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 حفاقتلاو ىوقلا ترزرتلا ةرازو

 :ه.نصت

 ائثبلاحيئيب ىسوم تقلاراصلا

 رش ارلا هزجيأ

م ١٩٨٣ ه ١٤٣.





ميترانراسإےب





 نآ ص هبيغ هل رذعلا بجوب ىنعمل كلذل اهل هنم راكنالا ناك نا كلذكو

 & كلذ ىلع داهسالا ىف ةجحلا اهب موقت ىتلا ةجحلا مدعأ هنكلو ، حص ول

 ، اهنم ثاريملا هذخآ نم هعنمت هيلع ةجح رهاظلا ىف هراكنا راص ىتح

 كل اذه ف تنيب ام وحن ىلع هذخأ ةريرسلا ف هعسيو ، هل زوجي نآ

 ٠ هذخآ ىف ةيلاغملاو ةرهاجملا نم هريغي ال

 ح اهل ةقفنلا و ح اهيلع ةدعلا نم ءطولاب امهنم هيلعو هلام لكل كلذكو

 امهعسي الام لك ىلع عانتمالاو ، ةدعلا ف امهنيب اميغ ثاريملا و ، اهيلع هل درلا و

 ءطولا ناك ولو س امهنم هصخي امب الك ةدعلا ىف تمادام وأ س دبألا ىلع

 ٠ سانلا نيب رهاط زاوج ريغ ىلع امهنيب اميخ ناك دق

 ةجحلا نأل ، امهسفنأ ىلع امهنم عاقولاب ارقأ اذا امهلوق لوقلاف

 ء ةقفنلا تطحناو س درلا عطقنا امهدحآ املاظ هركنأ ناو ، امهيلعو ۔ امهل

 ٠ زاوجلاب ةجحلا روكنملا مدعل رهاظلا ىف ةثراوملا تلازو

 قحلاب هيلع هل دهاس هركنأ نم ىلع هبوجو ةقيقحلا ىلع نطابلا فو

 زجعلاب لطبي ال هقح ناف س ةافولاو ةايحلا ىف قحل نم هيلع هل ام توبث ىف

ىلع ردق نا نطابلا ىف هذخآ هل لب ى رهاظملا ىف مكحلاب هيلا لوصوملا نع



٦ 

 نم هي ملعي ال ثيح نم هملظ نمم هنقح ه ذخأ ف قحل اب هس ہسىفننل ر اصتنالا

 ٠ هب هعم الطبم نوكي

 ةنيبلاب اهيلع ةجحلا ماتآو ، كلذك هيلا لصوتلا هنكمأ نا درلا ف ىتح

 نطابلا ىف ذئنيح اهل رهاظلا ىف ةجحلا تناك ناو س نوكتف اهل هنم درلاب املع

 عانتمالا اهعسي ال ىتح ع اهجوزل ةجوزلا مزلي ام هل اهمزلي هديق ىف ةطبترم

 ٠ هريغب ح اكنلا ال و هل اهم زلب ال امم

 كلانه نوكتف امارح اهجرف ، هريغ ةزعلا ىلع أطوت مل ام هديق ىن اهنأل

 ترقنأ وأ س هعم حص امهم هنم اهقادصل ةلطبمو ، هيلع ةمرحم ةينازلا ةلزنمب

 مكح ىلع امهغ كلذ لبقت تعجر ناو ص اهقدصغ س اذه ىلع ءطولاب هل

 ٠ هجوب قحلا ىف هنم نيبت ىتح نانوكي ع ةيجوزلا

 بلط ىف قحلا ىلا امهدحأ عجر نا ابذك هاركنأ اعيمج اناك نا اذكو

 هاركنأ اعيمج اناك ناو ى هبحاصل هيلع امك ، هسفن نم قحلا ىطعأو ے هقح

 امك هسفن نم قحلا ىطعأو ث هقح بلط ف قحلا ىللا امهدحأ عجر نا ةبذك

 قحلا ىف ىضتقي امل هراكناب هقح لطب دق لبن نم ناك ناو ث هبحاصل هيلع
 هل بجي امب همصخل فارتعالا مم آرس كل تنيب امك ةعجرلا هلغ هنالطب

 ٠ رهجلا هنكمأ نا آرهجو ارس هيلع

٨٧ تب ذكلا نع كل ذ ق قدصل ١ ىل ١ عمج رب نآ قحلل ١ ق امهنم لك ىلع و
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 امهيلعو ث امهل امهعوجر نوكيو ص امهيلعو امهل ام كلذغ اعيمج اعجر ناف

 الا ث امهببسب امهريغ ىلا ىدعتي اميغو ، امهنيب اميف قالطالا ىلع ةجح

 عضوم ف امهدحآ نم وآ ع امهنم ةرشابملل ريكنلاب امهلو سانلا ف نقيتسب نأ

 ٠ اهل ركنملا لوق اهيغ لوقلا نوكي ام

 اهب رارقالا ىلا راكنالا نع كلذ ق ةجحلا نمم وآ امهنم عوجرلاف

 % ةدعل اب م اكحخلا نم قلعتي ام عيمج ف امهيلعو % امهل ةجحل ١ توبث ىضتقي

 هب سأب الو ، امهلوت ظفح امهم ، هنم عنملا بجوي رظنب درلا ف ليت دنن هنكل
 ٠ هئافخ ىلع اردق مل ناو ، امهلزنتسا نا

 ةهبسثلا نم آربأو ث امهب ىلوأ ةدقعلل ديدجت جيوزتلاب عامتجالاف

 ، امهنم كلذ ىلع نيعلطملا نيملسملا نم قحلا لهآ دنع امهرمآ ىف بيرلاو

 ح اهدر ىعجرلا ف هل نأل ع اذه ىلا هتباجا نم عانتمالا اهل زوجب الو

 قحلا ف ىلولا عسي مل ء ىضرت الآ اهل سيلو تيضر ناوع ضرت مل ولو

 ٠ مزج كلذ نم رذع ريغل عنتمي نأ

 ضرتعي بيرلا ناك ناو ص امهنيب اميف درلاب عامتجالا الا ايبآ ناو

 اهدحأ نوكي نأ نم ةلاحم ال ريكنلا دعب عوجرلا ىنعمل اهرمأ ف سفنلاب

 سحن ال اناف ؤ امه الا ةقيقحلا ىلع قحلاب هتفرعم ىلا لصوتي ال 4 اايذك

نع فوقولاب الو ، امهيلع ةءاربلاب اذه ف قلحتلا ىلعالو ي قارفلا ىلع
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 ملعآ امهو « امهل رذع اذه ىف قحلا ىف قحلاب لمتحا ام امهنع ةيالو قياس

 ٠ دمنعا هيلاو ى دصق امع امهنم الك لئاسو ث امهب ىلوأ هللا و س امهنم ناك امب

 نهومتتلط مث تانمؤملا متحكن اذاو ) : ىلاعت هللا لات : باتكلا نمو

 زجي مل ةأرما لكف ( اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نآ لبق نم

 نيح نم جوزتت نآ اهلو س اهيلع ةدع الف ى زاوجلا لبق اهقلط مث ى اهجوز اهب

 ٠ اهقلط ام

 امنا ، هللا نم باطخلا ليلد ىق اهنأكف قالطلا ف ةدعلا امآ : هريغ لاق

 نم رضحو ث تاغلابلا نم تناك نم ىلع اهب لمعلا ضورف موزل سلاب نوكي

 قالطلا عوقو ةدحا ولاب ناك ع نايبصلا نم نيغلابلا ماكحأ ىف همكح نكي مل

 . ناك ةنسلا دايق ىلع ثالثلا وأ نيتنثالا وأ ، اهل قلطملا نم ةقلطملا ىلع

 ىنعمو ، سيسملا دعب ةنئاب ىلع مكح كلذ لب ةعدبلا هجو ىلع ناك وآ

 ىذلا سملا سسمي مل ىئاللا تاقلطملا نع ةدعلا طاقساب حيرص باطخلا

 & عامجالا ىف ةافولا ريغب تاقرافملاو تانئابلا نم نهناوخا كلذكو ك هللا هدارأ

 ٠ قلطملا دييقت ريغ نم مومعلا ىلع كلذو

 عفر نم باجحلا ءاخراب موهغملا زاوجلاب ةدعلا ىف كلذ بوجوب ىنعملا

 امهصخي اميغ ال هتوبث جرخي ءاضقلا ىف ىنعم كلذ ناغ ، باب قالغا وآ ة رتس

٠ دبألا ىلع هب امهيلع مرحيو لحيو ء امهتاذ ف
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 مكحل ١ هيجوأ املك سيلو ، هلاا دنع اميغ هنم ةدعلا ق تناك ام وآ

 : دبعتلا ىتعم ق هب ةنونيدلا و ح هؤادأ مزل ابجاو هللا دنع نوكب رهاظااب

 ٠ هب هللا نم

 وه ام لح لطابلا نم هريغب ال قحلاب رهاظلا ىف مكحلا بجوي دت لب

 ح همزل نم ىلع هءادأ هللا بجوأ ام ضرف طحيو ، هلصأ ف نطابلا ف مرحم

 مكح اهبجوأ نأو ةدعلاو ك هللا دنع نطابلا ف بجاوب سيل ام ءادأ بجويو

 & لوخدلا مسا اهيلع ةيمستلا ى قلطملا ةيزاوجلا ةولخلاب رهاظلا ف قحلا

 سملا عوقو لامتحا ىنعمل كلذ اهيلع حص نم ىلع ةدعلا بجوأ امنا كلذ نإف

 هسىغن زاوجب ال هبوجو ىلا بلاغلا ف عاد ببسو هل ةمدقم هنأل

 ض هللا دنع ةدعلا ف نطابلا ىف هب دبعتلا مزلي اميغ نآلا سانلا نيب فورعملا

 نم هل عيبضتلا ليبس ىلع هل كرتلا الو ع هب ملعلا دعب هلهج عسي ال ىتح

 . هب ةجحلا مايقو ي هتيلب لوزنل هضرف بوجو دعبو س كلذ

 ليلد ىف سلاب ةدعلا بجوأ امنا هللا نئل ، نوكي سلاب كلذ امنا هنأل

 وه سملاو س سمت مل ىتلا ةقلطملا نع اهطاقساب حيرصتلا عم ى ةيآلا ىنعم

 نود حصألا ىلع ىعامجلا سملا ةدعلل بجوملاو ى ديلاب نوكي دقو ى عامجلا
 دنع حيحصلا ىلع ةدعلل بجوملا ةيمستلا ىف لوخدلا سفن كلذو ع هنود ام

. ةقيقحلا ف ملعلا ىلوا
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 لوخدلاب بئابرلا ميرحت ف هللا نع باتكلا ىف ءاج ام ىنعم لزني هبلعو
 طونم كلذ ناف س رهاظلا مكح ى ال س ةقيقحلا ىلع نمتاهمأب لخد نم ىلع

 نم ادحأ هب لتبي ملو ك هب دبعتلا هللا مغر امو ، باجحلا ءاخراو ى ةولخلاب
 ح اينف ىف نطابلا ف هضرغ هنع عوفدملا كلذ همزلي نأ هريغل سيلغ ، هقلخ

 ٠ مالعألا نم دحآ ال و ؤ مك اح نم م اصخ ق ال و

 ليبس ىلع ال مكحلا هبجوي ام دايق ىلع رهاظلا ف مكحلا عقي امناو

 6 مكحلا ولولآ هاضق ام الا © هللا دنع نطابلا ق اهعسب ال هنأب ح ما زلالا

 . لاح لك ىف ءاضقلا مكح هبجوأو

 قلطملل زوجي ال هنأل ، نطابلا ىف ال س رهاظلا ىف ىنعم كلذ نا الك

 ميرحتب ايتأب نأ الو س امهيلع مزالب سيل ام امهسغفن اهمزلي نآ ةقلطملل الو

 ىف اهيلع ةدعلا توبث نم حصو تبث ام ىنعمل جيوزتلا نم امهل هللا لح دق ام

 ٠ قحلاب رهاظلا ىنعمل امهبلع كلذب مكاحلا مكح ولو ، رهاظلا مكحلا

 الئل مكحلا ىنعمل دايتنالاو ، مكاحلا رمأل ميلستلا امهيلع بجي هنكلو

 نيملسملا نم ةءاربلا عوقوب نطابلا فو رهاظلا ف ةالصلا مكح امهمزلب

 اناك ولو س رهاظلا ىف لطابلا نم هايتآ ىذلا كلذ ىلع ةءاربلا تبجو نا امهيلع

% آروجحم نيملسملا دنع رهاظلا ىف كلذ ناك اذا هللا دنع نطابلا ف نيبيبصم
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 ى ذلام الو 6 فالخ الب مكحلا هبجوأ ا 4 فالخلاب ةره اجمل ١ 777 ال هنأل

 ٠ فالتخالا ملعلا ىلوآ نيب هيغ

 امب و ، ةدعلاب اهيلع نيملسملا نم لدعلا ماكح نم مكاحلا مكح اذا

 ةعس امهلو ، ةدعلا ىف تناك ام وآ ، دبألا ىلع هنع اهيلع فوقولا نم بجي

 طوقسل ث هللا دنع ةقيقحلا ف مزالب سيل امل مازتلا ريغ ىلع فوقولا ف

 ةنسلاو باتكلا حيرصب اهريغو ةدعلل بجوملا سيسملا مدعل ، ةدعلا ضرف

 . عامجالاو

 ىعدتف ، ةدعلا ءاضقنا ىف اهبف قدصت ام ةدملا نم اهيلع ىتأت ىتح

 نطابلا ىف ةدعلا بجت امكو ، اهنم رهاظلا ىف جرختل ث ةدعلا نع جورخلا

 ىف صوصنملا سملا لوخدلا مم نكي مل اذا ، لوخدلاب اهنع ريغملا ةولخلاب

 . رهاظلاب مكحلا هبجوآ ناو ، هلصأ باتكلا

 حصي مل ولو ، ماكحألا ىف سلا هبجوي ام امهيلع سلاب بجت كلذكف

 مل اذا مكاحلا دنعو ، كلذ مكحلا ىف ناك ناو ى امهيلع الو ، امهنم لوخدلا

 ٠ ةدعلا تثبجوي ال 6 سملا الو 6 لوخدلا حصب

 امهدحآ نم وأ ث امهنم ريكنلا دنع هرجح لوخدلا بجوي ام رجحلاو

. رهاظلاب مكحي مكحلا فو رهاظلا مكحلا ق وه امناف س لوخدلل



 س ١٧٦

 ، ةدعلا نم اهل ةءارب الغ ، رئارسلا ىلع علطملا وه .نم دنع امآو

 وآ ، رظنملا وآ ء ىعامجلا سلاب امهيلع مرحم وه ام امهنم لكل زوجي الو

 لئاس هللاو س ةدعلا ىف تناك ام وآ ث دبألا ىلع جرفلا سفن ىلا سمللا

 ٠ كلذ ىنعملو س كلذب دبعتلا نم هب هصخ امع امهنم الك

 رهاظلا مكح ىنعمل جيوزتلا نم امهل لحي الام كلذ ىلع ايتأ ناف

 ىف رذع الو ص نيكلاهلا نم اناك ، رهاظلا ىف سملا ىنعمل بجوملا لوخدلا مدعب

 ملاعلا ةحاباب امهاتغأ وأ ، مكاحلا كلذب امهل قحلاب كلذ ف مكح ولو ع كلذ

 نم ةمطق كلذ امناغ س هنامتكب انادو ، امهباعو ث امهنم كلذب حصي الام

 ٠ منهج ر ان

 ، اهجرف ىلا هنم رظنلا وآ سمللا الو ، ىعامجلا سملا نكي مل ناك ناو

 لك ىلع الو ، اهيلع ةدع الف ناك ولو ص امهيلع زاوجلا حص الو س ناك دق

 . سمللا وأ ، رظنلا وأ سملا الا هيف عنملا بجوي الام نع عانتمالا امهنم

 ء زاوجلا هعم حص نم امهيلع علطي الام عضوم ف زاوجلا حصول كلذكو

 الا ةقيقحلا ىف هنم عنمي ال امم دا رفنالا ىلع امهنم الك س كلذ امهل رتنساو

 ىف هبشأ اذا سمللاو رظنلا نم هانعم هبشي وأ سملا نكي مل اذا ، سملا

 ىف نيقحم امهنوكو س رهاظلا ىف كلذ راتنسال ، عامجلا ءايشألا نم ءىش

. نطابلا
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 ءانبسثنا نم ءىشل ةبجوم نكت مل ةيلوخدلا ةولخلا مكح ناك فيك رظناف
 فالخل ، ةرهاجملا ىنعمل كالهلا نم ةءاربلا مكح هاضتقا ام الا هللا دنع

 نم نيملاعلا مكح :وه امناو ، قحلاب قحلا مكح رهاظلا ف هبجوأ ام
 باطخلاو ث رئارسلا ىلبت هللا ىلاو ؤ رهاوظلا ماكحأ ىنعمب نيدبعتملا

 ٠ هللا نم

 ة تانمؤملا ىف نينمؤملل صوصخلا .ةروص ىف رهاظلا ناك ناو اذه

 ء .رل رمالا لهأ نم ءامالاو رارحألا نم تاقلطملا ناك نم لك ف ماع ىنعملاف

 قالطلا نهتحليو ، نيملسملل ءاسنلا نم نهحاكن زوجي نمم راكنالا لهآو
 صبرتلا وأ ، رهشألا وأ مامالاب لصألا ف ةدعلا تناك ، حاكنلا توبث دعب

 . ءورتنل

 لهأ مكح فيكو ، نوكي انمكح ىف مهنيب اميف باتكلا لهآ مكح كلذكو

 ىف نوكي ال ، جيوزتلا حص اذا ىنعملا اذه ىف نيكرشملا نم مهريغو باتكلا

 ىبنلا اهب هللا لسرأ ىتلا ةعرشلا نع فلختلاو س كلذك قحلا لهأ مكح

 ٠ ملسو هبلع هللا ىلص

 انيلع مهنيب اميغ مكحلا بجو نا مهنيب مكحن نآ انعسي الو مهعسي ال

 نم عيمجلا ىلعو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ىلع هللا لزنأ ام ريغب

هب اونمؤيو ث ىمألا ىبنلا لوسرلا اذه اوعبتي نآ ، سانلاو ةنجلا نيلقثلا
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 كرتب اونيديو ة هبر نع هب ءاج ىذلاب اولمعيو س هعم لزنأ ىذلا باتكلابو

 خسانلا هنكل ، ةفلاسلا بتكلا ف هللا نع ناك ولو ، ةجحلا مايق دعب هفلاخ ام

 لكلا ىلعو ع هبرل هب ناد ىذلا هنيد فالخب نيدي نأ دحأ عسي الو

 مهايا و انلآ نم 0 هانلق ام انلق اذه ىنعملف ئ عدتبي الو عبتي نآ ةجحلا دعب

 . ) نوفرصن

 ٧ ةدعلا ىف ىهو تام مث ث زاوجلا لبت اهلط ناف : باتكلا نمو

 ثففصن : ذو ثاريملا اهل : ليقغ ك جيوزتلا نع ةدعلا ردق ىلع اهسفن د تسسدحفقف . :

 ٠ اهسفن تسبح اذا امات قادصلا اهل : ءاهقفلا ضعب لاتقو س قادصلا

 ، حصي هملعأ الخ ث زاوجلا كلبق قالطلاب ةدعلا ف اهنوك امآ : هريغ لان

 ثا ريه ١ تويثو 6 ع امجال ١ و ب اتكلا ق امل فالخ هنأل 6٧ ههجو ىل نبيب ال و الك

 ٠ ض رم ا ىف نوكب . نأ هيشي لب ء ةحصلا ىف قالطل ١ ن اك امهم اهل هملع آ ال

 اذا هنأ عضوم ربغ ف اديقم هاندجو ملعلا لهآ نم نيملسم ١ نع كلذكو

ناك ص ةتيملل ةدعلا رادقم اهسفن تسبحو ء .هيف اهقلط ىذلا هضرم ىف تام



_ ١٥ 

 ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو ، مامت قادصلاو ثاريملا اهل :: لينو

 : ليقو : ةقلطملا ةدع اهيلعو قادصلا فصنو ثاريملا اهل نا : ليقو

 ٠ اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو ى هلك

 مل ام ليقو 3 اهلثم ةدع ق تام نا ثاربملاو قادصلا فصن اهل : ليقو

 فصن اهلف تجوزن ناو 6 قا دصلاو ثاربملا اهلخ تدنعا نا : ليقو 6 ج وزنت

 ٠ ملعأ هللاو ث اهل ثاريم الو قادصلا

 ضيحلا و 6 لمحلل اطايتحا ةنس اهجوز ىلع ٥ دورففمل ١ ةدعو : باتكلا نمو

 ٠ هئاسن نم ةعبارلا ىه تناك وآ 6 اهتخأ ج وزغي نأ دا رآ ١ ذا كلذو 6 ةدحلا نم

 اذه ىنعم ف جرخي هيغ لوقلاف ، هتجوز ةدوقفملا امآ : هريغ لاق

 هل زوجي ال نم جوزتي نآ هل زوجي ال هنآ ىلع قافتالا ىنعم هبشي امب

 ةدوقغملاب هعم ناك نا ءاسنلا نم آدحأ الو ع حاكنلاب لاح ى امهنيب اميغ عمجلا

 ىنعم ىف ةحيحص ةرهش وآ ث ةلداع ةنيبب اهنوم حصي ىتح ث ةوسن عبرأ

 ٠ قحلا ىف ةلوبقم رهاظلا مكح

 ، اهتوم دعب كلذ ف مكحيو ث دقفلا ىف ىمسملا لجألا ىضقني وأ

 لهآ نم اوناك وآ ، اوناك ةلبقلا لهآ نم لاجرلاو ءاسنلا نم نودوقفملاو

 قرف ملعن الو ، ءاوس قحلاب قحلا لهآ مكح ف قحلا ف مهلكف ، هللاب كرشلا
. نيملسملا نم دحآ نع مهنيب ام



_ :١٦ 

 ىف اذه انموي ىلا ةباحصلا ندل نم ملعلا لهآ نم آدحأ نأ ملعأ الو

 هب تءاج ىذلا امناو ث ةنس هدقف ةدم نأ غلاب الو ىبص نم ك مهنم دحأ

 هللا ىضر دوعسم نباو ، باطخلا نب رمع نع راثآلا تدهسثو س رابخألا

 بسح ىلع اولان مهنآ امهدعب ءاهتفلا نم هاندجو هنع نم نعو ت امهنع

 . ناث لوق عبسلابو ، نينس عبرلاب كلذ نم هبخ اوفلتخا ام

 هلثم هنا هيغ ليق ذا ، فالتخالا نم لجأ ةدم ىف بئاغلا ى ءاج اميو

 كلذو ، نينس عبرألا نم لقأب دقفلا ةدم ىف ليق هنأ ملعن الو س ثلاث لوت

 صخح ىبآ نينمؤملا ريمأ رظن اذهو ث لوفلا رثكأ هلعلو ث هولاق ام لقأ

 ٠ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 همحر دوعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع ىبآ داهتجا مبسلاب لوقلاو

 زوجي ال هنأ جرخيغ لوق لك ىلعو ي نيملسملا نم امهريغل ثلاثلاو ث هللا

 ىنعمب ةمرحلا ىوذ نم همكح مكحلا ىق ناك نم ءاسنلا نم جوزتي نآ هل

 ةدوقغفملاب نك نا ث ءاسنلا نم نهريغو ، امهنيب عمجلا هيلع عاضرلا وأ بسنلا

 هيأر ىف ىأر ىذ لك اهآر ىتلا ةدملا ىضقنت ىنح ي ةوسنلا نم اعبرأ هتحت

 ٠ هلوت ىف اهدحو

 ىضمي نآ لبت لوق ىذ لك عم ؤ كلذ ليت ال س اهئاضقنال اهتنوئمب مكحو

ىنعم ق اهماكحا ىف ة ايحل ا ىف اهدقف ةدم ىف هدح دق ام ةدملا نم



_ .١٧ 

 ةبعتملا ماكحألا نم نيينعملا نيذه ريغ ىلا اهل اياصولا توبثو ، ثيراوملا

 هيغ فالخ ال ام ١ ذه و 6 اه دقف ف ىمس ١ ىضقننب وأ 6 اهنوم حصي مل ام

 ٠ هملعن ادبأ

 ةفلتخملا ليواقألا فالتخال فيك س ةدملا ف مكحل ا ىف فالتخالا امناو

 دجوي ام بسح ىلع نينس عبرألاب ليق ام رثكأ هلعلو س امهنواغفنو ، كلذ ى

 ىبآو ، ةديبع ىبأو ، ىلع ىبآ نعو ، هنع هللا ىضر س باطخلا نب رمع نع

 ١ لجآ ق ام ا ذهو 6 هللا مهمحر سيمخ ند تلصلا رثؤم ١ اندجو دوقغمل >

 اذه اندجو الو س ىآر فالنخا ىق الو س قافتا الو ى عامجا الو ةنس الو

 ٠ رثآ ىف هريغ نع

 هيلع فيرحتلا ةهج نم وآ س خيسثلا نم طلغلا هجو ىلع جرخي هلعلو

 % دقفلا ةدم ف ملعلا لهآ نم آدحأ نآ ملعأ ال ذا س الهذ هل نيلقانلا نم

 ق الو ح ساانلا نم صوصخ ق نيدوقفملا لجأ ف هاعدا الو اذهب لانت

 ٠ فلسلا جاهنم ىلع فلخلا ىضم دنت لب ، مومع

 ىق رخآلاو س اذه ىلا بهذي مهنم آدحأ نآ ملعن مل ملعن اميف مهلكو

 ىف هلوت نه كلذ جرخي نآ هبشي هناخ ث اهتقلاطي نأ الا ، عبت لوألل قحلا

 ٠ ضيحملا تاوذ نم تناكاذا ةقلطملا

) . جح نئ ١ زخلا ٢ م (
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 ص غولبلا ف بارتسي نم دح ف نوكت ىتلا ف طايتحالا ىنعم ىلعو
 لمحلا نوك لمتحاو س اهنم غولبلا ىنعم ىف اهيلع ةبارتسالا ىنعم لخدو

 باتكلا لهآ نم تناك ناو % ة رفم مالسالاب ةرح لك ىف جرخي ١ ذه و : اهيق

 ٠ نبملسملا نم رارقالا لهأ نم لجر تحت ةينارصن وأ ةيدوهي

 قالطلا ىف ةملسملا ةرحلا ثلثك ، ىنعملا اذه ىنعم ى اهمكح ى اهناخ

 عضوملا اذه ف اهجوز ىلع اهل ةدعلا نوكت اذه ىنعم ىلعو ى ةدعلاو

 ٠ ضيحملل آرهستو لمحلل رهشأ ةعست

 ناو ث ةدعلا ىفو ث قالطلا ىف نيملسملا نم ةرحلا لثم اهنا : ليقو

 ةدعملا نم لصألا ىف اهيلع نأل ى ةعستلا دعب ضيحملل نيرهشغ ةمآ تناك

 مل امل هنكلو ث اهتالط فصن اهقالط نآ امك س اذه ى ةرحلا ىلع ام فصن

 ةدعلاو ، نيترم قالطلا لعج س فصن قالطلا نم ةدحاولل الو ةضيحلل نكي
 ٠ افالتخا هيغ ملعن ال ام كلذو ، نينضيح

 لك نع نيرهش رهشألا ةعستلا ىلع ديزي نأ اهجوز ىلع ناك اذهلغ

 قدصت ام لقأ هنا ليق ام ةياغ هنآ ىلع ت قافتالا ىنعم جورخل % آرهىش ةضيح

 ىلا كلذ نود امو ث هيغ ةدعلا ءاضقنا تعدا اذا س ةدملا نم ةآرملا هيف

 ٠ هيغ اهقيدصت ىف هيف فلتخي ء اعيمج ءارقآ ةثالثلا ىف اموي نيرشعو ةعست

ءڵ ةدعلا فالتخاك همأ فالتخال .© هيف ةدملا فلتخي ال لمحلاو
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 6 ةيسوجم الو . ةيب انك ف الو ةمأ وأ 6 ةملسم ة رح ف سبحل ١ ق اهفالتخال

 ٠ ىنعمب هيغ نهنا لوق لك ىنعم دايق ىلع لمحلا ةدم ق نهيف مكحلا لب

 ةدع ىف لوقلا فلتخا امناو ؤ ءاوس رهشألا ةعستلابخغ اذه ىلعو

 ةدملا فالنخال س آرهت رثع دحألابو ث ةرنعلابو س رثع انثالاب روهسنلا

 . ضيحلاب ةدعلا نم نهنم ةدحاو لك مزلي ام ليبس ىلع نهنيب اميف

 ثرالاتلاو نيتنسلا دعي الا كلذ نم عونمم هنأ لوقلا ضعب ق جرخيو

 دعب اهتدعل صبرتلا هيلعف لوق لك ىلعو ، عبار لوق عبرألابو 5 ثلات لوق

 هناف ؤ عبرألاب لوقي نم لوق ىلع نينس عبرألا ىف الا اهلمح ةدمل همامتتنسا

 ٠ اهدتغ ةدم ىضمت كلانه

 دوقفملا لجأ ىف لوقي نم لوق ىنعم ىلع ىنعملا ف جرخي سماخ لوتو

 نينس سمخل ضخغنن مل ام لماوحلا مكح نع ج رخن ال اهنا نبنس عبسل اب

 . سداس لوت تسلابو ث دقفلا ذنمف الاو 0 ملع نا اهلمح موب نم اهل

 ىف انموتت نم فالتخالا ليبس ىلع ليق ام ىناعمل عباس لوق مبسلابو

 . مهنع اذه ف دجوي ام ىناعم ىلع جوزلاب ددملا هذه ق دلولا قاحلا

 لوق ىلع رهشألا ةعسننلا دعي رهشألا وآ مايألاب دادتعالا ىنعم تبث ١ ذاو

٠ كلت مايألا وأ رهشألاغ 6 كلذ لوقي نم



_ ٢٣٠ 

 % لمحلا ةدم نم ةبوسحمب تسيل اهنل ، اهلك ليواقألا هذه قحلتو

 ٠ ضيحلاب ةدحلا ىنعمل اهيلا تفيضأ امناو

 نم لوق ىلع كلذ لثمب كلذك لوقت لك ىلع لوقلا جرخي كلذك اذهو
 اهيلع مكحي كلانه هنأل ، عبسلا تضقنا اذا ء لمحلا ىف نينس عبسلاب لوقب

 ىف لوني نم لوق ىلع اهدقغ ةدم ءاضقنال ث ةايح اهل حصي مل نا ك ةافولاب

 هل عساو ناك اهنومب مكحي ام نيح نم هنأل « نينس عبسلاب دقفلا ةدم

 هل تمادام ث اهببسب ءاسنلا نم هب جيوزتلا نم عونمم ناك نم جيوزت

 ٠ هنم ةدعلا ىف تناك وأ س ةجوز

 نم عنمو ص هيلع نينس عبسلا دعب كلذ بجوي رظنلا ىف نماث لوقو

 لوق دايق ىلع اهتدع 0© مايألا وآ رهشألاب ىضمي ىتح اذه ىلع جيوزتلا

 ق اذه ىلع دعم اهنلا 6٧ هدقف ةدم ق بئاغلا لثم هنإ دوقفملا ق لوقي نم

 ٠ ةايحلا ماكحأ

 ىلع نوكي هنأ اذه ىنعم نم جرخي ىنعملاب عسات لوقغ اذه ىلعو

 أ اهندع هنم مكحلا ٤ ىضقنن وآ اهنومب مكحي مل ام س كلذ نم عنمل ا لاح

لك ىف رهشألا ةثالثلا نم اهصخي امب ءاسنلا نم ةدحاو لك ىف ةدعلا نم



٢٧١ 

 .زم ةرحلا ةدع ثلثو ، ةمالل رهش فصنو رهش كلذ فصنو ؤ ةملسم ةرح

 ٠ باتكلا لهآ نم تناك نا ث اهتدع نيملسملا

 ٠ ضيحلاب ةدتعم لك ليواقألا هذه ىنعم قحليو 0 اهلثم اهنا ليقو

 اذا غولبلل ةقهارمو ، لمحلا ىف ةبارتسم لك طايتحالا ىنعم ىلعو

 ف ضيحملا ريغب تناك ولو تاغلابلا تناك وأ ث اهغولب لامتحالا ىنعم ىف نكمأ

 تناك ءامالا نم سابالا دح ىلا نيلوقلا الخ ام اهقحلت اهناف ، اهتدع لصألا

 ٠ باتكلا لهآ نم وآ ى ةالصلا لهآ نم ح رارحلا نم وأ

 هللا نم باطخلا مهنع حورطم ريغ ةلمجلا ٤ نوديعم مهنأل . نبملسمل ١ نم

 نم ريثك نم ةمالسو ةحار ق ناكل كلذ ريغ ناك ول ذا س مهيلع تابجاولاب

 ٠ اهب نيدبعتم ريغ اوناك اذا ، مزاوللا

 مهتضراعمو س رماوألا مهكرتب نونمؤي ال نيذلا ىلع زجرلا عقي امنإ الك

 هيلع ضورفملا عيض رذتعمل هب ناهربلا مايق دعب هيغ رذع ام كلذو ت رمألا

 ةنسلا نم اذه هف ليق ام ىنعم هتحلي نآ ىنعملا ف هبشيو ، هنم لهجب
 ٠ مبسلا ىلا عبرألاو ثالثلاو ع نيتنسلاو

ةدملا مامت دعب رهشألا و مايألاب لوقلا نم ىنعملا كلذ ق جرخ امو



_ ٢٢ 

 ولو ، ضيحملا تاوذ نم تناك نا ضيحملا نم اهسايا دعبو س لوق لك ىلع

 اهنع جرخت مل % دخلا موي هنم ةدعلا ىف تناك ام س اهدقف لبق اهقلط دق ناك

 ىف ليق ام ىنعم اهقحلي ال هناف س دقفلا لبق قالطلا دعب ضيحت نأ الا

 ٠ ١ لمحلاب ةدعلا

 كلانه نوكيو ع هيلع ءارقكاب ةدعلا ةيقب مامتتسا ف كلانه اهقحليو

 ىردي ال هنأل ، كلذ نم رثكأ ةدعلا تناك اذا ةدعلا ءاضقنا ف سابتلا عضوم

 لمتحيو ، هدعبو كلذ برق لمتحي هنأل س ال مآ تضاح اهنأ حيحصلا ىلع

 . آدج فيعض اهرمأ نم بلغألا ىلع دامتعالاو هعاطقنا

 عطقني ىئاللا ضيحملا تاوذ نم تاقلطملا مكح اهتحلي نأ هبسثألا لب

 ء ةدعلا نم ضعبلا هب ىضقنيو س هدوجو نهل تبثي امدعب نم ضيحملا نهنع

 ةدعلا لامكو ، ضيحملا نم سايالا دح ىلا دقفلا ىف ىمسملا لجألا ىف هنكل

 . لوقلا نم ىضم امب هيلع لدتسي فالخ ىلع لمتشم

 نم تاسئوملا دح ىلا اهنم ريصملا دعب ةدعلا لامك ىلا فوقولاو

 رثألا هيب درو ام بسح ىلع أ اهدقف ق ىمسملا لجألا ءاضقنا وأ ء ءاسنلا

 طوبضملا فئاغلا لجآ ق لدقت \ه ىلا نينس عبسلابو 6 عبرألاب لوقلا نم هيقف

 ٠ ةهبسثلا نم دعبأ س اعرش هيف ةدملا رصحت

اهاندجو ث رظنلل ةعجارملا ليبس ىلع لصألا ىلا اهانعجر ام ىتم انألا



_ ٢٣ 

 ملع انه حصي فيكو ى اهنم اهجورخ حصي ىتح 0 اهيلع اهلوخدل ةدعلا ف

 ٠ ملع ىلا دنتسم ريغ نظ درجمب اهنع اهنم جورخلا

 فالخ ىلع اهتومب هنع ةلعلا تلاز اهدقف ق ىنسلا لجألا ىضقنا اذاو

 ٠ قحلا ىف ىوق

 زيح ىلا باسحلا ىف تراص نأ دعب ةدعلا تضقنا اذا كلذكو

 دعب نم ضيحلا اهنع عطقنا دقو ك دلبلا ىف ةرضاح تناك ول اهنأل ، تاسئوملا

 زوجت ال نم جيوزت نم هل هنم ةلعلا لاوز بجوي كلذ قحلا ق ناكم س قالطلا

 ٠ امئاق ببسلا مادام اهببسب ءاسنلا نم هب جيوزتلا هل

 ىف ناك نإ وآ ث آديعب .ردكلا ةبئاسث نعو ء ابيرق هارآ قحلا نم ىنأكو

 .جرخي عسات لوقل الوخد هيلعو هل فالخ قرطتي ناكما نع ىرعت ال رظنلا

 لوقلا ضعب ىف كلذ حصي الو ؤ اهنوم حصي ىتح كلذ نم عنملا 7

 ٠ ةدودعم ماوعأب 6 ةطوبضم ةدودحم ةدم ىلا ءاهننالاب

 & اهتوم ىلع دهشت ةلداع ةين نم كلذ ملعل ىدؤملا حيحصلا ملعلا لب

 اهل مكحملا ىف نوكن ةايحلا مكح ىلع ىهف الاو ى اهلوقت ىف ةقداص ةرهس وأ

 نع ىهتفلا عرشلا ف تباث لوق هنكلو ث روهشملاب اذه سيلو س اهيلعو

 نم معنملا توبث هيلع لخدت ةلعلا اهنأكف اذه ىلعو ث روكنم ريغ نيملسملا

. اهتوم ةحص الا هل ةياغ ال ام ىلا آدبأ كلذ



_ ٢٤ 

 ةلعلا ىف اهيلع ةلعلا لوخدل س ضيحلاب ةدعلا تناك اذا ، اهقلط ولو

 ضيحلا نم اهيلع ىتآ دتو ، قالطلا ربخ اهعم حص ول هنا لوقي نم لوق ىلع
 دصقب ملعلا دعب ىتح ص كلذ اهيزجي ال هنآ ةدعلا هب ىضقنت ام ، قالطلا دعب

 دتعت ىتح هقالط اهعم حص هنأ هدوجو هيلع رذعتي انه ملعلاو ، ةداراو

 ٠ كلذل

 دقفلا مكح ىف كلذ ىلع تناك امل اهعم حص هنآ هعم حص ول ذا

 ص اذه ىنعم تبث اذاو ، ىنعم هركذل نكي ملو ث دقفلا مكح لطبلو ع اهماكحأ

 الا س تباث منملاف ةدعلا ىف تمادامو ث هنم ةدعلا ديق نع جرخت مل اهنأكف

 عونمملا كلذ رجح ىف فالتخالا ىنعم جورخ هبشي هناخ ى اثالث اهقلطي نأ

 ٠ هتعاس نم ولو هاتأ نا هيلع هنم

 اذا هنكل ، ةبونلا هيلعو س ىصع دقف 0 اهنم رهاظ وآ ىلآ نا كلذكو

 ن اك ام هنل حيبآو ٤4 هدىق نع تلجن ا دنف ؤ\ هنم ةئيغ ريغ ىلع امهيف تضم

 ٠ كلذ لجأل ، هيلع آروجحم

 لمتحي ام عضوم ى الا س فالخ الب كلذ نم رثكأ ةدعلا نم اهيلع سيل ذا

 ىلع هنم عنملاو جيوزتلا ف ةحابالاب قالطلا ىنعم جرخي هناخ ، اهدقف هيف
 لمحلا ةدم ى ريغلاب جيوزتلا نم اهل عنملا ىنعمل اهنم سايقلا هبجوي فالخ
٠ رخآ ىلع اهل ةحابالاو س ىآر ىلع



_ ٢٥ _ 

 بجوي نم ىآر ىلع اهنأكو ، فالخ الب تباث ءطولا نم منملا ناك ناو

 لمحلا ةدم ىف ةيرظنلا ليواقألا كلت اهيخ هيلع تخسنت لمحلا ف تمادام عنملا

 لوقلاف ى مزج الماح تناك ناو ث اهلمح لمتحا اذا ةدعلا ةقحال نع ةدرجم

 . اذكه اذه ىلع نوكي نأ انهاه ىرحأ اهيف

 ضيحلاب ةدعلل سيل ذا س فالخ الب نوكت عضولاب ةدعلاغ قالطلا ف امأو

 اهقحليو “ لصألا ىف ضيحملا تاوذ نم تناك ولو س لخدم عضوملا اذه ىف

 ٠ ةيلمحلا ةدملا ىف ىتلا ، اهلك ةيفالخلا هجوألا نم ىضم دق ام

 هيغ لمتحي لاح ف قالطلا نكب مل اذا اهيف سايقلا ليبس ىلع : تليق

 رهشألاب ةدعلا ىنعمل ةدملا ىف صبرتلا اهيلع بحسني كلانه هناف ، اهعضو

 ء رظن لمحلا ةدم ىف تجرخ ىتلا ةدملا ىف ىمسملا لجألا دعب ث مايألا وأ

 ٠ رهش وأ مويب اهلمح حص نا لمحلا ةدمل لمحلا ذنم اهيغ باسحلا نوكي وآ

 وآ ، رخآلا لبق امهدحأ ناك ع قالطلا موي نم الو س دقفلا موي نم ال

 ىوعدو ، بسحي دقفلا ذنمف كلذك حصي مل ناو ، ءاوس هلكخ ٤ اعم اناك

 ىف مرحم وه ام ةحاباب بيرقتلا ىضقنت ةدمب اهدقف ليغ اهلمح جوزلا

 اهندع ىف وآ س اهدقغ ىف ىمسملا لجألا ىضقنبي وأ ث اهتوم حصي ىتح لصألا

 . مكحلا ى هلوب ىلع ىوقأ ال

ىلع مادام عقاولا ببسلاب هيلع ةمرحلا ةلزان هسفن نع طيمب هنأك هنأل



- ٢٦ 

 أ نطابلا ىف هلزنتسا امهم كلذ هل نوكي نآ هبشي لب ى امئاق رهاظلا ىف هلصأ

 مل ىتلا ةدملا ءاضقنا ىلا هنم كلذ نيملسملا نم ملعب نم دنع ةينالعلا ف ال

 ةعستملا ىلا الزان نينس عبسلا نم اهيغ دلوملا ثكمي نا لامتحالا ىف نكمي

 ٠ ةدملا نم لوق لك ف ءاج ام ليبس ىلع رهشألا

 مايألا ةقحال لاح لك نع ةدرجم اهناغ س فالخ ىلع تناك ناو اهنكل

 تنو ىف قالطلا ناك اذا س ءورقملا نم الدب ةدعلل اهيلا ةفاضملا رهشألا وآ

 ، فالخ الب عضولاب اهتدع هنأ ف نيقي ىلع هنأل ، دعب عضولا هيف نكمي ال

 ٠ هللا نع باتكلا ىف كلذ مكح ف صنلا دورول

 دنع رظنلا ىف مكحلا ىنعمب هوجولا كلت اهيف اهتحلي نأ هبشي هنأكو

 ، ءارقألاب ةدعلا ىنعم اهقحلي نآ هبسثي لب س لوق ىذ لك لوق ىلع هجو لك

 ث اهتدع ءورقلاب لبق نم تناكو ، اهعضو هيف لمتحي تقو فق قااطلا ناك اذا

 نم سايالا دح ىلا ريصملا دعب اهتدع ىضم دح ىلا ةدعلا ىف نوكتو

 ٠ رظنلا ى ضيحملا

 اهتدع تناك اذا اميس الو س هدر ىلع ىوقأ ال لماح اهنا قلطملا لوقو

 الك ى ةدملا ىف آديزم هيلع بجوي امب رارتتالا هبسثي هنل ، .رهسثألا وآ مايألاب

 هيلع تبثي نمه ناك اذا ، هيلع تباثو س قحلا ىف زئاج هنآ الا ىل نيبب الو

. امكح ى لامحألا تأوذ مكح ى هلوق ىلع نوكتو ع هرارقا



_ ٢٧ 

 دعب رهشألا وأ مايألاب ةدعلل صبرتلا بجوي هريغ ىلع طايتحالا هنكل
 حصي نذا ث طايتحالا لصآ ف لصألا وه كلذ نألا « ةيلمحلا مامتتسا

 ٠ نوكب نآ ٦ 6 اهلمح

 حصي مل اذا ، لمح ةدمل راظتنا ريغ نم ةدعلا توبث مكحلا ى ناكو

 ىلع رهاظلا ىف دامتعالا بجو س هسفن ىلع هب رق امل هنكل س اهب هدوجو

 ةدعلا لامكتسا تبثو س كلذ فالخ هعم حصي مل نم دنع امكح لمحلا ىف هلوت

 ء طايتحالا و مكحلا نيب اعمج طايتحالا ف لصألا بجوم ىلع اطايتحا ةدملا دعب

 ٠ هريوزت ف لاتتحالا ةهبسث نع اجورخ

 هنأل { عنمي هب رارقالا نع الو ي مغدت ال اهتدع ءا رقألاب تناك نا كلذكو

 اجراخ ةيلمحلا ةدملا ىف ناك ام هيلع بجوي هنكل معن ث مفني الو ، رضي ال

 . مكحلا هجو ىلع طايتحالا ىنعم ىلع

 نم ةدعلا ق ىمسملا لجخلا ىلا ةلعلا ءانتتيي لوقب نم لوق ىلع ىلع امآ و

 6 ةيدقفلا ةد ١ ف ىمس ١ لجخلا ىضقنب وآ 6 ضيحملا نم ساابالا ءا رو

 ىئانلا هسفن ىلا ىندب هنأل ، هلوق لوبق ىلع سحآ ال ىنأك كلذ ىلع هناف

٠ الاجعتسا هلجآ ءاضقناو هناوأ لبق ء دعب اهنع مكحا ى



_ ٢٨ 

 تابارتسملا وأ ، تاغلابلا نم لماح اهنأ حصي مل ىتلا ف حيحصلا لصألاو

 ٠ ءاسنلا نم نهيف ةبيرلا بجوي دح ف نهتروريصبو ص غولبلا ى

 ةجرختسملا اهيف ةدوروملا ، اعيمج ءارآلا كلتب لوقلا اهقحل امنا هناف

 ةدملا نم تبث امو ًآجيرخت اهريغب اهيف اهب اهل ةثراوملا ليبس ىلع رظنلاب

 الماح نوكت نأ نكمأ امل ى طايتحالا هبشي هنأك جرخي هناخ س ةدملا دعب

 ، لماح ريغ نوكت نأ قحلا ىف لمتحاو ث لامتحالا ىنعم ف نكمي اميغ

 ء ج رخي مكحلا ىنعم ىلع ال ى اطايتحا لامحألا تاوذ مكح ىلع تيرجأغ

 ٠ اهلمح حصي لصألا مكح ىلع مكحلا ىف ىهو ، لماح ريغ لصألا ىف اهنأل

 لمحلا نيرمألا نيب اعمج طايتحالا ىنعم ىلع كلذ اذه ىنعمل جرخف

 ىف كلذ سيلو ث نيتدع بجوي هنأك كلذو ث دادتعالا ف رهشألا وأ مايألاو

 لمتحا امل اهجوز ىلع عضوملا اذه ىف اهيف كلذ تبث امناو ث اهيلع لصألا

 نم هجورخ كلذ ىف ناكف ، لماح ريغ نوكت نأ لمتحاو ث الماح نوكت نآ

 فوقولا رذعتل قالطلا دعب ضيحملا اهنع عطقني ىتلاب اهل اهيبشت ةهبشلا
 ٠ اهنم هب هنم املع اهنم ضيحملا دوجو ىلع

 بلاغلا ىف لبقت نم اهل ىرج ام ىلع تقو ق هل يرحت هدوجوب لوقلاو

 6 ام رج هن وىتل هج و الخ 6 بيع هنأل 6 هبي مكحتل ١ نكمب ال ةد اع اه رمآ نم

، ءاوس ىلع ىنعملا ىف اناكف ، اهتمكح ىف اهنع مطقنملاك رظنملا ف راص كلذلغ



٢٩ 

 ضئاح اهنا اهل قلطملا جوزلا لوقو ، لبق نم ضيحملا تاوذ نم تناك اذا

 حصي مل ام هعغدأ ال .ي هيف اهأطب مل ضيح نع رهط ف اهن وأ أ دقفلا موي

 ٠ هفالخ

 لوق ىلع اميس الو أ ةدعلا ىلع ةدملا ق اديزم هسفن ىلع بجوب ال

 نا ٥ءاروام ىلا ضيحملا نم ساابالا دعب اهتدع ءاضتنا رظتنب هنا لوقب نم

 ٠ كلذ اهدنتف ق ىمسملا لجألا ضقني مل

 ضيحملا ريغب حصو ث تبث امل مايألا وآ .رهسشألاب دتعت نمم تناك ناو

 قلطملا لوتتو ، كلذ ىلع لصألا ىهف & اهنم ضيحملا فرعت ملو ث اهغولب
 هتقغاومل مكحلا ف دري ال هنكل ، رهاظلا ىف هنم عوفدم ريغ لماح ريغ اهنا اهل

 . اهلمح حصي ىتح لماح ريغ لصألا ىف اهنأل 5 اهيف لصألا

 اجراخ هءارو ام نوكي ن هبشيو ك امكح هيلع دمتعملا لصألا وه اذهو
 5 لخدم ةدعلا ريغ ةدمب طايتحالل نطابلا ف سيلو ث طايتحالا ىنعم ىلع

 دعب اهيلا هنم ناك الو س اهأطي مل هنأ هلوق قدص هسفن نم ملعي ناك اذا

 مدلا ءىجم هعم حصي ىتح ع هبش كلذ ف بجوي ام رهطلا رثأ ىلع رهطتلا
 ٠ لمح لاح ىلع اهل

 ردان هنأل حصي ىتح هيلا تفتلي الف نوكي نآ نكمي ناك نا اذهو

طايتحالا ناسحتسا مغري ال ننداص نطابلا ف ناك ولو ، كلذ هلوقو ع ادج



_ ٣٠ 

 لب س كلذ ىف لوخدلا هصخي نمم هريغ ىلع ةدملا لبق ، ةيلمحلا ةدملاب

 بناج ىلا ليملا رظنلا ف نكل ث هريغب كلذ حصي ىتح رظنلا ىف ىوق لخدم هل

 ٠ قحلا ف نسحنتنسم هلوق ىلا نأمطا نا حيجر ةنانئمطالا

 ىف هنكل ع اهل قلطملا اهجوز ىلع ةقلطملا ةدوقفملا ةدع ىف رشاع لوقو

 هجو ىلع جرخ ام عضوم ىف ادرجم امكح ةنسلاب هيلع اهل ةيطحملا ةدملا
 لمتحا هنكلو ، حصي مل اذا اطايتحاو ث اهمكح اهب لمحلا ةحصل مكلا
 . ناقرتفي ةنسلا دعبو ، ةنسلا مامت ىلا باحطصالا لاح ىلع امهو مهو
 ٠ ةدعلا ىضقنن مكحلا عضوم ىفف

 كسنلا قرطتل ث آمايآو آرهسنآ ةدعلاب ديرملا نوكي طايتحالا عضوم فو

 عضولاب اهتدع نآ ىلع س لمحلا ةحص عم عطقلا توبثو ، لامتحالا عضوم ف

 مل ىنكلو ى ةنوبثم لوألا لوقلا دعب لوتلا اذه نوكي نآ ىغبني ناك دقو

 ةقلطملا ةدوقفملا مكح جردني هتحتو ث انهاه هب تيتأف ، كلانه هتبثأخ هركذأ

 لاح ف وآ ، الماح تناك اذا اهنم رهاظملاو ىلؤملاو اهل قلطملا اهجوز ىلع

 مدقت ام ليبس ىلع ىرجت لامحألا تاوذ مكح ىلع نوكن نأ لامتحالا

 ٠ هب لوقلا

 ةيلمجلا ةدملا ءاضقنا لمق راهظلا و ءاليالا ق ىمسملا لجألا ىضقنا اذا

امهب رظتني نأ نم دبالغ ى امهتدم ىضمت نآ لبق لمحلا ةدم تضقنا ناو س هذه



٣١ 

 ء اج ام تبسح ىلع دقفلا ق ىمس ١ لجخلا ضمب مل ام ى ءا ضقنالا دوجو

 راظتنالا نم دبال هنآ بهاذملا ضعب ىلع جرخي هنا ىتح فالتخالا نم كلذ ىف

 ٠ لاح ىلع امهلجأل

 تلحنا ةئييغ ريغ ىلع امهيخ ةيلجألا ةدملا تضقنا اذاغ لاح لك ىلعو

 ٠ لماح رغ تناك اذا اهتدع تضقناو ص امهنيب ةدعلا

 ة الماح تناك نا ث اهل لمحلا ةدم ىف فالتخالاب لوقلا ىضم دتو

 ىلا مبرألاو ثالثلاو نيتنسلاو ةنسلاو رهسلا ةعستلا نم هنوك لمتحاو

 هنأل ، قحلا نم بيرق اذه ى رهشألا ةعستلاب لوقلاو ، آجيردت عبسلا

 وه بلغألاب مكحلاو لامحألا تاوذ ىلع بلاغلا كلذ رابتعالا قيرط ف

 ىلا نوكيغ ، سانلا نم دحأ ف صوصخلا حصي ىتح مكحلا ىف لصألا

 قاحلا ىف نيتنسلاب ملعلا لهآ نم نيملسملا نم دحأ نع هلعلو ، همكح

 .ءاج دلولا

 . جرخي قافتالا ىنعمب كلذك رمألا ناك اذاو س هملعن فالخ الب هنأكو

 ء مرحلا ىنعمل طايتحالا ليبس ىلع لمحلا ةدم ف هب ذخألا بحتسملا ناك

 تاوذ نم صوصخ ىف رودن ناتنسلاو رهشألا ةعستلا وه بلاغلا ناك ناو

 ىنعم فق ءاسنلا نم صوصخل ا كلذ نم نوكت نأ نكمي اهنل س لامحألا

٠ اعرش ةيوق ةلع ىلا دنتسملا ناكمالا قرطت نع طايتحالاو لامتحالا



_ ٢٣٢ 

 هب ناميألاو هلوبق زاجو ، اذكه اذه تيث اذاو س ًامزج اهلمح حص اذا

 ئ همايأ ق هدوجو حص الو 6 هنا وآ ف ىرج الو ئ هنامز ف هدهاشي نمل

 ٠ نيملسملا نم نيلوألا ىلع ةياكحلا روف نم ذخآ امناو

 ريغ ىلع زاج ث هوذخأ هل ةدهاشملاب رابتعالا قيرط نم نولوألا و
 نيفلاخملا لوق نم ناك ولو س هيف ةدملا نم نيتنسلا ىلع داز امي ذخألا نيدتلا

 نم عنمي ع امج ١ نيملسمل ١ نم اذه ف سيل ذا ى نيملسم ١ نيدل لصألا ق

 هب لدنسي ام ةنسلا وأ باتكلا ف نأ ملعأ الو الك \ ةدح نع ةزواجملا

 ٠ ءارآلا هذه نم ءىش ضخن ىلع

 ء رايخألا نم اذه ق هولانن امل لاطيالا هجو ىلع درن مل كلذلغ

 « هدابع _ ةخسن _ هقلخ ىف هللا لعف نم ليحتسم ريغ كلذو ص راثآلا نمو

 ٠ بابلألا ولوآ الا اهلقعب امو ء رارسأو تايآ هقلخ ف _ هلعل _ هللو

 ىلع هب لدتسي ىنعم لالدتسالاو رظنلا ةهج نم ىل نييب الو الك
 ىف ليحتسي سايقلا ةيعرش ىلع هنأ الو ڵ باوصلا نع اهضعب جارخا
 نم تناك اذا لوخدلا دعب دقفلا رثأ ىلع ث ةقلطملا هذه ف هجورخ رظنلا

 اذا تاغلابلا نمو ، نضحي مل ىئاللاو س نهنم نضحي ىئاللا ءاسنلا
. اهلمح حص



_ ٣٣ 

 ريغ ةريغص ةيبص تناك اذا امآو ئ طابتحال ١ ىنعم ىلع ةهيسشل ١ نم اجو رخ

 ٠ غولبلل ةنهارم

 تاسئوملا نم تناك نهئطوو تايبصلا جيوزت زيجي نم لوق ىلعغ

 قالطلا دبع اهنأ الا ، هدعب وأ هلبق وأ ، دقفلا موي هلبق وأ ، قالطلا موي

 رهثألاب نوكت اهناخ ث هيلا اهريصمل رظنلا ف ضيحملا نم سايالا دح ىلع
 ٠ ىنعملا اذه ىلع اهتدع مايألا وأ

 لمحلا ىنعمل رظتني نأ عضاوملا هذه ى هيلع سيلو لاحلا اذهو

 ةدعلا ىلع ةدايز رثكأ الو لقأ الو ، نيتنس الو ةنس الو س رهسثآ ةعستب

 ء مكح ىف نهسانجأ فالتخاب تادتعملا فالتخا بسح ىلع مايألا وأ رهسألاب

 قلطي اهتدعل ةروصملا اهمايأ ىضميو ت ةغواسم ةدعلا ىف لخدت طاينحا ف الو

 .٠ هدحو كلاذ لجأل آ ديقم عنم اي هيلع ن اك ام لح هل

 . هل ةحابالا قف } فالخلا لاكشالا نم توبث نع درجم رغ هنكلو

 هم تقولا نم ىضقنن رورمم اهتدع ىضقنت ال اهنأ ةقلطلا ف لوقي نم لوقل

 رمغ نم صبرزنلا حصي ال __ هلعل _ هنلا 6 قالطلاب ملعت مل اذا ے ةدعلا

) .١ جح نئ ١ زخلا ٢ م (



_ ٣٤ _ 

 لوقلا مدقت امك اهعم حص نا هل دوجولا مودعم كلذو . ةداراو دصت

 ١ ٠ ذه ليق ًاقوبسم هي

 ىضقني ىتح دعب ةيناب عنملا ىنعمل ةبجوملا ةلعلا اهنأكف س اذه ىلعو

 ، اذه تبث اذا هنأكو ، ًادبآ لوقلا ضعب ف ىضقت الو ى اهدقفل اهلجأ

 ىنعمل صبرتلا نممزلي ىئاللا ءاسنلا نم تاغلابلا ف هجورخ نوكي نأ هبسني

 تاغلابلا نم اهيف هزاجالا ىلا برقأ اهنأك ةيبصلا لب س تايبصلا نود ةدعلا

 . لصألا ىف اهنع طقاس دبعتلاو ث ةدابع عون هنأل ع كلذب

 تقولا ىضمي ىتح سانلا نه نودبعتملا اهبرقب الاب ذوخأملا امناو

 دعبي الو ، كلذ ىتح سانلا نم لكلا ىلع عنملا بحسنيو ث اهتدعل اهل تقوملا

 تاتنهارملا ماكحأ ىف ةلزان اهماكحأ تناك ولو ع ةيبص تناك ام اذه اهتحلبي نأ

 ٠ لصألا وه كلذو ، ملحلا منلبت مل ام

 بجوملا اهلمح وأ اهغولب حصي ىتح س لماح الو غلاب ريغ لصألا ف اهنأل

 اهتدع ف لوقلا جرخي مكحلا ىنعم ىلعف اهغولب حصي مل امو ص اهغوليل

 وآ رهشألاب قحلا ىف مكحلاب لصألا ىف ىه اهنأ ههبشأ ام نمو ث قالطلا نم

 ء ةدعلل ةنسلاب اهل اخاسثكتسا ةبارتسالا ىنعمل طايتحالا نكل ، نوكت مايلا

 ٠ هلضف مالسالا ى ركني الام ةمألا ىف لوقلا نم ىضم امبو ةرحلا ىف لمحلاو

٠ نهنم اهم لوخ دم لك ق ح رخ وه امنا ىنعمل ١ ق هلك اذه و



٢٣٥ 

 : عرشلا نايب باتك نمو

 : ىلع ىبأ ىضاقلا نع ں

 .... مل ام لوقب نم مهنم :: افالنخا اهيغ نا : ةتيمملا ةدع ىف لانتو

 . ملعآ هللا و & مايألا رورمب طقست اهنا : لينو ى اهنع طقست الغ ةدعلا ىلا

 ةداراو دصقب ةدعلا ونت مل ام اهنا ةقلطملا ىف نوتملا اذكه : هريغ لاتقو

 ٠ ملعآ هللاو 4 مايخلا :رورم اهيزجي هنا : لوت و ؤ كلذ اهيزجب الغ

 : ىناتسبلا نسحلا ىبآ خيسلا نع : ةلاسم ده

 نأ دصقو ث ةين ريغب ضيح ثالث تدتعاغ قالطلاب تملع اذا ةآرملا نا

 ٠ ملعآ هللا و ع كلذل دصقلا و ةينلا كرتو صبرتلاب اهل با وث الو ، ىضقنن اهتدع

 : رفعج نبا عماج نم : ةلأسم وبع

 نا نيلجئلا دعبأ اهتدعغ س لماح ىهو اهجوز اهنع تومي ىتلا امآو

 ىنح اهتدع ىضخقنت الف آرمشع و رهشأ ةعبرأ ىضقنن نآ ليبق اهلمح تعضو

 مضت نأ ليق ح رشعو رهشأ ةعبرأ اهل الخ ن ١ و ؤ :7 رهشأآ ةعبرأ ولخت

٠ اهلمح عضت ىتح اهندع ضقنت مل اهلمح



_ ٢٣٨٦ 

 : ىغئاصلا ديعس نب ملاس خيسلا ةروثنم نم : ةلآاسيم هه

 تدنعاف ةحص ريغ نم اهجوز تومب تعمس ةأرما ق فلؤملا نعو

 نم هلالا ءاش ام الخ نأ ىلا ةدعلا كرت تونغ هتايحب تعمس مث ز ةدعلا

 ث لوقلا ةحص اهل ناب مث ع رثكأ وآ لقأ وآ ، ةدعلا ءاضقنا ردقب ةدملا

 ىنبنت مأ ، ةدعلا ءاضقنا ردقب اهل ىضم ناك نا ةدعلا نع ىضم ام اهيزجيأ

 روهشلاو مالبألا نم اهل الخ دنت ناك نا : لوق : فالتخا كلذ فق : باوجلا

 ءاضقنا نم لنآ ناك ناو % كلذ اهيزجي هناف 0 رثكآ وأ اهتدع ءاضقنا ردني

 ٠ ىلوثنا ةدعلا ىف ىضم ام ىلع ىنبت اهناف ي اهتدع

 ىونتو ، هتوم اهدنع حصي ىتح اهيزجت ال ىلوألا ةدعلا نا : لوقو

 لبقتستو س ةصقان وآ ةمات ىلولا ةدعلا تناك لاح ىلع اهيزجت ال اهلك ىلوألا

 ، نيملسملا لوت رثكآ وهو ، اهجوز توم اهدنع حص نآ دعب ىرخآ ةدع ىه

 ٠ ملعآ هللاو

 : دادم ني دمحآ خيسل ا : ةلأسم 7

هيعس . رهشلا رم ةقب ق اهجوز اهتتلط اذا .رهشألا ةدتعملا امآ و



_ ٣٧ _ 

 دتعت امناو ص اهيغ تقلط ىتلا مايألا ةينبب دتعت ال اهنا : لوق : فالتخا

 . ضئاح ىهو ةقلطملا ىلع اسايق ةلهألاب

 تقلط نيح نم رهشأ ةثالث .روسكل الي بسحتو 0 مايألاب دنعت اهنإ : لوتو

 لدعأ وه ذا ث لمعن ريخألا لوقلا اذهبو ء اهيلايلو ، اهتانوآو اهتاعاسب

 ٠ ملعأ هللاو ، امهنم

 : عرشل ١ نايب باتك نمو : ةلاسم . وبع

 ؟ ىه نم ةدعلا ف هثرت ىتلا ةقلطملاغ : هل تلق

 نوكت مث ث هيف اهتعجر كلمي اقالط اهجوز اهقلط ىتلا اهنا ىعم : لاق

 ةدع اهيلعو س ثاريملا اهل نوكي هذهف ةدعلا ىف ىهو ، اهجوز توميغ ةدعلا ى

 ٠ اهجوز اهنع ىونملا

 6 آدحا و اموي قالطلا ةدع نم ىقب دقو . جوزلا تام ناغ : هل تلق

 ‘ ةزناث ةدع اهيلع نوكت وآ ؟ قالطلا نم ىلوألا ةدعلا هذه اهيزجتا

 ؟ ةافولا ةدع

 ٠ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهتحلي هنا ىعم : لاق

 اهيلع نوكيأ : جوزلا تام مث ئ ًامايآ قالطلا ةدع نم ىقب ناف : تلت

؟ قالطلا ةدع لطبت مآ ؟ ةاغوملا ةدع عم ةالطلا ةدع هب دتعت .1



_ ٢٣٢٨ 

 نوكي الو ث اهنع لطبتو س قالطلا ةدع خسنت ةاغولا ةدع نا ىعم : لاق

 ٠ ةافولا ةدع الا اهيلع

 قلط نمو ، ىرخآ اهقحليو ث ةقيلطت هتجوز قلط نميف: ةلاسم هه
 ؟ ةدعلا ىف ىهو ضيآ اهتلط مث { ةدحاو هتأرما

 اهقلط موي نم ةدعلا نم ىضم امد دتعن : لانت نم مهنم : فالتخا هيغغ

 . رخآلا قالطلا نم ةدعلا فنأتست : نورخآ لاقو ، لوذلا قالطلا

 . انأ ذخآ ريخألا لوقلابو : مناه لانو

 تدتعا ناث قالطب اهعبتأو 6 لوألا قالطلا نم اهدر نكي نا : رظانلا لات

 قالطلاب تدتعا ةيناث اهقلط مث ، اهدري ملو اهقلط ناو ، ىناثلا قالطلاب

 لوقب هيو ء ملعآ هللا و ؤ ذخأن هيو ء انظفح ام ىلع فنأتست ملو 6 لورذلا

 ٠ هللا همحر ىراوحلا وبآ

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : دادم نمب دمحآ خيشل ا لئس : ةلأسم وج

 اهمزلت تناكو س اهجوز اهنع تام ةأرمأ لك نأ رخألا ق دجوب امع

 ةفص ام ۔ اعيمج نبتدعلا تدتعا ضيحلاب هجوو “ روهشلاب هجو ق ةدعلا

؟ ضيحلاو روهشلاب ناتدعلا اهمزلت ىتلا ةأرملا هذه



_ ٣٨٩ _ 

 ىف امهادح! قلطي مث ، ناتجوز لجرلل نوكي نأ كلذ ةفص : لان

 . اهقلط ىتل ١ فرعن ملو > كلذ دعب ثومب مث ؤ ت انتتيلطت ثالشثشم هنححص

 ، مايأ ةرشعو ث رهشآ ةعبرأو ے ضيح ثالثب ادتعي نأ آعيمج امهيلع ليقف
 ٠ كلذ ىف ةقثلاب ذخأتف ث امهنم ةقلطملا ملعت مل اذا

 ء ضيح ثالث ةقلطملا ةدع اهيلع اثالث ةقلطم امهادحا نيقيلاب هنأل

 ملعت ملو ع ةقلطملا تيفخ املغ ةتيمملا ةدع اهيلع اثالث ةقلطم ريغ امهادحا و

 ط ايتحال ١ و ةقيثول اي ذخلثلا ن اكف اعيمج امهيلع ةهينل ١ فثعقو [ اهنيعي

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ مايآ ةرشعو 6 رهشأ ةعبرأو 6 ضبح ثلالن اعيمج ١ دنعبي نآ

 5 ىلبح ةأرما كرنو ء لجرلا تام اذاو : رثألا نم : ةلسم ده

 ةمعبرأ لبق اهلمح تعضو ناو رشعو رهسأ ةعبرأ ، نيلجألا رخآ اهتدعف

 كلذ نم سفنآ اهلمح ناك ناو ص رثعو رهسثأ ةعبرأ تلمكأ س آرشعو رهشأ

 . سابعلا نب هللا دبعو س بعك نب ىبأ كلذب ىضق ، اهلمح عضت نآ اهلجأغ

 : ناليغ نب مئاه نع ةبقع نب حاضولا نعو : هريغ نمو

 . رهشأ ةعبرأ ىف نينجلا ىف حورلا خفنت لاق

 : ناديبع نيبا : ةلأسم وج

اهناف ؤ اهتدع ءاضقنا لبق اهقلطم تام مث ، يعجر قالطلا ناك اذا



_ 4٤٠ 

 ء ثاريملا هنم هلو ت اهتتلطم تام موي نم اهفنآتستف ةتيمملا ةدع ىلا مجرت

 ثاريم الف نئاب قالطلا ناك ناو س جوزت نأ اهل زاج ةتيمملا ةدع تضقنا اذاو

 ءاضقنا لبق تام ولو ى ضيح ثالث ةقلطملا ةدع الا اهيلع سيلو س امهنيب

 ٠ ملعأ هللاو ، اهتدع

 ، جوزلل اهيف قح ال ةآرملا ىلع ضرغ ةدعلاو : هنمو : ةلاسم وده

 قوقح نم ىه : لوقو ( اهنودنتعت ةدع نم نهيلع مكل امغ ) :. ىلاعت هلوقا

 هدابع نع اهب بهذي نأ دارآ ، ىلاعت هللا قونتح نم ىه :لوقو س نهيلع جوزلا

 : هجوآ ةثالث ىلع ىهو ث ةهبشلا

 ٠ ةسئوملاو % ملحلا غلبت مل ىتلاو ۔ اهجوز اهنع قوتملا ةدعك ددع : هجو

 ٠ ضيحلاب ةغلاعلا ةقلطملا ىهو ءارقأ : هجوو

 نأ نهلجآ لامحلا تالوآو ( : ىلاعت هلوقل لمحلا عضو : هجوو

 ٠ ( نهلمح نعضي

 ىتؤت الو 0 اهب هللا اهدبعت ةدابع اهنأل ، ةداراو ةينو دصقب نوكتو

 ٠ ملعأ هللاو س ةينب الا

 : لاصخلا باتك نمو : ةلاسم وبع

: قاحسا وبآ لاق



_ ٤١ 

 ماسقأ ةثالث ىلع تاقرافملاو :

 . اهيلع ةدع الغ خسف وآ قالطب لوخدلا لبق ةقرافملا : اهادحا

 نا ؤ آرشعو رهشآ ةعبرأ اهندعف س توملاب ةقرافم ةآرما : ىناثلا

 وأ ح ةريدم تناك نا 4 مايآ ةسمخو نيرهشغ ةمأ تناك ناو ٧ ةرح تناك

 ٠ الماح تناك نا اهلمح عضو وأ ڵ| دلو مآ

 ء حاكنلا خسخغ ملخ وأ قالطب لوخدلا دعب ةقرافم ةأرما : ثلاثلا

 نم ضيحت ال نمم تناك ناو ‘ ضيحت نمم تناك نا ءارقأ ةئالئ اهنتدعغ

 وأ ث ةربدم وأ ةمآ تناك ناو س ةرح تناك نا رهشأ ةثالثغ س ريك وآ رغص

 نم ضيحت ال نمم تناك نا > ًاموب نيعبرأو ةسمخ وآ ناتضبحغ دلو مآ

 ٠ ةمآ وآ تناك ة رح اهلمح عضت نأ اهتدعف الماح تناك نا و 4 ربك وآ رغص

 : قاحسا ويآ لاق هنمو : ةلأسم وع

 : ةدعلا ةآرملا ىلع بجوت لاصخ عبرأو

 ةخسن قلط نبأ ملعي ملو هئاسن ى دحا قلطب نآ : اهادحا

 ٠ ةافولاو قالطلا ةدع نهيلع بجب هناغ تام ىتح ةقلطم

 هل لحي ال نمم وأ ، عبرأ نم رثكآ هدنعو ملسي رفاكلا : ةيناثلا

٠ راتخي نأ لبت تومي مث نهنييب عمجلا



_ ٤٢ _ 

 هلعل _ اهدبس توميو ةريدم ىهو اهجوز اهتلطب ةمألا : ةثلاثلا

 ٠ نيندع دتعن اهناف 6 ليت تام امهيأ ملعي مىو ج وزنا

 ٠ نيلجألا دعبأ دتعت اهناغ ى لماح ىهو اهنع تومي نأ : ةعبارلا

 اهنندع لطبت مل .رخآ ىنعم تدحو مث ىنعمب تدتعا نم لكو : لاق

 : نيتلصخ ىف اا

 ءاضقنا لبق كلذ دعب ضيحلا اهيتأي مث روهشلاب دتعت نآ : امهادحا

 ٠ كلذ لطبيو ح ءارتألا ىلا عجرت اهناخ ، ةدملا

 ىتح ةدعلا ضقنت ماخ س قالطلل دتعتف ايعجر ةقالط اهقلطي نآ ةيناثلا

 ٠ لوألا لطبتو ةاغولا ةدع ىلا عجرت اهناخ ّ تام

 : نيتلصخ ق الا ةمألا ةدعك ةريدملا ةدعو : لاق

 لبق تام امهيآ ملعب ملو ، اهديسو اهجوز اهنع تومي نأ : امهادحا

 ٠ ةرحلا ةدع دتعت اهنأف س ةدحاو ةلاح ىف عم ناتومي وأ هبحاص

 ء ةرحلا ةدع ىلع ىنبت اهناف س ةدعملا ف ىهو قنعلا اهقحلي نأ : ةيناثلا

 ٠ ةدعلا ىف قتعلا امهكردآ اذا دلولا مآو ةمألا كلذكو

ام ةدملا نم تضم ىتح اهقالطب ةآرملا ملعت مل اذاغ : ةلسم ده



_ ٤٣ _ 

 ةدمعلا اهيفكت : لوق : فالتخالا ىنعم كلذ ف ىرجيغ س اهتدع هب ىضقنت

 6 قالطلا ةحصب اهملع دعم ة دعل ١ اهمزلتنو اهيفكت ال : لوقو 6 ةيضام ١

 ىدؤت ال ىهو 0 ةدابع ةدعلا نأ ى رثكآ رخآلا لوقلا اذه نأ وجرأو

 . ملعأ هللاو . ةداراو د صخب الا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وبع

 ؟ ةدعلا ىف ىغو تامو اثالث هنجوز لجرلا قلط اذاو

 ةيجوز الو ص ةيبنجأ اثالث ةقلطملا نأل ، اهيغ ىه ىتلا اهتدع تمت

 ٠ هنجوز ريغ اهنأل ة افولا ةدع اهيلع تثبجويب ال قلملا تومغخ . امهنيب

 ۔ه .

 هنآ ىلع مهعامجا 5 ةافولا ةدع ال قالطلا ةدع اهيلع نأ ىلع ليلدلاو

 ۔ امهنيب تارم ال هنآ ةدعلا ق ىهو 0 تامغ حيحص وهو اثالث قلط اذا

 كرت ام فصن مكلو ) : ىلاعت هللا لوقل ثاريملا تقحتسا هتجوز تناك ولف

 . ( مكجا وزآ

 نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) : ةدعلا ف لاقو

 نيب قرفملاو ث ةافولا قيرط نم اهيلع ةدع الف ةجوز ريغ هذهو ( نهسفنأب

 ٠ ليلد ىلا جاتحي ضيرملاو حيحصلا

ةراتخملاو ةنعالملاو ةعلتخملاو ث اثالث ةقلطملا نا انباحصأ لاق كلذكو



_ ٤٤ 

 ٧ نهذ جاوزالل الو % ةدعلا ق نمل ثاريم ال تانئاي ءالؤه لك 0 اهسفت

 ٠ رهشأ ةثالث وآ ضيح ثالث لاح لك ىلع ىعنتدعو

 ةضيحلا كلتب دتعت الف ، ضئاح ىهو ةآرملا تقلط اذاو : ةلأسم ده

 ، كلذ دعب نم ىرخآ اهتلط ناغ ، اهدعب نم ضيح ثالث اهيلعو ص اهتدع نم

 3 اهيغ اهقلط ىتلا هضيحملا ريغ ضيح ثالث ىلوألا ةقيلطتلا نم اهيلع ناغ

 قالطلا نم دتعت اهناف ، اهقلطف داع مث ، اهدر نوكي نأ الا جاوزالل لحت مث

 . ىراوحلا ىبآ لوق ذخأن هبو انظفح اذكه س رخآلا

 متحكن اذا ) : ميركلا هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا لات : ةلاسم ه

 ( اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكلامف نهوسمت نأ لبت نم نهومتقلط مث تانمؤملا

 اهلو اهيلع ةدع الف زاوجلا لبت اهنتلط مث ، اهجوز اهب زجي مل ةآرما لكو

 ٠ اهتلط ام نيح نم جوزتت نآ

 الغ ث اهنتلط مث ث هعبصأب اهضتنخا مث ةآرما كلم نمو :. ةلاسم دن

 ىتح اهيلع ةدع الغ جلوي ملو ؤ هجرغب اهجرغ سم نا كلذكو ح ائهبلع ةدع

 . ةدعلا اهيلعف ، جرفلا ىلع ءاملا فذقيو جلوي

 ء جرفلا ىلع ءاملا فذقي دقو _ هلعل _ ةلأسملا هذه ف رظانلا لاقت

هب اهيلع بجي لبقلا وهو ةآرملا جرف ف لجرلا نم ةفسثحلا جولو نأل



_ ٤٥ 

 & رست وآ جيوزت ببسب كلذ ناك اذا 2 اهجرف ف ءاملا فذقي مل ولو ث ةدعلا

 ٠ فالتخا كلذ ىفغ ىنزلا امأو

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 تمرح وآ ، اهعلاخ وأ ، اهتلط اذا اهجوز نم ةدعلا اهتمزل ةأرما لكو

 ىف وآ س آدضعتم اهربد ىف اهئطو وآ ، امهنيب تعقو ةمرح لبق نم هيلع

 ، اهدنع ؛رقآ وآ _ هلعل _ اهنياع وآ ، ىنز ف هتنياع وآ ، ادمعتم اهضيح

 دمب ناب وآ هتتدصو هرارقا نع عجر ملو ث ىنزلاب هدنع ترقأ وأ

 اهتخآ ىلع اهجوزتو س بسنلا نم هتخأ وأ ، ةعاضرلا نم هتخآ اهنآ اهئطو

 ؟ اهئطوو

 ةدملا نميلع ءالؤه لكو ، هيلع مرحتو مارحلا هب مقي اذه لك

 سأيت الو ، رهشأ ةثالثف ضيحلا نم نسيآ نك ناغ ع ضيح ثالث ضيحلاب
 ىف اندجو ام ىلع ضيحلا نم سايالا وهو ت ةنس نيتس ةآرملا منلبتن نأ الا

 ٠ رصبلا لهآ لوق نم رثألا

 :. لاق نم لاقو ع سايالا دحب لاق نم لاقف نيسمخلا ف اوفلتخاو

 نم ةآرملا تسيآ اذاف ةنس نيتس لوقي نم لوقب ذخأن نحنو ص سشئبت

 . رهشأ ةثالث روهشلاب اهتدعف ع ضيحلا

 لستغت كلتغ \ ضيحلا نم تسيآ دقو ث مدلا اهءاج اذا : لانت نم لانو

. مدلا عطقني ىتح ةضاحتسملا ةلزنمب نيتالصلا عمجتو س ىلصتو



 _ ._ ٤٦

 : ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم وح

 اذه نم تجرخ نا قلاط ىه هتجوزل لاق لجر نعو ، بسح اميف

 . اهنيح نم تجرخف تجرخ نا همآ رهظك هيلع ىهو ء ةليللا تيبلا

 رفكي وأ ؤ هراهظل رفكي نآ لبق قالطلا نم اهدري نأ ىرتأ : تلق
 ؟ لبق هراهظل

 اهبرقي الو س لجألا هيلعو ةدعلا ىف اهدري نأ هل اذهغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ءاليالاب تناب رفكي نآ لبق لجألا ىضقنا نإف ى راهظلا ةرافك رفكي ىتح :

 ؟ تام مث { نيتقيلطت وآ ى ةقيلطت هتأرما قلط نمعو : ةلأسم ون

 ٠ رشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع فقوتملا ةدع اهيلع : لاق

 لالح اهجيوزتغ ، اهموي ىف تدلوف هنجوز قلط نمو : ةلاسم ده

 . اهاسفن نم .رهطت ىتح اهجوزت ىذلا آطي نأ لحي الو س تعضو نيح

 ةسمخ اهل الخ دتو ، اهجوز اهقلط عضرم ةآرما نع : ةلاسم هب

 ؟ تعضو ذنمو 0 اهتلط ذنم اهقلط ذنم خيلوح متتفأ ؤ اهعاضر ف رهشأ

 ولو 6 ح ١ وزألل تلح دقغ ضيح ثلالث ثتضاح ذاف 6 متفصو ام ىلعغ

 ٠ نيلوحلا لبنن ناك
!



 كلذ سيلو ث نيلوحلا مامت ىلا هتدلو موي ذنم ىبصلا لاصف امأو

 ىضم .ولو ،: تضقنا دقف ، ضيح ثالث تضاح اذا جيوزتلا نما اهعنمي

 ثالث ضيحت ىتح جاوزالل لحت مل ضيح ثالث ضحت ملو % نالوحلا

 . صيح

 دلولا ناو ح لماح ىهو اثالث اهجوز اهقلط ةرما نعو : ةلأسم هه

 . اهنطب ىف برضي

 ؟ جو زتف نأ اهل لهف : ثلق

 . دلت ىتح آدبأ جوزتت الغ برض مث 4 ادلو اهنطي ق نأ تملع اذا : لاق
 ٠ هت . !

٠١ 5 

 0 لوقل ١ رثكآ ف ل ات امك وهف جيوزنتل ١ ق امأ : دبعسس وبآ ل انن

 جورخلا دارآ هنا مث ئ مالسالا ضرآ نم جوزت لجر : ةلأسم دهج

 اهنأ ىردت الو ، اهندع ىضقنت ىتح مقي ملو س جرخ مث ةآرملا قرافغ ، اهنم

 ؟ كلذ هلآ 0 دالىلا كلثن ىلا عوجرلا وني ال وه و ؤ ال مآ لماح

 الماح تناك ناف \ هضرآو هبسن بتكي نآ هل ىغبني دقو معن : لاق

 ٠ كلذب دهشيو “ هرا دو هعضوم نيآ اوملع

 ء اثالث امهادحا قلطف ، ناتآرما هلو ء لجرلا تام اذاو : ةلأسم دج

؟ قلط ىتلا ملعب ملو 6 تام مث



. ٤٨ _ 

 رهشأ ةعبرأ المكتستو ضيح ثالث ادتعت نآ اعيمج امهيلع : ليقغ

 ىنلا الو عضيحلاب ةدعلا ةبحاص ىمه ىتلا امهتيأ ىردي ال هنأ كلذو ، آرشعو

 . ةقثلاب ذخؤيف ع مايألا ةبحاص ىه

 5 ضيحلاب ةدعلا اهيلع بجت هجو ف ناكو س هتأرما نع تام نم لك كلذكو

 « زاجيالا » باتك ف انآ تدجوو ، اعيمج نيتدعلا تدتعا ى روهشلاب هجوو

 . ملعأ هللاو ، نيلجألا دعبآ اعيمج ادنعي امهنأ

 ، اهقلطي ملو ث اهب زوجي نآ لبق هنجوز نع تام نمو : ةلاسم ده

 ء اضيآ هنم ثاريملا اهلو س مايآ ةرشعو .رهسأ ةعبرآ ةتيمملا ةدع اهتدعف

 ` ٠ ىضقنا ٠ مات قادصلاو

 : ىغئاصلا ةزوجرأ نمو

 هدمعلا ا __ هيلع ثرا ىذ لكو

 هدحل ى را وت امل اهجوز نم

 ميسج اندنع باب كاذو

 رقت 7 !ا - [ ١ا نم

لماوحلل ءطولا زد حي الو
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 ىبنلا اذكه نضحي ىتح

 ىبرعلا شرقلا ىمنالا

 كالمألاو هلللا ه دلع ىلص

 كالفألا تراد ام هلآو

 : عرشلا نابيب باتك نمو: ةلأسم و

 له 6 اهخلخ نيب مل ةمحل تعضو ةقلطم ةآرم ١ نع ديعس ايأ تلأسو

 ؟ كلذب اهتدع ىضقنت

 كلت قلخ نم نيبتي ىتح كلذب اهتدع ىضقنت سيل : ليق هنإ ىعم : لاق

 ٠ لوقلا ضعب ىف ةجراخ ةغضملا

 ىتح قلخلا نم ةحراج نيبت ولو س اهتدع كلذب ىضقنت ال : لاق نم لاتقو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع امات آدلو نوكبو 6 دلولا قلخ لمكب

 6 ةحراج هنم نيبتم نكب مل اذا ي س افنلل اذه ىف دعقنف : هل تلق

 ؟ ةقلخم ريغ ةغضم ىه امناو

 . سافنلل اذه ىف دعقت اهنا : لاق نم لاق : هيف فلتخي هنا ىعم : لاق

 نيبتي مل اذا سافنب وه سيلو ، آاضيح نوكي اذه نا : لاق نم لاقو

 ٠ ةدعلا ىف هي دتعن ال و ؤ هقلخ نم ءىش

 ا ٠ ١ > نئ ١ زخلا _ ؟ ( ٣



 ٠ ةضاحنسم مدلا اذه ىف نوكن اهنا : اضيأ لاتق نم لانو

 هلعجي نم لوق ىلع ةدعلا ىف اذهب دنع ليق هنآ كدنع لهغ : هل تلت

 ؟ آاضىح

 نع اذه تدتعا ن ١ اهلعلو ، ةدعملا ىف هب دنعن ال ليق هنا ىمم : لاق

 ٠ هلوق نم ىنعمل ااذهو ء ًاضيح هنيثب نم لوت ىلع كلذ دعبت الآ ةدعلا

 ضعي 1 وآ 6 هقلخ نايبتسا دق ًاطقس ُ ةآرم ١ ثتطنتس َ ا ١ ذا و : ةلأسم وج

 ٠ ةدعلا تضقنا دقف ، هقلخ

 ىنثدح ، ءىش اهنطب ىف ىقب ام اهتدع ضقنت مل رخآ اهنطب ف ناك ناو

 . سابع نب هللا دبع نع كلذ انغلبو ث ةديبع ويآ كلذب

 له ٧ هقلخ متي ملو 6 اطتقتس تطقسأ ١ ذ ١ ةقلطم ١ نعو : ةلأسم وج

 ؟ اهتدع ءاضقنا كلذ نوكب

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : نا ديبع ىبآ خيشل ا نع : ةلأسم .3

، ىثنآ وأ ركذ هنآ فرعي ملو س قلخلا نيب اطقس تطقسأ ةآرما فو



_ ٥١ 

 & ءاسفنلا ىلع بجي ام اهيلع بجيو { طقسلا ا ذهب اهنندع ىضقننأ

 ؟ كلذ انل فص

 ىتح ةدعملا هب ىضقنت ال : لاق نم لاقف ةدعلا ءاضقنا ىف امأ : لات

 ٠ ىثنآ وآ ركذ هنآ فرعيب

 ةدعلا ناغ ئ حراوجلا نم ءىش هل نايبتسا اذا هنا : لاق نم لاتقو

 ٠ هب ىضقنت

 ح اهسافنل دعتت املثم دعقن اهناغ دلو هنآ حص اذا سافنلا ق امآ و

 ٠ ملعأ هللاو

 : رفعج نبا عماج نم : ةلاسم

 ؟ ةحراج هب نيبتست اطقس تطقسأ لماح ىهو ةأرملا تقلط اذاو

 ؟ ةحراج هب نيبتست ال ةمحل هنحرط ناو ٠ ةدعلا هب ىضقنت ليق دقف

 جوزتت الو ، اهجوز اهكردي الو ع ةدعلا هب ىضقنت ال : لانت نم لاقت دقف
 ٠ ضيح ثالث ضيحت ىتح

 هتلعج مايآ ةئالث طقسلا كلذ ف مدلا اهب ماد نا لوقلا ضعب ف لعلو

 نيموي ةآرملا ضيح ناك ناو ث اهتدع تضقناو س هدعب نم نينضيحو ةضيح

 كل ذب اهسفن ف رعت تضاح ام لوآ نم موب وأ ثتضاح ام لوآ نم اهل ةداع

٠ تتلط مث ]| تجو زنت نأ ىل ١
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 وه ىذلا ،\ نيموي وآ موب وه ىذلا اذه اهضيح تضاح ناف

 ةثالث ىضمت ىتح اهتدع ىضقنت الف س رهشأ ةثالث ىضقنت نأ لبق اهل ةداع

 ٠ رهشا

 ىلع ضيح ثالث اذه اهضيح ضيحت نآ لبت رهسثآ ةثالث تضم ناغ
 ٠ ءالؤه اهناضبح ضيحت ىتح اهتدع ضقنت مل % اهتداع

 ف دعتن امك ؤ مدلا اهب ماد نا اهطقس ف تدعق ةآرملا تطقسأ اذاو

 ٠ اهسافن نم اهتدع مايآ .ىضقنن ىنح اهجوز اهبرقي الو ۔ اهسافت

 : ىفئاصلا ةزوجرأ نمو

 ه ميهب تد او د ٨ ةأرماو

 دترملا ةرما ىف : هل تلق

 دع نم اهل اذام اهتدع

 هقلطملا ةدع اهيلع : لاق

 هقثلا نع همكح انفرع اميغ
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 : هللا همحر ديعس وبآ لئسو : ةلاسم دج

 ؟ دنعت نآ اهيلع له ص جوزتن نأ تدا رآ مث ؤ تناز ةأرما نع

 ٠ دتعت نآ اهيلع نا : ليت هنآ ىعم اذكه : لاق

 ؟ جيوزتلا اذه ىف نوكي ام س تجوزتو دتعت مل ناغ :: هل ليق

 ٠ لصألا ىف آدساخ اهجيوزت ناك ث ةدعلا اهيلع تبث اذا هنا ىعم : لان

 ؟ دساف ىلع ميقت نآ اهل نكي مل هداسف تبث اذاو

 ، هريغ وآ بره نم اهنكمأ ام فيك هنم جرخت نأ اهيلع نا ىعم : لاق

 ٠ ةرغلا ىلع هنم تذخ ام در اهبلع ناك ، هلام تذخآ ىتح هترغ تناك اذا

 مث ، اهئطو ىتح اهل زئاج كلذ نآ نظتو س كلذب ةلهاج تناك اذا امأو

 ؟ جورخلا تدارأو تملع

 كلوق ف ءطولاب هيلع اهجوزت ىذلا اهتادص هيلع قحنست اهنأ ىنعمف

 جيوزتلا ف اهلئم قا دص اهل : لوقب اضعب نأ ىدنع هيشيو 6 انياحصأ ضعب

 ٠ هلوق ىنعم ىلع دساغلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 :: دادم نب دمحآ خيشلا نع ؟ ةلأسعم وهب

 ء نيملسملا لوق رثكأ ىف ضيح ثالث ةدعلا اهيلعف ع تبات اذا ةينازلا امآو

٠ ملعأ هللاو اهيلع ةدع ال لوقو % ةدحاو ةضيحب دنعن نأ اهيلع نا : لوقو
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 : حاضو نب حلاص نعو

 5 اهبفكن ةدحاو ةضيح تملع ام لقآو ى اهمحرل ءاربتسالا اهيلع معن

 ٠ ملعأ هللاو س لوقلا نم هنذخآ ام ىلع

 : دادم نب هللا دبع نب دمحم نعو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ضبح ثالثب اهمحر ء ى رينست لوقلا رثكأ

 : ىغئاصلا ةزوجرأ نمو

 رابجل أ اهعم اج ة رما و

 ر انل ١ ٥ ١ وآ مو اه رك

 ل \ .. ! ١ ق .: ا داخ

 تلاس نا اه رذعب مهضعبو

 جوزلل اهئطو اوزاجآ دقو

 جوملا ىف وآ ربلا ىف اهمويب

 حافسلا اذ مزلت اندنعو

 حاص اي اهحافس نم ةدعلا



 :: عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 . مدلا اهنع عطقناف © اهجوز اهقلطو ضيحت نمه تناك اذا ةآرما نعو

 ؟ ةدعلا ءاضتنال اهئبجب ىتح ىقرلا و ةيودألاب جلاعتت نأ اهل زوجب له

 ةجلاعم اهعنمآ الغ . فراعتلا ف ضرع ءاد نم ناك اذا كلذ نا ىعم : لاق

 ماكحألا ىف تيبثت ىلع مدلا تأرو ةيفاعلاب هللا ءاج اذا ث ءاودلاب ةيفاعلا

 الا رومألا نم ى دنع دابعال سبلو . ى دذع ة دعلا هي تضتنا ًاضيح

 ٠ هللا دارآ ام

 هعاطقنا الا مدلا اهنع تعطقف 3 ةلع اهل تثدح اهنأ ملعي مل ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ةدعلا ءاضقنا و مدلا ءىجمل ءاودلاب جلاعتت نأ اهل زوجي ىرتأ . اهنع

 ربك نم الا ضيحت تناك اذا ةآرملا نع مطقني ال مدلا نا ليق دق : لاق

 6 ضيحلا ماكحأ هم تبثي ائىجم مدلا اهءاج و 6 تجلاعن ناو 6 ةلع وآ

 . ىعم اميف اهتدع هب تضقناو % كلذ اهل زاج ڵ ةدعلا ءاضقناو

 نم ةداعلا هب ترج ام ريغ ليبس ىلع مدلا ىتأي ال ىدنع كلذكو : لاق

 ٠ ليق اميغ اهل تضرع ةلعل الا ص ةغورعملا ةآرملا ضيح

 ىلع ناسنالا ةداع لريس فلاخ ام هنآ فرعبو رصي داكي ءىش اذهو

 ، ةلع اما هل ض راع نم وه امنا ؤ هلا وحآ عيمج ف ةفرعملا هنداع هم ترج ام

٠ ٠ ربك اماو
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 ىقرلا باب نم ةميزع ىلع لجر مزع نا تيآرأ : هل تلتق : ةلاسم ده

 ؟ سأب هيلع له ت كلذ دعب وأ كلذ عم اهنع عطقن اغ ى ةآرملا نع ضيحلا عطقل

 فقو اهتداع ناكو ح الهبأر ريغب كلذ لعغ اذا كلذ هل زوجي ال : لاق

 ٠ كلذ ىنبجعي الو س ررضلا اهيلع فاخي هسبح

 نمم ىهو 4 مدلا اهنع سينح ١ و 5 ةآرما نعو : ةلاسم وبع

 ؟ ضيحت ىتح اهسفن تجلاع اذا جوزتن نآ اهل له ضيحت

 ىتأي ىذلا هللاو س نيقولخملا رمآ نم سيل كلذ ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هعفرب ىذلا وهو س ضيحلاب

 ّ جاوزألل تلاح اثالث تضاح اذاف س نيملسملا نم : لاق نم لان كلذك

 ٠ هللا ءاش نا اهجيوزت زئاجو

 ٠ عرشلا نابم يباتك نم ىذلا ىضقنا

 : نا ديبع نبا : ةلأسم بج

 6 ةيودألا نص ءىشب وأ 4 ةيانكب دحأ هتلطأو 6 سبتحا ١ ذا ضيحلا فقو

 ؟ ال مآ هقالطا زوجبو 4 ةدعلا هب ىضقننأ 4 جوز نم ةدنعم ةآرمل او

 : نيملسملا نيب فالتخا ةلأسملا هذه ى لاق

 نم ضيحت تناك ام لثم ضيح ثالث ةآرملا هذه تضاح اذا : لوق

٠ هب ىتأي نأ دحأ ردقيب ال ضيحلا نأل ى جيوزتلا اهل لح دقف ث لبق



_ ٥٧ _ 

 ع ةباتكب الا ضيحلا اهاتآ ناك اذا جيورتلا اهل زوجي ال : لوقو

 ٠ ملعأ هللاو ك رثكأ لوألا لوقلاو

 ؟ هتتالطا و مدلا عطق نم ةآرملل ةباتكلا زوجت لهو : هنمو : ةلآاسىم ه

 كلذ نا لوقأ الغ احالص ناكو ، ررض ةآرملا ىلع نكي مل اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ى زرجي ال

 نب ةعمج نب هللا ديع نب دمحم خيشلا با ورج نمو : ةلأسم وج

 : ن ١ ديبع

 اهسابتلا ف اهل بحتسي ىذلا ام ص ةتيمملا ىف انخيسث لوقت امو

 ؟ اهباننجاو

 ضيبلا بايثلا سيبلت نآ سابللا نم ةتيملل بحتسي ىذلا : باوجلا

 ٠ لينلاب ةغوسسملا دوسلا وأ

 ٠ كلذ ىنبجعب الف رمحألا ثيدحلا سشوكلا امآو

 ٠ ةتبمملا هسبلت الغ ريرح طوخش هيغ ىذلا ىدرلا امآو

 ةنيز كلذ نكي مل اذاغ س ةرضخلاو ةرفصلاو ةرمحلا طوخش امآو

 ٠ أب الخ

دمثالا الا اممحلصي ملو اهينيع ىلع تفاخ اذاف ، دمثالاب لحكلا امآو



 ىلع فاخت ال تناك اذا س نيملسملا راثآ نم هنظفح ام ىلع كلذ اهل زئاجغ

 ٠ دمنثالاب الا لحكت الغ اهينيع

 س كلذ هبجعب ال ضعبو س كلذ اهل : لاق ضعبغ ث ريرحلاب اهفاحل امأو

 ٠ هيلع اهمانم كلذكو

 ةنيزلا كلذب درت مل ام مهنهدنو اهدالوأ ىنحت نآ اهل زوجيو

 ٠ ملعأ هللاو 6 اهسفنل

 : ىحيصلا : ةلاسم وج

 ء ريرحلا نم ءىن هيف ىذلا صيمقلا سبلت نآ اهل .زوجي ةتيمملا ى

 اهل غبصلا رييغتب ةنيزلا مكح نع تجرخ اذا ىدنع ىعم اميغ : لاق

 ٠ ملعآ هللاو س ةروعلا رتسو ةوسكلا ىنعمب اهسايل قضي مل

 : راثآلا بايل باجك نم : ةلأسم وج

 ةنيزلا هب درت مل اذا ريرحلا بوثل ةتيملا سبل نع فلؤملا لئسو
 كلذ هب درت مل ولو ةنيز وه مآ ؟ زاوجو ةعس هيغ له ص هيلا ةرورض ريغ نم

هسابل نمم ىهو س فرشلا لهآ نم ةتيمملا ةأرملا هذه تناك اذا : لاق



_ ٥٩ 

 ، مهئاسنو كولملا تانب لثم كلذل الهأ تناكو ى اهنامز رثكأ ىف كلذ ريغ ال

 : فالتخاب كلذ ف ليق دنغ

 وأ ك اميدق راصو 6 داوسىنلاب ريرحلا بوثلا نبص اذا : لانق نم لانق

 ٠ كلذ اهل زئاج هنآ ةنيزلا نع هنول ريغن

 ةتيمم تناك اذا ريرحلا بوث سبلت نآ اهلزوجي ال : لاق نم لاتقو

 ريرحلا بوثلا ريغ ولو فرشلا لهآ نم ةتيمملا ةآرمل ا تناك ولو 6 ةرورض نم الا

 ٠ كلذ اهل زوجب ال هناف 6 ةنيزلا نع آريغتم اميدق راصو 6 دا وسلا غبصب

 . ملعأ هللاو ت نيملسملا لوق رثكأ وه رخآلا لوتلا اذهو

 : نيبلاطلا جهنم بانك نمو : ةلأسم وبع

 ىنلا و 6 ًاعجارو الكاثو "دقاف ىمستو » اهجوز تام ىتلا ىه .ةنيمملاو

 . عامجا دادحالا اهيلع ةتيمملاو ك ةيرغم اهجوز ازغ

 مايأ ةثالث نم رثكأ تيم ىلع دحي نأ نألا ىغبني ال » : ثيدحلا فو

 ةآرملا تدحأ لاقيو » مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع دحت ةآرملا الا

 تدح : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةغلو س داح ىهف تدحو ؤ دحم ىهغ

 نأ نم كلذ لصأو ث اهجوز ةافو دعب ةنيزلاو لحكلا تكرت اذا دحت

٠ تاكلهملا بوكر نم عنمت اهنأل ع دودحلا تقنشا هنمو س كلذ نم اهسفن عنمت



_ ٦٠ _ 

 ءامسأ ثيدحل بجب ال هنأ نسحلا نعغ : دادحالا ىف انموق فلتخاو

 ىلص ىبنل ١ اهل لاقف بل اط ىبأ نب رفعج اهجوز ىعن ء اج امل سحبمع تني

 . دادحالاب اهرمأي ملو « ىسبلت » : ملسو هيلع هللا

 تعمس : تلات سنحج تنب بنيز ثيدحل هبوجو ىلا موق بهذو

 هللاب نمؤن ةآرمال لحب ال » : لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ « آرىثعو رهسأ ةعبرأ جوز ىلع الا تيم ىلع دحت نآ رخآلا مويل او

 اهجوز اهنع ىفوتملا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 نمهو ى « لحتكت الو بضخت الو ىلحلا الو ةتسنمملا الو رفصعملا سبلت ال

 . ىآرلا باحصأو ىعفالا و كلام هب لاق

 نعو 6 ىعفاشلا و كلامو 6 رمببزلا ند ةورع داوسلا سبل ق صخرو

 ء اطع ناكو 6 هلك ىلحلا سبل نع وهن مهن 3 ةملس مأو ةسنئاعو رمع نبا

 ٠ هسبلت مل اهيلع نكي مل ناو ، اهجوز تام نيح اهيلع ناك اذا ةضفلا هركي ال

 نم هتيملل هركي اميف رفعج نب دمحم رباج وبآ لانو : ةلاسم هه

 : آرعش ةقلطملل زوجيو 0 سابللا

 رفصعم لك سبلو ريرحلا هرك

رهظي لحكب نيز عم بيطلاو



_ ٦١ 

 اهسفن بيطت وأ ىلحت نأ وأ
 رطعتو اهليلح دعب نهدلاب

 ةدع ف ةنتيمه لكل اذه
 رذعتغ ءا بصلل ةريغصلا الا

 امهب رذ وآ نيعلا ىف ةلع وأ

 رهشي نيز ريغب سابللا دنع

 هزعاف رداق مركأ هللاف

 رب خآو دابعلاب ملعا هللاو

 هسرع قلطي نأ امأو اذه

 ربنعلاو هعظيغل نويزلا اهلف

 اهمايأ ىف تاقفنلاو رطعلاو

 رهقيو هالع نم ولعي قحلاو

 : هنع هللا ىضر ديعس ىبآ نع بسحأ : ةلأسم ده

 . اهجوز اهنع ىفون ةآرما نعو

 ريغ ىف اهتيب نم :زربت وآ س بيط اهيف بايث سبلت نا اهل له : : تلق

؟ةجاح



_ ٦٢ 

 ء اهجئاوح ف زربنو تيبلا نم اجراخ لسغن نأ اهل لهو : تلق

 ؟ اهايند نم هيلإ جاتحت امو

 ؟ كلذ سمتو

 كلذ اهلغ 6 اهجكئا وح ع اضخ ق اهنيب نم زوربلا اماف تفصو ام ىلعف

 ء رفعزملا سبلت نآ اهل سيلغ اهسبل امأو ، ةجاح ريغل وآ ةجاحل اهزورب ناك
 ةغوبصم بايث الا بايثلا نم اهعم نكي مل ناف ع بيطلاو ىلحلاو رفصعملاو

 ٠ اهتسبلو اهتلسغ نارفعزلاو ناروشلاب

 ، نارفعزلاب ةغوبصملا دئاسولاو غوبصملا سئارفلا ىلع اهمون امآو

 اهلو س كلذ اهل سيلف س ةنيزلا ماف كلذب ديرت نأ الا كلذ ىلع مانت نآ اهلخ

 ٠ هي بيطت الو همشنو بيطلا فرعلا منت نأ

 لاجرلا ملكتو ، روبقلا روزت نأ اهل له ، ةتيمملا نعو : ةلاسم هه
 ؟ اهجئاوحب

 ٠ معن : لاق

 . سابلل ١ نم اهل ه ركب ام ةتيمم ١ نع ديعس وبآ لئسو : ةلأسم وج

 ` ؟ سبلت نآ ارمؤت امو

٠ ىلا بحأ كلذ نكمآو ضايب بايث تناك نا هنا ىعم : لاق



_ ٦٣ _ 

 ؟ هسيل هركي لينلا غابصغ : هل تلق

 ٠ هب سأبال نأ وجرأو ث ةهارك هيغ نأ ملعآال : لان

 ؟ ةسحلاو ةرفلاو مقبلاف : هل تلت

 : اولاق امناو : لاق ، سأب الغ ةنيزلا هب درت مل ام هنأ ىدنع : لاق

 ةنيزلا هب ديرأ زوجي ال اذهف س رفصعلاو نارفعزلاو سرولا زوجي ال

 ٠ ةرورضلا دح ف هسبلو ءاملاب لسغ رطضم كلذ ىلا رطضا ناغ ى دري مل وآ

 ؟ اهسبل زئاج ءاضيبلا ناتكلا بايثغ : هل ليق

 ٠ ريرحلا هرك امناو 0 معن : لانت

 وأ . لحنكت نآ ةتيمم تناك اذا اهل هرك مل ةآرملا نعو : ةلأ ه دهج

 ىف ناك كلذ نا ليق دقو ث ةنسلا تءاج كلذكو غبصلا هلت وأ بيطت

 ٠ ةنسسىلا كلذب تمننغ ةيلهاجلا

 فلؤملا لئسو ، ىغئاصلا فيلأت س ءىلاالا ةروثنم نم : ةلأسم وده

 وآ ةيهارك هيف مأ زئاج سرولاب ، ةغوبصملا باوثألاب ةتيمملا نيفكت نع
 ؟ ال مأ ميرحت

 نأ ةتيمملا ةآرملل زوجي ال لوق فالتخاب كلذ ىف ليق دق : باوجلا

 رطعلاب رطعت الو ث ريرحلا بوثلاب الو ، سرولاب غوبصملا بوثلا ىف نفكت

. بيطلا نم ءىش هيف ىذلا



_ ٦٤ 

 وهو ، توملا دعب اهيلع دبعت ال هنأل كلذ عيمج اهل زئاج : لوقو
 ٠ ملعآ 1 ١ و ؤ لوقل ١ رثكأ

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم وج

 ؟ هلعف اهل زوجي ىذلا امو ع هبانتجا ةتيمملا ىلع بجي ىذلا امو

 ابيط سيبلت الو س هل نول ال ناك ولو بيطتت نآ اهل زوجي ال : لاق

 لزغت نأ اهل زئاجو ى اهنيع ف ةلع نم الا دمنالاب لحتكت الو نيزت الو

 درت مل ام لعنلا سبلتو ، رانلاب ىلطصتو زبختو ع منغلا ىعرتو ، زربتو

 اهنأل ، ةنايدلاب اهدالوأ نهدن نآو سرولا قدت نآ زئاجو ث ةنيزلا هب

 ٠ ملعأ هللاو ، بيط ريغ

 ةضغ وأ بهذ ةغيص اهينذأ ىف ناك اذا ةتيمملا : هنمو : ةلاسم هه

 { اهيلجر وآ اهيدي ىف كلذ ناك وآ اهيلع ةرضم وآ رسكب الا هجارخا نكمي ال

 ررض ريغ نم تردق ام اهنم هريغ و ىلحلا نم ةنيزلا جارخا ف لاتحت اهناف
 هللاو ڵ مالسالا ىف رارض الو ررض الغ س ررضب الا جرخت مل ناف ث اهقحلي

 ٠ رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعب

 ىف اهجورخ نكي مل اذا ةجاح ريغل ولو ، اهناريج عم جرخت نأ اهلو
 بحتسي لب ةروعب سيل هنأل ، اههجو ةيطغت اهيلع ابجاو سيلو ، ةيصعم

٠ ملعأ هللاو 4 كلذ



_ ٦٥ 

 ح اضو ني حل اص : ةلأسم وع :

 ىلحلا سبلت نأ اهل له ث ةتيمملا ةدع تضقنا اذا لماحلا ةتيمملاو

 ؟ اهلمح عضت نآ ىلا مآ 6 بيطتنو

 نحنو ث كلذ ىف فلتخي : هللا همحر دادم نب دمحأ خيشلا لاق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 آراهنو اليل ةينلا دقع اهل زوجيو 6 كلذ اهل زاجأ نم لوقب لمعن

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ةنيزلا كرت نم هب رمؤت ام لعفت ملو ، اهسفن سبحت مل اذا ةتيمملاو

 ؟ جوزتت نأ اهل له © اهت دع ق ىلحل ١ سبل و

 & جيوزتلا اهنايصع اهعنمي الو ، نيملسملا ةفلاخمب هلل ةيصاع هذه : لاق

 ٠ ملعآ هللاو 6 ةبونلا و مدنلا اهيلعو

 بلط اذا مكاحلا دنع ةاخاوملا ىلع ريجت ةنيمملاو هنمو : ةلأسم وع

 ؟ ال مآ اهمصح

 . ملعأ هللاو ، تركذ ام ىلع ربجت معن : لاق

 ةيمذلا و ةملسملا ةمألا و 4 اهجوز اهنع ىفوتملا ةيبصلا و : ةلأسم وبع

( .١ ج نئازخلا _ ٥ م )



 س ٦٦

 ةنيزلا و سبللا -نم ةملاسملا ةرحلا :ةآرملل هركب ام نهل هركب ال هنآ ةرحلاو

 ٠ بيطلاو

 هبننجت ام بنتجت ال اهناف س اهجوز تام اذا ةكولمملا امآو : ةلأسم و

 ناك ناو . مايآ ةسمخو نا رهسشغ اهجوز تام ا ذا اهتدع امآو ‘ ةتيمملا ةرحلا

 ٠ نبلجذلا دعبأ اهندع كلذ ق ىه و اهلمح عضت ىنحغ الماح

 اهدلوب قتعت اهنأ لماح ىهو تام اذا اهديس اهؤطي ىتلا ةمألا امأو

 مل آرسثعو رهشآ ةعبرأ لبق تعضو ناف ت نيلجألا دعبآ اهتدعو تدلو اذا

 ٠ آرشعو رهشآ ةعبرآ دتعت ىتح اهندع ضقنت

 هنم اهل نكي ملو تيم دلولا جرخ اذا ليق هنأ ،اهدلو اهثروو تدلو اذا

 ٠ةمآ اهنآ هريغ دلو

 ٠ ملعأ هللاو ، جاوزالل تلح اهسافن نم ترهط اذاف

 : سابعلا نب حاضولا لانو : ةلاسم ده

 مدلا اهيلع طلتخا اذا ةأرملا نآ هيبآ ىلع هضرع باتك ف دجو هنا

٠ رهشأ ةثالث تدنعا تقلط مث 6 رهشألا ق



 ۔ ٦٧

 : رفعج نبا عماج نم : ةلأسم ه

 ضحت ملغ اهضيح عفترا مث 5 ضيحلاب دتعت تناك ىتلا ةقلطملا امآو

 مهنمو خ رهشأ ةثالث روهشلاب دتعت مث 5 رهشآ ةعست صبرتت لاق نم مهنمغ

 لوتلا رثكأ وهو ، روهشلاب دتعت مث ، ضيحملا نم سيت ىتح : لان نم
 ٠ اندنع

 تسيأ دقف ضحت ملو ةنس نيتس ربكلا ىف تغلب اذا : لاق نم لاقو

 . ضيحملا نم

 : ديعس ىبآ باوج نم : ةلأسم ده

 املغ ث اهقلطي نآ لبق ضيحت تناكو ت اهجوز اهقلط ةآرما ىف تركذو

 . ضيحت نم دحب ىهو بهذو عطقناو ، ضيحلا اهنع عفترا اهقلط

 ؟ ةآرملا هذه ةدع ىضقنت له : تلق

 سئي نم دحب ريصت وأ ، ضيح ثالث ضيحت ىتح لبق دق هنأ ىعمف
 ٠ رهسنآ ةثالث روهشلاب دنعنف ، ضيحملا نم

 ضحت مل اذا اهجوز قالط دعب رهشآ ةثالثب اهتدع ىضقنت لهو : تلق

 .؟ باوصلا ىلع ىدنع كلذ جرخيو كلذب ليق هنأ ملعت لهو ث اهيف

 ٠ ىل نيبي الو ، كلذ ملعآ الف

؟ مك ىلا ةأرملا ةدع ىف ليق ام لقأ امو : تلق



_ ٦٨ 

 ةنسلا وأ باتكلا تبثأ امك ، ةصاخ اهتدعب اهيلع مكحي ةأرما لكف

 كلذل سيلو 6 اهريغ ةدعب دنعن ال و 6 ملعلا لهآ لوق ق وأ 6 عامجالا وأ

 ٠ همكح هصخ ام نهنم لك الا رثكأ الو لقأ ىدنع

 لمحلا ةدام عطقل صبرتت اهنا لوقي نم لوقب دحأ ذخآ ناو : تلت

 ؟ كلذ زوجي ال مآ س رهشآ ةثالث دتعنو ، رهسثآ ةعست

 نم هب اهسفن دهعت تناك ىتلا اهلاح تركنأو كلذ ق تييرتسا اذاغخ

 امب اذهو اذه نع تطاتحاف ىه لاح ىأب ردت ملو ، لمحلاو ضيحلا

 الخ ، اذه ريغ ىلع ناك ناو ، لطاب ىلع هنا لقأ ملخ تدتعاو ، تفصو

 ٠ ائيسث هيف لوقأ

 ء ةنس لمحلا ةدام عطقت اهنا لوقي نم لوقب تذخآ نا كلذكو : تلق

 ٠ اهلبق ىتل ا لثم ىدنع ه ذهف

 أ اهنع عطقنا اذا ةأرملا هذه جيوزت ف ريشم ىلع راثآ ناو : تلق

 ؟ ضيحت نم دحب ىهو ع ضيحلاب اهتدع ضقنت ملو

 نم جرخي نأ كلذ نم هل بحأف ء كلذ نم هل هبحأ امو 0 هيلع ريشأ امف

نم هل هللا عسو امم عستيو ث هيلع كلذب ريسثآو ، هيف بير ال ام ىلا بيرلا



_ ٦٩ _ 

 هسفن ىلع فاخ ناو ص هبلع ردق نا فالتخا الو ، هيغ بير ال ىذلا لالحلا

 فلتخي ال اميخ لخدي نأ هل بحأ مل ، كلذ ريغ ىلع ردقي مل ع هنيد ف تنعلا
 دق ام لثم ىف فالتخالا نم هيلع ردقي ام عديو س نيدلا ىف تنعلا نم هيف

 ٠ نيملسملا لونت ضعب نم ليق

 6 ضيحت نمم ىهو رهشاألاب تدتعا آ رما نعو : ةلأسم وبع

 ؟ كلذ ىلع تجوزتو

 تمرح دقو { امهنيب قرفيو كلذ ف ةروذعمب تسيل اهنا : اولاتت دمغخ

 تدتعاغ \ ضيحلاب اهتدع تناك اذا ، اهب زاج دق ناك اذا آدبآ اهجوز ىلع

 ١ ذاو 6 اهل رهملا همزليو 6 ضيحلاب تدنعاف روهشلاب اهنندع تناك وأ 6 روهشلاب

 ٠ ملعأ هللاو ك تياثف جيوزتلا امآ و 6 رهم ١ هيلع بجب مل اهي زجم مل

 ء هنم اهتعجر هيف كلمي يعجر اقالط هتجوز قلط لجر نع لئسو

 ىوت مث ك رثكآ وأ ةنس ردقب ةدملا نم هللا ءاش ام ةدعملا ىف تذخأو

 نوكتف ث هفلخ امم اهئاريم تبلطو س اهنندع ضقنت مل اهنآ تعداخ & اهقللحم

 ةدع اهيلعو س ثاريملا اهلو ، ضيحلاب اهتدع تناك اذا ةعومسم اهاوعد

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهنيمي مم اهجوز اهنع فوتملا

اهنعجر هبغ كلمي قالط اهجوز اهقلط اذا ةآرملا نأ رثألا ءاج : باوجلا



_ ٧٠١ 

 اهلوقو س ةدعلا ىف تمادام هثرت هنآ س اهندع ءاضقنا لبق تامو س اهاضر ريغب

 مل اهنأ ك اهيلع نيميلا هل نم اهنم اهبلط نا اهنيمي مم ضقنت مل اهنأ لوبقم
 ىنلا ةدملا ىضمت نآ ىلا ضيحلاب دتعتو ضيحت نمم تناك نا ضقنت

 ٠ اهجيوزت اهدعب زوجي

 مهلوحغ نم املعلا رثكآ و 6 ء املعلا نبب ريثك فالتخا كلذ فو

 ةسمخ نم وهو ، نسلا ىف تاسئوملا نم ريصت ىتح اهجيوزت نوزوجي ال

 ٠ كلذ دعب رهنألاب دتعتخ كلذ ف آضيأ مهفالتخا ف نيتس ىلا ةنس نيسمخو

 نم لوق ىلعو ٧أ ةدملا هذه ىلا ةقدصم ىهف لوتلا اذه ىلعو

 ٠ اهدعب اهجيوزت زيجي ىتلا ةدملا ىلاغ ى ادعاصف ةنس نم كلذ نم لقأب لوقي

 همحر ىدلاو هب لمعب الو س هب لمعن الو س اذهب لوقن الف نحن امآو

 دعب الا اهجيوزت زوجي ال : لوقي ىذلا لوقلاب لمعي ناك لب ع ىلاعت هللا
 اذه ىلعو 0 ادعاصف ةنس نيسمخو ةسمخ نم س تاسئوملا نم ريصت نآ

 ٠ اهلك ةدملا هذه ق ةقدصم ىغ

 هيغ زوجي اميف نيملسملا نيب مكحي نآ هل ضاق لكو ث ملاع لكو

 وهل هنا هسفن ىق هارب امب لمعب نأ كلذ ىف همكح توبث مزليو ع ىأرلا

 ةنس ماكحأ وآ ك ىلاعت هللا باتك ماكحأ نم اهاري ججحب قحلا ىلا برقألا

اهب ءاج نم وآ ، نيملسملا نم لودعلا ماكحآ وأ ص ملسو هبلع هنلا ىلص هيبن



_ ١٧١ 

 ىل ١ ب رقآ وه هنأ هسح ف ٥ 6.7 و | هسفن ق هل ليختب ام ىلع ال

 ١ ملعآ هللا و هريغ ىلع هلضفو هادع ف اها رب ةحيحص ةجح ريغي قحل ٠

 ئ م امأ ةسمخ اهضيح ةدع تناك اذا ةقلطملا نع هتلأس : ةلأسم وج

 ح مايآ ةثالث ةثلاثلا تضاحو ث لماوك اسمخ نيتضيح قالطلا دعب تضاحف

 ؟ كلذب اهتدع ىضقنت له

 ةمات ةضيح ضيحت ىتح كلذب اهتدع ىضقننت ال ليق هنا ىعم : لاق

 دقو ى اهضيح مايأ تضقنا اذا : لبق هنأ ىعمو ع اهضيح مايآ مامت ىلع

 & ادعاصف ثالثلا نم ضيحلا نأل ، ضيحلا مكح اهل مت دتو ، اثالث تضاح

 ٠ اهندع تضقنا دقف سمخلا تضقنا اذاف

 ليق ةنلاثلا ةضيحلا ق ثدالثلا ض بح دعب تجوزن ناغ : هل ثلت

 ؟ امهنيب قرفب له ، كلذب ةلهاج س سمخلا ءاضقنا

 3 امهنيب قرغ هيف فالتخالا ام ىنعم ى ةدعلا ىف تجوزت اذا : لاق
 ٠ ىدنع اميف لطاب ةدعلا ق حاكنلا نألا

 هأ ، آدبأ هيلع مرحتأ ، اذه ىلع اهب لخد دق ناك ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىلع ماقملا امهعسيو حاكنلا هل ددجت

٢ 

 % هيف فالتخا ال اميف د ساق حاكن ىف اهئطو اذا هنأ هملعآ ال : لاق

٠ انباحصأ لوت ىف هيلع دسفت اهنآ الا



_ ٧٢ 

 دعب اهتطو و ۔ سمخلا تضخنا ىتح اهآطب ملو اهجوزت ناف ث هل تلت

 ؟ آدبأ هبلع مرحت له لوذلا جتيوزتلاب كلذ

 كلذ ىف اهل هأطو نآ ىدنع جرخيخ آدساغ حاكنلا ناك نا : لاق

 ٠ هيلع اهد .غيب

 ؟ قافتالا ىنعمب كدنع دساف ح اكن اذهف : هل تلق

 ٠ عيمج نيلوقلا ىنعم ىف دساف هنا ىعم : لاق

 تضقناو ترهطو © ةثلاثلا ةضيحلا ف اموي تضاح ناف : هل تلق

 ،۔ اثالث تضاح اذا اهنا لوقي نم لوق ق كلذب اهندع ىضقنن له ء سصخلا

 : لوقي هنأل هلوق ف لوقلا اذه بحاص عم كاذ ىل نييب ال : لاق

 ٠ مايأ ةثالث ضيحلا لقأ

 ؟ موب ضيحلا لقأ نا لوتب نم لوق ىلع كلذ جرخيف : هل تلق

 لوقلا ىنعم ىلع كلذك ىدنع ناك كلذ ىنعم تبث اذا هنا ىعم : لاتق

 قف ة رهاط ىهو سمخل ١ مامتب نأ رخآلا لوقلا ىنعم تبث اذا ي رخآلا

 ضيحلا مكح بجوم وه ام مامنب نوكي نآ دعبب الو آضيح نوكي ع نيمويلا

.. ..



_ ٧٣ 

 اهنأل ، قافتالا ىنعمب رهطلا مايأ ال مدلا مايأ ضيحلا مكح امناو

 ضتئاحب تسيل اهنأ قافتالا ىنعم ابجوم ناك اهلك اهضيح مايأ ترهط ول

 ٠ ةالصلا ىنعم ف الو ي ةدعلا ىنعم ف

 : ىراوحلا ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 ةماثالا اهتتآو س نينضيح تضاحف اهجوز اهقلط ةآرما نع لئسو

 ؟ اهدري نأ اهجوزل ةماثالا اهنأتن مل ةثلاثلا ةضيحلا ىف تناك املغ ث امهيف

 ٠ جاوزالل لحت الو 6 اهجوز اهدرب ال : لات

 : دبعس نم حل اص خيشل ا نع : ةلأسم 7

 .ء لاح ىلع ةقفتم ضيح ثالث اهل قفنت مل اذا ةقلطملا نع هنلآسو

 ىضقنت الآ هيجعر : لوقي هللا همح ر رمع ني دمحم انخيش ن اك : لاق

 نم ةضيح لك س ضيح ثالث تضاح اذا ىنبجعيف انأ امأو س كلذب اهتدع

 ةضيحلا نع ةرخآلا ةضيحلا تضقنا اذا لبق نم اهيف ضيحت تدوع ىتلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 اهتدوع ىتلا

ىهو ىلوالا اهتداع لثم تضاحو تقفلط ةأرما فو هنمو : ةلأسم وبع



_ ٧٤ 

 نيرشع ترمهطو م امآ ةسمخ تضاح مث 6 ًاموب نبرشع ترهطو م ادأ ةين امث

 % اهقلطم توفتو ث اهتدع كلذب ىضقنتآ ح م ايآ ةينامث تضاح مث ك اموي

 ؟ ال مآ جاوزالل لحنتو

 تلستغا دق تناك اذا ةفصلا هذه ىلع هتتاف دقف اهقلطم امأ : لاق

 وآ “ تاولصلا نم ءىشل ءاملا مدع دنع تمميت وآ ڵ ةثلاثلا ةضيحلا نم

 ٠ ضئارفلا نم ةالص اهتناغ نآ ىلا ، اهضيح ءاضقنا دعب لسغلا تكرت

 ، كلذ اهل زئاج لوق : نالوق هيفغ اهقلطم ريغب اهجيوزت زاوج امأو

 تدعق نيتللا نيتضيحلا قوف ةضيح ضيحت ىتح كلذ اهل زوجي ال لوقو

 ع لوألا لوقلا ىنبجعيو ، مايآ ةينامث ةضيحلا نوكتو ى مايآ ةينامث امهيف

 ٠ ملعأ هللاو

 ةيناغلا كلذكو 6 نبمويب ةضيح لوآ ثتضاح ١ ذا ةآرم ١ ق و : ةلآسم وبع

 اذهب دتعتآ س اهندع فيك تقلط اهنا مث ؤ اهل ةداع كلذ ناكو ث ةثلاثلاو

 ؟ ال مآ ناموي وهو اهل ةداع راص ىذلا ضيحلا

 وه ىذلا ناموي وه ىذلا اهضيح ةأرملا هذه تضاح ناف : لاق

 ةثالث ىضمت ىتح اهتدع ىضقنت الف س رهشأ ةثالث ىضقنت نآ لبت اهل ةداع

 ضيح ثالث اذه اهضيح ضيحت نآ لبق رهشأ ةثالث تضم ناغ س رهشأ

. ءالؤه اهناضبح ضيحت ىتح اهتدع ضقنت مل ث اهتداع ئلع



_ ٧٥ 

 ضيحلاب ةدعلا ىضقنن الو ل مايآ ةثالث ةدعلل 7 !ا لقأ نا . لبتو

 كلتو ث مايآ ةثالث نم لقأ اهضيح ناك ناف ، مايأ ةثالث اهضيح نوكي نأ الا

 بسحأو 6 رهشألا نود ضيحل ام الو 6 ضيحل ١ نود رهشألاب ىضقنن ال و

 نم نيتدعلا ىدحا تضقنا اذا هنأ طايتحالا ىلع اهلو هل بحتسي هنآ

 ٠ ى رخأل ا

 وآ مايأ ةعبرأ ردق قالطلا ةدع نم ىقب دقو جوزلا تام ناغ : تلق

 ؟ ال مآ ةتيمملا ةدع ىلا عجرتآ ث نيموي وآ موي وأ ث مايأ ةسمخ

 ةدع ناغ ى ةمجرلا هيغ جوزلا كلمي قالطلا اذه ناك اذا : لاق

 اهيلع نوكي الو ، قالطلا ةدع اهنع لطبتو س قالطلا ةدع خسنت ةافولا

 ناف ، ىضم اميغ رظني الو \ توملا نيح نم كلذ ىدتبتو ، ةاخولا ةدع الا
 تدتعا ث در امهنيب الو ، ةمجرلا هيف جوزلا كلمي ال قالطلا اذه ناك

 ثالث ضيحت ىتح توملا لبق ىضم امب ةدعلا ىلع ىنبتو ، قالطلا ةدع
 ٠ ضيحلاب اهتدع تناك نا ضيح

٠ ملعأ هللاو 6 روهشلاب اهندع ىضقغنن ىنحف 6 روهشلاب اهندع ثناك ناو



_ ٧٦ 

 آرشع ضيحت نا نود اهتقو ناكو هتجوز قلط نمو : ةلاسم دهع

 ٠ هريغب جوزتت نأ زوجي الو ص هنم تناب دقف

 : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لاق : ةلأسم دج

 ةثالث هلقآو 0 م ايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نا : لاق نم لوقب ذخآ انآ

 ، اهجوز اهقلط موي نم ةآرملا ةدع نوكن امنا : ليقو ث ةقلطملا ىف الا مايأ

 رهاظ ىذلاو س دقف ام موي نم دقغ ى ذلاو ڵ تام ام مويب نم تام ىذلاو

 ٠ كلذ اهغلب موي نم ال اهنم رهاظ ام موب نم

 ةعبرأ تضننا وآ 6٧ دت وآ قلط وآ تام موب نم اهتدع تضقنا دقو

 دعب اهيلع ةدع الو ب جا وزألل تلح دقف رفكب ملو % اهنم رهاظ ذنم رهشأ

 ذنم نينس عبرأ تلخ اذا اهجوز دوةغملا نأ ربغ ث الماح نكت مل نا كلذ

 ١ ةتيمم ٠

 مدلا اهنع مطقني الف تضيحتسا اذا ةقلطملا نعو : ةلأسم ده

 اذاف س اهضيحم تقو ىرجت نآ رمؤت اهناف س اهتدع ىضقنت ىنم اروهش

 عجر اذاغ ى ةالصلا هل كرتنف ناك ام ىلع مدلا دازو ، اهضيحم تقو ءاج

. تلص ناك امك مدلا



_ ٧٧ 

 ضعب لات دقف ص ناصقن الو ةدايز فرعت ملو % اهيلع هينسشا ناغ

 .. . ةضدح لكل لعجت نأ مدلا اهب ما د ١ ذا : رخآ لوق اهيغو

 ٠ اموي نيعبرآو

 نا اهنأ اذه فق هب ذخأن ىذلا : هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق

 ترظتنا مدلا اهب ماد ناف ث اهيخ ةالصلا تكرت اهضيح مايآ فرعت تناك

 امهتعمجو ، الغ نيتالص لكل تلسغ مث ، نيموي وأ آموي اهضيح مايآ دعب

 ٠ مايأ ةرشع ىلا كلذ لعفت

 كلذ لعفت ، رجفلا ةالص تلصو تلسغ رشع دحأ موي ناك اذاف

 ء ورت ةثالث تلعف ١ ذاغ 6 اهضيح مايأ ردقي كرتنو ىلصتو لسغن 6 آرشع

 ٠ اهندع تضقنا دنم

 اهل ىضم اذاف ، ارشع تكرت مث & آرشع تلص اهضيح م ايأ فرعن مل ناف

 ٠ هللا ءاش نا اهتدع تضتنا ء انفصو ام ىلع تاضيح ثالث كلذ نم

 مدلا اهب رمتسا اذا ةقلطملا ىف فلتخا : ليقو : ةلاسم ده

 ؟ تضيحتساو

 



 ةرثع ) يلصن مث % اهضىح : مايأ مايصلا و ةالصلا كرتت : لانق نم لاقف

 ٠ اهندع تضتنا ء ورق ةثالث كلذ ىلع اهل ىضم أذاغ ؤ مايأ

 دتعت : لاق نم لاقو ء رهشأ ةثالث اهندعو ةببر هذه : لاق نم لاقو

 . ضيحلل رهشأ ةئالتو س لمحلل رهنأ ةعست

 تناك ىتلا مايألا كلت تناك اذا ةضاحتسملا نا : لاق نم لاقو

 ةضاحتسملا تناك اذاف س كلذ لبق هارت نكت مل ام مدلا نم ىرتس اهيف ضيحت

 رت مل ام ىلبت نأ لبق اهيف ضيحت تناك ىتلا اهضيح مايآ دنع ىرت اذكه

 ٠ رهشأ ةثالن اهندعغ 6 كلذ دعبو كلذ لبق

 ، ريثكلا كلذ اهنع عطقنا مث س اهضيح اهيغ رثكي ىتلا مايألا ترم اذاف

 تضاح اذاغ س تلسنغا ضيحب سيل كلذ دعب تآر ىذلا كلذ نأ تفرعو

 ٠ امهتدع تضقنا دقف % ضيح ثالث وحنلا كلذ ىلع

 ةثالث ىلع ةحدلا و { ٥ دمو قالط : ناتلصخ ةدعلا و : ةلاسم وع

 ٠ لمح عضو ةدمو ضيح وهو( ء رقأ ةدعو ئ مايآ ددع ق ةدم : هجوأ

 غلبت مل نم ةدعو 5 اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع مايأ ددع ىه ىتلا ةدملاف

 ىئاللاو ) : هركذ لج هللا لوغ اذه ف ةجحلاو ي ةسئوملا ةدعو ، ملحلا

 ىئاللاو ٠ رهشأ ةثالث نهتدعف متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا نم نسي

. ( نهلمح نعضي نأ نهلجآ لامحألا تالوآو نضحي مل



_ ٧٩ 

 : ىلاعت هللا لانت ، اهجوز اهب لخدي مل ىتلا ىهو اهيلع ةدع ال ةنلطمو

 نهوسمت نأ لبن نم نهومتتلط مث تانمؤملا متحكن اذا اونمآ نيذلا اهيأ اي )

 ٠ ( اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكلامف

 & مايأ ةرشعو رهنأ ةعبرأ مايأ ةدع ىهو ، اهجوز اهنع فقوتملا ةدعو

 نصبرتي ًاجاوزآ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) : هركذ لج هللا لوقل

 ٠ ( آرشعو رهسأ ةعبرأ نهسفنأب

 ةمبرأ رمت وأ ، اهلمح عضت نآ نيلجألا دعبأغ الماح تناك ناو

 ٠ آرشعو رهشأ

 . عضبلا نع جوزلا كلم عافتراب ةرحلا ىلع بجت ةدعلاو

 ىلع اهتدعو ، ميرحتلاو كلملا عافتراب نيئيسث دحأل ةمألا ةدعو

 ٠ ةدملا ف اهعم ىوتست اهناف لماحلا الا ةرحلا نم فصنلا

 نم فصنلا ةفرعم مدعل ضيحلاب ناتضيح اهتدعو ، ناتنثا اهقالطو

 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ

 اهءاج مث ، روهشلاب دتعت تناك ى ضيحملا نم تسئي دق ةآرماف : تلق
؟ منصت فيك ى مدلا



_ ٨٠ 

 ٠ روهشلاب الا دنعل الو ك موصلاو ةالصلا نع دعفنن : لاتق

 ةضاحتسملا عنصت ة امك ةالصلا ىف عنصت ة : لانق نم لانتو : هريغ نمو

 ٠ روهشلاب اهتدعو ىلصتنو لسغت

 اهتتلط اذا اهنندع مك ع دلت الو ضيحت ال ةأرما نعو : ةلأسم ده

 ؟ اهجوز

 ، رهنأ ةثالث اهتدع :: لاق نم لاقو ،“ ةنس هذه ةدع نا : اولاق دنف

 ٠ ذخأن هبو ، انيلا بحأ لوألا لوقلاو

 6 رصحن د ملو 6 اجوز ثجوزن ةأرما ق لوقن امغ : تلق : ةلأسم وج

 ؟ هنم اهتدع مك ث اهجوز اهقلط مث

 رهشأ ةعسن اضيأ دنعتو ؤ هنم نيبت مث س رهسثآ ةثالث دتعت : لات

 ٠ ةنس كلذف لمحلل

 مث ئ ةدحاو ةضىح 7 ثتضاح ةتلطملا ةأرملا هذه تناك ناف : تلق

 ؟ ضيحلا اهنع عفترا

 ٠ تجوزن ةنس نينس اهل الخ اذا : لاق

 تضاحف تتلط ةريغص ةيراج نع باوج ق هللا همحر هنع تدجو اميق

؟ ضيحلا نم تسيآو ضيحلا اهنع مطقنا مث ، نينضيح



_ ٨١ 

 ىسوم لوق 05 تعاش نا جوزت مث 6 رهشأ ةعست دنعن : ل انت

 ٠ حصأ لوألا

 ضيحلاب اهتدعغ تضاح دق .تناك نا هذه : نسحلا نب دمحم لات

 ٠ ضيحملا نم سيت ىتح

 ء اضقن ا ليق تضاح ناغ 6 رهشأ ةثالث ةييصل ١ ة دعو : ةلأسم وبع

 ٠ لية هنا ىعم اذكه ے ضيح ثالث فنأتست ضيحلاب ةدعلا تناك رهنأ ةثالث

 : ديعس وبآ لئسو : ةلآسم وج

 تيضرف ةنسب هتوم دعب تغلبغ ، اهنع تامو لجر اهجوزت اذا ةيبص نع

 ؟ تغلب نيح جوزتن نأ اهلو اهابص ىف اهتدع تضقنا دن نوكت له ث اجوز هب

 جوزتت نأ اهلو اهابص لاح ق اهتدع ىضقنت ليق دن هنا ىعم : لاق

 لوألا و 6 غولبلا نم تضر نبح ةدعلا فنأتست : لاق نم لاقو 6 تغلب ١ ذا

 ٠ ىلا بحأ

 : هللا همحر دردعس نب دمحم ميها ربا ىبآ نع باوج نمو : ةلأسصم وج

 ؟ هنع تتامو & اهنع تام وآ ، اهننلط مث ع اهئطوو ةيبص جوزت لجر نعو

 تضقنا اذاغ \ رشعو رهشأ ةعبرأ ليقو ، رهشآ ةثالث تيملا نم اهندعغ

) ١ . ح نئ ١ زخلا __ ٦ م (



_ ٨٢ 

 % ثاربيملاو س ءطولاب قادصلا اهلو ث جيوزتلا اهل زاجو “ جوزتت نأ اهلف ث اهندع

 ٠ ملعآ هللاو 4 جوز مم تناك ولو

 : هللا هيضر ديعس ىبآ باوج نمو : ةلاسم وج

 ، ىبصلا تام مث ، ةيبص جوزت وآ ع غلاب ةآرماب جوزت اذا ىبصلا نعو

 ٠ غلابلا ةآرملاب زاج دتو

 ؟ اهجوز اهنع فقوتملا ةدع اهيلع له : تلق

 نأ هللا همحر خيسثلا باوج نم هانفرع ىذلاف س تفصو ام ىلعف

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، اهجوز اهنع فوتملا ةدع اهيلع سيل

 ٠ اهجوز اهنع فونملا ةدع ىبصلا نم اهيلع سيل ةيبصلا كلذكو

 اهب زاج دتو تام مث جيوزتلا ريغغ ىبصلا غلب اذا كلذكو : تلق

 ؟ ال مأ ةدع اهيلعأ ، هئابص ىف

 اهيلع تبثي اهجوز نكي مل هنا ، ةدع اهيلع سيلو ىلوألا لثم هذهف

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، ةدعلا هيف

 زاج ناكو 0 اهجيو زنب ىضر دقو س هغ ولب دعب اهقلط نا كلذكو : تلتف

؟ ال مآ ةدع اهيلعأ س هئايص ى اهب



_ ٨٣ 

 ىهو ث هئابص ىف اهب لخد ىتلا ةأرملا هذه ىف تفصو ام ىلعف

 هانفرع ىذلاغ ع هغولب دعب اهب لخدي نآ لبق اهقلط مث ى اهب ىضر مث ، غلاب

 لخد اذا الماك قادصلا هيلع نأ هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا لون نم

 هيلعف اهب لخدي نآ لبق اهتلط مث ، هغولب دعب اهب ىضر مث ث هئابص ف اهب
 . قادص هيلع سيلف اهب ضري مل ناو ، الماك قادصلا

 & هغولب لبق اهئطو ناك دتو ، هغولب دعب اهب لخدي مل اذاف ى ةدعلا امأو

 ئيش اهيف ظفحآ الغ ع اهب لخدي نآ لبق اهقلط مث ، جيوزتلاب ىضرف غلب مث

 سيل نأ كلذ ىف رظنلاو ةروشملا ىلع لوقأ ىنأ ريغ ، ةدعلا ىف

 ٠ ةدع اهيلع

 الجر نآ ولغ س ءاوس هعبصأو ىبصلا كلذ نأ رثألا ءاج دق هنأل

 اهلط مث ، هتأرما ىهو ث اهجرف ىف هعبصأ جلوأغ غلاب وهو ، ةأرماب لخد

 نوكي امه رهاظلاب مكحلا ف ةدعلا اهيلع بجوي الوخد اهب لخديب ملو
 اهيلع ناك ام اهيلع هلل اميخغ قدصت الو ث اهل ام ىلع قدصت نأ اهل

 ٠ همعبصآ نم ةدع

 ٠ هنآرما ىلع ةدع الو هل ركذ ال ىذلا بوبجملا نأل

 قادصلا نينعلا ىلعو ء ةدمعلا هتآرما ىلع : اولاقف ىصخلا امأو

قادصلا كلانه همزل امناو س بوبجملا كلذك © رظنملاو سلاب



__ ٨٤ _ 

 همزل امناف { ةآرملا هذهب ىضرف غلب اذا ىبصلا كلذكو س رظنلاو سلاب

 ٠ ةدع اهيلع نكن مل حاكنلاب ضرن مل ناو س ءطولاب قادصلا

 هاضر عم لوألا ءطولاب قادصلا هيلع بجو حاكنلاب ىضر اذا هنكلو

 ٠ حاكنلاب هاضر عم لوألا ءطولاب قادصلا مزلي دننو ، حاكنلاب

 ىذلا اذهف س ةدع هيلع سيل نمل الماك قادصلا مزلي دقو

 ىخرأغ ، هغولب دعب اهب الخ نوك نآ الا ي ةدعلا هذه ىف ةآرملا هذه ىف ىدنع

 هللاو س مكحلا ى ةدعلا اهيلع ناغ ص اباب اهيلع قلغأ وآ ، ارتس اهيلع

 ٠ باوصلاب ملعأ

 نآ لبق ةقيلطت اهقلط مث ؤ اهجيوزتب ىضرخ غلب نا لوقت ام : تلق
 ء ةدحاو اهقلط مث اهب زاج ىنعأ :: تلق ، هغولب لبق اهسسم وأ ا اهسمي

 ؟ ال مآ ثا ريم هنم اهل ٧ تام مت

 ائيش اهيغ ظفحن ال انا انلق دنقو ى ةدعلا هذه ق باوجلا ىضم دتغ

 ٠ هانفلاخو قحلا نع هيغ انيمع امم هللا رفعلنسن هننسىن نحنو 4 انلق ىذلا لوقلا ريغ

 ةدع اهيلع سيل هنآ ح هانيذتحا ىذلا انلببسو هانلق ىذلا انلوق ىلعف

 نأ لبق اهتنلطو ، هغولب دعب ىضر مث ، هغولب لبق اهب لخد امنا ناك اذا

٠ هغولب دعب اهب لخدي



 ء ديدج حاكنب الا ةعجر اهيلع هل سيلف ةدع اهيلع سيل ناك اذاف

 نم اهلثم ةدع اهسفن سبحنو \ هضرم ىف اهقلطي نآ الا اهنم هل ثاريم الو

 ٠ ثاريملا اهلغ 6٧ نهب لوخدملا

 امأو ث اهب هلوخدب الماك قادصلا اهل نا : تلق دقف قادصلا امأو

 لبق اهقلط مث ، هغولب دعب اهب ىضر مث ، هغولب لبق اهب لخد نكي مل اذا

 & اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو س قادصلا فصن اهلخ ، اهب لخدي نأ

 نوكيف ، كل تفصو ام ىلع ضرملا ىف اهتلطب نأ الا ، اهيلع هل ةعجر الو
 ٠ اهلثم ةدع تدتعا مث ، اهسفن تسبح نا هنم ثاريملا اهل

 ، قادصلا فصن اهل : لاق نم لاقو ى الماك قادصلا اهل : لات نم لاقو

 ٠ هوجولا هذه ق انفرع اذكهو

 ىذلا لكو ث ةروشملاو رظنلا ىلع اهيف ىلوق كتملعأ دقخ ىلوألا امأو

 ىلوآ قحلاو 0 هللا ءاش نا رظنو ةروشم وه امنا . هي كنلا تعنك

 ٠ عدو ام ىلوآ ربكلاو ةسائرلا لامعتساو 6 عبتم

 © ىلعو كسفن ىلع قافسشالا رظن هللا ءاسث نا كلذ عيمج ف رظناف

 خيسلا باوج ف ترظن ىنأ ملعاو ث هللا ءاش نا باوصلا لثتماو

اهب جوزت ىتلا ةيبصلا ف ىتلا ةلاسملا تبتك نأ دعب ث هللا همحر



_ ٨٦ 

 ١ هنع تم دجوغ % هت ابص ق اهب لخ دو ؤ ىبصل  6٧هت ايص ق اهب لخ د اذا هنآ %

 . فوقوم هلك هحاكنو هجيوزت نا ، هئابص ى اهقلط مث

 خسف ناو ث ةقلطملا ةدع اهيلعف هغولب دعب قالطلاو جيوزتلا مثآ ناغ

 تام اذا امآو س هقالطو هجيوزن _ ةخسن _ ةدعلا اهيلع تبثت مل جيوزتلا

 ٠ اهيلع ةدع ال و ثاريم اهل سيلف 6 ضرن ملو اهنع

 جيوزتلا متأ نا ةدعلا اهيلع لعج دق خيسلا ناك اذا اذه ىلعف

 ابصلا قالط اذه نأل س بجوآ اضيأ ةدعلا اهيلع نأ كتلآسمغ قالطلاو

 دعب اهب لخد نكي مل ولو ، غولبلا ق هب ىضر اذا ةدعلا اهيلع بجوأ
 ٠ غولبلا

 & اهقلط مث س غولبلا دعب جيوزتلاب ىضر مث ى ابصلا ق اهب لخد اذاف

 اهلف ةدعلا اهيلع ناك اذاو س ةدعلا اهيلع نوكن نآ بجوآو ىرحأغ

 ةدعلا اهمزل دت هنأل س لوقلا اذه بسح ىلع ةعجرلا هيلع اهلو س ثاريملا

 ، هكرت وأ هيلع برضلا ىف كيأرو س لوألا لوقلا ريغآ ملو ع لوألا ءطولاب

 ٠ هللا ءاش نا قحلل فلاخم ريغ هنآ وجرأو

 تركذ ام ساابق ىلع لوقلا اذه لاق هللا همحر خيشلا نآ بسحا و

 ليق اهثطو ناك دننو ث غولبلا دعب جيوزتلاب ىضر اذا قادصلا همزلآ هنآ كل

لوقلا اذهبو %ڵ لمعتسا ام ىلوآ ظفحلاو سايقلا ق نسحي اذهو © غولبلا



_ ٨٧ 

 تئش ناو ث نيملسملا راثآ ىف هللا ءاش نا هبللطت ىتح كلذ عدنو ذخأنا

 هللا ءاش نا هيلا كلذغ هريغف ٠

 بسحأ اميغ ديعس ىبآ باوج نمو : ةلاسم اه :

 ؟ ةيبصلا ةدع مك : تلقو

 تغلب ىتح رهشألاب اهندع ضقنت مل ناغ س رهشآ ةثالث ةيبصلا ةدعف

 4 رهشألا نم ىضم دق امي دنعنت الو 6 ) ضيح ثالث ) ضيحل ف اي دنعن تعجر

 .٠ ضيح ثالث ةديدج ةدع فنأتسنو

 اهيلع نكي مل رهشألاب اهتدع ىضقنا _ ةخسن _ تضقنا دن ناك ولو

 نم اهمتتست مل ةدحاو ةعاس اهتدع نم اهيلع ىقب ولو ، ضيحلاب ةدع
 ىف اهدرب نأ اهجوزل ناكو س ضيحلاب ةدعلا ىلع تضاح ىتح روهشملا ةدع

 ٠. باوصلاب ملعأ هللاو ، كلذ مهفاغ ، ةدعلا

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشل ا نع : ةلأسم وج

 ح رهمشأآ ةثالث ءاضقنا دعي تجوزنو ثقلط اذا ةقهارملا ةيبصلا فو

 ؟ اهيبارتأ غلب دخو

ناو ث طايتحالا ىلع ةلماك ةنس ةقهارملا ةيبصلا ةدع نا : ليق دقف



_ ٨٨ 

 « كلذ داسقب لوقأ الغ & جوزلا اهب لخدو ئ رهسأ ةئالث ءاضقنا دعي تجوزت

 . ملعأ هللاو ، ءطولاب اهرهم ىدنع هيلعو 5 امهنيب قرفي الو

 ء ةيبص جوزتن وآ 6 اغلاب ةأرما ج وزت اذا ىبصلا نعو : ةلأسم وج

 ٠ غلابلا ةأرملاب زاج دقو % ىبصلا تام من

 ؟ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلع له : تلق

 سيل نآ هللا همحر خيسلا باوج نم انفرع ى ذلاغ : تفصو ام ىلعف

 . ملعآ هللاو ،اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلع

 اهنع فقوتملا ةدع ىبصلا نم ةدع اهيلع سيلف ةيبصلا ةجوزلا امأو

 . امجوز

 ىف اهب زاج دقو تام مث ، جيوزتلا ريغف ىبصلا غلب نا كلذكو : تلق

 ؟ ال مآ ةدع اهيلع 6 ٥ ايص

 تبثت اجوز نكي مل هنأل ، ةدع هنم اهيلع سيلو س ىلوألا لثم هذهغ

 ٠ ملعأ هللاو س ةدعلا هنم اهيلع

 : ىغئاصلا ديعس نب ملاس خيسلا نع اهلعل : ةلاسم ده

اهجوز ضرم مث ث اهوبآ تام مث ؤ اهوبآ اهجوز ةيبص نع لئسو



_ ٨٩ 

 نم اهجوز حص مث س اهمعو اهتمعو اهمآ اهقادص نم هتأربأو اهعلاخو

 5 نامز ىرهشو 0 انامز رهست فصن دعب تامو ضرم مش ؤ كلذ هض رم

 ، اهجوز لام نم اهتتادص اهل بجيو ص اهجوز اهنع فقوتملا ةدع اهيلع بجيأ

 ؟ ال مآ ثاريملا اهل بجيو

 اهجوزت دم اهوبأ اهجوز ىتلا ةيبصلا هذه تناك ناف : باوجلا

 6 اهتطوو آرتس اهيلع ىخرأو 6 اياي اهيلع قلغآو اهي لخدو 6 قا دص ىلع

 ٠ نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةدعلا اهيلعف ء اناب وأ ء ابعجر اقالط اهقلط مث

 تناك اذا رهشأ ةثالث اهتدع نا : لوتغ ك اهغلطم نم اهتدع ف فلتخاو

 ٠ ةتها رم تناك ولو رهشأ ةثالث اهنندع نا : لوتو س ةنها رم ريغ ةرخص

 ةثالثو س لمحلل رهشأ ةعست ، ةنس دتنعتف ةقهارم تناك نا : لوقو

 : لوقتو ث نيملسملا لوت رثكأ وهو ى طايتحالا ىلع لوقلا اذهف س ةدعلل رهشأ

 ٠ نيتنس ىلا جوزلا قحلي دلولا نآ لبق نم رهشأ ةثالثو نيتنس دتعت اهنا

 قادص نم اهتمعو اهمع نمو ةيبصلا هذه مآ نم نآ رملاو علخلا امآو

 ىلا فوغخوم كلذو ء نبملسملا دنع زئاج الو تباث ربغ هناخ 6 ةيبصلا هذه

 وهغ 6 اهجوزل نآريل ١ تمنآو 6 ملحل ١ تغلب ن اغ ةيبيصل ا هذه غولب

 ٠ ًاعلخ ربصيو مان

ّ اعلخ ال امالط : 7 ٠ ..... . هب ىضرن ملو ٩::ضشخت ناو



_ ٩٠ 

 ٤ رارض ريغ هنأ حصي ىتح رارض هنا لوق فالتخا هيغ ضيرملا قالطو

 ' ه رارض هنآ حصي ىتح رارض ريغ هنا : لوتو

 فوخم ضرم ىق انئاب تالط هتجوز قلط اذا غلابلا ضيرملا لجرلا امآو

 ربغ هنآ حصي ىنح هثرن اهنأ لوقلا رثكأ ىفغ ڵ ةدعلا ق ىهو 6 تامو

 . لوتلا اذه انبجعيو ك اهل راضم

 وآ ةدحاو اهتلطو ء اهي لخدي مل ناك ناو ص اهب لوخدملا ف اذهف

 ز ةدعلا رادننمي جاوزألا نع اهسفن تسبح ناف ، هنم تناي دقغ رثكآ

 ٠ هئرن اهنآ لوقلا رثكأ ىفغ ةدعلا ءاضقنا لبق وه تامو

 ىفغ 6 ةحبحص ةغلاب ىهو اهنم بلطم ضيرم وهو اهعلاخ اذا امآو

 5 ةضيرملا ىه تناك ناو ث ةدعلا ىف ىهو تام اذا هثرت ال اهنآ لوقلا رثكأ

 . اهنم بلط ريغ وأ اهنم بلطب ناك هثرت اهنأ لوقلا رثكأ ىفف

 دحآ ةدعاسم ربغ نم دعقيو هيغ موقي ضرم ق اهقلط نا امآو

 ضرملا ىف كلذكو ى حيحصل ا لتم اندنع وهف س هسفنب ىشميو ث هدنسب

 ٠ فوخلا ربغ

ةيبصلا هنجوز قلط نآ دعب جوزلا اذه تام اذا امأو ى مهدنع هب لومعملاو



 س ٩١

 ةدع ال : لوقغ ث قالطلا نم اهتدع ىضقنتن نآ لبق ء اه وبأ اهب هجوز ىنلا

 ٠ اهايص ف ةنيمملا ةدع دتعت نأ اهل نا لونو ث اهغولب دعب الا ، اهيلع

 ىلع اهلو ث مايآ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةتيمملا دعب اهلهأ اهنوذخأيو

 % اهتطوو اهي لخد دت ناك نا مان اهثاريمو ، مان اهقادص كلاهلا اهقلطم

 ٠ ملعآ هللا و ؤ نيملسمل ١ لوق رثكأ ىلع اهجرخ سسم وأ

 6 ملسم اهجوزو 6 بانكلا لهآ نم ةآرملا تناك ناو : ةلأسم وه

 ٠ ةيناكملا كلذكو ى ةملسملا ةرحلا ىلع ام لثم ةدعلا نم اهيلعف

 ةدع ثلث ةدعلا نم باتكلا لهأ نم ةيمذلا ىلع : لاق نم لاتو

 ٠ ذخأن هبو 6 اندنع رثكأ لولا ىآرلاو 6 ةملسم ا ةرحلا

 ثلث اهيلعو ث ةملسملا قالط ثلث ةيمذلا قالط :: ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ ذخأن هيو ةديبع ىبأ لوت وهو ، ةملسملا ةرحلا ةدع

 : دمحم وبآ لات : ةلاسم دج

 ةقلطملا ةمألا نأ ىلع اوعمجأو ء ةرحلا ةدعك ملسملا نم ةصذلا ةدع نا

 ٠ اهلمح عضو اهتدع لماحلا

 ةدع ىف لوقلا ضعب ق اذهو معن : ناهبن ويآ هلعلو : هريغ لاق

ء ةينارصن وآ ةيدوميب تناك جرخي ملسملا نم باتكلا لهآ نم ةمذلا



_ ٩٢ 

 ثاريملاو ةقفنلاو درلاو س قالطلا ىف اذكو س اهتدع رهشألا وآ ءورقلاب تناك

 ٠ حضاو ىنعملاو لوقلا اذه تبسح ىلع ةدعلا ق تملسأ امهم

 نم ةدعملا ىف اذكو س ةيدلاك قالطلا ىف ةرحلا نم ثلثلا ىلع اهنا لينو

 ةلمج نم اهنأل ى حصأ لوألاو ، ىوري ةديبع ىبأ نع ام بسح ىلع ملسمل ١

 اذا هنكل ے رظنلا ىف باوصلا ىناعم نم جراخ ريغ هنألا زئاج : ىناثلاو

 مل ام هيلع لاكشا ريغ نم ةدعلا ف اهيف هجورخ نوكي نأ هبسثيغ ى تبث
 ٠ ملسسست

 اهل سايقلا ةيعرش ىلع ةدعلا ف ىهف ي تملسأ ةدعلا ىف ام اذا امأو

 ىف جرخي ام اهيغ جرخي اهب اهل آهيبسثت ةدعلا ى ةررحملا ةنئابلا ةمألاب

 ةيكلملا لوادي اهيف ىآرلا اذه ىلع ضقنلل ةبجوملا ةيرفكلا ةلعلا عافترال % كلت

 ٠ ةرحلا ةدع ىلا عجرتو ء ةلعلا عفترت عامجالا و ةنسىىلاب ةمألا ىف كلذل ةيجوملا

 ىلع ءانب عوجرلا سفن ىف ناواستي سايقلا بجوم ىلع امهنأكو

 هذه اهصخي امي الك ء ضقنلل ةيجوملا ةلعلا ع افنرال ث اهنم امهل مدقت ام

 ٠ ةيمالسالا تاملكلام كلتو 6 ةيرحلاب

 ةرئا آ ق امهعامتجال 6 {;ء ١ وس ىلع ةدعلا ق ناربيصي امهنأكو

ء تاملسملا رئارحلا نع امهضتنل ةبجوملا ةلعلا نع جورخلاو ث مالسالا



_ ٩٣ _ 

 ةملستسملا ةيمذلا ىلع نوكيو ث ةيكلملاو رفكلا كلذل ةبجومل ةلعلا تناك اذا

 ص كلذ لبق ةنئاب تناك ولو ، ةملسملا ةرحلا ةدع ملسملا نم دتعت نأ ةدعلا ىف

 امهيواستل اهتيرح لبت ع اهجوز نم ةنئابلا ةررحملا ةمألا ىلع كلذ نآ امك

 ٠ اعرش لثملا ىف

 هللا همحر ةديبع ىبأ لوق ةدملا ىف اهتحلب مل اذه ىلع اهنأكو

 لوق _ هلعل _ ىلع رخآ هجو نم اهتحملي هنكل هجولا اذه ليبق نم

 ىقبت ى اهتنونيبل اهتدع نأ ةنونيبلا دعب ةدعلا ىف ةررحملا ةمذلا ىف لوقي نم

 ثلثلا ىلع اهندع كلذك ةدعلا ىف تملسأ اذا اهناف \ ةمآ ةدع اهلصأ ىلع

 ةنئاب اهنأل ، سايقلا ىف ةديبع ىبأ لوق ىلع ىقبت ث ةملسملا ةرحلا ةدع نم

 ٠ لوقملا اذه ىلع ةدحاولاب

 ةنئابلا ةدعلا ف ةررحملا ىف لوقلاك س ثاريملاو ةقفنلا ىف اهيف لوقلاو

 ةدعلا ىف ريصت اهبف تادييقتلا هذه ىلع اهنأكو ، اهتقر نع اهجورخ لبق

 نم اهلالحنا لبق ةملسم تناك ول امك ، ملسملا نم ةدعلا ىف اهمالستساب

 ٠ ةدعلل تابجوملا نم ههيسشو قالطلاب حاكنلا .ةدنتع

 اهنآ قبت ملو ، ىعرش ىسايقو ىورم ىرثآ : نيلوق ىلع اهيلع كلذك

طعنتنتسم ثلاث هجو ىلع الا اهتدع ةملسملا ةرحلا ةدع نم ثلثلا ىلع



_ ٩٤ _ 

 لوألا لوقلا هنكل ي ةديبعىبآأ لوق ف ةطبنرم ىقيت اهناخ 6 ىهبنلا سايقلاب

 ٠ حجرأ اميغ بابلا ردص مدقملا

 مالسالا عم اهيغ هناف ، اهدحج ةلاح ىلع اهبف جرخي كلذك ناك اذاو

 تبات اذا س هجوآ لوألا هجولاخ ىناثلا لوقلا ىلعو ث رهظأ ةدعلا ىق اهنم

 باب ىف ىوقألا هنأكو ث ةدعلا ىف اهدحج نع مالسالاب تجرخو ء اهبرل

 تررح اذا ريرحتلا ليت ءامالا نم ةنثايلا ق .7 ساقملا كلذك هنكل ، رظنلا

 ةدعلا ىف نوكت اهنآ رثألا ىف رهشألا وه لب 0© ىناثلا نم حصأ ةدعلا ىف

 ٠ ةرحلا لثم

 ىوقألا ىلع ساقملا نأل ى هتباثمب ةدعلا ىف ةملستسملا ةيمذلا ف لوقلاو

 ءامالا نم تانئابلا لثمكغ ، ةقفنلاو ى درلاو قالطلا هسفن ف امآو س ىوقأ

 نم اهتنونيبل بجوملا ىأرلا اذه ىلع ءاسنلا نم تاملسملا رئارحلاو

 ىف ىهف ث اهتلم لهأ نم ةدتعملا تناك ناو ، ًاتالط ةدحاولا سفنب ملسملا

 ٠ رهسثآ ةثالث وآ ءورق ةثالث ىلع نيملسم اناك ول امك ةدعلا

 ةمصعلا تعطقنا و ٨٧ وه ىكرشلا رفكلا ىلع ىقبيو تثملسأ نا كلذكو

 ىلع اهيغ حصي هنآ ملعأ الو ث ىل نيبب اميغ لاحلا اذه ىلع امهنيب ةيحاكنلا
 . اذه الا ، عضوملا اذه ىف اذه

ال ىناف س لوقلا ضعب ىف اهليع ةدع ال هنا انه اهيف ليق دت ناك ولو



_ ٩٥ 

 ذا س هناهرب قحلا ىف ىل نييب ال ذا س هارأ ال ىننآكو ؤ هنوبث هجو ملعأ

 ىف هلك هنأل ، اهل تانيبملا نم هريغك ةمصعلا عطق نم رثكأ هيغ سيل

 نم هريغ ىفف & هب اهيلع ةدع ال هنآ تبث اذه فق ىتمغ ، اهل عطق ةقيقحلا
 ٠ كلذك هنم هب ةيحاكنلا ةدقعلا ةنقبر نع اهل تانلطملا

 . هفالخب ةيعرشلا صوصنلا نم ىناعملا دراوتل هناكم ىفتنا املو

 هوجولا نم هل تاهبسشملا نم هريغل هتاواسسل عضوملا اذه ىف هفعض

 5 اهنم مالستسالا لبق لصألا ى جوز اهل هنألا ، اهيلع ةدعلل تابجوملا

 ٠ اهتدعل اهلامكنسا ليت ملسأ امهم اضيأ هدعبو

 نوكي ال ملخ ، كلذك رمألا ناك اذاو ، جوزت مل ام : لوقلا ضعب فو

 تاجرخملا نم هريغبو ك اميلع ةدعلا بوجول ابجوم اذه ىلع هنم اهجورخ
 حصألا ىلع حصي ال امل اذه نآ طقست ىلع ةيرحلا ىلع اهئاقب مم هنم اهل

 ٠ رظنملا ىف هريظنب هلل ةلباقملا دنع هيفانتل

 ضورفملل طقسمب سيل مالسالاو ع اهيلع كرسثلا ةلاح ىلع اهنأل
 { نيملسملا نم دحأ تحت لبق نم ةملسم تناك ول ذا ث اهيلع ةدعلا نم

 الا اهنم اهل ةءاربالو ث هيلع اهتابجومب عامجالاو ةنسلاو باتكلاب تناكل
 ٠ اهئادأب

اهجرف حيبتسي نآ دحأل ناك امل ىعرش هجو ىلع تيبس ول كلذك



_ ٩٦ 

 ةيجوزلاب حيحص هجو ىلع تناك نم الا ي نمي كلم الو جيوزتب ح ةموام

 الو س اهريغ ىلع ال ةعيرشلا ىضتقم ىلع كلذ اهل متأ ام اذا س هنحت

 ابايسلا ىق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنل ڵ لاجرلا نم هادع اميغ

 ٠ نضحب ىنح لئاوحلا نعو ؤ%\ نعضي ىنح لماوحلا ءطو نع

 تناك نا هذهو جيوزتلا فقو % ىرستلا ىق قالطالا ىلع كلذ ناكو

 باطخلا ىوحفو “ ضبحت ىنح نوكن ءطولا نم رجحلا ىلعف لئا وحلا نم

 امك ، ضيحملا دعب هريغل جيوزتلاب ، اهكلامل ىرستلاب اهتحابا ىضتقي

 نم ضيحملا تاوذ نم تناك نا اهبنتجي نأ كلذ ىتح اهل ديرملا ىلعو اهيلع

 ٠ ءاسسنتللا

 ا

 ٠ ءا رينسال ١ ف

 لامحألا تالوأك ، اهنم لمحلا عضو اهلجأف لماوحلا نم تناك ناو

 صنب اعرش كلذ ىف نهيواستل ءاوس ىنعملا اذه ف نهنأل ، تاملسملا نم

 ىلع ؟قارغتسا نهنم سنجلا ىلع هقالطا ق لمتشم باتكلا ى هللا نم

قرف ملعأ ال ، تاركنملاو تارقملا رئارحلا وأ ءامالا نم نكمأ ام فيك لاح



_ ٩٧ 

 ىلعل لجألا ق نجهلسعل ا نم قحل ا له؟ مكح ٢ نهنأك لب « نهنيب ام

 ٠ ملعأ هللاو ث ءاوس

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه

 : ديعس ىبآ تاباوج عماج نمو

 فقوت مث ك اه طب ناكو 6 دلو اهدرس نم اهل ناك ١ ذا ةمألا نع لئسو

 اهنع ىفوتملا ةآرملا ةدع اهيلع : لانت نم لاق : هيف فلتخي هنا ىعم : لاق

 ٠ ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع : ليقو ، اهجوز

 ء دلو هنم اهل سيلو اهؤطي ناك دقو اهديس تام ناخ : هل تلق

 ؟ اهندع نوكن ام

 ٠ ةمللا آ رتنسىت امك ءا ريتسال ا ةدع اهيلع ليق هنا ىمعم : لاق

 اهأطو كرت ديسلا ناك دقو 6 دلو هنم اهلو اهديس تام ناغ : هل تلن

 ؟ اهتدع نوكت ام س اهئاربتسا عم كلذ ىلع دهسثي ملو هتوم لبق

 ةرحلا ةدع اهيلع : لاق نم لاق : فالتخاب اهيغ ليق هنا ىعم : لاق

 ٠ ةقلطملا ةرحلا ةدع اهيلع : لاق نم لاتقو ، اهجوز اهنع ىونملا

( م ٧ زخلا ١ نئ > ١٠ )



_ ٩٨ 

 ةدع رادقمب اهالخ مث ، اهأطو كرت دت هنآ دهس ناغ : هلل تلق

 ؟ اهتدع نوكت ام س تام مث ع ءاربتسالا

 دهس اذا هنا : لاق نم لاق : فالتخاب اهيف ليق دق هنا ىعم : لاق

 جرخت ام ردقب وآ ضيحت نمم تناك نا ع نيتضيح اهلالخو اهئطو كرت ىلع

 ٠ اهندع تضقنا دنف ضبحت ال نمم تناك نا س ءا ريتسالا دح نم هب

 ء فالتخالا نم ىلوألا ىف ىضم ام بسح ىلع ةدعلا اهيلع : لان نم لاقو

 ٠ اهعاب وأ اهجوز اهآ ربتسا نكب مل ام 6 اهئطو طرش ىلع داهنالا اهعفنب الو

 5 اهتطو كرتب دهشآ ناك دقو س تام نأ دعب دلوب تءاج ناغ : هل تلق

 ؟ دلولا هقحلي له

 ، ءطولا كرت ىلع داهشالا نا لوقلا ضعب ف ليق دق هنا ىعم : لاق

 قوحل ليزي ال هنا لوقلا ضعب فو ، ديسلا نم دلولا قوحل ليزي امم

 ىرتسملا اهأطي ملو اهارتشاو داع مث ع اهعابو اهآربتسا ناف : هل تلق
 ؟ اهآطب نآ اذهل له ص لوذلا

٠ اهئربنسي نآ هيلعو اهءاربتسا كلام لكل ليق دق هنا ىعم : لاق



_ ٩٩ 

 تام مث ئ نينقيلطت ف ةمألا هنجوز لجرلا قلط ناو : ةلأسمل وج

 ؟ اهنندع ف “هقنعأو

 ءامالا نيبت امك تناب دق اهنأل س ضيح ثالث ةقلطملا ةدع اهتندعف

 ٠ ن ف م : ٠

 ؟ ةدحاو اهقلط ناو

 ضيح ثالث اهتدع ناغ اهتدع فق تقنعأ ناو ح ةعجرلا كلمب وهغ

 ٠ ةرحلا ةدع

 ؟ تقتع دقو ةدعلا ىف ىهو تام ناو

 رهشأ ةعبرأ ةتيمملا ةرحلا ةدع اهتدعو س هتوم لبت تقتع اذا هتثرو

 . مايآ ةرشعو

 اهندع ىف ىه ث ةمألا ىلع ةدعلاو قتعلا دعب هتراتخا اذا : لاق نم لاقو

 ٠ ديعلاو رحلا نم ةرحلا ةدع دتعت ةرحلا كلذكو س دبعملاو رحلا نم

 : نع ديعس ويآ لئسو : ةلأسم وبع

 ، هببسب تقتعو اهنع تام مث ث اهئربتسم اهديس ناك اذا ةمللا

 ؟ اهندع امو ؟ ةدع اهيلع له

٠ انباحصأ لوق رئكأ ق ةتيمملا ةدع دنعن اهنا ىدنع : لانق



_ ١٠٠ 

 رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم اذه :

 ةدع هنم لماح ىهو تام مث ، اهديس اهؤطي ىتلا ةمألا ةدعو

 . ايح هتعضو نا اهدلوب قتعتو س نيلجألا دعبآ ةتيمملا

 ؟اهنم دلو

 ء نيتضيح اهتدع نا ليقو ، ةمأ اهنأل ، ةضيح اهتدع نا : ليق دقف
 ، ضيحت ال نمم تناك نا موي نوعبرآ وأ س ةضبح اهتدع نا ليقو ص ةمأ اهنأل

 ٠ نيتضيحب اهئربتسيغ ى اهؤطو هل لحي نم اهثرو وأ س تعيب نا : ليقو

 ثالث دتعت اهنآ ىدنعف س دلو هنم اهل سيلو ث هتوم لبق اهتنعآ نا امآو

 ٠ ضبحت ال نمم تن اك ن ١ رهشأ ةئالث وأ 6 ضبحت نمم تن اك ن ١ 6 صبح

 5 ضيح ثالث ىآ ص ءورق ةثالث دتعت ليق دنف ؤ هتوم دنع اهقتعأ نا امأو

 ٠ كلذ نم رثكآ اهيلع

 . ءورق ةثالث اهتدع هتوم لبق اهديس اهقتعي ىتلا : عيبرلا لاقو

٠ اذه مهغاف ، اهجوز اهيع ىفوتملا ةدع اهتدع : لاق نم لاتقو : هريغ نمو



_ ١٠١ 

 اهتدع نا ليق دقف ريمدت وآ ٠4 هنم دلو لجآ نم هنومب تنع نا امأو

 ٠ جاوزالا نم ةافولا ةدع امناو جوزب سيل هنأل ي ضيح ثالث

 . اذه مهغاف ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهتدع : لاق نم لانتو

 اهتدع نا :! ليق دقف اهنع تامو 4 اهديس نم الماح تناك نا امآو

 ٠ نبلجألا دعبأ اهتدعو ئ ة افولا ةد_ع اهقحلت : ليقو ء اهلمح عضت نآ

 تعضو نا و ؤ عضت ىتحغ ئ عضت نآ لمق آرشع و رهشآ ةعبرأ ثتثضم ناغ

 ٠ كلذ مهغخاغ ماي ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهيلع ىتأب ىنحغ كلذ ليق

 ٠ ةقلطملا ةدع اهتدعغ ، هنوم دعب تقتعأ اذا امأو

 سيلو 6 هتوم لمق اهقتعأ مث ح 37 ناك اذا : لمق دقو : هربغ نمو

 نا ح رهشآ ةثالث وآ ، ضيح ثالث اهندع ن اف \ اهنع تام مث أ اهنم دلو هل

 ٠ قالطب هنم نيت مل اهنأل ۔ رئارحلا ةدع دنعت اهنأل ؤ ضيحت ال نمم ناك

 ميرحتلا و ء كلملا عافتراب نيئيش دحأب ةمألا ةدعو : ةلأسم وبع

 ىف اهعم ىوتسنت اهناف س لماحلا الا ء ةرحلا ةدع نم فصنلا ىلع اهتدعو

 فصنلا ةفرعم مدعل ، ناتخيح ضيحلاب اهتدعو ، ناتنثا اهقالطو ث ةدملا

 . ملعأ هللاو 6 كلذ نم

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



_ ١٠٢٣ 

 سيمخ نب رصان خيسلا نع : ةلاسم دهي :

 5 سافنلاو ضيحلا ىف ةمألا ةدعو 0 اهباوج نم ائيسنئو اهلاؤس تكرت

 ٠ اندنع كلذ ىف امهنيب قرغ الو س ةرحلا لثم ىهغخ

 5 ةرحلا لثم اهنندع : نيملسملا ضعب لاقف ةنيمم ةمألا تناك نا امآو

 ٠ كلذ ف ةرح نم ةمآ صخي مل » ىلاعت هللا نأل

 6 مايأ ةسمخو نا رهش وهو ؤ ةرحلا ةدع فصن اهنندع : مهضعب لانتو

 ء ءاسنلا نم اهلتم غلبي مل ةيبص تناك ناخ ئ ةيرس وآ ةقلطم تناك ن ١ و

 رثكآ ىلع موب نوعبرأو ةسمخ اهتدعف ضيحل ا نم ةسئوم ةريبك وآ

 ٠ اموي نوعبرأ : لاق نم لاقو ث نيملسملا لوق

 مث 6 ضيحلا نم ةسسئوم نكن ملو 6 تضاح وأ 6 7 ١ رم تناك نا و

 ء لمحلل رهشآ ةعست ص رهشلا فصنو رهسئآ ةرشع اهنتدعف اهنع مطقنا

 ٠ ةدعملل فصن ذو رهشو

 كرننن نآ ةنيمم تناك ن ١ بحأو 6 اهلمح عضت ىنحغ الم اح تناك ن ١ و

 ىلع نانضيح اهنندعخغ 6 ضيحلاب تناك ناو 6 اهتدع لاح ق اهب ٠.٠ ٠ ةنيزلا

 مث أ ةنيمم وأ س قالط نم ةدع ىف تناك اذا ةمألاو ء نيملسملا لوذ رثكأ

٠ هوجولا نم هجوب ثذخنع



_ ١٠٣ 

 ىضم ام ىلع تنبو ة رحل ا ةدع ىل ١ تعجر ايعجر قالطل ١ ن اك

 : فالتخا كلذ ىفغ ص ةتيمملا ةدع ىف وآ انئاب قالطلا ناك ناو ث اهتدع نم

 ٠ ةمأاا ةدع اهتدع ءالضتنا ليت ثقنع اذا : نيملسملا نم لان نم لان

 اهؤطي ناك ىتلا ةمألاو ةرحلا ةدع :7 من نأ اهيلع مهضعب د لانو

 : فالتخا اهندع ىفغ ةريدم الو س هنم دلو اهل نكب ملو تامو ؤ اهديس

 فالتخالا نم ء اج ام ىلع هنم ةتيممل ا ةدع دتعت : نيملسملا ضعب لانت

 ء ةضيح اهتدع : نيملسملا ضعنب لاتتو س اهجوز اهنع فقوتملا ةمألا ةدع ف

 ٠ ةمأ اهنأل

 ناو 6 ) ضيحت - ف نمم تناك ناو 1 ةم آ اهنأل ناتضىح : ف اهنندع نا : ليقو

 : نيملسملا ضعب لاقو ص آموي نوعبرأو ةسمخ اهتدعف ضحت مل تناك

 ٠ آموي نوعبرأ

 5 رهش : ليقو ، رهشآ ةثالث : ليقو ، نارهش اهتدع ليقو : هريغ لاق

 ء ةضيح ىرنشملا ىلع لوقي نم لوق ىلع اموي نيرشع لوقي ضعب ىسعو

 لعلو ئ كلذب هيىشغ ئ امهس اموي نوعسرألا مسقيو 6 ةضيبح عاب اعلا ىلعو

 .اذه ريغ ىلع مهبهذم دامتعا

: سيمخ نب رصان خيسثلا باوج ىلا عجر



 س ١٠٤

 ةدقعملا امأو س ةرحلا ةدع اهندعغ س هل ةدلاو وأ ةربدم تناك ناو

 ضيحلاب _ هلعل _ مايألاب تناك وأ ، مايألاب اهتدعو ع اطلغ ضيحلاب
 ىقب ام ىلع ىنبت اهناخ ، اهنم انظ وأ ، اطلغ مايألاب هل ضيحلاب تدتعاو
 ٠ نيملسملا لوق ىلع ءىش اهنم ىقب ناك نا ث ةدعلا نم

 ً جيوزتلل اهتدعا وم زئاجغ ةنيمملاو قالطلا ةدع ق تناك نا ةمألاو

 هنظفح ام ىلع ةرحلاك ىه تسيلو س ةدعلا ف ىهو اهل اهديس ةدعاوم وأ

 ٠ ملعآ هللاو س ىراوحملا ىبآ نع

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ه

 : رنؤملا ىبأ نب دمحم نيب هللا ديع نب دمحم ىبأ باوج نمو

 اهل الخف . هربغ تجوزن مث % اهقلط مث جوز اهل ناك ةآرما نعو

 ىف تجوزت اهنا : تلاق مش ؤ رثكآ وآ لقتآ وأ س نينس رثع رخآلا جوزلا عم

 ؟ كلذ ف اهقدصي مل جوزلا نآو 6 تأطخأ اهنأو ، ةدعلا

 س ةدعلا نع جيوزتلا ليت جوزلا اهلأس ناك نا : ملعأ هللاو لوقأف

 اهفآ هتربخأف ، ىه مك 4 ةدعلا اهفرعو ث اهتدع تضقنا دق اهنآ هتربخأف

 ٠ اهقدصي نأ هبلع سيلف ؤ اهندع تضقنا دت

اهنأو ، ةلاهجلا تعدا مث س ةدعلا ءاضقنا نع 57 مل ناك ناو



_ ١٠٥ 

 ء اهنع جوزلا عنميو ء اهل كلذ نوكي نآ توجر ث ةدعملا ىف تجوزت

 ٠ اهنم باصآ امب اهنتتادص اهيطعيو

 اهل نيي مل ناو ح تضقنا دق اهتدع نآ هتربخأف اهلآس ١ ذا اذا امآو

 اهنل ء اهندع ىف تجوزت دق ىه اذاف رظن مث ] اهجوزن مث أ ةدعلا مك

 : نيملسمل ا نم لاق نه لاق دظقغ ن وملس ١ لحأ دمخ اميغ قدصن امنا

 ٠ اموي نيعبرأو ةسمخ نم لت ىلع قدصن الغ ضيبحت نمم تناك اذا

 دق ىه اهورظن اذاغ ، رهشث ىلع قيدصتلا اهل نا : مهضعب لاقو

 هيلع مكح ء ةلاهجلا تعداو س رهش نم لقأ ىلع ةدعلا ءاضقنا تعدا

 ء اهب زاج ناك اذا اذه ء الماك هنم اهقادد تذخآو ، هنم اهجورخب

 ٠ آديآ هل لحت الو ث هبلع اهل قادص الف هترغ اهنا تلاق ناو

 نمم ىهو اهتلطغ س اهب لخدو لجر اهجوزت ةأرما نعو : ةلأسم ده

 نأ دعب تلاقغ ، رخآ لجر اهكلم مث ، هللا ءاش ام تيقبف ، ضيحت
 تدتعا امهنا تلاق ، لوألا ىجوز ىنقلط نأ دعب ضحأ مل ىنا : اهكلم

 ؟ ضيحلاب دتعآ ملو روهشلاب

 ٠ كنذ ىلع قدصت الف

 ؟ اهب لخدي مل وآ اهب لخد كلذ ءاوسو : تلت

٠ هنم نآ ربلا بلطت نأ اهيلع و 6 ء ١ وس هلك : ل ام



_ ١٠٦ 

 كلذب ترقأو ء اهنندع تضقنا دن اهنا تلان اذا كلذو : ديعس وبآ لاق

 نم ةدعلا ىف اهنآ اهماكحا كلذب رننن مل اذا امأو 0 اهجوزت كلذ ىلعو

 ٠ قارفلا ىف كلذ ىف اهلوق لبتيو س هنم اهجورخ حصي مم ام س لوألا

 ء ةلاهجلام اهل تبثي امناغ 4 رخآلا نم ءطولاب اهل قادصلا توبث ق امآو

 رخآلا نم قادص اهل تبثي مل زوجي ال هنآ كاذ ملعب ترقأ اذا امأو

 ٠ ترقأ اذا

 : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبآ تابا وج نم ةلاسم وج

 مث 6 رهشأ ةعبرأ تدعنساغ 0 اهجوز اهنع ىفوت ةآرما نع 7

 جوزلا اهب زاج املغ . ةدعلا تلمكأ دق اهنآ تنظو ، اهنم اطلغ تجوزت

 ؟ تطلغ اهنأ تركذ

 . اهتتدصي نآ جوزلا ىلع سيل : لاق

 ؟ اهقدص ناف : تلق

 ، اديدج جيوزت اهجوزتي مث س مايآ ةرشع اهلزتعيلف اهقدص نا : لاق

 ٠ كلذ ىلع اقفتا نا نيدهاسو ىلوو ع ديدج رهمب

 ؟ ق ادص هيلع اهل لهف : تلق

٠ معن : لانت



 ۔ ١٠٧

 ؟ نوكت نم ىلع اهيغ اهلزنع! ىتلا رشعلا هذه ف اهتقفنغ : تلق

 ٠ اهسىفن ىلع : لان

 تظضاح مث س ةقلطم تناك نكلو ص ةتيمم نكت مل نا تيآرأ : تلق
 اهب زاج املغ ، ضيح ثالث تضاح اهنأ تنظو تجوزتو ، نيتضي

 ؟ ةضيح اهيلع ىقب هناو ، تطلغ اهنا : تلاق جوزلا

 ٠ اهقدصي نآ هبلع سيل : لات

 ؟ اهقدص ناخ : تلق

 اهجوزتي مث س ةضيح ضيحت نآ ىلا اهلزتعيلف اهقدص ناغ : لاق

 ٠ كلذ ىلع اقفتا نا ، نيدهاسثو ىلوو ع ديدج رهمبو ، اديدج جيوزت

 ؟ نوكت نم ىلع ريخألا جوزلا اهلزتعا ام لاح ى اهتقفنغ : تلت

 ٠ لوألا جوزلا ىلع : لاق

 ء ةضيحلا كلت ىف اهيلا عجري نأ لوألا جوزلا دارأ ناغ : تلق
 ؟ كلذ هل له

 : معن : لاق

 ؟ ديدج حاكنب اهجوزتي وأ ، لوألا حاكنلا ىلع اهدريف : تلق

٠ لوألا حاكنلاب اهدري : لاق



١٠٨ 

 ؟ اهدر ام لاح ى اهأطي نأ هل لهغ : تلت

 ٠ ريخألا جوزلا نم ضيح ثالثب اهمحر ءىربتسي ىتح ال :: لاق

 لوألا جوزلل له ‘، لماح ىهو ث ريخألا جوزلا اهلزتعا ناف : تلق

 ؟ عضت نآ لبق اهدر

 ه معن : اق

 ؟ نوكت نم ىلع لماح ىهو اهتقمننغ : تلق

 ٠ هدلو دلولا نأل ، ريخألا جوزلا ىلع : لاق

 ؟ لوألا جوزلا اهكردي له ث اهسافن ىضقناو تعضو ناف : تان

 ٠ ىضقنا ٠ ةضيح سافنلا دعب ضحت مل ام اهكردي معن : لاق

 : ديعس وبآ لئسو : ةنأسم وع

 ، لوخدلا دعب ملع مث ى ةدع ف اهنآ ملعي ملو لجر اهجوزت ةارما نع

 ؟ وه ملعي ملو ، جوز نم ةدع ىف اهنأ ملعت ىه تناك اذا اهبف لوقلا ام

 ء اهقدصي مل ناو هملع نم دنع زوجي ال جيوزت اذه نا ىعم : لاق
 تعدا مث ]\ ةدع ق تناك اهن ال و ؤ هلبق ح وز اهل ن اك هنآ ملعي مل اذا

 اهاوعد ىف اهقدصي نأ هيلع نكي مل هلوخدو ع اهب هجيوزت دعب نم كلذ

ده__ذه٥ ٠



_ ١٠١ 

 : هللا ديع وبآ لانو : ةلأسم وج

 ٠ قادصلا اهل ناغ اهنم طلغب ناك ناو س رخآلا ىلع اهل قادص ال هنا

 : هللا همحر ديعس وبآ لانتو : ةلاسم :

 ء كلذب عقو دق قالطلا نآ اونظ مالك اهجوز نيبو اهنيب مقو ةأرما ف

 لخد دقو & قالط هب مقي ال كلذ نأ نيملسملا اولاس امل اوملع مث

 ؟ رخآلا جوزلا

 .دسفت : لات نم لاقف ، لوألا ىلع اهداسف ق فلتخي هنآ : ىعمغ

 ٠ دساف حاكن ىلع مقو حاكنلا نأل : هيلع

 & هبلع دسفت ال اهنأ ىدنع لوقلا رثكأو ، هيلع دسفت ال : لانت نم لاقو

 ءطو نم دتعت ىتح اهلزتعيو ث لوألا حاكنلاب اهيلا - ةخسن _ هيلا عجريو

 اهتراغ وآ ، لوألا اهقلط ناغ ث اهب هلوخدب رخآلا ىلع اهادص اهلو ، رخآلا

 توبثب اهايا هئطول ، هيلع اهداسغ ف فلتخي هنأ ىعمف رخآلا اهدارأو
 ٠ حاكنلا

رثكآو ڵ دسفت ال : لاق نم لاقو ث هيلع دسفت : لانت نم لاقف



_ ١١٠ 

 : لئاق هل لاق _ هلعل _ دسافلا ءطولل آدبأ هيلع دسفت اهنأ ىدنع لوقلا

 ٠ اهنم نبقادصلا لقأ ذخأبو 6 اهكرن لولا دارآ نا

 ؟ كلذ هل هله دوقفملا لثم

 ءطو لك نا ىعم : لاقو أ اذه ريغ دوننفملاو أڵ كلذ ىل نيبب ١ : لاق

 جيوزتلا عقوو ، زئاج هنأ لعافلا قالط وأ ةدعلا ىف ةلاهج وآ طلغ ببسب مقو
 ٠ اذه لثم نم ٥ داسف ىنعم ىلع

 ، رخآلاو لوألا نيجوزلا ىلع ةآرملا داسف ق فلتخي اذه نأ ىعمخ

 نيببص مادق ةأرما جوزت هنأ لثم زوجي ال س جيوزت ىلع ءطولا نكي مل ام

 اوملع مث س هل زئاج كلذ نأ نظو ، دحاو دهاسن وآ ، نييمذ وآ

 ٠ كلذ ىف هجولا

 نم فالتخا اذه ىفف ملعأ الو ، رخآلا جوزلا ىلع دسفت اهنأ ىعمف

 ٠ انباحصأ لوق

 ، ةاغولا ةدع تدنعاو ، اهجوز اهنع فقوت ةآرما نعو : ةلأسم ده

 تضقناو اهنع لزتعاف س اهنطب ىف دلولا كرحت اهئطو املغ الجر تجوزتو

 ؟ اهجوزتي نآ هل له & اهتدع

ىناغ :: هل لاق ، كلذ دعب اهجوزتي نآ هل سبلو « هبلع تمرح دق : لاق



 س ١١١

 هل ري ملو 4 لوقلا كلذ ركنأغ أڵ افالتخا كلذ ق نأ ضعب نع تعمس

 ٠ لاح ىلع آاجيوزت

 5 اهتدع ىف تجوزت س باطخلا نب رمع ىلا تعفر ةآرما نآ انل ركذ

 قادصلاب اهل مكحو 0 آدبأ احكانتي ال : لانو قرفو & اهجوز بتاعو اهبتاعف

 ٠ اهنم باصأ ام

 ء قادص اهل نكي ملو ح امهنيب قرغ اهب لخدي مل نا : لون انأو
 4 ةلطاب جيوزتلا ةدقع نأل ئ قالط الب امهنيب قرفنو ةعتم الو

 ٠ آدبآ اهجوزتي الو

 ٠ عرشلا نابيب يباتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناهبن ىبآ ةيقفلا باوج نمو : ةلاسم ده

 المج دمعنلا هجو ىلع وآ ‘ "اطخ اهتدع ق ةآرما جوزت نميغو

 ؟ ال وأ مث هميرحتب وآ ث اهموزلب

 لوخدلا عقي مل ام هنآ الا س اهندم ىف هعوقول لاح ىلع لطاب جيوزتلاف

 .اهجورخ نوك دعب اهنم طلغلا عضوم ق اهجيوزت ديدجت نم عنمي الف ءاهب هنم

 اهلزتعا وه نا اذه ىلع اهب زاج دق ناك نا هرضح ىف فلنخمو

٠ اهدسفأ نم لوقو . اه زاج نم لوقل ا اهدم ىضقنا ىتح اهغرع نبح



_ ١١٢ 

 قارفلاف س هلالحنسا و هكاهننال امهدحآ نم وأ امهنم د_معلاب ناك ناو

 عنملاب امهلهج نع نوكي نآ الا س هرجح ىلع عامج نم هب ال ث مئاد امهنيب

 ٠ امهل هتزاجا قف فلتخي ىسعف 0 امهيلع هب سأبال هنآ امهنظو ت اهيف هزاوج نم

 هب ىرأ ام مدعل هربجأ الف س اهداسغ نم عضوم ا ىف هب رقآ ىنأ ريع

 ، لصألا ىف هيلع ىه امب ركذلاو ملعلا عم ، لهجلا ىلع هبوكر ف رذع نم

 ٠ ىرذغل هزبجأ نل ىناغ اذ_ه ىلعو

 هني د ف ء ىطخآ ال ىنآ ال ٥ ١ زبجنس ١ ال و 6 ىسفنل هيغ عسوأ ال انآ و

 . هنيح ىن هيلع نوكي نآ هل زاج نمل ىأر لحم ف هنكل س هب لمع وآ ث هلاق نم

 نأ ىعجرلا نم اهتدع ىف لوألل زوجي لهف س جيوزتلا اذه دايق ىلعو

 ؟ اهدعب نم ةيناث اهجوزتي نآو ے اهدري

 هجو ىاب ةدعلا ىف ءطولاب هيلع اهدسخي نم ىأر ىلع الا معنف
 ةينازلا مكح ىف هب نوكت ال اهنأل ، ةدملا ىف اهاطخ وأ عنملاب اهلهج نم ىرج

 طلغلا عضوم ف ة زاجال ١ نم هم رقأ ىنأك لب % اه رمآ نم اذه ىلع

 ٠ هادع ام نود

 ىه امل ةركا ذ ، اهسفن نه هنحابأ ام مارحب ةفراع اهنيح ق تناك ناو

لوق نم هيف ىردآ الف ، اهنيد ىف هزاوج نم اهعنمت ةلع نم هيلع وآ هب



_ ١١٧٣ 

 ، ىناثلا عم رقت نأ اذه ىلع اهل سيلغ ى هيلع دسفت اهنأ الا ، ملعملا لهأ

 ٠ لوألا ىلا عجرت نأ الو

 روهظ وآ ث امهريغ نم هب ةجحلا مايقل امهنم هعم حص نم ىلعو

 ء لاح ىلع اهيلا نوكي ام عضوم ق اهلوق نم هعفدي نآ هل زوجي الام

 نع اهكرتي نأ ى مكحلا ىف اهاوعد نم لبقي الام عضوم ى اهل هنتيدصت ىلع وأ

 ة هلدعأ ىلع نوكي نأ هيلع ناف س هزاوج ف ىأرلا ددرت ام الا هسفن

 ٠ ىأرلا ةهبش هيغ امع هزنتلا وهل هنآو ء هلضفب المع هقوف ام راتخي نأ الا

 ملعأ الو ى كلذك اههبسشآ امو ى هب لحت ال اثالث ةقلطملاف لاح لك ىلعو

 ٠ كلذ ريغي لوقب آدحأ نأ

 : ىسوم نع مشاه ظفحو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم دهب

 دوعي ال مث ، امهنيب قرفي هنأ جيوزتب ةدعلا ىف أطخب اجرغ ءىطو نم نآ

 ةأرما جوزتن لجر ى ءاهقفلا نع رخآ ىآر فو هريغ الو س ديدج حاكنب اهيلا

 . امهنيب قرفي هنأ كلذب نالهاج امهو ت اهقلطم نم اهتدع ةيقب ىف

 مث ّ رخآلا نم اهتدع ىضقنت ىنحفغ 0 اهتدع ةيقب ق لوألا اهدا رآ ناغ

 حاكنبغ ريخألا اهدارآغ هنم اهتدع تضقنا اذاف ث اهيلا عجري مل ناف 0 اهؤطي

 ىف لاح ىلع اهكردي امناو ث لوألا ةدع تمتأ اهدري مل ناو ؤ ديدج

 ( .١ ج نئازخلا _ ٨ م )

_



 س ١١٤4

 ىهو ةدعلا مامنن ق رظنب الو رخآلا اهذخآ نآ دعي نم كلذ ملعي ىذلا تقولا

 ٠ جوز عم

 رخآلا اهدرب ملو لوخلا ةدع تضق ةخسن _ تضقنا ا ذاو

 ء الماح نوكت نآ الا س تءاش نا تجوزت مث ، ةمات ةدع هنم ٩ تدتعا

 ٠ لمحلا ةدعب آدبت اهناغ

 اهتدع ةيقب لوألا نم دنعت مث أ اهلمح عضت نآ لبق اهندع تضقنا ناغ

 ء روهشلا ىف الو ى لمحلا ىف رخآلا ةدع ف لوألا ةدع لخدت سيلو ع هنم

 ٠ لاوحألا لك ق لوألا ةدعب ؟"دبت امناو 6 ضيحلا ق الو

 ةدعب ادبت امناف _ ةخسن _ اهناغ ،\ رخآلا نم الماح تناك اذا امأو

 ٠ لمحلا

 اهتدع نا اهعمو ص ريخألاب اهجيوزت ناك اذا اذهو : ىراوحلا وبأ لاننو

 اهيلع قاب ىه ذا .رخآلاب تجوزت نآ دعب نم اورظن املخ ع لوألا نم تمت دق

 نيح نم رخالا اهبنتجي كلذ دنعغ ضيحلا نم ءىش وآ ث مايآ لوألا ةدع نم

 ٠ ةدعلا ةيقبب تملع ام

 ءىشب هدنع تيقب تناك نا ةدعملا نم ىقب اميف اهعجار لوأنا دارأ ناغ

 ةلهاج اهنأ الا ، ةدمعتم اهتدع ىف رخآلاب تجوزت تناك ناو قالطلا نم

٠ انظفح ا ذكهو ك آدبأ لوالل لحت الو ء آ دبأ ريخألا ىلع تمرح دتقغ دهعل اي



_ ,١١٥ 

 : ري اج ىبآ نب ىسوم لاق : ةلأسم وبع

  آديأ هيلع تمرح "طخ وآ ز آدمعت اهتدع نم ةيقب ف ةآرما تجوزن اذا

 . مرحت ال : اولاقف ى ءاهقفلا هفلاخو

 اناك نا دحلا امهيلع ك اهتدع ق ةآرما جوزت نمو : ةلأسم وبع

 ٠ امهنيب قرغيو ث ةدعلا ىف جيوزتلا ىلع ادمعت

 امهيلع دح الو ، امهنيب قرف اهتدع ىف ةأرما جوزت نمو : ةلاسم دهب

 ٠ كلذ ىف برضلاو بدألا الا س انلوت ى

 ءىش هتجوز نيبو هنيب عقو لجر ف لوقت ام : هل تلق : ةلأسم ده

 هعمو ي اهكرتف ى ائيش كلذب دري مل هنآ هيغ لوقلا ناكو ى قالط وآ نآ رب لثم

 دارأو ، كلذ ف ةلاهجلا ىعدا مث ، هترضحب تجوزتف ث هنم تناب دنن اهنأ

 ؟ كلذ ىف لوقت ام اهيلا ةعجرلا

 هاوعد الا ةجحلا هيف رهظي ىنعم ريغب ريكنملا كرت اذا هنا ىعم : لاق

 ىنعمل س كلذ هل تبثي مل هيعدي ام ىنعم ف هيلعو ص هل مزلي ام ةلاهجب

 ٠ كلذ هب ىعدا ام ىنعم ىلع لدتسي ببس كلذ فق هل رهظي وأ قيدصتلا

 اهب كسمتغ هيلا ةعجرلا تبلطو ث كلذ ىلع ةآرملا هتقدص ناف : هل تلق

 ةجوزلاب مكحي نمل مكحلا رهاظ ى هريكن كرت حص دقو ى اهعدي ملو ع رخآلا

؟ مكحلا ىف



_ .١١٦ 

 اهقيدصت ناكو ى جيوزتلا اهيلع تبث جيوزتلاب تيضر اذا : لوقأ : لا

 ٠ مكحلا قف ىدنع ىوعد لوألل

 ء ةريرسلا ف هنم ةنونيبلاو ع رخآلا نم جورخلا ىلع تردق ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ لوألا ةجوز نوكتو س كلذ اهعسي له

 ، اهملع ف ةجح اهيلع هلوق ناكو ، لان اه قذحص تملع اذا : لان

 رخآلا جيوزتلا اذه ناكو ث اهسفن دنع مكحلا ىناعم ىف اهجوز وه ناك

 ىف كلذ ىلع تردق اذا هنم جرخت نآ اهلو ص اهمزليو ، اهعسي اميغ الطاب

 ٠ قحلا ىنعم هبجوي ام ىلع ةريرسلا ف وآ ، مكحلا

 مكح ف كلذ اهعسي له ، رخآلا دنع ةماقالا تراتخا ناف : هل تلق
 ؟ زئاج وأ

 تبثي ام ىناعم ىف هملعك اهملع ناكو ، لوقت ام قدص تملع اذا : لات

 ىدنع احاكن كلذ ناك الو رخآلا حاكن راتخت نأ اهل زجي مل ء اهيلع هحاكت

 . اهل زوجيو ى اهمزلي ام ىنعم ىف

 : ناديبع نبا : ةلاسم دهج

 6 تجوزتو 6 ءىزجت ةدحا و ةضيح نأ تنظو 6 ةدعلا تلهج ١ ذا ةآرم ١ و

ك ةمات ةدع تدتعا ىتح اهلزتعاو اهب لخدي مل ناو ؟ ال مآ امهنيب قرفيآأ



_ ١١٧ 

 ةيقب تدتعا ناو ]| هذه كنفص ىلع امهنيب قرفب معن : باوجلا

 كلذ زئاجغ ث اهب لخدي مل وه وآ اديدج آجيوزت اهجوزتي نآ دارأو ث ةدعلا

 ٠ ملعآ هللاو س نيملسملا ضعب لوق ىلع

 6 ةيسات اهتندع نم ةيقب ق تجوزت ةأرما قو : هنمو : ةلأسم وبع

 ؟ مكحلا فيك

 لودللف اهقدص ناغ ك اهثدصي نآ ريخلا جوزل ١ ىلع سيل : لاتق

 نأ دعب ضيح ثالث ضيحت نآ دعب الا اهؤطي الو ، اهتدع ف اهتعجارم

 ٠ اهتدع ءاضقنا دعم اهجوزتي نأ رخاتلف لوذلا اهدرب مل ناو 6 اهدرب

 هارن ىذلا لوقلا ىلع دعب نم هل لحت الف ث ةلهاج هتجوزت نا امآو

 . ملعآ هللاو س كلذ هلغ اهقدصي مل ناو ث اهقدص نا نيملسملا ىأر نم

 نه هللا ءاش ام تكلمو ، هتجوز قلط لجر ق : هنمو : ةلأسم وج

 5 هنم اهتدع ضقنت مل اهنآ ةقلطملا ةآرملا تعداو س اهتخآ ةنباب جوزتو ث نامزلا

 ؟ ال مآ اذه ىف اهلوق لبقيآ

 هتقلطم تمادام ةقلطملا تخأ ةنباب جوزتي نأ لجرلل زوجي ال : لاق

 مئاقلا دنع حص اذاو ى اهتدع ءاضقنا ىفف ةقلطملا لوق لوقلاو س هنم ةدعلا ى

 امهغ ةقلطملا ةدع ف جيوزتلا ىلع ادمتعا ةآرملاو لجرلا اذه نآ رمألاب

٠ سبحلاب ناقيقح



١١٨ 

 هتقلطم ةدع نا : لاق هنآ لثم هئربت امم ةجحب لجرلا جتحا اذا امآو

 آزجتي ال هنآ فورعمو س ةهبش ف لخدي مل كلذ لبن نم ناكو س تضقنا دق

 ٠ هسبح كرت عساوخ ث مارحلا ىلع

 تجوزت مث ، ثالثلاب ىلوألا هتجوز قلط لجرلا اذه ناك اذا امآو

 اهجوزت مث ى روخألا اهجوز اهقلط مث ى ريخألا جوزلا اهب لخدو ع هريغ اجوز

 ةدع الف ص اهب لخدي نآ لبق اهقلط مث ى اهتدع ءاضقنا دعب لوألا اهجوز

 ٠ هتيح نم اهتخآ ةنباب جوزتي نآ ةفصلا هذه ىلع هل زئاجو ك اهيلع

 هنا : لاق نم لاقف ، اهعلاخ وأ ث اثالث ىلوألا هتجوز قلط اذا امأو

 ىتلا ةدع ىضقنت ىتح اهيخآ ةنباب وآ ، اهتخأ ةنباب جوزتي نأ هل زئاج

 ٠ ملعأ هللاو ، لمعلا هيلع ريخألا لوقلا اذهو ث اهعلاخ وأ ، ثالثلاب اهنلط

 ٠ ىهتنا

 جورتو اهكرتخ هنم طخ اهتدعف ةأرما كلم لجر نعو : ةلأسم ه

 ؟ جرفلا ريغ تنبلا نم سم ام دعب نم اهمأ

 ٠ امهنيب قرفآ نآ ىلع ىوقأ ام : مئاه لاق

 : ديعس ىبأ نع : ةلأسم دج

 ث هنم اهتدع تضقنا دنو ى اهقلط اهجوز نإ تلاق اذا ةآرملا نع هتلأسو

؟ اهجوزتي نآ جوزلا كلذ اهل ملعي ناك نل زوجي له



١١١٩ 

 مل ناف ث ةنانثمطالا ىلع امأو ، كلذ ىل نيبي الف مكحلا ى امأ : لاق

 ٠ لوقت ام قدص قغاو اذا ىدتع هيلع قضي مل كلذ لثم ىف اهلوقت ىف بتري

 قالطلا نم هتعدا ام ركنأف « اهجيوزتي لوألا اهجوز ملع ناغ : هل تلق

 ريخألاا ىلع له ي هشارف ىلعو ع ريخألا اذه دنع ىهو 0 اهترشاعم بلطو

 ؟ اذه ىلع اه دنع ميقب الو & قالطلل ىه اهاوعدل لوألا راكناب اهكرت

 اذه هيغ كس ال امم لوألا ىنعآ ث اهب هجيوزت حص اذا هنا ىعم : لاق

 ةنانئمطالا لوزتو ئ هبلع ةجح كلذ هراكنا ناك مكحلا ىناعم نم ريخألا

 ٠ رئارسىلاي ملعآ هللاو . رهاظلا ماكحأ اذكهو “ مكحلا تيث اذا ىدنع

 اهل لوألا قانقحتساب رخآلا نم اهتيجوز مكح لطب اذاف : هل تلت
 قادصلاب اهيلا عجري نآ رخآلا اذهل له ث هل تحص دق ىتلا ةيجوزلا مكحب

 ؟ جيوزتلا كلذب هايا اهاطعأ ىذلا

 ملو % اهقيدصت ىلع ةنانئمطالا مكحب اهب لخد ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ء هل ةعجر اهيلع ىل نيبي الغ ث هترغ اهنأ الو ع هل اهتنايخ الو اهبذك حصي
 ٠ اهلوق نم همكحب مث اق هنآ اهعم لخد ىذلا بيسل ا نألا

 مكاحلا اهريجو 6 لولذلا ىلع اهاوعد ف ةقداص ىه تناك ناغ : تلق

تمانتآو ح هيلا ىه تعجرو 4 اهب هل جيوزتلا ةحصب > هيلا ةعجرلا ىلع



 س ١٢٠

 مب . ن و زوجي له 6 لولذلا تام مث ء ا اذه ق 7 كلذ ٠. آ تنظ 6٨ ٥هدتع

 ؟ رخآلا كلذ ىلا مجرت نآ ىه اهل

 هابا اهتتلط ىذلا قالطلا ناكو 6 ةقداص تناك اذا اهنا ىعم : لاق

 ء مكاحلا هيلا اهدرأو ، هيلا ىه تعجرف 0 هيلع اهمرحي هنآ هيف فلتخي ال امم

 ٠ هللا نيبو اهنيب اميغ ىه كلذ اهعسي الف

 تبث ولو س اهسفن هئطوت نآ اهل سيلو ت هللا همرح امم برهلا اهيلعو

 ملعي مل ناغ ى مكحلا ىف هيلع تربجآو ص هل ةيجوزلاب رهاظلاب مكحلا اهيلع

 لوألا جوزلا عم اهتنونيك نم لاوحألا هذه ىف رخآلا ىنعأ ث اهنم جوزلا

 لاح ىلا تلاحتسا اذا هيلع كلذ اهدسغيب الف ، ىنزلا لاح ىف هب نوكي ام

 . ةنانئمطا وآ مكح نم كلذ ف هعسي امب اهجيوزت هل زوجي ام

 اهنوكسمي اهسفن تناخو ء هللا تناخ تناك نا ةبوتلا اهيلعف ىه امأو

 الف تلعخ نا و 4 كلذ سيلو 4 اهعسي ال ام ىلع هترتتاعمو 6 لوألا جوزلل

 ال امب هدنع حصي ىتح 0 اهرمأ نم هنع باغ اميف رخآلا جوزلا راضي

 اهسفن هئطوت اميف لاوحأاا ضعب ف ىنزلا ةلزنمب هدنع تلزن اهنآ هيغ كش

 ٠ هريغ وآ جوزلا كلذ

دنع ةيناز هب نوكت ام مكح اهنم رخآلا جوزلا ملعي مل اذاو : هل تلتق



 س ١٢١:

 هيلا ةعجرلا نوكت ث ةبونلا دعب رخآلا ىلا ةعجرلا ىه اهل زاجو ، لوألا

 ؟ لوالا حاكنلاب مآ ٨٧ دبدج جيوزتب

 ، هترشاعمب اهيلع مكحو ، :هاوعد مكحلا ف تبث اذا هنا ىعم : لاق

 هيلع بجو دق نوكي ام بسح ىلع اهب الخو ث ةيجوزلا ليبس ىلع هترشاعو

 ىف امهحاكن خساغ هنأ ىدنع هبشأ ، رخآلاب اهجيوزت دعب لوخدلا اهيلعو

 . جيوزت الا مكحلا ىف اذه ىلع كلذ ىدنع زوجي الو ، مكحلا

 ىف اهلك لاوحألا هذه ف كشي مل ناخ ث ةنانئمطالا مكح ىلع امأو

 هيقو هنم ىتأت اهنأ الا ، جوزلاب اهتولخ لاح ف اهتناختسا الو ، اهنندص
 انعم خسف ىل نيبي الف هل ةجوز ريغ تناك ولو ، اهسفن ف اهل زوجي ام
 ح ةنانئمطالا ىلع اهاوعدب مكح هنع لاز اذا ةنانئمطالا نم هيغ لخد ام

 كخد دقو ص هتجوز اهنأ اوركنأ امل لوألا ىلع ةبذاك اهنا : تلاق مث

 ؟ هنم هتذخأ ىذلا قادصلاب اهيلع مجري له س رخآلا اهب

 هبشآ ةبذاك هل تلاق امناو ، كلذب هترغ اهنأ ترقأ اذا اهنا ىعم : لاق

 ٠ اهبذك ببسب هنم هتذخأ ىتح هترغ ىذلا قادصلا هل اهيلع نوكي نآ

 هنآ لوألا ىعداو ث اهب لخد دق رخآلا اذه نا ترقأ ناف : هل تلق

 ؟ اهيلا ةعجرلا هل زوجي الو ، كلذب لوألا ىلع مرحت له ث اهتلط نكي مل
نم ناك ببس اهل نكي ملو ع ةنايخلا ىلع تجوزت اذا اهنا ىعم : لاق



_ ; \ ١ ٢ ٢ = 

 ىف ببس اهل نوكي ىذلا هبابسأ وأ قالطلا هبشي امم ع اهيلا لوألا جوزلا
 دسفتو 6 هيلع اهل قا دص الو ئ لوألا ىلع دسفن ليق دقف 0 جيوزتلا

 ٠ هبلع اهل قادص الو هترغ ذا 3 رخآلا ىلع

 نم لوألا جوزلا هغرع دق ببس مث اهل ناك ناو ث هتناخ اذا لوألاو

 اهب لخد دقو س كلذ ىلع تجوزتف هكلم نم ةنونيب وآ قالط هنأ نظ ببس

 ٠ رخالا

 لعلو س ببسلا اذهب لوألاو رخآلا ىلع اهداسف قف فلتخي هنآ ىعمف

 ٠ رخآلا ىلع دسفت اهنآ لوقلا رثكأو ص لوألا ىلع دسفت اهنأ لوقلا رثكأ

 ىلع هيف اهداسغ ق فلتخي ىذلا ببسلا ىلع تجوزت اذاو : هل تلق

 ١ وملع مث ڵ كلذ ق هجرلا ملعي نأ ليق 6 رخآلا كام ق تتامو 6 لوذلا

 ءطوب هبلع اهدسفي ال نم لوق ىف ثاريم اهنم لوال له ث كلذ ف هجولا

 ؟ رخآلا

 ٠ هتجوز اهنلا 6 كلذم لوقب نم لوق ىلع ىدنع اذكه : لاق

 ق همآ تتام مش ك همآ لبق تامو ، ادلو رخآلا نم تدلو ناغ : هل تلق

 ؟ اهدلو نم تثرو امم ثاريم اهنم لوألل له ، رخآلا كلم

 ٠ اهدلو نم ثاريملاب هنقحتسا امم اهل لام هنگا ىدنع اذكه : لاق

ىذلا جيوزتلا كلذب رخآلا اهب الخ ذنم هنم دلوب تءاج اذاغ : هل تلق



 س ١٢٣.

 رخاتل دلولا مكح نوكي ادعاصف رهشأ ةتسل هب لوألا ىلع اهداسغ ق فلتخيب

 ؟ لوألل وأ

 ىلع هبابسأو جيوزتلا ماكحأ ىف ناك اذا رخال نوكي هنا ىعم : لان

 ٠ لوألإا نم ريكن ريغ

 : رثألا نم هدلاو ىلع « دمحم نب ديعس ضرع امهو : ةلأسم دهج

 ؟ اعيمج كلذ لك س آرس اهعجارو ي آرس هتآرما قلط لجر نعو

 ٠ هير ىصعو “ هيلع مرحت : لان

 ؟ كلذ ىف لوقت ام : ىدلاول تلق

 لوق نم لصألا ف ةآرملا ملع توبثل اذه ليق دت هنا ىعم : لاق

 زاج ارس قالطلا ناك اذا ليق دق هنآ ىعمو ث نيدهاشملا نم درلاب نيملسملا

 الا ارهج الو ارس درلا نوكي الو ، قالطلاب تملع نكت مل اذا ارس درلا

 . نيدهاشب

 ردقي باغ مش ؤ ةنالف تملك نا هتآرما قلط لجر نعو : ةلأسم وه

 تضقنا و ث اهتملك اهنا تلاق مث ع لاق ام نيح نم اهتملك ول نأ اهتدع ىضقنت ام

 ؟ ةدعلاو قالطلا ف اهلوق لوبق هيلعو ، اهلوق لوقملا نوكب له ء اهتدع

ىف لوبقم اهلوقف ث اهقيدصتب قالطلا بجو اذا ليق هنا ىعم : لاق



. .١٢٤ 

 نا ىعم : لان اهيف اضيأ عضوم ف دجويو ؤ ىدنع اميغ ةدعلا ء اضتنا

 . لوبقم اهلوق

 علطي نا نكمي ال اميف الا ، اهلعف ىلع ةنيبلاب الا اهلوق لبقي ال : ليقو

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 ىخرآ وآ ، اباب اهيلع قلغآ مث ، ةآرما جوزت ىذلا ف لاق نم لاقو

 تحت نم هسم وآ ع اهجرف ىلا رظن اذا هنآ : اهئطو نكي ملو ، اهنتلطو آرتس

 ٠ كلذ ىلع هتقدص اذا اهيلع ةدع الو س قادصلا هيلع اهلغ س بوثلا

 . آباب اميلع قلغأ هنأ حص اذا اهلوق لوقلاف ، اهعماج هنا تلاق ناو

 ٠ آرتس اهيلع ىخرآ وآ

 تلات مث ك اباب اهيلع قلغأ وآ ث آرتس اهيلع ىخرأ اذا :ا لاق نم لاقو

 هلل هيف ىذلا ىف قدصت ملو © اهل اميف تقدص اهعماجي ملو % اهسمي مل هنا

 ٠ اندنع لوقلا رثكأ اذه و ةدعلا اهيلع نوكتو 6 اهيلع

 عامجلا ىنعي ( نهوسمت مل ام ) : لجو زع هللا لوق : ةلاسم د

 ةدعلا اهيلع : ضعب لاقو س ةدعلا اهيلع مث ؤ ءا جلي ىتح ةيواعم ىبآ نع

٠ هدلاول الو هدلو! لحت مل رظن وأ سم اذا هنآ « كلذ ىلع ليلدلا رظنلاو سلاب



_ ١٢٥ 

 ناناتخلا ىقتلاو ةفشحلا جلوأ اذا ضعب لاق دقو : لاق : هريغ نمو

 الغ رظنلاو سلاب امآو ، ءاملا لزني مل ولو ٠

 ةدع الف ء آركب وآ تناك آبيث اهجرف ىلع ءاملا بصي ناك نا كلذكو

 ٠ ةعجرلا هلو ةدعلا اهيلعغ س كلذ نم لمحت نآ الا اهيلع

 ٠ ةدعلا اهيلعف ةفطنلا جلوآ اذا : لانت نم لاقو

 رهملا ناغ ث اهقلطي مث ث هتأرماب ولخي بوبجملا ىفو : ةلاسم ده

 نا ةدعلا اهيلعو ڵ هسم وآ ، جرفلا رظن دنت هنا تلاق اذا ث الماك ، هيلع

 ٠ اهيلع ةدع الغ لزني ال ناك ناو 6 لزني ناك

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ؟ ىصخلا كلذكو ةدعلا هنم اهيلع ك اهقلط مث ، هتجوزب الخ اذا نينعلاو

 اميغ امآو ث ةدعلا اهيلع ناف ةولخلا تحص اذا مكحلا ى امأ : لات

 ٠ ملعأ هللاو ع عامجلا نم الإ ةدعلا اهمزلت الغ هللا نيبو اهنيب

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم :3

 : ديعس ىبآ نم باوج
5 هنع تلأس اميف كتمالسو كرتسو كتمارك هللا مادآ ىخأ ترظن دق



_ ,١٢٦ 

 دمحم ىلع هللا ىلصو ٧. هدمح قح هلل دمحلاو ص ةمالس لاح ق تبتكو

 : ملسو هلآ و ىبنلا

 ء ةدع اهيلع سيل نآ ، اهنم الهج اهتدع ىف نآرب نع تجوزت ىتلا امأف

 ىرجيب امم كلذ لعلغ دحلا امآو ع هبلع دسفت اهناف رخآلا جوزلا اهب لخدو

 ٠ ةهبشلاب دحلا اهنع آردي نأ بحأو ، فالتخالا هيغ

 اذه ىلع اهب لخد اذا اذه دعب اهب هجيوزتو لوألا اهجوز در امأو
 5 آطلغ اهجيوتت نكي مل اذا هيلع دسفت ليق دق هنأ بسحأغ 7 جيوزتلا

 ٠ مالسالا ىف لهاجت الو لهج ال هنأل ، تلهج ىمهامناو

 بجيو 4 ةينازلا ةلزنمب نكت مل ام هيلع دسفت ال اهنأ جرخي هلعلو

 ٠ هللا ءاش نا هباوصو كلذ لدع ق رظناو .ء دحلا اهيلع

 ٠ هيلع مرحت اهن ظفحب هنأ : ىراوحلا ىبآ نع اندجو ىذلا : هرهغ لاق

 ٠ عجر

 لثم ىدنع ىهف 6 ىنزلاب ت رتأغ ك اهنعجر اهجوز كلمب ىتلا امآ و

 ناو ت هيلع تمرحو ةعجر الو س هيلع اهل قح الو اهتدص ءاش نا ةجوزلا

 ٠ امهنيب قرفبف مكحلا ف حصب مل ام كلذو 6 ةيعدم اهنأل ۔ اهدرو اهيذك ءاشت

اذك تلعغ تنك نا :! هتآرمال لاق لجريف هللا كمحر تركذو : هنمو



_ ,١٢٧ 

 مث ، هللا ءاش ام هتنكاسو تلعف نكت مل اهنأ تفلحف ، قلاط تناخ اذكو

 اهقالط لعج ناك ىتلا ةيقابلا ةدحاولاب اهدري نأ دارأ مث ، نيتقيلطت اهقلط

 : تلاق ، قالطلا دعب اهدر دارأ املغ ح لعفت مل اهنآ اهتدصف تفلح ذا ع اهيف

 ٠ اهنيمي ىف ةبذاك تفلح امنا اهنآو ، تلعف تناك اهنا

 ؟ اهدر هل زوجي الو اهلو لوقلا نوكي له : تلق

 لوقلا نوكي الو س كلذ ف قدصت اهنأ ىل نيبي الف مكحلا ى امأف

 ٠ هيلا كلذخ ةنانئمطالا ىف امآو س اهلوق

 : هللا هيضر ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم دهب

 مل اهتدع نأ هعمو ك اهتعجر هيخ كلمي قالط ىف هتجوز در لجر نع
 نآ اهنلعأ نمل ةبيجم تلاقف درلاب امهدحآ وأ ، نادهاسشلا اهملعأغ ضقنت
 ؟ اهجوز اهكردي له \ تضقنا دق اهتدع

 اميف نيدهاسشلل ةيبجم تضقنا دق اهتدع نا تلام اذا اهنا ىعم : لاق

 اميف اهكردي الو س كلذ ف اهلوق لوقلا نآ اهتدع ءاضقنا ىف قدصت نآ نكمي

 ٠ ليق هنآ ىعم

 ولو ، هدر لبق تضقنا دق اهتدع نآ اهلوق لوقلا نوكيف : هل تلق

 ض ةدعلا ءاضقنا ى اهلوق لوقلا نوكي امنا مآ نيمويب دعب نم نادهاشلا اهملعأ

؟ ءاوس كلذ لك مآ \ دحأو تنو ف نيدهاسلا مالعاو ث اهل هدر ناك اذا



_ .١٢٨ 

 اهيلع ثيثت وآ ضقنت مل اهنأب رقت مل ام ءا وس هلك هنا ىمم : لاق

 ٠ كلذ م اكحآ

 اهملعآو اهدر املف \ تنكسف كدرآ نأ ديرأ ىناف : اهل لاق ناغ : هل تلت

 اهلوق لوفلا نوكب له ،\ تضقنا دت اهتدع نا ٠ تلاق نادهاشلا وأ وه

 ؟ كلذ ىف

 ٠ كلذ اهلغ ةدعلا ىف اهنآ رقت مل ام هنا ىعم : لاق

 ىتح نادهاسشثلا الو وه اهملعي ملو أ ةدعلا ىف اهدر ناغ : هل تلق

 6 ةدعلا ىف ناك درلا نآ ةدعلا دعي نادهاىشلا اهل خرآو % ةدعلا تضقنا

 ؟ كلذ ىلع اهجوز اهكردي له

 ٠ اهك ردي ال ليتق دق هنا ىعم : ل امت

 انوكي له ث ةيالو امهل تناكو ع ملعلا دعب كلذ ىلع اماقآ ناغ : هل تل

 ؟ امهتب الو ىلع

 الف امهتيالو امآو ث اهكردي هنأ ملعأ الف انباحصأ لوق ف امأ : لاق

 ىأرب امهتيالو كرت بح الو س نيدب امهالوتأ نآ بحأ الو ث ائيسث اهيف عمسأ

 ء مهتيالو ىل نبي مل امناو ع امهرمأ ىف همزلي ام نع امهل ىلوتملا لأسي ىتح
. نيدلاب فوقولا الو .... بحآ مل امناو ، امهيف فالتخا ملعأ مل ىنأل



_ ١٢٩ 

 ةدعلا ىف نيدهاسثلا دحأ وأ ، اهملع اذا انباحصآ لوق ضعب ىف هنأل

 { امهالك ةدعلا ف نادهاشلا اهملعي مل ولو ، امهكردأو امهل اببس كلذ ناك

 ملع نكي مل لصألا ف الطاب ىدنع ناك ولو ، ةدعلا ءاضقنا دعب اهاملعأ اذاو

 . ةجحلا امهل حصي دحاو

 : ةكري نب دمحم ني هللا دبع دمحم ىبآ نع : ةلأسم 7

 توم اهعم حص دق هنأ تعدا اذا اهجوز دوقفملا ةأرملا نع هتلأسو

 ىذلا نيبو اهنيب قرفي له ح نيملسملا دنع كلذ حصي ملو تجوزتف س اهجوز

 ؟ تجوزن

 ديعس رصع ىف ةلأسملا هذه تعقو : لان مث .ء كلذ ىف ةنمنؤم ىه : لاق

 اهجوز ةثروو ةأرملا تعفتراو ةمئأذلا ضعبل ضاق ذئموي وهو ت رشبملا نبا

 . ىح مهبح اص نأ ةنيبلا مهفلكف % رشيملا نب ديعس ىلا دوقغملا

 ؟ اجوز اهل نأ ملعت سيلآ ؟ كلذ مل : دمحم ىبأل تلق

 نمتكي نأ نمل لحي الو ) : لوقي لجو زع هللا نأل ك ةنمتؤملا ىه : لاق
 ٠ ) نمماحرأ ىف هللا قلخ ام

 تام وآ 0 اهقلط هنآ تعدا مث ، اهنع باغ اهجوز نآ ول كلذكو : تلق

 ؟ تضقنا دن اهندع نآو “ اهنع

( م ٩٦ _ زخلا ١ نئ > ١٠ )



_ ١٣٠ 

 تباغ مث ، اهقلط اهجوز نأ ول : لات مث ، اهلوق كلذ ىف لوقلا : لانت

 ىف ىهو اهنع تام وآ س رخآلا اهتلط مث ؤ اجوز تجوزت ول ام رادقمب هنع

 تجوزت دق ىنا تلاقف تعاج مث ث ةتيمملا وأ ةقلطملل ةدعلا ءاضقنا رادقم

 كلذ ىف اهلوق نا س ىتدع تضقنا دقو ، ىنع تام وآ ، ىنقلط دق هنأو اجوز

 . اهيلا عجري نآ لوألا اهجوزلو س لوبقم

 ؟ هنم اهن ١ ريم اهيل ١ ملسيو ةترول ١ ىلع ل املا مسقيو : دمحم ىبأل تلت

 ٠ تام هنأ حصي ىتح ال : لاق

 ؟ كلذ ف قرفلا امف : هل تلتق

 حصي نيحف ثاريملا امأو ، اهسفن ف اهلوق لبقي اولاق امنا : لاق

 . اهيلا ملسي مث ، دوغفملا توم

 هنا تلاق ىذلا ءاج مث ى ديدج حاكنب اهجوز اهيلا عجر اذاغ : هل تلق

 ؟ كلذ ف لوقلا ام س اهتلطب مل هنا : لانو ، اهجوزت ناك

 ٠ مك احلا ىل ١ مه رمآ عجرب : ل ات

 ؟ مكاحلا امهنيب مكحي اميف :: تلق

 هنأ هنيمب عم اهقلط هنآ تعدا ىذلا لوألا اهجوز ىلا عوجرلاب : لاق

٠ اهقلط ام



 س ١٧٣١

 ؟ اهجوزت ىذلا رخآلا نم اهقادص ذخأنف : تلق

 ٠ اهب لخ د ن اك اذا معن : ل انت

 نم ءىش ىف الو س مالسالا ف جرخي ال هنا ىعم : ديعس وبآ لان

 هصخ نم الا ، ماكحألا رهاظ ىف هيلع ىعدم ىلع ىعدم قيدصت ، ماكحألا

 & آركنم ناك آقدصمو ، ماكحلا نم امكاح هيخ هلعجخ ، كلذ نم ءىشب هللا

 ةيجوزلا اهيلع دقعنت نأ دعب نم ةجوزلا نآ ملعن ملو ، مالسالا لهآ نم وأ

 ىنعم ىف جاوزالل اهقالطا ىف اهقلط وآ تام هنأ ىف اهاوق لبقي نآ جوزل

 ٠ ماكحألا

 دق هنأ الا ىوعدلا لوبق اذه نأل ع انعم مكاحلا كلذب مكحي الو

 هلوقت لوبت زوجيف س قيدصتلا ىنعم هبشي ام ىعدملا لوق نم جرخي

 دوهشلاو جوزتملاو ىلوملا بلق نأمطا ناغ س مكحلا فق ال ى ةنانئمطالا ىف

 ٠ ةنانئمطالا ةزاجا ىنعمل كلذ جرخ كلذ ى اوباتري ملو ع اهلوقت قيدصت ىلا

 ملو ث ةلسملا هذه لثم ىف لات رشبملا نب ديعس نأ انعمس امنلاو

 ، مئاق ج وز اهلو هبلا اهنومصاخي ةثروملا ءاج اذا س جيوزتلا ضقنب مكحي

 ىعم حصي ىتح جيوزتلا اذه ضقنب مكحأ ال : رشبملا نب ديعس لاق

 ، اهاوعد لوبق نم اذه سيل قحلا لوصآ نم لصأ اذهو ، لطاب هنأ

 ٠ اهب ىلوأ وه جوزلا نأل

ةدنع دقع الو ؤ اهلطاب حصي ىتح تدقعنا دق ةدقع لح ىغبني الو



 ۔ ١٣١

 لكو 6 اهلطاب حصب مل ةدقع ق لوخدلاك 6 اهلالحنا حصب مل ةدع ىلع

 ةحص ملعي ملو ، جيوزتلا اذه تبث املف ، لوصألا نم لصأ كلذ

 ٠ هلطابو هقح لمتحا س نيقيلاب لوأتا هربخ

 حصي ىتح هلاحب وهغ لطابلاو قحلا هل لمتحي نأ هل تبث نمو

 نب ديعس ريغ ءاهقفلا ةماع لاق هنآ ىعمو ث اهلك ىواعدلا رومآ نم هلطاب

 حص اذا ههبشيو ث جيوزتلا اذه رمآ ف قيرفتلاب هنامز لهأ نم رشبملا

 مل ةدقع لح ميرحتو ث نيجوز ىلع جرغ ميرحتل ص لوألل جيوزتلا

 ، كل تفصو ام ىلع لوصألا ىنعم ىلع ىدنع جرخي نيينعملا لكو

 هيضشي امم اذهو ، ةآرملا ىوعد قيدصت نم ىدنع اذه جرخي الو

 تفصو ام ىلع الا مكحلا ىناعم ىف اتدصم اذه لمجي نأ ىدنع طلغلا

 ء ةئخاكتملا ماكحألا توبث نم كل تفصو ام ىلع وآ ك ةنانئمطالا ىناعم نم كل

 ٠ لطابلاو قحلا لمتحي ىتلا ةيواستملا ىناعملاو

 لاطباو ع لوألا لصألا ىلع لمعلا ىلا بهذي نم ماكحلاو ءاملعلا نمف

 بهذي ال نم ءاملعلا و ماكحلا نم رخآلا توبثو ء لولذلا لاوز ىنح ثداحلا

 ىتح اهلك ىواعدلا نم جرخي امم لعف الو ، مكح الو ، دقع لاطبا ىلا

. هيف لامتحا ال امب كلذ لطاب حصي



_ ١٧٣٣ 

 ىف ىواعدلا ريغ لاومألا ىف ماكحألا ىف ىواعدلا ديعس وبآ لانو
 ٠ ىنعملا اذه ف هنمو ث نيدلا ماكحأ ف مالسالا

 هنلا لوق نم ليوآتلا ىنعم تبثي امنا : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 اميغ ( نهماحرآ ف هللا قلخ ام نمتكي نآ نهل لحي الو ) : ىلاعتو كرابت

 هملع ىلا غليي ال اميف س قالطلا ف جاوزألل ةدعلا نم نهيلع هللا لعج

 لحي الف ث اهئاضقنا ريغو س نهتدع ءاضقنا نم _ ةخسن ف نهلوقب الا

 قدص نكمي اميغ ةدالوب وآ ، ضيحب تضقنا دق اهندع نا : لوقت نآ اهل

 . اهتدع ضقنت ملو ، كلذ ىف اهلوق

 0٧ اهجوز قحل ةعطاق ث بذكلاب اهسفنل ةملاظ كلذ ىف نوكتف

 املظو ةريبك كلت نوكتف ث درلا نم اهيلع هل هللا لعج ام مكحل ةلطبمو
 ىتح كلذ منكت نآ اهل لحي الف ث اهتدع تضقنا اذا كلذكو ث اهلعغ نم

 ٠ الطاب كلذ ىلع هرشاعتو ، اهجوز اهدري

 ( نهماحرأ ى هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو ) : ىلاعت هللا لاقف

 علطي ال ام لكو ، نهاوس هيلع علطي الو ي هيف ةجحلا ىف لوقلا نمل امم

 ءطو هيف رجحي اميف ضيح نم ماحرألا ىف نهرمآ نم نهاوس نميلع

 هلثمو اذه متكت نأ اهل لحب الف ث ةدالو وآ هب ةدع ءاضقناو ، ضيحلا

 عيمج نم كلذ اهنامتكب الطاب بكرت وآ ‘ لطاب ةجح اهيلع تبثي ىتح

٠ بابسألا هذه



_ .١٣٤ 

 اهنم ىتأو ، كلذ تمتك ناغ ث هبلع ةنومأملاو هيغ ةمكحملا ةدلقملا ىهو

 رهاظ ىف ناكو ث ةجحلاو ى ريكنلا نم هيلع هب تماق ول نأ ث امرحم جوزلا

 ىذلا وه ههبشأ امو اذهف ث ةمثآ ةملاظ كلذب ىهو س آملاس رمخلا

 ، اهاوس كلذ ىلع علطي ال ذا ، مكحلا ىنعم ىف ةجح هيغ نوكي

 ةجحلا اهل لحي ءىشب اهرذع عطقي نآ ىلاعتو كرابت هللا نيد ف ميقتسي الو

 . هيلع اهاوسل عالطالا مارح وه اممو س اهاوس هيلع علطي ال امم هيف

 هبشي ام ىنعم ىلعو س اهسفن نع كلذ فرص ف ةجحلا اهل لعجي نأ الا

 علطي الام ىلع تدهش اذا ةدحاولا لوقب ةجحلا ىدنع جرخي اذه

 مكحلا ىنعم هبشي ام ىلع قيدصتلا قيرط نم ءاسنلا الا هيلع

 .ةجحلا توبثو

 تعدا وآ ، هنم قالطلا تعدافغ س اهجوز اهنع باغ ول هنإ هلوق امآو

 ميقتسي الو ؤ مكحل ا ىنعم ف جرخي اذه نيملسملا لوق ف ملعأ الف س هنورم

 ء ةنانئمطالاو ء قيدصتلا ىنعم ىلع الا ىوعدلا لوبق اذهو س ىدنع اذه

 ٠ ءاضقلا ماكحأ نود ةنانئمطالا ماكحأ نم مهلاوحأ ةماع ىف هيلع سانلا امو

 ءاضقنا نكمب اميغ ةدعملا ءاضقنا تعداف توم وآ قالط حص اذا امآو

 ىلع ملطي ال ذا ى اهلوق لوقلا نأ ىعمغخ ، اهؤاضقنا نكمي اميف ةدعلا

٠ اه ١ ومس كا ذ



_ ٠١٣٥ 

 اميغ روهشلاب ةدعلا لثم اهاوس اهيلع علطي اهتدع تناك اذا امأو

 فلتخا فيك رظناف ، ىمسملا لجخلا نم لقأ ف اهلوقت لبتي مل ، هيخ فلتخي
 نم اهل نكب مل رهاظا!اب ىضقنب ء ةدعلا ىف مكحل ا ناك اذا اذه ىنغم

 ء اضيأ لطابلا ىنعم ىف كلذكو ث هلثم ىف نكمي اميف الا كلذ ف قيدصتلا

 ٠ اهتدع هب ىضقنت ام لقأ ىلع اهرمأ نم باغ اميغ قدصت اميف قدصي امناف

 اهب زوجيو س جوزت ام ردقب تباغ مث ث اثالث هنجوز قلط ىذلا امآو

 تءاج مث ، قالط وآ توم نم رخآلا جوزلا نم اهتدع ىضقنتو ث اهجوز

 ىلع الا جرخي ال ىعم كلذ ف لبقي اهلوق نا ليق هنآ ىعمغ ث هل كلذ تلاقف

 ٠ كلذ ريغ ال ةنانئمطالا مكحو ةنانئمطالا ىنعم

 نأ الا ، هللا مرح ام ةحابا ةيعدم ك نيهجو نم ةيعدم هلك اذه ى اهنأل

 م رحم ١ ذهغ ) هريغ اجوز حكنت ىنح ( : لوقب ىل اعت هللا نأل ء هلالح حصي

 ةجح ال و ؤ ةقداص تناك ن ١ اهل ةجح ىه اهلوتو & هلمع ف لصألا ا ف هبلع

 ٠ ةبع ادم ىه ذ ١ وه هل

 ء هريغ اجوز تجوزت اهنأ ملعي نآ الا كلذ ىف قدصت ال : لاق نم لاقو

 ء ةولخلا عضوم ى اهنم راصو ت آرتس ىخرأ وآ ى باب اهيلع قلغأ هنأو

 ائطو اهل هنم ءطولا ىعدتف اهقلطي وآ اهنع تومي مث س ةعماجملا لامتحاو

٠ هب هيلع مكحي ادولوم هسئارف ىلع دلن وآ ع ةدعلاو لسغلا بجوي



_ ١٣٦ 

 ىق اهلوق ىف ةجح مهدنع تناك امناو س لوألل تلح كلذ دحآ ناك اذاغ

 هيف هيلع ىعدن اميف اهي الخ ىذلا جوزلا ىلع ةقدصم ىه ذا ؤس ةولخلا

 ٠ اه ١ ومس كلذ ىلع علطي ال هنأل 6 ءطولا

 دعب قادصلا مامت بجوي امم ءطولا هيلع تعداغ اهب الخ اذاف

 اذهو ، اهاوس هبلع علطي ال هنأل 0 هجح اهيغ اهلوق امم اذه ناك . قالطلا

 ٠ هيلع مكحلا ىنعم ف

 هنأ تعداف س ةولخلا دعب اهقلط اذا درلا ىف ةجحلا اهيلع هل ليق كلذكو

 ٠ اهئتطو هنا : وه لانو 6 اهآطب مل

 اهنيمي عم اهلو لوقلا كلذكو 6 هنيمي عم هلو لوقلا ليق هنأ ىعمغ

 ىلع جرخي ملعلا لهأ لوق نم ىآرلا ماكحأ نم ةماعو % هيغ ةجح ىه

 ٠ رظنلا ىف مكحلا ىنعم ىلع ال ى ةنانئمطالا لوق ىنعم

 جرخيو ، قالطالا ىنعم ىلع زئاج ريغ هنا وأ ث زئاج هنا هب لوقنف

 ء ةنانئمطالا مكح نألا 6 مكحلا ىنعم ىلع ال ء ةنانئمطالا ىنعم ىلع كلذ ىنعم

 امهو س بيرلاو ةهبسثلاو مارحلاو لالحلا عيمج الصأ امه ، ءاضقلا مكحو

 مرحو 6 قالطالا ىلع مرحملا مرحو 6 لحملا لحأ امبرف ىصاعملا الصأ

 ٠ ةهبشلا ىنعم ىلع مارحلا

 ةنانئمطالا ىنعم ىلع هزاجالاو 6 لالحلا جورخو بيرلا و جورخلاو

بجو اذه نم فرع دق امل هيف ماكتملا هيلع فقو اذا نييبت بحنو ح هب



_ ١٨٣٧ 

 تبث دقن هنكل س موزللا ىلع ال داهتجالاو ىدنع رايتخالا ىنعم ىلع كلذ

 بدالا ىنعم ىلع هزمآ ضعب جرخغ ىهنلاو رمألا ، ىلاعتو كرابت هللا دنع

 ٠ موزللا ىنعم ىلع هرمأ ضعبو

 ىنعم ىلع هيهن ضعبو ث ميرحتلا ىنعم ىلع هيهن ضعب جرخ كلذكو

 ، بدألا ميرحتو لقنو ضرغ ةنسلا ف تبث دق كلذكو س بدألاو ةيهاركلا

 لوصألا ىف تبث اذاخ ، ىهنلاو رمألا ىف عامجالا ىنعم ف جرخي كلذكو

 ٠ عورفلا ىف ركني الف اذه

 هقحلي نآ ركني الو ىرعتي ال هناف س ع رف هلك نا لاقي ال ىآرلا ناك ناو

 لوقلاو س نيهجو ىلع ىهنلاب هيف لوقلا نوكب نآ س لوصألا قحلي ام ىنعم

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلا ف تبثي ام لثم نيهجو ىلع رمألاب هيغ

 قالطالا ىنعم ىلع مه راثآ ق مهعبات وأ ح ءاملعلا نم لئاق لاق ناف

 ةهيبشلا ىنعم ىلع جرخيو ح زئاج هنأ ةنانئمطالا ىنعم ف جرخي ءىننب

 نيرصيملا نيلوأتملا نم قحلا ىلع ليوأتلا جرخو كلذ دعبب مل ، زوجي ال هنأ

 . ةدساخ اهنأ ةدسافلا عويبلا ف اقلطم هيغ لوقلا ءاج دق هنأ امك

 ضخقننمو 6 دساف وهغ هبوكر لحب ال ما رح نبهجو ىلع اه داسف ناكو

 ٠ آذساف ىمسبو ح ةمماتملا دنع متيو 6 ضاقتنالاب دسفي

: عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



_ ١٣٨ 

 اولوقت نأ الا ارس نهودعاوت الو ) : ىلاعت هللا لاق : ةلاسم ده

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : رثؤملا وبآ لاق س ( افورعم الوق

 حرصف ¡( آرس نهودعاوت الو ) : ىلاعت هلوقو ث اهتدع ف ةأرملا بطخت نأ

 . ةبطخلاب اهل

 ضيرعتلا ف سأب الو ى ةدعلا ىف تمادام اثالئ ةقلطملل ضيرعتلا هركيو

 ىري ال هنآ بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوريف ةدعاوم الب فورعملا لوقلاب ةتيمملل

 هدعوتو ًاجيوزت اهسفن اهيلا بلطي ىتح الا جيوزتلا اهب مرحي ىتلا ةدعاوملا

 . سأب الخ اهرمآ ىلي نم ضعب ىلا بلط نا اماغ ، كلذب

 ء جيوزتلاب ةدعلا ىف لجرلل اهلوق ةأرملا ضيرعت امأو : ةلاسم ها

 ٠ ةدعلا ق ضيرعتو ك ةدعاوم لجرلا نم نكت مل اهرضي الف

 : هللا همحر ىلع ىبأ نعو : ةلأسم و.

 لفغن ملو 6 كحجوزتأ نآ ديرأ : اهتدع ق ةآرمال لاق لجر نع لئس

 ؟ اهجوزتن مث ائيس

 . كلذب ساب الغ ,
 ؟ اهجوزت مث معن تلاق ناخ : تلق

٠ امهنيب قرفي ال : ل انت



_ ١٧٣٨١ 

 ؟ هيلع امهنيب قرفي ىذلا لوقلا امف : تلت

 ٠ اودعاوت اذا ىلاعت هللا لات امك : لا

 : ةيواعم ىبآ نعو : ةلأسم وج

 دقعب ملو 6 قادصلا ىلع اهئطا ويو ةدعلا ف ةآرملا بطخي ىذلا ف

 ؟ اهجوزتي نآ هل لحيأ س ةدعلا تضقنا ىتح حاكنلا ةدقع

 قارفلا ىلع مدقتأ مل اهجوزت ناو ث اهجوزني الف اهجوزتي مل ناك ناغ

 ٠ امهنيب قرفي : نيملسملا ضعب لاتو ث امهنيب

 بوبحم نب دمحم ىلا ىلع نب ىسوم باوج ف تدجوو : ةلاسم د

 : هللا همحر

 ، كتجوزت كتدع تلخ اذا : اهل لاقف ، اهندع ىف ةآرما دعاو لجر نعو

 ىتح قارفلا ىلع ىوقت امف امهنيب قرفي له ، اهجوزت اهتدع تلخ املف
 ٠ اهناسلب كلذ هيطعت

 : اولاقف نيملسملا لآسف ، كتجوزت كندع تضقنا اذا لاق نا : هنعو

 دق ىنأو ، كتدعو امع نيملسملا تلأس دق ىنا : لاقف عجرف كلذ ىغبني ال

 مث ، تئش نم ىجوزتف ةجاح كيغ ىل سبلو ص داعيملا كلذ نع تعجر

 % كلذ هل زوجي له ، باطخلا ىف اهبطخ مث ى اهدع تضقنا ىتح اهكرت

٠ هيلع دسفت اهنأ ىرن امغ



١٤٠ 

 ةنيمم اهنآ ملعي وهو ، اهتدع ف ةآرما بلط لجر ف لاقو : ةلاسم ده

 أ اه ذخأب ال هنآ اهماعأآ و كل ذ نم ثب انن 6 اهيل ١ عمج ر مث هتدع ١ وو ؤ ةنقلطم وآ

 ؟ ت دعل ١ ف كل ذ نم عجر دقو

 اهجو زنب ال: لاتق نم ل اتتو . اهجو زتي نآ هل ن ا كلذ ف لات نم : لاق هنأ

 . اهقلطي وأ اهنع توميغ ث هريغ اجوز جوزتت ىتح

 : :رثؤملا ويآ لاق : ةلأسم د

 اهتدع ف ةأرما بطخ لجر ف : لاق هنا سابع نبا نع انل ركذ

 ؟ اهجوزتو كلذ رهظأ 6 اهتدع تضقنا املف ء آرس

 اقرتفي نآ ىلا بحأف ى هللا ةيصعمب امه رمآ آدي : سابع نبا لانف

 ٠ آدبأ اعمتجب الو

 ق ةآرما بطخ لجر ف ئ لاق هنأ ىلع نب ىسوم نع انل ركذ دقو

 رمألا نا :: اهل لاقغ اهيلا عجر مث 7 هتباجآو س كلذ ىلع هتدعاوغ ، اهتدع

 نم ىجوزتف ، ةدعاوم كنيبو ىنيب سيلو ع لحي ال كنيبو ىنيب ناك ىذلا

 ؟ اهجوزت مث ع اهتدع تضقنا ىتح فقو مث ، تئش

 كل ذب سب ال : ل اق هنآ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع ىور دقحقغ

ذه ىلع ١ ٠



_ ١٤١ 

 . ىل اهيبلطاغ ةنالغ ةدع تضنتنا ١ ذا : ةآرمال لاتق نمو : ةلأسسه و.

 ؟ هذخآ ىلا اهتباجأف ، اهتدع ف هل اهتبلطو ، هرمأ تفلاخو ةأرملا تضمف

 ٠ اهجيوزت هل زاجأف ‘ راتخملا نب دمحم اهنع تلأسف

 & اهم جوزتي نآ ث اهتدع ىف الجر تعلط ةأرما نأ ولغ : ةلاسم .

 بلطملا نألا ، وه هبلطمك ىه اهبلطم سيلو & اهذخأ هل نأ كلذ ىلا اهباجأف

 ٠ لجرلل

 : ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم ده

 ، ضقنت مل اهتدع نأ ملعي ملو ، اهتدع ف ةآرما ىلا لسرأ لجر ف

 ؟ ىتدع ضقنت مل : لوسرلل تلاقف

 ؟ اهذخأ هل زجن مل نحنغ تضقنا اذا : تلانت ناو ، اهذخآ هل زئاجغ

 : ىلصوملا ركب ىبأ نع دجويو : ةلأسم ده

 تعضو دقو > آرشعو رهشأ ةعبرأ ولخن نآ لبق ةنيممل ١ تجوزت اذا

 ؟ اهلمح

 كشلا ىبلق ف عقو دنو ؤ اهمرحي مل هنآ ىسفن ىلا قيشي ىذلاف

٠ نيلجألا ءاضقنا دعب نم حاكنلا ديدحتب



- ١٤٢ 

 6 اهتدع ق ةعلتخم آ رما دع ١ و لجر نع لئسو : ةلأسم وج

 ؟ امهنيب قرفي له & كلذ ىلع اهجوزتو ث ادعاوتو

 نم ، ةدتعملل تعقو ةدعاوم لك نا انباحصأ لوق ىف هنا ىعم : لاق

 ٠ امهنيب قرفب هنأ ةدعلا تناك ددعلا ىآ

 ؟ عامجالاب كلذ مآ مهقافتا ىفف ةنس كلذ ىلع ءاجف : هل تلق

 ٠ مهلوق ق قافتال ١ انعم هيشب هنآ ىعمو 6 ةنس مهلوق ق ملعآ ال : لات

 6٧ ةدعلا ق ةكلاملا هنآرما تحخأب جوزتن ول ليتق دق سيلآ : هل تلت

 ؟ اهب هجيوزت هلل زئاجه

 ٠ كلذ ريغ ىنعم اذهو 0 ىدنع اذكه : لاق

 ؟ امهنيب قرفم هنآ ثالث قالط نع اهتدع ىف اهنخأ جوزت ناف : هل تلق

 لييس ال هنا ، ثالث قالط نم اهتدع ىف كلذ \ ىعم : لاق

 ٠ سأب ال هنأل ، توملا ةدع ىلع قافتالل توملاب كلذب هبشي هلعلو ، اميلع

 نم تعلنخاف س كبحآ ىنا : ةجوزتم ةآرمال لان نمو : ةلأسم دج

 نم ىسفن و ث انباحصأ ضعب لوق ىلع اهجيوزت هل زوجي الغ س اهجوز

 ٠ جرح كلذ

. ملعأ هللاو س كلذ ةزاجا دادم ني هللا دبع نع دجويو : هريغ لاق



_ ١٤٣ 

 : هللا همح ) لع ىبا نع 777

 ؟ ٠٠ ] ٢ د ٠.٠ .٠ ... ال _ (

 كسفنب ىنيت جر لاق ناو يف و : ة دعل ١ ق ىه و ة رمال لح ل انت ١

 ٠ هبلع ٦
 : > ٠ .. ال ٠ ٠

 ؟ ( ١
 : ٠. .. : ٠

 د ىلع ادقاعن ن | : ل انت ٠ كلذ

 ِ رم ١ جيوزت لجر فلط | ذا ةل د اهندع ىق 77 لحب له
 1 و : ..

." 

 ؟ اهجيوزت بلاطلل

 " | | ٠ معن : لان

 | . ٣ . 1 ولطملن ىضرغ تمعن آ نا تحبأرأ : تلق

 . زاج تمعنأو ؤ هيأر ريغب هل اهيل

 جوزتي نأ هل لحي . تمعن 9 :

 " 1 هلط نا : اق

 و : هلط ناك نا ١ ك / هيار هل ايلط

 عرشلا نابب باتك , ِ
 نم ىذلا ... ٠

 ىضقنا

 ٥ دعلا :

 ق ىه و ح ..ع
 ٠٠ ١ ٥

 : 0 رمال ل انت لجر ق و ؤ نا دعصع ريأ اسم

 كح مك لع
٦ 

 ١ .
 ! ربحم مل وا ؤ هتربخأ

: 
 - آب الف ةتصملا ة محا من ث لجالا و لجاعلا

 وا ىه ا اهل لقي هينع ب جوزتأ نآ ديآ ىت ده تعب اك ناغ 6 كم ح ١ ا 7 ( س مملا ةدع هذ . . : نم نالف ث ن

٠ هلك كلذ ىف



_ ١٤٤ 

 ئ اهتعجر هيف جوزلا كلمب اهتتالط ناك ناف > قالطلا ةدع تناك ناو

 ةقالط ناك نا امآو ‘ ةنيمملل حيرصتلاك وهو اهل زوجي ال ضيرعتلاغ

 ىلا هب غليب ال هنآ وجرأو ، هوركم هل ضيرعتلاغ ث اهتعجر هيغ كلمي ال

 ٠ ملعأ هللاو > ميرحت

 جوزتي نآ اهتدع ىف الجر تبلط ةأرما فو : هنمو : ةلاسم ده

 ؟ ال مأ اهجيوزت هل لحيآ س كلذ ىلا اهباجأف 3 اهب

 هذه ةدع تضقنا اذاغ س لجرلا بلطمك سيل ةآرملا بلطم نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، لوتلا رثكأ ىلع اهجيوزت هل زاج ةأرملا

 ةدعلا ف ىهو ةأرما جيوزت لجرلا بلط اذا : هنمو : ةلسم ده

 زوجي الف ةيبص ةنبالا تناك ناف ى اهجيوزتب بألا هدعاوو ، اهيبآ دنع نم

 رثكآ ىلع اهجيوزت هل زئاجف غلاب تناك ناو ث اهجوزتي نآ لجرلا اذهل

 ٠ ملع هللاو ، لاح لك ىلع كلذ رضي الف ءايلولا رئاس امأو ، نيملسملا لوق

 ء هل معنت ملو ى ةدعلا ىف ةأرما بطخ نميفو : هنمو :. ةلأسم د

 ؟ ال مآ اهحاكن هل زوجي

٠ ملعأ هللاو ، كلذ زئاج : لات



_ ١٤٥ 

 : مسثاه نع عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه.

 : اهمأل لاق ، اهتنبا تقلط تناك دق ةأرمال لاق لجر ىف لوقت ام : تلق

 ؟ اهب ىنيجوزف كتنبا ةدع تلخ اذا

 ٠ اهجوزتي ال : لاق

 ؟ لوقي فيكو : تلق

 ٧% اهجيوزت ركذي الو ، ةنالغ ةدع تلخ اذا : لوقب لاتق : لأسن : لاق

 ٠ معن : لاغ

 ٥ اهمأ نيبو هنيب ةدعاوملا تناك اذا هنأ انعمس دقو : رثؤملا وبأ لاق

 نم كلمت ال اهمآ نألا اهجيوزت ىف سأب الغ : ىهو وه امهنيب نكت ملو

 ٠ ًائسش اهرمآ

 ليقغ » ة دعل ١ ق ىه و هتني ١ جبيو زنن لج ر ىل ١ بلط نمو : ةلأسم وج ١

 ٠ ملعآ هللا و ؤ كل ذ ه رك ضعبو > اهنن دع ف ىه اهدعا وب مل ام هي سأب ال

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىلمازلا ديعس نب _ هلعل _ حلاص خيشلا نع : ةلاسم ده

 ملعت نآ ريغ نم 0 اهمأو اهيبأ نم بطخت نأ زوجي له ء ةتيمملا ىفو

( م ١٠ _ زخلا ١ نئ > ١.٠ )



_ ١٤٦ 

 ىفف اغلاب ةنبالا تناك اذا هنآ نيملسملا راثآ نم هنعمس ام ىلع : لاق

 نب ىلع نع عفر هنأل . ملسأ كلذ نع هزنتلاو كلذ اهمرحي ال لوتلا رثكأ

 ناك نا : لانتغ 6 ةدعلا ف ىه و 6 هتنبا جيوزت ق طخ هل يتك هنآ ةورع

 . هل اهجيوزت زجي مل هنأ همالك ىنعم قو ٨٧ هديب باتكلا بطاخلا بتك

 اهمآ امآ و % زوجي ال لوقلا رثكأ ىفف 6 غلاب ريغ ةنبالا ثناك نا امأو

 ٠ ملعأ هللاو 6 سأب الخ

 ء هتنبا جيوزت ىف ةرزع نب ىلع ىلا لجر بتك : لينو : ةلاسم هه

 بتك وه ,لوسرلل لاق س هيلا باتكلا لصو املغ ، ةدعلا ىف ىهو

 ؟ ٥ ديي ب اتكل ١

 ٠ معن : ل انت

 . اهتدع ولخ لبق نم اهجيوزت ف بتك هنأ لجأ نم ليبس اهيلا ام : لاق

 ةغلابلا ةأرملا امأو : دادم نب دمحأ خيشلا وهو _ رظانلا لاق

 هدعاوو ى ةدعلا ىف ىهو ث اهيبأ ىلا لجر اهبطخ ذا ةدعلا ف ىه ىتلا

 ، هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع كلذب هيلع مرحت الو س كلذ هل زئاجغ ، بلا

 . اهرمآ ريغب اهجيوزت اهوبأ كلمي الو ، اهسفنب كلمآ ةغلابلا ةنبالا نأل

ق ثتناك اذا 6 ةيبصلا هتنبا جيوزت ف يألا ةدعا وم هلع مرحت امنا



_ ١٤٧ 

 دمب هيف اهل ريغ الو ، كلذ تهرك ولو ، اهجيوزت كلمي اهابآ نأل ، ةدعلا
 ٠ اندنع كلذ قرتفا كلذ لجألغ س اندنع هب لومعملا لوقلا ىلع اهغولب

 ةلآلا هذه ق دادم ني هللا ديع نه دمحم باوج نم هنظفح اذكه

 ١ نع ىنل ١ ملعأ هللا و % هرزع نب ىلع خيشل ٠

 همحر ىبآ نعو : ةلأسم وبع ١ هلل :

 اهجيوزت اهيلا بلطي ىتح جيوزتلا اهب مرحي ىتلا ةدعاوملا ىرب ال هنأ
 اهملك وآ ، اهريغ اهرمأ ىلي نم ضعب ىلا كلذ بلط نم امأف ، كلذ هدعوتو

 ىغبني الخ هملكت _ ةخسن _ هدعن ملف كلذ ىف اهملك وأ س هدعون ىتح كلذ ىف

 ٠ اهنم ةدعاوملاب الا اهجيوزت هيلع مارح هنا لوقت الو ، كلذ هل

 اهبلط اذا اهجيوزت هل هركو اذه لك ىف دد نغ ىلع ىبأ ريغ نع امأو

 نا : لاقغ اهيلا عجر املغ ةدع ى اهنآ ملعي ملو لهج نا ليقو ع ةدعلا ف

 اهجيوزت ىف ىآر هل سيلو ص كلذ نع عجري دقو ، لهجي هنم ناك ىذلا

 لوألا اذهل زوجب نأ ىسعف ء اهقراغ وآ اضيا تام مث 4 هريغب تجوزت مث

 ٠ دا رآ نا اهجوزنتب نأ

 كلذ هلوقت نع عجرو اهيلا عجر مث ، كلذ ريغ ىلع ناك نا املاو
 اعيمج ادعاوت اذاو اهجوزتي نآ وه هل سيلف ، جوز دعب جوزب تجوزتو

. ىراوحلا ىبأ لوقت اهجبوزت هيلع مرح دقف ةلاهج الب اهتدع ىف جيوزنتلل



١٤٨ 

 : هللا همحر دبعس نب حلاص خيشل ا نع : ةلاسم دج

 ص ةريقغ ىهو هنم ىدتفت نآ ةآرملا تدارأف اقاسثت هتأرماو لجر فو

 ، اهجوز نم اهسفن تدتفاو ، هنم تضرتقاغ كتضرقآ تئسث نا لجر اهل لاقف

 مل وأ ، كلذ ىه تنظو ، اهجوزتي نآ اهل آضيرعت اهضرقأ امنا ضرقملا ةينو

 ؟ ال مآ اذه ىلع هل لحتآ ، اهجيوزت دارأو لوقلاب اهل ضرعب ملو : نظت

 هندن تناك نا رثألا نم هتعمس ام ىناعم نم هنررتعا ام ىلع : لاتق

 : فالتخا كلذ ىفغ ء اهب جوزيل كلذ ق ضيرعتلا

 ٠ لوقلاب حرصي مل ولو لوقلا مانتم ةينلا موقت : لوت

 رمآ ف هزنتلا ىسمبيجعيو 6 لوقلاب حرصي ىتح ةينلل مكح ال : لوقو

 ٠ ملعأ هللاو ، جورفلا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلسم وبع

 غلبي الف هتآرما تناك اهل تخآ نم ةدع ىف جيوزتلا ف ىف ةآرما ملك نمو

 ٠ ملعأ هللاو ، داس ىلا هب

 ؟ هنم ةدع ق ىه و هنقلطم تخأ ملك نمع و : ةلسم وبع .

٠ اهتخأ جو زتي ال : لاقف



_ ١٤٩ 

 ةوسن عبرأ هعم تناك نا كلذكو ء امهنيب قرفآأ نأ ىلع مدقأ ال : لاق

 هناخ ك اهيف وه ىنلا ةدعلا ق ةسماخ ملك من 6 نهنم ةدحاو قلطغ

 امهنيب قرفآ نآ ىلع مدقأ مل اهجوزت ناف ث اهجوزتي ال ٠

 ث كجوزتآ انآو كجوز نم ىجرخا لجرلا اهل لوقي ىتلا ف : لاتو

 مث ، جوز دعب اجوز تجوزت مث هريغب تجوزتو اهب جوزتي ملغ جرختف
 ؟ اهجوز تومي ولآ قلطت

 ٠ ىلوذلاك اهلعجي مل ، اهجوزتي ال هنأ هلونت نم تيآر ىذلاف

 :هللا همحر دبعس وبأ لانتو : ةلأسم دج

 كلمي ال جورخب وآ ، ثالث قالطب وآ ةمرحب هتأرما هنم تجرخ لجر ف

 ؟ اهتدع ىضقنت نآ لبق اهتخآ و ث اهتمع جوزتي نأ دارآو ث ةعجرلا هيغ

 5 انباحصأ لوق ىناعم ف جرخي ام ىلع فالتخا كلذ ىف نآ : ىدنعف

 ىتح كلذ هل سيل نآ لوقلا ضعب ف جرخيو س كلذ هل نأ جرخيف

 ٠ جيوزتلا ببسب هنم دتعت اهنأل ، اهندع ىضقنت

 فالتخالا ىنعم هقحلي له س ةعجرلا هيف كلمي نالط ناك ناخ : هل تلق

 ؟ لوألا ل نم

 هبشي هنأكغ ةعجرلا كلمي هنكل ، انباحصأ لوق ىف كلذ ملعأ ال : لاق

٠ ةنئابلل كلملاب عمجلا ىنعم



_ ١٥٠ 

 ق كلنن تناك ام اهنخأب جوزتي الغ هنآ رما قلط نمو : ةلاسم وج

 ٠ هنيح نم اهنخأب ح وزتي نأ سأب الذ تتام ن ا امآ و | هنم ةدع

 رهطي نأ هل لحي مل هنيح نم اهتخأب جوزت ناف : ديعس وبآ لاقو

 ٠ امرحم اهنم رظني الو ةتيملا

 ١ ديع وبآ ل انقو : ةلأسم وع ١ هلل :

 ؟ اهتدع نم ةيقب ف هتأرما تخآ جوزت نميف

 اعيمج هيلع انمرح اهب لخد ناك ناو ث ةرخؤملا نبو هنيب قرفي : لاق

 تلمكأ اذاف امهنيب قرف ةرخؤملاب لخدي مل ناك ناو ، اهجيوزتل دمعت اذا

 ناك ا ذا ديدج حاكنب ةريخذلا ىلا عجري نآ هلف ، هنم اهتدع اهقلط ىتلا

 ء ةدعلا ىف امهنم اطلغ _ ةخسن فو ةدعلا ىف وآ ، مهنم آطلغ اهب هجيوزت

 ٠ كلذ هلخ اهندع ةيقب ىف ىلوألا درب نأ دارأخ ۔ ةريخألاي لخدي مل ناك اذاو

 زوجي له س تاقيلطت ثالث هنجوز قلطي لجرلا نعو : ةلأسم .

 ؟ دنعت ىنح وآ ث اهريغ ةعبار جوزتي وأ س اهتخأ ج وزتي نأ هل

 اهريغ ةعبا ر الو 6 اهنخ ج وزتي نأ هل زوجي الف 6 ىلوألا لثم ٥ ذهغ

٠ اهتدع ٠ ..... ىتح اهتلاخ الو



 ا٥١\١. .

 امغ ى اهتدع ىف جيوزتلا اهتخأ دعاوو ةآرما قلط نمو : ةلأسم ده

 ؟ اهنخآ ةدع تضقنا ىتح جوزتي ملو دعاو ناف ى كلذ هل بحا

 ٠ ملعأ هللاو ع ةتيمم الو ةقلطم دعاوي مل هنأل ، قارفلا ىلع مدقأ الف

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا :. ةلسم ج.

 ةثالث تضم نأ ىلا اهربخي ملو ةرضاح ريغ ىهو هتجوز قلط نميغ
 جوزتي نأ هل زوجي له ث ةثالثلا تلخ اذاغ ، رهسشألاب دتعت تناك اذا س رهشأ

 ؟ ال مآ ٩

 اذا اهننخأ جوزتي نآ هل زئاج لاتق نم لاق : فالتخا كلذ ىف : لاق

 ٠ اهقلط ذم رهشأ ةثالث تضقنا

 ٠ ملعأ هللا و 6 قالطلاب ةقلطم ُ ١ ملعن ذم رهشأ ةئالث دعي : لانق نم لانو

 نأ دارأو ى اهاضرب الا اهتعجر كلمي ال اتالط هتجوز لجرلا قلط اذاو

 ةعبارو اهتخأ ةدع ءاضقنا لبق اهجوزتي نأ زوجيآ ؤ اهتخأ جوزتي
 ؟ اهرغ

٠ ملعآ هللاو 6 ةعبا ر الو 6 اهتخأ جوزتي ال : لورق



. ١٥٢ 

 نييل اطلا جهنم باتك نم : ةلأسم وج :

 وأ ةدحاو قلطملا ىف كلذو ( نهدرب قحأ نهتلوعبو ) : ىلاعت هللا لاق

 ىبنلا نآ ىور امل ضوع الو رهم ريغب تبثي درلا نأ اوعمجأو س نيتنثا

 ةدحاو ةدوس قلطو ع ةدعلا ىف اهعجار مث ، ةصفح قلط ملسو هيلع هللا ىلص

 . اهعجارو

 ٠ حصفأ ءارلا حنغو ه ءارلا رسكب لاقي ام رثكأ قالطلا دعب ةعجرلاو

 درلا نوكبو 6 اهيآ ري الإ درن ال ةعلنخملا و 6 تهرك ناو درن ةقلطملاف

 در ام لبقنو س دعب نم نادهاسشثلا اهنافرعي وآ ، نيلدع نيدهاش رضحمب

 ٠ قادصلا نم اهيلع

 نوكي ال درلاو س نادهاشلا اهخرع درلا دنع رضحت مل نا ةنقلطملاو

 عقت الو ، ( مكنم لدع ىوذ اودهشأو ) : ىلاعت هللا لوقل ناسللاب الا

 . ناسللاب لوقلا ىلع الا ةداهشلا

 نوكي ال هنا ، ليلدلا ةماقا هيلعف ، مالك ريغب ةعجرلا نا : لاقت نمو

 نوكي الغ س ميرحت دعب ليلحت ةعجرلا كلذكو ي مالكب الا قالط الو حاكن

 . مالكب الا

ةدعلا ىف نكام نهل نهجاوزأ در ىف اهسفن ةراتخملاو ةعلتخملاو



_ ١٥٣ 

 هنأل ، قادصو نيدهاسثو ىلوب الا زوجي ال لوقو زوجي لوق : فالتخا

 درلا زاجأ قالط نآريلاو علخلا ىأر نمغ ‘&© خسف دعب ليتقنسم حاكن

 ٠ ديدج جيوزتب الا ةعجارملا زيجي الغ حاكن خسف ٥آر نمو س ةدعلا ى

 . ديدج جيوزتب الا اهدر زوجي الغ راهظلاو ءاليالاب ةنئابلا امآو

 5 اهئاضقنا دعب وآ ث ةدعلا ىف ةعجارملا ناجوزلا دارآ اذاو ي نيدهانو ىلوو

 ٠ آنئاي آقالط نكي مل نا كلذ اهلغ

 متقلط اذاو ) : ىلاعت هللا لوقل ، كلذ نم اهعنم ةأرملا ىلول سيلو

 تلزن ليقو س ( نهجاوزأ نحكني نآ نهولضعت الغ نهلجآ نغلبغ ءاسنلا

 دارأ هلعل مجرت نآ ، هنم تنابو ، اهجوز اهقلط امل هتخأ منم لقعم ىف

 . هيلا مجرت نآ اهعنم

 ىفنأ مغر ؤ ىفنآ مغر » : لاقت ملس ويلع هللا ىلص ىبنلا رق املف

 درلاف ى ةدعلا ىف ةعجارملا دارأ اذاغ س قيضتلا و عنملا ةلضاعملاو ٠ « هللا رمأل

 جيوزتب الا ةمجارملا نوكت الغ ةدعلا تضم اذاو ئ نيدهاش رضحمب

 ٠ ةآرملا اضرو نيدهاسو ىلوو ث ديدج رهمو س ديدج

 ةملكلاو ةرحلا نم وهغ س ةعجرلا جوزلا هيف كلمي ال ءىش لكو

 ىلع درلاو 6 ءاوس ةريبكلاو ةريغصلاو 6 باتكلا لهآ ءاسنو 6 ةريدملاو

درك لعفلاب نابعألا درغ © مكحلا قيرط نم درو © نايعأ در : نبيرض



. ١٥٤ 

 رارقالا درو س ةعلنخملاو ةقلطملا درك لوقلاب درو س تابوصغملاو عئادولا

 ٠ وحنلا اذه ىلع جرخ امو 6 رقملا ىلع

 . نيبلاطلا جهنم باتك نم ىذلا ىضقنا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهب

 : رثؤملا ويآ لاق

 ، ىراصنألا راسي نب لقعم تخآب ج وزت مصاع نب حادحدلا ابآ نأ انل ركذ

 : لقعم لاقف ، اهبطخ مث ، اهتدع تضقنا ىتح اهدري مل مث ، اهقلطف

 ٠ هيلا اهدرأل تنك امغ اهتتلطف ، ىموق ىلع هترثآو هتمركأو ىتميرك هتحكنأ

 متقلط اذاو ) :ا ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلاعت هللا لزنأف

 رشاعم ايب نهولضعت الغ نهتدع تضقنا لوقب ( نهلجآ نغلبف ءاسنلا

 اودارأ مث ث نهوقلطغ نهعم اوناك نيذلا نهجاوزأ نحكني نآ نهئايلوأ

 فورعملاب مهنيب اوضارت اذا نهجاوزأ نحكني نآ نهولضعت الف ) نهيلا ةعجرلا

 رهطآو مكل ىكزأ مكلذ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي مكنم ناك نم ظعوي كلذ

 ٠ ( نوملعت ال متنآو ملعي هللا و

 ًآعابنا لقعم اهجوزغ س نوملعت ال متنآو بحلا نم امهنيب اميغ لوقي

ىآ 6 هيلع ثتلضع لوقي ريسفتلا و قيضتل ١ ةلضاعمل ١ و ؤ هللا باتكل



_ ١٥٥ 

 اذا ةأرملا تلضعو ث املظ هديري ام نيبو هنيب نلحو هرمآ ىف هيلع تقيض

 ٠ املظ جيوزتلا نم اهتعنم ر

 ٠ ةنمؤم ةبقر هلوقك لدعلاب رارقا ىوذ ةعجارملا ىنعم وهو ( مكنم

 كلمي ىذلا هقالط نم اهتدع ف ةأرما جوزت ىذلا امآو : ةلأسم ده

 ىوق جيوزتلا و 3 هتآرما ىهو زئاج كلذف ء اديدج ًاجيوزن اهتعجر هيغ

 ٠ لاح لك ىلع درلا نم

 : بوبحم نيب دمحم لات : ةلأسم وع

 % اهدري نا دارآ مش ء نبتقيلطت وآ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذا

 ناك ناو نيتقيلطتب اهدر دقو ث ةقيلطت اهتلط ناك هنآ لدع ىدها دهشأ

 ٠ لالح هل وهو هيلع سأب الغ ، نيلدعب سيل ةعجرلا ادهاش

 6 اهت دع ف د رل ١ ن اك و ؤ اهنرضح ق ن اك ا ذ ١ : ليق دق و ل انن : هربن نمو

 انوكي نأ نم دبالف اهتبيغ ىف اناك نا امأو ، نيلدع ريغ اناك نا سأب الف

 ٠ درلا ىف اهيلعو اهل هلعل ةجحلا ناميقي نيلدع

 ىف كلذو كلذ زاج نيلدع ريغ اناك ولو ، امهتقدص نا : لاق نم لاقو

لاق امك \ لدع ىدهاىشب الا ةعجارملا نوكت ال :: لات نم لاقو % ةدعلا



. ١٥٦ 

 مكح موقت ال امك س لدع ىدهاسشي الا هسفن درلا دنتعني الو ء لجو زع هللا

 نيملسملا نم نيلدعب الا ةمامالا موقت ال امكو ع نيملسملا نم نيلدعب الا ديصلا

 ٠ نيملسملا لوق ضعب ىف

 دق جيوزتلا نأل جيوزتلاك كلذ سيلو س ةطيرشب هيخ لصألا نأل

 زوجي جيوزتلا نألا ث هللا ءاش نم الا س هيلع عمتجملا رثألا هبف ءاج

 ٠ لدعلاب الا قحلا حصي الو ، ةلبقلا لهأ ةداهشب

 تبثي اميغ ماكحألا دنع ةدقعلا ةحص ف حصت ال هيغ ماكحألا كلذكو

 ىدهاشب ةدقعلا ةحصب الا نيجوزلا نيب جيوزتلا دنع ةيجوزلا ماكحأ نم
 هنأل ، لدع ىدهاشب الا زوجي ال هنا اضيأ ليق دقو ، نيملسملا نم لدع
 ء مالسالا لهآ نم الا ، مالسالا ةدقع موقت الف س نيدهاشلاب الا دقعني ال

 ٠ مالسالا لهآب الا موقت الو

 كلذ ريغو ، قالطلاو تابهلاو ميبلا نم دقعلا نم هريغك كلذ سيلو

 ولو س دوهش ريغلو ف مهيضا رت ىلع مالسالا لهأ نيب عت ىذلا دقعملا نم

 ، هديكأت ف ةدايز ةدقع دنع هيلع ةداهشلا امناو س دوهسث كلانه رضحي مل

 . هريغ وأ هذه ىف باوصلاب ملعأ هللاو

درلا لجرلا دارآ اذا ناك ءاهقفلا نمز نم ىضم اميف ناك : ليق دقو لاق



_ ١٥٧ 

 : لاق مث 6 ةرضاح ريغ ولآ ةرضاح ىه تناكو 6 دوهنلا رضح هتجوزل

 ٠ مهعم آدر اذه ناكو ئ هيلع دىزب ال اذكه . اهتددر دمف ىنآ اودهشا

 ء لوقب كلذ دعب عجرغ 4 ديكأتلا ق اودا ز موق ءاج ءاملك مث : لاق

 اومجر مث ، ىتجوز تددر دق ىنآ اودهشا : مهعم اولوقي نآ اورمآبيو

 : نولوقي اوعجر مث ع نالف ةنبا ةنالغ ىتجوز تددر دق ىنأ اودهسثا : نولوقي

 . اهقالط نم ىقب اميف اهقحب نالغ ةنبا ةنالف ىتجوز تددر دق ىنآ اودهشا

 نالغ ةنبا ةنالغ ىتجوز تقلط تنك دق ىنآ اودهسثا نولوقب اوعجر مث

 نبتقيلطت وآ ةقيلطت لوقي اهقالط نم اذكو اذكب اهتددر دنو ؤ اذكو اذك

 ٠ ءاهقفلا مم زئاج اذه لكو 6 قحلا نم اذكو اذكم هب ىمس ىذلا اهتحب

 رظانملا رظني امك ةمالسلا بلط ةهيسثلا نم ةغلابم هيغ ديكأتلا امآو

 ٠ لدعلاو قحلل قفوملا هللاو س باوصلا هجو كلذ نم

 ةوسنلاب زوجي الو ث نيتآرماو لجر ةداهشب درلا زئاجو : ةلاسم وه

 ، ىلوآ اذه ىف لاجرلاو ىبصلاب زوجي الو ڵ لجر نهعمو الا نهدحو

 . نهريغ دجوي مل ولو ، ءاسنلاب زوجي الو ى زئاج ءاسنو لجرو

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



. ١٥٨ 

 ناديبع نبا : ةلأسم هج : .

 لمعنو ى هاري ىذلا لوقلا ىلع دحاو دهاس ةرضحب درلا زرجي الو

 ةجوزلا مرحتو س ةكئالملا نم اكلم وآ ، ءايبنألا نم ايبن دهاشلا ناك ولو ة هيلع

 ٠ درلا كلذب اهئطو نا اهجوز ىلع

 دهاشب درلا زوجي ال هنأ املاع جوزلا ناك ناغ قادصلا امأو

 ريغ جوزلا ناك ناو ، ناقادص اهل همزليف ، ةملاع ريغ ةأرملاو ‘ دحاو

 قادص اهل همزلي لوقغ ، دحاو دهاش ةرضحب زوجي ال درلا نأ ملاع
 ٠ ملعأ هللاو ، ناث قادص همزلي ال هنا لوق هيفو ؤ لوألا قادصلا ريغ

 هل ةلأسم نم اهتلقن ناهمت ىبأ خيشل ١ با وج نمو : ةلاسم وج

 : ةريبك

 وآ ادحاو درلا اهملعي نآ ىزجي له س اهدرو قالطلا عقو ناو

 ؟ ال مآ دوهشلا نم نانثا

 نيملسملا لوق ىف هنأب هيف لوقنغ درلا مهل زوجي نيذلا دوهشلا نمو
 ٠ نبلدع انوكي مل ناو ؤ نيرقمب زوجي

 عضوم ىف دب الغ الاو س امهترضح ىف امهب زوجي هنا : ناث لوق ق و

٠ امهب اهبلعو اهل ةجحلا مايق ىنعمب نيلدعما نم اهملع



١٥٩٨٩ 

 مل ناو ئ ةدعلا ف امهنتدص نا امهب زوجب هنا : ثلاث لوق فو

 ٠ زجب مل امهقدصن

 5 لاح لك ىلع لدع ىدهاشب الا زوجي ال هنا : عبار لوق فو

 ىتح مكحلا ىف نينثاب الو ، مهلوق ف زجمب سبل اهمالعا ف دحاولاو

 نآ ىلا جتحي مل هملعت ال تناك ناو ث اهملعب قالطلا ناك نا ص نيلدع انوكي

 ث اهغالبا نع هل اهعامس اهعم هتحص عضوم ىف اهآزجأ هرضحت ناو ، هب ملعت

 رارتنالا لهآ نم نيلدعلا نود امب هزاوج ف فالتخالا نم ىضم ام ىلع نوكيو
 . امزج امهب هزاوج ىف فالخ الو ، لدعب مغدي ال يآر

 دوهش ةرضحب اهدر نا و ؤ كلوق نم ه انرخآف اذه ىلع هنمدق امو

 ٠ ةمرح امهنيب عقتف 6 دوهشل ١ اهملعي نأ لبق اهم الغ © درل ١ مهب زوجب

 زوجي امم ناك ناو ، اهدر ف هل ةيزجم دوهسثلا ةرضح نا هيف باوجلاف

 ٠ حصألا ىلع اهب زوجي ام لقآ نينثا وآ ، هيلع مهدهستي ىتح درلا مهب

 امهل داهسشا ريغ ىلع ناك ناو ، امهيلع داز امم امهعم هزاوجب ليقو

 ريغب ىآر وآ عامجا ف هل زوجي ام هجو ىلع اهدر ناغ س لاح لك ىلع

 ةجحلا مايق وآ ث اهملع نم اهل هنالط ةحص عضوم ىف اهئطو مث ى اهنم عامس

ناف ث نيملسملا نم لدع ادهاش درلاب اهملعي نآ لبق اهريغ نم اهيلع هب



١٦٠ 

 مل ناو 6 هنآرما ىغ ءطولا ليق درلا نأ حصف 6 ةدعلا ىهو امهب اهاننآ

 . امهنيب قرغ حصي

 ناك هنأ حص ولو س اهكردي مل اهتدع ىضقنت ىتح امهب اهنأب مل ناو

 ٠ ةدملا ف

 5 ةدعلا ىف درلا نأ امهتداست نم حصخ امهب اهاتآ نا هنا : ناث لوق فو

 ٠ هتآرما ىمف ةدعب ءطولا و

 % درلاب نيدهاشلا دحأ وآ وه اهربخأ اذا هنا : ثلاث لوق فو

 دعب نم اهاتأ وه ناغ س اهئطو كلذ ىلعو ث هتقتدصف ةدعلا ىف ىهو

 مل اذا امهتحلب داسغ الب امهريصقت ف امهنم ةءاسالاف الاو ص نيدهاشلا

 ٠ امهنم هريغ ىف ناك ولو س هقدص ىف كشن

 ةقث نوكي نأ الا س هقدصت نآ اهل زوجي ال هنا : عبا ر لوق فو

 ٠ هثىدح قدص ىلا اهنم بلقلا نئمطي

 هب رقي الآ ةقثلا ريغ ىف اهن ىغبني ىذلاو س لمعتسا ام ىلوآ مزحلاو

 ّ مكحلا ىف لدع ىدهاش _ هلعل _ ىدهاش نم ةجحب الا اهسفن نم

 ٠ كش اهعم ىقيب ال : رهش وآ . ةن انئمطال ١ ىنعم ىلع امه دحأ نم وأ

هب اهملعا اذاف ، هتايح وأ ، هنيد ىق ةنامآ نم ناك ةلاح ىآ ىلعو



_ ١٦١ 

 ناو ى هتأرما ىهف درلا دعب هنأ ءطولا ف حصف ةدعلا ىف ىهو ع نادهانلا

 قالطلا عوقو نوكي ام عضوم ف ءطولا دعب درلابو ، قالطلاب اهربخآ وه

 وهغ الاو ، اهل زاج هتقدص ىه ناغ ث اهعم حصي ملو س اهملع ريغب اهيلع

 . اهتالطب رقملا

 ٠ لدع ىدهاشب ةدعلا ىف درلا ىلع اهيتأي نأ هيلعف اهدرل ىعدملاو

 ىتح اهسفن ىلا هب رقن نآ اهل زجي مل اهل رقن اذا هنا : ناث لوق ىفو

 ٠ د رل ١ اهعم حصب

 هيغ لوقل اف ؤ هرييغت دعي نم الا ف رعب مل كلذ نا : ثلاث لوق ق و

 ٠ هلوق

 ناك ناو ، ةقث ناك نا ث هقيدصت اهل زوجي هنآ : مبار لوق فو

 لبق نوكيف ، ةدعلا ىف درلا ةحص ىلع نيلدعلاب اهيتأي ىتح هلزتعتلف ي انتساغ

 . ملعأ هللاو ، هل لحب مل امهب اذه ىلع اهتأبي مل ناو ، ءطولا

 ٠ هلك اذه ق رظنبغ

 مم درلاب ظفل املف ث اهدر دارأغ 0 نئاب قالط هتآرما قلط لجر فو

( .١ ج نئازخلا - ١١ م ])



 س ١٦٢.

 تلاق ى ىضرتل رضح نم اهجلاع املغ 0 كلذي ىضرأ ال : تلاق ةعامج

 ؟ تضر دق : د_.عب

 رركي نآ ىضرأ ال : درلاب اهيلع ظفل ام بقع تلاق اذا ىنبجعي : لاق

 . ليوانتألا نم ىنبجعي ىذلا وهو ى ةيناث درلا ظفل اهبلع

 5 فالتخالا هيغ ءاج دقو جيوزتل ا نم دشأب سيل هنأ وجرأو

 ز ةدقعلا تلطب : لوقف ، ىضرأ ال : تلاقف ح جيوزتلا ةآرملا غلب اذا كلذو

 ٠ رخآ ظفل ىل ١ هيغ جنح ١ و

 ء جيوزتلاب كسمتم جوزلاو ‘ مهتداهسشثب نيكسمتم دوهشلا مادام : لوقتو

 . ملعآ هللاو ، انيلا بحأ ، لوألا لوقلاو س دعب نم تيضر اذا كلذ زاج

 : ىحبصلا : ةلأسم وهم

 : تلاق درلا ربخ اهغلب املغ & اهتييغ ىف اهدرو س هتجوز علاخ نمو

 مرحتأ ث درلل ديدجت ريغ نم اهب لخدو س دعب نم تيضر مث ، ىضرآ ال

٠ ملعآ هللا و ؤ فالتخا هيغو ح هيلع مرحت الآ ىنبجعي : لانت



_ ١٦٣ 

 عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم و. :

 ، نيتنثا وأ ةدحاو هتجوز قلط لجر نع هللا هيضر ديعس ايأ تلأس

 كلذ زوجب له .© كلذم الهج اهب لخدو © دحاو دهان مادق اهدرو

 ؟ اهمادق درلا ناك اذا كلذ ىلع اهعم ماقملا هعسو 0 اهعسيو

 ّ دحاو دهاش مم اهدرب اهي لخد اذا كلذ مهعسي ال مهنأ ىعمغ

 اميق ةكئالملا نم اكلم وآ ء ءايبنألا نم ايبغ دحاولا دهاشلا ناك ولو

 ٠ انباحصآ لوق نم فالتخا كلذ ىق ملعأ الو س ىدنع

 : هليوأت درلا 7 هنأ مهنع تيث اميغ ىلاعتو كرابت هللا لات دقفو

 ملعن الو 6 درلا ق هنا ) هلل ةداهشلا اوميقآو مكنم لدع ىوذ اودهسأو (

 ٠ افالتخا كلذ ىف

 % اهب لخدو “ اهبيغم ىف وآ ح اهمادق دبعو لجر ما دقن اهدر ناف : تلن

 ؟ اهعم م اقملا هعسب له

 ق ديبعل ا ةداهش زوجي ال هنآ انباحصأ لوق ةماع ف هنأ ىدنعف : لانت

 ٠ عامجالا ىلع كلذ جرخي ال هنأ ىدنعو لطاب هنأ و 6 كلذ

 دعب درلا ديدجت ريغب اهب لخدو 5 دبعلا قتع ىتح اهاطب مل ناغ : تلق

؟ كلذ ىلع اهعم ماقملا هل زوجي له س دبعلا قتع



_ ١٦٤ 

 نبح ال ى درلا نيح عقي امنا درلا نألا ، ىدنع هل زوجي ال : لاق

 لوخدلا .٠

 ىف زوجت ال نايبصاا ةداهش نأل ث امهنيب قرغي هنا ىنعم : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو 6 انباحصأ لوق

 : نسحلا ىبآ عماج نمو : ةلأسم و

 تجوزت ىتح اهاملعي ملو س نيدهاش مم اهدرو هتجوز قلط ىذلاو

 ةدعلا ىف جيوزتلا ليق اهاملعأ ناو س كلذب عفتني مل ، اهاملعآ مث س لجرم

 ء ناك ىتم درلا اخرآ اذا نيلدع انوكي ىتحف ةدعلا دعب اهاملعأ ناغ 4 اهكردأ

 ٠ هنع لئسو كلذم ملعأ هللاو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىلمازلا ديعس نب حلاص خيسلا باوج نمو : ةلاسم ده

 أ اه اضربو اه دحو اهترضحم لب 6 دوهش ةرضح ريغب هتقلطم در نميفو

؟ ال مآ امهنيب قرفي كبجعي امو ث درلا دعب اهعماجو



_ ١٦٥ 

 نيب افالتخا كلذ ف ملعتن الو ، نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع : لان

 لهأ لاوقأ نم لوق كلذ امناو امهنيب قرغيو ، هيلع مرحت ال اهنأ انباحصأ

 ٠ ملعآ هللاو ئ درلا ماقم موقي اهعامج نا فالخلا

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم وج

 نيملسمل ا ءاقغ نم دحأ نبي افالتخا هيف ملعن ال ى ذلا ء اج دقفو

 نكي ملو ث اهملع ريغب درلا اهل هازجأ اهملع ريغب هتجوز لجرلا قلط اذا هنأ

 ٠ اهملعي نآ هيلع

 ريغب اه درو ؤ اهملع ريغب اهقلط ن اغ ؤ اهملعب د رل ١ ن اك اهملعي اهقلط ن اف

 : رظنلا لهأ لوق نم افالتخا انفرع دقغ كلذب اهملعأ مث ، ملع

 قالطلا نكي مل اذا درلاو قالطلا ف هلوق لوقلا نا : لاق نم لاقف

 & كلذ ى هلوت لوقلاخ ، اهدرو اهقلط هنأ جوزلا اهملعأو ، درلا الو ع اهملعب

 اهملعي نأ لصألا ف هيلع نكي ملو ي هرييغت نم الا كلذ فرعي مل هنأل

 ريغب اهدر مث ، اهملع ريغب اهقلط اذا هنأ رثألا ءاج دق هنآ امك ع درلاب

 اهئطو الو ع اهتدع تضقنا ىتح نادهاشلا الو وه اهملعي مل مث ، اهملع

٠ كلذ ى



_ ١٦٦ 

 ادهاش ناك اذا : اولانتف 6 نيدهاشي درلاو نبيدهاسشب اهعم حص مث

 ٠ اهكردي هناغ اهندع تضقنا دق تناك ولو 6 اعم قالطلا ادهاسشو م درلا

 هنآ الا س قالطلا ىدهاسن دعب درلا ادهاش اهملعآ ول : لات نم لانتو

 : اهأطي مل مث ، اهملعب قالطلا ناك ولو ، اهكردي هناغ دحاو سلجم ى

 اهملعآ مث ؤ اهتدع تضقنا ىتح نيدهاسشثلا نم دحأ الو وه اهملعي ملو

 مهفاف ى اهكردي الو ي هنم تناب دق انملع اميف عامجالا ىف تناك ، كلذ دعب

 ىراوحلا ىبأ لوق نم اذه انفرعو س الصأ قحلا ىف هل ناغ س لصفلا اذه

 ٠ هنع دجوي اميغ

 هتمكاح ناو ث هعم ماقملا اهعسو ، هتجوز هتقدص اذا هنا : لاق نم لاتو

 رقم هنأل ، اهقلط هنأ رقأ دق امك س درلاب نيدهاسثلا رضحي نأ هيلع ناك

 نيدهاستث اهل رضحأ ناغ ث ةنيبلا كلذ ىف هيلعف درلل عدمو ث قالطلاب

 خيسنلا لوق نم اذه انفرعو ، قالطلاب هرارقاب هيلع مكح الاو ، درلاب

 ٠ هللا همحر نسحلا ىهبأ

 ء درلا حصي نآ هيلع بجو دقغ س قالطلاب رتقآ اذا هنا : لانق نم لاقو

 ، درلا اهعم حصي ىتح كلذ اهعسي الو ، اهسفن ىلا هب رقت نأ اهل زوجي الو

٠ كلذب بلاطلا وهو ث قالطلا اهعم حص امك



- :١٦٧ 

 هيف رظناف رفعج نب دمحم رباج ىبأ باوج نم اذه اندجوو

 ٠ نيرخالا نيلوقلا نم ةجح ىدنع حصأ وهو نوألا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناهبن ىبآ ملاعلا خيسثلا نع : ةلاسم دهب

 دهشي نأ هل زوجيآ 6 اه درب نأ هل ١ دي مث 6 اهملعم هت رما قلط نميغو

 ؟ نيلدع ريغ اناك ناو ص ةلبقلا لهآ نم نيلجر اهدر ىلع

 هزا وجب لوقي نم مهنمو . امهب سأب ال هنا نيملسمل ١ لوق ىفغ : لان

 ٠ لدع ىدهاشب الا اهيلع زوجي الغ الاو ، امهتقتدص ىه نا ةدملا ف

 نيلدعلا نم دب الغ الاو ، اهترضحب هيف امهزاوجب لوقي نم مهنمو
 نيلدعب الا زوجي ال لوقي نم مهنمو ، اهيلعو ، اهل امهب ةجحلا مايق ىنعمل
 ٠ لاح ىلع

 ؟ اهملع ريغب اهقالط نوكب ام عضوم فو : هل تلق

 جاتحت ال اهنأل ، امهب آزاوج ىلوذلا نم برقآ نوكت نآ ىسعف : لق

٠ ىآر ىلع عنملا نم دعب جراخ ربغ هنكلو ٤ هب ملعت نأ ىلا



١٦٨ 

 ؟ كلذ ىلع رجؤت امهب ىنربخآ نادهاشلا ناذه امو : هل تلق

 طرشب ناتآرماو لجر وآ ، ناغلاب رارتنالا لهأ نم نارح امهف : لاق

 ٠ نبل دع انوكم ىتحف ء ن اث لوق ىلعو ء نيلقاع انوكي نآ

 نمم وأ 6 ء ١ دهشلا نم ىضر نمم دحللا و لجرب زوجيو : هل تلق

 ؟ةالصلا لهآ ةلمج

 حص نا ىكحي امدق الا ي نبملسملا نم دح نم هزا وج ملعأ ال : لات

 لمعلا هيلع ىذلاو 6 ءاهقفلا ةعامجل افالخ هزاجأ هنآ 0 ميمت ند ةدحسم نع

 ٠ ز وجيب ال هنأ

 3 درلا دعب اهيلع لخدو ع اهقلط نميف هب لمع وه ناغ : هل تلت
 ؟ هيلع م رحت

 ٠ كلذ ىف لوقلا نم حيحصل ا ىف ليق اذكه : لاق

 ؟ نيتآرماو لجرب زوجيو : هل تلق

 ٠ هريغم لانق آ دحآ نآ ملعأ ال و ؤ معن : ل انت

 نم وأ % نايبصلا نم آدحأ وآ ءاسن هيلع دهشأ وه ناف : هل تاق

؟ سانلا نم هل لقع ال



١٦٩١ 

 0 نهدحو ءاسنلاب زوجي ال هنأ هملعن اميغ ممجأ مهلوق ىفف : لاق

 نمب زوجي فيكف ءالؤه لثمب حصي مل اذاو ث نايبصلا نم دحأب الو

 ٠ دعبأل هنا هل لقع ال

 ؟ هلهجب لعف دق هناف : هل تلق

 ٠ ء ىشثب هلعف نم كل ذ : ل انت

 ؟اذه ىلع اهئطو وه ناف : هل تلق

 اهن الا هولاق امم ملعن الو س كلذ هل زوجي ال هنا ليق دق :: لاق

 ٠ هبلع دسسغفن

 لجرب وآ ، نيلقاعلا رارحألا لاجرلا نم غلابو ىبصب زوجيو : هل تلق

 ؟ ال مآ نبملسملا نم اناك اذا ةأرماو

 5 رثآ ىف هب ليق امم هنآ الو ، رظن ىف هزاوج ىل نيبي ال : لاق

 ٠ كلذ نم عنملا الا زوجي ال ذا

 ؟ ال مآ هعم دبعو رحب وآ ث ةبلقلا لهآ نم دبعب زوجيو : هل تلغ

 ىف فالتخالا هقحلب نآ ىسعو ث امهب زوجي ال هتا ليق دق : لات

٠ ىأرلا نع كولمملا ةداهش ف ءاج ام ىنعمل هزاوج



. ١٧٠ 

 & اهملع ريغب اهدرو اهملع ريغب وآ ، اهملعب اهقلط وه ناغ : هل تلق

 اهريخآ هنأ وأ س اهتدع تضقنا ىتح ء نيدهاسلا دحآ الو وه اهملعي ملق

 ملغ ؤس امهعسىت ىنح هقدصت من ةدعلا ىف ىهو نيدهاشلا دحآ وأ وه

 ؟ كلذ ميمج ىل حرص 0 اهكردي له

 نوكي نآ دبال عضوم ااذه ى هنآ ىلع لدي ام مهلو وف ىفف : لانت

 ةجحلا ماب ايقل وآ س اهملع نم اهل هتالط اهعم حص دنت ناك اذا ء اهملعب درل ا

 قحلاب هعوجر اهعم حصي ىنح كلذك ىهف % ةقلطم اهسفن دنع اهنكل 6 اميلع هب

 اهسصمالي ملو ّ هيلع نيدهاشلا دحأ الو 0 هم اه ريخي مل وه ناف ؤ اهيلا

 حصف درلا ىلع نيلدعلاب اهاتآو س اهسغفتب كلمآ ىهغ ث اهتدع ىضقنت ىتح

 ٠ ةدعلا ىف ناك هنأ امهب

 ةدعلا ىف ناك هنآ امهنداسث نم حصفخ امهب ىتآ اذا هنا : لوقي نم مهنمو

 . جوزتت مل ام اهكردآ

 اعيمج مهلوق نم هفرعن اميغ هتوفت اهناخ هريغب جوزتن نآ دعب امآو

 ملف نيدهاسشلا دحآ وأ اهربخأ وه ناو ث لاح ىلع اهب قحأ ىناثلا نوكيف

٠ لد_ع ادهاش الا اهيلع زوجب ال اذا { اهلف امهعمست ىتح هقدصت



_ ١٧١ 

 نم هيغ ملعن الو ث اهكردآ ةدعلا ف ىهو اهاربخأغ امهب اهاتأ ناف

 اهتأي مل ناو هيأر ىلع نوكتف & امهقدصت ىتحف نيلدعلا ريغو غغالتخا مهلوق

 ٠ ةدعلا ق ناك درلا نأ حص ناو ئ امهكردي مل % ةدعلا ىضقننت ىنح امهب

 اهت دع ق ىهو ن اك هنأ حصف 6 امهب ىتأ ىنم هنا : لوقي نم مهنمو

 ٠ ةدعلا ف نيدهاشلا دحأ وأ وه اهربخأ دمخ ناك اذا اهمردا

 5 نيدهاشملا دحآ قدصت وآ هقدصت ىتح اهكردي ال : لوقيب نم مهنمو

 . اهتدع ىف اهأطي مل ناو ع هتأرما نوكتف ةدعلا ىف ناك هنآ اهعم حصيو

 نيدهاشلا دحآ وأ وه اهربخ ناو س اهكردي ال هنا : لوقب نم مهنمو

 ٠ ةدعلا ق اهآطيو هقدصن ىنح

 ٠ ةدعملا ىف اهأطيو هقدصت ىتح : لوقي نم مهنمو

 الف الاو ، هقدصت من وأ هتقدص ةدعلا ف اهأطب ىتح : لوقب نم مهنمو

 ٠ ةدعلا ىف نادهاسشلا اهربخي ىتح اهكردي

 هناخرؤب تقول نيدهاشلاب اهعم حصيو هظقدصنن ىنح : لوقي نم مهنمو

 لحن مل امهيغ هزم لهجغ - ٥ 37 مل نا و ءطولا ليق ةدعلا ق نوكيف ء هيغ

٠ ءطولاب هيلع اهداسفل دعب هل



_ ١٧٢١ 

 ندده اشلا دحآ وأ وه اهريخ ناو اهكردي ال : لوقي نم مهنمو

 ٠ ةدعلا ق ىهو اعيمج نا دهاشلا اه ربخي ىنح اهنندع ق اهئطو مث % هنقدصخغخ

 هتأرما ىهغ ى ةدعلا ىف اهئطوف هتتدصو اهربخآ هنا : لوقب نم مهنمو

 . امهب اهنأب مل ناو ث اهيلع سأب الو

 ىلعو ، مات امهرمأو ءاسأ دقخ الاو امهب اهاتأ نا : لوقي نم مهنمو

 الوأ ، هرمأو هيأر نع ةدعلا ىف هب نادهاشلا اهربخآ ام فيكغ ث لاح لك لوق

 اهعم حصي ملو ؤ اهملع ريغب قالطاا ناك ناو اهبرقي مل ناو ت هتآرما ىهف

 نوكي نآ ىلا جاتحي ال هناخ هب اهملعي مل ناو ع هملعن اميغ تبثو اهيلع زاج

 ٠ امهنيب ةيجوزلا ءاقب نم لوألا لاحلا ىلع ةيقاب اهسفن ى اهنأل ، اهملعي

 عضوم ف اهلوت نم وآ ، اهعم حص هنآ اهريغ نم هعم حصي مل امو

 مل امهب اهربخآ وه ناف اهملعي نأ هيلع سياف « امهقدص هعم لمتحي ام

 اهعم حص امك ، هريغب درلا اهعم حصي ىتح اهسفن ىلع هربخت نآ اهل زجي

 زوجي الو ث اهتالطب رارقالا دعب اهدرل ىعدملا وهغ الاو هرارقا نم قالطلا

. اهب اهيتآب ةجحب الا هقدصت نآ اهل



 ب ١٧٣

 ، هل اهنم قيدصتلا ىنعم ىلع هيغ ىعدي ام لبقت نآ اهل زوجي نم مهنمو

 هقدصت مل ناو ٨. هقدص ىلا ةنانئمطالا ىنعم ىلع هزاوج نوكب نآ ىسعو

 ٠ هاوعد ىلع نيدهاشلاب ىنآب نآ الا هرا رتاب هيلع مكح

 ۔ هيف هناخرؤب تقول نيدهاش هيلع نأ هقدصن مل نا همزلب نم مهنمو

 نأل & اهلف نيلدعلا ريغب ضرت مل ىه ناف ، اهتدع ىضقنت نأ لبت نم نوكيف

 . مكحلا كلذ ىق اهيلع زوجب ال امهربغ

 ىسعو & قساف ناك نم نود ةقثلا ىوعد قيدصت اهل زيجي نم مهنمو

 هنلا امهتم وأ ، اهعم الوهجم ناك نم ىآرلا اذه ىلع منملا ف هب قحلي نأ

 ىلا ةنانئمطالا ىنعمل قيدصتلا ىنعم ىلع وه امنا هزاوج ناك اذا

 { اهل لحمب اسيل دعب امهنأك ، وه فيك هلاح ىردي ال نهو مهتملاف س هقدص

 ةفرعم نع هملعت نمغ ليق ول هدايق ىلع ىآرلا ف باوصلا نم ديعب ريغو

 ٠ ةنانئمطالا ىنعمل اذه لثم ى ةقثلا قحلي نأ ةنامألاب

 نم الا فرعب مل هنأل 0 هيغ قدصملا هتلعجغ هيلا ىآر نم مهنمو

 ٠ هعم لاح ىلع هلوت هيف لوقلاغ ث هناسل

 دهاش درلاو قالطلاب اهملعآ امناو & اهملعب مل وه ناف : هل تلق

؟ ةدعلا ف ىه و 0 لدع



_ ,١٧٤ 

 كلذ ريغ اهيغ ملعأ الو س ىعجراا ى هتآرما ىهغ : لاق ٠

 نارخآ ةدعلا ىف ىهو درلابو س نادهاست قالطلاب اهملعآ ناف : هل تلق

 ؟ مهتداهش زوجت نمم

 ءاوس امهنأل امهنيب قرغ ال اهلبق ىتلا لثم اهيف لوقلاف : لات .

 اهيلع ىتأ نأ دعب آعم درلا ادهاشو قالطلا ادها اهملعأ ناغ :: هل تلق

 ؟ ةدمعلا ىف ناك

 دوهشلا نم هلك كلذ ناك اذا اذه ىلع اهكردي هنا لبن دق : لاق

 مآ قالطلا ىدهاش نع درلا ادهاش رخأت ناو س دحاو تقو ف ًاعم

 ٠ اهك ر دب

 أ دحاو سلجم ٤ نيدهاشلا نم كلذ ناك ام هتوفت ال اهنا ناث لوق ىفو

 ٠ اهكردي مل قالطلا ادهاش اهتراف نأ دعب درلا ادهاش اهملعآ ناو

 لدع ىدهاشب درلا حص اذا جوزتت مل ام اهكردبغ : ثلاث لوق ىلعو

٠. ةدعلا ق ىهو ناك هنأ حصيف 6 هناخرؤب تقول



 ::۔۔: _ ٥©٧!١,

 ؟ اهتدغ ىضقنت ىتح درلاب ملعت ملو قالطلا اهعم حص ناغ : هل تلق

 حص ناو . اهسفنب ىلوآ اهتدع ىضقنن نأ دعب نوكت اهنا ليق دق : لاق

 اذا اهكرذي هنأ ليقو ث ةدعلا ف ىهو ناك هنأ درلاف دعب نم نيلدعلاب اهعم

 . جوزتت مل ام ةدعلا ف ناك هنآ حص

 ؟ هريغب اهنم جيوزتلا دعب الا اهعم حصي مل ناو : هل تلت

 نوكيو ى اهكردي الغ هتوفت اهنا عمجأ مهلوق نم هفرعن ىذلاغ : لاق

 ٠ اهب قحأ ىناثلا

 ىدهاش نم اهملعأ مث اهعم حصف ث قالطلا ادهاش اهملعأ ناخ : هل تلق

 هريغب تجوزتو ث اهتدع تضقنا اذا ىتح ةدعلا ىف ىهو ص امهدحآ درلا

 ؟ امهنم ىناثلا اهربخأ

 جيوزتلاغ ،.هيغ عوجر الو ث ىتفتست هيغ ىذلا رمألا ىضق دق : لاق
 ٠ ءىشب سيل درلاو ، مهلوق ف هزاوجل تباث

 نم اهيلغ ىتآ نأ دعب الا حصي ملو ، هقالطب ملعت مل اذاو : هل تلق

 ىلع جاوزالل لحتو اهيزجأ ث اهتدع هب ىضقنت ام مايألا وأ ضيحلا
١ ؟ ال مآ كلذ



١٧٦ 

 اهيلعو ث ةين ريغب هنأل ،ے اه زيجي ال هنا ليقو س اذه ليق معن :. لاق

 دصقب الا ىدؤن الغ ةدابع عون هنأل اهعم حصيف ملعت نأ دعب نم دتعت نأ

 ٠ كلذ ق رظنيف : ملعأ هللاو . ةداراو

 اه در ىلع دهنأآ مث اهملعي هتأرما قلط نميفو : هنمو : ةلأسم م.

 ىنح اهسمالب ملو دوهضشل ١ دحأ الو وه اه ريخي ملو 4 اهملع ريغم

 ؟ اهتدع 7 ةنأ

 ث اهلغ هيلا عوجرلا اشن ناف ث رايخلاب نيملسملا لوق ق ىهغ : لاق

 ٠ اهكردي ال هنا لوقب نم مهنمو اهسىىفني كلمأ ىمهغخ الا و

 ملو ةدعلا ىف نبدهاشلا دحآ وآ درلاب اه ريخآ وه ناو : هل تلق

 ٠ اهسمالب

 امهتداهش نم حصفغ 6 نيدهاسشلاب اهاتآ ىتم اهكردب هنا ليق دقت :! لاق

 اهملعي مل اذا هنا : ليقو ء هريغب جوزتت مل ام ةدعلا ىف ناك هنآ درلا ى

 ٠ اهكردب مل ةدعلا ف اعيمج نادهاشثلا

؟ نيماسلا نم لدع ادهاش اهيلعو اذه ىق اهل ةمجحلاو : هل تلت



١٧٧ 

 اميغ كل ذكو ئ اهيلع اميغ ح رخي اذ_ه ف مهاوق نم ىدنع اذكه : لاخ

 كلذ ىف ةنانئمطالا ىلع هزاوج نوكي اميف ال مكحلا ى اهل ٠

 ؟ نبل دع انوكم مل ن اف : هل تاذ

 زوجيغ ى امهقدصت نأ الا اهل الو اهيلع ةجحب سيل امهريغف : لان
 ىسعو ةقثلا ريغ عم اهل هزيجي ال نم مهنمو ث ءاهقغاا ضعب ىآر ىلع اهل

 . امهب هزيجي ال نم ىأر ىلع درلا ةهج نم منملاب ةلعلا هيغ لخدت

 حصي ملو ث امهلبقت ملغ نيلدعلا ريغب اهاتآو هقدصت مل ناو : هل تلت

 ؟ هريغب ج وزنغ اهندع ىضقنت ىتح اهعم

 ٠ اهب قحآ اذه ىلع ىناثلاف : لاق

 ؟ ءىش ال اهنأك امهتداهس _ هلعل _ نوكتو : هل تلت

 اهيلع زوجي الو 0 مكح عضوم هنل ، امهلبقت مل اذا معن : لات

 ىضقنت نآ لبق نم نوكيف هناخرؤي تقول نيماسملا نم لدع ىدها ريغ هيف

( .١ ج نئ ازخلا _ ٢ م (



١٧٨ 

 لوقي نم ىأآر ىلع هتأرما ىهف 5 اهئاضقنا دعب امهرضحأ وه ناف ع ةدعلا

 ٠ كل ذ ىلع اهك ر دي ال

 نمغخ اناك ناو > ١ ذه ىلع ةعفان ريغ جيوزتلا دعم امهنداهسشو : هل تلق

 ؟ هتد اهش ز وجنت

 ٠ هملعآ اميغ هريغ ال مهلوق نم اذه ف ىل نيبي اذكه : لاق

 ىلع ةدعلا ىف ه ربخت نآ اهل له ص درلاب اه ريخأ وه ناغ : هل تلق

 ؟ هقدص ىلا اهيلت نأمطا اذا نادهاسشلا اهملعي نآ ليق نم اهسفن

 عم ةحابالا نم جرخي الآ ىسعو { كلاذ اهل سيل هنا ليق دق : لاق

 نم عم نوكي نأ هبشيو ث نمتؤملا ىنعم قحليو س مكحلا ريغ ى ةقنلا

 ّ مزحل ا وه ةجحلاب اهعم حصي ىتح ع انتمالاو س هقدص ىلا نئمطت

 ٠ هلوقب اهسفن ىلع هزيجت الآ نومأملا ريغ ىف ىنبجعيو

 ؟ هل اهنم قيدصتلا ىلع اهل هزاوج اهنظل هتطوآ ىه ناغ : هل تلق

5 هناخرؤب تقول لدع ىدهاش اهل رضحي ىتح هلزتعت اهنا لبمت دق : لاق



_ ١٧٧٩ 

 دبال امهنيب قارفلاف الاو ، ءطولا لبق ةدعلا ىف ناك هنآ درلا ف اهعم حصيف

 نآ ىسعو ث همامت نم كلذ ريغ مهلوق نم هريغ ىلع هيغ جرخي ىآر ىلع هنم

 هريغ ناك ناو ، هريغ نم اذه لثم ف هقيدصت ةحابالا ىلا ىندأ ةقثلا نوكي

 ٠ لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ هقدص ىلا ةنانئمطالا عم

 ؟ ةدعلا ىف امهب اهاتنآ وه ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ربغ هيغ ملعن الو ، هتأرما ىهف : لاق

 نيدهاشلاب اذه ىلع ءطولا دعب اهنم ةدعلا ى اهتأي مل ناغ : هل تلق

 ؟ اهتدع ىضتنت ىتح

 ءطولا لبق ةدعلا ىف درلا ناكغ اخرآو ت امهب اهاتأ ىتم هنا ليق دق : لاق

 5 اذه ىلع هتآرما ىه : ليقو ت امهنيب قرفيغ ث هتوفت اهنا : ليقو ك اهكردأآ

 ٠ مات امه رمأ و ع اسأ دقف الا و امهب ىتآ نا :: ليقو ، امهم اهتآب مل ناو

 رارقالا لهآ نم نيرح اهل هدر ىلع ءطولا دعب اهرضحأ ناغ : هل تلق

 ؟ نيلدع ريغ امهنلآ الا نيعلاب

 امهنأل قرف الو س مكحلا ى امهمدعك امهدوجو نيلدعلا ريغف : لاق

اهتأي مل ىتلاو امهعم نوكت لب ث امهب موقت فيكغ ، ةجحلا عضوم ريغ ف



_ ١٨٠ 

 ذا ، امهنيب قيرفتلاخ الاو ك امهتزاجآ امهتقدص نا ليقو ، ءاوس امهب
 هناخرؤب تقول نيملسملا نم لدع ادهاش الا مكحلا ىف امهيلع زوجب ال

 ٠ ءطولا لبق ةدعلا ىف نوكيف « درلا ف

 ٠ هلك كلذ ىلع لدب ام لوقلا نم ىضم دقو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 ضيح ثالث تضاح مث ث ةعجرلا هيف كلمي اقالط هتجوز قلط لجر
 ؟ اهتتنعجر كلمي له ص اهدر مث لستغت ملو ء ةثلاثلا نم ترهطو

 ةالص زواجن مل ام اني احصأآ لوق ضعب ف اهنعجر كلمي هنا ىعم : لاق

 هتناف دقغ ترهط اذا : ليقو ث ةعجرلا ىنعمب هل راظتنا اهتقو تاغ ىتح

 ٠ انباحصأ لوق ق رثكأ لوذلا لوقلا لعلو 6 رهطلا ىنعمي

 ؟ نهنيب ىذلا رهطلا وآ ضيحلا وه ام : ءورقلا ف لاتقو

 ٠ راهطألا لوقي ضعبو ضيحلا لوقي ضعبف كلذ ىف فلتخي هنآ ىعمغ

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسيه ده

اهقلط نم ةدع ف ىهو ء ةثلاثلا ةضيحلا ةقلطملا ةآرملا تضاح اذاو



_ ١٨١ 

 ، ةتلاثلا ةضيحلا نم لسنغن نأ لبق اهدرب نآ دارأو ئ ةعجرلا كلمي ىذلا

 ةالصلا تقو تاف ىتح .اهدريل اهكرديل لاستغالا ىه ترخأ ناو ث كلذ هلخ

 نيرهش موصت ث اهتعيض ىتلا ةالحملا كلت ةرافك اهيلعو س اهكردي الغ

 ٠ \ :ىك رن ٠. وآ نيعباتتم

 : رفعج نب عماج ريغ نمو : ةلأسم ده

 ح اهسأر اه رهظ رخآ نم تلسنتغا ةآرما نع هنلآسو : ةيواعم ىبآ نع

 ؟ اهجوز اهكردي له ث اهندب ىقبو

 ٠ اهجوز اهكردآ اهندب رثكأ ىقب اذا لوقأ انآو كلذ ىف فلتخا دق : لاق

 هتناخ دقف اهسسآرو اهجرف تلسغ اذا : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 . اهدري نآ اهجوزاف ةراهطلاب

 مل ةضيحلا نم اهسآرو اهجرغ تلسغ اذا ةنلطملاو : ةلأسم دهب

 اهندب نم ءىش اهتم ىقب اذا : لوقو ، نيملسملا ضعب لوق ىف اهجوز اهكردي

٠ ملعأ هللاو ، ذخأن لوألا لوتلابو : اهكردي اهجوز نا هلسغت مل



_ .١٧٨٢ 

 تلسغ اذا ضئاحلا ق : دايز وبأو هللا دبع وبأ لات : ةلأسم وبع

 . اهكردي اهجوز نا ةثلاثلا ةضيحلا نم اهسآر

 مل ام اهكردي هنا ليق دتو ، هللا هيضر ديعس وبآ لاق : هريغ نمو

 . اهجرفو اهسأر لسغت مل ام اهكردي : لاق نم لاقو ء ةالصلا اهل لحت

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسبمم ذه

 ترهط مث ث مويب ةثلاثلا ةضيحلا ىف مدلا تأر ةقلطم ةأرما ف ليقو

 تضقنا دتو س اهعجاري نآ لوألا اهجوزل سيلف ، هلك اهضيح مايأ تلصو

 5 ةمات ةضيح ةثلاثلا ضيحنت ىتح جوزت نأ اهل سيل : ليقو ، هنم اهتدع كلذب

 ٠ تءاش نا جوزت مث لسنتفغن : نو

 ةضيح رخآ نم سجن ء امب ةغلطمل ١ ثتلسنغ ١ ذ ١ و : ةلأسم و

 ؟ اهرهط دنع

 5 فيظن ءامب لستغت نآ اهيلعو س اهقلط ىذلا توفت اهنا : لبيقغ

 . فيظن ءامب لسغت ىتح جوزتن الو

سجن هنآ ملعت ال ىهو سجن ء امب تلستغا اذا : رثؤملا ويآ لاتو



_ ١٨٣ _ 

 هنأ ملعت ىهو 0 ادمع سجنلا ءاملاب تلستغا تناك نا امأو ، اهكردي مل

 ىتح رهطلا دعب لسغلا ترخآ ناو ى ةالصلا دعت مل ام اهكردي وهف سجن

 ٠ هتناغ دقغ .{ اهجوز در لاحل ترضح ىتلا ةالصلا تقو ىض دب

 ٠ كل ذي ...... ال و

 : رفعج نبا عم اج نمو : ةلأسم ذم

 تعضو اذاو 3 اهلمح عضت نآ اهتدع ‘ لماح ىهو ةآرملا تقلط اذا

 دقو ، هنم اهتدع تضقنا دقف ، اهجوز هيف اهقلط ىذلا اهمويب نم ولو اهلمح

 ٠ ح ١ وز ل تلخ

 دقو 4 اهداليم ق اه دارأو ك اهتعجر كلمب وهو اهجوز اهكردأ نا و

 كلذ دارأ اذا اهدر هلغ جرخت مل هنم ةحراج الا جرخ وآ دلولا ضعب جرخ

 . رثألا ءاج كلذك ، هلك دلولا جرخي مل ام

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصل ١ خيشلا با وج نمو : ةلآسم وج

 : تلاقو ث اهتدع ءاضقنا نكمي ام ىضم دقو درلا ربخ اهاتآ اذا ةقلطملاو

؟ ةقدصم نوكت له ص اهتدع تضقنا دق



_ ١٨٤ 

 اهتبدصت ىنيجعبو س فالتخا هيغ : لاق ٠

 ء اهتدع تضقنا ىتح درلاب دوهنلا الو س جوزلا اهملعي مل اذاو : تلق

 ؟ ال مآ اهكردبآ هريغي اهجيوزت لبت درلا اهدنع حص مث

 اهيلع مقت مل اذا ةدعلا ىف درلا حص ولو ، اقلطم اهكردي ال : لاق

 ٠ ملعأ هالاو 6 درلا ةجح

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهم

 هيف كلمي قالط ف هتجوز در لجر نع هللا هيضر ديعس ابآ تلاس

 % درلاب امهدحأ وآ نادهاىنتلا اهملعأف ، ضقنت مل اهتدع نآ هعمو ة اهنعجر

 ؟ اهكردي له س تضقنا دق اهتدع نآ اهملعآ مل ةبيجم تلاقف

 اميف نيدهاشلل ةبيجم تضقنا دت اهندع نا تلات اذا اهنا ىعم : لاتتخ

 اميف اهكردب الو % كلذ ق اهلوقت لوقلا نأ اهنندع ءاضقنا ق قدصن نأ نكمب

 ٠ ليق هنآ ىعم

 ولو س هدر لبق تضقنا دق اهتدع نآ اهلوق لوقلا نوكيغ : هل تلق

 ةدعلا ءاضقنا ىف اهلوت لوقلا نوكي امنا مآ % نيموب دعب نم نادهاسشا!ا اهمنعأآ

؟ ءاوس كلذ لك مآ 6 دحاو فقو ف نيدهاسشنلا مالعا و اهل ٥در ناك ١ ذا



. ١٨٥ 

 تبثت وآ ، اهتدع ضقنت مل اهنأ رقت مل ام ءاوس هلك هنا ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ماكحأ اهيلع

 اهنا هل تلاتتف اهتعجارم دارأو س اهنقلط نا كلذكو تلذن : ةلأسم ده

 ت ، ضقنت مل اهتدع نا تلاق مث ث هللا ءاش ام تثبل مث ، اهندع تضقنا دق

 ؟ كلذ دعب اهتعجارم نوكت له

 ٠ اهعجاري نأ هل ناك اهممتي مل اذا معن : لاق

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ءاضقناب ةآرملا ملكتن مل ام ةعجرلا كلمي جوزااو : ةلاسم ه

 ء ةدصلا ءاضقنا هلثم ىف نكمي اميف قالطلا دعب كلذب تملكت ناو ث ةدعلا

 ن ١ و ؤ ةين ا ذه ىلع لآست ال و ؤ مالكل ١ دعبي اهياع هل ةعج ر ال و ؤ ثكقغدص

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهيلع كلذ هل سيلغ 4 اهنيمي دا رأغ اذ_ھ ق امهنا

 تضقنا دق اهندع نا تلاق اذا ةآرملا قدصت ام لقأو : ةلاسم ده

 تضاح مث ث ارشع ترهط مث ، اثالث تضاح دق اهنأ ىلع تقلط ذم رهش ف

٠ اموي نورشعو ةعست كلذغ ، اثالث تضاح مث ، ارشع ترهط مث ؤ ثالث



_ ١٨٦ 

 مث ؤ ارشع رهاط اهنأ ىلع موب نوثالثو ةعست كلذ لقأ : ضعب لانتو

 ضئاح مث % آرشع رهاط مث ؤ اثالث ضئاح مث ؤ ارشع رهاط مش ؤ اثالث ضئاح

 ٠ ملعأ هللاو 6 اموب نوثالثو ةعست كلذف 6 اثالث

 : هللا همحر ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم

 مل : ةآرملا تلاقف ، تارم ثالث هتجوز ةعجر ىلع دهشي ىذلا فو

 قالط ريغ نم اهتعجر ىلع دهشآ ىنا : جوزلا لاقف ، ةعجر ىلع كل قبت

 مكحي مل رارم ثالث درلاب رقأ امناو ث قالطلاب رقي مل اذا : لاق

 س قالطلا هجو ريغ هجوب درلا ىف رذتعا اذا درلا لجآ نم قالطب ىدنع هيلع

 ٠ ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 : تلاقف اهدرب نآ جوزلا دارآو ؤ قالط امهنيب ىرج اذا .نيجوزلا فو

 ؟ هتأربآ ام اهنا : جوزلا لاقو ، عىش نم هتآ ربآ اهنا

ءىش نم هتأربآ ام اهنأ نيميلا هنم تبلط ناو ، جوزلا لوق لوقلا نا



١٨٧ 

 نع لكن ناف ، هيلع اهل نيميب ال : لوقو ، لوق ىلع نيميلا هيلغ اهلف ، هنم

 . ملعلا هللاو & لولذلا لوقلا ىلع اهندر نع نيميلا

 : عرشلا نابم باتك نمو : ةلأسم وبع

 ، اثالث لدعت ىمف ع اهب لخدي نآ لبق ةقيلطت هتآرما لجرلا قلط اذاو

 اهلو . تعاش نا اهمويب نم حكنتو ح اهيلع ةدع الو ئ اهيل ا هل ةعجر ال و

 همم ىمغخ اهحكن ن اغ ؤ باطخل ١ ق اهبيطخ ءاش ن ١ و & اهل ض رف ام فصن

 نيتقيلطتم ٠

 : هللا دبع ىبآ نعو ؟ ةگآاسم ج

 ىتأي ناك . اهآطي ملو ح هللا .ردق ام اهعم ناكو ح ةآرما كلم لجر نعو

 حاكنب وآ اهتعجر ىلع دهشأ نآ هلآ ، اهقلط مث اهيلا زوجي الو س جرفل ا

 ؟ ىلولا جوزتو ديدج

 جيوزتو ديدج حاكنب الا ةعجر اهيلا هل ىرأ الف تفصو ام ىلعف

٠ ةدملا كلذب اهيلع ىرأو اهيآرو ع هيأرب ىلولا



 س .١٨٨

 : ىحبصلا : ةلاسم دهب
 : جر نعو ه هغرعآ الو س هتجوز دريل هيلع دهشآ نأ ىنم بلط لج ٨ همساب ا

 ؟ ال مآ كلذ زوجيأ ٨٧ هنجوز ال و

 ٠ ملعآ هللاو > كلذ زئاج لان

 عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم ذه : ثلا ن :

 | رعي مالغ ؤ هنجوز دري نآ دارأ لجر نع ديعس وبأ لئس !٩ لانف ڵ\ ف :
 دوز تددر دن : رخآ مع س درلا مالك هيلع النف ص ةنالغ كنجوز ت : لانتغ له : | | "

 ؟ در هنم كلذ نوكي

 ٠ ال : لاق

 - و ده 9 انغ ُ تبح اص ٣ : ١
 « لوقي فيك هملعو تددر دق : هل لات ,راف : هل تلق

 . ىتح هعبتي درلا ! در كل د نوكب له 6 اعمح ال انت . ن ؟ . . كلذ

.٠ ٠٠ ٠ .. 
 ل

 ىلع در نوكي من 6 درل ١ هب ديريو ىنعم هنم ادر ن د ٠ هلوت ,ن

درلا لثم جيوزتلا كلذكو : تلق ؟ د



_ ١٨٩٨٩ 

 دق هل لاق ول هنا هلوق نم ىنعملا ناكو س ةلاكولا ريغ اذهو : لاق

 ١: هل لاقف 6 هلكوب نأ دىرب اميغ كلكو ىتنلعج دق وآ كلكو انالغ تمتأ

 ق رظنبيو هلوت ىنعم ىلع كلذب آرتقمو % كلذ ف اليكو راص دخغغ ن معن

 ٠ هللا ءاش نا هيلع ضرعتو اذه

 : دمحأ نب نسحل ١ ىلع ىبآ نع تبسح : ةلأسم وبع

 &. اهقلط مث ح هيذؤت ةجوز هل تناك لجر ق رثألا ىف دجو هنا لانق

 ىدوعت الآ ىلع كردآ نيدهاش ةرضحم اهل لاتق ك ةعجارملا هنم تيلطو

 ؟ كلذ ىلع اهئطوو معن : تلاقغ ؤ ىنببذؤت

 ٠ د ر وه : ل انغ

 مث ةدحاو هتأرما قلط لجر نع هتلآسو رثألا نمو : ةلأسم دهب

 ، ةعاسلا لاتغ لعاف ىنا : لاقغ ، اهعجاري نأ هيلع اومسقأ هباحصأ نا

 لاقف ، ىنعجار :: هل تلاقف هتآرما هيلا تجرخف ث بابلا ىلع دعقو لانف

 ، كيذؤآ ال معن : تلاقغ ث ىنيذؤت الآ ىلع كعجارآ امنا ىنا : اهل

 تجاح لاتفغ ، اهتعجار ىنآ اودهشا لقي ملو س اهيلع لخدف ح كيصعأآ الو

؟ اهعج ١ ر دق



_ ١٩٦٠ 

 قالطلا : نوملسملا لاق امك لوقن انأ ريغ اذه : رثؤملا ويآ لاق

 ٠ ىنعم ىلع هلعلغ \ اذه زاجأ بجاح ناك ناغ ى ةنيبلاب ةعجارملاو ةدعلل

 امأو ، اهعجار دت اذه ىق ناكل © اهتعجار دق ىنآ اودهشا : هريغ لاق

 ٠ هدعب لعفي ملو لعفأ لاق هنأك الا ، هرأ ملغ كعجارل : هلوق

 ناو ۔ مهدهشآ دقف & اهتعجا ر دق موقلل لاق ناغ : لاقت : هرين نمو

 دهشي ىنح اهيلع لخدي نآ هل ىغبني الغ لعاف انآو س اهعجا رأ ىنا : لاق

 ناو ، امهنيب قرفيو 0 هتأرما هيلع تدسغ دقغ لعف ناغ ، اهتعجارم ىلع

 ٠ مهدهشأ دقغ كتعجار دق : لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ٣ هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم :

 اهتدع ءاضقنا لبق اهتعجارم دارأو ث ايعجر ةقالط هتجوز قلط نمو

 ، اهقالط نم ىقب ام ىلع اهقحب ةنالف ىتجوز تددر دق لاقو ، آدوهش دهشأف

 ىفغ س قادصلا ءىش هيلع اهل قبي ملو ،© لجآلا اهنتح اهاغوأ دق ناكو

 تباث وهغ اهقادص اهاغوأ نكي مل ناو ث افالتخا هيلع قادصلا تابثا

. ملعأ هللاو ، افالتخا كلذ ف ملعأ الو غ هيلع



 س ١٩١

 ىقب امب اهدرو اهقادص اهل ملسو ايعجر قالط هتجوز قلط لجر فو

 ؟ ال مآ اهدر تبثيآ ث اهقالط نم

 ٠ قثوأو تيثأ جيوزتلا و اهجوزت وآ اهدر تباث درلا ن ا ىعم : : لاق

 ؟ هيلا هدر نع تباغ قادصلاب اهبلط ناغ : هل تلتق

 الجآ ريصيو هب اهيلع موكحمو هبلط نا درلا اهيلع نا ىعم : لات

 . ناك امك

 ردقب هكالمأ ف هيلع ريجحتلا تبلطو ، هيلا هتملس ناف : هل تلق

 ؟ كلذ اهل اهادص

 ٠ ملعأ هللاو معن : لاق

 : ناديبع نبا خيشلا باوج نم : ةلأسم وج

 موزل نوكي فيك قحلا همزلو ث اهنتحب اهتددر : لاق اذا ةقلطملا در ف

 ؟ قحلا اذه

ىتجوز تددر دق لاق اذا قاطملا نآ هانعم قيفوتلا هللابو : باوجلا



 س ١٩٢

 نم ىقب امب ىتجوز تددر لانت اذاو س لوألا اهنتح ريغ قح همزل اهقحب

 ٠ لوألا اهقح الا سيلف قحلا ركذي ملو ، اهقالط

 ىنجوز تددر دق لاتق ولو ك لوألا اهنتح الا هيلع سيل : لانق نم لاقو

 ٠ ملعأ هلللاو ئ اهقحب

 . اهلجآ و اهلجاع اهثحب هتجوز قلط لجر فقو : هنمو : ةلأسم :

 ؟ لجآلا قادصلا ىف ةعجر هل له ةيجوزلا نم هيلع اناك ام ىلع اهدر مث

 قادصالاب اهيلع عجري نآ هلغ اهتدع ىضقنت نأ لبق اهدر اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ث هايا اهاغوأ ناك اذا لجآلا

 نم تريغو 6 تغلب اذا اهب لوخدملا ةميتيلا و : هنمو : ةلأسم و.

 ؟ ديدج جيوزت ريغ نم زوجي له ص درلا ىلع اقفتا مث اهجوز

 نحنو ث مهنيب درغ انلبق ءاهقفلا ضعب لعف دقو ، كلذ ىفف فلتخيب : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، مهرثآ اونتفن

 س ظفللا نسحي ملو ٧ هنجوز درب نآ دا رأ نمو : هنمو : ةلأسم وبع

 نم هيلع امننك ام ىلع هذ_ه ةنالف كتجوز تددر دخ .رضح نم هل لاقف

؟ ىفكي له معن لاتخ ث ةيجوزلا



_ ١٩٣ ,_ 

 هذه ىف ضراع دق هلعلو س .ادر ال درلاب آرارقا جرخي هنآ رخآ عضوم

 سيل .مرلاف . .ريغلا ظفلي حصي حاكنلا ناك اذا لانتو ض ر راع نم ةلآلا

 , ٠ ملعأ هللاو ء حاكنلا نم د نأب

 5 ىتجوز تددر دق لوقي ال ةعلتخملا ظفل ق لاقو : هنمو : ةلأسم ج

 تددز دق لوقيف.ةفلظملا: در ىفو ، نالغ تنب ةنالغ تددر دق لوقي نكلو

 ٠ ملعآ هللاو ، ظفللا مامت ىلا ىتح ىتجوز

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم ذه

 ٠ اديدج جيوزت اهجوزتي نآ هل له 0 اهعلاخ وآ هتجوز قلط نميغو

 ؟ درلا ناكم

 ٠ ملعأ هللاو ؤ درلا نم ىرقأ وهو معن : لاق

 ؟ ةعلتخملاو ةقلطملا در ظفل ق هنمو : ةلأسم ده

 وأ ىتجوز تددر دق ةتقلطملل لانق نا > قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ٠ هللا ءاش نا فاكف ةيجوزلا مكح نم هيلع انك ام ىلع ةنالف ىتقلطم

( م ٢ ١ _ نئا زخلا > ١.٠ )



_ ١١٩٤ً 

 مكح نم هبلع انك ام ىلع ّ اهتحب ةنالف تددزر دق : ةغعلتخملل لاق نا و

 ٠ ملعأ هللاو هللا ءاش نا فاكغ ةيجوزلا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم وج

 : لاق وآ 6 نالغ تنم ةنالف تددر دق ىنآ اودهشا لاق نم : ريشي لات

 } قالطلا نم ىقب ام ركذي مل ولو ، در وهغ ت نالغ تنب ةنالغ ىتجوز

 ٠ ةعلتخملا كلذكو ، قادصب الو

 اهدريو ، هتجوز هل دري نم لكوي نآ لجرلل لهف ليت : ةلاسم

 ؟ ظفح مهدنع نكي ملف ، هظغلب ليكولا

 دق مهنأل ۔ ليكول ١ دري كلذ زوجب هنأ ىنبجعي : ديعس وبأ لانق

 هلعفك هتلاكوغ هلعف هل زوجي ام ءىش لك ىف ةزئاج ةلاكولا نا : اولاق

 . ىدنع

 : ردتقملا دبع نع ةبقع نب حاضولا نعو : ةلاسم هه

 ؟ اهجرف سمي مث هتأرما قلطي لجر ف

ةلآسم ىهو 6 رذنملا نم ريشم لوق _ اومعز _ كلذو 6 اهدرب : لاق



: ١٩6 

 نع كلذ لاق دقو ، اهدري ال : لاق بوبحم نآ ىنغلبو 5 لاهجلا نع ةرونسم

 . اهدرب لوقن نحنو س بوبحم ريغ

 اهنكل ء هيلع تمرح دتو ء اهدر زجب مل ةعلتخم تناك نا : ليخ دقو

 ٠ هريغو ردتقملا ديع لونت كلذو س اهسفن كلمت

 نع ىنغلبو لاق ع ائيش ناميلس نع اهيغ ظفحآ ال : لاق ناميلس نعو

 ٠ درت ال اهنآ بوبحم

 ٠ ذخأن اذه بويحم 7 : خسانلا لاقو

 3 اهدري نآ تبلطغ ةقيلطت هتجوز قلط لجر ف ليقو :. ةلأسم ه.

 كقادص ىل ىكرتت ىتحو ، مهرد فلأب ىل ىنمضت ىتح كدرآ ال : لاقف

 ال لطاب كلذغ ، مهرد فلآ نامض ىلع لاقف اهدر اذا امأو ، ىلع ىذلا

 اهدر مث ، اهقادص هل تكرت اذا امأو ، اهقادص هيلعو ث اهيلع زوجي

 ٠ اهل ق ١ دص ال و & اهيلع زت اج كل ذغ

 نودب اهدري نأ دارأ مث هتجوزو وه آرابت لجر نعو : ةلاسم ه

 ؟ لوألا اهقح

٠ صقنت الو دازت ةعلتخملا نا : ميهاربا وبآ لاقف



 س ١٩٦١

 ؟ كلذ زوجيآ ث لوألا اهقح نودب تيضر ناف : تلق

 لاتحا نآو 5 لوألا اهقح نودبآتبضر اذا كلذ زوجي معن : لاق

 . جيوزتلا اهيلع تبث .دنتف ؤ.لوألا اهقح نودب ديدج اجيوزت اهجوزتف اهيلع

 جيوزت ةدعلا ف اهجوزت ١ ذا ةعلتخملا نع 7 : ةلاسم وع

 لخدو © هنم تعلتخا ىذلا اهنتح ,زم لقأب جيوزتلا دنع هبلع اقتفتا اديدج

 ؟ لوألا اهننح تبلط مث ، اهب

 اهيلع تبثيو ن كلذ اهل سيل نآ لوقلا ضعب ف ليق دق هنا ىعم : لاق

 اهقح ف حجرت 'نأ كلذ اهل نا : لوتب اضعب نأ:ىيعَمو ؤ ارخآ هيلع اهجوزت ام

 ٠ لوذلا اهقح ¡: نم ؟تسش انه ان جنيوزتلا هنع طقنب الو 6 لولا

 ؟ ةعجرلا اهلخ هدعب وأ لوخدلا لبق نم كلذ تبلط : هل تلق

 لخد حاكنلل بجوم درلا نقلا ةغجرلا اهلو كلذ اهل نآ ىعمغ : لات

 ّ حاكنلل بجوم . هب تيضر اذا .جيورتلا كلذكو اهب لخدب ملا وآ ؤ اهب

 هنم .قادصلا بهذب مل ىنعم ه ىلع ن .راك اذا قادصب الا حاكنلا نوكي الو

. اهبلع تبثيو ع اهنع لوزي هجوب



.. :١٧٨٩٧ 

 اهدرب نآ دا رآ مث ٠ هتآرماو .وه علاخت لج.ر.نعو :. ةلاسم . وبع

 نعو ملعم ءىتث :ئلغ-اهاضرب زئاج كلذ نوكي له ح اهقادص نم لقأب

 ٠ اهسفن ةبيط

 تعجر نا اهقح اهلخ ىه امأو ؤ هيلع ايضارت ام ىلع تباثف درلا اماغ

 ٠ كلذ زاج هنم ةردقم ىلع تناكو س اهدر نآ دعي نم هتكرت ناو ث هيغ

 كرت دق ام هذخأ ىلع ردقت ال اهنأل اهيلع تبثي ال هنا ليق امناو

 هيلع مقو.لوألا حاكنلاب هتقحتسإ .املغ ب اهل سيل .ام تكرت اهنأكف ؤ هنم

 :. .. .. ٠ ملعأ هللاو س درلا هب زاج ىذلا لوألا قادصلا

 درلا لبت هتدعاو دقف ، هيلع اهجوزت ئذلا اهقادصحب اهدر ناو : تلق

 نم ربب له ء مهرد فلأب درلا ناكو 4 مها رد ةرشع الا اهل هيلع سيل هنآ

 اهدر مث ؤ اهقادص نم تعلتخا هنعو مه رد فلآ ىلع علخلا عقو اذاغ

 تعلتخا هنع ىذلا قادضلا: كلذت اهدر امتا::هنأكحا 3 جيوزتلا “كلذي ةدعلا ف

ناك هكلمت الو س هذخأ ىلغ ردقت ال ام تكزت نآ اهلق ي لوثللا:خ اكتلا:-كلذ نم



 _ . ١٩٨

 ناو ، هتكرت تعاش نا رايخلا اهل ناك هتكلم نأ املغ ، ءىشب سيل كلذل اهكرت

 ٠ كلذ مهغ اف س هنذخآ تعاش

 له 8 هلك اهقادصب هتبلاطخغ تعجر مث ، كلذ ىلع هتدعاو نا : تلقو

 ؟ ال مآ هللا نيبو اهنيب كاذ اهل زوجي

 امآو ث ءافولا ىلع تردق اذا ءافولا الا اهل بحأ الف دعوملا ى امأغ

 ٠ ملعأ هللاو س دعولا فلخ نم ةبوتلا اهيلعو اهل ناك كلذ تبلط اذا

 اهدري نأ ىلع اهجوزو ىه تقفنا اذا ةعلتخلا ىف لانتو : ةلأسم وه

 ؟ اهدرف قح رغ

 نا قحلا امأو ث افالتخا كلذ ىف ملعآ الو س تباث درلا نآ ىدنصعف

 ٠ كلذ اهل ناك هيغ تعجر

 ىلا صلختي نآ هيلع له ، هبلع عجرت نآ لبق تنام ناف : هل تلق

 ؟ اهقح نم ةثرولا

 آريي نأ وجرأف س درلاب قحلا تقحتسا نا دعب نم هتأريأ تناك نا : لاق

٠ كلذب اهتلاحم آ؟ريب الآ فاخأ 6 ءاوس كلذ ناك ناو ٠ هللا ءاشم نا



_ .١٩٩ 

 اهقلطي مث ؤ لوالا اهقح ىلع ةدايزب اهذري مث هنجوز علاخي لجرلا ف
 . اهداز ىتلا ةدايزلا كلن فصن اهل امنا ، اهل هدر دعب نم اهب لخدب نآ ليق

 ٠ هلك اهل وهف ةدايزلا ريغ لوألا امآو

 ليقغ : دلاخ نيه دمحم نع افالتخا اهيف تدجو دذنو : فنصملا ل ام

 ةلمجو ةدايزلا فصن اهل ليقو ث ةدايزلا فصنو لوألا قادصلا فصن اهل

 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو 6 عيمجلا اهل ليقو 6 لولا

 مامت اهيلع امناف ح اهعلخ نم اهدرب نأ ليق نم تضاخ تناك ناو

 ثالث اهيلع نا : لاق نم لاقو ، نيتضيح وآ تناك ةضيح اهتدع نم ىقب ام

 . رخالا قالطلا دعب نم ضيح

 لثم وهأ علخلا نم نيجوزلا نيب درلا نع هتلأسو : ةلأسم ه.

 ؟ ال مآ قالطلا

 6 درل ١ دعم ىضرن نآ ح اتحي نآ ريغ قالطل ا لثم ليق هنا ىعم : لاق

 . اهبلع بجاو وهف ضرت مل مآ تضر ةقلطملاو ى كلذ متت مل ضرت مل ناغ

؟ صقنت الو دازت اهنا مهلوق : هل تلق



_ ٢٠٠ 

 اهل ناك ةدايزلا ىلع الا هب ضرت مل ول اهنأ كلذ امنا ىعم :: لاق

 ٠ كلذ ف اهاضر ىلا جاتحي ال ةقلطملاو % كلذ

 ّ تيضرو اههدازغ 0 كلذب ضرت ملف ةدايز الب اهدر ناغ : تلق

 ؟ كلذ متي 17

 ناو ث كلذ مت تيضرو ، اهدازغ اهداز نأ تيضر نا هنا ىعم : لاق
 ٠ ىضرت ىتح متي مل اهديزي نأ الا ضرت مل

 ىنتددر ناو ىنتدز نا تيضر دق : تلاقف ةدايزلاب اهربخآ ناف : تلق

 ء اضرلا عقوو كلذ مت اهدا زغ ىنندز نا تضر دق اهلوق نا ىمم : لانت

 كلذ من تضرو اهداز ناف فوقوم اذهغ تضر ىنندز نا : تلاق ناو

 77 \ « خرملا عقوو

 هتبلاط ناو ث مت كلذب تبضرف قح ريغب اهدر ول هنا ليق دقو : لاق
 ٠ هيلع ناك ىذلا اهقح هيلع ناكو ث درلا مت كلذب

 له ، كلذ دعب هتبلاط مث اهدرو ، اهقح ةقلطملا تكرن اذاف : هل تلق

( ؟ كلذ بجي



 د ٢٠١

 ناو ، كلذ هيلع ناك هسفن ىلع ةيقت هل هتكرت تناك نا اهنا ىعم : لاق

 ٠ هلوق ئنعم ىلع كلذ اهيلع نكي مل اهسفن نم ةيبطب هتكرت تناك

 مث ، اهبر مث نيتقيلطت هتجوز قللط لجر نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ؟ كلذ هل له ث اهيلا عجري نآ دارآ مث ع اهأراب

 . اديدج اجيوزت اهجوزتيو كلذ لوقي اضعب نا ىعم : لات

 '؟ ءاونس هلكا ،:ةدعلا :ءاضقنا دعب وآ ةدعلا ف كلذ ناك ءاوسو : تلق

 ٠ كلذك هنا ىمم : لاق

 ؟ ءاوس نوكي له ث اهسفن تلطف اهتالط اهعياب نا تيآرآ : هل تلق

 اهدري ال هنآ الا ، قالط ىدنع اذهو س كلذ ريغ اذه نا ىعم : لات

 ٠: هدحو ىنعمل ١ اذه ق اهبآري الا

 ف راهظلا و ءاليالاب ةنئابلا و اهسفنل ةراتخملاو ةعلتخمل او : ةل اسم وج

 : فالتخا ةدعلا ق نك ام نمل نهجاوزأ در

نيدهاشلاو ىلولاب الا كلذ زجي مل نم مهنمو ، كلذ زاجأ نم مهنم



_ ٢٠٢ _ 

 كلذ ناك و!و س لوكلا خسغ دعب لبقتسم حاكن هنأل هيلع ناقفتي قادصو

 ٠ انيفلاخم ةقفاوم هيلعو 6 انيلا . بحأ :لوقلا ١ ذهو % ةدعلا ق

 زئاجف لماوح نهو س ةدعلا دعبو ةدعلا ىف نهجاوزأ ءالؤه دز اذاو

 . نهاطو نهجاوزذل
 ؟

 ء .... ٠.
` 

 وه ، نعضي ىتح لماوحلا ءطو نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنو

 نيب ام عمجي نآ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ رخآ ربخل نهجاوزآ. ريغل

 ٠ دح ١ و مح ر

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لات : ةلأسم وبع

 ةدعلا قف ةعجرلا ىلع اتتفنا اذا اهجوز نم ةعلتخملا نآ ءاج ام الول

 ح اكنب الا ناعجارتي ال امهل ىرآ تنكل ىلولا نود نيدهاش زئاج امهل كلذغ

 ٠ هنم تنام دق اهنأ نيدهاسشو 0 ىلولا نم ديدج

 .: نالوخي ميهاربا نب ملسمو ءالغلا نبا ناك : دلخم نب روشب لاتقو

٠ ىلولا نم ديدج حاكنب الا امهتعجارم نوكت ال



_ ٢٠٣ 

 ىف تتامف ةضيرم ىهو هتجوز علاخ لجر نع هتلأسو : ةلاسم دهج

 ؟ ةدعلا

 ثاريم الو قادصلا هبلع مهضعب لاتغ ء كلذ ق انياحصأ فلثخا : لاق

 هللا دبع ىبآ ىآر وهو ث ثاريملا هلو قادصلا هيلع : نورخآ لاقو س هل

 ٠ هلل ا همحر بوبحم نب دمحم

 دق قح نم ةءارب اهنم ليق هنأ لولا ىآرلا اذه بحاص ةجحو

 لاملا فالتا نم هضرم لاح ف ضيرملا لعف ناك اذا قح هيغ اهتثرول قلعت

 ةئرولا: ىلا عجرت ةلازا هيف نوكي اميغو غ ءارشلاو عيبلاو ةيطعلاو ةبهلاب

 هرايتخاو :هلعف هنأل ، اهنم هثاريم جوزلا ىلغ لطبو هل حصي ال هنأ

 ٠ كل ذب ٥ اض رو

 هناكلمي ام دقع خسف ىلع اقفتا دق امهنأ ىناثلا ىأرلا بحاص ةجحو

 فالتابف ، مكحلا هيغ امهمزلي اقح اغلتأ امهناو ڵ ضرملاو ةحصلا ىف

 جوزلا فالتاغ س مكحلا ىف زوجي هضرم ف هلام نم ءىشل ضيرملا

٠ هيلع تيثب هخح حيحصلا



_ ٢٠٤ 

 ارش .الو. هعيب زوجي ال ضيرملا نأ ريخألا ىآرلا اذه بحاص ةلعو

 ٠ اهلعغ زوجب الغ تطعآو 6 ترتشا دن هذه و ؤ هنبطع الو

 ق دجوي هنأ : هللا همحر بيبح نب ناميلس ناورم وبآ ىنربخآو

 دقو 6 اهجوزل تلاتت ةأرما ق ء ءاهتتفلا نم انظفح نمع ظفح : لاق وأ 6 رثخنا

 تذخأ تناك دفو 6 هيلع ىنتجوزت ام ىلع كتآرمأ دق : قارفلا ىلع اقفتا

 ؟ اهنم كلذ لبقف هضعب قادصلا نم

 ٠ هنم تذخأ ام درت نآ اهيلع سيل : لاق .

 4 ةقيلطت اهقلطغ جوز اهل ناك اذا ةملكلا ق ركذو : ةلاسم وجا

 ، ىتدع تضقنا دق : تلاقف ح اهتعجارم دارأ مث ء نيتضيحب اهتدع تضقنا و

 ؟ كتدع ضقنت مل اه ديبس لاتف

 ء ةدملا ءاضقنا ف اهلومت لوقلا : لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 اميلع كلذ ى اهديس هللا لعجي ملو ع اهمحر ام نع ربعي ال اهديس نأل

 ٠ "مثا اهئطوب وأ 6 ابيع اهنم ملعي نآ ً اليبس

. اهرمأ نم ئيست كلمت ال ىه اهنأل ع اهدبس لوت لوتلا : لات نم لانو



. ٢٣٠٥ 

 رمأ نم كلامت ال ىهو 0 هلا وز حصي مل امكح اهسفن نع لب زن نآ ديرت امذا و

 ائيش اهسفن .
 . جورفلا رما ف طايتحالل انيلا بحأ لوألا لوقلاو

 هتقلطم دري نم 6 ديعل ١ ف سلجمل ١ ق ةلآسم فعقو : ةلأسم وبع

 ١ ؟ ظفح مهعم نكي ملف

 بسحآو 5 هديس ىآرم وه اه درب نأ ىنبجعب : ديعس ٣ ل انتغ

 ىف زئاج كلذ نا ءىظوو ديسلا اهدرو دبعلا اهدري مل ناخ : لاق هنأ

 ٠ امهنيب قرفي الو س ةدعلا

 ريغي اهدر هلف اهقلط مث تء ةنمأب رخلا جوزت اذاو : ةلأسيم .

 ةرحلاو كولمملاو ، اهديس ىآرب الا ةدعلا ذعب اهذز:هنل سيلو س اهديس ىآر

 3 ِ . ةدعلا دعنو ةدعلا ق هديس ىآرب الا قالطلا دعب

 نمغ اهدري نأ دارأ مث ك ةقيلطت هدبس اهقلط ةرح هتحن دبع نعو

 ؟ ديسلا مآ ديعلا اهتعجرب دهشي

 ٠ اهدرب ىلوأ ديسلا : لات

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 رشع ىنانلا بابلا اذهي

 باتك نم ةيناتلا ي 1 ذلا هم ..٠

 نداعملا نويعو نئازخلا نونكم

 ةثلانلا ةعطقلا هللا ءاش نا اهيلتو

 لوالا بابلا : اهاوآو

 ةياتثالاو ةضاحتسالاو ضيحلا ىف

. . .... ٠ كلذ ق ءطولاو





 ١٩٨٣ ةنسل ٣٤٢٢٧ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




