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متر انصرلاسا ےہ





 لوالا بابلا

 كلذ ىف ءطولاو ةباثالاو ةضاحتسالاو ضيحلا ىف

 ىفو ناركسلاو هوتعملاو ىبصلا ءطو ىفنو ربدلا ىفو

 سافنلا ىفو لماحلا ضيح قو بوتلا قوف نم اهئطو

 ٠٠٠٠ هنفصو لسفلاو هماكحاو

 ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيب دق

 « ةحئارو ةدايز هل نيخث دوسأ ضيحلا مد » : هلوق فف كلذ فرعو ، هريغو

 ىلع لدي « قرع مد هنا » : ةضاحتسالا مد ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 نم لهج سيلو ث ةمالعو اليلد ةدابعب هيغ تدبعت هارت مد ىلع لعج دق هنآ

 ريغ هنأ ىلع اليلد ةضاحتسا نم ضيحلا مد ةفرعم ءاسنلا نم لهج

 ٠ هسفن ىق زيمتم

 رجفنا اذا ةرجشلا تضاح لاقي ى راجفنالا : ضيحلاو : ةلأسم ده

 ضوحلا ىف ءاملا عامتجا نم : لاقيو س مدلا ضيحك ع ليسي ءىش اهنم

 ٠ ءاي واولا تلقنغ

 ح ةآرملا ج رف نم مدلا جورخ وهو ضيحلا هب دا رب مسا : ضيحملاو

 لعغفمو ، هل قاننىشا ال : لاقب ، هسفن ف لصأ وهو 0 مد جورخ لك ال

راس : لثم س آاضيحم تضاح كلوثك لعفلا ىلع : هجوأ ةثالث ىلع نوكي
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 عضوملا نوكيو س ريسيجلاك ضيحملا تقو : كلوقك تقولا ىلعو س ريسم

 . هيغ نوكي ىذلا

 دارأ نم دارأ ىذلاو س هيغ تايب هنل ء تيبم تيبلاك \ ضيحم ج رفلاف

 ىلع زوجب ال ىذألاو ص ( ىذأ ) : ىلاعت هلوقل هسفن ضيحلا كلذ نم

 ٠ ناكملاو نامزلا

 ك راع ىهف % تكرعو تغرفغفأو تضاح : ةآرملل لاتب : ةلأسم وبع

 هعمجو 6 ةضيح ضيحلا دحاوو 6 ةصرلاب حاكنلا ثمطلا و 6 ثماطو

 ٠ ضيح ءاسنو « تاضيح

 اهانرشيف تكحضف ( : ىلاعت هلوق وه ، تضاح ىآ س تكحض : لانتو

 اذا بنرألا تكحض : مهلوق نم تضاح : سابع نباو ةمركع لاق ( قاحساب

 ٠ هنيعي كحضلا هلعجب امهريغو ٠٧ تضاح

 ةروراقلا كلذ وحنو صوصخلا مدلا صيف ىلا لنن مث 6 ىداولا ضاح

 له أ هلقن من 6 هريغو ءانا نم مسجل ١ هيف نكنسب ام لكل اهعضو لصأ ف

٠ طئاغلا كلذكو 6 هبلع اه ورصت 6 ةصوصخم ةلآ ىلا ةغللا



 مسا لهانلاو ، ضيبألاو رمحالل قفسشثلاو س ضايبلاو داوسلل رهطلاو

 ٠ برعلا ةغل ف ريثك كلذ رئاظنو 6 نايرلاو نآمظلا

 ىلعآ وهو ث لوبلا جرخم نم ءاج مد لكو : هريغ نمو : ةلأسم ده

 عامجلاو دلولا عضوم نم ءاج ام ضيحلا امناو ، ضيحب سيلف ، قيضأ و

 ٠ عمسوآو لفسأ وهو

 وه 6 لوبلا ى رجم نم مدلا اه انتآ ةأرما نع هتلآسو : ةلأسم وبع

 ؟ ضيح

 ٠ ال : لاق

 ؟ ضيحلا عضوم ف اهتأي ملو س اهضيح مايآ نم ناك ناف : تلق

 . ضيحلا مايآ ى ناك ناو ، ضيحب كلذ سيل معن : لاق

 ؟ آريثك امد ناك ناغ : تلق

 ٠ آريثك امد ناك ناو : لانت

 ؟ لستغت مآ اضوتتأ : تلت

٠ ءاش نا اهآطب نأ اهجوزلو 6 اهيلع لسغ الو اضوتت : لاق
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 ىحبصلا نع اهلعل : ةلأسم وج :

 ء ةضاحتسالا مد نم ضبحلا مد نيب قرغ له ى ىديس كلأسآ

 هل رمسأ نتنم نيخث دوسأ مد ضيحلا مد نأ كلذ ىف قرفلا : لاق

 ٠ هب اولاق ام ىلع بوثلا نم جرخي داكي ال ةحئار

 ةحئار ال س ةرفصلا ىلا عجرب وآ ، قيقر رمحأ مد ةضاحتسالا مدو

 ٠ هتدجو ام ىلع امهنيب قرفلا ىدنع اميف اذهغ ت هل

 مكح % ةفوصوملا ةفصلا هذه ىلع ةمئاقلا نيعلا هذه تدجو اذاف

 6 طئارنند ةقلعم تناك اذا تا دابعلا نألا أ ةضاحنسا مد وأ ضيح مد هنأب

 ضرغلا لاز ليلدلا مدع اذاو ع ضرغلا مزل ع اهنحص ىلع هب لدتسي فصوو
 ٠ ملعأ هللا و اهئا دآم ديعتملا نع

 هنأ فرعت مل مد اه انآ \ ضبحت نمم ةآرما ىف لوتت ام : ةلأسم ده

 تدوع ىتلا مايألا ردنب ةالصملا كرتت نأ اهل زوجيأ ۔ هربح وآ ضيح مد

 اهيلعف م دلا اذه رمأ اهيلع لكسشأآو ضيحلا مد فرعت تن اك ناغ

 ٠ ةالصلا كرت اهل مث 6 هسفنب ضيحلا مد اهل حصي ىتح ةالصلاو لسنلا

٠ ةضاحتسملا مد نم هب فرعي نولو ةدايز هل ضيحلا مد نا لاقي
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 ضيحلا اهيتأي ناك ىذلا تقولا ف ةردك وآ ةرفص ةأرملا تأر اذاو

 ناغ ، انباحصأ كلذب لاق دق ناك ناو س ضيحب ىدنع كلذ سيلف س هيغ

 مدقتي نآ الا آضخيح كلذ نوكي : انباحصأ ضعب لاق دقف مد ةرفصلاب لصنا

 . اهتدع مايأ ىف هب ةردكلاو ةرفصلا لصتتو مدلا

 مل ام ةآرملا نكل ڵ ىوقأ هل ةجحلاو ث رثكآ هبلع لمعلا لوتلا اذهف

 سانلا فلتخا ةردك وآ ةرفص تأر اذاغ س ةمألا قافناب ةرهاط ىمهغ مدلا رت

 : اهمكح ىف

 ةث دحم : مهضعبو ڵ ةضاحتسم : مهضعبو اضئ اح : مهضعب اهامسف

 عامجالل ليزم ريغ فالتخالاو 0 ةراهطلا عغرب ةبجوملا ثادحألا رئاسك

 ٠ امد ىرنو ضئاح اهنأ ىلع اوقفتي مل ام ةرهاط آديأ ىدنع ىهف ةجحب الا

 نم وهف ةردك وآ ةوفص تناك اذا اهضيح ىلع اليلد كلذ اهمد نوكيو

 مل ام نيبلا ءاقنلا ىرتو نيقيب الا جرخت الو ث نيقيب تلخد اهنأل ، اهضيح
 ٠ ضيحب سيل هنأ ملعت مل ام زواجت

 مل اذا ضيحلا مايأ ىف ةردكلاو ةرفصلا ىلا انباحصأ نم بهذ نم امآ

 . ضيح وهف امهب الصتم مدلا نكي

ىلص ىبنلا عبات نمم تناكو ةيطع مأ نع ىور امل رظن هيخ هلوقف
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 ةردكلا و ةرفصلا دعن ال انك : تلاق ع مالسالا ىف ردق اهلو 0© ملسو هيلع هتنا

 ىعفاسشلاو ةفينح وبأ هيلعو ء ىدنع حيحصل ا وه اذهو ء ًاضيح

 . اهب مدلا مدقت اذا ةردكلا و ةرفصلا ىق ةالصلا عدت اهنأ مهدنع فسوي وبأو

 ٠ ضيحلا تقو ةياغ غليب نآ ىلا اهب لصتا اذاو

 : فارشألا بانك نم : ةلأسم وع

 لانت نمغ ضيحلا مايأ ق ةآرملا امهارت ةرفصلاو ةردكلا ف اوفلتخاو

 ةعيبرو ، ىراصنألا ىيحي : ضيح ضيحلا مايأ ف ةرفصلاو ةردكلا نب
 نمحرلا دبعو قاحساو دمحآو ث ىعغاسشلاو ىعازوألا و ىروثلاو س كلامو

 ٠ ىدهم نبا

 ، ءاضيبلا ةضفلا نيرت ىتح نيلصت ال : تلاق اهنأ ةشئاع نع انيورو

 دتعت مل اهلبق ام ىرت نآ لبنت ةرفص وآ ةردك تأر اذا : لوقي روث وبآ ناكو

 اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج ام هب دتعت ىذلا مدلاامناو ك هب

 رخآ ىف ةرفصلاو ةردكلاو ةالصلا نع ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذا » : حص

 ٠ ) ءاقنلا ىرت ىنح مدلا نم مدلا

 5 طيبغلا ضئافلا مدلا مدقتي ىتح اضيح كلذ نكي مل % ةردكلا وآ ةرفصلا

مهعم وهف كلذ هبشأ ام وآ ئ ةردك وآ ةرفص نم ضئافلا مدلا دعب ناك امف



 ۔ص , { _ ١ . ١

 ضئاح هنأ الا مهلو ىنعم ف ىل نيبي الو ، ضيحلا نم بوسحم

 ٠ هجولا اذه ىلع

 ةرفصلا نا مهلوق ضعب ف كلذكو ، ذاشلا هبشي ام الا اذه ى ملعأ الو

 ٠ ذاشلا هبشي ىدنع وهغ ، ضيح وهف ضيحلا مايأ ف اتناك ىتم ةردكلاو

 امنا ضيحلا نوكي نأ هبآ مدلاب الا ضيح ال هنآ تبث اذا هنأ الا

 ةرفصلاب نوكي دق ضيحلا نآ تبث اذاو ، ضيحب سيل | هريغ ناو ث هب نوكي

 ٠ مد مدقتب نآ ريغ نم امهل اضبح نوكب نآ هسنآ مدلا همدقن اذا ةردكلا و

 ضيحلا ماكحأ تنبث تنمث اذا هنأ مهلوق ق جرخي هنأ ىعمغخ ءاقنلا امأو

 هيشآ ام الو ئ ةردك الو ةرفص الو امد رن مل ولو اهضيح مايأ تيقب ام

 ٠ تاضكثافللا نم كلذ

 هبشأ ام الو ك ةردك الو ة رفص الو امد رن مل اذا هنا : مهلوق ضعب فو

 ة اضئاح هب نوكت ام اهلياز دق اذا ، رهطلا ىنعم وه كلذغ اضئاف كلذ

 مدلا اذهبو ء ةضاحتسالا مايآ ق اهنأل رهطلا وه ضيحلا ةلمازمو

 ٠ اهل ضيحلا ةليازم ىنعمل ةرهاط ىمست لئاسلا

؟ ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع هتديق : ةلأسم دهج
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 لئاسلا طيبغلا مدلاب الا اهمايأ تءاج اذا هيف ةالصلا كرتب ةأرملا دتعت الو

 . عامجلا عضوم نم جرفلا نم رطاقلا وآ

 ه رهاط كلذ ىوس اميغ ىهغ رطاقما وآ لئاسلا مدلا عطقنا اذاغ

 ، تارطاقلا وآ تالئاسلا ث ةريغلاو ةرمحلا و ةردكلاو ةرفصلا اهيف ناك ولو

 اهيف الصتم كلذ ناك ولو س موصلاو ةالصلاو لاستغالا كلذ ىف اهيلعو

 ٠ هعاطقنا دعب مدلاب

 اذه بحاص دنع ةالصلا كرتت نأ لاحلا اذه ىلع اهل زوجي الو

 هيف اهيلع نوكي ام لاح ف اهطو اهجوزمو س ةرهاط اهنأل ، لوقلا

 ٠ اهلو ك ةالصلا

 ةرفصلا اهم ماد ام كلذ ىف ضئاحلا ةلزنمب اهنا : مهنم لاق نم لاقو

 6 لاحلا كلذ ف ةالصلا اهل زوجي الو ح ةريغلا وآ ةرمحلا وأ 4 ةردكلاو

 ٠ الئاس وآ آرطاق كلذ نم ءىش ناك اذا

 انمكم طيبغلا مدلا وأ محرلا ف انمكم كلذ ىقبو ك كلذ اهنع عطقنا اذاخ
 ح ةالصلاو لسخلا اهلو اهيلعو ، كلذ ف رهاطلا ةلزنمب ىهف ، محرلا ىف

 اهجوزلو س لوقلا اذه بحاص دنع ضيحلا مكح نم تجرخ دق اهنأل

٠ تقولا كلذ ف ةالصلا اهل لحت ام لاح ىف اهؤطو



 س ١٧٣

 ى نمكملا مدلا اهب مادام ضئاحلا ةلزنمب اهنا : مهنم لات نم لاقو

 انمكم ةردكلا و ةرفصلا اهيف ىتب ولو ، عطقناو ، كلذ اهنع لاز ناف ع محرلا

 اهلو ، كلذ ف اهيلعو ، نمكملا مدلا لاوزب رهاطلا ةلزنمب ىهغ محرلا ىف

 ٠ لوقلا اذه ىلع ةالصلا اهل لحت ام لاح ىف اهؤطو اهجوزلو ةالصلاو لسغلا

 ع كلذ نم ءىش اهب مادام ضئاحلا ةلزنمب اهنا : مهنم لات نم لاغو

 ةلزنمب تناك كلذ اهنع لاز اذاخ ، كلذ نم رهطت ىتح محرلا ف انمكم ناك ولو

 اهل لحت ام لاح ف اهؤطو اهجوزلو س ةالصلاو لسخلا اهيلعو س ةرهاطلا

 ث سويب وأ ءام وأ رهطلا ريغ لمب اهب ناك ولو ى لوقلا اذه ىلع ةالصلا

 ٠ اههبسثو ةنمكملا ةرفصلا نم انلق ام اهنع لاز اذا كلذ ىف ةرهاط ىمف
. .4 " : 
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 اهيلع اهبتشم رهطلا مادام ضئاحلا ةلزنمب اهنا : مهنم لاق نم لاقو

 ىتأي امك ىتأي ع نطقلا وأ ءاضيبلا ةضغلا لثم ىذلا نيبلا رهطلا ىرت ىتح

 رهطلا ىرت ىتح ضئاحلا ةلزنمب ىهف س نيبلا رهطلا رت مل اذاو س ضيحلا

 ٠ اهندوع دق مايآ ةداع اهل ناك نا اهمايأ ىضقنت وآ نيبلا

 ء ضئاحلا مكح اهمكحو ت ةالصلا كرت اهل ناك س ةداع اهل نكت مل ناغ

 5 مهضعب لوق ف مايأ ةرشع وهو س ضيحلا رثكأ نم نرملسملا لاق ام ىلا

 ٠ ضعب لوقت ق آموي رشع ةسمخ وآ

انركذ ىذلا رهطلا اهئيجي نمم ةآرملا تناك نا لوقلا ضعب ف جرخيو
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 ىري ال نمم ناك ناو س ىضم دق اهيف لوقلا ناك \ ةضغلا وآ نطقلا لثم

 كلذ هيأ امو ةرمحلاو ةردكلا و ةرفصلا عاطقناب تناك ى هئيجي الو رهطلا

 ىتلا ةرهاطلا مكحب اهل موكحم محرلا ف نمكملاو ضئافلا نم انركذ امم

 ٠ رهاطلا ىلع ام ةالصلا نم اهيلعو هانركذ ىذلا رهطلا ىرت

 ة رهطلا هيلع رهظي مهضعب لعلغ ث نفلتخي اذه ف ءاسنلا نألا

 ىف اهؤطو اهجوزلو ت هل تبث دق همكح لك قحليف ، آدبآ هاري ال مهضعبو

 . ةالصلا اهل تيثت ام لاح

 ةرفصلا عاطقناب ةالصلا اهيلع بجوي نم دنع هلك اذه : لاق نم لاقو

 اهرمأيو ، ىضم ىذلا اذه نم ءىش ىلا بهذي نم لك دنع اهريغ وآ
 اهئطو ناخ ث اهأطي الأ رمؤي اهجوز نأ نيبلا رهطلا اهئجي مل ام هيخ ةالصلاب
 . ةرهاطلا ةلزنمب اهنأل ، هيلع مرحت مل

 اهيلع رهظو ، ضيحنا مايأ ى نيبلا رهطلا اهاتأ ولو : لاق نم لاقو

 ناغ 6 اهضيح مايآ ىضقنن ىنح اهأطي الآ اهجوز مويو ح تلصو تلسنغا

 كلذ ف ملعن الو 4 رظنلا و رهطلا دعب اهئطو اذا هيلع مرحت مل اهئطو

 ٠ افالتخا

 رهط رت ملو اهضيح مايأ تضقنا ةأرماو : هنع اهلعل : ةلأسم دهب

رثكأ ق هنأ ىعمف 6 رشعلا نود تناكو 6 ةضثئاخ ة رمح وآ ةردك وآ ةرفص ال ١
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 ةرفصلا نم كلذ دعب آضوتنو ىلصتو س ضيحلا نم لستغت اهنأ لوقلا

 ٠ .رلصتو اههبسشو

 ؟ محرلا ىف انمكم امد ناك ولو : تلقو

 ٠ ىلصتو لستغت ليق دق هنآ ىعمغ

 ؟ ىلوألا ةلاسملا كلذكو ‘ رشعلا دعم تناك نا : فلتو

 رثكآ نا لوقي نم لوق ىلع ةباثا رشعملا دعب سيل ليق دق هنآ ىعمف

 ٠ مايأ ةرشع ضيحلا

 : لوقي عيبرلا ناكو : ةلأسم وبع

 ىلا ترظن ، هفرعت تتو اهل نكي ملو مدلا اهب لواطت اذا ءاسفنلا

 ملغ تقو اهل ناك نا و 4 ندعقب امك دعقتلف ندعقي اهت اهمآ تناك ام ىصقأ

 اموي ديرت ضئاحلاو س لستغت مث ةثالث وآ نيموي تداز ث مدلا اهنع عطقني

 ٠ نارهش سافنلا تقو ىصقأ لوقي ناكو ع مدلا عطقنا اذا نيموي وآ

 ةآرملا دعقت ال : لاق نم مهنمف ث هيف ءااهقفلا فلتخا دق : بوبحم لاقو

 ىمهغ الاو ترهط ناغ ٤٠ نبموي وأ اموي رظتنت مث ئ مايآ ةرشع نه رثكآ

 ةضاحتسم ٠

اندجو ام .رثكأو س ضيحلا ف انباحصأ فلتخا دق : ديعس وبآ لاق



. ١٦ 

 لمعلا بجي كلذبو ى رشعلا دعب راظتنا ال هنأو ، مايأ ةرنع هرثكأ نأ انفرعو

 ٠ هللا ءاش نا

 ةدايزلا امناو دزت ملل ي اهرهط تقو ىف ةرفص تأر اذا ةآرملا ىف لانو

 ىرأ الخ ، اهضيح مايآ ءاضقنا دعب امد تأر اذاو « ىلصتو لستغت : مدلا ىف

 ملو نيموي وأ آموي تداز اذا ىريو ، الصتم مدلا ناك اذا ديزت نأ اهل

 . اهيلع ءاضت الخ ى رهطلا تأرو عطقنا ناو ، تدا زام ىضقت نأ مدلا عطقني

 ىف اهب مدلا لاصتا مم نيموي وأ موي ترظتنا اذا : ديعس وبأ لاق

 ىف مدلا اهنع عطقني ما ناو ث اهيلع ةداعا ال ليق دقف مدلا عطقناف ، رشعلا

 ةداعا اهيلع نوكي الآ بحنو ث اهتالص ةداعا ف فلتخا دنغ ، مويلاو نيمويلا

 ٠ راظتنالاب اهانارمأ !ذا

 رهطلا رت ملو ، اهضيح مايأ تضقنا اذا ةآرملا ىف لاقو : باتكلا نمو

 ٠ آمايآ تلصو تلسنتغا ةرفص تأر نكلو

 روغ ىف امد تأر مث ئ ةدايزلا دعي ةرفصلا ق ًآمايآ تلص ناف : تلق

 ؟ ةرفص تأرو مدلا عطقن ةالصلا فقو ء اج املغ ةالص تقو

 لسننغنلغ « ةرفصلا دعب رهطلا تأر ناف س امد تآر اهنل ڵ لستغت : لاق

٠ ضيحل ١ نم تلسنغا ىنح رهطل ا تآ ر نكن مل اهنأل اضيأ



_ ١٧٧ 

 مايأ دعب ةرفصلا اهب تلصتا اذا : ديعس نب دمحم ديعس وبآ لانتو

 ٠ ةالص لكل ةرفصلا ف ضوتت مث ادحاو السغ لستغتف ، اهضيح

 ؟ ةرفصلا نم ترهط اذاغ

 ء اهضيح مايآ نم اهب ةرفصلا لاصتا بابسأل لسغلا اهيلع ليق دقف

 ، ةرفصلا نم ترهط اذا اهيلع لسغ ال ليقو س ضيح ضيحلا مايآ ف اهنأل

 ٠ اهضيح ءاضقنا دعم مدلا نم تلستغا تناك اذا ىلا بحأ وه و

 ملو ح مدلا اهنع عطقناف . اهضيح مايآ تمن ةأرما نعو : باتكلا نمو

 ؟ ىرخآ ةرم لستغت ملف رهطلا تأر مث ، مايأ ةثالث تلصو تلستغاغ آرهط رت

 ٠ رهطلا ىرت نيح لستغت نأ ىرأ : لات
 ؟ ءاضقلا اهيلع لهف : تلق

 . ٠ لضفأ وهف تضق نا : لاق

 مث ، تلستغا رطاقلا وآ لئاسلا مدلا اهنع عطقنا اذا : ديعس وبآ لاق
 اذاغ 6 كلذ هايىشأو ةرمحلا و ةردكلا و ةرفصلا نم كلذ ى وس ال آأضوننت

 ٧ اهيلع لسملا بوجو ىف فالتخالا ىدنع ىرجي دقف س كلذ نم ترهط

 لستغت ملف لسنلا اهيلع بجوي ىذلاو ، لسغ اهيلع بيجي الا بحاو

( ١١ ج نئازخلا _ ٢ م (



__ ١٨ 

 بحأ الو ، لسغلا اهمزل ذنم تلص امل لدبلا هدنع اهقحل ، كلذ ىلع تلصو

 ٠ لسنلا اهمزلي نأ بحأ ال ىنأل ، لدبملا اهمزلي نأ

 مايآ دعقتو « اموي رشع ةسمخ ىلصت تناك ةآرما نعو :. باتكلا نمو

 ؟ عنصت ن فيك \ تضيحنتساغ ؤ مايأ ةرثع اهضيح

 امك عنصتو لستغت مث ؤ اهيلع ديزت ال رشعلا اهضيح مايأ دعقت : لات

 ٠ ةضاحتسملا عنصت

 مد رت مل تلستغا اذا ةضاحتسلاف س لسغلا اهيلع ىرت له : تلق

 ؟ ىرخآ ةالص تقو ءاج ىتح

 آرهط رن مل ناو ث اهرهطل لستغتلف نيب رهطلا تآر تناك نا : لاق

 ٠ ةضاحتسم دعب ىھهغ

 ىف الا لسغلا لبق ءاضق اندنع ةضاحتسملا ىلع سيل : ديعس وبأ لاتق
 نم كلذ دعب اهيلع لسغ الف امهلا وز نع تلستغا اذاف ع رطاقلا وآ لئاسلا مدنا

 تجرخو 6 رطاقملا وآ لئاسلا 6 اد مدلاو تلسننغا ناف 6 تأر ام رئاس

 ‘ لسغل ١ دعب اهعج ١ ر هنأ ملعت ملو ء .77 م د ال و اهلسسنغم نم

 . هعاطقنا دعب تلستغاو اهنع عطقنا هنآ ملعت ىتح لسغلا اهيلع : ليت دقف

ى ؟و % تلسنتغا ام نيح اهب ناك هنآ ملعت ىتح اهيلع لسغ ال : ليقو



_ ١١ 

 اذه ىف ىنلا بحآ لسغلا ف هزنتلاو \ لصآ هلغ هللا ءاش نا تلعف كلذ

 ٠ عضوملا

 تراص مث ّ مايأ ةنس اهضيح ف دعتن تناك ةآرما نعو : باتكلا نمو

 ؟ ىرن ام مايآ ةرىننع ف الا رهطن ١ل

 ٠ لصنو لسنغن مث 6 نبموب وآ موب مايذلا ةتسلا ىلع ديزن : لانت

 5 ءارقأ ةثالئ اهل ةداع م ايأ ةرشعلا ىلا ريصت ىتح : ديعس وبآ لاق

 وه ليق ام ضعب ىف اهتقو ناكو ع عبارلا ءرقلا ىف اهتلمعتسا كلذ ناك اذاف

 ٠ ىلا بحأ وه

 ىرتو ث آرهط رن ملو اهضيح مايأ تمنآ اذا ةآرملا نعو : باتكلا نمو

 ؟ ةرفص

 ةالص لكل آضونتت مث ، ىلصتو لستغتلغ اهضيح مايأ تمتأ اذا : لاق

 ٠ اه رهطل اضيآ لسىتغنلف رهطل ا تأ ر اذاغ ؤ اهنتو دنع

 اهضيح ناك نا ليق دتو ، اذه ىف لوقلا ىضم دت : ديعس ويآ لاق

 ء مدلا اهب رمتسا ام لوأ ف نيموي وآ اموي ترظتنا مايأ ةرسثع نم لقأ

 اهنأ تملع دق اهنأل اهضيح مايآ دعقت امناو ، كلذ دعب رظتنت ال مث

٠ ةضاحتسم



٢٣٠ 

 ح مدلا اهنع عطقني ملغ ئ اهضيح مايأ تمن ةآرما نعو : باتكلا نمو

 ؟ آرهط رن ملو مدلا عطقنا مث 6 ادحاو ًاموب تدازف

 مويلا ضقتلغ ، ةضاحتسم ىهف مدلا ىلا ترظن ىذلا ناك نا : لاق

 رهطلا تأر ناو ئ ةالص لكل اضونتلف ةرفص تأر ناو ئ هيغ تداز ىذلا

 ٠ ىرخآ ةرم تلستغا

 لوقلا ىضم دقف اهتالص ةداعا امأ : ديعس نب دمحم ديعس وبأ لات

 وهف ، اهضيح مايآ ءاضقنا نيح لستغت مل تناك نا امأو ث راظتنالا ىف اهيف

 لوق رثكأ ىف امهيغ راظتنالاو ةردكلاو ةرفصلا نم لسغلا اهيلع لاق امك

 : انغرع اميف انباحصأ

 كلذو لسغت نأ تدا رأف ح اهضيح مايآ تمن ةأرما نعو : باتكلا نمو

 ىهو تحبصأف ، لستغت ملغ امد تآرف برغملا لبق سمتلا بورغ دنع

 ؟ ءاضق اهيلع له ء ةرهاط

 ه ىلا بحأ ءاشعلا ةالص ىضقت : لاق

 نيموب وآ مويل ةرظتنم هتكرتف الئاس امد ناك اذا : دبعس وبأ لاق

 تحبصأو ك رهطت مل وآ ليللا ف ترهط فرعت ملو ، ليللا اهيلع نج ىتح
 & نسح كلذخ تطاتحا ناغ ليللا ةالص امآو ، رجفلا ةالص اهيلعف ، ةرهاط

٠ موزل ىق اهيلع ىدنع كلذ جرخي الو



_ ٢١ 

 تدا زغ مدلا اهنع عطقني ملو ٧ اهضيح مايأ تمن ةآرما : ةلأسم وج

 زوجي له ، ناضمر رهش ف ىهو مدلا اهنع عطقني ملف ، نيموي وآ آموي

 ؟ نيمويلا و مويلا ف اهمايص

 اهيلع ىرنه ةالصلا امهيغ تكرت تناك نا انيلا بحآ امه ديعت : لاق

 ٠ ةقثلاب كلذ ىف ذخأن نآ

 ةداعا اهيلع ىرب ال نم لوق ىلع امهتنداعا اهيلع : ديعس ويآ لاق

 اذا ىنأل ّ ىلا بحآ وهو ضثاحلا ةلزنمب اهنأل 0 نيمويلا و مويلا ىف ةالصلا

 ٠ ةالصلا ةداعا اهبلع بجوآ ملو % اهموص تلطيآ ةالصلا كرتب اهترمأ

 ىهو مدلا اهنع عطقناغ ء اهضبح مايأ تمن ةآرما نعو : ةلأسم وبع

 زوجي له 6 ناضمر رهش ق كلذو ه. نبموي وأ اموي ةردكلا و ةرفصلا ىرن

 ؟ اهمايص

 ىف ةدايز ال لوقي روصنملا وبأ ناكو ، ىضقت نأ انيلا بحأ : لاق
 ء ةرفصلا ىف مايصلاو ةالصلا عدت الو ، انيلا بحأ ةقثلاب دخلا و ، ةرفصلا

 دعب رهطلا تأر اذاخ ى اهيلع ةداعا الغ ةالصلا امأو ، مايصلا ىضقتو

 ٠ لستغتلغ ةرفصلا

ىف انباحصآ لوق رثكأ ف راظتنا الف اهضيح تمتآ اذا : ديعس وبأ لاق



_ ٢٢ 

 : موصتو ىلصتو اضونتت مث اهضيح مايآ مامتل السغ لستغتو : ةرفصلا

 دعب لسخلا امأو ، انباحصأ لوق رثكأ ىف ةمات اهتالصو ث مات اهمرصو

 ٠ هيف لوقلا ىضم دنف ةرفصلا نم اهرهط

 ، اهرهط مايأ الو ، اهضيح مايآ ةأرملا فرعت مل اذاو : ةلاسم ده

 ناو ث مايآ ةرشع تلصو تلستغاو مايأ ةرشع ةالصلا تكرت مدلا اهب دمو

 تكرتو ؤ اهرهط مايأ تلصو تلستغا اهضيح مايأو ، اهرهط مايآ تفرع

 . اهضيح مايآ ةالصلا

 رظننن نأ اهل سيلف مدلا اهب دم مث ء مايآ ةعبرأ ةآرم ١ ضبح ناك ناو

 ٠ ىلصتو لستغتو نيموي الو آموي

 ق تناك ام نبموبي وآ اموي رظتنن : هلا همحر نسحلا نب دمحم لانتو

 ٠ مايألا ةرشعلا

 : ديعس ويآ لاتقو : ةلأسم وج

 ٠ ةدحاو ةلزنمب ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا نا

 وهأ ء ضيحلا مايآ ف رهطلا ريغ ءامل او سوبلا كلذكو : هل تلق

 ؟ ةرفصلا ةلزنمب

٠ كلذ ةلزنمب نوكي ال : لاق نم لاقو س كلذ ضعب لانت دق : لاق



٢٢٣ 

 ةرفصلا ىفو س ةرفص تأر اذا ةآرملا ىف لانو ، رثألا نم : ةلأسم وه

 ء ةالصلا كرتت ال اهنأ مد كلذ مدقتي ملو ع اهئرق مايآ لوأ ف اهيف طلتخم مد

 ةرفصلا ىلع بلاغلا رثكألا وه طيبغلا مدلا نوكي ىتح ؟ةضيح نوكي الو

 ، كلذ ىلع ابلاغ ناكو ى رثكألا وه طيبغلا مدلا ناك ناف ، ةرمحلاو ةردكلاو

 ٠ اهضيح نم كلذ ناك

 عامجلا عضوم نم خ ليسي نيآ نمو ث لئاسلا مدلا دح ام : هل تلق
 ىلع وأ بوثلا ىلع وآ نيدخفلا ىلع ليسي ىتح وآ ّ جرفلا ف ةنلا ىنا

 رعشلا عضوم ىلا لصي وآ ، نيذخفلا وآ بوثلا ف ليسب ىتح : لات

 كرننن الو ء ضكئاغ مد كلذ سيلخ قشلا ق انمكم ما دامو 6 جرفلا جراخ نم

 ٠ لئاسلا مدلا اهمدقتي مل اذا ةالصلا مدلا كلذ ف

 : :رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 ٠ . نم وهف ةآرملا ضبح مايأ ق تناك ةردك وأ ة رفص لك : اولاننو

 عطقنا مث ةعفد ولو هريغ وآ اهضيح تقو ف مدلا ةآرملا تأر اذاو

؟ اهنع



_ ٢٤ 

 تيقبو مدلا عطقنا نا : لاق نم لاقو ، مدلا تأر اهنأل ء لسغلا اهيطف

 ء ةرفصلا تيقبو مدلا مطقنا اذا لستغت اهناخ ، اهضيح مايآ ىف ةرفص

 نوكت نأ الا ، اضيآ اهنم لستغت نأ اهيلعف ةرفصلا تعطقنا اذاف ، ىلصتو
 اهناغ . رهطلا دعي نم اهنعاج امناو 6 مدلاب ةلصتم نكت مل ةرفصلا

 ٠ كلذ نم آضونت

 ترظتنا مدلاب ةلصتم ةرفصلا تناك نا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ ىلصتو لستغت مث اهئرق رخآ ىلا

 ٣ باتكلا نمو : ةلاسم :

 مث ث اهتقو رخآ فق مدلا اهنع عطقناف مايأ ةسمخ اهؤرق ناك اذاو

 ؟ مدلا ىف ديزن امك ديزن له ، ةرفص تأر

 ٠ لصتملا مدلا ىف الا ةدايزلا سيل : لوقي روصنم وبأ ناك : ليتف

 ةخسن قفو _ اهاتأغ اهضيح مايآ ىف ةآرملا تناك اذاو

 ؟ ةرفص اهينآت

 ىتح ضيحب كلذ سيل : لاق نم لاقو س ضئاح ىه : لاق نم لاق

 ٠ لوقلا اذهب ذخأن نحنو ء اهل مدقتي

ح اهضيح مايأ ف اموي ثتضاح ١ ذا ةآرم ١ نع هنلآسو : ةلأسم وبع



_ ٥©٢ 

 م ايآ ىضقنت ىتح آضتئاح نوكت له ت ةرفص تيقبو ، م دلا عطقن ا مث

 ٠ كلذ ليق دق هنا ىعم : لاق

 نوكت له ، اهضيح مايأ ىف ةرفصملا اهتعجار مث ترهط ناخ : هل تلق
 ؟ اهضيح مايأ آضئاح

 ٠ كلذ ىرب ال اضعب نآ بسحآو ص كلذ ليق دق هنا ىعم : لات

 سين ةرفصلا نا : لاق ملعلا لهآ نم آدحأ نآ ملعت لهف : تلت

 ؟ مدلا اهمدقت ولو \ ضيحلا مايآ ف ضيحب

 راثآلا ف دجوي كلذ نأ بسحأ ىنكلو ع كلذ ملعأ الف ظفحأ ام : لاق

 . مهنم ملعلا لهأ ىلا فاضت ىتلا

 تماق مش ، مدلا عطقنا ىتح تلسغو هب تملع نلا اذه ىلعف : تلق

 ؟ ةرفصلا نم اهرهطل لسغ اهيلع له ص ةرفصلا نم ترهط مث ث ةرفصلا و ىلصت

 اهبلع نا لوقي نم لوق ىلع الا هلوق ىنعم ىلع كلذ ىل نيبي ال : لاق

 نم ترهط اذاغ س همامن دعي ةرفصملا اهيو س اهضيح نم تلسنتغا اذا لسغلا

٠ لسغلا اهيلع ىآر لسغلا اهيلعف _ هلعل _ ةرفصلا



٢٦ 

 : ىحبصلا : ةلاسم وج

 اهتنعجا رو ؤ اهسافن وأ اهضيح تقو ق ءاسفنلا وأ ضتاحلا ترهط نا و

 ًاسافن كلذ نوكي نآ هب لومعملا ام اهماي مامت لبت كلذ دعب ةردك وآ ةرفص

 ؟ ةالصلا كرتنو هيلع لمع ال مأ اضيح وأ

 عاطقنالا نكب ملو ء مدلاب لصنت مل ةردكلاو ةرفصلا تناك نا : لاق

 وآ مدلا ةدمك ناك اذاو 6 ضيحلاو ساافنلاب قحال وهغ 4 رثكأ و مدلا ةدمك

 5٨ كلذ ف فالتخالا تفرع دتو ث ىنبجعي اذكه ث ىلصتو لسنغتغ رثكأ

 ٠ ملعأ همثنا و

 : عرشلا نايب بانك نم : ةلأسم و.

 ةرفص تآر مايآ ةسمخلا تمت املغ ث مايآ ةسمخ اهتقو ناك ةآرما

 % الف ةرفصلا ىف امآ س نيموب وآ اموي رظتنت نأ اهل زوجي له ت "طيبغ امد وأ

 لستغت مث ى نيموي وأ آموي ةالصلا عدتلف ع طيبغلا لئاسلا مدلا ف !امآو

 مويلا ةالص ىضقتو ، ةضاحتسم ىهغ عطقني مل ناغ ىلصتو ى تناك ام فيك
 ٠ تداز ىتلا نيمويلاو

 نيمويلاو مويلا كلذ ىف عطقناو ةرفصلا _ ةخسن _ رهطلا تأر ناو

٠ اهيلع ةداعا الغ



 س ٢٧

 ٠ عرشلا نابيب بانك نم ىذلا ) ضقن غنا

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ولو ضيح وهغ مايآ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نا : ليق ثيحو

 ؟ ال مآ ضيحل ١ م دك هنفصو هنول نكب مل

 ء اهمكح لهج نم ىلع رسيأ وهو ص زييمتلا ري مل نم لوق ف معن : لات

 ٠ هثنا ءاش نا امهب لومعم باوص امهالكو طوحأ رخآلا لوقلاو

 هنأ اهب موكحملا مايألا ىف هنول ناكو ت مدلا ةأرملاب رم اذاو : هل تلق
 مدك ةضاحتسم اهنأ اهب موكحملا مايلا فو ، ةضاحتسالا مدك ضيح

 لهو ؟ ةفصلا هذه نع ضيحلا تقو ف ةالصلا كرت اهل لهخغ ، ضيحلا

 ؟ ال مأ ضيحلا مدك ناك ولو ، اهعامج لحيو اهموص متي

 ، اهموص زاوج ىرن زييمت الب مدلا مومعب لوقي نم لوق ىلع : لاق

 اذه فالخو ء مدلا ةروصب ربثعب الو 6 اهيلع ةالصلا موزلو ء اهئطو ةحابا و

 ٠ ملعأ هللاو ، هب لوقيو زييمتلا ىري نم رصي

 : هللا همح ر دادم ني دمحم نب ن اميلس خيشل ا نع : ةلأسم وج

 وأ اموي مدلا اهب ماقآ و 6 اهضىح مايآ ريغ ف مد ةعفد اهتتآ ةأرما نع

عطقني مل مدلا ل ذه ما دام موصلا و ةالصلا كرتتنأ 6 رثكأ وأ لت وأ 6 ٨ وي



_ ٢٨ 

 ؟ اهضيح مايأ ف الا موصلا الو ةالصلا هل كرتت ال مأ ، اهرهط مايأ ف اهنع

 ؟ ال مآ هيلع مرحتأ مدلا اذه ف اهجوز اهعماج ناو

 وهف “ اهضيح م ايآ ثتمنن ذم مابآ ةرشع نم لقألا مدلا ء اج نا : لاق

 هركيو 0 موصتو ىلصتو % السغ ةالص لكا هيف لستغت ةضاحتسا مد

 . ميرحت ريغ نم هيغ اهآطو اهجوزل

 ةالصلا هيف كرتت ضيح وهف ةرشعلا ءاضقنا دعب نم مدلا اهب رم ناو

 . اهضيح مايأ ىضقنت نآ ىلا اهؤطو اهجوزل سيلو س موصلا و

 ترهطو اهنع مطقناو ۔ اهضيح مايا ىف نيموي وآ اموي 7 اج ناو

 ناك وأ ؤ اهضيح مايأ تمت نآ ىلا اهضيح مايأ ف اهعجاري ملو ك انيب ارهط
 تكرت ام لدب اهيلعو ، ضيحب وه سيلغ س ضيحلا مايآ نم رثكآ رهطلا

 ٠ موصلاو ةالصلا نم هل

 اهضيح مايآ ق اهعجارو أ هلثم وآ مدلا مايأ نم لقأ رهطلا ناك ناو

 ء مدلا مايأ ىف ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلع سيلو س ضيح هلك كلذف
 ٠ ملعأ هللاو

 : ىحبصلا : ةلاسم وبع

ةرفص تيقبو س مدلا عطقناو ك اهضيح مايآ ىف ةعفد اهتعاج ةأرما فو



_ ٢٨٩ 

 مايآ مامت دعب ريثك مد اهعاجو ث اهضيح مايأ تمن نآ ىلا ةربغ وآ ةردك وأ

 مآ لوألا اهضيح نوكيآ ، مطقني ملو لصتاو ، اهماي رخآ ف وأ ، اهضيح

 عامج ف لوقت امو س زوجت ال ىتمو اهتعماجم اهجوزل زوجي ىتمو س رخآلا

 ؤاملاب اهرهط دعب اهعامج ناك ن نا تيارآ ؟ ال مآ ةيهارك هيخأ ، ةضاحتسملا

 ؟ عامجلا دعب الا بقعي مل وأ عامجلا لبت مد ريطلا بقعأ

 ةرفصلا و ، اضيحم ناك مايألا ةثالثلا قوف مدقتملا ضيحلا ناك نا : لاق

 ءاج امو ، :ضيحب تسيل : لوقو ضيح اهنا : لوق مايلا ةيقب ىف ةردكلاو
 ىف اهنايشثغ اهجوزلو س ةضاحتسا وهف اهمايآ ءاضتنا دعب ريثكلا مدلا نم

 ٠ ملع هللاو ، ةالصلا هيغ بجت ىذلا لاحلا

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم ه

 اهدنع ةغورعم مايأ اهلو اهنع عطقني الف مدلا اهيتأي ةأرملا ف تركذو

 . عطتني الو مدلا اهب دميو ىضقنتخ ء ضيحلل اهيف دعقن

 ؟ عنصت فيك : تلق

 مايآ دعب مدلا اهب دم اذا اهنأ كلذ ى انفرع ىذلاف ، تفصو ام ىلعغ

 ترظتنا ث اهب الصتم اضئاف وأ آرطاق وآ الئاس مدلا كلاذ ناكو ، اهضيح

. ٠, موصلاو ةالصلا نع اهراظتنا ىف دعقت كلذ ىف ةريخم ، نيموي وآ آموي



. ٢٣٠ 

 ؟ نيمويلاو مويلا قوغ مدلا اهب دم ناغ

 نيموبلاو موبلا ف اهمايصو ةالصلا لدب اهيلع نا : لاق نم لانت دقف
 ١ م انن امهيف تماص ن ٠

 مدلا اهب رمتسا ولو ث ةالصلا لدب اهيلع سيلا هنا : لاق نم لاقو

 رمتسي مل ناف س نهيف تماص نا ضقتنم اهموصو ث نيمويلا وآ موهلا دعب

 ىف ملعن الو ، ةالصلا ى اهيلعو اهل ةداعا الف نيمويلا وأ مويلا الا مدلا اهب

 ٠ افالتخا كلذ

 ، ةرطفم تناك وآ كلذ ىف ةمئاص تناك نأ موصلا ةداعا اهيلعو

 ةداعا اهيلعو ى ةالصلا ةداعا اهيلع سيل نآ مدلا اهب رمتسا اذا لوقلا رثكأو

 نوكي ال لاح لك ىلع هنأل ى امهيف تماص تناك نا نيمويلاو موبلا موص

 ملعآ هللاو ، كلذ مهغاغ ، هيخ اهموص متي الف س ةالصلا لدب هيف اهيلع

 ٠ باوصلاب

 ق سبلغ 6 محرلا ق نمكملا مدلا و ةرمحلا و ةردكلاو ةرفصلا امآ.و

 تفصو امم ءىش اهب مادام كلذ دعب اضونتنت مث ىلصتو لستغتو ن راظتنا كلذ

 : انيب آرهط ترهط اذاف & اهب ما دام ىلصتو ٨ ةالص لكل كل

 سيل هنا : لاق نم لاقو ث اديدج السغ اهرهطل لستغت : لاق نم لاقف

لمع ام ىلوأ طايتحالاو انعم باوص كلذ لكو س لوألا لسغلا الا اهيلع



_ ٣١ 

 ١ ذا كلذ اهل زوجيو ح نبموب وأ اموي راظتنالا اهيلع امناو 6 هللاا ءاسشت نا هب

 نمكم مد وآ ةردك وأ ةرفصم اهمايآ نم ةعاس رخآ ثمنخ نا امآو

 ةعاس رخآ تمتخ دقو ع ليللا ف تلخد ام نيح نم اهعجار مث ، محرلا ف

 . ائيس رظتنت الو ، ىلصتو لستغت هذهف ، كل تفصو امم ءىشب اهمايآ نم

 ةلزنمب تناكو 6 السغ نبتالص لكل تلستغا لئاس مد اهم ناك ناف

 ٠ ةضاحتسملا

 مويلا دعب مدلا اهب رمتسيو ع نيموي وآ موب رظتنت ىتلا كلذكو

 مايآ ةرشع مامت ىلا ةضاحتسملا ةلزنمب كلذ دعب نوكت كلتف ، نيمويلاو

 ح امه راظتنا كل تفصو ام ىلع اهمزلو امهترظتنا تناك نا نيمويلاو مويلا ريغ

 تفصو ام ىلع ةالصلاو لاستغالا اهمزل امناو ، امهترظتنا نكت مل ناو

 مايأ ءاضقنا دعب مايأ ةرشع ىلا ىلصتو لستغت هذهف ث اهنيح نم كل

 ٠ كلذ مهخاغ ، اهضيح

 مايآ فرعت ال تناك نا امآو ، اهضيح مايآ فرعت تناك اذا اذهف

 اهضيح مايأ ف دعقت هذهغ اهغولب لوأ ناك ةضيحلا هذه ىلع وآ ؤ اهضيح

 اهبآد اذه نوكيو ت مايأ ةرشع ىلصتو لستغت مث ، مايآ ةرشع ةالصلا نع

٠ نيموي الو موي راظتنا ةرشعلا دعب سيلو ص اهنع هللا جرف نآ ىلا



_ ٢٣٢ 

 { ىنتست لاوحأ ىلع فلتخم اهينأي ضيحلا نآ تفرع دنن تناك نا امأو

 ىلع ءارقأ ةثالث ىلع كلذ هفالتخا ىف اهل قفتا هنآ اذه اهضيح ق فرعت الو

 اذا هذهف ، ترهط مك ىلع ث اهتضاح ةضيح لوأ تفرع الو ، دحاو لاح

 ٠ تدوع ىتلا اهتاقوأ ىصقأ مايصلاو ةالصلا تكرت مدلا اهب دم

 دعقن تناك اهنآ فرعن تناك ن ا مايأ ةرشع ىلا ة ةالصلا نع نهيغ دعقت

 ىلا ضيحت ١ صبحنو دعفخن تدوع ام ىصقأ تدعق { اهضيح مايأ ضعب 2 مايأ ١ ةرشع

 . مايأ ةرشعلا زواجت الو 0 مايآ ةرشع

 ز اهنم طلغ كلذغ 0 مايأ ةرثع نم رثكأ دعقن تناك دق اهلهجب تناك ولو

 ىصفأ ةأرملا هذه تدعق اذاف © ضيحلا نم هب بسنحي امم كلذ سيلو

 مايآ دعب نم مدلا اهب رمتسا مث ، مايأ ةرثع نم لقأ كلذ ناك ناف

 ث رشعلا زواجت مل ام نيموي وآ اموي ترظتنا كل تفصو ىتلا اهضيح

 ، تلصو تلستغا مدلا اهب رمتسا نا مث ، راظتنا رشعلا دعب اهل سيلغ

 ىف ةلأسملا لوآ ىف كل تفصو امك مايآ ةرشع ىلا ةضاحتسملا ةلزنمب تناكو

 . راظتنالا لاح

 نميف اهيتأي تدوع ىتلا اهمايأ ىصقأ دعقن مث ء راظتنالا لاح ريغ فو

ةرشع تلصو تلسننغا و 6 ائيش رظننت مل كلذ دعي مدلا اهب دم ناف ء مدلا



٣٣ 

 ةالصلا كرتت مث ، رشع ىداحلا مويلا نم رجفلا ةالص ىلصتو 0 مايأ

 . اهيتأي ناك ام ىصقآ وهو س كل تفصو ت ىتاوللا اهضيح مايأ

 ح مايآ ةرشع نيلصبو نلسغي نهنا 6 ةالصلا ف تاضاحنسمل ١ عيمجو

 ٠ اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مث « رشع ىداحلا مويلا نم رجفلا ةالص ىلصنتو

 سبتلا مث ، ةضيح لوأ ترهط ام لوآ تفرع دق ةآرملا هذه تناك ناو

 امهبو ، اهيلع ىهف اهنضاح ةضيح لوأف ، اهيلع فلتخي ناكو س كلذ دعب اهيلع

 اهلمع نوكي هيلعغ ث آدعاصخ مايأ ةثالث ةضيح لوآ ىف تدعق تناك اذا لمعت

 ءارمتآ ةثالث دخاو لاح ىلع اهيلع كلذ فالتخا ىف تلوحت اهنآ ملعت ىتح

 . رثكأ وأ هيلع تغلب تناك امه لقآ ىلع

 تدتعاو ىلولا تكرتو ع ءرقلا اذه ىلا تعجر كلذ اهعم حص اذاف

 ء اهضيح مايآ ةالصلا كرتتف اهلسغو اهتالص ف انفصو ام عيمج ف هب

 © رشع ىداحلا مويلا نم رجغلا ةالص ىلصتو ع مايآ ةرشع ىلصتو لستغتو
 ، ةداع اهل ىتلا ةدودعملا اهضيح مايآ دعب نيمويلا وأ مويلا رظتنت سيلو

 . ةرم لوأ ىف مدلا اهب رمتسي ام لوأ لمعت اهبو

 ةالصلا نع نهيف دعقتو ث اهضيح مايآ ىتأت ىتح مدلا اهب رمتسا ناغ

 تلستغا و ؤ ائيش هجول ا اذه ق رظتنت مل اضيأ اهم رمتسم مث ح موصل ١ و

( ١١ ج نئازخلا _ ٢٣ م )



_ ٣٤٣ _ 

 امب اهنع هلنا ج رفيب ىنح اهضيح مايآ ةالصلا تكرننو 0 مايأ ةرذع تلصو

 ىلع ىتأي هنآ وجرآ ىناغ 4 ةأرم اهذه رمآ نم كل ترسخ ام مهغاف ء 7

 ٠ ملعأ هللا و 6 كتنلآسم نم تدرأ ام

 تلستغاف ث مدلا اهب ماد ةضاحتسم ةأرما نع تلأسو : ةلأسم ده

 ؟ تلصو ضيح مد اهيف ةقرخب تشثتحاو

 ٠ اهتالص د سفن : لات

 ؟ ءاوس ةقرخلا ىف امو وه سيلفآ اهب ىذلا مدلا ناغ : تلق

 ، ىشتحن اهنآ رثألا هيغ ءاج دق اهنم ءىجي ىذلا كلذ نأل ، ال : لاق

 3 -رثآ اهيغ ءىجيب مل ضيح مد اهيغو اهب تشضشتنحا ىنلا ةقرخلا ٥ ذهو ىلصنو

 ٠ اهيلع دسفت ىهو

 : دبعس نب دمحم ديعس وبآ لاق : ةلأسم وج

 ى :اهرمأ اهيلع هبتشا .وأ مدلا اهب رمتسا اذا ةقلطملا ىف : ليق دق

 ؟ رهطلا مايأ

 .ىضم اذاف ، آرشع ىلصتو ءا اهضيح مايأ ةالصلا كرتت : موق لاتق

٠ اهتدع تضقنا ءارقأ ةثالث كلذ ىلع



_ ٢٣٥ 

 ، اموي رثع ةسمخ ىلصتو & اهضيح مايآ ةالصلا كرتت : لاق نم لاقو

 ٠ اهتدع وهف ءارقأ ةثالث كلذ ىلع تضقنا اذاف

 اموي نيرشع ىلصتو ث اهضيح مايآ ةالصلا كرتن : لاق نم لانتو

 ٠ ليينسلا اذه ىاع

 ىضقنا اذاف ؤ آرهىش ىلصتو اهضيح مايأ ةالصلا كرننت :. لاق نم لانتو

 ٠ اهتدع كلذف ءارقأ ةثالث كلذل

 مابيآ ةالصلا كرتنو اهيغ ىلصت تدوع ىتلا اهتدع : لاقت نم لاقو

 اهتدع كلتغ س ءارقأ ةتالث اذه ىلع ىضقنا اذاف ي اهكرتن تناك ىتلا اهضيح

 متبترأ ناغ ) : ىلاعت هللا لوتنلع اهب ارمتسم مدلا ناك اذا ةبيرلل رهسأ ةثالث

 ٠ ) رهشأ ةثالت نهن دعم

 هبآ ىدنع رهشأ ةثالثو مايآ ةسمخو رهسثآ ةعبرأ : لاق نم لانتو

 ةثالثلا ف ىضم دقف ث اهضيح كلذ ناك نا اهنكل ث ةبارتسملا هذه ةدعب

 ضيحلا اهلياز دقو س ضيحب سيل كلذ ناك ناو س ةضيح رهست لك س رهنأ

 ٠ :ضيحب سيل كلذ ناك نا ، ضبحت ال ىتلا رهسلا ةدع تضم دقخ

نيموي وآ اموي تلصو ترهطغ اهآر تلمكتسا ةآرماو :: ةلأسم ده



_ ٣٦ 

 5 تلص مث نبنالص لك دنع تلسغ امد ناك ناف ، ةالصلا كرنن ال اهناف

 اهناخ ةرفصلا وأ مدلا اهم ماد اذاغ 6 تلص مث تأضون ةرفص تناك ناو

 ٠ كلذ لبق ىلصت تناك ىتلا اهمابأ غلبن ىنح ىلصت

 5 اموي رشع ةينامث ةرمو س آموب نيرشع ةرم ىلصت افلتخم اهاؤرق ناك ناغ

 كرتت مث ؤ اهئرق ىصقأ غلبت ىتح ىلصت اهناف س اموي رشع ةنس ةرمو

 ٠ اهئرق نم كلذ لثم غلبت ىتح تلص اهب ماد ناف ،© مايآ ةثالث دعب ةالصلا

 :وآ آموي ةالصلا كرتت مث ئ اهئارق ىصقأ ىلا ااحت : عيبرلا لات

 ٠ ةثالث وآ نيموي ةالصلا كرنت ءاسفنلاو ف نيمويب

 ة رفص رشعلا ١ ف اهيغ ناك امغ 0 م ايآ ةرنع ىلصت : ديعس ردأ لاق

 عطقني ناك ناخ ، تلصو تلستغا ، رطاق وأ لئاس مد نم اهيف تأضوت
 نيتالصلا تعمج السرتسم ناك ناو ؤ اهتنو ىف اهتلصو ةالص لكل تلسغ

 ٠ اهضيح مايأ ةالصلا كرتت من ، السغ ةادغللو ، دحاو لسخب

 ٠ هللا ءاش نا كلذ ىلع تومت وآ اهنع هللا جرفي ىتح نوكت اذه ىلعف

 ى ردن ال ىنح تعفترا و اهضيح صصخن ىتل ١ امأو : ةلأسم وبع

 ؟ اهضيح ام

نم مهنمو ئ .روهشل اي دنعن مث رهشأ ةعست صبرتت : لانت نم مهنمغ



_ ٢٣٢٧ 

 مث ، ضيحلا نم سيت ىتح : لاق نم مهنمو س آرهسش رشع انثا : لاق

 ٠ روهشلاب دتعت

 نم دحب ريصت ىتح ةدعلا ىف ريخألا لوقلا بحأ : ديعس وبآ لاق

 ىتاللاو ث رهشآ ةثالث نهتدعف متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا نم سيت

 ٠ نضحي مل

 جل مث 6٧ فورعم ءرق اهل ن اك ةآ رم ١ نع : ديعس وبأ لئسو : ةلأسم وج

 ٧. نبمويم وآ اموي رظتنتو 4 اهضيح مايآ ةالصلا كرتت اهنا ىمم : لاق

 مايآ ةالحملا كرتت مث ئ اه رهط مايآ تضقنا اذاف اه رهط مايآ ىلصت مت

 ٠ لوألا لثم كلذ دعب راظتنا اهل نكي مل تضقنا اذاف ، اهضيح

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 تقو اهلو % كلذ لمق تدلو دن ىه تناك ناو ء اهناوخآو اهناهمآ تناك ام

 6 ىه اهل ن اك ى ذل ١ ى ذل ١ وه اهتنتوغ 6 ضيحل ١ ف وآ سد افنل ١ نم هغرعن

٠ ةدحاو ةرم ناك ولو



 _ _ ٣٨٢

 : باتكلا نمو ده

 3 اهضيح مايأ الو ، اهرهط مايأ ىردت ال ىتلا ف سانلا فلتخاو

 ٠ نهضيحو نه رهط مك اهنناهمآ تقو ىل ا رظنن : لاق نم مهنمغ

 مك ردت مل اذا اذهو ارشع ىلصتو ث آرشع رظنت : ىراوحلا وبأ لان

 ٠ نسحلا ىبأ نع كلذك ، اه رهط مايآ مك الو ّ اهضيح مايأ

 : باتكلا نم ده

 اهء اجام لوآ ةآرما ف هللاا همحر بوبحم نب دمحم نع ةقثلا انل ظفحو

 ، رهلا ىضقنا ىتح اهنع عطقني ملف ، ناضمر رهش نم موي لوآ ناك مدلا

 ؟ كلذ لبق تقو اهل نكي ملو

 ء ضيحلا رثكآ وهو ناضمر رهسث لوأ نم مايآ ةرشع لدبت اهنا

 مدلا نم ءاج ام نا : لانت نم لوقل ، آضيأ رهسثلا رخآ مايأ ةرشع لدبتو

 دعب مدلا اهيغ ءاج دق رخاوألا رعلا نأ ىأرف ، ضيح وهف رهش .دعب

 ٠ رهشلا طسوأ ىف ةضاحتسم اهيف تناك ىتلا رشعلا

٠ اذه ىف ذخأن هللا دبع ىبآ لوقب : نسحل ١ نب دمحم لانت



_ ٣٨٩ 

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم وه

 ءاسفنلا و ، مايآ ةرشع نم لقأ ضئاحلا تقو ناك اذا : لانت نم لاقو

 اهناف & اهتقو دعب مدلا اهب دم مث ، اهتنو ىلا تغلبو ، اموي نيعبرأ نم لقنأ

 لستغت مث ةثالث وآ نيموي سافنلا فو ث نيموي وأ اموي ضيحملا ف رظتنت

 ٠ ىلصتو

 مث ةموب نوعبرأ سافنلا فو س مايآ ةرشع ضيحلا ى اهتقو ناك ناغ

 ديزت الو ، اهتقو ىلع ديزت اهنألا ء آئيسث ديزت ال اهناف كلذ دعب مدلا اهب دم

 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذكو ث اهل لعج ىذلا تقولا ىنع

 ترهطو عطقنا اذاف سافنلا امأو ، ةثالث ضبحلا لقأ : لان نم لاقو

 ٠ تلصو تلستغا

 ةثالث اهل ولخي ىتح اهجوز اهؤطي الغ مدلا عطقنا ولو : لاق نم لاقو
 ىف اهجوز اهئطو ناف ى كلذ بحنو راثآلا ف دجن كلذكو ، ضيحلا ف منيا

 ٠ هيلع كلذب دسفت مل تلستغاو ص مدلا نم ترهط نآ دعب مايآ ةثالثلا

 ةرفص كلانه قبت ملو ث اهتقو ىف ىهو مدلا عطقنا اذا بحن كلذكو

 نوعبرأ اهتقو ناك اذا سافنلا ىف كلذكو ، ىلصتو لستغت نآ ةردك الو
 ٠ كلذ بحنو راثآلا ف كلذكو ، ترهط ذم ىلصت نأ اهيلعو ث موي

 ح تلستغاو مدلا ق ترهط نأ دعب مايآ ةثالثلا ق اهجوز اهئطو ناو

٠ انظفح كلذكو ء هبلع كلذب دسفت مل



_ ٤٠ 

 رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم وهب :

 دقو س ضيح مايآ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نا : نوملسملا لانت دقو

 ةسمخ رهطلا لتأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نع ىور

 ةرشع ضيحلا رثكأو س مايآ ةرشع رهطلا لمآ اولاق نيذلا امآو « اموي رشع

 نيب وواس دقف ى مايأ ةرشع ضيحلاو مايآ ةرشع رهطلا نولعجي مهناغ ى مايأ

 . ضيحلاو رهطلا

 رثكأو 6 اموب ةرشع ةسمخ رهطل ١ لقأ نأ ء اج دق ام هب ذخآ ى ذلا امأف

 ٠ ضيحلاو رهطلا نبي ىواسآ ال ىنأل ١ ذهب تذخأ مايآ ةرشع ضيبحأاا

 اهناغ ، ءاسفنلا الا ضيح وهغ اموي رشع ةسمخ رهط دعب ءاج مد لكو

 اهنع عطقنا مث ، مايآ ةرشع اهسافن ىف تثبلغ س آموي نيعبرأ اهتقو ناك اذا

 كلذ سيلغ ى مدلا اهعجار مث ث آموي رشع ةسمخ تلصو تلسغغ ث مدلا

 . نيعبرألا مامت ىلا اهسافن وهو ضيحب

 مايأ مايصلاو ةالصلا نع دعقت اهناخ ى ةأرملاب رمتسا اذا وهو : لاقت

 نيموي وأ اموي ترظتنا مايأ ةرشع نم لقأ اهضيح تقو ناك ناف ، اهضيح
 لستخغتف ، موصتو ىلصتو لستغت مث ، مايأ ةرشعلا زواجت مل ام اهتقو دعب
 ىف الو س ىلصم ىف ىلصت الو 0 امامت نينالصلا عمجتو ث ااسغ نيتالص لكل

. بصني مدلا ناك اذا ةدعاق دعقتو رهاط عضوم ف ىلصت نكلو ، دجسم



 س ٤١

 دجسملا ف تلصو ةمئاق تلص مدلا كسمتسا ترفنت اذا تناك نا اماو

 . ائيش رشعلا دمب رظتنت مل ةرشع اهضيح تقو ناك ناو ، ىلصملا فو
 ٠ اموي رشع ةسمخ - غلبن ىنح تم اصو تلص و تلسنغ نحا و

 اذكهو ، اهضيح مايأ ةالصلاو مايصلا نم تدعت مدلا اهب رمتسا ناخ

 ترهط ام ىلع ظفحت ال اهنا تلاقو اهضيح مك ملعت ال تناك ناو ، لعفت

 رمتسا مث ، فورعم تقو ىلع ضيح ثالث اهل ماقتسا الو ةضيح وآ ، هينع

 & هفالتخا ىف اهضبح اهيتأي دوع ام مايصلاو ةالصلا نم دعقت اهناخ مدلا اهب

 ٠ مايآ ةرشعلا زواجت مل ام نيموي وآ اموي رظتنت مث

 ح اكش ةرشعلا دعم رظتنت مل م ايآ ةرشع اهضيح ىصقأ ناك ن اخ

 ٠ آموب رشع ةسمخ غلبت ىنح تماصو تلصو تلسغ ١ و

 ، اهضيح مايآ مايصلاو ةالصلا نع تدعق مدلا اهب رمتسا ناف

 وأ آموي رظننت امناو ء اهضيح ءاضقنا تقو نم نيموي الو اموي رظتنن الو

 ٠ اهضيح مامت دعب رظتنت مل مدلا ماد اذاخ ع مدلا اهب رمتسي ام لوأ ف نيموي

 تقو ىلع ضيح ثالث اهل ماقتسا دخ فورعم تقو اهل ناك ناو : لاق

 اهل تماقتسا دق اهتباثا تناكو & اهتقو دعب نم مدلا اهبيثي ناكو ، فورعم

 مث ث اهتباثاو اهضيح مابآ مايصلاو ةالصلا نع دعقت اهناف ، تارم ثالث

٠ مايأ ةرشعلا زواجت مل ام نيموي وأ آموي رظتنت



 ۔ _ ٤٢ _

 فورعم تنو ىلع اهل ميقتسي ال , ةفلتخم اهيتأت اهنتبائا تناك ا ذاو : لاق

 ٠ ةباثاب تسيلغ

 ٠ مايآ ةرشع ضئاحلا تفقو ىصقأ : لوقب عيبرلا ناكو : ةلأسم وب

 دصتت ال لات نم مهنمف ع كلذ ىف فلتخا دق : هللا همحر بوبحم لانو

 ىهغ الاو ترهط ناغ & نيموب وأ موب رظتنن مث ؤ مايأ ةرشع نم رثكأ ةآرملا

 . ٠ ١ ةضاحنتسم

 .. .: ديعس وبآ لاق : ةلأسم وع

 ىف انباحصأ لوق ىناعم ىلع لصفلا اذه ف ىضم ام جرخي هنأ ىعم.

 ءىش لكو س كلذ ركذ لوطيو هريسفتو هللعو فالتخالا هيغ لخدي ام ىناعم

 نآ ىلا بهذ مهضعب نآ انتاحصأ لوق نم هبلع جرخي ام رثكأو ث هانعمب

 . ةليلو موي ضيحلا لخأ

 ح مايأ ةرشع هرثكأ : مهضعب لاقو ، مايأ ةثالث هلقأ : مهضعب لاقو

 ٠ اموي رشع ةسمخ هرثكأ : مهضعب لانتو

 نم هيلا بهذام دعقت اهنا ةأدنيملا ىف مهلوق بهاذم هيلع قفتي ام ىنعمو

 ىلع هعم ترهط اذاف ى هيلا بهذام رثكآ زواجن الو 0 كلذم اهرمأب ضيحلا مايآ

ىنح اهل ةداع ناكو % لبقتسي اميف اهل فقو كلذ لعج ضيحلا نم به ذ ام لتآ



 .٤٣؛ _

 نوكي ام ىلا ناصقن وآ ةدايزب دحاو ىنعم ىلع اهئارقأ ةثالث ىف هنع لقتنت

 بجوي ام اهل تبث اذا ؟دبأ لوألا اهلاح نع لقتنت اهنآ مهلوق ضعب ف وأ

 ء هدنع ضيحلا رثكأ ةالصلا كرتت ةضيح لوأ ف هدنع الو

 ناك ع مايآ ةرشع هرثكأو ك مايأ ةثالث كلذ لقأ ناك اذا هنأ كلذ ريسفتو

 ٠ مايأ ةرشع ىلا ةالصلا كرتت نأ ةأدتبم تناك نا هعم اهل

 ذحح ا
 ل هيح ١ ٠

 فو ، رهط هعم نوكي ام لوآ ىلا تلصو تلستغا مدلا اهب رمتسا ناغ

 ، اموي رشع ةسمخ هلقأ ليقو ى مايآ ةرشع رهطلا لقآ هنا مهلوق ضعب

 ٠ موب نيرشع هلنأ .ليق دخف هلعاو

 ضيحلا لامعتساو ث ةالصلا كرتب اهرمأ هعم رهطلا لقأ ىضقنا اذاف

 ١ ذه ىلعغ 7 هرثكأ وآ ضيحلا لتآ ف هدنع اهمكح اهل تيث دم ىتلا مايالل

 ةالصلا كرتب اهرمأي هنا مهلوق ىنعم ف ىدنع جرخيف طايتحالا .امأو

 اهجوز اهؤطي الو موصتو ىلصتو لستغت مث ضيحلا نم هدنع ام لقأ

 ىف لوقلا نوكي وحنلا اذه ىلعغ ع هدنع ضيحلا رثكأ مامت نيبو اهنيب ام

 ٠ انباحصآ لوق ىناعم ق ةأدتيملا

ملخ ، اهيلع لكشأ اذا هنأ الا ، لاكشالا دنع مهدنع جرخي كلذكو



 هيغ جرخي مل اهل تبث دق ضيح مايآ اهل ناكو ث اهضيح مايأ ناك مك فرعت

 لقأ ةالصلا عدن نأ الو 0 طايتحالا و مكحلا هبشب اميف ىنعمل ا ىدنع

 اهؤطي الو س ىلصتو لستغت مث كلذك ناك دق هنأل ڵ ضيح مايآ هنأ هدنع ام

 ٠ ضيح هنآ هدنع نوكي ام رثكأ ىلا اهجوز

 اجراخ ناك ام مهلوق ىنعم ف كلذ دعب اهجوز اهؤطيو ىلصتو لستغتو

 جرخي ام لقآ ةالصلا كرتب اهرمآ هلك كلذ ىضقنا اذاغ س رهط مايآ هنأ هدنع

 ... . ٠ اهبآد نوكي اذهو & ضيحلا نم هدنع

 : ىدنكلا دمحآ نب ديعس خيشلا نع هريغ نمو : ةلأسم وبع

 ؟ اهغولب لوآ مدلا اهب رمتسا اذا ةآرما فو

 نا : مهنم لاق نم لاتغ 2 هللا مهمحر نيملسملا راثآ نم انظفح ىذلاف

 مد ريغ ضيحلا مد نأل ، ضيح مد هنأ مدلا اذه ربتعت نأ ةآرملا ىلع.

 اميلعغ ، ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد فرعت مل تناك ناف ء ةضاحتسالا

 لحي الو س هلاؤس اهنكمي نمم ءاسنلا نم اهترضحب ناك نم لآست نآ

 مد هنأ اهعم ةحصلا دعب الا ةالصلا كرتت نأ لوقلا اذه بحاص دنع اه

. ضيح



_ ٤٥ 

 :ء ضيح مد وهف مايأ. ةرشع رهط دعب ءاج مد لك.نا :: مهضعب لاقو

 ء ضيح مد وهف ث ةآدتبم تناك وآ س لبق نم ضيحت نمم تناك ناغ

 ملو { اهناوخآو اهتاهمآ تقو ىلا رظنت اهنآ لوق هيغو س هرابتعا اهمزلب الو

 5 ٠ لوقلا اذه نولمعي انباحصأ دجن

 اهتداع فرعت ملف ث مدلا اهب جل مث ةفورعم ةداع اهل تناك نا امأو
 ىلا اهجوز اهبرقي الو ع ىلصتو لستغت ةآرملا هذه ناخ ، اهؤرقن اهيلع سبتلاو

 ٠ ملعأ هللا و 4 اهنع هللا جرفي نأ

 : هللا همحر ىحبصلا : ةلأسم وبع

 ىآ؟آر نم لوق ىنلعف ث اهتدع ءاضقنا دعب اهب رمتسا اذا ضئاحلا فو

 رمتساو ء كلذ دعم اهنع عطقنا و كلذك ترظتنا ۔ نبموي وآ موب راظتنالا اهل

 ؟ رهطلا نم ةبوسحم ترظتنا ىتلا نامويلا نوكبأ ء اهي

 ئ عسات موي نم ةدحاو ةالصو امهريغ ماي ةينامث ةالصلا تكرت اذاو

 ةرشع ىلصت مآ ح نبهجولا الك ق ةفصلا هذه ىلع هل كرتتأ 6 م د اهب ناكو

 ؟ راظتنالا ىموب ريغ مايآ

 هللا ءاش نم ترواشو ك ةصوصنم ةلأسمل ١ هذه ظفحل مل ىنا : لاق

امهيغ ىرعتيال : لوقأو ، رهطلا مايأ نم نوكت نآ مهتجعاغ ع خياشملا نم



٤٦ 

 ذخنا هيغ فلنخم راظتنالا نأ لصأخلاو نبهجولا قوحل ٥ هزجب ملو ( ضعب د

 ملعآ هللا و 0 ضعب نم لقأ ٥آر ضعبو 7 ضعب ٠

 هللا همحر ديعس نب حلاص خيسئلا نع : ةلاسم دهب :

 تدارأو ، اهلهجل كلذ زيمت ملو 6 اهضيح مايآ فرعت مل اذا ةآرملا فو

 ؟ كلذ ريغ مآ ةآدتيملاك نوكتآ ،ے كلذ دعب زييمتلا

 ٨: فالتخالا اهيف لوطيو س ةآدنيملا مكح ريغ مكح اهل ةأرملا هذه نا : لاق

 كرننت مايآ ةرشع رهط دعب مدلا وحم ىلع تنقيتسا اذا ىنيجعب ىذلا نكاو

 ةضاحتسملاك تلصو تلستغا ث دعب مدلا اهب دم ناخ ، مايأ ةثالث ةالصلا هيف

 ٠ ضثئاحلاك ةعبسلا هذه ف اهجوز اهنع عنتميو 6 مايآ ةعبس

 ىنح ثالثلا ىلع داز اذا ىنعملا اذه ىلعغ ث عبسلا نم لقأ ناك

 ٠ ملعأ هللاا و اهننداع كلذ نوكب فورعم فقو ىلع ةيلاوتم ء رقأ ةثالث هم رقن

 : سيمخ نب رصان خيسنلا نع : ةلاسم وج

 ترظتنا ؤ مدلا ام اهنع عطقني ملو 4 % اهضيح مايأ تضقنا اذا ةأرملا فو

 ؟ ال مآ هي نولمعت اميف نموي وآ آ اموي

 ، باوذص اهيلع راظتنا ال : لاق نم لوق اندنعو كلذ ف :: باوجلا

' ٠ ملعأ هللاو



_-٤٧ 

 مدلا تأر ةضيح لوأ مدلا: تأر اذا ةيبصلا نع تلأسنؤ : ةلأسم دا

 . اثلاث اموي مدلا تأر مث ، آيناث اموي ترهط مث ، آدحاو .اموي

 ناغ ے ةيناثلا ةضيحلا ف مايأ ةثالثب دتعتو ةداع اهل نوكيأ : هل تلق
 ؟ تلصو تلستغا مت 6 نبموب وآ اموي ترظتنا مايآ ةثالث دعب مدلا اهب رمتسا

 ٠ ةرم لوآ ىف مدلا تأر اذا اضيح كلذ معن : لانق

 ةرفصلا ام ترمتسا مث 6 موب ة هضبيح وآ مدلا تأر ول كلذكو : تلتق

 ةردكلاو ةرفصلا تماد ام هب دتعتو ، اهل اضيح كلذ نوكيأ ث ةردكلاو

 ٠ معن : ل انغ

 ق نوكي وه امم ضيحلا هيغ , نوكي ام اهب رمنسا ول كلذكو : هل تلق

 ك ةردكلا و ن ةفصلاو مدلا نم تأر امي ثدتعا مدلا اهمدقتن ١ ذا معن : : لات ا

 ٠ هلك كلذب دننعنغ رهط نوكب ىذلا نيبلا رهطلا رن مل ام كلذ ريغو

 لثم ىذلا ءاملاو لوبلا هبشي امو ضيحلا ماي ف سوبيلا : لانتو

 ضيحلا مايأ ف كلذ لكو ى نيبلا رهطلا ريغ ضيبألا ءاملاو محللا ةلاسغ

. ضيحلا نم بسحي



_ ٤٨ 

 6 ةردكلاو ةرفصلا الا اهغولب دنع ىرن ال ركملا نعو : ةلأسم وج

 . لاتقو ث غلاوبلا ىلع بجي ام اهيلع بجي الو ، ضيحب وه سيل كلذ ناف

 ٠ مدلا رت مل اذا غلاوبلا ىلع بجي ام اميلع بجي : لاق نم

 بجي ام اهيلع بجي نكلو ، ضيحب سيل هنا ليق دقو لاق : هريغ نمو
 ةردكلاو ةرفصلا كلت تناك ناف س ءاسنلا هيبرت : لانت نم لاقو غلا وبلا ىلع

 كلذك نكي مل ناو ، غولب وهغ ضيحلا تقو ف ءاسنلا اهتعارت ىتلا ىه

 ٠ غولبب كلذ سيلف

 وه : لاق نم لاتقو 0 مدلا اهبقعأ اذا ضيح كلذ : لاق نم لاتقو

 ٠ ( ضيحل ١ مايأ ف ضبح ةردكلاو ةرفصلا و ضيح

 : رقصلا نيا نع : ةلأسم وچ

 سيلو ، ىلصتو اضوتت ةرفصلا اهتتأ اذا ضحت مل ىتلا ةيراجلاو

 تلسنتغا مايآ ةثالث ليق عطقنا ناغ ىلصت الغ مدلا تآر ناغ ئ ضيحب كلذ

 : فالتخا ةالصلا نم تكرت ام لدب ىفو ، تلصو

 مث اموي مدلا ثكم ولو اهبلع لدب ال : لوقآو ث لدبت : ضعب لاق

٠ اهيلع لدب الغ مطقنا



_ ٤٩ 

 : هللا همحر ىحبصلا : ةلأسم وه

 وآ س نيعبرألا لبق هنم ترهط اذا سافنلاو ضيحلاب ةأدتبملا فو

 ةرشعلا وأ نيعبرألا ىف مدلا اهعجار مث ى آريثك وآ اليلق مايألا ةرشعلا

 نوكيو ، ةضاحتسا نوكي وآ ، آضيح وآ آسافن كلذ ميمج نوكي له ع مايألا

 ؟ اباوص هنورتو س لمعلا هيلع ام ىنفرع هيلع ترهط ام اهتقو

 دعبي مل اساغن وأ آاخيح لعج ناو ، هيغ فلتخي امم اذه نا : باوجلا
 ، نيملسملا ضعب رايتخا نم لمعلا هيلع ىرن ام رثكأ اذهو س باوصلا نم

 . ملعأ هللا و

 : اهباوج ف ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا لانتو : ةلأسم ده

 اهدواعبب ملو نيعبرألا لبن ترهط اذاغ ى اهءاج سافن لوأ اذه ناك نا

 دعب اهءاج ناو ث مدلا كلذ ةدم سافنلا ف اهتدعغ ، نيعبرألا تمت نآ ىلا

 نيعبرألا مامت لبق اهدواع ناو ضيح مد ناك اذا ضيح وهغ نيعبرألا

 ٠ سافنللا ىف اهندع كلذ نوكيو س سافن وهف

 ةرشع ىلصت : ليقف ث نيعبرألا دعب مدلا اهب رمتسا ناك اذا فلتخاو

 مل ناف تاضيح ثالث ىلا اذكه اهضيح مايأ كرتتو لوقلا رثكأ وهو & مايأ
 ىف فالتخالاو ، رثكألا ىلع مايآ ةرثع تكرتو ث مايآ ةرشع تلص عطقني

 ٠ ملعآ هللاا و 6 آدج كلذ

( ٣ ٤ - جح نئا زخلا ١١ )



 ۔ ٥٠ _

 : هللا همحر ىحبصلا : ةلأسم وبع

 كلذخ ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نبب زييمتلا ءاسنلا ىلع ىرب نمو

 ةردكلاو ةرفصلا ضيحلا ف نألا ى كلذ دعب ال ضيحلا دنع مدلا ءادتبا ف

 ٠ ملعأ هللا و ء صلاخلا مدلا مدقت اذا كلذ ىلا رظنب الو 4 ةزمحلا و

 6 نسلا ربك نم ضيحلا اهنع عطقنا ىتلا ةآرملا نعو : ةلأسم

 ، ةنس نيعبرأ و سمخو ةنس نيعبرأ تنب تناك امبرف س نينسلا ىف اهدح فيك

 ةالصلا عدت نأ اهل ىغبني ىذلا تقولا اهغولب ام ىنربخآف « كلذ نم رثكأو

 ؟ مدلا تأر اذا

 ظفحأ امغ نونسلا امأو ، اهبارنأ نعو ضيحلا اهنع عطقنا اذا : لاق

 ٠ اددع اهل

 ، نينسلا ف اهبارتأ دعقي امك دعقت اهنا اذه ليق دق : ديعس وبآ لات

 ء ضيحملا نم سيت نم دحب ىهف ةنس نوتس نينسلا نم اهل الخ اذا : ليتتو

 : لاق نم لانو هنعو ك ةنس نبسمحب - . ليقو 6 ةنس ن وسمخ و ( رمخ : لوقو

 ٠ رخآ عضا وم ق هنع تدجو اذكه ث ةنس نيعبرأو سمخل

 رهشأ ةثالث اهنم عطقني ك ضيحل ١ نم تريدأ ةأرم ١ نعو : ةلأسم 3

 اهيتأي ، هللا ءاش ام عطقني مث 5 اموي ةردك وآ ةرفص اهيتأت مث ؤ ةعبرأ وآ

 مث ث راهنلا نم تنو ىف ةرفصلا كلت ىرتو عطقني مث ، ةثالث وأ نيموي

٠ دغلا نم .رخآ تقو ىلا عطقني



_ ٥١ 

 تآر اهنآ وأ > آرهش اهنع عطقني مث ز ةعفد مدلا ىرت دغو عطقني مث

 ليللا نم ناك املغ ، تلصو رهطلل تلسخخ اهنع عطقنا مث ك راهنلا لوآ ف مدلا

 ؟ مدلا اهعجار تحيصآ املغ ةرهاط اهنأ ىرن ىه و “ اهجوز اهسيال

 اهؤطو ناك اذا داسغخ ىلا كلذ غلبي الآ وجرأ ىنأف ٧ ثفصو ام ىلعغ

 ىتح اهب مادغ مدلا اهاتأ اذا هذهو هننا ءاش نا اهلاستغاو اهرهط دعب

 اميف تلصو تلستغا ترهط اذاغ ، ةالصلا كلت تكرت ةالصلا تقو ىضقني

 ٠ هللا ءاش نا فنآتسبي

 ماكحآ نا ليق دقف ، ضيحملا نم تسيآ دن تناك اذا : ديعس وبآ لاق

 ماحرألا ضيغ نم ةرفصلا هذهو ، مدلا اذه امناو ، اهنع بهذ دت ضيحلا

 ةرفصلا ىف ىلصتو ؟آضوتتو س مدلا لاح ف ىلصتو لستغتو ث ءادلا نم

 ةلزنمب هيغ نوكت ام مايأ ىف اهآطي الآ اهجوزل بجاو رهطلا ريغ ةردكلاو

 © ةالصلا كرتت اهنا ضعب لوقل آعيمج جرفلاو ، ةالصلل اطايتحا ضئاحلا

 اهأطي نأ بحأ الف ضيحلا تاقوأ ىف اهءاج اذا ضئاحلا ةلزنمب نوكنو

 . ضيحلا نم اهسئي ةلعل ةالصلا كرتت نآ بحأ الو ، ةلعلا هذهل اهجوز

: درعس وبآ لاق :: ةلأسم وج



 ۔ ٥٢

 جرخي امنا و ؤ كلذ ف فالتخالل ىنعم الو 6 رهط وهغ 6 هيلع ترهط امناو

 ؟ وه ام رهطلا لقأ ىف مهفالتخا ىناعم

 ، اموي رثع ةسمخ ليقو ث آموي نورسنثع مهلو ضعب ف رهطلا لقأ : ليقف

 _ مايأ ةربثع نم لقأب مهلوق نم ليق هنآ ملعأ الو ؤ مايآ ةرشع : ليقو

 ٠.٠٠ مدلا توبث ىناعم ىف هل تقو ال هنأل س صنلاب مهلونت نم ملعأ الو

 لصفي ىذلا ماكحأ تأت مل ام ، مهدنع هل تتو ال وه امناو ، هلامعتساو

 ٠ ةضاحتسالاو ضيحلا نيب مهدنع هب

 ةأرملا هيف نوكتل مهعم هل نوكي نآ الا نسحي مل كلذ ناك اذاف

 توبثل هلك كلذ مكح توبثل ضئاح كلذ ىوس اميف نوكتو ، ةضاحتسم

 ىف هبوجوو س هلك كلذ مكح توبثل ةالص الو موص الو ، ضيحلا مكح

 . ةضاحتسالا

 : ديعس وبأ لان : ةلأسم ده

 فالتخالا ىناعم نم لاقت ام هبسث ىلع جرخي انباحصأ لوق ىناعم هنعو

 % هل تقو ال هنآ وآ ى اموي رشع ةسمخ نم رثكأ هنا ضيحلا ف لاق نم لوق الا

 . ىدنع ةفرعملا انباحصآ لوق ىناعم نع ىدنع دشآ اذه ناخ

هيغ جرخي اهل قالطالا ف كلذ هبشي ام مهلوق ىناعم ىف جرخي دقو



 ۔ ٥٣

 ىعد » : ةأرملل ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ، مهلو مهيلع ةجحلاب

 مايآ نا لات ام نكميغ ء افورعم آدح اهل دجب ملو » كضيح مايآ ةالصلا

 . ةياورلا ىنعم ىلع اموي رشع ةسمخ نم رثكأ اهضيح

 ناو ث نيدلا ىناعم ىلع ىناعملا هذه جرخت الئل اذه تركذ امناو

 عنتمي ملو س فالتخالا ىناعم هيف اذاغ ي ءىشلا ىلع ضعبلا نم لوقلا قفتا

 قحلا ناغ ص ىناعملا ىن حبقو ى رمألا نم سنحف ام الا ىدنع فالتخالا نم

 . هين اعم حبقت ال نسح

 ح لطابلاب لاكشالاو بايترالا ىناعم هلخد نسحلا دح نم جرخ امغ

 مهلوق نم جرخي دقو ، ةرهطو ةضيح رهش لكل هنا مهلوغ ف جرخي دق هنأل

 رهطلاو اموي رثع ةسمخ ضيحلا نوكيف ع رهطلا نم رثكأ ضيحلا نوكي نأ

 . م ايآ ةرشع

 رشع ةسمخ نم رثكأ نوكي نآ قالطالا ىدنع رعتي مل اذه تبث اذاغ

 ٠ آموب نبرشع هلقأ مهلوق ضعب ف رهطل ١ ن اك اذا اموي

 ةأرملا هتداتعا ام الا لقأ هل سيل ضيحلاو رهطلا نا : مهلوق ضعب فو

 ىلع اهرهط مايأ ىلصتو ث ةداعلا ىلع اهضيح مايأ كرتتف ، تاقوألا ف

 ىف طايتحالاب ذخألا ىغبنبيو ، ىدنع اميف لوقلا هيف عستي ضيحلاو ، ةداعلا

٠ ةئلطختلا و ةنونيدلا ىلا جرخي اميغ فالتخالا عقي مل ام كلذ ىناعم



_ ٥٤ 

 ف فالتخالا ىنعم ف دحأ ءىطخب نآ ىدنع قيضيغ اذه ىلع ناك اذاخ

 ّ حبقلا ىلا نسحلا نم جرخي ام ىنعمل الا هيف ءاج ام ةرثكل ضيحلا

 ٠ ملعلا لهأ لوت ىناعم ف جرخي ال اميف

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم د

 : عيبرلا لانو ف آاموب رشع ةسمخ ضيحلا رثكآ ءاهقفلا ضعب لانو

 ف ضعب لانتو 6 موب نوعبرأ سافنلا رثكآ و 6 مايآ ةرشع ضيحلا رثكأ

 ٠ موب نوعست : ضعي لاتو 6 موب نونس : سافنلا

 امن ١ و ؤ هلك ١ ذهب ذخأنو 6 نيملسمل ١ نع هلك ١ ذه ليق دق : هربغ نمو

 ٠ دلو لوأ دلت ىتلا راكبألا ىف اذه

 : باتكلا نمو

 ضبحب سيلف ترهط مث ۔ نبموب مدلا ةآرم ١ تآر اذا : لاق نم لاتتو

 مدلا تآر اذا : لاق نم لاقو % ضيح وه مث أ ةمات مايآ ةثالث نوكت ىتح

 ٠ ضيح وهف ةداع اهل كلذ ناكو نيموي

 : خايشألا باتك نم رصتخم : ةلاسم د

 ىبنلا كوقتب ةرشع رهطلا لتآو س ةرشع ضيحلا رثكآ : لاق نم جتحا

مايآ ةالصلا اهل ىعدغ ةضيحلا تلبقآ اذا » : ةلئاسلل ملسو هيلع هللا ىلص



_ ٥٥ 

 رثكآو « كلذ لثم كيلا دوعي نأ الا ىلصو ىلستغاف مدا كي دم ناغ س كئا رت

 دحآ لاتب امنا . مايآ مسا هيلع عقي ال كلذ نأل % آدعاصف ةردنع مايلا

 ٠ ددعلا مامت اموي رشع

 رشع ةسمخ هرثكأو س ةليلو موب ضيحلا لقأ : نورخآ لاتو

 تلبقأ اذا » : ةلئاسلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوت مهل ةجحلاو س آموي

 ىلع صني ملو « ىلصو ىلستغاف تربدأ اذاو س ةالصلا اهل ىعدخ ةضيحلا

 دحأ فلتخي مل ذا ، اموي رشع ةسمخ رثكأو ك ةليلو موي هلقأخ ؤ ةمولعم مايأ

 ح عامجالاب انذخأ : اولاقف "موي رشع ةسمخ نم رثكأ نوكب ال ضيحلا نأ

 ٠ هيف اوفلتخا امل نالصآ ناذهغ فالتخالا انكرتو

 : ديعس ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 ؟ نهنيب ىذلا رهطلا وأ ضيحلا وه ام ءرتلا ف لاتو

 كوقي ضعبو س ضيحلا : لوقي ضعبف ؤس كلذ ىف فلتخي هنأ ىعمغ

 . راهطألا

 تقو ىصقأ ىلا مدلا ىرت ام لوآ ةالصلا عدت ركبلا : ةلاسم هج

 ء اموي رشع ةسمخ وه و ؤ هل ه اهتنمو ضيحلا تقو رخآ هنأ ىلع سانلا قافتا

. ناسارخ لهآ نم ةعامجو ةيواعم وبآ لوقي كلذبو



_ ٥٦ 

 مهقفا وو 6 مايأ ةرشع هنفو يهننم ذ و ضيحل ف ١ رثكأ : اولان انياحصأ رثكأو

 ٠ دوا د وبآو ىعفالا و كلام

 : دمحم ويآ خيشلا لانق : ةلئآسم وج

 هبلع هللا ىلص ىبنلا نأل ، ةعفد ضيحلا لقآ : لوقي ءاهقفلا ضعب ناك

 ةالصلا اهل ىكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذا » : هتلأس ىتلا ةآرملل لات ملسو

 ٠ ةآدتممل ١ مكح ١ ذه 4 انقو اهل تقوب ملغ 4 ىلصو ىلسنغاف تريدأ ١ ذاو

 ةعمتجم ةمألاا نألا ء آاموب رشع ةسمخ ضيحلا رثكأو س مايآ ةثالث ضعب لاقو

 ةسمخ نم رثكأ هنا دحأ مهنم لقي ملغ كلذ ددع ىف اوفلتخا ناو

 عطقنا مث ، تدلو ةأرما نأ ولو ؤ ةعاس هلقأ سافنلا نا : لاقو ث اموي رشع

 ، نيعبرآ : اولاق امناو ، ىلصتو لسنغخت نآ اهيلع بجو اهتقو نم مدلا اهنع

 نأ اهل سيلف اهنع مدلا عطقنا نا امأو ع مدلا ىرت تناك ام كلذ نم رثكأو

 ٠ ةالصلا كرتت

لقأ : موق لاقف ضيحلا تقو ىف انياحصآ فلتخا : ةلأسم دهب



٥٧ 

 تراصو ث هيغ ةعفدلا تناك ىذلا تقولا ناك مطقنا اذاف ، ةعفد ضيحلا

 ٠ ةعفدلا كلتب ةضيح اهل تلعجو ي ارهاط هب

 ء ضيح نوكي ال ةليلو موب نود امو ةليلو موب هلتنأ : مهضعب لاقو

 : مهنم روهمجلا لانو س ةعاس ضيحلا لقآ : ذاسث لونت وهو ى مهضعب لانتو

 ٠ مايآ ةثالث نم رثكأ ضيحلا لقأ نآ ف اوفلتخي ملو ى مايآ ةثالث ضيحلا لقأ

 مهنأك ، اموي رشع ةسمخ هرثكأ موق لاقف ، هتقو رثكأ ىف اوفلتخاو

 لكو ئ اموب رشع ةسمخ ةالصلا هل تكرت ةأرملاب ماد اذا مدلا نا نولوقي

 ٠ ةداع اهل نكت ملا ىتلا ءاسنلا نم ةآدتبملا مكح اذه

 ضيحلا رثكآ نآ هب لومعملاو ع مهنم هيلع دمتعملاو : ءاهقفلا لج لاقو

 ةسمخلا قوغخ هنأ فالخلا و قافولا لهآ نم دحأ فلتخيب ملو 6 مايآ ةرشع

 ٠ اموي رنع

 مهنم بهذ نمو 6 دوا دو 4 كلامو بيسملا ندب ديعس فالخلا لهأ لوق نم

 ىعفاشلا فالخلا لهآ نم كلذ ق قغاوغ ث ةليلو موي ضيحلا لقأ نآ ىلا

 ٠ زاجحلا لهأو

 ةفينحابأ كلذ ىف قفاوغ & ةليلو موي ضيحلا لقأ نآ ىلا مهنم بهذ نمو

ىبنلا لوقلا ةعفد ضيحلا لقأ نأ ىلا بهذ نم ةجحو ، قارعلا لهآو



٥٨ 

 تلبقأ اذا ». : لانت هنأ سشثحج تنب _ هلعل _ ةمطافل ملسو هيلع هللا ىلص

 ضيحلل لعجي ملغ « ىلصو ىلستغاف تربدأ ناو ةالصب اهل ىعدف ةضيحاا

 ىلسنتغاف تربدآ اذاو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل س هعاطقنا نم رثكأ ًاتننو

 ٠ « ىلصو

 { اموهفم انقو الو س ةمولعم ًامايآ ضيحلل لعجي مل نم ضعب جتحا دقو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لانت امل : لاقو ، ربخلا اذهب اهيلا ىمتني ةدم الو

 ادح اهل دحي ملو « كئارقأ مايأ ةالصلا اهل ىعدخ ةضيحلا تلبقأ اذا »

 ٠ ملعأ هللاوء هرئكاو ضيحلا لقأل دح ال هنأ انملع

 ةأرمال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق مايأ ةثالثلا باحصآ ةجحو

 جثي ةركنم ةضيح تضح ىنا 0 هلللا لوسر اب : تلانتغ اهضيح نع هتلاس

 ماي ىدتعاغ ةضيحلا تلبقأ اذا » : اهل لاقف ى مدلا جثلا : لاق هاجث

 ىلستغاف مدلا كب دم ناغ كئارقأ مايأ ةالصلا ىعدف » : ربخ فو « كئارقأ

 ىلصو ىرقتسا ». : لاق وآ « ىمحتلاو _ نطقلا ىنعي _ افسرك ىشنحاو

 ٠ « تقولا كلذ لتم كيلا دوعب نآ ىلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لات املف « ىمحتلاو ىلستغا مث » : ربخ فو

 نأو 6 ادعاصف مايآ ةثالث مايألا نآ ملع » ككئا رقأ مايأ ةالصلا ىعد «

٠ اهيها ذم ف كلذ فرعت الو ‘ ثالثلا نود مايخلا لنتعت ال برعلا



_ ٥٨٩ 

 ٠ عرشلا نابب بانك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : هربغ نمو :. ةلأسم وج

 : لوقو ى ةعفد هلقأ : لوقف ، هرثكأو ضيحلا لقأ ىف انباحصآ فلنخا

 ءايضلا باتك ف تدجو ىنأ وجرآو ئ رثآ ةعاسلا نأ ثدحوو 4 ةعاس هاتأ

 . هيغ رظنيف راهنلا نم رثآ ةعاسلا نآ

 وهو 0 مايآ ةثالث : لوقو ع ةليلو موب : لوقو © موب هلقتآ : لوتتو

 ، نيموي مدلا اهءاج اذا اماو ث نامزلا اذه ىف لمعلا هيلعو عيبرلا لوت

 مايأ ةرشع اهب مادو كلذ دعب اهءاج مث ك ةأدنبم هذه تناكو ، اهنع عطقناو

 . مايآ ةرشع اهضيح نأ ءاهتفلا نع تفرع ام رثكأف

 ةثالث لوقو ء مايأ ةرشع : لوقغ : ضيحلا رثكأ ىف فالتخالا امآو

 ، آموي رشع ةعبس : ليق دن هلعلو ، اموي رثع ةسمخ : لوتو ، اموي ربثع

 هعاطقنا ةياغو س كلذل ةياغ ال : ليق دت هلعلو ث اموي نورشع : لوقو

 ٠ كلذب ملعأ هثنا

 © اموي رشع ةسمخ : لوقو ت اموي نورشع : لوفقف ، رهطملا لقآ امآو

 ٠ ملعأ هللا و 6 مايآ ةرشع لوقو

 ةرشع تراص مث 6 مايآ ةنس اهتتدع تناك ةأرما نعو : ةلأسم وبع

؟ مايآ ةرسع دعب الا اهنع عطقني ال مايأ



 ۔. ٦٠

 . ىلصتو لستغت مث ، نيموي وأ اموي مايأ ةنس ىلع ديزت مث : لاق

 : ليق دقف « ءارقأ ةنالن مايآ ةرشع ىلع اهل ماقتس اذا : ديعس ويآ لاق

 ناغ ث لوألا اهتقو : ليق دقنو ؤ لين اميغ ةرشعلا دعب راظتنا الو اهتقو وع

 ماقتسا اذا ىلا بحأ ةرشعلاو ث نيموي وأ اموي هدعب ترظتنا هتلمعتسا

 ٠ لبقتسي امو عبارلا ف هتلمعتسا ث ءارقأ ةثالث اهل

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 عدت له ع مايآ ةعبرآو ى مايآ ةئالثب رهطلا دعب مدلا اهييثي ةآرما نعو

 ؟ ةباثالا كلتل ةالصلا

 انيب ارهط لوألا مدلا نم ترهط اذا اهناف ك اهتداع كلت تناك اذاف

 موصلاو ةالصلا تكرت مدلا ةدوعلا ىف اهءاج اذاخغ ع تماصو تلصو تلستعا

 لوألا رهطلا نيب اميغ اهجوز اهبرقي الو س موصتو ىلصتو ي لستغت ىتح

 ء نيمدلا نيب تماص ام لدب اهيلعو ي ةدوعلا نم رهظت ىتح ةدوعلا نيبو

 دسفت اهنآ انيآر ام نيمدلا نيب لسغلا دعب نم ةرهاط ىهو اهئطو ولو

 . رهطتو ث اهتقو رخآ ىضقني ىتح اهآطي الآ رمؤي هنكلو س كلذب

 : ىراوحلا ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 تجلوأ اذا اهنأ الا مدلا .رت ملو ، اهضيح مايأ اهيلع ىتأ ةأرما نعو

؟ مدلاب ةخطلتم تجرخ اهعبصأ



_ ٦١ 

 اهيلع لسغ الو ، ىلصتو اضوتتن : لاق ٠

 ؟ رهطلا لاح ىلا لاح نم ةأرملا جرخت ىتلا ةمالعلا امآو : ةلاسم ده

 ء ةضفلا لثم ضيبأ وهو ، ضيحلا ىتأي امك رهطملا نا لينت دق : لاق

 ٠ هدنع مدلا خسني امك ضيحل ١ خسني نطتل اك وأ

 ىف ضيحت تداع مش ،۔ آرهش مدلا اهافع اذا ةآرملا نعو : ةلأسم دهج

 هنآ تنظف .© اهنطم كرحتغ ضيحل ١ اهئبيجب نأ تدوعت ىتل ١ اهت انتوآ

 ٠ دلولا ىلع نيقي نقيتست ملو ضيحلا اهءاجو س دلو

 ؟ آدلو اهنطب ىف نآ هيف كش ال امب رقيت ت ىتح ا 7 ! دعتت له : تلق

 كلذ ىري نآ بحأغ طايتحالا ق امأ و % ىدنع كلذكف مكحلا ىف امأف

 ٠ ةالحملا تكرت الاو % لمح ىلع نللدنسا ناغ 5 ءاسسننلا نم ةريخلا لهآ

 دعت ملو ئ رثكأ وأ نينضيح تكرت نأ دعبي لمحل ١ ن ايتس ١ ن ١ و : تلق

 ؟ ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلع له ، اهلبح ىلع ضيحت

 ةالصلا تكرت موي اهنآ نيبت اذا س لدبلا اهيلع نا ليق دق هنآ ىعمغ

 ٠ الماح تناك

. عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



٦٢ 

 " هريغ نمو : ةلأسم ٧ ىحبصلا :

 ؟ هرربسفنتو مدلا روهظ ىنعم امو

 ةأرملا هنجرخآ ناو 4 الئاس وأ آرطاتق هنالسسو هتضافا روهظ : لات

 نم جرخي ىتح : لانق نم لانتو ، رطانق وه : لانت نم لاقف ، بوث وآ ةنطقب
 ٠ ملعآ هللاو ك ةجلاعم ريغ

 اقيقر امد اهضيح نا وأ ق ةآرملا تأآر ١ ذا و : هنمو 7 ةلأسم وج

 ؟ همكح ام حيرلاو نوللا ف ضيحلا مد ةفص ريغ ضئاف وأ رطاق رمحأ

 ٠ ملعأ هللاو ے ضيح وهف ضيحلا مايأ ىف كلذ ناك نا : لاق

 رهطلا تأر اذا ةآرملا نع نافلخ نب انهم هيقفلا لئس : ةلاسم دهب

 مدلا اهحجا ر مث اهجوز اهئطوو 6 تلصو تلستغاو اهضيح مايآ ف نيبلا

 ، ةفصلا هذه ىلع اهايا هئطوب اهجوز ىلع مرحت له ، اهتدع ءاضقنا لبق
 ؟ دمعتل ١ وأ طلغلا ليبس ىلع ناك

 مايأ ف اهجوز نم اهيلع عقاوملا عامجلا رمآ نم تفصو ام ىلعف : لاق

 دعب مدلا اهعجار اذاغ ، كلذ ىف رهطلا لاح ىف اهنآ مم & اهنم اطلغ اهضيح

 ىنعم اهجوز ىلع ةجوزلا ةمرح ف ىرجتف س اهضيح مايأ ىضقنت نآ لبق كاذ
٠ فالسلا ءاهقفلا نع انغرعم ام ىلع فالتخالا



_ ٦٣ 

 ءاضقنا لبق آرطاخم كلذ ىلع هليجعتل هبلع اه دسفأ اضعب نأ وجرآو

 املاع وه ناك اذا ةصاخو ح اهيق هتعجارم نم نومآم ريغ مدلا نأل ح مايأ

 هل ىغبني ن اك دقو ا اهتدوع ىتلا اهمابآ ءاضقن اي ملعت ملو ء اهضيحب

 كلذ ناك امنا:و > كلذ ىلع دمعننت مل ١ ذا هنم رذعآ اهنآ ىعمغ ىه امآو

 عقاولا عامجلا اذهب اهجوز ىلع اهدسفي مل ضعب ىسعو ث اطلغ اهنم

 ٠ اهرهط لاح ف

 لاحلا كلذ ىف اهنأل اهدواعي ملوآ مدلا اهدواع اهضيح مايآ ف ناك نا

 ىف ميقتسي الو س ناضمر رهش ف كلذ ناك ناو ، مايصلاو ةالصلاب ةدبعتم

 ىف نوكيف الاو س اهعامج نم عونمم ريغ اهجوز نوكي نآ الا كلذب اهدبعت لاح

 ه امضيح لاح ىف مايصلاو ةالصلاب ةدبعتم ريغ ضئاحلا نأل ء ضقانتلا كلذ

 ٠ ضئاح ريغ ةرهاط ىھغ كلذب تديعنت اذاو

 ناكو ث ءايشألا عيمج ف كلذ اهل تبث ءىش ف رهطلا اهل تبث ىتمو
 كلذ ريغ طايتحالا امأو س مكحلا ىنعم ق اذهف س رهاوظلا مكح اهمكح

 ٠ لمعتسا ام ريخ مزحلاو جورفلا رمأ ى ، قثوأ هب ذخألاو

 ىلع اهعقاو امناو ع ضيحلا ف عامجلا ىلع جوزلا دمعتي مل اذاو

هتربخأ ىه وآ ڵ كلذ ىلع ةلادلا اهلاوحأ نم ٥آر امل هدنع اميق رهاط اهنآ



_ ٦٤ 

 امهنأ ، ةفصلا هذه ىلع ىدنع اميغ امهيلع سأب الف اهنم اطلغ اهرهلحب

 ةمرحلاو ، لاحلا اذه ىلع ضيحلا ف عامجلا ىلع نيدمعتم ريغ عيمج

 هبشأ اذه امهلعفو أطخلا ىلع ال ضيحلا ف دمعلاب عامجلا ىلع عقن امنا

 ٠ معأ هللاو ، كلذك ناك اذا طخلاب

 : ىحبصلا : ةلآسم وج

 ء مدلا اهنع عطقنا مث ، اهضيح مايأ ف ضيحلا اهءاج ىتلا ةآرملا امآو

 أ اهمايأ عاطقنا لبق ءاملاب تلسغو ، سويب وأ ةردك وأ ةرفص اهب تيتبو

 ؟ اهضيح مايأ ىف ةمئاق اهب سوبيلاو ةردكلا و ةرفصلاو ي اهجوز اهعماج مث

 فيعض ريغص انأو ث هيلع مرحت ال : لوقتو & اهيلع مرحت اهنا : لوقف

 مهل عمسي ال و & هم كسيمنل ١ مهعسي ام مهيلع قيضي ال و هظفح امع ىكحي نمم

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ مهيلع ق اض ام

 اهءاجو ك مايآ ةعبس ضيحلا ىف اهتدع ةأرما فو : هنمو : ةلأسم هب

 تمنو ؤ "انيب آرهط هنم ترهطو ةليلو اموي اهب ما دو ، هئيجم ناوآ ف مدلا

 ، لوألا لثم ةليلو اموي اهب مادو مدلا اهعجار مث ع نيتليلو نيموي ةرهاط

 ، عباس موي اهعجار مث ، نيتليلو نيموي ةرهاط تمتو انيب آرهط هنم ترهط مث

٠ اهنع عطقني ملو



_ ٦٥ 

 ىذلا مدلا ى ةالصلا كرنن ىتمو ؤ آرهط مأ اضيح هلك اذه بسحتأ

 ؟ لحت ال ىتمو ؟ اهعامج اهجوزل لحب ىتمو ؟ ىلصت ىتمو س كلذ دعب اهءاج

 ىروس امو ء ضبح 7 رهطل ١ و ضيحل ١ نم م ايأ ةعيس ف ء اج ام : لاق

 فقو 6 ىنبجعي ام ىلع ءاش نا اهنابنتغ اهجوزلو 6 ةضاحتسا :وهف كلذ

 ٠ ملعآ هللا و %ڵ فالتخا اذح

 ّ مايآ ةنس ضيحلل اهتدع تناك اذا ةآرملا ىفو : هنمو : ةلأسم دهج

 اهعجار ملو تلسغو ، نيب ارهط تآرخ اهنع عطقناو ك مايأ ةعبرأ اهءاجو

 ؟ اهندوع ىتلا مايألا ةتس مامت ليت تلسغ دتت ذا ؤ ناث لسغ اهيلع له ء مدلا

 اهنا : لاق نم لوق ىلع .نات لسغ اهيلع : لوق : فالتخا هيف اذه : لان

 ٠ كلت اهندع مايأ ىف ةالص اهيلع سيل

 ٠ ملعآ هللا و ڵ كلذ ريغ لسغ اهيلع سيل : لوقو

 : رفعج نما عماج نمو ؤ عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 عطقنا اذا ضئاحلل ىأر هنا : هتنا همحر ىلع نب ىسوم نع لاتق نم لاق

 ك ىلصتو لسننغن مث 6 ةليل وآ اموي رظتنت اهنآ اهنتو ق ىهو 0 مدلا اهنع

 ٠ اهتتو رخآ ىلا هل دعنغ { مدلا اهعجا ري وأ

( ١١ ج نئازخلا _ ٥ م )



_ ٦٦ 

 : عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيسلا نع : ةلأسم و

 ةثالث ةباثالا اهبعتو ث مايآ ةنس اهضيح مايآ _ ةداع ةأرملا نعو

 نأ امل زوجيأ ث ةباثالا اهيتأت ءرق لك فو س ضيحلا مدب ةلصتم مايآ

 ف اهتعماجم اهجوزل زوجيو س موصتو ىلصتو ث ةنطقب ىنثتحتو س لستغت

 ؟ ال مأ ةباثالا هذه

 اهننضاح ةضيح لوأ .نم ةداع كلد ناك ناف 4 ةباثاب تسيل هذه : لانت

 ء رقن نوكبو ء هلك ضبح كلذف ى نيب رهطم لصفنم ريغ الصتم امد نوكي

 " .. هنم ةالصلا عطق اهل زت اجو ‘ اهضيح ءىجميب ة د اعو اهل

 ترهطو مايآ ةنس تدعق غولبلا دنع اهتضاح ةضيح لوآ ف ناك ناو

 ض لوذلا رهطلا دعب الصتم مايآ ةنالث مد اهبقعأ مث ك ادحاو اموي انيب آرهط

 ريغ ةيلاوتم ءارقآ ةئالث اهئيجي نآ دعب الا ، هيغ ةالصلا عطق اهل سيلف

 . ناصقن الو ةدايزي ةفلتخم

 ىناثلا مدلا ناكو ى عبارلا ءرقلا ىف ةالصلا معطت اهل نا : ليق "
 ّ "رهطلا نم امهنيب اميغ موصتو ىلصتو ء لوألا ضيحلا مد نم ام

٠ :رهطلا نم امهنيب اميف اهؤطو اهجوزل سييلو



 ء اهغولب دنع ةضيح لوأ ف اهل تبث دن ناك ام ىلع اهؤرق ناكو ث ةباثاب
 ٠ ضيحلا رثكأ ىه ىنلا رشعلا ف الا نوكت ال ةبانالاو

 هيف لستغت اضيح ال ةضاحتسا نوكت ةدايزلاف رشعلا ىلع تداز اذاو

 نم ةضاحتسالا مد ف اهؤطو اهجوزل هركبو 6 الغ ةالص لكل ةآرم

 ٠ ميرحت ريغ

 ىذلا لوذلا اهئرق وآ اهضيح نع لقتنت نآ اهل سيل ةأرملا نا : ليق دتو

 . ناصقن الو ةدايزب اهغولب دنع اهنضاح ةضيح لوآ ىف هندوع

 اصقن وأ ةدايزب اهءاج اذا .ناصقنلاو ةدايزلاب لقتنت : لاق نم لاقو

 اودعت ال ةدايزلا تناك اذا رنثعلا ىف ةفلتخم ريغ ةقفتم ةيلاوتم ءارقأ ةثالث

 ٠ ملعأ هللاو ، عبارلا ءرقلا ىف لقتنتو ، ضيحلا رثكأ ىه ىتما رشعلا

 ىف لقتنتأ ، ىلوألا اهتداع نع ضيحلا اهيلع فلتخا اذا ةآرملا فو

 ، ةفورعم مايأو ه ، دحاو نف ىلع اهل قفتا اذا ع ةعبارلا مآ ةثلاثلا ةضيحلا

 ؟ ىلوألا اهتنداع فالخ ى

: هيف فلتخي امم ةآرملا لاقتنا امأ : باوجلا



_ ٦٨ 

 لقتنت : لوقو ى اهيلع تغلب ىتلا ةضيحلا نع لقتنن ال ةآرملا .نا : لوق

 ٠ ملعآ هللاو ، ةعبارلا ىف لقتنت : لوقو ك ةثلاثلا ىف

 : ن افلخ نب انهم هيقفلا : ةثأسم وبع

 اهل ةتباثلا اهتداع نع اهضيح اهيلع فلتخا اذا ةأرملا ىف انفرع ىذلاق

 ةيلا ونم ء ا 3 ةنالث ةمولعم مايآ ىلع رقنسيب مل % اهنع ناصقن وأ ةدايزب

 ٠ اهلاح ىلع ةيناب ىهف

 اهل تبثتف ةيلاوتم اثالث اهتدوع ام فالخ ىلع اهضيح رقتسا ام ىتمو

 مايآ ةثالث تناك ةقباسلا لمهتو ى ةعبارلا ىف هيلا لقتنت مث ، ةداع كلذب

 ىه ىتلا مايآ ةرشع ىلا ةمدقتملا اهتداع نع ةدئاز اهضيح اهيلع رقتسا ىتلا

 ٠ ةصقان وآ ، ليق ام رهتآ ىلع ضيحلا رثكآ

 نأ لبق اهرهط ىف هناصقن ةلاح اهايا هؤطو ناك ناغ ث اهجوز امآو

 جرح الغ ، اهتداعا مامت لبق مدلا اهعجاري مل امم اهل ةداع كلذ تبثي

 ٠ رهطلا ىف اهل هؤطو ناكو ث اهمامت لبق اهعجار ناو ، هتجوز ف هيلع

 لاح ىف اهل هؤطو ناك ناو ع اهميرحت ق فلتخي هنأ وجرأ اميفف

 لاحلا اذه ىفف ،& اهل ةداع هم مكحي نآ لبق اهنم مدلا اهتداع ىلع ةدايزلا

٠ وجرآ اميف اهايا هؤطو هيلع اهمرحي ال



_ ٦٩ 

 هيف اهمزلي ذا ، ةضاحتسالا مكح ىلا اهضيح مكح نم جراخ هنأل

 نوكي لاح ق كلذ اهمزلي نأ حصي الو. 6 اهيلع نامزالا موصلاو ةالصلا

 ٠ ىانتلا نم هيف امل اهؤطو جوزلا ىلع هيغ آروجحم

 ىف ىهو ث اهتمرحب الهجو انظ هنع اهجوز اهجرخأ ناغ اذه ىلعو

 هيلع اناك امك نوكي نآو ح اهتعجارم هيلع قيضت الغ مارح ريغ لصألا

 بسح ىلع كلذب الا هنم اهجورخ نكي مل نا ث ةيجوزلا مكح نم لبق نم

 ٠ ملعآ هللاو ك ىل ناب ام

 اهيلع فلتخا اهتثو نوكي هناف ةقفتم ضيح ثالث تضاح اذا ةأرملاو

 : ءاهقفلا ضعب لاتقو ۔ لمعن لوقلا ١ ذهبو 6 ناصقنلا وآ ةدايزلا ف عبارلا

 ٠ ملعأ هلللا و ء تامدقتملا ثالنتلل اقفاوم نوكب نأ الا عبا رلا ٢ لوحتي ال

 : هللا همحر رمع نب دمحم : ةلأسم دهب

 اهناف ، مايأ ةسمخ وآ مايأ ةعبرأ لثم ةدودعم مايأ اهل ناك اذا ةآرملاو

 ىلا اهناعاسو اهيلايلب مايأ ةسمخ وآ ةعبرأ مدلا اهاتأ ام ةعاس نم بسحت

 ٠ آراهن وآ اليل ناك س هيف اهاتآ ىذلا تقولا

مايآ اهل ناك اذاف ، سمشلا بورغ لبق مدلا ةأرملا ىتأ اذا كلذ لثمو



 سمشلا بورغ ىلا مايأ ةسمخ ةالصلا كرتت نآ مايأ ةسمخ لثم ةمولعم

 ٠ سمشلا بورغ لبق هيف اهاتآ ىذلا مويلا ريغ

 ، رصعلا ريغب بورغلا لبق اهآدتبا اذا برغملا ىلصتف اسمخ تمت اذاف

 اهاتأ ىذلا تقولا ىف ىلصت اهناغ برغملا لبق وأ ، رصعملا لبت اهاتآ ناو

 ٠ ملعأ هللا و 6 ةالملا كرتت الغ لبق ترهط ناو 6 مدلا هيغ

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 نوكيآ س ضيحلا نم رثكأ رهط ضيحلاو ةبائالا نيب ناك اذاو

 ؟ ال مآ ضيح

 نع هجرخي اضعب نأ بسحأو ئ رشعلا ف ضيح هنآ بسحأ : لاق

 ٠ ملعآ هللا و 6 ضيحلا مكح

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم وبع

 امد الا سيل وأ ، ةردك وأ ةرفص نوكت ةباثالاف : رثؤملا ىبأل تلق

 ؟ آاصلاخ

 ٠ اصلاخ امد نوكي ىتح : لاق

ىلع اهل ميقتست الو ، ةفلتخم اهتباثا تناك اذاو : لاق : ةلاسم دهب



_ ٧١ 

 ةباثاب ىه تسيلف ٠

 دبعس ىبآ نع بسح آ : ةلأسم هج :

 دحاو لاح ىلع مقنست مل وآ 6 ةآرملا نع ةماثالا تبلقنا ١ ذا : لاتو

 ؟ نيموي دعب ةرمو موب .رهط دعب اهيتأت ةرمغ & ءارقأ ةثالث

 ّ مدلا اذه اهاتآ اذا ةضاحنسم ىهو “ ةياثا اذه نوكب ال هنا

 ضعبو ي ةرفصلا ةلزنمب هنا : لوقب ضعبف ؤ محرلا ف نمكملا مدلا كلذكو

 . ههابسثأو ، سويبلا ةلزنمب هنا لوقت

 ٠ عرشلا نابيب بانك نم ىذلا ىضخنا

 : ىحبصلا هريغ نمو : ةلأسم هج

 ةالصلا اهبلعغ ، رشعلا ىف نيموي رهط دعب اهيتأت ةباثا ةأرملل ناك اذاو

 ؛ ليق ام ىلع مات اهمايصو ع نيمدلا نيب اميغ مايصلاو

 ء لوقلا اذه راتخي ضعيو « نيمدلا نيب تماص ام لدب اهيلع : لوقو

 رثكأو ، كلذ هيلع ددش ضعب اهئطو ناو ع امهنيب اهجوز اهؤطي ال كلذكو

 ٠ ملعآ هللا و ك هيلع مرحت ال لوقلا

موب رهطتو ئ مايآ ةسمخ ةآرم ١ ضيح ناك ١ ذا : هنمو : ةلاسم وبج



_ ٧٢٣ 

 دعم ضيح لك ف اهينأنت ةنائالا تناكو 6 عسات موب ةباثا اهدواعنتو 6 سداس

 ةرمو ؤ افصنو اموي ةرمو س موي اهينأن ةرمغ س قفتت مل اهنآ ريغ ؤ موي رهلح

 ٠ ةض احنسا ىه و ؤ اهيفقتالصل ١ اهيلعو % ةفلتخم ةماثال ا هذه نأ بسحأغ نبمود

 ء ةباثالا ماكحآ ةأرملا ىلع بجويو ةباثا اهلعجي اضعب نأ بسحأو

 ، فصنو موي رهط دعب ةرم اهيتأت اهنآ الا ةضيح لك ى اهيتأت تناك ناو

 ماكحأ اهلو اهيلعو ةضاحتسا هذهف « رنتعلا ىق كلذو ، نيموي رهط دعب ةرمو

 ٠ ةضاحنسلالا

 . هرخآ ةرمو ع مويلا لوآ ةرم اهتنأ اذا اهيخ ملعلا لهأ فلتخا دقو

 اذا ءىجملا ىف امهفالتخا اهمكح ليزي الو س ةباثا هذه : لان نم لاقف
 ٠ دحاو موي ق تءاج

 ٠ ملعأ هللاو ، ىلصتو لستخن ةضاحتسا هذه : لاق نم لاتقو

 نم رهطت امدعب ةآرملا دواعب مدلا ناك اذاو هنمو : ةلأسم وبع

 هقحلي له. ى اه دواعب ناك هنآ ملع دفو ؤ محلا ق اهجوز اهمگطوف 6 اهضخبح

 ؟ ال مآ هنجوز ف داسف

 ناك ةرفص مدلا ناك ناو ، ضيحلا ى ءطولا ةلزنمب ىدنع وهغ : لاق

اهدواحب ناك ٩ ملع دقو 6 ۔رهطلا دعت اهتطو نا و ؤ هبلع داسف الو 6 نوهآ



_ ٧٣ 

 نوكت ىتح ةردك الو ةرفص نوكت ال 6 ةباثالا'و داسفلا ىلع مدقأ مغ

 . اصل اخ امد

 ةعبرأ وأ مايآ ةثالثب رهطلا دعب مدلا اهييثي ثب ةأرملا ه ذم تناك , ناغ : تلق

 ؟ ال مآ ضيحلاب ةقحال نوكتأ ، اذكه تناك اذاف ث مايا

... .. 

 ارهط لوألا مدلا نم ترهط اذا اهناغ . اهتداع كلت تناك اذاف : لاق

 ةالصلا تكرت مدلا ةدوعلا ىف اهءاج اذاغ ، تماصو تلصو تلستغا آنيب

 اميغ اهجوز اهبرقي الو ، موصتو ىلصتو لستغت مث ، رهطن ىنح موصلاو

 لدب اهيلعو س ةدوعلا نم رهطت ىتح ةدوعلا نيبو ص لوألا رهطملا نيب

 ٠ نبمدلا نبب تماص ام

 اهنأ انييآر ام س نيمدلا نيب لسغلا دعب ةرهاط ىهو اهجوز اهئطو ولو

 6 رهطتو اهتقو رخ آ صقنب ىنح اهآطب الآ :رمؤي هنكلو 6 كلذب دفن

 ٠ ملعأ هللا و

 : هلفا همحر دبعس نب سبمخ خيشلا نع : ةلأسم وج

 تناكو ء دحاو ىنعم ىلع تايلاونم ضيح ثالث ةباثا تقفتا اذا

٠ ضيحلا اهآ دي موب نم مايآ ةرشع ءاضتتنا نم لقأ ىلع ةماثال ا هذه اهيتأت



_ ٧٤ 

 6.ضبحلا اهءابج ذم مايآ ةرشع ءاضقنا .ىلا .نضيحلا نمم ةباتالاف

 ٠ ملعأ هللاو ى انباحصأ لون رثكأ ىف ةضاحتسم ىهف رشعلا دعب اهب دم ناو

 اهئطوو تلستغاو اهضيح مايأ ىف ترهط ىتلا امآو : ةلاسم ه

 ؟ ؟ةضئاح هب نوكت ام اهضيح مايأ مامت ف مدلا اهعجار مث ، اهجوز

 ، ةرهاط تناك ولو ث مايألا مامت لبق اهآطي نآ كلذ هل هرك دق هنآ ىعمق .

 مايأ ىف ترهط اذا ءاسفنلا كلذكو : لات ء هيلع اهداسفب ليق هنآ ملعأ الو
 ليق هنأ الا ، هلوقت ىنعم ىلع هيلع داسف ال هنأ اهجوز اهو مث ، اهساغن

 . ةدعلا ولخت ىتح اهاطي الأ رمؤي

 73 مايآ ةرشع رهط ادعب مدلا اهعاح : ةآرما نع هتلأسو : ةلأسم وبع

 6 مايآ ةتالت اهل متي مل مدلا نا مث 4 ڵ آدماع مدلا كلذ ف اهجوز اهثطوو

 ؟ نيمويلا وآ "مويلا ف عطتنأف

 : كوقمب نم لوق ىلع سأب كلذ ف هيلع سيلو ث هيلع مرحت ال : لاق

 دق اذهو ص مايآ ةثالث ضيحلا ا لقآ نأ ذخأن هبو ك مايآ ةثالث ضيحلا لقأ

 ٠ انذنع ضيخ ر ةخسن _ ضيحلا مد ريغ مد ٤ ءىطو

 ش نيموي وأ موب اهتقو نآ تدوعت هيلعو 5 اهتداع ناك نا كلذكو : هل تلق

؟ هيلع دنسفن له 0 كلذ نف اهجوز اهئطوف س ةداع كلذ تذختاو



. ٧٥ 

 تدتعا و ةالصلا اهيف تكرت اهتداع كلن تناك اذا اهنا لوقن ىذلا : لاقف

 ء هيلع اهدسغفي ال مايأ ةثالث ضيحلا لقأ : لوقي ىذلاو ث هيلع اهدسفي هب

 5 اذه ىف اندنع هيلع دسفي ال مايآ ةثالث ضيحلا لقأ نا لوقن نحنو

 ٠ كلذ لعفب عجري الو ث اهئطوب هرمأن الو

 تأ ر اهياع تغلبو ئ اهنضاح ةضيح لوآ تناك ن ا كل ذكو : هل تلت

 ؟ ءاوس وهآ > مدلا كلذ ف اهجوز اهئطوغ ٧ نيمويب وآ اموب مدنا

 هيغ نوكت تقو ف اهأطي ىتح كلذ ف هيلع اهدسفي ال معن : لات

 ؟ نطقلاب مدلا جرختست ىتلا امآو : ةلأسم ه

 . اهأطي نأ اهجوزلو ع اهيلع لسغ الو ث هنع ىقبتست اهنأ ىلع ىبأ نعف

 ح هوركم ةراثالاو ضيحلا نبي ىذلا رهطلا ق ءطولا و : ةئلأسم وبع

 ٠ ملعأ هللاو ڵ تلستغا دق تناك اذا ءيطو نم ىلع داسف الو

 اهجوز اهعماجو ع راهنلا رخآ تضاح ةآرما نع لئسو : ةلأسم ه

 تلانت ، لسخي لجرلا ذخآ حبصآ املغ ، اهضيحب ملعي ملو ةليللا كلت
 : تلاقف ، اهمون نم اههبنبب ملو ، اهعماج هنآ اهربخأف ؟ لسغت كلام ةآرملا

٠ اضئاح تنك ىنا ٠ هللا ناحبس



_ ٧٦ 

 ؟ كلذ ىف مهيتفي نم اودجي ملف ، مهترضحب نم كلذ ىف اولآسف

 : لاقف هنلآسف ڵ روصنم ابآ تيتأغ ، دادغب ىلا انأ تجرخف : لاق

 : لاقف آايويحم تلسغ ى كل هلوب امب ىنملعآو كلذ نع هلآسغخ ًايويحم تأ

 ٠ كلأسآ نآ ىنرمأ : هل تلقف ؟ .روصنم ابآ اهنع لأست ملآ

 ىه ملعت ملو س اهضيحب ملعي مل لجرلا ناك نا : بوبحم لاتتف

 روصنم ىبأ ىلا لجرلا عجر مث ليق ع آاسآب اهبلع ىرآ الف ى اهاي! هتعماجمب

 . بوبحم لوق لثم روصنم وبآ لاقغ س بوبحم لوقب هملعأف

 ٠ بوبحم لوق لثم روصنم وبآ لاقف

 : راثلا ضعب نمو : ةلاسم د

 دارأ اذاو ةالص لكل آاضونتتف ةردكلا وأ ةرفصلا اهب ناك اذا ةآرملاو

 ، اهأطو دارآ اذا اهجوزل لستغت ةضاحتسملا كلذكو % تآضونت اهآطي نآ اهجوز

 ٠ ةالملا لغ ريد ق اهأطب نأ الا

 ، اهنحماجم دارآ اذا اهجوزل آضوتت ةضاحتسملا نا : ضعب نع ليق دقو

 وأ 6 تلسغ اميغ هيلع د اسف الخ اهجوز ةض احنتسمل ١ أطو ام فيك : ليتو

 . كلذ ق رظنا 4 ملعأ هللاا و 6 اضون مل وأ تآضوت 6 لسغن مل

. اهؤطب وهو مدلا ةحكئا ر هنن ةحئا ر هتجوز نم دجي ىذلاو : تلق



_ ٧٧ 

 املف { هيف امه ام امتأغ ليللام امهو . مدلا ةناخث لثم ةناخث ىه دجنو

 ؟ ال مآ هيلع دسفتأ مدلا ايآر احبصآ

 ٠ ضيحلا ةفرعم دعب نم هنم دمعلا ىلع الا دسفت ال اهنأ اندنع ىذلاف

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 لحت ال : لاتق انب احصآأ نم ء اهتتفلا رثكأف ضيحلا ق ءطولل دمعن نم.

 ملف انموق ءاهقف امأو ، امهنيب قرغو هيلع اهمرح نم مهنمو س مرحت الو

 ٠ امارح كلذ ق اوري

 نيكاسملا ىلع هوحن وآ رانيدب كلذ لعف ىذلا قدصتي نأ ىأر نم ىآرو

 انفالسأ ىآرك انيأرو ث رانيد فصنب هرخآ فو ، ضيحلا لوأ ف ناك نا

 ٠ هللا ءاش نا كلذ ىف انناوخاو

 لوق وهو 0 امهنيب قرغي لوقن نحن : هللا همحر ىراوحلا وبآ لات

 ٠ آدمع ضيحلا ق اهئطو اذا هتنا همحر بوبحم نب دمحم

 تمرح آ دمعنم .ضيحلا ق هتأرم ١ ءىطو نم : نسحلا .نب دمحم ل انو

 ٠. اذهب ذخأن نحنو 6 هلع

 : رفعج نبا عماج ىنعآ ، آضيآ هنمو : ةلاسم ده

 ص ءطولا ىلع اهرباكف \ ضئاح اهنآ اهجوز ملع اذا ةآرملا نع لئسو

؟ هيلع دسفت له ث هيلع اهئطوف



_ ٧٨ 

 ٠ ىدنع اذكه : لان

 ؟ اهبلع وه دسفي لهغ : هل تلق

 كلذكو ء ةبلغ اهئطو امنا و ؤ هندهاج اذا اهيلع دسفي ال هنا ىعم : لاق

 . اذه ف لوقي نسحلا وبأ خيشلا ناك

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضتنا

 7 سيمخ نب رص اف خيشل ١ نع هريغ نمو: ةلأسم وج

 ناناتخلا هيغ ىقتمبو ، ةفسئحلا هيغ بيغت ىذلا ضيحلا ف ءطولا نأ

 امهضعب ىلع امهمرحيو س ملعب الو لهجب مسي ال س نيجوزلا نمم دمعلا ىلع

 تحت نم ناك ى كلذب لوقي نمم نحنو ى نيملسملا ءاهقف لوق ةماع ىف ضعب

 ٠ هقوف نم وآ بوث

 هيلع مرحت ىذلا ضيحلا ف ءطولا اهجوز ىلع تعدا اذا ةآرملا امأو

 اهاوعد ليتتن الو مكحلا رهاظ ف هيلع ةيعدم ىهف ص اهل هنم دمع هب

 ٠ كلذ اهلف هنيمي ىلا تلزنو تزجع ناغ 6 كلذب ةلداعلا ةنيبلا اهيلعو 6 كلذب

 مل ناو ، اهتيدف لبق نا هيلع اهجوزت امب هنم ىدتفت نأ اهيلعو
 اميغ اهسفت نمأ هنكمت الو ٧ هنم برهن نأ اهيلعغ اهنيدغ ليقي ملو 6 اهقدصي

٠ تردخ ام هللا نييو اهنيب



_ ٧٩ 

 .ردقت ت ماو ؤ هل ةرشاعملاو هعم ةنونيكلاب نيملسملا مكاح اهيلع مكح نا نانف

 اذ .: ٠ ان ؟ هنم برهت نآ

 ‘ هن رقتست : الو 6 اهسفن ه هعن نامت نأ اهيلع : نيملسم ا ء اهنف ضعب ل اقفا

 ح ْبيطتتو هل نبزتنو ه٥هردن :اعت نآ اهل زوجي هنا : مهضعب لاتو ، هلتقت الو

 ٠ هراضت ال و اهسفن هعنام الو

 ةنونيكلاب نيملسملا مكاح اميلع مكح اذاو ، رهاظلا مكح اذهف

 نأل ، رهاظلا مكح ف نيملسملا مكخلل دايقنالا الا اهعسي الف ، ةراغملاو

 حوساخم وهغ اهفلاخ نمو ي ةجحلا فالخ عسي الو س ةجح نيملسملا مكح

 نمأ لطيملاو رهاظلا مكح ف ىف قحلا هعم ناك نم قحلاو ، قساف قفانم لطبم

 :+: قحلا نم رهاظلا مكح ف اعولخم ناك

 ىفخت امو نبعألا ةنئاخ ملعي هللا و و 4 ح" بحأ ل نم هير هلما قتيلو

 ٠ ملعا هنا و & رودصلا

 .{ : عرشلا نايب باتك نم .: ةلأسم دهب :.

 :. ؟ ضيحلا ىف هنأرما ىتأي لجر ف : ريشب لاق

 & اهربة : ءطولا ف اوغلتخاو : :لات ث امهعامتجا ىف اوفلتخا : لاق

٠ قحلا قفاو ام الا ىنم ذم اوذخأت .١ل :: لاق مشا ك نوهآ. اهريد ق ءطولا : .لاتقو



_ ٨٨٠ 

 دمعت نم ىلع مارح ءاستلا رلبدأ : هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق

 هنأ ,ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع اهنأ بسحأو ةياورلا تعاج كلذك ع كلذ

 ادمعتم اهئطو نم هنآ انلو كلذكو « مارح مكيلع ءاسنلا رابدآ » : لاق

 تناك نا هتيالو تطقس ث همارحب ةفرعملا دعب كلذ ىلع مانأو ى اهربد ى

 .ةيالو هل

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ,ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا باوج نمو : ةلأسص دهج

 3 ميرحتلا ىف سافنلا وآ ضيحلا ف ءطولا : كدنع د شآ ام لئسو

 لهغ 6 اهنيعب ةصوصنم دمع وأ أطخب ضيحل ١ ءطو ف ةلآسم اندجو نا و

 ؟ رخآلا ىلع امهدحأ ,ساقي لهو سافنلا ىف ءطولا اهيع ساقني

 سايقلا هيغ حصي امهنم دحاو لكو ، دشأ ضيحلا نا : باوجلا

 ضعب ىف نوكي نأ ىسعو حصي الو س ءىش ىف ىنرضحي مل انأو ، رومألا

 نآ ىنرضح ام ىلع امأو س با وجلا نيح كلذ ةفرعم ىنرضحي مل انأو ، رومألا

 ، ائيش صخ نم اهيف فلاخآ ىوعد قالطالا ىعدأ الو س قلطم كلذ

 . ملعأ هللاو

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم دوب

ء ملعي 'الو .اهئطوف ضئاح .ىهو اهجوز .نم اهسفن تنكمآ ىتلا :امو



 س ٨١

 هرك ناغ ، تردق امب هنم جورخلا بلطت نآ اهل ىغبنيو & اهيلع كلذ مئاق

 ىمه اهيلع نوكي الأ ىسعو ث هل كلذف ، آضيأ اهنتدصي مل وآ ، كلذ وه
 ملخ ، جورخلا بلط ىف تدهتجاو ، كلذ نم هللا ىلا تبات نا ءىش آضيأ

 . اهجوز كلذ لعغب

 6 قادصلا نم اهل هيلع امب ىدنفت نأ اهيلعو : ىراوحملا ويآ لات

 ناخ ، هيلع ىذلا اهقادص ريغ نم اهل ىذلا اهل امب ىدتفت نأ اهيلع سيلو
 ٠ هعم ماقملا اهعسو الاو ث اهقدصو اهتيدغ لوت

 ح ضئاح ىهو اهئطوو اهبذكف 6 ضتئاح اهنأ اهجوز تملعأ ىتلا امآو

 دقف ، رهاط اهنآ ىلع اهئطوف كلذ تدوعت دتو هتبذك اهنأ هدنع ناك ناف

 تناك اذا آداسف مهيلع ري مل نا ع هللا همحر ىلع نب ىسوم نع انغلب

 ٠ هىذكن ت دوعت

 ٠ هتفدحص دقغخ هتبذك تناك نا : لانف اضيأ ءاهقفلا نم هريغ امأو

 ٠ ضيحلا ىف ءىطو نمك وهو

 ضئاح ىهو ث اهسفن نم اهجوز تنكمآ ىتلا امأو : ةلاسم د

( ١١ ج نئازخلا _ ٦ م )



 س ٨٢

 اهيلع مثالاو ى امثا لجرلا ىلع ىرن الف ث اهاتأف لجرلا ملعي الو ، هتمتكو

 ٠ عجرتو بوتت نأ الا ى هذه وحن ةآرما لجرلا كسمب الآ ىلا بجأو

 اذا امآو » ١ ذهب اهف رع اذا : ل انق امكف ه زنتل ١ ف امآ : ديعس وبأ ل انت

 ٠ ةمرح الو مث ا هيلع سيل : ليتق دنغ تيسن وآ ث اهنم ةلز تناك

 امآو ء اهيلع روجحم نم هننكمآ اهنكل أ ةمثآ اهنا : ليق دقف ىه امآ و

 . | ذهب هيلع اه دسفأ نيملسمل ١ نم آدحأ نأ ملعآ الغ داسفلا

 هنآ ىعمو س تبكر امم تبات اذا هترشاعم ىف ةمثآ اهنا : ضعب لاتقو

 مل ناخ ث اهتيدغ لبق نا ع اهل هيلع امب هنم ىدتفت نآ اهيلع نا ليتق دت

 ث هيلع فاختت ةمثآ ىهو هترشاعم اهيلع ناكو س كلذ هيلع نكي مل لبقي

 ٠ هعنمت نآ ريغ نم اهجوزل ةآرملا لعفك هل لعفت الو ، هل نييزنت الو

 ىف مثآن ملو س اهنم هعسي ام هنم اهعسو اهتيدف لبقي مل نا : ليقو

 . ضرعتل ١ و نب زنلا نم اهجوزل ة رم أ لعفت ام هل لعفت نأ اهل ن اكو % هنر اعم

 ٠ اهتيب دق لبقي الآ دعب ؤ اهنم هعسي ام هنم اهعسبو

 6 اهيلع كل ذ سيلو \٨ هنم ى دنفن نأ اهل بحنسي اهن ١ ليق دمف هنآ ىعمو

 ٠ فالتخالا نم ىضم دت ام اهيخ لوقلا ناك ك اهتيدخ لبقي ملغ تلعف ناف

6 هيلع ىه دسفن الو ؤ اذه ىف ةيدغ اهيلع سيل : ليق دق هنأ ىعمو



_ ٨٣ 

 اهدمعت سيلو ، ضيحلا ىف ءطولل وه هدمعتل الا اهيلع وه دسفي الو

 ىف كلذ باكترا ىف ةمثآ اهنأ الا ، هلعفك اهلعف الو \ وه هدمعتك ىه

 احيحص ائطو اهئطو وا هنآ فالتخا مهنيب ملعن ال اوعمجأ دق مهنأل ، هنيح

 ٠ اعيمج امهيلع مثا الو ، اهدسغي ال كلذ نأ اطخ ضئاح ىهو

 هئطوب دسفت اهنا اولاق امناو ، ةيسان ىهو ايسان ناك نا كلذكو

 لوقلا اذه نآ ىعمو هلعفك سيل اهلعغو ث ملعلا دعب ضيحلا ىف آدمعتم اهل

 اهورمأب نآ رهظ اميف مهلوت رثكآ ناك ناو ، انباحصأ بهاذم ىف حصأ

 . ةيدفلاب

 : ناهبن وبآ خيسنلا لئسو : ةلأسم هه

 ىه و ؤ ال : تل انت ؟ رهشلا ق ضيحل ١ ك اتآ له هنجوز لآس لجر ق

 نيح ضئاح اهنآ هدنع رهاسثن اهآطو املغ س اهضيحب ملاع ريغ وهو ضئاح

 اميف اهكاسما هل زوجيو ث ةفصلا هذه ىلع هيلع مرحت له ، اهئطو

 ٠ هللا نيو هنيب

 اهنأ ترقآو ص ةبوتلا تدارأ ذا ىه اهيلع بجي اذامو زئاجلا فو

 ؟ باوجلاب انيلع لضفت « ضئاح ىهو اهسفن هتأطوأ

اذه ىلع جرح نم هيلع سيل هنآ الا 0 ىل نيبي هنأ ملعأ ال : لاق



_ ٨٤ 

 لوتلا نم لصفلا اذه ىق ملعأ ال ىنأكو ، زئاجلا ى الو مكحل ا ىف اهيق

 ٠ امزج هيغ بيبرال امي كلذ هعم حص ولو 6 افالتخا

 دفغ ؤ ا دمع اهسفن نم هتنكمأو 6 اهنم كل ذ ملعت تناك ناف ىه امآو

 سيلو ث هنم هللا ىلا ةبوتلاب هنم جورخلا اهمزلي امثا تبكتراو ع امارح تتأ

 . ءىش نم كلذ ريغ لوقلا ضعب ى اهينع

 تبلط ناف اذه ىلعو س رثكأ لوألا لوقلاو ، رهسئألا وهو ةيدفلاب لينو

 ٠ اهنم هعسي ام هنم اهعسوو هترتتاعم اهل زاج 6 ىبآغ اهتنا دصي كلذ هيل !

 اهسفن نم هعنمت اهنا : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ناث لوقو

 كلذ دعب اهنم هل اميغ اهيلع سأب ال اذه ىلع هنأكو ، ةدهاجم ريغب

 دعب هتح بجاولا ءاضقلا نع اهنم لطملا نألا ى رظنلل لمتحي هنكلو ث ًاعامج

 لاوزو ث اهيلع ةرضملا محعو ء اهنم ةردقلا دوجو مم اهل هنم ةبلاطملا

 ٠ لصألا ىف ملظ عون اهنع عناوملا

 اهيلع وآ اهل ناك ملغ % كلذ قوف اهنأك ةعفادملا ليبس ىلع ةعنامملاو

 مثالا و ء هتبكنرا ىذلا روظحملا وآ س هتنأ ىذلا لطابلابخأ س لبق نم نكي مل

 ٠ هتحدك ىذلا ءىيسلاو 6 هتحرتجا ىذلا

ىل نيعي ال ذ ١ ك كل ذ ى رآ ال ىن اف 6 اهنيو رأ هل دم ةجحو ةلع 3 را وآ



_ ٨٥ 

 ح اهيلع دعب هقحو ث اهيلع هتح ف هبجوي نآ نع الضف ع اهلطم حبي اهلطب نأ

 ٠ ن اصقن ال و ةد اي ز ريغ نم ن اك امك

 ىآ لب ث آدبآ هملعن دحآ لوق ى اهنيدغ لبقي نأ هيلع نكي ملو

 ٠ كلذ هيلا تبلط نا اهتيدخ وآ ع ىه اهنم رايخلا هبف هلف رايخلا ءىش
 نب دمحم لوق لتم ص رثؤملا ىبآ نب دمحم نب هتنا دبع دمحم ىبأ لونو

 لبقي ملغ ح اهن ١ دصي تدتغ ا اذا ى اعيمج امهنمالسب حرص هنكل ء بوبحم

 . اهنع عنتمي ملغ اهلزتعيب نآو ع هللا ىوتتنب هنرمآو ث اهنم

 نأ اهل حيبي ملو أ ةملاس ىهو مل اس وهف لعفب مل ن اف : كلذ دنع لاقف

 ريغ نم هعنمت نآ اهرمآو س كلاذ نم اهاهن لي س هيف هملؤب الانق كلانه هلتاقن

 ٠ هباوصو هلدعب لمعتل ، هيغ رظناف س هل داهج

 ٠ هنم اهعسي الو “ ةمثآ اهنأ : ىراوحلا ىبآ نع ثلاثلا لوقلا و

 هل بجي ام ءادأب مثات فيكف ث اهيلع هتح نم كلذ نل رظن هيفو
 > اهل زوجي الام اهيلع نوكي نآ حصي ال هنأل ش هل ميقتسي ال ام اذه . اهيلع

 . اهل زوجي ال امب الا مثأن نآ زوجي الو

 ام اهيلع نوكي نآ الو & اهيلع ام اهمثؤب نوكي نأ زوجي ال كلذلف
 كاذ ال لوقلا نم حيحصل ا وه اذه ًاحا رص ىناعمل ا فانت نم هنأل }© امثم

٠ هداسقب عطقن ال انك ناو س ىرن امبغ



 س ٨٦

 ىف همينأتب مكحلا ف هدايق ىلع جرخي حيحصلا ف تبث ول هنكل
 اهفلكي نا هعسي ال هنأل ، اهنم كلذ هعم حص امع اهمئؤي ام اهنم هنايتا

 لخديف ، هيغ اهل زوجي الام ىلع اهلمحي نأ هل زوجي الو ، اهعسي الام
 ٠ اهنيد ف اهيلع ررضلا

 عانتمالاو ، امهنيب قيرفتلا ناكلو ع اهيلع مثالا لاخدا ىف ببسلا نوكيو

 اهتيدف لوبق همزلأ و ، هلصأل عرفلاو ، هلصغل عباطملا وه اهنايشثغ ريغ نم

 اهل ةناعالا تبجو ولو ، مكحلا ف هتوبث جرخيو ، اهنع كلذ نم عانتمالا

 ٠ كلذ ىف هيلع

 دحأ نع رثألا ق هملعن ال امم كلذو 6٨ ردقو هعم حصو ملع نم ىلع

 ىضتقملا هنوكل هنكلو س رظنلا مكح ق غ اسنب الو ث آدي رصبلا لهآ نم

 . ءىش ىف مالسالا نم كلذ سيلو ع ررضلا غيوست

 © اهتيدف لبقي مل اذا هيلا هركتن اهنأ : ميها ربا ىبآ نع عبارلا لوقلاو

 هعنمت الو س كلذ ىق ةعراسملا اهنم ىرب الو س بيطتت الو ى هل نيزتت الو

 ٠ اهمزلي ام

 كلذ نأ تبث دننو س ةرشاعملا نم دشأب كلذ سيل ذا ڵ رظن هيغو

 كشنمتلاب آراتخم ث اهتيدغ لوبق نم ىبآ امهم هل اهيلعو ، اهيلع هل هب مكحي امم
٠ كلذ ىف نطفيغ ضقانتلا ةحئار هنم مشأ نآ ىشخأ ىنأكو اذه ٠ اهب



 ع كلانه اهل زئاج هلك كلذ نآ : نسحلا ىبأ خيسثلا نع سماخلا لوقلاو

 نم دشأب نيزتملاو بيطتلا سيل ذا ، حجرألا ىأرلاو س حصألا هنأكو

 ء نيترك رصبلا عجرافغ ى رظنلا حيحص ف الو س سايقلا حيجر ف ءطولا

 . نيرمأ دحأ ف لوتلا نم غلابلا دجت

 اهتيدف لبقي مل نا هعنمي نآ اهيلع نوكيو ث هل كلذ اهمزلي ال نآ اما

 . اهنم هعسي ام اهعسي نآ اماو ث اهمنؤي اميغ هدهاجنو

 عانتمالاو ث اهنم ةيدغلا لبقي نأ هيلع سيل هنأ ىلع قافتالا جرخ املو

 قافتا ىف س موثآم ريغ اهنايسشغ فو ، مولم ريغ اهكاسما ىف ناكو ، اهنع

 ضيحلا ى هنآطوأ موب اهنأ هعم حص ولو س رظن الو رثأ ىف فالتخا الو

 ٠ اهنم دمعن نع كلذ ناك اهسفن

 اهيلع امل ءاضقلا نع ةعفادملا ليبس ىلع ث ةعنامملاب اهل رمألا حصي مل

 ٠ ى رآ اميق ضخق انتلا حيرص نم هنأل ڵ كلذ

 ، افنآ كلذ تبث ام ىنعمل س هيلع ام ةيدن ىف اهميئأنب لوقلا كلذكو

 اهنم اهل جرخملا نوك ةلاحتساو ةبوتلا باب قالغا هذه ف ىضتقي هنألو
 ٠ اهنيح ف

ةبوتلا باب نألا ، جرح هنم ىسفن ى ءىش اذهو ث كلذ تبلط ناو



 م ٨٨

 ٠٧ نبح لك ف نببلاطلا نم دحأ هلوخد نم عنمي الو 6 نيدكارلل حونفم

 لن انت نوكيب وأ 6 اهيرغم نم سمشل ١ علطت وأ 6 هسفنب رغ رغي مل ام

 ٠ الخ الاو ىبن

 ، هعنم اهعسي الو هلوت عم ، هفصن اهمثؤي ام هعم نوكي نأ بجعلا نمو

 ىف زوجي الامو س لقعلا ىف ليحتسملا نم ال بجعاف ، كلذ نم بجعت ناو

 كرتب وآ س هكرت هعسي ال ام لعفب مثأي ناسنالا نوكي نآ لقنلا حيحص

 ٠ هلعف هل زوجي ال ام

 نم الا هب ملعي ملو ، كلذ هعم حصي مل ناو الك ، كلذك كلذ نأ نظتأ

 اهتدص ءاسث نا ث ريخملا وهلو ، لزان فارتعالا ىنعملا ىف هنأكغ ، اهاوق

 اهبذك ءاش ناو ث اهب كسمت وأ ث اهب لاق نم لوق ىلع اهتيدغ لبتو

 اهنأل ، اهقدصي نآ هيلع الغ س ةقث لبن نم تناك ناو س زئاج هل لكغ

 . ةمهتلا لحم ىف

 نم اهاندروآ ىتلا ليواقألا لالخ نم هرانخن ىذلا كل انحضوأ دقو

 ىتح اهنم ءىنتب الو ص اهب ذخأت الو س اهيناعم ربدنو ، اهيف رظناف س لبن

 ريثك ىناغ س ىلع الاكنا ، رظنلا لامهاو كاياو س هياوصو هلدع كل نيمتي

٠ ملعأ هللاا و 4 ةريصدلا ليلق 6 ةريحلا



_ ٨٩ 

 : رفعج نبا عماج نمو س عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وه

 6 هتآرما عماج لجر نع 6 هلل ا همحر نسحلا ند دمحم نسحلا ايآ تلأس

 دمعتي ال وهو ، ةينلا هذه ىلع لبقلا وأ ربدلا ىف اهعماج ىلابي ال هتين وهو

 اذه ىلع هتأرما عماجف 4 ريدلا ق عماجي هنآ هنآرما ىلا هركذ ىدهأ ىتح

 ؟ هنآرما هيلع مرحن ه

 ىف اهعماجب هنأ هتعماجم نيح ف دمعتي ىتح هتآرما هيلع مرحت ال : لاق

 ٠ هتأرما هيلع دسفت كلانهف س كلذ ريغ ديري ال ص آدماع ربدلا

 ، ضيحلا ىف اهعماج ولو ىلابي ال هنآ هتينو اهعماج ول كلذكو : هل تلق

 تناك ىلاي ال وهو ح ةينلا هذه ىلع اهعماجف س ضئاح اهنأ ملعي مل هنأ ريغ

 ؟ هتآرم ١ هيلع دسفنأآ س كلذ ىلع اهئطوف ء اهضيح قفا وف 4 اضئاح مأ ةره د

 ٥ ريخت وأ > ضيحل اي هملع دعي ضيبحل ا ق اهأطو دمعتي ىتح ال : لاق

 اهئطو نم غ رف امل 4 ضقت اح اهنأ ملعب ال وهو اهئطو ن اغ : هل تلق

 ىأر دنو ، كلذل تدمعت ىناغخ : تلاق ؟ اذه ام : اهل لانو مدلا اهب اذاف

 ؟ كلذ ىف همزلي ام ممذعب ال وه هنأ ريغ ء احيحص مدلا وه

 ٠ كلذل تدمعت تلاق ولو س ءىش كلذ ىف وه هيلع سيل : لاق

؟ كلذ ف ىه اهمزلي ام : لئاق هل لاق



٩٠ 

 اهتيدغ لبق نا اهقادصب هنم ىدتفت : لاق ٠

 ، ضئاح ىهو اهجوز اهئطو اذا ضئاحلا ةأرملا نأ تفرعو : هريغ نمو

 نأ بحاغ ىه املو ، كلذ اهئاعداب اهل هيلع ةجح ال هنأ كلذب ملعي الو

 اهتيدغ لبق ناف س اهل هيلع امب هنم ىدتفتو ةيدفلا هلأستو س كلذب هملعت

 اذه لثم ىف لاق نم لاق دقف 5 اهتيدغ لبقي مل ناو ، اهل ىلا بحأ كلذ ناك

 ٠ ىلا بحأ كلذو اهنم هعسي ام هنم اهعسيو هعم ماقملا اهعسي هنا

 .وجرن : لانق نم لانتو % وه هيلع مثا الو ةمثآ اهنا : لاق نم لاقو

 بحتسيو ةبوتلاب ةروذعم اهنا : لانق نم لاقو ث اهنم هعسي ام هنم اهعسي اهنأ

 ٠ ةب دغ اهيلع سيل : ليق دت هنأ ىعمو 0 هنم ىدنفن نأ اهل

 ةسعان ىهو اهئطوف ضئاح هتجوز نأ ملع لجر نعو : ةلأسم ده

 ؟ هعم م انتم ١ 7 هب ذكت نأ اهل له 6 اهئطو هنأ كلذ اهملعآ مث أ ادمعتم

 ٠ هعم ماتملا اهعسب الو ، اهيلع ةجح وه ال : لات

 نا مث ۔ اهضيح مايآ ٤ مدلا اهاتآ ةآرما نع هتلأسو : ةلأسم وبع

 نم غرغو ؤ اهئمطو ىتح مدلاب هملعت نآ تيسنف س اهتعماجم دارآ اهجوز

 ٠ تركذ مث اهئطو

؟ ءىش كلذ ىف هيلع وآ اهيلع له : هل تلق



 . ءىشب اذه لثم سيل ال : لاق

 ىه تملع دقو © ملعتت ال ةسعان ىهو اهئطو ول كلذكو : هل تلق

 ؟ وه ملعي ملو مدلاب

 . .ءىش كلذ ىف اهيلع سيل معن : لاق

 ٠ معن : لاق

 ؟ رذع ريغ نم ةدمعتم ىهو ةالصلا كرتت نآ نكميف : هل تلق

 تقولا ىف ةالصلا تكرت اذا كلذ امنا ص كلذك ىنعملا سيل ال : لاق

 ٠ هيف ضبحتن تدوع ىذلا

 هسفن ىف كلذ عقوو ي ضئاح هتجوز نأ نظ لجر ف لوقت ام : هل تلق

 ّ ضئاح اهنآ نظ هنآ ربغ ضئاح اهنأ كلذب هتملع الو ح امد ىرب نأ ريغ نم

 ىضقيل اهنم برقي امناو س عامجلا نود اميغ ةجاح اهنم ىضقي نأ دارأف

 ٠ هدنع ضئاح اهنأ ىلع 6 عامجلا نود ةجاح

 ىلع دشن تناكو ح هتملعأ ضئاح ىهو اهعماجب نآ دا رآ اذا تناكو

 ملو ، ءىشب هربخت مل كلذ اهنم دارأ املغ س ضيحلا دنع ةرخ اهسفن

مل املغ ، هملعت ملو ، ضيحلا ةمالع الو ، ةنترخ دجو الو امد وه ري



٨٩٢ 

 اذاف عامجلا نم غرف املف س جلوآو عامجلا ىضماغ ةرهاط اهنا نظ نكي

 ؟ كلذ ف همزلي ام ضئاح ىه

 ٠ انعم ام ىلع مثا الو ع داسغ كلذ ف همزلي ال : لاق

 ؟ اهجوز ىلع ةآرملا هنم دسفت ىذلا ىف دمعتلا دح ام : هل تلق

 ف مدلا اهب وه ىرب وآ ، ضئاح اهنآ ىه هملعت نآ كلذ دح : لاق

 وآ ، اهنم ىآر امل ركاذ وهو ص آدماع كلذ دعب اهؤطي مث ؤس اهضيح مايآ

 ٠ هتأرما هيلع دسفي ىذلا ءطولا كلذغ ضئاح اهنا هل تلاق امل

 جلوآو ۔ اهئمطو ىتح اهجوز ملعت نآ تيسن ةآرما ناف : هل تلق

 ؟ رذع كلذ ىف اهل له ص هملعت نآ تحتساف كلذ دعب تركذ مث س ةفشحلا

 ٠ ر ذع كا ذ ق اهل سيل ال : ل انت

 ، هعسي ام اهؤطي ال هنأ تنظف مدلا ىآر دق هنأ تنظ اهناف : هل تلق

 ؟ رذع كلذ ىف اهل له ، ةقث اهدنع هنكل

 ٠ رذع كلذ ف اهل سيل ١ : ل انت

ايئطو هنإو ، ضئاح اهنإ اهئطو امدعب اهجوزل تلاق اذاف : هل تلق



_ ٩٣ _ 

 هيلع الو اهيلع سيلغ ، اهئطو نم غرغ ىتح تيسن اهنإ تلان نا : لاق
 ٠ ةيسان تناك اذا ءىن كلذ ىق

 ىهو كلذ ملعي ال وهو & ضئاح ىهو اهسفن هتأطوأ اهنا : تلات ناو

 هيلع سيلغ 6 عامجلا نم غرغ نآ دعي نم مدلا وه ىآرو 6 مدلاب ةملاع

 . غرف ام دعب مدلا ىآر ولو ، اهتدصي نآ وه

 ىلع ةدماع كسغن ىنيتآطوآ كنآ كتدصأ ال ىنا اهل لوقيو : لاق

 اهنأ اهتدصي نآ وه هيلع سبلو 6 اهعم م اقمل ١ وه هعسو %ڵ كلذ

 . مدلا اهب نآ ملعت ىهو ص ةدماع اهسفن هتأطوآ

 نوكي الو س هعسي ام الا لعفي ال هنا تنظ وآ تحتنسا اهنا : تلاق ولو

 هناغ س كلذ لبق كلذ ريغ ىف هعم ةقداص ىه تناك ولو ، هيلع ةجح كلذ

 ىعدملاو ث هيلع ةيعدم اهنأل ث هيغ هيلع مرحت ام ىلع اهقدصي نآ هيلع سيل

 هيلع ىعدي ام ىلع هاوعد سيلو ك ًاتداص ناك ولو هئاعدا ىف هلوق لبقي ال

 نأ الا س كلذ ريغ ىف اقداص ملسم ناك ولو ع نيملسملا دنع الو هللا دنع ةجح

 قيدصت ىلا هيلع ىعدملا لزني نآ الا ، ىعدملا لوغي ام قدص هيلع ىعدملا مامب

 ٠ هلوقت نيعم ىلع هسفن ءاقلت نم هيلا كلذغ ىعدملا

 دق اهنأ نظ لوقلا اذه ةأرملا هل تلاق امل لجرلا اذه ناغ : هل تلق

اهنأ هنظ ىلع هنع رتتست اهل لاقو اهعنتماو اهكرتغ « لوقلا كلذب هيلع تمرح



_ ٩٤ 

 ؟ هبلع اهدسغي امم لوقلاو س هنم لعف اذه نوكي له س هيلع تمرح دت

 ٠ ال : لاق

 ؟ اهنيد ف اهمزلي امو ، لجرلا اذهل ةأرملا هذه مزلي امف : هل تلق

 5 تلعغ دق ام هل وتنو س هعم تلعف دق امب فرعتت نآ اهمزلي : لاق

 ز كلذ ىلع اهقدص اذاو س هنم تصلخت دق تناك هسفن تاذ نع اهكرت ناق

 اهقدصي الو اهكسمي نآ هنم ملعب اهكرت دق هنأل اهتادص هيلع ناك اهكرت بحأو

 . هنتم ىدنفن ىتح

 كلذ لبق هدنع تناك ولو ى كلذ دارأ نا اهتيدف لبقي الآ اضيأ هلو

 ٠ اهقتدصب نأ هيلع سيلف 6 ةقداص

 ؟ قالط ىلا انه اه ج اتحيغ : هل تلق

 ح اهكرت دارأ نا ةصاخ عضوملا اذه ف ىرحأ كلذف اهقلط نا : لاق

 ، اهسفن هتأطوأ دق هنآ ىه اهدنع ناكو ، اهدنع امل اهكرتو اهآطي مل ناو

 ٠ جوزتو قالط الب ضيح ثالث دتعت نآ اهلف اهيلع مرحو

 ناكو ، اهبكتناف اهقدصي نأ هيلع سيل هنأ ملعي ناك ناغ : هل تلق

 % كلذل اهكرتغ ؤ اهيلع مرح دق وه هنأ فاخي هنآ ىلع اهنع هرظن ضغي

؟ كلذ هل له & اهقدصي الأ _ هلعل _ هل ادب مث



_ ٩٥ 

 كلذ هل معن : لان ٠

 هل الحغ ، مثا اهل بجي الو ، اهمثؤي الآ اطايتحا اهكرت ناف : هل تلق
 ؟ كلذ هل له ،۔ اهكاسما دارأ مث هأ كلذ ىلع

 ىلع اهتدصي مل ناغ ، تلعف ىذلاب فرتعت نأ ىه اهيلعو ث معن : لاق

 اهكرتو اهتيدف لبق ناغ ث هيلع ردقت ام عيمجبو ع اهنقادصب هنم تدتغا ، كاذ

 اهدمعتو اهنم ناك امم هيلا تباتو اهبر ترفغتسا اهتيدف لبقي مل ناو س كنذب

 ىفو س هعسي ام اهعسمبب نآ اهل ىجريو ء ضيحلا ىف اهسفن هتاطوأ نآ ىلع

 ، كلذب ملاع وه نكي مل اذا هعسي ام اهعسي نآ اهل ىجربو _ ةخسن
 ٠ هعسي ام اهعسي نآ اهل ىجريف ث هترشاعم هل اهمزلو

 ام اهعسي الآ افوخ اهنع ضغآو اهبكتناو اهكرت ناك ناغ : هل تلق
 ؟ ء ىش كل ذ ق هم زلي له ئ هعسي

 ح هيلع تمرح لصألا ىف نكت مل ولو : ىنعملاب اهل هكرت ناك اذا ال : لاقن

 ةلع ريغل اهكرتي ىتح ءىش بابسألا نم هنع فقوي اميف وه هيلع سيلف
 ٠ ء ىش اهنم هعنمب نآ فاخي نأ الي وه ؤ هسفن تاذ نم

 لجرلا اذه نم ةأرملا هذه عسيو : هل تلغف 6 ةلأسملا ق هنعجارغ

؟ اهتيدف لبقي مل اذا اهنم هعسي ام



_ ٩٦ 

 هنأل ، اهنم هعسي ام هنم اهعسي نأ اهل ىجري : هباوج لوأ ىف لاقف

 اهعسي الو ، وه هدنع اميغ هل اهنع لزي مل هنأ ملعت اقح هعنمت نا اهل سيئ

 نآ اهل ىجري اذكه تناك اذاف ، كلذب اهل مكحي نآ ىلع رذعت الو ، كاذ

 ٠ هعسي ام اهعسب

 ؟ هعسي ام اهعسب اعطت ىل لوقي نأ هنم ديرأ هعسي ام اهعسب : هل تلق

 ء اهتيدغ لبقي مل اذا هعسي ام اهعسي معن : نيترم وأ آرارم لاقف

 6 هيلا تدباتو اهير ترفغتسا ةيدف الو 6 مكحب هنم جورخلا ىلع ردقن ملو

 ٠ اهنم هعسي ام هنم اهحسوو

 ؟ ةيالولا ىف ةآرملا هذهو : هل تلق

 % ةيالولا ىف تناك هنم جورخلا ىلع ردقت ملو تبات اذا معن : لاق

 هيلع سيلف س هنم جورخلا نع زجعو ابنذ بنذأ نم لثم هذه لثمو
 ٠ هدهج الا

 ملعب ىتح ڵ هل هلنا لحآ امي كسمتم هنآ وه هداقتعا نوكيو : لاق

 نوكبو ٨٧ هعم ماقملا اهعسيل اهتدق لديتب ال هنآ هداقتعا نوكي الو % هما رح

 ء اهتين نم قدصب هيلع تردق امبو ء اهلامب ىدتفن اهنآ ىه اهداتتعا

 ٠ هما رح نم ح رختل هيلع تردق ام عيمجب هنم افوخو 6 اهنم ن اك ام ىلع ةمادن د

تجرأ اذا ىدتفت نأ اهيلعف ، ةيدغب هنم جورخلا ىلع تردق ام ىتمغ



_ ٩٧ _ 

 اهنأ اهسفن ىلع تغلسأ امم اهتبون عم اهداقتعا نوكيو س اهتيدغ لبقي نأ

 سيلو ث هيلع اهنم لايتحا وآ لامب تجرخ هنم جورخلا ىلع تردق ىتم

 ٠ هل اهمزلي امم ائيس هعنمت الو ، اهسفن عنمب لاتحت نآ اهل

 ةيدفب اهجرخي نأ هيلع اهلايتحا امناو س هتأرما ىه هسفن دنع اهنأل

 ٠ ةليح اهل سيل هنأل ، هعسي ام اهعسيو ، قالط وآ

 ؟ اهتالص نوكت امف : هل تلق

 ٠ اهجوز ةالص : لاق
 ؟ اهتالصب تلص دق تناك ناغ : هل تلق

 ٠ لدبلا اهيلع : لاق

 ؟ هل جربتت وأ هل زمغت وأ ، هنع ىرعتن نآ اهعسيف : تلق

 كلذ هل اهمزلي ام لاح ى هلك اذه اهعسو ءطولا اهعسو اذا : لاق

 ، ءطوملا نم رسيآ اذهو ث ءطولا اهيغ هل اهمزل ةلاح لكو ، انفصو ام ىلع

 ٠ هنم اهعسب ىهف 6 اهنم هعسي اذه و ؤ اهنم هعسي ام هنم اهعسي : ا ول اق مهنأل

 ؟ كلذ ىف نوكي ام ، ةبحملاو ةوهشلا اهيتأت ةعماجملا دعبف : هل تلق

( ١١ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 وغ ١ هريغ اهنكمي ال اهنأل 6 كل د اهل مس ٠

 ىدتفن نأ اهجوز اهسقن تأطوأ ىتلا هذه ىلع سيل : كلذ دعب لاتقو

 ٠ اهقادص نم رثكأم هنم

 لوقلاف 3 ملعي ال وه و 0 رعدلا ق اهسفن هتأطوأ نا كلذكو : لاق

 6 ادمعتم ضيحلا 1 ءىطو نمك وهغ رمدلا ق 77 اهئطو نا كلذكو

 ٠ دشأ ريدلاو كلذك هيغ لوقلاو

 ؟ هثرتفآ : هل تلق

 ضيحلا ف هتآرما أطي ىذلا ى اوفلتخاو : لاق ، هثاريم اهل معن : لاق

 ؟ ملعب وهو ادمع

 هيلع مرحت : لاق نم لاقو س مرحت الو هل لحت ال : لانت نم لانف
 ىلع امبو ح اهقدصآأ امب ةنكاسلا ىلع اهلمحو اهكرتي مل ن ا هنم ىدتفتو

 اهتيدغ لبقي مل ناغ ث ةمرحلاب ملاع وه هنأل ، كلذ ريغ اهيلع سيل رهظ ام
 ٠ هنم تب رمه

 هطولا نم اهسفن هتعنمو هتنكاس اهتيدف لبقي مل نا : لات نم لاتو
٠ لنقلا نود امب هدهاجنتو هسفن



_ ٩٩ 

 6 هيلع مرحت الو ء هلوق ىنعم ىلع ءىشب اهيضرب : لان نم لاتقو

 ٠ كلاذ ف فالتخالا عضوم اهندهاجم نع فتخوو 6 هدهاجن ال : لاق نم لاقو

 ىلع امو 0 اهقدصآ امب هنم ىدتفت اهنا : نحن هب لوقن ىذلاو : لاق

 نود اميغ هتدهاجو 0 اهسفن هتعنمو هتنكاس اهتيدف ليقي مل ناف ، هرهلن

 ٠ هلتقت اهناخ 6 لنقلا

 امناو ث هلتقت نآ اهل سيلا هنأل ، اهايا هأطو اهعسو كلذ ىلع اهلمح ناف

 ةمرحلاب املع دق امهنأ . اهسفن د ةالص ةآرم ١ هذه ةالصو 6 لننلا نود هعحتمن

 ٠ هنم اهل ثاريم الو 6 اعيمج

 امنا و ك اهكرت ىلع الو > : ىلع ريجي ال : ةيواعم وبأ لانو : لاق

 ىنح هسبحب سيلغ ىبآ ناف ك اهبرقي الو ئ اهكرتب نآ مك احلا ه رمآ

 ٠ اهكرت ىلع الو اهقرافي

 : ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلأسم وج

 جورخلا ديرت س ضئاح ىهو اهعماج ىتح اهجوز ترغ ةرما نعو

 ٠٧ تعدا ام ال ا ملعي مل وآ ةعم اجمل ١ دعي ملع امنا و ؤ ملعي ال وهو { هنم

 ؟ هيلع دسفت له & اهقدصي مل وأ اهقدصو

 © هتآرما هيلع د فت الو ض اهتدصي نآ هيلع سيلغ س تفصو ام ىلعف

٠ هيلع اهل ىذلاب ىدنفت نآ اهيلعو ء ةصاخ ىه اهيلع داسفلا و



_ ١٠٠ 

 ؟ اهتيدغ : ليقت ناف

 دقح تناكو 6 ءىش هيلع اهل نكب مل نا اضيأ كلذكو 6 كلذ هل زاج

 لجاع قادصلا نم هنم تذخآ ام هيلع درت نأ اهيلعف ، هنم اهتادص تضبق

 اهجوزت ىذلاب الا ىدنفت نآ اهيلع سيلو ، اهتيدغ لوبق جوزلل لحيو ى لجآ و

 ٠ اهلام نم كلذ ريغب ىدتفت نآ اهيلع سيلو ث هينع

 ث هيلع اهجوزت ام الا اهنم ذخأب نآ هل زوجي ال آضيآ جوزلا كلذكو

 ء اهسفن هعنمت نآ اهل سيلف اهتيدف جوزلا لبقي مل ناغ ث هترغ اذا كلذو

 ٠ كلذ نم اهسفنل صالخلا بلطتو

 ح نينمؤم ١ مأ ةسنكئاع لثم ثناك ولو اهتدصب نآ هبلع سيل : ليق دتو

 ٠ كلذ مهفاف هيلع اهل قا دص الو اهبرقب الو اهعدو اهتدص ناخ

 : ى را وحلا ىبأ نعو : ةلأسم وبع

 اهنآ ىنعت ث ةرذق اهنا : هل تلاقخ اهسفن هتجوز ىلا بلط لجر نع

 دق وه اذاو س تظقيتسا مث ؤ مانو تمانغ ليللا ف كلذو ، ىلصت تسيل

 تننظ : جوزلا لاقو س ةرذق ىنا كل تلتق دق : تلانو مدلا هنرأغ ، اهئلحو

 ؟ ةجح هذه هل نوكن له © اهيلع طوغن دق دلو ناك ةرذق اهنآ

، ةرذق اهنا : تلاق امناو ث مدلاب هربخت مل اذاغ تفصو ام ىلعف



_ ١٠١ 

 ىتح هملعت ملف اهايا هئطوب ملعت مل ةآرملا تناك ناف ةجح هل هذهف

 ٠ هللا ءاش نا آسأب اهيلع ىرأ الف ، اهنم غرف

 مثالاخ ، اهنم غ رغ ىتح هملعت ملغ اهايا هئطوب تملع ةأرملا تناك ناو

 هيلع امي ى دنفنو 6٨٧ هنم جورخل ١ بلطت نآ اهيلع و ا 7 مث ١ ال و اهملع
٠.٠ 

 ٠ ةمئآ ىهو اهسفن هعنمت نآ نكب مل كلذ نع ىنأ ناف ، اهل

 : بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم وج

 ٠ هنم كلذ بلطت الو 6٨ هنم

 ٠ عرشلا نابي باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : هريغ نمو : ةلأسم وج

 اهقلط وآ ئ ريدلا وأ ضيحلا ق اهئطو اذا اهجوز نم ةأرملا ءادتفا و

 نا ةريخم ىه امناو ى اهيلع مزال ريغ مأ كلذ اهيلع مزالآ ، كلذ اهركنآو

 ؟ كلذ فيك مآ اهيلع ءىش الغ اهيلغ ناو 6 هندهاجم تدا رآ

 امزال اهيلع سيل س ةيدغلاب رمت ضيحلا ى اهايا هاؤطو امآ : لاق

 : ليقو ث هيلع مرحت ال : لبق اميغ ءاهقفلا نيب فالتخالا نم ءاج امل كلذ

. مرحت اهنا



١٠٢ 

 ، كلذ ىلا اهنوبدني امناو ت ةيدغلا اهنومزملي الف ءاهقفلا ضعب فقوو

 كلذ ىف امل اهقادص نم رثكأب اهمرحي نم لوق ىع ةيدفلا اهيلع سينو

 ٠ ةصخ رل ١ نم

 ىآر رثكأ ىفو س كلذ ىف ءاهقفلا ددش دقف ريدلا ىف اهابا هطو امأو

 نأ اهيلع سيل : لوقلا ضعب فو ك ناهو زع امب ةيدغلا اهيلع : ملعلا لأ
 هقطوت الو برهتو ، هنع اهسفن عنمتو 4 ريدلا ءطو ىف اهقادصب الا ىدتفت

 . اهسفن

 ىتح اهنم لبقب ملو 6٧ هنم تدننف ١ ١ ذ ١ هنم ر ١ رفل ١ اهلغ 6 ضيحل ١ امآو

 ٠ رم دلا ق كلذ اهل سيلو % هل نب زتنن نأ اهل ن ا : ا ول اق

 ىلع اهرهق اذا هلناقت نأ اهل لوق : ربدلا ق اهايا هئطو ف اوفلتخاو

 اوفلتخي ملو & هلنق اهل سيل : ليقو ى لاحلا كلذ ىف هلتاقت نأ اهلو ، ءطولا

 ٠ ملعآ هللاو ، كلذ اهدحجو ء اثالث اهنلط اذا هلتق اهل نأ

 اهركنأ اذا اثالث ةقلطملا نآ : هيغ ركذي ايا وج تدجو : ةلسم وج

 6 هيلع اهجوزت امي هنم ىدتفن نأ اهيلع نأ اهآطو دارأو س كلذ اهقلطم

 . اهلام عيمجبو

6 هيلع اهجوزن امي هنم ى دنفت نأ اهيلع نيننتا وأ ة دحا و ةقلطم ١ و



١٠٣ 

 رثكأب هنم ىدتفت نآ اهيلع سيل ث هنم ادمع ضيحلا وآ ربدلا ىف ةأطوملاو

 ؟ ال مآ حيحص اذهأ لجآلاو لجاعلا اهقتادص نم

 طايتحالاو ، عساو نيملسملا رثأو ، تركذ ام لطاب انل نيب مل : لاق

 ٠ هسفنل ءرملا هلمعتسا ام ريخ

 نآ اهيلع نأ نيتنثا وآ ةدح ١ و ةقلطم ١ ق هلوق ىنعم نوكيو : تلق

 ىرتشملا لثم دقعلا ىف ركذب مل ولو ، هيلع اهجوزت ام عيمجب هنم ىدتغت

 فراعتم وه ام عيمج نم هتجوزل هقفنيو ، جوزلا همرغي ام عيمجو مالكلا و

 ؟ مهتنس ف مهنيب

 لجاعلا اهتتادصي الا ىدنفنت نآ اهيلع سيل ريدلاو ضيحلا ق ةأطوملا و

 لثم مهنيب فراعتملا اذه نم ءىشب ىدتفت نأ اهيلع سيلو ، طقف لجآلا و
 ؟ كلذ رسفت فيك امالك هنومسي ىذلاو ، ىرتشملا

 ملو ز هلبقت لوقلا هيلع عقو امو ي تباث وهف دتعلا ق روكذملا امأ : لاق

 : فالتخا هناينا ىفف ، هبف ركذب

 رثكأو ى فالتخالا نم مدعي ال طرلا نم دقعلا دعب هيلع عقو ام لعلو

٠ ملع آ هلل ١ و ؤ تيب اث ريغ لوقن ١



. ١٠٤ 

 نافلخ نس انهم ديسل ا: ةلأسم وج :

 ريغ اهنا وأ ، ىلصت ال اهنا : هل تلاقغ ، هنجوز عامج دارآ لجر ىف

 ليبس ىلع ضيحلل حرصم ريغ وه امم كلذ ريغ مالك وآ ، ةنيز ام وآ ، ةرهاط

 ٠ كلذ اهلوق لبقي ملغ ؤ هنع ةيانكلا

 كلذ اهلو نوكي له ، عامجلا دعب ضئاح اهنأ هعم حصو اهعماجو
 ؟ ال مآ كلذب هيلع مرحتو اهضيحب تربخأ ىتلاك نوكتو ث هيلع ةجح مدقتملا

 ثودح دنع ىضم اميغ ةظفللا هذهب هتدوع تناك نا ىدنع اميغ : لاق

 لجا امهنيب فراعتم كلذ راص ىتح كلذ اهنم فرعو س اهيلع ضيحلا

 ٠ هريغال ثداحلا ضيحلا

 ىف ةتباثلا ةنانئمطالا ىنعم ف ىرآ اميف هيلع ةجح اذه ىلع اهلوقف

 هعامج قفاوو ، كلذ دعب ادمعتم اهعماج ناخ س بيرلا اهب عفترملا ، بولقلا
 هنيب اميغ كلذب هيلع تمرح دقو ، هعسي الام ىتأ دقغ ، اهضيح ةلاح اهايا

 ٠ نيملسملا لوق نم لمعلا هيلع ام ىلع هللا نيبو

 اهضيح ىق اهايا هعامج نم هيلع اهاوعد ركنأ اذا مكحلا رهاظ ىف امآو

 ىلا تلزن ناغ س نيميلا هبلع اهلغ س كلذ ىلع ةنيب اهعم نكن ملو ؤس ادمعتم

 تناك نا أ اهنا دصب هنم ىدتفن نأ رمؤن ذئنيحف ء مكاحلا اهل هفلحو ٧ هنيمد

٠ اهل وق ق ةقحم



_ ١٠٥ 

 ىف هترشاعمب اهيلع موكحمخ الاو ، اهليبس ىلخو ث كلذ اهنم لبق ناف

 ح اهيلا ةبودنم ىه امناو ع ةبجاو ةيدفلا اهيلع ليق دقو ى ليق ام ضعب ىف

 . بوجولا ىلع اهب ةرومأمو

 نيملسملا مكاح اهيلع مكحي نآ دعب ، هترشاعم اهعست اهنأ ضعب فو

 ٠ هغالخ اهل زوجي الو س همكح ىلا دايقنالا اهيلع هنأل ، كاذب

 هل عساو ريغغ 4 7 هتعدا ام هراكنا ق الطيم ناك نا وه امآ و

 : و ؤ ١ رهاظ ىف كلذ هل :راو ح هنا نيبيو هنمب اميغ د اهنترشاعم

 ٠ ملعأ هللا و 4 ًايبسحو ابيقر هناب

 ء بذكلا نم هندوع ام ىلع اهلمحو اهئطو اذاو : هنمو : ةلأسم ده

 ؟ ءطولا ليق همي ملع الو كلذ ىلع دمعتي ملو 6 ضيحلا ق اهايا هؤطو قفاوو

 ءاهقفلا نبي فالتخالا ىرجي هجولا اذه ىلع هبلع اهميرحت ىفغ

 ٠ ملعأ هلا و ئ فالسأزا

 : هلنا همحر ى دنكلا كر ايم نم دمحأ نب دردعس خيشل ا : ةلأسم وج

 اهندوعت ىتلا اهتداع مايآ ردق ثبلف ، ضئاح هتجوز نأ ملع لجر ف
ء هب ىلصت ىذلا اهبوث اهسآ ر ىلعو ٤ قيرطلا ف ةرام اموب اهآ رغ . ليق نم



. ١٠٦ 

 ءاج ليللا ناك املغ ، كلذ نع اهلآسي ملو ، اهضيح نم تلستغا دق اهنآ نظن
 ٠ اهعماجو اهلآسيل اهظتوي ملف % ةمئان اهدجوغ تيبلا ق

 عزنغ 3 مل دعب ىنا : هل تلان عامجلاب تنقيأو تظقيتسا املغ

 ، هتجوز هيلع مرحتأ ، لجرلا اذه ىف ىديس لوقت امغ س اهكرتو اهنم هركذ

 مآ ؟ ادمع ضيحلا ق أطو نمك اذه هؤطو نوكيو 6 هنبيو اهنبب قرفيو

 ؟ ال مآ اهضيح نم تلستغا دق هتجوز نآ هنظل ةصخر ال

 ةآرملا تكرتو س اهبغ كن ال اهمايآ تضقنا دق ةآرملا هذه تناك نا : لاق

 هنآ لوقلا رثكأف 0 اهجوز اهئتطوو ةالصلا تقو تدع ىتح لسغلا

 ٠ هيلع داسسخ ال

 دق اهنأ هنظل اهئطوو ث ءاملاب لستغت ملو ى اهمايأ تضقنا اذا امأو

 مايآ تناك ناو داسفلاب لوقلاو ، فالتخا هيلع اهداسغ ىفغ ع تلستغا

 اهنأ نيملسملا لوق رثكأف ع اهئتطوو ضيحلا مد اهبو ، ضقنت مل اهضيح

 ٠ ملعآ هللا و ك مارح هيلع

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 مويلا : هل تلاتغ ، اضئاح تناكو ث هتأرما أطي نأ دارأ لجر نعو

 ملو ، ءىش نع اهلآسي ملو ، ليللا ىف اهئطو مث ؤ اهنع فكف س ضيحلا لسغآ

؟ ضيحلا نم تلسغ نكأ مل ىنا : هل تلاق غرف املغ س ءىش اهل لقي



_ ١٠٧ 

 . ساب اهيف هيلع نوكي الآ وجرأ : لاقغ

 هل تلات & اهيلا هوزاجأ املف س ةآرماب جوزت لجر نعو : ةلاسم وده

 ح اهئطوف ، ائيش ةآرملا هل لقت ملو ، كلذ قدصي ملف ضئاج اهنا : اهمأ

 ؟ ضئاح اهنأ هل نابتسا مث

 نع ةعغادم لوقلا كلذ نأو ، ةرهاط اهنأ ىلع هؤطو ناك اذا لونأغ

 ناف > ءطولا دعب نم مدلا نابتسا ناك اذا ء هيلع مرحت الآ وجراف 6 ةآرملا

 ء اضئاح ءىطو نمك ىدنع وهف ءطولا ىضمأف ‘ ءطولا ق مدلا هل ناب

 ٠ اهمأ لوت هبشي ال ىدنع ةأرملا لوقو

 6 ضئاح اهنا : تلانتغ هتأرما عماجي نأ دا رآ لجر نعو : ةلأسم بع

 : تلاقف ث اهتعماجم ةرم دارغ ، ةرم ريغ اهنم كلذ ناكو س ىلحت اهآر مث

 ؟ ضئاح اهنأ كلذ دعب ملعو ئ اهعماجغ اهمهناغ ىلصت اه رب ملو 6 ضثاح ىنا

 ملع ناك ناو ى هل رذع الف ةعماجملا دنع ضئاح اهنأ ملع ناك ناف

 ٠ ءىطخمل ١ ىلغ ام هيلع و | رو ذعم وهف ةعم اجمل ا دعب

 ضئاح اهنا : لوقت ىهو & هتأرما عماج لجر نعو : ةلأسم وبع

 ٠ ةجحلا هتمزل دقغ ، تلان امك اضئاح اهدجوف ن لعفن ال

. مرحي الو لحي ال نم لوتت كلذ ى انلوقو



- ١٠٨ 

 ادمعتم اهئطو اذا هيلع اهمرحب نم لوقب ذخأت : نسحلا نب دمحم لاق

 اهضيح ىف ٠

 لقت ملو 6 اهجوز اهعماجغ اضئاح تناك ةآرما نعو :. ةلاسم وبع

 ؟ رارم كلذ لعف هملعت ملف ةملاع ةأرملاو ، ضئاح اهنا

 هتمنك اذا اهيلع كلذ رزوو ث ملعي مل اذا ، آسأب كلذب هيلع ىرن الف

 دا رأ ١ ذا 6 كلذ ةفرعم بلطيب نآ هل ىغبنيو 6 ضيحلا ق اهسىفن هتأطوآو

 ٠ اهعينص ءوس نم فرعيب امل اهيلا عجرب ا

 وهو 0 ضئاح ىهو آرارم هتآرما عماج لجر نعو : ةلأسم وهب

 مث .اذه لحي ال لعفت ال : لوقت ةآرملاو ئ كلذم سأب ال هنآ بسحي

 ٠ هلهج ىلع رذعي ال امم اذه كل لحي ال : اولاف س كلذ دعب نيملسملا لآس

 . مرحي الو لحي ال نم لوق كلذ ى انلوقو

 : هللا همحر ميهاربا ىبأ باوج نمو : ةلأسم ذه

 : هللا همحر بوبحم نب نب دمحم نع اندجوو

 ناب اذاغ \ ضئاح اهنأ اهلوق ىف اهقدصي نآ جوزلا ىلع ىري ال هنآ

 ث دعب ءطولا عضوم ى اهدنع وهو غرغ اذا وأ ، ءطولا تقو ىف كلذ هل

 اندجوو س قيدصت اهل مزلي مل مدلا ىآر مث امترتفا ناو ث داسفلا عقو

ده ١ وحن و ٥ ٠



_ ١٠١٦٩ 

 اهنا : تلاقف س ءطولا هتآرما ىلا بلط ىذلاو : رخآ هنم باوج نمو

 ؟ ءىطوو 6 ضتاح

 ءىطو ناف ث اهتتدصي نآ هيلع سيل هنآ هللا دبع ىبآ نع تبيآر دقف
 رمألا كلذ هل نيي مل نا و ؤ اضئاح ءىطو دقف }\ كلذ هماقم ف م دلا هل ن ابو

 ٥ رك ن اغ ؤ اهقحب هنم ىدتفت نأ ىه اهيلع و ؤ د اسف عقي مل 6 انقفرنغ ١ نأ دعي

 نوكن الو س هتملعآ دق اهنأل ى ساب هدنع اهسولج ى اهيلع نكب مل كاذ

 ٠ ملعا هللا و ، هل ركنت نأ اهلعل س ةجوزلا لثم هل

 اه دأ رآ املف هتنكمأف ئ اهسفن هتآ رم ١ ىل ١ بلط لجرو : ةلاسم وبع

 اهئطوف الوأ هتنكمأ اذا ، ةيناثلا ىف اهمهتاف ، ضئاح اهنا : تلاق ةيناث

 ؟ اضئاح اه دجوف

 6 ىه اهيلع كل ذو ئ هيلع مرحت ال اهنأ لوثلا هئطو ق انعمس دتف

 ٠ ضئاح ىهو هتنكمآ تناك نا ، هنم ىدنتفت نأ اهيلعو

 هتبذك نا : لاقت نم مهنم : هبذكت تدوع ىتما نم فالتخالا ىناثلا فو

 . صيخرتلاب كلذ ىف بهذ نم مهنمو ، هتنتدص دقف

 ؟ اهضيحل ىسان وهو هتأرما لجرلا ءىطو اذا : لاقو : ةلأسم ده

. ءىش هيلع سيلغ ىسن مث ع اهضيحب ملع دق ناك ولو ث ءىش هيلع سيلف



_ ١١٠ 

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسمه هج

 وهو ، اهضيح ةيسان ىهو اهضيح تقو ف اهجوز اهؤطي ىتلا امأو

 ىذلا كلذكو ث امهيلع داسف الغ ، نايسنلاب اهنع ماق ىتح اهضيح سان

 ام دعب نم الا ىه ملعت ملو س اهضيحب ملعي الو ى ةسعان ىهو اهؤطي

 ىف انفرع كلذك س دمعتملا ىلع داسغلا امنا ى امهيلع داسف الغ س تظقيتسا

 ٠ ضيحلا ف ءطولا

 ىسانلاخ « مهسفنأ هب اوثدح امو لوق نم هبلع اوهركآ امو أطخلاو نايسنلا

 ، هلهآ ىلا هادأ هيلع ناك هيسن ام ركذ اذاف ي هيسن ام ركذي ىتح روذعم

 ٠ هيلع هللا اهضرف ىتلا هللا ضتا رغ نم وأ ء ساانلا لاومآ نم ناك نأ

 نأ هتمحرب هللا هل ىجر هتبون ىف قداص وهو هنايسن ىلع تام ناغ

 ٠ ميحر فوءر هدابعب هللاو ، هنم صلختل هركذ ول هنأ هيلع امم هصلخي

 . سأب كلذ ىف امهيلع سيلف ت هل نيبسان ضيحلاب

: ىراوحلا ىبأ نعو : ةلأسم ده



_ ١١١ 

 ق ليللا ق رهط ق هتآرما ءىطو ىذلا امآو > كلذ ليق كلذم وه ملعي مل

 انغلب : لاقو ، هيلع داسخ الو ءاسأ دق هنا كلذ ىف لاقخ ، اهضيح مايا

 ٠ قرفب الو ڵ كلذ 1 ددشي ناك هنآ ، هللا همحر بوبحم نب دمحم نع

 : ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلأسم وبع

 ملعي مل نا تيآرأ : تلقو ، عزن ملع املغ ، ربدلا ىف آطخآ لجر نعو

 ؟ هتأرما ىف داسف هيلع له ش هنوهسث ىضق ىنح

 ىف هنآ امهعم ناكو ى ةآرملا الو لجرلا ملعي مل اذاغ ، تفصو ام ىلعف

 نم وآ ك ملع ام نيح نم عزن ملع اذاو ، كلذ ىف امهيلع سأب الف ، لبقلا
 ٠ امهيلع سأب الغ هنيح نم ع زن ؤ هتملعأف ةأ رم ا تملع ام نبح

 كلذ ق ملعآ الو 4 هتأرما هيلع تمرح 0 ملعلا كلذ دعبي نم عبتأ ناغ

 ٠ ةمعلا ف ال اطخلا ف ةصخرل ا امنا و ؤ نيملسمل ١ نم دحآ نم ةصخر

 ث ريدلا ىف دمعت اذاف ح ريدلا ىف اطخأغ ليقلا دارأ اذا أطخلا امناو

 ء كلذ لهجب رذعي الو س آطخب كلذ سيلف ى هيلع مارح كلذ نأ ملعي ملو

 ٠ هتآرما هيلع مرحتو

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسمه ده

: هللا همحر ىلع نب ىسومل باوج نمو



_ ١١٢ 

 كسشلا هيف كيلع لخد رمأ ق هنغرعمو هنايب تيدحأ ى ذلا نع تلأس

 ف تككش كنأ و ؤ ضكت اح ىهو ةج اح ىضخغن نأ تدرأ كنآ كتآ رما رمأ ف

 ؟ تجلوأ كنا : ىه تلانو 6 تجلوأ كنأ كسفن ٢

 % كلذ ىف تنآ اهنتدصو جلوآ دق هنأ ىلع تنقينسا دت ىه نكت ناغ

 كسفن ىف عقي ملو س كلذ ىلع نقيتست ال ىه تناك ناو ث افورعم عنصاف

 ٠ آاسأب ىرأ امغ نيقي كلذ نم اضيأ تنأ

 ٠ عرشلا نايب فاتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا نع هريغ نمو : ةلاسم ده

 ةمرحب اهنم الهج ىه هتنكمآ ، هنم أطخ اهربد ىف هتجوز ءىطو نمو

 ؟ اهضيح ىف اهجوز تأطوآ نمك نوكتو ث اهلوبق نع ىبأيو ث ةيدفلا هيلع

 ٨, لوقلا رثكأ ىلع اهدنع ةماقالا هعسيو هيلع منا الخ جوزلا امآ : لاق

 ز ةمثآ ىهف كلذ تلهج ناغ س هنكمت الو هملعت نأ اهيلع ناكف ةجوزلا امآ و

 هيلا بوتنو هللا رفغتستغ لبقي مل ناو ت اهتيدف لبق نا ىدتفت نآ اهيلعو

٠ ملعأ هللا و 6 كلذ اهعسب نأ وجرأو 6 تلعغ امم



._ ١١٧٣ 

 ناديبع نما : ةلاسم وه :

 ى اهجوز ىلع مرحت ال ةجوزلا نا لوقو ، اطخ ربدلا ىف ءطولا ى
 اهمرحي ال نيملسملا ضعبف ث زئاج هنآ ةآرملا تنظو جوزلا أطخآ اذا امآو

 ٠ هبلع
 .م

 امأو ، مرحتاالق اطخلا ىلع سافنلا ف وأ ضيحلا ف ءطولا امأو

 ٠ مرحت دمعلا ىلع كلذكو 6 مرحتغ لهجلا ىلع

 .ث ملاع ريغ وهو اهئطوو ضئاح اهنآ ملعب ملو جوزلا اطخآ اذا امآو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةأرملا ىلع مثالاو ، ءىشب جوزلا مزلي الف ، ةملاع ةأرملاو

 : ناميلس نب رصان خيسثلا نع : ةلاسم ده

 تعفر مث ، هنم ادمع ربدلا ىف اهئطو هنآ اهجوز ىلع تعدا ةأرما ىف

 جوزلا تام مث ، امهنيب مكحلا ىف ةروشملا ىف مكاحلا ذخآو مكاحلا ىلا اهرمأ

 ثاريملا ف مكحلا ام ، ليلقب هدعب ىه تتام مث ، امهنيب مكحلا لاصفنا لبق

 ؟ امهنيب

 ٠ اهئاريم لطبت ال اهاوعدو & هيلع اهلوق لبقي الو ، هنم ثاريملا اهل : اق

 هيغ فلتخي امم اذهو ، اهيف خينشلا لاق ام نسح : ىحبصلا لاق ا

( ١١ ج نئازخلا _ ٨ م )



_ ١١٤ 

 نم هنع لزتعت مث س كلذ اهركنيو س هيلع ثالثلا قالطب هيلع ىعدي ىذلاك

 ؟ هنم اهثاريم بلط عفرتف جوزلا تومي مث ، امهنيب قرغي نآ ريغ

 : لاق نم لانتو ۔ هنم اهثاريم لطبت ال اهاوعدو هنم اهثاريم اهل : لوقغ

 ٠ ملعأ هللا و % هنم ثاريملا اهل سيل

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا نع !ال ةلاسم و

 ىهو مارح ربدلا ىف اهأطو نأ ملعي ملو ع ربدلا ف هتجوز ءىطو نميغ

 ، ربدلا ف ىنتأطو تنأ : اهجوزل تلاقف س مارح هنأ تعمس دعب نمو 0 ةيبسح

 ؟ ال مآ هيلع مرحتآ . كلذم ملعآ ال انأ: جوزلا لاقم

 وه رتني ملو 5 ربدملا ىف اهئطو ىلع دمعتم هنآ اهعم حصي مل اذا : لاق

 مرحت ال اهنا لوقي نم لوق ىلع ىدنع اهيلع سأب الغ س كلذل هنم دمعتلاب

 ٠ هنم أطخ كلذ نوكي نآ نكمي هنأل ، ربدلا ىف أطخلا ءطوب

 ماقملا اهل لحب الو ح رمدلا ق اطخلا ءطوب مرحت اهنا : لاق نم لانتو

 ٠ ملعأ هللاا و 6 لمعلا هيلعو رثكألا وه لوملا لوقلاو % هعم

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم وبع

 ضيحلإ ف اهعماج هنأ هتجوز هيلع تعداو ص ىمعأ جوزلا ناك ناو

؟ال مآ نيمي هيلعآ س ركنآو ، هتملعآ ام دعب ح ريدلا وأ



١١٥ 

 رمع خيشل ا نع { رسيمخ نب مل اس خيشل يشلا لاق : فالتخا كلذ ف : لاق

 هيلع نيمي ال هنأ لوقلا رثكأغ ىمعألا ىلع نيميلا امأو : ملاس نبا

 ٠ ملعأ هللا و

 : ديعس ىبأ بف اتك نمو : ةلاسم وج

 ق وآ ضيحلا ف امهيتجوز آطو اذا هوتعمل او ىبصلا نا : لان نم لاقو

 . امهيلع كلذ مرحي مل ربدلا

 دقغ ي ضيحلاب ةملاع ىهو اهسفن نم هتنكمأ ناف هونعملا ةآرما امآف

 ٠ كلذ اهعسب الو ، ىه اهيلع مرح

 هوتعملا بلغ اذا امأو ئ هيلع الو اهيلع داسغ الغ ىبصلا ةأرما امأو

 & اهيلع دسفي الو س هيلع اهل هنم ةبلغ اهئطو ىتح ضيحلا ف هتآرمأ

 ٠ ملعأ هللا و

 نكي ملو ، ضئاح ىهو هتجوز اظو اذإ ناركسلا نعو : ةلاسم ذه

 ؟ لقعب

 نم ضيحلا ىف ءاج دق هنل ء قالطلا لثم نوكب ال ىدنع كلذغ

 داسخ ال هنأ ضيحلا ف لصألاو قالطلا ى ءاج ام ريغ فالتخالاو ع ليواقألا

٠ ملعأ هللا و ك ادمعتم ضيحلا ف أطي ىنح



_ ١١٦ . 

 : لانت نم لاقو ، هيلع دفت ال اهنا اذه ليق دن : ديعس وبأ لاق

 ةقثلاب ذخألا و ؤ ج ورف ٥ ذه و 4 هتايانجب ذوخأم هنأل هيلع دسفت اهن .

 . .ث . ا , ٠ ىلوآ اهيف

 :.م ناميألا قئاقح باتك نم : ةلاسم وج

 ؟.ضئاح ىهو هتجوز ءعىطوو ةقرخ هجرف ىلع فل نمو

 وهو هيلع دسفتو ‘ هتحت نم قاذت امك ، بوثلا قوغ نم قاذت ةوهشلا نال

 اداسف ري مل 6 هللا همحر ىلع نب ىسومو 6 هللا همحر نامثع ند ناميلس لوق

 ٠ ملعأ هللاو س ةيدغلاب هرمأو ص هيلع

 اهئگطو دنم ناك هنأ تركذ ةدم دعم مث 6 هنثروو اهجوز كله ةأرما نع

 وه .مآ ؤ اذه ىلع هثاريم اهل لحي له .. بوثلا قوف نم اهسافن ىف ةرم

 ؟ هللا كمحرب ًاياثم آروجأم انتفآ 6 كلذ ق كيجعب امو 6 اهيلع ما رح

 ملاع هنأ هب تملع اذا اهنأ كلذ ف:ىآرلا نم هبحأ ىذلا نا : باوجلا ..

 ، هثرت الو مارخ هبلع ىمف هتعواطو .. اهل هئطو ف ءاسفن اهنأ ركاذو & اهب

٠ هثرت الف هعنامت مل نكلو & هتعواط نكت مل نا كاذكو



- ١١٧ 

 نكمأ اذاو ، فالتخالا زاوجل .برقأ وهف اهيلع بلغف هتعنام تناك ناو

 ، اهجوز اهعماج اذا ضئاحلا لثم:ىهغ اهيذك هنآ و ث ءاسفن اهنأ ىسن هنآ اهعم

 نأل ئ سافنلا نيم ليلقلا قرفلاو 6 اهل ممسب ملغ ضئاح اهنإ : هل تلانو

 ةدم هل سيل نكلو ث هفرع دلولا جورخب سافنلاو اهبذك نكمب ضئاحلا

 هدمي عطقني نبح ىلا هدلن دلو لوأ ف اهنع مدلا عاطقنا ىلع الا ةنيعم

 . ةريثك وأ ةليلق

 ح لوقملا رثكأ ىف اموي نيعبرأ ىلا عطقني مل وآ مايآ ةرشع عطقنا اذا

 عماجملاك وهغ ، اهقدصو اهبذك نكمي هعم ضئاحلا لثم ىه ةلاح ىف تناك اذاغ

 ىهف ع اهب ملعي رهاظلا مكحلا ىف هنأ هغرعت لاح ف تناك ناو ، ضئاحلل

 سيل اهسفنب ىه اهملع نأل فالتخالا لوخد نم ىرعتي ال كلذ لكو ث دشأ

 ٠ كلذ مكيلع ىفخي الو فالتخالا اهيف ءاج ضئاحلاو س اهب هملعك وه

 اهزاجآ نم ىآر ىلعو ، ثاريملا اهل زيجي ال هيلع اهمرحي نم ىآر ىلعو

 .اذه كلذكو & ثاريملا اهلف هل

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وج

 ؟ قيقر بوث قوغؤ نم ضيحلا ىف هتجوز ءىطو نم نعو

 . ضيحلا ف ءىطو نم لثم هنا ليتت دقغ اهجرف ف جلو اذان

: رظنلا نب دمحآ خيشلا لاق



_ ١١٨ 

 ىضم اذا بوث قوف نم ولو مارح

 ؟ بوثلا قوف نم ادمع ضيحلا ف هتجوز ءىطو نمو : ةلآسده دهب

 ٠ ملعأ هللاو ، اهمرحي هريغ نعو اهمرحي ال هنأ ىلع نب ىسوم نع عفر

 : فارشألا بانك نمو : ةلآسم .

 ةعامجو سابع نبا حابآف : اهايا ةضاحتسملا جوز ىف اوفلتخاو

 0 اهجوز اهيتأي ال ةضاحتسملا : تلاق اهنآ ةشئاع نع انيورو ؤ اهاطو

 ٠ نيريس نبا كلذ هركو

 ، مدلا ةرثك ىف اهؤطو هرك هنآ الا س ةضاحتسملا ءطو ةزاجا ىلع قافتالا

 ء ةالص لسغ رثآ ىلع وآ ، هل لستغت ىتح اهؤطي ال هنا : مهلوق ضعب فو

 ٠ هزنتلا ىنعم ىلع ىدنع كلذ جرخيو

 اهل موكحم اهنأل ، ىدنع اهئطو ةحاباخ ، مكحلا ف زئاجلا هبشي ام امأو

 امم ماكحألا عيمجو 6 ةدعلاو موصلاو ةالصلا نم ةرهاطلا مكاحأب اهيلعو

 ٠ ىدنع اهماكحآ رئاس نم ءطولا ىف اهمكح جرخي ىنعم الف س ىنرضحي

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

ةفطنلا لخدأ مث 6 ضئاح ىهو 6 جرفلا نود اميغ هتآرما عماج نم امآو



 ٩١٩!١١؛ _

 ح رفل ١ ق ةفطنلا تلاسغ كلذ درب مل ن ١ و ؤ مم اج نمك وهف ح رغل ١ ف

 ٠ سأب هيلع نوكي الآ وجراف
 5 ب

 ضئاح ىهو هتجوز نم دارآ اذا لجرلل ىغبنب ىذلاو : باتكلا نمو

 نأ ملعي ملو أطخأغ كلذ دارأ نمغ ، جرفلا ىلع بوثب رتنست نأ ئطو

 ، داسف الو أطخلا ف سأب الغ ملعي ملو ، ضئاح ىهو اهئطوغ ضئاح هتجوز

 ٠ ريدلا ىف آطخآ نم كلذكو

 ٠ هيلع دفن هتآ رما ناغ ريدلا ف دمعن امآ و

 ىهو هتجوز نم هتجاح ىضقي نآ دا رأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ؟ اميلع جلوآ ىتح هركذ لزغ جرفلا ف جاليالا نود اميف ضئاح

 ٠ اطخآ ومه امناو 4 كلذل دمعني مل اذا هيلع سأب ال هنا : لاق

 ح هلفا همحر نامثع نم ىراوحلا باوج هنآ ىدنع اممو : ةلاسم وج

 سأر ىلع وآ ، اهيتيل نيب هنآرما نم هتوهست ءاضق ديري ىذلا لجرلا نعو

 ؟ كلذ هرنس دقو اهيغ ءاملا عقيغ ح جرفلا ةوهشل ءاملا بصدغ ( جرفلا

 ةلزنمم ىدنع ىذلاو ء :ضئاحلا ءىطو نم ةلزنمب وهف تجلوف ء ضتثاحاا

٠ دشأو ضئاحاا



_ ١٢٠ 

 : لاقو ، مرحت اهنا لاتت نم : لاق هنآ ريزه نب نازع نع تدجو ىنآ ريغ

 ملو ، اهعطي مل ولو ةفطنلا جاليال دمعت ولو لوقي هنأك س مرحت ال اهنا

 ريغ وأ ضئاح ىهو ث جرفلا سأر ىلع ءاملا بص هنا كلوق ىف تنأ رسفت

 نا هب سأب ال هنأ لاوس هيف سيل كلذغ ضئاح ريغ تناك ناغ ، ضئاج.

 ٠ هللا ان .

 : رظنلا نب دمحأ لات

 تجلوتف ةفطن تلاس ىه ناو

 مولمب الو لوذصمب :تسيلف

 مرصم اطيلخ نم عادوب تبف

 : رفعج ندب ١ مم اج نمو : ةلأسم وبع

 لاحل اهجوز اهؤطب الو س ةضاحتسملا ةلزنمب نوكت : لاق نم لاقو
72 :, : : ٠ . . . 1



. ١٢١ . 

 هلقأ لمج امو ك ءىش لك ق ةضاحتسملا ةلزنمب ىه : لاق نم لانو

 ٠ ىلا بحأ ىأرلا اذهو ، لمح عم ضيح

 ف اهجوز اهيتأي نآ ةضاحتسملل ءاهقفلا نم هرك نم هركو ز ةضاحتسملا

 ٠ مدلا اهنع عطقنا اذا نكلو ى لئاسلا مدلا

 نم لاقو ، ةضاحتسملا نايتا نع هزنتلا اذه ق بحن : لانت نم لاتو

 ع هب رمؤي ىذلا اذه ث اهؤطيو ةالصلل منصت ام اهجوزل ةأرملا فظنن : انق

 ةضاحتسملا تسيلو ت هيلع داسغ الف \ ةضاحتسم ىهو اهئطو ام فيكو

 ١ . ضئاحلا لثم

 اهسفن ىرنو ىلبح اهنا تنظ ةآرم ١ ق ليقو : هنمو : ةلاسم وبع

 ض رثكأ وأ لقآ وأ رهسأ ةتس كلذب تثكمف ، ىلبح كنا اهل نلقف ث ءاسنلا

 ّ ماحرألا ضيغ نم هنآ نظتغ ء امد ىرت تناك دقو ، اهنع كلذ بهذ مث

 ؟ اهجوز اهعماجو

 . اذه لثمل دوعب الو س كلذب هتأرما هيلع مرحت ال : لاق

 : دمحم ىبآ عماج نمو : ةلأسم وع

:زجي مل ے ضيحلا نم ترهط اذا ضئاحلا نآ ىلع انئاملع لج قفناو



_ .١٢٢ 

 ٠ ءاملا مدع دنع ديعصلا وآ ى لاستغالاب رهطتلا دعب الا اهنايسثغ اهجوزل

 لاستغالا لبق كلذ زاجأ انباحصآ ضعبل رثألا ىف الوق تدجوو

 انيفلاخم ءاهقف نم ةعامجو اندنع لمعلا هيلعو س رظنلا هبجوي ىذلا لوألاو

 نم ترهط اذا اهنايسثغ زوج نم هيلا بهذي ىذلاو س اندنع كلذب نولوقتب

 ؟ رهطتلا لبق ضيحلا

 مل اضئاح نكت ناغ ث آرهاط وآ آاضئاح نوكت نأ ولخت ال اهنآ : هتجح

 ةرومآم ةرهاط تناك ناو 0 اهؤطو اهجوزل نكب ملو ، ةالصلاب رمؤت

 ٠ اهنابسثغ اهجوزلغ ث ارهاط ناك نم الا اهب رمؤب ال ةالصلا ذا ث ةالصلاب

 ميرحت ىلع مهيفلاخم مم ١ وعمجأ مهنأ : لولا لوقل ١ باحصأ ةجحو

 اوقفتاو ، اهمد عاطقنا دعب اهئطو ةحابا ىف اوفلتخا مث ، اهضيح لجأل اهئطو

 هعافترا ىلع اوعمجي ىتح رصحلا ىلع مهف ع ءاملاب رهطتلا دعب اهتحابا ىلع

 ٠ قيفوتلا هللابو ، هتحابو

 مل اهضيح نم ترهط اذا ضئاحلا نا انباحصأ ٦ لاق : باتكلا نمو

 سجن ءامب تلسغ ناغ ةالصلل اهل آرهطم نوكي لسغ دعب الا اهؤطو زجب

 ٠ ضكئاحلا مكح ىلع ىمهف لمعتسم ءام وآ

٠ عجر ٠ ذخأن لوقلا اذهبو : رظانلا لات



_ ,٣× ١ 

 ىلا تداع عفترا اذا اهضيح نا مهلوق نم ذاسشثلاك وهغ : مهضعب لانو

 ضيحلا ءىجم نأل ، رظنت ىدنع لوقلا اذهو ث ةراهطلا نم هيلع تناك ام

 اهدر بجوي ضيحلا عافترا كلذكو ، اهنع ىلوألا مكح لا زآ ىذلا وه

 بجو مسا ضيحل اذا ح ةراهطلا نم اهضيح ءىجم لبت هيلع تناك ام ىلا

 ، هيلع تناك ام ىلا اهدوعو ، همسا لاوز بجوي هعافتراغ ، ةراهطلا مفر

 ٠ ملعأ هللاو

 اهجوزل لحي الو > ضيحلا لاوزم رهطت ال ةآرملا نأ ىلا يبهذ نل لاتيو

 ى ىمف الاو س ةالصلل رهط وه ىذلا رهاطلا ءاملاب لستغت ىتح اهأطي نأ

 . ضئاحلا مكح

 امهضيح ىضقنا اذا امهيلع قيضملا ةنونجملاو ةيمذلا ىف لوقت ام

 ؟ امهجوزل الالح امهنم نوكي ءطولا سيلآ ح ءاملاب اتلسمتغاو

 ىذلا لسغلا نالستغي ةنونجملاو ةيمذلاو : هل لاقي معن : لاق ناف

 ، ةساجن نم ناك ناغ ، دبعت رهط وآ ةساجن نم رهط وآ ، ةالصلل رهط وه

 ةدابع ىأف ح ةدابع رهط ناك ناو ع مدلا عضوم ريغ ىف نوكت ةساجن ىآو

 . امهنم كلذ حصي ىتمغ ةالصلل آرهطت ناك ناو ع امهيلع

 مدللا عفتراو ضيحلا نم اترهط اذا ةنونجملاو ةيمذلا نأ ىدنعو

ةنونجملاو س اهنيد ىلع ترقآ دق اهنأل « ةين الب ةيمذلا لسغ ناك امهنع



_ ١٢٣٤ 

 ةحابا كلوق نمغ ى كلذ نم رثكآ بجي الو س لقاع اهلسغ ىلون ناو ڵ.لستغت ال

 ءاملاب ةلقاعلا لاستغا لب ، ءاوس لسغلا مدعو ،.اذه ىلع اهلسغو اهئطو

 & .رهطت سيل هنأ كدنع زاوجلا باب ىف دكآو ث ةراهطلاب هبسن لمعتسملا

 : . قيفوتلا هللابو ، ةرهطتم نوكت الو

 مميتملاك ة ةالصلل ةينب انلستغا ةيمذلا تلستغاو ، ةنونجملا تاغ اذاغ

 ّ تادابعلأ نم لبقنسي امل آرهطتم هلسغب ناكو لستغا ءاملا دجو اذا

 . ملما هللا و

 لوسرلا لوق ىللا ىرت الأ س نكمي ال ام ىلع فيلكتلا بجي امناو

 ةحتاف ةءارقب الا ةالص الو ، روهط ريغب ةالص ال » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ةردقلا ىلع كلذ امنا ء عضوملاو نوثلاو ندبلا ةراهط ىف كلذكو « تاتكلا

 تزيغتو موزللا طقسي زجعلا ثدحو س ضراوعلا تءاج اذاف ح ناكمالاو

 ٠ ىضقنا ٠ ملعأ هللا و ء رذعلا دوجول .ماكحألا

 اهنآ. ريغ مدلا نم ترهط دقو ث هتآرما ءيطو لجر نعو : ةلاسم دهب

 ؟ اهضيحم نم لستغت مل

 نم نوهآ وه : لانف كلذ نع ةديبع ابأ فورعم نب ىنثملا لأس : لاق

 ، هلعفت نأ اريدج تنك ام :لاقف س كلذ بحاص نأ هربخأف « اليلق ضيحلا

٠ ىنثملا اهقلطف ى اهكرتت نآ ىلا بحآ:: لانتغ ؟ كيلا بحآ ام : لاقغ"



_ ١٢٥ 

 دعب نم. هتأرما ءىظو .هنا انباحصأ ضعب نع .ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ع ضيحلا ىف ءىطو نمك.هناغ ، لستغت. نأ لبق سافنلاو ضيحلا نم رهطاا

 .(::نهوتأف نرهطت اذاف نرهطي ىتح نهوبرقت الو ) : ىلاعتو كرابت هلل لوقل

 ىف ضيحلا ف مقو نأ لبق ع رهطتلا لبق رهطلا ىف هللا نم متو رجحااف

 اذاف ) : ىلاعت هلوقل مكحلا رهاظ ف ىلاعتو كرابت اهطرش ىتلا ةطيرشلا

 5 ٠ ( نرهطت
: 
 م }

 .اتسيل : لاقف لئس ذا اهيف ركف هنآ ءاهقفلا ضعب نع ىوري امناو

 ٠ ةلجد رهن اهرهطيب هذهو 2 ءام نم ةوكر اهرهطيب هذه ث ءاوس

 .دحآ اهلحآ هنأ ملعب ملو .۔ اهيغ هتركغ ىنعمل انيلا ىآر نم ىأرو
 ,اذه .ف سيلو نوهآ وهو ، ءاوس اتسيل : مهضعب نع ليت ام الا
 ضيحلا ىف ءطولا مكح ىف ىلاعتو كرابت هثنا مكح ضتن ىلع انعم هلك ليلد

 . ىلاعت كرابت لاق امك ، ضيحلا نم رهظ نع ةأرملا رهطت نأ ىلا

 نم اهجوز اهعماج مث ، لستغت ملو ترهط اذا ضئاحلا ةآرملا نعو
 - ٠. ٠ ؟ ةفسثحلا جلوأف بوثلا قوغ

. = 

 نم ترهط دقو هتآرما ءىطو نم : لوقن بوبحم نب دمحم ناك :..لاق

. ليسي مدلاو اهئطو نمك ،:لستغت نآ لبق ضيحلا



١٢٦ 

 ةآرماو ءام نم ةوكر اه رهطت ةأرما 6 ءاوس اتسيل : هربغ لاقو

 ليلحتب اوقرف ال س اذه ريغ مهلوق نم فرعن ملو ، ةلجد هن اهرهظي ال

 . مدلا ق اهئطو نمك اها رب ناك هناغ . بويحم نب دمحم الا ميرحتب الو

 ٠ قارفلا ىرب ناكو س ليسي وهو

 ضيحلا نم ترهط دقو هتأرما عىطو دقو ، فورعم نب ىنثملا ناكو : لاق

 اريدج نكت مل : هل لاقغ ، ةميرك ىبآ نب ملسم ةديبع وبأ لسغ ، لستخت ملو

 ٠ ىنثملا اهقراغف ، ىنثم اي اذهب

 نم ءىطو نمك وهف ، بوثلا قوف نم ةآرماب رجغ الجر نآ ولو : لاق

 بوثلا قوغ نم ةأرماب رجف الجر نآ ولو : لاق ، ةفشحلا جلوآ اذا هتحت

 ٠ انظفح اذكه ، دحلا هيلع بجول ةفسثحلا جلواغ

 امد الا سيل ولآ ، ةردك وأ ةرفص نوكت ةبائالاغ : رثؤملا ىبأل تلق

 ؟ صلاخ

 ٠ اصلاخ امد نوكت ىتح : لاق

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلذسم وع

 اهئمطوو لستغت ملو ، ضيحلا نم ترهط ةأرما ف : لاتق نم لاقو

نم لاتقو 0 ةالص تقو اهرهط دعب تدع ذا ، هيلع دسفت ال اهنأ ، اهجوز



_ .١٢٧ 

 اهئطو اذا : نسجلا نب دمحم لات لستغت مل ام اهئطو اذا هيلع دسخت : لاق

 ٠ ذخأن اذهبو ، هيلع تدسغ ضيحلا نم لستغت نأ لبق

 نب دمحم هللا دبع ىبآ نع رثؤملا ىبأ نع دجوي اممو : هريغ نمو

 : هللا امهمحر بوبحم

 ء ةالصلاو لسغلا تكرت 0© مدلا اهنع عطقنا مث ؤ تضاح ةآرما نعو

 ؟ اهئطوف اهئطو ىلا اهجوز جاتحاو

 عطقنا دقو & هيلع دسفت الو ء ضيحلا ىف ءىطو نمك هارأ ال : لاق

 ٠ هنم ةره اط ىهو ةالص تنغو ثدع ١ ذا ضيحلا

 ناك ى اهؤطو هيلع آروجحم ناك ول هنآ تفرع ىنأ وجرأو : هريغ لاق

 نامزلا ضيحلا نم لستغت ال تدعق ول تيآرأ س هملظ ىلع اهل ةنوعم كلذ

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ، اهئطو نم عنتمي نآ هيلع ناك ى ليوطلا

 : هل تلاقف ، آاضئاح تناكو هتآرما اطي نأ دارأ لجر نعو : باتكلا نمو

 نع اهلأسي ملو ليللا ف اهئطو مث ث اهنع فكف ، ضيحلا نم ىلسغ مويلا

 ' تلستغا نكآ مل ىنا : هل تلاق غرف املغ ث ائيش هل لقت ملو ع ءىش

 ؟ ١ ضيحل : لا نم

7 ىضقنا ٠ هللا ءاش ن ١ سأب اهيغ هيلع نوكي الآ وجرأ : ل انتف



_ ١٢٨ 

 . نب دمحم هللا دبع ىبأ نع رثؤملا ىبآ نع دجوي اممو : ةلأسم ١ وج

 : بوبحم

 ، ةالصلاو لسلا تكرتو مدلا اهنع عطقنا مث تضاح ةأرما نعو

 ؟ اهئطوغ اهئطو ىلا اهجوز جاتحاو

 عطقنا دتو س هيلع دسفت الو ضيحللا ىف ءىطو نممك هارآ ال : لاق

 ٠ هنم ةرهاط ىهو ةالص تقفو تدع اذا ضيحلا

 ث ةلاسملا هذه ى ليق ام ضعب ف ىدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 مكح ىنعم ىلع تلستغا دق نكت ملو ، ةالصلا تقو ءاضقنا دعب اهئطو اذا هنأ

 مل هنأكغ ، لاستغالا دعب الا ىلصت الو ةالصلا كرتت تسيل اهنأو س ةراهطنا

 دنع ضئاحلل ءطولا نث س ءطولا د سغي ىذلا تقولا ىف دمعتلا ىلع اطي

 ىف ءطولل دمعتلا ىلع هيلع ةجوزلا مهنم دسفآ نم دسفت امنا انباحصأ

 ٠ ضيحلا هبشي امو 4 ضيحلا

 ملع نكي ملو ث ضئاح اهاطب مل هنأ لوتلا بحاص عم جرخي هنأكف
 ىلصت ال اهنأ هدنع جرخيو ، هل عقي ام ىنعمل الا كلذ هل تلاتت الو « اهلاستغاب

 ماكحأ رهاوظ جرخي اذه ىلع نأل ةالصلا كرتت ال اهنآو ، لاستغالاب الا

 نيبت مث ك ىنعملا اذه ىلع ءىطو اذاف ، مهب نظلا نسح ف ةالصلا لهآ

٠ ضيحلا ف ءطولل دمعتلا ىنعم ىلع هنم مهدنع جرخي مل ء لستغت مل اهن هل



١٢٩ 

 لوقلا ىنعم حص اذا ث ةلأسملا هذه ريسفت نم جرخي امم ىنعم اذهغ

 ملعلا ىلع اهئطو هنأب حيرصتلا ىنعم ىللع دجوي دقو 0 ملعلا لهآ نم اهل

 امتقو تافو ، ةالص تقو اهيلع ىضم دق اهنأ الا ح اهلاستغا كلبق اهتراهطب

 ، هيلع ديفن ال اهنأ لوقلا ضعب ف نأ بسحأف اهداسغ رمآ نم فالتخاب

 . لستغت مل ام ضئاحلا ةلزنمب اهنأو س هيلع دسفت اهنآ لوتلا ضعب فو

 داسغ ىلا ضيحلا ف ءطولاب داسفلا ىلا بهذي نمم لوقلا رثكأ لعلو

 ريغ الو س ةالص تقو ءاضقنا ىف آرذع هل لعجت الو ، ىنعملا اذهل هيلع هذه

 نأ كلذ ف هل صخري نم لوق ىنعم نم جرخي هلعلو ، لستغت مل ام كلذ

 اهئطو نم _ هلعل _ اهئطو عنتمي نأو ، ةجحلا هيف همزلي ال ءىش اذه

 ٠ رهطلاب ضيحلا ىنعم نم هجراخ ىهو

 ىصعتو ةالصلا عدت نآ اهملظب هنم نكمتسيو ، كلذ هيلع لوطيف
 ةجحلا امناو ، مكحلا ف الطاب اذهو ، ةجحلاب اهسفن هعنمت نأ اهبر
 اهل زوجي ال ام هعنمو ةالصلا كرت ىف ةلطبم هذهو 0 لطبملل ال قحملل

 & اهلسخي الو اهرهطب نأ وه هيلع سيلو س لطبم نم هتجح موقت الو ، هعنم

 رهشلاو نيمويلاو مويلا هعدت نآ اهنكمي ناك هيلع اذه اهل تبث واف
 ٠ نيتنسلاو ةنسلاو س نيرهشلاو

لوقلا بحاص مجر تبثي نآ احيبق ناكو ، لصألا اذه لطب اذاف



١٣٠ 

 كرن كلذ ىف وه دجوف اهتجح هب لطبنو ، اهرذع هب عطقني ام ىنعم ىلا

 اهرذع عاطقنا اهل اهكرنو 6 ةالصلا كربت توقفب ناكو 6 ةدحاو ةال_ص

 . لطابب:هل.اعونمم نوكي الو ، هلالح ىتأي نأ هل تبثو ث اهتجح نالطبو

 ، تبثي نآ ىلوأ قحلا س لطيب نأ ىلوأ لطابلا ناك اذكه ناك نآ املغخ

 كل ذ ل انت نم مم ح رخي هلعل هنكلو 6 رثآ ال و ظفح نم ١ ذه ان دنع نكب مل و

 ٠ ةجحلا ىنعم ىدنع هبني وه و 0 جرخي ناك نا اذه ىنعم ىلع

 ىلع هنأ ، هيلع لدي امم اذه ىف ةجحلا ىنعم نم ىدنع جرخي اممو

 ترهط ولو ث ةدعلا ىف اهكردي هنا ليق هنأ اذه ف لوقلا ىنعم هبشي ام

 كلذك ناك اذاغ س ةالصلا تقو ىضقني ىتح لسغلا كرتت وأ ، لستغت مل ام

 ىف ملعأ الو ، اهكردي ملو ةدعلا ءاضقنا كلذب ناكو ، الطاب كلذ ناك

 ٠ افالتخا اذه

 ةدمعلا لاحو ضبحلا لاح نم جرخت اهنآ قافتالا ىنعم تبث اذاف

 ةمجرلا ماكحآ كلذب لطبيو ؤ ةالص تقو ىضقنبب ىتح لسخلل اهكرتب

 هبآ ، تاقدصلاو تاقفنلاو ثيراوملا تبثي ىذلا حاكنلا ماكحأو ث ةيناثلا

 لوت ىلع هيف ءطولا دسفي ىذلا ضيحلا لاح نم كلذب جرخي نوكي نآ

 ٠ هي دسفم نم

نم ترهط اذا ةآرملا ءطو لحب ال : مالسلا دبع نب دمحم : هريغ لاقو



 س ١٣١

 ١ نم رهطن ىنح ضبحل ١ ىل اعت هللا لوقل .ء ءامل اي رهطتو . ضيحلل :

 ) ء ضيحلا نم لوألا نرهطيف ( نرهطت اذاف نرهطي ىتح نهوبرقت الو

 ملعآ هللا و 6 ءاملاب نرهطتب ىناثلاو ٠

 : دبعس ٣ ل انت : ةلأسم وج

 دمب ضئاحلا ءطو منم انباحصأ لوق ىناعم نم ىنعم ىعم جرخي

 ليوأتلاب افالتخا هيف ملعآ الامب كلذ ىناعم جرخيو ، رهطتت ىتح رهطنا

 تبثف ( نرهطت اذاغ نرهطي ىتح نهوبرقت الو ) : ىلاعتو كرابن هللا لوق نم

 هلوقل ءاملاب لسغلا رهطتلاو ، ضيحلا نم اهتراهط وه رهطلا نآ ليوأتلا

 ليبس ىرباع الا ابنج الو ) : هيف لاقو ( اورهطاغ ابنج متنك ناف ) : ىناعت

 . ضيحلا نم رهطللا وه رهطلاو ، لاستغالا وه رهطتلاغ ( اولستغت ىتح

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر دبعس نمب حل اص خيشل ١ نع هريغ نمو : ةلأسم وج

 نآ ريغ ، ةرهطتم ةرهاط ىهو ث اهضيح مايآ ىف هنجوز عماج نميغ

 ، كلذ هل نوهركي مهنأ ةفلاسلا نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق

٠ ءاملاب كلذ دعب ترهطتو ى هيف هبس ال رهطلا ناك اذا ةقرفت ىلا هب نوغلبي الو



_ ١٣٢ 

 اهعجار اذا هيلع مرحت اهنأ نيرخأتملا تاباوج نم تعمس ىنأ وجرأو

 اهنأل } لوصألا نم لوقلا اذه ىدنع جرخي الو ؤ اهضيح مايآ ق مدنا

 ء لاهجلا ىللع صخرلا رتستو ، اهموص اهيلع اودسفآ نيمدلا نيب تماص ول

 ٠ ملعآ هللاو

 هرك نم هركذف ، اهباوج ىف ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا لانو

 هللا و 6 افالتخا كلذ ف ملعأ الو ٨٧ هنجوز هلع مرحت ال نكلو ء كلذ

 ٠ عجر ٠ ملعأ

 ضيحلا اهنع عطقنا ١ ذا ضيحلاب ةأدنمملا ركيلا فو : ةلأسم وج

 . رشعلا نود اميف اهجوز اهتطوو تلصو تلسننغاو . مايألا ةرشعلا نود اميغ

 ىف مدلا اهيلع عجر ناو ى مرحت الغ مدلا اهيلع عجري مل اذا : لاق

 اهنأ لوقلا رثكأو فالتخا كلذ ىف رثألا نم هتعمس ام ىلع وجراف ، رشعلا

 ءاملاب ترهطت نأ دعب هيف ةهبش ال رهط ى اهل هعامج ناك اذا هيلع مرحت ال
 ٠ ملعآ هللااو ۔ مدقتملا مدلا نم

 ، تمميتف ءام دجت ملغ ترهط ةرفاسم ةآرما نعو : ةلأسم د

 ؟ اهعماجي نآ اهجوزل له

٠ءامل ام لستغت ىنح اهعم اجي الو ئ لعفت ال : لاق



 س ١٣٣

 هزاجآ نم اهاطو زاجأ دقف ، ءاملا مدعل تمميت اذا : ديعس وبأ لاق

 لسىللا ماقم موقب مميتملا نأل 6 حصآ ةزاجالاو 6 هه رك نم كلذ هركو

 ٠ ءاملا مدع دنع

 : ل ات هنآ عيبرل ١ نع انل رك ذو : ةلأسم وب

١ 

 مميتتلف ءام اهعم نكي ملو { ترهط مث ، رفسلا ىف ةآرملا تضاح اذا

 سأب الغ س قبسثملا فاخب نأ الا اهجوز اهبرقي الآ انيلا بحآو ء ديعصلاب

 ٠ ةديدش ةوهش اهيهني نآ قبسلاو س هيلع

 نأ ليق ةلع اهل تضرع مث ئ ترهط ضتاح نع لئسو : ةلأسم هج

 5 تمميتف لسغلا نم اهتلع دادزت نآ تفاخ.وآ & لسغلا ىلع ردقت ملف لستغت

 ؟ اهآطي نأ اهجوزل زوجي له

 لاقو ، اهاطي نأ هل .زوجي : لاق نم لاقف ، هيف فلتخي هنإ ىعم : لاق

 ٠ تنعللا هسفن ىلع فاخي نآ الا ي رهطت ىتح كلذ هل زوجي ال : لاق نم

 ءطولل ا هل زيجي ال نم لوق ىلع تنعلا ىه اهيلع فاخ ناف : هل ليق

 ؟ اهأطو هل زوجي له \ هسفن ىلع ف اخب نأ ىلع ف اخب نآ الا

 ٠ اهانعم هانعم هبشب نأ تنعلا اهيلع فاخ اذا هنأ ىنبجعي : لاق

؟ تنعلا امف : هل تلق



_ ١٣٤ 

 ىلا ةينلاو علطتلاو ، ررضلا اهنم دلوتي ىتلا ةوهشلا نم مثالا : لاتق

 كلذ وحنو مثأملا ٠

 ةرفص وبآ لاقو : ةلأسم وبع :

 ؟ ت 7 دقو ( .. ث .. ملو اهجوز اه انثغأ . ١ ق

 ٠ ال : لاق

 ؟ اهنع هللا همحر ليحرلا نب بوبحم تلأسف : لاق

 ٠ ىلب : لاقف

 ؟ بويآ وبآ ىل لاق ام ىحمأافآ : تلق

 ٠ ال : لاق

 : هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا رصتخم نمو 3 ةلآضتم ج

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس لجر نع ىور دقو
 نينس ىلا ولو فاك ديعصلا » : لانف ؟ نولهألا انعمو ءاملا نع بيغن انا

 ٠ « نينس ىلا ولو ءاملا دجت مل ام

 وأ ، ىرافعلا رذ ىبأل لاق ملسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا نأ ىور دقو

ديعصل ١ ى رجي ام ١ ذه ىفف » نيبنس رشع ىل ١ ولو بيبطل ١ ديعصل ١ « : هرغل



_ ١٣٥ 

 _ ديعصلا و ء اهتعماجم هل زاج هتآرما هعم ناك ناو ء ءاملا دجي مل نمل

 . ءاملا ادجي مل ام زئاج امهل _ بارتلا

 اهتعماجم زئاجو ئ تلصو تممين اهضيح نم ترهط اذا ضئاحلا و

 ىنح 6 كلذ ق نورخآ ددشو & ء اهقفلا ضعب لوق ىلع ديعصلاب مميتلا دعي

 ٠ ملعآ هللا و 6 سافنلاو ضيحلا نم ءاملاب لسىنغنت

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر ىحبصلا : هربغ نمو. : ةلأسم وبع

 نم هتآرما ترهطو ، رضح وآ رفس ى هتأرماو لجرلا ناك اذاو

 ءاملا اهدسج لينت نآ اهنكمي مل س اهدسج ق ةلع اهب ناكو س ضيحلا

 ىلع اهعماجي نآ اهجوزل زوجيآ 2 بارتلاب تمميتو آدبآ هنم ًائيسث الو ث هلك
 ؟ ةفصلا هذه

 ولو اهؤطي ال : لات نم لاقف ، اهجرغو اهسآر لسغت مل اذا : لاق

 لك هل : لاق نم لانو ] ةدحلا و ةرم اهأطب نأ هل : لاق نم ل او % تمميت

 ٠ تنعلا هسفن ىلع فاخي ىتح : لوقو س كلذ نم عنمي الو ء :ءاش ام

 مل امل تممينو اهجرغو اهسأر تلسغو اهدسج ق ةلع اهم ناك ناو

هنع اهزجعل لسغلا كرت اهرضب الو 6 اه طو اهجوزلغ ك هلسغ اهنكمي



 س ١٣٦

 ء فالتخالا نم ىرعتي هبسحأ الو ، ملعلا لهأ نع ءاج ام رثكأ ىلع

 اهدج رئاس نم رانيدلا لثم كرتل اهؤطو هل زجي مل نيملسملا ضعب نألا

 5 هيف فلتخم لستغت مل اذا مميتلا فو ث ةالصلا هب اهل لحت السغ لستغت

 ٠ ملعأ هللاو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم هه

 نم ترهط ةأرما ىف هللا دبع ىبآ نع باتك ىف ىأر هنآ ركذ نم ركذو

 ؟ اهجوز اهعم اج مث ۔ سجن ء امب تلستغاف ء ضيحل ١

 ٠ ملعت مل وآ سجن هنأ ءاملاب تملع ضئاح ىمه : لاق

 ءاملاب تملع نا : لاق نم لانتو ع اذه ليق دق معن : لاق : هريغ نمو

 :ره اط هنآ اهعم ن اكو ء سجن هنأ ملعت مل ن اغ 0 هبلع تدسف سجخ هنآ

 . لسغلا كلذب ءعىزتجت الو ، لسغلا نيهجولا الك ىف اهيلعو هيلع دسفت الف

 ىه ملعت ىنح نامثع نم دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاق : هريغ نمو

 داسفلا نأل س هيلع دسفت ذئنيحف اضيأ وه ملعيو ح ء املا ةساجنب

 3 اذهب ذخألا ىنبجعيو ، ىه اهدمعتي ال وه هدمعتب اهيف هيلع عقي امنا
٠ ملعأ فكلاو



_ ١٨٣٧ 

 هلللا ديع ىبأ نعو : ةلأسم وع :

 اهنأ تعداو ت اهضيح ىف ترهط دق اهنأ ةأرملا ترقأ اذاف : تلق
 لبق اهقيدصت جوزلا مزلي الو ح ةيعدم نوكت له سجن ءام ىف تلستغا

 ؟ ضيحلا ةلزنمب ةقدصم نوكن مآ ك هدعب الو اهئطو

 ؤآ ةلاهج ىنعمب تلتغا اذاو ، قدصت اهنأ ىعمف ءطولا لبق امأ : لات
 كلذ هل نيبي نآ الا اهقيدصت هيلع سيل هنأ ىعمف ءطولا دعب امآو ، اهريغ

 ٠ هيلا كلذغ اهقدصي وأ هعم حصي قيرط نم

 اهدسج تلسغو ، رهاط ءامب اهسآرو اهجرغ تلسغ ناف : هل تلق

 ؟ هيلع دسفت له ص اهجوز اهئطوو ، سجن ءامب

 ٠ هبلع . ال اهنأ دجوي هن ١ ىعم : ل ات

 ؟ دمعتلا ىلع كلذ ناك ولو : هل تلت

 نأ الا اذه ف ةلاهجلاو دمعتلا نيب اوقرف مهنأ ملعأ تسل : لاق

 . مثالا ىف نوكيب

 ء اهدسج لسغت ملو { رهاط ءامب اهسأرو اهجرف تلسغ ناف : هل تلق

؟ ىلوألا لثم نوكن كه



١٣٨ 

 ىلوئلا لثم اهنأ ىعم اذكه : لاقت ٠

 ءاسفنلاو ضئاحلا نع كادهو هللا كملع تلأسو : ةلاسم هب 0

 كل ذ لسغن له و ؤ امه رعش احرسيو امه رافظآ املقتن له ١ ؟ رعشل

 & اهرعسث حرستو ، اهرافظآ ملقت نأ اهل بنجلا لثم سييل اهنأ ملعاف

 اضوتت نآ ريغ نم برشتو لكأت اهنآ ىرت الآ س هنم جرخ ام لسغت الو

 اهيلع نكي مل هيغ تلص مث ث اهبوث ىف اهرعش مق ولو ث ةالصنلا ءوضو

 7 أب هيخ

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم وج

 ؟ ةالصلا تكرتف ، مدلا اهءاج لماح ف عيبرلا لاقو

 مدلا تأر اذا لماحلا ىلعو ، تاولصلا نم تكرت ام لدب اهيلع : لاق

 لئاسىللا مدلا تآر اذا ةضاحتسملاو ء ةضاحنسملا منصت امك منصت نآ

 ٠ السغ رجفلا ةالصل لسغتو امهعمجتو ، نيتالص لك نيب تلستغا

 ناك اذا لماحلا نا : لاق نم لاقو ع ةالص لكل تآضوت ةرفص ناك ناو

 نم لاقو س ضئاحلا ةلزنم ىلع ىهف ، لماح ىهو اهيتأي اهل ةداع ضيحلا

 ٠ ةضاحتسالا لاحل اهجوز اهؤطي الو ، ةضاحتسملا ةلزنم ىلع نوكت : لاق

هللا لعج امو س ءىش لك ىف ةضاحتسملا ةلزنمب ىه : لاق نم لاقو



 س ١٣٨١

 : هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق ح ىلا بحأ ىأرلا ١ ذهو > لمح مم اضيح

 ٠ ةضاحتسملا ةلزنمب مدلا اهءاج اذا انعم لماحلا

 ىلع اهجوز اهئطوف امد اهجرف لخاد ةآرملا تأر اذاو : ةلأسم ه

 اذا : لاق نم لاق : تضاح اذا لماحلا ىف اوفلتخاو س سأب الغ ى لاحلا كلت

 . موصت الو ىلصت الو ضيح وهف ، اهمايأ ددعو اهتقول اهتداعك اهباصأ

 . اهجوز اهؤطي الو

 ٠ عماجتو موصتو ىلصنتو ضيبحن ال لماحلا : لاق نم لاتقو

 هيف ام هجاجتحاو هحرش ىضم دقو ، ذخأن ىأرلا اذهبو : رظانلا لاق

 ٠ هللا هقفو نمل ةيافك

 :: ركب ىبآ نب دمحم نب دمحآ ركب ىبأ نع : ةلأسم وج

 تلصو ث هنم لستغت ملو مدلا تأرو ، الماح تناك ىتلا ةآرملا امأو

 ٠ ملعأ هللاو ڵ لديلا ريغ اهمزلي الآ ىنبجعبخ ء اهنم لهجلا ىلع

 : ىر ١ وحل ١ ىبأ نع : ةلأسم .

 موصتو ىلصت تناكف 6 لماح اهن نظن ىهو 6 مدلا تأآر ةآرما نعو

؟ اهيف مح الو ضيح هنأ كلذ دعب نابتسا مث ڵ ناضمر



 س ١٤٠

 مايآ مايص لدب اهيلع ءاهقفلا نم : لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 ضيحلا مايآ مايص اهيلع دسفي امناو ء مات اهمايصغ كلذ دعم امو اهضيح

 ٠ دعقتو مدلا .اهيف اهيتأي نأ تدوعت ىتلا

 . مدلا نم ةعفد اهءاجغ ‘ قلطلا اهبرض ةأرما نعو : ةلاسم م.

 ؟ عنصت فيك & اهنع مطقنا مث

 ٠ ىلصتو لسغت : لاق

 ءةالصلا و لسغلا اهيلع ليقف ح ةعفدلا دعب رهطلا تآر نا : ديعسوبأ لاق

 اهيلع : ليق دقف ؤ مدلا اهمدقت دقو & ةرمح وآ ص ةردك وأ ، ةرفص تآر ناو

 ٠ ىلا بحآ وهو رهطت ىتح اهيلع لسغ ال : ليقو ص ةالصلاو لسغلا

 ؟ ةردك وآ ةرفص وآ امد تأر ىلبح ةآرما و: ةلأسم .

 تناك دق ةأرما الا ، دلوملا مالعا ىرت وأ عضت ىتح ةالصلا كرتت الف

 ٠ ةالصلا كرتت نآ اهيلع ناف ؤ ىلبح نكت مل ام وحن ىلع اهليح ىلع ضيحت

 امد تآر ناف ع اهلمح نابتسا اذا ةالصلا كرتت ال : عيبرلا لاقو

 ٠ تلصو ةالص لكل تأضوت ة رفص تناك نا و ؤ نبنالص لكل تلستغا

٠ اغيلا بح عيبرلا لوق : ديعس وبآ لاقو



_ ١٤١ 

 رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ج : .

 لبق ةرمح وأ ةردك وآ ةرفص ترغ ، قلطلا اهبرض ةأرما ىف : لاتو

 ؟ دلت نآ

 امد ناك ولو ك سافن الو ضيحب سيل ١ ذه نأو ك ىلصتو آاضوتتن

 دلولا سأر ىلع مدلا اهءاج اذا : لاق نم لاقو ، ىلصتو لستغت اهناف الئاس

 ٠ ةالصلا تكرت

 تكرت مدلا تآرو دلولل ضاخملا اهبرض اذا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ٠ هللا ءاش نا زئاج كلذب ذخآ نمو { ةالصلا

 كرتت مث دلولل زكرت : ناهبن لاق : هللا همحر ، ىراوحلا وبأ لاقو

 . ةالصلا

 : ىراومحلا ىبأ نعو 4 ةلأسم وبج

 © ةالصلا ترضحو ت امد ىرت ال اهنأ الا دلولل تزكر ةآرما نع هتلآسو

 ؟ ةالص اهيلع له

 . ةالصلا اهيلع معن : لاق

 ؟ ةالصلا عدت له ص ءام اهل جرخي ناك ناف : هل تلق

. ةالصلا تعدو ءاملا جرخو ى دلولل تدكر اذا : لاق



_ ١٤٢ 

 3 ءام الو مد اهل جرخي ملو س ةحراج هنم زرب ناك ناف : هل تلت

 ؟ ةلملا ع دن له

 ٠ معن : لاق

 ؟ اهدلوم لبق مدلا تأر ةأرما نعو

 . رهطت ىتح ةالص اهيلع سيلو ، داليملا نم وه : لاقف

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا نع : هريغ نمو : ةلأسم ده

 © ىداهلا اتفتا اذا : كلوقو ، ةالصلا تكرت () قلطلا اهبرض اذا : كوقت

 مد لماحلا نم جرخ ناو ، طوحأ لوقلا اذهو ، اهلمح عضت ىتح : كوقو
 ء ةالصلا هل كرتت ال : لوغو ، ضيحلا ةلزنمب وه : لوق ضيحلا مايأ

 ٠ لمحلا مم آضبح هللا لعج امو ، ماحرألا ضيغ نم كلذو

 هيلع لمعلاو س نيملسملا لوقت رثكأ وهو ؤ رظنأ ىدنع لوقلا اذهو

 ،ڵ لسغلا دعب ةآرملا تضشنحا ءىشب كسمتسب مدلا اذه ناك ناغ أ انعم

 ٠ مدل ١ اهيايث سمب الئل ء اهتالصل ءىموت ةدعاق تلصو تأضونتو

 ضيفت امو : سوماقلا ىف كلذكو ؤ ةدالولا عجو قلطلا : سىوماتلا ىف )١(

 ٠ رهشأ ةعست نم ضقنت ام ىا : ماحرال ١ هب



_ .١٤٣ 

 رخآ امهيلصت ةرغاسم ريغ تناك ولو . م امتل اي نيتالصل ١ عمج اهلو

 اهيآد اذهو 0 تءاش نا كلذب ىرحتت ى ةريخألا تقو لوأو 0 ىلوألا تقةو

 اذه ىلعو ، هوجولا نم هجوب لسخلا عطتست مل اذا مميتلا اهيلعو

 ةلزنمب ىهو © لسخلا لئاسلا وآ رطاقلا وأ ضئافلا مدلا اهاتأ ىبتلا لماحلا

 ٠ ةضاحتسملا

 ء محرلا ىف نمكملا مدلاو ةسوبيلاو ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا امأو

 نم مد جرخ ناو س هدحو جرقلا لسغ اهيلع لب ي كلذ ف اهيلع لسغ الف

 5 هدحو هتلسغ سافنلاو س ضيحلا عضوم ريغ نم ةآرملا هذه ج رغ

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلك اهيلع لسغ الو

 نوكيآ ، مدلا اهاتأ اذا 2 لماحلا ةآرملا فو : هنمو : ةلأسم وه

 ؟ ال مأ ةالصلا عطقت نآ اهم زوجيو { ضت احلا مكح اهمكح

 لومعملا و ى نيملسملا لوق رثكأ ىلع لمحلا عم ضيحلا نوكي ال : باوجلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ماحرألا ضيغ نم كلذ امناو ، اندنع هب

٠ ملعآ هللاو ء نبملعملا لوق نم كلذ مدعي الو « لمح مم ًاضيح هللا لعج ام »



_ ١٤٤ 

 عرشلا نابي باتك نمو : ةلاسم و :

 ّ جرفلا رهاظ تلسغو تلستغاف ترهط مث % اضئاح تناك ةأرما فو

 ؟ هيلع دسفت له ، اهجوز اهئطوو س ج رغلا لخاد ىف اهعبصأ لخدت نآ تلهجو

 ترهط ةآرما ءعىطو هنأكغ ، اهجرغ لسغت مل اذا هيلع دسفت ال : لاق

 اهدنع اميف كلذو ث هيلع د سفتف ، ضيحلا نم كستغت نأ كلبق ضيحلا نم

 ٠ كلذم ملعي مل هنلا 6٧ وه 7 داسسغ الو % ىه

 بحنتسيق “ دمعلا ىلع هملع دعب ءىطو اذا هيلع ىه دسفت امنا و

 ئ اهتىدغ لمق نا اهل هبلع امم هيلا ىدتفتو 0 اهنم ناك امم هرخن نآ هذهل

 هيلع سيلغ ، داسفلاب ملعي مل هنكل ، كلذ هعسو اهتيدغ لبقي مل ناو

 هعم م اقملا اهعسو اهنب دف لبقي مل ن اف س ةقث ريغ وأ ةقث تناك اهت دصي نأ

 ٠. هلتقا ءاش نا

 نأ ةآرملا ىلع نآ نيملسملا نم ع امجالا ىف لهو : هل ليق : ةلأسم دج

 ف مآ ةبانجلاو ضيحلا لسغ ةغلابل تعاطتسا .ام جرفلا ىف اهدي لخدت

؟ فالتخا كلذ



_ ١٤٥ 

 ىلع افالتخا كلذ ىف نأ بسحأو س هيلع عمتجم كلذ نأ ىل عقي ال : لاق

 ءاج اذاو ، اهدي لخدت نآ اهيلع نآ انباحصآ هيلع انكردأ ىذلاو ، ليق ام

 لخدت نآ اهيلع نوكي نأ ىنبجعي هنأ الا س فالتخالا اهل عساوف فالتخالا

 ٠ ضيحلا نم دشأ ىدنع ةبانجلاو ث اهدي

 لسغل جرفلا ف اهدي لخدت ال تناك ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم ه

 © كلذب ملعي ملو اهعماجي جوزلا ناكو ع جرفلا قوف نم لسغتو ء ضيحلا
 اهبلع له ث كلذ ىف هجولا تغرع مث ؤ جملا و نم هلسغ سيل هنآ نظت ىهو

 ؟ ةيدغخ

 ٠ ةقيثولاب ذخأتل اندنع نسحف تدتغا نا : لاق

 ؟ هدنع ةماقالا اهعسي له تيانو & دتفت مل ناف : تلق

 قيضي الآ وجرأف ح اهلعفب جوزلا ملعي ملو ّ تيات اذا اهنأ ىدنع : لاق

 سيلو ئ جوزلا نم دمعتلا امناو تبات اذاو ؤ هللا ءاش نا اهيلع كلذ

 ٠ ملعأ هللا و 6 جوزلا لعفك ةآرملا لعف

 : هللا همحر نسحلا نب دمحم نب دمحأ ركب ايآ تلأس : ةلأسم ده

( ١١ ج نئازخلا ١٠ م)



_ ١٤٦ 

 تأضوت ، لسغلا تدارأو اهعماج اذا ناكو ، لجر اهجوزت ركب نع
 ؟ جرفلا ف عبصألا جلوت ملو ك ةالصلل ًاضوتت ا

 ضيحلاك هاري ناكغ هللا همحر مساقلا ويآ امآ ، فالتخا كلذ ىف : لاقغ

 هنآ وجرأو ث لدبلاو ةرافكلا هيف ىري ناكو س هنم فطنتتو جالوت مل اذا

 كلذ تفرع تنك انآ ىنأ نظآو ، اهجوز ىلع ىلع دسفت اهنا : هنع لاق

 ٠ اضيأ هنع

 لدبلا اهملع بجوي هلعلو ء كلذ ىرب نكب ملف : هربغ امأو : لاق

 دمحم ىبآ نع دجوي ، ًاضيآ اذه وحن ىلع داسف الو ص ةرافك الب

 .ه كلذ عيمج ف رظنيو ى ةكرب نب هللا دبع

 اهعيصأ جلون نآ اهل له 0 ضيحلا نم ترهط ةآ رما نعو : ةلأسم وع

 ؟ ةبانجلا نم كلذكو ، ضيحلا نم اهلسغل جرفلا ف

 ،..دلولا عضوم ىذؤت الو ، لسغلا ى غلابو % كلذ اهيلع معن : لات

 0 آاييث تناكو ث ج رغلا جلا و لسغت ملو « ةيسان وآ ةلهاج كلذ تكرت ناغ

 تناك ناو ، ةرافكلاو لدبلا اهيلعغ دمعت وآ ، اهنم لهجب كلذ ىلع تلصو

 ٠ لدبلا الا اهيلع سيلف ةيسان

جلاو لسغت ملو ، ضيحلا نم ترهط دقو ، اهجوز اهئطو ناف : تلق



_ ١٤٧ 

 دعب دمعتلا ىنلع اهئطو اذا هيلع دسفتو ًاضئاح ءىطو دقف ث اهجرف

 ٠ كلذب ملعلا

 نأ اهيلع سيل ث اهرعش تحرس اذا غءاسفنلاو ضئاحلا ىف لاتو

 ىف ىه سيلو س سأب الغ تلصو ث اهبوث ف اهرعسث نم مقو ناو ث هلسخت

 نأ لكأت نأ تدارأ _ هلعل _ تأر اذا ايلع سيلو ، بنجلا لثم اذه

 ٠ بنجلا ىلع امك آضوتت

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ى دنكل ١ دمحأ نب دبعس خيشل ا نع اهلعلو : هريغ نمو : ةلآسم وج

 ق اهدب لخدت نآ ةأرملا ىلع نآ نبململا نم عامجالا ق لهو : هل ليق

 ؟ فالتخا كلذ ىف مآ ةبانجلاو ضيحلا لسغ ةغلابل ، تعاطتسا ام جرفلا

 ىلع افالتخا هيغ نآ بسحأو ، هيلع ممتجم كلذ نآ ىل عقب ال : لات

 ءاج اذاف س اهدي لخدت نآ اهيلع نآ انباحصأ هيلع انكردأ ىذلاو ، ليق ام

 ةبانجلاو ، اهدي لخدت نأ ىنبجعي هنأ الا ء فالتخالا اهل عساوف فالتخالا

. ملعأ هللاو ، ضيحلا نم دشأ ىدنع



_ ١٤٨ 

 رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده :

 عطقنا مش ؤ ةعفد ولو هريغ وأ س اهضيح تقو مدلا ةآرملا تأر اذاو

 . مدلا تأر دق اهنأل لسغلا اهيلعف & اهنع

 هلانت ال ثيح جرفلا رهاظ ى مدلا تأر ةآرما نعو : ةلأسم ده

 ملام ال مأ ضئاحلا ةلزنمب نوكت له ، ضفي ملو ضيحلا مايآ ىف ةراهطلا

 ؟ ضفي

 ٠ ضيحب سبلغ 4 مدلا ضغي مل ام ليق دق هنا ىعم : لاق

 ؟ ةآرملا هتجرخآ ناغ : تلق

 _ ةخسن _ لاقو ع ضيحب سيلف مدلا ضفي مل ام ليق هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذ ىف رظنيو ضيحلا ةلزنمب ناك هتجرخآ اذا ليقو

 ؟ كلذ نم كيجعب امغ : هل ليق

 ه طايتحالا ىلع اهجوز اهاؤطي الو س ةالصلا كرتن نأ ىنبجعي ال : لاق

 كلذ ق ذخؤيو كلذ ىلع اهضيح ناك اذا جوزتت الو ء ةدعلا هيب ىضقنت الو

 ٠ ءطولاو جيوزتلا و ةدعلاو ةالصلا رمأ ف طايتحالاب هلك

؟ ضاخف تبهذو تءاج نأ املف س ضفي ملف تدعق تناك ولف : تلت



_ .١٤٩ 

 نمو “ اهلعف نم وه سيل اذه نألا ، آضئاغ نوكي نآ ىنبجعي : لاق

 مايآ ق لئاس ريغ امد ةآرملا تآر اذا : لاتقو ٨٧ ديعس ىبآ بانك نم رثألا

 . ىلصتو آضوتتوو ، لسغ اهيلع سيلف ث اهرهط

 ، ةضاحتسم اهليبس ناك ناو ٤ تلصو تلستغا الئاس امد ناك ناف

 ةالصلا تكرت مدلا اهب دمو اهرهط مايآ الو اهضيح مايأ فرعت مل ناو

 اهضيح مايآو اهرهط تفرع ناو ، مايأ ةرشع تلصو تلستغاو س مايأ ةرشع

 ٠ اهضيح مايآ ةالصلا تكرت اهرهط مايأ تلصو تلستغا

 عيمج ىف تظفح : مالسلا دبع نب دمحم لاق : باتكلا هريغ نمو

 دحأ موي ناك اذاغ س نهضيح مايأ دعب مايأ ةرشع نيلصي نهنأ تاضاحتسملا

 مدلا رمتسا ناغ س رشع دحآ موي نم رجفلا ةالص نيلصو نلسغ رشع

 . نهضيح مايآ ةالصلا نكرت

 لوق ىلعو ح ىراوحلا بآو ددعس ىبآ لوق :وه و تظفح اذكهو

 6 حيحص وهغ هظفحو ‘ تاضاحتسممل ١ ف هلات ام ذخأن هيو 6 ملعأ هللا و ؤ عيبرلا

 ٠ اندمتعا و انملع ١ ذه ىلع وأ ء ١ ذه ريغ اهيغو هي لومعملا وهو

 همحر ىق ايل ١ ديع نب دمحم نب ىلع نب دمحم هللا ريقفل ١ هبن ذ ريسأ هبتك

١ هلل ٠ عج ر ٠



 س ..١٥.

 نآ اهل سيلف ، مدلا اهب دم مث ث مايأ ةعبرأ ةآرملا ضيح ناك ااذاو

 : هللا همحر نسحلا نب دمحم لات ، ىلصتو لستغتو نيموي وآ اموي رظتنت

 ٠ مايألا ةرتعلا ف تناك ام نموي وآ ًاموب رظتنت

 : ديعس وبأ لئس : ةلأسم د

 رهظب ال محرلا ف انمكم ىقيبو ء اه رهط مايآ ق مدلا اهيتأي ةآرملا نع

 ؟ ال مأ لسغلا اهبلع بجيأ ، هتجرختساف

 ١ ذ ا كل ذ اهيلع ىرب ال اضعبو 4 اهيلع ن ا : لوقب اضعب ن ١ ىعم : ل انن

 ٠ هتجرختسا

 ؟ آاضيح كلذ نوكيأ ، ضيحلا مايآ ف هتجرختسا ناغ : تلق

 ٠ كلذ ىنبجعي ال : لاق

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : هريغ نمو : ةلأسم ده

 مث ‘ نبموي وأ اموي تلصو تلستغاو اهضيح مايأ ةدع تمتأ ةآرما ف

 اهيلع ٦ 6 فورلا دلا قازملا مد لثم وأ ك محللا مد لثم قيقر مد اهءاج

؟ كلسسغ



_ ١٥١ 

 ىلع لسغلا هيغ بجو اضئاف وأ آرطاق وأ الئاس مدلا ناك اذا : لاق

 مدلا كلذكو ث امهيغ لسغ الف ةردكلاو ةرفصلا امآ ث نيملسملا لوق رثكأ

 ملو رطقي ملو ضغي مل اذا كلذكو س لسغ هيف مزلي ال محرلا ف نمكملا

 ٠ ملعأ هللاو \ آضيح نوكي الغ ، لسي

 م هللا همحر ىحبصلا : ةلآسم وبع

 ّ امجرف نم جرخ هنأ همهتن امم اهرازا ىف امد ةأرملا تدجو اذاو

 مد اهجرف نم جرخ نم ىلع بجي ام هب بجيو س بجاو لاستغالا اهيلعأ

 نم جرخ هنآ حصي ىتح هيغ اهيلع ءىش ال مآ ، ةضاحتساو ضيح مكح نم

 ؟ اهجرف

 حص ناو مكحلاو ح ةنانئمطالا نم ىهو 0 هيلا بهذت ام ىلا كلذ : لاق

 ىلع ةضاحتسملا لسغ اهيلع ام لقف ؤ ضيحلا عضوم نم ج رغلا نم هجورخ

 : لوتو س لوقلا رثكأ وهو س لسغلا موزل ةضاحتسملا ىلع : لوقي نم لوق

 ٠ ملعأ هللاو \ ةضاحتسملا ىلع لسغ ال

 ىدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع خيشل ا نع : ةلأسم وهج

 ث

 : هللا همح ر

دنع نبتالصلا عمجت نأ اهل نأ اهمد رقب ال ىتلا ةضاحتسملا ةآرملا نا



_ ١٥٢ . 

 ىلوألا ةالص رخآ ىف اهل اهتالص نآ نيتالصلل اهعمج نوكيو س ةرورضلا

 ليللا ةالص نم ناتالصلا تناك : رثكلا ءاج اذكه س ةريخألا تقو لوأو

 ٠ نيملسملا لوق ضعب ىق اذه ، راهنلا ةالص نمو

 6 هبلع ردقنو اهنكمي ام ىلع اهتقو ىف ةالص لك ىلصت اهنا : لوقو

 دنع نبتال صلل عمجل ا اهل زيجي نم لوق ىلعو ص ريبكنلا وآ ءاميالاب ونو

 . امهعم رتولا اهل زوجي ةقشملاو رارطضالا

 نع ال وقت ظفخأو 6 امهعم عمجت نأ اهل سيلف > رهظلا ةنس امأو

 ، ىلوألا تقو لوآ ف ةرورضلا دنع نيتالصلا ممجت نأ اهل نآ انباحصأ

 ٠ ملعأ هللاو

 : دشار تنب ةخسنلا : ةلأسم دهب

 ق مد جورخب تسحأافخ 6 ةقرخم ةمكحمو تلسغ اذا ةضاحتسملا و

 ؟ اهوضو ضقتنبي له ، ج رغلا جراخ ىلع رهظي ملو س جرفلا

 ىنعم اه ؤوضو قحلب نأ نسحو 6 ًئسش ١ ذه 1 ظفحأ ال : تلاق

 ددرن اهي هبشأف 6 ىأر ةلاسم هذه تناك نا مامتلا و ضقنلا ق فرالنتخاا

٠ ملعأ هللاو ، جورفلا ىف ضئافلا ريغ مدلا



_ ١٥٣ 

 : ىحبصلا : ةلأسم وهب

 تمكحتو برغملا ةالصلو رهظلا ةالصل تلستغا اذا ةضاحتسملا ةأرملا فو

 { ةرخآلا ةالص ىلا تتبثو ، مدلا نم ءىش رهظي الئل جرفلا ىلع ةقرخب

 لستغت نآ اهيلع مآ ئ لوألا ء وضول ١ و لسغلا كل ذب ىلصت نأ اهل زوجيآأ

 ؟ ةرخآلا ةالصلل ىوننو

 لوألا لسغلاغ مدلا جورخ نم ثدح اهيلع ثدحب مل :اذا : باوجلا

 .لبق ءىش اهيلع ثدح ناو لسغلا كلذب ىلصت نآ زوجيو س فاك ءوضولاو

 ٠ ملعآ هلفا و ڵ ءوضولاو لسغلا اهيلعف ةالصاا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه

 ، ناضمر رهش نم اهيلع تناك مايآ لدب موصت تناك ةآرما نعو

 ؟ مامتلا لبت نم ضيحلا اهيلع عطت مث

 لصتلغ ، اهضيح نم ترهط اذاخ ك اهمايص اهيلع عطقني ال : ليق دف
 لبق هتماص تناك ام اهيلع دسف هلصت مل ناف ، اهيلع ىقب امب اهمايص

 . لدبلا نم ضيحلا

 لماح ىهو ئ ناضمر رهش ف مدلا اهانأآ ةآرما نعو : ةلأسم وبع

؟ ةالصلا تكرتو ترطخأف



 س ١٥٤

 ىضم ام لدبتو س تاولصلا كلت لدبتلغ اهمزلي ال كلذ نآ تنظ تناك ناغ

 ناك دقو ص هلفا ءاش نا ةرافك ىلا كلذ اهب غلبي الآ وجرآو س اهموص نم

 اهءاج اذا لماحلا نألا ، موصتو ىلصتو نيتالص لكل لستغت نأ اهل ىغبني

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و ؤ مايصلاو ةالصلا كرتت من مدلا

 : بوبحم نب دمحم : ةلأسم وج

 ةثالث ىلع انيب ١. رهط تآ رف ء مايآ ةنس اهضيح تقو نوكب ةآرما ف

 ١ ؟ لوألا اهتتول ةرظتنم ةالصلاو موصلا تكرتغ ك ماي

 موي لدب الا اهيلع سيلف ، اهتقو ىضقني نآ لبق اهعجار نا : لاقف

 حاضولا لاقو ، اهموص نم ىضم ام دسف مدلا اهدواعيي مل ناو ع موي ناكم

 . اعيمج نيهجولا ىف موي ناكم موي لدب الا اهيلع سيل : ةبقع نبا

 ؟ اهتقو اهيلع طلتخاغ س مدلا اهب جلف تضاح ةأرما نعو : ةلأسم دهج

 تظفح ام نهلدبتف كلت اهمايأ تقو رظنت مث هلك رهشلا موصت : لاقت

 . نهبغ مدلا اهيتأي ىتلا ىلا

 ىضم املغ 6 مايآ ةرشع اهتتو ناكو تضاح ةآرما نعو : ةلأسم وع

 ىنح تماصف ناضمر رهش ى كلذو نيموي وأ اموي رهطملا تآر مايآ ةنسمخ

؟ اهمايص زوجي له ث مايآ ةرشع متت نآ لبق اهدواع مث س رهطلا تأر



_ ١٥٥ 

 ةداعالا اهيلعو زوجي ال : لاق ٠

 اموي ترخأف ترهط مث س تضاح مث ى تماصغ ءاضقلا ىف تذخأ اذا

 ؟ نيموي وآ

 : دىمفي الو ه ديعتو ء ناضمر رهش ءاضت نم تماص تناك ام اهيلع دغ

 . ناضمر مايص نم ءىش اهينع

 : ديعس ايآ تلأسو : ةلأسم وبع

 . ناضمر ف اهضبح مايأ ف ةرهاط تحيصآ اذا ضئاحلا ةآرملا نع

 وأ ةرهاطلا مكح رهطلا رظنت نأ لبق رجفلا عولط ىف اهمكح نوكي

 ؟ ضيحلا مكح

 اهمكحو ت ةرهاط اهنأ ملعت ىتح ضئاح ىهف ًاضئاح تناك اذا ىعم : لاق

 اميف كلذ نوكي نآ الا ى ضئاحلا مكح ىدنع اهلبق امو رظنن ةعاس مكح

 ٠ اذه ىلع ىدنع ليلا رهاط ىمف & ليللا ىف الا هيغ رهطت نآ نكمي ال

 رهطلا تأرف ث رجفلا دعب اهرظن ةعاس مكح اهمكح ناك اذاف : هل تلق

 ء مويلا كلذ تماصو ضئاح ليللا ف ناك دقو رجفلا ىف ناك دقو ، رجفلا دعب

( ؟ اهلدب اهمزلبالو اهنع ىزجي له



١٥٦ 

 كلذ ىل نيبي ال : لاق ٠

 ةيواعم وبأ : ةلأسم وه :

 ؟ تحبصأ ىتح لستغت نأ تنا وتف ء ناضمر ف ليللا ف ةآزملا ترهط اذاو ة

 ىلع ىبآ نعو ، ناضمر نم ىضم ام لدب اهيلع نأ هللا دبع ىبأ نعغ

 ٠ ىلا بحأ وهو ث ةيواعم وبأ لوقب هبو س موب لدب الا اهيلع سيل : لاقت هنأ

 ، اهضيح مايآ تمتف ناضمر رهسث ىف ترهط ةآرما نعو : ةلاسم اهن

 كلذ تلكأ ۔ هيف نوكب رهطلا نآ نظت ى ذلا اهتتدع نم موب رخآ ناك املف

 نم مجصلا اهل لحي مل اذا اهضيح مايألا لدبلا ريغ اهيلع له ع موياا

 ؟ ضيحلا لجأ

 ٠ رهطت مل ام اهضيح مايآ ةدع ىف لكات نأ سأب الغ

 .ديعتو لسختلو ، لكألا نع كسمتلف نيبلا رهطلا تآر اذا : هريغ لاقو

 ٠ ادحاو موب مويلا كلذل موصلا

 رهطت اهنا نظت اهنأ الا ، اهضيح مايآ ىف كلذ ناك اذا : ديعس وبأ لاق

 اذاغ ث افالتخا كلذ ىف ملعآ الو س رهطت مل ام اهيلع سأب الف هيغ تلكأغ ث هيغ

٠ ىلا بحأ وه تءاس نا لكأت ليقو ، كسمت ليبق دقف هيغ ترهط



_ ,١٥٧ 

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : هريغ نمو : ةلأسم ه

 مامت لبق تضاح مث ، ناضمر رهش لدب وأ ةرافك ةمئاص ةأرما ى

 ؟ كلذ اهموي ةيقب تلكآو . رجفلا عولط دعي ترهطو © اهموص

 ، هرخآ وآ راهنلا لوآ ترهط ءاوس مات اهمايصو اهيلع داسف ال هنا

 ح اهيلع مويلا نا لب ع مويلا ةيقب لكألا نع كاسمالا راتخا نم تراتخا دقو

 ىدنعو & هلدبو ناضمر ف لكأت نأ اهل صخر ضعبو ، افيض الو امنا

 ٠ ملعآ هللا و % هلدي نم دشأ ناضمر نأ

 : ىرفاغملا : ةلأسم وه

 ةرمح وآ ح نمكم مد اهضيح مايآ ف ناضمر رهش ق اهءاج .اذا ةآرملا ق .

 هنماص ام لدب اهيلع سيل نمكملا مدلاو ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا نا

 ٠ ملعآ هللاو ئ فالتخا هيف نظأو ك نميف

 اهمايأ تضقنا اذا ضئاحلا ف دشار تنب ةخيشلا ة ةلاسم د
ةالص تدازو ئ مايآ ةرشع تلصو 4 مدلا اهم رمتساغ 6 راهنلا لوآ ةداتعملا



_ .١٥٨ . 

 ىلصتأ .. مدلا اهب رمنساو اهمايأ تضقنا اذاف \ رثع دحأ موي نم رهظاا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع آرارم اهب رمتسا اذا كلذكو ؟ رصعلا مآ رهظلا اهتالص لوأ

 لبق نم هتدوعت ىذلا تقولا ىف اهضيح ىف اهتداع نوكت : باوجلا

 ةبوسحم كلتو ، اهتضاحتسا ةرشع دعب اهتلص ىتلا ةالصلا ةدايز ىلع لمع ال

 ٠ ةضاحتسالا رثع تضقنا اذا اهضيح نم

 ناو س اهضيح نم ال اهرهط نم ةبوسحم ةالصلا كلت : ىحبصلا لان

 اذه ىلع برغملا ةثلاثلا ىفو س رصعلا تلصو تضاحتسا ةيناث اهي رمتسا

 ٠ ملعأ هلللا و

 : عرشلا نايب باتك نم اهلعل :. ةلاسم ده

 ؟ ةالحملا لدب اهمزلي

 ةالصلا لدب نع ءاسفنلا و ضئاحلا ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل

 ٠ ناضمر رهش ق .سافنلا و ضيحلا

٠ آريثك اميلست ملسو دمحم انييت . ىلع هلفا ىلص



_ ١٥١٨٩ 

 ديعس ىبآ نع اهنأ ىدنع : ةلاسم وهب :

 هنأ بسحأ اميف هللا باتك ىف هضرفو ةضيرف ضيحلا لسغ : لاقو

 وه رهطلا نا ليقغ ( نرهطت اذاغ نرهطي ىتح ) : ىلاعتو كرابت هلوت م

 ٠ لسخلا وه رهطتلاو ث ءاقنلا

 : ديعس وبأ لاقت : ةلأسم وج

 ىف رهطلا ضئاحلا تأر اذا هنأ انباحصأ لوت ىناعم ف جرخي هنأ ىعم
 هنا : مهلوق ضعب فو ث اهلبت اهيلت ىتلاو ةالصلا كلت ةالص اهيلعف تقو

 سيل هنا : مهوق ضعب فو ص اهتقو ىف ترهط ىتلا ةالصلا اهيلع سيل

 ٠ لسخلا اهنكمآو اهتقو ىف ترهط ىتلا ةالصلا الا اهيلع

 اذهو ء اهئاضقنا لبمت اهتتو ف اهتالصو اهتقو ءاضقنا لبق رهطتلاو

 كلذ نود اميغ تناك اهنألإ ّ لوقلا نم ىدنع جرخي ام حصآ ىدنع لوقلا

 ةالص ألو ء ةالصلل لسخلاب ةبطاخم رهطلا دعبو ع ةالصلا ةعونمم رهطلا لبت

 ٠ هب الا اهل

 تلستغا نا اهيغ ترهط ىتلا ةالصلا تفاخ نا اهنا : لوقأ ىنأ الا

 كردت مل لسغلا ىف ثدحأ نا لاح لك ىلع تناك اذا تلصو تمميت اهل

٠ هريغ اهيلع ءىش ال هنآ ج رخيف مميتلاب تلص اذاف اهنقو ق ةالصلا



_ ١٦٠ 

 هبسنأ لوألاغ س ءاملا دوجو دنع لسلاب اهديعت اهنأ ىدنع جرخيو

 ٠ طايتحالاب اذهو 6 مزاللاب ىدنع

 : ديعس وبآ لاق : ةلأسم وم

 ء انباحصأ لوق هبشب امب لصفلا اذه ى ليق ام عيمج جرخي هنأ ىعم

 6 كلذ عيمج جرخ دقو 4 اهلوأ نم ةالصلا رمأ ىف ناوت ريغ ىلع ناك اذاغ

 ىدنع ج رخي ام هبسنأغ ، ىناوتمللا كلذب ةملاس تناك ام ناون ىلع تناك ولو

 ردقب ء ةرضاحلا ةالصلا تقو ىضم اذا هنأ اذه وحن ىف انباحصأ لوق ىف

 ىناعم ىف ضيحلا ىتأب نآ لبق اهلامكب اهتلصو ترهطت ةالصلا ىلا تماق ول ام

 ٠ ةالصلا كلت لدبب ةرومآم تناك ء رابتعالا

 ىقبيف ناوتي ملو آدح ةالصلا كلت نم اهيلع ىقبي رابتعالا ف تناك ولو

 ٠ ترهط اذا ةالصلا ةداعا اهيلع نكي مل هب الا ةالصلا متت مل ام دح اهيلع

 : ديعس ابآ ىنعأ هنعو : ةلاسم ده

 مايأ ف ترهط اذا ضئاحلا نأ انباحصأ لوق ىناعم ف جرخي هنآ ىعم

 ءاضقنا دعب اهضيح نم اهرهط ى اهمزلي ام وحن ةالص تقو ف اهضيح

 اذه بحاص عم قرف الو ، فالتخالا ىناعمب لوقلا نم ىضم امم اهضيح

 ، رهطلا توبث ىف ضيحلا مامت دعب وآ ، ضيحلا مايأ ىف اهرهط نم لوقلا

٠ ةراهطلا ىف ةالصلا توبثو



 س ١٦١

 رهطلا ناك اذا مدلا ةعجر رظتنت نآ اهل نآ مهلونت ضعب ف جرخي دتو

 اهل مت ناغ ث ةداعا اهيلع نكي مل ضيحلا اهعجار اذاغ ، ضيحلا مايآ ف

 ةالصلا رظتنت نآ اهل نأ مهلوق نم نأ بسحأو ث ةداعالا اهيلع ناك رهطلا

 ٠ نيتالصلاو

 نم ىنم كشلاو ث ةليل وآ آموي رظتنت نآ اهل نآ مهلوق نم نآ بسحأو

 ح شحافلا هبشي ىدنع اذهو ص ىنعملا اذهب ةليلو اموي رظتنت نآ مهلوق

 حصأو ث اهلك اهضيح مايآ ف رظتنت اهنأ جرخيف ، ضيحلا لقأ : ليق دق هنأل

 كرت ىف رذعلا اهل ناك امناو ، ةالصلاو لسغلا رهاظلا ىلع ليق ام ىناعم
 . ةالصلا ىنعم تبث ضيحلا ىنعم لازام ىتمف ، ضيحلا ةضراعمل ةالصلا

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ه

 كلت الا ءاضق اهيلع سيلف ، ةالص تقو ف رهطلا ةآرملا تآر اذا : ليقو

 اهيلع سيلغ ، ليللا فصن دعب ترهط اذاو ث اهيغ رهطلا تأر ىنلا ةالصلا

 ٠ ةمتعلا ةالص

 ق ترهط ولو % رفوتو ةمنعلا ةالص اهيلعغ فصنلا ف ترهط نا و

 ٠ رصعلا ىلصت اهناف رصعلا ىف ترهط اذاو ، رخآلا فصنلا

( ١١ ج نئ ١ زخل ا ١١ م (



١٦٢ 

 سيلف س بيغملل سمسستلا رفصت نآ دعب نم ترهط .اذ٫ : هللا دبع وبآ لات

 ٠ ةيقن ءاضيب سمنلا و ترهط اذا رصعلا ىلصن امنأو ٠٧ ةالص اهياع

 نم تماقف ةالص تقو ق رهطلا ضئاحلا تأر اذاو : باتكلا نمو

 ناوتت ملو ع ةالصلا كلت تقو تاف ىتح اهسلغ نم غرفت ملف لسغلل اهنيح

 ٠ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع سيلف ذ

 ىف ترهطف ث مايآ ةنس ضيحلا ىف اهتقو ناك ةأرما نعو : باتكلا نمو
 لصت ملغ س تسلا غلبت ىتح ةالصلا نع سلجت نآ اهيلع نأ تنظغ ثالث

 نوكي الآ وجرنو ث ةالصلاو موصلا لدبتلف مصت ملو س تسلا مامت ىلا

 . دمعتت ملو تلهج اهنأل ، كلذ ريغ اهيذع

 6 مدلا 7 ىدامن مث 6 مايآ ةعبرأ اه رق ناكوم اهئرقل تضاح ةأرماو

 ؟ تلاس مث ؤ ًاضيح الا كلذ ىرت ال س آرنثع تغلب ىتح لكأت ىهو

 لدبثلف ث لدبلا ريغ اهيلع نوكي الأ وجرنو ، تعنص اميغ تءاسأ دقف
 نيموي ولأ موي اهئرق ماي دعب ةالصلا نم تكرت ام ىضقتو س ترطفآ ام

 رخؤتف فعضت نأ الا دحاو ماقم ف رشعلا نم ىقب ام ةالصلا لدبتو

 ٠ تيوق اذا هلدبت ىتح ىقب ام

 6 ضاخ اهنآ بسحتو ةالصلا تكرت ا ذا ةأرملا كلذكو : باتكلا نمو

٠ ةالصلا نم تكرت ام لدب اهيلعف لماح اهنل اهل نابتسا مث



١٦٣ 

 وهغ سافنلا مايآو ضيحلا نيب اميف ناك رهط لكو : بانكلا نمو
 ةالص لكو ث دعب نمو لبق نم مدلا اهيغ تأر ىنلا مايذلا كلت نم بوسحم

 بقعي ملو ع سافنلاو ضيحلا نم نيبلا رهطلا ةرهاط ىهو ةآرملا ىلع تنآ

 كلذ ناك ناو ص اهلدب اهيلعف ، اهلصت ملو اهتقو دعب وأ اهتقو ىف مد كلذ

 مامتل راظتنا ةالصلا تكرت ‘ لسغلا ترخآو رهطلا تأرو اهتقو ف

 باتري ال ىذلا نيبلا رهطلا تأر اذا ىغبني ناكو ع كلذ بحأ نكأ ملف ع مدلا

 ٠. ىلصتو لستغت نآ هيف

 ئ اهلدب اهمزلي الآ وجرأف ح مدلا اهعجار مث & اهتقو ىف ةالص تكرت ناف

 ذم اهكرت ةالص لك لدبت الأ بحأف ، رهطلا اهل متو ، مدلا اهعجاري مل نأو

 ٠ ةلاهجلا لاحل كلذ ريغ اهيلع نوكي الآ وجرأو ، تلستغا نآ ىلا ترهط

 ىلصت الو « لستغت الو 4 نيبلا رهطلا ىرنو اهتتو ىضقنب ىتلا امآ و

 لدب اهيلعف ز كلذ ريغ بيسل وآ ئ مدلا ةعجرل آراظتنا ةالصلا توفت ىنح

 مدلا اهعجا رب دوع نوكت نأ الا هريغ وآ ىلع ىبآ نعو 6 ةرافكلا و ةالصلا

 . ةرافك اهيلع نوكب الآ وجرأغ ئ اهتقو ءاضقنا دعي

 : هللا همحر نسحلا نيب دمحم لاق : باتكلا نمو

 ليق دق انيب آرهط اهضيح مايآ ف ترهط اذا ةآرملا نأ هب ذخان ىذلا

. ةرهاط ىهو تكرتام لدبتف لعفت مل ناغ ، ىلصتو لستغت نآ



١٦٤ 

 : دمحم ىبأ مم اج نمو : ةلأسم وبع

 ؟ ةالصلا تقو لخد دتو 0 مدلا

 ، ترهط اذا اهتداعا اهيلعف تقولا لخد دتو تضاح اذا : مهضعب لاتغ

 تلصو ث ترهطنت ول ام ردنتي تقولا نم لخد دقنو تضاح اذا : مهضعب لاقو

 تناك ناو س ترهط اذا اهءاضق اهيلع نأ تضاح ىنح اهترخآف اهتالص تضق

 ٠ اهيلع ءاضق الف كلذ نود

 تقو ف تضاح اذا اهيلع ءاضق الأ ىري هناف انيفلاخم ضعب امأو

 اذاف س تقولا ىف اهل ةعسوتلاب ةالصلا رخؤت نآ اهلإ ناك اهنأل ء ةالصلا

 ضيحلاب ةالصلا نم تعنم مث ع هيغ ةالصلا رخؤت نآ اهل ناك تقو ىف تضاح

 نوكت نأ الا ، اهيلع ةداعا الو ى اهتالصل ةعيضم نكت مل ى اهيلع ثداحلا

 تقولا ىف نكي مل ىلصت نأ تدارأ ول لاح ىف وأ ، ةالصلا تقو ىلا اهترخآ دق

 ٠ ملعأ هللاو ، ةجحلا باب ىف ىوق انباحصأ لوقو ث ةالصلا هب ىضقت ام

 اهنكمي ال ىذلا ريسيلا تقولا نم ىقب دنقو س ترهط اذا ًاضيآ اوفلتخاو

 ترهط اهنكل ڵ ةالصلا كلت ءاهقفلا ضعب اهيلع ىأرغ س ةالصلاو رهطتلا هيغ

٠ نورخآ ةالصلا اهنع طقسأو ث تقولا ىف ىهو



_ ١٦٥ 

 فارشألا باتك نمو : ةلأسم دج :

 ةمطافل لانت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 ىلع ملعلا لهأ عمجأو « ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذا » : سحج تنب

 ١ وعمجأآو 0،ءاضنتلا اهيلع بجيف ت اهضيح م ابأ ق اهيلع ةالص ال ض احلا نأ

 . ناضمر رهش ىف اهضيح مايأ هرطفت ىذلا موصلا ءاضق اهيلع نأ

 لوق ىنعم ىلع تباث هلك اذه ىف مهلو نآ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ٠ انباحصأ

 سيلف س رصعلا ةالص تقو ىف رهطلا تآر ةأرما اميآو : ةلأسم و

 تأر ناو ، رصعلا اهيلع سيلغ برغملا تقو ىف رهطملا تآر ناو ، رهطلا اهيلع

 ٠ برغملا ةالص اهيلع سيلف ع ءاسثعلا تقو ف :رهطلا

 ةالص اهيلع سيلغ ث ارهط رت ملو ليللا اهنج اذا لوقي ميبرلا ناكو
 ءاشعلا هلعل س لسغلا اهيلع سيلف رهطلا تآر ناو س رنو الو حبصت ىتح

 سمشلاو رصعملا دعب رهطلا تآر ناو ، ةبجاو ةنس رتولاو س رتولا اهيلعو

 ٠ رصعلا ىلصتلخ ةيقن ءاضيب

 دعم كلذ اهل نبينو 6 ليللا ف اهضيح نم ترهط اذا : ديعس وبآ لات

% لسغلا اهيلع سيلو ع رتولا ىلصتو ء لسغلا اهيلعف ث ليللا فصن ءاضقنا



_ ١٦٦ 

 4 ةمتعلا ةالص ق ىه 6 ملعلا لهأ عم ءاستعلاو باتكلا نم فيرحت نكي نا

 ٠ ةدايز ةرفصلا ق سبل مث دا رأ هنآ ىعم امناو 6 ىعم كلذك وعم

 : عيبرلا لاقو ةلاسم وبع

 ء ةرافك اهيلع سيلف ع ةالصلا كلت اهتتاف ىتح غ رفت ملف لسغت تماق اذا

 ٠ ةالصلا كلن ءاضق اهيلعف تعنص ىه امناو

 لسغلا بايسأ قف طرفت ملف ةالصلا تنو ىف تماق نا : ديعس وبأ لاق

 تاقوأ ىف تطرف ناو س اهيلع ءىش الو س هب الا ةراهط هب اهل موقي ال ىذلا

 ٠ ةرافك اهيلع سيل : ضعب لاتقو ي ةعيضم ىهف لسغلاب تلغاسشت مث ك ةدالصلا

 تماقف ث ءىش ةالصلا تقو نم ىضم دتو ، ترهط امنا ناك ناو

 ، نيملسملا لوق ىف هب الا ةالصلا اهنكمي ال السغ هب تلغاشتف ، لسخلا ىلا

 لدب الو ع اهبلع ءىش ال ليق دقف ى لسغلا نم اهغارف لبق ةالصلا تقو ءاضقنا و

 هوجو ىلع لسغلا ى اهلغاسشنو س لاح ىلع اهيلصت ليقو ث ةالصلا كلتل

 ٠ دحاو ىنعم ىلع هلك لمحي ال

 ء اهئرق مايآ ىهو “ ةالص تقو ف رهطلا تأر ةأرما نعو : ةلأسم وبع

 ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع له ، مدلا تأر لسخلل تأيهت اماف

٠ ال : ل انم



_ :١٦٧ 

 ول ام ردقي ةالصلا تقو ٢ ةرهاط ىهو طرفت مل اذا : درعس وبأ لاق

 ىلع تطرف ناو ى اهيلع ةداعا الف اذكه ناك ناغ تلصو ، لسخلا ىلا تماق

 ٠ ترهط اذا ةالصلا كلت لدب اهيلع ليق دنف ةفصلا هذه

 : رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم وه

 هيلع هللا ىلص ىبنلل تلاقغ ، تضيحتسا سثحج تنب ةيمج نآ انل ركذ
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهل لاقف ٠ آاجث مدلا جثأ ىنا : ملسو

 ٠ ةالصلا ىلا تماق اذا « كلذ ىف ىرفنت ىنعي ىمحلت «

  

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 رت ملو نيب آرهط تأر اذاف ، اهسافن ىف مدلا اهنع عطقنا ةآرملا ف ليقو

 هذه ىلع تناك اذا ىلصتو ، تدلو ام نيح نم لسغت اهناف مدلا نم ائيش

 . اهتعماجمب سأب ال مث ، مايآ ةثالث اهجوز اهؤطي ال ليقو ث ةفصلا

 ءاضتنا دعي نم ةرفص تأر اذا : ءاسفنلا ق لات : باتكلا نمو

 ؟ اضئاح نوكت له © نيعبرألا دعي نه رشعو نيعبرألا

 تدعق ىتلا رشعلا دعب ضيح وهغ ، طيبغ رمحآ مد آديب ىتح ال : لاق

 ة رفص مث م د اهء اج ن اغ { اهيف ء ىش الف ة رفصل ١ امآ و ء نيعبرألا ١ دعب اهبغ

. ضيح وهف



_ ١٦٨ 

 ةعسىن تقو اهلا ةأرما نع ؤ هللاا همحر ىلع نه ىسوم نعو : باتكلا نمو

 ترهطو عبا رلا دلو مت . دالوأ ةتالث كلذ ىلع تدلو دق اهساقن ق مايآ

 باصآ دنو ؤ مايأ ةرشع تلص نأ دعب نم اهعجا ر مث ٧ تلصو عبس ىلع

 ؟ عقو آداسغف ىرن امغ ، اهجوز اهنم

 ٠ ملعآ هللاو ے ضيح وهغ رشعلا دعب ناك ام نا

 لوأ نم ترهط ام ىلع اهديلاوم لوآ ىف اهتدع ءاسفنلاو :ا باتكلا نمو
 اهتقو دنع رثكأ وآ لنآ ديلا وم ةئالث ىلا تقولا كلذ نع كرحتت ىتح ك دلو

 تكرتو اهل انقو كلذ ناك ديلاوم ةثالث دعب مبارلا دلولا ءاج اذاف _ لوألا

 ٠ لوألا

 لقأ سافنلل سيل لاق نم لاقو ع ناعوبسأ سافنلا لقأ : لاق نم لاقو
 ديلاوم ةثالت ىلا تقولا كلذ نع لوحتت ىتح 6 دلو لوأ ف هبلع ترهط ام الا

 ملو ح تلصو تلسغ مدلا رن ملو تدلو اذا : لان نملاننوء كل انفصو امك

 ٠ مايآ ةثالث دعب الا اهجوز اهبرقب
 ملغ مدلا اهب رمتسا مث 6 دلو لوآ ةآرملا تدلو ١ ذا : كات نم لاقو

 ةضاحتسم كلذ دعي نوكت مث 6 اموي نيعبرألا ىلا اهتقو : لاق نم لاق ح عطقني

 ٠ مدلا اهب رمتسا ١ ذا ضئاح رشع دعي ىه مث 6 رشع ىلا ىلصنو لسعنت

 غ موي نيعست ىلا : اا نم لاقو ث اموي نيتس ىلا : لاق نم لاقو

ملو نيتس ىلا تغلب اذاف 3 اموي نيتس ىلا لوقي نم لوقب ذخأن نحتو



_ ١٦٩١ 

 . مامتلا و عمجلا ق كل انفصو امك مايآ ةرشع تلصو تلسغ مدلا عطقني

 كلذك لعفت { اهضبح مايآ را دقم ةالصلل تكرن مدلا اهي ما دو رشعلا ترم ناغ

 دعب اهضيح مايآ رادقم ع دتو ارشع ىلصتو لسن ى مدلا اهب ما د ام

 ٠ مدلا مطقني ىتح رشعلا

 لوحتت ىتح اهتقو وهف س هب ذخأن ام ىلع اتقو اهل نيتسلا تراص اذاف

 عدتو 6 اهل ًاتخو عبل رلا نوكم من ‘ كل انفصو امك 6 ديلا وم ةتالث ىلا هنع

 ٠ دلوملا لوآ ىف ىذلا لوألا تقولا

 تنم ة ديبع اهمأ نع ةديبع تنب ةن اهج ىننتث دحو : ةلسم وج

 : ةديبع ىبا

 اهتانب ةدالو ىفو ث اموي نيسمخ روكذلا اهينبي ةدالو ىف دعقت تناك اهنأ

 زئاج كلذ : لاقغ ةديبع ايأ ىدلاو تلأسف : ةديبع تلاقف س رهسآ ةثالث

 ٠ رهشآ ةئالث ىدعقاف

 : ديعس وبأ لانق : ةلأسم ويج

 : اولاق مهنأ سافنلا رثكأ ف انباحصأ لوق ىناعم ىف جرخي هنآ ىعم

 ىناعمب ليقو ، اموي نوتس هرثكأ نا : مهلوق ضعب ىو ث اموي نوعبأ هرثكأ

 مهلوق ىناعم رثكأو ى اذه نم رثكأ ملعأ الو ، آاموب نوعست هرثكأ نا : مهلوق

٠ اموي نوعبرأ هرثكأ نآ نيعبرألاب جرخي



_ .١٧٠ 

 وهو ء موي نيعبرأ نم لقأب هرثكأ ىف لاق مهنم آدحأ نأ ملعآ الو

 هنأل ، نيعبرألاو نيعستلا نيب ليواقألا هذه ىناعم تتبث ااذا ، كلذ نيب اميغ

 ، نيسمخلا ىف كلذ زوجي الو ، نوعبرأ هرثكأ : لاقي نوكي نأ لمتحي ال

 امهانعم هتحلب امهنيب اميغ هلقأو هرثكأ ىف تبث ام لكو ث نيتسلا ف تيبث اذا

 ىدنع ٠

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم ادهج

 6 موصتو ىلصت نأ اهيلعف 6 اهسسافن مايآ ف رهطلا ءاسفنلا تدجو ١ ذاو

 ىدنع اهمزلت الو س لدبت نأ ىنبجعيغ كلذ تلهج ناغ ى رظتنت نآ اهل سيلو

 . ملعآ هللاو ، اذه لثم ىف لهجلا ىلع ةرافك

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا : ةلاسم 3

 اذا عنصت فيك مايألا نم مك ىلع لوألا اهسافن فرعت مل اذا ءاسفنلاو

 ؟ مايأ ةرشع دعب ىناثلا ف مدلا اهنع عطقنا

 ةرشع سافنلا لقأ ىناثلا سافنلا ىف ةالصلا كرتت نأ ىنبجعي : لات

© مايآ ةربثع ىلصتغف ث رشعلا دعب مدلا اهب رمتسا ناو مدلا عطقنا :اذا مايأ



_ .١٧١ 

 ىهو > اهنندوعت ىتلا اهضيح مايآ ةالصلا كرنتو 6 رشع ىداحلا نم ةالصو

 ٠ ملعآ هللا و ك تدلو ذم اموي نبعبرأ اهجوز عنمتو ةضاحتسملا ةلزنمب

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم وبع

 دقغ ، هقلخ ضعب وأ ، هقلخ نابتسا دق آطقس ةآرملا تطقسأ اذاو

 اهنطب ىف ىقب ام اهتدع ضقنت مل رخآ اهنطب ىف ناك ناف ، ةدعلا تضقنا

 ٠ سايعل ا نب هللا دبع نع كلذ انغلبو ؤ ةديبع وبآ كلذب ىنثدح ، ءىش

 ىضقنت الف وحنلا كلذ ىلع تطقسأ ناو ، اهجوز اهنع ىفوتملا امأو

 اهتدعو ح اعيمج اهلمح عضت نأ دعبو ، رشعو رهسشآ ةعبرأ دعب الا اهتدع

 ح هقلخ ضعب الو ، هتلخ نبتسي مل طقس تطقسأ اذاو ، نيلجألا دعبأ

 ٠ ةدمعلا هب ىضقنتن الو ، طقسب سيلف

 ةقرف كلكو > ناعللاو علخلاو ءاليالاو ك ثالثلا ريغو ثدالثلا قالطو

 ، ةمألاو ةرحلا ةملسملا ةآرملا ءاوس ث هلك اذه ف ةآرملاو لجرلا نم تعقو

 . ءاوس كلذ ىف دلولا مأو ةيباتكلاو ةربدملاو ء باتكلا لهأ نم ةآرملاو

 : هللاا همحر بوبحم نب دمحم ب ١ وج نم : ةلأسم وبع

 له ، مايأ ةتس ف ترهط مث ، امد هنبصف تطقسأ ةأرما نعو

؟ اهآطي نأ اهجوزل



_ ١٧٢ 

 كلذب ىضقنت الو س آموي نوعبرأ ىضقنت ىتح اطي نأ هل ىرأ الف

 ٠ الغ مدلا اماغ طقس هنآ اهل نيبتب انيب اقلخ طقست ىنح اهتدع

 : ىراوحلا ىبآ باوج نم : ةلاسم ده

 لحب له أ دلت موي ةرهاط ىهو مدلا ىرن الو دلت ةأرما ف تركذو

 دالوأ ةثالث تلو دقو 6 اهنالصو اهموص متب لهو ؟ اه ؤطو اهجوزا

 ؟ اذه ىلع

 تناك اذاف س ةدحاو ةعاس سافنلا نا : ليق دقف س تفصو ام ىلعغ

 تلسغ دق تناك ناف ث دلولا دعب لسغلا نم دب الف ، امد رت مل ةآرملا هذه

 دعبو ، ةعاسلا كلت دعب كلذ ىلع اهجوز اهئطو مش ؤ امد رتملو تدلو ام دعب

 ملو ٨ كلذ ىلع تماصو تلص اذا كلذكو ص هتآرما هيلع دسفت مل لسغلا

 ٠ اهتالصو اهموص مت دقف ، اههوص تضق ىتح امد رت

 ؟ دلو وه : ناسنلا نلقف امد ناك اذا طقسلا نعو : ةلأسم هه

 ٠ دلو :وه ءاسنلا نلق اذا ءاسفنلا ةدع اهيلعو سافن طقسلا : لاق

 وه : لاق نم لاقغ طقسلا ف انباحصآ فلنخا : ديعس وبأ لاقو

 ٠ هقلخ نيعتب ىنح اس افن نوكب ال : لات نم لاقو ء امد ناك ولو سافن

 وهو & س افن وهف 6 ةقلخم ربع وآ ةقلخم ةغضم ن اك ا ذ ١ : ل انن نم ل اتتو

٠ ىلا بحل



 : ديعس ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 ح رهشأ ةتالث وآ مايآ ةسمخو نيرهش ضيحلا اهنع عطقن ١ ةأرم ١

 ‘ رهشلا فصخ آرهشو آرهش اهب ما د ريثك مد اهء اج مث % لماح اهنآ تنلظف

 ؟ اهموصو اهتالص ف عنصت فيك ، طقس رت ملو

 ، ىلصنو لسغت نأ لمح اهل نيبتي ملو ث ةيبرتسم تناك اذا اذهل بحأف

 ٠ ةبيرلا اهنع بهذي لاح اهل نيبتي ىتح طايتحالا ىلع لماح اهنأك

 : ةديبع ىبأل باوج نمو : ةلاسم ده

 دعقت امك ةالصلا نع طقسلل دعقت اهناف تطقسأ اذا ةآرملا امأو

 لبق دقف { آ ركم تناك ن ١ و اهتقو وهف م دقت دق تقو اهل ن اك ن اف ؤ س افنال

 ةفص امآ و ؤ بف ١ وص كل ذ لكو 6 اموي نتس ليق و ؤ ام وب نعي ر دعتت

 ٠ فالتخاب كلذ ق ليق دنغ ؤ دلولل كلذ ف دعقت امك هيف دعقن ىذلا طقسللا

 ىتح : لاتق نم لاقو ث ؟دعاصف ةقلعلا نم هل دعقت اهنا : لاق نم لاقف

 طسوأو ، هقلخ نيبتي ىتح : لاق نم لاقو ، ةقلخم ريغ وآ ةقلخم ةغضم نوكت

 ٠ ةغضملا ىف كلذ

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



_ ١٧٤ 

 : ناديبع نبا : هريغ نمو : ةلاسم .

 هذهل ىنبجعب ىذلاو ث نيملسملا لوق رثكآ ىلع ًاسافن نوكت ال ةقلعلا نآ

 ىلصتو لستغت مث و ليق نم اهتدوع ىتلا اهضيح مايآ ةالصلا كرتت نأ ةآرملا

 ٠ اهبآد اذه نوكيو 0 مدلا اهنع عنقت مل ولو & مايأ ةرشع

 : لوقف ةغضملا امآو ث اموي نيعبرأ اهجوز اهنع منتميف ءطولا ف امأو

 كل تفصو ام ةغضملا ىف لعفت نأ ىنبجعيو س سافنلا مايأ اهيف دعقت اهنا

 ٠ ملعأ هللا وپ 6 ةتلعللا ق

 : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ا نع : ةلأسم ج

 ؟ اهتدالو نيح ةالصلا ةآرملا كرتت ىتم لئاس لآس

 عضت ىتح ةالصلا كرتن الآ نيملسلا لاوقأ نم هبحأ ىذلا : باوجلا

 جرخ اذا لسغلا امأو ، تاريبكت سمخ ريبكتب ولو تردق ام ىلصتو 5 اهلمح

 ٠ ةضاحتسملا عنصت امك عنصتف مد اهنم

 6 اهملع لسغ الف ةرمح وآ ةردك وأ ةرفص وآ ءام اهنم جرخ اذا امأو

 ٠ ملعأ هللا و ٨٧ هدحو عضوملا لسغ اهيلعو

 : ناديبع نبا : ةلاسم ده

بجيأ ، هنعضو ىذلا ريغ دلو اهنطب ىف ىهو تعضو لماح ةآرما فو



_ ١٧٥ 

 عنميو موصلاو ةالصلا عدتو دلو اهنطب ف دعب هنأل ؟ ال مآ سافن اهيلع

 ؟ ال مآ ىنعملا اذه ىلع اهجوز

 تدلو اذا ةالصلا كرت ةآرملا هذهل زئاج لوق فالتخا كلذ ىف : باوجلا

 : لوقو س اهؤطو هل زوجي ال اهجوز كلذكو ، :رخآ اهنطب ىف ىقبو 0 داو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهلمح عبمج عضت نأ ال ١ ةالصلا كرتن اهل رزروجي ال

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهب

 تسفن اذا هنآ ع انباحصأ لوق ىناعم ف جرخي هنا ىعم : ديعس وبأ لاق

 لقأ ناك ولو ، اهسافن نوكي تقو ىلع هيف ترهطف & اهسافن لوآ ةأرملا

 رهطلا لقأ وهو ث آرهط همكح نوكي ام كلذ دعب ترهطف س سافنلا تاقوأ

 ٠ آضيح كلذ دعب مدلا اهءاج مث ث هعم

 نوكي ام لقأ ف ارهط نوكب ىذلا تقولا كلذ ليت مدلا اهءاج ناغ

 ناك ناو سافن وهف س هسفن ىذملا سافنلا نم لقأو س هعم سافنلا رثكأ

 ٠ ةضاحتسا وهف سافنلا نوكي ام رثكأو ، رهطلا لقأ نوكي ام لقأ ف

 آمد .رت ملو تدلو اذا ةأرملا نع نسحلا ابأ تلأس : ةلاسم

 رت مل ام اسافنل هلك كلذ نوكي له ء رهطلا نود ام وأ ةردك وآ ةرفص الا

؟ نيعلا رهطلا



١٧٦ 

 ٠ ءاسن ىهو آرهط رت مل ام سافن كلذ نأ ىدنع اذكه : لانت

 ناضمر رهش ءاضتنا دعم نم مدلا ةأرملا عجار !ذاو : ةلأسم وهم

 ؟ اهسافن نم ةيقب ف

 اهئطو ناو ؤ ةرهاط تناك اذا اهسافن مايأ ىفف ثماص ام مات اهموصف

 ٠ هنآرما هيلع دسفت الو ئ ء اسسأ دقف رهطلا مايآ ق اهجوز

 : ديعس وبأ لانت : ةلسم وه

 تبث ، مدلا رن ملو ، رهطلا تآرف ةأرملا تدلو اذاو ع ضيحلا ف ضئافلا

 ٠ ضيحلا مايأ ف رهطلا ف تبث ام ةالصلا ىناعم ف ىدنع

 تلستغا ترهط اذا اهنأ مهلوق نم هنآ الا ، كلذ ركذ ىضم دقو

 ىف طايتحا ىدنع اذهو س مايأ ةثالث ىلا اهأطي الأ اهجوز رمؤيو س تلصو

 { ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا ف ىهغ تدلو نآ دعب رهطلا رن مل اذاو ى ءطولا

 ٠ اضئاف كلذ ناك اذا ءاسفنلا ةلزنمب كلذ هبشأ امو

 ف جرخي دخف رهطلا ىرن نأ رين نم هلك كلذ عاطقنا ق كلذكو

 بجيام رن مل امو ء ضيحلا ف وه امك م. رهطلا ةلزنمب كلذ نأ مهلوق ضعب

تقو ىلا ءاسفن مهلوت ىناعم ف مهدنع ىهغ س سافنلا نم رهطلا هب



_ ١٧٧ 

 هدنع اهيلع ناك لئاس مد اهبو ى هبحاص دنع تقولا كلذ تغلب اذاف

 اهب سيلو س تقولا كلذ ءاج اذاو ، ةضاحتسملا ةلزنمب ىلصتو لستغت نأ

 ٠ كلذ هبسثآ ام وأ ةردك وأ ةرفص اهب ناك ولو « تلصو تلستغ! ، ضئاخ مد

 دنع ءام اهنم جرخي ناك اذا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم ه

 ىشثتحتو آضوتت نآ اهبلع له ث ةالصلا ترضحو ء اهنع عطقني ال ث ةدالولا

 ؟ لاحلا هذه ىلع ىلصتو

 : لاق آدحأ نآ ملعأ الو س ةالصلا اهيلع نا ليق دق هنا ىعم : لاق

 : ليق دقغ ، اقفتا دق ىداهلا نوكي نآ الا س ءاملا ىف ةالصاهيلع سيل هنا

 ٠ ءام ناك ولو مد جرخي مل ولو ، اهيلع ةالص الف ىداهلا انقفتا اذا هنا

 ٠ ىدنع كلذ اهيلع ناك ىشتحتو ىجننتست نآ اهنكمأ ناف ءاسنثتحالا امأو

 له ء ءامل اي تأضونتو تضشتنحا و ء اسنشتحالا اهنكمآ ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ دعب مميت اهيلع

 . ءاشتحالاب كسمتسا دق ناك مميت اهيلع ملعأ ال : لاق

 ىلع ضاف اذا مميت اهيلع له ء اشتحالاب كسمنتسب مل ناف : هل ثتلق

 ؟ ءاسشنتحالا

( ١١ ج نئازخلا - ١٢ م )



_ ١٧٨ 

 ىتلا تالئاسلا تاساجنلا نم مميتلاف تأضون اذا اهنا ىمم : لات

 اهيلع بجوي اضعب نأ بسحأغ ٨٧ ىدنع لوقلا نم فالتخا كسمتسىت ال

 . هيلا هغولبو ، اهيلع ءوضولا توبثل مميتلا اهيلع ىري ال اضعبو ث مميتلا

 ؟ ةالصلا لدب اهيلع له ، اهنم لهجب تحت مل ناخ : هل تلق

 نع ةساجنلا اهنع كسمي امم ءاسشتحالا ناك اذا هنا ىعم : لات

 له هترنكل لاح ىلع وه كسمتسب الو ح اهندب نم .رهاطلا نم ءىش

 ؟ ءاشنحالا اهيلع

 : ىدنع اذكه : لان

 : دبعس وبأ لات : ةلأسم .

 ةردك وآ ةرفص تآرو امد رن ملو 6 تدلو ١ ذا ةآرم ا ق ليق هنآ ىعم

 6 ١ ذه رغ ملعأ الو % ء اسفن نوكت اهن ضيحلا ىنعم هبشب ام وأ ة رمح وأ

 ضيحلا نألا ڵ ضيحلا ريغ اذهو “ ىنعملا نم قافتالاب ىدنع جرخيو

 ه آضيح هلعجي ضعبغ ث مد مدقت ريغب ةرمحلاو ةردكلاو ةرفصلا ىف فلتخيب

 ٠ ناسا رخ لهآ نم انباحصأ نع كلذ دجويو

 ىنعملا ف ضيحلا ف مدلا مدقتي ىتح ضيح نوكي ال : لاتق نم لانو

ملو امد رن مل ولو ىداهلا اقفنا اذا وثؤلملا ىبآ نع ىورب دقو ؤ{& ةنسلاو



_ ١٧٩ 

 ملو تدلو اذا اهنلا : لين دقو ، سافنلا ىنعمل ةالصلا كرتت اهنأ دعب دلت

 ىذلا رهطلا رت مل ام ةالصلا تكرت ةرمح الو ةردك الو امد الو ةرفص رت

 ٠ رهاطلا ماكحأ ىف هلخاد هب نوتتت

 مايآ اهل متي ىتح اهجوز اهؤطي الو ىلصت اهنا : لات نم لاتقو

 ، ةالصلا اهيلعف ع نيب آرهط تدلو نيح ترهط ةأرملا هذه نأ ولو ء سافنلا

 ٠ مايآ ةثالث اهجوز اهؤطي الو

 لبق ترهط ةآرملا نآ : ةباحصلا ىلا كلذ عفري ى رثؤملا ىبأ نع ىوريو

 ىف ىنعملا ف هنأك ث أطت الأ انرمأ : لاتغ ، اهجوزل تضرعتف اهتنفو ءاضقنا

 ٠ كلذ حرصي سيلو ، ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ىلا هيوري هنآ كلذ

 امناو ، قافتا ىنعم سافنلاو ضيحلا ف ملعأ ال : ديعس وبأ لانو

 ٠ :رايتخالا قيرط نم ملعلا لهآ تالاقم هيغ ءىنت ىدنع

 ؟ ضيحلا ىلع سايق سافنلا وآ ، سافنلا ىلع سايق ضيحلاغ : هل لين

 سايق امهدحأ نا : لوقأ الو ، هسفنب لصأ امهنم الك نا : لوقأ : لاق

 . رخآلا ,ينع

 ظ ئ راوحلا ىبآ باوج نمو : ةلتسم .7

 ريصت ىتمو ث مدلا اهب رمتسا اذا اهسافن ف دعقت مك ةآرملا نعو
؟ 4 نا ..



١٨٠ 

 نم لاق نم لاق دقف س ركب ةأرملا تناك اذاف ، تفصو ام ىلعف

 ء مايآ ةرشع ةضاحنسم كلذ دعب ىه مث ، اهسافن ىف آرهست دعقت : ءاهقفلا

 مايت ةرشع ىلا ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث ، نيرهش دعقت : لانت نم لاقو

 اذا : لاقت نم لاقو ع ةضاحتسم كلذ دعب ىه مث ، رهشأةئالث : لاق نم لاقو

 تناك اذا اذهو ث ندعقي اهتاهمآ تناك ام لتم تدعقف اهتاهمأ تنو فرعت تناك

 ٠ سافنلا لوأ ف نيرهسشلاب ذخأن نحنو ك اركب

 نع كلذ دجويو ، رهشأ ةعبرأ دعقت : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 .حون ىبأ

 مدلا عاطقنا ركبلا ةآرملا تقو : هللا همحر حون وبآ لاقت : هريغ نمو

 ٠ اهب لاط ولو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ناهبن ىبأ نب رص ان خيشلا با وج نمو : هربغ نمو : ةلأسم وبع

 : ىصورخلا

 ىف اهعجار مث ، اموي نيرشع وأ مايأ ةرشع دعب ترهط اذا ءاسفنلا و

 نم امهنيب امو 6 رخآلاو لوذلا مدلا كلذ عيمج نوكيأ 4 رخا وذلا رشعلا

 ؟ ال مآ فنأتست اميق كلذك هلعجت ذو ؤ اىسافن رهطلا

مدلا اهعجار اذا : ليق دقفف ؤ هتدلو دلو لوآ ق اذكه ناك نا : باوجلا



_ ١٨١ 

 هلعجت الغ ، اهعجارو نيعبرألا تاغ ناو ، سافنملا نم هلعجت نيعبرألا ى

 ٠ هب لومعملا وهو س لوقلا رثكأ ىف ًاسافن

 ملو ث نيعبرألا لبق ترهطو ث آدلو اذه لبق تدلو دق تناك ناو

 ترهط اذا ، نيعبرألاب ىناثلا دلولا ىف دتعت الف نيعبرألا تمت ىتح اهعجاري

 لوألا دلولاب دتعت امناو ، نيعبرألا مامت لبق مدلا اهعجار ولو ، نيعبرألا لبق

 ٠ سافن هتلعج لوؤلا دلولاب اهتدم مامت لبق اهعجارو مدلا اهنع عطقنا ىتم

 مدلا اهعجارو ص لوألا دلولاب اهتدع تضقنا ىتح اهعجاري مل ناو

 اذا الا ىلوألا اهندع نع لقتنت الو ، آسافن هلعجت مل ، نيعبرألا مامت لبق

 لقتنت اهناغ س تافلاختم ريغ ةدحاو ةدع ىلع دالوأ ةثالث ىف اهسافن قفتا

 اهيف تقفتا اذا لوقلا رثكأ ىف آموي نيعبرألا ىلا اذكه ةقغاوملا كلت ىلا

 ثالثلا هذه ةدم فلاختي ملو ىلوألا فالخب ، دالوأ ةثالث سافن ةدع

 ١ تلقتن ١ ذه ىلع و ؤ اهيل ١ هلل ايو 6 سنف ١ قيفوتل ٠

 نع : ةلأسم وج ١ ديعس نب حل اص خيشل وش :

 ، نيعبرألا نود اميف ترهطتو ، قلخلا نيب اطقس تطقسأ ةأرما ىف

 ريغ ث رثكأ وآ مايأ ةرشع رهط دعب مدلا اهءاج موي نوعبرألا تمت اماغ

 ةفصلا هذه ىلع ةالصلا هل كرتتأ ، نيعبرألا نود اميف هلك رهطلا اذه نأ

؟ ال مآ



١٧٨٢ 

 اهءاجف موب نيعبرأ اهسافنل دعقت ةآرملا هذه ةداع تناك نا : لاق

 نم ءىش وآ & اهتدوعت ىتلا نيعبرألا نم مايآ ةرشع رهط دعب مدلا اذه

 : فالتخالا ىرجيب مدلا اذه ىفغ ث نيعبرألا نم رشعلا هذه

 وه : لوقو ت مايآ ةرثع رهط دعب ءاج هنأل : ضيح وه : لوق

 م ايآ نم بسحت ال رهطل ١ اهيغ ء اج اذا سافنل ١ مايآ نأل ح ضيحب سيل

 ٠ لجرلل لوألا لوتلابو ، ةالصلل رخآلا لوقلاب ذخات نأ ىنبجعيو ع رهطلا

 4 مايألا نم هيغ تدوع ام ردقم سافنلل تدعخ ةآرملا هذه تناك ناو

 ٠ ملعآ هللاو ، هيف كسث الو ، ضيح مدلا اذهف

 : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم ج

 تأر مايآ ةعبس اهل ىضم املف « قلخلا نيب اطقس تطقسأ ةآرما ف

 مث 6 ةدعلا ف اهجوز اهئطوو ئ كلذ دعب مد اهعجا رب ملو 6 نيبلا رهطلا

 ؟ ال مآ ح جوزلا ىنعأ ح هيلع مرحتأ أ كلذ دعي مدلا اهعجار

 اهعجار مث ث اموي نيعبرأ ءاضقنا لبق اهئطوو آركب تناك نا : باوجلا
 اهنداع تناك نا كلذكو فالنخا هيلع اهميرحت ىفف ث نيعبرألا ى مدلا

 اهعجار مث ، آموي نيعبرآ ءاضقنا لبق ث رهطلا ىف اهجوز اهئطوو ث اموي نيعبرأ

٠ ىلوألا لثم ىمغ ث آموي نيعبرألا ف مدلا



_ ١٨٣ 

 ح لوألا اهتقول ترهط مث ، اموي نيعبرأ نم لقأ اهتداع تناك ناو

 ىف امهيلع داسغ الغ ، لبق نم اهتدوع ىتلا اهتدع مامت دعب مدلا اهعجارو

 ٠ ملعأ هللا و ئ كلذ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وبع

 تثعلو ح ةآرما هل تدلو صاعلا ىبآ نسب نامثع نأ ركذ : رثؤملا وبآ لاق

 انيهن ل انف ؤ تضرعتف نيعبرألا مامت لبق تلسغو ترهط من ء اهسدافن ف

 ٠ نيعبرألا نبغونسب ىنح ندلو اذا ءاسنلا برقن نأ

 ترهط تناك اذا ءاسفنلا ةآرملا نع رثؤملا وبأ لئس : ةلأسم وه

 مدلا اهعجار مث اهجوز اهيلع مقو مث س تلصو تلستغاغ ث نيعبرألا لبق

 ٠ 7 قرفي الو كلذ ق ددشي بوبحم نب دمحم ناك : لاقت

 نآ لفق اهجوز اهعماج مث ۔ ترهط اذا ءاسفنلاو : ةلأسم وبع

 ؟ اهسافن نم 1 . .. ٠

 . آدبأ ناعمتجي الو ، امهنيب قرفي ، سافنلا ف عماج نمك ناك

 : رثؤملا وبآ لات : ةلأسم ويج

 ناك ام » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا ف ىلا عفر
٠ « لمح ىلع آضيح لعجيل هللا



_ ١٨٤ 

 ىراوحلا ىبآ نعو : ةلأسم وج :

 دنع كالهلا : لاق هنآ هللا همحر ةديبع ىبأ لونت نم تركذ ام امآو

 ٠ اهئطو نم جورفلا دنع كالهلا ةديبع وبآ لات امك وهف ج ورفلا

 لوقلاو ى امارح اهئطو نم جورفلا دنع كالهلا : ديعس وبآ لانتو

 ٠ هللا نذأي مل امب اهيف

 " رفعج نبا عماج نمو: ةلأسم او

 تلسغ انيب ارهظ ترهظو ك اهسافن مايأ ىف ءاسفنلا نع مدلا عطقنا ناو

 دعب نم اهئطو ناغ ى اهتدع ىضقنت ىتح اهأطي الآ اهجوز رمؤبو & تلصو

 { ةلاهجب اهمايآ ةيقب ىف ةرهاط ىهو اهئطوو س تلصو تلسغو ترهط ام

 ٠ هبلع دسفت الو ءاسأ دق اولاقف

 ةرهاط ىهو اهئطوخ اهجوز لجعف اهمايآ ىف ترهط اذا ضئاحلا كلذكو

 دسفن الو ءاسأ دق ا ولانقغ 6 هنم ةلاهجب اهمايآ ةيقب ق اهنالصو اهلسغ دعب

 ٠ كلذ ىلا عجري الو ، هيلع

 ىرت ىتح لالح اهجوزل ىهف لماحلا امآو : رفعج نبا عماج نمو

٠ دلولا مالعا



 س ١٨٥

 : دمحم ىبآ عماج نمو : ةلأسم وبع

 ضيحتو لجرلا بنجي مث ع ةآرملاو لجرلا ىف نوكن ذيواعتلا ىف اوفلتخا و

 ضعب صخرغ ء نآرقلا نم ءىش وآ هللاا ركذ هيلعو مهردلا سم فو ئ ةآرملا

 ٠ نورخآ ددنو ءاهقفلا

 ىلص هنلا لوسر سأر لسغأ تنك : تلاق اهنا ةشئاع نع ةياورلا فو

 ىهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سأر اهلسغو ، ضئاح انآو ملسو هيلع هلا

 مكح ديلا مكح نأل ، اهيدي ف ىذلا ءاملا ةراهطو اهتراهط ىلع ليلد ضئاح

 ةساجن كلانه نكي مل اذاو \ ةمئاق ةساجن هيف اعضوم الا ندبلا رئاد

 ىتلا هلاح مكح نع ناسنالا لاح ريغتي نا بجي مل ةسوسحم وآ ةيئرم

 ٠ اهيلع ناك

 اهدي تسمغ ضئاح ى : هللا دبع ىبآ نعو : رفعج نبا عماج نمو

 ؟ نهد ى

 ٠ ساب الغ ةرهاط اهدي تناك نا : لاق

 ؟ ال مآ ةرهاط ىردأ ال : تلق

 نآ ملعي ىتح داسغ اهيلع نوكي الأ اهلأسي مل نا وجرأو اهلس : لاق

 ٠ ةساجنلا نم ئيس اهدي ق

ء تابوطرلا نم هتجلاعو ضئاحلا هتسم امب سأب الو : باتكلا نمو



_ ١٨٦ 

 هركيو ك امهلسغت مل ولو ، ةساجن امهب ملعت مل ناو ، اهيدي تلسغ اذا
 هيلا ترطضاو كلذ تلعف ناغ ث اهندب وأ اهلظ ىلصملا لاني نآ ضئاحلل

 . سأب الغ ةجاحل

 ى ذلا ٥هريسي فحصملا تلمح نا و ؤ اهضيح مايآ ف دجسمل ا لخدت الو

 ملعت مل اهضيح مايآ ف اهسبلت ىتلا اهبايث تناك ناو ، سأب الغ ي هب قلعي
 اهلسغت مل تءاش ناو 6 اهتلسغ تءاش ناغ ك ةساجن الو مد اهباصآ هنآ

 ناف ، ضيحلا نم لسغلا تأر اذا كلذكو ، ةساجن اهيف نأ ملعت مل اذا
 ٠ تتقننسأ و ء 1 اي تلسغ لسغلا اهرضحي مل ناو & هم تلسغ لسغلا اهرضحأ

 لخدت نآ اهل زوجي له س ضئاحلا ةآرملا نع هتلآسو : ةلسم ذه

 ؟ دجسملا

 . ىعم كلذ اهعسب الو 6 رذع نم الا دجسملا لخدت ال اهنا ىعم : لاق

 ؟ بنجلا كلذك لهو : هل ليت

 ٠ ىدنع دشأ ىهو ح ءاوس امهالكف رظنلا ق امآ : لاق

 ؟ نيمثآ انوكيق : هل تلقل

 ٠ مثآ وهف هعسي ال اميف كخد نم نآ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ نبمثآ انوكيف : هل تلق

 . مثآ وهف هعسي ال اميف لخد نم نآ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هعضت وآ ائيش دجسملا نم ذخأت نآاهلغ : ليق

٠ كلذ ف فلتخي هنا ىعم : لاق



_ .١٨٧ 

 ؟ هيلع ىلصي ىذلا ريصحلا لمحت نآ اهلف : هل ليق

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ رذع نم ناك اذا دجسملا ىف عماجي نآ كجرلل كهف : هل ليق

 . دجسملا ىف عماجي نآ هل سيلو ث ارذع اذه ىف هل رصبأ اال : لاق

 نكت ملف ء ضيحلا نم ميرم ىلاعت هللا رهط ليقو : ةلأسم ذه

 . ضيحلا نم ( كرهطو كافطصا هللا نا ) : لجو زع هلوق كلذف س ضيحت

 مدلاو ثيدحلا ىلا جرخت نآ ضئاحلا ةآرملل هركأ لاتو : ةلأسم وج

 ٠ اهتيب نم ابيرق نوكي نأ الا اهنم ليسي

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىدنكلا دمحآ نب ديعس خيشلا : هريغ نمو : ةلاسم ه

 اماتك اهل بتكي نآ دحأل زوجيأ ئ ضيحل ا اهنع عطقنا اذا ةآرملا ف

 ؟ ال مآ كلذل ءاود اهل فصيو س ضبحلا اهئيجيل

 ردقتب الو > كجو زع هللا ديم اهرمآ نا كيقف : فالتخا كلذ ف : باوجلا

 ء اىشب ام لعفي هللا و | هفرص ال و ضيحلا مد ءىجمل عفني ال و رضي نآ دحأ

 ٠ ديرب ام مكحيو

 ىف ةباتكلا هعسي ال هنا ليقو ح ةباتكلا هل زيجي لوقلا اذه ىلعف

 ف عطقنا ناو & مدلا اهءاج اذا تاولصلا لدب اهيلعو هئيجمل الو ، هفرص

 ٠٠ اهضيح مايآ ف هتماص ىذلا اهموص لدب اهيلعف اهضيح مايأ
٠ ملعآ هللا و ؤ اه دسج ق ةرصم اهقحلي الئل كلذ نع فوقول ١ ىنبجعبو



١٨٨ 

 ىناثل ١ بابلا

 ءامالاو رئارحلا نم ىلاوملاو ديبعلا جيوزت ق

 ءامالا ىف مهدرو مهراهظو مهئالياو مهتالطو

 دببع ىفنو مهدالوأو مهتوسكو مهتقفن ىفو اهماكحأو
 مهتبوقعو ديبعلا كالمأ ىفو اوملسا اذا نيكرشملا
 ...... مهتمدخو مهبدأو

 : عرشلا نايب باتك نمو

 ؟ مهجيوزتب ىلوآ نم ص ىلاوملا نع هتلأسو

 بسن نم ىلو مهل نكي مل اذا مهيف ةيالولا هل نمو ث مهقتعأ نم : لاق

 ىلوآ ناطلسلا : لاق نم لاتق دقو 0 را رحأ مجع وآ خآ وآ نبا وأ بآ لثم

 ٠ مهوتنتعآ نيذلا مهيلا وم نم

 ؟ نهجوزي نمف ءالؤه نم دحآ مهل نكي مل ناف : تلق

 ٠ نيملسملا ةعامجف نكي مل ناف ناطلسلا : لاق

 : بوبحم نم دمحم لاقو : ةلأسم وج

 ناكو 6 ةقتعملا ىه نكت مل ناف > اهوقتعأ نيذلا اهجوزي ةقتعملا نا

٠ اهجوزب ناطلسلاف الاو ئ اهايأ اوقتعأ نيذلاف ئ قتعأ ىذلا وه اه وبآ



_ ١٨٩٨٩ 

 ؟ .اهحاكني ىلوآ نم ةرح ةنبا هل كولمم ق : اضيأ لاقو

 ٠ زئاج كلذ لكو ح 'ناطلسلا : لاق نم لانو ح ` اهيلو وه : لاق نم لاق

 عجري ث جوزلا زوجي نآ لبق نم اهوبأ قتعأ مث اهجوز ناف : تلق

 ؟ هيلا رمألا

 ٠ معن : لاقت

 ىلاوم ىلا اهءالو عجري % قنتعأ ام دعب نم اهوبآ تام ناو : تلق

 ؟ اهيبي

 ٠ معن : لامت

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم وه

 كولمملا اهوبأ اهجوز ناف ث هنم ةرحلا هتنبا جيوزتب ىلوأ دبعلا ديسو

 ىف ةيالو هتنبا ىف ىلومل سيل ليق دقو ث قارفلا ىلع مدقتي مل اهب لخدو
 أ اهجيوزتب ىلوأ اهمأ ةبصع وأ ث ىلاوملا نم اهمأ ىلاوم اهجوزيو ث جيوزتلا

 ٠ ىلاوملا نم ىلوآ ناطلسلا نا ليق دقو

 نا ليقف ث ةرح هتنبا تناك اذا دبعلاو : اضيأ هنمو : ةلأسم ه

 هنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف وه اهجوز ناو ئ اهجيوزتب ىلوأ هديس

7 ضقني هنم ال ح اكن



_ ١٩٠ 

 مهتاهمأ ىلاوم ىلا اهؤالوف ةرح اهمأ تناك اذا : ىراوحلا وبآ لاق

 اهؤالوف اكولمم تامو بألا قتعي مل ناف ، دبعلا قتعي نأ الا اهجيوزتب ىلوأ

 ٠ اهمآ ىلاوم ىلا

 ناطلبسلاف & اهمآ قتع وأ اهتتع لبق نم ءايلوآ اهل نكي مل ناف ع اهجيوزتب ىلوأ

 لوحي آرح تامو بألا قتعأ ناف ث اهيبأ ىلاومو اهيبأ نم اهجيوزتب ىلوأ

 ٠ اهمأ قتعب تقتع تناك اذا اهيبآ ىلا اهؤالو

 قتعأ وآ اهتتعأ نم اهجيوزتني ىلوأ ةنتنعمل ١ و : هنمو : ةل اسم وج

 . زئاجف ناطلسلا اهجوز ناو ث اهؤالو هيلا ناك نمو ى اهابأ

 فرعي ال ديعلا و 4 ةكولمم هديع جوزب نآ دا رآ نمو :. ةلاسم وبع

 ؟ ةدبعلا هذهب هجيوزت حصي فيك ، ةيبرعلا مالك

 ظفح ريغ نم لبقيو ىضريو كلذب دبعلا ملعيو س هل جوزتي نأ بحأف

 قفاو ام الا هنم ذخأت الو كلذ ٢ رظنا 6 ملعأ هلللا و ئ اهنيعب اهيغ هتغرع

 ٠ باوصلاو قحلا

 ؟ هتيراجب همالغ جوزي لجرلا نع ديعس ابآ تلأسو : ةلاسم ده

 ٠ معن : لانت

 ؟ ءاسأ اذا اهجوز نم اهقلطيو : هل تلق

٠ معن : 4 اتت



_ :١٦١ 

 قاد ريغب وأ قادصب همالغب هتيراج جيوزت ىف اوفلتخاو : لاق

 ؟ همالغ ىلع هضرفي

 امهنأ ك قا دص ريغب جوزت : ل انت نم ل انتو | نسح وهو : لاق

 ٠ هل امهالك

 ء جيوزتلا تبلطو ، دجوي ملو اهديس باغ اذا ةمألا تيأرأ : تلق

 كلم اهديس نألا ، اهديس نذاب الا اهحاكن زوجي .ال ةمألا : لاق
 ٠ هنذ اي ال ١ حو زن ال و ؟ اهآطي نأ هلو 6 ؛اهسىفن

 ؟ رح ىلو اهل ناك ولو : هل تلق

 ٠ اجديس نذاب الا جوزت الو & رح ىلو اهل ناك ولو معن : لاق

 ! اهجيوزت ىلع زيجيآ ث اهؤطي الو اهجوزي نأ اهديس هرك ناخ : تلق
 ٠ ال : ل ات

 ؟ ربجتآ ، تهركف جوزب اهجوزي نآ دارأ ناف : تلق

 . تهرك ولو ءاش نم اهجوزي نآ هل ف معن : ل ات

7 عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



١٩٢ 

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 مهو ح افالتخا كلذ ٢ ملعأ الو > اهوخأ قوتعملا ةنبا جوزي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، ةأرما وأ الجر ناك قتعملا ةبصع نم ىلوأ

 ةبصع اهل ناك اذا ةنتنعملا ةمألا ف لوقت امو : هنمو : ةلأسم ادهب

 نمو ءاوس مهلك وآ اهقتعم وآ ث اهتبصع جيوزت ف اهيلو نوكيأ ى رارحأ

 ؟ كلذ ريغ مآ زاج مهنم جوز

 ٠. اهتتعم نم اهجيوزتب ىلوأ اهتبصع : لاق

 & اهتبصع وآ هتبصع جيوزتلا ىف اهيلو نوكيآ اهقتعم تام ناو : تلق

 متيأ ، ىلوأ وه سيل نم اهجوز ناو ع ىلوأ مهنم نم مآ ح ءاوس مهلك وآ

 ؟ باغ وآ رخآلا رضح هجيوزت

 { اهتبصع دوجو دنع اهتتعم ةبصع :اهجوز ناو ع ىلوآ اهتبصع : لاق

 ٠ ملعآ هللا و ك ىلو نود ىلو جيوزنك ك فالنخال ١ هتقحلب نأ هلعلغ

 : ناديبع نبا : ةلأسم و

 هذه جيوزتب ىلوأ نم ، موقل اهيبأ ءالوو ، موقل اهمأ ءالو ةأرما فو
؟ اهيبأ ءالو مآ اهمأ ءالو ةآرملا



١٩٣ 

 نوكت نآ الا ث اهمأ ءالو نم جيوزتلاب ىلوأ اهيبأ ءالو نا : باوجلا

 ةقتعملا نا : لوتنو ث اهقتعأ نم اهجوزيغ اهمأ قتعأ نم اهقتعأ ةأرملا هذه

 ، اهيف ءطولا هل نممو ع اهتتعأ نمم اهجيوزتب ىلو وهو ث مكاحاا اهجوزي

 ٠ ملعأ هللاو ، ىلا بحأ لوقلا اذهو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلسم وه

 ء هتمأب همالغ _ هلعل _ جوزي نأ لجرل زوجب ال : كلام وبأ ل او

 ٠ هلامب هلام جوزب هنأل

 نأ ىآر نم مهنم : نيملسملا نيي فالتخا كلذ ف : دمحم وبآ ك اقو

 هللا دبع ىبآ لوق وهو ص كلذ ري مل نم مهنمو ع هتيراجب همالغ جوزي

 ٠ ملعآ هلل ١ : لاقو ئ كضغلا كلذ نع فقوو 4 بسحأ

 ناك اذاو 4 قادصب لا دقعني ال جيوزتلا نأ كلذ ف ةلعلاو : لاق

 ه ٥ رمأب هلمحتي نيد نم ديعلا ىلع امو 6 هديع ىلع هنمآ نم هقحنسي ق ادصلا

 . هسفن : هل قح حصي الف هيلع وهف

 6 دبعلا ةينر ف قادصلا نا : لوقيف كلذ زاجأ نم ةلع امآو : لاق

 ٠ معلا هيلع اذهو

( ١١ ج نئازخلا _- ٢٣ م )



_ ١٩٤ 

 لبقي ملو ح جيوزتلا هل ليقو ، هدبع جوز اذا .ديسلا : ةلأسم ده

 ؟ ال مآ هديس : اذا هنيهاركو ء هل هدر مم كلذ ديعلا مزلب ح ديعلا

 ؛ ديسلا اضرب امزال الا جيوزتلا ىرآ الغ نكي مل ناف ت لوبق هي رومأملا

 ٠ ملعآ هللاا و % ىضر و هرك ه رمأ كلمي وه هنأل

 كلذكو ى ديسلا ىلا وأ دبعلا ىلا لوبقلا نوكي ديعلا جيوزتف : هل تلق

 ؟ بالل وآ ىبصلل لوبتلا نوكي ، ىبصلا هنبا جوز اذا بألا

 هل لبقيف ىبصلا امآو س ديسلا رمأب دبعلل لوبقلا نا : ليق دق : لاق

 ٠ ملعأ هللا و 6 جيوزتلا داسف دجويف لبقي مل ناف ك بألا

 ٠. عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلأسم وج

 دحآ دارأف ، نوغلابو ماتيأ مهيف مهوخأ ءاكرش نيب تناك اذا ةمألا فو

 لدي وهو ث هتوخا ةروسم ريغ نم حالصلا رظن ىلع اهجوزتي نآ نيغلابلا

 ناك ناف > ءاكرشلا عيمج نذاب الا زوجي ال ةمألا جيوزت امآ : لاتق

 زوجي ال : لوقو ، لوقلا ضعب ىلع هيصو نذابف ىصو هلو ميتي مهيف

٠ زوجت ا جورفلا 2 ةلالدلاو



_ ١٦٩٥ 

 اهل ىذلا اهقح نم هتآربو اهجوز نم ةمالل ءاكرشلا ضعب علخ امآو

 ءاكرشلا قحو س ضام قالطلاف ع هآربأ نيح جوزلا اهقلطو س اهجوز ىلع

 هنآ رثألا ىف ءاج ام ىلعف ص اهتدع ىف ةمألا ةبطخ امآو ، هنم أربي ال

 ٠ ملعآ هللاو ، ةرحلا نيبو اهنيب اوننرفو ، اهمرحي ال

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ؟ ال مآ داهشا ىلا جاتحيآ ، هتمآب هدبع جوزي نمو

 دعسلا ةداهشو ح عقو ام ثيح نيدهاشم الا حاكنلا حصي ١٦ل : لاق

 ٠ ملعأ هللاو & نيدهاشب الا حاكنلا حصي الو س هكيلامم حاكن دنع ىزجن ال

 اذا ڵ ضيحلا ف هتجوز ءطوب دبعلا رارتا ف : هنمو : ةلسم وه

 جيوزتلا ناك ، ضيحلا ف اهتئطو انآ : لاقف ع ةأرما هديس هل جوزت دق ناك

 ؟ ال مآ هلوقت لبقي له 6 مكح ريغب وأ مكحب

 قادصلا بوجو ‘ امهدحأ هوجو نم هلوت لبقي الأ ىرأف : لاق

 هنا لوقي نم لوق ىلع ديسلا ىلع لدبلا بوجو ىناثلاو س ديسلا ىلع

 ٠ بلط اذا هل مكحي

 ىلع مرحي ال هنآ ىدنعق { انصحم نكب ملو ىنز اذا ديعلا امآ و

قحلام هقحل نصحأ ناو أ هنع دحلا عيوضومل . هانز نهنم ملع نم الا ءاسنلا



 س ١٩٦

 ، ىلوت وهغ قحلا قفاو ناف ث ىيآرب اذه تلق امناو ، ىدنع اميغ رحلا

 هنا رفغتسأ انآو ح ناطيشلا نم وهف قحلا فلاخ ناو ئ هباوص هللا نمو

 ٠ ملعأ هلللا و ، نيملسملا لوق ىلوقو « رضح ىذلا اذهف ث هنم

 ؟ هريغ رمأب مآ ٨٧ وه ه رمآب مآ ح جيوزتلا ىه لبقن نأ :اهل زوجيأ

 وآ > جيبو زنل ١ ليقي نآ هنأ رم ١ وآ ىه هل تليق ن ١ وج رآ اميغ : لات

 . ملعأ هللاو ڵ زئاج كلذ لكف ، هريغ ترمأ

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم وم

 هيلع طرتسثاو ث هتمأب لجر هجوز رح ق : ةبقع نب حاضولا لاتقو

 ؟ هدالوأ ىلوملا

 ٠ هدالوأ هل : لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم وج

 ةنالغ ىتكولممب ىدبع وآ ث ىتمأب انالف جوز : هل لاقو لجر ءاج اذاو

؟ال مآ كلذ هل زوجيأ ث دبع وآ ح ةماب هل اذه ىردي الو



_ ١٩٧ 

 حاكنلا ةدقع ىلع اودهش اذا دوهشلا نا : لوي نم لوق ىلعف : لاق

 فيضي الف ث حاكنلا ةحص ىلع .اودهشي مل ولو ع مهتداهستب حاكنلا تبث

 ٠ ةمألاو دبعلا رمآ نم هتعضو ىذلا اذه

 نودهشي دوهشلا ةداهشب الا حصي ال حاكنلا نا : لوقي نم لوق ىلعو

 اهنأ ةمألا نوفرعي دوهشلا نوكي نأ ألا اذه حصي الف ث حاكنلا ةحصب

 . ملعأ هللاو هدبع هنأ دبعلاو س هتمأ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم اه

 لاقو ى عبرآ : ضعب لاقو ص نيتنثا حاكنلا ىف ىرعت ال دبعلا : لاقو

 جوزتي نآ رمؤب : هللا دبع وبآ لاقو س نيتمآ وأ اتناك نينترح نيتنثا بوبحم نبا

 ٠ ءاما وأ تارح نك نهنيب هنيب قرفآ ث اعبرآ جوزت ناف ى نيتنثالا

 ءامالا نم ج وزت هنآ ديعلا ىف ةرفص ىبآ نع بوبحم نب دمحم ظفحو

 ٠ نيتنثا رئارحلا نمو { اعبرأ

 : نولئاق لاق : دبعلا جيوزت ىف فلتخا : هللا همحر دمحم وبآ لاقو

 : ضعب لاقو ت نيتنثا نم رثكأ ءامالاو رئارحلا نم جوزتي نأ زوجي ال

 ٠ رئارحلا نم عبرأب جوزتي نآ زوجب

 ىلع نيعم ةرح ال اعبرأ ءامالا نم جوزتي نآ س دبعلل نسحلا وبأ لانتو

. نهعم ةمأ الو > رئا رح عبرآو ئ نيملسمل ا ضعب لوت



١٩٦٩٨ 

 لات ، هللا همحر باطخلا نب رمع نا : ثيدحلا اذه ف ىلا عفر

 ؟ ءاسنلا نم عمجي نآ دبعلل زوجي ىرت مك : فوع نب نمحرلا دبعل
 تقفاو : رمع هل لاقف ص نيتنثا نيب عمجي نآ ىرآ : نمحرلا دبع لاق

 . ىسفن ىف ام

 نيب عمجي دبعلا نآ هظفحب هادأ الا هبسحآ امو : دلاخ نب دمحم لاقو

 ٠ :امهعم ةمآ ال نيترح نيب عمجي وآ س نهعم ةرح ال ءاما عبرأ

 ءامأالا نمو .نيتنثا رثا رحلا نم ج وزني : ضعب لاقو : ةلأسم وبع

 ٠ نبتننأ هم. ١ ٨

 ح نيتكولممو نيترحب جوزت كولمم دبع ىف لوقت ام : ةلأسم ه

 ٠ ديعلل فيك رحلل هيف فلتخي اذهو س كلذ هل زوجي ال : لاق

 5 نبيتقيلطت اهقلط ةكولمم هنحت كولمم نع هتلأسو : ةلأسم دهب

 ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له ص اهئطو اهديس نا مث

 ٠ هريغ اجوز حكنت ىتح ال : لاق

؟ هديس نذا ريغي جوزت دبع نع لئسو : ةلأسم وع



_ ١٩٩١ 

٠ 
 هاضمأ ءاش ناو > حاكنلا در هديس ءاش نا : لاق

 ، هديس ىأر الب كولمم دبع اهجوزت ةمأ وأ ةرح نعو : ةلأسم د

 ؟ زجي مل وأ دبعلا زاجأ دقو ؟ جيوزتلا زوجي له

 دقف ع حاكنلا ديسلا زاجأ نا : لاق نم لاق دقف ڵ تفصو ام ىلعف

 ء .دساف حاكنلاغ حاكنلا دبعلا ديس زجي مل ناو ؤ تبثو حاكنلا زاج

 ٠ امهل ديعلا ىلع ءىش الو

 اذا متب مل وآ ديسلا متأ دساف حاكنلا : ءاهقفلا نم لانت نم لاقو

 ث داسفلاب لاق ىذلاو ث دبعلا ةبقر ىف قادصلاو ص اهب زاج دق دبعلا ناك

 كلذ ىوري ث دبعلا ةبقر ىف قادصلا لعج ىذلاو ، عيبرلا نع كلذ ىوري

 نع كلذ ىوري ث دبعلا ىلع ءىش ال : لاق ىذلاو ، رباج ىبآ نب ىسوم نع

 ٠ اعيمج هللا مهمحر لئاو

 ، فالتخا هيف ملعن الو زئاج كلذف ، زاوجلا لبق نم ديسلا متآ ناو

 تبث ث حاكنلا دبعلا ديس زاج اذا حاكنلا زاجآ نم لوقب ذخأن نحنو
 قارفلا امناو دبعلل قرغ الو ث دبعملا ةبقر ف قادصلا ناكو س قادصلا

 الا ةمألا جيوزت زوجي الو ، هديس ىآرب الا دبعلا جيوزت الو ؤ ديسلل

 . اهديس ىأرب

زاج مات جيوزتلاخ ع جيوزتلا دعب نم متأ هيأر الب جيوزتلا ناك امهيأف



_ ٢٠٠ 

 ىلعو ك انظفح ىذلا اذهف 4 ديعلا ةيقر ف قادصلاو ك زجي مل وآ جوزلا

 ٠ دبعلا ةجوز ةنوئم ديسلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هتلآسم رثآ ىلع اهنأل 0 ناديبع نبا نع اهنأ بسحأ : ةلأسم و

 وأ اهب زاج ، ةرحب وآ ةمأب ناك هديس نذا ريغب جوزت دبع ف لوقت امو

 وأ ، زاوجلا لبق هجيوزت هديس متأ ؟ ال مأ جيوزتلا اذه متي له ث زجي مل

 ؟ كلذ ق كبجعي امو ت هدعب

 ، حاكنلا زاج دقف حاكنلا ديسلا زاجأ نا : لاق نم لاق دقف : لاق

 دبعلا ىلع ءىن الو ، دساف حاكنلاف ى حاكنلا ديسلا زجي مل ناو ، تبثو

 دبعلا ناك اذا متي مل وأ جيوزتلا ديسلا متأ ، دساف حاكنلا نا : لوقو ، امهل

 . اهب زاجآ دق

 كلذ ىف ملعن الو ع زئاج كلذف ع زاوجلا كبق ديسلا متأ نا امأو

 : ديسلا زاجأ اذا 0 ح اكنلا زاجآ نم لوقب ذخأن نحنو 0 افالتخا

 ٠ لوقلا رثكأ هنأ انعم ىذلاو 6 هدعبو لرخدلا

 قارف الو ث دبعلا ةبقر ىف قادصلا تبث حاكنلا دبعلا ديس زاجأ اذاو

٠ هديس ىآرب الا ديعلا جيوزت زوجي الو س ديسلل قارفلا امناو ح ديعلل



_ ٢٠١ 

 متأف > هيأر الي جيوزتلا ناك امهيأف > اهديس نذاب الا ةمذلا جيوزت الو

 ىف قادصلاو ع زجي مل وأ جوزلا زاج مات جيوزتلاف جيوزتلا دعب نم ديسلا
 ٠ دبعلا ةجوزل ةنؤملا ديسلا ىلعو ك دبعلا ةبقر

 دبع اميأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ع انظفح ىذلا اذهف

 ٠ ملعأ هللاو « رهاع وهخ » ربخ فو « ,ناز وهف هديس نذا ريغب جوزت

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وه

 اهب جوزتيل اهقتعآ ناف 0 اهحاكن هل لحي مل هللا هجول ةمأ قنعأ نمو

 ٠ هب جوزتت نآ اهل لالحف

 ؟ هجيوزت قتعلا دعب لحي ال ىذلا قتعلا نوكب فيك : ةلأسم ده

 هتعفنمل الو ، هدنع تناك ةلزنم سيل هلل هدبع لجرل ١ قنعأ اذا : كل اتت

 عفتني الآ ىغبني الآ ىغبني ىذلا كلذف ح هللا هجول رح تنآ : لوقيف ك هايا

 ةأفاكم هقتعأ همدقو { هتيحص لوطل هقنع امنا ناك ناو س هنم ءىشب

 ٠ كلذب سأب الف > كلذل

 : ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم وه

 له ح قتعلا هيف اهمزل ءىشل وآ ث هللا هجول اهل ادبع تقتعآ ةأرما نع

؟ هب جوزتت نآ اهل زوجي



_ ٢٠٢٣ 

 ناك اذاو ٠ هجوزتت ال اهنا ليق دقف ، هللا هجول ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذ اهل زيجأ دق هنآ ىعمف غ كلذ ريغل

 اذا عامجالا ف كدنع امارح تيكر نوكتآ ء هتجوزت ناف : هل تلق

 ؟ هللا هجول هتقتعأ

 « ليبس اميلع هل الو & ليبس هبلع اهل سيل هنأل « كلذ ىل نيبي ال : لاق
 هتلعج اذا هب عفتنت ال اهل هرك هنأ الا ، كلملا ف هل اهنم جيوزتلا سيلو

 هنوبثو تلطبأ هتوبث الو مارح هنا لقآ مل ء جيوزتلا عقوف :ى هللا هجول

 ٠ ملعأ هللاو ، هماكحأ

 ؟ دبعلا ةلزنمب ىه لجرلا اهقتعأ اذا ةمألا كلذكو : تلق

 . ىدنع اذكه : لاق

 اهقنع دنع طرتستثاو ث هتيرس قتعأ لجر ىف زئاج لانو : ةلأسم ه

 ؟ اهجوزتي نأ

 ٠ هنم اهيلع ةدع الو ، اهقادص ضرفيو ث زئاج هحاكن : لاق

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



. ٢٠٣ 

 دمحم نب حاضو خيسلا : ةلأسم ده :

 املف ت كلذب تلبقف & اهجوزتيو اهقتعي نأ ةيراج ىلع طرش لجر فو

 ؟ اهيلع بجي ام تعنتما اهقتعأ

 ء لوقلا ضعب ف اهتميق هل اهمزل تبأ ناف س كلذ اهيلع تباث : لاق

 ملعأ هللا و {{ اهتميق نم لقأ ن اك ن ا اهلثم قادص هل اهم زلي : لوقو ٠

 عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده :

 ح اهعيبيل وآ اهجوزيلف ، اهعيبي وأ اهجوزي نآ هتمآ هيلا تبلط نمو

 ٠ اهجوزب الو اهعيبي الآ هعسي الو

 نآ هيلع مكحي كله ئ جيوزتلا هديس ىلا بلط اذا ديعلا تيآرأ : تلق

 ؟ هل ج هزتب

 ٠ افالتخ ١ كلذ ف نآ ىل عقي : ك ات

 نم ءىش ىلع ديعلا ردقو 6 هل جيوزتلا نع ديسلا عنتما ناغ : هل تلق

 .... ؟كلذ هل له ، هب جوزتيو هذخأي نأ هديس لام

 ٠ مكاحلا مكحب الا كلذ هل نوكي الآ ىنبجعي : لاق

هديس لام نم ذخآو وه ردقو ع مكاح كلذب هل مكحي مل ناف : هل تلق



_ ٢٠٤ 

 نآ هل له ث ءىش هدنع ناك نا جيوزتلاب هديس هل نذآو ، هديس ملع ريغب

 هل ام نم ذخأ هنأ ملعب ملو ئ جيورتل اي هل نذآ ن أ ه ديس ل ام نم كل ذي جحو زتي

 ؟ \ .7 ه

 .ء لخ دي مل وأ لخ د مك احلا مكحب الا كلذ هل سيل نآ ىعم : ل ات

 ١ ذا هنآ ىعمو 6٧ هديس ل ام نم ذخآ 1 انم اض نوكيو & متي وأ ح اكنلا دسقي

 هديس لام نم ذخأ ال ىدنع نماض وهو تباث جيوزتلاف ّ جيوزتلا ىف هل نذآ

 ٠ هنذا ريغب

 : بوبحم نب دمحم ىلع ةرفص وبأ هضرع امع : ةلأسم م

 ؟ آ رم ١ هلو قبأ ديع نع هتلأسو

 ل اقو ح ة ايح وآ تومي هل ملعي وآ ٧ هدرس اهقلطي نآ ال ١ جوزت ال : ل ات

 ن ١ ح و زنتو دتعت مث 6 اهنوقلطيو هيل ١ وم ىتأب نأ ال ١ كل ذ لثم : عيب رل ا

 ٠.٠ تعاش

 ؟ ة رح آ رم ا هلو قبأ ديع نعو : ةلأسم وع

 تماقأ \ دبعلا ديس ىلع ردقت مل ناف ع اهقلطيف دبعلا ديس ىتات : لاق
 ٠ اقالط وآ اتوم ملعت ىتح

 ؟ هتالط ديعلا عيب : لانت نم لوق نع هتلآسو : ةلأسم ده

٠ انباحصأ لوق نم كلذ : لاق



٢٠٥ 

 حايسألا باتك نمو : ةلاسم ده :

 دق : ىلوملل جوزلا لوقيف ، هدبع ةجوز ءىربي نأ ديسلا دارأ اذاو

 : ىلوملا لوقيو ، نالف كدبع لبن نم قح نم ىل كمزلي ام لك نم كتأربأ

 . اذكه ، قالطلا وآ ةيلطتب كسخن كل تأربأ دق

 قلطت نآ تدارأو ةجوز هلو .« ديع اهل ناك اذا ةآرملاو : ةلأسم وم

 ؟ اهدبع ةجوز

 كلمي امنا قالطلا نأل ، ةجوزلا قلطي نم رمأت نأ كلذ ف هجولاف
 ٠ قالطلا تبث ىه تقلط ناف ث لاجرلا

 نذآ ناف ص انملع اميف انباحصأ قافتاب قالط دبعلل سيلو : ةلأسم ه

 هلعف نم اعونمم ناك امم ءىش وآ ةرافكلا وآ راهظلا وآ قالطلاب هديس هل

 ٠ هل نذالاو رمألاب الا ع هنم كلذ هل زاج 6٨ هديس رمأب الا

 قيلطت نأل تناب ث نيتنثا اهقلطف ةمآ ةجوز هل تناك نمو : ةلأسم

 : ٠ ارح ناك اذا ةقيلطتلا ىف اهدر هلو ع ناتنثا ةمألا

 : ديعس ىبأل تلق : ةلاسم ده

 اهدري نأ دبعلل زوجي له ث هدبع ةجوز قلط اذا ديسلا ف لوقت ام
؟ هرمأ وأ هديس ىأرب



_ ٢٠٦ 

 ٠ معن : ل اهت

 ؟ هتجوز دريل هدبع رمأي ديسلا ظفل نوكي فيكف : تلق

 ٠ اهيلع كدتسب ىنلا زاج هتجوز درب هديعل نذآ ظافلألا ىأبف : لاق

 ىلإ ظفلب اهدبع ةأرما تدرف ةأرما دبعلا ةديس تقاك ناو : هل تلق

 ؟ كلذ زوجب له 0 اهسفن اهدبع

 ديسلا نا لوقأ الو ٧ هديس ىآرب هتجوز دبعلا دري امنا هنا ىعم : لاق

 ٠ هسفن ظقلم ديعلا ةجوز درب

 ؟ الجر وآ ةأرما ديسلا ناك : هل تلق

 ٠ الجر وآ ةآرما ديسلا ناك : لاق

 دعل ١ ءىطوو ]| هسفن ظفلب ديسلا اه درو &ؤ{ ١ ولعف ناف : هل تلق

 ؟ كلذب هيلع مرحت له ح هتجوز

 دقعي نأ هل ه ديس نألا أ هللا ءاش نا هيلع مرحت ال اهنأ وجرأ : لاق

 مل هنآ الا ڵ لالحلا دقعلا نم اذهو ء :الالح ناك ام دقعلا نم ءاش ام هيلع

 . هنيعب ظفح هيف زجي

 مث . اهرايتخاب اهجوز نم تجرخف ةآرملا تقتعأ اذاو : ةلأسم »

؟ ىه تقتعأ :ام دعب نم دبعلا قتعا



_ ٢٠٧ 

 ذا لوألا قا دصلا و ؤ لولا ح اكنل اي اهعم ميقي نآ هلغ ١ ح تيضر

 ثالث اهتدعو ص هل ليبس الف ةدعلا تضقنا اذاف دتعت ةدعلا ىف تناكو

 ضيحت ال نمم تناك اذا رهشأ ةثالث وأ ى ضيحت نمم تناك اذا ضيح .

 ذه ق : رظانلا لاق ٥ ١ خيشلا وهو ةلآسمل ١ ديعم نم حل اص هيقفل

 : هللا همحر ىلما زلا

 حاكنلا اهيلا عجري نأ اهسفن تراتخاو تقتعأ اذا ةمألا جوزل سيل

 ضقنت مل وآ اهتدغ تضقتنا 6 دىدج جيوزتب الا كلذ دعي تضر ١ ذا لوذنا

 ` ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب ناك

 تقتع مث ، نيتقيلطتأ اهجوز اهقلط اذا ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم ه

 ؟ ةرحلا ةدع ةمأ ةدع متت نأ اهيلعأ ةدعلا ف

 ۔.:اهتدع نم ىضم :ناك .ام ىلع ىنبتو ث ةرحلا ةدع دتعت اهنا ىعم : لاق

 . روهشلا كلذكو ةضيحلا كلت عم نيتخيح تمتأ ةضيح تضاح دت تناك نا

 مكب ع اهاضرب اهدرو س تقتع مث ةدحاو اهقلط نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ قالطلا نم هدنع نوكت

 ٠ نيتقيلطت ىلع هدنع نوكت . هنا ىعم : لاق

؟ درلا اهكردي لهو ، ةدعلا ف تقتعأو نيتنثا اهقلط ناغ : هل تلق



_ ٢٠٨ 

 هريغ اجوز حكنن ىتح كلذ ىل نبيب ال : ل ات ٠

 نأ دا رآ مث ز ةقملطنت ه دعس اهقلط ةرح هتحن ديع نعو : ةلأسم ج

 ؟ ديسلا مآ دبعلا اهنعجرب دهسشب نمغ ث اهدري

 ٠ اهدرب ىلوأ ديسلا : لاق

 تام لجرلا نا مث ، لجرل دبع اهجوزت ةمأ نع لئسو : ةلاسم ده
 صالخلا ةمالا هذه تيلطو ح غلابلاو بئاغلاو ميتيلا مهيفو > ةثرو فلخو

 ؟ هنم اهصالخ نم هجولا فيك ي اهجوز نم

 نم لانف ، دبعلا ةجوز مهدحأ قلط اذا ءاكرشلا ى ليق هنا ىعم لاق

 لخدم هنأل هدحو قلطي ال : لاق نم لاقو ، هدحو قادصلا هيلعو قلطت : لاق

 اذه ىنعم تبث اذاو ث مهلك اوقلطي ىتح قلطت ال : لاق نم لاقو ، ررضلا

 . رضحي ىتح بئاغلل الو س قلط ولو قالط ميتيلل نكي مل

 زاج نيغلابلا دحآ قلط ناف س قلطي دحاولا نا لوقي نم لوق ىلعو

 ٠ قالطلا نم دلونب امو 6 قا دصلا هيلع ناك ولو 6 هقالط

 ؟ اذه ىف تنآ كبجعيب امف : تلق

 ميتيلا رظتنيو ، مهلك ءاكرشلا قلطي ىتح قلطت الآ ىنبجعي : لاق

‘ ديعلا ةبقر ف اهنوسكو ةأرملا نوكنف ح مدقي ىتح بئاغلاو ه غلبي ىتح



. ٢٠٨٩ 

 اوءعاسث نا اهتقفنو ةمألا هذه ةوسك نم مهصخي ام ريغل نيغلابلا ىلع ناكو

 ام وآ ك كل ذ تبجو ١ ذ ١ اهنقفنو اهتوسكو > مهصصح تعيب ١ وع اسث نا و

 . اهنم بجو

 نم اهنم قحتسا ام وأ مهصصح تعيب الاو ث ةنفنلاو ةوسكلا كلذكو
 ٠ .... \ ٠ ذو اهنوسك

 0 اهتقفنو ةمالا هذه ةوسكب نوموقي ال ءاكرشلا ناك ناغ : هل تلق

 دحآ ىلا بلطي نآ ديسلل له ، كلذ ىلا اهل لصي نآ" اهب موقب نم رجحيو

 ؟ قلطيو اهقادص نم هئريبو ك اهقلطي نم نيغلابلا ءاكرشلا

 ءاكرشلا نم دحاو قلط نا : لوثني نم لوق ىلع كلذ هل نا ىعم : لاق

 دحأ كلذ ناك س رثكأ وآ نانثا وآ دحاو نيغلابلا نم قلط ناف : هل تلق

 اوقلطي ملامو س كلذب لوقي نم لوق ىلع هقالط ىزجي دحاولا مأ ، قالطلا

 ؟ ميلك
 ىلع قالطلا ىنعم بجوي دحاولا قالطبو س دحاو ةلأسملا ىنعمغ : لاق

 ٠ ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالا نود كلذب لوقي نم لوق

( ١١ ج نئازخلا _ ١٤ م )



٢١٠ 

 : هللا دبع وبأ لانت : ةلاسم ده

 نمل هنبا ةيراج هجيوزت زوجيو ث هدلو دبع ةجوزل لجرلا قالط زوجب

 ٠ ابئاغ وآ ارضاح 0 غلاب ريغ وآ ث اغلاب هدلو ناك س هب اهجوزي نأ ديري

 ؟ هتيرس قلط لجر نعو : ةلاسم ده

 ،اهمدختسي : نامثع نب ناميلس لاقو ، قتعت : رباج ىبأ نب ىسوم لاق

 ٠ اننع ىونب نآ الا قتعي الو ، ءاش نا اهمدختسيو اهطي نأ هل لب

 ىآرو : لان 6٨ ثشثفئع ىون نا : هدلاو نع بوبحم نب دمحم لات

 ٠ نامثع نب ناميلس ىآر :ىلع نب ىسوم

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 { ةرحلاك ةكولمملا ةمالا تسيلف ث اهؤطي ىتلا هتمأ نم ىلآ ىذلا امأو

 اذا هنكلو ةءاليا اذه ف هيلع نوكي الو س ةجوزلا لثم ىف كلملاب اهؤطيو

 . اهئطو نع فلح ناك نا هنيمي نع رفك اذه ىف اهئطو

 ّ راهظل ١ همزل اه ؤطي ىنلا هنمآ نم ره اظ نمو : هنمو :: ةلأسم وع

 اهؤطو دسغ اهئطو ناف ى هيلع تقو الو س اهأطي نآ لبق رفكي نأ هيلعو

٠ ا دبآ



 س ٢١١

 دارأ اذاغ ٠ اهؤطي ال ىتلا هتمأ نم رهاظ اذا : هنمو : ةلأسم دهب

 ٠ راهظلا ةرافك كلذ لثم رفكيلف اهآطو

 ؟ ىنزلاب هتيرس ىمر لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ٠ قدص دق الا هارأ الو ، هيلع اهمرحي سابع نبا : لاق

 اهامر امنا ناك ناو ء هيلع مرحن اهناف ء ىنزنت اهآر ناك نا : هربغ لاق

 ٠ هيلع سأب الخ أ هقن ث ذكو ثب انو هب رفغنس ١ مث ٠٧ هنم بضغ ىلع ىن زل اي

 ٠ ءاثعنلا ىبآ نع : ةلأسم و.

 ؟ رفكب نآ لبق اهئطو مث ، هنمأ نم رهاظ لجر ى

 ٠ هيلع تمرح : لانت

 3 مئاه نب دمحم نب مسثاه باوج نم باتكلا ريغ نمو : ةلأسم ده

 : زرحم نب ديعس ىلا

 ؟ ةبحق ايب : لاق وآ ى ةيناز اي : اهل لاقف ى اهؤطي ةيراج هل لجر نعو

 لوقي ىتح اهسفن ىلا هبرقت الف ةيناز اب اهل لاق اذاغ « تفصو ام ىلعغ

٠ هلل ١ ء اش ن ١ هل ح ايم



 س ٢١٢

 6 اها وس .كلمب شضيلو 6 هنمآ نم لجرلا رهاظ اذا : لاتو : ةلأسم وم

 ٠ موصلا الا هيلع سيلف

 اهتدعف .ادبع وأ ناك ارح اهجوز اهنم ىلآ اذا ةمألاو : ةلأسم دب

 . نارهش ٠

 ٠ ىضتن ا ٠ رهشأ ةعب رآ اهتدع : هللا همحر هللا ديع وبآ : لانت

 : دادم نب دمحأ خيشلا نع هربغ نمو : ةلأسم دهج

 % لماح اهنأ اهتتعآ نم ردي مل لماح ىهو س تقتعآ اذا ةمألا نع هتلأسو

 ؟ اهل اعبت اهدلو نوكيأ

 نم جرخ دنتو س تقنع ولو س ضام اهتتعو اهل عبت وه معن : باوجلا

 ىنظ اذكه س اهعبصآ محرل ا ىف هنم ىقب ولو : لاق هنآ ىدنعو ة هضعب دلولا

 هللا ديع ىبأ دب مل ١ خيشل ١ نع اهظفحب ل انت هنآ بسحأ و ؤ هنم تعمس ىنآ

 ٠ هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاتو : ةلأسم وع

 ىلا ةمألا ديس بلطيف ى ةديعب ضرأ ف عابيغ ث ةمألا جوزتت دنعلا ى

؟ ىبأيغ اهقلطي نآ دبعلا ديس



_ ٢١٧٣ 

 ث اهقلطي نأ الا ، اهتنوئم هيلع نكلو < اهقلطي نآ هيلع ىرآ ال : لاق

 ، همالغ عاب ىتح هيلا كلذ بلطي مل اذاغ ى عئابلا امآ و س ىرنسسملا ىلع كلذو

 ٠ هيآرب اهجوزت ناك اذا ةمألا قادص الا هيلع سيلف

 لجر نم هعاب مث ، هريغ ةمآب هكولمم لجرلا جوز اذاو : ةلأسم دم

 ديس نوكي نآ الا س هريغ لجرل تراص ناو ص دعب كولمملا ةآرما ىهف ، رخآ

 ٠ هب ىضرف هيف مالغلل

 ؟ ةيراجلا تقنتعا ناف : هل تلق

 ىرتسملا ملعي نآ الا جوزت ىذلا لوألا ىلوملا ىلع اهادص ناف

 ٠ هايا هنمضو

 دمخم ناك ةم وآ ك ةرح ةجوز هلو همالغ لجرلا عاب اذاو : ةلأسم 1

 ؟ هنذاب اهجوزت

 ىف اهتادص همزل عاب اذا هنل ، ىرتشملا ىف اهتالطو ، هيلع اهقادصف

 فلآ ىواسي ديعلاو ؤ مهرد فلآ اهقادصو مهرد ىنئامب هعاب ناغ ث هنمث

 ء امهب هعاب نيتللا نيتئاملا ريغ اهل سيلغ س هارتشا ىذلا هديس اهقلط مث ، مهرد

 ٠ اذه هعيب ف سل د ام هنأ ء هلل اي نبمب اهل هيلع و

اهقادصغ ث دبع وآ رح جوز اهلو هتيراج لجرلا عاب اذاو : ةلأسم ده



_ ٢١٤4 

 نوكب كلانهف ص هايا هغرعيو س اهقادص عئابلا ىلع ىرتشملا طرتشي نآ الا عئابلل

 5 هل اهقادصغ س قادص هيلع اهل جوز اهلو س هنيراج قتعآ اذا نكلو ء ىرنسشملل

 ٠ ءىشي اهتتعأآ ىذلا اهال ورم سيلو

 . ىدلب ريغ دلب ىف مكتمآ متعب اذا ىل ناك ام ىلع اودر

 ٠ تناك ثيح هتجوز معبتا ءاش ناف ح كلذ مهيلع سيل : لاق

 هركو 5 اهب جرخي رخآ لجر نم اهعيب دارآ مث ع هتمآ لجرلا جوز اذاو

 ؟ ح و زل ١

 هنمآ ةمخلا ديس عاب مث « اهديس نذاب ةمأ دبع جوزت اذاو : ةلأسم د

 ؟ دابلا ريغ ىف

 دري معن : رثؤملا وبآ لاقو ، هل اهعم ناك ام جوزلا ىلع دري نأ هيلعف

 ٠ ةوسكلا دري الو هدري الف قادصلا امأو ى لام نم هل ناك ام

 : بوبحم نب دمحم لانو : ةلأسعم .

 اذاو ى هنمث ىف اهقادص ناك \ هديس ىأآرب ةرح :وآ ةمآ دبعلا ج وزت اذاو

 قا دصلاب نمض ىلومل ا نوكب نأ الا ءىش هيلع سبيلف تام نا و 6 هتنعأ وآ هعاب

٠ ةمآ وآ تناك ةرح



_ ٢١٥ 

 ةآرما ىنآغ ئ ج وزني نأ هالوم هل نذآ دبع نع رباج لئسو : ةلأسم و.

 ؟ ءىش اه رهم نم ديسلا ىلع له اهجوزتف

 ٠ ديعلا نمت ق اه رهمغ ديعلا عابي نأ الا ال : لاق

 : عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضتنا

 : ناديبع نبأ : ةلأسم .ومع

 ىلا عجرتأ ، قالطلا نم ءىش اهجوز نيبو اهنيب ىقب نكي مل ناو ؟ اهكلامل مأ
 ؟ ةدعلا ف كلذكو تاقيلطت ثلالن

 : لوقو ، قتعملا هنثتسي مل ام اهل قادصلا نا : لوق قادصلا امآ : لاق

 ثالث ىلا عجرت اهناخ ةمألا هذه امأو ٠ رثكأ لوألاو ، قتعملل قادصلا نا
 لوقف س اهسفن تراتخا مث ، ةدحاو لبق نم اهقلط دنت ناك اذاخ ع تاقيلطت

 ٠ ةقيلطت نوكي رايخلا نا

 تراتخا ىذلا جوزلا دارآ اذا ، ةدحاو ةقيلطت ىقبت لوقلا اذه ىلعو

 6 ةقيلطتب سيل رايخلا نا : لوقتو 6 ١ ديدج اجيوزت اهجوزنب نأ اهسفن هنم

 ٠ طوحآ لوألا لوتنماو نيتقيلطت ىقبت لوقلا اذه ىلعو

 دعب ةرح تراص دق اهنأل س ةرحلا ةدع لثم اهتدع ناف ةدعلا ىف امآو

٠ ملعأ هللاو 6 قتعلا



_ ٢١٦ 

 ىلمازلا : ةلاسم ده :

 قلطي نأ ىرتشملا دارأف ، ةجوز هل تناكو ث دبعلا ىرتشا ىذلاو

 ؟ ديعلا ةبقر ق نوكب مآ قا دصلا همزليآ ٧ هديع ةجوز

 ةبقر ىف قادصلا نوكي نأ ىرتشملا ىلع عئابلا طرتشي مل اذا : لاق

 رثألا نم هتعمس ام ىلع عئابلا هب هعاب ىذلا نمثلا ىف قادصلا ناك ع دبعنا

 . ملعأ ٦١5:

 : حاضو نب حلاص خيسلا : ةلأسم ده

 ىلع تبثي الغ ، جوزتف جوزتي نأ هالوم هل نذآ دتو تام اذا دبعلاو
 ٠ ملعأ هللاو 6 هال وم

 : ىلمازلا نع اهلعل : ةلأسم ده

 ] هي اهل نمضي مل ناك ن او 0 ديسل ١ ىلعف هم اهل نمض ديسلا ناك ناف

 هيلعف س هنمث نم رثكأ قادصب جوزتي نأ هرمأ نوكي نآ الا هيلع سيلف

 ٠ ملعأ هللاو ح رثألا نم هتعمس ام ىلع دبعلا نمث نم داز ام

ديسلا تام مث ؤ ةكولمم ةمآ هدبعل جوزت ى ذلا نعو : هنمو : ةلأسم د



_ ٢١٧ 

 نا تيأرأ ؟ ديعلا ةبقر ق مآ ديسلا لام ف نوكيأ 1 قا دصي اهل ىصوي ملو

 ؟ ائيسث اوطرتشي ملو دبعلا اذه ميب

 هليقي نآ ىرتشملا دارآ اذاف ى ناك ام نبأ © ديعلا ةبتر ف قادصلا : لاق

 . ملعأ هللاو س هدر ح هلف ىبآ ناو ث هيلا كلذغ س كلذ ىلع

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 نمو ث ةرحلا فالخ اهل قادص الغ هاركتسالا ىلع ةمآ جرف سم نمو

 ‘ اهل قا دص ال : ليقغ ‘ 77 لخدب نآ لبت تنامغ ةيبصلا هتمأ جوز

 ٠ ملعأ هللاو

 اهنم ملعي ملغ بئاغ جوز اهلو % تنع اذا ةمألاو : هنمو : ةلأسم وبع

 كلذ اهل له ح هديرت ال اهنا تلاق مث ، ىضم ام ىضم نأ ىلا ةيهارك الو اضر

 ؟ قتعلاب اهملع دعب اهاضر حصي مل ام

 وآ اهؤطيو ، هتبيغ نم وه مجري وأ ؤ هب ىضرن نآ الا كلذ اهل : لاق

 ٠ ةجحلا ةقاتعلا دعب اهل تبثي نم لوق ىلع ةعواطم هل ىهو اهجرف رظني

 ؟ لوقلا نم اهجوز نم اهجرخي ىذلا امو : تلق

 دمب ىل اجوز نالغب ىضرآ ال ىنا : مكاحلل لوقت نآ ىنبجعي : لاق

ء هيف فلتخي امم اذه نأل ، ىرمآ كلمو ةيرحلا دعب ديس حاكنب وأ ، ىتقاتع



 ذ ٢١٨

 مكحي ىتح مكاحلا ىلا ةعفارملا امهيلع بجو لوقب امهنم دحاو لك كسمت ولو

 ٠ امهنيب

 ؟ هتبيغ نم اهجوز ىتأي نآ اهجيوزت زوجي لهو : تلقن

 مكح ناو ء اهجيوزت زاج ؤ حاكنلا ضقنب مكاحلا مكح نا وجرأ : لاتق

 ٠ ملعآ هللاو ، اهجيوزت ىنبجعي مل مكحي مل ناو زجي مل هتوبثب

 : ىلمازلا : ةلأسم د

 اهلو س قتعلا كلذب تقحتساف ث اهربد نم تام دقو ةريدملا ةمألا فو

 اهلآ ، كلذ دعب تراتخا مث ؤ قتعلاب تملع ام نيح نم اهسفن رتخت ملو جوز

 ؟ ال مآ اهآطب مل اذا تدارمآ ام ىتم رايخلا

 تقحتسا اذا اهنا لوقتف س فالتخالا ىرجي اذه لئم ىف وجرأ : لاق

 رييغتلا ىلع اهمكح لوقو ٠ اهيلع تبث جيوزتلا ىف ريغ اهنم رهظي ملو س قتعلا

 . ةينب وآ اهنم رارتاب جيوزتلا تمتأف تيضر اهنآ حصي ىتح

 ز هلزنم ف هعم دعقتو تيبثت هنيب قو ص هل ةرشاعم تناك نا: : لوقو

 اهمكحف هنع ةلزتعم تناك ناو ث كلذ دعب اهنم لبقي مل ريغت اهنم رهظي ملو
 اذا تباث مكاحلا ريغ دنع اهرييغتو ث هب تيضر اهنأ حصي ىتح ريغلا ىلع

 ظفل اذهف ، ىل اجوز نالغب ضرأ مل : تلاق اذا ، ريغلا ظفلو ، كلذ حص

٠ ملعأ هللاو ك ريغلا



_ ٢١٩ 

 : ناديبع نبا ؟ ةلأسم وج

 ىتم ريغلا اهل نوكي تغلبو تقتع مث لجر اهجوزت اذا ةيبصلا ةمألا ف

 ؟ ةميتيلا كلذكو اهتعاسب مآ ، مايآ ف تدارأ ام

 رهطت مل ام ريغلا اهل لوقو ع مدلا ىري ىتح ريغلا اهل ةميتيلا نا : لاق

 ةيبصلا كلذكو ث ريغلا اهلف اهرهط دعب هرىنئاعت مل ام : لونتو س ضيحلا نم

 ٠ ملعأ هللاو ، ةفصلا هذه ىلع ةكولمملا

 : عرشلا نايب باتك نمو إ ةلاسم دب

 مهنمف : فالتخا هيفغ تام ىتح انقادص اهل ضرقي مل ةمأ ج وزت نمو

 ء ابيث تناك اذا رشعلا فصنو ث اركب تناك اذا اهنمث سمخ اهل : لانق نم

 ٠ ركبلل رشعلاو بيثلل رسثعلا فصن : لاق نم مهنمو

 زاجو ، اهقادص اهل ضرفي ملو ةيراج جوز نمو :: ةلأسم دهج

 جرف لحي ال هنأل ، ءامالا نم اهلثم قادس طسوأك 7 هياع اهلف ي هب جوزلا

 ٠ اولاق امك ضوعب الا ةأرما

 ۔ اهقادص هديس ىلع لعج دقف ، ةجوز هلو هدبع عاب نمو : ةلأسم دب

 : لوقتو ث هتبقر ىف لوقغ ى اهجوز ميب اذا ةمألا قادص ف فلتخا عضوم فو

٠ ذخأن لوألابو % هنمت ف



 . .٠< ٢٢

 : ديعس وبآ لانتو : ةلاسم .

 لخد دقو دبع هنأ حصي مث ، رح هنآ ىلع اهجوزتيف ةرح رغي دبعلا ىف

 ؟اهب

 ىف الو هديس ىلع قادص اهل سيلو هنم جرخت : لاق نم لاق هنآ ىنمغ

 ، قادصلا نم ءىشب هقحلت الو س هجيوزت ىلع ةروبجم نكت مل اهنألا ، هتبقر

 نأل ث مهل عيبلاو ، ديبعلا نم ءارشلاو عيبلا ةلزنمب كلذو ، قتعي مل وآ قنع

 نم ةيانجلا جرخم كلذ جرخي الو ع هاضرب هل ام _ هلعل _ فلتأ دق عئابلا

 ٠ هعئابو كلذب ىضر دق عئابلا نألا ، ديبعلا

 ءىشب ىدنع هقحلت الو س قنع نا هتبقر ق قادصلا اهل : لاق نم لاقو

 ٠ ررضلا ىف هديس قحلي كلذ نأل

 ىلع ملطا مث ؤ كلذ ىلع اهجوزتف ى ةرح اهنآ الجر ةمألا ترغ اذاو

 ناغ س مهتميق هيلعو رارحآ اهنم هدالوأو ث اهديسل اهرقع ناك ى ةمآ اهنأ

 نوكيو ، اهديسل اديبع نونوكي اهنم هدالوأ ناغ س اهب ملعلا دعب اهدنع ماقأ

 ٠ اهل اهقادص

 ام رثكآ ناك نا اهلثم ةمآ قادص اهلغ قادصلا امف معن : .هريغ لاق

 دمسلا ريغ نا كلذكو س لقآ ناك ناو س لثملا قادص اهل ناك ح هيلع اهجوزت

مهنميق هيلع : لاق نم لانف هدالوآ ةميق امآو 6 مات قا دصلاف 6 همتآو حاكنلا



_ ٢٢١ 

 مهنأل تذلو موي : موقت لاقو 7 رابك وآ ١ راغص ١ وناك ء هيلع نوقحتسب موي

 ٠ لصنلا ف رارحأ

 : رقصلا نب نازع لانتو : ةلأسم وم

 هنآ ىلع هيلع علطا مث ، رح هنآ معزو اهجوزتف ةرح رغآ ادبع نآ ول

 اهقادص ناغ قنع ناف س قتعي نآ الا ث هيلع اهل قادص الو س هديسل وهغ س دبع

 ٠ انغلي كلذكو ه درس ىلع ىن الو ش هم زلب

 تملع مث ع دبع هنآ ملعت ملو ةرحب جوزت دبع ىف ليقو : ةلأسم ده

 هعم تماقآ تءاش نا رايخلاب ىهف هديس نذاب ناك ناف ع اهب لخد ام دعب نم

 هديس نذا ريغب ناك ناو ، هتبقر ف قادصلا اهلخ ءاسث ناو ، هتجوز ىهف

 : هللا دبع وبآ لاقو ، قادصلا نم ناسمخلا اهل : لاق نم لانوء امهنيب قرغف

 ٠ اهل ق أ دص ال

 هيلع : لاق نم لاقو & هديس نذاب جيوزتلا ناك نا : دربعس وبأ لاق

 لاتقو ، هريغ ىف الو هتبقر ىف ءىش كلذ نم هديس ىلع ىرجي الو ت اموي قتع نا

 ٠ اهسفن نم هتنكمآ اهنل 0 هيلع اهل قادص ال : لانق نم

 ؟ ةكولمم ة رح جوزت ن اغ : تلق

٠ ةليل ةكولممللو ناتليل ةرحلل نوكيو معن : لاق



 س ٢٢٢

 ؟ ةمألا جوزتي نآ هل ملسلا لجرلا نع لئسو : ةلأسم د

 ةمألا جيوزت زوجي ال هنا : لاق نم لاقف : كلذ ىف فلتخي هنا ىعم : لاق

 نأ هل زاج رئارحلا حكني نآ الوط عطتسي مل نا : لاق نم لاقو س لاح ىلع

 مل رئارحلا جيوزت ىلع ردخ ناف 6٧ هسفن ىلع تنعلا فاخ اذا ءامالا جوزتي

 ٠ ءامالا جيوزت هل زجي

 % ةمذلا ىف هتبغر ةهج نم هسفن ىلع تنعلا فاخ اذا : لاتق نم لانو

 ٠ رئارحلا جعبوزت ىلع ردقي ناك ولو ث ةمألا جوزتي نآ هل زاج

 نثتسب ملو اهتننع مث ؤ ق ادصب اهحكنأغف ةمآ هل تناك لجر : ةلاسم ده

 ٠ اهل وهف س اهنع دنع قادصلا

 ىرتشملا اهئطوخ ، لجر نم اهعاب مث ةيراج قرس لجر : ةلاسم ده
 ؟ اهتحنتساف ديسلا ءاج مث % تدلوغ

 ناو س ةميقلاب ديسلا ذخآ قراسلا ىلع ردق ناف 0 دالوألا ةميق هل : لاق

 قراسلا ىلع بألا ردق ناف ڵ بؤذئا نم ةميقلا ديسلا ذخأ ؤ هيلع ردقي مل

 اندنع رقعلاو 6 دال وذلا ق انركذ ام ىلع اه رتعو هنم ذخآ ام لثمي هذخأف اموب

.٠ اهنمث رثع فصن بيثللو س اهنمث رشع ركبلل



 _ _ ٢٢٣

 : ديعس ىبآ نعو : ةلاسم د

 هيلع له ، لجر نم هتمأ جوز لجر نع ديعس ابآ تلأس ى دجوي اميف

 ؟ كلذ.ىف ريخم وه وآ ، تاقوألا نم تقو ف جوزلل اهيلخي نأ

 عولط ىلا ةمتعلا ةالص ذنم اهيلخي نأ هيلع نا ليق دق هنا ىعم : لاق

 ٠ ىدنع ريخم كلذ نود اميف وهو ث همزلي اميغ اذهو س رجفلا

 ةعيض نم اهطبعو ث هل اهيلخت مزلي ام تقو ف اهئطو ناف : هل ليق
 ؟ اهلمعتسا ام نامض همزلي له ، اهالوم

 ٠ كلذ همزلي هنا ىدنع : لاق

 نآ مزلي ام تقو ف ةعيض نم ءطو ريغب اهلمعتسي نأ لهغ : هل تلق

 ؟ ال مآ دسل ١ ن ذا ريغب هل اهيلخت

 ٠ ديسلا نذ اي الا كلذ ملعأ ال : لاق

 ؟ ليللا ىف اهلمعتسي ام ردقب راهنلا ى هل اهيلخي نآ هيلع لهف : تلق

 ٠ كلذ همزلي هنآ ىدنعف مكحلا ىف امآ : لاق

 ىآر ريغب سبل وآ رطع نم اهسفن حالصاب اهرمأي نأ هل لهف : هل تلق
؟ هل اهيلخي نآ ديسلا ىلع ام تقو ف ديسلا



_ ٢٢٤ 

 هبغ هل اه الخ و اهنم هل .

 ؟ ال مأ اهديس ىأر ريغب المع اهجوزل لمعت نآ اهل لهف : هل تلق

 ء هل اهيلخب هآ ملعي امم الا اهديس ىآرب الا كلذ هل سيل هنا ىعم : لان

 كلذب عفتني نآ هل له . اهديس ىآر ريغي المع هرمأ الي اهجوزل تنمع ناغ

 ؟ ال مآ كلذ وحنو س يع ةارادم لثم هل هتلمع ىذلا لمعلا

 ٠ هلكأي نآ هل زاج هل ام هل تلمع اذا هناىعم : لاق

 ؟ اهاهنب نآ هيلع لهغ : تلق

 ٠ كلذ ىرب ال اضعب نآ ىدنعو ي كلذ لوقي اضعب نا ىدنع : لاق

 ؟ ةبوتلا هيزجت مآ ، نامض همزلي ايهن اهيلع ىري نم لوق ىلعف : تلق

 ٠ كلذب رمأي مل ام نامض همزلي هنآ ملعأ ال : لاق

 ؟ فالتخالا ىف اهلثم ةجوزلا ريغ كيلامملا رئاس كلذكو : تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لانق

 ؟ كلذ لثم نايبصملا كلذكو : هل تلق

٠ ىدنع اذكه : لاق



٢٢٥ 

 ىتأت ام لكأي نأ هعسي له 0 ةمآ جوزتن لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ؟ ديسلا ىآر ريغب اهتنتفن ريغ نم وآ اهتقفن نم اهديس تيب نم هب

 اهتقفن هنآ الا & اهرمآ نم حصي مل نا امآ و ٤ تءاش فيك هذفنننو همعط

 ٠ ائبش اهتقفن نم لكأي نأ دحأل زوجب الف

 ةبوتلا هيزجت مآ 4 ديسلا ىلا صالخلا همزلبآ > لكأو لهج ناغ : تلق

 ؟ ملع اذا

 ء نامضلا نم هجرخب هجو هيغ هل حصي ال ام ىدنع لكآ اذا : لاتق

 ٠ هعسي ال اميف هلوخد نم ةيوتلا عم ىدنع نماض وهو ي دبسلل كلذ نامضف

 نذاب الا اهتقفن نم ادحآ معطت نآ ىه اهل زوجي ال كلذكو : هل تلت
 ريغل اهلازآو هتمعطآ ىذلا ناك س اهديس ىلاصالخلاهنم اهمزلبو س اهديس

 ؟ كلذ ىف اهيلع نامض ال مآ أ اهديس

 كلذب هنم سفن ةبيط وأ س اهديس ىآرب الا اهل سيل هنا ىدنع : لاق

 نم كلذ اهل قلطي ص ىناعملا دحأب اهديس ىلع اهل تبثي ةجح وآ ث اهملعي

 . هكلم

 اهديس ىآر ريغب كلذ اهل زوجي له ث اهديس دالوا تمعط عط آ ناغ : تلق

( ١١ ج نئازخلا _ ١٥ م )



_ ٢٢٦ 

 هم زلب نمم دحآ وآ ح هتجو ز وأ هيآ ر ريغب كلذ اهل زوجم ال مآ > كل د ريغ وأ

 ؟ كلذ اهل زوجي ال مآ ، كلذ ريغ و هنامزب هلوع

 ٠ كل تفصو ام دحأب وأ > ةجحل اب ال ا كلذ اهل زوجب ال هنآ ى دنعغ : ل انت

 ؟ ةبوتلا اهبزجن له س تلعفو تلهج ناف : تلق

 اميغ صلخت وآ > ةءا ريب الا كلذ نم ةبوتلا اهيزجت ال هنا ىعم : لاتق

 ٠ اهيلع قحلا هبجوي

 نم اهب جزخي نآ اهديس دارأو جوز اهل ناك اذا ةمألاو ٤! ةلاسم ده

 ؟ رصملا

 ءاسث ناو ع هنم اوذخأ ام هيلع اودر ءاش نا جوزلا ريخي نأ ديسلا ىلعف

 جوزلل ديسلا ىلع سيلف 6 مكحلا هلاني ثيح اهعاب ١ ذا امآو ئ هنجوز عبت

 . رييخت

 © اهذسفن تراتخاف جوز اهلو س تقتع اذا ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ؟ ادبع وآ ارح ناك جوزلا نم حاكنلا خسفني له

 لاتو ، ادبع وآ ارح ناك هنم نيبتو ع حاكنلا خنسفني يق هنا ىعم : لاق

 هنأ لوألا لوقلا ىنعم جرخيو ك الغ رحلا امأو ، دبعلا ف كلذ اهل : لاق نم
 املف ، اهحاكن ىف كلم اهل الو ح اهسغن ىف ىآر اهل سيل لصألا ىف تناك اذا

٠ اهسفن ىلا اهرمأ عجر قتعلاب عجر كلذ لاحتسا



_ ٢٢٧ 

 قبآلا قرط نم رخآلا لوقلا ىنعم ف جرخي هلعلو ، رايخلاب تناكو
 اذا ديعلا حاكن نأل ز كوذلا لوقلا ىن مدقت ام مم كلذ ىنعم ىدنع جرخي

 رمألا لقتنا كلذ ىه تبلط نا ردجأ س كلذ ةريسثعلا بلط اذا ةرحلاب جوزت

 برعلا نم تناكو س اهسنج ريغ نم تناك نا اهيلا .

 تبلطف س برعلا نم ىهو دبع جوز اهب زاج دغو تفنع ناغ : هل تلق

 هنم نيبنو 0 حاكنلا خسفني له ، كلذب ىه تيضرو 0 حاكنلا خسف ةريشعلا

 ؟ كلذ ةريسثعلا تبلط !ذا

 سانجألا نم هخسغفب لوقي نم لوق ىلع كلذ مهل نا ىعم : لاق
 ٠ ةفنألا هجو نم تاعانصلاو

 سنجلا نم مهريغو دنسلاو دنهلاو جنزلا نم اهلك سانجألا و : هل تلق
 ؟ حاكنلا ىف ضعبل مهضعب دري الو ث ءاوس

 ٠ ءاوس مهلك ىدع : لاق

 ؟ ىنعملا اذه ىف كعم سرفلاو : هل تلت

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ىف دنسلاو دنهلاو جنزلا ف هانعم جرخي سنجلا امناو : هل تلق
؟ تاضيبلا نم كلذ ف مهلثم سرفلا نوكي الو ، ثاريملا ىناعم



_ ٢٢٨ 

 سنجلا تبثي الآو ث دنهلاو جنزلا سنجلاب ثراوتي امنا : لاق نم لاق

 ٠ برعلا نم مهنا : لاتق دم 77 لعلو ص دنسلا ق

 مهنم مدع اذا ءاوس مهريغو برعلا نم قلخلا عيمج نا كعمو : تلت

 ؟ سنجلا لطييوع ءارقفلل ثاريملا نوكي نآ ةبصعلاو محرلا

 جنزلا نم ناك اذا هنأ رثألا ءاج دتو 0 رنألا ةفلاخم ىنبجعي ال : لاق

 ىناعم هنآ ربخي ىذلا رظنلا ق امآو س هسنج ىلا ثاريملا عجر 0 دنهلاو

 مدعآ ١ ذا هنآو 6 كلذ ق ءاوس برعلاو جنزلا نأ ىدنع جرخيف 6 لوصخلا

 ٠ لوقلا ضعب ىف ءا رقفلل لاملا ناك ةيبصع وأ محر نم مهعم ثرب نم

 انلعج لكلو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، لاملا تيب ق : لاق نم لانتو

 ىدنع ةيآلا هذه تحت مهنم قيب ملف ( نوبرقألا و نادلاولا كرت امم ىلاوم

 هنآو ، ةبصعلاو محرلا توبث ف هانعم ريغ ىنعم ىلع هانعم جرخي ىنعم

 ٠ مهب ةلاهجلا ةهج نم دعب تبثي امنا

 : هللا همح ر دبعس وبآ ل اق : ةلأسم .7

 نبرشع ىلع ج وزنف ۔ مه ١ رد ةرشع ىلع جوزتي نآ ٥ ديعل دسلا ذخأ اذا

 ىف ةدايزلا نوكتو ڵ كلذ ريغ همزلي الو س هدبع هب رمأ ام تبثي هآ امهرد

. لوقلا ضعب ف دبعلا ةبنر



_ ٢٢٩٨٩ 

 قتع نا هيلع نيد هنا : ليقو ، قتع ولو هبلع ءىش ال : ليقو ٠

 ٠ هللا دبع وبآ لات : ةلاسم دهب

 ناغ س هدبع جوزي نآ هل زوجي الو & هتمآ ميتيلا ىصو جوزب نا زوجي

 ء حاكنلا من ىضر ناغ ع ميتيلا متلبي ىتح اهب لخد ناك نا حاكنلا فقوأ لعف

 قرفيو ي قادصلا ىصولا نمض متي مل ناو ، دبعلا ةبر ىف قادصلا ناكو

 الآ مويو ى حاكنب سيلف ى اهب لخد جوزلا نكي مل ناو س جوزلا نيبو اهنيب

 . امهنيب قرفي

 : ليقو س زوجي ال ميتيلا دبعل ىصولا جيوزت نا : ليقت دقو : هريغ لاق

 . تباث زئاج

 : بسحأ اميف دبعس ىبأ نع بسح آ : ةلأسم وج

 ثانالا بذلا نم مهبراتقآ مهجوزي نآ زوجي له ت دوقفملا ديبعغ : تلت

 ؟ دقفلا ةدع ىق روكذلاو

 لجلا ىضقنبي ىتح مكحل ا ىف ىح دوقفملاو .س كلذ ملعأ ال ىعم : لان

 ء هتجوز قالطو ، ثاريملا نم مكحلا ىف هلام ف تبثي اميخ هتومب مكحي مث
 . ليق هنآ ىدنع ام ىلع ههابشأو

 : ديعس وبأ لاقو : ةلأسم دهب

؟ ةيرس اهذختيو اهئربتسي نآ هل له ث اهقلط مث لجر اهجوزت ةمآ ف



_ ٢٣٠ 

 ٠ جوزت

 . اها رتسش ١ مث 6 ةمأ ىه 6 نيتقيلطت هنجوز قلط لجرو :ا ةلاسم وع

 ؟ اهآطي نآ هل له

 ٠ هرمغ ج وزن

 هل له .© اهعيبب نآ دا رأ مث ئ اهئطوف هنم هريغ اها رنتشا ناغ : هل تلق

 ؟ نيميلا كلمب اهآطو هل لهو ع ةيناث وه اهيرتشي

 ٠ هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ هل لحب ال هنا : لاق

 : ايركز وبآ ىضاقلا لاق : ةلاسم ود

 & اهتانب الو اهاطو هل لحي ال هنأ اهدبس تعضرأ اهنا تلات اذا ةمألا ىف

 ح اهتانب عيبب نآ هل زوجي الو . كلذ هل ناك ىه اهعيب دا رآ نا امآ و

 ٠ ملعأ هللاو

 : بسحأ اميغ ةيواعم ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 5 اهؤطي دلولا نوكب نأ الا س هدلو ةيراج ءطو دلاوملا ىلع مرحي الو

٠ هيلع م رحن اهناف



_ ٢٣١ 

 هل له 0 اهارتشا مث ، موق ةيراجب قسغ لجر نعو : ةلأسم وه

 ؟ اهجوزي الو اهؤطي الو ث دارأ نا اهمدختسيو اهأطي نأ

 ءىطو ام دئالولا نم ةطي نأ لجرلل له ء هتلأسو : ةلسم هه

 ؟ همآ ح وز

 دمحم جوزت دقو ، كلذب سأب ال : رثؤملا وبآ لاق ، كلذ هل هركي : لاق

 ٠ هيلع كلذ اوياع ملعن ملف نيملسمل ١ نم ةرضحب همآ جوز ةكيرت .رمع نبا

 ؟ اهارستيو ةيراج ىرتشي نآ هدبعل ىلومل نذآ اذاو : ةلأسم وه

 5 نيمي كلم وآ جيوزتب الا هتآرما لحت ال هنل س كلذ هل سيل : ليقف

 ٠ هالوم نذام الا جيوزت الو نبمب كلم ديعلل سيلو

 ح حاكنلا خسفنا دقف ،\ اها رتشا مث ةمأ جوزت نمو : ةلأسم وج

 ٠ ىدنع اذكه اهؤاربتسا هيلع سيلو ، نيميلا كلمب اهؤطيو

 : بوبحم نب دمحم بنك نمو : ةلاسمه هه

 نع هنلأسو ، بوبحم نب دمحم ىلع هضرع ةرفص ويآ هيل ١ ثعب امم

 ؟ هلام ىف ىرستي له كولمملا

٠ نيتنثا الا ءاسنلا نم ج وزغب الو 4 سأب الخ هديس هل نذآ اذا : لاق



 _ _ ٢٣٢

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا ةدابز ىه : ةلأسم ده

 جيوزتلا ناف ، اصقش اهنم ىرتشا مث ، ةكولمم لجرلا جوزت اذاو

 اهجوزن نا امآ و . اهلك اهصلخنسد ىنح اهآطب نأ هل زوجب ال و 0 لطس

 دارآ نا نيميلا كلمب اهأطيب نأ هل زئاجو ع مدهني جيوزتلا ناغ ، اهارتشا و

 . ملع هللاو ڵ كلذ

 : عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 س كلذ دعب اهيغ بغر مث ؤ ةديلو هدبع حتكنأ لجر نعو : ةلأسم ده

 ؟ اهجوز نم اهعزني نآ هل حلصي له

 نب رمع كلذي ىضق ؤ هدبع اهقلطي ىتح اهيلع عقي نأ هل ى رآ ام : لان

 اهتدع تضقناو ي ديسلا اهقلط اذا : نيملسملا ضعب لاقو س هللا همحر باطخلا

 . اهؤطو زاج دبعلا نم

 ؟ هتنبا وأ هنبا ةيراج أطي نأ هل له لجرلا نع هتلأسو : ةلاسه دهب

 ٠ اه اي ١ هضعت ىلع فلا ١ دهشيلو 6 اهئمط و دقف هنب ١ نكب مل ١ ذ ١ معن : ل انت

مث ، اهرىاب مث ث اهآربتساف ةمآ ىرتسثا لجر نعو : ةلاسم ده



_ ٢٣٣ _ 

 حصت ىتح اهنع كسمي مأ رخآلا ىلع مرحت له ء اهديس نم لمح رهظ

 ؟ اهرشايب مث ، ضيحتو

 هرك ناف ع اهلبقي نآ مئابلا رمؤيو ، اهدرب رمؤي : ءالعلا لانف

 رخالا اهؤطي الو هذخأيو ، دبع ةميق دلوي موي دلو اهيلع موت اهضيفي عئابلا

 ٠ هب دتعت اهيلع ضيح الو س سافنلا نم رهطتو عضت ىتح

 ؟ عيبلا ضقن ىرتشملاو عئابلا بلط ناغ : هل تلق

 & اهل رقع الف ضقنلا بلط ىذلا وه عئابلا ناك ناو ، كلذ هل : لاق

 . اهرقع عئابلا ىطعيلغ ، اهدر ىرتسثملا بلط ناو

 ىف اهرماي ملو ؤ اهحكني نآ ةكولمملا ىلوم ءاش ناو !ة ةلأسم هه

 . اهسفن ىف رماؤب نآ بحتسي : لوقي عيبرلا ناكغ ث اهسفن

 & هحاكن اهيلع مرحي الف ىنزي هتأر لجرل ةيرس نعو : ةلاسم ده

 ٠ ة رحل ١ ةجوزل ١ لثم ىه تسيل .دو

 . ناز اهل لحي الو ، ناز هنأل ى هبلع مرحت ليقو : هريغ نمو

 : دبعس وبأ لئسو : ةلأسم وبج

؟ اهريد نمل اهؤطو زوجي له ةربدملا ةمألا نع



_ ٢٣٤ _ 

 ٠ كلذ زوجي هنا ىعم : لاق

 ؟ اهأطي نأ هدلول زوجي له ث هريغ ىلع اهربد دق ناكو ربدملا تام ناف

 ٠ كلذ هل زوجي هنا ىعم : لاق

 اهاضر ريغ وآ ث اهربد ةكولمم ةأرما ءىطو ىذلا امآو : ةلاسم دچ

 ، اهنمث رشع ركبلا ىف اهديسل نامضلا هيلع : ليق دق هناف ث ًابيث وأ تناك ركب

 نم لاقو ، اهنمث رشع : لاق نم لاق بيثلا فو ع اهنمث سمخ : لاق نم لاقو

 ٠ اهنمث رشع فصن : ل اق

 مات جيوزتلا ناف ى رحب وآ دبعب ةجوزتم ىهو ةمآ ىرتشا ىذلا امأو

 ىتح اهاطي نآ اهديسل سيلو ، اهأطي نآ اهجوزلو ع ءارشلاب ضقتني ال ةلاحب

 ٠ هوجولا نم هجوب اهجوز نم نيبت

 حلصي له 6 ةرح ىمهف تام اذا هتمأل دهشأ لجر نمو : ةلأسم وع

 ؟ اهأطي نأ اهديسل

 ٠ كل ذي سأب ال معن : ل امت

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا
 : ج رفم نمب دمحأ خيشلا نع : ةلأسم وج

؟ اجوز اهل ن ا : هنمآ هل تلاق نمو



٢٣٥ 

 { اهلوق حصي ىتمغ مكحلا ف امآو ، عرولا باب نم اهؤطي الغ

 ٠ ملعا هللاو

 ناجوزنم امهنأ ارراقت رخآل ةمآو لجرل دبع فو : هنمو : ةلأسم ده

 ؟ امهلوق لبقي له ‘ آ دالوآ امهنيب نأو امه را د ف

 اذا عرولا ىف امآو س تبثي الو ي هسفن ىلع دبعلا رارقا مزل ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، زئاج كلذف ث امهجيوزت ىلع امهبابرا قفتا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وم

 ؟ ةقرفتم مايآ ف ةرم دعب ةرم اهب ىنازلا اهئطو اذا ةمألا نع هتلأسو

 . ٠ ءطولا كلذ عيمجل دحاو رقع هيلع اهل : لاق

 كلذ ىف همزلب مكو ث ال مآ رقع همزلي ، اهربد ىف لجر ةمأ ءىطو نمو

 ؟ رقعل ا نم

 © اهحرج نا سثرألا هيغ امناو ، كلذ ف رقع ال هنأ انفرع ام رثكأف

 ٠ كلذم اهلغتسب ام ردقم هيلعو ٧ ىدنع موسلا كلذ ف اهملآ ناو

ناغ ، اهجرف ف ةمأ ءىطو اذا : يق دقف ، لبقلا ىف ءطولا ىف رقعلا امناو



_ ٢٣٦ 

 ناو ، لوقلا رثكآ وهو ح اهنمث رشع ليقو ، اهنمث سمخ ليق دقف اركب تناك

 6 لوقلا رثكآ وهو ، اهنمث رشع فصن ليقو ث اهنمث رشع ليق دقف ًاييث تناك

 ٠ اهلغتسي ام ردقب لبقو

 . نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ) : لجو زع هللا لاق اا ةلأسم وه

 ةيآلا هذه رهاظف ( نيمولم ريغ مهناف مهناميآ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الا

 ٠ لاح لك ف تاجوزلاو ءامالا حاكن حييب

 صخف ) نه وبيرقت الو ضيحملا ق ءاسنلا اولزنعاغ ( : هركذ لج لاق مث

 ىبنلا لئس مث ي رهطت ىتح اهضيح تقو ف ضئاح لك حاكن ةيآلا هده

 لئاوحلا ءطو نع ىهنغ ث ءامالا نم ساطوآ ايابس نع ملسو هيلع هلتا ىلص

 ضيحلا اهيتأب ىتلا ىه لئاوحلاو ، نعضي ىتح لماوحلاو ، نضحب ىتح
 . ملعآ هللاو ، لاح دعب الاح

 5 هتحابا ىلع ىقابلاو مارح وهغ تقو ميرحتب ةحابالا صخ امغ

 لاقغ ث ءامالا نم ةريغصلا ىف انباحصأ فلتخاو ، هزاوجب باتكلا قالطاو

 ةسصخب : مهضعب لاقو ، ءطولا لبق آموي نيعبرأب ءىربتست : مهضعب

 ٠ رئارحلا نم ةريغصلا ىلع اسايق هلوقب ، اموي نيعبرآو

 حصي ال سايقلاو س هرايتخاو هلوقل ليوأت ىلا بهذ دق مهنم لكو

اضيأ ةرحلاو س هبلع قفتم لصآ كلذ ىف سيلو .هيلع قفتم لصأ ىلع الا



_ ٢٢٣٧ 

 ءاربتسا اوبجوأ مهو ، ءطولا دعن دتعتو ث ةدعلاب ذخؤن امنا ث ةريغصلا .

 ٠ كلم لاقتناب هويجوآ امناو 6 ءطو ريغ نم ةريغصنا

 بجت ال ةرحلاو ن هوهبسث لصأ ىأآبو ث هيلع اوساق ةلع ىأب ىردأ الغ

 رظنين نأ بجيف سايقلا هجوو ؟ ةنسلا عضوم نيأف ، كلم لاقتناب ةدعلا اهيلع

 . باوصلل قغوملاو ملعأ هللاو ، كلذ ى

 ح اهطو هل زاج هتيم ق ةريغض اهامر ١ ذا هنأ بومحم ني دمحمل دجوبو

 زجي مل ةآرما وآ ، هخالخ وآ لدع نم هريغ اهابر ناو ث ءىربتسي مل ولو

 ٠ءاربتسالا دعب الا اهؤطو

 ى ءاربتسالاو ،. ىرتشملا اهئربتسي مل ةأرما اهتبر نآ هريغل دجويو
 هللا ىلاو.ث ةريغصلا ىف لاكشا ىأو ، لكشملا رمالل فاثكتسالا وه : ةغللا

 ٠ هتيادهو هقيفوت ىف بغرن

 & هيدي ىلع اهابر ةريغص ةيراج هل تناك لجر نع تلأس : ةلأسم وهب

 هنأ وآ ث هل زئاج كلذ نآ نظو ث اهئربتسي نآ لبت نم هنم لهجب اهئطو هنا مث
 هيلع دسفي لهغ ، هدي ىلع اهابرو ، هرجح ف تناك اذا هيلع ءاربتسا ال

 ؟ اهؤطو

: لاق هنآ دلاخ نب دمحم نع تظفح دقو { اهميرحت ىلع مدقأ امف



- ٢٣٨ 

 ىلع مدقأ مل هدي ىلع اهابر اذا امآو ، اهمأ دنع نم اهذخأ :ولو اهئربتسي
 ٠ ١ \ رحفن

 ، ضيحت ال وآ ضيحت ىتلا ةمألا ىرتشي لجرلا نعو : ةلاسم ده

 نمو ضيحلا نم ىضم امي ءعى زجن له 6 اهاطو ديري مث 6 نبنس هدنع ثكمنغ

 ؟ ءا رينسال ا ىلع كلذ ىفكيو ء روهشاا

 ءاربتسالا نم دبالو ص ءاربتسالا نع كلذب ىفتكي الغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ةرييك وآ ةريغص تناك ي اهآطو دا رأ نا

 : مهل رفغو هلنا مهمحر نيملسملا نم بتك نم ةروثنم نم : ةلاسم ده

 ؟ دلت ال ىتح ءاود هتيرس ىقس لجر

 ىتح ءاودلا برشت نآ اهل زئاج ةأرملا نآ بنكلا ضعب ىف تدجو : لاق

 ٠ ةزاجالا ىلا برقأ ةمألاو « دلن ال

 5 هل اهآربنساف ةيراج هل ءعى ربتسب نآ هرمأ هنأ ولف : تلق : ةلأسم %"

 هل اهئربتسي نأ هرمآ نكي مل اذا كلذ اهيزجي له ع اهآربتسا دق هنا : لاقو

 ؟ كلذ لبق

 هنا : لاق اذا ، اهأطي نآ هل ناكو ، كلذ آزجآ ةقث ناك اذا معن : لات

٠ اهلثم ء ى ريتسي امب هل اهآرنتسا



٢٣٩٨٩ 

 ؟ امهلوق نم كلذ . هيزجيأ ث ةآرما وأ الجر ةقثلا ناك ءاوسو : تلق

 ٠ معن : لات

 : هللا همحر درعس وبأ لئسو : ةلأسم وج

 ذم اهثربتسي هنأ هتين ىف دقتعاف ، ةمآ ءىربتسي نأ دارأ لجر نع

 ءىربتست نمم تناكو > اهأطو دا رآ اموي نوعبرأ هل الخ املف ك هامس دق موب

 ؟ كلذ هل له مايألاب

 ؟ كلذ هل له 0 اهاطو دارأ ةدحاو ةضيح تضاح نأ املغ

 . كلذب لوقب نم لوق ىلع كلذ هل نا ىعم : : لات

 ؟ اهئريتسي نآ هيلع له ئ اهأطو درب مل اذا ةمل ى رتشم اف : هل تلق

 ٠ كلذ هبلع سيل نأ ىعم : لاق

 دعب اهعيبي نآ ىرتشملا دارغ اهؤطي عئابلا ناك ناف : هل تلق

 ؟ ءاربتسا هيلع له ص ءارشلا

 تبثي ملو ث اهؤطي ناك عئابلا نأ ملع اذا كلذ هيلع نا ىعم : لاق

٠ ءا ربتسال ا مكح



٢٤٠ 

 هيلع له ث اهؤطي نكي ملو ، هتمأ عيب دارأ اذا مئابلاف : هل تلق

 ؟ ءاريتسا

 ٠ كلذ هيلع سيل نآ ىعم : لات

 ىنعمب ءاربتسالا بجي له ح اهعيب دارأو اهؤطي ناك ناف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لان

 لبت اهعيبب نأ هل زوجي له ، اهئربتسي ملو اهعاب نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ ى رتسش ا ملعيو ءاريتسالا

 ٠ هملع اذا هل زوجب هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ كلذب هملعي مل ناغ : هل تلتق

 . بيعلاو ةلاهجلا ىنعمب ضقنلا همزليو بيعم ميبلا نا ىعم :.لاق

 عئابلا مزلي ىذلا اهآربنتسا دنت هنأ ىرتشملا عئابلا ملعآ ناغ : 4! تلق

 ؟ اهيرتشي ام نيح نم اهأطي نآ هلو هتييدصت هل له ، ىرتشملا و
 ىدنع كلذ زاج كلذ نم لوقب ام ىلع انيمآ ةقث ناك اذا ىعم : لانت

 ٠ كيق اميغخ

 نم تقول دجي ملو ف اهأطيو اهتريتسيل اهآربتسا اذاف : هل تلن

؟ كلذ هل له س اهئطو ءاربتسالا نم لجألا ىضقنا املغ ءاربتسالا تاقوأ



_ ٢٤١ 

 . همي لوقب نم لوق ىلع كلذ هل ن ١ ىعم : ل انن

 ؟ اهل ءأ ريتسال ا 7 مكب ئ ضيحت نمم ةمللا تناك اذاغ : هل تلق

 ح ىرتسثملا نع ةضيحو عئابلا نع ىزجت ةضيحب ليق دق هنا ىعم : لاق

 نيتضيح ىرتشملا ىلعو ع دارفنالا ىلع عئابلا ىلع نيتضيحب : لانت نم لانو

 ٠ دارفنالا ىلع امهنم ةدحاو لك ىلع

 ؟ آربتسي مكب ضيحت ال نمم تناك ناغ : هل تلق

 ، آموي نتعبرآو ةسمخب : ليق دتو ، نارهش : لين دق هنا ىعم : لاق

 نيرشعب : لاق نم لاقو« :رهشب : لاق نم لاقو ، آموي نيعبرأب : لاق نم لاتو

 ىلع نيعبرألا فصن اهل لعجب ةضيحلاي لوقي نم لوق ىلع اذهو ًاموب

 ٠ كلذب لوقي نم لوق

 لوق نم هلعل ، ىهشتلاو ذذلتلاب اهرظنيو اهسمي نأ هل لهف : هل تلت
 ؟ ال مآ ءاربتسالا لاح ىف ج ورفلا الا بايثلا

 . اهتحت نم الو بايثلا قوف نم هل زوجي ال هنا ىعم : لاق

 هل له .© جرفلا الا بوثلا تحت نم اهسمو كلذ لعف ناغ : هل تلق

 ؟ ءاربتسالا مت اذا اهطو

( ١١ ج نئازخلا _- ١٦ م )



_ ٢٤٢ 

 ءاريتسالا ليقن اهيلا هرظنو اهل هسم ق هنآ عمو & ىدنع اذكه : لاق

 ةوهشلا ىلع .كلذ ناك اذا ٠

 اذا اهأطو ديري ال يتلا هتمأ ىلا رظنلا هيلع مرحي كلذ لكو : ها تلت

 ؟ ذذلتلا كلذ دارأ

 هل .زوجي ال نمم را رحألا ةلزنمم هنأو ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق

 هيلع ءىش الف هسم وأ ىنعمل اهيلا هرظن امأو ت ذذلتلا ىنعمو هيلا رظنلا

 اذا س كلذب سأب الخ ىنعمل أهل هسم ناك اذا ةريغ ةمأ كلذكو ، ىدنع

 ةوهشلا نم هبلن ءىرب ٠

 هيلع له ث اهل ءاربتسالا لبق هتمأ ءطو دارأ ىرتشملا ناك اذاف : تلق

 ؟ كلذ هحنمي نآ 3

 همزلي امم ءاربتسالا ىف دبعتلا نم اهمزلي ىدنع اذكه : لاق ٠

 تءاجف ، ءطولا كرتب دهشأ مث هتمأ ؤطي ناك اذا دينسلاغ : هل تلق

 ؟ دلولا همزلي ، رهشأ ةتس وأ رهشأ ةتس نم رثكألا داهشالا دعب دلوب

 لاق ٢ ليقف : فالتخالا ىناعم هيف هبشي هنا ىعم ٢ اذا دلوملا همزلب

 كلذ همزلي ال : لاق نم لانتو ن هدعب جوزت ٠ 1

 ةتسل ىرتشملا دنع دلوب تءاجف ، اهؤطي ناكو اهعاب ناغ : هل تلق

؟ ىرتشملل وآ مئابلل دلولا نوكي نمل اهؤطي ىرتشملا نكيلو ، رثكأ وأ رهسأ



:-_ .٢٤٣ 

 ىرتشملا قحلي ال ليقو ت عئابلا وهو لوألا قحلاب ليق دق هنا ىعم : لاق

 . .. ن . . ۔ . عئابلا الو

 ؟ عئابلا مزليآ ، رهشآ ةتس ف دلوب تءاج ناغ : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لانت

 بسنلا هقحليو ث لوألا قحلي ال هنا لوتي نم لوق ىلعغ : هل تلق
 قر نوكي الو ك ةيرحلا ماكحأو > ثبسننلا هقحلب مآ ح ىرتسشملل انثر نوكيو

 ؟ ىرت شملل

 آتر نوكيال و ، ةيرحلا ماكحأو ، بسنلاب قحلي هنا ىعم : لاق

 ىنعمب هل تبث اذا ةيرحلا بسنلاب قحلي هنا ىعم : لاق ، ىرتسنملل

 ٠ ةيراجب ءطولا

 نود هب تءاج ام هقحليغ هقحلي هنا :لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق
 ؟ نتن

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ء اهعاب مث ُ اهؤطي اهديس ناك اذا ةمألا نع هتلأسو : ةلاسم وهب

؟ كلذ ى هيلع مثا ال مأ كلذ ف أامثا نوكيأ ، ءظوللا دعب اهئربتسي ملو



_ ٢٤٤ 

 ربخي مل اذاف س كلذب ربخي نآ هيلعو ، هب درت ابيع نوكي هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذ در هل ناك ىرتشملا هب ملعو كلذب

 امنا مآ ء نمثل ١ نم ء ىشل انماض نوكيأ ء كل ذب | ريخي مل ن اغ : هل تلق

 ؟ كلذ ريغ ال عيبلا هب دري ببس وه

 نآ الا 0© ملع اذا ىرتشملل رايخلاو ء ىدنع كلذب ملعي نآ هيلع : لاق

 . بيع هعم اهيف ثدح دنت نوكي

 ؟ كلذ ىف امثآ نوكي له ص كلذب ربخي مل ناف : هل ليق

 ٠ كلذ ى مثآ ناك س شغلا ليبس ىلع بيعلا متك اذا ىعم : لاق

 ؟ ءاوس بيئلاو ركبلا ىف اذه : هل تلق

 ٠ اهيف لوقلا ىضم دتتف بيثلاو ي ةأطوم ركبل نوكي ال هنا ىعم : لاق

 هيلع له ، اهعاب مث ، اهايا هئطو نم ديسلا اهآربتسا ناغ : هل تلق

 ؟ كلذب ربخي نآ مالعأ

 ٠ كلذ هيلع سيل هنا ىعم : لاق

 3 اهعابو ةدحاو ةضيحب اهل عئابلا ديسلا اهآربتسا ناغ : هل تلق

؟ ىرتشملا ىلعو ةضيح عئابلا ىلع هنا لوني نم لوق ىلع مالعا هيلع له



٢٤٥ 

 اذه ىللع مالعا همزلي ال هنآ ىعمغ ث همزلي امب اهآربتسا اذا : لاق
 ٠ لوقلا

 ؟ نيتضيح هلك ءاربتسالا عئابلا ىلع ىري اضعب نأ كدنعف : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لان

 ؟ ضيح ثالثب ةمالل ءاربتسالا ىري اضعب نآ كدنعف : تلق

 : ل انت ؤ ضيح ثالثب جوزل ا نم اهتدع كلذكو .ء كلذ ىل نيبب ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، انباحصأ لوق ف كلذ ىل نيبي ال

 قالط نآ انباحصآ لوق ف ملعت له ، قالطلا ىف كلذكو : هل تلق
 ؟ ثالث ةملكلا

 ٠ ملعأ تسل : لات

 ىلع له ح جوز نم ةدع ف ةملكلا هذه تناك نا : تلق : ةلأسم وبع

 ؟ اهعيب دارآ نا ىرتشملا كلذب ربخي نآ اهديس

 ىلع اهؤطي اهديس ناك ىتلا ىلوألا ةلزنمب ىهو ، ىعم اذكه : لات

 ٠ هلوق ىنعم

 & اهايا هئطو نم اهآربتسا دق هنآ ىرتشملا ديسلا ربخآ اذاف : هل تلق
؟ ءا ربتسا ىرتشمل ١ ىلع له جوزلا نم اهتدع تضقنا دق اهنآ وآ



_ ٢٤٦ 

 |٠ هقدص ناغ ةنانئمطالا ق امآو 6 مكحلا ق ءاربتشا هيلع ن نا ىعم : : لاق

 دق هنا لاق اذا كلذ هيزجي نأ وجرأف 3 هلوقت ف كشي ملو ، انداص ناكو

 ٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع امات ءاربتسا اهأربتسا

 ٠ مات ءا ربتسا ىرتشملا ىلعو ث مات ءاربتسا عئابلا ىلع : لانق نم لاقو

 ء مايگلاب ءاربتسالا ىف ذخآ مث ، ضحت .مل ةميلا تناك اذاف : تلق

 هبلع مآ 6 ماب ايكلا نم هيلع ىنيب نأ هب !زجيا ٨٧ تضاح ء ىش هيلع ىقب نآ املف

 ؟ ضيحلاب ن .اث ءا ربتسا

 ٠ ضيحلاب ءا ريتسال ١ هيلع ليق دق هنا ىمعم : لاق

 ردي ملخ لجرلا اهعاب مث اهئطوف ةيراج هل تناك لجر : ةلاسم ه
 ؟ ءا ريتسال ١ دعي اهأطب نأ هل له ؟ ال مآ لوألا اهتطو

 ٠ كلذ هل نا ىعم : لان

 ؟ اهئطو رخآلا نكي مل اذا كلذ له ءاربتسا ريغب اهئطو ناخ : هل تلتت

 ٠ اهئربتسي نأ اذه ىلع ناك اذا هنا ىعم : لات

 مت 6 اهئطوو اهديس نذاب ةمآ جوزت لجر نع هتاآسو : ةلاسم وبع

؟ ءاربتسا هيلع له ث نيميلا كلمب هيلا تراص



 ذ ٢٤٧

 : ءاربتسالا :هيلع :: لاق نم لاقو:، ءاربتسا هيلع سيل : لاق نم لاق

 نم هنع لازآ امناو ص ءاربتسالا هل ءطولا زوجب ال نيميلاب كلملا امناو

 ح اهل هئطو مدقت عضوملو ث هنم كلملا ةدع ف اهنآ مضومل ءاربتسالا ةلازا

 ٠ هللا ءاش نا باوص كلذ لكو ي جيوزتلاب اهل هتحابتسا و

 دارآو ك نيميلا كلمب هبلا تراص ىتح اهاطي ملو اهجوزت ناخ : هل تلق
 ؟ اهئربتسي نأ لبق نم اهاطو هل زوجي له ث اهاطو

 ،:باوصلاب ملعآ هللاو ث افالتخا كلذ ىف ملعآ الو س كلذ ىل نيبب الف : لاق

 زاجو ‘ آرتس اهيلع ىخرآو ى باب اهيلع قلغآ ، هعم تراص دنت نوكت نآ الا

 ٠ فالتخالا اهتتحلبي نآ اذه ىلع ىدنع دعبي الف ث ءطو ريغب مكحل ا زاوج اهب
` 

 6 م ۔.

 هنكل ء ىل بحأ ىه اهئاربتسا توبثو هموزلو ءاربتسالا لوزيو

 . ٠ اليبيس ىونفآ

 ، جيوزتلا مكحب اهئطو نكي ملو ي زاوجلا مكح ئلع اهئطو ناغ : تلق

 ؟ آرتس اهيلع ىخرأو ث باب اهبلع قلغأ دن هنأ الا

 ىف ىل نيي مل اهئربتنسي انآ ريغ نم ةفصلا هذه ىلع اهئطو ناغ : لاق

 نأ هيلع سيل هنا : لوغي نم لوق ىلع هيلع اهئطول داسف الو ميرحت كلذ

 ىف ءطولا نل ے هسضفن نم هيلع ءاربتسا ال هنآو ث اهئطو ناك اذا: اهئربتسي

٠: كلذ نيح ىف احابم هل ناك دق جيوزتلا



_ ٢٤٨ 

 بيبرلاو % هنع بهذ هربغ نم اهضبحو شا رفلا دح ق هنم تراص دقو

 اذهف ءاربتسالا ليزي ءطولا ناك ناخ ، هريغ نم اهل ءطولا نم رهاظلا مكحلا ىف

 ٠ بأ وصلاب ملع هللا و ؤ ى ١ ريتسالا اهيلع نأ وهو( هنويثب مكح

 ةهبشلا نم جورخلل ءاربتسالاب انرمأ ءطولا عقو نكي مل ناو

 . جورفلا ى

 ، هيلا تراص مث ، جيوزتلاب ةلواحم اهايا هجيوزت ناك ناف : هل تلق

 ؟ ءاربتسا ريغب نيميلا كلمب اهؤطو هل زوجي له

 ناك اذا هنآ ث هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي ىعم ىذلا : لاق

 نيميلا كلمب اهدا رأ دو نيميلا كلمب ءاربتسالا مده ىلع اهجيوزت ف لواح امنا

 ريغب اهؤطيغ اهئربتسي مث اهجوزتي نأ هنم ساسألا ناك امناو ك ءاربتسا

 ٠ كلذ ىلا هلاجعتسال ءاربتسا

 ءطولاب هيلع دسفت اهنأ اهئطو مث ، ةفصلا هذه ىلع ناك اذا هنا : لاقف

 ٠ جيوزتب الو ، نيميلا كلمب آدبآ اهؤطو هل لحي الو س جيوزتلا كلمب

 مكحلا توبثلا داسف هيلع كلذ ف ىرب ال اضعب نآ ملعأ هللاو ىعمو

 اهبهي نآ جيوزتلا بوجو دعب اهديس ىلع نكي مل هنأل ، جيوزتلا و

 توبث دعب هيلع مكحي مل هناف ى ميبلاو ةبهلا ساسآ مث ناك ولو : اهعيبي الو

٠ ةعقاولا كالمألا ف تابثلاب انهاه مكحي الو ، هبوجو الو ك كلذ



_ ٢٤٩ _ 

 مل ث هيلع اهداقعنا دعب جيوزتلا نم دقعلا عدي نأ دارآ هنأ ونلو

 كلذ هبسثآ ام وآ قالطب هسفن ىلع اهتابثاو ، اهب هاضر دعب هنع خسفني

 ٠ كلم وأ علخ نم حاكنلا خسخي ام بابسأ نم

 هجوز نوكي نآ زجي مل مكحلا ف جيوزتلا ماكحأ تتبث نأ املغ

 حابم ءطو نوكي نأ زجي ملو ث كلام وه ىذلا اهجوزل ءطولا ةحابم ريغ

 ، لوقلا اذه بحاص لاق ام نسحآ امو 5 آدبأ دسفم حيحص جيوزت نم

 ح ةلأسملا هذه ىف كل تفصو ام ربدتف س باوصلاب هبشألا هنأ ىعم هنآو

 ٠ هللا ءاسث نا هلدع حصو هباوص كل ناب ام الا اهيف دمتعت الو

 : رثؤم ١ وبأ ل انت : ةل اسم وبع

 ؟ ةوهسل هريغص ةيبص ىهو هتمأ جرف ىلا رظن نم

 .٠ اها رىنني نآ هل رأ مل

 : ةكرب نبا نع بسحأ : ةلأسم دهب

 هللا ىلص ىبنلا نم هيغ باطخلا ءاج امنا ةمالل ءاربتسا نا : لاقو

 ىتح لئاوحلا أطوت ال » : هلوق وهو عئابلا نود ىرتشملا ىلع ملسو هيلع

 امنا ةرابعلاغ ء ىرتشملل هنم رمآ اذهف « نعضي ىتح لماوحلاو نضحي

 ريغ وآ ةبه وآ ءارشب اهكلم اذا ةمألا ءعىربتسي نآ هيلعف ، هوحن تهجوت

٠ ةدحاو ةضبح كلذ



_ ٢٥٠ 

 نآ : لوق هيفو ث موي نيربثعو ةثالثغ ضيحت ال نمم تناك ناف

 نم ضيحت ال نمم تناك اذا ى اموي نيعبرأو ةسمخ وأ نيتضيحب اهئريتسي

 . ربك وأ رغص

 دلولا مآ نا : لاق هنأ آضيآ اهئربتسي عئابلا ىلع نأ ىلا بهذ نمو

 لاق دواد ناك ناو ث نيملسملا عامجاب زئاج ريغ اهعيبف الماح تناك اذا

 هذه ىلع اهعيب ناك ناو ع افالخ هفالخ اهلمح نم اهنطب ىف ام ىنتسل

 نآ عت ايل ١ ىلع انيحوأو 6 كلذ ميرحت ىلع نوملس ١ عمجأ دخو

 نيقي ىلع اهعاب تضاح اذاف ، لماح ريغ اهنآ نيبتن ىتح ةيراجلا ءىربتسي

 لاقي امك ى لاحلا فاشكتسا وه امنا ث ةغللا ىف ءاربتسالا نأ ث هرمأ نم

 ٥ ٠ رمآ فشكتسا ىآ نالف رمأ آ ريتسا اذا

 هنأ ، ءاسنلا ىف ةداتعملا ةداعلل لماخ ريغ اهنآ نيبت دقف تضاح اذاو

 اهئربتسجي نبل ىرتشملا ىلع نآ بهذ ىذلا نا : لاق ، لمح عم ضيح ال

 اذا اهجوز نم دعتست نآ ةمألا ىلع هللا بجوأ ثيح نم هلاخ نيتضيحب

 ٠ نيتضيح اهقلط

ىلع بجوآ امنا. رخآلا لانتو ، ةدعلا ىلع اسايق ءاربتسالا لعجف



. ١ ٥ _ 

 هنآ ملع تضاح اذاف « اهل اح فشكتسي نأ وهو && اهئربتسي نآ ى رتشم ١

 ٠ لمحلا عم نضحي ال نهنأ ءاسنلا نم ترج ةداعلا نأل أ المح سيل

 ىنعم سيلو ى ةدحاو ةضيخحب ةهبشلا تلاز دقف كلذ نيبت اذاف

 ء ةيناثلا ةضيحلل ىنعم الغ ةهبشلا تلا ز ١ ذاو ء ةدعلل ىنعم الغ . ءاربتسالا

 ٠ ءاوس امهانعم ناك اذا

 باغ مث ث هل اهبهو وآ لجرل ةيراج عاب لجر نعو : ةلاسم ه

 اهأطي نآ لوألل لحتآ 0 اهضبق الو اهآر ىرتشملا نكي ملو اهدر مث ث هنع

 هيلا تعجر مث ، هوجولا نم هجوب هكلم نم تجرخ اذاو ص ءاربتسا ريغ نم

 ؟ هنع تباغ دقو اهنيح نم ولو

 ملو ع هقرافت مل تناك ناو ، اهئربتسي عجرب ىتح اهاطو هل لحي الغ

 تناك ناو ث ءاربتسا ريغ نم اهاطي نآ هلغ ، هكلم ىلا تعجر ىتح هنع بغت

 اهبهو وآ اهايا هلاقأف س عجر ىتح ىرتشملا اهيضبقي ملو اهعاب مث هلزنم ى

 ى اهيلع هنيمأ هنأل ث ءاربتسا ريغ نم اهأطي نأ هلف ، اهالبا هعاب وأ ء هل

 ٠ هل زنل و هلثم وه 6 هل زرنم ريغ

 مث ح اهتلق دق : هتجوز تل انو ك ةيئ اغ ة هير اجل ١ و هتجو زل اهيه و ناف

اهنكي ئ اهئرهتسبب ىتح اهآطب عجرب ال اذ دهغ ( . هل اهتع اي وآ 6 هيلع اهت د ر



. ٢٥٢ 

 سيلف هتأرما اهنضبق نكت ملو ث ةنيمآ دي ىف نوكي نآ الا س هنع تباغ دق

 ٠ ءا ريتسا هيلع

 نيح اهقتعأ مث ث اهارتشا مث ث ةمآب جوزت لجر ى : ةلاسم اه

 ؟ ال مآ لوألا جيوزنتلاب اهؤطو هل زوجي له . اها رشا

 لبق ناك ىذلا لوألا جيوزتلاب اهاطي نأ هل سيلغ ، تفصو ام ىلعف

 ٠ ملعآ هللا و ‘ اهئارش

 : هللا همحر دمحت نب نسحلا ىلع وبآ لاق

 ٧ نيميلا كلمب اهؤطو هل زاج س اهارتشا مث هتجوز تناك اذا : ليت دقو

 ، جيوزتلاب اهل هئطو دعب اهارتشا ناك نا ضعب لاقو ، هب ذخأن ىذلا وهو

 ٠ نيميلا كلمب اهؤطو هل ناك

 هيلع ناك ي جيوزتلاب اهل هئطو لبق اهارتشا ناك نا : ضعب لاقو

 ركذ امك ةليح هجو ىلع نكي مل اذا لوألا لوقلاب ذخأن نحنو ع ءاربتسالا

 ٠ ملعآ هللا و س هنلا همحر هثنا ديع ىبآ نع ١

 : ة رفص ىبآ نع بوبحم نب دمحم ظفح : ةلاسم وج

 اهآربتسا دق هنا : لوقيف لجرلا نم اهارتسثا ةمكللا نع الئاو تلأس

؟ نيتضيحب



_ ٢٥٣ _ 

 لثم ناك اذا لمحلا ق 7 .بكار ربحمو : لئاو لات . لاقف

 ٠ معنغ ريحم

 اهئربتسي ىتلا هتمآ جرف لجرلا رظنب مل ام : بوبحم ني دمحم ل انقو

 لثم هجرف ىلا سيلو ص هيلع مرحت اها رآ الغ س بوثلا تحت نم هسمي وأ

 ه اهجرخ ىلا هرظن

 اهسم الو ، اهجرف ىلا هرظن لثم هجرف ىلا اهرظنب هيلع مرحت الو
 ٠ اضيآ هجرغ

 ايتا ز ناك اهكرت نمو { ةبجاو ةنس ةمألا ءا ربتسا:و : ةلأسم وبع

 نأل { عامجاب دحلا هنع طقسيو & قافتاب آديآ هيلع تمرحو ، هيلع دح ال

 ٠ ةهيشلاب اردب دحلا نت فالخ الو ۔ ء ى ربتسي ملو ءىطو نم ىلع دحلا

 اذا اهعيبو اهما دختساو اهنمث ذخآ هلغ هيلع تمرحو ةمأ ءىطو نمو

 ٠ الف ءطولا امآو ، ءاش

 اهجوزت مث ، هموي نم اهقتعآ مث ، ةيراج ىرتسثا نمو : ةلاسم ه

 ةنسلاو ث ءاربتسالا نم .رف هنأل ء ةعداخملا المع اذهف س ىناثلا مويلا ف

 ىتح لئاوحلا طوت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لون وهو ح هعنمت
٠ « نعضي ىتح لماوحلا الو نضحب



_ ٤ ٥ ٢ _ 

 زئاج اهقتعأ مث ، اهؤطب هسثارغ ىلع تناك ناو ءىربتسبي ملف اذهو ا

 بجاو ءاربتسالاو س هسفن نم هيلع ءاربتسا الو ، هموي نم اهجوزتي نأ هل

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعأ الو ى الف هسفن نم اماغ ع هريغ نم

 ؟ اهتادص اهتتنع لعجو ، ةيراج قتع لجر نعو : ةلاسم ج

 ديدج رهمب اهجيوزت ءاسي نآ الا هتآرماب تسيلو ث اهقتع زاج : لات

 ٠ ىلو لبق نم ديدج حاكنو

 ةآرملا تناك دنتو . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ام سانلل سيل : لانق

 ةأرملل زوجب الو « هل كلذ زوجيو 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اهسفن بهت

 ٠ رهمو جيوزتب الا مويلا اهسفن بهت نأ

 ، ةيراج هل ىرتشي نأ لجر ىلا بتك لجر نعو : ةلاسم دهب

 دقو ، ةيراجلا هيلا تلصوف ، ةقث ريغ وآ ةقث عم هيلا اهب ثعبو اهارتسئاخ

 ؟ اهئربتسي مآ هنيح نم اهؤطيآ ث هب ءىربتست ام تيرتشا ذنم الخ

 ٠: كلذ نم ناك دق امب غءىزتجي.نا وجري هناخ

 ةيراج وآ ث هل هيرتشي دبعب لجر ىلا لسري لجر نعو : ةلاسم " 9

 موي ىأ نم هيلا اهلسرآو لجرلا هل اهارتشاف هسفنل ةيرس اهديري

« ١ ؟ اهئربتسب



 ذل ٥٥ ٢

 ىف تناك ناغ ، هيلا تلضو موي نم وآ ، لجرلا هل اهارتسثا موب ذم

 بسحي ناغ ، هيلا تلصو نآ ىلا تيرتسثا نيح نم ةأرما وآ ةنتث لجر دب

 ٠ هللا ءاش نا اهئاريتسا نم كلذ

 ناف & اهئربتسي وهو هتيرس عم درجت نآ لجرللو : ةلأسم "

 ٠ هيلع دسفت مل اهئ ربتسي وهو جرفلا رغ ق هتوهش اهنم ىضق

 ىتلا هتمآ جرخ ىلا لجرلا رظني مل ام : بوبحم نب دمحم لاتقو

 سيلو « هيلع مرحت اه ١ رآ الف س بوثلا تحت نم هسمب وآ أ اهت ر ننس

 هجرف ىلا اهرظنب هيلع مرحت الو ء اهجرف ىلا هرظن لثم هج رغ ىلا اهرظن

 . اضيأ هجرف اهسم الو

 هرظني الو هسمي ال جرفلا ئوس اهدسج سمليو : مشاه لاق

 . ٠ اهئريتسب ىتح

 : ةكرب نب دمحم نب هللاا ديع نع : ةلأسم بج

 "اهشتفغ ةيراج ىرتشا ص هللا همحر باطخلا نب رمع نا ليق دق : لاق

 ٠ كل لحت ال اهنا : لاقق ك اهابا هتنبا هلآسغ ئ اهكرت مث ئ اهآطو دا رآو اهدرجو

 مل اهجرق ىلا رظن اذا انباحصآ لوت ق اذكه جرخي هنا ىعم : هريغل اق

٠ ٢ 1 همحر ديعس ىبآ لوق 4 ح اكنم الو نيحي كلمب هگ امآل الو 6 هينعل لحت



 ۔ ٢٥0٦

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهآربتسا اذاو ي كلذ هيفكي ح داهىشا ريغ نم هتمأ ءاربتسال دقعب نميغو

 ء اهيلا عجري نآ دارأ مث س عماج وآ اهجرف سم ام دعب اهكرت ىونو

 دمب اهعامج هلو هريغ اهجوزي مل ام هل لحت مآ اعوجر ىوني نآ هيلعأ

 ؟ اهكرت ىون نأ

 ، هيلع داهسثا الو ، هنمأ ءىربتسي نآ دارآ نمل دقعلا ىفكي : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، اهاطو كرت نأ دعب اهيلا عجري نأ هلو

 : ملاسم نب بيبح خيشل ا : ةلأسم وج

 دعب اهأطو دارأ مث ؤ اهكرن ىونغ ص هل ادب مث ؤ هتمأ آريتسا نمو

 ؟ لوألا هيفكي مآ ئ ناث ءا ريتسا هيلعأ ٨ ءاربتسالا مايآ

 © اهأطو دارآو ث ءاربتسالا ةدع ىضم لبق اهكرت ىون اذا امآ : لاق

 دارأو ث ءاربتسالا ةدع ىضم لبق اهكرت ىون ناك ناو ، ةيناث اهئربتسي هناخ

 ٠ ملعأ هللا و 0 جوز اهجرغ كلمي مل ام هل زئاجغ اهآطو

 5 تدلو ام دعب اهعماجو هتمأ ىرست لجر ف : هنمو :. ةلأسم وه

ةرشعو ةنس ردق ةدم اهل تراص اهأطو كرت ذمو 6 اهئطو كرت ىونو



٢٥٧ 

 مل ١ ذا رهشألا رورمي اهندع | ىضقننأ 6 ةمألا هذه ضحن ملو 6 رهشأ

 ؟ اهجوزي نأ هل زوجي الو ، ضيحلاب الا اهتدع ىضقنت ال مأ ، ضحت

 نم جرخت ال اهنا لوق : ةارستملا ةمألا ىف ءاملعلا فلتخا دق : لاق

 ىذلا وه اذهو ث اهعيبب وآ جيوزتلاب هريغ اهجرف كلمي ىنح ىرستلا مكح

 ٠ هيغ فالخ ال

 تجرخ دخخغ ؤ نبتضيح تضاحو ء اهئطو كرت ىلع دهش اذا : لوتو

 تضمو ضحت مل نا و ؤ ةدالولا .7 اهئطو دنت ناك نا ، ىرسننلا مكح نم

 ولو س اهجوزني نآ هل زوجي لوقتف ءاملعلا فلتخا دق ادعاصف ةنس اهيلع

 ٠ ىأرلا رثكأ وه اذهو ، نيتنس لمكنست ىتح ليقو ی ضيح نم لاح ق تناك

 زئاجلا ف امآ و ؤ ماكحألا ىف اذه ىفكي ال لونو ؤ ىفكي لوت داهسنالاو

 انفصو ام ةدمل ١ نم هل تضمو 6 هللاا نبو هنيبي اميغو 6 اهكرنت ىون ١ ذا

 ٠ ملعأ هللاا و ڵ هسفنل قياس ءرملاو ملعلا لهآ ىآر ضعب ىلع كلذ هل زاج

 اذا هب درت بيع وهف اهئربتسي ملو س اهؤطي ىتلا هتمآ عاب نمو

 . اهئربتسي نأ عئابلا ىلع لوقي نم لونت ىلع كلذو ، كلذب ىرتشملا ملعي ملا

) ١١ > نئا زخل ا _ ١٧ م (



_ :٢٥٨ 

 رفس ف كلذ ىونغ س اهأطو ديري هل ةمألا ءاربتسالا دقتعاو ىون اذاو

 ٠ ًافالتخ ١ كل ذ ف ملعآ الو 6 هيفكي وهف 6 اهنع هنم ةبيغ ف 6 رضح وأ

 نيملسملا ضعب لاقف ث ناسللا ظفل ريغ نه بلقلاب ةينلا ىف اوفلتخاو

 6 ةينلا مم ناسللاب اظفل نوكب ىنح ءعى زجي ال : مهضعب لانو ٠٧ ءى زجي

 ٠ ملعأ هللاو

 : ى دنكلا كرابم نيب دمحأ نيب ديعس خيشلا : ةلأسم وج

 ؟ كلذ ىف همزلي ام اهعيبي اهعماجيو ةيراج ىرتشي ىذلا نعو

 كلذخ اهآريتسا دخو 6 اهعيبيل اهئربتسبو اهدرنسي نا ردق ناو 4 مدنلا و

 ناف ايندلا ىف ءازجلا امآو ، هرمآ ىلو هللاو ص هللا رفغتسيلغ الاو ، دارملا

 ٠ ملعأ هللا و ؤ مالسال ١ رومآ ف نورظانل ا ى مهنم رمألا ولوأ هب ملع

 : هللا همحر ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم ده

 اهئربتسي نأ لبق اهجرف رظن مث ةمأ ىرتشا هلعل _ آربتسا نميف

 ؟ ال مآ اهطو هيلع مرحيآ 6 اهارستو ح اهجرغ هرظن دعي اهآربتسا نا و

ءاربتسالا اهيغ هبلع ىتلا ءامالا نم تناك اذا ىدنع مثأي معن : لاق



. ٢٥٩ _ 

 قش رظن _ هلعل _ اذا كلذ دعب اهؤطو هبلع مرحيو ع نيملسملا عامجا ىف

 ٠ كلذل هنم دمعنتلا ىلع جرفلا

 ءاربتسالا كرت ىف صيخرتلا نم ءاج ام مكيلع ىفخي ال هنأ ىدنعو

 ٠ ملعآ هللا و 6 اهيلع ظفتحيو اهيبريو 6 اهديس رجح ف دلوت ىنلا ةمألل

 : ناهبن ىبآ ملاعلا خيسنلا نع : ةلسم ده

 اهجرف سل مث 6 ىرسننل ا ة دمع اهيلع دقعو ‘ ةريغص ةمآ ى رنش ا نميف

 ؟ هللاا ءاش نا آروجأم باوصلا هجو اذل حضو هديب

 غل ايلا و ةيبصل ا نبي قرغلاو ى هل لحن ال اهنا اذه ىلع اهيغ ليق دقن :ل انن

 اذه ىف ىنأ الا & عضومل ا اذه ىق نيملسملا لوق نم هي احرصم هملعأ ال

 ١ ء ىش : ىلع ق افنال ٠

 دوجوملا فالتخالا ىنعم هريغب هل سايقلا ق هقحلي امم هارآ ىنأك لب

 ىرستلا نم دشأ جيوزتلا سيل ذا اذه ىلع غلابلاو ةيبصلا جيوزت ف مهنع

 غلابلا ىف نوكيغ ، ديعب ريغ امهنيب قرفلا نوكيف هتوبث ىلعو س هارآ اميف

 ىنعم دايق ىلع ةيبصلا ىف قحلي ال ام آضيأ عضوملا اذه ف ديدشتلا نم

 ءاوس امهنأ اهضعب دايق ىلع امهيف جرخي ناك ناو ث ءارآلا ضعب ىف ءاج ام

٠ ةحابالاو رجحلا ىنعم ىف



_ ٢٦٠ 

 ىف ةصخرلاب هنع ركذي لوق : هللا امهمحر بوبحم نب دمحم خيسشللو

 رظن ىف ءامالا نم أطوي مل نم كلذكو ءاربتسا ريغب ةريغص اهابر ىتلا ءطو

 © عنملا ىلع نيملسملا لوت نم رثكألا نكل ، هريغو ةكرب نبا وهو ، دمحم ىبأ
 نم جورخلاو ىلوأ اهناف ء جورفلا رمآ ىف ةقيثولاب دخفلا نسحأ امو

 . اهيغ لوخدلا دعبو ، ىلحأ ءىدابملا ىف اهيغ هتوق عم فالتخالا

 نأ الا سأب الف نبملىسل ١ لوق نم ج رخي مل امو % نوكب حصألا ١ ىلعف

 ٠ ملعأ هللا و ؤ حيحصل ا ىف اهجو هل كلذ ى رب ال نوكب

 ، هيلع اهدسخي امم كلذ نا ليق دق اهباوج ىف رخآ عضوم ف لاتو

 هقحلي امم هنآ ىلع لدي هنأك سايقلاو س ءاوس امهنأك ى غلابلا ةبصلا و

 نكل ، لوت ىلع دعبي ال هتوبث ىلع امهنيب قرفلاو ، فالتخالا ىنعم امهيف

 نم هتفلكت دق امو س ىساينت نم ىلوأ رثألا ىف ام ىلا لمعلا ف عوجرلا

 ٠ طلغلا نم ىسفن ىلع نمآ ال ىنأل ، رظنلا

 دايق ىلع باوصلا ىناعم نع جراخ ريغ هنآ ىرظن ىف ناك ناو

 عم ةهبش هيف امم جورخلا ىلع لمعلاف كلذك ناك اذاو ، انيلا ىهتنا ام

 داسفلاب لوقلا نكل ڵ اذه لثم ف ةريصبلا لهآ هدروأ ام اذه ، ىلوأ اهتوق

 . ملعأ هللاو ، دايق ىلع هيلع ساقملا ى اهب لانت نم لاق ةحابالاو رثكأ

 اها رنشا مث 4 ةمآ جوزت ١ ذا رحلا ق لوقت امو : هنمو : ةلأسم وج

ىضقيل دعق ىتح ص اهعامج دارأو ث اهيرتشي نأ لبق اهعماجي ملو ث اهديش



_ :٢٦١ 

 ء ةفصلا هذه ىلع هل زوجي ال اهعامج نآ كسث مث ث اهجرف سو ؤ هنجاح

 تضاح ىتح اهكرتو ، ضيحت نمم ىهو ث نيتضيحب دعب نم اهيلع دنتعف
 ناو اهرشاعب وآ آزئاج لعفلا اذه نوكيأ اهعماج مث 5 ةدحاو ةضيح

 ؟ قحلا ىلا برقآ هارت امب انفرع س فالتخا هيغ ناك

 اذه ىلع عضوملا اذه ىف هيلع اهل ءاربتسالا موزل ف لين دق : لات

 ء همزلي ال هنا مهلوت ضعب ىفخ ع نيملسملا لوق نم فالتخالاب اهعم هرمأ نم
 هيلع ثدحي ال هكلم ىلا اهلاقتنا نأل ، اهعامج ف هيلع سأب الف هدايق ىنع
 ليجعتلا ىنعمل ةليحلا هب دارآ نكي مل ام اهئربتسي ىتح ارجح لحلا دعب اهيف
 ٠ ءاربتسالا نم ارارف

 نآ هيلعو ث الغ هلبق امآو ڵ لوخدلا دعب ناك ول كلذك هنا : لينو

 هنأكف ؤ هل هموزل ىلعو ع اهيغ لاح ىلع هيلع هموزلب : ليقو ث اهئربتسب

 ىسعو س هيلع مرحت نآ هبشي ث ميرحتلا هب مقي ثيح نم اذه ىلع سلاب

 ٠ فالتخالا ىنعم نم جراخ ريغ نوكب نأ

 هقحلي نأ دبالغ ث هيلع كلذب هلوق ىلع دسفي ال نم لوق ىنعم ىلعو

 ء آضيآ فالتخالا ىنعم ةدحاولا ةضيحلا ىلع هعامج ىف ليجعتلا ىلع اهيف

 ٠ مهلوت نم ةضيحلاب لوقلاو ، نيملسملا نم نيتخيحلاب لوقي نم لوقل

جورخلا ىنبجعي هنكلو س ىآرلا باوص نم جرخي مل هب عسوت نمو



 س ٢٦٢

 جورفلا رمآ ف اميسال و هيغ لوخدلا لبق ةحسفلا عضاوم ف فالتخالا نم

 ٠ مالسلاو 6 هريغ ال هباوصب لمعاو 6 كلذ ف رظناف 6 قفوملا هللا و

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وبع

 رقأ اذا : حيرش ىلا بتك هنآ ث هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلب

 باطخلا نب رمع نأ رباج نع انغلبو ى هيفني نأ ال ص هل نكي مل دلوب لجرا

 ؟ هذه نمل : هللا همح ر رمع ل اتف \ ل اجرل ١ مم ىقنسن ةير اج ىلع رم

 اهنا امآ : لاقغ ، معن : اولاقف ؟ اهؤطي هلعل : لاقغ ص نالف نب نالفل اولاغ

 ٠ اهدلو هتمزلآ تدلو ول

 ءىطو لجر اميأ ، نهونصحت الوآ نهونصح : لانت رمع نآ انغلبو

 ءىطو نم : لاق هنأ رمع نع انغلبو س هايا هانمزلآ دلوب تعاجغ ، هل ةيراج

 ٠ هبلع عايضلاو هنم دلولاف 6 اهعسخخ هل ةديلو

 هل نكي مل ةجوز نم :وآ ةيرس نم دلوب لجرلا رقأ اذا : مهضعب لانتو

 ملسم امهدحأ دلو امهنيب ناك اذا ةآرملا لجرلا نآ انغلبو 6 آدبآ هدفني نأ

 ٠ امهنم ملسملل دلولا نا % رفاك رخآلا و

 آدلو تدلوف س رغاكو ملسم نيلجرلا نيب ةمألا ىف مهضعب لانو

؟ اعيمج هايعداخ



 س ٢٦٣

 ٠ هناثريو امهثرب امهندا

 امهتدصيغخ غلبي ىتح هناثرب الو امهثريف دلولا امأ : ىراوحلا وبأ لانو

 هدنع دلتغ ةيراجلا ىرتشي لجرلاو ، هاثرب مل ايبص تام ناو ث امهلونت ىنع

 ىعداو ملا ىرتشملا قتعآو ، مئابلا دنع لبحلا لصأ ناك دنو ؤ دلو

 ؟ دلولا مئابلا

 لاقيو س هدبع عيب ىلع ديسلا ربجي الو س هاوعد زوجت ال : لاق

 ىعدملا تامو امون صلخ ناغ ح كلا نم كدلو صلخف افداص ثنك نا : عئابلل

 ٠ هثرو هدلو هن

 مث مألا قتعي ملو س دلولا قنتعأ ىرتشملا ناك نا تيأرأ : تلق
 ؟ نبالا ىعدا

 ٠ هدلو دلولا : لاق

 تدلوف مئابلا مم ىلبح ىهو ةمآ لجر ىرتشا اذاو : ةلأسم ذ

 .هوب رهشأ ةتس نم رثكأ رخآلا و ؤ مويب رهشأ ةتس نم لقألا امه دحأ نيدلو

 ؟ مئابلا امهاعداخ

. هادلو امهف



 س ٢٦٤

 تدلوف ةيراج :ودعلا هنم ذخأ الجر نأ ول : ليقو : ةلأسم وج

 6 برحلا لهآ ىدي ىف اولساننو ث دالوأ اهدالوألا دلوو س دالوأ مهيديأ ف

 ؟ مهيلع ردق مث

 ، ثانالاو مهنم روكذلا اهدالوأ ذخأيو اهذخأي نأ ةيراجلا برل ناغ

 نم روكذلا دلوأ امأو ، اولسانت ام ثانالا نم اهدالوأ دالوأ ذخأيو

 ٠ كيلامم هتيراج دالوأ نأل ةجح مهيغ هل سيلخ ك اوناك ام اهدالوأ دالو

 ةرح حكن ناو ، ةمألا برل دلولاخ ع ةمأ حكن هتيراج نبا ناك ناف
 امناو س ةجح اهدالوأ دالوا ىف هل سيل رح وهو ث هب قحأ ىهف

 ٠ ثانالا هتيراج دالوآ دالوأو ، ثانالاو ناركذلا هتيراج دالوأ ف ةجحلا

 اهديس ىلع طرشو لجرل ةمآ جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ؟ رح وهغ هدلت دلو لك نأ

 . هطرش هل : لان

 ةيواعم ىبأ نع : ةلأسم وبع

 له 6 آدالوأ هل تدلوف ةمأ اهنآ ملعب وهو ةمأ ج وزن لجر نع هنلأسو

 ؟ كلذب هل مكحيو ةميقلاب ذخأي نآ مهيبأ

٠ كلذ ةمذلا بر ءاش نأ الا ةمألا بابرألا ديبع مهو ال : لات



_ ٢٦0٥ 

 هلع مكحي هناف برعلا نم ناك نم نأ انظفح ىذلا : رثؤملا وبأ لاق

 ٠ ةمآ اهنأ ملع دقو اهجوزت اذا اذه { مهتميقب هدالوآ ءارب

 ؟ هدالوأ نمث ىلع ردقي الو ، اسلفم ناك ١ ذاو : لات

 قحلو هيبأب قحلي مل فيك 0 ةمألا دلو نع هتلأسو : ةلأسم وج

 ء لاملا نم ءاج ام لكف ص لام ىه ذ ا ؤ هيبأب هقوحل ف نوكب له .© همأب

 ؟ هبرل وهف

 نأ هوبأ كلذب ملع اذا هيبأل هبسن تباثو ، لام هبرل وه معن : لات

 ء هنم ءاج امف س كلملاب ةروجحم ضرأ ف هنبا تبنم لج نأل ى ةكولمم ةمألا

 هل قح الو ، ضرخلا بحاصل قحب هلام ى ًاعئاط هريغلو عرازلاك كلم وهف

 . ةعارزلا ف الو ضرألا ف

 فرع نآ دعب اهديس نذاب ةمآ جوزن لجر نع لئسو : ةلأسم ه

 آرارحأ نونوكيأ 6 آدال و تدلوف ء اهابا هجوزف ىبرع رح هنآ اهديس

 ؟ كيلامم وأ

ح جيوزتلا دنع مهتيرح طرتسششب ىتح كيلامم مهنا ليق هنا ىعم : لاق



_ ٢٦٦ 

 ث كلملاب قرلا ماكحأ مهيلع ىرجت ال برعلا نآو ،نارحآ مهنا : لاق نم لاقو

 ٠ كرش لهأ اوناك اذاب :رحلل مهباجيا دنع مهؤابس زوجي ال امك

 ؟ مهتميق همزلي له : لئاق هل لان

 6 رارحأ : لوقي نم لوق ىلع رح هنأ هملعأ اذا كلذ ملعأ ال : لاق

 ٠ كلذ دعبي هرأ ملو

 ؟ كلذ ركنأغ عجر مث ۔ هدلو هنأ ةمأ نباب رقآ لجر نعو : ةلأسم ع

 ىف وأ هنحص ىف اذه هرارقا ناك هب ذوخأم وهو ح هل مزال هرا رتاف

 مث ء جوز اهل نوكي نآ الا هيرقأ ىذلا دلولا هثريو همزلي هناغ س هض رم

 ٠٭ هرارقا عاض هدلو هنآ رقآ

 له ء اهئطوب رقأف ؤ هتمأب ىرست لجر نع هتلأسو : ةلاسم وج

 ؟ دالوأ نم هب تءاج ام هقحلي

 . اهعيبي وآ اهجوزي مل ام دالوألا نم هب تءاج امك هقحلي : لاق

 ؟ اهبنتجا دق هنأ هسفن ىلع دهسشآ ناف : تلق

 ٠ نيتنس ىلا ءطولاب هسفن ىلع هداهشا دعب دلولا هقحلي : لاق

 اميغ دلولا نم آريب له س ءطولا كرت ىلع دهشي مل نا تيآرآ : تلق

؟ هللا نيبو هنبب



٢٦٧ . 

 كرت ذم نيتنس دعب تءاج اذا اهاطو كرت اذا دلولا نم آربي : لاق

 ٠ كلذ نم رثكأب ليق دقنو ؤ ءطونا

 ؟ دلوب تءاج مث س اهاطو كرتف غلاب روغ ةيبص تناك نا تيآرآ : تلق

 ٠ نيتنس ىلا هقحلي : لاق

 ؟ ءاربتسا هيلع له ص هديب وآ هجرفب اهجرغ سم نا تيآرآ : تلق

 ٠ ال : لاق

 ؟ دلولا هتتحلي له ث ءامل لزنيب ملو اهعماج ناف : تلت

 ٠ اهئطو ذم نيتنس ىلا دلولا هنتحلي : لان

 : عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىصورخلا ناهمن ىبآ نم رصان هيقفلا خيشلا نع : ةلأسم وبع

 ء جوزلل وآ ةمألا ديسل دلولا نوكي نل لجر ةمآ جوزت نمع لئسو

 كلذ جوز طرش وآ . هل اهنم دلولا نوكب نأ ةمألا ديس طرش ١ ذا تبآرأ

 ؟ اطرىنب مل وآ 6 هل

 6٧ رح جوزلاو ئ ةكولمم ةمذلا تناك اذا فالتخالا ءاج دت : باوجلا

ةجوزلا ىلومل مه : لبقو ةجوزلا ىلوم طرتسنا اذا الا هيبأل مهنا ليقف



_ ٢٦٨ 

 % كولمم جوزلاو 6 ةرح ةجوزلا تناك اذاو ع هل مهنا ۔ بألا طرتشا اذا الا

 ٠ رح دلولا نآ قافتالاف

 دالوآ ١ ونوكي نآ امهنع هللا ىضر دبعس وبأ خيشلا و ى دلاو بجعأف

 اذكهو ى هيلع قفتملا ىلع سايق بالل عبت ةكولمملا ةمألا نم رحلا بألا

 ٠ ى دل ١ و مكح

 ملخ انآ امآو ث امهيآر فالخب هيآر ناك نافلخ نب انهم خيشلا امآو

 ء ةحضاو نيخيشلا ةجحو ، نافلخ نب انهم خنيشلا هآر ام ةجح رأ
 عبتو ث ةيرحلا ف هعبتي ال فيك ى بالل عبت دلولا نأ رومألا ف بلاغلا نأل
 هاري ال نكلو س قحلا ىلا برقأ هنأ هاري امب لوقي ملاع لكو ث قافتاب مالا

 . ةحيحصلا ءارآلاو ةينيدلا لوصوألاب ةهباسملاب لب ، هسفن ف ةالحب

 ةجحب الو ملعب كلذ سيلغ ، سفنلا ىف ةوالحب لهاجلا ةيؤر لثم امأو

 هسفن ق الح امب لمعي نآ هلغ ء ججحلا ف هعم ليواقألا لضفخ ىواسن عم الا

 ٠ كل ذ فرع اخ ا ذه قح وأ 0\ اذه نقح ىآ ر ام دعب

 خيسثلاو ث ناهبن وبآ ىدلاو هيلع ىذلا نا : .رخآ عضوم ف لاقو

 6 ىدرع وآ 6٨ ررحم جوز نم ةكولمم ١ ةملكلا ء ١ ربا نأ هللاا امهمحر ددعس وبأ

نم ةررحملاو ةرحلا نبا نآ هيلع قفتملا ىلع دلولل ةيرحلا امهعم حصنخلاا



 س ٢٦٩

 نم حصآ هبسث وه امم هيلع قفتملا ىلع سايقلاو ، فدتخا الب رح كولمملا

 ٠ ملعأ هللا و 6 ةفيعض هنجح لوق

 ديسل هدالوأف اكولمم جوزلا ناك اذاو : هريغ نمو : ةلأسم د

 نا : لوقف ث ايبرع آرح دلاولا ناك ناو ث !فالتخا كلذ ى ملعأ الو ، ةمألا

 ناو « ىبرع ىلع قرال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل رارحأ هدالوأ

 نوكي نأ ث حاكنلا دقع دنع ةمألا ديس ىلع طرش ىبرعلا رحلا جوزلا ناك

 ( ٠ ملعأ هللاو ، رارحأ مهف آرارحآ دالوألا

 : عرشل ا ن ايب ب اتك نم : ةلاسم وبع

 اهب مكحي ىتلا هتقفن نم لقأب هالوم نم ىضر اذا دبعلا نع لئسو

 نم رثكآ هيلا بلطي الو ، هيتتي هلعلو ، كلذ هالول زوجي له ث مكاحلا

 ؟ ةرضم كلذ ى هيلع نكب مل ام كلذ هعسي له ، كلذ

 ، كلذ هل ناك ڵ دعبلا ىلع ةرضم كلذ فق نبت مل اذا هنا ىعم : لات

 ىف ناك ناو ى هدالوأب موقيو هحلصي ام هل امناو ، هل هنففنو هل دبعلا نأل

 غلبي نوكي نأ الا ى هبرضي نآ ىدنع ىلوملل زجي مل دبعلا ىلع ةرضم كلذ

 ٠ كلذ لوق نم رثكأ ىدنع ديسلا ىلع نكي مل هبسك نم هحلصي امم ءىش ىلا

نمآو اهيلط ا ذا اه اما ىطعي راش هنقفن نا : لوقي اضعب نا ىعم : لاق



_ ٢٧٠ 

 3 هنطب عبشي نآ الا هديس ىلع سيلف ى اهيلع نمؤي ملو بلط نا امآو ، اهيلع

 مل :وآ اهيلع نمآ 6 بلطي مل وآ بلط هديس ىلع ديعلل ةقفن ال : لاتق نم لاتقو

 ، ىدنع اميف ليق اميغ هنطب عبش الا هديس ىلع هل سيلو ، نمأي

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 لثم ةقفنلا و ةوسكلا نم اهلهآ مزلي ام ةمللا نعو :. ةلاسم وج

 ضرفي نا بلط ناو ، ءىش نم ناك امب اهرتسيو س نولكأيو نوبسكي ام

 ؟ اهل ضرفي مكو ، ناطلسلا اهل ضرفي له ، ةقفن وأ ةوسك اهلهأ ىلع

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج ىذلا ثيدحلا امأ : لاق

 مهيلا ١ ونسحأغ مكوقتفا و ناف نوسدلت امم مهوسبلآو نولكأت امم مهومعطآ «

 ٠ « هللا قلخ ا:ويذعن الو مهوعيبغ مكوفلاخ ناو

 ٠ بوث دبعل ١ ةوسكو صيمق اه ديس ىلع ةمألا ةوسكو : ةلاسم وبع

 : ناطحق ىبآ فيلأت نمو : ةلأسم وج

 ؟ ةقفنلا نم همداخل هيلع مكو : تلق

 ٠ هعيشب نآ هيلع : لانت

 ؟ كلذ هل لهف & هنيب ىلا هتقفن ذخأب نآ مداخلا بحأ ناغ : تلق

 ٠ معن : لانق

؟ ةقفنلا نم هيلع ضرفي مكو : تلق



٢٧١ 

 موب لكل .رمن نم دمو بح نم دم : لاق ٠

 هل مكو : تلق ٠

 موي لكل رمت "نمو ةرذ بح نم دم : لان ٠

 و : تلق ١ ؟ مك ة وسكل

 ةنسلا ىف مداخ لكل : لان ٠

 ؟ ىلوملا ناغ : تلق

 فاخأ ىنأل ث ىلزنم ف هيلع قفنآ امناو ى هتيب ىف هيلع قفنأ ال : لات

 كلذ ىلوملل : لاق ، لمعلا نع فعضيو عوجيو جنزلا ىتنقفن معطي نآ

 ٠ دبعلا ىلع

 : هللا ديع ىبآ نع بسحت :ةلأسم وبع

 ؟ م ادا كولمملل له : تلق

 ٠ هردق ىلع كلذ نم دبال : ل انن

 !ة رقصلا ني نازع نع : ةلأسم ده

 نم هيلع له ، ةيرس اهذختم لجرل ةمأ تناك نا لوقت امغ : هل تلق

؟ صيمق الا ةوسكلا



_ ٢٧٢٢ 

 6 ابايلجو ًاصيمقو آ را زا اهوسكيو 6 صيمق نم رثكأ هيلع ال : لاتق

 ٠ ملعآ هللا و

 ؟ اهوسكي نأ هيلع له . ةكولمم جوزت رح ىف : ةلأسم وج

 : نورخآ لاتقو ص ليلئاب هعم امنا ةوسكلا فصن هيلع : لاق نم لاق

 ٠ بايثلا عزن اهيلا وم ىلا تتهذ اذاو ي هعم تمادام اهوسكي

 5 هل اهوغرفآ اذا ةمألا هنجوز ةقفن هيلع : بوبحم نب دمحم لاق

 6 هيلا توآ اذا ى ليللاب ديعلل اهجوز ىلع ةملكلا ةقفن نأ مشاه معزو

 اذا : ليللا ىف اوفلتخا مهنا معزو ث همدخت اهنأل راهنلا ةقفن اهديس ىلعو

 : لانت نم مهنمو 6 جوزلا ىلع : لاق نم مهنم 6 راهنلاو ليللا ق اهولغىش

 ٠ ديسلا ىلع

 : هللا همحر ةيواعم ىبأ نع بسحأ : ةلاسم وهب

 ؟ ةقفن هيلع له ص ةمأ ىهو ةقيلطت هتجوز قلطي رحلا نع لئسو

 ٠ معن : لانت

 ؟ :يتقيلل ٠. اهقلط ناغ : هل ليق

 ه ةنتفن اهل سيل : لات

؟ الم اح تناك ن اغ : هل ليق



٢٧٢٣ 

 ؟ ةقفن هيلع سيلف الماح تناك ناو : لاق

 ؟ ةدعلا ف ىهو ثغثفنلنع ناف : هل ليق

 ٠ ةقفنلا اهل هيلع ناغ : لاتق

 ؟ اهنطب ىف ام اهديس ىنثتسا ناف : هل تلق

 6 ضعب هيغ فقوو كلذ هل سيل : لاق نم لانتو 6 كلذ هل : لانت نم لانت

 مهنأل 5 هؤانثنسا هل نأ وجرأ اميغ هنأكو عيبرلا هنع فقو ىذلا امأف

 ٠ كلذ هل نآ اهنطب ق ام ىنئنسبو هتمأ عيبب ى ذلا نا : ا ول انن

 ؟ هقفن هيلع 6 ٥ ديس نذ اي ةمألاب جوزتي ديعل اف : تلق : ةلأسم وبع

 امآو ع هيلعخ جوزلا ىلا توآ اذا ليللا ةقفن امأ : مسثاه لاق : لاق

 . اهيغ فلتخا دقف اهيلاوم عم تناك اذا راهنلا ةقفن

 ؟ اهتقفن نم ىلع ضرمت ةمأ نعو : ةلأسم وبج

 مهيلع ۔ تضرم ىتح .راهنلا اهيلا وم عم كلذ نم تناك اذا : لاق

 ٠ اهننقفن

 ؟ ةحصلا ف اهنم هوعنم نكي مل اذا اهتقفن هيلعف ، اهجوز عم تناك اذاو

 ٠ هيأ رم : ل ام

)( ١١ جح نئآزخلا _ ١٨ م (



_ ٢٧٤ 

 : ىراوحلا دمحم ىبأ نع دجوب اممو : ةلأسم وج

 ؟ ةوسكلا نم اهجوز ىلع اهل نوكي ام ةمألا نعو

 سوءر اوغكا : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا نع انغلب دن : لاق

 ةمالل : لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع ىنغلب ء رثا رحلاب نهسشنب ال ءامالا

 ٠ رازاو بابلجو عرد : باوثأ ةثالث ةوسكلا نم اهجوز ىلع

 ٠ بوث ىلوملا ىلعو باوثآ ةثالث هيلع نأ تدجو : هريغ نمو

 ؟ ةقفنلا نم اهل اهجوز ىلع ام : دمحم ىبأل تلق

 سيلف 6أ هنع اه ولغىش اذاو 6 هل اه وغ رغ اذا اهنوسكو اهتقفن هيلع : لاتق

 % ليللا ىف اهنوسكو اهتقفن هيلعف ليللاب اهوغرف ناف س ةوسك الو ةقفن هيلع

 ٠ هنم اهوذخأ اذاو اهنم هنوسك عزن حبصأ اذاف

 & راهنلاو ليللا ىف اهتنتفنو اهتوسك هيلعغ راهنلا و ليللاب هل اهوغرف ناو

 . ءىشب اهمدختسي نآ اهجوزل سيلو

 ؟ هل مكحي امب هل اه وغ رفي نأ بلط ناغ : هل تلق

 ٠ ليللاب هل اهوغرفب نأ هل مكحي : لاق

 : ةرفص ىبآ عماج نمو : ةلاسم وه

 له ى ةمدخلا نم غرفت ال اهيلاوم مدخت ، موقل دبع تحت ةمأ نعو
؟ ةقفن اهجوز ىلع



 ۔ ٢٧٥

 هيلع سيلف دلو هنم اهلو & اهقلطي نآ الا اهتقفن هيلع معن : لاق

 ٥ ٠ ريغل دل ول ا نأل 6 ةيب رن

 . هل اهوغرف اذا اهتقفن مزلي امنا : هللا دبع ودأ لاق

 ٠ عرشلا نابي باتك نم ىذلا ىضتنا

 : هللا همحر ىحبصلا : ةلأسم دهج

 نم بلطو ‘ هيلا اهجورخ نع جوزلا ديسلا عنمغ 4 ةمأ جوزتن نمو

 ؟ اهديس تيبب اهدنع نكسي اهءاسن اذا جوزلا

 اهقلط اذا لماحلا دبعلا ةجوزل ةقفن الو س كلذ جوزلا ىلع ديسللغ

 ٠ ملعآ هللاا و 6 جوزلل سيل دلولا ذا فالنخا هيغو 4 جوزلا

 : ىلمازلا : ةلأسم وج

 ؟ ةمألا ةوسك مكو

 نم هتعمس ام ىلع بابلجو رازاو صيمق ليواقألا نم ىنبجعب : لاقت

 ٠ ملعأ هللا و 6 رثألا

 : هللا همحر رمع نب قئاسث خيشل ا نع : ةلأسم وج

؟ ال مآ هغولب ىلا هتقفن قتعملا همزلي مآ هلو ، ريغص دبع هل لجر ف



_ ٢٧٦ 

 . هنقفن هيلعغ ڵ همزمل قنع نم هيلع بجاو نع هقنع ناك نا : باوجلا

 ىبصلا قزرنسيو 6 هل هبلع ةنفن الف ًاعوطن هقنعأ ناك ناو 4 غلبب نأ ىلا

 ملعأ هللا و 6 هلل ا ٠

 ناديبع نبا : ةلأسم وج :

 ةقفن اهل هيلع له 6 لماح ىهو اهقلط مث 6 كولمم اهجوزت ةرح ةآرما

 ؟لمحلا

 هديس اهقلط نا امأو % تيثي ال اهدبس نذا ريغب ديعلا قالط نا : لاق

 ىلع اهل ةنذن الغ ةقفنلا امآ و 6 عقي قالطلا ناغ ٨٧ هديس نذاب ديعلا اهقلط وأ

 ٠ ملعآ هللا و % لوقلا رثكأ

 ةضيرم تناك اذا ةقتعملا ةمألا هذه ةقفن امأو : هنمو : ةلاسم وه

 بجا و ريغ قتعلا ناك ناغ ‘ ةجاتحم ةريقف تناك :وأ ك اهسفن ةنوئم ىلع ردقن ال

 ناو ت هيلع اهل ةقفن ال : لاق نم لاقو ث اهقتعآ نم ىلع اهتقفن لوقلا رثكأف

 ٠ ملعأ هللاو ء هيلع اهل ةقفن ال لوقنلا رثكأخ ةليسو قتعلا

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلاسم وبع

 ؟ رارقالا لهأ نم اوناك اذا ةمذلا لهأ ديبع ىف لوقلا امآو

ف نولخي الو 6 مالسال ١ لهأل مهعيبب نوذخؤب ليق دق هنأ ىعمغ



 س ٢٧٢٧

 ثانالا ف كلذ نا : ليقو ح اليبس نينمؤم ١ ىلع نيرفاكلل نونوكيف 6 مهيديأ

 ٠ ةصاخ مهنم

 اوربجي مل مهنيد رمآ نم ءىش نيبو مهنيب اولوحي مل امف ناركذلا امآو

 مه ورتشا ناف ع لبقتسملا ف مهئارش ىلا نوبرقي الو ى مه وكلم اذا مهعيب ىلع

 تبثي هنآ لوقلا ضعب فو ، لوقلا ضعب ف ميبلا لطب ، ملسم وآ ىمذ نم

 ٠ مهعيب ىلع نوربجيو

 لهآ ديبع ىف لانت نم لاقو : هللا دبع ىبآ نع ث ةيواعم ىبأ ظفح نمو

 ؟ نبملسملا دالب ق اوراصو اوملسأ اذا برحلا

 مهعيبب اورمأ مهبابرأ مهبلط اذاف ، مهيلا نودري الو نوكرتي : لاق

 ٠ مهديبعب ىلوآ مهف اوملسأ ناو ، نيكرشم اوناك اذا نيملسملل

 ءارشب وأ جيوزتب ةالصلا نسحي ال نم ءطو حصي الو : ةلأسم ده

 ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ص هلعل ، ةالصلاو :ديحوتلا اهملعي ىتح

 لكل تاريبكت سمخ ولو ةالصلا اهملعيو س هب ءاج ام ةلمجبو هب رارتالاو

 مث ، ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو ةالصلا ةماقا فرعت مل اذا ، ةالص

 ٠ كلذ دعب اهؤطي

تناك ى هلك كلذ ميقت ىتح اهؤطي الف هلك مقت ملو كلذ دعب تماقأ ناو



_ ٢٧٨ 

 ضرف امل فيلكتلا دح ىلا غلبت مل ةفيصو نوكت نآ الا ةريبك وأ ةريغص

 ٠ اهئتطو ىف سأب الخ ع هدابع ىلع ىلاعت هللا

 3 ناميلس نب دمحمو ةفيذح ىبآ نب العلا باوج نمو : ةلأسم ده

 : مهجل ١ نس مش اه ىل ١

 اما : نيكيرشلا دحأ لاقف ث ةباد وآ دبع لجر نيبو هنيب لجر نعو

 : ىرنشآ الو عيبأ ال : اذه لاق س كل تعب اماو ىل عيبت

 . ءارشلا ىلع الو عيبلا ىلع ربجي ال : لوقيف ىسوم اماغ

 الاو ، انتفنا نا ىرتشب اما و عييب اما ناويحلا ةكرش ف : هربغ لاق

 ٠ ذخآ ءاش نمف ديرب نميف هيلع ىدون

 : ديعس وبآ لاق : ةلأسم .

 هلانن ال ثيح امهدحأ باغ اذا ةبادلا ىف نيكيرشلا ىف رثألا دجوي

 ؟ ةجحلا

 وه عيبي الو ، ميبلا ليبس ىلع ليق ام ىنعم ىلع ىدنع جرخي اميغ هريغ
٠ هريغ ىلع هنصح



 س ٢٧٩

 نوكتو ، هريغ ىلع اهلك ةبادلا عيبي نأ رضاحلا اذهل لهف : هل تلق
 ؟ ةنامأ هدب ىف نمثلا نم هكيرت ةصح

 اهعيب امهدحأ بلط اذا ء ةنادلا ف نيكيرشلا نا لبق دق هنا ىعم : لانت

 ءاش ناو ّ ناتقفنب ام ىلع نمخلاب هنصح ذخأب نأ ءاش نا هكيرش ىلع نا

 . امهعيبب امهيلع مك افلتخا ناو ث آعيمج اهعاب

 دعبي مل قحلا هبجوي اميغ مكحلا ىلع الو هبلع ةجحلا ىلع ردقي مل اذاف

 ناك كلذ ىنعم تبث اذاو ، مكاحلا دنع هل مكحي امب هسفنل مكحي نأ ىدنع

 ٠ هكيرشو هعيب ةلزنمب هدحو ةب ١ دلل هعيبب

 نأ هل زوجب نآ ىدنع دعبب مل هكيرش نم نمثلل ةمساقملا مدع اذا و

 مسقي نم لودعلا نم دجو ناو 0 مسقي نم دجي مل اذا هسفنل مسقي

 ح هكيرش ةجح مطقنت ىنح كلذ هيلع ناك هكيرش نمو هنم مه ١ ردل اهل

 ٠ ةبادلا نمث نم ةنامآ هدي ىف هكيرش لام نوكيو

 لاق ام ىدنع دعب مل ئ اضعب امهضعب امهل رايخلا ىنعم تيث اذاو

 وآ ح ءا دنلاب نمئلاب هنصح ذخأب نآ هكيرش مدع دنع لوذلا ف لئاقلا

 ٠ هكيرش ىلع ةجحلا مودعم هنأل ، لودعلا رظنب

نأ نكمآو ع اهلك ةبادلا ملسي الئل هسفن ةصح هل عئابلا هنم لبق ناو



. ٢٨٠ 

 6 هكيرش لام ملس دخ نوكيف 6 اهلك ةبا دل ١ ملسي الو 65 هنصح عيبب نوكي

 ق وآ وه هدي ف ةبادلا تناك اذا 6 ىرتشملا ناك ام آزئاج ىدنع كلذ ناك

 . قحلا هبجوي ام ىلع اهبلع نيملا دي

 ملسو هتصح هل عابو س بئاغلا ةصح ىلع نومأم ىرتشملا ناك ناو

 ىلع كلذ ةزاجا ىدنع دعبي مل بئاغلا ةصح ىف نيمآ هنأ ىلع ةبادلا هيلا

 ٠ هج ول ١ ا ذه

 ةقث ىلع هنصح عيبب نأ هل له س دبعلا ىف ةكرشلا تناك ناف : تلق

 ؟ ال مآ هيل ١ دبعل ١ ملسي ٥ ؟ ةقث ريغ وأ

 عيبلا ىنعم ى امآو ث ةبادلا لثم ميلستلا ىنعم ف دبعلا نا ىعم : لات

 : هيغ فلتخي هنأ ىعمغخ 6 كلذ امه دحآ بلط ١ ذا ديعلا عيب ىلع امه ريجو

 نوكي نأ امهيلع سيل هنألا ، ةبادلا ةلزنمب ناربجي : لاق نم لاقغ

 لوتلاخ ، عيبلا ىلع ربجلاب لوقي نم لوق ىلعف ، ررضلا امهتحلي كرشم امهنيب
 . افالتخا ةبادلا ف ملعن ال هنكل ةبادلا لثم ىدنع

 بلطي نآ الا ع امهيلع عيبلا ىري الو ، كلذب لوقي ال نم لوق ىلعو
 ىف اناك اذا ديعلا بلط اذا امهيلع عابي هنا ليق هنأ ىدنع امناغ ؤ ديعلا

٠ هتمدخ ىف امهنيب فالتخالا دبعلا ىلع قشي نيدلب



_ ٢٨١ 

 اذا امهيلع عايب نآ هل سيلف كلذ ىف امهنيب هيلع ةقشم ال ناك اذا امأو

 ح هاعيبي نآ امهيلع ناك عيبلا بلط اذا ليق هنأ ىعمو ء دحاو دلب ىف اناك

 دنع نيكيرشلا نم رضاحلا زوجي امناو س ناك ام فيك امهدحأ هطلخب وأ

 هذه نم فالتخالا ىناعم ىف لصح ول نآ هكيرش ىلع تبثي ام هكيرش مدع

 . مكحلا مدعو ، هكيرش مدع دنع ليواتألا

 لام نم هترجأ ذخأي نآ هل له ث ةبادلا ف هكيرش باغ اذاخ : هل تلق
 ؟ بئاغلا مزلي ام رادقمب هدحو اهب مايقلا بئاغلا مزلي ام بئاغلا

 ٠ ةرجآ هل نكت مل عوطتم 7 ماقت اذا ىعم : لاق

 مكاح نم مكحب اهب موقي ىتح عوطتم جرخي همايق نأ كعمف : تلق
 ؟ مكاح نم مكح مدع لزي ملو
 ٠ هلام نم ةرجألا مزلي امم هئاعر ردقب هل ناك

 ىلقع اهب م اق دنتو ح اهلك هنصح كلهتست ةرجألا تناك ناف : هل تلق

 ؟ ةرجألاب هسفنل اهلك ةبادلا ذخآ هل له ء مكحلا هجو

 نأل ، مهنيب مكحي امناو ع كلذب مكحي نأ مكاحلل سيل هنا ىعم : لاق

 انوكي نأ ضعب امهضعبل امهيلع سيلو س ضعب مهضعبل نيكيرشلا ىلع كلذ
٠ هجوب كلذ ىآرلا بجوي نآ الا ث ةبادلا ىلع اقفتيو ، نيكيرش



٢٨٢ 

 مئاقلل له 0 امهدحآ باغو ى ةعارز ىف امهنيب ةصحلا تناك ناف : هل تلق

 ةصح ة رجألا تكلهتسا ولو س اهلك ةعارزلا ذخآ مكحلا هجو ىلع ةعا رزلاب

 ؟ اهلك بئاغلا

 كلذ ناك اذا ي هب موكحم كلذ نأل ء كلذك ىدنع جرخي هنا ىعم :: لان

 . مكاحلا مدع دنع زئاجلا نم هبشي امبو مكحلاب

 : ىراوحلا ىبآ نع : ةلأسم و

 ، آعيمج امهنم هتمدخ قحتست مث « نينثا نيب ناك اذا دبعلا نع هتلأسو

 عفرف ث دبعلا ىلع كلذ قسثو ، مايألاو روهشلاب ةصحلاب هاذخأب هلعجو

 ؟ كلذب مكاحلا

 ٠ معن : لاق

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم وبع

 ةيدغ « هحارج ربت نأ لبق هديس هقتعأ مث ، دبعلا انذأ تعطق اذاو

 ٠ رهاظلا هلام نم هنيد نأل 6 هيلع دسلا طرتشب نأ الا ; هل ديعلا ىنذآ

 فرصنت دبعلا كالمأ ليقو س اهتفرعمو دبعلا كالمآ فو :. ةلأسم ده

لالحلا ٥وجو نم ناك هوجولا ىآ نم ديعلا هيسك ناك 7 ٥وجو ةثالث ىلع



_ ٢٨٣ 

 وآ هل رقأو ، هب هل ىصوي ام امآ ، كلذ ىف فالتخا الو هديسل وهغ 0 ح ايملا

 : كلذ ىف فالتخا هيغو اذه وحن نم دلوتي امم كلذ وحن وآ هايا ىطعأ

 : لاق نم لاقو ، دبعلل وه : لاق نم لانو ، ديسلل وه : لاق نم لانف

 . ةب دوبعل ١ ىلع تومي وآ ى رنمشيغ ع ايب وأ هيل ١ ملسيف قننعب ىتح هيلع فت وب

 ٠ هديس ىلا عجريغ

 ىرتشيغ ، عابي وآ قتعبب نآ ىلا هيلع فوقومف رارحألا نم ثروام امأو

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعن الو 1 كلاهلا ةثرو ىلا عجريغ 6 تومب وأ هب

 : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلأسم و.

 هلام نوكب نل 6 هريد ىذلا تومب مث الام بسكيف ريدم ديع نعو

 ؟ قرلا ىف وهو هبسك ىذلا

 ةئرول وهغ 6 قرلا ق وهو هيسنتكا ىذلا هلام ناف تفصو ام ىلعغ

 ٠ لام هلو هديع قنتعي ىذلا 1 اولاق امناو 6 هريد ىذلا هديس

 ىذلا هديسل وه نطابلاو هل وه رهاظلا دبعلا لام نا : لانق نم لانف

 بحلآ لوألا لوقلاو ،“ هديسل نطابلاو رهاظلا هلام : لاق نم لاتو ف هقنعأ

٠ قنعلا نع ديسلا هيتئتسب نأ الا هل رهاظلا هلام وهو ث انيلا



_ ٢٨٤ 

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم

 ، دبعلل وهغ س هنثتسي مل رهاظ لام هلو ث هقتعآ وأ هدبع بتاك نمو

 ىلآرلا اذهو ى كلذ ريغ ليق دقو س ديسلل وهف قختسم لام نم ناك امو

 ٠ اندنع رثكأ

 ىذلا ىلوملل هخ نطاب وأ رهاظ لام نم هل ناك ام : ليقف هعاب اذا امأو

 ٠ هطرتشي وآ ، ىرتشملا ضيآ هيرتشب ىتح هعاب

 ٧ هللا ءا_ہش ام كلذل الخ املف هديس هتنعلآ دبع نعو : ةلأسم .

 لانتو س قنعلا دعب هتنبيصآ لاملا اذه : لاقغ ء لام دبعلا دي ف دجو

 لاملا ناكو ث قتعلا دعب امهنيب ةموكحلاو قتع دق دبعلا ناك اذا : لاق

 ىلعو ي هدي ىف اميف هلوق لوقلاف قتعملا دي ىف لاملا ناكو ى لاح لك ف ثدحي

 ٠ قتعلا لبق دبعلا دي ىف ناك لالا نأ ةنيبلا ىلوملا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : ةلأسم .

ةيرال نيسمخب مهل ىصوآو ٧ هنوم دعب هديبع نقنعب ىصوآ نمبغو



_ ٢٨٥ 

 نم ةيصول ا هذهأ مهل هيلع ن امض نم هنم قنتعل ا اهتحت نأ دعب ةذف

 ؟ ثلثلا نم مآ لاملا سآر

 نأ لاملا سأر نم نامضل ١ تويئ لصآو ء ائيش اهيغ ظفحأخلا : لاق

 ةيصولا هذه : تلقف اهيغ لدعلا تيخوت ىنأ امبرو ع هديبع ريغل ناك ول

 ٠ ملعآ هللا و 4 ىل تهجون ناعمل ثلثلا نم تلق اميرو 6 لاملل ١ سأر نم

 كولمم دبع لك قتعيو هتيصو ف دجو نمو : هنمو : ةلأسم دمب
 ةقفن مهل له نمزلاو ىبصلا هديبع ىف ناكو ع ظفللا مامت هتوم دعب هل

 ؟ ةوسكو

 نمو ث فالتخا هقتعم ىلع هتقفن ىفغ لقنلا باب نم تبث اذا : لان

 ء مزاللا قتع ف هيلعو ع ثلثلا نم لوقو ى لاملا سأر نم اهلعجي اهتبثي

 ص هتظفح ظفح الب هنع مهتقفن طاطحنا ىنبجعي مل ، رمألا هبتسثا ناو

 . ملعأ هللاو

 نالغو نالف مهو ث هديبع قتعب ىصوآ نميفو ع هنمو : ةلاسم ده

 مهل ىصوآو ث ةبقعلا ماحتقال و 7 هللا ىلا ابرقت هتوم دعب ةنالف امهندلاوو

 ؟ ةضغ ةب دمحم . ةخسن ةيرال نبعيسم قتعل ١ ا وقحنسيب نأ هدعي

اهيف ملعأ الو س ثلثلا نم اهجرخم اهلك اياصولاو ةيصو هذه نا : لاق



٢٨٦ 

 نآ ثلثلا نم ةجراخ اهب مهل ىصوأ ىتلا ةيصولا كلذكو ث فالتخا
 نم ركذي مل هنلآ ذخألاف ث افالتخا اهتوبث ىف لعلو س اهضعب وأ ، اهونتحتسي

 ٠ هلام

 مهتتعآ اذا فالتخالا ىرجي مهقتع ىف لدعلا ىرحت ليبس ىلع : لوقأف

 من دقف ثلثلا نم اوجرخ الو مهقتعب هرمأ ، هرمأ نم الو س ىصولا ريغ

 ىف اوعس ثلثلا نم مهنمث فصن جرخ ناو ، ارارحأ اوراصو ع ىنعملا

 ٠ مهيلع نيد وهو هنودؤب ىتح ىقابلا فصنلا

 ناو ث ثلثلا نم اوجرخي مل نا ناصقنلا هقحلي هب مهل ىصوآ ام كلذكو

 نم قتعلاو ى نايبص اوناك ناو ف مهقتعم لام : مهل ةننفن الغ نيغلاب اوناك

 ٠ فالتخا كلاهلا لام نم مهتقفن توبث ىفغ 4 لفنلا باب

 قتعلا ناك ناو س لاملا سأر نمآ ثلثلا نم اهنآ اهيغ فلتخي كلذكو

 ، كلذ ريغ وأ ةالص وآ لتق ةرافك نع ناك ناف ع نايبص مهو 0 مزال نع

 سآر نم مهتقفن امآو س لاملا سأر نم لوقو ، لاملا ثلث نم نوجرخيغ

 ٠ كلاهلا كلام

 ارضاح نكي مل نم امأو ، جرخ ثيح نم جرخآو موق رضح نمو : ليق

 ناكم ىلا جورخلا ىصولا مزلب الو 0 ه رمآ رخآ نيحلاف هيلع ردقي الو

نم كلاهلا ىصوآ امك مهقتعيو مهباقر موقي نمب ناعتسا ناو ث دبعلا



_ ٢٨٧ 

 هيلع ىصوأ نم مهقتعي نآ الا ، نوقتعي مل مهنأ ىدنعو ، كلاهلا لام

 ٠ هقتع

 دحآ مهموقتيب مل اذا مهسفنأ ١ وموقي نآ مهيلع له ةيصول اب ١ وملع ن ١ و

 ؟ ال مأ ثلثلا نم نوجراخ مهنآ اوملعي ىتح

 نوجراخ مهنا لوقو س ثلثلا نم نيجراخ ريغ مهمكح نا : لوقأف

 ٠ ملعأ هللاو ، ثلثلا نم

 ح ايح ما دام نالفل ةنالف هتمآ ةمدخب ىصوأ نمو : هنمو : ةلأسم وبع

 ؟ ىلاعت هللا هجول ةرح ىهف هنوم دعبو

 ٠ ةتباث ةيصنلا هذه نا : لات

 ؟ ا .... .. نم ىلعف : ليق

 : لوق ڵ\ دح توملاو س دح كلذل ناك اذا ، فالتخا كلذ ىق : لاق

 ٠ ىموملا لام نم : لوقو ك ةمدخلاب هل ىموملا ىلع

 ثلثلا نم نوكت ، ىصوملا لام نم امهنا : لوقي نم لوق ىلعغ : تلق
 ؟ لاملا سأر نم مأ

 ٠ هكلم نم جرخت ال اهنأل ۔ ل املا سأ ر نم : لاق

؟ ال مأ ةياعس .اميلعآ 2 اياصولل كلاهلا لام ثلث في مل ناف : تلق



_ ٢٨٨ 

 . ةياعسلا اهيلع نا ىعم : لات

 ؟ ةياعسنلا ٥ ذه ةفص ام 6 ه رمآ كلمب ال نل هاياصو ثناك نا : تلق

 ىلع ةعزوم ىه و س ثلثلا ىلع ةدايز 4 ةياعسلا اهيلع نا ىعم : لاق

 . اهنياعس ف اهسفن ىلع اهتقفنو ث ةنويدم اهنأك \ طسقلاب اياصولا

 ء ةمدخلاب هل ىصوملاو ، ثراولا دارأو ، جيوزتلا تبلط ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ عنملا هلآ

 اه درس نم تيلط ا د ١ لصألا ىلع افالنخ ١ كلذ د فف ن ا ىعم : : ل انت

 ٠ جيوزتلا

 ش رثألا هلثم نم هب ءاج ام ىلع هيف فلتخي امم اذه نا ىعم : لاق

 ٠ ةهبسث ىلا دودرمو ءىش لكو

 هلام ىف ةقفن اهلآ ؤ اهنيح نم قتعت اهنا : لوقي نم لوق ىلعغ : تلق
 ؟ ةمدخلاب هل ىصوملا تومب اهقنع قلعملا نأل ؟ ال مأ

٠ ملعأ هللاو ، قتعلا تبث اذا هلام ف اهل ةقفن ال ىعم : لاقت



_ ٢٨٨٩ 

 مهيفو تامو هتوم دعب .هديبع قنعب ىصوأ نمو : هنمو : ةلاسم ده

 :.. .. .. ...... .. ؟ ةقفنب صوي ملو . نابيص

 ناك ناو ،:ىصوملا.لام ىف ةتباث مهتقفنغ ى مزال نع قتعلا ناك نا : لاق

 ۔._۔: ة . ملعأ هللاو ، اذهو اذه هيغ زاج ث مزال ريغ قتعلا =۔ . ۔ ... ٠

 ري مل ضعب.، هالوم :لتقأاذا ربدملا دبعلاو : هنمو : ةلاسم و

 نوكي نآ الا ، هلل ةيرحلا هنأل بجوأ ضعبو س هديس ىلع هيدعتب هتتع

 ٠ غلابلل فلاخم وهو قتعي هنأ ىنعمغ ع يبص دبعنا

 جرخ اذا هدر زوجي نآ فاخآو ى بيع دبعلا ف مركلا نأ ىدنع اميفو
 ٠ ملعأ هللا و ء كلذ هنم فرعو 6٨ هدبس لاملل ريذبتلاو عايضلا ىنعم ىلع

 :. عرشلا نايب باتك نمو :ا ةلآسمم وه

 فاخي هنأل هلمعتسيو هديقي نآ هعسي له ، قابآ دبع هل لجر نعو

 ؟ هديقي مل نا توفلا هنم

 ه هدنق ى هنلغ زهي امب الا هلمعتسي الو ، كلذ هل زوجي معنغ

 هدبع بدؤي نأ هل .زوجي له ع لجرلا نع هتلآسو : ةلأسم ذه

. )٨ ١٦١ ج نئازخلا ۔ ١١ (



_ ٢٨٩٠ 

 ىلع بدآ ةبوقعلا قحتسا اذا دبعلا نآ انباحصآ نع دجوي اذكه

 ٠ رارحألا ف كلذ اوزجي ملو ]| هرهدو هيتينأ

 نوكي ام ردق ىلع وه امنإ مآ ء آدودحض ادح كلذ ىف ملعتغ : هل تلق

 ؟ هبنذ

 ىف جرخي ام ىنعم ىلع الا آدودحم ئيش بدألا ف ملعا ال ::لاق

 ٠ لدعلا

 ؟ همداخ برضي له ملسملا لجرلا نعو : ةلاسم ده

 اورمأي نأ نومتشي ال مهنكلو س مهمدخ نويرضي دق ءاهقفلا نا : لاق .

 برضي نآ ةفاخم مه رمآ ىلع نونيدي ائيس سانلا هذحتي الو ي كلذب ادحأ

 ٠ مهرمأب همالغ مهنم لجر

 نع ديسلا لاتق اذا هلتت ىف ةكرشلا هيقفلا فاخ توم هب ثدح ناف

 ّ مداخلا رمأ ىف ءىشب مه وتغي نآ اوهرك كلذلف ، هبرضب هرمآو ، هيقفلا ىآر

 ٠ مهبربض ىلا اوعراسي نآ نوهركيل نيملسملا نآو

 : ءايضلا يباتك نم رثألا نمو : ةلأسم وع

 لجرللو ء دحلا هيلع ميقي الو ىنزي ٥آر ١ ذا هديع بدؤي ديسلاو

نم لقأ هيرضغ 6 لمع نم هتطيع وآ ةقرس وآ ىنز ىلع ٥ دمع برض ١ ذا



_ ٢٩٨٩١ 

 برذضلا كلذ نم تامغ ع اهدعب وآ مايآ ةثالث لبق تامف ةبشخ وأ لبحب نيعبرأ

 ةبقر قتع هيلعف .

 ؟ قبأ وآ قرس اذا .هبرض حلصي له ث دبعلا نعو : ةلآسم ه

 مهوبرذضت الو ، مهوعيبغ مهومتهرك نا ديبعلا برض حلصي ال : لان .

 ىسومو ن ىلع نب رهزألا و ك ناليغ نب مسثاه باوج نمو : ةلاسم د

 : مهنع هللا ىضر مكحل ١ نم ناميلس ب احصأ ىلا ىلع نبا

 وأ برضلاب مهيلا ةءاسالا مهيلاوم نم فرع اذا ةالصلا لهآ ديبع نعو

 ةءاسالا تنابتسا ناغ ناسحالاب مهرمأيو مهيلع مدقتي : اولاقو ، عوجلا

 ٠ نسحيف ءاسأو مهعيب هرك ناو .ث مهعيبي مه رمآ هنم مهيلا

 ٠ مهعييب نأ الا رذعي مل ةمدقتلا دعب ديسلا ءاسأ اذا : مهضعب لاقو

 ؟ كلذ نم صلختي فيك ةيجنز برضي لجر نع هتلأسو : ةلاسم وه
 ٠ ءىشب هبرض اذا ىضري لوقي ناك هنا : .رثؤملا وبآ لاتقو

 : نارهم نب ةرامع ؟ ةلآسم ه .

نا : لجرلا هل لاقف ع هللا همحر ديز نب رباج ىلا لجرو انآ تقلطنا



- ٢٨٩٢ 

 ء سبحلا ىلا وهو انأ تقلطنا مث ، اهسبحاو .اهبرضاو اهديق : لاق

 ٠ اهسبحا نكلو اهبرضت الو اهديقت ال : نسحلا هل لاقف

 ىلع ةمآ هل آديتم ناك : ديز نب رباج نع ىوريو : ةلاسم ده

 ٠ هرك اذا عابيو همداخ برضي ال : لاتقو . ةبوقعلا ىنعم

 : تاباوجملا ضعب فو : ةلاسم هه

 نولعفي سانلا نآ كربخأ 6 مهلاثمآوا دلولاو ديبعلا برض نع هتلأسو

 ديز نب رباج ءاثعشلا ىبآ ىلا ءاج الجر نأ اومعزغ > بدألا ف كلذ

 ؟ هبرض نأ ىنرمأتفآ “ ىنبلغ ىمالغ ن ا ءاثعشلا ابآ اي : لاقف هللا همحر

 نب رباج ىنرمآ : لوقت سيلآ ، تامغ هتبرض نا : ديز نب رباج هل لاقف

 ٠ بدأذلا ق كلذ نوعنصي سانلا و & كلذب ه رمآ ال انف 6 هيرضأ نأ ديز

 - . : بوبحم نب دمحم ةريس نم : ةلاسم وج

 ؟ بدألا ىلع هبرضي نآ هل زوجي له ، هديس ىصع اذا كولمملا نعو

 هللا همحر :ديز نب رباج نأ: .انغلب دقو س هبدؤي نأ هل زوجي معنغ
 ٠ كلذ لعغ

؟ ددعلا ى هاهتنم امو © برضلا كلذ دح امف : تلق



_ ٢٨٩٣ _ 

 ىف فارسا ريغ نم هبنذ :ردق ىلع هبدؤي نأ الا دح كلذ ى اندنع امف

 ٠ هي ةلثم الو هيدأ

 ؟ ال مآ بدآ كولمملل له : ثلق

 ٠ هردق ىلع كلذ نم دبالف

 ك ةعحض ق ١ كلذ ريغ وآ اماجح ناك ١ ذا ديعلا نع لئسو : ةلاسم وج

 ؟ هترجآ هيطعيو هلمعتسي نأ دحأل زوجي له ء ةعنص ىف آزربم ناكو

 هبابرآ ناك اذا كلذ زاج جرخمو ت كلذل آزريم ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ نيغلاب

 ملسيو لمحتسي نأ زوجي له ث ًماتيأ هبابرأ ناك نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ءاركلا هيل

 هنآ ىلغ انومام ةقث دبعلا نوكي نآ الا كلذ زوجي ال هنا ئعم : لاق

 وأ ئ ةقث ليكو وآ ك ةقث ىلو مهل نوكي .وآ ئ مهحلاصم ق م اتيألا ةلغ لعجب

 7 مهخل انصم ق اهلعجي وآ غ ةلغلا مهل ضبقب ةقث ىلو وأ « ةنث تثبفستحم

 ف كلذ هيلع نم لعجي . هارك هيلا ملسي نآ زجم مل كلذ دحأ مدع ناو

 ٠ ميتيل ١ حل اصم

مهتوخا نا دهاشلاو تاذختم غلب ءاسن مهيخ ناك نا تيئرأ : هل تلق



_ ٢٨٩٤ 

 فرعي الو ؟ المآ كلذ ف مهوتفني ملعت الو ، ةلغلا ضبق نوكي نيغلابلا

 ؟ ال مآ مهيأ ر نع كلاذ

 ىتح ةلغلا مهيلا ملسي نآ ىدنع زجي مل اذه ىلع ناك اذا : لاق

 ٠ هلوت ىنعم ىلع كلذ ف مهءاكرش اوفصني نيلماعملا ملعي

 هلمع نم فصنلا همالغل لعج ذا ديسلا نع لئسو : ةلأسم هه

 ؟ال مآ ةرجأ هل نوكي لمع ىوس ةعيضب هلمعتسي نآ هل له ، هتقفنو هتوسكل

 الغ ةعسنا ى امآو ث هيلع رجحي ال هنأ ىعمف ، مكحلا ف امأ : لات

 امم لاح ىف هيلع ررض كلذ ىف ناك اذا اميس الو كلذ ىلع هلمحي نآ بحأ

 نيب ةرجألا سيلف س ةعس كلذ ىف ناك اذا س هتوسكو هتشيعم نم قيضي

 ٠ ىدنع مكحلا ىنعم ى ةتباث هديسو دبعلا

 نأ دحأل لحي اله ، هالوم نم بره اذا دبعلا نعو : ةلاسم وه

 ؟ هيقسي :وآ همعطيب وآ مالسلا هيلع دري وأ } هحفاصي وآ هملكي

 ىقسلاو ماعطلا و ةحفاصملا امآو 6 ساب الف مالسلا در امآ : لاق

 وآ همعطآ نم ىلع سأب الف هرمم نم مجري هنا لوقب نأ الا لحب الف لمعلا و

 . قيرطلا ىلع هلدو هاقس

دييعنلا برض نع هللا همحر بوبحم نب دمحم لئاس لأس دقو : لاق



٢٩٥ 

 اذه ::لوقيو ث ديبعلاب فيكغ « اوصع اذا نويرضي رارحألا : لاق

 بعتي الو & مهسفنأ .توم هيغ فاخي ابرض نوبرضي الو ، ةلثم ريغ برض

 ٠ مهح ر ١ وج ضعب

 وأ لمعتسي له ، لكأيو لمعي هدبع دغرم لجر نعو : ةلآسه دهب .
 ؟ كلذ ريغ وأ اثيثح وآ ابطح هنم ىرزنىند

 ٠ ه٥هديسم ىآرب الا كلذ لعفي الغ

 مش { الام بسنكاو ، نينس هيلاوم نم قبأ دبع نعو : ةلآسميم دج

 له ص ثرا و ىلع مهل ردقم مل اعيمج اوتام دق هيلاوم دجوف ابئات ءاج

 ؟ ةبوت هلل

 ح مهل لام وهف ، نيكلاهلا هيلاومل دبع دبعملا اذه نا : ملعأ هللاو لوقنف

 مهل دجو ناغ : دهتجيو ص دالبلا نم مهتثرو نع لآسيف ث كلذ لثم هلامو

 مهل دجب مل ناو ؤ مهمحرو مهثرا ول هل امو دبعلا ناك ث امحر وآ ثرا و

 ٠ آسأب رن مل ءارقفلا ىف عضو ناغ ع ثراو

 زوجتأ ئ هعيبي ق الجر هالوم لكو ١ ذا قمآلا ديعلا نعو : ةلأسم وبع

 ؟ ال مأ عيبلا وأ ةلاكولا

٠ كلذ زوجي ال : لاق



_ ٢٨٩٦ 

 وحن وآ هب عقي عبس لثم ةكلهم ف لجرلا .ىري لجرلا ىف : ةلاسم وه

 هذاقنتسا ف لجرلا دنع كلذ ف لمعتا مث ،©فلتلا هيغ هيلع فاخي اام

 ؟ ٥ ديسل

 ناك هديس لام نم لام ف هلمعتسا ناغ ء ةعبت كلذ ى هيلع سيل هنأ

 ٠ ةعبتملا كلت ىف لمعتسملا ىنع

 ٨٧ رفس قيرط ف ةيحصل ١ كولمم ديعو همض لجر نعو : ةلأسم وج

 ىف هلكو س كلذب هرمأي نأ الب هتأودآأ نم ائيش دبعلا هل لمح 0 اننميدخز

 كولمملا معطأ دن هنآ ريغ ى هلاوحأ نم ءىش ف هسبحل دمعتي نأ الب قيرطلا

 ٠ هماعط نم

 ؟ هيغ همزلب امو ء كلذ هعسي له : تلق

 هلمحب ملغ ، عسي امب هيغ ديعلل آنوذآم رفسلا اذه ناك نا هنأ ىعمخ

 هرفس لاح نع همالكب هقوعي ملو هرمأ نم ءىشب هلمعتسي ملو ، ثيس وه

 ٠ نامض هيلع ىل نيبي الف . هيف هل نوذأملا

 وآ .7 مل ام ىدنع دسشآ وهغ هيغ هل نوذأام ريغ ناك نا و

٠ هنلع ن امض الأ وجرأف ض هلا وحأ نم ء ىش ف هسبحب



_ ٢٨٩٧ 

 ؟ هالوم ىآر الب موصي نآ هل له دبعلا نعو : ةلاسم ده

 . هديس ىآرب الا موصي نآ هل سيل : لاغ

 ؟ ةعامجملا ىف ىلصيغ : تلق

 اه دعي الو اهلبق هل سيلو أ اه دحو ةضيرغل ١ ىلصي امنا معن : لاق

 ٠ هالوم ىآرب الا

 لمع نم كلذ هعنمي مل اذا موصي نآ هل نوكي نأ ىل ١ بحأ : هريغ لاق

 ، رتولاو برغملا ىتعكر ىلصي ع هرمآ نم ءىشب الو هدسحب رصي ملو % هديس

 هصختقني نوكب نآ ال ١ ليلل ١ ىلصيو : ل انت > رهظلا ىنعكرو 6 رجفل ١ ىتعكرو

 ٠ لعفي الخ راهنلا ى

 ٠ ةعمجلا موي طابع دبعلل سيلو : هريغ نمو

 موي ةيراجو مالغ ص هل نيدبع لسرآ لجر نع لئسو : ةلأسم وه

 6 نايجنز امهو 6 مارح مآ وه لالحأ ىردب الف ءىش ايتآغ 6 رامثلا داصح

 ؟ امارح الو الالح نافرعب الو

 اذاف ي مارحب نقيتست نوكت نآ الا امهبسك ىف كيلع سأب ال هنآ كربخأ

 . هللا ءاش نا هيلع سأب الغ ملعي مل

 عجر اهل لاقب ءا دنلجل ١ ىنب نم آ رمال ةمأ نأ معزو ! ةلأسم وبع

ىنوفكي : تلاقف هيلا تكتسشاف س اهسرحت لخن نم ىسوم ىلا تءاج داؤفلا



_ ٢٨٩٨ 

 اهالوم اهلمعتسي _ هلعل _ اهملعي ال ىلاولا ىلا ىسوم اهل بتكو ث رجزلا
 و زيخلا و نيحطلا الا ١ رجزلا اهيلع لمحي الو . كلذ هايشآو 6 لزغلاو ةحسمكم ٠

 هللا ديع وبآ لانتو : ةلأسم وبع :

 تنااك نا امآ و 6 اومدحنسيب مل اوه رك نا مهنا : ليللاب كيلامملا ةمدخ ف

 . سأب الغ ةبيط مهسفنأ

 : بويآ ني لمثا و بويآ ىبآ نع { ة رفص ويآ انل ىورو : ةلاسم وج

 تقو ىآ : لاتو مداخلا دنع سلاج انآو ليحرلا نه بوبحم هلآس

 ؟ مداخلا لمعتسي

 : لاق ع كلذ نم مكايا ، هسفن بيطت نأ الا ةمتعلا ةالص ىلا : لاق

 ٠ هرك ١ ذا عابيو مداخلا برضي

 : هللا همحر ىلع ىبآ ىلا هللاا ديع ىبآ باوج نم هنأ وجرآ : ةلأسم وج

 ؟ كلذ نع فرصي له 0 اليل همداخ لمعتسي نأ دا رآ لجر نعو

 { راهنلا ىف نوحيرتسي نيذلا لامعلا نم نوكي نآ الا كلذ نع فرصي ناغ

 ٠ ليللا ف هلمع همزليو

: هللا ديع ىبآ نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم وبع



_ ٢٨٩٩ 

 راهنملا ىف حيرتسي ام ردقب : لاق ٠

 ؟ تقو اهيلع لمعلا ىف له ، باودلاخ : تلق

 ملعن ال : لاق ٠

 هللا دبع وبآ لات : ةلأسم ودج :

 همالغ مدختسب نأ سأب ال : لاق هنأ ئ ل ١ و نع ة رفص وبأ ىنربخأ

 ليللا ق هسفنل لمعي نآ ديعلل سيل هللا دوع وبأ لاقو % ةمتعلا ةالص ىلا

 ٠ هنذاب الا ٥ال وم ريغل الو

 : ديعس ىبآ نع وجرآ : ةلأسم وج

 ةنجلا لخدي ال : لاقيو : لاق ع مدخي ىتح هبر نم ابيرق دبعلا لازب ال
 . ةكلملا ءىيس

 هوعدي الو ، هوعديف لجرلا تيبب ىتأي لجرلا ف ليقو : ةلاسم ذهب

 ء هوعدي نآ دبعلل لوقي سيل آنالغ ملكأ نآ ديرأ : لوقي لجرلا دبع قفاويف

 لجرلا ملكي نآ بجيو ع كلذ لوقي وه امناو ، دبعلا مالك ىلا كلذب دصقي الو

 ٠ دبعلا لمعتسي مل اذا ، ءىش كلذ ى هيلع سيل

؟ ىمويب بطح وآ دامسلل هديبع لسرب لجر نعو : ةلأسم ده



_ ٣٠٠ 

 كلذب نوتأيف ، دحآ دب ف سيل ىتاللا عضاوملا ف كلذ اوتأي نأ مهل

 ٠ سأب كلذم هيلع ىرآ الو > زئاج كلذغ مه رمآ امك هنأ ىلع

 ةيرقلا ىف قيرطلا ف هلمح ةرامح هيلع حرط لجر نع هتلأسو : ةلاسم دهب
 نأ ريغ نم هومكاعو 6 ةرامحلا ىلا هنع لامحلا اوعغرف ٧4 ديبع هرضحغ

 ، مهيلع لمحلا ليميو ك هبناج عفري ةرمف ، مهعم عغري هنآ الا ، مهرمأي

 مهرمأي مل اذا \ اذه ىلع نامضلا نم املاس هارت له ث هيلع ليمي ةرمو

 ؟ هدنع ا وعغرب ن آ

 عوقو هلعف نم نكي مل ام ملاس هنأ لوقلا ضعب ف مقي : لاق

 ٠ مهب ررض

 ؟ مه اهنب نأ هل ناك لهف : هل تلق

 ٠ كلذ لوقي اضعب نا ىعم : لاق

 ؟ نمضي له لانت ؟ كدنع مكعن ديبعلا : اولاق نا تيآرآ : تلق

 ٠ ب ١ وج هنذا نمضي هنا ىعم : ل ات

 ؟ هدنع اومكعو هاعدخ مكعن ىتح كنع عدا اولان ناغ : هل لبت

 ٠ ةراشالا ماقم ىدنع موتيو ك رمآ وه سيل ىدنع اذه : لاق

؟ كدنع مكعن : ١ ولاق ناف : تلق



_ ٣٠١ 

 ةراسثا ىدنع اذهو : لاق 2 نونستحه متنآغ : لاق ٠

 هللا همحر ديعس ىبأل تلت : ةلاسم وب :

 نالفل ةمآ اهنا ترقآ مث ، جيوزنتلاب تيضرو ع ةأرما جوزتن لجر ىف &

 ؟ اذه اهرارتاب حاكنلا خسفني له

 اهرارقا اهيلع تبثو ى جوزلل ةيجوزلا ماكحأ اهيلع تبث هنأ ىدنع : لاق

 ٠ هب هلل ترقأ مل اهتبترب

 جوزلا بلطو ص اهمدختسي نآ كلملاب هل ترقأ ىذلا بلط ناغ : هل ليق

 ؟ ةرحلا لثم ةيجوزلا قحي هدنع اهسبح

 ىف كلملا هل ترقأ ىذلل قح الو ، ةيجوزلا ماكحاب ةرحلاك اهسبح هل
 نم جرخ ام الا هنم جرخي ىتح ث جوزلا ةيجوز ماكحآ ىف تمادام اهتمدخ

 ٠ ةيرحلا لاحب ةيجوزلا ماكحأ

 مآ اهتيصعو جوزلل ح اهثاريم نوكي نمل جوزلا دنع تتام ناف : هل ليق

 ؟ اهديسلو جوزلل

 ح اهيلع هتيجوز توبثب ثاريملاب اهلام نم هتصح جوزلل ناف ىدنع : لاق
 ملو ئ ةيدويعلاي هسفن ىلع هرا رقا زوجب نمم تناك اذا اهدبسل ىقب امو

٠ ١ كلذ فالخ مكح اهيلع تبث



 س _ ٣٠٢

 قح الو & مهدلا ول آرارحأ اونوكي له ث دالوألا نم تدلو امغ : 4! لبق

 ؟ ةيدويعلاب اهسفن ىلع اه را رقا زوجب نمم تناك اذا مهيغ ديسلل

 اذه لبق ناك ءطو نم تدلو امو ي رارقالا اذه لبق تدلو ام : لاق

 أ كلا ىنعمب مهيلع ةجح ال را رحأ كلذ نم اهدال وآ نأ ىدنعغ را رقال ١

 مهقحلبف را رخال ١ دعب همكح نوكب ءطو نم را رقال ااذه دعب تدلو ام امأو

 ٠ اهرا رقا ىنعمب مهمأ قحل ام

 رجحيو ث ديبعلا هدالوآ نم هل زوجي ام مهنم مهدلا ول زوجيو

 ٠ كلذ نم هيلع رجحي امو س مهيلع

 ؟ مهمآ نم هل زوجي امف : هل تلق

 3 جورخلل جوزلل _ هلعل _ ةرحلا ىلع هب مكحي ام اهنم زوجي : لات
 ٠ اهديس ىأ ري الا هتجوز ىلع جوزلل مكحي ال ام اهنم هيلع رجحيو

 ديسلل مهلام مكح نوكي ام لام مهيديآ ف ناك ول اذه ىلعف : تلق
 ؟ مهيديأ ف ىذلا دبعلا لام مكح اهيف ، مهمأ هل ترقأ ىذلا

 نم اهنم ءاج نم ىلعو ث اهيبلع زئاج اهرارقا ىدنع اذكه : لات

 ٠ ليق هنآ ىدنع هبشب اميف دال وذلا

؟ تام اذا هنوئ رب ال و : هل ليق



_ ٣٠٣ 

 ىلع هنوثرب ال و ؤ مهث ري ال و ؤ اه ر ا رقا مهيلع تيبث اذا كيل امم مه : لاق

 ٠ هل وقت ىنعم

 © اهل اعبت نونوكي له ح ةيدوبعلاب راغصلا اهدوالآ نم ناك امف : هل ليق

 ؟ هل ةمآ هنأ ترقأ نمل مهيلع اهرارتا زوجبو

 ثتحص الو > مهكلم حصي ملو . اه دالوآ مهنأ حص اذا هنآ ىدنع : لانت

 امنا : لات نم لاقف : اهسفن ىلع اهرارقا ىف فلتخي هنأ ىعمف ، مهتيرح

 اهدالوآ نألا & مكحل ا ىف اهدالوأ ىلع تبثي الو ي اهسفن ىلع اهرارتقا تبثي

 اورقيغ ث اوغلبي وآ ، لوقي ام مهيلع حصي نآ الا رارحأ مهنأ مكحلا ف

 ٠ ه:ومتي وأ كلذب

 ةنيبلاب ةيرح مهل حصي مل اذا مهيلع اهرارقا زوجي هنأ ضعب فو
 ءاج نم ىلعو ، اهرارقا اهيلع تبثيف ، اهنم مهو ، لوقت ام قدص لمتحاو

 . ةيرح مهل حصت مل ام اهنم
 مهتيرح ببسل ةيدوبعلا مهقحلت ال لوقي نم لوت ىلع هلعلو : لاق

 ةهبش ىلع هنم تدلوو ةمألا جوزت اذا لجرلا ى ليق امك ، مهتميق مهيلعو
 ٠ مهتميق مهيلع نوكي ث رارحأ اهدلالوآ نآ

 اهرارقتا دعب نم ثانالا نم جوزلا اذه نم تدلو امف : هل ليقو

؟ ديسلا مآ مهدلاو ، مهجيوزتب ىلوآ نوكي نم ث ةيدوبعلاب



_ ٣٠٤ 

 ىلع مهجيوزتب ىلوآ مهديسف ح كيلامم اومادام مهنأ ىدنع : لاق

 ٠ هلوق ىنعم

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا
 : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان .حيشلا نع : ةلأسم وبع

 قتعملا هديسل زوجيأ ث لقعلا ماتب سيل ث هل ادبع قتعأ لجر فو

 ؟ كلذ ىف انتخأ حالصلا رظن ىلع هترجأ هيطعيو همدخي نأ هل

 همىدخت ق هتتعآ نم عم رارحألا نم هريغك وه قوتعملا نا : باوجلا

 هتنعأ وه هنآ ةلعل هيلع :رجحل ١ ىنعم ىلع هعنمي اعنام ى رأ الغ ة رجألاب

 ٠ ةحيحصلا ءا رآلا نم هدعأ ملو % هل تملس امل دحآ كلذ ىأر ولو 6 ريغ ال

 نم ةآخاكملا ىنعمل الا ضوع ريغم همدخي نآ هل حصي الآحصي امناو

 ٠ ريغ ال قنعلا نم هبلع نم امب هقتعأ ى ذلا هالوم ناسحال قوتعملا

 ناسحال اي هآفاكو & هسفن بيط نم همدخو هبف نسحآ اذا امآو

 6 ءاوس كلذ لكغ 6 ة رجألا نودي وآ 6 امهنم ضا رت نع ةرجألا ماقم موقي ام

 ىق الا ءاوس هلكغ ء لقعلا لماك ريغ وآ س لقعلا لماك مداخلا ناك اذه ىلعو

 ٠ ملعأ هللاو س لقعملا ليلقت ناك اذا هل امم لقأب هسجن

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه

؟ اهب ةكولمم جوزي له ، ةكولمم وأ ةرح ةعضرم هتعضر لجر نعو



_ ٣٠٥ 

 هتعضرأ ىتلا همأب ةكولمم هجوزب نآ زوجي ال كلذخ ٠

 لجر جوزت دقو { ةمرح عضومب كلذ سيلو 4 كلذم سأب الو : ه٥هربغ لات

 ٠ ةءورملا ههج نم هوركم كلذ نكلو ت هتنبابو همآب ةكولمم

 اهب لخدغ 6 لجآو لجاع قا دصب هدلو ةمأ جوزت لجر : ةلأسم وبع

 ٠ هلام ف اهنمثو هلام ف اهنمث اهلو تام مت امب

 اهم لخذقف . لجآو لجاع قا دصم هدلو ةمآ جوزت لجر : ةلأسم وبع

 ٠ تيملا ثراول وهغ قادص نم اهل جوزلا ىلع ناك امم ديسلا تام مث

 هدبعب اهجوز ناو ث هدبعب هتنبا جوزي نآ لجرلل هركيو : ةلأسم هه

 ٠ كلذ زاج

 : بوبحم ني دمحم لاتقو : ةلأسم وج

 اهسنل راتخت نا ةرمللو ى اهيآرب هتجوز ةيراج جوزتي نأ لجرلل زوجي

 . اهتيراج اهجوز جوزت اذا

 ؟ اهجوز ناك دقو 6 ةفئاط كولمم نم تكلم ةمآ نع هنلأسو : ةلأسم وبع

 ٠ هيلع تمرح ل اتقف

( ١١ ج نئازخلا _ ٢٠ م )



_ ٢٣٠٦ 

 ؟ اهجوزتيل هتقتع آ ناغ : تلق

 ، هنم اهيلع ةدع الو س ديدج رهمو ديدج حاكنب كلذب سأب ال : لاقف

 نألا ، اهيغانتو ماكحألا داضتل حاكنلا لطب دبعلا اهجوز ةجوزلا تكلم اذاو

 ىقفنآ لب : وه لوقيف س كتجوز ىناغ ىلع قفنآ اهجوزل تلاق ول ةأرملا هذه

 ٠ كدبع ىناغ ىلع

 ىرفاس : لوقيف ڵ ىدبع كنأل ى اذكو اذك عضوم ىلا رغاسى : لوقت وأ

 ح نيرمألا ءاقب ىلا ليبس ال ناكو ، ماكحألا تفانت املغ س ىتجوز كنل ىعم

 تكلم ول كلذكو ت كلملا تيثو حاكنلا لطيبف ص امهاونأل امهفعضآ نالطب بجو

 ٠ هنم اصقش

 ٠ اهنم اصقش وآ ةمألا هتجوز لجرلا كلم ول كلذكو

 ؟ ةمألا جيوزت نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ة تنعلا هسفن ىلع ىشخو ، كلذ ىلا لجرلا رطضا اذا : لاق

 ٠ اهجيوزتب سأب الغ

 هتيراج عزني نا هلأ ، هتمأ هدبع جوز لجر نع لئسو : ةلاسم ده

 ؟ امهحكنيو هدبع نم

 مالغلا ملعيو { اهتدع ىضقنت ىتح اهؤطي الو س لعغ ءاش نا معن : لاتق

٠ هيلع دهشيو كلذ



_ ٢٣٠١٧ 

 ىتح اهؤطي ال هنأ انباحصآ لوق ىناعم ف جرخي هنأ ىعم : هريغ لاق

 ٠ لعغ اهآطو ءاش نا مث ز اهتدع ىضقنتو ؤ هدنع نم اهتلطب

 مث ، اهيلع مقوف ث ةمآ اهبسحي ةيراج ىرتسا نمعو : ةلاسم ذهب

 ؟ اهجوزتي له ، ةرح اهنآ ربخأ

 ٠ كلذ ىنبجعي : لاق

 اهنأ اضيأ ملعت مل ىهو 0 ةرح اهنآ ملعي مل ن ١ ليق دقو : هريغ لاق

 عقو ملع امهيآو ث اهجيوزت دارآ نا هيلع مرحت مل اهئطو ام دعب الا ةرح

 ٠ داسفلا

 اديبع اهنم هدالوأ ناك ث ةيرس ديعلا ىرتشا اذاو : ةلأسم وده

 ةحابالا نآ كلذو ى هالوم هل نذآ ولو ، ىرستي نآ ديعلل سيلو & قافتا اهالومل

 هل نذآ ناو ع كلمي ال ديعلاو ء نيميلا كلمب وأ ح اكنلا دقعب الا لصحت ال

 ىرستي نآ هل زجي مل كلمي مل اذاف ، هالوم

 & اهئايلوآ ضعب ىضرو ي هديس نذاب ةرح دبع جوزت اذاو : ةلأسم ده

 ضعب ريغ اذا هنأ كلذ ىلا بهذ نمو س بوبحم نب دمحم لوق ىلعف

 ضعب لاقو 6 زاج ولو ك حاكنلا ضقنب هسنج نم نكن ملو 6 ء ايلوألا كلذ

٠ ضعب مهضعبل أفكأ مالسال ١ لهآ نأل ٧ زجب مل وأ ز اج ضقنب ال



_ ٢٣٠٨ 

 زاج ناغ ء آاقادص اهل ضرفي ملو ء ةيراج جوز نمو : ةلآ_سم وج

 ٠ ءامالا نم اهلثم تانتدص طسوأك قادص هيلع اهلف ، اهب جوزلا

 : دمحأ نب نسحل ١ ىبآ نعو : ةلأسم وج

 كلذب تيضرو ث اهل هيلع ءىش ال هنأ هدبع ةجوز ىلع طرش ىذلا امآو

 . ملعآ هللاو ث اهيلع هطرش هل تبث هنجوزتو

 كلذ عيمج نوكيو ، طرشلا اذه تبثي ال هنا ليق دقو : رظانلا لاق

 ٠ هللا همحر دبعس ىبأ خيشلا عماج ق دجوي اذكه . ديعلا ةبقر ق

 امهنيب نوكي مكغ ى ةرحلا جوزت اذا دبعلا نع هتلأسو : ةلأسم ده

 ؟ ناتنثا وآ ثالث قالطلا نم

 ثالث ، افالتخا مهنيب ماعن الو ، انباحصآ لوق ىف ةرحلا قالط : لاق

 % كلذ هبسثآ امو ث دبعلاو رحلا نم ناتنثا ةمألا قالطو ث دبعلاو رحلا نم

٠ هديس ديب ديعلا ةأرما قالطو



 سرهفلا

 : لوالا بابلا

 فو بوثلا قوف نم اهئطو قو ناركسلاو هوتعملاو ىبصلا ءطو فو

 ٥ هتفصو لسغلاو هماكحأو سافنلا فو لماحلا ضيح

 : ىناثلا بابلا

 مهتالطو ءامإلاو رئارحلا نم ىلاوملاو ديبعلا جيوزت ف

 مهتوسكو مهتقفن فو اهماكحأو ءامإلا ىف مهدرو مهراهظو مهئاليإو

 مهتبوقعو ديبعلا ءالمأ فو اوملسأ اذا نيكرشملا ديبع فو مهدالوأو

٨٨ ١ مهتم دخ و مهب دآ ه



 ىلاعتو كرابت هللا دمحب مت

 باتك نم رشع داحلا ءزجلا

 نازخلا نونكم )

 ( نداعملا نويعو

 رشع ىناثلا ءزجلا هللا نوعب هيليو

 : هلوأ و

 « ثلاثلا بابلا »

 ناعللاو فذقلا فو مهوتحلو دالوألا ق

 ٠ خلا ٠... مهعاضرو دالوألا ةيطع فو

 ملسو هللا ىلصو ةنملاو دمحلا هللو

ةيألا هذه ىبن ىلع




