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 نا ۔ءع-نذطلح

 حقاقثلاو ىموقلا تارتلا ةرازو

 بانك

 ترئازخلا تون
 نراملا ںونعو

 فنص

 تبلاب ىحوم۔تعل / احلا

 رشع اتلا دزجا

م ١٩٨٣ ه ١٤٣





متلانتلاساهےب





 ثلاثلا بابلا

 ةلباقملا ىفنو ناعللاو فذقلا ىفو مهتوحلو دالوالا ىف

 نبو مهنيب مكحلا فو مهعاضرو دال والا ةيطع ىفو

 ىتاي ام ذخا ىفو هلامو دلولا ىف دلاولا لعف ىفو مهئابآ
 ٠... هانركذ ام هابشأو دبعلاو ىبصلا هيب

: 

 رايخلا دح ف نوكي ىبصلا ىف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوي اممو

 . ٠ همأو هيبآ نبي

 لستغا اذا امأو ، ناك راتخا ام ثيحف مالكلا حصفأو ملكت اذا : لاق

 & اهعم نوكي نأ مألا تهرك اذا كلذف ، ماعطلا نم هيديو ع طئاغلا نم هسفنل

 دلولا ىفك اذا : اولاقغ مهتم لجرب تجوزت اذا همأ عم نوكي نأ بألا هرك وأ

 ليبسلا هيبأل ناك اذا كلذكو ث هتيبرت همأ تهرك ولو ث هابأ مزل هسفن
 ٠ مهتم لجرب تجوزت !ذا همآ ىلع

 ؟ رافص دالوأ اهلو ت هتآرما قلط لجر نعو : ةلأسم دهب

 تلعف ن اغ { جوزت وآ . اه رصم نه ح رخت مل ام مهب قحأ ىه : ل ات

٠ مهب قحأ مهمع وآ مه وبأف



_ ٦ 

 نالكوملا امهو ء ةناضحلاو نضاحلا ردصم ةناضحلا : ةلأسم وه

 ٠ هنانيزيو هناعضريو ىبصلاب

 دح ف ناك ام زجألا بلألا ىلعو ح ىبصلا ىلوأ مألاو : ةلاسم وه

 ىلا اهب ىلوآ اهمآ ةيراجلاو ناك راتخا ثيحف ع زايخلا لغب نأ ىلا رغصلا

 . اهوبأ اهجوزي وآ منلبت نأ

 نآ الا هنم لبقي مل اهمأ عم ىتنبا ىلع نمآ ال ىنا : بألا لاق ناف

 وآ ىبصل ١ مآ تتام اذا و ؤ اهب ىلوآ ذئنيح فئاخ ح ةنومأم ريغ اهنأ ملعي

 ٠ هب ىلوآ تادجلاف نا ويألا بهذ ١ ذاف 6 هي ىلوأ ىلااغ «تيا

 بذلا مآ ةدجلا : ضعب لانتو ء بألا نم ىلوأ تادجلا : ضعب لاقو

 نم ىلوآ مامعألا و مامعألا نم ىلوأ ةوخالاو 6 مالا مآ ةدجلا نم ىلوأ

 ٠ ثانالاو روكذلا لاوخخلا

 أ ةمعلا نم ىلوآ ةلاخلا مث ك ىلوآ مألا ليق نم ةدجلا : لانق نم لاتقو

 روكذلا لاوخألا نم هب ىلوأ مامعألاو ى هيلا برقأ تناك ولو لاجرلا نمو

 امهيأف ى هيوبآ نيب ريخ رايخلا لقع اذاغ س رغصلا د ح ىف ناك ام ثانالاو

 ٠ هعم ناك راتخا

6 راتخا ثبح ناك 6 هماحرآ نم آدحآ راتخاو نا ويألا بهذ ١ ذا كلذكو



_ ٧ 

 © اهسفن ىف ةنومآم ريغ اهمأ تناكو ث اهبع فاخي دح ق تناك اذا ىثنألا الا

 ىلوآ اهوبآ ناك امهريغ وآ خآ وآ جوز نم نمؤيال نم لاجرلا نم اهعم ناكو

 ٠ نيويأللا ريغ كلذكو 6 اهمآ تراتخا ناو 6 اهب

 ريخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ة ريره ىبآ قيرط نم ىوردقو

 & هب لوقل ١ بجو ال اي نكي مل ريخم ١ نآ تحثآ اذاف ، همأو هيبآ نبب امالغ

 ح بألا نم همي ىلوأ مألا و ؤ هتلاخ نم ىبصلاب قحآ ةمعلا : لاق نم لانتو

 ٠ همآ مم ىبصلا تابو ئ بللا هيبدأ .ريك اذاف

 نم هم ىلوآ مالا مآ ةدجلاو ء ةلاخلا نم هب ىلوآ ىلل تخألا و

 ٠ اهنم اهتنبا عزنت مل ةنومأم مكلا تناك اذاو ء ةلاخلا

 هل دجوب مل ناف % تعنتما اذا اهدلو ةيبرتب ةقلطملا ىلع هكحب الو

 اهيلعغ ةجوزلا امآو س ةرجألا بألا ىلعو ، هعاضرب اهيلع مكح هعضري نم

 ٠ اهمزلي هناغ تعنتما ناغ س اهدلو ةيبرت

 هنيقس الو ‘ انيت هندلو ام : تلاق ارش طبأت مآ نأ اوورو : ةلأسم وبع

 ٠ ةقام ىلع هيتآ الو 6 اليغ

 ءوس ةمالع كلذو س هسأر لبق دلولا ىلجر جورخف : نيتلا امأ

٠ داسفلا ىلع ليلدو



 ٠ ديدس داسغ كلذو ، ىلبحلا نبل عاضتراف ليغلا ىقس امآو

 مذلا تناك اذاف ، ديدش ءاكب ىكبي ىبضلا ناف ةنملا ىف اهلوق امأو

 ٠ راودلا هثروت ةكرح دهملا ف هتكرح ةلهاج

 ضعبب للعي ملو ، هفوج ف ةمئاق ةعزفلا كلتو ىبصلا مان ناغ

 كلذ ناغ ع زغ ىلع همون نوكي ال ، رورس ىلع همون نوكي ىتح هكحضي ام

 ٠ ًاقئام ىبصلا جرخ ء كلذ ةلهاجلا مألا نم جرخ اذاف > داسفلا ف لمعب امم

 ٠ ءاكبلا عيرسلا : قينلاو > رشلا عيرسلا : قيملا

 اونفكا » : لات هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو : ةلأسم ه

 وه ‘ ملعأ هللا و تفكلا ىنعمو » ةفوط ةليل لك ف ناطيشلل ناف مكنايبص

 ٠ مهوطحو مكيلا مهومض ىآ 3 مضلا

 هل افكل ١ ق هب ىلوأ نم ميتيلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم وع

 ىبصل ١ نكب ملو اغلاب ناك ١ ذا هيبأ نم هوخأ مآ _ ةخسن .. هنخآ مآ هتدج

 سيلو س راتخا ثيح نوكب له - خألا دنع نوكي نآ راتخاف ء رايخلا دح ف

 ؟ هعنم ةدجلل

 نيبت نوكي نأ الا ك رايخلا دحب ناك اذا ىدنع جرخي اذكه : لاق
٠ ررضلا ىف دواهي نأ ىنبجعي الغ 5 هرايتخا ىف ررضلا هبلع



_ ٩ 

 اذا كلذ ف اهيلع ءىش الو ث خألا دنع هكرت ةدجلا عسي لهغ : تلق

 ؟ كلذ الا اهعسي الو هب موقتو هعنمن نأ اهيلع مآ 4 خألا دنع ررضلا 7 ناب

 ثرن تناكو.. ةينغ نوكت ن ٠رآ الا. مكحلا ق هب ىلوأ خألا نا ىمم : : لانق

 عايضلا نم همزلي ام لبق نم ررضلا هبلع ناب نا اهيلع قلعتي هلعلخ ث ائيش هنم

 ٠ هل لاملا ناك اذا ثرت امم اهتصح ردقي س نوعلا نم ةنيعملا ق

 ردقب موقت نآ هلام ف هعايض تفاخغ لام هل ناك نا ىنبجعي كلذكو

 ىل نيي الو ، هلام نم هيلع قفنتو هب مايألا ف _ ةخسن _ هنم ثرت ام
 3 عامجالاب اذه اهيلع ىل نييب الو ع مزاللا ىنعم ىف اذه نم رثكأ اهبلع
 ...لام هل ناك امم هلام نم هب مايقلا بجي امناو

 : ديعس ويآ لاقو : ةلأسم :3

 ! 3 : هتنونَْك ق . : . 5 : نآ رايخلا .:. . . نكي مل ١ ذا ىبصلا ق

 اتبلط اذا اذهو ةلاخلا : لاق نم لاقو ع هب ىلوأ ةمعلا : لانت نم لاقف

 معلا كلذكو مر حلصلا هاري امف مكاحلا مكحي ام ىنعم ف امأو ع كلذ

 لاخلاو ى ةلاخلاو لاخلاو ، ةلاخلاو معلاو ، ةمعلاو معلا امأو ؤ لاخلاو

 مذلا كلذكو ث افالتخا كلذ ملعأ ال ، ىلوأ هجولا اذه ف ةأرملاف ، ةمعلاو
٠. لايخلا دح ىف رصي مل ام بألا نه ىلوأ
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 ؟ امهنم ىلول نم : ةلاخلاو ةدجلاف : هل تلق

 . اهب ىلوآ ىهغ مآ تناك اذا اهنأ ىدنع : لاق

 ؟ بآ مآ تناك ناغ : هل تلق

 ٠ امهريغ نم ىلوأ امهغ ناتدجملا ىوتسا اذا ليق دق : لاق

 ؟ مألا وأ ة دجل ١ وآ يألا ىلوأ نمف : هل تلق

 & ىلو مألاو ى ىلوآ نيوبألا ناغ ث رثألا هب ءاج ام ىنعم امأ : لاقت

 ٠ مهنع ء اج ام ةماع ىطغ ١ ذهو ۔ هريغ نم ىلوأ بيئراف مآ نكن مل ناغ

 ماقم موقت اهنكلا 6 يألا نم ىلوآ ة دجلاف ء رظنلا ىنعم ىلع امأو

 ٠ هب قفشآو ئ هب قفرأ اهنكل كلذ لاق نم لاتق دق هنآ ىعمو 6 مأيا

 ؟ ىبصلاب ىلوأ نم فألا مآو مألا مآ : ناتدجلا تناك اذاغ : هل تلق

 ىبصلل ذدخؤب نأ ايوتسا اذا ىنيجعبو “ امهيغ فلتخي هنا ىعم : لاق

 نوكي ى ذلا ثلاث لوق اذه . آ ىعمو 6 تقولا ف هل حلصأ ناك ام

 ٠ ماوقلا نم رظنلاب

 نمؤي ثيح مك احلا هلعج 0 محر هل نكب مل اذا ميتيل او : ةلأسم وج

. هللا لام نم هيلع قفنآ لام هل نكي مل ناغ س رجأب ولو هلام ىلعو هينع



 _ _ ١١

 ؟ هنم اه دالو ةقفن اهيلع مكحي له 6 ةجوز هل ريقف لجر : ةلأسم وبع

 دجي مل وأ ث اريقف بألا ناك اذا ، مهعاضرب اهيلع مكحي امنا ال : لاق

 مكحي مل اهدلو عضرت نأ فته رك اذا ةقلطملا امآو 6 اهيلع مكح ةعضرم مهن

 ذئنيحف دحآ ىدخ ىبصلا ليقي الآ الا آريقغ جوزلا ناك ولو 6 ةعاضرب اهيلع

 نأ الا ريغصلا هدلو ةقفن ىلع سبحي ال لجرلا نا لينو : ةلاسم ده

 ذئنيحف 6 ي رثكأ وآ لقأ وآ ١ رهش هيلع قفنن نأ رمنو 4 ةضيرغ هل ضرفن

 ٠ كلذ اهيلا عفدي ىتح سبح هبلع تعغر اذا

 سبح ؤ ىض اقلا شيرف نب دبعس نب نسحلا ىلع ابآ نآ ةقثلا انل ظفحو

 مل هلعلو س هتالطاب دبعس ند دشار مامالا رمأف س هدلو ةقفن ىلع الجر

 . هيلع قفنينم رمأيو ع .هل ضرفي ا

 : ةدجلا تلاقف س ةدجو مآ هتتآ هنآ حيرش نع : ةلأسم دج

 ة يتأن ءرملا تنآو كا نيتأ ةيمأ ابأ

 هيدقن هان اتلكو ٥ ا همآ و ىنبي ١ كاتأ

هيبرآ نأ :و .ترأ دلاولا ب هاذأ هت ا



 ف

 س ١٢

 تمك اب 1 تنك ولو

 هيت اهغ ىنجو رت

 : مألا ثتلاتقف

 ىضاقلا اهيآ الأ

 ىنم معمتس اف اثيدح

 ىنبا نع سفنلا ىرخغت

 ىرجح ف راص املغ

 : اغب تجوزت

 دولا ىق يدبي نمو

 حيرش لاق

 امكنيب رداق ء اضق

 ىبصلاب ىنيب ةدجلا اهيآ

 اهل ناك تربص ول اهنا

 . تراتخاف ، اهمآو اهيبآ نع تريخ اذا ةيبص ىف تركذو : ةلاسم وده

 ؟ اهبيآ ةرمو اهمآ ةرم

 ريخلا

 : . ا 7 زان ا 1

 هيتلا كب بهذي الو

 هيغ ىنصق هذ ھ

 هدجلا كل تلات دق

 ٥ د ر ى_نطبن ال و

 ٥ ديك تلمح ى دبكو

 ٥ دحو اعئاض اميتي

 هدعب ىنلغكي نم

 هدغر ىل نسحي نمو

 لصف مث امكنيب ىضقو

 لعغ نا لهج ىضاقلا ىلعو

 لعبلا تاذ نم كنبا ىذخو

لدبلا اهيغابب اهاوعد لثمأ
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 تراتخا ناو ث اهيبأ ىلا تدر اهابأ تراتخا اذا هذهف تفصو ام ىلعف

 اهمآ تراتخا املكو ، هيلا تدر اهابأ تراتخا املكغ ،.اهمأ ىلا تدر اهمأ

 ٠ اهيلا تدر

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىديعسوبلا ملاس نب بيبح خيسنلا نع : ةلاسم هه

 رايخل ادح ف مهو ئ اهنم دالوأ وآ دلو هلو > هتجوز قلط لجر ف

 مألاو ع مهيبآ عم وآ مهمأ عم نوراتخي ثيح ث مكاحلا مهريخي ام لاحيغ

 ؟ امهنيب مكحلا ام لآس ث نكاسملا ىبراقتم اسيل نادعابتم بألاو

 ء ةيقب دالوألا ىف اهل سيلخ تجوزت اذا مألا نا ع قيفوتلا هللابو : باوجلا

 مل اذاو ، ملعلا لهأ نيملسملا راثآ نم انظفحو انفرع ام رثكأ ف مهيبأل مهو

 ٠ نوريخم دالوألاغ ، جوز اهل نكي

 عامجالاب ةتباثلا نيدلا ماكحأ نم وه سيل دالوالل ريمختلا اذهو

 جراخ وه لب ملننو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم وأ هللا باتك نم

 " .`'ة رصبلاو ملعلا ىلوآ نم رظنلاو ىآرلا جرخم

 هيغ مهل امم لدعلا .مكاحلا ىزيثيخ نولغجي ةنامآ دالوألا ءالؤهو
٠ ث ةحلاصلا جرادملا۔ف جيردتو ع ميلعتو بدآ نم ى حاجنلا .نسحو ع حالصلا



: ١٤ 

 ملم هل با ع د ملو ةما عس نم يال مالو ٠
 نورصيب مه ذا ى نوراتخي ام ئلع نوكرتي الو نيملسملل رظانلا وه مكاحلا ذا

 حلصألا مهل ىري ثيح مكاحلا مهل راتخي لب ، نولعجي ام ثيح ةبقاع نسح

 رظنلا نسح نم ميل مكاحلا ىرب ام ه ىلا نوعجريو س رظانلا وه مكاحلاو 5

 ملعأ هللاو ى نيملسملا ةعامج كلذكو ٠

 امهمأ تدارأو ى نيمجعأ وآ لقعلا . اناك اذا ةنبالاو نبالا فو
 ؟ ال مأ امهمأ ديب امهل ةقفنلا ملستب امهيبأ ىلع مكحيأ ث اهعم انوكي نأ

 ىلوأ مألاف ، رايخلا لقعي نمم انوكي ملو ث نيغلاب انوكي مل اذا : لاق
 ٠ ملآ هللا و ح ا راتخا ثيحغ . امهابأ ١ راتخاو اغلم ناو ح امهب

 : : ناهبن ىبآ خيشلا : ةلأسم وم

 وأ ناك ةقث هلامو وه هذخأي نأ هوخآ دارآو س هتدج دنع ميتي فو

 ىلام ديرأو 6 ىتدج دنع ديرأ ىخأ دنع ديرأ ام انآ : ميتيلا لاتو م ةقث ريغ

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام س ليكو دنع

 عضوم ى اهل هرابتخا عمو خألا نم هب ىلوآ ةدجلا نا ليق دق : لاق

حالصلا ىنعم ىلع رظنلا ىف جرخي نأ الا هب قحأ ىمف ث رايتخالا هل نوكي ام
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 مكاحلا هميقي نأ دعب نيملسملا نم ةقث نيمأ دي ف لاملا نوكيو ك كلذ ريغ
 ملعأ هللاو ، كلذ ف ىصو هيبأ نم هل نكي مل نا اليكو هل ٠

 عرشملا نايب باتك نمو : ةلاسم ده :

 ؟ اندالوأ كرتن ال مامعألا لاق ث دلب ىلا اهينب لوحت تدارأ ةأرما نعو

 مهل كلذ : لاق ٠

 ؟ ارابك وأ اوناك اراغص : تلق

 برغتن نآ امأف ، لاوخگلا ىلا ابيرق اهتيب لوحت نآ الا معن : لاق

 ٠ الغ مهب

 هلاصخ لبت تتامو ، حافس نم آدلو تدلو ةأرما فو : ةلاسم هب

 ؟ هعاضر ةرجأو هب مايقلا مزلي نم

 ٠ اهيلا برقأ نوكي نمم همأل ابيرق نوكي نم هب مايقلا مزلي : لاق

 ؟ همايق نهمزليآ ع مألا نم هتاوخأ نهو تانب اهل ناك نا تيرا

 ٠ مكلا نم هتاوخأ نهو تانبلا مزلي معن : لاق

 ق هلاخداو هتيبرت اوهركو ، جاوزأ نهل ناكو ، نهمزل نا تيآرأ

 ؟ كبجعي ام ، مهتويب

٠ ملعآ هللاو ، هب مايقلا نممزل اذا ةجح نمجاوزأل سيل : لاق



_ ١٦ _ 

. . ٠ 

 نبمويب وأ مويب اهندع ءاضقنا دعم ثفجورزت ةأرما ق : ةلأسم وج

 رهنأ ةنسلا ق تدلوف ريخألا جوزلا .اهم ١ لخدو 6 :ةتيمم وأ ةقلطم تناك

 ؟ نبمويب وآ مويب ةنسلا ءاضقنا دعي رخآلا و 4 ةنسلاف امهدحأ 0 نج٥وب

 نادلولا : لانت نم مهنم ليواقأ ةثالث ىلع كلذ ف انباحصأ فلتخا : لان. .

 ء ةآرم ١ ىلع رسعتب دخو ئ ةنس ف تدلو دقو 6 هل لمحلا نأل 4 لوألل اعيمج

 ٠ لوألا ىلا همكح دودرم ريخألاو ى نامويلا و مويلا ولخي ىتح دلولا جرخي الف

 ء ةتسلا ف دلولاب تءاج اذا اهنأ مهقافتابو ةتسبلا ف لوألا تدلو .دقو .
 ٠ قيفوتلا هلل ايو 6 دحا و هلك لمحلا و ؤ لوألا جوزلل وهغ

 مامت امناو .ء دحاو لمح ىف امهنأل ء ريخالل نادلولا : نورخآ :لانو

 دلولاب هب مسالا لامكتسا :هنأل.ء ريخألا ىلا فاضم وه لوألاو ريخألاب لوألا

 اعيمج نيدلولا نا انلق ث اعيمج لمحلا عضوب الا 1فن ىمست الو 2 ريخألا
 : رينخألا جنوزلا ناقحلي

 جوزل وه رهشأ ةتسلا ف دلو ىذلا لوقلا دلولا : نورخآ لاقو

 مهنأل 6 ريخألا جوزلل وه ةتسلا ءاضتنا -دعنف هنعضو ىذلا ىناثلاو 6 لوذلا

 .ه لولا هبسن قحلب وهف س رهشآ ةتسلا ىف هنعضو امم هنآ اوقفتا

 جوزلل وهخ ، نيع ةفرطب ولو رهشأ ةتسلا ءاضقنا دعب هب تءاج اذاو

٠ :ملعأ ةناو ے انمكح كلذبو ح ريخألا



_ ١٧ 

 ، لوألل وهف رهشأ ةتس نم لقأل اهب لخد ذنم هنم دلوب تعاج نا : لاتقو

 نيتنسلا ءاضقنا لبق ىلا اهقلط ذنم دلوب تءاجو جوز اهل نكي مل ناو : لاق

 ٠ لوألاب هبسن قحال وهغ س نيتعاس وآ ةعاسب ولو

 ؟ هنم وه سيل هنأ ترقأ ولو : تلق

 ٠ اهرارتنا ىلا تفتلي الو معن : لاق

 ؟ اهسفنب فرعأ ىهو ث اهرارتتا ىلا تفتلي ال مل : هل تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو بسنو ثاريم لاطبا اهرا رقا نألا :. لاق

 . ءىشب سيل اهرا;رقا نا انلق كلذلغ ڵ بسنلا و ثاريملاب هل مكح دق

 ؟ هب قحل نيتنسلا هب تءاج اذا اهنا : لاق نيأ نمغ : هل تلق

 & لماح ةآرماب ىتأ : لاق هيلع هللا ةمحر باطخلا نب رمع ليق : لاق

 سيلخ ، ليبس اهيلع كل ناك نا : ىلع هل لاقف ، دحلا اميلع ميقي نأ دارأف

 سيل :: ذاعم هلل لاقف ، هنم كش لوقلا اذه ف ليبس اهنطب ى ام ىلع كل

 تتبن دقت دلوب تعاجف ك اهالخغ ملعت الو ، اهسفنب ملعأ اهنأل « دح اهيلع كل

 . نيتنسلا رادقم كلذ نآ ملعف ، هنانسأ

 عبرأ وأ نينس ثالث ىلا هب تءاج اذا اهنا : انباحصأ ضعب لات دقو

 . ملعأ هللاو ٠ نيلوقلا نيذه دحأ ف ىنم كسنلا هب قحال هنآ نينس

) ٢ ح نئا زخلا ٢ م (



_ ١٨ 

 كله ذاعم ال ول % ذاعم لثم نعضي نآ ءاسنلا تزجع : رمع لاقف : لاق

 الو ةباحصلا نم دحآ كلذ ركني ملو ء لوألا جوزل . \\ ٢

 ٠ ملعآ هللاو ك انملع اميغ مهريغ

 تءاج اذا اهل اومكح نيأ نمف ع اهب لومعم ةنس هللا همحر رمع لعف ناكف

 ٠ ريخألا جوزلاب قحال هنأ رهشأ ةتسل دلولاب

 ناسنإلا انيصوو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا : لاق

 ) آ رهش نوثالت هلاصغو هلمحو اه رك هنعضوو اه رك همآ هنلمح انسح هيدل ١ وب

 تادلا ولاو ) : هلوتتب نيتنس دعب لاصفلا اذه نا ىلاعتو كرابت هللا نيب دقف

 ٠ ( نيلماك نيلوح نهدالوآ نعضري

 ازللدتساف ى رخآلا نع تكسو ، نالماك نالوح عاضرلا نأ انفرع املف

 ومه ىقابلاو س نالوحلا ىه آرهش نيرشعو .رهشأ ةعبرآ نأل س رهشأ ةتسل

 ٠ لمحلا

 ؟ رهشأ ةعست ىلع نعضي ءاسنلا نآ مويل ١ اننيب اميغ سيلفآ : تلق

 4 ةآرم ١ مدقتت نآ زوجي دقو . ةداعلا هيب ترج دق اذه ىلب : لاق

 ٠ ملعآ هللاو .. لمحلا مضو ق رخآتنو

6 هتوم دعب لمح اهب رهظو > هنآرما نع ىبصلا تام ا ذاو : ةلأسم .



_ ١٩١ 

 ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ىنثدح ، حاكنب سيل حاكنلاو هنم سيل لبحلاف

 ٠ ءاسنلا هلثم قيطي دق قهارم الا ائيش 6 نايبصلا حاكن ىرب ال ناك هنأ

 نودام ىري الو س لجرلا قيطتو ، ضيحلا قهارت ىتلا ةيبصلا كلذكو

 ٠ احاكن كلذ

 ، ءاوس دلولا ف حيحصلاو وهف قلط وأ تام مث ىصخلا جوزت اذاو

 وهو ث دلولا همزلي الغ نالزني ال اناك ناو ث نالزني اناك اذا بوبجملا كلذكو

 ىنثدح دقو س حقليو لزني ىصخ بدو ص ةدعلاو دلولا ىف ىبصلا ةلزنمب

 . هحاكن نع هاهنيو ةأرملا ىصخلا حكني نآ هركي هنآ ديز نب رباج نع ةديبع وبآ

 : ةديبع وبآ لوقي ناكو ث اريبك ناك نا زئاج وهف بوبجملا قالط امأو

 كلذ غلب اذاف ى ةنس ةرثع سمخ لاجرلل مالتحالا تقو نم نوكت ام لضفأ

 % ةنس ةرشع ىنامت : مهضعب لاق دخو س لاجرلا ةلزنمي وهف ملنحي ملو

 ٠ ةنس ةرشع عبس : مهضعب لانو

 هيلو بوبجملا جوز اذاو ، اذه ف ةديبع ىبأ لوق انيلا لوتلا بحأو
 ةدعلا ىف هتأرماو س هتآرما نع تام اذاو ، لطاب هنقالطف قفنب ال وهو

 . ىضقنا ٠ حيحصلا ةأرما ةلزنمب دلولاو

: هيلا بتك نم ىلا حلاص نب دمحم نب دمحأ نب دمحم



_ ٢٠ 

 نبتضيحب اهؤطي ىتلا هتمأ آريتسا لجر نع هزع هللا ما دآ .7 ىنلأس

 له ، لمحلا تعداو 0 اهتنعأ وآ اهعاب مث كلذب دهشأو \ تضاح اهنا : اهلوقب

 ؟ ال مآ كلذ ق اهلوقت ليقب

 رهشأ ةنس نم لقألا دلولاب تتأ اذا لوبقم اهلوق نا : مداخلا لوق ناكف

 ملو اهتتعأ اذا نيتنس نم لقأ وآ ، ىرتشملا اهكلم ام وأ ، تجوزت اذا

 ناكو ث رصبلاو ملعلا ىوذ نع هتفقلتو .رثألا نم هتظفح ام وهو س جوزتت

 نع لزت مل ام لوبقم اهلوت نآ ث ءايضلا باتك ىف دجو هنآ انديس مالك نم
 ٠ هلازآ قتعلاو هكلم

 ڵ۔ رنذلا ىلع عطق ريغ نم هتلق امم افرط انديس دجوأ نأ تدرأغ

 امك كلذ تلقنو % ىصحي نأ نم رثكأ ملعل ا ذا ۔ هنلمجل ىنم ء اصحا الو

 ٠ عرشلا نايب بانك نم هتظفح امك هتربعو هتدجو

 ، كلذ ىلع دهسأو ث اهئطو نع هدي عفر هنا مث ى اهؤطي ةيرس هل لجر

 ةفصلا هذه ىلع دلوب تتآ مث ، هكلم ىف دعب ىهو س نيتضيحب اهآرتنساو

 نيبو هنيب اميغ دلولا همزلي رهشأ ةنس نم رثكأ وأ رهشأ ةتس نود اميف
؟ كلذ ىنفرع همزلي مكحلا ى وآ ؟ال مآ هللا



_ ٢١ 

 ء نيتنسلا نود اميغ هتدلو اذا همزلي ليق دقف تفصو ام ىلعغ

 . ملعآ هللاو

 نيتضيحب اهآربتساو اهئطو نع هدي عغرب هسيفن ىلع دهشأ نا تيأرأ

 هنيم اميغ دلول ١ همزلي له © رهشأ ةنس نود اميغ دلوي تنآ مث > اهع اي مث

 ؟ كلذ ىل نيب مكحلا ف وأ هللا نيبو

 دمحم خيشلا لعج فيك انديس اب رظناخ ٠ ملعأ هللاو ك همزلب هنأ ىدنعف

 ء اهعاب دق نأ دعب رهشأ ةتسل هتدلو اذا هتحلتو ، هدلو دلولا ميهاربا نبا

 همزلأو ث اهئطو كرت ىلع دهشأو ، نيتضيحب اهأربتسا دقو هكلم نم تلازو

 ٠ هللا نيبو هنيب اميفو مكحلا ف كلذ

 امناو ، هب دلولا قوحل نالطب ى هل اعفان هدي نم اهلاوز لعجي ملو

 ىرتنسخملا اهآطو كلمو اهعاب هنا مش ك رهشآ ةنس نم لقأل هتنآ اذا هي هقحل

 نآ دعب اهجوزلو : ميهاربا نب دمحم خيسلا لوق دايق ىلع نيميلا كلمي

 دلولا قحل رهشأ ةتس نم لتأل تدلوو ث اهئطو كرت ىلع دهسثأو اهآربتسا
 ناك هريغل هليلحتو ث هيلع اهجرغ رجح كلذ ى هلعلو ت اهجوز ىذلا اهديس

 ٠ دحاو نيرمألا قافتال كلذ ىف مكحلاف ، نيمي كلمب وآ جيوزتب كلذ

نجيو هنيم اميغ همزليو هدللو دلولاف 4 اهئطو كرتن ىلع دهشأو اهآرتنسا



٢٢ 

 هريغل لالح ىلوألا ىف ناك امك هريغل لحي مل اهجرف نأل مكحلا فو ث هللا

 ىلع ىفخي الو ي ديعب قرف ىلوألاو هذه نيبو س نيميلا كلمو جيوزتلاب

 ٠ لماحلا ضيحتن ذ دقو ؤ ة ہصب ىذ

 ريغ نم وهو س ضيحلا ماكحأب هنيح فق اهيلع مكحي ال ناك ناو

 قوحل ليزي ال س اهسفن ىلع هب اهداهسشاو ، ضيحلاب اهرارتتا و ؤ ماحرألا

 اهنعجرو 4 ماحرألا ضيغ نم وه هب ترقأو هنآر ىذلا نآ لمتحي هنأل ، دلولا

 دعتت مل ام هكلم نع _- ةخسن _ ى هليازت وأ هكلم ف تناك ؤ ةلوبقم

 اهاوعد نأ عم اهتنيبو ، دلولا قوتحل اهب تقلعو ع اهترسف ىتلا تانتوألا

 دلولا هقحل تداو اذاو س املع ديفي الو س امكح بجوب ال ةحص ريغب لمحلا

 ىف ةدالولا تناك اذا ةيفنم وآ ةيعدم ةركنم وآ ةرقم هيغ تناك لاح ىأ ىلع

 ٠ باتكلا ردص ةروكذملا تاقوألا

 لبق الو ، ةجح اهلوق ناك امل هدلو وه سيل دلولا اذه نا : تلان ولو

 هل كلذ ناكو ةمدقنملا تافصلا ىلع هدلاو دللولا قحلو ؤ اهنم كلذ

 ٠ ملعأ هللا و 6 مكحلا فو هللا نببو هنيبي اميغ امزال

 فرعأ ىهو ع هنع هتفن دقو ث دلولا اذه همزلي فيك : لئاق لاق ناغ

 اهرارقاو اقح هلوقب لطبي الو هريغ مزلي ال ءرملا رارقا نا هل ليق & اهسفنب

 نم هريغو ثاريملا نم هدلاو نم دلوملا قح هيف لطبل لبق ول نأ اذه

. اهفصوب حرشلا لوطي ىتلا قوقحلا



_ ٢٣ 

 : اه را رتاب لطبب قح انه اه اهل سيلو % اهفك نع ةيافك اذه فو.

 . ملعأ هللاو ، ةجح الب ضراعم لوقب لوزي ال تبث اذا مكحلاو

 مث ء اهؤطي ةيراج هل لجر ىف تركذو ص ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 تنآ ناك اذاف ص ةنالغ ىتيراج ءطو نع تكسم آ دق ىنا نيلدع نيلجر دهشأ

 ؟ هقحلي له ، دلوب

 دهشآ اذا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي دقف تفصو ام ىلعف

 اذا كلذو ث هقحلي مل دلوب تعاج مث ى ةنالغ هتيراج ءطو كرتب نيدهاش

 قحلي ال ىذلا تقولا ف دلولا هيف قحلي ال ىذلا تقولا ىف دلولاب تءاج

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ اندجو دقف ث جوزلا دلولا هيف

 . ملعأ هللاو ، ةداهشلاب

 هذه نوكت نآ الا نيتنس ىلا دلولا جوزلا هيغ قحلي ال ىذلا تقولاو

 اهعاب موي نم رهسأ ةتس نم لقألا دلوب تءاج ناغ ث اهعاب وأ اهجوز ةيراجلا

 لوطي ةريثك ءايشأ هلثمو اذه ىو ت لوألا اهديسب قحال دلولاغ اهجوز وأ

 ٠ باتكلا اهحرشب

 ةنسل دلوي تنآو س اهئىطو كرتب دهشأ اذا هنآ اذاش الوق تدجو دقو

اعفان داهسثالا كلذ ناك اهلازأ وأ اهعاب ناو ع هتحلي مل اهنم رثكأ وأ. رهشأ



 ۔ ٢٤

 نم لقأل هتدلو ول لوقلا اذه ىنعم ىلع هنآ ىدنعو ص دلولا هقحلي ملو ح هل

 . هكلم نم تلاز دنن ذا همزلي الغ رثكآ وآ رهشآ ةتس

 لوقلا اذه نم تركذ ام ىناعم ىلع جرخي انديس هتدجو ىذلا لعلو

 فقوأ امبر هنأل س هدجو ام تابثا نكميو ص ريسفتلا ىضتقي المجم الوق

 فالتخاب هريغ ناكم ىف اهيلع فقوأ مث ، فالتخا الب اهنأو ، ةلاسم ىلع

 . جاجتحالاو نيهاربلا ةحضاو س جاهنملا ةنيب ليواقآو ريثك

 ةعجشملا ةلادلا فرحألا هذه ريطست دح ىدلاو الضفتم انديس ربدتف

 دميغ أ انم هلهجلل ١ ذالم لا زال هنميسش نسح ىلا ة دئاقلا و - هنرضح ىلع

 ٠ هللا ءاش نا اقفوم هكولممل رمألا _ ةخسن _ رذعلا

 ٠ هباوج نم ىذلا ىضقنا

 جوزلا لانف © ىلبح اهدجوف ةآرما ج وزت لجر نعو : ةلأسم ه

 ؟ آرس ىلع لخدي ناك هنم وه ةآرملا تلاقو س ىنم سيل

 دلولا مزلآ ةينالع وأ ارس اهيلع لخدي ناك هنآ ةنيب تماقآ نا : لاقت

 ٠ اهنعالو

ذم .رهشأ ةنس نم لقأل تدلوغ اهجوزت نا : هل ١ همحر رثؤم ١ وبآ لات



_ ٢٥ 

 وأ س روجنفلاب رقت نآ الا !اهيلع دح الو اهترافيو امهنيب ةنعالم الغ اهكلم

 ٠ لودع دوهش ةعبرأ ةنيب اهيلع موقت

 :ا لاقو ، اهفذقي ملو دللولا ىفنيلف رثكأ وآ رهشأ ةنسل تدلو ناو

 ء دلولا نم ءىرب ىريغ اجوز تجوزت اهلعل وأ س تهركآ اهلعل ىردأ ال

 اهيلع دح الو س ةنعالم امهنيب سيلو ع اهب الخ دق هنأ ةنيب رضحي نأ الا
 ٠ هيلعو

 نب دمحم نع اضيآ وهو ، اذه ليق دق معن : لاق : هريغ نمو

 رثكآ وآ رهسأ ةتسل هب تءاج نا : لاق نم لاقو ؤ هنع دجوي اميغ بوبحم

 حصت وآ س زاوجلاب رقي نأ الا همزلي الو س ةنعالملا امهنيب ناك ث هافنغ

 ٠ اهب الخ ذم رثكآ وآ رهشأ ةتسل هب ىتأنغ اهب هنولخ

 : هنل ١ همحر بوبحم ني دمحم هلل ١ ديع ىبأ ثب ١ وج نمو : هريغ نمو

 اذه همزلي له & دلوب تءاج مث ى هتيراج ءىطو هنأ رقأ لجر نعو

 ٠ هم زلب معنغ

 مزليآ ، دلوب تعاج مث ، اهديس ىأر ريغب جوز اهجوزت ناغ : تلق
؟ دلولا اذه اهديس



 _ _ ٢٦

 . اهديس ىآر ريغب اهجوزت اذا جوزب اذه سيلو ث همزلي معنف

 ىبآ خيشلاو ۔ ىوكزألا ميها ربا ىبآ خيشلا نعو : ةلأسم وج

 : هنع هلل ١ ىضر دمحم نب هلل ١ دبع دمحم

 4 حيحصلا حاكنلا نم قحلي امك ء دسافلا حاكنلا نم قحلي دلولا نآ

 ٠ ملعآ هللا و

 تاذ جوزتي لجرلا ىف : نسحلا ىبآ نع دجوي اممو : هريغ نمو

 تء اجغ > :رهصلا تا وذ نم دحآ وآ هتنبا وآ هتخآ .وآ همأ لثم هنم مرحم

 بسننثلاي نبله اج اناك ,ا ذاف 6 بسننلا امهقحليو . امه دلو دلولا نآ

 ء بسنلاو ةمرحلاب نيملاعوآ بسنلاب نيملاعو ى ةمرحلا نيلهاج وآ ، ةمرحلاو

 ٠ هدلو دلولاغ هنم دلوب ءاجو ح جيوزتلا ليبس ىلع ناك اذاف

 ثالث تضاحف ت نيتنثا وأ ةقيلطت اهجوز اهقلط ةآرما : ةلاسم ده

 ء اهب لخدي نآ لبق تام مث اهرهم اهيلا قاسو س اجوز تجوزت مث ، ضيح

 ؟ لولا ءطو نم وه : تلاتغ البح تدجوغخ

 قاس ىذلا اهرهم اهنم عزنيو ڵ ريخألا نم اهل ثاريم ال : لاق
٠ ةثرولا ىلا عغديغ ّ اهيلا



 س ٢٧

 دقو ؤ ىنم اهلبح سيل :! لاق ڵ اهتلط ى ذلا لوملا اهجوز ناغ : تلق

 ؟ ضيح ثالث ىدنع تضاح

 ؟ دلولا همزلآ فيكف كلذ لاق اذا : لاق

 ؟ ريخألل وهف : تلتق

 ؟ دلولا همزلا فيكف ع اهب لخدي مل ريخألا : لاق

 ؟ دحلا اهيلعغ : تلق

 ٠ ال : ل انت

 ادلو رهشأ ةعبرأب ريخألا اهجوزت ام دعب تدلو نا تيأرأ : تلق

 ؟ لوألا نم هنأ ملعي سيلآ ساعف انسح

 ٠ ىلب : ل انت

 ؟ هم زليم ال هلامف : تلق

 ، رهشأ ةعبسب اهقلطأ نآ لبق اهسشغأ مل لوقب وهو همزلآ فيك : لاق

 ؟ بذاك هنأ ملعي نم ضيح ثالث ىدنع تضاحغ اهقلط مث

 ىلع لوالل وه لوقي عيبرلا ناكو ، كلذ ليق : اهيغ حون وبأ لانو
٠ تفص و ام



_ ٢٨ 

 ؟ اهيغ لوقت ام :: تلقو ، ةلأسملا هيلع تديعأ مث : لاق

 6 تام ىتح اهتعجر ىلع لوألا دهشب ملو 6 رخآلا نيم ببو اهنيب قرغ اذا

 وآ ؤ لوألا نم هنآ ملعي نأ لب ث .رارتنا الو ىفن هنم عمسي ملو فتني ملو

 فنآتستو ۔ هثرب هدلو دلولاو ء تدنعاو هنثرو ، هنم هنأ حضاو نبب رمأ ءاج

 . تام موي نم ارشعو .رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع وتملا ةدع

 ۔ دلولا مزلأ لولا نم هنآ حضاو رمآ ءاج . نا : كلذ دعم نم لاق مث

 وآ ا:رسد اهيلع لخدب ناك ن ا هدلو دلولاو ٧ هب رقي نأ ىبآ ن .را اهنعالو

 ٠ ةينالع

 ؟ كدنع حضاولا امف : هل تلق

 فلتخي الو ى تقولا كلذل دلوملا كرحت مث ع رخآلا اهجوزت اذا : لاق

 مزلأ ح لولا نم .وه تلان مث % تقولا كلذب رخآلا نم كرحت هنآ هيف

 اهعجار اهقدص ناو ، اهنعال دلولا ركنأ ناو ص ءاش نا هتآرما ىهو دلولا

 ٠ هتآرما ىهو

 : مناه نع ليتو : ةلأسم وع

 ملل مث ؤ ةقلع ريصت مث ؤ ةفطن ةآرملا محر ىف آموي نيعبرآ ىقبت ةفطنلا

٠ ةغضم ريصت مث ، اموي نيعبرأ ىلا ةقلع لزت



_ ٢٩ 

 ةعبرأ كلذف ، ةغضم اضيآ اموي نيعبرأ ىقبت ليق دتو : هريغ نمو

 بيغلاب ملعأ هللا و > ليق اذكه ؤ رهشأ ةعبرأ ىلع حورلا هيغ خفنت مث 6 رهشأ

 + ماحرألا هنكن امو

 تدلوغ ، اهئطوغ اهدبع اه رباك ةآرما نع هنلآسو : ةلسم وبع

 ؟ آدلو هنم

 ٠ هعيبو همادختسا اهل اهدبع دبعلاو ، هثرتو اهثري اهدلو دلولا :: لاق

 تدلوف ، لجرلا اهجوزتي ةآرملا ىف اوفلتخاو : رثألا نمو : ةلأسم ده

 ؟ رهشأ ةنس نم لقآ ىلع

 دق اهنأل س دلولا همزلي الو ، هيلع اهل قادص ال : لانق نم لاقف

 ، ةهبسث ىلع جوزت هنل ، قادصلا هبلع : لاق نم لانتو ث ةمهتلا تقحتسا

 الو س لاح ىلع همزلي الف دلولا امأو ، ةهبشلا كلتب دحلا اهنع رديو

٠ افالتخا كلذ ى ملعن



_ ٣٠ 

 تامو ث ءطولا نع كسمأ مث ، ىبصلا توم لبت اهئطو ناف : تلتقو

 ؟ نيتنسل تدلوف ، اهلمح .رهظو ةأرملا ترظتناو ىبصلا

 . هث رب : هلل ١ دمع وبأ ل انت

 تناك نيتنس ىلا وهغ دلولا هيغ قحلي ىذلا دحلا امآو : ةلأسم وه

 قحل 4 اهنع تام وآ اهقلط ذم لقأ وأ نيتنسل هب ثعء اج ١ ذا ةنيمم وأ ةقلطم

 ٠ كلذ مهفاغ « هب هقحلب الغ نيننس نم رثكألا هب تءاج ناو ف هدلاو

 : ديعس ىبأل باوج نمو : ةلاسم وده

 & اهبارتآ غلب الو 0 غلبت مل ةيبص جوزت لجر نع هللا كمحر تلأس

 تريغ دلوب تءاج دننو مدق مث ح رثكأ وأ ةنس اهنع باغ مث ث اهب لخدف

 ؟ دلولا هقحلي له ث اجوز هب تيضر وآ س جيوزتلا

 ليق كلذ دحي تراص وآ ٨ دلب نم دحب ىهو اهم لخد اذا هنأ ىعمف

 ةيبيغ ىف رظني الو ث دلولا ىدنع هقحلب هناغ ڵ\ هشارف مكح نم جرخت ن آ

 ٠ لاحب دلولا مكح بوجو نكمي اميغ زاوجلا حص اذا جوزلا

 ، رثكأ وآ ةنس اهنع باغو اهئطو مث ، اهبارتأ غلب دق ناك نا : تلقو

؟ هقحلي له > دلوي تع اج مث



_ ٣١ 

 لمحت نآ نكمي نم لاح ىدنع كلذ نأل ي لوقلا ضعب ىف هقحلي هنأ ىعمغ

 ٠ لوقلا ضعب ى دلنو

 اهل حصت ملو آدلو تعدا اذا ةآرملا ف فلتخا ليقو : ةلأسم وبع

 ؟ اهتدالو هب تتبث امم ةدالولا هب

 ح دلولاب رارقتالا ليبس ىلع دلولا اهب قحلي ال ةآرملا نا : لانق نم لاقف

 ` ٠ لجرلا قحلي امك اهب قحلي هنا : لاق نم لانو

 امنا : لاقف دلوب تءاجف ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم دهب

 ؟ ةنس ذنم ىنجوزن : ىه تل انو > رهشأ ةعبرأ ذنم اهنجوزنت

 ٠ اهلوقت ل وقل ا : ل انت

 تءاج مث ، ءاملا اهنع لزعو هتارما عماج ىذلا امأو : ةلأسم دهج

 مزلي ام ماكحأك هتآرما تناك ناغ ع لقآ وآ كلذ نم رثكآ وآ رهشأ ةتسل دلوب

 هرضي لب ث هموزل نع دلولا ىنعم ف لزعلا كلذ هعفني الو ث دلولا دلاولا

 ٠ هتجوز رمأب كلذ نكي مل اذا ، مثالا ىنعم ىف كلذ

 دالب ىلا اهب لخد نأ دعب هتجوز نع باغ لجرو : ةلاسم ه
 ء دلو دعي آ دلو دلتو لمحت ه دعي هتجوزو ء كلذ ريغ وآ 4 نبصل ١ و جنزل ١

؟ هتبيغ ف تام نآ ىل ١ ركني مل مآ ركنآ ؟ ال مآ هدعي همي تتآ دلو لك همزلبأ



٣٢ 

 دلوملا » نل ى دحآ نيب فالخ الب هب قح الغ لوألا دلولا امآ :: لاق

 وهو ت لوألا دلولا دعب نورخآلا دالوألا امأو « رجحلا رهاعللو سارفلل

 عجريو ، دحأ ملعب ال ثيح ، اهيلا هلوصو نكمي الو ، تركذ ثيح بئاغ
 ١ هعضوم ىل .

 وه ارخآو الوأ تدلو ام عيمج : لاق نم مهنمغ : مهيف اوفلتخا دنف

 لوقلاو ٠ « رجحلا رهاعللو سارفلل دلولا » نألا ، ةنسلاب جوزلاب قحال
 دالوألا نم هدعب تدلو ام قحلي الو ، قحلي ىذلا وه لوألا نأ : رخآلا

 هاري ال ثيح نم عجريو ث نامع ىلا لصي نأ جنزلا دلب نم نكمي ال هنأل

 ٠ لاحم اذهو اهدنع نوكيف س دحأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق امآو ث اولاق دق ام ةجحلاو

 ةبراج دلو ىف امصنخا نيلجرلا ناغ « رجحلا رهاعللو س سارفلل دلولا »

 5 تام دقو ث هدلو هنأ ىناصوبآ ىخآ دلو :! امهدحأ لاق ، دعس امهدحأ

 ٠ ىشا رغ ىلع دلو ىدلو اذه : ةيراجلا بحاص لانتو

 « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 اهدلوم هب ىلوأ وهف 6 هل س شارف ىه ةيراج نم مهل آدلو ١ وعدا مهنأ ىنعم

٠ انفصو ام ةجحللا و ك ةجح انه هعفنن الو 6 ملعأ هلل ١ و 6٨ هنم



 ۔_ ٢٣٢٣ ۔

 .ضعب جرخ دتو ۔ .تنامنف الماح .ةآرما تناك ٠انناو .: ةلأسم .ه

 دلوملا تلم ناف س .اهنطب نم جرخي الغ هجورخ متي مل ىح وآ ث اهدلو

 فصنو ، ركذ ثاروم فصن هل نوكيف ص اهثري هنأ : ىلع نب ىسوم نعف

 ٠ ىثنأ ثاريم

 مهدحأ جوزت اذا ح نينعلاو بوبجملاو ىصخلا فو : ةلأسم ده

 ؟ دلوب .تءعاجفغ ةآرما

 ٠ « رجحلا رهاعللو سارغلل دلولاو » :: ةنسلاب هقحلي دلوملا : لاق

 ؟ اهتلط مث لجر ةقلطم ءاله نم دحأ جوزت ناغ

 رلوقب. ةخسن _ نع تءاج ةنسلا نأل ء اهعجاري نآ .قلطملل نكب مل

 مودعم ءالؤهو « اهتليسع قوذي ىتح اا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ عامجلا مهنم

 : شارفلا نبا : لات : ةلأسم دج .

 ."از
 امطو هنجوز ءىطو ىذلا ةمكلا وأ ةجوزلا وه دلولا مكح هل ىذلا

 نم ة رهش دلولا اذه ف لبقي الو ئ ىنازلا : ليقت اميق رهاعلاو 6 امارح

( ١٢ ج نثا زخلا _ ٢٣ م (



_ ٣٤ _ 

 رارقتاب الو س امهريغب هقحليبو ص امهبسن نع هلقنب اميغ ، اورثك ولو هينب

 ملسو هبلع هلل ا ىلص ىبنلا نع كلذ تويثل > امهشا رف ىلع دلو ا.ذا اهب رقم

 : رباج ىبأ نب ىسوم نع : ةلاسم ذه

 هيغ خفن دق لبح اهب ناك ناف & جوز اهل ةدلاو هلو قفوت لجر ف

 ٠ اتيم تيم ثري مل الاو س حورلا

 ناو 6 ثرو رهشآ ةنس نه٥ لقألا هم تءاج نا اذه 2 ليق دن : هريغ لات

 لمح نوكي نآ نكمي هنأل س ثري مل هيخآ توم نم رهشآ ةتسل هب تعاج

 ٠ رهشآ ةعست ىل ١ ثريب : ل انت نم ل انتو ء هيخأ توم دعب هب

 & نيتنسل دلولاب تعاجخ هبيبر تام نيح نم اهأطي مل اذا : لاق نم لاقو
 . ثري مل نيتنس نم رثكأل هب تءاج ناو ث هاخأ ثروو هدلو ناك

 رباج ىبآ نب ىسوم نع رثألا ف تدجو : هل تلت : ةلاسم ده

 مث 5٧ هعضت نآ لبق تتام مث 6 دلول ١ ح اصو اه دلو ضعب ت دلو آ رما ف

 ؟ ىثنآ ال و رك ذ ملعي ملو ت ام

 وهو : لاق ام نسح :: لانق ء ىثنخلا ثاريمك لكشملا دلوملا ثاريم : لاق

ثري ال هنأ » : دلو اذا دولوملا ىف ملسو هيالع هللا ىلص ىبنلا نعو ي دوجوم لوق



_ ٣٥ 

 لدنتسيل 6 خارصلاب هنوص عفري ىنح هانعم » اخراص لهنسب ىنح ثروب الو

 ٠ ض ألا ىلا طقس هنآ ىلع كلذب

 دلوب تءاج مث ء ضئاح ىهو هتجوز قلط لجر نعو : ةلآسىم ده

 ؟ همزلي له ص دلولا وه ركنأغ ح رهشأ ةنسد نم لقثل

 ضحت مل وآ تضاح نيتنس ىلا همزلي دلولا ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ جوزت مل ام

 جوز نم دلوب تأب مل ام اهقلط ذنم نيتنس ىلا هقحلي : ديعس ويأ لاق

 ٠ اهب لخ د ذم رثكآ وآ رهسآ ةنسل

 عبرألا ف تجوزت اذا دوقفملا ةجوز ىف لاق نم لانت دننو : ةلأسم دهج
 شا رغفلل دلولا ؛»ا نأل ، دوقفملا جوزلا دلو دلولا نا : دلوب تءاجف س نينس

 . » رجحلا رهاعللو

 : دمحم ىبآ ةروثنم نم : ةلأسم وبع

 ٠ ةدع نبنس اهنع باغ هنا مث > اهب لخدو ةأرما جوزت لجر

 ؟ هدعب نم دالوألا هب قحلي له : تلت
مهناخ مكحلا ىف امآو ث هنوتتحلي مهناغ ك هللا نيبو هنيب اميغ امآ : لاقف



_ ٣٦ 

 ٧. هنم دالوأأا نوكبي نأ زجب مل ام لاح .ىف نكي مل اذا كلذو ، هنوقحلي

 .. هنم . دالوألا نوكي نأ نكمب ام لاحيف : ةخسن فو

 ؟ ةآرملا لاح اام : تلق

 ٠ هيلع اناك ام ىلع هتآرما : لاق

 ؟ اهعم ماقمل ا هعسيأ س تنز اهنآ ترقأ اهناف : تلق

 ٠ امكسمآو اهقدصي مل ءاش ناو ث اهتدص ءاش نا فالتخا هيف : لاق

 ؟ قادصلاغ : تلق

 ىبنلا لوقل ئ ءطولاب قا دصلا هبلع بجوأ نم مهنم فالتخا هكيغخ : لاق

 اهل بجوي مل نم مهنمو « قادص ةأطوم نكل » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ملعأ هللا و 6 اهجرف تحابأو 6 اهسىىفن تناخ اهنلا ، قا دص

 ، اهب لخدي ملو ث ةآرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم دهب

 همزلي له ئ رهشآ .ةتس نم رثكألا .دللوب تءاجف > اهب ةولخلا هل تحص الو

 ؟ جيوزتلا حص اذا

كلذب رقي وآ' . اهب هنم ةولخلا حصتىتح همزلي ال ليق هنأ ىعمغ : لاق



_ ٣٧٣ _ 

 لزنب ملو عماج وآ عماجي ملو ،: اهب هل ةولخلا تحص ناف :: تلق

 : هركنأ :اذا دلولا همزل له

 ةولخلا دعب ادعاصف ى رهشأ ةنسل هب تءاج اذا ليق دق هنا ىعم : لاق

 ٠ مكحل ١ ق ٥ ر اكنا هعفني الو 7 دلولا همزل

 ؟ هللا نيبو هنيب اميغ دلولا اذه راكنا هعسي لهف : هل تلق

 نع منتمي نأ ردقو ث هيف ةهبست ال اميغ هدلوب سيل هنآ ملع اذا : لاق

 زاج ةينالعلا ىا مكحلا ىف هيغ همزل دق امم ةريرسلاو س هيغ همزلي الام

 هسشارغ ىلع تبث اذا مكحلا ف دلولا اذهل هراكنا هعفني الو ى كلذ هل

 هراكنا نم هسفن ىلع رهظب اميف ٥هرضتو 6 مكحلا ف هعفنن ال لطاب ٥هاوعدو

 ٠ هيلع تباث وه ىذلا قحلا

 لاح ىلع. هدلؤ. دلولاف لسغلا بجوي عامج مماج اذاغ : هل تلق

 ؟ لزني مل مآ لزنآ

 ٠ ليق اميف كلذك ىعم معن : لاتق

 ةنطنلا تلاسغ جرفلا ريغ اهندب رئاس ف هتجاح ىضقت ناخ : هل تلق

 ذنم اهنم رثكأ وآ رهشأ" ةئتسل دلوي تءاجف. عماجي ملو. . جرفلا ق تلخدف

؟ دلولا همزلي له ث اهب لخد



_ ٣٨ 

 ىف ةفطنملا تجلو اذا همزلي دلولا نآ ىعمف ى بيث تناك اذاف : لاق

 %\ فشنت ال اهنكل 6 ليق اميغ همزلي ال دلولا نأ ىعمغخ آركم تناك ناف 6 جرفلا

 ٠ اهجرغ ف ةفطنلا تلزن اذا لاح ىلع لسغلا اهيلع ىري اضعب نأ بسحأو

 ىعم آركم وآ ميث تناك ةفطنلا لوزنب دلولا تبث \ اذه تيث اذاف

 ٠ جوزلا نم ةفطنلا مكحب

 ء وه ملعي ملغ جرفلا لوآ تلخد ىتح ةفطنلا تلاس ناف : تلق
 دللولاب تعاجف تجلوأ دقن اهنأ ىه تعداو ث ال مأ جرفلا جلاو ىلا تجلو

 تجلو دق اهنأ اهئاعداب دلولا همزلب له س تقولا كلذ ذنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل

 ؟ جرفلا جلاو ىف

 كلذ هيلع بجو ث جرفلا تلخد دق اهنأ هعم حص اذا ملعأ هللا : لاق

 ، ملعأ هللاغ كلذ هعم حصي مل امو ، فشنت اهنا ليق ام ىنعم ىلع ىدنع

 . ىدنع ةهبشلاب هالوأ امو ى حصي الام مكحلا ىف همزلأ ال

 كلذ وه هعسيأ ئ دلولاب رقيو كلذ : اهقتدصب نآ دا رآ ناغ : هنل تلق

 ؟ هلام هثرويو هب رقي نأ زئاجلا ف

 هركني الو همزلي هنآ ملعب ىتح الا مطقملا ىلع هب رقي ال هنآ ىعمف : لاق

هبتشا دق ام ناك دق هنا لاق نا هنكلو ث هب هيلع موكحم وه ام عضا وم ف



_ ٣٨٩ 

 امب هيف نئاد اناغ هيغ ىنمزم امو س ال مآ هلا نيبو ىنيب اميف هموزل ىلع

 ٠ ةريرسلا ف كلذ هعسبيو ىنمزلب

 رارقالا هعسي ال اميف هب رقي ملو ، اهاوعد ركني ملو اهنع تكس ناو

 ٠ ىدنع كلذ هعسو “ هب

 ء ىناوثلا نم ءىشب وآ ةقرخب اهسمغ ةبانجلا هتباصأ ناف : هل تلق

 دلوب تءاجو تلمحف اهجرف فق هتلخدآو س ةفطنلا هيغ ىذلا كلذ ىه ذخأف

 هعسي وآ ، زئاجلا وأ مكحلا ف دلولا همزلي له ، رثكآ وآ رهشأ ةتسل

 ٠ همي رارقالا

 كلذ ذنم رهشأ ةتسل دلولاب تعاجف اهب الخ اذاغ مكحلا ف امأ : لاق

 ىل نيبي الغ س هل زوجيو همزلي اميف امآو ؤ همزلي هنآ ىدنعف س آدعاصغخ

 ٠ هلعف ريغ نم ناك اذا هيلع كلذ

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هملآ هب تءاج اذا هابأ قحلب دلولا نا :: هريغ نمو : ةلأسم دهج

 ، تبلط ذنم لوقو ع اهقلط ذنم لوق ث ةقفنلا اهل هيلعو ث نيتنس نم لقأل

 ٠ ملعأ هللاو

 : ناهبن ىبآ خيشلا نع : ةلأسم دهج

؟ هيبأل اثراو نوكي له & ىنزلا دلو فو



_ ..: . 

 ٠ ملعأ هللاو ،. رخآ لوق ىف ىلبو ،. لوقن ىلع معنغ

 عم عطقنا و ء اندخ تذختا اذا ةأرملا نا : هربغل : ةلآبسم وج

 ٨ آدحآ اهدلو قحلي۔ال ةحفاسملا امآو ،. هاعدا اذا دلولا هقحل ضعبلا امهضعن

 ٠ ملعأ هللا و أ٧ اندخ ةذختملاو ةحغاسملا نجي ام قرغ اذهو

 : ىحبصلا : ةلأسم 7

 اميفو مكحلا ف همأب ىنازلا هيبآ ىلع ةنوئم هل بجت له انزلا دلو

 ؟ هللا نيبو هنيب

 ٠ ملعأ هللا و % فالتخا هيغ : لاق

 ٠. : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 اهدلو دلولاو ص دلولا همزلي الف ةأرملاد لجرلا لوخد حصي مل اذاو

 ٠ اهب لخد هنأ دوه ةداهنشب حصي وآ:، ةأرملاب لخد هنأ جوزلا رقي نأ الا

 ٠ هدلو دلولا ١ ذه و. رهشأ ةعست ذنم :اهجوزت هنا : ةآرملا تلاق اذا تيآ رآ

 لوغلا 6 هدلو ويه سيلو. 7 رهشأ ةعبرأ ذنم اهجوزت هنأ : جوزلا لاقو

 ؟ امهنم نم لوق

 ّ ةأرملاي. لخد دق ناك ن ا هدلو. دلولاو ةجوزلا لوق لوقلا ن لاق

٠ : آ هللا و



_ ٤١ 

 ح دالوآب.تءاجو ، جوز .اهلو تنز اذا ةأرملا فو : هنمو : ةلاسم ده

 مهنآ ملعت ىهو ث هوثروو اهجوز تام ناو ث اهصالخ ام ةبوتلا تدارآو

 ، مهتثروو اوتام اذاو ؟ هوثرو امم لكألا: اهل لحب له ص هدالوأب اوسيل

 هتبيغ ف دالوأب هتجوز تتأو جوزلا باغ اذاو ؟ كلذ اهل لحي له

 ؟ ال مآ هنوقحلبي

 وهو مهابأ نوثري دالوألاو ، جوزلا وهو س ارفللا دالوألا نا : لاق

 > هنجوز ءىطو ١ ذا لجرلا نأ هنيعب آرثؤم نيملسمل ١ راثآ نم تظفحو 4 مهثري

 ٠ آ٭ دالوأ هتجوز دنع دجوف هرفس نم م دمت مث ٧. نيبنس اهنع رف اس مث

 ضعب لانتو س هنبا وهو جوزلل لوذلا دلولا نا : نيملنىملا ضعب لاتغ
 . رثكألا وه ريخألا لوقلا اذهو ، جوزلل مهلك دالوألا نا : نيملسملا

 مهف مكحلا ىف امآو ع هللا نيبو هنيب اميغ هنوقحلي ال عضوم فو

 ةآرملاو هنم دالوألا نوكت نآ نكمي لاحيف نكي مل اذا كلذو. هنوتحلي

 ٠ هيلع اناك ام ىلع هنجوز

 اهدنع ناك اذا ةآرملا نآ رثكلا ىف تدجو : حلاص نب ملاس خيشلا لاق

 لحي الغ ، مكحلا رهاظ ىف هوثراو مهنأو جوزلا نم اوسيل اهدالوأ نآ نيقي

 اهدالوأ نم اهيلا لقتنا نا كلذكو,‘ كلذ ى اهيلع مارحو ك هوثرو امم لكألا اهل
٠ ملعأ هللاو ، كلذ اهل لحي الف ثاريملاب



 س ٤٢

 : نافلخ ني انهم هيقفل ا: ةلأسعم ج

 هنوثريو هنوقحلي له ، دالوأب اهنم ىتآو اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر ف

 دلولا نآ نيملسملا راثآ ىف تدجو ىنأل س مهتاوخآ جيوزت ف ءايلوأ اونوكيو

 ؟ حيحصلا حاكنلا نم قحلي ام لثم دسافلا حاكنلا نم هابأ قحلي

 هلصأ وه ذا ۔ حيرصل ١ ىنزل اي هبشأ ىدنع ح اكنلا :اذه لثم ن ا : ل انت

 ىتوآ دمت ن اك ن ١ و ؤ هل عيب :وه ذ ١ 6 هيلع الومحم هدعب ام نوكيف 6٨٧ 4س اسو

 ٠ هلصآ ىف تباثلا همكح نع هل زوجي ال كلذف ى حاكنلا ىلع هرمآ لوآ ىف هب

 ىنز لجر اميآ وهو س وجرأ اميغ مالسلا هبلع هنع ىوري ام كلذ ديؤيو

 _ ىنم كشلا _ ابحطصا ام وآ اعمتجا ام نايناز امهغ اهجوزت مث ث ةآرماب

 ٠ براقتم امهيغ دحاو ىنعملاف نبظغللا الك ىلعو

 ء امهدلو وهف دسافلا حاكنلا اذه نم امهيلع ثداحلا دلولا امأو

 هب قحلي امك دسافلا حاكنلا نم هيبآب قحلي دلولا نأل ، امهب هبسن قحالو
 نم الطاب ةنداخملا ىلع هثودح ناكا اذا ةصاخو ، حيحصلا حاكنلا نم

 نمل الوهجم كلذب نوكيف ث هريغلو هل اهنم آحافس ال ، ضعبل امهضعب نم
 . ءابآلا نم هل وه

 لوقلا مدقت ام ىلع هربجت نود هبسن ىق هلل هب اموكحم دلولا تش اذاو

جيوزتو ثاريم نم هماكحأ عيمج ق دال وذلا رئاس مكح همكح نوكيف “ هيف



_ ٤٣ 

 رئاس نم كلذ ريغ نهل ايلو هنوك تبثب ىذلا ءاسنلا نم هجيوزت ىلي نم

 دعب ءىش نود اهنم ءىش صبصختل اهجو ىرأ ال ذا امومع ماكحألا

 ٠ ملعأ هلل ا و ؤ مكحل ١ ره اظ ق هل آ دلو هنوبث

 : ىحيبصلا ن ةلأسم وج

 فرعي ملو ص دلبلا ف ًابمرم ادلو دجو مث ى ثالث هنجوز قللط نمو

 هركنآو س نيتنسلا ق كلذو ى اهبلطم نم اهدلو هنأ ةقلطملا هذه هتعداغ \ همآ

 ؟اذه ىف لوقلا ام س اهقلطم

 اهلوقت لوبق ىفغ هيبأ ىلع اماو س لوبقم لوقف اهسفن ىلع اما : لاق

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ فالنخ ١

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 هلل ىضم ىتح اهب لخدي ملو س ةأرما ىلع جيوزتلا دقع الجر فو
 ، رثكأ وأ لنتأ وأ نيرهش هدنع تثكمو اهلوح مث ع رثكأ ونآ لقأ وآ رهسثأ ةنس

 لخد هنأ لجزلا رقأ مكاح!ا دنع رضح املخ ث دلولا جوزلا ركنأف تدلوو

 وأ رثكأ وآ ، رهشأ ةتس ذم اهب لخد هنا : ىه تلانو س نيرهش ذنم اهب

 ؟ كلذ وه ركنأو ، آرس اهيلع لخدي ناك هنا : ىه تلاق

لخ د هنا : ىه تل انقو 6 نب رهش ذنم اهب لخ د هنآ جوزل ١ رقأ اذا : ل انق



 _۔ 2٤

 نوكيو ث هدلو.دلولاو.۔ ةأرملا لوق اذه. ىف لوقلاف س رهشأ ةتس ذنم اهبا

 ناك هنأ ةآرملا هيلع تعداو ءىشب جوزلا ا رقي مل اذا املو ث ايعده جوزلا

 . جوزلا لوبق ١ ذه ق لوفقلاغ 6 كلذ وه ركنأو ك آرس اهيلع لخدي

 ٠ ملعت هللا و

 : سيمخ نب رصان خيسلا : ةلاسم ده

 دعب ةدملل نم تثبل مث ك رثكأ وأ ةدحاو اهجوز اهقلط ةأرما ىا
 اهنآ لدع ىدهانشث ةرضحب ترقأ مث ث ةدعلا ءاضقنا هيغ نكمي ام ث كلذ

 نأو ؤ اهجوز اهتلط ذم ضيح ثالث تضاح دق اهنأو س اهتدع تضقنا دق

 نيتنس نم لقأل آدلو دلو كلذ دعب مث ، روكذملا اهقلطم نم لمح اهب سيل
 نا ، هريغ تجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل وآ ، اذه اهجوز اهقلط ذنم

 ؟ ال مآ اهقلطم دلولا اذه قحليأ س هريغ تجوزت دمت تناك

 ، اهقلط وآ اهجوز اهنع تام ذنم نيتنسس نم لقأل دلوب تعاج اذا : لاق

 ء لوكلا جوزلا ريغل اهيلع نارفلا مكح هب لوزي جوز اهل حص نكي ملو

 ىبصلا بسن ليزي ةدعلا ءاضقناب اهرارقا سيلو ث لوألا جوزلا قحلي هناخ
 اهب لخد ذنم رهسأ ةتسل جيوزتلا دعب هب ىتأتو س جوزتت مل ام هيبآ نع

 . هبسن عضي الئل لوألا جوزلا دلولا مزل كلذك نكي مل ناخ ى رخآلا

نم رثكآ و ؤ رخآل ١ اهي لخد ذنم رهشآ ةتس نم لقثلا هب تع اج ناغ



 ۔ ٤٥: _

 دحاو قحلي الو ء اهدلو دلولاف . اهنع .تام .وآ ء لوألا .اهقلط ذم نيتنس

 ٠ دحلا امنع آرديو .ث مكحلا ىف .امهنم

 ذم نيتنس نم لقأو ، رخآلا اهب لخد ذم رهنأ ةتسل هب تعاج ناغ
 لوزي ال هشارف كلذ نأل ، هدلو دلولا .ناك ث .اهنع .تام وآ لوألا اهنتلط

 هيغ نوكي ىذلا لاحنلا ءاضقنا وأ ، رخآ سارفب الا سئارفلا مكح هنع

 ىف هتدلو ةأرملا نآ دلوملا هب بجي اميف ةدالولا تحص اذا هشارغ مكح

 ٠ ملعأ هللاو ڵ تاداهشلا نم ةحصلا نم كلذ ريغب وآ ، ةلباقلا ةداهسثب كلذ

 ا ىحبصلاا : ةلأسم وج

 مكح نع جرخ دق نوكيأ 4 نيتنسل وأ 6 رهشأ ةتسل ء اج اذا دلول ١ و

 ؟ كلذ نع ديزب ىتح لول وه مآ 6 كلذ نع صقنب ىتح لولا

 لمك اذا كلذكو 4 لوكلا مكح نع جرخ رهشأ ةنس هل لمك اذا : لانت

 لوق ئ اهمكح ق فلتخت دودحلا لعلو 6 لوأل ١ مكح نع جرخ ناتنس هل

 ٠ ملعا هللاو ث ةليلق ةدايز رهشألا ةتسلا وأ نيتنسلا ىلع ديزي ىتح

 اهلو ت نيتنس نم رثكأل اهجوز اهقلط ةأرما ىف : هنمو : ةلأسم وه

 اه دلو ثريب مك ىلا جوز رغ نم "دلو هدعم تدلوو ئ اه دلو تامغ دلو هنم

؟ نيتنس ىلا مآ رهشأ ةنس ىلا هنوم دعي هيخآ نم



_ ٤٦ 

 مكحيو “ جوز اهل نكي مل اذا نيتنسلا ءاضتنا ليق هنم هوخأ ثري : لاق

 : لاق دمحم ىبآ خيسلا نع دجويو ٠ نيتنسل ١ زواجي مل ام جوزلل لمحل اي

 ٠ دلولا قوحنل ىف هنع اذكه عبرألا ىلا وآ ثالثلا ىلا نيتنسلا زواج ولو

 ٠ انموق ضعب لوق وهو ث نينس عبس ىلا ولو : ةديبع وبأ لاقو

 ق دح الف جوزلا مهو س شارفلل دلولا حص اذا : ديعس وبآ لاق

 ٠ ملعأ هللا و > بهاذملا ضعي ق اذهو ‘ بسحأ اميف هي قوحللا

 6 ادلو هل تدلوو 6 ةغلاب ةآرما جوزت ىبص فقو : هنمو : ةلأسم وج

 ؟ دلولا اذه مكح نمل ، هلهآو ىبصلا هركنأغ

 5 دلولا هقحلي الف س هلثم لزني الو ي قهارم ريغ ىبصلا ناك اذا : لاق

 ٠ اغلاب ناك ول نأ هب قحلي لاح ف هب تءاجو ةولخلا تحص ولو

 ناو ت هب قحل ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج اذاف ص هلثمل دلوب ناك ناو

 6 ىبص تحن ثعن اك ا ذا و 4 هغولب حصي ىنح ىبص ىبصلاف ٥ رمآ سيبنلا

 هتحلي تتو ف هب تءاجو اهب لخدغ غلاب تحت تناك ناو ث اهدلو دلولاف

 ٠ ملعأ هللاو س امهنم لبق ام اعيمج هاركنأ ولو س هدلو دلولاغ

 : هللا همحر نسحلا ىبأ ةروثنم نم : ةلأسم دهج

نم هتخأ اهنأ حص مث ٧ آدالوأ هنم تدلوو ةآرما جوزت لجر نعو



_ ٤٧ 

 دالوألا نوكيآ س آدساغخ احاكن ناك وآ ڵ بسنلا نم هتخأ وأ ، ةعاضرلا

 ؟ ال مآ هب نبقحال

 بسنلا قحلي دلولا نأل ث هل دالوا مهو ، مكحلا ف نوتحال معن : لاق

 ٠ حيحصلا حاكنلا قحلي امك ٧. دسافلا حاكنلا نم هب

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسيم ده

 امهدنعو 6 دحاو عضوم ق اندلو نينآرما نعو : ىراوحللا ىبأ نعو

 ةيراجلا نمل ةلباقلا ردت ملو ةيراج ىرخألاو ع امالغ ةدلاو تدلوف ةلباق
 ؟ امهنم مالغلا ىطعي نم نايردت ال ناتآرملا كلذكو ، مالغلا نملو

 ح ؟دحاو امهنم ةدحاو لك تذخأ ناتآرملا تناك ناف ے تفصو ام ىلعف

 ىسوم نع لينت دتخ ، ىرخألا ذخأت ملو امهادحا تذخأ وأ ، اهدي ف راصو
 © ىلوآ وهف ءىش هدي ف ناك نم : لاق هنآ ةلاسملا هذه ىف رباج ىبأ نبا
 امهمزمل س اهدلو امهادحا فرعت ملو % نيدلولا افرعت مل ناتآرملا تناك ناو

 نم نيوخآ انوكيو س امهنم امرحم انوكي ىتح ى آعيمج امهناعضريو ت اعيمج

 لك نم نادلاولا ثربو ث اعيمج امهناثريو ء امرحم امهل نوكيو ةعاضرلا

 . ركذ بيصنو ىثنآ بيصن ةآرما

هنامسقيف ئ ةدحاو ثاريم دحاو لك نم اعيمج ناثرت ناتآرملا كلذكو



_ ٨ 

 لجر ق : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو ام سايق ىلع اذهف ؤ .امهنيب

 ؟ هدلو امهبأ فرعب ملغ 6 ديعو دلو هلو كله

 مكح امهيف مكحلاو نيرح نانوكيو . اعيمج هناثرب ٥ دلو امه : .لاقف

 .. باوصلاب ملعأ هللاو رارحألا

 ىبأ نب دمحم هعفرب ء ىت رثآ ىلع ايونكم ثدجو امم : ةلأسم وبع

 ةيسوجمو ةينارصنو ةيدوهي ابوتكم تدجو اذكه ي رثؤملا ىبآ نع س ناسغ

 نم اهدلو فرعن مل .ةزافم ضرأ ف امالغ .نهنم ةدحا و لك تدلو 6 ةملسمو

 ؟ ١ ٥ ومس

 ملسي مل نمو ، اوغلب اذا هيلع نوربجيو « مهب ىلوآ مالسالا :. لاق

 . هونب مهو مهثربو هنوثري ملسملاو ، لنق

 تتو ق اتدلو نيتأرما ف رباج ىبأ نب ىسوم نع ليتو : ةلاسم د

 هذه دلوو س ةدح ىلع هذه دلو تعضوغ ص ةدحاو ةلباق امهعمو ث دحاو

 ىتلا تعداف ى ىثنألا امهادحاو س ركذلا امهادحا تطعآف تعجر مث ، ةدح ىلع

 ؟ ىدلو وه : ركذلا اهدب ىف ىتلا تلاقو س ركذلا ىثنألا اهعم

 ٠ ةنيبلاب ىعدملا ىتآب ىتح اهدي ف امب ىلوآ ةدحاو لك : لاقغ

، لماح ىهو رحبلا ىف ةنيفسلا .ف ةبكار تناك.ةآرما نعو .:. ةلاسم ه



 ۔ 4٩

 دعب نم لحاسلاب ةآرملا هذه تدجوغ ح هيغ ناك نم قرغو بكرملا رسكنا مث

 . ؟ هيبآ ىلا بسنيو ، اهثريو اهنبا نوكيأ ، ىح دلو اهتحتو ع ةتيم مايأ
1 9 

 ا :.
 | تو ةلا

 ىلا بسني الو ص اهثري الو ص اهنبا اذه نوكي الف س تفصو ام ىلعف

 ٠ باوصلاب ملعأ هللا و 6 اهدلو هنآ ةنييلاب كلذ حصي نأ الا اهيلا الو 6 هيبأ

 ء ىلبح ىهو اهلهآ نم ةآرما نع س قاتسرلاب لخن ةيحان نم لجر ىنلأس

 > الوأ اه دلو هنأ ملعي ملو 6 اهردص ىلع ىصو تتام دق اهلهأ اه دجوف

 ؟ دحآ اهرضح الو

 دمحم ىبأ بتك ىف دجوي هنأ ىلا مغرف ع اهب دلولا قحلي الآ هتبجأف

 ة هنم تلمح ىذلا اهجوز بسن قحلي الو ث اهب هبسن قحلي دلولا نأ ةدجن
 ، ىلاعسلا ركب ىبآ نب دمحم نب دمحأ ركب ابآ تيقل ىتح كلذ نم تبجعف

 ٠ اهجوز قحنلي الو ، اهقحلي ال هنآ اهبخ ظفحف

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر دمحأ نب :درو نعو : هريغ نمو : ةلأسم وه

 6 آركذ ةدحاو تذخأو 6 دحاو عضوم ف اندلو نيتأرما فو

) ١٢ جح نئ ١ زخلا - م (



_ ٥٠ 

 ؟ كلذ ىف مكحلا فيك ى اهل ركذلا نا امهنم ةدحاو لك تلاقف ، ىثنأ ىرخألاو

 ف نكي مل نا و ، هدي ىف امب ىلوأ لكغ امهادحا دي ىف ناك نا : لاق

 ةنتدصم ىمهف ةلباق امهعم ناك ناو ث ةعرقلاب دالوألا ىلع اعراقن امهادحا دي

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ امهنيب هي دهشت اميف

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم وبع

 ؟ قدص : همآ تلاتو ئ ىنز نم دلوب :رقأ لجر نعو

 رجحلا هلو ، هب قحلي الغ ىنز دلو هنآ ارراقت نا : رثؤملا وبآ لاق

 كلذب ترقآو هدلو هنأ رقأ ن او 6 ملسو هبلعلا ىلص هلل ا لوسر لاق امك

 ق اهجوزتي نآ نكمي هنأل . رقأ امك هدلو وهف ۔ كلذ ىلع اعمتجا و همآ

 ٠ هثرب دلوملاو هبسنبو هب قحل ث همآ هنقدصو هب رقأ اذاغ س ةريرسلا

 : نسحلا نب دمحم هللا دبع ىبآ باوج نمو : ةلأسم ده

 دلو لك وآ ء دلو اهنه ىل ىتجوز ةنالغ : لاق نا : لوقت ام : تلتقو

 ؟ هنم دلوملا اذه :ا تلاقف س ىدلو وه ىنم هنأ هتعدا

 تبث ىعدا ام ىلع هنقدصو اهدالوأ نم هب رقأ امف ڵ تفصو ام ىلعف

٠ هشا رغ ىلع كلت جوز اهل نكب مل ام مهبسن هقحلو > دلولاب هرارقا



_ ٥١ 

 نيعمتجم ةآرماو لجر نع هللا كمحر تلأس : هباوج نمو : ةلاسم 3

 امهرمأ لوأ نم جيوزت امهنيب نكي مل وآ آدلو هنم تدلو نأ ىلا 6 ما رحلا ىلع

 ؟ تومل ١ هرضح نآ ىلا دلولاب رغي ملو ‘ هرخآ ىلا

 همحر ىرلا وحلا ىبآ خيشلا با وج ق تدجو دخغُغ ؤ ثفصو ام ىلعغ

 اذهب ذخأن نحنو ، بألا هب رقأ اذا بئلاب دلولا قحلي ىنزلا دلو نأ ع هللا

 ٠ هب قحال وهف س بذنا هب رقآ اذا ىنزلا دلو ف لوتلا

 تدجو اذكهو ث ىنز دلو ناك اذا هب قحلي ال : ءاهتفلا ضعب لانتو

 سانلل رهظيو ، امهنيب مارحلا ىلع اعمتجا اذا امآو ى ىنزلا دلو ىف هباوج ف

 وهغ ، عامننجالا _ هلعل _ اعمتجالا اذه ىلع هنم تدلوو ث اهب ج وزت هنأ

 جوزت دق هنا : لاقو ، مارحلا ىلع اعمتجا اذا « لاح لك ىلع هيبأب قح ال

 ٠ اضيأ هباوج ف تدجو اذكهو 0 اهب

 ن ١ و ؤ هنم اه دلو نأ رقي نآ هل سيلف » ة أ رم اي ىن ز نمو : ةلأسم وبع

 ٠ مرلا نم ذخأب الو 6 ةمرحلا جوزب الو ثرب ال 7 ىنز نم دلوم رقأ

 : هللا همحر نسحلا ىبآ نع : هريغ نمو ا ةلاسم وج

 ؟ همأ هتقدصو ىنز نم دلوب لجرلا رتتآ اذاو

ناقدصي الو ، امهيسفن ىلع ناقدصي امهنا : نيملسملا نم لانت نم لاقف



 ۔ ٥٢

 هبسن قحلي نوكي الو امهثريو ث امهل عبت دلولا نوكيو س دلولا ىلع

 ٠ هيبأ فسنب

 دلومب رقأ ناو 6 ىنز دلو هنآ رقأ ١ ذا دلولا ثروي ال : لانت نم لانو

 5 همأو هابأ دلولا ثروو ع دلولا ىف امهرارتقا تبث جيوزت امهل رهس نكي ملو

 ٠ هيبآ بسني اقحال هبسن ناكو

 ؟ ءاوس هلكأ ءطولاب رارقلاو ح دلولاب رارتالاغ

 رخآ دهشو س دلولاب .رقأ هنأ دهاسن دهس اذا دجوي دق هنا ىعم : لاق

 دقو س دلولا هتحل ي هب قحلي ام تقو فق دلولاب تعاجغ س هنمآ ءطوب :رآ هنآ

 ١ تضقتن ١ ةد اهشل ٠

 اذا ے دلولاب هرارقا هبسشثي ءطولاب هرارقا ناك اذكه ىنعملا ناك اذاف

 رارقالا نا : لاقو ، دلولا هب قحلي ام ماكحأ ىناعم ىلع دلولاب تءاج

 ٠ :دلولا : هانعمب قحلي ىذلا ءطولاب را:ةقالا نم ىنعم تيثآ دلولاب

 ىف نيدلاولاو دلولاب رارقالا زوجي هنأب رثألا ءاج دق : ةلاسم ده

: لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثألا ءابجو ث ثاريملا بابسأ



_ ٥٣ _ 

 ليوأتب ملعلا لهآ نم ةمألا تعمتجاو « رجحلا رهاعللو سارفلل دلولا »

 ٠ ىنازلا رهاعلا نأو جوزلا سا رفلا نأ 6 رابخألا

 زوجي هنا : لاق نم لاقغ ث ىنزلا نم دلولاب رارقالا ىف اوفلتخا مث

 : لانق نم لاقو ، رارقالا هب زوجيو دلو هنأل س ىنزلا نم دلولاب رارتالا

 دلولا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ى ىنزلا دلوب رارقالا زوجي ال

 جوز هكلمي ناك محرلا ىف هل قح ال رهاعلاف « رجحلا رهاعللو سارفلل

 ٠ جوز هكلمي ال وأ

 ةآرملل نكي مل اذا ىنزلا نم دلولاب هرارقا زوجي هنا : لاق نم لاقو

 ريغ ص دلولا بابسأ نم سشارغفلاف س جوز كلانه نكي مل اذا هنأل س جوز

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت امناخ ، هنع دلولا ماكحأ عوطقم

 بحاصل دلولاو ، شارخ انهاه سيلغ « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا »
 ٠ دلولا قحتسي دحأ مث نكي مل اذا ، ةفطنلا

 ء ىنزلاب ةعرسم حافسلاب فرعت ةآرملا تناك اذا هنا. :: لاق نم لانو

 ةذختم تناك نا امآو 5 مكحللا ق حابم تبتم هنا دحآ اهدلو قحلي مل

 اذهغ ء اهيلا عطقنم وآ س لجرلا ىلا ةعطقنملا ىهو ء اندخ اهذختمو اندخ

 لوقل امارح هلك كاذ ناك ناو ء ةحفاسملا ريغ ندخلا نا % هذه دلو هقحلي

٠ ( نادخآ ىذختم الو نيحفاسم ريغ ) : لجو زع هللا



٥٤ 

 دلوب امهدحأ رتأغ س نيدلو كرتو كله لجر ىف ليقو : ةلاسم هه

 ؟ ٥ وخأ وهو هيألا دلو هنآ ىناتلا ؛رقآو . ٥ دلو هنأ هيبأ ةيراج نم

 هدلو هنآ رقأ ىذلا همزليو ث هوخآ هب رقأ ىذلا بيصن ثلث دلولا اذهلغ

 . هب رقأ امك

 رطضن نآ الا .رظنت الآ ةلماقلا تعاطتسا نا ضخاملاو :: ةلأسم وج

 ٠ كلذ ىلا

 : دمحم ىبآ نبا عماج نمو : ةلأسم وع

 ؟ اهانز هنع متكنيو ، جوز اهلو ىنزت ةأرملا ىف انباحصأ فلتخا

 & هسئارف ىلع تئطوآ اذا انح اهجوز ىلع قحتست ال : مهضعب لاقف

 ٠ اهانز هنع رننسا اذا هنع اهنقادص لطيآ ال مهضعب لانو ، اهجرف ى هنناخو

 ، ةمألا قافنا وهو ث مالسالا نع ةدترملا قادص نالطب ىلع اوقفتاو

 ةدنرملا تناك امل : لاقف اسايق ةدترملا ىلا اهمكح در اهادص لطبآ نمو

 ء ةدننرملل ةيواسم تناك ث اهلعف وه ىذلا اهانزب اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ

 . قادصلا قالطب ىف اهمكحو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب ةينازلل قادصلا بجوآ نم جتحاو

 : لاق قادصلا نم اهيلا هتقس امو ىلام هللا لوسر ايب : هنجوز نعال ىذلا

« دعبأ كلذ نم تنك تبذك تنك ناو س اهنم تبصأ اميف تقدص تنك نا »



_ ٥٥ 

 جاجتحالا هل غوسي لصأب قلعت دق لكو ء ةدترملا ليبس اهليبس سيلو : اولاق
 ملعأ هللا و % هب ٠

 ملع املغ 6 وديم لهآ مهو ك امارح ةآرما عماج لجرو : ةلأسم وبع

 اولهج اذا هب مهبسن قحلب له .۔© نينب اهدلوآغ اهايا ٥هوجوز كلذم اهلهآ

 ؟ زئاج كلذ نآ اونظو كلذ

 ٠ نيمي كلمو جيوزت ببست ناك هنأل س كلذ ليق دق هنآ ىعمغ

 لعفك مهل ام ق هلعف زوجي له أ الام دال وألا بسنك ١ نا و : تلتقو

 ؟ لالح حاكنب هدالوأ ناك اذا دلاولا

 . مهدلاو ؤهو هب اوقحلأ دالوألا نأ ىعمغ

 ؟ هتاوخأ جوزي له كلذكو : تلقو

 ٠ مهبسن تنث اذا هتوخال خآو 4 هيبأل دلو وهو كلذك هن ىعمغ

 نم ةحيضفلا نم افوخ اهابا هوجوزو ةمرحلاب اوملع نا : تلقو
 ء دالوألا بسن قحلي له ث هنم تدلوف مهب ىرزي الآو 0 مهرئاشع جيوزتلا

. جيوزن بسنو جيوزت نم دالوأ مهنأل ، كلذ ليق هنآ ىعمف



 ۔ ٥٦

 نوكي لهو 4 مهبرغب نآ هعسي لهو ء مه ركني نآ هعسي له : تلقو

 ؟ لوألا لئم اذه

 . مهمكح مهمزلب تيس ىلع هنم اودلو اذا مه راكنا هعسي ال هنأ ىعمغ

 دلولاف ى انعم هنآ الا ، لهاجتلاو ةلاهجلا ىنعم ىلع جيوزتلا نم ناك امو

 6 حاكن ريغب هلزنم ق اهرصنقاف ء اما رح ةآرما ذخآ لجر كلاذكو : تلتو

 لثم نونوكيو ت هي دالوألا بسن قحنب له ةبوتلا دارأ مث دالوأ هنم تدلوف

 ؟ هنوتربو مهثريو ؤ ءابنألا عيمجو لاملا ىف دالوألا

 نكي ملو س هسفنل اهل آاصلختسم ء اهل ابصتغم ناك اذا هقحلي نأ ىنبجعيو

 ٠ ىنزلا هجو ىلع ناك ولو س هريغ نود ًندخ اهذختم ناك وأ س جوز اهل

 هب قحلي نآ ىنبجعي مل ىنزلا هجو ىلع هريغلو هل ةكرتشم تناك اذاو

 دلولا تبثي نم لوق ىلعو ، هريغ نم وأ هنم ىردي ال هنأل ، اذه ىلع دلولا
 مكحلا بجيام ىنعم تبث اذاو ث ركني نأ هل زوجي الآ س اذه ىلع هنم

 هجو ىنعم ىلع اوناك اذاو ، مهركنأ ولو همزل ، هنم اهدالوأ توبثي

. مكحلا ف كلذ همزلي الغ تبثي الو ، زوجي ال ام



 رارقالا قيرط نم هقحليف س دلولاب وه رغي نأ الا اهل هؤحو حص ولو

 ه هب رقي ملو ءطولا حصي مل ولو س ءطولاب

 ١ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقن ٠

 ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا نع : هريغ نمو : ةلاسم ده :

 اهنم ءاجو ةآرما جوزت مث ء بيرغ لجر انعم نكاس ناك اذا لوقت ام

 نيا ةباصع نم هنآ ارراقنو ، هعم نكسو رخآ لجر كلذ دعب ءاجو ء ةنباب

 ىمنحيو 6 هيل ١ ى وآب رثكأ وآ نننس ردق كلذ ىلع اثيلو 6 ٥ وخأ وآ همع

 مكحلا ام س ىبآ تابصع نم اذه نأ فرعأ ال : ةنبالا تلاقو س تام مث ، هيف

 ؟ هثاريم نملو امهنيب

 سيلو ، ثاريملا ىف هيلع لمع ال تفصو ام ىلع امهرراقت : باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و . كلذب هئرب نمم هيسن حص نمل

 : ناديبع نبا : ةلأسم و

 ؟ هثاريم امف س رخآ خاب هيبآ توم دعب امهدحأ رقأ نيوخآ نعو

 نم مهنمو ص هب رغملا مهس ثلث هل : لاق نم مهنم : فالتخا هيغ : لان

٠ ملعآ هلل ١ و 4 ل امل ١ سأ ر نم ثرب ام طسقم رغم ١ مهس مهنم ذخآم : ل امن



_ :٥٨ 

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع : ةلأسم ج.

 ء ءابآ ةسمخ ىلا "ىلا برقأ مهو ، نالخ ونب ىنثري لجرلا لاق اذاو

 ؟ مأل تخآو بأل تخآ هلو

 نب نالخ هنآ بسننلا ءاقلاب ةلداعلا ةنيبلا حصت نأ الا هلوق لبقي الف

 دح ىلا هنوقلب نالغ نب نالغ ونب هوثراو مهن مهب فرتعا نبذلا و ص نالف

 نم تخألل ةثالث مهسأ ةعبرأ نم لاللاغ الا و ؤ كلذ حص ناف ء مهعمجي

 ٠ ملعآ هللا و 4 مألا نم تخالل مهسو يئا

 ؟ هثري له ىنز دلوب رقأ لجر نعو : ةلاسم دهب

 ٠ ملعأ هللا و ك هثرب ال : لاق

 ملو س ىمع نبا نالغ : هتوم دنع لات لجر نعو : هنمو : ةلأسيه وه

 ؟ هرا رقا تيئب له ئ هريغ ةثرولا نم هل نكي

 . ملعأ هللاو ، زئاج هرارقاغ ماحرألا نم دحأ نكي مل اذا : باوجلا

 هل نأ رقأو س ةجوز كرتو تام كلجر نعو : هنمو : ةلأسم :

 ؟ نوكي ىنبلا نل بسنلا ءاقلاب ةنيبلاب مهبسن حصي ملو ث ةمومع
 ثراولاب ثراولا رارتا زوجي ليق : فالتخا ةلأسملا هذه ف : باوجلا

 رارقالا زوجي ال هنآ هب لومعملاو « زوجي ال ليقو ، ةجوزلا و جوزلا عم

٠ ملعأ هللاو 6 جوزلاو ةجوزلا مم



_ ٥٨٩ 

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم وه

 ؟ ةنعالملا دلو ثاريم نع لئسو

 مل ناو هيبآ ةبصعل هثاريمو س هدلو دلولاغ اهب لخد ناك اذا : لاق

 ٠ مألا ةبصعل ثاريملاو ے همأل دلولاخ اهب لخد نكي

 : رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده

 ، ناطلسلا ىلا كلذ عفرب مل ناو 0 ىنزلاب هنجوز لجرلا فذق اذاو

 ؟ هبر رفغتساو ، هسفن بذكأو

 راص ىتح كلذ نع عجري ملو اهفذق ىلع من ناو ح اهيغ هيلع سأب الخ

 ءادهشلا نم ةعبرأ هعم ناك ناغ 6 هل ةعجر الف 6 ناطلسلا ىلا امهرمأ

 وهو دحلا ةآرملا ىلعو 6 جوزلا ءىري دقف ؤ لاق ام ىلع نودهي لودع

 . امهنيب ناعل الغ الاو ، اهب زاج دت ناك نا مجرلا

 5 اهتتادص اهلو ى اهثريو هثرن اهدلو دلولاو ى آدبأ هيلع تمرح انعالت اذاف

 امدعي هقن بذكأ نا : لانت نم لانو 0 امهدحأ دلجب الو س هنم ةدعلا هيلعو

 ليق هتآرما هتقدص ناو ، هدلو دلولاو دحلا دلج ث ةنعالملا نم غ رغ

 ٠ مجرن اهناف % كلذ دعي وآ ةنعاللا

 ٠ ثاريم نيموجرملا نيب سيل % رثألا قو ؤ ثاريملا هل : لاق نم لانو

 6 ةموجرلملاو موجلملا نع هلل ١ همحر هلل أ ددع ايأ تلأسو : هريغ نمو

؟ ناثرا ونب له



_ ٦٠ 

 نم لاقو ص ناثراوتب : لانت نم لانتو ناثراوتي ال : لاق نم لاق : لاق

 ٠ اهثري الو هثرت : لانت نم لانو ص هثرن الو اهثري : لاق

 ؟ تنأ لوقن امف 7 هل تلق

 ٠ ن اث ر ١ وتي ال : ل انت

 ىلع تهركتسا اهنا هتجوز هتدلو دلول لجرلا لانت اذاو : باتكلا نمو

 ؟ هدلو دلولا سيلو اهسفن

 دح الو 6 امهنيب ناعل الو 6 س ارفلل دلولا : ةرفص ىبآ ظفح ق : لاتخ

 ٠.اهجوز وهو

 سيل اهدلو نآ معزو ث ىنزلاب هنجوز ىمر لجر نعو : باتكلا نمو

 ؟ ةنعالملا لبقت تام هنا مث ، هنم

 ٠ هثريو هدلو دلولاو ، هثرتو اهسفن ةآرملا نعالت : سابع نبا نع ليقف

 ؟ رهشأ ةتسل تدلوف ص ةآرملا لجرلا جوزت اذاو : باتكلا نمو

 . جوزلل دلولا ناغ

 ؟ هنم ىفتناو اهامر ناف

٠ .7 .قرفيو الماك اه رهم اهلو 6 اه راكوآ ًاعئاط هدلو دلاو اهنعال



 : هللا همحر هللا ` ديمع وبآ لاتو : باتكلا نمو

 % كلذ وه ركنأو ي قالطلا دعي المح تعداغ اهقلطو ةآرما كلم لجر ىف

 ؟ ناعل امهيلعآ تلقف

 . ناعل نيقلطملا نيب سيلو ح اهئطو هنأ هيلع نيمي الو ع امهنيب ناعل الغ

 تدا رآ امناو > كلذ وه .ركنآو ‘ اهرشاي هنآ تعدا نا تيأرأ : تلتو

 ؟ نعالت امهنيب له ، الماك قادصلا

 آ؟رتس اهيلع ىخرأ وآ س اباب اهيلع قلغأ هنأ ، لدع ىدهاسش تماقأ ناغ

 هي تءاج : اذا هدلو دلولاو ةرشاهملا ق اهلوقت لوقلاف 6 ةينالع وآ ةريرس ق

 ٠ اهتلطي نأ لبق نم اهب لخد ذم رهسثأ ةتسل

 ناعللا و اهايا هفذتت ىلع منو ، مكاحلا ىلا كلذ مغرو ت ىنزلاب اهفذتت ناغ

 ، ةينالع وآ ةريرس اهب هتولخو اهب هلوخد حصي مل ناو ع اهقرافي مل ى امهنيب

 ٠ اهدلو دلولاو 6 هلوق لوقلاف

 ث هدلو دلولاغ ، هركنآغ دلوب تءاج مث ، اهب هلوخد حص دقو اهقلط اذاو

 عماج ىف اذكه ع اهل دحلا هيلعف كلذ دعب اهفذق ناو ح امهنيب ناعل الو

٠ نسحل ا ىبآ



 : هلل ا همح ر هلل ١ ديع وبأ ل انو : ةلأسم وج

 : لوقي ىتح كلذب امهنيب ناعل الف هركنأف دلوب لجرلا ةأرما تءاج اذا
 ٠ ناعللا نوكب اذه ىفغ 6 ىنز نم كدلو ١ ذهو ىدلو ١ ذه سيل

 : نامثع ىبأ نعو : ةلاسم وج

 مل ن ١ و ؤ تغلب ام ة امحل ١ تغلب ة ايح هيغ همأ نطب نم ج رخ نم نآ

 ٠ ثروبو هيلع ىلصي هناف لهتسي

 لبقت له © لالهنسا وأ ع اضر ىلع تده ةمآ نعو : ةلأسم ده

 ؟ اهتداهش

 ةآرملا تتامو 6 نانلمانق اهداليم ق ةآرملا دنع ناك اذاو :! ةلأسم وبع

 ٧ هتدالو دعب تامو ايح دلولا جرخ : نيتلباقلا ىدحا تلاقف ء اهداليم ق

 ٠ ةايحلاب تدهس ىتلا لوق لوقلاف ث تيم جرخ : ىرخألا تلاقو

 اهتداهش زوجت اهنأ ةلدع تناك اذا ةلباقلاب لينت دننو : ةلاسم دهج

 ء ىثنألاو ركذلاو ، توملاو لالهتسالا ىف زوجي الو دلولا ىف ( زوجيو )

٠ توملا ف زوجت ليقو



_ ٦٣ 

 ىراوحلا وبآ : ةلأسم وبع

 اتيم اهتوم دعي جرخ مث ح كرحتب دلو اهنطب 1 ةأرما تنام ا ذاو

 ؟ جرخي مل وآ

 ٠ لهتسي ىتح ءىشب اهتوم دعب نم اهنطب ف ةكرحلا كلت سيلو

 : ناهبن ىبأ خيسثلا نع هريغ نمو : ةلأسم ده

 ةلباقملاو هب تعضوغ ، لمح اهنطب قو ص اهجوز اهنع فوتم ةأرما ىف
 6 هنوم `١لا مهل ناب ام ساانلا دنعو ك تام مث ابح دلو هنآ اننعداغ ك اهمآ

 ؟ هثاريم ىف مكمحلاام

 لودعلا نم اهلاح ىفق تناك نا ث اهلوق ةلباقلا نم زيجي نم لوق ىلعف

 هلم ىش الف هزجي مل نم لوق ىلعو 6 آتيم دلو هنآ حصب مل ام ثا ريم ا هلغ

 ٠ ايح دلو هنأ ةنيبل اي حصب ىنح

 : ناديبع نبا : ةلأسم وبع

 امآو ، لدع ىدهاشب الا ىثنآ وآ ركذ دلولا نآ ةلباقلا لوغ لبقي ال

٠ ملعآ هللاو ، لوبقم اهلوقغ تيم وأ ىح هنا اهلوق



_ ٦٤ 

 بهأ اذا نينجلا ق ثتانقدصم تالبانخل ١ و

 بجش اذا هيلع اولص هؤاكب لهتسا اذاف

 بده ركذ هنأب نهلوقو ثارتلا ىوحو

 بيرلل فشكأ كاذف نيدهاش انوكب ىتح

 انج اضيأ نجلا ىمسو ث هراتنسال انينج همآ نطب ف دلولا ىمس

 اولعجو ) : ىلاعت لوق هنمو س انج نومسي ةكئالملا نم فنصو س مهراتنسال

 هابتنالا هلصآو س ةايحلا نع ةيانك بهآ : هلوقو ص ( ابسن ةنجلا نيبو هنيب

 ٠ مونلا نم

 بجش ضرألا تيمسو 0 كالهلا بجسشلاو س تام ىأ : بجش : هلوقو

 5 ىنم سايف اذهو ث اهلخنو اهعرز كلذ دنع توميف روغنو تومن اهنأل

 اهناف ، ةغللا الا ضعب اهضعب هيبشتلا و س سايقلا لمتحت مولعلا لك تدجوو

 . عامس ىه امناو ، ساقت ال

 نأ نكمي هنأل ، ركذ هنأ ةلباقلا هلوق لبقي ال رده ىآ بده : هلوقو

 ٠ ملعآ هلل ١ و . اهريغ هخ رعنت

 : نافلخ نم انهم ديسلا : ةلأسم وع

، ةدحاو ةلباق امهيلع تماقو دحاو تقو ف داليملل اتزكر نيتأرما نعو



_ ٦٥ 

 تعضو ىتلا نم ةلباقلا تيسنف ، ةنبا ىرخألاو ، انبا امهادحا تعضوف

 قوقحو ثيراومو ج ورف ىه ذا ى امهدوار اميف ىآرلا ام س امهنم نبالا

 ؟ ال مآ ةعرقلا كلذ ق حصب لهو 6 مزلت

 5 نيتأرملا ىدحا نم ةآرما دب ف دجوي دلو لك نأ تفصو ام ىلعف

 هابتشا همكحف امهادحا دي ىف دالوألا نم دجوي مل امو س اهدلو هنآ همكحغ

 ثاريم نم ماكحألا عيمج ف اعيمج امهل دلو نوكب نأ 6 هريخ ماجتعاو ء هرمأ

 ف مهسلا حرطو 5 هارآو ىدنع ام بسح ىلع ص كلذ ىف وجرأ ام ىلع هريغو

 ٠ ملعأ هنل ١ و ؤ ىرأ اميغ هل هجو ال عضوم ااذه

 : عرشلا نابب بانك نمو : ةلأسم وج

 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ) : ىلاعتو كرابت هلا لوق ف ركذو

 ؟ كلذ ريسفن ام ) فورعملاب

 كلذ هبسثآو ، لوقلا نم فالتخالا اذه ىناعم ف جرخي هنأ ىعمو

 ىلعو 6 هدلاول اهدلو عضرت نأ ةجوزلا ىلع نأ 6 ةجوزلا ق ١ ذه نأ ىدنع

 ٠ ةيبرتلا رجآ الب اهتقفنو ةجوزلا ةوسك جوزلا وهو دلاولا

 ء ةيبرت الب اهدلو عضرت نأ ةأرملا ىلع نا ليقت ام رثكأ اذه نأ ىعمو

 جوزلا دلاولا ناك اذاغ ، ةقفن الو اهل ةوسك ال ىتلا ةقلطملل ةيبرتلا امناو

( ١٦٢ ج نئازخلا _ ٥ م )



 _ _ ٦٦

 ةجوزلا ىلعو ث ةقفنلاو ةوسكلا نم رثكآ هيلع نا ليق هنأ ملعأ الف ث آريقف

 ٠ اهدلو عاضر

 ةجوزلا عاضر ةرجآ ق فلتخي هنأ ىعمغف اينغ دلاولا ناك اذا امأ و

 ى هتجوز تمادام عاضرلا ةرجأ هيلع اهل نوكي الآ ىنبجعيو ث هدلول هيلع
 ىنكلو ث نهننتفنو ( نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ), : لجو زع هللا لوقل

 . عاضرلاب الا اموكحم ةدلاولا ىلع نا لون ال

 نوكي نأ ىنبجعيو ث اهيلع كلذ ىف فلتخي هنآ ىعمغ ةيبرتلا رئاس امأو

 ، اهنع ةيبرتلا حلاصمب موقيو ث اهدلو اهل ىبري نم اهل رضحي نآ ىنغلا ىلع

 . اهل ةرجآ الب ع اضزلا ىه اهيلع نوكي نأ ىنبجعيو

 : هلل ا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم وبع

 ؟ لوقي فيك ةيبرتلا ةأرملل ضرفي ىذلا نعو

 اهضرفي ىذلا ناك ناغ س دودحم لوق كاذ ق سيلغ % تفصو ام ىلعف

 ثنب ةنالخل نالغ نبا نالف اهضرف ةضيرفلا هذه : لوقبف لاو وآ ماما

 ٠ اهعاضرب ١ ذكو ١ ذك رهش لك نالف هدلول 6 نالغ نبا نالف ىلع 6 نالغ

 اهضرغ ةضيرخ هذه اولوتتيخ ث نيملسملا نم ةعامج اهضرف نا كلذكو

 ث نالغ تنب ةنالفل مهددعب ىمسي نالف نبا نالفو نالف نبا نالف

١ ٠ ذكو اذكم رهش لكل نالغ ند نالف ٥ دلول نالف نيا نالغ ىلع



- ٦٧ 

 لام ميتيلل نكي مل ناغ ع ميتيلا لام ف اهل ضرخ تيم بذلا ناك ناف

 تظفح ىذلاف ةيبرتلا امآو ؤ هنم مهتاريم ردق ىلع هتثرو ىلع اهل ضرف

 ، نامهرد رهست لكل :2 هنبال ريقفلا ىلع بوبحم نب دمحم نع انغلبو

 ، مهارد ةثالثف اينغ بألا ناك ناو \ فصنو نامهردغ اطسو بذلا ناك ناغ

 ٠ كل تفصو ىتلا ةيبرتلا ىهتنم اذهو س دحأ ىلع كلذ دعب ةدايز ال

 ٥ ربكو ٥ رغص ىلع ٥ ردقب ىص لكف 6 ء ايآل ١ ىلع ن ايبصلل ةقفنل ١ امآو

 ٠ هتعسو هلام ردق ىلعف اميتي ناك ناو

 نم لاقو ( كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : ىلاعتوك رابت هللا لون نع لئسو

 وه هنذل ، هلام ىف ىبصلا .ىلع : لاق نم لاقو ، ىبصلا ثراو ىلع : لاق

 ه هل ليق ك هئراو ىلعف لام هل نكي مل ناف ع ةماعلا لونت وهو ، ثراولا

 . ال : لاقف ؟ عجر لام ىبصللو ث ءىش ىبصلا ثراو ىلع نا لوقي رخآو

 : ةكري ني دمحم نب هلل ا ديع دمحم ىبآ عم اج نمو : ةلأسم وبع

 وآ ا ةقلطم ىشو عضزملا بآ ىلا ةغضزملا تبلط اذا : ' هللا دبع وبآ لان

 ها رب امك اهل ضرغ 6٧ هي اهمايقو ح ىبصلل اهتناضحو اهعاضر قح ةيبنجأ

. مهارد ةئالئ هرثكأو س فصنو نيمهرد وآ ؤ نيمهرد مكاحلا



_ ٦٨ 

 هبجوأ ام ىلع ةقفنلاو ةوسكلا اهل نوكت نآ ىدنع بجوي رظنلاو

 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ) : هناسث لج هتا لوقل باتكلا رهاظ

 رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع ) : ىرخآ ةيآب فورعملا هللا نيب دقو ( فورعملاب

 ٠ ملعأ هللا و ( هردق

 ( كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : ىلاعت هللا لون نع هتلأسو : ةلاسم ده
 ىفو ، هدلاو ىلع ام ىبصلا ف عاضرلا رجأ نم ثراولا ىلع : ليق دق : لاق

 ٠ عيمج عاضرلاو ةقفنلا ىف كلذ نا انباحصأ لوق

 رثكأو ى ةقفنلا ف كلذ سيلو ، عاضرلا ف كلذ امنا : لاق نم لاقو

 ىف دجوي دقو س ثري ام ردقب ثراو لك ىلع عاضرلاو ةقفنلا ىف هنآ ىعم

 ىلع وه امنا ، كلذ لثم ثراولا ىلع نأ : نسحلا نع ريسفتلا ضعب

 ٠ ةبصعلا ريغب ثراولا ال ةبصعلا

 نسح لوت وهو ، مدلا ىف دلاولا مانم ماق نم هنأ ىلا كلذ ف بهذيو

 . هبانك لياتب ملعأ هللاو ، كل تفصو ام لوقلا رثكأو ، ىدنع

 ، بذلا مانم موقي ناك اذا ثراولا ىلع نا : لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 ، ةبصع آو محر ىوذ نم ناك نم لك نم ثراولا ىلع نا : لوقي نم لوق وآ

 ء لدع مكاح كلذب هيلع مكحي نا ريغ نم س مهيلع كلذ بجوي بألا ىلع ام

 ماحرألاو تابصعلا نم بألا نود ام قرف ال مآ ء هل نيملسملا ةعامج وآ

؟ اذه لثم



_ ٦٩ _ 

 هيلع عمتجا ام لكو ء هيلع عمتجي هنآ ىمعمغ عاضرلا ق امآ : لاق

 مل وآ هيلع مكح ، عامجالاب كلذ هيلع تبث نل مزال وهغ ٠٠٠ نل مزال هنآ
 + هيلع مكحي

 مكحب الا تبثي الف هيغ فلتخا امو ى ىدنع هيغ فلتخمغ ةقفنلا ىف امأو

 ٠ همانم موقب نم وآ © م اما نم لدع مك اح نم

 دلاولا ىلع ام لثم ثراولا ىلع نأ عامجالا ف هيلع بجو اذاف : تلق

 امك كلذ نم هيلع بجي ام لدع ىلا لصي ىتح هل فيك ، عاضرلا رجأ ى

 ، لدعلا ببصي ىتح لاؤسلا هيلع ناك كلذب دبعتلا همزل اذا : لاق

 ناو ى هموزل ةفرعم ف ىنعت تنك نا تابجاولا نم هريغك وهف ع هب لمعيف

 لهآ رظنب كلذ تبثيخ ع هل مزلي ىذلا لثمك هنم مزلي ام ةفص ف ىنعت تنك

 نمل عضرملا هذه ةرجأ ىف مكحلا ف كلذ تبثي نوري امك ، لدعلا

 ٠ هيلع قحتسي

 همزلي ام موزلب ةجحلل مايق دعب الا لاؤس هبلع بجي لهو : هل تلق
 ؟ عاضرلا اذه رجآ نم

هعسي ال ىذلا موزللا دعب الا لاؤس همزلي ال هنأ ىدنع اذكه : لاق



_ ١٧٠ 

 نسحف ةليسولا لاؤس امأو ء ضرفلا لاؤس وه اذهو س هب لمعلا الا

 ٠ ملعب لمعيو ملعب كرتيف ىقبت امو ث ىتأي نآ

 بجي امل لاؤسلا اهب همزلي ىتلا انهاه هيلع ةجحلا مايق امو : تلق

 ؟ عامجالا ىلع عاضرلا اذه ةرجأ نم ك هيلع

 ةمجح كلذ هل ربع نم لك ناك س لمعلا بوجو همزل اذا ىعم : لاق

 باصآ اذا هل ربع نم لك نم كلذ هينعف ث هكرتب مثأ هب بطاخم هنأل ث هيلع

 ٠ رذع هل اذه ءارو سيلو 6 هيلع ةجح ناك همزلب اهلدع

 ىلعو ، ثراولا ىلع اهنأ عاضرلا ةرجأ موزلب عمس نا تيأرأ : تلق

 مل نم ةلزنمب نوكي ث هعمسي ناك ام ىسن دقو ى كلذ همزل مث دلاولا

 ٠ ىسن ال رو ذعم ىس انل ا نأل كل ذك ء ى دنع وه ١ ذكه : ل انت

 همزليأ ع عضرملا ىبصلا نم لاصفلا عقو دقو ، كلذ ركذ ناغ : تلق

 ؟ ال مآ ةعضرملا ىلا كلذ ءادأ

 ح هب هذخأو ، مكاح مم هيلا هتبلاط دق نوكن نآ الا كلذ مقي ال : لاق

 ضرغ ةمزال اهتقفنو ةجوزلا ف اولاق دق مهنأل هيلع بجي هناف 5 هب هيلع مكحو
 هيلع سيل هنآ ةبوتلا دارأ مث انامز ىدعت وآ س لهجلا اهيلع قفني مل ول هنآ

. هؤا دأ هيلع بجي ىذلا قحلا موزلك امزال مكحلا ف كلذ



_ ٧١ 

 نم اهلالحتسا و هؤا دأو 4 كلذ نم صالخلا هل بحتسا نم بحتنبس ١ دقو

 عقوم عقن اهنأل ١ ذه ق ىنبجعب ١ ذكهو 6 ايشفلا هجو ىلع ا ذهو 6 كلذ

 ٠ عامجالا

 ؟ هل ءىش الو ى انيم وأ امدعم بذلا ناك اذا لينو : ةلأسم د

 نا : لاق نم لاقو ى ةريقف تناك ولو ، اهدلو عضرت نآ مألا ىلعغ

 نبل مألاب نكي ملو س تيم وآ هلل ءىش ال امدعم بألاو ةرسوم مألا تناك

 هل نوكي نآ الا ةرسوم تناك اذا هعضرب نم هل رجآنسنت نأ اهيلع ناك

 نم اهبيصن ردقب كلذ نم اهيلعو س هعاضر ىلع ةئرولا ربجف اهريغ ةثرو

 ٠ ( كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : عاضرلا ف لانت لجو زع هللا نأل ك هثاريم

 ؟ اهجوزتي نأ هلأ ، هدلو لجرل تعضرأ ةآرما نعو : ةلأسم ده

 ق ةنبا ٩: ىهو 6 اهتنبا جوزتي نأ هلل : لانو 6 سب ال : لاق

 ٠ ةعاضرلا

 : هللا همحر درعس وبأ لا 1 ةلأسم وبع

 ايندلا نم هرهدل ائسش دبعملا رخدا ام هنآ ةيا ورلا ضعب ىق ءاجو

 ٠ هاوسسب هللا هانغ الا هنع ىنغتسا الو ك هايا رهدلا هلس الا

 : ديعس ىبأ ماكحأ نمو : ةلاسم ذهب

 ، دحاو نطب ىف دالوأ ةثالث هنم تدلو دقو ث هنجوز قلط لجر نع لئسو

؟ اهل ضرفب مك هنم :ةيبرتلا تبلطف



_ ٧×. 

 ، ةضيرف هيبآ ىلع مهنم دحاو لكل اهتيبرت اهل ضرفي هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذ لكل ةيبرتلا رجآ نم الدع مكاحلا هاري امك

 6 عضري همآ دنع هل دلو كرنو باغ اذا قلطملا ق : ةلأسم وع

 ؟ مألا تعفر اذا ةيبرتلا هيلع ضرفي نآ مكاحلل له

 ءىننب هلام ف هيلع مكحي الو ٧ هنجح فكئافغنلل ىنثتسيو كلذ هل : لاق

 .ه

 ٠ م دفي ىتح

 “ ةبب رنل ١ نم هم زلي امي موقب ن اك دق هنا : ل انقو مدق ن اغ : تلق

 ؟ ةنيبلاب ىعدي له

 ذوخأم هنأل س ىعدب اميف ةنيبلا هيلعف مكاحلا هيلع تبث اذا : لاق

 نآ ىنبجعيغ 0 مدقي نآ لبق تام نلغ س هنم جورخلا حصي ىتح كلذب

 مل اهيلا ىدأ دق هنأو ، اهيلا ىدؤي ناك هنأ اوحصآ ناف س ةثروملا وعدي

 ٠ مكحلا ىنعم هيلع تبثي

 ء تام نأ ىلا آبئاغ لازام هنآ ةنيبلاب اهاعد ةنيبلا حصت مل ناو

 & هلام ىف هيلع تبثي مث ، ةضيرفلا هذه نم ائيس اهيلا ىدآ هنآ نوملعي الو

 ؟ ةنيب اهعم نكت مل ناف

ىلع ةنيب اهنل حصت ملو ّ هرمأ باغو % هنجح تتامو تام اذا ىنبجعيغ



_ ١٧٣ 

 ىلع فلحتف ث نيميلا اهيلا اودرب نآ الا ، هتثرو لوق لوقلا نوكي نأ اذه

 مهلبق نأ نوملعي ام مكاحلا مهفلح نيميلا اهيلا اودري مل ناخ ، ىعدت ام

 ٠ كلاهلا لام ف ةضيرفلا هذه نم ىعدت ام لبق نم ًاقح اهل

 هتبلط مث ۔ هيبأ ىلع اهدلو ةقلطملا تحرط اذاو : ةلأسم ده

 ؟ هيلع ةيبرت الآ طرش ىلع هايا اهاطعأف

 ٠ هتبلط اذا كلذ هل تطرش ناو ةيبرتلا اهل ناغ

 : ىلع ني ىسوم لاق ٠ دمحم نب ىسوم لات : ةلأسم وج

 ٠ ةيادلا و 6 مداخلاو 6 ةآرملاو 6 دلولا : اويرضب ال ةعبرأ

 ؟ .. كام مث .. .... ةمأ نعو : ةلأ 7

 اهيلا وم هذخآ ةقفنلا ىلا جاتحي دلو اهل ناك ناغ 4 اهسنحل اهثاريمغ

 بأ ناك ناف ث ءىش اهثاريم نم مهل سيلو ث اهدلو ةيبرتب اهوقتعآ نيذلا
 . اهوقتعأ نيذلا ةمألا ىلاوم ىلع ةنوئملاف ارح دلولا

 ث هللا همحر نسحل ١ نب دمحم هلل ا ديع امأ تلأس : ةلأسم وع

 اهل زوجب له ت اهجوز وأ قلطم نم اهدلو عضرت تناك اذا ةآرملا نع

 ؟ آرجأ هبلع ذخأنو ايناث ًانابيص هعم عضرت نأ

نم اهل هيلع بجي امب ىلوتم ريغ اهدلو ةنوئم همزلي نم ناك نا : لاق



_ ٧٤ 

 نم لصف اذا الا هريغ هعم عضرت نأ اهل نكي مل ؤ ىبصلا اذه ةيبرت

 وآ اهقحب ايلونم ناك هريغ آدحأ عضرت الغ.ءعىش لصفي مل ام امأو ى اهدلو

 ٠ اهل اهفصنم

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ' : نسيمخ نب رصان خيسلا نع : ةلأسم د

 % هنم اهدالوأل ةوسكو ةقفن وأ ةيبرت اهقلطم نم تيلط ةآرما فو

 ء مهايا و انآ لكآو س ىدنع ىدالوآ ديرأ س ءىش ىدنع ام ريقف انآ : لاقف

 اوراتخاو نولقعي وأ س رايخلا نولتعي ال دالوألا ناكو ث ةآرملا ضرت ملف

 وأ ث مهلل ةيبرتلاو ةوسكلاو ةقفنلا ميلستب مهيبأ ىلع مكحيآ ، مهمأ

 ؟ اهل ملسي نأ ىلا سبحي

 ربختو ، هيلع سبح الغ آرسقم آريقف ناكو لام هل نكي ملا ا ذا : لاق

 تعاش ناو ، اهل مهيبأ ىلع ءىش الو ك اهعم دالوألا تدا أ اذا ةآرملا

 ث كلذ مهل هيلع ضرغي نآ تبلطو ، اهوراتخا نا : ضعب لاقو ع هعم مهتلعج

 ى كلذ اهلغ رسيأ ىتم هيلع انيد ةنوئملا كلت نوكتو ث اهلام نم ممهنومت ن نآو إ

 : ىحبصلا : ةلأسم وده

 % نامهرد ريقفلاو ح مهارد ةثالث رسوملا ىلع ةيبرتلا فق دجوبو

؟ ال مآ هب لومعملا ا ذهآ ء فصنو نامهرد طسوتملاو



_ ٧١٧٥ 

 ح اباوص هاريو ايأر ردقي نم لكغ ، هيلع ام امأو ، اذه ليق دق : لاق

 مكحي نم ضعب تعمسو هب مكحلا زاج رظنلا دوهجمل هللا ىلا هب برقتيو

 . ملعأ هللاو ، ةيرالب مكح اضعب :نأ بسحأو ث ةخاسث فصنو ةيرالب

 : ناديبع نبا : 7 د

 بألا ربجيو ، هعضرت ىذلا اهدلو بآ ىلع ةيبرتلا اهل ةقلطملا نا

 دجوي الآ الا س كلذ اهلغ هعضرت نآ تبأ ناو س ةيبرتلا ميلست ىلع

 . ربجت اهناف ى همآ ىدث ريغ ًايدث لبقي ال ناك وآ ع اهريغ هعضري نم دلولل

 ٠ هيبأ ىلع ةيبرتلا اهلو ء هعاضرا ىلع

 % لوقلا رثكأ ىلع اهجوز اهقلط ذنم ةقفنلا اهلف ء لماحلا ةقلطملا امأو

 ٠ ملعأ هللا و

 ؟ تيآو همطغت نآ : همأل دلولا بآ لاق اذاو : ةلأسم ده

 .اهلو ، لوقلا رثكأ ىلع ناتنس هاهتنمو هماطخغ تقو الا كلذ هل سيلف

 ؟ كلذ اهل له ع هيبأ ىلا اهدلو ملست نآ ةقلطملا مألا تدارآ ناغ : تلق

 ملو ّ عاضرلا دح ف نوكب نأ الا اريغص ناك ولو س كلذ اهل : لق

 ةوسكلا نه هل جاتحي ام هلو \ هعاضرا ىلع ربجت اهناف ، ةعضمر دجي

( ٠ ملعأ هللاو ، نينيعلل لحكلا و



 س ٧٦

 ٣ سبمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم :

 نأ تعداو ث اهنم هل نيال اهقلطم نم ةقفن ديرت تعدا اذا ةقلطملاو

 همطغت ملو > نالوح هيلع لحي مل هنأ بألا ىعداو % هتمطغ دقو ئ نيلوح هل

 ؟ مكهحلا ام ء ةنيب حصت ملو

 املومت لوقلاو ث نيلوحلا لبق ةيعدم ىهو ، بكلا لوقت لوقلا : لاق
 ٠ نيلوحلا دعب

 ركنأو ۔ هيبأ اضرب نيلوحلا لبق هتمطغ اهنآ تعدا اذاو : هل تلق

 ؟ نيمي هيلع ، ضري مل هنآ بألا

 ٠ نيميلا هيلعف هيلع تبث دق قحلا ناك نا :: لاق

 لاق اذا نيلوحلا مامت ىلا هعضرت نأ اهينع مكحيآ فلح اذاو : تلق

 ؟ هماطغب ضري مل هنا هوبآ

 نم كالهلا نم ررضلا هيلع فيخو ، ةعضرم هل دجي مل اذا : لاق

 ىرب امك . رجألاب نبلوحلا مامت ىلا كلذب اهيلع مكح 6 هعاضررا اهكرت

 ٠ لودلا

ىلا اماعط همعطت امناو ، نبللا اهنم بهذ اهنا : تلاق اذاو : هل تلق



. ٧٧7 

 هيلع مآ ك ٥ زرب امل ةقفن هل اهيطعي نأ هيبأ ىلع مكحيأ 6 نبلوحل ١ م امن

 ؟ نيلوحلا مامت ىلا كلذ نم رثكأل عاضرلا ةرجأ

 ناكو ص هوجولا نم هجوب هعاضرل نبل اهب سيل نأ حص نا : لاق
 لودعلا ىرب امك كلذ ردقي هيلع هلف ئ هتوقل هيفكي ام .ردقم ماعطلا لكأي

 ٠ ملعأ هللاو ، هب ةفرعملا لهأ نم

 : ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيسلا نع ؟ ةلاسم ه

 اهقلطو س هدعب جوزتت الآ ىلع هدالوأ ىبرت نآ ىلع هنجوز قلط نميفو

 دعب تدارأ مث ث ةقلطم اهنآ ىلع اهلزتعاو هنع تراسو ع طرشلا اذه ىلع

 مكحلا ام س جوزتت نآ اهل ىضرآ ال : قلطملا اهل لاتغ 0 جوزتت نأ ةدم

 ؟ امهنيب

 كلذف اهيلع طرش ولو ك اهل هللا هحابآ ام هطرش اهيلع مرحي ال : باوجلا

 دق امو ص اهنم ةيطع وه هدالوآ هل ىبرت نآ ىلع هطرسشو ، لطاب طرش

 ةعجرلا اهلو ، تعجر اذا ةرجآ الو ح هيف عوجر اهل سيلغ س هيغ مهتناع

 . مهناعت مل دعب اميغ

 اهتاناعم انهاه زاوجلاب الا تبثن ال ةيطعلاو ، ةيطع كلذ اهدعو نأل

٠ ةعجرلا اهيف اهلغ س اهنم اهزرحي مل هنأك ةلبقتسملا امأو ، ةيضاملا



 ء قالطلا ظفلب كلذ فرعيف ، اهتالط ىف اهادص طرل نم كلذ ناك ناو

 الف الاو س هدالوأ تاساقم ف ءانع اهقادص نوكي نأ طرشب اهقلط اذا هنأ

 تبثي ال نكلو هب قلطت طرش اذهغ س طرشلا اذه ىلع اهتالطو ث اهقلطي

 وه كلذل وآ هل اهادص عفدو ث ةيطع وه اهدعو نأل ، تعجر اذا اهيلع

 هيخ اهل ةعجر ال امناو ى ةعجرلا هيف اهلف اهزرحي مل امو ، اهدعوو ؤ ةيطع
 ٠ ملعأ هللاو ، هدعب وأ قالطلا دنع عوجرلا لبق هضبق اذا

 :9 عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم وبع

 ؟ رجأب الا هدلو هل عضرت الآ تدا رأو 6 هنأ رما تدلو لجر ق

 ني دمحم هلل ا ديع وبآ لات 6 آرجآ اهل اوري ملغ حبسمو مشاه امأ و 6 لاق

 ٠ عجر ٠ ذخأن بوبحم نب دمحم لوقب خسانلا لاقت \ كلذ اهل سيل : بوبحم

 : نسحلا ىبآ خيسثلا رصتخم نمو : ةلأسمم ده

 لاح ق اهلغ 6 ةقلطم وأ ةجوز تناك ةعضرم ةآرما لكل ةقفنلاو

 نامهرد رهش لكل ةرجأ اهعاضر ةيبرت ةقلطملل اولاقو س ةقفنلا عاضرلا

 ٠ ةنتفنلا اهل نآ انيأرو ح كلذ رثكأ مه ارد ةثالث ىلا

ناو س نوكي ام ىلع ةرجألا اهلف ةرجألاب عضرت نمم ةدلاولا ريغ امآو



_ ٧٩ . 

 تام اذا. ثزا ولا ىلعؤ ۔٨: كلذ .اهلخ ةآرملا اضرب ةرجآ ىطعأو . قفنأو نسحأ

 . :".نإ , ء . عاضرلا ةقفن ىف كلذ لثم بألا
- 

 هلعل _ :وه ثراولا نآ ىرصب ه دآ ىذلاو ىبصلا ثراو : ليق دفو

 : كلذ حجر تام املغ 4 عاضرلا ىف ةقفنلا هيلع ناك ىذلا كلاهلا لام ثرا و

 ناك اذا هنأ كلذو 6٧ هيبأ لام ثرو ىذلا دلولا وهو س لاملا ثراو

 ٠ .ةقفنلا تبلطف \ هعضرت ةدلاو هل

 نم اهدلو ريغ ىلع اهل ضرفي الو ، اهدلو لام ف اهل ضرفي امناغ

 ىه هتدلاو عم هلام ف ميتيلا ةقفنو “ ملعآ هللاو ، هلام كرتيو ؤ هتثرو

 ٠ هب ىلوآ

 ؟ هذلو ىلع ذلاولل بجني اميف تركذو : ةلاسم د

 نيدلاولابو ) : هباتك ف ىلاعت ,هللا ركذ ام هيدلاول دلولا مزلي :لاق ,

 ةيصعمب هارمأي نآ الا امهتعاطاو هيدلاو ىلا ناسحالا هيلعغ ( ناسحا

 امهيلع قفن أ نيريبقغ اناك 7 ناو 6 امهل هح انج ضفخيو . امه رب هبلع و 6 هنل ١

 : لانق هنآ آ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دننو ء امهل ةلصلاو س ده دهاعتلا و

 ٠ « ةدلاوللا مدق تحت ةنجلا >

 ٠ : نئاهزلا باتك نمز : ةلأسم دهب ذ

 نيدلاب ةفرعم امهل ,سيلو 6 ليمجلا الا هيدلاو نم فرعب ل لجر نعو

؟ ال مآ امهيلغ محرتيو امهل رفغنسيب نآ هل زوجيآأ 6 لم اكلا عرول ١ و



 ملسم ا ىلولل الا توملا دعب زوجب الو س كلذ امهل زئاج امهتايح ق : لاق

 ٠ ىلاعت هللا رمآ امك

 ك همساب هيمسي الآ ٥ دلو ىلع دلا ول ١ قح نم ليقو : ةلأسم .

 7 هنذاب الا هسلجم ف ملكن الو ئ هيأرب الا ةالص ق الو قيرط ف همدقتي الو

 هيلع .طقسي نآ افوخ هتحت وهو تيب قوف ىشمي الآ هقح نم : لبقو

 ٠ هيشم نم هيلع هريغو رابغ هنم

 ( انسح هيدلاوب ناسنالا انيصوو ) : هركذ كج هللا لات : ةلاسم ج
 هدجي نأ الا هادلاو دلو ىزجي ال ا : ملسو هبلعهللا ىلص ىبنلا لاقو

 ىلع ةدلاولا رب »ا : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو «ا هقتعيو هيرتشيف اكولمم

 : لاق هللا لوسر اي مل : هل ليق « ةباجا عرسأ امهنتوعدو نافعض دللا:ولا

 امهربي نأ امهرب ةلمجو س طقست ال ميحرلا ةوعدو « بألا نم محرأ امهنأل »

 . نيتيمو نييح

 مايقلاو ز ةمحرلا حانج ضفخو ء امهتوعد ةباجاو ث ةعاطلاب ةايحلا ىفغ

 ء المآ ةيالولل اناك نا امهالوتيو ، جئاوحلا نم هيلا ناجاتحي امبو امهب
٠ امهعيشيغخ توملا دعم امأو



_ ٨٧١ 

 . : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيسلا باوجو : ةلاسم ده

 امهتفلاخم هعسنتأ ث امهتعيض ى هادلاو هبلع ارمأ اذا دلولا ىف كلوق ام

 لك ىف هيدلاو عيطي نآ دلولا ىلع رثألا ف اندجو انأل ، نيريقف وأ نيينغ اناك

 نا تيآرآ:۔ هانعم انغرع الو س كلذ انبلع لكستأ امبرو ث ةيصعملا الا ءىش

 ء ةيصعم هيف سيل امم ايندلا رومآ نم ءىش نود ءىش ف هل امهرمأ ناك

 ءىش ىف همزلت مأ ، ةيصعملا ىوس ام لك ىف هيلع ةمزال امهتعاط نوكتأ

 ؟ كل ذ انم حرص هلا ةعيض ق دلول ١ ١ ذه امي رو ؤ ء ىن نود

 وه هللا ةعاط نم ء ىش لك سيلو % لك ق ةم زال هللا ةعاط ن ١ : ب ١ وجل ١

 ء ةمزال نيدلادلا ةعاط كلذكو ى هيلع مزال وه ام الا همزلي الو س هيلع ضرف

 ء هيلع مزال ريغ وه ام اهل دؤب مل اذا و ؤ ريغال مزال وه ام الا هسزلي ال و

 ٠ لئ اسول ١ نم ًاصوصخم ائيش هلل دؤب مل اذا امهاصع هنأ هيلع مكحي الخ

 ءاداب هدابع رمأ ىلاعت هللا نأ عم ع ىلاعت هلل صاع هناب هيلع مكحي الخ
 ءادأ ىف هيدلاو ةعاط دلولا مزليو ، مهيلع هنم بوجولا ريغ ارمأ لئاسولا

 نم امهل هئادأ ىلع رداق وهو ء ءادألا كلذ كرتب امهيلع ررض وه ام
 ٠ امهنع هتاسأ عغرو امهيلا هنم ناسحالا

 ٠ كلذك امهتلاح ف همزل امهلوع ىلع ردان وهو

( ١٢ ج نئازخلا _ ٦ م )



_ ٨٢ 

 همايق كرت امهيلع ررضو امهضرمب مايقلا ىلا اجاتحاو اضرم نا كلذكو

 ررضلا كلذ عغر همزل امهيغ هكرت ببس نم ررضلا امهقحلي رمأ لكف ، امهب

 صعي ال امم ءىن ىلع ةناعا وأ بارش وآ ماعط نم هبابسأ نم هعفري امب

 ١ هن ىل اعت هلل ٠

 موقي نآ هنأ ديريو ناينغلا امهو ، ريقفلا وه ناك ول الثم امآو

 لوقي وآ س هلوعب هنم هابلط ام رضيو هاليعي ملو امهتراما فو ، امهلا ومآب

 ٠ كلذ هبشي امو س همزلب نم

 ء هسفنب رضي نأ هل سيل هنأل ، امهتمدخ ف نوكي نأ هيلع سيلف

 ء امهيلع ررض ال امم هنم هابلط اميغ هيدلاو ةعاطب هلوع همزلي نمب الو

 نادجي ال اناك ناو ع هريغ ناردحيو ، هنم هابلط ام لعف ىلا امهبجي مل نا

 هرضت امهتباجاو س سفنلا ىف ال ع لاملا ف الا ررض ىلا امهب غلبي الو ث هريغ

 . هلوع همزلي نم لوعو 0 هسفن لوع ىف

 مل اذا امهرضي ال اميغ امهتعاط هيلع سيلخ س هل حلصألا ناك وآ

 ميلعت نع الثم هنيد ىف هل حلصألا هلغسث نع هعنمي هتباجا فو ع هيغ امهبجي
 ىلع قلطب ال ىصاعلا نأل 6 امهل صاع اذه هعانتماي ىمسي الو 6 ملعلا

 سيلف ، هيلع مزالب سيل اميغ هعانتماو ، هيلع مزاللا ىدؤي نميف الا دحأ

 ح هسايق ىلع هنأل هلتصافت عيمج ىلع ىتأي لمجم ١ ذهو 6 قرغلا مهخاغ صاعب

و ١ هلل ١ ملع ٠



. ٨٣ 

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم ه

 ةخسن _ هسفن نع زجعلا دح ف راصو ، ضرم وأ نمز نم لكو

 ىلع هتوسكو هتقفنغ لام هل سيلو ، هسفن نم زجعلا دح ف راص وأ

 لام مهل ناك اذا كلذو ، لام هل ناك ول نأ هنم مهثاريم ردنت ىلع هتثرو

 ؟ فالتخا كلذ ىفف مهل نكي مل ناو

 امهنومعطي نادلاولا كلذكو ، مهل ةمزال هتقفن : ىراوحلا وبأ لاق

 نوغلكي الف ، لام مهل نكي مل ناو ، نوسنتكي امم امهنوسكيو ع نولكأي امم

 . مهنتاط قوغ مهنوفلكي مل _ ةخسن _ مهتقاط قوف

 امهدالوآ ىلعغ س لام امهل نكي مل ناغ نادلاولا امأو : ةلاسم ده

 نكي مل ناغ ، لام امهدالوأل ناك اذا نيحيحص اناك ولو امهتوسكو امهتقفن

 ىلع ناردقي ال دح ف انوكي نأ الا امهسفنأل هللا اقزرتسا ، لام امهدالوأ

 مايقلا مهيلعغ ، كلذ ىلع نوردقي امهدالوأ ناكو ، فعضلا نم ةبسكملا

 ؟ امهرمأب

 غ ءانعلا امهيلع لمحي نآ نيدلاولا ىلع ىرأ ال : ىراوحلا وبأ لاق

 ناف & امهيلع نوقفنيو امهدالوأ بستكي نكلو ء لام امهدالوأل نكي مل ولو
 نوردقي امهدالوأ ناك اذا اذه & مهنع كلذ حرط امهل بهو وآ 5 ًائيسث ايسىتكا

٠ مهيلع ءىش الغ كلذ ىلع نوردقي اونوكي مل ناو س ةبسكملا ىلع



_ ٨٤ 

. 
 ءىن اهدالوأ ىلع سيلو ، اهجوز ىلع اهنتقفنف جوز مالل ناك ناو

 : هللا امهمحر ىلع ىبأ ىلا هللا دبع ىنأ باوج نمو : ةلاسم ذهب

 ذخؤب له 6 راغصو رابك دالوأ اهلو 6 تجاتحا و تفعض ةآرما نعو

 ؟ ,رابكلا ىلع اهتقفن امنا مآ ؤ اهتقفنب راغصلا

 لام نم معطتف لام رابكلل نوكي الأ الا رابكلا ىلع اهتنوئم امناف

 ٠ فورعملاب راغصلا

 % راسي وأ لام رابكللو راغصلل ناك اذا ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 ٠ مهلاومأ ف مهيلع ةقفنلا تناك

 دحاو ىلع تقدصتف نينب ةتالت اهل ةآرم ا نع هنلآسو : ةلأسم وج

 6 رمعلا لذرآ ىلا تعجرو كلذ دعم تريك اهنا مث 6 نيرخآلا نود اهلامب مهنم

 ايطعي مل ناذللا ناوخألا اهل لاقغ ث اهولوعيي نآ اهدالوأ ىنا بلطت تناكو

 ؟ هيتيطعآ ىذلا كنباب كيلع ئيس

 تسلجو & اهدلو تطعأ اذا تعنص ام سبلو آعيمج مهمزلي : لاق

 . الدع كلذ ناك ةقفنلا اهلام تطعآ ىذلا مزلأ ولو ث ةريقخ

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا ديع ىبآ با وج نمو : ةلأسم وبع

ذخأي نآ دارأ ام هل غلاب دلو هلو س ةجوزو دالوآ هلو « ريقف لجر نعو



_ ٨٥ 

 هركف راغصلا هدالوآو 6 هنجوزو هقن ىلع قفنيغق ك غلابلا هدلو لامن ه

 ؟ غلابلا هدلو هيلع كلذ

 ةنوئم هيلع سيلو ك هنمدخو هنوسكو ٧ هدحو هنغقفن ال ١ هيلع ىرن الغ

 ٠ هدالوأ الو 6 هدلاو ةجوز

 راغص ةوخا ناك اذا : هب باجأ ام ضعيهي:فق هللا همحر ىلع ىبأ نعو

 ذخؤيو ، مهمع ىلع مهتقفن نوكت نآ مع مهلو ص ءارقف اوناكو س نوثراوتي

 ٠ مهغولب ىلا هل مهيلع انيد كلذ نوكي نأ رن ملو كلذب

 سيل : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو ؤ هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 . ةوخالا ةقفن معلا ىلع

 ٠ عجر ٠ ذخأن لوقلا اذهم : خسانلا لان

 قفنأ نمو ي نامثع ىبآ نع ىراوحلا ىبأ دييقت ف تيأر : ةلأسم ده
 6 كلذ ريغ وآ 6 دالوأ وأ ةوخا نم هننقفن ةخسن ن هلوع همزلي نم ىلع

 قفنأ ىذلا ناخ & مهلام بيصأ مث رتتسم مهلامو ، الام مهل نأ ملعي ملو

 ٠ كلذب مهذخأيغ ، مهيلع قفنأ امب مهيلع عجرب مهيلع

 نأ دعب لاملا اوباصأ امناو س لام مهل سيل ناك.نا تيآرأ : تلق
 ؟ ءىشب مهيلع مجري له ص اوفتكا

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



٨٦ 

 ىلع ، ريقف معو ةينغ مآ هل تناكأ ميتيل ا نع لئسو : ةلآبسم د

 ؟ هل ضرفي فيكو ؟ هتقفن نوكت نم

 ٠٧ هنم امهثاريم .ردقت ىلع معلاو مألا ىلع ضرفب ليق هنا ىعم : لاق

 هنا ليقو ٨٧ هنم امهثاريم ردنب ذخؤنو ء معلا ةصح ردقب مألا نع .طحيو

 ٠ امهنم ريقفلا نود اهلك هتقفن امهنم ىنغلا ىلع نوكي

 مألا ىلعو ‘ ناثلثلا معلا ىلع اثالثأ امهنيب ةقفنلا : خسانلا لات

 ٠ عجر ٠ ذخأن اذهبو 6 ثلثلا

 نمو 6 نونجملاو نهرملاو 6 دعقمل او ىمعألاو ميتيلا نعو : ةلأسم وبع

 ؟ ةوسكل ١ و ةقفنلا مهل مهتثرو همزلب له | ه ىفن لوعب نأ عيطتسي ال

 لثم المع نولمعي نمزلاو دعقملاو ميتيلاو ىمعألا ناك نا" : تلق

 ةقفنل ١ مهل مآ مهتنوثم نم نوكي له 6 كلذ وحن وآ ةط ايخ وأ 6 فيقسل ١

 نا ميتيلا كلذكو ء ائيش نودري اوناك ولو ، مهئايلوأ ىلع ةمات ةوسكلاو

 ؟ هتقفن نم نوكي له 0 بسك هل ناك

 ناغ ح مهتثرو ىلع مهتنوثم تركذ نيذلا ءالؤه امف تفصو ام ىلعغ

 4 فورعمل ا نم ء ىشثب ساانلا نم دحأ مهلصو وأ 6 مهتبسكم نم ائيش ١ وباصأ

٦ . مهيلو نع مهتنوئم نم آعوخرم كلذ ناك



_ ٨٧ 

 مهدالوآ ةنوئم مهيلع سيلو ث مهنايعأب هنوثريب نم ةثرولا ىلع امناو

 مل ءارتتف مهتثرو ناك ناف ع مهتنوئمو . مهلوع مهمزلي نيذلا مهجاوزأ الو

 ٠ مهتنوئم اوغلكي

 براقأ 6 براقألا لوع همزلي لجر ق لاقو : رثألا نم : ةلأ_.سم وبع

 ؟ هلوع همزلي نم ةلزنمب مهلك مهنآ ريغ ضعب نم مهيلا برقآ مهضعب هل

 مهلوع ىلع ردقي مل ناو ڵ كلذ همزل مهلك مهلوع ىلع ردق نا هنا

 ناك نم لك © برقألاف برقألا همزلي امناغ ضعب ىلع ردغو اعيمج

 ١ مهلك مهلوع ىلع .ردقي مل اذا ، ب رقأ هيل ٠

 : هللا ديع ىبأ ب ١ وج نمو : ةلأسم وبع

 له ت لام مهلو © هيبآ نم ناوخآ هلو س كولمم هدلاو ىبص نعو

 ؟ ةقفن هل مهيلع

 هل نكي مل اذا ى هتوسك الو هتقفن مهمزلن سيلف آرح ناك اذا : لوقأغ

 . مهيخأ لام نم مهيلا ثاريملا عجر هدللا و تام اذاغ 4 ايح هدلاو ماد ام لام

 ٠ هنوسكو هتقفن مهمزلتنو اذه

 اورتشا لام هلو 6 ا ذه مهوخأ تام ولف 6 ايح مهدلاو ما دام امآو

هنمث دعب هنم لضف ناو ، مهوخآ هفلخ ىذلا لاملا اذه نم مهدلاو



 ۔ ٨٨

 مهمزلت ال كلذلغ س ثاريم هيغ ةوخالل نكب ملو « هيلا عفد ءىش هب عايب ىذلا

 ٠ هدلاو تومي ىتح هتوسك الو س هتقفن

 اذه لثم ى ديعس ىبآ خيسثلا باوج نم ظفحن ىذلا : هريغ نمو

 ة افالتخا

 ح ؟ديبع اوناك اذا دلولاو ع نيدلاولا ىلع ثاريملا سبحي : لاق نم لاق

 ٠ هللا دبع وبآ لات امك وهغ لوقلا ىنعم ىلعف

 دعب نم هتثرول ثاريملاو « دحأ ىلع ثاريملا سبحي ال : لانق نم لاقو

 هثاريم دلاولا مرحو س باتكلا مكحب مهل تبث دق هنأل ، رارحألا نم هدلاو

 دبعلا رحلا ثري ال » : لاق اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا مكحب

 ٠ « رحلا ديعلا الو

 نود هنوثروي مهنأل ، هتقفن مهيلع نآ جرخي لوقلا اذه ىنعم ىلعف

 نا قحلا قفاو امب الا انلق ىذلا ىأرلا اذه نم ذخؤي الو ، هدلاو

 ٠ هللا ءاش

 : ىحبصلا هربغ نمو : ةلأسم وج

 ءارقفغو ءاينغأ مهثربي نم ناك اذاو 6 مهثري نم ىلع ماتيألا ةقفن نا .

٠ ءاينغألا ىلع ةقفنلا عيمج نا : لوقف



_ ٨٨٩ 

 اوناك ناو ي ءارقفلا بيصن ردقب مهنع طحنيو س مهييصن ردقب : لوقو

 ء نيملسملا لام تيب نم مهيلع قفني نآ زئاجو ء ءىشب مهيلع مكحي الغ مهلك

 ٠ ملعأ هللا و

 بتبجي له ‘ آريقف بأل ١ ناك ١ ذا نبال ١ دالوأ ف و هنمو : ةلأسم وع

 ؟ ال مآ مهتقفن ةدجلاو دجلا ىلع

 دجلل ثاريم الو ، ثاريملا ردنت ىلع بجت ةوسكلاو ةقفنلا نا : لا

 . ٠ ملعأ هللا و ك ةوسك الو هيلع ةتفن الو 6 ايح دالوألا بآ ناك ا ذا

 ؟ غلبلا ثانالا هدالو امأو : هريغل : ةلاسم ده

 لوقو ، نجوزتي مل ام نهلوع همزلي لوقو ث نهلوع همزمب ال : لوق

 . نهتبسكم دمب نهتنوئم نم صقن ام همزلب

 ؟ نعنتماف ، نهئافكأ نم جيوزتلاب نبلط ناو

 ٠ ملعآ هلل ا و 6 نيبأ ىلع ةقغذ الآ نبيو 6 جيوزتلا نم نمبخ

 : ىلمازلا : ةلأسم د

 تمادام تغلب ولو ، اهيبأ ىلع ةنبالا ةقفن نا : لوقي نم لوق ىلع امآ

 & اهنوسكو اهتقفنل اهيزجي الام اهعم نأ حضي مل اذا هنأ ىدنعف ع جوزتت مل
. هبلع ةننلعنت اهنوسكو اعن:تفنمغ



_ ٨٩٠ 
١ 

 ىلع ردقت ةحيحص تناكو ، تغلب :اذا اهنا : لوقي نم لوق ىلعو

 بجوي الاح تعدا .اذا ةيعدملا ىه اهنأ ىدنعف ، اهتقفن.هيلع قلعتت مل ةبسكم

 ٠ ملعأ هللا و 6 كلذ وه .ركنآو ئ اهتقفن هبلع

 ىلع ردقت تناكو س لام اهل نكي مل اذا: مالا امآ : ةلأسم دج

 مكحلا ىفف 6 اهتقفن ىلع آرداق اهنبا ناكو 6 جوز اهلا نكي ملو ء ةيسكملا

 : فالتخا اهتقفنب هيلع

 امأو ث اهتقفنب هيلع مكحلا زاج ةبسكملا ىلع ردقت ال تناك ناغ

 ىلع مكحي مل لام اهل ناك وأ ، ةبسكملا ىلع ردقت تناك اذا تخألا

 « ٠ اهتقفنب اهيخآ

 ىلع مكحلا زاج ء ةبسكملا ىلع ردقت الو ث لام اهل سيل ناك ناو
 ؟رداق ناكو ى هلبق تتام ول نأ اهثري ىذلا وه ناك اذا اهتقفنب اهيخأ

 وهو ض نيملسملا ضعب لوق ىلع كلذو 0 اهيلع لضأ عيب الب اهتقفن ىلع
 ه ملعأ هللاو ؤ ىنبجعي ذلا

 : ىلمازلا : ةلأ سم وه

 لثم ةقفن مهل دلاولا مزلتآ ث اوغليي مل اراغص اوناك اذا دالوألا فو

، كلذ هابأو ةرذ مه اولكابخ ارب وه لكآ نا ديبعلا لثم هلثم وآ ، هلكأي ام



_ ٩١ 

 تانبلا كلذكو ث رمتلا رئاس مه اولكأيو ڵ وه لكأيلضرغفلا رمتلا لثمو

 ؟ هيلع سيل مآ ك جاوزأ نمل نكي مل ١ ذا ك ةوسكو ةقفن مهل همزلتأ 6 نغلب ١ ذا

 مهل نكب مل اذا راغصلا هدالوأ ىلع قفنب نآ 1 ىلع نا : لاق

 نولكأي هيدي ىلع مهتقفن تناك ناغ ، كلذ ىلع ردقي وه ناكو س لام

 ماعط ىأيغ . بألا ىلع ةدودحم رغ ةنفن ٥هذهغ & ماعطلا نم مهل هلمعي امم

 ٠ كلذ نم رثكأب نوملسملا هيلع مكحي مل رب وأ ةرذ نم مهعبشأ

 نكب ملو 6 كلذ نود مهمعطآو 6 ماعطلا نم بيطلا وه لكآ نا و

 روكذلا ةقفن تلطب اوغلب نا امآو ث ةلزنلا سيسخ وهف رذع هل

 ملعآ هنلا و نهيفغ تانب مهنم ٠ ملعأ هللاو ڵ فالتحا نهىفغ تانعلا امأو ؤ مهن

 : ىحبصلا : ةلأسم د

 : مهيبأ ىلع دال وألا ةنفن ق فلتخمو

 ذختي دلا ولا ىلع اهموزل عامجاب سيل : هلا همحر : دبعس وبآ لاق

 . ملعأ هللا و ز ةقفن دلاولا ىلع سيلف لام هل ناك اذا : ليق هنأل انيد

 : ناديبع نبا : ةلأسم وع

 ٠ ملعآ هللا و ح لكأم لثم هدلاو هيلع قفني هناخ دلولا امآو

 اهيغ هل نوكب ةمدخ دلولا مدخ نا امأو : هنمو : ةلأسم وج

٠' ةقفنلا نم عفرت الو ، هل دلولا ةرجأ نا : لاق نم لاقف ، ةرجأ



_ ٩٢ 

 دعب ىقب ام بألا ىلع نوكيو ى ةقفنلا نم ةرجألا مغرت :. لانت نم لاقو .

 ٠ ملعأ هللاو ، باوص نيملسملا لوق لكو ث ةرجألا

 هدلو هقفن ىلع ردقي اينغ نكي مل اذا دلاولا : هريغل : ةلأسم ده

 عم آميرغ نوكيو ، هيلع ضرفي لوقف ى هدي ف .راسي وأ لام لصأ نم
 ٠ مألا تثيضر اذا ءامرغلا

 نا : لوقو ث ةرسيم ىلا هيلع ربصت وأ ث هدلو هيطعت اما : لوتو

 اهل ملسمب : لوقو ئ هيلع ءىش الو هنذخأ تءاش نإ و 6 ٥ يإ هنطعأ تءاش

 ٠ ملعآ هللاو 6 هرلغو ردقي ام

 % هنوسكو هنب ١ ةنقفن نم هم زلب امب فألا ١ مقي مل اذا و : ةلأسم ويج

 ١ ؟ هغولب دعب هيلع مايق هل له

 اميف الا ، لبقتسي اميخ هل هيلع مكح هغولب دعب هبلاط ناغ ع ال : لان

 لبق نم همزلي اميخ دلولا' كلذكو ث ىلوتف ث هيلع مكح نوكي نأ الا ، ىضم
 ٠ ملعآ هلل ١ و . ٥ دل ١ و

 نا غلب اذا : هيبأ ىلع ةوسىكلا در ىبصلا ىلع لهو ة ةلاسم دهب

 ؟ هنم اهبلط

، ثانالا ف فلتخيو ، مكحب اهايا هاسك ناك نا هيلع اهدري معن : لا



 نل _ ٩٣

 مكح الب اهاسنك ناو ك ئلوألا :ذخأ هلغ اهرتغ نهونسكي نأ دارأ نا امأو

 ٠ ملعآ هللاو ث ةيطعلاو :لحنملا ةلزنمب وهغ طرش الو

 ٤ رسيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم د

 دلولا يعداو 6 ةوسكو ةقفن هنم ديرب هدلو نم ىكش اذا دلاولا ق

 ::ه =؟ نيميلا ظفل امو ؟ هنيمي غم هلوت لوقلا نوكيأ ، مدعم هنآ

 ناف ا ّ : كلذل ةنيبلا دلاولا ىلعو ّ , مدعم هنا دلولا لوقت لوقلا نا : لاق

 اذا ضعب ْلون نم هيلع نيميلا ةزاجا ولخت الغ هنيمي ىلا لزنو ث اهزجعأ

 كلذ ىلع دلاولا. تأي ملو ء مدعم هنأ دلوملا ءاعداو ةنوئملا هدلاول هيلع تتبث

 ٠ ةنيتلاب

 هدلاو ةنوثم هنف هيلع بجت"ام لاما نم كلمي ال هنأ فلح ناو

 ٠ فاك وهخ

 مهنم 6 ثاناو روكذ نم دالوآو. 6.0 ةجوز دلاولا اذهل ناك ناو : تلق

 لام الو عضري نم مهنمو 6 غلاب ريغ مهنمو 6 ريقغ مهنمو ئ ىنغ غلاب

 ىلع هتقفن نوكت ء افئاغ مهنمو ح ضيرم مهنمو 6 غلاب ام ريغ ى ذلا ىدنع

 ريغ وآ غلاب ناك 6 مهنم ىنغلا :ىلع مآ ك ثاريملا نم هبيصن ردقب دحآ لك

 ؟ رضاح.ريغ وآ ناك آرضاح ث غلاب

 ىف تام ول نأ هثاريم ردقب مهنم دحاو لك ىلع : نيملسملا ضعب لاق

. .رثكأ لوقلا اذه لعلو س مهنم ىنغلا ىلع نوكي لوقو س كلذ هتقو



_ ٩٤ 

 اذا ، اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفنك هدالوأ ىلع دلاولل ةقفنلاو : تلق
 بجي امو ، كلذ هللأ س تيب ىف هدحو نوكيو ، هدلو نم ذخأي نأ دلاولا دارأ

 هنأ هدلاو نم دلولا ىكش اذاو ، نكسلا ، ةنس لكل ةوسكلا نم هل

 ؟ كلذب دلاولا ىلع مكحي ث هنذاب الا هلام نم ائيش ذخاي الو ، لكاي ال

 امأو ت هيفكي ام ردقب هلام نا لوقو ع كلذك ةقفنلا هل لوقف : لاق

 دلولا ىلع كلذ تبث اذاو اندنع نوكي ادح كلذل ملعأ مل ةوسكلاو نكسلا

 ٠ اهملع ررض ال ثيحب ئ كلذب ةفرعملا لهآ نم لودعلا ىرب امكف هدلاول

 & نيملسملا رمأب ماوقلا هاري امك هدلاول هيلع ام دلولا ىدا اذاو

 ريغب ائيش هنم ذخأ ناغ ضعب لوق ىف هلام نم ذخأي نأ دلاولل سيلف

 ٠ ملعأ هلاو ، ضعب لوق ف هنامض همزل ك هقاقحتسا

 ىنازلا هيبآ ىلع ةنوئم هل بجت له ىنزلا دلو : هنمو : ةلاسم ه

 ؟ هثفا نبيو هنيب اميغو > مكحل ١ ق همأب

 . فالتخا هيغ : لاق

 : ىلمازلا : ةلأسم ده

 ؟ هدلو لام عبب هل زوجي ىذلا ىأللا رخخغ دح امو

نيد وآ ، هتقفتل هيلا .اجاتحم ناك اذا الا كلذ ف آدح ملعأ ال : لاق



_ ٩٥ 

 ىلع ناك. اذاف ى هدالوآ. لام الا هنم هيضقي ام دجي ملو همزل دق

 ٠ ملعآ هللاو ؤ لوقلا ضعب .ف عاب اميغ هيلع ةعبت الف اذه

 ىوق هنا الا : ريقخ ناك اذا دلا ولا فو : ىحبصلا : ةلسم وه

 ؟ ىنغ هدلوو > ةيسكملا ىلع

 ولو 6 هنبا ىنغ مم ةمدخلا بكلا ىلع لمحي ال نيملسم ١ ضعب ناك

 ىلع ايوت ناك ام هيبأ ةنوئم نبالا مزلي مل نيملسملا ضعبو ث هيلع ردق

 ٠ ملع هللاو ئ مذلا كلذكو ء ةمدخلا

 اذا هيدلا ةقفن دلولا ىلع بجي لهو : هريغ نمو :ةلاسم وه

 ؟ اجانتحا

 وأ ، نيدبع انوكي نأ الا ع كلذ ىلع نوملسملا عمجأ دقن ، معن : لاق

 ولو اكولمم دلولل نوكي وأ س ىنغ بألا وآ ء ىبنجأ جوز دنع مألا نوكن

 ٠ اينغ ح ناك

 حراوجلا :ميلس هنآ الا ص آريقف دلاولاو اينغ دلولا ناك ناغ : تلق

 ؟ لمعب ملغ ةبسكملا ىلع ردقي

 ء هديب لمعي هنآ الا لام هل نكي مل ناغ ث هتقفن دلولا ىلع : لاق

 ئ هيلع ءىش الغ ،ے ةلضف هل نكت مل ناغ ء ةلضغلا نم هيدلاو ىلع قفنأ

٠ راغصلا هدالوأو هتجوزب آدبيلو



_ ٩٦ 

 ؟ راغص اهدالوأو ةجانحم مألا تناك ناف : تلق

 مهلام ناك ناغ ، فورعملاب مهلام نم اهتوسكو اهتقفن اهل ضرفي : لاق

 ٠ ملعأ هللا و 6 مهيلع ءىش الغ اليلق

 : عرشلا نايب بانك نم : ةلأسم وه

 نب دمحم نسحلا ىبآ خيشل . نع ظفحي هنأ ىعم : ديعس وبآ ل ات

 رفويو ، لام هل ناك ولو ث هدلاو ىلع ىبصلا ةقفن نا : هللا همحر نسحلا

 ٠لام هل ىقبي ال ىتح هلام ىف : لاق نم لاقو ث هلام هل

 ؟ تنآ لوقت امف : تلق

 ىرجيب نأ دلا ولا دارأ ناف % هنقفنب دلاولا ذخؤي : انآ لوقأ : لاق

 نم هيلع قفنأ ءاس ناو س هلام ذفني ىنح كلذ هل ناك ء هلام نم هيلع

 نم ذخأي نآ هل نكي مل هسفن لام نم هيلع قفنأ اذاف \ هسفن دنع

 ٠ ىبصلا لام

 اهلمحف س رخآ دلب نم نم وهو ث دلب نم ةآرما لجرلا جوزت اذا

 { اهدلب ىلا ةعجرلا تدارأ مث ، آدلو اهنم باصأ دقو ى اهقلط مث ح هدلب ىلا

 هدلوب جرخت نأ هركف ، ةضيرفلا اهيلا ىدؤي نأ تبلطو ، اهعم هدلو لمحتو
( ؟ اهدلب ىلما هدلب نم



 س ٩٧

 هيلعو ،. اهدلب ىلاا هنم اهدلو لمحت نأ اهلو ت كلذ هل سيل : لاقف

 . اهدلب ف هتضيرف اهيلا ىدؤي نأ

 جرخن نأ تدا رأ اهتلط. املغ ؤ دحلا و. دلب ق وه و: ىه تناك. ناغ : تلت

 ؟ اهعم هدلو لمحت نأ هركف ڵ هللا لضخ نم بلطت ف رخآ دلب ىلا هدلوب

 . تفصو ام ىلغ هدلو لمحت نآ اهل سيلو ث اهيلع كلذ هل : لانت

 رصقت ىه تناكو س هدلب ريغ اهدلبو هدلب نم اهجوزت اذاو : تلق

 ؟ اهي. جوزت نأ ىلا ةالصلا

 ةضيرفلا اهيلا ىدؤي نأ هيلعو ، اهدلب ىلا اهدلوب ةعجرلا اهلخ
 ٠ اهعضوم ق

 ؟: اهقلط مثا & هيغ ةالنصلا تمن دقو ب ه دلب ف اهجو زن. ن اك ناغ

 . هيأرب الا هريغ ىلا الو رخآلا اهدلب ىلا هدلوب جرخت نأ اهل سيلف
 نيموذجم وأ ىضرم اوناك اذا ناركذلا دالوألاو : ةلأسم هج

 ؟ ةبسكم ىلع نوردغخب ال

 نم دم دحاو لكل ةقفنل او 6 مهتدلاو ىلع مهنوسكو مهننتفن ن ناف

 ٠ ةنس لكل نابوث دحاو لكل ةوسكلاو ، رمت نمو ، بح

) ١٢ ح نئا زخلا ٧ م (



_ ٩٨ 

 مل نا:و ، لام هل ناك نا مهوسكيو مهيلع قفني :: ىراوحلا وبآ لات

 ٠: دجي امم مهاسكو مهمعطأ لام هل نكي

 : هللا همحر ةبنع نب حاضولا دايز ىبأ باوج نمو :ة ةلأسم هه

 هنذخأ ، دالوأ اهنم هلو هتآرما قلط لجر نع هللا كمحر تلأس

 مهنكسي نا تبلط مث ةقفنلاو ةوسكلا هيلع ضرفو ء ةضيزفلاب هتقلطم

 ؟ كلذ هركغ ح الزنم

 ء الزنم اهل ىرنكي وآ ث :مهنكسي نآ هيلعف مهل نكس ال اوناك ناغ

 . مهددع ردقب ىركلا نم اميلع نوكيو

 ؟ اهلزنم ق اهعم اوناك ناو

 هيلع نا : لوقأغ انآ امآو ، لزنم ءارك هيلع سيل : هللا دبع وبآ لاقف

 . اهلزنم نم صخرآ دجو نا ىرتكي ءاش ناو س اهعم ءاش نا مهانكس

 دجوي ام لثمب .تعنقو امهعم اونكس ناف س مهنكسل حالص هيف ناك اذا

 . ىركلا نم اهيوني ام هنع حرطتو ، اهلزنم نكست نأ ىه راتخت وأ ءاركلا

 خيشل ١ نع 6٨ دمحم نب هللا ١ ديع دمحم وبآ ٥ ديت اممو : ةلأسم وبع

 : هلما هضر 6 درعس ند دمحم دردعس ىبآ

‘ مهتدلاو رجح ف اوناك اذا هدالوأ ةقفن نع هلامو هكلم رصق نمعو



_ ٩٩ 

 ٨٧ هنقفوو هنيح ق هنردقو هكلم نه رثكأ هيلع مكحي له ]٧هل ةجوز ربغ ىهو

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مأ

 نوكيو ث ةضيرغ هيلع ضرفت : لانق نم لاقف : كلذ ىف فلتخا دت : لاق

 هيلع موكحم هنألو . دالوألل سيل ةدلا ولل قحل ١ نأل ء ةرسيم ىلا انيد هيلع

 مهو ث هعم دوعقلا اوراتخي مل ام ةضيرفلاب مهتدلاو عم هدالوأ نوكي نأ

 ٠ رايخلا دح ق

 مل رخلا نم ةضيرفلا لمتحي نم دحب نكي مل اذا : لات نم لانو
 مهتذخأ تءاسث ناغ س مهتدلاو ريختو ، نيد هدالوأل همزلب نأ هيلع لمحي

 هلوع همزلي نم لوعو ى هسفن لوع نع لضف امم هدوهجم وه س هيلع

 مهيغ لعفي ه دالوأ هيلا تملس تءاش ناو مهيلا ملسيو هرجح ىف وه نمم

 ىلع ردقي ٠٠٠ وهو نيد هدالوأ لبق نم همزلي نأ فلكي الو ، ءاشي ام

 نأل ، هيلع كلذ ناخ 4 عاضرلا ف ةيبرتلا الا هتناط ىلع مايقلاو مهلوع

 ىلع ةمزال ةيبرتلاو هتدلاول ونه امناو ، ىبصلل سيل كلذ ىف قحلا

 . ىه تزاتخا امم سيل ، لودعلا ىآرب لاح لك

 مهدلاول مهلام دالوألا نأل ، ىلا بحأ رخآلا لوقلا اذهخ ةقفنلا امأو

 نم مزلي فيكف مهلاومأ ةبيلص نم مهل همزلي امم هسغن ءعىربي اميف مكحلا ف

 دزي الو س هنم هسفن ءىربي نآ مهببسب مهريغل اقح هيلع ردقي ال ءىش مهلبق
. ملعأ هللاو ، ةجح حصأ ىدنع لوقلا اذه نكلو ث نيملسملا ىلع



 ۔ح= .« « ١ -_

 تض رغ تءاش ناغ ةدلاولا ريغن : لاق. نم. لاق دقو.: هريغ نمو.

 ٠ ةرسيم ىلا هسلغ ةضبرفلاو اه دي ق ناكو 6 ٥ دلولل ةضيرف اهل هيلع

 اهعسيو نيد ريغب ةضيرفلا لمتحي اينغ ناك اذا امآو : باوجلا نمو

 اذا مهتدلاو عم هدالوأل ةضيرفلا هيلع ضرفتو ، هيلع كلذف ك هل هلايتحا وأ

 مث ث رايخلا ىلا هيف نوريصي ام دح ىلا مهلوع ىلعو ث مهيلع تنمآ

 مادام ةضيرغلاب اهعم اوتبثأ اهوراتخا ناغ س هنيبو امهنيب نوريخي

 ، مهلوع ىفو س مهتنوئم ىفو مهيغ مهتن نآ الا هعم اوناك هوراتخا ناو ث اهقلطي

 ، هدالوأ ىف ررض هيلع لمحي الغ اهلبق نمو ت اهنم مهيلع ررضلا فاخيو

 س عاضرلا نم اهنم اونغتسا اذا مهدلاو ىلا نوملسيف ، هدالوأ ىلع الو

 ٠ مهل حلصآ هدنع لودعلا ىآر اذا

 : ديعس ىبأ باوج نمو : ةلأسم وهب

 عم هل ةضيرفلا هيلع بتكي نأ هتدلاو تبلط دلو هل لجر نع لئس

 نأ ةدلاولا تبلطو ث هدلو ذخأي نآ بلطغ ، همدع حص مث ث مكاحلا

 ؟ اهعم نوكي

 هتدلاو تناك \ هيلع ضرفي لام هلل نكي مل اذا هنا ىعم : لاق

 ناو:۔ ةضيرغ الب هيلع ردقي ام هنم ذخأتو اهعم ناك تعاس نا ص رايخلاب

٠ هدلو هيلا ملست نآ تعاش



 ۔ےہ ١٠١ ۔

 هيلع ردقي ام ذخأتو ، :ةضيرف الب اهعم نوكي نآ .تراتخا ناف : تلق

 ىذلا وه اذه نأ اهيلا ملسي اميغ ، هلوق لوقلا نوكي ، ةضيرغ الب

 ؟ كلذ نوكي فيك مآ ، هيلع ردقي

 .ء ءىش .هب هبلع .تيتب ءىنثب هل .حصي .نآ الا س ىعم اذكه : لاق

 ٠ قحلا هيلع تيثآ امي ذوخأم هناف لق ولو

 هيلع ضرفي نأ تبلطو ، ائيس دافتسا نإ ةآرملا تلاق ناف : تلق

 .حصت :وآ .. كلذب .هوعديو اهنم مكاحلا عمسب له ث همدع حصي وآ ، هدلول

 ؟ ىرخأ ةنيبب هعم

 ذفنأ ىعدن ام حص ن اف ؤ ىعدت ام ىلع ةنييلاب اهوعدي هنا ىعم : لاق

 ٠ قحلا نم هيلع بجي ام هيلع

 ةضيرغ نم ه دلو مآ ىلا ملس هنآ ىعد ا لجر نع لئسو : ةلأسم وبع

 تركنآو ث ةدلاولا دنع دلولاا اهب رقآو ڵ ةدلاولل هيلع تضرف ىتلا هدلو

 ؟ كلذ ف نيميلا اهمزلن له ، آئبش هنم تضبق ام اهتآ ةدلاولا

 ىلع فلحتآ ، آريحتم هتيأرو س كلذ ف نيميلا اهقحلت اهنإ ىعم : لاق

 ٠ اهريغل قح قلعت ببس انهاه نأل ؟ عطقلا وأ ملعلا

؟ اهدنع ,نم هيلع اهيرجت نآ مكاحلا اه رمآ ناغ : تلق



_ ١٠٢٣ 

 ٠ كلذب اهل ذخآ اهدلو ىبآ ىلع اهقحتسا اذاخ

 مآ ىلا ةضيرفلا كلت نم ءىشل ميلستلا وه ىعدا ناغ : هل تلق

 ؟ تركنأ اذا عطقلا ىنع فلحت له ث ىبصلا

 . ىبصلا نود اهل قحلا نأل ، ىدنع اذكه : لاق

 هنأ ىعداف 6 اهدلو ىلع اه ريجب نآ دلاولا مكاحلا رمآ ناغ : هل تلخ

 له ، كلذ ىه تركنأغ ع هيلع اهيرجتل ةضيرفلا نم ئيش ةدلاولا ىلا ملس

 ؟ عطقلاب نيميلا اهمزلي

 ، هيلع اهئارجاب ىه رمؤتو ث هبلع اهقحتسي مل اذا هنا ىعم : لاق

 ءىش الو ي رقأو ةضيرفلا هذه نم ءىرب هنأ ملعت مل ام فلحت اهنأ ىعمخ

 ٠ اهنلا اهملس هنآ ىعدي ىتلا اهنم

 نأ وه رمآ الو س دلولا ىلع اهيرجت نأ ىه رمؤت مل ناف : هل تلق

 ىعداف ى هدنع اهتبثأغ ةضيرفلا مكاحلا ضرغ امناو س دلولا ىلع اهيرجي

 آربي له ، كلذب ىه ترقأو ، ةضيرفلا كلت نم ىبصلا ةدلاو ىلا ملس هنأ

 امهنم كلذ لبقت ال مآ ، اهتضبق دق اهنا ىبصلا رارقال ةضيرفلا نم وه

 ؟ ىبصلا ىلع امهدحأ وأ ، اهايرجآ دق امهنأ ةنيبلاب الا اعيمج

 ببسل وأ ، ىبصلا ىلع ىه اهيرجتل اهيلا اهملس اذا هنا ىعم : لاق

. هبابسأ فو امهيلع اهترجأ دق اهنآ ىلع ةنومأم تناك هل ةلوعجم ىه



. ١٠٣٣ 

 نم دلولاب ىه تماقو > اهسقن حالص ق ىه اهتفلتأ ناغ : هلل تلق

 ؟ كلذ اهعسي له & مكاحلا كلذ اهل لعجي نأ ريغ نم اهدنع

 نوكت نآ الا اهل سيلف ث هيلع اهيرجتل اهيلا اهملس اذا هنا ىعم : لاق

 ملو ، ةضيرفلا هذهب همآ عم دلولا مكاحلا رقأ : لان مث ، اهتقحتسا دق

 هيلع ترجآ ام ردقب هنضيرغ نم ضبقتو س اهلام نم هيلع ىرجت نأ اهرمأي

 ةضيرفلا كلتب رقآ امنا دلولا نكل « هب دارملا وه كلذ نأل ، اهلام نم

 ٠ هتدلاو عم

 ىضقناغ . رهش لك ةضيرف هتضيرغ نم هيلع ترجأ ن اغ : هل تلق

 هتوسك ريغ نم ىبصلا هب حلصت نآ اهل له س ءىش ةضيرفلا نم ىفنو رهشلا

 نم لضف ام درن نأ اهيلع و 4 آ رطع وآ ةهك اف هل ى رنىشت وآ هتقفنو

 ؟ دلاولا ىللا رهش لك ةضيرف

 اهب ىبصلا لعج دق ىتلا ةضيرفلا نع اهيلا ملس اذا هنإ ىعم : لاق

 امف 0 هيلع اهيرجتل اهيلا تملس نإ امأو س هدر اهيلع سيلو اهل ىهغ اهدنع

 ٠ ىبصلا دلاو ىلع هدر لضغ

 _ اهيلا ملس هنا لاق نا لوبقم كلذ ىف دلاولا لوت نوكيف : هلا تلق

 ؟ ةضيرفلا كلت ىرجتل اهيلع _ ةخسن

 هب ثحص ١ ذا الاق ام وهف ح كلذ نم هيلع ارراقت ام ىعم : لاق

٠ ةنيبلا



_ ١٠٤ 

 هنآ وه ىعداغ ةضيرفلا نع اهيلا .ملس هنآ 7 تعدا ناف : هل تلق

 ؟ امهنم ىعدملا نم ع هبلع اهيرجتل اهيلإ ملس

 لوقلا ناك ، اهيلا هميلست وآ اهيلع رمأ وآ ، اهتتحتسا دق تناك نا : لاق

 حصي ىتح هلوق لوقلاف ههبشي ام وآ كلذك نكي مل ناو ، ىدنع اهلوق

 ٠ ىع دن ام

 . هللا دبع ىبأ دنع اذه ث اكرشم مهوبأو

 ةقفن هدلول ةضيرف مكاحلا .هيلع بتك لجر نع لئسو :: ةلأسم ه

 جتحا ةضيرفلا دلوملا ةدلاو تبلط املغ ، رهسن لكو ، ًآغورعم اميسث موب نك

 تركنآو ث هدلول ةضيرفلا نم ئيش ةدلاولا ىلا ملس هنآ دلاولا

 ةدلاولا نيمي دلاولا بلطو ث اهزجعأف ةنييلاب مكاحلا: هاعدغ ، كلذ ةدلاولا

 ؟ كلذ ىف نيميلا نوكت فيك ى اهيلا ملس هنأ ، .هاعدا ام ىلع

 هذه نم ءىرب هنآ ملعت ام هلام انيمي اهفلحب مكاحلا نا ىعم : لاق

 ١ ذكو اذك وهو 0 هنلا همعدت ىذلا اذه 7 .اهنم ءىش الو 4 ةضيرغلا

 ٠ هاوعد نوكت امك

,ىتلا ةوسكلا سيال ناك ١ ذا ىبصلا نع 7 : ةلآسم وبع



_ ١٠٥١ 

 هيملا درب نآ دلا ولا بلطو .ىبصلا غلب مث 6 هدلاو ىلع مكاحلا هل اهضرغ

 ؟ كلذ هل له & ةوسكلا

 اذاغ .ثانالا امأو .ء .هدالوأ نم نأ ركخلا ىف كلذ هل نا ىعم : لاق

 ىلع نمتنوئم نا : لوقي نم لوق ىلعف ، نهلثم ةوسك ةوسكلا تناك

 نهل اهكرت ءاسث ناو ى ةديج ةوسك نهاسك ءاش نا رايخلا هلف دلا٫ولا

 نهسفنأ ىلع نهتنوئم .نا : لوقي نم لوق ىلعو ص اهريغ ىلا نجتحي ىتح

 ٠ ىدنع ناركذلا لثم نغلب اذا

 بلطغ ، نهدلاو دنع نم ةوسك نهيلعو نجوزت اذاغ : هل تلق

 ؟ كلذ هل كاه ، اهذخأ

 ناك ، ةجوزلاك طرشب وآ ، مكاح مكحب كلذ نهاسك اذا ىعم : لاق

 نم نهاسك اذا هنأ ىعمف مكاح مكح الو طرش ريغب ناك ناو س كلذ هل
 نزرح اذاو ، ةيطعلا مقوم كلذ مقي هنأ ىعمغ ، ةيبط نع هسفن تاذ

 ٠ نيطعأ ام كلذ نملف

 طرش الب غولبلا لبق مهاسك دق ناك اذا ناركذلا كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ .هل له اهذخأ دارأف « ةوسكلا .كلت مهيلعو اوغلبغ ح مكاح نم مكح الو

 هدلول دلا ولا ةيطع نا لوقي نم لوقت ىنمم ىلع كلذ هل نا ىعم : لاقت

٠ تيثي ١ل ريغصلا



_ ١:٠٦ 

 ىهو ىبصلا غلب اذا ةتباث اهنا : لوقي نم لوق ىنعم ىلعغ : هل تلق

 : ؟ كلذ دعب اهذخأ دلاولل نكي مل هيلع

 ٠ لوقلا اذه ىنعم ىلع ذلولل اهنا ىعم : لاق

 ىبصلا لاح ق هدلاو هاسكام سبلب نآ دلولا عسي لهف : هل تلق

 مآ كل ذ ق ٥ دل ١ و رواشيب نآ لبق طرشو مكح ريبخب وآ 6 طرش وآ مكحب

 ؟ ةرواشملاي الا كلذ هلل لحني ال

 امأو ث ةيطعملا رمأ ف لوقلا ىضم دقف مكحلا ريغب امآ ىعم :: لاق

 ٠ هيأرب الا هدلاو لانم :ىلغ ضرتعي نأ هل نسيلغ مكحب ناك اذا

 : بوبحم نب دمحم خيسلا نع : ةلأسم وده

 ؟ مألا مأ ةدجلا نم دلولاب ىلوأ بألا : لاق

 .رثكآ و ڵ ىسادسلا نم لقآ هلوط ميتيلا ناك اذاو : تلق : ةلأسم ده

 مادالاو رمتلاو بحلا نم ةقفنلا نم هل ضرفي مك :: تلق ء ىسامخلا نم

 ؟ نهدلاو

 لودعلا رظني امناو ، سايقلا ىلع تسيل ىتلا ةضيرفلا ضف ليق دقف

 ٠ لوقلا رثكأ وه كلذ لعلو س كلذ نيح

مث 4 ةقفن ثلث ابس امخ ريصي نأ ىل ا آدعاصغ ا ن ا : ليق دقو



_ ١٠٧ 

 ح غلبي نأ ىل ا ةقفن اثلث هل مث > ايس ادس ريصم نآ ىلا ةقفن فصن هل

 4 اريصق ىبصلا نوكب امير هنأل ء رظنلا نم جرخ امير لوقل ااذه و

 ٠ ماعطلا ىلا جاتحيو حصب دقو { آزئاج نوكيو ث ةيزرم هلو

 ، هتوقو هنتخاذبل هنم جوحأ ريصقلاو ، ًقسثم اليوط ناك امبرو

 لقأ ىلا ةرظن ةفعضلا هذه ىلا حرف هنأ الا ، ضئارفلا حصأ رظنلاب ناكف

 ٠ هللا ءاش نا أطخأ هنأ

 : ديعس ىبأ باوج نمو : ةلاسم ه

 اهل سيل هنا لوقلا ضعب ف ليق هنآ ىعمغ نايبصلا ةضيرف امأو

 هنأ ، ةدهاشملا ىنعم ىلع نوري ام ىلع رظنلا داهتجاب ىه امناو س دح

 ٠ غليب ىتح لاح ىلع ةضيرفلا هل متت الو ، كلذ هلاح ف قحتسي

 ةعبرأ ىبصلا لوط غلب اذا هنأ تنآ تركذ ام وحن ليق ام ضعب فو

 ةقفن ثلث ادعاصف ميطغلل نا : ليق ام ضعب فو ث ةقفن فصن هل نا رابشأ

 هل منش ئ ابسادس نوكي نآ ىلا ةقفن فصن هل مش ؤ ًايسامخ نوكي ىتح

 ٠ غليب نأ ىلا ةنفن اثلث

 ق ةنطغو ملع رظانلل ناك اذا ةدهاشملا ىنعمب حصأ ىدنع رظنلا و

 لهأل عابتا ديدحتلا اذهب آزتجاو ع رظنلا ىف ملعلا كلذ نكي مل ناف ع كلذ
٠ كلذ ىزجب نآ توجر رظنلا



 ۔_ ٠١٨-٨

 رطفلا ف ةبرض راغصلا هدالوأل .لجرلا ىلعف : تلت : ةلآسمم وج

 ؟ رظنلا ىف ةيحضو

 ٠ مهل وه كلذ لعفي نآ الا ال : لاق

 نوهتسشثي مهو ت مهمعطي الو س رحنلا موي ق محللا . وه لكأيف : تلق

 ؟ ساانلا لآسي ال نمم مه وأ ناريجلا دنع نم محللا

 ٠ مكحلا ف كلذ مهل همزلي ال { معن : لاق

 ؟ هلام .ف هدلاو ىلع اهدلول ةضيرفلا ةآرملا تحلط اذاو :¡ ةلآسمه وج

 ضرف كلذ حص اذاخ ، هلامو دلولا ةخرعمو اهتفرعم ىلع ةنيبلاب ىعدي
 ٠ ةضيرفلا لوآ اهل

 : ديعس ىبآ عماج ق تدجو : هريغ لاق

 نأ هنل سيلف غلب مث ّ مكاح مكحب ىبصلا هدلو دلااولا اسك اذا هنا

 هلف ، مكاح مكح ريغب هاسك اذاو ث هيأرب الا هيبآ ةوسك سبلي

 هيلع مدقت اذاغ ى اهسبلي الآ هدلاو هيلع مدقتي مل ام هغولب دعت اهسبل

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ هيآرب ال اهل زجي مل

٠ عزرشلا نايب يباتك نم ىذلا ىضقنا



١٠٨٩ 

 ؟ ال مآ طقف عرذلاب نوكيآ ص ةقفنلل ىبصلا سايق نع هنلأسو

 هنآ ىدنع رابتعالايف عرذلا فالخب هنآ .رابتعالاب فرع اذا : باوجلا

 هعم حصب مل ١ ذا ءاملعلا لوقي المع . عرذلاب زاج لهج ناو 6 حصأ

 . هفالخ لدع الا

 لكأت اهنأ رابتعالاب نهنم دحآ ق ةغرعملا تحص اذا تاجوزلا كلذكو

 رابتعالايغ ي ءاملعلا ءارآ ىف ةضورفملا ةقفنلا نم اهلام لكات ال وآ رثكآ

 ٠ ملعأ هللاو ح رايخألا ءاملعلا ىف تدرو امك تناك تلهج نااو ؤ ىدنع حصأ

 : ةرارز نع عرشلا نايب باتك نم : ةلآسم .

 هلل ١ ىنه هللا لوسر نا : لاقف ةقيقعلا نع هللا ديع ايآ تلأس : لانت

 ةلباقلا اوطعأو اومعطأآو اولكاخ ع ةاسث نيسحلاو نسحلا نع قع ملسو هيلع

 ىف ةضغ امهرعش نزوب تقدصتف امهيسأر ةمطاف تقلحو ث اوضع هنم
 ٠ عساتلا مويلا

 ىلع. ىنميلا كدب عضتف ىبصلا نع قفتت نآ تدرأ اذا : لاق هنعو

 : :آرقا مث . ىرسيلا ف متآ ئ ىنمبلا هنذآ ق نذآو > هسأر طسو

 ك اعبس ىسركل ١ ةيآو ) دح هلل ١ .وه لق ( : و ) نيمل اعلا هلل دمحلا (

: رحنلا دنع ءاعدلا اذه لوقتو



_ ١١٠ 

 نب نالف نع ةقيقع 6 كي ان اميا ٦ هللاو ى هل دمحلا و ص هللا مسب

 ٠ ملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم كلوسر ةنسو 6 كنب دو كنام ىلع 6 نالغ

 & ءاوس كلذ ىف ةيراجلاو مالغلاو ك اهلصفو ًامظع اهل رسكت الو : لاق

 سيلغ ث هلايع ف وأ ، لجرلا مأ ةلباقلا تناك ناف ى ةقيقعلا رطش ةلباقللو

 ازبخ اهعم مسقو اهنحط ءاش ناو ء ءاضعأ اهمسق ءاش ناف % ءىش اهل

 . ةيالولا لهأ الا اهيطعي الو ك ارمو

 كنمو ٨٧ تيهو امب ملعأ تنأو ادلو انل تعهو مهللا : هئاعد ف نكيلو

 ىلص دمحم لآو دمحم ةعيش نم قزرلا عساو ايقت آراب هلعجاف تطعأ

 ٠ آريثك ملسو هبلع هلل ا

 : ديعس .وبأ لاق : ةلأسم ده

 جارخال ةجلاعملا ةزاجا ىنعم انباحصأ لوق ىناعم ف جرخي هنأ عم

 ، ىح نم الو ، تيملا نم ررض ةحابا ريغب تيملا نم هتايح نيبت اذا دلولا

 ىلع ىحلا نم روجحم ‘ هنم روجحم تيملا نا مهلوق ىنعم ىف جرخيو

 بجوي ال هيخ أطخلا نا : اولاق مهنأ الا ، هيلع ثدحلا ىنعم ف دمعتلا
 . ىحلا ىف كلذ بجويو ث ةيدلا

صاصق ال هنأ الا & تيملاك وه ىحلاغف هيغ ثادحألا رئاس امآو



_ ١١١ 

 نم ىح جورخ كردي نآ لاحملا ىنعم هبشي امم هنأ ىدنعو س دوق الو هيف

 ..٠ باإاوصلاب ملعآ هللا و 6 تيم

 اهدلو لمعتست نآ اهل زوجي ةدلاولاف .: هل لين : ةلأسم وب

 ٠ =م ٠١٠ ؟ هيبآ ىأر ريغب

 هيغ ىبصلل لصحي ةميق هل :لمعلا . نكي مل اام كلذ ضعب لان دق .: لاق

 ح ىنصلا. نم ةغاوسشثلا. لثمو ةيبصلا نم لزغملا لثم ةدلاولا ريغل ناك ول نآ عفن

 ٠ اذه هابشأو ءارك هيغ هلل ىذلاو

 . هيأرب الا لاح ىلع ىه اهل زوجي ال هنا : لاق:نم لانو

 . ..| :ء ...:. : ناك اذا كلذ دلولا هرك ولو هدلو لمعتسي نآ دلاولل زوجيف : هل تلق

 فاخي ةرضملا هضرعي وأ هقبطي الام هيلع لمحي مل ام كلذ ليق دق : لات

 ٠ اهنم هيلع

 هرك اذا ةغيضلا ىلع ةدلو ترضي نآ لجرلل زوجيو : هل تلق

 ؟ دلولا

 برض هبرضي نأ هل كلذ زاج ةرضم الب اهيلع ردقي ناك اذا : لاق

هنم دلوني نآ :هنم افوخ هكرت ق ناكو ء:هننقن حالص هيف ناك اذا .بدألا .



 ؛؟١١ _

 دحأ ىلع ال ١ - ---.7 ىلمعل ١ ىلع رعجل ١ ىلع ٥ انحس. نوكسب ال.ء ئ قلخلا ء وحسمح

 ٠ ىنبجع اذكهب هعدآ' نسح ىلع اما و ؤ هسفن ةحلصم ام ا ؤ نبذه

 حالصلا ناكو همصختي حالص كلذ ىف دفولل نكي ملا ناغ : هم تملق

 ؟ ةعضل ١ ىلع ٥ دلو برضم نأ هل زوجي له 0 دلا ولل

 6٨ هع اطأ امح هلمعتسس امنا و ؤ ةعيضلا ىلع رمجم ال لمح هنا ىحح . لاخ

 + كلذ۔ ىلع هربج الو

 نب عيبرلا نع ثيدحلا ف ىلا عفر رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم وده

 ىبنلا نأ ىزةحلا كيعس ىبأ نع س دعس نجع ةيطع نب دمعم. نب نمحرلا دبع
 نينس عبسل عجاضملا ىف مكدالوأ نيب امياز » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « نينس رشعل ةالصلا ىلع مهوبرضاو

 : ددحعس وبآ ل اق : ةلأسم وع

 ى ت!راهطلاو ةالصلا هنيمي كلمو ، راغصلا هدالوآ ملعي نأ لجرلا ىلع

 هدالوآو هتجوز امآو س كلذ ىف ةلاهجلاب مهملع اذا كلذ نع هولأسي مل ولو

 موزلك مهضارتعا همزلي الو نوهآ كلذ ىف مهغ ؤ هماحرآ نم مهريغو رابكلا

 . آركنم مهنم دحأ نم ىري نأ الا ءالؤه

قحللا ىلع هلديو ع كلذ هي ركغيف ضئارفلا نم ءىش ميبضتب همطيو



_ ١١٣ 

 هيلعف س هنيد رمآ نم هنع هلأس امو ، هيلع راكنالا ىلع ردقي ناك نا

 برقأ ناك نم لكو 6٧ هنم ملعي مل ام ىلع هننوعمو ٠٧ هنم ملع ام ىلع هدارا

 ٠ ةيآلا ( آران مكيلهأو

 هيلع بتكن الو 5 هنانىسح هل بتكت ىبصل ا : لاقيو : ةلأسم وبع

 ٠ نيملسملا بتك ىف كلذو ، هيلعو هل بنك كردآ اذاغ س كردي ىتح هتائيس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات : كلام نب سنأ لاقو : ةلآسيم دهب

 ةدحاو نهنم ىبر نم ث تانبلا دلولا معن ، تانبلا دلولا معن :» : ملسو

 ني مضو _ نبناهك ةنجلا ق ىعم ناك نجتنثا نهنم ىبر نمو 6 ةنجلا لخد

 داهج هيلع نكي مل ةثالث نهنم ىبر نمو _ ةبابسلاو ىطسولا هيعبصأ

 ٠ ) ةقدص الو

 : دمحأ نم نسحل ١ ىلع ىبآ نع بسحأ : ةلأسم وع

 ملغ ةالصلاب هرمأف ، نينس رشع زواج دق قهارم دلو هل لجرو

 6 لعفي مهلف هملعي نآ دارآو ف مهلا ومآ ىف سانلا رضي نمم ناكو س لصي

 ؟ هلمتحي ديقب هديقي نآ زوجي له

 ، حربم ريغ ابرض هبرضي هنأ تفرع امناو ث ائيسث ديقلا ىف فرعأ ملف

( ٣ ٨ _ ھ نئا زخلا ٢ ١ )



_ ١١٤ 

 . ملعأ هللاو ، برضلا هبشي هلعلف ، ىبصلا هلمتحي امم ديقلا ناك اذاو

 : هللا همحر نسحلا وبأ لاق :: ديعس وبآ لات : ةلأسم وه

 . عنتمي مل ام قيطي امب اهدلو لمعتست نأ ةأرملل زوجي هنا

 ريغ مث هيبآ ىآر ريغب اهدلول تبقث اذا ةآرملاغ : تلق : ةلأسم دهج

 ؟ ةيدلا اميلع ىرت هوبا

 مدقت ناك ناو س ةيد اهيلع سيلف ص اهيلع مدقتي مل اذا اولاق دق : لاق

 ٠ نذألا ةيد ثلث نذألا نم ةذغان لكل ةيدلا اهيلعف تلعغ مث أ اهيلع

 اهريغ وآ اهنبا ىنذأ تيقث آ رم ١ نع درعس ايأ تلأس : ةلأسم وبع

 شرآ اهمزلي له ، هيآر ريغ وأ هيبآ رمآ نم ، هيبآ دعب نم هئايلوأ نم

 ؟ دلولل كلذ

 اذكه ض دلولل ةحلصم نوكي ام ليبس ىلع دلاولا ىآرب كلذ نوكي نآ الا

 نوكي ام ليبس ىلع تبقثف اهعنمي مل ام : ليق هنآ ىعمو ث ليتق هنأ ىعم

ح ميتيلل ةيصو نوكت نأ الا ى كلذ اهل نأ ىل نمب الغ ةدلا ولا ريغ امآو



. ١١٥ 

 لهأ نم ناكو ، ةحلصم كلذ ىرنو ، ىصو الو ىلو مهل نوكي ال وأ

 ٠ اهعسي هنآ كلذ ليق دن هنآ وجرأف س كلذ

 مانم نوموقي نيذلا اذهب هبشأ ةدجلاو ةلاخلا لثم ىدنع ماحرألا و

 اذا ةزاجالاب ىدنع هنع هبشأ ناك مهنم ىلوآ ناك نمو “&© اهمدع دعب ةدلاولا

 ٠ رواشيو نذآتسي نمم لعافلا ىروس مئاق مث نكب ملو 6 ةنيبلا ثتغدص

 له بغاثلا لبق ىبصلا ءانلب ىبصلا ثراو مث ناك ناغ : هل تلغ

 ؟ هنذأتسي مل اذا ثراولل كلذ سشرأ يقاثلا مزلي

 ف ىصولا مانم موقب اليكو الو ؤ ايصو نكي مل اذا ىدنع ا:ذكه لاق

 رظني نمم ىلولا ناكو ، ىلولا ىلع ةرونملا هنكمي ناكو س ميتيلا حلاصم

 ٠ هرمأب مئانقو 6 ىبصلا حلاصم ٢

 عراسي الو ، هب ضفرلاو ، هل راضملا هنم فرعي امنا ناك ناف

 ىذلا ىلولا ماقم موقي سيل اذه نوكي نأ توجر ث هحلاصمب مايقلا ىلا

 نم لدملاب بستحملا نأ توجرو ، ىبصلا ىف ىأرلاو ةرواسثملا هل بجت

 اذا اذه نم هحلاصم ىف رظنلاب ىلوأ ىبصلاب موقي ىذلا ماحرألا رئاس

 ٠ ةفصلا هذه ىلع ناك

 ميتيلا مأل زوجي له & هيبآ لبق نم ىصو ميتيلل ناك ناف : هل تلق
؟ ىصولا ىلع ةرواشم ريغب ميتيلل بتثت نآ



 س ١١٦

 هنأل ّ هحلاصمب امئاق ناك نا ئ هيآرب الا كلذ لعفت الآ ىنبجعي : لاق

 .٠ ىدنع هيبأ ماقتم موغي

 شرألا اهمزلي له ، ىصولا ىأر ريغ نم هل تبقث ناف : هل تلق
 ؟ كلذ ىف

 ىف لوقلا ىضم دقو ى حلاصملاب مايقلاو ىهنلاو رمألا نم دلاولل قحلي ام

 اذا ةهبش ىدنع اذهو ث دلاولا ىأر ريغب تبقث اذا ةدلاولاو دلولا

 ٠ ايصو ناك

 اهمزلام ملست نأ اهيلع له ، ةياصولا تباث ىصولا ناك ناخ : هل تلق

 ؟ كلذ اهمزلي نم لوقت ىف ىصولا ىلا ىبصلا سرآ نم

 دلاولا ماقم موتي ىصولاو ك اهمزل امم صالخلا اهيلع نأ ىعمغ : لاق

 ٠ هلام ضبق ف ليق اميغ

 ىآر ريغب اهل بقثت نآ مالل زوجي له ى ةيراج تناك ناف : هل تلق

 ٠ ءاوس كلذ ق ىثنألاو ركذلا نآ ىعمغ : لات

بقثت نأ ، ىبصلا نذآ بقثي نأ مألا هرمأت نل زوجيغ : هل تلق



_ ١١٧٧ 

 ؟ ةقث ريغ وآ

 كخدت ال اهنآ ةنانئمطالا ىف امآو س كلذ ىل نيبي الف مكحل ا ف امأف : لاق

 ء هلخدت ىذلا عس او ىف الا لخدت الو ث هلثمب الا رمأن ال وآ اهعحسي اميف الا

 ةنانئمطالا مكح ف قيصي الآ توجر اذه ىلع تناك اذاف ٠

 اهرمآب بقثو ، ةنانئمطالا فرعي هل بقاثلا نكي ملا ناغ : هل تلق %

 ؟ ىبصلا ىف بقث ام سثرآ همزلي له ء ةقث ريغ وآ ةقث فرعي الو

 ثدحملاو ةروجحم دابعلا راشبآف ع ةجح ريغب لخد اذا' هنآ ىعمخ : لاق

 .٠ اهيغ لخد ام تقو ىف اهنم كلذ قحتسي ةجحب الا اهبف ثدحأ ام نماض اهيغ

 ؟ اهلفسأو اهالعأ نم ن ذألا ىف بقثلا ةب د مكف : هل تلق

 وضعلا ةذغانو س ةذغان بقث لكل ةذفان هل ليق هنآ ىعمغ : لاق

 ثلث هنأل س ىربكلا ةيدلا سدس هل نآ اذه ىلع ىعمغ س هتيد ثلث

 ٠ نذألا ةيد

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم وبع

 ؟ هنذأ اهنبال تبقئ -.ىقك ةآرما ق

اهيلعغ س هل تبقثو اهيلع م دق هدلاو نوكي نأ الا & اهيلع ءىش ال هنأ



_ ١١٨ 

 © مالغلاو ع اهيبأ ىلع راشي نأ الب اهل بقثي ةيراجلا نا : لاقو ث ةيدلا

 ٠ هيبآ ىلع راشيف

 مهت ابآ ىآر ريغب نايبصلا بقثت نآ نسحلا ىبأ نع : ةلأسم وج

 : لانق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلل كلذو ۔ زئاج مهتاهمأو

 . ) دوهيل ١ ىلع افالخ مكنايبص نا ذآ ١ وبق «

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : نافلخ نم انهم هيقفلا دسلا نع : ةلاسم وج

 اهيلع ةمدقت ريغ نم ةنيزلل اهتنبا ىنذأ تبقث اذا ةأرما ىف لوقت امو

 ؟ ال مآ كلذل ةيد اهمزلت له 0 اهيبآ نم

 ؟ كلذ انل نيب س نيملسملا راثآ ىف دوجوملا امو

 نم دالوألا ىف نيسمخلاو سداسلا ءزجلا ق دوجوملا نا : باوجلا

 ريغب دالوألا ناذآ بقث ف سرآ مألا ىلع سيل نآ ء عرشلا نايب باتك

 نب دمحم خيشلا نع دجويو ى كلذ ىف اهيلع مدقتي نآ الا ، مهيبأ ىأر

 ٠ ثانالاو روكذلا نيب قرفلا بوبحم

ىلع نمتاهمأل نهئابآ ىأر ريغب ةنيزلل ثانالا ناذآ بيقثت زاجاف



_ ١١١ 

 اذهف .© مهئابآ ىآرب الا ناركذلا دالوألا نود نهيغ ةداعلا هب ترج ام

 ٠ ملعآ هللا و ئ كلذ ماكحأ ق انفرع ام

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 دلبلا لهأ راصو هدلب ف ءاج وأ ، ىردجلا هءاج دلو هدنع نميغو
 جرخي ىتح مهنادبآ ف مهدالوآ نوطشنيو ث آرشق رودجملا نم نوذخأي

 كلذ ا:ولعغ اذا : نولوقي مهنأل ّ ىردجلا رشقت ح رجلا ق نوعضيو مدلا

 هدلول كلذ لعفي نآ دارأ نمل زوجيأ س ىردجلا بح نم ليلق مهدالوأ ءىجي

 ؟ حالصلا رظن ىلع

 5 دلولا تامو ث آريثك ىردجلا هءاجو س هدلول دحأ لعف اذا تيأرأ

 نم ءىش همزليآ ، هانيع تيمعو ح هينيع ى هءاج وآ ؟ ال مأ ءىش همزلي
 ؟ شرلا وأ تايدلا

 ناو ع كلذ عيمج كرت ىل بحآو ع ًائيسث اذه ىف ظفحآ ال ىنا : لاق
 دلوتي اميغ هيلع ء ىش ال نأ وج رأف ح ةيف اعلا و ةمالسلا بلط هن رك ذ ام لعف

 ٠ ملعآ هلل ١ و % هنم

 : ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم دب

 نذأ لك ف مهتانب ناذآ نوبقثي ةدلب لهأ ناكو ةنبا هل نمع لئسو
؟ ملسأ كلذ كرت مآ كلذم .رمآب نأ دلا ولل لهو 6 كلذ زوجيأ > بوقث ةرشع :ردقت



١٢٠ 

 5 هللا همحر ناهبن ابأ ىدلاو تعمس اذكهو س كلذ زوجي : باوجلا

 ىنذآ تبقث هتجوز لعل ىديعسوبلا نافلخ نب انهم ملاعلا ديسلا فلاخت دتو
 ىلع نب رماع خيسلا هضراعف ، نامضلا اهنم بلطف هنم اهنبا وأ ث هنم اهتنبا

 & اهل زئاج كلذ نآ ىلع ع القث همسرو ث رثألا مهل ملاطو س ىوزنل ىدابعلا

 ٠ لبق دلولا تام اذا هيبأل الو دلولل اهيلع نامض الو

 نأل ى الهأ ناك اذا ركذلا كلذكو س ةبلاطملا نع انهم ديسلا فتوف

 . ملعأ هللا و ح صخرأ ةننالاو ئ بهذلا نم قلح هنذأ ف سيلبا

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم ده

 خيست هعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلجر ءاج : ربخ

 ىلص هللا لوسر لاسو ث ىلام جاتحي ىبأ اذه هللا لوسر اب : لاق مره

 ىلع قفنأ ام الأ وه له هلس هللا لوسر اب : لاقف خيسلا ملسو هيلع هلل

 طبه مث ؤ ةهينه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكس مث ث هتامع ىلعو

 هسفن ف اهلا تايبأ نع خيسلا لس دمحم اي : لاقغ مالسلا هيلع ليربج

 ٠ هانذآ اهتعمس ام

 اهتلق تايبأ ىندشنآ : خيشلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ء هللا لوسر اب نيقي كب انديزي هللا لازام : خيسلا لانقغ س كانذآ اهتعمس ام

: لوقب دشنأ مث : ى انذأ اهنعمس ام هللاو



_ ١٢١ 

 اغفاي كننمو ادولوم كنوذغ

 لهنتو هيلع ىوحآ امب كفت

 تيآ مل مخسل ام كتمل ةليل يل اذا

 لملمتأ آره اسالا كمقسل

 ىتلاب كنود قورلللا انآ ىنأك

 لمهت ىانيعف ىنود اهب تقزط

 ىتلا ةياغلاو نسلا تغلب املغ

 اناظغو ةظنلع ىئازج “للعح

 لفغن ١ معنم ا تنأ كنأك

 ىتوبأ قح عرت مل ذا كتيلف
 لعفت رواجملا راجلا لعفب امك

 تنأ » : لاقو نبالا بيلالتب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ذخأ كلذ دنعف

 ٠ « عبرم اي كيبأل كلامو

 اميأ : لانتغ هايأ مصاخي ىلع ىلا لجر ءاج : لاق : ةئثأسم وع

. مكاحلا



_ ١٢٢ 

 قفر ف لاملا تلذب ا قتع تنك امغ

 ىنع اضرعم ىلون اقزن هب تنك انهو

 اقح ىنطعيي املو

 : لاقف ؟ كوبآ لوقي ام : ىلع لاقف

 هتخصغ ىرت ام ىنبا لات دق

 ه تقنف هرغص ف هتيبر

 هقنوآ ًآاروطو هيدفآ آروط

 هقرفم ىوسو بش اذا ىتح

 ه قفنأ تنكو الالم مىنضرقأ

 هقبسأل هلامب نكأ , ملو

 هقهر الولو هنم ابصلا الول

 هقزري ىبر هللاو اضقلا ىضقأ

 : ىلع لاتتغ

معنلاب :ءازج خيسشلل لالا. .



_ ١٢٣ 

 م ١ ٠. د . نب .. ٠ ا ٠. دقو

 ملظ دق اذه ريغ الوق لاق نم

 مرض ام سئبو مكحلا ىف راجو

 ، لجارملا هل لاقي نميلا نم باش رمع مايأ مدن ليق : ةلاسم ذه

 مألا نا مث ، انسح ابوث تذخأف هتآرماب ىنث مث 2 ابوث اهزفحخ همأب ادبف
 5 هيلع تبضغف ث كب تأدب : لاقو ىبأغ ي هينطعأ : هل تلانف ةآرملا بوث تعبتت

 : لاقف رمع هيلا لسرأف ، هيلع تدعتساف رمع تنآ مث ث هنع تضرعأو

 تدسح دق : رمع لاتف ، ةصقلا هيلع صقف ء كبلع تدعتسا ىتح اهتبضغأ

 : تلانتف قح ىأآيغ كسفن

 لجرلا لئاسلا اذهيآ اي

 لجارلا ذخأ قح ىأب

 لماوك ه نتلمح ةعستب

 لماح ىنع هلمحي مل نطبلا ىف

 لباوقلا برتقا ام اذا ىتح

 لطابلا حارو قحلا صحصحو

 لضانت ىتلا ىتلا ىتاه هنجوز

 لئاملا هل ىلام نم تقسو



_ ١٢٤ 

 لثامو انل ا ون اك دبعآ نم

 لضانآ ىل هيف ىقح كاذف

 . اهيلع درلاب هرمآو رمع انيع تلمهغ

 4 اهدلو لام ىلا جاتحت ةآرملا نع عيبرلا لأس هنآ معزو : ةلأسم وبع

 ؟ ميتي ريغ وآ ميني وهو هنم ىستكتو لكأتو « هلصآ نم عيبتأ

 اكردم وآ ناك اميتي معطتو %، هنم ىستكتو لكأتو عيبت : عيبرلا لاتغ

 . اميلع سأب ال

 لكأت نآ اهلخ ةريقف ةنيكسم تناك نا اهنآ ىلع ىبأ نع دجويو : هريغ نمو

 ٠ اهدلو لام نم فورعملات

 ىهو لام هلو ميتي دلو اهل ةأرما نعو ، "ىلع ىبآ نع هنأ دجوي اممو

 ؟ اهدلو لام نم لكأن نأ اهل له ، ةجاتحم ةرتغ ةخسن ةنيكسم

 ٠ فورعملاب لكات نأ اهلف

 : هللا ديع ىبآ ىلع ضورفم هنآ دجوي اممو : ةلاسم وبع

 اهلو 0 ع زنتو س هلام نم لكت نأ اهل دلولا ق لجرلل ام 3 رملل : لاقو

 : لاقو 6 هعزن يالل سيلغ تجوزت ناو ك غلبي ىنح كلذ تبح نا اه دلو امر

٠ لاوخآو مامعآ هيغ نوكي نأ دعب دلب لك ىما هب جرخت نآ اهل



_ ١٢٥ _ 

 عضوم ق اهدلب نوكي نأ الا هب جرخت نأ اهل سيل : هللا دبع وبآ لانت

 . اهدلب ىلا جرخت نأ اهلخ اهتتلطيف اهفلاخو كلذ اهدلب ريغ ىف نوكيو ، رخآ

 سشرألا نم هدلاو قح نم دلاولا آربي الو 6 هربهغ نمو : ةلأسم وبع

 نم كلذ لئاس امآ و > هغولب دعي دلولا هئربب نآ الا %٧أ هنم هسفن آرميآ ١ ذا

 نآ ليق كلذ نم ريبو ء هدلو لام نم هسفن ءىربب نآ دلاوللغ قوقحلا

 6 آرييك وآ آريغص ٥ دللو ناك & ٥ دلو هبل اطي نأ دعي نم وأ 6 ٥ دلو هيلاطب

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 : ديعس ىبآ نع ظفح هل نم ىل ظفحو : ةلأسم دهب

 دلاولا ردقي ملو ع هذخأغ هلام نم ءىش ىلع هدالوأ ضعب بلغت لجر نع

 ردقب دحاو لك مهل رقيو دهشي نأ دلاولل زوجي له ع دلولا نم هذخآ ىلع

 ؟ ةبلغلاب لوذلا ذخآ ام

 هملظي مل دلولا هملظ اذا هنأل س كلذ دلاولل زوجي ال هنا ىدنع : لاق

 ٠ هذخأ هذخأ دارآو ى دلولا نم هلام ذخأ ىلع وه ردق ول هنأل \ وه

 بهي وآ ء ٥ دالوأ ضعب لحني نأ لجرلل روجب ال و : ةلأسم وبع

 نآ مللسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل ث هدالوأ نم هريغ نود ةبه هل

 هنبا هلحن لخن ىلع هدهشي هيلا لصو ث ريشب ىمسي هباحصأ نم الجر
٠ «هدد رافب»”ا : لاق ‘ ال : لات »؟ تلحن كدالوأ لكأ» : لاتغ 6 ريشم نب نامعنلا



_ ١٢٦ 

 عم هزاوج ف ، هب ضام مكحلاو ، هلعفب ايصاع نوكي : انباحصأ لاق

 مكحلا در بجوي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن رهاظ نأل س رظن ربخلا دورو

 « ىريغ دهشآ » : لاق هنآ ىرخآ ةياورل هزاوج ىلا اوبهذ انباحصأ لعلو 0 هب

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل دهلا ىرجم ىرجي ىدنع وهو س ربخلا اذه حص ناف

 . ( متئش ام اولمعا )

 6 بلصل ١ دلو لحن ىلع ١ وعمجي مل و دلول ١ دل و لحن ىلع س انل ١ عمجآ و

 ٠ هبلع _ دلول ١ مس ١ نأل 6 دلول ١ دلو لحن رجي مل كلذ ىلع ع امجال ١ ال ول و

 املغ 6 ١ وزرحآو ةيطع هبني ضعب ىطعأ نمو : هريغ نهو : ةلأسم وب

 ؟ نيلوألا ىطعأ ام لثم نيرخآلا ىطعأ ضرم

 ، ىسوم مكح هبو كلذ نوزيجي اوناكف نوينامعلا انباحصآو ىسوم امأغ

 ٠ ثراول ةيصو الو ةيصو كلذ نوريف نويقاولا انباحصأ امآو

 امم رثكأ ىلا مهضعب جانحيف ٨٧ هرجح ف هعم هدالوأ نوكي ىذلاو

 جاتحيام مهنم دحا و لكل لعفي نأ هل نا : ليق دق هنأ وجرآغ ء رخآل ١ ح اتحي

 ١ دصخ ريغب هيل ١ كل ذ هل زوجيو 6 هل ه رثآ ىل ٠

هب ىرجت اميغ دلاولا مزلت ةحلصم الو ةجاح نم كلذ نكي مل اذا امأو



 ذ ١٢٧7

 هابشآو مهنم ركذلا ميلعتو 6 ىثنألا حالصا نم مهدال وآ ق ساانلا نبب ةداعملا

 ةيوستلا و لوقلا نم ىدنع اميق :هيلع ناك لعغ نامف % كلذ لعفن الف © كلذ

 ةريئك ةوسكو آابلح هتانب نم ة دحا و ىلح لجر نعو : ةلأسم وج

 ؟ بألا تام مث ّ غلاب ريغ وآ غلاب ةيراجلاو ، مهاردو ًاعانمو

 نكي مل ام ىدنع لصألا لثم اذه سيلو ، ىطعملل زئاج اذه : لاق

 ٠ هرثأ ىلا دصخ الو ۔ افارسا

 نم نبالا اهزرحآغ > ةيطع هينب دحأ ىطعأ لجر نعو : ةلأسم وج

 ؟ بألا ىلع نبالا اهزرحأ دقو ؤ.نبالا غولب ليق 1 تام من « هغولب لبق

 اهزرحي ىتح بألا ةثرو عبمج نجي ىهو 4 ةنيائ ريغ ةيطع هذه : لاق

 .ب آلا توم لبت غلاب وهو

 ضرألا تناكو ث هل اضرآ هدلو ىطعآ لجر نع هتلأسو : ةلأسم وج

 لاملا رمثي ىبصلا ناكو هزسفي مل مهب هل هيلع قحن مهرد ةئام ىوسسنت

 ذخآ انأ ، مهنارد ةرثع هقح امنا :: لاقو كلذ ى دلاولا مجر مث ي هزوحيو

 ., ؟ احيحص ءاضقلا ناك اذا هيلع كلذ هل له هتح هيطعاو ىلام

ناك ناغ ، هعسيي اميغ امآو س كلذ ىل نيبي الف مكحلا ى امآ : لاق



_ ١٢٨ 

 ضبقي مل اذا ريغصلا هدلول دلا وللا نم فيعض ىدنع ءاضتلا ناغ اقداص

 ٠ مكاحل ١ ليق نم ليكو نم وأ مك اح نم دحأ هل

 ٦ {إ وقت نم ليكو وأ مكاح هل ) ضنقا و ء غلاب ريغ ناك ناف : هل تلق

 ؟ هعسو اميغ هيف ةعجر هل له ، مكاحلا

 ٠ هدلو لامو هحسب اميف الا كلذ ىل ننجيب ال : لاق

 ملو هيلع هل قحي لامب هتثرو نم دحأل هضرم ى رقآ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ اومتي ملو نوقابلا ةثرولا ريغ وآ رارقالا تبثي له ، هرسفي

 اودا رآ ناو كلذ اومنتآ اودا رآ نا كلذ مهل نا ليق دمت هنا ىعم : لاق

 ٠ لاملل ١ ةميق هيل ا ا ومسو ٥هوضخقن

 ، رسفي ملو قحب لاقغ ىبنجأ ىبصل هلامب لجرلا رقآ ناغ : هل تلق
 انأو ، مهرد هقح : لاق مث ع انامز لاملا ىبصلا رمثخ هل ىلع لقي ملو

 ؟ كلذ هل له ، هقح هيطعأو ىلام ذخآ

 هرارقا نا ظفللا اذه ىلع قحي لامب هل رقآ اذا ليق دق هنا ىعم : لاتق

 ٠ ةمحجر هيغ هل سيل

 : ىراوحلا وبأ : ةلأسم وج

مهنم نوغلابلا زرحيف هلام نم ائيش مهنم د حار لك هدالوا ىطعي لجر



 ٢٩\ا. -

 هاطعأ ىذلا ضبقي الف هرجح ف نيذلا راغصلا مهيف نوكيو © مهاطعأ ام

 ئ هوبآ ٥ اطعأ ام غلب امدعب نم بلطيغ 6 دعم نم هوبأ تومي مث 6 هوبأ

 ؟ ىح ه وبأو

 زرحي ملو نوغلابلا زرحأغ ث هتايح ف عيمج مهاطعأ دق ناك اذاف

 بالل نوكي نآ الا رابكلا ىطعأ ام س راغصلل ناك بألا تام اذاغ س راغصلا

 نولخدي مألاو ةجوزلا لثم ثراولل ناغ ع رابكلا راغصلا هدالوأ ريغ ثراو

 مث ؤ هنم مهثاريم نوذخأيف راغصلا هدالوأ ىطعأ امو بألا لام عيمج ف

 ف اوزرحأو س باتكلا ذخآ ام لثم راغصلا اوذخأي ىنح ئيش رابكلا ذخأي ال

 نوغلابلا زرحأ امو ، ثاريملا ىف ءاكرش نونوكي كلذ دعب نمو ، مهيبأ ةايح

 . هيف ةثرولا نم دحآ مهيلع لخدي الو ، مهل وهغ ث مهيبأ ةايح ىف

 ةيطع توملا دنع امهدحأ ىطعأف س نادلو هل لجر نعو : ةلأسم وهب

 هوبأ هطعب مل هنأ دلولا ركنأو ع ةيطعلا هذه لثم رخآلا ىطعأ هنا : لاقو

 لهو ث هيلع هنبا لوق تبثي له ث هيبآ توم دعب وأ ، هيبأ ةايح ىف ائيس
 ؟ كلذ حصي ىتح وآ ح ىطعأ ام رخولل تيئب

 تبثي مل ئيست هوبآ هطعي مل هنآ رخآلا دلولا ركنآ اذاغ تفصو ام ىلعغ

 ةنيبلاب الا ضرملا دنع كلذ ىف بألا لوق لبقي ملو ، توملا دنع ىطعملا اذهل

( ١٢ ج نئازخلا _ ٩ م )



_ .١٣٠ 

 ىلا ةعجار ىهو 0 لطاب هضرم ق هدلو فألا نم ةيطعلا كلنو ثڵ ةلداعلا

 ٠ ةثرولا عبمج

 { اهنم هوبأ هل لبنو ى الام هتدلاو هل تبهو ىبص نعو : ةلاسم ده

 ؟ ال مآ كلذ هل تيثي له 3 همآ نم ةبهلا هل زرحي ملو

 نأ الا هيلع زارحا الو ء ةتباث انباحصأ دنع همآ نم ىبصلل ةبهلا : لانت

 ٠ كلذ اهلغ س كلذ دعي هيلع تعجر زرحب ملو غلب ناغ ى ز رحي الغ غلبي

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ده .

 ناف 6 زوجت ال ‘ ريغصلا هالول دلاولا نم ةيطعلا و 6 ةيطع لحنلاو

 ٠ ثاريملا ىلا كلذ عجر دلاولا تام

 ؟ دلو نود آ دلو ىطعأ نمو : ةلأسم :3

 ىلع هنأ ىلع نب ىسوم نعو ث هتيالو كرتي هنآ بوبحم نب دمحم نعف
 ٠ ه ةيال و

 ف هدال وأ نبب مسقي نأ دلا ول ١ ىلع نأ رذأل ا ء اج دقو : ةلأسم وع

 رثألا ءاج هنا مث أ كلذ ق ضعب ىلع مهضعب .رثؤي الآو ء تامملاو ايحملا

 ىلع همخا كلذ ناغ . هدالوأ نم هربغ طعب ملو . ةيطع هدلاو هاطعأ نم هنآ

٠ كلذم ملع ولو . دلولل زئاج كلذو 6 كلذ ق فاخ ناك نا دلاولا



_ ١٣١ 

 هنمتا دق امم ءىش مسق ىلب نم كلذك ؤ هلعف نم ىلع كلذ مثا امناو

 هنآ رب هل دحأ نم رثكآ آدحأ ىطعأ ناغ ث ةحصانملاب ةيوستلا هيلعف & هيلع هللا

 هجو وآ ّ ء ارش .وأ ثاريم نم قاقحنتساب اهلصأ ةمسقلا نكت ملو 6 هقحنسي

 سيلو ىرحتلا مساقلا ىلعف ، اهلهأ نم رضح نمل ىه امناو ، ةمينغ وأ كلم

 ق ٩_لزل عساو وهو ح . هاطعأ نم ىلع كلذ منا الو 6 ررضلا دصخ هل

 ٠ لضلألا

 ايحملا ق هدالوأ نبب هلام مسق اذا' لجرلا نع هتلآسو : ةلأسم وج

 ؟ كلذ تيثي له ع نييثنألا ظح لتم ركذلل

 ٠ هيلع كلذ تبثي ال : لانق

 هن افآ وأ ئ هيلع ح وزنو ؤ هلل عقو ى ذل ١ مهنم لك ز رحأ ن اف : هل تلق

 ؟ ائيسث هنم عزني نأ هدلاول له ث ائيش هنم تفي مل وأ ، هضبقو

 ئ ىحل او تيمل ا هتافآ دق ن اك اذا ئش هنم ع زنب نأ هل سيل ال : لاق

 ٠ هلام اهيف هلل ةجاح هيل ١ ج اتحي نأ الا

 وهو اثاريم دلا ولا ىلا هلام عجرو خ مهدحأ تام نا كلذكو : هل تلق

 ؟كلذك

 همسق اذا امأو.: لاق ، ثاريم نم هقحتسا دق لام اذه معن : لاق

 هدلول هتيطع نأل ث هيلع كلذ تبثي الغ هايا مه اطعآو ، رافص مهو مهنيب

 ٠ زوجي ال راغصلا
.



 : ناديبع نيا : هريغ نمر : ةلأسم وج

 ةوخا اهل ناك اذا اهجوزب نأ دعبي اهدلاو ىلع قح اهنل له ةيبصلا فو

 ؟ مهوسكيو مهلوعي مهدلاو رجح ىف

 همزلي الو ، هدالوأ همعطي ىذلا ىف نامض هيلع سيل دلاولا نا : لاق

 دالولا دحأ ىنغتسا اذا هنأل ، هدالوآ ةقفن لبق نم ءىش ةجوزتملا هتنبال

 سيلغ ى ةوسىصكلاو ةقفنلل جاتحم ه دالوأ ضعبو ث هنوسكو هيبأ ةقفن نع

 نم جاتحا نم اوسكيو معطي نأ هل زئاجو ، كلذ ف ةيوستلا دلاولا ىلع

 دالوألا رئاس لبت نم ءىش كلذ ف همزلي الو ، ةوسكلاو ماعطلا ىلا دالوذلا

 ٠ ملعأ هلاو ، ةوسكلاو ةتفنلل نيجاتحم ريغ مه نيذلا

 ايحملا ق هدالوأ نب لدعب نآ دلاولا ىلع نا : هنمو : ةلأسم وج

 اجاتحم دالوألا دحأ ناك نا نيملسملا ضعب لاق دق هنأ ربغ ، تامملاو

 ٠ ملعا هلل او ئ هرثأ درب مل ١ ذا ىنغلا نود هنوسكو هتقفنل ٥ دالوأ نم

 : ناضمر نب دوعسم خيشلا ::ةلأسم وج

 5 ائيش هيطعي نأ هيلا بلطو ث اجاتحم هدالوأ دحآ ناك اذا دلاولا فو

؟ هدالوآ نم نيقابلا ىطعي الو هيطعي نأ هل زوجيآأ



_ ١٨٣ _ 

 ناك اذا محرلاو دلولا ىلع ةقدصلا لضفأو ، كلذ هل زوجي : لاق

 هتجوزو دلولا لوعي _ ةخسن _ ىطعي نآ دلاولل زوجيو ى كلذل اجاتحم

 ىطعأ ام لثم هدالوأ ةيقب ىطعي نأ هيلع سيلو ث اجاتحم دلولا ناك اذا هينبو

 ٠ ملعأ هللاو ، هتوخا ىلع هل ةرثآال و ، افيح دري مل اذا مهاخأ

 : ىحبصا!ا : ةلأسم دهج

 هلمعو هلوقو هلذبو هربب هدالوآ نيب ةيوستلا بألا ىلع دجوي اميف

 ىلع ةصاخ نيدلا رمأ ى مزال وه اميغ ميلعتلا اذهغ 3 هميلعتو

 لهو & هريغو _ هلعل _ هدعو ى نآ رقلا ميلعت نم ةليسو نوكي ىتح مآ ث دلولا

 هدنعو ماعطلا رئاس لكأي هدالوأ دحأ ناك اذاو ، ركذلا لثم كلذ ف ىثنألل

 ث اهريغو ىولح لثم قرطلا نم ءىشب هصخو مطف دق وأ ، عضري ريغص نبا

 ؟ ال مآ كلذ هل زوجي له

 4 همزلي ال مهمزلي مل امو 6 مهل مزاللا ٠.٠ هيلعف ميلعتلا امآ : لاق

 هدالوأ صخي ام امأو ت نيدلاو ربلا نم هيلع ردق ام مهملعي نأ رمؤيو
 ىلع قيضي ال اذهف ماعطلا ىلع مهنم وقي مل نمو 0 قرلحلا نم راغصلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 فلا

 : ناهبن ىبآ خيشلا نع : ةلأسم وع

، ثراو ريغ وءآ اثراو ، هتايح ى هلام نم آدحأ ىطع نآ دارأ نميفو



_ ١٣٤ 

 ، هريغ وآ ميتي نم ىبصلاو غغلابلل زاج اذاو ، زوجلا هنلام ىف عسو نم

 هاطعأ ام هل نوكيف ٧ هزرحي نأ ىطعملا اذهل له ء هرغص نم لقعب ال ىذلاغ

 ؟ ال مآ نبملسملا نم ةقث هضيقب مآ

 ءاش نم ىطعي نآ ةثرولا نم دالوألا ادع اميغ هل نا ليق دق : لاق

 موزل ف هقحلي نأ ىسعو س هل نيثراولا نم هريغل افيح هب دري مل ام مهنم

 ٠ عضوملا اذه ىف فالتخالا ىنعم ةيوستلا

 سأب الو ، مهنيب اذه لثم ف ىواسي نأ نم هل دبالغ هدالوأ امأف

 نآ ريغ ث هثراو نع ءاجلا هب دري مل ام ىبص وآ غلاب نم ىبنجألا ىف هب هيلع

 هل زرحأ نا ميتيلاو ، هدلاو نذاب الا هل الو ، هيلع زارحا ال ىبصلا

 ، هزاوج عضوم ف هل تبثف زاج ع كلذ ف بستحم وآ ليكو وآ ىصو

 ٠ كلذ ىف عوجر هدعب نم ىطعملل نكي ملو

 ، هب كلذك هتوبث ىف اهجو هفرعأ الف س هدحو ىطعملا هل هزرحي نأ امو

 ىف لبق نم هباب ىلع ىهف الاو س هريغ نم نوكي نآ ىلا جاتحت لب كئلوأك

 . ملعأ هللاو ، هدب نم جرخي مل هنأك دعب هنأل هبلعو ، هل اميغ هزارحا

 : ىحبصلا نع اهلع : ةلأسم دهج

 دالوأ دلا ولا اذهلو 6 ةيرال ةئامثالث ردقن هدلاو نم ضرتقا نميغو

مه ١ ردلا كلت هدلو ىطعب نأ دا رآو > رغصلا لاح ف مهنمو غلب دخ نم مهنم



. ١٣٥ 

 راغصلا هدالوأل نمضي نأ ريغب كلذ دلاولل زوجيآ س نيغلابلا هتوخا اضرب

 ؟ ال مآ كلذم مه اضر هيفكي نوغلابلا و ؟ ال مآ اخآ مه اطعأآ ام لثمم

 نم ريآ و ىبنجأ ن راسىنال 6 قحلأ اذه دلاولا اذه لاخأ نا تيأرأ

 ئ ةليح اهنأكو > كلذب آرييأ قحلا نم هيلع امم دلولا اذه قحلا هيبلا راص

 ؟ ال مآ ةليحلا هذه زوجتأ

 نم دالوآلا نيب ةيوستلا نأ نيملسملا راثآ ف ءاج ام ىلع ىعمغ

 مل مهضعبو ث مهنْيب وسي مل نم ةيالو كرت ملعلا لها ضعب نآو ع مزاوللا
 « ةبجاو اهل رب مل لوقلا اذه بخاص لعلو ة ةيالولا هل ناك نا هنع فقي
 ىلع مثالا امناو ث كلذ ءابش نا ىطعأ ام لوبق هل زئاجخ دلولا امأف

 ٠ لدعي مل نم

 ىف اهب دقعلا عيمجو ث اهتوبث ىف فلتخم ممذلا ىف ام هريغ هتيطعو

 ىآر نم اجرخي مل دلولا ىطعملا آربآو ةحيحص ةيطع هاطعآ ناو ے تاقفصلا

 ح نيملاعلا بر هللاب قيفوتلاو نيقتملا لزانمب اذاغ ع كلذ نع اهزنت ناو ع نيملسملا

 . نيدلا فلاخ نم ىلع مثالا امناو

 هذه هل هيلع ىذلا هدلو ىلع ىصوب دلاولا اذه دا:رأ نا تيأرأ

 تضرع ول اهنأل هنيصو ذافنا ىلع آرجأ هل اهلعجي ن رآ هل زوجيآ ّ مه اردلا

١ ؟ ؟ال مآ كلذ زوجيأ ح ة ةرجالا ه ا ه هذهب اهلبقي مل سانلا نم دحأ ىلع



_ ١٧٣٦ 

 نبب تاعزانم اهبف تامذملا ىف تامزاللا قوقحلاب تالماعملا نا : لاق

 ح ثرا ولا ىلع مرح لاملا ثلث نم ةصولا ذافنا ةرجأ تنمث ناو « تا رايعلا

 نا و ؤ ة رجألا ثيس هئانع لجأل 6 لخملا رجآ ىلا عجرو 6 ةيصولا رجأ هنلعل

 ٠ قحلا هل كح كاملا سر نم تتيث

 ناو ء هم رفظ ربتعا ناو \ اذه لثم ق ا ذهو .اذه لمق دق لعلو

 ٠ ملعأ هثل ١ و « ٥ انعم وأ 1 ًاحرصم نيملسمل ١ راثآ ق دجو بلط

 دالوألا نم ثدحب نم ىلع ةاواسملا بجت الو : هنمو : ةلأسم .

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ كلذ ق بجت لب : ليقو ٤4 نوم دنتمل ١ ذخآ نأ دعم

 : هللا همحر ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : ةلأسم وه

 ردقم اهدلاوو اهجوزل اهمزلل له 6 ائيش اهدالوأ تطعآ اذا ةآرملا ق

 ، اهدالوأل نامض اهيلع له ائيش اهجوز تطعآ نا كلذكو ث اهنم مهثاريم

 ؟ هدعب نم ءىجي دولوم لكل نامض اهيلع له س اهدلول تقفنأ اذاو

 انامض اهيلع نأ لجأ نم ةيوستلاب مهلك دالوالل ةيطعلا تناك اذاخ : لاق

 % اهدالوأ عيمج تطعآ نامضلا هل اهيلع ىذلا تطعآ نآ املف ؤ مه دحأل

 : ٠ ثراولا ةيقبل ءىش اهمزلي الف

 عنملا ديرت امناو س مهل اهيلع نامض الب توملا دنع ةيطعلا تناك ناو

ناو س ثراولا ةيقبل نامضلا اهيلعو س اهل زوجي ال هناف س ثرا ولا ةيقب نع



_ ١٣١٧ 

 ملعآ هللا و ؤ، هدعب نم ءىجي دولوم لكل ن امض اهيلع سيلغ ء اه دلو ىلع تقفنأ ٠

 : ناهبن ىبأ خيسلا نع ةلاسم د

 ح آريقف وآ اينغ لجرلا اذه ناكو ء هنبال اطخ ةيد هتمزل لجر فو

 ء هنل همزل امم هسفن ءىرييغ ، هدلو نم ةيدلا هذه عزتني نآ داراف

 ؟ ال مآ هدالوأ نم ىقب نمل همزليأ هضوع كلذ دعب نم هنا مث ث اهعزتناغ

 ناف : عضوملا اذه ف هسفن ءىريب نآ هل سيل هنا : ليق دنغ

 هيلع ضوع الو ، همزل دق ام هيلا ىدؤي نأ ردق ىتم هيلعو ، ريي الخ هلعف
 ٠ هيف ىدنع اميف اذه ىلع هدالوأ نم هريغل

 : ىلمازملا : ةلاسم

 ؟ لجرلاك اهدالوأ نيب ةيوستلا ةآرملا ىلع لهو

 امآو : ىدشارمحلا نعو س كلذب ةيصولا ىف امهنيب قرغ الو ي معن : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، فالتخا اهيلع كلذ موزل ىفغ ةدلاولا

 : ناهبن ىبأ باوج نمو : ةلاسم ذه

 آدحأ لضفي الو ، هلام نم ةيطعلا ف هدالوأ نيب ىواسي نأ دلاولا ىلعو

 ىلع نوكي ام زاوجب ليقو س هتافو دعب نم الو ، هتايح ف رخآ ىلع مهنم

ةايحلا ىف هل زوجيغ س ةثرولا نم مهلدع نم امأو ، هرثأل دصق ريغ



_ ١٣٨ 

 » ٥ زا وج ف فالتخال ١ ىنعم هقحلب نأ نم دعبب ال هاعلو 6٨ هتوم دعي نم ال

 ٠ كلذ ق رظنيغ ئ ملعآ هللا و

 : ناديبع نبا : ۔الاأسم %"

 ء هتايح ف هلام نم ائيسث هتثرو نم آادحآ ىطعي نأ دارآ نميغو

 5 هل ةيحمو ص ةثرولا نم هريغ هعم لخدي ناف ء قح هتوم دعن هل نوكيلو

 ؟ ال مآ هل بيبنتكب نآ فن اكلا عسيو 4 هلل ١ نبب و هنيب اميف كل ذ هعسبأ

 ائيش مهدحأ ىطعي نآ هل زئاجف س هدالوأ ريغ هتثرو ناك اذا : لاق

 زوجي الغ توملا دعب امأو هل بتكي نآ بتاكلل زئاجو س هتايح ق هلام نم

 زت اجغ % مه دحأل نامض هيلع نوكي نآ الا د حآ ىلع آدحأ لضفي نآ هل

 ٠ هيلع هل ىذلا نامضلا ردتب هلضفي نآ هل

 ، تامملاو ايحملا ف مهنيب لدعب نأ هيلعف ، هدالوأ هتثرو ناك اذا امأو

 نآ الا هتامم دعب الو ء هتابح ىف ضعب ىلع مهضعب لضفي نأ هل زوجي الو

 ع هيلع ىذلا نامضلا ردقب هلضفي نآ هل زئاجف نامض مهدحأل هيلع نوكي

 ٠ ملعأ هللاو

 تدا رآ و ، هتطعأ & اهقتادص هتجوز نم بلط نمو : هنمو ة ةلأسم ده

 نوكيآ ث اهجوز هتطعأ اميف مجرت ملو تكله ناو ث ال مأ كلذ اهلآ ، ةعجرلا

؟ هللا دنع آملاس



_ .١٣٨٩ 

 الا هل زئاج هنآ لوقلا رثكأف س تكله نأ ىلا هبلع عجرت مل اذا : لاق

 ‘ ةايحلا ق هيلع تعجر اذا امأو . ةيطعلا در هيلعغ ّ ةيقتلا دح ىف نوكي نأ

 ٠ ملعآ هللا و 6 ةعجرلا اهلغ

 لاتغ س بلطم ريغ وأ بلطمب اهلام وأ ، اهقادص اهجوز ةأرملا ةبطع ىف

 . ملعأ هللاو ، ةيقت نكي ملام بلطمب ولو قادصلا : هل

 تعجرو { بآ مهل هزرحي ملو ئ اميلح وآ الام اهدالوأ تطعأ اذا ةآرم او

 ؟ مهغولب لبت اهتيطع ف

 لبق نم دالوالل ةيطعلا : ديعس خيسلا لانو ، ةعجر اهل ملعأ ال : لاق

 زارحاو ، اوزرحي مل ولو س عوجر اهل سيلو س لوقلا رثكأ ىلع ةتباث مهمأ

 نذاب نوكب نآ الا ي لوقلا رثكأ ىلع هريغل وآ هل ناك ء ىنب سبل ىجصلا

 ٠ ملعأ هللا و ه هللأ

 : ىحبصلا : ةلأسم م .

 بناجلا ىف سبكلا ىمرو س اهضعب ىطعملا لطنف اضرأ الجر ىطعأ نمو

؟ ال مآ دعب هلطنب مل اميف ةعجر هلأ س هنيطع ف ىطعملا عجرو ك رخآلا



_ ١٤٠ 

 ملعأ هللاو ث اهنم ىقب امل رارحأ بارتلا هيمر ىل عقي : لاق ٠

 نم ئس ايبنجأ وآ اثراو ىطعأ ١ ذا ضيرمل ١ فو : هنمو : ةلاسم وج

 ءاضتلا ةلزنمب ةيطعلا هذه نوكت نأ ىصوآ تامو . هل هيلع نامض نم هلام

 ضيرملا ةيطع نع ةجراخ نوكنو س ضيرملا ءاضق قف ىرجي ام اهيف ىرجيو

 ؟ كلذ فيك مآ ضرملا ىف تبثي ال ىنلا

 هضتقنو ضيرملا ف ىرجي ام هيغ ىرجيو ضرملا ف ءاضق اذه : لاق

 ء ثراولل لاملا عجرو تام اذا هيف فالتخالا ىرجي كلذكو حص اذا همامتاو

 ء ضقن ثراولل سيل : لوقو ع مامتلاو ضقنلا نم كلاهلل ام ثراولل : لوقف

 . ملعأ هللا

 هريغ ضرأ ىف حرطي هتيب ف بازيم بكر نمو : هنمو : ةلاسم ه

 ىف هيلا عوجرلا ضرألا بر دارأ وآ ڵ ةيراع وآ ،© ضرألا بر نم ةحنمب

 ةرامعلاو ةحنملا مسا نيب قرغلا امو ؟ ال مأ كلذ هلآ هبازيم ةلازاو هتحنم

 ؟ اهانعمو

 هتثرول سيل كلذلو ، بازيملا بهذي ىتح ريعملل عوجر ال : لات
 ةيراعلل نكي مل اذا عوجرلا هتثرولو ريعملل : لاق نم لاقو ، عوجر

 ، ةيطعلا ةحنملا امناو ، ةيراعلاو ةحنملا نيب قرفلا ملعأ الو ، اهيلا ىمتني ةياغ

 اميغ ىنعملا لعلو ، ريعتسا ام مغانب ةحابا ةيراعلاو ، اهايا هلأس همحتساو

. ملعأ هللاو ڵ براقتم ىدنع جرخي



_ ١٤١ 

 هدر نيح دعب مث ، هذخآ ولو ًائيسث ىطعأ نمو : هنمو : ةلأسم وه

 6 آ افختسا و { ىطعملل نواهت هنم اذه نوكي نأ ثفف اخآف ح هبطعم ىلع

 ناو ث ريصقتلاو مثالا مهيلع فاخآو ، ىطعأ امل آراقحتساو ث اضابقتساو

 ٠ ملعأ هلل او ئ هلاحب آوسأو ئ همثال دنأ وهغ نمؤمل كلذ لعغ ناك

 : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رصان خيسلا نع : ةلاسيم ذهب

 موقيو ، هنع هنيبي الو ،© هدالوآ نم غلابلا لوعي نآ ناسننالل لهو

 : هل لضغأ امو هدالوأ ةيقبل هيلع ضوع الو ن هؤزري امب هل

 ىتح ميعن ىلع اوبر وأ ، ةمدخلا لهأ ريغ نم اوناك اذا اما : باوجلا

 موقت اهنوعيطتسي ةعانص مهعم الو ث ةمدخلا نع لاحلا ءافعض اوراص

 مل نمل ضوع هيلع نوكي الو ث مهلوع هيلع نا : ليقف ، مهتوسكو مهلوعب
 ٠ اهمدعو ةمدخلا ف مهيبأ ةلاح ىلع اوبر نا ث مهيبأ مكح مهمكحو ملحلا غلبي

 اوراصو هدالوآ مدخي مل هلام ةرثكل نكلو ، مدخي مهوبآ ناك ناو

 نوكت الف ، نوعيطتسي ال وآ س سانلا هوجو ىف ةمدخلا مهب قيلب لاح ف

 لاوحألا ىف اوواست اذا ث هلاحك مهلاح مكح مهمكح نوكي امناو ث هلاح مهلاح

 ٠ انفصو امك

 نوجاتحي امب موقت ةعانص مهعم وأ ةمدخلا هذه لهآ نم اوناك ناو

راص نم مايق مهيلع سيلف ، كلذك مهنم دحأ ناك وأ ء مهمايق نم هيلا



_ ١٤٢ 

 ريغ هدالوأل ضوعلا هبلعغ ، ةفصلا هذه ىلع هب ماق اذاو ، كلذك هلاح

 نم ، هنم مهل دبال ىذلا مهمايق نم ءىش ىف رصقي نأ هل نكلو ع نيغلابلا

 ريصقتلا كلذب ءارغ مكحلا ىف اوراص اذاف ى هلهأ مه امم بورشمو لوكأم

 مهجرخي الام رادقمب هتاكز نم مهل عفدي نأ هل زاج ث مهلو مهيف مهنم

 ٠ ملعآ هللاو ، ىنغلا ىلا

 ؟ ريغصلا ٥ دلول دلا ولا ةيطع ق فلنخا : هربع نمو : ةلأسم وع

 مث ملحلا غليب ىتح هبلع زارحا الو زوجت ال : ليقو ث زوجت : ليقف
 ىلع هدلاو هلحن وأ ، ىبصلل ماحرألا زارحا ف فلتخاو ث هيلع زارحالا

 ٠ ملعأ هلل او ح هلحنو دلا ولا ةيطع زيجي نم لوق

 : دادم نم ناميلس نب رصان خيشلا : ةلاسم وج

 : لاقت نم لوقت ىنلع تباث كلذخ هوبأ ىبصلل زرحأ اذا : لاق نم لاقف ع نيملسملا

 تشثي الغ ، ةصاخ دلاولل دلولا لام : لات نم لوق ىلعو ث هدلاول دلولا لام

 ةيطعلا نآ لوقلا رثكأو ث ةيطعلا ىف ىطعملا نم عوجرلا كلذ فو ث هزارحا

 : لاوقأ كلذ فو تبثي ال ىبصلل ةلحنلا و

 نبملسحل ١ لوق لكو ۔ مه دحأ وأ مهنم ء ايلوذلا برقأ هل زرحأ اذا

٠ ملعأ هللا:و 6 باوص



 _ _ ١٤٣.

 : آرعش ناهبن نب نالهك,نب ملاس وبآ ديسلا كلذ ف لات دنو

 اةلخنو ريغصلا دلاولا ةيطعو

 مركتلا بألا نم ناتبثي ال
 اذا ةتباث ريغ ةيطعلا لقو

 مدقتي جلو ىطعملا زرحي مل
 هزارخا :نكلو لفطل الا

 مكحاو كلذب لقغ غولبلا دعب

 هلثمو لوبقلا هيفكي جوزلاو

 ملعي . مل نمو هتجوز مكحلا ىق

 ىذلا تام وأ توملا هاتآ ىتح

 ممتم رريغ ءاطعالاغ هاطعأ

 : ىدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : ةلأسم و.

 هاخآ ىطعأ امع اضوع ةضغ ةيرال اذكو اذكب هدلول ىصوأ لجر فو

 هيبأ نم ةيطعلاب هوخأ رقأ ةصولا هذه هل تن تنيثآ هل هيلع ن امض نم

 ؟ ركنأ وأ

 : هلام سأر نم ةتباث ىهغ نامض نم ضوعلاب ةيصولا تناك اذا : لاق

٠ خالا .ركنا ولو



_ .١٤4٤ 

 ة هوبآ اهب هل ىصوأ امك ةيصولاب هل ىصوملا اذهل : ىحبصلا لاق

 قحل ةيطعلا هوخأ ركنأ اذا امو س هيبأ نم ضبق هنأ هوخأ رقأ اذا

 ، لدبلا وهو ىصوملا نم اهقحل ىذلا ضراعلل فالتخالا ىنعم ةيصولا هذه

 ةلزنمب وهو ، هضوع هيبأ ىلع اذه قحتسيو 0 هاخأ هاطعأ ىذللا وهو

 ٠ فالتخالاو توبثلا نم رارقالا

 كرتو ث .امهدلاو كله نأ دعب نامضلاو ةيصولا هذه تتبث ناف : تلق

 ىلع ةيصولا هذه لخدتأ ، هل ىصوملا امهدحأ ، نيدلوو بآو امأو ةجوز

 ؟ هلجأل ءىفوك ىذلا هيخأ ىلع الا لخدن ال هلعل مأ ةثروملا عيمج

 . عيمجلا ىلع كلاهلا لام سآر نم ةتباث نامضلاب ةيصولا معن : لاق

 ةثرولا لئاسو هاخأ لخدب ًاحطق اهتبثي ال نم لوق ىلع : ىحبصلا لاق

 اهاري نم لوق ىلعو ص هببصن ردتب مهنم لك رارتالاو س ةيصولا هذه ىلع

 حص .ولو ث ةثرولا نم هريغ اهيف كرشي مل نامضلاو رارقالا لوصحل ةتباث

 ٠ ملعآ هللا و ؤ ائيش مهكلاه نم ١ وضيقب مل مهنأ

 : هللا همحر ىحبصلا : ةلاسم د

 ىلا هاطعأ امع اضوع ةضف ةيرال اذكو اذكب هنبال رقأ وآ ىصوأ نميف

 توم دعب هوخأ ركنأو س نامض نم بتكي مل وآ ث هل هيلع نامض نم نالف

 هيبآ توم ليق تام ناو ؟ ال مآ كلذ هل تبثيأ ائيسث هطع مل هنأ هيبأ

؟' ال مآ هتثرول كلذ تيثيأ



_ .١٤٥ 

 دعب ثلثلا نم ةتباثغ هاخأ ىطعأ ام ضوع نع ةيصولا امأ : لات

 ٠ هلجأل هوخأ ءىف وك ىذلا خالا لوق لوقلاف ح نيدلا

 قحلا و نامضناف 6 مزال نامض .وآ ئ هل هيلع قح نع هم ىصوأ ١ ذا امآو

 قحلا تبث :اذا انهاه هيخأ لوقب .رابتعا الو ، ىدنع هب هل ىصوأ نمل تباث

 ٠ هيبآ ىلع

 ةيصو وأ تباث نامض وآ معال قحم هل ىصوم ١ نيال ١ تام ١ ذ ١ امآ و

 اذه وحنو هتايح ىف هضيقن مل اذا هثراول ءىش الغ 0 هاخأ ىطعآ ام لدب

 ٠ :رقصلا نب نازع ةيواعم ىبآ نع رثألا ى

 : لاق نم لاقو 6٧ هنوم دعب هترا ولو ئ هنايح ق هل :ا لاق نم لاقو

 ثلثلا نم جرخ امو ٨ هدعي نم هنثرولو هل مزاللا قحلاو تباثلا نامضلا

 ٠ ملعأ هللاو س ىل هجتي اميف هتثرو نود هتايح ىق هلف

 تام نم امأو ث ةبجاو دالوألا ىلع ةلادعلاو : هنمو : ةلاسم وه

 بجتو ي ءىش هيلع سيلغ ، كرشملاو س هدالوآ نم ديبعلاو مهنم دلوي مل نمو

 موزل ىف فلتخمو ث ةيطعلا تقو ةميقلاب هثاريم رحق ىلع عروتلاو ةلادعلا

 ٠ ملعأ هللاو ، اهدالوأ نيب مذلا ىلع ةلادعلا

 ىطعأ ام ضوعو ءىشب هينب دحأل ىصوآ نمو : هنمو : ةلأسم ه

( ١٢ ج نئازخلا - ١٠ م )



_ ١٤٦ 

 ٩ ىصوأ ام لطبيو ٧ هعوجر هعفنبآ .هل هنيصو ق عجر مث > رخآلا هنبا

 هوبأ هاطعأ امي هوخأ رقأ نأ دعب ةفصلا هذه ىلع هل ةعجر ال ::. لاق

 ىنعمو س صوصخلا ىنعم نم اهنأل ث ةليحلا ذه ف ىدنع ام بسح ىلع

 ٠ ملعأ هلل او % هم ىصوأ اميف ةعجرلا هل ىصوم ١ نآ مومعلا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 اضوع نامض ريغ نم ةيصو ث هلام نم ًئيسن هدالوأ دحأل دلاولا بتكو

 تبثي الغ ، هتوخا ىطعأ امم رثكأ ىوسي لاملا ناكو ع هتوخا ىطعأ امع

 لثم هدلاو اهب هل ىصوآ ىتلا مها ردلا هلل نوكنو ث ةردايزلا هل

 ٠ ةثرولا عيمجل لاملا نوكيو ت هتوخا

 لاملاف ئ نامض نم ةيصو وأ آرارقا لاملا هل بتك اذا امأو

 ٠ ملعآ هللا و ، هتوخا ىطعآ امع اضوع بنك ولو س هل تباث

 ام لثم هيبآ نم ضوعلا دلولل بجي ىتمو : هنمو : ةلأسم ده

 ٠ دودحم دح هلل مآ © ايح همآ نطب نم جرخ اذا هنوخا ىطعأ

 دالوآ هل ناكو ض ًائبش هدالوا نم آادحآ لجرلا ىطعآ اذا : لاق

 دلولا ناك ناو ع هيطعي نآ هيلعف ، ةيطعلا موي هب آدولوم ناك ولو ى راغص

٠ ضوع هل سيلغ ع ةيطعلا موي هب دلوي مل



_ .١٤٧ 

 ذخأ نأ دعم دالوألا نم ثدحي نل ةاواسم ١ ٥وجو ف : هريغ لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، فالتخا نومدقتملا

 هل رقمل ا تامو ئ هنترو دحلل دحآ رغأ ١ ذاو : هنمو : ةلأبسم وج

 اذا هتئرول وهو ص ثاريملا نم ,رخوتل هب رقآ امم هبيصن .رقملل س رقملا لبق

 ٠ ملعأ هلاو 6 تام

 : ناهبن نب رصان حيشلا نع :: ةلأسم وج

 ضوع ئيش مهضعبل بتكو 5 هتايح ف ائيسث هينب ضعب ىطعا نميفو
 ةثرول كلذ نوكي له © هدلاو ليق هل بوتكملا تام مت . رخآلا ىطعأ ام

 ؟ كلذ نع عجري نآ دلا ولل زوجي مآ 6 بوتكم ١

 لومعم ١ و لوقلا .رثكأ ف هاخآ ىطعآ ام ىطعي نأ هيلع نا : ب ١ وجل ١

 ٥ اطعأ ام نا : لوق هيفو دلو نأ دعب وأ ،\'ذه دلب نآ لبق ٥ اطعأ ناك هي

 لمع هيو 0 رهشألا وه لوألاو ى هل سيلف ح ىناثلا اذه دلب نأ لبق

 هيطعي نآ لبق تام ناو ف هل بنكي مل وأ هل بتك ؤ ىل اعت هللا همحر ىدلاو

 ٠ ملعأ هللا و ك كلذ ثاريم نم هتثرو ىطعب نأ هيلعغ

 : ناهبن ىبآ خيشلا باوج نمو : ةلأسم وج

 ملو ث مهل هيلع نامض نم نالغ دالوأل ةيصوب ىصوآ نميغ لوقت امو

ةيباتك ليقا تام دق دالوألا ضعبو 0 دالوألا نم همساب دحأل مسي
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 ءايحالل ىه مأ ، ةيصولا' هذه ىف نولخديآ ، ىصوملا توم لبق .وأ « ةيصولا

 ؟ةصاخ

 نم نيلوألا لوق نم هظفحأ ائيسث صنلاب اذه ىف ذخآ ىنأ ملعأ : لاق

 حص نمل اهنويث ق جرخ را رقالا هيسشآ وه ناغ > نبملس ١ نم ملعلا لهآ

 هقحلي نأ دعبي ال هنكلو ، ههيشي ال مهضعب لوق ىنعم ىلع هنآكو

 هنأ ىلع لدي ام نيرخآتلا ضعب لوق فو 0 رخآ ىآر ىلع هبشلا ىنعم

 ٠ هل ءىش ال

 هيغ جرخيو ، همهس هتثرولف ، ىصوملا لبق ةباتكلا دعب تام نم امأو
 ىلع كتبجأ امنا ىناف كلذ ف رظناف ٠ ملعأ هللاو ، هل ءىش ال هنأ لونت ىلع

 ٠ مالسلاو هعم كيلا هلسرأ نم ليت نم ةريثك ةلجع

 نيرخآل هيلعو 4 مولعم لامب دحأخل رقأ نميف : هنمو : ةلأسم وج

 .؟ اهب هلام نم هاقبأ ام ىفي ال نويد

 ، هيلع نولخدي ال مهناخ ث ةنايد نم هريغ نودب هل رقآ نمل لاملاغ
 نولخدي : ليقو ، ىبنجآ وأ ثراو ضرملا وأ ةحضلا ىف هرارقا ناك ءاوس

 هل رقملا ناك نا :: ليقو ع املعم هب :رقملا ناك ناو ، هضرم ىف عقو امهم هيلع
. ملعأ هللاو ، الخ يبنجأ ناك ناو ، هيلع اولخد ثراو
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 .: : ىحبصل لأ ؟ ةلاسم هج

 ىطعآ ام ضوع مه ١ رد وأ > كامب ٥ دالوأ نم دحلل ىصوأ نا و

 ؟ ةيوسلاب مهنيب نوكي مآ ؟ نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب كلذ نوكيآ ى مهتوخا

 ء مهاخآ ىطعآ امع لدب هنأل ع نييثنألا ظح لثم ركذلل هنآ ىدنع : لاق

 ع مزال وأ لدب نع عقت نأ الا ثراول زوجت ال ةيصولا نأا لصألا فو

 ٠ ملعأ هللاو

 ةيوستلا ىفغ > انالف ٥ دلو ىطعأ امع ضوعل اي ةجوزلل ةيصولا امآو

 ء ةصاخو دالوألا ف ةيوسنتلاب لوقلا رثكأو ك فالتخا مهلك ةثرولا نم

 ح نالف هنبا ىطعأ امع ضوع اهجوز نم ةجوزلل ةيصولا س ةفصلا هذه ىلعغ

 ٠ لوقلا اذه اولحيو س تبثي ال

 لثم نونوكي دالوألا ربخ نم ةثرولا عيمج رئاس كلذكو : هل تلق

 ٠ ةجوزلا لثم نوكي اذكه : لاق

 لخدت له © ٥ اخآ ىطعأ ام ضوعب دالوألا دحأل ةيصولاو : هل تلق

؟ ال مآ ىطعملا دلولا ريغ ةثرولا رئاس نم دحآ ماهس ىلع
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 ماهس نم لاملا سآر نم جرختو ، ةثرولا عيمج ىلع كخدت : لاق

 ٠ ةثزولا عيمج

 ٠ ملعآ هللاو ، ىطعملا دلولا ريغ دحآ ىلع لخدت ال : هريغ لاق

 ام ضوع ء ىشب ٥ دالوآ دحف دحآ ىصوأ ١ ذ ١ و : ةلأسم وع

 نم هيلع هبتكي نأ بت اكلل ءوجيبو انامض ىمسي له ، هنوخا ىطعأ

 هيلع عدم كصلا ىف ضوعملا دلولا نأل ، كلذ زوجي الغ : لان

 ىلع هتجح هلو ضوع ام هنآ ع هنيمي عم هلوق لوقلاو ڵ ضوعلاب بألا
 6٧ فاننم اذهو ؤ0“ هجولا اذه هيغ ج راخ ريغ نامضلاو ؤ هتوخا

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسمم ده

 اذاف ؤ ايح دلوملا مادام هتايح ف هدلول دلاولا نم ةحنملا ةباتك نا

 عونمملا لاملا دلولا زرحي ملو ، كلذب هل ةيصولا ليبس ىلع كلذ ناك
 حونمملا لاملا مكحو ث ثراولل حصت ال ةيصولاف ث هدلاو ةايح ىف

 ىقبو ى هدلاو ةايح ف دلولا هزاج دق ناك ناو ث ةثرولا عيمجل ثاريم

 ىطعأ ام ضوع دالوألا ةيقب ركنأو ، هدلاو تام نأ ىلا هلمعتسي هدي ف

 كلذ نم مهيخأل ر اص ام ضوع مهلخ %ڵ كلذ حصي ملو ‘ مه اخآ مه دلا و

٠ هل ام نم مهيبأ ة ايح ق
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 ىناف > ايح ما دام حونممل ١ هدلول مهيبأ توم دعب ةحنملا تويث امآو

 ة ايح ةدم ةل اهج لجخلا لوهجم ٥ رمآ نأل . كلذ تويث نع فعضلا ىل ١

 . ىه مك ىردي الو ، حونمملا مهيخأ

 عيمجل نوكي لاملا مكحف ث ةلاهجلا ةلعا اهتوبث حصي مل اذاو

 آاضيآ وهف نامض نم بوتكملا ناك ناو ى نيمي كلذ ف سيلو ص ةثرولا
 هئادغ ف رظنلاو ، مدقت ىلع ىفتخم لاملا مكحو ةلاهجلا نم كغنم ريغ
 هحالصا رظنو ث رايخلا ةدم ىقبي ث هلام مهلام نأل ، ةثرولا ىلا عجار

 ٠ ملعأ هللاو ، هيرتسشمل

 : ىحبصلا : ةلأسم دهج

 رخآلا ركنأ ، رخآلا ىطعأ ام لثمب هدالوأ نم هطع مل نل ىصوأ ناو

 هنا دنع ائيرب بألا نوكيأ ث اذهل ةيصولا تلطبو فلحو هيبأ نم ةيطعلا
 ؟ ال مأ هل آيزجم كلذ نوكيو ث كلذ لبق نم لجو زع

 فوعر هللا نآ الا ح هقلاخ نيبو هنيب اميغ لوقأ نأ ردقأ ال ىنأ : لاق

 ص هدالوأ نيب كلذ ىف لدعلاو بألا تدارأ تناك ناف ع نينمؤملا لكب ميحر

 هقح ىلا هدلو لضي نأ وجري امو ث زئاجلا هجولا ىلع ىصوأو

 ٠ بئات هللا بذعي الو . مث 4آ هنا لوقآ الخ ٤ لصب ملف

نيبي الو . رارقا وآ نامض نم ةيصو كلذ بنكي فحي نآ دارآ ناو : تلق :
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 نالطبو ث رخآلا نم راكنالا ةفاخم رخآلا ىطعأ ام ضوع هنآ ةباتكلا ف كلذ

 ؟ ال مآ كلذ بتاكللو هل زوجيآأ ث كلذ

 نيب نأل ڵ زوجي الآ فاخآو 0 ائيش اذه ف ظفحأ مل ىنا : لاق

 ء ضوعلا لبن مهيبصن نوذخأي ةجوزلاو بألاو مألا نأل ى قرغ نيينعملا

 نم نامضلاو ثلثلا نم ضوعلا اضيأو 6 هدعم رارقالاو نامضلا فو

 ٠ ملعأ هللا و 6 روجحم ةرورذضلا ريغ ف بذكلا اضيآو 6 سأرلا

 ء ىطعملا راكنا عم ضوعلا هب لطبي ىذلا عضوملا فو :. هل تلق

 سيل مأ ، راكنالا ةجح هيلع موقت ىتح ىصوملا لام نم هدافنا ىصولل

 هيلع ىعدملا ناك اذاا تيآرآ ث ةيطعلاب ىطعملا أرقي ىتح هدافنا هل

 ؟ هرمأ كلمي ال ضوعلا

 اغلاب ىطعملا ناك نا لوقأو ، ًائيسث اذه فق ظفحأ ال ىنا : لاق

 عجر ركنأ ناو ، ميلستلا ىصولل زاج ضبقلاب رقأ ناغ هيلع جتحا

 ٠ ةمصاخملاو ةموكحلا ىنعم ىلا رمألا

 ام هل ىصولل ملسأ مل ىنآ ىصولا دهشأ اببص وأ ايئاغ ناك نا و

 حصب وأ 4 بئاغلا عجربو 6 ىبصلا غلمب ىنح راكنال ا ةفاخم هل ىصوآ

٠ هنبال يئلا نم ىطعملا
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 ةجح نوكيأ هل ىصوملا _ ةخنسن _ ىطعملا كلذ ركنأ ناو : .هل تلق

 7" مكاحلا مم ركني ىتح مآ ى هدافنا كرتن ولو هملع

 ىصولا دنع . 7 مل هنا :! لاقو ث هلوق لوقلا تبث اذا : لاق

 ىصوملا ناك ن و ث عرشلا هبجوي ام رخآلاو . ضوعلاب هل ىصوملا نيبغ

 ٠ ةمكاحملل اليكو مكاحلا مانن 6 هل ىصو الو ايبص هل

 هيلعآ س كلذ دعب راكنالا حص مث ؤ كلذ ىصولا ذفنأ ناو : هل تلق

 ؟ ال مآ هدرتسي نأ ىلع ردقي مل نا نامض

 مكاحلا مكح دعب الا اياصولا نم ًئيش ذفني ال ىصولا نا : لاق

 دعي الا ذفني ال مكاحلاخ 6 كلذ لعغخغ ناف 6 مهل ىصوملا اهلهآ بلطو 6 اهب

 نكب مل ناغ س كلذ دعب هبلع نامض الو ، قوقحلا ةحصو 0 ةجحللا عطق

 ملو س هجارختسا ىلع ردقي ملو س لاملا نم ءىنث فلتو ءىش اذه نم

 . ملآ هللاو ، نامضلا هيلع تفخ هعسي رذع هل نكي

 : عرشلا نايب بانك نم : ةلأسم ده

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريسب نع دجوي اممو

 لهأ اي : لاقف ‘ موق تيب ىلا ءاجف ةيرق ىلا . ءاج نمع هتلأسو

؟ ديع وآ هبلط ىذلاب ىبص ءاجغ ص ائيس ىلا اوبه تيبلا
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 ٠ ىالوم وأ ىمأ وآ ىبآ كيلا ىنلسرآ : لوقي ىتح ذخآي ال : لاق

 ؟ كولمملاو ىبصلا دي نم ةيدملا كلذكو : تلق

 ٠ معن :لاتق

 ةفصلا هذه ىلع ىبصلا دي نم لبقت :: هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 ء ديعلا وآ ىبصلا دنع نم هنآ ملعي ىتح ةيدهلا كلذكو س دبعلا نمو

 + انظفح كلذكو

 لوسرم هنا بلقلا هيلا نأمطا اذا :: ليق دقو ڵ معن : لاق : هريغ نمو

 ٠ كلذ زجي مل بلقلا هيلا نئمطي مل ناو ع كلذ زاج ك هب

 ماعطلا نم ءىنثب اهريغ وأ هتدلاو هلسرت ميتب نعو : ةلاسم ادهب
 ٠ لزانملا لهآ ىلا ةيده وأ ، لجر ىلا

 ح

 ؟ ماعطلا كلذ نم اولكأت نأ مكل زوجي له : تلق

 اذا ةيدهلا نم دبعلاو ىبصلا هب ءاجب ام زئاج كلذ نا ليق دقف

 ٠ كلذ زوجي الغ امهسفن دنع نم ناك نا اماو ع اهب ىنعت دق ناك

 : هللا همحر ىراوحلا ىآ خيشلا نع انظفحو : ةلاسم وه

 كخد ع اهغولب لبق اهقادص . ذخأي نأ ةيبصلا دلاول :سيل هنآ :

. .لخدي مل وآ اهب جوزلا
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 ؟ هدلو نم ذخأي نآ دلاولل اوزاجأ دق سيلآ : هل تلق

 ىلع جوزلا ىلع هب مكحي سيلغ ، ةصاخ اذه ريغ ف كلذ : لاق

 ٠ اذهكف ةلأسملا ىنعم امأو ، ىنم ناصقنلاو ةدايزلا ظفللا نم اذه وحن

 ريغب هتنبا قح نم جوزلا دلاولا آربآ اذا : هنأ هللا همحر هنعو
 ٠ جوزلا هنم آربي ال كلذ ناغ س هتنبا قحل دلاولا نم عازتنا

 ه اغلاب وأ ةريغص هتنبا تناك كلذ نم جوزلا ىآرب هل

 هدالوآ قوقح نم قادصلا ريغ ف ضبقي نآ دلاولل اوزاجأ دقو

 نآ هل اوزيجي ملو ئ ءارشلاو عيبلاو 6 تامساقملا و شرألا نم راغصلا

 ٠ كلذ نم آربب

 : رثؤملا ويآ لاقو : ةلأسم وبع

 & ٥ ذخآ مكل زئاجغ رثك وآ لق مكديبع وأ 6 مكدال وآ دي ف ناك ام

 7 ملعآ هللا و . هريغ وآ ما.رح هنا اولات اذا مهرا رقا ىلا تفتلي الو

 باويأ ق اهيف فرصتي نأ هدلاول نا : ةطقل طقنلا ىبص ق لاقو

 ىبصلا دي ق ناك املكو > ةطقل الو 6 مارح اهنأ ملعي مل ام اهريغو ةراجنلا

 ملو 6 ٥ را رق!إ لبقي مل ام اهريغو هةطقأ هنآ رقأ ولو 6 هم هل موكحم وهغ

٠ هيلع هب مكحي
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 ء ؟ريثك الام لاملا اذه نم دلاون دقو س ىبصلا غلب نا تيآرأ :ا تلق

 ؟ هدلاو هب .رجتا وآ هب رجتتا وه ناك نا نامض هيغ هيلع دجوي له

 دلاوت امو ، طقخ امهطقل ىتلا نيعلا ف نامضلا هيلع بجي امنا : لات

 اهقلط مث لجر نه اهجوزغ ث ةريغص ةنبا هل لجرو : ةلاسم ده

 ؟ بالل قحلا ىطعي نأ زوجيآ ، جوزلا

 ٠ معن : لاق

 عازتنالا ىرب نمغ 6 نالوق هيف اذه ق انئاخ بألا ناك ناف : :تلق :

 اضبق نئاخلل ىري ال نم مهنمو جوزلا ءىرب دقغ ضبق اذا بألا ىريغ

 جوزلا ىلع قحلاو 6 زوجت هتآرب نا ىرن الو 6 ىأل الو 6 اعازتنا الو

 ٠ اهغولب عم اهيلا هعفدي ىنح

 : ديعس وبآ لانت : ةلاسم ذه

 ' دلاولل زوجي امم هدلو دي ى اميغو ، هدلو ىف رخآل زاجأ اذا لجر ىف
 هلمعتسي نأ ١ ذه ىلع هلل زئاج هنآ هلامو % هلامعتسا نم هلل ه زيجي نأ

 ٠ لام نم هدب ق امب هي عافتنالا و ؤ هنل لهآ ٬اوه امم ىبصلا قيطي امب

 لام ف دلاولا لثم نوكت له ث ةدلاولا كلذكو : هلا تلق : ةلاسم اج :

: اهل اهدلو نم ةيطعلا فو ث اهدلو
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 نود دلاولل.وه..امنا كلذ امنا انباحصأ لوق ةماع ىف امأ : لاق .

 زوجي اميغ امهنيب كلذ. ف ةاواسملا مهلوت ضعب ف هبسني دقو ، ةدلاولا

 © هلام نم عافتنالا ف دلاولل زوجي ام هبشي اهدلو لام ف ةدلاولل

 ةدلاولل نولعجي مهنأ انموق لوقت ضعب ىف نآ ىعمو فورعملاب هنم ذاغنالاو

 ىهغ اعيمج ناوبآو نادلاو امهنأل ث امهنيب نوواسيو س اذه ف دلاولل ام

 ٠ نادلاوو ناوبأ امهعيمجل دارفنالا ىلع وه امك باودلاو دارفنالا ىلع

 زوجي له ةقث ريغ وهو هدلو لام عاب لجر نعو :ا ةلأسم و

 ؟ كلذ هل

 هتوبثب ليق دق هنآ ، .رارض هنآ مكحلا ىف تبثي مل اذا هنآ ىنعمغ

 ٠ فالتخالا هيغ ىرجي امم اذه لعلو 4 مكحلاب

 ء اهَحوز ىنلغ"تا دص اهل ةنبا هلو جاتحي لجرلا نعو : ةلأسم وبع

 ؟ تهرك ناو ت اهقادص نم ذخأيآ

 ٠ اجاتحم ناك اذا .ء معن : لانف
٩ 

 هدنلو لام لجرلا عيب زاوج ىلع انباحصأ قفتا : ةلأسم دج

 : © ::نمثلا هل هنيمضت ف اوفلتخا مث ، ريغصلا

 6 نورخآ هل هنمضي ملو » اينغ ناك اذا نمثلا "ةل : ميخ لاقف

٠ هسفن حالض ف هتفنأو اريقف ناك اذا هنع نامضلا لاوز ىف اوقفتاو
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 : مهضعب لاقف 6 ريبكلا ٥ دلو لام عيب ق ١ وفلنخاا و : ةلسم وم

 مهضعب _ هلعل _ زاجأو ، ينغ وآ ناك آريقف ى هرمآ ريغب هعيب زوجي ال

 هيلع نامض الف آريقغ ناك ناو 6 اينغ ناك اذا نمخلا هل هنمضيو ؤ‘ هعيب

 نمث نم هل هنمض امم هدلو لام نم هسفن آريأ 6 ةقرفلا هذه تزاجأو

 ٠ هنامض هيلع قلغي ىرخآ ةهج نم هيلع نيد نمو ى هلام

 فألا ناك نا هيلع هكلميو ٠٧ هنم هدلو لام عزني نأ هلو : اولان

 ىبنلا نع ىور ام كلذ زوجي مل نم ةجحو 0 هيلا اجانحم وأ هنع اينغ

 ٠ « دلولاو دلاولا ىنح هلامب قحأ لك » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىرما لام لحي ال » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هنع ىور امو

 باتكلا نم مدقت اميف ةقرفلا هذهل انركذ دقو « هسفن بيطب الا ملسم

 . مهلوق ديؤي ام

 ىورام ث هدلو لام دخآ بالل ةزوجملا ةيناثلا ةقرفلا هذه ةجحو

 هنع ىورو « كيبأل كلامو تنأ ا : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 لجرلا لكأ ام لضفأ »ا :: لاق هنآ ةشئاع قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ « هبسك نم هدلو ناو ، هبسك نم

 اذه لثم ىف ميركلا نآرقلا نم تايآب جتحي ةنييع نب نايفس ناكو
جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل ) : لجو زع هللا لوق وحن ىنعملا



_ ١٥١٨١ 

 وآ مكنويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح

 ٠. دلولا الا اهلكا تابرقلا ركذ ىتح ( مكتاهمآ تويب وأ مكئابآ تويب

 نم اولكأت نا : لاق امك هنأل ى دلولا ركذ كرت امنا هارت الآ : لاقف
 : ىلاعتو كرابت هللا لوق رخآ مهل ليلدو ء دلولا لام هيف لخد دقف ث مكنويب

 ٠ ) آررحم ىنطب ق ام كل تك رن ىن ( ١

 هللا ىلص ىبنلا لوقو ء كلمي امب الا ناسنالا رذني لهو : لانو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاتغ هدلول دهشي ءاج ىذلل ملسو هيط
 بألا قح قلعت ىلع لدي اذهغ « كتنانك نم مهس وه امناف هعجرأ »

 ٠ ملعأ هللاو ، هدلو لام ىف

 نم ءىشب هتحص :ىف هدلول دهشي لجر نع هتلآسو : ةلأسم ده

 دلاولا جتحاغ ةثرو فلخيو ص دلولا تومي مث ، هيلع هل معز قحب هلام

 هقح .امناو ء هيلا ىنم ةجل قحب هل لاملا اذهب تدهشآ امنا ىنأ

 ؟ ىلام ذخآو هتثرو ىلا اهعفدآ انآو ث مهارد ةرشع ىلع

 ةعجرلا هل نوكي امناو ، ةفصلا هذه ىلع كلذ هل سيل : لاتف

 هيلع كلاهلا ةثرو عم ناك ناف ع فرعأ مل ام هتيضق ىنأ جتحا اذا ةجحلاو

 هلام ذخآ الاو 0 ملام لاملاف س فرع ام هاضق هنأ لدع ةنيب

: ةلاسملا هذه ق رظنا قحلا نم مهل رقأ ام مخاطعأو



_ ٦ ١ . _ 

 هدالوأل لاملا اذهب دهنأ ناك ناغ ث ةعجرلا هل تناك اذاغ : تلق

 ةجحلا هذهب جتحا مث أ ةنرو هلو مهدحأ تام مث أ ةفصلا هذه ىلع

 ؟ فا ومأل ١ و مهنم ء ايحألا ىلع ةعجرلا هل نوكتآ . مهيلع

 مهنأل س مهتثرو ىلع ةعجر هل نوكت الأ ىسعف تاومألا امآ .: لاق

 فرع ام مه اضق هنأب ةنيب مهل تناك مهلعلو 6 مهتجح ثكن امو ١ وت ام دت

 ٠ كل تفصو امك مهيلع ةجحلا هلف ءايحألا امأو 6 لاملا ا ذه نم

 تام املغ 0 اهجوزل اهقادص كرتن ةآرملا ىف اولان دقو : لاق مث

 تكرت ام اهنيمي مم ةعجرلا اهل اولاقف س فرعأ مل ام هل تكرت ىنا : تلاق
 ٠ اهقا دص اهلا مث تفزع .... هل

 ؟ اهجوز توم اهنحح ج عطقت الو : تلق

 اهنا ةنيب اهيلع موقت نأ الا اهنجح بهذت ال اذه ىف اولاق : لاق

 ٠ اهقادص نم هل تكرت امب ةفراع

 ؛ هدالوأل دلاولا ىضق ام لثم اذه سيلفأ : تلق

 ة تام نمع هتجح بهذت دلا ولاف ، مهءاضق كلذو هل تكرت هذه : لاق

 . اهجوز تام ولو س اهنجح ايحت ةآرملاو

ىهو 6 اهعم وهو ةقلطم نم دلو هل لجر نع 7 : ةلأسم وع



_ ١٦١ 

 ء هل بطح هلمعتسي نأ :هدلاو بلطغ ريبك وهو ح هل ةضيوفلاب هدلاو ذخأت

 ؟.امنغ هل ىعرب وآ سحب وأ

 ٠ كلذ ىلع ريجي الف الاو ‘ هدلو كلذ هل لعغ نا : لانقغ

 ؟ كلذي هلمعتست نأ هتدلاولغ : تلق

 ٠ أي الف اهدلو لعف نا : لات

 ردقب اميلع ىتلا ةضيرفلا نم هل عفرت نأ هدلاو بلط ناف : تلت

 ؟كلذ .هلآ ء انمث كلذ ماسبو ح اهل لمحي :ام

 ةيسكم وأ نطق وأ رمن وأ تثح نم بسك ام هل عغخرب امنا ال : ل انت

 ٠ اهلخدت

 مث ث هيلا ةجاح هل سيلو ث .هدلو لام عزني لجر نعو : ةلأسم ه

 . تفي مل ام هلام ىف عجري نأ هدلول له ص هتثرول هفلخي

 . ؟ ال مآ دلاولا لام قف دلولا عجريآ لام هلو > دلاولا هتاغأ ناف : تلقو

 ء زئاج كلذف هعزن مث ص هل هيبآ نم ةيطع دلولل ىذلا لاملا ناك ناغ

 ٠ ةثرولا نم دحاوك الا ءىشب لاملا ىلع دلولل ليبس الو ت ةثرولا نيب وهو

اذه هيشآ ام وآ ئ دلولل عقو اثاريم وآ ك فألا ريغ نم الحن لاملا ناك ناو



١٦٢ 

 هلام وهو دلولا ىلا عجري هناف ، فلتي مل مئانن لاملاو تام مث ك دلاولا هذخأف

 ام لثمب دلاولا لام.ىفا دلولا عجر هغفلتأ دق دلاوملا ناك ناو ، هب قحأو

 ٠ هلام نم هوبأ فلتأ

 دهشي ملو ث اهئطوغ هدلاو اهعزنناف ث ةيراج دلولل ناك نا : تلتقو

 ٠ ؟ اهعازتناب

 دم سشي ىتح طي:نآ هل ىغبنيال و س كلذ هل زاج اهئطوو اهعزتنا اذاغ

 ٠ ع ١ زننال اي

 6 راغص ٥ ذالوآو 6 هدلاو نام نم الجر ىطعآ لجر نعو : ةلأسم وبع

 ٠ ةيطع هدلاول نكت ملو هلام هل ث هلام بلط دلولا كردأ املغ

 عيمج نم هنآربو ك هدلو لام نم دلا ولا ةيه ف لانتو : ةلأسم وبع

 ؟ هدلو لام هعازنتساو هدلو لام نم دلاولا ذخآو س هقوقح

 هزجي مل نم مهنمو % كلذ زاجأ نم مهنم فالتخالا هيغ اذه لك : لاق

 ٠ فالتخا ريغب هدلو لام ف بجاو وهغ اريقف ناك اذا ةقفنلاو 6 ةوسكل الا

 دقف ، تنعلا هسفن ىلع فاخو ث جيؤزتلل ةديدش ةجاح همزل نا كلذكو

 ح دلولا لاما ىلع ةرضم الب تنعلا هسفن نع ليزيو جوزتي نأ اضيأ هل اوزوج
 ح نيدلاولا ةنوئمب دلولا ىلع مكحي .دقف ، اهنم.دبال ىتلا .هننوئم نم نوكي املكو

٠ ةنوئملا نم هنع امهل ءانغ الامو



_ ١٦٣ 

 كلذ مزلي الغ ةنوئملا ريغ نأك امو ح جحلاو نيدلا امأو ٠

 ةمدخ وأ هنرمن نم هدلو لام ف لجرلا ةيه زوجنو : لانن : ةلأسم وب

 بهي نأ هل زوجي الو ء لصألا هي لوزبال ام لثم وآ 6 هرا د نكس وأ ٨٧ هدبع

 ٠ هبلع قحب هاضق وأ هنم عاب ام هدلو لام ف هل زوجيو ع هدلو لام لصأ

 : ىلع نب ىسوم لانتو : ةلأسم ه

 لاقف س توملا هرضح لجز نع هلأسي دمحم نب ىراوحلا ىلا بتك هنا

 ٠ ؟ ىتنيا لات وآ ع ىنبا لام نم ىبنذ تيضق دق ىنأ اودهشاف : هضرم ق

 مث هعزن هنأ دهسثي ىنح كلذ هل سيل : اولاق مهنأ مهيلا بتكف : لانق

 اذه تضق دق ىنأ اودهش ا : لاق اذا هزيجي نآ نسحنسي هتيأ رو ؤ هضيقي

 ٠ ىنبا لام ف ىنيد ءاضق لات نا هفعضنسيو ء ىنبا لام نم نيدلا

 ه مهتدلاو لبق نم قح هدالوأل هيلع ناك لجر نعو : ةلأسم وبع

 ؟ امثآ نوكيأ ءىشب مهل صوي ملو توملا هرضحف

 ٠ هنحص ف هسفن ا ربأ دمت نوكي نأ ال ١ 6 مثال ١ هبلع ف اخأ : ل انت

 .؟ هضرم ف هسفن آ ربأ ن اف : هل ليق

 فلتخي 0 هنحض ف ةسفن أربآ اذا كلذكو ، هيغ فلتخي هنا ىعم : لاق.

٠ هل زوجي هنأ .لوقلا رثكأو :« كلذ ف



_ ١٦٤ 

 ؟ ال مآ ةنيبلاب هسفن ءىربي نأ هيزجي لهغ : هل ليق

 ةنيبلاب ىرب الو ، ةصصاقملا هيزجنت ال هنا ىعم : لاق ٠

 عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا ٠ {

 نم لكأي نآ هل له ث اريقف دلاوملا ناك اذاو : هريغ نمو : ةلأسم ده

 ؟ جحيو جوزتيو ىستكيو هدلو لام

 جوزتي نأ امأو ، كلذ زئاجف ىستكيو هدلو لام نم لكأي نأ امأ : لاق
 اينغ ناك دمت ناك نا : جحلا امآو . زوجب ال لوقلا رثكأو ڵ كلذ ف ةلخ ق

 لام نم جحي نآ هلغ . رقنغخا ىنح جحب ملو % هانغ لاحيف 6 جحلا همزلغخ

 ٠ هدلو

 لوقلا رثكآو س كلذ زاوج ىف فلتخيغ لبق نم همزلي مل ناك نا امأو

 ٠ ملعأ هللاو 6 زئاج لوقلا رثكأو 6 فالتخا هيغ لوألاو 6 زوجي ال

 :: ضعب لاق

 همهنت الغ جيوزتو جح هنبا لام ف بالل زئاجو

 همحي ال نيدلا ءاضق مش زئاج هل لكألا كلذك

هب لمعاف :راثآلا ىف ءاج دق هلك هل اجاتحم ناك نا



. ١٦٥ 

 هنثتسي جيوزتلا و جحلا ق ىبآ ضعبو لوقت ىلع اذه

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم وج

 نأ هيزجي له ك ةقث ريغ ريقف بأ هلو ةعبت ىبصل همزل لجر نع لئسو
 ؟ ميتيلا ةلزنمب هيلع قفني وأ ، كلذب هوسكي

 ٠ كلذ هل زاج عايضلا هيلع فاخ اذا هنا ىعم : لاق

 ؟ كلذ هل له ، هعيض هنآ ريغ اينغ هدلاو ناك ناف : هل تلق

 ٠ هعايض فاخ اذا كلذ هل نا ىعم : لاق

 ؟ هوسكي امف : هل تلق

 ٠ هلثم ةوسك هنا ىعم : لاق

 ؟ هب ماق ول نآ هدلاو ردق وآ هردق ىف هلثم ةوسكغ : هل تلق

 نأ لاح ىلع ىنبجعيو ، كلذ هلاح ف هلثم ةوسك هنا ىعم : لاق

 ىف نيبت ناو ث هرمأب نوكيغ ث هباجأ نا هيآرب نوكي ىتح هدلاو ريشتسي

 ٠ ررذضلا ىلع عانتمال ا 3 دنع هرضي مل ىبصلا ىلع ررض تثبيسي هع انتما

 ، ىبصلا ىلع ريفوتلا هيغ اجر اذا هيف رظن حالص ببس ناك ناو
٠ هل حلصأ وه امو



_ ١٦٦ 

 نأ هل له ز ةقث ريغ وهو ( كلذ ذخآ دل ١ ول ١ بلط نا تيأ رأ : هل تلق

 ؟ هيآر ريغب كلذ لعفي

 ٠ معن : لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ديعس نب حلاص خيشلا نع : هريغ نمو : ةلأسم ج

 كلذ نا وجرأو ۔ هوبأ مدع اذا هيبأ ماقم هل موقت ىبصلا مآ نا

 ٠ لوق ىلع

 نامضلاو ةءاربلا ىف هيبأ ماقم موقت ال اهنأ لمعلا هيلع ىذلا لوقلا و

 ء هلام ف ةقفنلا نم قحما اهل بجوي ام نود اهسفنل هلام ذخأ فو ع هل ىذلا

 ء هظفحو هلام داصح ى هلام نم هيلع قفنت نآ ف هيبأ ماقم موقت ىه امناو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هحلاصم ف هتيدأتو

 : ناديبع نبا : ةلأسم وه

 زوجيأ س دلاو ىبصللو س ثاريم لبق نم ىبصل لام هدي ىف لجر فو

 ريغ وآ انيمأ ىبصلا دلاو ناك ك هدلو لام ىبصلا دلاو ضبقب نأ لجرلل

 ؟ ال مآ نيمآ

زوجب : لوق : فالتخا هيف ىبصلا هدلو لام دلاولا ضبق نا : لاق



.١٦٧ 

 ريغ وأ ةتث ناك لاح لك ىلع هدلاو هيطعب نآ دص [ قح هدنع وآ قح هيلع نمل

 ناك ناو ع ةقث ناك اذا زوجي : لوقو ، لاح ىلع زوجي ال : لونتو ، ةننث
 . ىلا بحأآ ريخألا لوقلا اذهو ؤ زجي مل ةقث ريغ

 © اذه ةقفن لبق نم قحأ ىبصل ا لام هدي ىف ىذلا لجرلا اذهل ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا ضعب لوق ىلع هل هيلع امب عطاتي نأ زئاجف

 دارآو ؤ مدنو احارجو ابرض هيغ رثأو هدلو برض لجر : ةلأسم دهج

 ؟ ال مآ اغلاب ىبصلا ناك ، كلذ نم هسفن ءىريي نأ هل له ةبوتلا

 لوقلا رثكا ىفو 4 فالتخا كلذ ىفف اييص هدلو ناك : باوجلا

 ٠ هسفن ذ لبق نم ٥ دلول هم زل شر نم هسفن ء ى ريب ب نا هل زوجي ال

 مدعي الو سرألا نم همزل امم دلولا هئربي نأ ىنبجعيف غلابلا امآو
 ٠ غلابلا هدلو نم هسفن آربأ نا فالنخالا نم

 نم ىسفن تأريآ دق لوقيغ ، كلذ زاجأ نم لوق ىلع نآربلا ظفل امآو

 6 هنم ىنمزل سشرآ ليق نم اذكو اذك وهو 0 نالغ ىدلول ىنمزل ىذلا قحلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 اذه ىدنو قح نم اذه ىيآأرب تلبقو

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم وج

دلاو لحتسي نآ لجرلا دارأف \ شرآ .نم. قح همزل لجر نع هتلأبسو :



_ ١٦٨ 

 همزل امم وآ س هدلو لبق نم همزل امم لوقي فيك س قحلا كلذ نم ىبصلا

 ؟ هدلون

 ةفورعم ةميق ىلا هدلول همزل امم هلحتسي هنا ىعم : لاق ٠

 ؟ ءاوس هلكأ هآريآو هلحآ ناف : هل تلق

 ةءاربلاو لحلا اوزاجأ دق : لاق ٠

 قوقحلا ىف ديعس ىبآ نع هب قثآ نم ضعب ىل ىورو : ةلاسم ده

 هسفن ءىرب نأ هل نأ ئ هدلول همزلب ىذللا شرألاو هدلو دلاولا مزلت ىتلا

 ء كلذ هيزجي الف هنم ناك اذا سشرألا الا ، قوقحلا نم هل همزليام عيمج نم

 لعغ نم سرألا كلذ وه همزلف هريغ نمو ث هريغ لعف نم سشرألا ناك اذاو

 ؟ هدلول هريغ

 لاقو .س ءىرب هنم هسفن آريآ اذا : ضعب لاقغ : افالتخا هيغ نا : لاق

 ٠ اريب ال : ضعب

 : رثؤملا ىبآ نب دمحم نب هللا دبع لانت : ةلأسم وه

 : لاق هريغ وأ شرآ قح ىل همزل رثؤملا ابأ ىدج نأ نالخ ىنربخأ
 ىدلاو اهضبق اذاغ س ىدلاو ىلا اهملسيو مهاردلا نزي رثؤملا ويآ ذخأف

الازي ملغ ىقح نم هيلا هدلاو اهملسف عجرو ح هدلاو ىلا اهملس ىقح نم



_ ١٦٩ 

 هآربآ هنآ ظفحي ملو & هنم صلختي نآ دا رآ ى ذلا اغرفتسا ىنح كلذك

 . ا .

 ناك ١ ذا ئ هنيد نم ه سيقن آريأغ هدلو لجر لتق ١ ذا ليقو : ةلأسم وج

 مجنت نآ دعب مهيطعي ىتح اهب سبحيو ، هيلع مهل ىه اوءريي مل ةوخا هل

 ٠ هدبلع

 5 ىكزأ لهأ خايشا ىلا ناليغ نب مشاه نم باوج : ةلأسم ده

 : رفعج ني ديعسو ث رهزلا نب سايلاو س ىلع نبا رهزألا

 ؟ توملا دنع هسفن آريأغ هدلول نيد هيلع لجر ف متركذ

 ٠ ملعأ هللاو ، لاحلا كلت ىف ةءارم هل ىرآ الغ

 > هدلو لام نم هتحاباو هلح زوجع .له ‘ اديع هوبأ ناك اذا ىبصلاو

 ؟ هنمدخ كلذكو

 دبعلا نأل ث هلام نم لكأي نأ زوجي الو ، هلك كلذ زوجي ال : لاق
 ٠ هريغ ال و هسفن كلمب ال هنألو % هال وم ىلع هتقفن

؟ رحلا لثم ةيصعم ريغ ىف هيلع ردقي اميف هعيطي نآ هيلع : تلق



_ ١٧٠ 

 مزاللا ف امآو ُ ةوبألا قح ماظعاو ح رنلا "قيرط نم ىدنع اه :لاقأ . `۔

 ٠ ملعأ هللاو ئ هيلع هل ناطلس الف

 فعضيو ث دلاولا قح نم هسغن ءىرني نأ ذلاولل زوجيو : ةلاسم زه

 ىسفن تأربآ دق ىنأ دهسشب نكلو س هل ىلع ىذلا قحلا هتعزت دق لوقي نأ

 نأ فعضيو ث دلولا مأ ىتجوزل ىذلا قادصلاو ، ىدلول ىذلا قحلا نم

 ٦. ريب ال و هضرم ق هسفن ءى ريب

 ف هل هيلع ىذلا هدلو لام نم هسقت آربأ هنا ليق كلذكو : هربغ نمو

 , .| , ؟ هدلو ضرم

 مكح كلذ نأل ك ربب ال هنا : لانم لاقو ك اريب هنا : لاق نم لاقغ

 ٠ دلولا ريغ ىلا لاملا هيغ ر اص دق

 ، هسيفن هدلو لام نم لجرلا ةءارب نآ هب ذخأن ىذلا : خسانلا لاق

 ٠ ملعأ هللاو ح تيثي الو هدلو ضرم ف هلال هعا زتناو

 ةنال : ىلع هدلو لام دلاولا عازتنا : خسانلا لانت : ةلأسم وج

 نوكب نآ وهو زوجب ال ك ٠6 وارضلاغ ٠ رايتخاو .را رطضاو > رارض ٠ : ماسقأ

 ٠ هدلو رارض ىلا دصقي امناو 5 هنع اينغ

٠ هيلا جاتحب۔ام ذخأي نأ وهو ، زئاجف رارطضالا امآو



_ ١٧١ 

 هنأ هب لومعملاو > فالتخالا هيف عقي ىذلا وهو رايتخالا ثلاثلا و

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ز وجب ال

 : ديعس ىبآ نعو : ةلاسم و

 كلذ اهلحن وآ . كلذ ريغ وآ اراقعو الام هننبال ته و لجر ف تركذو

 له و : تلق ؟ كلذ هل زوجب له ،\ كلذ اهعزن نأ هلادب هايا اهضبقب ملو

 امو : تلقو ث اهنم رضحم ريغو اهرضحمب هيلع داهشالاو كلذ اهعزن زوجي

 ؟ هل زوجب

 اذا ءىشب كلذ سيبلغ ع هزرحتو هضبقتن مل ام اماغ ، تفصو ام ىلعف

 ء هيلع زرحت نأ لبق هتيطع ف مجر اذا اهنم هعزن هيلع سيلو ك هتيطع ف عجر
 زارحالا الو ، اهدلاو نم اهل ةيطع الف ةيبصلا امأو ، اغلاب تناك اذا كلذو

 ٠ كلذ مهغ اغ اهل

 امهغ غلاب ريغ وآ غلاب ىهو 0 اهضبق ناك نا هتضبق ام كلذكو : تلق

 ؟ قرغ امهنيب مآ ى ءا وس كلذ ىف

 عزني نآ دارأ اذا ةيطعلا تضبقو اغلاب تناك اذاف \ تفصو ام ىلعف

 ، هرضحت مل وأ عزنلا ترضح كلذ ف ءاوسو ث اهنم هعزن ىلع دهشأ كلذ

 نم هلازآو هسفنل هلعج وآ ، اهنود هكلم ىلا هدروأ ث اهنم كلذ عزن اذاف

كلذو ة ةجحلل عطقأ اهروضحو ي رضحت مل ولو ، اهيلع كلذ تبث دقف ، اهكلم



_ ١٧٢ 

 هنيب اميغ كلذ زاج كل تفصو امك هسفنل كلذ لعجو ، دهشي مل نا

 ٠ هللا نيمو

 لاوز وآ 6 هتوم دعم كلذو ح كلذ عزن حصي ىتحغ مكحلا ق امآو

 ز اهل ةيطع ال هنا كل تلق دقف ةيبصلا امآو ، هنع كلذ عاطقناو ي هتجح

 ددحيو ث ةيبصلا غلبن نآ الا ، رثألا ءاج كلذب ى اهدلاو نم اهل زارحا الو

 عجري مل هن! ليق دقو ؤ زئاج كلذغ زرحتو ص اهغولب دعب ةيطعلا اهل اهدلاو

 ٠ ازارحا كلذ ناك تزرحآو تغلب ىتح هتيطع ىف

 ةيبصلا تنام ناو 6 كلذ مهفاف ازارحا كلذ نوكي ال : لاق نم لاتقو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ى كلذ مهخاغ « لاح لك ىلع دلاولل لاملاف ؤ غولبلا ليق

 حرش نعو % ضوبقملا ريغو ضوبقملا كلذكو تلننو : ةلاسم ه

 ؟ هيلع ةداهشلاو كلذ دارأ اذا هعزني فيك اهل هعزن

 تبسح ىلع هللا ءاش نا هلك اذه ف باوجلا ىضم دقف تفصو ام ىلعغ

 قيغوتلا هللابو س كلذ نم كل تنيب دق ام لييسسل هللا قغو ، انرضح دق ام

 ٠ هتاضرمو هباحمل

 : خايسألا بانك نمرد : ةلأسم وع

 فيكو لوقي فيك ، هلام هدلو نم عزتني نأ دارآ اذا لجرلا نعو

؟ هعزتني



_ ١٧٣ _ 

 هتزرحآو }. ىدلو لام تعزتنا دن لوقي هنآ تفرعو ىدنع ىذلا : لاق

 ناك الجر نأ ول ظفحي هنآ معز ث مئاه نع ةبقع نبا حاضولا ظفح هيلع

 هوبأ ناك ام ذخأي نأ دلولل نآ تام ىتح س هنم هاضق مث ث رهم هنبال هيلع

 ٠ هذخأي نآ هل نا هعزن مث هاضق

 اهزرحأ مث ع ةيطع وبآ هاطعأ لجر ف مسثاه نع زرحم نب ديعس ظفحو

 تام ىتح بألا اهضبقي ملغ هنم اهعزن دق هنأب دلاولا دهشآ مث ك دلولا

 ٠ هدلاو اهضيقي مل اذا نبالل ةيطعلا نا

 ائيسث هل نم عزتني نآ دوقفملاو بئاغلا بأل زوجي لهو : ةلأسم ده
 همكح نأل ك ٥ دلو لام نم هل زوجي اميغ كلذ هل معنف .% كلذ ىللا هنج اح دنع

 « هتوم حصي ىتح ةايحلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا ، هريغ نمو : ةلأسم ده

 ز هعازتنا دارآو ، هلام ةلغ وأ احالس .وآ الصآ هنبا ىطعأ اذا دجلا فو

 ؟ ال مآ كلذ هل زوجيأ

 سيلغخ هتوم دعب امآو ث هاطعأ ام ذخآ هل زئاجغ ايح مادام هنبا امآ : لاق

٠ ملعآ هللا و & لوقل ١ رثكأ ىلع هنم ه ذخآ هل سيلغ نيال ا نب ١ امآ و ؤ ٥ ذخآ هل



_ ١٧٤4 

 جرفم نب دمحأ خيشل ا نع : ةلاسم دهج :

 لكل هيوبألو ) : ىلاعت هلوق هدلو لام ىف دلاولل ليبس ال لاق نم ةجح

 ناك اذا ةقفنلا هدلو ىلع دلاولا جاتحا ا ذا اضيآو ( سدسلا امهنم دحاو

 لعجو ، هسفن لام ىف هل ضرف ام ةنيقحلا ىلع بالل ناك ولف ، ارسوم دلولا
 كيبأل كلامو تنأ »: : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ربخلا ف ىتلا مالل اضيا

 ء كيلمت مأل اهلعج كلذ تبثأ نمو س كيبأ نم اهانعمو « كيلمت كمأل سيل
 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ اهؤطو هل زوجيآ ، هدلو ةمأ عزتنا نمو

 . عا زتنالا دعب هدلو ةيراج لجرلا ىطو اذا عرشلا نايب ءزج نم : لاق

 : لوقتو 6 اهآطي الئل كلذ دلولا ملعيو 6 زئاج هنا : ءاهقفلا ضعب لانق دخف

 ك ءارينسالا دعب الا كلذ زوجي ال اهاطو هل زيجي ىذلاو ك زوجي ال

 ٠ ملعأ هللاو

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلاسم ده

 وأ ءاوس هلكأ اريقف و اينغ دلاولا ناك ، هدلو لامل دلاولا عيب نعو
؟ هيغ فلتن



٢ ٥ ٧ ١ 

 ىفخ 4 هزرنت. لاحلا هدلو لام عاب امناو اريقغ ناك اذا هنا ىمم :. لان

 لام عيب نع اينغ .دلاولا ناك ناو ..دملاولا ميي تبثي هنأ لوقلا ىناعم رثكأ

 عيبلا زوجي .هنآ ى دنع ه دلول عيبل ١ .ق ةحلصم عقت ملو . ٥ دلو

 .٠ دودرم وهو

 ٠ هلام ف هب هعاب ىذلا نمثلا دلولل نمضيو تبثي هنآ لوقلا ضعب فو

 هعاب ناف ّ هدلو لام نيبو دلاولا نيب لوحي نأ مكاحللو : ةلسم وج

 ىهو ء همآ عمنناك .!ذا هيآ ةقفن ىف فقو ث هعم هنمث ناك ناو ؤ هعيب زاج

 ٠ ةقث نكت مل ن ١ كل ذكو 6 ةقلطم

 هدلو ىلغ هنم ئ - حي نآ :رمآ و 3 'هدن. ى فقو ةقث هدلاو ناك ناغ

 ٠ ةقث ريغ وآ ةقث ناك هدلاو دي ى دلولا لام لعج مألا تناك ناو ، هتقفن

١٠ 
. . 

 هنبا كزذآ املف ، ريغص هل نبا لام هسفن نم هسفنل عاب لجر نعو

 .. ا . ؟ كلذ هلام بلط
. + 

 نكي مل ام ةبلط اذا هكردي هناخ ث هلاحب هذلاو'دب ق لاملا ناك اذا : لاق

 هنم ذخأي نأ هلغ غنام.هل ناكو هكلم نم هلازآ ناغ . هكلم نم هنلا!زا .هدلاو

; :ا ؛ذ. . !:: ش ٠. :. , .:د . رز ا ه هلام نم ذخآ ام لثم



_ ١٧٦ 

 ريغص هل نيا لام ىلع عقوت لجر نعو 0 هللا ديع ىبآ نع : ةلأسم 3

 دهشي نأ ليق اهحكن وآ اهحكنف هنمأ ضبق وأ هيلع جوزت وآ هع ايبغ ح غلاب وآ

 ؟ هل لام ال .وآ كلذ ريغ لام دلاوللو دلولاو دجلا ىف ىرن امو & ضبقلاب

 هدلو ةمآ ءطو ق دح همزلب الو > هدلو لام ف بالل زئاج اذه : لاق

 هقيقر ضبق ىلع دهسشتآ نا تيآرآ ، زئاج اهايا هقتعو هنم اهعزني نآ لبق نم

 ؟ هبلع تارافك ريغ وآ هيلع تارافك ىف معز ؤ مهقتعأ مث

 ٠ زئاج اهايا هقتع : لاق

 لجر لام هب ضئاقف لام ريغص هل نبال س لجر نعو : ةلاسم ده

 ؟ هويأ لعغ ام ريغ مالغلا كردآ املف ، رخآ

 ٠ زئاج هطفو مات ضايقلا : هللا دبع وبآ لاق

 زوجيأ 0 هلامب هسفنل هنبال هسفن نم ضياقتلا ناك ول كلذكو

 ؟ كلذ هل

 نأ مالغللو ث زوجي الغ س هسفنل كلذ لعف اذا : هللا دبع وبآ لاق

 ٠ هل زئاج وهف هلكأو هنبا لام نم بألا فلتأ امو س هيبآ دنع نم هلام درتسي

٠ ملعأ هللاو > ىرتىشمل ا دب نم هلام كردم هدلو نا



 ۔۔ _ ١٧٧

 دنع نم دلولا _ ةخسن _ دلولل راص ناك املكو : ةلاسم هب

 توم دنع هيلع هدر مث هنم عزن امو ث هيف عجريو هعزن نأ هلف ث هدلاو

 دلاولل زوجي الغ هدلو ريغ دنع نم هل لام لكو ث دلولل زاج “ دلاولا

 . لام هل ناك اذا ، هلثم دلاولا ىلع نوكيو ث هل هعيب زوجيو س هنم هعزن

 هدالوأل هبجي له ‘ توميو ٥ دلو لامي ضياق لجر ق : ةلأسم وبع

 ناك ناف : تلق ؟ ةصاخ دلاولل لاملا وأ ؤ مهلامب هب ضياق ىذلا لاملا

 ملو 0 هتوم دعب مهلام نم هب ضياق ام لثم هلام ىف هدالوأل بجي له دلا ومل

 ؟ تام اذا هلازآو مهلامب ضياق ناك هنأ حص ولو > ء ىشمي مهن صوب

 ٠ ءىش كلذ ق ىدنع ام : لاق

 تامو ث هدالوأ لامب ضياق هنآ دلاولا ةثرو نم دحأ ملع ناو

 ؟ ءىش كلذ ىق هيلع لهو & مثا هلكأ ق هيلع له & هفلخو

 نأل لاملا بحاص دلولل وهغ ، هدلو لام نم دلا ولا هب ضياق امغ

 دالوألا ريغ نم دلاولا ةثرو نم كلذب هب ملع نمو ى هلامب ضوعلا وه كلذ
 لام ف دالوالل سيلو س قح ضايقلا كلذ ف سيلغ س لاملا مهل نيذلا

 ٠ ءىش هنم فلت نا هم ضياقام ءاوس مهدلاو

) ١٢ جح نئا زخلا س ١٢ م {



 ۔ `؛١! ٧٨

 ' : دمحأ نب نسحلا ىبأ نع : ةلآ۔هم 3

 ملام تباث : ميبلا أ ناي اييص وآ نوغلاب مو . هدالوأ لام عاب ىذللا امآو

 هيلع ليقو “ هيلا نمثلا ميلست زوجيو ّ دلولا ةراضم ديرب هنأ ملعي

 اريقف ن اك ناو ش اينغ ناك نا هلام نم عاب ام ىورش هدلو ىطعي نآ وه

 . هيلع ءىش الغ ءىش ىلع ردقن ال

 هيلع نا ليق دقف ث هلام نم عاب ام ضوع دلولا هيلا بلط نا كلذكو

 تام ىتح كلذ هيلا بلطي مل نا و ؤ، هتوم دعب دلاولا عاب. اميف كلذ هل

 . ٠ دلولل ءىشالغ ، دلاولا

 ىلا ملسي نأ ىزتسشملل نكي مل .هلام نم ائيش دلولا عاب اذا امو

 ٠ ملعأ هلل ا 6 دلولل كلذ نمض ملسو لعف نا دلولا رمأب الا دلاولا

 : ريبكلا هذلو لام لجرلا عيب ف انباحصآ .فلتخا : ةلأسم وبع

 ناك ن نا و ؤ هدلو لام ىلا ًاجانحم ريقغ ناك ١ ذا كلذ زوجي : مهضعب لاقف

 ىنغ .وه و هبلع هكلمتو هعا زٹنا مهضعب زاجأو 3 كلذ هل زوجي الغ اينغ

 ٠ ريقغ وآ

 امك وه ه دللو لام ف ف بألل زوجي ى ذلا عا زتنالا : مهضعب لاقو

 ىل ١ اليبيس دجي ال هب . ذنخأ نيد ف هضعقب .وآ ٥ دلو ل ام نرت نم بألا هلكأي

. الغ هدي ىف امئاق نوكيو ث هيلع هكلمتي ناك ام:اماف ، :هيلغ .هلقني امو ، هئادآ



:١٧٩ 

 ناك هنأ ىدنعو ، اصل هدلو لام لكآ ىمس ناك ىلع نب ىسوم امأو

 ٠ ملعأ هللاو ح ءاينغألا ءايآلاا نم كلذب ديري

 لوقب جتحا ىنغ وهو هدلو لام ذخأ بالل زاجأ نمو : ةلأسم ه

 ىبنلا كلم دق اولاقغ « كيبأل كلامو تنآ اا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .ه ربخلا اذه .رهاظب هدلو لام بألا ملسو هيلع هللا ىلص

 نأو ع لاملا كيلمت بجوي ال ربخلا اذذه نأ ىدنع بجوي رظنلاو

 فرعيو ، هدلو ىلع هقح مظعو بألا ةلزنم هب دارأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هللا لاقت دقو ة دلاولا بسك نم دلولا نآو ث هنم ةعضبو هدلاو نم .هنأ دلولا

 & ريسفتلا لهآ لاق ام ىلع دلولا ىنعي ( بسكامو هلام هنع ىنغأ ام ) : ىلاعت

 ٠ ملع آ هلل ١ و

 هبسك بسك نأ زاج هبسك وهو بألا ىلا افاضم دلولا ناك املف

 تاودأ نأل ع كيبآ نم ىنعي « كيبأل كلامو تنآ :» : لاقغ اضيآ هيلا افاضم

 كلذب ملسو هيلع هللا.ىلص ىبنلا داراغ ، ضعب نع اهضعب بوني ضفخلا

 اميأ تنأ نكت مل وه نكي مل ولو ىآ ى هتلزنم عغرو دلاولا نأسث ميظعت

 . نبالل عرف لاملاو ، بالل عرغ نبالا نأل ث كلامو نبالا

 دقو ى سابعلا همع رمآ ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دتو ٠

انأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مم. ه رافسأ ضعبل ء ايصعلا هتقان ذخأ



_ ١٨٠ 

 : ملسو هيلع هلل ١ ىلص ل اننو > اه دخآ هنأ ريخأ ثيح سابعلل ء ايضعل ١ و

 ء أطبآف اهلمح ةلمح ىف باغ دقو ، سابعلا مع ىنعي « ىبأ ىلع اودر »

 ٠ ملعأ هللا و

 نبالا لام نوكي نآ بجوت ال « كيبأل كلامو تنآ » : هلوق ناك ولو

 امناو ى هكلمي لام ىف ةقفنلا هدلو ىلع بالل ضرغب نآ مكاحلل نكي مل هيبأل

 ٠ ملعأ هللاو 4 ريخلاو ىنعملا اذهف 6 هريغ لام ق هل ضرفي

 ىلع عازتنالاب كلمي مهضعب لاقف ء هدلو لام دلاولل زاجآ نم فلتخاو

 ٠ لعفلا ىلع داهىشالاب الا كلذ نوكبي الو ئ هلام نم ذخأي ام وآ ك هلام نبالا

 لاتقو س ذخألا وه عازتنالاو . عازتنالا وه ذخألا : مهضعب ه لاتو

 مث ى هنبا ىلع كلم دق هنأب دهشي هنآ داهشالاب ذخألا رن مل : لاق نم
 ٠ الغ ةنيب ريغب هذخآ نا امآو ث كلذ هل لعجب

 عازتنا وهو هيلا هيبآ كلم نع الاقتنا هل هلوانت : مهضعب لاقو

 هنبا ةيراج ءىطو الجر نأ ول : لوقب لوقلا اذه بحاصف © هلل هنم

 ٠ اهل هنم عازتنا اهايا هؤطوو ح هيلا هنبا نع تلقتناو 4 اهؤطو زاج

 ىلع اهكلم اذاغ ، ءطولا لبق اهعزتني ىتح هل لحت ال : مهضعب لاقو

 اه رطخب هملع عم هدلو ةمأ مآ ءىطو اذا هيغ اوفلتخاو ئ اهؤطو هل لح كلذ

هنع دحل ١ طقسب : مهضعب لاتو ح دحل ١ هيلع : مهضعب لاقف : هيلع



_ ١٨١ 

 لوقل ، هنع دحلا لاوز ىف ريخألا ىأرلا اذه باحصأ جتحاو % ةهبشلاب

 ٠ » كيبأل كلامو تنأ « : ملسو 7 هللاا ىلص ىبنلا

 اذا ةهبشلاو ث دلاولل دلولا لام ف ةهبسث قلعت اذه ىفف : اولانف
 ٠ ليوأتلا باب ىف طلغ ىدنع اذهو ى دحلا لطب نطوم ىف تعقو

 ىعدا نم لك سيلو ، اهب دحلا ءىرد تعقو اذا ةهبسثلا نا ىرمعلو

 ىلع دسافلا دقعلا اولعج هباحصأو ةفينح ابأ نأ ىرت الآ ، هنم تلبق ةهبش

 ةهبسث نهحيبي ال نميلع دقعلا نأو ، نهرطخب ملعلا عم ، تانبلاو تاهمألا
 اهيلع لدي نآ الا هنم تلبق ةهبش ىعدا نم لك سيلو ، دصلا اهب نوعردي
 . آرسوم ناك اذا بلا ىطعي نآ نبالا ىلع سيل نأ اوعمجأو ع ليلدب

 هلام نم ًئيسث هدلاو هاضق اذا ريغصلل تبثيآ هتلأسو : ةلأسم دهب

 هدلاو رجح ق ناكو % زرحي مل ولو تبائغ غلابلا امآو 5 تيئي ال : لانق

 ٠ ةحصلا ق كلذكو تباث وهف

 ناسنال بأل ١ ح ايأ 6 ىبص وآ غلاب دلو هل لجر : ةلأسم وع

 ؟ ال مأ تركذ اميف ةحابالا زوجتأ ، عافتنالاو هدلو لام نم لكأي نأ

. زوجي ال : لوقو ، لوق ىلع زئاج اذه



_ ١٨٦٢ 

 هللا ه دعسأ ديعس نيب دمحم ديعس ىبآ با وج نمو : ةلأسم وج :

 ؟ هلامب طيحي نيد دلولا ىلعو ث هدلو لام عزتنا اذا دلاولا امأو

 عازتناب ةثرولا كلم نم لاملا لوزي ال هنآ كلذ ىف ليق دق هنآ ىعمغ

 ٠ لاملاب ىلوأ دلولا نيدو ء هل دلاولا

 نم ىقب ام دلاولل تبثي له ، لاملا نم لقأ نيدلا ناك ناف : تلقو

 ةراضم هجو ريغ ىلع هدلو لام دلاولا عازتنا ف ليق هنآ ىضمف .

 ريصيو دلاولا ىلا لوزي هنا : لاق .نم لاقغ س فالتخالا عقوم عقي هنأ

 ٠ هل اكلم

 ءاضق وآ ميبب دلاولا هلازآ ام الا كلذ نم لوزي ال هنا :ا لات نم لاقو

 اذه نأ ىعمو 6 دلا ولا هليزي نأ الا دلولل هلاحب لاملاو 6 هريغ ىلا

 ٠ رثكألا وه لوقلا

 ، ىدلول ناك لام لك تعزتنا دق ىنأ اودهشا دلاولا لات اذا : تلقو

 : دلولا اذه كلمي ام عيمج ىلع ظفللا اذهب عازتنالا عقي له

 انومضم ناك ام الا ءىش لك ىلع تيثئ عا زتنالا تيث اذا هنآ : ىعمغ

٠ غازتنالا تبثي نم عم هيف فلتخه هنأ بسحاخ ، قوقحلا نم هريغ ىلع



_ .١٨٣ 

 :؟ هلك هيلام تعزتتا. دنت :لات اذا كلذكو : تنقو.

 ک هنام ىلع رنيو غ لوألا لثم ىعم اذهف .

 ردقب هلام نم ذخأي نأ | هلك هلام هدلاو عزتنا اذأ ا زوجي لهو : تلقو

 ؟ ملعي مل وآ دل ا ولا كلذم ملع ء ا % كلذ ذ ىلع ردق نا ١ هوي ام

 سيلو 6 ع'۔ ١ زتنالاب هلام لوزي ال لوقب نم لوق ىلع كلذ هل نأ ىعمغ

 دلولا سيلو ‘ كلذ ا نم هلل هزاجأ ام الا ةزاجا هدلاو لام ف ىعم دلولل

 دلاولا مزلي نم لاحب دلولا نوكي نآ الا 4 "فالتخالا ىنعمب 2 دلاولا لثم

 . مكحلا مدع دنع :ع غسوتلا قيرظ نم هل بجي ام ذخآيغ ۔ كلذ هعنميو 6 هلوع

 ر . عرشلا ن ايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ىلع امكاح كلذب زيصي له ع هدلو لام عزتنا اذأ دلاولا نع هتلآسو ٠

 :؟ ريثك ةيغ فآلنخالاو ةلعلا امغ آزئاج كلذ ناك اذاو ، هيف فلتخملاب هريغ

 هنيرضت ف دلاولا ةزاجاو ء دلولا لام ىف ءاملعلا فلتخا : باوجلا

 كلامو تنآ د : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نم هسفنل هذخأ وآ:هغالتال

. رظنب ملو : اهروشق ىلا آرظن ةياورلا رهاظب ء ءاملعلا ضعب لمعغ » كييأل



_ .١٨٤ 

 هنآ امكو ، بألاي نيالا لام نرق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ بابللا

 ٠ عييلاب هغالتاب دلولا لام ف فرصتي نأ هل سيل

 ىف امهب ىتأ هنأل ث ةياورلا ظفل نم رهاظلا وه اذهو ، هلام كلذكف

 ء امهدحأ عيب زوجي ةجح ىآبو . ة دحلا.و امال كيلمتل ١ مال ىل ١ نبظغفل

 ٠ « كيبأل كلامو تنآ » : لانتخغ امهنيب اوواس دتو & رخآلا عيب زوجي الو

 : ىنعمل ١ و ؤ ضعب ماقم موقي اهنم ضعب ,مجلا فورح نآ وحنلا لهآ عمو

 6 هتنبا تيبي انعم لجر عاب دقو > هللا همحر ىدلاو تعمس ١ ذكهو ئ كيبأ نم

 ٠ كلذ ةزاجاب اذهب لمعن ال نحن : لاقو اندلاو هدرف ، ىرتشملا هزاحو

 دلولا نا :هل كلذ ةزاجا نع نوعناملاو كلذ دلاولل نوزيجملا قفتاو

 ص ةقفنلا هلام ىف هل ضرغي هنأ هسفن ماين نع هوبأ زجعو ع لام هل ناك اذا

 زاجأ نم ىلع ةجح وه اذه نآ هل كلذ ص ةزاجالا نع نوعناملا جتحاف

 ريغب هل ناكو س هدلو لام ف هل ضرف امل كلذ هل ناك ول ذا هل كلذ

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةضيرق

 : ىلمازلا : ةلأسم وع

 هل تبثيل لوقلا نم لمعي فيك هنبا لام عزتني نآ دارأ لجر فو

؟ ع ازتنال اب هلام



 ۔ ١٨٥

 هكلم نم هتجرخأو ىنبا لام تعزؤتنلا دق ىنأب مكدهسشأ .: لوقي : لاق

 ٠ ىدي ىلا هدي نم هتعزنو ، ىكلم ىلا

 نالف ىدلو لام تعزتنا دق ىنأ مكدهشآ :: لاق ناو : هريغ لاتق

 ؟ هليع هتزرحآو

 لات نم لوق ىلع دلاولا ىلا دلولا نم لاملا لاقتنال ىدنع فاك وهغ

 . ملعأ هللاو ك عازتنالا ةزاجاب

 وأ هدك نم ناك غلابلا هدلو لام دلاولا عزنو : هنمو : ةلاسم دهب

 لاق نم لوق هيف ىنبجعيغ ص هدلاو دنع نم ىذلا امآو س هدلاو دنع نم

 لاق نم لوق هيف ىنبجعي مل هدلاو دنع نم سيلام امأو س هنم ةعزن ةزاجاب

 ٠ ملعآ هللاو ث هلامب ىلوآ امهنم الك نآو ث ةعزن ةزاجاب

 ‘ ريغص هل نبا لام عيبي نأ دا رآ ربقغ لجر فقو : هنمو : ةلاسم وبع

 ؟ كلذ بتاكلا هيلع بتكي نآ زوجي له

 بألاا ناك اذا كلذ هيلع بتكي نآ بتاكلل زئاج هنا ىدنع اميغ : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، فيحلا هنم فاخي ال ةقث

 ؟ريب هنا همآ قح نم هدلول هيلع امم هسفن ءىريب دلاولا ف اولاتو

٠ مهنم هيلسي نآ هل سيلغ مهل مئاق لام نم ن اكام امأف 6 هنم



_ ١٨٨ . 

 ىفف اهقادصن نم ةريغضلا هتنبا جوز آرام :نم : لاقو : ةلأسم وچ

 ٠ ديدج حاكنب الا اهتعجارم زوجت :الو ۔ فالتخالا قا دصلا نم جوزلا ةءا رم

 هدلول هتمساقمو هضايق فا فلتخا دق دلاولا كلذكو : ةلاسم ههه
. . . .. 
 5 . ضعب هزجي ملو رضحب كاذ راجاغ ے مهس ريغب

 هلام نم .ئيسث هنبا ىضق لجر "99
 "؟ هيلا جات 'اتحا اذا هعيبب نآ هل له س كلذ ريغ وأ ، هل هيلع سرأب

 امأو ى هيف دوعي نأ ةل نيلف ، شركلا لبق نم ةاضق ام امأ : لاق

 ٠ هيلا جاتحا اذا هعيب نأ هلف شرلا زيغ نم هاضقام

 : خايسألا باتك نم : ةلاسم وبع

 ؟ هدلو دبع قتعي ىذلا ىف هللا دبع ىبآ ىآر نمو

 ٠ هعزني مل ولو قتعي : لات

 ؟ دبعلا ةميق هدلول هلام ف هيلعغآ : تلق

 . . ٥ هلام نم عاب ام لثم ديعل ١ لعجي ملو ال : لاق

 سارح نب رضن ىلا ، ليحرلا نب بوبحم باوج نمو : ةلاسيه دها

 6 هلام :نم ةيطع هرجح ىنه اوهو آريغص: هل آدلو 'ىطعآ لجر "نع تلأانن .

٠ ؟هللا هجول ةقدص اهلعجو



_ .١٧٨٧ 

 زوجي ال انيأرو ث ريغصلا ةيطع زيجي ال ناك هنأ رباج نع انغلب ىذلاغ
 هدي نم هجارخا وآ ، لاخ وأ مع ىلا هعفد هزارحاو ، هزرحآ نوكي نآ الا

 هجول نوكت ال ذلولا ىلع ةقدصلاف ص هللا هجول : هلوقو ، هريغ دي ىلا

 . نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا نم ههجو هب ديرأ ام الا هللا
 - جا

 ض ۔س۔. ۔ے=

 ح هيبآ نم ريغخصلل ةيطعل ١ زوجت ال دا رأ هتآ انعم ى ذلا : هريغ لاق

 ۔ هريغ دي ىلا هدي نم بألا هجرخي وآ ، لاخ وآ مع هل زرحي نآ الا

 ٠ كلذ ليق دقو

 زوجت : لاق نم لاقو ، ريغصلا هنبال بذلا نم ةيطع ال : لاق نم لاقو

 ٠ هريغ الو بآ نم ريغصلا ىلع زارحا الو

 زارحا هعفني مل.هدلاو هاطعأ اذا ريغصلا :ا مشاه ديلولا وبآ لاقو

 كبق هسفنل وه زرحيغ غلبي ىتح هتيطع زوجت الو س ديعب الو بيرق
 ٠ هدلاو ةعجر

 ٠ هغولب دعب ةيطعلا هل ددحي ىتح كلذ زوجي ال : ليق دقو : هريغ لاق

 هلام نم مهل بهي دالوآ هل لجر نع ابوبحم تلأس : ةلاسم اه

 ؟ ضعب ىلع مهضعب لضفي

٠ كلذ هركب : لاقف
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 هدهشيل لجر هءاج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ انغلبو :: بوبحم لاتو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقخ ، هدلو ضعبل هلعج دق ءىش ىلع

 هللا ىلص ىبنلا لاقف + ال : لاق « ؟ اذهل تلعج ام لثم تيطعأ مهلكأ )

 ٠ « ىريغ كملظ ىلع هدهشت آدحأ تدجو امآ » : ملسو هيلع

 ةسنئاع نع ص ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا ىنثدح : ةلأسم وه

 نيرشع ذاذج اهلحن ناك قيدصلا .ركب ابآ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز

 دعب امأ ::لاق مث ؤ دهشف سلج ةافولا هنرضح اذا ىتح ص هلام نم ًاقسو

 ىلع سانلا رسعأو ، تنأل ىدعب ىنغ ىلا سانلا بحأ نا هللاو ةينب اي

 ٧ تددر دتو اقسو نيرشع ذاذج كتلحن تنك ىناو س تنأل ىدعب رقف

 س ثراولا لام مويلا وه امنا نكلو ث هيتذخآو هيتزرحأ تنك كنا هللاو

 ىلا اذك نيب ام :ناك وم هللاو : ةشئاع تلاقف ، كاتخآو كاوخآ وه امناو

 ٠ هتددرل اذك

 :ري دعس نع ، كلام ني تلصلا نع س رمع نب رفيج لانتو : ةلأسم بج

 6 هدلاو ملعي ال ثيح نم هدلو هززرحيف الام هدلو ىطعي بألا ف رشيملا

 ؟ ةحبحص ةيطعلا لصأ ناك اذا زئاج كلذ نأ هزارحا ىلع دهشأو

 دلولا زارحا دلاولا ملعي مل ام فيعض كلذ نا : ناورم وبأ لاق

. هتلق ىأزب دلاؤملا ملعي مل نازو زئاج وه : دايز وبآ لاقو ث ريغي الو



_ .١٨٨٩ ... 

 لاملاب نايغ ك غلاب وهو الام هوبآ هاطعأ لجر نعو : ةلأسم وج

 ؟ هاطعآ ناك اميف عجر توملا بألا رضح اذا ىتح هلكأو

 ٠. هنبال زاج دق لاملاو ث هيبأل كلذ سيل : لاق

 ريبكل الو ريغصل الحن زيجي ال ء اثعشلا وبآ ن اكأ هتلأسو : ةلأسم وع

 ؟ ضبقي ىتح

 ٠ معن : لاق

 نم هل عقو اذا ىبصلا نع ى هللا هيضر ديعس وبأ لئس : ةلأسم ده

 ؟ ىصولا آريبو هدلاو ىلا كلذ ملسي له ع نيبرقألا ةيصو

 ء ةنامألاو ةقثلا ف ساانلا رئاسك هدلاو ناا لوقي اضعب نآ ىدنع : لاق

 كلذ ىلع انومأمو س ةقث نوكي نآ الا ڵ هدلو لام هيلا ملسي نآ زيجي الو

 ٠ نوكي ام لقأ

 ٠ هدلاول دلولا لام ناك نا س قالطالا ىلع كلذ ةزاجاب لانت نم لاقو

 4٩ هدلاو ىلا ملسي الو & هنقفنو هتوسك ىف لعجي نأ زوجي لهغ : هل ليق

 : لاق نم لاقغ : لام هل ناك اذا ء ىبصلا ةقفن ق اوفلنخا دق :. لاق

 هلام هل لعجب ىنح هلام. هل 3 هدلاو ىلع دلولا ةنفن نا ىعم اميف

. ٠ بجاولا عيمجو ةوسكلا و 1 نم هدلاو مزلي ام ريغ ق



_ :١٩٠ . 

 : هتففنو هتوسك ىف كلذ لعجي نأ ىصولل زوجي ال لوقلا اذه ىلعف

 جرخي كلذغ ، ررضلا هيلع فاخيو ث .هب موقي ال دلولا نآ ىل نيبي نآ الا

 هدلاو مزلي الو ك هلام ف هتقفن نا :لوقي نم لوق ىلعو ى رظنلا قيرط نم

 ٠ كلذ ىموللا زوجي نأ ىنبجعيف ث هلام دعب الا هتقفن

 ؟ كلذ ف ريشت امف : هل ليق

 ٠ ىبصل ١ حلاصم 1 كلذ لعجي نآ ىنبجعآ نومأم ريغ دلولا ناك نا : لاق

 ىوي ال هلامو 5 الام.توملا دنع هنبا ىضق لجر ف لانو : ةلاسم هه

 اذاو ع نينئادلا عم ةصحلاب هنبالغ نويد هنبا ريغل هيلع نأل ، آعيمج هنيد

 نيد لبق نيدلاب ءىدب ع هتايح ف هضقي ملو ، هنيال نيدلا هيلعو بألا تام
 ٠ دلوملا ىضق لام هل لضف ناغ ص هنبا

 ريغ الام كرتو غ هل هيلع انيد هنبا ىضق الجر نأ ول آضيأ هنع ظفحو

 ىفوي ام هل نكي مل ىفوت املف ث نيرخآ موقل نيد هيلعو ى هنبا هاضق ىذلا

 ؟ نينئادلا

 ٠ نئادلا نيد هنبا ريغل هيلعو ى ءاضقلا هنبال زوجي ال : لاق

 ةصحلاب هلق غ : :ضرمل ١ ف نبالا ىضق اذا هنآ : دابز ىبأ ن نع : هريغ نمو

 وهو ح هدلاو ىضق ام ة همبقب هل برض الو | هقح فرع ناغ > ءامرغلا عم

' ٠ ءامرغلا مم ميرغ



 ....+نا١٨٩ _

 ىف ىضق اذا .لولل ءىش ال : باتكلا اذه خسانلا لات : هريغ نمو

 هللا نكل ، دلولا نيد نم ىلوآ نييبنجألا نيدو ث ءامرغلا كراشي الو ء ضرملا

 ت .. : ملعلا لم نع رثألا ىف هتدجو اذكه ء هدلو نيدب ادلاو بذعي ال ىلاع

. ٥ . ٠ 

 نئادلا بلط ىوت املف ع هيلع نيدب هتحص ى الام هدلو ىضت اذا امأو

 ايحملا ىف ءامرغلا نم دحأ هعم لخدي الف ء لاملاب قحآ دلولا ، لاملا ىف

5 . . . لمعن هيو هتدجو :اذكه ئ تامملاو



_ .١٨٩٢٣ 

 عبارلا بابلا

 اهب قلعتي امو اهماكحاو اهيناعمو اهعاونأو تيراوملا عامجا ىف

 .ةرشب اهنيزو ء ليصفتلاب ثيراوملا ضئارغ زيم ىذلا هلل دمحلا

 . ليصفتلا نسح ى اهيلا ةجاحلا

 هيبين ناسل ىلع هباتكب اهحضوآ ى ذلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 ٠ هنأشب نيمئاقلا ةرربلا هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص

 : دمب امآ

 عيمج نم هيلا ةجاحلا ةدشو ث عرشلا ف نفلا اذه ةليضف مظعلف

 © هملعت لهسي رصنخمب اهديدجت ىق ةبغرلا ىنتعد عرفلاو لصألا ىف ةقيلخلا

 ٠ همهفت بلاطلا ىلع فخيو

 ملع ىلع ضح دق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 كسشثوبو ضوبقم ؤرما ىناغ اهوملعو ضئارقلا اوملعت »¡ : لاقغ ضئارفلا

 قرغي .م نادجي الغ ةلأسملا ف نارجتشيل نينثالا نا ىتح عغري نآ ملعلا

 ٠ « امهنيب

ملام ضئارفلا ملع ميلعت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ض حدقو



_ ١٩٣ 

 فصن ضئارفلا نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ليق دقو ؤ هريغ ىلع ضحي

 ٠ ملعلا ثلث ضئارفلا نا : ليقو ىتمآ نم عزني ام لوآ هناو ملعلا

 ملعتيلغ نآرقلا ملعت نم : لاق هنآ هنع هلل ١ ىضر دوعسم نبا نعو

 . ضئارفلاب اوثدحتف متثدحت ناو ىمرلاب اوهلاغ متوهل نا : رمع لاقو

 . كناريج تماأغ ضئارفلا ملعتت نآ تدرأ اذا : لاق ةمقلع نعو

 ميلعت ىلع ثحلا بجب اذهلف ے ضئارفلا ملعلا نم بهذي ام لوآ : ليقو

 نيعملا هللاو س اهيناعم مهفتو ؤ اهموسر ءايحا ف دهجلا لذبو س ضئارفلا

 ٠ رومألا عيمج ىلع

 ثيراوملا ضئارف ليصفت ىف باب

 ىف زحلا ضرفلا لصأ : لاقيو ، ةضيرف عمج ضئارفلا نأ ملعا

 ء ءىشلا ف زحلا موزلك هب لمعلا موزلل اضرف ضرفلا ىمسغ ت هريغو دوعلا

 ىلاعت هللا ضئارغو س ضئارفلا ملعب آريصب راص اذا لجرلا ضرف لاقيو

 ٠ ملعأ هللاو ، اهنع ىهنو ، اهب رمآ ىتلا هدودح

 ةغرعم امهو ، نيلصغ ىلع لمتشت ضئارفلا نآ ملعا و : ةلاسم ده

 ٠ ثراولا ةفرعمو ثاربملا

( ١٢ ج نئازخلا - ١٣ م )



 س ١٩٤

 : ىهو 6 .اههينشأ امو ‘ ثراولا اهتحتسي ىتلا ماهسلا وهف ثاريملا امأف

 اهحرش ىنأيسو ئ نانثلثلاو ئ ثلثلاو 6 سدذسللا و 6 فصنلاو ك عبرلاو 6 نمثلا

 ٠ هلل ا ءاش نا مسقلا .ركذ دنع ثراولا حرش دعي اهنايبو

 ٠ قيفوتلا هبو هللا ءاش نا مهركذب آدبنف ، ثارولا امأو

 ةفورعم ماهس وذ فنص : فانصأ ةثالث ثراولا : ةلاسم دهب

 لاوحأ مهلو ٧ دحأ مهمدقي ال & ثاريملا ق نومدقم مهو ّ ةضورفم

 ٠ هركذن ام ىلع نوقرفتيو اهيغ نوعمتجي

 مهيآو ڵ ضئارفلا ىوذ دعب ىقب ام الا نوثروي ال تابصع فنصو

 ٠ ثاريملاب قحآو ىلوأ ناك برتآ ناك

 مدعو ضئارفلا ىوذ مدع دنع الا نوثروي ال ماحرأ فنصو

 . تابصعلا

 ماهسلا ىوذ ضئارف ىف باب

 . ءاسن ىنامثو لاجر ةعبرآ مهف ماهسلا ووذ امأف

 ٠ مأل خألاو س دجلاو ث بألاو ي ج وزلاخ : لاجرلا اماغ

 & نبالا ةنباو ع ةنبالاو ، ةدجلاو ث مألاو ك ةجوزلاف : ءاسنلا امأو
 نم ةدحاوو ث مألاو بألا نم ةدحاو ىتلا تاقرفتملا ثالثلا تاوخألاو

٠ مألا نم ةدحاوو . بألا



_ ١٩٥ 

 هنع هبجحي ال دالوألا عم س سدسلا هضرف بألاو : ةلأسم د

 عم هلو ، مآ هعم ناك اذا ناثلفلا جاوزألاو دالوألا مدع عم هلو \ دحأ

 ىقب ام ةبصعلاب هلو ، لاملا عيمج مألا مدعو دالوألا مدعو جاوزألا مدع

 ٠ تابصعلا ىلوآ هنأل ضئارفلا ىوذ ماهس دعب لاملا نم

 الا هبجحي االو س سدسلا اضيآ هضرقغ دجلا امآو : ةلأسم وه

 .ىوذ ضئارف دعب نم ىقب ام هلو ء آائيبسث بألا عم دجلا ثرب الو س بألا

 نم دحأ هعم ثري الو ‘ بيصعتل ١ ق بأل ١ دعي هنأل ئ ةيصعل اب م اهسل ١

 ٠ ةوخال ١ دالوآ الو 6 ةوخالا

 دقو 6 درفنا اذا سدسلا هضرفف مالل خالا امآو : ةلأسم وج

 ٠ ىثنآ وآ ناك آركذ دلولا دلوو دلولاو دجلاو بألا هيجحب

 4 دالوألا مدع دنع فصنلا : ناضرف هلغ جوزلا امآو : ةلأسم وبع

 آ“"دحاو 6 ثانا وآ اوناك آروكذ هريغ نم وآ هنم دالوأ ةكلاهلا هتجوزل ناك ناغ

 الا عبرلا ىلا فصنلا نع هبجح الو 0 عبرلا الا جوزلل سيلغ س رثكأ وأ

 ٠ كلذ مهفاغ ك دلولا دلوو دلولا

 اهجوزل نكي مل اذا عبرلا : ناضرغ اهلخ ةجوزلا امأو : ةلاسم د
 .وآ ء اهنم دلو هل ناك ناو ك اهربغ نم الو اهنم ىثنآ الو ركذ دلو كلاهلا

.نع اهبجح الو ى . نمثلا اهلغ دلو دلو :وآ > ىثنآ وأ ناك آركذ ح اهريغ نم



 5 ةدحاو نم رثكأ تاجوز نك ناو ث دالوألا ءالؤه دحآ الا نمنلا ىلا عبرلا

 ٠ كلذ ىنلع ندزبي ال 6 ءاوس نمهنيم عبرلا وأ نمثلاغ

 اهدلول نكي مل اذا ثلثلا : ناضرف اهلف مألا امأو : ةلاسم ده

 ناك ناو 6 ١ دعاصف ناوخأ الو ح ىثنآ ال وآ ركذ دلو دلو الو 6 دلو كلاهلا

 مألا نم 0 ثانا .وأ اوناك آروكذ 6 ً"آدعاصغخ ةوخالا نم نانثا وآ دلو هل

 الا س دسلا ىلا ثلثلا نع اهبجحب الو & سدسلا الا اهل سيلغ ‘ :1 وآ

 ٠ ملعأ هللاو ، ثانا وأ اروكذ ادعاصف ناوخألاو دلولا دلوو دلولا

 لصخغف

 ثلث الا ةوخالاو نينبلا مدع عم هيف ثرن ال كلاث عضوم مأللو

 ج وزللف ّ مآو جوز وآ ، ةجوزو بأ نوكب نآ وهو ص انباحصآ لوق ف ىقب ام

 ىف اهنأل بالل ىقابلاو ، ىقب ام ثلث ماللو ؤ عبزلا وآ فصنلا ةجوزلا وآ

 ٠ كلذ مهفاغ ى بذلا نم رثكأ تذخأل لاملا ثلث اهانيطعأ ول ى عضوملا اذه

 لوسر نم ةمعط سدسلا اهضرفف ةدجلا امأو : ةلاسم ده

 بألاو بآ مآ تناك ناو ث مألا الا هنع اهبجحي ال س ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 3 اهبجحي ال هنآ انباحصآ لمعو ، اهبجحي ال : ليقو ص اهبجحي : ليقف س ىح

 ندزيال س ءاوس آعيمج نهنيب سدسلاغ ةدحاو نم رثكأ تادجلا نك ناو

 ىلوأ تناك ، مألا لبق نم وآ بألا لبق نم تناك تبرق نهتياغ ، هيلع

 ىتلا بجحت ال بألا نم برقآ ىه ىتلا نا : ليق دق ناك ناو « سدسللاب
٠ ملعآ هللاو ، كلذ ىلع اندنع لمع الف ، مألا لبق نم دعبأ نوكت



_ ١٩٧ 

 اهبجحب الو & تدرفنا اذا فصنلا اهضرفغ ةنبالا امأو : ةلأسم دهج

 ذئنبح ثاريملا نوكيف ص اهلثم دالوألا _ ةخسن _ كلاهلا نم اهتوخا الا هنع

 دنع تدرفنا اذا فصنلا : ناضرف اهلغ نبالا ةنبا امآو : ةلاسم دب

 ةنبا اهعم تناك ناو ث دالوألا الا هنع اهبجحي الو ، بلصلا دالوآ مدع

 ناك ناخ ، نيثلثلا ةلمكت سدسلا اهعم ىه اهلو ، فصنلا ةنباللغ ء بلص

 اهل قبي ملو ك ناثلثلا نهل لمك رثكأ ام ىلا ناتنبا بلصلا تانب نم اهدنع
 وهو ىه تثرو ، اهبصعي ركذ خآ اهدنع نوكي نآ الا ثرت الو ، ءىش ىه

 ى نييثنألا ظح لثم ركذلل ةبصعلاب وهو ىه ىقب ام مهل ناكو س ةبصعلاب

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 اذا اهضرفغ مألاو بكلا نم ةصلاخلا تخألا امأو : ةلاسم دهب

 ح ركذلا دلولاو ، دجلاو بألا الا ثاريملا نع اهبجحي الو ، فصنلا تدرفنا

 ىقب ام امل ةيصع اهناف نبالا تانبو تانبلا دنع امأو ٠ ركذلا دلولا دلوو

 ى ةوخالا بجحي ال دجلا نا ليق دق تناك ناو س ةضيرفلا نم
 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ نولوقي ال انباحصاف

 دنع فصنلا نبال ١ ةنباك ناضرف اهلف ىلل تخأل ا امأ و : ةلأسم وبع

 موقت اهنأل ، فصنلا ةصلاخلا تخألا ثرت ثيح ص نيصلاخلا ةوخالا مدع

٠ كلذ فرعاغ عضوم لك ق اهمدع دنع اهمانم



 ۔ ١٩٨

 نك ناو ث نيثلثلا ةلمكت ةصلاخلا تخألا دوجو دنع سدسلا ىناثلاو

 ٠ ةبصعلل ىقابلاو ء نبالا ةنباك ع نيثلثلا ةلمكت سدلا الا نهل سيلغ رثكأ

 انركذ ام عيمج ق مالل خألا ةلزنميغ مالل تخذلا امأ و : ةلأسم وج

 © دلولا دلوو دلولاو دجلاو بألا . اهبجحيو تدرفنا اذا سدسلا اهضرفو

 . ائيش ءالؤه دحأ مم ثرت الغ ، ىثنآ وآ ناج اركذ

 مذلا نم ةوخاللغ ؤ ثازيملا بلا نم تاوخألل هيف ناك عضوم لكو

 كلاهلل ناك. اذا نبالا تانب وآ ، تانبلا دنع وه س نيعضوم ف الا ثازيملا

 دنع نهنأل ىقب ام بالل تاوخألل ناف ،© رثكأ وآ ةدحاو نبا تانب وآ س تان

 . نيعضوملا نيذه ىف مألا نم ةوخالا ثري الو ، تابصع تانبلا

 تابصعلا ليصفت باب

 5 ثاريملاب قحآ وهو نبالا تابصعلا برقأ ناف س تابصعلا فنص امآ

 ‘ ثانا وأ آروكذ نينملا ونب وآ نونبلا ناك ناغ ‘ ركذلا نبالا دلو هدعبو

 ٠ نييثنألا ظح لثم ركذللف

 ٥ انركذ ىذلا هضرغ دعي ىقب امب ىلوآ وهغ ىال ١ نينبلا دالوأ دعم مث

 ٠ مهنم دحآ ناك نا ماهسلا ىوذ نم هريغ ضرفو

 دجو ؤ بألا دج مث دجلا مهدعبغ ( بألاو دلولا دلوو دلولا مدع نا و

٠ الع ناو دادجألا



_ ١٩٩ 

 ىغ ًائيسث دجلا مم بالا نم الو 0 مألاو بألا نم ةوخالا ثريالو

 ناك دادجألاو فألا : مدع ناف ى كلذ ف نوفلتخم انموقو انياحصآ لوق

 نم مامعألا مث . ثكانالا نود .روكذلا . ةوخالا دالوأ مث ك ةوخالا ِ مهدعب .

 فيك اوفرعو 6 بضسىننلا حص ام اوعفتراو اولع ام فألا مامعأ مث ‘ مهدعي

 ٠ كلاهلا اوقلب

 نيب نالغ كلاهلا و . نالف نم .نالخ هنآ :هيسن فرعبال مع نبا كرت ناغ

 ]. محر وآ هيبصع كلاهلل حص ام ءىننم هل مكحي الخ فورعم بآ 1 ىلب ام.

 ٠ ١ ملعأ هللا و

 ٠ هريغ نم هثئراب قحأ ناك 4 كلاهلا ىلا مهبم برق نم تايبصعلا ءالؤهف

 دحأ دوجو عم ثريب ال خألا و ، ئيش بألا دوجو مم ثري ال دجلاو

 دحآ دوجو دنع دحآ مهنم ثريال مامعألا و ٨ انياحصآ لوق ىف دادجألا نم

 ٠ روكذلا مهينب ىنب وآ مهينب وأ 4 ةوخالا نم

 ىنبالو ح كلاملا مامعأ دنغ مهينب الو أ دحآ مهنم ثرميال فألا مامعأ و

 ٠ ملعأ هللو ، كلذ مهناف همامعأ

 ماحرالا ىوذ ضئارف لبصفت باب

 ىوذ مدع دنع مهثيراوم ف سانلا فلتخا دقف ماحرألا ووذ امآو
 اوفلتخاو ث مهثيروتب انظفح اميغ انباحصأ لمعف ڵ تابصعلاو ضئارفلا

بحاص رايتخا وهو ث ليزنتلاب نوثروي ليقف ، مهثيروت ةغص ف آضيأ



_ ٢٠٠ 

 رثكأ لوقي هبو ؤ هريغ نم ثاريملاب ىلوآ ناك برق نم : ليقو ىريبزلا

 ٠ ملعأ هللاو ك تايصعلا ىلع اسايق انياحصأ

 تيملا بساني نم .وآ ، ثانالا براقألا مه ماكحألاو :ا ةلاسم دهب

 نا هركذنسام ىلع هئابآ تاهمآو ‘ هتاوخأ وآ ئ هتاهمآ .وآ هتانب ليق ثانالاي

 ٠ هللا ءاش

 مهو هجرد ءال ؤهغ 6 تانبلا ونب مهبرقأو ماحرألا لوأف : ةلأسم وبج

 ةيناث ةجرد ءال ؤهغ ةوخالا تانيو 6 تاوخألا ونب مث 6 ماحرألا برقآآ

 نم ىلوأ ةوخألا تانب : لوتو 4 لوق ىلع تانبلا ىنب دعم ءاوس مهو

 ٠ ةثلاث ةجرد ءالؤهف س تالاخلاو لا وخألاو تامعلا مث تاوخألا

 مث ء ثلثلا تالاخلاو لاوخأللو ء ناثلثملا تامعللغ اوعمتجا اذاو

 ةجرد ءال هخ 6 تالاخلا ونيو لاوخخلا ونبو مامعألا تانيبو > تامعلا ونب

 ٠ تايصعلا باب ق هاندب ام ىلع اولفسو اولع ام مث ؤ ةعبار

 تلأس 0 ءاسنلا و لاجرلا نم دحآ دلو لكف ليزنتلا امآو : ةلأسم وبع

 هلزنأغ ركذ دلو نع تلأس ناف هيلا بسني نمو ث هييآ ةلزنمب هلزنأف هنع

 ٠ هيبآ ةلزنمب

 تخألا ةنبا وآ خالا ةنبا كلذكو ث هتبا ةلزنمب اهلزنآف هتنبا نع تلئس

. خالا وآ تخألا ةلزنمب اهلزنت



٢٠١ 

 تلئس املكغ ، تاهمألا ةلزنمب تالاخلا نآ ملعاو : لاق : ةلاسم وهب

 ةلزنمب اهنلزنأف بآ ةلاخ نع تلئس ناو مآ ةلزنمي اهلزنأغ . مآ ةلاخ نع

 ٠ لاوخأللا كلذك { مألا ماقم مألا ةلاخو بآ

 ةلزنمب ةمعلاو 6 يألا ةلزنمب نميلزنآف تامعلا كلذكو : ةلأسم وج

 ز .. . دجلا ةلزنمب لوقو ث معلا ةلزنمب لوقو ث بألا

 ؟ نيا ةنبا ةنباو > ةنبا ةنما كلاهلا ناك ناف : ةلأسم وبج

 سدسسلا نبالا ةنبا ةنبالو ص ليزنتلاب فصتنا ةنبالا ةنبالغ

 ىقابلاف ڵ امهدحآ نكي ناغ ، ماحرألا نم امهدعب نمل ىقابلاو ليزنتلاب
 . مبرلا نبالا ةنبا ةنبالو & عابرأ ةثالث ةنبالا ةنبال :! ةعبرآ ىلع امهنيب

 ءىش الو ك ةنبالا ةنمال لاملا كعج ك ةيارقلاي لوقي نم لوق ىلعو

 ٠ برقآ اهنأل > نميالا ةنبا ةننال

 ةنبال ةسمخ ىلع لاملا لقغ تخآ ةنباو ةلاخ كرت ناغ : ةلأسيم دهب

 ىذلاو ليزنتلا لهآ لوق اذهو نامهس ثلثلا ةلاخللو س ةثالث فصنلا تخألا

 . برقت اهنأل تخألا ةنبأل هلك لاحلا لعجي ةبارقلاب لوقي

 ىقابلاو ك ثلثلا ةلاخلل ناكل ك خآ ةنباو ةلاخ كرت ولو : ةلأسم وج

. خألا ةنبال لاملا ةبارقلا ىلعو « ليزنتلا لهآ لوق ىلع خألا ةنبال



٢٠٢ _ 

 ىف ناك بأل خآ ةنباو ى مأل تخآ ةتباو ةلاخ كرت ولو : ةلاسم ده

 ىقابلاو ے سدلا مالل تخألا ةنبالو ے سدسلا ةلاخلل ليزنتلا لهأ لون

 ةتبال :هيلع لومعملاو بالل خألا ةنبال لاملا ةبارقلا ىلعو ، بالل خألا ةنبال

 . بالل خالا ةنبال ىقابلاو { مهس س دسلا مالل تخألا

 ةلزنمب اهلزنأ .نم لوق ىف ةمعلل لاملا ناك تخآ ةنباو ةمع كرت ولو

 تخألا ةنبالف ى معلا ةلزنمب اهلزنأ نم لوقو ع دجلا ةلزنمب اهلزنأو ، بألا

 : هريغ نمو ، تخألا ةنبال لاا ةبارقلا ولعو { ةمعلل ىقابلاو فصنلا

 وجرأ ةصاخ ةجوزلاو جوزلا الا ماهسلا ىوذ عم ماحرألا ووذ ذخأي الو

 ٠ رثؤم ١ ىبأ نع هنآ

 ضئارفلا ئونذ ةفرعم باب

 ) هفعضو نمثلا ىه و : ةتس ئهغخ ثرا ولا اهقحتسي ىتلا م اهسنلا امآو

 ء ثلثلا وهو هفعضو سىدنننلا و فصنلا وهو ؤ هفعض فعضو عبرلا .وه و

 ٠ ناثلثلا وهو هفعض فعضو .

 نم.نامهس وهو عبرلا نمثلا فعضو ث مهسآ ةينامث نم مهس نمثلاف

 ٠ ةينامث نم مهسأ ةعبرأ نم مهس وهو راصتخال ١ و ؤ مهسآ ةينامث

 ىلا عجريغ ح مهسأ ةينامث نم مهسأ ةعبرأ فصنلا : عبرلا فعص دو ...ر

 عبرلا فصن اهنم نمثلا ةثالثلا هذهف ، نيمهس نم مهس وهو فصن هنآ

٠ فصنلا فصن



_ ٣ ٢٠ . 

 مهسأ ةنس نم مهس نسدسلا ناغ .رخألا ةثالثلا امأو : ةلاسم وهب

 ةثالث نم مهس هنأ ىلا عجريغ ، ةتس نم نامهس ثلثلا وهف سدسلا فعضو

 هنأ ىلا عجرف ، مهسأ ةتس نم مهسآ ةعبرأ ناثلثلا ، ثلثلا فعضو مهسأ

 ح نيثلثلا فصن ثلثلاو ، ثلثلا فصن سدسلاف ؤ مهسأ ةثالث نم نامهس

 ٠ هنيبتو كلذ مهفاغ

 دنع تاجوزلا الاا. ثراولا : نم هقحتسي ال نمثلاو م ةلاسم وبع

 دحآ هنع نهيجحي الو ح رثكآ وأ ةدحلا و نك دلولا دلوو دلولا دوجو

 . هانيي ام ىلع ةثرولا نم

 تاجوزلا : نانثا .الا دحأ هقحتسي الغ عبرلا امآو : ةلأسم دهب

 ٠ هانين ام ىلع دالوألا دوجو دنع جاوزألا و دالوألا مدع . دنح

 جوزلا هقحتسي : عضاوم ةسمخ ىف قحتسي فصنلاو : ةلاسم ه

 دنع نبالا ةنبا هقحتستو تدرفنا ذا ةنبالا هتحتستو ث دلوملا مدع دنع

 دنع دادجألاو ءابآلا مدع . دنع ةصلاخلا .تخألا هنتحتستو “ ةنبالا مدع

 ح ةصلاخلا تخالا دنع بألا نم تخألا هقحتستو ث دالوألا مدع

 أ ٠ كلذ فرغاغا

 هتحتنب : عضاوم ةعبس ف قحتسيف سدسلا امأو : ةلاسم دهب

 ع بألا مدعو دلولا دنع دجلا هقحتسيو ث دلولا دوجو دنع بألا

دنع ةدنجلا هنقحتستو س آدعاضف نيوخگلا :وآ دلولا ذنعا مألا هقحتستو



_ ٤ ٠ ٢ __ 

 وآ تخا و ةنبال ا دنع نبال ١ تاني وآ نبالا ةنبا هقحنستو 4 مالا مدع

 ءال ؤهغ 6 مذلا نمع خالا وأ مذلا نم تخألاو 6 ةصلاخلا تخألا دنع تلا.وخألا

 ٠ ملعأ هللا و . ةعبس

 مهو 6 ناقيرغ ثراولا نم هقحنسيف ثلذئلا امأآو : ةلأسم وبع

 نم ةوخإلا هنتحتسيو ، ادعاصف نيوخألا مدعو ث نينبلا مدع دنع مألا

 ٠ مذلا نم تاوخألا وآ ء مألا

 ، ؟دعاصف نيتنبالل عضاوم ةعبرأ ف نوكيغ ناثلثلا امآو : ةلأسم د

 انمدع اذا امهماتم ناموقي امهنأل س بلصلا ىتنبا مدع دنع نبالا ىتنبا وأ

 ١ دجلاو بألا مدع دنع 7 دالوذلا مدع دنع ناتصلاخلا ناتخأياا هتحتسنو

 6 دجل ١ و فألا م دعو 0 نبتصلاخلا نيتخألا مدع دنع بألل ناتخألا هقحنسبو

 4 ةثرولا نم هقحتسي نه عيمجو 6 ماهسلا عيمج كل تنيب دقغ ، كلذ مهفاغ

 ٠ ملعأ هللا و 6 ثريب ال نمو ثريب نم ةفرعم ف فاك بانك ١ ذهو

 ةثرولا ىلع ضئارفلا ةمسق ىف باب

 مث ث ةلئاعلا ريغو ث ةلئاعلا لوصألا جارختسا هلواف مسقلا اماف

 ٠ ثراولل اهنم ماهسلا زيمت

 ٠ لوعت ال ةعبرأو ‘ لوعت ةثالث 6 ةعبس لرصخلا و : ةلأسم وب

٠ ةينامث وآ 6 ةعبرأ وأ ةثالث وآ نينثا نم هلصأ ناك ام : لوعت ال ىتلاغ



_ ٢٠٥ 

 ٠ نيرنثعو ةعبرأ

 ماهسلا ىلا عجراغ ةلأسملا لصأ فرعت نأ تدرأ اذا : ةلاسم دهب
 هذهف 6 نمثلاو عبرلا و فصنلا ىهو 4 اهركذ مدنت ىتلا ةنسلا ىه و

 ٠ ةدح ىلع اضيأ ةئالث

 درفنا اذاخ 6 ةدح ىلع اضيأ ةثالث هذهف & س دسلاو ثلثلاو ناثلثلاو

 نم فصنلاو ، ةعبرأ نم عبرلاو ع ةينامث نم نمثلاغ ماهسلا هذه نم ءىش

 رثكأ وأ نامهس عمتجا اذامف ةتس نم سدسللاو 6 ةثالث نم ثلثلا و 6 نينثا

 ٠ ةلاسم ق ماهسلا هذه نم

 ح فصنلا مم نهادحنا تعمتجا ١ ذا س دسلاو نيثلثلا و ثلثلا نآ ملعاف

 اذاو س رشع ىنثا نم ةلأسملاف © عبرلا عم نهادحا اذاو ي ةتس نم ةلأسملاف

 ٠ نيرشعو ةعبرأ نم ةلآسعملاغ س نمثلا عم نهادحا عمتجا

 ضنتارفلا ىف لوعلا باب

 ةينامث ىلاو ةعبس ىلا لوعت ةتسلا ناغ ، لئاسملا ىف لوعلا ةفص امآو

 فصنلا جوزللغ 6 بألا نينخآو جوز لثم كلذو 4 ةرشع ىلاو -ب ةعست ىلاو

 . نيثلثو افصن اهنم نأل 5 ةنس نم اهلصأ ة ةعبرأ ناثلثل ١ نيتخأللو ئ ةثالث

ح ةثالث جوزلل فصنلاف 0 ةنس نم ناك فصنلا عم ناثلثلا عمنجا اذاف



 ۔ ٢٠٦ _

 ناك ناو س ةينامث ىلا تلاعو « سدسسلا هل ناك تخأو مأل 4 مهدنع ناك

 تلاعو ىلوثلا ةعيسلا ىلا نامهس ،& ثلثلا امهل ناك 0 مأل ناتخآ مهدنع

 ٠ ةعست ىلا

 ىلا تلاعو ؤ س دسلا ٩ اهلف س ةدج وآ مآ اضيأ مهدنع تناك ناو

 ٠ مهخاغ ةتسلا لوع اذهف > ةرشع

 ىلاو ث رشع ةتالت ىلا لوعت اهناغ ، رتع انثالا امآو : ةلاسم دهج

 بأل نيتخآو مأو ةجوز لثم كلذو ؤ رشع ةعبس ىلاو ، رشع ةسمخ

 سدسلا ماللف ؤ عبرلا عم نيثلثلاو سدسلا عامتجال رشع ىنثا نم اهلصأ

 كلذغ ةينامث س ناثلثلا بالل نيتخاللو س ةثالث مبرلا ةجوزللو نامهس

 ىلا نامهس سدسلا هلف مأل تخآ وآ خآ مهدنع ناك ناو ، رشع ةثالث

 تاوخأ ناك ناو ، رثع ةسمخ ىلا تلاع ث رشع ةسمخ كلذف ؤ رشع ةثالثلا

 رشع ةثالث ىلا مهسآ ةعبرأ ثلثلا امهل ناك س ؟دعاصخ ناتخأ وآ ث مال

 ةعبس ىلا لوعي هناغ س نيرشعلاو ةعبرألا لوع امأو : ةلأسم ادج

 ، نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأف ح نيتنباو نيوبآو ةجوز لثم كلذو ، نيرشعو

 ، رشع ةتس ناثلثلاغ ، نمثلا مم ناثلثو ناسدس اهيغ عمتجا دنن امهنأل

. هنيبتو كلذ مهفاخ ، نورشعو ةعبس كلذف ةثالث نمثلاو ةينامث ناسدسلاو



_ ٢٣٠٧ 

 لصف

 لبق جاتحيف ث اهلصآ فرع نا ةضيرفلا مسق ف ةنفاوملا تدرأ اذاغ

 ٠ ةقفاوملا ةفرعمو ك برذضلا ةغرعم ىلا كلذ

 ةققفأا ومل ١ باب

 لثم عيمج نيددعلا ف دجوي ث عزج لقأ ةفرعم ىهف ةقفاوملا امأ

 ةتسلا كلذكو ، سمخلا اعيمج امهيغ دجوي ءزج لقأ ، ةرشعلاو ةسمخلا

 رشع انثالاو ةتسلا كلذكو ، ثلثلا اعبمج امهيف دجوي ءزج لقآ ةعستلاو

 . سدسلا اعيمج امهيف دجوي ءزج لقأ

 فصنلا نم لقأ سدسل ١ ناف 5 فصنلا اعيمج امهيف دجوب ناك نا و

 اعيمج امهيغ دجويو ؤ ءزج لقآ نورشعلاو ىه ةينامثلا كلذكو ء كلذ فرعاق

 ٠ كلذ مهفاغ 6 عبرلا

 نم نيددعلا لقأ طقسأخ ةقفاوملا ةغرعم تدرأ اذاف : ةلاسم هه

 رظنا مث ث ايواستي ىتح ةثلاثو ةيناثو ى ةرم دعب ةرم نيفلتخم امادام رثكألا

 امهنأ فرعاغ هفصن ناك ناف ، امهدحأ نم ىقبي اميف نوكي ام دحاولا

 فرعاف سادسألاب ناقفتي امهنآ ملعاغ هسدس ناك ناو س فاصنالاب ناقفتي

٠ كلذ



٢٠٨ 

 ىقلن نا كلذ فق هجولاغ ؤ قفاوت مب ةتسلا كل لوقي نأ وهو : هلاثم

 نم ةرشعلا نم تيقب ىتلا ةعبرألا هذه قلآغ ةعبرأ ىقبت ةرشعلا نم ةتسلا

 نم ةتسلا نم ايقب نيذللا نيذه قلأ مث ، نانثا ىقبت اهتيقل ىتلا ةتسلا

 دحاولاو س نينثا ىف ايواست دقف ح نانثا ىقبت ةرشعلا نم تيقب ىتلا ةعبرألا

 ةرشعلا ىفو ح فصن ةتسلا ىفف “ فاصنألاب ناقفتي لقف فصن نينثالا نم

٠ ٠ . 

 ةسصخلا قلآغ % نيسمخلا قفاوت مب ، رشع ةسمخلا كل لاق ول كلذكو

 نيسمخلا نم ىقبت نوعبرآو ةسمخ كلذف تارم ثالث نيسمخلا نم رثع

 ىواست ةسمخ ىقبت نيترم رشع ةسمخلا نم ةسمخلا هذه قلآف ، ةسمخ

 ةسمخلا سمخ اذاغ دحاولا انرظنف ع هيلا اعيمج امهوعجرل ةسمخ فق تادعلا

 3 سمخ ةسمخلا فو سمخ نيسمخلا ىفف سامخألاب ناقفتي امهنأ انملعغ

 ٠ هلثم وهغ اذه هبشأ امو س رشع ةسمخلا فو

 باسحلا ق برضلا ةفص ىق باب

 نأ نم رخآلا ددعم نيددعلا فيعضت .وهغ باسحلا ق برضلا امآو

 : لاق نا و ؤ، ةرشع لقف نيترم ةسمخ ىنعي هناف س نينثا ىق ةسمخ :: لوقب

 ث ١ رم سمخ ةسمخل ١ نأل ك نورشع و ةسمخ لتقف 6 ةسمخ ق ةسمخ مك

٠ نورشع و هسمخ



 ۔ ٢٠٨٩

 تارم سمخ ةتس نأل ث نوثالث لقف : ةسمخ ف ةتس مك : لانق ناو

 نورشعو ةسمخ مك لاق ناو ث نوثالث كلذف ةتس ف ةسمخ كلذكو س نوثالث
 ٠ ةث ام تا رم عبرأ نبرشعو ةسمخ نأل 6 ةئام لقف ء ةعبرأ ف :

 فلأ تا ر٥ رشع ةئاملا نأ كل ذو فلآ لقف 7 ةرنتع ىف ةئام مك : لانق ناف

 ٠ هللا ءاسث نا اقغوم ع كلذ مهخاف

 ترسكنا اذا لئاسملا حيحص ىف باب

 5 برضلا باسحو ةقفاوملا تفرع دقف 0 ةلأسملا لصأ تفرع اذاف

 هيلع ركنت نم رظناف س مسقنت مل ناو س تدرأ ام وهف ةلأسملا تمسقنا ناف

 قغاوت نأ كلذ ىف لمعلاغ ةدحاو ةدع ىلع راسكنالا ناك ناغ ث ةثرولا نم

 ناك ناف ث ةلأسملا لصأ ىف مهماهس نيبو ة اهيلع رسكنا ىتلا ةدعلا نيب

 قفو ىف لوع اهيف ناك نا اهلوعب ةلأسملا لصأ برضاف ث ةقفاوم امهنيب
 ٠ همستاغ حص امف ث اهيلع رسكنا ىتلا ةدعلا سوءر

 ح ةقفاوم مهماهس نيبو اهيلع رسكنا ىتلا ةدعلا نيب نكي مل ناف

 ةلأسملا حصت كلذ نمخ ث ةدعلا سوءر ةدع فق اهلوعب ةلأسملا برضاغ

 ٠ هللا ءاس نا مسقنتو

 ، دالوأ ةثالثو ةجوز كل لوقي نآ قفاوي ال ىذلا لولا : كلف لاثم

( م ١٤ _ نئا زخلا > ٢ ١ )



_ ,٢١٠ 

 دالوألا نيب ام ةعبس ىقبتو ، مهس نمثلا ةجوزللف ةينامث نم اهلصأ : لقف

 وهو ةلأسملا لصآ برضاغ مهقفاوت الو ، مهنيب ام مسقنت ال ، ةثالث مهو

 نمثلا ةجوزلل س نورشعو ةعبرآ كلذخ س ةثالث مهو دالوألا ددع ىف ةينامث

 . مهسآ ةثالث كلذف ث ةثالث ىف بورضم ةينامث نم مهس

 تبرض ىتلا ىهو س ةثالث ىف بورضم ةينامث نم مهسأ ةعبس دالواللو

 ٠ كلذ مهفاغ ، ةعبس دحاو لكل نورشعو دحأ كلذخ ةلأسملا لصأ

 ؟ نباو ناتجوز كل :: لانق ناو : ةلأسم ده

 امهيلع مسقني ال مهس نمثلا نيتجوزلل ةينامث نم اهلصآ : لقف

 امهو مهيلع رسكنا نم ددع ىف ةلاسملا لصآ برضاغ ص امهتغاوي الو

 بورضم مهنم ؤ ةضيرفلا لصآ نم نيجوزللف ، رشع ةتس نوكي نأ ناتجوزلا

 ةعبس وهو نبالل ىقابلاو « مهس امهنم دحاو لكل نانثا كلذف س نينثا ق

 ٠ ربثع ةعبرأ كلذخ نينثا ف

 ؟ دالوآ ةعبرأو مآ كل : لانق ناف : ةلأسمم دهج

 وهو ىقب ام دالواللو 6 مهس سدسللا مالل ةتس نم اهلصأ : لقغ

 لصأ برضاف 4 مهيلع مسىقنيب الو 4 مهقغا وي ال ةعبرأ مه و & ةسمخ

 > ةعبرأ ف مهس مالل 6 نورشعو ةعبرأ كلذخ ةعبرأ ق ةتس ىهو ةلأسمل ١

ً نورشع كل ذف ةعبرأ ف ةلآسل ١ لصآ نم ةسمخ دالواللو . ةعبرأ كلذغ



_ ٦٢١١ 

 ملو ء ةدحاو ةدع ىلع رسكنا اذا اذهف 0 ةسمخ مهنم دحاو لكل حصف

 . مهماهس قغاوت

 برضاف غ اهماهس اهيلع ترسكنا ىتلا ةدعلا تقفاو ناف : ةلأسم دهب

 ٠ اهيلع رسكنا ىتلا ةدعلا قفو ىف ةلآسملاا لصأ

 ؟ ناتنباو نانباو جوز كل :لوني نأ : هلاثم

 نيب ةثالث ىقابلاو س مهس عبرلا جوزلل ، ةعبرأ نم اهلصآ : لقف

 مهسوءعرو خ نينثا نع ركذلا نألا ، ةتس مهسوءر ددعو ص نيتنبالاو نيتبالا

 ىهو ةلأسملا لصآ برضاغ س ثالثألاب ةثالث مهو ، مهماهس قفاوخ ؤ ةنس

 ح نانثا امهنم جوزللف ةينامث كلذخ ، نانثا مهو دالوألا سوءر ثلث ف ةعبرأ

 ةثالث نينبللو ث نانثا كلذخ ، نينثا ىف بورضم مهس ةلأسملا لصأ نم هل نأل

 ىثنأللو ي نامهس ركذلل ، ةتس كلذف ث نينثا ىف ةبورضم ةلأسملا لصآ نم

 ٠ هللا ءاسث نا كلذ مهغاغ ، مهس

 ؟ تانب تسو خأو مآ : لاق نا كلذكو : ةلأسم وبع

 تانبللو ، مهس خاللو ء مهس سدسلا مالل ، ةتس نم اهلصآ :ا لقف

 ذخف ، فاصنألاب نهقغاويو ، نهيلع مسقني ال تس نهو ص ةعبرآ ناثلثلا

 مالل رشع ةينامث كلذف ث ةلأسملا لصأ هيغ برضاف ث ةثالث تانبلا فصن

 ةبورضم ةعبرأ ناثلثلا تانبللو ع ةثالث كلذخ ةثالث ىف بورضم مهس ع سدسلا
، نامهس ةنبا لكل رشع انثا كلذغ ك اهيف ةلأسملا لصأ تبرض ىتلا ةثالثلا ف



_ ٦٢١٢ 

 سقو 6 كلذ فرع اغ 6 ةثالث كلذخ ك ةثالث ق بورضم ةنس نم مهس خاللو

 ةدحاو ةدع ىلع اهيلع رسكنا ةضيرغ لكف هيلع ٠

 لمعلاخ ٤ ىتلا سووءرلا ددع ناك نا نيلصفلا نبذه ىلع اهباسح

 نيذلا قفو ف تناك ام ةلأسملا لصأ برضاف ع اهماهسل اقغاوم اهيلع رسكنا

 مهيلع ترسكنا ٠

 .. ل

 نم لك رظن اغ ؤ برضلا دعي اهتمسق تدرأ وأ اهنححص ةضيرف لكو

 فرعاغ ، ةضيرفلا هيف تبرض اميغ برضاغ ءىش ةضيرفلا لصآ نم هل ناك

 كلذ ٠

 اهيلع رسكنا اذا ددملا باب

 هجولاغ 0 عبرأ وآ ثالث وآ نيتدع ىلع ةلسملا ف رسكنا اذا اماو

 قفو ذخف ءىشب تقفنا ناف ء اهماهسو ةدع لك نيب قفاوت نآ كلذ ى

 اهلك ةدعلا ذخغ ث اهماهس قغاوي مل امو ، ةدح ىلع هظفحاو ث سوء رلا

 ةعبرأ ىلع كلذ ىف لمعلا نأ ملعاو ى اهحيحصتو اهبرض ليق س اهتاذب

 ء ضعب ف هضعب لخدي برضو ، ضعب نع ىزجي ضعب س برضأ

 ٠ اضعب هضعب قفاوي ال ضعبو ، اضعب هضعب قفاوي برضو

كدنع لصاحلا نيب لباقت نآ الا ، كلذ زييمت ملعتملا اهيآ فرعت نلو



_ ٢١٣ 

 لصاحلا ناك ناق س هنيب قفاوتغ هتدح ىلع ءىش لك س سوءرلا نم

 ىزجي ىذلا وه برضلا اذهف س ضعب ىلع هضعب ديزي ال ايواستم

 رسكنا ىتلا ددعلا عيمج نع ةدحاو ، ةدعب هضعب فتكاف ‘ ضعب نع هضعب
 ٠ ةضيرفلا حصت هنمغ ى ة دعلا كلت ف ةلأسملا لصآ اهيلع

 ىلا ةدع لك اهيلع رسكنا ىتلا ددعلا مجرت نأ : هلاثم : ةلأسم ده

 ؟ اعبرآ وآ اثالث وآ نيتنثا ددعلا ناك : ةنالتو ةثالث

 برضاغ ث ةعبرآ نع ىزجت ةعبرآو ث ةثالث نع ىزجت ةثالث : لقف

 : لقف ث نينثا نينثا ىلا ةدع لك عجري وآ ، ةعبرأ وأ ةنالث ىف ةلأسملا لصأ

 هنمف غلب امف نينثا ىف ةلاسملا لصأ برضاف ص نينثا نع نايزجي نانثا

 ءىش ةلأسملا لصأ نم هلل ناك نم لك برضت نأ اهمستو ةلأسملا حصت

 ٠ كلذ مهغ اف هيخ اهننيرض اميخ

 ثااثو بأل تاوخأ ثالثو ڵ تادج ثالث كلذو : لات : ةلأسم وه

 ؟ مأل تاوخأ

 ددعلا نم دحآ ىلع مسقنت ال ةعبس ىلا لوعتو ى ةتس نم ةلأسملا لصأ

 ىزجت ةثالث : لتغ ةثالثو ةثالث ىهو ث ةيواستم مهسوعر ددعو ث مهماهس

 دحأ ىهو ، ةئالث ىف ةعبس ىهو 0 اهلوعب ةلئسملا لصأ برضاغف ي ةثالث نع

 ض ةثالث ىف مهس تادجللف ، نورشعو دحآ كلذخ ى اهيلع رسكنا ىتلا ددعلا

٠ مهس ةدحاو لكل ةثالث كلذف



_ ٢١٤ 

 ةدحاو لكل ةتس كلذف ث ةثالث ىف نامهس ثلثلا مالل تاوخاللو

 ةدحاو لكل رثع انثا كلذف س ةثالث ىف عبرآ بألل تاوخاللو س نامهس

 ٠ كلذ فرعاغ ث مهسآ ةعبرأ

 تسو ؤ0 تادج ثالثو مأل تاوخأ تسو ةجوز كل : ليق ناف

 ، مهسأ ةثالث عبرلا ةجوزللغ ، رع ىنثا نم اهلصاغ ، بأل تاوخأ

 تاوخاللو ث نهقغاوب الو نهيلع مسقني ال ثالث نهو نامهس تادجللو

 نهتغاوي نكلو ث نهيلع مسقني ال تس نهو ، مهسأ ةعبرأ ثلثلا مالل

 . فاصنألاب

 ناثلثلا بالل تاوخاللو ، هظفحاغ ةثالث مهسوءر ددع فصن ذخف

 5 فاصنألاب نهقفاوي نكلو ، نهيلع مستني ال تس نهو ث مهسأ ةينامث

 تاوخألا نم ةثالثو ، تادجلا نهو ةثالث كدنع قفتيف س ةئالث نهفصنف

 ٠ مالل تاوخألا فصن ةثالثو س بالل

 ىهو اهلوعب ةلأسملا لصأ برضاغ ، ةثالثو ةثالث نع ىزجت ةثالثغ
 نم ةجوزلل نأ وهف اهمسنتو س نوسمخو دحاو كلذخ ةثالث ف رشع ةعبس

 نامهس سدسلا تادجللو ى ةعست كلذف ، ةثالث ىف ةثالث ةلسملا لصأ
 تاوخأللو س نامهس ةدحاو لكل ثالث نهو ةتس كلذف س ةتالث ىف ةبورضم

 نهنم ةدحاو لكل تس نهو ث رشع انثا كلذف ةثالث ىف ظعيرأ ثلثلا مالل

 نهو ، نورشعو ةعبرأ كلذغ ث ةثالث ىف ةينامث بالل تاوخاللو ، نامهس

. كلذ مهغاف . مهسل ةعبرأ ةدحاو لكل تس



 س ٢.١٥

 ددصلا لقأو ث افلتخم ددعلا نم لصاحلا ناك ناو : ةلاسم و

 هضعب لخدي اذهف ص داز امل هيغ رثكألا تبرض ولو ءىزجي .رثكألا قفاوي

 لصآ برذضاغ ص رثكألا ىف لخدي لقألا : لوقيب نأ هيف لمعلاف ، ضعب ىف

 نا اهلوعب ةلأسملا حصت هنمف ددعلا نم رثكألا ىف اهلوعب ةلأسملا

 ٠ هللا ءاش

 ىنامثو ث مأل تاوخآ مبراو تادج عبرأ كلذو : لاق : ةلاسيم دهي

 نهو ث مهس سدسلا تادجللغ ةعبس ىلا لوعت ةتس نم اهلصأغ س تاوخأ

 ٠ ظفحاف ةعبرأ نهسوءعر ددع ذخف ، نهقفاوي الو ، نهيلع مسقني ال عبرأ

 نهقغاويو غ نهيلع مسقني ال عبرأ نهو ى نامهس ثلثلا مالل تاوخاللو

 ٠ امهظفحاف نينثا نهسوعر فصن ذخف س فاصنألاب

 نهقفاويو 4 نهيلع مسقني ال نامث ىهو 4 ةعبرأ ناثلثلا يمل تا وخأللو

 ، ةعبرآ تادجملا سوءر دنع عمتجيف ، نينثا نهسوءعر عبر ذخغ ي ع ابرألاب

 . نانثا بالل تاوخألا مبرو ى نانثا مالل تاوخألا فصنو

 برضاف ث ةعبرألا ف نالخدي نانثالاو نينثا نع نايزجي نانثا لتقف

 6 نورشعو ةينامث كل ذف ةعبرأ ف ةعبس ىه و اهلوعب ةلآسىل ١ لصأ

 ه دح ١ و لكل ةعبرأ كلذغ 6 ةعبرأ ق بورضم 6 مهس سدسللا تا دجللف

٠ مهس نهنم



_ ٢١٦ -. 

 كلذخ ث ةبورضم ةعبرأ ىف ةبورضم ةعبرأ ناثلثلا بالل تاوخللو
 نابورضم نامهس ثلثلا مالل تاوخأللو « نامهس ةدحاو لكل ث رشع هتس

 ٠ همهفاو كلذ فرعاف س نامهس ةدحاو لكل ةينامث كلذف ةعبرأ ف

 ددعلا لقأو ث افلنخم ددعلا نم لصاحلا ناك ناو : ةلاسم د

 لثم ىربكلا ةدعلا ىلع دازل هبف رثكألا تبرض ولو ث عزجب رثكألا قفاوي
 هجولاف س هيغ لخدي الو س ةضعب هضعب قفاوي ىذلا اذهف ث ةنسلاو ةعبرألا

 ةنسلا لثم كلذو ء ىرخألا قفو ىف س تئش نبندعلا ىآ برضت نآ هيف

 ص ةعبرألا فصن ىف ةنسلا برضلاغ س فاصنألاب ناقفتي امهو ك ةعبرألاو
 ىف ةلأسملا لصأ برضا مث ؤ رشع انثا كلذخ ى ةتسلا فصن ىف ةعبرألا وأ

 ٠ رثع ىنثا

 ، مأل تاوخ ىنامثو ، بأل تاوخأ ىنامثتو ، تادج تس لتم كلذو

 تس نهو س دحاو سدسلا تادجللغ س ةعبس ىلا لوعت ةتس نم اهلصأف

 نامث نهو ت ةعبرأ ناثلثلا بالل تاوخأللو س نهتفاوي الو س نهيلع مسقي ال

 5 نينثا نهسوعر عبر ذخغ 4 عابرألاب نهقفاوي لب س نييلع مسقني ال

 نهقفاوي نكلو ث نهيلع مسقني ال نامث نهو نانثا ثلثلا مالل تاوخاللو

 ٠ ةعبرأ نهسوعر فصن ذخخ ى فاصنألاب

 نمو 6 نانثا يبلل تاوخألا عبر نمو ٨٧ ثس تادجلا نم كدنعو

تاوخألا فصن ىه ىتلا ةعبرأ ف نالخدي ص نانثا مالل تاوخألا فصن



_ ٦٢١٧ 

 برضا ص فاصنالاب تادجلا ىه ىتلا ةنسلا قفاوت ةعبرألا هذهغ ث بالل

 ٠: رشع انثا كلذخ ، ةتسلا فصن ىف ةعبرألا وأ س ةعبرألا فصت ق ةتسلا

 ص رشع ىنثا ف بورضم ةعبس ىهو اهلوعب ةلاسملا لصأ برضا مث
 نم نامهس ثلثلا مألل تاوخأللو ء نانثا ةدحاو لكل ،“ رشع انثا كلذف

 ةثالث ةدحاو لكل س نورشعو ةعبرأ كلذغ س رشع ىنثا ىف تابورضم ةعبس

 ٠ مهس

 ، رثع ىنثا ىف ةبورضم ث ةعبس ف غعبرأ ناثلثلا بالل تاوخأللو

 سقو ، كلذ مهفاغ ، مهس ةدحاو لكل نامت ىهو ك نوعبرأو ةينامث كلذغ

 ٠ هللا ءاسن نا قحلا بصت هيلع

 ىدحا برذضاف ء هضعب قغاوب ال فلتخم ددعلا نم لصاحلا ناك ناو

 مث ، ةعبارلا ف عمتجا ام مث ء ةثلاثلا ى عمتجا ام ةيناثلا ىف ددعلا

 ء ةلاسملا لصآ هيغ برذضاغ ممتجا ام مث ، ةسماخلا ىف عمتجا ام

 ةلأسملا لصأ نم هل ناك نم لكل برضت نأ اهمستو ث ةلأسملا حصت هنمف

 لصأ ف ىذلا وهو اضعب اهضعب ف ددعلا برض نم عمتجا اميف
 ٠ ةلأسملا

 اهلصأ ، بأل تاوخأ سمخو ث مأل تاوخآ ثالثو ناتدج : هلاتم
 قفاوت الو ، اهماهس ددعلا نم ائيسث قفاوت الو ةعبس ىلا .لوعتو ةتس نم
نامهس مذلا تاوخألا و ڵ اهتفا وب ال امهس نبتدجلل نأل ، اضعب اهضعب ددعلا



_ ٢١٧٨ 

 ةعبرأ 4 ناثلثلا يألا نم ىتاوللا سمخلا تاوخاللو ‘ نمهقغاوب ال

 ء نهنتخاويب ال

 سمخلا الو . مذلا نم ثالثلا تاوخألا ناقفاوب ال ناتدجلا كلذكو

 ف نيتدجلا برضاغ % ءىشب سصخلا ثالثلا قفاويال و { يألا نم ىتاوللا"

 ز نوثالث كلذغ ةسمخلا ف ةنسلا برضا ح ةتس كلذف ح مالل تاوخألا ثالثلا

 ٠ ةرشعو ناتئام كلذغ 6 نبئالث ف ةعبس ىهو 7 ةلأسمل ١ لصأ برضا مث

 6 رشع ةسمخ ةدحاو لكل نيئالث ف 6 ةعبس نم دحا و تا دجللف

 4 نورشعو ةئام كلذغ 6 نيثالث ف نامهس ثلثلا مالا نم تا وخألا ثالثللو

 ٠ كلذ مهفاف > نورشعو ةعبرأ ةدحا و لكل

 ؟ ةصحلاب لالا ةلمج نم ةدحاو لكل مك :ا ليق ناف

 نم امهل نأل ، لاملا عبس فصن تادجلا نم ةدحاو لكل : لقف

 لكلو ، لاملا عبس فصن وهو هفصن ةدحاو لكل امهنيب ادحاو ةعبسلا

 ةعبس نم نينثا نهل نأل ع لاملا عبس اثلث تاوخألا ثالثلا نم ةدحاو

 ، مهس اثلث ةدحاو لكل نهنيب هلعل نيب نانثالاو ، ثالث نهو نهنيب

 ةعبرآ بالل تاوخألا سمخلا نم ةدحاو لكلو ي لاملا عبس اثلث وهغ

 سمخلا نيب ةعبرؤلاخ ، ةعبس نم ةعبرأ سمخلل نأل ، لاملا عبس ، سامخأ

. هللا ءاسث نا قفوم كلذ مهخاف لاملا عبس سامخأ ةعبرأ ةدحاو لكل



_ ٢١٧٩ . 

 نع هضعب ىزجي امو ، اضعب هضعب قفاويام ةضيرفلا ىف عمتجي دتو

 5 بأل اتخآ .نيرشعو تادج تس ::لثم كلذو س فوقولا ىمسيو ء ضعب

 تا دجللغ ح ةعبس ىلا . لوعتو ح ةتس نم. اهلصأ 6 بألا آنخأ رشع ةسمخو

 سمخ نهو ث ةعبرأ ناثلثلا بالل تاوخاللو نهقخاوي ال دحاو تسلا
 . نهقغاوي ال ةرشع

 نهغصنغ“بفاصنألاب. نهقفاوي نورشع نهو نانثا مالل تاوخاللو

 فصن ةرشعو ، بألل اتخآ ةرشع سمخو تادج تس ذئنيح عمنجتغ ةرثع

 نيبو امهنيب قفاوت ، تئش ةدع ىأ قفاوت نآ هيغ هجولاف 3 مالل تاوخألا

 نيبو ، ةغؤقوملا: ةدعلا نيب قفاوت مث ، كدنع ئرخألا قوف ظفحتغ نيتريخألا

 & نلولا .قفوا نيبو هنيب لباقتو ، اضيأ اهقفو ذخآنف س تيقب ىتلا ىرخألا

 مث ، ةفوقوملا قغو ف هبرضاف ٤ نيقغولاا ىدحاب ىفتكاغ هلثم ناك ناف

 & ناقغولا لثامتي نأو ث كلذ نم عمتجا اميف اهلوعب ةلاسملا لصأ برضا

 ٠ آضيآ امهنيب قفاوف

 برضاو ، ىربكلا ىف اهلخدأغ س ىرخألا ف لخدي امهدحأ ناك ناغ

 رخآلا نيقخولا دحأ قفاوي ناك ناو ع ةلأسملا لصأ ف ىربكلا نم عمتجا ام

 مث ، رخآلا قفو ىف تئش امهتيأ برضأغ ك اننيب ام ىلع هيف لخدي الو
 ٠ ةلاسملا لصآ ىف عمتجا ام

 ف تكش امهتبآ برضاف ء .رخآلا ق مهدحأ لخدي الو قفا وب ناكناو

٠ هللا ءاسث نا حضت هنمغ ةضيرفلا هبق هبرضاغ عمتجا ام مث ء ى رخخلا عيمج



٧٢٣٢٠ 

 قفاوت اهدجتف رشع ةسمخ ىهو ىربكلا ةدعلا تقفو اذاف اذهىلعغ

 ء نانثا ةرشعلا سمخو ، سامخألاب ةرشع ىهو مالل تاوخألا فصن سؤر

 سمخو ث نانثا ةتسلا ثلثو ء ثالثألاب تادجلا لبق نم ىتلا ةتسلا قفاوتغ

 سمخاا عيمج ف نينثا برضاغ ث نينثا نع نايزجي نانثالاو ، نانثا ةرشعلا

 نيثالث ىف ةعبس ىهو ةضيرفلا برضا مث ، نوثالث كلذغ ةفوقوملا ةرشع

 ٠ هللا ءاش نا ةلأسملا حصت كلذ نمف ك ةرشعو نانئام كلذخ

 هلصأ درلا ةفص باب

 ىوذ ماهس ضرف دعب ةضيرفلا لصأ نم ىقيي نآ وهغ درلا اماغ

 ء ثاريملا ىقاب نوقحتسي ةبصع كلاهلل نوكي الو ث ماهسلا ىنعآ ضئارفلا

 ردق ىلع ضئارفلا ىوذ ىلع دودرم ضئارفلا ىوذ ماهس دعب ىقابلاغ

 . ءىش درلا ىف امهل سيلف ةجوزلاو جوزلا الا مهماهس

 . اعيمج مهلك سانلا لوق ف ةجوزلاو جوزلا ىلع دري ال : هريغ نمو

 عم الا س ماهسلا ىوذ نم دحآ عم ماحرألا اووذ ذخأيالو : هريغ نمو

 . ةخسنلا ىلا عجر ع رثؤملا ىبأ نع هنأ وجرآ ، ةصاخ ةجوزلاو جوزلا

 ىفو مهريغ عم مألا نم .ةوخالا ىلع درلا ىف فلتخاو : ةلاسم وهب

 هابآو ضعب كلذ ىآرغ 0 مألاو بالل تخألا عم بالل تخيلا ىلع درلا

٠ ملعآ ١ هللا و 6 ليمآ مهيلع درلا ىلا ىسفنو 4 نورخآ



 ٢٢:١۔ _

 : نابرض هناخ ء هحيحصتو درلا باسح ةفرعمو : ةلأسم هه

 جاتحيال اذهف ي ةدحاو ةدع الا ضئارفلا ىوذ ماهس نم هيغ نوكي ال برذض

 وآ اليلق اوناك ام اهلهأ سوءر ددع ىلع لاملا مستت نم رثكأ باسح ىلا

 ٠ آريثك

 ىلع .موسقم .لاملاغ ك نينيا وآ نبتخآ كرن نمك كلذو : ةلسم وبع

 رظناغ ةجوز وآ جوز ءالؤه كرت نا كلذكو مهس امهنم ةدحاو لكل نينثا

 ىلع ةدعلا ىلع ىقابلا مسقأو هعغخراف > جرخي مك نم ةجوزلا وآ جوزلا مهس

 ٠ هللا ءاسث نا جرخت اهناخ ، ةمسقلا نم انرسف ام

 ضورف ةثالث وأ ناضرغ نوكي هناغ ىناثلا برضلاو : ةلأسم ده

 تناك ام ضئارفلا رظني نأ وهو ، باسحلاو لمعلا ىلا جاتحي ىذلا اذهغ

 ىلع درلا لقف نامهس عمتجي ناك ناغ ع آدبآ الصأ ةتس مهس نم اهتلمج مك
 ٠ ةثالث ىلع درلا لقف ص ةثالث ضورفلا نم عمتجا ناو ث نينتا

 . لقف ةسمخ عمتجا ناو ث ةعبرأ ىلع درلا لقغ ةعبرأ عمتجا ناو
 ٠ كلذ فرعاغ ، ةسمخ نم .رثكآ ىلع درلا نوكي الو س ةسمخ ىلع درلا

 نم ةجوزلا وآ جوزلا مهس رظنا مث هظفحاف 0 مك ىلع درلا تفرع ناف

 درلا ىلع مسىقنبب ناك ناغ درلا ىلع مسقي له ىقب ام رظناو هعفداغ جرخي مك

ىقابلا ناك ناو ، ةجوزلا وأ جوزلا مهس جرخم نم ةضيرفلا لصآ نآ ملعاغ



 ص ٢٢٢.۔۔.

 لصأ وهغ حص امف درلا ىف ةجوزلا وأ جوزلا مهس جرخم برضاغ مسقني ال

 ٠ ملعأ هللاو ، ةلأسملا ةضيرف

 وأ جوز مهس اهيخ ىتلا درلا لئاسم ةلمج نآ ملعاو : ةلاسم ه

 اهيغ ةلأسم لك وهو ث نيثالثو نينثا نم لصأو ، ةسمخ ىلع در ةجوز

 ةلأسم لك وهو ث رشع ةنس نم لصأو ع ةعبرأ ىلع در ىقب امو ، نمث

 ةلاسم لك وهو ةينامث نم لصأو ُ ةعبرأ ىلع در ىقب امو ث عبر اهيف

 ٠ نينثا ىلع. در ىقب امو ، عبر اهيغ

 ، ةثالث ىلع در ىقابلاو مبر اهيف ةلأسم لك امهدحأ ةعبرأ نم نالصأو

 لوصأ ةلمج هذهف نينثا ىلع در ىقب امو ڵ فصن اهيف ةلاسم لك رخآلاو

 ١ هللا ءاش نا هرسفأ باسحو > هرصتخأ رسفم هتلمج فصآسو درل ٠

 ةتسلا لوصألا ةفص باب

 نيعبرأ نم ىذلا لصألاف :

 هجرخم نمثلا نيتجوزلا مهسف & ناتنباو مآو ناتجوز :: هلاثم

 سدسلا مالل نآ لبقا نم ةسمخ درلا نأ ىلع درلاو س ةينامث نم

١ ذاه 6 ةسمخ :كلذخ ةنس نم مهسأ ةعبرأ ناثلثلا نيتنباللو 6 ةنس نم مهس



_- ٢٢٣ 

 ف نيتجوزلا مهس جرخم وهو ةينامثلا برضاف س ةسمخ ىهو درلا

 ٠ ةلأسمل ٥ ١ ذه لصأ وهو نوعبرأ كلذخ درلا وهو ةسمخ

 اهسمخف ت نوثالثو ةسمخ ىقبت نيعبرألا نمث ىهو ةسمخ نيتجوزللو

 ةعبرأ نورشعو ةينامث نيتنباللو ةعبس كلذف درلا سمخ اهل نأل ى مالل

 رسكنت ، درلا سامخأ ةعبر امهل نأل ، نيتجوزلا مهس دعب ىقب ام سامخ
 ىهو ةلأسملا لصآ برضاغ ع ناتنثا امهو ى ةسمخ امهل نأل نيتجوزلا ىلع

 ةسمخ نيتجوزلل نونامث كلذغ ح ناتنثا امهو نيتجوزلا ددع ف نوعبرأ

 كلذف نينثا ف ةعبس ماللو ، ةسمخ ةدحاو لكل ةرشع كلذف نينثا ى

 ٠ :رشع ةعبرأ

 اذهغ نوسمخو ةنس كلذف نينثا ف نورشعو ةينامث نيتنباللو

 ٠ لوألا لصأذلا

 رخآ لصف

 ثالثو ، تادج ثالثو ؤ نبا تانب ثالثو ةنبا تناك نا كلذكو

 ةتسلا نم تادجلل نأل ، ةسمخ ىلع درلاو ، ةينامث نم نمثلا ، تاجوز

 انعفر اذاف ، ةسمخ كلذف ةثالث ةنباللو ، امهس نبالا تانبللو ؤ امهس

 ىلع مسقني ال ةعبس ىقبت ةينامث نم نمثلا وهو تاجوزلا مهس
ء نوعبرأ كلذغ ةسمخلا ىف ةينامثلا برضتف درلا اهيلع ىتلا ةسمخلا



_ ٢٢٤ 

 ثالث نهو تاجوزلل ةسمخ ، نيعبرأ نم نمثلاغ س ةلأسملا لصآ وهو

 اهسمخ تادجلل نوثالثو ةسمخ ىقبتو ؤ نهقغاويا الو نهيلع مسقني ال

 اهسمخ نبالا تانبلو ، نهقغاوت الو نهيلع مسقني ال ثالث نهو ث ةعبس

 ، ثالث تادجلاو ى ثالث تاجوزلاف ، نهقفاوت الو ، نهيلع مسقنت ال ةعبس
 نيعبرألا برضاغ ث ةثالثو ةثالث نع ءىزجت ةثالثف ، ثالث نبالا تانبو

 ةسمخ كلذف ، نيعبرأ نم ةسمخ تاجوزللغ س نوردنعو ةئام كلذغ ةثالث ىف

 ٠ ةسصخ ةدحاو لكل ء رشع

 ةدحا و لكل نورننعو دحأ كل ذغ ةتالث ق نيعبرأ نم ةعبس تا دجللو `

 ٠ ةعبس

 لكن نورنع و دحآ كلذف 6 ةئالت ق نيعبرآ نم ةعبس نبال ١ تانبلو

 ٠ ةعبس ةدحوم

 0 نوتسو ةثالث كلذغ ةثالث ىف نيعبرأ نم نورشعو دحأ ةنباللو

 ٠ كلذ مهخاخ

 : نبئالئو نينثا نم ىناثلا لصألا امآر ` ةلأ_سده وج

 نه هجرخم ةجوزلا مهسف ء نبا اتنباو تنبو ةجوز : هلاثم

 ٠ ةثالث فصنل ١ ةتس نم ةنبال ١ مهس نأل ك ةعبرأ ىلع درلا و ةينامث

ء ةعبس ىقابلا ناك ةينامث نم مهس وهو ةجوزلا مهس جرخم نم نمثلا



٢٢٥ 

 وهو ةجوزلا مهس جرخم برذضتغ ص ةعبرآ وهو درلا ىلع مسقني ال

 ، ةجوزلل ةعبرأ نمثلاغ ، نوثالثو نانثا كلذف ةعبرأ وهو درلا ىف ةينامث

 اهعابرأ ةثالث ةنبالل وهو ةعبرآ ىلع اهمسقت نورشعو ةينامث ىقابلاو

 ٠ نورشعو دحا

 ةلأسملا لصآ برض اف ؤ امهيلع مسقنت ال ةعيس اهعير نيال ا ىتنبالو

 نينثا ىف ةعبرأ ةجوزللغ ، نوتسو ةعبرأ كلذغ ث نوثالثو نانثا وهو

 ٠ ةين امث كلذخ

 . نوعبرآو نانثا كلذف ، نينثا ف نورثعو دحآ ةنباللو

 هعيس ةدح ١ و لكل رشع ةعبرأ كلذف نينثا ف ةعيس نيال ١ ىتنبالو

 ٠ ملعأ هللا و ك لاملا نمث نامثآ ةعيس لاملا عيمج نم وهو 6 مهسأ

 رخآ باب

 عضوم نوكيل جوز ةجوزلا ناكم ناك اذا ةلآسمملا هذه : هلاتم

 وهو هجرخم نم عبرلا مغريغ نبا اتنباو ةنباو جوز نوكيف عبر نمثلا

 فصنلا ةنبالل هيف نأل ، ةعبرأ وهو درلا ىلع مسقني ال ةثالث ىقييغ ث ةعبرأ

٠ ةعبرأ كلذف مهس نميالا ىتنبال س دسلا و ك ةتس نم ةثالث



٢٢٦٩ 

 ةعبرالا ىلع جوزلا مهس جرخم نم ىقبت ىتلا ةثالثلا مسقني مل اذاغ

 ةثرولا سمور اهنأكو ث درلا ىه ىتلا ةمبرقلا برضاغ ، درلا ىه ىتلا
 هذه لصأ ىهو رشع ةتس كلذف 7 جوزلا مهس جرخغ ص ىه ىتلا ةعبرألا

 اهعابرأ نم ةثالث اهنم هتنبال رشع انثا ىقبت ةعبرأ عبرلا ج وزللف ى ةلسملا

 برذضاغ ى امهيلع مسقني ال ناتنثا امهو ع ةثالث عبرلا نبالا ىتنبالو 2 ةعست

 ةتس نم ةعبرأ عبرلا جوزللف س نوثالثو نانثا كلذغ ، نينثا ىف رثع ةتسلا
 ٠ ةينامث كلذف نينتا ق ء رشع

 ٠ رشع ةين 7 امث كل ذغ نينثا ق رشع ةنسم نم ةعست ةنباللو

 ةدحاو لكل ةتس كلذغ ص نينثا ىق ةتس نم ةثالث نبالا ىتنبالو

 اتغوم كلذ مهفاغ هنمث عابرأ ةثالث لاملا ميمج نم وهو ت مهسأ ةثالث

 ٠ هللا ءاش نا

 رخآ باب

 : ةينامث نم ىذلا لصألا امآو

 نم ةجوزلا مهس جرخمو ى مأل خأو ةدجو ةجوز : هلاثمق

 مهس وهو آسدس ةدجلل نأل ع نينثا ىلع درلاو ك عبرلا اهل نأل ، ةعبرأ
 درلا امهيلع نامهس كلذف ةنس نم مهس س دسلا مالل خاللو ، ةتس نم

۔ امهيلع مسقني الف نينثا ىلع ةثالث ىقبتو ك امهس عبرلا ةجوزلل عغرتف



_ ٢٢٧ 

 كلذف ث درلا امهو نينثا ىف ةجوزلا مهس جرخم ىه ىتلا ةعبرألا برضتغ

 كلذخ ث ىقابلا نم فصنلا ةدجللو ، نامهس عبرلا ةجوزلل ةينامث

 .٠ اهلثم مألل خاللو ةثالث

 رخآ باب

 : ةثالث ىلع در ىقب امو عبر هيفو “ ةعبرآ نم ىذلا لصألا امآو

 وهو ةجوزلا مهس ج رخمغ ح مأل ناوخآو مآو ةجوز : هالاتمف

 هلغ ادحاو خالا ناك نا ثلثلا ماللغ 5 ةثالث ىلع درلاو ، ةعبرآ نم عبرلا

 اهل ىقبي الف ثلثلا نع اهابجحيو ث ثلثلا امهلغ مأل نيوخأ اناك ناو

 & مسقنتغ ، درلا ىلع مهيلع اهمحسقت ةثالث ىقبت ، مهس كلذف ڵ سدسلا
 !مهلف نيوخأ اناك ناو ، نامهس ماللو مهس هلغ ادحاو خألا ناك ناو

 ٠ كلذ مهفا مهس ماللو % نامهس

 رخآ باب

 ىلع در ىقب امو فصن هيغ ةعبرأ نم ىذلا سداسلا لصألا امأو
 : نينثا .

نم هجرخمو فصتلا جوزللف س مأل خآو ةدجو جوز :: هالاتمف



_ ٢٢٨ 

 هجرخمو ، جوزلا مهس وهو ص فصنلا عفرتف نينثا ىلع درلاو نينثا

 نينثا برضاغ ، مسقني ال نانثا وهو ث درلا ىلع دحاو ىقبي نينثا نم

 فصنلا جوزلل ي ةعبرأ كلذف درلا امهو ص نينثا ف جوزلا مهس جرخم وهو

 هذم مهناف ، مهس مالل خاللو ، مهس ةدجلل : نامهس ىقبتو ع نانثا

 ٠ هللا ءاش نا درلا نايب ىلع ىتأت اهناف ، ةتسلا

 مسقي ال مث ، تيم تومي نأ وهف ، ضئارفلا نم خسانتملا امأو

 ححصت كنأ هباسح ف لمعلاف ، رثكأ وأ دحاو هتثرو نم تومي ىتح هلام

 ، لاملا نم هتثرو ف دحاو لكل حصي مك فرعتو ى لوألا كلاهلا ةلأسم
 وهو امهس اذكو اذك نع تام لوقتو ى كلذ نم ىناثلا كلاهلل حصي مك ظفحتو

 ٠ مسقنت مك نم فرعتو ىناثلا كلاهلا اذه ةلآسصم ححصت مت ح ةكرتلا

 ةصلاخلا ماهسلا ىهو ةكرتلا اهيلع مسقنت له رظناغ تحص اذاف

 ماسقنا ردق ىلع مهنيب ةكرتلا مسقاخ اهيلع تمسقنا ناف ، لوكلا نم هل

 لهآ ء .رظناف ، هتلآسم ةلأسملا ىلع تكرت مسقنت مل ناو ، مهتلآسم

 لصأ اهنأكو ع ىلوألا ةلاسملا برضا ءىشب اهتقفاو ناغ ، ءىشب اهقفاوت

 حصت ام وهغ لب امم ةثرولا سوءر اهنأكو ةيناثلا ةلأسملا قغو ف ةلأسملا

٠ ةدحاو ةلأسم ةلزنمب ناريصيغ اعيمج ناتلأسملا هنم



٢٢٩ 

 ةلأسملا لصآ نم هل ناك نم هل ناك نم رظناف اهمسق تدرأ اذاف

 تقغخاو ةكرتلا تناك ناو ةيناثلا ةلسملا قفو ف هبرضاف ، ءىش ىلوألا

 هل ناك نمو ى ةيناثلا ةلاسملا عيمج ف هبرضاف الاو ، ةيناثلا ةلأسملا

 تقفاو ةكرتلا تناك نا ث ةكرتلا قفو ف هيرضاغ ءىش ةيناثلا ةلأسملا نم

 عمجأو ع ةكرتلا عيمج ف هيرضاغ اهقخاوت مل ناو ث ءىشب ةيناثلا ةلأسملا

 عيمج نم وه امب رظناو ، هماهس ةيناثلاو ىلوألا نم همل ناك نم

 ٠ آءعزج اذكو اذك وهو امهس اذكو اذك لاملا

 تيملا ةكرت نوكت نآ اهدحآ ، خسانتملا مست ىف هوجو ةثالث هذهغ

 اهمسق ىف هجولاف ، اهرارقب هتلاسم ردق ىلع هتثرو ىلع مسقنت ىناثلا

 نم هل حص لوقتو ص ةلأسم لك نم هل حصي ام مهنم دحاو لكل رظني نآ

 ٠ كلذ نم رثكآ لمع ىلع جاتحي الو اذكو اذك لاملا عيمج

 ح اهقخاوت اهنكلو ث هتلأسم ىلع هتكرت مسقني ال : ىناثلا هجولاو

 : ٠ ىناثلا ةلأسم قفو ف ىلوألا ةلأسم برضت نأ هجولاف

 ء اهتفاوت الو ىناثلا ةلأسم ىلع ةكرتلا مسقنت الآ :: ثلاثلا هجولاو

 ء ثلاث تيم ناك ناو ث اهتلمجب ىلوألا ةلأسملا برضت نأ هجولاغ

 ةئلائملا ةلأسملا ف اهبرضاغ ةدحاو ةلأسم ةلزنمب اتحص اذا نايلوالاف

 لمعلاو ع ةيناثلا ةلزنمب ةثلاثلاو ع ىلوألا ةلأسملا ةلزنمب ناتلآسملا نوكتف

٭ نيتنثالا ىف انفصو امك كلذ ى



٢٣٠ 

 نأ هتلأسم ىلع هتكرت مسقنت ىذلا لوألا هجولا كلذ : لاثم

 { اهيخآ نباو اهتنبا تكرتو ةنبالا تتام ع نبا نباو ةنباو جوز كل لوقي

 فصنلا ةنياللو - مهس عبرلا جوزلل ةعبرأ نم حصت ىلوفلا ةلآسلاخ

 . مهس وهو ىقب ام نيالا نبالو ، نامهس

 اهيخأ نبالو ع مهس فصنلا اهتنبال ، نينثا نم ةنبالا : ةلاسم ه

 نبالا نبال حص ام انفضأ اذاغ امهتلاسم ىلع نامسقني امهف س مهس ىقب ام

 هل :راص مهس وهو ث هتمع نم هل حص ام ىلا مهس وهو ت هتدج نم

 ء عبرلا وهو مهس ىلوثلا جوزلو ء لاملا عبمج نم فصنلا كلذف ، نامهسحع

 . عبرلا وهو مهس ةيناثلا ةنبالاو.

 تراص انلقل نبا نباو هتنبا كرتو ، نبالا نبا وهو ثلاث تام ولف

 . مهس هنبا نبالو مهس هتنبال نينثا نم آضيأ هتلاسمو ، نينثا نح

 اهدج تكرتو ةنيالا تتام مث ، ةنباو نيوبأ كلاه كرت ول : هلاثمو

 ٠ اهيلع ةمسقنم ىهغ اهكرتو ةثالث نم ىناثلاو ةنس نم لوألا ةلآسمغ ، اهمأ و.

 تام انلقل آخآ كرتو ء ةدجلا ىهو ةجوز كرتو دجلا تام ولو

 كلذق 0 لوألا نم اهمهس ىلا مهس عبرلا هتجوزل س ةعبرآ نم ةعبرأ نع

 هنبا نم هل نأل ث ةعبرأ هتكرتو هتلأسمو ، هيخأل ةثالث ىقبتو ڵ نامهس

٠ مذلا ثلث دعب ىقب ام وهو ، نامهس هنبا ةنبا نم هلو ، نامهس لوألا



٢٣١ 

 تحص اذا لئاسملا ف عطقلا ةفص امأو :

 ونب اهثروو ، مألا تتام مث ، نباو ناتنباو مآ لوقت نأ : هلاتمف
 > مهس ةعبرأ مالل 6 نيرشع و ةعبرأ نم حصت لوألا ةلأسصمف [ اهنبا

 ٠ ةسصخ ةنبا لكلو ، ةرشع نباللو

 ىلع ةمسقنم ىهف ص ةعبرآ ةكرتلاو ةعبرأ نم حصت مألا ةلأسمو

 ماهس مض نم رثكأ لمع الو برض ىلا جاتحي ال ص اهتثرو نيب اهتلأسم

 ةيناثلا نم نياللغ ئ ىلوخلا نم هل حص ام ىلا ةيناثلا نم ثراو لك

 ٠ رشع انثا كلذف ص ىلوألا نم هل ىتلا ةرشع ىلا نانثا

 نم اهل ىتلا ةسمخلا ىلا مهس ةيناثلا نم ةدحاو لك نميالا ىتنبالو

 ٠ ةتس كلذف ىلوألا

 دحاو لك ماهس ىلا رظناغ ، ال مأ عطقنت اهنأ فرعت نأ تدرأ اذاف

 اهعيمج قفو دحغ ، تقفتا ناف ع ءيشب قفتي له ، مهلك ءايحألا ةثرولا نم
 هذهو ث اهيف عطق الغ قفتت مل ناو ع اذكو اذك نم عطقنت لق مث ، هعمجا و

 & ةتس ةدحاو لك نبالا ىتنبال ڵ سادسلألاب اهلهأ ماهس قفتت ةلأسملا

 . مهس اهسدسغخ

كلذف عيمجل ١ سدس ذخغ نامهس اهسدس رشع انثا نيال ١ نبالو



٢٣٣٢ 

 ء نامهس فصنلا نبالا نبال ح ةعبرأ نم ةلأسملا هذه عطقنت لقغ ؤ ةعبرأ

 ٠ مهس عبرلا نبالا ةنبا لكلو

 مث 4 ننم ةثالثو ةنباو ةجوز : لات نا كلذكو : ةلأسم وبع

 ةكرتلاو س ةنس نم ةيناثلاو ، ةينامث نم ىلوألاغ ، نينبلا دحآ تام

 هلل ايو كلذ ف ركفف ك ةتس نم عطقنتو ح نيرشعو ةعمرأ نم ناحصي نانثا

 . قيفوتلا

 ةلآسحلا ةكرتلا هيف قفاوي ىذلا ىناثلا هجولا امآو : ةلأسم دهب

 اهتنبا تكرتو ةنبالا تتام مث ك خأ ةنباو ةآرما كل : لوقي نأ وهف ، ةيناثلا

 : اهمآو اهمعو

 © اهتكرت ىهو ث ةعبرآ فصنلا ةنبالل : ةينامث نم ىلوألا ةلآسملاخ

 ىهو ىلوألا برضاف ، فاصنألاب ةكرتلا اهقخاوت ةتس نم ةيناثلا ةلآسملاو

 هل ناك نمغ ، نورشعو ةعبرآ كلذخ ك ةثالث ىهو ةيناثلا فصن ف ةينامث
 ءىش ةيناثلا نم هل ناك نمو ت ةيناثلا فصن ف بورضمغ ىلوألا نم

 ٠ ةكرتلا فصن ىف بورضمف

 ، ةثالث وهو س ةيناثلا فصن ف بورضم مهس ىلوألا نم ةجوزللغف

. اعيمج امهنم ةسمخ اهل ممتجي



_ ٢٢٣٦٣ 

 ع ةعست كلذغ ةثالث وهو ث ةيناثلا فصن ف ةثالث ىلوألا نم معللو

 . ةعبرأ كلذق > ةكرتلا فصن وهو نينثا ق نانثا ةيناثلا نم هلو

 ٠ امهس رشع ةثالث هل عمتجي ىلوألا نم هل ىتلا ةعستلا ىلا اهتفضأ اذاغ

 & نانثا ىهو ةكرتلا فصن ف ةثالث ةيناثلا ةلأسملا ف ةنبالا ةنبالو

 ٠ نيرشعو ةعبرأ نم تحص دقف ءىش ىلوألا نم اهل سيلو ، ةتس كلذغ

 عبر ىهو ةتس ةنبالا ةنيالو ك لاملل ١ عبر سا دسأ ةسمخ ماللف

 ث لاملا عبر سدسو ، لاملا فصن وهو امهس رثع ةثالث معللو ء لاملا

 ٠ هللا ءاش نا قفوم كلذ مهفاغ

 اهمأو اهجوزو اهتدج تكرتو ةنبالا هذه تتام ولف : ةلاسم ه

 عبرلا اهجوزل ك رشع ىنثا نم اهتلاسمو ةكرتلا ىهو ةتس نع تتام : انلقل

 ٠ ةعيس :وه و ىقب ام اهنيالو . ن امهس سدسللا اهتدجلو ‘ مهسأ ةثالث

 نيتلأسملا نم عمتجا ام برضاف ، سادسألاب اهتكرت قفاوت اهتلأسمغ

 كلذخ ث نانثا ىهو ح ةثلاثلا هذه سدس ف نورشعو ةعبرأ وهو نييلوألا

 سدس ف بورضمغ ءىش نييلوألا نم هل ناك نمغ & نوعبرأو ةينامث
 ٠ ةكرتلا

 ةنس كلذغ ح نينثا ىف ةبورضم رشع ةثالث اعيمج نييلوألا نم معللغ

نورشعو ٠



_ ٢٣٤ _ 

 نم اهلو ، ةرشع كلذف نينثا ىف ةبورضم ةسمخ نييلوألا نم ماللو

 ٠ امهس رشع انثا اهل عمتجي نانثا كلذغ ; دحاو ق نامهس ةثلاثلا

 وهو دحاو ق ةيورضم ةثالث ةلاثلا نم ةنبالا هذه جوزلو

 ٠ ةحبس كلذف ةكرتلا سدس

 رخآ لصخ

 تنبا ةنبا نباو اهجوز "تكرتو ع ةدجلا كلذ دعب اضيأ تتام ولف
 ةمسقنم اهتكرتف ث نينثا نم اهتلأسمو رشع ىنثا نع تتام : انلقل ، هذه

 ةك رتل ١ ثفصن هلغ 6 فصنل َ أ وهو اهتنبا نبا مهس فصنغخ _ اهتلأسم ىلع

 . ملعأ هللاو ؤس اهلاح ىلع نييلوألا ماهسو 5 لاملا نمث كلذف ، ةتس ىهو

 ء مآو بأل تاوخآ ثالثو مأل نيتخأو مآو جوز لوقي نآ وهو ع ةيناثلا

 6 اهجوز تكرتو ةيناثلا تتام مث 6 تاصلاخلا تاوخكثلا ىدحا تنام

 ةعست جوزلل : نيثالث نم حصت ىلوألا 6 ةكلاهلا ةلاسمف ئ ةثلاثلا تتامو

 ةحبرأ ةمحل اخ تخآ لكلو ةثالث مألا نم تخأ لكلو 6 ةثالث ماللو ك مهسأ

 قفاوت ال ةعبس نم اهتلأسمو ةعبرأ نع ةيناثلا تتامغ ةكرتلا ىهو ح مهسأ .

ىف نوثالث ىهو ث ىلوألا ةلأسملا عيمج برضاغ ، ءىشب اهتكرت اهتلآسم



٢٣٥ 

 ىهو 0 ةعحيس ق ةعست ىلوألا نم جوزلل ك ةرشعو ناتئام كلذغ ء ةعيس

 ٠ نوتسو هثالث كلذف > ةيناثلا ةلأسملا

 ك نورشعو دحآ كلذف ةعمس ىهو ةيناثلا ق ةئالث ىلوألا ماللو

 نيرشعو دحآ ىلا ةفاضم ةعبرأ ىهو ةكرتلا ق دحاو ةيناثلا نم اهلو

 ١ نورثعو ةسمخ كل ذغ ؤ ىلوألا نم اهل ىنل ٠

 نم ةدحاو لكل نيتصلاخلا نيتخاللو ، كلذ لثم مألا نم تخآ لكلو

 نم اهلو ، نورشعو ةينامث كلذغ ، ةعبس ىهو ةيناثلا ف ةعبرآ ىلوذلا

 نم اهل عمتجيف ، ةينامث كلذغ ، ةعبرأ ىهو ةكرتلا ف نانثا ةيناثلا

 ٠ كلذ لثم ىرخاللو ص نوثالثو ةنس نيتلآسلا

 نم اهتلآأسمو ك نيئالثو ةنس نع ةيناثلا ىهو امهادحا تنام مث

 مسىقنن د اهتكرتف > اهمآو اهيبأل اهتخأو اهمأل اهيتخآو اهمأ تكرن اهنأل 6 ةعست

 ٠ رشع انثا كلذف ع ةكرتلا ثلث هلغ ةثالث ةعستلا نم جوزللغ ع اهتلأسم ىلع

 نيرشعل ١ و ةسمخلا ىل ١ ةعبرأ ‘ ةكرتلا مست اهلف مهس ةعستلا نم ماللو

 ٠ نورشعو ةعست كلذف 6 ةيناثلاو ىلوألا نم اهل ىتلا

 نم مألاو بألا نم اهل ىتلا تخاللو ، كلذ لثم ملا نم تخآ لكلو

 نيثالثلاو ةنسلا ىلا ، رشع انثا ةكرتلا ثلث اهلف ، ةعست نم ةثالث ةينائلا هذه

٠ امهس نوعبرآو ةينامث كلذخ 0 ةيناثلاو ىلولا نم اهل ىتلا



٢٣٦ 

 . اهلاح ىلع نوتسو ةثالث ىلوألا جوزلو

 نع مألاو بألا نم ىتلا ةيناثلا تخألا تتام من : ةلاسم دهب

 ٠ اهمأل اهتخأو اهمآ تكرتو ، نيعبرأو ةينامث

 ماللغ ّ مهس مألا تخأ نم لكلو . مهس مالل : ةئالث نم اهتلآاسمف

 ، نيرشعو ةعست ىلا رشع ةنس كلذغ ، نوعبرأو ةينامث ىهو ةكرتلا ثلث

 ٠ نوعبرأو ةسمخ كلذق

 ىلع نوتسو ةثالث ىلوألا جوزلو ع كلذ لثم مألا نم تخأ لكلو

 ٠ ةرشعو ناتئام كلذف اهلاح ىلع رشع انثا ةيناثلا جوزلو ك اهلاح

 عيمج نم مالل مك : ليق ن - ؟ لاملا رم مالل : لمق ناغ

 لثم مآ نم تخأ لكل 3 لاملا عبس فصنو 6 لاملا عبس اهل : لقغ

 ةيناثلا جوزلو ى لاملا عبس رشعو لاملا اعبس ىلوألا جوزلو ث كلذ

 ٠ قيفوتلا هللابو ‘ كلذ مهفاف 6 لاملا عبس اسمخ

 ىمدهلاو ىقرفلا باب

 نوثري ءالؤهف & هبحاص لبق مهنم تام نم ملعي الو ، عيمج نوتوميغ

مهضعب نم دحاو لك ثاريم مسقي مث « رخآلا نم ثري دحاو لك ي آعيمج



٢٣٢٧ 

 نم اوثرو امم رخآلا نم مهدحآ ثرب الو > ءابحألا ةثرولا ىلع اضعب

 ٠ هللا ءاش نا ءاوس وهغ آدباف 7 مهيأبو ۔ اضعب مهضعب

 تسيل ةدايز هيف نكل > خسانتملا ق لمعلاك مهثاريم ق باسحلاو

 اهندح ىلع مهنم دحلا و لك ةلاسم تحص اذا هنأ وهو { خسانتمل ١ ىف

 نا هفصنسام ىلع اهظفحاو لئاسملا نيب قغاوغ ، خسانتملا بسحب

 ٠ هلل ا ءاش

 مه دحللو ح مآ مهلو > اعيمج ١ وكله ةوخا ةنالث : ةلأسم .4

 ؟ ناتنبا ثلاثللو ص ةنبا ىنائللو ، نبا

 ٠ هتلأسم مهنم دحاو لكل مسقي ءالؤهف

 سدسلا همأل ، ةتس نم هتلآسمف نبالا بحاص امأف : ةلاسم وه

 ٠ ائيش هنم هاوخآ ثري الو ىقب ام هنيالو > مهس

 همألو ئ ةثالث فصنلا هتنيال ح ةتس نم هتلآسمغ 6 ةنبال ١ ثح اص امآو

 ة1ضيآ مهس نبالا بحاصل ث هيوخأل نامهس ىقبيو ، مهس سدسلا

 ٠ مهسأ ةسمخ هنيالو ح مهس مهمأل ةتس ىلع

 هيتنبالو 4 مهس س دسلا همأل © ةتس ىلع اضيأ مهس نبتنمال ١ بحاصلو

٠ هيخأ نيال دحا و مهس ىقبيو 0 مهسأ ةعبرأ ناثلثلا



- ٢٣٨ 

 هاترو مهس دحاو لك امهتكرنو > ةتس نم دحاو لك نبوخألا ةلآسمغ

 + هتكرتو امهدحأ ةلأسم قفنت الق & ةنبال ١ تبح اص وهو { امهيخأ نم

 ق . ةنس ىه و ىلوذل ١ ةلسم ١ برض اغ ح ةتس نع ى رجت هتس : لقغ

 ٠ نوثالثو ةتس كلذغ ص نيتلآسملا نيتاه ىدحا

 رشع انثا ىقييو > ةنس سدسل ١ همألو ‘ رشع ةين امث فصنل ١ ةنباللق

 نم اهل ىنل ا ةنسلا ىل ١ ن امهس اهلف سدسل ١ همألو ئ مهس ةتس خأ لكل

 مهسو ث هبآ ليق نم ةسمخ ةتس نبال ا نبالو ث ةينامث كلذف س لوألا اهنبا

 هحص دنف ةعبرأ نميالا ىتنبالو > نيتنبال ا بحاص ا:ذه & همع ليق نم

 ٠ هلام مسقني اذه نمغ {© نيثالثو ةتس نم ةنبال ١ بحاص ةلاسم

 ؤ رشع ىنثا نم حصتو ث ةنس نم هتلآسمف ، نيتنبالا بحاص امآو

 امهنم دحاو لكل هيوخألو ث ةينامث ناثلثلا هيتنبالو نامهس سدسلا همأل

 ، مهس سدسلا همأل ك ةتس ىلع آضيأ مهس نبالا بحاصلو ، مهس

 & ةنس ىلع آضيأ مهس ةنبالا بحاصلو ع مهسأ ةسمخ ىقب ام هنبالو

 نامهس ىقب ام هيخأ نبالو ث ةثالث فصنلا هتنبالو ، مهس سدسلا همالغ
 . ةعبس كلذخ هيبآ نم هل ىتلا ةسمخلا ىلا

 . ء ىشمي قفنت ال مهس هتكرتو 6 هتس نم دحا و لك نيوخألا اتلآسمو

ىف رشع انثا ىهو ىلوألا ةلاسملا لصآ برضاغ ، ةتس نع ىزجت ةتس



_ ٢٣٨ 

 لكل رشع انثا ىقبي ، نوعبسو نانثا كلذغ ةتس امهو ث نيتيناثلا ىدحا

 ٠ ةتس خأ

 ىتلا امهس رشع ىنثالا ىلا نامهس كلذف ، مهس دحاو لك نم امهمألو

 نم ةسمخ ص ةعبس نيالا نبالو ث رشع ةعبرأ نوكي لوألا اهنبا نم اهل

 بحاص همع نم نامهسو ع نيتنبالا بحاص همع نم هوبآ ثرو امم هيبأ

 ٠ نيتنمالا بحاص همع نم ثرو امم ةنبالا

 مسقي ةلاسم مهنم دحاو لكل اندرفأ دمت ةوخالا ةثالثلا ءالؤهف

 ةلاسمو ، ةنبالا بحاص ةلاسم نآ عم ع اميلع هصخي ىذلا هلام

 ةيلصألا ةلأسملا عم مهس ةدحاو لك ، ناتعراقتم ناتلاسم نيتنبالا بحاص

 ةيلصألا مم امهنم ةدحاو لكل لمعاغ اهحيحصت تدرأ اذاغ ، ناتخسانتم

 ء امهطلخا مث ك امهنيب قغفاوغ اعيمج اتحص اذاف ء خسانتملا ليبس ىلع

 . اهيغ لخدت ملو ح امهتبجاض نع امهنم ةدحاو زجت مل نا

 ؟ اهيف لخدت فيكو ث اهنع ىزجت فيك : ليق ناغ

 ث ىرخألا نع امهادحا تزجآ ، ددعلا ف نيتيواستم اتناك نا : لقف

 ّ اهعبر وأ ، اهثلث وآ ، اهفصن لثم ىرخا نم ءزج نم امهادحا تناك ناو

 اهرشع وآ ، اهعست وأ ، اهنمث وآ ، اهعبس وآ ، اهسدس وآ ، اهسمخ وآ

 حرش ف انيب ام ىلع ىربكلا ف ىرغصلا لخدت ىتلا ىهف ، كلذ هبشأ ام وأ

٠ ١ هللا ءاش نا آقغوم كلذ مهغاغ ضئارفلا ترسكنا اذا ىلوألا



_ ٢٤٠ 

 نينب ةثالثو اهجوز تكرتو تتام ةأرما : ليق ناف : ةلاسم ه
 ىلوألا جوز وهو بألاو ث ىناثلا لتق مث ث نينبلا دحآ تام مث ث ةنباو

 كرتو ث ةنباو ةجوز نبالا كرتو ع رخآلا لبق تام امهيآ ملعي مل تقو ف

 ؛ ةثالثلا نينبلا دحآ وهو ث لوقنملا اذه ريغ ءانبآو ح نيتنبارو ةجوز جوزلا

 ، نيرشعو ةينامث نم حصتو ع ةعبرأ نم اهلصأ ةآرملا ةلاسم : لقف
 وهو ص همآ نم ىذلا ىناثلا كلاهلا هنبا ثاريم هلو ، ةعبس عبرلا ج وزللف

 ٠ رشع ةثالث كلذغ س رشغ ةتس

 جوزللو ، ةثالث اهتنبالو ى ةتس امهنم دحاو لكل نييقابلا اهينبالو

 ٠ لونتملا امهدحآ نانباو ناتنباو ةجوز مهو ث هتثرو ىلع رشع ةثالث

 لكل هيتنبالو س ةتس هتجوزل ، نيعبرأو ةينامث نم هتلآسم حصتف

 هتجوزو هتنبا ىلع كلذ لثم لوتقمللو س رشع ةعبرأ هنبالو ، ةعبس ةدحاو

 تبرض اذاغ س فاصنألاب هتكرت قفاوت ةينامث نم هتلأسمو ، هيخآو هيتخآو

 راص ةعبرأ ىهو ةيناثلا فصن ف ث بألا ةلأسم ىهو ع نيعبرألاو ةينامثلا

 نوعبس ىحلا نباللو س نورشعو ةعبرآ نمثلا ةجوزلل ةينامث ريغ نيتئام

 ٠ هيخأ لبق نم رثع ةعبرأو ح هيبآ لبق نم نوسمخو ةتس اهنم

 دلولا هتجوزلو س نورشعو ةينامث هيبأ نم هتخألو س كلذ فصن هتخاألو

١ هنم حص ام ا ذهغ { نورشعو ةننامث هتنيالو 4 ةعبس لوتقم ٠



_ :٢٤١ 

 ةيلصألا ةلآسملا ىف هلغ لوتقملا دلولا امأو س بألا : ةلأسم ؤ

 ةنباو ةجوز مهو ص هتثرو ىلع ةموسقم ، مهسأ ةتس ع ةآرملا ىنعأ ىلوألا

 هيبألو ى ةعبر هتنبالو ، مهس نمثلا هتجوزل : ةينامث نم هتلاسمغ ، بأو

 ةجوزلا مهو ث ءايحألا هتثرو ىلع ةموسقم راصتخالا ىلع ةثالث ىقب ام

 ٠ نبالاو ناتنبالاو

 ةلأسم ف ىلوكلاا برضاغ ، قفتتال نيثالثو نينثا نم حصت هتلآسمغ

 ىهغخ غ نوثالثو نانثا ىهو ، بألا ةلسم ف ةينامث ىهو س لوتتملا نبالا

 فصنلا هتنبالو ، نوثالثو نانثا نمثلا هتجوزل س نوسمخو ةتسو ناتئام

 دحاو ةدحاو لكل هيتخألو ، رشع انثا هنبا ةجوزلو ، نورشعو ةينامثو ةئام

 . نوسمخو ةنسو ناتئام كلذغ نوعبرأو نانثا هيخألو & نورنعو

 نيتئام نم بألا ةلأسم ىهو ع ناتيعرفلا ناتلأسملا ناتاه تحص دقف

 ةثالث نم نبالا ةكرتغ ، نيسمخو ةتسو نيتئام نم نبالا ةلآسمو ص ةينامث ريغ

 ض ةيناثلا ىف نورشعو ةينامث ىهو ىلوألا برضاغ ث هتلآسم قغاوتال ، رشع

 ةنسو ةئامثلثو فالآ ةسمخ كلذغ ص ةينامث روغ ناتئام ىهو ڵ بألا ةلسم

 . نوتسو

 ىلوألا ةلآسملاغ ، فاصنألاب هتلاسم قفاوت ةتس ىلوألا نم نبالا ةكرتو

( ١١٢ ج نئازخلا - ١٦ م )



 س ٢٤٢

 رشع ةتس ريغ ةئامتسو. فالآ ةثالث غلب ء نبالا ةلآسم فصن ف اهتيرض اذا

 ء نامهس ىرغصلا نم :وهو ء ةثالث ىربكلا نم نمثلا نمث حيرف ، نمث عبس

 نينثا و ةئامعبسو فالآ ن ةرشع كلذ دجن ىرخألا قفو ف تئش ن امهيأ برضاق

 . نيسمخو

 ؟ةلآسملا هذه ق مهو وه مك % ءايحألا ىلا رظناخ ؤ اهمسق تدرأآ اذاف

 ةنبالغ ص نبالا ةنباو نبالا ةجوزو بأل ةجوزو ناتنباو نبا تس

 مث ةينامث ريغ ناتئام ىه ةيناثلا فةبورضم ةثالث ىلوألا ةلأسملا نم لوألا

 ٠ نوسمخو نانثاو ةئامو فلآ كلذغ 6 نينثا

 ح اهنبا نم نورشعو ةينامث اهنم نوثالثو ةضمخ ةيناثلا نم اهلو
 نوثالثل ١ و ةسمخلا ه ذهغ هيبآ نم اه وخأ ثرو امغ « ا اهيخآ نم ةعبسو

 مث نوسمخو سمخو ةئام عبرأ كلذف ، رشع ةثالث بألا ةكرت ىف ةبورضم

 ٠ ةرشعو ةئامعست كلذف 4 نبال ١ ةلاسم ء زج ىهو نينثا ق

 فصن ف نورشعو دحآ هيبأ نم نبالا ثرو امم .نبالا ةلأسم نم اهلو

 ىف مث. نوتسو ةثالث كلذغ ىلوألا نم كرت هنأل ، ةثالث وهو ح نبالا ةكرت

 اهل عمتجيف ّ رشع دحأ ريغ ناتئام كلذف بآلا ةلأسم نم ءزجلا وهو ةثالث

 وهو كلذ فعض ه أاهيخألو ك . نوسمخو دحاو 53 ناتئام نافلأ كلذ عيمجأ نم

. .نانثاو ةئامسمخو فالآ ةعبرأ



_ .٢٤٣ 

 ةثالث ف نورشعو ةينامث بألا ةلأسم نم ةريخألا ىرغصلا هتنبالو

 ٠ نورشعو ةينامثو ةئامعبس كلذف نينثا ف مث ، ربثع

 ىف ةثالث ىف نورشعو دحل هنم نألا ثرو امم نبالا ةلأسم نم اهلو

 ةئامعست نبتلأسملا نم اهل عمتجيغ امهس رشع دحأ ريغ ناتئام كلذغ ، ةثالث

 ٠ امهس رثع ةعيسو

 ىهو ث رشع ةثالث ىف نورشعو ةعبرآ بألا ةلاسم نم بألا ةجوزلبو

 ٠ نورشعو ةعبرأو ةئامتس كلذغ ث نينثا ف رشع انثاو ةئامثلث كلذخ هتكرت

 ىف مث ، ةثالث ىف رشع انثا هيبأ نم ثرو امم نبالا ةلأسم نم اهلو ..

 ٠ . نوثالثو نانثا و ةئامعيس اهل عمتجي 6 ةينامثو ةئام كلذف ةثالث

 دحاو كلذف ؤ رشع ةثالث. ىف ةعبس بألا ةلأسم نم نبالا ةجوزلو

 . نونامثو نانثاو ةئام كلذغ نينثا ف مث ، نوعستو

 كلذخ ةثالث ىف مث ةثالث ف ، نوثالثو نانثا نبالا ةلأسم نم اهلو

 .ه. نوعبسو :ةئامعبرأ اهل عمتجي س نونامثو .ةينامثو .ناتئام

 نينثا ى مث ة رثع ةقالثأف نورشعو ةينامث ةلآنم نم نبالا ةنبالو

 - ٠ نورشعو ةينامثو ةئامعبس كلذف

مث ك ةثالث ف نورشعو ةينامثو ةئام اهوبآ وهو"نبالا ةلاسم نم اهلؤ ::



_ ٢٤٤ 

 ةئام ريغ اغلآ اهل عمتجيغ ، نوسمخو نانثاو ةئامو فلآ كلذف ةثالث ى

 ةئامعبسو فالآ ةرشع غلب اعيمج ماهسىل ا هذه ةلمج تعمتج ا اذاغ ء نيرشعو

 انايب اهيف ناف اهمهفاف ؤ كلذ نم لقأ اهيف عطنت الو ، نوسمخو نانثاو

 ٠ نيعتسن هبو ، نيعملاو قفوملا هتناو س ةمج دئاوغو

 ىثانخلا باسح ىف باب
 قلخ نم لوبلا جرخ اذا هنأ ىثانخلا ف رهشألا رثألا نأ ىرت الا

 مكح همكحغ ىثنالا قلخ نم جرخ اذاو ص ركذلا مكح همكحو هثاريمغ ركذلا

 ناو س همكح كلذغ قبس امهيأ نمف اعيمج نيقلخلا نم جرخ ناو ث ىثنألا
 5 ركذ ثاريم فصن هثارومو لكشم وهغ ، هرمأ هبتسشاو ث اعم اعيمج ايوتسا

 ٠ ىثنآ ثاريم فصنو

 .۔ نبهجو نم ثرب هناخ ىثنخلا اهنم ثرب ةضيرف لكف : ةلأسم وع

 ٠ ىثنآ وأ

 نم الا ثري الو > مآو بآ مكح همكحف امآو ابأ ىثنخلا ناك نا كلذكو

 ئ ملعأ هللا و ئ دحاو هجو نم ثري هناف « امحر ناك نا كلذكو 6 دحاو هجو

 ء قيفوتلاو ةقثلا هبو

. نيبت اهيغ ةضيرغ نم الا ,ركذ مهس عابرأ ةثالث ىئنخ ثري الو



_ ٢٤٥ 

 عابرأ ةثالث ةضيرغلا هذه فق ىثنخلل ناف © مهريغ مهعم ثراو ال اسوصخ

 . ركذ مهس

 ىف نوكي هناف ، ناركذلا نم آظح لقأ ثانالا اهيف ةضيرغ ف امأو

 اهضعبو ع ركذ مهس عابرآ ةثالث نم لمآ ىثنخلل ضئارقلا هذه ضعب

 ٠ كلذ نم .رثكأ

 نأ هيغ لمعلا ناف ث ىثانخلا باسح ىف لمعلا امأو ةلاسم دچ

 ةلأسملا هيغ بسحت لاحف : نالاح ىئانخلا نأل ، نيتلاح ف نيتلآسملا بسحت

 ٠ ىثنآ هنآ ىلع لاحو ع .ركذ ىثنخلا نآ ىلع

 اناك ناغ نافلتخي وأ نايواستي له رظناغ ناهجولا حص اذاف

 حصت اهنمف نيلاح ف هبرضا مث ، ىرخالا نع امهادحاب فتكاغ نييواستم

 ٠ ةلأسملا

 ىف امهادحا لخدت له رظناف ث ايواستي ملو ناتلآسملا تفلتخا ناو

 ف اهيرضاغ ء ىربكلاب فتكافغ س ىرخالا ىف امهادحا تلخد اذاغ س ىرخالا

 ءىشب اهقتفاوت له رظناغ ، ىرخالا ف امهادحا لخدت مل ناو ث نيلاح

 كلذ نمف نيلاح ف عمتجا ام برضا مث ىرخالا قفو ف امهادحا برضاغ

 ٠ ةلأسملا حصت

 مث ، ىرخالا ىف امهيتلكب امهادحا برضاف ك ناتلأسملا قفتت مل ناو

. هللا ءاش نا ةلأسملا حصت كلذ نمف © نيلاح ف عمتجا ام برضا



 ۔. ٢٤٦. _

 ءىش نيلاحلا ىدحا نم هل ناك نم لك .رظناغ ڵ اهمسق تدرآ اذاف

 هنيعب هظفحاؤ انتفتا انوكي مل نا ، امهعيمج ف وأ ىرخالا قفو ف هبرضاغ

 حصي اميف لعفت كلذك اهيف تلخد وأ ، ىرخألا نع تزجأ امهادحا تناك نا

 ىلا هضعب ، اعيمج نيلاحلا نم هل حص ام تفضأ مث ، رخآلا لاحلا نم هل

 هللابو \ كلذ بفرعاف امهنم دحاو لك كلذك مث ى هغرعاغ هل حص املف ، ضعب

 ٠ ليكولا معنو انبسح وهو ث قيفوتلا

 ؟ نيوبآو ىثنخ ادلو كرت ناف : ةلأسم وبع

 5 نانثا ناسدسلا نيوبألل ، ةتس نم ةلسملا ، ىثنأ .هنآ لاح ف : لقف |

 ٠. ةبصعلاب .بالل دحاو ىقييو ةثالث فصنلا هنباللاو

 ناسدنننلا نيوبألل ةنس نم اضيأ ةلأسملاف س ركذ هنآ لاح فو

 نع ىزجت ةتس .: لئغف ، نايواستي نالاحلاغ ث دلولل ةعبرأ ىقابلاو ، نامهس
 ٠ رشع انثا كلذف نيلاح ف ةتسلاغ ؤ ةتس

 لاحو ةثالث بأللو 4 مهس لاح لكل نيمهس مالل ناخ : اهمست امأو

 ء مهس ركذلا لاح فو ث ةبصعلاب مهسو ضئارخلاب مهس © نامهس ىثنألا
 عطق الو & ركذ هنأ ىلع ةعبرآو ىثنآ هنآ ىلع ةثالث س مهسآ ةعبس دلوللو

. ملعأ هللاو ، كلذ مهفاغ اهيف



. ٢٤٧ 

 ؟ ابأو نييثنخ نيدلو كرت ناخ : ةلاسم وه
 & ناثلكلا امهل ث ةثالث نم ةلأسملا ، نانبا نيبثنخلا نا لاح ف : لتف

 ىنثأ نم حصت ةلأسملا ناركذ امهنأ لاح فو ث راصتخالا ىلع ثلثلا باللو

 مهسأ ةسمخ امهتم دحاو لكل امهل ةرشعو & نامهس سدسلا بالل ، رشع

 رشع ىنثالاب فتكاف 3 رخآلا ف لخدي امهدحأ نآ ريغ ، نافلتخم نالاحلاف

 ة ةثالثلا نع

 لاح ف بالل نورشعو ةعبرأ كلذخ نيلاح ف ربثع ىنثالا برضاف

 نيتنناللو ح عبرلا ىهو ةتس كلذغ ح نانثا نيركذلا لاح فو س ةعبرآ نينثالا

 مهغاف ، ةسمخ نيركذلا لاح نمو ةعبرأ ىشنألا لاح ىف ةعست ةدحاو لكل

 . كلذ

 ىتلا ةتسلا نيبو ع نيتنبالل ىتلا نيعستلا نيب قفاوف اهعطق تدرآ ناو

 ء ةتس ةعستلا اثلثو نينثا .ةتسلا ثلث ذخف ، ثالثألاب قفتن اهدجت بالل

 نبا لكلو ع نانثا نانثا ، عبرلا بألل ةينامث نم عطقنت لقغ ص ةثالث نبا لكل

 .. كلذ مهفاف ، لاحلا نامثأ ةثالث

 ؟ ىثنخ انباو امآ كرت ناغ : ةلأسم دج

 ةنباللو ، مهس مالل درلا ىلع ةعبرآ نم ةلأسملا ىثنآ هنأ لاح ىفغ

 ىقابلاو ، مهسن نسدسلا مالل ةتس نم ةلأسملا ركذ هنأ لاح فو ع ةثالث

٠ .نبالل



 س ٢٤٨

 امهيآ برضا س فاصنألاب ناقفتي امهنأ ريغ ، ناتفلتخم ناتلآسملاو

 كلذف ث نيلاح ف اهبرضا مث ، رشع انثا كلذ دجت ىرخآلا فصن ف تئش

 فصن ف ةبورضم ةعبرأ نم مهس ىثنألا لاح ف ماللف نورشعو ةعبرأ

 ءةعبرألا فصن ىف بورضم ث ةتس نم مهس ركذلا لاح ى اهلو ى ةثالث ةتسلا

 ٠ ةسمخ نيلاحلا نم اهل عمتجي نانثا كلذغ

 ، ةعست كلذخ ةتسلا فصن وهو ى ةثالث ىف ةثالث ىثنألا لاح ف ةنباللو
 ةرشع كلذف ، ةعبرألا فصن نينثا ف ةبورضم ةسمخ ركذلا لاح نم اهلو

 عطق الو ، نيرشعو ةعبرآ نم تحص دقغ ، امهس رشع ةعست اهل عمتجي

 ٠ مالل ىتلا ةسمخلا قفاوت ال نبالل ىتلا رشع ةعستلا نأل ك اهيف

 لاح فو ع ةثالث نم ةلأسملا ىثنأ هنآ لاح ف ىثنخ ةنباو انبا كرت ناو

 امهدحا برضاف س ناقفتي ال نافلتخم نالاحلاف س نينثا نم ةلآسملا ركذ هنا

 ىثنألا لاح ىف ركذللغ رشع انثا كلذغ ث نيلاح ىف ةتس كلذف رخآلا ف

 ح ةثالث كلذخ ةئالث ىف مهس ركذلا لاح ف هلو ، ةعبرأ كلذخ نينثا ف نانثا

 اهلو ع نانثا كلذغ ث نينثا ىف مهس ىثنألا لاح ف نباللو س ةعبس هل عمتجي

 نم تحص دقف ةسمخ ااهل عمتجي ةثالث كلذغ ةثالث ىف مهس ركذلا لاح ف

 ٠ رثع ىننا

 ؟ ىثنخ ةنباو انبا كرت ناف : ةلاسم ده

. ن امهس ىثناللو ةعي رآ رك ذلل ةحست نم اهن ١ : ليقغ ح اهيف فلتخا دقغ



_ ٢٤٨٩ 

 ةسمخ نم ركذلا لاح ى اهنأل ، نيعبرأ نم اهنأ حصألاو ةثالث ىثنخللو ٠

 ةعبرأ ف ةسمخلا برضاف ، ناتلآسملا قفتت الو ةعبرأ نم ىثنألا فو
 مهس ىثنالا لاح ف ىئثناللغ ح نوعبرأ كلذف نيلاح ف مث ، نورشع كلذغ

 كلذف ةعبرأ ىف ةسمخ نم مهس ركذلا لاح ىف اهلو ، ةسمخ ف ةعبرأ نم

 ىف ةسمخ نم نامهس ىثنالا لاح ف ىثنخللو ، ةعست اهل عمتجيغ ث ةعبرأ

 عمتجي ةسمخ كلذغ ةسمخ ف ةعبرألا نم مهس اهلو . ةينامث كلذف ث ةعبرأ

 ٠ رشع ةثالث اهل

 {. هلو ةينامث كلذغ ، ةعبرآ ف ةسمخ نم نانثا ركذلا لاحيف ركذللو
 ةينامث اهل عمتجي ةرشع كلذغ ةسمخ ف ةعبرأ نم نامهس ىثنالا لاحيف

 ٠ قيفوتلا هللايو > اهركذ لوطي للعلا حصأ ١ ذهغ { رشع

 ؟ ركذ مع نباو ۔، ىثنخ امعو ىثنخ آدلو كرت ناو : ةلاسم ده

 فصنلا فصنو ث لاملا فصن دلولل نآ هب ذخأن ىذلاو ، فالتخا هيفغ

 ىقب ام هلف :اركذ معلا انمقأ ڵ بلصلا دلو ىضقنا اذاغ ع عابرأ ةثالث كلذغ

 عبرلا فصنو ث عبرلا فصن هلق ث هل ءىش الغ ىثنآ هانمقآو ، ىقابلا عبرلا

 هللاو ئ رظن همفو ‘ لوألا ففصخ اضيآ اذهو . لفسألا معلا نب ال ىقابلا
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._ ,٢٥٠ 

 ‘ مأل تاوخآو ۔ مآو بأل اتخأ و امآ كرت نا لوقلا ضعب ىفو ات ةلاسم

 ؟ بأل ىثنخ اتخآو

 نأل ، نونامثو ةعبرأ كلذف ث نيلاح ف نيعبرأو نينثا نم .حصت اهناف

 ركذلا لاح فو ةعبس نم ةلآسملاف {.سدسلا اهل ىثنألا لاح ف ىثنخلا
 ، ةتس نم ةلأسملا مجرتو ، ىقب ام هل امنا ةبصع ريصي هنأل . هل ءىش ال

 كلذغ ةعبس ف ةتسلا ىنعأ ، ةلأسملا برضاخ ك ناقفتي ال ةعبسلاو ةتسلاخ

 . نونامثو ةعبرأ كلذ نيلاح ف مث ك ، نوعبرأو نانثا

 ةعبس نم مهسو . ةعيس كلذف ة هعيس ق مهس مهس ةتس نم ماللغ

 لكل كلذ انعض مالل نيوخاللغ رشع ةن ةثالث امل عمتجي ةتس كلذخ ةتس ف

 فاعضأ ةثالث 6 نوثالثو ةعسنت فلا ز و مألا نم تخاللو ء رشع ةئالت دحا و

 ٠ ةنس كلذ دف ةتس ف مهس ةعبسل ا نم وه و دح ا و .ل اخ ف ىثنخللو ‘ مالل ام

 ىئنخو مأل ناوخو جوزو مآ ىهو ةكرتشملا تناك ناغ : :ةلاسم وبع

 ؟ ةنملاخ

 ىثنخلا نال ، نوثالثو ةتس كلذف نيلاح ف رشع ةينامث نم حضت اهناخ أ

 ةعست نم ةلآسملاف ىثنأ تناك ناو ، رشع ةينامث نه ةلآسملاخ اركذ تناك اذا..

 ،انوثالثو ةتس كلذ نيلاح ف اهبرضاف ؤ زشع ةينامثلا ىف ةلخاد ةعستلاو

نم اهل:عمتجيغ % نينثا ىف مهس ةعستلا نمو ص ةثالث رشع ةينامثلا نم مالل



 فقأ ةثالث ةغسنتلا : نمو 0 ةعضت رشع .ةينامثلا "نم جوزللوا 6 ةسمخ نبلاحلا

 رشع ةينامثلا نم مأل نيوخاللو ت رثع ةسمخ هل عمتجي ةنس كلذف ث نينثا

 ٦٠: ةينامث امهلا ! عمتجيف متجيف ةعبرأ كلذه نينثا ف نامهسو ةعستلا نم ةعبرا

 3 . نيف : ف ةثالث ةعستلا نمو ئ ء نامهس رشع ةينامثل ١ نم ىثنخللو

 7 ء كلذ مهناغ 6 نوثالثو ه ةننسد س عمجلاف > ةمن نامث اهل عمتجي ب ةنس كلذ دغ

 ٠ قيفوتلا هللابو

 : : . ::. . . . . ٠ ٠ ` 2 اهنم لفسأ

 لاح قو.، آروكذ مهلك لاح ق نولعجي:: ليقف « كلذ ىف فلتخا دقف

 اذام رظني. مث. ئ آروكذ مهضعبو . ثانا . مهضعب لاح .فقو 6 آثانا مهلك

 فصن نوطعيف ، روكذ مهو نوقحتسي اذامو ، ثانا مهو نوقحتسي

 ' ٠ ة“؛. "اعيمج نيلاحلا ىف نوقحتسي ام

 اركذ اذه لعجي الق ءا دحاو مهقلخ نأل ، لدعأو حصآ اذهغ :: لاق

 للذننج اذاؤ ، اركذ كلذ لعج اركذ اذه لعج اذا نكلو ث ىثنآ اذهو

 ء دحاو تافي ىمدلاو ىقرغلا .ةلزنمب مه :سيلو ع ىثنأ كلذ لعج ىثنآ اذه

 ٠ ىبحآ: ىذلا تاميو س تيمآ ىذلا ايحي مث

ى فصتلا ةنباللغ آثانأ مهتمق اذاو ة نبالل لاملاغ اروكذ مهتمق اذاف



._ .٢٥٢ 

 قحتسي ام فصن لوألا طعأغ ث ىلفسلل ءىش الو & سدسلا نبالا ةنبالو

 ، فصنلا فصنو لاملا فصن هلغ ، ىثنآ وهو قحتسي ام فصنو س ركذ وهو

 ، اهل ءىش ال ركذ اهنأ ىلع نبالا ةنبا ىلا رظنا مث ع لاملا عابرأ ةثالث كلذغ

 ىلع ىقابلا درو ڵ سدسلا فصن اهطعاف س سدسلا اهل ىثنآ اهنأ ىلعو

 ، نيلاح ف ةتس نم رشع ىنثالا نأل ، رشع ىنثا نم حصتف ث ةبصعلا
 . ةبصعلل نانثا ىقبي س دحاو دلولا دلولو ث ةعست ىثنخلا دلولل حصيف

 ركذ لاح ىف اهنأل ، مهس ىلفسلا نبالا ةنبال نا : ءايضلا ف لاقو

 آدودرم ناك الاو س ةبصع تناك :اذا ىقابلاو ء هفصن اهلف ىقابلا قحتستغ

 0 مهس ىلفسللو ى مهس نبالا ةنبالو ، ةعست ةنبالل رشع ىدحا ىلع مهيلع

 لاح ىف طقس دق لفسألا نآ لاح ف نوماقي مهنا مهلوقل ضقن ىدنع ادهو

 ٠ ملعأ هللاو ، ءىش هل حصي فيكف ثانالا ف طقسو روكذلا

 فوقوملا ركذ باب

 هيفو « فوقوملا » ىمسي باب هبراقيو بابلا اذه ف لخدي هنآ ملعا

 راصتخالا باب نم كتربخأ ام ىرجم نم ابيرق ىرجي راصتخاو ةقفاوم

 مهماهس ث مهسوءر قفاوي ال مهلك ددع ىلع ىتأي هنأل « افوقوم » ىمسيو

 ح ةغوقوملا ةدعلا نيبو امهنيب رصاحت مث ؤ ةدع ةدع فقوت ناديرتغ ءىشب

٠ ةفوقوملا قفو ىلا 6تفتلت الو ةفوقوملا قغاوت ىتلا ةدعلا قفو ظفحتل



_ ٢٥٣ _ 

 ةمئاق ةفوقوملا نيبو امهنيب قفاوملا ناتدعلا هيلا تعجر ام تدجو اذاف

 تلثام. ناف ث ناتدعلا تعجر ام ىلا رظنا مث ، ءىش اهيغ لمعب ال ، اهنيعب

 ڵ ةقفاوملا امهادحا هيلا تعجر مث ث امهادحاب تيزتجا ىرخألا امهادحا

 ٠ ةلأسملا لصأ ىف عمتجا ام تبرض مث

 لهف ث نيآزجلا ترظن ىرخألا نم رثكأ امهادحاو الثامتي مل ناو
 ىف رغصألا لخد اذاغ ؟ راصتخالا ىف كل تماق امك رخألا ىف امهدحأ لخدي

 لخدت مل ناو 0 ةلأسملا ىف فوقوملا تلخدأ ع .ربكألا تبرض مث ؤ ربكألا

 ىف عمتجا ام تبرض مث ، اذه ءزج ىف اذه ءزج تيرض ىرخألا ىف امهادحا

 ٠ ةلأسملا لصأ ىف هلك كلذ تبرض مث ، فوقماا

 مث ؤ ىرخألا لك ٢ تئش امهيأ تيرض هبحاص امهدحأ قفاو اذاف

 مث ، ةلأسملا لصأ ف هلك كلذ تبرض مث ، فوقوملا ف عمتجا ام تيرض

 تفقو مث ث اهلبق ىتلاب تلعف امك ، كلذك اذهب تلعفو 2 ىرخألا ةدع تفنو

 باوبآ اهلك اهنكلو ث اهنم هنل اذه قافتا سيلو ى كلذك اهب تلعغو ىرخألا

 ٠ ضعنب ىلا اهضعب ىدؤي

 ةلأسملا هل موقتل ع قيفوتلاب ملعتملل ذخان انكلو ، كازجأ تلمعأ امهياغ

 ىنع اهب ىوقيو اهباسح هيلع فخيو ث اهب هناسل ىرجيو ي لئاسم ثالث ماقم

تافيرصتلاو تارارقالاو اياصولا نم اهريغو تاخسانتملا باب ىف رظنلا



 . ٢٥٤.۔ب

 هذه لكوا سوجملاو ىمدملاو ىقرغلاو ىثانخلاو  ءاضق ريغو ءاضقب

 ٠ ٠ ضئارفلا ءىطوم وهو 0 بابلا اذه ىلا هجاتحم با ويلا

 هيف رصق ناو س اهلك ضئارفلا باسح ملع هيلع لهس دحأ هنقتأ ناغ

 ةلقو ، رظن فعض ىلأ الا ( :ضئارفلا ف عقري مل ؤ هملع نع ىخارتو دحا

 ناو ، كمهغ غارغفتساب هبف كسفن لمعاو ى كملع نم هردق فرعاغ ح ةفرعم

 تاعاسلا ف تاباسحلا رئاس ملعو ص ضئارغمللا باسح ملع تدرأ

 . هللا ءاسن نا كلذ روغو فرصلاو س تا راجتلا و

 ء نيئيسشلا نيب قفاوت فيك ةقفاوملا فرعت نأ بابلا اذه كالمو

 ىلع هضرعاو هغرعأغ ڵ هللاا ءاش نا فوقولا نم ىغارغ دعب كل :7

 ٠ هللا ءاش نا ديرت ام هي غلبت كناخ 6 كمهف ىلع نوكو 6 كسفن

 ۔ مأل اتخأ نورشعو دحاوو غ بأل اتخآ رشع ةسمخ كل : لاق اذاف

 مهسوءر قفاوي ءىش اهيف سيلو س فوقوملا :نم هذه ، ةدج نوثالثو سمخو

 ناشثلثلا بالل تاوخألل س ةعبس ىللا لوعتو ث ةنس نم اهلصأو ،:مهماهس

 . مهس نسدنسلا تادجللو ، نامهس ثلثلا مالل تاوخاللو ، ةعبرأ

 « ةدج نوثالثو ةسمخ ئهو ث ىربكلا ةدعملا قغوغ اهمسق تدرآ اذاغ

 .ء :عابسسألاب اهقفاوت اهدجتف ء نيرشعلاو ىدحلالا نيبو اهنيب قفاوت مث

.ةسمخلا نيب قفاوت مث «. كدي ىف اهظفحاف ، ةثالث نيرشعلاو ىدحالا. عبسخ



 ح _ ٥ ٥.

 ةسمخلا سمخغ ث سامخألاب: اهقغاوت .اهدجتغا‘ :رشع ةسمخلاو ث نيثالثلاو

 نع ىزجت ةثالثغ س ةثالث ىلا تعجر نيرشعلاو دحاولاو ث ةثالث رشع
 كلذ برضا مث ، ةغوقوملاا ىهو ص نيثالثو ةسمخ ىف ةثالث برضاف س ةثالث

 ٠ ةلأسملا ىف

 ةسمخلا نيبو امهنيب قفاو مث ك ُ نيرشعلاو دحألا قفوغ تئش ناو

 ةسمخ نيثالثلاو ةسمخلا عبس دجتف ك عابسألاب اهتفاوت دجتف ، نيثالثلاو
 © رشع ةسمخلا نيبو ة نيرشعلاو دحاولا نيب قفاو مث ، كدي ف اهظغحاف
 نيثالثلاو ةسمخلاو ع ةسمخ رشع ةسمخلا ثلثف ك ث ثالثألاب اهتفاوت اهدجتف

 دحألا ىف ةسمخ برضاغ 0© ةسمخ نع ىزجت ةسصمخف 0 ةسمخ ىلا تعجر

 ٠: ةلأسملا ىف كلذ برضا مث ، ةفوقوملا ىهو س نيرشعلاو

 ةسصخلا: نيبو اهنيب قفا مث ، رشع ةسمخلا قفوف تئش ناو

 0 كدب ق اهظفحاف ج ةعبس نيثالثلا و. سامخألاب اهتفاوت اهدجتف .۔ نيثالثلا و

 اهتتغاوت اهذنجتف ث نيرشعلاو دحألا نيبو ، نيرشعلاو ةسمخلا قفو مث

 ئلا تغِحر نوثالثلاو ةسمخلاو ، ةعبس نيرشعلاو دحاولا تلثو ، ثالثألاب

 تيرض اذاف ، رشع ةسصخ ف ةعيس برضاف ة هعيس نع ىزجت ةعبسف 3 ةعيس

 ء الؤه ىغ ء نيثالثو ةسمخ ق ةثالث .وآ . نبرشعو دحا و ف رشع ةسمخ

 ىهو ء ةلأنملا لصأ ف ةئام برضاف ص ةنسمخو ةئام ناك س تبرض ددعلا

٠-¡ ةلاسملا تحص اهنم امهس نوثالثو ةسمخو ةك امعيس كلذغ ؤ ةعبس



_ ٢٥٦ 

 ةئام ىق ةعيس نم ءىش هل ناك نم لكل برضاف اهمسخ تدرآ اذاف

 دحا و لكل نوثالثو ةسمخ نهو ةسمخو هئام كلذخ ك ةسمخو ٥ ةنالث 6

 دحأ نه و “ ةرشعو ناتئام كلذخ . ةسمخو ةئام ق نامهس مالل تاوخاللو

 ةئام ق > ةعيس نم ةعبرأ مالل تا وخاأللو 4 ةرشع ة دحا و لكل ‘ نورشعو

 ٠ فوقوملا نم ١ ذهغ نورشعو ةئامعبرأ كلذف > ةسمخ : و

 تهركو اذهب لمعلا كل ترسعف دق ىنأل ةيافك ةلآسحملا هذه فو

 ٠ هللا ءاسث نا بصت هيلع سقو كلذ مهفاغ ث :لئاسملا لوطتخ ح راثكالا

 ةقفاوملا باب

 امهدحآ نوكب نأ دالخ ڵ امهنيب قفاوت نأ تدرأ نيئيش لك نآ ملع ١

 ٠ اددع لقأ .رغصألا و & رخآلا نم رغصأ

 رغصألا قلاف ، هبحاصو ءزجلا نيب قغاوت ام فرعت نآ تدرأ اذاف
 ءزج ددعي هقغاوي وهف ث .رغصألا لثم كدب ق ىقبي ىتح 0 آديآ ربكألا نم

 آ . ءىشلا كلذ

 > ةعيس :ىقي ناو 6 سادسألاب هقفاوت : تلق 4 ةتس ىقابلا ناك نا

 نم ءازجألام هقغاوي :ا تلق ڵ رشع دحآ :ىقب ناو 0 ع ابسألاب هقفاوت : تلق

٠ رشع دحآ



٢٥٧ 

 ك دي ق ى ذلا ناك ناف رظن اف .2 رغصألا نم لقأ كدب ف ىقب ناف

 ٠ لعفت اذكهو ء كلذ نم ءزجلاب هتفاوب هناف رغصألا ف لخدي

 5 ثالث ىقب ناو ، فاصنألاب قفاوي.: لقغ « نانثا كدي ف ىقب ناف

 اهتغاوي سيل : لقغ ، دحاو كدي ف ىقب ناو ؤ ثالثلاب هنغاوي : لتف

٠ 
 ٠ ؟ ىس

 ناق ى تيقلآ اميف لخدي ام كدي ف ىقبي نآ ىلع رودي ةقفاوملا نمو

 ىلا تجتحا امبرق ئ هحرط لوآ نم ءزجلاب هقغا وي : تلقو هتلمع ىقب

 دعب ةرم هذه لعفتو س تيقلآ ىذلا ىقلت نآ تجتحا امبرو ث ةريثك تاحرط

 ٠ ه رم

 { هلثم وآ تيقلأ اميف لخدي ام كدي ف ىقبي نأ ةحيحصلا ةمالعلا نأل

 وهف كدي ىف ىقب اذاغ ، هلثم وآ تيقلأ اميغ لخدي ام كدي ف ىقب اذاغ

 ةنسلا نيب قفاوت فيك : لوقي نآ لثم كلذو ع هب قفاوي ىذلا ءزجلا

 ،تيقلآ ام لثم ىهو ةتس ىقبتف ، رشع ىنثا نم ةتس ىقلتف س رثع ىنثالاو

 هيف جتحت ملو س هحرط لوآ ىف ءاج ام اذهو ، سادسألاب اهتغاوت لوقتو

 . ريركت ىلا

( ١٢ ج نئازخلا _ ١٧ م )



_ ٢٥٨ 

 ةتس نينباقغاون فيك : كل لاق اذاف أ تيقلأ امم كدياف ىقبي ام اماغ

 ؟ ةعستو

 : لقف ؤ ةنسلا ىف لخدتن ىهو & ةثالث ىقبنغ ةعست نم ةتس قلأف

 ٠ هحرط لوآ ق نيب ام اضيأ ١ ذهو ثالثألاب اهتفا وت

 ؟ نيرشعلاو ةعبسلاو ةتسلا نيب قفاوت فيك : لات اذاف

 ، نورشعو دحاو كدي ىف ىقييغ ، نيرشعو ةعبس نم ةتس اهنم قلاف

 قلأ مث ؤ ةعست ىقبت ةنس اهنم قلأ مث ، رشع ةسمخ ىقبت ، ةتس اهنم قلأغف

 اهقغاوت لوقتغ ، ةتس فق ةلخاد ةيتابلا ةئالثلاو ، ةثالث ىقبت ةتس اهنم

 ٠ ثالثألاب

 ؟ نيسمخو ةعبرأ نيبو ث نيرسثعو ةعبرأ نيب قفاون فيك : كل لانت ولو

 ةعبرأ قلآ مث س نوثالث ىقبتغ س نيسمخو ةعبرأ نم نيرشعو ةعبرآ قلأغ

 5 نيرنعلاو ةعبرأاا ىف لخدت ةتسلاو ، ةتس ىقبتف ث نيثالث نم نيرشعو

 ٠ سادسألاب اهقغا ون : لقف

 ؟ نينامثو دحآ نيبو ، نيرشعو ةعبرأ نيب قفاوت فيك : كل لاق ناغ

 كدي ىف ىقب س تارم ثالث نينامثو دحاو نم نيرشعو ةعبرأ تيقلأ اذاف

 ء ةتس كدي ف ىقبت نيترم نيرشعو ةعبرأ نم ةعست قلآ نآلا دعف س ةعست
 ، ةتسلا ف لخدت ىهو ى ةثالث ىقبت ع ىرخألا ةعستلا نم ةعستلا ىقلأغ دعف

ء ثالثگلاب: اهقفاون : لفغ



٢0٥٨٩ _ 

 ردنت كتفرع دقو ، ةلاطالا تهركو ع كل هتحرش دق ةقفاوملا نم اذهغ

 ٠ ءارشلاو عيبلا ف ىرجي ملع ةقفاوملا ناو 0 ضئارفلا ملع نم ةقغاوملا

 6 نيواودلا باسحو ك ليصفتلاو مسقلا باسحو > نارفتلاو ءاركالاو

 ٠ تاياسحلا نم ءىش ق هنع ىنغتسي الو

 نم اذه امنا . اهملعتي نآ رمآ ملعتم ق اهيلا ةجاحلا تناك ناو

 تفخو ص اذهب لمعلا كل ترسخ دق ىنأل ث ةيافك ةلأسملا هذه ىفو س فوقوملا

٠ قيفوتلا هللامو > هانيب ام ىلع سمو كلذ مهغاف ئ لئاسلا ليوطتو ئ راثكالا



 كلذ ماكحأو ةقلطملاو قلطملاو ةجوزلاو جوزلا تاريم. ىف

 ٨ ةدحاو ةلم لهأ نم امهو 6 ةنسلا ىلع لجر اهجوزت ةأرما لكو

 ىدبيعي اناك ناو ء ناثرا وني امهغ امهدحأ تام نا 4 نالقاع ناغلام نارح

 حصي ثاربملا نأ باتكلا ردص ف انركذ دقفو ؤ ضعي نع امهضعب بسننلا

 ٠ حاكنلاو ةيرحلاو ةلملاو بسنلاب

 ٠ هل كولمم وهو تام اذا هكلام هثاريم كولمملاو

 وآ ، ةمرحب هنم تناب ىه وآ ، دساف حاكنب ناجوزلا جوزت اذا امأو

 { راهظلاب وأ ءاليالاب هنم تناب وآ س مكاحلا دنع ىنزلاب فذقلا ناعل انعالت

 رتكأ ىلع آدماع ربدلا ىف اهئطو وأ ث اهب لوخدلاو راوجلا لبت اهتلط وأ

 ٠ آدماع ضيحلا ف اهئطو وآ ، لوقلا

 اهقلط وآ ص نئاب انقالط اهقلط وآ ، آدماع سافنلا ق اهئطو نا كلذكو

 آرابت وآ ڵ هنم تدقغا وآ س هنم تعلتخا وآ ، لوق ىلع مكاحلا مكحب

 لبق هنم مرحم تاذ ىهو اهب جوزت وآ س رايخلا عضوم ىف اهسفن تراتخاو

 ، جيوزتلا لبت اهب ىنز دق وآ { عبرأ ىلع اهب جوزت وآ { عاضر وآ بسن

ىنز دق ناك وأ ، جيوزتلا لبق هسم وآ س دمعلا ىلع جرفلا اهنم رظن وآ



_ ٢٦١ 

 لسن نم جوزت وآ ، نولع نا و اهناهمآ نم ةدحاو وآ « اهلسن نم دحأب

 ٠ نمتاهمآ وآ هتاجوز

 وآ ، ثالثلا قالط دعب هل اهلحيل اجوز اهجوزت ام دعب اهب جوزت وآ

 اهجوزتو ع هدنع تناك ام دعب اهجوزت وآ ، ثالثلاب اهتتلطمل اهلحيل اهجوزت

 ٠ اثالث قلطملل لحي ال كولمم ١ حجتبوزت نأل 6 كل ذ ىلع اهجوزت مت 6 كولمم

 ٠ كلذ ىلع امهنيب ثاريم الو ص اهجوز نم ةجوزلا هب نيبت اذه لكف

 5 هنم ةدعلا ىضم لبقو ص اهب لوخدلا دعي ابعجر اتالط اهتلط نم امآو

 ةدم ق نبجوزلا دحأ تام نا كلذكو ح امهدحآ تام اذا ناثرا وني امهناف

 ٠ ناثراوتي امهف ءاليالاو راهظلا

 ىف كلذ نايب ىتآأيسو ع زئاج حاكنب ناجوزلا جوزت اذا كلذ لكو

 ٠ نيجوزلا ثاريم بابل آريدصت المجم كلذ اندرس امناو \ هعضا وم

 نم ثرب جوزلا كلذكو 6 اهجوز ةيد نم ثرن ةجوزلاو : ةلأسم وج

 ٠ هتجوز ةيد

 ،تيملا كلذ سأر عطقف . امهريغ نم رخآ ءاج مث 6 امهدحأ تام اذاو

 ؟ هسأرل هعطق ببس نم تيملا كلذل ةيد عطاقلا ىلع تبجوو

هيلعف ادمع هعطق اذاو س هيغ ةيد الف اطخ هعطق اذا هنا : ليق دقف



_ ٢٦٢ _- 

 ىتلا ةيدلا كلت نم هل ثاريم الف ء تيملا ثراو كلذ لعف اذا هنآ الا ص ةيدلا

 وآ نيجوزلا نم ثراولا ناك س تيملا لام لصأ نم ثاريملا هلو س هتمزل

 ٠ امهريغ

 ىضر ؤ باطخلا نب رمع دهع ىف اذه لثم ف ةركاذم تعقو : ليق دقو

 لوسر منعمس له : مهل لانتغ 6 ةباحصلا نم هعم نمو هتفالخ ف |6٨ هنع هللا

 ؟ ائيش اهيف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هقلا

 ةجوز نم هتثرول ىه » : لوقي هتعمس : لاقغ مهنم لجر هءاجف

 . اثاريم كلذ نم نيجوزلل ري مل انيفلاخم ضعب امآو ث اذهب لمعف « اهريغو

 ناو س ءاسنلا نود لاجرلا نم تيملا ةبصعل مدلا نآ لصألا ناكو

 كةترولا عيمجل ؛١لا نوكب ال ثاربيملاو 6 ثاريم وهف ةبصع نم وفعب مدلا راص

 . ملعأ هللاا و

 ٠ هريغو كلذ ىف ةجوزلا ثاريم توبثل جوزلا ثاريم توبثو

 ؟ ةيجوزلاي اهننباو ةآرما لجر ثرب نأ زوجي له ليق نا و : ةلاسم وبع

 مث ؤ اهب لوخدلا لبن تتامو ث مألا جوزت هنآ كلذو معن : هل ليق

 امهثرو ، لخدي مل وأ ةنبالاب لخد ناك اضيأ تتامو هريغ نم اهتنبا جوزت
 هلوقل ت اهدعب اهمآ هلل لحت الغ لبق ةنبالا جوزت ناك نا امآو ؤ اعيمج

. ( مكئاسن تاهمأو ) : ىلاعت



_ ,٢٦٣ 

 دعبو ‘ اهب لوخدلا لبق زئاجف دعب ةنبالا مث ، مألا جيوزت امأو

 مكئاسن نم مكروحج ف ىتاللا مكبئابرو ) : ىلاعت هلوقل ، اهتوم وأ اهتنارف

 تايآلاو ( مكيلع حانج الغ نهب متلخد اونوكن مل ناف نهب متلخد ىتاللا
 ٠ ملعأ هللا و ء امهمدتت ام ىلع تافوطعم

 ه جوز اهلو ، ةنس ىلا اهسفن حلصتل ء اقتترلا تلجآ اذا و : ةلانم وبع

 كلذكو ح نينعلا لجرلا كلذكو ّ نائرا وني امهو ح ةدملا ق امهدحأ تامو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةبيغلا وأ دقفلا ندم ف نيجوزلا دحآ تام اذا

 هنجوز تجوز دق تناكو 4 هتايح ثحص امدعب دوقفملا تام اذا امآو

 : اوتامو كلذ لبق جاوزب

 ٠ اهيلع در ال : لوقتو ، مهنم اهثاريم در اهيبلع : لونت
 ىمهغخ 4 اهراتخا و جوز دنع هنجوزو بئاغلا وآ دوقفملا مدق اذا امآ و

 جوزلا نم ةدع ىف تناك ولو 0 ناثراوني امهو س اهراتخا و 0 مدق ىذلا ةجوز

 ٠ ملعأ هللاو ، ريخألا ةجوز ىمف اهب زجي مل ناو ريخألا

 اضر ملعي نآ ليق ، ريخألا جوزلا تامو س نالغ اضر ىلع جوزت نمو

 ( ؟ نالف

 قادصلا لطب نالف ضري مل ناو ث اهقادص اهلو هتثرو نالغ ىخر ناغ
٠ ثاريملاو



_ ٢٦٤ 

 ؟ بآ اهلو ةآرما ىبنجأ نم جوزت نمو

 ڵ فرالنخا هيغ زاوجلا دعبو 0 مت زاوجلا ليق جيوزتلا فألا منأ ناف

 ربغ ىلو اهل ناك ناو 6 حاكنلا مامت مم امهنيب ثااريملاو 6 متي الآ بحأو

 ٠ ةصخرلا ىلا برقأو س بالل فلاخم وهو س فالتخا هيفغ س بألا

 ال صق

 6 غلبت مل ةيبص ح وزن لج ر ق : هلل ا همح ر %. بوبحم ني دمحم ل اق

 اهل ولخي نآ ليق تام مث ؤ اهتتادص اهافوآو س قالط الب اهسفن اهل آربآ مث

 ؟ رهشآ ةثالث

 ىونو اهب لخد نكي مل اذا هثرن مل تام مث ث اهسفن اهل آرمآ اذا

 ٠ آمان قادصلا اهلو هثرن اهناف \ ىون ام فرعي مل ناو ث اقتالط نآ ربلا

 وهو اهب لخدي نآ لبق اهتلط مث ث آركب ةيراج جوزت نميف رثألا فو

 ؟ تام مث حيحص

 ٠ قادصلا فصن اهلو س ةدع هنم اهيلع الو س ثاريم امهنيب سيلغ

 ؟ اهتدع ىف هضرم ىف تام مث ، ضيرم وهو اهتلط ناو

٠ اهجوز اهنع فقوتملا ةدع اهيلع الو س الماك رهملاو ثاريملا اهلف



٧٢٦٥ 

 اهسفن تسبح نا اهنآ ى ءاهقفلا نع ظفحي هنآ : هللا دبع وبآ لانو

 ٠ ذخأن هبو ۔ ةقلطملا ةدع اهيلعو ك قادصلا

 كله ىتح آراكنا الو اضر اهنم ملعي ملو ح ةآرما كلم لجر فقو

 ؟ لج رلا

 ٠ هب ضرت مل اهنآ ملعت نأ الا قادصلا اهلف

 : هيلع اهجوزتف ث ةآرما هل جوزتيل هلكو انالغ نأ ىعدي نميغ ليقو

 ؟ ةلاكولا ركنآ جوزلا نا مث

 لوقتملا ىلعغ ث ركانلا جوزلا تام ناو ث لوقتملا مزلي قادصلاف

 ٠ ملعأ هللاو ك ةثرولل الام كرت نا جوزلا كلذ نم ثرت ام ردقب ةآرملل

 ةيضار تسل ىنا : ةآرملا تلاق اذا : هللا همحر ث ةبقع نب حاضو لاتو

 ؟ ةيضار انآو هتايح ف ىجوزب

 ٠ لجرلا اهثرو تكله ناو س قادصلا تذخأو كلذ ىلع نيمي تفلح

 ملعت ملو ، اهرمأتسي ملو هرمأت ملو ، ةبئاغ ىهو هتخآ جوز لجر فو

 ؟ ىضرتو ملعت نأ لبق لجرلا تامف

 سيلغ ، ىضرتو ملعت نآ لبت ىه تتام ناو ، اهل ثاريم الو رهملا اهلغ

3 ثاريم امهنيب



 س ٢٦٦

 اهملع لبت جوزلا فون مث ، هنع ةبئاغ ىهو هتنبا جوز لجر فو

 ؟ جيوزتلاب

 ةتيملا ىه تناك ناو ، ثاريملاو قادصلا هلام ىف اهلغ تفلح اذاف ، اجوز هب

 ٠ هيلع قادص الو ئ اهنم هل ثاريم الغ 0 اضرلا لبق نم

 6 ثاريملا اهاغ جوزلا تامو 6 ةييص ىهو هتنبا جوز ١ ذا : عضوم فو

 اعيمج نبمهجولا ىلع اهل قا دصلاو . ثاريملا اهجوزلف ىه تتام اذا كلذكو

 ٠ ملعأ هللا و ئ لمعلا هيلع ىذللا اذهو

 ٠ اه وبآ اهجوز اذا اذهو مدقت 7 اغلاب تناك اذا امآو

 ، ناتجوز ناتخآ هتحتو تام لجر فق : هللا همحر ، ديعس ىبآ نعو

 ؟ ن اتخأ امهنأ ملعي مل و

 ىلوذلا جيوزت نأل ء ىرخألاب لخد نكي مل نا امهنم ىلوألل ثاريملاف

 اهنأل ثاريم ىلوالل سيل : لوقلا ضعب ىفغ ىرخألاب لخد ناو ث تباث
 اهتخأ ءىطو ناو ، ثاريملا اهل نا : لوقلا ضعب فو ع هيلع تدس

 ٠ ةلاهجلا ىلع اهدسغي ال

؟ اهب لوخدلا لبق تتامو & ةميتي جوزت نمو



 ا ٠٢٦٧

 ٠ هل ثاريم الو اهل قادص الف ٠

 ؟ جوزلا تام ناو

 تيضرأ ايح نالف ناك ول نأ هللاب تفلح ناغ ع غلبت نآ ىلا تكرت

 ملو س ىح جوزلاو تغلب ناو ح ةتيمملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهلف ع اجوز هب

 ٠ هتجوز ىهف اهب لخدي

 ّ ناو > ثاريم الو اهل قادص الف هنوم دعب اهغولب ليق تام نا امآو

 قادصلا اهلغ © غولبلا لبق ىه تتام مث ؤ غلبت مل ىهو تامو ةميتيلاب لخد

 ٠ ملعأ هللاو ، هنم اهل ثاريم الو

 امهدحأ تام مث ، ةعبرأ نم لقأ قادص ىلع ةآرما جوزت لجر فو

 ؟ زاوجلا دعب وآ ، زاوجلا لبق

 ىلع : لوق زاوجلا لبق ةتيملا ىه ةآرملا تناك ناف ع ناثراوتم امهناف

 ٠ هيلع اهل قادص الو اهتري لوقتو ث اهثريو اهقادص جوزلا

 ٠ اهنم ثاريملا هلو ، قادصلا هيلعف اهب زاج دق ناك ناو

 لقأب ىمس ام الا اهل قادص الو ةآرملا هتثرو تيملا وه لجرلا ناك ناو

 ٠ هنم اهث ١ ريم اهل و 6 اهل ق ١ دص الغ ىمس نكب مل ن ١ و ؤ مه ١ رد ةحب رآ نم

ائيسث مسي مل نمك وهف ع مهارد ةعبرآ نم لقأب اهل ىمس ناك ناو



_ ٢٢٦٦٨٨٩ 

 ء هللا همحر بوبحم نب دمحم كلذب لوقي ناكو ص ءاهتفلا ضعب لوق ىلع

 ٠ نبملسل ١ راثآ نم كلذ ريغو

 اهب لخد اهل ىمس ام الا اهل سيلف مهارد ةعبرأب ىمس نا : لوقو

 . هللا همحر ت ىلع نب ىسوم كلذب لوقي ناكو ع لخدي مل وأ

 ؟ هتآرماب زوجي نأ لبق لجرلا تام اذا امأو

 ةصعبرآ اهجوز اهنع فوتملا ةدع اهيلعو س ثاريملاو قادصلا اهل نا

 بره نمو ث ثاريملا اهل ليق دقغ هضرم ىف اهقلط ناف ث مايآ ةرشعو رهشأ

 ٠ هيلا در قحلا نم

 تامو ؤ تقنتع مش ، ةعجر ىلع اهنم وهو ح اهقلط رحلا تحت ةمألاو

 5 قتعلا دعبو ةدعلا ىف ىهو تتام اذا اهثريو هثرت اهناخ ، ةدعلا ىف ىهو

 اهقادص الا اهل سيلف ث اهسفن تراتخا اذاف « تقتع نيح اهسفن راتخت نآ الا

 سه لوألا

 ؟ كرشلا ىلا ةآرملا تدترا اذاو

 ٠ ملسملا اهجوز نع اهقادص لطب

 لخدو ح هتنباب مهدحأ جوزو ؤ اليل لجر ىلع اولخد لاجر ةثالث فو

 مهيأ ىه فرعت ملو 6 اهجوز وه مهنم دحاو لك ىعداغ ، اتيم فألا حبصأو

؟ كلذ ق مكحلا فيك ۔ دلوي تنأو تلمحو 6 اهجوز



 ۔_ ٢٦٩٢

 نيمي ةثالثلا لاجرلا نم دحاو لك ىلعو ، دساغ حاكنلا نا : باوجلا

 ناو &: هنم ثلثلا مهنم دحاو لك ىلع اهتادص مهيلعو ، هتجوز اهنآ هللاب

 ٠ دحاو ثاريم مهل ناك تتام

 . مهرارتاب مهثرب دلولاو ، دحاو ثاريم اهل ناك اهلبقت اونام ناو

 هلغ اركذ ناك ناف ، دحاو ثاريم هلغ اوتام ناو ، دحاو مهس مهثاريمو

 ٠ ملعأ هللاو ىثنأ ثاريم اهلف ىثنآ ناك ناو 6 ركذ ثاريم

 لجر ف : هللا همحر ث ركب ىبآ نب دمحم نب دمحأ ركب ىبآ نعو

 تدتعا و ، اهقلط وآ اهنع تام مث ث اهب لخدي مل وآ اهب لخدو ةيبص جوزت

 لوألا جوزلاب تيضرو تغلب مث س رخآ اجوز تجوزتو ص رهشأ ةثالث هنم

 . قادص وأ ثاريم اهل لهو ، جوزلا اذه ىلع اهل بجي ام ، تام نأ دعب

 ؟ ماقم هعم اهل لهو

 ميه ١ ري ١ ىبآ خيشل ١ نع © هلل ١ همحر ئ ىلع وبآ عفر دق هنآ ملع اغ

 ٠ لولذلا اهجوز نم ث ١ ريم ١ اهل :ا ل ات هنآ ركم ىبآ نب درعسس نيب دمحم

 اذه لعفي ال : لاق هنأ ، هللا همحر ث ديعس ىبأ خيشلا نع اذه ركذو

 ٠ راثآلاب الهاج ناك نم الا

؟ تامو ارهم اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت نمو



_ ٢٧٠ 

 ٠ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو ، ثاريملا اهلخ

 ةآرملا تتامغ ، دوهسثو ةضيرفب ةبئاغ ىهو اهيلو اهجوز ةأرما فو

 ؟ همتنو جيورتلا ربخ اهغلبي نأ لبت نم

 ٠ اهنم جوزلل ثاريم ال هنا

 ؟ جوزلا تام ناو

 تيضرل ايح ناك ول هنا تفلح اذا : لوقف س فالتخا هنم اهثاريم ىفغ

 ه ثاريم الو اهل رهم ال : لوتو ث رهملاو ثاريملا اهل ناك اجوز هب

 اهيضر دقو ث اهب لخدي نأ لبق تامو ةآرما لجر جوزت ناو

 ؟ هتنيضرو

 كلذكو ث الماك قادصلا ثاريملا اهلو ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعف

 ىلع اسايق قادصلا فصن اهل نا : رخآ لوق هيغو ص ةتيملا ىه تناك ذا

 ٠ امامت نيلاحلا ىلع ةدعلاو ثاريملا امأو ، لوقلا لوقلاب ذوخأملاو ، قالطلا

 انآ :! تلاقو ، اهاضر ملعي نأ لبق تامو ةأرما لجرلا جوزت اذاو

 ؟ تهرك الو تيضر ال

 رهشت ىتح ةيضارلا ةلزنمب ىهو ، ثاريملاو رهملا اهل اذه ىلعف .

٠ ةيهاركلا



_ ٢٧٢١ 

 تسيل ثراولا لانو ، ةيضار ىه جوزلا لاقو ث هلبق ىه تنام ناو

 ؟ ةيضار

 . ناميألا امهنيبو اهثري الو ، ةيضار ريغ ىمف

 ةلزنمب ىهغ . تهرك الو تضر ال : اهلوق ىلوألا ةلآسمملا فو

 راهظاب الا حصت الغ ةيهاركلا امآو ع بلقلاب هيفكي ىضارلا نأل ، ةيضا رلا

 اهرضي الو ث اهغولب ىلا لجؤت اهجوز تام اذا ةميتيلا ةيبصلا لثم ث ظفللا

 ٠ .نيميلا ايهلعو ، دعب ةيضار تلاق اذا توكسلا

 ؟ غولبلا لبق امهدحأ تامو ث ةميتي ميتي جوزت ناو

 تامو ث امهاوبأ امهنيب جواز اذا نايبصلاو ث امهنيب ثاريم ال هنا

 ٠ فالتخا امهنيب ثاريملا ىفخ ، امهدحأ

 اميتي ىبصلا ناك ناف ث امهدحأ تام ناغ ص اغلاب جوزت ىبصلاو

 نآ بحأو ؤ فالتخا هيفف جوزت هيبآ نذاب ناك ناو ، امهنيب ثاريم الغ

 ٠ نيبيصلا كلذكو > 7 ثاريم ال

 مث ى رخآ لجر اهجوزت مث ، اهنع تام مث ةيبص جوزت لجر فو

 ء اعيمج امهب اضرلا تعدا ، تغلب مث س بورغلا لبق نم اذه لك ، اهنع تام

 امهنم ثاريملا تبلطغ ، لوألا نود رخآلاب وأ ، رخآلا نود لوألاب وآ

؟ قادصلاو اعيمج



_ ٢٧٢٣ 

 ةيبصلا نا : لوقف اهماكحأو ةيبصلا جيوزت سانلا فلتخا دنف

 اهيلع ةدع الو ث اهغولب ىلا اهرمأ فوقوم اهنأ غلابلا اهجوز اهنع تام اذا

 جيوزتلاب تيضر ناغ ي تغلب اذاف ، غلبت ىتح اهل جيوزت الو ، اهل ثاريم الو

 ناك ول هنا هللاب نيمي اهيلع مهل ناك اهنيمي هتثرو دارآو ث اهل ناك ىذلا

 ٠ ثاريملاو الماك قادصلا اهل ناك مث ، اجوز هب تيضرل ايح نالف اهجوز

 تدتعاو ، كلذ اولهج ناغ ث اهجوز اهنع فقوتملا ةدع ذئنيح اهيلع ناكو

 ىلا فوقوم اهجيوزتف تجوزتو ث دتعت مل وأ اهجوز اهنع فوتملا ةدع

 ناك لوألاب تيضر ناغ ، نيجوزلا ف رايخلا اهل ناك تغلب اذاف ث اهغولب

 ىلع اهيلا نيميلا ةثرولا بلط نا نيميلا دعب قادصلاو ثاريملا هنم اهل

 ٠ كلذ

 جوزلا حاكن اهنع خسفنا لوألا جوزلا لبق رخآلا جوزلاب تيضر ناو

 اهب زاج وأ اهئطو ناك ناو ث قادصلا هيلع اهلو هنم اهل ثاريم الو ، لولا
 ناكو س ثاريملاو قادصلا رخآلا نم اهل ناكو س ءطولاب قادصلا اهل اضبات

 . وه اهجوز

 5 رخآلا جيوزتلا ماكحأ تخسففنا دحاو تقو ىف اعيمج امهب تيضر ناو .

 ةدعلاو ثاريملاو قادصلا هنم اهل ناكو ث ةدقع لوأ هنأل ، لوألا حاكن تبثو

ىتمو .ء جيوزنتلاب اهاضرو اهغولب دعب ةدعلا اهمزلت امناو ڵ| هنم



_ ٢٧٣٣ 

 لازتعالاب مآ نيملسملا ىلا كلذ عقرو ص نيملسملا ىآرب رخآلا جوزلا ملع

 نوكي ال اذهو ص ايح ناك نا اهيلا برقي الو ث اهغولب ىللااهنيفوتو ث اهنع

 ٠ راثآلا ليوأتب ماع وأ لهاج نم الا

 اناك ناغ ع ثاريم امهدحآ نم اهل نكي مل اعيمج اهجيوزت تريغ ناو

 هب ضرت مل نمم ةتلطملا ةدع اهيلعو ،\ لوخدلاب قادصلا اهلف س اهب الخد

 ٠ ءطوال اجوز

 ءطولل ةقلطملا ةدع امهنم اهيلع ناك اعيمج امهحاكن تريغ نا كلذكو

 نينثا نم رثكأ جاوزألا ناك نا كلذكو ء امهدحأ وآ اهآطو اناك نا

 ٠ كلذ مهف اغ

 نآ لبق امهدحآ تام مث ، اهيضر نا بئاغ هريغ ىلع لجر جوزت ناو

 ٠ همتت ىتح امهنيب ثاريم الغ

 : جوزلا لاتف ث اهغولب ملعي نأ لبت تتامو ةيبص لجر جوزت اذاو
 ؟ غلاب روغ ىهو تتام :: ةثرولا لاقو ع غلاب ىهو تتام

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ غل اي ريغ ىه مكحل ١ ىفف

( ١٢ ج نئازخلا _ ١٨ م )



_ ٢٧٤4 

 ٠ ةنوروم ةثراو اهنأ لوقلا رثكأف س ةيبص اهوبآ اهجوز ىتلا و

 لكنمب الو ىثنأ الو ركذب جوزتي نأ زوجي ال لكسشملاو ىثنخلاو
 . هلخ

 لمح امهدحأ ف نيبتي ىتح امهنيب ثاريم الف امهدحأ تامو جوزت ناو

 نأ ىلع اثراوتو ث الكسنم نوكي ال ذئنيحف ، قادصلا اهل دوقفملا ىهو

 ٠ ملعأ هللاو ، ىثنآ لماحلاو ركذ امهدحأ

 ءامجعب حيصف جوزت وآ امهنيب جوز اذا ءامجعلاو مجعألا نأ وجرأو

 مجعألاو ث ناثراوتي الوت هيغ لعلو امهنيب ثاريم الغ ةحيصفب مجعأ وأ

 . ملعأ هللاو ، كلذ ىف دآ ءامجعلاو

7, 

 ؟ ةآرملا تنز اذاو

 ، رتنسا وآ اهانز رهتسثا اهنيح نم اهجوز نم تقلط نا اهنا لوقنف

 ترقآ وآ % هعم حص ن ١ وهو ؤ هنم ثرن الو 3 جوزل ا كلذ ىلع اهل رهم ال

 . اهثري وهف اهبذك ناو ، اهثري الف اهقدص ناف ص ىنزلاب هعم

 ٠ ناثراوتي اهانز رتتسا اذا : لوتو

 ۔ هنم قلطتت ال : لوقو ڵ هتجوز قلطتت : لوقف لجرلا ىنز اذا امأو

٠ تباث امهنيب لوألا لوقلا ىلع ثاريملاو ، لمعلا هيلع وه لوألاو



_ ٢٧٥ 

 5 نيتروعلا رظنو ، هتجوز نم ىنزلا نيجوزلا دحآ نياع اذا امأو

 ناو ص امهنيب ةمرحلا تعقو دقف ، ةلحكملا ىف ليملاك هريسغنو ث نافلتخي

 تناك ناو ث قادصلا اهل هيلع ناكغ ىه هتنياعو س ىنازلا وه جوزلا ناك

 © امهنيب ثاريم ال نيلاحلا ىلعو 2 اهل هيلع قادص الغ وه اهنياعو ةينازلا ىه
 ٠ ربد وآ لبق ىف باودلا نم ءىش وآ رنب نم ىنزلا ناك ءاوسو

 ردقب ال وهو اهيلا رظني اهجوزو ث ىنزلا ىلع ةجوزلا تهركأ ناو

 ؟ ءىش ىلع

 ٠ كلذ ىلا ىه دعاست مل اذا امهنيب سأب الخ

 ثاريم الو ، هتجوز هيلع تمرح هتجوز لسن نم دحأب لجرلا ىنز اذاو
 . اهتادجو هنجوز تاهمآ ف لوقلا كلذكو س رهتشا وآ ىنزلا رتنسا امهنيب

 . ٠ فالتخا هبفف اهتالاخو اهتامع و :اهنناوخأ امأو

 تعو دنف هئايآ وآ اهجوز لسن نم دحأب ةأرملا تنز اذا كلذكو

 . امهنيب ثاريملا لطب نيجوزلا نيب ةمرحلا تعقو ىتمو ث امهنيب ةمرحلا

 ء امهنيب ثاريم الو 6٨ هنم اهمآ تقلطت ةوهشب هننيا جرف ىلا رظن نمو

 توبث فو 6٧ هنم اهقالط ق فرالانخا هيفغ ةوهش الي دمعلا ىلع هرظن ناو

. امهنيب ثاريملاو قلطنت ال لوقلا رثكأو س ثازيملا



_ ٢٧٦ 

 هنم عامجلا عضوم رظن نأ هلك كلذو ، هب سأب الغ اطخ هرظن امأو

 ٠ انلاب وآ ةيبص تناك وجرأ اميغ ةتيم وأ ةيح ةنبالا تناك

 ملعلاو ث اهنم ثاريملا ذخآ هل زجي مل ، ىنزلا هتجوز نم ملع نم ليقو

 ٠ ةماعلا لوق نه ال ى ةلداعلا ةحصلاب الا نوكي ال

 هيلع بجو جوزلا مجر نا هنآ الا س ناثراوتيال ناموجرملاو

 ٠ اهقادص لطب ةجوزلا تمجر ناو > قادصلا

 ٠ هلجآ نم ثاريم ١ مرحي ال طلغلا ءطوو

 ، اهسفن هنأطوأو ، اهجوز ىلع اهريغب تهبشت ةآرما ىف اوفلتخاو

 اهمرحي نم لوق ىلعو ت هيلع مرحت ال :ا لوقو ث هيلع تمرح اهنا : لوقغ

 ٠ امهنيب ثاريم الف هيلع

 : فالتخا هيفف اهريغب ىنزي هنأ هسفن لعجيو هتجوز أطي نمو

 هذه ىف لوقلا .رثكأو ث امهنيب ثاريم الغ ع هيلع اهمرحي نم لوق ىلعغ

 . ناثراوتيو هيلع مرحت ال اهلبتت ىتلاو ث ةلأسملا

 ىف بيغت ةفشحلا ترظنو ث اهجوز حكني الجر ةآرملا ترظن اذاو

 ٠ كلذ تناع نا امهنيب ثاريم الو هيلع تمرح دقغ ء ربج الب هريد

 نيبو اهنيب سأب الغ ؤ اهجوز هنآ نظت ىهو لجر اهعماج اذا ةآرملاو

٠ ثاريملاو ةيجوزلا مكح ىف اهجوز



_ ٢٧٧ 

 سأب الغ ضعبب امهضعب ناثبعي ةآرماو هتجوز رظن اذا لجرلاو

 ٠ ثاريملاو ةيجوزلا ف امهنيب

 ض ملعي ال وهو ادمع ضيحلا ف اهسفن اهجوز ةآرملا تاطوآ اذاو

 ناغ « اهيلا هاس امب ىدتفت نآ اهيلعف اهقدصي مل ناغ ، هملعت نآ اهيلعف

 نم هنكمتو هعم ماقملا اهعسو قطت مل ناخ ، عامجلا نع هعنامتغ لبقي ملل

 ٠ هثرت مل تام ناو ث اهسفن

 سأب الف نايسنلا ىلع اهئطوو كلذ ايسنو ضئاح ىهو اهئطو نا امآو

 ف دزب ملو % ضئاح ىه اذاغ ث رهاط اهنآ ىلع اهئطو نا كلذكو س امهنيب

 ٠ كلذك سافنلاو اعيمج نيلاحلا ىلع ناثراوتيو امهنيب سأب الغ ، هعامج

 6 امهنيب سأب الغ اجوا زتو املسأ مث 6 ةكرشممي كرشم ١ ىنز ا ذا و

 هيغو ىنزلا نم مظعأ هللاب كرشلا نم هيلع اناك ىذلاو ناثراوتيو

 ٠ فاَلذتنخا

 ة املسم رخآلاو اكرشم امهدحأ ناكو ، ةأرماب لجر ىنز اذا اماو

 ثا رم الو ح ضعب نم امهضعب جيوزتلا امهل لحي ال { امهنم كرشم ١ ملسأ مث

 ٠ اجوازت نا امهنيب

: غلاب ةآرماب ىنز اذا قهارملا ىبصلا ف اوفلتخاو



_ ٢٧٨ 

 ىلعو ث غلب مل ام زوجي :ا لوقو ، اجوازتي نأ زوجي ال : لوقه
 . امهنيب ثاريملا لحي الف ث امهيلع كلذ مرح نم لوق

 ٨٧ هلنتع باهذ لاح ق اهيلع عقوف ح ةأرما ىلع نونجملا بلغ ١ ذاو

 : فالتخا اضيأ هيفغ

 ٠ ثاريملا لطب حاكنلا مرح ىنمو 6 قافآ ١ ذا

 نب دمحم لوقف ث غولبلا دعب اجوازتو ةيبصب ىنز اذا ىبصلاو

 ثاربم الو 6 اعهجيوزت زوجي الف عامجلا عيطتسي ىصلا ناك اذا : بوبحم

 ٠ انببلا بحآ وهو كلذ زوجي : لوقو س ةيجوزلا ةهج نم اجوازت اذا امهنيب

 بذكي نأ ليق امهدحأ تامو ث ىنزلاب هنجوز فذق اذا لجرلا فو

 ؟ هسفن

 تناه ناو ث هتثرو اهفذاق وهو س وه تام نا :ا لوقو س ناثرا وتي امهف

 هباعخ هسشن بذكأ ناف ، اهنعالي نأ لبق تتام نا ليقو ث اهثري الغ ىه

 ىف نعالتو تاداهش عبرأ دوسث كلذ ىلع مت ناو س ثاريملا هلو دحلا

 . اهثري الو دحلا نم ربيو ؤ ةسماخلا

 دعيلف « لجرلا لبق ةأرملاب آدبخغ مكاحلا طلغو س ناجوزلا نعالت اذاو

ىوعد ىف ناعل الو س امهنيب ثاريم الف امهيلع ردقي مل ناو ع ناعللا امهنيب



_ ٢٧٩ 

 6 هنم لبقي ال : لوقو ئ اهيلع وه هاوعد امك ىنزلا اهجوز ىلع ةآرملا

 ٠ امهنيب ثاريم الو ‘ هيلع تمرح دنقو ٤ هقن بذكآ ولو .

 ؟ لجر اهب ىنزي هتجوز لجرلا ىأر اذاو

 ةمرح الف لقعلا ةغئاز وآ ، ةسعانو ةهركتسم نوكت نآ لمتحي ناك ناغ

 ح هل ةجوز اهكرت زوجي ال ذئنيحف كلذ لمتحي مل ناو « ناثراوتيو امهنيب

 ٠ ةيجوزلاب امهنيب ثاريم الو

 لعجي ملو ، اهدسغأ ضعبغ ث ىنزلاب هتجوز دنع لجرلا رقأ اذاو

 ثالث ىنزلاب رقي ىتح : لوقو ث دحلا هيلع بجي كلذب هنأل ، امهنيب اثاريم

 بذكي مل نا : لوقو ث هيلع مرحت الغ ، هسفن بذكأ نا : لوقتو س تارم

 هقدصو ص هسفن بذكي مل ناو ، امهنيب سأب الغ ، ىه هقدصت ملو ، هسفن

 ٠ امهنيب ثاريم الو قلطت اهنأ وجرأف

 رارقا ىف لوقلاك س اهسفن بيذكتو ىنزلاب ةآرملا رارقا ف لوقلاو

 امهضعب نم قيدصتلا ف كلذكو س كلذ ىف قرف ال انيب امك س كلذب لج.رلا

 ٠ قادص اهل هيلع الغ اهقدص ناو ص اهنتدصي الآ هلوو 4 ضعب

 لوقي ىتح كلذب سأب الخ زمهلاب تأنز ىنا :' لئان امهنم لانت ناو
 ٠ تدعص ىآ ازومهم تأآنزو ، زمه الب تينز

 ريغ غلابلا اهجوز نبا جرخ وأ ي اهجوز ىبآ جرف تسم اذا ةآرملاو

ض جوزلا ىلع ايمرني : لوقو ث ةيجوزلا ىف امهنيب رضي ال لوقف ث ىبصلا



_ ٢٨٠ 

 امهدحأ وآ اهب اينز ناو ى ةيجوزلا ةهج نم امهنيب ثاريم ال لوقلا اذه ىلعو

 ٠ اهجوز ىلع تمرح دقف

 ىف ركذلاب سيلا كلذكو س فكلا نطاب نم نوكي ىذلا انهاه سملاو

 هيف دسجلا رئاسو فكلا رهاظ نم سلا امآو ى هينرفس ىف ال هبقث ىف جرفلا

 . ملعآ هللاو ةآرملا جرفل لجرلا سم كلذكو س فالتخا

 ج رف وآ . ادمع بوثلا تحن نم هتآرما مآ جرف سم اذا لجرلاو

 اهنأ ةآرملا ترقأ اذا ليقو ث ةيجوزلاب ناثراوتي الو ، هيلع تمرح اهتنبا

 تمرح اذاو س قادص هيلع اهنل الو . هبلع مرحت اهنا ليق دقغ 0 ةرحاس

 ترقآ اذا كلذ لوقو ص اهسفن بذكت نآ الا ةيجوزلاي ناثراوتني الغ هيلع

 ٠ كرش رحس اهرحس نأ

 لخدي هليلحا رظنو ، عبض اهولعي هتجوز لجرلا: دجو اذا : ليقو

 ٠ ةيناز ىهو امهنيب ثاريم الو قادص اهل الو هيلع تمرح دقف ث اهجرغ ىف

 ج رغ ىف ةفشحلا بيغتو ث ةباد طب اهجوز ةآرملا ترظن اذا كلذكو

 ٠ ةيجوزلاب ناثراوتب الو ، هيلع تمرحو هتجوزل قادص هيلعف ةبادلا

 وهغ ، هوجولا نم هجوب اهجوز نم ةآرما قالطب مكاحلا مكح اذاو

 امهنيب ثاريملا طقس اهجوز نم ةآرملا تناب ىتمو س لوق ىلع نئاب قالط

ةيجوزلاب ٠



_ ٢٨١ 

 ىلا اهأطي الآ هيلع طرش دق ناكو ، ةيبصب لجرلا جوزت اذا لينو
 ليق اهئطو مث > اهلوح مت ح جيوزتلا طورش نم كلذ ناكو 6 ةمولعم ةدم

 ؟ هيلع ةطوبرملا ةدملا ىضم

 ثاريملا لطب هيلع تدسغ اذاو ؤ ادبآ هيلع تدسف اهنا : ليق دتف

 ةمرحب ةنونيب وآ س داسفب نيجوزلا نيب حاكنلا لطب ىتمو ص ةيجوزلاب امهنيب

 نأ الا ، هلاثمأو انركذ ام عيمج نم ةيجوزلاب ناثراوتي الغ ةمرح ريغ وآ
 ضعب امهضعب كلذ نم اهثاريم ىف ةبصع وآ محر نم ةبارق امهنيب نوكي
 ٠ ملعإ هللاو ، تابارقملا رئاسك

 ؟ اهتوم دعب هتجوز لجرلا ءىطو اذا امآو

 هيلع :: لاق نم لاقو ث ةبوتلا هيلعو ءاسأ لب هيلع ءىش ال : لوقف

 ٠ حصأ لوألا

 ؟ اهتوم دعب ريغلا اهب ىنز نا امآو

 . قادصلا اذه نم هيبصن جوزللو ، يادصلاو دحلا ىنازلا ىلعف

 ؟ امتوم دعب اهتثرو ضعب اهب ىنز ناو

 ىنزاا لبق نم اهقادص نم هبيصن فو ث اهلام لصآ نم هبيصن هلغ
 ٠ قيفوتلا هيو ملعآ هللاو > كلذ نم ثرب الآ دحاو : فالتخا

 زجي ملو امهادحاب زاج نيتآرما جوزت لجر ف ليقو : ةلأسم ةهج
؟ قلط امهيآ فرعي ملو . تام مث ]| هتحص ق امهادحا :قلطو ح ىرخألاب



 ؛آ٦٢٨ _

 قحتست اهنألا ، الماك قادصلا اهب لخد ىتلل ىرأ : هللا دبع وبآ لاقف

 ىلعو ص نافصن امهنيب ثاريملاو ، ىه نكت مل وأ ةقلطملا ىه تناك ، قادصلا

 تضاح ولو مايآ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع فقوتملا ةدع امهنم ةدحاو لك

 ضحت مل ناو س ضيح ثالث مايألا ةرشعلاو رهنألا ةعبرألا ىف اهب لوخدملا

 ٠ ضيح ثااث

 ث مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ الا اهيلع سيلغ ى اهب لخدي مل ىتلا امأو

 هللاب انيمي ةدحاو لك اعيمج ناقلحتسيو ، قادصلا فصن الا اهل ىردأ الو

 ٠ اهقلط هنآ ملعن ام

 اجا ىمسي نأ ريغ نمو ص اهب لخدي نآ لبق هتآرما قلط لجر فو

 ؟ ت ام و ١ رهم

 اهعنميو : هللا ديع ويآ لاتقو ، اهيلع ةدع الو ثاريم الو اهل قادص الف

 ةدع ردقب جيوزتلا نع اهسفن تسبح اذاف ضرم فق اهقلط نوكي نآ الا

 ٠ ةعتم الو اهل رهم الو س ثاريملا اهلخ ث ةقلطملا

 ، رهلا فصن اهلغ اهب لخدي نأ لبق اهقلطو قادصلا اهل ىمس ناو

 ٠ الماك قادصلا اهلغ اهب لخد دت ناك ناو

 ٤٨4 نه ادحا قلطف & ةوسن عبرأ هل لجر ق : ةرفص ىبآ عم اج نمو

؟ ةدح ١ و قلط هنأ س انل ١ ملع دقو ق وت مث 6 قلط ىتل ١ ملعت ملو



 ہ ٢٨٣

 ةثرو ىلع نمخلا عبر دريو ؤ نمثلا عابرآ ةثالث ةثرولا نيطعبي : لاتق

 ٠ تيلا

 ةدحاو لك نفلحتسدو 0 ءىش نهدنع ةثرؤولل سيل : هللا دبع وبآ لان

 عبرلا وآ نمنلا ناك نفلح اذاغ ء ىه اهتلط هنآ ملعت ام هلللاي انيمي نهنم

 . تاينابلل نمثلا نوكيو ك اهل ثاريم الف فلحت مل نمو ع ةعبرأ ىلع نمنيب

 تضقنا وآ ص انئاب اقالط اهقلط اذا اذهو :ا هللا همحر ڵ ديعس وبآ لاق

 تناكو ح ةعجرلا هيخ كلمب اقالط ناك ناو 6 اهدرب ملو اهقلط ذنم اهلثم ة دع

 ىقب والو ، نهب الوخدم ناك اذا لاح ىلع ثاريملا ةقلطمللف ، دعب ةدعلا ىف

 ٠ عبرلا وأ نمتلا اهم ناكف 6 ةدحاو ءاسنلا نه

 ء غلبت مل ةيبص جوزت لجر ىف : هللا همحر س بوبحم نب دمحم لانو

 ولخت نأ لبق نم تام مث ث اهادص اهاغوآو س قالط الب اهسفن اهل أربأ مث

 ؟ رهسششآ ةنالث اهل

 ىونو اهب لخد نكي مل نا هثرت مل تاه مث اهسفن اهل ؟ربآ اذا : لاق

 ٠ امات قادصلا اهلو ، هثرت اهنا ىون ام فرعب مل ناو ث اقالط نآ ربلا

 ملو ، ىرخآ جوزت مث ؤ نهنم ةدحاو قلط ةوسن عبرأ هل لجر فو

 ؟ قلط ىتلا نهتيآ ردي

ةثالثلاو © اهثاريم نمثلا عبر و ، عبرلا عبر اريخآ جوزت ىنلل ليت



 ء اضعب نهضعب فالحتسا ندرأ ناف ى رخاوألا عبرلا نيب ةيقابلا عابرألا

 ٠ ةنلطم اهنأ ملعت ام هللاب نيمي ىقاوبلل نهنم ةدحاو لك ىلعف

 ىف نيتآرما جوزتو ، ةدحاو ةدقع ىف ةوسن ثالث جوزت لجر فو

 لخد نكي ملو تام مث ؤ كلمي ىتلا هئاسن ىدحا قلط مث ؤ ىرخآ ةدقع

 هجيوزت نم نيتدقعلا ىآ ملعت ملو ، قلط ىتلا ملعت ملو ح نهنم ةدحاوب

 ؟ ىرخألا لبق تناك ، نيتنثالا وآ ثالثلا

 ثاريملا نهلو ث اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اعيمج سمخلا ىلع نآ كربخأف
 ، سمخ نهو نمتاتدص امآو س اعيمج سمخلا نيب انمث وآ ناك اعبر ث هنم

 ء نيتنثلاو ثالثلا هل تدقع نم حاكن دسغو ت ىرخألا ةدقعملا تلطبف

 ملو ، ةدقعلا دعب نم ةريخگياا ةدقعلا نم ةدحاو راتخي نأ هل سيل هنأل

 ةوسنلا ثالث انيطعأغ س ةدسافملا ىه نوكتف ةرخؤملا نيتدنتعلا ىآ حصي

 ٠ ةثالث ىلع نهنيب قادص عبرو ى امقتادص ةدقع ف ىتلا

 كلذ نايبوعامهنيب اميف قادص عابرأ ةثالث ةدقع ف نيتللا نيتنثلا انيطعأو
 ريناند _ هلعلو _ مهارد ةعبرأ ةدحاو لك قادص ناك ول ةوسنلا انلعج انأ

 ءةحيحصلاىلوألا ةدعلا نوكينآنهلاوحأ نسحآىلع ارانييد رشع انثا اهل ناكل

 ، نارانيد اهنع طقسو نارانيد ىقبف ، نهنم ةدحاو ىنلع قالطلا مقو دقو

 نه نكي نا نمهلاح ءوس ىلا انعجر مث س ريناند ةرشع نهيديأ ف ىقبف
 سبتلا املف ، ءىش قادصلا نم نهل نوكي الغ ى ةريخألا ةدقعلا تابحاص
قادص وه ص نهنيب اهيف ةسمخ وهو ريناندلا ةرشع فصن نهانيطعآ كلذ



_ ٢٨٥ 

 عبرو ثلثو ‘ قادص ثلث نهنم ةدحاو لكل قادص عبرو ‘ قا دص عبرو

 ص)١د ١ ق ٠

 مكح نوكي اذه ىلعف ث تفلتخا وأ نهتاقدص تقفتا قادص عبر لينو

 ىلع قالطلا عقوو ص نهلاوحآ نسحآ ىلع ريناند ةينامث امهل اضيآ نينئالا

 امهنلاح ؟آوسآ ىلعو ص ريناند ةتس ىقبو نارابد اهنع طقسغ ، امهادحا

 ةثالث ىلا مهانددرغ ، ءىش امهل نوكي الو ، الطاب اعيمج امهحاكن نوكي نآ

 ةدحاو لكل امهنيب كلذغ ، قادص عبرو قادص فصن وهو & فصنو ريناند

 اذه ىلع وهف فلتخا وآ قادصلا ىوتسا ث قادص عبر فصنو قادص عبر

 ٠ هللا ءاسث نا

 ٠. ةدختع ق ناتللا فرعن مل اذا اذهو : هللا همحر . ديعس ويآ لاق

 ٠ لاق امكف قادصلا ىف هناغ ةدقع ىف ىتاوللاو

 ، عبرلا فصن ةدقع ىف نيتفورعملا نيتنثلل نوكي هناغ ثاريملا ىف امآو

 ث عبرلا فصن ةدقع ف ىتاوللا ثالثلل ، نيفصت امهنيب نمثلا فصن وآ

 ٠ كلذ نهل ناك نهضعب نيمي ندرأ ناو ص اثالثأ نهنيب نمثلا فصن وآ

كشال هنأ اندحو انآ كلذو ئ ةهسشلا موزلل لاق امكف ة دعل ١ ف امآو



 ۔_ ٢٨٦

 نآ اماو  لطاب امهحاكن لكو 6 هل تاجوزب سيل ثالثلا وأ ناتاه نوكن نأ

 ٠ :ملعأ هللاو ء ةلاحم ال امهحاكن لطاب ناتنتلاو ‘ هناجوز نهنم ثلز)اتلا نوكن

 اهتلطم اهجوزتغخ اهنتلط مث ث اثالث ةنلطم جوزتف هتجوز دقف نمو

 اهجوزنو تقلط ىتلا هذه تخآ ىهو س ةدونفملا هنجوز ةايحب ملع مث ك لولذلا

 ىذلا اهب لخد ناو ت لوألا اهجوز نيبو اهنيب قرفي هنأ اهجوز ىلا تعجرو

 ٠ ناثراوتي الغ امهدحآ تام ناو ، هيلع اهقادص اهلخ اهدري

 اهقلط هنآ اهجوز ىلع ةآرملا تعدا اذا : هللا همحر ء ديعس وبأ لاقو

 تعجر تام املف ث هراكنا ىلع وهو تام نآ ىما كلذ رتني جوزلاو ، اثالث
 ؟ اهجوز نم قالطلا اهاوعد نع ةآرملا

 اهاوعد لبقت الو ، ىوعد كلذ نا : لوق :! فالتخاب اذه ىف ليتق دقف

 ٠ اهاوعد نع تعجر اذا ثاريملا اهلو ، جوزلا ىع

 ريغ جوزلا نع ةلزتعم قالطلا اهئاعدا لاح ف ةآرملا تناك اذا : ىلوقو

 ىلع تيثي مل ، اهاوعد نع تعجر مث 4 جوزلا تام نآ ىلا س هل ةتكاسم

 ٠ جوزلا لام ف ثاريم اهل نكي ملو ث اهعوجر ةثرولا

 . هعم ةنكاس قالطلا جوزلا ىلع اهاوعد لاحيغ تناك اذا : لوقتو

٠ ثاريملا اهل نا تام نأ ىلا اهاوعد ركني وهو ، كلذ هبلع ىعدنو هرشاعتو



 لبقي الو > ةلزتعم ريغ وأ جوزلا نع ةلزنعم تناك ةيعدملا ىه : لوتو

 نكي مل امكو ، توملا دعب ولو ، هلوت ىلا تعجر اذا ثاريملا اهلو ، اهلو

 ٠ ملعأ هللاو ع هنع تعجر اذا اهيلع تبثي ال كلذكغ ، اهريغ ىلع اتباث اهلوق

 تعدا وآ ، تاتيلطت ثالث تعدا تناك اذا : هللا همحر ى رثؤملا وبأ لاق

 وأ ، ضيحلا ف ءطولا لثم ىه ام ةمرحلا تمسو ث ةمرحب هنم تناب .اهنأ

 اهلو ، اهل ثاريم الغ كلذ وه ركنأو ء هنع تلزتعاو ث كلذل ادمعتم ريدلا

 قدصتو ث اهل اميغ قدصت ال اهنأل ع اهجوز اهنع فوتملا ةدع اهيلعو ك اهادص
 ٠ اميلع امين

 ىلع دهشي ملو ، كلذ وه ركنأو ح ةقيلطت اهقلط هنأ تعدا تناك ناو

 0 اهسفن تبذكأم تعجر مث ، كلذ ىعدت ىهو ث هنع تلزتعاغ اهتعجر

 ٠ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو 2 اهل ثاريم الف

 لعفو ، ضيرم وهو ث ثالثلا قالط اهجوز ىلا ةآرملا تبلط اذا ليقو

 قلعت دق قح نم ضيرملا آربآ نم ةلزنمب هذه نأل ، ثاريم امهنيب نكي مل

 تئريو ، هكرت تراتخاف ، هلام ىف قح اهل قلعت دق هذه تناك املغ ، هيلع

 اراتخم اثالث وه اهقلط ناو ءىش كلذ ىف اهل نكي مل ث هنم ةثرولا ىلا

 ٠ ضرملا ىف اهل همزل قح نم رارغلاك هنكل ، ثاريملا اهلغ ع كلذل

 مث ع ناتخأ امهنآ حص مث ، ىرخألا لبق ةدحاو نيتأرما جوزت نمو

؟ ةدحاو قلطي نأ لبق تام



 ناو ص اهمنيب ةدحاو ثاريم امهل ناكو س طايتحالا ى ةدعلا امهيلع ناك

 ٠ ثاريم فصن ةدحاو لك نم هلغ ،.هليق امهادحا وآ امه اتتام

 ىف اهجوز ىلا تعلتخا ةأرما ىف : هللا همحر س بوبحم نب دمحم لاتقو

 ؟ اهثري له ص هيغ تنام ىذلا اهضرم

 هضرم ىق هيلا تعلتخا اذا كلذكو : لاق س اهنتادص اهلو 0 معن : لاق

 5 اهندع ىف تام اذا كلذكو ث هثرتو اهقادص نم ريي هناغ ، هيف تام ىذلا

 4 ليق اميق نآرب هنآ اهأربأ وآ 6 هضرم ف ةحيحص ىهو هنآربآ ١ ذا : لوقو

 ٠ ةدعلا ق اهثريالو هترتالو

 وهو ى اهتلط هنآ هعم رخآو اهدلاو دعب هيلع دمش ةأرما جوزت نمو

 ؟ كلذ ركني

 ء .رثكأ وأ لغ وآ ةتسب كلذ دعب ةآرملا تتام مث ى امهنيب مكاحلا قرف

 هتنبال دلاولا ةداهش زوجنو ث كلذ هنم لبقيال هنأ اهنم هثاريم جوزلا بلطو

 ث ثراولا وه دلاولا ناك ناو ى اهدلاو ةداهشب جوزلا نم نيبتو ص قالطلاب

 ٠ ةأرملا نم هثاريم جوزللو ث لاقت امك وهخ

 ىلع لخديال جوزلا ناف س بألا مم ثراولا وه بألا ريغ ناك ناو

ناك ناف ، هدب ق اميف هصصاحيف ء هئاريم ق بلا ىلع لخديو ك ةآرملا دالوآ



_ ٢٨٨٩ 

 هل ناك نا كلذكو | هسدس ق اجوز ناك ول ام ردقي جوزلا لخد س دسلا يألل

 ح رخآلا جوزلل اهثاريمغ هدنع تنامف رخآ جوزب ثجوزن ناو ح رثكآ وآ لتأ

 . اهنم هثاريم لوآلا جوزلل بذلا مرغو

 ىلع لخدي امناو ث ىبنجآ هنأل ، ةزئاج جوزلل بذلا ةداهش :إ ليقو

 ، هدالوا الو هسفنل زوجتال بألا ةداهسن نأل ڵ بألا دالوأ ىلعو بذلا

 جورفلا ةحاباو س قالطلا ىف تزاج امك ثاريملا نم مهاوس نمل زوجتو

 . جورفلل

 عفن كلانه لخدب نوكي نأ الا س ثاريملام جوزلل هنداهست زوجن كلذكو

 اعفن هدالوأ ىلا وأ هسفنل زيجي اميغ هتداهش زوجت ال هناخ هتداهسنب هيلع

 ٠ هنداهىنتب

 ؟ ائيسث رخآلا جوزلا ثري مل رخآلا جوزلا نه دلو هل ناك ناف : هل ليق

 تبث ىتمو ؤ نيجوز ةآرملا ثرت نأ ميقتسيال :ا هريغو عيبرلا لاق

 ٠ دلولا ريغل مقي هنأل لوألا جيوزن لطب مكحلاب رخآلا

 وه حلطصا لجر ف : مامز نم دمحم نب هللا ديع دمحم وبآ ديق اممو

 ءىرب نآ ىلع « .هتحص ٢ هتلمج نم هنآربآو ئ اهتا دص نم ءىش ىلع هنجوزو

 اهل آربأو هتآربآو هيلع احلطصا ىذلا اهقح عيمج نم هئربتواهسفن اهل

( ١١ ج نئازخلا _ ١٩ م )



_ ٢٨٩٠ 

 جوزلا بلطو ى اهتدع ىف تتام ةآرملا نا مث امهنيب ىذلا عطقناو ى اهسفن

 ؟ اهنم هثاريم

 ناك ولو ك اهسفنب كلمأ ةآرم ١ نأل ح امهنيب ثاريمالو علخ اذه ناف

 ناكل اهسفن اهل آريآو ، دحاو مهرد نم اهجوز تآربأغ ك مهرد فلآ اهتادص

 . ملعآ هللاو س امهنيب ثاريم الو ث اعلخ اذه

 نم تدلو مث تام ناف س قلاط ىهغ ىتجوز تدلو اذا : لاق ىذلاو

 ٠ قالط الغ { دعب

 نود ناك نا اهٹربو 6 .قالطلا عقو دخف هلبت تنام مث تدلو ناو

 ٠ ثالثلا

 قالطك هم نئاب ريغ قالطلا ناك ناف . اعم ةدالولاو توملا ناك ناو

 ىنيجعيف ك اتباث ناك ناو ح امات ثاريملا هلف 6 كلذ لاثمآو ةعلتخملا و ثزالنثلا

 ٠ ملعأ هللاو ، لاكشالل ثاريملا فصن هل نوكي نأ

 ٠ اعم اهنومو نالف ءىجم ناكو % نالغ ءاج اذا :: لاق نا كلذكو

 ق : حلاص نن دمحم نب دمحآ نب ديعس مساقلا ىبآ خيشل دشلا نعو

؟ وه تام نا كلذكو 6 اهتدع ق تنامو 6 اهجوز تآربآ ةآرما



_ ٢٨٩١ 

 توم دنع نآربلا ناك ناو ث ناثراوتي ال امهناف .امهنحص ىف ناك ناغ

 : نيدلاب ال ىأرلاب فالنخالا هيغ ءاج دننف ث امهدحأ

 . علخ ني د موق لاقو ، ناثراوتي الو علخ وه : موت لاغ

 ىه تناك ن : موق لاتقو . امهض رم ؛ف تعثم ث ال امهنآ ١ ري نأل . ناثر اوتي الو

 : هيف فلتخملا وه كلذغ ةضيرملا

 ، اهثري وهو ضرملا ىف هتأربأ اهنأل آ قحنا نم أربي ال موق لاق

 ٠ ملعا هللاو ، هرايتخاو هلعغ كلذ نأل ثري الو قحلا نم أربي ال : مون لانو

 ؟ ضيرم وهو اهآريأ اذا امآو

 كلذ ىه ترانخا ناو 6 ثرتو رارض وهف ةءاسالا نم ناك ن ٠راف

 لوقي نم لوق ىلع قحلا نم رييو س ثرت ال اهناف ، ةءاسا ريغ نم تبلطو
 ٠ ثاريملا هلو هيلع قحللا ناكو 6 "ربب الغ ةتيملا ىه تناك ا ذا

 ؟ لوقلا كلذ ىلع تيملا وه ناك ناو

 مل اذا كلذو ، ةتيمملا ةدع اهيلعو ، ثاريملا اهلو ، قحلا نم آريي هناخ "

 ٠ ةنئاب اهنكل ، اهل ثازيم الخ ةراتخملا امأو ى نآرئلل ةراتخملا ىه نكت
٩ 

؟ تامو اهتتلطغ ء اثالث اهقلطي نآ اهجوز ىلآ تبلط ةآرما ٢ : ليقو



_ ٢٩٢ 

 اثالث قلط نا كلذكو ص اهسفن ىلع رارضملا تلخدأ اهنأل ء هثرت اهنا

 رارضلا لخدأ هنأل س هل ثاريم الو قادصلا هيلعف ، ةضيرم ىهو

 ٠ هقن ىلع

 ملو امهادحا قلط هنآ هيلع ةنيبلا تدهشف ء ناتآرما هل لجر نعو

 ؟ ةقلطملا امهيأ ةنيبلا فرعت

 ٠ اعيمج هاتثرو س قالطلام امهادحا ىلع رقي نأ ليق تام ناف

 دقو ك اهداليم ف ىهو تام مث 6 لماح ىهو هتآرما قلط نمو

 ؟ همدق الا هلك اهدلو جرخ

 جورخ متنسي مل ام اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع اهيلعو هثرت اهنا

 . هلك دلولا

 {]بضق

 لستغت نآ ليق نم تام مث ۔ ضيح ثالث تضاحف هتأ رحا قلط نمو

 ، انيب آرهط ترهط نوكت نآ الا س ايعجر قالطلا ناك اذا هثرت اهناخ

 ٠ هنم ثاريملا كردت ال اهناخ ، ةالصلا تقو تزواج ىنح لسغلا نع تدامتو

:' تلاق نا كلذكو ك اهتدع لحت مل : تلاقو ك اهقلطم تام اذا ةنلطملاو



_ ٢٨٩٣ 

 : ةثرولا لاق نا كلذكو ، كلذ فالخب ةثرولا حصي مل ام اهلوق لوقلاف

 ح اهنم هثاريم بلطو تتام مث ث نيتنثا وأ ةدحاو هنآرما قلط نمو

 ؟ ضيحلاب دعت نمم ىهو تتام ىنح ضقنت مل اهتدع نأ جتحاو

 ى ده اىشب حصب مل ١ ذ ١ رثكأ وآ ةتس الخ ولو 6 ثا ريم ١ اهنم هل ن اخ

 ٠ هنم اهتدع تضقنا دق اهنآ لدع

 اهتيآ فزعي ملو 6 ةدحاو ةتيلطت امهادحا قلطف ث ناتجوز هل ىذلاو

 ق تامغ ىرخألاب لخدي ملو امهنم ةدحاوب لخد ناك دقو ‘ قلط ىتلا

 ؟ ةقلطملا ملعي ملو ةدعلا

 اهب لخدي مل ىتلا امأو ، مات قادصلا اهلف اهب لخد ىتلا امأغ

 نوكيغ ثاريملا امآو ث اهنتلط هنأ حصي مل ثيح امات اهقادص اضيأ اهلخ

 امنا ناك ناو ث ةقلطم اهنأ ملعت مل اهنأ امهنم ةدحاو لك ناميأ عم امهنيب

 لاح ىلع ثرت اهنأل ، نيمي اهب لخد ىتلا ىلع سيلغ ، ةدحاو ةقيلطت قلط
 ، ىرخالل ةدحاو لك تفلح اثالث قلط ناك ناو ث ةدعلا ىف ىهو تام اذا

. ىرخالل ثاريملاف فلحت مل امهتيآو ث امهنيب ثاريملاو



_ ٢٨٩٤٢ 

.. ... 

 ؟ اهيلع لخدي ملو س توملا روضح دنع اثالث هتجوز قلط نمو

 ء حلصي الو كلذ هل سيلخ س ثرت الئل اهتتلط امنا هنأ ملعي ناك ناغ

 ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو ث هنم اهرهمو اهثاريم اهل ىرأو

 ٠ مايآ ةرشعو رهنأ

 ٠ اهيلع ةدع الو 3 امات ثاريملاو رهملا فصخن اهل : لوقو

 رهملا فصن اهل :: لوقو ، اهيلع ةدع الو ، ثاريملاو رهملا اهل : لوقو

 ٠ اهل ثا ريم الو اهيلع ة دع ال و

 ركنن ىهو هضرم ف هتجوز قلط نم : هللا همحر ، هنا دبع وبأ لاق

 ؟ اهتدع ىف هضرم ىف تام مث « اهب لخدي نآ لبق

 تام ىتح جوزت ملو ، هيلع اهسفن تسبح اذا : ءاهقفلا ضعب لاقف

 ةدع اهيلعو . قا دصلا فصن اهلو هتثرو ص اهلثم ةدع ولخت نأ لبق نم

 ٠ ةقلطملا

 ٠ اهجوز اهنع ىونملا ةدع اهيلعو ء الماك رهملا اهلو ثاريملا اهل : لوقو

 لخدي نآ لبق اهقلط مث ، آرهم اهل ضرفي ملو ةآرما جوزت نم : ليقو

؟ ت امو اهي
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 ، اهل ثاريم الو اهل قادص الف اهب لخدي نآ لبق اهقلط اذا : لاق

 ناك ناو > قادصلا فصخ اهلف ك قادصب اهل ىمس ناو ح اهيلع ةدع الو

 ٠ الماك قادصلا اهلغ & اهب لخد

 ز . دق

 توملا هرضح ىتح اهب لخد نكي ملو ث هتآرما قلط لجر ف ليقو

 ؟ آرارض

 ٠ اهل ثاريم الو ح اهيلع ةدع الو الماك اهتتا دص اهل : لاق

 ، ثاريملا اهلو اهقتادص اهلغ هنم تدتعاو جوزتت مل نا : ةديبع ويآ لاق

 فلتخم ىهو ح اهل ثاريم الو ، قادصلا فصن اهلف ، دتعت ملو تجوزت ناو

 ٠ ءاهتغلا اهيف

 ؟ هنم ةدع ف ىهو تامو اهب لخدي نآ لبت ضيرم وهو اثالث اهنتتلط ناو

 ٠ ةدعلا اهيلعو ثاريملاو قادصلا اهلف

 ؟ اهندع تضقنا نآ دعي نم تام ناو

 ٠ اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو ، قادصلا فصن اهلخ

 وهو اهب لخدي نأ لبق هتآرما قلط لجر ف : هللا همحر رباج لاقو

؟ ضيرم
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 اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو قادصلا فصن اهل نا ٠

 جاوزألا نع اهسىقن ثتسيح نا :: هللا همحر .4 بوبحم ني دمحم لات

 ٠ ثاريملا اهلو س الماك قادصلا اهلغ س اهلثم ةدع ىضقنت ىتح

 ؤ ثاريم تجوزت نا اهل نوكي ال نكلو ى اهل عساو كلذف تجوزت ناو

 « اهسفن اهسبحي قادصلا فصن اهل لوقو س قادصلا فصن اهل نوكي امناو

 ٠ ةرراضملا نم وهو && ضرلا ق ناك قالطلا نألو

 : لانت ٣ 6 ءىشب كلذ سيلف 4 قلاط هتجوزغ تام اذا : لات ىذلاو

 ٠ هتجوز ىهو تام هنآ كلذو تاقيلطت ثالث

 تومي ىسع ، اهؤطو هل زوجي الغ س قلاط ىهف تومي موي : لاق ناو

 كلذو 6 هتقلطم ءىطو دق نوكيف 6 هلوأ ق اهئطو ناك دقو 6 مويلا رخآ

 تقو لوأ هيف ناك ىذلا مويلا كلذ لوخد دنع ةليل لوآ ف هنم قلطت اهنأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 بابلا اذه ف :وه امك ثاريملا ماكحأو 6 برغملا ءاشع ةالص

 ء نهفلطف ة وسىن عبرأ هل ناك الجر رآ : هللا همحر “ مشاه معزو

 ؟ تام مث ، ضيرم وهو اهب لخدي مل ةدحاو نهنمو

 لخ دي مل ىتلل رب ملو ح ثالثل ١ نبب عبرل ا » هلل ا همح ر 4 ىسوم مسقف

 . اهيلع ةدع الو اثاريم اهب
2
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 اربخأغ ، ثاريملا اهل : رشبملا نب ديعسو ، نامثع نب ناميلس لانو

 . امهلوق نع كلذ امهدري ملف س ىسوم لوقب

 وآ رارضلا هب ديرآ ڵ رارضلا قالط وه ضيرملا قالط نا : ليقو

 ٠ رارضلا هبي دري مل

 ناغ ، رارضلا قالط مكح بجو ناف ، رارضلا هب دارب ىتح : ليقو

 ، قادصلا فصن اهلو ، ثرت اهنآ بحآو ، ثرت ال اهنا لوقو ، ثرت ةجوزلا

 ٠ هلك قادصلا اهل لوتو

 توميو حص مث س ضيرم وهو اثالث هتجوز قلطي لجرلا ىف فلتخاو

 : ةدعلا ىف

 ٠ حبس هو مشاه نع اذه دجوي &“هثرت ال : لونتو س هترت : لوقف

 ، ضيرم وهو اثالث هتأرما قلط لجر نع : هللا همحر س ديعس وبآ لئسو

 ؟ هثرت له 6 ةدعلا ق ىهو تام مت

 ٠ رارضلا قالط ىنعمل هثرت : ليق هنآ ىدنع اذكه : لانق

 ؟ هثرت له ء تام مث ، هضرم ىف اهندع تضقنا ناغ : تلق

 ٠ اهثاريم ف فلتخي هنا ىعم : لان

؟ ات رن له . ة دعل ١ ف ِ ىه و ت ام مث 6٧ هض رم نم حص ن اف : تلت
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 ٠ اهثاريم ىف اضيأ فلتخي هنا ىعم : لاق

 ٠ هثرت اهنا لانق نم لوقب ذخآ انآ : هللا همحر ، ىراوحلا وبأ لاق

 ؟ هثرت له تام مث ، هتحص دعب اهتدع تضقنا ناف : تلق

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ الو س ىدنع اذكه : لاق

 تام مث ؤ هضرم ف اهتدع تضقنا مث ، ةدحاو اهقلط ناخ :ا هل ليق

 ؟ كلذ دعب

 نيبتي نأ الا هثرت ال اهنا : ضعب لاقف ، كلذ ف فلتخي هنا ىعم : لاق

 ٠ هضرم ىف ناك ولو س اذك وه رارضلا قالط ىنعم

 ؟ اهسفن تراتخا ناغ ء كسفن ىراتخا وآ ىنيراتخا : هتجوزل لاق نمو

 . هيلع عمتجملا وهو ، هيعجر ةقيلطت اهنأ باطخلا نب رمع نعغ

 ناو ؤ ةيعجر ةدحاوف اهجوز تراتخا نا : بلاط ىبأ نب ىلع لوقو

 ٠ ةنئاب ةدحاوغ اهسفن تراتخا

 اهسفن تراتخا ناو ع ةنئاب ةدحاوف هتراتخا نا : تباث نب ديز لوقو
 ٠ ثدالثل اي تفن ام

٠ ةدعلا ءاضقنا دعب وأ ةدعلا ىف توملا ناك ث امهنيب ثاريم ال
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 نآ ىناثلاو ث اثالث اهقلطي نأ امهدحأ : نابرض قالطلا .نم نئابلاو

 اهقلطي نأ لوخدلا دعبو ، .رثكأ وآ ةدحاو ةقيلطت اهب .لوخدلا لبق اهتلطب

 ٠ علخ اهقلطي نأ ىلع هذخأي ث اهنم هضاتعي ضوعب

 ٠ ضوع ريغب ثالثلا نود ةحصلا ف لوخدلا دعب اهقلط نا امآو

 ٠ ناثراوتي امهغ 6 ةدعلا ق ىهو 6 ةجوزلا وآ جوزلا تامو

 هذه ىلع امهنيب ثاريه الف امهدحأ تامو ةدعلا تضتنا نا امآ و

 ٠ ةفغفصعلا

 ص اهجرف ىلا رظني ملو اهسمي ملو ، اهجوز اهب لخد اذا ةآرملاو
 ؟ تامو هنحص ف اهقلط مث ء اهئطو ال و

 مكح ولو 6٧ ةدع اهيلعو 6 هنم اهل ثاريم الو. 6 قادصلا فصن اهلغ

 ٠ هللا نبيو امهنبي اميغ كلذو 4 ناثراوتب الو ء رهاظلا ف كلذب اهيلع

 ء قالطلا ةدع لحت مل ام ثاريملاو امامت قادصلا اهل مكحملا ى امآو

 ء ةحصلا ىف : ضعب لاقو ، ضرملا ىف ملخلا عقو : ةثرولا ضعب لاق ناو

 ٠ ملعأ هللاو ، ضرملا ف هنآ حصي ىتح ؤ ةحصلا ىف وهف

 اثالث هتجوز قلطو 6 افوخم اضرم ضيرم وهو جوزلا آدتبا ١ ذا امآو

 6 ضرمل ا كلذ نم تام مث ء عنص كلذ ق هنجو زل نوكب نآ ريغ نم ١ دنبم

:٠ هثرت ال اهنا لوقو ، هثرن اهنا لوق : نالوق اهيف ةلأسم هذهف



 . ۔ ٠ ٢٣٠ .

 هثرت ال اهنا : لاق نمو ث ةتيمملا ةدع اهيلع بجوي هثرت اهنا : لاق نمف

 ٠ هثرت اهنأ ملعلا لهآ رثكآ لوقو ، قالطلا ةدع اهيلع بجوي

 ؟ اهب لخدي نآ لبق هضرم ف هتجوز قلط نمو

 اهيلعو ث اهقادصو اهثاريم اهلف هثرت الئل اهقلط هنأ ملع نا : ليقف
 . مايآ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةدعلا

 اهتاريم اهلغ ةدعلا ى ىهو تام نا : هللا همحر ت ةديبع ىبآ نعو

 ة قادصلا فصن اهلف اهندع تضقنا نآ دعب تام ناو ت ةدعلا اهيلعو اهقادصو

 ٠ اهيلع ةدع الو ص اهل ثاربم الو

 ن ١ و 4 هنت رو ة دعل ١ 1 ىه و ت ام ن ١ : هلل ١ همح ر ؤ درعس ىبأ نعو

 % هثرت ال : لوقو س هثرت : لوقف كلذ دعب تام مث 6 هضرم ىف اهتدع تضقنا

 . لوقل ١ صعب ف هثرن اهنآ ةدعلا ق ىهنو تام مث 6٧ هضرم نم حص ول كل ذكو

 ٠ ملعأ هللاو ، هثرت ال اهنا : حبسمو مسثاه لاقو

 ةظفل ىف ءاوس نيجوزلا نيب ةنونيبلا هب عقت ىذلا ثالثلا قالطو

 اهقلط مث ؤ اهدر مث ك لبق نم اهقلط ناك وآ ث نيقرفتم نيظفل ىف وآ ةدحاو

 وهف تاقيلطت ثالث ةريخألاب قالطلا لمك ىتمغ س بسحب كلذ لكف دعب نم
 هلكف اهدرب ناك اذا 0 ةريثك نونس ةقيلطت لك نم ناك ولو ح نئاب .قالط

ومس ١ . ٠
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 من 6 اهي لخ دو اهجوزت مث 0 اهتدع تضتنا مث 4 اهقلط اذا كل ذكو

 اهتلطو ك اهب لخدي مل وآ اهب لخدو اهجوزت مث 2 اهتدع تضقنا مث ك اهنلط
 . نئاب وهغ اثالث قالطلا لمك ىتمغ

 هنم تضقناو اهقلط وآ تام مث & هريغ اهجوزتو تدتعاو اهقلط نا امآو

 تاقييلطت ثالث ىلع هئدتبملاك هعم نوكن ذئنيحف لوألا جوزلا اهجوزتو ك اهتدع
 اهيلع لخدو ، اذه ريغ اهجوز ىذلا جوزلا ناك اذا اذهو ع لباقلا ف

 دعب اهجوزتي نآ هل زوجي الغ ص اهعماجيو اهيلع لخدي ملامو ث اهعماجو

 ٠ اثالث لبق نم اهتلط ام

 تام وأ اهقلط مث ، اهعماجو اهيلع لخدو كولمم اهجوزت نا كلذكو

 ة اثااث الوآ اهقلط دق ناك اذا اهجيوزت هل لحي الغ س تدتعاو ث اهنع
 ٠ ملعأ هللاو

, 

 اهدر هل الو ث هنم تنابخغ ، مكحلاب لجر ةجوز قلط اذا مكاحلاو

 كلذكو ، هتعاس نم هنم تقلط نم نيبو اهنيب ثاريم الو ، تيضر ولو

 نيتلأسملا ىف امهنيب درملا زوجي لوقو قح ةجحب هتجوز قلطي نآ مكح نا
. ؟ةاعحمج
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 ز هق

 دقفلا ةدع تضتنا و ٤4 نه دقفي : مكحو آعم ندقف تاجوز عبرأ هل نمو

 ذ نهد دننفب موكحمل نمدق مث ضزمو 5 نهريغ تاجوز عبرأ جوزت مت ؤ اهريغ و

 .8 كلذ ف نيملسملا ماكحأ ىرجت نأ لبق تام مث

 ٠ ملعأ هللاو ، تاجوز نامث نك ولو ك نهنيب نوكي ثاريملاف

 نهنم ةدحاو تقحتساخ ، ةوسن ثالث هتحتو ، تام لجر ف ليتو

 هلام نم نهنم ةدحاو تقحتساو ث ثاريملا نم اهيبصنو قادصلا هلام نم

 قادصأالؤ ثازيملا ةثلاثلا تقحتساو ث هلام نم اهل ثاريم الو ، قادصلا

 ؟ هيلع اهل

 قادصلا اهلغ س ةملسم ةرح ىهف ثاريملاو قادصلا تقحتسا ىتلا امأغ

 ٠ ثاريملا نم اهييصنو
 ريغ باتكلا لهأ نم هخ ك اهل ثاريم الو قا دصلا تقحتسا ىتلا امآو

 ثاريم ألو قادصلا اهلف َ ةمذلا لهآ نم ةينارصن وآ ةيدوهي لب ث ةملسم

 [ ٠ نيتلملا فالتخا لجأل & هنم اهل

 ىهو تامو ث ةيجوزلاب هعم تثكمو اهقتعأ مث ، اهديسل راص قادصلاف

٠ اهدسسىل راص وه لب 6 اهل قا دص الو 6 ثاريملا نم اهبيصن تقحتسا ةرح
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 انمث ناك ةيمذلا نود نبفصن ةرحلا. نيبيو اهنيمي نوكي ثاريملا امآو

 ٠ آاعبر وأ

 لقأب ىرتشملا اهقلط مث ؤ دحآ ىلع هتجوز قالط جوزلا عاب اذا امأو

 ٠ ناثراوتي امهغ ةدعلا ىف امهدحأ تامو { تانيلطت ثالث نم

 : فالتخا هتوبث ىفف ث ةيبصلا هتنبا جوز بألا آراب اذاو

 امهف ةدعلا ىف ةجوزلا وآ جوزلا تام اذا اتباث هاري ال نم لون ىلعغ

 نآربلا كلذو ث امهنيب ثاريم الف زئاج هيغ ىذلا لوق ىلعو ص ناثراوتي

 ٠ علخلا دنع ىذلا

 اذا ةيدغملا ك نآربلا ةلزنمب وه لوقغ ‘ هتنبا قالط بذلا ءارش امآو

 اهلو .% كلذ ف ساانلا رئاسك وهو امهتلزنمب سيل : لوقو 6 هنم اهقلط

 ٠ قادصلا

 وه ئ اهسفن هنم تقلطو . اهجوز نم قالطلا ىه ترتشا ١ ذ ١ امآو

 ٠ ةيجوزلاب ناثراوتي الو ع ةيدغلا ةلزنمب

 ملو & هنم اهسفن تقلطو { اه ديب هتجوز .قالط لجرلا لعج اذا امآو

 ؟ رثكآ وآ ةدحاو ركذن

5 ةدملا ى امهدحأ تام اذا امهنيب ثاريم الو اثالث قلطت : لوقتف



 ن _ ٤ . ٣

 ، ثالثلاب تناب اثالث تقلط ناو ، لوقلا رثكأ وهو ةدحاو قلطت : لوقو

 تامو ، هنم ةحراج الا دلولا جرخ اذا اهلمح دلت ىهو تامو اهتللح ناو

 ىهغ & هلك رخآلا دلت مل امغ رثكآ وأ نادلو اهب ناك ناو ث هثرت ىهف جوزلا

 ذئنيحف س هجورخ متي ىتح هثرت ىهف همدق ولو هحراج هنم تيقب ناو س هثرت

 ٠ ىعجلرلا قالطلا ف اذهو % هئرت ال

 ؟ اهتالط ترنشا اذا ةآرملاو

 ث علخلا ةلزنمب كلذ : لوقو ث هنم اهسفن قلطت ىتح هتجوز ىه : لوقف

 .:ةقوز: نسلا لوألاو تقلطتو

 ؟ قلطو هتجوز قالط عاب اذا جوزلاو

٠ قيفوتلا هبو ملعا هللا و 4 قالطلا نمث نم ذخأ ام در هيلعو هقالط تيذث
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 سرهفلا

 : ثلاثلا بابلا

 ةلماقملا .ىفو ناعللاو فذقلا فو مهتقوحلو دالوذلا ىف

 مهئابآ نيبو مهنيب مكحلا .ىفو مهعاضرو دالوألا ةيطع فو . .

 ىبصلا هب ىنأي.ام ذخآ ىفو هل امو دلولا ىف دلاولا لعف فو.

 . . . . . . . . هانركذ ام هابشأو دبعلاو

 : عبارلا بابلا

 امو اهماكحأو اهيناعمو اهعاونأو ثيراوملا عامجا ىف

 -٠ . . ..... . .... . . . . ٠. اهب قلعتب

 ثيراوملا ضئارف ليصفت ف باب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 رغ ق ب اي ١ ىو ذ ضث ١ م اهسل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لصفخ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ليصفت ث اي ١ ث ايصعل ٭٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 . . . . . . ماحرألا ىوذ ضئارف لبصقفت باب

 . . . . . . . . ضئارفلا ىوذ ةفرعم باب

 . . . . . . ةثرولا ىلع ضئارفلا ةمسق ف باب

 . . . . . . . . ضئارفلا ىف لولا باب

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٤ 

١٩٦ 

١٩٨ 

١٩٩ 

٢.٢ 

٢٤ 

٢.٥ 

( ١١ ج نئازخلا - ٢٠ م )
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 ا ___ صغ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢.٧

 ةقفاوملا باب ٠ 0.1 . 0.00 . . ... . 0 . . ٢.٧

 باسحلا ف برذضلا ةفص ق باب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢.٨

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢.٦٩ ترسكنا ١ ذا لئاسمل ١ حيحص ف باب ٠

 ٢١٢ .. . . . . . . . . . . .. لصخ

 اهنلع رسكنا ١ ذا ددعلا باب

 لصف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩١٨

 هلصأو درلا ةفص بام ٠ ٠ 7 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢٠

١١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ةتسلا لوصألا ةفص باب ٠ ٠ + ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢٢

 ٠ رخآ لحف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢٣

. 

 رخا باد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢0

 ف اب ١ رخ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦

_ 

 ف اب ١ رخ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٢٧

. . . . . . . . . 7 : : 
٢٢٨ 

 رخآ لصخ . .. .. .. . . . . . . . . 1

 ىمدهلاو ىقرخلا باب . . . . . . . . . ٢٦٧ ٨؛

يىثانخلا باسح ىف باب .٠ . . . . . . . . ٢٤٤



. ٣٠٧٣ 

 ٢٥٢ ..ه . .. . . . 0. .. .. . نوقوملا ركذ باب

 ٥٦ . . . . . .. .. .. .. .. ... . ةقفاوملا باب

 : سماخلا بابلا

 كلذ ماكحآو ةقلطملاو قلطملاو ةجوزلاو جوزلا ثاريم ف

 ٢٦٤ . . . . . ..... . . .. .. لصخ

 ٢٧٤ . . . . . . . . . . .. .. .: لصخ

 ٢٩٢ . . . . . .. .... .. . . ... ل۔۔صغ

 ٢٩٤ . . .. . .. .:. :. ". > . . . ل صغ

 ٢٩٥ . .. . . . . .. .... . . .. .لصخ

٠×٢٦ ٠ 

 باتك نم رشع ىناثلا دلجملا ىمتنا

 ( نداعملا نويعو نئازخلا نونكم )
 هلوآو رشع ثلاثلا دلجملا ىلاعت هللا نوعب هيليو

 سداسلا بابلا

 ثوروملا رارقا ىفو دالوألا ثاريم ىف

 انقغوو اناده نآ هلل دمحلاو

قلخلا نسحآ ىبنلا ىلع مالسلا و ةالصلاو



 ١٩٨٣ ةنسل ٤٥٦٤ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




