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ميمرانقراساب





 : رباج ىبآ باتك نم

 كلبجرل هتعفش لامب وأ ضرأب لامب لجرلا ضياق اذا : ليقو
 لواح الو نهاد ام هنيمي بلطف هيف لواح وآ هيف نهاد هنآ همهتاف
 ؟ هنعف ق

 هتعفش اذهل ىرتشا ام فلحي نكل « كلذ ىلع هل فلحي ال هنا
 طرش الو ك احيحص اضايق الا تناك امو 4 ةعفش هل ىرنس ثا ام وآ هذه

 ٠ هنم ىرتشيل ك هضياتي هنآ هبلع

 نم عرد اهل نوي له . ىقاوسنلا ىلع ةيذضاعلا نعو : هربع نمو

 ؟ اهنم ىاعأ نمو اهنم لفسأ

 ؟ قيرطلا ىلا عرد اهل نوكت لهو

 ؟ ةيدضاعلا لخنلا سياقت لهو

 ىهتنم ىلا عردلا نم اهل ةيدضاعلا ةلخنلا نا تقصو ام ىلعف

 ىخنلا نم ءىش اهاقلي وأ لفسأ وآ ىلعأ نم روذجلا نم .اهاقلي ام
 اهاتملي ام ىهتنم ىلا عزدلا نم كلذ فصن اهلف رجشلا نم ءىت وآ

 ردسلا لثم رجشلا نم اهاقلي وآ لفسأ نمو ىلعأ نم د ودحلا نم

 ٠ كلذ هايسشآو مركلاو طرقلا و

 نأ الا هلك بعولا كلذ اهلف ةيقاسلا ىلع. ةلخنلا تناك اذاف
 ٠ كل تفصو ام اهاقلي

 ,ناعارذ ةلخنللف بجي امم عسوأ نوخي نآ الا ءىش قيرطلا ق اهل سيلو
٠ بارجلا نمم



 ه٦\ __

 ىلعأ :نمو اهنم لفسأ نم عفشت مك ىل ١ ةب دضاع ةلخن نعو

 ؟ اهنم

 ىلعأ ىتلا الا اهعقشب مل ةزئاج ةيقاس ىلع ةلخنلا ‘تناك اذا

 ٠ دو د_حلا مهنيب عطقتت نوكن مل ام اهنم لفسأ ىتل ا ةلخنلا وآ اهنم

 . ةعفش امل نكي مل اهضرا ةلخن لكل فرع دق ناك نا
 عبرأ ىلا ةعفشلا تناك زئاج ريغ ةيقاس ىلع ةلخنلا تناك ناو

 ١ ذا لفسأ نم ةدحا و ةلخن ىل او ىلعأ نم ده ريغ تالخن

 .. - . , . اهتنسباق

 ىذلاو ةيقاس :وأ قيرطب ةرضملاب عضوملا اذه ىف ةعفشلا نوكتو

 [ ٠ قيرطلا هيلع نوكي

 ٠ سايقلا بحاص نم ىلوآ ةيقاسلا و

 ناعفنشي امهالك ةرذاس. دحاو 'ىلعو قيرط دحاو ىلع ناك :اذاه

 +٠ هل ةعفشتل : ا تناك قيس امهيأ

 ٠ امهدحأ ىرتشا نا كلذكو

 ٠ اعيمج امهنيب ةعفشلا تناك اعيمج ابلطف امهريغ ىرتشا ناو

 فلأب اهارتسئاف س مهرد ةئام ىواست لجرل ةعفش ىرتسثا لجر نعو

٠ مهرد ةئام ىواست امناو ةباد وآ ابوث اهب ىضقو مهرد



 ىطعأ امنا هنأ ءاهقفلا نع اذه لثم ىف راثآلا ف انيأر ىذلاغ

 ىلع كلذو رمثلاب ضرع ام ها الو هبلع سيلو عيبلا هيلع عقو ام عيفشلا

 ٠: هيلع ىذلا وحنك نوكي نأ هبسثي ام هب ضرع هنآ

 ىلءع .لايتحالا وحنك نوكي نآ هبسشيا اذهف تفصو ام ىلع امأف

 ٠ ةعفشلا

 ىطعأ ام ةميق د عيفشلا ىلسي ىطعبب نآ ا د_ھ ق نيحمو عيفشلا ىلعو

 ٠ ةعفشلا ةمدق وآ

 ه لجرل ةعفش وست لجرل ءام عاب لجر نعو

 ؟ عيبلا مهيلا بلط'اذا غيهلا ةعفشلا بحاص اومتكي نأ دوهسلل له

 ٠ مهتداهش اوننتكن نآ دوهنشلل سيلف ثفصذو ام ىىاغهف .. د

 . هدام اونتكي وأ هيل كلذ زوجي داف : تنصو ام ىلعو
 _ ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر اهب مكح بجاو قح ةعفشلاو .

 ٠ انغلب ام ىلع

 ةكردم ة هرمث اهيغو اهيف كردأ مث لجرل ة هعفسش ىرتش تنأ لجر نعو

 ٠ ىرتشملا اهلكأ د

 ٠ عيقشلل ةكردملا ةرمثلا : لات

٠ ىرتشملل ىهف ةكردم ريغ تناك ناو



 ؟ ةعفش هيف له ي رادج هيلع طاحم ناتسب نعو

 . حيفشلا مكح هيف بجي ام ىلع ةعفشلا هيف معن

 . قحتست امو ةلخن لجرل ناك نا تيأرأ : تلق

 ؟ اهل ةلخنلا بحاص عفشي له

 ٠ هلك هعفشت اهناف ضرأ اهل ناك اذا 7

 ` ؟ عفشت له ةعيقو تناك نا تيأرأ : تلقو

 ٠ عفشت ال و عفشت : لاق

 ىرتسثملا اهعاب مث مهرد ةئامب لجرلل ةعفش ىرتسثا لجر نعو

 ٠ عيفشلا ملعي نآ لبق مهرد ةئامب

 ٠ لوألا عيبلاب ملعي ملو مهرد ىتئاماب هتعفس عيبب عيفشلا ملع مث
 ؟ رخآلاو ع لولا نمثلا ء عيفشلا ىلع نوكي ام : تلق

 . دارأ نيدقعلا ىأب هتعفسث ذخأب عيفشلا نا : ليق دق

 ىناتلا عئابلا ىلع رخآلا ىرتشملا عجر ىلوالاب امهدحأ ناف

 ٠ هب اهعاب ىذلا نمثلا

٠ هدب ف ىه نم ىلع نيميلا در رخآلا نمثلاب اهذخأ ناو



_ ٩ 

 لثم ىف رظنلا بجوي لاح مث نوكي نأ الا "ىلا بحأل رخآلا لوقلاو

 ٠ فالتخالا كل تنيب دنف توم وأ نيرتملا دحأ ةيبغ

 ٠ ىلاعت هللا ءاسث نا .زئاج كلذ لكو

 بلطي نآ هيقل ام تقو ىسفن ىرتشملا عيفشلا ىقلأ اذا هنأ دجويو

 ؟ كلذ دعب نم ركذ مث انترتفا يتح هتعفسش هيلا

 57 ء ناب ذلا ق رذع الو هت . هد لطم دن

 هحغاص وآ اهيرتسشم ىلع ةعفشلا بل اط ملس نا هنآ دجويو

 ؟ كاذ دعم بلط منت

 كلذ دنع مالكب لغتشي نأ الا ةحفاصملاو ميلستل تلاب هتعفسث لطبت
 ٠ كلذ ربغ هخسن ىسنو

 ٠ هتعفش تلطبل ملعلا دجب ءارشلا نع هلآسو تيم ف هازع ولو

 ٠ هتعفش تلطب درلا لمت مالسلاب ها.دتيا نا : ليقو س هريغ لاق

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعن الو ةعفشلا لطبت الف مالسل ١ در ١ ذا امآ

 + ارثلا هل ناك ا قيس امهيأف نيلجرل ة ةعفشلا تناك ذا هنآ دجويو

 ٠ ىرتشملا وه .امهدحأ ناك اذا ةعفسلاب رخآلا كردي الو

 نامز دعي هلعل نامزلا د_ه ق هننعفش تبرتش ١ نم دجويو

 ؟ كلذ هل له بلط مث نينس قحلا ماق ىتح اهذ_خآب عمطي ملو روجلا

: اهكردي ملف اهبلط اذا كلذ هل



. ٠\١ 

 كردي الغ بلط نكي مل ناو ٠

 ىرجمب ضعب اهضعب عفسثي له ٠ لاومألاو لزانملا نع هتلأسو
 ٠ لاومخلا ىلع لزانملا

 ٠ لاومألاو لزانملا نع هتلأسو
! 

 ىلع لزانملا نم ىراجملا نأل اضعب اهضعب عفشي ال ىعم هنأ لاق

 ٠ ملعأ هللاو ىدنع ليت ام ىلع راضملا ئلع جلرخي الؤأ ٠

 نهئثب اهريغو لجرل ة هعفش ىرتشا لجر ق هلملا همحر ديعس وبأ لانتو

 ٠ ةعفشلا ةميق ف لودعلا "ىنآربا ا ةتعقش :عيفشال ن ا دخأ

 زغل ىل ١ هلصوب نأ مكاحل أ ىلا بلطي ةعفشلا بحاص نآ : ىعمو

 : ٠ مكحل ١ م دع ن .ا نيملسمل ة هع مخ وآ ةميقل ان هتعفش

١ - . ٠ ١ ٠ ١ ! 

 ٠ هنعف هتناخ مايآ ةئالث الخ ىتح بلطد٫ ي ملف كلذ مهف ل ناف

 ى ذلا مكاحلا دجي ملو لودعلا ا_هموتو هنعفبش بلط ناو

 ىنمقف ملظلا ىنعم ىلع 4ه_ كح ىلا هلصوب ملو رخآلا هعفدو هل اد وي

 ٠ مكحلا ق اهذخأ هل ٠, ناك هتعفش ذخأ ىلع ردق

١ 

 ؟ هيلا هتعفش بلط ناف

اهنبب لحي وه ام فرعأ ال نمثب ب أ دق : ىرتملا لاقف



_ ١١ 

 ىلا هلصويل مكاحلا ىلا لصي الو مايأ ةثالث ىلا رخآلا بلطي ملخ هنيبو
 ؟ .. 1 .. . م ¡;ث ٠ آ

 ٠ مايآ ةثالث تضقنا اذا ىدنع هل ةعفش الف

 ا_هيف لجؤي ىتلا مايألا ةثالثلا هذه نوكت فيك : تلق هريغ نعو

 ؟ لما وك نوكتل ع نمثلا راضحاب

 رصعلا ١ دعي وآ راهنلا ٠ ا فصن ن درلاب اب ةعقسشل ا هل تيقب ,نا ا تيآرآأ را

 . + برغملا دعن وأ

 ىذلا .تقولا كلذ لوح ىلا ثالثلاو . ثالثلا ف لجألا نوكييا. . : _

٠ . 
- ١ ٠ .` -٠ - . 

 نوكت ىتج نهريغب نهراہمكنا !لمكأو نهتاعابسب مايبآ ةثالث نآ .::ىعمق ...
 ٠ هلو هبلع قحل ا ني نهن اع اس م اهأ ةثالث

 ٠ مايأ ةثالث مامنن نم هيلعو هل لعج ام لامكد وه امنا و

 ٠ نهناعاسو نهيلايلب مايآ ةثالث لمكنست امنا : مايألاب ددعلا ىف كلذكو

 لبقتسا نا روهشلا ىف مايالا رايخ ىضتقت مايالاو تاعاسلا رايخو
 ٠ ارهش ناك نا لالهلاب ىضقن 4 لالملا

 مايالا .نم رهشلا كلذ :ىضقن مايالا ددع لمجلا مايالا لبقتسا اذا

٠ د 5 ر وأ



_ ١٢ _ 

 لبق راهنلا رخآ ق هتعفش عزتنا اذا عيفشلا : تلقو ئ هريغ. نمو

 ٠ هتعفش هيق عزتنا ىذلا مويلا كلذ ريغ عبار موي مهاردلا ملسو بورغلا

 ؟ ثالثلا نم نوكي مويلا كلذ مل هتعفش كردي

 ٠ هتعفش هتتاف دقف : تفصو ام ىلعف

 ٠ مايأ ةثالث ىلا مهاردلا ميلست ف لجأ هتعفش در اذا هل سيلو

 + مايألا ةثالثلا نم بوسحم وه هتعفش عيبب هيف ملع ىذلا مويلا

 ٠ سمشلا بورغ ليق كلذ ناك اذا

 لجر امه \ ه رتاف هتعفض تعيب نم نأ انعمس :: دلاخ نب دمحم لاق

 ه هلل هنأل كردم ال هنآ بلطب عيفسل ا ء اج من هيق ىلصب ادجسم اه انيم

 . هتعفش كردي هنا ليقو : دمحأ نب نسحلا وبأ هل لات : هريغ نمو

 ا مهدحأ رمأف راد امهنيب نالجر ناك ول : ىبحي وبآ هل لاتقو

 ؟ ةعفشلا هنم بلط مث هعايق هتح عيبب هيحاص

 ء عئابلا وه هنألا هل ةعفش الف

 ١ ٠ ذه ليتق دقو : هريغ ل انتو

 ىرتشملا لبق ام نيح نم ةعفشلاب هدارأ نا هنا : لاق نم لاقو
ه نسح لوقت وهو ةعفشلا كلذ هل ناك ميبلا



_ ١٣ _ 

 عيبيف نيتيب نيب هكرتي نيلجر نيب رادج كانه ناك اذاو : هريغ نمو

 ؟ نيتبيل ادحأ

 عفشيو رادجلا ةصحب رادجلا ف كيرشلا هب عفشي رادجلا نا
 . هلك تيبلا

 اهناخ مرجلا اهلخدي ىتلا تويبلا ف ىتلا نيتاسبلا كلذكو : لاقو

 . ناكسالا ةلزنمب سيل ىه ىتلا نيتاسبلاو لاومألا نم كلذ ريغ امأو .
 هسفن نع رادجلا عفشي هناف اعاشم امهنيب ىذلا رادجلا ناك اذاف

 ٠ رادجلا ف كيرشلا دارآ نا

 ٠ دارأ نا ةعفشلاب رادجلا ذخأي نأ هلف لاملا عيب اذاف

 ٠..كلذ .ىف نوكي .نأ .الا لاجملا الو ناتسبلا ذخآي نآ هل سيلو

 نم الا هتعفش بلط هيلع ناك رجفلا .علط .اذا عيفشلا نأ تدجوو ,.

 ٠ هتعفش بلط ق جرخي مث. هتالص ىلصي نآ هل نآ الا رذع

 رومأ نم الو ايندلا رومآ نم هبابسأ نم كلذ ريغب لغاشتي الو
 . ةرخالا

هبلطي نأ ىل نبي الف هلزنم ف ةعفشلا بحاص عيفشلا دجي مل اذاو



_ ١٤ 

 ىتلا ةيرقلا ف ةريغ عضوم ف هنأ هعم خضي نأ الا هلزنم ريغ نم

 ٠ اهيف وه

 الجر رجأتسأ لجر ¡ نعو . : هلل ١ همحر دعس ىبأ ىلع ضرع اممو

 اه امس دبك ةعطت هلو دلب ىل ١ هل جرخي وأ ايكر هل رفحي وأ ب ١ د ىنبي

 ٠ هل ىه لاقف ةعفشلا كلت ىف عيفسثلا بلطف هلام نم

 ٠ هيف ىنعي ام ةميق اذه ىلع دريو

 ٠ هانع هل امناو ضوع ريغ ىلع جرخي

 7 ا { 7 ذذه هلو هنع`جحي هرجأتسا نا هنا ديعس ىبأل انأ تلقو

 ١

 : ؟ فلتخم جحلاو هانع ةميه نكي فيك

 .ة كلذ تقيب :اهئيعب ةعطقلا“هذهج هنع جحي نا-هعطاقل :`هل اق

 عئابلا ةبهو انا ء اتهففلا 7 "لاق ا نم " لا هنآ دجون : هريغ ٣7 :ب

 ٠ ةعفشللا :قحتنتمل ا نع دا رأ نآ .ةلعل ١ ئلع مندهتم وهف ىرتشملل

 - ٠ ة٠:ةل الا بييأ ملا هنأل ىرتشملل ةبهلا لب : نورخآ لاقو

 ٠ ىرشلا لصأب هتعفش عيفشلا ذخأيو

 :.. ه. ٠ ` ٠ ٠ `

.ىلا بحآ لوقلا اذهو ا



_ ١٥ 

 ةلخن لجر لكل لخن نم دضاع اهيلع ناك اذا. ةيناسلا نعو
 ٠ رتل - ذو

 ؟ اهيف ةعفشلا نوكت فيك

 نمو ةعقسسشلا هلف ث ةعابملا هتلخن هسايق نم سايقلاب اهيف .ةعفشلاف
 ٠ هتنم لفسأ ى ذلا نم ىلوآ وهف ء الا ءىجي ثح

 ٠ ٠ نيتلخن نيب ةلخنلا تناك اذا كلذكو

 ؟ ذخأم نأ لفسأل أ د ١ .رآو ىلعأل ١ ذخأب مل ناف

 تعطتو كاذ لبق لخنل | ك تمسق د_ة . نوكي نآ . ال ١ كلذ هل ناك

 . -. ٠. . ة ه.. . . . ٠ ٠ . ؛ ٠ 7 . :. ۔. .ه ا !, ٠٠ ١. :. . . + دودحلاب

 م . . 7 َ ٠ . . ۔۔ ه هم.٠ ٠ ٠٠ .. +

 . ٩٠ ةزئاج ةيقاس .تناك 7 كلذو سايقلاب ةعفشلا بلطيو .
 .ه .. ۔ . .. ..٨٩2.. ..٠ .- ي ....م ..... .. س .. «“ ٠ ... .۔ ه . . .ر .ه -

 .دوأ دلاو قيرطااف ةرضملاب ةعفشلا تناك ةزئاج ريغ تناك ناو

 .هخ , ع
 هتعفشللتا بلطي . لتنا يفلا : ةراشلا ىرتشملا عفر ١ ذاو

 ٠ هل ةعفش الف
 . - . . 77 . ,» ٠. . .. , ٦ . ٠

 7 ! !. ٠ ! ! . 5 : م {.. ن !:, .٠ م 1 ٤ِ 7: ١ !. [ , : ر ٤ : . ۔ % م . ح ة ٠ ع .و.. د ة ه۔.ه ت

:_ 

 {ث۔ ..: ء هت 7 ه ق 4 ق +أا _ اطع ام دعم نم ةرضملا عفر ناو

. رخآ لجرل ةعفش ي هعاب ىذلا



 _ _ ١٦

 ؟ ميتيلا عيبب ملع لذا ةعفشلا بلطي نل عيفشلا اذه ىلع له

 متو ميتيلا غلب هنأ ملع ام نيح نم دهشي كلذ هيلع معن : لاق

 ٨ ىتعفشب بلاطم انأف عيبلا اذه

 ! هيف ةبلاطملا عيفشلا ىلع بجي عيب ميتيلا عيب ديو : : هل تلق

 ٠ ثعثن د انهاه معن : : لاق

 ٠:رفعج ن دمحم رباج ىبل باتك ىلا عجر

 : ةلأسم ج

 بحاص دارأ نيلجرل نيتعطق نيب ةعماج ةيتاسشو رباج قيرط نعو
 . قيرطلا ىلت ىتلا ةيقاسلا نيجو نم ذخأي نأ قيرطلا ىلي ىتلا ةعطقلا

 اهنال ىل اهلك ةيقاسلا ٠ اهلك ةيقاسلا ىلت'ىتلا ةعطقلا بحاص لاقو

 ٠ ىضرأ ىلا

 4 هيلي ام ةعطقلا بحاص عنمي ال اندنع ىذلاف

 هنعفش عطقت ال عيفشلا ن رال كلذ 7 ىلا برقأ هرياجلا ةيتاسلا و

 ٠ ان دتع قي رطل أ

 هنود لوحت ىذلا نيجولا ف ةعفشلا عنمت دق ةرياجلا ةيتاسلاو

.ءالا



. ١٧ 

 . مويلا ىق دتعت ىتلا ةرايلا ىهو ةرونجلا نآ : رقعج نيا نع رثآ فقو

 عفشآ كلذ ف ءاكرشلا نأ ءاملا نم ةليللاو ٠

 عماجلا ىف ترظن اذكه ص ىلوأ ناك كلذ ىف هالاو نمو ٠'

 نأ كل تنذأ دق ىناف تنأ ىرتشا هريغل عيفشلا لاق اذا : لاتقو
 . “-۔۔ن + ى هم ث

 مل اتح بهو هنأل هل كلذف عيفشلا اهبلط لجرلا اهارتسثا املف

 ٠ هل بجت

 اهل ناك لجر اهجوزتو ارس دقعلا لبت تكرت اذا ةأرملا كلذكو
 ٠. اهل بجي مل اتثتح تكرت اهنال هيلع تجوزت ام

 ٠ فلحلاب قفانم نوكي : هللا همحر ىلع نم ىسوم لانتو

 هيلع اقفاوت ام الا اهل سيل : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاتو

 ٠ ضايقلا ق ةعفش الو

 نأ بجوي هرطب نآ : هكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآ هل لاتو
 ٠ ضايقلا ق ةعفشلا

 ٠ لصأب الصأ ناك ام ضايقلا ق ةعفش ال : لينو

 ٠ ىراوحلا نب لضفلا باتك نم ةعفشلا هيفف ضورعلا عيمج امآو

 ةدابزو لامب الام ناك اذا هيف ةعفش ال هنآ : ضايقلا ىف ليقو
 ٠ مهاردو

( ٢ ج ئراوحلا ني لضفلا عماج _ ٢ م )



_ ١٨ _ 

 ىقابلاو هضابق ردكتي لاا نم ضياتملل نا مناه نب دمحم لاتو

 ةدالولا نم مكاحلا عم جتحي هناف تعيب هتعفش نأ بئاغلا ملع اذاو

 ٠ اهذخأي نأ مهريغو

 ٠ ايئاغ ىرتشملا ناك نا كلذكو

 الام لجر ىرتش ا ولو : هكرب نب دمحم نب هللا ديع دمحم ىبآ نعو

 ٠ ةعفشلا تلطيبو ١ دودرم عيبلا ن ,اك ديعلا ق قحتسا مث عيفشلا هذخأف

 ٠ مهرد فلاب اهتيرتسش ا عيفشلل ىرتشملا لاق اذا و

 اهارتشا هن لدع ىدهاسش عئابلا مانأ مث نيفلأ اهبحاص فوتساو

 ؟ مهرد ىغفلآب هنم

 ٠ نمثلا نم هب ب رت ام ىلع ةدايزلاب يبفشل ىلع ىرتشللا حجري

 ٠ مهرد فلأب امتيرتسا : ىرتشملا لاق ولو

 ٠ مهرد ةئامسمخب . اهنيرتست ث لي .: عيفشاا لاقو . :.

 ٠ مهرد ةئامسمخب 3 اهتيرتشا لي عيفشل شلا لاقو

 ريغي ةنيب عيفشلل تبثي نل ال ا هنيمي عم ىرتشملا لوق لوقلا ناك
 ٠ ىضقنا ٠ كاذ

 اهتعب عئابلا لاقف اهريغ سياقت ةلخنلاخ ةلخن لجرل لجر عاب اذاو
 ٠ هلوق قدصملا لوقلاف اهدحو ةلخنلا تيرتشا ىرتل ا لاقو اهضرأب هيلع
+ هتعفش اذهلو



١٩ 

 ضرألا كلت عفشت اضرأ هل رخآ ىرتشاو اضرأ ىرتسثا لجر نعو
 لبق كئارش نأ دارأ هلعل ملعأ ام هللاب فلحا انأو كلبق تيرتستا ىنا لاقف
 ٠ كئارش لبق ىئارىن نأ ول ىئارش

 لجرلا كلذ ءارس نأ ملعب ام فلحي نأ ىرتشا ىذلا ىرأف : لاق

 ةعطقلا كلت ىرتشا هنأ ةنيب اذه رضحي نأ الا هتعطق ىه مث هثارسن لبق

 ٠ اهذخأي مث هئارش لبق اذه اهازنتنا ىتلا ةعطقلا كلت عفستت ئتلا

 ؟ ضرالا نم اهلام ةيدضاعلا ةلخنلا نع هتلأسو
 د ؟

 ٠ هب امل مك فورعم عرز دلبلا اف اهل ن .اك : لات

 | ٠ بناج لك نم نيعارذ ةيدضاعلا لعج نم مهنمو

 اهعتفسث بلطت نا ةجوزلا فلكن الو هتجوز هتعفنش دريب جوزلا نا : ليدتو

 ٠ ضوافم رغ وآ اضوافم ناك

 ٠ ,اهل اضواقم ,نوكي ىنح : : ليق دنتو

 نيميلاف ةعفشلا تحصو عيبلا حص اذاو : ىراوحاا ىبآ باوج نمو

 اذه نآ ملعي ام فاحيو ملع ام نيح نم هتعفسش بلط دق هناب عيفشلا ىلع

 ءاش ن نا غيفشلل انهاه نيميلا نأل عيبلاب ملع ام نيخ نم هتعفش هيلا بلط

 ٠ هيلا نيميلا درب وأ ىرتشملا فلحيلف ءاش نا و فلحياف

 ٠ مكاحلا . هل ديربو ديري ام ىلع ىرتشمل ا فلاحفخ

 نأ هيلع ناف عيفشلا اهعزتناق ريناندب هتعقسش لجر ىرتشا اذاو
٠ تلطبأالاو ثالثلا ق ملسي مل ناف مهاردلا هب زوجت الو ريناند ملسي



_ ٢٠ _ 

 ٠ نمثلا ىف ىرتسثملا لوق لوقلا و

 ٠ ثرزاثلا ىضقنت ىتح هنم نمثلا بلطب عزتنملا لغتسا ذ : ليقو

 ٠. لطبت ال : موق لاقو

 اهيلع سيلو ةردخم تناك اذا ليل ىف اهتعفش تلطب نا ةأرملا ىلعو

 ٠ راهنلاب اهلجا

 ةنسل اهب تملع ىتم اهبلطت نأ اهلو راهنلاب اهدر ىلع دهشت نأ اهيلعو
 ٠ رثكأ وأ

 اذه تيرتشا ىنا لاملا ىرتشم جتحا اذاو : ىراوحلا ىبأ نعو

 . مويلا ىلا بلطي ملف هنم ملعي ىدي ف وهو نيتنس وأ ةنس ذنم لالا

 ؟ نيمي عيفشلا ا ىلع له

 ىذلا موي الا عيبلا وأ ىرتشملا اذهب ملع ام نيمي هيلع مقيف

 7 هيق بلط

 بايثلاو ةينآلا لثم نوزوملاو ليكلا ريغ نم ةعفشلا نمث ناك اذاو

 ١ ؟ باودلاو

 ةريخلا ل_هآ نم لودعلا ر أظنب كلذ ةميق ىلا عوجرملا ناك

 ناو صقان الو دئاز ريغ ةئيه ىلع ادوجوم كلذ ناك نا لاومالا نامثآم

٠ ناصقن وآ ةدايز ريغب وأ كله



_ ٢١ 

 ٠ لودعلا رظنب لاملا ةميق ىلا كلذ ىف عوجرملا نوكيو

 ٠ ةعف.ثلا تلطب ضعب نود اهضعب عزتناف هتعفست تعيب نمو

 ٠ ادساف اعيب عيب لام نع هتلآسو

 ؟ هعئاب نم هعيب داسف ىلع هيرتستم نم هعازتننا هعفسشي نمل له

 ٠ هعيب حصي ىتح زوجيال : لاق

 تيبث دك مآ دودرم هعئاب نم هعبب مامت ليقت هبيرتمشم هعام ناف : ثلت

 ٠ كلذب هتحص ساانلا دنع ناك ام لولا هيحاص ىلا دودرم لي : لاش

 ؟ عرزلا نمل ةعفشلاب هنم تعزتنا مث اضرأ ىرتشا نمع هتلاسو

 هنم اهعزتنا موي هنم عزتنملا ضرألا ةرجأ هيلعو هعرز نمل : لاق
 ٠ عرزلا داصح ىلا

 ؟ راجشأ وآ لخن نم هسرغ ام امآو

 ٠ كلذ ةميق ذخآ ءاسث نآ رايخلاب وه : لاق

 ٠ ضرألاب هعلق ءاسث ناو

 رخالاو اهعزج مهدحال ةلخن ةرمث مهنيب سنآ ةثالث ةمينق نع هتلأسو
 بلطف ه_تلخن ةلخنلا بحاص عابف ةرمثلا ثلث هل امنا ثلاثلاو اهعضرأ
؟ ةعفنلا نارخآلا



٢٢ 

 ضرألا بحاصل ةعفشلا : لات ٠

 بلطي ملو ٩ادق نم الاجر عيفسل لسرأف ةعفش ىرتش لجر نعو

 ؟ هسفنل وه

 نيح نم لجرلا ىضمو لوسرلا ىناوتي مل اذا هماقم موقي هلوسر
 ٠ هنعفش بلط ف هلسرأ

 ٠ ريثك وأ اليلق لوسرلا ىناوت ةعفسثلا تلطب دقف لوسرلا ىناوت واو

 لسرب الو هنعفس بلط : لكوي نآ هل سيل ليق دقو لان : هريغ نمو

 . ه انف
٠.٠ 

 جورخلا عيطتسي ال اضيرم وآ ةأرما نوكت نأ الا اهبلطي نا هيلعو
 ٠ رويظلا عيطتسي ال افئاخ ؤأ

 ناك نا هتعفسث بلطي نأ عيفشلا ىلعف هل الام ميتيلا عاب اذاو ` أ
 بلاطم انأف عيبلا ممتو ميتيلا اذه علب نا هنأ ملع ام نيح نم دهش ةجفش

. ٨ 

 ٠ ىتعفضشي

 ؟ ةداهشلا نامتك امهلآسو نيدهاسث ةرضحب لجر ىرتسا اذا : ليق

 ٠ مهتداهش اومتكي نآ دوهسشثلل كلذ زوجي ال

 لخنلابي ازئاج اهمكح ةيتاسلا ىلع نوكت له ةلخنلا نع لئسو

 ٠ لاملا ىلا لئاجألا ةلزنمب ةيقاسلا ىلع لاملا ةلزنمب ةبدضاعلا

 لزانلا ىرجمي اضعب اهضعب عفشي له لاومالاو لزانملا نع هتلأسو

٠ لاومالا ىلع



.٢٣ _ 

 ىلع لزانملا نم ىراجملا نأل اضعب اهضعب عفشي ال هنأ. ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ىدنع لية ام ىلع راضملا ىلع جرخت الو

 ؟ اضعب اهضعم نعفشي هنا ليق لهف : هل تلت

 ٠ انباحصأ لوق ىف كلذ ملعأ ال لات :.

 { : قافتا الب ءاملا ىرجم : ليقو {

 يلع ةرملل نال ءاسملا ىرجمب ةبش ىلالا لم لجسلل سيل نا
 ٠ لزانملا ق امناو ينلا

: 

 هيغ كلذ نال ':ىزجملا ىننغمب ىنلعالا 11 عفشي ال هنا اولاق

 ٠ ةرضملا

 ٠ هيلع ةرضم ال هنال لفسألا ىلعأل عفشي الو

 ٠ لزانملاو لاومألا مكح قرتفا كلانه نم

 نم نيتاسبلاو ضرألاو لالا ق ةرضملا تدش 4 اذا ٩4_ذنا : لورتآو

 ٠ ةعفشلا كلذ ق نوكي نآ ىنبجعي ىنعب لودعلا .رظن ق لزانملا ىرجم

 بلطب مث قحتسي مث ائيسث ىرتشي ىذلا ق : نسحلا ىبآ باوج نمو
؟ كلذ بلط :اذا لزتملا ىق هتعقست عيفستلا



_ ٢٤ 

 هثاريم هيلع جرخي ىذلا تدبيلا كلذ ال ١ ةعفش هل سيلف هدحو تيبلا

 ٠ هلزنم ىف حرطيو

 هلزنم ف حرطي ىذلا بازيملا اذهب نكسملا لك ىف ةجح هل سيلو
 ٠ اهلك اهيف ةعفشلا هلغ

 اضيأ هذخأ هيلع لوألا ةعفشب هذخأ ىذلا لزنملا ناك نا كلذكو

 ٠ ىرجيب اذه ىلعو ىناثلا هعفشب

 ٠ كلذ مهفاف هتعفسث ةعفش ذخآ هنأل ةجح هيف اذهف ةئام ناك ولو

 نيب ناك ول هنأ ىلع ىبأ نع دجوب هنأ بسحأو اذه ريغ لرق دقو

 هبلع نكي مل ولو ةعفشلاي رخآلا هقحتسا امهدحأ عيب مث رادج نيلزنملا

 ٠ نسح لوق وهو رامغ الو عوذج

 ىف اعيفسث نوكي الو رادجلاب عيفش هنا ليق دقو : لاق هريغ نمو
 تيبلا رئاسل ةرضم رادجلا ىلع وأ رادجلا ةعقب ف نوكي نأ الا تيبلا

 ٠ ةرضملاي كلذ عفشي هناف هنم ءىشل وأ

 دحآ وآ ىرتشملا وآ عئابلا هربخأ اذا هنأ رثألا هب ءاج ىذلاو

 ٠ لودع ريغ وأ ال ودع اوناك عيفشلا ىلع ةجحلا تماق دننف دوهشلا

 ١ ونوكي ىتحف عيبل ١ ىلع ١ ودهسش نيذل دوه دشل أ ريغ ٥ ريخأ ١ ذأ و

 ٠ ال ودحع

٠ ,رتعفش ,نيطعت و نأ ٦ ىرتشملل عيفش ةشنا لاق اذا و



_ ٢٥ 

 ذه هايشآو ىتعفش ىلع درت نآ تيأر نا و ١ ةعفش اذه كردت الف ٠

 ةعفشلا تلطب دتو ٠

 بحاص دهشاف لجر ةعفش ى رتشا لجر ق : بوبحم نب دمحم لات

 ٠ ىتعفش تذخأ دت ىنآ ةعفشلا

 ٠ ى رتشم ١ ىلا عجر ىتح مايأ هثالث وأ نبموب وأ اموي ثكمف

 اهفرعأ نكا م ىنأل اهدرأ مل ةعفشلا ىلع تفقو ال ىنا : لاتف

 . ٠٠ اهدر ملو اهب ضرأ مل اهيلع تفقو املف

 ث اهذخأ دقو كنم اهلبقآ ال : ىرتشملا هل لاقف

 نم ذخأ ام فرعي مل ولو عيفشلا ىلع ةتباث ةعفشلا : لاتغ
 . هتعفش

 : ىرتشملا ىلع فوقولا امأو

 ؟ عفشي امب تيملا نع هتلأسو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ عفشي هناف ةرضم وأ عوذج وآ باعيم ناك نا ةرضملاب .: لاق

 له زئاجلا قيرطلا ىلع بابلا دصقت طسو بابلا ناف : هل تلق

 ؟ كلذ معقستي

٠ ال : لاق



 س ٢٦

 نهف شي دحاو باب نم نوزريب ةثالث تويب نك ناف : هل تلق

 : ةلاسم :ة

 ضراب اضرأ لاملا .ةلقانم نع هتلأسو ث سانلا نيب ةلقانملا ىف
 ٠ ضارت وآ قافتا ىلع ةميق ريغو ةميقلابو لخنب الخنو ءامب ءامو

 ٠ ز اج : ل اق

 ٠ هرغخ ةعفش ال و عيب وه : ل انتو
 . .. ٠

 ۔ ..د 2

 لاا بحاص . دارأو ل_دخن لام هل لجرو ءام هل لجر نع هتآسو

 ٠ لخنلا بحاص لجرلا كلذ هئامب لتانني نأ

 ٠ ةلقانملا نم ءىش ف وأ ةعفش كلذ ىف عيفشلا كردي له : تلق

 ٠ ةعفش هيف سيلو زئاجف لصألا نم ناك ام اولاق : لاق

 فالتخا فو لكشملا رمألا ىف ةزئاج ةعرقلاو : ةعرقلا باوج ى
٠ مهنم دح او لك هقحتسي اميف قرتحا!ا لهأ



_ ٢٧ . 

 مث ءىشلا كلذب هل مكح ةعرقلا هل تجرخ نمف مهنيب عرقي لوألا ف
 ٠ ثلاثلا

 . جالفألا رفح ىف ىسوم نب دمحم ىلا ديعس نب دمحم نم : باوج .

 فرعب ناك مر وأ لصأ جعاغ مهنيب موق ىق هللا كمحز تلأس

 جلفلا رسك مث فورعم دآ نم فورعم رود نم ءالا نم هتصح دحا و لك

 .٠ ه نتنع ساانلا باغو

 مل اومدق املف راهن وأ ليل دأ ليتق نم مهءام سانلا اور ء دقو

 . ( ٠ مانتآو بايغآ هيقو نولعفي فيك ١ وقرغي

‘. ! 
 دح حا و لك ذخاب نآ نا مهنم حآ نم بحأؤ ء اغ \: ةمسق دي درف ال. نمو.

 ٠ :ضعب ريغو مهضعب زاجأف ن راك ام ىلع هءام

 ىذلاف تاقث وآ هل ةنث ال نم وأ لامعلا لوتتن الز ءاملا حصي هلو

 مهءام عض اوم سانلا اوفرعو تاقثلا هيف لات ن ها هنآ اذه ق ىدنع ناك

 + هعضوم نم هءام نانسننا لك دحاو لك ذخآو مهلوق ليق

 ٠ د_عار وهو الصأ نبتسي مل ناو

 بئاغلل نوميقيو جلفلا لهأ هولجأو مهتاتث عمتجت هنآ : ىدنعف
 ناك ام ىلع مهنودريو ءاملا نومسقيو مهماهس عضاوم نوفرعي ءالكو
 ٠ ال وآ

 ذخأب نأ نورضحي دعرب ءاملا ةرثك ق اندنع جالفألا ناك كلذكو

٠ هذخأآيف هعضوم فرعي نآ الا هءام



 _ ٢٨ ۔_۔

 ٠ هللا ءاسث نا قحلا هجوب هجوت كلذ ىف رظناف امر وأ الصأ ناك ناو

 لق ىتح داسف مهجلف ىف متو جلف لهآ نع لئسو : هريغ نمو
 لجر ماقف باهذلا دلبلا ىلع فيخو لاومألا نم ءىش تناسو جلفلا

 عجر ىتح جلفلا رفح ىلع مهربجو سانلا رهقف ةقث وه سيلو دلبلا نم
 هنم ارسق مهلا ومآو مهسفنأب اورفحو مهربجو مهرهق دقو عجري مل وأ
 ٠ مول

 ٠ كلذ ىف لدعلاب مهحلاصم ىلع مهرهت اذا كلذ ف روجأم وه : لاق

 ١ راهن دا وأ ةثالثو اليل دا وأ ةثالث ىقاسىتي ناك جلف نع لئس

 اليل دأو اراهن دآ هوتقاستي نآ ا.ودا رآ جلفلا لهأ نا من كلذ ىلع كردا وأ

 ٠ ةرضملا ىلوألا ةاقاسملا ف مهتحل الو ةحلصملا كلذ ىف اداز امل

 ؟ كلذ زوجي له

 ةادج هبلع قفتاو ةحلملا نم كلذ ناك اذا ىنبجعي اذكه : لاق

 ٠ ةايحلا ىلا اذه لثم ىف ةحلصملا رظن نال جلفلا لهأ دليلا

 وه سيلو ىرتشيو عايب امم جلفلا ف اذه ناك اذاو : هل ليق
 ٠ ءاوس وهف مومرلا نم ناك وأ مومرلا نم

 . ىرنشيو عايب ىذلا ىف اذه زوجي : لاقو

 ىلع ةحلصملا ىف رظنلا ىلا ىدنع برقآ وهف مومرلا نم ناك اذاو
٠ هلوت ىنعم
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 : هللا هظفح ىلاعسسلا دمحأ نم دمحم هللا ديع ىبآ باوج نمو

 نآ دحأل سبلف هرسكيغ ليسلا ىرجم ق هتدقاس رمت ىذالا رهنلا امآو

 جرخب نأ الا جلفلا فاحصأ ىآرب الا ىلعآ نم الو ةيقاسلا نم هعفري

 تقو ف حابم جرخي كلذف هنع مهئانغتسال هنوعنمي ال هلهأ ناف حابملا

 ١ هل مهتجح ام ٠

 ضفخأ جلفل ىلع هحرطي نأ دارأف لاع جلف ف ءام هل ىذلا امأو
 هلام ىف هحرطيو اهيف جلفلا سيل ةيقاس ف هحرطي ناك اذا كلذ هلف هنم

 . ةحابم حارب ضرأ ف وأ

 انطب ول ةانتاسمل هتحتسا دق وهو جلفلا ىاع هحرط نا كلذكو
 هحرط ىف نوكي وآ هريغ اما هطلخيو هريغل ءاملاو جلفلا ىلع هحرطي ام وأ
 نذأي نأ الا كلذ هعسي الف هريغ ءام ىلع وأ اهلهأ ىلع ةرضم ةيقاسلا ىلع
 ٠ ةينتاسلا بابرل نذآ وأ لاملا بر نم

 رادجلا كلذ مدهناف ارادج لجر ناتسبو هلزنم نيب ىنب لجرو
 هلزنم نم وآ لجرلا كلذ لزنمل ناتسبلاو ةانابملا ناتسبلا بحاص بلطف
 ىلزنم عدأ انأ لاقف لزنملا بحاص ىلا ةانابملا بلطف ناتسبلا لخدي
 . وه امك

 اذا نيتاسبلا نأل ةانابلا هييلعو هل كلذ سيل : هللا دبع وبأ لاق
 ٠ ةانابملا اهيف مهمزل لزانملا ق تناك

 ؟ فاثتح وآ دي رتست ناف : تلقث ١

 سانلا ىلعو كلذ ىلا هراج هبيجي نأ الا نيطلاب نكلو ال : لات
نيتاسبلاو لزانملا نم مهنيب اميف ةانابملاب اضعب مهضعبل اودجوي رأ
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 ٠ رخالا لزنم

 ٠ هيلع ءاني الف هنكسي الو هل ناك ام برخي هنا : لاق نمف

 ٠ ناينبلا نم هنصح مرغ نكسي نأ ىجر ناف

 امهدحأ بلط شيرع دح أو لك ىف نيلجرل ضرأ ةعطق نعو

 ٠ ةصاحلا

 ؟ كلذ رخآلا مزلي له

 ٠ اعيمج رتسلا امهيلعف كلانه نانكسي امهالك ناك نا

 مل وآ هرادج ىو_ةت نآ وه هيلعف ءانبلل ثدحملا وه ءانبلا بحاصو

 ٠ ل ريم

 هنا لودعلا :ىرب ام زدشقب هنع حسفي ثدحملا ةعارزلا بحاصو ::

 ٠ رادجلاب رضي ال

 نم اهنم جرخي امناو جلفلا ريغ نم ءام اهنم جرخي ةيقاس نعو

 ٠ نيجولا نم وأ نيتاسبلا

 ءالا اهيف ىتلا ةيقاسلا كلت لهآ ريغ نم ىبنجأ لجرل زوجي له

 ؟ مهلاومأ هتلمتحاو مهيلا هللا هقاس قزر كلذ نأل

٠ مهيلا كلذخ كلذب اسفن اوبيطي نأ الا ميل وه



 _ _ \ ٣

 ٠ ةيقاسلا كلت لهآ ضعبل اعرز ناك ناف : تلق

 لهآ عيمج نم ةروشم ريغ نم ءاملا اذه نم هعرز ىقسي نأ هل له
 ٠ ةيناسلا كلت

 لامتحاب لاومألا هتحتستف ءام نم ىقسي ال هنأ اذه ق باوجلاف

 حابملا هلزنمب نوكي وآ مهرمأب الا مهيلا هللا هنتاس ىذلا قزرلاو مهلاومأ

 ٠ .زئاج كلذف مهنيب اميف

 ى هنم هيلع هكرتف ءاملا بحاص ةنيبلا تبلغ اذا امأو

 : فالتخا كلذ ف ليق دقف هريغ هيلع هبلني امو
 ٠ هب مفتنيب : ليقف . .

 ٠ هب عفتني ال : ليقو

 ٠ هب عفتني كلذغ هسفن ةبيط نم هبخاص هكرت اذاو

 كلذ ةحصب ةح امال ١ اهغلبت ىنح كل اي رجحلا دح ىلع كداامألا و

 ٠ كلذ ةزاجاب بولقلا هيلا نئمطي امو

 عجر ةعيفرلا نم ءاسملا حرط اذا ةيقاس نم غفريل ةيقاس نع لئسو ..
 ( ٠ ةتفاخلا ىلا اهنم ءاملا

؟ ةعيفرلا باحصآ ءام ىلع اودسي نآ ةقفاخلا باحصآ ىلع له
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 ىلع نآ ةيقاسلا كلت ف ةنسلا تناك نا دلبلا ةنس ىلع كلذ : لاق
 ناك ةعيفرلا ةيقاسلا ىلع ءاملا دس ةتفاخلا ةيقاسلا باحصأ

 ٠ كلذ ىلع

 ٠ هيلع وه ام ىلع وهف كلذ ىلع ةنسلا اهيف تناك ناف

 نأ ىلع لصآ وأ مر وهو ةرفحب مهل اجلف موق نم ذخأ لجرو

 بئاذلا جلفلا لهأ ىفو هيلع ىقس امو ءاملا نم داز ام فصن هل

 ٠ لوهجم اذهف ميتيلاو

 لهآ نوكي نأ الا هرفحي لودعلا هل ىرب امو هانع الا هل زوجي الو

 ٠ اعيمج كلذ ىلع اومتي نيعئاب جلفلا

 ةعارز هل نوكي نأ ىلع رافحلا اوضاق نيذلا ىف اولات كلذكو
 ٠ زئاج هنأ ١ ذكو اذك ىقس نوكي نأ ١ ذكو اذك

 مالسال ١ ق ىقسي جلف لك : ل انت بوبحم نب دمحم نع ظفحل أ ف و

 ٠ عيمجلا ىلع راج رفحب هرجأب ماوقلاو جلفلا لهأ ادناس هاطعأو

 ٠ ىلهاج الو حيرف جلف رفحي مل نم ىلع زوجي الو

 عمتجا دلب لهآ نعو : زرحم نب ديعس نم رباج ىبأ باوج نمو
 ١ ودجو هحيسي هنآ ىلخ ارافح اريمد حيرت جلف ىلع ١ وضاقف موق مهنم

 ٠ ء نم كفورعم ١دح ىلا ءاملا حاس نا هنآ ىلع هترثكو ءاملا ةلق ف

٠ نينس رشع جلفلا ةلكام رافحللف
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 موي باتكلا كلذ نمو رافحلا نيبو مهنيب اميف اماتك كلذ ىلع اوبتكو

 ٠ “ىلع ةعمج

 كلت ضقن جلفل ا لهآ ضعب بلط جلفل ا ح اسو رافحلا رقح املغ «

 ٠ مر جلفل ١ و ع اضتلا موي رضحب مل هنأ مهضعب حجتح اف ةاضاتملا

 نم مهنمو ءا _ قلا ىضر نم مهنمف باتكلا ميلع أرق امل هنآو

 ` ٠: ىضرآ ال لاقو ركنأ

 ٠ ءاملا حاس نآ ىلا رفحي رافحلاو كلذ موي تكس نم مهنمو

 ؟ ر افحلا ىلع ركنأ نم وآ ميتيلا ِ وأ ب اغلل ةجح نوكيأ : تلأس

 مهءاضت ناف ٠ هيلع اوضاتف دلبلا لهأ ادناسم مدقت اذا هنأ تيأر

 ٠ رفحي مل نمو رفح نم ىلع زئاج

 ٠ بلط نوكي نأ الا ركنأ نم ىلعو ميتيلا ىلعو

 نمو مركم نم دمحمو دايز ىبأ نع : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع و.

 ٠ جلفلا رمآ نع هنولآسي ىتيقملا لهآ نم مهعم

 . باذعلا ميلآو باقعلا ديدث نم مكاياو اننمآو باوثلا ميرك ىلا مكبو

 ٠ ملسو هيحصو هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو هلل دمحلا و

 ٠ هيف ام تمهفو مكباتك “ىلا لصو

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٢٣ م )
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 هتفرعم نم هللا ءاش ام ىلع تفقو جلفلا اذه رمأ نم متركذ امو

 ٠ حلصملا نم دسملا ملعي هللاو كلذ

 قحلاب ك:ذ د ١ لكو مهشياعم ةماقاو مهحلاصم ىلع سانلا ربخي دقو

 ٠ لاومألا ق ءاكرش 5 اوناك اذا كلذو لدعلاو

 .ءاش أم هلام ىف لعفي هل ناك كيرش هيف هل نكي مل هلامب درفت نمغأ ا

 هلام اف لعفي اميف ناطلس هيلع دحأل نكي ملو لثعلا حيحص ناك نا

 :ل ٦ ة . .. -.. ٭ .باهذ وأ عايض نم

 كلذ ىف باؤثلا مكا ناك ةماعلاو ةصاخلا :حالضأ نم هيف مهصوي امو

 { | ٠ قبحلل ةباصالا ىف

 هنونجر ةملظم ريتب متأظخاخ قحلا بلط نم هيف متدمتجا امو

 3 ...:. ., ٠. :.ه هللا ءاش نإ كلذ ف ةمالسلا هيف مكل

 لك رجأ متذخأف هنم متفخ امو .رافحلا رمآ نم, متركذ ام .امأو , .

 هغياصتت مهلع اوطرشي ملؤ فورعم ءىش اذكو اذك رجألا نم ريجالل موي

 + جلفلا جرخي الو مهاردلا غارف ةفاخم نيطلا

 ' + هللا ءاسأ نا كلذ مكل زاج دلبلا لهأل احالص كذ متيأر اذاف

 ةفاخم نيطلا فيصنت هيلع اوطرشي ملو ارافح ناك نا كلذكو

٠ هللا ءاش نا كلذ مكا عساوو كلذ لثم وهف متركذ ام
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 د_هجلا الا كلذ اف مكيلع سيلو دلبلا حالص كلذ ف ناك اذا
 . متردق امبو ةغلابملاو

 مل اذا سانلا نم متذخأ امم عاض ء ءىش لك ق. مكيلع. نامض ال , و

 ٠ اعاض كلذي اوديرت

 نأ ليق نم ةرجألا مهيلا متعفدف ءارجآو ارافح: متذخأ .نا .كلذكو

 ٠ مكونغو اوبرهف اورغحي

 : .٠ كلذ .ىف ءانمأ ما امناو ك كاذ .ىف مكيلع ن رامض الف

 ملو رفحلا نم 4 يلع عقي ه ردنب : ريعلاو رصلا نم اوذخأتو

 مكيلع كلذ نكم ه ف نكي :مل هلام :نم: .ءىش : عيب أ !انطم .هئام فرص ىلع اوردتتي

 ٠ ةدرقلا لهأل كلذ نم صالخلا هداع وهو هيلع انيد كلذ ناكو

 ٠. ٠ ", . ٠ م. ٠ .
.١ ٠ . . ٠ 
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 رفحلا نم هيلع بجي ام .ميم ٨ ذخأيو ه رهقي نم يلع .متردق ناغ ١

 . .. ١ . هللا ءاش نا زئاج كلذ مكل ن زاك

 نم نيملسملا مكح ف هيلع بجي اهل رهاتلا اذه هيخ راس ناف
 ٠ هللأ ءاس نا زئاج مكل كلذف قيلعت الو برل الب ب سبحا

 كلذف سانلا نم هلع متردق نمم متذخا دقو هيلع ا وردعت ةت مل ن ٠راخ

 ٠ جلفلا حالص ق كلذ متلعج ١ ذا زئاج مكح

 اذه ق هبلع عقي ام ىدأ نا سانلا نم هيلع متردق نم ودعي الو

ك 73 ٠ "٠ ٠>_ةحلا
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 كلذ لعج ةيطعلا اوعنتما نيذلا نم دعب نم ذخألا متكردأ ناف

 ٠ ىنعم هانع ام ىتم جلفلا حالص ق

 ىف كلذ لعجي امناو جلفلا لهأ ىلا كلذ اودرت نأ مكيلع سيلو
 ٠ ىنعم هانع اذا جعافلا حالص

 مكيلع نامض الغ كلذ عاضف ايح وأ ارمث دحأ نم متذخأ ناو

 ٠ كاذ ى

 نم ءىش ىف مكوشغف تاقث اونوكي مل اذا رجألاو رافحلا كلذكو

 . نامض كلذ ىف مكيلع نكي مل كلذ ىف مكوناخو لمعلا

 ٠6 ٠ ساانلا اوفاخ اميق رافحلا ىلع كلذ ناكو

 بجي ىذلا ام سانلا ذخأيو رافحلا ىلع موقي اميف متذختا ناو

 ٠ ةيرقلا لآ ىلع ىركلا كلذ ناك ىرك كلذ ىف هل متلعجو & مهيلع

 ناك مهرجزيو مهثحيو مهرمأي ر افحلا ىلع امش هومتلعج ن : كلذكو

 ٠ ةعبت الو نامض كلذ ق مكيذع نكم مل هريغ كلذ

 تقولا لبت هنم اوجرخو جلفلا اولخد اذا نيذلا رافحلا كلذكو

 نولخدي ىتم مهيلع اوطرشيو ءارجألا ىلع كلذو كلذ ىف مكيلع مثا الخ
 ٠ نوجرخي ىتمو

 ٠ مكنود مهيلع كلذ ناك كلذ ىف مكوفلاخ اذاو

٠ كلذ ىف هل رذع الف نيطلا فظني ىتح هيلع عقو ام ىطعي لاق نمو
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 ٠ كلذ مكل ناك ءاطعالا ىلع هوربجتو هيلع متردق ناو

 كلذ مكمزليف هارك ىفو رفح ىف اطرش رافحلا ىلع اوطرش ناو

 اذه ف ىقس هل نمم دحاو ةداهش ليقن ملو ١ دوهش هبلع منتدهآ اذا

 . جلفلا:

 ف مهل ىقس ال اموق اودهشاف رافحلا ىلع اودهشت نآ متدرأ ناو

 ٠ جلفلا اذه. .

 بلط ق متدهتجا ام مئال ةمول كلذ : اوفاخت الو اونهت الو

 ۔- _. ۔--۔٠٭ قنحلا 5

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ ىف باوثأاو رجألا مكلو

 اذه اوجرخي ىتح ةقث ريغ وأ ةقث نم هيلع متردق نم اورجتتو
 ٠ دلبلا ىيحتو جلا

 الصب متمق .ا اميق هلل ةعاط نم 7 ٠ . اولكاوتن ف .الو اورصقت الو

 َ ولغتحاف فينعت ٢ بضغ وآ ممت متسثو ةيه ١ ك دحآ نم مكيل ١ رهظأ هلو مكدلب دلم

 لتع نم : ريدتبي هناف مكلو هل حالصلا كلذ نم نو جرت اميف هلك كاذ :ن "

 ٠ ةيتاعلا دمحتو

 ٠ كلذ ف باوثلاو ةبقاعلا نودمحت متنأ كلذكو

 امع ءاضغالا و :لامتحالاو .ريصلام الا هلك اذه :ىلع نوردقت الو .

. ىذألاو هوركملا نم نوعمست



 ہ ٣٨ _

 ىلع ةابجلا قفتاف جلفلا اذه ىف ىقس هل.ناك نم لك نأل اوملعاو

 مل ولو جلفل اذ ذه رفح ىق هيلع بجو ام ىدؤي نأ هيلع ناك جلفا ا رفح

 - 5 صالخلا هيلعف هيلا كلد بنظي :

 مترحت :ام نم الا مكيلع سيلف ضعب ىتأو ضعب نم متذخآ ناف
 ٠ 4_دلع

 ة _ ٠ - ١ , 7 ٦ & ۔‘= ء . = ري ۔ ۔ ٠ ه ٩١ . ] ٩ . , .< . .؟ . . - ٬ص. ٠ ۔ ٦ ٢ ٠۔ه., .> . ٠. : ش 2 ار . : . ۔۔ ... ت . .ي :..م . . , . ٠ ِ . ١

 ا ذه رفح نم مهيلع بجي ى ذلاب مه وملعتو سانلا اونذاتو

 \ جلفل ٠

 تجي اهو قصلا نم هبلع منردق امي .ب فيعضلاو ىوقلا ىلع ] ولاتحاو

 : ب ر ف ش : : :7 .. + ' زيثك 1 وأ :لاق ازنك جلفلا .اه :نمف هنيل !

, . ` . 
 ١ . ` : . : . ه ,

 ه 7 4 , ذ :. ! ٠ .هد !اذوه ٤عح

 كاذ زئاج مكل هل هئام انط د وأ هلام حب ىلع متردسفو عنتما نمو

 5 :. . ئلاعت هللا ءاسث نا: ز
 4 . 7 . . .. ٠ ٠
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 نميه , ةادانلاب متنا متعبو . متنأ هوربخأف مدعلاب .رذتعا نم. كلذكو - . 3

 ٠ِ ١ رص م. ! ... . ٠ الثم دره
 . ٠. 4 مث ۔۔'۔ ۔ .

. 

 ."د + . 0.4 . 1 :. ٠ هوتعملا و ميتياإ وم بئاغلا كلذكو

 موقيو لابحلا دلقيو رفقلا فنسي نم اورحتت نآ مكل زوجي له متركجو . ._
٤ -٠ ه , ر ,٠` . پ .“ . , . . ء۔ىلاعت هللا ءاش نا مكل زئاج كلذغ رافحلا ىلع
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 ٠ جلفلا اذه نم ىقس نمم ةيرقلا لهآ ىلع نوكيو, .....

 دلبلا ق سانلا نم متبج ام متكرتف عرف مكا نا كلذكو

 كلذ ىق مكيلع نامض الف عاضف ةمالسلا ءاجر رخآ دلب ىلا هومتلمح وأ

 ٠ ةعيت الو

 دجي ملو مهاردلا تغرف اذآ ىتح رفحف ارافح متدقن نا كلذكو

 نلا متت مل .ولو كلذ مكل ناك ءاركلا :هنفو كلذك .وأ مدري ملا ناغ. .

 ٠ كل ناكم ريغ كرحتي

 مهرد فلآ ىلع جلفلا مكنم تذخأ اذه لاق نا رافحلا كلذكو

 نم ىعدي اميمن.ةنيبلا :رافحلا ىلع: ناك. كلذ .نم .لغأ جلفلا .باحضأ لاقو
 ٠ نيميلا هعطات ىاع ناكو رفحلا

) : 8 0 .. 

 ۔ ۔ےه۔ ٠۔ےھب ۔م :

 . . كلذ مكل ز زاج . رافح منذخآ ناق
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 زاج مولعم ءىش مود لك ءا جا متش ار افح اوذخأت مل ناو

 :: .. ثثت.: , دا. ٠. كلذ مكسم

 هل نكي مل ة هرفح ف ٥ ذخآ ١ ذاغ جا اد 1 ده رفحي نم رم متذخا ن

 .. ... . :مكملع ةعجلزم
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 -ه نس ٣ _ ‘'۔۔ہ ٩" ٥.

 ٠

 راذفحلاو جلا لهأ كلذ ذ ىاع قفني نآ ل ا هعجر هبلع ت روك لز

 . هب متمق اميق ك_۔ش ال و نظ ال و ح رج ال و ةعفش مك سفنأ ق عقي الف

 ٍ .4 3 . ؟ . ر ؟ جلفلا .ا .اذه .حال نم

. -- ٠0 

 د ٠ . ٠٠ ١ . : ١!

٥. ) . ٠



 س _ ٤٠

 مل نيطلا ثفظني ملف نيطلا فظني نم رافحلا ىلع متطرتشا ناف

 ٠ كلذ ىف ةجح مكيلع سانلا نم دحأل نكب

 زاج زفحلا ف هيلع بجي ام هنم اوذخاي نل اوردقي مل نمو
 مهدده ولو تاقث ريغ اوناك ولو هيلع ردقي نم هيلع اولمعتست نأ مكل
 ٠ ةعجوملا ةبوقعلاب مهددهو لوقلا نم ظيلغتلاو برضلاو ديدهتلاب

 ىدعملاو ىضاقلا وأ ىماونلا ىف لامعلا تام اذا مامالاو : تلق
 نآ ىلا هلمع ىلع وهف اهريغو ماكحألا نم لمع ىلع ناك نم لكو

 ٠ ناث ماما موقي نآ ىلا اهلك ءايشألا فقي وأ ناث ماما موقي

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك

 . .ه. ىناث ماما ماقي ىتح لدعلا ف هيلع .مه ام ىلع نونوكي : لاق. . .

 ٠ !رمأ ماما مهيف ثدحي نأ الا مهتلاح ىلع مهو

 : رفاحلاو رفحلا ىن باتكلا رغ نمو

 رفح املف اهيلع ىطعاف جلف لهأل احارق رفح ىذلا رفاحلا امأو
 ؟ جلفلا لخدو ليسلا ىرج هلمع ضعب

 هجارخا كل_ صخلا لهآ ىلع جلفلا ف ليسلا نم ثدح ىذلا ثدحلاف

 متتسيو ليسلا لبق اميلع ناك ىتلا ةلاحلا ىلا جلفلا عجري ىتح
 ٠. . ¡٠ هلمع رقاتحلا

٠ لوهجم كلذخ ءاملا ىلا ارئب هل رفحي الجر رجاتسأ نمو



. ٤١ _ 

 بورض ةفرعمو فورعم عرز ىلع رفحلا ناك اذاف عرزلا امأو
 » زئاج كلذف هنوهو كلذ ديدش ق ضرألا

 : ٠‘ هللا همحر ىلع ئبآ نع دجوي كلذكو

 ٠ اضيآ الوهجم كلذ ىر ضعب فو

 لماعلا لخد اذا كلذ هبشي امم اهريغو نداعملا لثم طورشلا نمو
 ٠ طورشلا كلت تيخت اهلمع ق

 لمعلا ف لماعلا لخدي نأ لبق امهدحأ عجر ناف ةلوهجم تناك ناو
 ٠ هقتنم وهف

 هءام مهل نأ ىلغ مهجلغ موقل رفح رافح ف : ءاهقفلا ضعب لاقو
 ىلع عقو مث هيلع طرش ام لمعف نينس رشع هءام هل نأ دارأ هلعل
 : ٠ -+ . مايه جلفلا

 ٠ ىلطرش فوتسا ىتح ىنعأ هوجرخآ مهل لاقف

 ىلا هييلع .دسفأ ام هنع .اوجرخي نأ مهيلع رافحلل كلذ نا : لاقو
٠ هطرش ضقني نآ



_ ٤٢ 

 ... : . .. قجب كردملاو ببس لماعلا

 تومي مث هتأرما ضرأف ىتبي-نجرلا نغ سثارج نب رصن تلأسو
 ٠ قلطي وأ

. . . 
 ۔۔ ٠. ۔۔ ۔۔ ۔ - .
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 هتتجوز ضزآ ف لجلا "ىنب اذا لوقي ىدلاو ناك : ديعس لاقف

 ... . ٠ ٠ امهل .وهف لبسبف وآ

 .: .. ه ۔ ٠. ة .:, : .۔ ٠ ه ۔ ك . .
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 اهنثرأ " الف جاسلا و رجألاب ىنبي ناك اذا امآ : دبعس لاق مث

 ٠ا . ٥ ...م هل هارا ىناكف نيه
 ٦  . - 0ا -ه ٠ . . ِ ۔.. ٨
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 لحل ضرأ ف ةلسلا تنكمت لجز ضرأ ف هلش لس جر ا نعو

 ؟ ةلخن تراص ىتح
 .ه - .. ه -. ٠ ٠ . 7: . ٠. : ... ت -. . .. -٨.

 م - = ٠ ٠

 اهعضوم فق درو لجرلا ضرأ نم تظنأجرشل ء ا نا اهبحاصلف

 .ة .ا.:.. -... ` : اهعضوم اهترفح هب المي ابازتب

 ٠ ضرآ ريغب ةلخن ةميق اهتميق ذخآ ءاسشث ناو

 ء اش ن ا ضرألا بحاصل رايخلاف هنذا ريغب هضرأ ق اهعضو ن اك ناو

 ءىلتمي ىتح ابارت اهبحاص درو هنع تعلنق

٠ هل ةلخنلا تناكو ةلخنلا ةميق در ءاش ناو



_ ٣- 

 تيح افنا اهنأل اهلثم ةلسنفو ةلسيفلا ةميق هيلع:دري : لانت نم لاقو .-

 . ا!ذنه لام ق -{

 ملو رضاح رهو لجر ضرا ىف لسف لجر نعو : : ىراوحلا ىبآ نعو

 لسسافلل ضرألا بحاص لات نسحو لسىفلا مات اذا ىتح ركني مل ري ريغي

 ٠ ىلسف ىنطعا

 ٠ ءىس يدنع كل سيمل : لسانلا هل لاق .. .

 ىعدب ام ىع لدع ةننب لافلا عم ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ هل ناك

 ؛ ۔ ٠ ےب ..< , : 1 .يا و .. { ه. ٠ ٠ هل ءعىش.الف ةنيب هعم نكي مل نا. - ۔ ©. `

 ةنسلا رذحأو هل ةلفلا 1 'لسافلا ىعدي نأ الا مهنيب اميف ناميالاو

 ... هلسف لشفلا .بحاصل ناف :لتنجلا اذه لبي هور مهنأ :

 ىركلاب وأ بيصنب هلسف ةميق ىطعأ ءاسث نا رايخلا ضرالا بحاصلو
 . .. . ضرالا هذه .للستي لسافلا اذه ناك اذا هلثم زجأن هلم

 هلسف نيرنشع ٠لنف لجز نعو : ىلع ىبأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج

 ه_ةوم دعب كلذ ةآرملا غلبم فو ف مث تش ثضشاع ىتح ىرخآ آ رما ضرأ ق

 ٠ ملعا مل تلاقو كلذ ةآرملا تريغف اذكو اذك عضوم لسغف السف نآ

 ا ۔۔ .. ۔

 ىف ناك أم ىمأ{ةيلآ ىدني نايبأنم عزتني أل ةنا لوقن ال: نحن
` .... ه معت .مل اهنأ ثركذ ام ىوس ةجحب ةأرملا ىتأت ىتح مهيديأ



_ ٤٤ 

 تسيل ةيبنجأ لاه : لسف كلاهلا ن نأ حص ا اذا .معن : : هريغ لاق

 ل_نسغلاف بصاغ هنأ حصي ملو 2 هرمأب لجرلا موقي نمم الو ةأرماي هل

 . جرح الو هلاحب لسافلل

 ضرالاو لسفلا كلذ ناك لسافلل لسفلاو ةأرملل ضرألا نأ حص اذاو ٦
 :: .::: ٠٦ ] :. ٦:؛۔ : .. ; :7 . : - 5 5 - ' | اهبحاصل ْ

 ١ راغص ادالوأو ال ام فلخو ثام لجر نع 7 : نسحلا ىبأ نعو

 مهل لخت اهقحتني: ضزالا ف اودجو ءاسنلاو لاجرلا غلابم دالوألا غلب املق
 ٠ هتوم دعب وأ مهدلاو ةابح ف لسف ام السق

 و ٠

 ؟ مرصلا كلذ ملق اودارأ ناف

 نوملعي ال مهو مرصلا اذه ضرع نم ىلع كلذ مهل : تلق

 ةايح ف هسرغ نأ هل دهشت ةنيب سرغ نم ىتأي نأ الا معن : لاق
 ٠ لاملا اذهل ةثرولا ءالؤه دلاو

 .ه .ةجحلا هيلع موقت نأ لبق مرصلا اذهل سراغلا كله ناف : تلق

 ك ؟ هيلع ام لثم هتثرو ىلع له

 ١ . معن : لاقت

 ٠ مردلا اذه سرغ هنأ حصو سراغلا تام اذا ليق دقو : هريغ لاقت

؟ هناكم ىف تيثيأ



 س ٥

 اذه هثروا ناك اذا كلذ عئاقو لخنلا تناك هربعم ضرالا ثحص ناف

 نوملعي ال مهريغل ىتلا لخنلا هذه و ٥ ذه مهلخن نأب مهل دهشت ةنيب كلامل ١

 نوملعي ال م-هنأب مهل دهشت ةنيب نيلالا نيذه.نيب اقح اميف دحأل
 هل دهشت ةنيب سراغلا دنع نكي ملو هوجولا نم هجوب اقح سراغلا اذهل
 ٠ رجشوأ لخن نم سرغ ام ملقب سراغلا رمأ ىعدي ام ىلع

 ٠ هيق انع ام ة همق و

 هعلت وأ ه. رغ موب هنميشق هل امنا و و راجسشال ا ق ىنع ام سراغلل سيلو

 ٠ كلذ وه ءاش ن ناو

 ٠ هرذ انع ام رجأ و هسرغ موب هنميق هلغ مرصل ١ امأ.و

 ۔ انفصو ام ىلع مهمكح ىرجت مهلك غلابلاو ميتيلاو بئاغلاو

 ق الجر عزان لجر نعو هللا همحرا ىلع ىبأ نع هنآ بسحأ اممو

 ؟ اهب ضرالا بحاصل مكج مش امهدحأ عرز دقو ضرأ

 ٠ عرازلا ىاع ةنوملا دري نأ هيلعو ضرالا بحاصل ةعارزلا : لاق

 اهسرغ نالف ازا انكردا اناو دهفلا دهشت ةيفاص ضرأ نع هتلآسو

 ٠ طرش ريغ ىلع وأ طرش ىلع ىردي ال نامز ف

 ؟ ءىش اهنم هيقعب له تلأسف

 رمأب اهوتحتسي نأ الا ائيش اهنم ميل ىرن ال ةيفاص ىه ال : لاق
٠ -: ٤. ةنيبلا هنتيف مهيلع



. ٤٦ 

 كلذ هيلع تريغف لخن اهييف. سرغيف ضرأ هنيبو ىنيب نوكي ىذلا نعو ٠

 كل كنذ لاقف :تهركغ كضرأ كلثم اضرل كيطعأ لاتف ٠

 .هتصحو هلسف عيطعيو .هاسف نم اهيف .عقو. دق .نا لاق. ناف : تلق

 ؟ ةقفنلا نم

 ٠ :هتصح كلذف باصأ ديق ناك نا

 نم هاف روقي نأ هل لاق ناميلس نآ ريغ عمسن انك اذكه : لاقو
 0 ٠ هضرأ

 ٠... ,::: ٠.٠ . ...را ,..ه &&

 ذخأيلف اهنم ىقب ىذلا ناكو ضرالا ف هكيرش تناك اذا : هدعسم لاق

 .:: :“.۔. :<:: .۔۔٠٠..ه ىقب .امم .كيرشلا

 قرس كجر نعو ::ئراوحلا. ن رلضقلا دمحم تبأ .نع دجون اممو
 'دا رآ مث . اذب هلسنغفف مرص اهنم جرخو ةلخن تراض ىتح تشاعف هلسف

 .,؟ كلذ نم ةبوتلا

 ٠ اهبحاص ىلع ةلخنلا دري : لات

 ٠ اضيأ لسفلا نم اهعزج نم جرخ ام دريو

 . اهنم لغتسا ام دريو

: -. ٠ :۔ةلسىفلا بحاصل رادخلا و اهتميق ول اهلبق هلسف درب ليتق دقو
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 ع زجلا نم جرخ تام . .كرف كلذكو قراسلا رايخللا : لات نم لاننو 2

 ٠ كلذ هبلع سلف لوال ١ لوقلا ىاع امآ و

 ٠ هدخ هبلع درم اله ةلخنلا تحت وهو هضرأ نم جرخ ام امآو

 ٠ انفرع اهنف نيلوقلا دحأ ىلع هف مرغ ال و-

 ٠ لوالا لوقلا ىف ةلغلا در هيلع سيل كلذكو

 .. ةلغلا مر هيف لمتحيف رخالا لوقلا امآو

 عئابلا نا مث هرمعو ىرتشملا هلغتساف الام لجر نم عاب لجر نعو

 . ,3 عيبلا ضقن بلطو عاب اميق ةلاهجلا ىعدأ
- ` 

 . ..۔٠ ٠ 7 - .
 ٦ كلذ ةل :لاق أ ٠" ٠ ٠ ٠ ٠

 هترامع ةميق هيلع ىرتسشمللو ءىش اهنم هل سيلف ةلغلا امآو ٠

 هرمأف لجر نر ىف لسن ن .نم : :` هللا همحز ف وبحم نبي دمحم ه الاقو . ٦

 كسافلاا رمآ ءاش ناو ةميقلاب لسغلا ذخ ءات ن رآ .خلا لماعللف لضافلل

 ٠ تناك 7 . دريو هلسف علقب

 ؟ اهبحاص اهكردي مث اميف ىنيبو ضرالا رمغي بصاغلا "لسافلا نعو
 نم ضرالا ىقابو لسيفلا و ءانبلا ذخأ ضرالا بحاص ءاسث نا : : لاق

 ٠ هتمشتى هترامع
٠ ٠٠



 هل مكح هدي ف وه ىذلا ديزم قحتسا املك بوبحم نب دمحم لاقو

 ٠ لغتسا ام درو هدرب هيلع

 ٠ مرغ ام هل بسح هتمارغ مرغ ناو

 ٠ بصتغملا الا ةلغلا درب ال : هريغ لاقو

 نامضلاب جارخلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق كلذ ف ةجحلاو

 ٠ لاومألا للغ نم جرختسا ام جارخلاو

 . هنامض همزل هدي ىف فلت نا ءىشلا ةمالس نم نمض ام نامضلاو

 ريغو بيغلاب درب امو قحتسملا لاملا ق فالتخال ا ا.ذه لخديو

 ٠ كلذ

 هبهو ول لجرل هعاب مث اراد وأ هباد وأ ادبع الجر بصغ لجر نعو

 نكسو ريعتسىملاو هل بوهوملاو ىرتسثملا بكرف الجر هراعأ وأ لجرل
 قحتساو مداخلاو ةبادلاو رادلاو دبعلا هدب نم قحتسا مث لغتساو

 ٠ ريعتسملاو هل بوهوملاو ىرتشملا ىلع بوصغملا

 عئابلا بصعي اوملع دم ريعتسملا و هل بوهوملاو ىرتشملا ناك ناف :

 مهل ةعجر الف اهولغتساو اهونهتماو مهيلا تراص ىتلا ةعلسلا هذهل

 . ءىشب عئابلا ىلع

 مهكردأ امب هيلع نوعجري مهناف بصتغم عئابلا نأ اوملعي مل ناو .
 ٠ بوكرلاو نكسلاو ةمدخلا نم بوصغملا ىف

٠ ةلغلا عم هيلا هعفد ىذلا ىلع نمثلاب اضيأ ىرتشملا عجريو
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 ةلغلا نم ىرتشملا ىلع ءىش ال هنآ كلذ ق ليق دقو : هريغ لات

 عيبلا نال 'قرسلاب املاع ناك هنآ حصي نأ الا ةمدخلا الو ىنكسلا الو

 نامضلاب هلغلاو حابم ٠

 ٠ لاملا بر ىلءع هغلتأ ىذلا وه هنأل عئابلا ىلع كلذ درب نوكبو

 هريغ لغتسا ام امأف وه لغتسا ام بصتغملا ىلع امنا تفرعو

 ٠ فالتخالا هيف لعلغ

 اثالث لسفف ةيفاصلا نم ةلخن عطق نامثع نب ديلولا نل ىنغلب دتو

 ٠ ةيفاصلا ضرأ ف

 ٠ اهلثم اتتوذع ملسي : هللا دبع ند حبسملا لاتنف قوذعلا عطق نمو

 ٠ ارب وآ ةرذ لبنسلا دعد : هريغ لاتقو

 رهزالاو ديلولا ىبأ خيشلا مامالا ىدي نيب اذه كلذ ف تعجار دقو

 هيلع ىآر مهنم دحأ رآ ملف رضاحق نايحو ةوعسث نب دلاخو ةملسمو
 ٠ 'نمنلاا ربغ

 ٠ لدعأ نمثلا اهعطاق ىلع قوذعلا ق ليقو

 ٠ اهنم هل تسيل اهنآ هل نابتسا مث اضرأ لسغ لجر نع هتلأسو

 ٠ همرص لبق امرص ذخأم وآ همرص علقي نأ لسافل ١ ثلآسف

 ؟ امرص الا كيطعأ ال ضرالا هل ىذلا لاق نا : تلقو

( ٢ ج ىراوحلا ني لضفلا عماج - ؟ م )



 ٠ ىمرص الا ذخآ ال : لسافلا لاتو

 ٠ همرص لثم امرص الا لسافلل سيلف

 نكمأ ام همرص جرخا تقحتسا مث هل اهنأ ىري هل تسيلو اهلسف ناو
 ٠ اهنم جرخآ ام ىواسي ىتح ابارت دريو هعلق هل

 ٠ هتقفنو هانع ةميقو همرص ناكم مرص هل ناك هجارخا هل نكب مل ناو

 ارجثوأ ااسف امهدحأ لسغف نيكيرش نيب ضرأ تناك اذا : لاتقو

 ٠ اهنيب نوكب هناف المع اهنم لمع وأ

 نأ الا ضرألا نم ه جرخب نا رجشلاو لسغلا لسف ىذلا سيلو

 ٠ هلسف موي لسغلا ةميق هل نوكتو بلطي

 ٠ كيرت هنأل هئانع ردقب هل نوكيو

 + لودعلا ىآرب هلسف ةميق هلو هئانع ةميق هل سيلف اكيرش نكي ل اذاف

 ٠ لالدألاب السف لسف ناك نآ تيأرأ تلق

 ٠ هئانع ردقب هل نوكي لاق

 : رثعج نب دمحم بانك نمو

 ٠ لجر ضرأ ق السف لسف لجر

٠ عبرلاب اهبحاص ىناطعأآ : لاق ضرألا هذه لسغت كلام : هل ليتف



_ ٥١ 

 . ىضرأ هتطعأ ام ضرالا بحاص فوب لسافلا ناو ٠

 مهلف ءىش ىلع هنيب لسافلا ةثرو دنع سيلو ىآرينف لسف ناك ناو

 ٠ ةلسافمل ضرالا هذه مهدلاو ىطعآ ام نيميلا هيلعو مهتيرذ

 هنيب ةكرتسثم همرص لسفي نمو دجوي اميف ىلع ىبآ ىضاقلا نعو
 موي اهنم هئاكرش صصح هيلعف ةلخن ريصن وأ اومسنتا ةعامج نيبو

 ٠ لوقلا رثكأ وهو اهعلق

 ٠ ملعأ هللاو مهنيب اها رب نم مهنمو

 ةكرتشم اضرأ ءاكرشلا ضعبل ضرالا ىقسي ىذلا راديبلاو لاق

 ٠ هب ىقسي ىذلا ءاملا نامض همزلي راديبلا نأ س كرتسنم ءامب

 ٠ ملعأ هللاو اهيف هيلع ةرجأ الف ضرألا امأو

 ضرالا كلت تناكو ةكرتشم ضرأ ىف ءاكرشلا ضعب لسف اذا ليقو

 ٠ كرتشملا لاملا نم ةميقلاب اهريغ هءاكرش ىطعي هناف ةديج

 برل مرص اهقحب لجر ضرأ ىف ةعيقو ةلخن هل لجر نع هتلأسو
 ٠ هكرتنب نآ ضرالا

 ٠ ىتلخن تحت نم كمرص ملتنا : ةلخنلا بحاص لاقو

 هل سيل ةظنلا بحاص نأل هلعفي نأ مرصلا بر ىلع مكحي ال : لات
٠ ه تذتلخن الا



_ ٥٢ 

 دعي كلهو انامر وأ ازوم هيف لسف مث الام هتجوز ىضت لجر نعو

 ؟ هلسف مكح نوكي ام كلذ

 لاملا قحتسا نمل تفرع ام ىلع لوقلا ضعب ىف همكح : باوجلا

 ٠ هلام هنأل

 اهتبه حصي ىتح تفرع ام ىلع اهل همكحف همحلم هيف ناك امو

 ٠ اهتيطع وأ

 ٠ هب ١ وج مت

 رثكأ الو ةرمث ال هل دجن ملو اهعرزيل اضرأ الجر حنم لجر نعو
 ٠ اهتعارز هل زوجي الو

 ٠ لبقتسي اميغ هل نذأب ىتح ةرمث اهتعارز : هل لاق

 لجر نعو : مهجلا نب مسثاه ىلا ةفيذح ىبآ نب ءالعلا باوج نمو
 حنتمملا دي ىف تيقب مث حناملا كله مث اهعرزف ضرل ةعطق الجر حنم

 ٠ مهضرآ ةثرولا تيلطف

 ٠ تعرزو ىنحنم دق اذه : حنتمملا لاتف

 ٠ ةرمثلا هلف هحنم دق هنأ ملع ناف

 ٠ ةرمثلا اضيأ هلف ريغي مل ملاع رخآلاو اهعرز دق هنأ ملع ناو

. هئام ىتسو هانع كلذكو ةثرولل ةرمثلاو ضرألاف كلذ ملعيي مل ناو



_ 0٥٢٣ _ 

 هده ىف تثبلو ةنس اهلكأف ةلكأم اهايا هاطعأ ةعطق تناك نا : هنعو

 ٠ ائرىش ىطعملل ى رأ الف ىطعم ا كله مث تلمح ىتح

 ليق نم ىضقنا دق لوألا رمألا نأل اهترمثو كلاهلا ةثرول ةلخنلاو

 ىهف ابطر وأ احضف تردص دق ىهو ىطعملا تومي نأ الا ةرمتلا كاردا

 ٠ هتبطع ثحص اذا ىطعملل

 لكألا نأل هنكام اهايا هاطعآ اذا اذهو معن لات : هريغ نمو

 ٠ كيرئ ىلع الا عقي ال

 توم ل_دق ىطعملا اهتينذو ترمثأ اذانف اهترمث ٥هاطعآ نا امآو

 رز_جتييو ةرمثب نيح نم ةرمثاا مسا عقو دقو ةرمثلا :رزج دقف ىطعملا
 ... تاينلام ةرمثلا

 ٠ اهتنرمث هاطعأ ناك اذا زرجآ دنف اهردجو اه دجس نا كلذكو

 لعفي ملف اذكو اذك لعفي نأ ىلع ةيطعلا تناك اذا : ليق دقو
 ٠ ةيطعلا تضقتنا دقف ةيطعلا ىف ىطعملا مجر ىتح

 تضقتنا دنف ىطعملا تام وآ لعفي نآ لبق ىطعملا تام اذا كذكو

 ٠ ةيطعلا

 ٠ هئونثم هنأو لاح لك ىلع ةضقتنم اهنا : لاق نم لاق دقو

 ؟ هلام ف اهلسفخ رومآ رجآ قرس لجر نعو

٠ مهنم ةقورسملا اهبابرأل اهنم لغتسا امو اهدرب : لاق



_ ٥٤ 

 ؟ اهريغ وآ ةيفاص نم ةرذلا ىضختن ن كلذكو : تلق

 ناك اذا ةيفاصلا الا كلذ نم لغتسا ام لكلا نماض وه : لاق
٠ .. ١ ٠ 

 ٠ هيلع نامض الاف دعنم عرازلاو

 ٠ ملسم دنع نم ذخأ نا نمضيو

 ؟ مرصلا كلذكو :تلق

 هذه نأل هنم لغتسا امو هبرل هنمضي اضيأ هلثم ممرصلا : لاق

 ٠ بصاغل . انه قرع الو اهبايرأل ىهو نيعلا ةمئان اهنفصو ىنلا ءايسشألا

 نم اهفرتيو ىداولا بناج ىلع هفرتم عرز لجر ىف لوقت ام

 ٠ دلبلا لهآ نم ادحأ رشنسي ملو دلبلا لهأل مر ىداولاو ىداولا

 ؟ كلذ هل زوجي له

 مهيآر رغ نم ساانلا مر ق عرز ناك اذا كلذ هل زوجي ال : لات

 . مهيلع زوجي هحنم الو

 ةعفترم امهادحا نيضرأ نيب نيجو ناك اذا تلق : هريغ نمو

 ٠ ةقفاخ ىرخألاو

؟ امهنيب زاوجلا مسقي هفيك



_ ٥00٥ 

 هيلع تماق امو نيجولا نم اهب ىوتسا ام ايلعلل ليق دق : لاق

 ٠ هيب الا اهل ماو الو

 . نيفصن امهنيب وهف كلذ نم جرخ امو اهب ى وتس ا ام ىلفسللو

 نم ثلثلل ىلفسللو المجم ناثلثلا ايلعلل ليق دق هنل بسحأو
 ٠ نيجولا

 مسقيو هيلع انفتي نأ الا امهنيب كورتم هلك نيجولا نا : ليت دقو ٠
 ٠ ءاش فيك

 ٠ ىعدا :امهيأ ةينبلاب هيلع نايعدي امهنا : ليق دقو :

 نافصن امهنيب وهو تبث نيتانجلا نيب تاوم نيجولا نا : ليق دقو
 . نافصن ,امهنيب وهف نيتانج تاوم لكو

 . تام يتح هاهن الو هل اهبهي مل هنبا ضرأ ف نسرغ لجر نعو - . :

 ٠ اهيف ةثرولا نم ثراو وه : لاق

 دعي نم برضن ةعا رزلا ثضنتنا املف ٩ اض رآ اناسنا حنم نمو :

 ٠ ضرأ ١ بحاصل ىهو دودحلا ق الو .رضنلا ق حنتملل قح الف

٠ لماعلا لثم ىدنع وهو دودحلا حنتملل : لات نم لاتو



_ ٥٦ 

 باب
 ق

 كلذ ريغو هلام نم ىطني امو ميتيلا رمأ
 لتعلا صتانلاو هوتعملاو مجعالاك

 نيكولاو ىصوللو مكاحللو هللا همحر رفعج نب دمحم رباج ىبأ نم

 ىلع هيفكي امو هتوسكو هتتفنل هلام نم ءالؤه نم دعبو لك ىلع ىرجي نأ
 : ٠: ... ١ هلام.ةعنس ردق

 ىحضيو ملعملا رجآ هل ىطعيو ةنسحلا ةوسكلا ىسكي ميتيلا : ليقو
 ناك ا.ذا هلام نم كلذ لكو اهنبلل ةجتنملا هل ذختيو مدخيو رحنلا ف هل

 ٠ ١ اعساو هلام

 ٠ لقعلا صوقنم او هونعمل او مجعألا كلذكو

 لام ةلغ ق ناك اذا لوقاف : هللا همحر بوبحم نب دمحم باوج فو

 هنوطعي كلذ ناف دبعلل بايثلاو ةيحضلاو مداخلل ةعس نم ميتيلل

 ( ٠ ط_.ىتلاب

 مهتوسكو مهمدآو مهتنتفن الا مهل سيلف ةعس هلام ىق نكب مل ناو

 ل_هآ نم اوناك نا نآرقلا مهملعي ىذلا ملعملا رجأ مهنع ىطعي نكلو
 ٠ ميلعتلا

 ٠ ةميتيلا دارأ هلعل ليكو نعو

؟ اهلام نم اهيلخي نأ هل له



 _ _ ٥٧

 ٠ فارسا ريغ نم اهلام نم اهيلحي نأ اسأب ىرن الف

 هل د۔جي مل نا الام:هل ىنطأ هل برش ال ميتيلا لامأ ناك اذاو
 ٠ ءام هل ىرنسشا ام

 ' ٠ سانلل حلصي امك هلامسلاب هضرأ هل حلصي كلذكو

 نأ ل_ةعم ناك اذا هتو_خاو ميتيلا ةدلاول : ءاهتخلا ضعب لاتو

 . مارحلا نع هورجزيو هوبدؤي

 فارسا الي ٩ د هوىدؤي نأ سأب الو مالكلاب هيلع اودش : نا مهلو

 هيف رثؤب برض الو

 ىلعو هيلع نمؤي ثيح مكاحلا هلعج محر هل نكي مل اذا ميتيلاو
 ٠ هللا لام نم هيلع قفنأ لام هل نكب مل ناف رجآب ولو هلام

 ٠ هتنؤم هيبأ ىلعو همآ هرغص ف ىبصلاب ىلوأو

 كلذ وحن وأ لقأ ىلا مهارد ةثالث نم هتيابرف عضري ناك ناو
 ٠ هعاضرب هتدلاول ارجأ

 ريقفلا ىلع هنا : بوبحم نبا نع ناهبئ نع ىراؤوحلا: وبأ لاقت
 ٠ نامهرد

 ٠ فصنو نامهرد طسولا ىلعو

٠ مهارد ةثالث ىنغلا ىلعو



 _ . 0٥٨

 ٠ هيآرب الا كلذ نم رثكأ دحأ ىلع دازي الو

 ٠ هتدلاو عم قحتسي ام هل ىضرف ةقفنلا ىلا مبتيلا جاتحا اذاو

 ٠ ىسادس ريصي نأ ىلا هتقفنلا فصن هل من

 مهنيب لاوحألا نأل كلذ دنع هيغ لودعلا رظن ىلا ِ لوق كلذ فو

 ٠ فلتخت

 ٠ ملعأ هللاو همأب ةقفنلا هل تناك غليااذاغ

 ٠ هب ىلوأ بألاف ةبيغ ول تومب همأ تبهذ اذا

 ٠ هب ىلوأ تادجلان ناوبألا بهذ اذاف

 . فألا نم ىلوأ تادجلا : لان نم لاقو

 ٠. مكلا مأ ةدجلا نم ىلوأ بألا .مأ ةدجلا : لاق نم لاقؤ ..

 اذه ليق دق : ىراوحلا وبأ لاتو ٠

 نم ىلوأ مذلا محراو ىلوا م مألا لبقت نم ةدجلا : لات نم لاقو
. ٠, ءاسنلا نم فألا ماحر آ



_ ٥٨٩ 

 ناهبن لات اذكه : لاق ٠

 ثانالاو زوكذلا مامعألا نم ىلوأ ةوخألا مث .

 ناك ام ثانالاو روكذلا لاوخذخلا نم هب ىلوأ مامعألا و لا وخخلا :نمو

 ٠ رغصلا دح ق

 ٠ بألا مأ نم ىلوأ مألا مل :ا رثؤملا وبآ لانتو ا

 ٠" ةمغلا نم.ىلوآ ةلاخلا ة : > ٠

 ٠ لاخلا نم ىلوأ ةمعلاو

 ناك راتخا امهيأف هيوبآ نيب ريخ زايخلا لقعب نه دخ ىف ناك اذاف

 .٠ هعم

٠ ¡ .. 

 ٠ ةمعلا نم هب ىلوأ ةلاخلا مث مذلا لبق نم ةدجلا لب : لانت نم لاقو

 ٠¡ "ىلا بحأ كلذو برقأ هيلا اوناك ولو لاجزلا' نمؤ

 .راتخا ثيخ ناك هماحرأ نم ادحأ راتخاو ناوبألا بهذ اذا كلذكو
 ةنومأم ريغ اهمأ تناكو ٠ اهيلع فاخي نم دح ف تناك اذا ىثنألا الا

 نمم امهريغ وآ خأ وآ . جوز نم لاجرلا نم اهعم ناك وآ اهسفن ف

 ريغ كلذكو ، اهمأ تراتخا ولو اهب قح اهوبآ ناك اهيلع نمؤي ال
 . ٠ .. 07 . ! أ , ٦.٠! ث ٠ .ه .. . ث . ٠ . ٠ نيوبألا

ء: هنم اهدلو عاضر ةجوزلا ىلعف هتجوز عم جوزلا ناك اذاو



_ .٦٠ 

 مهلضفي نأ الا مهكرت اهل سيلو ٠

 كلذ ىلع مهوبأو ىه قفتت نأ الا نيتنسلا لبق مهلضفي الو ٠

 ىلا هدر اذا اهل كاذف .اهدلو عضرت نأ تهرك ناف ةنلطملا امأو
 ٠ ةعضرم هل دجوي ال نأ الا هيبأ

 ٠ هعاضرو اهدلو ذخأب اهيلع مكح ةعضرم هل دجوي مل اذاف

 هعضرت نمب هيتأي نأ هيلعف نبل اهيف نكي ملو اهدلو تذخأ ناف
 ٠ همآ عم دلولا 7

 مهل ضرغي نأ تبلطو ة_ةلطم ةأرما نم دالوأ لجرلل ناك اذاف
 ؟ امداخ مهرضحي نآ هيلا مهتدلاو تبلطو مهتقفن هيلع

 مهل لمعيو مهبايث مهل لسغي امداخ اهرضحي نأ هيلع اهل كلذ ناف
 ٠ مهماعط لمعل هيلا نوجاتحي ام

 مداخلا كلذ لمعتسي نآ مهدلاول ناك دحاو دلب ق اوناك ناو

 مداخلا ميل همزلب امناو اهيلا نوجاتحي ىتلا هدلو ةعيض غارف تقو ق

 ٠ لالا ف ةعس هل ناك اذا

 ٠ هيلع كلذ سيلف اريقف ناك ناو

 ؟ رحنلا ىق ةيحضو رطفلا ق محل هدلول هيلعف : تلق

٠ ال : لات



 _ _ ٦١

 ؟ نايبصلا ةضيرف نع هتلأسو

 . مهارد ةثالث ىلا نامهرد رهسشث لك ىف ايبص ناك اذا : لاق

 ؟ كلذ ريغ وأ نود لهف : تلق

 . ال : لات

 ؟ اصلاخ ماعطلا لكأ اذاف : تلق

 ٠ ةقفن ثلث ىطعي : لاق

 ٠ ةقفن ىثلث فصنو ةسمخ ىلا رابسثأ ةعبرأ هلوط غلب اذاف

 ٠ ةماتلا ةقفنلا ىه رابألا نم اطسو ربسلا نوكيو

 ؟ غلبي ملو رابسنأ ةعبس ىبصلا غلب اذاغ : تلت

 ٠ ليلقت ةماتلا ةقفنلا نم صقني : لاق

 : رفعج نب دمحم باتك نمو

 هتدلاو تيلطو هدلاو تومو مبتيلا ةفرعم :هعم حص ا.ذا مكاحللو

 ٠ ةضيرفلاب هذخأي نأ هعم نوكي نمم اهريغ وآ

 ؟ مكاحلا عم اذه حص اذاو

 لودعلا نم رخح نمو وه هرظنو هيدي نيب فقو امالغ ناك ناف
٠ ١ هل ضرف ٩:ةغنأ هم _ هه ام ردق



-_ .٦٢ _ 

 هدنع اهسابق ىلع دهش مكاحلا .ىدي نيب فقت ال ةيراج تناك ناو

 ٠ الودع هيلع دهشاو ٠ اباتك كلذ ىف بتكو اهل ضرف مش لدع ادهاش

 باتك اذه ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيلع بنكي ىذلا باتكلاو

 مامالا ىلاو نااف نب نالف ىلاولا بنك مامالل ايلاو ناك ناف

 نالف نب نالق ةفرعم ىعم حص هنأ اذكو اذك ةيرق ىلع نالف نب نالف
 ٠ لدع ىدهاسشي هدلاو تومو ميتيلا

 ىف هل اهضرغي ةضيرفب هذخأت نأ نالف تنب ةنالغ هتدلاو تبلطو
 ٠ . : .. ٠ هلام

. 

 نالف نب نالفل نيحااصلا نم ىنرضح نم ىآرو یيآرب تضرف ىنأو
 همدأل ةضف اذكو اذكو ارمت انم اذكو اذك رهسن لك ىف هتقفنل ميتيلا

 : .٠ ه ذنهدو

 اذه نالخ ني نالف تيثآو لودعلا ىأرم اهيلا جاتحا اذا ةوسكلا هلو

 ٠: نالف تنب ةنالف هتدلاو عم هل تضرف امب ميتيلا

 . اهدنع نم اذه اهدلو ىلع ةضيرفلا هذه ىرجت نأ اهل تلعجو

 جاتحي وأ اهيضقي هنأ ىدنع اهضبقي نأ ىلا هلام ق نيد اهل ىهو

 ٠ ارمأ هل هللا ثدحي وأ ةدايز ىلا ميتيلا اذه

 ةنسم نم ١ ذكو اذك رهس نم ذكو ١ ذك موب ةضيرفل ٥ ١ ذه لوآو

٠ اذكو اذك



_ -٦٣ _ 

 ٠ ملسو هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو

 هعم حص فيك بتكي ملو اذكو اذك تضرف دق ىنأ مكاحلا بتك ناو

 ٠ هيلع مهوتي ملو اضيآ كلذ تبث

 ظلغي وأ 4دلع هنم فاخي ناطلس ناك وآ مئاق مكاح نكي مل ناو

 نم ةعامج ميتيلل ضرفي نأ زوجي هنا ليقن دقف هيلا لوصولا مهيلع
 ٠ نيملسملا

 ىنا ليكولا لاتف ةضيرف ميتيللو ميتيل لام هدي ىف لجر نعو
 ٠ ةصاخ ىلام نم ةضيرفلا هذه تيدأ

 هاطعأ هنأ ةندب ماتتأ نا لدع ىدهاشب الا هلوت ليقي الف : لاق

 . هلوت لولاف ىتعارز نم اذه لاقو ةعارز ميتيلل نكي ملو ابح

 ٠ ىطعملا وه هنأل قدصيو

 دهشأو ىلام نم اذه ملسي نأ لبق ىىضولا لات اذا : رثؤملا وبأ لان
 ٠ هل نكي مل ول ةعارز ميتيلل ناك هلوق لوقلاف كلذ ىلع

 وه لاق مث ، هريغ وأ ابح ميتيلا لفكي نم ىلا ةضيرفلا ملس ناو
 ٠ ةعارز ميتيلل نكي مل ولو ةنيبب الا هنم لبقي مل ميتيلل ىلام نم

 هيلع ترجآو هتذخأ ميتيل همع ف اضيآ : هللا همحر ىلع ىبأ نعو
 غلب املق اهدنع نم هيلع قفنيو هميقت ال هتلغو هلام نم هتلغ نم ةثنفنلا

 لاو الو ضاق ىرب تقفنأ ةمعلا نكت ملو هتلغ تبلط ميتيلا
؟ اهيآرب الا



_ ٦٤ 

 ناك هتلغ نم ةمعلا ىلا راص امي لدع ىدهاش مالغلا مانتآ ناف

 . اهيلع

 ٠ ةلغلا نم ةقفنلا تحرط لاو وأ ضاق ىأرب اهتقفت تناك ناف

 ىخأ نيآ ىلع قفنا لوقت اهنأ ميلع نم اهعم ناكو كلذ تزجحا ناف

 نم ىقب امو هتلغ حرطتو هيلع تقفنا ءىش لك اهل ناك ىلام نمو هتلغ نم
 ٠ هيلع اهل وهف هيلع امن

 هتلاخ .تبلطو ةضيرفلاب مالغلا ذخأت نأ ةمعلا تبلط ناو
 ( ؟ ةضيرف الب

 قفنيو هل حلصل هنأ ملعي ثيح لعج رايخلا لقعي ال مالغلا ناك نا .
 ( .. هلام نم هيلع

 ٠ راتخا ثيح لعج رايخلا لقعي ناك ناو

 قفتت اهنأ اهسفن دتع تناكو ةضيرفلاب ةنيبلا ةأرملا تزجعأ ناو

 . ه ةعبت هللا نيبو اهنيب اميف اهيلع نكي مل هلام نم هبلع

 قح كل مويلا ىدي ىف ام فلحي نأ ئلع ةنيبلا مالغلل حصي مل ناف
 ٠ هتلغ نم اهسفن دنع نم هيلع قفنب تناك اذا

 ذخآيو ميتيلا لام عيبي نآ ىضاق الو ميتيلا ىصو الو ئلاولل سيلو

 '` -٠ هنم لضنآ وه ام هي هل

٠ ملسأ كلذ نم ةمالسلاو



 _ _ ٦٥

 ٠ الام همهاردب اضيل ىصولا هل ىرتشي الو

 ٠ رايخلاب غلب اذا ميتيلاف لعق ناق

 جرح ناف ةئرسنب ةئرلاو ناويحلا نم ميتيلا لام ىصرولا عاب اذاو

 ٠ نماض وهف الاو

 ٠ هضقن رشعلا ىلع كلذ .ىف ناكو ةمواسمب عاب ناو

 ؟ رشعلا نم لقآ ناك نارو عيبلا ضقتنيآ

 ٠ عيبل ١ متب هنآ وجرأف

 لجرل هدبع لامب رجتي نهيف : هللا همحر ىلع ىبأل باوج فو
 بحا۔ص ول ميتيلا كردأ مث اميرجيف مهارد ظفل وأ ربك ىتح ميتيل وأ
 | ٠ هحيرو لالا هيطعي نأ ىلا بحأ امف لالا

 ٠ هيلا بلطي موب انيد هسفن ىلع هب دهشأ ناغ : تلق

 ؟ ال م ه حبرلا نوكيل

 .. .. ::. .هل حبرلا نوكي نأ هللا ءاش نا وجرأف

 ؟ الام هب .ىرتستا :نا كلذكو

 ةذخأ ءاش ناو لاملا ذخآ ءاش نا رايخلاب كلذ ىف مهاردلا ٠ بحاصق

) ٢ ح ىراوحلا ني لضنلا عماج _ ٥ م (



. ٦٦ _ 

 ق هاضق كلذ ضرتقا مث هسفنل لاا ىرتشا نوكي نأ الا همهارد

 اهبحاص ءاج مث مهاردلاب رجتي وآ لاا نمث نم هيلع ىذلا نيدلا
 ث خبر اهنم ناك اذا هئانع رجأ هلف اهلك هيلا تراصو

 عبرأ لوصألا ىلع ةادانم الا ميتيلا لام عيبي نل مكاحلل سيلو
 ن > .:. ٠ عمج

 _ ٠ . . . 2 ٠" ةدحاو هعمج ناويحلاو ةثرلا ىلعو

 ريغ وآ .ة ادانمہ حلصأ هنأ ىأر ام هيك عيبي نأ هلف ىصرلا امأو

 ٠ ١ ةادانم

 . ميتيلا همأ جوزي نل ميتيلا ىصول زوجي الو

 ٠ هدبع ةجوز قلطي الو

 ٠ غلبي ىنتح ميتيلل كلذ زوجي الو

 ٠ جوزتي نآ ميتيلا دبعل نذأي نأ هل زوجي الو

 ... ٠ جوزي نأ هل ىري نأ ىسع اضعب ناف كلذ نع لسو

 ٠ قلطي نأ هل ىري الو

 ميتيلا مزلي هنأل هدبع. جوزي ال ميتيلا ليكو : ىراوحلا' وبأ لاق
 ٠ هدبع ةجوز ةقفن

٠ ميتيلا ةمآ ىصولا جوزي نآ اسأآب ىرأ ال :. رثؤم ١ وبآ لاقو



_ ٦٧ 

 نمضو حاكنلا زاج جيوزتلا ق ىصو هلا هل نذآ ناف ميتيلا ديع امآو

 ٠ هنؤملاو قادصلا نم ديعلا مزل ام ىمرلا

 . ميتيلا دبع ةجوز قلطي نأ هل سيلو

 ٠ هدر سنؤي ىتح هلام ميتيلل عفدي الو

 كلذف هل امل ظفاح هنأو غلب دق هنا لدع دهاش دهش اذا : لاتقو

 ` ؟ كلذ فيكو : ىراوحلا ىبأل تلق

 ٠ حبراا نم نبغلا فرع اذا : لات

 غلب دق هنا لوقنو كلذ دح : ريصي 9 ميتيلا غولب ةفرعمو

 ٠ هلوق لبقيو غلب دق هنآ حصيف ملحلا

 ةثالث كلذ ىفف كلذب هيلع دهشي ن آ جتحا و غلب ام هنأ وه ركنأ ن :راو

 ٠ ١ ل دو اتنأ

 ٠ هتيحل جرخت ىتح هغولب فرعي ال : لاق نم لاق

 ٠ ةنس ةرشع سمخ ىبصا ١ غلب اذا : لاق نم ل اتتو

 ث ٠. ةنس ةرشع عبس : ل انت نم ل اقو

 لجرلا تامالع تناكو هبارتآ غلبو ةنس ةرشع عبس غلب ١ ذا بحأو .. ٠.٥

٠ غولبلاب هيلع مكحي نآ هيف ةرهاظ



 _. ٠٦٨

 ..۔ . ‘.٠.هتيحل جرخت مل ولو دوهنلا كلذب هيلع ديشيو

: : . 
 سمخ نم ةيراجلا نآ : بوبحم نبا نع ناهبن نع ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ةنس ةرشع ىنامث ىلا ةنس ةرتنع

 { . , ٠ ةنيس نيرشع ىلا ةنسم ةرشع ىنامث نم مالغلاو
 ؟ هدسثر سنؤي ملو هلام هيلا راص دتو جوزت ناف

 .ردقب الا هيلع زوجي الف قادصب لاحلا كلذ ىلع جوزت اذا : ليقف
 . ٠ دعب نم هدسثر سنأ ولو اهئاسن تانتادص

 هي ضيان وأ هلام ق كر ا .ش وأ الام ىرن-دشا وأ هلام عاب ناو

 ` ..| هب ساانلا نباغتب ام لثمب نبغ ولو زئاج كلذف

 ت 0٠3٠ زوجي الف رثكأب نبغ اذا امأغ

 ٠ اضيأ هتيطع زوجتو

 هنيد ف دانتف هنم كفرع اذا هلام هيلا عفدي ال : هللا دبع وبأ لاق
 ٠ هلامل اظفاح ناك ولو

 ؟ :هنيد ف داسفلا ام هتلأسو

 فرعي ال لاح ق نوكي ال ىتح ىصاعلا ىلع اميتم ناك اذا : لاق

 ٠ ةيالو هل نكن مل ناو هنيد ىف داسفب

 هنيي لاحم الف ليكو هل نكي ملو ميتيلا غلب ١ ذا : لات نم لاتو

٠ هلام ف هل ضرعب الو هلام نيو



 ح ٦٩٨٩

 ملتحاف الجر ميتيلا غلب ام دعب نم هلام ميتي ىلا عفد ىصو نعو ..

 ٠ هغلنأو هعايو هلام دسفأف مكاح ىآر الب

 ؟ ميتيلا فلتأ ام ميتيلل ىصولا نمضي

 ٠ معن : لاتق

 قحت ا ام دهب نمن هلام هيلا تعفد ام ىننا : ميتيلل ىصولا لاق اذاغ .

 هيلا هعفد موي هنأ لدع ادهاش موي نآ الا هيلع نامض الف هيلا هعفد

 ٠ نمضي كلذ دنعف هيلا هلام عفد قحتسم الو 7 رغ ناك

 مهو مهل لام ال نيذلا ىماتيلا ة خخلا ق ىلع ىبآ ىأر نم ناكو

 مهتقفن ةضيرف نم مهمعوا مهمآ ىلع نا معو مأ مهلو نوثراوتي

 ٠ مهثاريم ردقب مهتوسكو

 ٠ سدسلا مكلا ىلع لاقو

 ىلع نكي مل نوثراوتي ةوخألا ناك اذا : ىآراا لهآ ضعب لاقو

 . مهثري ىذلا دحلا ىلا نوريصي ىتح ءىش مهتقفن دعب نم مهثراو

 ٥ل كلذ ناكو ميتيلا ىلع هثنقفن تيجوو لام هلو ميتي هثراو ناك نمو

 ٠ هلام ق

 4 بلع مكحي مت مكاحلا - ةقفن ةضيرف 7 بجو نمع هتلآسو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عاص عاصلاب مأ. سانلا نيب ةلماغملا سوكمب
؟ ملسو



 ۔ ٧٠

 ضئارفلاو تاقفنلا ىف ماكحألا ناك اهناو عاصلاب هبلع مكحلاف

 ٠ عاصلاب

 فو رب ربلا نامز ف لجرلا ىلع بتك اذا ضئارفلا ةقفن نعو

 ٠ هتقو ىف . كلذ ءادآ هيلع ضورفلا

 نم بلغألا تقو لك ىف دحا و لك مزلي كلذ نوكي نأ نسحي : لاق

 ٠ هلاوحأ بلغأ ف هل ضوزغملا نع هرجأ

 ٠ طسولا ناك فلتخا ناف

 نم بلغألا هيلع ام لاح هل ناك هل ضورفملا لاح فرعي مل نان
 . مهتاقوأو مهتنمزل ف نولكأي امو مهتاقفن ف سانلا طسوأ

 ةأرملا ىف اذهف هنع هعفريو طسولا نع طحي لاح هصخ اذا امآ

 ٠ هديس ىلع دبعلاو اهجوز ىلع

 ؟ هدلاو ىلع دلولا ىف امأو

 ء هرتفو هانغ ىف كلذ هلاح ىف هدلاو لثه هتقفن نوكت نأ : ىنبجعيف

 نمآ نم ةماعلا هرا ء امم طسور 1 ىدنع ناك ا كلذ فففرعي مل ناف

 عضولا كلذ ف دلبلا

 ل ام هل سيلو هسفن نع زجعل ١ ل اح ق راص وأ ضرم وأ نمزم لكو

 اذا كلذو لام هل ناك ول نا هنم مهثاريم ردقب هتثرو ىلع هتوسكو هتقفنف

٠ لام مهل ن اك



_ ٧١ 

 : فالتخا كلذ ىفف لام مهل نكي مل ناو

 ٠ مهل ةمزال هتتفن : :ىرا:وحلا ويآ لاتق

 نا نوستكي امم امهنوسكيو نولكأي امم امهنوعمطي نادلاولا كلذكو

 . لام مهل نكي مل
 ٠ مهتقاط الا مهنوفلكي الو

 ٠ هل هدلاو ىلع ةتفن الف غلب اذا مالغلاو

 . اهتوسكو اهتقفن هيلعف اهدلاو دي ىف تناك امف ةيراجلا امأو

 هيلعف اهدلاو ىلا تداعو اهجوز ثام من تجوز ولو ةغلاب تناك اذاو

 ٠ امنتفن

 ةقفن الف تهركو هعم نوكت نأ بلطو اهيبأ نع ةلزتعم تناك ناو

 ٠ اهل هيلع

 نكب مل ا؛:ذا تناك ثيح اهتنتفن هيلعف هعم نوكت نأ وه هرك ناو

 . ٠ جوز الو لام اهل

 ٠ اهيبأ ىلع اهل ةقفن الف ةأرملا تغلب اذا : لاقت نم لاقو .

 ٠ "ىلاا بحآ لولا ىآرلا.و

 اموتقفن امهدالوأ ىلعف لام امهل نكي مل اذاف نادلاولا امأو
 ٠ لام امهدالوأ ناك اذا نيحبحص ناك ولو امهتوسكو

 ىف انوكي نآ الا اهسفنأ هللا اقزرتسا لام امهدالوأل نكي مل ناف
 كلذ ىلع نوردقي امهدالوأ ناكو فعض ق بسكملا ىلع ناردتتي ال .دج
٠ امهرمأب مايقلا مهيلعف



 ءاذغلا مهيلع لمحت نأ نيدلاولا ىلع ىرأ ال : رثؤملا وبأ لاتو

 . امهيلع نوقفني امهدالوأ بسكت نكلو لام امهدالوأل نكي مل ولو

 ناك اذا اذه مهنغ امهل كلذ حرط امهل بهو وأ ائيسث ابستكا ناف

 ٠ ةيسكملا ىلع نوردقي امهدالوأ

 ٠ مهيلع ءىش الف كلذ ىلع نوردقي اونوكي مل ناو

 ٠ اهجوز ىلع اهتنفنف جوز مالل ناك ناو

 . ءىش اهدالوأ ىلع سيلو

 : ةلاسم اديب

 ٠ ` ؟ هلام نم لكأن له لام هلو ميتي دلو اها ةرما ىف

 ٠ فورعملاب سبلتو لكأن : لاق

 ٠ لام اهل نكي مل اذا كلذو عبسث ىلع برشت الو لكأت الو

 هلصأ نم ميبت اهدلو لام ىلا جاتحت ةأرملا ف رثلا نم هريغ نمو
 ٠ ميتي ريغ وآ ميتي وهو ىستكتو لكأتو

 ٠ ىستكتو لكأتو عيبن : عيبرلا لاق

 ٠ اهيلع سب الو اكردم وأ ناك اميثي هنم معطتو : لاتو

 رصت ا وآ تح وآ مه ارد ميتيل هدنع نمعو : رخآ ناك نم هنمو

٠ : ١ لام ق ةصح وأ



 ؟ هنم هصالخبي فيك

 ناطلسلا لبق نم لكو وأ 4_دبآ نم ىصو ميتيلا ١ ذهل ناك نا

 ٠ هل هعم ىذلا هيلا كلذ ملسن

 هعم ىذ۔_لا ءىشلا كلذ هم»ءطأآ ليكو الو ىصو ميتبلل نكي مل ناو

 ٠ هلوعب نم ىلا هملسي ة :هضيرف هل نزؤكيو

 بيغي وأ اريثك وأ اليلق نلك كذ نم انيس هبيا ماسب نأ هل سيلو

 ) مهلاومأ مهيلا !وعفداف ادىثر مهنم منتسدنآ ناف )

 هيطعي وأ هيدي نيي هلكأبو هب همعطب نا كلذ ق نوملسم ١ صخر دقو

 ها ى رنشيغ ٥ رسك ىلا ميتيل جاتحي وآ هد همعطيف كلذ ىلع هنمآب نم

 ٠ ١ ةوسك

 ٠ هللا ءاسث نا ءىرب دقف ةوسكلا هيلا ملس اذاف

 نم قاوسألا ف ىف ميل عابيو مهنم ىرتشي نآ اضيآ اوصخر. دتو

 . ٠ ١ لوصأ الا ماعطلا و عاتملا

 ءارشلا زوجي الق كاذ هابشأو ناويحلا نم ريثكلا نمثلا هل ىذلاو

 ٠ كلذ لثم:نايبصلا نم

٠ قاوسلا ف مهنم ىرتشيو مهل عابي كيلامملا ديبعلا كلذكو
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 نم ١ ذكو ا دك عضرم لوقيف تول ١ لاح هي دتسشثي لجرل ١ نعو

 ٠ هجولا ريغ ىلع وأ مارح ىلام

 ؟ هلوق ةثرولا لبقأ

 دحأل لاملا كلذب رقي نأ الا هنم كلذ اولبقي نأ ةثرولا ىلع سيل
 ٠ هم هل رقأ نمل وهف ساانلا نم

 : ةلأسم ج

 هيرتستن ال هيلو ريغ وأ هيلو وآ ةقث هل لوقيف لاملا ءارش ديري لجرلا ٠
 ؟ ةصح هنف انأ ىل ول ةصح هنغ نالف ىنبل وأ ما رح هناف

 ٠ دحاو نم لبقي نأ هياع سيلف

 اناك ولو نيلدع نينثا ق الا لبقي ال هللا همحر بوبحم نبا دنع كلذك

 ٠ امهنم كلذ ليقي مل اهسيفنألا ابعداق نيلدع

 : ةلأسم ةه

 مث هللا!: ءاس : ام هم تدعقو اهب ناب دق ةجوز هل تناك لجر نعو

 ٠ اهسقنب كلمأ تراص وأ امهنيب ىذلا عطقناو نآرب امهنيب عقو

 ٠. اهب لخدي نآ لبق نم اهقلط مث اهدري نآ هللا ىضق مث

 اهئمطو ناك ٣ هنل الماك اهتقاادص ةآرملا هذهل ناف : تفصو ام ىلعف

 ىتلا قحلا ثفعفصن نوكبي امناو هب اهئطو ىذلا قحلا كلذب اهدر امنا:و

٠ اهجوز اهب زجي مل



 ِ۔۔۔ ٧٥

 : ةلاسم 3

 ؟ عويبلا ىف نبغلا نع هتلأسو : عويبلا ف

 ادر ناك شحافلا نبغلا حص اذا هنأ ىري ام ىوقأ هباوج ناك

 . هيأر وهو مسقلاو -لاومألاو ناويحاا نم عويبلا عيمج ف

 . عبرلاب : لانتو ..

 نبغلا نوكي رنثعلاب : ضعب لانو

 ٠ ملعأ هللا و لوفلا هبآرو

 نود ام كلذ ق نيغلا نل هتكردأ نم ضعب ىلع “لخف خسانلا لاق

 ٠ ةنسلا

 ٠ عيبلا ت تيث ةنسحلا تضف اذا

 ربغحغ الو ة 4 جح عيبلا ةدايز ق عئابلل لوحلا دعبي سيلو

ه ملعأ هللو



 -ا -٦ ٧

 باب

 ق .

 :كلذ ريغو مسقلا :

 نم جلفلا اذه: نه لاملا ", ىذلل لالا | رظني امنا :

 ( . عتيلا لضافتي م ع اع ماهلاو عضاوملا ىلع دازي مث

 اس.دس وأ ناك ا انمث لاملا - لت ىلع ماهسلا تلدتعا اذاف
 . . رثكآ وأ كلذ نم لمأ وأ

 ةريثكلا , ماهلا بجاصل لعجي مث ماهسلا لقأ ىلع مستلا نوكيو
 3 ٠ -امهش ءاكرشلا نم دحاو لكلو ادحاو امهس

 نم هبب لع نوردقي ام ىسقأ ىاع ماهسلا ق لودفلا رظني مثا

 7 ٠ فيلأتلا

 ٠ اذكو اذك ىلع ءادتبالا نأ ماهسلا حرط دنع طرتستي مت

 عضوم ى اع مث هل ن اك نم مهسل ١ و ذ وهو نالفل عقو ناف

 ٠ اذكو ا.ذك عضوم ىلع مث ا.ذكو ١ ذك

 ىلع فيلآتلاب هيلي امم ذخأ ةريثكلا ماهسلا هل ىذلا لوألا عقو ناف

٠ غلب ام غلاب كلذ



 فيلأتلاب ىناثلا مثا اذه :ىلعف ةثالث وآ نامهس هل ناك نم كلذكو .. ٠
 ٠ ثلاثلا مث اضيأ

 ٠ لزانملاو لخنلاو ضرألا نم لاملا مسق ىرجي اذه ىلعف

 هل اهنالتئاو دحاولا صصحلا محازت ف ءاكرشلا ىلع ررض الو
 . . ...ه كلذ مهناف ةعفنملا مهيلع لخدي امم كلذو

 نم ةعبرم تناكو اهمسق تدرأ اذا ضرغلا نع دشا ر نبا انأ تلأس

 نم نوكي ام لثم ريب ءىشب .صعب ىلع .ديزي اهضعب ,نآ ال ا اهبت ١ وج

 اهلوطو اثلث الا رشع رخآلا اهضرعو اعب هرو ةرشع اهضرع نم بناج

 ةسمخ لوطلا نم رخآل ١ بناجل ١ غلبو اس دسو رننع ةعيس بناج نم

 7 ..ر : ٠ اعبرو رشع

 ٠. ؟ برضي فيك ا

 نيرشع هدجت وه مك اضعب امهضعب ف نيضرعب برضي : لات
 ٠ س دس _ عبر ١لا ( ةرشع ىقبب هنم فصنلا ىقلأ سدس كبفصنت ال ١

 ىقلأف سدسلا فصنو نيثالثو نينثا غلبت رظناف نيلوطلا رظنا من
 ٠ سدس عبرو ,س دسو رشع ةتس ىقبي هنم فصنلا

 عبرو س دسو رشع ةتس ق س .7 عبر ال ١ ةرشع برضمب : ل اتت

 نمث بفصن ال ا سدس فصنو ثلثو نبتسو دح ١ وو ةئام نوكي سدس

 . سدس نمث فصت سدس ربع سدس

 ةميقلا ىف صقني مهارت ةرشع بناج نم اهضرع ضرأ تناك اذاف : تلق

٠ ةعبرأ ىلا .ىناثلا اهضرع عجر نآ ىل



 ۔ _ ٧٨

 ق هبرضت الو هفصن لمحيو اضعب امهضعب ىلع نيضرعل أ لمحي : لبق

 ٠ ءىش رخآلا بناجلا نم اهيف برضي الو لوطلا

 ءاوس هلكف رخآلا ىلع ديزب نيلوطلا دخأ ناك اذا كلذكو : تلق

 ٠ ىقابلا رظنيو هفصن حرطيو اعيمج اهتمستو

 ق اهنأ ريغ ةليطتضنم الو ةريدتسم ل اض رأ تناك اذاف : هل تلق

 دت مث اهفصن :ىقلتو ن نيلوطلا مسقت مث نيفصني اهمستتت : لات .

 . . ٠ نيلوطلا سنا ين عبسو

 ٠ نيلوطلا ىف هيرضاف ضرعلا فصن قلأ تئش

 ٠ هللا ءاس نا امستنم جرخي هناف رخآلا بناجلا ف لعفي كلذكو : لاق

 ؟ وه مك ثلثو جمر ف برو جمر ناك اذاف : هل تش

 ٠ نيثالثو جمر : : لاق

 ؟ عبر ف ثلث تناك اذاف

 ٠ سدسلا فصن وهو عبرلا ثلث وه : لاق

 ٠ ثلثلا عبر تئش ناو

 | ؟ هرسىق : تلتق

 ٠ عبر ثلث وأ ثلث عبر هنا ليق تف ثلث . عبر كل ليق اذا : لاق

٠ نمثلا }ةفصن وهو معبرلا عبر لاق دنف عبر نم عبر لاق ناف



.٧٨٩ ._ 

 ٠ سدس عبر هنأ ملعاف سدس ف عبر لاق ناف.

 ١ ؟ فصن ىق اثلث : لاق ناف

 ٠ دحاولا سدس وهو فصنلا ثلث : لاق

 ؟ نيثلث ف انصن لاتق ناف

 . دحاولا ثلث وهو ، فصنلا ىثلث وآ نيثلثلا فصن : لاتق دنف

 ( ؟ نيثلث ىف اعبر : لاتت ناف

 ث دحاولا سدس وهو عبرلا ىثلث وآ نيثلثلا عبر : لاقت دق

 ٠ عبر ىف افصن : لات ناف

 ٠ دحاولا نمت وهو فصنلا عبر وأ عبرلا فصن : لات

 ` ٠ س دس ف س دس : لاق ناف

 ٠ سدسلا ٠ عبرلا اثلث وهو سدسلا سدس : لات

 ٠ سدس ف نمت : ل اتت ن امف

 ٠ عبر : ل ات

 ٠ دحاولا سدس نمث وه وآ نمثلا سدس : لاتقو

٠ .سدس ق اعير : لات ناف



 ۔_ _ ٨2٥٠

 دحاولا : سىديىح حبر ره و عبرلا سدب وأ . س دبساا عبر : لاق

 ٠ عبرلا سدس وأ

 ٠ ثلث ف اثلث : ل ات ن اف

7 

 ٠ سدسلا عبر ىسن :و سدسلا فصن وهو ثلثلا ثالث : لات

 .,٨اه نيثلث ىق نيثلث : لاق ن ٠.اف

 ٠ , . ... ١ سدس

 ٠ فصن ىق افصن : لاقت ناف

 ٠ دحاولا عبر وهو فصن فصن : لات

 . عابرا ةتالث س عابرا ةلت لانت ن راخ

 فصنو دحا ولا أ فصن وهو جمربلا ةتالث عابر آ ةهئالث : لات

 ٠ نمثلا

 ٠ ثلث ق اسدس : لات ناف

 . سدسلا عبر ىثئلثو سدسلا عبر وهو سدسلا تلن تئسشث ناو ه. ع د

 ٠ نمئ ق نمث : ل انت ن اخ

 ىف نيثلث لات ناف ه سدسلا عبر نامثأ ةثالث وهو نمثلا نمث : لات
٠ .دحا ولا سدس ره و نيثلثلا عبر وأ عبرلا ىئلث لات عبر



 ب ٨١

 ؟ سدس ق سادسأ ةسمخ : لات ناف

 عبزلا ثلثو دحاولا نمث وهو سادسأ ةسمخلا سدس : لاق

 ٠ سدسللا

 ؟ سادسأ ةسمخ ف ثلث : لانت ناف

 . سدسلا عبر ىثلثو عبر وهو سادسل ةسمخ ثلث : لاق

 ؟ سادسأ ةسمخ ىف عبر : لاق ناف

 ٠ سدسلا عبرو:سدس وهو سادسآ ةسمخ عبر : لاق

 ؟ سادسآ ةسمخ ف فصن : لاتق ناف

 . سدسلا فصتو ثلث وهو سادسأ ةسمخ فصن : لاق

 ؟ سادسأ ةسمخ ف نيثلث : لاق ناف

 ثلثو ، سندسلا عبرو فصن وهو ساسأ ةسمخلا ىثلث : لاقت
 ٠ سدسلا عبر

 ؟ سادسأ ةسمخ ف :سادسأ ةسمخ : لاق ناف

 ن عبر ىثلثو نيثلث : لاق

 ؟ دحاو ىف ادحاو : لات ناف

 ٠ دحاو : لاتق

( ٢ ج ئراوحلا نب لضفلا عماجب - ٦ م )ا -: : :



_ ٨٢ 

 ٠ دحاو ف عبر : لاقو

 ٠ دحاو عبر : لاقو

 ؟ دحاو ف سدس : لات ناف

 ٠ دحاولا سدس : لاق

 ؟ دحاو ىف نمث : لاق ناف

 ٠ دحاولا نمث : لاق

 ؟ دحاو ف ثلث : لاق ناف

 ٠ دحاولا ثلث وه : لاق

 ؟ دحاو ىف افصن : لاق ناف

 ٠ دحاولا فصن وه : لاق

 . ؟ عبرو دحاو ىف اعبرو ادحاو : لاق ناغ

 ٠ نمثلا فصنو افصنو ًادحا:و : لاق

 ۔ ؟ فصنو دحلاو ق اثلثو ادحاو : لاق ناف

 ٠ نينثا : لاق

 ؟ عبرو دحاو ف اسدسو ادحاو : لاق ناف

 ٠ دحاولا نمثو اثلئو ادحاو : لاق

؟ فصتو دحاو ق افصنو ادحاو : لاق ناف



 ۔۔»ه ٠ ٦٢َ --

 ٠ اعبرو نينثا : لاق

 ؟ عبرو دحاو ىف نيثلثو ادحاو : لات ناف

 ٠ سدسلا فصنو نينثا : لاق

 ؟ سدسو دحاو ف سادسأ ةسمخو ادحاو : لاق ناف

 ٠ سدسلا عبر ثلثو فصنو نينثا : لاق

 ؟ سدسو دحاو ىق اثلثو ادحاو : لانق ناف

 . سدسلا عبر ىثلثو:‘ سدسلا فصنو ادحاو : لاق

 ىف اعبر تيرض .دحاو قف اعبرو ادحاو تلتق اذا كنأ كلذ .زيسفتو

 ١ دحاو عيمجلا نوكي عبرلا اثلث وهف عبر ف ثلثلا ةيفصن مث عبر وهق دحاو

 ٠ نيثلثو

 ىف ادحاو برضاف :ثلثو دحاو ف افصنو ادحاو تبرض اذا كلذكو
 فصنو دحا .و .ق ثلثلا" برضت مث افصنو ١ دحا و نوكب فصنو دحأ و

 اذه ىلعو نينثا .عيمجلا نوكيو فصن وهو فصنو دحاولا ثلث نوكي
 ٠ كلذ عيمج ريسفت

 مهل مستن نل بلطف غلاب خأ مهيفو اماتيأ فلخو تام لجر نعو ..
 ؟ ليكو دحاو لكل مآ دحاو ليكو مهلك ىماتيلل ىرن ام

 ٠ لدعلاب مسقلا ىق لودعلا رظن عم ليكو مهنم دحاو لكل نا

 نع مهنيب ضرألا مسقتق ةنرفتم لخن اهيف ءاكرشل نوكن ضرأ ىلعو
هةصمئات ةرح تما د ام عئاقو اه وطرشيو ٥دح نع لخنلا رمسقيو ٥ دح



 ب ٨٤ ۔

 ٠ حالص اهل نكي مل اذا احالص ةلخنلل جرخأ الف : تفصو ام ىلعف

 ٠ هيلع وه ام ىلع اومسق اوءاسث ناف

 ٠ لخنلاو ضرألا مسق اوضقن اوعاسث ناو

 لسافي نأ هل له ليكولا نعو : ىلع ىبأ ىلا هللا دبع ىبأ باوج
 ؟ مهس الب مسقي وأ ضياقي وأ ميتيلا لام ف

 . ٠ كلذ هل ىرن الف

 ٠ هل هلك كلذ نا ليق دقو : هريغ لاق

 . رايخب مسقي الو ضياقب نآ هل سيلف لسافي نآ : هل لينتو

 ٠ مسقي الو ضياقي : لانت نم لاقو

 ٠ افلتخا .مث امهنيب اهامسقف لخنو ضرأ امهنيب نيلجر نعو

 ٠ الصأ اهانمسق : امهدحأ لانف

 ٠ ةلكأم اهانمسق : رخآلا لاقو

 ىبآد نأ الا هدي ف ام دحاو لكلو لصآ وهف مسقلاب رقأ اذا : لاق

 ٠ ةلكأملا ةمسق ىف ىعدا ام ىلع هنيب هلكام همسق هنآ ىعدملا

 الصتم هلكام ءانثتسا ريغب ةمستلاب رقي مل اذا اذه : هريغ لاق

 ٠ نكمي كلذ نأل هلوق لوقلاف

.' ٠ ايعدم ناك ةلكأم ملق هنأ ىعدا مث تكسو مسقلاب رقأ ناف



_ ٨٥ 

 ةلأسم وج :.

 اوبلط ضرأ ف ء اكرش نعو ١ نم ىتصح ذخآ مهضعب لاتقو فيلآتل

 دحاو جلخ ىف اهلك عطقلا نكي نا ةعطق لك ٠

 . ماسلا اهلدع رظن ةفلتخم عطقلا تناك ناو هبلط نمل فيلآتلاف .

 ىلع جلف لمحي الو هعضوم ف مسقي جلف لكف حالفأ ىف تناك ناف

 جلف ٠ 3 .

 . اذهو اذه نم ىتصح ذخآ امهدحا لاقف نيلزنم ىف نيكيرش نعو
 فلؤي نل رجألا هركو كل'فلوآو ىل فلو دارأ هنأ ىعم ٠

 امهيلع رصقي مل ةيحان امهنم دحاو لك امسق اذا نالزنملا ناك نا : لاق

 ٠ زئاج وهف ةصحلا نم هيلع عقي ام

 مه ١ رد موق رخآلا ىلع عستيو امه دحأ ىلع قضيب ناك نا و

 ٠ هذخآ لزنم ىلع همهس عقو نم لكف ىنم مهسلا حرطيو

 ٠ لضفي ام ردتتب هبحاص ىلع در لضف امهدحأل ناك ناو

 . نسح اذه و معن : هريغ لاق

 لاملا نم ةدحاولا ةيرقلا نم لزانملا ةمست : لات نم لات دقو

 لزانملا ق نو كب ال رخف لزنم نوكي :نآ الا ةدحاو ةمست دحاولا

 ٠ ةدحاو ة همسق مستي هناف هلثم

 ىلع في ًآتلاب ةمسق لزانملا رئاسو ةدحاو لزنملا كلذ مسقنا ن -. .

٠ لودعلا 7



 بي _ ٨٦

 ٠ جلفلا كلذ.ضرل ىلع مسقي هناف مسقي ال نمثلا نم ءىش ناك ناو

 كلذ لخن ىلع تلمح جلف ىلع مسقنت ال ضرأ تناك نا كلذكو

 ٠ جلفلا

 ىلع لمح. مسقني ال .جلف ىلع لاملا نم ءىش عطقنا نا كلذكو

 ٠ رخآلا جلفلا لام

 . ىرخآ ةيرق ىلع ةيرق لام لسحي الو

 ةمسقلاب اهيف مكحيو مسقت ىتلا لاومألا نم۔ مسقني مل ام لكو

 : نالوق هيفف ءاكرشلا دحل۔ىلع ةرضم هيغ مقي ال امم

 ٠ هنمث .مسقيو عانيب هنأ : امهدحأ

 كا ذو هعيبي ىلع نوربجي ال و موسقم ريغ اع اشم لغتسي هنأ : لوتو

 ٠ ةصاخ لاومألا ق .

 ٠ هوجو ىلع كالمألا ىف مسقلا نل ملعأو

 هنم كلذ ىلع عامجالاب نزويو لاكي امم كالمألا نم ناك ام امأف

 ٠ سانلا نيب

 ناف ءاكرشلا نم نباغت ىلا هقف جرخت الضافت لضافتب امم .ناك ناو

 ٠ ليكلاو نزولاب هيف مسقلا

 ليكلاب مسقي هناف افالتخا كلذ ىف ملعأ الو ةميقلاب كلذ نوكي الو
نزولاو ٠



_ ٨٧٣ _ 

 ليك الو نزو هيلع ىرجي ال امم لوصألا نم كالمألا نم ناك ام امآو
 قوسلا تاوذ نم راجشألاو رودلاو هايملاو لخنلاو نيضرألا نم

 هتباثلا ٠

 ةدا دبزلا ىلع سايقلاب اهيف مسقلا نا لنق دقف نيضرخلا' امآف

 اضرأ تناك اذا كلذو ةميقل اب ال رظنلا نيضرألا لضافت ق ناصقنل ر و

 ٠ احاري.

 ىلع ضعبب اضعب ةلواحملاب الا كلذ ىف مسقلا زوجي ال : ليق دتو
 نم دحاو لك ةغرعم دعي ءاكرشلا نم اضرلا ىلع عيبلا . وأ ضايقلا هجو

 3 ٠ ذخأ ام ءاكرشلا

 دق ائيسث راتخيف رايخلاب كلذ نوكي نأ الا مسقلاب كلذ تبثي الو
 ٠ هفرع

 فرعي ال وهو مسق اذا هنأل هلواحم ١ هجو نم اتباث كلذ نوكبو

 ٠ لاملا كلذ نم هل عقي امب لهاج. وهف هل متي ام

 ىلع سوؤرلا ىلع مسقت ضرألاو ءاملاو مومرلا ىف : ليقو

 ٠ ىرتشيو عابيو ثراوتي الصا لعجي مث ىثنألا و ركذلا

 ىل عب رخال امهدحأ لاتتف نيكيرش نيب ناك اذا : قيقرلا ف ليتو

 ٠ هنم ىرتشي نأ امااو هل عييب نآ اما كلذ ىلع ربج ىنم رتسثا و

 ٠ ىرتشيو عيبي نا ربجي ال : لاق نم لاتقو

. ناسغ نب كلام ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج



 ٠ كياع مالس .

 ٠ امعنم كيلع هللا لاز الو امئاد احالص هلا كحلصأ

 انعجولو كلذ انعزجأ . دتتف تام ىسوم نب دمحم دمحم ايأ نأ تركذ

 ٠ ١ ١ نوعجار هنلا اناو هل هلل اناف

 : -3 : ٤

 ةأرما ىهو كتخا ىهو هنبا ةنباو هتنبا ةثرولا نم كرت هنأ تركذو
 | ٠ تأموآ ام الا مالكل أ مهخي اهنم سيلو ء مجع

 “ . . ؟.هيف لوخدلا مكل زوجي فيك لاملا مست اودارأ نا : تلقو - ش

 . امهس دهشيو ليكو اهل ماقي ءامجعلا ةآرملا هذهف 5

 ( . بئانلاو ميتيلا ةلزنمب اندنع هذهو

 ُىمويام ْمتتنل ن نومهنتو اهيلا ءىموي ام مهفت ةأرملا هذهف تناك ناف ٠
 زئاج كلذف اهاام مست ق اهمانم موقي نأ اهجوز ىلا تآموأف هب هيل

 ٠ ىلاعت هللا ءاش ٠, نا

 . مكل عساو وه كلذكو اهجوز ريغ ىلا تأموأ ناو

 ىلع هبرقي ام الا اذه هابشآو زئاج رهف اذ_ھه لثم ق مجعألا امناو

 ٠ مالكلاب الا هيلع كلذ زوجي الف هسفن

 كلذف هب ءىموي ام مهفب ناك اذا ءارشلاو عيبلاو مسقلا ف املو
٠ هللا ءاش نا زئاج



_ ٨٩ 

 مهنم دحاو لك ٦ هدالوأ ناو ادال وآ : كرتو تام لجر نعو .

 لخد الو مهنيب ىرجت ةمسق الب مهدلاو هفلخ ىذلا لاملا نم اءزج

 ٠ لودع لاملا
. .. : ,. . . 4! . | 

 لاملا نم ائيش زاخ دذق دالوألا نم ناسنا لكو:نوغلاب مهو
 ٠ ؛4٩ي فرعو هيلا تبسنو

 ٠ ء ءزجل !حلم ن نم , مهنمو

 فلخو لجر تيلم ١ ١ لجولا دالزآ ( نهم ثام ٨ نأ لا لسف نم مهنمو . ئ .‘و

 اوحصاو مهدج فلخ ىذللا لاملا مسقب نآ اوبلط مهناو نيبتب شيأ

 ٠ مهدج لام كلذب ةنيبلا

 دق مهدلاو نأ هدي هيف ىذلاو لاملا حلصأ ىذلا جتحاو
 ٠ هتجح تنامو تام

 د_حآ لوأل ا تيملا كلذ دالوأ نم ىفن نك 7 تقصو ام 'ىلعغ

 مهنأ ةنيبلا رضحاو لوألا تيمل هفلخ ىذلا ,لاملا اذه ةمسق تبلطف

 ء مست لاملا اذهأ ى : ىرج هنآ نوملعب امأ

 دحاو لك زاح ام ىلا رظني الو م قي لاملا اذه نا : اولاق دتو

 دق مهنم دحاو لك نا ةنتيبلا لوقي نآ :الا لاملا نم دالولا نم

 ٠ لاملا نم هب زاحو هوخأ ذخأ امب ىضر

 ةبجح مهدالوأ نكي مل مهلك اونام دق تيملا لجرلا دالوآ ن راك ن ١

 . ٠ هنبا دم ق امي ىلوأ مهنم دحاو لك ناك مهدالوأ د دع ق . ىقب . اميق

٠ ايح مهنم دحأ مادام لوألا تيملا دالوأل ةجحلا امناو اذه مهفاف



_ ٨٠ 

 دم ق امب ىلوأ مهدالوأ نم مهنم دحاو لكل ناك مهلك اوتام اذاف

 ٠ هنم هنبا

 دالوآ دال وذلاف مهنم دحأ ده ف نكي مل عاسم لام نم ناك نا امأ

 ٠ مهئابآ ثيراوم ىلع عاشلا لاملا كلذ ق عرشي تلا

 نيدبع ىف ناوخالا نم هللا ردق نم ترطاب دق ىنا هللا كمحر ملعا
 مهيطعيو هنمدخ م" وقت نأ ء اكرتل ١ بلطخ ةنس مه دحأ همدختس ] ء اكرش

 ٠ كلذ نم مهببصب ام.مدختسلملا'

 ٠ ةمدخلا ءاكرشلا ( بلط وأ مكصصحب اومدختسا . مدختسملا لاو

 ٠ مكيطعأ وه لاقو

 ٠ هوبلط وأ كلذ بلط ةمدخلا كلذ نم ىدنع حص ىذلا ناكف

 ىلا وأ دحأ ىلا رجأب هملسأ ناك نا الا مهنم هرك نم هرك نااو
 ٠ هبخن

 ٠ مهل تناك ةلغلا نم مهظوظح اوبلط ناف

 ٠ هللا ءاش نا الدع نوكي نأ توجر دتو دبعلا لثم رادلا كلذكو

 نيبو هنيب لجر نعو : نسحلا ىبآ خيسلا بتك نم هنأ دجوي اممو
 ىلع الو ةآرملا ىلع رشي ملو لزنملا لجرلا ىنبف عاسثم لزنم ةريقف ةآرما

٠ نيملسملا



_ ٩١ 

 هئانب ىف ةيردلا لجرلا بلطو ةمساقملا ةآرملا تبلطف ٠

 لودعلا ناف لزنملا اذه نم .عضوم نم هاني ىذلا ءانبلا ناك. نا : لاقف
 ٠ لزنملا ةمرق ق هءانب اولخدي ال وأ مهنيب هنومست

 ٠ هل كلذ ناك ىنب اميف همهس عقو. ناف ,

 ق هتيرد هيلع تدر تءاس نا ةربجملا ىهف هيف ةأرملا مهس مقو ناو
 ٠ اهمهسي ىف عقر ىذلا ءانبلا اذ

 ٠ همدهيف كلذ هصقني وه هذخآيلو هذخآآن مل تعاش ناو

 هصقن بلطف كلذ وه هركو هتيرد هيلع درت نآ :ةآرملا تراتخا' ناو

 ٠ كلذ هلخ

 ٠ هصتن ذخأب نأ اضيأ هل ناك لزنملا اذه ةعامج نيب ناك ناو

 ٠ هذخات .اذهلو اهيأر ريغب ىنب هنكل ةيرذ اهمزلي سيلو

 جرخأ ءاش نا همهس ف مقي مل نا رايخلا وه هل : ليق دتو هريغ لات
 ٠ هتكىرش نم. هئانب ةميت ذخآ ءاش ناو هصخت

 ف ناكو نزولاو ليكلاب مسقني ال امم كرتشم عابم ناك اذا : ليقو أ

 ٠ ةميقلاب مسقي نآ زاج بئاغ ول ميتيل كلاخ

 نيبب ابتك مسبق هن كلذ وبحنب ىلع نب.ىسوم. نع. رثألا, ءاج, دتو إ

٠ ةمبقلاب موق



_ ٩٢ 

 ملعأ هللاو ماتيأ مهيف ناك هنا : ليقو ٠

 ميتيلا ةصح تعيب غلبو ماتيأ نيب كرتستم دبع ناك اذا : اضيآ ليتو.

 ٠ بفئاغلا كلذكو

 ىلع ىقب نم ريخ هعيب ء اكرشلا دحأ بلط اذا : ء اهتفل ١ ضعب ل اتتو

 ععم 4 .٠
.٠.٠ 

 ىلع الا هتصح عيبي نأ كيرشلل زوجي ال هنآ انفرع ىذلا : هريغ نمو
 : ضعب نم هتقث

 ررضلا هكيرش ىلع لخدي اليل انومأم نوكي ام لقأ : لاق نم لاقو
 . ٠ هنانح كلذ نوكيف نمؤي ال نم ةكرشب هنصح ىف

 .ىآرب الا ةردس ىف هل ةصح طعي مل هنآ ىلع نب ىسوم نع ىورو
 ٠ هئاكرش

 انأف اولعف ناف ىئاكرش ىلا بلطأ ىنعملا كلذ هيلا بلاطلل لاقو

 ٠ كلذب اوندأ نأ وآ كلذك

 ٠ مهيأرب الا كاذ لعفي مل هنآ ىنعملاو

 بئانلل نكسي مل ناف كرتشم بئاغلو لجرل نيد لجر ىلع ناك اذاو
 .تيقبو هتصح رضاحل ١ ضبقو هتصح ضبقو الكو مكاحل ا هل ماتتآ لكو

 ٠ تعاضف بئاغلا ةصح

. اعيمج



. ٨٩٣ 

 لصت ملو لاملا نم هقح رادقم دهاسثلا ضبق اذا : ليت دتو

 ؟ هليكو ىلا الو ةصح بئاغلا ىلا

 ضبق اميغ رضاحلا صصاحي بئاغلا ناف لاملا كلذ :فلت ناغ .

 ٠ ءافو لاملا ىف ناك نا قحلا ةيقبب كلاهلا لام ف اعيمج ناعجزيو

 متي نأ الا ىقب ام عيمجب انماض ناك ميرغ ىلع قحلا نا كلذكو
 ٠ ميرغلا و رضاحلل بئاغلا كلذ

 : ناطحق ىبأ باتك نمو .

 . ناكم ىلا ناكم نم لقتني كالمآ ىه امنا ماستألا نأ ملعأو

 مهل زجي مل بئاغ وآ ميتي مهيف موق نيب كرتشم لام ناك اذاف
 كيكو وآ هليكو وآ ميتيلا ىصو وأ ءاكرشلا عيمج نم ةرضحب الا ةمسق
 ٠ لودعلا هرضحو فكئاغلا

 مهسلاب .مهنيب مسقي مث مهنيب مسقلا لدتعي فيك نورظتني مث
 .ء ةميقلاو

 ء اكرشل أ نم دحأ ةرضح الب وأ مهس الب مهنم :رام اىخل ام ١ ا ومس ٠ نا:و

 . ضخغتنم مسقلاف اف ؟اغلا لكو وأ ميتيل ١ ليكو وآ مهتالكو وأ

 اضعب مهضعب ريخو اورضح اذا زئاج مهنيب. رايخلاف نوغلابلا امآو
 ٠ كلذ زاج

 نا شيرق ني دبعس ني نسحل ١ ىلع ىبآ ىص هانل ا نع ةقثل أ ظفحو

: . ٠ رايخلاب ميتيلل ىصرلا مسق ق فااتخاا



.٩٤ 

 : رفعج نب دمحم باتك نمو
 ٠ دحأ .نيي لام مسقب رمأي نأ مكاحلل سيلو

 هبنأ لدع ١ ده امش هبلع 'دهشي نأ هيلع ١ وررانتو اعيمج هورضح ناو

 رمأي مث ميل ىتلا ماهسلا نم اذكو اذك ىلع ةمسق ىرجي هنأو مهل

 همسقم ٠

 هجو ىلع كلذ ف نولخدي مهنأل مكاحلل كلذ امنا : ليقو هريغ نمو
 ٠ مامالا لبتيو مكحلا

 ٠ لاق ام ىلع لدع هينبب الا كلذ نوكي سيلف

 هن زوجي الف كلذ ىلا هبلق نآمطاو مهل هنل ملعي مكاحلا ناك ولو
 ٠ لات ام ىلع ةينبلا ةحصب الا مهنيب همسقي نأ

 نأ : مهلف نيضرألا نومنسقيو مسقلا نورصيي نيذلا ماسقلا امأو
 ٠ نانئمطالا ىلع سانلا نيب لاومألا اومسقي

 ٠ كلذب مهل مهنم مكحلا ىنعم ريغ ىلع كلذ مهل نومستيو

 ريغ ىلع مسقلا اولخد كلذ .مهل انناو مستلاب. مهنيب عطقلاو ا

 لام مست بلاطلا بلط اذاو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوي

 رةهآو همهس رضحي نم بئاغلل مكاحلا مانأ نامع نم بئاغ نيبو هنيب
 ىلع دهشيو امهس اذكو اذك ىلع مهنيب لالا . حصي نأ دعب نم مسقل ام

٠ !دوهش بئاغلا لام



_ ٩٥ _ 

 لاملا نم ءىش دحاو لك دي فو لوسن هلو تام لجر ق ليقو
 ؟ مسقي مل لاملا 9 مهدحأ ىعداف

 ٠ مسقل ١ ةحصم كلذ هلف ىح هينب نم دحآ م ادام هنآ

 لاملا نآ ىعداف رخآ لسن ءاجو دالوألا عيمج ضرقنا اذاغ

 ٠ هلوت ىلا تفقفتلب مل عاتم

 ىلا عاشم هنآ ةنيب مدقي نأ الا هدي ىف ام دحاو لكل تبثيو
 ٭٠ مويلا

 مهنم دحاو لكل عقي مل تمسق اذا ءاكرش نيبن رادلا تناك اذاو
 ع ايب نآ بلطو ناكسالا لنآ نم نكسلل هب عفتني ام ةصاخ دحا ولو همهس

 ٠ نمثلا مسقيو

 ٠ ةرضملا لصملا مس ىف هيلع نأل هل كلذف

 اذكهو كذ ميل ناك مأب اهونكلست نا أ ىراوحلا وبآ لاا

 نكس مهنم دحاو لكل نكي ملا اذا : هللا همحر ديعس ويأ لاق

 تلغتساو اهلاحب رادلا تكرتو لودعلا رلخن ف ناكسالا لقأ نم هب عفتني

 تمسقو ١ هلغل ٠

٠ هرثكأ وأ لقأ همهس دحاو لكل مستقيف ضرألا اماف : هنمو



. ٩٦ 

 هب عفتني "ّضزأل ١ نم عضوم همهس ق عقي ناك اذا : هريغ لاق هنمو

 ءاملا هلثم ىلا قاسي هنأ سانلا نيب فرعلا نم هيلع امم حبسلا ىف

 ٠ اهوخن وآ ةلخن ليسغفي نآ لثم ىتسللا ىنعمل

 , . ", . : ` ! : : ! :77 :ز :

 ىرجي امم هوحن 2 ةرذ درع عرزي نآ لثم كلذ نود ناك اذا ا امو

 ٠ ىنبجعي . اذكه ا ذه ىلع . مسقل . ىلع نوربجي ,راف . .و

 ٠ كلذ ف رظنيو ةلخنلا هيت ىدنع ةمركلاو

 ٠ . ةلوق ئنعم ه ىلع اذل ده و

 همهس مهدحأل عقي ملو رجزت ضرألا تناك, اذا : ءاهقفلا ضعب لاتو

 ٠. ادحاو مهلماع نوكي نأ ىلع مهل ريج ةرضم كلذ ف ناكو لمعي ناك منم

 هركو هسفنل لمعيو هباودب ىحي نأ ةصحلا بحاص دارأ ولو
 ٠ ادحاو مهلماعب ١ نوكيب نأ الا 4د رقأ مل رخآلا

 بوبحم نب دمحم نع نامئع نب ناهبن انثدح : ىراوحلا وبأ لاتو

 ا_هيف هل عطقني ام ةثرولا نم دحاو لكل مقي مل اذا رئبلا نأ هللا همحر

 . ذخان اذهبو مسقت مل لامع

 دماو الك عرزتو مسقت يناف رجزلا ريغ ئلع ىتلا ضرألا اماو "ا
 ٠ ها ناك ام دحاو لك عرزب نأ جلفلا ىلع . نكمي هنأل هل ناك ام

 هب عفتني مل مسق اذا ءىش لك رثؤملا وبأ لاق : ىراوحلا وبأ لات
. ٠ اوفلتخا اذا اومسقي ملو هعيب ىلع هلهأ ربج



.٩٧ 

 رمأو ماهس ىلع ىوط ةعارز ىف اوكرتشا موق ف : ىلع ىبأ نعو
 ٠ لمعلا كلذ نم ءىش ى اوأدبي نأ لبق مهدحأ عجر مث فورعم

 ٠ ةعجر هل سيل : ل انت

 هناف ةينآلاو عاتملا ق ءىش لك ناف ميتي ءاكرشلا ق نكب مل اذاف

 ٠ ةميقلاب هنومسشقيو موقي

 اوربجو مهيلع مكحي مل كلذ ىلع اوقفتي مل نا : ليق دقو هريغ نمو
 . هوموتي اوءاش نا

 نم ذخأيف ةدلبلا ىف هوعيبي نأ مهيلعف كلذ ىلع اوحلطصي مل ناف
 حلص كلانه نكي مل اذا هنأل هتصح مهنم دحاو لك ذخأبو مهنم دارأ

 ٠ ميتيلاو بئاغلا كيرش هيلع ام ىلع اولمح قافتا الو

 ناكو ناويحلاو ضورعلا مسق ىق اوفلتخا اذا : رثؤملا ويآ لاق

 ٭ اهنمث مسقتو بئاغ مهيغ

 ٠ رثك ول كلذ لق عرزت ىتلا ضرألا مستتف لخنلا امأف

 ٠ صصحلاب اهنولكأي مهنيب ىه و ةلخن تناك ناو

 ةيرق ىف ناك اذا امايآ اذه هذخأيو امايآ اذه هذخأي دبعلا كلذكو

 ٠ ةدحاو

 ىلع ىبآ ىآر وهو هعيب ىلع الو هتميق ىلع نوربجي الو 9
 + هللا همحر

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج - ٧ م )



 _ _ ٩٨

 ٠ ةلضافنم افابسأ كرت لجر نع و. .

 ٠ فيس لك نم ىتصح ذخآ انأ : ةثرولا ضعب لاتف

 فويسلا نم صلختي مث فويسلا موقي نكلو كلذ هل سيل : لاق
 ٠ ةميقلا نم هل مقي ام.ردقب

 ٠ معن : لاق هريغ نمو

 ٠ اهنمث مسقو فويسلا تعيب اوقفتي مل ناغ

 ٠ بئاغلاو ميتيلا ءاكرش كلذكو

 عايب هناف ةميقلاب مسقني ال عاتملاو باودلا نم ناك امو

 ٠ هنمث مسقيو

 اذه. نأ منلا مون 7 ملو . ارا د ةثرولا مسق ١ ذا.و . .

 هلط ا.ذا | صقتنم مسبقل اف هيل ١ جاتحم مهلكو هنصح ق هل عقو نمل دروم ١

 ٠ كلذ مهدحأ

 دحاو لك جرخيو ضرألا هذه ةعامج نم اقيرط دروملا اذهل اوجرخيو
 سيلو هنم هالاو امم مهنم دحاؤ لك رتسيلو قيرطلا كلذ ىلا هتصح نم

 ىلع اوقفتي نآ الا مهعمجي ىتلا رادلا باب ىلع اباب اولعجپ نأ مهيلع
 ٠ كلذ ريغ

 عفتني امم اذه وحن وأ دروملا وآ قيرطلا عقو اذا مستلا كلذكو

 ضقنلا مهدحأ دارأ مت طرش الب دحاو مهس ق را دلا لهآ عيمج هم

. ضقتنم مسقلاف



, ٩٩ 

 نم ءىش جرخ اذا هنآ اهمستو ندعملا مهررد ق : لاق. نم لاقو

 ٠ هيق دولوملا ةصحف رهرجلا

 لمعتسي ملا ناو رهوجلا نم ءىش حورج ريغب تام نم, كلذكو

 ٠ رانلاب

 ةفيك فرعو ماهسلا ىلع لالا تبسح مسقو مسقلا عقو اذاو

 امناو دولوملا كردي مل ولو همهس مهنم ذخأ نم دحاو ناسنا لكل عقي

 ٠ لبقتسي اميغ هل نوكي

 ٠ مست ام ام كرد هنأ رصعب ى الو

 عفتني امم. اذ_ه وحن وأ دروملا وآ قيرطلا عت و اذا مسقلا نعو

 مهدحأ دارآ مث طرش الب ءاكرشلا دحآ مهس ق عقوو ر دلا لهأ عيمج هب

 ٠٨ ضتقتنم م _سةتلاف .ضقنلا

 مهدحأ بلطف ءاكرش نيب ةرجش تناك اذا : هللا ديع ويآ لاتو

 مسقنا من مث عطقت اهنكلو ةمئاق مسقت ١ل اهناف كلذ نوقابلا هركو اهمسق

 ٠ هعوطتم ىه و مهنيب

 هتنم سسق راثلا تابجاص نم تناكو اهعطق ىلع اوقفتي ملل ناو

 ٠ ةرمثلا

 مسقب هناف هومستقيب نآ اودارآف جالفآ ق ءاكرش نم لام ناك اذاو

: لخنو ضرأ نم هيف ناك ام هلايح ىلع جلف لك



 س ٠٠!\.

 جلف لام ىلع جلف لام لمحي الو لخنلا ىلع ضرألا لمحي الو
 ٠ ر خآ

 لك_ل نهنم عقي ال ام وأ لتأ وأ ترااخن رخآ جلف نم ن اك ناو

 رخآ جلف نم اهريغ ىلع لمحت ال لخنلا هذه ناف هب عفتني ام مهس بحاص

 فلؤيو ضرألا ىلع ةميقلاب لمحت جلفلا كلذ نم صترألا عم مسقت نكلو
 ٠ قرفي الو هل ناك ام ءاكرشلا نم دحاو لكل

 هزكو ادحاو مهسلا نوكيل فلآتي نآ ءاكرشلا ضعب دارأ ناو

 : مهنم ىقب نم مهيلع كلذ

 ٠ همهس مهنم دحا و لك مهسيلو ١ وفلؤب نأ مهل كلذ سيل : ليتف

 نم دحل ىلع ررض كلذ ىف نكي مل اذا هنأ : ىأرلا ضعب فو

 ٠ زئاج كلذف ءاكرشلا

 نم لعف نم ىلا تفتلي مل مهنم دحآ ىلع ررضلا عقو اذا امأو

 ٠ مهنيب لدعلاب مستيو هتصحل هنلا زا

 ٠ ءاسث نم ىلا هعفديلف همهس ناب نا

 رخآ جلف ف ناترفحو ةلخن تيقبف ةمسق اومسق موق ف : ليقو
 ليتف رثكأ وأ لتقأ ول مهسأ ةينامث ىلع مسقلاو كلذ الا هيف مهل سيل

 نكمي مل اذا رخآلا جلفلا ف ناك ام ةلخنلاو نيترفحلا ناتلخنلا ناتاه لمحت

 ٠ هب عفتني ام مهس لكل كلذ نم عقي نأ

قرفي الو فيلتب جلف لام لك مسقي هنآ ليق دو : هريغ نمو



_ ١٠١ 

 ضعب ىلع عضا ومل ١ ضعب ىلغآ مه دحأ كلذ بلط ولو ءاك رشلا نم دحأ ىلع

 ىتح لخنلا نم ءىدرلا ةميق نم حرطيو ىلاغلا ةميق ىف داري هنكلو
 ٠ ل دنعي

 ةيلاغلا ضرالا ىف صقنيو نودلا ضرألا ف ىلغي هلعل ىغلي كلذكو
 عضوم لاملا نم ءىش نوكب نأ الا كلذ ىلع مهسلا حرطي مث لدنعب ىتح

 اندنع كلذ ناف ءاملا هيف هراكنب ىق سلا تعو وأ دلبلا نم قرط ف
 نم ىلع ررضلا هيف عقي كلذ نأل هدحو مستي هنكلو هريغ ىلع لمحي ال

 . مهيل كلذو ١ وضريو كلذ ىلع ا وقفنى ن آ الا هل عقو

 وهف كلذ ىف مهؤالكو وآ ءاكرشلا عيمج مسقلا رضحي مل ناو
 . ,  . ٠ ؟ .... : ٠

 كلذ ريغ وأ مهنوخآ اوناك اذا ةعاضرلا نم ديبعلا - .كنم ال اممو

 نومسقي الو نوع ايب الو مهتمدخ نوصاحتي مهناف هحاكن لحي ال نمم

 مدقب 4 ٠

 زاجأ هيف فلتخي ةعاضرلا نم خالا عيب نأ انفرع ىذلاو : هريغ نمو

 ٠ نيملسملا نم هدر نم كلذ درو هزاجأ نم كلذ

 مهنال لاح ل_ك ىلع مهعيب زوجي ااف باسنألاب ةوخألل ١ امأو

 ٠ مهتوخا نم مهكلم نمل كلملا لوصحب نوقنتعي

 هفلخ الام اوثرو راحصب رفن ةثالث ف : هللا دبع ىبل نع انغلبو

 ىف مهنم دحأل سيلو مهعمجي امم نمثلاو هورتسنأ لام مهلو مهوبأ

ىرنتشم ١ لخن ١ ولمحو ةدحلا و ةمسق هومستققف دحآ ىلع لضف كلذ
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 نأ هللا دبع وأ ىأرف ضتنلا :مهدحأ بلطخ ثاريملا .لخن ىلع ءارشنا
 :قتنم مست كلذ

 موقل ةدحاو ةمست هلك لاملا ناك اذا نسحلا وبأ لاق : : هريغ نمو

 ةمسق هلك لاملا. مستا نيعمجأ ة هٹرو: مهو اذه ق ماهسلاك اذه ف ماهسلا و

 ٠ كلذ زاجآو ةدحاو

 مث دحاو مهس ف هورتسشا ام عقوف عمج .عقو اذا : لاقو عجر

 ةمق ثاديملا. مسقب .نكلو :هوثرو ىذلا :ف مهيلع عجرب سيلف قحتسا

 ٠ ىرخآ ةمسق هورتسشا ىذلاو

 هوزتشا امم مهيديأ ق اميق هتوخا ىلع عجر مهنم ده كردأ ن

 ٠ ءارشلا نم

 امم مهيديأ ق اميف :هتوخ ١ ىلع. عجر. مهس د_:كأ .كردأ ن ٠ كلذكو ..

 ٠ ءارشلا نم هورتشا

 مهيديأ ىف اميف مهيلع عجر ثاريملا نم هل عقو اميف .كردأ نا:كلذكو
 . ثاريملا نم

 دحاو لكل نارهن ضرألا كلت فو ضرأ اميهنيب. نالجر ناك ناو .
 رخآلا ىشغي ال ام ضرألا نم ىشغي امهدحأو دح امهنيب سيل رهن اهنم
 ٠ اهيف نيكيرش اناك اذا ضرألا هذه نم فصنلا الاا امهنم لكل سيلف

 هجوي نيآ ملعي ملو لام هلو باغ لجر ى : هللا دبع ىبأ .نعو

٠ هلام فيقوت ةثرولا ضعب بلطف اليكو لكوي ملو.
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 هلعجو هلام مكاحلا فقو نامع دودح نم جرخ هنأ حص. نا : لاق

 ٠ هتثرول نوكيف هتوم حصي وآ هل نوكيف عجري ىتح ةقث دي ىف

 كلذ مداقتي نأ الا هلام فقوي مل نامع نم هجورخ حصي مل ناغ

 ٠:ةقث ىدي ىلع فقوي هلام لك نأ ىسغف نامع نم جرخ نأ حصي ملو

 مهضعب لاقف موق نيب :ركذ نعو هللا همحر ىفصلا نارمع :نعو
 ٠ اظيغ لمح ام جرخت

 ٠ هب تبث نم-جرخي :مث"كردي ىتح هكرتي : مهضعب لاقو

 ركذلاب رفي امم ظيغلا جارخا نكي نآ'الا اظيغ هنوجزخي : ناقو ا "
 ٠ هجارخا مهل ىرآ الف

 -ه اكزدي ىتح هوكرتيو : لاقو

 ٠ ملعأ هللاو لوقأ كلذكو

 !كرتيو دارأ نم جرخي نأ ىلع اومستقا ناف : تلق ٠ اهنع لئسو

 ؟ كردم ىنح مهنم دارآ نم

 ٠. كلذ زوجي ال :, لانق

 ؟ ركذلا ءانط ف لوقت ام : تلق
 ٠ هتعاس نم هجزرخي 9 الا زوجي ال : لاقت

 اهب تبني ىتلا روكذلا عم .ناك اذا ناهبن لاق :.ئراوحلا .وبآ :لاتق

٠ اتاين جرخآ



 س ١٠٤.

 . ذخأن اذهبو اظيغ جرخ اهب تبني ال ىتلا روكذلا نم ناك ناو .

 : ةلاسم وج

 ىهو رجسثلا نم اهريغ وآ ةردس اهيف اضرأ اومستقا موق نعو
 ةرجشلا تمظعف هريغل ةرجشلاو لجرل ضرألا تعقو ةريغص ذئموي

 مسقلا موب اهردت الا اهل سيل نآ ىلع وبأ ىري دقف اهؤاضعأ تعستاو

 ٠ كلذ ملع اذا ضرألا نع عطقت كلذ دعب داز امو

 ٠ هلهأل مرلاف دحأل لصآ اهبفو موقل راثآ لك : ليقو

 ثد_ح امم اورمع امب ةنيبلا مهيلعو اورمع ام لصألا باحصأل اماو

 ٠ رائآلا باحصأل ىقابلاو مهل وهف مهدوهش
-. 3 

 ىف ءاكرش هل لجر نع هللا دبع ابأ تلاس : ناطحق ىبل فيلات نمو
 اهحرطي لجرل اهوطعآو قرو ىلع ماهسلا اوبتكو اهمسق اودارأف ضرأ
 ىقرش نم هنأك انهاه نم آدبا ماهسلا حراطل سانلا نم لجر لاقف

 ٠ ضرألا

 لبح مش ىقرش لاق نم لوق ىلع انهاه نم آديا اضيأ كبرشلل : لاتقو

 نقيتسي ملو ضرألا نم ىقرشلا ف ردي همهس هنأك كيرشلا اذه ىلا
 . ماهسلا حراطي هنأك ردي ملو همسا هنأك ىآر نكلو هيلع

 . مسالا ىآر ام دعب وآ مسالا ىآر ام : ليق

 ةمستلا' .هذه ق حرج هيلع لخديأ ىرب ام هدلع هبتشا دقو ِ

٠ كلذب سأب ال وأ
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 ىتح كيرشلا اذه ىلع سأب .ال : هللا همحر هللا دبع وبأ لاق.
 ٠ ماهسلا حراط دي ق همسا ىآر هنآ نقبتسي

 ٠ هلوق ىلع هحرطف انهاه نم هحرط : لاتتف

 _ ؟ نتقبتس ١ ناف : تلت

 ٠ هنم ناك ام ءاكرشلل لوقي نأ هيلع : لاق
, 

 هيلع ام وآ امارح ضرألا هذه نم همهس ىرتآ لقي مل ناف : فتلت

 ؟ ساب

 ٠ هللا ءاش نا هلام هيلع دسفي الو امارح ٦٢ ال : لاق

 ١ وتلآو مهليكو مهمسانقف ماتيل مهيفو اضرآ ١ ومسنتق ةأ موق نع و

 عاب نم عابو هتصح ءاكرشلا نم دحاو لك ضبقو ١ دحاو امهس ىماتيلل

 ٠.. دجأ عيبي مل وأ ءاكرشلا نم

 مهتوسكو مهمدأو مهتتفنل مهل ناك ام عيب ىماتيلا ليكو دارأف
 ؟ ال مل ةمست لاحب هارتسثا نل لاملا ءارش عسيآ مكاحلا ىأرب

 ضعب ىضقني نأ الا هارتسثا نمل لالح وهو هئارشب سأب ال : لاق

 ٠ مهضعب ءاكرشلا

 ىلع هيف :لسفو ىماتيلا ليكو نم ىرتشملا مهسلا اذه حلصآ دتو

 . ءاكرشلاو ةثرولا عيمج ىلع وآ ىماتيلا ىلع كردلا نوكي ام

اومسق دق اوناك اذا ةمسق ضقن لاملا اذه ىق هل ىرآ ال : لاق
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 جاتحي اميخ ىماتيلا ليكو عاب وأ ؛اوعيبي مل وأ .مهنم عاب نم عاب وأ
 ٠ مكاحلا ىآر ام ميتيلا هيلا

 ٠ همسق ىلع ماقت وهو اضتتنم ١ ٥ رآ الف

 ٠ اهمسق ىري ال ةراثالا مسق كلذكو : لانتو

 ملو ةمسقلا تيث مهنم تام نم كلذ ىلع تامو اهومس مه اذاف

 ٠ صعب
 هم ۔ ٠

 هلعل مهنم نوكيف لام مهنيب موق نع : هللا دبع ىبأ باوج فو
 -ه روثو جالفأ ىيلع ضرأ هنم دارأ

 ؟ هدح ىنلع رئب لك مسقنو نضيب .اهضعب ىلع روثلا لمجي له

 س ش اعم 4 مشت نم. عنقي ناك اذا هدح ىلع رئب لك مسقل لي لوقأف

 ٠ همهس ردق ىلع ةعفنمو

 :لمحيو ررضلا هنم لمحي مل ساعم الو :ةعفنم هيف نكي مل اذاف

 ٠ .ىرخأ ىلع رئب لك مسقلاب

 ضعب ىلع مهضعب لمحي هدح ىلع جلف لك مسقيف جالفألا امآو

 ٠, هدحو مستي هناف يرجملا ثبو بريثلا,بعص امبالا

 هدحو ءاملاو هدحو امهنم دحاو لكو لخنلا ىلع ضرألا لمحت الو

: . ؟. هريغ ءىش ىلع لمحي,الو



 ۔-۔ ٠.٠ / . ۔.
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 ىلا ةعطق لك نم هتصح ءاكرنشلا ضعب لازأ نا تيأرأ : :ثلق

 . ىرخأ

 ٠ زضي :مل وأ :غاكرشلاب كلذ رثا اهذحو ةعطق لكا تمسق :ا لاتق

 هتلازا نم لتف اما يلا تفتلي مل مهنم دحأ ىلع ررضلا عقو اذاف
 ٠ مهنيب لدعلاب مستيو هنصحمل

 “٨`ءانث نم ئلا هعفذێلفا همهنسنناب اذاف

 مل زرض ةمسقلا ف ناك أذا لاومألا نم :"عاشملا مسقأف ناو "

 ::؟ زرض هل مسنقي مل نم ىلع ناك:ناف : تلق .

 نومداقتي نكلو مسقي مل ليلقلا بحاص ىلع ررضلا ناك اذا : لات
 . ! ` ٠٭ هضارغلا ى

 رارض الو ررض ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لاقو ا
 : ٠ ) مالسالا ق

 نآ الا هل قفني الو نيد ( هيلع ةمسقلا بلطي ىذلا ناك ناف : تلت

.. ٠١... 

فلاب :نيدبعلا .دحأ م"وقف مسقلا دارأ نيدبع ىف نيكيرش نعو
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 ى ذلا امه دحأل عقوف ١ رياخت وأ مهسل ١ ايقلآو فالآ ةثااثي رخآل ١ موقو

 ٠ هبحاص نمو هنم رايخلاب ول مهسلاب ةثالث ىواسي

 نيديعلا دحأ كلم مسلاب اناي املف هيلع :ىذلا فلألا درب نا

 ائيش درأ ال فالآ ةثالث ىوسي ىذلا دبعلا بحاص لاقف كلهي مل وأ
 ٠ لضف امهنيب سيل هنأل

 ضقن اودارآو لودعلا نم دحآ امهنيب لخدي مل هنا : تلق

 ٠ مسقلا ناك اذا. امهنيب رايخلاب وآ مهسلاب امهنيب ىرج ىذلا مسقلا

 وهف امهنم تام ىذلاو امهنم رضحم:.وأ: امهيلع نيدبعلا فوقو دنع

 ٠ رايخلاب وأ مهسلاب هل عقوأ ىذلا لام نم

 دزي نأ مهرد فالآ ةئالث ىوسي ىذلا .دبعلا ذخآ ىذلا ىلعو

 ٠ ىضتنا رايخلاو مهسلا ىلع امهنيب ناك امك هكيرش ىلع مهرد ىفلأ

 مكحي نأ مكاحلا ىلعو : ةكرب ندب هللا ديع دمحم ىبأ بانك نمو

 ىلوتي نأ هيلع سيلو هيلا كلذ اوبلط اذا مهلاومأ مسقب ءاكرشلا نيب
 : ٠ كلذ ىلع سانلا نم ادحأ ريجي الو مهنيب اميف مسقلا

 ٠ مهنيب مسقلا ىلوتي نم بلط مهيلعو ,

 مامالا نوكي نأ الا سانلا نيب مسقلا ىلع ءاركلا ذخأ مساقللو
 رلخنلاو ةمساتملا سانلا نيب ىلوتي نم هلودع نم بصن دت ىضاقلاو

 نم كلذ ىأر اذا نيملسملا لام تيبو مهدنع حا زآو مهنيب رجش اميف

٠ نيملسملا حالص



 ۔ ٠٩!

 ٠ تاوفه الا هنم عقت الو رئايكلاو رئاغخصال بنتجملا

 ىوقتلا ليلق ناك وآ لدعلا نم ترثك اذا رئاغصلا نا : ليتو

 ٠ هتداهش لبقت نم دادعا ق نكي مل اه

 ق : هللا همحر شيرق نيه ديعس نيب نسحلا ىلع ىبآ ىضاقلا نعو

 هيف عزانتم الو دي الو رامع رثآ هيف سيلو نيضرأ نيب بارخ عضوم

 بارخلا بنجب ضرآ نيعراشملا د حألو امهنم دحاو لك هاعداو نالجر

 حلصب هيلع .اتفناف قيرط بارخلا نيبو امهنيب ضرآ اضيآ رخآالو
 ٠ امهنيب

 القنو هيف هدي .حرطف بارخلا ىلا دمع رخآ اناسنا نا مث

 ٠ هحلصأو هنم ةراجحلا

 : دحال دي هيق سيل بارخو رهاظ اذه نا : لاتقو

 ؟ اتغوم كلذ ىل نيب ةفصلا هذه ىلع بارخلا اذه مكح نوكي نا

 : نالوق ضرألا هذه لثم ق تفرع ىذلا : با.وجلا

 ٠ دلبلا لهأل همكحف دلبلا فخ هئطو ام : لوقي ضعب

 دي تاذ ريغ ضرأ تناك اذا اسأب كلذ ذخآب ىري ال : ضعبو

٠ كلام ىلا ببستت ملو
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 : ملعأ هللاو ةروكذملا ةفصلا هذه ىلع اهذخأ. ذخال ىرأ امو

 اذا بارخلا ف فالتخالا : دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع تظفحو

 . نيلام نيب ناك

 ٠ هيلع ةلمتسثملا لاومألل وه : موق لاق

 . مهل مب وهف دلبلإ فخ هئطو ام : موق لانو

 . تاوم همكحف ةرامع رثآ الو دي هيف نكي ملام : موق لاقو

 هتاوملا..: لاق. هنأ, هللا همحر بوبحم نب هللا دبع نع كلذ ىوريو

 ٠ راحصب ىراد ىدجسم نيب

 ٠ اهلاحب كرتت اهنأ نظأ اميف : مون لاق.

 بار_خ امهنيبو فورعم رامع امهنم ةدحاو لك امهنيب نيتيرق نعو
 . .مهل بارخلا نآ ةيرق لك لمأ ىعدا دحأل هيف رثآ ال

 . امهنيب نوكب هنآ .نيضزآ نيب بارخ لك نا لاق نم لان دق : لاق

 ه هلب وهف ارثأ هينف رثأ نمو كلذ لئم اذهو .: .

 نم كلم اهنأ نارهظلاو لابجلا ىعدي نميف : ىبحي نب دشار نع
 .٠ هي فورعم عضوم ةرامع الو اهيف ةمدتتم ةعارز ريغ

 ث ءارتفلل كلذ مكحو كلذ ف كلم هل تبثي الف : باوجلا

 رخالل امهدحأ لاقف ةباد لجر نيبو هنيب لجر نعو : رثألا نمو
. ىبأيف سانلا ضعب ىلع اهعيبت وآ ىنم رتسأ وأ ىل عب
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 ؟ كلذ مكحلا همزلي له

 . عنتما نا ربجي معن : لاق

 ‘ ؟ هلثم وه انت وأجينودلا كلذك.:: تلق

 ٠ ممهئيف اهتاميسقت ةلغ هنل-ا.دح الا : لاتق

 ناربجي امهناف ةنفجلاو. ةصقلا امآو كلذ لثم ىلع ناربجي الو

 ٠ هرف افلتخا اذا كلذ لثم ىلع

 هيبآ لبن نم ىصو ميثيللو غلابو ميتي مهيف ءاكرش نيب لام نعو
 هل نمم رضح نم رضحو لاملا مسق ىلع ميتيلا ىصوو نوغلابلا قفتأ

 عقوو الدع مهستنأ ق هوأر ام ىلع هضعب ا'وزجف لالا ةميتتب ةقارعم

 لانملا نمو مهماهس نوغلابلا ضبقو ميتيلل ىصولا راتخاف هيف رايخلا
 لخنلا ةمسق تناك ءىش هنم هب مهتفرعمو ىضارتلا ىلع هيف فقوي مل ءىش

 ` ٠ همهسزاحو هيف فوقو ريغ نم يرحتلاو ضرألا ىلع ةلومحم

 رمهت نأ دعب همهس ف نبغلا ىعداو ضقنلا بلط نيغلابلا دحأ مث
 . تباث ريغ وأ اتباث مسقلا اذه ىف ىرن ام رثكأ وأ ةنس

 : فالتخا رايخلاب ميتيلل لاملا مسق ىق رثألا ف دجوي ىذلاو

 لاملا حلصيو هلاحب لاملا ن وكيو كحلا ف ق . تبثي ال هنا : لاقت نم لانف

 . ةلغلا مننقتتو لاملا نم

 . رظنلا ىف ميتيلل حلصأ كلذ ناك اذا كلذ زوجي هنا : لات نم لاقو

٠ غلب اذا كلذ ىف رايخلاب ميتيلاو
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 ٠ هل كلذف هيملا راص امب ىضر ناف

 ٠ كلذ ناك ميتيلا رئيغ ناو

 ٠ هتزاجابو هب لاق نم لوق ىلع هيف فلتخا دق هنآ : ىعمو

 ۔ مهسلاب الا زوجي الو مسقلا مقي ال : لات نم لاقو

 ٠ طوحآ ىدنع ااذهو

 ىلا فيقوتلا نم ىغم ام ليبس ىلع رايخلاب هيف زوجي : ليق دتو
 ٠ هب لات نم لوق ىلع ميتيلا غولب

 ولو مسقلا ضقتنا نبغلا حص اذا ليق دقف نبغلاب غلابلا ةلغ امأو
 ٠ نيغلابلا نم ناك

 كلذب ىضر دق هنأل نبغ هيف ناك ولو هيلع تبث : لاق نم لاقو
 ٠ غلب اذا ىبصلل نوكي رايخلاو هيف هل رايخ الف

 : فالتخاب نيغلا ىق : ليق دقو

 ٠ رشعلا : لاقت نم لاقف

 ٠ هلثم ىف نباغتي الام : لاق نم لانو

 جاتحي ام الا ناويحلا نم ءىش هل هكرتي ال هنأ ميتيلا ف : يقو
 3 ةعنص هل أعف روث وأ رامح لثم هعرز ىقسل وأ هضرأ دامسىل هيل ا

 هيلا جاتحي ام الا ناويحلا نم ائيش هل كرتي ال : لاق نم لاقو
. :ة .: ٠ مدخي نمم ناك اذا هتمدخل



 س ١١٣

 هرضحي لعف قوسلا ريغ ف رفوأ هل ءا دنلاب عيبلا نآ ىآر اذاو

 ء هل رفوآ هنآ ىريو كلذ رصبي نم

 نأ الا ميتيلل ىصولا نم ىرتشي ال هنأ : لوقلا ضعب قو

 ٠ ةتث نوكي

 وهو كلذ ريغ وأ لزانم وأ ضرأ وأ لخن لام مسق ىلا ىع دا نمعو

 ةصح لاملا فو مسقلا نورصيب نومستي نيذلاو مسقلا لدع رصبي ال
 ٠ بئاغ وآ ميتيل

 ميتيلل عقي ام رصبيو مهعم بسحيو مهعم رضحي نأ هعسي له
 ؟ هريغ مسقلا ىلتي ىذلاو مسقلا ىلتي ىذلا ءاكرشلا بئاغلاو

 نم هبلع هفتوآ أذا هيلع لدتسي الو مستلا رصبي مل اذا : لانت

 ىف لخدي نآ ىنبجعي مل مسقلا ىلع نونمؤي ماسقلا نكي ملو هرصيي
 ٠ هل مسقلا الو هيلع ةداهشلا الو هي مكحلا ىنعمب مسقلا اذه رمآ

 هب لدتنسي ام رصيب ام وأ هباسح رصبي ام هجو ىلع رضح ناو |

 الف هوجولا هذه دحآ ىف لوخدلا الوق نيرضاحلا ةلمج فق :نوكي وآ

 ٠ ءاكرشلا نم دحآ ةجحلل اعطاق نوكي امم اهريغ

 ٠ كلذ هيلع قيضي الآ وجرأف

 نيمهس لعجي ةكرتشملا ضرألا مسقي ىذلا دارآ اذاو : هل تلق

 امهوحرطب مث لفسأ رخآلاو ىلعآ امهدحآو ئبرغ رخآلاو ىقرش امه دحأ

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج ٨ م )



١١٤ 

 هتصح هل مسباقت ءاكرشلا نم ردي مهس ىأل ماهسلا هيلع ردي امهرآف

 ٠ مسقلا ىرجم فيك وأ مسقلا غرفي ىتح ثلاثلا مث هيلي امم ىناثلاو

 . اهيف رظنلا مكحيو ضرألا لدعي نآ دعب اذكه نوكي هنأ ىعم : لاق

 اوبلطف اراد كرتو ادالوأ كرتو كله لجر ىف : ناورم ىبأ باوج نم
 + مهنيب اهمسقو مساقلا اهلخدف اهمسق

 عم الودع رادلا تلخدأف نبغلا اوكش ءاكرستلا ضعب نا منت

 ةولمحا اهيف عضاوم اودجوف نبغلاو رادلا عرذأ ىف رظنيل مسقلا
 ٠ 3 وآ .عارذ ىتئام لصوف

 نيل اهيخاو ةم ةميتيلا مهس فكلذ ناكو ماهسلا نم ءىش مسقي له

 :و ٠ ءىش نيغلابلا مهس ق

 : ىار نم ناكف مسقلا ذرو ضقنلا تبلطف

 دجي مل ىذلا ىقابلا نأل ضقنلا ناوخالا نم رضح نم ىأرو

 .هل كلذف مهسلاب الا ميس جرخي نأ مهنم هرك نمف مهلك ءاكرشلا ةمق هل

 "ىضخآ اذا ضعبلا 7 ىلا ماهسلا نُم دريؤ هتباث ماهسلا نوكت امناو
 حرط دعب كلذ ةفرعم كردآ مث طلغلا .عقوو عرذلاو ةميقلاب لاملا

 ٠ ضعبلا اهضعي نم ماهسلا ىلع درب كلذف ماهسلا

 ٠ اعيمج ٥ ودرب ةماعلل قحف اذه امأف

 :!ورلتنف مسقلا اوضق املف مهنيب الام اومسق موق ف : هريغ نمو
٠ مسقل ١ هيلع ىرجي امم ةلخن ا ومسن دق مه اذاف



_ ١١٥ 

 . ٠ صخقتنم مسقلا : لات

 نم عضوم لكو نيكاكدو لزانمو ةقرفتم ضرأ مهنيب موق نعو (

 امهنم دحاو لك نابو مهسلا حرطو ماهسلا نيب قرف اذا قيض وهف مهلام
 حرط نأ د صءعهي نم عجر مهنم ١ دحأ نأ ريغ لدع ةمسق . ىه د همهسد

 ٠ مهسلا

 ٠ ةمسق حلصي ال انلام نم ىقبيب ىذلا نإ : لوقي

 ضقنو هل مستت ام ضقن بلطو اررض هدجو ىقبي ىذلا مست ىو

 ٠ هيف ىقب ام مسق

 ٠ ليكو اهل سيل ةميتي مهيفو مهل ةعطق نومساتيو : لانو

 ٠ لودع فقيف مسقلاب اوضارت اذا زئاج مسقلا : لاق نم لاقو

 ٠ مسقلا زاج رابخ اهل عقو ىذلا نآ اوآر ناف

 ءاكرش ةعامج ف : شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع ىبآ ىضاقلا .نع

 هتفرعمب مهلهجل نوملسملا مهعم .لخدي نآ ريغ نم مهنيب الام اومستقا

 اوفو دق مهنآ اودهسشآو نيملسملا نم ةعامج رضح مسقلا نم اوغرف املف

 كلذ دتعف همهسب مهنم دحاو لك ىضرو هو_هتأو هومسق ام لدع

 . مهدحأ ضقنت

؟ كلذ ىل نتيب مسقلا متي مأ هضقن متيأ
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 ةمئاق هضقني امم ةلاهج هيف ناك اذا سيتلا ن نأ تفرع ىذلاف

 ك مهيلع كلذ تيث هي ١ وضرو مهنم دمحاو لكل ام ةفرعمي اورتنأو ء كرشلا

 ٠ ملعأ هللاو

 هناف ميتي مميف الو ليكلاب مسقني امم ءاكرشلا نيب ناك ام ليق مث
 ٠ ةميقلاب مسقي نأ زاج ةعتمألا نم ناك اذا عابي

 موق نيباتك مسق هنأ كاذ وحنب ىلع نب ىسوم نع رثألا ءاج دقو

 ٠ ةهعتلام

 ٠ ملعأ هللا و ماتيأ مهيف ناك هنا : ليق دنو

 ةصح مه دحآ نم لجر ىرنشا هثرو نيب ضرأ نعو : رخآ باتك ف و

 اهعيمج نم هنصح | وفلؤي نأ ن نيرخآل ا ىل بلطف : ضرأل ا كلت عيمج نم

 ٠ كلذ اوه ركف ضرأ ق

 جعلف ق ناك اذا ضعبلا مهضعب ,ا وقلؤب ٢ مهيلع : هل لانتف

 ٠ دح أ و

 نيب هيغ ءاكرشلا نيب نطقلا بشخ مسق ف : هللا دبع وبأ لانو
 مث بشخلا لودعلا لزعي لاق هل لومعملا لاملا بحاصا نيبو لماعلا

 عمتجم عضوم ف لودعلا ىآرب ةيحان ةصح لماعلل لودعلا حرطي

 5 ٠ ىضقنا ٠ هيلع قرقيالو

 ءامو جلف ىلع اجلف اولمحي نآ اوضارتف نيغلاب نيب لاملا ناك اذاو

. مهل زئاج كلذف ةيرق ف ءام ىلع ةيرق ف
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 7 جلف ىلع جلف لمحي ال نأ مكاحلا مكح ضعب ىلع مهضعب ٥ رك ن ١ و

 ٠ ىرخآ ةيرق لام ىلع ةيرق لام الو

 ايسفن ناك اذا. لالا نم عضوملا نا : ءاهقفلا ضعب لات دقو

 ٠ هدحو مسقت ءاكرشلا نيب مسقناو هيف نوسفانتي

 . هدحو مستي لذرلا كلذكو

 ؟ هومستقا مسق ق موق نيم ةيقاب هلخن وآ ةرجش ق لاتو

 .ىلع در هل تعقو نمف اهيلع مهسلا مهنيب حرطي : لاق نم لاق

 . ةميقلاب هل عقي ام هكيرش

 .مسقيف هومستق ا مس ةيب نم تسيل تناك اذا امآغ : اضيأ لبق دقو

 ٠ ةميقلاب ذخؤت الو اهرمث

 .مهل الام اومستقا ةوخا ق : ىلع نب ىسوم لاقت ىلع :نن دمحم لات ٠

 ٠ مهلزنم ق مهو نوفراع هب مهو

 ٠ مستلاب ىضرأ الو ابيرق هرأ مل : مهضعب لاقو .

 وآ مسقلا موي هيلا رظن هنآ ملعي ىتح همزلي ال كلذ نأ : ىرآف

 - ٠ اييرقت مايآب كلذ لبق

دهىشيف ةلخنلا ىرتشي ةب ىذلا ق : ىلع نب ىسوم لاتق ىلع نب دمحم لاق



 ب .ا٨٧١ س

 اهتضبقو اهتفرع دق لوقي ىتح همزلي ال كلذ نآ ةفرعملاب هسفن ىلع

 ٠ هيلع تيثي مل الاو

 ةمسقلا فف هيلع عفرو بلطف رضاح لام ىف كيرش لجرل ناك اذاو
 ؟ هنمساتم نع عنتماف

: `٠ 

 . قحلا نم 4 يلا بلطي ام لعفب ىتح سبح

 مث ضرألا هكيرش عرز هسبحمي .زتجا ذخأ نكب مل :ناو
 ٠ ةفرعملا دعب نم هنصح هكيرش ىل ١ ملسب مث ةرمثلا مسق

٠ . : 5 " . 
: " . 1 . . ٠ "٠ . . .  ! 

١ ٠ ٠ . ٠ 
٠ - 

 . . ٠: .هتصح ر دقي هلمعتسا | ديع ناك ن ١ و

 . .. هتصح ردب هنكس الزنم ناك ناو .

 كيرشلا عنتمأ نإ ةماتخأ موقيأ نمم وأ مكاحلا دارأ اذاو : لاق

 نوكي الئل كلذ زاج هل مساقب اليكو هل ميقي نآ هكيرش مساقي نأ
 ٠ ررض كيرشلا ىلع

 هلل سيبلو ميتيل ةصح هيف ناك اذا: دبعلا ف : ىراوحلا وبأ لاقو
 ٠ ثلثلا ميتيلل ن .راك ا ذا اموب هكرتيو هبلع قفنيو نموي همدختسي هنأ ليكو

 مهنيب ميسق ل زاج ج مهاوعدب الا ءاكرشل لاه فرعب مل اذاو

 ٠ ءاسن مهيف نكي مل ام

٠ ةمسعتلا ق لوخدلا زوجي سيلف ةلاكولا نهنم ١ اوعدا ولو



 س ١١٤٩

 . مهريغ كلذ ىلع دهشي ىتح ةلاكولا ىلع ءاكرشلا لوق لبتي الو

 امهس راتخا نمف رايخلا هنم زوجي نمم رايخلاب ناك ١ ذا مسقلا و

 اذأ رعبيخ ىذلا رخآتل الو ةعجر كلذ دعب هل نكي مل هي ىضرو هضنتتو

 ٠ نبغ هيف نكي مل وأ نبغ هيف ناك هب ىضرو همهس ضبق دق ناك

 نيغلا اهبف ناك اذا ماهسلا تحرط اذا مهسلا ق ضقانتلا نوكيو

 ٠ همهس مهنم دحاو لك رمعب مل اذا ةعجرلا مهل امناو

 : ةكردم ريغ ةعارز اهيفو ثمسىق ١ ذا ضرألا ق انباحصأ فلتخا

 ٠ كارتشالاب ةعاسثم ةرمثلاو تباث مسقلا نإ : لاقت نم لاق

 نأ الا ةعارزلا نم هتصح نم عقو ام لكلو تباث : لاق نم لانو

 ٠ ائين اوطرتشب
 لييسىلل ةلخن لجر لهج اذا ةعارزلا لجأل ضقنني : لانت نم لاتو

 ٠ هتصح هل نيبت ىتح هنمس انثمي ذخآ ةمساخمل ١ هكررش دا رآ و

 عضوم لك نم همهس ذخأ بلط نمغ حبسم ثلق : هريغ نمو

 ؟ كلذ هل لعفي

 ٠ ضوقنل ا الا ال : ل ات

 زوجي وأ غلاب كيرش اهيفو هل ىوط نم رجزي له ميتيلا نعو

؟ بحلاب اهبيطي هرابجا اهل ذخأي نأ ليكولل



 ۔_ ٠٥ ٢ ١ ---
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  5مت ٠ : ٠

 ه؛کكصح ٠

 يتب تن دام ورجزع ملو اهوكرت ميتيلا ةصح =ناك اذاف ىتح ائيش اهنم اورجز

٠ ميتيلا ةصح ضقنت
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 باب

 ق

 نايدولا ىف ثيدحلا

 : ناطحت ىبأ باتك نم

 ناكام ءىش اهيف ثدحي ال لويسللا ىراجم نآ : ءاهتتغلا ضعي لان دت

 هنكلو هراج ىلع كلذ دريل جوراصلاو ةراجحلاو روفطلاب ىنبي ال هاشغي

 ٠ لوألا هئانب ىلع هونبي نآ مهلق اينبم نوكي نأ الا هلاحب كرتب

 امهدحأ ىضرف نيلام نيب ىداولا ناك اذا : ةبقع نب حاضولا لانو
 ٠ هيلع سلب الف ىداولا ف هلاخداو رخآلا نفدب

 ةيرقلا لهأل اتمر ىداولا نكي نا لاق .: هللا دبع نع رخآ باتك نمو
 : ٠ هدحو اذهل وه سيلف

 ٠ هئامس نم هلزنآ اذا هئام ىرجم وهف هلف نكي نو

 ٠ لودع هيف ثدحأ دق هناف هللا دبع ىبأل ليق : لاق

 . مهلدع نم ىضرب الا : لاتف

 . ما,رح هنا : لاتو

 ىضقنا ٠ ءارقفلا ىلع هب قدصتيلف ائيش هنم لكأ نمو

ه اميلا غلبيو اميلع دمتعم اهيراجم لوحت ال لويسلاو



 س ١٢٢

 مهضرأ نع هوسبحي نآ اهلهأل رأ مل ضرأ ىلع ليسلا ىكتا املكو

 ىتلا ىلا مهضرأ نع هدر نوديري امنا اوناك ولو مهريغ ىلاا هودريو

 ٠ ١ لبق نم اهيف ىرجي ناك

 مل تهجتا ثيحف هللا لبن نم هروصتما ةريسم ةرومأم لويسلاو

 . هيلع دمتعا امو اهقيرط نيبو اهنيب لحي

 لبق نم اهيف ليسلا . ىرجي ناك ؛ىنتلا لضرألا: لهال :نيل كلذكو : :"

 ىرجو اهيلا ىتنا ى .ىتلا ضرألا ىلع هدري نأ اهريغ ئلا اهنع ىحتنا مث

 ىلع اهلاحب كرتت نكلو اهيف ىرجي لبق نم ناك ىتلا ضرألا ىلا اهيلع

 3 . : ۔ اهيراجم للف عغتو ررغ نم هيلع ترج ام

 تنفد ام رفح وأ ترفح ام نفد,دارآف.ادجأ ترضو ترفح اذا امآو ::.. ..:

 . هللاا ِعاسسث نإ كلذ نيبو هنيبي لحب الو هل كلذ ناك هضرأ نم

 اي:: :. ز

 ؟ ىرخآ ىراجم : تكنو دحآ اهن مو تتا ١ ذا لويسلاو

.. ٠. :. . 
 ٠ ` ز ٠ : : ه . ` ٠

 ٠ امل احب نوكي نآ ىرآ

 ناكو اهلوح ىتح رفح وآ دحآ نم نفدي تحتنا امنا تناك ناو

 هيلع . ناك ام رلع ليشلا ئراجم دريو هثدح در ىرأ ىناف ءايحالا ىق

 ... , .,.. ٠ كبق نم

 اهلاحب يهو اهدر ىرأ ىناف تام دق هيف ثدحل ىذلا ناك نإو
1 
-
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 قحب كلذ لعف امنا ىسعو تام دق ثدحملا نأل هيلع مويلا ىه امك
 .٠ هتجح تتاف دقو هل

 لبق نم هل نكي مل اذه لثم ىف اثدح ثدحأ نم نآ ايدسج دقو

 هل نكد 7 ايح ث دجملا ناكو لدع هنيب كلذ ىلع ىلع تاب ملو دا رآ هلع

 ٠ دودرم هثدح ن راف ث دحا ام هل تيثت ةجح

 ولو هثدخ دز هتثرو مزلي مل .تام ىتح هيلا كلذ, بلطي مل اذاو

 هثدحأ ىذلا ةافو لاحل هلاحب وهو هثدحأ كلاهلا نآ لدع ةنيب هيلع تمات

 ْ | ٢ . . ٠ 5 :. { .غ . . . ٠ هتجنح تناكأ ام ملخ ملو

 «هه.. .» 77 ح

 ءانب نم, اهيف ثدحي نأ دحأل .زوجي له ةيدوألا ,نع تلأسو
 لمحيو هيراجم نع ءاملا دري ام اهيف سبكي وآ لادنجب رفظ وأ نيطب
 . . ؟ هراج ضرأ

 2 ٠ تركذ امم ءيش زوجي ال : لاق

 'ازوجي الم هگامىسب نم هلزنأ يذلا هئابمل هللا , ليبس .ىه ةيدوألاو

 ٠. " هراج رضي اثدح اهنف ثدحي نآ دخ

 هسفن نع هفرصيو دحآ ىلع: كلذ دره نأب دجأل سيلو ; هريغ نمو
 ! ٩ :هرضم هنآ ىرأ اله حأ لام ق ال و دحآ ربغ ىلع هفرص ناف

 .؛. ٩ .٠` اثجح ةيدوالا ف ثدحي ال نآ هب رومآ_ملاو

جالفألا ق بارتلاو لدنجلا نم .ةيدوألا .نم هتحرط :بننمهه . ب جلتت
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 نيآ اه ورغفحب ةلعل .اه ورضحي نآ جلفل | باحصأ ١ ٥ رآ :ن د ١ اهحرطو

 ؟ كلذ د ىقلي

 عجري ىتح ةيقاسلا ميرج ىلع هرفحو جلفلا بحش ىقلي : لاق
 ءىش نوكي الو داو ىف وأ بارخ وأ لام ف جلفلا ميرج ناك امك
 .٠ رضي امم

 . مالسالا ف ررض الو زوجت ال ةرضملا نأو

 دحال زوجي ال قيرطلا لثم ىداولا : مساقلا ىبأ نب رمع لاق

 ٠ اثدح هيف ثدحي نل

 ؟ لبج وأ تاوم ضرأ ف ارثأ وأ ءانب ىتنب نمع :هتلأسو

 .. هدعب نم هتثرولو كلم هل تيثيف تاوملا امآ : لاق

 ٠ ايئات ءانبلا :ناك ام هنكس هلف لبجلا امأو

 ءانبلا الا هدعب نم م هتثرول نكب مل 4 هنناب تام وأ ءانبلا مدهنا ناف

 : ٠ كلمي الف لبجلا لصأ اماف

 وه مآ صلاخ هل ناك اعرر ةيدوألا ف عرز اذا ريقفلا نع هتلأسو

 ؟ ءاوس هيف ءارقفلاو

 ٠ هبرز نمل عرزلا لب : لاق

؟ هل كلذ :نوكيأ ارجش وأ الخن اهيف سرغ ناف : تلق



_ ١٢٥ 

 ى دبأ ال و ال : ل انت ١ ةقلطم كلذ ق ءا رقفل ٠

 لخنلا اهنم عطقت ال ىرقلا ىف ىتلا نايدولاو : ىراوحلا ىبأ نعو
 ٠ هعطقت زوجي ال كلذف عنميو هتع ىمحت ىتلا ثيأل ١ نم رسكامو

 سأب الف دحأ اميعدي الو ىرقلا نم ةجراخ ىتلا نايدولا امأو
 ٠ رابك وآ راغص نم رجشلا نم اهيف امب

 اهترمثب عافتنالاب سأب الف لخنلا نم اهتاروغ ق آسئن كلذكو

 ٠ هرجش عطتي الو هترمث لكؤت زد_ .سلا الا

 كلخن اهيف ه_ل نمو ىرقلا ق ىتلا نايدولا نع ثلأس : هريغ نمو

 ؟ دج وأ بآ نم هيلع فلخ دق نم مهنمو هعنميو هزوحب راجىشآو

 ناك نم نأ باوصلاو درلل ىداهلاو قحلل قفوملا هللاو باوجلاف
 ٠ هل همكخف هيلع فلخ وآ ءىش هدي ق

 ٠ هرمأب الا هلكأ ءارقفلل زوجي الو

 نم هيلع ىتأي امو ىرقلا لام نم ليبسلا هلخدي ىذلا كلذكو
 هذه مكحف كلملاب فورعم وهو رحبلا اهلخديو اهريغو ىوطو ليخن

 ٠ ملعأ هللاو رحبلاو ليسلا لوخد مهكالمأ لطبت الو اهلهأل لاومألا

 نأ دارأ هنأو ىداولا ىبناج ىلاع ضرأ هل لجر نع : هريغ نمو

 عرذأ ةثالث رادقم ىداولا ف هضرأ فلخو رفظلا .عقوف هضرآ ىلع ىنبي
؟ ةرضم هنم ىلعأ وأ لفسآ ىتلا ضرألا ىلع سيلو



_ ١٢٦ 

 سأب الف د_حأب رفظلا كلذ رضي ال ناك اذاف : تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ ىف هدلع

 اهيف عسوي نأ رهاظ وآ ىداولا برق هضرأ تناك نل اوزاجأ دقو
 ٠ ىداولا كلذ نم

 ىف ناك ناف ث ةيرقلا لهآ نم دحأب كلذ رضب ال ناك اذا رهاظلاو
 ٠ لعفيلف رفظلا كلذ جا رخا ىلع هناعآ ىذلا اذه ردقتف دحأ ىلع ررض كلذ

 نآ وجرأو هبر رفغتسيو كلذ هلمعي نأ هيلعف هيلع ردقي مل نإو

٠ هللا ءاش نإ ةبوت كلذ



. ١٢٧ 

 باب

 ى
 كلذ مرغو تابراحملاو : ءامدلا

 نيدترملا نعو : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ بااوج نمو
 بزحلا لهاب اوقحل رصم لهأ ريغ وأ اوناك رصم لهأ ىبس مهيلع له

 ؟ برعلا ريغ وأ اوناك برعلا نم اوقحلي مل وأ

 . ىبس الف نوملسم مهؤابآ و . مهيرا رذ نم دلو ام امأف

 اذا كلذو ىبسلا مهيلع كمتلوآمف مهئابآ هدر دعي نم مهنم دلو ام امو

 ( و . ٠ اوبراح

 ءاسنلاو لاجرلا نم نيغلابلا ىنلع نضرعي هناف اوبراحي مل اذا امأو
 , ٠ مالسالا ىلا عوجرلا

 ةدرل ىلع اوتبث ناو مهنم لبق مالسالا ىلا اوعجرو اوبات ناف

 ؟ .غولبلا ىتح مهرظتني نكلو مهيرارذ ىبست الو اولتق

 . مهنم لبت هيف اولخدو هولبنق ناف

٠ مهؤابآ لتق امك اضيأ اولتق زفكلا ىلع اوتبث نإو



:٠١٢٨ 

 رصم لهآ ريغ نم وأ رصم لهأ نم اوناك ءاوسو ٠

 ٠ ةبراحمل ١ دعي نم مهيرا رذ نم دلو نميف ىبسللا مهيلع كئلوأف ةملاسملا

 كثلوأف مهؤابآ براح مث مهملسو مهدهع ىلع مهو دلو نم امأف

 ٠ مهيلع ىبس ال

 ' ؟ نوبلصي له ةلبقلا لهأ نم نيبراحملا نعو

 ٠ كرشلا له ف بلصلا امناو بلص رارقالا لهأ ىف شيل : لاق

 ٠ لتقلا دعب نم نوبلصي كئلوأف مهنم براح نمف

 { ؟ كرشلا ىلا هراكنا هب غلبي له مجرلا ركنأ نمعو

 دجي مل اذا كلذ ركنأ مث هنا نع ءاج ام عيمجب اررتتم ناك اذاه

 ؟ ليزنتلا ف

 ٠ همعن رفاك قفانم دحلا اذهل هراكناب

 ءالؤه ىلا دصق نيملسملا نم لجر نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 : مهل لاقف هريغ ىلا وأ مهدئاق ىلا ةاغبلا

 هوذخأف قحلا ىلا ااوعجراو سانلا !اوملظت الو هللا اونننا ءالؤه اي

٠ هولتق وأ هويرضو



_ ١٢٩ 

 ؟ مهوتبث دق ةاغبلا ناكو مهيلع نيملسملا ةجح هذه نوكت له

 ىف مهوتبثي نأ مهلو مهيلع نيملسملا ةجح هذهف : تفصو ام ىلعق

 ٠ ةازغ اوناك اذا مهركسع

 نأ مهلف مهركسعب نورئاس مهو لجرلا اذه اولبقت ام نإو
 ٠ ةوعد الي مه وبسي

 مهوبراحي ملو مهوتبثي مل نوملسملا ىهتناو مهدالب ىف اوناك ناو

 . مهيلع اوجتحيو مهوعدي ىتح

 اذا ةليغ هولتتني نآ مهلف لجرلا نق ىذلا كاذ ىلع اوردق ناو

 ٠ كلذ اوفرع دق اوناك

 مهيلع اوردقي ملف برحلا مهوبصان اذاف كل تفصو ام ىلعف

 ء اهورتعي نآ مهلف مهباود رقعب الا

 ٠ كلذ ىف نامضلا مهيلع ناك مهل اهورتع ناف

 . مهباود ىف لوقلاك مهماعط ف لوقلاو

 ٠ هيلع نامض الف اهكلهتسا مهبثك ىلع ردق نمو

 . رثؤملا ىبأ نع اهاندجو ىتلا عاقرلا نم اذهو : هريغ نمو

( ٢ ج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ٩ م ) ؟ هب عتصي ةفيك هبلس ديري لجرلا ىقل اذا ودعلا تيآرآ : تلق



 _ ١٣٠.

 ٠ كداهج ىل لح ىبنس تدرأ نإ لوقيو هيلع هللا دهسثي : لاق

 ٠ همد كنسو هلتق هل لح دقف هب ديري حالسلاب هيلا دصق ناف

 ؟ هلزنم هيلا دصت : تلق

 هل لحب له _ .هلزنم هيلع لخدف كتلتق ىلزنم ىلع تلخد نإ : لاق

 ؟ هلتق

 ٠ معن : لاق

 ؟ هلنت هل لحب له هعاتم نم ءىش ذخأ ىلا دصق ن اف : تلق

 ٠ هلنت هلزنم ى عاتملا ذخأ ناف : لاق

 ٠ أأ ٩ هلزنم فا هعاتم ذخ نأف : تلق

 ك | .. ٠. هكرتب هرمأب : لاق

 . هلتق دمعتي الو هنهويل فيسلاب هبرضيلف هكرتب مل ناف : لاقو

 . 5 ( ٠ هيلع ءىش الف هلتق ناف

 فيك هلزنم ريغ وا قيرطلا ىف هعاتم ذخآ ىلا دصق ناف : تلق

 ٠: ؟ .هب منصي

 هل فقيو كذلثنتق ىعاتم ىل ا تدصق نإ لوقيو هيلع هللا دهشم : لاق

.٠ هع اتم نو د



 _ -. ١٣١

 ٠ عاتملا نيبو هنيب لحيلق عاتملا ىلا .دصت ناف

 دهشي نأ دعي نم هلتقيلف عاتم ١ ىل ا دصق وآ وه هيلا دصق ناف

 ٠.٠ هعاتم ذخأ نع .هاهنيو هلع
٠٠ 

 ىل ١ وآ عاتمل ١ ىل ١ دصق امنا و حالس هدي ق نكب مل ولو : تلق

 ؟ حالس ريعب لجرل ١

 ىناف ىعاتم ىلا دصقت الو ىنم وندت ال كيلع هللاا دهستآ : هل لاقف

 . ائيش لقي ملو عاتملا ,ىلا وأ هيلا .دصقو .هنع تكسف كلتقأ

 ؟ هلتق هل لحي له

 ه هلتقي معن : لاقأ
! ...٠ 

 نأ ديرآ نكلو كعاتم ديرآ الو كديرأ ال انآ هل لإ ن ناف : تلق

 كنمآ ١ ال لوقي مث كرومأ نم رمأ وأ ع اتنم ف رق "و كير د_ صقأ

 ! ؟ ٠ . ٠٠٠ كلذ ىلع
. . . 

١ 

 ٠ ىتج ا ق دوعتل أ وآ

 ؟ هب عنصي فيك

 هل لوقب نكلو هيلا ىشمي الغ هنم اند ناف هعاتم دنع نوكي : لاق
نم هلننيو هيلا ىشمي الو هماقم :ق . هبرض هلف همجر ناف ؛ئنمجرت .ال



_ ١٣٢ 

 ٠ لزتعيلف قيرطلا قف هعاتمو

 ق هعاتمو هعاتم ىلا وأ هنلا دصخ ناف قيرطلا نم هعاتم لزعيو

 هنآ هعاتم نم وأ هنم اند نإ هنآ هفرعيلو هيلع هللا دهشيلف قيرطلا ريغ

 ٠ هلتقي

 ٠ هيلا ىشمي الو هماتم ف هلنقيلف هنم اند ناف

 نأ هل له راهنلا وآ ليللا ىف همجر ضعب نع هدجو ناف : تلق
 ؟ ه_لتتن

 اهب قلعتي وهو هنم حصي ام دجو اهلباتب هدجو نإ : لاق

 ٠ هلتقيلف ريجتست ىهو

 ؟ هلتقي نأ هل له ةيير ىف امهدح وأ اهل دحي هدجو ناف

 ٠ كلذ هل سيل : لاق

 ؟ اهريغ وآ هتجوز تناك ءاوسو

 ٠ معن : لاق

 ؟ ةجوزلا امأو

٠ ةضحافتا باعي مل نإو هلتق هلزنم ق اهنطب ىلع هدجو آذا : اولاتتف



 ۔ ١٣٣

 نياعي نآ الا هلتق هل سيلف هلزنم ريغ ىف اهنطب ىلع هدجو نإو
 ٠ هلتتيلف دحل ا بجوي ام اهنم

 ؟ ءاوس اذه عيمج ق ديعلاو رحلاو : تلق

 ٠ اترف كلذ ىق تفرع ام معن : لات

 ٠ نيهوتعملاو نايبصلاو : ثتلق

 هلزنم ى مهدجو نإ نكلو ءىش اذه ق مهيلع سيلا : لانق .
 ٠ مهجرخيلف

 مهل هداقأف ايمايرب رخآ لتق مايرب ىنب نم الجر نأ : مسئاه لاقو
 . هلتت اضيأ اوبلطف شاغو اهنم تميا مل ةبرض ىلولا دشار

 بولطملا اذه هبرضي ىتح هبرض ىذلا اومدق : ريشب مهل لاق

 ٠ كلذ دعب هلنتقيل مث اهلثم ةبرض مدلاب

 ٠ هولتقف دعب نم هوقرس ىتح كلذ اوكرت هيآر اوفرع املف

 ٠ مطتي مل ىرسيلا لشأ وهو لجرلا قرس اذاو

 هدي عطقت مل ةعوطقم وأ الش ىنميلا هلجرو قرس نإ كلذكو

 ٠ دحاو قث نم. اعوطقم: نوكيف نيميلا

. رخآلا ىلع عطت الف لجر هنم اهارتسثا مث ةنترس لجر قرس اذاو



 _ _ ١٣٤

 ٠ الوأ ذوخآ_بلل اهمكح نأل لوألا ىلع عطقلاو

 ٠ عطقلا هيلع ليق دقو

 ٠ كلذ نم رثكأ ملعي ىتح ماد وهف حرجب لجرلا رقأ اذاو

 ٠ ايماد هالس وآ ةلآب الجر نسل ن نميف لعج ىراوحلا ابأ نإ : ليقو

 مامالا دارأف هيلع كلذ حصو ةردملا ىصع ول لجرلا نإ : ليقو

 ٠ كلذ ىلع ايرجأ نوكين هناف سبحلا :نع غنتماف كلذ . ةنسبحيأ نأ

 ٠ مامالا ال ا نامأ ال ليت : هيواعم وبآ ل لات

 ناكف مامالا كلذ مزل 'دتتف نيملسملا نم 6 7 نم لك : ليقو

 مهباصاف هم همد نوملسملا ١ لحتسي نميف اموق نم آ دق ىربآ ىلا و حاضو

 . . 3 ٠ ىدنلجلا ىلا مب مهب جرخو

 نامآ االو ىدنع مهل نامأ ال لاتتف حاضول مهنم آ هنأ ىدنلجلا غلبو

 : ٠ مامالا نود

 ىلع راشأ هللا همحر ثراو مامالا نأ انغلب : ةيواعم وبأ لات

 ٠ كلذ كلف هلتقت مل نأو كلذ كلف هتلتق نإ : هرزع نب ىلع لاتقو

هدلاو نإ لاقو هولتقف رفن ةتس زيزعلا دبع نب ىحي هيلا لسرأف



_ ١٣٥ 

 مهنم همهس دارأو امهسب مهل قوفف الجر اوفقاوف ايارسلا ضعب ق ناك
 ٠ هوذتحاق كسمأ مث

 نإ هيلا بتكف مكحلا نب ناميلس ناورم ىبآ ىلا ىدلاو بتكف

 هولتقت الف هناكم ىف هولتقت مل اذاف هلتق مكل زاج هناكم ف هومتلتقب متنك

 ٠ انغلب اميف نسحلا ىلا هعفري ب ملو ىدلاو هحرسق
. .. , .. 

 نع ىلعملا ىبأ نع مشاه نب دمحم ىنربخا : : بوبحم نب دمحم لاق
 نيملسملا قوز ف نيملسملا ىلع حالسلا رهننث نم : لاق هنأ غيبزلا

 . ٥ مل . ٠ 1 ٠ ... " ;. :6.... !. ... ؛ { .! ., ٠..هدي تعطق

. 3 ` ٠ 

 عوجرلا هنم بلطق ىناعملا نم ئنعمب ةمهت هيلعتبثيا تبثي ميف فلتخا و

 عنتماف ماوقلا نم رظنلا بجوآ.امو كلذب هل ةبوتعلا غالباو قحلا ىلا
 ( ` أ © ٠. ماوقلا ىصعو كلذ ىلا دايقنالا نع

 . إ .٠ ا ١. ,. ٢ .. !١ . . ٠60 ٠.

 ٠ كلذ د 5 بر احي : ل انق نم ' لا انت

 : ا ٠ ٠.٠ !
 , . د . ٠ .

 ٠ براحي ال هنا. لانت نم لانق : لات رثؤملا ىبل نع كلذ ىوربو

 ريغ نما رظنلا بجوأ ام هيلع ميقأ ةليح لكب هيلع ردق نإو.
 ٠ ةب ر ا دم

 ىضاقلا . هنع انأ تلاس امم : رقصلا نب نازع نع كلذ ىوريو

 ىلا هديأ ىلع عفزيأ دبعلا نع هتلأسو ه “ةللا' همحر اذه ناميلس ابأ
3 . مكاحلا



_ ١٣٦ 

 ؟ ديسلا راضحا ىلا لصوتي ىتح مكاحلا لعفي اذام

 راضحاب دبعلا رمأي نأ مكاحلل سيلو ث هوعدي نم لسري : لان
٥ ٠ 

 ٠ الالح اهلكأي نأ ءارقفلا ضعب بلط ءارقفلل ةلخن نع هتلأسو

 ؟ كردي ىتح اهنم عنميو هنيبو اهنيب لاحي له

 ٠ .امنيبو مهنيب لحي مل كلذ ىلا ةجاح مهل ناك اذا: مهل لوقأ : لاق

 ء كلذ ىف ايصو لعجو ءارقفلل هلام سمخب ىصوأ لجر فو

 . ىصولل هعيب زاوج فق فلتخي : بوبحم نب دمحم لاق

 ه :كلام وبأ خيشلا كلذ زاجأ نمو

 ؟ اهنم مهسب اهلمعي نم ىطعت له دجسملل ةلخن نع هتلأسو

 ق انأ تدجو ىذلاو اهلمع هبرقي تناك نم ىلعو ال : لاق
 . دجسملا ميقل كلذ زاوج رثألا

 ٠ هل كلذ زوجع الف ةلامعلا اهنم ذخأبو ميقلا اهلمعب نا امأو

 ٠ ةرتتوم تناك اذا دجس ا ةلخن نع اضبآ هتلأسو

 ؟ اهلمح نم دجيو اهيلع لدعب نأ زوجي له

٠ كلذ زت اج : ل ات



 س .ا!

 مل اذا اهنم ةذوذجملا قوذعلاب عافتنالا زوجي هنآ انآ تظفحو

 ٠ ةميق دليملا كلذ ق امهل نكي

 وآ ءام هولد ىف عضو وآ اعاتم لجر لزنم ى عضو لجر نع لئس
 ٠ هب عافتنالا هبر داراف هبابرأ نذا الب كلذ لك هلابح لجر ةعقق ف عضو

 ظفح هيلع بجاو هنأل هظفح هيلعو كلذ عنصي نأ هل سيل : لاق

 ٠ ملسملا هيخآ هلام

 دجسملا رامع جاتحاف هل الجر دجسملا ف لجر عضو ناف : تلق

 ؟هيف ةالصلا ىلا

 ىف هولوحي نآ مهل زاج دجسملا نم عضوم ىلا اوجاتحا نإ : لاق
 . . دجسملا نم رخآ مضوم

 , زرح ىف هولعجيو هوجرخي نأ مهلف هلك دجسملا ىلا اوجاتحا نإو

 . اونمض فلتو زرح ريغ ىف هولعج ناف

 ؟ زوجي له الكملا ىف ىهو رحبلا ىف نفسلا ميب نع هتلأسو

 ٠ اهعيمجب طيحي ال رظنلا نُل زوجي ال : لاق هنآ بسحف

 كولمم دنع ءاجف رامح ىلع رمت بارج عفرب نآ دارأ لجر : تلق
 . ابناج وه عفرو بارجلا نم رخآلا بناجلا عفرف

٠ لمعلا كلذ ى هترجآ نمضي : لاق



١٣٨ 

 هنمض دقف بصتغم بارج ىلع دعق نميف هنعو ٠ ىضقنا ٠

 ناعأ نميغ لوقت 3 ام ىراحصلا .ملسم ني ٠. ( هملس رذنم ١ ىبأ نع تعفر

 ٠ ةعارزلا تعاض ىتح ةعارز اهيلعو لجرل رئب مد لع

 نم هعرز عاض ىتح دحآ جلف مده ىلع ناعأ ىذلا كلذكو

 ٠ ١ شطعلا

 ٠ ١ هعرز تومي ىتح زجآ ءام دس ي ىذلا كلذكو

 ءعىجيف ابوقنم هكرتيو هع انم ذخأيو رخ آ تيب بقنب ىذلا كلذكو . ,

 ٠ رخآ اعاتم تيبلا نم ذخأيف أ رخآ

 لكأف باود ءىجي ىتح عرزلا نع رافحلا .جرفي ىذلا كلذكو .

 ; ..ز ...... ١: ...ه عززلا

 ١ ؟ كلذ ىق ءالؤه مزلي ام

 نم الا فلتأ موي هلعق نم فلتأأ امل نماض تركذ امل لعاق لك
 ٠ ىضقنا .٠ هكرتو تيبلا ثفن

 هيلعو اينمض ٥ رمآ ريغب اهيق تلسف هضرأ نم ةمرص سشعق نمو .

 , تفلت نإ ةمرصلا نمضي ي مل ا هملعا ناف ةمرصلا بخاص :م نآ

 ىلع عقرب مكاحلا ىلا ىتأ لجرل دبع نع : هللا دبع ىبأ نعو

٠ كديس كفخصنب ىتح لكو ‘لفعا فهذا مكاحلا هل لاتف ٥ دده



- ١٣٩ _ 

 ٠ المع هل لمعي لجر دبعلا رجآتساق

 ةلخنلا ديعل ا دعصف لكأيف هل ةلخن فرخم نآ رجأتسم أ ه رمآ مت

 ٠ تامف طتقتسق 5

 ؟ نامضلا نم ىلع

 الا لكايو لمعي نآ هرمأ مكاحلا نأل دحآ ئلع نامض ال : لات
 نمم :سنل وهو ةلخنلا دوعص هيلع كلمح دبعل رجأتسملا نوكي نأ
 نم رثكأ هيلع لمج هنأل هيلع, نامضلاف: تامف طقسف ةلخنلا دعصي

 هتتاط ٠

! .٤ 

 لكو لمعاف بهذا ديعلل لوقب نأ مكاحلل بحآ ل انآو : لاقو

 ىتح فقي ؤأ فاصنالاب ىلاولا ىلا بتكن نآ تدرأ نإ هل لوقي نكلو

 . هنم كانفصنأ كالوم ىنأب ىتح

 . لكو لمعاو بهذا هل لوتي الو

 ناك اذا ةنصحملا ىف عامتجالا .ىلع نوربجي له دلبلا لهأ نعو
 ؟ مهل عفنلا كلذ ىف

 هللا همحر مامالا ديعس نب دسشأر نبا نا ةقثلا ىلا عخر دق
 ٠ مهريغو هازبنلا ىق كلذ لعفي .ناك

 ةيامحل وآ مهتمدخل دبعلا ا هنم ىرتشي له ا نيملسملا لام نعو

: ؟ مهدلب



. !٤٠ 

 ٠ زت اج : ل اقت

 جنزلا دلب ىلا هقث دنع ريئاند دقني نأ زونجي له : تلت
 ؟ كلذ ىرت_هشيل

 ٠ كلذ بحأ ال : ل اق

 ةقث سانلا نم ادحأ ضرقي نأ زوجي له نيملسملا لام نعو

 ..ه ةقث ريغ وأ

 ؟ ضرتقملا ىلعا دهشي نأ مزلي لهو

 ٠ طوحأ ناك دهشأ نإو زئاج : مامت نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 . ةننثا ريغ وآ ةننث ضرتقملا ناك كلذ همزلي مل دهنتب مل نإو

 . ؛ىرب دتف ضرتقملا ىطعأ ناف

 نامضلا ضرتقملا ىلع فاضأف هب صوي ملو تام وأ طعي مل نإو

 ٠ ادنغ ضرتقملا ناك اذا

 ٠ ضرتقملا ىلع ءىش ال نآ وجرأف اريقف ناك نإو

 رامعلا نيبو امهنيب ام بارخب ىلوأ قيرطلا نإ : ليق ديعس ىبآ نع

 امك ىقاوسلاو رادجلا لثم عطتي ام لاملا نيبو بارخلا نيب ناك اذا

٠ بارخلا نم اهنيب امب ىلوأ فاوصلاو لاوملا تناك
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 كلذ فصن قيرطلل ناك لام نيبو قيرطلا نيب بارخلا ناك ولو
 ٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع لاملل هفصنو بارخلا

 ٠ قيرطلا ىلع ثدحي نآ هل اليكو رمآ ميق

 ىرحتي ليكولا ناكو هلام ىف ليكو رمآلا اذهل ناك ناف : هل تاق

 رمآلا تامو هنم عرفأ ىتح كلذب مئانتو ىركلا صلخيو كلذ لمعي نم

 ٠ قيرطلا ىلع ثدح هنأ الا ملعي ال اذهو

 ؟ هتلازا همزلي له

 : معن : لاق

 , ٠ كلذ نع عنتما ناف : هل تلق

 ء هجرخي ىتح سبحلا همزلا : لاق

 ٭ رجألاب كلذ المع ئذلاو ليكولاو ايح ومآلا ناك نإ تيآرأ.: تلق

 ؟ قيرطلا نم كلذ جارخلا اعيمج مهمزلي له

 ٠ ئدنع اذكه : لاق

 . « ثدحأ نمم وه ناك اذآ : تلق

6 معت " الاق



١٤٢ 

 . ٠ اعيمج اوتام ناف : تلق

 ٠ ةلطاب حص اذا مهلاومأ نم جرخيو كلذل رجتي : لاق

 ٠ هتلازا ىف ريجألاو ليكولا نيب لاحف ايح رمآلا ناك ناف : تلق

 مهعنمي اذه نآ حص ١ اذا مكاحلا مهرذعيا ال مآ رذع مهلا له

 55 , ! " .: ؟ هوليزي نآ

 ٠ هوليزي وآ سيجلا ىف اولازي الو هتلازا نم مهرذعي ال : لات

 ` ٠ كلذ ق مهضراعي ال ىنح اضيأ سبح رمآلا ضرتع ١ ناف

 بحاص ,دا راف الام ىقست قيرطلا ىف كردأ ناف : تلق

 اهكردآ ىذلا عضوملا اذه نم . نم ةيتاسنلا كلت ريغي هنأ ةيقاسلا

 . :لفسأ :نمو ىلعأ .نم. قيرطلا نم رخآ عضوم ىف اهجرخيو

 ,؟ اهريغ ال..ةيقاسبلا..كلت نم الدب :اذب لغج .اذا :كلذ:هل, له.. .,

 تكردأ ا ةمدقتملا .ثادحألا انآ الولو لاح. نلع .كلذ هل سيل : : لاق

 ٠ ث , :دحأل

 لجرلا كام ىلا ضفي هل ناتسب بابأ هل الجر ف لوقت امف : هل تلق

 ىتبب نآ لاملا بحاص دأرأو اذه هناتسب ىلا لالا كاذ نم زوجي

. ٠ اقيرط ناتسبلا بابل عدي الو هلام ىلع



 .س ١٤٣.

 ؟ كلذ هل له

 لاملا اذه ىق هل اتتيرط ناتسبلا بحاصل حصي مل اذا .: لاق

 ٠ هلام ىلع رمعب نأ لاملا بحاصلف اذكه هلام ىلا هيف ه .زوجت ناك امنا

 هيلع هل ناك نإ اذه حصي نأ الا اقيرط هل عدي نآ هيلع سيلو
 ٠ قب رط

 ؟ عطقت له لخنلاو رجشلا نم قيرطلا ىلع فلتأ 7 : هل تلق

 ٠ معن ] : لاق

 كلذل ةياغ ل ل ما برقلاو عفرلا ن نم دح كلذل لهف هل ثتلت

 ؟ ىوهلا ى

 تاپكرملانم نوكي ام عفرلا نم بكارلا رضي ال ام عفترا اذا : لا
 . . ١. .ء.باودلا نم تالساحلا لامجلا نم نوكي ام عفرآ وأ

 ضرغ مل ىنعملا اذه نىنلع ررضلا هنم نمآو كلذ نع عفترا اذاف

 ٠ كرتو كلذل

 نوكي ا ام . حر ط . بكارلا سم ب ىتح كلذ فرعي لهف : هل تلق
 ؟ هيلع امئاق نوكيو باودلا نم

 . ٠ امئاق بوكرلا هل:حابم هنأل ىدنع اذكه : لاق

؟ اذه نم ءىش ىلع فانأ اذا قيرطلا لثم كدنع كالمألاو : هل تلق
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 ال : لات ٠

 هنآ رابتخالاو رظنلا ىف جرخي نآ الا هل ةياغ ال ادي كلذ بلط اذا

 هعافترا لجأ نم لاح ىلع رضي ال ٠

 ٠ كلذ لدع ىف رظناف ررضلا الا فرصي هنأ : ىدنعف

 فالخ اذ نكي ملو حمر ردقي ةلخنلا تعفثتر ١ ا ذ ١ هنآ دجويو

 ٠ فرصي مل رظنلا ف ةرضم كلذ ىف نكي ملو اهفعس الا ريغلا ضرأ ف

 مث كوسشلاب مامك هيلع ناك اذا رادجلا ف لوتت امف : هل تلق
 . هثدحم : تام

 ؟ هلطاب حصي مل ام تبثي له

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ هآشئا ثراولا داع مث رادجلا عقو ناف ؛ هل تلق

 ؟ لوألآ ىف ناك ام لثم همنمكي نأ هل له

 ٠ كلذ هل سيل : الاق

 : هفرصب مكاحلا هيلع مكحي مل لعف ناف : هل تلق

٠ ىدنع ١ ذكه :ب لات



١٤٥ 

 ٠ هآشنأ ءاعو برض اذا ناك ثيح بازيملا عضي نآ هل لهف : هل تلت

 ٠ ىدنع اذكه : لاقت

 ؟ قيرطلا ىلع تيبلا نم هعضوم ريغ ىف هعضي نأ هل لهف : هل تلق

 ٠ لوألا ىف ناك ام قوف ديزي الو كلذ هل سيل : لات

 ؟ مامكلاو بازيملا نيب قرفلا امف : تلق

 . ةيذألا هنم دلوتي بازيملا ناف

 ٠ . هكرت ف ةرضم ال مامكلاو

 كيمت هنأ ىدنع ىذلاف هثدحم تام اذا قيرطلا ءالخا ق : ليقو

 ث هتلازا ةثرولا ىلع سيل

 مهيلع نكي مل قيرطلا ىلا احوتفم ءالخلا باب اوكردا اذا كلذك ١

 ٠ هلطاب ملعي مل ام هدس

 ٠ قيرطلا ىلع ىذألا نم مهنم هيف ثدح ام ةلازا مهيلع ىرآ نكلو

 ٠ مهيلا كلذق بابلا اودسي نأ اوعاسش ناف .

 ١ ىذألا دسل مكحي امناف ٥هدسعم مهيلع مكحي الو ٠

( ٢ جج ىراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٠ م )
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 حرطي ناكو تام دق هتدحمو قيرطلا ىلع .ءالخلا اذه ناك ناو

 ؟ هنولخدي سانلاو بازيملا هيف

 مه اونوكي مل ا اذا " قيرطلا نع ةحئارلا ةلازاب مهيلع مكحي ناك

 : ٠ اهنوثدحي نيذلا

 هيف سفنتيو ؛ءالخلا اذه .لخدي هثادحاب رفظ ناف :: تلق
 .٠ ةحارتسالاو

 ٤ ,ىذالا فرصي مهيلع مكحي له

 ٠ كلذب ذخآ نامدالا ىلع كلذب افورعم ناك نإ لاق
١ . 

 . ... : ١` . ث - . ١ - 5 ٠

 ه. ١

 .نم داوتي ناك اذا دوعب ال نآ رمآ كلذ ىلع نمدي ال ناك ن

 .:أر : ذو ا "!ث !.:.:. اه :' مهتترط ق: نيمللمملا: ىنلع :ةرضم ةلغنف

 !..., :!, !!۔. زر 1 !=ه .
 .بحاص ىلع حجتحي نأ هنكمت ملو اذه تتێتو ء ام ء اج ناف : هل تلق

 :::" ..! قدملا بحاص ىنلغاجتحيا نآ ىلا .هئام: توف: فاخو ثيحلا
 ۔. ۔! !., !.. ,.!." .

 ؟ هئامب ىضميو ثدحلا ليزي نأ هل له

 غلبي نآ هنكمي ملف مكحلا ىنعم ف الا رم مكحلا ىف ناك اذا': لاق
 ٠ كلذ هنكمأ اذا هسفنل امكاح نوكسي .نآ هل ناكف ررضلا ىدنع تبثي مل ررضلا .هيلع عقي ىتح كلذ ىلا

٢ 

زئاج ريغو زئاج ن قيرط امهنيب نيلام هدلاو نم ثرو لجر نعو



...١٤٧ 

 ةايح ق ىنذثلا لاملا ىلا قيرطلا ىلع نيلاملا دحأ .نم ةمرك تشحف

 . هدلاو

 ؟ ال مآ ةمركلا هذه هلازا دلاولا مزليأ

 لازي ال هنأ بسحأف كلذ لطاب ملعي ملو كلذك اهثرو اذا : لاق
 « ٠ هلطاب ملعيب ىتح

 هذه لثم راجشألا نم هريغو بشالاو مازلاو. ردسلاو طرتقنلاخ :

 ؟ ةمركلا
 -". ا ۔۔۔۔۔ ۔ ١ - . . : ٥ ٠ ه .

 هب . ف ٢ ٠ ٠ ٠ ١.٥ -

 ٠ اذه لثم اذه ىف لينت هنآ ملعأ ال : لاق

 .. .اي.. .1 ي ,ارضم ناك اذا ثدحآ اذا لازم وهو

 تامو لاومألا ىلع. راجشألا .هذه .لثم تبثأ اذا.: ليق .هنآ دجويو
 نآ الا لازت :.ال إمهنآ هتثرو ىلع اهفلخو همايأ ىف تبثيو هال تناك . نم

 ٠ الطاب نوكت
٩ ٠ 

 . . .  ..! . 3؟ 7
 . .. .٠ د ا۔ ۔ ١ . . ه ٠١ ...... ٠ . ٠ . ۔ -٠. .... ه

- ٠ ٠ - 

 : ةلاسم دي

 ؟ .هراج لام ىلع هصوخ فانلو السف ةلخن ف لجرلا لسغ اذاو

 هفارص د هيلع ناك ة هرضم نم . هلعف .نم دلوت وت . اميف ثدحملا ره ناك اذا

٠ كلذ د فرص ٥ ر اج هيل ١ بلطي مل ولو



 ريغ نم هتلاسف نم ةلخن قورع هراجي رضأو لسف ناف : هل تلق .

 ٠ لخن

 ؟ ال م قورعلا ةلازا هيلع نوكي له

 ضرأ ف ىتلا قورعلا فرصب كلذ ف لوقي ادحأ نأ ملعأ ال : لاق
 . هراج

 بحاص دارآ اذا لخنلا بحاصل مآ ضرألا بحاصل نوكت نمل : تلق
 ٠ ةلخنلا هذه قورع عطقب هضرأ عدبي نأ ضرألا

 ؟ ال مآ كلذ هلأ

 ٠ ضزألا بحاصل فورعلا : لاق

 ةلازال ةد صقم ناك اذا ةرضملا هنع ليزيو ضرألا رفحي نأ هلو

 ٠ هضرأ نع ررذضلا

 نكم مل ٥ راج ل_خنب ررضلا دصقي عطقو ٥ رفحي دا رآ اذا امأو

 ٠ كلذ هل

 ح ةل اسم ج

 عطقت نأ بلطيو لجر ىلع ةلئام هيبأ نم ةردس ثرو لجر نعو

؟ كلذ هل له هتيب ىلع لام ام هنع



 ۔س» -_ ٩ ٤ ١

 هيلع جتحي ملو تيملا ةايح ىف ةردسلا نم لئاملا تبث اذا : لاق
 : كلذ ىق فلتخي هنأ ىدنعمف

 اههبشي امو ءانبلا لثم ةثدحملا ثادحألاك سيل اذه نا :لاق نم لاق
 اهنأ حصي ىتح تام اذا لازت ال اهنأو اهل ىنابلا ةايح ف تبث اذا
 7 ٠ لطاب

 . ٠ :ه تيملا ةايخ ف تبث ولو لاح ىلع لازي لانملا اذه ناوأ

 لازت ال اهناف اهلاثمأو ةثدحملا ناينبلا لثم كلذ نا : لات نم لاقو
 ٠ لطاب اهنأ ملعي ىتح اهل ىنابلا ةايح ف تبث اذا

 . بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذ نأ وجرأو

 بلط اذا ا لازم كلذ ىف هثدح نام .كلاهلا توم 7 كلذ نم لئاملا امأو : ..

 ك .. ... ٠ ٠: افالتخا كلذ اف نأ ملعأ الو ةثرولا ىلا كلذ

 ىلع جتحا ثادحألا نم كعم .حص ام لجرل لاق اذا مكاحلا نعو
 ٠ اهتلا زاب هرمآو هثدحأ نم

 مكاحلل ةجحو ابستحمم نوكيو بستحملل ايفاك ظفللا اذه نوكي له"
 سيلو كلذ مكاحلا هل لعج اذا ثدح نم هعم حص ام ليزي نأ هلو
 ؟ ثادحألا نم هلازآ اميف هيلع ةجح ثادحخلا باحصأل

 نم حم ام ليزآ اهيق ذ هلو هيلعو كلذ ف هل هجحلا نوكت : لاقت

١ ث ا د حألا ٠.٠
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 هل لعجي. ملو ثادحألا ىف ف عامتجالا مكاحلا هل لعج ناف : تلق

 ٠: ' ۔ : : ٠ هيأرب هلازأف اهنم ءىش ةلاز :

 ىلا حنر ول اثدح .هلازأ ىذلا ناك اذا نامضلا هيلع نوكي له.

 ؟ كلذ حصو هكاحلا

 قيرط نم نامض هيلع ,نكي مل لصألا ,نم الازم لازآ ز اذا : لاق

 ة ". ةلازالا ىنعم

 ؟ ةبوت كلذ نم هبلع له : تلت
. , 

 ٠.. كلذ نم ةبوت هيلع نكي مل احم ناك اذا : لاق

 ةمهماتا .الو كلذ مكاحلا .هل لعجي نأ ريغ نم كلذ لعف ن راف : .هل :تلق

 . :.. ٠ !.. ٠٠ :... ٠.٤. ,٠; ؟ ال مأ كلذ لبق ائيس هيغ

 ٠ ءىنش هيلع نكي مل:قافتالا ف الازم لازأ اذا : لانت . :: ¡

 ى ري ال ضعبو هتل ١ زا ى رب ضعب ثفااثخ ١ هيف ناك ن راف : تلق

 ٠ هتلاز 6

 ؟ نكمأ ام هليزي نأ هل له

 نحي مل امم كلذ هل زاج ضعب لوق ىف كلذ هل زوجي ناك اذا :. لاق
١ 

ء هعنمي قح هنيبو هنيب



 ہب ١٥١ ب

 هتبارق نم لجر هل بستحاف اثدح هلام ق لجر ثدحأ اذا بئاغلاو . 7

 ٠ هل ةعزانملا مكاحلا زاجأ ىه نيآ فرعت ال هتبيغ تناك ناف ىبنجأ وأ

 نآ الا هل لجرل ةعزانم زوجت الف ىه نيآ ة هقزؤرعم هتيبع تناك ناو ا

 . ٠ كلذ ىف اليكو نوكي

 دحأ ةعزانم زوجت الؤ بئاغلل بابنتجالا زوجت ال : لاق نم .لانتو
 ٠ ١ ةلاكوب الا هل

 ..!. : ., : :. ......" "-ل ٩: .لي ! !.,, : ,..!
 مكاحلاف مكاحلا ل عفرو , هتبارق نم دحأ بستحأ نا :"ضعب لاق"
 ٠ كلذ ىف لخدي مل ءاسث ن ناو هل عزاني اليكو بئاغلل ل ماق ءاسث نا رايخلاب

 .. . !. .. :! .: ٠ ! ع .... .....:

 ٠ ةب آ رقلا ريغ نم ه كلذ د نم ٨; لبق الو

 ٠ ه ٠٠ ! ! .. !
 م , ` :! . ) ٤ ! . ! ١ !

 سيكو ن نم. الا ا كلذ لقي اف متاحلا ع كلذ" ل ة ضعب لانت

 ٠ بررق ريغ وآ ايب رق ناك

 ,  :. 8ةلأ ١ .

 رمأف قيرطلا ماكحأ ق رظنل ١ ق جرخت ةلخن لسغ لجر ق لوقت ام

 اهارتلما هنا لاق ٠ اهعمأ تناك ةلخن ناكم اهلق هنل جتحاف ا_هتلازاب
 ٠ اهثرو وآ

 ً ه 7 ٠!

 عمست الو اهتلا ز زاب هيلع اع مكحيو كلذ ق ايع دم اذه نوكي له

 ٠ هتنم

 ٠ ‘ ٠؟ كلذ ىق ىرت ام

٠ هثدح حص وأ ابعدم ناك كلذب زقأو ثدنخملا وه ناك اذا : لاق



- ١٥٢ 

 هيعدي ام ىلع هلام ف ةلخن ناكم اهلسف هنأ ةنيب رضحأ ناف : هل ليق
 . ِ ؟ هتنيم عمست له

 لام وآ هلام ق ةلسغملا لسف هنا ةنيبلا ةداهش هل تيخث اذا : لاق

 ٠ كلذ هل ناك هل

 ٠ اه !وه لخد وآ اهلخدو هلام نم دا زام قيرطلا نع بفرصيو

 هيلع ىنب اذا قيرطلا بناجب هلام ى افينك ثدحآ نمل زوجي : ليق

 .ه كلذ عنمي الف ةطسبلا رادقم !رادج

 ٠ ةطسبلا نود اميف ىوك را دجلا ق لعجي نأ ٦ سيلو

 فينكلا نم دامسلا جارخال قيرطلا ىلا اباب حتفي ن هل سيلو
 . ددأ حتفني ال ا'دس هدسي نأ هيلغ مكحيو

 ىذؤت ال ىتح ةحتئارلا نخدت ةحئار فيثكلا ف ثدح ناف

 ٠ قيرطلا

 ه هلاحب كرت هثدحم تام دقو قيرطلا ىلا اباب فينكلل كردأ ناخ . .

 هناف ةيذؤم ةحئار كلذ ىق ثدحت ت نل الا هتلازاي هيلع ع مكحي الو
 ' : ىلع ربجي

 ٠ هبيسن ثدحت ىتلا ةحئارلا ليزي نآ ءاش ناخ

. ٠٤٨٠ قيرطلا ىذؤي اائمل بايلا دسسيلف ءاش ث نا و.



 - _ ٥٣:

 ٠ ملعا هللاو ىنبجعي اذكه

 نيأ هذخآيف هعدسيف كوشلا قرطلا ق دجي لجرلا نع هتلأسو .

 ( ١ ؟ هحرطي

 ع افغتنالا هل زوجي نم لام وأ هلام نم هل. زوجي .ثبح هحرطب : لاق

 ٠ هوحنو ةحابالا ق ةزاجالا ىنعم ىلع هلامي

 كوسنث ىلع هحرطي اظرقت ناك.نا وسلا فف"هحرطي : لات نم لاقو
 .... ٠ ظرتقلا

 هدجسلا .ىلع, هحلم اردس ناك ناو

 : :-: , .:. !م. خ ىل . .ه كلذكف نابجرش ناك ناو

 هسنج ريغ ىلع ناذه دحأ حرط نا ىتعملا اذه ىلعف : هل تلق
 ؟ نامضلا هيلع ناك

 ٠ كلذ هبشي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ زئاجلا :قيرطلا ىلع هب اعنم لعج وأ ادجسم ىنب لجر نعو

 ؟ هتلا زا هيلع له

٠ كلذ هبلع : لاق



_ .١٥٤ _ 

 نم هسىفن ىرجلا ليزي مل هدحو بادعخمل ١ ليزيف : هل لرق

 ؟ تيبلا

 دجسملا ا وأ قيرطلا أ نع ررضلا عيمج عيمج افرض ىف لاتحن نأ هبلع : ِ . لات ً 1

 . قيرطلا نع ررضلا فرص ىق هدلع هثدحي ثدحم

 كلذ نم هل جزخم الو امهدحأل ررضلا نفدي نكي مل ن راخ :: هل تلق ٠

 ٠: |. ٠. ٠ نا.. ! عنصي ام

 . امهنم.ءىش ىلع ,ررضلا :لخدي الو .هعسي ام عنصي لاق

 ٠ كلذ فرص ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 ٠٠"‘٠ رذقأ اذا كلذ ةيلعو كلذ اف زجعلاب اروذعم نوكي لح

.. 6٠ هرذع ءاش ناوأ هبقاع ءاش نا هب ىلوآ : ىلاعت هللا لاق



 ح .. ٥٥ ١:

 جاب

 .: ىق

 ادر هيف دجوي امم بوتكم قيرطلا

 اهقحتسل وآ اهث رو وآ اض ر ى رتسن ذأ لحر نع و : :7 اعم ودأ نع

 -. موق ئلغ الا قيرطلا ىلا ذفنم هل سيلو

 ضرأو لجرل برقملا ن نم . ضرأ رخآ لخ تناك اذا 'اولآتأ ا :لاقأ ذ

 بونجلا بهم نم ضرأو لجزل لامشلا بهم نم ضرأو لجرل قرشملا نم

 نم قيرطلا تجرخأاف اهررض لقأو اهعرسأو اهبرقأ اهيآ نم رظن لجرم

 ٠. هقيرطلا ىلا لجرلا كلذ :ضرأ

 موقل قيرط ىلع !را دج ىنبي لجر ق ٠. نمئثلاب ىرآ انأ : تلتق

 ؟ زئاج وآ

 كلت باحصأ نم دحاو لجر هفلخي نآ زوجي له : تلو

 .... ٠! . ؟ قيرطلا

 ٠ .. هسفنل فلحي .نآ هلو مصخ مهنم دحاو معنق : لاتق ٠

 لجرلل نوكي لزنملا ف تركذو ٠ نسحلا ىبأ دمحم باوج نمو

هيحاص نآ الا قيرط .هل .سيل :مسر .وآ :قيرطلا . مسر هل .لجرلا .لام ق



._ ٦ ٥ ٨ ._-_ 

 اذهل سيل نأ لاملا بحاص كلذ ركنأو لجرلا لام ىف هقيرط ىعدي

 . هيلع قيط لزنمل

 لام ف قيرطلا نم هل دبالو دوهشلا ماقم لزنملا موقيأ : تلق

 ؟ ةنيبلا نم دبال وأ لجرلا اذه

 ؟ نيميلا نوكي نم ىلعو ةينبلا اذه ف نوكي نم ىلعو : تلقو
. . 

. . : : . ٠ ١ ١ | 
 . :".. : ٠ .. . ؟ ٠ ٠ . ١ . ` . ٠6 ٠ .. ` - ٠٨٠

 ٠ ةنيبلا هيلع قيرطلل ىعدملاغ : تفصو ام ىلعف

 نيميلا در مابش ن ناو فلج ءاسث نا نيميلا هيلع قيرطلا , ,هيلع ,عدملاو ,

 ..... ىعدي م يل . فط "يعدلا ىلع

 ق ايرط هل نأ ىعدا لجر تيب ف ىمعم تيب اهل لجرا ف تركذو
 '. اقيرط ئتيب ى اذهل يل نأ اذه ركنأو ىجراخلا بابلا ىلا اذه تيب

 ٠:ةنيبلا هيلعو يعدملا وهأ ؤيرطلل اوغألا ا

 ٠ ٠ ىعدملا ىلاا اهدري وا قيرطلل ركنملا ا ىلع ى نيميلاو

 ٠ ةلادع هل نمم تركذ نم ٣ ل۔ة :فب ال و

 هلوق لوقلاف لصأب وه زيلو اقيرط هل نأ :.تيبلا بحاص لاق ناف

 ٠ 4ذنيمي

 . . .. .: ..... ه. ٩ 4.1 ث ,.. ! .3

ناذ ةنيب ىعذملا غم نوكي نأ الا الصأ هل نأ ةنيبلا رخآلا ئلعو أ



 نالفو هسفنل اقيرط هيعديو لزنملا اذه ىف اذه هتيب ىف رمي هنوفرعي مهنأ
 ٠ تيبلا بحاص ىلع كلذ هل تتبث ركني الو ريغي ال اذح

 ٠ معن لاق : هريغ نمو

 اذه لاز دقو تام ٢ نمم هنم ىرتشا نمو اذه دلاو نا كلذكو

 يني ال اذهو اذه ىلع كلسي ناك هنآ ةنيبلا تلاق هوجولا نم هجوب هيلا
 ٠ ىوعد كلذ ىعدي نكي مل ولو كلذ تيب كلذ هيلع

 دعي الا ىقسملاو قيرطلا ةجح تبثت الف كلاسلا تعيب مل اذا امأو

 ىف هلام ف هلعف عم لاملا بر ىلع هيعدي وأ كلانه كلاسملا تومي نآ

 هنأو هل هنأ هجوب هيعدي نم الا كلذ ركني الو كلذ ريغي ال وهو هكولس

 هوجو نم اهجو هبلع ىعدي وأ هي هل رقآ وآ هايا هعياب هنأ وآ هل هيهو

 ؟ قحلا

 باب لجرلل ناك اذاو لاق : ةرفص ىبأ :عماج نم هنأ دجوي اممو
 هعنمف بابلا كلذ نم هراد نم رمي نأ دارأف لجر راد ىلأ هراد نم

 هيطو .ىعدملا وه قيرطلا ىعدب ىذلا رادلا بحاصف ٠ رادلا بحاص
 ٠ ةنيبلا

 بابلا بحاص قحتسي الو هنيمي عم رادلا بحاص لوق لوقلاو

 ٠ اذه راد ىف اقيرط هبابب

 هناف تيبلا اذه نم رادلا هذه ىف رمي ناك هنأ نيدهاستب ءاج نا

 ٠ اهيف تي اث هل قيرط هنآ دهشي نآ الا اتسش ةد اهشل أ ه ذهم قحتسي ال

٠ مهتداهسث تزاج كلذب اودهش ناف



 ١٥٨. ہہ .

 !جعي ب اضرع الو الوط الو اعارذ اودجي ملو قيرطلا ردجي مل نا ناو

 . ` , . "ا ٠ زئاج وههغ اذ ده ىلع هل لو ةي نأ

 ملو هل اثاريم رادلا هذه كرتو اذه ودأ تام ول اولاق ول كلذكو

 . هباتك ىضقنا ٠ ةداهسثلل زوجآ ناك ادودح الو اضرع الو الوط مسي

 : . ٠ لاومألا ىف تومت اهنأ الا زئاج قيرط نع لئس

 ؟ اهنم ثدحلا اراب اميف بستحيب نا دحأل له
 . . :. { 0 : ٠

 :هفبصنيو لاملا كلذ هلها ن نم. دحأ بلطب نا الا كلذ هل سيل : :لات

 2 : , ٠ .. ` : 3 , ! .. ف '. . 54 هنع لازيو. كلذ ق
`. 

 !. :ةعامجلا بلطي نأ نود دحاولا بلطمب هلك ثدحلا لازيف : هل تلق

. , . .٠ ١ ,. - ٠` ٠ ٠ ١ ٠ 

٠ ١ . ٠ ٠ . , . . . ١ 
 7 ٢ ٠ . ٠ ٠ . . . . , , .. ٤ 7 ٠ . م . . ! . . ٠

 - . ٠ ٠. . . .ه . ٠ ٠. ٠ .

 ...! .٠.....:. ث .... ٢ :ملك ثدحلا هلازين :هنآ ,ىعم : لاق ..

 فو :ث , ة 4. ... ...... ... . :

 .لكر .نغو:.٠ هللا هنحر وبحم انب .دمحم هللا دبع ٣ نباوج .نمو

 اةلجرلا لخن نم ةعطق ى هلزنمب رمي ناك هابآ نآ لدع ىدهاش كرضحأ

 مث تام ١ نل ىلا اهيف رمب لزب ملف كلذ ريغو دجسملا ىلاو قوسلا ىلا

 ر .ف ٩١ . . 8 ¡ . .. .. ٠. ٥دعف. نم. مه

 منمي ال ايارخ تناك هضرأ نأ لجرلا جتحاو مهل قيرط اهنأ وعدأ

 .٠ دحآ اهنم

 رفعج نب ديزي نم باتك ق مامالا ىلا تلصف دق ةلآسلا هذهف

٠ اهباوج كيلا انبتك دقو صوخ



 ۔ ١٥٨٩ ..

 لجرلا اذه لام ف كلسي ناك موقلا دلاو نأ انعم اهيف لوتلاغ .
 كله ىتح لاسملا بر نم ملعي امئاد. اطلسم. لزنم ىلا وأ هل لام ىلا
 ٠ زوجي مهدلاو ناك ام لثمن هبلع زاوجلا مهل هدعي نم هدالوأآف

 . هناكم وهف فورعم عضوم ةفورعم قيرطب ةنيبلا تدهسث ناو

 لاملا بر ىلع ناك قيرطلا اودجي ملو كلسملا اذهب اودهسث ناو ..
 هيلع ة هرضم الي ءاش ثيح هلام نم رطق ێلا قيرطلا ليزي نآ هلو نالمحل |

 . مهيلع الو
 كلسملا اذه كلس مهدلاو نأ نأ نوملعي ام هللاب مينطشسا ءاش ناو

 ٠ لطابب .اودهش .مهدوهسث نأ نوملعي الو الطاب

 ' . . :9 ‘ ١ ج . ٠ ١ ١ ٠3 هيآرب.مامالإ كيلا. بتك .نو 7

 ق ىف ىناسل ا دلاخ نب ني دمحم نب دمحآ ركب ىبا نع انأ | تظفحو

 ءاوس هاوعدب ةيملا امعدم .ع ل :اك نيغلا ةمئان ريع تناك ن

 ىق تناك قيرطلا نم كلذ ريغ ول .لزانم قيرط وآ زئاج زيمن :وآ ا تناك

 _ . ٠ .بارخ وآ رامع

 نأ اهيف سانلا ةداهش تزاج زئاج. قيرط ف ةعزانملا تنا اذاو .. ..
 ٠ اهيف نامتاال و اهيف اعرش مهنأل اهتوبثب اودهسب

لزانملاو لاملا قيرط لثم زئاج ريغ قيرط ف ةعزانملا تناك ناو



:١٨ 

 اوناك ولو مهتداهش زجت ملف لزنم وأ لام اهيف هل نمم دح اودهشو
 ٠ نيملسملا لسو ملعأ هللاو اهيف .مهنيب نامثألاو ال ودع

 : هتلأس هللا دبع ىبل نعو هريغ نمو

 قيرطلا بناج م ةداج ج قيرط هراد ب بناج ` ىلاو راد هل لجر ز ٠

 ٠ عرذأ ة ةتس اهل زئاج :قيرطلا ا ذاق ذ ةعبرأ قيزطلل اوريصو مهنم

 ؟ ىمهس نم ىطعآ ال قيرطلا ىلي ىذلا اذه لاق ناف : تلتقو .

 ٠ هتصح ردقي هنلع نودربو ىطعب : ل ام

 دق انلو ىطعأ ال 7 رتسم ا اذه لوقيف عاب دق نم مهنم ناف : تلق

 . ىمهاردب تيرتشا

 ٠ ضرذلا نم هب بهذ ام ردقب همهارد نم ذخأيف : تلق

 ٠ عيبلا ضقن ءاش ناو ذخآ ءاش نا : لاق

 ىلع اوقفتي مل نا لوألا مسقلا ىضقني ليق دقو : لاق هريغ نمو
 ٠ مهنم دحآ ىلع ررض هبف نوكم الام ىلع قيرطلا جارخا

 طرتشي ملو هلام طسو هل ةعطق نيدب لجرل ضرع لجر نعو

 ؟ انقيرط

٠ نمث الب قيرطلا هيلعف



.١٦١ _ 

 بلطي ناك هنآ ىلع ىبآ ني دمحم نب هللا ديع ظقح : هريغ نمو

 اكلسم ناك ناو كلذ زيجي ناك هنأ قيرطلا ىلع ةذيب رضحي وآ اتيرط
 ٠ هزاجأ

 ٠ دوهسنل ١ هب دهسش ام ىلع مه ربجي ن اك : لاقو

 ةن۔ب رضحف هكلسي لجر ىلا هدلاول انتتيرط لجر بلط ١ ذا : اولاتنو

 كلأس ىبآ نا هللاي انيمي فلحم وه هكلس مث هدل !ول هنأ كلسلا ىلع لدع

 ٠ لطابب اودهش هدرهش نأ ملعأ امو هدعب نم انأ مش قيرطلا اذه

 قيرطلا نآ فلح هزاوجل ةنيبلا رخحآو هسفنل قيرطلا بلط ناو
 ل 4 ٠

 اقيرط بلط لجر نعو ىسوم ىلع ضرعو خابشألا هيف ركذي اممو
 ةايح ىف اذكو اذك عضوم ىف رمب ناك هلزنم قيرط هنا جتحاو موق ىلا

 قيرطلا هيلا بلطي ىذلا لزنملا اذه نآ لدع ةنيي رضحأو هتجوز وأ هدلاو

 ٠ لزنملا قرتحا نأ ىلا اذكو اذك عضوم هيلا قيرطلا لزي مل

 عضوم لغتسا هدلاو نأ نودهشي درهشم قيرطلا .هيلا بولطملا ءاجو

 ٠ كله نآ ىلا هلغتسس ناكد هيق هل ناكو قيرطلا

 رمملا ىلا جتحا ملو ىلزنم قرتحا لاقو قيرطلا بحاص جتحاو .
 . ىتقيرط تبلط تجتحا املغ

 لكآلا تام ىتح قيرطلا بحاص ملعب لكأ ناكدلا بحاص ناك ناف
 ٠ ملعأ هللا و ٠ هتثرول هارن اناخ

( ٢ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١١ م )



 - - ١٦٢,

 هيلا بولطملا طئاحو بلاطلا طئاح نيب قيرطلا ناك ن : تلقو

 ؟ قيرطلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو اندنع ءاوس كلذف ةلكألا هذه ترج دنف

 ابارت قيرطلا نم ذخأي نأ هل له بارت ىلا جاتحي نمع هتلأسو
 | ؟ هب عفنتسي

 . ائيسث هيلع رآ مل قيرطلاب رضي ال كلذ ناك نا : لاق

 ناكو هأ رش لمحو هفسنف عفترم ناكم قردرطلا ق ناك ناف ٠ تلت

 له قيرطلا ىوابسي ابارت هيف حرطي نأ دارأو قفاخ عضوم قيرطلا ىف
 ؟ كلذ هل

 نمع دتف دارأ هنزو قيرطلل احالص كلذ هلمعب دارأ ناك نا : لات
 « قدرطلل احالص هنآ ىرب لمعلا كلذ ا ١ ذا احالط

 خيفرالا ناكملا قيرطلا نه بارتلا ذخأي ا نآ دا زأ امنا ناك :ناذ

 . ٠ 4 :ةعفنملا تناك اذا كلذ هل سيلف دا رآو ىنع هانا و هتعفنم

 قيرطلا ق حرطي امم ادا رت قيرطلا نم اذخأ نميف لونت ام : تلتق أ ا

 ` ` }اقيرطلا ىف حرطت ىتلا عودبلا لثم

 ضرألا بحاصل ,قيرطلا ن نم هذخأ ىذلا بارتلا نامض هبلع له

 بارتلا باحصأ ىأرب الا بارتلا كلذ ذخأب نأ هيلع سيل : لاق

 عفرو هيلع بستحا نا قيرطلا نم هجارخاب ذوخأم بارتلا بحاص نال

٠. قيرطلا نم هبارت جارخاب مكح هيلع



_ ١٦٣ _ 

 .نم هبارت جرخي نأ هيلعف هيلع مكح نكي ملو ةبوتلا وه دارأ ناو
 ٠ قيرطلا ىف هبارت حرط هعسي الو قيرطلا

 نكي مل قيرطلا ف حورطم وه ىذلا كلذ نم ذخأب نآ دارأ نمو

 ٠ بارتلا بحاص ىأرب الا هنم ذخأي نأ. هل

 نأ هل نذآ دق ن اك اذا هنم دا رآ ام لمحي نأ هلف هلمحد هل ن ذآ ن اف

 ٠ دارأ ام هنم :لمحب

٥ 
 ص

 مث بارتلا اذه ى ةحابالا هنم فرع دق بارتلا بحاص ناك نا

 ٠ هيق ةحابال ا هل هنم فرعب نآ دعي نذآتسي

 اهيف حرطي نأ ذحأل زوجي ال قيزطلا نأ لوقلا ضعب ف تفرعت `
 رخذي ال ام بارتلا اهنمأ ذخأب نأ ضعبلا زاجأو اهنم جرخي الوأ ائيس
 ٠ اهن

 شرجي ام يرطلا ىف حرطي نأ .زوجي ال..هنل : لاق نم لانو
 : ٠ ملعأ هللاو نيعلا

 .مكاحلا ىلا هيلع عفر مث نيملسملل قيرط ىف اثدح ثدحل لجر نعو

 تيثن ةجحب هدلع جتحي انآ ليتق نم تام من : مك احلا عم هثدح حصو

 ق ل 7 جألا بلطو ةنح تأي ملو هل كلذ نآب جتحا دك وآ ثدحلا اهب

 ٠ ثدحلا جرخي نأ هتثرو ىلا بلطو كله مث ةنيبلا

 جرخي الؤ كلذ مهل له هتجخ تتامو كله دق "ثدحملا نا : اولاق
؟ قيرطلا نم ثدحلا



١٦٤ 

 .؟ هبلع جتحيو هماقم ةثرولا موقت : لاق

 ٠ ٠ ثدحلا جرخأ الاو ةنيبب اوءاج ناف

 قيرط ف هنا حص اذا اضيأ ثدحلا جرخأ ةجحب اوجتحي مل ناو
 ٠ نيملسىملا

 هرمعب وآ هسرعيو لاملا اذه لكآي هنأ لجرل حص ا'ذا : لرق دقو

 .٠ هدب ق هنآ هل اودهشي مل ولو هلد كلذ نا

 ٠ هل دي كلذ هل .نكم مل هلمعي هنأ حص ن أ امأو

 ىلع زاوج هل ناك اذا لجرلا نا : ىراوحلا نب لضفلا لاقو
 ىلا ٥ زيجي نا دا رأ امو هماود ل_خدي نأ هل نا هلامو هضرأ ىلا لجر

 ٠ ١ هلام

 ىلا لجر لزنم ف قيرط هل لجر ىف تركذو نسحلا ىبأ باوج نمو
 ٠ ءاملا ىلا هتقيرط هل جرخي نآ دارأف رئب وأ ةرهطم

 ؟ اذه ىلع لجرلا اذهل قيرطلا هذه عرذأ نوكي مك : تلق

 ةعبرأ لزانملا قبرط ف رثألا ىف دجوب ىذلاو : تفصو ام ىلعف
 ٠ عرذأ

 هللا ءاسث نا اباوص هانيأر عرذأ ةثالث هل جرخآ اذا : نحن لوقنو
 ٠ رئب وأ ةرهطم ىلا زاوج اذه امنا لزنملا ريغ انعم اذه نأل

٠ ناعارذ ءاملل عباتلا قيرط : ليق دقو



 ۔ ٨٦٩٥

 سامتلال ةعبرألا نع هانططخف لزنم قيرط ىلا جاتحي هانعم اذهو .

 ٠ ملعأ هللاو ٠ قيرطلا اذه ىف لدعلا

 ىق لزنملا كلذ ف ازاوج طرشو الزنم ىرتسا لجر نعو هريغ نمو.
 ٠ زئاجلا قيرطلا ىلا هل ضرأ

 ا ضقتنا ثقلنخا .ناغ لوهجم اذه : .لاق

 لجرل هلامو هضرأ .ىف لجرلا ىلع نوكي قيرطلا نعو : هريغ نعو

 ٠ هب رضت قيرطلا تناك اذا هضرأ نم ةيحان ىلا هايزي نأ هل

 ٠ كلسي امناف هعضومل افورعم اتتيرط ناك اذا : :لاتق

 ٠ هايوحتب هلع مكحي الو هليزب الو هلوحي نآ هل سيلو

 ىف نورمي سانلاو :هراد ف وأ ايرط هضرأ ف نأ ملعي ناك ناو

 ؟ هعض ورم نبأ فرعب ال و ضرأذلا

 ثبح هضرأ ىف هل قحلا لوقي هريغ وآ رهزأ نع ىنغلبي ناك دن : لاق

 ٠ اعارذ نيعبرأ زاوج ىلعو ءاش .

 ٠ ملعأ هللا.و كلذ نع عجر هنآ ىنغلب مث

 نآ ةزئاج ةيقاس ازئاج هلام ىف قيرط هيلع لجر فق : موق لاقو
 وجرآ امبف تيرق نب ديعس .نب نسحلا ىلع وبآ .ىضاقلا لات امهلوحي .هل.

لوحت مل ىداولا نم . د_حاو عضوم ق ةتباث ثناك اذا قيرطلا نآ



 س - ١٦٦.

 ىداولا ق لتنتنت ىنلا قدرطلا ق ةزاجالا تعمس امناو اهناكم نع

 ٠ ملعأ هللاو دحاو عضوم ف تبثت الو

 وهخ ادوجوم ناك ناف قيرطلا امأف : رثؤملا وبآ لاقو نيملسملا لئسو

 ٠ دجو ام ىلع

 نآ الا عرذأ هنس ىلا دري هناف عرذأ ةتس نم لقأ ناك اذا امأ

 عطقب الو ع انيلا مدهب الف قيس د_ ذف سورعم رجش وآ ء انب هنف نوكم

 ٠ قيرطلا ق ثد_ح هنأ ؛ ةنيب موس ٧ نأ الا رجشلا

 نم ءىش : اهيلع فانأ ١ ذا زئاحلا قيرطلا نع هتنسو ! . هريغ نمو

 ٠ طنتسغخ ةيرطلا ف رام وهو :ناسنا هع دسف هريغو نطقلا لثم عرزلا

 ؟ ال مآ كلذ ن امض هم زلي له

 كلذ ىف ثدحي دمعتي ملف ةحابم راملا اذهل قيرطلا تناك اذا : لاق

 قيرطلا ىف ىنملا هل حابم هنأل هيلع نامض ال هنا قيرطلا مكح ىف راص دق

 ٠ هجارخاب موكحم قيرطلا ىف ام نألو

 هنأ ةنيبلاب حنصت ىتح:كلذ ليزأ تامو قيرطلا لجرلا عطق اذاو

 ٠ قيرطلا ىف هل تبث قحلا كلذ لعف

 ٠ اع ارذ نيعبرأ ىلا قيرطلا لوحي مهلوق ريسفت امو : تلق

 درعي ىنح ىشغي نم ىحي قيرطلا ناك ١ ذا .كلذ ريسفن نم نا : لاق

[ ٠ ىليمس ىلا عجري مث ىقرش ىلا لجرلا لام نيج



_ ,١٦٧ 

 هلام ىف ذولت ثيح نم قيرطلا عطق اهلوحي لجرلا اذه دارأ اذاف

 اعارذ نيرشع لمكتسا ناف هلام ف ىليهس ف اهردحآ مث ىقرش ىلا

 كلذ لدع ىف رظنف ةدهاشملا ىلع اذهو اهالعأ نم تناك ثبح نم

 ٠ هللا ءاش نا

 هيلعو قيرطلا برق ءالخلا ناك اذا تفرع .ىذلا : هريغ نعو

 هتلازاب مكحي مل قيرطلا ىلا باب هل سيلو هطسو ةماق هعفر رادج

 ٠ ةحئارلا كلت ةلازا هبحاص ىلع ناف ةحئار هنم ذلوتت نأ الا

 بادلا اذ_ه دسي هيحاص ذخأ قيرطلا ىلا باب هل ناك نا امآ و

 ٠ هنحئار ىذؤت امأ قيرطلا نم اييرتت ناك اا!

 ٠ اع ١ رذ رشع ةسمخ نم لنأ تعمس ىنأ تبسح آ و

 دجسملا .ىذآ اذا ءالخلا نآ. تفرع ىذلاغ دجاسملا برتقي امآو

 ليق ناك ءالخلا نآ حصي نأ ال ١ اميدق وآ ن راك اثدحم ءالخلا ليزآ

 ` .. قيرطلاو دجسملا نيب لوقلا اذه بحاض قزفؤ دجسملا

 ٠ هريغل هنأ رقأ ولو ةثيدح ةلازام ذخؤي ءالخلل ىناثلاو

 ٠ عبرأ ىرقلا ىف قيرطلاو : رفعج نب دمحم بانك نمو

 : زئاجلا قيرطلا امآق

 ٠ عرذآ ةينامث : ضعب لاقف

٠ عرذأ ةنس : ضعب لاقو



.١٦٨ 

 هلاحب وهف كلذ نم عسوأ قيرطلا دجو ناو ٠

 ملعي ملو هلام ق دحأ ىلع قيرطلا ثتثحص اذا اذهو : هريغ لاق

 ٠ اذهو اذه ليق دقف ةنيبلاب اهعرذ

 ٠ عرذأ ةعبس تلعج اوقلتخا نا : لاق نم لاتو

 اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخ كلذ فو
 ٠ ةياورلا ىنعم ىلع « عرذأ ةعبس تلعج اوفلتخا

 ملعي الو ةينامث نم رثكأ تناك ولو اهلاحب ىهف تكردأ اذا امأو

 ٠ افالتخا كلذ ىف

 نوكي زئاجلا قيرطلا ناق مكحلا ق امأو : ةدواعم ىبأ نعو

 ٠ عرذأ ةينامث .ىلا عرذأ ةتس اهضرع

 عرذأ ةعبرأ اهضرع لزانملا قيرطو عرذأ ةنسف مكحلا ىق امآو

 ٠ عرذأ ةثالث كلذ ريغو دجاسمال لاومألا قيرطو

 ٠ ناعارذخ ءاملا ىلع عئابلا قيرط امأو

 قيرطلا نم دجو امو عرذأ ةثالث عئابلا قيرط : لاش نم لاتقو

 ٠ هلاحب وهف عسوأ

 نوعبرأ قيرطلا ميرخ لاقيف ىرقلا ريغ ف ىتلا قيرطلا امأو
: افالتخا هيف نأ وجرآو اثدح هيف ثدحي الو اعارذ



 س ٨٦٨٩

 ٠ بناج لك نم اعارذ نوعبرأ : موق لات

 ٠ ملعأ هللاو بناجن لك نم نورشع : موق لاقو

 اقيرط ىقلي نأ ىلا زئاج قيرط ف تناك اذا قيرطلاو : هريغ نمو
 نآ همكحو دفان قيرط ىمف لاومألا نه ءىن اهيلع نكم مل ولو ازئاج

 ٠ زئاج وهو ٠ هلاحب عدت

 اضيأ وهف ازئاج اقيرط ىقلي نأ ىلا .زئاج يغ .قبرط نم .ناك .ناو
 زئاجلا قيرطلا ىلع ادقان اناك اذا هعطق زوجي الو عوطقم ريغ دقان

 ٠ هلاحب عدبيو

 ٠ زئاج ريغ وهف لاومأ ةعبرأ نم لتل قيرطلا ىلع ناك اذاو

 ٠ زاج قيرط وهف ذ لاومأ ةعبرأ هيق ة ناك ذا . و 5

 بحاص لاق نيلجرل نيتعطق ني ةعماج ةيقاس هيق زئاج قيرط نعو

 ٠ ىضرأ اهنأل ىل اهلك ةيقاسلا ىلج ىتلا ةعطتلا

 ٠ هيلت امم ةعطقلا بحاص منمي ال ىدنع قيرطلاف

 هتعفشم عطقي ال عيفشلا نأل كلذ عطت ىلا برتلا زئاجلا ةيقاسلاو
 ١ اندنع قي رطل ٠

 هنود لوحي ىذلا نججولا ىق ةعفشلا عنمت دق ةزئاجلا ةيقاسلا و

 ٠ لاملا

هيف افلتخا ىذلا عضوملا كلذ نأ ىورو : رفعج نىبآ باوج قو



,١٧ 

 هل هنا : لانت ٠

 ؟ حص نمل نيجولا نا لوقي ىذلا لاق : هريغ نمو

 ل دعأ وه هبلع ن ٠

 - :.! .. ٠ ١ لوقلا ضعب ق دحأل هب مكحي الو

 كلذ عنمي مل قيرطلا اهيلع عطقي ىذلا ضرألا بحاص هذخأ نا
 مكحي الف وه امأو .7 .عطقي ىذلا لاملا بحاص لوب
 . ١ ه :لاشلل عطاق قيرطلا نأل ة ل

 ٠ هيلا عفري مل , نا و قيرطلا حالصاب سانلا رمأي نآ مكاحللو
.. , !.: 

 :7 تاعارز وأ لخن نم , يباغلا ل لاوما نيي زئاج قيرط . تناك اذا

 . .د .: ٠. ا

 ناك ام رذت ئلع هلام ىذاحا ام: قيرطلا حالصاب ناسنا لك ذخأ

 . + هيلاو امم قيرطلا ىلب هل

 لهأ ىلع رخآلا فصنلاو قيرطلا فصن حالص بناج لك لهآ ىلعو

 ٠ رخالا بناجلا

 نحنو عارذلاب اوعاب ص ةعساو قيرطلا لاومألا باحصأ لاق ناف
 قيرظلا ف ةئشانلا راجسئألا نم ةرضملا امناو انضرأ ىف قيرطلا لخدن مل
 سيلف ١ ذه نم نوئيرب نحنو ءاس نم وآ دلىلا لهآ هح` ا_. اب موقيف

٠ كلذ ميل



 س ١٧١

 ريغ ىف قيرط نوكي نأ الا مزال مهل وهو. قيرطلا حالص .مهيلعو ِ

 ٠ ىرقلا

 ٠ كلذ باوث هلغ اهحااصاب مانق نمف

 ٠ معن لاق : هريغ نمو

 . لاملا تيب ف نيملبملا ,ىلع ىرقلا نيب يتلا قيرطلا حالصا .: ي
 لهآ ئلغ'لآومألا نيب ىتلا قيرطلا حالصا نا ليق دتو : هريغ لاق

 .ه لام تيب نكي مل نا ةصاخ لاومألا لهأ ىلع .كلذ سيلو دلبلا

 ٠٠: لاملا تيب ف كلذ ناك لاملا تيب ناك ناو

 نم اهرفح ىتح اليس اهيف ئزج وأ قيرطلا ف جلفلا عقؤ ناؤ
 : , ٠ دلبلا لهآ ىلع كلذ حالصا ناك تثعوتو عضا وم

 .. دلىلا لهآ ىلع رطانقلا حالص كلذكو

 : ١ . .. ٠ هب انك ٠ ,!

 ملف قيرطلا ىق اثدح دجو اذا مكاحلا نع هتلأسو : هريغ نمو

 ؟ كاذ ىق مكحلا ام ليق. وآ همكح نيخح.ق.ال مآ ةئدحم ىهآ ردم

قيرطلا تناك اذا هرييغتب رمؤي دجوي ام تقو ىف ثدحي : لاق



_ ١٧٢ 

 راضملا فرصو قرطلا حالصاب رمأي نأ هيلع له مكحلا ام : تلق
 ٠ هيلا عفري مل وأ دحأ هيلع كلذ عفر امهنع

 نم ءىش ىلع بستحم كلذ ف بستحاو هيلا مفر اذا امأف : لاق
 نم هيلع ردق ام ىلا هغلبيو هنم عمسي نأ هيلعف ٠ هنيعب ثادحألا

 ٠ هريغيو كلذ حالصا

 الطاىتحا كلذل ماقتنأ ءاش نا رايخلاب هنا ىدنعف هيلا عفري مل ام امأو

 ٠ هحلاصمب موقي نم

 ملع كلذ ىق هيلا نيبب مل ام هيلا ىهني ىتح كلذ كرت ءاش ناو

 ٠ هكرت هعسب ال ام

 ىلع اديعب وأ ةيرقلا .نم ءارحصلا ةربقم ىف رمت زئاج قيرط نعو

 ٠ اهنيرقب ةثداح روبقلا وأ تكردأ كلذ

 ٠ اعارذ نيعبرأ نود امو تيملا ربق رفحي نأ دحأل زوجي له

 رمؤي الو اعارذ ..نو عمرأ ءارحصلا ق قيرطلا ميرج ليت دق : :لاق

 رعقل : زوجب ال عونمم كلذو قيرطلا مير ج ق ثدحي نأ دحآ

 ٠. هريغل ال و

 نم ةددعب وآ ةبيرق تناك ءارحصلا ق قيرطلا هذه .تناك ناف

 ٠ ىدنع ءأ وس كلذ لكف ةبرقلا

٠ ضرألا نم تاوملا ءارحصلا ىنعمو



 -_- _ ٧٣

 : ةزئاج ىهو ابارت قيرطلا نم لمح ىذلا املو

 عنمي هنأل روجحم ٠ ةريثكو ةليلق ءاوس هلك كلذ : لانت نم لاقف
 ٠ هحااص هيلعو ساانلا

 . قيرطلا حالص ف نمثو ةميق هل ناك ام كلذ عيمج لعجيو

 حلصأ ةرخم هيف ام زئاجلا قيرطلا نم ذخآ نا : موق لاق

 . هيلع ةعبت ال و هحالصحأا وأ هلثم با رن دري . هرنضأ ام

 ذخألا زوجي الو ةبوبرملا ةلزنمب اهناف زئاج ريغ ىذلا قيرطلا امأو

 . مهل قيرطلا ىتلا لاومألا بابرأ ىأرب الا اهنم

 لوقي نم لوق ىاع دلبلا لهأ قيرطلا حالصا مزل اذاف : تلت
 ٠ دلبلا لهآ نم دارآ نم كلذ حالصاب ذخأب نأ مكاحلل له كلذ

 دجسملا حالص عمجي نم عيمج قيرطلا حالص عمجي ليت : لاق
 ٠ دلىلا لهآ نم صوصخم دحآ ىلع تدثي مل اذا عماجلا

 ثبح بئاغ هحرط ىذلا قيرطلا ق حورطم بارت نع لئسو

 ٠ ةجحلا هلاتت ال

 ٠ قيرطلا نم جرخيو هلام نم رجآتسي . لاق

٠ هلام ق ح رطيقف : هل ليق



_ .١٧٤ 

 ٠ هثدح نم ناك اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ بئاغل قيرطلا ف عقاو رادج كانه ناك اذا كلذكو : هل ليق

 ؟ بارتلا لثم وهأ

 :هلام ف حرطيو ىدنع اذكه : لاق

 نم ميتيلا وأ بئاغلا بارت جرخي نا بستحملل زوجيف : هلأ ليق
 ؟ ميتيلا وأ بئاغلا لام ف هحرطبو قيرطلا

 | ٠ كلذ هل : لات

 وه نمم فرعي ال قيرطلا ف ,ابارت ناك ا.ذاف : هل لبق

 | : ` 3 ( ,؟ حرطي نيا

 نا اهنم عضوم ق وأ قيرطل حلاصم ق قرفب هنا لدت دق : : لاقت

 . . ٠ اهبأ ز رضي مل

 7 .! : ! . . 4 / ٠ `. ي : . .! . .! ٠:

 لا_ح ق اهنم ثدحأ ام ثادحألا ليزي نآ مكاحلا ىلع نا

 ...6 ٠ همكح
٠ .. ' . 

 وف ٠ ۔

 ؟ كلذ رييغت هل له امكاح نوكي لبق قيرطلا ف ثدحأ امف : تلق

 هيل ١ ٩4هنمو كلذ ى امستحم لعجب نأ الا كلذ هل سيل : لات

: :6 ٠ كلذ ةلازا ىف ةجحلا هل لعجيو



 .ب ٧٥ ١,

 اوذخأ الاو مهثادحأ اولا زآو اوهتنا ناف نيثدحملا ىلع . جتحيو

 ٠ كلذب

 ردقب كلذ ق اوددم اذا اويستحاو اوربص الاو اوهتنا ناو

 ٠ هوليزي ام

 ٠ قيرطلا ىف ابارت هل حرطي الجر رجأتسا نم : هل. ليق

 ؟ رجآلا وأ حراطلا هجارخاب ذخؤي نم

 ٠ ةأفذحما هنكل حرام هنأ . : لاق

 كلذب اذخأ اعاطم نوكيو هيلع بجب ارمأ رجآلا ىلع رمألا حص اذاو
 ٠ هيلع ةعاطلا هل . نمو هذبع وأ ا ةبيص رمأب نم لثم اعيمج

 هب .اع تماق وآ قيرطلا ق حرطي ن 1 هرحلا هناف ذ ناح لع رأ ناق

 . هعسي ل ام هلع حص هنأل 'كلذم ةنيبلا

 ٠ كلذي رضاحلا ذخأ امهدحأ مدعأ ناف

 رخآلاو لام هل امهدحلو ةجحلا مهلانت ال ثيح اعيمج اباغ ناف : تلق

 ؟ لام هل سيل

 لكو كلذب ناذوخأم امهنأل لاملا هل .ىذلا لام نم .هل زجتي : لاق.
٠ دارفنالا ىلع دحاو



_ ١٧٦ 

 ٠. انل دامسلا اذه لجر لاقف قيرطلا ىف دامس نع لئسو

 ؟ هريغ ىلع حصي ىتح هلك هتلازاب ذخؤي له

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ةفلاطم لبق هلك هتلازاب ذخؤي لم'نالفلو لاذه لانت ناف : تلف
 ؟ نالق

! 

 عدم ثدحلاب رقم هنأل هلك هعيمجب هب ذخؤي نأ ىنبجعي : لاق
 0 ( ٠ كرشلل

 ٠ هلك هب ذخؤي له هتصح هيف هل حص ناف : تلق

 هننتأل هعيمج ىف هتكرش لوخدل هلك هب ذخؤي نآ ىنبجعي : ل انن ا

 مكحي هلاما نم رخآلا رجآ . ردق ٥ ةرج] هل نوكنو ةلامحلا نم ى رعتي ال

 ٠ هكيرش ىلع هل

 ىلع ردقيب الو وه نمل فرعي ال قيرطلا ىف دامس ناك ناف : تلق

 هجارخا نكمأو كلذ فف نيفرصنم رمألاب موقلا ناك اذا ىنبجعي لات

 هجارخا ىق ةرجألا نوكتو جرخي نأ ىنبجعأ هيلع نمؤي حابم عضوم ىف

( .0 ٠ كلذ نم عابي ام دختي هنم



. ١٧٧ 

 تاحابملا نم هيلع نمؤي ثيح هتلاحب عديو .

 كلذ ىق مكاحلا لخدي ال نآ ىنبجعأ هلك هعيبب الا نكمي مل ناف

 ٠ هباحصأ ال و

 ناف قيرطلا حالصب عضوملا ىلع ةلمتشملا لاومألا بابرأ ذخؤيو

 لثم حص ام جارخا نوكي نآ ىلا مكاحلا مهراجأ ةلعب كلذ ف اولتعا

 . كلذ ىف مهل مكاحلا نم مكحلاب ةيعرلا هالونتو هنم اذه

 اودمسيل بارتلا وأ دامسلا اوحرطي نأ سانلل زوجي لهو : تلق

 ؟ هوجرخي مث رثكأ وآ نيموي وأ اموي قيرطلا ف هب

 ةكولمم قررط الا قبرطلل ةرضم تبث اذا كلذ مهل سيل : لاق

 . اهبابرأ نذاب

 نأل هعنم ىل نيبي الف ىذأ الو ةرضم هيف تبثت مل تناك اذا امأو

 ى ذأل ١ اهلهآ ىلع اهيق عقي وأ رضي مل ام 6 اه عافتنال ١ حاب اعم قيرطل {

 ٠ ع اغتنال أ كلذ د ) ينعمب

 سانلا اهيف حرطي قيرطلا ىف تركذو : نسحلا نب دمحم باوج
 ٠ دامسلا

 ى ذأل ا ح فرصيو هبف د دشيو مهيلع ركنب معتف تفصو ام ىلعف

 | . نيملسملا قيرط نم
( ٢ ج حئراوحلا تب لصفلا عماج _ ٢٢ م ])



٠١٧٨ 

 قيرط ف سيلف حرطم هل قيرطلا ىف نأ مهنم جتحم جتحا نا
 ٠ دامسىلل حرطم نيملسملا

 سيلو ءالؤهل حورطم عضوملا اذه نآ ةلداعلا ةنيبلاب حصي نآ الا

 نم هنآ افورعم دامسلا هرقف ف حرط ىذلا عضو لا ناك اذا قيرطلا ق وه

 : ٠ . قيرطلا ريغ نم هنآ ا حصي ىتح قيرطلا

 لثم اثدح عضوم ف نأ ملعي هكاحلا ناك اذاف هل ليق : هريغ نمو
 اثدح وأ قيرط قيرطلا ىف عطق وآ الخ وآ اداتوأ هعضوم ريغ ف قيرط

 هتلزنمب لزن مث :هتلزنم لبق هب ملعي مكاحلا ناكو كلذ لبق هيف نكي مل
 . ( ٠ مكاحلا

 هل ال مآ د دأ كلذ بلطي مل ولو هيف هملعل هريغي نأ هيلع لج

 ؟ بلطب مل ام كلذ د هيلع ل و

 ٠٨ هثح نكمي هنأ هوجولا نم هجوب , جرخم ثدحلا ا ذهل نكمأ.ن را : : لاق. !

 ىتح هنبلعل كلذ ق. .هيلع ضرعب نآ ىدنع : مكاحلا ىاع نكي مل : لاتقو

 حص نم ىلع فاصنالا همزلي كلانه مث قي قيرطل ا كلذ ق بسئحم بستحي

 . ٠٨ هقاضنا ىلع ردقو ةجح ح كلذ ق. .هيلع

 وآ هيلع حص وآ هئدحمب ثدحملا رقأو كلذب مكاحلا ماقأ ناو

 هنأل ىدنع .كلذ هعسوق جرخملاب هذخآ جرخم كلذ ق هل نآ ىع دا

 ٠ هريغل امك قيرطلا ف باستحالا هل نمم وه

 مهقح 7 نإ. اهلهأ ىلا اهرمأ ٣ ةكولم قيرطلا سيلو
٠ اهيف



_ .\!٧٩ 

 ثدحملا ؛قحتسي قح ثيدحلا ف نكي مل اذا هوكرت !وءاست نإو

 . مكاحلا اهب موقي هبوقع هييلع

 بلطي مل ولو مكاحلا ىلا هرمأ ناك ةبوقع ثدحلا ىق نكد مل اذاف

 .٠ قحلا مكاحلا بحاص

 ؟ ال مأ كلذب نوذخؤيأ قيرطلا ف اثدح نايبصلا ثدحأ اذا : هل ليقو

 مهلام نم كلذ جرختو مهئايصوآو مهئابآ .ىلع كلذ ق جتحي : لات

 ٠ كلذ مهيلع تيث اذا

 . ٠ مهلتاوع ىلع.كلفو مهلاومأ ف كلذ مهيلع سيل : ليقو

 ذ_خؤب نيملسملا قيرط ق اثدح ثدحأ اذا دبعلا نع لئسو

 `. : .-ه .ها _ اد

 هنع ليزي ةجح هعم ناك ناف هدنس ىلع جتحي هنأ ىعم : لات

 ٠ اهريغو: قبرطلا نم .ثدحلا ةلازاب ذخآ الاو ثدحلا

 ؛ ه هتبقر ىف قلعتم وهق دبعلا ثدحأ .امن : :لانتو ::

 نآ ىلا سبحلاب قثوتسا .دبعلا نم فيخو ابئاغ هديس ناك ناف
 ( . هددرس رضحي

 ناك نا و ىنج اهب هبد غي نآ هيلع حجتح أ ه ديبس رضح اذاخ

عمسيو هنع عفري اليكو مكاحلا مانأ ةجحلا هلانت ال ثيح ابئاغ ديسلا



_ :١٨٠ 

 بف اغلل ىنثتس ١ و هيلع حص امب ديعل أ ق مكحل | ذفنأو هتجح هل

 ٠ رضح اذا هنجح

 ٠ ةرفص ىبأ عماج نم هنأ دجوب اممو

 ءاملا هيف ليسيي نأ داراف لجر راد ىف بازبم لجرل ناك اذاو

 ؟ رادلا بحاص هعنمف

 هال نآ ةنيبلا ميقي ىتح ءاملا هيف ليسب نأ بازيملا بحاصل سيل
 ٠ اليسم رادلا هذ_ھه ىف

 ءاملا هيق ليسي دق هوأر مهنأ دوهشلا هلل دهشف ةنيبلا ماقأ ناو

 ٠ ةداهش هذ_ه ثتسدلغ

 ءام ليسم هل نأ ١ و دهشم ىتح ائيسث ة داهسشل ا ه 7 قحتسي الو

 ٠ بازيملا اذه نم

 ٠ رمملا ءا وهف رطملا ءاهب اودهش ناف

 رطملا ءامل وأ ءوضولاو ليسغلل متا د ءام ليسم هنأ اودهش نإو

 لوقلاف هانيمس امم ءىش ىلا هوبسني ملو اليسم هل نأ اودهش نإو

 . هنيمي عم كلذ دحج ىذلا رادلا بحاص لوق هيف

 ٠ لات امك وهف رطملا ءام : لاقت ناف

٠ كلذ ىلع فلحي نأ دعب لاق امك وهف ءوضولل وه : لات ناو



.١٨١ 

 مهضعب رقأف هثرو نب قيرطلاو لسملا ىعدب رادلا بحاص ناك اذاو
١ 

 ؟ مهضعب كلذ د_حجو لسلاب

 ليسي نآ ليسملا بحاصل الو هيف رمي نآ قيرطلا بحاصل نكي مل
 ٠ ةثرولا ضعب رارتناب هيف

 رادلا نأ الا اضيأ كلذك وهف مهنم دحاو ريغ اعيمج اورقأ ناف

 هل رتملا هتصح ق ليساب وأ قيرطلاب هل رتملا اهيف برضيف مسقي
 ٠ كلذ ةييتب قيرطلاب

 ٠ كلذ ىلع امهينب نوكيف هتصحب ركنملا برضيو

 قوقحلا نم امهريغ هجولا اذه ىف ءاملا ليسمو قيرطلا هبشي الو
 ٠, نيضرألاو رودلا نم

 ابازيم هلعجي نآ ةانقلا بحاص دارأف ةانق ىف ءام ليسم ناك اذاو

 ٠ كلذ ليسملا مهيلع نيذلا رادلا باحصأ ىرب نأ الا كلذ هل سيلف

 نأ الا كلذ هل سيلف ةانق لعجي نآ دارآو با زيم ناك نإ كلذكو

 ٠ هلعجي نآ هلف مهيلع نتيب ررض كلذ فق نوكي

 ٠ ضرعأ وآ بازيم نم لوطآ ابازيم هلعج ول كلذكو

 ٠ هليزي وأ هعفري وأ بازيملا عحىطاطي نأ دارآ ول كلذكو

 نكي مل هليسم اودسيل اطئاح اونيب نأ رادلا لهآ دارأ ول كلذكو
٠ كلذ مهل



 ب ١٨٢

 اك هرهظ ىلع هئارو نم ليسم ءابذب .اونبي نأ اودارأ ولو

 . كلذ مهل

 ٠ هتيرط هيلع عطقي ام رادلا ةحاس ف اونيب نآ مهل سييلو .

 اونييو رأ دلا باب ضوع را دلا ةحاس ق ١ وكرت نآ ,مهل ىعبنيو

 ٠ . ١ ١ ه كلذ ) ائونشب ام

 بولطملاو بلاطلا لخدمو لجر ىلع هبحاص هبلط قيرط نعو هريغ نمو

 هيلا بولطملا لاف عرذأ .ةعبرأ هيلا جرخأ بلاطلا لاقف باب نم هيلا
 ٠ قيرطلا اذه لبق هنم كلسي ىذلا بابلا اذه لثم كل

 ل , .. .
." ٠ 

 جرخأ هلزنم نلا اقيرط هل هيلع نأ حص اذاف عرذأ ةثالث بابلاف

 نوكي دق بابلا نأل كلذ نود بابلا ناك ناو هرخضي الو عرذأ هثالث هل

 . قيرطلا نم قيضأ

 اذه بحاص نم تركذ ام امآو هللا همحر ديعس ىبآ ب باوج نمو

 ٠ كلذ د ريغ هنيلع سيلف عب انن قب رط هل ناك

 عنمي مل ةرهثلا ىنجلو دامسو عبات قيرط هل ناك نإو

 قيرط قيرطلا نأل قيرطلا كلت نم هيلاوم الو هدالوأ عنمي ملو
 ٠ ى اش فيك اهبحاص اهبف فرصتي لا ومألا'

٠ نالمح ناك ١ ذا عسوأ نوكيب الو لزانملا قيرط مكح هبلع نوكب الو



١٨٣ 

 نمثلا قيرطب هل مكحي لاق : قيرط هل فرعي مل دجسم ف لاقو

 ٠ عضاوملا برتقأ ىق

 ٠ نيملسملا لام تيب ىف نوكي نمثلا نأ ىدنع ناكو : لاتو

 مامكلا نم ءىش لخدف كوشلاب هءانب ممكو هانب ىذلاف : هل تلق

 ؟ كلذ فرصي له قيرطلا ىوه ى

 ٠ ليق اميف ىدنع اذكه : لاق

 بنج ىلا هلام ىف لجر هثدحأ اذا ءالخلا ىف لوقت امف : هل تلق

 :. ؟ قيرطلا ىلا. هباب لعجو قيرطلا

 ٠ كلذ كلذك ليق دق : لات

 هنمأ نكي ملو قيرطلا نع اربدم هلام ف هباب نأك ناف :اهل تلق
 ؟ة_دئار

 ؟ قيرطلا بنجب ناك ولو كلذ فرصي أله

 اذا زئاج ريغ وأ ازئاج ناك اذا قيرطلا نع ىذألا فرصي : لاق

٠ كلذ ليق دعت : ل اتتو



١٨٤ 

 ٠ ازئاج قيرطلا نكت مل اذاف : هل تلق

 ٠ قيرطلا باحصآ كلذ بلطي نآ الا كلذل ضرتعي : لاق

 ٠ ءانبلاو ىقاوسلا لثم قرطلا ىف ثادحألا هذه : تلق

 هت.طخب هلعل هتيطخ زوجت الو كلذل هل انومآم كلذل ثدحملا نوكي له

 ؟ كلذك ةلازا هيلا بلط اذا نيملسملا مكح نم عنتمي مل ام

 ٠ كلذ ق هلدع و هغح لمتحأ ال لبق اذكه : لاقت

 ناطباب ةنيبلا موتيف توميو قيرطلا ف ثرحي لجرلا تيأرأ : تلق
 ٠ هتلا زاب مكادلا مكحو هثدح

 ؟ كلذ ةلازا ةثرولا ىلع نوكي له

 كلاهلا لام نم كلذل رجتاو هولازآ اوءعاسث نإ رايخلاب ةثرولا : لاق

 ٠ ةرجألاب هليزي نم

 ٠ كلاهلا لام نم هتلازا ناك كلاهلا لعف نم هلطاب تبث اذاو

 ؟ قيرطلا ىف تناك اذا ةلخنلا ىف ليقو

 اهيف قبرطلا ىلع ةرضم ال تناك اذا بحأ ىنأ الا اهعطق زاج : لاق

. اهكرت ةعفنم لوخد نم عقنت اهيف اهل ناك نا و



_ .١٨٥ 

 قيرطلل اهتلغو كلذ زاج .قيرطلا ةجحب لاح ىلع تعطق نإو
 ٠ ايحالص ق لعجت

 رثكأ ةعساو تناك اذا قيرطلا ىف ىراوحلا ىبأ نع دجوي : ليقو

 ٠ عرذأ ةينامثلا ىلع الا فانآ ام عطقنت ال هنأ عرذأ ةينامث نم

 رثكأ وأ لقأ وأ لزانم ةرشع ىلا ضمت تناك :اذا قيرطلا ق : ليتو

 ٠ عرذأ ةتس زئاجلا قيرطلا : رهزأ لاقو

 ٠ كلذ نم عسوآ قوسلا قيرط : لاتو

 ٠ علاوبلاو ىراوسللا 4۔ف راحص قوسخ : تات

 نوكي نأ ىلا برقأ ملو ىراو سلاب تيمرل ىل ناك ول : لاتف

 ٠ ىنوعيابيب ملو تبلغ ىنكلو نيملسملا قوس ف علا وبلا

 كاذ ىف بتك راحصب الماع ناك .اذا هنأ كلملا دبع مامالا معزو

 هبرحت الف رودلا هبلع ىنب دن ناك ام امآ "ىلا بتكو فوجلاب مامالا ىلا

 ٠ كلذ ىلا موقلا برقب ال و

 : ةلاسم ةيج

 هتجوز ىضق مث موقل ةيقاس اهيفو ضرأ هل تناك لجر نع هتلأسو

٠ اهيف ةيقاسلا و هن صح اهيف هل ىقبو ضرألا كلت



 ن ١ ١٨ .

 ةيقاسلا ىلا ٠ برضي اذه نينجنو`نأ الا امهالك نينيجولا ةجوزلل ناك :

 5 ٠ موةلا قيرط نم ىلع

 ٠ ةيقاسلا ىلع'.هل. تناكام ىلع قيرطلا : لاقف

 نورمي ةصحلاب اعيمج مهيلع تناك اعيمج مهل ةيناسلا تناك ناف
 نيجولا باحصأ ىلع اورمي مث مهتجح ردبةب نيجولا باحصأ ىلع

 ٠ ىقاو سلا باحصأ ىلع قيرطلا .ن وكن !ذك_م مهتصح ردةب رخالا

 ىلع لجر ثدحأ ةيقاس اهنيب ةيفاصو زئاج قيرط نع هتلأسو

 ؟ لسىفلا اذه مكح امف الس نيبناجلا دحل

 امهدحأ نم جرخي الو قيرطلا وأ ةيداصلل لسغلا اذه مكح : لات
 ' :...{ : . هب .ىلوأ وه لسفلا اذ_ه ىلي ىذلا

 ةنيبلا همزلت لاق هل هنأ. هيعدي لاملا اذهل لسافلا: ناف :. هل تلق -
 ! . ؟ لاما كلذ ناك فيك

 دق ىذالا لاملاف الاو ىعدا ام.هل:.تبث ةينب حص ناف.

 ٠ هب ىلوأ وه ,قيرطلاو .ةيفاصلا نم مكحلاب هتقحتسا

 ؟ لجر نم هارتشا هنآ ىعدا ناف : هل تلق

 ٠ هل وه نمم هارتسئا هنأ ةنيبلا همزلنو كلذ ىف قدصي ال : لاق

 ناك ىع د ١ ام اهب هل تيثئو عيبلا ا ١ اذ د_ھه هل حصت ةنيين رضحأ ن ٠راف

ُ نيبعدم ىرتسشملاو عئابلا ن راك الاو هل



. ١٨٧ 

 ؟ ةنيب امهد_حأل حصب مل ناف : هل تلت

 نيرطلا وأ ةيفاصلاو لاملا اذه ىف ةجحلا تماقو ىعدا ام هل تبث : لاق

 ٠ زئاج قيرطو ةيفاص نيب اميغ ةيقاسلاف : تلق

 ؟ اهنم نو ونس : هيرقلا لهآو ةينقاسما ه هذه دم محمح ام

 اهينبجو دحأ ىلع حصي ل اذا ةيناسلا هذه مكح ¡ جزخي : لاق

 مكحب هقحتسي سانلا نم دحأل كلم ن قيرطلا ىلي امم وأ ةيفاصلا ىلب ام

 نيب ام اعطاق ةيقاسلا مكح جنرخيفأ بابسألا نم هريغب وأ ديضاوملا

 . هيفاصلاو قيرطلل

 اهيف ةيقاسلا فہحن ىلا ةيفاصللو . ةيقاسلا فصنت .ىلا .قيرطللف

 ٠ رظنلا نم كوردملا هيجوأ

 قيرطلا فلخو لام ةيقاسلا فلخو قيرطو ةيناس نيب نيجو نعو

 ٠ ةيقاسح

 ؟ نيجولا اذه مكح نوكي نمل

 همكح ناك لام قيرطلا نيبو نيجولا اذه نيب لحي مل اذا : لاق

 . عطاوقلا نم هعطقي ام ىلا قيرطلاب هلاصتال قيرطلل

١ 
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_ ١٨٨ 

 ۔ لام وآ رادج لثم هيعدي لجرل رامع نيجو اذه ى ناك ناف : تلق

 ؟ اذه ىف مكحلا فيك

 . ةنيبلاب هاعدا نم ىعديو كردي ام ىلع لاق

 ٠ قيرطلا ىلي امم هرادج خبس لجر نع هتلأسو

 داتعا ىل-ءع قدرطلا نم ءىش ق رازالا ناك ولو رزوب نأ هل له

 ؟ كلذ هعسي ال. مأ كلذ ىلع دهشيو همزلي اه ةنونيدلا

 ٠ اثدح قيرطلا ىف ثدحي نأ هل سيل نأ ىدنع : لاق

 . تام مث هتايح ىق هرزو ناف : هل تلق

 سيل مآ ةجحب ملعي الو هرزو هنآ ملع اذا هجرخي نأ هثراو ىلعف

 ؟ كلذ هيلع

 هجوي كلذب مكحلا هيلع تبثي نأ الا كلاذ هبلع نأ ملعأ ال : لات

 ٠ هوجولا نم

 ؟ ال مأ هدجو ىلع هددجي نأ هل له رازالا عقو ناف : هل تلق

 نوكي نأ ىنبجءيف هئدحأ كلاهلا نأ ملعي الو كلذك هكردأ اذا : لاق
 ٠ كلذ هل

.ىدنع كلذ هل نكي مل قحي هنآ ملعي الو هثدحأ كلاهلا نأ ملع اذاف



. ١٨٩ 

 ثرامم هاوه ىف لخد امبف هرزوي نأ هلو هلعف ريغ كلاهلا لعف نأل
 ٠ قيرطلا ىلا كلذ قوف ديزب الو لكآتو

 ٠ رادجلا عقو اذا هثدحأ كلاهلا نأ ملعف كلذك هكردأ ناف : هل تلق

 هيلع ىنبو رازالا ىهتنم ىلا رادجلا ساسآ لعجي نآ هبل له
 رلدجلا امناو رازالا ساسأ ىلع قيرطلا ف رادجلا لخدي نآ هل سيل مآ
 ٠ رادجلا ساسأ ىلع

 نع هتلآسو ةرفصلا نب نازع نع ركذ امم ناطحق ىبآ باتك نهو
 اعذج هطئاح نم جرخأ وآ ءانب اهيف ىنب وأ رجح قيرط ف عضو لجر
 ىقلأ وأ هريغ وأ حانج نم اعرش عرش وأ ائيش ةرجض نم صخش وأ
 ٠ قيرطلا فف كلذ نم ائمش

 ؟ لام نم وآ سفن نم هلك كلذ باصآ ام نمضيآأ

 ؟ هتلتاع ىلع مآ هيلع نوكي نم ىلعو

 ٠ كلذ نم ثاريم هل زوجي لهو

 فلت ام لكل هناف تركذ نم لعف دتو هكلم ريغ نم قيرطلا ناك اذاف

 ٨ نماض لام وأ سفن نم كلذ نم

 ٠ هلام ق هيلعف لام نم ناك ام اماف

 سيل هنأل ثاريم ١ هلو هتلتاع ىلعف ةرح سفن نم ناك ام امآو

 ٠ هديب لتاقب

 فلت وآ ث امف رخآ لج ر ىلع عقوف لجر كلذ ق ريغ ناف : تلق

٠ لام هل كلذ ىق



_ ١٩٠ 

 ةلزنمب هنأل مقاولا ىلع ءىش الو ثدحأ ىذلا ىلع اندنع نامضلاف

 . ٠ عوفدملا

 ٠ كلذك وهف هلامو وه فلتو رخآ ىلع عقوف لجر هعفد نا كلذكو

 ىل ١ قيرطل ١ طسو نع هريغ وآ { كلذ د :نم اب دحأ احن. ن رأ :

 . . ٠ ! : ؟ هنم .ةيح ان

 نم لوأل ىرب لوذل ا هناكم ريغ هعضوو هلاح نع ريعم هربغ اذاف

 . قيرطلا فف هاحن اذا هريغ ىذل ىلع نامضلا ناكو: نامضلا

 هحالص درب م وا هحلصيل هي هسبك ن ١ رن قب رطل ا ف ىقلأ نمع و

 ٠ ءاهب ه٩ہشر وآ

 .؟ ال مآ رجحلا بشخلا ةلزنمب وهآ تلأس

 .. . ٠ , ه .! ...ف.. هت

 وهف هلثمب رثعي امم وهو ظوسبم ريغ اسوبكم بارتلا ناك اذاف

 . ىقللاو تركذ ام ةلزنمب

 ٠.٠, ١ هدري مل ؤ احالص دازآ نأ نامضلا :امآ

 . .؛٠ 4٠ ٦١

 عرش ىذلا هلام عاب مث : مظعألا قيرطلا ق عرش نمعو

 !لام وا داجر عيبا دعب باصأق اعرش هنم

 ٠ ٠ , هلام نع ىرنشلملا هريغي مل ام عئابلا ىلع اندنع هنامض نا

 ىق ناك ام هنم باصأف هريغ وآ باعثئم هنم طقس نا كلذكو : تلق
؟ طئاحلا



_ :١٦٩١ 

 هقح ريغأ ىف ارهاظ ناك ام نمضي : لاق ٠ '

 كلذ نم ثاريم هل:زوجي لهو ٠

 انامض هيلع ىرآ الف هقح ىف ناك امو ٠.

 ؟ ةينبلا نم ىلعف عرشلاو باصملا ,ىوعدلا ىف افلتخا ناف : تلق

 ىرتشملا نع كلملا لازا اذاف عيب مل وآ تامو عاب دت عرشملا ناك اذا
 ٠ هتباصاو عرشملا عارشاب ةينبلا باصملا ىلعف عارشالاب رقي ملو

 ٠ نيميلا هيلع ىعدملا ىلعو
 ث, .:. !: .!. : :".

 ٠ كلذ هل لعفي نم رجآتساو هقح ريغ ىف عارشالا دارآ نمعو

 ؟ هنم ليجلا ىلع ك كلذ لعف ريجلل له

 سانلا ا ملظ ديري لجرل لمعي نأ هل سيل

 ٠ كلذ ملعي ناك اذا هل سيل ام لعفيو

 هلمع نم باصآ امل هملع لاخ ىف نماض هناف ملعاريغب لعف ل ناف
 ٠ نيماسل أ قيرط وأ دحآ نقح ق عرش ١ كلذ ن .راك ل ام وآ سفن نم

 .: هثدحو هعزنش باصأ امل نماض زجاتنملاف ريجألا المع اذاف

 ىريو رخآ نم هعاب: مث هريغ وأ ارجح قيرط قف عضو نمعو
. ؟ءىش هب بطع ىتح دمع ىلع قيرطلا ىف ىرتسملا هكرتغ هيلا هنم



_ ١٩٢ 

 هجارخا ف ىرتشملا ىلع مدقي مل ام عئابلا ىلع هنامضف ٠

 سقن تفلت اذا ةبانجلا ةرافك نوكي نم ىلع : تلتو ٠

 دعي ناك نا ةلتناعلا ىنلع ةيدلاو ةرافك عضوملا اذه ف ىرأ امف

 . ٠ ةمدقتلا

 ٠ ملعأ هللاو ٭ ىرأ اميف عئابلا هلتاع ىلعف

 هقح ردقب مهدحأ اهيف عرشأف ةعاسشم موق نيب ضرأ نعو

 . رثكل وأ

 ؟ هعرش باصأ ام نامض كلذ ىف هبلع له

 ٠ نم اض هنآ : لوقل اف

 باصآف هريغ وأ ءوضول ءام ضرأل ا ىف مهدحأ بص ناغ : تلق

 ٠ مهريغ وآ هئاكرش نم ادحأ كلذم

 ؟ نامض كلذ ىف هيلع له

 هنا لوقأف هئاكرش نم دحآ كلذي فلتف هيب قلزيم امم ءاملا ناك اذاف

 ٠ مهريغ ى هيلع نامض الو نماض

 . . «» ملعأ هللاو اذه لثم ق ءاملا س شر ق موقت صخر دقو

 له ءىش اهب هنم قرتحاف هريغ ىحوآ اران قبرط ف مضو نمعو
؟ اهعضو وأ ادمع ناك نا هنمض



 ب ١٧٩٣

 . هكلم ريغ ىف اهعضو ىتلا رانلا تقرحأ امل نماض هنا لوقأف

 ؟ اهعفري ملو هملعب وأ هملع ريغب ةرمج هنم تعقو اذا : هل تلقو

 . نماض هناف اسان تباصأف حير اهتلمحف ادمع اهعضو ناف : لاق

 ٠ نامضلا هيلع ادمع اهايا هعضو نم تفصو ام ىلعو

 ىرأ الف اهطاقسا دارأ نكي ملو اهعفري ملو هنم تعقو اذا اما و

 ٠ ملعأ هللاو انامض هيلع

 ق تياصأاف ايطح اهيلع ىقلآف تآ ىتآو ةرمج عضو نا : تلتقو

 ! اهايا حيرلا لمحي وأ اهتدايزب هريغ وآ اقيرطلا

 . اهيلع بطحلا ىقلآ ىذلا ىلع وهف اهبملب تباصت امف

 ٠ اناسنا لنقف قيرطلا ق عقوف هطتاح لام لجر نعو

 ؟ انماض نوكيآ

 فق طقاسلا باصأ امف مئاق طئاحلاو طئاحلا نم وه طقس ناف

 . نماض هل وهف قيرطلا

 هيف هبلع مدقت نكي ملو ايهاو نكي ملو هب طقس طئاحلا ناك ناو

 . عوفرملا ةلزنمب وهو هيلع نامض الغ

( ٢ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١٣ م )ا



.. ١٩٤ 

 وهيف طئاحلا هب طقسو هيلع مدقت دقو ايهاو طئاحلا نكي مل ناو

 ٠ باصأ امل نماض

 نهرملا وأ نهترملا ىلا هيق مدقتو اذهر طئاحلا ناك ناف : تلق

 ؟ الام وآ اسفن باصآ وآ طقس ىتح هاضقني ملو اعيمج امهيلا وآ

 طقس ىتح ه ضقني ملف نهنرملا نود نهارلا ىلا هيف. مدقت اذاف

 ٠ باصأ ا نماض وهف

 ٠ نهترملا. نود نهارلا ىلع نامضلاف اعيمج امهيلع مدقت نا كلذكو

 ٠ امهنم دحاو ىلع نامض الف نهارلا نود نهترملا ىلا مدقت ناف .

 هءاب يتح هضتقن ىف ىناوتف طئاحلا بحاص ىلا مدقت ناغ

 ىرتشملا ىلع نامض الو هكلم نع لاز دت هنأل انامض هيلع ىرأ ال
 . . ٠ ملع] هللاو هيلع مدقتي مل هنأل

 . مدتتي مل وآ امهيلع مدقت امهيلع نامض ال ريعتسملاو نكاسلاو

 هضتني ملو هيصو ىلا هيف مدقتف ميتيل طئاحلا ناك ناف تلت
 ٠ باصآ ىتح

 ؟ نامضلا نم ىلعف

٠ كلذل نماض ميتيلا نأ راثآلا ىف دجوي ئذلاف : لاتق .



.- ١٩٥ 

 نوكي روقعلا بلكلا نع مكحلا نب ناميلس ناورم ابآ انلأس دتو .
 ؟ اناسنا بيصيف هيصو ىلا هيف مدقيف مييتلل

 ٠ ىصوملا ىلع نامضلا ىأرف
 نع كسمأف بوبحم نب دمحم هللا دنع ايأ كلذ نع تلآسو

 ٠ باوجلا

 هدلاو ىلا وأ هيف هيلا مدقتف ىبصل طئاحلا ناك ناغ : تلق
 ( ؟ امهدحأ نمضي لح

 ٠ ميتيلا ىصو ىلا مدقتلا ةلزنمي وهف هدلاو ىلا مدقت اذاف

 ٠ ملعأ هللاو ء كلذ لثم ىدنع اهيف : باوجلاو

 نود مهضعب ىلع ةمدقتلا تناكو ةثرو نيب طئاحلا ناك ناف ٠ ثلتق

 ؟ نامض مهنم دحآ ىلع وآ مهيلع له

 نامضلا نم هيلع مدقتملا نوكي نأ ملعلا لهأ ضعب نسحتسا دق
 ٠ هتصح ر دةقمه

 ىلع مدقتي انامض دحآ ىلع نوري ال سايقلا لهآ نآ بسحأو
 ٠ مهعيمج

 نذاب الا ائيش طئاحلا ىف ثدحي نأ دخأل سيل هنآ : ليقو

+ هيح اص



_ .١٩٦ 

 هيف مهيلا مدقي اميف نامض مهيلع له ةمذلا لهأ نع هتلأسو
 ؟ الام وأ اسفن باصأ امو قيرطلا ف هوتآ امو ةلئاملا مهناطيح نم

 ٠ نونماض اندنع مهنا

 ٠ ةالصلا لهأ ىلع مكحلاك كلذ ىف مهيلع مكحلاو

 هل انود ام ناك نامضلا كلذ نم ءىش كلذ ف هيلع له دبعلاف : تلق
 ؟ ال مآ ةراجنلا ف

 ٠ هديسل ديعلا لام امناو : لاق

 ٠ هديب هبانجلا نكي مل ام هدبس ىلع اذه ىق نامضلاو

 ق رجح عضو وأ حانج عازتنا لثم ى هديب ةبانجلا تناك اذاف

 ٠ هيدفي وأ هديس هعفدب هتبقر ىف وهف قيرطلا

 ٠ هريغو اذه ىف رارصألا مكح همكح دح بتاكملا و

 ٠ هتبقر ف ةيانج اندنع ربدملاو

 ؟ الئام طئاحلا ناك ناف : تلق

 ٠ انامض اذه ىف ىرأ الف : لاق

 سيل طئاحلا نآ هتلتاع وآ كلذ ق طئاحلا بحاص ىعدا ناف : ثملت

٠ هل وه لب باصملا لاتف هل



- ١٩٧ 

 ؟ ةنيتلا نم ىلع

 باصأف هيف هيلع مدقت دق ايهاو اطئاح ىنعت تنك ناف : لات

 ٠ مهبحاصل نوكي نأ ةلقاعلا تركنآف اناسنا

 هبلعو هباحصأ ام باصملل نماض هنآو طئاحلا بحاص رتأ ناف

 ٠ هال هنأ ةنيبلا

 ٠ ةلقاعلل ةباصالا ةنيبلا تمزل هتنيب ماقأ ناف

 ؟ ال وآ هل وه ىردي ال : ةلقاعلا تلان ناف

 ٠ ةنيبلا هيلعو راكنا ١ ذهف

 باصأف طئاحلا هي طخسف لئام ريغ وأ الئام هل طئاح ىلع ناك نمعو

 ٠ باتكلا لوآ ف ةلآسملا هذه انيب دتف الام هسفنب وأ هب.

 عقاولا تام وأ هلتقف دحأ ىلع عقوف قيرطلا ىف لز نا كلذكف
 امكئان وأ امئاق وأ قيرطلا ف ادعاق هيلع عوتقوملا ناكو تيملا وه هيلع

 هيلع لخد وآ عقاولا كلم ف رخآلا ناكو تيملا وه هيلع عتاولا ناكو
 ٠ لفسألا تامو هكلم ىف ناك وآ هنذا ريغي

 ه هيف ءىش الف مقاولا وه تيلا ناك ناف

 هاتقاع ىلع وهو هل نماض طقتاسلاف هتيملا و ره 4۔لع طرذقسمملا ناك ناو

 ٠ طتاسسلا

٠ ر۔خآ لوق اهيفو



١٩٨ 

 ؟ اعيمج اتام وآ هلتقغ لبج ىلع نم ىدرت نا : تلتو

 ٠ ىدرتملا ىلع ءىش الخ

 ٠ لفسألل نماض وهو

 ؟ رئ ف طقس اريضب وأ اريرض ناك نا : تلق

 ٠ طقاسلل نماض رهف قيرط ف لجر اهرفح ارئب تناك ناف

 وهف اهيف طقسف هنذاب ريرضلا لخدف هكلم ق اهرفتحا ناك ناو

 ٠ نماض

 ٠ هلع نامض الف هنذا ريغي ناك ناو

 مهيلع تطقسف رئب رفح ىف مهب ناعتساو الاجر رجأتسا نم : تلق
 ؟ اعيمج اتام وأ هلتقف رئبلا ىف رخآ لجر ىلع لجر طقس وأ

 نونماض م_هف مهلمع نم تطقس ناف لامعلا ىلع اهطوقس امأ
 ٠ مهل رجاتسملا ىىلع نامض الو اضعب مهضعبملا

 لاح ق رئيلا ثناك ناف اهيق لجرلا ىلع لجرلا طونتس امأف

 ٠ هتلتاع ىلع هيلع طوقسملل نماض طتاسلاف اهل رفاحلا

 تيملا وه طتاسلا ناك نا طتاسلل هيلع طوقسملا ىلع ءىش الو .
 ٠ اعيمج اتام وآ

7 هناكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسل و كايا و هللا انقفو



_ ١٩٩ 

 امف رصقم ىيأرو فيعض انآو ىيار ىمتنمو ىملع غلبم كيلا تبتك
 هللا رفغتسأ انآو ىنمغخ ؟ةاطخ نم ن اك امو هللا نمف ب ١ وصل ١ نم ناك

 ٠ هفيلآت ىضتنا .٠ هبنم

 نامض الف قيرطلا ةبادلا بحاص لاق اذا : لاق هنأ ىلع نع ىورو
 ٠ هيلع

 ٠ ١ ؟ هتلتقف الجر تضكرف هتبا د برض .نمو .. . ٠

 ٠ هيلع ةيد الف اهلجرب تباصأ ناف

 . ةيدلا هيلعف اهمذقمب وأ اهديب تباصأ ناف

 ىف بازيم ف اثدح ثدحأ لجر نع لئس هللا همحر ديعس ىبأ نع
 عفادق هنلا زاب بلوطو قيرط . ق .ركي ءاني: وآ قيرطلا ىلع هلعج هلزنم

 ٠ باغ نأ ىلأ كلذ نع

 ٠. . . < َ 0٠٦٩ . ١ : آ ٠
٠ : . ١ , ٠ . ٠ . ١ 

 هثدحأ ىذلا وه هنأ حص اذا :هتبيمن دعب لازي نأ زوجي له

 ؟ باغو

: . ! 
١ ! / ... ) 

 ثيح باغ. وأ ثدحلا لذهل ثدحملا اذه باغ نيآ فرعي ,مل اذا : لاق ., {...

 نإ ةجح هل ىنثتساو ثدحلا ليزآ عضاوملا نم نيملسملا مكح هلاني ال

 ٠ هيلع بجوآ ام عفدي ةجح هل ناك

 لمو مث لجرلا اذه ةبيغ ف بستحم لجر ةلازأ ناخ : هل تلق
 هبازيم علق ول هرادج رسك هنآ ىعداو هيلع عفدف ثدحلا بحاص

. ٠ كلذ ريغن وآ ه



٢.٠٠ _ 

 ٠ بازيملا اذه علقو رادجلا اذه رسك انالف نأ تدهش ةنبب رضحأو

 ٠ قيرطلا ى اثدح ناك هنآ اذه حتجاو

 ؟ كلذ ىف بستحملا مزلب ام

 اذه مزلي مل رادجلا اذه رسك انالف نأ ةنيبلا تماق اذا : لاق

 اذه رسك انالف نآ ةنيبلا هذه دهسثت ىتح ءىش هيلع عفارلا اذهل رساكملا

 ٠ اذه نالفل وهو رادحلا

 ٠ رساكلا انالف مزل ةداهسثلا هذهب ةنيبلا تدهش اذاف

 ٠ قيرطلا ىف ثدح هنأ ثدحلا رساكلا اذه جتحا ناف : تلق

 ؟ مكاحلا عم حص دق اميغ ةبلاطملا هنع ليزت ةجح هذه نوكت له

 ثدح هنأ بستحملا اذه جتحاو نالفل رادجلا نا اذه مم حص اذا لاق

 ٠ ةنيدلا هيلع ا:عدم ىدبع ناك نا قيرطلا ف

 حص ام هلا زاب دلبلا ق مكاحلا همات بستحملا اذه ناك ناف : هل تلق

 همصاخو بستحملا اذ_ه هلازآ امم ثد_حلا اذه ناكف ثادحالا نم هعم

 ٠ هرسك ق رادجلا اذهل ىعدملا

 ىذلا رادجلا اذه ىف هيلع هل مكحيو هنم كلذ مكاحلا عمسي له
 ؟ قيرطلا ىف اثدح ناك هنا بستحملا لوقي

كلذ هلازال هلعج دقو كلذ لازآ مكاحلا هلعج لاح ق ناك اذا لاق



 م ٢٠١

 لطاب كلذ هلعف هنآ حصي نآ الا هلوق لوقلا ناك هيف مكاحلا داعبا و

 ٠ ةنىدلام

 دعب ثادحالا ةلازال مكاحلا هلعج بستحملا اذه ناف : تلت
 ىف ةبيغ ىف قيرطلا نم ثدحلا ليزي نأ بستحملا اذهل ثدحملا جورخ
 .٠ هت دحأ

 اذه ليزي نأ هروضح ف بستحملا اذه هيلع جتحا ناك دةو

 ٠ ثدحلا .اذه ق مكحلا . سلجم امهعمجي ملو قيرطلا نه "ثدحلا

 ةبجحملا هلانت ال ثبح ثدحملا اذه ةبيغ ناك اذا : لاق

 ةلازال مكاحلا هلعج اذا ثدحلا ةلازا بسنتحملل ناك كفرعي ال ثبح وأ

ثادحالا ٠



 ش - ٢ ٠ ٢

 :م .

 باب

 5 رجشل : او ةلخنلا قحتست اميف

 ٠ ةلخنلا قحتست ام ضرالا نم قحتست مث نوكت لاح ىلع : تلت

 ةلاخن سياقي هل؛ةلخن هضرأ ف ةلنف لجر لسف ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هنلخن سيانتت ةمرصلا هذهف هريغ

 : !.{ : !.. ١ ؛¡ ل ,| ...ال... ٦ .. :ة . ...ه

 ! ٠ :ث ه ١.6 ةر !". ث :.٠. ان ""هافريغئلا هنع ثلاز نأ وه

 ` : ا

 ٠ اهضرأ ق لسف ىتلا ىد هتنلخن سي انتن هربح ةلخن سيباقي الو

 لوقن وآ اهضرأ ق لسفىىتلا هنلخت سياقت ةمرصلا ٥ ذهف : لوقنو

 ٠ هلدعو كلذ باوصب ملعا هللا و اتيأري

 ءاسنلا تاقدص ق اهاضق زوجي ام دح ىف تراص اذا ةمرصلا نا

 دقو ةلخنلا ضرأ ف تلسف نوكت نأ الا ضرالا نم اهسايق تذخأ

 عضومب ةمرصلا هذه تساعو اهتحت تناك ةلخن سيانت ةلخنلا كلت تناك

 ٠ هلدعو كلذ باوصب ملعأ هللاو ٠ اهلبق تناك ىتلا ةلخنلا

 اهليتت تناك ةلخن عضوم ق تلسف اذا امآ ملعأ هللاا لات : هريغ نمو

 ٠ اهريغ هلخن سباقت

٠ س شعت مل وأ ةلسفلا تشاع ءاوس ةميدقلا ةلخنلا سياقن ةلخنلاف



٠٣' ٢ 

 نيتلخن خن نيب ةرجش تناك اذا : تلق ٠

 قحتست ام ض رال ١ نم قحتست نأ ةرجشل ا كلتل بجي له : تلتو

 ؟ ن اتلخنلا ١

 ٠ ةلخنلا سياقي ام سياقت نا ءاهقفلا ضعب هلوق ىف كلذ اندجو دقف

 ٠ ملعا هللا و ٠ اعاىشم امهنيب ضرالا تناك اذا اهضرأ قحتستو

 ٠ كلذ ليق دق معن لاق : هربغ نمو

 اهلصأ نوكي نكلو ةلخنلا , سياقت ال ةرجشلا ن ا : لاق نم لاقو

 . ٣ الو سايقلا عطقيو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ٠ اعاشم اهنيب ضزالا تناك اذا اهضرأ قحتستو

 ف اهلصأ اهل نوكيو رجشلا الو لخنلا ,سياق ال : لان نم لاتو

 ق لصألا ناك فيك كفرعي مل اذا كلذو لخنلل ىقابلا لاملاو اهعضوم

 ضرالا ٠١.

 نأ ةلخنلا بحاص بلط ئ لج ر ضرأ دح ىلع ةلخن نعو : هنمو

 ؟احالص اهل ذخآي

 ؟ ضرألا بحاص ىلع كلذب اهل مكحي له : تلق

 ٠ حالصلا اذ_هل تدرأ اد ىل نيب ملف . ثتف۔صو ام ىلعف

٠ ىرشب تناك نا ةلخنلا هذه ىكلام نم لوألل ام رخوالف ىقسمو



. ٢٠٤ 

 مهنيب ةمسقلا هيف ترج ام ىلع ىهف ثيراوم تناك ناو ٠

 هلضخنلل ليق دقف لجر ضرأ ىلع هندضاع اهنآ ىنعت تنك ناف

 ماستألا ىق كانه نوكي نأ الا ضرألا ى ناعارذ اهفلخ نم ةيد۔ضاعلا

 اهل سيلف طرشم وآ مكحب ةلخنلا هذه عطق دق دح ماكحألا نم

 ٠ كلذ الا

 ىقسم اهلو قيرط اهل سيلو ضرألا دح ىلع ثناك ناف : تلق

 ٠ ضرألا هذ_ھ ىلع

 ؟ ةلخنلا هذه ضرألا هذه مفشت له

 اهبقسىل كلسم اهيف ةلخنلل نوكي نآ الا ةلخنلا ضرألا مفست الخ

 ٠ اهيلا قيرط وأ

 ٠ ةعطق ق وآ ةيتاس ىلع ةلضن ةلق نعو

 تناك ول نأ قحتست ام ضرألا نم ةلقلا كلت قحتسي له : تلق

 ؟ ةل_۔خن

 ىتلا لخنلا اهلوصآ سايقب ىطعي ال راثآلا ضعب ف اندجو دقف
 ٠ عرذآ ةئالث ةلخن لكل امناو تينف دق

 .نآ لدرق ادود_حم اسايق ةلتلا هذهل ناك ناف لوقلا اذ_ھ ىلعف

 ٠ هريثكو كلذ ليلق نم هبلع تناك ام ىلع ىهف 4 ! خلا ىنفت

 سيلف اهتلق الا قبي ملو تبهذ دق ىتلا ةلخنلا هذه تناك ناف
٠ ادرفم اهلصأ قحتست ام نكلو ةمئاقلا ةلخنلا سايقب ذخأي



 م ٢٠٥

 ٠ ضابحلا تابحاص ف اندجو ام

 © اهسايق اهلف ةينتاس ىلع ةلقلا ةلخنلا هذه تناك نا نحن لوقنو

 ٠ ملعأ هللاو

 ضايحلا تابحاص ف اهسايق اهل نا ليق دقو : لاق هريغ نمو
 + دضاوعلاو

 لوصأ اهل ؛قبي ملف لخنلا تينغ اذا كلذ امناو لخنلا سياتيو
 كلخنلا نم سايقلا ىمعت دةو ضرالا كلت ف ةلخن لجر قحتسا مش

 ؟ سياقت مل وآ سياقتآ ردي ملف

 ٠ رذأ ةثالث ةلخنلا هذهلف ةلخنلا هذه لوصأ فو

 ٠ دان لخنلا نآ ملعي ىنح ةلقلا كلذكو

 ٠ باوصلاب مل_ءأ هللاو سياتت كلذ ملع اذاو

 ساانلا ضعب لوقي دقو : هريغو حبسمو مشاه نع دجوي اممو

 ٠ لخنلا لثم عرذأ ةثالث دودحلا نع رجشلاو نيتلاو نامرلا حسفي

 عرذأ ةتس ظرقلاو نيعارذ زوملا حسفيو زئاجلا قيرطلا نع كلذكو
 ٠ قحلاب ملعأ هللاو

 كلذ ٥ ادىشآ وأ ى رتسش ١ وأ الخن ىضاقت لجر نع هتلآسو : هريغ نمو

٠ لخنلا نيب ضرألا ف اوعزانت مث



_ ٢٠٦ 

 اعارذ ٠

 ٠ اهنيب سايقلاب لخنلل وهف كلذ نود امف

 ىنثالا لخنلل سييلف كلذ نم رثكأ وأ اعارذ رشع ةعبس ثناك ناو

 . ٠ نينلخن لك نب اعارذ رشع

 ٠ ضرألا بحاصل وهف ضرألا نم ىقب امو

 اعارذ رثع ةتس نيتلخنلا نيب ناك نا ليق دقو : لاق هريغ نمو ا

 ٠ امهل رهف كلذ نود امف

 ٠ اهراد ام عزذأ ةثالث ةلخن لكلف كلذ نم رثكأ ناك ناو

 ٠ هنمو ضرألا بحاصل وهف ضرألا نم ىقب امو

 جارخا داراغ : ىعم موق طئاح ىف ةلخن هل لجز نع هتلأسو

 ه انتلخنب رضم كلذ نا اولاقو هيلع موقلا هركف هنلخن لصل نم بارتلا

 ٠ مهلخنب رضي نأ الب هيأرب جرخي أ هلف ا

 نم اهتريغ وآ هتلخنب لجرا رقأ 1 ذاو : رفعج نيب دمحم باتك نمو

 ( . ةعيقو اهنأ معزو راجسبثألا

 ىعدأو اهب رتأ ىذلا عم نوكي نأ الا اهلصأو اهب هل رتنأ ىذلل اهنأ
. اهلص هلف الاو ةعيتو اهنا ةينب ةعيقو اهنأ



_ ٢٠٧ 

 اهيف ىه ىتلا ضرألا نم ةرجسلا ناصخغأ. ثدبحأ ام عنمي الو.

 ٠ اهترمت طقل

 اهنأ حصي نأ الا اهيقسي نأ اهبحاصل سيل ليق : ةعيقولا ةلخنلاو

 ٠ لبت نم برشت تناك

 .. . 6٠ .؛, 7 ٠. ٠. : "٠.٠.

 لخنلا هذه نأ حص ناف نيتلخنب ضرأ ق نااجر فلتخا اذاق

 ٠ اهلسافم ةذخآ تناك اذا اسياقي .لخنلا ةجحاو ةعطق نم

 اهضرأ ةلخن لكل اتناك ةدحاو ةعطق ى اهنأ حصي مل ناو
 ٠ اهبحاص رمع امو

 ٠ هل اهنأ حص نمل الا ائيش ىقابلا ق لتآ ملو

 : & ؛ ث !:ب !.,. ., ..ز

 انزكي مل اذا بارخلا نم نينلخنلا نيب ناك ام لبق دقو : هريغ نمو

 . نافصن اهنيب وهف اسيياقت

 ثدحب ْاله الاو امهدحأل حصي ىتح افوقوم نوكم : لاق نم لاتو

 ٠ اذ_ه الو ءىش اذه ق

 ؟ " ٤ْ ٠١ ٠

 ٠ .. ٠ ٠. ٠ ا . ٠ ! . . ! ٠ ٥. ! ٠

` ٠ . 

 ةردس لثم ادح اهضرأ ف هل دجي ب ملو لجرل ة ةرجش عاب نمو
 ... .ث :ا ؟ ةطرقاوأ

 : هقابلل ط طقسملا و أمترمق : نعضي . :ركلا ضرأل ١ ق اطتسم

. ف . م حآ أميخت هلل ١ همحنر ئلع نينمآ :نع و



 بن ٢٠٨

 لتم ناعارذ اهريغ وأ هطرق لثم ةيدضاع ةرجشل نوكيأ : تلق

 ؟ ةيدضاعلا ةلخنلل نوكب ام

 ٠ ملعأ هللاو كلذ نم اهدعبأ امف

 ؟ اعارذ رشع ةنس سياقي ام نيتلخن لك نيب ناك اذاو

 ٠ اهضرأ ةلخن لك تيطع ام نيتلخنلا نيب ام سيلف

 ؟ اعارذ رشع ةتس ىلع تداز ناو

 . عرذأ ةثالث ىلا ةلخن لك تعجر

 اهل نوكي ام ضرأ ف لجرل هثبا وأ ةردس وأ هطرق ةرجسشف : تلق
 ؟ ضرألا نم

 ىتلا ضرألا تناك اذا اهناصغأ هيلع فانأ ام اهل نوكي : لاق

 ٠ ابارخ اهتحت

 ٠ هرمع نمل رامعلا ناك ارامع تناك اذاو

 سأب الو ءالا دراوم الو الكلا نم ادحأ عنمب نآ دحأل سيلو

 ٠ سبايلا بطحلاب

 ث ةرائآلا نم ةراجحلا ذخأب سأب ال : ليق كلذكو

٠ هنومحي الو نوعنتمب ال هلهآ ناك اذا حلم ١ جا رخاب سأب الو



 . = ٢٠٩

 ٠ هلهآ نذاب الا زوجي الف هوعنم ناف هلثم ناك ام كلذكو .

 ىف لعاجملا اهيلع نوذختيو اهلهآ اهيمحي ىتلا رحبلا ةروح كلذكو
 هيمحي نأ دحأل سيل ةصاخ رحبلا نأ ريغ كلذب انل ملع الف لحاوسلا
 ٠ ادحأ ه عنتمي الو

 ٠ ءامش ام اهيف عضي وآ اهيمحي هل ىهو ضرأ هل تناك نم امآو

 ٠ اهيعديو موق اهيمحي رحبلا ىف نوكت ىتلا ةروحلاو

 كلذ زاج انيح اهيف دميو انيح ءالا اهنع رزجي ةروحلا تناك ناف
 ٠ اهارج نمل

 رحبلا ف سيلف ادبأ اهيف مئادلا ءاملا رحبلا ىف ةروح تناك اذاو
 ٠ ىضقنا ٠ ىمح

 ؟ اهضرأ هل له ةلخن ىرتشا نمع هتلأسو

 ٠ اهضرأ هل تناك اهقوتح ميمجب اهارتشا اذا : لاق

 ٠ اهضرأ هل نكي مل ضرأ الب ةلخنلا هعياب ناو

 : كلذ دعب اوفلتخا و

 ٠ ةعيقو نوكت : موقت لاقت

 ٠ عيبلا ضقن نم مهنمو

( ٢ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - (١ م ]



 ۔ ٢١٠,

 . موقلا ضرآ نم اهلمحيو اهضرأ عطقتو زئاج ميبلا : موق لانتو

 ؟ نمل اهتحت ىتلا ةمرصلاف : تلق

 . ةلخنلا بحاصل عذج ف ناك م انأ
 ٠ ضرألا بحاصل ةلخنلا .نع اتباث ضرألا ف ناك امو

 اهقوقح ميمجب وأ اهنضراب اهارتسثا نا وأ امضرأب.اميرتسثي مل اذا

 ىتح حب الل .وهف عالقلل حصن د دف ه عيبلا ا إ تقو ف ق وجب ل امق

 . . ٠ ى هم د

 . ةلخنلل عبت وهف اريغص ناك امو .

 ؟ اهثرو وأ اهب رقأ وآ اهبهو ناف : تلق

 ُ اهضرأب نوكي اثاريملاو رارقالا : لاق

 ٠ هل بهو ام ه تبثي امأف ثاريملا امأو

 ةلخنلا هل امناف ضرألا ركذي ملو ةلخنلا هذه كل تبهو لاق ناف
 ٠ ضرأ الب

 لخنلا سياتي امك سياقن رفحلا نأ انعمس : دلاخ نب دمحم لاق
 ( : ٠ ضعبب اهضعب

٠ اهافرع .دق ةيق اسن ىللع لخن ةلق لجرل عاي لجر.نعو : هريغ نمو .



 ۔.س, ٢١١ ء

 سايقلا مكح نم هقحتسي ام اهل مأ اهدحو ةلتلا عئابلل نركي

 ؟ ةلخنلا لثم

 ٠ سايقلا قحتست ال : لاق

 ٠ امببصن ةلقلا الا اهل سيلو

 ٠ ةمئاتت ةلخن تناك اهنأ حض لو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 . ٠ سايتلا'نم هتحتست ام'ميبلا ىف طرش ناف : هل تلق

 ؟ ةلخن تناك اهنأ حص اذا سايقلا قحتست له

 ٠. سيقلا نم اميس قحتست ال : لاق

 . اهسفنب سايقلا اهل طرشلاب سايقلا تقحتسا ولو
 ! ؟ م

 ٠ ةلقلا تيقبو ةلخنلا تلاز اذاف : هل تلق

 ؟ اهلاوز لبق هقحتست تناك ىذلا بعولا فلغي نآ اهبحاصل له

 ؟ اهسفن ةلقلا الا هل نوكم الو قاقحتسالا لاز تلاز اذا مآ

.. . اريثك وآ اليلق ناك هتلخن لام نم ميي مل ام : هل لاق



 : ةلاسم دهج

 ق تتينف امهل ضرأ )اي نيتعيقو ة رجش وآ ةلخن ةلخنلا تناك ا ذأ و

 ٠ ةرجش وآ هلسف امه ١ دحا ل ۔أ

 ٠ ةلخنلا بحاصل ىهف ةلخنلا عذج نم ةلسفلا تجرخ ناف

 ٠ هضرأ ىف تلخد اذا لجرلا ضرأ نع اهفرصي نأ هيلعو

 ٠ ضرألا بحاصل ىهف ضرألا نم تجرخ ناو

 ٠ ملعأ هللاو ةرجشلاو دوعلا ىدنع كلذكو

 : ةلاسم وه

 ٠ ضرأ هتلخنل ةلخنلا بحاص لاقف لجر ضرأ ف ةلخن هل لجر نعو

 ٠ كل دارآ ةلنل ىل ضرآ ال ضرألا بحاص لاقو

 لجرلا ضرأ ف اهل نأ ةنيبلا ةلخنلا بحاص ىلعو فالتخا اميفف
 ٠ ا هقح

 ةثالث هناف اضرأ هتلخنل نأ ىعدا امب ضرألا بحاص هل رثآ ناف

 ٠ ةلخنلا عذج ل_صآأ نم ساقيو عرذأ

 ةصآأ نم طسولا نم سايقلا امناو ةلخنلا فلخ نم كلذ نوكي الو
٠ ةلخنلا



 س ٢١٣

 هركنأف لجرلا ضرأ نم ىقسم بلطو ةيقاس اهل نكت مل ناو
 ؟ ضرألا بحاص

 ٠ ىقسم هل نأ ةنيبلا هيلعق

 ٠ نمثلاب ةيقاس اهل جرخأ شطعلاب تومت نأ اهيلع فيخ ناو

 ىق سم ىهف الا و نالمح ىهف نالمح ىه ضرأل ١ بحاص ل اتقو

 ىف هتلخن ىلا لصوتلا هل لعجي نآ الا كلذ لثم قيرطلاو ةلخنلل

 ٠ كلذ ريغ هيلع سيلو ءاش ضرألا

 لسغف رخآ ( ءاجف زئاج ةيثاس ىلع هلخن هل لجر نع هتلأسو

 ةمرصلا حطت ةلخنلا بحاص بلطو هسفنل بعولا ىعدا .و ةمرص اهتحت

 ٠ ةمئان هتلخن نأل هضرأ ىف اهنأ جتحاو

 م۔ضوم قحتست هتلخن نأ ةنيب ةلخنلا بحاص ىلع نوكي له
 ؟ ةمرصلا هذ_ھ

 نيبو ةمرصلا نيب ام عطقي ءىش ةلخنلا هذه ىقلي ال ناك نا : لات
 ٠ ةلخنلا

 . ءىش اهاقلب نآ الا بعولا ةلخنلا بحاصل ناكو

نأ ٦لا هل ره هف لسخ ىذلا بعولا نآ ةنيبلا ةمرصلا بحاص ىلعو



 س ٢١٤ -

 ةمرصل ] عطق ةلخنل ١ بحاص كلذ دعب بلط من تشاع دق ةمرصلا . نوكن

 تلق اهنآ ةنينلا هيلعو كلذ هل سيلف هضرأ فق تلسغ اهنأ جتنح او

 ٠ هبسخنرأ ىق

 ٠ نيمي ةمرصلا بحاص ىلعو

 ةمرصلا هذهب ماعي مل ناك وآ ابئاغ ةلخنلا بحاص ناك ناغ : تلق
 ِ . َ . .. - .. ٠ ؟ .. ثاع ىتح

 ٠ هلوت لوقلاف اهب ملعي مل هنأ ىعداو ابئاغ ناك نا : لاق "

 ٠ اهب ملعي مل نا ةاوعد هنم لبقي ااف ارضاح ناك نا و

 هريغ وآ زرآ لثم اردة خبط نا راجلا مزلي : ىراوحلا وبل لانت

 . ٠ هراج ملع اذا همعطب نأ:

 ٠ ءىش هيلع سيلغ ملعي مل ناو

 :ةلأسم ولج

 ل_جر لزنم ق اهوشحو لجر لام ق اهلصأ ةبنع نع لئس

 ؟ هل اهنأ امهنم دحا و لك ىعداغخ

 ريخألا ىلعو هلام ىق اهلصأ ىذلا : لاق نم لوق اهيف لوقلاف

 ٠ ةنيبلا

٠ اهضرأب هل ىمف ةلخنب لجرل لجر ىصوأ اذاو



 بن ٥ 1 ٢

 اهناف لجزرملا بارخ 'ضرأ ن ىلع ةرجش لجرل تفانآ اذاو هربع نمو

 ٠ ضرألا بحاص بلط اذا اهنم فانآ ام عطقت

 سيل كلذ نأل ضرألا بحاص هيلا بلطي مل ام هيلع سيلو
 ٠ 1 آ ٠ نم

. 

 بلطيو هيلع حتحي مل ولو هيلع ناك . هثادحا و هلعف نم ناك ولو

 بلطي مل ولو اهتلاز آ هيلع ن اك اهيلع ثع ذانآ و ضرأ ىلع لسف ولو هيل ١

 . ٨ هلعف نم دلوت هنأل هيلا

 ةلق هلام نم عضوم ىف هلام ىف "رتأو هدلول لاق لجر نعو
 ٠ عضو ا كلذ دجي الو نالفلا

 ..ا

 كلت عضوملا كلذ نم ١ عص ذ وم ىآ هدلو فرعب الو رقملا ثام مث

 ؟ ضرألا نم ةلقلا كلت امب الو ةلتلا

١ 

 اهب راد امو ةلق ة عضوم وملا كلذ نم ءاس ثيح نم جرخي لانت . ه

 ٠ كلذ نم رثكأ هيلع سيلو هدلاو هب هل رتل نملا عرذأ ةنالخ ,

 ؟ ىل سيل ةلتق عضوملا اذه ف لانت ناف : تلق

 ٠ هضرأ رئاس عرزيو كرتيو كل بفصو امك جرخت : لانق

 ٠ ىل سيل هلوتك وه انل سيل هلت عضوملا اذه ف لات ناغ : تلق

 ٠ معن : لاق.

؟ ءىش وآ ىل سيل ةصح عضوملا اذه ىف لانت ناف : تلت



 بس ٢١٦

 ٠ ءاش ام هثرا و جرخي : لاق

 ؟ ع زج لات ن ١ كلذكو : تلق

 ٠ءاسش ام جرخي معن : ل انت

 ؟ نيمي اذه ىف ثراولا ىلع لهف : تلق

 اذه نم رثكل عضوملا اذه ف هل هنأ ملعي ام فلحي معن : لاق
 +٠ هدحو هجرخأ ىذلا

 نم هيف تركذ ام تمهفو كبانك لصو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 عزانتلاو فدااتخالا ق ىرج امو ناتسبلا اذه ىق ىتلا ةلخنلا هذ_ه رمآ

 ٠ كياتك ق تف۔صو ام ىلع

 ناتسبلا بحاص ىنتيو ناتسبلا اذ_ھ ق ةلخنلا هذه تناك ناف

 ىلع ةلخنلا هذهف لوألا اهبحاص ىأرب ةلخنلا هذه لخدأل ناتسبلا اذه

 ىلا لخدي ثيح نم الا قيرط ناتسبلا بحاص ىلع سيلو اهلاح
 ٠ هناتسب

 ٠ هيآرب ءانبلا ناك اذا ةلخنلا هذه بحاص لخدي كلذكو

 دق ناتسبلا اذه بحاص نأ الا هيآرب ءانبلا نكي مل نا كلذكو

 ركنأ الو كلذ ريغي ملو ةلخنلا بحاص ملعب ةلخنلا هذه لخدأو ىنب

 ىلع لزي ملو ناتسبلا بحاص هزاجأ ثيح نم اهيلا زوجي وه ناكو كلذ

٠ ةلخنلا هذه بحاص عاب ىتح كلذ



 ۔ - ٢١٧

 ٠ كلذ هل سيلف ةلخنلا هذه ىلا قيرطلا ىرتشملا بلط نا

 . عئابلا لخدي ناك ثيح نم هتلخن ىلا لخديو

 هل سيلو تباث عيبلاف كلذب افراع ىرتشملا اذه ناك ناو

 ٠ هنلخن الا

 ٠ مئابلا اهيلا رمي ناك ثيح نم اهيلا رميو

 زوجي ناك ثيح نم ىرتشملا زيجي نأ كلذ ناتسبلا بحاص ىلعو
 ٠ عتابلا

 ةطاحاب ملعي ملو ةلخنلا هذهب الهاج ىرتشملا اذه ناك ناو
 نأ هعم ناكو هنم ةلاهج ىلع اهارتشا امنا ةلخنلا هذه ىلع رادجلا
 ؟ كلذ ىلع اهارتشأف ازاوجو اقيرط اهل

 ٠ ٠ .... . عيبل ا ذ هف

 ثيح نم اهيلا زاجو ةلخنلا هذهب كسمت ىرتشملا اذه ءاسث ناف

 ٠ عئابلا زوجي ناك

 دعب عئابلا هتلع اهب هعاب ىذلا رمثلا هل ناكو عيبلا ضقت ءاست ناو

 ٠ راكنالا ىلع فلحيف ناميألا

 هتلخن ىلا زاوجلا بلطو هركنأف ءانبلا اذه ركيغ مئابلا ناك ناو
 ؟ كلذ نم عنمف ءاذننلا لبت نم

٠ اذه مهناف مويلا هبلاطم ىلع وهف



 تن ٢١٨ ب

 ىنب دلق هنأب ةنيبلا .ناتسبلا بحاص ىلعؤا مهنيبا.اميخا :ناميألاو
 همجلجب وأ ةلخنلا بحاص ىآرب ةلخنلا هذه لخدأو ء انبلا أ ذ_ه

 - ..ت :.و ٠٠. ... 1.٠

 باي نم هنلخن ىلا زاجو 7 :لا تيث ةنيدلا كلذب هل دهمن اذاف :

 ٠ عئابلا لخدي ناك ثيح نم لخدي نأ كلذ ىر تشم ناكو ناتسبلا

 ؟ كلذ ةلخنلا بحاص زكنأو ةنيب:.ناتلنلا بحل عم سيل ناك ناف

 هناب لوألا ةلخنلا بخاص فلحأ ءاسأ نا ةلخنلا" بحاصل نيميلا تناك :ا
 .... ءاندلاب ملع امك ريغو كلذ ركنأ دقلو هيأر الب هتلخن تلخدأ

 برتأ نم قيرطلا تجرخأو ةلخنلا هذه نع رادجلا رك 'فلح نأو

 ناتسبلا بحاصل تناك ةلخنلا هذه نوكت نأ الا نمثلاب اهيلا لاومألا
 ناتسبلا اذه ىف اعاشم تناكو ةلخنلا هذه تجرخ ناتسبلا كلذ نم لوألا
 ٠ كل تفصو ام ىلع رمألا ناك اذا

 . { . ..... . . . . .. ١

 ناينبلا اذهب ناتسبل د ا اذه ثرو امنا" ناتسبلا بحاص ناك ١ ناف

 ه مهناف اهلاح ىلع ةلخنلاف ةلخنلا هذه جارخا هيلع سييلف

 زاوجلاب ىرتسملا بلاطو تام دق ةلخنلا هذهل عئابلا ناك ناو
 نأ ةنيب ىرننلا عم نوكم نأ الا اهلاح ىلع ةلخنلاو هل ءىش ١اخ مويلا

 ٠ كلذ ىف بلطلا ىرتشمللف هتايح ف كلذ بلط دق ناك عئابلا

 ةعيتقو ةلخن هل لجر نع : دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب ايآ تلآسو

٠ رخآ لجر ضرأ ف



_ ٢٧١٩ 

 . :؟ اثدبج اهعرذ ىف ثدحي نآ هل زوجيله .

 ٠ ملعأ هللاو تومب ىتح اثدح اهعرذ ق ثدحي ال : لات

 . : ٠ِ : 8 .. ٠ :: 3 ر . ؛ . :, :....۔ . ى . ٢

 ةرجشو ةلخن نيب اخرآ لجرلا عاب لجر نع رشيملا نبا تلأس
 . سايقلاب اممينب ضرألا نا هثبآ وأ ةراقرق

 ٠ معن : لان

 اهبحاص بلط ةنامر ول هثيا وأ لجر ضرأ ف ةرجس هل لجر فو
 ٠ كلذ هل ري ملف لجرلا ضرآ ف عرذأ ةتالت

 | ٠ اهلصأ الا اهل سيل : لاتقو

 ٠ ضرثلا سايق نم اهل ام 7 ةلخنلا نع هتلأسو

 ...هب اهل مكح افورعم عرذ دللا ق اهل ناك نا : لاقت [

 ٠ بناج لك ق نيعازذ ةيدضاعلل لعجي نم مهنمو

 ىلعأ نم عرذأ ةنس اهل ةيدضاعلا ةلخنلا : لاق دمحم ىبآ نع

 ٠ ناع ا.راذ اهما زو نمو لفسأ نم ةتسو

 ةلخن دحاو لكلو سياقن تناك :اذا ةلخنلا نا ليقو : هزيغ نمو

 ٠ رامع رثكأ امهدحأ رامع ةلخن لكلو ناسياقي امهو

 هسداتم

امهنيب سيلغ دحاو لام نم اتناك نيتلخنلا نا حلنصي مل اذا هنأ



 ب . ٢٢

 اهنأو سياقت ةلخنلا هذه نأ حصب نأ ال ا اه ر امع هلخن لكلو

 ٠ سياقت الف الاو دحاو لام نم

 اهلجسب نأ دارأو عقتل ةلخنلا تلامو ةعيقو ةلخن هل لجر نعو
٠.٠ ٠ 

 ٠ ضرألا بحاص هيلع ىبأف عوذجب

 لجسسلا ناك اذا كلذ نم عنمت ال عوذجب اهلجسي نأ : هل لاقف
 ٠ ضزألا بحاص ضرأ ق عقت

 ؟ ضرأل ىلا تراص د_ذ تناك ولو : تلث

 ٠ اهتايح وجرب ما دام معن : لاق

 ؟ لغب بجح اهيف اشنو اهسأر نم تام ول كلذكو : تلق

 جرخي نأ الا هل ىهف عذجلا نم جرخي ةرمث نم ناك املك : لاق

 ٠ هل سيلف ضرألا نه مرص

 قيرطلا ىلي امم ةيدضاعلا ةل_خنلل : لاق هللا دبع ىبأ نعو
 ٠ ناعرذ ضرألاو

 ٠ ناعارذ اهلف: لخنلا لوصأ ىلا دمعت ضرألا تناك ولو

 اهل سي:لق لخنلا: لبصأ فق قيرطلا نوكي نأ الا قيرطلا كلذكو ٠ ٠

 . ءىش

 .قيرط ف الو ضرألا نارمع ق اهل سيل ليق دقو لات : هريغ نمو

٠ ملعأ هللاو ضرألا نم بارخلاو نيجولا ىف اهل امناو



٢٢١ 

 ةتس كل ذف هثالثو هئالث اهل ناه سياقت ال ةل_خن تناك أ ذأ و

 ٠ 22 ةعيس كلذف عارذ رظنللو

 بارخلا ق اهفلخ نم ناعارذ اهل ةيدضاعلا ف ليق : هريغ نمو
 ٠ نيجولاو

 . ءىش هيف اهل سيلف رامعلا امآو

 ٠ ناعارذ ءىش لك ىف اهل : ليق دقو

 ٠ ةبضوحلاو ةيدضاعلا ةفص امو : تلق

 . ةيدضاع ىهف عرذأ ةثالث نم لقنأ ةيناسلا نيبو اهنيب نوكي ام : لاق

 ٠ ةيضوحلا مكح اهمكحف رثكأ وأ عرذأ ةثالث ناك اذاو

 ٭ ةيقاسلا ىلي امم ةيقاسلا فصن ةيدضاعلل : ليقو

 ٠ اهب راد ام عرذأ ةثالث ةيبضوحلل : ليق دقو

 ٠ اهفلخ نم اهس ايقب مفشن ةيدضاعلا نأ ملعأ الو

 دحلا ةلخن تمزلو لبق نم نرريام ىلع هضرأ لسف لجر نعو

 اذه رمؤيأ رخآلا لسف ام لثم ل سفلا لسغي نأ مويلا هراج دارأف
 ؟ خسغفلاب

٭ رخآلا لسغف ام لثم لسغي لب : لاق



 ۔ . .٢٢٢

 عرذأ .ةنالث ضرألا نم اهل نأ طرتسناو ةلخن لجر ىرتشا اذاو

 ىمتنم تيح غلبم فرعي ال هنأ ةلاهجلا امهدحأ ىعدا مث اهب راد امم

 ١ 3 ؟ هل وق ليق عرذلا

 لودعلا رلغن ىف قحتست ام اهل . ناك اگسش ظرتسشي ملو اهارنسثا ن ا -

 33 ٠ امهد_حأذل ةلاهج مث ذ نكب ملو

 طئاخ فهل الحر نغ : : ىسزم ره ن ةيبأ نع مئاه نب دمحم نع

 ٠ لخنلا لاح ىف تاقرفتم ثالث وأ ناتنثا وأ ةلخن لجر

 . ... !..٠.اهضوحالا نهنم ةلخن لكل سيل : لاق

 لكل : لانتو هرذع نب ىلع كلذ نعاهدرف !هدعب نم هوبآ كلذب ىضقو
 ٠ اهيلت ةلخن لك نيبو امهنيب سياقب ضرألا نم اهنصح ةلخن

 ٠ سياقت لخنلا نال اذه ليق دق : هريغ لاق
5 

 مث دحاو لام نم ثتناك اهنا حصب نأ الا سيباقت ال : لبقو

 ٠ لوألا كلملا ليبس ىلغ نسياقت اهناف اهضرأ مسقت ملف لخنلا تلاز

 ٠.دحاو لام نم تناك اهنا حصي ىتح سياقت ال : لينو

 ىلع ليمت :ةلخن وآ ةرجشب ىلتبلب نمغو.: .ىراوحلا ىنا ازج نمو
 مهعانتمال وأ ةبابرأ ةبيخل دلبلا ف هفصني نمأ هل نيلو ةلزنمو هضرأ

 ٠ قحلا نع

؟ هلام نع كلذ عطقتي نأ هلآ



 هغلبي نأ هملع هنسبقت ,نع هيأرب هعطق ة ناك.. ١ ذاف : تف۔صو اما .ىلعف ... 1

 ٠ هلمح ىلا مهوعديو كلذم مهملعيو هلهآ ٣

 "" "٠ ء كلذ ةميق نامض هيلعفأ ابئاغ ناك نا اماو
 ,. 1 ...!! .! ٠:

 هعدبو مكاحلا ولع الو هلع نامض ا مكاح ىآرد هعطق ة ناك ن :را و

 ٠ هلهآ ىلع ةجحلا ةماقا دعب الا كلذ نم ائيش عطقي ال مكاحلا نال

 ةرجش وآ لجر رحج ىلع ةلخن هل لجر نعو : ىراوحلا ىبأ نعو

 ةدحلا و لك ةلئام ه رجش امهيف نيلجر نيدح ىلع ةلخن وأ هسفن دحلا ىلع

 3 ٠ نيدحلا دحآ ىلع

 نع وأ ةلخنلا هذه نمل ددرت امنا تنك ناف س تفصو ام ىلعف

 ٠ ة رجل ةلأ هذ_ه

 ناك اذا اعيمج امهل ةرجشلاو ةلخنلاغ دحلا طسو ىف تناك اذاف

 ٠ اعيمج امهل دحلا

 ىلع تلامف نيلجرلا دحأل ةرجشلا وآ ةلخنلا هده تناك ناو

 ؟ رخآلا ضرأ

 ةبشخ ول حمر ذخؤيف ناصغألاو صوخلا لاه امنا ناك ناغ

 نم ةبشخلا عحس امن ةبشخلا عفرتو دحلا ىلا ىضمت مث ةليوط

٠ عطقيف رخآلا ضرأ ق لخا د ناصغألا و صوخلا



:٢٢٤ - 

 هري مث رجح هيف لبح لعج ةلخنلا سأر لئام ناك ناو ةمق قف طدرى مث :
 ٠ ةلخنلا

 ٠ ةلخنلا تعطق لجرلا ضرأ ف رجحلا طقس اذاف

٠ نيبملس ١ لوق نم فرعن ىذلا اذهو



_ ٥ ٢ ٢` .. 

 باب

 راخما ق

 : ةكرب نب دمحم نب هللا ديع دمحم ىبآ باوج نم هنا دجوي اممو

 ىلع تكتاو نيجو ىلع تعقو موق ةيقاس ىلع ةلئام لجرل ةلخن نعو

 ٠ ةلخنلا كلت فرص ءاملا باحصآ بلطو ىناثلا ةيقاسلا نبجو

 ٠ ملعأ هللاف مكاحلا اماف

 نع اهولزعي نأ مهلغ لاملا باحصأب ترض اذاف ةلخنلا اماو
 ٠ تناك امك مهتيقاس عجرت ىتح عطقلاب مهتيقاسم

 . اهيف مهيلع نامض الو

 ٠ كلذ فرص قيرطلا ف كلذ لثم راضملا نم ناك ام كلذكو

 ٠ هجرخآ نم ىلع نامض الو

 اهلزعب ماق قيرطلا ىف اعوذج ىأر هنا ىلع : ىسوم نع ىور دقو

 ٠ اهظفحب رمأي ملو

 هيلع نامض الف ةترو اهنم رسكناف سانل ١ ضرأ ىق ىشم نم : لرتو

 ٠ هنم ترسكنا ىذلا دوعلاب ربصت ةقرولا كلت نوكت نآ الا

 ٠ نامض الف دوعلاب ريصن اهنا ملعب ملو .

 ٠ رسك اذا هنامض هيلعن دوعلا امآ و

) ٢. ح ئراوحلا نب لضنلا عماج _ ٥ ١ م {



 دارآف ةعيقو لجرل ةلخن هضرأ قف نوكي لجرلا ىف : هريغ نمو

 : '٭ اهنود حرشي نأ ضرألا بحاص

 نارخآ ناعارذ كرتي مث ةعيقولا ةلخنلا نع عرذأ ةثالث حسشي : لاتف

 ., ٨ اعإرف حرشي نأ دارأ نا

 ٠ نيعارذ ةثالثلا دمب حسفيلف نيعارذ حرش نأ ر ناف

 ا .: ;١ :أ © ٠٦ ه ةثالث حسفيلف ةثالث حرشي نأ دارأ ناو

 ٠ ةثالث :نم رثكأ حسفي نأ ةبلع سييلف كلذ نم ربكأ حرشي ,نآ:دارأ :ناو .

 ..نياند رجم ا , "
 ىلع ررض.هبيف ىري ال :ام رد_ةب حسغي هنا رخآ لوقو : هريغ لاق

 ه لودعلا رظن ى ةلخنلا بحاص

 لخن ىلي امم هلامو لجر دارأ اذا هنأ : نسحلا ىبآ نع ةقثلا نع ظفحو

 ٠ :اعارذ كرت اعارذ .رفحي نأ دار نا :هنا هزادنج وآ هنضزأ وأ لجز
٠. _, , . ١ . . . 

 ه .ث . ٠ . . 2 ٠ .. -

 ٠ نيعارذ هضرأ نم كرت نيعارذ رفحي نأ دارأ ناو
 . ه م 7 ٦ . ٠ .

 : ٠:`ء عرذأ ةئالث كرت عزذأ ةئالث زفحي نأ دارأ ناو

 ٠ رثكآ ائيسث كرتب نآ هيلع نكي مل عرذأ ةئالث نم رثكأ رفحي نآ دارأ نا و
. .. 

٠ .ائيس كرتينالو هرا دبج تحت رفحيو



. ٢٢٧ 

 را دجلا عقي نأ ليق نم رفح دق ناك ام تيث را دجلا عقو ناخ : لاتو

 ٠ اريثك وأ اليلق ناك

 هيلع ناك ائيسشث رفحلا كلت ىف رادجلا عقي نأ دعب رفحي نأ دارأ ناف
 ٠ لجرلا لاه ىلي امم اعارذ ةرقخلا كلت ف ةرفح عارذ لكل كرتي نأ

 .: , :ا أم كلذ د_ءب رفح.لف عرذأ هئالث كرت اذاف

 ` ه نسنخلا ىبأ نع هظفحي : هريغ لاق كلذكو

. 3 

 .. . : { مث. ., ۔.. . ٠! .. . ....م !... ... ..ين.... !:` . 1.١ دي !د

 طرفا لجر نعو : هللا همخر بوبحم نب:ذمخم هللا ذبع ىنأ 'باوج نمؤ
 ٭ نونس كلذل الخو افت_س هيلع ىنبو لجر ضرأ ىلع هراد نم ابسثخ

 فقسن ام هضرأ نع عجن نآ ءانبلا بحاص ىلا ضرألا بحاص بلط مث

 ؛‘٠", .. . . ر ..... ٠ ١. !, ٠ ا .. ىدب ىفو ىانب هنا جتحاو هبلع

 بحاص عنمي نأ هلغ بلاطلل ضرألا نا هعم حص اذا ىرن ىذلاف

 بحانض .نم ملعب هيلع هؤانب نوكي نآ الا لجرلا ضرأ نع عفريلف بشخلا
 ٠ هعضوم ىف هبشخ هل تبثي هناف هيلع هاعداو ضرألا

 ,ف .. م. .ت .: ٠ 1 5

 ناك ضرألا بحاص هيلع ركنأ ىتح ىناثلا تمت اذا معن : هريغ لاق

 . ركني ملو ريغيب ملف كلذ دعب وآ ىنين ؤهأو ةيلج هاعدا نكي مل ام كلذ هل

 ' ه لزعي ملو هلاحب ءانبلا تبث ىناثلا تام اذاف

 ىلع تلام وأ موق ضرأ .ىلع تعرص ةلضف .وآ . رادج+خ نعو-: ٠
٠ مهلزنم



 - _ ٦٢٦٢٨

 ؟ كلذ جارخا نوكي نم ىلع

 ٠ هبابرأ ىلع كلذ جارخا : لاق

 ؟ ةرتس هيلع نكت مل اذا حطسلا نع هتلأسو

 ٠ هيلع مونلا هركي : لانت

 ٠ ملعأ هللا : هللا دبع وبأ لانو

 هنال ليللا ق نيملسملا نم ه زاجآ نم كلذ زاجأ دق : هريغ لاق

 ( ٠ سابل

 ٠ بدألا ق كلذ هركيو

 رادنبجلا ضقن :اف امهيلع ناتصحم امهو رادج امهنيب نيناتسب نعو

 ؟ اهنيب ىذلا

 . هانابم هراج ئلع ىلع نب ىسوم لات : لاق

 ٠ مرجلا ىلع كلذ امنا ال ناميلس لاتنو

 . موق لزنم بنج اهنورجزي موقل رئب نع هتلأسو

 ! ةانابم مهمزلت له

 بحاص نجيو مهنيب سبلو رئبلا ق نيمرقم ا وناك ١ ذا معن : لاقت

٠ رخس لزنملا



 س ٢٢٩

 ناكو ةرتس نكت ملو دحلاب ناك اذا مهونايي نأ مييلع بجيو .
 ٠ لزنملا ىف نورظني رئبلا باحصأ

 كلذ نع لجرلا هعفدف لجر راد برق ةعولاب ثدحي نآ دارأ لجرو

 ٠ هرادب ة هع ولايلا ة ٥ ہضمب جتحاو

 ةعولاب اضيأ تنأ كلو ىضرأب اهعتصأ امنا : ةعولابلل ثدحملا لانف
 ٠ ىل ةرضم اهناف اهلزعاف ىراد_ج برق

 هبحاص ىلع اهثدحأ ىذلا تام دقو ةميدق ةعولابلا كلت نا : تلتقو

 ٠ كلذل ال_.خ دقو

 ؟ هل وه ىذلا عضو ملام اهترضم نم تيك ىذلاب اهبحاص جح .ا اذا

 نم جربخت ال كلتف اوتامو اهلهأ اهرفح ملاوبلا نم ناك ام اماف
 ٠ بلط امل ةرضم تناك ولو اهننكما

 ثعقو اذا ائيش ثدحي نآ هل سيلف ائيش ثدحي نأ دارأ نم امأو

 ٠ ةرضم لودعلا اهآرو ةرضم ١

 دارأ ام هكلم ق عنصي نأ عنمي الف هراجيا رضم نكت مل اذا. اماو

 ٠ هراجيا رضم نكي مل اذا

 ه_يف ناكو دجسملل هيآرب قيرط ق لمع ىذلا ضوحلا نع .هتلاسو

 ٠ ههركو كلذ هركو سانلل قفر

 نا و ساب ا الخ سان :لل قفر هيق ناكو ررض هبف نكي مل نا . لوق `

-ا نع كلذ . .عفريو دجسملل .هلاسغو ررذضلا هنم نايبتسا



 ا ٢٣٠

 ىلع تلام ول لجر ضرأ ىلع ,تعرص ةفاغ وأ ةلخن وأ رادج نعو
 ( . : ٠ ٠.1, ٠. هللزنم.

 ؟ كلذ جارخا نوكي نم ئلع

 . هبابرا ىلع كلذ جارخا : لاق

 هد رع وأ ارئب مهنم لجر هنف رفحف موقل امري ناك اذا : لاتو

 ٠ مهعيمجل كلذف انارمع.

 ٠ هانع ردقب هيلع اودري نا مهلو

 !رامع : هيق رمع وأ لسف هيف 'ل_۔سفف هلهأ ريغ نم ناك اذا اماو

 : . 7 : ,` . ٠ .. ( ... .. ٠ هن ىلوأ وهأ :هلنفنل هاءعدا. : 3 :

 ؟ مرلا لها هيعدي نكي مل ناو : تلق
 ٠ هصاخ معن : لاق

 ضرأ ىلا لصوف اهصوخ لاطف الخن لجر هيلع لسف لجرا نعو
 ٠ هيلع كلذ رذف هراج

 ؟ هسفن نع ررضلا فرصي نأ كلذ هرض ىذلل له : تلت

 فرصي ن ا ة رجشل ١ بحاص ىلع نا مكحل ١ ىفف : تفصو ام ىلعف

. هرجست نم هضرأب رض امم ضرألا ىف هراج نع



٢٣١ .6 

 لام لثم ناك وأ ابئاغ ناكو كلذ ةرجشلا بحاص هفرصي مل ناو ا .
 ؟ بصتغم

 هديب ررضلا فرصي نا ةرجشلا هذه نم ءىش هرض نمل بحأ مل 3

 ٠ نامض هيف هقحلي ال ام ليبس ىلع الا هسغن نع

 هملسي ىتح كلذ ظفحي نا همزل ائينش ةرجشلا نم عطق اذا امأ
 ٠ 5 رجسشل لا بحاص ىل

 جتحي هناف اذه لثم ق .هبيلا .عفرت :مكاح نكي مل نا نا و : .هريغ نمو :: .7
٠ - ! 

 ::, . .ف هلام ىلع فانا ىذلا لاملا بحاص ىلع

 ..... :,٩.هغطق هل زاج هررض هفرصي مل ناغ

 .!, ...: هعطق اميف فالتخالا عفر نم عفر.دقو د :.

 ٠ هدي ف ةناما نوكي هنا : موق لاق

١ 

 ٠ ٠ هلام يلع هه ةا ام ( م عيمج وه و ع ان د

.( 
 ل :

 ٠ هبحاص ىلع جتحي 7 هعحطت نا بسحاو

 ٠ ملعأ هللاو ىدنع هيلع نامض الو

. هلدع تفرع أم الا اذه'ىنلوق نم ذخات الو نيملسملا لسو



 س _ ٢٣٢

 ىلع وأ هراج رادج ىلع هعوذج لجرلا عضي له تلق : هريغ نمو
 ؟ هتيب

 ىلع عضي نآ هراج مهد حآ عنمي ال ةنيدملا لهآ نا انغلب : لات

 ٠. هعوذج هرادج

 ٠ مهنم قلخ نسح وأ هي اورما ائيسث ىردأ الو

 ٠ كلذ ىسوم لاق

 ىهن هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نغ كلذ ءاج دق :اهريغ لات

 ه هرادجب قفرتي نأ هراج عنمي نا

 ٠ . قلخلا نسح نم كلذ ن ا : انعمو

 ىنب لجر نعو : مشاه . ىلا ديمح :نب :كلملا :ديع مامالا باوج نمو

 ٠ هل كيرش رادج بنج رادج

 ؟ اسامتي ىتح رادجلاب رادجلا قزلي له

 هضرأ غرغتسا دق لوألا رادجلا بر ن اك ناف كيرشلا كلذ رك نا
 نكي ملو نيراد دجلا نب اميق هتح غرفتساف رخالا ا اذه ىنبو هقح هدجو

 سأب كلذ ىف هيلع

 . ...! . . 8 ٠ مكحلا ق هل كلذو

 هنقح ق .ىنبي نا اذهل اهناخ ائسشث هقح نم ىقلا لوألا ناك ناو

( . رخالا فلخ اميف ىنبي الو



_ ٣٣ ٢ _ 

 ماتيأ ريغ وأ ماتيأ موق لام ىلع لئام اهعرف ةرجش هل لجر نعو .
 نم لكأي وهو اميلع ةلئاملا ضرألا نع اهعطق بلطي دحأ نكي ملو
 . اهرمت

 : ؟ اما. رح هيف كلذ نوكيأ

 ٠ اهعطقت دحأ بلط ناو ةرجشلا بحاصل رمثلا : لات

 هلفح دلاخ نمي دمحم نب دمحأ ركم ىبآ ىض اتلا نع تقرعو

 لام ىلع ةلخن صوخ :وأ ناسنا ةرجش ناصغأ فانآ اذا هنا : هللا

 ٠ هيلع فانأ ام ةلازا لاملا بحاص هيلا بلطي ملو ناسنا

 . دنه بلطم ريغ نم هتلا زا همزلت

 . زئاج قيرط ىلع لام ىل ةلخن صوخ نع هتلاس ىنا وجراو 5

 ؟ هعطق "ىلع بجيآ

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ةلل زاب ُماوقنا رمأي مغل اذا كلذ ىنمزلي ملف

 لسافلا ةرجش وأ ةلخن صوخ فانأ ام مازلا : هريغ نع تفرعو

 ٠ هيلا بلطي مل ولو هتلازا نيملسملا قيرط ىنلع وآ دحآ لام ىلع هل

 رمأي نآ مكاحللو : رفعج ىبأ باتك نم اضيآ راضملا ماكحألا ف
 ميقيلو بايغألاؤ ماتيألا لامو دجاسملاو نيملسملا قيرط نع راضملا فرصب

٠ اضعب مهضعب رضي .نآ سانلا رجحيو هب موقي نم كلذل



_ ٬ ٦٢٣٤_ - 

 فرص نع عنتما نم سبحب نا هميقي ىذلل لعجا اذاو .: هريغ لانو 5

 كلذ ىلع .سبحي نآ هل ناك هثدحأ :نم. ناك. اذا" نيملسملا قبرط نع ىذألا

 . مكاحلا ملع ريغخد

 ٠ كلذ لثم هيلا هعفر ىف مكاحلا دنع الوبقم نوكيو

 سبحو هلوق لوبق مكاحللو: هل .رنآ ملق هبحاصت :ىلعا جتحا دن هنأو

 . مكاحلا رمأب مئاقلل نم ةجحلا ةماتنا دعب كلذ نع رع عنتما نم
 ٦4 . . ر ه . `-.> ث

 هلعج اذا ىرنخل ا ةرم. ثدحملا كلذ : ىل تحبا نا نأ. .كلذ ق ف جاتحي و "ي فلو

 ٠ هب لني نوملسلل هيف لخدي ام لدع رصيي نمم
  .9ر , ۔ .وا ٤ - . ٠ . ( ً ‘ ٠

 موق هرأ ىلع اهلك تلام : ةرجش وآ هلخن وأ ر ادج لكو : هنمو

 : !:., : , . 7 . ',.. : او : فرشا ؛ كلا ' ناف" ٠اهثاشغآ. نم ىننث ول

 امك نيفلسمملا .قرط ىوهأ ىق اثدح ثدحأ نم كلذكو لت : هربغ نمو

 ٠ , قيرطلا ىلع غ مآ احابج . عمش وأ هرادج ق

 دك ناك كلذ نا لدع ىدهاسثب ى :أت , ىتح هفرصي دجحود كلذ لك

 ٠ كلذ نم هتتحتسبي ي ناك ام ,يفتقا هناو ةتناث : ةجح هل قيس :

 كلذ نا ن زا.دمهاسث دهشي ىتح فرصي الف تام دق كلذل ثدحملا نان

 ' .ه هلاحب وهف الاو لجاب
 - و; . {: ! . . ۔ ,م ! ` ١

٠ ؛قحلا ريغب ناك نا هعضو نم ىلع رزولا و



 . م ٢٣٥ _

 مل اذا قيرطلا ىلع هلزنمب اباعثم ثدحي نأ دحال ,سيل كلذكو
 ٠. هتلا زاب مكاحلا ذخأيو لق نم. نكم .

 ٠ هليزي ىتح مكاحلا هسبح الاو هلازا ناف

 ٠. لوألا ف كلذكو

 وهف الاو قحب ثدحأ هنا , حصي وأ هلاوز. إلا ةباغ هسبح ق سيلو

 . قيرطلا ة ةجح ٠ توبثل مكحلا ر ,ھاظ ف لطاب
٣ ١ . . .." 

 اهضرأ ق ثدحأ نك قرطأ ىوه ف ثدحأ نم نا : اولاق دقو

 اكالمآ لعجت :نآ .زوجت ,ال ىهو كلملاب كلذ قاقحتساو ججحلا توبثل

 ٠ ضوع ريغب

 . نيملسمل لوت 7 افالتخا كلذ ذ ى ملعن الو

 اهيف ث دحي نأ زوجي ال هنا .. نيملسم ا ءانف نع أنظفخ ا دنأ

 . قيرطلا ىلع ةرضم ١ كلذ نم ٠ نك مل ولو لام ىلأ لام نم اهتحت اتتتت الو ةيتناسح

 ٠ اهذخ تارملا دلوتو ةجحلا توبث فوخل رظنلا ق - تقولا ق

 ملسو 4 هبلع هللا ىلص هللا ل وسر نع صنلاب ربخلا ف .ءاج دقو

 : لاق هنا

 ٠ » ههترط ل ف ملسم ا ىذآ نم نوعلم »

٠ رئابكلا نم و۔هغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع' ىهن امو



٢٣٦ 

 هتفلاخمل ناك لدعلا ماكحأ ف زوجي ال ام ثدحملا اهيف ثدح اذاو
 عقوأ نهم ةقستم الو ىذا نيملسملا ىلع دشأ ءىش الو الطبم قحلا

 ٠ هللا نيد مكح ق ااطاي

 برغلا ىف نيملسملا ىذأل قرشلاب دحأ هللا ىصع ول : ليق دق هنا

 راصبالاو بابلألا ىوذ نع راثآلا تءاج كلذل

 ٠ عرذأ هثالث حتسىف ىآر نم ماكحلا نمف لسغلا امأف : هنمو

 ٠ اعارذ رادجلا نع حسفي نأ ىأر نم مهنمو

 ٠ معن لاق : هريغ نمو

 ٠ كلذ ليبق دقو

 ةلسغلا تماق اذا ام رادقم رادجلا نع حسفي هنا : لاق نم لاقو
 حسفي مل نم لكو ضرألا بحاص رضي ملو لسافلا لام ىف تماق ةلخن

 . ٠ فورصم وهف هريغ دح ىق لخدف هلسف مانت ن زاف هدح غ رفتسا و

 ٠ لازم : ةخسن قو

 ة ءاملاو ةعارزلا نم اهرضي ام رادجلا نع فرصي كلذكو

 , . هيف ةرضم ال هنا لودعلا ىري ىتح كلذ ىف حسفيو

 ضرألا بحاص ىلعف رادجلا ىنب ىذلا تام اذا هللا دبع ىبأ نعو

٠ هرادجب رضي ال ىتح ءاملا فرصي نا



 م ٢٣٧

 هرادجل كرتي ملو هل اثدحم ناكو انح ءانبلا ثدحأ ىذلا ناك ناو

 ٠ رأ دجلل ازع هضرأ هل نم كرتي نآ ضرألا بحاص ىلع سيلف ازع

 ؟ هدي نم لازو هءانب ءانبلا بحاص عاب ناف : تلق

 ٠ هدي نم لاز ولو ايح هثدحأو هانب .ىذلا ناك ام ثدحم وه : لاق

 :: ءاوس اذه ف ىرتسشملاو ثراولا : رثؤملا وبأ لاق

 ثراولا ثروو ىرتشملا ىرتشا ام ىلع وهف زع رادجلل ناك نا

 ٠ ةيراع ناك زعلا نا ةنيب ضرألا بحاص عم نوكي نآ الا

 رادجلا نع فرصي نآ ضرألا بحاص ىلعف زع رادجلل نكي مل ناف
 نا ةنيب رادجلا بحاص عم نوكي نأ الا ةعارزلا سمو ءاملا سم
 ٠ “زع هل ناك رادجلا

 قرطلا ىف ثدحي ىذلا اذه لثم ىف ثادحألا نم قيس املك كلذكو

 ؟ هل ثدحملا تامو اهريغ فو

 ٠ هفرص نع ماكحلا نم ربكأل فقوي دق

 ق اثدح ةزئاجلا 'قرلطلا نم ءىش ق ثدحي نآ دحأل زوجي الو

 ٠ اهئامسن الو اهضرآ

 ررض هنم فاخي رونت الو ا_فينك اهبنج ىلا ثدحي ال كلذكو
٠ راذلا



 ۔ ٢٣٨

 ٠ مهيلع اثدحم ناكو هعفر" اوبلط اذا سانلا نع عوفرم ١ أ ذه لكو

 ٠ ةرضملا نم ثدح ام هنم عفري امناخ كلذ نم قبس امو

 ليوطلا مئال رن_ہسب ىنح ه رنسب لعل لزنمل بحاص ذخؤيو

 : “؛ه هثدحم "ناكولو لزانلا نه هبنجب ناك اما .ىنلعفزشي الو

 ::. مئاقلا رتست :رثؤملا وبأ لانو

 ىلع هب ٥ دن عفريو ةطسبو ةماق رتسلا ْليق دقو ٠. لاقت ةريغ | نمو :

ُ.٥ .. : 7 ٠ ١ . ٠ 
 آر 7 . .` ٦ .. ٩' .. ١ ٠ . .: ٠ ١ .. ٠ ١.

 ه ةهطنسب `لاثن نم لاق دق : ذيغش وبآ لاق ٠١
 ث ۔. . :.ة ب 5 ١ : .: :. !: ., .ح هذ ... ...ه .. . . 5

 ...... .: ` ٠ ةمات : لات نم لاقو

 ٠ نيطلاب ةرتسلا نوكت نأ نوبتكي ماكحألا نُم هللأ :ردن نم ناكو

 نم مهنيب اميف ةانايملا ق اضعب مهضعبل اوذخؤب نأ سانلا ىلعو

 ٠ فصنلا دلحاو :لك 5 نو كد و ةنوكسملا نيتاسبلاو لزاخملا

 . رخآلا لزنم نم رغصأ دحاو لزنم ناك ولو

 ٠. هيلع ءانب الف هنكسي الو هلزنم برخي هنا لاق نمو

٠ ءانبلا نم هتصح مرغ نكس عجر ناف



_ ٢٣٩٢ _ 

 مدهناغ دحاول لفسلاو دحاول ولعلا راد امهنيب نيلجر ق .: لبقو . . .

 ناك ام ىنبي نا لفسلا بحاص . ىلا :ولعلا بحاص بلطيف ولعلاو لفسنلا

 . هيلع هولع وه ىنبي ىتح

 + هي ذخؤتو مزال هل كلذ ن اف

 هتلغ هلو هيذبي نا ولعلا بحاص دارأ دق كلذ ىلع . ردقب ال ناك ناف

 ٠ هل كلذف مرغ ام فوتسي ىتح
! 

 ةلعلا هلو ولعلا بحاص ىنب ' لغسلا بحاص ىنبي نا هرك نا كلذكو

. ` | . .! , :: ¡ ; 
 " ٠ . . أ 4 ٠ . ه : ٠ . ه . .. ` :

 ۔آ.: 3 ا 'ا ؟ فقوتسي ىتح

 هذلا ملس مرغ 'ام هيلع لفسلا بحاص در نا : ىراو ,حلا وب لات
 : ! أ ١ ٠ 1

: ٠ . 

 . . م | 4 ٠. ` ...ه. ث ى ٠ ٠ كف م .؟ 7 ٥ . 7 ... ٥ ١٠ : ٩١ ۔

٠ . . .. - { ٠ . ً ( ` ٠ . 
_ 

 ىلع لفسىلل ىتلا ى ىوعدلاو عو هذجلا نأ : : هروثنم بانك ق تدج وو

 . ء ملعا هللاو ولغلا .نتحاضن ىلعا نشيلو. لفنلا بحاض

١ 

 ةالصلا لهآ رود ,د ىلع العو ٣ اذا ةمذلا لهأ ق ىلع ىبآ نعو

 حفر نم مهتقفا رم 'نيبو ةمذلا لهأ ندت لاخي امو :رثآ كلذ ق انذنعع. امق

 ٠ ءاذنبلا

 نم فاخن ال ىتح منهئاتب ارقصح] اورتسو اونب اذا مهنا بحنو

 ٠ مهراصباب ةنايخ مهلبتت

٠ ىلع ىبآ نع اذه : لبقتو



٢٤٠ 

 ةالصلا لهآ ىلع اوفرشي نا مهل سيل : ءاهتفلا نم هريغ لاق دتو

 ٠ مهل قيس دق ءانب نوكي نأ الا فرغلاب

 نم ىلع هنم هفرششث الو هضرأ ريغ ق اباب ثدحي نأ دحأل سيلو

 ٠ هتحت

 . زئاج قيرط ق ناك ولو اباب ةلابق اباب دحأ ىلع ثدحي الو

 ٠ حوتفملا بابلا ق مئاقلا موقيو : هربغ لات

 ثدحلا اذه ليق ىلزألا رخآلا بابلا لخاد نم ائيش لباق ناف

 .٠ فرص اريثك وأ اليلق

 نوكي ام عضوم نم ائيسث لزنملا نم بابلا لخاد نم لباقي مل ناو ا

 ٠ لهآ هتويبل سيمل

 ناكو دحأ باب هب لباقي نأ الب ؛قيرطلا ىف ثدحآ ناف : هنمو
 ٠ عنمي مل باوبأ ةسمخ هدعب نم

 حتفي نآ عنمي مل باوبأ هئالث دعب نم :ناك اذا : رثؤملا وبأ لاتق .

 ٠ عبارلا

 ٠ ىقاوسلا ى لئاجالا كلذكو .

٠ ةسماخلا حتفي ب نا لئاجآ



٢٤١ - 

 نأ هيلعو ٥ ر اج ضرأ قلعيو هضرأ رفحي نأ دحأل سيل كل ذكو

 ٥ راج ضرأ ىلع ةرضم ١ال هنا لودعل ١ ىري ام ردقي هضرأ نم كرتي

 ٠ ناصقنلاو ةدايزلا كلذ ئف نال

 : ةخسن ىف دجويو ةيناسلا قعي نا ةتفاخلا ضرألا بحاصل سيلو
 ٠ اهلاحب ةيقاسلاو ةعباطلا ضرألا بحاصب رضيو ةيقاسلا قفخي نا

 رادجلا فلخ لودجلا ف : ىلع ىبأ نع مساقلا نب رمع ظفحو
 ٠ هلاحب وهف

 هرمعي نأ هلف هل لودجلا نا نيدهاش ضرألا بحاص ماقأ اذا امأ
 ٠ لجرلا رادجب رضي ال ام ىهتنم ىلا

 ٠ هلاحم اضيأ رادجلاف رادجلا بحاص عم الو ةنيب هعم نكت مل ناف

 ٠ امهنيب وه لاق نم .لات هنا : ناهين نع ىراوحلا ويآ لاق

 ٠ اثدح هيغ ثدحي نأ امهدحأل سيل : لانت نم لاقو

 . .راضملا ىف مكاحلا ىلا ىرقلا نم ةنيبلا لمح سانلا ىلع سيلو

 ٠ اهعضا وم ق ةنيبلا عمستو

 ٠ مساحلا ىلا ةقث عم كلذب ىلاولا ىلا بتكيو

 : هومسق ام دعب هانب ىلع اوقفتا ناتسب مهنيب رقن ف : ليتو
( ٢ ح ئراوحلا نب لضفلا عماج _ ١٦ م )



_ ٢٤٢ 

 نم هلام ىلي ام لعج مهنم ٦٩ و لك ىلع : ءاهقفلا ضعب لاتنف

 ٠ رخآلا ىلي امم لوطأ طئاحلا ىلي امم مه دحأ بيصن ناك ولو ء انيل |

 ايرف ىنبي نأ اه رجآتسا ىذلل نذأو هل ١ را د رجأ لجر ق لاقو

 ٠ كلذ ريغو افرغ

 ٠ لوذال رجألاب اهبف ثدحآ امو ىهف : لاق

 : ةلأسم دج

 . اهبحاص ريغ ضرأ ف ةرجشلا لخدي نا راضملا نمو.

 ( ٠ هلامب رضي ال ىتح تعطق اهلصآ رضا ناف

 فقو سانلا لزا_ذم قوف لخد ام بشخلاو ناديعلا نم عطقيو

 ٠ مهلاومأ

 هئامس ف الخد ناك اذا ةرجش الو انتيب مهل سمي ال عفري ناو

 لخديف هلام وأ ناسنأ رادج ىلع عقت ىتح تلام اذا ةلخنلا كلذكو

 . رجشلاو صوخلا لخدي نأ الا عطقت اهناخ هئامس ىف

 عطقت ال كلتف لخدي ملو لاملا ىلع ةفرخم ةلخنلا نوكت دتو

٠ اهتحت نم ضرألا ع دصتت نأ الا



_ ٢٤٣ _ 

 ٠ عطقت اهناف تفبخو تعدصنا اذاف

 ٠ اهحرطب اهبحاص رمز تلامو تفيخو تكتا اذا ردجلا كلذك

 ٠ ةفوخم ىف ضرألا نم تعلقنا ناف

 ٠ اهحرطي مل لمت ملو ءامسلا ىلا ضرألا نم ادعصم تقشنا ناو

 ٠ فينكلا اهيف ثدحأ اذا لزانملا كلذكو

 ٠ سانلا ردج اهب نوسمي الآ اهباحصأ رمؤي سئانكلا كلذكو

 رانلا نم ررضلا هنم فاخي ال الزنم ْقزلأ اذا رونتلا كلذكو
 ٠ عفرت ال اهناف تقبس ىتلا `ءايسستألا الا لخنلاو رجسثلا نم ءىنش ىنلع وأ

 ٠ هغفرصي اهلهأ رمآ دعي نم اه راضم نم ثدح امو

 ايفاص سانلا لزانم نم تبرت اذا لسفلاو ضرألا ىف لشسافملاو .
 ٠ لخنلا نم حسيفلاب مكاحلا مه رمآ

 ٠ اهئارو ام

 ٠ دحلا نم اعارذ حسفي نأ رمآ حسيفلا رب مل نمو

٠ ءاملاو ةعارزلا نم اهرضي ام اهنع فرصبو ردجلا نع حسقفيو



٢٤٤ _ 

 ءاملا سمي الو اهيلع ةرضم ال هنا لودعلا ىرت ىتح كلذ حسفيو

 ٠ رادجلا

 ناف روتسىللاب اوذخأ رتسي امو ولع هل لزنم ناك اذا ءاملا فقو

 ٠ مهنيب ةانايملاب اعيمج اوذخأ ءأ وس اوناك

 ٠ ءاوس ريغصلاو ريبكلا لزنملاو نيفصن ءانبلا نوكيو

 فصن مهنم دحاو لك ضرآ نم نافصن امهنيب رادجلا ضرأو

 ٠ رادجلا

 هراد ناتسبو راد ف هيلع ثفربث رخآلا نم الجآ امهدحأ ناك .ناب

 ناك نم ىري ال ىتح رخآلا نع هالعأ رتسب نأ يلعملا ىلجف هيف لخدي ىذلا
 ٠ هناتسبو رخآلا ق

 هيف نوكي اميف سانلا نيب ةانابملا امناو : ناطحق ىبأ فيلأت نمو

 ٠ نيتاسبلاو رودلا نم ناكسالا

 ىلع نصحي نأ ءاش نم الا هيف ةانايم الف هبف ناكسا ال ام اماف

 ٠ ٥د حو هلام

 ةانابملا اهيف ةرومعملا نيتاسبلا نا : نيملسملا ماكح ضعب لاتق دتو

 ` ٠ نيرماع اعيمج اناك اذا

- ٠ اني هبلع نكي مل اب ١ رخ امهدحأ ن اك ن ١ و



_ ٢٤٥ 

 قيرطلا ىلع رخآلاو العا دحاول ناكخ اراد مست لجر نعو

 ٠ ةانابم قيرطلا ف رمي نم ىلع نكي مل

 ٠ كلذ هلف هسفن ىلع رتسب 9 هبلع رورمل ا ءاش ن اخ

 ء ةانابم هيف سيل قيرطلا كلذكو كرت ءاش ناو

 رادلا نم هل سيلو همع ىنبو هينب راد ىف ءانب هيلع له ميتيلا نعو
 .ةلخ

 اوعرقي نآ الا ةانابملا نم هريغ ىلع ام ءانبلا نم هيلع : حبسم لاق
 بحي ملو كردي ىتح اهنكسي الو هكيرش عم ميتيلا اهنكسي الف رادلا

 ٠ ءىش اذه ق مسئاه

 بحن انا الا كلذ ف هريغ ىلع ام ميتيلا ىلع نوكي نأ بجي : هريغ لاق

 نا ول هنا : ىلع نيب ىسوم نع ةقثلا ظفحب : لاق دايز ىبأ نعو

 . اعيمج هنايمغي امهنا تيبلا امغ عقوف ولع رخآلاو لفس هل ناك الجر

 ٠ لوبقم ىلع ىبأ لوت : ىراوحلا وبأ لاتق

 ' ٠ لفسلا بحاص ىلع امغلا نا انظفح ىذلاو

 لجرل نيتاسب نيب رادج ناك اذا ىري ناك ىسوم نا مشاه معزو
 ىن:بب نآ هراج ىلعغ هانب امهدحأ دارأف رأ دجلا ضقنامت .امهيلع ٠ننح.

هعم .٠



_ ٢٤٦ 

 مرحلا ف كلذ امنا ناميلس لاق : لات ٠

 ناطحت ىبأ باتك نم :

 ىراوحلا ني لضفلا دمحم ايآ تلأس : رفعج ىبأ نع هنا ركذ امم

 باحصآ بلطف موق لزنم وآ زئاج قيرط ىلع ةلئام ةرجسث وأ ةلخن نع

 ٠ ةرجشلا كلت وأ ةلخنلا كلت عطق قيرطلا بستحم وأ لزنملا

 ؟ كلذ مهل له

 قيربط ىلع ول مهلام و مونت لزنم ىىلع ةلئام تناك اذا معن : لاق ا

 ٠ اهعطتب انهبابرأ زمآ نيملسملا

 ؟ بئاغ وأ ميتيل ناك ناف : تلق

 ٠ نشب بئاغلا ليكوو ميتيلا ليكو ىلع مكحي : لاق

 ٠ هرضاحم ةأرما وآ ارضاحم لجرل تناك ناف : تلق

 . اهعطتب مكاحلا رم الاو اهوعطقي مهناف مهيلع جتحي : لاق

 ؟ اهل عطاقلا ىرك نوكي نم ىلعف : تلق

 ٠ اهبابرأ ىلع : لاقت

 ىدانملا ىرك نوكي بايغألاو ىماتيلا لاومآ نم عيب ام كلذكو : لاتقو
٠ لاومألا باحصآ ىلع



٢٤٧ 

 ؟ ةرجشلا بشخف : تلق

 بئاغلل عفري ةرجشلا بسثخ : لاق ٠

 ةلخنلا عذج كلذكو ٠

 ؟ ليكو ميتيلل الو ليكو بئاغلل نكي مل ناف : تلقف أ

 . ا ٠ هيت مهل ضبقيو مهتجحب موقي اليكو مكاحلا مهل ميقي : لاق .

 د_حي هقزلأو لجر رادج برق هضرأ ق ا؛راد لجر ىنتبا ١ ذاو

 5 ؟ ٥ ر ذج

 نوكين نأ" الا هل ناك ام غرفتسا دنن هنأل كلذ نم هعنمي نأ هل سييل

 .{ ٠ هيلع ررض الف لوألا رادجلل رضم هرادج

 ٥ ركو رسفحب نأ مهضعب دا رآ موق نيي ضرأ نع و : هريغ نع و |

 ؟ نورخالا

 ٠ اورفحي نآ مهيلع ناك ةعاسم ضرألا تناك ناف

 ىلع رضحي نأ دارأ نم اورضحيلف هتعطت فرعب دحاو لك ناك ناو

 ٠. رخآلا ربجي الو هضرأ

 هيلع سيلف ضرألا نم ةيحان هركنم ضرأ تناك ناف هفاوسثلا امأو
_ : . رىج



 نكمي ال هنأل هضرآ ردقب هفاوسثلا هيلعف ضرألا طسو تناك ناو

 ٠ هتصحمي هيلعف اهكرت فياسلا نم

 جلفغ رهظ ىلع ابارت حرط نمعو وجرأ اميف ىلع ىبأ ىضاقلا نعو
 ٠ رضح وأ بيغ موقل

 اوناك اذا جلفلا باحصأ عفري مل ناو هتلازا ىلع ىلاولا هربجيل
 ؟ ال مأ ابايغ

 ملعأ هللاو هيلا عفري ىتح هتلازاب مكحي الو هلعف هيلع ركني :لات

 ٠ كلذ نع لسو قيفوتلا هبو

 نآ تيهلا بحاص دارأاغ موتلا ناتسب هبنج ىلاو ناسنا تيب ف لوقت امو

 نم كلذ هل زوجي حبرلا منم هيلع لخديل موقلا كئلوأ ناتسب ىلا ةوك حتفي
 ؟ ال مآ ناتسبلا بحاص نذأتسي نأ ريغ

 ٠ نكسي نمض ناخنسيلا ناك اذا كلذ زوجيال هنآ تفرع ىذلا : لاق

 كلذ ق ه٫دلع سأب الف هرا دج ق حتفو نوركسم ريغ ناك اذا اماو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ نم ررض قحلي مل ام

 ر ٠ راضح

 ؟ ال مآ ارادج راضحلا ناكم ردجب نأ هل قحب له

٠ ملعأ هللاو زوجب ال هنأ تفرع ىذلا : لات



 س ٢٤٩

 ؟ ال مأ رادجلا لثم هيلا تبثي صوخلا راضحلا نع لوقت ام

 ٠ اهمكح نع تاوملا ليزي الو هيلا تبثي ال هنأ راثالا ىف تدجو لاق

 ( ٠ تاوملا نم رادجلا ىف فلتخمو

 زاج راجلاب رضت اهنأ ةداعلا ىراج ف تناكا اذا : ةمرصلا: ىف لاتو
 ٠ اهتلازام رمآ نآ مكاحلل

 ٠ هتلازام مكاحلا رمآ فوخم هنأ رادجلا و ةلخنلا تحص اذاو

 ةرجالا نوكتو هتلازاب رمأيو كلذ ىلع مكاحلا هربج الاو هبر لعف ناف
 ٠ هباوج ىضقنا ٠ هنع كلذ فارصآ مكاحلا ىلا بلط ىبا اذا كلذو هلام ف

 فلخو اراد ىنب لجر نعو : هطخب ثراو نب مهف دنع نم باتك نمو
 فلخ اميف جتفي نأ دارأف ربش ردق طئاحلا ضرع نم اهظئاح لصأ ف

 ٠: لزنملا ءوض كلذب ديري

 هركف باب رادلا بحاصل ربسثلا كلذ ىفو ىرخآ راد هداحي ىذللو

 ريسآو: بابلا حتفا ىنا جتحاف هطئاح ىف بابلاا حتف بابلا بحاص هيلع

 ٠ ىراوب وأ حاولأب بابلا بحاص ىلي ىذلا ىدح ىصقأ ق

 ٠ ىلع بابلا تحتف اذا ىنع رتسي ال كلذ نا : رخآلا لاقو

 ؟ هروع ىلع علطي ال ناك نا حاولأب ريسي نأ اسآب ىرن امف

لحر بلطف راضح لجرل ناك :اذا ادح هارت له راضحلا نع تلاس



 ن ... _ ٠ ٢٥

 نم رثكأ ىلع ذوحتسا دق راضحلا بحاصو نيتلخنل ١ نجي .7 املا

 ؟ فصنلا

 ٠ سايقلا مهنيبو ادح هارن الغ .

 ن تمعز تملع دقو برجت ضرأ ىلا هعراسث لخن نع تركذو
 بحاص جتحا نأ تركذف حاربلا ضرالا ف عرذأ ةثالث الا لخنلل سيل

 ٠ هل قيس دخ راضحب لخنلا

 نآ الا عرذأ ةثالث لاملل ىعم دحي هسيلف .نوكي رامع نم هلكام الغ

 ٠ هلكأم هل برخ نوكب

 ثدحملا بلطغ هبلع عفر مث اثدح لجر ىلج ثدحأ نمو هريغ نمو

 ٠ ىضاقلا ىلا عفري نآ

 نأ هيلع سيلف ىضاقلا ىلا اعفتري مث ثدحلا جرخأ رخآلا لانو
 ٠ مكاحلا ىلا امهس عقريلو هكلم ىف ثذحأ امنا هنأ اذا اذه هثدح جرخي

 نا ىلاولا ىلا عفارلا رخالا ىلا بلطو ثدحلا بحاص ركنأ ناف
 لد_ءع ىدهاسثمي ثدحلا هعم حصي ىتح هعم فقي الف ثدحلا ىلع فقي

 ٠ ةجح هدنع نوكي الف كلذ ىف هيلع جتحي نأ دعب كلذب هرمأي مت

 ركني ال رضاحم لجرلاو لجر نيبو هنيب ارادج ردج لجر نعو

 ٠ كلذ دعب ناك اذا ىتح

 هيلع ىضم ركني ال وه و ٥ .هرهظ ىلع هعضو ول راحم : ةديبع وبآ لات

٠ كلذ د ق ر احص ى آ رد ايجعتم ناك



 س ٢٥١

 ٠ ريغي الو ركني ال رضاحم رخالاو هاعدا معن : هيواعم ويآ لاق

 ؟ هل اضرأ الجر لزني نميف هريغ نمو

 جتحاو هجرخي نأ هل ادب مث اهنكسي هضرأ ف الجر لزنأ نمو
 نكاسلل اهناف احارب اضر هاطعآ هنآ فرع نا ليقف هل عوذجلا نأ نكاسلا

 ٠ نكاسلا لوق لوقلاو

 ٠ ضرالا بر لوق لوقلاف اهيف لزنأف هفقسم ءانب تناك اذاو

 عيمجو نوؤعدلاو عاتملاب نكاننلا اهنكسي ىذلا تويبلا نم ناك ام امآو

 ؟ نكاسلا اهاعداو ضرالا بحاص اهاعداف اهب ىنيب ىتلا ضورعلا

 هوحنو بشخلا نم ءانبلا ىف ناك ام الا هدي ىف اهنال اهب ىلوأ نكاسلاف

 ٠ ةلسملا لوآ ىف انلق ام ىلع لوقلاف تبث دقو

 ا_ي:ف اتباث ناك امف. هريغو بشخلا اهيفو رادلا عبيب نميف كلذكو

 ٠ عيبلا نم وهغ

 ٠ هعيبي ىتح مئابلل وهف احورطم ناك امو

 نكاسال رايخلاف هيرب هنكسأ ىذلا ضرأ ف نكابسلا ىنب اذا امأف
٠ ضرالا بر هجرخأ اذا هنمث ءاش ناو ىضقنا ءاش نا



 ن ٢٥٢٣

 ميرجلا

 : رثعج نب دمحم بانك نم

 ٠ سانلا قفارمل اعارذ نوعبرأ رحبلا ميرج ليتو

 نوعبرأ رحبلا ميرج : لاق هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم ىبأ نعو

 ٠ رحبلا هم د ام دح نم .اءعا.رذ

 ٠ كلذ دعب تويببلا مث قيرطلا مث

 . عارذ ةئام ثالث رهنلا ميرجو

 ٠ عارذ ةئامسمخ : موق لاقو

 ٠ اعارذ نوغبرل رئبلا ميرجو

 ٠ كلذ نود ارهن مهل رفحي نأ دحأل سيلو : راثآلا ىف دجويو

 ٠ رئبلا ميرج كلذكو

 ٠ راهنالا نع لئس هنأ هللا همحر ةيواعم ىبأ نعو هريغ نمو

 ؟ جلف رفح اوثدحي نأ اودارأ اذا امنيب خسخي مكب

 ٠ عارذ ةئامسمخ : لانت نم لاقف

٠ عارذ ةئامثالث لاق نم لاق : لاق هريغ نمو



. ٢٥٣ 

 ؟ رهنلا نع ىوطالا نم حسبفي مكغ : تلت

 عارذ هئام : لات نم لاتقغ ٠

 عرازملل ىوطالا نيب حسخي مكف : تلقنت ٠

 اعارذ نوعيرآ : لاق ٠

 اعارذ نوعبرأ رئبلا ميرج ليق دق : لانو ٠.

 رئبلاب رئبلا رضي ال ام ردقب : نولئاق لوقيو ٠

 تفرص رهنلا صقن تحرت اذا رئبلا تناك اذا رهنلاب رهنلاو ٠

 مهنع فرص صقنف رهن بنج ىلا رفح اذا رهنلا كلذكو ٠

 ىتح كلذ لعف نم منمي ال : لات هنأ هللا همحر ىلع نب ىسوم نعو

 ٠ رئدل ١ و رهنل ١ ١ ذه صقتني كل ذ نأ ملعي

 ٠. ةصاخ رئبلا ف ىلع ىبأ لوقب ذخآ انآ : رثؤملا وبآ لاق

 ٠ رثألا ق امي هف ذخأف رهنلا امآ و

 هئودح اودا رأ 1 ذا دجسأ ١ نع دج.هل اه حسفي هنآ ةيواعم ىبآ نعو

 دجسملا ىلا بهذ مث ىضوتو لوبلا قارآ مث نذؤملا ناذآ عمس اذا ثيح
 ٠ ةااصلا مهنم كردم ملل

٠ ناطلسلا مهعنم كلذ نود ناك اذاو ادجسم ىنبي كلانهمق



_ ٢٥٤ 

 لوألا بارخلا وأ نادجسملا ىآ أربي مل اذا ليق دتو: لاق هريغ نمو
 ٠ هيلا سانلا عوجرو رخالا ةرامعب

 اهنع عطتي نأ عئابلا دا رأ ناف هلخن طسو ف ةلخن رخآل عاب نمو
 اهيلا كلسيو برشيو هبلع طرتشي مل -ولو 1 سيلف قيرطل او ةيقاسلا

 ٠ لبق نم اهب كلذ ناك ثيح اهبحاص

 لاق هنآ بسحأ بو_دبحم نب دمحم ركذ : ناطحق ىبأ فيلأت فو

 ٠ نارطقلا هيف نوحرطي هكمب

 بذج, هنأ ملع نارطقلا حير رهظ اذاف هلوت لاق هنأ ظفحأ سيلو

 ٠ هءام

 ٠ رثأ هرف ىعم سيلو ىنبجعيل هنآو

 كلذ ىلع لدب امم هريغو ليحكلا نوكي نآ زوجي ب لوقلا كلذ ىلعو .

 ٠ رئبلا ميرج ىف ىنغي

 ةيداعلا بيلعلا ميرج ق ةتسلا نأ باهش نبا ىنثدحو هربغ نمو

 ٠ ىضتنا ٠ اعارذ نوزشعو ةسمخ ىدنلا : ميرجو اعارذ نوسمخ

 ميرج هللا همحر سيرق نب ديعس نب نسحلا ىلع وبأ ىضاقلا لاق
 .:, ٤ِ ٠ ا! برضي ثيح نم لفسأ نم جالفأل ١ قرتفم ىقتا وسل ١

 ٠ ناعا رذ اهمىرج ىلعأ نم جالفال ١ امأو

٠ عارذ : لوقي نم مهنمو



_ ٢٥٥ 

 ةكرشلا ىلع اهرافح مكح نوكي لخنلا لاومأ نم نئارقلاو : لاق ٠

 نأ اهبحاص د ١ رأف ضرأ هفلخو ر ١ دج هل لجر ق لئسو : ل انتتو

 ٠ اهعرزي

 ؟ رادجلا دح نوكي مك

 ا مكحي رادجلا نأ تفرع ىذلا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ميرج هل نكي مل ام ءىشل مكحي الغ ةرامعلا ق امآ و

 حمسي نمم هريغ وأ اهبحاص دلرأف اهنم فزنب رجزت رئب ف هنعو
 جلخ ليبق برق رئبلا تناكو هلام ىلا أجلف اهجرخي نآ رئبلا بحاص هل
 5 . ٠... ٠0. :... موقل

 ؟ ال مآ كلذ هل زوجبا

 تناك وأ ليبقلا باحصأ هرك اذا تفصو ام ىلع كلذ زوجي ال : لاق
 ٠ رخآ لوق كلذ ىو ليبقلا ميرج ق

 ٠ مكحلا نب ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبآ نب العلا باوج نم هريغ نمو
 ثح وآ رحي ىل ١ هنم ىضقي موقل لام هلفسأ ق و لبسي دا و نع هتلآسو

 اوعطقف ىداولا ىلعأ ىف موق مقوت ريثك ءام بحاص وهو هب عفتني ال
 ٠ ةبق اس

 ىلعأ نورخآ نوعفريو هب نوفتكي ام نيلفسألل ىقب هلك ءاملاب نوبهذي
؟ كلذ مهيلع نولفسال ١ ىبآو عفانم ١ هيف ١ وبلطو ءال ه نم



_ ٢٥٦ 

 نم ذخأب كلذ رضي مل ام مهتفا رم نوعنمب ال سانل ١ نأ ملع اخ

 ٠ مهنود وه

 روج اذهف نيلفسالا ىلع برض اوجرخأ ىذلا فق ناك نأو
 ٠ لبق نم هيلع تناك ام ىلع ءاسشالا كرتتلف

 رضي ال ىذلا قزرلا بلط نم اوعنمي مل مهب رضي ال ناك ناو
 د_حأب ٠

 دئازلا ء نم وأ ليبسلا نم ناك اذأ اذهو معن : هريغ لاق

 ٠ ةدئازلا باصخللا مايأ ق

 تماق ىذلا نيلفسالا ءام لصأ هنم نوكي ىذالا ءاملا امآو

 ثدح هترضم كلذ ى مهيلع ثدحي الو ةدايز هيف سيل ىذلا مهلاومأ هيلع

 ٠ مهيلع تبث

 : ثدح كلذ ىف مهيلع ثدحأ ناف

 ٠ تفصو ام ىلع ةرضم كلذ ق نيبت ىتح : لاتق نم لات دقف

 ٠ كلذ زوجيال : لاق نم لاتقو

 ٠ عارذ ةئامئالث لصالا ءام غارفتسا دعب جلفلا ميرجو

 ٠ هميرج وهف هب رضي ال ام رادتم : لاق نم لاتو

٠ عارذ ةئامسمخ : لاقت نم لاتقو



_ ٢٥٧ 

 هيلع طرتشي ملو هلام طسو ى هل ةعطق لجرل ضرع لجر نعو هنمو
 . نمث الب قيرط هيلعف انتيرط

 جلفلا مهيديآ ق نيذلا ريغ موقل ةراثا ق وهو هيلا رجت دعاوسو نويع هيفو ضرأ ف حيسي ىمالسا جلف ف ليق دقف : هريغ نمو

 هيف رجي ىذلا جلفلا دعاوس نم دعاس ىلع ةراثالا لهأ مونت عقوتف

 ورفغفح ٥ ٠

 ( رج امي ىلوآ ناك ١ دعاس نيعبس هىلا رج ول هنآ ةدعسم لاتغ

 ٠ هلدلا

 بءص ام الا اهب ىلوأ ءاملا لهأف اميلع حاسو اهيسنغ ضرأ لكو
 ٠ ىضقنا ٠ ةراثالا لهال ىهف هاسثغي ملف ضرال ١ نهم

 ؟ ررضلا

 ٠ عارذ رقفحللو ءاملل عرذأ ةثالث : لاق

 عرزلا نم اهرفحل مكحي مك باتث ىه ىتلا راهنالا نع هتلآسو

 ؟ اوفلتخا اذا

 نم نه اهيرجي مك لاومالا حلاصمب ةربخلا لهآ رظن اوفلتخا اذا : لاق

 رارض الو ررض ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ررض الب عارذ
 ٠ رارضا الو مالسالا

 ننيبمه نعو لفسأ نمو ىلعأ نم عارذ ةئامثالث رهنلا ميرج : : لاتقو

( ٢ ج ئراوحلا نب لضفلا عماج - ١٧ م )



_ ٢٥٨ 

 ىديالاو ميرجلا رهطب كلمي الو رئب الو رهن كلذ ىف ثدحي ال لامث نعو

 ٠ هقفو رصم هنع

 امرذ نآ ةقث وهو : ىولهنلا دلاخ نيب ماه ىنربخاو : هريغ نمو

 هنم بيرق اباكرو جلف نم ىلع نبا رهزالا ىلا اوعزانت رشلا لهآ نم
 ٠ مهجلف صقن ترجز اذا اباكرلا نآ جلفلا لهآ جتحاف

 عارذ ةئامثالث جلفلا نيبو اهنيب رئب لك نأ ىلع نب رهزالا ىآرف
 ٠ اهلاحب تناك

 ةئامثالث نم لتآ جلفلا نيبو اهنيب ناك رئب لكو رجزلا نع عفري الو
 ٠ رجزت ملو اهنع رجزلا فرص عارذ

 صقني جلفلا اذه نأ ةنيبلا جلفلا لهآ ىلع ىآرف ىلع نب ىسوم امأو
 ٠ اياكرلا هذه رجز نم

 رجز نم صقن مهجلف نآ ةنييلاب جلفلا لهآ اعدق ةلآسملا. هذه نم موق

 ٠ رئبلا هذه

 هذه ضعب عزان ثدحملا جلفلا اذه نا : لات هللا دبع ابأ نأ بسحأو
 ٠ هنم ابيرق رجزت ىتلا اياكرلا

 هب مهتوعد ام ىلع نودهشي دوهش كورضح ول ىلع ايآ اب : تلتقف

 ؟ بيغلا ىلع مهتداهش لبقت تنكأ

٠ هللاا دبع ايآي تنأ لوقت امف : لاتف



٢٥٩ 

 نورظنيو رجرت ال رئبلا هذهو جلغلا لذه ىلع لودعلا فقي تلقف : لاق
 ٠ رئبلا هذه ةيحان نم هيرج ق ءا ىعننم عضوم

 ءام برض ىلا نورظني لودعلاو رئبلا هذه نورجزي نورمأي مث

 ٠ جلفلا

 فرصي مل رئبلا هذه رجزي نأ لبق نه ناك امع صقن هوري مل ناو

 ٠ اهرجز نع اهلهآ

 ٠ ىلع ويآ تكسف : لات

 موتل ىوطل اهلو اهيلع هبش ليسلا ىرج اذا ةيلو ضرأ نع تلاسو
 ٠ ضعب نم لفسأ مهضعب

 وهو عرذ دق نم مهنمو نيلفسالا نع اوكسمي نأ نيلعالا ىلع له

 ؟ ىلعأ

 عدني نأ لبق لفسالا ىوطظو هنم لفسأ نم ىلع كسمي نآ هل لخو
 ؟ ىلعالا اذه
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 مل اهلك ضرالا ىلع اطساب ليسلا ناك اذا ملعأ هللاو ىرن ىذلاف

 ٠ ىلاعت هللا ءاش ثيح غلبي ىتح هيلع ىرجي ناك امع كسمب

 ٠ عارذ ةئامثالث لصالا ءام غارفتسا دعب جلفلا ميرجو

٠ ةمىرج وه هيب رضي ال ام ر ادنتم : ل انت نم ل انتو



 س ٢٦٠

 ٠ عارذ ةئامسمخ : لانت نم لاتو

 ىلا ةلاجا نم اهرادجأ قو هايملا ىف دلبلا ةنس ف : نسحلا وبأ لاق

 ٠ كلذ ضقن دحأ بلطي

 لعج جالفال ا لتتن ام تتو كلذ ق رظن كلذ ضقن دحأ بلط ناف

 ٠ ررض عوفرملا الو رودجملا ىلع نوكي ال ام ىرك لئاجالل

 ىملع نوكي ال ام ردقب كلذ ىف تضتنا جالفألا ترثك اذاا كلذكو

 نيح ىقابلا عداب نوكي ال ام ردقب ررضلا هنع عوفرملا الو هنع رودجملا
 ٠ جلفلا نوكي ام

 ىذلا ءاملا كلذ نأ ءاملا اهتيقاس ف لمتحيو طيحي ةلاجا ىف لاتو

 لبق وه هفرصب نأ الا هنوردحب ىذلا ءاملا باحصأل ةينتاسلا ف ىقبي
 ٠ ءاج ثيح ءالما بحاص ءام هي زوحي نأ

 ٠ عارذ لاوملا ق ةيقاسلا ميرج باتكلا ريغ نمو

 عرزلاو كلذ ف لسغي نأ هل سيل ءاهتفلا ضعب نع ناعارذ : ليقو
 ٠ عرذأ ةئالث دجسملا ميرجو هلثم

 ٠ عارذ : ل۔تةو

٠ عرذآ ةثالث دجاسملا قيرطو



 _ _ ٢٦١

 لاقيف ءارحصلا ف نوكت ىتلا ىهو ىرقلا ريغ ف ىتلا قيرطلا امآو
 . ثدح كلذ ف ثدحي ال اعارذ نوعبرآ قيرطلا ميرج

 تناك رئب وآ سجنلا ءاملا دامت ةعولاب نع هتلأسو : هريغ نمو

 نول بلغو اهريهطت لقي ىتح ةساجنلا اهيف ترثكف تسجنت مث ةرهاط
 ٠ اهبرق ىلا اهريغ رفحي نآ اهبحاص داراف اهئام نول ىلع سجنلا

 ؟ اهثدحي ىذلا نيبو اهنيب ةيناسلا رادقم نوكي مك
 : كلذ ف انباحصأ فلتخا : لانف

 ٠ ترادام عرذأ ةتسد اهنع رغثحي : موق لانتف

 اهنع حسف بونجل أ ق وآ لامسشثلا ق رفح نم : نورخآ لانتو

 ٠ عرذأ ةتسد ردق

 ةءدرأ كرت ءاغاا ىلاعأ ىق تناك نا و اهنع دعبب مهضعب لاتو : لات

 ٠ عرذأ

 ٠ عرذل ةينامث دعب اهنع رغح لوزن دتع رضح ناو

 . رفح ثيح نم اعا رذ رشع ةسمخ اهنع دعبي مهضعب لانتو : لاق

 املو نارطتلاب ربتعي نكلو ادح ةفاسملل لعجي ال : مهضعب لانثو
 رئبلا نم همعط ىذؤي امم اهب ام طالتخا ىلع لدي امم همانم موقي
 ٠ ىرخذلا

 ردلا ءامب هطالتخا و سجنلا ءاملا لوصو ىلع كلذمي لدتسا ناف
٠ اهنع دعببو ةسجن اضيآ هذه ناف ةرهاطلا



 :س ٠٢٦٢٠

 هلل أ همحر رضخلا ني دمحم ني ناسغ كلام وبآ لاتو : هريغ نمو .

 اهريغ رفحيو اهكرتي نأ ايبحاص دارأو تسجنت اذا رئبلا نأ دجو هنا

 . رفحي مث امهنيب عرذأ ةنس كرت

 ثيح نم ىلاع نم رئبلا رفح نا : لانت هنأ : حور ىبآ نع ىورو

 ( ٠ عرذأ ةعبرآ كرت ءاملا ىرجت

 ةينامث كرت ءاملا هيلا ىرجي ثيح نم لفسأ نم :اهرفح نأو

 ٠ عرذأ

 ٠ .عرذأ ةتس كرت لامشلاو بونجلا نم اهرفح ناو

 ٠ عرذأ.ةتس راد امب هلك ميرجلا مهضعب لات : لاتو .

 رئبلا كرتي هنأ ريبعت فرع ةيناثلا ىنعي ةثدحملا رئبلا ف دجو ناف
7 اهنم . . الو
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 ىناثلا ءزجلا سرتهق
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 نايدولا ىف ثيدحلا ق :

 كلذ ريغو تابراحملاو ءامدلا ف :

 در هيف دجوي امم بوتكم قيرطلا ف :

 ةرجشلاو ةلخنلا اقحتست اميف :

 راضملا ىف :

 ميزجلا ى :

٤٢ 

٥٦ 

٧٦ 

١٢١ 

١٧ 

٥ ١ 

٢.٢ 

٢٢٥ 

٢٥٧



 ١٩٨٥ ةنسل 4 عاديالا متر ِ

جرعلا لجس عباطم




