما نعو

 غ ايلح وآ هعم اهل ةوسك اهرضحي ىتح تلاتف اهلمحي نأ اهجوز بلط مث
 : ٠ ١ ةقفنلاو ةوسكلا تبلطو

 هتمددر ىلزنم ق ىنعم تراص ١ ذام ىعم جرخت اهناف : جوزلا لات

 ىف بلسلا هفاخ ىنان اهبايث اهيلا لصوأ نأ نمآ ال ىناخ اهبايث اميلع
 ٠ .قيرطلا

 هلزنم فق ةقفن الا ةقفن الو ةوسك اهل همزلت الو ةجح هل ىهف

 ىلا اهدري نا ىلا اهيلا بلط دق ناك اذا هبآز الب وآ هيأرب تجرخ

 .. ه 1 اهنكسي ثبح ةقفنلا و ةوسكلا اهرضحي نآ هبلع امناف تياف هلزنم

 الب تجزخ : جوزلا لاقو هيآرب تجرخ ةأرملا تلاق : اركانت اذاف

 ٠ ىبآ ر

.. نيميلا جوزلا ىلعو ع هيآرب تجرخ اهنآ ةآرملا ىلع ةنيبلاف



 س ٨٨٩

 : ةلسم وج

 كدالول ىنكست ال : لاقف هريغ نم دالوأ اهل ةآرمأ جوزت لجر نعو

 ٠ ىدنع

 ؟ اهيلع كلذ هل له : تلق

 كلذ هل نكي مل ع اهنع مهسفنأب نونغتسي نم دحب اونوكي مل ناف : لاق
 حلصو اهنكس ريغ ف مهب موقتو اهب رقي نكسلا نوكي نأ نكمأ نأ الا
 : كلذ

 ٠ ةرضم اهدالوأ ىلع نكي مل اذا كلذ ليت دقف

 ٠ مالسالا ف رارضا الو .ررض الف : ررضلا مهيلع فيخ نا

 قفني وأ لجاعلا عفدب اهجوز ىلع مقر اذا ةآرملا ىلو نع هتلآسو

 ٠ وسكيو

 ؟ كلذ همزلي لهأ

 :٠ لجاعلا راضحا ف هلجؤيو كلذب هذخأي مكاحلا: ناف : لاق

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلاب هذخأ عفدي مل ناق

 ةقفنلاو ةوسكلا ذخآ هلو نيملسملاب هيلع جتحا مكاحلا مدع اذاو

 ٠ هلام نم

 هيلل ةقفنلا بلطق مكاحلا ىلا اهجوز ىلع تعفر ةرما ف ليتو
٠ كلذ نع مكاحلا هلآسق



 ٠ ةأرماب ىل ىه تسيل : لاقف
 . .:, "..ه اهقلط : مكاحلا لاقف

 ٠ معن : لات

< \ 

." لبن نم اهتنلط نكي ملا اذا قالط طلا هلك اذه ىف همزلي ةنأ ا



_ ٩١ 

 باب

 ق

 دبعلا ةجوز ةنؤم

 ؟ ا .... . . نم ىلع _ ضرمت ةمأ نع و

 مهيلعف تضرم ىتح راهنب اهيلاوم كلذ لبق نم تناك اذا : لاق
 ٠ . . ا ٠ .٠ .... | ٠

 ةحصلا ق اهن هوعنم دق نكب ميا اذا اهتقفن هياعق اهجوز عم تناك ا ذاو

 َ ٠ هبآرب لات

 ؟ اهئطوف اراهن هتجوز هيلع تلخد دبع نعو .

 ء اراهن اهييلاوم نع اهسبحيي نأ هل ىرأ ال

 ٠ اليل هنع اهوسسبحي نأ مهل الو

 . ملعأ هللاو ے اسأب كلذب ىرآ امف اهبسحي ملو اهئطو ناك ناو

 تناك لجر ف ىراوحلا ابآ تلآس تنك ىنأل ءىش كلذ نم ىسفن قو

 ٠ اهاطو دار ليللا ناك اذاف راهنلاب رجزلاب اهلمعتسي ةيراج هل

 ح ليللاب تنأ ىنرهستو راهنلاب رجزآ نآ ردقأ ال انأ : ةيراجلا تلاقف
 ٠ راهنلاب رجزلا نم ىنفع! تئش ناو رهسلاو ءطولا نم ىنفعآ تتش ناغ

 اذهو ديبس كلذ نآ ريغ ارذع اهل رن ملو اهؤطي : ىرااوحملا وبآ لانف
 ٠ كلذب ملعأ هللا.و 6 نيابت امهنيب لعلو ح جوز

٠ جوزلا ريغ ديسلل ءطولا 6 هريغ لات



 ۔د . ٩٢

 ٠ كلذل بلاطلا وه ناك اذا .اهديس نع سبح ةيراجلل ءطولاو

 ءظولاف ك اهعنمي مل موقت نأ تدارا ناو تدعق وأ ىه تمان نا امن
 تناكو اهسبحل ضرعتمل ١ وه نكب مل اذا ااذه ق دبسنلا ةلزنمب رهف هل حابم

 ٠ ةسبتحملا ىه

 ؟ اهتلطب مث هديس نذاب ةمالا وآ ةرحلا جوزتي دبعلا نعو

 ٠ ةرحلا ةتتفن اهل معن : لات

 ةقفنلا هيلعف هلزنم ىف دتعت اهكرتو اهديس اهاون ناف ةمالا امأو
 : ٠ اهل ةقفن الف الاو

 4 ن اطحق وبأ فلآ امم ا ىراو حلا لضفلا ىلا 'تاضملا باتكلا نمو

 اهتوسكو ةرحلا ة هبنؤم اهتنؤم تناك هيلاوم نذاب ة ٥هرح جوزت ديع ناك اذاو

 ٠ اهتوسكك

 ٠ دبعلا ةبتر ف ىه تناك الا و ديسلا اهاطعأ ناغ

 اهجوزل اهديس اهالخ ناف اهديس نذاب ةمأ جوزت دق ناك ناو :
 - ٠ هيلع ةقفن الو اهتوسمكو اهتنتتفن اهجوز ىلعف راهنلا و ليللل

 رخفل عولط ىل أ ةمننعلا ندم ليللاب هنع ايسبحي ن . اه ديسل سيلو

 اهتقتفنو اهتوسىك ايجوز ىلعف ليللا هل اهإاخو راهنلاب هنع اهسبح ناف

 ٠ راهنلاب اهتوسكو اهتنؤم اهديس ىلعو ليللاب

 . :صيمقف نورتتسي ال:نيذلا جنزلا نم تناك ناو

ء: بابلجو صيمق : لاق هنأ ءاهقفلا ضعب نع ىور دقو



_ ٩٣ 

 هيتأي ام ردقب ةقفنلاو ةوسكلا فصن ةمالل س حبسمل ا نب دمحم لاق

 ٠ اهديسلل راهنلاو اهجوزل ليللا

 ةقفنلا جوزلا ىلع ناك : ليللاو راهنلا ديسلا هيلا اهملس ناف

 ٠ ةرحلاك

 مورلاو ضيبلاو ةرسايملاو دنهلا نم ىئاللا ءامالا نم تناك ناو
 هعس ردق ىلع ءا درو صيمقو را زاف : نرثتنسيو بايثلا سبلي ىئاللا

 ٠+ اه دبس دنع اهلثم سابل

 اهئفدت امو صيمق اهل سيل ث نهلك ءامالا ةوسك : رثؤملا وبأ لاق
 ٠ د ريل ١ نمح

 ناف راهنلاب اهتوسكو اهتقفن اهديس ىلعو ةمأ جوزت دبع ناك ناو
 ٠ دبعلا ةبتر ىهف الاو ديسلا اهيلاأ هادأ

 ؟ دبعلا بره مث هديس نذاب ةرح دبع جوزت اذاو

 ههزل هديس اهتلط ناف اهتوسكو اهتتفن ديسلا مزلي هنا : ليقف
 ٠ ١ ١ هتالظط

 ٠ اهقادص همزليو لاق : هريغ نمو

 الا كلذ !قوف همزلي مل : دبعلا ةبقر ةميق نم ربكأ اهتتادص ناك نا

 هتبقر قوف داز دحلملا كلذ الآ همزلي الف هيلع جوزني ىذلا هل دح نوكي نآ

 ٠ قبأ وآ هعاب اذا همزاي امناو اهنم ضقن وآ

 ٠ همزلي الف دبعملا تام اذا امو

 قا دصلا ق اادح ديسلا هل دح دقو ديعلا تام ١ ذأ : ىراوحلا وبآ لاتو

٠ هتبتر ىلع داز ام



 _ ٤ ٩ ب -

 ٠ 'قبأ وآ هتنعأ وآ هعاب اذا

 اذا كلذو دبعلا ةميق ىلع لضف ام هيلعف تام مث ادح هل دح ناو

 ٠ ديسلا هب نمضي مل

 هتتتعأ وأ هعاب اريثكو اليلق هلك قادصلا هيلعف ديسلا هب نمض اذا امل
 . ءىش كلذ نم نكي مل وأ تام وأ قبأ وأ

 ؟ هرتسي بوث هييلع نكي مل اذا كولمملاو
 ٠ دي٥لا بلطب مل ولو هوسكب نأ هال وم ذخأب نآ مكاحلا ىلعف

 ىرتشي لجرلاا ف : ناليغ نب مسثاه نعو رفعج نب دمحم باتك فو
 ٠ اهتوسك ىلبتف رخآ دلب ىلا ديسلا اهب بهذيف دبع جوز اهلو ةمالا

 ةرصبلا ىلا ديسلا اهب تبهذ ولو ةوسكلا جوزلا ىلع لاق
 ٠ جوزلا ىبآيف علخلا هيلع ضرعي نأ دعب كلذو هتآرما تمادام

 اذا ةوسك جوزلا ىلع نكي مما ديسلا هركو علخلا جوزلا بلط ناف

 ٠ ديسلا اهب جرخ

 هل اهيلخب نآ الا ةوسكلاو ةقفنلا همزلن هنأ : هب ذخأي ىذلاو

 ٠ همركتق

 هتمآ ةمالا ديسلا عاب مث اهديس نذاب ةمأ دبع جوزتن اذا : ضعب لاق

 ٠ هل اهعم ناك ام جوزلا ىلع درب نآ هيلعف دلبلا ريغ ق

٠ لام نم اهعم ناك ام درت معن : رثؤملا وبآ لاق



 : . ةوسكلا درت الو هدرت الف قا دصلا امآف

 اهرضحأ ءاسث ناو قلط هديس ءاس ناف رصملا نم جرخأف دبعلا عيب ناق

 تذخآ ام جوزلا ىلع تذر ناف هنم عاب اذا : حبسملانب دمحم لاق
 ٠ هالوم اهتتا رفي رمآ هنم

 ٠ اهتنتفنو اهتوسك هتمزل اهقرافي ن رآ هرك ناف ناق

 ٠ ةوسك ك الو ة ةقفن ن همزلت مل هبلع درت نآ تهرك ناو

 هنتم تذخآ ام اهجوز ىلع درت نآ اهديس رمآ « اهديس اهعاب ناف

 ٠ اهترافيو

 هيلع ةقفن الف ، اهلاحب اهكرت اهجوز ىلع درت نأ اهديس هرك ناف
 ٠ ةوسك الو

 ءاشت اناو قلط ءاسث ناف ةجوز هلو همالغ لجرلا عاب اذاا : اضيآ لاقو
 ٠ قفنأو اهاسك

 نوكت نم ىلع ةمآب جوزتغ جوزتي نآ دبعلل ديسلل ا نذآ اذاو ، هريغ نمو

 ؟ ةمالا ةقفن

 هيلعف راهنلاو ليللاب اهجوزل هتمأ اهتمأ ىلخي ةمالا ىلوم ناك نا
 . راهنلاب ليللاب اهتوسكو راهنلاو ليللاب اهتقفن

 اهتوسكو اهتققن هيلعف ى راهنلاب اهنولغشيو ليللاب اهنولخي امنا ناك ناو
٠ راهنلاب اهتوسكو اهتقفن ديسلا ىلعو ليللاب



 ب ٩٦

 ىلع اهتو سكو اهتقفنو هتوسكو دبعلا ةقفنو : ىراوحلا نبا لوق

 ٠ جيوزتلا نق هل اونذآ مهنأل دبعلاا ىلاوم

 ٠ بوث ديعل ١ ةوسكو صيمقغ ةمال أ ةوسكو

 ىلع اهتوسكو صيمت اهديس ىلع ةمالا ةوسك : ىراوحلا وبأ لاتو
 ( ٠ انظفح أذكه بابلجو رازاو صيمق اهجوز

 ىبأ نع دجوي ىراوحنا ىبأ لوق بسح ىلعو لاق : هريغ نمو
 ١ اهتوسكو اهجوز ىلع ةمالا ةوسك ق . ميمت ني نازع بانك ق هلل ١ دبع

 ٠ اه ديسو

 اهسبلي نأ هل سيلف هدلاو دنع نم ةوسك هيلعو ىبصلا غلب اذاا : ليقو

 ٠ هدلاو ىآرب الا

 الف اهلثم ةوسك لثم اهيلع ىتلا ةوسكلا ةوسكلا تناك ناغ ةيراجلا امآو

 ٠ اهيلع ءىش

 ٠ هيأربالا اهسبل اهل سيلف دوجأ تناك ناوأ

 سيلف مكاح مكحب اهاسك نكي مل اذا دلاولل نا : لوقي اضعب لعلو

: . ٠ كلذ اهيلع



_ ٩٧ _ 

 باب

 ق

 ةديضني ىلع دبعلا ةنتفن ك

 ٠ ناطحق ىبأ فيلأت نم

 ؟ ةقفنلا نم همداخل هبلع مكف : تلق

 ٠ هعبشي نآ هيلع : لات

 ؟ كلذ هل له ث هتيب ىلاا هتقفن ذخأي نأ مداخلا بحأ ناف : تلت

 ٠ معن : لات .

 ؟ هل مكف : لاق

 . موي لك رمت نم دمو س ةرذ بح نم دم : لاق

 ؟ هوسكب مك ةوسمكلاف : تلق

 ٠ . : - .6 ةنسملا ق مذاخ لكل ابوث : لات . ,

 ق ةيلع قفنأ امناو غ هتيب ف هيلع قفنأ ال ىلوملا لاق ناف : هل تلق
 ٠ لمعلا نع .فعضيو عوجيو ،:جنزلا :ىتقفن معطي نآ فاخأ ىنأل ىلزنم

 . ىضقنا ٠ دبعلا ىلع كلذ ىلومللف : لاق

 نآ سأب ال : لاق هنأ لك ١ و نع رفص ويآ ىنربخآ ك هلل ١ ديع ويآ ل انت

 ٠ ةمتعلا تقو ىل ا. همالغ م دختسي

( ١ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١٧ م )



 ب ٩٨

 ريغل الو ليلل ١ ق هسفنل لمعب نآ ديعلل سيل : هلل ١ ددع ويآ ل او

 ٠ هنذاب الا هالوم

 كولممل ةجوزتم مهمآو راغص مهو مهديس مهررح كيلامم نعو

 نأ مهمأ تبلطو اوغلبي ىتح هلزنم ق مهمعطي نأ كلاهلا ثراو بلطو
 ؟ كولمملا اهجوز عم ىهو اهعم اونوكيو مهتضيرف ذخأت

 ىأرب مهتضيرف ذخأتو كلاهلا ثراو نم مهب ىلوأ اهنل ىرأ ىناف
 ٠ لودعلا

 . ؟ كلذ ف ةقفنلا فيكو

 ردق ىلع رهش فصنل وأ مايأ ةرشعل مهل اهيلا اهعفدت : لوتأغ

 ٠ مهلثم

 مهتدلاو تلاتو موي لك مهتنقفن نننفن مهيطعت طعت نأ ثراولا بلطم نا : تلقو

 ؟ كلذ ق مزلي ام ؤ ارهش

 ٠ موي لك هنم ذخآت نأ اهيلع سيلف

 ىعدت هلام ق هدلاو ىلع اهدلول ةضيرفلا ةآرملا تبلط اذاو : هريغ نمو

 ٠ هلامو دلولا ةفرعم ول اهتفرعم ىلع ةنيبلاب

٠ ةضيرفلا لوآ اهل ضرف كلذ حص اأذا



. ٩٩ 

 باب
٠ 

 ق

 دالوالا ةنؤه

 ؟ رسح دلاو ىبصلا كلذلو ايبص قتعأ نمو

 ٠ هثراو هنال هيلع 'قفني نأ قحأ هدلاو ىرأ ىناغ

 ىلع الك نوكي اليل هقتعأ نم ىلع ىبصلا ةقفن نأ نيملسملا ىآر امأو
 ٠ ,سانلا

 سرس

 ٠ ملع] هللا و هيلع قفتي نآ ؛قحآ وهف هوبأ ناك اذا امآف

 ٠ هتنتفن هيلعف مزال نع هقنعا ناك نا : ليت دقو

 ٠ اينغ ناك نا ةقفنلا هدلاو ىلعف اعوطن ناك ناو

 ٠ هتقفن هقتعا ىذلا ىلعف اريقف هدلاو ناك ناو

 ٠ هدلا و نود هثتتعآ ىذلا ىلع هتقفن : لبقو

 ىف لجرلل ام ةأرملل : لاتقو ٠ هللا دبع ىبآ نع ضورعم هنآ دجوي اممو
 ٠ غلي ىتح كلذ تبحآ نا اهدلو ةيابر اهلو عزنيو هلام لكآت نأ اهن ، دلولا

 ٠ هعزن بألل سيلف تجوزت ناو

 ٠ لاوخآو مامعأ هيق نوكي نأ دعب دلب لك ىلا هب جرخت نآ اهئ : لاق

 ىف اهدلب نوكي نأ الا هب جرخت نآ اهل سيل : هللا دبع وبآ لاتو
٠ اهدلب ىلاا جرخت نأ اهاف اهتلطيف كلذ اهدلب ريغ ف نوكيو رخآ عضوم



 ٠٠ !\إ١ _

 نم هلاعو ميتيلا ىلع قفنآف ميتيل ىصو نع ءالعو امشاه تلاسو

 ٠ الام بسكو كردأ ميتيلا نا مث كلذ هيلع بسحو هسفن لام

 ٠ معن : ءالعلا لانف

 ٠ هيلع مستاه ركني ملو

 مناه نبيبو قدصم وه : : لات ح ءالعلا لاق ؛عفيك مناه نييف

 _ ٠: َ :ه ركني ملو

 ٠ هلام نم قفنآ ىذلا وه هيلو ناك ناف : تلق

 ؟ال م كلذ ىلع ذهسشأ : مسئاه لاق

 ؟ لوقن ام ذهب مل ل دها ناك ناف : ثلقت

 ٠ هبلع طسب هنا نوملسملا ىري ام ردت ى اع هنم هذخأب : لاق
. 5 

 هتأرما ال :الحر نع لسو : ةواعم ىبل ل نع بسحأ ة هعقر فقو

 ٠ اهدلو اهنم أ عزني نآ :قلطملا اهجوز .دار ةف تجوزتو اهتدع ثتضتناأقف

 ح
 . ٠: . .اهنم هب قحا ئلولا و بألاو تجنو زت: ه اذا ء !لاق

 . - , ; ؟ .

: ! ` : . ٠ . ! ٠٠ ً 
 مه

 قحأ ىمف جوزت ل ( ىه انان اهنع نعتسم زغ اس 7 ناو

 _ ٠ اهيلا اجاتحم ناك ام اهدلوب

 ٠ هي قحأ هوبأف بدألا غلبم غلبو ىنغتسا | ذا

 هتنأ ةآرما نآ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ىبنل ١ نع انغلم كلذك

٠ اهدلو ف هيلا نامكاحتي اهجوز اهعمو



 س ١٠١

 ٠ هاوح ىرجحو هاعو ىنطبو هاتس ىدث ك هللا لوسر اي : تلاتتف

 مل ام هي قحأ تنأ ةأرملل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتف

 .٠ ىجوزتت

 هتدجو اهنع ىنغتسي نأ لدت ىبصلا مآ ةآرم ا تنام ناف : ليت

 ؟ ةبح همآ مآ

 ٠ هي !قحآ ىه همأ ةلزنم كلذ ق ىه : لان

 فاطخلا نيب :رمع نآ كلذو _ هللا همحر _ ركي ىبأ نع | انغلب كلذكو

 راصنألا نه ةآرما . ىهو مصاع مآ هتجوز قلط ناك . هللا همحر

 به ذتل هتلمتحاف همآ مآ هتدج تيه ذف { ء ابتتي تناكو ئ ء ايقت نكسي نمم

 تذخأف مصاع ديب ذخأف اهكردأف زمعل كلذ ركذف ؤ ءابنتب همأ ىلاا هب

 ٠ .ركي ىبآ ىلا .هداتتا و هديب ةدجلا

 ٠ هنيبو اهنيب لخ : رمعل ركب وبآ لانف

 ٠: هب ىضرو مالكلا ركب ابأ عجاري ملأ رمع نأ انغلبف

 , هتوم دعي / ركب ىآ قآرب مكح .رمعا نآ ثعمس دقو

 ةلزنمب كلذ ف قبحآ ىهف ةلاخ هل تناكو ةدج ىبصلل نكت مل ناف
 :. | .. ٠ ٠ اهنع نعتسب ىتح هب قحآ ىهو مألا

 . ةلاخلا نم .هب قحأ ةدجلاغ ةايحلا ديق ىلع ةلاخلاو ةدجلا تناك ناو

 سيل ِنآ تطرىو 51 هريغ نم نونب اهلو لجرب تجوزت ةأرما نعو

 ل_خد اهلف هيلع تدهسشآ و كلذ ١ ىلع مدقتف ىدنع نم ىنبا ليزت نآ كل

٠ اهنع اهدالوأ لزعي نآ دا رآ اهم



_ ١٨٢ 

 ..ه كلذ هل سيل. : لانت

 اهتادض نم طرشلا لعجي مل اهناف : لانو ..

 ايطرش اهلف : ايتادص نم هلعجي مل ناو : لاق ٠

 ب نا امقادص نم هلعجي ملو ا نكسلا هيلع تطرش ول كلذكو _!

 اهطرش ٠ (

 نم ناك ام ن زأ دلاخ نب دمح نب دمحأ ركب ىبأ نع انأ تظفح

 ىف طرشلا ناك اذا تيثب , امناف ةآرملا اهتطرتنشا اذا ثتيب ىتلا طورشلا

 . -. :ة ::.: . :¡ ة‘ : افالتخا ةيفغ ذقعلا سفن

 ٠. نورخآ هلطبأو هنوتبثبب : موق لاق .

 كلذكو انملغ :فالتخا الب الطاب ناكو دنعلا دعب طرشلا ناك ناو

 ٠ عويبلا ق تبثي ىذلا

 ٠ لجرب تجوزتف ىبص دلو منم.اهلو .هل ةأرما قلط لجر نعو

 ؟ همآ نم هدلو ذخأي نآ ىبصلا دلاول له

 ٠ معن : .لاتق

 دلاولل زوجي اما ام ميل زا زوجب لها مامعأ ىبصلل ناك نا تيأرأ : تلق

 ٠ دل اولل كلذ زوجب امنا ، ال : لاق

٠ اهسنجل اهثاريمف تتام مث تقتعا ةمآ نعو



 س ٠٣ ١

 ةيابرب اهوقتعا نيذلا اهيلاوم ذخأ ةقفنلا ىلا جاتحي دلو اهل ناك ناف

 ٠ ءىش اهثاريم نم مهل سيلو اهنيا

 ٠ هدلو ةيابرب ذخأ ايح ناكو ارح دلولا ويآ ناك ناف . آ

 ٠ اهوتتتعأ نيذلا ةمآ ىلاوم ىلع ةنؤملاق رح دلاو هل نكم مل ناو

 لجر نعو ٠ دابز ىبآ ىلع .ضورعمب خايسألا نع رخآ باتك نمو

 ,. ٠ اهدقن ىطعت نآ ةآرملا .تبلطف لجاع مهرد فلأب ةأرما كلم

 هنيعف الاو دقنلا ىطعأ ناف لجألا ءاج اذاف ةدم هذه ددمت : لاق ¡
 :... . . دقنلا هنم ذخؤي ال كرتو اهتوسكو .اهنف

 هنةنخاف دالوأ اهنم هلو هنآرما قلط لجر نع هللا كمحر تلآو = 7

 هنكست نآ بلط مت ةقفنلا و ةوسكلا 4 : 5 ضرغو ةضيرفلام ؛تنننلل

 . . . . ٠ كلذ هركف الزنم

 الزنم مهل ىرتكي وآ مهنكسي نأ هيلعف مهل نكس ال اوناك ناف

 . مهددع ردتب ىركلا نم ىه اهيلعو

 ىرك مهيلع سيل هللا دبع وبأ لات دقف اهلزنم ف اهعم اوناك ناف
 ٠ لزنم

 ىرتكي نآ ء اسث ناو اهعماس نا مه انكسم هيلع نأ لوقاف انآ امأو

 ٠ مهنكسل حالص هرق ناك أذا اهلزنم نم صخرأ دجو ن ١

 ذخأي نآ ىركلا دجي ام لثمم ىه تثعنتو اهعم اونكس ناف |

٠ ىركلا نم ىه اهبوني ام هنع حرطتو اهلزنم نم نكسملا



_ ١٠٤ 

 هدلو هلل عضري ال نآ تدا رأف هتآرماا تدلو لجر ق : اضيأ لاتو

 . رجب الا

 ٠: لات نم كلذ لاتو ةيابرلا اهاطعأ ارسوم ناك ا.ذا : ىسيع وبأ لات

 ١ ٠ رجآ اهل امري مل حبسمو مش امه امأو

 ٠ كلذ اهل سيل : بوبحم ني دمحم هللاا دبع وبآ لاق

 ةعضري نم باصأف هعضرب دلو اهنم هلو هتأرما قلط لجر نعو

 ٠ همل هعضرت امم لقأب

 زبجت دلولا ةدلاؤ نأ انظفح : هللا همحر دايز وبأ لاقف

 ةعضرملا ىلا هعفدت هدلو هيطعتف الاو باصأ ىذلاب عضرت نأ تعاس نا
 ٠ لتب ٠ هل هعض رت ىتلا

 ىآرب هتدلاو هعحضرت كلذ هل سيل : بوبحم نب دمحم لات

 ٠ لودعلا

 ناك ناو هرك ناو ثمعلا ق هنبا لجرلا ذخأيو : لات هريغ نمو

 ٠ اجاتحم

 نم ئلع قفنآ نمو ٠ نامثع ىبآ نع ىراوحلا ىبأ دييقت ق تيآر

 مهل امو ال ام مهل نآ ملعي ملو كلذ د رغ وآ دالوأ وآ ةوخأ نم هتقفن همزلت

 يفنل امب مهيلع عجري مهيلع قنأ ى ىذلا ناف مهلام بيصأ مث رتتسم

 ` ٠ كلذب ممدخايف ممياع

 ٥هدعس لاملا اوداصأ امناو ك لام مهل سيل ناك نا تنآ رأ :

_ . اوتكا



 م ٠.٥!

 ؟ ءىش ردقب مهيلع عجري له

 مهل نكي مل مهيلع قفنأ موي مهنأل ءىشب مهيلع عجري ال : لات
 . . لام

 ٠ ةنييي الإ اذه ق ءىش ق مكاحلا مكحي ال : ل اتتو

 مهيلع قفنأ ىنآ دهشأف .راغص نوني هل لجر ق هلل أ دبع ىبآ نعو

 ٠ مهنم هت ذخأ اوكردآو اوغلم نا مهيلع انيد هبسحأو مه وسكأو

 مهل همزلت تناك مهتوسكو مهتقفن نأل مهيلع كلذ هل سيل : .لات .
 . لام مهل نوكيو اوغلبي نأ ىلا

 ىلع قح مهل ناك .اذا نايبصلاو ىماتيلا نوموقي نوملسملا : ليق
 ٠ همانم هيبأ ىلع ناطلسلا ماق مهيبأ

 نم زوجي اميف بألا ىلع موقي دحأ الو مكاح نكي مل اذا كلذكو

 ةيرابجلا! هنم ىرتسثاو دلولل احالص كلذب هل موقي نم بألا لكو هلعف
 ٠ ىبصلل حلصأ كلذ ناك اذا عيبلا هيلع دتعو

 ايا هاضتو ةيلا هميلست دارأو قح هدلول هيلع ناك اذا كلذكو
 امكاح :ناك :ولوز مكاح نكي مل لذأ ليكولا هنم ضبقو اليكو هدلول ماننأ

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا. كلذ لعفو

 : لام ام ميل ناك !ذا راغصلا هدالو ةقفن ىف فالتخالا ءاج دتو

 ٠ كلذب يشل اذا ط قفنأ ام

٠ هيلع مهتقفنو كلذ هل زيجي ال مهلام ق كلذ ىرب ال ىذلاو



 س ١٠٦

 نازع ةيواعم هبلا ,تلأس _ هللا .همحر - ناطحق ىبأ فيلأت نمو

 ؟ هدالوآ ة هققفن همزلي له : لجرلا نع هللا همحر ب _ رقصلا نبا

 ا

 مهنوسكو مهتقفن هيلعق ىثنأو ركذ نم راغصل ا ٥ دالوأ ١ أ ١ : لاقف

 ٠ مهمدآ و

 مهتنقفخ همزلت اله ناركذلا نم نوغبابلا هدالوأ امآ و 5

 . ! : . ٤ : { ٠ 'ثائالا هدالوأ امأو

 نجوزتي مل ام. هدالوأ نم اثانالا.:ةنقفف "ةنلع :نا : لاق نم ةلاق دنتف أ

 . 7 . 7 7 :5 / ٨ د . نهتوسكو
 ل

 '؛.٠ه ةلنفذا مهل اغمزليا ال :: لاق نم لاقو

 ؟ تنآ لونت امف : تلق

 « : "نيتونكو جوزي :مل ا ام نيتنتفنأ هيلع : وقل : لاتت "
 ٠ نهيلع ق قفن ب مكف : تلق ا

 نهتنقي ام : لاق
 ٠ :  7آ .

 . اوتفني ملو كلذ ىف اوفلتخا ناف : تلق ..:

١ 

 لكل رمت نم دم وأ موي لك نهنم ةدحاو لكل عاص فصن : لات

 ٠ موي
 ٠ ةرذ وآ ري مم دمغ : تلن -

 ٥ ةرذلل قو ري فيصل ١ ق نوكيف كلذ هتنكم ال نآ ال ١ ريو . : لاقف

٠ ملعأ هللا و ك ةرذ



_ ١٠٧ 

 نهوسكي مكف : هل تلق ٠ ٠

 ةنس لكل باوثأ ةعبزأ ةأرما لكل : لات ٠

 ؟ نه ام : تلق

 بابلجو رامخو عردو رازا : لان ٠

 لوحلل لوحي نأ لبن نقرس وأ نقرخنا ناف : تلت ٠

 .. - ؟ ىنرخأ ةونسك نهوسكي نآ هينلع له ": .
. ٠ 

 كلذ حص اذا معن : لاق

 ء

 لدب هيلع . ىر داف ميكح مكحب اهتوسك اهيلا عفد ناك نا امأ

 . اهتنوسسك

 ه ملعا هللا.و 3 نهلديا هيلع مكاح مكح نكي مل او " .

 :ىرخأ ةوسك 2 هيلا نبلطف 4 ةديدج ٥ ةوسكلاو لوحلا ءاج ناف : ثلذت

 ؟ ىرخأ ةوسك اهوسكت نآ كنلعو لوحلا .ءاج ذق نلقو

 هيلع / نددرب نأ مهيلعو % ةديدج ةوسك نهوسكي نأ هيلعف : لانت ا

 ٠ اهنم ىقب ام ىلوألا ةوسكلا

 ؟ نهنتفن هبلع له نقلط مث نجوزت اذاق : .تلق

 هتفن الف ال ااو نهنقفن هيلعف هنم نبسنكي ء ىش ل ناك ن ا : : ةلاق

 ٠ نمل ه_لع

؟ نبسكي ام نميفكي نكي مل ناف : تلق



 .. _ ١٠٨

 ٠ نميفكي ام نهبسك ىلع نهديزي نل هيلعف : لاقت

 . نهنوسكو نهتقفنل نهيفكي ال نهبسك ناك ناف : تلق

 ٠ نهوسكي نأ هيلعف : لاق

 ؟ نهل غبصي نآ هيلعف : تلق

 ٠ ال : لاق
٠. ٠ ٠ . 

١ , . ( .,, 

 نوردقي الو نيمدخم وأ. ىضرم اوناك .اذا روكذلا دالوثللف : تلق
 ؟ مهتقفن هيلع له _ ةبسكم ىلع

 ٠ مهتوسكو معن : : لات

 ؟ دحاو لكل ةقفنلا "نوكت مكف : تلت

 نابوث ةوسكلا نم نم مهنم دحاو لكلو & رمت نمو بح نم دم : 7

 . ملأ هللاو ةنس

 مث ةضيرف ضرفب لجر نعو .: :. هللا دبع يبآ با وج ::هريغ نمو

 ٠ هتدج عم ناك امنآ هتارما مم نكي ما هد هدلو نآ جحي

 اذه هدلو ملسو . ،. هيلع اهضرغ مكاحلا ناك اذا اذه ف ةجح داف

 . هبلع .هتدلاول ةضيرفلا تناكو . هتدج ,عه اذه هدلو ناك ولو هتدلاو ىلا

 . تحتف ذ ةضيرفلا همل ب بلطتف  هاول ةضيرف هيلع ,ضرف لجر نعو

 اهنيمي ¡ .لزنيو ةنيبلا زجعيو ك لزعو تيسك ام : ليتف ىعدا ا نا
٠ اهمهتي هنكلو ملعي مل هنآ جتحيف ث نيميلا هيلا تدرق



١٠١٩ 

  5الزغ لزغ الو ءاسك اذه هدلو تسك ام نيميلا 1 هرلع : لوقأف

 هنع طقسأ جح ناف انمث هبغ نوكي ال ٠

 : ةلاشضم 3

 ٠ ٠ ةضيرفلا هدلو هبلاط اذا دلاولا نعو

 هرمآ نم ; زهاظلاو © :زيلا لكآي هنأ هرجآ . حضصي ملو 6 هيلع :: ؛ لاق .

 ٠ ' ةضيرقلا نم هل نوكي ام ىنغلا

 . هانغ حضي ن الا سانلا ةنلع امم طسولا ١ ىلع نوكي : لات

 حصي نآ ال ا كلذ نم سول ١ ىلع وهف { ك ٥ رقف حمي مل ا ذا كلذكو ..

.. © 

 ر عه 4 " , . .. :. ١ ٥ ٠

 ٠ اريقف طسولاب هيلع مكح موب ناك هنآ حص ناف : ثلق

 ؟ رقفلا مكح ىلع ىلع ةدايزلا رادتتم هيلع درب له .

 ٠ . لجرل نع ىضم دمن مكحلا نوكب نأ ىنبجعي : : لاق

 ءىشب :قلي الإ هبشيف 3 اغ ناك .مكلا م هنأ حنم نا كلذكو أ
 . -ا ٠ ' فنآنسي امعق ذخؤبو

 < .ةلا ِ وج _-

 .ه
7 } : 

 ٠ :ريغصلا ٥ دلو ىبرب نم ' رضحي نآ لجرلا ىلع: ليقو ا

 ص ءطولا نم هيلع ماني اممو ةداسولا!و دهملا نم اهلك ةيبرتلا هلآ :ا
ةوضحااو اهنب ىبري ىتلا بايثلاو هريغ وآ ريصحلاو طاسبلا لثم



 ۔ ١١٠

 .مايقلاو هعاضر الا ةآرملا ىلع سيلو هلك اذهب . .هيلع مكحيو ة ةرفضحلاوإ

 ؟ كلذ نم اهمزلي ام ىلع هي

 .ضرقي نآ ال ١ ريغصلا ٥ دلو -ب ةقفن ىلع سبحي ال لجرلا نا : ليتو

 ١ ذا ذئنيحو 'زئكأ وأ ل_ةآ وأ أ رهش هيلع ةفنن قفنت نأ مألا رمؤنو ةضيرق هل

 ٠ كلذ اهيلا عفدي ىتح سبح هيلع تعقر

 ى شيرق نب ديعس نب نسحلا .ىلع ابأ ىضاقلا نأ ةقثلا, انل ظفجو
 ۔ هتالطاي دبعس نب دش أ ز م امالا رمآف ك ٥ دلو هتفن ىلع الجر سبح

 . قفني نم ,رمي , ملو هلل ضرقغي مل هلعلو

 دنع اهتفرعم ىلع ةنيبلا ةآرملا تزجع ا ذاف : هل تلق : هريغ نمو

 تبلاطو ةنالغ ىه اهنا مكاحلا بلق ناأمطاو ،\ دحاو اهب دهشو مكاحلا

 عسي له اتيم ٥وبآ ناك اذا هتيايرب عضرت ثناك اذا اهدلو لام . ق اهل

 ؟ ةنانمطالا ىلع كلذ

 ملو ىبصللو اهل ةحلصم كلذ ق اجر .اذا كلذ هيلع قيضي ال : لاق

 نآ اهجوز بلطو ؤ اهجوز ريغ نم دلو اهل ناك اذا ةآرملا نعو
 : ىح دلاو دلولل نا اذا ةنكاسملا ليبس ىلع اهدنع نوكت ال

 ؟ كلذ هل له

 نآ مكاحملا نم رظنلا بجوآو ةرضم اهجوز ىلع نكي مل اذا : لاق

 ٠ مكحلا نم همزلي امع عانتما جوزلل نكي مل ث اهدنع دلولا نوكي

 اذا : لاق ث همآو هيبأ نيب رايخلا دح ىف نوكي ىذلا ىبصلا نعو

. ناك راتخا ثيحف مالكلا حصخأو ملكت



 نل ١١١

 اذا كلذف : ماعطلا نم هندب وأ طئاغملا نم هسفن لسغ اذا امأو : .

 لجرب تجوزت اذا همآ عم نوكي نآ بألا هرك وآ اهعم نوكي نأ همآ تهرك
 ٠ مهنم

 ٠ هتيبرت همآ تهرك اذأ هايا مزل هسىفت دلولا ىفك اذا : لولاثنقف

 ٠ امهتم الجر تجوزت اذا همآ ىلع ليبسلا هيبأل ناك اذا. كلذكو

 دربلل ىلع هنيعيل هدلاو ىلع ةوسكلا ىف مكاحلا ضرقي لهف : تلق
 ٠. هيلاا هنم ةجاحلا تقو

 ٠ هنع هل ةيانغ ال هيلا جاتحم

 ٠ كلذ رصمآ اذا هل ىدنع كلذ ناك ..

 ؟ ةضيرفلا ف هسنج امو مكلا اذه نوكي امف تلت

 ىتلا هلاحو هرقفو هدلاو ىنغ ىف ىبصلا لثم ةوسك نوكي : لاق

 ٠ ةضيرفلا تقو اهيف نوكب

 دحاو نطب ق دالوأ ةثالث تحلو دقو هتجوز قلط لجر نعو

 ؟ اهل .ضرفي مك هنم ةيابرلا تبلطف

 هاري امك ةضيرف هيبأ ىلع دحاو لكل اهتيبرت ةرجأ اهل ضرفي : لاق
 ٠ كلذ لكل ةيابرلا لجأ نم الدع مكاحلا

 ىعداف هدلو ىلع ةقفنلا ىرجي نا دلاولا مكاحلا رمآ اذا : تلق

 تركنأ ، هيلع اهيبرجتل ةضيرفلا نم ائيسش ةدلاولا ىلا ملس هنآ

 ٠ كلذ ىه

؟ عطقلاب نيميلا اهمزلي له



 س ١١٢

 اهملس هنآ ىعدت ىتلا .اهنم ءىش نم .الو ةضيرقلا هذه نم ءىرب هنأ

 ٠ اهيلا

 د ءاضتو هتنؤم هدلاو مزلي له رتتفاو فعض لجر نعو

 ؟ ال مآ ابزع ناك نا هجيوزتو هلايع ةنؤمو

 ٠ هماكحآ ىف همزل تفصو ام ىلع ردقي اينغ هدلاو ناك نا. : لاق

 ٠ قازرلا هللاو ، اريقف ناك اذا همزلي مل ردقي مل ناو

 نيرسعم. اوناك ا ا!ذا :مهدالوآ ضا .رف ق ءالفك ء ءابآلا ىلع سيلو .

 . نيرسوم وآ

 لاح ق .دلاولاو ةقفن وآ ةوسك هدلاو ىلع دلول مكاحلا ضرف اذاو
 ؟ ىنغلا ىلا لاحتسا دنت ة هنآ هلفكي نم ٥ وآ دلولا ىعدا مش % رقفلا

 . كلذ ريغ حصي ىتح هيلع ضرف ه ام لاح ىلع هنا

 كلذ ىلع ىعدملا اعد ءاس ناو هلاح ف ) رظن ءاش نا ريخم مكاحلاو
 ٠ ةنسل اي

٠.٠0 

 ٠ ` و : .. ٥.  1هد - ١ . ٠۔ . . - ٥- 1٠ 3 . ٠

 ٠ "٤ ٠١ .٠ ٥. - ث.. ٥. ٠. .هد ہ۔ ۔ ه ٠ .؟ َ ٠ ِ َ . . :  72.و . 3 ). ً

 ريقف هنلا ,هينلغ ضرقي ام اح اف اهيلع ضورفملا ىعدا ناف : تلت
 .. .., ٠؛:.“ ..,,, ٥. ١. ينغ هنا هل ضورفملا لامو

 : . 1 ةنملا مهنم دخاو ك ْىعديؤ , هكمل نع فقوتي . : لاتق

 ةشضيزفلا هيلغ تبثأو مكحلا لكسفم اق لخدي ملأ هرمأ لكش اذاو
 ٠ اهب بلطيب ام نيح نم

 نم حص ام ىلع ناك هرقف حص ناو حص ام ىلع ناك حص ناف

٠ ,رقفل او ىنغلا



_ ١١٧٣ 

 باب ..

 ف
 .. ةلا \ا .م ....

 ؟ اهتلطم اهيلع قفني مك ىلا ضيح ثالث دعب

 نم ضيحملا نم سليت نأ ىلا اميلع قفني نأ هيلع ناك نا تيآرآ - ٠
 ؟ اهيلع قفنيو فلحت فيك ط ربك

 ل_ةتآ وأ ةرم رهش لك فلحت ى روهشلاو مايألا نم فلحي مكو :77

 ؟ رثكأ وآ

 ضيحلا ق اهتدع ى اهنيمي عم لوبقم اهلوقو دج اهل سيل : لاق
 اهذأ رهسنشآ هتالت ءاضتتا لك ق اهنيمي مم دود_دحم تقو ريغ ىلا

 ٠ صيح تثلرااث تضاح ام.

 لوآل ١ ضعب لات هنآ ك دلاخ نب دمحم ني دمحأ ركب ىبآ نع تظفحو

 ٠ اهيلع نيمي الو ةقدصم اهنا

 ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهعم بجي ةقرفب ةنونيبلا تبجوآ .اذاو

 . قلطت مل ىتلا ةجوزلا ةلزنمب اهتدع ق ةقلطملا تناك

 ىف تمادام هذهلخ كل تفصو امم ةقفنلا هيف ةجوزلل بجذ اامقآ آ
 ٠ ةدعلا

 نيد وأ هدرت نأ نجس وأ سبح نم ةجوز ىهو ةقفنلا هيف تمرح اموأ
( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - 4٨ م ).



_ ١١٤ 

 دمحم وبأ لانت ةنونيبلا دعي عم تمرح كل تفصو ام ىلع كلذ روحت وأ

 ٠ كلذ لتم
.١ 

 عنمف اهب لخدي ملو هتأرما قلط هنآ لجر ىلع نأ دهاسث دهش اذاو
 ةأرملا تلأسف ث ةنيبلا تلاق ام رظني ىتح اهيلع لوخدلا نم جوزلا
 ؟ : ةفخلا ضرق

 اهيلع ةدع الف نيقداص اناك نا نيدهاسشلا نأل ص اهل ةقفن الف

 ٠ ةةتفن ال و

 هلاق اهنم عونمم جوزلا نأل اهل ةنففن الف نيبذاك اناك ناو

 00َ ٠ دمحم وبأ

 ٠ لاق امك وه مهن : لان : هريغ نمو

 تدهشو نيتنتا وأ ةدحاو قالطلا تعداو اهب لخد دن ناك نا امآو

 ؟ رتم وهو اهئطو نم عنمو ةنيبلا

 ٠ ةدعلاب ةقفنلا اهلف

 ٠ ةقفنلا نم دبالو هتجوز ىهف نيبذاك اناك ناو

 ةقلطملل : هولانت ام ىلعف اهب لخد دتو اثالث كلذ ناك نا امآو

 ٠ ةدعلا ماكحأ ىف تمادام ةقفنلا هيلعف ةقفنلا اثالث

 تناك لاح لك ىلع كلذ مهفاف ةقفنلا نه دبالف الماح تناك ناو
٠ ةلطم وآ ةجوز



_ ١١٥ _ 

 ىلع هعم ردقت ال اضرم تضرم مث اهجوز اهب لخد ةارما نل ولو
 ؟ عامجلا

 ٠ دمحم ويأ لانت كلذكو ةقفنلا اهل تتاك .

 . ح ] وج .

 ةمالع ام ث اهلمح قلطملا ركنأو ةقفنلا تبلط اذا لماحلا ةأرملا نعو
 _ ؟ اهامح

 ٠ لدع ةآرما اه رظنن لانت

 . ٠ اهيلع ةقفنلاب رمأ : لمحلا دجت اهنا : تلاق اذاف

 درت نأ تقلط اهقلط ذم ناتنس اهل ىضمت ىتح اهلمح عضت مل ناف
 ٠ اهيلع قفنأ ام هيلع

 تقو مك ث مكاحلا بتك : لماحلا ةلزنمب اهنأ ةأرملا دهسثت مل ناو
 ٠ ةنيبلا كلذ ىلعأ دهشأو اهتالط

 ٠ كل تفصو ام ىلع ناكو اهيلع ةقفنلاب رمآ اهلمح نابتسا ناف

 ٠ عضت ىنحقف : اهلمح نيبت ناق

 اهتتفنب اهل مكح : اهقلط ذم وأ لتأ وأ نيتنسل تعضو اذ اف

 ٠ اهقلط ذم

 + دلول ١ هقحام ال و اهل ةننفن الف نانس دعت تعضو ن ١ و

 اذه تدلو دنت : تلانو نيتنس نم لتقأ دعب هب تءاج ناف : تلق
؟ ةقفنلا همزمنو اهنم كلذ لبقي



_ ١١٦ 

 :ة ةقفنلا اهل نوكتو هبسن قحليو اهنم لبقي معن : لات

 در الف لماح اهنا مكحلاب اهيلع قفنأ اذا : ليق دقو : هريغ لاقو
 7 . -. تن ىلا هي تأت مل ول هيلع

 قفنآ ام عيمجل هدلع تدر نيتنسل هب تأت مل نا : لاق نم لاقو

 ٠ اهيلع

 ح .هد وأ دل ولا كاذ د تدلو اهن حصب نآ ال ا اهلوق لبتي ال : ليقو

 ٠ ¡ . ١ ةلماقلا هلونت نم لتآب كلذ

- [ : 

 اهدلع ققنأو لماح اهنأ ةقلطملا تعدا اذاو : رقصلا نبا نعو "

 ٠ نطب ق دلولا برض . : ثلات 6 نننس الخ املف ك جوزلا

 هنأل قفنآ امب اهيلع عجري الو نيتنسلا دعب هيلع ةقفن ال هناف
 ٠ لوبتي امك هلعل ىردي ال

 ةقفن الف : قارفلا هيلع ناك ءىش ىلع هتجوزل حلاصملا : ليق دننو
 ٠ 4ه_.لع

 اهل نا لماحلا ةقلطملا ىف : ليق د_ة : لاق رثؤملا ىبآ نعو
 :0 ٠ ة :ةخفنلا

 ٠ اهل ةقفن ال : موق لاقو

 : ةعلتخملا ف فلتخا كلذكو

ه ةدعلا' ف تمادام ةقفنلا اهل : موقت لاقف



 س ١١٧

 ٠ اهل ةقفن ال : مونت لاقو

 ٠ اهيف فلتخم ةنعالتملاو س اثالث ةقلطملا كلذكو

 : رخآ ىنعم نم لماحلا ف فلتخاو

 ٠ ةدعلا ىف تمادام ىنكسلا اهل : موقن لاقف

 ٠ اهل ىنكس ال : ليتو

 اهجؤز دلب نم ةدجاو وآ اثالث ةقلطملا لماحلا تجرخ ناو

 ٠ اهيل ةقفن الف

 اميف ةقفنلا نهلف نهجاوزل لزنم ىلا نعجر ناف تاقلطملا كلذكو

 ٠ هدلب نمو هتيب نم تاجراخ نك ام نهل بسحي الو نفنآتسي

 اهل ناف ةدهعلا ق ىهو اهتقلطم تام اذا ةلطملا ق : موق لاتنو

 . ٠ ةدعلا ف تمادام ةنسلا

 .. ةلآاشضشم ج

 ٠ ىفوت مث اثالث اهجوز اهقلط ىلبح ةرما نعو

 ٠ ثاريملا نم اهيبصن نم ةقفنلا اهل : لات

 ٠ اهدلو بصن نم ةننفنلا اهلف دلو مآ ثناك ناف

 اهل ةتفن الف ءىش ىلع ردقي ال ريقف وهو ةآرما قلط لجر اميآو
+ هدلع



_ ١١٨ 

 ٠ هترسع ىق اهتتغن اهل مرغ ال هناف كلذ دعب ىنغتسا ناف

 ةقفنلا هيلع اهل ضرف مكاحلا ىلا هيلع تعفر نا : رثؤملا وبأ لاق

 : لاقف هيلع لدع مث هيلع اهضرف دت هللا نأل اهملس رسيأ ىتم اهيف لجأو
 ٠ نيدلا هيلع ىذلل

 ٠ ) ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو (

 ٠ نيدلا ةلزنمب اهتنتقن ىرنف

 ٠ اهل ءىت الاف ةدعلا ىضقنن ىتح بلطت مل نا

 ةجح الف ةقفن اهل نأ ملعت مل اهنأ ةلاهجلاب تجتحا نا كلذكو
 ٠ اهل

 ٠ ةقلطملا ةقفن همزل نمل مدأ ال : لينو

 الماح تناك مدأ اهتقفن ف ةقلطملل بجي ال : لاق هللا دبع ىبأ نعو
 7 ٠ لماح ريغ و

 ةأرما نم مدلا هل بجو نم ةقفنلا هل بجو ليق دن : هريغ لاق
٠ كولمم وأ دلو وآ ةدارق ى ذ وآ ةقلطم



_ ١١٩ 

 باب
 ٭٠ `

 ق
 1 1 ١ ةهألا ٠. .. ۔ ٠

 ىهو هنجوز قلطي رحلا نع لئس 4 ةدواعم ىبأ نع بسحأ امعو

 ١ ؟ ةقفن اهل له ةمأ

 . اهل ةننفن الف نيتنثا اهننلط ناو ى معن : لانت. .

 ؟ الماح تناك ناو : هل لبق

 ٠ ةقفن اهل هيلع سيلف

 ؟ ةدعلا ف ىهو تقنع ناف : هل ليق

 : ه ةقفنلا اهل اهيلع ناف

 ؟ اهنطب ىف ام اهديس ىنثتسا ناخ : هل ليق

 ٠ كلذ هل : نيملسملا نم لان نم لانق .

 ٠ كلذ هل سيل : لاق نم لانتو

 ةربصل ١ جوزي لجرل ١ نع لئاس 7 6 نسحلا ىبآ نع دجوي اممو

 ٠ ربعتف غلبت مث 4_دلا نيت مل وآ هعم ىهو اهيلع قفنيف

 ؟ ةقفنلا كلت هل بسحي له

. قفنأ ام ها بسح اهغولب دعب تريغ مث اهيرجت مل اذا : لاقف



١٢٠ 

 ةقفن ال هذألا ريغت مل وأ تريغ اهب زجي مل وآ اهب زاج ناو

 ٠ هيلعايهل

 ٠ ةقفنلا هل بسحي مل الاو ٠, اهيلع بسحي : لاق نم لاقو

 مل ريغت مل ناو تريغ نا اهيلغ بسحي : ليق دتو : هريغ نمو

 ٠ اهيلع بسحي

 مل ناو اهيلع بسح تريغ مكاح مكحب اهيلع قفنا نا : لاق نم لاقو
 ٠ اهيلع تبسحم مل ريعت

 جيوزتلا تمتل اهيلع بسحي مل مكاح مكح ريغب اهيلع قفنأ ناو
 ٠ زجي مل وآ اهب زاج تريغ وأ

 : ةلآضنم هج

 . مدآ الو ةقلطمال ةوسك ال : ليقو

 ٠ اهل مدآ الو ةوسكلا اهل : لبتو

 نئاب لكل ةقفن الو اهل "ةوسك الو اهل مدآ الو ىنكسلا اهنل . ليتو

 ةنفنلا اهلف لماحلا الا ةمرح الو رايخ الو عاخ الو قالطي جوزلا نم

 ( . تظفح اذكه هنم تلمح ىذلا جوزلا ىلع

 هتجوز هيل بلطت لجر ق : بوربحم ني دمحم نع رثؤملا ويآ لاق
 دق اهتدع هنآ ملعي تقو ذم وأ لوآ ماع ذم اهقلط هنا : لوقيف اهتقفن

 ٠ جوزت نآ اهلو قدصي هنآ تضقنا

 ٠ هياع ةنثفن الو : رثؤملا وبآ لات

 ٠ ةقفنلا هيلعو قدصي ال هنا راثآلا ضعب فو
 ٦٩ ۔> .,

 ن -

٠ لبقتسي امبو ةقفنلا اهلف لماحلا الا ىخم اميف اهب مكحي مل هللا ءاش ام الخ ىتح ةققن ةآرملا بلطت مل ااذاو .



 س ١٧٢١

 باب
٠ 

 ى
 لام هل نكي مل نمو نيدلاولا ةتفن

 هلو كولمم هدلا و ىبص نعو 4 هلللا دبع ىبآ باوج نمو : لات

 ' . لام مهلو ث هيبآ نم ناوخأ

 ؟ ةقفن هل مهيلع له

 هل نكي مل اذا .هتوسك الو هتنفن مهمزلي الغ ارح ناك اذا : لوقأف

 .٠ ايح هدلاو مادام لام

 مهمزلو مهيخآ لاه نم ميلا ثاريملا عجري هدلاو تام اذاف

 ٠ هتوسكو هتفن

 اورتشا لام هلو اذه مهوخل تام ولف ايح مهدلاو مادام اماو

 ٠ مهوخآ هفلخ ىذاا لاملا اذه نم مهدلاو

 نكي ملو هيلا عفد ءىش هب عابب ىذلا هنمث دعب هنم لضف نا

 تومي ىتح هتوسك الو هننقفن مهمزلي مل كل ذلف ثا ريم هيف ةوخألل

 ٠ مهدلاو

 :: افالتخا اذه ف ظقحت ىذلا : هريغ نمو

 اوناك اذا دلولاو نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي : لاق نم لاق
ديديع ١ ٠



_ ١٢٢ _ 

 دعب هتثرول ثاريملاو دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال : لاق نم لاقو
 هثاريم دلاوملا مرحو ٠ باتكلا :مكحب .مهل تبث دق هنأل رارحألا نم هدلاو

 ثري ال : لات ذا _ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا مكحب
 ٠. رحلا دبعلا الو ديعلا رحلا

 امهدالوأ ىلا امهتتفن ابلط اذا ةدلاولاو دلاولا نعو : ىلع وبأ لات
 لمعلا ىلع نارد۔ةي ال ناريقف امهنأ الا هنامز دح ف امه سيلو
 امتحو دلو امهل نكب مل اذا امهدلو ذ_خؤد وأ لمعلا ىلع ناردتي وأ

 ٠ مهيلع بحأو

 نيدلو كرتو كله لجر نع : ىلع ىبأ نع بسحأ امم : هريغ نمو

 ل ٠ هنانك : لزنم الاا لام امهل سيلو

 ؟ امهتثرو ىلع ( ةضيرف امهل له 5

 ٠ امها ةضيرفلا مهيلع : لاق

 ٠ امهيلع قفنأو عيب امهنكس ىلع لضف لزنملا ىف ناك نا ..: لاق

 ٠ امهتتقفن امهيلع ناك هنمث ذفن اذاف

 ةضيرفلا تبلط ديعلا ةآرما ناو ةآرما هلو ادلو كرتو كله ديع نعو

٠ امهيلع ةقفنلاف ةرح دلولا مأ تناك نا : لاق



١٢٣ 

 ةدجلا ىلع ةقفنلاف ةكولمم تناك ناو ٠

 ةبح ةدلاولا تمادام ةدجلا ىلع ةقفن ال : ليق دو : هربغ نمو

 . لاملا نم ىقب ام ثرتو هلام نم ىرتشت ةدلاولا تناك تام ول هنأل

 ىلع ةقفن ال كلذكف همآ تناك اذا ةدلاولا ىلع لاملا فقويو

 ٠ ةدجلا

 توملا هرضحف دنعلا ضرأ نم ءاج لجر نعو ؤ هريغ نمو

 رخآلاو هنبا امهدحأ نأ ةنيفسلا ق اناك هل نيمالغ ىلع .امون دهشأف

 ٠ كولمم و هنبا دوهشلا ىلع طلتخاف كولمم همالغ

 ٠ اغلبي ىتح هلام نم امهيلع قفني : لاق

 ناحلطصي نانوكيف ربخلا اربخآو لاملا امهيلع سبح اغلب اذاف

 ٠ امهنيب لاحلا ىلع

 اماد ام ةهبشلاب امهيلع عقن ةيرحلا نأ كلذو ث هريسغ لاقو
 ٠ نبيبص

 ةلاحم الو هديسل اميق رخآالو هلام ق ىبصلل ناك رقملا تام اذاف
 ٠ اغلبي نآ ىلا

 امهد_حأل مكحي الو ثاريملا ف ةموصخلا امهنيب ناك اغلب اذاف
 ٠ هننعم ء ) نتم

 امهدحا هنم رآ امهنم قافنالا نع ء ىشب امه دحأل مكحيال كلذكو

. . ٠ دلو نا



 ١٢٤ س .

 ثاريملا نم ءعىتب رخالا مكحي مم امهدحآ تام نا و ٠

 هسفن نع زجعلا دخ ىف راص وأ ضرم وآ نمز وآ ربك نم لكو
 . ر دن ىلغ هيتي ىلع / هنتققنو : هتوسكف 6 هنوسكو هتقفنل . هيفكي ل ام هل سيلو

 ٠ لام مهل ناك نآ مهثاريم

 : فالتخا كاذ ىفف لام مهل نكي مل ناو

 . مهل ةمزالمهل هتنقفن : ىرا وحلا' وبآ لابق

 . نوسبلي امم اهنوسكيو نولكاي امم اهنوطعي ةدلأولا: كلذكو ".

 . مهتناط الا مهوفلكي الف لام مهل نكي مل ناو

 ميتي هرجح ف لجر فو : هللا دبع ىبأ نع بسحأ امهيفو
 هيفكي ال ريسي لام ميتيللو ىبنجأ وآ محز وذ هنم .وهف ىصوب وه سيلو

 ميتيلا ةقفن ف عيبي هنأ معزيو ميتيلا لام نم عيبي لجرلا لعجف هيلع
 بلط : كردأ املف س مكاحلا ىر الب هعابف ةادانم الو ةاإدانمب هتوسكو

 ؟ ائيش كردي له ء هلام ميتيلا

 ائبسث دري نآ هيلع سيلو هلام ف ميتيلا عجريو زئاج ريغ هعيب : لاق
 ٠ مكاحلا ىآر ريغب هيلع هتقنآ نم ىلع

 ىق همزلي سيل بهذيأ س هنوسكو ميتيلا ةقفن ف لونت ام : تلق
 ( + ءىش هلام

 ٠ معن : لاتق

ناكف ةضيرم هل هثراو ىلع مكاحلا ضرفف هل لام ال ميتي نعو



 ن ٢٥! س

 ميتيلا ىلا ثراولا . بلط : ميتيلا غلب املف هتضيرف هياع قفني ثراولا

 ٠ هيلع ن ناك ام

 نأ الا هل همزل انقح ناك كلذ نال كلذ هل سيل : هللا دبع وبآ لاق

 هيلا ىدؤي ناك ىذلا تقولا ىف ثراولا هب ملعي مل لام ميتيلل نوكي

 ٠ اذا هذخأي نأ هلف ، هتضرف

 ظح لثم ركذلل مكدال وآ ق هللا مكيصوي ) : ىلاعت هللاا لوق ق لاتقو

 ؟ ةقفنلا و ة وسكلا ىفف : تلق

 هيراج احملا جاتحي امبر هنآل صعب ىلع مهضعب لضفي نأ زوجي : : ل انن

 : ٠ ةوسكلا نم مالغلا جانحي امم رثكأ ىلا

 ء ةيراجلا جاتحي امبر هنال ضعب ىلع مهضعب لضفي نآ هل زوجيو
 ٠ هتوخاا ىلع هلضف ىذلا رئؤي

 _ ماسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر نع كلام نب سنآ لاتو
 لخد : ةدحاو نهنم ىبر نم ؤ“ تانبلا دلولا معن ح تانبلا دلولا معن »

 هعباصأ نيي مضو _ ةنجلا ف ىعم ناك : نينثا نهنم ىبر نمو ةنجلا

 الو داهج هيلع نكي ي مل اثالث نهنم ىبر نمو هحبسملاو ىطسولا
 ٠ » ةق دص

 : ةلآسم ةهج

 نود اهلامب دحاو ىلع تدصتف نينب ةثالث اهل ةآرما نع هتلآسو

بلطت تناكو رمعلا لذرآ ىلا تعجرو كلذ دعبا تربك اهنا مث نيرخالا



_ ١٢٦ 

 .كيمس ايطعي مل ن زراذللا . ناوخالا اهل لانتف اهولوعي. نآ اهدالوأ ىل ا

 ؟ هتيطعأ ىذلا: كنباب كيلع

 تسلجو اهدلو تطعأ اذا تعنص ام سبو اعيمج مهمزلي : لاق

 هربع ٠

 ٠ الدع ناك ةقفنلا اهلام هنطعآ ىذلا مزلأ اذاو

 ٠ لام اهدالوذلا ناك اذا نحيحص اناك ناو

 انوكي نآ الا امهسغفنال هللا انثزرتسا : لام امهدالوال نكي مل ناف

 ٠ فعضلا نم ةبسكملا ىلع ناردقي ال دح ىف
.٠ 7 ٠ . - ". 3 _ ٤ 

 - . `٠ . . . َ 3 . . ": ٠. ج-
 - ٠ . - هت ۔

 ٠ .اهز ٢1 يخا امهيلعف امهتنففنب كلذ ىلع ناردتب امهدالوأ ناك نأو

 ىلع نوردقيال نيموذجم وأ ىخرم اوناك اذا ناركذلا دالوالاو

 ٠ هيلع مهتوسكو مهتقفن ناف هتبسكم

 . رمت نم دمو بح نم دم .دحا و لكل ةقفنلاو

 . ملعأ هللاو ةنس لكل نابوث دحاو لكل ةوسكلاو

 ٠ لام ه هل ناك نا مهوسكيو مهيلع قفني : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ دجي امم مهاسكو مومعطأ لام هل نكي مل ناو

همزلي نل هيخال ةضيرف هيلع تناك لجر نع : ناطحق ىبآ باتك نمو



_ ١٧٢٧ 

 ناك نم هيلا بلطغ الام ةضيرفلا هل تناك ىذلا كلذ ثرو مث هلوع
 ٠ هيلع اقفنآ ام ردنني ثرو امم ذخآي نآ هل وعي

 ؟ كلذ هل له

 ٠ كلذ هل سيل : ل انت

 بلطف الام ىبصل ١ كلذ ثرو من ايبص هل ا دبع لجر قنعأ ول ٠ تلت

 ؟ هيلع قفنأ ام ردقب هلام نم ذخأب نآ هقتعأ ىذلا

 ٠ كلذ هل سيل : لات

 ؟ لام هل راص دقو غلبي مل ام فنأتسي اميف هتقفن نم ريي لهف : تلت .

 ٠ ثاريملا باستكا دعب فنأتسي اميف هتقفن نم ريي معن :ا لاق
١ . .. ٠ ٠ 

 ٠ هيف نكسي | ال زنم هل نوذختبو هنيسكيو ح هيلع نقفنيو نامعي نأ

 ؟ نهيلع كلذ نوكيأ

 هتقفن نم نهل دبالف لمعلا ىلع ردقب ال ندبلا فيعض ناك اذاف

 ٠ تاغلاب نك اذا هتتوسكو

 ردقب نهنم ةدحاو لك مم نكسي نأ ىلع نتقفنأ ناف لزنملا امأو
 ٠ هلا كلذغ نهنم كلذب ىضرو اهنثصح

٠ هيق نكسي الزنم هل نذخآيلف كلذب ضري مل ناو



 ت ١٢٨

 ٠ لمعلا ىاع زدقي الو :أل لام ال ازوجع نهتدلاو تناك نا كلذكو

 راغصلا هدال وآ ريغ هتري ىذلا هثرا و ةنفن ىلولا مزاي امناو هريغ نمو

 هدالوأ لوعو هلؤخلا هنرمث هيفكي ام لاملا نم هل ناك اذا ةضيرفلا هنجوزو

 ٠ لصالا نود ةرمثلا نم هنجوزو
 .سس . ٠

٠ `. 

 ٠ هتجوزو راغصلا ه دالول ةنفن ىف الا هلام لصآ عيبي نآ هيلع سيلو

 نهم وآ لام ةمث نم ىنغ نم الا هيلع ضرفي الف هئايلوآ رئاس امآ

 ' . 6٠ هلايع ةنؤمو هننؤم نع الضفم اينغ نوكي هديب ةعانص

 صضزغفي ال نم ةلزنمب امهدلو ناك ١ ذا ةصاخ امهيف ليقف ناا دلا ولا امآو

 لام ال نيفيعض ها دلاو ناك 6 راغصلا هدالوأو هتجوز ريغل ا ةضيرف هيلع

 ء ةبسكملا ىلع ناردتيو .امهل

 لا_تحي دحاو لك امهبسكم نم ذخآي نأ نارمؤي امهنا : لانق نم لاق

 نانوكيو هيلع ضرفي:.نم هلزنمب دلولا. نوكي نأ الا هيلع رذقي امب هسفنل

 ةخيرف هيلع ضرفي النُم ةلزنمب وهو ةهاع وأ ةنامز دحب اناك ناو
 سبلي امم امه وسكيو لكأب امم امهمعطي : ٥ ! دلا و هعم انوكي نأ ذخؤي هناف

 ' .. ةضيرف هيلع ضرفي الو ء هتقاط ىستكيو

 . ةبسكم اتيطي مل .« امهل لام ال نيفيعض اناك اذا : لاق نم لاقو

 ه ةضيرف امهل هيلع ضرف : اينغ ناك ناف

 امه وسكيو لكاي امم امهمعطي هعم انوكي نأ ذخأ ىنغب سيل ناك ناو
7 

` ٥٠



_ ١٢٩ 

 نم هريغ الو دلاول لاح لك ىلع هيلع ضرفي الو كنذب ايضر اذا ىستكي امم
 ٠ اينغ نركي نآ الا هتجوزل الا ماحرأ

 هدلو ناكو ةضيرف هيلع ضرفيال نم دحب ىلولا ناك اذا : ليقو .

 كلذ هل نكي مل هروسييم ىلا هيلع هل ضرفي نل بلطف هل ضرفي نم دحب
 ٠ ١ ه.دلع

 ٠ ىنغلا دح ف الا ةضيرف هيلع ضرفي الو

 لصأ نم هدلو ةقفن ىلع ردقي اينغ نكي مل اذا دئاوملا ىف فلتخاو .

 : هدبي ى راسي وآ لابم

 ءاهمرغلا نم اميرغ نوكيو ةضيرف ٥ دلول هيلع ضرفي : لان نم لاقف

 ٠ هتدلاو كلذب ىضر أذا

 تءاش ناو اهدلو هنطعأآ تءاش نا ةدلاولا ربجن : لاد نم لانتو

 . هروسيم ىلا هيلع ةضيرفلاو اه دب ق ناكو هدلوا ةضيرف هيلع تض رق

 تءاس ناو هدلو هتطعأ تءاسن ناا رايخلا ةدلاولل : لاق نم لاقو
 ٠ اهعم هتذخأ

 ٠ هبلع ردقي ام اهنلا ملسي نآ دلاولل : ليتو

 ةضيرفلا هدلول ضرفي هناف راسي هدي ىف وأ لام دلاولل ناك ناو

 ٠ ىدؤي كلذكو س ةضيرفلا ءاضق ق هلام لصا عيبب ذخؤيو

 قحتسن ىتلا تاهاعلا نم ةهاع اهب وأ ةنمز ةرما وأ لجر فق : ليقو

 ٠ هثراو ىلع ةضيرفلا اريقف ناك وآ هب ثناك نم

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٩ م )



_ ١٣٠ 

 ضرفي ال هنا ةضيرفلا هيلو ىلع مكاحلا هل ضرفي نآ بلاط اذا هنأ

 ٠ ةماعلا عمو مكاحلا عم هرقف حبصي نأ دعبي نم الا ةضررف هل

 ىعدا وأ ةضيرف هل ضرفي نأ مكاحلا ىلا بلطو هرتف حص اذاف .

 ناك ك هبل ىنغ ال هنا هيلو لاتو 6 ةضيرفلا هيلع بجت نمم ىنغ هيلو نأ

 ١ ده لوع هدلع بجنت ىنا ١ هتلزنمو هانغ حصي ىتح ىلول ١ لوق لوقل ١

 ٠ هيلع ها ضرفي نآ هيلا بلطي ىذللا

 ىلولا مزلي امناو هانغ هعم حصي ىنح ىلولا ىلع مكاحلا ضرفي الو

 ناك اذا ةضيرفلا هتجوزو راغصلا هدالوأ ريغ هثري ىذلا هثراول ةقفنلا

 نود ةرمثلا نه هتجوزو هدالوأ لوعو هلوعل هنرمث هيفكت ام لام ا نم هل

٠ لصألا



_ ١٣١ 

 ام اح . :.
 . ؟ ٠ ` ؟ " ىس

 ق

 كلذ وحنو اهبغو لخنلا نم ءاسنلا تاقدص

 ةآرما جوزت لجر نعو ع هللا دبع ىبأ ىلع ضورفم هنأ دجوي اممو

 ., ٠ اهسنج اومسي ملو افصو ىلع

 اهضعب مهنامثأ برضي مث اهنامثأ موقي مث سنج لك ف رظني : لان
 ٠ كلذ نم طسولا اهيطعيب مث ضعب ف

 ٠ دلبلا لهآ مدخ نم بلغألا وه : هللا دبع وبأ لانت

 وه ام فلالا مسي ملو فلأو ةلخن ةئام ىاع ةأرما لجر جوزت ا ذاو

 . اهلهأ عم ةأرملاو مهرد ؛فلؤ : لجرلا لاقو رانيد فلآ : ةأرملا تلانتف

 . اهلهأ عم تماد ام اهلوق لوقلا : لانق نم لانت دقو

 ٫ وه لوقي ام فصن اهيطعي قاطي نآ ءاست ناف

 ٠ ىه لوقت ام اهيطعب اهب لخدي نأ ءاسث ناو

 لضفلا نم تعدا امب ةنيبلا ىه اهيلعو وه هلونت لوقلا : نورخآ لاتو
 ٠ قادصلا ىلع

 ةنيبلا تبثت ملو جيوزتلاب جوزلاو بالا رقأف هتنبا جوز لجر نعو
 ىمف كلذ نود جوزلا لانتو اذكو اذك قادصلا بالا لاتو 6 :قادصلا مك

.: ٠ لوألاك انعم



 ۔ ١٣٢٣

 هنا ةارمال لاق لجر ىف _ هللا همحر _ ىراوحلا ىبآ نع تظفحو

 ٠ قادصب ىلولا هجوزف كلذ ىلا هتباجأف اهل هيلع قادص الب اهجوزتي

 ٠ ىلولا ضرف ام اهل : ىراوحلا وبآ لانف

 هذخأي نأ تيضر اذا : ضعب لاتق ط راثالا ضعب ف تدجو دتو

 اثيش اهل ضرفي ملو اهجوز وآ قادص۔ب اهيلو هلعل هياو اهجوزف قح الب

 ٠ مه !رد ةعبرأ اهل نأ

 : ةلأسم :ةبج

 اهنكسي نآ طرش ىل-ءع : هل اولانتف ةآرما جوزتي نآ دارأ لجر نعو

 نأ تدارأ ةآرملا نأ مث كلذب مهل ليقف هنم تنكس تءاس ثيح اهدلب ىق

 . هل حلصي عضوم ى ةيرلا نم نكست
 دلد ى اهنكس حاكنلا د_ذع هيلع اوطرش اذا مهنأ انظفح ىذلاو

 ٠ دلبلا نم ثءاست ثرح تلات اذا ظفح اهل ىعم سبلو كلذ هيلع تيت

 ٠ كلذ تبثي فورعم دلب ق انكس هيلع طرست نا : لوقأو 7

 ٠ تبثي أ:ذه ى رأ ام ٠ ملعأ هللاف ثءع ا ثيح امأو

 ىربي نآ .الا هيف اهنكس هدلع طرش ىذلا دلبلا ىق اهنكسأ نا

 . ملعأ هللا و اهراضي نأ هل اهي رضم كاذ نوملسملا

 كلم الجر نأ ث بلاط ىبأ نب ىلع نع عفر اميف : ةيواعم وبآ لاق

: اهلوأ تايضق عبرأب ىلع اميف ىضقف اهب لخدي نأ لبق انز مث ةأرما



_ ١٨٣٣ _ 

 ٠ ىنازلا دح دحلا هيلع م اقتأو امهنيب قرفي هنأ

 ٠ ىلام ىلع اودر : لجرلا لاق مث

 ٠ هلام هيلع اودر : ىلع لاقف

 ٠ اعاتم ذخأب نآ لجرلا هركف

 كلذب هجولاو مهل تيذآ كنأل كلذ الا كا سيل : ىلع لاقف
 ٠ ةدودحم ١ الا جوزتي ال نآ هرمأ مث قا دمحلا فصنم اهل ىضق امنا اندنع

 رمأ ىف تركذو كتمالس ىنرسو كباتك ىلا لصو : هريغ نمو
 . اهتوسكو اهتنفنو اهليكوو اهقادصو اهيلع جوزت اذا اهجوزو ةآرملا هذه

 نايعادلا امهخ اهليكوو اهجوزو لخدا هب ذخؤي هيلع نيدف قادصلا اماف
 ٠ هبآرب اهثح ذخأب ىنح لدعلل

 هللا ردت امداخف هدلو لام نم ةلاخن نيرشع هتارمآ ىضق لجر نعو

 لخنلا' نئارق ف ددعلا ف ةدايز كعمو ىلام نم هاضق امنا دلولا لانت مث

 ٠ كقح ىلع ةلضف وه : لاقو ص نئارقلا ىلخن فق تكرت انأ : ةآرملا تلاقف

 ذئمؤي هاذق هنأ ةنيبلا نبالا ىلعو لاحلا هدي ىق نم لوت لوقلاف
 ٠ كلذ ف لضفلا ذخآيو اهقح نم رثكأ

 اهضرم ف ه۔تنبا لام ىخق اذا دلاولا هيطعي دلولا نا : ليقو
 .٠ هؤاضق زوجي هنا. تنامف

٠ اهضرم ق زوجيال : موت لاقو



١٣٤ 

 تلقو ٠. : لخت قا دص هيلع اهلو نيجلف ق لام هل ناك نا ٠

 ىنح لختل ١ و ضرال ا نم دح ١ و جلف نم اهيضقي ن آ ليكولل زوجي له

 ! ؟ زوجي ال مآ ىفوتست

 امثيح ةلخن نم لودعلا" ىرب اهضقتيلف لخن هل ناك اذا : لاق
 ٠ ٠ فوتست ىنح ىرقلاو جالفالا نم تناك

 ةه لاب ضرال ا نم تضتت ا اهنح ردكي لخن 4_ل نكب مل ناف

 ٠ ق . 7 ىتح

 رظن ال ةآرملاو اهقح عيمج اهيغوي نأ ىلع ةأرما جوزت لجز نعو

 ! ٠ ؛كمفرعت ال و

 . 7" " '؟نلختي فيك مأ ىلولا ىلا كلذ جوزلا ملسيل

 كلذ ملسف . ىذلا وهو ةننث ريغ ايلو ن اك وأ امامإ ن اك ناف

 ةنامالا قحب وهف اهيلا كلذب هلس رب نوكب نأ الا هللاا ءاش نا ءىرب هيلا

 .. , : ! ل :

 ... ٠ اهنلا هملس دنت ت هنأ هل ىتح ربب الو

 مل ولو منغلاو لخنلا نم اهلك .تاقدصلا نأ : نسحلا ىبآ نغو
 . { 3ً ٠ ةرضاح نكت

 جوزلاو تارا ة ةثرو جوزاا ةثررر جوزلل اميف زوجي حلصلا ناق
 ٠ ةآرملا ةثروو

؟ لخنلا نم تاقدصلا ىضقت فيك : هل تلق



_ ١٣٥ 

 هسأرب ىضقي ام لجرلا لخن ىف ناك نا هنأ انفرع ىذلا : لاق
 ٠ عضاوم ةثالث نم

 ٠ اهسوعرب لخنلا نم ةأرملا تضق عضاوم ةعبرأ نم : لاق نم لاتو

 ٠ ةناوعلاو ةطقاسلاو ةميركلا جرخأف كلذ ف رظن كلذك نكي مل اذاف

 ةلخن لعجت مث ىضق ( لو دعلا ها زي ال امي ءاضقلا ق زوجي ال امو

 ٠ تدااخن ثرالاث ىلع نوكتف كل ذ نود ةلخنو ك ةطسو ةلخنو ك ة درج

 ٠ اهسآر نع ةنودلا الو اهسأر نع ةميركلا ىضقت دقن الو

 مث ةيضاق اهنأ نورب ةلخن ىلا لودعلا رظن كلذك نكي ممل اذاف
 ث حبرالاو او ثالثل او نيتلخنلا ناكم زولعجيف اهيلع نوضقي

 ( . . تالخن عبرأ نم رثكأ ةلخنلاب نوزواجي الو ا

 ٠ فصنو ةلخنو ةلخنلا ناكم نيثلخنلا' نولعجيو

 ٠ ةلخنلا ناكم عبرو ةلخنو

 ٠. هلوق ىنعم ىلع هنم تفرع اذه وحن ىلعو

 ىل نيكرتت له : هتأرمال لاقخ ةافولا هترضح لجر نعو : هريغ نمو
 ؟ هفصن كيطعآو كتادص فصن

 ٠ معت : ثلاثتتقف

::" بلط : تلاتو كلذ ق



١٣٦ 

 ٠ اهآرب وهو تضننتا ام الا اهل سيلف

 الا ملديب ملو ايب لخدو ةنالف جوزت هنأ هضرم ىف رقأ لجر نعو

 رق اب ١ ر ٥ ٠

 تانتدص لثم اهم ىآرف مولعم قاد_صب : اهل رتآو هتآرما اهناف

 ثاريمالو كلذ نم لقأ هد اهل رقآ ىذلا نوركيم نأ الا اهئاسن نم اهلتم

 ٠ اهل

 ٠ كلذ نم فصنلا اهلف اهب لخد نكي مل ناو

 مسي ملو قادص هيلع اهلو ةأرما جوزت لجر نعو : هريغ نمو

 ٠ ةنفرفتم ىرق ف لام هلو عضوم ق اهل

 الاو ىتفو لام اهب هل ناك نا جوزت اهيف ىتلا ةيرقلا نم ىطعي : لاق
 ٠ اهدق حوزن ىتلا ةدرقلا نه صقن .ام اهل متب نكسي ىتلا ةبرقلا نم

 ه الخن اهل ىرنتستي نآ دارأو هل لام ال هناف : تلق

 ٠ هتيرق نم ىرتشي : لات

 ؟ هتيرق نم اعيب اضرأ هتيرق ريغ نم باصأ ناف : تلق

 ٠ اهتتبرنت نم وآ هتيرنت نم اهيطعي : لاقت

 كلذ عاب هنا مث عضوم ىق اهتادص هتأرمال طرش لجر نع هتلآسو

 ١ ةرضاحم ىهو ىرخآ ةآرما هاضت وآ عضوم ٠

 اهبلع كلذ ىري نكب مل هنآ ء ىلع نب ىسوم ىلع ىبأ نع ظفح : لاق
٠ كلاذ تمتا دتن اهنأ ملعي ىتح ةرضاحم تناك ولو ازئاج



. ١٣٧ _ 

 ٠ اهيلع كاذ زوجي : هريغ لانتو .

 ؟ ةثالث وآ نيمهردب وآ مه ردب ةآرما جوزت لجر نعو : هريغ نمو

 ١ - رت ام ىلع مه : ل انت ١ وض ١ هبلع +

 ريغي ةنترف ىهو بايلا اذه ق كل تفصو ةقرف لكو : : هريغ نمو

 اهب لخدي مل وآ اهب لخد ناك نا ءىش رهملا نم جوزلا مزلي الو قالط
 ٠ نبجو زلا ىبن ١ ذ اذ د ا

 ؟ رهم جوزاا ىلع ةرمللو رخآلا ملسأ منت مالسبال ا را د

 ملسأ ىذالا وه جوزلا ناكو اهب لخد ناك نا هج هذخأت اهنا
 ٠ مالسالا تبأ ىتلا ةآرم ١ ليت .نم. تءاج ةقرفلا نال هيلاع رهم الف هرم لوآ

 فصن جوزلا ىل اعف ةرم لوأ تملسأ ىتلا ىه ةآرملا تناك اذاو

 ٠ رهملا

 موق ىلا بطخ لجر نعو : هللا دبع ىبآ نع دجوي امم : هريغ نمو

 ( ٠ ` ' | ١ مهتنبا

 ٠ انتنيا قادص نع زجعت كلام : !ولانتغ

 قادص هلام نم صقن ناه ىنبا اوجوز هتنبا همآ هلعل : , هما تلانتف

 ٠ هوجوزف _ ئلع وهف مكتنيا

 اهتادص فصن ةآرملا تقحتسا مث هلام فصخ عاب مالغلا نا مت

٠ هلام رجعو
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 نأ الا جوزتلا موي هلام هنع زجع ام مامت مالا ىلع امنا : لاقف
 ٠ هتفآ وه نكي مل ةفآ لاملا ىلع تعقو نوكي

 قحتست ىتح ال مآ هلام اهجوز ىلع فقوت نأ ةآرملل لهف : تلت

 ؟ اهيف كردآ ال نا فاخآ : لوقت اهنال هذخأت اهقادص ذخأ

 ٠. هيلع رجحت نكلو . ال : لاق

 دعب نم اهئطوغ ةمرح هتجوز نيبو هنيب عقو لجر نع هتلأسو
 ؟ ةبوتلا دارأ مث اهيلع ماقتأف كلذب ملعلا

 هتطول : ىناثلا اهتادصو ؤ لوالا اهتقادص ث نيقادص اهيطعي : لاق

 ٠ ةمرحلا دعب

 . ءعىطو ىتح اهب ملعي ملو ةمرحلا تعقو ناف : تلق

 ' ٠ آ“ذا هيلع سيل : لاق

 : ةلاسم مج

 مث كالاب تيضرو اهل خآ نبا ىآرب ةآرما جوزن لجر نع هتلأسو
 ٠ اهب لخدو هب تيضرف رخآ لجرب اهكلمآ رخآ اهل اخأ نا

 ٠ مهلوق امو : لات

 ٠ !اهب الخدو امهب تيضرق كلذ ىلع اهااربج دق : تلت

 . رخآلا ىلع الو اتادص لوالا ىلع اهل ىرأ ال : لاتف

؟ دح اهيلع لهف : تلت



 - _: ١٣٩٨

 59 ..٦ .+ ال .: .لاق. ... .:۔

 ٠ زئاج هنأ ابسح هو الهج اناك ناف : تلق

 ىلع الو قادص لالا ىلع اهل سيلو كلذ ف امهل رذعأال : لاق
 . رخالا

.. 
 ' “ ه ابضثْنُم اهب لخدو هتهركف ةآرما كلم لحرف : تلق

 . . اهادص هبلع : لانف

 ٠. ' .. 8 ١... . . .. ؟ ال'مأ هيلع د حلاف . تلت

 : ن دحلا هيلع ىرأ ىاب : لاق.. 5

 كلملا دقع نأ تننظ ىنا لاق نا هنال دحل! ف كاش انأ : لاق مث
 ٠ دحلا هيلع رآ مل حاكنلا اهيلع بجوب

 ٠¡; ! ؟و كسي : . .

 ٠ لجآ ١ و لجاع ىلع جوزت لجر نع لئسو : هريغ نمو

 ىرسىتد ا امي جمزتي ىتج لجآ ١ لجآلا : لوتب ة ةديبع وبأ ن .اك لانت ا

 ٠ تومي ىتح لجآ وهف فالاو تومب د مد ىلا جاتحت وآ

 اهتتا دص . هبلع سل ا نوا انباحصأ أ هللاا ديع وبأ لانتو

 ٠ و اميلع ىرست اذا

 لجألا. ىمس "نكي . ملو ا ايب لخد <> ٠ ا د .: : ليق دقو :"لات : - هريغ نمو

 . ا دح هل دح .الو و وه "ام

٠ لجآلا ليجعت هيلع ناك اهب لخد اذاف :. ::ا
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 لاجآلا هذه دح ىلا الا اهلجآ نم ذخأت نأ اهل سيل : لاق نم لاقو
 ٠ ةلجؤملا لاجآلا كلذ ريغ و مداخ ىلا تجاتحا ولو

 ىلع ةآرما كلم هنآ رينم نع ؤ مش اه نب دمحم ظفح ى هريغ نمو

 ٠ الجآ ال و الج اع مسي مل مهنم ء ىش

 ٠ الجاع ذخؤي : لاق

 ٠ كلذ ضقن هنآ ملعي ملف امسثاه كلذب ملعاو

 ٠ كلذ ضقن هنآ ملعي ملف ةدعسم كلذب ملعأو

 ناك نا تاتدصلا' ىق دلنلا ةنس اهل : لاق نم لانو س هريغ نمو

 . ٠ لجاعف الجاع

 7 لجف الجآ ناك ناو

 اذه لعلو ، كلذ_ك ناك الجاع ىقابلاو الجآ هنم ءىشلا ناك ناو
 + هنال همحر ىلع ىبآ نع لوقلا

 ىلا سابعلا ىبأو رذنملا ىبآو 6 دايز ىبأو هللا ددع ىبآ باوج نمو

 ٠ ىلع نيب دمحم

 نأ ةنمآو اهلام ف هيلع لخدي ال نا ىلع لخنلا اقادص هنع مدهو مهارد
 ةأرملا تكله املف ؤ حاكناا دنع دنع طرلا اذهو س اهلام ىف هيلع لخدي ال

الئل قادصلا كنع تمده اهنا ثرا!ولا جتحاف اهنم هثاريم جوزلا بلط



_ ١٤١ 

 انقادص انطعأف هبلطتو ثاريملا ديرت .تنك ناو:ثاريمب .اهلام ف :انيلع لخدت
 4 كثاريم ذخو

 كلذف اهلام ف مكيلع لخدل ال ىنا مكل تلق دق ىنأ : جوزلا جتحاو
 ٠ ىنلع اهقح وهو مهرد ةئام ثالث ىلع اهتجوزت دقو لوهجم طرش

 تدهسشآ نالف تنب ةنالف نأ ادهش نيدهاش اضيآ جوزل ا رضحأو

 اهتادص نم امهرد نورشعو ةئام الا نالف اهجوز ىلع اهل سيل نآ

 ىذساا اهقادص نم .مهاردلا هذه الا قح هيلع اهل سيلو ، هيلع اهل ىذلا

 ٠ هلع

 ةئام الا هيلع ىذلا اهتتادص نم اهجوز ىلع اهل قيب مل : ةآرملا تلانو

 ٠ امهرد نورتعو

 ٠ طورشل ا اهضتنت ال هلل ١ ضتا رف ناف 6 اهنم ةحص كلذق

 عجريو مهل كلذغ طرنلا اذه ضقن اهجوز وآ كلاهلا ةثرو بلط اذاف .

 لخنلا نم اهادص هنم اهتثرو ذخآيو هتجوز لام نم هثاريم ذخآيف جوزلا

 ٠ هيلع تجوزت ىتلا اهتاقدص طسوأك

 نم هيلع سيل نآ هتجوز رارقاب جوزلا ىدها ن ةداهسن امآو

 قحتست ىتلا لخنلاا قادص نم هئربي ال كلذف ةئامو نورشع الا اهتادص

 نه اهل همزلي ام تملعو اهتايح ىف ضقن دق نوكي نأ الا طرشلا .ضقني هيلع

 قادصلا نم هيلع اهل سيلو هيلع اها قبي مل هنأ تدهسثأو لخنلا نم قادصلا
 ٠ مهرد ةئامو نورشع الا

٠ هللا ءاش نا اهرارتا تبثي كلذ دنعف



- ١٤٢ 

 ىلاو همكح .امكح .هللا همجر ناورم .يبيپآ .ضقنو : :ليق هنمو

 ابهما تدهبسشف ةيراجب جوزت لجر ف ص نالمسث نب ناميس وهو “ ةرجه
 مارح هيراجلا جاوز نا ن رجه لاو ىارف اهتنا نبلب اهتخا تعضرأ اهنأ

 :... ., اغ ٥ 47 ..ا ::: ا ه اه اهمأ تده ىتح اهل قادص الو
٠ . 
-- 

 ٠ ٠ م .ث . . ةيةل:. . ۔ - .

 اهقادص يا اه لخد . دن , ناك نا اهنتادس دص ال لب : : نا ورم وبآ لانتف

 . 5 ا اجر تم ال : . .. .... ن وه داماك
 .7 ٢ ةف ا : . ٠٠. .:. ة ۔.....۔ .: .. .:. ۔ ۔

 ىخرأ وأ اباب اهل قلغأ هنأ نيدهاش 7 تماقأف كلذ ركنأ ناو

 ٠ اهادص اهلف ارتس اهيلع

 تناك ا ذأ اهل . ق اد دض ك الفا اهب لخدأ نكي ملو 4 ةنيب مننن ملو زكنأ نا ناو

 .. ا ٠ لدع اهما

 = اج عانرا اهتنبال : ! ةداهسث نأ ىأرو

 ايتدامشن , مالا ام امو و هدلول د دهشا ول بألا ا ةداهشا زوجت : ال امنا : لاقو : "

 ٠ ة رداج اح .

١ 
٠ . 

 ۔ه

 انا : انلادتغ ناتآرما تءاجف ةأرما جوزت لجر فق : هللا دبع ويآ لات {

 ٠ هتا تارمأ انآو لجرلا ىنعت ت انالفو انالف ايثعضرأ د دق تلان اهف ةنالف نآ د دهشت ١

..> 

 لجر و لدع ادهاش امهيلغ أ دهنشم :ىتح امهنين قرفي ل : لاقف

 أ م.. .!, . .. 7 ١ .. { .: ,. ‘ !ص . .لدع ا "ىه اضيأ نوك تو ' ناتاهو

 دويهشلاو ا اعمتتضا د ده امهنأ ا ناتارمأو لجر دهش ناف : تلت

..:. ٠١٠ ` ٠". ٠ © -. ٠: - ؟ةملسم اهتدهش ىتلا ةأرملاو لودع
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 تركذ ام ىلع !دهاج اذا امهنيب قرفي : لاق ٠

 ةنالفو انالف تعضرأ دق : تلاث ةآرما نعو ٠

 ةرح لدع نوكت ىنح امهنيب قرغي ال هنا : هللا دبع وبأ لاق ٠

 حاكنلاب اضرلا ىلع ىلولا ةداهش نآ : ىسوم نع ةبقع نب حاضولا لات

 | . ةزئاج

 الجر نهنم ةدحاو جوزف تانب سمخ هل لجر ىف : ماه نع
 ٠ لجرلا ىفوت مث ث اهمساا دوهنلا ىسنو اهامسو

 . ىه اهنا نهنم ةدحاو لك تااق اذا نهنبب ثاريملا ذخأب لاق

 سيل كلذف ىتانب دحآ الا جيوزتلا دلنع ىمس نكمب مل ناو

٠ جيوزنب



_ ١٤٤ 

 تب اج
 ٠ . ٠

٥٠ 

 ق

 ءاضتلا فيكو اهريغو لخنلا نم ءاسنلا تانتدص

 . كلذ نم .

 : رثعج نب دمحم باتك نم

 نم كلذ ريغ ف تبثي مل ام ءاسنلا تاقدص ىف تبث دق هنأ ملعأو , .:

 ... ٠ كلذ ىنلع تحكن دق ةآرملا نال اياطعلاو ءارلا

 ىأرب ةطسؤ ةنخن ةئام اهاف :ةمهبم ةلخن ةئام ىاع :اهجوزت ناف

 ٠ لودعلا

 لخن رايخ نم رايخ ةلخن ةئام اهلف : رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ١ دليل ١ هنم ىضقت ى ذل ٠

 ر-ظنيو ىلوالا لثم ىمهف هلام نم رايخ هلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو
 ٠ هلام نم اهلثم ىضقت مث رايخ ةلخن اهل لودعلا

 هلام رايخ ةلخن ةئام اهلف هلام رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ٠ كل ذ و دعم ال

 رشع ةتس تاقدصلا ىف ىضقي امم نيتلخن لك نيب ناك اذاو : ليقو

 ٠ ىضاقلل وهف اعارذ رشع ةتس ىلع داز ام وأ ىضقملل كلذف ؤ اعارذ

 نه اهتتا `ہص ىضقن ةآرملا نأ : رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبأ لات

: عضاوم ةثالث
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 ثلثلا سكولا نمو ثلثلا طسولا نمو ثلثلا رايخلا نم ٠

 لخن تيضق ادع دعت اهسوءعرب هتيضاق لخن عضوم ىف ناك ناف
 ٠ ءاضتلا اهياع قرغي ملو ىفوتست ىتح عضولل ا كلذ

 عضوم لك نم تيضق هسوءرب دعي ام هيف سيل اعضوم ناك نأو

 ٠ انظنح اذكه سكولاو طسولا نمو رايخلا نم ةميقلاب اثلث

 ؟ ةيراج وأ مالغ ىلع اهجوزت نا كلذكو

 ىجنز مالغ وآ ةيجنز اهلو جنزلا مهمدخ ناف نامع نم ناك ناف ,
 ٠ قيقرلا نمثب ةفرعملا لهآ نم لودعلا ىآرب طسو

 دنهلا نم مالغ اهلف ضيبأ وأ ىسرا اف مالغ ىلع اهجوزت ناو

 ٠ ضيبلا سانجألا نم نم مهريغ وأ دنسىل 1 وآ

 تومت ال ةيراج ايندلا ام هناف تومت ال ةيراج ىلع اهجوزت نآو

 اهل هيلعف ةيراج اهدنع نم تناك املك ةيراج" ىلع اهجوزت نأ هنأ الا

 هذ_ه اهطورش نال اهل طرش ام اهمرحي الو لوهجمل هناف اهناكم ةيراج
 . نوملسملا اهثبثأ : دو ةلو زهجم

.. 

 نم .دودحم ءىش وأ ديبعلاو باودلا نم ءىش ىلع اهجوزت ناف

 ٠ كلذ نم طسولا ىطعتو اهطرش اهلف ض ورفلا

 ٠ هلوط مك مسي ملو مالغ ىاع اهجوزت اذا : ىراوحلا وبأ لانو

 . ىحتلم عبرو درمآ عبرو ىسادس عبرو ىسامخ عبر : لاتق نع لانف
( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ١٠ م )



 ۔۔ .١٤٦

 لاق اذكه ىحتلم ثلثو درمأ ثلثو ىساد۔س ثلث : لاق نم لاتو
 ٠ رثؤملا وبأ

 : ةلأسم ة

 ةحئاج الو ةيناف ةبزع لخنلا نم اهل سيلف لخن ىلع اهجوزت ناو
 ٠ ضرالا نم ىدديالا:و باودلا اهلانت هل ةلوكأم الو ةلسف الو

 ىه نا دلبلا نم اهاطعت لخناا هذه نا حاكنلا دنع اهطرش ناك ناو

 ٠ دلىلا كلذ نم اهل

 !ذه هنم اهجوزت ىذلا اهدلب نم اهتادص ناف طرش اهل نكب ناو َ

 ٠ لجرلا

 « اهيآر الب هلام ريغ نم اهوطعي نأ ةثرولا دارأو اتيم اهجوز ناك ناف
 ٠ اهجوز لام نم اهتادص اهلو كلذ مهل سيلف

 اه وطعي نآ ال ١ مهيلع سيلو مهل كلذ ليق دقو : ٠ لاق هريغ نمو

 ٠ هريغ نمو دلبلا نم لاملا نم هريعب مهلام اودفي نأ مهاو اهقح

 عرفب ىتح اهيضقتف لخنلاب آديي هنأ دجو ام ىلع لوألا لوقلا ىلعو
 ةميقلاب هباودو ٥هرودو هضرأ مث لخنلا تبلط نا اهدلب ريغو اهدلب نم ةلخن

 ٠ ق روسحف ىتح

 ٠ ضرألا مث ه لسغا مت لخنلاب آدي هنا : هريغ لاتق

 تناك ام ضورعلا كلذ دعب مث فوتست مث ىأ ص ءاملا ريغ لوصألا و

٠ كلذ ف هنع ظفح ام وحن ىلع لصألا نم قيي مل اذا
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 اهقح لودعلا ىأرب الخن اهيضقي نأ هيلعف ايح جوزلا ناك ناو

 راصو كاذ كلم اذا هريغ لام نم ءاش ناو هلام نم ءاش نا هياع ىذلا

 ٠ هل

 ةفرعملاو لضفلا لهآ نم لودعلا كلذب مانت ىضاقتلا رضح اذاو

 تناك اذا لخنلا عاونأ نم تناك ةلخن ىآ نم .اطسو الخن اهوضتق

 ٠ نمخئلا هل امم

 اولاق اهو اهجوز لام نم اهقحل ةآرملل دعي ىأ تاقدصاا ىف انرظنو

 ٠ ةميقلاب اهل دعب هب

 نأ سيلف نمثلا ىوتست عضوم لك ف ةميقلا نوكت نأ ىغبنيف
 رظنيف هصخرمو انالعف هيسانت ف عضوملا ىوتسا نكلو توتسا لخنلا

 اهعضوم ف اهنمث نورظنيو ةيضاق اهنأ ىري اطسو ةلخن عضوم لك نم
 ٠ عضوملا كلذ نم لخنلا نودعي مث

 ٠ اهسأر نع ىهف طسولا ةلخنلا كلت لثم تناك ةاخن لكو

 ٠ اهتميقب اه ويسح تصقن وأ كلذ ىلع تدا ز هلخن لكو

 هلو ةلخن نورشع اهجوز ىلع اهل ناك ةآرما نآ ول كلذ لثمو
 ةيضاق اطسو ةيوتسم اهوأر لودملا اهيلع فقو اذا ةلخن نورشع
 اورظن مث اهايإ اهوضق ءاضقلا اهنم زوجي عضاوم ىف اهلكو اهسوءرب
 ىق ديزي سيفن حضوم ىف رشعف ةيرقلا نم عضوم ف اهنم رشع لك اذاف
 ٠ هنمث ىف نوديزيو هيف سانلا ىعري عون نم وآ بلاطلا هنمث

 مهرد فلآ رشعلا هذه نمث ناك هنم مركأ رخآلا' عونلا ناك اذامف

ةميقلا ق دوجأو لضفأ لودعلا دذع ىهو رضخا وألا رشعلا ١ ورظنو



 ۔ ١٤٨

 اذاف اهنمث ىف اورظنف ىرخألا ىف سفانتي امك اهيف سفانتي سيل اهنأ الا
 ٠ مهرد ىتئام ىواست ىه

 دعي ةسفانملا ىق مهرد فلأ تغلب ىتلا رشعلا ىف مهل ىغبني لهف

 ىلع كلذ نم علط ام اولمحي .نآ اوعجرب نأ اهسوءعرب ةيضاق اهوأر نأ
 ٠ مهرد ىتئام ىواسن ىتلا هذه وأ قادصلا نم ىضقي ىذلا بلاطلا

 5 اوعجري نآ اهسوءرب ةيضاق اهوأر نأ دعب نم مهل عيبي لهو

 ؟ اهيلع ازوفعاضم

 سيل طسولا لخنلا ىلا ءاضقلاب دصقي هنأ ىلع لدي امم اذهف
 . ٠ نمثلاب

 : ةلاسم :دج

 زودعلا نأ الا مهارد الو ةميق مهل سيل قادصلا هل نمو ةأرملاو
 اهنم نودلا ف مهيلع فلتخت ضرألاو لخنلا نألا كنذ ئلا !وجاتحا
 اعيمج طسولا نودجي الو ضعب ىلع لخنلا ضعب ةدايزو لاغلاو

 نوكي نأ اومزع ىتلا طسولا ةلخنلا ةميق اوفرعو ةميقلا ىلا نوعجريف
 . مهاردلا كلت ىلع قادصلا ةميق اوذخآ مث اهيلع ءاضقلا

 ىطسولا ةميقو ىلفسلا ةميقو لخنلا نم .ايلعلا ةميق اورظن ناو

 اوذخأ .دقو هجو انعم وهو هثلث اوجرخآ مث اعبمج نينامثآ اوعمجأ مث

 ٠ ه. طسولا ةمي

 نأ ىعيبند امن | : ل انت هنآ هالا همحر بوبحم نب دمحم نع : : ليقو

مهنم داهتجالاب لخنلا نوذخأي نرموقي ةميقلاب تاذتدمصلا لودعلا ىخ



_ ١٤٩ 

 ةحص ردق ىلع اوموق لاغ نمث اهل لخنلا تناك اذا لدعلا ةقفاوم ف

 ٠ ةيرقلا ىف اهالغو لخنلا

 نوري ام ا تمدق نم اوطح نمثلا ةفعضتم ةفطم لخناا تناك اذاو

 ٠ ءالغلا ىف الو صخرلا ف ةدحاو مهتميق نوكت نأ ىغبني الو

 ردق ىلع ةميقلا ىف اورظن لخن ىلع اهوضق اذا ضرألا ف كلذكو
 ٠ كلذ مهل اهئالغو ضرأ"ا صخر

 ةميق اهيلع نوكي ىتلا طسولا ةلخنلا نأ ريغ اذه ضعب انتفاو دتو

 ٠ ةحيحص اهنأ ىلع موقت امنا قادصلا

 ناك مويلا كلذ ف هتميقب ىضقي امناف هنم ىضقي ىذلا لاملا امأو

 ٠ اصيخر وأ ايلاغ وأ اضيرم وأ احيحص

 هتلخن ريخ رظنت اهناف رايخلا لخن اهجوز ىاع ةآرملا هذهل ناك ناو
 ٠ هلام نم اهلثم ىضقي مث اهدلب ى

 لضافتي رايخلا نل رايخلا طسو اهلغ رايخ لخن اهل ناك ناو
 ةلخن رظنت مث اهدلب نم ةلخن ريخ رظني نأ وهو لدع كلذ نم طسولاو

 نم جراخ وهف اهنود ناك امو رايخ اهنا لودعلا لوتب ارايخ ةيناث

 ٠ رايخلا

 طسو مهدنع ىهو رايخ مهعم اهنا نولوقي ةتباث ةلخن نورظنيو

 رايخلا لفسأ نم ىتلا ىلفسلا ةلخنلاو رايخلا رايخ نيب اميف رايخلا

 ةميق ىلعف الاو رظنااب نكمأ نا ڵ ىطسولا ةلخنلا كلت ىلع ىضقي مث

٠ تالخنتلا ثالث ةميق ثلث ولأ ىطسولا كلت



١٥٠ 

 ضعب لوة ف اهو۔خقي نأ ةثروللف اتيم جوزلا ناك اذا : ليذو
 ٠ ةعبرأ وأ ةثالث وأ نيعضوم ىف كلذ نوكيو هلام نم اودارأ ثيح نيملسملا

 دالبلا نم فرط ىلا آجلي الو س اهنم كلذ نكم عطق تيملل ناك نا
 ٠ بئاغ عضوم ىلا الو ءاملا اهعرتب ال ل_خن ىلاا الو

 : كلذ ق فلنخا دق : هزبغ لاق

 ىفو اذا عضوم قوف اهلام اهيبلع اورقي نآ مهل سيل : لان نم لاق

 . . ( . اهتح اهل

 ٠ نيعضوم ىف اهيلع اوترفي نا : مهل لاق نم لاتو

 ٠ ةثالث : لاق نم لاتو

 ٠ ةعبرأ : لانت نم لاقو

 ٠ ةعبرأ نم ربكأ ليق هنأ ملعن الو

 ٠ ةنطابلا نم نيضتقي ال لابجاا ءاسنو

 تعزان ةآرما نأ ىلع نب ىسوم نع ديعس نبا رشبم نع تظفحو

 اهقادص نم اهبضتي هنا : اهجوز لاقف قاتسرلا لهآ نم ىهو اهقادص ق

 ٠ ةنطابلا نم

 تجوزت ىذلا دلبلا نم اهادص اهيطعي نآ ىلع نب ىسوم مكحف
. هف ٠



 ۔ ١٥١

 ٠ اهلدعو اهدلب نم اهجوز اهل ىرنسناف : لاق

 هدلب ف لام هل سيلو هتآرما قلط لجر ى : ءاهقفلا نم هريغ نمو
 ٠ اهدلب ف الو

 وه نوكي نآ الا ايح ناك اذا هدلب ةميق ردق ىلع ىضقت : لوقأ

 . لابجلا لهأ نم ىهو ةنطابلا لهآ نم

 ٠ لابجلا نم اهلف لابجل ١ لهأ نم ن اك ن ١ و 55

 نم وأ ةنطابلا لهأ نم تناك اهدلب نم ةميقلا اهلف اكلاه ناك ناو

 ... . - ٠ لا ٢ حلا لهأ

 ايح ناكو نامع لهآ نم ةأرملاو نامع لهآ ريغ نم وه ناك ناو

 . نامع نم اهدلب ف نم ةميقلا ردنب تيطعا

 هبقع نب حاضولاو رذنملا نب ريسثبو بوبحم نب دمحم باوج نمو
 اهلدعف لخن رهم هتجوزل هيلعو كله لجر نعو : ىاع نب دمحم ىلا

 ٠ مهاردو ةاودو ضرأ هلو فونست ملف لخن نم هل ناك ام

 ٠ لودعلا ىأرب ىجوز كرت ام ذخآ انأ : ةآرملا تلاقف

 ٠ انلخن نم كيطعن : اولاقو ةثرولا كلذ هركو

 ةثرول! اهاطعأ اذا كلذ ىوس امم ذخأت نآ اهل نا : ضعب لانق دنت .
٠ لودعلا ىآرد لخنلا نم اهقادص



_ ١٥٢ 

 ٠ الخن اهل ىرتشيو كناهلا لام نم عايب ناك ناو كلذ ىلع ربجت مل

 ٠ دلبلا لودع ةميقب مهاردلا ذخأ نم اهل ديااف لخن اهل ذخؤب مل ناو

 ٠ ملعأ هللاو 6 اهل ىذلا لثم اهيلعو

 ٠ ىلا بحأ رخآلا ىأرلا اذه

 هدلب ىف هلامو رخآ دلب نم اهجوزو داب نم ةأرملا جوزت اذاو

 ١. . لام اهدلب ف هل سيلو

 ٠ هدلب نم هلام نم اهادص اهل نا : لاق نم لاقف

 امبر هنأل اهدلب لخن ةميقب هلام نم اهقح ذخأت نأ : نورخآ بحأو
 . ٠ ىلغأ اهدلب نم لخنلا تناك

 هدلب ةميقبف هدلب نم تيضق اذا' اهن : ناهبن نع ىراوحلا وبآ لاقت

 . اهدلب ةميقبف اهدلب نم تيضق امو

 ىتلا دلبلا نم اهقح اهلف نامع نم اهسيل ةيرق هذه تناك ناو
 ٠ هيف تجوزت

 اهقراف وآ جوزلا تام مث نامع ىلا امدق اعيمج نيبيرغ اناك ناو

 ٠ كلذ ق رظنبو هتذخأ مك احلا هي اهل مكح وأ اهتح اهل بجو ثبحق

 بجو ثيح قحلا ءاضقلا نوكي نآ نيبيرغلا ىف نسح : هريغ لاق
٠ دلبلا كاذ ةنسب ءاضتلا اهل



١٥٣ 

 هيف اهجوزت ىتلا دلبلا ةنس نوكي نأ ىرن نحنو .

 لخنلا نم ةأرملا قاادص ق فلتخا دق : هريغ لات :

 اهدلبو لام هدلب ىف هلو لام اهدلب ىف هلو قلط اذا : لانت نم لاتتف

 : هدلب ريغ

 ٠. اهدلب ةبسنب هدلب نم هلام نم ىضقت : لاق نم لاقف

 ٠ هدلب ةدسني :لاتق نم لانتو

 ٠ هيغ ىضقت ىذلا دلبلا ةبسنب : لاق نم لاقو

 ىلا اهب جرخ مث ةيرق نم ةآرما جوزت لجر ف : ىلع ىبأ نعو
 ٠ ةلخن ةئام هيلع اهرهم ناكو كانه اهقلطف ىرخآ ةيرق

 . هيف اهجوزت ىذلا دلبلا نم اهقح اهيضقي هنا : لوقأف : لاق

 نل ظحلا لخن الا هدلب لخن نم اهاطعأ لخن اهيف هل نكي مل ناو
 ٠ طحلا ريغ نم تناك

 . هتميقب هيف اهجوزت ىذلا دلبلا نم اهيطعي نأ هيلع : اضيآ ليقو

٠ هدلب ةميق ىلع هدلب نم اهيضقي نآ هلف اهدلبب لام هل نكي مل ناف



١٥٤ 

 ىذلا اهدلب ةميق اهلف هريغ ىف الو اهدلب ىف لام هل نكي مل ناو

 . هيف اهجوزت

 تابرقلا ىف همزل نم نأ ىري ناك هنأ : بوبحم نب دمحم نع ليقو

 لاعس نم وأ دمس نم وآ ىوزن نم اهنم ءاش ثيح هيطعي نآ هلف قادص

 ٠ ىوزن نم هلام هيلا بولطملا اجلاو ىوزن نم عزانت ىتح لودعلا ىآرب

 لاعس نم ىضقي نم ىضقي نآ دارأو ىوزن نم هل لام ال نم : لاتقو
 ٠ هل هيلع ىآرغ

 ٠ لودعلا ىآرب ىوزن نم الخن اهيضقي نأ ىري : هللا دبعو

 ةميق اهلف اهقادص ىوزن نم اهل رتشي ملو لام هل نكي مل ناو

 . تانادصلا نم ىطسولاو لخنلا ىوزن لهآ دلب لودع موقي امك اهادص

 دم۔س لهأو ىوزن لهآ نم لجرلا ىضمأ دن ناك نا ىرآ : لاتقو

 : تيأرف هبف تركفنو كلذ دنع تعجر دنف تابرقلا نم ءاس ثبح

 ٠ ىوزن نم نوضقي ىوزن لهآ نآ

 ٠ دمس نم نوضتتي دمس لهآو

 ٠ لاعس نم نوضقي لاعس لهآ و

 مزات ىتلا ةماتلا لاعس لهآ ال و ىوزن لهأ مزلي ال هنأ امك

٠ دم _۔س لهآ



. !٥٥ 

 لاعس لهآ مزلت ىتلا ةماسقلا دمس لهأو ىوزن لهأ مزلت الو ٠

 ، دمس لهأ مزلت ىتلا ةماسقلا لاعس لهأ الو ىوزن لهأ مزلت الو
 . مهدحو عماجلا دجسملا ةرامع ىوزن لهآ مزاي امناو

 لهأو مهدحو عماجلا مهدجسم ة رامع لاعس لهآ مزلب كاذكو

 . مهدحو عماجلا مهدجسم ة رامع مهمزلي دمسح

 هلصأ لجرلاو ةباغلا نم اهلصآو ىوزن نم ةآرما جوزت ناك ناو .

 « ىوزنب الام كرتو لجرلا تام نآ ىلا ىوزنب اهعم ناكو قاتسرلا نم

 + ىوزن نم اهتقا دص ىضقت نأ انيآرف

 5 قاتسرلا لهآ نم وهو قاتسرلاب أ الام هل نآ هثراو جتحا ناو

 ٠ اقاتسرلاب : هلام نم ةآرملا ىضقت :نأ بلطف ةباغلا لهآ نم ةآرملاو

 ىف ىذلا لاملا حصي ملو ىأرب هيف قرفي ملف كلذ ىف انرشآف
 ٠ لخنلا ريغو لخنلا نم ىوزن نم ىذلا هلام نم ءاضقلا ىضمف قاتسرلا

 ٠ هتجوزب انكاس هماقم ناك ثيح ىضقت ىراوحلا وبآ لاقت

 تام مث ىوزن لهآ نم ةآرما جوزت ىوزن لهأ نم اضيأ لجر

 لام هل نكي مل وأ هاجلا وأ ىوزن نم هلام عابف اهتادص تبلطف اهتاط وآ
 لخن هنأ تجتحاو تهركف لاعسب هل الام اهيطعي نأ اهاعدو ىوزنب

 ؟ لاعس لخن نم ىلغأ ىوزن

 اوعجر 3 مهنأ انغام مث ىوزن ةميقم لاعس نم ىضقت نأ ذع ىأر

نوكبت نأ مدع الو ةدحاو ةيرق لاعسو ىوزن نآ اوآرو كلذ نع



. ١٥٦ 

 دقف اهتذخأ اذاف ةيضاق لخن اهل امناو عضوم نم ىلغأ عضوم عضاوملا

 ٠. اسأ ىآرلا اذه ق ري ملو هنلت وأ اهنمئ ةدابز ىلا رظني الو تفوتسا

 رخآو الو ىأر فيك ث ةلآسملا هذه ىف هللا دبع ىبأ نع اندجو دقو

 ٠ كلذ ىف رظنيو

 ٠ ذخأن اذهبف : لاتقو

 _ هللا همحر .7 ىلع نب ىسوم ىلع ىبأ نع مساقلا نب رمع ركذو

 هنع لازي ال اهاضق ام اهل نأ هضرم ىف اهقادص هتجوز ىضق نم نا

 ٠ لودعلا هلخديو

 . ٠ لضفلا جرخا الضف هبرغ اوأر ناف

 .دلبلا كلذ نم وهف دلب نم اهتادص نآ حاكنلا طرش ىف ناك ناو .

 الو هنابح ىف كلذ هل سيلف ه۔هغ نم :ىضقي نأ ىصوأو بولطملا تام ولو

 ٠ هتامم ق

 رودو ضرأ هلو لخن هل سيلو ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةآرماو

 ؟ ااخت اهضتنو اه ذخأن وآ هض أ عيبن نحن : ةثرولا لاقف كلاذ ريغو

 ناك. ام اهج هز لام نم ذخأت نأ اهلو كلذ مهل سيلف تهرك ناف

 ٠ كلذ مهل سيلف اهريغ وأ ضرأ نم

 ىآرب اهريغ وأ ضرأ نم ناك ام اهجوز لام نم ذخأت نأ اهلو
+ لودعلا



_ ١٥٧ 

 هضرأ نم ذخأيف عضوملا كلذ لخن نم اهقادص ةميق ىلا رظنيو

 . اهتميق

 لام الا اه رطعب 9 ةثرولل سيل هنا اذه لرت دخو : : لاق هريغ نمو

 ٠ ةميقلاب كلاذ ريغ وآ الخن ناك اهجوز

 لخنلا دعي نم لسنلا تذخأ الاو ءاغو. اهجوز لخن ق ناك ن

 ٠ ءاملا - :7

 لسغلا ذ_خآت الو لسغلا و ضرألا عدتو ءام ١ ذخات نآ اهل سيلو ,.

 ٠ ةثرولا ىآرو اهيآرب الا لخنلا عدتو ضرألاو

 كلذ اودفيو اهجوز لام ريغ نم الخن اهوطعي نآ ةثرولل سيلو
 ٠ لاملا

 الخن ىطعيو اهجوز لام عابي نأ الخن تبلط نا ىنه اضيآ اهل سيلو

 ٠ ةميقلاب اهجوز لام نم ذخأت ت نآ اهيلعو دقنلاو قادصلا ق اهل نكي مل

 ىطعيو لالا ٢ عابيو ىطعتو مهارد ذ_خأات نآ : لانت نم لانتو

 « نولاب مه و ةثرولا كاذ ذيريو كلذ ىه ديرت نأ الا مهارد

 اهجوز لام نم الخن الا ذخأن نأ اهل سيل نآ : لاق نم لانتو

 الخن اوءاش ثيح نم ةثرولا اهوضقيو هب الخن اهل ىرتشيو لا-ها عابيو

 ٠ لخنلا ءاضت نم ةميقلام

٠ الخن الا ذخأت نآ اهل سيل كلذكو



_ ١٥٨ 

 لام نم الخن ىضخنتو لال ١ تضق لخن اهجوز لام ق وجو ناف

 ٠ الخن اوءاش ثيح اهوضتيو نيغلاب اوناك نا ةثرولا هوردقي وآ اهجوز

 نوملسملاو ىصولا اهيضتقيو اهل.كلذ ىف رايخ الف اميتي ناك ناو
 اذه ىلعو اهايا ىضقت الخن اهل ىرتشيو اهجوز لام نم عابي الو الخن
 ٠ رخآلا لوقلا

 اهل سيلف نيغلاب وآ اماتي ةثرولا ناك ناو : لوألا لوقلا امآو
 . ناك ام اهجوز لام نم ذخآي نآ الا اهيلع الو

 قحللا ىف اوفلتخا اهب لخدي نآ لبق نمف لجر اهكلم ةأرما : هنمو
 ٠ فالآ ةعبرأ اهقح نأ اهرمأب ةآرملا دلاو لاقف

 ٠ مهرد فلآ : جوزلا لاتقو

 اهيفو ع ةذيبلا اهيلعو جوزلا لوق لوقلاف اهب لخد ناك نا : !ولاقف
 ٠ رخآ ىآر

 ٠ اهلوقت لوقلاف لخدي مل ناك ناو

 تعدا ام ىلع فالآ ةعبرأ ىاع لخدي نل هل ادي نأ جوزلل لاقيو
 ٠ هيلا كلذف

 ٠ هب اهل رقأ ىتلا فلألا فصن اهيطعيو اهقرافيف هرك ناو

 . اذه ليق دن : لات هريغ نمو

. اهب لخدي مل وأ اهب لخد جوزلا لوق لوقلا : لانق نم لاقو



 ۔ ١٥٩

 ٠ ادعاصف اهاسن تاقادص ىعدا نا هلوق لوقلا : لاق نم لانتو

 ناكو قلط ءاش نا ربجيو اهلوق لوقلاف كلذ نم لقأ ىعدا ناو
 + رتنأ ام فصن هبلع

 لوق وه لوقلا اذه و ىه تعدا ام هيلع ناكو اهم لخد ءاش ناو

 ٠ نسح

 : ةلأسم ج

 اهب لخدو حاكنلا ةدقع ىلولا هل د_ةعو لجر اهجوزت ةأرماو

 ؟ ضورفم قادص الب

 ٠ حاكنلا ضقتنا اهب لخدي نآ لبق نم قادصلا ىف افلتخا ناف

. ! 

 اهئاسن نم ةدحاو قادص لثم اهلو ؤ حاكنلا تيث دنتق اهب لخد ناو

 ۔ ٠. _

 . اهتامعو اهتاوخأو وهو

 تجوزت دق ىه تناك ناو كاذ نم طسولا اهلف نهتاقادص تفلتخا ناغ

 ه اهثاسن تاقادص نم لقأ ىلع اهجوز لبت نم اجوز ىه
 تجوزت ىذلا اهقادص لثم الا اذه اهجوز ىلع ااهل سيل : اولاتف

 ٠ اهئاسن تاقادص لثم الا درت الف ىه هيلع

تانقاد۔ص نم رثكآ لوألا هبلع تجوزت تناك ىذلا اهتا دص ناك ناو



. ١٦٠ 

 اهردق ف ةقحتسم اهب ةفرعملا لهآ نم لودعلا عم ىه نوكت نأ الا اهئاسن

 ٠ لبق نم هيلع تجوزت ىذلا قادصلا لثمك

 نأل اهئاسن تانتادص ىلع ١ دئاز ناك ناو كلذ مرحت نآ بحن امف

 ٠ اهاسن نم ىلاو اه ده

 هبيلع تجوزت ىذلا اهتادص الا هيلع اهل سيل : ىراوحلا وبل لاق
 ٠ ناهبن ىل لاق اذكه اريثك وآ اليلق ناك

 ىلا رظني الو اهردق ف اهلثم قادص : اهل : ليق دق : هريغ نمو
 !. .٠ ١ ٠: ١. اهئتاسن تانتدص

 ٠ اهئاسىن نم اهلثم تاتقادصك لاق نم لاقو

 طسولا اهلف كلذ افلتخا ناف اهئاسن تاتادص لثم : لاقت نم لاتقو

 ٠ اهئاسن تاقادص نم

 ٠ اهمأ قادصك اهل : لانت نم لاقو

 اهتتادص اهل ناك قادص ئلع اجوز ليق نم تجوزت دق تناك . ناو

 ٠ اهلثم قادص اهلف الاو هيلع تجوزت ىذلا ر دقلا لاح ق تناك نا' كلذ

 ٠ اهتاتادص نم طسولا اهل ناك ةفلتخم تاقادصلا تناك ناو

 ةعطق نم رثكأ وأ تالخن ثالث وأ ةلخن عاب وأ ةرما ىضق لجر

 لوصكألا' ريغ عاب وأ ىضقت ىذلا ريغ لخنلا نم قبي مل لخن تناك

٠ ٩دنتي لخنلا
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 لخنلا لوصأ سايقب الا ىطعت ال لخنلا نا : لاق نم لاق دقف
 ةنس ٠

 ةثالث ةلخن لكل اهناو تينف دق ىتلا لخنلا نا : لاق نم لاتقو

 ثالثلاف دحاو خمش ق تافتلم ثرالث وآ نيتفتلم نيتلخن اتناك ناغ عرذأ

 ٠. هل نهلك نهضرأب

 ٠ ةرخآلا قراف ولو ٠ اهتادص اهل نا : ءاهتفلا نم لاق نم لانتو

 نم لوألا ضبقت نأ لبق اهتتراف نان : حبس ا ني دمحم لانتو

 .٠ بوبحم نب دمحم لوق ا وهو 0 لجآ قاد دص انهل نكي مل اهتنا دص

 ىلو كل نكي مل ةرخآلا قراف اذا هنأ انعم اذهو لاقت : هريغ نمو

 . .. ٭ لبجآلا نم :لجعم قاادص

 ٠ اذه ليق دق : هريغ نمو

 ٠ حابم هل كلذ نأل اهيلع جوزت اذا هيلع اهل قا دص ال : لاق نم لاتو

 قحالو جوزتف جيوزتلا ىف هل تنذأف اهنذاب جوزت اذا : لاق نم لاقو

 ٠ اهيآرب جوزت دق هنأل هيلع

 ٠ اهتتادص نم لجخلا هيلعق اهنذا: ريغب جوزت ناو

 ٠ اهنيعب ةآرما جوزتي نآ هل نذأت

( ١ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١١ م )



 ب ١٦٢

 لجاب اهل 7 ملو جوزتف اهنيعي ةآرما جوزتي نأ هل تنذأ ناف

 ٠ اهقادص

 كلذ ناك : اهيلع [ اذا اهتنادص لجاب اهل ذ ذخؤي : : لاق نم لاتو

 7 اهنيعب ةأرما نيعي "ل وأ اهنيغن ةأرماب نذالا ناك اهنذا ريعي وآ اهنذاب

 ٠ ةدعلل ىق اهدر مث | ىلاوخلا قلط مث هتجوز ىلع ةآرما جوزت ناف

 ةدعلا ق تدرو تقلط ىتلا ىلوألل تاقدصلا : لاقت نم لاقغ

 ....: ٣ ةدعلا ق اغذر امناو جيوزتب سيل اذه :نل ؛ . .ةرخال قادض الو

 ىلوثلل در دت هنأل ةرخكالو ىلوثالو ث اهقادص ,لجآ ةرخكال سيلو ,
 . ٠ ءىش ةرخاتل نكي مل اهتلطب مل هنأ ولو حاكنلا ةلزنمب درلاو و

 ىلوثال لجآلاب ذخؤي الو ةرخكال لجآلاب ذخؤي : لاق نم لاقو
 ٠ اهدر اذا

 هيف فالتخالاف ةدعلا ىف اهدر مث هيلا تعلتخا ىلوألا تناك ناو

 و ١ ادح . ٠

! 

 ٠ اهتتادص لجآ ةرخاتل نوكي نأ دكآلااو

 تصجر مث اهسفن تكام دق اهنأل اهت ادص لجآ اي ىلوالل ذخؤي الو

 : ٩ ٠ ةرخآلا ىلع هلخاد ىهف

. . :ه كلم اهسفن ى اهل نكي مل ىلوالاو



.١٦٣ 

 ىلعو جوزتلا نمضي هناف بئاغ لجر ىلع ,لجرلا جوزت اذا : ليتو
 ٠ قا دصلا بئاغلا

 جوزتملا مزلل هرمأ ملعي نآ ليت ثدح بئاغلا ثدح نا

 َ . ۔.٭ قادصلا هعلع

 جوزي نأ هل زوجي نم دح ىق ناك اذا هسفن ىلع جوزتي ى ذلا كلاذكو

 .٠ هنمرج

 تيضر تءاس نا رايخلا اهسفن ف اهل ميتيلا اهب جوزتي ةأرملاو
 ٠ ضرت مل تءاش ناو ثكسمت و

 هيأر ملعيو غلبي تح هيلع تكسمأ جيوزتلا لوأ ىف تيضر ناف
 . ¡ - ٤ .: . ٠ كلذ ق هتدا را مامتو

 ` ¡ : تبث جنوزتلاب ىضر ناق ا

 ناكو جيوزتلاب ةييضار تناكو ثدح ةجوزتملا ةأرملاب ثدح ناو
 ٠ ةيضار تناك اذا اهلام ىف ثاريملا هل بجو ايبص اهل كلاملا

 تناك ول نا انيمي فلح اهتوم دعب نم ميتيلا غلب ناف : ىراوحلا لاق.

 هيلع نوكي مث هب ىضرو جيوزتلا اذه مآ .دق هنأو ةجوز اهب ىضرل هيح
 ٠ قادصلا

 ٠ انظفح اذكه ث اهنم ثاريملا هل نوكيو

 ىح اهدلاوو ةيبص وآ ةميتي ةجوزلاو اغلاب جوزلا ناك ناو
٠ هلاحب جتيوزتلاف
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 حاكنلا تبث اجوز هب تيضرو تغلب اذاف ٠.

 حاكنلا خسفنا : تهرك ناو ٠

 ول هنأ تغلب اذا نيمي اهيلع هتثرولو هتثرو غلبت مل ىهو تام ناو

 ٠ اجوز هب تيضرل ايح ناك

 اهجوزت مث كلذ ىف اهدنع ام ملعي ملو ةميتي لجرلا جوزت اذاو

 تهرك اذاخ جوزلل ةيهاركلا اهنم رهظ مت تغلب ام دعم نم ايناث اجيوزت

 . ٠ ٠ ' لطبو .جيوزتلا حاكن خسفنا

 ٠ كلذ دارا نا اجوز هب تيضر ام اهنا نيميب جيوزتلا اهكردبو

 تغاب ىنح افناو اه رمآ ناكو اهلو اهجوز ةميتي جوزت لجر نعو

 اه اضر ملعي ماو قا دملاب ةيناث اهل دهشأف ىلولا حجرو اهل زهجيو

 ٠ اهطخس الو

 لجرلا باطو ةيكاركلا ترهظأ مث بايثلا تضبقوأ دقنلا تضبق نا
 . ,؟ هتهج ىلع هل ىذلا هيلع درت نأ

 اهيلعو اهل كلذف ةيهاركلا ترهظل ىتح اهاضر حصي مل نأ : لؤننف
 بهذلاو مهاردلا نم اهيلا هرصي ءىش لك كلمأ ىذلا ىلع درت نآ

 ٠ هنهج ىلع عاتملاو بايثلا و

 لهعف رمأ وه هنأ حص ام الا هلثم هيلع تدر كلذ نم تفلتأ امو

٠ كلذ ىلع هيلع درت ام وهف لاق ام هيغ



_ `-\!٥©٦ 

 : هلآسم

 تركتنأو هريغ اجوز هب تيضرو غلابلا ةأرملا ىبصلا جوزت اذاو
 ٠ اضرلا

 هقادص تذخأو امهنيب قرغ : اضرلاب لدع دهاش اهيلع مات اذاف

 ٠ اعيمج امهل لحي الو

 . نيدلو وأ هدشر ريغب دلولا نوكيف ادلو تدلو اذاف : تلق

 اهجيوزتب اضيأ جوزلا اذه ملع ناف ى بألل دلولا : ىراوحلا ويآ لات

 ملو ىبصلا جيوزتب اضرلاب ةنيبلا امهيلع نآ عمسو هريغ وآ ىبصلا ا اذهب

 قرف اهب جيوزتلاب ىضرو هتجوز بلطو غلب ىتح دحأ ىبصلا رمأب مقي
 , . ٠ هنيبو اهنيب

 ٠ رخالل الو لواال لحت ألو

 . هركي وأ ىضري مث غلبت ىنح قالطلا هيلع زجي مل ىبصلا قلط ناو

 ةل رهجملا طورشلا : هللا لأ ديع وبآ لان 6 هللا لأ همحر ناطحق ىبأ بانك نمو

 ٠ اهبف ضقن الو اهلهآ ى اع زوجي حاكنلا ة ه٥هدمتع دنع حاكنلا ق

 نم ةأرما ف مكح رباج ىبأ نب ىسوم نأ ىنخلب : هللا دبع وبأ لاننو
 مغيس ل_هآ ناكو نييسراف نيلجر قادص ىلع لجر اهجوزت متيس لهآ

 ٠ ةلخن نيعبرأ لجر لكا .مهئاسن تاقدص قف نوضرقي

 ةنس لثم هلخن نيعبرأ ىسراف لجر لكل ةآرملا هذهل ىسوم مكحف

٠ اهدلب لهأ
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 نم نيلجر ةميق الا اهل تسيل : اولاقو ث خايسثالا هيلع كلذ باعف
 ` .. اهدلب لهأ طرتشا امك ذخأي الو اهقحتست موي سرفلا

 ٠ هريغ نمو خايسالا لاق امك ىلوق كلذو هللا دبع وبآ لاقو

 هنع حجر الو كلذ همكح ضقني مل رباج ىبأ ني ىسوم نا: : لبق دق ,

 ٠ كلذ د ىلع ىضم و

 : لانق ناف ڵ سرف ةعبرأ قادص ىلع ةأرملا لجرلا جوزت اذا .: .لاقو
 وأ ىسامخ وآ ىس ١ دس ىنعنم نس وأ ء افص وأ اكيلامم وأ اد ديبع وأ الاجر

 ٠ تب ماش ه وهف ربكإ وآ لت 7

 ؟

. . ) ٠ , . ٠ 

 تفصو و امك .رسفي ذي ملو ةلسرم سرف ةعبرأ ىلع اهجوزت امنا ناك ناو 77

 ` ٠ تام اهجوز ناك ن را ائمسث اهل ئ رأ الف كل

 وه مك اذه اهتتادص مك .رقي ىتح هنذخ] ىح وهو اهتلط ناك ناو

 . ا ريثك وأ ال۔لن ءاش امي ىمسي ىنح هنم 7 الو هب ىمس امب اهل هذخأف

 ٠ اهئاسىن ذ تاندص ىلاا عجرت الو : : تلق

 ٠ ال : ل انت

 هب مسأ ملو قادص ىلع اهل هتجوز دق ىنأ اهيلو دهسآ ناف : تلق
 ؟ اهئاسن تاقدص طسوك هنم ذخآ انا اهي لخدو

 ٠ ءاس امب اهل رقي ىتح اهل هتذخأ ايح ناك ناا نكلو ى ال : لاق

. اهل هب رن ام الا اهل سيلو
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 اهاسن تاقدص طسوأ اهل نوكي امنا و ءىش اهلا : لف اتيم ".اك ناو 7

 ٠ ىضقنا ٠ ائيس اهيلو اهل ضرفي ملو اهجوزت اذا

 ز . |
 ىذللا اهتادص هنجوز نم ىرتشي نأ لجرلل زوجي : هللأ دبع وبأ لاق .

 ٠ اهل هبلع

 . .. , ,. ٠ ه هايا هتطعأ اذا اهل زوجي امك

 ٠ اهل ةجح الف فاو ريغ:.هنأ:و, قادصلل . ةلاهجلاب. تجتحا :ناف .. .. :

 : :. ..... ب ": : ... !
 . ٠ جوزلا هب . نمضي . مل ام هريغل .هتيطع الو هعيب هل زوجي ل : لاتت .

 ح هللا همحر _ بوبحم نب ذمحم نع دايز نب ناورم عامس فقو ...

 لخدن نآ لدق اهنلط مث نينس اهتلكآف. القن هتخوز 'ئضبق لجز نع , هتلان"
 .و ٨: "ج ", ه ؟ اهم

 7 لخنلا فضن هبلع درتو ةرمثلا فصت هبلع ذرت : ١ لات

 ؟ تينف دن لخنلا تناك ناغ : تلق

 ٠ ءىش لخنلا ى اهمزلي الو ضرالا فصن هيلع درت : لاق

 ةيراجلا تتام مث ادالوأ اهعم تدلوف ةيراج اهاضت نأ تيآرأ : تلق
 ٠ اهب لخدي نأ لدت اهتققلطق

٠ 

 ١ - -: .٠-۔-۔

٠١٩ 
٠ ٠ 

. 1 ١ ٠ ٨ ٠ 

٠ ةيراجلا ىف اهيلع ءىش الو دالوالا فصن هل : لانت
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 اهمزلي مل : لخدي نآ لبق نم اهقلط مث تتامو ةيراج ىضق اذاو
 ٠: اهتلغ فصن هيلع درت نكلو اهتميق فصن هيلع درت نأ

 اهتضرع اهنال ؤ اهتميق فصن هل اهمزل هيف تتامف المع اهتامعتسا اذاو

 روثلا اهحطن وأ تتامف رئبلا ىف تعقوف رجزتن نأ اهترم اهنأف فلتلل
 ٠ اهتلغ فصنو اهتميق فصن هل اهيلعف تتامف

 ٠ ىقابلا فصنلا ىف نامض اهيلع سيلو

 عفد هنال ةرمثلا فصن الا هيلع درت نآ اهمزلي مل : : لخنلا تفلتأ اذاو

 ىه امناو اهب لخدي ىتح اهل هيلع سيل امي اعيمج امهيآرب وآ هيآرب اهيلا

 ٠ ىضقنا ٠ نامضلا! اهمزلي ال ةنيمأ

 اهتادص ةثرولا بلطيف تومت ةآرملا ف لوقي ناك نامثع ىبأ نعو
 هتفوتسا دقف لجاعلا امآ جوزلا لوقيف 6 لجآلاو لجاعلا اهجوز ىلا

 ٠ لوخدلا لبق

 . اهقح مدهي ال :هلوخدو ءافولاب ةنيبلا جوزلا ىلع نا

 ٠ ةايحلا ف كلذكو

 . مكحي رشيملا ن ا ,. نب ناك كلذب ٥ و حبسم لانتو

 هتجوزل اتتا'د۔ص اريعب رشع ةسمخ قا دص هيلع ىذلاو : هلل ا دبع ىل لاق

 ' ٠. فصنلا روكذلا نم لبالا نم طسولا ىطعت ةلسرم

 ىئنثلا نم فصنلاو عذجلا نم فصنلاو فصنلا ثانالا نم دارأ هلعلو

٠ اهتوف امو نانسلا نم كلذ نود ام عدبيو
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 ىسامخلا ىطعيو قهارملاو ىعابرلا كرتب افصولا ىف لاق كلذكو
 ٠ ىساادسلاو

 مث ، ىطعيو قهاارملاو ىسادسللو ىسامخلاو ىعابرلا تموتن تثسث ناو

 ٠ فيصو لكل عبرلا ىطعيو ةميتلا هذه عابرآ ةثالث حرطي

 جلاعلاو غلابلا ورعلا موق جنز لاجر ةسمخ ىلع جوز : لاتق نم لاقو
 ٠ دحاو لجر لكلا اذه نم ةميقلاا ثلث ذخآ مث ىناغلا جلعلاو طسولا

 ىحتلملا غلابلاو ع غلابلا دزمالا موقي هنا اذه ليق دت : هريغ نمو

 ٠ عبر لجر لكل ةميقلا نم ذخأي مث ىناغلا جلعلاو طسولا جاعلاو

 هل نوكيف ىناغلا جلعلا و ىحنملا غلابلا ذخؤي ٠. : لانت نم لاقو

 . ةميقلا ُأان فصن

 دحاو لكل مث طسولا جلعلا و درمالا علابلا ذخؤي : : لاق نم لانتو

 ٠ ةميتلا كان فصن

 الف هلب تتام نا اهيلع طرشو ةآرما جوزت لجر ى : هللا" ديع هل لاق

 ٠ ٠ هيلع قادض

 طرشلا اذه ثشن د الو اهتوم د_ عم نم اهتثرول قادصلا همزلم هنا

 ٠ اهل قاإدص الف اهلبتت وه تام نا اهيبلع

 ٠ اهادص نم آريثو تام اذا اهمزاب كلذ نا

. هلام ف هتثرو ىلع قادصلا ف اهل ليبس الو
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 تدجو. ام الا هيلع اهل ءىنش. الف اهلبق تام .نأ لاق اذا كلذكو : تلقو . »

 ٠ لام نم هل

 ٠ اياحضلا و ايادهلا فق هلما دبع ىبأ .ىلع ضورعم ح معن : لاق

 الف جوزلا كلذ بلط اذا اهلجاع نم هتجوز ىلا لجرلا ىدهأ اذاو
 . اهيلع طرتسثي ىتح اهلجآ نم الو اهلجاع نم كلذ هل ىزآ

٠ { ٠ . 

 . -. -. .! : ذ , : ن -٠ } .:د :: مل .هر ٠؛: ١ . هز .... ." . ى . : ‘

 هدالب ريغ نم ةأرما جوزت لجر نعو ، ناطحق ىبآ باتك ريغ نمو

 ؟ اهتقتادص ىضت .نوكي :نيآ نم هنع ,تتام وإ اهنع تام وآ اهتتلط..مث
 . ., ٩١ { .' .. .. -٠ ث . ر 7 ٩. ١- ١ . ٠`

 .! . . { . !.ف . !نل ,, ف هلا ,, !:.. .. , ة ب ...
 .: " ` ٠0٦ هسقت"نعا ىضق ىذلا وه ناك اهقلط أذا اماف

 / ! !. ,!: . ! ٩

 نم وآ ةدلبو اهدلب نم 7 ثيح نم 'ىنحلقت : : اهشفلا نم نلا نم 7 دن ا

 ٠ ءاش ثيح نم اهدلم ريغ

 3 !. !! ٠ .... : . : . ا '۔۔ ..

 هنم نوي ىذلأ دللا كلذ لودع لودلا ىأر ن هلأ نم ا 1 نا و

 ٠ ذخأن لوقلا اذهبو تاقدصلا ىف ءاضقلا

 تعاسث ثيح ىضقت : : لات نم اغ ناوخلا بابلا اذه ريغ ىف لاقو .
 ٠ اهدلب ق ءاضقلا ق لخنلا ة همدقو اهدلي ة هنس نم

 . ;¡ . . . ٠

 ىذلا دلبلا كلذ ىف تاقدصلا ف ءاضقلا ف لخنلا' هميقي : لاق نم لاقو

 ٠ هنم اهيضقت

 . ا

 اهدلب هل ناك ناف ث اهنع تام اذا امآ و ث ةلآسلا مامنن هباوج نمو

٠ اهدلبب دلبلا لودع ء لودعلا ىآرب اهدلي ىق الا ءاضقلا نكم مل لام



 ب ١ل١

 نم ىقب ام هدلب نم تضق اهدلم نم اهقتادصب ءاغولا متي مل ناو

 ٠ هدلب لودع ئآرب اهتتادص '

 ءاضتلا ناك : اهتثرو ىضق : : جوزلا دارأو هتيملا ىمه . ةأرملا تناك ن ناو

 . ه اهلام نم

 نم هسفن نع ىضق هلام نم ءاضقلا , اكو اهدلب ق اهل نكي مل ناف

 نم 7 ثيح نم : هدلب نم ءاش ن وأ اهدلب نم ءاش { نأ هلام نم انق ثيح

 . . .. | .. ...> .:, . ٠. ذلام

 هتوهك اهتوم سيلو هلام نم مهضعب ليق دقنو : ل اقت هريغ نمو عجر

 ٠. ٠ اهريغ نم وآ اهنم 4 ثرو. امم هلام ةلمج ق هيلع قحلا ا نال..

 ٠ هلام ف أ هبلع قحلا نأل هلام نم الا اهاضق نكي مل وه تام اذا امآو

 اوءعاست ث ثيح نم هت ره , دعب. :اهنوضقي ةثرولا نآ اضيأ ذ لاقأ نم لانتو . .

 ٠ ٦ رثكالا وه لوالا لوقلاو لاحلا اودعيو

 نم اهتثرو ىضقت نآ ةتيملا ىه تناك نا وه هبلع نا : لاق نم لاتقو ..ه

 ىلا ىرقلا برقأ لام اهل ناك ام ثيح نم مث هدلب نم مث اهدلب نم اهلام
 ٠ اهلام نم ق ونست ىتح اهدلب

 ءامو ضرأو لخنو لام هل ناكو اهنع تام اذاف : هباوج نمو
 هنيعي فورعم اه دلب ق قا دصالاا جيوزتلا دنع اهيلع طرش ناك ن راخ

 ٠ لخنلا تذخأ اهقادص اهيفوي الام لخنلا نم دلبلا كلذ ى هل ناكو

 ةميقب لودعلا 'ىآرب ضرالا نم ايقادص نم ىقابلا ذخآبو

. . ٠ ا ٠ لخنلا



_ .١٧٧٢ 

 نم اهدلب ريغ نم الخن ذخأت نأ ةآرملا راتخت نأ الا ءاملا كلذكو

 ٠ كلذ اهلف : ناك ثيح هلام

 نم هيف اهل طرش ىذلا دلبلا نم اهقادص ىفوتست نأ تدارأ ناو
 ه ءافو لخنلا ىف نكي مل اذا كلذ اهل ناك لخنلا ةميقب ءاملاو ضرالا

 ام اه دلب نه تذخأف هنيعب اه دلب ق اطرش اهل طرتشي م. ناك نا و .

 ٠ ىرقلا ن نمو

- 

 هعيبب اه ءدلب ىلا ىرقلا برتقأ نم : ..اهل ليق دقو .: لات ‘ هريغ نمو

 ٠ ىفوتست ىتح برقالا مث برقالا

 ماد ام ءام الو اضرآ ذخأت نأ اهل الو اهيلع سيلو : هباوج نمو

 ٨ اهدلب ريغ وأ اهداب ىف لخن :هل دجوي

 ق ىقب ام تذخأ ءاملاو ضرألا ىلا تعجرو لخنلا تداب اذاف

 . ءاملاو ضرألا نم هل اهدلب

 .ىفو سن ىنح ءاملا . مث ضرألا مث لسغلا مث ة ةغلا لا لخنلاب آدييو

 ٠ ىفوتسنت لودعلا ىآر

 نم ناك ثيح هءامو هضرأ تعبتا تعجر ءافو كاانه هل نكي مل ناف

 سيلو ءاملا مث ضرألا مث لسغلا تذخأف اهتيرق ىلا تعجر ىرقلا
 ءاملاو ضرألاو لسفلا نم ائيمث اهدلب ريغ نم ذخأت نأ اهل الو اهيلع

٠ اهدلب ىف ءامو ضرأو لسف 4! مادام



. - ٧٣ \ ٠ _ 

 تعجر ءاملاو ضرألاو لسغلا نم اهدلب نم هلام تغرفتسا !اذاف

 ءاملا مث ضرألا مث لسفلا نم اهتادص ةيقب تذخأف هيلا ىرقلا برقأ ىلا

 ٠ ىوتست ىتح كلذكو هلام نم

 جلف ةس نم قادص ىلع ةآرما جوزت لجر نعو : هباوج نمو .

 ٠ م امو ضرأو لخن جلفلا | كلذ ق هلو هنيعي

 ٠ ىلوذلا ةلأسملا ف باوجلاك ةلأسملا هذه ىف باوجلاف

 تمتتسا اهقادص اهيفوي ام جلفلا كلذ ىف لخنلا نم هل نكي مل نا

 . هيق قادصلا طرش ناك ىذلا جلفلا كلذ نم ءاملاو ضرألا نم اهتادص

 اذه ىف د۔جوب مادام رخآ جلف ىقس ىلا زواجت نآ اهل سيلو

 ٠ ءامو ضرأ نمو لام نم اهل هيف اهطرش ىذلا جلفلا

 كلذ نم { ءاملاو ضرألاو لخنلا عيمج نم كلذ تغرفنسا اذاف

 ٠ لخنلا نم ناك ثيح هلام عيبب تعجر هيف اهطرش ىذلا جلفلا

 كلذ ةميقب لودعلا ىرب قوتست ىتح ءاملاو ضرألا كلذ دعب مش

 ٠ هيف اهل ناك ىذلا جلفلا

 ناك اهتدجو ثبح لخنلا عيبتو ضرألا عدت نأ ةآرملا تدارأ ناو

 ناك ام طرشلا هينف اهل ناك ىذلا جلغلا كاذ ةميقب لودعلا ىآرب كاذ اهل

٠ دابلا اذه ىق ءاضتلا



 :۔ ١٧٤.

 كودعلا ىآري ءاضقلا ناك دلبلا كلذ ريغ رخآ دلب ىلا تزواج اذاو ..

 ٠ باوصلل قفوملا هللاو ذخأن اذهبو

 ثيح نم اهقادص ةيقب ذخأت نأ ااهل نا ليق دقو : لاق هريغ نمو
` ٠ هنم اهقح نألا طرشلا هيف اهل ىذلا جلفلا كلذ ةميقب ناك



:.:, 

 ة ل ٧6!

 . ,: رثألا نم اضيأ تاقدصلا ءاسخت :

 حضو امف اذكو ا :اذك ىلع بطخ يقغذا لجرلل . ةآرملا. تلاق اذاو. :

 5 5 :© .. كيلع كلذ سيلف ع كلذ قوف كيلع

 : اميلع مكح ةنيبب اهيلع تماقل وأ كلذب ترق اذاف
 ٠ هقفانم ٨ يمسو اهت ادص ه اهل : لاق نم ل انتو

٠ ٠ . / ٠ ٠٥ ! ! ٠ 

 . ى . . ١ . ٠ ` ١

 ة ريرملا ق هيلع' ىقب ام ال ( اذهل سيل ليق دقو : لاق ت هريغ نموأ آ

 . هدر اهيلعو كلذ اهعسي الف رهاظلا ىف كلذب هيلع مكحي نأ الا

 ه كلذ ئلع عقو امنا جيورتلا نأل اهيلو ضرق ام اهل : لاق نم لاتقو

 تلآس ث هللا دبع نب دلاخ لا ميهاربا ىبآ باوج نمو : هريغ نمو
 مث هلامو هسفن ق اهققح هيلع بتكو ةآرما .جوزت لجر نع هللا كمحر

 اهجوزو تكله نل ىلا هتجوز دي,ق لاملا كرتو رحبلا عطق جوزلا جرخ

 ضبقي ملو ةبه لجر ىلا هلبق وآ هتجوز توم دعب هلام لازآ مث
 .ه قادص اهجوز ىلع ةآرمللو بهاولا كله ىتح لاملا هل بوهوملا

قادصلا نا :: ملغلا .لغأ نم لات نما لاتتف اذه: وخن نع:تلآس ذقق
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 دلي كلذ ى اهتتحو ةلازا هيف هل سيلف دودحم هلام نم ءىش هيف ناك اذا

 ٠ اهتح فوتست ىتح لاملا

 مث هل ةبه رخآ لجر ىلا هلازا مث هاوس هلام ىف ناك ناف

 ٠ ةيطع ةبهلا ناف لاملا هل بوهوملا ضبقي ملو بهاولا كله

 اهتثرولو اهجوز لام ق اهتح ةآرمللو تبثت مل درجت مل اذا ةيطعلاو
 ه كلذ نم حصي ام ىلع اهنم اهثاريم

 نيملسملا دنع هحصااب كلذ ريغ وآ رارتناب وأ قحب ةلا. زآ ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو هيلع ليزأ نمل تباث كلذف

 هنا لاتق ام امآو : نامثع نب ىراوحلا ىلا ميها ربا ىبأ باوج نمو

 .٠ تومد نآ ىل ١ هدي ق هل ام نوكي هنآ ةيونثمو طرش ىلع اهنت !دص اه اضق

 تف"فيعصص ¡٠؟ اضت ١ ذه نأ هريغ وآ هلل دبع ىبآ نع انيآرو انعمس دقف

 . ةيونثم هيف ثيح

 .... ٠. , هيونثمو طرش هيف عيب لثم وهو .

 هتجوز ىضقي نآ لجرلا ىلع سيل هنا لانت نم لاقو : لاتن هريغ نموا
 :ه هب لحي ام ذخأي ىتح اهقادضص لجآ

 ٠ كلذ ىلع ىه ريجت الف 6 هتجوز ىضقت نآ بلط ناغ

 ٠ كلذ ىلع ربجي مل وه ىبأ ناو

٠ هذخآ ىلع تربج اهقادص لجآ اهيلع ضرع اذا : لاق نم لاتو



 ٠ درت نأ اهيلع لات نم لاتغخ هيلع درت نآ بلط مث هتضبق ناف

 ٠ هدر اهيلع سيل : لات نم لاتقو

 ىتح مالظل ا ىف هتآرما ىلع الجر لخدآ لجر نع تلآسو : هريغ نمو

 ؟ اهتطو

 ٠ هبلع ىذلا قادصلا ريغ قادص همزلي : لاق

 اذا : هللا همحر بوبحم ني دمحم هللا دبع ويآ لاتو : هريغ نمو

 افيعض اطرش هارف تومت ال ةيراج هتجوزل هسفن ىلع لجرلا طرتشا
 ىلاا هدي نم ةآرملا لوزتو تومي هنألا ةدحاو ةرم اهيطعي نأ هيلع امناو
 ٠ ثراو دعي ثراو

 ٠ حاكنلا صقتن : لوخدلا لبق كلذ ىف افلتخا ن

 ٠ ةدحاو ةرم مهيلع امناف لوخدلا .عقو اذاف

 ض اهجوز ىلع اهل طرشلا اذه زوجي : لات هنأ نسحلا ىبأ نعو
 ٠ ةيراج قادصلا نم هبلع ناك ةيراج تتام املكو

 ىتلا ةيراجلا ىوس رخآ مداخ اهل هيلعف مدخي نمم ىه تناك نا

 ٠ ىه اهل كلت نأل اهتادص ق هيلع تطرش

 ٠ رفعج نب دمحم باتك ق تيأر اذكه

 ىسادسلاو ىسامخلاو ىعابرلا مهنم جتنز ةسمخ ىلع حوزت نمو

( ١ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١٢ م ]



 س ١٧٨

 كلذ نم نوكي مث ىلاغلا جلعلاو طسولا جاعلاو غلابلاو درمألاو قهارملاو

 ٠ دحاو ىجنز لكل عبسلا

 : ةلأسم وج

 عاش ام اهعم ثكميف ةلخن ةئام ىلع ةآرملا جوزتي لجرلا نع هتلأسو

 ٠ اهيلع زوجيو كلمي ام ىلع ىرخآ ةأرما جوزتي مث هللا

 ٠ نافصن امهنيب مسىقي : لاق

 ٠ ةصحلاب اهقادص ردق ىلع امهنم ةدحاو لكل : مهضعب لاقو

 نم لتقأ ناكو وه مك ملعي نكي ملو كلمي ام ىلع اهجوزت ناك ناف
 ٠ اهئاسن تاقادص اهلف اهتادص

 مهد رد ةعبرأ ةمر.ق هلام ناك اذا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ٠ كلذ الا اهل سيلو جيوزتلا زاج : ادعاصف

 ناكو كلذ اهل زاج كلمي ام عيمج ىلع ةرخآلا جوزت اذا : ليقو
 . هيلع انيد ىلوأنا قادص

 نم طسولا نود ةأرملا ذخأت ال قادصلا ىف هللا دبع وبأ لاقو
 ٠ اهل فعض ولو اهقادص

 هق لودعلا داز ولو اهتادص نم طسولا قوف ذخأت نأ اهل سيلو

هتمسق ٠
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 لخنلا نم ىقي امو هلام ق تناك اذا ءىجي كلذك ناك ناو : لاق

 ٠ اهسوءعر نع

 سيلو : لاق ، لودعلا ىأآرب ىقب امم ءىش وآ ءافو هيف نكي مل ناف
 ٠ لمحيو لغي ام الا قادصلا ىف اوضقنا نا لودعلل

 ؟ اققذع ةلخن لك لمحت تناك ناغ : تلق

 ٠ كلذ نم رثكأ لمحي الخن نوكت ىتح نكلو ث ال : لاق

 فلأو ةلاخن نيسمخ اقادص ىلع ةآرما جوزت لجر نعو : هريغ نمو

 ٠ فلألا ىف اوفلتخا' مث وه ام فلألا مسي ملو

 ٠ رانيد فلآ ةآرملا تلاقف

 ٠ مهرد فلآ : لجرلا لاتو

 ٠ جوزلا لوق لوقلا : لاق

 . اهريغ وآ مهردب ةنيبلا هب تماق ام الا هب رقأ ام الا مهل سيلو

 نم دلىلا ةنس هيلع ام كلذ نم اهل ن ١ ل_يق دقو : لات هريغ نمو

 ٠ ريناندف ريناند نوكم فلألا ناك نا اهلثم وه نمم وآ اهئاسن

 ةرمباغعلا د ذع مسي مل هنا' اورراقت اذا مهاردف مهارد ناك ناو

٠ 
٠ ع ىس
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 لوقلاف رانيد فلأ ىه تااتو ث مهرد فلأ وه لاتف ايعادت ناو

 هنيمي عم هلوقت

 اهجوزت اهيلو وه ةميتي لجرلا جوزت اذاو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ! ٠ تريغ تغلب املف يئطو مث اهئاسن تاقادص نم لقاب

 ٠ ىلولا ضرف ام الا اهل سيل : موق لاق

 ٠ اهئاسىن قادص لثم : لاق نم لاقو

 ٠ اهتتادص نم لقأ ىلع ةأرما لجرلا جورت اذا كلذكو

 ام الا اهل سيل ؤ“ كل تقصو ام ىلع بوبحم نب دمحم لوق ىلعف

 ٠ اهيلو ضرغ

 امهدعب لانق س لضفملا نب رمعو نامثع نب ناميلس كلذ ىف فلتخاو

 ٠ اهيلو ضرف ام ال ١ اهل سيلف ئ اينث ثن اك ن ١ و

 لآسىت ال ىحنست ركبلاو اييث تناك اذا كلذ نع لآست تناك ناو

 ٠ كلذ نع

 ٠ ابيث ول اركب تناك اهيلو ضرف ام الا اهل سيلو : رخآلا لاقو

 ٠ ابيث وآ اركب تناك اهئاسن تاقدص لثم اهل : رخآلا لوقو

٠ معن لاق : هريغ نمو
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 هانظفحو هانفرع هلك اذه :: ليق دقو ٠

 ادح ىلولا هل دحي ملو ىلاولا ىأرب جوز ليكولا ف ليق كلذكو .

 اهئاسن تاقادص لثم ةأرملل سيلو ىلولا لثم ليكولل : لانت نم لانف
 ٠ كلذ نم لقأ اهل ضرف اذا

 اهل ضرف ام الا ةأرملل سيلو ث ىلولا لثم ليكولل : لات نم لاق

 صقني نأ ث هيلع رجحي وآ ادح ىلولا هل دحي نأ الا ليكولاو ث ىلولا
 ٠ دحلا دعب هرمآ زوجي الف ء هنود

 نم لنب اهجيوزت ىلي ىتلا هتمرح جوز اذا ىبصلا ف ليق كلذكو
 ٠ اهئاسن تاقادص

 ٠ غلابلا ريغ اذه ريغ ىف ىبصلا نا : لات نم لاقف

 ايبص ٠

 تاقادص نم لقأب ىبصلا اهجوز اذا ةيبصلا ف اضيأ اوفلتخاو
 ! ٠ اهاسن

 اذا ةيبصلا و ىبصلا جوز نم غلابلاك سيل اذه ق : لاق نم لانف

 . 3 ٠ غلابلا اهجوز

٠ فرااتخالا ىف ءاوس كلذ لك : لاق نم لاقو
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 اهئاست تانقادص نم لقأب ةآرملا ملع ريغب هسفن ىلولا جوز اذاو

 ؟ اهئطو ىتح كلذب اهملعي ملو جيوزتلا هيلع اهل تبث ىذلا" اهتادصو

 . اهئطو ىتح كلذب اهملعي ملو جيوزتلا هيلع اهل تبث ىذلا اهل نا

 اغلاب وآ ةيبص تناك اهئاسن تاندص طسوأك اهقادص هيلع اهل ناف

 ٠ اركب وأ

 ٠ افالنخا كلذ ىف ملعن الو

 ٠ هنيد ىبأ نع ضقا اهجوزل تلات ةآرماو : هربغ نمو

 ىذلا اهننادص ريغ كلام نم ءىشب ىل ىدهشت نأ الا لعفأ ال : لاقف
 ٠ 4هدلع

 بلطت 77 مث اهت أدصي هل ت دهشأف هنيد اهيبأ نع ىضقف

 ٠ هركف هب هل تدهأ ام

 ىذلااو اليلق نيدلا ناك هب هل تدهأ ام هل لحيو كلذ هعسيأ

 ؟ فاعضأب اهيبآ نيد نم اريثك ناك هب هل تدهش

 ى 7 0

 ةفراعو مها ردلا نم وه مكو اهيبأ ىلع ىذلا نيدااب ةفراع تناك نا

 ٠ لالح هل وهو اميلع تباث وهف هب هل تدهأ امب

 اهيلع دريو اهيبآ نع ىضق ام اهلف اهيبآ نيدب ةفراع ريغ تناك ناو
 ٠ ىقابلا

٠ تطعأ ام فرعي ماو اهيبأ نيدب ةفراع تناك نا كلذكو



_ ١٨٣ _ 

 : ةلأسم :3

 ةرم اهئطوف اهبلع لخد مث اهقلط مث ةآرما جوزت لجر نعو

 ٠ ةرم دعب

 ٠ كلذ دعم ملع من اه در دن هت ا: ل او

 اهابا هئطوب ناث قادص اهلو لوألا اهتادص اهلو امهنيب قرغي : لاق

 . ىرخآ ةرم اهرست مث اهكرت مث ارست ةرم اهئطو نوكي نآ الا

 ٠ لوألا. قادصلا ىوس قادص اهرسقب ةرم لكل هيلعف أ

 اهكرت مث اهئطوو اهيلع لخد مث قالطلاب اهملعي مل ناك نا كلذكو
 . قادص اذكه اهب لعف ةرم لكل هيلعف اهئطوف عجر مث عطقناو

 ةأرما اهيلع جوزت مث اه لخدي ملو ةآرما جوزت لجر نع لئسو ١

 . . ؟ هلك اهقادص ىلوألا تبلطف ىرخآ

 ٠. اهقادص فصن الا اهل سيل : لاق

 ٠ هلك قادصلا .هيلع اهل ناك اهب لخد اذا : لاتو

 ٠ لجآلا كلذ امناو معن لاق : هريغ نمو

 ٠ هلك هيدؤي ىتح هل ليبس الف لجاعلا امأو

 هلك قدلا اهيلا ىدؤي نأ هيلع اهل ناك اهيلع جوزت اذا : لين دتو
٠ باوصلاب ملع هللاو ڵ كلذ نع لوخدلا رجحي سيلو هلحم كاذ نأ



_ ١٨٤ 

 ع ئلع نب ىسوم نع حاضولا نب دايز نع ىراوحلا نب لضفلا ظفحو
 . اهب لخدي مل ناو الماك اهادص تبجوتسا اهيلع جوزت اذا هنأ

 تومل ١ هرضح املف اهتتادص اهجوزل تكرت ةآرما نعو : هريغ نمو

 ؟ اهتادصمب اهل ىصوأ

 هب اهل ىصوآ مث اهيلا هنم بلطمب اهادص اهجوزل تكرت تناك ناف .
 ٠ اهل وهف اهيلا هدرو هضرم ى

 هب ىصوآ مث اهسفن تبلطو هنم بلطم ريغ نم هل هتكرت تناك ناو
 ٠ ةثرولا نم اهنأل اهل زوجي ال كلذف اهضرم ق اهيلع هدروآ اهل

 ٠ تومل ا دنع ةيطع الو ضرم الو ةحص ق هل زوجي الو

 هيلع جوزتي الجر لجرلا لسرأ اذاو ؤس ناورم ىبأ عامس ريغ نمو

 نعف ٥هوجورت نا و ٩4_داع جوزتأ نآ ىنلسرآأ انالف نا : موقل ١ لاقف

 ؟ لسرلا ركنأف هوجوزف ملعأ متنأف هومنه رك ناو مكل تلبق هتلاسر

 جوزتي نآ هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو لوسرلا ىلع ءىش الف

 ٠ قلطي نأ لسرملا ربجيو هيلع

 ركنأ مث هيلع جوزتو ىنلسرآ انالف نا لتي مل لوسرلا ناك ناو
 ٠ لسرملا

 ٠ هاس رآ هنا : رخآلا لاتو

٠ قادصلا فصن لوسرلا ىلعف



_ ١٨٥ 

 .. هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو ٠

 مث هلسرأ هلعل هنأ لجر نم قلطي نأ هيلع جوزتي ىذلا ربجيو
 هلسرأ هنأو ٤ هيلع هل ةلداع ةنيب لوسرلا مم نوكي نأ ال ١ ركنأ

 ٠ هننيبلاب ذخؤيف

 ةجاح ال لاقت هنبا ءاج املف ةآرما هنبا جوزت لجر نعو : هريغ نمو
 ؟ اهيف ىل

 ٠ هيلع وهف هب لبقتف انقتادص اهل ضرف دق ناك نا .

 ضرأ نم تلمح . نوك نأ الا ءىش هيلع سيلف هم ليقتن مل نا و

 : ٠ اهدرب ىتح اهيلع قفني هناف ىرخآ

 ه

 . هرمأ هنبا نوكي نآ الا ديدج رهمب ءاسث نا اهجوزتي نأ سأب الو

 ٠ هنبال لحت الف اهجوزتي نأ هرمأ هنبان ناك ناف

 دلو اميأ ىنع . ظفحا : : لات : : هللا هظفح ناورم ىبآ نع . : هريغ نمو

 فصن جوزتملا ىلع نا جوزتملا هرك مث لجرا ةآرما جوزت بنجآ وآ

 3 ٠ قا د حلا

 نأ هلسرل بئاغلا نآ جورتملا ىبنجألا وآ دلاولا لاقت ن : : لاتو

 ضري ملو ةلاسرلا ركنأ بئاغلا كلاذ غلب املف ٥هوجوزق 7 كلت جح وزتب

 ٠ اقادص جوزتملا م زليم ال هنأ جيوزتلاب

 قادصلا فصن هيلعق ىضرأ ال : لابت. مث هلسرأ هنآ رآ ناخ

١ 
٦



١٨٦ 

 مهرد فلأب ةآرما اجوزتم ناكو مهرد ىتئامب همالغ لجر عاب اذاو

 ؟ مهرد فلآ ىواسي وهو

 نيمي هيلعو اهب هعاب ىتلا مهرد ىتئاملا ريغ هيلع اهل سيل هناف
 ٠ اذه هعيب ق سلاو ام

 هللا دبع وبأ لاق ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ باتك نمو

 ا_هيلا عفدف مهرد فلآ قادص ىلع ةآرما جوزت لجر ىف : ىلع وبآ لاق

 اهب لوخدلا لبق اهقلط مث اهنم هضبقف هل هتبهوف اهل هلوخد لبق افلآ
 . اهيلا هعفد امهيلا راص ذقؤ هل سيل : لاقو مهرد ةئامسمخ بلطف

 ىقابلا تنمضو .دقعلاب تقحتسا ام ت خ اهنا ةلأسملا هذه فو

 قادصلا فصن :وهو مهردلا ةئامسمخلا ريغ قحتست مل اهقلط املف هل

 ٠ ملعأ هالاو ڵ تقدصت اهنأل ى ىقابلا نمضي نأ ىغبنيف

 ٠ ءادوس ةيراج ىهف ةيراج ةآرملل طرش اذاو

 اسرف ءافصولا نا : اولاقو ةيدنه اهنأ اهيلو وأ ةآرملا تعدا ناو
 ٠ كلذم ةنيبلا مهيلعف .دونه وآ

 سا-_ذلا ضعب اهطرتسشي ىتلا ةلماكلا ةلحلا ىف : هللا دبع وبأ لاق

 . مهئاسن تاقادص ق

 وهف بايثلا نم فورعم طرش كلذ ىف مهل دلبلا لهأ ناك نا : لاق
 ٠ مهطرش ىلع

 ةلحلا هذ_هھ نآ ىرآ ىناف مولعم ءىش مهعم كلذ ق نكي مل ناو

٠ بايثلا نم اطسو رامخو ءادرو عردو ةقحلم با وثآ ةآرما ةوسك ةلماكلا



_ ١٨٧ 

 نم اهل ثدحي ام لاحل اهجوز ىلع باوثأ ةتس ةآرملل تلعجو

 ٠ ىضقنا ٠ ضيحلا

 كلذ ىلعو هلام عيمجب ىرخأ جوزت من ةأرما جوزت لجر قو

 ٠ هوحكنأ

 ٠ هوحكنأ كلذ ىلعو ائيش ىلوألا كردت ال : حبسملا نب دمحم لاتق

 كلذ نم لقأ وأ اهئاسن تاقادص ردق ىلع اهاضق ةرخآلا تناك نا

 ٠ اهاضت زاج

 نم لضفلا اهتبحاص تطعأ اهئاسن تاقادص نم رتكأ اهاضتق“ناو

 ٠ هيلع اهل ىذلا اهقح

 ؟ اهقح تيلط ىلوألا تملع املف اهب لخد نأ دعي. هلام اهاضق نا

 + تيضق ام اهل زوجي ىلوألا لثم ىعم هذه : حبسم لانق

 ٠ امهبآر وهو ىلوألا ق هلوت لثم اضيأ هذه ق : مىىتاه لاتو

 امهنيب ةرخآلا هنضبق اماادص امسق ناسغو ثراو نا : مسثاه لانتو

 ٠ اهب لخدي مل ىلوألا تناكو ى ىلوألا نيبو

 ىلع نب ىسوم دبع هعم دهاسو وه دهش هنأ ىلع نبا ره زآ معزو

 دعب امهدهشأ ىلولا ناو لجآو لجاع قادص ىلع ةرما جوزت لجر نع
 ٠ هنآرما ىلع هزاجآ دك هنآ كلذ

٠ لجاعلا همزلي ملو لجآلا هيلع ىسوم تبثأ



_ ١٨٨ _ 

 نآ بلطغ لخنلا هنكمي ملو قادص هتجوزل هيلع ناك اذاف : تلق
 ٠ لخنلا نمث ىلع هداب ءارش الا دجب ااف لخن اهل ىرتشي

 ؟ سايقلا ردق ىلع كلذ ىف لجؤي له

 ٠ ناربسكب الا هلام قفني مل ىذلا لجؤي امك لجؤي هنا

 نم اثرش اهقلدص نم هتجوز ىطعي نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اهتادص اهتقفن وآ اهدالوأل هترمث نأ ىلع هترمث اهل سيل نأ ىلع هلام
 ( ٠ هلصأ ىق اهل ءىش الو هلام ةلغ

 سيل نأ هلام نم ءاس امب اهقادص هتجوز ىطعأ اذاف تفصو ام ىلعف '
 ٠ اهدالوأل هترمث نأ ىلع هترمث اهل

 هلام ةرمث اهاضق نا دارأ هلعل هلصأ ىف اهل ءىش الو لطاب اذهف

 نم تضبق ام تفرعو كلذ ىاع لاملا تضبقو كلذب تيضر ناف
 اذهو لاملا كلذ ةرمث الا نكت ملو كلذ اهيلع تبث كلذ ىلع لاملا

 ٠ تباث طرشلا

 ىذلا اهتادص ىل تكرتو ةأرما تجوزت تنك ىنأ هتجوزل لاق نمعو

 ٠ اهقح 4 تكرتف اهتح 4ل عدت نأ ء اجرو هنجوز عمسب نآ بحأو ىلع اهل

 ؟ ةنم بلطم اذه وأ أربيأ

 ىنح كتقح نم تصلخت دق ول ىلا بحأ ام اهل لاق ول كلذكو : تلق

٠ 7 ء كل ى ذل



_ ١٨٩ 

 ٠ كننح نم مغ ىق ىنا اه : لاق وأ

 ٠ "ىنلع كتتحو تومآ نآ فاخأ لانت وآ

 . كتقح نم صلخأ لاتحا فيك ىردأ ال : لان وأ

 ٠ اذه ع هل تكرت نا ىرت ١ : تلقن

 _ ؟ هل هاري ال مأ أزبيأ

 ٠ اهتادص ف هتأرمال ضرعي نأ هل سيل : اولاق دقف

 ةعجرلا انهل ناك تعجر مث ضيوعتلا ىلع هل تكرتف اهل ضرع اذاف
 كثم ضيرعتلا اوأر مهنأكو كلذ ف تعجر ااذا اهقادص نم أربي الو

 ٠ بلطلا

 ٠ بلطلا لثم وهف كلذ نم هل تكرتف اهنم رضحمي هبر اعد ول كلذكو

 اضهدحآ تام ىتح عجري مل مش هل هتكرتف اهتادص اهيلا بلط ناو

 , ٠ اهتتادص نم ءىرب دقف

 نعو ث ةعجرلا اهل نأ الا بلطلا ءاهقفلا ضعب زاجأ دقو

 . رثؤملا ىبآ

 ؟ ذخؤي نم ىأرب ةميقلا ف لودعلا فلتخا نا تيأرأ : تلق

٠ كلذ نم ىأر امب مكاحلا ذخأي : لات



. ١٦٠ 

 ؟ امكاح نكي مل ناف : تلق

 لمآ نم اهب ةفرعملاو لاومألا ةميقب ملعلا لهأ ىأآرب ذخؤي : لاق

 ٠ ةنامألاو ةقثلا

 اهقادص اهيضقي نآ ميتيلا جوز ميتيلا ىصو ةلعل دارآ لجر نعو

 ٠ تيملا لام نم

 . ءىش حصفلا نم لاملا كلذ ىف عقي ملو لخنلا ى حصفلا ركذ دتو

 ؟ تقولا كلذ ق ءاسنلا تاندص ءاضق زوجي له

 نوكي ىتح تقولا كلذ ىف تاقدصلا ءاسنلا ءاضت زوجي معنف

 ' ٠ ةأرملا ىضقت ىتلا ةلخنلا ىف رثكألا وه حضفلا

 ٠ رابخالا نم ديجلا ديج هنأ طرشو لخن ىلع هتنبا حوز لجر نعو

 ئثم اندنع ديجلا رايخلا نأل لخنلا رايخ نم نوكي اندنع اذهف
 ٠ رابخلا

 ىلا اعزاذت هللا دبع تنب ريخلا مأ هتجوزو نامثع نب رفعج ناك
 ٠ هللا ديع ىبأ

 تلخد نا ائالث اهتالطي فلح رفعج اهجوز نأ ريخل | مآ ثتعداقف

 ٠ اثالث قلاط ىهف : اهنرسكيل هتيب اهحيجن

 وه ركنأو اهرسكي ملو تييل ١ ةحيجنل أ تلخ دآ انآ ريخل ١ مآ تلاتغ

٠ اهرسك هل ىعداو & كلذ



 س ١٩١

 ٠ هنم نيميلا هذهب لدع ىده اش ترضحأو

 هنأو اهتلخدأ اهنا تلاق اذا اهنيمي عم اهلوق هللا ديع وبآ ىآرف

 . اهتادص هنم تبلط مث ءالييالاب هنم اهناباو اهرسكي مل

 ىلا مه رد فالآ ةرشعب ىجنز ىمرضحل هلك هلام عاب هنآ جتحاف

 ٠ ىىبم سمخ

 هنم ها رتشا هنأ رقأف كلذ نع هلاسف ىمرضحلا ٠ هللا دبع وبأ اع دف

 ٠ ةلواحمو ةسلادم هنم هارتشا امنا هنا لاتو

 ىلا عجري لاملا نأو دساف لاملا اذه نأ : هللا دبع وبآ ىآرف

 ٠ ةسلادملاب ىمرضح رقأ اذا لاملا نمث رفيجل ىمرضح مزايو رفيج

 اهقادصب ريخلا' مأل لاملا نم عيبي نأ رفيج رمآو كلذب رفيج رقي ملو
 ٠ اهيلا هعفديو

 نم ة اكزلا نم ٥ اكزلام ريخلا مآ ذخأي نأ دمحم نم ةنادع داراف

 ءاليالاب هللاا دبع وبآ هيلع مكح ذا نينسلا نم الخ امل هتضبق اذا اهتتادص

 ٠ نيميلا هذه ق ناعزانتي ذم انيتسى مهل الخ دق اناكو قادصلايو

 ٠ ةاكز اهيلع هللا دبع وبأ ري ملف

 ىلع قالطلا ى ناعزانتي اناك ىتلا نينسلا كلت ىف نكي مل : لاتقو
٠ رثألا نم ؤ اهقادص ذخآ نم هردتم



 ن _ ١٩٢

 قادص ىلع ةرما جوزتي هنأ لجر.ىلع ادهش نيدهاش نع : هتلأسو

 ٠ نيترم مهرد فلأ

 دعب ةدحاو .نكلو اعم ةنزو ف نانوكي الو مهرد فلآ ىطعت : لاق
 ٠ ىرخأ

 ؟ اهيرشو ةلخن نيئالث اهقادص اهجوزل تكرت ىتلاو

. ءالا نم اهبرشو لوقي ىتح برشلا هل زاج اهتحص ف ناك نا



 ل _ ١٦٩٣

 باب

 ق

 تاتادصلا ءاضق

 : رفعج نب دمحم باتك نم

 دجو اذا طسولا تاقادصلا ءاضق ى: هللا همحر هللا دبع وبأ لاق
 مل ةجبرأ وأ عص أ وم هثالث ق اهسوء ر نع ىضقت لخن لجرلا : لخن ق

 ةدايز هق امم عضاوملا هذه ريغ ىلا ءا ضتلاي زواجب نآ هل نكي

 ٠ ناصقن وآ

 ٠ لودعلا ها ره امم ىضقي نأ هلف كلذ دجوي مل ١ ذاو

 ٠ لودعلا هيف ديزي طسولا قوف وه امم فصنلاو

 ٠ ىفوتست ىتح لودعلا هيف ديزيو طسولا نود وه امم فصنلاو

 .لك طسولا :قوغ ذخأت نأ اهل الو طسولا نود ةآرملا ذخأت الو ا
 اهتادص لك طسولا قوف ذخأت نل اهل الو اهل فعض ولو اهتادص

 . ٠ هتمرق ق لودعلا داز ولو

 اهسوؤر . نع لخنلا نم ىقب ام هلام ق ناك اذا ىحلا كلذكو : لاق

 ٠ لودعلا ىأرم ىقب امم هنم ءىش ق وآ ءافو هيق نكب مل نا و

 ٠. لمحتو لعن ام الا قادصلا ىف اوضقي نأ لودعلل سيلو : لاق

 ٠ اقذع ةلخن لك لمحت لخن تناك ناف : تلق

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ١٣ م ]



 ۔س ١٦٩٤

 ٠ كلذ نم رتكأ لمحت الخن نوكت ىتح نكلو ىضقي ال : لاق

 رباجن ىبأ بانك نم بابلا مت

 لخن قادص هيلع اهلو هتجوز قاط لجر نع هتلأسو : هريغ نمو

 ٠ سبي ال رخآلاو سبي امهدحأ نيجلف ىف لخن هلو

 شبي ىذل دا جلا ن نم ذخأت نأ اهيلع مكحي مل ءىش اهل ىقب ناو
 .. : : :. : ؟ سيبيي ال جلفلا نه ءافولاب اهل لاتحتو

 .- ۔۔ م . .

- 

 نيمجلف ىلع الخن كرتو لخن هتجوزل هيلعو تام اذا امآ و : لاق

 ٠ ٠: سيت ل ىذلا جلفلا نم تضق ٠ دع رخآلاو سيب امهدحأ

 " ه تريخ ءىش اهل ىقب ناغ

 سييال ى ذل - 5 ه. ى ذلا ًهمرأ : نم ىضقي : ن تبحأ ا ناف

 ِ :!.. ` ه ناك ثيح هلام نم ثنضقت الاو لخنلا ةميقب

 .ق جرخي هنا برشب ايل 7 هلو لخن ىلع تجوزت ىتلا امآو

 نوكب جاف نم لخنلا قحتست نآ الا برش اهل سيل هنآ لوقلا ىناعم رثأ

 ٠ دلبلا ة هنس ق لخنلل اعبت ءالا هيق

 ررضلا لخدي الئل برشلا اهل نوكي هنا لوقلا ضعب ق هنأ بسحأو .
 ٠ اهل برشل ال هنآ اهيلع طرتشي ىتح اميلع

٠ برشلا ىق دلبلا ةنس ليبس ىلع .ىدنع ناك كلذ تيث اذاو



 س ١٨٩٥

 مث ملعت مل ثيح اهقادصب هلام نم ةعطق ةأرما ىضق لجر نعو
 ؟ ة هريحم ايناوآ ر ردنتي تملع : مت ىفوت

 ٠ اهاضق ام تليق تءاس . نا

 ٠ رايخ ةثرولل سيلو كلذ تدر تءاش ناو

 اهاضت هنأو مهرد 'ةئام قادص ىلع ةآرما جوزت لجر نع تلاسو

 هفلأ .ىواسي لام ضرألا ق . ماقو ةآرملا اهتلسفو اخ رآ مهرد هئاملام

 ٠ اهب زوجي نأ لبق اهقلط مت مهرد

 ؟ لاف اذه نم ةا ةذهل يك ام .
 ضرألاو امهرد نيسمخ ةئاملا فصن لجرلل ناف : تفصو ام ىلعم

 ةلزنمب اذهو ءىش لخنلا ف الو ضرألا ف لجرلل سيل ةأرملل اهلخنب
 ':“ ة ٠“ ميبلا

 لخدم نأ ليق نم اهقلط مث اهنيعب ضرألا ىلع اهجوزت ناك ١

 ٤ لخن الي ضرألا فصن : هلف اهب

 ٠ اهلخنب ةآرملل ضرألا فصنو

 تراص ىتلا ضرألاا ىف ىتلا لخنلا ةميق ردقب ةأرملا ىاع دريو

 ٠ كلذ اهلغ اهعلقت وآ ةلخن ذخأن نأ ةآرملا ديرت نآ الا هيلا

٠ هجولا ااذه ىلع اهلسف دق تناك اذا كلذ ف رايخل! ةأرملاو



 س ١٩٦

 : قرف ضرألاو مهاردلا نيجو

 هيلع درت امناف اضورع هنم اوضتقاف امهرد قادصلا ناك اذاف

 ٠ مهارد

 ٠ ضورعلا فصن دري امناف ضورع ىلع جيوزتلا ناك اذا و

 اهجوز كله قادص اهجوز ىلع اهل : ةآرملا نع ىراوحلا وبآ لاقو
 ٠ هدلع

- 

) 

 . مهرد فلأ هنم اهتتادص ةآرملا ذخأت نأ: تبحأو '

 ق اهجوزت دقو ةفيزم ىطعت ةثرولا تلاقف انتن مهارد تبلط اذاو

 زوجي نامز ق اهجوزت وآ ؛فيزملا ىلا دقنلا مجر مث اقن دقنلا ناك مايل
 ٠ جوزلا تام وأ تتامف ثدحلا ثدح مث فيزملا

 هتثرو وأ جوزلا لاقف اهتثرو و اقنلا تبلطو زئاج اضيأ قترملاو "
 ٠ هتن نم اهطعي

 اهل نأ نامثع نب ناهبن نع هللا دبع ىبأ نع : ىراوحلا "وأ لاقف -
 دعب نم دقنلا ريغت مث اقنلا مايأ ىف اهجوزت ناك نأ ءاضقلا موي دلبلا دقن
 ٠ فنزم اهلف : فنزملا ىلا داعو كاذ

 مل ام اهلف اقنلا ىاا عجرف دقنلا ريغتف قبزملا مايآ ف اهجوزت ناو

 . هنع ىظفح اذهف جيوزتلا دنع اهيلع طرتشي

 هتيأر مت هلوق ا.ذه ناكو )اهب نم ةآرما قاادص نع هتلاس تنك دقو

٠ اذه نع عجري هنآ ملعأ الو كلذ ق ركفتي كلذ دعي نم



_ ١٩٦٩٧ 

 ايأ اهنع تل اس ثنك دنقو ١ رثؤم ٠

 اهلف : ؛فنزملا ىلا دقنلا عجرف اقنلا ماي ىف اهجوزت ناك نا : لاقف

 ء اهجوزت مويب دقن

 ٠ اتن اهلف اقنلا ىلا دقنلا عجرف قبزملا مايآ ف اهجوزت ناو

 . هنع ىظفح اذهو دلبلا دقن اهلف فنزملا مايأ ف اهجوزت ناو

 اولهجو ال مأ فنزملا زوجي ناك اوفرعي مل جيوزتلا موي ناك ناو
 ٠ كلذ

 ؟ ةفنزم وأ اقن ىضقت مويلا اهل نوكي ام

 دقن اهلغ مويلا كلذ دقن نوفرعي ال اوناك نا : ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ ءاضضتلا مويب دلبلا

٠ هل دع و كاذ ب ١ وص ق رظناف ظفحأ ى ذلا كل تنذندم دمت



_ ١٩٨ _ 

 : رفعج نب دمحم بانك نم

 ءاملا نم لانت ءاونسف اهبرشب لخن ىلع ةرما لجرلا جؤزت اذاو
 ٠ ءاملا وه اهبرش نأل لقي مل وأ

 انهعرشي ىذلا جلفلا نم اهبرش اهل ناك تفرعو لخنلا تدع اذاف

 ٠ هنم برشيو
` 

 ٠ اهبرب هل نهف لخن ىلع ةآرملا لجرلا جوزتن اذا : لاق نم لاتو

 اندهاسئ :نيذلا انئاهقف نم ادحأ نأ ملعي ملو برشلا طرتشي مل ناو
 ٠ كلذب اوذخآ مه

 نهف رثكآ وأ لذأ وآ ةلخن ةث ام ىلع اهجوزت ١ ذاف ضرأل ١ امآو

 ٠ فالتخا كلذ ف ىدنع سيلو ضرألا طرتشي مل ولو اهضرأب

 تناك اذكو اذك جلغ نم لخنلا برش نا حاكنلا طرش ىف ناك ناو

 ؟ جلفلا كلذ ريغ نم اهبرش اهنم ءىش وآ تيضق ىتلا لخنلا

 ىذلا جافلا نم برشلا نم لخنلا هذه هيلا جاتحت ام لودعلا رظن
 هتميق تيطعأ مث طرشلا هيلع ىذلا جلفلا نم كلذ لثم اهل ناكو ك اهعرشي
٠ اهيقسي نآ نكمي ال رخآلا ناك اذا اهعرشي ىذلا اذه نم



١٩٩ 

 ءىش ىف ءام لخنلا بحاصل نكي ملو اهبرشب لخنلا تناك نا كلذكو
 ؟ ىنطي اماهسن ءاملا ناك وآ جالفال ١ نم

 كلذ ىلع ءاضتلا نوكي مث اهيرشب ةلخنلا ةميق نورظني لودعلا نا. ..

 ٠ برشلا عطق دنع نزظنيد

 هيف . ء ا ا اغط دت بصخ وأ ء امل ا هنم. صقن دق لحم :ن ناك ن ناخ د

 اهاضت ىتلا لخنلا بحاص نم اهيرو اهيرىتتبي تضق ىتلا لخنأا ناف

 ٠ هلام نم كلذو

- 
 .  6.ر ٠ م

 هثالث ةلخن : لكل جرخأ مث :لخنلا تمض كلف نه اطسو ءايمل ناك ا يفاف .

.٥ 

 م ٠

 دق اهنأ ملعي ىتح نينيرش 1 ةدرشث ىقسي مث اهعذ دج لوح رو دن ع ر ذأ

 . ٠ .اهلثم .ىقسب امو امه دا ىلا برشي نأ ا دنفغن كرتي مث - .اهضرأ تدطوغا

 هلاجالا. نم ءاملا اهيلا بلقتي فورعم تتو ق ءاملا اهيلا قاسي مث

 ٠ لخنلا لخدي ب ىتح ءاملا 'قانميو لخنلا "كلت ميمج اهنم ابزشت تلا

 : : ةفلتخم جالفألا نوكت دنتو

 ٠ تالخن ثالث لبج لك ىف لعج املا ريثك جلف ناك ناف

 ٠ ةيقاس نيلبج لك نيب نوكيو لودعلا ىري ام ىلع رثكآو

 ٠. لبج ىف ةلخنو ناتلخنف اليلق ءاملا ناك ناو ..

 برض اذا لاق نم نيملسملا نم ناف ةلخنلا ليجأب ءاملا راد اذاف
٠ لجرلا ىبعك ىلا ليجألا طسو ءاملا



_ ٠ ٠ ٢٣ 

 ٠ هللاا همحر ىلع نب ىسوم ىأر وهو ادح هل لعجي نم مهنمو

 رظني مث اذه ىلع لخنلا ىقستغ خ اهل ىر هنأ لودعلا ىآر اذا امآ

 نم وه مك ع اهرخآ ئور نأ ا ايل ايلعلا ةلاجالا نم اهيف ءاملا بلق ذم لودعلا
 . اهبرش نوكيو اهل كلذ عطقيف رثأ

 نم فصنلا ىطعت مث راهنب وأ ليلب نيتبرش ىقسي : لاتق نم لاتقو
 .. ٠ كلذ

 نم نآ تعمس دق ىنأ ئ رياج ىبأ ىمل ن ن اورم ىبل ب ف ١ وج باتك ف و

 تتك اذكه لخنلا نمث ةمق ثلث برشل ١ ةميت هيف. ىرجي ناك دقف

 ٠ عمسأ

 مبسقي جلف ىلع لجرلا لخن تناك نا : تلق : رخآ باوج فو
 ؟ هيلع برش ةآرمالو سورلا ىلع

 ٠ اطسو ءاملا هيم نوكب موي ق هيف ءالا اوموقي نأ ١ وأر

 ٠ انيأر كلذكو ةآرملا ىطعتو

 برش الا اهل سيلف ةاخن ةئام نع ةلخن نيسمخ ةأرملا تضق اذ!و

 نيسمخلا هذه .ءاضق موي لودعلا هيضتت نآ بحنو اهتيضق الا نيسمخلا

 ٠ اهبرشب ةلخن ةئام نع اهيرشي ةلخنلا

٠ ةلخن ةئام نع ةلخن ىتئام تضق اذا كلذكو



٢٠١ 

 ىتئام تضق اذا كلذكو اهبرشب ةلخن ةئام نع ةلخن ىتئام تضق ناف
 ٠ ةلخن آ هئام نع ةلخن

 ىتئام ا برش اهلف اهيرشثي ةلخن ةئام نع ةلخن ىتت ام تضت ناف

 ٠ ةلخن

 عنصت كلذل برشلا اهلف برش ال الخن وأ ةيدضاع الخن تضق اذاو
 ٠ تدارأ ام هم

 نأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي : ىراوحلا ويآ لاق

 اذا دليلل دآ ردق ىلع اهلصأ ف ىرجي ءاملا ناك اذا ةيدضاعلا لخنلا

 . برش اهل سيلو لخنلا هذه تضق دلىلا دآ وهو مايأ ةينامث تناك

 اهلف دللا ' دآ نم رثكأ ىلع اهلصآ ق ىرجي ءاملا :ناك نااو

 ٠ اهبرش

 ُ لودعلا رظنب : ناهبن ىل لاقو

 لاقي اهتيضت اهبرش هيغ وه ىذلا ىلع لصألاب ةيضاق تناك ناف
 ٠ اهيرشب ةلخن نع ةلخنلا هذه ىذخ تئسث نا

 ٠ لودعلا ىرب امك لخنلا نم اهيلع فعضت ءاش ناو

 ٠ ( اهيرش اهلو رثكآ و نيتلخن نع ذخأت نآ تءاش نا و

٠ .اهل برش الو اهسمآرب اه ذخأت تءاش نا ٠



_ ٠٢٣ ٢ 

 ىلا ةلبجم اهنأل دحاو تناح نم عرذأ ةثالثب برشن ةلخن ناك ناو
 اهل كلذف عرذأ ةتسد : دح او تناح نم اهظح نوكي نل تيلطف هريغ وآ ليجأ

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم د

 ؟ انق هع رزي : نأ ب بحأ كوكم رذب ىقس لجر ىلع هل لجرو

. .::. : . ! . .. 

 ناكم ى رب :وأ امسمس كلذ د عرذ فورعم جلف رود نم هيقس هبلع

 ٠ تقاأا ىقس

 !' .... 1 ز . ةي ١و : :ث ٠.٠ر .ح .. يدم , ...ا... -... ه.

 ,: 1 !ن ¡ ;٭ تن ىبت ب لا .هل ا سيلف الاو زئاجف هل لح نا

 , . . ! & , ي 4 ١ ! ٠ , ٠ , .ث ١ ِ . : ١: : ." , م ا ' .., ! : : .

 همزل لجر نع: :زرحم نب ديعس رفعج ىبأل رفعج يبأ باوج" نمو
 ٥ وضق .و نيعبرأ نع , هلخن نيسمخ لو دجل ١ : ماضقف ةلخت نيعبرأ قا : دص

 3 ٠ " نيعبرأ نع نيثالث

 , 8 اهقادص برش ةآرملا طرشو برشلا نع تلأسف

 . ٠ اذه هابسثأ ضقني ناك هللا همحر ىلع ابأ نأ تبسح دقف .

 كلذ ف لودعلا رظني ىتخ ءاضقلا هيف درتو ةعزانملا تعقو اذاو
 ٠ فالتخا اوضق اميف نوكي ال ىتح هبرش اوضق ءاملا اوعطتيو

 ٠ باوجلا ىف اذكه لاق ام نسحأ امو

 ءاضقلا دنع اذه .لثم ق نورظني لودعلا نوكم نأ ان۔ :آر كلذكو

١ 53 ه لودعلا نم نوجري ام ىلع هنوحطتبو



٢.٣ _ 

 تاقادصلا طرش ف لخنلا نم رايخلا نا : نيماسلا راثآ ضعب ق ليتو

 ٠ مركلا نم لضفأ

 نعو هنع دجوي اميف ىلع ىبأ نعو : رباج ىبأ بانك ريغ نمو
 نم اهيرنشو ةامسم ةعطق نم ةلخن ةئام قادص ىلع ةأزما جوزت لجز

 هنا الا اهودعب نكي مل وأ ةكرتسثم لخنلا نكت ناف ىمسم رود نم ءاملا

 اهنتتح ءافو اهلو هنمف اهنم تام ءىش لك نل ىآرف ةعطقلا هذه نم اهب ىمس

 ليلب ىقست اهناف برشلا امأ اهنمخ اهنم تام امف اهل اهعرق دت ناف

 لهأ اهيضر لخنلا ىر ةنأ ايأر امف نالدع اهيف فقي وأ راهنب وأ
 تبثيو.فصنلا كلذ نم حرطيف ناتبرشلا مضت مث ىقست كلذ ىلعف لخنلا

 امأف اطسو ءاملا ناك اذا برشلا عطقي امناو ٠ لخنلا برش وهف فصنلا

 اميلع .حلصيو اهيفكي ئقاسم ىلع برشت ىهو تدتعا اذا دضاوعلا

 امأو ث اهمرش نأ ددصلا دنع هيلع اوطرش اونوكي ن الا اهل برش الف
 ضوحب ضرأ هل نوكي نأ الا بناج برش الا هل ل بناج نم برشي ام
 هبرش هلف جلفلا تركذو ٠ اهل ضوحي نأ هلف ضرأ ىلع هل ردقو اهيف هل

 ٠ ليجأ لك ىف نوكي مك متركذو برشي عضوم ىف ناك اذا

 ٠ هتلتو جلفلا ةرثك ىف رظني كنذ امناف

 ىلا ءاملا برض نع عرذأ ةئالث ةلخنلل ضوحلا كلذ نم لمتحي امو

 ٠ ءالا برض

 ؟ برشلا نم عطقي ام باسح نوكي نيأ نم تلأسو

 نمو ءاملا هيطعي اهنم برشلا هيلع ىذلا اهطبريو ةلاجا نم نوكي
٠ ه تع هفرصي مل



 -- _ ٢.٤

 ؟ برشي فيك برشلل عطقنا نكي مل نا تلأسو

 ٠ برشلل عطقلا نكمي نا

 هيلع هتأرمالو تومي لجر : ىلع نب ىسوم لاق ىلع نب دمحم لاتو

 ٠ ضرأ هلو ةلخن نوسمخ هل ذخؤيو ةلخن هت ام لخن ق ادص

 هدح نع اهبرشب ىطعت الو مهارد اهبرشو لخنلا موقت نأ ىأرف
 . ه اهبرشب لخنلا ةميق اهنأ امنا

.. . 

 . ةادانم هيف سيل لودعلا ةميق ةميقلاب ضرألا نم ىطعت مث

 ٠ ةادانم هبف سيلو لودعلا ىآرب كلذ اهاف لخنلا برش تياط ناف

 تطعاو هلام نم ديري نميف اهل عيب مهارد ةآرملا قح ناك ناو

 ٠` .مهاردلا

 لعجو ةأرما جوزت لجر ف : ىلع نب ىسوم لاق ىلع نب دمحم لاق
 ٠ اهتنيبب لخنل ا برصت ملو هل ةعطق ق ةلخن نيعبرأ اهقح اهل

 . اهل زاجو كلت اهل دعو اهريغ ةأرما جوزت مث

 ةعطقلا كلت ىق اهقح لعجو حاكنلا ةدقع دنع اهل طرش نا : لاق

 ٠ اهل وهق

٠ ةرجالل سيلخ اهب رصي مل نا و
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 وهف قوقحلا ف ةعيابملا ةدقع دنع لاملا نم لعج ام كلذكو : لانو .
 ٠ هبحاص ىضقي ىتح هيف عضو ىذلا لاملا ىف تباث

 دارأو ايقادصب موقي لام هلو لخن هتأرمال قادص هيلع ناك نمو
 عجريو اهتحب اهيلا هلام ملس نا ىشخف اهقح تبلطو هب تقلعت جحلا

 ىف صقن هبيصي نأ ىشخق هلوع هيلعو هلامب كسمتيو هيدؤيف هرفس نم
 ؟ شاعملا بلط

 ىوري ام تلق : لاق رظنلا نب دشار نب ديلولا نب دلخم ىل ىورو

 ٠ هتايحو ريشب نامز ى هب انيقسو لاملا ىلع

 ٠ نيملسمل ا نم هريغو رشب ىلا فلتخن نحنو

 لاملا ىلع هنآ ىآرو ماهسلا ىلا هودري نأ ىوري له ادارآ املف .

 . ماهسلا ىلع وه نمم هلحل

 ٠ مهس لصف وأ مهس طلغ ىعم ناك هنا داخم لانتو

 ٠ هنع اريشم تلآسغف .

 ٠. ملعآ هللاو ءاملا .لمأل وآ ةيرقلا هلهأل هلعجا . لاتتف |

اهل ةارس وآ برش لجرا ناك اذاو : هللا ءاش نا اهنع لئاس انآو



 م. ٢٠٦

 ىأرب ةبرش هل عطق .اذا اهريغ وأ كلت هضرأ ىف ءاش ام ىقسي نأ هلو .
 ٠ لودعلا

 نبت .اهضعب وأ لخنلا تعقوف لخن قادص ىلع ةأرما لجر جوزت اذاو
 ٠ كلذ ن اكم لسغي نآ هلف برشل ١ عطقي :نآ

 ٠ برشلا عطقي نآ لبق هيقسيو هعرزي نأ هل سياو

 ءا هميلا لثم جلفلا ءام ناك اذا برشلا ق : بوبحم نب دمحم لانتو

 ءاملا كلذ امناف ءاملا نم لخنلا قحتسي ءام هل ناك نم لكف لاهلل

 : :. . ": .- : لاهلل

 ءام ناكو لجآ ىف سبحي ءام وهو غلبو ماتيأ نيب كرتم ءام : تلق
 ٠ :رجفلا عولط دنع :سبحي غلابلا ء امو ليللا ق قلطي ماتيأل

 ماتيألا ءام نم ايتاب اهيف دجوف هيباجلا ف"هءامم سبحيل غلابلا ءاجن -
 ؟ عنصي ١ ذ ام رثكأ وآ لتأ وأ فصنلا را دكم

 ىف ءاملا رمن ىتح لجالا قلطآ] هؤام رضحأ اذا هنا ليق دق : لاق
 ميتيلا تسقو رضاح ريغ ءاملا بحاص ناك اذا اذه هءام لجاو ةيقاسلا

 ٠ هيلع

 تعلقناف برش هل لجر قادص برش اهل ةآرما تيأرأ : تلق

 ٠ لخنلا

هلل ضرأ ىل أ هقو سب ةلخن عض ١ وم هي ثرحب هلخن برش ذخأبأ
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 7 . 7 . . .. ؟ لودعلا .ىآرب معن ٠ لاق ۔ شه

 اثرح هيغ ثرحي ول اجرن وأ ازوم ةلخن ف لسفي ىرت لهف : تلق
 : ؟ اذبه م ىلع

 هضرأ ىف ءاسن ام هب:ىقس لودسعلا ىأزب .هبرش هل مطق اذا. : .لاق
 « ٠ هللا ءاسث نا اهريغ وآ كلت

 اهنم لجر ىلع لخن: برش هل لجرا نع : :.ىزراوحلا بآ باوج افو ا

 ماقف لخنلا 'اج نم ذم :ثام ةيزقلا أ ف ُةرقتما 'ءىنشث 'اهنمؤ فلتم ءىش

 ٠ 'هعرزب ماقو لخنلا نيي اميف بارجو لخنلا ةلجأ طلاخي لخنلا بحاص

 لسغي نأ لخنلا بحاصل مآ اذه ىلع مت اد هيرش نآ ىرتآ : تلق

 ؟ اهلوصأ

 كخنلا نم تام ام مآ اهلوصآ لسفي نأ لخنلا نم تام ام مآ

 كخنلا هذه برش لجرلا اذه ىلع ناك اذاف : تفصو ام ىلعف

 ٠ امئاتت ايح ناك ام الا برش هيلع سيلغ اهنايعأب

 ٠ برش هيلع سيلف طقس وآ اهنم تام دق ناك دق امو

 تاقادصلا لثم ةمهبم لخنل لجرلا اذه ىلع برشلا اذه ناك ناو
 ٠ تباث برشلا اذه هيلعف اهبرشب ءاسنلا ىضقت ىتلا

٠ لخنلل الا برشلا اذه نوكي الو



-: ٢٠٨ 

 تام ام برش هيلعو اهيرشث هيلع ناك لخنلا ناكم اولسف ناف

 ٠ اهناكم ا ولسفي نأ مهلو طقس وآ

 نأ الا ةعارزلا برش هيلع نكي مل ضرألا كلت ةعارز اودارأ ناو
 ءاملا اذه مهلف اعوطقم اهبرش مهيلا ملس لخنلا مهيلا ملس امل نوكي
 تبتك ام مهفاف اهريغ وآ لخن نم اودارأ ام هي نوقسي ث مهيلا هملس ىذلا

 : ٠ كيلا هي

 هيلع يلف لخنلا امل لجرلا اذه ىلع ىذلا برشلا اذه نا كلذكو
 نطقلا نم دلبلا كلذ ق رامثلا نم ساانلا هي عراتي ءام هل ىقسي نآ

. . ٠. ةرذلاو ربلاو



_ ٢٠٨٩ 

 : هريغو رفعج نب دمحم رباج ىبأ بانك نم

 اهتحتسا مش اهنمث فصنب اهياويآ عابف اراد ىرتسا لجر نع هتلآسو

 . ٠ عيفشلا

 ٠ اهباوبآب اهارتسئا هنأل باوبألا نمث هنع حرطي : لاق

 هدي ىف ترمثأ ىتلا تناك اهارتشا ام دعب نم ترمثآ لخن تناك ولو

 ٠ ةكلهتسم با وبألا تناك ا ذأ كلذو ةعبت اهبيغ هياع ه٨ل نكي ملو

 ٠ عيفشلا ىلا ةدودرم ىهف ةدوجوم باويألا تثتناك ناف

 ٠ هلك اهنمثب اهباوبأ عابف نمثب اهارتشا نا : تلق

 ٠ اهنمث ق رتسا دق اذه نأل ع ىش هبلع سيلو عيفشلل ىه : لات

 هعابف ل_جرل ةعفش هيفو ادبع ىرتشا الجر نأ ول كلذكو : لاق
 ٠ عيفشلا هقحتسا مث ىناثلا ىرتشملا هقتعاف هنمث لثمب ىرتشملا

 ٠ هل نمثلا لضف نوكيو لوألا نمثلاب هذخأي نأ هل : لاق

 : كلذ ق فلتخا : لاقف ناسباقت نيتلخن ف : ةبقع نب حاضولا نعو

 : امهتعفش ىف ىلع نب رهرألاو هللا دبع نب حبسملا لاقف

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٤ م )



٢١٠ 

 امهنيب دودحلا مطقت مل ام ناعفاس : امهدحأ لانف ٠

 سيق اذا فورعم دح سايقلاف سايقلا الا قبي مل اذا : رخآلا لاقو .

 ذخأي مل اذا : لاق هللا دبع نب حبسملا نع ةبقع نب حاضولا لاق
 ١ ...... ¡ ©. © 4 ائيلثهتم ىلعأ نمل ىرأ الف لوذلا عيفشلا

 . + ثلاثلاف الاو ىناثلاف الاو هيلي ئذلا "آ نا . ىكزأ "لهأ "لاق

 درلا امهيلعف.ةعفبستلاب ثلاثلاو .ىناثلا ملع..اذا : .لابق نم لاقو
 ٠ ةعفستشلاب

 نا :ثلاثلا بلطيو لوألا: ذخأي مل نا ىناثلا بلطي لوألا دري مل اذا
 ٠ لوألاو ىناثلا بلطي مل

 ملع نكي مل ولو ةعفس هل سيلف ملع ام نيح نم بلطي مل ناف
 ٠ لوألا

 هنعف ذخأيو بلطب ملغ ىناثلا ملع دقو بلطب ملف لوألا ملع واو

 ٠٠ ةعفش هل سيلف لوألا ذخآي مل نا

 ٠ ثلاثلا ىف لوقلا كلذكو

 ملعي ىتح در هيلع .سياف عيبلاب ىناثلا ملع اذا هنا : لاق نم لاق

 ٠ اهبلطي ملو ةعفسثلا كرت دق لوألا نآ

٠ اهبلط همزليو اهقحتسي ذئنيحف ملع اذاف
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 تلطب ذئنيح اهبلطي مل نا ٠

 ملو ابلطي مل ىناثلاو لوألا نز ملع اذا ثباثنا ىف لوقلا كلذكو
 ٠ 4 ٠ ثأا ان . ٠.

 : ةلأسم ة

 ٠ ءاهلاب هتعفش هل ىري ىسوم ناكو : مناه لاقف ةعفشلا ءاملا بحاص بلطف رخآ ىلع اهيرشو لجرل ةعفش ث ضرأ ةعطق ىرتسثا لجر نعو .

 ٠ ضرئلل اعبت ءاملا نوري ىوزن لهأ ناك ة لانو

 . ىسوم لوق بحي امستاه تيآرو

 نآ رك ذف اعيمج امهكرن ١ وآ اعيمج امهذخ : ةعفشلا بحاص ل انتو

 ىرتشملا ىري .رشبملا نب ديعس ناكف كلذ. ىف افلتخا رشبملا نباو ناميلس
 ٠. هتعفش الا هيلع لمحي ال ناميلسو رايخلاب

 عارق اهكرتي نآ ديري عيفسنلل لاقو كلذ ف رشبملا نبا مكح دقو
 ٠ رامح عارق اهكرنأ ال لانتو رامح

 مث الام لجرلل ةآرملا تعاب اذاو هللا ديع ىبآ نع هنآ دجوي اممو

 : . ٠" لجرلا ىرتسثم ىف هتعفس عيفسشلل ناك .اهجوزت

 ٠ بت اعلا ةعفش نع لئسو : ءاٹثعسشلا ىبآ نع دجوي اممو

 نا عاب الاو اه'.رتستا ناغ هليكو ىلع ضرعي ىتح هل ىه : لاقف ١ هم غ
. . ٠ ,.! ١ .٠٠ ءا ه



 س ٢١٢

 ٠ ءىش ف كلذ نم ( سيلف ىلولا امأو

 ٠ مسق دت ناك اذا دحاو باب نم لخدب طئاحلا ىق نوكت ةعفسثلاو

 ٠ الف قرط هيقف تناك اذا امآو

 ٠ ةعفشلا اهيف تناك مسقت مل ضرألاو لخنلا

 " .... ياد
 ىذلا لاملا ىف الا نوكت ال ةعفشلا نأ نومعزيف ةكم لهأ امف

 ٠ مسقي مل

 7 اعمتجم ناك ولو هيف ةعفس الف مست دق لام امأو

 سيلف ضرعب :اضيآ ىرتستا لجر نعو . : ىلع . ىبآ نع دجوي اممو

 ٠ هبحاص نم ذخأ .ام .لثم اضرع الا ةعفسلا بحاص ىلع

 . مهاردلا الإ ىطعي نآ هل سيلف طرش امي اضرع ناك ناو

 ؟ اهلاطبا ىرت فيك ةعفشلا : تلق ىلع ىبل نع رثألا نمو

 دقف باطي مل مث ىرتشملا وأ عيبلا دهش .ىذلا هملعأ اذا : لاق

 ٠ لطبأ

 ٠ تعيب كنعفش نأ تعمس وأ تغلب هنا لانتف هملعأ الجر ناف : تلق

؟ املع كلذ نوكي له



_ ٢١٣ 

 ٠ ال : لات

 تيرتشا دق ىنا لجرل! لاقف ةيرق ىلا جرخ الجر ناف : تلق
 ٠ اتح نوكي نل ىسعو هقدصي ملغ كنعفش

 . ءارىشناب وه ملعب ,ىنح كلذ هيلع تبثي ال : لاق

 نمثلا عفد فق كلذ هيلع تيثب ال هنأ انعم ىذلا لات : هريغ لات

 ٠ نمثلا ضبق ىف هسفنل ايعدم نوكي ال

 ميبلا هملعأ اذا نكلو ميبلا حصي الو عيبلاب رقي ال عئابلا لعلو
 ٠ اهيف درلاو ةعفسثلا بلط ق ةجح كلذ هيلع ناك ءارشلاب

 ٠ عيبا ١ حصي نأ ال ١ نمخثل ١ عف د هيلع سيلو

 دري نآ دعب لدع ىدي ىلع نمثلا نوكي نأ ىرتشملا هيلا بلط ناف

 + هتعفش هد لطبنو هبلع ةجح كل ذ ناك ىنآف ةعفشلا

 دي ف مهاردلا لعجاف ىنقدصت ما نا : ىرتشملا لات ناف : تلت
 ٠. ريخلا كعم حصي ىتح ةقث

 ؟ كلذ هل نوكب له

 ٠ معن : لاق

 ةقرفتم ةراجت لجر نم ىرتسثا لجر نعو : هريغ نعو رثألا نمو

 لاقف لودعلا ةميقب هتعفش بلط ناطيحلا لهآ ضعب ناو ناطيح ف
٠ هتارش نع فك وآ ةلمج عيبلا ذخ ىرتشملا



 ب ٢١٤

 ٠ عب نآ اماو ةلمجلا ذخأب نأ اما : لاق

 . لودعلا ةميقب معيف )إ . ىرتشملا أ .. نا

 هنآ ىسرم نع رشبملا نب ديعس نع ناميلس نب هللا دبع ىنربخأو

 ٠ نمثلا كلذب هتعفست ذخآي نأ عيفستل ا دارآف هيلا

 ٠ هلك نمثلا ىطعي لب كلذ هل سيل : لاق

 ٠ ةعفساا هيف اممو ةعطقأا ريغ كلذك : لاق هبيل نع دمحم نعو

 ةعطق نم لجرلا ىطعي لجز ف لاق اديعس نأ هللا ديبع اضيأ معزو
 نوكي نأ الا زوجي ال كلذ نآ اعيفش نوكبو ىقابلا هل عيبيل ائيس هل
 عيفسشال ناكو هاطعأ ام ناك ث ميبلا ىلع ةعطقلا ضرعي نأ لبت هاطعأ
 ٠ اذ_هل ةعفش الو 65 هنعفش

 عبب ىف هعفشيل هلام نم ائيسث لجرلا ىطعي لجرلا ف : ديعس نع هنعو

 دخأيف اررض عيقسلا ىلع لخدي ىتح نمثلا ةيطع ف رثكيو هل قفنيف هلام
 ٠ ءالغلاب عيفشأا

 . :.. ٠ مارح كلذ لزانملا نم رفحي نآ : دنبعس لاقف

 ٠ زوجي ال ىدنع كلذو : رشبملا نب ديعس لاتو

٠ اذه ىلع هاطعآ امنا ناك اذا هيطعت كلت تسيلو



_ ٢١٥ 

 ما رح وهف كلذ ىلع ىطعملل ال و عئابلل زوجي ال معن : هريغ لان

 . .٠ در هلع

 هرذ-ءع لزنيو ردقي ال نأ الا ذخأ ام دري ىتح ىدنع هل ةبوت الو

 ٠ اهعسو الا اسفن هللا فلكم الف.2 هوجولا نم هجوب

 ٠ كلذ ىف مثآ وهو كلذ عئابلل زوجي ال كلذكو

 . نمثلا ىف هيلع لاتحا دق ىذلا كلذب عيفشلا ربجي نأ هيلعو .

 ٠ هعست كاذ نأ توجر هنم هآريأو كلذ نم هلحأ ناف

 ؟ كلذ نم هئربي مل نا.و

 عجريو ديلا كلذب نمثلا نم هيلع داز ام هيلع درت نآ هيلع : ىعم ناك
 ٠ اهلثم ىلا .

 حصي ملو قحب اهلام تلازآ ةآرما نعو نسحلا ىبآ باوج نمو

 درف لجر ىلا اهبلطف 7 حصو عيفشلا كلذ ملعو مكاحلا عم كلذ

 ٠ ةأرملا هل دهسثت مل هنأ ركنأو ةأرملا ىلا لالا

 ىذلا عنتماو كلذ لجرلا ركنأ اذا نيمي همزاي هنا : كل تلتقف .
 3 ٠ باوجلا ىف تفصو ام ىلع فلحي نآ هيلا ةارملا تلازأ

 ؟

 ؟ عيخشلل متلا همزلي ام : : تلقو

انالف نآ عيفسا ١ عم حص ١ ذا 7 أ هذه .ةفض نم تفصو ام نلعف
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 هنأ تفصو ام ىلع هيلا هلاوز ناكو هتعفسث وه الام هيلا لازآ دق

 ٠ قحي لاهاب هل دهشأ

 عفرف ةنيب هيلع عيفشلا عم حص نم ىلا هتعفش عيفشلا بلطو

 ةداهشب هيلا لاز الام ٥هدد ق نآ هيلع ىعداو مكاحلا ىلا هبلع عيفشلا

 مكاحلا لآس ث هياع ىعدا امك هل سيل هنأ هيلا ىعدملا ركنأ اذاف
 4۔ل أ ىعدد ى ذلا اذه هل فلحي نآ هنيمي بلطو ىعدي ام ىلع ةنيبل ا عيفشل ا

 ٠ نيميلا مكاحلا همزلآ هيلا تلاز هتعفش نأ

 تراص امو نيميلا ق ةدايزو باوجلا ف انفصو امك هل فلحي نأ امأ

 ءارش لبق نم هلا تراص اذهل ةعفش هعم امو اذهل ةعفش هيلا

 ٠ ضوع ىلع ةبه الو

 ىلا نيميلا درب وأ هب هئفاكي ءىشو ةيطع وأ ةيدملا لثم ةيطعلاو
 ١ عيفمشل ٠

 اهنآ و اذ ده نم ىتعفش هيل ا ث .راص ا ده نآ هلل اي انيمي عيفشلا 1 فلحيقف

 ٠ هوجولا نم هجوي اهنم هنتنعفش لا.زامو هل

 ىعدا ام ىلع هي ,قئب نم هريخآ د_ةل فاحي هنا : عيفشلا لات ناف

 ٠ هتعفش هيلا تلاز هنآ هيلع

 ٠ لاملا ىلعو فوقولا ىلع اوفلحي مل اذا اذهو اذه ةعفش وهو

 ىلع فلحي هنا ميفشلا لاقف لاملا ىلعو فوقولا ىلع اوفلخ ناو

٠ ملعلاب فلحي نأ لاملاب هل دهشأ ناك ىذلا ريخلا



_ ٢١٧ 

 هيلع بولطملا نيميلا تمزل عطقلا ىلع فلحي هنا عيفشلا لاق ناو

 ةنبا ةنالف نم ةداهشلا هذهل لام هيلا راص ام ىلع فلحيو عطقلا ىلع

 ٠ اذهل ةعفش وه نالف

 ربخلا ىلع فلحي نكاو اذه ىلع فلحي نأ ىل نيبي ال : هريغ نمو لاق

 ةعفشب هتحتست هذه نآ ملعيو لاملا اذه هيلا تلازأ ةنالف نأ ملعي ام

 ٠ ربخلا اذه ىلع

 تلازأ ام عيطقلا ىلع فلح عطقلا ئلع فلحي نأ ىعدملا دارأ نو

 ناك اذا كلذو هلع ةعفش وأ اذه هقحتسي قحب لالا اذه ةنالف هيلا
 ٠ هب هعفشي ىذلا لاملا نم ةعفشل هل هب بجي امي هل رقي

 نا لوقيو لالا هيلا لاوزلا ركني ىذللا اذه ناك ناف : هنمو

 ٠ هنم ءىرب دق هنلا لزب مل لاا اذه

 ةآرملا هنم تن تئرب نم ىلع نيميلا تناك دحأ ىلا هنم ءىرب هنأ رقأ ناف

 ٠ اهريغل وآ 1 هي ت دهشأ ىتل ١

 ىلا هيلا اذه ه:عدي ىذلا لاملا اذه نم ءىرب هنا لاق اذا كلذكو
 اذه نم نالق نب نالق اهيلا ءعىري ام ةنالق :نيمي عيفشلا . دا رآو ةنالق

 ىتعفش تبلط نآ دعبو هب هل ىندهسشآ نأ دعب ىل ةعفست وه ى ذلا لاملا

 ٠ هتعذش اذه بلطم نم اهيلا هنم ءىرب هنأ عم حص اذا كلذ

 هسفن نع ةرضملا عطقتي نآ عيفشلا دارآف دحأ ىلا هنم آريب مم نا.و

 هل مكاحلا نأل مكاحلا نم مكح الي كلذ هل ناك هضراعي نم رظني ىتح

٠+ ةنيبلا ةحصب الا مكحي ال



 تن _ ٢١٨

 اهيلا هدر امنا ةآرملا ىلا لاملا در ىذلا نأ .ملعي عيفشلا .ناك

 . ......:: ؟ لاملا اذه نم هبلطم لطب دقف هتعفسش بلطي نأ لبق

 نآ لبق اهيلع در وأ ءاضختلا كاذ اهلاق أ.ذا كلذو 4 معن : : لاق

 ` + اهاضرب هتح ف مجر دقف هتعفش بلطي

 ف عوجرلاو ةلانالا هجو نكي ملو ةيطع وآ ةيه اهل هبهو نا امأو

 ٠ 7 هخح ق عجر اهيلع در وأ ءاضتلا

 عوجرلاو ةلاتنالا هجو ىلع نكب ملو ةيطع وأ هبه اهل هبهو نا امأو

 . هتعفش عيفشللف ءاضقلا ف

 نيمي اهيلع درغ بلطملا نع ءاملا هيلا ليزأ ىذلا : تلتو : هنمو

 فلحت نآ اهنيمي جيغشلا بلطف اهلام هلا زاب : : ةنيد ةآرملا ىلع متقت منو

 : ٠. ىعدي امم قح لالا اذه نم هل اهلبق ام

 ؟ ةرملا ىىلع مكحي له : تلق

 دق هنأ لاوز هيلا ىعدي ىذلا لاتق اذا كل انفصو ام ىلع معنف لات

 ىرب ام ةنالف فلحت نأ عيفشلا دارأو ةنالف ىلا لاملا اذه نم ءىرب

 تبجوو قحب هل ىندهشآ نأ دعب :نم لاملا اذه نم نالف نب نالف كيلا
 ىل كلابتالو ةعفش هيغ ىاو نالف نم لاملا اذه كيلا عجري الو هيف ىتعفش
 ٠ نالف كيلا اهدر ىتلا هذه ىتعفش لبق نم قح

 تبجو دق الام كيلا لازآ انالق نآ ةنالف ىلا عيفشلا نأ ملعاو
 ةآرملا نلع ناك نالق ىلا اهيعدأ ىتلا ةداهسشثملا هذهب هيف ىتعفش

 ٠ ىيتعفست نم ءىرب انالف نأ ىوعدلا هذه ف نيميلا
!



 س ٢١٩

 لبق نم بلطم هال اهيلع سياو هربدتو اذه ف قرفلا ف :رظناف .. .
 ٠ ةعفشلا در لبق نم نيميلا هل اهيلع امناو ع ىلوألا ةداهنشلا

 در د_ذل هللاي ان مد عيفشلا فلح : عيفشلا ىلا نيمدلا تدر ناف

 ك هيف ىتءعفسث تيجو دقو ىا ة هعفش وهو كنلا لام ١ أ ده نالف ني نالف

 ٠ .هوجولا نم هجوب هنم ىتعفش تلازامو

 ٠ ةعفشلا ىلع هنيميب لاملا بجوتسي م

 مكاحلا هذخأ كلذ ىلع فلحي ال هنا تركذ امك هيلا ىعدملا عنتمأ نا
 ٠ سبحلا اماو ىعدي ام ىلع عيفشلا فلحي نأ اما نيميلا نع هرذعت ت ملو

 ٠ كلذ مهفاف لاملا ىلع سيلو نيميلا نع هعانتما لع هسبحي امناف

 ل_جرلا اذه نأ اهيلع ىعدا اذاو ، كل تفصو ام ىلع ةرملا كلذكو
 مكاحلا اهذخأ تعنتما ناف اهموجو دعي لالا ١ ذه ق ىتعفش اهلا در

 . عيفشلا فلحي نأ اماو فلحي نأ اما كلذب

 زوقلا لبق نم انفرع امبسح ىلع هذهأ كتلاسم ف حزشلا تلآ اذنتوأ ٠٠:
 ٠ عيفشلا ق

 6 هما وصو هلدع ناب ام ال ١ هيف ام لبتب الو هريغب انسق ام هنمو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 هل اهيلع قحب لجرلا اذهل اهل امب ةآرملا تدهسشأ : لوقت ام تلقو

 ٠ . ٠ ءافوب هنسيلو

 ٠ ءافوب هسيلو لقي ملو اهيلع قحب تلات وآ

 عيفشلل ناك ث هيلع هلا قحب هلام ءاضق اذا هنأ اذه ىف انذجو ىذلا : .:
٠ نحن اندجو ىذلا اذهف هتعفسش



. ٢٢٠ 

 دجوي هنا ةلأسملا هذه ق لاق ام ىلع هنم ناك نم ضعب انل ركذو

 هيف ميفسشلل سيلف هقح نم ءافوب هل سيلو لاق اذا هنا راثآلا ضعب ف

 هعفش ٠

 دحآ ىلا تيملا لاز اذا هنا ثراولاب انسقو لوقلا اذه انبجعف
 لاملا' ةميق در ءاسث ناو لاملا ملس ءاش نا رايخلا ثراولل ناك قحب الام
 ٠ لاملا ذخأو

 ناكو لالا ف رابخ هل نكي مل هتح نم ءافوب. هل سيلو لاق اذاو

 ٠ انفرع ام اذه. هي هل دهشأ نمل لاملا

 هتعفش عيفش ا ن اك قحي دهشأ ١ ذاغ قحي اندجو ى ذلا امأو . .

 . هريغ ىفو اذه ىف لدعلاب ملعأ هللاو

 ٠ معن : ل انت هريغ نمو

 هسيلق لاق اذاف هيلع هل قحب هلامب هل دهشآ هنا اذه : ليق دتو
 ٠ هيف ْغيفسشلل ةعفش الف ءافوب هل

 ٠ افالتخا اذه ق ماعن الو

 : كلذ لقي مل اذا امآو

 كلذ ام فرعي ال هنأل كلذ ف ميفشلل ةعفش ال هنا' : لانت نم لاق دقف

 ٠ ثراولا هيشم امو ضيرملا ع امضخت 5 لثم ١ ذه سيلو قحلا

 ىآرب هب دوهشملا لاملا ةميقب ةعفسثلا هيف : لاق نم لاق دتو

( ٠ لودعلا



 _ ٢٢١ ۔

 : ةلأسم :3

 هنعفش عيفشلا باطف قحي لجرل اهلام عيمجب تدهأ ةآرما نعو

 لاملا در عجر كلذب ملع امل لجرلا ناو تعقو دق ىتلا ةداهشلا كلتب

 ٠ ةعفسشلاب ةهدجوتسا دق لاملا نأ عيفشلا جتحاو ةآرملا ىلع

 تكسو دحأل اهاامب تدهدشثآ نكت مل اهنأ ةداهسشلا ةآرملا تركنآو

 عفشلا بلطف قحلا. لجرلل .مهدهسثأ نأ اجلا ةآرملا هجو ةفرعم ف ةنيبلا

 ٠ ةنيبلا هذه اهيلع “تدهست ىتلا ةآرملا كلت ىه ام اهنا اهنيمي

 اهبلطم نيح ىف هتعفسش بلط دت عيفشلا ناك .ناف تفصو ام ىلعف

 هتعفشم هل مكحو ةداهشلا تحصو ةداهشلا ملعب هيلع ةجحلا تماق نآ دعب

 اكش وأ امهدحأ وأ نادهاسشلا عجر مث اهتحتسا مث هتعفش عازتنا وأ

 ٠ ةعفشلا ف مكحلا ىضم دنف امهتداهس ى

 ٠ مكحلا عقو اذا ةعجر نيدهاسثلل سيلو

 ( ٠ امرغ اعجر ناف

 ٠ لوقلا ضعب ىلع لاملا فصن مرغ امهدحأ عجر ناو

 مكحلا مقي د نآ لدت نادهاسشلا كش وأ حصت . .مل ةداهشلا تناك ن

 تصقتتنا دقتف اهب هل مكحي وآ هنعفش عيفسشل ا ع زنم نأ ليق نم اعجر وآ

 ٠ ةداهشلا حصن نأ الا ةعفش الو ةيضقلا

 ناك هنيمي عيفشلا دارأف هقحب لالاي هل دهشأ ىذلا ركنآ ناغ

١ ه .٠ كلذ هل



_ ٢٢٢ 

 ىذلا لجرلا اذه ىلا تلازأ دنت هنآ هعم حص دق عيفشلا ناك اذاو

 لالا اذه لازالو لاملا ذهب هل نالف تنب ةنالف تدهسثأ ام هفلح اهركنأ
 ىتعفش وهو هب هل تدهأ نأ دعب ةأرملا هذه ىلا لاملا اذه در الو

 ٠ لهلا اذه ىف ىتعفش لبق نم قح ىل هلبق الو هعزتنا نأ دعبو

 ٠ عيفشلا بلطم دعب لاملا در لاملاب هل دهسآ ىذلا عفني الو

 نم ىلا حيغشل بلط امناو ث بلطم اميلع عيفسثلل يلف ةآرملا امأو
 . قحي ءاضت اذه نأل لاملل اي هل دهشأ

 نم اهراكنا ىفف ةأرملا بلاطي امناو هتعفش ىرتسا نم ىلع نيميلاو
 ٠ لاملاب هل تدهأ

 ! ٠ ةعفشلا هيف ثحص : لاملا هل حص ناغ

 ىف ةداهشلل حصت مل امناو قحتست امب ةعفشلا تبلط تناك نا
 هعا زننا دعي لا_ذم ١ درو هنعفس ق مهسلا دم عيفشلا مم حصو مكحلا

 ٠ انفصو ام ىلع هيلا هتعفسش تراص نم فلحو

 ٠ عيفشلا عازتنا دعي عفانب كلذ ٥هدر سيلو

 ةلاقالا كلت تسيلف ةعفسث بلطم دعب عيب ف لاقأ نم : اولاق مهنا

 ٠ هتعفش عيفشللو ءىشب

 اهرهاظ فق مكحااو فصولا لوطيو اهيف حرشلا عستي ةلأسملا هذهو

 | ٠ اهنطاب ف عساولاو

. “ ٠ اهلح ريغب اهذخأو سانلا عفسث ىف سلاد نم مارحو



_ ٢٢٣ 

 ركذتي امو انببفنأ و هللا ىوقتب مكيصونو ك هللاا دابع هللاا هللاخ

 : ةلأسم م.

 ثراولل سيل نأ ضيرم وه و قحب هريغل ل امب دهشآ نميف ليق دقو

 هيلع قحب لوقي ىتح ,رارقالا ليبس نم اذه نوكيو كلذ ىف رايخ

 ٠ هل قحب ول

 بلط نا هنأ الا مكحلا ف .ةعفست اذه ف عيفسثلل سيل لوقن كلذكو

 . هيلع كلذ هلف هيلع هل قحب لاملا اذهب هل دهس هنأ ملعلاب عيفشلا نيمي

 بلط اذا لورذلا ضعب ق ةعقشاا ميلست ( هيلع بجو فلحي مل ناف

 ٠ اهبلط هل بجي ام تتو ق اهاح

 امهو ها ةعفش ىرتشا الجر نأ هغليب ىذلا ىف تركذو : هباوج نمو .

 ٠ دلبلا ىف اعيمج

 ٠ ملع ام نيح نم اهبلطي

 ٠ ةعفشلا تلطب ملع ام نيح نم اهبلطي ما ناو

٠ لبالا ف بلطي نآ هيلع سيل : ليتو



 ۔ ٢٢٤

 ادح ادحي ملو اهتوف فاخي ةعض ق وهو هتعفش عيبب ملع اذا و

 ٠ هتعفش دحآ ىلع نيدهاس دهشي اذهف اهيلع هفلحي

 هذه هتعيض تناكو هتعفش ىلع مه دهشي دوهش دهشي مل ن أ و

 ٠ كردي هناف اهكردي مل تناف اذا ةعيض لثم

 ٠ هرذع لاح ىف نوكي نأ الا ةقث ريغ الو ةنث هريغ

 كلذ عم هب عيفسثلاو ساانلا عم اروهشم عيبلا ناك اذا : اولانو

 ٠ هتعفسث تلطب بلطي ملغ سانلا عم ارهاش

 نم ءىشب هتعفش ىرتلملا نع ملعي ام نيح لغتسا نا هنأ ملعاو

 ' ٠ هنعفش تلطب هنعفشا بلط ريغ مالكلا

 ةعف شلاب تذخأو ةعفسثلا ىف تددر دق : لاق اذا ةعفشلا هل امناو

 ٠ ةعفشنلاب تعزتناو

 . ه ضرملا نم ارذع هل نأ كلذ ىلع اذه دهشيو

 ٠ اوااتت ام ىلع نوكي اذكهف ءارشلا بحاص ىقل اذاو

 هلظفح دلاخ ني دمحم ني دمحأ ركب ىبآ ىضاقلا نع انأ تظفحو

 ٠ حصي ىتح هتعفش بلطب د ال ضيرملا" نأ هللا

٠ اهكردي هناف حص اذا



_ ٢٦٥ _ 

 ح ءارشلا نم برض ةعفشلاو هؤارش زوسجي ال ضيرملا نأ جتحاو .. .
 ٠ عجر ٠ ملعأ هلللا و

 رظنلا اهيف نسحأف قيمعو رب نعو قينتد ةعفسثلا ىف رمألا نأ ملعاو
 ٠ باوصلل قفوملا هللاو اذهب تياب اذا

 اذه ةعفش كل رتسثأ مل ىناف لاقف لجر ىلاا هتعفش بلط لجر نعو

 ٠ ريغص ىبص دلولاو ىدلول هبحاص هبهو لاملا

 ٠ ةسلادم كلذ نوكس

 هل ىرتشا ام هنيمي عيفشلا داراف اذه ىلا عيفسثلا ىعدا معنف

 سلاد الو ضوع ىلع ةبه الو ءارس ىلع اذهل ةعفش هيلا تراص الو ةعفش
 نم هجوب 4 يق ةسلادملا هعفسشت ال اميف هنع اهليزيل هتعفش ىف

 ٠ كلذ ىلع عيفشلا فلحيف هيلا نيميلا دري وآ هوجولا

 ٠ ةندي نكي مل اذا نيميلا دنع مكحلا عطقي مث 5

 اهيف لسف دتو يرتشملا ىلا هتعفس ةعفشلا بحاص بلط | ذ او .

 ٠ الخن تراصو الغ

 ؟ كلذ ىف عيفسشللو ى رتشمال بجي ام : تلق

 هانعو همزع ىرتشملا ىلع دريب ةعفشلا ذخألا ناف : تفصو ام ىلعف

 ٠ لسف اهميغ

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٥ م )



٢٢٦١ 

 ىلع اهلغتسا ىتلا نم هانع هل مخر ةلغ.كلذ نم لغتسا ناك ناف ىنعو

 ٠ هاندجو ١ ذه تبسح

 ىرتشملا اهكردم ةرمث الا عيفشلا ىلا هلغ در ىرتشملا ىلع سيلو ..

 . .٠ اهيف ىهو ةعفشلا

 : ةلأسم 3

 فلاطم انأ : هل لاقف هيلا ؟ ةعفش ىرتش آ انالف نأ هغلب لجر نعو

 د . ٠.

 .؟ يىسصعمس

 ٠ كنم ىتعفش تبلط دق : هل لاق وأ

 :ه ىتعف تبلط دن : لاقو كنم لقي مل وأ ا
 ك هتمفشي هل مكحي له : اتلت -

 ىتعف ش ق تددر دق ىنا هيلا لصو ١ ذا لوتن هنا ظفللا اذهب

 .. ٭. ةعنفضتل اي تعذزتنا. ذا:. دمت وآ ةعفضشل اي تذخأ دق وآ

 ثبل اطم وأ كبيل ١ ا ىتعفشب بلاطم ىنأ تركذ ام ىلع : لو_ةيو ..

 ٠ كنم ىتعفشي

 هيف مكحلا هزاجاو هتعفسث لاطبا لع زدقي الو فيعض ظفل وهف
 ٠ اذىلا بحأ

. باوصلاب ملعأ هللاو لوألا' لوقلاب انفرع ىذلاو ,



 ۔ ٢٢٧

 . هنم اهعزتناف هيلا لصوف هتعفسش ىرتشا انالف نآ هغلبي لجر نعو.

 اهرتش ى ىناغ نالف ه هن لاق اذا اذهب هل ! مكحي ا ام . ىلعو ب بجي ام ىلع

 :7 هتوفت ام رادذمي

 اذه ذأ ةجحلا هلانت عضوم ى نالف ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةعفشلا نم هباع تيجو اذا ىرتشا امد ى تشم ث ا

 نحن اندز ام الا .هريغل رشلاب ىفن ف نميف ه اندجو اذه بسح ح ىلعو

 .. ٩ ٢“:: - :ةا زذلتغلا نم

 . ٠ ُ . ٥ 5 ٠ ٠ - =. . ٠. ٠. ٠ ,. -ه -

 رقأ ناك نا هريغل .ىرتشملا , رارقا ىلا كت تفتلن : ام رارق : لوقنو

 8 ه : ةجح 'هينلغ كرذب نمل

 دنع نكي مل ن رأ هل ءارش اا ناك هن هنا 5 ذهستن ةنم تناك , نا كلذكو ٠

 .. 4 . ۔.. .. ٠. ٠3: :هلوقت لا تفتلي : مل دحأ هبي رقأ عيباا

 ٠ هريغ فو اذه ف لدعلاب ملعأ هللاو

 ٠ قحلا هيجوب ام ىلع هتعفشم عيفشلل مكح ء ارثلا حص اذاف

 . >:: ٠ اهتم آربيو هريغل اهنا لاق اذا هنا : لوقتو" ٠

 زريي: نم ملعي ىتح مكاحلا ىآر ريغب هتعفش زوجي عيقسثلا درآ ناف
 + كلذ هل ناك هتيلاطمل

٠ قحلا امهنيب ناك اهيف ةبلاطمل رهظ نم لكو



_ ٢٢٨ 

 ت۔_ةولا ىف بلطف هتعفش هل ىرتستا انالف نأ هعم حص لجر نعو

 مل هنأب ى رنسسنمل ١ هيلع جتتحاف م ابآ ةثالث هل تلخ ىتح ء ىج ١ ف ىد امتو

 مك اح هيلع مكحي مي هنآي عيفشل ا جتحاف ة دملا تلخ ىتح نمثلاب تأي

 ( ٠ نمثلا راضحاب

 ٠ لفاغتي مل نمثلا راضحاب هيلع مكح امكاح نأ ولو

 ؟ ةجحلا هذهب هتعفسث هل تبثي له : تلت

 مه ااردلا رضحي مل نا ةجحب عيفشللا اذه سيلف تفصو ام ىلعف

 ٠ ملعأ هللاو ك لدعلاب مكاح هيلع مكحي مل هنأل هلوق ىلا تفتلي الو

 تاخ ىتح نمئلاب تأي ملف هنعفسث ىرتسثا انالف نأ هغلب اذاف : تاق

 ٠ هدجب ملف ىرتشملا رضحأ دق هنآ جتحا و ةد_اا

 . ٠. ةدملا تضقنا ىتح هنع رتتسا ىرتشملا نأ ىعداو

 ؟ ةعفشلا عيفشلا كردي له : تلثو

 ىلع ده شيف ىرتشملا دجي ملف مه ١ ردلا رضحأ ١ ذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ نيدهاش كلذ

 مهاردلا رضحأ دق هنأ ادهش نيدهاش رضحأ ناف مكحلا ف اماف

. هتجح هلف ىرتشملا دجي ملف ثلاثلا موي



٢٢٨٩ 

 كلذ لبقي مل ةدملا تلخ دقو نيدهاش رضحي ملو كلذ ىعدا ناو

 ٠ مكحلا ق ٥هاوعدم هنم

 ٠ ١ كلذ هعفني الف هتعفسش لاطبال

 . مكحلا ىف اهناطبا ىاع ىرتشملا لاتحا اذا هتعفش عيفشللو

 نم نوبسحي مويلا كلذ عيبلاو ءارشلا هيغ نوكي ىذلا مويلا نعو
 هيف ناك ىذألا مويلا "ريغ مايأ ةثالث ةدم ةعفشلا بحاصل وأ ةعفشلا ةدم

 ث حيبلا

 ٠ ةدم هذه مايأ ةثالث هل نأ انفرع ىذلاف

 ىذلا مويلا ريغ مايأ ةثالث هتدم تناك بلطلا مقو اذا هنا : لوقنو

 راهنلا رخآ ف وأ راهنلا لوآ ىف مكحلا عقو ةعفشلا عزتنا ام نيح نم

 . كلذ نيح نم مايآ ةثالث هل تبسح

 ٠ مايأ ةثالث هل انفرع امنا:و نحن انلرت نم اذهو

 ةعفشلا ىف مكحلا بجو ام نيح نه ىه امنا مايأ ةثالثلاو
 ( ٠ لدعلاب ملعأ هللاو ا

 لجر رادج ىاع هعوذج لزنملا اذهو لجرل هبحاص هعاب لزنم نعو
 قيرط لزنملا اذهلو عضوم نم رخآ لجر رادج ةسام نع دلاو

٠ رخآ لجر ىلع ءاملا ىرجم هلو رخآ لجر ىلع



 _ . ٣٢٭, _

 ٠ دحاو تقو ىف ةعفسلا مهلك ءالؤه بلطف

 ؟ كلذب اعيمج مهل مكحي له : تلق

 ٠ ءاعفش مهلك ءالؤهف : تفصو ام ىلعف

 ٠ .رادج نغدلا هسام ىذلا امآ

 امغب رادجلا ىل ماع ¡ ةيوتسم ٠ ىه سييلو ىوس ةسيام 7 تناك ناف . ..

 ٠ . ءاوس اهسمني ة ةعفش هل 77 تسلف تيبلا

 ىلع ةعفشلا مهنيب تمسق اعيمج اوبلط ناف نورخآلا امأو
 + مهددع

 ةصلاخ ةعفشلا هل .تناك ةعفشلا مهدحأ بلطف مهدحأ قيس ناو

 !. ..:: ؤب .

 لخن ةيقاسلا ىلعو اهعيب اهبحاض دارآو ةيقاس ىلاع ةلخن ق تركذو

 ؟ هتعفمت ىه ىتلا ةلخنلا هذه ىرتشي نأ لخنلا بحاص دارأو اهنم ىلعأ

 ٠ ةلأسملا هذه ىف باوجلا كل تحرش دق تنك ىنأ وجراف .

 ىتلا ةلخنلا اهعفشت امنغ ةدياق ةيقاس ىلع ةلاخنلا هذه تناك اذاف
 ٠ اهنم لفسأ ىتلا ةلخنل او اهنم العآ.

 بحاص امه ذخا امه ذخأي : نآ اهنم العأ ىتلا ةلخنلا تخاض ىبأ اذاخ

-. .- . .. ٠ اهنم لفسأ ىتلا ةل_خنلاا



_ ٢٣٢ . 

 اعاسشثم لخنلا تناك اذا كلذو دياقلا ىلع ةعفش ال : لونت اهيفو

 ٠ مهنيب

 ٠ ةعفش مهل نكم مل دما وجلاب "7 تناك ن ا و , ‘ ٠

 تالخن عبرأ اهعفش دياق ريغ ىلع ةيقاس ىلع ةلخنلا هذه تناك ناف
 .٠ اهتنىنياتقأ لفسأ نم ةدحاوو الع ا نم

 ىلوأ ةربخملاؤ: قيرطلا بحاصو قيرطلاو :ةزضملاب انه :ةعفشلا . امأ.

 7 ٠ » ٠ سايقلا بحاصو

 اهمزاي ة 7 وآ ةلاخنلا هذه لخنلا ٠ قيزطلا' -[ تحاص ىلع ن راك ناف

 ٠ ةعفنلا

٥. -. . = .٠ ٠ ٠.٥ , 4 . 
.٠. ٠ , 

 سايقلا بحاص .نم ىلوأ ةرضملاو قيرطلا بحاص نأ : اولان دنف .

 فحانصا نم اوآ نس ابقلا بحاص نأ لدق دتو : لاق هريغ نمو

 ٠ ىتسملاو قيرطلا

 ٠ ءاوس امهالك : ليقو

- 7 ١ ٠ 

 سايقلاب ناتلخن اهنعفش زئاج هيقاس ىلع تناك اذا . اخ لخنلا نأ : .لينو

} 
 . ٠ ةعفش كلذ د دعم 2 و

: 

 ةعفش ال مث ثالث اهنم ىلعأ ىق اهعفش .زئاج بيغ ىلع تناك اذاو 7

رضمم 5 ٠



 س ٢٣٢

 ةعدبملا ريغ ةعبا.رلا نؤث ءىش ثالثلا نم ناك اذا زئاج تراص دقو

 ٠ ازئاج نوكتو اهيف ةعفسث ال نوكتو ةسماخ نوكت ىلفسلا

 مث ثلا_ذلا مث ىناذلاو لومخلا اهنم ىلعأ نم ثلزان اهعفش ١ ذاف

 ٠ نينثالا ىلعأ نم اهعفش ةيناثلا ىهو ةلخن اهنم لفسأ ناك ناف

 ناك ناا سايقلاب ىلفسلا اهتعفشو ةرذضملاب ةعفشلا تعطقنا مث :,

 . سايق امهنيب

 ٠ ةدحاو ىلعأ نم اهعفسشي : لاق نم . لاقو

 ٠ ةعفش ال من سايقلاب ىلفسلا اهعفسثيو

 نم ةرذضملاب اهعفشي ةدحاو ةلخن اهنم لفسأ ناك اذا ٠ لاق نم لاقو

 ٠ ةعفش ال مث ىلوألاف ثلااث ىلعألا

 . سايقلاب ىلفسلا اهعفسئيو

 ٠ ةعييبملاو ىلعأ امب لاومألا ىف ددعلا امنا : لاق نم لاقو

 حبرأ ىلعأ نم اهعفشي اذه ىلعف لك اجال أ ق لفسأ ام ىل ١ رظنب ال و

 ٠ ةيدضاعلا لخنلا ف اذه ىف سايقلاب ةدعلو لفسأ نمو

 كلت عيمج عاب لجرلا ناو لجرا لخن ف ةلخن هل لجر نعو
٠ لخنلا



 . _ ٢٣٣

 ؟ ةلخنلا هذه اهعفضشت له

 اذه ىق عا .شم نم سيل ةلخنلا هذه تناك ناغ : تفصو ام ىلعق ا

 نم ءىشل وأ لخنلا اذهل ةيقاس رمم اهيلع ناك ناف ةدودحم اهضرأو لخنلا

 انهاه ةعفشلا تناك لخنلا اذه نم ءىش وآ لخنلا اذه قيرط وآ لخنلا اذه

 ` . قيرطلا

 ةلخنلا هذه ضرأ تناك نا ةلخنلا هذه ضرأ ف رمت ىتلا .ةيتابسلاو

 ةلخن تناكو ةلخنلا هذه ضرل ف عاشم وهو ديماوحب ةعوطقم تسيل

 نكت مل اذا سايقلاب اهتعنسث ضرألا هذهو ةلخنلا هذه سايق اهلام

 ٠ ١ ةيتاس الو اقيرط

 ٠ سايقلاب عفشت تت مل لخنلا ا.ذه نم ءىشمي ساقت ال تناك ن

 : ةلأسم 3

 ةرشع هنم كرت مث مهرد ةئامب لجر دنع نم الام ىرتسثا لجز نعو

 امهرد نيعبسب هل هعايف مه رد ةئام ةميقلا ىواس اعيب 4ا عاب وأ مهارد

 ؟ ةاباحمو هنم اناسحا

 ٠ ةعفشلاي عيفشلا ذ_خأم

 ؟ هيف هيلاا نسحأ وآ هكرت دق ىذلا اذهف : تلق

؟ ةعفشلام عيفشلل مكحي له : تلتقو



٢٣ 

 .؟ هيف هيلا نسحأ وأ هتكرت ىذلا اذهف : تلقو

 نهثلا نم هل كزت اذا هنأ اذه ىف اندجو :ئذلاغ : تفصو ام ىلغف

 . ٠ ءاهقفلا لوق ضعب ىلع عيفشلا .نم طحني هناف .ائيسث

 لصأب عيفشلا ذخآيو ىرتشملل عئابلا ةكرت امنا : لاق نمأ لاقو أ
 ٠ ىرشلا

 هلك نمثلا هلا بهي . نأ الا كلذ لثم عيقشللفا نمثلا نم اظح هامن ناو
 .`٠ :- ٠ :.- و "امئان ات:نمنلا ىرتشملا ىلعا كزع نآ ةذخأ اذا حيفسلا تلمش

.. . 

  ` , : - .7ما ٠ . =. ر ٤ ٠ . 3: ١ د .. -

 نم ائيش ىرتشملا نع مئابل طح اذا : لانق نم لزغ ذخان نحنو

 " ٠. لدعلاب ما هللاو عيفشلا ن نع طحني كلذ نا اطح هامسو نمثلا

 ;.١ ث .

٠ .. 7 - 0 5 ` 

 ٠ كلذ لثم دنم ينلد يقلا ارم اط هامس اذا لا لاق : هربغ نمو

 هنم ه نوك هنا لطي ال امم ائسش ناك اذا كلذ وحنو ةءاربلاو كرتلاو

 . اطح مسي ملو: هلثمل الا.لجفي.ال امم ةماركلاو ةابابحملا هجو.ىلع.الان
 ٠ ` د٦٩ .

 ىترتنشملل ا كلذ نوكي ي نآ ا بحن ; نحنو فالتخال ا هنق ى ذلا اذه أ ١

 ٠ هلك نمخنلا در عيفشلا ىلعو

 : ٨ .:..., "ةش ا .. ؟ ىرتشملل هلك نمثلا كرت اذا امأو

 ء:.اقالتخا كاذف ملغن الوا هلك نمثلا: دز خينفنثلا ىلع كلذ نا

لثم ىف سانلا قباغتيامم:كلذ. وختأؤأ اكزت ناكو اطح نوكي نأ اماو



 م ٢٣٥ ۔_.۔

 ىرتشملل ام كلذ نم معيفسلل نوكي نأ كلذ ىف بحن اناف ةاباحم ريغب كلذ
 ٠ بآوصلاب ملعا ه هلااأو

 هلزنمب كرتلاو ةءاربلاو هلزنمب نمثلا ق ناسحالاو ةعضلاو طحلا و

 : فالنخاا هيفو

.٠ 

 ٠- م.

 ٠ . هلذم ق

 بجي ةقدصلا ةبهلاو ىرتشمنل كلذخ ةآباحم الا نوكب ال ناك ناو

 سانلا .نم .ةعامج هعفسشي لاملا كلذو ,الام لجرإ .عاب لجر نعو

 ٠ ةموستم ريغ ةعاسم : ةصح هيف هل نم مهنم

 . قيرط هيلع نم مهنمو

 ٠ انتتسملاب عفشي نم مهنمو

 ذخأف ءارشلا ى ا قشو اهذخأ نا و سايقلاب عفشي نم مهنمو

 ٠ هنم ئلوأ نم ةعفشلا ىف ةعزانم هشنفنل '

 ؟ اهب ىلوأ وه نمل مكحي له : تانق

 ٠ لصملا ىف كيرشلل ةعفسشلاب هل وهف : تفصو ام ىلعف

 ىلا قيرطلاو سايتلاب نوعفشي نيذلا ءالؤه نم دحأ قبس ناك .ناو
 هل مكح اهبلط نيح ف ةعفشلا هيخ كيرشل بلطو لاملا اذه ءارش

..ه اهبف قحلاب
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 هتعفشب ىلوأ رهو ٠

 عفشي نمم دعب قبس من ةعفشلا لصألا ىف كيرشل ١ بلطي مل ناو

 ٠ ةعفشلا بلطيف بق لصألا ق ةصح ريغب

 قبس مهيف اهنوعفشي ةدع سانأل تناك نا ةعفشلا نا : ليق دق

 ٠ نيرخآلا نود هل تناك ةعفسئلاب ذخأ

 . مهددع ىلع مهل تناك مهلك !ودلط ناف

 ٠ اهبلط ىلا هنم قبس نمل ةعفشااو

 ٠ ةعفشلاب ىلوا وهف لصالا ىف كيرشلا ةعفشلاب ىلوأو

 تناك ل ص ق !كيرت سيل نمم هريغ هتعفش بلط ىل ١ هتبس ولو

 ٠ اهعيبب ملع وه نكي مل اذا كيرشلل ةعفشلا

 ٠ كلذ هل ناك ماع ام نيح بلط اذا

 نيذلا ءاعفشلا نم اهيلأ. قبس نمل ىهف ملع ام نيح نم بلطي ل ناف

 ٠ ملع ام نيح ف بلط اهل لصأ ريغب نوعفشي

 ٠ 1 كيلع تررك دتو

 ٠ عونجاا غامجاب عفشي .نم ىلوأ هيف كيرشلا لزنملا كلذكو

٠ ىرتشا اذا عوذجلا بحاص نم ةعفشلا عزني نا كدرشللو



_ ٢٢٣٧ 

 ةلأسم ج :

 نا ةعفشلا بحاص بلطف لجر هعفشب الام ىرتسثا لجر ىف تركذو

 ٠ ةعفشلاب لاملا' كلذ ذخأم

 ام دعب نم اهبلط امناو تقولا ىف هتعفش بلطي نا ىرتشملا جتحاو

 ىلا الزنو عيفشلا كلذ ركنأو هنعفش ٩_دف بلطي اظفا هبلع ىعداو هتناف

 . مكحلا

 ؟ نوكت نم ىلعو كلذ ى نيميلا نوكت فيك : تلق

 عيفسشلل نيميلاف ةعفشلا تحصو عيبلا 7 اذاخ : .تفصو ام ىلعف

 ٠ عيبلاب ملاع ام نبح نم هتعفش بلط دقل فلحي

 عيبلاب اذه ملع دق هناب ىرتشملا فلحيف ىرتشملا ىلا نمثلا دري وأ

 . ٠ ملع ام نيح نم هتعفش بلط امو

 عيبلاب ملع ام نيح نم هتعفش هيلا بلط اذه نا ملعي ام فلحي وآ
 ٠ عيقسلا ةشلل انه اه نيميلا نال

 ىلع ى رتشم ١ فلحيف نمثل ١ هىلا درب وأ ى رتشملل فلحيغف ءاش . ناف ا

 . مكاحلا ه ارمو ديرب ام

 ٠ هتعفش هب لطبي امم عيفشلا ىلع ى رتسملا ىعدا املك كلذكو

 ٠ ىرتشملا ىلا نيميلا در ءاش ناو فلح ءاش نا ميفشلل نيميلاغ
 فف زوجي امم لدعلا مكاحلا هاري ام ىعدي ام ىلع ىرتشملا فلحيف

٠ هظخل نم ىوعدلا



 ۔بي' . ٢٣٨ ۔ ۔»

 ٠ مخحاا عطقنم هيف نوكيو

 نسحاف رظنلا اهيف ..قد_د عضاوم اهيف ىنأب دم عيفشلا نا ملعا و

 ٠ قيفوتلا هللابو كمهف اهرضحاو رظنلا اهيف

 ٠. لامب لجرل دهبشا لجرو .

 ٠ ءايسشالا نم ءىش وأ ةفاخملاب مهتا اذاف : تلق

 د ره رقأف كلذب هل ل دوهشم رق و ةداهشلا تحص اذا ةنا ملع ! ::لاتت- :

 . مكحلا عقو كلذب هل

 ٠٠ ٠ .هيلا بطيامب رفا ل نيي نيلو"
 اذه ةعفش ث اليزيل ةسلادملا ,ادا را دق هل ل دوهشملا دهشملا ن

: . ٦٢ _ 
. ‘‘ 

 ._ ةوهشلا ا نيب نيميلا ت تناك ةعفش اذهل خأ م ةنأل هل ذوهسللا ركنا اذا
 ٠ ةعفشلا بلطو

٠ 

 ةعفشلا بحاص بلطد امنا و بلط ا ده . ىف هل دهم ا ىلع سيلو

 ٠ هيلا تلاز ركنا نم ىلا

٠ ةعفش هل ىرتشا هنا لاملاب هل دهشملا نأ فأاطلا ىعدا ناق



_ ٢٢٣٨٢ 

 ةنيي هيلع تدهش وأ كلذب هل دوهستملا رقأ ناف قحب اهاضق. اذا و .

 ٠ انهاه نيمي الف كلذي لدع

 نيميلا تناك كلذ هعم حص دق ةعفشلا : بلاطلل ناكو كلذ ركنا ناو

 . هل دوهشملا ىلع

 هلا ىعدي ن نا بلاطلا هيلا ىعدي ام ام ىلع فلح هل دوهشملا ءاش ناف

 ٠ ١ ٠ قخبي :لاملا اذه ; ىخضت هنا

 اذه هدلا راص دقلو لاملا اذه هيلا لاز دتتا هنام فلح ركنا ن

 ةعفنشلا نم هيلا ىغذي ام لبق نما قخا 7 !ةالقل .هلتنمق .7 هلا لاملا
 ا .

 -. !١

 ' , 0- : » ىحب ٥ اضق ال و ىمسم نمث ىلع ال و ض وع ىلع اذ ده هيل ا ز اص امو

 عيفشلا ىلا نيميلا دري وأ ميفلا اذهل ةعفصلأا هبأ ابجب ضوع الو
 ٠ . با.وصل !اب ملعا هت هللا و كلذ نم ىعدي ا م يلع عيفشلا فلحيق

 راصو هي هل دهشاو لاملا اذهب رقآ اذا هنا ريغ ملعا هللاف : هريغ نمو

 ٠ ايه نوكب ال ىتلا هوجولا نم هجوب هيلا

 ص ٨ يس ..... , ٠. ا'.., ن . غ :ه
 . `ث 2 7 ٥ ٥.

 . 4 يبلاب كلذ حص وأ لاملا ا هل ى ذلا كلذ دي رقأف عيفسشلل ب ةعفش اهنألو

 هنا ملعي ا ام ملعلاب نيميلا: .هنلعف :كلذ .ىلع هنيمي عيفشلا بلط اذا

 الو هل ن نوكي ام بسح ىلع هل رقأ الو هايا هاطعا الو لاملا اذهب هل دهشا

 .ه لأملا اذه ىف هبلع هيلا ةعفش اذه هب قحتسي امم ضوع ىلع

 ىعدي .امو ةيطعلاو ةبهلاو رارقالا ىعدي امنا هنا عطقلاب فلحي الو.
. هدف ةعفش ال ام



_ ٢٤٠ 

 بجي ما هنمث نودب الام لجرلا عاب ا'ذا. : رثؤملا وبآ لاق هربع نمو .

 ٠ هيلا ناسحالا

 .؛ كيلا تننسحأ دق : ىرتشملل عئابلا لاقف

 ٠ كتبناج دق وأ كل تضقنا دت : لاق وأ

 ىأرب لاملا ةميق هيلعو هتعفض هلف هتعفش ذخأي نا عيفشلا داراف
 ٠ لودعلا

 هدلولو هيخال عضي دق لجرلا ( نال ةعيابملا هنف تناك اميف رظني الو

 ٠ هنم وه نملو

 ٠ لودعلا ىأرب ماتلا نمثلاب الا ةعفش عيفشلل سيلو

 ٠ ةعفشلا هيف امم ةعطقلا ريغ كلذكو لاق هناا : مسثاه نع ليق

 ٠ معن : رثؤملا ويا : لاق

 . ريناندلا و مهاردلا ريغ ضاوعالاو ضوعب هضرأ عيبي لجر نعو

 ؟ ةعفشلا هيف كردي لخ

 ٠ لصأب الصأ نكي مل ام ةعفشلا هيغ نا ىرن نحنف

 ةعفشلا امناو ضايفلا ةلزنمب ااذه نال ةعفش ال : رثؤملا وبا لاقو

 ٠ نزويو لاكي ام وآ ةضفلاو بهذلاب حبيب امي

 لهأ نم لجرل ةعفش ربسلا ف وهو عاب ىكزأ لهآ نم لجر : نعو
٠ ىناكزألاا غلبف ريسلا



٢٤١ 

 ح رخيأ : ١ ؟ هيل

 نم ربسلا ىلا جرخي نا هل ةعفشلا بحاص ناف تفصو اهم ىلعف

 ٠ هتعفش بلط ق هنيح

 ؟ هيلا جرخي نا هيلع سييلل : رثؤملا وبآ لاق
 ٠ معن ل ات : ديعس ىب ١ نع

 : فالتخاب كلذ ليتق دتو

 ىلا ىرتشملا ىلا جرخي نا عيفشلا ىلع سيل هنا لاق : لاتف

 ىذلا دلبلا ىلا جرخي امناف ةعفشلا هيف ىذلا دلبلا ريغ ىف ناك ناف

 ٠ ةعفشلا هيغ

 ٠ دلبلا لهأو ىرتشملا ناك نا هيلع سيلو

 نا هيلع سيلو ةعفشلا هيف ىذلا دلبلا ىلا جرخي : لاق نم لاتو
 ٠ دلبلا ىلا جرخي

 ريغ ىدعتي الو ةعفشلل ىرتشملا دلب ىلا جرخي : لاق نم لانو

 ٠ كلذ

 ثيح هتعفش بلط ف ىرتشملا ىلا جرخي نأ هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ هتعفش هيلع دري ىتح ٠٠ هدام ريغ وآ هدلم ق ى رقمل ١ ناك

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ١٦ م {



 .٢ؤ٠٢_

 نوملنسملا مماكخلا :هلأس ىذلا رصملا ف ىرتشملا ناك ام هتعفش ذخأيو

 ٠ حيبلا هبف عقي ىذلا ت تقولا كلذ ىق

 نعو : رثؤملا ىبآ نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ ك باوج نمو

 بلطف ةداهسنلا كلت لالا عيفشلا بجوتساق الام لجر ىلا لازا لجر

 دهشاف ةلام نم هل عاب أي انالقأ نآ ذؤهنشمل ا جنح او هتعفش ةعفشلاب هل دوهشملا

 ٠ هيلع هدر دق هناو قحي هل

 سيلغ عازتنالا دعب هدر امناو هدري نأ لبق هتعفش عزني ناك اذاف

 ٠ هتعفش هلو ءىشي كلذ ق هدر هل

 ٠٨ دازأ ام هلأةناف لاملا بر" يميا بلطف ةنيب هعم نكي مل ناو

 ٠ ملعأ هللاو انيمين هيلع ئرأ امف ةفصلا :هذه ىلع اماو" ٨

 هيبر ركنأ نا و هلاز 1 ,نمم هعازتنا ناو ه ءابأ 4_ذنا ىعدا ناو

 هلازا د١د_.ك هنا" عيفشلا ئعداو ةثخآ ىلا هلزد مل هنأ لوألا لالا

 . , ٥ ٠ ذه هتفص فصيف ةعفبشل اب . قحتسم وهو ةعفشلاب هيل ١

 هذنه نم هيلا ىعدي امم قح هل هلبق ام نيميلا هيلع تيأر ركنأ ناف
 ٠ . ملعآ هللااو اهلازأ هنا و ةعفشلا

 هدي ىف نم نيبو هنيب نيميلا نوكي امناو نيملسملا لاؤس نم ددزاو
 ٠ ةعفشلاب هعزتنا ىذلا لاملا

. عيفشلا ىلا نيميلا تددر اذاو : تلت



 _ _ ٢٤٣

 . ه . ؟ نيميلا نوكي فيك.. .

 هءاب هلوسر وأ مكاحلا هياع فقي ن دعب لاملا اذه نا فلحي

 ل . ٠. نالف نم هتعزتنا دقن ىنآو نالف نب نالف

 ٠ هيلع هدر هنا ىعدأ نا. هيلع هدرب نأ ليتق نم نمثلا ىمسيو

 ۔ : .. .. ٠.لاملا ىعدب ىذلا هنم عنم فاح اذاف ....

 ىتلاو 1 اها ىتلا عفشت له تلقو نسحلا ىبآ باوج نمو

 : ؟ ةزئاج ريغ ةيقاسلا تناك اذا ةغفنشلا اهل ىتلا :ىقنلا" اهيلع

 ... ؟ هبلع ىذلاو ه هل وه مذلا ة ةعفشلا

 كلذ يلا هب هيلع ع موكحم قيرطلا هيلع تناك :نمفأ : : تقض ام يلعق : .

 ( 7 `ة ٠٠" ““ “ء.ذوبرطلاب لاملا كلذ ةعفش هل ناك لاملا

 كلذب ةعفش قيرطلاف راوج هل امناو قيرطلا لصآ هل سيلو
 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و قيرطلا

 ىقاوسلا ىلع نوكت ىتلا رطانقلاو قيرطلا ىف لوقت ام : تلتقو . .

 ؟ عفشلا نعطقي سيل مآ عفشلا متنا

 انفرع ام بسح ىلع تفصو ام ىنلع اندنع عفشلا نعطقي سييل
٠ با:وصلاب ملعأ هللاو



٢٤٤ 

 لجر وآ ميتي ةعفش ىرتسثا لجر نعو نسحلا ىبأ باوج نمو

 . !ريثك الخن اهيف لبق ىرتشملا نا مث بئاغ

 ٠ هتعفست عزتنا بئاغلا مدق وأ ميتيلا غلبآ املف

 ؟ لجرلا اذه اهايحأ ىتلا لخنلا هذه نمل تلق

 ذخأ ء اش ناو هلخن علقت ء اش نا رايخلاب .ىرنشملاف : تفصو ام ىلعف

 . عيفشلا نم اهتميق

 نم ةلغلا هيلع بسح ةلغ اهنم ىرتشملا لغتسا .دق ناك اذا امأ

 ٠ ةميقلا

 ٠ عيفشلل ل_خنلاف ءافو اهبف ناك نا

 عيفشلا ىرتشملا قحل رمع ام ةميق نع ناصقن اهيف ناك ناو
 ٠ عيفشلا نم نمثلا ذخآ نأ دعب لضفملاي

 . هريغ نمو ةعفشلاب هل مكحي موي ةميقلاو

 ٠ هتعفش هل هنأ لانف غلبي مل وهو هل هتعفش تعيب ميتي نعو

 مانت وآ ىصو هل ناك نا ميتيلا اما : عيفشلا ق ناورم ويآ لاقو

 دصب اهبلطف هتعفش تعيب مث اميق مكاحلا هل مقي ملو اليكو مكاحلا هل
 ٠ عاشملا ف كلذو ةعفشلا هل ناف هغ واد

٠ اهيف هل ةعفش الف قئاقحلا عفش اماو



. ٢٤٥ 

 ةيقاسلا و قيرطلا لثم قئاقحلاو ٠

 عاشملا ىف ةعفشلا هلو مدق اذا رحبلا بكار ىف كلذكو .

 ماقملا كلذب ديري ال رحبلا ىف هجورخ ناك اذا الف قئاقحلا ىف اماو .

 ةعفش هل سيلف اميقم ناك اذا اماو ٠

 ه_ذيعي نأ الا ةكمب متب ملو اجاح ةكم ىلا هرفس ف ناك اذا اماو

 ٠ عاشملا ق هتعفسش هلف لوحلا ىلا ةكمب ماقملا نم دبال

 اذا عاشملا ىف الا هل ةعفش ال ليق دتو : لاق هريغ نمو هريغ نعو

 ٠ رصملا نم اجراخ ناك

 ٠ ايلا.وم وأ ايزاغ وأ اجاح الا : لاق نم لاتو

 ٨ ايزاغ وأ اجاح الا : لات نم لاقو

 نا تركذو : مامالا كلام ند تلصلا ىلإ هثللا دبع ىبآ با وج نمو

 مث نيدهاش هل تدهسأو مهسأ ةعبس نم امهس اريغص امالغ تطعأ ةآرما

 ىذلا سلجملا ىف ىطعملا مالغلل مهسألا ةتسلا مالغلا ىصو اهنم ىرتشا

 ٠ هتعفسشث عيفسثلا بلط مث انترتفي نآ لبق نم ةيطعلاب ةداهستاا هيف تناك

 ىطعأ نم نا ذ_خأن هبو ظفحي ىدلاو ىآر ةفرعم تدرآو

 ةعفشلاب سلجملا ف ىقنابلا ىرتسا مث ءزجب نضيات وآ هلام نم اءزج
. ىطعملل ةيطعلا ناو عبيغسشلل



.٢٤٦ 

 عيفسشلل ةعفشلاو مالغلل ةيطعلا .ناو اذه ىف انلوق كلذكو
 ٠ ملعأ هللاو

 هداب لجرلو ةروبخ ى ءاكرش نعو رهزألا ىلع ىبأ باوج نمو

 ٠. ةدابلا باحصأ نم دحاو عاب هداب ءاكرشلا ةيقيلو

 ؟ ةعفشلاب ىلوأ نم : تلت

 وهو دحاو دعي .دحاو ىحب .ادوتقعم ءام ةروبخلا هذه تناك ناف ه

 ٠ هيلي ىذلا مت © بلط اذا هعفشلاب اب ىلوتو برقأ و ره ضعي

 . :و . :. ! , !ث.ا
 نثم مهسلا . ١ هيلع حرطي عمتجم ء ام وه امن ا و "كلذك "نك مل نا

 نم هيلي ى ذلا مث ءانملا ذخأ البق همهس عقو نميف لاعس ق ى 7 ام

 ٠ هيلي ي ىزلا مث ,ماملإ نم هيلب ىذلا مث ماهسلا

 بلط نم. مهل ةعفشلا و ,ءاكرش . هيق هرو وبخلا لهأ نأ ىدنع ام اذهف

 ٠ ملعأ ةللاف ىلوآ

 ٠ مهنيب ناك ا اعيمج وبلط اذأو ا 5

 ٠ ةرويخلا ق ءاكرش ا هيلك ا اناك اذا كلذو . مس د هريغ لات .

 ةدالا' باخصأغ دحاول ةصلاخ هدابو ةدابا ق ز ءاكرش اوناك اذا امآ و

 +. ٥ ةدابلا ة هرصمم ىلوآ ٥ ةدرفنم {

 هرينمغلو هلا ةعفشلا ذخاي هنا غيفشلا رقأ اذاو : ةيواعم ىبأ نع -
` ه ىرتشملل اهلك اهغدي ؤأ. هسفنل اهلك اهذخأي نأ اما كاذ هل سيلق



٢٤٧ 

 ىرأ الف اهب هل مكحي نأ لبق نم هريغ اهالو مث عيفستل ا اهبلط نا و . {

 مه اردلا ى لجآو اهب هل مكح ول هنال اهنمث ىطعي ىتح هل كلذ

 .٠ هتعفش بلطي اهلجأ ق اهب تأي .اي ملف

 دلاو ملعو اهعيب ملعي ملو اهبلطي ملف لحرل ةعفشلا تناك نا : تلتقو

 بلطو هنبا اهب عفشي ىذلا ضرالا غ ولب راب عيفشلا دلاو أ دهشاف عيفشلا

 ١٥6 - ` - ؟‘ةعفسنشلا

7 

 . . : ه ةفصلا هذه ه ىلع دلاولل ةعفش الف ..

 مث لخنلا : ضعب عقف لخأ 3 هعشفش ىهو الخن لجر ىرتشا اذاو

. .. ٠ ٠ . 
 ؟ ند فش عيفشلا بلط

 . 7 ٠ ٠٠: . . . ً ٠ ٠ ٠ ٠ . : ٦ ه ! ٠ ٠6 : . . . , ٠

- . . . .. . ١ ِ . . . ٠ . 

 ٠ . . ةعوطقل ١ لخنلا د دح مم م ,ةمئاقلل ملظلا نم ىقب م دازا لذلا ةميقب أ

 . ةمئاقو عئاقو لخن ةميق ةعوطقملا .لخنلا نوكت امناو .

 ع:فشلل ناكو ىرن مل ہع : نم ةفآ نم تعقو لخنلا ثناك ناو

 : : ! .: ١٠ . : ؟ رايخلا

 عيفشلل ناك ىرتسثملا رينغ نم ةفآ نهم :تعقو لخنلا تناك :ناؤ . :: ,.,

 ! ...ا . اهكزت ءاس ناو. لوألا نمثلاب..

 اهصوخ وأ اهبرك وأ اهعوذج نم ىزترآ دق ىرتسشملا' ناك
. ٠ اهنم هازترا ام: ردنت عيفسثلا نع حرط امج



_ ٢٤٨ 

 اهطرتسثاو اهارتستا مث ةكردم ةرمث لخنلا ىف ناك اذا كلذكو

 ٠ اهرمث عيفشلل ناك عئابلا ىلع ىرتشملا

 لوألا نمثلا نم هنع حرط عيفشلا اهبلط مث ىرتشملا اهبهذأ ناف

 . اهرمث ردقب

 ؟ ةكردم ةرمث امي سيلو لخنلا ىرتشا ىرتشملا ناك
 ة رمث اهرف تكردأ اذا ىرتشملا اهطرتشي نأ الا عئابلل رامثلا نوكت

 ملعا اهم ملعا مث هنعفش عيفشلا ملعي نآ ليق نم ىرتشملا اهيهذأف

 ٠ لوألا نمثلاب اهذخأ اهبلطف

 . عيفشلا اهبلطي مل ام ىرتشمال ةرمثلا نأب ءىش ةرمثلاب حرطي الو

 عم م ةرمثلا هل تناك ة رمث اهيف تكردأ دقو هتعفش عيفشلا بلط ناغ

 | _ ٠ لوألا هب اهارتسثا ىذلا نمثلاب اهلصأ

 ىلع ناك اهحالصاو اهلمع ىق اهيلع قفنأ دق ىرتسثملا ناك ناو
 ٠ اهنمث مم ىرتشملا اهيلع فهذا ام ردقب عيفشلا

 ؟ اهيلع قفنأ ام ردقب ةلغ اهنع لغتسا ىرتشملا ناك نا امأ

 نوكي نأ الا ىرتشملا اهيلع قفنأ ام دري نأ عيفشلا ىلع نوكي كلانهف
 ققنأ امم لضفلا عيفشلا ىلع ىلع ناف اهيف لتغا امم رثكأ اهيلع قفنأ ىذلا
 ٠ ملعآ هالاو ىرتشملا اهيلع

نم ىرتشملا ىزتراو لجرل ةنعفست ىهو اضرأ ىرتشا لجر نعو



 س ٢٤٩

 بلطو ىرتسلا ىلا ةعفشلا بلطف اهعيبو ةعفشلاب عيفشلا ملع مث اهبارت
 ٠ اهنم ىزترا ام ردقي ىرتملا اهارتشا ىذلا اهنمث اهنم هل طحي نآ

 نأل ىرتشملا اهنم ىزترا ام ردقب اهنمث نم حرطي نا هل ىرن امناف
 ` ٠. اهنم اءزج اهنم ىرزترا ىذلا كنذ

 نع حرطيلف ةميقلام اهنمث فصن وآ اهنمث عفد هازترا ىذلا ناك ناف

 ٠ هلك كلذ عيفشلا

 فلاب اهؤارش ناكو مهرد فلاب ابارت اهنم عاب ىرتشملا نأ ولو
 ٠ اهيارت نم ىرتشملا هب عاب ىذلا فنألا هلو هتعفش عيفستلل ناك مم رد

 + معن : ل ات هريغ 7 و

 نم ءزج كلذف اهيلع ىهو ىرتشا اذا باوبألا فالتاو ةلخنلا امأو
 ٠ ميبلا' هيلع عقو ىذلا لالا

 ٠ ةكردملا ةرمثلا كلذكو

 موقب هنا كلذ ق ليق دقف كلذ وحنو بركلاو صوخلاو بارتلا امآو

 ؛ عيفسلا اهذخآ موب ضرألا ,

 هيلعف اهارتستا امع هتميق صقني بارتلا نم هجرخأ ىذلا ناك ناف

 كلذ سيلف بارتلا جارخا نم ضرخلا. ةميق صقني ال كلذ ناك ناو
٠ ةلغلا ةلزنمب هنال ءىش



٢٥٠ 

 7 .. ر ٤ :- ... ٠ .بركلاو صوخلا كلذكو .

 ٠ لات امك ىهف عوذجلا اما و

 ىذلا دامسلا لثم اعومجم ارتلا نم ش ش خرأ ىف ناك ن ,ا كلذكو

 نم .ناك امو عيبلا ةلمج ف ميغشلل وهف : ىرتشا هطرتسث 5أ اذا ام

 ٠ . ٨ . . ٠ . ` اه . ۔۔ ١ ٠ .. .. آ . . . . . ٠.

 6 4 ٠ ا م كيا “ ن ' , ٠۔“ث 7١0 ) ). .

 نع ] رامع لاز '_ؤ امغ : ال اظثاح مده وأ ١ راد د ' زنك ولا كلذكو . .ئ ..

 ٠ حبلا هيالع عقو ىذلا لصألا ريغتب الا نوكي ال امم ةلازاب هعضوم

 ٠ فالتا بارتلا فلت اذا كلذكو : هريغ لاقو
٠. ٠ ١ ٠ : . ! 

 ٠ . ٠ : ١ و

٠ ٠ ٠ 

٠. ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ . . 

 يم 7 , 2 . . ٥ ٢ ٠٠ ٠ .. ... .٠! ا...
 ٠ - ٠  .. 3.ث ٠ 0 ٠

 ٠ هنمث نم بسح هعاب اذا امآ و

 ٠ هتميقب تبسوح هميق هل ناك نا كلذكو

 ٠ كلذ ىف ةلخنلا ةلزنمب وه : لوقلا ضعب فو

 لاكي ال اممو عاتملاو ناويخلا. نم عاشملا لك ىف ىهآ ةعفسثلا نعو

 ؟ نزوب الو

 : ءاهقفلا نم فالتخا كاذ ىفف

 عاتملاو ناويحلا نم ٠ عاسلا عيمج :ىق ةعفشلا ن : لاق نم. مهنم ١

٠ نزوبو لاكي اميف هريغ و



٢٥١ . 

 اميف سيلو لا وملألا نم لو۔صخلا ق ةعفشلا نا : لاق نم مهنمو

 ٠ اموسقم .و اع اشم ناك ةعفش كلذ ىوس

 ٠ معن : هريغ لات .

 ٠ نزويو لاكي ناك ولو عاشملا لك ىف هنا : ليق دتو

 : ةلاسم د
١ ٠ 

 عيفشلا بلطف ةدحاؤ ةقفص لج,لو هدلاول اض رآ ع اب لجر نعو

 ؟ اهنم هنعفش

 ٠ عئابلا دلاو ةصح ف ةعفش ىبنجألا ةصخ فف ةعفضلا هل ىرن انأ
 أ ٦١ . ١ . ٠.

. - : ` | ٠ 

 ىب ذجألا و دلا ول ا مسق ىنح هتعفش عيبب عيفشل ١ ملعي مل نا

 نع ىبنجألل دلاولا جرخآف ىقسم وآ قيرطب اهعفسني عيفسثلا ناكو. ضرألا :
 ذخأي نأ ىبنجألا ىلا بلطف هتعفش ميبب عيفشلا ملع مث ىقسملاو قيرطلا

 ٢ ٠ . لام 1

١ . 

 ىلا الاز دقو قيرطلاو ىقسملاب ةعفشلا هل ناك امنا : ىبنجألا لاتو

 ٠ اهيلط اذا ةعفشلا هل ىرت انإ . .

 ٠ امات مسقلا كلذ ىرن الو

 عاب مث ىبنجألاو دد !اولا اهم ستتا ¡ ىتح " هتعفش أ عيبب ملعي نا ا .. ..

دعبم نه اهبلطو هتعفشد عيفشلا ملعو دلاولل هنصح ىبنجألا و ى رتشم ١



٢٥٢ . 

 اهعاب. ىذلا ىبنجألا ةصح ف ةعفشلا هل ىرن ال انإف دلاولا اهذخأ نأ

 ٠ لوألا نم اهذخأي امنأ عيفشلا اذه نأل دلاولا

 لجر ىلع ىعدا لجر نعو ىلع ىبأ نع بسحأ امم : هريغ نمو

 عيفش لجر بلطف عيبلا كلذ ركنأ هيلا ىعدملا ناف هلام نم ةعطق هعياب هنل
 ؟ ةعفشلاب اهذخأي نأ ضرألا كلت

 ادروو عيبلاب رةأ اذا ةعفشلاب ةعطقلا كلت ذخأي نا فاخأ : لاق

 . عيبلاب بلطيف مكاحلا ىلا امهرمأ

 ؟ عبأ مل لانتو كلذ نع عيبلا عجر ناف

 ٠ بلاطلل ةعفش الف

 ذخآ عيفشلا ىاع ثفتثف جحو عيبلاب عئابلا رقأ ١ ذا لاق : هريغ نمو

٠ 1 ٠ ٠ 

 نمثلا ملسي هيلاف عيبلاب ىرتشملا رقأ ناف .

 نمثلاب هلازآ هناب عئابلا رقأ دقف عيبلا ركنأ ناو ٠

 دك هنا رتأ دل هنأب عئابلا ىاع كلاذ تيئأو ةعفستلاي عيفشلا در دقو

 ٠ ىرتشملا و عئابلا ىاع عيفشلا هقحتسا ىذلا نمثاا هدي نم لاز

 باغو رخا ةعفش امهدحأ ىرتسثا اعيمج نالزني دلب ف نيلجر نعو

٠ ىرتشملا



_ ٢٥٢٣ 

 ىلع سيلف دحاو دلب ىف امهراد امهل اعيمج اناك اذا : هللا دبع هل لاق

 ٠ هرافسا ىف ىرتشملا رثآ ف جرخي نأ ةعفشلا بحاص

 ٠ هتعفش هيلا بلط عجر اذا

 ةعفشلا بحاص ملعف همانتمو هراد دلب ىف امهنم دحاو لك ناك ناف
 هن اف جرخو دهشأ و هغلب ام نبح نم بلطف هتعفش ى رتسش ١ دك : انالف ن ١

 ٠ هتعفخسمش كر دي

 هلطبأ دنف ىناوتو كلذ نبح نم جرخي ملو هدلب ق ثكم ناو

 ك٨¡ ٠ .ه 1 ٠

 هيلارتم ةيفاصلا لثاجا تناك اذاو : خايسألا نع راثآلا ضعب فو
 . ةدحاو ةلاجا اهلك لئاجالا بسح

 تبمب.س.حو 0 ةدحاو ةلاجا' ةيفاصلا نم نيتلاجا لك نيي قرف اذاو

 ؟ ةقرفتم لئاجالا

 ٠ امهنيب قرف الو ةدحاو ةلاجا اهلك : لاق نم لاق

 ٠ ةيفاصلا ةلزنمي وهف لئاجا هيف لجرلا لام ناك ذا كلذكو .

 لئاجأ بسح هقح دحاو لكل انئاب اموسقم لالا ناك اذاو

 ٠ ةدحاو ةلاجا نم لاملا كلذ ىقس ولو

 : اعاسثم ناكو اموسقم نكي مل نا اماو

٠ لئاجآ وهف مسقني ناك اذا' : لاتق نم لاتف



_ ٢٥٤ 

 اذه ةدحاو هلاجا وهغ مسقني مل ا ام ةدحاو ةلاجا وه .. : لاقت نم لاقو . .

 ٠ ل اچال ا ماح اكح [ هيف نوكي امو ةعفسل 9 نم مزلي 7 هلك

 دجسمل قيرط اهيفو باوبأ ةعبرأ اهيلع قيرط كانه تناك اذا : ليقو
 ٠ بف ١ وبأ ةسمخ تيسح

 .اعابسشم ناك اذا لئاجا هذا ىزرإوحلا ىبأ نع .دجويو : هريغ نمو .
 ٠ ١ مسقني 7 ن اك ا'ذا

 ق ةعفسضشل ١ ق رثؤم ا ىبأ نع نان انع .ىآ نب. دمحم هلل : دبع وبآ ظفحو

 ٠ عئابلا هنم ذخآي ىذلا مث لداعملا لحاوملا ةعفشلاب ىلوأ نل ءاملا

 ٠, هل ةعفش الف عئابلا نم لحاوي ىذلا امو .

 دحاو لك ىلعو اهنرأ :اومسق دنف ءاكرش موق نيب رئب نع ظفحو
 ٠ ةدحو ىوطلا مف ق ءاكرش مهنا الا هبحاصل قيرط مهنم

 مث رخآ لجرل ءاملاو ضرألا نم هبيصن ءاكرشلا دحأ عاب مث
 ٠ ةعفشلا ءاكرشلا دحأ بلط

 ى وست لجرلا ا ةصح مك رظني هسفن ى وطلا مف ا مف ىق ةعفش هل امنا

 ٠ ةعفشألاب 7 مث عيبلا نم ءاملا نم

 اذا اذخقن بلطيب الو ىرنشملل ةعجر. الو ةعفش الف ضرألا اماو

 ٠ ءاملاو مغلا ةعفش ذخأ

 رتشا لجر نعو رثؤم ١ ىبأ نم باوج هنا بسحأ امم : هريغ نمو

تقولا ى اهبلطي ملف لجر ةعفش



_ ٥٥ ٢ 

 ىقتا هيقت هتعفش بلط نع فقو امنا هنا جتح او دعب نم اهيلط مث

 نمم وأ ناطلس ةهج نم وأ اناطلس ناكو هسفن ىلع هفاخ افوخو ىرتملا
 .:۔ ؟ رئاج ناطلسلا اذهو ةلزنم ناطلسلا دنع هل

 ىوعدلا هذه ىعدإ اذا ةجح.هل .لبقي: نا ىرأ امم : ,تفصو.ام,ىلعق. ....

 .نم ىلع ىدتعيو زوجلاب افورعم .ارئاج اناطلس ىرتشملا نوكي نآ الا
 هناو هتعفش عازتناب ارس لدع ةنيب دهشي نآ هيلع ناكو انقح هيلا بلط

 ٠ هتعفش دبحأ نمآ .ا ام ىتمف هنىفن ىلع : ةيقتلا .ال أ هعنمت مل

 . 2 ه . : : , ؤ . . {. . ..

 ةعفشلا كردي ن را توُجر كل تفصو ام ىلع ةنيبلا ا رضحا اذاف
 . ... . % ..`. .. . .:نا : م نا 2 لاب ملعأ هللاو

 ن.'. ¡ أ. : ۔. , : ن .ا... ه :"لدعلاو 21 :قفاو اام الا ا ةخآت الؤ ` , , .

٠ . ٥٠ ٠ ٠ 

 دحاو باب نم لخدي رادلا فو ريفقلاب مسقي اميق نوكت ةعفشلا و

 . ' - ٠::راذجلا :هنلعا لخنلاو ةطلقخللا نضزركلاؤ
 ؟

 ىلع لئاجآ بسحي عاشملا لابلا نا : لاق نم قو هريغ نعو

 . ...ة ٨: ...:... اه :نأ ةلي رملا زدف

 همكح نال اعاشم ناك ام ةدحاو ةلاجأ بسحي هنا : لاق نم لاقو
 ث ة'دنخاولا مكح

 ٠ نيللا نيذه دحأ عيبب نالام اهنم

؟ ءىشل انهاه ىرتشملا كردي له : تلق



_ ٢٥٦ 

 ٠ ال : لاقت

 .٠. ةزئاج ةيقاسلا هذه : لاتو

 نيب تناك ضرأ لك نا ىراوحلا ىبأ خيشلا نع ظفحي هنا : لاقو
 ٠ لئاجآ سمخ بسحت اهنا سفنأ ةسمخ

 كيرش لكل عقي نا لجأ نم اهمسق حلصي ال ضرألا تناك نا امأ
 ٠ ةدحاو هلاجا بسحت هذهف هب عفتني ام ضزألا هذه نم

 ؟ هلخن هيف ميقي ام هذه نم كيرش لكل عقو ناف : تلق

 تناكف ضرألا هذه مسق ىلع ريج كلذ ردق دحاو لكل عقو اذا : لاق

 ٠ لئاجأ سمخ

 نيلفسألا نيلاملا نم لفسألا لاملا عيب نا امنا : لاق هريغ نمو
 ٠ هعفشي ىلعألا ناف

 عاشملا لاملا نا لوقي نم لوق ىلع ةعفش الف ىلعالا عاب ناف

 ٠ كيرشلا ردق ىلع لئاجأ بسحي

 مكح همكح نأل اعاشم ناك ام ةدحاو ةلاجا بسحت : لاق نم لانتو

 ٠ دحاولا

 هذخأف لاملا اذه ىلا ءاكرشلا نم الا قبس نم لكف لوقلا اذه ىلعف
 ٠ ةعفضشل اي ىلوآ وهف لفسأل ١ ذخأب ال نآ دعي ةعفشلاب

٠ سوؤرلا ىلع ءاكرش اهيغ اوناك اعيمج اوبلط ناو



. ٢٥٧ 

 لوؤنا لو-ةلا ىلعف نيلفسألا نيلالا ىف ىلعألا لاملا عيبي نآ اماو
 ٠٠ هنم لفسملا ئلع ةرضم ال هنال هيف ةعفش الف

 اذه ىلع لاملا اذه ىف ةعفش الف زئاج اهمكح مهتلاجا ءاكرشلاو
 ٠ لوقلا

 انفصو ام ىلع ءاكرشلل ةعفشلا نوكت هناف : رخآلا لوقلا ىلع اماو
\ 

 اهيف ةعفش الف لئاجأ سمخ ةيقاسلا ف ناك اذا : لاق نم لاق دتو
 لوذلا لاملا حب لفسألا نم الو ىلعألا ىف لاومألا ذخأ غلب ثيح
 ٨ زئاجلا ىف ةعفسث الخ عبارلا" وأ

 عيب مت لفسأ نم لئاجا سمخ ةيقاسلا ق ناك ول : .لاقت نم. لانتو 4

 ٠ ةعفش ال مت

 ٠ لفسأل ١ نم بسحي الو ىلعأل ١ نم بسحيو

 اذه بحاص رظني امنا هنال لاملا نم لفسأ ام باسح ف رظني الو
 ٠ عابملا لاملا لوقلا

 الف لفسأ نم هريغ لئاجأ عبرأ ىلع هعضوم ىرجي ناك. ناو
 ٠ هيغ ةعفش

 ٠ انفصو ام ىلع ةعفشلا هيفف كلذ نود ناك ناو -

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٧ م )



 س ٢٥٨ .ب

 ةيتاس ق هللا هظفح دلاخ ىبأ نب دمحأ ركب ىبآ ىضاقلا نع تظفحو

 ىتلا وأ ىلفسلا تعيب دئاق ىهو عبس وأ لئاجا تس وأ لئاجا عبرأ اهيف
 ؟ اهيلت

 ٠ اهنم عيب اميف ةعفش ال اهنا

 ٠ لفسأ نم عيب ام الو ىلعأ | نم عيب اميف ةعفش ال اهلك ةدئاق ىهو

 اهنم لفسأ ةلاجا اهلفسأ نمف ىقب اذا امنا : الوق اهيف نأ وجرأو
 ٠ ةعفشلا هيفف لئاجأ عبرأ نم لقأ

 فالتخالا نا ىدنعف باوبألا اهيف تناك اذا قيرطلا ف وجرأ كلذكو
 ... : ٠ ةدحاو اعيمج : اهيف

 نوكيا ةلخن وأ هراد نم ائيس لجرلا ىطعي لجرلا ف : هريغ نع
 ٥٠ ىقابلا هل عيبو اعيقش

 ىلع ةعطقلا ضرعي نآ لبق هاطعأ نوكي نأ الا كلذ زوجي ال : لاق
 : ٠ عيبلا

 كلذ هل عاب مث اترفيو دحاو سلجم ىف هاطعأ اذا ليق دقو : لاق
 ٠ اعيفسث نوكيو مكحلا ىف زئاج كلذ نا ىطعملا زرحأ دقو

 + لات امك وهف دحاو سلجم ق عيبلاو ةيطعلا تناك اذاو

 عئابلا لاقف هتعفسث عيفسثلا بلطف لجرل هعفسي الام عاب لجر نعو

 رقأو ىلام ىلف مهاردلاب هتئج ىتم ىنا ىرتسثملا ىلع تينثتسا ىنا

. ىرتشملا كلذب



. ٢٥٨٩ 

 بلطي نأ لبق امهدحأ وآ ىرتسشملاو عئابلا نم كلذ ملع دق ناك ناف

 ٠ تباث هلوق ناف هتعفش عيفسشل ةشلا

 بلط ام دعب ءىشب سيل كلذ هلوقت ناف هنم كلذ ملعي ال ناك ناو

 ٠ ٠ ٦ ٠ ف ٠ ةللو 1 ٨ ٠

 امهذخآ ىلا هاعدو مهاردلا هارأو لجر هتعفش ىرتشا لجر نعو

 ه هنعفش بلط عفر مث ةنس تلخ ىتح هيلع عفري ملو هبلع دهشنسا و

 هعفدو اهبلط ىنح اهكردي ال وهو هتعفش ايحآ هنا : ىضاقلا لاتف

 ٠ اهنع

 ٠ اذه ليق دق معن : لانت هريغ نمو

 ٠ ةنيادملاب ةعفشلا نا : لاق نم لاقو

 ىف رصقو ةعفشلا ةدم ماي تضقنا ىتح هبلاطيو هيلع عقري مل اذاف
 ٠ ةعفشلا هتناخ دنف ةيلاطملا

 لصألا هل ىذلاو ةيرقلا ق رضاحم ليكو هلو ةعفش هل لجر نعو

 ٠ لالا بحاص ةجح ليكواا ملع دقو نامعب هنا ريغ ىرخآ ةيرق ف

 ملعف ىنبو رمأيو ىطعيو ذخأي رمألا زئاج اليكو ليكولا ناك ناف

 ٠ بئانلل ةعفش داف ذخأي ملف
 لكو هلو هتيبغ ق ٥ دلو ةعفش تعبب اذا فئاغل ا ق تظفح كلذكو

. هتعفش تلطب اهبلطي ملف ليكواا ملعو رمخلا زئاج هلعج دق



 ۔- , _ .٠ ٦ ٢

 نعو مهجلا نب ماه ىبأ ديح نب كلملا دبع مامالا باوج نمو
 ادالوأ كرتو كله مث هاثروف نانثا هلو ءام هخسن فقو الام كرت لجر

 ٠ مهنيب هتصح -: |
. 

 ءا وسى مه وآ همع نود ةعفسشلاب قحآ هتوخا لئسخ مهنم دحاو عاب من

 ؟ ذخأ قيس نم

 ٠ رودلاب ءاملا نوداستي اوناك اذا ءاوس هيف مهمعو هتوخافا

 نود ىلوأ ةوخالاف معلا نود ةوخألا هداسنتي اطوبرم ءاملا ناك ناو

 ٠ هللاي قيفوتلاو ملعأ هللاو معلا

 ةوخالا ءامو اموسقم معلا ءام ناك اذا ليق دقو : : لاق هربغ نمو

 ٠ ىلوأ عاسشملاف اعاشم

 ةطلنخم ماهنب ىف ءالؤه لام نال هريغ وأ معلا وهو ىقاس ىذلا مث

 . ملعأ هللاو هدابلا ىف ةمسق مستي

 لساف لجر نعو : مهجلا نب مشاه ىبآ نب ىلع ىبأ باوج نمو
 ٠ ائبسث لسافلا اهيف لسغي نآ لبق نم اهعاب مث ضرأ ىاع الجر

 ٠ كدر هنال لسغي مل ولو كلذ هلف ةعفشلا لسافلا بلط ناف

 لام ق لساغم لساف لحر ىف ىآر هنآ : ديعس نب دمحم انل ىورو

 ٠ ةعفشلا بلطو لاملا لساغملا عاب مث

 لسافملل هيلع ىذلا هطرش غرفتسا لسافملا نوكي نأ دمحم ىأر
 ٠ ةعفشلا هلف مسقلا هل لحو

. ه اهم ئلوآ وه نملا ةعفشلا" هلف طرشلا غرفتسي مل ناك ناو



. .٢٦١ 

 قحلا ىلا ةعفشلا بحاص ىرتشملا ىعدا اذا : لاق هنا هنع ىورو .

 ٠ ةعفش الف ةوعدلا هقحف

 دارأ اهعاب املف عيفسث بگلاو ريغص هل نبأل اضرأ عاب لجر نعو
 اهبلط اذا ةعفضشلاب اهذخأي نأ هل ةعفسشلاب ىرتشملا نم اهذخأي نأ بألا

 : عيبل ا بجو نيح

 ٠ هل ةعفش الف تقولا كلذ ىف اهبلطي مل ناف

 ىف ىرتسشملل ةملاسم عئابلا نم عيبلا هبجاو نا ليق دق : هريغ لاق .
 م : 41 . ٣ ٠

 اهعيفش ليكولاو ليكولا اهعايف اض رآ هل عيبي نأ الجر لكو لجر نعو

 ٠ ةعفشلاب اهبلط ليكولا اهعاب املف
 ه .: آ هلف عيبلا بحوأ نيح ةعفشلاب ط ٢ ك

 ٠ هل ةغفسث الف تقولا كلذ بلطي مل ناو

 لجر ن۔-ءع تلأس : : : ةكرب ني دمحم : ديع دمحم ١ ىبا باو وج نمو

 هيف تبغر نا كنا ىلع عضوملا اذه تيرتشا امنا : ىرتشملا لاتتف

 ٠ نمثلا نع هلآسف كل وهف

 ٠ . اهذخأي نا عيفشلا 9 مهرد ىتئام : ىرتشملا لاتغا (

٠ نمتلا نم كصتنا انآ : . ىرنشلملا لانف



_- ٢٦٢ 

 ؟ اهيف ىضقنت مكف اهيف ىل ةجاح ال : ةعفشلا هل تناك ىذلا لاتف

 ٠ امهرد نيسمخو ةئام كنم دحاو امهرد نيسمخ : لاق

 ٠ امهرد نيسمخو ةئامد عضوملا هبلع بجوأق

 مهرد ةئامب عضوملا ىف ةعفشلا بحاص ىلا ىرتشملا ىريو
 ٠ امه رد نبسسمخو

 عئابلل مدقو ةعفشلا هل تناك ىذلل راص دق عضوملا نأ ىلع اتنرتفا'و

 باغ وآ نماضلا اهملسي ملو مهاردلاب رخآتف مها ردلاب هل نمض الجر

 ٠ دلبلا نع عضوملا كلاذ لاز ىذلا

 اهزاحو لخنلا ةرمث لخنلا ىذلا لخنلا نمثف لخن وه عضوملاو
 ٠ نيبنس

 نأ ىلا جارخلل ةرمثلا زوحي هنا سانلل ةرمثلا زاح ىذلا لوقيو
 لجرلا ىلع دعب مهاردلاو اماتيأ ةثرو فلخو ةرمثلا زوحي ىذلا كله
 ٠ لخنلا هذه هيلا تلاز ىذلا

 لخنلا بسحت فيكو هيلع ىتلا مهاردل ا هذه نم صلختي فيك : تلق

 ؟ هيلع ام هلمج نم اهيضتتسيو ٠ ةلغلا

 اولاق لخنلا هذه نولمعي اوناك نيذلا ىدايبلا نا لوقت ام : تلقو

اه ددع غليب نيبنسىل ١ لعلو تغلب مك لفحت مل ةنسو ١ ذكو ١ ذك ةنس ق اني۔صأ



 س ٢٦٣

 سيل عيفشلا ىلا لقني اذه لاملا نا : هللا كمحري هذه نف باوجلا

 بحاصل ىهو ةلغلا هبلع عئابلا هبحاصل نمثلاو ةعفشلا هجو ىلع

 ٠ لاملا

 ٠ اهبحاص نذآب الا ةلغلا نم عفري ال جارخلاو

 . ىماتيلا عفن ف فرصي نمثلا و رمثلا

 ٠ هيف اوناك ام لبقت ال ىدايبلا ةداهشو

 ٠ الودع اوناك اذا مهيديأ نم لاملا لاز اذا لبقتو

 ريدقتو ثح ريغ نم ةلداعلا ةنييلاب حص ام الا كلاهلا لام ق بجت الو

 ٠ نيقيلاب الا نومكحي ال ماكحو

 ٠ معن : هريغ لاق

 مهتداهش لبقت ال ىدايبلا نا : هلوت ىف ركذ ام لك ىف لات امك
 ٠ لاملا ف أومادام

 ٠ لصألا ىف كلذف هيف مهتداهش تزاج هنم اوجرخ اذاف

 اذهف ةنس ق اذكو اذك انبصا انا مهلو نم هيلع اودهش ام اماو

 ٠ مهلعف ىلع مهتداهش زوجت الو مهنم لعف

 كلذ زاج اذه لام نم لجرلا اذه ىلا راص هنيعب ءىش ىلع اودهش ناو
٠ هنم نيجراخ وآ لالا ق اوناك



_ ٢٦٤ . 

 الام ىرتشي نأ دحألا سيل هنا ملعاو : رفعج نب دمحم باتك نمو

 ٠ هيأرب الا عيفست هعفسشي

 راضملاب عفشي ام كلذ دعب نم مث لوصالا ىف ةكرتسثملا عفشلا بجواو

 ٠ بيزايملا حرط وأ زئاج ريغ قيرط و لاملا ىف هيقاس هيلع ىذلا لثم

 عوزجلا عامتجاو لزانملا ىلع ترج اذا راطمالا نم هايملا ىراجمو

 . ٠ اذه وحنو نيرادلا نيب رادجلا ىلع

 . , ٠ ةكرتلا هايملا فو « سيباقت تناك اذا لخنلا قو

 ءاملا ف هالاو نهمو ةليللاو مويلا ىق دتعي ىتلا ءاملا ةروبخلا فقو

 ٠ ىلوا ناك

 ق ء اعفش مهلكو هليلو موي ام ةرودخ تناك اذا ليقق : هريغ نمو

 هل ناك نمو راهنلا ىف هل ناك نم ءىش ليللا ىف هل ناك نمو ةرويخلا هذه

 ةروبخ هنم عيب ىذلا نا الا ليللا ف اهنم هل ناك نم عفش راهنلا ف
 هتصح ٠

 ٠ ساانلا نم عفسشأ ءام ىلي ىذلاف

 نه ىلوأ هدعب نم هىلي ىذلل ناك ةعفشلا هيلب ى ذلا ذخأب مل ناو

 . ٠ سانلا

 ٠ ىلول هيلي ىذلا ناك اضيآ كلذ ذخأي مل ناو

٠ رخآ ىلا ةعفشلا كلذكو



 ... _ ٢٦٥

 ٠ .ةعفش ال مث ءاملا عئابلا هنم ذخأي امنا : لاق نم لاقو

 راهنلا ىف هدابلا ىف ناك نم لوألاف لوألا ذخأي : لاق نم لاقو

 ه راهنلا عف

 ٠ ليللا ف عفش ليللا ىف ناك نمو

 هيف ءاكرشلا لوحتي ىذلا طوبرملا ءاملا ىف اذه : لاق نم لاتو

 ٠ مهثكما نم

 راهني وآ ليلب ةروبخلا نوقتاسي ةرويخلا ق ءاكرش اوناك اذا اماو

 ٠ ةرويخلا ق نور فلتخم رخآلا الو مهنم لوالا فرعي : الو

 ٠ اهي ىلوا وهف رخآلا لبق ةعفشلا ذ_خآ نم لكف هداباا امآو

 ١ ذهو اذه نم اذه ذخأي مهنيب ةعاشم اهنال ءاوس اهيف مهلكو

 , ..:. ٠:باوصلاب ملعا هللاو اذه نم

 ٠ ءاملا ءاجر ءاجرلاو رجشلاو باسشخالاو باوبالا ق : لرق دتو

 ٠ اعاشم ناك اذا ةعفشلا هيف اذه لك فحاصملاو نيديلا ءاجرو

 + رثعج ج نبا باتم ىلا تد

 ٠ ٠ ناويحلا ق ةعفشلا نا : اهتقلا ضعب . لات دتو

 ه هيف ةعفش ال : لانت نم لاقو . .

٠ نزويو لاكي اميف ةعفش الو



._ ٢٦٦. 

 ٠. اهل ةعفش الو فاوصلا ف ةعفشالو

 . عفشت الو عفشت ةيفاصلا : ىراوحلا وبا لاق

 ٠ لصالا ف كيرشلا الا كلذ ىف نيضرالا لهآ نيب ىتلا ةرمثلاو

 ٠ ةعفش ءادنلاب عابي اميف سيلو

 ٠ ةعفش ةلاتالا ىف الو

 ٠ ةعفسث ىورشلا ى الو

 اهو:لطي نا هتثرول نكي مل هيلا ةبولطملا وأ ةعفنلا بلاط تام اذاو
 ١ .... ٠هدعب نم

 ٠ ثروتال ةعفشلا : ليقو

 نيب ىتلا ز رامثلا عفشت الو عفشت ةيفاصلا ليق د دش : ىزاوحلا ويا لات :

 ٠ لامعلاو ل_صألا باحصأ

 عفش مه كلذف ءاكرشلا : لانت نم لاق

 ٠٨ لصالا ف كيرشلا الا كلذ ىف ةعفش ال : لات نم لاقو

 هل نمل لخن ا ف ةرمثلا ف ةعفشلا هللا همحر هللا دبع وبا لاتو

 ٠ لخنلا لصأ . ق ةصح

 الف ةرمثلا ف هل امناو لخنلا لصأ ف ةصح هل سيل نم اماف
+٠ هل ةعفش



_ ٢٦٧ 

 ةعفشلا اضيآ كلذ نم هل : لاتق نم لاتقو ٠

 ةعفش ءادنلا ف عابي اميف سياو ٠

 ءادنلا ىف اذه ليق دق : ىراوحلا وبا لاقو ٠

 ذخأن هبو بيعلاب دريو ةادانملا ىق ةعفشلا نا : لاق نم لاتقو ٠

 هتتفشش هل ةعفشلا بلط نأ دعب نم هلاقا وه ناف ةلاقالا ف اماو ٠

 ٠ انظفح اذكه هف هل ةعفش الخ عيفشلا بلطي نا لبق نم هلات ناو

 وهو تام مث ميفسثلا بلط مث اضرا ىرتسثا لجر نعو : هريغ نمو
 ؟ هتبااطم ق

 ٠ كلذ مهلو ةعفشلا كات ١ و:لطي نا هتثرواغ

 ؟ ةعفشلا بلطب ملو عيفشلا تام نا و

 . بهورت الو عابت الو ثروت ال عفشلا نآ : اولا دق

 هتبلاطم ىاع رهف عيفشلا بلط نا دعب نم ىرتشملا تام نا كلذكو
 ده .٠ ٠. 1 ٠

 دقو عيفشلل ٩ عفش الف عيفشل ١ بلطي نا ل.ت ى رتشم ا تام ن ١ و

 ٠ هتجح تتامو ىرتشملا تام

 ٠ ةعفش هبحاصل امهدحآ عاب اميف نيجوزلا نيب اميف سيلو عجر

٠ عيفشلا نم ىلوآ جوزلا ناك امش ةآرملا تعاب ١ ذاو ك هريغ نمو



..._ ٢٦٩٨ . 

 . عيفشلا نم ىلوا هنجوز ىهو ةآرملا تناك ائيسث جوزلا عاب اذاو

 ٠ هبحاضل امهدحا عاب اذا اذهو : دمحآ نب نسحلا ويا لاق

 ٠ هيبال نبالا عاب اميف جوزلا نم ىلوا عيقسلاف هريغل عاب اذا اماو

 ٠ موستملا ىف ةعفشلا هيفف هنبال بالا عاب .امو

 دقف ىزاغلاو جاحلاو ىلاولا الا كلذ ىف ةجحلا هلف عاشملا ق انماو
 ٠ اضيا موسقملا ىف ةعفشلا ءالؤهل نا ليق

 كردي ال هنا ليت دقف كلذ دعبو ءاروشاعلا ىلا جاحلا ماقا نا
 : ٠ مونملا

 ٠ عاشملا .ف كرديو مسقملا ف هتعفش كردي م! غلب اذا ميتيلاو

 نا و ٩ ٥ ء اش ن ا موسقملا ١ ق. عفشلا نم هلدكو وأ هنيصو ملع ناغ

 ٠ هلام نم هاطعا ىذلا ة هميق هنمث ءالكولا نم ذخاو هكرت ءاش

 ٠ ةمارغ نم هيلع ناك ام هيلعو لاملا ذخآ ن هلاغلاو .

 هذ_خأ ميتيلا هرك امل ميتيلا نم ناك ىذلا عيفشلا لاملا بلط ناف
 ٠.ميتيلا ذخآ امك هبلط ناك اذا هب ىلوأ وهف غلب نيح

 ٠ ىل وهف ميتيلا هدرب . نا : لاقو

! ١ 

 همزلي كلذف هلامع ةعاشللا ةعفشلا نم ه متيل ليكولا ذخا اذا اماو ا

 ً ٠ ٍ ! ِ . : . |: . ! ٠ ١ رايخ هل .سيلو
`۔ےس



_ ٢٦٩٦٩ 

 بلطب لوتنا اذه ىلع اهيلطيو ةمذلا لهأ نم ذخؤت عفشلا نا : ليقو ۔.
 : ٠ ملعا هللا و هتعفش

 ملسملا اهبلط اذا مالسالا ةعفشب ةمذلا لهأ نمأ ذخؤت عفشلا نا : لانتو
 ٠ ءارشلاب ملع ام نيح نم

 ٠ هل ةعفش الف هنيح نم بلطي ملف ملع نا

 نم عزتني نا 'ىرب نكب مل هنا ليق ؛'دتف هللأ همحز ىلع نب ىسوم اماو

 ٠ مالسالا لهآ لثم هتعفشب عيفش نوكي نأ الا ىرتشا .ام .ىمذخلا

 ناك اذا.ةعفنشلاب ىلصملا هعاب ىذلا لاملا ذخأي نا ىمألل ىري ناكو

 . ىراوحلا وبا ذخآي هبو هعفشي
 ..ل ! ٠.

 مهرد ىفلآب الام لجرل غاب عئاب ىق : هللا دبع ىبال هيسحا باوج فو

 اهذخاي 4 هناف ةعفشلا ذخاي نا عيفشلا دارأ نأ هنا مهرد فلا كرت رت مث

 . مهرد فلأب

 ٠ ىرتشملل ثابلا كلذ بهو امنا :"ءاهقفلا نم لاق نم لوتل ىلعو

 ذخأيو ىرشلا :لصأب دا رآ ام ذخأب نا عيفشل ١ .ىلعو : : هخسىت ق و أ

 . ٠ انيلا بحأ لوقلا اذهف ىرشلا لصأب عيفشلا

 كلذ لثم عيفشللاف نمثلا نم اطح هامس نا املو : لاق نم لاقو .
 : . ٠ 4 . . . | :. : . ةلك نمثلا هل ل هت نا

٠ امات نمثلا ىرتشملا ىلع دري نا ةعفشلا ذخآ اذا عيقسشلاف



_ ٢٧٠٥ ٢ 

 دوهشلا دحأ وأ ىرتشملا ملعي نا ةعفشلاب ملعلا نا : ليقو .
 ٠ ملعي ملف كلذك نكي مل اميف رخآ ةتث وأ

 ٠ ةعفشلا تلطب هنيح نم بلطي ملو ملع اذا

 تدرتسا دك ىنا لانف ةررق ىلا جرخ لجر ف دجويو : هريغ لات

 ٠ اتح نوكي نا ىسعو هتدصي ملف كتعفش

 . ىرشلاب وه ملعي ىتح هيلع كلذ تبثي : لاق

 ٠ ةجح هيلع اوناك ىرتشملا وأ دهاشلا وآ عباتلا ملعأ اذا : دجويو

 ٠ ةنث ريغ دهاشلا ناك ولو : دجويو

 نوكي نا الا ملع ام نيح نم بلطي نا هيلع عيفشلا نا : دجويو
 ٠ اهكردي مل هتناف اذا ةعيض ىف

 ٠ لجا بلطملا ى سيل ليقو عجر

 هرضح ناف مايأ هثالث نمثلا ق لجؤي : لاق نم لاقف باط اذا اماو

 : ٠ هل ةعفش الخ الاو

 هيا!ا ملسو نمثلا ض -ب عيفشلا ملسب اذا هنا دجويو : هربغ لات

 ةعفشلا 4٩ ل ١ ملسن دق ناك اذا م ايا هثالث نع هريخأت هرضي ال ىرتشملا

 ٠ هريخأت هرضي الو نمثلا دقني نا هيلعو

 رخآ امناو ةعفشلا هيلا مهلي ملو نمثلا ضعب هنم ذخأ ناك ناو

 ة ف ث الف بلط: مايآ ةثالث ىلا نمثلا متي ملف ةعفشلل ملست الب ضعب
٠ هل



٢٧١ 

 ثالثلا ىلا نمثلا ملسي مل نا ليق دقو نسح لوق اذهو : .هريغ لات .
 : . ٠ هتعف . ١

 ىلصي نا هل سيلف ةضيرف ىلصي وهو ملع اذا : لاق نم لاقو عجر

7 

 نمثلا مك:تذخا دنت لوقي نأ اهعيبب ملع اذا هيلع نأ .: مهضعب لاقو
 . ٠ تذخا دت نمنلا مك لوقي الو

 لاملا ىرتشا ةكردم ةرمث الا اهلغتسا دت ةلغ ىرتشملا ىلع سيلو
 ٠ ءارشلا نم اهناف هيق ىهو

 : ‘ .. ! 4: .. ْ . ١٠ ١

 اهحرطي هناف لاملا ىلع اهقفنا ةقفنب عيفشلا ىلع ىرتشملا عجر ناف ..
 : . 8 ٠ لغتسا امم

` . 

 ال عيفشلا نا هللا امهمحر رباج ىبأ نب ىسوم نع ىلع نب ىسوم لاتو

 ٠ ليللاب بلطي

 ٠ ليللاب هتعفش بلطي نا هيلع سيل لجرلا نا تفرع ىذلا : هريغ لاق

 ٠ ماعا هللاو اهتعفش راهنلاب بلطت نا اميلع سيل هلعل ةآرملا ناو

 هيفف ناويحلاو بوثلاو فيسلاو دبعلا انما : لاق ىلع ىبآ نعو
 ٠ انعم ةعفشلا

 ٠ ملعا هللاف بحلا اماو

٠ هعفش هيف سيلف نزويو لاكي ام : ىراوحلا وبا لاق



_ ٢٧٢ _ 

 هل الام ه اهنم لجرل عابف ربسلا ىلا راص يكزأ لهآ نم لجر ىف لاتتو

 ۔۔۔ . ۔ .ن۔۔:.۔_ ٠ هت ٠ اهنم لجرل هعفش ىكرأب

 ٠ هتعفش : بلط 5 هنيح نم ربسلا ىلا جرخي نأ ةح ةعفشلا بحاص ىلعف

١ 6'٥ 

 ٠ ملعا هللو هدلب فق ةعفشلا تناك اذا جورخ هيلع ء سيل : ليق دتو

 .. , : .: اهبلطي ىتلا ةعفشلا هي عفشي ناك ىذلا هلام عاب نمو

 ٠ ةعفشلا هنع تلاز دق : لاق نم لاقف

 . لبت نم هل تبجو دت اهنال هل ىه : لاق نم لاتو : د
 .ل ` > ذ

 ىذلا ل لاملا كلذ ةعفشب اضيأ لام ميبي مث الام ىرتسثا نمو
 ٥أ رت رتسا ىذلا لاملا كلذ أ عفشي ىذلا ملع مث ةعفشلاب هذخأف هارتشا

 ٠ هتعفسب ىرتش ثا ام بلطو هيلطف الوأ ى رز شملا

 ١ ي ر َ 77 . .. ٠ هل هلك كلذ نا : ليقف :

 ؟ اهضعب كرتيو هتعفش ضعب ذخأي نا بلط نمو

 ` ٠ هل كلذ سيل ليقف
! 

} ٠ 

 وهغ اهيلا قيس نمف ءاوس اهن مهلك ةدع : سانل ةعفشلا تناك اذاو

 : `' ٠ اهذخأ اذا اهب ىلوأ

 . !ى
 . ا ر

 دحاو لبق دحاو بلط واو سؤرلا ىلع مهنيب ىهو اعيمج اوبلط ناو
 "ه رثكاو رفوأ لاومالا تناك ولو اهب هل مكحي مل ام اذا

٠ رثكأو لتقأ : ةخسن قو



 ؟ دحاو ىلا دحاو نم ةعفشلا تراص اذاو

 ٠ كلذ لكب اهبحاص ملعي مل نا : ليقف

 ٠ ملع ام نيح نم بلط اذا ءاش دتعلا ىاب اهدحأ بلطف ملع اذاف

 هيف بلط ىذلا عيبلا ف هلغ بلطي ملف لوالا عيبلاب ملع ناك نا اماو `
 ٠ ثلاتلا و ىناثلا ناك

 ٠ هدي ىف ىه ىذلانم اهذخأي امنا : ضعب لاتقو

 رقم ملو ةنيبلا كرنو ناميال أ ىلا ةعفشلا ق نامصخلا لزانت ١ ذاو

 ؟ كلذ نم ءىشب ىرتشملا

 نم اتح هيف ىعدملل ملعي الام ىرتشا ام هنا هللاب انيمي فلحي هنا

 ٠ ةعفشلا هذه ليق

 ؟ هيف ىعدملل ةعفش ال هنا ركناو لام ىرشب رقأ ناف

 ٠ ةنيبلا ىعدملا ىلعف

 هلا ىعدملا فلحب مث ىعدا ام بلاطلا دجي نآ وهو

 هيف ىعدملا اذهل ةعاسلا ملعي امو هل لاملا اذه نا هللاب انيمي

 ىعدي ام لبق نم الو س ه عفش هلل هنا ىعدي ام لبق نم :اقح

 ٠ ةعفش هل وهو ضورعب الو مه اردب هتيرتشا ىنا

( ١ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٨. م )



 م ٢٧٤

 ٠ ةعفش هل وبه الو ضورع الو : ةخسن فو

 وه هنأ الا همصخ ىلع ةعفش هل هنا مصخلا رقأ ول ةنيب تمان ناو
 ؟ هاطعا وآ هي ضباق هنا لوقي

 حص اذا هنأل ملعب كخلحي الو ءاوس نيميلا كلت لثم اعطق فلحي هناف

 ذعقسناي هل وه منت مهاردب ىرش هنا حص نا ىقب امنأق اذهل هعفش هنا

 ٠ ىرش هنا ىعدي ام لبق نم اذه وه ام هنا فنحيف ىرنلا اذه ركناف

 ىذلا لاملا اذه ىرتشا دق هناب فلح بلاطلا ىلا نيميلا در ناف
 ٠ نيميلا ف اضيا رظنيو ةعفشلاب هل وه مث هل ةعفش وهو هدجي

 ٠ لصأب لضا ناك ام هيف ةعفش ال ليق ىذلا ضايقلا اماو

 ٠ ةعفنلا هيف ىذلا ىرثلا نم ىهف ضورعلا عيمج اماغ

 ؟دحاو ىلا دحاو نم ةعفشلا تراص اذاو

 ىأب اهذخأف اهبلطف ملع اذاف كلذ لكي اهبحاص ملعي مل نا : لي
 ٠ ملع ام نيح نم ملع بلط اذا ءاس دقعلا

 ىذلا عيبلا ف هلف بلطي ملف لوألا عيبلاب ملع ناك اذا اماف
 ٠ ثلاثلا وآ ىناثلا ناك هيق بلط

 ٨ هدي ف ىه ىذاا نم اهذخأي امنا : ضعب لاقو

 ماتتآغ زا.د وآ ضرا ق ةعفشلا بلط لجر مكاحلا ىلا عفترا اذا : لتو

 هنا رخآ دهاشو مهرد ةئامم اهارتشا هنا ىرتشملا ىلع دهاش

ه مهرد ىتئامب اهارتشا



 ] : _ ٢٧٥

 . مهرد فلأب اهارتشا هنا : ىرتشملا هلاقو

 بلاطملا لوقيو نيدهاشلا ةداهش لطي نا مكاحلل ىغبني هناف

 ٠ اهعدف الاو ىرتشملا لاق امب ةعفسثلا دخف تتش نا

 ادهاش ءارشلا حصي ىنح ىرتشملا لوق لوقلا نا هدنع كلذكو
 ا . . . . . .... . ل دنع

 هموقي كلذ نا آصيخر اعيب هنبال عاب بآ ى : ءاهقفلا ضعب .لاقو
 ٠.نبالل ةخسن فو بألل نمثلا لضفو ةميقلاب عيفشلا ذخآي مث لودعلا

 ذخأ دلاولا داراف ائيسث لجرل دلو عاب اذا هتلأسو : هريغ نعا .
 ٠ دلولا نم ىلوأ عيفشلا نود كلذ هل ناك هدلو عاي ام

 كاذ هل ناك عيبلا كلذ ذخأ جوزلا دارأف ائيسث ةآرملا تعاب اذاو
 ٠ عيقستل ثلا نود

 ٠ عيفشلا نم هب ىلوأ هتجوز تناك ائيش لجرلا عاب اذا كلذكو

 كلذم رذعب مل عيفش ىنا 3 ملو عيبلاب تملع ىرتشملا لات اذاو

 ٠ ةجح هيق هل سيلو

 ٠ هريغل اهديري امنا ةعفشلا بلاط نا لاملا بحاص جتحا اذاو

 + هريغل اهذخأي الو هسقنل اهذخأي اميا نيمي هيلع : ليقف

٠ عيب هنال هتعفش كررشللف دبعم دبع نم ايتصت عاب نمو



_ .٢٧٦ 

 بئاغلا ناك ناف بئاغلا اهذخا هنا جتحاو رخآل ةعفس ىرتشا نمو
 هتعفس عيفسثللف ىصوأ ةجحلا هلانت ال ثيح ٠

 هيلع جتحا ةجحلا هلانت ثيح تناك ناو ٠

 ىرتشملا لوق ةعفشلا نمث ف لوقلاو ٠

 تدهش هيلع هنيب ةعفشلا بلاط رضحاو ىرشلاب هنيب رضحا ناغ

 ٠ ىرتشملا ةنيب ةنيبلاف لقأ نمثب

 ليتت ةعفنلا ق كردأف هيلا نسحأو لجرل الام عاب لجر ف ليقو

 : ؟ هلام سبحي نا لاملا بحاص

 ٠ ليبس هيلع هل سيلف ةعفشلا بحاص مصاخي نا لبق هلاتا . نا

 عئابلا::ىلع دري نا هيلعو هل ةعفشلاخ ةلانالا لبقت ااهيف مصاخ ناو
 ٠ نمتلا ةميتي

 ٠ هلثم ف سانلا نباغتي ال صخر هيف ناك نا

 نسحاو كلذب هربا هنا فرعي ائيش نمثلا نم هل طح دت ناك اذاو

 . هيف هيلا
 مهرد ةئامب الام عاب لجر نعو : هللا همحر ىلع ىبا نع لئاسم فو

 ٠ هيلا هنم اناسحا مهرد فللا ىواسي لاملاو

 ذخأي ةميقلاب هيلا ناسحالا ركذ كلذ دنع رهظاو هنم محر اذ ناك نا

 ٠ عيفشلا

 هيلع دقع ام ريغ عيفسثلا ىلع امف كلذ نم ءىش نكي مل ناو

٠ عيبل أ



_ : ٢٧٧ 

 اذاف كلذ طرتشي الو ائيش هضوعي نا ىلع الام هاطعا نا : ليقو
 ٠ هامس طرش ىلع اهذخأ

 دهشيو همسب مل كل ذ طرتشي ملو ٥ امس طرش ريغ ىلع : ةخسن ق و

 ٠ ىطعملا ىطعا ىذلاب عيفشلا اهذخا

 ٠ هنم لبقيو هيطعي ىتح فيعض عيبلاو

 ٠ كلذ لثم هعفشلا بلاطلا ىلع مث

 ىري الو امهنيي. سايق ريغب وأ ساسا ريغب هاطعا اذا اما.و : : ةخسن قو

 ق الو اندنع اذه ق ىأرلا مهاحنو ةأفاكملا ق نا بسحا اميف كلذ

 : . + ةيصولا

 كلذب عيفشال ةللخنلاغ اهريغ وآ ةلخنب قحب هل ىصوآ ١ ذا اماو

 7 مسلا قحلا

 : . ةميقلاب هوذخاي امناف ىمسم نكي مل ناف
 بحاص ىلع هل سيل نا ىلع اضرا لجر نم ىرتسثا لجر نعو

 ىرتشملا ىرتش نأ دقو هتعفش عيفشلا بلط مث ةيتقاسد الو قبرط ةعفشلا

 ؟ طرشلا اذه ىلع

 دعب ةآربا نأف عيبلا ليق ةآربآ دق ناك اذا هل ةعفش ال : ىلع وبا لاق

 ٠ هتعفش ه4اف عيبلا

 سمخ هف ةعفشلا نا لئاجالا ىف هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ليقو
: لئاجا



 _ _ ٢٧٨

 ٠ اهنم ةعفشلا بلاط ةلاجا

 ٠ عئابلا ةلاجاو

 ٠ امهس ثالثو

 كلذ نم رثكا ناك امف ةعفشلا هيف كردي لئاجا سمخ كلذف

 ٠ زئاج ةدئاق ةيقاس ريصت اهنال اهيف هكردي الاف

 اذا : لات هنآ هللاا همحر بودحم :نب دمحم هللا دبع ىبا نع لبقو

 ىذلا ميفسشثلا هتعفش بلطي دقف ةعيبملا ةعبارلاو لفسا لئاجا ثالث تناك
 ٠ هل ةعفش الو ىلعا

 اهبسح ةد_ءع لئاجا هل ناك ولو هعاب اذا لاملا بحاص ق لاقو

 ٠ ةدحاو ةلاجا

 ٠ هريغل لئاجأ نهنيب اميف عطقت ةقرفتم تناك ولو

 ةدحاو ةلاجا ىهف لئاجا لجرلل : ناك نأ هنا دجويو : هريغ لاقو

 ٠ هل نيتلاجا نيب ةلاجا اهلو هريغل ةعطقم نيتلاجا لك نيب نوكب نا الا

 ٠ عجر لئاجالا و اهيفام ددعب لئاجا بسحي كلذ نا

 كرديو هجح كلذ ق هلف عيبلا هركناف ىرتشمل ا ةعفسلا بحاص ىقل ناو

 ٠ ثداانلا دعب

 ةتس ساقت امم نيتلخن لك نيب ناك اذاو بلطلا دعب ةخسن فقو

 ٠ اهضرا ةلخن لك تيطعاو لخنلا نيب ام سيق اعارذ رشع

٠ عرذا ةئااث ىلا هلخن لك تعجر اعارذ رشع ةتس ىلع تداز ناف



_ ٢٧٩ 

 : باتكلا ريغ نمو

 ىرتشا مث هلام نم ةلخنب ناسنا ضياق اذاو : ناطحق ىبا هغلآ امف

 كلت تناك اذا هيلع ميفسثل ةعفش الف ةلخنلا هيف ىذلا لاملا نم ىقب ام

 ٠ سياقت وآ عفشت ةلخنلا

 ريغ عضوم نم ةدحاو لك ىقسم ناك اذا ضرالا ق ةعفش الو

 . ةزئاج ةيقاس تناكو ىرخألا برشت ام

 ` : رفعج نبا باتك نمو .

 تالخن سمخ مهل رفن هسمخ ى هللا همحر ىلع ىبأ نع ليقو
 فرعي مهنم لجر لك نا الا ةدحاو ةلاجالاو ةكرتشم ضرالاو ليجا ف

 ٠ هذنخلخن «

 ةعفشلا هبيلا بلطف ةيقاسلا كلت نم ىقسي الام رخآ ىرتشا مث
 ءالؤه ىف ءاكرشلا ةسمخلا لاحل لئاجا سمخ اهيف ةيقاسلا كلت نا جتحاف
 ! ٠ تدالخنلا سمخلا

 لجر لك فرع اذا ةفصلا هذه ىلع لئاجا سمخ اهنا : ىلع وبا لانف

 . عيفضشلل هعفش الو هتلخن مهنم

 ؟ دسلاب اهرمت مسقب ةعاشم لخنلا تناك ناف : تلق

 . ةد_حاو ةلاجا ىهف لصالا مسقي مل ام : هللا دبع ويا لاقف

 نيب تناك اذا ضرألا نآ ىراوحلا ىبآ نع دجويو : هريغ لاق

 مهنم دحلا و لكل عقي ناك اذا & لئاجآ سمخ بسحت اهن ١ سخفنآ ةسمخ

٠ ةلخن هيف ميقي ام



_ ٢٨٠ 

 سفخفنأ ةسمخ نيب تناك اذا ضرألا هذه ةمسق ىلع ءاكرشلا ربجيو

 ٠ لئاجآ سمخ تناكو

 : ىهف الجرل ةلخن لك تالخن سمخ هيغ دعبو لصأ نأ ولو دجوو

 ٠ ازئاج نوكتو لاومآ ة هسمخ

 لاومألا ةلزنمب ىهف اهل ضايح ال ىتلا دضاوعلا نأ دجوي كلذكو
 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو ىتناوسلا ىلع

 رخآ الجر اهالو مث اضرأ ىرتسثا لجر ف : لات نم لاتو
 ٠ هركف لجرلا نهم هتارشم اكص هل بتكي نآ بلطو عيفشلا اهذخأف

 ٠ هل بتكي نآ ىلاولا هرمأب : لاق

 كلذ عيفشلا غلب املف لجرل ةعفش ىرتستا لجر نعو : هريغ نمو

 ىتعا تدرتنا كنأ ىنغلب : لات هدجو املف ى رتشم ١ بلطلا ق جرخ

 ىلع اتتزتفاف كلذ نع ىرتشملا هعفدو كنيزرم دخو ىتعفش ىلا عفداف

 ٠ نينسلاو دوهسلا نم هللا ردق ام كلذ ىلع ائكمف كلذ

 كيلا اهتبلط دق ىتعفش : لاقو ىرتشملا .ىلع عفر عيفشلا نا مك
 ٠. “-.ثح بلاط انآو اهنع ... ةدو

 ٠ هجولا اذه ىلع ةعفشلا هلل نا : اولاق

 هل سيلو ةنيادملاب ةعفشلا نوكت ال : ناهبن لات ىراوحلا وبأ لاتو
 ٠ هتعفش بلط نع هعفد نآ

 ىنطعأ : لاقف عيفشلا هيلا لصوف لجرل ةعفس لجر ىرتشا اذاو
 د ٠ ٠.

ىدعمس ٠



٢٨١ 

 مهاردلاب ىنتآ : ىرتسثملا لاتقتف ٠

 مهاردلاب كيتآ معن : عيفشلا لاتف ٠

 اهيف كل قح الف ةعاسلا ىمهارد ىنطعت مل ناا : ىرتشملا لاقف

 الف ث ثالثلا ىضمت ىتح مهاردلاب تأي مل ناو هتعفش هلف : لاق

 +٠ هتعفضش ة تتاف دقو هل ةعفش هش

 ٠ هتعفسش عيفشلا بلطو ابح ىطعآ مث ريناندب الام ىرتسثا نمو

 ٠ انأ تيطعأ امك ابح ىنطعأ : ىرتشملا لاقو

 ٠ ريناندلا الا هل سيلف : لاق

 " ؟ همزلتأ ٠: هنع معطأ انآ بح هل لاق ىرتشملا نا : تلقو

 ٠ هنع معطي نأ هيلع سيلف ةعفشلاب اهبجوتسا نا

 ؟ ةعفشلا لجرلا بلطف ةعطقلا لفسأ نم ةعطق نم ةلخن عاي لجرو

 . اذه ىف عيفشلا وه مئابلاو ى ةعفش هل سيلف

 تننظ ىنأ جتحاو بلطي ءاج مث اهبلطي ملف هتعفش عيبب ملع .اذاو

 ٠ تبلط هب تملع املغ ريثك نمثلا

٠ ةعفش الو هل ةجح الف



٢٨٢ 

 بلطو ٠ هنحص ق هلع هل قحم هل ام نم الجر لجر ىضق ١ ذ ١ و

 ؟ تقح : . هم { ١

 ٠ ةعفشلا هل تناك

 ؟ ىمسم الو فورعم ريغ قحلا ناك ناو

 ٠ لودعلا ةميتب هتعفش ذخأو هاضق ىذلا لانملا ةميق هيلع

 ٠ هدلو هل ىضق نا كلذكو

 ؟ اهجوز تضق ةأرمأ وأ الام هتجوز لجر ىضق ا ذاو

 . هتعفن عيفشلل سيلو زئاج وه

 ؟ ةعفشلا ةميق بلطف مهاردب الام هتجوز ةثرو لجر ىضق اذاو

 : . ٠ كلذ هل ناك : لاق

 .؟ هتجوزل هيلع ناك قادص لخن نع الام اهاضق ناو

 ٠ ةعفش هيف عيفشلل نكي ملو كلذ مهل زاج .

 ؟ قح ةلخنب لجرل لجر ىصوآ اذاو

 ` . ةعفشلا اميفف

 وه قفنأف لاخلا كلذ عيفشلا ةجح لواحف الام ىرتشا نمعو
 ٠ اذكو اذك ةدايز وآ بقرسي وأ متاخ صخغي لاملا اذه ىلع عئابلا و

؟ كلذ هل تبان
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 صخلا ةميقب هيف هتعفس عيفشلا كردي اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ مهاردلا ةدايزو فيسسلا ةميقو

 . ذخأن هبو لوقلا رثكآ انعم وهو

 ٠ لوصألاب ضايقلا الا ةعفشلا ليزي الو انملع اميف هب لومعملا نمو

 ٠ هيف ةعفش الف : لاق امفيكف لصأب الصأ ناك اذاف

 ٠ هللا همحر هللا دبع وبأ هنع لئس امم ، هفيلأت ريغ نمو

 ؟ هنعفشب عيفش هعم كردي الو هتعفش أجل ضئانت مئاق : تلق

 ٠ معن : لاق

 ء هب سأب الف : كلذك ناك ناو

 ؟ اذه ىق لوقت ام « رانلا ىف همدق تلاز ملسم ةعنقش لاز نم »

 لاق امك ويف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه لاق ناك نا
 ٠ هل املاط كلذ ق ىنعملاو

 ث الف ضايقلاب اماق

 تانكلا ىلا عجر

٠ اهب ىرتشي اضرأ لجر هيلع ضرع لجر نعو



_ ,٢٨٤ 

 لجأ نم ةلخنلا هنم ىرتشي مث ةلخنب هضياقي .نأ هل زوجي لهف
 ؟ ةعفشلا

 ىف وأ دحاو سلجم ف ميبلاو ضايقلا ناك اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ كلذ هل زوجب ال دحاو موي

 ؟ ضايقلا لبقو فورعم نمثب ضايقلا دنع طرشلا ناك اذا كلذكو

 ٠ اهلهأل ةعفشلا : لاق

 . زئاج تباث ضايقلاف فورعم نمثب الو طرش كلانه نكي مل ناو

 ةعفش كلذ ىف كردي الغ اهجوز لام نم اهتادص تضق اذا ةأرملا امأو
 كلذ ف عيفشلا ناف ، الصآ اهب ىضقيو مهارد اهقادص نوكي نآ الا

 ٠ ةعفشلا

 امهدحأ عاب اميغ نيجوزلا نيب سيل هنأ دجويو ث هريغ لاق
 ق رظتيو اهنع تام وأ .اهقلط دق تناك اذا لذه لعلو ةعفس هيحاصل

 ةه كلذ

 ىق بجت ةعفسلا نا : ءاهقفلا ضعب لاق مقو : ىرخأ ةخسن.نمو .:
 ناويح وا قيقر وآ ءام وآ ضرأ وآ لخن نم اعاشم ناك ءىش لك ق عاسم ١

 . بشخ وآ نفس وآ لزنم وأ

 بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبآ نع تاقثلا نم : لاق نم لاق دقو

 ٠ ةرضم هيف نأل كلذب ذخأب هنآ هللا همحر

+ لوصخا ق الا ةعفشلا سيل : لات نم لاتو



_ ٢٨٥ 

 لثم ى رتسم ١ ىلع درب نأ ةعفشلا ذخآي ى ذلا ىلع : ليقو

 ٠ افورعم هليك وأ هنزو ناك اذا عاونألا كلت نم هب ىرتستا ام

 ؟ هوحن ول فيس لثم ناك وأ فرعي نكي مل ناغ

 . ىرتملا ىلع لودعلا ىآرب لالا ةميق دري عيفشلا نا

 لتأ هب ىرتشا ىذلا نمثلا نأ ملعي ام هللاب نيمي ىرتشملا ىلع : ليقو
 ٠ هل لودعلا اهموق ىتلا ةميقلا هذه نم

 ٠ نايح ةخسن نم اضيأ ةدايز

 ىذلا نمثلا ملسي نأ هرجأو ةعفسث الجر ىطعأ لجر ف ليقو
 ٠ هل ةعفش الف مايأ ةثالث الخ نأ ىلا هيلا عفدي ملف هنم اهارتسا

 ىرتشم ا هيلا ملسي ملف هنعف بلط لجر ق هلما همحر ىلع ىبأ نعو .

 .٠ هكردت دق ةعفشلا تلخ ىتح

 : اهبلط نيح هل لات ناك نا : هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاتو

 ٠ اهكر دب هناف هب آ ال

 ىتح ىنلوتف نيملسملا ىلا بلطاغ قح كل ناك نا هل لاق ناك ناو
 ٠ كردي الف ةعفشلا تلخ

 دقو حبصي ىتح يللا ف بلطي ال عيفشلا نأ : زثألا ق ءاجو
٠ هلا همحر ىلع ابآ كلذ بجع
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 لسري و هنيح نم جرخيلف تعبب دق هنعف نأ هغلبي نم : ل او

 ؟ ىركملاب فيكو : لئاق هل لاقف

 ىلاولا ىبآيو اهذخأي هنآ دهشيو هيف دهتجيو ءاركلا بلطي : لاق

 ٠ هل ر ذع كل ذ ن اف ك اضيأ 4_ل لوقيو

 الا همانم موقي ال ميفلا لوسر نأ دجوي دق : هريغ لاق

 ٠ روهظلا عيطتسي ال افئاخ ول جورخلا عيطتسي ال ىتح اضيرم نوكي نأ
 ( . مجر

 ديعس تلأسف ةماغلاب انآو ةعفش حبب ىنغلب : مشاه نب دمحم لاتو

 ٠ عجرا ك رشبملا نب ديعس ىل لاقف رشبملا نبا

 ٠ اضيأ _ هلل ١ همحر ىلع ني ىسوم كل ذ ل اتتو

 لخد قرشلا ةيداب نم داب نع _ هللا همحر ىلع ىبأ باوج فقو

 ريغف ىدابلا جورخ دعب هغلب مث ىكزأ لهز نم لجرل ةعفش ىرتساف ىكزأ
 ٠ ملع ام ةعاس

 نزوو هملعاو ىلاولا ىلا مهاردلا لمح ثلاثلا موينا ناك املف

 دهس ةضورب ايدرقت تنك دقو رهش دعي ى دابلا ع اج ىتح مه ١ ردلا

 ٠ "ىلا تئجو كمهارد تلمح الهف ىناكم تملعو

 ملعام نبح نم هبلط ق جرخي ىتح هتعفش كردي هنآ ىرت الف

٠ مكاحلا وأ ىرتشملا ىلا



_ .٢٨٧ 

 مايأ ةنالث لجا مهاردلا راضحا ىف هلو ٠

 اذا كلذو ةعفشلا بلطي لجألا بهذي ىتح مهاردلا رضحي مل ناف

 ٠ نمتل ١ ذخآو هل تحص

 ٠ لجآ هل سيلف بلطملا ىف امأو

 ٠ هل ةعفش الق ملع ام نيح نم بلطي مل ناو

 ىرتسملا نا مث بلطي ملف عيفشلا ملعب الزنم ىرتسنا لجر ق : ليقو
 ١.٦ .... ؟هالوت ىذلا ىلا عيفشلا بلطف رخآ لجر هالو

 . . هبل كلذ نا

 سيلو ماهسلا ددع ىلع ةعفشلا : لاق هللا همحر هللا .دبع ىبآ نعو

 ٠ اهلهأ سوعر ددع ىلع

 تسيلو لهألا ددع ىلع ةعفشلا : نيملسملا نم هريغ لاقو
 ٠ "ىلا بجأ كلذو ماهسلا ددع ىلع

 ملو نيقابلا كلذ رخذي مل هتعفست ءاعفسثلا ضعب لطبأ ناو : لاق

 ٠ هريغ كلذ مزلي

 هتعف .ش عيقسشل ة_.شلا بلطف لجرل هعفسش هضعب ق الام ىرتشا نمو

 . عفشي ام عيفشلا امناو ةدحاو ةدقع هناف هلك هذخ : هل ىرتشملا لاقف

٠ كلذ ريغ نورخآ لاقو



 ۔ ٢٨٨

 ؟ قحب الام الاجر ىضق نمو

 ٠ قحب هيضقي نآ ال ا ةعفشلاب كردي هنا .,

 اذه ىلع هيف ( ةعفش الف هقح نم ء افوي هل سيل : لوقيو

 ٠ تام وآ ىضق ىذلا ىتح دحلا

 هيف كردي امم كلذ ه ايسثآو هتميقب ةعفسشل ١ هيقف ةميتي ىضم امو

 . ٠ ٠.0. ة ىقلا

 : ةلاسم 3

 لاقف لجآ ىلا ريخأنبو دقنب لجر نم الام عاب لجر نعو
 ؟ ئرتسملا هركو لجآلا كلذ ىلا ىتعفش ذخآ انأ : عيفشلا

 ٠٠ لجرلا اها رتسثا ام ىلع هتعفست ذخأي نأ عيفشلل نا ٠

 فلأب اهنا : ىرتشملا لاتف لآسف ملعف هل ةعقست تعيب لجر نعو

 ٠ بلطي ملف مهرد.

 مهرد فلآب اهنأ هملعأ ىرتشملا ناك اذا هتعفست كردي هنأ لآس مث
 ؟ مهرد ةئامسمخب ىهو

 تلطب : هتعفسث بلطا غيصف كلذ هملعأو ىرتشملا ريغ هربخ نكي ناف
 ٠ ٠٩ 1 . ده

 نأ ل ا هنتاف د_تخ دوهشلا وآ ةتث لجر وآ عئابلا كلذ هملعآ ناف

٠ لوقلا كلذ هل لاق ىرتشملا نوكي



_ ٢٨٩ 

 : نا ورم ىبأ ىلا _ هللا همحر ىاع ند ىسوم ىلع ىبآ با وج فو

 لأسي الو اهبحاص اهبلط ةعفش نم ىخآ اي هنع تلأس ىذلا امأو
 ٠ ةرمث ةعفشلا قو ء بئاغ ىرتشملاو « هل اهنأ مكاحلا

 ؟ كلذ ف دقنلا عيفسثلا ىرتسشم علط اذا ةرمثلا فقوي له تلأس مث

 ٠ اسآب تركذ ام ىلعاهفيقوتب ىرن امغ

 بلطف هضرأ ف الخن سياقت ضرأ ف ةلخن ىرتشا لجر نعو

 ٠ ةعيقو اهتيرتسأ امنا : ىرتشملا لاقف اهب عيفشلا

 ةنيبب ىتأي نآ الا هيف لاملا ىف اذهل ةعفش الو س قدصملا وه : لاق

 ٠ اهضرآأب اهارتشا اذه نأ

 ٠ ضرألا نم هيلا ىريو اهضرأب اهتعب ىنأ عئابلا رقز ناف : تلق

 ٠ هتعفش ا ذهلو ق دصلا وه : لات

 امهد_ حآ عفشي له « نيراد نيب رادج ق هللا هظفح ىلع ىبأ نعو

 ؟ رادجلاب

 ةعفشلا هيلا بلطي نم ميقي نا الا عوذج درق ناك ناو 4 معن : لات

 ٠ رخآلا نود هل رادجلا نآ ةنيب

 نم ثدغلا ء ام ىراجمو ةعاسشم تناك | ذا اضعب 77 عفشت تويبلاو

 . اهروط

( ١ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٩ ١ م )



 ۔ ٢٩٠

 امهعوذججو امهتوعدو نينثا نيب طئاح كانه ناك اذا ناطيحلا كلذكو

 ٠ اضعب امهضعب ناعفشي امهناف ص هيلع

 ٠ هنم حرطي ىذلل بازيملا عفسثي بازيملا حرطي ىذلا لزنملاو

 هعفدف رتسثم ىلا هتعفسش تلطب نمع مكحل ا ناطلس نع انآ تظفحو

 ؟ مكاحلا ىلا امهرمأ راص نأ ىلا اهنع

 ٠ هتعفسب ةعفشلا بلاطي

 ٠ لجآلا نع هتلآسف

 ةثالث ةدم هتعفسش ىلا ىرنشملا هاعدا وأ مكاحلا مكح .ذا : لاقف

 ٠ هعفشلا هتناف دقف اهيف مه اردلا رضحي مل ناف مايل

+ ن ايح ةخسن سن تمث



_ ٢٨٩١ 

 س . ٠ آ أ

 باب

 باب

 باب

 باب

 : باب

 : باد

 : باب

 : باب

 : باب

 : باب

 باب

 باب

 دلاولا هموزلو دلولا رمأ ف :

 دلولا تبلط اذا هدلاولا ف :

 كلذ ريغو اهل بجي امو اهتنؤمو ةآرملا ةقفن ى :

 ةجوزلا ةنؤم ف :

 اهتنؤمو اهتوسكو ةمألا ةنفن ف

 دبعلا ةجوز ةنؤم ف

 هديس ىلع دبعلا ةتفن ى

 دالوألا ةنؤم ىف

 ةقلطملا ةتفن ف

 ةقلطملا ةمألا ةقفن ق

 لام هل نكي مل نمو نيدلاولا ةتتفن ق :

 كاذ وحنو اهريغو لخنلا نم ءاسنلا تاقدص ق :

 ةحفصلا

\١ 

٧٩ 

4٩ 

٨٢ 

٩١ 

٩٧ 

٩٩ 

١١٣ 

 آنآ

١٢١ 

١٣١



_ ٢٨٩٢ 

 ةحفصلا عوضوم ١

 ف_ كو اهريغو لخنلا نم ءاسنلا تاقدص ق : باب

 ١٤٤ كلذ نم ءاضتلا

 ١٧٥ رثألا نم اضيأ تاقدصلا ءاضت ق : باب

 ١٩٧٣ تاتدصلا ءاضت ق : باب

 ١٩٨ برشلا ق : باب

٢٠٩ عفشلا ق : باب





١١٨٥ ةنسل ٥٤٤٩ عاديالا مقر





5 برعلا لجس عباطم




