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 لوالا بابلا

 هركأ اذا ىلولا ىفو هبف بيغرتلاو حاكنلا ركذ ىف

 طورشلا نم ءىش ىفو هدر زوجي نمو ادحأ جوزب نأ

 نم تادلاولا مزل اميفو ةأرملا اضر ىفو داهشالاو

 ٠٠٠ ىناعملا نم كلذ ريغو ةرجالا ىفو عاضرلا

 : عرشلا نايب باتك نم

 مهالوآ نا هتلخ ىلع هب داع امو ، هقحو هللا ةمحر نم نأ اوملعأو

 ع امارحو الالح مهل نيبو امالس مهل عرشو ث اماركا مهلضفأو ، اماعنا

 مهكلم نا ث آرايتخاو مهل هللا نم ةمحر ث اماحرأو مهسفنأ نم ًآجاوزآو

 ، روسلا اهتنيب دق ةطيحم هللا نم قئاثوو ي ةطيرسنو دهع ىلع ي ارارحآ مئارك

 اهعبتا نمل ى رذي امو كلذ نم لماعلا ذخأي امو ى رصبلا لهأل رونلا اهحضوأو

 تانج اهيلع هلو س ميلس ايندلا ىف اهب وهف ، ىوهلا اهنع هب لمي ملو ، اوس

 ٠ ميعنلا

 كرابت هللا لانتو 6 آدرو هل رانلا تناكو ئ ادح اهيف ىدعت نم امآو

هنآ كلذو ) عابرو ثالثو ىنئم ءاستلا نم مكل باط ام ا وحكناغ ( : ىلاعتو



٦ 

 ىبنلا اولأسف ك نهنيب لدعي ال ، رشعو نامث ءاسنلا نم مهدحأ تحت ناك

 ملو ، كلذ نم مهل لحي ام ث ىماتبلا ةطلاخم نع ملسو هبلع هلما ىلص

 متفخ ناو ) : ةيآلا هذه تلزنغ ث ءاسنلا رمآ نم مظعأ وه امع هولآسي

 عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناغ ىماتيلا ف اوطستت الأ

 ٠ ) ةدحا وف اولدعت الآ متفخ ناف

 ةدحاو ىف اونسحت الآ متفخ ناف ىنعي ( مكناميآ تكلم ام وأ ) : لانت مث

 نآ لجرلا ىلع كلذ مرحف ( اولوعت الأ ىندأ كلذ ) دئالولا نم اهوذختاف

 لهآ ءاسن نم وآ س رئارحلا تاملسملا نم نهجوزتيو عبرآ نم رثكأ ج وزت

 ءاسنلا كل لحي ال ) : هيلع هللا لزنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا الا باتكلا

 . ( كنيمي تكلم ام الا نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نمنهب لدبت نأ الو دعب نم

 ةآرماو ( : اضيأ هل هللا لانتو 6 جاوزألا نم عست هلو 6 ١ ذهب هللا هرمأغ

 نم كل ةصل اخ اهحكننسي نأ ىبنل ١ دا رآ ن ١ 6 ىبنلل اهسفن تيه و نا ةنمؤم

 كلذكو ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل تزاج امنا ةبهلاف ) نينمؤملا نود

 ٠ هربغ ىلع ١ دبأ اما رح نك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ

 لزنأغ س هيلع كلذ دتسثاغ ، هدعب نهذخأ مهنم ركذ نم ركذ هنا : ليقو

هدعب نم هجاوزأ اوحكنن نأ الو هللا لوسر اوذؤن نأ مكل ناك امو ( : هللا



 ىلص هللا لوسر لاقو ء نيملسملا ننس نم حاكنلاو : ةلاسم ده

 . « حاكن نم هللا ىلا بحأ مالسالا ىف ىبن تيب نم ام » : ملسو هيلع هللا

 نع بوبحم نب دمح نب ريسثب نع مكحلا نب ديعس ظفح : ةلاسم هه

 : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور : لاق رقصلا نب نازع

 ٠ « ريسيلاب منقأو اماحرأ قترآو اهاوفأ بذعأ نهنا راكبلا اوجوزت »

 . عامجلا وه عضبلاو ٠ « ريسيلا عضبلاب عنقآو » : هريغ نمو

 اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اب ) : ىلاعتو كرابت هللا لاننو : ةلأسم ه

 ىبنلا باحصآ نم ةرشع عمتجا ليق هنآ كلذو (إ مكل هللا لحآ ام تابيط

 نب نامثع راد ف دوعسم نباو رمعو ركب وبأ مهنم ملسو هبلع هلا ىلص

 ، نابهرلا نم اونوكي نآ ىلع مهيآر قفتاو س اوكبو ةمايقلا اوركذف ، ناوفص

 اوعطقي نآ اومهو ء عامجلا و سابللاو ماعطلا تايبلح مهسفنأ ىلع اومرحو

 ىلص ىبنلا كلذ غلبغ ، ضرألا ىف اوحيسيو ، حوسملا اوسبليو مهريكاذم

 لاتتف ؤ اوتترفت اوناك دتو ء ناوفص نب نامثع لزنم ىتأغ ملسو هيلع هللا

 بذكت نأ تهركف « ؟ هباحصأو نامثع نع ىنغلب ام قحأ ». : نامثع ةآرمال

 نامثع ناك نا : تلاقف ؤ اهجوز ىلع ىدبت وآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ قدص دقف كربخأ دف

، ىلصآ و مانأو ڵ برشآ و لكآ ىنا ءاج اذا كجوزل ىلوق » : اهل لاقف



٨ 

 ءاج املغ « ىنم سيلف ىتنس نع بغر نمغ ع ءاسنلا ىتآو س رطفأو موصآو

 هذه تلزنو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرك ىذلا نع اوعجرغ هتربخأ

 اودتعت الو مكل هللا لحآ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : ةيآلا

 ٠ ريكاذملا اوعطقت الو ى الالح اومرحت ال : لوقي ( نيدتعملا بحي ال هللا نا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس حيجن نبا لان : ةلاسم ده

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو « انم سيلغ حكني ملغ حاكنلا ىلع ردق نم » : لوقي

 ةفيذح لاقو « ةنجلا ف هتجوز ايندلا ىف هنجوز نمؤملا » : لاق ملسو

 ء ىجوزتن الف اهيف انعمتجا نا ةنجلا ف ىتجوز ىنوكت نأ ىتدرأ نا : هتآرمال

 هللا ىلص ىبنلا جاوزأ هللا مرح كلذلغ ، ايندلا ف اهجاوزآ رخآل ةأرملا ناف

 ٠ هدعب دحأ نهجوزتي نأ ملسو هيلع

 انم ةأرملا ، ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : ةبيبح مآ تلاقو

 رنخت» : لاق ؟ نوكت امهيأل ؟ اهاجوزو ةنجلا لخدتف ناجوز اهل نوكي

 ٠ » ةرخآلاو ايندلا ربخي قلخلا نسح بهذ ايندلا ف اهعم ناك اقلخ امهنسحأ

 ء ١ دوس ( : لاق ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم وبع

 : رمع نعو٠ دلو الف دلي مل نم : لوقت برعلاو « رقاع ءانسح نم ريخ دولو

 نا ( : ىلاعت هلون دعب هايلا ريغ نم ىنغلا سمنلي نمم زجعآ تيأر ام

ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو ( هلضف نم هللا مهنغي ءارقغ اونوكي



_ ٩ 

 ةربهش جوزت ال » : لاق ٠ ال : لاق « تجوزتأ » : ةثراح نب ديزل لاق هنأ

 فرعأ اه هللا لوسر اي : ل انت اتوفل ال و ؤ ه ردنه ال و ؤ ه ربهن ال و ؤ ٥ ربهل ال و

 ٠ اگي سنت م ث تلق امم

 ء ةلوزهملا ةليوطلاف ةربهللا امأو ع ةيذبلا ةقرزلاف ةربهشلا امآ » : لاق

 توفللا امآو 6 ةميمذلا ةريصقلاغ ةردنملا امأو 6 ةريدملا زوجعلاغ ةربهنلا امآ و

 ةقلطمب جوزتغ اركب جوزت اذا : ليق هريغ نمو : ةلأسم ده

 ٠ ملعأ هللاو ، ؤفك ريغ ىلا ىنكرت دقل انالف هللا محر : لوقت ةتيمملاو

 ةآرم ا حكنت ( : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لانو : ةلأسم وبع

 » نيدل ١ تا ذب مكيلعف اهبسح وآ اهلام وآ 6 اهلامج وآ اهنيدل : لاصخ عبرأل

 اويلطا » : لاقو « ةحلاصلا ةجوزلا ايندلا ف دبعلا ىتوأ ام ريخ » : لاقو

 ٠ « حاكنلاب ىنغلا

 ٠ ال : لاق « ؟ ةجوز كلأ ليضف اب » : ليصفل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 نيرق ناطيشلل ناك نا ليضف اي » : لاق ٠ ال : لاق « ؟ ةيراج كلأ » : لاق
 : عادو نب فاكعل لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هنع ربخ فو « هنيرت تنأغ

٠ ال : لاق « ؟ ةيراج كلأ » : لاق ٠ ال : لاق « ؟ ةجوز كلآ فاكع ايب »



. ١٠ 

 ناوخا نم نذا تنأف » : لاتق ٠ معن : لاق « ؟ رسوم حيحص تنآو » : لاق

 انم نوكت نآ اماو س مهنم تنأغ ىراصنلا نابهر نم نوكت نأ اما نيطايشلا

 نوءربملا كئلوأ نوجوزتملاو مكبازع مكرارش حاكنلا انتنس نم ناغ

 : هرصب بهذ دق ناكو ى سوأ نب دادس لاقو ٠ ثيدحلا ركذو « نورهطملا

 ٠ ابزع هللا ىقلأ الأ ىناصوآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناغ ىنوجوز

 هللا لوسر لاقت : تلاق اهنأ مالسلا اهيلع ةشئاع نعو : ةلأسم ه

 « مهيلا اوحكنأو ءافكألا اوحكناو مكفطنل اوريخت » : ملسو هيلع هللا ىلص

 رظنا » : لاقو س « ساسد قرعلا ناغ مكفطنل اوريخت » : لاق عضوم و

 ٠ « كدلو مضت نيآ

 زاجعألا تاوذب مكيلع »: ملسو هيلع هللا ىلص لانو : ةلاسم ذهب

 ةآرملا جوزتي نأ مكدحأ دارآ اذا » : لاق هنأ هنع ىورو « ادالوأ بجنأ نهناف

 نوكي نأ ىنعي مدؤي : هلوق « امهنيب مدؤب نأ ىرحأ هناف اههجو ىلا رظنيلف

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق : لاق كلام نب سنأ نعو قافتالاو ةبحملا امهنيب

 ٠ « ةنالفلل انالغ نا ءامسلا نم دانم ىداني ىتح ناجوزلا عمتجي ال »

 ببح » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو : ةلأسم ده

 ٠ « ةالصلا ف ىنيع ةرق لعجو بيطلاو ءاسنلا ىلا

 : لفنلا باب نمو : ةلاسم هدج

٠ ؟ ربصلاو ةيبوزعلا وأ سامتلالاو جيوزتلا ؟ لضفأ ام : هل تلق
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 اجر ناو ، لضغآ جيوزتلاف تنعلا هسفن ىلع فاخ اذا هنا ىعم : لاق

 ٠: لضفأ ناك هترخآ رمآ ىلع ردقأ كلذ نع هغرفت ناكو ةمالسلا

 ٠ عرشلا نابب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ةليوط هل ةلأسم نم ىدنكلا دمحأ ني ديعس خيشلا نع : ةلاسم ده

 بلط ىف ىعسلاو ث جرفلا ناصحا الا جيوزتلاب داري سيل هنأ ىخآ اي ملعاو

 ةوسكلاو ةقفنلاو رهملا نم هيلع بجي ام ءادأ ىلع ارداق ناك اذا دلولا

 هلفن ىلع نمأيو س لالح بسك وأ ، لام لضف نم ناسحالاب ةرشاعملاو

 نع هسفنب جرغلا ناصحا هنم دارملا سيلغ الاو ، تاهبلا ف لوخدلا نم

 عيمج ةفلاخم نع هسفن ةنايصو هنيد ناصحا ىلع بجاولا لب ث مثأملا

 ٠ هلل ١ نب د

 ىنح احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسدل دلو { : ىلاعنو كرابن هللا لاق دقفو

 الالح اجيوزت دجي ىتح ربصلا مازتلا هيلع بجا ولاف ( هلضف نم هللا مهينغي

 ريغب ىنزلا نع هجرف نصحأو مدع ناو ، هيلع بجي ام ءادآ ىلع راداتت

 ٠ هيعاودو ثنعلا نم ملسو 6 جيوزن

 ملعلا ةبلطل غ رفأ و ، رخآ رمأ ىلع جيوزتلا نم هل ردقأ ةيبوزعلا تناكو . .

فاخو ء هقاشع نم ناك نا دهزلا ةقناعم ىلع هل رسيأ و 6 هبالط نم ناك نا



_ ١٢ 

 هيلع دادزيو هب هللا هدبعت امب مايقلا نع هيلع دلوتي امو ، جيورتلا نم
 ث لايعلا رمأب مايقلاو باستكالا ضئارف

 ىلع جيوزتلا كرتو ةيبوزعلا نآ انعمغ ث هيلع بجي امم ريصقتلا فاخيو

 & لايعلاب مايقلاو ى دلولا بلط ىف ىعسلا ناك ناو ث هيلع رسيآو هل لضفأ اذه

 ، هلدع لهجي الو ، هلضغ ركني ال هللا لضف نم ءاغتبا ضرألا ىف برضلاو

 ةليضفلا ىلع كلذ لك جرخي ناك اذا ث هلك كلذ نم لضفأ ملعلا بلط ناك

 اغالتخا هيف ملعن ال اممو ، ملعلا بلط نم لضفأ ائيش ملعن الو ء لفنلاو
 ء هيلع ردق نمل بحتسملا لفنلا ىنعم ىلع جرخي جيورتلا ف لوخدلا نأ
 ٠ مزاللا ضرفلا ىنعم ىلع ال

 ريثكت ىنعم ىلع ع دلولل ابلطو تنعلا نم ارارغ هب داري ناك اذا كلذو

 غولبلاو تاوهشلاب ذذلتلا ىنعم ىلع ال س ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ

 بجاولا ءادأ ىلع ارداق ناك اذا دالوألاب رخافتلاو ، تاذللاو ىوملا ىلا

 مزاللا ٠

 ةنتفلا فخب مل اذا ءرملا : فالخلاو قافولا لهآ نم رثألا ءاج دقو

 5 هترخآ رمآ ىلع هل ردقأ كلذ كرت ناكو ث جيوزتلا كرت نم هسفن ىلع تنعلا ف

دحأ ساقي الو هسفنب فرعأ ءرملاو ع جيوزتلا نم هيلا لضغأ ةيبوزعلا تناك



١٣ 

 هب موقت امو س هسفنل رظني نآ ءرملا ىلع امناو ، لفن الو ضرغ ف دحأ ىلع

 ٠ هيلع حلصتو

 قوقح ف ريصقتلا فاخيو ، بساكملا ف ةوق الو لام هل نكي مل نمو

 & بساكملا لبق نم تاعبتلاو نامضلا دلوتو دابعلا قوتحل عييضتلاو ك هللا

 لوخدلا هعسي الأ هيلع باجأف ؤ هيف طروت امم ضوهنلاو جورخلا هيلع رسفيو
 ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناو ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق دتو ، جيوزتلا ف

 كلذ مكناميآ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت الآ متفخ ناغ عابرو ثالثو ىنثم

 . ( اولوعت الآ ىندأ

 ثالثلا وآ عمجلا ف نيجوزلا نيب لدعب الآ فاخ نم نأ ليوأتلا ف ءاجغ

 ةدحاولا ىلع اولدعت الأ متفخ نا مكناميآ تكلم اه وأ ، ةدحاوغ عابرلا وأ

 ، بساكملا لبق نم اوكله قلخلا نم ريثكو ، مكيلع اهل بجي اميف ءاسنلا نم

 بجي ام ىلع تايرذلاو تاجوزلا قوقحب مايقلا كرت نم كله مهنم فنصو

 لاومألا ةنتخ انملعو ث دالوألاو جاوزألا ةوادع هللا انرذح دتو

 مكجاوزآ نم نا اونمآ نيذلا اهيآ اي ( : لاقغ زيزعلا هباتك ف دالوألاو

 هللا ناغ اورفغتو اوحفصتو اوفعت ناو مهورذحاف مكل اودع مكدالوآو

0 ) ميظع رجأ هدنع هللاو ةنتخ مكدالوآو مكلا ومآ امنا ٠ ميحر روفغ



 ۔_ ١٤

 نم هللاب ذوعن ث رانلا ف هتوادع ببسب ترج اذا نم ىدعأ ودع سيلو .

 ازجاعو ، اريقغ ءرملا ناك اذا لاح لك ىلعو س راوبلا راد ىلا ريصملا نمو رانلا

 سيلو ث تنعلا هسفن ىلع فاخ ولو س جيوزتلاب رمؤي الغ بساكملا نع

 هللا ثدحي ىتح ض مئالا ىف لوخدلا نع امزال ريصلا هيلعو ء مثالا ف رذع هل

 ملصلا دعب ءاسنلا نم هب ىضر نم الا هلضف نم هللا هنيعي وآ ، ارمأ هل

 هلاوحأب ٠

 ايوق ايوس ةرم اذ ناك وأ ؤ لاملاب دجو ىلع جيوزتلا ف لخد نم امأو

 ، بساكملا نع هاوق تفعضو هلاه بهذ مث ، ضرألا ىف برضلا ىلع ارداق

 امزال هيلعف س اهنع زجعو ث ةقفنلا هنم تبلط مث . ةأرملا اضر ىلع ج وزت وآ

 ىلا هبلع بجي امب اهل ةنونيدلاو قالطلا وأ ربصلا هتجوز ىلع ضرعي نأ
 . هروسسبم

 هفلكي الو 6 مهل هدوهجممي ىعسلا هملعغ %ڵ فاعض ةيرذ اهنم هعم ناك نا و

 ٠ ةقاطلا قوف هللا

 ناكو س تنعلا هسفن ىلع فاخ نمل جيوزتلا ىف بيغرتلا صخ امناو

 نسحو ةقفنلاو ةوسكلا نم هيلع بجي امب مايقلاو ، رهملا دقن ىلع ارداق

ىلع دقعب نأ رمؤي ملو ، لايتحا وآ لام نم ، تايرذلاو تاجوزلل ةرشاعملا



 ۔ ١٥

 . { نامزلا لهآ ماوع لعفي امك س هئادأ ا ىلع ردقي ال وأ رهمب اجيوزن هسفن

 مهب لاطغ & اهودع لاتق ىلع تجرخ نيملسملا نم ةيرس نآ ىوري دتو

 ، مهيلع مهناوخا علطاخ ث ةيبوزعلا مهب ترضو ك ةقثلا مهيلع تدعبو رفسلا

 ةملسملل مهنم دحاولا ضرعب ن أ مهورمأخا ، مهيلع قسثو ، كلذ مهنزحأف

 بغرت ملغ ؤ اهيلع اهجوزتي بسحأ امف ى مهارد ةرشع ردنت ىلع ةفيفعلا

 : ٠ نهنم هللا ءاسث نم الا ، ليق اميف مهيف ءاسنلا

 ملو ؤ جيورتلل ةرورضلا مهتمزلآو ث ةيبوزعلا مهيلع تتش فيك رظناف

 ردقي امب الا ٦ ىلع جيوزتلا اودقعي نأ مهسفنأل اوصخري

 ىلع ربصلا مهوفلكو ّ مهدارم مهل رسيتي ملو س هنم جورخلا نوجري ام

 ريثكت لضفب انم ملعأ مهو 5 اهب مهسفنأ ىنفت نأ مهيلع اغوخ ةيبوزعلا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ

 ةقفن ىلع ارداق 4 الجآو الجاع رهملا ميلست ىلع ١ رداق ناك نم امآ و

 فاخيو ، تنعملا هسفن ىلع فاخيو ، هيلع اهل بجي امو ث اهتوسكو ةجوزلا

 ةداعلا ق فرعب ام ىلع عيمجلل هيسك في مل دالوأ وأ اهنم دلو هل ثدح نا

 . ءاسنلا نم ةيراجلا

هسفن نم رثكأب موقي ال هبسكو هل ام ناو ث ندمب نهنم رثكألا نا



_ ١٦ 

 سيل هنأل ، ةريبك وأ ، دلت ال اميقع ةأرما جوزتي نآ اذهل ىغبنيف ، هتجوزو

 ٠ هسفن كالهلا هيلع فاخي امب هريغ ىيحي نأ هل

 لكوتو ، هبلع بجي امل ءادألا داقتعا ىلع ادولو ةأرما جوزت اذاو

 اذا اجرخم هل لعجيو س بستحي ال ثيح نم هقزري نأ هاجرو ع هللا ىلع

 ىلع هللا قلخ نم دحأ قزر لعج نأ لضفلاو رجألا اجرو ، هعاطآو هاقتا

 نا اذه ىلع ةمالسلا هل وجرنف ، ءىش ى هللا رمأ فلاخي ملو ، هيدي

 ٠ هللا ءاش

 جوزت اذاغ ي ربلا ىف ىشمي هنأك دعب جوزتي مل ىذلا نا : لثملا فو

 ةنيفسل ١ ترسكنا دخ ناك ١ دالوأ اهنم دلوأ ١ ذاغ 6 رحبلا ق ةنيفسلا بكر هنأك

 بكر وآ ، ةردقلا عم مهتنوئم نم ائيش رصق ناخ ي رحبلا ف حبسي راصو

 ٠ كلهو قرع بسكلا لبق نم امثأم

 راصو ع هتنيفس ترسكنا نم ىلع فوخلا نأل ، لقعلا ىف حيحص اذهو

 فوخلا نم رثكأ ، هل لحاس ال رحب ىف حبسي :راصو ث لابجلاك ج وم هب بلعي

 ، فوخلا نم رثكأ ابكار ناك نم ىلع فوخلا و س ةنيفسلا ى ابكار ناك نم ىلع

 ىراربلاو زوافملا ف ناك نم ىلع فوخلاو س ىراربلاو ربلا ىف ناك نم ىلع

 لاقيو ، ةنصحملا نوصحلا ف هسفن انصحم ناك نم ىلع فوخلا نم رثكأ

 ٠ هنيد نصحأ دقف جوزت نم

{ ةسصالملاب هنافوط نكس دقف ، ةيمولغلا قبش هب ناك نم ، حيحص وهو



_ ,١٧ 

 & مثالا نم اباب هسفن ىلع قلغيي نم فيكغ ، لامحألا لقث نم هلمحت ام نكلو
 اذا رخآلا نم دشأب كالهلا نم ءىش سيلو ث ةكلهم ىرخآ اباوبأ اهيلع حتفو

 نصحي نأ ءرملا ىلع لب ، كالهلا نم هللاب ذوعن ، كالهلا ىلا ىدؤت اهلك تناك

 صحفتيو هسفن ىلا رظنيو اهنطابو اهرهاظ رازوألا عبمج نع هزرحيو هنيد

 ٠ هلمح قيطي ال ائيش اميلع لمحي الو ، اهلاوحأ

 اذا جيوزتلاو ، زجعأ هريغ لمحل ناك هسفن لمح نع ازجاع ناك نمو

 ، ةليضفو ةليسو هيف لوخدلاف هكرتف هررض فاخي الو س هعفن ىجري ناك

 ه هعفن ىجري ال ناك اذاو { ملسأ هكرتف هررض فاخيو هعفن ىجري ناك اذاو

 فاخي الو هعفن ىجري ال ناك اذاو س بجاو هكرتف هررض فاخيو

 لاغتشا نيعي ال امب لاغتشالاو ع ىنغي ال .امب لاغتسثا كلذخ هررض

 ءاودلا ةلزنمب كلذو ث ىلوآ هكرتغ س نيرادلا ىف ضقن كلذو ، ىنغي امع

 ةمأ ءاود لعجي ملو ع لالح ءاودب الا ءادلا لازي الو ع ءادلا الا هب داري ال

 ٠ مارح نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ةنتغ دشأ ىتمأ ىلع كرتأ ملو » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانت دنو

 تنعلا مئالا لبق نم افنص صخي كلذو ث ةميظع نهب ةنتفلا نأل « ءاسنلا نم

 سواسولاو ، سفنلا ثيدحو عمسلاو رظنلاو ع هب ىلتبا نمل ىنزلا لبق نم

 ٠ سنئنالاو نجلا نم ةيناطيشلا

( ٦ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ .١٨ _ 

 نم نهل بجي امو س تاجوزلا لبق نم لاجرلا نم رثكألا اضيآ معنو

 ميلعتلاو بدألاو حالصالاو تارشاعملاو تانؤملاو تاوسكلاو تاقفنلا .

 ء مهل ةيبرتلاو مهب مايقلا نم دالوألل بجي امو ، بحتسمو بجاو نم

 ء مهظفحو مهميلعتو مهبدأ و مهحالصاو مهنوسكو مهل ةقفنلا ءارجاو

 حرفلاو مهدقف دنع نزحلاو ربصلاو ، مهنم ىذألاو قاشملا لامتحاو

 دلوتي كلذ لكو ص رفكلاو نايغطلا نم مهنوقهري امو س مهداجيا دنع راضلا

 نم نا ) : ىلاعت هللا لوقل اتيدصت لاجرلل ءاسنلا ةنتف نم لسلستيو

 . ( مهورذحاف مكل اودع مكدالوأو مكجاوزأ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دب

 اهجرخي « ةرجاهملا ىبا رعألا حكني ال : لاق سابع نبا نع ةمركع نعو

 نآ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع لصاوو رمع ث ةرجهلا ضرآ نم

 جوزتي نكلو 4 ةرجاهملا ىبا رعألا ج وزتي الو ىبا رعألا فلخ ةرجاهملا ىلصت

 ٠ « ةيبارعألا ىرجلامهملا

 بسحأ امغ اهجوزتي نوكي نأ اماف ، بدآ ىهن نوكي نآ هلعل س هريغ نمو

 ٠ ةمرح الو ةقرغ ىل ا كل ذي غلبي هنآ

 ، ودبلا ضرآ ىلا ةرجاهملا جرخي الئل كلذ امنا معن : لاق ع هريغ نمو

 نم كلذ سيلو 0 ودبلا ىف هتمرح لزني نأ ملسمل سبلو ث افجلا ركني هنأل

٠ انجلاو ودبلا ىلا راصمألا نم اهجرخي نأ اهقح بجاو



 _۔ ١١٩

 ىلص هللا لوسر نأ ىبأ ىنربخآ : لاق ةورع نب مشاه : ةلاسم دج

 عبس وآ : عيكو لانو س نينس تس ةنبا ىهو ةسنتئاع جوزت ملسو هيلع . هللا

 ثبلو : لانق ، كلذ لثمب ءاطع نع ، نينس عست ةنبا ىهو اهب لخدو ، نينس

 ىنامث ةنبا ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوتو ث نينس عسنن اهعم

 ٠ ةنس ة رشع

 ىنب اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم د

 ريخو اهريخ كلآسآ ىنإ مهللا » : لانق مث اهتيصانب ذخأ هئاسن نم ةأرملاب

 + « هيلع تلبج ام رثو اهرش نم كب ذوعأو & هيلع تلبج ام

 رتيو قادصب جوزتي نأ لجرلل زوجيو : ريسب لاق : ةلآسم دهج

 ٠ هل لام ال نأ

 ؟ هنع ىضقي نآ هللا ىجريو ص هيلع ام ضقي ملو تام ناف : تلق

 ٠ جوزلل نادي نآ لصألا ف هل نآ الا ءعىش هيلع سيل : لاق

 : ليقو ، قلطملا مكح ىلع ىعم جرخي وه اذه ليتق دت : ديعس وبآ
 ، ةرورضلا هسفت ىلع فاخي وآ ، تنعلا هسفن ىلع فاخي نآ الا كلذ هل سيل

 ٠ جيبو زتل ١ ق ىدنع ح رخي اذه و ؤ هننتفن وآ هتوسك ق ال هنلوع ىلع وآ

مكحي الو ح اكنلا ف نبمي ال هنأ ىعم : ديعس وبآ لانو : ةلاسم وجا



_ ٧٢٣٠ 

 سيل ليق هنآ عم بسنلا كلذكو ث هلوق ىنعم ىلع 2 ةنيبو رارماب الا هيف
 . ناميا هيغ

 ، كلذ وه ركنأو & اهجوز هنأ لجرلا ىلع ةأرملا تعدا اذاغ : هل ليق

 تيلط اذا كلذ ىلع :ريجي له اهقلطي نأ اماو . هرقب نأ اما ةآرملا تبلطو

 ؟ كلذ ةآرملا

 . ىعم اذكه : لاق

 ؟ قلطي وأ ارقي ىنح سبحي له س قلطي ملو رقي مل ناغ : هل ليق

 رقي وأ قلطي نآ الا ىدنع ةياغ هسبحل سيلو س سبحي هنا ىعم : لاق

 ؟ كلذ ىه تركنأآو هنجوز اهنأ ةأرملا ىلع اعد ١ ذا لجرلا كلذكو : لاتقو

 ٠ ةنيبلا هيلع نأ ىنعمف

 مهيلع انضرف ام انملع دت ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق هنعو : ةلاسم د

 : لانت هنآ هللا همحر رثؤملا ىبأ نع ىورب امم اندجو دقغ ) مهجاوزأ ق

 جوزلا لوبقو ، ىمسم قادصب ىلولا جيوزت مهجاوزا ف مهيلع ضرف ام
 . هانعم كلذك وهو اندجو ام اذهف س جيوزتلاب ةآرملا اضرو جيوزتلل

 ح اكن لك ( : ل انق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تيث دقو

« جوزتمو نادهاسشثو ىلو : حافس وهف ةعبرأب نكي مل وآ ةعبرأ هرضحي مل



_ ٢.١ 

 تيثي ال » هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبث كلذكو ، جوزلاو : لان وأ

 مكح دقغ ( هربغ وأ ابآ ناك اهنم اضرب الا اهيلو اهجوز ولو ةأرما ىلع خاكن

 كش ال امي حيحص ء ث اذهف .{ انغلب اميف ملسو هيلع هللا ىلص كل ذب

 ٠ هيغ انعم

 ٠ نيلمسملا نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن الو

 نع هنين عطقب نأ نمؤملل زوجي ال هنآ تعمس هنعو : ةلاسم م.

 ٠ ةنسلا نم هنأل ى كلذ ى ةينلا عطق نم رافغتسالا هيلعو ع جيوزتلا

 ؟ جوزتي نآ ىصخلل زوجب له : 7 : ةلأسم و.

 ىلع ةآرملا تمدقت دقو ء حاكنلا زاج ىلولاو ةآرملا تيضر اذا : لاق

 ٠ عامجلا ىلع ردغب الآ هغرعن رمأ

 ؟ اهعامج ىلع ردقي ملو اهتلط مث ةأرما جوزت ناف : تلق

 ، هديب هسم وأ اهجرف ىلا رظن هلعل رهظي ناك نا قادصلا اهل : لاق

 نا قادصلا فصن اهلف ارتس اهيلع ىخرآ الو ، اباب اهيلع قلغأ نكي مل ناف

 & اهنم كلذ ىلع ردقأ ملو اهعماجآ مل تقدص : لانتو ، اهعماج مل هنا : تلاق

 : لاق ٠ لزني مل وأ ءاملا لزنأ ، عامجلا نم ةدملا امنا ، اهيلع ةدع الف

٠ ثاريملا اهلخ اهتدع ىضقنت نأ لبق تام مث ةدعلا اهتمزل اذاو



_ ٢٢ .. 

 وآ هدبع هتنبا جوزي نأ لجرلل زوجي له : هتلأسو : ةلاسم هب

 :؟ هريغ دبع

 ٠ كلذ زاج هريغ دبعب اهجوز ناو خ هركيف هدبع امآ : لاق

 دقو ث اهجوزل لحن له & بألا كله مث هتنبا هدبع جوز ناغ : تلت

 ؟ كلم هيغ اهل راص

 ح اكنب اهجوزتي نأ اهل ناك هقنعآ ناف ف هيلع تمرح هكلمت نيح ال : لاق

 ٠ دبدج رهمبو دبدج

 . ىصخملا ةنصحملا هركي ناك هنأ باطخلا نب رمع نعو : ةلاسم ه.

 لبق اهيلع عقب نأ هل له : لجر اهكلم ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ( ؟ ائيسث اهدقني نآ

 عقي نآ ةآرم ا ته رك ن ١ و ؤ اهادص اهل ضرغ دق ن اك ن ١ معن : لاق

 ٠ كلذ اهل : لاق ؟ اهدقتني ىتح اهيلع

 لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم ذ

 ؟ اهب جوزتي نآ هنبال له : اهب

 ) ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو ( : لوقي ىلاعت هللا نأل ال : لاق

٠ جيوزتلا عضوملا اذه ق حاكنلا ف هلسرم



_ ٢٢٣ 

 لجرلل زاج اهريغ نم ةنبا هلو ةنلطم لجرل ناك اذاو : ةلاسم هه
 ٠ اعيمج امهجوزتي نأ

 : نئاهرلا باتك نم : ةلأسم د

 اهجوزتيو اهبطخي نآ هريغل زوجي ث هتباجأغ ةارما بطخ لجر نعو

 ؟ ال مآ

 جوزتي ىتح هيخآ ةبطخ ىلع دحآ بطخي ال هنآ ىهنلا ءاج دق : لاق

 «٠ هعيب ىلع ميبيالو ي نمؤملا هيخآ ةبطخ ىلع نمؤملا بطخي ال » : لوقي ثيح

 ةبطخلا ق هاخأ ملسملا ضراعب نآ هركب : ضعب لاتق دخو : هريغ لاق

 ٠ عيبلاو

 دمغ اهلهأ ىلا ةآرما بطخ نمو : ناضمر نب دوعسم خيشلا باوج نمو

 ؟ هل لحت له ، هلبق لجر اهبطخ

 ناكو اوقفتا ناو ى كلذ هيلع قيضي الغ لوألا و مه اوقفتي مل ام : لاننغ

 اغوتنوم وأ ايلو ناك ناو ، هوجوزي مل ام آضيأ هيلع قيضي مل قفانم بطاخلا

 ٠ ملعأ هللاو ى اوقفتا اذا هتبطخ هيلع بطخي نآ ىنبجعي الف س هنع

 اذا هتلزنم نوكن ام اهجوزب ملو هنمرح لجرلا ىلا بلط ناغ : هل تلق

؟ ةيالو هل تناك



_ ٢٤ 

 نع هلآس ءاش نا و ؤ داعملا نسح ىل ا هل زنآ هيلو ءاش نا : لاق

 5 دحاو دري : لاق نم لانتوءه ملاظ وهغ ةجح هل نكي مل اذاف س كلذ

 ناك اذا بلاطلا درب نآ هل سيل : لاق نم لانو ء دحلا و نم رثكآ درب الو

 ٠ ًائفك ناك اذاادحأ درب ال : لوقن نحنو ٠ ائفك

 ؛ كلذ نم هتبوت ام ، ةبوتلا دارآ مث لعف ناف : هل تلق

 ٠ اهعنم ام اهل لعفت هنا اهل لوقتب عجري مث ؤ بوتي : لات

 لوقي نآ هيلع ري ملف س بلاطلل كلذ لوقب نآ هيلع سيلو : هل تلق

 ؟ بلاطلل كذ

 ٠ آ رملل قحل ا امنا : ل انت

 رب ملو ء قادصلا نم ديري ام هل لقب مل اذا بلاطلا دري لهغ : هل تلق

 ؟ كلذ نودب ةأرملا تيضر اذا بلاطلل كلذ لوقي نأ هيلع

 ىف هل سبلو ، ىه اهل قحلا امناو ، قح كلذ ىف هل سيل : لاق

 ٠ ةجح كلذ

 ٠ ةأرملا كلذ بلطتو ائفك بلاطلا نوكي ىتح هنأ وجرآ : هريغ لاق

 نأ اهلآ ؤس اهجوزتيل لجر اهبلط اذا ةآرملا نع هتلأسمو : ةلاسم ذه

 ؟ هفىنمت

٠ كلذ اهل معن : ل انت



_ ٢٥ 

 ؟ هعنمي نآ ىلولل زوجي ال فيك : هل تلق

 ٠ كلذ ىه تدارأ اذا هعنمي نأ هل زوجي ال : لان

 ؟ كلذ ىه تدارآ اذا انه اه ىنعملا اهناو : هل تلق

 ٠ معن : لانت

 ، جيوزتلا كلذ ف بلطت الو ، ىآر اهل سيل نمم ىه تناك ناف : هل تلق

 هدريالو ، هيلا ىه بلطت ىتح هعنمي نآ هل زوجي وأ ، اهيلو ىلا بلاط اهبلطو

 ؟ اهيلع ريشي ىتح

 نآ دارأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : ليقو & اهيلع ريشي : لاق

 ڵ ةنالف ركذم نالغ : لاق مث > مهعم دعقف ءاج هتانب ىدحا جوزي

 تناك اذا اهاضر اهتوكس : اولاقو لاق ث اهتدارا رلخني ىتح : لوقي هنأك

 ٠ اضرلاب ملكتتو ىضرت ىتح بيثلاو ث آركب

 وه ىلوتي وآ > هريغ ىلويآ > اهيلو اهنطخ آ رم ١ نعو : ةلأسم و.

 ؟ كلذ

 ٠ ةنيبلا نم رثكيلو © ساب اا لعف كلذ ىآ : لاق

باتكلاو ةنسلا هيف فلوخ جيوزت لك : ديز نب رباج لاقو : ةلاسم .



_ ٢٦ 

 اهيلو نذاي جوزت ةملسم ةأرما نع ةديبع وبآ لئسو : ةلاسم .

 ؟ كرشم وهو

 لجر اهيلو لعجي نكلو ث هل ةمارك الو س ىلوب اهل وه سيل ال : لاق

 ٠ اهجوزيغ نيملسملا نم

 ؟ نيرخآ موق ةمأب الجر حكنآأ لجر نعو : ةلاسم د

 ٠ كلذ هركأ : لاتغ

 ؟ اهيلو وه ةآرما نم هسفن لجرلا جوزي له مشاه : ةلأسم دج

 جوزلاو ىلولا : ةسمخ نم دبال هنأل ، هجوزيلف هريغ لكويل : لاقف

 ٠ ةآرملاو نادهاشلاو

 ؟ اهيلو وه ةآرما نم هسفن ج وزغ لعف ناغ

 ٠ فيعض رمآ وهو هضخن اوه رك كلذ لعف ناف : لان

 حاضولا نب دابز تلأس : ىسوم نب دمحم نب رمع لانتو : ةلاسم دج

 ؟ اهسفن تجوز اذا ةآرملا نع

 ٠ زوجي ال : لاق

زاجأو ، اهسفن ةآرما تجوز اذا : بوبحم نب دمحم لات : ةلاسم ده



 ۔س ٢٧٢ ۔

 حاكنلا ناف ، اهب لخدي مل اذا اماغ ، خاكنلا خسف ىلع مدقتأ مل ، جوزلا

 ٠ ىلولا هددجيو لطاب

 ؟ اهيلو وهو ةآرما جوز اذا ىمعألا

 مل ث لكوي ملو وه اهجوز ناف ، اهجوزي نم لكوي نأ بحأ : لان

 ٠ ه حاكن ضقنأ

 ؟ هيلع جوزتي نم لكوي الو ، ةأرما وه جوزتي نأ زوجيغ : تلق

 ٠ معن : لاق

 ةآرما ىف مكحلا نب ناميلس نع رهزألا نب دمحم نعو : ةلأسم ودج

 ؟ لجر نم اهتمآ تجوز

 ددجغ ى الجر ةديسلا ترمأ اهب لخدب "مل ناو زاج اهب لخد نا : لاتف
 ٠ ظفحم حاكنلا زاج دقف هل تدهش اذا : حاضولا لاتقو . جيوزتلا اهل

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسفم ده

 { اهتمأل الو ، اهسفنل حاكنلا ةدقع دقعت ال ةأرملا نا : ءاهتفلا ضعب لاق

 ٠ الجر كلذ ىلوتو ع كلذ ىف ةيصولا ىه تناك اذا كلذ ريغ الو 0 اهنانبل الو

ىلا بحآ كلذكو ح ةقرفلا ىلع مدقأ مل تجوز نا : ءاهقفلا ضعب لان



_ ٢٨ 

 الا اهجيوزت ىف ةيصولا ىه ىتلا ةأرملا وآ اهتنبا وأ اهسفن ىه تجوز اذا
 ٠ ىلا بحأ وهف الجر كلذب ترمأ ناف س كلذ ضقتني

 قرف اهيلو ةلاكو ريغ نم اهسفن ىه تجوز اذا : ىراوحلا نبا لاق

 : جوزملا لانت اذاو ، كلذ زاج اهسفن ىه تجوزو اهيلو اهلكو ناو ت امهنيب

 كلذف تجوز دق لاق ناو س زئاج كلذ لكف ، تبطخأ وآ ، تكلمأ وأ تجوز دق

 ٠ بوبحم نب دمحم نع كلذكو > دكوأ

 اذا ىبصل ا ىف لوقت امف : دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نع : ةلاسم و.

 ؟ تبثي ال مأ هجيوزت تبثيل ث غلابلا نيب جيورتلا دنع
 ٠ ملعأ هللاو ئ تباث هجبيوزنغ 6 جيوزتلا نسحأ اذاف

 كتنحكنأ دمف نالف ام بعال وهو : لانت لجر نع لئسو : ةلأسم و.

 ؟ تلبق دق : لجرلا لوقي اهحاكنو اهرمأ كلمي ةأرما ةنالغ

 لاق ع زئاج ابعال قلط لجر وأ نيبعال اناك نا اهيلع زاج دق : لاق
 قتعلا : هيلع زاج نهنم ءىشب ملكت نم بعللا نم ثالث : لوقي ءادردلا وبأ

 ٠ حاكنلاو قالطلاو

 ل اقف«۔“ ىتنب ١ هجو زآ مكيأل : ل انتتف اموق ىتأ لجر نعو : ةلاسم و.

؟ هتعاس نم مدن مث اهكتحكنأ دق معن : لاق ، اهينحكنأ : لجر .



 .۔ _ ٢٩

 ٠ نيدهاش نم رضحمب اذه

 ىلع داز هلعل لازامغ احاكن دقع هنأ رمع ىبأ نع ىورو : ةلأسم .

 ٠ ناسسحاب حرست وآ فورعمب كسمن نآ ىلع كنحكنأ : لانت نأ

 دق ىنآ اودهشا : نيدهاشلل جوزملا ةأرملا ىلو لانت اذاو : ةلاسم ده

 لاق . تيكو تيك قادص ىلع نالغ تنب ةنالفب ، نالف نب نالف تجوز

 ؟ ميعن : جوزلا
 ر

 جوزملا نأل ، لوبقب سيل معن هلوق نأل ، اذهب اجوز نكي مل : لانت
 هنأل ىلب : لاق ول كلذكو اودهشا معن : جوزلا لانف ، اودهشا : لاتق اذا

 ء قادصلا اذهب ىل ةجوز اهتلبق دن لوني ىتح معن هلوق نع زاج

 . اهتجوزت دق معن وآ اهتلبق دنن معن : لوقي وأ

 ىف لقأ وأ ءاسن عبرأب الجر ىلولا جوزي نآ زئاجو : ةلأسم دهب

 تلبق دق : جوزلا لاق ناو ، لوبقلا كلذكو ، دحاو ظفلب دحاو دقع

 : لاقت ناو امهيغ حاكنلا حص ةنالغو ةنالف حاكن نع كسمأو ك ةنالغو ةنالف

 لطبو ىلوألا ىف حاكنلا حص اهب جوزي مل ةنالغو ث ةنالغو ةنالغ حاكن تلبق

٠ آوغل ناكو ةيناثلا ىف



 ت ٣٠

 : دشا ر نب ىقشمر ىلا هللا همحر دبعس ىبآ باوج نمو : ةلأسم وبع

 ىنم تجوزت دق جوزملل جوزملا لاق ، الجر جوزي نآ دارا لجرو

 ، اذه ىلع ةآرملاب لخدو ى معن جوملا لاق س امهرد اذك ىلع نالف تنب ةنالف

 ؟ جيوزتلا اذه نوكم ام تلق

 نم رارقا اذه ناك جيوزتلا اذه ىلع .اهب لخد ناك ناخ : لاق

 . امهنيب قرفي الف جيوزتلا ىلا مهنم آادصقو جوزلا نم ميلستو جوملا

 رومأم ١ لجرلا كلذ ملكتف هتمرح جوزي الجر رمآ ىلولا كلذكو : تلق

 ك معن : لاق ؟ اذكو اذك ىلع ةنالفب اذه نالف تجوز دنن تنأ ىلولل لاقف

 اذه ىلع كل ةجوز ةنالغ تيضر دق.تنأآ : هل لانف جوزتملا ىلع تفتلا مث

 ؟ معن : لاق ؟ قحلا

 أ امهنيب قرفي مل جوزلا لخدو اذه ىلع جيوزتلا ىلا دصق اذاغ : لاق

 ٠ ههجو ىلع جيوزتلا ديدجتب مآ اهب لخد جوزلا نكي مل ناو

 ةنالف جوزتي نأ هيلا لسرأو لجر ىلا بنك لجر نع لئس : ةلاسم وج

 هيلا بوتكملا دهشي فيك ‘ لوسرلا وأ هيلا باتكلا لصوخ ، نالف تنب
 ؟ هيلا لسرملاو

 نالغ نب نالغ تجوز دق ىنأ اودهشآ ةآرملا جيوزت ىلو دهشي : لاتق

لسرملا وأ هيلا بوتكملا لوقي مث س اذكو اذك قادص ىلع نالغ تنب ةنالفب



 هيلا ربخلا لصو اذاخ ، هيلع قادصلاو هل تلبق دق ىنأ اودهشا هيلا

 هرك ناو ع هيلع قادصلاو هل حاكنلا تبث قادصلاب لبقو جيوزتلا متأف

 ٠ هيلع تبثي جيوزت الو ث هيلع قادص الف

 ركذي ملو ةنالفم نالف تجوز دق : لاق لجر نع لئسو : ةلاسم و.

 ؟ حاكنلا تبثي له ك اهتادص

 افلتخا ناو س فورعم قادص ىلع امماتتي نأ دقعني حاكنلا نا ىعم : لاق

 قادص اهل ناك افلتخي ملو اهئطو ناو ، حاكنلا خسني هنأ لوقلا ضعب ىفخ

 اهقلط ناو ث فالتخا ءطولا دعب هتوبث ف ملعأ الو ، حاكنلا تبثو ث اهلنم

 ٠ ةعنملا هيلع ناكو ث قالطلا منو

٠ 

 ل

 كلذ رهشو اهيلو هجوز ةأرما لجرلا جوزت اذا : لاقو : ةلاسم ج.

 . اهيزجت ةرهسلاو اهيضرتسي نآ هيلع سيلف ، ناريجلا عم

 اذاف ى اهسافنو اهضيح لاح ىف ةآرملا ىلع دقعي نأ لجرللو : ةلاسم د

 دقعلا زوجب الو ث اهنع ساغنلاؤ ضيحلا لوزي ىتح ءطؤلا هل نكي مل دقع

 حص مث كلذ لعف ناف ، زوجي ال لماوحلا حاكن نأل ، لماح ةآرما ىلع

 بجيغ ، اهئطو دق نوكي نآ الا اهل هيلع ءىش الو ص امهنيب حاكنلا خسف

ميرحتب تعقو اذا ةقرفلا نأل س قالط الب نانرتفيو ، ءطولاب قا دصلا اهل



_ ٣٦٢ 

 ٠ ملعأ هللاو > قالط نكي مل خسفلا و حاكنلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضتنا

 لهو : ىوزنلا ىلمازلا ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم هه

 ؟ كلذ ريغ وأ آران وآ آرمقت ناك اذا ليللا ف جيوزتلا تبثي

 اذا رانلا ريغ امآو ع راهنلا نيبو كلذ .زيب قرغ ال زئاجف رانلا امأ : لاق

 هزاجأ ضعب كلذ ىف فلتخا دقف ء راهنلاب مهتغرعمك اضعب مهضعب فرع

 ٠ ملعأ هللاو 4 هيف رمق ال وأ آرمق ناك سابل ليللا : لاقو & هزجي مل ضعبو

 نم ةعمج نب هللا ديع دمحم خيشلا نع اهعلو ئ هريغل : ةلاسم 71

 نذاب اهحاكن ةمصع هنكلمآو لقي ملو جيوزتلا دقعي نم طلغ ١ ذاو : ناديبع

 . ملعأ هللاو > جيوزتلا دسفي الو رصقم هناف { اهاضريو . اهيلو

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةئاسم و

 ليقغ ةأرماب ىل تسيلف ١ ذكو ١ ذك ىلا ءىجآ مل نا طرشو جوزت نمو

 ؟ مهطرش مهلآ

 ءىجي مل نا هيلع اوطرتشي نأ الا تباث حاكنلا : هللا دبع وبأ لاق

٠ مهطرش مهلف قلاط ىهخ اذكو اذك ىلا



٢٣٢٣ _ 

 « ةلطاب حاكنلا ىف طورشلا نأ انغرعو اندجو دتو : لاق : ةلاسم د

 مدهي ام اوطرتشي نآ الا س لوقلا رثكآ كلذك تباث حاكنلاو ءانثنسالاو

 هيغ فاخ اذا حاكنلا مدهب كلذ ناف س راهظلاو ءاليالاو قالطلا لثم حاكنلا

 ٠ ءاليالاو راهظلاو قالطلا لطبب الو

 وهف قادصلا دنع طرشي طرش لك : لاق ىلع ىبأ ىلع ضرع اممو

 دنع ناك ام الا همدهي حاكنلا ناخ حاكنلا لبت طرش لكو ، قادصلا نم

 ٠ زئاج وهف حاكنلا ة دنع

 ّ جوزلاو ةآرملا نيب طرشلا نم هيلع ىرج ام ليق دتو : لانق : هريغ نمو

 ةدقعلا دنع كلذ ركذب مل ولو ، اهجوزن هيلعو ؤ حاكنلا ةدقع ليق كلذ ناك ولو

 . رثكألا رخآلا اذهو لوألا لوقلاب ليت دنو س تباث وهغ

 دلا و عمتجاف هنبا ىلع بطخ لجر ف ىلع نب ىسوم لانو : ةلاسم د

 حكنملا ةيراجلا بآ ناكو س مهريغ دوهش نكي مل ةيراجلا دلاوو ث مالغلا

 ؟ ةيراجلا مأو مالغلا بآ - دهانلاو

 نأ هركن نحنو آزئاج الا هحاكن ىرن الف اغلاب مالغلا ناك نا : لاق

 ٠ ءاسنلا ىف دوهشلا لقتنن

( م ٢ ١ نئا زخل > ٦ )



_ ٣٤ 

 ديرآ : لونيخ ، سولج نحنو انيتأي لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 ةداهسثلل سلجأ اهجيوزتب ىنلكو اهابأ نأل س نالف ةنباب لجرلا اذه جوزأ

 . مامالا عم وآ كعم حصي ىتح ال : لاق

 %ةقت هلعل ناك اذا هنأ دبعس ىبأ نع : لانق نم لانتو : هريغ نمو

 ، ةنانئمطالا مكح ىف هللا ءاش نا زئاج كلذ ناغ ، كلذ ىلا بولقلا تنأمطا و

 6 بوبحم نيب دمحم لثم ناك ولو 6 زوجب الغ ء اضقلا ف مكحلا ق امآ و

 له 6 ليلل ١ ف نيىده اش م ١ دغ الج ر جحو ز لج ر ق لوقن ام : ةلاسم وبع ١

 ؟ جيوزتلا زوجي

 دنع روكذملا قادصلا ىلع ةداهشلا امأو س لالح هنا ىدنع : لات

 ىلع الا اعطق مكحلا ىف هيلع دوهنلا دهشي نآ ىدنع حصي الغ 0 جيوزتلا

 ٠ .ريجلا ىنعم

 اناكو س امهالك وأ ،. ىمعأ نيدهاشلا دحأ ناك اذاو : ةلاسم م

 ؟ جيوزتلا ىلع نيدهاش

نا > اهتا دص اهلو دساف جيوزتلا نا : ءاهقفلا نم لاق نم لان دخغضغ



_ ٢٣٥ 

 جيوزتلا نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو ء امهنيب قرفيو اهب زاج ناك

 ء قادصلا جوزلا ركنآ اذا هبلع امهتداهش زوجي الغ قادصلا امأو 0 مات

 . جيوزتلا ف كل تفصو ام ىلع درلا ىف لوقلا كلذكو ذخأن لوقلا اذهبو

 مل حاكن لك » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع .ىورو : ةلاسم ده

 وه بطاخلاف « نادهاسشو ىلوو بطاخ : حافس وهف ةعبرأ هرضحي

 حاكنلاغ ٠ هباجياو هعاقيا ءىش لك ةدقعو 0 جيوزتلا حاكنلا ةدقعو ؤ جوزلا

 جوزلا : ةعبرأ نم جيوزتلا ىف دبال ليقو ص نيتآرماو لجر ةداهشب زئاج

 .ناغ س نادهاشلا و جوزملا ء ةثالث نم لقأ نوكي الو ت نادهاسلا و جوزملاو

 ٠ دساغ حاكنلاف ناتآرماو لجر وآ ، ناملسم نارح نالجر نكي مل

 مث ؤ ادحاو ادهاش كلذ ىلع دهشأو هتنبا جوز نمو : ةلاسم د

 ىتح ةأرملاب جوزلا لخدي ال هنأ ىلع زئاجف س رخآ ادهاش كلذ دعب دهشأ

 { زئاجغ رخآ دغ فو ادحاو مويلا ف دهشأ ناو ، ىناثلا دهاشلا دهشتي

 ٠ كلذ لعغ ةرفص ايأ نا لبقو

 اهجوزو لوألا دهاسثلا تام ولو ع زئاج هنأ تدجوو بوبحم نبا هزاجأو

 ٠ ىن اثلا عم

مهدحأ اهجوزف ء ءايلوأ ةثالث اهل ةأرما نع دبعس وبآ 0 ةلاسم .



_ ٣٦ 

 زوجي له ت جيوزتلا كلذ ىلع نيدهاش نارخآلا اهايلو ناكو س لجرب

 ؟ جيوزتلا اذه

 ٠ زئاج اذه نأ ىعم : لاق

 %ڵ هسفن ج وزف ّ جوزلا امهدحأ لكوغ ص نايلو اهل ناك ناف : هل تلق

 ، هدسفي آضعبو ث هيف دشي اضعبو ي اذه زيجي اضعب نا ىعم : لاق

 كلذ ؟جلآو نبدهاسثلا دحآ ناك وه امناو س ةعبرأ هيف متي مل اذه نأل

 : ةعبرألا و ى حافس وهف ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك ليق دقو ن هريغ ىلا

 ٠ هلونت ىنعم ىلع جوزو نادهاسشو ىلو

 ريغ نيدهاش ما دق هسفن جوز مث . جوزلا اهيلو لكو ناف : هل تلق

 ؟ لوألا لثم نوكي له ث ىلولا

 ، هسفن جوزي نأ هل لعجو ت اهجيوزت ق اهيلو لكو اذا هنا ىعم : لاق

 ملعأ الو ث زئاج حاكن اذهف ى ىلولا ريغ نيدهاش ةرضحب هسفن جوزغ

 دق جيوزت اذه نأل هسفن جوزي نأ هل لعج دق ناك اذا ةيهارك هيف

 & ىنعملا ىف ةعبرأ مهغ ددعلا ىف ةثالث اوناك ناو ث ىنعملا ىف ةعبرا هرضح

٠ هلوت ىنعم ىلع هدنع نادهاشو ىلوو جوز جوزلا نأل



_ ٣٧ 

 جوزي نأ هل لعجي ملو ، اهجيوزن ىف هلكو اهيلو ناك نا امأو : لاق

 اضعب نأ ىعمف ى ىلولا ريغ نيدهاست ةرضحب اهب هسفن وه جوزغ هسفن

 ٠ ليتق هنآ ىعم اميغ ه زيجي اضعبو 5 كلذ ه ركب

 هذه نوكت له ء ءاش نم جوزي نآ هل لعجو ىلولا هلكو ناف : هل تلق

 ؟ اهلبق ىتلا لتم

 ء ءاسش نم جوزي نأ هل نوكي هنأ لوتلا ضعب ف نا ىعم : لان

 ضعب ىفو ث هرمأب الا هسفن جوزي نأ هل زوجب ال هنل س هسفن الا

 ص هسفن ىلولا هيلع ىنثتسب نآ الا هسفن جوزي نأ هل زوجي هنأ لوقلا
 ء سانلا مرح ىلع همدقتل كلذ هل هركي لوقلا ضعب فو ء سانلا نم دحأ وأ

 ٠ ةزاجالا نع منملا قيرط نم ال مهرمأ ريغب

 جوزف هسفن جوزي الآ هيلع طرشو اهجيوزت ف هلكو ناك ناغ : هل تلق
 ؟ ال مآ فالتخالا ىف زوجي له 0 اهاضرب اهب هسفن

 نأ الا افالتخا اذه ى ملعأ الو س زوجب كلذ نأ ملعأ ال : لاق

 . هيلع ةجحلا دعبو همزل نأ دعب كلذ عنمي وأ ك ىلولا همتي
٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا



 _ _ ٣٨

 ة رابتخالاو ، ةرورضلا ف نييلصم نيدهاشب الا حاكن زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو ى افالتخا كلذ ىف ملعأ الو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم د

 ؟ اهديب اهتالط نأ ىلع ةآرما جوزتن لجر نعو

 ٠ اهقح نم كلذ لعج اذا اهطرش اهل : لاقف

 ثيح لزنت نآ هبلع تطرو ةآرما ج وزت لجر نعو : ةلأسم وه

 ؟ ثءاسش

 رمأف اهيلع اهجوزت ةأرما لك نأ اهل طرش اذاو س ءىش ال اهطرش : لاق

 هلعجت نأ الا اهل همزلي ال كلذ لاق ث اهديب اهيلع اهجوزت ىتلا ةآرملا كلت

 ٠ كلذ همزلي ال هللا ديع وبآ ل اننو ٠ ح اكنلا دنع دنع اه ديب

 ء كلذ زاج 7 حاكنلا ة دنع دعب اهل لعج نا ليق دننو هربغ : لانتو

 ٠ حاكنلا ليق قالط ال و 6 كلذ موب اهقالط كلمب ال هنأل 6 اهدب

 نأ اهقح نم حاكنلا ةدقع دنع هيلع طرش نمو : ءايضلا نم : ةلاسم ذه

؟ ملعأ هللاو ى همزلب اذه ىرأ الغ ى ةقدصملا ىهف اهقالط هيلع تعدا اذا



_ ٣٣٩ _ 

 : قلطت الغ ي ةقدصم وآ ةننداص ىهغ قالطلا تعدا ىتم اهب تطرش نا

 ٠ ثتقلط تقدص دنف : لات ناو

 الغ هلبق تتام نا ةأرملا ىلع جوزلا طرتشا ناو : ةلاسم د

 ؟ اهل قادص

 & اهنوم دعب اهنئرولو ص اهل قادصلا همزلي هناف طرشلا اذه ىرأ الف

 هيلع قادص الغ اهلبق تام وه نا هبلع تطرسش نا طرشلا اذه تيتب الو

 قادصلا فن اهل ليبس الو اهتادص نم آربيو ى تام اذا اهمزلي كلذ ناغ ع اهل

 ٠ هلام ىف هتثرو ىلع

 ٠ هلام ف تدجو ام الا هبلع اهل سيلف اهلبق تم نا : لاق نا كلذكو

 بطخ لجر نع تلأس : ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلاسم ده

 ىنم كقرافغآ نأ ىلع هسفن ىلع طرشغ ث اهل ًايواه ناكو س هنم تبأف ةآرما

 كتح نم ىئربت وأ ، كسفن كل ءىربآ : لاقو ، كتادص كيطعاو ، تئسن
 ؟ طرشما كلذ ىلع هتجوزتغ

 ٠ لطاب طرشلاو مات جيوزنتلاف تفصو ام ىلعغ

 اهقا دص اهلغ بيث ىه اذاغ ؤ ركم اهنأ ىلع ةأرما جوزت نمو : ةلاسم و.

 نم اهلئم قادص همزلبغ ٧ ركم اهنأ هل تطرش ىه نوكن نأ الا ، امات

ناغ س تنز اهنآ رقب مل ام اهعم ماقملا هعسيو ث ةدايزلا هنع طحنو س تابيثلا



. ٤٠ 

 اهيلعو اهلوش كلذ ىف لوقلاف هل تطرسث تناك ولو ث اهيلع ىعدا امب ىه رقت مل
 ٠ اهل قادص الغىنزلاب ترقآ ناو ث نيميلا

 تطرشو س ركب اهنأب ترقآ ناف س اهب لخدي نآ لبق جوزلا تام ناف

 تصتنأ تلكنف س كلذ ىلع نبميل ١ ىل ١ ثتععدو ، ركم ريغ اهنأو 4 ركب اهنأب هل

 . اهجوز نم ثاريملا اهلو ي اهلثم قادص ىلا تدرو ث ركبلا قادص نم

 ، حاكنلا ضقني ال طرشلاف ، ركب اهنأ اهسفن ىلع تطرش ةآرملا تناك ناف

 ٠ ركبلاو بيثلا نيب ام هنع طحنيو بيث قادص ىلا مجرت لوق

 هل هطرش كلذ ناك ناو أ اهقادص عيمج مزال هلغ ءا وس هلك ناك ناو

 % تباث جيوزتلا و مزال قادصلاف ، ركب ريغ اهدجوف ركب اهنأ دحأ

 كلذ امنا س آئيسث قفني الو ث اهلهآ نامضو ، طرش نم ىلع هل ءىش سبلو

 ٠ هركذ مدقن ىلع تنمض اذا

 جوزلل طرو اهجوزغ ميأ اهنأ ملع اذا ةأرملا ىلو نآ رثألا ف دجويو

 ميألا نيب ام قادصلا لضف ىلولا ىلع نا اميأ جوزلا اهدجوغ ك ركب اهنأ

 وأ هيلع تدعق ءىشب اماو اهديب اما اهتباصأ ةلعب ةأرملا تلتعا ناو ث ركملاو

 مهتي ال نمم تناك اذا : ليقو ع هيلع مرحت الف لجرلا ةلع ريغ نم للعلا ضعبب
٠ ءاسنلا بيصي امم كلذو قدصيو



_ ٤١ 

 هل لحي الو اهل قادص الغ هجرف وأ هديب اهباصأ الجر نا تلان ناو

 اهعم ميقي نأ دارأ ناف ، اهلأسي نأ هيلع سيل : ىراوحلا وبأ لاق ، اهكاسما

 ٠ ىضقنا ٠ ملعآ هللاو ‘ ذخأن ١ ذمهبو 6 اهب نظلا نسحيو . كلذ هعسو

 : ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان خيسلا نع هريغ نمو : ةلأسم ده

 ؟ هيلع مرحت له 0 آبيث اهدجوف آركب ةآرما ج وزن نميغو

 هيلع سيلو س لاجرلا لعغ نم هنأ رقت مل اذا هيلع مرحت ال : لاق

 ٠ ملعآ هللا و ، ةريثك بابسأب ةراكبلا لاوز نكمي هنأل ع اهلاؤس

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 نيح نم ريبزلل ننب جوزت ةعتلب ىبآ نب بطاح نآ انل ركذ لاقو

 ٠ تدلو تام

 ىلجر ىلا عفدت ةأرماف ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم د

 اهب اهجوزتيل هتطعأ تناك ناو سأب الغ اهتبهو اذاغ س اهب اهجوزتي مهارد

 اهجوزتي ملو ت اهلام ىلع اهجوزت دتف اهب اهجوزتف اهايا وه هطعت ملو

 .ؤ ق ادص ريغب ةا رم ١ ح و زنب نم لثمك ةخسن _ نمخ وهف ٧ هدنع نم ء ىنب

 ٠ اهئاسن تاقدصو اهتاقدص نم طسو قادصك قادصلا اهلغ اهب زاج ناغ

 : هللا همحر بوبحم نب دمحم با وج نمو : ةلأسم و:

اه وطعنت ىنح اهجوزنأ ال لاقو “ ةآرما جوزتي نآ دارأ لجر نعو



_ ٤٢ 

 دقع مم ةيطعلا تناكو س اولعفغ س ةمولعم اضرأ وآ \ هضعب وآ مكل ام

 هيلعو اهدلاو تام ىنح ةآرملا ضيقن مل مث 6 اهجوزت كلذ ىلعو 6 حاكنلا

 فألا ناك دقو 6 ىه تنام وأ 6 اه اوس ةثرو هلو 6 هيلع نيد ال وأ نيد

 ؟ ةأرم ١ تضق الو عجرب مل وأ ةيطعلا ف عجر

 كلذ ىلعو 0 حاكنلا اودقع طرشلا اذه ىلع ناك اذا : لوقآ ىناغ

 ىهو ، اهضبقت مل وآ اهتضبق ةيراجلل ةيطعلا ىرآ ىناف س لجرلا اهب جوزت

 ٠ اهيبأ ىلع ةيراجلا درت نأ الا ةئرولا نودو ءامرغلا نود اهل

 بجوي هفالخ ف نأل \ نسح وهو اذه زوجي ليق هنا : ديعس وبأ لاق

 ةيطعلاك اذه ىلع ةيطعل ا نآ لوقلا ضعب ق نأ بسحأو ،. رذعلا ىنعم

 متو ، هيلع اهتيطع تبثي نم ىلع اهتيطع تتبث ةآرملا تزاج ناف ، طرش ريغ

 ٠ طورش ىلع جاوزلا

 عقتو دقو س هوجولا نم هجول تضقتناو ، ةيطعلا ىف اوعجر ناو

 .اهلثم قادص قوف اهداز ناك ناغ س طرنتلا تبثي مل ىنعم ىلع جيوزتلا

 اهلثم قادص ىلا تعجر ةيطعلا لجأ نم افورعم ناك ىذلا اهادص وآ

 هنود وأ اهلثم قادص قادصلا ناك ناو ث افورعم ناك ىذلا اهتادصو

. هيلع وه ام ىلع تبث



_ ٤٣ _ 

 : ح اكنما ف زوجن ال ةثالث : ل انن هنأ ىلع نب ىسوم نعو : ةلاسم وبع ,

 دنع اهنع لزعي وأ ، هلام ف اهل ثاريم الأ اهيلع طرشو ةآرما جوزت لجر

 ٠ هطرش لبق هللا طرشو س هيلع اهل ةنتفن ال وأ © ع امجلا

 مايآ الا اهيتأي الآ اهيلع طرشو ةكم نم ةأرما جوزتو : ةلاسم ده

 ؟ نامع لهأ نم وهو 6 مسوملا

 ٠ ملعأ هللاو ٠ اهيلع زوجي نأ قيلخ : اذه ىف ىسوم لاق

 ٠ عرشلا نابيب بانك نم ىذلا ىضقنا

 ملو جيوزتلا ىلع اقفناغ ةآرما بطخ لجر فو : ىلمازلا : ةلاسم ده

 & تالوكأملا رئاسو محللاو بايثلا ةأرملا ىطعي لجرلا راصف ع حاكنلل دقعي

 اهنم فلخلا ناك كلذ هلأ ، اهيلا هادهأ ام لجرلا بلطو ، جيوزتلا نع اعجرو

 ؟هنم وأ

 ء هنم وآ اهنم فوقولا ناك س هيلع اهدر اهيلعف بايثلا لثم امأ : لاق

 تالوكأملا امآو ح جيوزتلا بيسي ةيطعلا تناك اذا ي رثألا نم هنعمس ام ىلع

 ىنبجعيو ث هدر اهمزلي مل ضعبو “ هدر اهمزلأ ضعب س ههابسنآو محللا لثم

 اهىلع نوكي نآ ‘ جيوزتلا ىلا هيبجت ال ةآرملا ئ نادلبلا كلتن ةداع ىف ناك نا

٠ ملع ١ هلل ١ و ؤ هنميغف نكب مل ن ١ لثم هلو 6 به ذ دق ن اك ن ١ هلتم وأ ٥هدر



_ ٤٤ 

 ص دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع ءاج كلذكو : مماجلا لاق

 عجر ةقفنلاو ةوسكلا در اهمزلآ لب ث فالتخا مغري ملو ٠

 عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهب :

 دلجيو س عامتجالاو قارفلاو ، زوجي ال ىبنجألا جيوزتو : لاق

 ةأرما جوز نميف نوملىىملا فلنخا امناو : لاق 6 دوهشلاو حكنملا و حكانلا

 ؟ اهيلو اضر ىلع

 نا س جيوزتلا من اهب جوزلا لخدي نأ لبق اهيلو متأ نا : لاق نم لاقم

 . امهنيب قرغ اهب لخد ىتح متي مل

 ٠ مات وهف لخد ام دعب وأ لخدي نأ لبق ىلولا متآ نا : لانق نم لاقو

 ادب مث ، تركنأ اهغلب املغ ث اهاضر ىلع هتخأ حكن لجر : ةلاسم ده

 ىلولا نأل ، ىلولا رضحي ملو آدوهش اودهشأ ىضرو تيضر مايأ دعب اهل

 ؟ ىضر دخ

 : رظنلا نبا خيشلا لاقو ٠ حاكنلا ديدجت بحأ : هللا دبع وبأ لات

 حنجت جوزلا ىلا تداع نا ضقن الغ

 اهلوق لوآ ناك نا ىرب ضعبو

ححصي ح اكنل اغ ال ١ و اه اضر



_ ٤٥ _ 

 ىلع ةأرما جوز ىبنجأ لجر ق بوبحم نب دمحم لانو : ةلأسم "

 ؟ هركي وأ ىضريغ ىلولا ملعي نأ لبق جوزلا عجرف ، اهيلو اضر

 ٠ ىلولا متأ اذا مات حاكنلاو ، ةعجر هل سيل : لان

 طرتشيو ةأرماب الجر كلمي لجر ف ىلع نب ىسوم لانتو : ةلأسم

 ؟ لجرلا كلذ اضر ملعي نآ لبق ةأرملا لجرلا رشابيف ، سانلا نم لجر اضر

 ٠ ةأرملا هيلع دسسفنن : لاق

 اورمأتسا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليقو : ةلاسم ه

 اهنذاو نذآتنست ركبلاو رمأتست ىنتح حكنت ال بيثلا ناغ نهرمآ ف ءاسبنلا

 اهناسل اهنع برعي بيثلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو « اهتوكس
 ٠ « اهسفن ىف رمأتست ركملاو

 ش ليقثتلاب برعت : ءارفلا لانتو س فيفختلاب برعت : ةديبع وبآ لاق

 ثيدصلا هنمو ٠ مهل تججتحاو مهنع تملكت اذا موقلا نع تبرع لاق
 ىف ام نع برعي ناك امنا ع هللا الا هلا ال : لوقي الجر لتق ىذلا لجرلا ف

 ' . فيفختلاب برعي وه : لاق ةبيتق نبا هاكحو ٠ هناسل هبلق

مالكلا ف بارعالاو 6 هنع نبيب ىآ ‘ ريمضلا نع برعي ناسللا : :7



_ ٤٦ 

 : لاقف ؟ ال مأ رمأتسنتأ اهلهأ اهحكني ةيراجلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هبلع هللا ىلص لاقف ؟ تكستو ىحنست اهنا : تلقف ، « رمتست معن »

 ٠ « ثننكس ىه اذا اهنذا كلذف ( : ملسو

 ، اهيخأ اضر ىلع ةأرما كلم لجر ىف ىلع نب ىسوم لاتو : ةلاسم د

 & قالطلا عقو مث حاكنلا مت ىضر ناف ع اهيخأ نم ملعي اضرلا نا : لاق

 كلذب ري مل خالا تام ناغ ، قادص اهل بجي مل اهوخأ ضري مل ناو

 كلذ ناغ 6 جوزلا توم دعب خالا ىضري نأ لبق جوزلا تام ناو 6 ًاحاكن

 ٠ حاكنلا لطب جوزلا تام اذا ءىشب سيل

 هل وأ مايأ ةنالت رايخلا اهلو ةأرما كلم لجر ف لانو : ةلاسم .

 ؟ ثالثلا لبق اهمهدحأ تامف

 رايخلا اهلف ةأرملا امأو ، لطاب هيغ هطرو هل رايخ الغ جوزلا امآ : لاق

 ٠ ثالث نم رثكأو ثالث

 ؟ ىلولا ىضرغف اهيلو اضر ىلع اهسفن تجوز ةأرما نعو ة ةلاسم

 ٠ هوزاجأ دق : لاق

 تريغغ تعجر مت % تضرف جيوزتلا ليق ةآرمل ا تملع اذاو : ةلاسم "

؟ تبثي الو خسفني جيوزتلا نآ رثألا ىف دجوي ام رثكأف ضرت ملو



 س ٤٧

 لدعأ ىدنع رخآلاو ، الوأ هب اهاضر اهيلع تبث دنت نورخآ لانو

 ىضرت امنا هذهو ي هتجوز مكح هب اهيلع تبثي مل امب الوأ تيضر امنا اهنأل

 عيبلا دخع مقو ١ ذاف > دقعلا دعب ثيثب امنا 4 عيبلاك دقعلا توسئ دعم

 ٠ امهنم ىضارتلا عم تبث
 تعجر مث ةيهاركلا ترهظأاف اهنب جوزت ول كلذكو : هل تلت : ةلأسم وده

 ؟ ةيهاركلا لبق اجوز هب تيضر دق تناك اهنا : تلاقف

 ٠ ةيهاركلا لبنت هب اضرلاب اهسفن ىلع ةرقم نوكت اهنا ىعم : لاق

 هتكرتو ءطولا ىلع اهربجأ ةيهاركلا ترهظأ نآ امل هنأ ول تيأرأ : تلق

 ؟ ةيهاركلا ليق هي ةيضار تناك اهنا تلاق اهنا مث ، هنم ةيقت

 ىنعم ىلع ةيجوزلاو اضرلاب اهسفن ىلع ةرقم نوكت اهنا ىعم : لاف
 . هلوق

 ىرت له ، جيوزتلا اخسفي ملو امهسلجم نم امانتو ، قحلا ىلع افلتخا مث
 . قادصلا ىلع كلذ دعب انتفتا اذا اتباث جيوزتلا

 هلعل هنا ىدنع ليق ام جرخيو ليق هنأ وجرأ ام ىلع هنا ىعم : لان

 اضعب نآ بسحأ كلذ دعب ثضر مث تربيغغ 6 جيوزتلا اهغلب اذا ةآرم ١

 بسحأو ، ديدج جيوزتب الا همتتف مجرت الو ث ريغت ام لوآ نم حاكنلا خسفي

ملو وهشلاو حاكنلاب ج زلا ما ١ اضعب نأ ، كلذك دوهشلاو حاكنلاي اكسمتم ح وز د ام بهذي اضعب نآ



_ ٤٨ 

 ىدنع و. هلون ىنعم تبسح ىلع مني هلعل هنا ء تضر ىنح جيوزتلا نع عجريب

 ٠ هوحن ىلع هيغ لاق وآ ، كلذب ههبسث نم اذه هبشي هنأ

 دعب نم قادصلا ىلع اتقفتي نآ لبق دوهسثلا دحأ عجر ناف : تلق

 متب له ع دوهشلا ةعجر دعب انقفتا مث س كسمتم جوزلاو ع امهفالتخا

 ؟ دوهشلا ةعجر رضت الو كلذ زيجي نم لوق ىلع جيوزتلا

 دوهسننلاو جيوزتلاب اكسسمنم جوزلا ما د ام هنا ليق ام ىنعم ىلعف : لاق

 اذه ىلع لوقلا ضعب ىلع مني هلعلغ س تيضر ىتح ةداهشلاب نيكسمتم

 ٠ كلذ ىوس امب ملعأ هللاو . انغرع لوقلا

 فرعت ال ىهو هب تيضرو ك جيورتلا ةأرملا تفرع اذاو : ةلاسم وه

 هبلق نوكسب هيلا ىدهت نيح اهفرع اذا هنأ اضيأ اهفرعي ال وهو ء جوزلا

 اذه نأل ى اسامتي نآ زاج كلذ ىف فراعتلا نم سانلا نيب ةيراجلا ةداعلاو

 . سفنلا نوكسو ةداعلاب فرعي

 ناو اذكه الا س رمألا ودب ىف فرعي الو فلزي مل ذم سانلا لعف اذهو

 نأل 6 مكحل ١ قيرط نم كلذ سيلو نسحف امهسفنأ نع 7 امهضعب لأس

 سيفنلا نوكسو ةداعلاو فراعنلاب اذه فرعي امناو س نيعتب سيل امهرا رقا

نيتأرما وأ ةأرماب هتجوز هيلا ىدهت لجرلا نأ سانلا ةداعو ، بتري مل اذا



_ ٤٩ 

 اهيلا هسفن نكستغ ةأرما تيبلا ف نفلخيو هنع نبهذي مث ، ةعامج وأ

 ٠ هتجوز اهنا

 اهنآ هسفن تنأمطاو هل تنكسف اهدجوف اهلزنم اهيلع لخد ول كلذكو

 دب الف باترا ناغ ، بتري مل ام سانلا ةداع اذهو ي زئاج اذه ناك هتجوز

 نوكسب اما ، ملعلا اهب عقي ىتلا تالالدلا هوجو دحآ نم كلذ فرعتي نأ

 ٠ ملعآ هللاو ، ربخ وآ سيفن

 فراعتلاو ةداعلاب كلذ فرعي ءاوس كلذ ىف هريغو وه ىمعألا كلذكو

 ٠ هؤطخ عقي ملو هسفن تنكس اذا ةنيب ىلا ح انحي الو ساانلا نبب

 ملو جيوزتلا تدرف ةآرما جوزت لجر ف ديعس وبآ لانت : ةلاسم ده

 ليقت دتتغ هعنمت ملو ريغت ملو اهئطو ناف ث هيلع مرحت اهنأ اهئطوو هب ضرت

 ريكن اهل نكي مل كلذ دعب تركنأ اهنأ ىدنع جرخي اميغ انباحصأ لوق ف

 . جيوزتلاب اهملع دعب اهنم ريكنلا كرت توبثل رييغت الو

 . ؟ لالحلا هجو ىلع هدنع ميقت نأ اهلغ : تلق

 ٠ كلذ ىل نييب ال : لاق

 ؟ اهيلع متتو اذا ءطولا ىلا هبرقت نآ اهل لحي الو : هل تلق

( ٦ ج نئازخلا _ ٤ م )



. ٥٠ 

 هل نأل هلؤن الو . هيلع تردق امب هنع عنمتو كلذ ىل نيبي ال : لات

 ةجحال هنأل ، هيلع نم كلذب اهتتادص لطيبو هل لحت ال اهنأ هربختو ، ةجحلا

 ، كلذ نم صلختلا اهل بحأو ةقفنلاو ةوسكلا نم ىسفن فو ، ىدنع اهل

 . امهدنع اميغ هيلع اهل اهنأل

 ىنيجعيبو ‘ اهئطو هل اح ايم ن اك هنأل ء اهنم اهل ٥ ذخأ نم اهنم ىسفن ق و

 نوكي الآ اهيلع قفنأو كلذ دعب اهاسك مث اهقدصي ملغ ، كلذب هتربخأ اذا

 ٠ هيل ١ كل ذ در اهملع

 وآ ؤ اهب زوجي نأ لبق تتام مث ةآرما جوزت لجر نعو : ةلاسم د

 ؟ ناثراوتب له ٨ وه تام

 { امهنيب ثاربملاف ، جيوزتلا اذهب تيضر دق ةأرملا تناك اذاغ : لاق

 دعب نم هب تيضر مث س جوزلا تام ىتح جيوزتلا كلذب ةآرملا ملعت مل ناغ

 ناك ول نأ هللاب نيمي اهيلعو ، الماك قادصلاو ، هنم ثاريملا اهل ناك هتوم

 . هثرت مث اجوز هب تيضرل ايح

 ةأرملا اذا : لاق ابوبحم نا : دمحم نب ىراوحلا لانتو : ةلاسم د

 ؟ حاكنلا دعب تهركف ، اهجوزف تبهذ مث تيضر لجرب اهجوزي نآ اهيلو ترمأ

٠ هتأرما ىهو اهيلع زاج دق رمألا نا : لا



_ ٥١ 

 اهيلو ترمأ اذا ةآرملا نأ : بوبحم نع.ىراوحلا معزو : ةلاسم دج

 ؟ ةعجر اهل سيلف اهجوزو ث اجوز هتيضرغ الجر اهجوزي نآ

 ٠ كلذ نم بجعتي ناكو ئ ةعجرلا اهل نأ نامع لهأ لوقب هتريخآو : لاش

 ىلولا ةداهش نا : ىسوم نع ةبقع نم حاضولا لانو : ةلأسم .

 . ةزئاج حاكنلاب اضرلا ىلع

 نم لوسر اهربخأ اذا ةأرملا ىف لوقت امف : هل تلت : ةلأسم ده

 ىلع دؤهستلا دحأ وآ ؤ جوزلا نم لوسرب وأ ، ديز نم اهجوز هنأب ىلولا

 نا اهيلع ةجح هلك اذه نوكي له ث جوزلا وآ ىلولا ربخي وآ ن جيوزتلا

 ؟ ربخلا اذهب اجوز هب تيضر

 اذه نا لوقلا ضعب ف دجوي ام ىناعم ىلع ىدنع لبق دت : لاق
 5 تعجرو كلذ حص اذا كلذ دعب راكنا امل سيلو ء اهبلع هجح نوكي امم

 ىتح اهيلع ةجحب سيل كلذ نا ضعب لوق ىناعم نم دجوي ام ضعب فو

 مكحلا ىف تبثي ام ىنعمب ، لدع ىدهاشب اهدنع حصي وآ جيوزتلا رهشي

 ... ةجح اذه نود ام ريحت اهيلع سيلغ الاو ے ءاضقلا ف

 تفصو امم دحاولا ربخب تيضر نا لوقلا اذه ىلعف : هل تلق
 ن اك دق هنأم مكحل ١ ق حص مث كلذ نع تعجر مث لوألا ىنعمل ١ ف

؟ كلذ اهل له & هب اهاضر لبق جيوزتلا



_ ٥٢ 

 ٠ ىنعملا اذه ىلع ىدنع هيشي اذكه : لاق

 6 اهيبأ ىلا رهملا عغدو ةأرما جوزت لجر نع 7 : ةلأسم :

 ۔ كاضرآ ال : تلان لخديل جوزلا ءاج املغ ي كتجوز ىلع لخدا : بألا لاقو

 ء تيضر ىتح اهب لزي ملغ س كتهرك دق ىناف ىلع لخدت نأ كل لحي الو

 ؟ لوألا حاكنلا كلذ زوجيأ ، ىلع لخدا جوزلل تلاقو

 ٠ تضر اذا زئاج : لاق

 اذا ةآرملا ف هللا دبع ىبأ نع نيملسملا ضعب ظفحو : ةلأسم د

 اذاغ ع اضرلاب قطنت مل ناو & اضر هنأ اهسفن ف تيضرف لجر اهجوزت
 . ةيهاركلاب قطنت ىتح ةيهارك سيلخ اهسفن ىف تهرك

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نا : لاق سابع نبا نع انغلبو : ةلاسم دهب

 اميأ » : لوقي ناكو « نهركي ام ىلع ءاسنلا اولمحت ال » : لاق ملسو

 نأ دعب اهاوهب قحلتلغ هريغ الجر اهوبأ ىوهو الجر تيوه ةآرما

 ٠ « قسافب سيل اوفك اهل نوكي

 ترهظأو ، اهسفن ىف تيضرغ لجر اهكلم ةأرما نعو : ةلاسم د
 ، ىسفن ىف ةيضار تنك ىنا : دعب نم تلاق مث ، لجرلا اهئطوف ةيهاركلا
 ؟ ىبلق هلعل

٠ سفنلا ى امب ذخؤي امناو ، هتجوز ىه : لاق



_ ٥٣ _ 

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىتنا
 ىلاعت هللا همحر ديعس ىبأ ملاعلا خيسنلا باوج م : ةلاسم دج

 تتام مث ، اهريغ الو اهاضر حصي ملو 3 ةآرما جوزت لجر نع لئس نيح

 ةأرملا نا : جوزلا لاقف ح اهتثروو وه جوزلا فلتخاف ى اهب لوخدلا لبق

 ؟ كلذ ىف مكحلا ام ضرت مل اهنا : ةثرولا لاقو ، اجوز هب تيضر

 وه اهاضر ىعدملاف ةيضار اهنأ حصي ىتح ةيضار ريغ اهنا ىعم : لاق

 ٠ ةنيبلا هيلعو ىعدملا

 ، جوزلا ركنأو اهقادص اوبلطو ةيضار اهنأ ةثرولا رقأ ناف : هل لبق

 ؟ ةيضار اهنأ ملعأ ال : لاتقو

 ٠ ةنيبلا هيلعو 6 ىعدملا وه اهاضر مهنم ىعدب نم نا ىعم : لاق

 ء هتايح ف اضرلا اهنم ملعي ملو تيملا وه جوزلا ناك ناخ : هل ليق
 ؟ ةيضار تناك اهنا تلانت مث

 ٠ اهنيمي ةثرولا بلط نا اهنيمي عم ةجوزلا لوق لوقلا نا ىعم : لاق

 ؟ نيميلا نع تعنتماف اهنيمي ةثرولا بلط ناغ : هل ليق

٠ ءىش اهل نكي مل الاو تفلح ناف : لاق



٥٤ 

 نآلاو ى جوزلا ةايح ف ةهراك الو ةيضار نكت مل تلاق ناغ : هل ليق

 ؟ هنوم دعب تبضر دق

 تريغ نكن مل نا ئ اضر هب اهاضرو اهلوق لوقلا نا ىعم : لاق

 ٠ ثاربملاو قادصلا اهلو هناىح ق جيوزتلا

 جوزلا تام ىتح هتايح ق جيوزتلاب ملعت ملو اهب جوزت ناغ : هل ليق

 ؟ آدنتتعنم جيوزتلا مآ ء جيوزتلا نم ناك امل آاضقان توملا نوكي

 ٠ آدقعنم ةلاحب جيوزتلا نا : لاق

 نوكتو ث اضر هب اهاضر نوكي هتوم دعب جيوزتلاب تيضر ناف : هل ليق

 ؟ اهقادص هبلع نوكيو & هثرنو هتجوز

 ٠ ىعم ا ذه : ل انت

 ث ةأرملا تنام ىتح جيوزتلا اذه لوبق جوزلا رهظي مل ناغ : هل ليق

 ء اهتايح ىف جيوزنتلاب ايضار ناك هنأ اهتوم دعب جيوزتلا هلوبق رهظأ مث

 ؟ اهقادص همزليو س اهتريو اتباث نوكي له

 هلوقف ه جيوزتلا اذهب ةآرملا هذه اضر حص ناك نا ىعم : لاق

 اهلو لوتلا ناك امك اهتوم دعبو ع اهتايح ىف هنيمي مم هب ىضر هنا لوبقم

4 هنومأ دعبو هنابح ق اهنيمي عم هيلع وه كلذ تدث أ ذا جيوزتلاب اضرلاب



_ ٥٥ 

 هلوبق حص ولو جيوزتلا اذه حصي مل 4 جيوزتلا اهاضر حصي مل اذاو

 ٠ كلذ فرعاف ىنباجأ ام ىنعم ىلع ١ ذهف 0 وه

 : عرشلا نايب نم هذهو ىحبصلا خيسثلا باوج نهو : ةلاسم د

 5 دوهسنثو ةضيرفب ةبئاغ ىهو اهيلو اهجوز ةأرما ىف بوبحم نب دمحم لاق

 ؟ لجرلا تاموأ جيوزتلا ربخ اهغليب نأ لبق ةأرملا تتامغ

 نأ تفلحتسا تيضر مث اهاضر ملعي نأ لبت نم لجرلا تام اذا : لاق

 اهثاريمو قادصلا هلام ىف اهلغ تفلح اذاغ س اجوز هب تيضرل ًايح ناك ول

 قادص الو اهنم هل ثاريم الغ اهنم ملعي نأ لبق نم ةتيملا ىه تناك ناو ك هنم
 ٠ هلع

 ، ثاريملا هلو ث الماك قادصلا هيلعف رييغتلا اهنم ملعي مل ام : هريغ لاق

 ةلأسملا ف لاق هنأل ، هانعم امغ احيحص ناك ناو ؟ ال مأ حيحص لوق اذه

 ملو جيوزتلا اهغلب رظانلا ىنعم لعل ، باوجلا اهغليب نأ لبق ةآرملا تتامف

 ٠ اضرلا الو ةيهاركلا رهظت

 اهنم جوزلل سيلف باوجلا لبق تتامو جيوزتلا اهغلب اذا امأو
 ٠ ملعأ هللاو ، ءىش

 . ريغتلا وأ اضرلا اهنم ملعب نأ ليق تتامو جيوزتلا اهغلم اذا تيآ رأ

؟ اذه ىف حصألا امو ، انركذ امك فالتخالا اذه ىف نسحيا



_ ٥٦ 

 ٠ ملعأ هللاو ، نيلوقلا نم حصألا ظفحأ الو ، ىدنع اذكه : باوجلا

 ربخلا اهغلب اذا ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا ىف لوقت امف اذكه اذه ناو

 نآ نسحي له س دعب نم تريغ مث ى كلذ نيح رييغت اهنم حصي ملخ اهجيوزتب

 ؟ ةلأسملا هذه ىلع جيوزتلا تابثاب لوق هيف نوكي

 . ملعآ هللاو ، كلذب ليتق هنآ ىسعو ث كلذ نسحي : باوجلا

 ناو هتجوز اهنآ ةأرما ىلع ىعدا لجرو ناديبع نبا : ةلاسم دهب

 ةيضار ريغ اهنا لتقت ملو س هتجوزب تسل : لونتن ىهو اهايا هجوز اهابأ

 ث بألا لوق الو جوزلا لوق لبقي ال تفصو ام اذه ىلعف & ةريغم الو

 ٠ ملعأ هللاو ك ةآرملا لوق لوقلاو

 : لاق نا الوبقم ةأرملا دلاو لوق نوكي لهو : ىحبصلا : ةلأسم دا

 دنع مكحلا فو هللا نيبو اهنيب اميخ اهيلعو اهل بجيو ث نالغب اهجوز هنا
 ؟ ال مأ اهيلع ةجوزلل بجي ام نيملسملا

 اهيلع هقيدصن بوجو ىفغ نالفب اهجوز هنأ ةآرم ١ دلاو لاق اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، فالتخالا

 زوجي ةأرماو لجر ةقرفب مكح اذا مكاحلا ىفو هنمو : ةلاسم ه.

 ؟ ال مآ اهجيوزت مكاحل

 ء قحلاب مكح اذا اهجيوزتن هل زوجي هنآ ىدنع اذكه معن : لاق

٠ ملع آ هللا و



_ ٥٧ 

 ىناثلا بابلا

 سملا ىفو مرحي ال امو ءاسنلا نم هجيوزت مرحي نميف

 ىفو نيتخألا نيب عمج نيمفو عاضرلا ىفو رظنلاو

 لجرلا جيوزت ىفو ةنبالا ىلع مالاو مالا ىلع ةنبالا جيوزت

 ةرحلاو ةرحلا ىلع ةمالا جبوزت ىفو اهتلاخو هتأرما ةمعب

 هلك كلذ هبشا امو هدعب وا اهتنع لبق ةمالا جيوزنو ةمالا ىلع

 : عرشلا نايب بانك نمو

 مكتاهمأ مكيلع تمرح ) : ىلاعت هللا لاغو : رفعج نبا عماج نمو

 مكتاهمأو تخألا تانبو خألا تانبو مكتالاخو مكتامعو مكتاوخأو مكتانبو

 ىتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهمأو ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ ىتاللا

 الغ نهب متلخد اونوكت مل ناف نهب متلخد ىتاللا مكئاسن نم مكروجح ف

 نيتخألا نيب اوعمجت نأو مكبالصآ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو مكيلع حانج

 . ( اميحر آروفغ ناك هللا نا فلس دق ام الا

 نمو « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ثيدحلا فو

 جوزتي نآ هل زوجي الغ اهب لخدي مل وأ اهب لخد اهقراغ مث ةأرما جوزت

ىتاللا مكبئابرو ) : لاقو ٠ ةمهبم ( مكئاسن تاهمأو ) : لاق ىلاعت هنأل ، اهمآ



 ل ٥٨

 نهب متلخد اونوكت مل ناف نهب متلخد ىتاللا مكئاسن نم مكروجح ف
 ٠ ) مكيلع حانج الغ

 جوزتي نآ .هل زاج ، اهب زوجي نآ لبق اهتراف مث ةأرما جؤزت نمف
 ( ٠ آدبآ اهتنبا هيلع تمرح مألاب زاج ناغ ص اهتنبا

 هيلع مرح اهب زاج ناغ ةأرما جوزت اذا هنا ليق كلذك : هريغ لاق

 اهمأ امأو ث اهتنبا هيلع مرحت مل اهب زاج نكي مل .ناو ك اهتنبا جيورت
 . ( مكئاسن تاهمأو ) : لاق هللا نأل ، زجي مل وأ اهب زاج هيلع مارحف

 ح ج وزت نآ دارأ نمعو س ىراوحلا ىبأ باوج نم : ةلأسم هريغ نمو
 ٠ عجر ٠ ذخأن هيو ء اهقفل ١ ضعب كل ذ ز اجأ دخضغ هييير ةقلطم

 اهب لخد ىتلا هييبر ةأرما لجرلا ج وزت نآ هركيو : باتكلا نمو

 كلذكو هيلع مرحت مل هبيبر ةأرما جوزتن نا : ىراوحلا وبآ لاق ه اضيأ

 بألا ىلع نبالا ةآرما جيوزت مارحو ح همآ جوز حكن نم جيوزتب بيبرلا

 . لخدي مل وآ نبالا لخد اهنع تام وأ نبالا اهقلط اذا

 مارح ىنعي ( مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ) : ىلاعت هللا لاق

 ث دبألا ىلع مارح ىهف لخدي مل وأ نبالا اهب لخد ءابآلا ىلع ءانبألا ءاسن

 نيب اوعمجت نأو ) : ىلاعت هللا لاق ث ءانبألا ىلع ءابآلا ءاسن مارح كلذكو

٠ ميرحتلا لبق ىضم دق ام ىنعي ( فلس دق ام الا نيتخألا



_ ٥٩ _ 

 املخ ميرحتلا عقي نأ لبق ىضم ام مهل ىفع امنا : ديعس وبأ لاق

 ناف 6 كلذ ليقن عقو امنا جيوزتلا ناك ولو . امرحم كلذ ناك ميرحتلا مقو

 ٠ كلذ ليق اهجوزت دمت ناك ولو 6 ميرحتلا كلذ نبح دسفي كلذ

 دقو ض اهنبا ةأرماو ةآرملا نيب عمجي نأ لجرلل هركيو : باتكلا نمو

 جوزتي وأ أطي نأ لجرلل هركي كلذكو ث امارح هوري ملغ لعف نم كلذ لعف

 نيب عمجي نمل هركي كلذكو ث هرصبب مارح الب همأ جوز ءىطو وأ جوزت ام

 . هوركني ملف ءاهقفلا رصع ف لعف نم كلذ لعف دقو ، اهتبيبرو ةأرملا

 لانت ٠ هبآ ىبأ الو همأ ىبآ هدج ةكيرتب جوزتي نآ لجرلل هركبو

 قرفم مارح هيبأ ىبآو همأ ىبآ ةكيرت ج وزن نم ىلع مارح . ىراوحلا وبأ

 ٠ اذبه ق حصأ ىراوحلا ىبآ لوق : ديعس وبأ لاق ٠ امهنيب

 نم هتنباو لجرلا ةأرما نيب عمجلا ف ملعلا له فلتخا : ةلأسم ده

 فلتخمو ى رفعج نب هللا دبع كلذ لعغو ث مهرثكأ كلذ زاجأف ، حاكنلاب اهريغ

 ىف آضيأ اوفلتخاو ث هريغ نم اهتنبا ةنبا حكنيو ةأرملا حكني لجرلا ف اضيا
 ٠ ههرك ديز نب رباج نا : ليقو ى مهرثكأ كلذ زاجأف س معلا تانب نيب عمجلا

 دلو نم لسن نم كلذكو 6 الع ولو ٥ دج بلص دلو نم لسن ام امآو

 ء لاخلا ةنباو ةلاخلا ةنبا ةلزنم كلذو ء لالح وهف تلع ولو هتدح نطب

كلذكو ٠ ىضريو بحيب امل قيفوتلا هلأسن هللاو 6 معلا ةنباو ةمعلا ةنبا و



_ ٩٦٠ 

 اوناك ام آدبآ بيبر وآ ، هل هتبيبر دلو نم لسن امب جوزتي نآ هل لحي ال

 امم لجرلل لحي ال امم هلك اذه نم اهل لحي ال ةآرملا كلذكو ، اولسانتو

 ٠ انركذ

 ادحأ ذخأت نأ لحي الف ، هب تيضرو الجر تجوزت اذا اهل لحي الو

 ء هلوسىت نم ناك امم ذخأت الو 4 اولع ولو اوناك ام هدا دجأ نم الو هئابآ نم

 6 اولسانتو اوناك ام هدلو دلو نم الو هدلو نم آدحأ ذخأت نآ اهل لحب الغ

 نم لسن امو ث هتوخا دعب نم اهل لحيو س بيبرلا ةلزنمب ةييبرلا دلو نأل

 ٠ اذه ق مذلا و بألا دلو ةلزنمب دجلا دلو نألا 6 هتا دجو هدادجأ

 ؟ اهنخآ جوزتي نأ دا رأ مث ةأرماب ىنز نمو : ةلاسم ده

 ، هل زوجي ال : لانت نم لاتقو ث اهجيوزت هل زوجي : لاق نم لاقف

 . اهجيوزت

 ؟ ملعي ال نمم نحكني له ىنزلا تانب نعو : ةلاسم ده

 ٠ ىنزلا تانب جيوزتب سأب ال ةيواعم وبآ لاق ء كلذ ءاهقفلا هركب : لاق

 ؟ هتجوز هيراج ج وزنيب نأ زوجي له لجرلا نع لئسو : ةلاسم

 ىل نيبي الو ، هريغل ةكولمم ىهغ رمألا رهاظ ى اماغ ، ملعأ هللا : لات

. جيوزتلا رجح مضوم



_ ٦١ 

 . امهعمجيو اهيبأ ةقلطمو ةأرما ج وزني نأ لجرللو : ةلأسم و.

 ؟ ال مأ لجرب اهجيوزت زوجيو تجوزت اهنأ فرعت ال آدلو تعضو ةأرما

 نم نوكي نآ نكمي هنأل هب تنز اهنأ ملعي مل ام كلذ زئاج : لاق ١

 ٠ ىنز ريغ ,

 ؟ ال مآ ةنعالم جوزتي نأ لجرل زوجي له : تلق

 .٠ بسنت ةينازي تسيل ةنعالملا نأل كلذ زئاج : لاق

 ؟ ال مآ ةدودحم جوزتي نأ لجرل زوجي تلق

 دودحملا الا اهجيوزت زوجي الغ ىنزلا ىلع ةدودحم تناك نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ى آسأب ملعأ الغ ، كلذ ريغ ىلع تناك ناو

 دعي هتأرما ىهو هتآرما ةيراجب جوزتي ىذلا ق انعمسو : ةلأسم و.

 ُ ؟ افالتخا

 & اهتيراجو ةأرملا نيب عمجي نأ كلذ زوجي : ءاهقفلا ضعب لات

 تاوخألا لاح نم ةجراخ اهنأل ، ةلاخلاو ةمعلاو تخألا ةلزنمب كلذ سيلو

 ; تادجلاو تامعلاو تانبلاو تالاخلاو تاهمألاو عاضرلاو بسنلا نم
 (٠ مكلذ ءاروام مكل لحأو ) : ءاسنلا نم مرحي ام هركذ دعب ىلاعت هللا لانت دننو

 ‘ لوقل ١ ثح اص مم ةلع كلذ ق ملعي ملو كلذ زوجي ال : ل انت نم ل اتقو

٠٭ ملعأ هلل ١ و



_ ٦٢ 

 بوبحم نب دمحمو ص ىلع نب ىسوم نع كلذ ىف فالتخالا ىور دنو

 لهأ نم هنع انذخأ نثءعء كلذ ق ةزاجالا انفرع دقفو انعمو 6 هللا امهمحر

 ء هلك كلذ لدع ىف رظنيو ث ملعأ هللاو ث انفرع انأ اندنع ام ىلع اعامس ملعلا

 ٠ هنيعب ظفللا ال انعمس ام ىنعم ىلع رثأ هانلعج اناغ

 .اهجوزتي نأ هل زاج س اهئطوغ هتآرما ريغ ةأرما أطخأ نمو : ةلأسم ده

 تدمعت ام نكلو هب متأطخأ اميخ حانج مكيلع سيل ) : ىلاعت : لوقل

 . ( مكبولق

 جيوزتلا دارأو % هيلع تيفخ مث ةأرماب ةيرق ف ىنز نمو : ةلأسم و

 اهب ىنز ىتلا هل زوجي الو زئاج افدنع وهو فالتخا هيفغ ، ةيرقلا كلت نم

 ٠ ًاسأب هب ملعن الو اهجيوزت زئاجغ اهوبأ فرعي مل اذا ةأرملاو

 اهل زئاجف ، ىرخأ ةأرما هتأرف هتأرما جرخ لم نمو : ةلأسم ده

 ىلع دحأ اهجوزنف هنجوز نع باغ لجر نع لئسو : ةلأسم وبع

 ناك ءطولا و جوزتلا نأ حص مث % كلذ ىلع اهي لخدو فكئاغلا ةجوز اهنأ

 ؟ كلذب هيلع مرحنن له هتافو نم اهتدعل ءاضقنا دعب

 جرخيو 0 انباث اهجيوزت نوكيو ، هيلع مرحت الآ ىنبجعيغ انآ امآ : لاق

اهنأ ىلع هتجوز أطو ىذلا لثم هيلع مرحت اهنأ مهبهاذم ضعب ىلع ىدنع



_ ٦٣ 

 دسفت اهنا : لاق آضعب نأ ىعمف ، لصألا ف هتجوز ىه اذاف هتجوز ريغ

 . هيلغ.اهدسغفي مل اضعب نأ ىعمو ج ةدسافلا ةيفلا ىلع ءطولاب هيلع

 هتنباو هتخأو همأ بسنلا لبق نم مرحيو : هريغ نمو : ةلاسم ده

 ٠ ملعأ هللا و ة ون مبس نهو 0 هتخأ تنيبو هيخأ تنبو هتل اخو هتمعو

 مأو ث هيبأ ةأرما : رهصلا لبت نم ةوسن مبرأ هيلع مرحت كلذكو

 ٠ اهب لخد ناك نا هتآرما تنبو & هدلو ةآرماو ث هنأرما

 & اهوبأ : بسنلا نمخ ، الجر رشع ةعست ةآرملا ىلع مرحي كلذكو

 ٠ ةعبس ءالؤهف 0 اهيخأ نباو ، اهلاخو س اهمعو ، اهوخآو س اهنباو

 نبم اهوخأو ، ةعاضرلا نم اهنباو ، ةعاضرلا نم اهوبأ : ةعاضرلا نمو

 ةعبرأو ، ةعبس ءالؤهف ، ةعاضرلا نم اهلاخو ، ةعاضرلا نم اهمعو ، ةعاضرلا
 لعبو اهب لخد ناك نا اهمأ لعبو ، اهلعب نباو ، اهلعب وبآ : رهصلا لبت نم
 ٠ ١ اهتنبا

 نيبو اهنيب ىرج ةأرما نع هللا همحر ديعس وبآ لئسو : ةلاسم دهب

 ىف نآرب ريغ وهو نآ ربلا عقو دق هنآ امهانظغ نآ ربلا هبشي امم مالك اهجوز

 هنم تلمحو ث لوألا ريغ اجوز ةأرملا تجؤزتو ث كلذب الهجف ، نيملسملا ىأر
؟ رخالل مأ لوالل دلولا نوكي نمل ، هعم تدلوو



_ ٦٤ 

 دلو ىدنع وهغ ادعاصف :رهشآ ةتسل هب تعاج اذا هنا ىعم : لاق

 . اجوز ناك اذا لوال وهغ كلذ نم لقأل هب تعاج ناو ص رخالل

 ؟ لوألا ىلع دسفت لهف : هل ليق

 ىنزلا الا اهجوز ىلع اهدسفي ال ةآرملا نا ليق دق هنأ ىدنع : لاق

 مهنظ نم ةهبسثلا ببس جيوزتلا نم اذه لثم ىلع ناك ام امأو س تحبلا

 ، لوألا ىلع مرحت اهنأ نييب الغ عقو دق قالطلا وآ س غنو دق نآربلا نأ

 جرخي ام ىلع لوألا ةجوز اهنأ حص اذا رخآلا ىلع مرحت اهنأ ىدنعو

 ٠ هلوقت ىنعم ىلع انباحصأ لوق نم ىدنع

 ، هديب هسم وأ ، آدمعتم ةأرما جرغ ىلا رظن لجر نعو : ةلاسم ده

 ؟ اهب هنبا جوزتي له

 ةنبابالو 5 اهتنباب الو ، اهتدجب الو ، اهمأب الو اهب وه جوزتي ال :لاق

 زئاجف اهتنباو اهمأ امأو ث اهب هنبا جوزتي الو ى اهيبآ ةنباب الو ، اهتنبا

 . امهب جوزتي نآ هنبال

 : مكحلا نب ناميلس ىلا ىلع نب ىسوم باوج نمو : ةلاسم دج

 مث ةمئاق ىهو جرفلا ىلا رظنو ةنايرع ةأرما ىلا رظن لجر نعو

 ؟ اهجوزتي نآ دارأ
\ 

ىلا رظني مل ناك ناو ث هيلع تدسف دقف جرفلا ىلا رظن ناك ناغ



 ۔ ٦٥

 هيلع دسفي الف هبناوج نم رهظ امو رعسثلا عضوم الا هسفن جرفلا

 . هللا ءاسن نا

 هجرف وأ هديب بوثلا قوغ نم ةأرما ج رغ سم نم تلقو : ةلأسم وج

 ؟ ال مآ اهجيوزت هل زوجب له ى كلذ نم ىنمأ ىنح

 ناك ءاوس جرفلا هنأ سم ام فرع اذا : لين دق هنأ ىعمف : لات

 ىف ليق دقو ، اهجيوزتن هل زوجي الو س هقوفنم وأ بوثلا تحت نم هسم

 جورفلا ف ةقثلاب خألاو توثلا تحت نم هسمي مل ام صيخرت كلذ

 ٠ هلدع لهجي الو هلصف ركني مل ام

 ءاهقفلا ضعب هركف اهجوزتي مل ةآرما ربد سم نمو : ةلاأسم ج

 4 قادصلا فصخنغ اهقلط مث اه ريد سم نمو 6 امارح ٥ ورب ملو اهجيوزت

 ٠ ليقلا لثم ريدلا ىرأ الو

 هسفن قسثلا رظنغ ، دمع ريغب ةأرما جرف رظن نمو : ةلاسم ده
 اذا هذه جيوزتب هيلع سأب الف رظنلا مبتب ملو هدعي ملو هرصب ضغو

 هرظن مقو مث اهيلا رظنلا دمعتي مل ناو ه دمع ريغب اهيلع هرظن منو
 هرظن مقو ام نيح نم ضغي ملو هرظن نكمأو هسفن قسثلا رظنف اهيلع

 ٠ اهجوزتي الغ اهيلع

( ٦ ج نئازخلا _ ٥ م )



 ۔س ٦٦

 6 ةرسحلا ثروبو ةوهلا عرزب ةرظنلا ةرظنلا عابتا : اولاق مهنأل

 ، كلذل دمعت ناو س اهجيوزتب سأب الغ نيجرفلا ىلع اهنم هرظن ناك ناو

 . دمعتم اهندب ىلا هرظنل رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو

 نالبقلاو ، ءاسنلاو لاجرلا تاروع عيمجل مسا جرفلا : ةلاسم ده

 . جرف هلك امهلوح امو

 اه ديب تبرض تناك دفو 6 اهت ر اف مث آ رم ا كلم لج ر نعو : ةلاسم وج

 ؟ ٥ زننل ١ نسحأ امف اهتنب اي جو زم له ء ه رك ذ ىلع

 ىنعم انباحصأ لونت ىناعم ضعب ف جرخي هنآ ىعم : ديعس وبآ لان

 تشضسيل تناك ن ا اهحاكن داسف نم اهل هسم لثم هل اهسمي داسغلا

 بهذي ال اضعب نأ وجرأو ، هل اهسم ىنعمل اهتاهمآو اهتانب داسغاو هتجوزب

 ٠ اهل هسمك هل اهسم لعجب الو 6٧ هي دسفي الو كلذ ىلا

 .. 7 ج رغ ىلا رظن غلاب لجر نع دبعس ايأ تلأسو : ةلأسم و.

 . ةرظنلا كلت ريغل اهجوزت اذا هل زئاج كلذ نا ليق هنا ىعم : لاق

هعسي له ، هنم كلذ ملعو ةرظنلا كلتل اهجوزت نا تيأرأ : هل تلق



_ .٦٧ 

 ةرظنلا كلتل اهجوزن ناك اذا ىنبجعي : لاق ؟ امهنيب قرفب الو اهعم ماقملا

 ٠ دساغ ىنعملاو دساف ساسأ ىلع لخد هنأل ، اهعم ميقي الآ

 ؟ هتبال و طقسن له 4 ايل و ن اكو 6 اهعم م اقآ ن اخ : هل تلق

 مل ام اهجو زني نأ ليق دمت هنأ ىعم هنأل 6 هنبال و ك رنف ىل نيب ال : ل انت

 ٠ غ ولىل ١ دعي رظنل ١ نكب

 ىبصلا لاح ف اهب لخد وأ اهغولب لبق اهجوزت ءاوسو : هل تلق
 ؟ اهغولب دعبو

 ادمعتم اه رظن ول هنأ ددعس ىبآ نع ثلظفح دقو { ىدنع اذكه : ل اق

 ٠ هيلع اهجيوزن دسفي ال كلذ نأ

 اهسم اذا سملا كلذكو ، غولبلا دعب ناك اذا دسفت : لان نم لاقو

 ، زوجي اهجيوزت نآ ديز نب رباج نع ىور دقو ، كلذ تركنأو ةهراك ىهو

 نكي مل ام اهجوزتي هنآ نسحلا نع ىورو س زوجي ال هنآ ةديبع ىبأ نعو

 ٠ هيلا بهذي اميغ ةرظنلا كلتل

 نب حيلملا ىنثدح : ليحرلا نب بوبحم نايفس وبآ لاقو : ةلاسم دهب

٤ بدنج ني لضفلا مهيغو ةديبع ىبأ ىلا هعم ةعامج عم لخد هنأ ناسح



_ ٦٨ 

 عضوغ ةمئان ةآرما ىلع لخد لجر نع ةديبع ايأ تلأسخغ : حيلملا لاقف

 تنزو تمتسنو تبضغغ ، ةآرملا تهبتناف بايثلا تحت نم اهجرف ىلع هدي
 ؟ اهجوزتب نأ هل له ، ةرحلا راكنا تركنأو تطخو

 دحأ هلاسي ملو انننكسغ : حيلمل ا لاقو 6 اهجوزتي ال : ةديبع وبأ لانتف

 ىبأ ىلع لخدف : حون وبأ ناهدلا حلاص نذآتسا مث : لاق ء نبأ نم انم

 ؟ ةلأسملا هذه نع حون ابآ لأسي مكيأ : اضعب انضعب زمغغ : لاق ، ةديبع

 : حون وبآ لاقف هلآسفخ ء اهنع هلآسأ انأ : بدنج نب لضفلا لاتق

 ٠ ءاش نا هلام اهل تبهنو اهجوزتي

 ٠ اهجو زتبال : ة ديبع ويا : ل اق

 لاق مث ، لوقلا ناددارتي ثالث نيترم اهجوزتي ىلب : حون وبأ لاق

 ل اخ . معن : ل اق ؟ ح رعألا ١ ن ايح فرعن تنك له ة دبيع ابآ اب : ح ون وبآ

 . ءاسن نا اهل بهيو اهجوزتي لات هنآ رباج نع ىنربخأ نايح ناف : حون وبآ

 : جورفلا اهنا حون ابأ اي : ةديبع وبآ لان

 . جورفلا ىه ةديبع وبأ قدص دهاش ةديبع وبآو

ةيبص جرخ ىلا رظن لجر نعو : ديعس ىبأ باوج نمو : ةلاسم دهب



_ ٦٩١ 

 هل زوجي له تلق ٠ اهجوزتي نآ دارأ مث ؤ ةوهسن ريغل وآ ةوهشل دمتعم

 زوجي له .لوقلا اذه ىلعو ث ةرظنلا كلن ريغل اهجوزني نأ دارأ اذا كلذ

 كلت ريغل اهذخأ هلزاج اذا اهتانب نم آدحأ :وآ اهتدج وأ اهمأ جوزتي نأ هل

 ؟ ةرظنلا

 ةوهش ىلع ناك اذا بحأو ث اهيغ فلتخي هنأ ىعمغ ىه امأف : لاق

 ، تانبلاو تادجلاو تاهمألا امأو ، كلذ نع هزنتي نأ ةرظنلا كلت تناك

 بحأ ام ىلع جرخي هنآ ىعم امه فالتخا كلذل هنم ةوهشلا ىلع ىعم سيلف

 ىتح لوقي نم لوق ىلع س فالتخالا نم ىرعتي ال كلذ لعلو ص هب لمعلا

 ىلوقت نم ذخأت الو كل تفصو ام ربدت ، طخ وأ ادمعتم آطي وآ سمي

 . باوصلاو قحلا قغاو ام الا

 هل .7 ضعيف فالتخا هيفغ أطخ ةأ رم ١ ح رف سم نمو : ةلأسم وبع

 5 فالتخ ا هيفف ادمعتم هسم ناو ث اهجيوزت هل زيجي ال ضعبو 0 اهجيوزت

 اهربد سم ناو ث اهجيوزت هل زيجي ال ضعبو اهجيوزت هل زيجي ضعبغ

 .. زيجي ال ضعبو زيجي ضعبغ ، فالتخا اهب هجيوزت ىفغ ادمعتم

 6 ىقنلا الو نبتغدلا ىقتلم عضوم وه سيلو عامجلا عضوم 6 يقنلا

رظن اذا : ليقو س اهجيوزت هيلع دسف قبنلا ىلا رظن اذا هنا ليتو



_ ٧٠ 

 عضوم الا رظني مل نا ليقو اهجيوزت هيلع دسغ جرفلا بناوج بونج

 : ليقو ، اهجيوزت هيلع دسفي مل جرفلا بناوج نم رهظ امو س رعشلا

 ٠ هنطاب سمي ىتح اهجيوزت هيلع دسغي مل جرفلا رهاظ سم نم

 قوغو رعسلا ىلع ةآرما جرف ىلع هجرغ ىرجآ نمو : ةلأسم ده

 هنا مت ء ىن ةفشحلا سأر سم نم نبعارصحملا نبب لخدب نأ الب نبعارصحملا

 ؟ اهجوزت

 ٠ ملعأ هللاو ص هنيع رظن وأ هجرفبو هديب اهجرفو اهندب سم ف مثآ وهو

 ةفطنلا تلاس مث س لزنأ ىتح اهنطب ىف ةأرماب ثبع نمو : ةلأسم ده

 ؟ اهجوزتي نأ دارأ مث جرفلا تلخد ىنح

 نأ سأب الف بوثلا تحت نم هيلا رظن الو جرفلا سم نكي مل ناغ
 . اهجوزتي الغ ةفطنلا كلت نم تلمح دق نوكت نآ الا اهجوزتي

 دارأ مث لقعت ال ةيبصب ثبع غلاب لجر ىف بوبحم لات : ةلأسم ده

 ، اهجوزتي نآ هل نأ هديب وآ هجرفب هسم وآ اهجرف ىلا رظن دتو اهجيوزت

 هركذب تذخأو ث ريغص ىبصب تثبع ةأرما ف بوبحم اضيأ لات كلذكو
 زئاج كلذ نأ كردأ امدعب اهجيوزت دارأ مث لقعي ال وهو اهجرخ ىلع هتلعجو
. اهيلع سأب الو



 س ٧١

 : ادمع راهنلاب وأ رانلاب ةآرما ج رغ ىلا رظن نمو : ةلأسم و.

 . اهجوزتي الف ى ءاملا

 لجر ف ةرزع نب ىلع نع هللا همحر ةبقع نب حاضولا نع انغلب دغو
 ؟ ادمع ءاملا ٢ ةآرما ج رغ ىلا رظن

 انعمسو ٠ كلذ هموب مايصو ٥ؤوضو ضخقننيو اهحاكن هل لحي ال : لاق

 . اهحاكن هل لحي مل ةآرملاب ةأرما جرف رظن نم هنأ

 هل زجي مل ةوهشل هجرفي وأ هديب ةآ رما ج رف سم نمو : ةلأسم و.

 الو اهجيوزت هل زوجب نأ وج رأغ بوثلا قوغ نم هسم ناو 6 اهجيوزت

 ٠ اهل ةداع ١ ذه ناك ١ ذا ةفصل ١ هذه ىلع ةآرما ذخأ هل بحأ

 آدمع ةرما جرف رظن نمو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم دهج

 ٠ ادبأ اهجيوزت هل لحي الغ ادمع هسمو

 دمعتملا ىلع سملاو رظنلا اهدسفي ال هنا : لاق نم لاقو : هريغ نمو

 ٠ ملعأ هلل ١ و 6 ٥ وهل نكب مل ام

 لزنأ ىنح لجر ج رف ثسم ةآرما ق ىلع ىبأ نع : ةلأسم وبج

 ؟ هلا زناو 6 هنع واطم لاحل ملسأ اهجوزت نم ةمالسلاغ

نعو ؤ انظفح اذكه هيلع مرحت مل اهجوزت نا : ىراوحلا وبأ لان



 س ٧٢

 اهسم : لان ىسوم نأ ردتقملا دبع معزو ، هسمك اهسم ريب مل هنأ نامثع ىبأ

 ٠ هسمك

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهئطووآ هتأرما مآ ج رف سم نمو 0 دادم نب دمحأ خيشلا : ةلأسم دهج

 ؟ ال مأ هنآرما هيلع مرحتآ ، اهتنبا وأ أطخ

 ٠ فالتخا سملا فو ،مرحت ءطولا ىف : لاق

 ٧% اهىسم اذا اهقادص هيلع بجي له 6 "طخ ةأرما ءىطو نمو : تلن

 ؟ اهجيوزت هل لهو

 ٠ فالنخا كلذ ف : لاق

 ؟ ال مآ نوما اطخلا ةلزنمب نوكيو ةطخ اهجرف سم اذا اهقادص

 6٧ هدلع بجب ال : دبعس خيشلا لاقو س دعبب ال : رصان خيشلا لات

 ٠ ملعأ هللاو

 نم لوق هيغ له "اطخ اهتنبا وأ هنآ رما م ءىطو نمو : ةلأسم وبع

؟ ال مأ هيلع مرحت ال هتجوز نأ لدعلا لهأ



 ۔_ ٧٣

 3 اندنع لوقلا رثكأ وهو هيلع مرحت ال هتجوز نا : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو

 هلجرب بوثلا قوف نم ةيبص جرف سم نميغو ناديبع نبا : ةلأسمم دهج

 هل زوجأ ؟ ال مآ جرفلا نابينتسا هنآ ردب ملو ةوهنل سل ١ كلذو هنبكر وأ

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع اهجوزت

 ج رغلا سم ىلع نقيتسا و بوثلا قوف نم جرفلا سم اذا : باوجلا

 ح نبملس ١ لوق رثكآ ىلع ةفصلا هذه ىلع ةيبصلا ه ذه جيوزت هل زوجب الف

 ٠ كلذ ىلع اهجوزن اذا اصوصخو

 وهو اهجيوزت هل زوجي ال لوقغ : ادمع ةيبص جرف ىلا رظن ناو

 . ملعأ هللاو ، ةرظنلا كلتل اهجوزتي مل ام اهجيوزت هل زئاج لوقو س ىلا بحأ

 رظنو بوثلا تحت نم ةأرما ج رف سم لجر فو 6٧ هنمو : ةلأسم و.

 كلت نمو ث مهنم هثاريم نوكي ام نينبو تانب هنم تجتنأو اهجوزت مث هبلا

 ؟ هتانبل هجيوزت زوجيو ةآرملا

 ىلع اهجيوزت هل زوجب الخ ادمع رظنلاو سملا ناك اذا : باوجلا

 رظنلاو سيلا نوكي ىتح اهجيوزت اهيلع مرحي ال لوقو س نيملسملا لوت رثكأ

 زئاجو 6 هنوثريو مهئرب هدالوأ مه آدالوأ هنم تدلو ناك ١ ذا امأ و 6 ةوهنل

. ملعأ هللاو س نهجوزب نأ دارأ اذا هتانب ىدحا جوزي نآ هل



_ ٧٤ 

 نب سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم د

 : ىلاعت هللا همحر ىبايلعلا ىليلخلا ىصورخلا كرابم

 هجرف ىرجآ نميغ حون ىبأ نع ةلأسم فنصملا ف تدجو كنأ تركذو

 ءىش نيعارصملا ىف لخدي نآ الب نيعارصملا قوف نم غلبت مل ةيبص ج رغ ىلع

 © انباحصأ نع اهنأ الو 0 موقلا نع اهنأ ردن ملو ءاملا فذق ىتح ةفشحلا نم

 ؟ اهل ىنم حيرصتلا تدرأو ةفصلا هذه ىلع اهجيوزت زوجيأ تلأسو

 ىف الو فنصملا ف دجوي حون ىبأ نع اذه نأ ملعأ ال ىنأ ملعاف

 نيح ديز نب رباج نع جرعألا نايح ىلا هعغريو هنع ءاج ىذلا لب س هريغ

 نم كلذو اذه ريغ نيملسملا ءاهقف نم اناكو ث ةديبع وبأ خيشلا هفلاخ

 اهمكح ىف صنلا عغريو ظافلألا هذه دجوت اهنأكو س عضوم ريغ ىف دوج

 . ميهاربا ىبأ خيشلا نع

 تناكل اهرخآ ى جرفلا ىلع ءاملل فذقلا ةدايز الول : ىلع ىبأ نع

 ىناعم ىلع اذه لثم ىف جرخي ىذلاو س وجرأ اميف اصن اهغفورحب ىه

 : اهجيوزت هل زوجي ال هنأ : رصبلاو ملعلا لهآ نم رثكألا نع رثألا هب ءاج ام
 ٠ دنأ جرفلا ىلع ءاملل فذنلا عم هنأكو 6 ءاملا فذقي مل ولو

 فالتخالا توبث ىناعمل هنم ةءاربلا ىلع مدقتأ مل اذه ىلع اهجوزت ناو
جرفلا جلاو ءاملا جلو ام اذا ال مأ عامجلا ةلزنمب نوكي له هنأ هيغ



_ ٧٥ 

 اهنم بيثلا تناك ناو ث آركب تناك ولو ، ةيبصلا ىف هجورخ هبشي هنا ىتح

 اهيلعو اهيف فالتخالا ىنعم لوخد نع ةكفنم ريغ ىهغ برقأ فاسننتنالا

 ٠ اهلثمو

 ىوس لوق الو ، هلوت ىلع اهبف فالخ الغ ًاعامج هار نم لوق ىلعو

 لوق ىلع همكح توبث عامجلا ىنعم ريغ ىلع جرخ اذاو ث هيلع مارح اهنأ

 هلعل ڵ ةصخرلا ام ىنعم ىلع هيغ صيخرتلا نم دعبي مل س آاضيآ هلوقي نم

 نود ىه ىتلا جرفلاو ركذلاب ةسامملا دنع ةصخرلا نم ءاج ام ىنعم ىلع

 شحوآ هنأك اذه ناك ناو ث هيف فالتخالا نم ءاجام دايق ىلع عامجلا

 ىلع عضوملا اده ىف ةنبلا دعبي ال هناخ ، ىندأ ميرحتلا نمو ، سئحفآو

 مادقالا كرتو ، همكح ىنعم هقحلي مكحلا ف نوكي نأ رخآلا لوقلا اذه

 مدقي الآ هل هبحتسا ام بحأ نمل بحأو ىلا بجعأ جيوزتلا دعب قيرفتلا ىلع

 جورخلا هل بحأو ، هيغ لخد دق ناك نا هيلع ميقي الأو س اذه لثم ىلع

 ٠ لاح ىلع هنم

 ٠ همركو هنمب باوصلل قفوملاو ملعأ هللاو

 هل زوجي له أڵ هنم اطلغ ةأرما ءىطو نميغ نا ديبع نبا : ةلاسم و.

 ؟ اهجوزتي نآ

٠ ملعأ هللاو 6 اهجيوزت هل زوجب لوقلا ٦٢ 6 فالتخا كلذ ق : لان



. ٧٦ 

 ، اهل جوز ال ةآرما ىذخف نبب ةفطنلا فذق نميفو هنمو : ةلأسم دج

 ؟ مكحلا ام تلمحف جرفلا ف ءاملا ىرجغ

 وهغ دملولا امآو 6 اهجيوزت هل زوجب الغ ةآرملا تلمح اذا امآ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 4 هيلع قادص الو هدلو

 ادمع هنبا ةنبا جرف ىلا دجلا رظن اذاو : ىلمازلا : ةلاسم ذه
 ؟ ال مآ هنجوز هبلع مرحت

 هنبا ةنبا جرغ ىلا رظن ناكو ع هنبا مآ هتجوز تناك اذا امآ : لاق -
 هنبا مآ ريغ هتجوز تناك ناو س هتجوز هيلع مرحت اهناف ةوهسثل ادمع

 . ملعأ هللاو 6 هنجوز هيلع مرحت الخ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم هج

 « ةوهسثل هسم وأ ث ادمعتم هتنبا جرف ىلا رظن لجر نع هتلأسو

 ةيبص هتنبا تناك ناو ث هتأرما هيلع تمرح ةغلاب هتنبا تناك نا : لاق

 رظن وأ هسم ناو 6 هتآرما هيلع تمرح ة وهل هيلا رظن وآ جرفلا سم ناغ

 نم ىورو . هنآرما هيلع مرحت : لاق نم لانف 6 ةوهش ريغل ادمعتم هيلا

هتأرما نأ ىناسارخلا هللا دبع نب مئاه ىلا ثيدحلا اوعفرو س ىور



_ ٧٧ 

 آ دمعنم هتنبا وأ هتييبر ح رغ سم اذا ذخأن لوقل ا ١ ذهيو ح هيلع دسفن ال

 ٠ هتآ رما نيو هنيب قرغأ مل 6 ةييص ىه و ٥ وهش ريغل

 نيملسملا نا : لوقي .هللا همحر ةبقع نب حاضوو دايز وبآ ناك دتو

 اهجرف رظن نا نونعي مهنآ.بسحآو ي تيبلا ف اهيبأ ةودع تنبلا نا : اولاق

 ٠ اذه ف ذخأن .هللا ديع نم مشاه لوقيو & هنآ رما هبلع تدسغ هسم وآ

 ؟ اهجرف هتنبال لجرلا لسغيفآ : تلق

 ٠ هتآ رما نيبو هنيبي قرغي مل لعف ناف ء كلذ هل بحنسب ال : لانق

 دسىفن له . ة وهشل هيلأ رظن وأ ة وهشل . هنني ١ ربد سم ن اف : كلق

 ؟ هتأرما هبلع

 ٠ هتأرما نيبو هنيب قرفي مل لعف ناغ ، كلذ هل بحتسي ال : لاق

 كلذ اه دسفي مل هنبا ةأرما ج رف ىلا دلاولا رظن اذاو : ةلأسم و.

 هركب وهو : ةخسن _ كلذ فيالل هركيو ٧ هنم مرحم اهنأل ئ دلولا ىلع

 ٠ هايآ كلذ رضي مل ادمعتم همآ ج رف ىلا رظن نا كلذكو 6 بالل

 كلم ناك حامج نب هللا دبع نآ : نامثع ىبآ نع .ليقو : ةلاسم ده

 % نيتمئان اهمآو اهدجوف رادلا رادج _ ةخسن _ رادجلا هبلع روستف ةآرما

مث ، عجر مث :اهب مهو ث اهجرف ىلما رظنف ث اهمأ نع بايثلا ترسحنا دتنو



_ ٧٨ _ 

 لآَسف لان ي ئس عنصي ملو حبصلا هكردأ ىتح كلذك لزي ملغ اهيلا داع

 ليللا رظن نم نوكي اميف سأب ال اندنع كلذكو ، سابل ليللا : لاقف

 مالظ هيغ نوكب نآ ملع دقو ؤ اس ايل ليللا لعج دق هللا نأل أ ارمق ناك ولو

 ٠ اهجوزتي الغ ادمع ءاملا ف راهنلاب وأ رانلاي رظن نم امأو 1 رمتو

 لجر ف ةرزع نب ىلع نع هللا همحر ةبقع نب حاضولا نع انغلب دتو
 ؟ ادمع ءاملا ىف ةأرما جرف رظن

 انعمسو أڵ كلذ هموب مايصو ٥هؤوضو ضخغنيو اهحاكن هل لحب ال : لاق

 . اهحاكن اهل لحي مل ةآرملاب ةأرما جرغ ىلا رظن نم نآ

 مث س ءاملا لظ ىف اهجرف ىلا رظني مث ةأرما كلمي ىذلا ىف ليقو

 ٠ الماك قادصلا : لاقت نم لاقو س قادصلا فصن الا اهل سيل هنأ : اهقلطي

 ناو س قادصلا فصن اهلف ءاملا ىف اهجرف لظ رظن نا : ىراوحلا وبأ لات

 . الماك قادصلا اهلف ءاملا ىف وهو ءاملا ىف جرفلا رظن

 راغص نهو نهجورف هتانبل لسغ نم : هللا دبع وبأ لانو : ةلاسم ده

 ، هتأرما هيلع دفي ال كلذ نأ وجرأف س نهلسغ دنع ةوهش هرضحت ملو

. هبر رفغتسيلف كلذ لعف نمو ، كلذ لعفي نأ هل نيلو



_ ٧٩ 

 سم دارأ لجر نع تلأسو ، ديعس ىبأل باوج نمو ة ةلاسم و

 ٠ هتجوزب هلوخد دعب اهحاكن هل لحي ال وأ

 ؟ هتأرما هيلع د سغفب له تلت

 تفصو ام ىلع ءالؤه سمي هتأرما دسفتو 6 دحاو انعم كلذغ لفس امو

 ٠ عامجالا ىلع لوقلا ضعب ىلع

 هيلع دسفي ال كلذف اهتالاخو هتأرما تامعو هتأرما تاوخأ امأو

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو ع هتأرما

 وأ هتييبر وأ هتنبا ج رغ ىلع هدي فعقوغ ءىش ذخأ دا رأ نا : تلننو

 ؟ اهتخآو هيلع مرحت له ض ىلوألا ةلأسملا ف كل تفصو نم

 جرف سم اذا فالتخاب كلذ ىف ليق دقف اهنانبو اهتاهمأ امأف : لاق

 تاوخألا امآو \ ضعب د سغي ملو ، ضعب كلذ دسضفأغ ، أطخ نهادحا

 ث ؟طخلا ىف داسغفب كلذ ىف لات آدحأ نأ ملعن الغ تالاخلاو تامعلاو

 . ملعأ هللاو

وه ام فرعي ملغ هتجوز تعضو لجر ق درعس وبآ ل ات : ةلاسم م.



_ ٨٠ 

 سمغ ىثنأ ىه اذاف ، وه ام فرعيل جرفلا ىلا هدي ىدهأف ث ىئنأ وآ زكذ

 ؟ جرفلا

 ىلا دصق دتو س ىردي ام لعف هنأل س دمعلا هيشي اذه نا ىعم : لانق

 ضعب : لاق : لاقف فالتخاب ةيبصلا نم ةوهش الب دمعلا ف ليقو 7 سملا

 ٠ ةيبصلا نم دمعلا ىلع ةوهلا نوكن ىنح دسفي ال هنا

 ؟ كلذ نم كبجعي امغ : هل تلق

 ٠ انأ ىباجعا نم تبثأ مهلا وتنأ و مه راثآ : لاق

 دق نوكي له ، عامجلا مضوم ريغ نم قسثلا سم ناف : ةل ليق آ
 ؟ جرفلا سم

 وه جح رفل ١ ن ا : لاق نم لاقخف ، فالنخ اي كلذ ق ليق هنا : لاق

 قيشلا نم ناتفدلا هبلع ىقتلا ام : لاق نم لاقو \ ةصاخ عامجلا عضوم

 . جرخ وهغ

 هنا هلوت نم ىنعملا ناكف ؟ سيملا لثم اذه ى كلذكو : هل ليق

 ٠ كلذك

 : لاق ولو س دمتعي مل هنأ هلوق لوقلا نآ تدجو دتو : فنصملا لاق

ناكل هب رقأ ومل ام ىلع هنيمي هتجوز تدارأ ولو ، كتنبا جرف ف ام رظنا



٨١ 

 هل زوجي الف 7ِ ةخسن _ هل لحي الغ مالغ حكن نمو : ةلأسم هج
 . اهجيوزت زئاجف اهتخأ امأو ث هتنبا الو مالغلا مأ جيوزت

 نب نازع نع دايز وبآ انربخآ : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم دهب

 تضيبقف اهدب تلخدأغ س هتأرما مآ هتنتخ تءاجف آسعان ناك لجر ف ديسأ

 مث ، ةروعلا الخ ام اهدسج سمف هدي لخدأف فذغ نيح هبتناغ هجرف ىلع

 ؟ اهعم مويلا وه مث ايبجي ملو افقوم ابوبحمو نامثع نب ناميلس لآس

 هتأرما مأ مض لجر ف آضيأ لاقو ، هيلع مرحت ال : هللا دبع وبأ لان

 ؟ لزنأ ىتح بوثلا قوفخ نم جرفلا ىلع جرفلا عضوو ، جرفلا ريغ اهنم ملو

 ٠ هيلا كلذغ هزنتبي نأ دارأ ناو ث هيلع اهمرحي ال : هللا دبع وبآ لانق

 هنأ ىلع جرغ سم ىلا دصق لجر نع ديعس ابآ تلأس : ةلأسم ده

 هيلع دسىفتأ 6 ملع مث هتأ رما ريغ اهنأ ملعي ملو هسمف هنأ رما ح رغ

 دسفتو دمع هنا لوقب ضعبغ س فالتخالا هيغ زوجي هنا ىعم : لاق

 ىنح هيلع داسف الف اذه ىلعف ء آطخلا ةلزنمم هنا : لاق نم لانو ء هربغ

( ٦ ج نئازخلا _ ٦ م )



 ١ هتآ رم ٠

 هتأرما ريغ اهنأ ملع مث ؤ لسغلا بجوي ام نود اهعماج ناغ : هل تلق

 ؟ هتأرما هيلع د سفنتأ 0 عزفف

 وهو سملا لاح نم جرخي الغ ءطولا بوجو عقب مل ام هنأ ىعم : لان
 . سلا مكح هقحليو ، آطب ىتح سام

 ، عزنغ ملع مث جرفلا ةفطنلا تلخدو اهجرف ىلع فذق ناغ : هل تلق
 ؟ فالتخالا هتحلي له ، ملعلا دعب كش مث

 لوخدو 0 سلا ةلزنمب فالتخالا هقحلي نأ اذه ى ىل نييب ال : لاق

 ءطولاغ ث ءطولا مكح تبث اذاو ڵ سيملا ةلزنمب سيل ءطولا ةلزنمب ةفطنلا

 ٠ أطخلا و دمعلا ف دسفي

 ؟ اهتوانبو ةأرملا ةنبا ذخأب نأ هل زوجي له لجرلا نعو : ةلاسم دهي

 ؟ اهتوانبو : لاق

 ٠ زئاج هنآ ىعم اذكه : لانق

 ! ال مأ اهنوانبو ىه اهذخأي نأ هل زوجي لهف : هل لين
٠ كلذ ملعأ الغ ةمرح ىنعم امأو ٧. ٥و ركم اذه نآ ىدنع : ل انت



_ ٨٣ 

 له ي هتانبو بيبرلا ةجوز نعو : خايسنألا باتك نم : ةلاسم وهب
 ؟ هتفلخمو هبيبر تنب جوزتي نآ مألا جوزل زوجي

 5 اميرحت ىهن ضعبو ث اهبركت ىمن ضعب ،“ هيغ فلتخم اذه : لاق

 تنبف س زوجت ال ةييبرلا تنب تناك اذا كلذ بحأ الو ء موق هيغ صخرو

 . اهجيوزن زوجي ال اهلثم بيبرلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 زوجب ال ىدنع ىذلاو 6 رظن اهيف : فنا لاق

 الب هركتف بيبرلا ةجوز امأو س بيبرلا ةنبا زوجت ال : رظانلا لاق

 ٠ ملعأ هلل ١ و 4 ميب رحن

 نأ اهب لخدي ملو غلبت مل ةيبص جوزت لجر نع هتلأسمو : ةلاسم د

 ؟ اهتنباب زوجي نآ لبق مراحملا تاوذ نم هل زوجي ام اهمآ نم رظني

 ٠ كل ذ ىل نبيب الغ : ل انت

 ه اهمأ ذخأي نأ هل زوجي له ث حاكنلا تريغفغ تغلب ناف : هل تلت

 اوغلبي ىتح نايبصلا حاكن زيجي ال نم لوق ىلع كلذ ىعمف : لاق
 ٠ كلذ اومنب وأ

نم رظني نأ هل زوجيآ ع نايبصلا حاكن زيجي نم لوق ىلعف : هل تلقن



٨٤ 

 لعن تناكو . ةيبص ىهو اجوز هم تضر اذا كلذ ىدنعغ : لانت

 ٠ اضرلا

 نا اضرلا لقعت تناكو ةيبص ىهو تيضر اذا اذه فقو : هل تلق

 ؟ لوقلا اذه ف كلذ اهل نكي مل حاكنلا تريغغ تغلب

 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 ىهو اهب لخد نا نايبصلا حاكن زيجي ال نم لوق ىلعغ : هل تلق

 ؟ غلبت مل ام

 تيضرو تغلب اذا اهحاكن زيجي نم لوق ىلع ىدنع اذكه معن : لاق

 . ابصلا ىف اهئطو زوجيو ء هب

 ؟ اهناببص لاح ى اهئطو هرك نيملسملا نم آدحأ نأ كدنعف : هل تلق

 ٠ هزجي ملو ههرك هنأ ىدنع اذكه : لانق

 اغلاب ىبصلل حكانلا ناك اذاغ 0 ايبص ءىطو ىذلاو : ةلأسم .

 ؟ هريد ق ةفشحلا بيغب ًائط هئطو

امأو ، هتاهمأو ىبصلا تانب حاكن هيلع دسفي كلذ نا : ليق دق هناف



 س ٨٥٩

 رظناف هتانبو حكانلا تاهمأ هحاكن ىف فلتخي هنأ ىعمغ حوكنملا ىبصلا

 ٠ كلذ ىف

 هترصبآو ، هحكني اهجوز ىلع الجر تكردآ ةآرما نعو : ةلاسم د

 ٠ ةلحكاا ىف ليملاك

 ؟ ال مآ هتآرما هيلع مرحت له : هل تلق

 مرحت اهنأ نيملسملا ىآر نم انفرع ىذلاغ :ء تفصو ام ىلعف : لات

 ٠ هنآ رم ا هبلع

 ، ؟دمعتم هيلا رظن وآ ، ةيبص جرف سم ىبص نع تلاسو : ةلاسم .دهب
 ؟ اهب ج وزت نآ هل له

 ء معن : لانت

 ؟ اهب جوزتي نأ هل له ، اهضنتغاغ اهئطو هناف : تلق

 ىلا مغرو ئ ءاوس هعيصأو ىبصلا ركذ : دلاخ نه دمحم لانت : لاق

 . ههرك زرحم نب ديعس نأ ثيدحلا ف

 ؟ تنآ لوقت امف : تلق

 ٠ كلذ هل هركأف اهب زاج اذا لوقأ : لاق

؟ ةقرفلا امهمزمب له ث اهجوزت ناخ : تلق



_ ٨٦ 

 . نيببص اناك اذا امهقارغ ىلع مدقأ ال : لاق

 ىلع نب ىسوم ىلع ابآ تلأسو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ه

 ح هركذب اهلان وآ س ةوهسن ريغل وآ ةوهسثل ةيبص جرف ىلع هدي برض ىبص نع

 ؟ اهجو زتب نآ د ١ رآ اغلب املف

 ؟ ىبصل ١ دح امو : هل تلق

 ىف داسف ال : ءاهقفملا نم هريغ انل لاتقو ء غلبي ىنح ىبص وه : لات

 ال هنأ جلوأ ولو : ىراوحلا وبأ لاق ٠ جرفلا ف ىبصلا جلويب نأ الا كلذ

 . ذخأن اذهبو ى ءاهقفلا ضعب نع رثؤملا وبآ ىل لاق اذكه هيلع مرحت

 ء اهجيوزتب سأب الغ هعبصأك ىبصلا جرخ : نسحلا نب دمحم لاقو
 % فالتخاب كلذ ىف لدق دقف ادمع ةيبص جرف رظن اذا غلابلا لجرلا امآو

 هسفن نوكت نآ الا تغلب اذا هيلع اهحاكن مرحي مل نم مهنمو ددست نم مهنم

 كلذب ذخأ نمو ع اهجيوزت هل ىغبني الغ ، اهنم رظن امل اهجيوزت ىلا هتعد

 . سأب الغ

 نايبصل ١ جيوزن بوبحم نيب دمحم زجي مل هربغ نهو : ةلأسم و.

لاقو ص آدبأ اهجوزتني ال : لاق ت جلوآو ءطولاب اهيلا ىضفأ دة ناك اذا



_ ٨٧ 

 ملو ى ماكحألا امهيلع زجت مل اهنأل امارح نكب مل اهجوزت نا : ةيواعم وبأ

 . مالقألا امهيلع زجت

 مكنا وخأو مكنعضرأ ىتاللا مكناهمآو 3

 عاضرلا نم مرحي » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو ( ةعاضرلا نم

 ء ةعاضرلا نم ةأرما جوزتي نأ لجرلل ىغبني الغ « بسنلا نم مرحي ام

 هل لحي الو ي ةعاضرلا نم هدادجأ ضعب الو ي هنبا ةآرما الو هدلو ةأرما الو

 اطوعس وأ ناتص وأ ةرضم تناك ولو آريثك وأ اليلق آاعاضر هنعضرأ ةأرما جيوزت

 تنب الو ى هنعض رأ ىتلا هتخأ تنب الو ، ةعاضرلا نم هنخآ لحت الو ي آزوجو وآ

 تنبو هتلاخ الو س ةعاضرلا نم هتمع لحت الو ث هنبلب تعضرأ ىتلا هتجوز

 نم ةأرما الو س هيخآ تنب الو س هتخآ تنب الو ث هنبلب تعضرأ ىتلا اهجوز

 ٠ نبا تنب وأ ةنيا تنب تناك هنعضرأ ىتلا دلو

 ة آدبأ هنبلب عضرأ ىذلا لجرلا دلو دلو نم دحأ هل لحي ال كلذكو

 جيوزتب سأب الو س اهنبلب هتعضرأ ىتلا هنبا مآ لجرلا جوزتي نأ سأب الو

 تعضرأ ىتلا جوزتي نأ سأب ال مالغلا خأ كلذكو ، ةآرملا هذه تخآ

 عاضر ال هنأل ، هنبلب هوخأ عضرأ ىذلا لجرلا دلو نم هل ادب نمو ، هاخأ

 ٠ اهنيبو هنيب

وأ اهتخأ تنبو ةأرما نيب الو ، ةعاضرلا نم نيتخألا نيب عمجي الو



_ ٨٨ 

 اهنم ةعاضرلا نم مرحم تاذ ةأرما لكو ث ةعاضرلا نم اهتلاخ وأ اهتمع

 ربدملاو بتاكملاو دبعلاو ص ةعاضرلا نم هتنبا جوزتي الو س بسنلا ةلزنمب

 ءىنب جوزتي نآ لجر نبلب عضرآ ىبصل لحي الو س ءاوس رحلاو همألاو

 ٠ هنعض رأ ىتلا ةأرملا ريغ نم هدلو نم

 لجرلا كلذ دلو نم دحأل لحي مل ةيراج عيضرلا ناك ول كلذكو

 لثم ىهو ث ةعاضرلا نم هنبا تخأ جوزتي نأ لجرلل زئاجو ث اهجوزتي نأ

 اذه ىف بسنلاو ةعاضرلاو ، ةعاضرملا نم ناتخألا لحت الو ، هنبا م

 ٠ امهئطو لحي ال ةعاضرلا نم ناتخألا ناتمألا كلذكو ، ءاوس

 ةعاضرلا نم اهيخأ ةنباو اهتخأ ةنباو اهتلاخ وأ اهتمعو ةمألا كلذكو

 ةكلملا نم امهدحأ جرخي ىنح هللا ديع وبأ لاق ءطولا ف امهنيب عمجي ال

 ٠ ثبسننلا ق كلذكو . اهجوزب وآ

 نيريثك انايبص تعضرأف موق ةلحم ةأرما تلخد اذاو : ةلاسم د

 جيوزت زئاجغ ح عاضرلاب اوملع دق مهنأ ريغ ث ةلحملا لهآ ىلع كلذ ىفخغ

 كلت عاضر نم رخال خآ هنأ ملع نم الا ، ضعبب مهضعب اوغلب اذا ءالؤه

 . هب ذخأب ملو ضعب كلذ نم عنم دقو 6 انلوق ق ةآرملا

 ض دلولا اذهب .اهدلو تعضرأ اهنأ ةأرملا ترقأ اذاو : ةلاسم د

. رخآلا اهلوق اهنم لبق هعضرأ مل : تلاقو ، كلذ اهلوق نع تعجر هث



_ ٨٩ 

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ةعاضرلا نم هتخأ مآ جوزتي نأ لجرلل لهو : ناديبع نبا : ةلاسم دهج

 ، بسخلا ف كلذ زوجي الو ، هنبل نم اعضر انوكي مل اذا زئاج : لاق

 نوكت هنبا ٦٩ وآ ٥ وبأ اهحكن هنمع وأ همآ نوكن ثبسننلا نم هيخأ مآ نأل

 ٠ ملع هللاو ، كلذ ىف قرغلا مهفاف :اهمأ حكن دق هتنبا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم و

 ىلع نب ئسوم نآ كزبخأو « كلام نب تلصلا ىلا دمحم نم باوج فو

 اذا ةعضرملا ىف كلذو س رثألا هب تأب ملو رثألاب هقحلأ ءىش ىف هيأرب لاق

 اهتداهش لبقت ةعضرملا نأ ملعلا لهآ ةلمحو رثألا هب ءاج ىذلاف س تدهش

 ٠ مهتن ال ةيسوجم ثناك ولو 6 عاضرلاب

 دقو ى رثك دق عاضرلا اذه نا : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقف

 : لاقف ٠ عاضرلاب تدهشف ةآرما اورضحأ داسفلا اودارأ اذا اولعج

 ة ةلدع الا حاكنلا ةدقع دعب داسفلا نم هل رهظ امل نامزلا اذه ف لبقأ ال

 ء آجرغ نيملسملا ىلع هنب هللا لخدأو ٠ نيملسملا نم هرصع لهأ هيلع تأي ملغ

٠ هنع اذوخأم كلذ راصف



_ ٩٠ 

 ف لبقي الو ةآرما نع ةآ رما عاضرلاب دهشن نأ زوجي الو : ةلأسم و

 ةىضرملا ةدحاولا ةداهش لوبت ىف رثألا ءاج امناو ، ةآرملا نع لدع ىدهاسش كلذ

 ٠ تعضرأ ىتلا ىه اهنآ تده اذا

 ناف 6 هنآ رماو لجر ني عاضرب ةلدع ةأرما تدهش نا : لاق نم لانتو

 ناو ٠٧ ثقفدص تلان ] تملع نبح ىنح جيوزتلا نع ةيئاغ تدهش ىتلا تناك

 نم تلاق مث ًائيسن لقت ملو ةآرملل لجرلا كلذ جيوزتب ةملاع ةرضاح تناك

 ٠ قدصن مل دعب

 هنآ كلذب هيهلن اهيدث ايبص تمقلآ نبل اهيف نآ ملعت مل ةآرما ىف ليقو

 جوزتي نأ سأب الو 6 ًائبش اهنم عضز دق هنأ ملعي ىتح ًاعاضر كلذ نوكب ال

 ٠ هاخأ تعضرأ ىتلا ةآرملا لجرلا

 وهخ ايبص نبللا كلذ ىقسف ث تتام مث اهيدث نم انبل ةأرملا تبلح ناو
 ةنيم ىهو اهنم ىبصلا مضر وآ س اهنوم دعب نم بلح ول كلذكو س عاضر

 ٠ ع اضخض ر وهف

 كلذ نكي مل باودلا نم اهريغ وآ ةاش نبل نم اعضر نييبص نآ ولو

٠ دحاو ءانا نم اعيمج هالكآ ماعط ةلزنمب وه امناو 6 ًاعاضر



_ ٩١ 

 تدهش نأ دلاخ نب دمحم نب دمحآ ىض اغلا نع تظفحو : ةلأسم وع

 ج وزت اذاغ س ةلدع تناك اذا كلذ ىف اهلويت ىف فلنخمف جيوزتلا لبق ةعضرملا

 ةداهشب امهنيب قرفي هناف ةلدع نوكن نأ الا ى ةآرما ةداهشب امهنيب قرفي الف

 ٠ ةلدعلا

 ٠ ملعأ هللاو ح لدع ىدهاش ةداهشم الا امهنيب قرفب ال : نورخآ لاقو

 نبملسملا ىلع اهنداهشب زوجت ةمذلا لهأ نم ةعضرملا نا : لان نم لانتو

 نكت مل ام ةعضرملا ةداهسث زاوجب رثألا ءاجو ، هيلع عمتجي ال امم كلذ ى

 . مارح ىلع ممجت وآ لالح نع قرفت نأ مهتت نآ اهتمهتو ةمهتم

 لاقو ، ةلدع تناك اذا ةيمذلاو ةيسوجلاو ةمألا ةداهش زوجت ليقو

 ٠ نبملسملا ىلع كلذ ناك اذا ةلبقلا لهأ ىف الا كلذ نوكي ال : لاق نم

 ىه سيلو س لآسسن مل ولو ةزئاج ةعضرملا ةداهش : ةلأسم وج

 اهل سيل عاضرلاب ةدهاشلا نا : اضيأ لاقو ء لا ومخلا ق نيدهانلاك

 ٠ هللا همحر ديعس نب ىيحي ايركز ىبأ نع اهنا ليق ، ةعجر

 هلعل اهسىغن ف ةمهنم ةمآ ف درعسس ىبأ ب ١ وج نمو : ةلاسم وبع

 الجر نيذه تعضرأ : تلاق اهنأ كلذو ةأرماو لجر نيب عاضرب تدهش

. ةأرملاب جوزتي نأ لجرلا دارأ 5 اهنبلب ةأرماو



_ ٩٢ 

 نكي ملل اذا : اولاق دقف س ةمألا هذه ةداهش ىف لوقلا ام : تلق

 ٠ جيوزتلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 نب سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ هيقفلا خيشلا با وج نم : ةلاسم وج

 اهنا هنجوز هل تلاقف ةأرماب جوزت نيمغ لئسو ث ىايلعلا ىصورخلا كرابم

 % ىرخألا هيلع مرحت له همزل ناو ع ؟ ال مآ اهقغيدصت همزلي له ، امهتعضرأ

 امهدحأب وأ امهب لوخدلا لبن كلذ ناك ، ىلوألا ف ءىش هيلع لخدي لهو
 ؟ كلذ ىنربخآ امهيغ هدعب وآ

 نم لدع ىوذ ةداهشب الا اهفدصي نآ هيلع سيل هنا ليق دق : لاق

 اهنأ تمعز ىتلا ىرخألا هذهب جوزتي نأ لبق كلذ تلاق اهنأ نيملسملا

 هنكل ، اهيف هيلع ةجح نوكيف اهلوقت كبتي كلانه ؤ ةلدع ىهو امهتعضرأ

 ناو ى اهمأ ىف هيلع سأب الغ اهب هلهج نم اذه ىلع اهب لخدي مل ناك نا

 مارحل دمعتي مل ناو ص نيملسملا لوق ىف آعيمج هيلع انمرح اهب لخد دنت ناك

 . اهب لخدي مل وأ مألاب لخد ءاوسو ع كلذ

 ةمرحلاف اهب لخدف ةنبالا جوزت ىتح اهمأب لخدي مل ناك نا : ليتو

هتنباب هلوخد دعب مألاب لخد ناغ ث هل ةجوز ةنبالا ىقبتو ، مألا ىلع مقت



_ ٩٣ _ 

 نم لوق ىلعو ، أطخلاو دضعلا ف مهلوت ىف اعيمج اتدسغ ةعاضرلا نم

 ٠ هتايح ى اهب ملعي نآ ليق هتوم دعب هلام نم اهثاريم ىلوالل بجوي

 ىلع امهنيب ةيجوزلا ةمصع ىقتي نأو دبالف هرمأ اهعم حص ناو

 ءاسنلا نم ةلدع ةأرملا هذه نكت مل ناو ك اهئاقب ى هلوت ضقني وأ ك هدايق

 ناك هنآ نالدعلا هب دهش ولو ث جيوزتلا مقو نآ دعب اهنم كلذ لبقي مل

 . زوجيال جيوزتلا عوقو دعب عاضرلا ىلع ةلدعلا ريغ ةداهسث نأل ث هلبن اهنم

 هم نبل دعملا ةداهش نم اذه ىلع مث ؤ هز ١ وج ن اث لوق ىلع ج رخبو

 ىقبت ال اهنأ ةمهتم نوكت ىتح ليقو ، اهسفن ى ةمهتم نكت مل ام هيف كلذك

 ٠ لالح نع قرفت وآ ي مارح ىلع عمجت نآ

 جيوزتلا لبق هنأ اهلونت ىلع نيلدعلا ةداهش نم اذه ريغ ىلع امآو

 مهلوق نم هب حرص دق اميغ ، هيلع زوجي امم عضوملا اذه ىف هملعآ الغ

 دمب اميس الو ، نهلودع نم ءاسنلا ىف ىه تناك ناو ث اهقدصي مل نا

 ىلعو ث لزان هيلع اهمارحل ىوعدلا ىنعم ىف هنأل ، ىرخألاب هزاوج

 تجرخ ىرخألا ىلع ةماقالا نم الو اهب كسمتلا نم منمي الف اهبيذكت

 ملعآ ىهو ث هيلع ةجح اهلوق نوكي ال ام عفوم ىف اهكرت وآ اهجرخآ وأ ىلوألا

 ٠ اهتدصي مل نا اهسفنب

، اهبنذ ءوس نم اهبر ىلا ةبوتلا عم اهبذك نع عجرتلف ةبذاك كلت ناف



 ۔_۔ ٩٤

 ةمرحل غتوم ريغ اهلطاب نم كلذ نأل ، هل اهترستاعم ىف سأب اهيلع نوكي ال مث

 زجي مل اهلوق ىف ةقداص تناك ناو ، ىلاعت هللا نيبو امهنيب اميغ هيغ اهيلع

 ناو ث اهيلع هنم كلذ مارح ع ونوب اهملع عضوم ىف اهسفن نم هنكمت نآ اهل

 ٠ ىلوألا هل ىقبتل ىرخألاب زوجي نأ لبق اهقدص

 ناو & امهبرقي الو ث اعيمج هسفن نع امهجرخيلغ امهب هزاوج ىلعو

 ، ىرخألا ىقبتسي نأ دارآو ث اهمغر ىلع مألا ىهو ىلوألاب لخدي مل ناك

 ىف ىأر ىلع انوكي امهنأ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقف امهنم ةنبالا ىهو

 ٠ مالسلاو قحلا الا هنم لبقت الو هلك اذه ىف رظناف ، اهل هقيدصت عضوم

 ء اهغيدصت همزلي ال هنأ نيملسملا لوق ىفغ ، رخآ مضوم ف لانتو

 زوجت نمم ةأرملا هذهب هجيوزت لبق هتلان اهنأ كلذ « اهلوق ىلع دهشي نأ الا

 ح نالوقف ، ةلدعلاو ةمهتملا نيب اميغ نكت ناو ، ةلدع ىهو ، نالدع هتداهش
 . اهب رقب الغ ىرخألا لخدي ملو ث ىلوألاب لخد دق ناك ناف كلذ ىلعو

 ناو ت اهمأ ةعاضرلا نم اهمعز ىلع ىه ىتلا هتجوز ف هيلع سأب الو

 ىلع ةنيبلا دهشي مل ناو ، مهلوق ى آعيمج هيلع اتمرح امهب لخد دق ناك

 تناك ولو ث هيلع سأب الغ ، اهقدصب ملو س اهب جيوزتلا لبق كلذ تلاق اهنآ

 هرئاعت نأ اهل زجي مل اهلوق ف ةقداص تناك ناف اهسفنب ملعأ ىهو ةلدع

. اهب لخدي الغ اهقدص ناو ت اهتنباب هلوخد دعب



_ ٩٥ _ 

 امهنيب عمجلا ىلع دمعت ءاوسو ع امهجرخيلغ امهب لخد دن ناك ناغ

 ٠. ملعأ هللاو 6 امهيف هيلع

 : عرشلا نايب باتك نمو آ ةلاسم

 : لجو زع هللا لاق ، ناتنس همامتو ماطغلا وهو لاصفلا عاضرلا دحو

 نهدالوأ نعضري تادلاولاو ) ىلاعت لاقو ٠ ( آرهش نوثالث هلاصفو هلمحو )

 هلاصغو نهو ىلع انهو همأ هتلمح ) : هركذ لج لاقو ( نيلماك نيلوح

 ، آرهسث نورشعو ةعبرأ عاضرلاو ث رهسأ ةنس لمحلا نأ حصف ( نيماع ف

 ٠ « نيلوح دعب عاضر ال » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 مطغي ملو عضري وهو نينس ثالث نبا ىبصلا ناك اذاو ة ةلاسم دهب

 ريخأ اذاو 0 هنم اهيلع ءىش الف هؤاذغ عاضرلا ناكو ةأرما هنعضرأغ

 ايبص معضرآ اذاو ث هل عاضر الغ هؤاذغ نبللا نكي ملو ماعطلاب ىبصلا

 ٠ اهجيوزتب هيلع سأب الف مطغ ام دعب ةآرما

 هتجوز هتنعضرأ ناو ، سأب الف اهعضر وآ ةأرما نبلب لجر طعتسا ناو

 ك عاضر وهف همرشغ ةأرما نيلب ءاود ىبصلا لمع ناو 6 اضيأ سأب الغ

 _ ةخسن _ هتآرما اهنا لوقت ةأرما لجر دنع ناك ناو 6 اسباي ء اودلا ناك ناو

دلو وهو عاضر وهف رخآ ايبص اهنبل نم تعضرأغ كلذ ركني ال هتجوز



٨٩٦ 

 ءاجف ، ءىش ى هتلعجغ اهنبل نم ةأرما تبلح ولو ، لحفلل نبللا نأل ، جوزلا
 دمب عاضر ال : لاقيو س سأب الف وه ام ىردب الو س هبرغ اهجوز

 ٠ لاصخ

 ىف رطقأ وآ نبل هيف ءاودب وآ نبلب ىبص طعتسا اذاو : ةلآسمم اه

 ، عاضر هلك اذهف ، هنم برشو قيوس ف عضو وأ ، هنم ىقس وأ ، هنذأ

 هب لحك وأ هلبق وآ هربد ىف نقح ناو ، قلحلا ىلا ىدوت عضاوملا هذه نأل

 ٠ فالتخا هيغ انموق نيبو عاضرب سيلف هنيع ف

 ٠ بجي :: ىعفالا لانو 4 ميرحتلا بجي ال : ةفينح ىبأ باحصأ لانق

 ٠ اميرحت كلذ بجوي الو دواد نب لاقو

 ء همأ نع لصفي ملو نيلوح دعب ايبص تعضرأ اذاو : ةلاسم ده

 ، عاضرب سيلف عاضرلا نع هب ىفتكاو ماعطلا ىلع دمتعا هلعل دمعت ناغ

 عاضر وهغ عاضرلا نع هب ىفتكي الو س ماعطلا ىلع دمتعي ال ناك ناو

 امف رهشأ ةعبرأو ث نالوح الخ اذاغ ث هيلوح دعب رهشأ ةعبرأ ديزت ىتح
 ٠ همآ هلصفت مل ولو عاضرب سيلغ س كلذ دعب عضر

 نالوح ىضمي نآ لبت مضريو لكأيف ماعطلا ىلع دمتعي ناك ناو .

اذا نكلو ، عاضر وهف ةفصلا هذه ىلع نيوحلا لبت ةأرما هنعضرأف



_ ٩٧ 

 عاضرب اذه سيلف ، عاضرلا ىلع هب ىزتجاو ماعطلا ىلع دمتعا

 ٠ نال وح هل لحن مل ولو

 هنا ةأرملا تلاق اذا امهدحأ نيهجو نم حصي عاضرلاو : ةلاسم ده

 اذا ىناثلاو ٠ عضارلا مف ىلا اهيدن نم ردحني وهو نبللاب تسحآو اهعضر

 كلذغ ث دبزلاك هبتفسش فرط ىف رهاظ نبللاو ك اهعضري ناك هنآ ةنيبلا تدهش
 سيلف ث اهل نبل الو ، هتعضرأ ناو ، عاضرلاب ةداهشلا ىلع لالدتسالا وه

 . اهوحنو مبصخلا صمك نوكيو س عاضرب

 و_هغ ماعطلا ىف ًمئاق نبللا ناك اذا : هللا دبع وبأ لات : ةلأسم ده

 هيغ طلخ دق نوكبي نأ الا كلذ هابسثآو محللاو زرألا هب خبطي نبللا لثم عاضر

 ولو س دسفي ال كلذف نبللا ىري الو س نبللا ىلع بلاغلا ناكو س ءام

 ص عاضرلا ةلزنمب نكي مل ىبص هنم لكأ مث رانلاب زبخأو ةأرما نبلب نيجع نجع
 ' بلغو ، لسعلا هيغ طلخو ردقلاب زبخ هنم لمع مث نبللاب نجع ول كلذكو
 ٠ كلذكو ؤ ع اضرلا ةلزنمب اذه سيلف س ءىش هنم ىري ال ىتح نبللا لسعلا

 الغ ءىش نبللا نم ري ملو ث ءام هيف عضو مث قيوس ف ةأرما نبل عضو ول

 ع ةرطقلا كلت ءاملا بلغف س ءام نم زوك ىف ةرطق ترطق ولو ، هب سأب

 . عاضرلا ةلزنمب نكي مل ىبص هنم برو

 هنم زج وأف ءاود ق لعج اذاغ ؤ هي ؤضوتلا زاوج كلذ ىلع ليلدو

 ٠ عاضر وهغ فبلاغلا نيللا و . هب طعس وأ ىبص

( ٦ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٨٩٨ _ 

 . مالسالا راد ىف هتئيهك كرشلاو برحلا راد ى عاضرلاو : ةلأسم دهچ

 كلذ نم زاجو 6 نيملسمل ١ ىلع مرحب ام كلذ نم مهيلع مرح موقلا ملسأ اذاخ

 ٠ نيملسملا ىلع زوجي ام

 نم مرحي ام رادنم ق قارعلا لهأو انباحصأ فلتخا : ةلأسم وه

 ٠ لوقلا اذه باحصأ دنع كلذ نود ناك ام مرحي الو \ اسمخ مهضعب لانو

 نادهسي ، لاجرلا نم لدع ىدهاسثب الا مرحت ال : قارعلا لهأ لاتو

 3 آرادقم هل نولعجي الو ، تقو كلذب نوتقوي الو ء عاضرلا ةنياعم ىلع

 ء هيتفسث ىلع نبللا روهظو ث نبللا صم وه عاضرلا ىلع انباحصأ ليلدو

 . مكاحلا هب مكحي ىذلا ملعلا وه اذهف

 صمي صاملا ف صملا نأل ، عاضرلا بجوي الف نبللا نود صملا امأو

 نوكت وأ ةحصب الا مكحي ال مكحلاو ةهبسثلا عضوم اذه نأ الا نبل هل ردحنيالو

 نأ اهلو ، هايا ىبصلا صمو ث اهنم نبللا ناذخأب اهملع نع زبخت ةعضرملا

 ٠ اهنيد ىف ةلدع تناك اذا اهلوق مكاحملا لبقيو ، هب ربختو كلذ ىلع دهشت

 مهيغلاخم باهذو ى مهلوق ةحص ف مهيفلاخم ىلع انباحصأ ليلدلا و

 لوقو . هريغو صل ١ ددع نم هوقثتو اميف ةماقتسالا و 6 كلذ ق دصخل ١ نع

» بثبسيئلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي « : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



_ ٩٩ 

 عقو ام ىتم عاضرلا نوكي نآ بجو ريثكلاو ليللا بجوي بسنلا ناك املف

 ٠ ميرحتلا بجومب وهخ 6 رتك وأ لت عاضرلا مسا هيلع

 ض عاضرب سيل اهنم ءاملاو س عاضر ركبلا نم نبللاو : ةلاسم هه
 نيلو 6 عاضر ريادلا ةأرملا نم ءاملاو 6 عاضر بيثلا نم ءاملاو نبللاو

 باتكلل كلذب همآ ريصنو 6 عاضر وهف اييص هنعضرأ ١ ذا ىنزلا نم ةأرملا

 ٠ عاضر نم ًاعاضر صخي ملو ربخلا و

 لاقو ٠ لاصف دعب عاضو ال : موت لات : سانلا فلتخاو : ةلاسم وهب

 ةتس فالخلا لهآ ضعب لاقو ٠ رهشأ ةعبرأو نيلوح دعب عاضر ال : موق

 عاضر : لاق نم مهنمو ٠ نينس عبرأ : لاق نم مهنمو ء نيلوحلا دعب رهشأ
 ٠ فالخلا لهآ ضعب لوت كلذو ، مرحي امم ريثكلا

 . ةمرحلا هليلغ بجوي عاضرلاو ي عاضرب سيلغ نيلوحلا دعب ناك امو

 نيلوحو عاضرلا دح بجت دن ةمرحلاو ، ةمرحلا هليلق بجوي بسنلاك

 هللا هامس امو ( ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح ) : ىلاعت هلوقل

 ءزج رخآ لوصحب لصحي ءىشلا مامت نأل ، هاهتنم ىهتنا دقف ك امات

 . هبجوم نع ةلالد هليزي نأ الا ث اهئازجأ نم

 عيمجلا عامجا نيلوحلا ف الا امرحم نوكي الو ء عاضرلا ىلع ليلدلا و
نيلوحلا دعب هب تبلاط اذاغ ث نيلوحلا ىلا عاضرلا ةقفنب بلاطت نأ مالل نآ



. ١٠٠ 

 كلذ نكي مل نيلوحلا دعب عاضرلاب وه اهبلاط ول كلذكو 2 اهل مكحب مل
 ٠ هتأرمال ةعاضر لجرلا ىلع مرحت الأ ىلع عامجالا ركذ دقو ى اهيلع

 اهب عضرم ىهو ةأرملا جوزت اذا لجرلا ف ديعس ىبأ نع : ةلاسم دهب

 > اهجوزت دق رخآلا ١ ذهو 6 اييص نيللا كلذ نم تعضر أغ 6 هربغ جوز نم نيل

 ؟ هل نبللا نوكيو 0 رخآلا جوزلا اذه نبا عضرملا نوكي له

 ىلا ةآرملا هذهب لخدي مل رخآلا جوزلا اذه ناك هنا ىعم : لاق

 نم هنبا عضزملا نوكب الو رخالل نيللا نوكب الغ © ىبصلا اذه تعضرأ

 . اهب لخد رخآلا جوزلا نكي مل اذا افالتخا اذه ىف ملعأ الو ، ةعاضرلا

 ء هيف فلتخيف ، رخآلا جوزلا ىنعأ 6 اهب لخد دق ناك اذا امآو

 ٠ هيف نيكيرش امهنيب نبللا ناك رخآلا اهب لخد اذا هنا :: لانت نم لاقف

 ة لوخدلاب ءىش نبللا اذه ىف هل نوكي ال رخآلا نا : لانت نم لاقو

 لوألا نانوكي ذئنيح مث اهب هلوخد دعب نم نبللا ف ةدايز نيبتسب نأ الا

 ٠ نبللا اذه ق نيكيرش رخآلاو

 الغ هلوخد دعي نبللا ق ةدايزلا تنيثو اهي لخد ولو : لان نم لاقو

: لوقي ضعبف هنم تلمح اذاو ص هنم ةآرملا لبحت ىتح كيرش هيغ هل نوكي



_ ١٠١ 

 6 هدحو رخآلل نوكيو لمحلا هعطقي امهنم لوألا نع نبللا مكح عطقني هنا

 . تلمح ولو ث آضيآ هيغ ناكيرش امهنا لوقي ضعبو

 ةآرم ١ عضن نآ ىلا هدحو لوؤ؛فل وه نيللا نأ لوقلا ضعب ق نأ ىعمو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع هدحو هل نبللا

 ن اذللا ن ايبيصل ا امأ : دمحأ نب نسحل ١ ىلع ىبأ نع : ةلاسم وبع

 ح رخآلا مآ جوزتي نآ امهنم دحاو لكل زئاجخ امهمأ ربع ةأرما نيل نم اعضر

 ٠ اميرحت كلذ ق ملعأ الو

 ىنغتساو ، نيلوحلا لبق مطف اذا ىبصلا : ديعس وبأ لأن : ةلاسم د

 ؟ .ماطفلا دعم نبلوحلا لبت عضر من عاضرلا نع

 : لاقت نم لاننغ ء نبلوحلا نود ناك ام فاانخال ١ ىنعم هلخدي هنأ ىعمف

 نأل ، عاضرب سيل : لاق نم لاقو ث نيلوحلا لمكي مل هنأل عاضر وه

 . محللا تنأ ام وه عاضرلا

 ًاعاضر نوكب له © دعب عضري وهو ء نبلوحلا ىفوأ نا كلذكو : هل تلق

 ؟ همآ عضر ىذلا هوخآ نوكبو 6 هريغ لاحلا كلت ف عضر ١ ذا

٠ نيلوحلا فقوأ اذا هيغ فلتخي هنآ ىدنع : لاق



.١٠٢٣ 

 نبل نم ىبصلا نطب 1 راج ءىش لك : عاضرلا ق لاقو : ةلأسم وج

 ذا عاضر وهف ةآرملا ١ ذاو 6 لصفي مل ىبصلا ناك ١ وآ اط وعس هنطب لخد

 ٠ ىبصلا نقح اذا عاضر ريغ هناف « لفسأ نم الا ريغ

 ؟ ءاملا كلذ برست مث ءام ق نبللا رطق ناو

 ناهبن نع هعفري ىراوحلا ىبآ نع اندجو ىذلا نسحلا نب دمحم لاق

 ةآرما نيل نم رطق ول هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا ديبع ىبأ ىلا هعغرب

 ؟ اعاضر ناك اهنم ىبص برسثغ رئب ىف ةرطق

 .أ ءاملا نم نيللا رثأ بهذ اذا هنع اندجو اميق ىراوحلا وبأ لانق

 سيلغ ى ءاملا نم نبللا رثأ بهذ اذا ذخأن لوقلا اذهبو عاضرب سينف

 7 باوصخف هللا دبع ىبأ نع حص امو 6 عاضرب

 رثآ ىلع لئاسملا هذهو ٨٧ هنع هللا ىضر هللا دبع ودأ لات ةلأسم وبع

 ؟ ةبيبر اهتعضرأ ةأ رما ج وزغي نأ لجرلل روجي له : لئسو 6٨ هنع لئاس

 ٠ ال : لاق

 ؟ عاضر ةتيملا ةآرملل ىبصاا عاضر نأ رثألا ءاج دقو :. ةلاسم دهج

٠ ةيب رغ هذه و : ل اف



١٠٣ 

 ٨ ىه اهعيب دا رأ اذا امأغ اهتانب الو اهتطو هل لحب ال هنآ اه درس تعضرأ

 . ملعأ هللاو ۔ اهتانب مييب نأ زوجي الو ، كلذ هل ناك

 ىبنلا لوق نم هلوق ف ىنعملا : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلاسم دهج

 لدواقألا نم ىنعملا ناكف » لاىحخ دعب عاضر ال » : ملسو هبيع هللا ىلص

 ٠ نيتنسلا نود اميغ مطغ اذا ىبصلا نآ هعم اميف

 اذاو ى نيتنسلا مامت ىلا ةهبسث نيتنسلا مامت ف نوكي هنا لين : لانف

 5 ةهبسث وهغ كلذ ف نيتنسلا ىلع دازام ليقف مطغبي ملو ناتنسلا ىضم

 . نينس عبرأب : ليقو ى رهشآ ةعبرأو نيتنس ليو

 ؟ هعسد مث ةأرما نيل نم عضر ىبص نع : ةلاسم وبع

 ٠ عاضر وه : لاق

 رجف لجر ف ىلع نب ىسوم لاق : ىلع نب دمحم لان : ةلاسم د

 كلنن جوزتي نأ لجرلا كلذ دارأف س ةيراج ةآرملا كلت تعضرأغ س ةأرماب

 ؟ ةيراجلا

 ٠ هل لحت ال اهن ا : ل انف

 ممأ ىه ذا اهب لخد املغ ٠ ةأرما جوزتن لجر ف لاتقو : ةلاسم ده
؟ ةعاضرلا نم هتآرما ةنبا وأ هتأرما



١٠٤ 

 لخدي مل اذاف س ةرخآلاو ىلوألا هتأرما آعيمج هيلع نامرحت : اولاق

 ىلواللو ث مات اهرهم ةرخآتل ناكو ث آعيمج اتجرخ ةرخآلاب لخدو ىلوألاب

 ٠ قاددلا فصن

 تعضرأ اهنا تلاق اذا ةآرملا ىف لوقن ام تلقف هنلآأسو : ةلأسم دهج

 دحب سبل امه وآ ع اضرلا دحب امهو اهنعضرآأ حصفت مل ةنالغو انالغ

 ؟ عاضرلا

 فف تبنيرتس اذا ىدنع هجولاو ؤ ًاعاضر ناك برتست مل اذا : لاق

 ٠ كلذ نع صحفت نأ ًاعاضر نوكب امم ناك ىنم عاضرلا

 اثالث اهقلط مث ةآرماب جوزتن لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع : ةلاسم دهب

 تناك ةلدع ةأرما تءاج مث كله مث ك اهب زاجو ك اهب جوزت رخآ الجر نا مث
 تعجرو تدتعا نأ دعب رخآلا اهجوز تعضرأو امهتعضرأ اهنا : تلاقف ةبئاغ
 ؟ اهقلطم ىلا

 نيبو ةأرملا هذه نيب قرفيو ؤ لوبتم ةأرملا لوق نأ تفصو ام ىلعم

 اهنا لوقن الو ، هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال س طلغلا نم اذهو اهجوز

 ، عاضرلاب امهنيب ةأرملا تدهسثو ى اهدنع تام ىذلا ريغ تجوزت اذا هيلع مرحت

٠ ةثرولا ىلع هندر ًآئدس هنع تثرو ثناك ناو



_ ١٠٥ 

 نبب عاضرلاب تدهش ةآرما ىف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم وه

 الو اهقدصأ انأ جوزلا لانو ئ ةلدعب تسيلو ةدقعلا دعب هنجوزو لجر

 ؟ اهب لخدي ملو ةهبسن ىلع ميقأ

 تدارأو ث عاضرلاب امهنيب ةداهشلا هذه اضيأ ىه تقدص ناف

 هتمكاح ناو ث اهيلا كلذخ اهقادص هنم ذخأت ملو ث ةهبسثلا نم جورخلا

 اهتلطيالو اهعم ماقملا دارأ ناو ، قادصلا فصن اهيلا عفديو اهتالطب هتمزل

 ٠ ةلدع ةداهسثلا هذه نوكت ىتح هيلع اهمرحآ مل

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 دعب جوزت مل ىهو ايبص تعضرأ ةآرما ىفو : ىحبصلا : ةلآسعم دهب

 مكح نوكب ام هنعض رآ نبح هبيغ ءىش ال وأ ءام وأ نبل اهيدث ف ردنن ملو

 ؟ هنبا دارأ وآ 6 اهب جوزتي نأ دارأ ١ ذا كلذ

 ةهينشلا نا اولان دقفو 6 عونمم رسغ جتيوزتلاف 6 ةهبش نكن مل : لاق

 نم ءاملاو 3 ءاوس بيثلا نم ءاملاو نبللا نا : اولانتو ، عاضر عاضرلا ىف

 . ملعأ هللاو ، عاضر ريغ : لوقو س عاضر : لوق ركبلا

 رهنو 6 ةيراجو اببيص تعضرأ اهنا تلات ةأرما ق هنمو : ةلأسم وبع

ىنا 6 ءام الو انيل ىبصلا عضرت مل اهنا : تلاق ةدم دعيو 7 اهنع كلذ



١٠٦ 

 زوجيو ث ريخألا اهلوق لبقيآ ث هيهلتل اهيدت هتمقلأ امناو ، ةبذاك انآو كلذ تلق

 & ةنومأم ريغ وأ ةنومأم ةلئاقلا ةأرملا تناك ةيراجلا هذه جيوزت ىبصلا اذهل

 ؟ هنركنأ وآ لوألا اهلوق ىف ةلعب تلتعا

 ق نآ بسحأو 6 اهتيوت كلتو اهرا را نع ةعجرلا ف اهلوق لبقي : لاق

 كلذ نم لدعلاف س اذهو اذه ىف رظنيو س اهل ةعجر ال بهاذملا ضعب

 ٠ ملعأ هللاو ، دودرم لطابلاو ك لوبقم

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 لكأو ، ءام وأ زرأ وأ قيوس ىف ناك اذا ى نبللا ىف لوقت ام : هل تلق

 ؟ ال مآ ًاعاضر نوكيآ 6 برشوأ ىبص هنم

 خبط اذا زرألا امأو 6 عاضر وهغ قيوسىللا ىلع بلغ اذا : لاق

 سيلف هيلع بلاغ ءاملا راصخغ 6 نبللا رانلا تيهذغ نيل هيغو “ ءامب

 ٠ عاضر

 ٠ فالتخا هبف : لاق

؟ عاضر ةتيملا ةأرملا نبلو : هل تلق



١٠٧ 

 ٠ معن : ل انن

 ءاملا نوكي ، غلاب ريغ ىهو ، اهجوز اهب لخد اذا ةآرملاو : هل تلق
 ؟ عاضر اهنم

 هنأ لوق هيفو ، لوقلا رثكأ ىلع عاضرب سيل اهنم ءاملا : لاق

 ٠ عاضر

 هل لحيأ ث ةنبا ةآرملا كلن تعضرأاف ةأرماب لجر ىنز اذاو : هل تلق

 ٠ اهحاكن

 ٠ ال : لاق

 اهعيب هل زوجي له ث اهديس تعضرأ اهنآ ةمألا ترقآ اذاو : هل تلق

 ؟ اهحاكنو

 % لبقي ال اهلوق لعلغ اهعيب امآو س كلذ هل زوجب الف اهحاكن امآ : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هلام عيمج قرغتسن نوبد هيلع نوكب نآ الا اهعيب ىنبجعب الو

 : ءايضلا باتك نمو ، عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه

 دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلا ولاو ( : لجو رع هللال انت

اهدلوب قحأ ىهف 4 دلو هنم اهلو هنآ رما قلطب لجرلا وهو ) ةعاضرلا مني نأ



_ ١٠٨ 

 قوفو نيلوح عضرآ ءاسث نمغ ث ةضيرفب نالوحلا سيلو س اهريغ نم

 ٠ هن ودو كل ذ

 قزر ىنعب ) نهقزر) بألا ىنعي ي ( هل دولوملا ىلعو (: ىلاعت لاق مث

 ث لجرلل لحي ال : لوقي ( اهدلوب ةدلاو راضت ال فورعملاب نهنوسكو ) مذلا

 ٠ كلذ ديرت ال ىهو اهدلو عزنب اهراضي نأ ث هتجوز قلط اذا

 اذا ميتيلا ثري نم ىلعو ىنعي ( كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : لاق مث

 ناك ول ةقفنلاو ةوسكلا نم بألا ىلع ام لثم ىنعي ميتيلا بأ هلعل تام

 ميتيلل نكب مل اذا فألا ةلزنمب وه ‘ اهدلوب مألا ثراولا راضب الو . ايح

 ٠ نيوبألا ىلا مجر مث لام

 نود امهنم ضا رت نع دلولا الصفي نآ ( الاصخ ادارأ نا ) : لجو زع لاق
 . هبحاص امهدحأ راضي مل ام امهيلع حانج الغ ي نيلوحلا

 جوزلا ىنعي ( مكل ) تاهمألا ىنعي ( نعضرآ ناغ ) : ىلاعت هلوتو

 ٠ لجرلا رسي ردق ىلع ةوسكلاو قزرلا ىنعي ( نهروجأ نهوتآغ )

 ملو ع ةقلطملا ةأرملاو جوزلا ىنعي ( مترساعت ناو ) : ىلاعت لات مث

 جوزلا ىنعي ( عضرتسف ) اهريغ اهدلو عضرتسي نأ ةآرملا تيضرو ث اقفتي

 عضارملا ةقفن ىف ىنعي ( اسفن هللا فلكب ال ) هتعس ردق ىلع ةآرما هدلول

 دعب ىنعبب ( ارسي رسع دعب هللا لعجيس ) : اهاطعأ ام ىنعي ( اهاتآ ام الا )

٠ ةعسلا رسعلا



_ ١٠١ 

 الف 0 رجأب الا كدلو كل عضرأ ال اهجوزل تلات اذاو : ةلاسمم هب

 ٠ كل ذ اهل : مهضعب ل انقو 6 اهل رجأ

 نأ مألا ىلعف ء هل ءىش الو ء امدعم فألا ناك اذا ليتو : ةلأسم وج

 ناو : ضعب لاقو ص ةريقف تناك ولو _ ةخسن _ تناك ناو ، اهدلو عضرت

 اهيلعف ، نبل مالاب نكي ملو تيموآ س هل ءىنت ال مدعم بألاو ةرسوم تناك

 اهريغ ةثرو هل نوكي نأ الا ، ةرسوم تناك اذا هعضري نم رجأتست نأ

 نألا ، هثاريم نم اهبيصن ردقب كلذ نم اهيلعو هعاضر ىلع ةثرولا ربجيف

 ٠ ( كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : عاضرلا ف لوقي ىلاعتو كرابت هللا

 هدالوأ مطفيي نأ وه داراخغ تدلو دقو هتارما قراخ نمو : ةلاسم دهب
 ؟ هعاضر لمكتست ىتح مألا تلاقو ، ةنس نم

 ، كلذ ىلع اعيمج ايضارتي نأ الا نيلوحلا نود همطغي نأ هل سيلف

 الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ ناغ ) : لوقي لجو زع هللا نأل

 . رواسشتؤ ضارت نع الا كلذ لعجي ملو ( امهيلع حانج

 ةعاضرلا ف ىهتنملاو همطفت نأ مألا تدارأ نا اهيلع بالل كلذكو

 هربت نأ بجيغ لام اهلو ث اهلعب دلوب اهدلو ةآرملا تمطغ ناف ، نالوحلا
 ٠ اهلام نم ءىشب

 نأ درت ملو ، هعاضر ف هدلو ماو لجرلا فلتخا اذاو : ةلاسم

نم كالهلا دلولا ىلع فاخي نأ الا عاضرلا اهمزلي مل ةقلطم ىهو هعضرت



_ .١١٠ 

 ذئنيحغ . اها وس دلول ١ لبقي ال وأ ٨٧ هعض ريب نم هل دجب ال وأ 6 اهربغ

 .٠ هعض رن نأ همزلي

 نأ بجي مل ث اهنع نهب وهليو تاعضرملا نابلآ لبقي دلولا ناك نا امأف

 : لاق ع مهيفلاخم نم كلذ ىلع مهقغاو نم عم انباحصأ لوق ىلع هعضرت

 مترساعت ناف ) : ىلاعت هللا لات ٠ عامجاب هنأ آضيأ ىنظ ىلع بلغيو

 ٠ ) ىرخأ هل عضرتسف

 هل دجوي نأ الا س تعنتما اذا اهدلو ةيبرتب ةقلطملا ىلع مكحي الو

 ىبرت نأ اهيلعف ةجوزلا امأ ، رجألا بألا ىلعو ء هعاضرب اهيلع مكح ةعضرم

 عاضرلا : ىلع ةراجالا انباحصأ زاجأو ث اهمزل تعنتما ناو ؤ اهدلو

 ٠ افالنخا كلذ ىف ملعأ ملو

 نذاب الا ء ىن ةآرملا نيل نم ذخؤي نأ زوجي الو : ةلأسم وع

 ، اهدلو عضرت مل اهنأ ولو نبللاب ىلوأ ىه : ضعب لاقو ع ءاودلا الا اهجوز

 ء اهدلو عضرت اهنأ لوقلا رثكأو س هدلول اهنم هيرتشي نآ جوزلا ىلع ناك

 لبق اهدلو تعضرأ نا سأب الف عامجلا نم لسغلا اهمزل اذا عضرملاو

 . ةسجن ريغ اهنأل ، لسغلا

 هعضرنت نآ ليق اهيدث ةملح لسغت نأ اهل بحتسي : ءاهقفلا ضعب نعو

 ٠ هعضرت مث

هعض رنف نآ اهعنم اهل سيلغ ء ريغ نم دلو اهل ة رم ١ ح وزن نمو : ةلاسم .4



- .١١١ 

 لوق ا ذه 6 آرئظ رجأتسنلخ 6 اهريغ نم عضري ىبصلا و ةينغ نوكت نأ الا

 راغصلا اهدالوأ اهعنمي نأ هل سيل : ءاهقفلا ضعب لاق : ىراوحلا وبأ لاقو

 ٠ هللا ديع ىبأ نع اندجو اذكه لاق ء مهسفنأ اوفكي ىنح

 لجو زع هللا اهركذ ىتلا ةوسكلا ق ىراوحلا وبآ لاتقو : ةلأسم وبع

 ةقلطم تناك ناو ث ةقفنلاو ةوسسكاا اهلف ةجوز تناك اذا : ةعضرملا ةأرملل .
 ٠ ةقفن ال و اهل ةوسك ال و : رجألا ١ اهلف

 ؟ اهب زاجو ادمع هتآرما تخأب جوزت لجر نع هتلأسو ة ةلاسم د

 ٠ ادبأ هل لحت الو . ىرخألا نيبو هنيب قرفيو هتأرما هبلع تمرح : لاق

 لجر ق ناميلس نب دمحمو 0 ةفيذح ىبأ نب ءالعلا لان : ةلأسم وبع

 دق ناك ناف أ امهنم ةريخألا نييو هنبب قرفب نأ اوأر ءاهقفلا نا : الاقف

 هنيب قرغ اهب لخد نكي مل ناو ث هلجآو هلجاع اهقادص اهلف ةريخألاب لخد

 ٠ اهآطو دق ناك ناو اهنيبو هنيب قرف

 اندسف اهب لخدو هتآرما ثحأ جوزت اذا : بوبحم ني دمحم لاق

ء ةريخألا حاكن دسفيو هعم اهلاجب هتآرماغ ةريخألاب لخدب مل ناو 6 هيلع



_ ١١٧٢ 

 لوقلاو ث ةريخألا نيبو هنيب قرغف آعيمج امهب لخد اذا : لاق نم لاق دتو

 ٠ انيلا و ىلا بحأ لوذلا

 نيتخآب ج وزت نم : لوقي ناك ىسوم نأ لضفملا نب رمع لاقو : ةلأسم ده

 ٠ ىلوذلا هعه ىقغيبو ةريخألا هنم جرخي لوقي ناك ىسوم نأ امهب لخدو اطخ

 . آعيمج امهجارخا ىسوم ىآرو : ىسوم نوعباتي مهلك ءالؤه ناف : رمع لات

 نم هتآرما تخأ ىه اذاف اهب لخد املغ ةأرما جوزت لجر : ةلأسم دهج

 ؟ ةعاضرلا

 تبثيو اهال قح الو تجرخ ةريخألاب لخدي مل ناف آعيمج نامرحت :ل اق

 ناكو ى عيمج اتجرخ ةريخألاب لخدو ص ىلوألاب لخدب مل ناو ث ىلوألا

 ٠ قادصلا فصن اهل ىلوألاو ث امات اهرهم ةريخذلل

 % دحاو سلجم ىف ةدحاو ةبطخ ى نيتآرما بطخ لجر لجر نعو

 ؟ ناتخآ امهنأ دعب نم ملع مث امهادحا ءىطوخ

 ٠ هيلع اتتدسف : ل اق

 وآ اهتخأ جوزت مث ؤ اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم ده

 رمآب ال كلذ نأ نظو ةدعلا ق دعب ىهو خ اهيخأ ةنبا وأ اهتلاخ وأ اهتمع

٠ زجي مل وآ نهب ز اج ن اك دقو 4 كلذ ىلع دمنعا وآ ٨ هب



_ ١١٣ 

 دقف ض ادمعتم اهتخأ ةدع ىف اهتخأ ج وزت اذاف \ تفصو ام ىلعف

 هل هركيو ةريخألا هيلع مرحت : لاق نم لاقو ع آعيمج انمرح : لاق نم لاق

 بهذي ث هللا همحر رثؤملا وبأ خيسثلا ناكو ث نيتخآ محر ف هءام عمجي نأ

 . ميرحتلا ىلا

 نأل س تخألا لثمك ةسصاخلا جيوزت ىف ليق هنأ ىعم : هريغ لاق

 مرحت الو ، امهنيب قرفي هناخ ةلاخلاو ةمعلا امأو : هنمو ، باتكلاب مرحم كلذ

 اهجوزت اذا ةمعلاو ةلاخلا مرحت امناو ع افالتخا كلذ ف ملعأ الو ، ىلوألا هيلع

 ٠ ىلوألا مرحت الو اهنخآ تنب ىلع

 ةسماخلا و تخذلا لثم ةمعلاو ةلاخلا ق جرخي دخ هنآ ىعمو : هريغ لاق

 ٠ قافتالاو ةنسلاب ناتمرحم امهنأل

 ؟ هنم طلغ هتأرما تخأ ءىطو لجر نعو : ةلاسم د

 ء ضيح ثالثب هتآرما تخأ ءى رينسيب نأ هيلع نأ : كلذ ق با وجلاف

 تمرح ضيح ثالت تضاح دن اهنخأ نأ ملغبب نآ لبق هنأ رما ءىطو نا و

 ٠ فالتخا الب هتآرما هيلع

 هيلع ىر نم مهنم فالتخا هيغ ءاربتسالا ناغ ىنزب اهئطو اذا امآو

( م ٨ _ ١ نئا زخل > ٦ )



 س ١١٤

 دخ اهنأ هنربخأ نا اطلغ اهئطو ىتلاو أ كلذ رب مل نم مهنمو 73 ريتسالا

 ٠ هنآ رما أطب نأ هلو %ڵ كلذ هل ن اي ةقث ه ٦ وآ % ضيح ثالث تضاح

 ملعي ملو س دلب ىف كله مث نينخأ نيتأرما كلم لجر نعو : ةلاسم ده

 ؟ امهعمسب ملو ناتخأ امهنأ

 قادصلا فصن اهلغ ةريخألا امأو ، ثاريملاو قادصلا اهلغ ىلوألا امأف

 ٠ ءىش ةريخأمل سيل : ىراوحلا وبأ لانت 6 اهل ثاريم الو

 وهو اهتخأ جوزت مث ةأرما جوزتي ىذلا ف ىلع ىبأ نعو : ةلأسم ده

 امهيلا رظن وأ ، ىلوألاب وآ ةريخألاب لخد وآ آعيمج امهب لخدف ث ملعي ال

 ؟ ىلوألا وأ ةريخألا ىلا وآ ، اعيمج

 ف تخأخلا ملكي الو س امهنم ةريخألا جرخت ةفصلا هذه لك ىف ناف

 داسف ىلا كلذ هب غلبي مل لعف ناخ ، هنم اهتخآ ةدع ىضقنت ىنح جيوزتلا

 ٠ اهب هح اكن

 زاجف ةآرما جوزت لجر نعو : ىراوحلا ىبأل باوج نمو : ةلأسم د

 5 ةدعلا ىف هنم اطخ كلذ ناكو س اهنخآ تنب نم وأ اهتلاخ نم ةدع ىق اهب

 ؟ ءىش ق هيلع لخد هنأ ملعي ملو ةدعلاب ملع وأ

وأ ةلاخلاب زاج مان حاكنلا نا : لان نم لان دغغ تفصو ام ىلعغ



 ۔ ١١٥

 ، الهاج وآ ادمع وأ أطخ ناك هيلع دسفت الو زئاج ةلاخلاب حاكنلاف ى زجي

 دسفأ ادمع ناك ناو ث ةلاخلا هيلع دسفت مل أطخ ناك نا : لاق نم لاتقو

 هبلع تدسخغ دقف اهتخأ ةنبا ةدع ىف ادمع اهجوزت اذا ةلاخلا حاكن هيلع

 ٠ لوقلا اذه ىلع ةلاخلا

 تابث لان نمو ، اهيلا ةعجرلا دارأ اذا هيلع مرحت الغ تخألا ةنبا امأو

 ؤ زجي مل وآ ةلاخلام زاج ادمع وأ كلذ اطخ ناك ء انيلا ٩ ةلاخلا حاكن

 ٠ اهتخآ ةنبا ةدع ىضقنت ىتح اهبرقي مل هنأ الا

 تمنكغ اهتخأ جيوزت دا رآو هنجوز قلط نمو : ء ايضلا نم : ةلأسم وبع

 دعب الا اهتخأ جيوزت هل سيلفغ ء ضيحلاب دنعت نمم ىهو ء اهندع ءاضقنا

 تومن وآ 6 هي قثب نم ريبخ وآ 6 كلذ ملعي اهلونتتب اهنندع ءاضقن ١ ةحص

 . اذه ىف نيمي الغ هربخت مل ناو

 ملعي نآ لبق نم هتأرما ءعىطو ناف ؤ آطخ هتآرما تخأ ءىطو نمو

 امأو س فالتخا الب هتآرما هيلع تمرح ضيح ثالث تضاح دت اهتخأ نأ

 { ءاربتسالا هيلع ىأر نم مهنم فالتخا هيغ ءاربتسالا ناف ىنزب اهئطو نأ

 ٠ كلذ هيلع ري مل نم مهنمو

 هربخأ وأ ، ضيح ثالث تضاح دق اهنأ هتربخأ نا آطلغ اهئطو ىتلاو

٠ هتآرما اطب نأ هلو أ كلذ هل ناب دقف ةنقن



_ .١١٦ 

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 5 هللا همحر ىقابلا دبع نب ىلع نب دمحم خيشل ا نع : ةلأسم وج

 ؟ ال مآ اهتدع ءاضقنا ليق اهتخأ جيوزت هل لحيأ س اتالث هنجوز قلط لجر نع

 وهو ةدعلا ىضقنت ىتح لحت ال : لوق س فالتخا كلذ ق : باوجلا

 5 ةنئاب ةنقيلطتن هذهو ، تناب دق اهنأل لحت اهنا : لوتو س هب لومعملاو رثكألا

 ٠ ملعآ هللا و 6 امهنيب قرف ال ةمرحب تناب ىتلا كلذكو 6 باوص نبلوقلا الكو

 نيب عمج لجر نعو : ناهبن ىبأ خيسثلا باوج نمو : ةلاسم ده

 ةدقع ريغ ىف اهل هجيوزت نأ الا امهب لخدو س اهمأل اهتخآ ةنبا ةنباو ةآرما

 اهتخأ ةنبا ةنبا ىهو ىرخألا جوزت اهب لخدو ىلوذلا جوزت لب س هذخآو

 ؟ مهنيب اميف قافتالا وأ س مهنم فالتخالا عضوم ف مكحلا فيك اهب لخدو

 نمو س زوجي ال نيملسملا لوق ىف امهنيب عمجلا و اهمأ ةمع ىهف : لاق

 ، امهنيب قرفيف لاح ىلع هيلع مرحت اهنأ اهب هلوخد ىلع ىرخألا ف مهلوق

 : لوقو 6 هيلع دسفت : لوق فالتخا مهلوق نم اهيفغ امهنم ىلوأل ١ امأ و

 وه دارآ نا هسفنل ارظان اذه ىق نوكي نأ امهنم لك ىلعو أ دفن ال

 ٠ هل سيل هنأ ىرب ام عضوم ىف كلذ هل سيلو ، اهب كسمتلا

ءاقب ةهبسث نم جورخلا ىنعمل اهقلطي نآ ىنبجعآ اهكرت بحأ ناو



١١٧ 

 لحتو ةهبش الب امهنيب ةمصعلا مطقنتف س اهدسفي مل نم لوق ىلع ةيجوزلا

 امهنيب اميف عمقو ناو ث لاكشا الب فالتخالا لاوزل هل زوجت نمم هريغل

 ىأغ س مكاحلا ىلا الزن ىتح اهنود ةيجوزلا ءاقبب وه كسمتف رجاسشتلا

 كلذ موزل عضوم فق ةعاطلاو عمسلا امهيلع ناك ع امهنيب اميغ هب مكح ءىن

 ٠ همكح نم

 نأ اهل زوجي ال ةيجوزلاب امهيلع مكحلا عضوم ىف لاح لك ىلعو
 اهمزل ناو ، هيلع ةدساف اهنأ اهنم ملع نع ىرت ام عضوم ى هرناعت
 اميف ال رهاظلا ىف ىنعم هناخ ، مكحلا هايا اهمزلأ ام ىلا رهاظلا ىف دايقنالا

 ٠ هللا دنع نطابلا ف اهل زوجيو ؤ امهعسي

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسه ده

 وهو اهتنبا وآ اهمأ اهيلع جوزتي مت ث ةآرملا جوزتي لجرلا ف ليقو

 اهقادص ةريخألل ناكف ؤ اعيمج هيلع انمرح ةريخألاب لخد ناغ ء ملعي ال

 ؟ اهب هلوخدب

 قادص : لاق نم لاقو ، هيلع اهجوزت ىذلا اهقادص : لاق نم لانف

 : اهل هضرف ىذلا اهقادص ىلواللف ةريخألا لبق ىلوألاب لخد ناغ ث اهلثم
قادص هيلع : لاق نم لاقف س ىلوألا ءىطو ةريخألا ءىطو نأ دعب داع ناخ



١١٨ 

 % دحاو قادص اهل امنا : لاق نم لاقو ، اهلثم قادص : لاق نم لاقو 0 ناث

 . ةيجوزلاب اهئطو امناو ، لهجلا ليبس ىلع اوناك اذا

 ا هلغ اهئطوف عجر مث ، ىرخألا ءىطو ىتح اهأطي مل ناك نا امأغ

 5 اهايا هئئطوب اهلو س ةمرحلا اهيلع لخدأ هنأل س ةيجوزلاب قادصلا فصن

 لخدو داع ناف س لثملا قادص : لاق نم لاقو س ناث قادص : لاق نم لاق

 ٠ آرارم اهئطو ولو ، امارح اهابا هئطوب دحاو قادص الا اهل سيلف اهب

 كلذ نأل ، دحاو قادص الا جيوزتلاو ءطولاب اهل سيل : لاق نم لاقو

 دحاو قادص الا اهل سييلغ ةريخألا امأو ، ةيجوزلا ببسو ةلاهجلا ىلع
 ىذلا اهقادص : لاق نم لاقو ث لثملا قادص : لاق نم لاقف ، لاح لك ىلع

 ٠ اهل ضرف

 نم لاقو ، اعيمج امهل ثاريملا : لاق نم لاقغ ، كلذ دعب تام ناغ

 5 امهل ثاريم ال : لاق نم لاقو : ىلوألل ثاربملاو س ةريخألل ثاريم ال : لاق

 ، كلذ ف لهجلا عفنب الو ، امهنم ةدحاو نيبو هنيب ةيجوز الو تام هنأل

 ةدحاول ثاريم الغ ملعي مل وأ ةمرحلاب ملع ءاوسو ث كلذ ىلع تام نا الا

 ء لدعلا وه رخآلا لوقلاو ، امهدحأ الو امهنيب ةيجوز ال هنأل ، امهنم

 ٠ ذخأن هب و

لخدي ملو س تام ىتح ىلوألاب لخدي ملو ةريخألاب لخد نا امآو



_ ١١١٩ 

 قادص ةريخالل : لاق نم لاقو س قادصلا ةريخاللو س قادصلا فصن ىلواللغ

 مات اهقادص ىلواللف تام ىتح امهنم ةريخآلاب لخدي مل اذا امأو ث لثملا

 . ةمرح اهيلع لخدي ملو ةجوز اهنأل ، اهب لخدي مل وآ اهب لخد ثاريملاو

 5 تنبلا ىلع مذلا تلخد وآ مألا ىلع ةنبالا تلخد ءاوس : لانق نم لاقو

 & هيغ فالتخالا و ، اذكه هيف لوقلاخ ع ىلوألا ىه ةنبالا تناك نا : لاق نم لاقو

 ةريخألاب جوزتي نأ لبق اهب لخد ناك ناغ ث ىلوألا ىه مألا تناك ناو

 جوزت ىتح مألاب لخدي مل ناك ناو ، اذكه هيف لوقلاف س تنبلا ىهو

 جيوزت تبثو ع اهتنباب هلوخدب ىلوألا هيلع تمرح دقغ ث اهب لخدو تنبلا

 .٠ هنجوز ىهو ةنبالا

 عجر ناو ث قادصلا فصن اهلغ ىلوألاب هلوخد لبق كلذب ملع ناغ

 لثملا قادصو ث جيوزتلاب قادصلا فصن اهلو ، ىلوألا ىهو مألا ءىطوف

 دقو ، اهجوزت ام ىلع ناث قادص : لاق نم لاقو ، ةمرحلا دعب اهب هلوخدب

 ةرم ةنبالا ىهو ةريخألاب لخدو داع ناخ ع امهب هلوخدب عيمج هيلع اتمرح
 ٠ ىلوألا ريغ ناث قادص اهلغ ةيناث

 لبت كلذب ملع ناغ ع اعيمج هيلع اتمرح دقو لثملا قادص : لانت نم لاتقو

 حاكن دسفيو ةريخألا تبثت : لاق نم لاقف ، ةنبالا ىهو ةريخألاب زوجي نأ

 مل اذاغ ، مألا ىهو ىلوألاب لخدي مل هنأل ، ةريخألا هب تيضر اذا ىلوألا

 ، لوقلا اذه ىلع اهجيوزت تبث دقف س هب ىضرتو تنبلا ج وزت ىتح مألاب لخدي

. تنبلا جيوزت تبثو ، قادصلا فصن مالل ناكو ث مألا حاكن لطبو



 ۔ ١٢٠

 لاقو ، مالل ثاريم الو ، لوقلا اذه ىلع تنبلل ثاريملا ناك تام ناو

 هتجوز ىه مألاخ ، امهنم ةدحاوب لخدي نأ لبق تامو كلذب ملع اذا : لاق نم

 مل اهجيوزت نأل قادص الو ، تنبلا ىهو ةريخألل ثاريم الو س ىلوألا ىهو

 3 ةدحاو ةدقع ىف اهتنباو ةأرما جيوزت دقعني الو ، مألا ىلع طق عطقي

 رخآلا لوقلا اذهو ى اهب لخدي مل ناو ، هكلم ىف مألا تمادام تادتع الو

 ٠ ذخأن هبو بوصأ

 الهج اهتدع ىف اهتخأ ةنبا جوزت مث هنجوز قلط لجر نعو ؟ ةلأسم ده

 نآ هل ىرت مأ ةريخألا ةجوزلا هيلع مرحت س قلط ىتلا ةدع ءاضقناب هنم

 ؟ قلط ىتلا ةدع تضقنا اذا آديدج جيوزت اهجوزتي

 نع كسميغ تخألا ةنبا ةريخألاب زجي مل ناك اذا هنآ اهيغ : باوجلا

 مرحتالو س تخألا ةنبا جوزتي مث ةلاخلا ةدع ىضقنت ىتح أطي الو ي اهجيوزنت

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن امنا ، هللا ءاسث نا تركذ ىذلاب هيلع

 ولو ؤ قيغوتلا هللابو ، تفصو امب مرحي الو جيوزتلا ى امهنيب عمجي

 ٠ قيفوتلا هللابو ةمرح هيف نكي مل زجي مل اذا امأف ى الاقم هيف لعل زاج ناك

 لجر نع تلأسو : رفعج نب دمحم نب رهزألا باوج نمو : ةلاسم ده

٠ كلذ لعفب الف اهيخأ نبا ةنبا هنآرما ىلع جوزتي نآ دا رآ



 س ١٢١

 ةنبا هتقلطم ةدع ىف هتقلطم ةلاخ جوزت نمو : ءايضلا نم : ةلأسم ده

 ؟ اهيخأ

 ٠ امارح هارأ ال : هللا دبع وبأ لاتق

 ؟ ةكولمم ىلع ةرح ج وزتب لهغ تلت : ةلأسم ده

 ٠ ةليل ةكولممللو ناتليل ةرحلل نوكيو ث معن : لاق

 ؟ ةمألاب جوزتي نأ هل له ملسملا لجرلا نع لئسو : ةلأسم دب

 جيوزت هل زوجب ال هنا : لاق نم لاقغ ي كلذ قف فلتخي هنا ىعم : لاق

 ص رئارحلا حكني نأ الوط عطتسي مل نا : لاق نم لاقو ، لاح ىلع ةمألا

 جيوزت ىلع ردق اذاو هسفن ىلع تنعلا فاخ وآ س ءامالا ج وزني نأ هل زاج

 هسفن ىلع تنعلا فاخ نا : لاق نم لاقو ، ءامالا جيوزت هل زجي مل رارحلا

 جيوزت ىلع ردقي ناك ولو 4 ةمألا جوزتي نأ هل زاج ث ةمألا ىف ةبغر ةهج نم

 ٠ رئارحلا

 عطتسي مل نمو ) : ىلاعت هللا لاق : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 مكتايتخ نم مكناميأ تكلم ام نمغ تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم

 ( نهلهآ نذاب نهوهحكناف ضعب نم مكضعب مكنامياب ملعأ هللاو تانمؤملا
ؤ ةمأ جوزتي نأ هلف ةرح جوزتي نآ عطتسي ملو تنعلا هسفن ىلع فاخ نمف



_ ١٢٢ 

 ح ح رحلا جوزتي الو س كلذ نم رثكأ ءامالا نم جوزتي الو ، نيتمآ وآ اهديس نذاب

 ٠ باتكلا لهآ 7 اما نم ديعل ١ الو

 ؟ ةمأ ةدنع نآ اهمتكو ةرح جوزت مث ةمأ هنحت ناك نمو : ةلاسم ده

 ٠ بتاعي الو آرغاص هنم عزنت : عيبرلا لاق

 نذاب الا ةمآ الو دبع جيوزت زوجي ال لينو : رفعج نبا عماج نمو

 ىأر الب ديعلا جوزت ناوه د_.ساغ حاكنلاغ مهيآرب نكب مل ناف 6 امهتداس

 لبق زاج دنن ديعلا ناك ولو ى مات حاكنلاف كلذ متأف ديسلا ملع مث ٧% هديس

 ٠ زوجي ال : ءاهقفلا ضعب لانو 6 ذخآ 7 : ىراوحلا وبأ لاق 6 كلذ

 ، ىضرت ىتح مات ريغ حاكنلاف ريغي ملو ضري ملغ ديسلا ملع ناو

 دقف هديس متي نأ لبق دبعملا قتعأ ناو : ليقو س ىراوحلا ىبآ لوق وهو

 ىهو تقتع اذا كلذكو ث حاكنلاب كسمتو دبعلا قتع اذا مني حاكنلا نا ليق

 ىتح اهسفن رتخت ملو قتعلاب تملع ناف ى رايخلا اهلف س رحلا وآ دبعلا عم

 . اهل رابخ الغ اهئطو

 ماقملا اهل لحي مل هديس نذا ريغب ةأرما دبع جوزت ناو : ةلاسم دهب

 نيملسمل ١ ىلا هعفريلو 6 ه ركني الآ كلذ ملع املسم عسي الف تماقأ ناغ 6٨ هعم

 . مات وهغ ص ديعلا ءىطو نآ دعب ديسملا همتآ نا ليق دنو ، ناطلسلا وأ

. سأب الو .دبعلا ىلا رمألا راص دقف هجيوزتب ملعي ملو هقتعأ ناو



_ ١٢٣ 

 ريغب جوزت ديع اميأ « : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لاق ريبخ فو

 ىفو _ رمع قيرط نمو ت « رهاع وهف » : ربخ ىفو « ناز وهف ، هالوم نذا

 . لطاب وهغ رمع نبا _ ةخسن

 ، اهارستيو ةيراج ىرتشي نأ هدبعل ىلوملا نذأ اذاو : ةلاسم ده

 سيلو ، نيمي كلم وآ جيوزتب الا ةأرما هل لحي ال هنأل كلذ هل سيل : ليقف

 كلم هل سيلو س جيوزتلاب الا آدبآ أطي نآ دبعلل سيلو : ةلاسم ده

 هنأ ىلع ليلد ثري ال هنأ مهعامجا ىفو ثرول كلمي دبعلا ناك ولو ، نيمي

 ردقي ال اكولمم ادبع الثم هللا برض ) : ىلاعت هللا لاق دتو ، كلمي ال

 . ( ۔ىش ىلع
 ؟ همزلي ام كلذ دعب ةمأ اهنأ نيبت مث ةأرما جوزت لجر نعو : ةلاسم ده

 نم لانتو س كلذ ربغ ملعأ تسلو س ءطولل اهادص همزلي هنأ ىعم : لاق

٠ الطاب هلصأ حاكنلا نأل ، اهلتم قادص : لاق



_ ١٢٤ 

 تلاثلا بابلا

 ىنازلا جيوزت ىفو الوأ جوز اهلو تنز اذا ةارملا ىف

 جوزب نمو جوز عم ىهو ةأرما جيوزت بلط نميفو

 هريفل جوزب نميفو طلغلا ىفو جوز امهلو ةارما

 ةبنلاو نآربلاو ةدعلاو درلاو جيوزتلا دقع ظفل ىفو

 كلذ هابشأو

 : عرشلا نايب بانك نمو

 ؟ اهجوز تكرت اذا ةموجرملا نعو

 ىف لوقت ام تلعف دق تناك نا ىلا بحأ هلام عيمج ذخأي : لاق

 ٠ انيلا بحآ رثؤملا ىبأ _ ةخسن _ ديلولا ىبأ لوق ى الام تكرت اذا ةشحافلا

 تذخآ وه مجر ناو ث اهثري الو قادص ةموجرملل سيل ديلولا وبآ لاقو

 ٠ كلذب ذخأب ملغ % هثرت اهنأ بنكلا ضعب ىف ىرن دنو س هثرت الو اهنتادص

 ؟ مجرتغ ىنزت ةآرملا نعو : ةلاسم ده

 ردق نا اهيلا قاس ىذلا قادصلا هل نوكيو ث اهجوزل ثاريم ال لاق

٠ هرهظ ىلع امخ 4ىش هرهظ ىلعو هيلع ردقي مل ناو ث هيلع



. ١٢٥ 

 ملع مث ء ةيناز اهنأ ملعي ملو ةأرماب جوزت لجر نعو ة ةلاسم ده

 ؟ اهتنرافغ لوخدلا دعب

 دقو ، جيوزتلا لبق اهنم ىنزلا ناك اذا اهقادص لطبت نأ بحأ امغ

 ٠ ملعأ هللا و 0 اهل ق ادص ال هنأ بوبحم نب دمحم نع ىورب

 ليت نم تدب ان تناك دقو { اهان زم ملع ة دودحم ريغ تناك ن ا : اهنع و

 ؟ ال مآ اهيلع م انل ١ هل روجي له 6 كل ذ

 . اهيلع ماقملا هل زوجي الغ : لاق

 هلع م رحت له ئ هتنأ رم ١ مأب ق ىن ز لجر نع هتلأسو : ةلأسم ومع

 ٠ معن : ل انت

 ؟ بوثلا قوف نم ناك ناف : تلق

 % بوثلا تحت نم لثم وهف بوثلا قوف نم ةفسثحما تباغ اذا : لاق

 . اهتاهمآ الو اهتانب الو هل لحن الف ةآرماب ىنز نم لانو

 ؟ هتأرما هيلع مرحت له 0 هتأرما تخأب ىنز ناغ : تلق

٠ ال : ل اقت



 س ١٢٦

 ؟ هتأرما هيلع مرحت له ص هتأرما خب لجر ىنز ناغ : تلق

 ٠ ال : لاق

 نب دمحم ىل ١ بوبحم نب دمحم با وج هنأ دجوي اممو : ةلأسم وج

 ؟ هنأ رم ا هعم ميقت له { امنغ هل ةير اج ءىطو لجر نع 7 % العملا

 ١ ذهو ء ىنزلا ةلزنمب اذه سيلو 6 ًاسأب هعم ماقملاب هنآرما ىلع ىرأ امغ

 مهنوملعي ىتح متغلا اوئطي الأ سانلا رمؤي دقو ، هيغ هل لهجلا عسي رمآ

 ٠ ةبانجلا لسغو ةالصلا

 ؟ هنأ رم ١ هيلع م رحن له أ هنآ رم ا ةمأ ءىطو لجر نعو : ةلأسم وع

 ٠ هتأرما هبلع مرحت : لاق

 ٠ كلذ هنم نياعن نأ الا هتآرما هيلع مرحت ال ليتق دقو : هربغ لانق

 ؟ ءارذعب تسيل اهجوز اهدجو ةأرما نعو : ةلأسم وه

 ثدحي مل كلذ هابشأ وأ دنو ىلع دوعقب وأ ةرثبب وأ ضرمب تلتعا ناغ

 ءىشب تلتعا ناو س ءاش نا اهكسمآ لاجرلا بابسآ نم سيل لمعب اهيلع

 ٠ اهيلع متي مل لجرلا ببس نم

اهئطو وأ اهسفن ىلع اهبلغ آدحأ نا تلان نا : ليق دقو : هريغ لاقو



_ ١٢٧ 

 دسفت ملو ث اهعم ماقملا هل زاج ىنزلا ريغ ببسب تلتعا وآ ، ةمئان ىهو

 ٠ كلذ حص ولو هيلع

 ناو 0 اهكرتو اهقدص ءاش ناف ّ هيلا كلذ ناك ىنزلاب ترقأ نا امأ و

 ٠ هكلم نم جرخت نأ ديرت اهنأل ك اهكسمأو اهبذك ءاسش

 هنملعأو تبات مث ٤ الجر تجوزت مث تنز ةأرما نعو : ةلاسم ده

 ؟ اهانزب

 هيلعو 6٧ هنجوز ىھهغ اهيذك ناو 6 هيلع قادص الو اهنقراف اهقدص ناف

 نا : ددعس وبأ لان 1 تمثآ هملعن مل نا و ؤ امه دحأ ىلع سأب ال و قحل ١

 اهمالعا نم ىنزلا نم ةبوتلا اهيلعو تملس هملعت مل ناو ، تمثأ هتملعأ

 ٠ هنملعأ نا

 : خايسألا باتك نم : ةلاسم ده

 ؟ اهجوزتي نآ دارأ مث ةأرماب ىنز لجر

 ، رضخألا رحبلا امهنيب لعجيلو ء آدبأ اهجوزتي ال : لاقت ديز نب نباج نع

 جوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميآ » : تلاق اهنأ ةسئاع نع ثيدحلا ءاج دقو

 اميآ» : لاق هنأ بزاع نم ءاربلا انل ركذ دفو ( اعمنجا ام نايثاز امهف 7

٠ « آدبأ نايناز امهف اهانز دعب نم اهب جوزت مث ةآرماب ىنز لجر



 ۔ ١٢٨

 جوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميآ » : لاق هنأ دوعسم نبا نع انل ركذ دتو

 لهأ ضعب معز دقو « ابحطصا ام نايناز امهغ اهب ىنز نآ دعب نم اهب

 مهنم طلغ كلذو ، اهب ىنز ىتلا حكني نآ ىنازلل نآ ةلضملا ةلاضلا ءاوهألا

 ىلص هللا لوسر باحصأ نم ملعلاو هنتفلا لهأ مرح ام اولحأ نأ قسفو

 ٠ ليوأتلاب مهنم ملعا وه نم مهدعب نمو ملسو هيلع هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع بنكلا ضعب فو : ةلاسم ده
 هنعو « ةمايقلا مويب ىلا نايناز امهغ اهجوزت مث ث ةآرماب ىنز لجر اميآ »

 نبا لوقب جتحم جتحا ناغ « حافس دعب حاكن ال » : ملسو هيلع هللا ىلص

 سابع نبا لاق امنا : هل ليق ، حاكن هرخآو حافس هلوأ : سابع

 ء لالح زئاج اذهغ س مالسالا ىف اهجوزت مث ةكرسشمب ىنز كرنم ف كلذ

 ٠ ىنزلا نم مظعأ هللاب كرشلا نم هيف اناك ام نأل ، سابع نبا لاق امك

 ؟ همأب وآ هتنباب جوزتي له ، لجرب ىنز لجر نع هتلأسو :,ةلاسم ده

 الو حوكنملا تانب حكانلل لحي ال : بوبحم نب دمحم : لاق : لاتو

 ٠ هتاهمأو حكانملا تانب حوكنملل لحيو ، هتاهمأ

 له ء، كلذ نود اميف وأ هريد ىف الجر ىنأ لجر نعو : ةلأسم د

؟ هتنباب وأ هتخأب وآ همأب جوزتي



_ ١٢٧٩ 

 ج وزني الغ ريدلا ف ناك ناغ هننباو همآ امآ و ء سأب الغ هنخأ امأغ

 . ءاش امهيأب جوزتي نآ سأب الف كلذ نود ناك ناو ى امهب

 الأ اهي ىنز اذا لجرلا ىلع ةآرملا ميرحت ف ةلعلا امأ : ةلاسم وبع

 ؟ اهجوزتي

 هيلع اهميرحت ق مهنيب فالخ الو كلذ ىلع ءاهقفلا عامجا ةلعلا لاخ

 ىمر اذا لجرلا نأ ث هباتك ىف لجو زع هللا لوقت كلذ ىلع ليلدلاو ، آدبأ

 ناعمتجي الو امهنيب قرفيو اهنعالي مكاحلا ىلا كلذ عفرو ىنزلاب هتجوز

 ٠ ا دبآ هيلع ثمرح هنفدص ناو ء ادبأ

 هللا لوقو 6 هريغب اهفذتنب امم ةمرح دنأ ناك اهي ىنز اذا كلذكو

 ناز الا اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الا حكني ال ىنازلا ) : ىلاعت

 زوجب الخ نيدودحم اناك ١ ذا كلذو ) نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرتم وأ

 ٠ ةمألا قافن اي اهلثم دودحم الا © نبملسل ا نم دحأ اهحكنب نأ

 ملو 6 اهجوز ىلع تنز اذا ةآرملا ق دبعس :ىبأل تلق : ةلاسم وبع

 % هلام نم ةقفنلا:و ةوسكلاو هعم ماقملا اهل زوجب له ء اهانزي وه ملعي

 ؟ ةجوزلاو جوزلا ىلع اهل بجي ام عبمج اهل لحيو س قادصلاب هبلاطتو

 ليق دقو ح اهيلع هللا رنس ام رتسنتو اهل هلك هنا كلذ ليق دق : لاق

( ٦١ ج نئازخلا _ ٩ م )



١٣٠ 

 { اهانزب ملعي مل ام ىلا بحأ لوألا لوقلاو ، قادصلا الا هلك اهل كلذ

 ٠ دلو نبا

 لب ةوسكلاو ةقفنلا اهل بجوي ال هنا لاق ادحأ نأ ملعأ الو : لاق
 ٠ هل اهنم ةرىنناعملاب ةتباث ىه

 ىلع اهبلغ هابص ىف ةأرملاب ىنز اذا ىبصلا نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ؟ كلذ اهلو هل زوجي له اهجوزنبي نأ دارآ غلب املغ 6 هننكمآ وأ كلذ

 هنآ ىدنع ج رخيف أ ءاسنلا ىهنشبي اها رم ناك اذا هنا ىعم : لاق

 مل ام زئاج هنا ليتق ام ىن اعم ضعب ىلع نأ بسحأو 6 كل ذ هل زوجي ال

 ٠ غولبلا ماكحأب هيلع اموكحم وآ اغلاب نكب

 ، اهب ىنزو هنونج ىف اهسفن ىلع اهبلغ اذا نونجملا كلذكو : هل تلق
 ؟ كلذ هل زوجب له ؤ اهجوزتي نأ دارأف قافأ مث

 أ اهسفن ىلع اهبلغ ةملسم ىهو كرم وهو اهب ىنز اذا كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ اهل وآ اهجوزتي نآ هل له ملسآ مث هننكمأ وأ

٠ كلذ ىل نييب ال : لاق



_ ١٣١ 

 وأ اهجوزتي نأ هل له ، املسأ مث ناكرشم امهو اهب ىنز ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ اهل

 ماكحأ هيلع تبثت ال نممو برحلا لهأ نم اناك نا امهنا ىعم : لاق

 هنأ امهنيد ىف كلذ ميرحتب نانيدي الو ث هيف اينز ىذلا امهتقو ف نيملسملا

 امهنا ليق دق هنآ بسحآو ، ضعب هلعل امهضعب ىلع نامرحي ال امهنا ليذ دق

 . هب انيدي مل وأ هب اناد ءاوس دبعتملا ىف امارح لصألا ناك اذا نادسفي

 لح ىل نيبي الف س هدحو همكح هيف هقحلي ام هيغ كلذ ىنأيب ىذلا هتنتو ىف

 ء نيكرشملا نم برحلا لهآ نم ىهو ملسم وهو اهب ىنز ناغ : هل تلق

 مث ؤ نيملسملا ماكحأ هيلع ىرجي نمم وأ باتكلا لهأ نم وه ناك وأ
 نم اناك اذا امهيغ لوقلاك امهيغ كلذ ف لوقلا نوكي له ، ملسأو تملسأ

 ( ؟ نيكرشملا نم برحلا لهأ

 بجي ام امهنم دحا و لك م زلب هنأ ىعمو 6 كلذ ق ىل نبيب ال : لات

 ٠ هب نيدي امب نيدي ال رخآلا ناك ولو « هسخفن ف هيلع

 لحي ء جلوأ ىنح ع ردلا قوغ ةآرما عماج لجر : تلت : ةلأسم

؟ اهجيوزت هل



 _ _ ١٣٧٣

 ٠ ال : ل انت

 امهو ةيبصب ىنز ىبص نعو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلاسم وج

 5 اهجوزتي نآ لجرلا بحأ اغلب املخ ى مارحلاو لالحلا الو ةوهشلا ناغرعب ال

 ؟ كلذ هل زوجب له

 ّ عامجلا عيطتسي ناك نا : ءاهقفلا ضعب لانق دقف تفصو ام ىلعف

 لوق انغلب اميغ اذهو كلذ دعب اهجيوزت هل زجي مل اهعماج اذاف
 ء ملنحي ىتح آاسسأب كلذب ري مل هنأ ءاهتفلا ضعب نعو ، بوبحم نب دمحم
 اهب جوزتي نآ هل لالحو ى هيلع مرحي الو خ هعبصآ لثم ىبصلا ركذ : لاقو

 ٠ انيلا بحأ وه لوقلا اذهو 6 اهب زاج ولو

 اهيلا قسي ملو اهب ىنبو ةأرما كلم لجر نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ؟ تنز مث ائيست

 ٠ ةينازلل قادص ال : لاق

 دنع ىنزلاب تيلب ةأرما نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلاسم ده

 ء كلذ هابسثآو هنبا ةنبا وآ ةنبا لثم اهجوز لبق نم مرحم ىذب اهجوز

 اهسفن هنأطوأ دقو 6 لماح ىهو هنوسكو هنقفن لكأو هعم ماقملا اهعسب

؟ ملعت ال وأ هربغ نم لماح اهنأ ملعت ىهو



_ ١٣٣ 

 ث اهنم ناك دق امب جوزلا ملعت ةآرملا هذه نا ليق دقف تفصو ام ىلعف

 ىلع ناك كلذ نع ىبأ ناو ع هدلو دلولاو هيلع اهل قح الف اهليبسي الخ ناف

 هسمي الو ص هلنقن نأ اهل سيلو ث اهسفن ىلا هبرقت الو هنع برهت نأ ةأرملا

 هيلع سيلو س تردق ام اهسفنب برهتو س ترذق ام هعنمت اهنأ الا ءىن اهنم

 ٠ اهقدصي نأ

 6 هنم سيل دلولا نأ ملعت ثٹناك ناغ 6 اهسبحو برعلا ىلع ردخقب مل ١ ذافخ

 نمم ملعت ال تناك ن ١ و ؤ ه وسکك هل سبلت ال و ةقفن هل لكأت نأ اهل سيلف

 6٨4 هنقفن نم لكأت نأ اهلغ 6 هسح ق تماد امغ ؤ ٥ ريغ نم وأ هنم دلولا

 ماقملا ف اهل رذع الو 6 هريغ نم هنأ ملعت ىنح هنم دلولاو هنوسك نم سبلتو

 ، كلذ ىلع هتعواطو اهل ءطولا اذه تنكمأ تناك ناغ ، اهؤطي ناك اذا هعم

 ٠ ةكلاه نوكن نأ انفخ كلذ ىلع تتام ىنح جوزلا اذه اهوتي ناف

 تملعآ اذا رذعلا لاح ق اندنع ىھغ مرحملا اذه < ناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو % تردق امب برهتو 6 اهقدصي ملف جوزلا

 ف اهئطوو اهسفن ىلع اهيلغ ناف اما رح ءىطو ىذلا نم اهنندع ىضخقنن ىنح

٠ هعم تماقأ اذا اذه ى اهيلع سأب الغ ةدعلا



 س ١٣٤

 جاوزأ نهل نكب ملو 6 ودعلا نهابس ءاسن نع هنلأسو : ةلاسم وبع

 نآ لجرلل ىغبني له ، نئطو دق نهلعل نوردي الو ، نيملسملا ىلا نعجر مث

 ؟ ةدحاو نهنم جوزتي

 . نسحف لجر نهنع هزنن ناو ح معن : لاق

 اسان نا مث 6 ىنزلاب تيمر ةآرما نع هللا دبع وبأ لئس : ةلأسم وبع

 ؟ اهجوزتي نآ لجرلل له ك ربخ اهنم اوملع

 وبأ لاق ، اهريغ ىلا لوحتيلغ انح اهيلع ليقام نوكي نأ فاخآ : لاق

 ٠ ىنزلا ىلع ةدودحم نكت مل ام اهجيوزتب سأب ال : هللا دبع

 ؟ ةدودحم حكن لجر نعو ف مناه نعو : ةلأسم وج

 بات دقفف ريو بات مت ةلاهجب حكن امنا ناك ناغ أ كلذ هل سبل : لاق

 نوملسملا هرمأ ام دعبو ؤ اهيلع ةجحلاو ملعلا دعب نم ماقأ ناو 6 هينذ نم

 ٠ هنم اوعرب اهيلع ماقأ و ؤ مهلوق مهيلع درف هبلع ام هوملعأو ث اهنا رغب

 ؟ اهقارف ىلع هركيف دمحم ىبألو : تلق

 ٠ معن : لات

 مرحت مل ايبص اهسفن ةآرما تأطوآ ناو : ءايضلا نم : ةلاسم ده

. اهجوز ىلع تمرح ةباد اهسفن تأطوآ ناف س اهجوز ىلع



_ ١٣٥ . 

 ىنز لجر نع هللا هيضر ديعس ابآ لآس : ةيافكلا بانك نم : ةلأسم ده

 ؟ اهجوزيو جيوزتلا دعب نآ هل زوجي له 0 اهيلو وهو ةأرماب

 ٠ كلذ هل بحأ ال : لاق

 : ؟ ًامثا نوكيأ لعف ناغ : هل تلق

 ٠ هيلا بوتيو كلذ نم هبر رفغتسي نآ ىنبجعي : لاق

 ؟ مات اهجيوزتف _ ةخسن _ جيوزتلاف : هل تلق

 ٠ هد سفنت ةلع ىل نيبي ال هنأل مات هنا ىعم : لاق

 ؟ هدعب ىذلا جيوزتب ىلوآو : هل تلق

 ىلع ال 0 ةمالسل ١ بلط داقنعا ىلع اهجيوزت نع ىبأب نآ ىنيجعب : لانق

 كلذ ناكو ع هللا ءاش نا زاج ىناثلا اهيلو هجوز ناغ ث همزلي امم عانتمالا

 ٠ اهجيوزت ى هلوخد نم ىلا بحأ

 ؟ اهب ىنز ىذلا اهوبأ ناك ناف : هل تلق

 : ىلقلاو ضغبلا ىلا جاتحي اذهو ء ءالبلا ن ةيغاعلا هللا لآسن : لاق

اهجيوزت ىف هل ىرن سيلو ع الكولا هدعب نم اهجوزيو ع الملاو الخلا ىف دعبيو



_ ١٣٦ 

 لكوي نأ بجوي هناف . اهجيوزت نم همزلي امي ناطلسلا ذخأب نأ الا & الخدم

 ٠ كلذب ذخأ اذا مكحلا ىف

 ةآرما ىف تركذو س ىدنع اميف هللا همحر ديعس ىبآ نع ؟ ةلاسم دهج

 ؟ اهجوزتي نأ دحألا زوجي له ، ىنزت اهنا هيغ ىذلا دلبلا ىنكاس

 ق اهل لمتحي ال ةنب اعم نم هنم ملعب كلذ هعم حصي مل ام هنأ ىنعمغ

 ىف اهيلع مهتداهش زوجت لودع ةعبرأ ةداهسن وأ ىنزلا نم جرخم كلذ

 ىلع م رحن الغ دحلا هبلع بجب نم ةحص كلذ اهيلع حصي و ؤ ىن زل ١

 . اورثك ناو هلك كلذ لوقي نم لوق نأل س جاوزألا

 6 ةجحلا هب موقن ال لطاب فذقلا ة رهشو ىواعدو ًافذق ج رخي امنا و

 مكحلا ف حصن ةجح اهي موقت الو ٨ زوجن ال ىوعدلا ة رهش كلذكو

 . هوجولا نم هجوب

 ؟ كلذ عم اهب جوزتو لاتب ىذلا لوقلا قدص ناو : تلق

 ص لطاب كلذ نأل \ هسفن ىف كلذ قيدصت هل زوجي ال هنأ ىعمف

 تانمؤملاو نونمؤملا نظ هومنعمس ذا الول ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق دننو

 زوجي الو س بذك وه كغفالاو ( نيبم كفا اذه اولاقو آريخ مهسفنأب

٠ كلذ قيدصت نم ةبوتلا هيلعف ، لعف الو داقتعا ىف بذكلا قيدصت



_ ١٧٨٣٧ 

 ىنبجعيو ، كلذ زوجي : لاق نم لاقو س لوقلا ضعب ىف هتمرح هجوزي نآ

 ٠ ىنزلا ىه ملعت ىنح ةأرملل زئاج حاكن لصألا نأل % كلذ زوجي نأ

 ىلو هب اهجوز س ةآرملا هب تجوزت مث ، هانزب ىلولا ملع ناغ : تلق

 % اهثاريمي ىلوأ وه هانزب ملع ىذلا ىلولا اذهو 0 ةآرملا تنام من هريغ

 ؟ ثاريم وأ قادص نم اهجوز نم تذخأ امم اهترب نأ هل له

 بهذغ انباحصأ لوق ىف فالتخالا هقحلي دقو ىنبجعي اذكه : لاق

 هيلع هملعف هانز ملع دق ىلولا نأل هزجي مل ضعبو ص كلذ ةزاجا ىلا ضعب

 ةجح ٠

 مئ ، اهجوز ىنزب ةأرملا تملعو ، هتأرما ىنزب جوزلا ملع ناف : تلق

 ٠ ىنازلا ثريب ال ىحلا نآ انباحصأ لوق ضعب ف هنا ىعم : لانق

 مئاهبلا ىتأب ناك لجر ق تركذو : نسحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم وبع

 فرعي ام باودلا ه ذه نمو 6 هنفطن لزنب ام اهنمو 6 اهنوطب ق ةخغطنلا لزنب

 . ةبوتلا دارأ مث هيلع بهذ دق ام اهنمو ث اهبابرا

؟ هيلع مزع الو مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا هبزجت له : تلق



_ ١٣٨١ 

 رب مل هنآ رباج ىبأ نب ىسوم لوق نم مغ رب ام ىلعف 6 ثفصو ام ىلعغ

 . مدنلاو رافغتسالا هيزجيو اذه ىلع ماليغ آسأب ةبادلاب عافتنالاب

 اهلتق وآ س ةبادلا لتقب مكح ناغ ص ةبادلا لتق ىري نم لوق ىلعو

 اهبحاص ملعي مل ناو ث مرغلا هيلع ناك ع اهل اذه ءطوب هملع دعب اهبحاص

 ملعأ هللاو ، رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف مكاحلا ىلا امهرمأ راص الو ، كلذب

 ٠ باوصلاب

 اهلتقت ول و ؤ اهلتنني مك احلا مكحي مل ام هيلع م رغ ال هنآ ثحن : ٥ ريغ لانت

 . نمضي مل اهبر

 ليللا ىف لخد لجر نعو : ىراوحلا ىبأل باوج نمو : ةلاسم

 اهجوز ريغ هنأ تملع املف ؤ اهجوز هنأ نظت ىهو ع اهعماجغ لجر هتأرما ىلع

 ؟ ال مآ اهقدصي نآ هلغ ء كلذب اهجوز تملعأو % كلذ ىلع تحاص

 مل كلذ ىلع اهقدص ن او س اهقدصي نأ هبلع سيلغ تفصو ام ىلعف

 ٠ ىنزلا ةلزنمب اذه سيلو ت هتجوز هيلع مرحت

 ىف لاتحي نأ هعسيآ تنز هتآرما نآ لجر ملع : تلن : ةلاسم ده

 ؟ اهجارخاو هنع اهقح ةلا زا

٠ معن : ل انت



 س ١٣٨٩

 5 هنم اهقح ذخأ ىف لانحت نأ اهعسبأ 0 ىنز هنأ ىه تملع ناغ : تلق

 ؟ هنم اهجورخو

 ٠ كلذ ىلع تعلطا اذا معن : 9 انف

 حكني ال ىنازلا ) : ىلاعت هللا لانتو : رفعج نب عماج نمو : ةلأسم دج

 ىلع كلذ مرحو كرتم وأ ناز الا اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الا

 اهحكني ال ةدودحملاو س ةدودحم الا حكني ال ىنزلا ىلع دودحملا ليق ( نينمؤملا

 ٠ د و دحم ال ا

 ىنزلا ىلع دودحملا جوزتي نا ليق امنا : ديعس وبأ لاق : هريغ نمو

 اهب ىنز ىتلا جيوزت هل زوجي الو س اهب ىنز ىتلا ريغ ىنزلا ىلع ةدودحمب

 ادح ولو ءاسنلا نم هانز ملع نم جيوزن هل زوجي ال كلذكو س آعيمج ادح ولو

 ، اهانز وه ملعي مل اذا ىنزلا ىلع ةدودحم جيوزت زوجي امناو ، ىنزلا ىلع

 ٠ نينمؤملا ىلع مارخ كلذ نأل ، اهانز وه نياعي ملو

 اهئطوغ هتأرما ىلع رخآ عقو لجر ف ليقو : باتكلا نمو : ةلاسم هب

 ٠ اهلمح عضت ىتح اه اطب نأ اهجو زل لحت الف % تلمح كل ذك ، ةه ر اك ىه و

 ؟ هيلع د سفنأ اهلمح عضت نأ ليق نم اهئطو ن اف : تلت

٠ هيلع دفن الآ وجرأو 6 ملعآ هللا : لانق



_ ١٤٠ 

 اهب جوزتي نأ هلف املسأ مث 6 كرشلا ق ةأرماب ىنز نمو : ةلأسم وج

 ٠ املسأ اذا

 ىآر نميغخ ١ وفلتخا دقو : نسحلا ىبأ عماج نمو : ةلاسم وبع

 ؟ ىنز الجر

 لاقو ث هتمرحب هجوزي الو س هجيوزت دهستي الو هجوزي ال : موق لاغ

 ء هتزانج ىلع ىلصو هتمرحب هجوزو هالوت حلصأ و بات مث ىنز ٥آ ر اذا : موق

 ٠ كلذ ىلع ىتأت هتبون نأل

 ةرحلا ةملسملا ج وزني نأ هل زئاج بئاتلا نآ ىلع لدب اذه لوقلاو

 ٨ ةدودحمب الا انباحصأ دنع هدعم جوزتي الف ةدودحملا امأغ س ةدودحملا ريغ

 ٠ كلذ ق مهدنع بان ولو

 لوق نعو : رفعج نب دمحم رباج ىبأ باوج نمو آ ةلاسم ده

 اوبهذتل نهولضعت الو اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال ) : لجو زع هللا

 . ( ةنيبم ةنحافب نيتأي نآ الا نهومتيتآ ام ضعبب

 ىلع اهقادص تنز ىتلل ري مل هنإ : بوبحم نب دمحم نع : تلتقو

 ىلاعت هلوق امآ و 6 ىنزلا انه اه ةشحافلا لعلو 6 كلذ انعمس دنغف ا اهجوز

 نيتأي نأ الا نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت الو ) : تاقلطملا ف

 اهناسلب هل سثحفت : لاق نم لانو 7 اضيأ ىنزلا : لان نم لاقف ) ةسشحافب

٠ ى ذأل ام



_ ١٤١ 

 لهأ نم ناز الا اهحكني ال باتكلا لهأ نم ةينازلا ون : ةلاسم وج

 ريسفت اذه ن نينمؤملا ىلع كلذ مرحو اهنيد لهأ نم كرتم وآ س ةالصلا

 هذه ١ ةبآل ٠

 ةغللا ىف ىنزلا ىف سانلا فلتخا : دمحم ىبأ عماج نمو : ةلأسم ده

 اهحكني ال ةينازلا و ةكرشم وأ ةيناز الا حكني ال ىنازلا ) : ىلاعت هللا لوق ف

 ٠ ) نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كردم وأ نا ز الا

 ةقرفلا تلاتو \ هسفن عامجلا وه هب دارملاو كلذ ىنعم مهضعب لانف

 دقعلا ىمست برعلا نأل ، لوتلا وه اذهو حاكنلا دقع وه ةيناثلا

 نيلوق ىلع ةمألا تناك اذاو س ببسلا مساب ىمسف 7 حاكنلا حيبي هنأل آحاكن

 . رخآلا حص امهدحأ دسف

 هللا لوقت كلذ ىلع ليلدلا عامجلا نود دقعلا وه اذاغ انرظن دنو

 باطخلا ىف مومع اذهو ( ةيناز الا حكني ال ىنازلا ) : هركذ لجو زع

 ىلع ةبولغملاو ةنونجملاو ةيبصلاك ةيناز ريغب ىنزي دق ىنازلا ناك املغ

 ٠ انوفلاخم لاق ام هب دري مل باطخلا اذه نأ انملع ، مونلاب اهلقع

 هؤا زجا بجاولاف ّ ليلدب هنم صيصخت درب ملو درو اذا مومعلا نأل

 أن زجآ دخ انك ًاصيصخت ٥ انلمحو مومعل ا ا ذه انصصخ ولو ٨٧ همومع ىلع

باطخلا اذه نأ ىلا اوبهذ انيفلاخم نأل ء بذكلا ىلاعت هللا رابخا ىلع



_ ١٤٢ 

 ضعب جورخ ىلع ليلدلا مايقل اتتدص نكي مل آربخ ناك ولف ء رابخا وه امنا
 ٠ ريخلا هنمضن ام

 دارملاو رهاظلا ىف ربخلا دورو باطخلا دري نآ ةغللا ى ركنمب سيلو

 ةثالث نهسغنأب نصبرتي تاقلطملاو ) : ىلاعت هللا لوق ىرت الأ ع رمألا هب

 : لجو زع هلونن كلذكو ث مازلالاو رمألا هب دارملاو ، ربخ رهاظغ ( عورت

 نع ربخلا رهاظ هرهاظف ( نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نا )

 ٠ مازلالاو ضرغلا كلذب دارملاو ء لاتقلا دنع ةبلغلا نوك

 ) ةيناز الا حكني ال ( : ىلاعت هلوقف س ريثك نآرقلا ىف اذه لثمو

 ىلع كلذ مرحو ) : لجو زع هلوق كلذ ىلع لديو ع ةينازلا ريغ جبوزن نع ىهن

 دحاو امهانعم كلذو اذه نأي 0© ملعأ هللاو س روكذملا اذه ىنعي ( نينمؤملا

 ٠ ةغللا ىف

 مرحو ) : لجو زع هلوق ىنعم نوكي نأ نوركنت ام : لئاق لان ناف

 ىف ىنز ول لجرلا نآ كلذو هيلا متنبهذ ام هب ديري ال ( نينمؤملا ىلع كلذ

 ، مكدنع امهنيب ةمرحلا متت مل اهجوز ملعي ملغ ىه تنز وأ س هتجوز ةييغ

 احيحص مكليوأت ناك ولو ، هيلا متبهذام ىلا ةيآلا مكح هجوتي الأ متركنأآ امغ

 هنأل ، هسفن دنع رخآلا ىلع مرحي نأ نيجوزلا نم ىنزنم مزلي نآ بجول

٠ نينمؤملا نم نوكبي نآ ىنزلا هلعفب مرح دق



_ ١٤٣ 

 اهيلع مرحي الو س هنجوز هيلع مرحت ال اهنآ ةمألا تعمتجا دق : هل لبق

 سايقلا نع انعم عامجالاو س رخآلا نع امهدحأ ، ىنزب رتتسا ذا اهجوز

 ٠ تيقوتلا عم سايقلل ضح ال ذا

 ؟ ىنزلا وهو ميرحتلا بوجو ف ةدوجوم ةلعلاف : لانت ناغ

 عامجالا صخي دقو ، كلذ نم عنم دق عامجالا نأ كانفرع دقن : هل ليق

 تحت لخد ام ةلمج نم جرخ دق همكح نوكيف مسالا هلمتسثي ام ضعب

 ٠ قيفوتلا هللابو ، ءاملعلا عم كلذ ركنمب سيلو ث مسالا

 مكح ىلا اعجرب نأ زوجب له امهانز نم امات اذاف : لئاق لاق ناغ

 ؟ حاكن ريغب وأ ديدج حاكنب اهيلا دوعيو ث نينمؤملا

 ىلا عجري نآ نعالملل نكي مل امك اهيلا عجري نآ هل سيلف : ليقو

 اذا مكحلا لبت نم ىنزلاب اهايا هفذق نم باتو هسفن بذكأ ناو ، هتجوز

 اذهو ةبوتلاب مفترب ملو دودحلا نم ادح ناك وآ ، ةبوقعلا ىرجم ىرج

 ٠ ملعأ هللاو % هلتم .

 قيفوتب هتباصاو س قحلا اهدي ق ىتلا ةقحملا ةقرفلا هذه ناف آضيآو

 هنع تذسش ىتلا ىرخألا ةقرفلا نود قحلا اهتباصا ف اهاتأ ىلاعت هللا

 ريغو ةبوتلا عم ةعجرلا اهل زجت مل ىلاعت هللا باطخ اهانعم اهيلع ىفخو
. ةبوتلا



_ ١٤٤ 

 ىلا بهذ نم أطخأخ نيلونت ىلع مكح ف تفلتخا دق ةمألا تناك اذاو

 نم جرخ قحلا نوكب نأ زوجي الو س ىناثلا قيرفلا باصآ نيلوقلا دحأ

 ٠ هدحو ةمألا وه ناك قحلا هدب ق ضعبلا ناك ١ ذاو ‘ اعيمج مهيديآ

 مكحلا اذهل ةييصم تناك امل ةقرفلا هذه نا متلق مل : لاق ناف

 ؟ ناكم لك ىف هب اموكحم اهلو ناك سانلا نم اهريغ نود

 ىلع ليلدلا مات ةمألا نم ابولطم ناك اذا مكحلا نا انلق دق : هل ليق

 ۔ ةمألا عامجاك ةيسمملا ةفئاطلا تناك قحلا نع هياهذو هضعي اطخ

 نأ ربخأ ىلاعت هللا ناك نا و ؤ اهلوقب جنحي نأ زاجو 4 ةمأل ١ ىه تناكو

 سيل نم عيمجلا ق ناك اذا هنم جرخي ال قحلاو ةجحلا وه عامجالا

 زاج هلثم ةجحلا مه اوناك اذاو \ ةجحلا مه مهنم ىناثلاو ، ةجحب

 . قيفوتلا هللابو ء عامجالاب جتحي

 ؟ ضيحلا ىف ءطولا ىف لوقت امف : لئاق لاق ناف

 ىلع اقفتا اذا نيجوزلا نيب قيرفتلاب لاق نم بيوصت ىرن دق : هل ليق

 . ٠ مهل ةرصنلا ةهج نم دمعلا قيرط نم ضيحلا ف ءطولا

 ؟ ريدلا ق ءىطو نم كلذكو : لانت ناغ

 . مكحلا باب ىف ءاوس اندنع امه : هل ليق

؟ هي لاق نم دنع كلذ زاوج هجو امغ : لاق ناغ



_ ١٤٥ 

 ؤ ىنز قضملا ف لوخدلا نومسي ةنالا لهأ نا ليت نم : هل ليق

 امهنآ انملع ، امهيلع قيضملا ف نيلخاد ضيحلاو ربدلا ىف ءىطاولا انيأر املغ

 نم مدقت ام ىلع هتجوز نيبو هنيب قرفي ىنازلاو ث ىنزلا مسا انتحتسا دق

 ٠ ةلأسملا لوأ ىف انلوق

 ؟ ةغللا ق عضوم ىآو ‘ مكلوق زاوج ىلع ليلدلا ام : لاق ناو

 : رعاسنتلا لوق : هل ليق

 ىننأل قيضم ف نازب تسلو

 احرلا قلخل ١ سشيعل ١ ع اسو بحأ

 ب

 : :رخآ لاقو

 اهرعق ءانز ىلا تفذق اذاو

 رافح ءالآ نم ةملظم ءاربغ

 وهو مكدحأ ىلصي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلاو

 ىذلا كلذب ىنعي نقاحلا ملعأ هللاو ديري س نونلا ددشم ريغ دودمم « ءانز

 ىف لوخدلا ىمست برعلا تناك املف ، هب قيضي ىتح هتناثم ف لوبلا ممجي

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع ىنزلا مكح ىرجي نأ بجو ع ءانز قيضملا

( ٦ ج نئازخلا _ ١٠ م )



١٤٦ 

 هيلع قيضدغ هننانم ف هلوب عمجي ىذلا وه : ةديبع وبأو ىئاسكلا لانق

 ٠ عضوملا

 ناك ام دحلا بجوي ىذلا ىنزلا نأل ، قيضلا ءانزلا : لصاو لاق

 ناينزت ناديلاو ناينزت نانيعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل جرفلاب

 هجرفب لخد نم لكغ « جرفلا هبذكيو كلذ قدصيو ناينزت نالجرلاو

 دمحلاف ىنازلا مسا قحتسا نم لكخ ، ناز وهف هيلع قيضمب قيض ق

 ٠ هليلد ماق ام الا هيلع بجاو

 انيآر امل انا : انلق ام ةحص ىلع لدي سايقلا قيرط نم ليلدو

 لاحلا ىف هبلاو هل ام ربصي نمم دمعلا لتاق نامرح ىلع تعمجأ دن ةمألا

 ضيحلا ىف ءطولا كلذكو ، هلعف نع ىهن ام باكترا ىلا عرش املغ ، هسسابلا

 بكرام كرتب هقحتسي ىذلا ثرالا منم لعفلا نم هنع ىهن ام بوكرل دمعتملا

 ٠ هلعف نع ىهن امم

 قحتسي ال هنع ىهن ام بوكرل دمعتملا ضيحملا ف ءىطولا كلذكو

 تناك املو س ضيحلا ىف ءطولا نم هلعغ نع ىهن ام كرتب هقحتسي ناك ام

 ىرت الآ ، اهيلع سايقلا بجو اهب لمعلاو ث اهلوبق سانلا عمتجا دق ةنس

 بطخ لجر ىف سنأ نب كلام لانت كلذبو س باطخلا نب رمع نع ىور ام ىلا

ءاضقنا دعب نم اهجيوزت هل لحي ال هنأ دمعلا قيرط نم اهتدع ىف ةأرما



_ ١٤٧ 

 3 اهكرتب هل آحابم ناك ام ةيصعمب مرحغ ض آدبآ اهجيوزت هيلع مرحيو 5 اهتدع

 ؟ اهلتقي وآ اهجوزتي له عبض ىلع ةأرما ىآر لجر نعو : ةلأسم ده

 ٠ ال : ل انن

 اهيلع مرحي له ح جوز عم ىهو تنز ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم ده

 ؟ اهقادص هنم ذخأت نأ اهل لحي وأ اهانزب ملعي مل اذا اهجوز

 ةآرملا مرحت مل امك ع اهنم كلذب ملعي مل اذا اهجوز اهيلع مرحي ال : لاق

 : لاقت نم لانتغ قادصلا امآو ، ىنز هنآ ىه ملعت ملو ، ىنز اذا اهجوز ىلع

 نم لاقو ث هتناخ دقو ملعي ملو تنز اذا هنم اهقادص ذخأ اهل زوجي ال

 هئطول لبق نم اهل بجو ناك دق هنأل س هنم اهتادص ذخأ اهل زوجي : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعن الو ، ثاريملاو ةوسكلاو ةقفنلا اهلو : لانت ، اهايا

 ؟ ىنز تدلو تنآ هنآرمال لاق لجر نعو : ةلأسم وب

 ٠ دحلا هيلعو ى هيلع كلذ اهمرحي ال : لاق

 اهجوز ىلع مرحت مل ءاسنلا مماجت تناك اذا ةأرملاو : ةلأسمم ده

 ٠ دحلا اهنع "رديو

؟ ةيناز اهجوزت ىتلا ىتآرماغ تجوزت نا : لاق نم لاقو



_ ١٤٨ 

 ٠ هبر رفغتسيو سأب الغ

 6 اهجوز ىلع مرحت مل ةأرماب تجوزن ١ ذا ةأرملاو : ةلأسم وع

 ٠ ملعأ هللاو

 هقحل دلوب هنجوز تعاج ناو س هجيوزت زوجي ىصخلاو : ةلاسم وه

 ٠ ةزئاج هنحبيذ كلذكو 6 بسنلا

 ٠ عرشلا نابيب يباتك نم ىذلا ىضقنا

 ثىدح نم اهانز هدنع رهش نم جيوزت ق : هريغ نمو 6 ةلأسم و

 ؟ ال مآ زوجي ةيضاق ةرهش سانلا

 نمل اهجيوزت مرحي الف لودع دوهش ةعبرأب اهانز حصي مل اذا : لاق
 هيلع بجوي ام ىعدا اذا فذاق عدم لكو ىوعد انهاه ةرهنلا نأل أ اهدارأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 نسحأ وهغ اهزننت اهكرت ناو ءڵ دحلا

 : امظن لانو

 هتئابص تقو وهو دوخب ىن زب

 كله دمب نم اهب آجيوزت دارأو

 ابصلا ف انوكي نا لالح اذه
هئاضت لصف كاذ آعيمج اينز



_ ١٤٩ 

 اهب ىنزي غلابل فاانخااو

 ىلع ىنبجعيو ولحي هزاوج

 هتئاهقف نع راثآلا ىف تمش ام

 مهلوق ف معبصأك ىبصلا جرف

 هئايضب حمتلاف رون قحلاو

 : عرشلا نايب بانك نمو ة ةلاسم وع

 : هل تلاقف \ ةشحاف ةآرما نم دا رآ لجر ق بوبحم نب دمحم لات

 اهجوز تامف ث اهجوز ىنعت ء نالف هللا تيمي نأ وجرأ ىناغ ىنع فك

 ؟ اهب لخدو لجرلا اهجوزتف

 اهلف اهب لخد دق ناك ناغ ، امهنيب قرفيو اهعم ميقي نآ هل ىغبني ال هنا

 ٠ اهل ء ىش الخ اهب لخ دي مل ن ١ و ؤ اهم ادص

 نا : ةأرمال لاق لجر ق هللا دبع ىبأل باوج نمو : ةلاسم وج

 ؟ هريغل وآ هل لحتآ تجرخف ، اهذخأي وهو اهجوز نم جرخت

 نأب هيلع سأب الخ هريغ امآو 6 اهدعا و ىذلا وهو هل لحن ال : لاق

% لحملل لحي ال هناغ س قلطملل ةلحن هنأ رما جوزتي ىذلا كلذكو س اهجوزتي



_ ١٥٠ 

 ٠ ىلا بحآ

 وآ اهجوزتي نأ بحب هنا : لجر ةأرمال لجر لاق اذاو : ةلاسم دپ

 ٠ هنع اهيلا كلذ

 آ وه اهجوزتي الف اهننراغ وأ امهجوز تام مث 0 كلذ ىق اهل ضرع

 ٠ هنع اهيلا كلذ مدنت دقو

 . اذكو اذكب كننبا ىتجوز اهل لاقف ةأرما ىقل لجر نعو : ةلأسم د

 ؟ انآ اهتجوزتل كلذب اهيجوزت كنأ تملع ول لانقغ ٠ معن : تلاقخ

 ء اهجيو زن هل لحب ال هنا ةلاسملا هذه ق ليق دق : ديعس وبآ لاتف

 تراتخاف ةمآ اهيلع ج وزت نا هنأ انأ ىنبجعيو س ناعلب اهجوز نم نيبت نأ الا

 . هدحو هنم ناك ببسلا نأل كلذو ، اهجيوزت هل زوجي نأ اهسفن

 ؟ هسفن تاذ نم هنم قالطلا ناك نا تيأرأ : تلق

 . ببس كلذ ىف اهل ناك دقت نوكب نأ نكمي اولان مهنأل زوجي ال : لاق

 كلو كتأرما قلط : لجرل لاق لجر ىف ىلع نب ىسوم لاقو : ةلأسم دهب

 ١ امهنبب قرغي الف اهجوزت ناغ ، هسفنل اهدارأو اذكو اذك ىلع

٠ كلذب سأب ال ليقو ، اهجيوزت زوجي ال لين دق هنآ ىعمو : هريغ لاق



_ ١٥١ 

 اهجوزتي نأ ديري وهو كتآرما قلط هل لاق اذا ليق دقو نسح : هريغ لاق

 . اهجيوزت ديري هنأ هملعي نأ الا هل زجي مل

 رخاتل امهدحأ لانف س نيلجر ىلع ةأرما ترمآ اذاو : ةلاسم ده

 5 اهنذخأ اهنع تام وأ اهجوز اهقرافغ نا : لاق ى معن : لاق ؟ ةجوزنم هذه

 ؟ اهجوز دنع نم تجرخغق 0 هلوقب اهمالعأ لجرلا بهذغ

 هلف اهجوز دنع نم تجرخو هلوقب اهملعي مل ناو ، اهذخأ هل سيلف

 ٠ اهذخأ

 انأو كجوز نم ىجرخا لجرلا اهل لوقي ىتلا ى لانو : ةلاسم د

 قلطت مث جوز دعب اجوز هريغب تجوزتو اهجوزتي ملغ جرختف : كجوزنتأ

 ؟ اهجوز تومي وأ

 ٠ اهجوزتي ال هنا هلوت ق ىذلاغ

 ء هلل ١ همحر بوبحم ني دمحم ٨لل أ ديع ىبأ با وج نمو : ةلأسم وبع

 مكب لانتف س معن : تلاق ؟ ةنالغ كتنبا ىتجوز هتآرمال لاق لجر نعو

 صخرلا اذهب اهينيطعت كنأ تملع ول : لانف ، اذكو اذكب : تلاقف ؟ اهيتجوز

؟ اهآراب وأ اهقلط ةآرملا ج وزت ىذلا مث ى اهب تجوزنتل



_ ١٥٢ 

 الا آدبأ اهي ج وزني نآ لوغلا كلذ لاق ىذلا اذهل لحب ال : لاق

 ىلع هدنع تنابو هعم تناك ىتلا اهجوز اهنعال نا دحاو باب نم

 . ناعللا باب نم الا اهجوزتي نأ هل سيلغ الاو اهجوزتي نآ هلف ث ناعللا

 ناك ةيراج نع بوبحم نب دمحم هللا دبع ابآ تلأس : ةلاسم ده

 ولف ث ةنالغ واه ىناف : ةأرمال لاتغ اهيوه رخآ الجر نا مث ، لجر اهكلام

 ىتح اهجارخا ف اولمعف ، اهلهأ ىلا لوقلا كلذ غلبخ 5 اهتبطخل ةيلخ تناك

 ؟ اهجوزتي نأ لجرلل لحي له س دعب غلبت مل ىهو اهجوز نم اهوجرخأ

 . ملعأ هللاو س اميرحت هب غلبأ الو كلذ هل هركأ : لان

 لج ر ل ات اذا و : ل انن هك رف نب دمحم نب هللا ديبع ب اتك نم : ةلاسمم وج

 اهقلط مث س كب تجوزت كنقلط وأ كجوز تام ناف ، كبحأ انآ جوز اهل ةأرمال

 ؟ امهنيب قرفي له ى لوقلا اذهب اهل لئاقلا اهجوزت مث أ اهنع تام وأ

 ةهج نم اهجوزتب نأ هل ه ركب ناك ٧4 ٥ارن الف قارفلا امأ : لان

 ٠ هارن الف قارفلا امآو ى هيزنتلا

 املغ س لوقلا اذهب اهل لاق دتو ، آدوقفم اهجوز ناك نا تيآرآ : تلق

% ةدعاوملا كلتم اهجوزت من تدنعاو دوقفملا ىلو اهقلط نيبنس عبرألا ثلخ



_ ١٥٣ 

 ٠ معن : لاق

 ؟ لواهل هتهركام لثم اذهل هركي مل مل : هل تلق

 نم اهيركت دشأ آرضاح اهجوز ىتلا نآ الا امهل هوركم امهالك : لاق

 ٠ هيركتلا ىف برقأ ناك كلذلغ ۔ بئاغ دوقفملا نأل ي دوقفملا

 انباحصآ لوق نم جرخي امم اذه هبشي ام ملعأ ال : ديعس وبآ لاق

 ىناعم هبشي لب ، مهنم هانكردأ امم هانفرع امم الو 7 مهنع رثألا هب ءاج امم

 رمؤي ال امهدحأب وآ اهل هتدعاوم وأ ، اهبحي هنا اهل اذه هلوقب هنأ قافتالا

 5 اهنع تام وآ كلذ اهجوز اهقلط ث هل لحي ال هنأ ىنعملا ىفو ، اهجيوزنب

 ٠ لتق وأ هنع تعلنخا وآ

 ء اهنعالو انعالتخ ىنزلاب اهفذق نوكي نأ الا هل لحي ال هنأ ىعمو

 . اهجوزتي نآ لوقلا

 ملو اهقلط وأ اهنع تامغ هدعب اجوز تجوزت ولو : ليق هنأ ىعمو

 دنع هل لحت ذا ببس كلذ نم ىسفن ىف ناك دقو ، لحت ال اهنآ اهنعالبي

 ٠ ةنعاللل ١ ريغ ق هل لحنت ال و ؤ ةنعالمل ا

 ىتح هيلع تلاتحا وأ س تام ىتح هتعمس اهلعل : كلذ ىف مهلوق نمو

5 لاح لك ىلع دبألا ىلع هيلع مرحت ال لصألا ناك نأ املف ث اهآراب وآ اهقلط



١٥٤ 

 % اولاق امك امهنم كلذ نوكب نأ اهزننو اطايتحا اهجوزتي الآ مهلونت نآ هبنأ

 ٠ كلذ زاج ةنعالملا ىلع اوناكو ، مهليوأت ىف اهنم كلذ نكب مل اذاو

 مل لصألا ىف ةمرحم تناك ول اهنأ هزنتلا ىنعم ىلع ىدنع اذه جرخ

 اهجيوزتب رمؤي مل امنا تناك نأ املو ث هنم تناب هجو ىأب دبألا ىلع لحت

 اهنحابأ اهل هنم ةنعالملا ىنعم ىف ناكو ، كلذ تلعف نوكت نآ ةبيرلا لجأ نم
 ناكو ث هجوب لاحتسا امرحم ناك ولو س امرحم لصألا نكي مل اهل لئاقلل

 ٠ ليوأتلا ىنعم ق اهزنت اذه

 لالحل رجحلا حصي مل تلعف اهنأ بيرلا هيف اهمزلي ام حصي مل اذاو
 هزنتلاب ءاهقفلا هل ذخأ امك لئاقلا اذه هزنت ناف ى هيبغ كش ال ليلدب الا

 اميرحت جرخي مل مهلوق ناك ناو س مهلوق ليأت ىنعم ف بيرلا نم جورخلاو

 ليوأت ناف س اهجوزتي الو س اذه وحن وآ س هل لحت ال اهنآ ىنعم ىلع

 هزنثملا ىنعم ىلع جراخ هتنعال اذا اهايا عونمم ال هنأ هتوبث عم مهلوق

 . ةيهاركلاو

 ، عساو لالحلاو ث اهبير ىلع ةمانالل طوحأ جورفلا رمأ ف هزنتلاو

 امرحم نوكي نأ نكميف حيحص ليوأتب امرحم همكح ج رخي ىنعم ححي مل اذاف

 ة عامجا هتمرح حصت مل ءىشب كسمت نمو ث هزنتلاب ىآرلا هجو ىلع

 ىنبجعبب ناك دقو ك اندنع هيلع قضي مل عامجالا هبشي ام لقع ليلد الو

. هيف هتيقلو اذه لثم هيغ تكردأ ول



_ ١٥٥ 

 : لاقف س دوقفملا نم قالطلا ةدع ق اهدعاو ناغ : تلق باتكلا نمو

 ٠ اهجوزني نآ امهنيب قرفيو كلذ زوجي ال

 اهنع ىفوتملا ةدقعو جوزلا نم قالطلا ىف ةدعاوملا كلذكو : تلق
 ؟ءاوس هلك اذه ى اهجول

 ةيجوزلا ىف ضيرعتلاو ةدعاوملا تناك اذا لوألا نم دنأ اذه نم ىدنع
 ٠ ضعب دنع ةدعلا ىف اهنم نوهأ

 ىف ةدعاوملا عنم ىنعم تبثي امنا هنأل ث ةدعلا :نم دشأ ةيجوزلا نأ ىعمو

 اهنم نوهآ ةيجوزلا ف ىدنع نوكي نأ ميقتسي الف ، ةيجوزلا ىنعمل ةدعلا

 كلم بابسأ نم بيس ةدعلاو جوزلا كلم ليبس ةيجوزلاو 4 ةدعلا ىف

 ٠ جوزلا

 5 هوركم وهف ىه اهدعاوي مل ام هنا ةدعلا ىف ليق دت هنأ ىعمو

 نم هسفن ىق هنآ ىلع ىبأ نع ءاج هنأ ةدعلا ىف بسحأو ء هدسفي الو

 نيملسملا نع ءاج ام ميلست ىنبجعيو ع ةدعلا ف هتدعاو ولو ع قيرفتلا
 نبدلا لوصأ دحآ نم تيبثت ةجح حص ول الا هب ةنونيد داقتعا ريغ ىلع

 . قيرفتلاب

 سابع نبا لوق نم اذهب اوذخأ انياحصآ نا : ليق ام لصأ امنا و

 هللا ىهن ىنعم ف ةدعاوملا ىنعم ىلع هنأك س ةيصعملاب امهرمأ دب : لاق هنآ

امه رمآ آدي ذا ء سابع نبا لوق نم اذه وحن اعمتجب الآ بحأف . امهل



_ ١٥٦ 

 داقتعا الو ى نادعملا ف لطاب لوبقل ، نيدلا ىف ديلقتلا زوجي الو ةيصعملاب

 ملسلاو ، هلك اذه نع لئاس هللاو \ باوص ليطبت الو ، لطاب بيوصتل

 ٠ هباوصب الو كلذ لطاب عطاقلاك سيل تاياورلا ىنعم ىلع ءاج امل

 { حاكنلا دقع وهو عامجالاب تقفنا دق ىتلا ج ورفلا نبي قيرفتلاو

 علخ وأ ، جوزلا نم قالط وهغ عامجالاب الا اهنم قيرفتلا ىنبجعي ال

 نادملا لصأ نم اهيف كش ال ةمرح وأ س ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام ىلع تباث

 دحأ راتخيف ، دابعللو هلل هيغ رظنلا داهتجا ىلع ماكحلا نم مكاحل وأ

 ةلزنمب لزن نم وأ ، ىأرلا ىف ندعلا لهأ لوق نم هل رايتخالا زوجي ام
 عطقلاو ، هرظن داهتجا كرت ىف فاخي ىذلا ، سانلا رومأب ىلتبملا ملاعلا

 ىف مهعسي الام دحأب مهيلع ةنتخ لوخد تافلتخملا نم ىناعملا دحأب مهل

 ٠ ملظلا ىناعم اضعب مهضعب نم اولطاعتي الآ اضعب مهضعب

 ةنتفلا نكس ف اضعب مهضعب نع ججحلا عطق كلذ ف دهتجا اذاو

 اذه فوخ داهتجالا اذه دنع بحأف ، كلذ هنم نولبقي مهنأ رهاظتي امل

 ء حالصالاو حالصلا ىلا دصقلاو ، هللا ىلع لكوتلا ىلع دابعلا ىلع لاحلا

 ء مكاح وأ ملاع نم ةلزنملا هذهب نكي مل ام ، داسغالاو داسفلا نود

 ، لطابلا نم قحلاو ، روجلا نم لدعلا ىناعم هل لئاسلل فصي نأ ىنبجعي
كلذ نم دلقتي الو ، كلذ ملع ىنا غلب ناو ، قافتالا نم فالتخالا ىناعمو



_ ١٥٧ 

 ىذلا نيدلا نم ناك ام الا ىآرلا نم هب عطقلا هجو ىلع ءىش نود ائيش

 .٠ قيغوتلا هللابو ي هعم هلدع كلذ نم ناب ام الا س هريغ عسي ال

 ملو تمي مل جوز اهلو تجوزت ةآرما ف رثؤملا وبأ : لات : ةلاسم ده

 ؟ كلذ ركنأو اهجوز ءاج مث ث اجوز اهل نآ ىناثلا ملعي ملو ، قلطي

 ىرنو س هنرغ اهنأل هيلع اهل قادص الو ىناثلا نيبو اهنيب قرفي اهناف

 ترقأ ناو ث هتناخ اهنأل هيلع اهل قادص الو س لوألا نيبو اهنيب قرغي نأ

 ، جوز اهلو جيوزتلا ىلع تدمتعا اهنأ ترقأو ، اهئطو رخآلا نآ ءطولاب

 ٠ مجرلا اهيلع ىرأغ كلذ ريغ ءىشب رذتعت ملو

 ح مجرلا اهنع ءرد تام هنأ تيسح وأ ئ ىنقلط هنآ تننظ : تلاق ناو

 ٠ نيقادصلا دحأب قدصت ملو

 لجرلل لحأ امك جاوزأ ةعبرأ ىل لحي هنأ تننظ ىنا : تلاق ناو

 اهب جوزت ةأرما نا انل ركذ دق هنأل « اهدح ىلع مدقأ الغ 4 ةوسن عبرأ

 ، تلعغ ىذلاب اهذخأغ ، هللا همحر باطخلا نب رمع ىلا تعفرف ث اهمالغ

 تكلمام انل لحي ال نحنفأ ، مكناميآ تكلم ام مكل لحيل مكنا هللات : تلاقف

 .هذه دح نع انآ تفقو كلذكو انل ركذ اميف دحلا اهنع ردخ ث انناميأ

اهل جوز ال هنآ تمعز ةآرما لك : حبسمو مشاه لاتقو : ةلاسم .وبع



_ ١٥٨ 

 اهنأل ، رخآلا ىلع الو س لوألا ىلع اهل قادص الغ جوز اهلو س تجوزتف
 ٠ اهل ء ىش الغ 6 لوذل ١ ثن اخو ء رخآل ١ ت رغ

 نمحرلا ديع ىلا تتأ ةآرما نأ دمحم نب زرحم انل ىور : ةلأسم وه

 ء نمحرلا ديع اهلآسخ ۔ اهجوز هنآ ىعدي مهلك ةئالن اهملع عغخر نسحلا نبا

 ؟ كتصق تناك فيك : اهل لاقغ س جا وز مهلك نأ ترقأ

 ، هيعن ىنعاج مث ك انامز ثبلغ رحبلا بكر مث لوألا ىنجوزت : تلاق

 بكر مث رخآلا اذه ىنجوزت مث س رثكأ وأ نينس عبرأ هدعب نم تثبلف

 . ثلاثلا ىنجوزت مث ؤ انامز تثبلف س هيعن ىنعاج مث ؤ انامز ثيلغ رحبلا

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

 نأ ىعداو ريخألا تراتخاف س تئسث نم ىراتخا : نمحرلا دبع اهل لاق

 ٠ اوتامو ةاضقلا مم اوماق ةنيبلا

 اهيلا ىعن ةأرما نع لئسو ث هللا همحر ديعس ىبآ نعو : ةلاسم ده

 حصو ريخألا جوزلا نم تدلوو تجوزتغ س تدتعاو توملا ىنعمب اهجوز

 ؟ دلولا متح نوكب نمل ّ مدقو ه لولذلا ةايح

. رخاال دلولا دارأ هلعل لوألا مكح هنا ليق ىعم : لاق



_ ١٥١٨١ 

 تومب لوألا نم اهجورخ دعب اهتعجاره جوزلل لحي لهف : هل تلق
 ؟ اهتدع تضقنا اذا قالط وأ

 ىنبجعبو 0 انباخصأ لوق ىف فالتخالا نم ىرعني ال هنا ىدنع : لانق

 ٠هل لحت الآ

 تقرغ هلعل تردق نيوخآ هل نيتنبا جوز لجر فق لوقت امو : تلتو

 دلولا مكح نوكي نمل س اهلزنعاو اهئطوغ س اهجوز ريغ ىلا امهنم دحاو لك
 ؟ دلوب تءاج نا

 ٠ ءطول ١ نم همكح تيتثي ال هنآ ىدنع : لاق

 له . اهنندع تضقناو ء هربغ وآ قالطب اهجوز نم تناب ناف : تلت

 ؟ ىلوألا لثم ىه مأ 6 اهجيوزت ءىطا وللا لحب

 % لوألا نم دشآ ىدنع اذهو ت كل ذ نم دعبي ال هنآ ىدنع : لاق

 ٠ ىدنع فالتخالا نم ىرعتي الو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 قالط لجر نم ىرتشا لجر ىو : ناهبن ىبأ خيسلا نع : ةلاسم دهب

 هئارش دنع ةين هل تناك نا تيآرآ اهجيوزت هل زوجآ ث هنم اهقلطو س هنجوز

؟ قرغ كلذ ىف نوكي له ى ةين هل سيل وأ ، اهجوزتي نآ اهتنالط



_ ١٦٠ 

 هزا وج ناف ء فالتخالا نم ىرعنب ال ناك ناو هل زوجي معنغ : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ئ هيف هارأ ام حص نا برقأ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 \ مهرد فلآ ىلع هجوزي نأ ىلع الجر ثعب لجر

 ؟ مهرد

 ٠ فلألل نماض وهف لعف ناغ ، هجوزي نأ هل سيل : لاق

 ىوزن ىلا الجر لسرأ ، ىكزأ لهآ نم لجر ىف لاننو : ةلاسم هه

 لبق نم لسرملا تام مث % لجرلل ةآرملا كلمغ لجرلا جرخغخ ، ةآرما هل كلمب

 ؟ دعب نم لوسرلا اهكلم مث ؤ ال اهكلمي نأ

 نأ : نم تام لجرلا نأل ء كلمب وه سبلو ء كلانه كلمأ ال : لاق

 نم ةأرملا هل تكلم ىذلا تام مث ث كلملا دنعو هل اهكلم ناغ ث ةآرملا هل كلمي

 ٠ قادصلا اهلو هثرت ىهو هتآرما ىه لاقف « هدعب

 ىنلسرأ نالغ لاق ناف س بئاغ لجر ىلع جوزت نم لاتقو : ةلاسم ده

 ىلع قادصلا اولعجو اذه ىلع ٥وجوز ناف 6 هل جوزتأ نأ ىنرمآ وآ

 ١ ركنأ مث . مأل ١ رمأ هنآ لدع ةنيب هيلع مقن ملو كلذ جو زل ٥ ٠

اضيأ لوسرلا مزلي الو قادص همزلي الو اهقالط ىلع ربجي هناف



_ ١٦١ 

 ، رخآلا ركنأو ث هيلع وهو جوزن امناو س هلسرآ هنا لقي مل ناو .ث ءىش

 ىلع رخآلا ربجي ليقو س قادصلا فصن اهل بلاطلا جوزتملا ىلع ناغ

 ٠ هرمآ نوكب نآ افوخ اضيأ اهتالط

 ىنأ دهشملا نم ةداهشلا نوكت نأ 7 ناسننا ىلع جوزتي ىذلاو

 جوزتملا ، اذكو اذك قادص ىلع نالغ تنب ةنالفب نالغ نبا نالغ تجوز دق
 ٠ كل ذب هل دهشأ قا دصل ام نمض ن اغ نالغ نب نالغ هل

 وآ اريغص هنبا جوز لجر نعو : رفعج نب عماج نمو : ةلأسم وبع

 ؟ ابئاغ آريبك

 ناو ع هب ىضم حاكنلا ىضمأف بئاغلا مدقو ىبصلا غلب اذا : لاقف
 ٠ قادصلا فصن بألا مرغ ركنأ

 فصت مرغ قادصلاب ننمض اذا : ىراوحلا وبآ لان :: هريغ نمو

 كردي نأ لمق فألا كلهف رهملا نمضو اريغص هنبا جوز ١ ذاو هنمو ٠ قادصلا

 ٠ هنمض هنيد عم بألا لام ف ةأرملا قادصف ىبصلا

 دقعو ، جيوزتلاب ملعي ملو ةبئاغ ةرما لجر جوزت ولو : ةلاسم ده

 . همزلي قالطلا ناك ، اهتلط مث ملعي ملو ، اهيلو نم اهل جيوزتلا هسفن ىلع

( ٦ ج نئازخلا _ ١١ م )



_ ١٦٢ 

 اذك ىلع ةأرما كل تجوزت دق : لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم د

 ؟ تيضر دق : لجرلا لانتغ ، قحلا نم اذكو

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ز اج كل ذ نأ اهبغ : ىلع وبآ ل انت و & كل ذ روجب ال : ل انق

 جوزتملا نمضي هناف بئاغ لجر ىلع لجرلا جوزت اذا ليقو : ةلأسم دهب

 مزل هرمأ ملعب نآ ليتق ثدح بكئاغلاب ثدح ناغ 6 قادصلا فئاغلا ىلع

 ٠ ميتيلا و ىبصلا ىلع جوزن ىذلا كلذكو 6 قا دصلا هبلع جوزتملا

 . هتمرح جوزي نأ زوجي نم دح ف

 نا موقلل لاتتغ هيلع جوزتي الجر لجرلا لسرأ اذاو : ةلاسم ده

 ناو ، مكل تلبق هتلاسر نعف هوجوزت ناف ث هيلع جوزتأ نأ ىنلسرآ نالف

 ء لوسرلا ىلع ءىش الغ س لسرملا ركنأغ ، هوجوزف ملعآ متنأف هوهركت

 نأ لسرملا ربخيو ث هيلع جوزتي نأ هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا ىلعو

 ركنأ مث ، هيلع جوزتو ىنلسرأ انالغ نا لقي مل لوسرلا ناك ناو
 ىلعو س قادصلا فصن لوسرلا ىلعف ، هلسرأ هنا : رخآلا لاقو ، لسرملا

نأ هيلع جوزتي ىذلا زيجيو ث هيلع جوزتي نأ هلسرأ ام هللاب نيمي لسرملا



 س ١٦٣

 ةلداع ةنيب لسرملا نم نوكب نأ الا ركنأ مث « هلس رأ هلعل هنآ هلجأ نم قلطب .

 ٠ ةنييلاب ذخؤيف ؤ هلسرأ هنأ هبلع

 ةجاح ال : لاق هنبا ءاج املغ ، ةأرما هنبا جوز لجر نعو : ةلاسم د

 هب لبقتي مل ناو ث هيلع وهف ع هب لبقتف اهقادص ضرف ناك ناف ث اهيف ىل

 اهيلع قفني هناخ ىرخآ ضرأ ىلا ضرأ نم تلمح نوكي نآ الا ءىش هيلع سيلف

 نآ الا ، ديدج رهمب ءاش اذا بألا اهجوزتي نأ سأب الو س اهدري ىتح

 ٠ هييأل لحن الغ هجوزي نأ هابآ رمأ هنبا ناك ناغ . هرمأ هنبا نوكب

 وأ دلاو اميأ ىنع ظفحا : لاق هللا همحر ناورم ىبأ نعو : هريغ نمو

 فصن بئاغلل جوزتملا ىلع نأ هل ج وزنملا هرك مث ء ةآرما جوزتن ىبنجأ

 ٠ ةأرملا جرختو ، قادصلا

 جوزتي نآ هلسرأ بئاغلا نا جوزتملا ىبنجألاو دلاولا لاق ناو :. لاق
 جيوزتلاب ضري ملو ث ةلاسرلا ركنأ بئاغلا كلذ غلب املغ \ هوجوزف ةآرملا كلت
 : لانق مث ح هلسرأ هنأ هل رقأ ناغ قا >__۔.الا نم ىن جوزتملا مزلي ال هنآ

 ٠ قادصلا فصن هيلعف ىضرآ ال

 رمألا باغ مث ث هل جوزتي نأ الجر رمآ لجر نع هتلأسو : ةلاسم د

 نوكي فيكو ؟ قادصلا و جيوزتلا ىف ظفللا نوكي فيك رومأملل هرمأ حصو

؟ رمالل رومأملا لوبق



١٦٤4 

 ملعأ هللا : لاق ٠

 اذكو اذكب ةنالفب بئاغلا نالف تجوز دق : جوزملا لاق ناغ : تلق

 نوكي له ص نالفل جيوزتلا اذه تلبق دق : رومأملا لاقف س قادصلا نم

 ؟ اتباث اذه

 ٠ تب اث ليق هنا ىعم : ل انت

 له ء نالفل تلبق لقي ملو س تلبق دق رومأملا لاق ناف : هل تلق

 _ ؟ تلبق دق رومأملا لوقب اتباث جيوزتلا اذه نوكي

 زئاج هنأ كلذ دارآو ، جيوزتلا اذه تلبق دق لاق اذا هنا ىعم : لاق

 مكحلا ق امآ و 6 هرمأ وآ هتلاكو ثحص ١ ذا فراعتلاو 6 ةنانئمطالا مكح ق

 ٠ نالفل لبقي ىتح ىنبجعيغف

 ةنانئمطالا مكح ىف لوألا لثم نوكيأ ، ءاوس تلبنق لاقت نا كلذكو : تلق

 ؟ كلذ دارآ اذا

 ٠ كلذ دارأ اذا ىدنع اذكه : لاق

 6 دحآ هل لبقي ملو 6 بئاغل جيوزنتلاب جوزملا دهشأ اذاغ : هل تلق

؟ هضقني وأ همتيف بئاغلا مودق ىلا افوقوم جيوزتلا نوكي له



_ ١٦٥ 

 عجر نا هيلع هفيقوت ىل نيبي الغ « دحأ هل لبقب مل اذا هنا ىعم : لاق

 ىبنلا نع ليق امل كلذ مامتا اودا رآ نا الا ىنبجعي الو 6 كلذ نع جوزملا

 هرضحي مل جيوزت لك » : لاق هنأ ىورب هنآ ىدنع اميغ ملسو هيلع هللا ىلص

 : لاق هنأ بسحأ « جوزتمو نادهاسثو ىلو : ةعبرأ هدهسني مل وأ

 ( حافس » ٠

 وآ جوزلا هرضحي مل اذا جيوزتلا نولطيب انمون راثآ ىف نآ بسحأو

 ٥ ٠ رمأ نع وآ هل ليك و

 1 كل ذ ىنبجعيو 6 اصن هيق كل ذ نأ ملعآ الغ انياحصأ راثآ امأو

 نم باوصلاو لدعلا قغاو امب الا ىلوق نم ذخأن الو . كلذ ق رظناو

 . هيف ىلوق

 تكسمتو ةآرملا تيضرو 0 جيوزتلا مامتا لبق ىلولا عجر ناغ : تلق

 اضر عفني ال و 6 ءاوس هلك نوكب له همنآو بئاغلا مدق ىنح جيوزتلاب

 ؟ كلذ دعب وأ ىلولا عوجر لبق تيضر ةأرملا

 ىلعف ح باوصلا ىلع جرخي كل تفصو امي ىل عقب ناك نا : لاق

 . تباث جيوزت ريغل رضي الو ةآرملا عفني ال هبسح

 منأغ بئاغلا مدقو ةآرملا تيضر ىتح ىلولا عجري مل ناغ : هل تلق

؟ لوألا ىف كل عقو ىذلا لثم اذه نوكيأ ّ جيوزتلا



_ ١٦٦ 

 ىدنع اذكه : لاق .٠

 هل جوزتي نآ الجر زمأ لجر : خايشألا باتك نم : ةلاسم هه

 هرمآ فلاخو رثكأ وأ كلذ نم لقأ ىلع جوزتف ، مولعم قادص ىلع ةأرما

 هامس اهنيعب ةأرما هل ج وزتب نأ هرمأ نا كلذكو تلقو ؟ ال مآ حاكنلا تبثي

 ؟ ال مأ كلذ تبثي نم الا كلذب ىضرغ ، اهريغب هل جوزتف

 فلاخ اذا ليكولا نأ هللا همحر نسحلا ىبأ خيسثلا نع دجوب ىذلا : لاق

 ٠ ةلاكولا نم جرخ

 ٠ كلذب ملعأ هللاو ، مت لعغ ام لكوملا ىضم اذا هنآ سخعب لاقو : لان

 ةآ رما هل ج وزنغ 5 هل مسي ملو ةآرما هل جوزتي نآ هرمأ ناف : تلقت

 ؟ هريغو س ضري ملف

 ٠ كلذب ملعأ هللاو ، هل م زالو هبلع تباث كلذ نأ تفرع ىذلا : لانق

 ؟ ال مأ هيلع تبثي ةكولمم هل جوزت ناخ : تلق

 ٠ ظفح ريغ نم هيلع تبثي ال هنظأ ىذلاو ؟ كلذب ملعا هللا : لان

 هنأ اهملعي ملو اهب لخدو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

 تدضرغ ءطولا دعب اهملعأ مث ك مارج هنأ ىلع ىه هتنكمآو ث اهجوزت

٠ ىدنع اميف انباحصأ لوق ىناعم ىلع كلذ ىل نيبي ال : لاق



١٦٧ 

 ؟ نانثا وأ دحاو قادص اهل همزلبغ : هل تلق

 كلذ ريغ ىل نيبي الو ص ًانادص اهل نا ليغ دق هنآ ىل عقي ىذلا : لاق

 اضعب نآ ىعمو س دحاو ىنعمب جيوزتلا ليبس ىلع اهئطو امنا ناك اذا

 ع ىنزلا ليبس ىلع اهسفن نم هتنكمأ اهنأل ، اهل قادصلا توبث نع فو
 دنع ةينازلا مكح ىف اهنأل ، قادص ماكحألا ىف اهسفن دنع اهل دقعني الف

 اهسفن نم هتنكمأو ىنازلا تعواط اذا ةينازلا نأ فالتخا ملعأ الو ك اهسفن
 دنع فعض انه اه نمغ ، مارح كلذ ىلع اهل رجألا نآو ع اهل قادص ال هنأ

 ٠ كلذك ناك نا ىدنع قادصلا تويتث كاذ رصبأ نم

 اهعمو ةبلغلا ىلع .اهئطوخ ، اهسفن ىلع اهرباك نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ نانثا وأ دحاو قادص اهل همزلي اهجوزت دقو 0 مارح هنآ

 ٠ ءطولاب دحاو قادص هنا ىعم : لات

 هنأ الا ، اهجوزت دق هنأ ةنانئمطا ىلع اهسفن نم هتنكمآ ناف : هل تلق

 دق تلاقف _ اهجوزت دق هنأ اهربخأ ءطولا نم غ رغ املغ ، اهملعي مل

 ؟ امهنيب قرغي الو جيوزتلا متي له ء تيضر

 اهسفن هتأطوأ امناو 6 ناك ول نأ جيوزتلاب ةيضار تناك اذاف : لاق

 6 اهنظ ق عقي ام ىلع ناك نا همي ةضا ر اهنأ و “ جيوزتلا ةنانئمطا ىلع

٠ هتآرما ىدنع ىھغ ح اهجوزت دخ ناكو 6 قحلا تقغا وغ



_ ١٦٨ 

 جعيوزنتلاب ةبضار تنك : اهل لاقغ ، ءطولا دعب اهلأس نا تيأرأ : هل تلق

 اهقدصي نآ هل له ، معن : تلاقغ ، كتجوزت ىنأ تملع ول نأ كأطأ نأ لبق
 ؟ كلذ ىلع

 هعسي هنآ كلذ ىف اهمهتي الو. اهقدص ىف كسي ال ناك نا ىعم : لاق

 ٠ ةنانئمطالا مكح ىف

 دقفف ث نابئاغ امهو الجر هتنبا جوز لجر نع هتلأسو : ةلاسم +

 فيك ، لجرلا كلذ نم اهجوز دق اهابأ نأ ملعت نأ لبق جوزلا باغو بألا
 ؟ ثاريملاو رهملاب

 اذاف \ تيضرل هنم اهجوز اهابأ نأ تملع ول هللاب ةأرملا فلحت : لاق

 ه ثاريملاو قادصلا اهلف تفلح

 جوزتي نأ هيلا لسرأو لجر ىلا بنك لجر نع لثس : ةلأسم ه

 بوتكملا دهسثي فيك س لوسرلاو هيلا باتكلا لصوف ث نالف ةنبا ةنالف

 ؟ هيلا لسرملا وآ هيلا

 نالف نبا نالف تجوز دق ىنآ اودهشا ةآرملا جيوزت ىلو دهشي : لاق

 لسرملا وأ هيلا بوتكملا لوقي مث ، اذكو اذك قادص ىلع نالخ تنب ةنالغب

٠ هيلع قادصلاو هل تلبق دق ىنأ اودهشا هيلا



 س ١٦٩١

 حاكنلا تبث قادصلاب لبقو جيوزتلا متاخ ، هيلا ربخلا لصو اذاف

 ٠ هيلع تيثب جيوزت الو هبلع قادص الغ هرك ناو ء هيلع قادصلاو هل

 نآ ةلاكولاب هيلا بتك ىذلل لدع ىدهاش دهشأ نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ربخلا هيلا لصي نأ لبق لكوملا تام مث ، هل جوزتي

 ٠ هبلع قادصلا : لات

 نأ ةلاكولاب هيلا بتك ىذلا لدع ىدهاش دهشأ نا تيآرا : هل تلق

 قادصلا فصن لكوملا ىلع س قادصلاب نمضي ملو حاكنلا لكوملا هرك هيلا

 ٠ قالطلا هلعل س قادصلا ىلع لكوملا ربجيو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ىلاولا ىلا تتأ اهل ىلو ال ةأرما ىف سيمخ نب رصان : ةلأسم دهب

 ء نامزلا نم هللا ءاش ام تثكم اهنا مت ، لجرب عرشلا بجوم ىلع اهجوزغ

 اهجوزي نأ ىلاولا اذه نم ديرت:، دوهشب ىلاولا اذه ىلا تتأ مث

 ارضاح ناك وأ باغ دقو ث لوألا اهجوز اهقراف دت هنأب تعداو ء رخآ لجرب

 ىذلا امو ؟ ةأرملا هذه ةباجا نم ىلاولا اذه هب رمؤي ىذلا امف س دلبلا ى

اذا كلذ ةزاجا دادم نب دمحم نب ناميلس خيسلا نع تظفح : لاق



 ۔۔- ١٧٠ _

 اهتدع ىضقنتو ث لوألا اهجوز اهقلطي نأ نكمي ام ردقب نامزلا نم اهل ىلخ

 ةزئاجلا ةداعلاو ي كلذ ىلا بلقلا نوكسو ةنانئمطالا قيرط نم كلذو ، هنم

 اذه ىف ىفكيو ث ةلبقلا لهآ نم كلذ دحأ لحتسي سيل هنأ اذه لثم ىف

 ء ةلداعلا ةنيبلاب الا كلذ عسي الخ مكحلا قيرط نم امآو ع كلذب ةرهشلا ةداهش

 ٠ ملعأ هللاو

 اهل ىلو ال ةآرما مكاحلا جوز اذاو : ناديبع نبا : ةلاسم ويج

 جاتحت له 0 ةيناث اهجوزي نأ هنم تدارأو ت اهقلط وأ اهنع تام مث ، جوزب

 ؟ ىلوألا ىفكن مآ ةيناث ةداهش ىلا

 ّ ةيناث ةداهسلاب اهوعدن كناخ ىلو اهل ثدحي نأ نكمي ناك نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، اهفرعن تنك اذا ةيغاك ىلوألاف نكمب مل ناو

 ، اهيلو وآ اهوبأ اهب هجوز ةأرما جوزت نمو : ىحبصلا :: ةلاسم ه

 ، ىنقراف نالف ص نالفب ىنجوز : تلانو اهيبآ ىلا تءاجف ث اهب لخد مث

 مل اذا تيأرأ ؟ ال مأ اهجوزي نأ هل زوجيو اهلوق لبقيأ ، ىتدع تضقناو

 ، هريغ جوزب اهوب اهجوزف جيوزتلاب ىضرأ ال : ةآرملا تلاقو : اهب لخدي

 & اهلوق لوقلاف اغلاب تناكو ، جوزلاب ةيضار ريغ : تلاق اذا امآ : لاق

اهلوقت لوقلا ةماع و & ةيعدم ىهغ قالطلا تعدا نا امأو ث اهجيوزت هل زئاجو



_ ١٧١ 

 فالنخالا نم اذه مدعي ال : ديعس وبأ ملاعلا خيسنا لاقو } لوبقم ريغ

 ٠ ملعأ هللاو . مكحلا ال قيدصتلا هجو ىلع

 ىلا مهدحأ بلطغ ث دلب ىلا اومدق ةثالث س رثألا نم : ةلأسم ده

 جوزلا زاجو ؤ جوزلا ىبحاص دوهشلا ناكو هجوزغ ، هتنبا هجوزي نأ لجر

 هذه لوتي مهنم لك هابحاصو جوزلا حبصأف ، ةآرملا بأ تامو ء ةليللا كلت

 ىجوز : تلانتغ ع مهنم اهجوز فرعت مل ةأرملاو ، اهب تزج دقو ، ىتجوز

 مهيلع لهو ث مكحلا فيك ء مهنم هملعآ الو ىب زاج دقو ،\ دحاو مهنم

 ؟ هب مكحي نمل دلوب تتأ ناو ى مهثرت له اوتام ناو ، قادصم اهل

 مهيلعو ث هتجوز اهنأ نيمي مهنم دحاو لك ىلعو دساف حاكنلاف

 ثاريم اهنم مهل ناك تتام ناو قادصلا ثلث دحاو لك مزلي اهقادص

 مهثرو دلوب تتأ ناو س دحاو ثاريم آضيأ اهل ناك اوتام ناو ، دحاو

 ثاريم هئاريمف اركذ ناك ناو ، دحاو مهنم هثاريمو مهرارقاب آضيآ مهلك

 ٠ ملعأ هللاو 6 ىثنأ ثاريم مهنم هثاربمف ىثنآ ناك ناو 6 ركذ

 : ءايضلا بانك نمو ؤ عرشلا نايب يباتك نمو : ةلأسم وبع

 ىمه : بألا لاقف ى اهريغ تنب هلو ، اهوبأ اهب هجوز ةأرما جوزت لجر

 ضقتنب ح اكنلاه © اهمسا ةنبيلا تيسنو هذه 7 لم : جوزلا لاقو س هذه

٠ هيلع ءىش الو آعيمج اهقالط ىلع جوزلا زيجو



١٧٢ 

 بألا لاتو ادحاو امهمسا ناك ناف 6 اعيمج انام وأ جوزلا تام ناف :

 لخدي ال جوزلل لوقأو ع بألا لوق لوقلاخ ى ةريغصلا : جوزلا لاقو ث ةريبكلا

 ه قا دصلا ف افلتخا ناغ 6 ديدجتلا ىلع فألا ريجو 4 حاكنلا ددجي ىنح

 فصن ىطعآو قلط ءاش ناو ء يألا لاق ام اهاطعأ جوزلا ءاش ناف

 . همي رقأ ام

 ء عيبل اي اهساتتو هلوت لوقلا نوكي ال هلام : لانقغ اهنع ىلع وبأ لئسو

 ؟ مت ايلا دي ىف ةعلسلا تناك اذا عيبل ١ تبأ رأ : هللا دبع ىبأل ليق

 أ اهذخأ ىلع ىرنشملا ربجي الو ، هلوق لوقلاغ هدب ىف تناك اذا : لاقف

 ٠ ملعأ هللاو 6 ناميألا امهنيبو 6 هبلع مكحي الو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 % دونهم اهمسا ةآرما لجوزت لجر ف ىقابلا دبع نبا : ةلاسم دج

 س ةمطاغ جوزتو طلغفغ س دونهم جوزتي نأ هتينو س ةمطاف ىمست تخأ اهلو

 ؟ هنجوز امهيآ

 ىتلا هنقدصو س هوندص اوناك نا الا هتين الو هلوق هعفني ال : لاق

 تدسخ دتو ح اهي لخد ناك نا الا اهل رهم الو حاكنلا خفنيف ، اهيلع دقع

٠ ةدعلا ق هبلع ر اظننا ال و ؤ اهتخأ ىلع دنفعبو 6 هيلع



_ ١٧٧٣ 

 فصن هيلعو س اهقالط ىلع ربج دونهم ىلع رصم وهو هوندصي مل ناو

 ٠ حاكنلا ددجيغ اهب لخدي مل ناو قادصلا

 مل ناو ةنالفل ناك جيوزتلا نا : لاق نا لوبقم ةيبصلا ىلو لوتو

 قا دصلا اهب لخد ىنللو 6 ثاريملا نامسقيو نافلتخمغ فش و تام ىنح كلذ ملعي

 ٠ ملعأ هللاو 6 قا دصلا عبر ىرخثللو 6 الماك

 هنبال بطخ لجر نعو : ىحبصلا نع ام رثآ ىلع : ةلاسم به

 دعب ءاجف ث نايسن بألا مساب اهجوز نم اهجوزغ ، تلكوو تمعنأف س ةآرما

 زوجيأ س تلبق : دلولا لاقف ، ةآرملا هذه كيلع خساف ىنا : هل لاقو كلذ

 ؟ ال مآ كلذ

 باتك ىف اهلثم ىلع تفقو ىنكل ص اهيلع فقآ مل ةلأسملا هذه نا : لاق

 ٠ عرشلا نايب

 طلغف ةآرما جوزي نأ دارأ لجر ق نسحلا ىبأ نعو : ةلأسم وج

 الالح جيوزتلا اذه نوكي له س ئرخأ ةآرماب ىمسف دقعلا دنع اهمسا ق

 ؟ زجي مل وأ جوزلا زاج كلذ ءاوس آزئاج

 ةآرملام جوزلا زاج انعم جيوزتلا اذه زوجي ال تفصو ام ىلعغ

 دوهنلاو اهل هداتتعا فو اهنيعي ةآرملا ىلا دصخ اذا ليقو 6 زجي مل وآ

٠ لجو زع هللا نيبو هنيب اميغ زئاج آطخأخ اودقع هيلعو س كلذ نوملعي



. ١٧٤ 

 نأ حاكنلا لبق اذا هيلع ناك ؤ مسالا اهيلع مقو ىتلا هتمكاح ناغ

 6 اهيلع ح اكنلا عقو دخ مكحل ١ ق هنأل ؤ ق ا دصل ١ فصن اهيطعيو اهتلطب

 نع كلذ ىور دقو 0 هنآ رما ىه اهجيوزت دا رآ ىذلاو 0 أطي نأ زوجيالو

 ٠ ىمتنا بوبحم نب دمحم

 ىذلاو س باوص نيملسملا ىآر لكو فالتخالا هيف ءاج ام اذهغ

 ء حاكنلا ددجب نا ء ةآرملا هذهب زجي مل جوزلا ناك نا اذه ق انأ ىنبجعي

 دلولل ناك دق دصخلا نأل ء امهنيب قارفلا ىلع مدقأ مل اهب زاج ناو

 .٠ بوبحم نب دمحم لوق ىلع ١ ذهو . لوخدلا عقوو 6 جوزل ١ نم طلغلا عقوف

 هنأل ، زجي مل وآ زاج امهنيب قرفي هناف نسحلا ىبأ لوق ىلع امآو

 ةلأسملا ف هنأل ے دحاو نيتلأسملا ىنعم نأ ىدنعو ث بالل جيوزتلا ناك دق

 ، اهريغل ةدارالاو دصقلاو ةآرملا هده ىلع ظفللا مقو ةروكذملا ةدوجوملا

 ٠ ملعأ هللاو ، دلولل ةدارالاو دصقلاو بالل طلغلا عو اذه ف كلذكو

 ةأرما جيوزت ىف الجر لكو لجر فو : ناديبع نبا : ةلاسم د

 ؟ هل لحن له ، ةبوطخملا ةأرملاب جوزلا لخدو ث اهريغ هجوزغ جوزلا طلغف

 ]۔ اهدارآو اهيلا د صق هنأل ى لالح اهنا لوقو ، هل لحت ال لوق : لاتق

٠ ملعأ هللاو س اهريغ ىلع عقوو



_ ١٧٥ _ 

 نب ديعس نب حلاص ةمالعلا ملاعلا خيسلا هب ىنفأ امم ! ةلاسم وه

 5 هللا امهمحر دشرم ني رصان ديؤملا مامالا س ىوزنلا ىلمازلا دوعسم

 ىلع هرصنو هللا هزعأ دشرم نب رصان نيملسملا ماما ىنلأس : امهل رفغو

 جيوزتلا ظفلو ء جيوزتلا دقتع دنع نيرفاكلاو نيقفانملا نم هئادعأ عيمج

 دقعو ص ةقلطملل ةدعلا دقعو “ ةعلتخملا درو ث ةقلطملا در ظفلو ، كولمملا

 5 هسفن نع ةالصلا ةرافك دقعو ، كلاهلا نعو هسفن نع ناضمر رهش موص

 ءاش نا كلذ نم ىل هللا ربي ام ركذأ انأو 0 جحلا دتعو ، كلاهلا نعو

 ٠ نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع ث هللا

 : جيوزتلا دقع ظفل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع الا ناودع الو ك نبقتلل ةبقاعلا و 6 نيملاعلا تبر هلل دمحلا

 هيلع ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو ء دمحم ىلع هللا ىلصو ع نيملاظلا

 ٠ نيعمجآ مهيلعو

 ، ىنالغلا نالف نب نالف تجوز دت ىنأب اودهثاف مكدهسشآ ىنا مث
 ناو 5 اذه لاق ارضاح ناك نا 4 اهيلو نذاب ئ ةينالفلا نالغ تنم ةنالفم

 ليكو نذاب : لاق اليكو ناك ناو ع ىنالغلا نالغ نبا نالف : لاق بئاغ ناك
 ٠ اذه اهيلو

 ، لسرملا هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك مكح ىلع اهايا هنجوز : لوقي مث
عغرو ث اهل ةرشعلا نسحو ث اهعم ةبحصلا ليمجو اهيلا ناسحالا ىلعو



_ ١٧٦ 

 قادص ىلعو س ناسسحاب حيرست وأ فورعمب كاسما ىلعو ث اهنع ةءاسالا

 ٠ لجآو لجاع

 موقي نم ىلا وأ ث اهيلا هيدؤي ةضغ ةيرال اذكو اذك هنم لجاعلاغ

 انيد ةضغ ةيرال اذكو اذك هنم لجآلاو س اهرمأ ريغب وأ ، اهرمأب اهماقم

 امهنيب ىرجت ةنونيب وأ قالط وأ امهدحأ توم ثودح ىلا اهل هيلع ايسنم

 قادصلا اذه لحم لحت ةمرحب قارغلا هوجو نم تناك هجو ىأ ىلع

 تجوز طورشلا هذه ميمجو ، لجآلاو لجاعلا قادصلا اذه ىلعف

 اذه انالخ : لاق ارضاح ناك ناو ع بئاغ ناك نا ىنالفلا نالغ نب نالف

 هل ةجوز اهلبق اذاغ ، اهحاكن ةمصع هتكلمأو ةينالفلا نالف تنب ةنالفب

 ء ةروكذملا طورسثلا هذه ىلعو س لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع

 . نيدهاشثلا نم هيلع اونوكف

 ةنالغ تلبت دق كنأب نورضاحلا ، ةعامجلاو انأ كيلع دهشأ : لوقب مث

 لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع كل ةجوز ةينالفلا نالغ تنب

 معن لاق اذاف ، كلذ عيمجب كسفن ىلع اهل تلبقو ، طورشلا هذه ىلع

 ىل ةجوز ةينالفلا نالغ تنب ةنالغ تلبق دق هل لوقي نأب ةيناث همهفتسيغ
 ةروكذملا طورشلا هذه ىلعو ث لجآلاو هنم لجاعلا قادصلا اذه ىلع

٠ كلذ عيمجب ىسفن ىلع اهل تلبقو



_ ١٧٧ 

 : لوقيف هسفن جوزي نآ دارأ نم ظفل امأو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع الا ناودع الو ع نيقتملل ةبقاعلاو ، نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هيلع ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو « دمحم ىلع هللا ىلصو ، نيملاظلا

 . نيعمجأ مهيلع و

 نالف تنب ةنالغب ىسفن تجوز دنت ىنأب اودهسئاغ مكدهسأ ىنا مث

 نالف : لاق ابئاغ ناك نا وآ ، ارضاح ناك نا اذه ء اهيلو نذاب ةينالفلا

 ، لجو زع لزنملا هللا باتك مكح ىلع ىسفن اهتجوز لوقي مث ؤ نالخ نبا
 ء اهيلا ناسحالا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لسرملا هيبن ةنسو

 ، اهنع ةءاسالا مفرو ع اهل ةرشعلا نسحو ث اهعمو اهدنع ةبحصلا ليمجو

 ، لجآ و لجاع قادص ىلعو س ناسحاب حيرستو يس فورعمب كاسما ىلعو

 ،'اهرمأب اهماقم موقي نم ىلا وأ اهيلا هيدأآ ةضغ ةيرال اذكو اذك هنم لجاعلاغ

 ىلا اهل ىنع آيسنم ايند ةضغ ةيرال اذكو اذك هنم لجآلاو س اهرمأ ريغب وأ

 قادصلا اذه لحم ىلع لحي ةمرحب ةنونيب س قالط وأ توم ثودح

 ٠ لجآلاو هنم لجاعلا

 6 ةينالفلا نالف ثنم ةنالفب ىسفن تحوز طورشلا ٥ ذه عيمج ىلعو

 ١ ونوكغ ك ىل ةجوز اهتلبق دقفو 6 ١ ذه اهيلو نذاب اهحاكن ةمصع ىسفن تكلمأو

 ىنأب نورضاحلا ةعامجلا اهيآ مكدهشأ : لوقي مث ، نيدهاشلا نم ىلع

( م ٢ ١ ١ جح نئا زخل ٦ )



_ : ١٧٨ 

 لجاعلا قادصلا اذه ىلع ىل ةجوز ةينالفلا نالف تنب ةنالغ تلبق دق

 دهشو كلذ عبمجب ىسفن ىلع اهل تلمتو 6 طورشلا هذه ىلعو لجآلا و هنم

 ٠ اديهش هللاب ىفكو هللا

 : كلذ زيجي نم لوق ىلع هتمآب ديسلا دبع جيوزت ظفل

 امهديس نذاب ةنالف هتمآب نالغ كولمم انالف تجوز : لوقي نأ وهف

 دنعو ث جيوزتلا دقع ىف هانحرش امك هلبقو كلذ دعب مث ، نالخ نبا نال
 قادصلا اذه ىلع ىل ةجوز ىديس ةمأ ةنالف تلبق دق : دبعلا لوقي لوبقلا

 ٠ كلذ عيمجب ىسفن ىلع اهسفن اهل تلبقو ، لجآلا و هنم لجاعلا

 دقتعاو ىون اذا امآ س اهارسني نآ دارأو س ةمآ هدنع نم ظفل امأو

 لوق وهو س بولقلاب ىزجت تاينلا لوقي نم لوق ىلع كلذ هيفكيف هبلقب

 بلقلا داقتعا عم ناسللاب نوكت تاينلا لوقي نم لوق ىلعو ث نييناوزنلا
 : لوقب كلذ ف ظفللاغ

 ضيحت نمم تناك نا ةنالف ىتمأ ىرست ىلا ىداقتعاو ىتين مهللا

 اموي نيعبرأو ةسمخب لاق مايألاب ناك ناو س اهجرف ىل لحيل نيتضيحب

 ةعاط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل عابتا هده ىتعاس ذم

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل



 س ١٧٩

 : ةقلطملا در ظفل

 ىلع نالغ تنب ةنالغ ىتجوز تددر دق ىنأب اودهسنتا : لوقب نأ وهف

 ٠ اهنتالط نم ىقبام

 ردق ىنأ اودهشا : نيدهاشلا ةرضحب لوقت نأ درلا ظفلو ٧. هريغ نمو

 ٠ اهقالط نم ىقب امب اهقحب نالغ تنب ةنالغ ىتجوز تددر

 كلذف ةيجوزلا نم هبلع انكام ىلع اهنتعح : ار وآ اهتددر دمت : تلخ ناو

 ركذي ملو اهقالط نم ىقبام ىلع اهتعجاردق ىنأ اودهسثا : تلق ناو ع زئاج

 ٠ عجر ٠ كلذب ىه تيضر وأ س زئاج كلذخ قحلا

 : ةعلتخملا در ظفل

 ىقب ام ىلع ةينالفلا نالغ تنب ةنالف تددر دق ىنأب اودهشا : لوقي

 لوقي لوقو ث اهاضرب ةعلتخملل درلا زيجي نم لوق اذه ىلعو س اهننالط نم

 ىذلا اهل ام ةينالفلا ةنالف تنب ةنالغ ىلع تددر دت ىنأب اودهنا : جوزلا

 اهيلع تعجر دقو هتآربأ تناك اذا س هنم ىنتأربأو س هنم ىلا تعلتخا

 ٠ اهسفن ىف

دقو س ىلع هدر ىذلاب ىل ام تلبق دق ىنأب اودهستا : ةأرملا لوقنو



.١٨٠ 

 وهو ث ةآرملاب قفرأ لوألا ظفللاو ةيجوزلا نم هيلع انكام ىسفن هيلع تددر

 ٠ هللا ءاش نا فاك

 : ةعلنتخا در ق هربغ نمو

 ىقي ام ىلع اهقحب اهنددر دق ىنآ اودهشا : تلق 6 ةعلتخلا در امآ و

 اهتعجارو اهنددر دق : تلق ناو 6 كلذمي تضر اذا كلذ زاج 6 اهقالط نم

 . اهاضرو اهيآرب زئاج كلذغ اهقالط نم ىقب امب اهنتتادص ىلع

 ىذلا اهل امب نالغ تنب ةنالف ىلع تددر دق ىنأ اودهشا : تلتق ناو

 اودهشا : ىه لوقتو س كلذب اهسفن ىف اهيلا تعجر دقو ث هنم ىلا تعلتخا

 كلذ ىلع ٬ هيلا ىسفن تددر دقو س قادصلا نم ىلع هدرام تلبق دت ىنأ

 . زئاج لوقت ىلع اذهف

 ريغب ظفللاب اهدرتف ةقلطملا امآ س ةنقلطملاو ةعلتخملا در ىف قرفلاو

 ددرتف ةعلنخملا امآو س ةيناث هركذت الف اهل كيلع قاي قحلا نأل ، قحلا ركذ

 ٠ اهيلا عجرت ىتح قاب هنال قحلا ركذ

 نم اهجوز علاخت نأ ةآرملا تدا رآ اذا علخلا ظافلأ ضعب نم اذهو

٠ لجآلا و لجاعلا اهتادص



_ ١٨١ 

 نم هيلع ىنتجوزت ام عيمج نم كيلا تعلتخا دق : اهجوزل ةأرملا لوقت

 ٠ قالطلا نآرب ىسفن ىل ءىربي نأ ىلع ث هلجآو هلجاع قادصلا

 كيلا تعلتخا دق : لوقتف اهيلا قاس ام فصن هيلا عفدت نأ تدارأ اذاو

 ناو ث مدقتام ىلع ظفللا ىقابو ء هيلع ىنتجوزت هذلا ىنتادص فصن نم
 تددر دق : ةآرملا لوقت اهقادص نم ةمولعم مهارد هيلا عفدت نآ تدارأ

 ء كنم هتضبقو هيلع ىنتجوزت ىذلا لجاعلا ىقادص نم اذكو اذك كيلع

 ، قالطلا نآرب ىسفن عىربت نأ ىلع ، كيلع ىذلا قادصلا نم كتأربأو

 كل ىلع امم هنم ىنيتأربآو كتادص نم ىلع هيتددر ام تلبق دق : لوقيف
 ٠ قالطلا نآرب ىسفن ن كل تآرب دقو 6 قا دحلا نم

 ےس س

 ىل ىئربت نأ ىلع ث ىل كيلع ىذلا ىقح نم كتآربأ دق : ةأرملا لوقت

 ء قالطلا نآرب كسفن كل تآربأو تلمق دمغ : لوقيو 6 قالطلا نآ رب ) ىسفن ٢

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةتيمملا ةدمل ةينلا ىف

 تقو نم ةينلا دقعت نآ اهجوز اهنع كلاه ىذ لك ىلع بجاولا نمغ

ىتقو نم تيبونو تدقتعا ىنا مهللا : لوقنو ٨٧ هدسح هحور قرافت ام



_ ١٨٢ 

 : ىهو ىلع ةبجاولا ىجوز ةدع نم ىلع امل ءادأ هذه ىتعاس ىف اذه

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط مايأ ةرعو رهنأ ةعبرأ

 مهللا : تلاق ىه ناو ، هزاوجل حيحص : ناهبن وبأ هلعلو ، هريغ لاق

 كلاهلا ىجوز نم دنعآ ىنأ ، اذه ىموي نم هذه ىتعاس ف ىداقتعاو ىتين

 امل و ، ضرفلل ءادآ ى مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع

 ول لب ص لدعلا ىف كلذك وهغ ث هلوسرلو هلل ةعاط ىنمزلب امل وأ ، ىلع

 نأ زاجل س لصألا ىف ىه امك ةافولا ةدع هنم دتعن اهنأ الاء اهتين نم نكي مل

 . مجر ٠ كلذ ميمج ىف رظنيف ث ملعأ هللاو ى اهيزجت

 ىنا مهللا : لوقنو ىونن ةقلطملا ةدع ق ةينلاو هنمو : ةلأسم وع

 نالف ىجوز ةدع نم ىلع بجاولا ضرفلا نم ىلع ام ءادأ تيونو تدقتعا

 ىلص دمحم هلوسرلو 1 ةع اط ضيبح ثالث ىهو 6 اهب هللا ىنديبعت ىنلا

 ٠ ملسو هيلع هللا

 ىتين مهللا : اهتين ىف تلانت ىه ناو س معن : ناهبن وبآ هلعلو ، هريغ لاق

 ةدع نالغ ىجوز نم دتعآ ىنأ اذه ىموي نم هذه ىتعاس ىف ىداقتعاو

 امل وأ س ضرفلل وأ ٠ ىلع امل ءادأ ضيح ثالث وآ س ءورق ةثالث ةقلطملا

 نأل زاجف اهل حص ث هلوسرلو هلل ةعاط اذه وحننم نوكي ام وأ ىنمزل
 اهننون مايألا و رهسنألاب دنعت نمم تناك ناو ؤ هنود ام زوجي دقو ث اهيزجي

٠ كلذ ىق رظنبغ ؤ ملعأ هللاو ى كلذك



_ ١٨٣ 

 عبارلا بابلا

 ةلاكولا ىفو اموق رغ نميفو هجيوزت دريب نمو ءافكالا ىف

 ىلو جيوزت ىفنو ائيس هسفنل طرتشا اذا ىلولا ىفو ةرامالاو

 اهسفن ةآرملا جيوزت ىفو ىصولاو ىبنجالا جيوزتو ىلو نود

 ناعم هبفو ربجلا ىفو

 : عرشلا نايب بانك نمو

 ؟ ضعبل مهضعب ءافكأ مهلك برعلا : هل تلق

 ٠ لامعألا نم رثألا هيف ءاج امب هحاكن دري امب الا معن : لاق

 ؟ مه امو : تلق

 ٠ طيقللاو ىلوملاو ماجحلا و لاقبلا و جاسنلا : لاق

 ؟ ضعبل ءافكأ مهضعب اعيمج ىلاوملاو : تلت

 ٠ معن : ك ات

 6 خيشل ١ ةياسشل ١ حكني الآ هلل ١ همحر رمع دا رآو : ةئاآسم وبع

ناكو ث هلكشو هنيرق دحاو لك حكني نآو ث زوجعلا باشلا حكني الو



 س ١٨٤

 همحر رمع ن اكو % هنلنقغ اخيش تجوزن ةب اش نأ ةبطخل ا هذه ثيس

 ٠ ةنس ٠... ق اح اكن زيجي ال هلل ا

 ء ءافكألا نم الا ءاسنلا نعنمأل : هللا همحر رمع لاقو : ةلأسم ويج

 تحكنآ ىآ ىلابآ ال ىنآ ريغ س ةيلهاجلا رمأ ءىنت ىف ىقلم : لاق هنآ هنعو

 ٠ تحكنأ مهيأ و

 : تلاقف ركب ىبأ ىلا تلصو ةأرما نأ ىور : دمحم وبأ لاق

 ؟ هب جوزتأ و هقنعأفأ هريغ نم ىل ع وطآ ىمالغ نا هللا لوسر ةفيلخ اي

 هريغ نم ىل ع وطأ ىمالغ نا : هل تلاقغ ، رمع ىلا ىبهذا : لاق

 ٠ طوسلاب اهقحلغ خ ؟ هب جوزتأ و هقنعأفأ

 الا نجوزن ال هانعم ، اهءاسن تعنم ام ابرع برعلا لازن ال : لاقو

 نمو ث لاقبلاو ىلوملاو دبعلا جيوزت زجي مل نم هجح هذهف ت ءافكألاب

 .٠ هجيوزن تبثي ال ناك

 الا ةأرملا حكنت ال » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىورو

 تاذب ترفظ اذاغ ث اهلامجلو اهنيدلو اهبسحلو اهلامل س لاصخ مبرأل

 ىف أفكأ مالسالا لهآ نأ ىلع ةلالد ربخلا اذه ىفغ « كادي تبرت نيدلا

« مهؤامد فاكتن نوملسملا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ص جيوزتلا باب



_ ١٨٥ 

 كلذ ىلع لدي ( مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نا ) : ىلاعت هلوت ، كلذ ىلع لدي

 ع جيوزتلا باب ف أفكأ مالسالا لهأ نآ ىري ةيواعم وبأ ناكو ث انلتن ام

 رظن اذه ى ةيواعم ىبأ لوقو س كلذ ف فلاخي انياحصآ نم رثكألاو

 . ملعأ هللاو

 . لاقنلاو جاسنلاو ىلوملاو ماجحلا الا برعلا ق لعج انباحصأ رثكأ و

 الا درب الو .% املسم لجرلا ناكو ةآرملا تضر اذا زئاج ءاله ناك ناو

 ع هسنج نم ةآرملا نكت مل اذا دودرم هجيوزت دبعلاو ث رفاكلا جيوزت

 تيلط اذا همامت ةآرملا تيلط ولو ،۔ ءالؤه حاكن الا درب الو 0 ةكولمم الو

 ٠ ةريشعلا نم دحأ نم كلذ

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 نمو ؟ سانلا نم هجيوزت درب ىذلا نمو : ىلما زلا : ةلأسم وبع

 ؟ اؤفك مهنم نوكي ىذلا

 نع ىلوم اوصخي ملو ، ضعب مهضعبل ءافكأ نيملسملا نا لوت : لاق

 كئاحلاو ماجحلا هحاكن دري ىذلاو ةيبرعلل اؤفك سيل ىلوملا نا لوقو ث هريغ

 . فوص وأ ريرح نم تناك ولو ء ةيوطنملا بايثلا جسني ىذلا

لاغبلاو ء سنجلا اذه نم جراخ وهغ ج وزرقلاب جسني ىذلا امآو



_ :١٨٦ 

 اناكد ذختي وأ ث دالبلا ى موثلا و لجفلا و لصبلا و لقيلاب رودي ىذلا وهو

 مهناف ث رمتلاو نمسلاو نبجلا عيبي ىذلا ال س راجشألا هذه هيف عيبي

 ٠ نولاب لوقو نوراسك

 هيلقي ىذلا ال س كمسلا هيف عضي اناكد ذختي ىذلا وه كامسلاو

 ٠ هعبت دو

 ٠ نيغابدلا نم ىرتشي ىذلا ال غابدلا وهو رامسشلاو

 درب ةرسيي همآ وأ 6 غابد وأ ماجح وآ فاوط هوبأ ىذلاغ : تلق

 ؟ هيبآ ريغ لعفي دري ال مأ هجيوزت

 ٠ ملعآ هللاو 6 ةرسيي همأ نم درب الو هلعفب درب هب

 ةأرملا جيوزت زوجي ال : لاقو : رفعج نب عماج نمو : ةلاسم هه

 نأ الا دبعلا الو ، لاقبلا الو ماجحلا الو ، جاسنلا الو ، ىلوملاب ةيبرعلا

 لمعي ىذلا وه ناك اذا اهب جوزلا زاج ول دودرم كلذو ك هلثم نوكت
 هلمعب الو هدلاو هلمعب ناك اذا امآو 6 لدبت نم هلمعب ناك وأ 6 هدي كلذ

 ٠ حاكنلا ضقنب الغ اهم زاجو ٨٧ وه

٠ ديعلاو رفاكلا جيوزت الا درب الو
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 نم ىه نكت مل اذا دودرم ديعلا جيوزت ءاهقفلا نم لانت نم لانو

 بلط اذا همامت ةآرملا تبلط ولو هدري وهف ءالؤه حاكن دري نمو ، هسنج

 ٠ ةرينعلا نم دحأ كلذ

 لالح ىلوملاو جاسنلا و لاقبلاو ماجحلا جيوزت ىراوحلا وبآ : لاق

 اذا كلذ هل ناك امهنيب قرفي نأ هريغ ىلو بلط ناغ ، ىلولا جوزت اذا زئاج

 ٠ اهقالط ىلع جوزلا ربج رمجو 6 برعلا نم تناك

 هايأ نأ الا 6 برعلا نم هنا فورعملا ىبرعلا لجرلاو : ةلأسم وبع

 نيبو مهنيب قرفي ال نيذلا برعلا نم وهف قتع مث هتدلوف هكولمم جوزت

 ٠ برعلا ىف هحاكنو هبسن تبثيو س ءاسسننلا

 ليقو ث دلب سراف امنا ، سأب الغ آيسراف جوز نم : رفعج وبأ لاق

 نب سراف مالسلا هيلع حون دلو نم اهنكس نم لوآ نأل سراغ تيمس امنا

 مهب مهروهمج دلو تيقبف س هب سراغ تيمسف س حون نب ماس نب دوال

 ٠ ىضقنا ء مويل ا ىلا

 \ ليللاب اوسشعن اهدج وخ ةأرما ج وزن لجر ف : ىلما ز هلا : ةلاسم وبج

 صربلا دح امو ؟ ال مأ اهدر هلأ ، اهدري نأ دارأو ث ءايمع اهدجو وآ

 ؟ جيوزتلا هب درب ىذلا شحافلا

6 جيوزتلا ق نادربال امهاتلك ءابمع ىتلاو 6 و رنتعت ىتلا امأ : لاق
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 ث رظن ىف هبحاص هب سنحوني ىذلا ريثكلا ىدنع وهف شحافلا صربلا امأو

 ٠ ملعأ هللاو

 قلخ رقفأ : لاق : نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا نع : ةلاسم ده

 نأل ، الهأ تسل ىنأ عم ، لاؤسلا اذه تلمأت ، ىلاعتملا هبر ىما هللا

 غلبأ هنأ هلئاس فرشب فارعأ عم ىمهف ةكاكرو ىملع ةلقل ، لاجملا اذه لوجأ

 هتلمحتف هدر نسحتسأ ملغ ، اعيرشت هب ىنصخ هنكلو امهغو ملع ىنم
 ؟ افطصالا لهآ نيب اصوصخ هنوك ىغبني ال ىذلا ءافجلا نم ءاقتنا آفيلكت

 باجت ال ةأرملا هذه نآ لوقلا نم ىل هللا حتف ام بسح : لوقأف

 ، هب تيضر ولو ، اشنو ةفعو انيدو ابسن اهنم ىندأ وه نم جيوزت ىلا

 اصوصخ ء ةيافكلا ىف امهنيب ةاواسملا مدعل كلذو ؤ هجيوزت ف تبغرو

 لزانم ىف اذه نم اذه نيأف س ةيرحلا نم ىهو ةيدوبعلا نم هنوك عم

 ! ةيربلا

 جيوزت ىف اهيف افالخ ملعن ال ىتلا ةحيحصلا ةنسلاب دكات دقف كلذ عمو

 ىبنلا نع ىوري ام كلذو ث مهلزانم توافت عم مهريغ نود ضعبب مهضعب

 « سا سد قرعلا ناف مكفطنل اوراتخا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةيفخ ريغ ةروهتم ىه و 0 اذه ق رابخألا رئاس نم كلذ ريع ىلا

هجيوزت ىف اهتبغر عم ؤفكلا ريغ جيوزت نع عانتمالا ىلولل ليق دقو



_ ١٨٩٨٩ 

 ابلط مهعم هيلعو مهيلع تعفر اذا هربج رمألاب ماوتلل سيلو ث هب اهاضرو

 ٠ كلذ نع اهرجز رمألا ىلول ىلع امناو ، هلعغ ىف بيصم هنأل هنم فاصنالل

 ضعب امهضعبل نيؤفك ريغ نيذللا نيجوزلا نيب مقو اذا ىدنع اميغو

 امهنيب هداسفب لوتنأ الغ ، هب امهملع دعب كلذب امهاضرو امهتافتا مم
 ، نيمثآ هايا امهترشابمب الو س نيملسم آعيمج امهنوك مم امهيلع هرجحو

 نأل ، نيفلاخم كلذ ف ملسو هبلع هللا ىلص هنع ةدراولا ةنسلل ناك ناو

 ىتح اباجياو مازلا ال بيداتو ىلوألا ىف بيغرت وجرآ اميغ امهجرخم

 . هلدعب لمعيو هيخ رظيخ ؤ هيف ىل ناب ام بسح ةفلاخمل هفالخ عسي ال
 . ملعأ هللاو

 ىف ركفلا تلطأو س رظنلا تنعمأ : ليق دق : لاق هنعو : ةلأسم ه

 ؤفكلا نأ ىركغ هيلع ىنلدو ىوطن هيلا اذا ىذلاف س هنجوزل جوزلا فك

 دعب مث ، اهبسن ى ال وآ اهلاوحأ عيمج ىف ةجوزلل ايواسم نوكي نآ ىغبني

 لاصخلا هذه نم ةلصخ تفلتخا ىتمو ث اهلامجو اهلامو اهنيد ف كلذ

 ، ىدنع اميخ اهل اؤفك نوكي نأ اهلالتخا لح رأ ملخ ، اهلامك نم ىه امع

 ىلولاو ، اهنع هتلزنم طاطحنال امهنيب ةيوستلا لنخملا كلذب حصي مل هنأل
 ٠ ملعأ هللاو ، اهحالص هيف ىري ام ىلع ، كلذ ىف رظانلا وه

 6 جيوزتلا ق ىنزلا دلو دربي ال لوقلا رثكأ : ىحبصلا : ةلأسم وبع

٠ ملعآ هللاو 6 رهشأ لوثلاو هدر ى ري اضعب لعلو



_ ١٩٠ _ 

 ىهو ث برعلا نم وهو قسافلا اهبطخ اذا ةأرملا امأو : ةلاسم ده

 هجيوزت نع اهيلو ىبأغ هب اهجيوزت ف ةأرملا تبغرو س برعلا نم كلذك

 مهضعب ءافكأ برعلا نأل س قسافلاب اهجيوزت نع اهعنمي نأ هل زوجي الف

 اهل بجي امبو هناسحاب اهيلع فطعيو س هقسف نع عجري نأ ىسعو ، ضعبل

 اهيلو اهجوزيف ىبأ ناف ، اهجوزي نأ اهيلو ىلع جتحيو س قحلا نم هيلع

 ٠ ملعأ هللاو ، مكاحلا اهجوز كلذ آضيأ ىبأ ناو ، دعبألا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 ىلولا ىلع ءىش الغ ىودبب رضحلا لهآ نم ةأرما تجوزت اذاو

 هجيوزت زئاجغ هوبآ فرعي مل نمو ث نيملسملا نم اوفك ناك اذا دوهسنلاو

 :.لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع ث املسم ناك اذا

 الجر تيوه ةآرما اميآ : لاقي ناكو « نهركي ام ىلع ءاسنلا اولمحت ال »

 ٠ اها وهب اهوبأ قحليلف ً هريغ اهوبأ ىوهو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تنأف ، الجر هتنبا حكنأ الجر نا : ليقو

 : لاقو اهجوز نم اهعزتناغ : ةهراك ىهو تحكنأ اهنأ هيلا تكشف
 ٠ رخآ كلذ دعي تجوزتف « نهوه ركنت ال »

 هللا لوسر تتأغ ، ةهراك ىهو اهوبأ اهحكنأ ةأرما نا : ليقو
تدجو نا كيبأل تلت له هللا كدسشنآ » : اهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص



_ ١٩١ 

 لاق « حاكنلا بجو دق » : لاق ، معن : تلاق « هينحكنأف احلاص الجر ىل

 ق اهأطب هلعل ؤفكمي رف اكل ١ سيل : هلل ١ همح ر رذنم ١ نب 7 خيسنل ١

 . اهضيح ف وآ اهربد

 ىلعغ ث هللا همحر نسحلا نب دمحم نع دجويو : ةلأسم

 اؤفك وه سيل معنلل رخاكلا نأ راربألا عم رايتخالا مكح امأف : تفصو ام

 ءاج امو رثألا ىف حاكنلا زاوج امأو ، ممذلاب هرذعل نيمأ الو ، مرحلل

 ٠ ضعبل مهضعب ء افكأ برعلا نآ

 اولعجت ال » : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ة ةلاسم ذه

 . « اهملظي مل اهضغبأ ناو اهمركأ اهبحأ نا هناف نيد ىذ دنع الا مكمئارك

 نيد اذ حكنأ : تلاق اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةسنئاع نع

 ةعطقم قفانملا جيوزت » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو ٠ عدوأ

 ه » محرلل

 هلعل هتمرح جوز نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيدح فو

 هتمرح جوز نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لانو « اهتع دقف ىضرم ريغ
 ملعي وهو قساف هتميرك جوز نم » ثيدحلا فو « اهتع لب اهاري هنأ هلعل
 نأ قسافلا نمأي ال هريسفتو ، هنم هدلو ةبارق ىآ « اهمحر عطق دقف

٠ اهنم دلو هل نوكيو حافس ىلع اهعم ريصي وأ ، اهقلطي



_ ١٩٢ 

 عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا ٠

 مث ك اهي لخدب ملو ةآرما جوزت نميغو : نادبع نبا : ةلآسم وج

 ض جيوزتلا اهب دري ىتلا بويعلا نم اذه نوكيأ جنرفلا ةلع هب نأ حص
 ؟ ال مأ جيوزتلا لبق ةجوزلا ف كلذ ناك وآ

 نأل ، ةغوخملا للعلا نم اهنآو ث اهنم فاخي امم جنرفلا ةلع نا : لاق

 © جيوزتلا لبق ةلعلا هذه جوزلاب ناك اذاو ، ىدعت اهنأ ةماعلا عيمج دنع

 لبق هجوزلاب ناك اذا كلذكو ، ريغلا كلذب ةجوزللو بويعلا نم اهناف

 .٠ دحاو كلذ ف لوقلاف جيوزتلا

 نم منتمت نأ هنجوزي هلوخد دعب جنرفلا ةلع جوزلاب ثدحأ اذا امأو

 مكحيو 4 هب ةلعلا هذه ثما دام هنرشاعم ىلع رىجن الو كلذ اهلغ 6 هترشاعم

 أ ةلعلا هذه نم ريب نأ ىلا ةرناعم ريغ نم ةوسكلاو ةقفنلاب اهل 7

 . ملعأ هللاو ، هيلا كلذغ اهقلطي نآ دارآ ناو

 ةيبرع اهنظي ةأرما جوزت ىبرع رح لجر ىف هنمو : ةلاسم وه

 ؟ اهنم ريغلا دارأو سانجألا نم كلذ ريغ وآ ةيسراغ وأ ة رسيب ىه ١ ذاغ

 مل ناو ى ريغلا هل لوقأ الو ، جيوزتلا ضقنآ نآ ردقأ ال ىنا : لاق

 > قا دصلا فصنف اهب لخدب مل ناو ، امات اهقادص اهيطعي اهقلطي هناغ اهدرب

٠ ملعأ هللاو



١٩٣ 

 نم لجر اهجوزت اذا ةيبرعلا ةأزملاو : ىموغرلا : ةلاسسم ده
 اهنأ تعداو هنم تريغو نيكولمملا ريغ رارحألا مدخلا نم ىنعأ _ ةرساببلا

 هنأ ملعت ال اهنآ نيمي هيلع اهل لهو ص ريغلا هنم اهلأ ،\ رسيب هنآ ملعت مل

 ؟ ال مأ مهلثم ولسانتو اوجوزت اذا ديبعلا نم نوقوتعملا كلذك ، رسيب

 نم عامجالا ١ ذهو ضعبل مهضعب ءافكأ نيملسمل ١ نا لوق : لانق

 : ماجحلا ىلع ءانثتسا مقو دخو > ةيبرعلل آؤفك ىلوملا سيلو 6 لوقلا

 اوسيل مهنأ برعلا نم اوناك ولو س عئانصلا نم مهلاثمأو لاغبلاو كئاحلاو

 ٠ ءافكأب

 اهأطي نأ لبقو اهب لوخدلا لبق هنم ريغلا اهل نوكب نآ ىنبجعي انأو

 ولعو ةلزنملا مظعو فرشلا ف اهلثمك سيل هنأ مكاحلا عم كلذ حص اذا

 خيسلا نأ ىل مقو دق هنأل ، كلذ ريغب لاق نمل ىنم ةئطخت ريغ نم 5 ردقلا
 كولم ءاسن ضعبل جيوزتلا ف ريغلا زاجأ ىقورحملا ةعمج نب شيورد
 ٠ ملعأ هللاو ، ةوسأ كلذب ىفكو برعلا كولم دالوأ ضعب نم ، برعلا

 : رفعج نبا عماج نمو ع عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم وهب

 ىراصنألا نالغ نب نالف هنا : لاقف موق ىلا ةنا لجر 7 ليشو

( ٦ ج نئازخلا _ ٣ م )



- ١٩٤ 

 اذا مث س مهتمرحب موقلا هوجوزغ لجرلا كلذ وه سيلو س فيرش لجرل

 ؟ ةأرملاب زجي ملو شيرق نم وه

 مل اذا هيلع ءىش ال : لاق نم لاقو ث امهنيب قرفيو هنم جرخت اهناف

 ٠ قادصلا فصن هيلع : لاق نم لانو ؤ اهب زجب

 نم فيرش لجر ىلا بسني ملو راصنألا نم لجر ىنا : لاق ناو
 ؟ شيرق نم ناكو ى راصنألا

 بسنت نا كلذكو 6 زئاج حاكنلاو 6 هللا ءاش نا حاكنلا دسفي الغ

 وه اذا و 4 ىن رغل ١ نالف نب ١ نالغ انآ : لاقف 0 شيرق نم فيرشت لجر ىل ١

 ٠ ىلوأل ١ ةلأسمل ١ ف انلق ام لثم وهغ ؤ ر اصنأل ١ نم

 ؟ راصنألا نم وه اذاف س كلذ ىلع هوجوزف سيرق نم ىنا : لاق اذاو

 هسفن بسنو رضم نم وأ ةعيبر نم هنا لاق اذا كلذكو 6 زئاج حاكنلاف

 دسفي امم كلذ سيلغ كلذ ىلع هوجوزو س برعلا نم اهريغ ةليبق ىلا

 هحاكن ٠

 5 ةيلاهلا نم وآ راصنألا نم ىنا : لاقف موق ىلا لجر ءاج اذاو

 هحاكن هيلع دسفي الف ، رضم وأ ةعيبر نم وه اذاو س كلذ ىلع هوجوزغ

٠ ملعأ هللاو س هللا ءاس نا



. ١٦٩٥ 

 : مهنمرح جيوزت موق ىلا بلطب ىبرع لجر نعو : ةلأسم ده

 وه اذاو ىراصنأ وآ ، ىرازن وه اذاو ىنمي ىنا : مهل لاقو بستناو

 وه اذاو ىشيرق هنا لاق وآ ىرضم وه اذاو ىعيبر هنا لاق وأ ، ىشرق

 دسفي الو زئاج هجيوزتغ ث كلذ ىلع هوجوزغ كلذ هبشأ امو ىراصنأ

 . هح اكن

 ، لجرلا كلذ ريغ وهو ح افيرش الجر ىنعي س نالغ هنا : لاق نا امأو

 ؟ ةأرملاب رجي ملو كلذ ريغ وه اذاو 6 كلذ ىلع هوجوزف

 هيلع ء ىش ال : ل ات نم ل انتو 6 امهنيب مك احل ١ ق رفيو هنم ح رخن اهن اف

 ٠ قادصلا فصن هيلع : لانت نم لاتقو ؤ اهب زجب مل اذا

 اذاف 6 ٥هوجوزغ ىبرع هنآ معزف ةآرما بطخ لجر : ةلأسم وبع

 انغلبو ، رباج نع كلذ انغلب مهرغ ناو ك زئاج برعلا ف هحاكن : لاق
 ٠ هللا دبع نب ناسغ مامالا اذكو شيرق ف لالب جوزتو ي جوزت ناميلس نع

 هنيب قرفيو كلذ زوجي ال : نيملسملا نم ءاهقفلا نم مهريغ لاقو
 وآ اهجرف سم اذاو ، لماك قادصلا اهلغ اهب لخد دق ناك ناغ ث اهنيبو

 اهنيبو هنيب قرف اهب لخدي مل ناك ناو س لماك اضيأ قادصلا اهلخ هيلا رظن

. امهنيب قرفي نأ ىرأ ال ةيواعم وبآ لاق ٠ هيلع اهل قادص الو



_ ١٩٦ 

 هتخأ : هنمرح جيوزت ىف الجر لكو لجر ف ليقو : ةلأسم ه

 نا اهجوزي اليكو تمامآ دن وآ اهجوزي نأ هل لاق اذا زئاج كلذ نا هتنبا وأ

 هيلع عجرب مل ام ، دارأ نمب هدارأو تدارأ ام لكب اهجوزي نأ هل زئاج كلذ

 جيوزت ىف وأ ، ةدحاو ةارما جيوزت ف ادح هل دحي وأ ، ةلاكولا ىف ىلولا

 . ةتباث ةلاكو نع الا كلذ هل زوجي ال كلانهف ، هنيعب دحاو لجر

 ةقثلا ريغ اهجيوزت ىف لكوي نأ ةآرإا ىلول سيلو : ةلاسم ه

 6 جيوزتلا ةخسن حاكنلا ددحي هناف جوزلا زجي ملو لعغخغ ناف 6 اهجوزي

 . امهنيب قرفي مل اهب لخد ناو

 نأ هرمأو ليكولا هلكو ىذلا ىلولا حاكنلا ىلع دهش ناغ : هل تلت

 ؟ كلذ زوجب له \ هسفن جوزي

 ملعأ الو ، حاكنلا ةدقع ىنعم ىف زئاج كلذ نأ ىدنع اذكه : لات

 ٠ افالتخا كلذ ىف

 ىلع هسفن جوزب نآ هرمأو هجيوزت ىلب نم جيوزت ىف الجر لكو ناف

 ةآرملا ملعت ملو لخدو كلذك هسفن ج وزغ 6 اهئاسىن تاقادص نم قادبص

 تاقادصلا ىنعم ف ىلولا نم جيوزتلا ةلزنمب كلذ نوكي له ، قادصلا

؟ كلذ ىف فالنخالاو



 س ١٩٧

 ٠ كل ذك هن ١ ىعم : ل ام

 له ُ اديز اهجوزي هتمرح جيوزت ق الجر لكو نا تيأرأ : ٨ تلق

 ؟ لوقلا ىناعم نم جرخي ام ىلع هسفن جوزي آديز لكوي نآ ليكولل زوجي

 ٠ هسفن جوزي نأ هل لعجي ملو آديز جوزي نآ هل لعج امنا هنأل

 ليكولل له كلذ ريغ لقي ملو ، اهجيوزت ف اليكو هلعج ناف : هل تلق

 ؟ هسفن جوزيف اهاضرب اهجوزتي نآ دارأ نم لكوي نأ

 5 لوقلا ىناعم نم جرخي ام ىلع هيغ فلتخي امم اذه نا ىدنع : لاق

 ٠ كلذ زيجب ال ضعبو 0 كلذ هل نآ لوقلا ضعب ف لعلف

 قادص ىلع اهجوزب نأ ليكولل دح دق ىلولا ناك ناغ : هل تلق

 زوجي لهف ث ةآرملا تيضرو ث كلذ نم لقأب ليكولا اهجوزيغ ى مولعم

 ؟ جيوزتل ا

 سيلو اهل كلذ ىف قحلا نأل س كلذب تيضر اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ىلولل

 لقأ قادصب جيوزتلا ىف لخدي نأ ليكولل زوجي لهف : هل تلق
؟ ه زجي مل الاو كلذب تضر ناغ 6 ةأرملا اضر ىلع ىلولا هرمأ امم



_ ١٩٨ 

 ىف ملعأ الو 0 حاكنلا دقع ىنعم ىف زئاج كلذ نأ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ افالتخا كلذ

 : اضيأ ةيافكلا باتك نمو : ةلأسم دهب

 دلب ىلا دلاولا جرخو ، هتنبا جيوزت ف الجر لكو لجر نع لئسو

 ث لجرب هتنبا جوزو لكوملا نم دلاولا عزتناغ س ليكولا هيف ىذلا دلبلا ريغ

 نيجوزلا ىأ ، اهيبآ عم وأ ليكولا دلب ى ةأرملاو ، رخآ الجر ليكولا جوزو

 ؟ ةآرملاب ىلوأ

 نمو هنلاكو ق ليكولا نم جيوزتلا عقو اذا ليق دن هنا ىعم : لاق

 اهجوز وهف رخآلا لبق اجوز ةآرملا هب تيضر نيجوزلا ىاف ث دلاولا

 ٠ ىلوأ هجيوزنو

 امهيأ ، جيوزتلاب تملع ا آعم نيجوزلاب ةآرملا تيضر ناغ : هل تلق

 ىعمو 6 اهي قحأ وه و ىلوأ امهنم لوألا جيوزت ليق دق هنا ىعم : لانت

 كلذب اهاضر نأل س آعم اعيمج امهب اهاضر ناك اذا اهحاكن دسفي دق هنأ

 . اهجوز ناكو تباث هحاكن ناك نمم امهدحأب تيضرف تعجر ناغ ، الطاب ناك

: ديعس ىبآ نع : ةل أسم وه



_ ١٩٩ 

 ةلبقلا لهآ نم نيلجر مادق اهجوزي نأ ليكولل زوجي لهغ : هل تلق

 ؟ قالطلا ىلع مهتداهش لبقي نأ تاقث بلطي نآ ريغ نم سانلا نم ىلبآ امم

 ٠ اهعضاوم غلبأ ىف اهلعجب ىتح هننامأ ىف دهنجي نأ هل ىغبني : لاق

 كلذ ىف نوكيآ ةلبقلا لهآ نم نيلجر مادق اهجوزو لعف ناف : هل تلق

 نم ملسي الآ تفخ هتنامأ عييضت ىلا كلذب دصق نا هنا ىدنع : لاق

 كلهأ ةداهش زيجي نم لوق ىلع هعسي ام ىلا دصق ناك ناو س قحلا ةفلاخم

 ٠ هللا ءاش نا كلذ ف هيلع سأب الآ وجرأغ 6 ةلعقلا

 & اهقادصب ةداهشلا قيرط نم ةجح ةأرملا مقت ملعب مل ناو : هل تلق
 ؟ كلذ ىف نامض هقحلب له

 نامض ىدنع هقحلي الف كلذ ى اهل ام فالتا ىلا دصقب مل اذا : لاق

 ح ىلولل زجي مل تاقثلا الا ليكولل زجي مل نا : لاقو ع هللا ءاش نا كلذ ى

 : لوقي نم لوق ىلا بهذي هتيأرو سانلا ىلع كلذ قاض كلذ زجي مل اذاف
 ةلوهسل نيدحوم اوناك اذا ، اوناك نمم زئاج ةلبقلا لهأ مادق جيوزتلا نا

 .انا يلع كلذ
: اضيأ ديعس ىبأ نع هنمو



_ ٢٠٠ 

 بلطو ص ةرم هب اهجوزغ هنيعب لجرب اهجيوزت ى هلكو اذاغ : هل تلق

 له 6 ىلوألا ةدقعلا كلت نم هعلق ف لخد ءىشل حاكنلا هل ددجي نأ جوزلا

 ؟ ىلولا نم ةلاكولا كلتب جيوزتلا هل ددجي نأ ليكولل

 اذه ريغ هيف ىل لغي ملو كلذ زاجأ هيثراو دعب ليكو هنا ىدنع : لاق
 ٤ ٩ ٠ ت اع اميغ

 قادص ىلع هتمرح جيوزت ىف الجر لكو نم نع هتلأسو : ةلأسم هز

 ء اهرمأب قحلا نم هيلع اقفتا ام ىلع اهجوزي نأ ليكولل له ث مهرد فلأ

 ؟ كلذب ىلونا ملعي ملو

 ٠ ى دنع كل ذ هل سيل : ل انت

 ء ريصقتلا هنحليو جيوزتلا عقي له ، تيضرو اهجوز ناغ : هل تلق

 ؟ لاح ىلع جيوزتلا مقي ال مأ

 هيلع طرش نكي مل ام جيوزتلا تبثي نأ ىنبجعأ اهب لخد نا : لاق
 ٠ اذكو اذكب الا اهجوزب الآ

 اهجوزف مه رد فلآ ىلع اهجوزي نأ ىلع هلكو ناك اذاف : هل تلق

 ؟ جيوزتلا عقب له ض مهرد ةئامسمخ ىلع اهاضرب .

جيوزتلا نأ لوقلا ضعب ىفق ع فالتخاب كلذ ف ليق دق هنا ىدنع : لاق



_ ٢٠١ 

 ، مهرد فلآ ىلع الا اهجوزي الآ ىلع : هل لاق نوكي نأ الا ے زئاج اهاضر ىلع

 ىلع الآ ىلع ث نأ ىلع هلوق نيب اوترفو © جيوزتلا مقي مل ام اذكه : لاق

 ء ىلولا رمأ فلاخ دق هنأل ، عقي ال جيوزتلا نأ لوقلا ضعب فو لوقلا اذه

 رتيآ رمأ دق نكي مل ناغ س بلط امب اهجوزي نآ ىلولا ىلع جتحي هنكلو

 اهوجوزي نآ دعب ءايلوأال زئاجو ، هنجح تعطق لعفي مل ناو ث هنود رمألاب

 . قحلا هبجوي ام ىلع ءايلوألا ماقم موقي نمو ، تبلط ام ىلع

 نآ ااجر رمآ لجر ف : هللا همحر دبعس وبأ ل انو : ةلأسم وبع

 اهجوزي نأ هل له ، اهجوزغ ، اهجيوزت ىف اليكو هلعج وأ ى هل ةمرح جوزب

 ؟ هل دحب مل ام ةيناث

 نأ هل نآ لوقلا ضعب ىفف ، ىنعم كلذ ف جرخي هنآ ىدنع : لاق

 ىتح هل دحي مل ام رمألا و ةلاكولاب رمألا و ي ةلاكولاب جوز دعب اجوز اهجوزي

 ضعب فو س ةرم الا اهجوزي نآ هل سيل لوقلا ضعب فو ث ىلولا تومي

 سيلو ، ةلاكولا ف هل دجي مل ام ، ةرم دعب ةرم اهجوزي نأ هل نا لوقلا
 ٠ ىدنع جرخي ام وحن ىلع ةدحاو ةرم الا اهجوزب نأ رمذلا ق هل

 نأ.هل له ، ةدحاو اهتتلطغ لجر ديب هتجوز قالط لعج اذاغ : هل تلق
 ؟ هل دجي مل اذا ةيناث اهقلطي

سيلف ، ةرم الا لعفي ال هنأ تالاكولا ىف بهذي ىذلا نآ ىدنع : لاق



_ ٢٠٧٢٣ 

 دحي مل ام ةرم دعب نم ةرم مقت نأ ىلا بهذي ىذلاو ، ةيناث اهقلطي نآ هل

 امأو ى ادح هل دح نكي مل ام ةثلاثو ةيناث اهيلع هقالط مقي نأ هبشأ هل

 آضيأ فالتخالا نم ىرعتي ال هلعنو ، فالتخا هيف نوكي نأ ىنبجعيف رمألا

 باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخؤي الو س بهذي هتيأر ام ىنعم ىلع

 ٠ هللا ءاش نا

 جيوزت ىف الجر لكو لجر نع ديعس ابآ تلأسو : ةلاسم ذه

 جوزب نأ ليكولل زوجي له ء هنيعب ادحأ اهجوزي هل دحي ملو هتمرح

 ؟ هريغ لكوب الو ه .ىفن

 لاقو ى زئاج كلذ نا : لاق نم لات « فالتخا كلذ ىف ىدنع جرخي : لاق

 هل سيل : ل انت نم ل انقو ء سأب الغ لعغخ ن اغ س ه وركم كل ذ ن ا : لاق نم

 ٠ كلذ زيجي هتيأر ىنأكو 6 كلذ

 مهارد نم ءايشألا نم رمألا نم هيلا ضرف املك هنأ ىدنع : لاقو

 نزون وأ لاكت امم ىهو ةعلس ىطعأ وآ 6 ريقخ وهو ءا رقفلا ئلع اهتترغفب

 نم ذخأب وأ كلذ نم ىرتشي نأ دارأ اذاف ، كلذ وحنو جيوزت ف ةلاكوو

 ٠ دحاو ىنعم ىدنع اذهف مهاردلا

 جوزي نأ زوجي له ، هسفن جوزي نآ ليكولل زاجأ اذاغ : تلق
؟ جيوزتلا ىلع نيدهاشلا دحأ نوكبو 6 هلكو ىذلا ىلولا مادق . . ٩



_ ٢٠٣ 

 زوجت نمم ىلولا ناك اذا ، هللا ءاش نا زئاج كلذ نأ ىدنع : لاق

 جيوزتلا ىلع هتداهش ٠

 ؟ ادلاو _ ةخسن _ ابآ ىلولا ناك ولو : هل تلق

 حاكنلا ةدنع توبث ىنعم ىف ىدنع ءاوس هلك : لاق ٠

 ةأرملا هسفن جوزي نأ ديري ىذلا اذه ىلولا لكو ناغ : هل تلق

 نم ةيهاركلا هلخدت مآ كلذ هل له \ ه ضفن جوزب نأ ىلولا هرمأ و 6 ةآرملاب

 ؟ لوذلا

 زئاج كلذو 6٨ هسفن جوزب نأ ىدنع هلو 6 لوألا ريغ ىدنع اذه : لاق

 ٠ افالتخ ١ كل ذ ف ملع أ ال و 6 هل

 جوزلا كش مث ، ىلولا نذاب ةآرملا هذه ليكولا جوز اذاغ : هل تلق
 ىأر ريغب ةيناث هجوزي نأ دوعي نأ ليكولل زوجي له س جيوزتلا ةدقع ف
 ؟ ةمدقتملا ةلاكولاب ىلولا

 ٠ ىدنع اذك : لاق

 هيلع عقو ام الا قادصلا نم جيوزتلا ىلع دقعني الو : تلق

 ؟ ال وأ جيوزتلا

تناك ناغ ء قالط بوجو ريغ نم جيوزتلا ددج اذا هنا ىعم : لاق



_ ٢٠٤ 

 مل لوألا جيوزتلاب حاكنلا تبث دق ناك ناو ، رخآلا جيوزتلا هيلع عقو

 ١ دصل ١ ن اق ٠

 همزلي هنأ ىدنعف ء ًانباث لولا حاكنلا نكب ملو رثكآ رخآلا ناك ناو

 ٠ اطايتحا ناك اذا ءىش اذه نم همزلي الو

 نأ ليكولل له ، هدعب وآ لوخدلا لبق ةأرملا جوزلا قلط ناف : تلق

 ؟ هجوزي نأ هرمأو ، لكو ىتما ىلوألا ةلاكولاب هجوزي

 ضعب ىفغ ، فالتخالا ىنعم هيغ ىرجي امم ىدنع كلذ نا ىدنع : لاق
 هل دح ىلولا نكي مل ام ، ةرم دعب نم ةرم هجوزي نأ زئاج كلذ نا لوقلا

 ٠ هجوزي نآ زوجي ال كلذ نأ لوقلا ضعي ق لعلو 6 ةدحا و ةرم ق ادح

 % تام وآ اهقلط وآ هريغ تجوزنو اثالث جوزلا اهنغلط ناغ : هل تلق

 ؟ اهب هجوزي نآ هرمأ ىلولا ناك نم اهجوزي نآ ةلاكولا ىف رمآ ليكولل له

 ىف اهدح ةرم ف هل دح نكي مل ام دحاو ىنعملا نا ىعم : لاق

دحب ملو اذكه اهجيوزت ىف هلكو ول ىدنع كلذكو : لاق س فالتخالا ىناعم



_ ٢٠6 

 3 ةرم اهجوزب : لان نم لاقف ، هنيعب دحاو ف الو رثكأ الو ةرم ف هل

 ٠ ةلاكولا هل ىلولا نم ديدجتب الا ةلاكولا كلتب اهجوزي دوعي ال مث

 دعب جوزو ي ةرم دعب ةرم تيضر نمب اهجوزي نأ زوجي : لانت نم لاتقو

 ٠ هنم ةلاكولا عزني ملو ايح ىلولا مادام جوز

 "٣ آزئاجو ال داع ناك اهجيوزت ق ةآرملل ناطلسلا ةلاكو امآو : ةلأسم 6

 لزب ملو ئ ةديؤم ةلاكو ناطلسلا هل ىمس اذاف ةديؤم ةلاكو هل ناطلسلا

 ٠ هلاحب ىدنع وهغ هناطلس

 تناك ولو ةلاكولا ىدنع بلطب كلذ هل هلعج ىذلا ناطلسلا لازأ اذاغ

 ٠ هب الا مقي مل ىذلا همكح لوزي هلاوزب نأل ى ةديؤم

 ؟ هنم ةلاكولاك هرمأ نوكي له ، اهجيوزت ف ليكو وهو

 نم لانو ء ءايلوألا نم هربغ نود ةصاخ دلاولا ف كلذ ليق دق : لاق

 ٠ ءاوس يلا ريغو فألا : لاق

حبو زنن ف كتلكو دق لج رل ل انق لجر نع ددعس ابآ تلأس : ةلاسم وبع



_ ٢٠٦ 

 جوزي نآ ليكولل زوجي له ، ىه تءاس نمب وأ تئش نمب اهجوز ع ىتنبا

 ٠ كلذ ليق دق هنا ىعم : ل امن

 ىف كلكو دن : لات ث تمسن نمب اهجوز اهوبأ لقي مل ناغ : هل تل
 نم هسيفن جوزب نأ هل زوجي له ث اهدحو ةظفللا هذهب ىتنبا جيوزت

 ؟ ىلولا رمآ ريغ

 ٠ جيوزتلاب ةأرملا تيضر اذا كلذ ليق دق هنا ىعم : لاق

 نيتلآسحملا ىف هريغ ج وزيل هريغ لكوي نآ ليكولل زوجي لهغ : هل تلق

 ؟ اعيمج

 ٠ كل ذ هل سيل ليقو 6 كل ذ ليق دق هن ١ ىعم : ل انغ

 هل روجب له ح اهج و زي ةنالف حب و زن ق كتلكو دق : ىل ول ١ ل انت ن اف : تلق

 ؟ هرمآ ريغب هريغ جوزيل هريغ لكوي وأ ، ىلولا رمأ ريغب هسضن اهجوزي نأ

 هريغ لكوب نأ هل سيلو ڵ كنفص ىلع اهجوزب نأ هل نا ىمم : لانق

 ٠ ىلولا رمأب الا هريغ جيوزت ىف الو « هسفن جيوزت ف

 ةلزنمب نوكيأ هريغ جوز وأ ؤس ليكولا جوزو هريغ لكو ناغ : هل تلق

؟ ىبنجالا جيوزت



_ ٢٠٧ 

 05 وه اهجوزي نآ هل دح امناغ اهجوزت هل لاق اذا هنا ىعم : لاق .

 .٠ ىدنع هم رمآ امل فلاخم

 ؟ تيضر اذا هسفن اهجوزي نأ هل زوجيف : هل تلت
 اهجوزب نأ هل لعج دقو ؤ اهل جيوزت كلذ نأل ى كلذ هل هنا ىعم :: لانت

 دقغ س انلا نم اهجو ز نمف ‘ دحأب هل ىمس ال و ؤ آ دح هل دحب ملو

 ٠ ىدنع هب رمآ ام لعفو ، هريغ وآ هسفنب اهجوز

 جوزي نآ هل زوجي له ص ةنالغ جوزت نآ كتلكو دق لانت ناغ : هل تلق
 ؟ ىلولا رمآ ريغ نم هسفن

 ٠ كلذ هل نا ىعم : لاق

 ؟ هريغل الو هسفن جيوزتل هريغ لكوي نأ هل زوجي الو : هل تلق

 ٠ كلذ ىعم سيل : لاق

 ، هظفل اذكه ، ةنالف جوز نالغاي : لجرل ىلولا لاق ناف : هلت اق

؟ ىلولا رمآ ريغ نم هسفن جوزب نأ زوجب له



_ ٢٠٨ 

 ىدنع تيث هريغ جوزب نأ تمث اذا هنأل 6 هريغ جوزب امك \ هسفن جوزب نآ

 ٠ ه ىفنل

 زوجي له ض هنيعب لجر ىف هل دحو اهجيوزت ىف هلكو ناف : هل تلت
 ؟ هسفن جوزي نأ ليكولل

 هريغ ال هل دح نميف الا هنيعب لجر ى هل دح اذا كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ هربيغالو هسفن نم

 ؟ ىبنجألا جيوزت ةلزنمب كلذ نوكيأ لعف ناف : تلق

 ٠ ملع ىلع دعتم اذه نأل ص كلذك هنا ىعم : لاق

 له : اهجوزي نأ ى هجوزي نأ ليكولل دح ىذلا ىبأ ناف : هل تلق

 ؟ هجوزي نأ هل دح ىذلا ةعجر دعب هريغ وأ هسفن جوزب نآ ليكولل

 ٠ كل ذ ىعم هل سيل : ل اف

 ؟ هلعف نا ىبنجألا ةلزنمب نوكيو : هل تلق

 .٠ ىدنع اذكه معن : ل انت

 نم جيوزتلا تبثي له ، اهجوزف اهجوزي نأ آدبع لكو ناغ : هل تلق
؟ ىلولا ةلاكوب دبعلا



_ ٢٠٩٨٩ 

 بسحأ ام ىلع زوجي كلذ نا هديس ىآرب ناك اذا هنا ىعم : لانت

 ٠ لوقلا ضعب ف زوجي ال هنأ بسحأو س لوتلا ضعب ىف ليق دن هنأ

 فالتخالا و 1 لثم هلعل نوكيأ 65 هديس :رمآ ريغي ناك ناغ : هل تلخ

 ؟ ء أ ومس هيف

 رمأب ناك اذا فلتخم هنا : ليق دق هنآ بسحأو ؤ كلذك هنا ىعم : لاق

 لمعتسا ام ردننم ديسلل انماض نوكي هنأ ىعمو 6 ٥ درس رمأ ريغب وأ ٥ ديس

 ٠ دبعلا

.. 4 

 تبث هديس ىآر ريغب وآ ث اهيلو ىآرب دبعلا اهجوز اذا : هريغ لاق

 ء هلمعتسا ام ةميق كلذب دبعلا لمعتسا ىذلا ىلع ناكو س اندنع جيوزتلا

 ؟ كلذ زوجي له ح اهجوزف هجيوزت زوجي ايبص لكو نا كلذكو : هل تلقن

 اذا هنآ ىعمو “ كلذ زيجي ال اضعب نأ بسحأو % كلذ ليق دق هنا : 9 انن

 ٠ لودعلا رظن ىف

 ؟ جيوزتلا تبثي له & اهجوزف ايمذ لكو ناغ : تلق

( ؟ م ١ _ ١ زخل ١ نئ > ٦ )



_ ٢١٠ 

 ٠ زوجيال ليق هنا ىعم : لاق

 ؟ نيملسملا نم ملعلا لهأ هيف فلتخي ال اذه نآ كعمف : تلق

 هتنبا جيوزت كلمي ال وه هنأل كلذ ىدنع جرخي هنآ بسح آو : لاق

 جيوزت كلمي نأ ىدنع دعبيف ، ةيالو اهيغ هل سيلو س ةملسم تناك اذا وه

 اهرغ ٠

 ؟ امهنيب قرغيأ ، ىمذلا جيوزتب جوزلا لخد دق ناك ناف : هل تلق

 ٠ ىلولا هل هلعج دق ببس كلانه ي كلذ ىنبجعي الغ : لاق

 اهجيوزن ىلب ةأرما وأ أ ةملسم ىهو هننب ىمذلا جوز ناف : هل تلق

 ٠ جيوزتلا تيثي له ةملسم

 لخد نا هنأ بسحأف ى اهب لخد نوكي نأ الا تبثي ال هنا ىعم : لاق

 ىلع ىعم جرخيو س امهنيب قرغي ال هنا ملعلا لهأ لوق ضعب ىف هلعلف اهب

 ٠ كلذ ظفخآ الف انآ امأ و ؤ امهنيب ق رفي هنأ لوقل ١ ضعب

 ص كرنمو ملسم ىلو اهلو ، ملسم ىبنجأ لجر اهجوز ناف : هل تلق
 ؟ هدعب وأ زاوجلا لبت جيوزتلا تبثي له

 اهلو ىبنجأ اهجوزت ىتلا ف جرخي امك اهيغ لوقلا جرخي هذه نا : لاق

٠ بألا ريغ ىلو



_ ٢١١ 

 ؟ اهجيوزت ىلو وه ةأرماب ىنزي ىذلا ف ديعس وبأ لات : ةلأسم وبج

 نم لكوي نآ هيلعو ، كلذ ىلع دهشي الو ، اهجوزي نآ هعسي ال ليق هنا

 هريغ ىلو اهل نكي مل اذا كلذ هنم لبقي الو » هماعك اهي ملعي نم ال اهجوزب

 ملعي ال نمب اهجوزو اهجيوزت ىلو ناف 4 جيوزتلا رمآ ىف اهقح لطبب ىوعد

 . امهعسبي اميف ةأرملاو جوزلل اتباث ىدنع جبوزتلا ناك هملعك اهيف

 لجر نع لآسو 6 هلل ١ همحر دبعس ىبأ نع رثأل ١ نمو : ةلأسم وج

 اليكو لكوي نا ليكولل زوجي له ت هتنبا وأ هنخأ جبوزت ىف اليكو لكو

 ؟ كلذ ىف

 بوبحم نب دمحم نع انلم : هللا همحر ىراوحلا وبأ لانت ٠ ال : لات

 اذا : هللا همحر ديعس وبآ لاق \ ذخأن هبو س كلذ زاجآ هنآ هللا همحر

 لكوي نأ هل نكي مل هتمرح جوزي نأ هرمأ وأ هتمرح جيوزت ف اليكو هلعج

 هرمأ نا امآو 6 نظآ اميغ هللا همحر ددعس ىبآ با وج نمو : ةلأسم وبع

 ؟ هسفن جوزغ هنيعب ادحأ اهجوزي نأ مدقتب ملو هتمرح جوزب نأ

 . فالتخا كلذ ىف ملعأ الو هسفن جوزي نأ كلذ اوزاجأ دنف

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



. ٢١٢ 

 ةعمج نيب هللا دمع نب دمحم خيسلا با وج نمو هربغ نمو : ةلاسم وع :

 نالف نبا نالف ، هتنبا جوزب نآ الجر لكو لجر ف ىوزنلا ناديبع نبا

 ةنبالا بآ نم ةلاكولا هذهب نيملاع ريغ نيدهاسثب نالف نبا نالف ليكولا اهجوزف

 ريغ اهل لهو ى جيوزتلا اذه تبثي له ع غلاب ريغ ىهو ةنبالا بآ تام مث

 بآ ناك اذا تداثو زئاج 6 ةفصلا هذه ىلع جيوزتلا اذه نا : لات

 ةنبالا بآ ةلاكوب نيملاع نادهاسثملا نكي مل ولو ث اهجيوزت ف هلكو ث ةنبالا

 دحا و كاذ ق لوقلاغ 6 نبتقث ريغ وآ نينقت نا دهاشلا ناك ئ لجرلا اذهل

 . لخدي مل وآ هنجوزب جوزلا لخد تباث جيوزتلا و

 ة فالتخالا كلذ ىف ىزجيغ غولبلا دعب جيوزتلا ةنبالا تريغ نا اماو

 دعب جيوزتلا ى اهل ريغ ال اهوبآ اهجوز ىتلا ةيبصلا نا : لانق نم لاتقو

 ٠ لمعأ لوتلا اذهبو ث اهغولب لبق اهوبأ تام ولو ث اهغولب

 رثكآ لوألا لوقلا و 0 غولبلا دعب ريغلا اهل : نيملسملا نم لاق نم لانو

 ٠ لمعلا هيلعو

 اهل ريغلا بوجوب لاق نم لوقو ركذ امك دوجوم فاانتخالا : فلؤملا لاق

 . ملعآ هللاو ى رثألا ىف كلذ ىلع لدت ناعمل رظنا س ىدنع اهغولب دعب

ةأرما هل جوزتي الجر لسرأ لجر نعو رثألا نم : ةلاسم و



 س ٢١٣

 ، هدعب وآ حاكنلا لبق تام هنأ ملعي ملو لسرملا تامو ص ةآرما هل جوزتف

 ؟ مكحلا فيك

 اهل ناك ث لبق ناك امهيآ ملعب ملو هتوم حصو جيوزتلا حص اذا : لاق

 تام هنآ لاح س نيلاخ نم جرخي % ثاريملا فصنو قادصلا فصن ىدنع

 .٠ هدعب تام هنآ لاحو 6 جيوزتلا ليت

 جوزتيل الجر لكو لجر قو : جرفم نب دمحآ خيشلا : ةلأسم دهب

 اضر ملعي نأ لبق ليكولا تامو فلأب اهجوزتف ، مهرد ةئامسمخب ةأرما هل
 ؟ لكوملا

 ليكولا ةثرو ىلعو ع رمآ امك جوزلا ىلعو تباث جيوزتلا نا لوق : لاق

 تلطب هتلاكو نأل ، تباث ريغ جيوزتلا نا لوقو 4 ةدئازلا مهرد ةئامسمخ

 ٠ ملعأ هللاو ث اهيف فلاخ نيح

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 ي ىسادسلا وحن وهو اهنبا اهجوز ي لاعس لهآ نم ةأرما نأ مناه معزو

 لئسو 6 ًاحاكن ٥ رب ملو 6 ريشم :كلذ ركنأو 6 ىلع ند ىسوم كل ذ ىضمأف

٠ هزاجأف عيبلا كلذ نع



_ ٢١٤ 

 ُ رابسثأ ةنس غلب مالغ نعو : ىلع نب ىسوم باوج : ةلأسم دهب

 ؟ جوزي وآ هجيوزت زوجي

 ج.وز نا امأو س ىضريغ كردي ىتح هيلع زوجي الغ آدحأ جوز نا اماغ

 ٠ طرستلا و حاكنلاو ةداهشلا نسحأو 6 ايسا 7 تركذ امك ناكو هلهآ نم آدحأ

 ٠ هنسحأو كلذ لتع ١ ذا زئاج كلذ ناغ جوزي نم لكر وآ

 7 همأ جبوزن ىلع اندهسشأو لكو ىبص نع هتلأسو : ةلأسم وبع

 ىلع اندهسثي ، فرعي مل هنأ الا ، القاع هاندجوف هانقطنتسا و ايسادس ناكو

 : لاقف 6 ةنالف كمأ جيوزت ق نالخ تلكو دخ كنأ كيلع دهشن تلقخ 6 دبرب ام

 ؟ معن : لانت ٠ معن لتق : .لئاق لانف لئاق ىعبأ

ٍ 
 بوزت ىلع وأ جيوزت ف لوقو ، هللا ءاش نا ةزئاج هتلاكو + لاق \د

 ٠ هللا ءاش نا زئاج اذه لك جيوزتب

1 

 ٠ جتيوزنت ىفو جيوزتب هلوننك وهف جيوزنتل لات اذا هنا ىعمو : دريغ لان

 ؟ مالغلا فرعأ ال انأو ، ليللا ف ةداهسذلا تناكو : تلق

 ٠ فرعن ىنح دهشن : لانت

؟ مهملعأو ةداهسثلا مهيلع صقنأف تدهش ىناف : تلق



_ ٢١٥ 

 لكوب مالغب ىنأ دق بوبح٥ نب دمحم تدهاىنت دتو : لاق س دهن الغ ادهاش

 6 نيعسنتل ١ وآ نيعبسل ١ رثكأ ام مالغ اي : بودحم نب دمحم هل ل اقغ جتيوزن ف

 . اهرخأ وأ نيعبسلا مدنت ء ملعأ هللا

 ىرأ الو ، كلذ ىلا بوبحم نب دمحم تفتلي ملف نيعبسلا : مالغلا لانف

 هجيوزن .٠

 نود وهو لتاعلا ىبصلا جيوزت زوجي له : رتؤم ١ ىبأل تلت

 ٠ ىسادسلاب نولوقي مهانكردأ : لانق

 ؟ هربغ ىلو ةآرملل نكب مل ناغ : تلت

 لكوبو 6 الجر اولكويو نيملسمل ١ نم ةعامج عمتجي نا بحأ : لان

 دالبلا ق ناك ناو ص دالىلا ق مكاح نكب مل اذا اذه © اضيأ ليكولا مالغلا

 ٠ اضيأ مالغلا هلكوو مكاحلا اهجوز مكاح

 هنا جيوتلل ايلو نوكي نآ زوجي ىذلا ىبصلا ف ليتو : ةلأسم ده

 ء غلبب ىتح هجيوزت زوجي الو غليب جيوزتلل ايلو نوكي ال : لاق نم لاق

 ، ضرألا نم ءامسلاو ث هلامش نم هنيمي ىبصلا فرع اذا : لاق نم لاقو

 نم دح كلذ ىف هل سيلو س هجيوزت زاج صقني امم ديزي زوجي امو

٠ ةفورعم رابنألا و ربكلا



_ ٢١٦ 

 زاج س ضرألا نم ءامسلاو ، هلامش نم هنيمي فرع اذا : لاتق نم لانتو

 جيوزتلا ىف ايلو ناك رابسثألا ف دح هل سيلو س نيذه فرع اذ! هجيوزت

 ٠ ذخأن هيو

 راتخا رانيدو نبمه رد نبب ريبخ اذا : ءاضلا بانك قو : فيضملا لات

 . نورخآ منمو ث هجيوزت زئاج ءاهقفلا ضعب لات دقف ث رانيدلا

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 ىبصلا و : ىلما زلا ديعس نب حلاص خيشلا با وج نمو : ةلاسم وب

 ؟ هتيلول هجيوزت زوجي ىتح هدح ام

 قادصلا دح فرعيو ؤفكلا نيب زيمي نم دحب ناك نا ىنبجعي : لاق

 ةلزنملا هذهب راص ١ ذاغ ؤ اهتا دص نودب الو ٤ ؤفك ريغب هنيلو جوزي ال ىنح

 . ملعآ هللاو هجيوزت زاج

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهب

 ؟ مهرد فلأ هلو ء مهرد فلأب هتنبا جوزي لجر نعو

 ٠ زئاج : لات

 ؟ كلذ وحن ىلع هتخأ جوز ناغ : ثلت

طرتشا نمف دلاولا الا ائيسث هسفنل طرتشي نأ دحأل زوجي ال : لات



 سيلو هلك ةآرملل جوزلا هي ليقو 7 اهلو هسفنل طرتسا ام ناك ئيس هسفنل

 ٠ ءىش وه هل

 ةآرما جوزب نأ هيلا بلط الجر نأ ول ىسوم ظفح : ةلاسم وبع

 ىشترا ام وه ناف ث ئيش اهجيوزت ىلع لجرلا نم ىشتراغ ث اهيلو وهو

 ٠ ةآرملل وه

 ىلع ع طرش ىلع هتنبا حكنآ لجر ف ديز نب رباج لئسو : ةلأسم ده

 كلذ نم عنمتي دلاولا نا : لاقف ح كسمأف طرتسنتم مل وآ س هل قادصلا نأ

 ؟ مع نبا وأ امع وأ اخآ ناك نا تيآرأ : هل تلق

 ٠ آ رم ١ سيفن بيطت نأ الا ال : لانف

 اهجوزب نأ ىبأف 6 اهجوزب نأ اهيلو ىلا تيلط ١ ذا اما و : ةلأسم وبع

 ؟ العج كلذ ىلع هنطعآ وأ % العج كلذ ىلع هل تلعج ىنح اه ؤفكب

 اهلغ 6 اهيلع هدرب مل ناه 6 اهيلع هدرب نأ هيلعو 6 هيلع مارح كلذ نا

 درب نآ هيلع تجتحا اذا هيلع تردق ثيح ث ةريرس هلام نم كلذ ذخأت نأ

٥ ٠ دربي نأ ىبأف . اهيلع كل ذ



 س ٢١٨

 نآ ىبآ نا كلذ ىلع جوزلا نم لبق ام آضيأ دري نآ هيلع هنا : ليق دتو

 نآ هبلع نأل ء زئاجب هل سيل رجأ كلذ نأل ص كلذ ىلع هاطعأ ىتح هجوزي

 ىلع ذخآ ناف ث آرجأ كلذ ىلع ذخأي نأ هل سيلو هب تيضر امب اهجوزي

 سيل هنأ مزاللا ىلع رجألا ىف لبت دت هنأل امارح كلذ هيلع ناك ةرجأ كلذ

 ٠ زئاج الو تباثب

 ذخأن الو كلذ ق رظنيف 6 راثآلا ق دجوي امناو 6 ةآرملل ايآ ناك اذا ٥هدر

 ٠ قحلل قخا وم نوكب نأ الا هب

 اهجوز ىلع تطرتشا ةأرما ىف هللا همحر ديعس وبأ لات : ةلأسم ده

 ؟ هريغ نم مهو ئ اهدالوأ ةقفن جيوزتلا دنع

 ٠ نيفورعم اوناك اذا هب لبق اذا طرشلا اذه هيلع تبثي هنآ ىعمف

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضتنا
 لاتت اذا ةأرملا ىلو فو ث هللا همحر ىلمازلا خيسثلا نع : ةلاسم ده

 هل ةوسشر بلط ام جوزلا ىطعاغ اذو اذ جوزلا ىنيطعي نأ الا اهجوزآ ال

 ةوشر كتيطعأ امنا : لاقو ى هنم ذخآي نأ دارآ هجوز املف ةآرملا جيوزت ىلع

 مكحيآ 6 ذخأ ام در نع ىلو ١ ىبأف 6 كل لحت ال ة وش رل ١ و جيوزنتل ١ ىلع

؟ ال مآ بآ ريغ وآ ابأ ن اك ه درب هبلع



 س ٢١٩

 ىرجي اذه لثم ى هنيعب ظفللا ال ىنعملا رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 ، اهقتادص نم ةأرملل وهغ ىلولا هاشترا ام نا لمجم لوقف س فالتخالا

 ءايلوألا رئاسو بذلا نيب قرفو ت جوزلا ىلع دودرم وهغ اهصقني مل ناو

 ، قادصلا ناصقن اوطرشي ملو ى هتنبا جيوزن ىلعو ، بالل ةوسدرلا تبثأ

 ٠ ملعأ هللاو ث اهقادص نم كلذ اولعجو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم دهب

 جوزي نأ لجرلا ىباغ ، لجر ىلا بطخ لجر نع ىسيع ابأ تلأسو
 هيبأ رمأ ريغب لجرلا اذه نم هتخأ جوزغ ةأرملا وخأ ءاجف ث هنم هتنبا
 ةآرملاو ةأرملاب لخد دق لجرلاو ء كلذ زيجأ الو ىضرأ ال : لانقغ ؤ هوبأ عمسف

 ؟ ةه راكب تسل

 . هضقني وأ بالل سيل زئاج حاكن وهغ ؤفك لجرلا ناك نا : لاق

 عامس نم هنأ بسح أ ث هللا ديع ىبآ ىلع ضورعم ة ةلآسم دهج

 ؟ ىلو ريغب ح اكن زوجي له ء هللا دبع ايآ تلأس ء ىراوحلا نب لضفلا

 ٠ نبيده اىنثو ىل وب ال ١ ح اكن لحب ال : ل انف

 ؟ آ رم ١ كلهد ىلوأ نمغ : تلخ

٠ فأل | : ل انت



 _ . ٢٢

 ؟ بألا نود ىح بألاو ىلو حاكن زوجي له : تلق

 نوكي نآ الا بألا نود ىح بألاو ىلو حاكن زوجي ال : لاق

 . مهمكح هلاني ال ثيح نيملسملا رصم نم اجراخ بألا

 امهنيب قرغ بالا هركف ىح بألاو ، بألا نود ىلو جوز ناف : تلق

 ؟ اهب لخدي مل وأ اهب جوزلا لخد

 ه معن : لاق

 ؟ خاو نبا ناك .ناغ : تلق

 ٠ مركأ خألاو ىلوآ نبالا ريسثب نع ليق دق : لاق

 ؟ هحاكن زاج ةآرملا تيضرو جوز امهيآغ : تلق

 . معن : لاق

 هدعب وه نمو ةبصعو ث مع نباو معو س خآ نباو خآ ناك ناف : تلق

 ؟ دعبألا ج وزغ

 دجي نآ ىندألا ىلولا رمؤي ىنأف هتأرماب جوزلا زجي مل ام امأ : لاق

 . مات وهغ اهب زاج اذا اماو ، حاكنلا

 ث ىبأف هيلا بلطأ الآ ناطلسلا ريغ ىلا ىلولا ىلع جتحا ناغ : تلق
؟ هجيوزت زوجيآ ، دعب ىذلا ىلوملا جوزغ



_ ٢٢١٧١ 

 ٠ معن : لاق

 متيآ ةأرملاب جوزلا زاجو ةريشعلا نم دحأ جوز نا تيآرأ : تلق

 ؟ ضقتني وآ حاكنلا

 ٠ بآ مث نوكي نأ الا ضقتني مل زاج اذا : لاق

 ءايلوأ اونوكيأ مألا لبق نم ماحرألا ةبصع نكت مل اذا تيأرأ : تلق
 ؟ نوجوزي

 ٠ هجيوزنتب ىلوأ ناطلسلاف هل ةبصع ال نم ال : لات

 هل ىلو ال نم هجيوزت زئاج رئاجلا ناطلسلاو ث لدعلا ناطلسلا : تلت
 ؟ ةبصعلا لبق نم ءاسنلا نم

 ه معن : لان

 ؟ ناطلسلا مأ اهؤايلوآ اهمأ ةبصعآ طيقللا تيآرآ : تلق

 ناطلسلاف جيوزتلا ىف امأو ث اهتبصع اهمأ ةبصع نا ليق دق : لاقت

 ٠ ىلوأ ىدنع

 ؟ نوكرشم ءايلوأ امهلو اتملسآ اذا ةينارصنلاو ةيدوهيلا تيأرأ : تلق

 . نيكرشملا نم امهب ىلوآ نوملسملا : لاق

؟ ناكرشم | امهندلاوو امهدلاوو ةيصع ىلو امهل ناك اذاف : تلق



_ ٢٢٢ 

 . امهيبآ نم امهجيوزتب ىلوأ نوملسملا امهتبصع : لات

 اهيلو نذاب جوزت ةملسم ةآرما نع ةديبع وبأ لئسو : ةلأسم دب

 ١ ؟ كرم وهو

 الجر اهيلو لعجت نكلو س هل ةمارك الو ث ىلوب اهل وه سيل ال : لاق

 . اهجوزيغ نيملسملا نم

 اهوخأو همع ةنبا جوز الجر نأ ول : رمعو ىسوم لانتو : ةلأسم ده

 ؟ اهحاكن ضقني ام اهاضر ىلع اهب لخدو ، رصملاب

 . ضقن اهب لخدي مل نا : لاق

 ، ريغص دلو هلو س توملا دنع هنانبب اليكو لكو لجر نعو : ةلاسم دهب

 ىتخأب ىلوأ انأ : دلولا وآ ع خالا لانق ، دلولا وآ خالا كردآ املغ ى ريغص خأو

 ؟ ليكولا نود اهجوزآ نأ ىخأ تنب وأ

 ليكولاغ دجلا ، ءاوس امو ث ءاوس دجلاو ليكولا : هللا دبع وبأ لاق

 ٠ ىلوأ

 زاج جوز امهيأ ؤس ءاوس ليكولاو س ناك نم ىلولا : ةيواعم وبآ لاق

 . جيورتلا

 اهمأو اهيبأل اهوخأو ، اهيبأل اهوخأ اهجوزي ةآرما نعو : ةلأسم ده

؟ ائيش كلذ ىف لقي مل دهاشت



_ ٦٢٢٣ 

 ٠ هحاكن دري الف ىلو دعب ىلو وهو زئاج حاكنلا

 ء حاكنلل اضقان كلذ ىرن الغ ضقني اذه ضقن نا تيآرأ : تلق

 ؟ دهاش اهمآو اهيبأل اهوخأو اهمأل اهوخآ اهكلمأ نا تيآرأ : تلتو

 ةدقع ددجي نأ بالل خألا رمؤيو ايلو مالل خألا ىرن ال اناف : لاق

 اقارغ ىرن ال اناف اهب لخد دق جوزلا ناك ناو ، اهب لخدي مل ناك نا حاكنلا

 ، اذه ىلع قرفيو مارح هنا : سانلا ضعب لاق دقو ، اذه ىف اميرحت الو

 ٠ كلذ ىف لدعملاو باوصلاب ملعأ هللاو

 نم ىصو اهل ناكو ث اهدج اهجوز ةآرما ف مناه نعو : ةلأسم

 ٠ اهيصو وأ اهدج اهجوزب نأ زئاج هنأ

 مع نبا ٥وبآ لجر اهجوز ةآرما ق مشاه نع حاضولا : ةلأسم وم

 ؟ هاضمأف اهل مع كلذ دعب ملع مث ، اهجوز اهي لخدو ص اهبيأ

 . ىلع نب ىسوم زاجآو ث قارفلاب ىلع نب رهزأ كلذ ىف لان نم لاتتف

 تلصلا مامالا نع دايز نبا ظفحو ٠ بألا الا زئاج ىلو نود ىلو لك جيوزت

٠ دلاولا الا زئاج ىلو نود ىلو لك جيوزت : لاتق ىلع ىبآ نع كلام نبا



_ ٢٢٤ 

 هيخآ ةنبا جوز الجر نا : بوبحم نب دمحم لات : ةلاسم ه

 ةيضار ىهو ةآرملاب جوزلا لخدو س ابئاغ قاتسرلاب اهوبأ ناكو ، ىوزنب

 تزجأ دت ىنأ ريغ اهجيوزت ف هلكوأ مل انأ امأ : لاقف بألا مدقف اهجيورتب
 ٠ ىنولأسغ ىنوتأغ حاكنلا

 ح هيلا اوبهذف ، زرحم نب ديعس رفعج ىبأ ىلا اوبهذا : مهل تلقف

 . هداسف ىلع مدقأ الف انأ امأ : رفعج وبآ لاقف

 ٠ رفعج ايآ ثعب اننغ اضيأ انآ تئجو % هللا ديع وبأ لاتقو

 ٠ ىنفلاخ نم ىلابآ امغ ءىش فق ىنتقغاو اذا : رفعج وبأ لانف

 ةدعسم ىنثدح ، ىلع نب ىسوم لات ى ىلع نب دمحم لاق : ةلأسم دهج

 جوز لجر نع انلأسف لجر اناتأ ماوتب انك املغ اجاجح انجرخ : لان ميمت نبا

 اولأسف س ةكم اوتآ ىتح امهنيب اوقرفي نآ اوزيجي ملف رضاح اهدلاوو هل اتخأ

 لثم ىف ىلع نب ىسوم ىتفأو ء امهنيب اوقرغي ملغ نيملسملا خايسأ ضعب
 قرفي نآ ري ملغ ث ةباغلا لهآ نم رضاح اهدلاوو هتخأ جوز لجر ىف ، كلذ

 . هلاحب امهرمآ كرتو امهنيب

هنع اهدلاوو هيخأل ةنبا جوز لجر ف ىسوم لات : ىلع نب دمحم لاقو



_ ٢٢٥ 

 هريغو كلذ ركنأ ناف ى ضام هنا ىآرف « كلذ ىضمأ مدق املغ ث مويب ةريسم

 ٠ ضمي مل

 ةيرق : اهمعو اهمع نبا اهجوز ةأرما ف ىنغأو : ىسوم لاق : دمحم لات

 ؟ كلذ ريغ معلا مدن امن ك بيرذ
 قرفب نأ ىوقأ ال لانتو ئ آزئاج هارأ ىناغ ةآرملا اضرب ناك اذا ٠ لاق

 ٠ امهنيب

 : لاق هنآ ميمت نب ةدعسم نع ةبقع نب حاضولا ظفح : ةلأسم ه

 لخدو ، اهتريسثع نم لجر اهجوز دق تيفحب ةآرما و ماوت ىلع اجاجح انررم

 ؟ كنضب اهيلوو اهب

 انلصو ىتح باوج كلذ ف انعم نكي ملغ انولأسغ هيلع جنحآ مل : لاق

 ٠ قرفب ملغ ةديبع ابآ انلأسغ ! ةكم ىلا

 نع كلذكو س بألا الا زئاج ىلو نود ىلو جيوزت ليقو : ةلأسم ه

 هدعب نم ىلولل زوجيف ، نامع نم اجراخ بألا نوكي نأ الا ىلع نب ىسوم

 زاج ولو ضقتنم حاكنلاف هيآر الب هريغ جوزو نامعب ناك ناو - جوزي نأ

 . جوزلا

 جوزلا زاج ولو مات هنأ اندنعف 0 حاكنلا منتأغ فألا غلبو هريغ جوز ناو

 ٠ نيملسم ١ ضعب لان كلذكو ء فألا مامت لبت

( ٦ ج نئازخلا _ ١٥ م )



. ٢٢٦ 

 اذا ا ذهو ٧ ذخأن هيو مارح ره مهضعب لاتو : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ دلبلا ىف ارضاح بألا ناك

 دجويو س بألا الا زئاج ىلو نود ىلو لك دجوي اميغ ليقو : هريغ نمو

 ٠ هريغو ؤ ىلع نب ىسوم نع كلذ

 بذلاو مألاو بالل خألا جوز اذا هريغو بألا ىف كلذ : لاق نم لاقو

 نع دجوي اذه انعمو ، ىلو دعب ىلو وهو هحاكن درب الف ائيش لقي مل دهاش

 ٠ هللا همحر بوبحم نسم دمحم

 نآ اهيلول سيلو ، اهيلو نذاب الا ةآرملا حكنت ال ليقو : ةلاسم

 ٠ اهاضرب الا اهحكني

 الو س بذلا جيوزتلاب ىلوأو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ه

 نم لانقغ 6 خالاو نبالا هدعي نم مث هيآ رب الا رضح ١ ذا هريغ جيوزت زوجب

 ٠ ىدنع ىلوأ نبالاو ّ مركأ خألاو ىلوأ نبالا : لاق

 امنا و ؤ ةيصع هنأل مركأو ىلوآ خالا نا : مهضعب لاق : دىعس وبآ لاق

 ىلوأ نبالاو س اهجيوزتو اهمدب ىلوأ خألا ةبصعلا نم ءايلوذهل جيوزتلا

 ٠ اهثاريمب

هديزب ام لقعب ناك ناو ى هل جيوزت الخ لقعي ال آريغص ناك ناو



_ ٢٢٧ 

 ء زئاج هجيوزتق:ضرألا نم ءامسلاو © هلامسث نم هنيمي فرعيو ، هصقنيو

 اهنبصع مث س مهدعب نم مهونبو بألاو ، مألاو بألا نم ةوخالا هدعبو

 . اهجيوزتب ىلوأ وهف برقأ ناك نم

 رمؤيو 4 كلذ ف رمؤي ليقف ةملسم هتنبا تناك نا ىمذلا و : ةلأسم وبع

 ىلو اهل ناك اذا : ىراوحلا وبأ لاق ٠ وه اهجوزي الو ، اهجوزب املسم رمأي نآ

 . اهيبأ نم اهجيوزتب ىلوأ وهف مع نبا وآ خآ نم ملسم

 ىلو اهل نكي ملو رضحي مل ناغ رضحي نآ اهوبأ رمؤي : رثؤملا وبآ لاق

 . جيوزتلا زاج بألا رضحي مل ناو 0 اهيبأ ةرضحب ناطلسلا اهجوز ملسم

 اهل ىلو ال ةأ رم ١ ق لوقن ام : رقصل ١ نم ن ازعل ليق : ةلأسم وج

 ؟ هسفن اهجوزي نأ مامالل له & نامعب

 ٠ معن : ل اق

 ؟ ىضاقلاف : هل ليق

 ٠ اهب ىض اتلا جوزي نم رمأب م امال ا ال ا ال : ل انت

 جيوزتلا ةأرملا تبلط اذا بحأو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

٠ هدعب ىذلا ىلولا اهجوز الاو ، اهجيوزتب ذخؤي نآ اهئفكب



_ ٢٢٨ 

 اذا زاج ىلو نود ىلو جوز اذا : ىراوحلا وبآ لات : ةلاسم ه

 اهجوز اذاو ث متي ال وآ متي هدعب نم ىذلا ىلولا ءاش نا جوزلا اهب لخد

 قرفيو ث آدبأ هيلع تمرح دقف ىلولا متي نأ لبق نم جوزلا اهب لخدو ىبنجأ

 ء ذخأن هبو انظفح اذكه متي مل وآ ، زاوجلا دعب نم ىلولا مث ث امهنيب

 ٠ اهقادص ذخأنو

 ؟ ىلو نود ىلو اهجوزف رضاح بأ ةآرملل نكي مل اذاو : ةلأسم ده

 مل وأ اهب جوزلا زاج امهنيب قرفيو كلذ زوجي ال : لاق نم لاقف

 كلذكو ي مان وهو حاكنلا ضقتني مل جوزلا زاج ذا : لاق نم لانو & اهب زجي

 ؟ ىبنجأ اهجوز نا

 مل وآ اهب جوزلا زاج امهنيب قرفيو كلذ زوجي ال : لان نم لاقف

 . مات وهو حاكنلا ضقتني ملو جوزلا زاج اذا : لاق نم لاقو ع اهب زجي

 زاج جوزلا اهب لخدو ىلو اهجوز نا : ىراوحلا وبأ لان : هريغ نمو
 لخدو ىبنجأ اهجوز نا و ف متي مل وآ هدعب نم وه ىذلا ىلولا متآ كلذ

 . متي مل وأ زاوجلا نم ىلولا متأ ، آدبأ هبلع تمرح جوزلا اهب

 هنآ ىعمغ انباحصأ لوق ةماع ىف امآ : ديعس وبأ لاق : ةلأسم ده

 هتجح مطق دعب الا ارضاح ايح ناك ام بألا ىلع ىلو جيوزت زوجي ال

٠ ىدنع اميف فالتخالاب ءايلوألا نم بألا ريغ ىف ليق دتو & هعانتماو



_ ٢٢٨٩ 

 ناك ام ىلو نود ئلو جيوزت زوجي ال هنآ لوقلا ضعب ىف هنأ بحأو

 : لاق نم لاقو ، بألا ةلزنم عيمجلا نم ء ايلوألا لزنأو ، ارضاح لوألا ىلولا

 ىلو دعب ىلو جيوزت زوجي الو س بألا الخ ام ىلو دعب ىلو جيوزت زوجي

 زوجي ليق دق هنأ ىعمو ث ىبنجألا ةلزنمب هدعب امغ ثلاثلا ىلولا و ىناتلا

 ٠ بذلا عم الا امهتبصع ى ايلو ناك ام ءايلوألا نم ناك ام ىلو نود ىلو جيوزت

 قحلب ام فالتخالا نم بألا قحلي هنأ لوقلا ضعب فق هنأ بسحأو

 هريغك نوكي نأ لدعلا هبشي ىدنع وهو ء ءايلوألا نم هريغو ءايلوألا رئاس

 نود ىلو جيوزت زوجي الآ امأو ، هلثمك ءايلوألا نم هريغو ث ءايلوألا نم

 ٠ هريغ وآ بألا مم ىلو نود ىلول الو & ىلو

 ء مهل ةجحلا بوجو ى ءاوس مهلك هريغو بألا مم كلذ زوجي نآ امآو

 ء جيوزتلا توبث ىنعم ذوخأم وه امنا هيلع قفتي ام عيمج ف قحلا و ك مهيلعو
 ٠ هريغل قحلاو 6 جيوزتلاب ذوخأم وه امنا هريغو فألا نم ىلولا ناف

 ؟ تخآ هل مجعأل اف لذ : ع امقرلا بانك نم : ةل اسم :3

 .ه هيلو اهجوزي : لاق

 ؟ ىل و هل نكي مل ن اف : تلق

 نم ىلو ى ناطلسلا نأل ، ناطلسلا اهجوزي ىلو هل نكي مل اذا : لان

٠ هل ىلو ال



_ ٢٣٠ 

 ىذلاو س هئاسن نم آدحأ جوزب نآ ىثنخلل سيلو : ةلأسم د

 فصن هنأل س زاج وه جوز ناف ث هنم جيوزتلاب ىلوأ ءايلوألا هنم ىلعأ

 “هصع ٠

 نع هلأس . ىلاعسلا نسحلا ايآ هنع تلأس ام اذهو : ةلأسم وه

 اولخدب نآ جوزملاو دوهسشلل له : اهيلو هنأ ىعدي ةآرما جوزب نأ دارآ لجر

 ؟ جيوزتلا اذه ق

 : لاق هنآ انفرع ىذلاخ ث هللا همحر ىراوحلا وبآ خيشلا امأ : لاق

 .تخألا ى اوفلتخا و ى ىتنبا تجوز دت ج وزملا لوقي ىتح جيوزتلا ىف لخدي ال

 5 كلذ ىلع ةداهشلا تزاج ىنتخأب ًانالغ تجوز : لاق اذا : لانت نم لاقف

 ١ ذه وحن أ مذلا نم هنخآ نوكت اهلعل زوجي ال : لات نم لاقو

 ٠ لوقلا نم

 ىلع ةداهشلا زوجن ال : لاق نم لاق دقف نيذه ىوس امو : لاق

 نأ اوملعي ىتح جيوزتلا اذه ف لخدي نأ جوزملل زوجي الو جيوزتلا

 ىف مهعم حضن ةحصب وأ كلذب مهنم ملعب ةأرملا هذه ىلو لجرلا اذه

 ٠ كلذ ةفرعمب ةنيبلاب كلذ

نأ ةأرملا ترقأ اعيمج ارراقت اذا : لاقف ىراوحلا وبأ امآو : لاق



_ ٢٣١ 

 كلذ ىف لوخدلا زاج كلذ ىلولا لاقو س هريغ ايلو ىل ملعأ الو ، ىلو اذه

 ٠ دوهشلا و جوزلل

 ؟ ةرراغملا هذه امو : هل انأ تلق

 كلذ امهاوعد نوكب هنأ لثم بولقلا اهعفدت ال ىتلا ةرراغملا ىه :: لان

 نئمطي امم دحأ هعفدب ال كلذ نأ ريغ س كلذب دهستن ال تنأو س ةيرقلا ىف

 ٠ كبلق

 هللا لوقب ص ءايلوألا نذاب اطورشم حاكنلا هللا لعج : ةلأسم دهج

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو .( نهلهآ نذاب نه وحكناغ ) : لجو زع

 ٠ » ىلوب الا حاكن ال « : رابخألا رناونم ف

 عنتما اذا هنأ ىنبجعتو س ديعس ىبأ نع اهنأ بسحأ : ةلاسم دا

 اضيأ الجر لكوتو ، اهسفن جيوزت ى ةآرملا لكوت نأ جيوزتلا نم ءايلوألا

 ىف اهتريشع رئاس نمغ الاو ، فرع نا ذاخفألا نم اهيلا اهتريستع ىندآ نم

 . نيملسملا نم ةعامج وأ اهنرضحب لدع ناطلس نكي مل ناو س اذه جيوزت

 هل ىلو ال نم جوزي نأ : لانف نم لاقف س روجلا ناطسلا ف فلتخاو

 جوز اذا ىبنجألا ف فلتخاو 6 زوجب ال : لان نم لاقو أ ءاسنلا نم

ء نيجوزلا نيب قرفي : لاق نم لاقف س جوزلا زاجو ى رضاح بآ نكي ملو



٢٢٣٢ 

 ء كلذ ميمج ىف رظنا ، باوصلاب ملعآ هللاو ث قرغي ال : لانت نم لاقو

 ٠ باوصلاو قحلا. قفاو ام الا هنم ذخأت الو

 تبلط اذا ةآرملا نع هنع هللا ىضر ديعس ابآ تلأس : ةلأسم وم

 هيلع اهجاجتحا اهيزجي له ، اهجيوزت نع منتماف ، جيوزتلا اهيلو ىلا
 نوملسملا اهجيوزت ىلي ال مأ ، نوملسملا اهجوز الاو لعف ناف ث امهنيب اميف
 ؟ ناطلسلا ىلا وأ ، مهيلا اهرمأ عغرت نأ دعب الا

 كلذ ع ىه اهعسو اهجاجتحاب نوملسملا ملعي مل اذا هنا ىعم : لات

 ٠ هيلع تجتحا دق اهنأ ا وملعب ىتح مهعسي الو س ىدنع اميف

 نوملسملا لسرأف س نيملسملا ىلا اهرمأ تعفر نا تيآرآ : هل تلق

 5 اه وجوزبي نآ مهل له ي مهيلا بجي ملو ى مهنع رتنساف هيلع جتحيل 5 اهيلو ىلا

 ؟ هنع اع انتم ١ ١ ذه ن وكي و

 ٠ كل ذ مهل سيلف هنجح ١ وعغ ري مل ام مهن ١ ىعم : ل انف

 جتحا نأ دعب ةجحلا هلانتت دلب ىلا دلب نم جرخ ناغ : هل تلق

٠ مهنم ةجحلا هلانت تناك اذا اذكه : لاتق



 _ _ ٢٣٢٣

 هيلع جتحي نم هيلا اوثعيبو هيلا اوحتفي نأ نيملسملا ىلعف : هل تلق

 ؟ نيملسمل ١ نود ةآرملا ىلع كلذ مآ

 هنم ذفني لام تيب مهل نوكي نآ الا كلذ مهيلع سيل نأ ىعم : لاق

 اهلبق نم ةجحلا نوكت نأ الا مالسالا حلاصم هنم موقيو ث ماكحألا

 . مهلبقت نم جاجتحالاو ع اهب ةلاسرلا مهيلع نوكب نأ بحاغ ، ىه

 نيملسملا نود اهيلو ىلا ةآرملا جيوزت بلط ىذلا ىلع لهخ : هل تلق

 ؟ كلذ هبلع سيل مآ % اهنودو

 ٠ كلذ هيلع سيل : لاق

 اهل ىلو ال آ رم ١ نع ديعس ني دمحم دردعس امأ تلأسو : ةلأسم وبع ,

 نيملسملا ةروسم ريغب اهجوزي نأ هل زوجي له ء اهمأ نم اهوخآ الا

 ؟ ىه كلذب تيضر اذا

 ىلوآ نوملس ١ و زوجب ال ليقو ء زئاج هنا كلذ ق ليق دتت هنا ىعم : لات

 خألا ىنعآو 6 هولكوب نأ بحأو 6 كلذ ق لوخدلا مهنكمأ و ١ ونكمآ نا 6٧ هنم

 ؟ مذلا نم خال ا لثم وهأ ء مأل ١ بآ كل ذكو : هل تلق

ّ ماحرألا نم وه هنآ عامجالاف ء مذلا نم خألا ىف كلذ تيتب هنا : لاق



_ ٢٣٤ 

 ىف ىعم ماحرألا رئاس ىف تبثي }ے كلذ هيف تبثي نذاف ء ةبصعلا نم سيلو

 . ماحرألا نم ىعم مألا بآ دجلاو برقألاغ س برقألا

 ؟ دجلا لثم كدنع لاخلا كلذكو : هل تلق

 ىلع مهنم ىلوأ نوملسلا و ؤ ماحرألا ىف تبث اذا ىدنع اذكه : لاق

 ح نيملسملا مدع دنع مهنم ناك نمو ، مهلوخد نكمأو اونكمأ نا ، لاح لك

 ىلوأ ىهو محر الو ى ةبصعب ةبارنن هل سيل ىذلا ىبنجألا نم ىلوأ وهف

 ناك نم ماحرألا لكوي نأ بحأ ىنأ الا ڵ ىدنع ماحرألا عيمج نم اهسفنب

 اهجيوزت ف برقألاغ س مهنم برقأ ناك نم ى نيملسملا مدع دنع ماحرألا نم

 . ناركذلا نم

 نم الو 6 اهماحرآ نم آدحأ لكون ملو اه ہعفن ىه ثجوز ناغ : .تلق

 ؟ لخدي مل وأ جوزلا لخد ع امات آحاكن هارتآ ، نيملسملا

 ىلا كلذ اوعفري نأ اورمأ ؤ اهب لخدي مل هنا لبق هنا ىعم : لاق

 ّ ماحرألا ىق كلذ اولعفي نأ بحأ كلذكو 0 جيوزتلا اوددجي ىتح نيملسملا

 اهل اوددحيو س نيملسملا مدع دنع هلكونو س ناركذلا نم مهنم دحآ ناك

 . اهسفن ىف اهتلاكوب اهجيوزت ىلع جوزلا لخد ناو ، اهرمأب جيوزتلا

 ىف رضاح ةبصعلا فف ىلو اهل نكي مل اذا زئاج هنا : ليق دق هنأ ىعمغ

٠ رصملا



_ ٢٣٥ 

 ، ثانالا نم اهماحرأ نم آدحأ وأ اهتخأ اهنجوز نا كلذكو : هل تلت

 ؟ لخدي مل وآ جوزلا لخد اهسفن اهجيوزت لثم نوكي ناركذ ماحرأ اهلو

 ىعمغ ، جيوزتلاب ىه تيضرو جوزلا لخد ناو ، فعضأ هنا ىعم : لاق

 . كلذ ىف دسو ىلو اهل نكي مل اذا ضقني الو زئاج جيوزتلا نا ليق دق هنأ

 ؟ ءاوس هلك جيوزتلاب ىه تيضرو

 ٠ ىدنع اذكه معن : لاق

 اهلو ةيبنجأ وآ 6 اهماحرأ نم ةآرما وأ اهسفن ىه ثتحجحوز نا و : هل تلق

 وآ مامالا ىلا كلذ عفترا و ء نبملسملا ىلا اهرمأ عفرت ملو ء نا ركذ ماحرأ

 ةجوزملاو جوزلا ىنعأ ، ريزعتلاو سبحلا وأ دحلا مهمزلي له ، مكاحلا

 ؟ كلذ مهيلع سيل مآ ةآرملاو

 ىلوأ كلذ ناك ، ماما ىضاق وأ ، ماما ىلو وأ مئاق ماما ناك اذا : لاق

 ماقم نوموقي نوملسملا امناو نيملسملا لبت مهيلا كلذ عغريو ك نيملسملا نم
 ىلا اوعفري ملو ، تفصو امك كلذ اولعف ناف ، مكاح نكي مل اذا مكاحلا

 ء حاكنلا مامتب لاق اضعب نأ بسحأغ ؤ جوزلا زاجو مهترضحب مه ث ماكحلا

اضعب نأ بسحأو ، مهريغ ال ، مهلثمل مجري ال ىنح مهيلع كلذ ف د نبيو



_ ٦٨٣٦ 

 ىلع رومألا ماصتعا و % كلذ ىف ةلاهجلاب اوفرع اذاو س ريزعتلا قف ىآر

 ٠ اههجو

 ضقني ال و هيلع دشو 6 كلذ ق مدقت ىضم اميغ اوفرعي مل ١ ذا امأو

 ٠ ةبصعلا ىلو نكي مل ام جيوزتلا ف ةأرملا اضرب جوزلا لخد اذا حاكنلا

 اهاخأ نوملسملا لكوف ، نيملسملا ىلا اهرمأ اوعغر نا تيآرآ : هل تلق

 هريغ لكوي نأ هل زوجب له ، اهجيوزت ى اليكو هوماقأو اهجيوزت ف

 ؟ اهجوزب

 زاج اهجوزي نم لكوغ ى اهجوزي اليكو هوماقأ نا مهنا ىعمف : لاق

 ٠ كلذ زجي مل اهجوزب اليكو هوماقأ ناو 6 كلذ

 ؟ مألا نم خألا لثم وهأ ايبنجأ ناك نا كلذكو : تلق

 ىف لاح ىلع كلذ لعفي نأ هل بحآ الو ، ىدنع اذكه معن : لاق

 لكوي الو س نيملسملا ليكو ىنعأ وه جوزيو ث آمحر وآ ايبنجأ ناك ب ليقتسملا

 ىف لكوي نأ كلذ هل اولعجي نأ الا اهجوزي هولكو وأ 5 اهجيوزت ف هولكو هريغ

 سأب الف زوجي ام عضوم ف ةلاكولا لعجو ، كلذ لهأ نم ناكو ، اهجيوزنت
٠ هللا ءاش نا كلذب



_ ٢٣٦٧ 

 ىف اليكو نوملسملا هماقأ دقو ايبنجأ ليكولا ناك نا كلذكو : هل تلق
 ؟ اهاضرب هسفن جوزي نآ هل زوجي ، اهجوزي هومانأ وأ ، اهجيوزنت

 ٠ ى دنع اذكه معن : لاق

 ؟ اهجيوزت ىف اليكو وأ اهجوزي اليكو ناك ءاوس : هل تلق

 ٠ تضر اذا ىدنع ءاوس هلك معن : لاق

 نأ مكاحلا دارأ ء اهل ىلو ال ةآرما ىف ةيواعم وبأ لانو : ةلاسم ده

 ىضاقلا امأو ، زاج هسغن جوز ناو س هجوزي نم رمأب نآ هل نأ ؤ اهجوزي

 ٠ كل ذ هل سيلف

 مامال ا هل نذأي مل ولو ث هل ىلو ال نم جوزب نأ ىضاقلل له : تلق

 . ١ ؟ كلذ ىف

 ٠ هجيوزت زوجي الغ ئ كل ذ ق هبلع م دقن م اما ا نوكب نأ ال ا معن . ل ات

 ؟ راحص ىلاولو دودحلا ميقي نآ ىضاتلل له : هل تلق

 ٠ هل سيل : لات

 اهح اكن ىلو 6 ىلو ة آ رملل نكب مل ا ذ ا لوقب رب اج ن اكو : ةلأسم وب

٠ ةينالع كلم ناكو غ ةريشعلا نم فيرع



_ ٢٣٨ 

 اهحاكن ىلو ىلو اهل نكي ملو ىرقلا ضعب ىف ةأرملا تناك اذا : لاقو

 ٠ ةينالع نوكيو ىلولا

 ء زئاج تافارعلا باحصأ جيوزت نا : رباج وأ لاتقو : ةلأسم .

 : ىلع نب ىسوم نع اندجوو ع ىهنلاو رمألاب ىرقلا ف نيرهاظلا كلذب ىنعي

 هآرو هضقني مل جوزلا زاجو اهيآرب ةأرما جوز ايبنجأ الجر نأ ول

 . تباث آاجيوزت

 نعو 6 هانعمس ءىن صخرآ اذهو 0 اهل حاكنلا ددجب زجب مل ناو

 ، تيفحب اهتريسثع نم لجر اهجوز ةأرما حاكن قرفي مل هنأ ، مساقلا ةديبع ىبآ

 ٠ كنضب اهيلوو اهجوز اهب لخدو

 عنتماخ اهئفكب جيوزتلا ةأرملا تبلط اذا هنأ ىدنع ىذلا : ةلاسم وهب

 ةجحلا مايق دعب اهجوز لدع ناطلس ناك ناف ي هب اهجيوزت نع اهؤايلوأ

 نوموقي نيملسملا ةعامجف لدعلا ناطلس مدع ناغ ض اهبلطمو مهعانتماب هعم

 نولوتي نونوكي نيذلا ادعاصغ نيملسملا نم ةثالث مهو ، كلذ ف هماقم

 ٠ اضعب مهضعب

جيوزت ف و ، لوقلا ضعب ى امهماتم ناموقي نانثاغ ةثالث نكي مل ناغ



_ ٢٣٨ 

 مكحي نآ هفاصنا نع همصخ عنتماو » مكحلا مدع اذا قحلا بحاصل .

 ٠ مكاحلا هب مكحي امي هسقنل

 اهجيوزت نع اهؤايلوأ عنتماو مكحلا تمدع اذا ىدنع ةآرملا هذهلو

 نوكي نآ ىنبجعيو 0 جيوزتلا ندقعي ال ءاسنلا نأل ، اهجوزي نم رمأت نأ

 ةأرملا لسرت نأ نيملسملا ةعامج وأ لدع ناطلس نم مكحلا مدع اذا

 ةعامج هرضحي اهئايلوأ ىلا نيملسملا نم ةقث الوسر جيوزنلل بلاطلا و

 رتسلا لهآ نم ادعاصف ةرشعلا ىلا ةسمخلا نم ةرهشلا مهب موقت نمم

 . نكمأ نا فافعلاو

 ىلوألا ىلا لوسرلا لصيف ةرهسثلا مهب حصت نمم مهريغ نمف الاو

 ةرضحب لوسرلا لوقيغ ةعامجلا هعم نوكتو 0 اهئايلوأ نم اهجيوزتب

 هبشأ امو كلأسيو كيلا بلطي ى كيلا ىنلسرأ انالغ نا : هعم نيذلا ةعامجلا

 كيلا ىنتلسرأو هب اهجيوزت ف تبغر دق ةنالف ناو ةنالفب هجوزت نأ اذه

 امب ةرهسلا موقتل ةعامجلا ةرضحب مالكلا اذه نوكيو س هب اهجوزت نأ

 . جيوزت نع عانتما وآ جيوزت ىف ةلاكو نم ىلولا رمآ نم نوكي

 مه نيذلا ءايلوألا ىلع جتحا اهجيوزت نع ىندألا ىلولا عنتما ناغ

 نيذلا ءايلوألا ىلع جتحا اوعنتما ناف ، ىلولا اذه دعب اهجيوزتب قحأ

ناغ 4 مهعيمج ىلع جتحا ةجرد ق اوناك ءايلوأ لكو ۔ ال وأف الوأ مهنولي



_ ٢٤٠ 

 نم لكوت نآ ةأرملل زاج ث اهجيوزت نولب نيذلا اهئايلوأ عيمج منتما

 ٠ امجوزي

 اهبسنو هبسن حصي مل ولو ى اهتريسثع نم لجر ناك نأ آضيأ ىنبجعيو

 تناك اذا ةأرملا نا ليق ٢ هنأل ‘ اهجبيوزت ق وه و ىه لكون نأ 6 بأ ىلا

 . مهنم دحاو اهجوز بسن ةحصب مهنم ىلو اهل هبسن حصي ملو ةليبن نم

 ، ىلو اهل حصي مل نم ةلزنمب ىدنع تناك اهجيوزت نع عنتما اذا ةأرملاو

 نع اهئايلوآ عانتما اهجيوزتل بلاطلاو ةأرملا عم حصي هنأ هلك اذه دعبو

 لمتحا ام اضعب امهضعب اجوزي نآ امهل زاج مكحلا تمدعو س اهجيوزت

 نوكي ثيح ء امهئايلوآ نم ريكنلا مايقب امهنجح عطقنت ملو ع امهلطابو امهقح

 نوكي ءىنن لعف ناسنالل زوجي ال هنأل ى ريكنلا مهل نوكي امبو ث ريكنلا

 . هيف ةجحلا مطقنم هللا نيد ماكحأ رهاظ ف لطبم هب

 ٧ تح وزنف اهجوز توم اهعم حص دق هنأ تعدا اذا دوقفم ١ ةآرما ٤ : تدجو

 ؟ هنجوزت ىذلا نيبو امهنيب قرفب له « نيملسملا دنع كلذ حصي ملو

 رصع ىق ةلأسملا هذه تعقو : لاق مث % كلذ ىلع ةنمنؤم ىه : لاق

 ةثروو ةآرم ١ تعفترا و 6 ةمئألا ضعبل ضاق ذئموي وهو رشمملا نيب دردعس

ضقنب مكحأ ال لانتو 0 ىح مهبحاص نأ ةنببلا مهغ لكف ؤ هيلا دوقفملا اهجوز



_ ٢٤١ 

 نم لصأ هنآ ى دنع ١ ذه و ؤ لطاب هنأ ىعم حصب ىنح جيوزتل ا ١ ذه

 ة اهلطاب حصي ىتح تدقعنا دق ةدقع لح ىغبني ال هنأل \ قحلا لوصأ

 ٠ اهلالحنا حصي مل ةدقع ىلع ةدنع دنع الو

 ةدقع لح ى لوخدلاك اهلالحنا حصي مل ةدقع ىلع دقعلا ىف لوخدالاف

 لوألا ةايح ةحص ملعي ملو جيوزتلا اذه تبث املغ ، اهلطاب حصي مل

 وهف لطابلا و قحلا هل لمتحي رمآ هل تبث نمو ، هلطابو هتح لمتحا ث نيقيلاب

 ضعب ف ىدنع اذهو ث اهلك ىواعدلا رومأ نم هلطاب حصي ىتح هلاحب
 ث لوذلا لصألا ىلع لمعلا ىلا بهذي نم ماكحلاو ءاملعلا نم نأل ، لوقلا

 ٠ رخآلا توبثو لوذلا لاوز حصب ىنح ثداحلا لاطباو .

 لعف الو مكح الو دقع لاطبا ىلا بهذي ال نم ماكحلا و ءاملعلا نمو

 . هيف لامتحا ال امب كلذ لطاب حصي ىنح اهلك ىواعدلا نم

 مكح اورصبآ اذا مهيأر فعضو مهملع لق ولو نيملسملا نم ةعامجلاو

 ةلزنمب اوناك ولو ، مهمدع دنع ملعلا ىريثكلا ءاملعلا نم مهريغك هيف اولخد ام

 ريغ مهنيد ىلع نونمتؤم ضرألا نم فرط لهأ لكو ث ملعلا ف سابع نبا

 نيفلكم الو س مهنع باغ نم ةييغل ء مهمزل امب مايقلا نع نيروذعم

 اميغ ةمئاق هللا ةجح ث مهنع باغ نم هرصح مهمزل امب مايقلا ف

( ٦ ج نئازخلا _ ١٦ م )



_ ٢٤٢ 

 قفاو ام الا هنم ذخأن الو > كلذ ق رظنا 6 ملعأ هللاو 6 مهيلعو مهل هي مهمزل

 ٠ باوصلا و قحلا

 اهلا اه رمآ اه وبأ لعج ةأرما ف : نايقس وبأ لاقو : ةلأسم وبع

 ؟ اهجوز اهب لخدو اهجوزي الجر لكوت ملو س اهسفن تجوزغ

 الجر تلكو ولو ، نهسفنأ نجوزب نأ ءاسنلل سيل : نايفس وبأ لاق

 . اهجيوزت ضقني هنأ

 هيلع هللا ىلص هنأ ثيدحلا ء اج دقو : ء اضلا نم : ةلأسم وبع

 لاقو س هب تيضر نمم اهجوزي نم رمأت نآ ىلوآ ىه : موق لانتو

 ، هب تجوز هتراتخا نم ث اهسفنل رايخلا نأل ث اهسفنب ىلوآ ىه : نورخآ

 رمأت مل ناو ڵ تجوز ترمأ اذاغ س رمأتست اهنآ ىرف الو س ىلولا اهجوزيو

 . جوزتن مل

 ىبأ ع امس ق ان دجو ام بسح ىلع : ديعس وبآ لاق : ةلأسم وج

 بسح ناكو ث فيرطلا نيسحلا هل لاقي لجر ناك هنأ ث هللا همحر دايز

 ىلو اهل ناكو . همآ نم تخآ هل تناكو 6 نبملس ا راغص نم هنأ اندجو ام

 اهوخأ لآس هنآ بسحأف ؤ جيوزتلا تلأسو جيوزتلا ىلا تجاتحاف ث لخنب

 % اهجيوزت نع هللا همحر نامثع وبآ هنأ بسحأو ث نامزلا لهآ نم ءاهقفلا دحأ

 . جيوزتلا ىلا اهتجاحو اهفعض عضوم اهجيوزت نامثع وبآ هل زاجأ

ىلو ةارملل حصي مل اذا : نيملسملا نم لاق نم لاقو : ةلاسم ده



 ۔ ٢٤٣

 ولو ع اهنم ةغورعم ىه ىتلا اهتليصف نم اهجوز نم اهجوزي نأ زاج بسننلاب

 ٠ اهبسن حصي مل

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 باغ لجر نعو : ناهبن ىبآ هيقفلا خيسثلا باوج نمو : ةلاسم د

 نردقي ملو س جيوزتلا هتانب ندرآو نامع نم هجوت نيأ ردي ملو هتانب نع

 دح امو س تانبلا هذه جيوزت ءايلوألا نم هدعب نل زوجيآ ، هلوصو ىلع

 ةجح لدملا ريغ فصو نوكي مأ ، لدع ادهاش هفصي مل اذا نامعب هنايب

 ىف ةجح نهل نوكي هريغو لدعلا رحبلا بكار هفصو اذا كلذكو ؟ كلذ ىف

 ؟ ال مآ نمجيوزت

 راصو ، اهنم هجوت نيآ ردي ملو نامع ف جرخ اذا هنا ليق دق : لاق

 ، نهجوزي نآ هدعب نل زوجيو اهنع باغ نم ةلزنمب وهف س بئاغلا مكح ى

 نوكت ال ةحصلاو كلذ ف فالتخالا ىنعم غلاوبلا ريغ قحلي نأ ىسعو

 ريغو س مغدت ال ةرهسث نع ةداهش وآ س قح ةرهسث وأ لدع ىدهاسنب الا

 ٠ لاح ىلع زوجي ال لدعلا

 نيبتي ىتح كلذ ىف لجعي الآ ىنبجعأ ، هتبيغ ى ةهبش مث تعقو ناو
 . مكحلا ق هرذع هعم عطقني امي وأ 4 ةبيغلا ثبجچوب امي هريخ حصيو هردأ

٠ هنم قحلا ريغ لبةت الو ، كلذ ىف رظناف ، ملعا هللاو



_ ٢٤٤ 

 نهجوزي نآ هدعب نل زوجي له ص نامع ف هدقف حص ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ

 هتوم وأ رصملا نم هجورخ حصي ىتح كلذ زوجي ال هنا ليت دن : لان
 هنأل هزاوجب ليقو ، هدقغ ىف ىمسملا هلجأ ءاضقنال ىدنع اميف هب مكحي وأ

 ةيبصلا ىف قحليو دبال ىأرلا اذه ىلع نكل ، نوكي رصملا نم بئاغلا ةلزنمب
 ٠ كلذ ىف لوق ىلع ةميتيلا ةلزنمب كانه نوكت اهنأل س فالتخالا ىنعم

 ؟ همتي ملو عضوملا اذه ف جيوزتلا ضقن مدق اذاو : هل تلق

 ىلع و ؤ كلذ هرضي ال و م انن وهف هزيجب نم لوق ىنعم ىلعغ : لانق

 هنأكف لصألا ف زئاج ريغ هلوق ىلع هنأل س تباث وهغ هزيجي ال نم لوق

 ٠ هيغ ء ىشل دئا ز ريغ ٥هد ايتت ىلع هل اهبيأ ضقنو ئ مق ١ و ريغ ىنعمل ١ ق

 ؟ همنأغ هب ىضرو هدقف نم م دق اذاف & ه زيجي ال نم لوت ىلع و : هل تلق

 نآ هتابثا دارآ اذا ىغبنيغ متب ال ليقو ث كلانه متي هن ا ليق دق : لاق

 . كلذ دعب اهب جوزلا لخد نكي مل نا هرمأب دحجي

 ؟ كلذ ليق اهب لخد دق ناك نا و : هل تلق

3 هيلع ميرحتلا ىنعم اهقحلي نأ هبشيغ هزيجي ال نم لوق ىلعف : لاق



_ ٢٤٥ 

 ء همتب مل نا هداسفو ، لوخدلا دعب همنأ وه نا ىآر ىلع هزاوج جرخيو

 3 هزاوجل هيف امهيلع سأب الغ لاح ىلع هزيجي ال نم لوق ىلعو

 ٠ كلذ ىف رظنيو

 دعب هب مكحلا وآ هتوم ىلع اهنم ةداهسثلاب ةجحلا ماين عمو : هل تلق

 ؟ ال مآ لاح ىلع نمجوزب نآ هدعب نمل زوجبأ % هدخقغ لجأ ىذضقن ١ نأ

 ىف فالتخالا ىنعم اهقحلي امم اهناف ةميتيلا الا ىدنع جرخي اذكه : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 1 ىرأ اميف حصآ هزاوجو . كلذ

 ىف هدعب نم نهجيوزت ىلي ىذلا اذه اهجوز اذا غلابلاو : هل تلق
 ؟ عض وملا اذه

 . هجو لك نم لدعلا هجو ىلع عقو اذا زئاج وهغ : لاق

 زئاجلا هجو ىلع ناكو عضومل ااذه ق مدق وه ناغ : هل تلت

 ؟ همتب ملف وه ههرك ناو متيآ ث اهيخ هعوننو

 ٠ كلذ ريغ عضوم ااذه ق ىل نييب هنآ ملعآ الو س كلذك هنا ىدنع : لاق

 غلاب لك ىف زوجي نامع نم هجورخ حصي نأ دعب كلذكو : هل تلق

؟ ايح ناك ناو نهنم



 س ٢٤٦

 اذه ف ليق هنأ ملعن الو ، دجوي نيملسملا لوق ىف اذكه : لاق

 ٠ كلذ ريغب عضوملا

 ؟ ةميتيلا ةلزنمي

 اهنأ ةبيغلا ىف نيملسملا ضعب لوق ف جرخيو س اهيف ليق اذكه : لاق

 ىنعم اهجيوزت ف قحلي نأ نم امهيتلك ى دبالو ، ءاوس هريغو رصملا ىف

 ٠ كلذ ىلع ةميتبلا ةلزنمب اهري مل مهنم اضعب لعلو س فالتخالا

 ىف زوجي له ، ىح نامع نم عضوم ىف هنأ حص ن اف : هل تلق

 ؟ كلذ غلابلا

 ، نيملسملا مكح هلاني ال ثيح نوكي نأ الا زوجي ال هنا ليق دق : لاق

 نم ىضم ام ىلع ةيبصلا ىقبتو ث كلانه غلابلا ف زوجيف هيلع ردقي الو

 نكي مل اذا قرف الو ، نوكي رصملا ىف ةبيغلا ىنعمب هنأل ، كلذ ىف فالتخالا

 . امهيغ ىجري امك الا هيلا مكحلا غولب وآ هعوجر ىجري

 اهيغ ىلو ال هنأل ى هريغ اهجوزي الآ عضوملا اذه فق نسحتسأ ىنكل

 عنتميغ آرضاح ناك ول هنآ اهجيوزتب هيلع مكحي نم لاحب ىه رصت مل ام هب

 كلذ لبق هيلع اهل مزال ريغ هنأل ث هيف هل رذع ال ام عضوم ى اهنم بلطلا دعب

؟ جيوزتلاب هبلع اهل مكحي هتغلب اذا ىذلا دحلا امو : هل تلق



_ ٦٢٤٧ 

 اهقحلي نأ اهيلع ىشخي هكرت ىلعو ع هيف اهل ؤفك وه نمب جيوزتلا بلطتف

 ٠ كلذ ىنعمل اهسفن ىف وأ اهنيد ىف ررض

 & هيلع هب نهل مكحي نم دحب وهو ، جيوزتلا هنم نبلط اذاو : هل تلق

 نآ هدعب نل زوجيأ ث نامع ىف هنآ الا نهنع يلوتم ج رخو عنتماو ىبأف

 ؟ال مآ اذه ىلع نهجوزب

 ؤفك وه نمب نهجيوزت نم عانتمالا ىلع نهنع هيلوت حص اذاف : لاق

 . نهجوزي وآ نيملسملا لوق ف هدعب نمل زاج هل حصي رذع نم ال نهل

 نأ هدعم نمل رذع الي اهجيوزتن نم هعانتما ىلع غلابلا و : هل تلق

 ؟ كلذ مهيلا تبلط ول نآ هيف نيملسملا مكح هيلا لصي نامع ق ناك ولو 5 اهجوزي

 ىلا كلذ اهقح بلطت اهنأ مهضعب لون ىلع جرخيو ، ليق اذكه : لاق

 ؟ دلبلا ىف آرضاح ناك ولو اذه ىلع كلذك هيغ جرخيو : هل تلق

 لوقت ىلعو ي مهلوق نم هيغ جرخي هنآ ىدنع اميغ كلذك وه معن : لاق

 هذخايل مكاحلا ىلا اهرمآ ىقليف لدعلا مكح هلاني ثيح تناك اذاف : رخآ

٠ كلذ لعفي ىتح هسبحيغ عنتمي وأ ث اهل همزل دق ام اهيلا ىدؤب ىتح



 _ _ ٢٤٨

 ؟ كلذ لعفي ملف هنجس ف ىدامت وه ناغ : هل تلق

 ددمي نآ قيقحل هناو هفنأ مغرب اهجوزي نأ هدعب نمل ىنبجعيغ : لاق

 ق هقالط ١ رظنل ١ بجوأ ن ١ و 6 مهمكحو نيملسمل ١ رمأب هنواهتل هسبح ق هل

 هوركمب امهريغ وأ امهدحأ ىشغي نأ اغوخم نوكي نأ الا س سنب الغ لاح
 ٠ هرش نمؤب هسبح ف ع دوبغ

 نامع ىف جرخ هنكلو ، نهجيوزت نم عنتممب سيل ناك ناو : هل تلق
 جوزي نأ هجورخ لاح ىف هدعب نمل زوجي له 0 عجريسو 4 هجئاوح ضعبل

 ؟ نهنم غلاب لك

 ٠ كلذ هل زوجب ال هنا ليق دق : ل اق

 ٥هرصم ق ةبيغلا ىنعمب نوكي هنأ ه رفس نم اذه جرخي له و : هل تلت

 ؟ هجوب هيغ هل دتفلا وأ

 هبنتي هنأ ىل نبيب الو اذهب لانت نبملسملا نم ادحأ نأ ملعآ ال : لاتق

 ٠ كلذ ىنعم

 هرفس ق اه وبأو غلاب ىهو اهنذاب ىلولا اذه اهجوز ناغ : هل تلق

سيلو ، هيغ وه ىذلا دلبلا ىف ارضاح ناك وأ ، هرضم نم جراخ ريغ هنأ الا



_ ٢٤٩ 

 هضقن وآ همتأف مدق وه نا 1 دسساغ وأ امات نوكب له 6 اهجيوزت نم عننممب

 ؟ هدعب وأ لوخدلا ليت كلذ ناك

 وهغ لوخدلا لبق همتآ وه ناو زوجي ال هنا هيف ليق دق : لاق

 هنذاب هل ديدجت ريغ ىلع اهب لخد وه نا هيلع مرحتو ، لاح ىلع دساف

 ليقو ؛ ضقتنا همتي مل ناو زاج لوخدلا لبق همتآ نا : لينو س كلذ لبق

 همتي مل ناو لوخدلا دعب ناك ولو همنتأغ هب ىضر وه نا هزاوجب

 ٠ امهنيب قرف

 ددجي نأ ىأر ضعبو ، همتي مل وه ناو ي لاح ىلع همامتب ليقو

 اهب لخد دق ناك ناو > اهب لخدب مل دعب ناك نا ابابحتسا هنذاي حاكنلا

 لدعلا الا هنم لبقت ال مث ء هلك اذه ق .رظنلا ،ڵ هداسىغ ىلع مدقي مل

 . مالسلاو

 ىصوي نأ هل لعجو ث هتانب جيوزت ىف لجر ىلا ىصوأ لجر نعو

 ىف آاضيآ ىصوي نأ هيلا ىصوب ىذلل لعجي نأ هل لعجو ص نهجيوزت ف

 ؟ نهجيوزن

. جيوزتلاو لاملا ف زئاج اذه : لاق



_ ٢٥٠ 

 ؟ ةآرملا جوزتي له ىصرولا نعو : ةلأسم وبع

 ىضاقلا ناغ اوهرك ناو س آؤفك ناكو ث ةريشعلا نم رضح اذا معن : لاق

 ٠ جوزي

 : ةميدق ةروثنم نم ! ةلأسم ذه

 ةأرما ىلع اودقعي نأ اودارأ اذا ةعامجلا نأ تفرع ىذلا : باوجلا

 هل نم دلبلا ىف ناك ناو ث هب قثي نم مهيف ناكو ى ةعامج اوعمتجا جيوزت

 كانمقأ دمغ ليكولل نولوقيو 6 مهيآرب كلذ نوكيو ح هنرضحب كلذ ناك ةغرعم

 هيلع ناقفتي قادصب ث هب ىضرت نمب اهيآرب اهجوزت نالف تنب ةنالغل اليكو

 ٠ لبقيو

 سيلو ء آركب ةآرملا تناك اذا اذهو ء مهدحأ مالكلا ىلوي نأ زئاجو

 .٠ ىلو اهل

 زو جن هيقف مهيف سيلو ۔ حالص لهآ اوناك اذا ةعامجلاغ : تلق

 ؟ ال مآ كلاذل مهتدهاشمو مهتلاكو

 دالبلا ىف نكي مل اذا كلذ زاج ةلادع لهآو تاقث اوناك اذا : لاق

. ملعأ هلما و ، ملعلا لهآ نم دحأ



_ ٢٥١ 

 ةآرملا لكونو ملاع مهيفو ةسمخب لانتو س لوقلا ضعب ف ةردنع نم اوحن

 ٠ اعيمج مه رمأب جحوزبو 6 ةآرملا هتماقأ ىذلا ليكولا كلذ ةعامحلا مث

 كلام هعغر ام اذه ء هللا همحر هدنع رضاح انآو اذه لعف هنا من

 ٠ هديب بنكو ىنافضعلا رمع ني هللا ديع نبا

 ٠ عرشلا نابيب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هل لاق اذا كلمملا فو : ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم و

 ءاجو ، ىضمو هيلع ظفلو ك ةنالف ىتنباب هجوز نالف كءاج اذا : لجر
 اذه ىلع اودهشي نأ دوهسشلل زوجيأ ، هكلمي نأ كلمملا رمأ دارأو لجرلا

 ؟ ال مأ كلمملا لوقت نم الا ةأرملا بأ رمأب اوملعي مل مهو غ جيوزتلا

 هئاعدا ىف هلوت اولبقي نأ مهل زوجي ال لوتلا رثكأ ىف دوهشلا نا : لاق

 ء ةقث ناك اذا كلذ مهل زوجي لوقو س ةحصلاب الا اهيبآ نم ةلاكولا

 ةلاهجب مهل زوجي ال رمآ ىلع نومدقي مهنأ مهنم هل نيبت اذ! هل ىنبجعي الو

 هسفنب مهاعد ناو ى ةداهسثلا ىلا هسضفنب مهعدي مل ولو ، مهمتكي نأ مهنم

 ٠ دشأ وهف

 مل دوهشلا نآ هل نيبت اذا ء ةفصلا هذه ىلع جوزب نآ هل ىنبجعي الو

 ىلع اودهشي مل دوهشلا نأ هل نبيب نأ الا & فألا نم هتلاكو ةحصب ١ وملعب

٠ ملعأ هللاو % هيفن دقعلا ىلع اودهش امناو 6 جيوزتلا



_ ٢٥٢ 

 انناريج نم ةأرما ىف ناهبن ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم هه

 بستني اهتريسثع نم لجرو ث اهجوزي نآ ىبآ خآ اهلو ، جيوزتلا ىلا تجاتحا

 امهنأ الا ، امهبسخن انعم حصي نآ ريغ نم اهيلو هنا ىه لوتتتو س اهدج ىلا

 هرمأب اهجوزن نأ انعسي له ث امهل ركنم الو ريغم الو ، كلذ ىلع ارراقت

 ؟ اهرمأو

 حصي ىنح زوجي ال ليقو ٧ امهقدص ىلا متننآمطا اذا معن : لات

 ٠ نسيمخ نمه دع اج ريقفلا نم ملعأ هلل ١ و ؤ امهسسىن مكعم

 لكو دمغ اهيلو نأ تعدا ١ ذا ةآرم ١ نع ديعس وبآ لئسو : ةلاسم وبع

 ؟ اهنم كلذ لبقي له ص كلذب ليكولا رقأو ، اهجيوزت ف الجر

 % ةقث ريغ وآ ةقث تناك لاح ىلع كلذ زاجأ دق اضعب نا ىعم : لات

 : لاق نم لاقو ، ةقث ربغ وأ ةقث تناك لاح ىلع اهنم لبقي ال : لانق نم لانو

 ٠ ةنيبلاب الا اهنم لبقي مل ةقث ريغ تناك اذاو ى ةقث تناك اذا اهنم لبقي

 هنا ليق دق : لاق ناهبن ىبأ هيقفلا خيسثلا باوج نم : ةلاسم دهب

 & اهسفن جيوزت ىف اهيلو ىلع ةلاكولا نم هيعدت اميغ اهقدص ىلا هبلق نآمطا اذا

 مكاحلا اذهل زاج هرمأ كلمي نم لاحب ىهو ث اهلوق ىف ةبير هلخدت ملو
الا ، اهرمأ نع ءافكألا نم هتءاش نمب اهجوزي نأ مكحلا ال عساولا ى



 س ٢٥٣

 نم اجاوعد لوبق ىف امل لاح ىلع هزاوج ف فالتخالا نم جراخ ريغ هنأ

 . هيعدت ام اهل حصي مل ام ىأرلا ف منملاو ةزاجالا

 هيف هسخن ءىطخي نأ هل زجي مل لدعلا نم هآر لوقب لمع نمو
 ىآر ناو ث انيح هيلع لمعلا ف الو هب لوقلا ىف هفنعي نآ هريغل الو ، انيد

 ىلع داز ام عد ث هيلا ليمي نآ هرمآ ىناث همزلف لدعآ هفلاخ ام نأ دعب نم

 هل راوج ال امل هبوكر ىلع الا نيح ف زوجت ال اهناف ةءاربلا نم اذه

 ةءاربلا نأل س هبر ىلا بوتي نآ هريغ ف وأ هسفن ف هلعف نم ىلعو ، نيد ف

 . عامجا ىف مارح ىأرلا ىلع

 دق هنأ ريغ ى عازن نم هب امل ىأر عضوم هنأ هيبغ كش الام اذهو

 وأ املاع هزاوجب نوكي نأ نم هل دبالو ع الخاد جيوزتلا اذه ف راص

 ةهجلا ةذه نم الوأ رظنب نأ هلثم ىلع بجاولا قيرط نم هل ىغبنيخ ، الهاج

 اهناغ ةبوتلا لجعيف هلحب الو هميرحتب ةفرعم ىلع ال ناك امهم ث هلعخ ىف
 ٠ نيع ةفرط اهرخؤي الف نيحلا ق هل ةمزال

 فلاخغ ، هملعي نأ لبق نم هانأ دقف هلهجب هيف ءاج ام دحآ قفاو ناو

 هغرع دق امل امهيلع هراكنا ىف رظنيف هدعبو همرحغ ص هللا دنع ىهن ام ىلا

 هيف لخد نملو ث امهل عساولا نم هآرف ، هزاجأ نم ىأر ىلع ةحابالاب
نآ ىسعل هدهىشتسا نمل هنوك لاح ادهاش هرضح وآ ، هدقف ذئموي امهعم



 ۔_ ٢٥٤

 ن اك نأ دعي ؤ هد اسف مكح نم هبلع دا ز امي فيكغ . هل ىنعم ال هنآ رصي

 الدع هاري نكب مل ناو ص هدابنت ىلع حصي نأل زاجف ص هداقعنا نوك هدب ىلع

 % هل هزيجت ةلعل الا هيآر ف هل زاوج ال ام هريغل زاج املف ب ٥آر نمك

 ٠ العف ريغل ١ ق هاتآ دقف ال وق ٥ زجي مل ن ١ و

 نوكي نأو س قثوألاب اهرمأ ف ذخأي نأ جورفلاب قيلألا نم ناك دقل

 هجابم نيب ام قرف ىردي ام ىلع الا مدقي الغ هرومأ عيمج ف تيبثتملا

 هكرت ناف ث ىلوألا نم الدب ةرخآلا دارآ نمل ىلوألا وه هناغ \ هروجحمو

 لحف هيغ لخد امل ةباتتسالاف ، ةلفغ وأ ىمعلا ةلزم نم نوكي ام وآ ةلجعل

 زاج امو س هل سيل امل اكرات هيلع وأ هل ام ىلع نوكيخ هجولا علطي ىتح هب

 هب ام ىلع لزي مل ةنامألا نم اهثروي ام روهظل ةنانئمطالا قيرط نم عسوف

 ء اهلاح ىلع ىهف ث هزاوج ف كوكشلا نم ءىش هضراع ناو ى ةحابالا نم

 اذه لثم ىف عجريف ، اهعفري مكحل اموي اهعفدي ام اهئارو نم ىتأي نآ الا

 ٠ اهلاوزل ىأر نم هب ناك ام ىلا

 وأ هملع ىف هدي ىلع امهنيب ناك دق ةدقع ف جيوزتلا اذه نأ الا

 نم هرماخغ كشلا هل ضرع ناو ث هلدعل هزاجأ نم ىآر ىلع زاجف ، هلهج

 اذه نم قحلا ف بجوم الو 5 هدايق ىلع هب لحم ريغف هلطبو هتح ق هدعب
 نأ الضف ث همربأ ام ضقني نأ هريغل وأ هل ىنأف س هداسغفل هجولا

ىف كلذ حصي نأ زوجي نلو ، اعطق هلطاب حصي مل ام همزليخ هيلع نوكي



_ ٢٥٥ _ 

 ىآر نم اهيلو نود اهرمآ زاوجو ث اهلتع ةحص ف اهرمأ ىلع هتوبث ف غلابلا

 ٠ هورهظأف اهجيوزت ف هولانن ام ىلع بيثلا ق اصوصخ اعنم الو ةزاجا درب ال

 لخد امل عضوملا اذه ى امهيلع ضارتعالا نم دبالو ناك ناغ

 هنوزواجي الآ لوقلا ىف ىلا بجعألاف & امهرمأ ف كسثلا ضراع نم هب لحغ هيلع

 ةرم هديدجتب ىآرلا ةهبش نم هب ام عفرل دعب نكي مل نا لوخدلا نم عنملا

 هناغ همامت ىف لاح ىلع فلتخي نأ هماكحأ ىف زوجي الام ىلع ىرخأ

 . ىرحأ امهب

 هيلع زاج ام لاوزل ىضتقملا امهتدص ةلاكولا ىوعد ىف حصت نأ الا

 ء مزج هزاوجل داعي نآ ىلا امكح هتوبث ىف رقتفي ال ذئنيحف ث لاكشألا نم

 مل ناو ع اهلحو اهميرحت ىف ىأر نم هب ىه ام ىلع ىقبتغ ى اهبذك حصي وأ

 . نيرمألا دحأ اهيلع الو اهل حصي

 ىوعدلا هذه ىف لمتحا نا و هنآ ريغ ت ىندآ ةحابالا نم نوكت نآ ىسعف

 جرخم ال ذا ى اهلك ءارآلا كلت اهقحلت نآو دبالغ اهلطاب نكمب دنغ & اهقح

 رمأب اهاوعد ىف عطقتف ، اهيلع وآ اهل موقت ةجحل الا ث اهنم ءىش نع اهل
 هئانب ف ناك ناو ث ال وآ اهب الخ نأ دعب نم ىلولا همتأ ءاوس عفدي ال

نأ هل ىنأف ، امهل ءاضق هيلي نم ىلا هنع جرخ دقف هيدي ىلع امهنيب



 س ٢٥٦.

 ٠ لدعأ هئاضما لاح هرصبأ امب الا

 لكل سيلف هب مكحف هزاجآ نم لوقب المع هتبثأ هناف.ء لاح لك ىلعو

 ريختسيف هنم حيبتسي نأ الو ، هبحاصل هسيفن نم زيجيغ حيبي نأ امهنم

 ةموكحلا ىف هب ىرج ناو ت هب هذخأي نأ هل زوجي ال ام هزاجأ نم ىأرل

 ء لدعلا مكاح نم امهنيب ةموصخل عطقلا الا وه سيلغ لصفلا نوك

 نم ىأرلا وآ نيدلا ىف هب امل ةبجوم ةلزنمب امهل هزاوج ف الزني نأ الا

 لوقتب المع هلطبأ ولو ، لصألا ىف امهتح نم ىذلا وه منملاف الاو ، لحلا

 هذخأي نأ ىلا جتحي مل قارفلاب هيف امهنيب مكحو هدسغاف هزجي مل نم

 قحلا ىف هل ام متاو ريغ هنأك ىأرلا اذه ىلع هنأل ، قالطلاب هئارو نم

 ٠ عمف اد نم

 نأ مكحلا اذه ى هريغل الو هل سيلف ، هدقع ىذلا وه ناك ناو

 جوزلا نآ ملعي نآ الا مهللا ، هدضب هيف مكحي نأ الو ح هدرب هيلع ضرتعي
 ء اهمكح ىف هب موقت ةجحل هعم حصي وأ اهملعك ، ةلاكول اهاوعد ف ةنتداص اهنأ

 سيلغخ امهنيب قرغ ناو س رسلا ىف ةيجوزلا .نم هب ام ىلع نوكي نأل زوجيغ

 ال ام امهل حصي مل ام رمألا رهاظ ىف امهيلع هزاجاخ هيلا اعد اخ الا وه

٠ :رهجلا ىف هزاوج الا زوجي



٢٥٧ 

 اعنم هيف رثؤي نأ اعرش مكحلا ف الو عساولا ىف زجي مل حص ناو

 « هرصبآ نم دنع همدعك ه دوجو راص دق همدقن ف هنأ ىلع لد ام روهظل

 ٠ رظن حيحص ال و ريخ ال و ةيآ ق ده امش هل سيلف & ٥ء اقتي ز اج مآ هملعف

 5 اهقارفب هيلع ىضق نأ دعب اهقالطب هرمأب عىش ىأل ىردأ ال انأو ، الك

 اذه نأ همزلي ام ىلع هزبيجي نأ هل زاج مآ هيلع رصقيف هنم هيلطب املو

 ٠ هفسعت نم هادبأ ام ىلا هل ىلعادلا ةفلكت ىف بجعلا نمل

 هجولا ىرب ىتح & هفدهت نم ةمالسو ةحارو هعقوت ق ةعس هل ناك امأ

 ح هربغو ١ ذه ق مكحيف 6 هنافص ىلع هفصوب هلدب نل وأ هنا ذ نم هغرعيغ

 ٠ كلذ ىق رظنيف ّ قفوملا هللا و 6 ملسأ هنأل ىلب 6 ملعي امب لوقيو

 : عرشلا نابي بانك نمو : ةلأسم وبع

 ىلولا غلب املخ مولعم قادص ىلع اهجوزو الجر تلكو ةآرما نعو

 ة هنع عوجرلاو حاكنلا كلذ خسغ دارأ جوزلا نأو ، هاضمأو هزاجأ حاكنلا

 جيوزتلا اذه نع عجار انآو ، نوملسملا ههركي ئيست انلعف دق انك انا : لانو

 ؟ كلذ دارأ نا ةءارب هل لهف ، ىلولاو ، ةآرملا تهركو

 لبت اهب هلوخد ناك اهتادص اهطعيلو ث اهتقرافيلف اهب لخد دنت ناك ناف

 ، اهترافيلغ اهب لخد نكي مل ناك ناو ص ىلولا ىضر دعب وآ ث ىلولا اضر

( ٦ ج نئازخلا _ ١٧ م )



٢٥٨ 

 ىلولا هجوز حاكنلا مامن اوبحأ و ، اهب لخد نكي مل ناو ث اهل قادص الو

 نوكي نآ بحأو ي آدبأ ةعجر اهيلا هل سيلغ لخد ناك ناو ى اديدج ًاجيوزت

 ٠ اهب لخدي مل وآ اهب لخد قالطب اهايا هجارخا

 نبملسل ١ نم الجر تلكو ةأرما ف نايفس ىبأ نعو : ةلأسم وبع

 ؟ مامالا ىلا اهرمأ عغرت ملو ، اهجوزت ةبصع اهل سيلو اهجوزف ، اهرمأ

 سيلو اهجوزف نيملسملا نم الجر تلكو اذا اهنأ نايفس وبأ معزو

 ٠ زئاج كلذ نا ةبير هيغ

 لجرب اهجوزف ايبنجأ تلكو ةأرما ىف حبسمو مناه نع : ةلاسم ده

 ؟ آاضقتنم حاكنلا ىرت له ، جوزلا لخدو اهيلو ىأر الب ؤفك

 مل هنا : بوبحم نبا نع ناهب وبأ لاقو س اذه لية دق : ىراوحلا وبآ لاق

 نأو ، ىبنجأ لجرلاو اهجوزف الجر تلكو ةآرما نعو ة ةلأسم ةزب

 ؟ ىلولا ريغ مث ى اهب لخد جوزلا

 . امهنيب قارفلا ىلع ىوقأ امف ةأرملا تيضرو اؤفك جوزلا ناك اذا : لاق

؟ ريغف جوزلا لوخد لبنت ىلولا ملع ناغ : تلق



_ ٢٥٩٨٩ _ 

 ٠ كلملا امهل ىلولا ددجي _ ةخسن _ امهل حاكنلا ددجي : لات

 ةربعلا ضرع نم تلكو نامعب اهل ىلو ال ةأرما نعو : ةلأسم وهج

 ؟ اهب لخدو لجرب اهجوزف سانلا نم وأ

 اهب لخد ذا اماغ ث ىلا بحأ ناك ناطلسلا ىلا اهرمآ تعفر ول : لاق

 ٠ امهنيب قرفآ امف

 6 اهدلاو اهلكو ةأرما ق ةفيذح ىبآ نيب ءالعلا لاقو : ةلأسم وبع

 ؟ اهسفن جوزن نآ اهل زوجي اهدي ى اهرمأ لعجو

 ٠ اهجوزي هريغ لكوتلف الاو اهجوز ناغ ي اهليكو لكوت : لاق

 املغ س ءىش ىف هنم تسيل ةآرما كلم لجر ق بوبحم نب دمحم لانتو

 ؟ لوقلا امغ ىضمآ ال : جوزلا لاق ء جيوزتلا ىضمأ ىلولا غلب

 6 لطاب حاكنلاغ ىلولا مامتا ليق ضقن نا جوزلا نأ اندنع لوقلاف : لان

 . ءىشب سيل جوزلا ضقنو ي زئاج حاكنلاخ ىلولا مامت دعب هضقن ناو

 هسفن ج وزغ اهجيوزت ق الجر تلكو ةأرما نعو : ةلأسم وج

 ؟ كلذب اوملعي ملو نورضاح ءايلوآ اهلو زاجو ث اهب

 انب احمصأ لوق ىن اعم ق ملعآ الو كلذ زوجي الف رذع ربغ نم ن اك اذا : لات

٠ ًابيش وآ ركب ثن اك 6 ًاصيخ رن كل ذ ق



٢٦٠ 

 اهل ىلو ال و 6 ه4سسقفتي اهجيوزت ق ةآرما هتلكو نمو : ةلأسم وم

 % تبثي حاكنلا نآ عفر دنغ ، اهنوفرعي ال دوه ةرضحب اهب هسفن ج وزف

 ٠ ةلاكولا ةحصب الا كلذ ق هوقدصب نأ مهل نكب ملغ دوهشلا اماف \ هل زئاجو

 قرفي له ث جوزلا زاجف س لجرب ةمرح جوز لجر نعو : ةلاسم ده

 ؟ امهنيب

 ٠ ايبنجأ جوزملاو آرضاح ىلولا ناك اذا معن : لاق

 ّ ةآرماب الجر جوز اذا ىبنجألا نع رثؤملا ابأ تلأس : ةلأسم وج

 ؟ امهنيب قرفي له ح ةأرملاب جوزلا زاجو

 ، اهب زاج اذا قارفلا ىري نكي مل ىلع نب ىسوم نآ انل ركذ : لاق

 : لاتق آرباج نآ ديز نب رباج ىلا ثيدحلا عفري هنأ لباو نع انل ركذو

 عامتجالاو قارفلاغ ، دوهشلاو حوكنملاو حكانلا دلج ىبنجألا جوز اذا

 ٠ دح دلج ال ريزعت دلج دلجلا نا : لوقيو ث آدبأ

 قرغ ىلو نا ريغ نم تجوزت ةأرما امنا : رباج لانتو : ةلأسم ه

 لخدب مل ناخ ، لخدو اهب ىنب دق ناك اذا ك آدبأ لاح ىلع اعمتجي مل مث امهنيب

 هوجوز نأ تلح ث اهجوزتي نأ هل لحو 0 ءايلوألا ىلا كلذ در اهسمي ملو اهب

 لئسو ث كلذ كلمي ةليبقلا ةخسن لئاقلا ضرعف اهل ىلو ال ةدقع نم ناك امو

؟ كلذ لهج نمع



 س -. ٢٦١

 عجرب نأ ىرسي دقو . نلعملا حاكنلا دعي ما رح هنأ مع زب ام : لاق

 عسي هنآ سابع نبا معز دقو ةقرغ ريغ نم وأ ءايلوألا لاجرلا ةدقع ىلا هيف

 نوكتو ع ىلولا عم حاكنلاب ةعجارملا ىف نيتآرملاو لجرلا ةداهش عم كلذ لهج

 ١ ةصخر هيف رخآو 6 هيغ ةصخر ال ام اهنم هبنم لييس ىلع رومأل ٠

 ريغ ، تاهبسثلا نوهركيو س رومألا نم افص ام نوبحتسي ملعلا لهآو

 . اهيلع اهلهآ متسني الو ، امارح نوكي هنأ

 ؟ اهي لخدو اهيلو ريغ اهحكنأ ةآرما نعو : ةلأسم وبع

 : ديعس وبآ لاق \ رضاح بأ نوكي نأ الا امهنيب قرغي ال : ىلع وبآ لاق

 ٠ هريغ جيو زنف زجي مل رصمل ١ ق ن اك اذاف س رصمل ١ ق رض اح بآ

 امهنيب قرغي ال هنآ جوزلا لخدو 6 رضاح ىلو اهلو ىبنجأ اهجوز اذا ةأرملا نا

 ٠ هريغ وآ ىلولا مثأ

 اضرو ء نيدهاستو ىلوب الا حاكنلا زوجب ال هنأ ةنسلا ق ءاج دقو

 .٠ ىمسم قادص ةآرملا

 ىدنعف ي اذه ىق مهفالتخا الا انباحصآ نم ةلع كلذ ى ملعأ ال : لات

% دوهشلا و حوكنمل او حكانلا دلج ىلا بهذ دق هلعلو « امهنيب قرفي اضعب نآ



 س ٢٦٢

 ةقاطلاب كلذ ىف ناطلسلا دشيو 4 7 لخد دن ناك نا آدبأ عامتجا الو

 . مهناهت لاجرلا ءاسنلا نم روجفلا لهآ هلانت ال ىتح دهجلا و

 بهذي آضعب لعلو س قرفي الو هركيو قارفلا نع نبجي اضعب لعلو

 & ةهبستلا لوخو ث ءايلوألا توافتو ء ةآرملا اضرو : لوخدلا ىنعمل هب سأب ال

 ىلع انباحصأ نم حاكنلا اذه تبثأ آدحأ نآ مقي الغ لوخدلا لبت امآو

 عنتما ناغ ى ةأرملا تيضر نا هجوزي نأ ىدنع ىلولا رمؤي هب س رظنلا نسح

 . اهل ايلو نوكي نم وآ ع ماكحلاو هب نوملسلا اهجوزي كلذ نيحف ىلولا

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 نم جوزي نأ هل زياج ىلولا نا لوق : ناديبع نبا ى ةلأسم ه

 هل زوجي ال هنا لوقو ث مامالا نذاب نكي ملو ث ءاسنلا نم هل ىلو ال

 نذأتسي نأ ىنبجعيو ٠ مامالا نذاب الا ءاسنلا نم هل ىلو ال نم جوزي نأ

 . ءاسنلا نم هل ىلو ال نم جيوزت ف مامالا

 ناطلسلا رمأب هل ىلو ال نم جيوزت ىفو ، هريغ نمو : ةلاسم ه

 ؟ هنم زوجب ام مهنم زوجيو هماتم هلامع موقي له ء آرئاج وآ »« ال داع ناك

 ء ىحبصلاو سيمخ نب رصان : نيخيسشثلا نع كلذ عيمج زئاج : لاق

٠ ملعأ هللاو ، فالتخا كلذ ىف دمحم نب هللا دبع خيشلا نعو



٢٦٣ 

 ىتلا ةآرملا نذآنسب نآ ىلاولا مزلب له : ناديبع نبا : ةلأسضه وج

 ؟ اهجوزب

 ٠ ملعأ هللاو أ كلذ همزلب ال : لانت

 نولي نيذلا ةعامجلا فيكو ث انباحصأ راثآ ىناعم نمو : ةلأسم به

 5 ضاق الو ماما رصملا ىف نكب ملو 5 ىلو اهل نكب مل اذا ى ةآرملل جيوزتلا

 ؟ هب لاق نم لوق ىلع روج ناطلس الو

 ث دلبلا هابج نمغ الاو ب تاقث ؟بهت ناغ 0 آدعاصف نينثالا نم لوق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 زوجب له 6 هترضحب اهجيوزت ق هريغ لكو ١ ذا ةآرم ١ ىلوو : هل تلق

 ؟ دوهشلا دحأ وه نوكي نأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 زئاج معن : لان

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وه

 جيوزتلا تبثي له ، اهاضرب ىلو اهلو ىبنجأ ةأرملا جوز اذاغ : هل تلق

 ؟ زاوجلا دعبو جاوزلا لبق

 ميل اذا كلذ توبث انباحصأ لوت فق ىل نيبي الف زاوجلا لبق امآ : لاق

مل اذا فالتخاب كلذ ف ليق دق هنأ بسحأف زاوجلا دعب امآو ث ىلولا متي



_ ٢٦٤ 

 كلذ ىف ددحتي ضعبو ث قرفيو كلذ زيجي ال اضعب نآ ىعمغ & ىلولا متي

 , ٠ كلذ هركي اضعبو س قرفي الو

 ٠ بألا نود ىلولا و جوزلا زاج اذا كلذب سأب ال دجوي دت هنأ وجرأو

 ؟ فالتخالا هقحلي نأ كدنع له ث بأ ناك ناخ : هل تلق
 ٠ كلذ فرعأ الخ انباحصأ لوق ف امأ : لات

 انه اه قحلا ناك امناو س ءايلوألا نم هريغو بألا نيب قرفلا امغ : تلق

 ؟ يلل ال ةأرملل

 ٠ ةمهنلاب ىلوآ نحنو ةمامالاب ىلوأ مهبو كلذب ملعأ هللاف ء مهنع

 ؟ ءايلوألا نم هريغو بألا نيب قرفلا ىف كدنع كلذ ف ةلعلا امف : هل تلت

 نأ ىعمو ث هولاتن ام الا ةلعب مهلوق نم ترف كلذ ف فرعأ ملخ : لاق
 ء وجرأ اميغ ةمألا عامجا ق دحأ همدغب ال بألا ناك اذا كلذ ق ةلعلا

 مهل نكي مل هريغ ءايلوألا نم اهل ناك ولو ، هتنبا جيوزتب سانلا ىلوآ هناو

 ٠ هلع مادقا

 الآ ىرحآو ىلوأ وهو 0 هيلع ما دنا ىلولل سيل نأ ١ ذه تيث ١ ذاغ

مهل تباث هلعل هنود ءايلوألا رئاس ناو ث هيلع لخدم ىبنجالل نوكي



_ ٢٦٥ 

 هل ام ءايلوألا رئاسل سيل نأو ع ءايلوألا رئاس نيبو هيبأ نيب قرغ هنأ ةلعلل

 ٠ هدعبي الو هعم

 لخد اذا اهعم ماقملاب اسأي ىرب ال نم لوق ىف ةلعلا امغ : هل تلق

 ؟ ىلولا دنع جيوزتلا ف لبق نم ىبنجألا جيوزتب ج وزلا

 ٠ ةنيبم مهلوق نم ةلع كلذ ىف فرعأ الغ : لاق

 ؟ هيغ ةلعلا ىف تنأ كدنع جرخي امف : هل تلق

 لبقت نآ ىرأ تلصح اذا رومألا زئاج ليق دق هنأ ىعم جرخي : لان

 ٠ ةيفاعلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهيلو رمآ ريغب ةآرما جوزت نميف : ىديعسوبلا انهم : ةلاسم ده

 ؟ ال مآ لوخدلا دعب ىلولا همنآ اذا جيوزتلا اذه زوجب له ء اهب لخدو

 اذا جيوزتلا مامنن ق ةصخرلا نم مدعي ال هنأ ىدنع اميغ : باوجلا

 هري ملو ، كلذ ىف ددسث نيملسملا ضعب لعلو س لوخدلا دعب ىلولا همتأ

 مزحآو ىلوأ جورفلا رمأ ف ةقيثولاو طاينحالاب ذخألاو ، احيحص ًاجيوزنت

٠ ملعأ هللاو 6 ملسأو قثو و



 س ٢٦٦

 ، كلذ ريغ و ىلولا ءاج مث ىلولا ريغ جوز اذا امأ هريغ نمو : ةلأسم ده

 ضقن ىلولا ىآر الب ىبنجأ جوز اذا : لاق نم مهنم ، فالتخا كلذ ىفغ

 وهو حاكنلا من جوزلا زاج اذا : لاتت نم مهنمو ؤ جوزلا زاج ولو ت حاكنلا

 زاج ولو ، حاكنلا ضقن ريغو بأ ناك ناغ ، بآ نوكي نآ الا ، لوقلا رثكأ

 ه ملعأ هللاو ى ةيضار ةآرملاو جوزلا

 لخدو ىلو ريغب اغلاب ةآرما ج وزت نميغو : ناديبع نبا : ةلاسم ه

 ؟ ةيناث اهجوزتي نأ هل له 5 اهلطخغ زوجي ال امهل ليق مث & اهب
 ح قالطلاب ماكحلا نم دحآ 7 مكحي ملو ًاغلام تناك نا : لاق

 لوخدلا نم ريخ ةهبسثلا نم جورخلاو س اعطق هبلع اهميرحتب لوقآ الغ

 ٠ ملعأ هللاو 6 اهي

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ه

 له ض بألا ريغ مث ، ىح اهوبأو هنبا هتنبا جوز لجر نع هتلأسو

 ؟ جيوزتلا تبثي

 ٠ ال : ل اق

 ؟ جوزتي فيك ٤ ج وزغي نأ دا رآ ١ ذا سرخألا نعو : ةلأسم وبع

 سرخألا رارقا زوجي الو ، هيلا راشي لقعي سرخأ ناك اذا : لاق

٠ { اميال ا و ٥ ر اهال اي



_ ٢٦٧ 

 نع هناسل مجتعا لجر ف ىحبصلا خيشلا باوج فو : ةلاسم ده

 مهغي ال ءىشب ملكتي نأ دارأ اذا راصو ث احيصخ ناك ام دعب مالكلاب قطنلا

 هجوزي نأ لجر هنم دارأو ، غلاب وأ ةيبص ةنبا هلو ع ءاميالاب الا هنم

 ح هريغ لجر دارأ مث ى ءاميالا ةراسناب كلذ هنم فرعو ضري ملف هتنباب

 ةراسشاب هرمآ زوجيآ ے لجرلا كلذب ةنبالا تيضرو س هجوزي نآ ىضرخ

 ؟ ال مأ ةنبالا اضر عم ءاميالا

 هرمآ زاج هب اضرلا اهيبأ نم مهغو س دحأب ةغلابملا تيضر اذا : لاق

 مكحلا اوبلط ناو ى هب ىضرت نمب الا جوزت الو ي آعيمج مهسوو 4 اهجوزي نمل

 نا آضيأ وبه رمأو ، اهجيوزت ىف هل سانلا برقأ نم مكاحلا رمأ كلذ ىف

 لوألاو ى مكحلا ىف اذه ء مكاحلا و ىلولا نم رمألا نوكي ىتح كلذ هنم فرع

 . ملعأ هللاو \ عساو نيينعملا لكو غ زئاجلا ىف

 جوزت اذا مجعألا ق و : ىرفاغملا نانس ني فلخ خيس ذلا : ةلأسم دهج

 % اهي لخدو مجعألا هيخأل ةجوز اهلبقت و ةأرما هريغ أ خأ نم هيلو هل

 ؟ مكحلا فيك 0 اهقالط هيلو وه دا رأو 6 قالطلا تدا رأ مث

 قالط الغ هنم فورعملا و ئ ءاميالاب وه اهلبتو هيلو هل ج وزن اذا : لاق

 مكاحلا ىلا تبلطو ث ءايستألا عميج نم ةيجوزلا قوقح اهل حصي نآ الا اهل

٠ كلذ اهلخ اهتالطب هيلو رمأي نآ



_ ٢٦٨ 

 اذا مجعألا نا لوقو ، كلذ هنم تبلط اذا مكاحلا اهقلط ث ىبأ ناغ

 اتوص ءاميالا عم جرخآو س كلذب أموأف ءاميالاب قالطلا هنم نومهفي اوناك

 ٠ كلذ زئاجف ح ءاميالا نيعب

 ث لجآلا اهتتادص اهل بتكي نأ مجعألا ىلو ىلع تجتحا اذاو : تلق

 ؟ هيلع مكحي له

 قادصلا ةفرعمو 0 مكاحلا روضحب جيوزتلا نوكي نأ ىغبني : لاق

 اضرب مجعألا ىلع مجعألا لام ف اهتتادص ىلولا بتكيف ، هروضجب
 ٠ جيوزتلا دنع ءاميالاب مجعألا

 هيلو ىلاو ى مجعألا اهجوز نم ةقفنلاو ةوسكلا تدارأ اذاو : تلق

 ؟ اهوسكيو ء اهيلع قفني نآ

 مايقلاب هيلو رمؤيغ لام مجعالل ناك ناف س كلذ ىلع ىلولا ربجي : لاق

 اهيلع قفني ادحأ رمأب نأ مكاحل ١ ىلا بلطتغ ىبأ ناغ ء هلام نم اهتتوقحبي

 ٠ ملعأ هللاو 6 هلام نم اهتوقحب موغيو 6 اهوسكيو

 ىف جوزت اذا هوتعملا امأو : هللا همحر ديعس وبآ لان : ةلاسم ه

% هريغ وآ ، هباحصأ دعب كلذ ممت كلذ تيثي مل لخدو ، هلع ناصقن لاح



_ ٢٦٩ _ 

 هيلو جيوزت ف ليق دق هنأ الا ء آدبأ هل لحت الو ءطولا كلذب هبلع مرحيو

 ؟ فالتخالاب هيلع جيوزتلا لبق اذا

 ىلع هنأ ىعمو ي ضعب كلذ د سفأو ي كلذ ةزاجاب انباحصأ ضعب لانتغ

 & هوتعملا لام ف هطرو ى قادصلاب جيوزتلا ىلولا لبق اذا كلذ زيجي نم لوق

 ٠ ى دنع طرش امك كاذ تيبثب

 قادصلا تبث ، هوتعملا لام ف هنأ جيوزتلل هلوبق دنع طرتشي مل ناو

 هلام ف ءىشب هوتعملا ىلع مجري الو قادصلا نمضو س جيوزتلا لبق نم ىلع

 هنم لقعي ناك اذا هجيوزت ىف فلتخي هلعلغ مجعألا امأو ، قادصلا نم

 . ءاميالاب

 اذا ةهوتعمل ١ ةآرم ١ نع هللا همحر دبعس وبأ لئسو : ةلأسم وج

 زوجي له ء ءاهفسلا نع اهب جوزلا مزال اهل حلصأ جيوزتلا نآ اجر

 ؟ ج وزت نأ

 ىصولاو ص هيلو هيلع جوزتي نونجملا نا : لوقي نم لوت نع هلعل : لاق

 ٠ ىنعملا ١ ذهل اهجوزي نأ ةهوتعملا هذه ىلول روجب مهل حلصأ كلذ ناك اذا

 ؟ كلذ فيك مأ ، ىلولا هب ىخر نم ىلع قادصلا نوكيف : ليق

 قادصلا نوكي ىدنع اذكف 4 اهيلع ج وزني هنأ تمث اذا هنا ىعم : لاق

٠ هلوق ىنعم ىلع هداهتجا ىف ىضر ام ىلع



_ ٢٧٠ 

 ؟ جوزي نأ هل زوجي له 6 مجعألا نعو : ةلأسم وبع

 6 حاكنلا ةدنع ىلو 6 هيلو هيلع ج وزني : لوقب هللا ديع وبأ ناك : لات

 . زئاج وهف هتيضر اذاف س قالط هل سيل نأ ةآرملا زيجتو

 لاخ نم لاقو 6 لاح ىلع هجيوزت روجب ال : لاتق نم لاقف 6 ىدنع اميغ

 ٠ كلذ هينب امو ء ارلا و ع ويبلا لثم كلذ هنم لتع اذا ءاميالاب زوجي

 جيوزتلا لبقيو هيلو هلعلا هل ج وزني نأ الا زوجي ال : لاق نم لانو

 ٠ كلذ زوجي الغ الاو 6 هيلع

 ٠ ىلو اهل نكي مل اذا ءامجعلا ف تركذو : ةلاسم وه

 ؟اهوجو زي نأ نيملسملل زوجي له : تلت

 : لاق نم لاقف ث ءامجعلا رمأ ىف فالتخالا ءاج دقف تفصو ام ىلعف

 دمحم هللا دبع ىبأ نع كلذ دجويو ث لاح ىلع ءامجعلا جيوزت زوجي ال

 اهار نم فرع امب اهجيوزت زوجي : لان نم لاقو ، هللا همحر بوبحم نبا

 نود اهعيب زاج امك ث اهئابآ نم كلذ نومهفي نيذلا اهنع لعفي امب كلذ ى
 ٠ اهلام نم لوضصخنا

ناخ ى اهل اهئايلوأ رظنب الا اهئاميا نم كلذ زوجي ال : لات نم لاقو



_ ٢٧١ 

 مايقلا مهل زوجي امك س كلذ ىلع اهجوز اهعفني اممو اهحالص نم كلذ اوآر

 . جيوزتلا موزلو جيوزتلاب ىه اهاضر رمأ فالتخالا ف هلك اذه امناو

 ء طسقلاب كلذ ىف مهو هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا دعب نوملسملاو اهل

 نمم اوناكو ، كلذ ىق اودهتجا اذا قحلا ةباصال هللا مهتغوب نأ وجرأو

 دهجلاب ةروشملا مهل هللا لعج اميغ اوأر ائيسثو داهتجالا مهل هللا لعج

 ٠ قحلا ةباصال

 مها رف انك : ىراوحلا نب لضفلا لانت س ريشب لاتق : ةلأسم و

 ٠ كلذ نوركني نيملسملا رن ملو س ءاسنلاو لاجرلا نم مجعألا نوجوزي

 ؟ وه اهتوكس ءامجعلا اضرو : ريسثبل تلق

 ٠ معن : لات

 ۔ هيلع زوجي ال لقعي ال ىذلا ناركسلا جيوزتو : ةلأسم هج

 رثكأ قحتست الو حاكنلا زاج اهب لخد ناف ع اهب لخدي نأ لبق هنع خسفنيو
 5 ىحصت ىتح ءىشب اهاضر سيلف ةناركسىلا ةآرملا امآو ى اهئاسن تاتدص نم

 نآ دعب نم تيضر نوكت نأ الا جوزلا اهب زاج ولو س ضقتنم حاكنلاو

؟ اهم زاج مث تنافأ



 س ٢٧٢

 ، هيلع تدسف ةناركس ىهو اهب زاج ناو : هللا همحر ديعس وبأ لان

 ٠ زوجي ال ةناركسلا اضر نأل ، اهلثم قادص اهقادص اهل ناك ولو

 هسفن ىلع ناركسلا جوزت اذاو : ءايضلا باتك نمو: ةلاسم هه

 جيوزت ىف جتحا نمو ث كلذ زجي مل ىلو ىلع جوزت ناو ، هجيوزت زجي مل

 هنا ليق دقف ث اناركس ناك اهيلو ناو ، ةجيدخب ملسو هيلع ىلص ىبنلا

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ تمتأ دق ميرك ؤفك هناخ لاق عنص امب ربخأو احص امل

 تعجر اهقادص ىلع اهداز ناف س زئاج ضيرملا جيوزتو : ةلاسم ه

 ناو ث قادصلا فصن اهلغن زاوجلا لبق اهقلط ناو ث اهئاسن تاقدص ىلا

 ٠ هنم ثاريملا اهل ناك تام

 ٠ هنرتو اهثري هناف ةضيرم ةأرما جوزت نمو : ةلاسىم وهب

 3 مالك الو عامج ىلع ردقي الو ى جلافلا هباصأ لجر نعو : ةلأسم "

 هل هللا لعجي ىتح رظنيو هلام نم ىسكتو هلام نم اهيلع قفني هتأرما نأ

 هرك ناف ء ةأرملا قلطي نأ هيلو رمأ ةقفن الو ةوسك اهل نكي مل ناخ ع اجرف
 . نوملسلا قلط

 وهو اهجوزتي ةأرما بلط لجر ف ىسومو حبسم ىور : ةلأسم ده

 هلك كلام ىنيطعت ىنح كب ج وزتآ ال تلاقغ \ لخن لهآ نم وهو ضيرم

 ديعس نأ حبسم معزف ، ةثرولا اهمصاخف ث هلك هلام اهزجنآو اهجوزتف

٠ ةثرولا ىلع ىقابلا درو ، اهئاسن تاقادص لثم اهاطعأ



_ ٢٧٣ 

 ؟ ضيرم وهو جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم .

 ىطعي امو ذخأي ام ملعيو ء ةالصلا ظفحي هلقع هعم ناك اذا : لانت

 اهل سيلغ اهئاسن قادص ىلع اهداز نا هللا دبع وبآ لاق ، هجيوزت زاج

 ٠ اهئاسىن تاقدص طسوأك الا

 ندب ديعس نم دمحم دردعسس وبآ ريبكل ١ ملاعل ١ خيشلا لانت : ةلآسم وج

 . فالتخاب ىبصلا جيوزت ف ليق دمت س هللا همحر ىمدكلا ديعس نب دمحم

 فوقوم هنا : لاق نم لاقو ، لطاب هناو لاح ىلع تبثي ال هنا : لان نم لاقف

 ٠ هيلع تبثي مل خسف ناو ح حاكنلا مت متأ نا هغولب ىلا

 زوجي نممو هلقعب نم ةلزنمي ناكو ئ هلتع ا ذا تباث هنا : لاق نم لانو

 ٠ ليق اميف هجيوزت

 ؟ اقهارم نكي مل ولو : هل تلق

 ء ىدنع ىبصلا مكح فالخ همكح قهارملا نأل ، ىدنع اذكه : لاق

 ٠ غلابلا ةلزنم قهارملا اولزنأ مهنأل

 ليلقلا فرع اذا هجيوزت زوجي هنا : لوقي نم لوق ىلعغ : تلق

 ىلا هدح ىف رظني الو هلو جيوزتلا هيلع زيجي صقني امو ديزي امو ، ريثكلاو

 ؟ رابشألا نم ءىش لوط غلبي نآ
( ٦ ج نئا رخلا _ ١٨ م (



٢٧٤ 

 اذ هجيوزت زوجي هنا لوقي نم لوق ىلعف س كلذك هنا ىعم : لاق

 ، كلذ لوقب نم لوقت ىف ةسمخ وأ رابأ ةتس ىلا لوطلا نم راصو لقع

 ؟ ىبصلا ىلع جيوزتلا تبثي نم لوق ف هلو جيوزتلا هيلع تبثي له

 ٠ كل تفصو ام ىلع هتبثأ نم لوق ىلع هيلع تبثي هنا ىعم : لات

 ۔ هلامست نم هنيمي فرع اذا هنا : لوقي نم لوق ىلعغ : هل تلت

 فرع اذا هنآ ىري نم لوق ف فالتخالا ىلع كلذ ذخآ ء ضرألا نم ءامسلاو

 اذه ىلع جيوزتلا هيلع تبثي له س ضرألا نم ءامسلاو ث هلامش نم هنيمي

 ؟ ىبصلا ىلع جيوزتلا تبثأ نم لوت ف

 ة هسفنل هلعف اذهو س هريغل هلعف كلذ نأل ، اذه ىعم سيل : لاق

 عقي اميف هيلع هزرضو هل كلذ عفن فرعي ىتح عمقي ال ىدنع هسفنل هلعفو

 ٠ هرمآ ف لودعلا نم رظنلا

 لوقلاو ى جيوزتلا ىف ىبصلا ةلزنمب ىه ةيبصلا كلذكو : هل تلق

 ٠ ليق هنا ىدنع ام ىنعم ىلع ىدنع اذكه : لاق

 تبثي ال امهو ةيبصلاو ىبصلا ىلع جيوزتلا تبثأ نم ةلع امغ : هل تلق

 ؟ كدنع ماكحألا و دودحلا امهيلع

امهيلع تباث امه ذاو ك امهل حلاصملا مقوم عقي وه ذا هنا ىعم : لانت



. ٢٧٥ 

 دنع هالقعو ث مئاق هب امهل مات وأ ، كلذب ماق اذا امهرمأ نم حلاصملا امهلو

 عقوم عقو اذا حلاصملا مظعأ نم ىعم جيوزتلا كلذكو ع كلذب امهل مئاقلا مدع

 ٠ حلاصملا

 ء غولبلا ىلا فوقوم هنا : لانت نم لوق ف ةلعلا نم كدنع امغ : هل تلق

 ؟ غولبلا ىلا تبثي ال هنا لاق نمو

 اهفرعأ ال ، اهظفحأ ةلع ىعم تلق ام الو س ةلع هلك كلذل ىعم سيل : لان

 ىلا اوبهذ امنا نيرخآلا ىأرلا باحصأ نم نأ ىعمو & ىنعملا زاجم ىلع الا

 ىف ماكحألا هيلع تلخد ىبصلا ىلع هوتبثأ اذا هنأل \ آضيآ حلاملا

 ٠ هل امل فالتا كلذ ناكو ، ةوسكلاو قادصلا

 هعفن ىجري ام فرصب س هيلع ررضلا لاخدا اونمأي مل هنع هوللحبآ اذاو

 هعدب ال نألا فراصلا هنع هغفرصو ، هل رظنلا ىف داهتجا هغولب ىلا هوفتوأف

 فرصي هرهظ ءارو نم مانتو ، هسغنو هلام عيضيو ، هرمأ عيضيو ث هلام فلتب

 نم هسفن ىف رارضالو هنيد ىق آآتنع رظنلا ق هيلع فخي مل اذا هنع هلك كلذ

 ناو ث جوزت ءاش نا هغولب دنع هسفنب ىلوأ وه ناكو ، ءاسنلا رمأ

 دنع هرظن دهتجي مهنم لكف ث ماتيألل ماوقملا مه نوملسملاو ، كرت ءاش

 . مئانت وأ ملاع وآ مكاح نم هتيلب لوزن

لجرلا مزلي ام عيمجو ةقفنلاو ةوسكلاب هتجوزل هبلع مكحيغ : هل تلق



_ ٢٧٦ 

 ؟ حاكنلا تبثيآ ، لوقي نم لوق ىلع هشارف ىلعو « هعم تناك اذا هتجوزل

 هلك اذه ىف رظني الو \ ةحلصم كلذ ناك اذا كلذك هنا ىعم : لاق

 حالصالاب نيملسملا بطاخ ىلاعتو كرابت هللا نأل ء حالص كلذ ى هل رظنب الا

 ردقي امعو ع كلذ نم ليق امع لوئسض مهنم لكو ع طسقلاب مايقلا و ع ىماتيلا ف

 5 داقنعا وأ لعف وآ لوق نم هيلع هللا بجوأ ام بسح ىلع كلذ نم هيلع

 ٠ ىلاعت هللا قدص

 ىلع هدنع ةنونيكلاو هل ةرشاعملاب ىبصلا ةجوز ىلع مكحي لهغ : تلق

 ؟ هغولب ىلا هلزتعت نآ تبلط ولو س ىبصلا حاكن تيثأ نم لوق

 هلام نم اهيلع قفنأغ حاكنلا تبث اذا هنأ ىعمو ث ملعأ هللا : لاق

 كلذ نأ ىدنع جرخيف رظنلا ق هل تشد ثب ىنعمل كلذ بلطو غلابلا لثم تيسكو

 ٠ كلذ لوقي نم لوق ىلع اهيلع تباث

 متأ غلب املغ ، هئابص ىف ضيح ف وأ ربدلا ف اهئطو ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع اهبلغ وأ هتنكمآ تناك ، هعم ماقملا اهعسي له ث جيوزتلا

 ٠ ملعأ هللا : ل ات

 ةيبصلا جيوزت ق نبملسل ١ نع رثألا ق تدجوو : ةلآسم وبع.

؟ افالتخا



_ ٢٧٧ 

 ىلا اغوقرم جيوزتلا نوكي مهضعب لاقو ع زوجي ال : مهضعب لاق
 لوسر ةنس نم ةجح لوق لكلو ، حاكنلا ضقتنا الاو تيضر ناغ ع اهغولب

 زاج ناغ ص ةميتيلا جيوزت ف ديدشت اندجو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيملسملا لوقت رثكاغ غولبلا دعب ةآرملا ريغت ملو ىناعملا هذه دحآ ىلع جوزلا

 . ضقتنم وهف غولبلا دعب حاكنلا تريغ ناف س تباث جيوزتلا نأ

 عقو اذا امهنيب ةعجرلا زجي ملو جوزلا ىلع اهميرحتب : مهضعب لاتو
 ، ديدج جيوزتب ةعجرلا اهل نا رثكألا وه و مهضعب لاقو س غ ولبلا لبت ءطولا

 اباب قلغأو ارتس اهيلع ىخرأو ث هتيب ىلا اهلتنو ةيبصلا لجرلا جوزت اذاو
 هيلع نا انباحصأ راثآ نم اندجو ام رثكأ ف اندجو ام رثكأف ع ءطولا ركنأ مث
 ٠ هب هبلع موكحمو 0 قادصلا

 جوزلا ىلع ءطولا تعدا اذا ةيبصلا ق ديعس ىبأ خيشلا نع اندجوو

 دعي الا اهلوق ليقي ال مهضعب لاق ح افالتخا كلذ وه ركنأو ، ةولخملا دعب

 لوقلا رئكآ هلعلو ء ةولخلا تحص اذا هيلع كلذ لبقي : مهضعب لانتو 6 اهغولب

 ٠ ةدابع اهي هللا ديعت ىتلا ةرهاظلا ماكحألا قف اذه

 اهجرغ سمل الو ، اهب زاج جوزلا نكي مل اذا هللا نيبو امهنيب اميف امآو

{ اهقتادص ذخأت نأ ىه اهعسي الو هيلع اهل قادص الف س هجرفب الو هديب



 س ٢٧٨

 لهأ نع هانظفحو ء رنألا نم ىل ناب ١ ذهب ملعأ هللاو % هب اهل مكح ولو

 ٠ هلللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفأو ام الا هنع ا ولأآسغ رصبلا

 ةلأسملا تدجو ىنآ ريغ ح خيشلا ركذ ام ىلع فالنخالا تدجو دننو لاق

 . ملعآ هللاو س اهظفلب اهعفر تدرأف أ اهنيعب

 اندرآ : لاق : هللا دبع نب حبسم نع ةبتع نب حاضولا : ةلأسم وج

 : لاقف نامثع نب ناميلس انلاسف : لاق بيبح نب ناميلس تنب جوزن نأ

 ؟ ةيراجلا ىف نامثع نب ناميلس نع مكحلا نب ناميلس ركذف ص اهيبدث كرحتت دتت

 ديز نب رباج ناكو ، اهحاكن زاج اهبارتآ غلب وأ اهيدث كرحت اذا : لاق

 نا : لاق نم لاتو ، اورمأتسيو اوغليب ىتح ًئبسث راغصلا جيوزن ىري ال

 ٠ ةسدسلملا : ىسوم لانتو ريعبلا ةرعب لثم اهيدث ناك اذا حكنت ةيراجلا

 . عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 ةيبصلا فقو : هللا همحر مشاه نب دوعسم خيسلا نع : ةلأسم ده

 لبقيأ ؤ نالف ىجوز نم جيوزتلا تريغ وآ تضح وأ تغلب دنق ىنا تلاق اذا

 ؟ال مآ اهالوت

 ّ غولبلاب ترقأو غولبلا تامالع اهيف ةيبصلا هذه نكت نا : لاق

 اهيغ ناك اذا اهيلع تباث غولبلاب اهرارتاخ ث اهيغ كشب ملو بلقلا بتري ملو
؟ ال مآ اهلوق ىلا بلقلا نأمطا و { غولبلا تامالع



_ ٢٧٩ 

 ىلع جيوزتلا تتبثأ دقف ، نالخ ىجوز نم تريغ تلق اذا امآو : لاق

 ليللا ف كلذو ث جيوزتلا كنم تريغو تغلب دتن اهجوزل تلانت ناو ث اهسفن

 : تلاق امل اهنأل ، هيلع تمرح هل تلاق ام حصو ء اهل ابذكم اهعماجو اهبذكف

 دمعلا ىلع ضيحلا ف ءطولا ىناثلاو حاكنلا خسفنا دقغ جيوزتلا كنم تريغ

 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع هب مرحت

 : برش رشلا ن _- ايب بانك نمو: ةلأسم وبع

 ريغت مل ١ ذا : مهضعب لاقف ؟ تفغلم مث تحوز اذا ةيبصلا ق اوفلتخا و

 ؟ موي لوآ ىف

 نم تغلب اذا وجرأ امبف ةيبصلا غولب ىف ليق ام ىصقأ نا : باوجلا

 اذاو ، ضحت مل وأ تضاح ع غولبلاب اهيلع موكحمغ ةنس ةرثع ىنامت نسلا

 ةرشاعم تيقبو ةيجوزلل رييغت اهنم حصي ملو ع ةدودحملا نينسلا كلنآ تغلب

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ دعب آرييغت اهل ىرآ الغ اهجوزل

 & اهب لخدي ملو لجر اهجوزت اذا ةميتيلاو : ناديبع نبا : ةلأسم دم

 هنآ ةرشاعملا قيطي نم دحب تناكو ص اهتوسكو اهتقفنل لام اهل نكي ملو

 ايتلطي نآ اماو ، اهوسكيو اهيلع قفنيو اهب لخدي نأ اما جوزلا ىلع مكحي

 ةقفن الب عييضت كرتت الو ، قادصلا نم هيلع اهجوزت ام فصن اهل ملسيو

٠ ملعآ هللاو « ةوسك الو



 ۔ ٢٨٠

 ةقفن الف اهب لخدي ملو ةيبص ةجوز هل نمو : ىحبصلا : ةلاسم ه

 اهل هيلع ةقفن ال لوقو ةرشاعملاب ةقفنملا هيلع لوقت ، اهب لخد ناو ح هيلع اهل

 . اهنتتادص نمغ لام اهل نكي مل ناو ، اهلام نم اهيلع قفنيو

 : اهيلو لاقو ى اهرشاعي ملو اهب لخدي مل هنا : لاق وه ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هلوق لبقيآ س اهب لخد دقو ث اهرشاع دق هنا

 جوزلا لوق لبقي مل ، جوزلا نم اهب ةولخلا تحص نا هنا ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهب لخ دي مل هن

 ربغ وأ ةغلاب اهنأ نكميو > غولبلا ىعدتو هنم هعم مكاحلا تتآو 4 لجرب

 . هغولب نكمي نم دجت تناك اذا غولبلا اهئاعدا ىف لوبقم اهلوق نا ةغلاب

 كلذ دعب تركنأ مث ، نيملسملا ماكحأ ف اهيلع تبث ءىئئب ترقأ ناو

 ، هراكنا ىلا برقي مل قح هيلع تبث نم لكو ث كلذ اهنم لبقي مل هنا غولبلا

 كلذ ىف ملعأ الو ، ءاوس كلذ ف ىثنألاو ركذلاو ، هنم كلذ لبقي الو

 . افالتخا

 6 دودحلاو قوقحلا نم دايعلا مكح وأ ء هللا مكح نم هي رقأ ىذلا كلذكو

 اذه ناك » ةعجرلا هب رقآ مل رارقالا اذه نوكبي نأ الا امه وحن ناك امو

٠ هدحو غولبلا راكنال ال ء ١ وس هريغو



_ ٢٨١ 

 ح هيلا هلام ميلست زوجي نم ةلزنمب لزن لام رقملا اذهل ناك نا كلذكو

 ٠ ةلداعلا ةنيبلا هيلعو عدم اذه لك ىغفغ 0 غولبلا ليق ىلام تضيق : لات مث

 : ريثك فالتخا هيغ ءاج دقف .ةميتيلا ةيبصلا غولب امأ : فلؤملا لاق

 ثالث نم غولبلاب راربالا ىف قدصت ةيراجلا نا : رثؤملا وبآ : لاق

 ٠ آدعاصغ ةنس ةرشع

 ةنس ةرشع سمخ ىلا ةنس ةرشع عبرأ ةنبا تناك اذا : ةديبع وبآ لانتو

 نم ىنثدح دتو ، اذه نم لقأ ىلع ةيراجلا غلبت دق ؤ غلابلا ةلزنمب ىهف

 ٠ تاونس ىنامث ىلع تغلب مهنم ةأرما نأ هبذكأ ال

 قوغ ام ىلا ةنس ةرشع سمخ نم ليق هنا ىعم : ديبعس وبأ 9 انتو

 > ةنس نيرشعو عبرأ : لات نم لاتقو ح ةنس نيرشع ىلا لاق نم لاقف 6 كلذ

 . اهيلع دحلا ةماقا ى فالتخا اذه دعب ملعأ الو

 اهيف ةيبصلا هذه نكت نا : ىولبلا مشاه نب دوعسم خيشلا لانتو

 اهرارقاغ ع اهيف نكسي ملو ى بلقلا بتري ملو غولبلاب ترقأو ، غ ولبلا تامالع

 ٠ اهلوقت ىلا بلقلا نأمطاو ث غولبلا تامالع اهيغ ناك اذا اهيلع تباث غولبلاب

 ةنس ةرشع سمخ نم تزواج اذا اهنا : نيرخأتملا ءاهقف نم هريغ لاقو

ىذلا اذه هب رومأملاو ى غولبلاب رقت مل ولو غولبلا اهمكحغ ي اهدلوم نم



_ ٢٨٢ 

 هب اضر ملع اذا ةنس ةرثع سمخ زواجت ىتح اهاطي الأ ةمتيلا هذه جوزت
 ٠ لبق اذكه ء ةروكذملا ةدملا دعب

 ضيحلاب ملحلا تغلب دن اهنأ تعدا اذا ةميتيلا ةيبصلا غولب ةحص نع هلأس

 . اهغولب دعب اهجوز نم ريغلا تدارأو ك مكاحلا عم

 عضوم لسختو ، اهبايث عيمج خسفتو ءاملا ةآرملا طبهت نأ : كلذ ةفصف

 اهجرف ىلا اهيدهت نيح اهدي ىلا ةلدعلا ةأرملا رظنتو ، ءاملاب جرفلا

 اموث ةلدعلا ةآرملا اهبطعتف ث ةرهلحم ةرهاط ءاملا نم تجرخ اذاغ س لسغلل

 نم ءاضيب ةنترخ اضيأ اهيطعتو ث هب رتست ىلوألا اهبايث ريغ اهدنع نم

 ىف جرخ اذاف ى اهجرف ىلا ةقرخلا كلت ىدهت نيح ث اهيلا رظنتو ، اهدنع

 : كلذ اهنم تأر نأ دعب ةلدعلا ةآرملا لوقتف كلذ ىلا رظنلا دعب مد ةقرخلا

 نم ىذلا ضيحلا تضاح اهنأو ء ضيحلاب ملحلا تغلب دق ةأرملا هذه نأ دهشأ

 ٠ كلذب غولبلا اهيلع تبثأ ، نيملسملا ماكح نم هعم حص

 ةداهسثب لوقو ث نيتأرما ةدهاسنب لوقو ص ةوسن عبرأ ةداهسثب لوقو

 لوقو ء ج ورفلا ىلا رظنلا ةزاجاب لوقي نم لوق ىلع ةلدع ةدحاو ةآرما

 ٠ ملعآ هللاو ئ جورفلا ىلا رظنلا زوجي ال

فلالا تداسو فلسلا راثآ نم هنىسحتسأ ىذلا هنمو : ةلأسم وهچ .



_ ٢٨٣ 

 وأ ةمتي تناك لاح لك ىلع هتوبثو جيوزتلا در ف رايخلا ةجوزملا ةيبصلل

 ٠ اهابص ق كلذغ 0 اهغولب دعم اهرايخ بألا كلمد الو ‘ بآ اهل

 ةماع انفلاخف هريغب ليق دق ناك ناو ، نيلوقلا دكوأ اذهو

 جوزلا اذه لايح ف تتام ولو ىجرأو ىوقأ هانلبت ىذلاف ع نيرخاتملا انخويسث
 ىهو ، اهب لخد دق ناك نا قادصلا هيلعو ع اهنم ثاريم نكي مل هلعل نمل

 ء ةماقتسالا لهآو ةمألا لهآ نيب ريثك فالتخا هيفو س ةميتيلا ةلزنمب

 . ةمألا نم باوصلاو قحلا لهأ لوت رومألا عيمج ف ىلونو

 : عرشل ا ن ايب ف انك نمو : ةلأسم بج

 ق ١ دصم غل اي آ رم ١ جو زنف ملحل ١ غليب مل مالغ ق رقصل ١ نب ن ١ زع ل اتنو

 ؟ ح اكنل ٥ ١ رك غلب املغ % هغ ولب ليت اهي لخ دو & مولعم

 ن ١ و ؤ اهت ١ دص هيلع و هتجو ز ىه و اهعم م انتآ ءاسش ن ١ كل ذ هل : ل ام

 ريغم جرختو ةدع اهيلع سيلو 6 هيلع اهل ق ادص ال و كل ذ هلغ اهعم م امل ا ه رك

 جرخت الو قادصلا هيلع ناف ث اهغولب دعب اهعماج دق نوكي نآ الا ، قالط

 ٠ قالطب الا هنم

 ؟ اهب لخد ام دعيو ث هغولب لبق اهقلط ناق : تلتق

 ىف اهعم ماقأ ناغ غلب اذاف 0 اهنع لزعبو قالطلا اهقحلي الغ : لاتق

ث اهغولب لبق اهب لخد هنآ رقآ ناف س ملتحبي ىتح مالغلل قالط الو س هتجوز



_ ٢٨٤ 

 رارقا نأل ، اهقادص كلذب بجوتست ال اهناخ اهب ىلخ هنأ ةنيب هبلع تاق وأ
 ٠ زوجيال مالغلا

 س قادص هيلع نكي مل ىبص وهو اهب لخد هنآ غلب ام دعب رقأ ناو
 & اهادص هيلعف س ىبص وهو ةآرما رستقا دق هنا غلب ام دعب لاق امالغ نأ ولو

 ىف ةيدلا هيلع ناغ غلب ام دعب رقأ مث ، ىبص وهو الجر لتق هنأ ولو

 ٠ ةلقاعلا ىلع قدصي الو هلام

 ةكردم ريغ ةيبص جوزت لجر ىف بوبحم نب دمحم لانو : ةلاسم ده

 ؟ جيوزتلا تريغف تغلب مث ؤ اهجرغ ىلا رظنف

 ٠ اهيلا رظنلاب هل مزال اهقادص : لاق

 لبق تتامغ ةيبص جوزت لجر ف رقصلا نب نازع نعو : ةلاسم ده

 ؟ اهب لخدي نأ

 ٠ اهل قادص ال هنآ بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذكو ء اهل ءعىش ال : لاق

 نآ لبق تتامغ ةيبص ج وزت نمو : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم +

 ٤ ا ذاغ ٧ وه تام ناو هيلع ءىنالو 6 اهنم هل ءىش الف اهاضر ملعيو 6 غلبت

 نالغ نبا نالف ناك ول ث هللاب انيمي فلحت اهيلعف هنم ثاريملا تبلطو تغلب

 ء هسفن ىلع تيملا هطزش ىذلا اهقادص اهل مث ، اجوز هب تيضرل ايح

٠ هلام ق اهثاريمو



_- ٢٨٥ 

 نيمي ىبصلا ىلعف ةآرملا تتام مث ةغلاب ةآرما كلم اذا ىبصلا كلذكو

 اذا كلذو ح اهثرب مث ؤ هل ةجوز اهب ىضرل ةيح تناك ول نآأ 0 غلب اذا هللاب

 ٠ ةيضار ةآرملا تناك

 ح غلبت مل ةيبص جوزت لجر ى هللا دبع وبأ لاتقو : هنمو : ةلأسم ه.

 اهل كلذ ري ملخ ي اهقتادص لجآ تبلطو ص ةآرما اهيلع جوزت مث اهب لخدو

 الا اهل ام ف اهتقتفنو ئ غلبت ىتح ةقفن اهل رب ملو غلبت ىتح هبلع هللا ديع وبآ

 تغلب اذاغ ى اهب لخد اذا اهتنقفن همزل لام اهل نكب مل ناف ، لام اهل نوكب الآ

 نم اهيلع قفنآ ام ناك اجوز هب ضرت مل ناو ث هتآرما ىهف اجوز هب تيضرغ

 ه اهتنادص

 تح ةريغم ىهف تغلب مث تجو ز ا ذ ١ ةيبصل ١ ن ١ : ل انو : ةلأسم وبع '

 ٠ ةض ١ ر اهنأ ملعت

 جوزت لجر نع هللا همحر نسحلا نب دمحم تلأسو : ةلأسم دهب

 وأ اهب لخدو اهغولب لبق رخآ اهجوزت مث ، اهب لخدي ملو اهنع تام مث ةيبص

 . اهنع ىفوت ىذلا جوزلاب تيضر تغلب املغ ع اهب لخدي مل

 ؟ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلع لهو ، قادصلا نم اهل نوكي ام : تلت

 ؟ ثاريم اهل لهو

 اهقتادص اهلف اهنع تام ىذلا لوألا لجرلا جيوزتب تيضر نا : لاق

 ٠ ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو 6 الماك

؟ اهب لخدي مل ناك نا اهتعجارم رخآلا اهجوزل لهغ : تلق



_ ٢٨٦ 

 هيلع تمرح دقو س لخدي مل وآ اهب لخد اهتعجارم هل سيل : لاق

 ليق دننو ، اهل جوزلا ةعجارم نع لئس هريغ اجوز تحكن ولو ى آدبآ هل لحت الو

 ول نآ تفلح ى لوألا جيوزت تمتأ اذا مات رخآلا جيوزتو لوألا نم ثاريملا

 ٠ اجوز هب تيضرل ايح ناك

 ء هل تبثي ىذلا حاكنلا لاح ى اهب لخدي مل اذا هنآ ىعم : هريغ لاق

 ٠ ةدتعلاي هبلع مرحت الف ًاحاكن نكب ملو

 غولب لبت امهدحأ توميغ ةيبصلا جوزتب لجرلا فو : ةلاسم ده

 اغلاب ناك اهنم اهجوزل ثاريم الف تتام ىتلا ىه ةيبصلا تناك نا : لاق

 اهتثرول قادصلاب هيلع مكح غلاب وهو اهب لخد ناك ناو ث ايبص وآ

 دقل تفلحتسا ى ثاريملاو قادصلا تبلطو اضرلا تعدا ناغ ث غلبت ىتح

 قادصلاب اهل ىضقي مث ، اجوز هب تيضر دقلو ث ايح ناك ول هب تيضر

 ثاربملاو ٠

 ناك ‘ اهب لخد نوكب نأ الا آناربم الو اقادص ضخغن و فلحت مل ناو

 5 آقادص ىبصلا ىلع ىرأ الو س اهنم هنكمأ و ي اهيلع هزاجأ ىذلا ىلع اهقادص

٠ اهه ركنتسي مل هنأل



 س ٢٨٧

 ىبصلا هركتسا اذا : لوقي هللا همحر بوبحم نب دمحم ناك دتو

 هتلتاع ىلع سيلو ع هلام ىف اهقادصف اهضتغبي ىتح اهسفن ىلع اهبلغف ةيبصلا

 كلذب تدهش اذا هتلتتاع ىلع اهرتتعغ ، هعبصأب اهضتفا ناو س ءىش كلذ نم

 ٠ ةنيبلا

 ايضارت مث & هتهرك املغ & اهب لخدو ةيبص جوزت ناف : ةلاسم وه

 اهئطو مث ؤ اهجوزت اذا آدبأ اهيلا ةعجرلا هل ىرآ الغ ي ةعجرلا ىلع كلذ دعب

 ، تغلب امل تهرك مث ع اهغولب لبنت بوثلا تحت نم هسم وأ اهجرف رظن وأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 آدبأ هبلع اه دسفي كلذ ىرأو

 غ اهحاكن متيو هتجوز ىهف اهئطو ناك دتو اهغولب دعب هحاكنب تيضر ولغ

 اهغولب لبق اهايا هئطو لصأ نا لوقأ الو ع ءاهقفلا نع رثألا كلذب ءاج دنو

 اهيلا عجري نآ هل ىرأ الو ع تيضرف تغلب اذا مامتلا نم رثألا هب امل مارح

 نم هسم وأ اهجرخ ىلا رظن وأ ، اهئطو ناك دقو ى هتهركو تغلب اذا آدبأ

 ٠ ملعآ هللاو س بوثلا تحت

 هنم ركغ تغلب وآ ؤ غولبلا لبق تتامغ ةميتي جوزت نمو : ةلاسم دهج

 . اهمأب جوزتي هنآ رخآ لوق هيغو ك اهمأ جوزتي نآ زجي مل اهب لخد نكي ملو

غلبت ملو ، ةيراج جوزت لجر نعو ع هللا دبع ىبآ نعو : ةلاسم د



 هعسي له ء اهمأب جوزتو ث اهغولب لبق نمو ث اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث

 ؟ ال مأ كلذ

 ىتلا هذه اهتنبا غلبت ىتح اهبرقي الو ي اهنع فوقولاب رمؤي : لوقأف

 هيلع بجوتسنت اهناف اهل اجوز هب تيضرف تغلب اذاغ ي اهنتلط مث اهجوزت ناك

 قرفيو ، اضرلا ىلع هللاب اهنيمي عم ، هيلع اهجوزتي ىذلا اهقادص فصن

 ٠ آدبأ هيلع مرحتو اهمأ نيبو هتيب

 هلو ى قادص اهل همزلب مل اجوز هب ىضرت ال اهنا : تلانغ تغلب ناو

 ٠ اهب لخدب نكي مل وأ مألاب لخد دت ناك 0© اهمأ ىل ١ عجرب نآ

 نا جيوزتلا اهغليي مل ةبئاغ اهنأ ريغ غلاب ةنبالا تناك ناغ : تلقو
 ؟ اهتتادص تبلطو ث هب تيضر تغلب املف ش اهمأب جوزتو ، اهقلط

 قرقيو ع هب اضرئاب اهنيمي عم اهادص فصن هيلع اهل بجي : لوقأغ

 اهقادص هيلع اهلغ مألاب لخد ناو ث آدبأ مألا هيلع مرحتو ث اهمأ نيبو هنيب

 بوثلا تحت نم هيلا رظن الو ع اهجرف سم الو ص اهب لخد نكي مل ناو ي الماك
 ٠ هيلع ءىش الف

 غلب مث ، غلاب ىهو هتجوز ءىصو اذا ىبصلا نا ليقو : ةلاسم ,
 سيلو ، قادصلا فصن هيلع اهل نوكي امنا هنا اهنلط مث ؤ جيورتلا متأف

 هنأل س هلك قادصلا هيلع نا : لاق نم لاقو س ءىس هنم همزلي ءطولا كلذ

٠ كلذ لبق لخد دقو جيوزتلاب ىضر دت



٢٨٩ 

 مث ث هيبص ىهو هتجوزب الخ لجر ف ديعس وبأ لان : ةلأسم ه.

 ٠ كلذ ىف قدصت ال اهنآ ابصلا ىف ءطولا تعدا

 ٨ ايصلا لاح ىف ءطولا تعداو ، جيوزتلا تريغو تغلب ناف : هل تلق

 ؟ اهنيمي مم اهلونت نوكي له

 لبقي ال : لاقت نم لاتقو ث انباحصأ لوق رثكأ وهو كلذ لبق دن : لاق

 ٠ ةيعدم ىهو اذه ى اهلوت

 ؟ ةلدع نيملسملا نم اهترذع رظنت نآ زوجي لهغ : هل تلق

 زوجب ال :: لانت نم لاقو س فالتخاب كلذ ق ليقت دق هنا ىدنع : لان

 ّ نبملسملا نم ةلدع اه رظنت نآ زئاج كلذ نا : لانق نم لانتو ؤ زوجي الغ

 ةدحاو اهترظن اذاغ ؤ عبرأ : لاق نم لانتو ؤ ناتلدع : لاق نم لاتو

 تناك اذا اهلوقب مكاحلا مكحو اهلوقت لوتلا ناك ،كلذ لوقي نم لوت ف

 ٠ ةلدع

 ؟ هسم زيجي جورفلا ىلا رظنلا زيجي ىذلاف : تلق

 ٠ هسم زاج هبلا رظنلا زاج ءىش لك نا ىدنع اذكه : لان

) ٦ ح نئا زخل ١٩٦ _ ١ م (



_ ٢٩٠ 

 لجر ف تركذو : ىمدكلا دعيس نب دمحم باوج : ةلأسم وج

 . اهوبأ اهب هجوز غلبت مل ةيبص جوزت

 هجوز ةميتي تناك نا كلذكو : تلقو ؟ اهؤطو هل زوجي له : تلف
 ؟ اهؤطو هل زوجب له 5 اهب اهيلو

 اذا اهأطي نأ هل زئاج كلذ نأ ، كلذ ف انفرع دقف تفصو ام ىلعف

 ، لاجرلا لمحت ةضيرع ةيسادس تناك اذا كلذكو ، لاجرلا لمحت تناك

 امب ةعواطملا الا كلذ ىف اهيلع سييلو اهل هنم ربج ريغ ىلع اهيف كلذ هل زاج
 غلابلا هتجوز ىلع لجرلل ام ةجردلا نم ةيبص تناك اذا هتجوز ىلع لجرلل
 ٠ ةرشاعملا لاح ف

 ىلع ريجن مل هنم تعنتما ناو % كلذ نع عنمت نآ هيلا تمرح نا : ليتو

 سيلو ث هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا لوق نم انغرع ى اذه بسح ىلع كلذ

 ةيبصلا نا : لان نم لاق هنأ الا قرف اذه ف دلاو اهل ىتلاو ةميتيلا نيب

 ٠ ةميتيلل كلذو تغلب اذا جيوزتلا ريغت نأ اهل نكي مل اهوبأ اهجوز اذا

 خيشلا لوت نم انغرع اذكه 0 ةميتيلا ريغو ةميتيلل كلذ نا : لاق نم لانتو

 اهل ىرأغ 6 ةيبص ىهو هنجوز جوزلا ءىطو ١ ذاو 6 هللا همحر نسحلا ىبآ

ه افالتخا



 س ٢٨٩١

 هيغ فلنخي امم ا ذه نأ ديعس ىبآ نع لخ ح نم ظفحو : ه ريغ نمو

 ٠ م دكب هنع كلذ ظفح

 تريغ ناو ت هنجوز ىهغ جيوزتلا تمتأف تغلب ناف : باوجلا ىلا عجر

 دارأ ناغ ، قالط ريغب هنم تنابو حاكنلا خسفنا دقف ، اهب زاج دتو جيوزتلا

 ؟ ديدج حاكنب اهجوزتي نأ

 نب ىسوم ىلع وبآ كلذب لانق نمم س هيلع مرحت ال اهنا : لانق نم لاقغ

 لاق نممو هل لحت الو ، هيلع مرحت اهنا : لاق نم لانو ى هللا همحر ىلع

 خيشلا ىلا عغر اذكه ث هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ كلذب

 باوص كلذ لكو هللا همحر نسحلا وبأ

 انعم اذه ىف هب لومعملاو ، بوبحم نب دمحم لوت لوقلا رثكأ : لانو
 ربدت تاقيلطت ثالث ىلع هعم نوكتو ، زئاج كلذ نا هللا همحر ىلع ىبأ لوق
 مالسلاو باوصلاو قحلا قفا و ام الا ىلونت نم ذخأت الو س كل تفصو ام

 ٠ هللا ةمحرو كيلع

 اهل هيلع ناك حاكنلا تريغ مث ، ةيبص ىهو هتجوزب جوزلا زاج اذاو

 هزاجأ دق كلذ نأل ، ءىش كلذ فق ىلولا و بألا ىلع سيلو س الماك اهادص

. نوملسملا



٢٩٢ 

 اهجوز ةميتي ةيبص جوزت لجر نعو : خايسثألا باتك نم : ةلاسم ه

 ء اجوز هب تيضرف تغلب نآ ىلا هدنع تناكو س ءىطوو اهب زاجو ث ىبنجأ

 ؟ امهنيب قرفي لهو س جيوزتلا اذه زوجي له

 ۔ اهاضر دعب قارفلا ىلع مدقتأ الو ، هبحآ ال تركذ ىذلا اذه : لاق

 لاح ىف اوفلنخا مهناف ءاهقفلا امأف تيضرف تغلب دقو ؤ اهب لجرلا زاوجو

 . فقو ضعبو ، زاجآ ضعبو س قارفلا ىآر ضعب

 اذا ميتيلا ىبصلا نعو : ديعس ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلاسم %.
 ٠ جيوزتلا تمننأغ ةيبصلا تغلب مث ح هابص ف تامو اهب زاج مث ّ ةب _ ا جوزت

 ريغف اغلب نا لوقت امو : تلقو ؟ ةيبصلا تتام نا لوقت ام : تلق

 ؟ قادصلا ىف مكحلا ام تلقو ؟ هابص ى اهئطو دقو ى مهدحأ ريغ وأ حاكنلا

 تام مث س اهئطوف ةيبصلا جوزت اذا ىبصلا امأغ ڵ تفصو ام ىلعف

 سيلغ تغلب اذاغ س هاضر ملعت نأ لبق اهنع تام ناف س هنع تت وأ ؤ اهنع

 ، ىبصلا اهنع تام اذا غلابلا ف هللا همحر خيشلا لاق ام ىلع ةدع هنم اهيلع

 ٠ هاض ر ملعت ملو 4 اهئطو و

 هيف تتامف _ ةخسن _ هتجح تتامو تام دق ىبصلا ناغ قادصلا امآو

٠قادضلاب ملعآ هللاغ \ تيملا وه ناك اذا هتجح



_ ٢٨٩٣ 

 & جيورتلاب ىضري ىتح اهايا هئطوب ىبصلا ىلع اهل قادص الف غلابلا امأو
 . انلغح اذك

 هيلع ىبصلا نا : اولاق دن مهنأ ريغ ص ائيش اهبغ ظفحأ الغ ةيبصلا امأو

 نم لاتق دنت هذهغ س ىلبأغ سيلو س هجرفب رشابو س همفب لكأ ام الا هلام ى

 هتلتاع ىلع : لانق نم لاقو ء ةصاخ هلام ىف هيلع نهنا : نيملسملا نم لاق

 ٠ هتيانج عيمج

 دح ىلع نيغلابلا نم هعئاط ىهو اهئطو نم ىتلا ةيبصلا ف انفرع دقو

 هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم انفرع اذكه ت اهقادص هيلعف ىنزلا

 باجيا ى ةغلابلا هاركتسالاك اهنم ةعواطملاو س كلم اهسفن ىف ةيبصلل سيل

 ٠ قادصلا

 اذا غلابلا ةلزنمب ىهغ آضيأ ةيبصلا تعواط اذاغ ع كلذك ناك اذاف

 ء اهل هيلع قادصلا بجوي ةغلابلل غلابلا نم هاركتسالا ناك اذا هنأل ، هتعواط

 ٠ هنع قا دصلا ليزت هل اهتعواطمو

 هل اهتعواطمو هلام ىف هيلع بجاو غنلابلل ههاركتسا ىبصلا كلذكو

 { تام دق ىبصلا ناك اذاف ي ءاوس اذه ى غلابلاو وهف س قادصلا هنع ليزت

 ء غولبلا لبق تام هنأل ، هيلع سيل نأ لوألا لوقلاب تذخأ ةيح ىه تناكو
٠ قابص لوقلا اذه ىلع هيلع سيلو ث غولبلا دعب فالتخالا امناو



_ ٢٩٨٩٤ 

 ىضرغ غلب ناف ث اهب لخد دقو ، ىحلا وهو ث ةتيملا ىه تناك اذاو

 جيوزتلاب ىضر اذا اهل هيلعغ قادصلا امأو ث اهنم هل ثاريم الف ، اهجيوزتب
 لخد اذا ةقلطملا ىف هللا همحر خيسلا لوق ىلع اهب لخد ناك دقو ، هغولب دعب

 ٠ قادصلا هبلع بجوأف ع اهب لخدي نآ لبق اهتلط مث ث هغولب دعب ىضر مث اهب

 اهنأ _ ةخسن _ اذه ىف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع اندجو كلذكو

 ؟ اهب لخدب نأ لبق اهقلط مث ع هغولب دعب جيوزتلاب ىخر مث ث اهب لخد اذا

 دقو س جيوزتلاب ىضر اذا كلذك ىدنع هذهف ص الماك قادصلا هيلعف

 ض لوقلا اذه بسح ىلع الماك قادصلا هيلعف ، هابص ىف اهب لخد ناك

 لوق ىلعف & اهئطو ناك دقو س تتام دتو ، هغولب دعب اهب ضري مل اذا امآو

 هلام ىف قادصلا اهل هيلعغ \ ةصاخ هلام ق هجرفب رشاب ام همزلي نم

 . اهتثرول

 نم لوق بحأ انآو ، كلذ همزلي ال هيلع كلذ بجوي ال نم لوق ىلعو

 لكأو ث ىلبأف سبل ام هيلع نا هللا همحر خيشلا لوقي ناك كلذك ، كلذ همزلي

 كلذ رئاسو هلونت ىنعم ىلع ًامازملا كلذ همزلي ناك هجرفب رناب وأ س ىعوأف

 ء ةيبصلا هذه ءطو هعسي الو ى هنم صلختي نأ هل بحن ، لاومأ نم فلتأ امم

 اهقادصف ث ةيبصلا ىلع ىبصلا نم ةيانج هذهو ث اهسفن كلمت ال ةيبسلا نأل

 نكي مل اذا جيوزتلا موزلب سيل ءطولاب لوقلا اذه ىلع هللا ءاسن نا هلام ىف

. اهاضرب



. ٢٨٩٥ 

 غ هللا همحر ىلع نب ىسوم كلذب لانت نم متفرع دنغ لوقلاب ذخأ نمو

 هللا دبع ىبآ لوق اذه ، اندجوو انفرع ام ىلع هللا همحر زرحم نب ديعسو

 ضعب ى هللا همحر خيشلا ناكو ث انظفحو اضيأ اندجو ام ىلع هللا همحر

 : لوقي انايحأو ، سانلا لاومأ نم فلتأ ام ميمج هيلع نا : لوقي نيياحألا

 ٠ كلذ همزلي نآ الب اهنم صلختي نآ هل بحن

 ؟ اهدتن وأ اهتادص نم آئيسث غلابلا

 هتلكأ وأ هتفلتأف ائيش اهيلع طرتشي ملو اهيلا هملس نا : لان نم لاقف

 كلذ ىفخ ع اهتتادص نم هنأ اهملعأو اهيلا ملس ناو ، ءىش كلذ ىف اميلع سيلف

 هلام فلتأ وه : لوقي نم مهنمو ث كلذ اهيلع : لوتب نم مهنم ع فالتخا

 & ميلستلا دح ىلع كلذ ناك اذا اهنم ةيانج اهنوري ال مهنأك ، ةيبصلا هاطعأو

 ة هتلكأف ةيبص ىلا هلام ملس لجر ىلا ىخأ رظناغ ، هتقرس ىه نكت ملو

 ٠ هتلكأ اذا ةبانج اهيلع لعجف

 اذه ىلع اهتح نم اهيلع ناك ةفصلا هذه ىلع هتلبأغ هتسبل ول كلذكو

 ىلع نيملسملا لوق نم ليواقألا لكو ى لوقلا اذه تدر نا امأو ، لوقلا

 ليواقألا نآ ريغ ع ليواقألا نم ذخأب امب هلأسأ ملو ع هللا همحر خيشلا لوقب ام

٠ كلذ مهفاغ ئيش امهنم رجتحب مل اذا امهب ذوخأم امهالك



_ ٢٨٩٦ 

 اههاركتسا نا ةيبصلا ف انفرع ام سايق ىلع اذه ف تلق امناو

 ىلعغ س هجرفب رشابو هركتسا ام هيلع نأ انفرعو ، ءاوس اهتعواطمو

 ء انظفحو ظفحن مل ام عيمج ىف نيملسملا لوق انلوقو انقلعت هبو ك انلق اذه

 هبستب ام ناك اذاو س هانعفر ظفح انعم ناك اذاغ ، انغرع وأ فرعن مل ام وأ

 ٠ باوصلل قفوملا هللاو انعاطقناو انفعض عضومل هب انقلعت قحلا

 لوقلاف \ ضرت مل وأ جيوزتلاب ىه تيضرف اعيمج انغلب اذا كلذكو

 ح جيوزتلا موزلب سيل هئطوب قادصلا هيلع انبج وأ امنا انأل اذه ىلع اهيف

 كلذ ف فالتخا الف دعب جيوزتلاب ىضرف غلب مث ى ةيبص ىه و اهئطو ناك دقو

 هذه تيضر ، غلابلا ىف هولاق ام بسح ىلع اهادص هيلع نأ اندجو ام ىلع

 - كلذ ىف فالتخا الب الماك قادصلا هيلع ناخ ضرت مل وأ جيوزتلاب ةيبصلا

 ةدع الغ جيوزتلا تريغف ىه تغلب مث « جيوزتلاب وه ىضر ناف _ هخسن

 ٠ كلذ ىف فالتخا الب لماك قادص هيلعو “ كلذ نم اهيلع

 نم انفصو ام ىلع هيغ لوقلاغ ، غلب نيح جيوزتلاب ضري مل وه ناو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ، هب ذخألا بحن ام انلق دقو ، فالتخالا

 هامص ق اهئتطوو ةريبك ةآرما جوزن اذا ىبصلا امآ و : ةلأسم ,

! غلب مث



 س ٢٨٩٧

 & جيوزتلاب ضري مل وأ ، غولبلا دعب اهاطي مل نا لوقلا ضعب ف ىعمغ
 ٠ هعسي اميف ى دنع كل ذكو 6 جب و زنل ١ ريغب نأ كل ذ هلف

 مكح توبث همزلي امم كلذ ناك ، هغولب دعب اهب ايلاخ ارتس اهيلع ىخرأ

 . هيلع جيوزتلا

 ريغت ملو تلسغو تضاح نا ريغت ملو ، تضاح اذا ةيبصلا كلذكو

 جوزلل اهترشاعم وآ س جيوزتلا ىف اهاضر حنصي مل ام ىبصلا لثم ىدنع ىهف

 ء مكحلا ى رييغتلا لوقلا ضعب ف ىدنع اهلغ س كل تفصو امك ي اهب هنولخو

 ٠ كلذ ىف رظناف س جيوزتلاب ىه ضرت مل اذا اهعسي اميغو

 لبق اهتلطو ةجوز ىضر غلب املغ ع هابص ىف اهئطوو غلاب ةآرهاب جوزت اذا

 ؟ هلك قادصلا اهل بجي له : تلق ، اهأطي نأ

 بصلا ف اهتلط اذا ابصلا ف هئطوب هلك قادصلا اهل بجي هنا ليق دنف
 ٠ افالتخا كلذ ق ملعأ ال و هغولب دعي

 مث 5 اه ايص ف اهئطوغ غلبت مل ةديص ىبصل ١ جوزت ن ١ تيآ رآ : تلقو

 بجي له : تلقو ، ةجوز اهب ىضر ىبصلا غلب املف غلبت نأ لبق ةيبصلا تنام
؟ امات اهقادص هيلع



 ۔۔ ٢٨٩٨

 ٠ هل ثاريم الو 6 ةثئرولل قا دصلا هيلع بجي معنغ

 تتامو ث امهابص ى اهئطو ناك دقو جيوزتلاب ضري ملو غلب نا : تلتو

 ؟ ءىنب ةثرولا هقحلي الو ى حاكنلا خسفني له & امهابص ف

 بحأو 6 فالتخا كلذ ق ء اج دغف جيوزتلا هجو ىلع اهئطو اذاف

 هجرغفب ىبصلا ثدحأ ام هنا لوقي نم لوق ىلع لثملا قادص هيلع كلذ توبث

 دتو ، اهيلع الو اهنم ةجح ال ةيبصلاف ء هلام ىف كلذ تيث ، راسنتالا ىلع

 ٠ هتبثي نم لوق ىلع ثادحألا نم هريغ نود هجرف ثدح هبلع تيبث

 راستقالا ىف هتبثي نم لوقب اننلعت اذاو ء هخسف نم هلك كلذ خسفنا دتو

 . جيوزتلاب ةصاخ ةيبصلا ف هيلع هتوبث انمزل

 هابص ىف اهادص لوآ ىلع هابص ىف اهجوزت ناك نا تيآرأ : تلتقو

 ضرغ ام اهل له : تلق س اجوز هب تيضر تغلب املغ تام مث ى اهب ايضر

 . جيوزتلاب تيضر اذا اهيلو ضرف ام اهل تبثي هذهف

 اهيلع له & ءطولاب قادصلا اذه ىلع ةيبصلل تبث اذا : تلقو

 وأ ، اهغولب دعب اجوز هب تيضر تناك اهقلط وآ اهنع ىوت نا ةافولا ةدع

؟ اهئطو ناك دخو هابص ق اهنع تام



٢٩٩ 

 هب تيضرو هايص ق تام اذاف . اهئطو ناك دقو 4 هايص ق تام اذاف

 تبثي الو ، اهل ضرغ امب قادصلا ى مكحلا هيلع تبث غولبلا دعب اجوز

 ء ةدعلا توبث موزل ق جيوزتب _ ةخسن جوزب سيل كلذ نأل س ةدع اهيلع

 ٠ ثاريملا توبثو

 ٠ عرشلا نابب باتك نم ىذلا ىضقنا

 فو : هللا همحر ىوكزألا رمع نب ناحرس خيشلا نع : ةلأسم وم

 ىف آديدج جيوزت اهجوزتي نآ دارأ مث اهجوز نم تريغ اذا ةميتيلا ةيبصلا

 ؟ ال مآ كلذ زوجي له ةدعلا

 هل زوجي هنا لوق هيفو ع لوقلا رثكأ ىف اهجيوزت هل زوجي ال : لاق

 ٠ هب تيضر اذا اديدج ًاجيوزت اهجوزتي نآ

 هرظن وآ ح اهجرغ سم وآ ئ اهابص :1 اهعماج اذا كلذو : رظانلا لان

 فالتخا الب اهجيوزت هل زئاجغخ كلذ نم ائيش لعغي مل نا و ؤ دمعلا ىلع

 ٠ ملعآ هللاو ى اجوز هب تيضر اذا

 نم ةيبص جوزت نميفو : ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم ه

 ىلا ءاجف ، هنع تزشن اهب لخد املف س لاجرلا لمحت نم دحب ىهو اهيبأ

 سبحلاو هترشاعمب مكاحلا اهيلع مكحيأ ، ىبأن ىهو اهنم افصتنم مكاحلا

؟ ال مآ تبآ نا



_ ٣٠٠ 

 رشاعتل نسحي نأ ىنبجعي الغ غلبت مل ةيبصلا هذه تناك نا : لاق

 ء لوقلاب ظيلغتلا و لوقلاب ديدهتلاب امآو ث اهغولب ىلا كلذ لجؤيو ث اهجوز

 تراص اذا ىدنع مكاحلا ىلع كلذ قضي مل سبحلاو برضلاو ديدهتلاو

 ٠ ملعأ هللا و ، اه وبآ اهل جوزمل ا ناكو س لاجرلا لمحت نم دحب

 ريغ بآ اهل ةيبص جوزت اذا لجرلا فو : ناديبع نبا : ةلاسم وه

 ؟ اهل ىطعي نم قحلا ميلست ف لوقلا فيك ك ةث

 5 نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف هدلو لام دلاولا ضبق امآ : باوجلا

 ش ةقث ريغ وأ ةقث دلاولا ناك هدلو لام دلاولا ىطعي نآ زئاج هنا : لاق نم لاق

 ريغ وأ ةقث دلاولا ناك ، هدلو لام دلاولا ىطعي نأ زوجي ال : لاق نم لاتو

 اذا ىطعي نأ زوجي الو ةقث ناك اذا ىطعي نأ زوجي : لاق نم لاقو ث ةقث

 ٠ ةقث ريغ ناك

 نأ جوزلل زئاجغ هتنبا لام ىلع نمؤي ةيبصلا هذه دلاو ناك اذاو

 ىطعي نأ جوزلل زئاج ةميتيلا كلذكو ، ىنبجعي ىذلا ىلع هتجوز لام هيطعي
 ٠ كلذ ىلع اهنمأي ناك اذا اهمأ ةميتيلا هتجوز لام

 جوزلل زئاجغ 5 انيمأ ناكو ى ةميتيلا هذه رمآ ىلي دحأ ناك اذا كلكو
. ملعأ هللاو س ةميتيلا هتجوز لام هيطعي نآ



_ ٢٣٠١ 

 الجر اهوبأ اهجوز ةيبص ف نافلج نب انهم ديسلا نع : ةلاسم ده

 ح هللا ءاش ام هدنع تماقو ةيبصلاب جوزلا لخدو ث ةغلاب ةجوز هدنع اغلاب

 ء ةيبصلا تتام مث ، هفلخ امم اهثاريم امهنم لك اتذخأو وت جوزلا نا مث

 هتذخأ اميغ ةغلابلا ةجوزلا تعلاط كلذ دعبو ث اهتثرو لاملا مسننناو

 ملعن ال ةيبصلا ةثرو لاقو ح اهغولب لبت تتام اهنا تلاتو تتامو ث ةيبصلا

 انل نيب ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع هثرت له ث ةغلاب ريغ مآ ةغلاب تتام اهنأ

 ؟ آروجأم كلذ ىف مكحلا فيك

 ء ةيجوزلاب اهاضرو اهغولب حصي ىتح ةغلاب ريغ اهمكح نا : باوجلا

 اهلو ، اهاضرو اهغولب حصي مل نا اهل ثاريم الف اهلاح نم اذه ىلعو

 ٠ ملعأ هللاو ى هلوخدب قادصلا

 ليواقأ نم لوق وهو هلات ام حيحص : ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا لان
 : ءاملعلا ضعب لاقو ع اهدروأ ىتلا ةجحلا ىه هلو هيغ ةجحلاو ى نيملسملا

 اهل نا ث اهغولب دح ىلا هنم اهثاريم فقو غلاب وهو اهغولب لبت تتام اهنا
 ىلع تفلحو ع ايح ناك ول نأ اجوز هتيضر ناغ ع همامتاو هضقن ف رايخلا

 امك هثرت ال لوتف هتوم دعب اهغولب لبت تتام ناو ك الغ مل ناو ث هتثرو كلذ
 حيحص جيوزت هنا لوقلا اذه باحصأل اذه ىف ةجحلاو س هثرت اهنا لوننو ع ركذ

 ح غولبلا دعب هتضقن ىه اذا الا ءىش هصقني ال اهحاكن هل حيبم مات زئاج

. مات جيوزت وهف ضقنلا لبن تتام دننو



_ ٣٠٧٢٣ 

 ىنب سيل هأك لوألا جيوزتلا نأ معزي دن ناك ناف ث هثرت ال فيكف

 ٠ آ دبأ هيلع

 اهحاكن ةحابا نع عنم الو ى عامجالاب هيلع اهمرح آدحأ نأ ملعن الو

 حيحص جيوزت هنأ حصف هفالخب مهلمع ءاملعلا رثكأو ع ءاملعلا نم دحاو الا

 3 اهنع تام نآ ىلا هتجوز مكح نع جرخت مل مكحلا ى هتجوز اهنأو ث زئاج

 نم هيلع اناك امل ضقنلا هيغ اهل نوكي ىذلا دحلا غلبت نأ لبق ىه تتامو
 جيوزتب وه سيلو ث امهنيب زاجو ي حص امل ضقن نكي ملغ ى ةيجوزلا مكح

 باحصأ ةجح هذهف ، هضقنت ىتح مات جيوزت وه لب ي همتت ىتح لطاب

 ٠ رخآلا لوقلا اذه

 هيغ فلتخملا ىف همكح تباثلا زئاجلا هيلا رمألا عجر نا مكاحلا ىلعو

 هاري امب مكحيف ى مكحلا نيح ىف ، هسيفن ىف لدعألاو حصألا ىلا رظنيب نآ

 مكحلا ةيلب هب تلزن ناو س كلذ ىلع همكح ذفنيو س قحلا ىلا برقأو لدعأ

 ٠ كلذك كلذ هنيح ىف رظن رخآ نيح ف هذه ىف

 لدعأ رخآلا ىأر ناو س هب مكح الوأ ٥هآرام وه لدعألا ىآر ناغ

 ، هب مكح اميف لطبي نأ هل زوجي الو س لوألا كرتنو نيرخآلاب مكح

٠ كلذ ىف رظنيو هحرش لوطي ءىش اذهو



_ ٣٠٣ 

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم هه

 تركنأ تغلب املف ارضاح ناكو & اهنع رفاس مث ةريغص جوزت نمو

 ؟ حاكنلا

 دق ىسع اهنأل 0 جيوزنتلاب اهل مكحي نآ هل ىغبني ال هناف ح مكاحلا ىلا

 . مكاحلا نم هتجح تباغ دتو ، اهغولب دعب اجوز لجرلاب تيضر

 اهنآ اهغولب دعب لدع ىدهاش تدهسشأف جيوزتلا ىه تدا رأ نا امآو

 ء جيوزتلا نيبو امهنيب مكاحلا لحي مل تجوزت مث ، اجوز هب ةيضار ريغ

 . ملعأ هللاو ى مدقي موي اهيلع هنجح بئاغلل تناكو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ةقلطملا ةقهارملا ةيبصلا ىفو : نافلخ نب انهم ديسلا نع: ةلأسمم و

 اهب لخد اهجوز ىلع مرحت له ء ةنس اهل ولخي نأ لبق تضاحو تجوزت اذا

 فيكو ث اهب لخدي مل ناك نا اهحاكن ديدجت اهجوز ىلع لهو ى اهب لخدي مل وأ

 ٠ كلذ ىف مكحلا

 دنعت نأ نوملسملا رمآ دنه هقهارملا ةيبصلا نأ تفرع ىذلاف : باوجلا

لمحلا نع رهشأ ةعستو “ ضيحل ١ نع رهشأ ةثالث ةنس اهتقلطم قالط نم



_ ٣٠٤ 

 نآ ملعأ الغ ، رهسأ ةثالث دعت نأ دعب تجوزت ناو ث اباجيا ال اطايتحا

 غلبت مل ام رهشأ ةثالث هدعب بجوأ هللا نأل ، اهجيوزت داسفب لاق آدحأ

 متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي ىئاللاو )ا : ىلاعت هلوقل مكحلا

 امل هذمهو رغصأ وأ ربك نم ( نضحي مل ىئاللاو رهشأ ةثالث نهتدعف

 اهتلط ذم لوحلا اهيلع لوحي نأ لبق رخآلاب اهجيوزت دعب ضيحلا اهاتأ
 ىهو ث كلذب ةهبسثملا تعفتراو ى هنم لماح ريغ اهنأ اهرمأ نقيت دقف س لوألا

 ٠ هللا اهرمأ امك لوألا قالط نم تدتعا دق

 الو ؤ رخآلاب اهجيوزت ىف اجرح اهيلع ىرأ الغ اهلاح نم اذه ىلعف

 اميغ اهجيوزت ةحص عم اهب هلوخد لبق تضاح نا حاكنلا ديدجت اهمزلي

 ٠ ملعأ هلللاو .ء كلذ ق ىل ناب ام بسح ىدنع

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم ده

 تجوزتف ، اهجوز اهنع تام اذا ةيبصلا ف ديعس ىبأ نع تظفحو

 تيضر تخلب املف ك ةاخولا ةدع لوألا اهجوز نم دتعت نآ لبق اهابص ف هريغب
 : هل تلق ، ةدعلا اهيلعو تيملا نم اهثاريم اهل نأ رخآلاب ضرت ملو تيملاب
 ؟ فلحت فيكو

 ٠ اجوز تيملا ىجوزب تيضر ىنآ فلحت اهنا ىعم : لاق

؟ اهغولب نيح ى اعيمج امهب تيضر نا تيآرأ : هل ليق



٢٣٠٥ 

 حاكنلا نآ دحاو فقو ق اعيمج امهب تضر اذا اهنأ ىل عقي : لانق

 الخد دق اناك اذا قادصلا امهيلعو س ىدنع حاكنلا بيترت ىف تبثي لوألا

 ٠ ىدنع رخآلا ىلع قادص الغ 0 امهدحأ الو اهب الخدي مل ناو س اهب

 ، تيملا نم اهتدع ءاضقنا دنع رخآلام اهابص ىف تجوزت ناف : هل ليق

 نم اهثاريم اهل نوكيو س امهحاكن تبثي له ء اعيمج امهب تيضر تغلب املغ

 ؟ رخآلا ةجوز نوكتو تيملا

 ق تفلب اذا امهب تضر وملو 4 اعيمج امهح اكن تبثي هنا ىعم : ل ام

 تجوزت دق اهنأل ، رخآلا ةجوز نوكتو س ثاريملا اهل نوكبو ى دحاو تقو

 ٠ تيملا نم ةافولا ةدع ءاضقنا دعب ةنسلا ىلع

 اعيمج امهب تيضر تغلب املغ س نيجوزب تجوزت نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ دارفنالا ىلع امهدحأ ىضرت ىتح امهحاكن خسفي له \ دحاو تقو ى

 ىلع تبثي لوألا نآ ىعمف آعيمج امهب تيضرغف دحاو دعب دحاو ناك ناو
 ٠ ىدنع حاكنلا بيترت ) ينعم

 ٠ عرشلا نايس بانك نم ىذلا ىضقنا

٦) > نئا زخل ا _ ٢.٠ م (



٣٠٦ _ 

 ىيلو نا : تلاقف مكاحلا ىلا تءاج ةآرما ف : ىحبصلا : ةلاسم د

 & هنم ةريغم انآو ءاسنلا غلابم ةغلاب ريغ ةميتي انأو جوزب ىنجوز دق

 لوقلا ، غلاب ىهو اهجوزت هنا : جوزلا لاقو ٠ ءاسنلا غلابم تغلب دنن نآلاو

 ريغت ملو ، نامز ذم تغلب دق اهنا جوزلا لاق اذا تيآرأ ؟ امهنم نم لوق

 ؟ ال مآ اهلوت لوقلا نوكيأ ى كلذ ىه تركنأو

 ٠.هلك اذه ىف ةآرم ا لوق لوقلا نأ بسحأ اميغ : لاق

 اذا هيلع قادص اهلآ ، اهجوز نم ةآرملا هذهل ريغلا بجو اذاو : تلق.

 ؟ كلذ فيك مآ % هيلع قادص الغ اهي لخدب مل اذاو ، اهي لخد

 ءىش الف اهب لخدب مل اذاو ، لوخدلاب قادصلا اهل كلذك وه : لاق

 ٠ ملعآ هللاو 6 اهل

 ىهو اهجوزن هنآ ىعدت جيوزتلا تربغ ةآرما ف هنمو : ةلأسم "

 ؟ اهغولب رهاظ مكحلا نيح ىهو ت غلاب ىهو اهجوزت هنأ جوزلا ىعدا و 5 ةميتي

 نوكي نأ ىدنع نسحيو ع آاصوصنم آئبش اذه ف ظفحآ مل ىنا : لاق

 دعب ىضر نم جيوزتلا تبثي ام اهيلع حصي ىتح اهنيمي عم اهلو لوقلا

 اهغولب لاحيف ى امهاوعد ناك اذا جوزلا لوق لوبق ىدنع نسحيو ث غ ولبلا

٠ متيلا و ايصلا نم ىعدت ام فالخ اهيلع حصي ىتح



_ ٢٣٠٧ 

 ىذلاو & ىعدي ام ىلع ةنيبلاب امهنم دحا و لك ىعدب نأ ىدنع نسحيو

 ث ةغلاب اهجوز هنا لاق اذا هريغ وآ ابأ ناك ىلولا لوق لبقي الآ هارأو ىل هجتي

 ٠ هلوق نم ىلوأ اهلو نأ ىدنعو

 : لاق نم لاتقو ث لبقت ال : لاق نم لاقف هسفن ىلع هتداهن امأو

 ىف الا هسفن ىلع دهش نم ةداهش لوبق ملعآ ملو ّ عضوم ااذه ىف لبقت

 . موق نيب امساق مكاحلا هلعجي نمو س لوقلا ضعب ف عضوملا اذه

 . ملعآ هللاو

 اهجوزو نامع نم اه ويأ باغ ١ ذا ةيبصلا و : اضيأ هنمو ٠ ةلأسم وبع

 ؟ ال مآ هيلع مرحتأ 6 جوزلا اهب لخدو ٨٧ هدعب نم اهئابلوأ نم دحأ

 5 رصملا ريغ ى اهبيأ ةيبغ ىف ةميتيلا ةلزنمب ىهو ، فالتخا كلذ ف : لاف

 ٠ ءاوس هريغو رصملا لينو

 حاكنلا متيف اه وبآ مدقي نآ ىلا اهلزتعب نأ هيلعآ ،© مرحت مل ناو : تلق
 ؟ اهيبأ مودق ىلا اهئطو هل مأ ٧ هضقنبي وأ

 اهيبآ مودت ىلا نذا اهيلا عوجر دعب اهلازنعا اهجوز ىلع سبل : لاق

 ٠ اهب لخد اذا

 5 هتومك اهيبآ ةيبغ نوكتو ةميتيلا ةلزنمب اهنأ اهيف ليق لهو : تلق

؟ اهجيوزت اهئابلوآ رئاسل زوجيو



_ ٣٠٨ 

 هلزنمب اهلعجي اضعب نأ بسحأو ث ةميتيلا ةلزنمب ىه ليق دق معن : لان

 ٠ ملعأ هللاو ن ةيبصلا

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم دهب

 ، غلبن ىتح اهل بآ ال ىتلا ةريغلا جيوزت ةيهارك ىلع انباحصأ قفتا

 ناغ س تغلب اذا اهتزاجا ىلع فوقوم حاكنلا ناف ، اهئايلوأ ضعب اهجوز ناغ
 هناخ ديز نب رباج ىوس & تغلب اذا امهنيب اونترفي مل هعم تنكسف جوزلا لخد
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جيوزت نأ ىريو ث نايبصلا جيوزت ىري ال ناك

 صوصخم ٠

 نأ ىلع ث ليلدلا ةحص ىلع ةلدألا مايقل ىدنع لدعأ انباحصأ لوتو

 ةمألا ىلع ةمألا عامجا اهغولب لاح ىلا ، اهنع خسفنم ريغ اهب عقاو دقعلا

 اهل نا ث اهرمأ تكلمغ تقتع مث ، اهرمأ كلمت ال ىهو ع اهديس اهجوز اذا

 راتخت نآ ىلا قتعلا دعب اهاضر ىلع فوقوم حاكنلاو س تقتع اذا رايخلا

 { اهرمأ تكلم اهنأ اهل ىرأ ال لاح ى اهيلع دوقعملا كلذك س خسفلا وأ ةماننالا

 . ملعآ هللاو & اهل رايخلا نأ ىأر اهل راصو

 ريغ وآ زئاج اهيلع دقعلا نوكي نآ نم ةميتيلا ولخت له : لئاق لاق ناغ

 هب متيعارو ، اهغولب لاح ىلا هومتفتو ث اهيلع دقعلا زاج ملف ث زئاج
؟ تغلب اذا رايخلا اهل متلعجو ، فوقوم هنا متلق ملخ آزئاج ناك ناو ، اهاضر



. ٢٣٠٨٩ 

 ىلا اهيلع دقعلا هركن انا : مالكلا نم مدقت اميغ انلق دغو : هل لبق

 اهبسكأ و ع اهل دنع نأ ى اهيلو اهل رظن ناف ع اهسفنل اهرايتخا لاحو اهغولب

 نم ةزاجا ىلع ةفوقوملا دوقعلا رئاسك فوقوم حاكن اذه انلق . الام كلذب

 ٠ اهكلام رمآ ريغب تعقو اذا اهكلمي

 ناو 6 هنراتخا تءاش نا اهاضر ىلع فوقوم اهحاكن نا اهسفن رمأ

 ٠ هند ر 7 اش

 رثكأب هتيصو زوجت ال ىصوملا نأ تعمتجا ةمألا نا : رخآ ليلدو

 ىلع ةغوتوم ةيصولا تناكو زاج ثراولا زاجأو لعف اذاغ ، هلام تبث نم

 ١ ر اج ٥ ١ كل ال ٠

 ح هكلام رمأ ريغب هريغل الام عاب ول كلذكو ، هتزاجاب هنم ربيخ ، كلاملا

 وهو ى افقاو ناك عيبلا نأ ىنع لدي اذهف ث هعيب زاج ع كلاملا زاجأف

 ناك ولو ث عيب ةزاجالا نكت مل اعقاو نكي مل ولو كلاملا ةزاجا ىلع فوقوم
 ح كلاملا هزاجأ املغ ع كلاملا زجي مل ناو ، ةحيحص ناكل ةزاجالا لبق اعيب

٠ هتزاجا ىلع ًفوننوم ناك هنأ انملع ، عيبلا تبثو



_ ٣١٠ 

 ناك 4 ةريبك وأ تناك ةريغص 6 اهرمأ ريغب اهيلع دغفع ١ ذا ةآرم ١ كلذكو

 . خسف تركنأ ناو س زاج تزاج ناغ ى اهتزاجا ىلع فوقوم

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 جيوزتلا تريغ اذا ةميتيلا فو : نافلج نب انهم ديسلا : ةلأسم ده

 اذا اهجورخ دعب اهتعجارم اهجوزل لهو ؟ ال مآ ةدع اهيلعأ ، اهغولب دعب
 ؟ دنعن مك ةدع اهيلع تبث اذاو ؟ ال مآ تيضر

 ، اهب تغلب ىتلا ةضيحلا ريغ ضيح ثالث ىدنع اميف اهتدع نا : لاق

 فوقوم هلعج هزاجأ نم ىأر ف ناك ناو ، هآر نم ىآر ف زئاج جيوزت اهنأل

 ، مامتا وأ ضقن نم كلذ اهنيح ى اهنم نوكي ام هب ىعارو ع اهغولب لاح ىلا

 ٠ هضقنت الو اهسفن ىلع همنن نأ نكمي هنكل

 اهيلع ةدعلا موزل نم دبال لب ى ضقنلا اهلغ ؤ هنضقنو همتت مل ناو

 ىلع الا ، ةمات الا زئاجلا جيوزتلا نم ةدعلا نوكت الو ث اهب هلوخد دعب

 ء اهابص ىف دبأ هلحي ملو ، اهغولب لبت ةميتيلا جيوزت زجي مل نم ىأر
 ىف فالتخالا ىأرلا اذه ىلع جرخي نآ ىسعف غ اهرمأل هيف ةكلام ريغ ىه ذا

 مل اهو س حيحص جيوزنب سيل هدايق ىلع هنأل اهتيفيكو س اهيلع ةدعلا موزل

. برقأ داسفلا ىلا وهف احيحص نكي



 ۔ _ ٣١١

 رييغتلاب هنع اهجورخ دعي ديدج جيوزتب اهل ةعجارملا دارآ اذا كلذكو
 اميف هل اهزاوج ىف فالتخالا نم جراخ ريغ وهف ث اهغولب دعب اهنم عقولا
 مل نمو ث اهتعجارم هل زاجآ اهابص ى اهجيوزن هل زاجأ نم نأل ى وجرأ

 ناك نا هيلع اهمرح امبرو ، هايا اهتعجارم هيلع مرحي مل اهجيوزت هل زجي

 3 مارح ءطو هعم وه ذا هيأر ف دسافلا جيوزتلا كلذب اهابص ى اهئطو دن

 . ملعأ هللاو

 تمرصنا دق : هناوخا ضعبل ناهبن ىبآ خيسلا مالك نمو : ةلأسم دب

 ىقبو ، باتعلا دعب ، باوجلا لوصوو باتكلا مودقب باطخلا ىف ةرواجملا

 ىلت نم جيوزت ف شحفلاو رجهلاو شغلا رادكأ بئاوسث نم درجملا حصنلا

 ٠ ةمايقلا موي مالسلا هيف ام تدا رآ نا هجبوزن تاييصلا نم

 مولعملا ثلاثلا رتخاو ث ةلالضلاب فورعملاو ى ةلاحلا لوهجم بنتجاف

 قحأف لاصخلا ثالثلا هذه هيغ تلمك نم ناغ ع ةنامألاو ةياردلاو ةنايدلاب

 ىجار ي حمسي نأ تادصلا ف عساولابو ، حنمي نآ ةباجالاب ىلوآو ع حكني نآ

 ٠ ةنايخلاو ةراضملا نم عنمت ةنايدلا نأل ، ءافكألا نم ناك اذا ىندي نأ

 6 ةناهملاو ةعاضالا عقرب ةنامألا و 6 ملظب مل ىلق ناو 6 مركأ ٦٩ ناو

 م ةيامحلا تارملا نعو “ ةياعسلا بجاولا ءادآ فو ةيبالكلا ف سلا بجونو

 ىف ةباتعملاو ، ةنادبلا ىف ةبقارملاو ةياعرلا بجوت ةياردلاو ةيانكلل عفدلاو

٠ ةشضابرلا ليمجو ةسايسلا نسحن ةياهنلا



_ ٣١٢ 

 ىضتقم ىلع ث عدرلاو رمألاو ث عنملاو طسبلاو ، عنصلا اذه فقو

 اهل عنملاو ةيبابصلا ةيبصلا ف ثروي بألا ىلع هنأل ، عفنلا ةياغ ، عرشلا
 فيرعتلا ماودو ، سيجنتلاب فالتخالا نساحم اهل ريصي امبر لب ك ةناخملا نم
 ٠ هللا ءاسن ام ىلا وحملا لبقي ال اعبط سيرعتلاب بيدأتلاو

 ىلوللو ، آحالصو ةحامس لعبللو ، احاجنو ةحالم ةيبصلل كلذ نوكيف
 ةيارذلا الا ، بلغألا ف ضعب نم اهضعب ثالثلا لالخلا هذهو ك آحالغو ةحار
 ضعب ىفو % ةدوقفم تانامألا ىوذ نم سانلا نم صاخشألا ذعب نوكت دقف

 ٠ ةدوجوم ريغ تانايدلا ىلوآ

 ىف فالخ الو « لاصخلا هذه عمجأب الا ، لامكلا ةيبصلا قح ىف متي الو

 وأ نيلوهجملا نم ، ةنامألاب فورعملا ريغ اهجوزو ، اذه ىلولا فلاخ نا هنأ
 نم امهريغل وأ ث ةيلهاجلا ةيمحلاو ةيبصلا ليبس ىلع ث ةنايخلاب نيمولعمل
 دق هنا ، ىمعل آدايقناو ، ىول ًاعابتا ، رربملا جهنملا نع ةدئاحلا رومألا

 ، اهناكم ريغ ف اهعضوغ ث اهيلع هللا هنمتئا ةنامأ اهنأل ، اهقح اهسخبو اهتع

 . اهناخف اهيلع نمأم ريغ ف اهلزنأ و

 ء مدننف موحن نأ كاياو 4 ملستف هرذحنل هرصباو اذه ف رظناف

 6 تاغلابلا نم نهنتباثمب اذه ق ناك نميغو 0 تاييصلا ف اذه جرخيو

٠ سانلا نم هزيجي نم ىآر ىلع نهجوزت اذا نلقعي ال ىتاوللا



_ ٣١٣ 

 كل سيل هنأل ، رايتخالا كتدلق امو ع رايخألا نم فوصوملا اذه راتخت نأ

 اهفرعت نأ الا ةياردلا مودعم اذكو ، لاح لك ىلع لاحلا لوهجمب اهرغت نأ

 ٠ نيد اذ ناك اذا لعفاف هتراتخا ناف ى هب

 ، لضفألا و لمجألا وه منملاغ « اهيلع وأ اهنم آرمأ كلانه فاخي نأ الا

 ىلع هاركالاو ، هابأنو هالقتن نمب اهل فيلكتلاو كاياو ، حلفأ حصألا نأل

 اهعنماو ث ةلاذنلاو ةهافسلا ىلوأ نم دحأ ىلا اهبرقت الو ، هاضرنال نم

 ٠ ةلاهجلا ىوذ نم تعطتسا ام

 تنأغ ، هحاكن نم قحللا عنمي ال آدحأ اهسفنل تراتخاو ردقت مل ناغ

 هيغ ام ىلا ، كايا و انيدهي نأ هلأسأ هللاو مثآب تسلف هايا اهتحكنأ ولو ، ملاس

 ء هللاب قيفوتلاو ؤ العفو ةينو الوتوء المعو املع باوصلاو قحلا

 . ماتخ مالسلاو

 ىلع رجن الف غلاب ريغ ةيبصلا تناك اذا ناديبع نبا : ةلأسم وج

 نأل ، نيملسملا لوق رثكآ ىلع س لجرلا لمحت تناك ولو س اهجوز ةرناعم
 كلذم اهجوز اه وبآ ناكو 6 لجرلا لمحن ثتناك ١ ذا لوقو % اهنع ع وغرم ملقلا

 ٠ لمعأ لوألا لوقلابو ةرنناعملا ىلع ربجت اهناف ، جوزلا

قادص نم هلبق ام هيلع دري نأ ةيبصلا بأ نم جوزلا بلط اذا امآو



_ ٣١٤4 

 مكحب الو ي ةيبصلا بآ ىلع كلذ جوزلل سيلف س ىرتسثمو مهارد نم ث هتنبا

 ء اهجوز ةرشاعم ىلع ربجت اهناغ تغلب ناغ س ةيبصلا غلبت نآ ىلا كلذب هل

 قارفلا ىلع ةجوزلاو جوزلا ناو ع نيملسملا لوق رثكأ ىلع تباث اهجيوزت نأل

 ٠ ملعأ هللاو ، اهيلا كلذف

 اهويآ اهجوز ةيبص فو : ديعس نيب حلاص خيشلا نع : ةلأسم : و.

 اهيبأ ىلع مكحيأ ك اهيبأ تيب ىلا هنم تبرهف ، جوزلا اهب لخدو ك لجرب
 ؟ ال مآ اهجوز ىلا مجرت ىتح ايضار اهراك اهلوعب

 ةرشاعملل لجرلا قيطت نمم تناك اذا رثألا نم هتربتعا ام ىلع : باوجلا

 ، اهجوز ىلا عوجرلا ىلع ىه ربجنو اهتقفن ىلع اهوبأ ىدنع ربجي مل
 ، ةرشاعملا ىلع ربجت ال اهنأل ، اهتقفن اهيبأ ىلعف لاجرلا قيطت ال تناك ناو

 فلاخ امو ، هباوص كل ناب ام ذخغ ع ةرشاعملاب الا جوزلا ىلع ةقفنلا نوكت الو

 ٠ ملعأ هللاو ، هكرتاف قحلا

 ىتم ةيبصلا نآ انباوج ف : ىصورخلا ناهبن نب رصان خيشلا لاقو

 نأل ع كلذل آاعيطتسم ناك نا اهلوع اهوبأ مزل اهيبآ ىلا اهجوز نع تبره

 عم نوكي نأ اهيبألو اهل زوجي امناو س اهجوز عم نوكت نآ ربجت ال ةيبصلا

 . ملعأ هللاو ، اهجوز اهل امناو اهسفن تاذ نم كلذ تراتخا اهجوز

 اهغولب مكح ةفص ام ةيبصلا نع هتلأسو : هريغ نمو : ةلاسم ده

؟ غولبلاب اهيلع مكحي ىتح نينسلا نم



_ ٣١٥ 

 اتنثا تغلب اذا لوق ةيبص ىهو اهوبآ اهجوز ىذلا نا : باوجلا لاقف

 اهيدث راص اذا ليقو . هنرشاعمو هننكاسم ف جوزلا ىلع ربجت ةنس ةرىنثع

 ٠ لوقلا رثكأ وه اذهو س كلذ ىلع تربج ةرعبك

 ح ءاسنلا نم غلب نم نألا س ةنس ةرشع سمخ غلبت ىتح ربجت ال : لقيو

 بحتو ث لاجرلا لمحت اهنآ كس الو ، غولبلا ف هلوق لوقلاغ س نسلا اذه

 اذا تغلب دق اهنا اهلوق لوقلاف ، ةميتي تناك نا كلذكو ، ةرسناعملا اهيلع

 اهمكحف ةنس ةرشع عبس تغلب اهنآ رقتو غلبت مل امو ، نسلا اذهب تراص

 اهمكحغ انانسأو اهبارنأ غلب اذا ليقو ، ةنس ةرثع ىنامث ليقو ، غ ولبلا

 ٠ غولبلا اهمكحف نسلا ف اهنم رغصأ نم غلب اذا اصوصخ © غولبلا

 ‘ ءاهقفلا ةماعو جرفم نب دمحأ خيشلا ىأر وه و & ىنبجعي ١ ذكهو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ نهمكح ١ ذهو 6 نضحيبال ءاسسننلا نم آريئك نأل

 باوج نع هللا همحر سبمح نب دعاج خيشلا لئس : ةلاسم وبع

 الجر هتنبا جوز لجر نع لئاس لآس : ىلوعملا دنار نب رماع نب دمحم

 ؟ اهغولب دعب ريغ اهل له ث ملحلا غلبت مل ةيبص ةنبالاو

 نآ نيملسملا دنع هيلع لومعملا لوقلا رثكأ : قيقونلا هللابو : باوجلا

: ىخبرلا لاق امك ىه وأ جوزلا تام نا ةنورومو ةثرا و اهنأ و 4 اهل ريغ ال



 س ٣١٦

 اهوبأ اهجوز ىتلل لق

 هثورو مو 4 ثراو اهنأو

 ةتنودحم اه رعق ف تحبصأ نا

 مهنم دحاو لك قلعتي نآ سانلل زوجي ال ةريثك ليواقأ عرشلا فو

 صخرلاب ذخألا زوجي الو ، رخآلا نم حصأ لوت لك ليوانألاو ، لوقب
 ء ةرورضلا دنع هب ذخألا زوجي اميغ ةرورضلا دنع الا ةرم نسشخألابو ، ةرم

 ىلا ىرت الآ س ةجحلا وه ءاملعلا نم روهمجلا هيلع ىذلاب ذخألاو

 نم لك ناك ولغ ( هنسحأ نوعبتيغ لوقلا نوعمتسي نيذلا ), : ىلاعت هلوق

 زوجي ال كلذكخ ، هب ذخأ ءاملعلا هيلع ام اهب فلاخو ، ةصخر ىطاعت

 ٠ رومألا تعاضلو هلوقب ذخؤي ال و

 نا و ةصبا واب كميلتت تفنساف )» : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانق دتو

 ١ و ؤ ملسو هبلع هلل ١ ملعأ هلل ٠

 ٥ .٠ ديم دس ا ر ني رماع نب دمحم هبنكو : اه رخآ بونكم

 ثفرعو ةيبصلا هذه رمأف ترظن ىنا ىخأ اب ملعا : هربغ لاق



٣١٧ 

 دق هنأل ء ةيبص كلذك تناك ام اهل اهيبأ جيبوزن نسفن ىف ىآرلاب فالتخالا

 نامليس نع مكحلا نب ناميلس نع هتزاجاب ليقو ى المجم ةزاجالاب هيغ ليق

 ةيسا دسلا بللا جوز اذا : لاق هنأ ىلع نب رهزألا نع ،&© حاضولا نعو

 نم سبتقم اذه لعلو س نينس تس ةنبا تراص اذا هزاوجب ليتتو س هنزجأ

 امهنع هللا ىضر اهيبأ نم ركب ىبأ ةنباب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جيوزت

 ٠ كلذك

 نع العملا نبا .نعو ص ريعبلا ةرعب لثم اهيدث ريصي ىتح : ضعبلا لاقو

 & لاجرلا ىهتشت اهلثم ناك اذا 0 نورخآ لاقو س جوزلا تلمح اذا عيبرلا

 عضوم هنأل ي ىآرام غلبم ردق ىلع ، هيآرب اهيغ ملكت دغ دحاو لك لعلو

 دحي هل ديدحت ريغ نم تبث اذا جيوزتلا سفن ف قالطالا ىلع ةحابالاو « ىآر

 ىف ىآرلا ىف ةملكلا تقرتفا دق هيغ نكل ، ةحصلا ىلا برقأ اهنأك ، اهيف

 ةثالث ىلع هتريغ وا هتزاجأ نا غولبلا دعبو س ىبصلا ةلاح هتوبنو هزاوج

 . اهيف قرف

 ء اهيلع تباث اهل اهيبأ جيوزت نآ اهل : جيوزتلا تحابآ نمم ةنرف تلاقف

 تجتحاو ، ةثورومو منلابلاك ةثراو اهنأو س هضقن غولبلا دعب اهل سيل

ء اهنع هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جيوزتب اهلوق ىلع



 ۔۔ ٣١٨ ۔۔

 امل هنم لمكأ هريغو غولبملا هب ايعارم هتوبثو رابخلا اهل ناك ول : تلاقو

 ىتلا غلابلا ةسيئوملاك اهناف س بهذملا اذه ىلعو © صقنألا هسفنل راتخا

 ثاريملاو قالطلا ىفو ث ةدقعلا ماكحأ ىف حصو ثتبثف اهيلع جيوزتلا مقو

 نيرخأتملا نم ةعامج رثألا ىكحي اميغ لمعلا هيلعو ةدعلا ىفو س قادصلا و

 . ةدئاغ مهركذ ف سيل

 نم لمعلا ف عامجالا نأل ، هيلع هنأكو س ديزم قح بلاط ى ديزم الو

 هلوزنل حصألا ةيتر نع طحنم همي هنأك ء هيف لمعتسا امب هنكل س كنامز ماكح

 دنتسم هنأك ؤ هيغ مهل ناهربلا نأل ، لمكألا ةرود نع فعضلا ضيضح ىف

 حيحص نم هب عوطقملا نع درجملا نظلا ةنظم نظ نم ةدمتسم ةينظ ةلع ىلا
 ٠ ةلدألا

 & ليصحتلا نع مارملا ، ديعب ناكم نم اهل سشوانتلا مهل قحلا ف ىناو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ے ليبس نم هيلا الو ، كلذك رمألا سيلف الك

 هقح ىف ناكو ، ليربجب دضعو س ليزنتلا ةدئاغ هرجأ ىف ىحولاب سرح دق

 لزنم ريغ ناك امهم اهل رايخلا نوكو س لالجلا ىذ نم لالحلا ضحم كلذ

 . لاحب صقنلا ةجرد ىلا لامكلا ةبتر نع هسغخن ف لماكلا

 ىلص ىبنلا ناو ص ءىشب سيل ةيبصلا جيوزت نا : ىرخآ ةقرف تلاقو

 دبز نم رباج ىلا فاضي ١ ذهو 6 ه٥هربغ نود كلذب صخ دقف ملسو هيلع هللا

نأل ، ىوقألا ةجرد ىلا غولبلا نع روصقلا ىلا ىندأ هنكلو ، هللا همحر



_ ٣١٩ _ 

 لكلا ىف سنجلا قارغتساب ةحابالا ىضتقي ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لعخ

 ةبجوملا ، هل كلذ ف ضيصختلا هنيرق هعم تبثي مل اذا امومع ةمألا نم

 حصي مل اميف هعم ةلخاد ةمألاو س ةمدقنم وآ ةنحال وأ ، هب هدارغال

 ٠ هب صوصخم هنأ

 دجب الآ وجرآو % ٥اوعد ىلع ناهربلا ةماقا هيلعف س كلذ ريغ ىعدا نمو

 . اليبس هللا دمحب كلذ ىلع

 ح هتمتآ اذا مني تغلب اذا رايخلا اهل نآ هتزاجأ نمم : ىرخآ ةقرف تلانو

 ىسوم ىلع ىبأ ىأر ف و ؤ ءطولاب قا دصلا اهل تبجو “ هنربغ !ذا خسفنيو

 ة هللا امهمحر ىراوحلا ىبأ لوقل هناو ع رظنلاو سلاب كلذك ىلع نبا
 . اهل ءىش الغ كلذ نم ءىن نكي مل ناو

 ناو ع هل ثاريم الو قادصلا هيلعف لوخدلا دعب غولبلا لبن تتام ناو

 ىلا .اهرمأ ناك جوزلا تام ناو ث هيلع الو هل ءىش الغ لوخدلا لبت ناك

 اهيلعو س ثاريملاو قادصلا اهل ناك جيوزتلا تمتأ ناغ ى غولبلا ىتح فوقولا

 قادصالو اهل ثاريم الف ضرت مل ناو س اجوز هب تيضرل ايح ناك ول هللاب نيمي

 . مكحلا ى هيلع كلذ اهل بجوي ام اهب هنم ناك دق نوكي نأ الا
. 

 ء

 ح مشاه نعو & ىلع نم ىسوم ىلع ىبأ نع ١ ذه ق اندجو ام بسح ىلع

 ك رياج ىبأو ئ ةيواعم ىبأو ئ بوبحم نمي دمحم نع كلذكو ء ىسوم نع

ىبأو ، ىبرغملا كلام ىبآو ، نسحلا نب دمحمو س ىراوحلا ىبأو 6 حبسمو



_ ٣٢٠ 

 اذه ةدعاق ىلع اهيف ةدرواوتم ماكحأ ى هللا همحر دبعس ىبأو ، دمحم

 توبث ىلع عامجالا دوجول حجرألا بهذملاو حصألا وهل هناو س ىأرلا

 تجرخ ىتم ةرحلا ف فالخ ىلعو ء ادبع اهديس اهجوز ىتلا ةمالل رايخلا

 ٠ قرلا لبن نم قتعلاب

 مكح ىورب اميف كلذبو ى نيملسملا نم قدصلا ىذو قحلا لهأ لوق ى

 سايقلا ف امهنأكو اهسفن تراتخا امل ةريرب ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ، اذه ىف ءاوس ىلعل لاح لك ىف امهنيب ةعماجلا ةلعلاب هجو لك نم

 لدي ام اهنع هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جيوزت ف سيلو

 ٠ رابخلا لاطبا ىلع

 الك اهيلع قحلا ىف تبثخ هتريغ اهنأ حصي مل اذا رايغلاب دقعلا خاسفناو

 رايخلا تأفن كلاق ناف نوكب كلذ دوجو داكي الو 6 حيحص لصأب صيصختلا

 ق حصي امم هنأ هنيثأف ٥آ ر نم ىلع هولان اميغ مهل ةجحلا امنا . اهل

 ملو ، كلذ اهلاح ىف اهيلع ةدقعلا حيحص اهيخ لعفلاب ةزاجالا تباث هنأ ةنسلا

 ء اهل هنأ حصي ىتح لصألا ىلع ناك هضقن غولبلا دعب اهل هنأ اهيلصي

 ٠ آدبأ ةنسلا ق اهل كلذ حصب ملو

هنأ ةنسلا ف حصي مل امل كلذك مكيلع ةجحلا نم كئلوألو : انلق



_ ٣٢١ ._ 

 ةجحلا ف متت نآ كلتب هذهو ش اهغولب دعب هب ضرت مل ناو اهيلع تباث

 امب متضروع امهم مكل تسيل سايقلاب ىرخآ مهلو س متفصنأ مكسفنا نم

 جيوزت اهيلع اتباث ناك دو ى ريرحتلا دعب ةمألا رايخ نم ةنسلا ف ءاج
 . هيف فالخ ال عامجا اهرمأ كلمت نأ لبق اهل اهالوم

 املخ ى كلذك اهل اهيبأ جيوزت ةيبصلا ىلع تباث حصألا ىلع ناك نامك

 ىلع امهو ىرخأل نكي مل ام امهدحأل نكي مل اهرمأ ةدحاو لك تكلم

 وهغ ءىشلا هبشأ ام هنأ ىلع فالخ الب قحلا ف تبث دقو ، اذه ىف هكاشت

 جرخملا ىلا ليبس مهل نوكي الو ، ةجحلا مهيلع برطضت اذه دنعو س هلثم

 ةججاحملا رمأ ىف كلذ لكو ى الوأ هيلع اوناك ام ىلع ةرباكملا وأ سايقلا ىقب الا

 ٠ ءىشب سيل

 { اهل اهيبأ نم جيوزتلا تابثا ىلع صوصخلا عنقو نيآ نم بجعلاو

 ناو ، اهسفن ى اهيلع ماكحألا رئاس نيب نم غولبلا دعب هب ضرت مل ناو
 نم الا ةميتيلا ف الو ع ةمألا ف اولوقي مل ام اهيغ اولاق دق ذا بجعف بجعت

 ىلو ىلوملا لب ، كلذك ةلاحلاو ع ةدحاو ةلعلاو ىلولاك ىلولاو ، مهنم ذش

 ٠ ىضمأو تبثأو ىضقأ ماكحألا عيمج ف ةمألا ف هرمآو

 ملو ، ىرخألا ىف عامجالاو ةنسلاب تبثي ال ام هذه ىف اوتبثأ دتو

 دق اذا س فلتخم لوقلا اذه نأ ىرحآ كلذب اهنا : لوقت نم لوقب اوضرب

( ٦ ج نئازخلا _ ٢١ م )



_ ٣٢٢ 

 لق ىذلا اذه 0 كناوآ ىف مكحيو لمعي اذه ىف قرفلايو ڵ قرغ الو اوتترف

 ولوأ هيف ىمست ث ملظلاو ءاغللا ضاخو ، مكحلا و ءافولا ضاغو ث ملعلا هيغ

 6 ملعلا ليلق نم مهدنع امب اوحرغو . ءاهتفلاب ىمعلا ووذو 6 ءاملعلاب فعضلا

 ٠ مهغما ريسيو

 اوزواجتت نآ مكل سيل سانلل اولاقو ڵ لوصألا لزنم ىأرلا اولزنأو

 قحلا ةفرعم ىلا هللا هاده نمم بابلألا ولوأ نم ىقب نم ةيقب الا لوقن ام

 ةداعالا هلآسنو ث نيعتسن هب نحنو س نيعملا هللاو مه ام ليلقو ، باوصلاو

 هنا هيف لوقن ىذلا لوقلا ف ةلوقلا هذه لوقن نأ نم ةذاعتسالا ىف

 نم نيروهشملاو نيملسملا ءاهتتف روهمج هيلعو ، هجوألاو ىوقألاو هبسألا

 ٠ نيلوألا

 ام عيمج فو ك اهيخ ىأرلاب فلتخملا عئاقولا نم هلاثمأو اذه ف نأل

 رظنب نآ اهنم ءىشب وآ اهب لمعلا دارأ دحاو لك ىلع لخدم هيف ىأرلل ناك

 لعأ نم ناك نمل ء رظنلا لحم هنال س حجرألا ف لدعألاو ، حجنألا هسفنل
 . عرولاو رصبلا لهآ نم هبلع ردقي نم ملعأ كلذ ىف رظانيلغ الاو ى رظنلا

 هريغ رصقتي نأ ىأرلا ىف هيلع سيلو ، لدعأ هاري ام ىلا لدعي نأ هيلعو
 مل ام ىأرلا ق نسحتساو 6 ىأر ام ربغ كلذ ىآر اذا نسحنتساو ىآر ىلع

بجت ىذلا مكاحلا ىلا مصاختلا دنع ث ءاضنخلا ف ىنعم كلذ ذا نسحتسب



. ٣٢٣ 

 نيصصخلا نم لكل هنا ىتح س ءاملعلا دنع هادع اميف ال } ءامصخلا ىلع هتعاط

 ٠ ليق اميغ هدب ىف امب كسمتي نا

 & هيلع همصخل كلذك ناكو ع هتلباقم ىف سكعلا ىلع ىأرلا ىف ناك ولو

 ىري ام ىلع لمعي امهنم لك ناك اذا ، ايآر هفالخ ىلع دعب كلذ هدي ىف ناك ولو

 ىأرلا ف هاري ام باوص ىلع لمعي نأ دحاو لك نألا « لدعأ هنأ ىأرلا ى

 ىف هيلع كسمي امهم امهنم دحاو لكل سيل هنأ ىرت الا ، اباوص ىأرلا نم
 هل مكحي نم مدع عم هدي ق نكي مل امب هيلع هسفنل مكحي نأ همصخ كلذ

 ىلع كلذ ع هل ىأرلا ىف ناك ولو هيلع عمتجملا ىف كلذ هل ناك امك هيلع كلذ ف

 همصخ هيلا بلط امهم مكحلا ىلا لزني نأ امهنم لك ىلع لب رخآ ىأر

 . ماكحلا نم هيلع هتعاط بجت نمم لدعلاب امهنيب مكحبي نم ىلا لوزنلا

 امهنم دحاو لك ىلع ناكو س مكاحلا ىلا رمألا ناك مكحلا ىلا الزن اذاو

 مكحلا نم كلذ ىف امهنيب هب مكحي امل دايقنالاو ، مكاحلا رمأل لاثتمالا

 هنم داهتجا ىلع ىأرلا نم هاري امب امهنيب مكحي نأ مكاحلا ىلعو ث لدعلاب

 . برقأ قحلا ىلا ىأرلا نم هاري امب لدعي نأ لماع لك ىلع كلذك بوصأ هنأ

 لبمي الو س ءارآلا نم هريغ ىلا هنع لدعي نآ هيلع اميق همل سيلو

 ىوقألاو حصألا و ىدهألا هاري نأ الا \ ةصخرلا ىلا اليم هيلا هريغ

لك قلعتي نأ سانلل زوجت ال هنا لئاقلا اذه هلاق امل افالخ حجرألاو



 _۔۔ ٣٧٢٤ .

 ة حرطلاو داعتالاب هارجأو ، حيحصلا نع هدعبأ ام لوقي ، مهنم دحاو

 ىرن نكي مل اذا رصبلاو ملعلا لهأ اذه ى هب لاق امع دعبلا ةياغ ف هنأل

 ىنا ث رظنلا مكح ىف اذه عاسني الو الك ع رثألا ىف اهب ساقني اهابسثأ هل

 هيلع فقي نمم ريثك ىلع ةنتف لوقلا ىف قالطالا اذه نوكي نآ ىشخأ ال
 . قحلا جارختسا نع مهناهذأ لمكت نيذلا ءافعضلا نم

 برقأ ناك هنأل عئاتوماو ، روصلا هذه لاثمأ ف نيلئاقلا تالاقم نم

 نم قحلا لهأ بهاذم نم اجراخ نوكي نأ هبشي هنأكو ، عطنتلا ىلا

 امهم لدعآ ىآرلا نم هاري ام لكب لمعلا نم سانلل ىضتقي هنأل ى نيملسملا

 نآ لوقلا نم حيحصلاو س حصي ال ام اذهو ث لدعاألا ىف ءارآلا تنيابت

 بوصآ هنأ هاري امب دحاو لك قلعتي نأ ىأرلاب فالتخالا عضوم ق مهيلع

 ٠ برقأ قحلا ىلاو

 دصقلاو اهب ىرحتلا ىلع ةالصلل ةلبقلا ىف مهيلع كلذك كلذ ناك امك

 ىلص ىبنلا لات ام لزني هلاثمآو اذه ىلعو ، اهيلع ةلدألا مدع دنع اهتباصال

 « كوتغآو كوتغآ ناو ةصباو ايب كبلنت تفتسا » : ةصباول ملسو هيلع هللا

 نوعمتسي نيذلا نم نوكيغ ملعي امب لمع نا ةيآلا مكح تحت لخدي اذهبو

 كلذكو ع ىأرلا ىف ةضراعتملا ليواقألا ىلع فوقولا دعب هنسحأ نوعبتيف لوقلا

٠ هيغ فلتخي الام نيدلاو ى نيدلا ةقفاوم ىاع نيدلا فق كلذ ناك امهم



_ ٣٢٥0 

 ، كلذ ىف قغاو نم قحملاو س دحاو ىف قحلا ناك هيغ فلتخا ناو

 رظن وآ رثأ نم نيدب وأ ىأرب نيدلا ف هنم كلذ ناك ، هل ءعىطخملا لطبملاو

 لامعتسا و ع لوقعلا ءاتفتسا نأل ع رشبلا نم دحأ نمربخل عامس وأ ةرابع وأ

 نم عسي ال ام هجوأ ىف لوصألا مكح ةفلاخم ىلع لوقي نم لوق نم لوغملا

 ح ىلاعتو كرابت هللا نيد ىف لطابو ةلالضو مارح عرش ىذلا هنيد فالخ

 ىأرب قحلا ةقفاوم الا ىأرلا ف الو نيدلا ف زوجب ال هنآ ىف فالخ ال هنأل

 ٠ نيدي الو

 جراخ لصألا ىف ناك ناف ث نيدلا ريغ ىآرلاو ث ىأرلا ريغ نيدلاو

 نيدلاو ع ىآرلا ف نيدلا الو ى نيدلا ف ىأرلا زوجي الف ع نيدلا نم هرسأب

 نم عسوأ ىآرلاو س لمجلا ةثج ىلع طايخلا مس نم هفلاخ نم ىلع قيضأ

 الماع هبلقل هيغ ىتفتسملا نوكي نأ بلق ىذ لك ىلعو ث لبالا ىعارل ءانهدلا

 ىدهو ، هل حتفنا ام بسح ىلع هلدعأب اذخآ كلذ ف قحلا نم هل فشكني امب

 ىلع هريغ ناكو هيغ فلوخ ناو ي هسفن ةصاخ ى هلدع نم همهلآو س هيلا

 هيلع كلذ ىف قحلا ةيلح ةرصبلا رون نم هل حضتي مل ام يآر هيلع ام فالخ

 ٠ ىوقألا و حجرأو ىدهأو حصأ هنأ ريغلا

هبدري ام عديل الا ىتفتسملا ىتفأ ناو س بلقلا ءاتفتسال ىنعم ال ذا



 ۔۔ ٣٢٦ .

 هاري امه ءارآلا نم هيغ حجرتي امب ذخأيلغ ايأر هيف عزوتي امو ة ةرارح مثالا

 ، ةيوق ةحيجر ججمو ع ةيهب ةحيحص ةلدألا ، منغأو ملسأو موقأو ىدهأ

 ىلع صخرلا نم عساولا ىلا ةرورضلا عم الا ، هنزو فخام كلذ نم بناجنلو

 هيغ هنم داهتجا ىلع هبر ىلا هرفس ق هبآد نوكي نأ اذه فق ىغبني اذه

 ناغ ى كلذك كلذ ىلع ناكو ، ىآر ام فالخ كلذ ىف كلذك هريغ ىآر ولو

 ىلعو ملعلا نم ث ةمهلاو مهفلا نم هيغ هتيتوأ امب اذه ف صوصخم الك

 ٠ هما وص ٦ ححضتا و ئ هباب قحلا نم هيف هل حتفنا ام عبتي نأ ىآرلا

 6 بيجع مالك ١ ذه ق وجرأ اميف هلل ١ همحر دبعس ىبأ خيشللو

 داهتجا : لاق هل ليق امل هنأ وهو \ هصنب اذه ق ىتؤي نأ ريدجل هناو

 ىنفي وآ 6 اهنم ءىنتم لمعي نآ دا رأ نم لكل مزال اهيغ رظنلا و » ءا رآلا لدعأ ق

 رصيي ال هنأ هعم ىذلا فيعضلا نود ةغرعملا ىف ىوقلا ىلع كلذ امنا مأ ث هب

 ٠ لوقلا لدعأ

 ءىن لك صوصخم ى لدعلا ةباصال داهتجالا لك ىلع هنا ىعم : لان

 قيغون الو 6 ىأرلاو نيدلا رمآ ق ناك لاح ةيأب همومعمو مالسالا نم

 ٠ هلضف نمو هلضفب الا لدعلا باصي الو ض هللاب الا

ملكلا عماوج نل اهناخ ۔ ةزيجولا تاملكلا هذه ىف ىبآ نبا اي رظناف



 م ٣٢٧

 ىتلا ى ةعيرشلا ماكحأ نم ث ةفيرشلا ةمجلا ىناعملا ىلع ةلمتسثلا ةعيدبلا

 ربدت ى رئاصبلا راونآب نيرصبتسملا و س ءاملعلا ةذباهج الا اهلثم ىلع ردقب ال

 ء داهتجالا دحأ لك مزلأ فيك ث هللا همحر خيسثلا اذه لوق كنهذ بقانب

 ىأرلا وآ تناك ، نيدلا رمأ نم اهب ةيلبلا تلزن ةعقاو لك ىف لدعلا ةباصال

 كلذل ىنعم ىأو ع هيآر هيغ دهتجي نأ لك ىلع ناو « نيدلا ادع ام ىآرلاو

 ٠ هباوص هل ناب ام بسح ىلع دحاو لك لدعيل الا

 الك ، ىنعم الو ةدئاغ هنم صن اميف داهتجالا مازلا ىف ناك ام كلذ الول

 هيغ هل فلاخملا ناكو ے لد عألا ف ىأرلا ف فلوخ ولو ث هريغل ال كلذ نا

 نع رصيي مل ام ث ءارآلا نم هريغ ىلا هنع عجري الغ ، ضرألا ق نم عيمج

 ٠ ريغلا كلذ ىف لدعألا حيحص رظن

 ، ءاوس ىلع هعم اهلك تناك امهمو ث هيلا مجري نأ هيلع ناك هرصبأ ناغ

 ءىشب سيل ، لدع هرظن ىف اهلك اهنأل ، ءاش امهيأب لمعي نأ هل زاج
 لضفأ فالخلا هبسث نم اهنم هب جرخي ام ىلع لمعلاو ، ءىش نم لدعأ اهنم
 بلطي نآ كلذ ف نيدبعتملا نم ناك نم لك ىلعو ى لمكأ و عرولا ف ىلوأو

 ٠ هتيلب لوزن دنع هتردق غلبمب ى اهنم لدعألاب لدعلا ةباصا

 ةفلاخم ىلع نيدلا نم ءىش ف الو ، ىأرلا ىف لدعلا باصي ال هنآ ملعاو

ىف بهاذملا تضراعت ناو ث معن عامجالاو ةنسلاو باتكلا مكح نم تباثلا



_ ٣٢٨ 

 كلذ نوكب الو 6 كلذ ق نيفلتخملا دحأ مم الا لدعلا تثبصي مل نيدلا

 ٠ اهماكحأ تحن جردناو قحلا قفاو نم مم الا

 هريغ ىلا هعسي الو ى لمحب نآ قحلاب هموزل هصخي اهلك ىف لكلا ىلعو

 ءىش مومع ىف قحلا ةفلاخم ىف هل رذع الو س لدعي نأ لطابلا نم

 ء نيدب الو ىآرب ص لاوقألاو تاينلاو لامعألا عيمج ف هصوصخم الو

 وآ س ىآرلا عضوم ىف نيدلاب مكاحلاو « كلاه قحلا فلاخي امب هلل نئادلا و

 نم ىجانلاو ى قحلا لهآ نيد لوق ف ث قحلل فلاخم نيدلا عضوم ف ىأرلاب

 ريغ ىق امهنم ائيست عضي ملو س همزل امب ماق نم قدصلا لهآ بهذم

 . هعض وم

 ىلتبملا ، ملاس هنم هيلع هب ةجحلا مايق مدعل ءىش ةيلب نم اعملاو
 ف الو 4 قحلا ةباصا ق دحألا قيفون الو 4 مناغ وآ كلاه اما كلذ نم ء ىشم

 سأ هللا لضفبو % هللا نمو ؤ هللاي الا ءايسشألا نم ءىش ق الو ٨ هم لمعلا

 . هيف دهاج نم قغوي نأ امرح هلضف نم ىجري هللاو ث هللا لضغ نمو

 ( انلبس مهنيدونل انيف اودهاج نيذلاو ) : لاقف ث كلذ لانت دنن ذا ع معن

 ء ةعذجلاو رورغلا ف تغاهتلا الو ، ةعدبلاب هل نيدتلا هيغ ةدهاجملا نم سيلو

 نم هللا فلكي ال ذا ، اهريغ ال ةقاطلا دح هنيدب هيلا برقتلاب ىه امناو

. ءىشل لمع الو ، ءىشلا ملع ىف عساولا تحت لخدي مل ام هنيد



٣٢٩ _ 

 لبق ىلاعتو كرابت هللا نيد نم ءىش ف ءىشب فيلكتلا موزل لاحملا نمو

 ىلع ةيلبلا لوزنو الك ، دابعلا نم نيدبعتملا نم دحآ قح ىف هتيلب لوزن
 هصخي ام لكب هصخي ام لك ف ةجحلا مايقب الا نوكت ال ةيناسنالا ةفصلا

 .٠: همومعمو كلذ نم ءىش لك ص وصخم ق ةجحنا ماين نم

 © هيلع تماق اميف همزلي امب مايقلا هيلع ناك ى هيلع ةجحلا تماق ىتمو

 ليق امم حيحصلا ةباصال داهتجالا هيلع نم ىآرلاو نيدلا رمآ ىف هموزل نيح

 رظن هل ناك نا ىأرلا نم هيغ تأي مل اميغ ىأرلا ف كلذ هيلع امك ، ىأرلا ف

 ى رظنلاب ىأرلا ف لوقلاو رظنلا هلو ى ةلزانلا كرت ف رظنملا ىلع هب ردتي

 ء كلذ ىف هل ناب ام باوص نامتك هل زوجي الو ٬ هيلع سيل ام عضوم

 ح هلهأ نم رهاظلا ىف ناك نم ىلع هب حسشلا الو ع هيلا ةجاحلا سيسم دنع

 ءاج ام حصألا زيمتلا الو ى رظنلا ىلع هب ردقي بلق رون ناسنا لكل سيل نكلو

 ٠ رصبلاو ملعلا لهأل امناو ع رثألا ىف

 ةرواسثملا هاراصقف & ةبترملا هده نع فعضلا لهأ نم ناك نم امآو

 امهمو ع حجرألا بهذملاو ، حصألا ىلع مهب لالدتسالاو عرولاو ملعلا لهأل

 ءايلوأ هل اوناك ناغ ث هيلو لوق ىلع دمتعا ى كلذ ىف ملعلا لهآ فلتخا هيلع

 ح ةلأسملا هذه ىفف نيلئانملا نم ملعي نم ملعآو ع ليق اميغ معألا لوقب ذخأ

هللا همحر ديعس وبأ خيسلا اميس ال ةثلاثلا ةيرقلا ف نيمسملا هل انك نم



_ ٣٣٠ 

 ، هيلع ةرظانملا تزع ناو « ةجرد عيمجلا نم ىلع ال هيلع رهاظت ام ىلع هناخ

 امب ذخأي نا هل نا ليق دق ام هقح ق جرخ هنم هتبغب كردي نأ وجري نمل

 ٠ ءاهقفلا ىآر نم دا رآ

 لدعألا ىرحتيو س هدهجب كلذ ىف رظني نأ نم هل دبال هنا ليقو

 نم ىتيب ىتح هيلع نوكيو ، لدعأ هنأ هنظ ىلع بلغي ام لمعيو ، هد صقب
 : ملعلا نم هولمح ام ىلع نينومأملاو ، ةريصبلا و ملعلا لهأ نم لدعأ ىلع هلدي

 سابع نباك اهيغ نوكيو ى ةريثكلا ليواقألا نم لدعألا فرعي نأ هيلع نا ليقو

 هنكمي ام عضوم ىف الا ىأرلا اذه ناكما ىأرلا ف ىل نيبي الو ، كله الاو

 ح ةرابعلا مدع ف ال ع هريغب هيلع لالدتسالا لوق نمو ةباد نم هيلع فوقولا

 % ىآرلا ىف فالتخالا نم ءىشلا سفن ق ليق ام نيب نم هل ةفرعملا نع زجعلا و

 ىلع فوتنولا مازلا نأل ، طسقأ عضوملا اذه ف رظنلا ف هنأك طسوألاو

 بوصألل ى رحتلل لامتهالا ، ططس فيلكت هيف هيلع هل ةردقلا مدع عم حصألا

 ٠ دبعتلا لصأ ىف هب بلاطملا دهجلا غارفتسا نع روصق

 بابرأ قح ف نيعم رظن ىلع افغونوم حيحصلا ىلع حصالا سيلو

 ىف عقو دن امك ، ىأرلا ف نيابتلا هيف مهنيب اميخ عقي امبر لب ك رئاصبلا
 ءىشلا سيفن ف ةلدألا عضوو ةلعلا طابنتسا ف داهتجالا موي ءارآلا سيفن

 دنع ذخأي نأ هل هنأب لوقلا ناك كلذك كلذ ناك اذاو ى هيغ ىآرلاب فلتخملا

٠ ءاهقفلا ىآر نم دارأ امب اذه



 س ٣٢٣١

 ىف هعم اوناك اذا سيقأ عرولاو ملعلا ف قدص مدق هعم مهل تبث

 ىف الو ث ةقرفتلا عضوملا اذه ىف هعسو نم سيل ذا ث ةلزنم ىلع رهاظلا

 فلتخا دقو 0 عابتالاو عامتسالا لحم اذهو 4 عبتيغ عمتسي نآ الا هنردق

 ىلا الا أجلملا نيآ لب ع هيلا برهملا نيأف هيلعو ، كلذ ىف ةجحلا هل نم هيلع

 نوكل ص لدعلاب باوصلا ةباصال س ىرحتلا ىلع كلذ نم ءاسش امب لمعلا

 5 قحلا ىف نطوملا اذه لاثمآ نم هقح ىف ىواسستلاو س كلذ ىف ؤفاكتلا

 ٠ نيملسملا نم ىه نمع اهفرعي ال ىتلا ءارآلا ىف كلذك كلذ نوكي الو

 لمج هنأ الا ، لئاقلا ىآر لك ىف فرع وأ ، نيدلا ىف ةماقتسالا ىلوأ

 فيلكتلا ىلع مادننالا نع ع روماو ملعلا نم لزان ىآر ىذ لك اهيف ىتلا لزانملا

 نم هل دبال لب الك ، باوصلا ىلا اهبرقآ ردي ملو ملعي ال اميف لوقلاب

 ٠ نيملسملا نع تناك ولو ث اهيخ ةرظانملا

 ىلع هل دبالغ الاو ث هيلع ردقف كلذ هنكمأ ام ةنوبثم نيملسالا راثآ فو

 هنأل ، ةكلهلا نع ةمالسلا هجو كلذو ى اهلدعأل لمعلا دنع ىرحتلا نم حسمألا

 نا اكاله الو امثا بيصي الغ ع لطابلا ىلا قحلا نم جرخي مل ام اذه ىلع

 اذكه اذه ىف ناك ناو ث آفالتخا كلذ ف لوقلا نم ملعن الو ىلاعت هللا ءاس

 كلذ ىف فلخي نأ زجي مل ك ةقنيقحلا ىلع قحلا مكح ىف ةقيرطلا هجو
ناكو 4 قحلا هجو هل هيغ :لمنحا > ايآر هيف عبتا ءىش ف دحآ ىلع بيغلاب



_ ٢٣٢٣٢ 

 ملعلا لهآ ءارآ نم ىأرلا ىف قبسأ ءىشب وأ ، ىأرلاب رظنلا ف قلعتم هل

 ٠ نيملسملا نم

 ريصيو س لوسرلا ةلم نع قدصو لوصألا فلاخ نم ىلع بيعلا امناو

 سانلا ىف سثاعو ةلاهج ىلع ملعلا ىف لوقلا فلكتو ك انيم ملكنو ك انيد ىأرلا

 ىأرلا ىف قيضو ث زئاجلا ليبس كولس ىف سانلا ىلع باغو ، ةلالض ىلع

 نم ث هيآر ىأر نم ىأر وأ س ىآرلا ف هيأر ىلع مهلمحو عساولا مهيلع

 . مانألا نيب ءاضقملا لصخو ك ماكحألا عضوم ريغ ف ىأرلا

 امنا ؤ هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا سيل : حيحصلا ف ليت دقلو
 هللا همحر ديعس وبآ خيشلا لات دقلو ء قحلا نم مهعسي امب مهاتفأ نم ملاعلا

 نيهجولاب هزيجي هنأ ناهجو اهل ىتلا ةلأسملا نع لوئسملا ىلع لئاسلا قح ف

 ، ههجو نم قيضلا و ي ههجو نم جرفلا هيلع لديل ى مكحلا ىف فراعتلا ف آعيمج

 ٠ ىمتنا ةمالسلا هسفنل رخآلا بلطيف

 قيضف ءىش نع لئس اذا هللا همحر بوبحم نب دمحم خيشلا ناك كلذكو

 عسويغ ىأر ام ريغ ىري هلعل ، ىضاقلا كلذ نع لأسي نآ هل لئاسلا رمأب هيغ

 باب مهنم ديرم لك بلطيو ع سانلا ىلع جرفلا لخديغ ء كلذ ف قيض ام
 ٠ هسفنل ةمالسلا ىلا ج رخملا

هفاصنال هيأرب بجعلا نم هدرجت ىلع هفاصوأ ف ليلد حضوأ نمل اذهو



_ ٣٨٣٣ _ 

 كلذكو ث هلاوحأ نسحو ى هلاب ءافص ىلع لاد هفاصناو ، هسفن نم كلذ ىف

 ئ نوكي نآ هل اذه ىف 7 > هملعب ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا دارأ نم لك

 ىلع س ساكتنالا اذه فق ث ساكعنالا ىف سانلا نم رثكألا ذخأ دق هنكل

 ٠ سارلا مأ

 & هيأرب بجعملا هدجتف ملعلاب نيمستملا نم دحاولا ىقلت كنأ ىرت الا

 هيف مجني داكي ال بجعملاو ح ءىش ىف كلذ نم وه سيلو ء انأ انأ لوقي

 هرمأ ق هللا كرادتي نأ الا & ءاودلا هريغو ڵ ءادلا مظعل آربيغ ح جالعلا

 ٠ ىفخ فطلد د

 لمعلا فو ، ىأرلا ف ملعلا لهآ هلاق اميفو ، ىخآ اب اذه ف رظناف

 ، رمألا سكع فيك لئاقلا اذه ىلاو ى ىأرلا عضوم فو ع ىأرلا هب ءاج امب

 ، هلصآ ام ضقن ىلع لدي ام ةنسلاو باتكلا دهاوش نم هلوق ىلع ىتآو

 نع هروصقو مامنلا نع هصقنو مالكلا ددرتب ىفكو ث هلضف ام ضحدو

 نع ث ىمعلا لهآ نم نكي مل نمل اليلد ، ماكحألا ىف هضتانتو ، مارملا

 ٠ ىدهلا رون

 كرد نع هردص رضح دق اميغ 0 ايتفلل فلكتلا نع رداص كلذ نآ ىلع

 ئ ىخآ اي لهأب نكي مل هلاح اذه ناك نمو ؤ هنغرعم ىلع فوقولاو ء هملع

هنأل ح آديآ اذه هايسشأآ ق هرمأ نم هل عابتالا ليس ىلع ىماعلا هدلقب نأ



_ ٣٣٤ _ 

 ةلادلا ، طيلاخألا هذه و ى تاقيغلتلا هذهو ع طيلاغألا هذه لاثمأ هنم نمؤي ال

 ٠ ةعيرسلا ماكحأب ةلاهجلا و ، ةعيضولا ىلع

 دئاقلا و هب ةلاهج ىذلا س ىدهلا ليبس ىلع ةماقتسالا نوك لاحملا نمو

 امكو “& جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي ال امك ى ميقتسي ام اذه ، ىمعأ هل

 ء هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب ، جلبأ قحلاو لطابلا جلجل تبثي
 قحلاب ملع ىذ لك ىلع قحل هناو س هعفديف دسافلا هجو لدعلاب فدصنو

 رشني نأ عنسشلاو تالالضلاو عدبلا ترهظ اذا هراهظا ىلع ع هل ةقاطلا عم

 & ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك نوكتخ ث ةمغلا فىنتكنتو ث ةملظلا ىلجنتل ع هملع

 ٠ ايلعلا ىه هللا ةملكو

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف س عغريو عغديف كلذ لعفي مل ناو

 وأ ، لصألا ىف ةيقت ىلع نوكي نآ الا لدع الو فرص هنم لبقي ال ، عمجأ

 هل ةردقلا دوجو لاح هبلع نأل ، ام آموي آرذع قحلا ق هل بجوي هجو

 فيرحتو ، نيلهاجلا ليوأت ىلع ث نيدلل بذلا ةماقتسالا ىلع ةماقالا عم

 . نيملسملا ماكحأ ىف س نيلطبملا لاحتنا و ى نيلاغلا

 ةعدبلاب لزلزتلا فوخ عم ؤ ةعدتبملا سثيوسثت نم ةعرشلا ةيالكو

 ىف س قحلا ةبر نع مه راصبأ تلك نيذلا ى ةماعلا مادتال ى ةلالضلا عاونأو

ةفرعم ىف تباث لصأ الو 0 مالسالا دعاوت ف خسار مدق مهل نكي مل كلذ



. ٣٣٥ _ 

 ةردانل اهناو 6 اهي تاداعلا ترمتسا 6 ةيلج رومأ ق الا 6 ماكحالا و نايدألا

 ٠ نيعدتبملاو ةسبلملا تالالصو ع نيدلا تادسفم نم هولهجي ام بنج ىف

 نم فقلتلا ليبس ىلع ث عابتالاب عافتنالاو عامتسالا مهتياغ امناو

 نوركذيال كلذل عابتالا و باوجلل عامسلاو ء ةلزان لك ىف لاؤسلاو ملعلا لهأ ,

 نم تاروظحملا الو ، لالضلا نم ىدهلا الو ، لطابلاو قحلا نيب ام قرغ
 ، ىعاسلا نوكي نأ مهنم لك ىلع فاخي ث ميقسلا نم حيحصلا الو ث لالحلا

 بيجي نآو ث ةلالض ىلا ناك ولو هيلا ىعدي ام لك ف ك ىعاد لك ةباجا ىلا
 نوكي اذهلف ث ةلاهج ىلع هب امع ةعدخ ىلا ناك ولو ث هيعاد ىلا بيجتسيو
 ٠ ءافعضلا ىلع اذه لثمب ةيلبلا تلزن امهم

 ح كلذ ىف ملاع هيتخ رداق لك ىلعو ك ءاملعلا ىلع فعضلا ىلوأ قح فو

 فيكو ث ةيلبلا كلت مسج ف دهجلاو ء هتيلب لوزتل هب ةنحملا تعقو ىذلا

 { ةهبشلا لحو ث ةلالضلا صيلختو ى ةعدبلا ضقنو ى ةيزرلا كلت ف قحلا

 نم كلذ ء قهزي امب ةضراعملا عفدو لكشملا نايبو ث ةلاهجلا حيضوتو

 ( ٠ عامجالا وآ ةنسنا وأ باتكلا

 نم لب 6 ركفلا ةطسا وب 6 ركذلا نم طعنتسمل ١ رظنلا نم حيحصلا وآ

 ء قدصلا ةملكو س قحلل ءايحاو قسفلل ةتاما ناك ء قحلا تاهج نم ةهج ىأ

6 ًاعايسشأو كلذ ق هل آراصنأو 6 عابتأ قحلا ق هل اونوكب نآ كئلوأ ىلعو



 س ٣٣٦

 هصخ اميف كلذكل هناو ى مهل كلذ ىلع ةردقلا تناك ام مهيلع مزاللا نم كلذو

 ةياده هيلع نآ امك ث هيلع ردق امهم هيلع كلذ نوكي هنيد ىف هموزل كلذ نم

 هيلع ناك امكو ، قحلا نيدو ىدهلا ليبس ىلا ء سانلا نم هداشرا ىلع ردق نم

 ٠ قلخلا ةفاكل قحلا ف حصنلا هيلع

 ىف مهنم دحاو لك قح ىف هيلع بجاولا نم نوكي امنا كلذ نأ ىلع

 ء همومع وأ ءىش لك صوصخم ف هبوجوب ةنحملا عوقو دنع ث هموزل عضوم

 لكللو ث ىبأ نبا اي كل ثحلا ث داسثرلا ليبس ىلا داسثرالاو حصنلا نمو

 عوقولاو ء ضا رغألا هدهل عامتسالا نع ضارعالا ىلع ىباتك ىلع فقو نم

 لاوقأل ايذنحمو ث هللا رمأل اعبتم هلوقأ ام ىلا ڵ ضارمألا هذه تاطرو ىف

 نيدايم ىف ع راكفألا نانعل قالطالاب رمألا نم س فلخلل اهورثآ ىتلا فلسلا

 . راثآلا حيحصو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىف اميسالو ع رابتعالا

 نم امهيف امل جالعلا و ث سفنلا راوغآو ، بلقلا لاوحأل دتعتلاو

 ىلجتي س ةملظلا مفترتغف بجحلا قزمتت ىتح ث ءادولا نم كلت ىف امب ءاودألا

 ىعاود سشكنتف ى ىمعلا ريجايد رثآ ىحمنتو ع ةعيرشلا رارسأو ك ةقيقحلا راونأ

 ٠ ناطيشلا دنج ىلع ، نمحرلا دنج ةبلغو ص ناميالا رون ةوطسب ، ىوملا

 قفو ىلع ةماقتسالا ىلع رمتف س نيفد ءاد لك اهنم جرخي كلذ دنعو

6 وألا طخلاب برقلا ق زوفنو {& ىلعألا كلملل ةاجانملل حلصتو > ةمالسلا



 س ٣٨٨٧

 ةويرب نزح اهنكل ، ىقتلا بابرأو ، ىهنلا ىلوأ عم ، ىوصقلا ةياغلا كلنو

 سيك ىلع الا س مارملا ةبعص دوئك ةبقع ىلع 7 ماهفألا ىلع كلسملا ةضماغ

 دق س بونذلا ةيطغأ ، بولقلا ىلع ةمكحملا ضارمألا نم ءىرب بلق ىذ
 نم نيقيلا نيعب اهيلا رظنغ ، قئاقحلا راونأ هيف بلجت ىتح ، ىلجناف ىلج

 ٠ ماضي ال ةيؤر س بيغلا رتس ءارو

 وه امنا ، كلذ ليصحت ىف قيرطلا ادبم نأ ملع اف كلذ تئش امهمو

 دعاس نا ث المعو املع رئارسلا ةيفصتو ى رهاوظلا ةماقا ف ةضايرلا قيرطب
 ملع حتف بصنو ، لاوحألا ءافص دعبو ، ىضريو هلل بجي ام ىلع ءاضقلا

 & ركذلاو ةبحملاو اضرلاو سنألاو ے صالخالا تاماقم ى لامعألاو ةداملا

 ، فشكلا ةطساوب بلقلا ىف ، قئانتحلل صانتقالا مقي امبر ركفلا ةمزالمو

 لصيو س بجحلا ةريس ف قرحيغ س توكلملا ىلا كلملا هب زواجتي ىفخ نم ال

 ٠ بلطملا هللا نمب

 بلقلا ةرانتسال ، نايعلل نيقيلا نيعب كلذب ةيؤرلا دعب ةيغبلا لصحتو
 5 اهنيب نم عبتت كلانه نم مث ح نآرقلا رونو ، ةنسلا رونو س ناميالا رونب

 اهيخ رجت ث ةبيرغ لاوحآو ث ةببجع رومأ ، ةريزغلا ىذ نم راثآلا حيحصو
 ىذ لك قوغ نألا ، راصتتسالاو ةداملا بابرأو س راصبألا ىلوأ بابلأ

 . ميلع ملع

 لعجي نأ ىسع كدوهجم هيغ لذباو س ىخآ اي اذه لثم ق سفانغ

) ٦ > نئ ١ زخلا س ٢٢ م (



. ٣٣٨ 

 نم هب ءعىضتستو سانلا ف هب ىشمتف ، ةايحلا ىف هب ىعست آرون كبر كل

 ىف تنأو س كنيميو كيدي نيب ةماينلا ف ىعسيو ث سابتالاو لهجلا تاملظ

 نكي مل نمل كلانه كلذ نوكب الأب كبر ىضق دقو ، هيلا ارقف دشآ لاحلا كلذ

 ىمعآ ةرخآلا ىف وهف ىمعأ هذه ىف ناك نم ) نأل ، ايندلا ف هبر نم رون هل

 ٠ ( اليبس لضأو

 موي لك ىف بساحو ى كلاوحأ دتفت لب ع ةلهملا مايآ ث ةلفغلاو كاياغ

 ، كرمآ نم ءىشل لهملا نكت الو كبر نم ةمحرلا تاحفنل ضرعتو س كسفن

 ح رصبلا و ملعلا لهآ اهيف فلتخا ةعقاو وآ ، رظنلل ةلمتحم ةثداح لك ىف رظناو

 . رذكلا نم وفصلا ديرحت ىلع هب ردقت بلق كل ناك نا

 كلذ نم ذخو ث هبلع ردقت ام ىلعف نكت مل ناغ ص ردقت هب نميف الاو

 .رامغ ىف لخدتو ، نينسحملا نم نكت نيدلا هل اصلخم ىلاعت هلل هنسحأب

 كئلوأو هللا مهاده نيذلا كئلوأ ) : ةيآلا اهتضتقا ىتلا ةحدملا تحت نيلخادلا

 لاكشالا ةملظ ىلع هيف تنكغ ءىش نم كيلع سبتلا امو ث ( بابلألا ولوآ مه

 ٠ باوصلا ةيؤر نع

 كاياو . كلذ ىف هيب ءعىضنسىت ارون ةرخآلا ءاملع راونأ نم سبنقاغ

 كئلوأ ث هللا ةبحم نع كعطقيغ ايندلا بح هركسأ ملاعل كلذ ىف ةراسثتسالاو

٠ ديرملا هللا دبع ىلع قيرطلا عاطق



٣٣٩ 

 نب دعاج كيبأ نبا كيخأ نم ث هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو :

 ٠ ىصورخلا كرابم نب سيمخ

 ۔ خيشلا اهيآ كباتك ىنلصو : ناهبن ىبآ باوج نمو : ةلأسم

 ىلع ىنأ الا ، هتفرعف هتمهفت هباوج نم كريغل هب امو ، هتآرقخ هترظن مث

 هذهب روكذملا لجرلا ااذه جيوزت ىف هجرخآ اميف هتدجو هتملع ام ةلق

 زيجي ال نم ىأر ىلع لوخدلا لبق غلابلا هنبا ةقلطم ىه ىتلا ةيبصلا

 لاحلا ف بالل اهنم حابأ هنأل ، ضقانتلا نم ملاس ريغ هنأك الصأ اهجيوزت

 ٠ لوقلا اذه ىنعم هد افآ امم دضلا ىلع وهف ث نبالا هنم عنم دق ام

 ىلع مارح اهنا ءانبألا لئالح ف هفلاخ ام هعم زوجي ال ىذلاا قحلاو

 حيرصتلا مم امهيف هريغ فيكف ، كلذ ىف هللا مكح نع كلةك سكعلاو 0 ءابآلا

 اهجيوزت ف دب ال اهوبأ اهجوز ىتلا ةيبصلا نآ الا ، امهنم عنملاب هباتك ىلع

 نا هنالطبو هتوبث ىف اهغولب دعبو ، لاحلا ىف اهيلع هزاوج ف نوكت نآ نم

 .لادج نم مهل هيف امب هورهظأ ىآر نم لدعلا لهألا هب ام ىلع همتت ملو هتبأ

 هل ىهف هضقن غولبلا دعب اهل ري ملو هتبثاف هزاجآ نم لون ىلعو

 هاكف ، ال وأ اهب لخ د هينب نم دحأل ال و 6 هيبأل ال و ٥ دجل لحن ال و 4 ةجو ز

. اهثاريم ىف ىتح مكحلا ف غلابلاك هيآر نم اذه ىلع اهنأل ءاوس



٢٣٤٠ 

 دعب نم هتريغ نا امهنيب اميف سكعلاو اهيلع هدلو دقعل بألا ىلع اهميرحتو

 زجت ملو ث هتالط اهقحل هتمتآ ىه ناو ث اهب لخد نكي مل نا نالوق غ ولبلا

 اميغ ةيجوزلا ىنعم ةحصل هدعب نم هيبأل الو ، ىأرلا اذه ىلع اعطق هدلول
 هتمتآف هلبق وأ اهغولب دعب ىناثلا جيوزتلا نوكي نآ نيب قرف الو & امهنيب

 ٠ هتريغ وآ عضوملا اذه ىف هل

 ىلوألا وه غ ولبلا دعب هب ىضرت نم ناكل نانثا اهجوزت ول هنأ ىرت الآ

 اهاضرف هنباو بألا نيب اميغ ناك ناغ س اهب قحأ لوألاف اهتمتأ ناغ ث اهب

 اهزاجأ نم لوق ىلع اهنأل ، رخآلا ىلع اهميرحتل امهعزنل ضتقم امهدحأب
 هحكن دق ام ءاسنلا نم حكني نأ ادهل زوجي الو س ةجوز هل ىهف هب ىضرت نمل

 امهضرت مل ناو لطاب ىناثلا و جيوزتلا وه لوألاف س امهتنيضر ناو ث ادبآ اذه

 هدحو اهيلع دقعلا نوك نأل س لصألا ىف هحابآ نم هب ام ىلع لدعلا ف ىمهف

 ءىش ال هنأك ى هلاح ىف راص دق ذا امهنم دحآ ىلع ةمرحل اهيف رثؤم ريغ

 ٠ هلالجنال

 ىضتقملا هلالجل رخاتل اهزاوج نم منمي نأ زوجيف : رخآ ىأر ىلعو

 هزاجأ نم لوق ىلع ىناثلا جيوزتلا اذه ف ناو ، هلاقم ف هنوك لاح هزاوجل

 همتن نآ نم افوخ هلبق ام ريغتف ، غلبن ىتح نوكي الأ ىغبني عضوملا اذه ىق

 اهبرقي الأ رمؤيف هلعف ناغ ث اهقلطي نآ لبق نم ةجوز هل نوكتف ث اهتلطم

هوبآ وأ هنبا حكن ام ءىطو دق ىتاثلا نوكيف ع لوألاب ىضرت الئل كلذ لبق



_ ٣٤١ 

 ناك امم ملسدقف امهنم ىناثلا تمنآ لب ، ذئموي همتن مل ناو ، امهيلع مرحتف

 اذه لهآ دنع رثكألا وه ىأر ىلع ةجوز هل ىهف عاب الو ؤ نوكي نأ ىشخي

 ١ و ؤ لوقل ١ هيف ام حصأل هن ٠

 عنملا ف هوبأو نبالاف ، غلبت ىتح اهجيوزت زيجي ال نم لوق ىلعو

 سيل هنوك ىف قالطلا نآ ىلع لد ام هيف نأ الا ، امهنيب قرف ال ث ءاوس

 ٠ هداسفل اهب عقاو ربغ هنأك دعم جيوزتلا نأل ك ءىنئب

 ، هدايق ىلع ةجوز هل نكت ملو ، اهقحلي نأ هقالط ىف زوجي ىنأغ

 املاح ف ىأرلا اذه ىلع هنبا وأ اهتلطم بأل اهزاجأ نم لوقخ الك
 لاح عنملا نم اهجيوزتن ف هدافأ ام ىنعل ضقن نم هب ال حيحصب سيل

 ء هنبال زوجي الأ زوجيغ س حصي فيكف ، غلبت ىتح ث اقلطم اهرغص
 ىنا ، دعب اهنع لزت مل اهب ةمئاق هيأر ىلع ةعناملا ةلعلاو وه هل زوجيو

 ىلع الا جرخي ىأرلا اذه ليلد نم هنآ همغر ىلع هجيرحت نم اذه ىرأ ال

 قرفنل اهيغ ةبجوم ةلع ريغب اهعم اهمكح فلتخي نأ زوجي وآ ، طلغلا هجو

 ٠ لاحم عاوعألا مهيأر نم اذه ىلع هارآ ال انآو ك امهنيب ام

 ء اهغولب دعبو لاح ف غلبت نأ لبق نم هل حصي نأ زوجي ىنأف

 نأل هدايق ىلع اهجوزتي نأ امهنم هب ىضرت نمل هداسفل زوجيف

 هدارأ ىذلا اذه ناك ناف ، هدادس مدعل هيأر ف ءىشب سيل هنأك هلبق ام

ناك دق هنآ الا س هدارم هل حص نوقلاا اذه ىلع اهتلط نم بأل اهنم هزاجأ امل



_ ٣٤٢ _ 

 لبق ام همومع ىف لخدي الئن هيلع لديف س هصخ امب هديقي نأ هل ىغبني

 نم هلمتحا امب هيلع ىنب دق ام لصأل اضقان هميرحت ف نوكيف ، اهغولب
 ٠ لوقلا اذه ىنعم نم همعز ق هب لدتسا امي هنود هدلاول نبحلا ق اه ريوحت

 ىلعو س غولبلا ىنح هزاوج نم منملا ىلع لد ام هيف نأل كلذك سيلو

 جيوزت نع نوكت نأ امهنم هب ىضرت نمل اهزاوج ق مزليف ، ىآرلا ف هتوبث

 وآ ص هل هنمنأ ءاوس ءىشب سيل قالطلاو س لطاب لوأل!! دقعلا نأل س ديدج

 ديدجت ريغ ىلع هدعب وآ ، غلبت نآ لبق اهب لخد دق ناك ناف ث همتت مل

 عمو ، ةجوزب تسيل هيأر ىلع اهنأل ، امهيلع تمرح هزاوج لاح اهحاكفل

 ٠ كلانه هيلع اهدسفي ءطولاف ، ةيجوزلا نوك مدع

 وآ ؤ حاكن نع ءاسنلا نم ءىطو نم جيوزن هل زوجي ال نم ىآر ىلعو

 هنأك ، ءارآلا هذه نم ىناثلا ىأرلا نأ الا ، حافس ف دمعلاب نوكي ام

 ذخأ نمو ، لمعتسا ام ريخ جورفلا ىف هزنتلاو ، ىرأ اميف ةثلاثلا حجرأ

 ىأرلا نأل ى هلجأ نم هنيد ىف أطخي نآ زجي مل لمعيف هب قلعتي نآ هل زاج امب

 ىأرلاب فالتخاو ىأر عضوم اذهو س هلصآ ىف هنم ناك ناو س نيدلا ريغ

 هللا ىلا عجري نأ ىأرب هيف ناد نم ىلعو س مارح هيف ةنونيدلاف ، هلدع ف

 ملاعلا ناك ناو ٠ هميرحت لهج وآ ملع ءا وس 6 كلاهلا وهف الاو . ةموتلاب

 ٠ الام حبقأآو 6 الاح لهاجلا! نم آوسآ

اذه زاوج ف لوقلاب ضراع نم ىلع سأب الو س كلذ ف رذع الف



 س ٣٤٣

 ،ه زاوج ناهرب ةحص ىلع ليلدلا نم بلاطي هب اميف هيلع مول الو ى جيوزتلا

 ، ىآرلا عضوم ف ءىشب ةنونيد ريغ نم هلحب وأ همارحب لاق نم ىلع الو

 نآ هيف هل زاج امب نيدلا نم جرخي نأ زوجي فيكف ث هلك اذهل لمتحملا هنأل

 ٠ لدعلا ىف هل هجو ال ام اذه نا الك ، هيلع ىأرلاب نوكي

 هضرف ىلع امدان هلالض نم قحلا ىلا عجري نأ هنم هجرخأ نم ىلعو
 لمع وآ ، لان نمل نيد ف ةئطخت ريغ نم هلاح ف هب لمعي نأ هل نم قح ف

 الا س هعبتي نآ لمعلا وآ لوقلا ىف هعسوف هل زاج ام ىلع نيح ى هلوق ريغب

 نم جراخ ريغ هنا ى نيجوزلا ريغل مكاحلا نم اهمار نمل هيف ةموصخ ال هنأ

 ٠ لاح ىلع قحلا

 عفدت الأ ىسعف ، اهرمأ كلمي نأ لبق ةجحلا هل نمف نوكي نآ الا مهللا

 هنأل ، اهيلا هيغ رمألاخ هكلمت نآ دعبو س هزاوج نم عنملاب لوقي نم لوق ىلع

 دبعتلا ةلزان عوقول هسفن ىف هل رظنلا موزل امهنم لك ىلعو غ ىأر عضوم
 هعسب اميف اهل ارظان ىأرلا نم بهاذملا ةثالثلا هذه ىف نوكي نأ اذهب هل

 هتبثأف هزاجأ نم ىأر ةحص ىلع اقفتا ناف ى هب لمعيف هيلع نوكي نأ ىأر ف

 ناو ث هيلع انوكي نأ امهمزل هزاوج نم منمي نم ىآر ىلع وآ ث امهل زاج

 ىلع نأل ء هل زوجي ال ام ىلع آريخ رخآلا لمحي نأ امهدحأل زجي مل اقرتفا
 . هنيد ف هريغ ال هتاجن عضوم هاري ام ىلع هنيح ف نوكي نأ امهنم دحاو لك

مكح ناف ث هيلب لدعلاب نم ىلا هبق رمألاف مكاحلا ىلا الزن ناف



_ ٣٤٤ 

 وأ ، هرجحل هداسغب لوقي نم ىأرب المع هل زئاج وأ مزال نع ةقرفلاب
 امهمزل هتريغ اهغولب دعب ىه نا اهيلع هتبثي ال هنأ الا هزاجأ نم ىأرب

 هل نوكي نمل هيف مكحلا وهف هتوبث نم اهريغب مكح ناو ث هرمأل ميلستلا

 وأ الوق هل هموزل لاح هنطاب ف امهنم لك ىلع هنآ الا ، هيلع نوكي نم ىلع

 هل مكح ناو ث الدع هاري ام ىنع الا س عضوملا اذه ىف هل نوكي نأ العف

 هسضن نم جورفلا رمأ ف ربجي الئل هاري ال امم هريغب اذه ى هيلع وآ

 ٠ هل سيل هنأ هملع ىف ام اهريغ نم سكعلا ىلع ث اهلوأ هريغل

 ىف تناك اذا هترشاعم نم عنتمت نآ ةأرملل نأ ىلع لدي ام اذه فو

 دعب هيلع ةردقلا عم كلذ اهيلعو س هزاوج ىرت الو س هزيجي ال نمم اهلاح

 مكح لدعلا ف هبجوأ امم عانتما ىف هرهاظلو ، لاتق ريغ ى هنكل ث اهغونب

 غلبم ىف ام اهنم هسفنل زيجتسيب الأ لجرلا ىلعو ٠ لاح ىلع همكح اهمزلي نم
 ضف ريغ ءىشب سيل مكحلاف ث اميلع هب هل مكح ناو هل زوجي ال هن هملع
 ٠ لام الو سفن ىف امهعم هل زاوج ال ام امهل لحي هنأ الا ، نيمصخلا نيب ام

 زجي ملف هيلع مكحي نم ىلع ءىنئ ف ىأرلا نم هب ىضقي ام زاج ناو

 لاق نم ىأرلا لهأل هيف هب ال هرس ف الو ، هريغ ىلا فلاخي نأ هرهج ف هل

 ىف ال هناف هيلا ال مكاحلا ىلا هيغ رمالا نأل ، هدنع اميغ دعألا وه ناك ناو

 اهيف زيجي نآ نم عنمي نآ هيلع نأل ، اهنحابال ةروع نم هنود ام الو جورفلا

زوجي ال ام هبحاص نم زيجتسي نآ هل سيلو س هعم هل زاوج ال ام هسفن ىلع



_ ٣٤٥ _ 

 ٩ دعي اهتويث ىرب ال نمم ةلاح ف ن اك اذا ةبجو زل ١ مكحب الا هل

 ٠ هزيجي ال نم لوق ىلع هداسفل وأ س هلاق نم ىآر نع

 ريغ نيرخآلا ىف هب لومعم ريغ هنأ ىأرلا اذه ىف امهوت هنم نظلاو

 الاو هدارأ ام هل حصي نأ ىسعف ، لاحلا ف هدارم نم نوكي نآ الا ، بيصم

 ىف هب لمع هنامز ىف مساقلا نب نسحلا ابأ خيشلا نأ دجوي مهراثآ ىفخ

 ةمطاغو دجام نب رقص نب هخيسثب ليعامسإ نبا تاكرب نب دمحم جيوزت

 خيشلاو ع دادم نب دمحأ خيشلا كلذ ىلع لجسو هنالطبب مكحف ناسغ تنب

 ضعب ىأر هتقغاومل مكاحلا هضتن زجي ملو س دايز نب رمع نب هللا دبع

 هنع ىوري اميف ديز نب رباج لوق نم هنأل كلذك وهو س امهلوق ف نيملسملا

 اهنمحي الأ ةيبص ىهو هءاش نا اهل هجيوزت فق اهيبأ ىلع هنأ الا ي هللا همحر

 امهنيب قرف ناو س كلذك ةميتيلا ىف لوقلاو ث اهيف لمعي نآ هل زاج ام ىلع الا

 نم ىأر ف ىسعف ث امهنم ىلوألا نود غولبلا دعب هذهل رايخلا لعج نم

 رظنيف ملعأ هللاو ، حصألا وه نوكي نآ امهيواستب عضوملا اذه ف لوقي

 ٠ كلذ ىف

 اهلبقغ ةيبص وأ لاب ةأرماب جوزتن اذا ىبصلا فو هنمو : ةلأسم هه
 ء اهب لخدي نأ لبق نم هريغف همتي نآ ىبأ غلب نأ املو س ايضار هسفن ىلع

 دحب راص دق جيوزتلا اذهل هلوبق موي ناك ناف س اهجوزتي نأ هيبأل لهأ

 ىق ىآر نم هب ام ىلع نوكت نآ اهلح ىف زاج ، هعفانم ىرديف 0 هلنقعي نم

؟ هيلع هتوبثو هل هزاوج



_ ٣٤٦ _ 

 ىنعو ث هيبأل لحت الف ةجوز هل ىهف اتباث هاريف هزيجي نم لوق ىلعف

 ىأر فو ث اهجيوزتب هيلع سأب الف هريغ نا الطاب هاريف هتبثي ال نم لوق

 ، الصأ اهغولب لبق هزيجي ال نم لوقلا ىلعو ث اهزاوج نم عنملا دافأ ام رخآ

 ٠ كلذ ىف ملعأ هللاو ، الح رهظأ هلبق ام داسفل هنأكف

 غلب نأ املو ح ةييص وأ غلاب ةآرماب جوزت ىبص فو هنمو : ةلأسم وبع

 اهجوزتي نأ هدلاول له اهب هنم لوخدلا لبت هل ةجوز ضري مل هرمأ كلمف
 ؟ ال ما

 جيوزتلا لعي نم دحب راص دق اهل هجيوزت لاح ىف ىبصلا اذه ناك ناغ

 دق هيف ىذلا هتقو ف هب هنم اضرلا ىلع هلبق نيح هعفانم ىرديف ص هيف

 هزيجي ال نم لوق ىلع زوجيف ، هيلع هتوبثو هل هزاوج ف فلتخي نآ زاج هلعف

 ٠ هيبأل لحت نآ الطاب هاريف

 نإ ةيبصلا ىف لوقلاو ث هيلع مرحت نأ هتبثأف هزاجأ نم لوق ىلعو

 & هتمتأ وأ ىبصلا وأ غلابلا نم اهغولب نوك دعب هتريغ عضوملا اذه ف ىه

 نم هب امل لاحلا اذه ىلع اهب لخدي نآ لبق نم هجوب ذئموي هدنع لحناف

 ٠ هنالطبو هتوبث ىف لب ، هميرحتو هزاوج ف فلتخم ىآر

 لوقي نم ىآر ىف ىسعف ث اهوبأ اهجوز ىتلاو ةميتيلا نيب قرف ناو

ناو ت هناهرب روهظل ىوقألاو حصألا وه نوكي نآ ىنعملاا اذه ى امهيواستب



٣٤٨٧ 

 هلطابل هنآ الا هيف لوق الف دعب جيوزتلا لقعي ال نم دح ىف ىبصلا اذه ناك

 رظنيف ملعأ هللا و ؤ هل زوجي نأ نم ه وبآ عنمي الف ء ىتيب سيل هنآك لاح ىلع

 ٠ كلذ ىف

 لبق اهنع تامو ةيبصب جوزتن نمو : ملاس نب بيبح : ةلاسم ه

 ؟ هوبأ كلذكو س اهجوزتي نآ هنبال زوجتأ س اهب لخدي نآ

 دلولل وآ دلاولل زوجي ث نايبصلا جيوزت زيجي ال نم لوق ىلعف : لات

 ، كلذ امهل زوجي الف كلذ زيجي نم لوق ىلعو س اهب لخدي مل اذا اهجيوزن

٠ ملعأ هللا و





 سرهفلا

 لوالا بابلا

 جوزي نآ هركأ اذا ىلولا فو هيغ بيغرتلاو حاكنلا ركذ ى

 اضر فو داهشالاو طورشلا نم ءىش ىفو هدر زوجي نمو آدحأ

 نم كلذ ريغو ةرجألا فو عاضرلا نم تادلاولا مزلي اميغو ةآرملا

 ىناعملا

 ىناثلا بابلا

 رظنلاو سملا فو مرحي الو ءاسنلا نم هجيوزت مرحي نميغ

 مألا ىلع ةنبالا جيوزت ىفو نيتخألا نيب ممج نميغو عاضرلا ىفو

 فو اهتلاخو هتآرما ةمعب لجرلا جيوزت فو ةنبالا ىلع مألاو

 لبق ةمألا جيوزتو ةمألا ىلع ةرحلاو ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت

 هلك كلذ هيأ امو هدعب وأ اهتتع

 ثلاثلا بابلا

 نميفو ىنازلا جيوزت فو الوآ جوز اهلو تنذ اذا ةآرملا ىف

 جوز اهلو ةارما جوزب نمو جوز عم ىهو ةارما جيوزت بلط

 ةدعلاو درلاو جيوزتلا دقع ظفل فو هريغل جوزي نميغو طلغلا ىو

 كلذ هابشأو ةينلاو نآربلاو

/ 

٥٧ 

١٢٤



_ ٣٥٠ 

 ةحفصلا

 عبارلا بابلا

 ةلاكولا ىفو آموتت ةرغ نميغو هجيوزن دري نمو ءافكألا ى

 نود ىلو جيوزت فو ًئيسث هسفنل طرتسا اذا ىلولا فو ةرامألاو

 ربجلا ىفو اهسفن ةآرملا جيوزن فو ىصولاو ىبنجألا جيوزتو ىلو

 ١٨٣ نامم هيفو

 يباتك نم سداسلا ءزجلا مت

 ( نداعملا نويعو نئازخلا نونكم )

 عباسلا ءزجلا هيليو

 ناونعب سماخلا بابلا هلوأو

 ( بويعلا نم جيوزتلا هب دري اميغ )
ةنملاو دمحلا هللو



١٩٨٣ ةنسل ٢٦٥٢ عاديالا مقر


