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 سماخلا بابلا

 ةسماخب جوزت نمبفو بويعلا نم جيوزتلا هب دري اميف

 نم ايابسلاو دترملا ىفنو مجعالاو فلنالاو راغشلا ىفنو

 نم جوزت نميفو طلغلاو طرشلا نم ةعتملا ىفو تاكرنملا

 تجوزت اذا ةأرملا ىفو هببلع تامرحم ءاسن هيف دلب

 ضعب نم اممضعب نيجوزلل مرحي اميفو ةدع جاوزاب

 امو اهجوزتبل هتأرما قلطب نأ لجر نم بلطي نميفو

 ٠.٠ ىناعملا نم هلك كلذ هبشأ

 : عرشلا نايب باتك نم

 دري نميف بسحأ اميف : ىلع نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم باوج

 كلذب ملعي مل وآ اهيف ام ملع هدعب وأ لوخدلا لبق جيورتلا ف ءاسنلا نم

 ةموذ_جملاو ةنونجملا ىهف ءاسنلا نم هب دري ام امأ س اهيف ىذلا بيعلا

 نم ءىش اهب حص اذاف س ءاثخنلاو ءالفعلااو ، صربلا ةشحافلا ءاصربلاو

 هسمي وأ اهجرف ىلا رظني وأ س جوزلا اهب لخدي نأ لبق نم بويعلا هذه

«! نكب مل بويعلا هذه نم ائيسث اهيف نآ علطا مث ث اهئطو وآ بوثلا تحت نم



. ٦ 

 عفديو اهتلطيلف هرك ناو ى هيلا كلذف اهعم ميقي نأ ءاش ناف ، اهدري نأ

 ٠ الماك اهقادص اهيلا

 ؟ ءاقتتر وأ ضيحت الو اهل ىدث ال ناك نا تيآرآ : تلتقو

 ٠ اهحاكن هب دري امم كلذ سيلف ضيحت الو ص اهل ىدث ال ىتلا امآف

 . اهنولجؤي ةنس ىلا اهوجلاع ناف ث اهلهأ ىلا مفديف ءاقترلا امأو

 اهلجؤي ىتلا ةنسلا تضقنا ناو ث هيلع اهتادصو ىهف حاكنلل تحلصو

 جرخي نأ هلخ اهحاكن ىلع جوزلا ردني ىنح اهسفن حلصت ملو ء اهيف مكاح
 ىلا هرظنب الو ، اهايا هسمب قأدصح اهل همزلي الو س اهلهآ ىلا اهدريو اهنم

 اهد_جوف لجر اهجوزت ةآرما ىف ديز نب رباج نع ةديبع وبآ عفري اهجرف

 ذخألاو هتآرما ىمف اهتعماجم قاطآ ناف ث اهنم قثيو ىوادت : لاقو ة ءاقتر

 ٠ امهنيب قرفو هلام

 ؟ هلجآ و هل ام لج اع آ : تلق

 ٠ معن : لات

 ؟ اهجرف ىلا هرظنو اهنم باصأ فيكو : هل تلق

 لصي مل مث م اهج رف ىلع علط ا ذا ءا اوس الا ة رخصل ١ و ىه ام : لاقف

ح رغلا ىلع علط ا اذا اهل رهملا نوكب امنا اهل رهم الف اهلبقت نم وه ءىش اهيلا



_ ٧١ . 

 ناك اذا امآو هلجآو هلجاع رهملا كلذ دنع اهلف هليت نم ىتوأ مث % هسمو

 ٠ قادص اهل سيلف اهلبت نم ىنوآ امنا

 ماذج وأ نونج هيف ناكو ةأرملا لجرلا جوزت اذاو : ةلاسم ده
 ؟ لجرلل نوكي ام كلذ ف ةأرملل نوكيأ ، سحاف صرب وأ

 ٠ معن : لاق

 ۔ لاح لك ىلع هب دري الآ كلذ ىف ليق هنأ ديعس ىبأ نع : هريغ نمو

 تبلطو لخد ول هنا ليقو ، دري مل لخد اذاف ، لخدي مل ام هب دري هناا ليقو
 تءاش ناو ، اهل قح الو س تجرخ تءاش نا اهل ، كلذ لبت جورخلا ةآرملا

 ٠ اهتح اهلو تدعت

 نآ تعداف ع اهب هلوخد لبق نم بويعلا هذه نم ءىش اهيف رهظ ناو

 ميقي نآ الا & اهنيمي مم اهلوتت لوتلاف 6 اهكلم نأ دعب نم اهب ثدح كلذ

 . اهكلمي نآ لبق اهيف ناك بيعلا !اذه نا اهيلع لدع يدهاسث جوزلا

 ؟ بيعلاب ةجوزلا ىلو مالغ ف فلتخا : ةلاسم
 نم دمحم لاقو 6 هوملعب نأ ء ايلوأل ١ ىلع : بوبحم ني دمحم لاق

 ه ربخي نآ اهدرس ىلعف ةكولمملا امآو 6 ةرحلا نع لآسي نأ هيلع : حبسملا

 :حاكنلا فو ءاسنلا اهب دري ىتلا بويعلا نم بيع اهب له لاق اذاو ث اهبيعب

٠ كلذب ءىزتجيو لآس دتف ال هل ليقف



 وآ ماذج وآ صرب اهب له : لوني ىتح كلذ هيزجي ال : لاق نم مهنمو

 همنك !ذاف « لاوسلا وه اذهف همساب بيع لك ركذي س قنر وأ لفع وأ س شخن

 . هرغ امب ىلولا ىلع وه عجريو ةأرملا در هل ناك كلذ ىلولا

 ملع ىلع ىلولا ناك اذا : ةداتنقو ىرهزلا لاقو س رغ لوق هنأ ىورو

 ٠ جوزلا ىلع وه مث ملع ام هللاب فلحتسا الاو ، مرغ

 & ةأرملا نع ىلولا لجرلا لأس اذا : بوبحم نبا لاقو : ةلأسم ه

 : حاكنلا هب دري امم بويعلا نم كلذ ريغ وآ ماذج وأ صرب وآ نونج اهب له

 هيلع نامض الف اهب كلذ ملعي مل ناو ، نماض وهف كلذ اهب ملعي وهو همتكف

 ،هيلع ءىش الف ملعي مل نااو ، هيلع نامض الف لأسي مل ك اهب كلذ ملع ناو

 ٠ امهنيب قرف جوزلا لخدي مل ناو

 ءاجرعلا ىف ىنغليي ملو ، شحاف ءىش نم الا هنم دري الف صربلا امأو
 مهيلع الا ءاثحفلاو ى فنألا ةنتنملاو ءارخبلاو ءالفعلاو ءالوحلاو ءاروعلا و

 نآ مهيلع سيلو س كلذ نع ثحبيو لأسي نأ هيلعو ڵ كلذ هنونيبي نأ

 ٠ اهتركذ ىتلا لاصخلا ثالثلا هذه نم الا اهيف امب مهتبحاص اوييعي

 ءاسث نا رايخلاب وهف لخدي مل نمو ث رهملا همزل ةأرماب لخد نمو

 ٠ قادصلا فصن ىطعأو قلط ءاش ناو ى كسمآ

؟ هنفص ام حاكنلا هبي درب ىذلا لفعلا و : هريغ نمو : ةلأسم وبع



_ ٩ _ 

 دوجو نم ءطولا ناعنمي ءطولا عضوم ق ناميظع امهنأ تيقلت ىذلا

 ٠ ءاقترلا نم اهريغك ةجلاعم ه ذه ق سبلو 6 عانمتسالا

 نع تلأسو ت هلقا همحر هلنا دبع ىبآ نع هبسحأ اممو : ةلأسم وهب

 هنم ذخأت نآ لحيآ ، اهنع تام نأ ىلا اهب ضار اهجوز اهعم ىتلا ءاقترلا

 ؟ اهتقادص

 ٠ ءاقنر اهنآ ترقآ اذا .اهل لحي ال : لاق

 ؟ هجرفب وأ هديب اهجرف سم ناف : تلتق

 : ل ات ؤ اهيف لمعب ال و ؤ ةافصلا لثم لبت ىه امننا' اهم ولو : ل انت

 ٠ اهنع تام ااذا ثاريملا اهلو

 اهنأ ملع ناف : تلق ث ةيواعم ىبآ نع دجوي اممو : ةلاسم د

 ؟ هرك مث اهب ض ار هعم ىهو كلذ دعي ثكمف ءاقتر

 ناك دقو ؤ ق ادص ال و ح رخن نآ .اما و ؤ اهله آ اهجل اعب نأ اما : ل انقو

 هيلعآ س حلصت ملف تجلوعف ءاقتر ىهو هنوهسث ىضقيو هيلا رظنو جرفلا سمل

 ؟ تجرخ اذإا قادص اهل

 . حاكنلل حلصت مل اذا ال ] لاق

مل ناف 0 اهنخآو اهجوزو اهمآ ءاقترلا ىوادب ىذلاو : ةلاسم



. ١٠ 

 نسحي ناك نا اهجوز الا اهيوادي الو س ةيبنجآ ةآرما اهتواد كلذ انسحي

 داز ناف تتام ىتح تفزنف اهاواد نمو ، تخألاو مألا نم ىلوأ وهف ك كلذ

 وآ رجآب اهيوادي ناك ناو س نامضلا همزلي نأ تفخ ءاقترلا ىوادي ام ىلع

 . رجآ ريغ وآ رجأب اهيوادي ناك هيلع ءىش الف دري مل ناو ث رجأ ريغب

 ٠ ملعأ هللااو

 تسيل ىه تلانو ، اهيلا لصي مل هنإو ءانتر اهنإ جوزلا لاق اذاو

 ىطعآو قلط ءاش ناف س اهنيمي عم اهلوق لوقلاف ىلا لصو دقو ص ءاقترب

 ىخرأ الو اباب قلغأ نكي مل ناو ث ارتس ىخرأو اباب قلغأ ناك نا قادصلا
 ٠ قادصلا فصن ىطعأو قلط ءاش ناف ث ارتس

 عم هلوق لوقلاف ، كلذ وه ركنأو نينع ىجوز ةأرملا تلاق اذا كلذكو

 ، هنم تجرخ الاو اهعامج ىلع ردق ناف س ةنس لجآ اهقدص ناو ث هنيمي

 هنم جرختو “ بوثلا تحت نم هسم وآ اهجرف هرظنب اهقادص تذخأو

 ء امهنيب قرفي مل ام ناثراوتي امهناف ةنسلا ىف امهدحأ تام ناو ن قالطب

 ٠ اهل كلذف كلذ ىلع هعم ميقي نآ ةآرملا تبحآ ناف

 : رظنلا نب دمحأ لاتق

 ححفنت ء اىشخنو ء امذجو نحت ىتلاو صربلاو لفعلا درب اممو

حرطي سيل اهتعم ام اذا كيلع | اهرعو رقع ترصبأ امل سيلو



_ ١١ 

 هيشي ةانلا ءايح ف جرخي ءىش وه و “ مسالا وه ةلفعلاو لفعلا

 ٠ ةريبكلا لجرلا ةبصخ ةردألاو س ةردألا

 كلذ نمس اذاف ى ربدلا ىلا ركذلا نبب ام لفعلا : نيعلا باتك نمو

 ٠ دوعقلا نم عنتما خفتنا و عضوملا

 نامثع نب دمحم نب دمحآ نب نسحلا ىلع ىبأ نع بانك ىف تدجوو

 ىهو ث ةريغصلا ةنيطقيلا هبشت ةآرملا جرف ف جرخت ةمحل لفعلا نا : لوقي

 ٠ ةجلاعم 7 سيلو ئ عامجلا عنمت ةآرملا ج رف ف جرخت ةيلدتم ةمحل

 ٠ ةنتنم ةحمأ ر اهفنأآ نم جرخت ىتلإا : ءامشخنل او

 ءاوس رقعلاو رقعلاو 6 اهسفن تبصغ اذا ةآرملا ج رغ ةيد : رقعلاو

 - ٠ ةرذعلا ىهو

 ىبأ نب ىلع تدهش : لانق هيبأ نع ىلع نب ديز نع ةياور : ةلاسم ه.

 اهب ىنوجوز ه ذه نا نينمؤملا ريمآ اي : لاقف ةآرمابي لجر هانأ دنقو {&© فلاط

 ٠ ةنونجم ىه اذاف ى ةحيحص اهنأ ىلع

 ، نونج ىب ام ىنم عمسا ث ىلع هللاو لطبأ نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف
 . ىسفن كلمأ ال ام ىنذخأ ىنيشثغ اذا هنآ ال"

. اخوم د هذه ىمسو ٠ له اب اهل تنأ امف اه دمب ذخف مقف : ىلع لانف



١٢١ 

 ىمستو ث اخوبر تخبر هذه لوقب ةسمالملا دنع اهيلع ىشغي ىتلا ىهو

 ٠ هترحملا

 : حاكنلاو عيبلا ق نزجي ال عبرأ : سابع نبا لاتق : ةلأسم وبع

 لفعلاو سحافلا صربلا : لاقي ناكو ؤ لفعلاو صربلااو ماذجلاو نونجلا

 سباحلا ٠

 لسن ف قحلي صربلا نا : ءابطا ضعب ركذ : لاق : ةلأسم ه.

 ٠ هلثم نوكي دوسالا دلوو س هلثم نوكي رمحألا دلو نأ امك ، صربألا

 ةلعلاب حاكنلا ىف ةدودرملا ةأرملا ىف هللا دبع ىبأ نعو : ةلاسم ذهب

 هب تبث اهب ىتلا لثم جوزلاب ناكو ث اهاطي نآ لبق اهدر جوزلل تباثلا

 حاكنلا خسف راتخت نأ اهل نا هنا : لاقف ، اهئطو دق جوزلا ناكو ، اهدر

 ٠ ةلعلا ىنعمب ءطولا لبق اهل رايخلا توبث ىلع سايق وهو اهادص كرتب

 نأ ءطولا و حاكنلا توبث ىنعمب اهنع لاز دق رايخلا نا : لئان لاق ناف

 ةآرملا ىلع كلذ بوجوب ءطولا ملعن ال : هل ليق ث ةأرملا ف ةلعلا تناك ول

 ءطولا ناو ى حاكنلا ةدقعب هن اتباث ناك ام ريغب لام الو سفن ف ، جوزلل اماكح

 نم لعف هنأ تي اذاو ث ةآرملاا لعف ال جوزلا لعف ىنعمب مقي امنا انهاه

 مدقت ىذلا رايخلا ةلمج لصأ ىلع ةآرملا تناك ةآرملا نم لعف ال جوزلا

؟ جوزلا ف ىتلا ةلعلاب



 س ١٧٣

 دحيم مل ءطولا دعي هانركذ ام ىنعمم رايخلا ةآرملل تمث اذاف : لان

 هذنه ىف رظنيو س قادصلا عفدو 0 ءطولا دعم جوزلل رايخلا ةزاجا انع

 ... ةرخآلا

 مدقت ىتلا ةلعلاب ءطولا دعب نيجوزلل رايخلا تبثو زاج اذاف : هل ليق

 ىنعمل اهبشثم نوكت له 0 امهيلع هنويث دعب ح اكنلا خسفو امهيف اه ركذ

 اهرايخ نا : لوقي نم لوق ى ةمأ اهيلع جوزت اذا ةجوزلا نم رايخلا

 ؟ ٣ ذئام 4 ةيلل ..

 ٠ ال : لاق

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهلبقت ةطلتخم اهدجوو ةآرما جوزت نمو هريغ نمو : ةلاسم و.

 ن كلذيم هنرغو كلذب ملعي مل اذا اهل هيلع قادص الو اهقلطي نأ هلآ س اهريدد

 ؟ هرظن وآ اهجرف سم اذا نيب قرف لهو

 هيلعف جرفلا رظن وأ سم ناو ص اهيف كلذب اريغ هل ملعأ ال : لاق

 هتمنكف كلذ نع اهلأس ناو ص نيملسملا ءاهقف لوق رثكآ ىف الماك قادصلا

 سمل وأ س لوخدلا لبق ءىش اهن همزلي الآ اندنع ةقيقحف ، كلذب هنرغو

٠ ملعأ هلل ١ و اهنمو ك اهيف كل ذ حص ١ ذ ١ هيل ١ رظن وأ ك اهجرف



_ ١٤ 

 هتجوز عماجيل ةنس مكاحلا هلجأ نميفو : ىلمازلا : ةلاسم دهب

 هنا : لاق ناو ث اهعامج نع زجع نا قالطب الا هنم جرخت ال : لاق

 ٠ ملعأ هللااو ڵ هينمي عم هلوق لوقلاف اهعماج

 : عرشلا نابي بانك نمو : ةلأسم .

 بيسل وآ زجعل وأ ةلعل حاكنلا ىلع ردقب ال ىذلا لجرلا ىمسيو

 % رثني الو ركذلا ظعني ال ردخملا لثم وهو ةنعلا ةلعلا مسا و % نينعلا

 ٠ ردخلا وهو نانعلا نم هقاقنشأو نينانعو نونع هعمجو

 هرد اهلف كلذ نم ءىش هب ناك اذا لجرلل ام اهل ةأرملاو : ةلأسم وهب

 . قادص الب جرختو آربتت تءاسث نا س زاوجلا دعبو ى زاوجلا لبق هتهرك نا

 اهيف لجرلل امك رايخلا ةآرملل له : انل لئاق لاق ناف : ةلأسم ده

 ٠ ؟ اهب كلذ ناك اذا ةآرملا هب درت ام ءااودألا نم لجرلاب ناك اذا

 ال سايقلاف : متلق ؟ سايقل ا كلذ متلق مل : لاق ناف س كلذك : انلق

 . هيلع قفتم ريغ ءاصربلا حاكن درو هيلع قفنم لصآ ىلع الا نوكب

ماق املف نينعلا وهو ث هيلع قفتم لصأ ىلع اسايق كلذ انلق : هل ليق



_ .٥\١ 

 اذهف نينعلا ىلا صربألا ءاقترلا ىلا اهب انددرو ، ءاصربلا در ىلع ليلدلا

 . ؟ قيفوتلا هللابو ، انفلاخ نمم ءاقترلاو نينعلا ىف قفاو نم مزلي

 ةسشثخنلاا قاحلا ىلا بهذ ع هللا همحر ىلع نب ىسوم نظآو : لاق

 قيرطو ث عامجلا نم عنميو س سانلا هفاعي امهريغو ةموذجملاو ءاصربلاب

 بهذ امب ملعأ هللاو ، اهيلا وندلا دارآ نم اهحيرب اضيأ عنمت اهنأل سايقاا

 ٠ هيلا

 ةموذجملا در ق هقفاو نم مزليو > ساايقلا! قيرط نم هل زوجي اذهو

 نم عاطقنالا همزليو لئاسلا مزنت ةجحلا نأل ، هفلاخ نم مزلي الو س اهريغو

 ٠ كولسلا هيلع بجيف ، ةجحلا بيجملا مزلي امك ، قافتالا ثيح

 ؟ حاكنلا ىف اقح ةآرملل نا تلاق مل : لئاق لاق ناف

 املف ( فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهلو ) : ىلاعت هللا لوني : هل ليق
 ناك س قترلاب اهدري نأ هل ناكو ع ةرشاعملا ىف اتح امهنم دحاو لكلا لعج

 امهنم دحاو لكل نآ انملع ، مكاحلا كلذب اهل مكحيو ك ةنعلاب هدرت نأ اهل

 ٠ ملعأ هلللا و ڵ ةرشاعملا ىف انقح

 زاجو ص هل ةيراج لجر ىلا جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم وهب

؟ جيوزتلا ضقنني له ث دبع هنأ كلذ دعب نايبتسا مث ح اهل



 س ١٦

 ٠ معن : ل ات

 رهظ مث « رح هنا : لاقو ث ةكولممب جوزن لجر نعو : ةلأسم چ.

 ؟ جيوزتلا ضقتني له ، كولمم هنأ

 .٠ هديس مني نأ الا معت : لاق

 ؟ قادصلاف : تلق

 ، اهل قادص ال : لاقت نم لاقو ص ديعلا ةبقر ق اهقادص لاق نم : لاق

 ٠ اهلثم ق ١ دص اهل ن ا :. ىسوم نع ليقو

 ؟ تكسو رح هن ١ لقي مل ن اياف : ثلق

 قادص الو ضقتنا همتي مل ناو ث من جيوزتلا هالوم متآ نا : لاق

 ٠ مه رغي مل هنأل > اهل

 مث 6 ةرح آ رم ا ه وحكنأف ٨٧ رح هنأ مهبذكف اموق ىنأ ديع : ةلاسم ":

 نأ الا 4 ءىش اهل سيلو مهدبع مهلف 6 مهمالغ !اوذخأ ديعلا ىلاوم نا

 هيلاوم هرك ناف ء اهاطعأ ام اهل ناف ةآرملا بحتو “ هحاكن هيلاوم ىضمي

 ٠ ةمارغ اهيلع سيلف بهذ ام الا اهاطعأ امو مهدنع مهلف

 4 اهجوزنغ ةرح رغ ١ دع نآ ول : رقصل ١ نم ن ١ زع ل او : ةلأسم وج

 كقنعب نأ الا هيلع اهل قادص الو ؤ ه ديسل وهف ت هيلع علط وأ ، رح هنأ معزو

٠ انغلب كلذك ؤ ه ديس ىلع ءىش الو % هم زلب اهقادص ن اف قنع ناف



١٧٧ 

 ؟ ةرح جوزتف ةمأ جوزتي نأ هدبعل نذآ لجر : ةلأسم و.

 ٠ لطاب حاكنلا : لات

 اوملع مث ةآرما هوجوزف رح ىنا : موقل ديعلا لانت اذاو : ةلأسم .7

 ٠ تقراف تءاش ناو تماقأ تءاش نا رايخلاب ىهف دبع هنآ

 6 عبرأ نم رثكأ جيوزت رصح ىلع ةمللا تعمجأ : ةلأسم وبع

 رثكأ هنحتو ملسأ نم » : ملسو هيلع هللاا ىلص ىبنلا لوق ةدراو هب ةنسلاو

 ٠ « اعبرأ نهنم رتخيلف ةوسن عبرآ نم

 ةخسن _ هتحت ةسماخب لجرلا جيوزت زوجي الو : ةلاسم د

 ىتلا ةدع ىضقنت ىتح جوزتي نأ ةعبارلا قلط اذا هل زوجي الو ، عبرأ هدنعو
 مث هنم اهتدع ىضقنت ىتح اهتخأ جيوزت هل زجي مل هنجوز قلط ناو ، قلط

 . اهتخآ جوزتي

 امآو : ركم ىبأ نب دمحم نب دمحآ ركم ىبأ نع بسحأ : ةلأسم .

 ؟ هيلع تثبجيب ام : تلق ء تاجوز عبرأ هدنعو ةآرما جوزت ىذلا

 ء اهدحو اهمرح نيملسملا ضعبف ةسماخلاب زجي مل امهنأ ىدنع ىذلاف

 ىري ال ضعبو ع نهلك نهمرحي نيملسملا ضعب نأ ىدنعف اهب زاج اذا امآو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةسماخلا داسف الا

( ٧ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ١٨ 

 «نيكرشملاب نها!دحا تقحلف ةوسن عبرأ هنحن لجر نعو : ةلأسم ده

 تناكو 6 مالسالا نع تعجر تناك ناو 6 اهنندع رظنب الو ءاش نا جوزتيلف

 ٠ اهتدع ىضقنت ىتح جوزتي الف ودعلاب قحلت ملو رصملاب

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هنآرماو لجرلا نبب عمقو اذاو : ىحبصلا هريغ نمو : ةلأسم وه..

 ذخأب نأ هل له ث نامزلا نم هللاا ءاش ام اشياعتو اهالهج دننو ةمرح

 ؟ اهنخآ

 ء قالطلا ةدع دتعتو هنم جرخت ىتح اهنخآ ذخأي ال هنا ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللا و

 هناف اثالث نهنم ةدحاو قلطو تاجوز عبرأ هل نمو : ةلأسم وج .

 رثكآ ىف اهقلط ىنلا ةدع ءاضتنأ دعب الا ةآرما ج وزنب نأ هل زوجب ال

 ٠ لوقلا

 دقو ‘ امهنيب قرفي الغ ث هنم الهج اهب لخدو ةآرما جوزت ناو

 لاوقأ نم الوق هيف نألا س لوخدلا دعب امهنيب اروقرغي نآ نوملسملا نبجي

 ةدع ضقنت مل ولو اثالث قالطلا ناك اذا جيوزتلا زوجي هنأ ى نيملسملا

 ىتلا ةأرملا عضت ىتح جوزتي نأ ىنبجعي ال هنأ ريغ ث اثالث اهقلط ىتلا

٠ ملعإ هللا و ك اهلمح اثالث اهتلط



. ١١٩ 

 نأ هل زوجي له ث هتاجوز نم ةعبارلا قلط لجر ف : ةلاسم
 ؟ ةعبارلا ةدع ىف ىرخآ جوزتي

 ىدنع هل سيلف ث اهتعجر هيف كلمي انتالط هنم ةعبارلا قلط اذا : لاق

 ىف ةسماخلا جوزت ناو ث قلط ىتلا ةدع ءاضقنا لبق ةسماخلا جوزتي نأ

 ٠ عبرألا قوف ةسماخلا جوزتن نمك ىدنع وهف 0 ةعبا رلاا قالط ةدع

 جيوزتب نهحاكن دسفيو ث نهلك نمرحي لوتف ةسماخلاب لخد اذاف

 ٠ لما وخا عبرألا نود نهنم ةصاخلا مرحت لوقو 6 اهب هلوخدو ةماخلا

 ٨ نهنم ةعبا رلا قالط ٥ دع ق ةسماخلا جوزتو اناي اقالط اهقلط ناو

 جوزت نااو ث اهقلط ىتلا ةعبارلا ةدع ىضقنت نأ ىلا ةسماخلا جيوزت ف

 مرحت ال اولاق مهلعلغف انئاب انالط اهقلط ىتلا ةدع ءاضقنا لبق ةسماخلا

 ٠ انباحصأ لوق نم رثكألا هلعل ، لئاوكلا هتاجوز الو هيلع

 ءاضقنا لبق ةسماخلا جيوزت هل سيلف ، عبرلا نم ةدحاو تدقف نادو

 اهقلط ىتلا هنجوز تخآ ةدعاومب ىدنع هيلع سأب الو ص نهنم ةدوقفملا لجأ

 ىتلا اهتخآ نكت مل ام اهقلط ىتنا اهتخأ ةدع ف لئاوألا عبرألا هتاجوز نم

. ملعأ هللاو ، ةتيم وأ قلط نم ةدع ىف اهجيوزت ديري



_ ٢٠ 

 تاجوز عبرأ هدنع لجر فو : نافلخ نب انهم هيقفلا: : ةلاسم د

 ءاهرئاعي مل رثكأ وآ نينس عبرأ ةدم تثبلو س هنع ةلزتعم هتاجوز ىدحاو

 اهب هلوخدو اهجيوزت ف هتاجوز هتعلاطف اهب لخدو س ةسماخب جوزت مث

 ، رهشأ ةعبس ةدم نم هتيب ىف تسيل ىتلا ىهو ةنالف نكنم تقلط : لاقغا

 نسحيو هلوق لبقيأ ، ةسماخلاب لوخدلا دعب هلوق نم الاا كلذ حصي ملو

 ؟ ال مآ نظلا هب

 نيح جوزتملا راهظا عم ةسماخلاب جيوزتلا اذه رمآ تلمأن دق : لاق

 ، كلذ لبق ال نهنم هب اهصخ ىتلا ى عبرألا هتاجوز ىدحال قالطلا هعوتو

 نم هب ربخأ اميف هب نظلا نسحو ث هلوق لوبق الا كلذ ىف ىل نيي ملف

 دت ناك اذا هدح ىذلا: تقولا ف هتاجوز نم قلط ىتلل هنم قالطلا عوقو

 اهبف نكمي امب مقناولا جيوزتلا عوقو لاح ىلا هعوقو هنم ةدملا نم ىضم
 ٠ هتدص ناكماو ث هقح لامتحا كلذو ، قلط ىتلا ةدع ءاضقنا

 هملع نكمم كلذ عمو 6 ٥ رهظأ وأ هرسأ ‘ هعتوأ ىتم مق ١ و هنه قالطل ١ نأل

 . نينومأمل ١ نم افرشم كلذل هلعج نمم هريغب وآ هسفن تاذ نم ةدعلا ء اضقناب

 ض هتيب ىف تسيل هنع ةلزتعم ةقلطملا ةجوزلا كلت تناك اذا ةصاخ كلذ ىلع

عمو ث قحلا جراخم نم جرخم هل لمتحا ام هرهظأ دق امل افالخ هلطابو



٢١ 

 ىتلا الو ، هدنع تايقابلا هتاجوز ف اجرح هيلع ىرأ الف كلذ توبث
 اميف هل اقيدصت ةيجوزلا ىلع هدنع ماقملا هعسي دقو ث نهيلع اهجوزت

 ٠ هلطايو هقح لمتحم عضوملا !اذه ق هنأل ء هبذك هيف حصي مل ام س هلاق

 راهظا دعي الا ةسماخلاب جيوزتلا دمنعن الآ :هل ىغبنب ناك دقو

 "ريأ كلذ ناف ث اهتدع ءاضقناو ح عبرألا هناجوز نم ةنبعم ةدحاو قالط

 ٠ بابسألا كلت نم ةيراجلا بولقلا تارودك نم ىغصأو ملسأو 6 ةبيرلل

 هسفن اهلزنأ ىتلا لزانملا نم هل تبثي امب هيلع اموكحم نوكيف وه امآو

 حت ال ذا ، هلجأ نم هل تباثلا هلاح نع هلوحي الف ، جيوزتلا اذه لبن

 نم ىلع ةمزال ةئطختلا امناو ، هيف لامتحالا توبث عضومل هب هتئطخت

 ٠ لطابلا نم هل جرخم الو هيف لامتحا ال اميغ نيدتعملا نم اهموزل هصخ

 لجأل ، هرذعل بجوملا هرمأ نم هانحضوأ امل كلذك همكح اذه سيلو

 فرتعا ىتلا ريكنلا راهظاب هيلع تماقأ نا هنآ الا ، لامتحالا نم هل هيف ام

 مل دعب اهنا اهلوقت عم ةسماخلاب هجيوزت نيح عبرألا هتاجوز نم اهقالطب

 ٠ هلوت نم هرهظأ ام ىلع ع اهيلع هتالط عقوأ ذم اهتدع ضقنت

 ذا ؤ، اهيلع هفالخ حصي مل ام اهنم الوبقم ىعم اميف كلذ اهلوقت ناك

 نم اهلاحب فرعأ ىهو ث اهنيد رمأ نم اهقلاخ هب اهدبعت ام ىلع ةنومآم ىه

نك نا" نهم احرأ ىف هللا قلخ ام نمنكي نأ نمل لحي ال و ( : ىلاعت هلونن



_ ٢٢ 

 اهريكنب اموصخم اجوجحم نوكي اذه ىلعف ( رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 رظني الو ؤ ىنعم عضوملا اذه ىف لامتحالل سيلو ، مكحلا رهاظ ىف هيلع

 ٠ هيلع اهتجح مايق دعب هينا

 ه امهب هلوخد دعب اهئطوو 6 ةسماخلاب حاكنلا دقع دنغ ناك ناو

 قرفم دساف جيوزت هنأل س اهيف هملعن فالخ الي نهنود ةمرحلا اهيصختف

 هلوخد دعب هيلع نهميرحت ق فلتخيف هتاجوز رئاس امآو ث امهنيب

 دجويف انئاب قالطلا ناك نا؛و ، نئاب ريغ قالطلا نآ عم نوك اذه ء ةسصماخلاب

 ث ملعلا لهأ لوق نم رهنألا هلعلو اعيمج هيلع نمرحي الأ صيخرت هيف

 ٠ ملعأ هللاو

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم و.

 ٨ قادص الب ةآرملاب ةآرملا حكنت نأ كلذو ص راغشثلا حاكن نع ىمنو

 ؟ ىتخأب كنخآ ىنحكنأ لجرلل لجرلا لوقي نآ وهو

 ٠ قادصب الا مالسالا ىف هنع ىعن ةيلهاجلا لمع كلذ لاقف

 الو راغ ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق هنمو : ةلأسم وه

 :: لجرلا لوقي نآ راغلا رثؤملا وبآ لاق س « داعس الو بنج الو بلج

 هنخأ قادص امهنم دحاو لك لعجيو ، ىتخأب كجوزأو كتخأب ىنجوز

؟ كلذ ءاوس اقادص اهل نوضرفي الو اهحاكن



_ ٢٣ 

 ٠ زوجي ال اذهف ه ذه قادصم ٧] هذه قادص نوكب : دمحم وبآ لاق

 قابس وهو ناهرلا وه : بنجلاو س فنألا مزح وه : بلجلاو

 مارح هلك اذه و هنولعجي ءىش رامقلا نم هل ناك هسرف قيس نمف 0 ليخلا

 سانأ مهعم ىكب ةبيصم تيبلا لهآ تنع اذا ءاكملا ض راقن وه : داعسنلا و

 . مهعم اوكيف ءالؤه مهوضق ةييصم كقئلوآ تنع اذاف س نورخآ

 . ملسو هيلع هنا ىلص هنع ىهن دق اذهف : لاق

 لكؤت ال : لاق هنآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع : ةلأسم دج

 :ليمج لاتقو ء هفلخ ىلصي الو هتداهش زوجت الو ، جوزب الو فلقألا ةحدبذ

 الف اهب لخدي نأ لبق نتتخاو جوزت ناو ث هتالص دعيلف هفلخ ىلص نم

 الو امهنيب قيرفتلا ىري عيبرلا ناكف نتنخي نأ لبت اهعماج ناو ث ساب

 ٠ الماك اهقتادص ذخأنو ادبأ ناعمتجي

 ج وزت اذاف س نتتخبي ىتح حاكنلا مقب ال : ليق هنآ ىعمو : هريغ لات

. 
 ٠ هناتنخا دعب حاكنلا ددجي ىتح زجي مل ننتخا مت - ....

 ١ ذاف ؤ 7 لخدو ةآرما جوزت لجر نع ديعس امآ تلأس : ةلأسم و.

 ؟ اضعب امهضعب دنع ماقملا امهل زوجي له س نتتخا هث ، فلقأ وه

 اهجرف سم وآ كلذ ىلع اهب لخد اذاا زوجي ال ليق دق هنا ىعم : لاق

٠ دساف جيوزت هنلا ، جيوزنلا كلذب هيلا رظن وآ



 هبف لوقلاف ز رذع هل نكي مل وآ هنانخ ف رذع هل ناك ناف : هل تلق

 ٠ ءاوس

 ٠ ءاوس هيف لوقلا نا : هريغ لاق

 اهئطو اذا ، امهيلع ماقملا مرحيو ، كلذ رجح تبث نيأ نمف : هل تلق
 ؟ عامجالا نم وآ ةنسلا نم فلقآ وهو

 مهنيب ملعأ ال & نبملسملا نم انياحصأ عامجا نم هنا ىعم : لاق

 ٠ مهنع ليق ام ىلع كل تلق امناو س افالتخا

 ؟ مهعامجا ىف زوجت ال هتحيبذ كلذكو : هل تلق

 ٠ كلذ ف افالتخا ملعأ ال ىدنع كلذك هنا ىعم : لاق

 ؟ تام اذا هيلع ىلصيو ثرويف : هل تلق

 نم ثرويو ث هيلع ىلصيو ث ثروي هنا مهلوق نم هنإ ىعم : لاق

 ٠ كرشلا لهأ نم ثروي الو ء ةلبقلا لهأ

 ملو غ ةلبقلا لهأ ةلزنمب ثاريملا ىف هولزنأ اذا ةلعلا اميف : هل تلق

 ؟ ةلبقلا لهآ نم نيقفانملا ةلزنمب ةالصلا ىف هولزني

 هنيعب ائيش ظفحأ ملو ، كلذ ىف ةلعلل بلاط انآو ، ملعأ هللاف : لاق

ىف كرشلا لهآ قحلم هوقحلأ مهنأ كلذ ىف ىل نيبي ام هبشأ هنأ الا



_ ٢٥ 

 ةعبرأ » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري امل س تاساجنلا

 ٠ « نرقملاو س ضئاحلاو س فلقألاو س كرشملا : ءاملا مه رهطي ال

 نرقملا الو س ءىشب ضئاحلل اهبسثم هدجأ ال ، هبسث مهعم هل نكي ملف

 رمآ ىف كرشملا هبشآو ، اذه تيبث اذاو ، اذه ىف كربثملاب ىدنع قحلبو

 ةلزنمب وه ىتلا تاساجنلا نم رهاظب سيل نم ىلع ىلصي الف تاساجنلا
 ةراهط ىه امنا ةالصلا نألا ، هبآ اميغ كرشملا قحلم قحليو س كرنملا

 ٠ ةراهطلا فق ةدايزو

 ؟ اضيأ اذه ىف كرشملا ةلزنمب وه مأ ، هيلع ملسي لهف : هل تلق

 ملسي نأ ىنبجعيو ث ميلستلا رجح هقحلي نأ ىل نيبي الف : لاق

 ء ىنزلا ىلع موجرملا نآ اولانت دق مهنأل ، هنيعب ائيسث هيف ظفحآ الو ث هيلع

 لهآ عمجت ةيالو ةالبصلا نألا ،هيلع ملسي ال هنا اولوقي ملو ، هيلع ىلصي ال

 هل ةيالو هنيعب اذه صخت نأو ، مالسالاب ال رارقالا لهأ نم مالسالا |
 ٠ مالسالا لهأل ىنعملا ىف ةيالو ةالصلا امناف

 مكح هلبقي لحي مل ام رمألا رهاظ ىف مالسالا لهأ نم اذهو

 ة مالسالا مكح نم رمألا رهاظ ىف جرخ مالسالا مكح هلبق اذاف ، مالسالا

 ىنعم ىلع ىدنع كلذو ث رمألا رهاظ ف مالسالا لغأل تبث ام هنع دازو

 سمتلمو ث اهل بلاط انآو س ةجحلل الو ث ةلعلل ىنم ظلفح ىلع ال هولاق ام

٠ اذه بجوي ىذلا ىنعملاب هبسثي ىدنع اذه نآ الا « اهل



_ ٢٦ 

 ؟ فلتأ هنأب ملع نأ دعب فلتأ حكان ايلو نآ ولف : هل تلق.

 ٠ هتيالو كرنآ : لاق

 ؟ هنم !آربتفآ : هل تلق

 ٠ ةطيرسشثلا ىلع هنم ءىربآ نكلو ث ال : لاق

 ؟ سجن فلقأاا رؤسف : هل تلق

 ء سجن هرؤس نآ ىري نتتخا اذا لسغلا هيلع ىري ىذلا : لاق

 ىدنع جرخي اميف سجني ال هرؤس نا لوقب لسغلا هيلع ىري ال ىذلاو
 . مهلوق ىنعم ىلع

 جيوزتلا متي له ع اهجيوزت ىني ةأرما فلتألا جوز اذاف : هل تلق ا

 ؟ لخدي مل وآ جوزلا لخد

 ،نيملسحملا ىلا كلذ اوعفر ىتح اهب لخدي مل هنأ ىعم ىذلاف : لاق

 لخد ناو س نيملسملا وآ اهئايلوأ نم هريغ اهجوزي نآ ااورمؤي مهنأ ملع وآ

 ٠ ليق ام ىنعم ىلع زئاج هنأ ىدنعو ث امهنيب قرغي ال هنآ ىعمف اهب

 : ةلبقملا لهآ نم فلقألاا ىف هل باوج ىف ديعس وبآ لان : ةلأسم دهج

 ؟ باتكلا لهآ نم ةيمذلا جوزي نأ زوجي له

 نأ ىنبجعي نكلو ث ملعلا لهأ لوق نم ادكؤم ائيسث كلذ ف ملعأ الف

 الو س ةملسم جيوزت ىلا ىدنع برقي الآ ىدنع دعبي الو س فالتخالا هقحلي

. باتكلا لهأب ال نيكرشملا نم سوجملاب هبتسثم لصألا نأل ، ، ةيبانتك



_ ٢٧ . 

 مالسال ا نيد ف هل لحي الو ، سوجملا لاح ىلع وه هل زوجي الو

 جرخ ام ىنعمل تاملسملاو باتكلا لهآ جيوزت نم ىدنع عنملا هيف نسح دقف

 هيلع هللا ىلص ىبنل ا نع ليق دق هنأل لضف !اذهلف 0 مه ريغي ةهيسثملا نم

 ٠ « مهنم وهف موتب هبسثت نم » : ملسو

 ىف ىذلا نأل ث باتكلا لهأ جيوزت هيلع رجحي الأ ىدنع جرخيو
 قلطأ دقو ، قلقلا نم وه هب امم دشأ دوحجلاو كرشلا نم باتكلا لهأ

 . باتكلا لهأ جيوزت ةلبقلا لهأل هللا

 ءةيباتكلل هقلطأو ك ةلبقلا لهأ نم ىنازلا نمؤملا ىلع هللا مرح دقو

 نم باتكلاب مرحم ىنزلاو ، ةلبقنا لهآ نم ةينازلا وآ س ةيناز نكت مل ولو

 ءةيباتكلا هل قلطمو ةينازلا الا ةلبقلا لهأ نم ةأرملا ىلع ةلبقلا لهآ نم ىنازلا

 ةلقلا لهآ نم ةدودحم تناك ولو س ةيناز ىه نكت ملو ناز ناك ولو

 ةدودحملا باتكلا لهأ نم ةينازلا ىدنع كلذكو س اهل قلطمو س هل ةقلطم تناك

 ىلع ةدودحم ةكرسنم تناك ولو ث ةلبقلا لهأ نم دودحملل ةقلطم اذه ف كلذب

 ٠ ىنزلا ىنعم

 ولو ، هل ةقلطو ث ىباتكلا اهل قلطم باتكلا لهأ نم ةدودحملا كلذكو

 ٠ نينمؤملا ىلع كلذ مرح امناو ؤ ادودحم نكي مل

 ةلبقلا لهآ نم ةآرملا ىلع روجحم هجيوزت ةلبنقلا لهآ نم ىنازلاف

ريغ تناك ولو ى اهل قلطمو ةيباتكلا هل قلطمو ث هلثم ةدودحملا الخ ام



٢٨ 

 لوق نم قافتالا ىنعمب فلقألاو س مرحم باتكلاب ىدنع ىنزلاف ةدودحم

 ميرحتلاب فلقلا سيلف ث انمون لوق نم هيلع قفتي ال هلعلو س انباحصأ

 لهآ ءاسن نم هل قلطي نآ ىدنع هيف جرخيو “ ىنازلاا نم دشأب ىدنع

 نيدي نم ءاسن باتكلا لهآ نم هيلع رجحيو س ناتخلاب نيبي ال نمم باتكلا

 . ناتخلاب

 نيدي ال نمف ث ناتخلاب نيدي ال نم مهنم وآ ىراصنلا نا : ليق دقو

 هن لجأ نم لصألا ىف هب هببسثي نم هنم لحي نآ هنيد ف هبشأ وه ناتخلاب

 ُناتخلاب نونيدي مه ذا ، دوهيلا اذه لثم ىف قرتفي نأ ىنبجعأف ث مكحلاب

 لالحتسالا لصأ نأل س ناتخلاب نونيدي ال اوناك نا ىراصنلا مكحو

 مل ولو باتكلا اوعرق ااذا مهلاجر ماكحأ نم هيبش ىرج امنا ، مهؤاسن

 .نآرقي ٠

 مهحاكن قلطم لصألا ىف مهف مهانعمبو مهب قحل نهماكحأ نآ تبثف

 ىتلا ةفلقلاب نوهبتشي ةلبقلا لهأ نم فلألاو مهو ةيباتكلاب ةلبقلا لهأل

 ةملسملا نع اهب رجحو ث باتكلا لهأ نم دوهيلاو ى ةلبقلا لهآ فلاخ اهب

 . ةلبقلا لهأ نم ةلملا لهأ نم ةنسلل فلاخ اذا

 نم مهنم نكي ملف هكرتف ناتخلا ىلع ةعمتجم اهلك ةللا تناك اذاو

ء ةهبسشلاب مهنم كلذ ىنعم هتحلي دوهيلا كلذكو ع مهتلم لهآ عيجم فلاخ



_ ٢٩ _ 

 نم ملعلا لهآ ىلع هضرعناو ، هيف رظناو س كل تفصو ام ىناعم مهفاف

 هبف ` ثعمبس وأ 6 ا:رثآ كلذ ق تئطو دقف تنك نا:و 6 مه راثآ و نيملسم ١

 ةمانتتسالا ءافعض نمآ ث ةماعلا نم هنعمس ولو س كلذ ىنديفنت نآ بحأف ااريخ

 .باوصلل قفوملا هللا و > قحلا ىنعم هيشثن ىنلا ةدغلا دجن ىه ةدئافلا ناف

 رذع هل ناك اذا : فلتألا ىف لاقو ، ديعس ىبأ نع : ةلأسم ذهب

 نوكيو س هسفن ىلع نمأي نأ الا اهيف روذعم هنآ نتتخا نا هسفن ىلع فاخي

 ٠ ةالصلا عطقي هنأل ، هفلخ ىلصي الو هتداهش زوجتو ث ةيالولا ى

 لكؤت الو ء نبتتخملا ( فص ق فصي الو % ةالصلا ه رمم عطقي كلذكو

 نكب مل ام لكو ء كلذ ىلاا هل را رطضا هيف سيل اذه نألا 4 حكاني الو هنحيبيذ

 دجسملا لخدي الو ى هل رذع ال ىذنا فلقألا ماكحأ هرذع لاح ىف هماكحأف هيغ

 ٠دجاسملا ربغ ق ةرهاطلا عاقبلا ق ىلصي نكلو > ءاسنلا مادق فصو الو

 اذا : ةلبقلا لهأ نم غلابلا فلتكلاا ىف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم ذه

 ءهنبالو زوجتو 1 هيلع ىلص كلذ ىلع تام اذا هنآ هنانخ كرت ق رذع هل ناك

 ٠ هريغل الو هل هتحيبذ زوجتو ص هينيع نيب لبقيو

 ؟ ادحأ دجي مل اذا اهحيذ هلأ تومت نأ هتباد تدا:رآ ناف : هل تلت

 ٠ رارطضا كلذ ف سيل تومت اهعدي

؟ هجح زوجيغ : تلق



_ ٢٣٠ 

 . هجح زوجي ال : لاق

 ؟ ال مآ هتالص زوجنف : هل ليت

 ٠ كلذ هيلعو ةمات ليق دت هنا ىعم : لان

 ؟ ةالحملا عطقي لهف : هل ليت

 ٠ كلذك هنا ىعم : لات

 ؟ دجسملا لخديف : هل ليق

 ٠ كلذك هنا ىعم : لاق

 ؟ اهجيوزت ىلي ةمرح جوزي نأ زوجيف : هل ليق

 عضوم ىف ىلص ناو : لاق ى ةلبقلا لهآ نم هنكل « كلذك هنا ىعم : لاق

 ٠ لدبلا مهيلع ناك فلقأآ هنأ كلذ دعب اوملع مث أ هلامش وآ هنيمي نع اولصف

 لخد اذاف ، هيلو هل جوزتي مجعألا : دمحم وبأ لاق : ةلاسم ده

 زئاجو ث اهقلطي نآ هل سيلو س مجعألا لام ىف قادصلا همزل مجعألا اهب

 الا قادصلا همزلي الو ، حلصأ كلذ نأ ىأر اذا هجوزي نأ مجعألا ىلول

 قادصلاف ءىطو اذا امأو ، هيلع قادص الف أطي نأ لبق تام ناف ، ءطولا دعب
 ٠ هلام ف

تجوزنو ةآرملا تدترا اذا و : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم و



_ ٣١ 

 رخآلا لبق ملسأ امهيأو ، امهحاكن ىلع امهف املسأ مث ، برحلا لهأ ف

 نونس كلذل .الخ ولو ع امهحاكن ىلع امهف جوزت مل هتجوز جوزلا كردآو

 ٠ كرشلا ق هتآرما ج وزنب وأ 1 اعبرأ جوزلا جوزتي مل ام ةريثك

 قالط ربغ نم جرخن دنرملا ةآرما نا : ةيواعم وبأ لاتق : ةلأسم وبع

 ٠ هلام نم اهقادص ىطعتو دنرا اذا

 ىنأو ث ةآرملا تملسأف ةينارصن هتحت ناك ىنارصن : ةلأسم هه

 ؟ ملسي نآ اهجوز

 نكي مل ناو ، اهب لخد ناك نا الماك اهرهم اهلو : امهنيب قرفي : لاق

 تملسأ نا : لاق نم لاقو كلذك عيبرلا لاق ٠ اهيلا ىدأ ام تدر اهب لخد

 قالطلا ءىجي مل هنأل ، اهل قادص الف اهجوز اهب لخدي نأ لبق ةينارصنلا
 ٠ هلبق نم

 نوكت ةينارصنلا ق ةديبع وبآ لاق : نايفس وبأ لاق : ةلأسم وج

 اهل نأ : اريخ الا اهديزي ال مالسالا نآ ةآرملا ملستف ىناارصنلاا تحنت

 اهل هلعل س هل لحي ال هناف ريزانخ وآ ارمخ نوكي نأ الا الماك هنم اهتادص

 ٠ هذخأت نأ

 ةينارصنلا وأ ةيدومعلا لجرلا جوزتي له 7 : ةلاسم وبج

؟ ةملسملا ىنع



. ٣٢ 

 كل ذم سأب ال : ل انت ٠

 رم اي ىن ز نمو : ةلأسم وبع ١ ق ة ١ جحو زنيب نآ هلف ملسأ مث كرشل

 مث ث ربدلا ىف وأ ضيحلا ف اهئطوو ناكرسم امهو اهجوز ناك ناف ث اهب

 ؟ املسأ

 اهآرو كرشلا ق اهب هانزك نوكب نأ ىسع : لات هنأ بوبحم نبا نعف

 .اللح هل

 هلوق حيحص كرشلا لهأ حاكن نأ ىلع ةلالدلا نمو : ةلأسم ج

 هللا لتب مل امات احاكن نكي مل ناو ث (( بطحلا ةلامح هتأرماو ) : ىلاعت

 ٠ ) هتآرماو ( : ىلاعتو هناحيس

 ى ا ربج تملسأ اذا ةيسوجمب ج وزني نأ ملسم سيلو : ةلأسم وبع

 ٠ هب جوزت نأ ةملسم لحب مل مالسالا ىلع ربجأ نا ىسوج ا كلذكو

 . ضعب ق مهضعب ج وزنبي نأ ةمذلا لهآ نبب لاحب ال : ةلأسم و.

/ 

 دحآ كلذ هركف ةيسوجمب ىدوهبو ىنارصن جوزت اذا : هللا ديع وبأ لاتو

 ناك ناو س اهجيوزت هوعنم نيملسملا ىلا كلذ عفرو س ىراصنلاو دوهيلا نم

 لهآ نم ةآرماب ىسوجم جوزتي نآ زوجي ال هنأل س امهنيب قرف اهب لخد دت

٠ باتكلا



_ ٢٣٣ 

 . ةيدومي جيوزت ىسوجملا دارآ اذا : ىناسارخلا ىلع وبأ لاق

 ، اهجوزتي نآ ىلع هنوربجي نيملسملا ناف س كلذ اهوبأ هركو س هب تيضرو

 لحي مل نثو ةدباعب جوزتي نأ مهنم دحأ دارأ ولو ، كرسن لهأ مهنأل

 ٠ هب تيضر اذا امهنيب نوملسملا

 دح الف كرشلا لهأ نم همالسا دعب ىنزلاب رقأ نمو : ةلأسم و.

 ٠ ] ركم وآ هكرش ق ناك انصحم هيلع

 ةنقيلطت ةينارصنلا قالط : لاق هنآ ة ديبع ىبأ نعو : ةلأ_ہسم وع

 ٠ تاقيلطت ثلالث : عيبرلا نع لانتو ح ةدحاو

 اموق هحاكن ىلع دهشآو ةينارصن جوزت لجر نعو : ةلأسم و

 ؟ ةينارصنلا ىلع طرتشا ام اهيلع طرتشي مل هنأ ريغ نيملسم

 ترشأ اذاف ، طرشلاب اهربجي هتأرما ىهو زئاج حاكنلا : لاق

 ٠ اهتراف تبأ ناو ث اهكسمأ

 ٤ بويحم نب دمحمو ض ةبقع نبال حاضولا لاقو : ةلأسم وهز

 مث ى رحبلا ءارو اهجوز اهنع باغ ةيدوهي ةآرما ىف رذنملا نب ريسئبو

 ؟ اكرشم جرخ ناك اذا اهجوز رظتنب الو 6 جوزت اهنل تملسأ

 ٠ كلذك هنأ ىعمغ اهب لخد ناك نا اهنندع تضنتنا: اذا" : ديعس ويآ لاق

( ٧ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ٣٤ _ 

 ةيمذلا ملسملا جوزتي ال ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ه

 محل لكأن الو \ رمخلا برشت ال : لاصخ سمخ اهيلع طرتشي ىتح

 {ةناعلا قلحت نآو ث ةبانجلا نم لستغت نآو س بيلصلا قلعت الو ع ريزنخلا

 ٠ ملسملا اهجوزتي الف لاصخلا هذهب هل نمضت نأ تهرك ناو

 مالسال اب رقت ىتح اهآطي مل ىبسلا نم ةمآ ذخأ نمو : ةلأسم وهب

 ء ةضيحب اهئربتسيو ث ةناعلا قلحو ةبانجلا نم لسغلا:و ةالصلا اهملعيو

 نيعترأب اهآربتسا ربك وآ رغص نم ضيحت ال تناك ناو ث نيتضيحب اولاقو

 اموي ٠

 مل وأ اهب لخ د ن اك ن ١ ء ىش رهمل ١ نم جو زل ١ مزلب ال و : ةلا_.سم وبع

 ٠ نيجوزلا دحآ ىبس ااذا اهب لخدي

 اوحكنت الو ( : لجو زع هلللا لاق : دمحم ىبأ عماج نمو : ةلأسم وبع

 صخ مث ؤ ةيآلاا هذه مومعب تاكرىشملا: عيمج مرحف ( نمؤي ىتح تاكرشلملا

 : لجو زع هلوقل س تايباتكلا تاكرشلا ح اكن مرح ام ةلمج نم

 ) مكلبق نم باتكلا اونوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو (

 كلذ وحنو تاكرشملا نم مرح ام عيمج رئاس نم تاكرشملا تايباتكلا صخف

 اميرحت ناكو كعم سيل ام : عيبرلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاا ىهن ام

٠ هعم سيل ام عيب وهو ملسلا



٢٣٥ 

 ضيحلاو ةبانجلا نم لسخلا اهيلع طرتشي ىتح ةينارصنلا جوزتي ال ملسمل
 لستغت نأ هل اهيلع نأ اهعم تبث كلذ ىعم تبث اذاو اهيلع طرتشي امم

 ٠ مكحل ا ىف ةم افجل ١ نم

 ىلع الو 6 ١ ذه ىلع ة روبجم اهنأ جرخي الف ىه اهيلع دبعتلا ف امآو

 نيملسملا مكح ىف هل اهمزلي ام ىناعم ى امأو ، مهباتك ىف كلذ نوكي نأ الا اذه

 مكخب اميلع كلذ تبث ضيحلا نم لستغت _ ةخسن _ لستغت نأ بلط اذا

 اذهف ح مكحلاب ةذوخأم ىهف 6 هي الا اهؤطو هيلع مارح هنكل ئ باتكلا

 ٠ ملعأ هللاو ، اهيلع هنأ قافتالا ىناعمب ىدنع جرخي

 اهيلع طرش اذا ةيدوهرلا و. : دمحأ نب نسحلا ىبآ نع : ةلأسم وه

 اهجوزتف كلذب هل لبتي ملف ث اهب اولاق ىتلا لاصخلا اهب هجيوزت دنع ملسملا
 ٠ جيوزتلا اذه نوكب ام

 صيخرت دجوي هنأ بسحأو ص لبقي نآ الا اهجيوزت ىري ال ضعبف

 ٠ كلذ نم مظعأ طرشلاو ، اطرش

 امهنيب له ص اهفذق مث ةينارصن جوزت لجر نعو : ةلاسم ه

؟ ةنعالم



 . _ ٣٦

 ٠ اهبرتقت الف اقداص تنك نا : هل لاقيو ال : لاق

 تنب بنيزب جوزت ناك عيبرلا نب صاعلا نآ انل ركذ : ةلأسم ده

 تاكرشملا حاكن ذئموي ناكو س كرم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لوسرْىلا بنيز تجرخ ى ةرجملا هللا: لزنأو ، ردب ةعقو ناك املف ، لالح

 ةنس ثبلغ ، تانمؤملاب نيكرشملا حاكن مرحو ث ملسو هيلع هتنا ىلص هنا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا عيبرلا نب صاعلا جرخ مث انل ركذ اميف

 ٠ لوألا حاكنلاب ملسأ امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلع اهدرف نمآف

 ٠ عرشلا نايب يباتك نم ىذلا ىضقنا

 لحب لهو : ديعس نم حلاص خيسلا نع هريغ نمو : ةلأسم وج

 كلذ هعسيو لصت مل ىتلا ةيودبلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا جيوزت ملسملل

 ؟ ال مأ

 ش ااراجف وآ اراربأ اوناك مهنم جيوزتلا زئاجف ةلبقلا لهآ امل : لاق

 زئاجف ث ابرح اونوكي ملو ، نيملسملل املس اوناك اذا ىراصنلاو دوهيلا امأو

 6 العو لج هللا بانك كلذب قطن دقو 6 نيملسملل مهنم رئاارحلا حجبوزت

 ٠ ملعأ هللاو

انأو ىمل سا ةيسوجمل ملسم لاق اذاو :. هريغل : ةلأسم ده



_ ٢٣٢٧ 

 6 ةيسوجملا هذه تملسأ مث 6 كلذ ىلع ادعا ونو جوز اهدنعو 6 كجوزرزنآ

 . ملعأ هللاو ، اهجوزتي نأ لجرلا اذهل زئاجف

 : عرشلا نايب بانك نمو : .ةلأسم وبع

 اضيأ وه هوبس مث س ةيرس وآ ةجوز هل نوكرشملاا ىبس نم : ليقو

 ٠ دلولا ق هوكرشي نآ ةفاخم كلذ هنكمأ نا اه طو هل ه ركب : لان نم لاقف

 كلتنف جوز اهلو نوملس ١ اهمنغب ىتلا ةكرشملا امآو : ةلأسم وبع

 ٠ جوزب اهل سيل كلذو ث اهديس اهؤنح

 ريغب ةنترف ىهف بابلا اذه ىف كل تفصو ةقرف لكو : ةلأسم وده

 لخدب مل وأ . اهب لخد ناك ناو ٨ ءىش رهملا نم جوزلا مزل الو قالط

 ٠ نبجوزلاا دحآ ىبس اذأا. اهب

 ةعتملا ىف ساانلا عزانت امآ : ةعتملا ق رثؤملا ىبآ باوج : ةلأسم وبع

 دمحم ناك امو اهلح بوبحم نب دمحم نأ ىعدب مهضعب نآ ىنغلبب ىنح

 . ليوأتلا لدعي الو ك ليزنتلاب الهاج بوبحم نبا

 ةسثئاعو ، باطخلا نب رمع همرح ام لحي نآ نم رثألل أطوآ ناك دتو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيداحألا نم اطاوت ام عم ك امهنع هللا ىخر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحألاو لات ، اهنع ىهن ملسو

. اخوسنمو اخسان نآرقلل نآ امك ، خوسنمو خسان



 س ٣٨

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ةعتملا ودب نآ انغلب اميف ناكو

 نكمنتسي الف ءاسنلا هذه نم اوعتمتسا ( : لاقف ةبرغلا هباحصأ هيلا اكش

 ٠ » ريدلا اهال و الا مايآ ةثالث ةأرما نم لجر

 مكل لحأو ) : لاتف ءاسنلا نم مرح ام ركذ ام دعب ىلاعت هلا لاقو

 هب منعتمنتس ا امف نبحف اسم ريغ نبنصحم مكل ١ ومأب ١ وغندن نأ مكل ذ ءا رو ام

 دعب نم هب متيضارن اميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم

 . ( اميكح اميلع ناك هللا نا ةضيرفلا

 : اهل لوقيف ةآرملا ىنآب لجرلا نأ انل ركذ اميف ةعتملا تناكو : لاق

 معن : لوقتف ، رجألا نم اذكو اذكب مايألا نم اذكو اذكب كنم عتمتسأ

 ىف اهدازو مايألا ىق اداز اقفتا ناف مايألا تضقنا اذاف ، كلذ ىلع هقفا:وتو

 6 ثاريم امهنيب نكب ملو ء قالطلاب هنم تناب كلذ امهدحأ هرك ناو ك رجخلا

 ٠ ةدع ال و : لان نم لاق هنآ بسحأو

 ثاريملا ةيآو ةدعلا ةيآو قالطلا ةيآ هللا لزنأو ع كلذ هللاا حبس لاق

 مهجورفل مه نيذلاو ) : ىلاعت هللا لوق ةعتملا خسن اممو ع نيجوزلا نيب

 نمف ٠ نيمولم ريغ مهناف مهناميآ تكلم ام وآ مهجاوزآ ىلع الا نوظفاح

 ريغ حاكن لك نأ انملع دقف : لاق ( نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا

. ءادتعا وهو ىنز وهف نيمي كلم الو جيورت



_ ٣٣٩ _ 

 مث ث نيدهاسو ىلوب الا اهنم متمتسمب سيل هنا : لئاق لانق ناف : لات

 ىه ةجوزآ ةآرملا هذه امف : هل ليق س ةدع الو س ثاريم الو امهنيب قالط ال

 ؟ ةجوز ريغ مآ

 ٠نيميلاكلمو جيوزتلا ريغ حاكن لك هللا مرح دنف ةجوزب تسيل : لانت ناغ

 ثاريم ال اهب لخد ةجوز ىأو : هل ليق ؤ ةجوز ىه : لئاق لاتق ناف

 : ىلاعت لاقف ، نيجوزلاا نيب ثيراوملا هلفا نيب دقف اهيلع ةدع الو اهل

 مكلف دلو نهل ناك ناف دلو نهل نكي مل نا مكجاوزآ كرت ام فصن مكلو )

 متكرت امم عبرلا نهلو نيدوآ اهب نيصوي ةيصو دعب نم نكرت امم عبرلا

 دمب نم متكرت امم نمثلا نهلف دلو مكل ناك ناف ع دلو مكل نكي مل نا

 ٠ ( نيدوآ اهب نوصوت ةيصو

 ءاسنلا منقلط اذا ىبنلا اهبأ اي ( : لاقف ةدعلا هللا ضرف دقو : لاقو

 ةيراجلاو لماحلا فق ةدعلا هللا رسف مث ( ةدعلا اوصحأو نهتدعل نهوتنلطف

 ضيحت ىتلاو ضيحملا نم تسيآ دق ىتلا ةسئوملاو ضيحملا غلبت مل ىتلا

 . ضيح ثالث وهو ) ء ورف ةنالث نهسنفنأب نصمرتنبي تاقلطملاو .) : لاقف

 ضيح ثالث نه لب 6 كلذم ذخأت ء اسنلا و راهطأ ثرالانث : نورخآ لانتو

 نهتدعف متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي ىئاللاو ) : ىلاعت لانو
:) نهلمح نعضي نأ نهلجآ ل امحأل ١ تالوآو نضحب مل ىئالل ١ و رهشأ ةثالث



 ۔ ٤٠

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) : ةتيمملا ىف لاق دقو : لاق

 ةعتمتسلملا هذه تناك ناف : لاق ( ارثعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي

 ةجوزلا ىلع ام اهيلعو ، ةوسكلاو ةقفنلاو ثاريملا نم ةجوزلل ام اهلف ةجوز

 هللا مرح دنف ةجوز نكت مل ناو ص قالطلا اهتحليو س نكسلاو ةدعلا نم

 ءارو ىغتبا نمف ) : ىلاعت هلوقل نيميلا تكلم امو جيوزتلاب الا حاكن لك

 ٠ ( نوداعلا مه كئلوأف كلذ

 مهيلع انضرف ام انملع دتو ) : ىلاعت هللا لونت ةعتملا خسن اممو : لاق

 مهجاوزأ ف مهيلع هللا ضرف اممو : لانو ( مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ فق

 عمجب نأ هل لحي الو ، ةضيرفو نيدهاسثو ىلوب الا جيوزت الو حاكن ال هنأ

 . عبرألا نيب الا: ءاسنلا نيم

 ةوسن رثع نيب عمجي نأ لجرلل له : ةعتملا لحي ىذلا لئسو : لاق

 ؟ نهنم عتمتسي

 دقف معن : لاق ناو ى هلطيآو هلوت مده دقف ال : لاق ناف

 ٠ هللا مرح ام لحأ

 . لدعو ةنسلاب نولهاجلا مهناو س فيعضلا ىآرلا لهآ هللا قنيلف : لاق

 مهدحأ ىري الو : لاق ، لضفلاب نيقباسلا ءاهقفلا راثآو ، نآرقلا ليوأت

 فرعي ال ص نيملسملا ءاملع ضعب نع فعضلا لهآ ضعب هبتك دق اباتك

ىلع الا وه سيلف بوبحم نب دمحم اذه لات دق ناك ناف ، وه فيك لصألا



_ ٤١ 

 دنع ةنئاب الا نوكن ال مث 6 قادصلاو نيدهاشلاو ءطولاب جيوزتلا لهأ

 ٠ اهيلع ةدعلاو قالطب الا لجخلا ءاضقنا

 ىتح ح اهيف لداجيو ةعتملا تبثي ناك سابع نبا نآ انغلب دقو : لاق

 امك ةصخر تناك امنا س سابعلا ابآ اي هللا هللا : اراصنلا نم لجر هل لاق

 ىبنلا باحصآ نم ناك الجر نأ انغلب دقو : لاق س رطضملل ةنيملا تلح

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل نذأ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ىمني وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتأ مث ث هللا ءاسن ام انثبلف ةعتملا

 ٠ اهنع

 : لاقو س اهب ايتفلا نع عجر هنأ سابع نبا نع انغلب دقو : لاق

 نع انل ركذ دتو : لانف س ثيراوملاو ةدعلاو قالطلا ةبآ اهتخست ةخوسنم

 مث ، ارستسالا جيوزتلا الا هللا باتك ىف ملعن ال : تلاق اهنأ هللا اهمحر ةشئاع

 مهجاوزأ ىلع الا ٠ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ) : ىلاعت هللا لوق تلت

 كلذ ءارو ىغتبا نمخ ٠ نيمولم ريغ مهناغ مهناميأ تكلم ام وأ

 ٠ ( نوداعلا مه كئلوأف

 هباحصأ رذحي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انل ركذ دقو : لاق

 موب ىلا ةعتملا مرح دق هلفا ناو الآ ةعتملاب مكنرمأ دق تنك ىنا » : لاقف

نآرقلا نا اولا ناف : لا « اهليبس لخيلف ةأرما هعم ناك نمف ةمايقلا



_ ٤٢ 

 ةيصو خسن امف س نيدلاولل ةيصولا لزنأ دق هناف نآرقلا الا هخسني ال

 ٠ نيدلاولا

 « ثراول ةيصو ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا : اولاق ناف

 ةيصولاب ال : اولا ناو س نآرقلا ريغ _ ةخسن _ نآرقلا نأ اوتبثأ دقف

 هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ) : ىلاعت هللا لوقل اورفك دقف ةتباث نيدلاولل

 . (( اوهتناف هنع مكاهن امو

 مرح اميف لاق دقو س تا زاجمو قئاقحب دابعلا هلا بطاخ دتو : اولاق

 دلولا هللا تبثأ دقف ( مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو ) : ءاسنلا نم

 نم مرحي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو س بلصلا نم ىذلا

 ٠ « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 رهصلا:و بسنلا تاوذ نمو ءاسنلا نم مرح ام دعب هللا لات دننو : لاق

 كءاسنلا نم مكلذ دعب ام ( مكلذ ءارو ام مكل لحأو ) : عاضرلاو ةنونخلاو

 ىلع ةأرما حكنت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو : لاق

 سب الو ى نآرقلا الا نآرقلا خسني ال اولاق ناف : لاق « اهتلاخ الو اهتمع

 مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ), : هللا لوقب اورفك دقف ، امهعمجب

٠. ) اوهتناف هنع



_ ٤٣ _ 

 ةآرملا نيبو اهتمعو ةآرملا نيب عمجي نآ مارح لب : .اولاق ناف

 ٠ نآرقلا ريع هخسن نآرقلا نآ اورقآ دقف ؤ اهتلاخو

 ، ةوبنلا ثيراوم ف ةرجهلا خسن ى هللا باتك ىف ريثك اذه لثمو : لاق

 لوق مهناميأ تكلم امم باتكلا ءاغتبا ىف نوبتاكي نينمؤملا هللا رمآ اميفو

 متملع نا مهوبتاكف مكناميآ تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذلاو ) : ىلاعت هللا

 اماع ارمآ ةيآلا تناك ولو & ءافو مهيف متملع نا : لوقي س ( اريخ مهيف

 رمأ هنكلو ى باتكلا مهيلا اوبلط اذا مهديبع اوكسمي نآ نيصؤملا عسو امل

 ٠ اولعفي مل اوءعاسث ناو ث اولعف اوءاش ناف ، مزعب سيلو نذا

 ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف ) : ىلاعت هلوك وهو : لاق

 ءاضقنا دعب اوثبلتب نأ مهعسو ام مزع رمأ ناك ولف : لاق ( ضرألا

 ناو س دجسملا ىف اوثكم اوءعاسث ناف ، مزعب سيل نذا رمأ هنكلو ث ةالصلا

 لاق امك ث هللا ءاشي نآ الا دحأل هتئسشم الو ، اوءاش ثيح اوفرصنا اوءاش

 ٠ 4 هللا ءاسثي نأ الا نوءاشت امو ) : ىلاعت هللا

 ارهش ةآرما جوزت اذا : لاق نييناسارخلا ضعب انل ركذ دقو : لاق

 ةأرما لجر جوزت اذا : هب لوقن ىذلا نأ ريغ ع لطاب حاكن اذهف نيرهشو
 قادصلا ناك ناف % نيرهشو ارهش ىمس قادصو نيدهاسو اهيلو نذاب

هنآ ءاهتفلا لاق ام لقأ ىلا تحجرو حاكنلا تيث مهارد ةعبرأ نم لقأ



_ ٤٤ 

 اهسفنل تيضر دق اهنأل حصو 4 مهارد ةعبرآ وهو هب حاكنلا: زوجي ال

 زوجي اولان امم لقأ ىلا اهتددرف حاكنلا هب زوجي ال هنأ ءاهقفلا لاق امم لقأب

 . مهارد ةعبرأ وهو حاكنلا هب

 ىهف كلذ ىلع اهئطوف هعم تماقأو تنكسف لجألا ىضقنا اذاف

 تنكسو ث ائيسن بلطت نأ هيلع اهمرحي امم لجخلا ءاضقنا سيلو ، هتجوز
 ةمبرأ الا اهل سيلف اهئطو ىتح ث لجألا ءاضقنا دعب ائيسث بلطت ملف
 ٠ مهارد

 ليلقلا قادصلا اذهب كتذخآ امنا : هل تلاق لجألا ىضقنا امل ىه ناو

 وه ناف س فالآ ةرشعب الا ىضرأ الف ىنكسمت تنك ناف ، لجألا اذه ىلا

 ةقفنلا اهلو ةدعلا اهيلعو اهقلطي نآ هيلعو س قالطب الا نيبت الف اهكرت

 امناف اهب كسمي نأ دارأ وه ناو ع ةدعلا ف تناك ام ناثراوتيو نكسلاو

 ةخسن _ قادصكو ءاسن اهل نكي مل ناف اهئاسن تاقدص طسو ناك هيلع

 نوكتو ، هيلع درت نآ اهل الو س كلذ نم اهضقني نأ هل سيل اهلثم قادصف

 ٠قالطب الا هنم جرخت الو ناثرا وتي هنجوز نوكتو ث اهقادص ف ةلخاد ةعبرألا

 هبلع سيلو ؤ مه ارد ةعبرأ الا هيلع نكي مل لجألا ىف قلط ناو : لاق

 ىتح نكسلاو ةقفنلا هيلعو ةدعلا اهيلعو ث اهيلا هملسي ،\ كلذ نم رثكأ

٠ اثراون ةدعلا ف ىهو امهدحأ تام ناو ص ةدعلا ىضقنت



_ ٤٥ 

 اهل الخ ناف ةنس ىلا: اهتادصب ةأرما لجرلا جوزت اذا كلذك لاق

 اثراوتو ةدعلا ىف تماد ام ىنكسلاو ةقفنلا هيلعو تدتعا اهقلطف ةنس

 وه ناو : لات ، اهتادص اهيلا ملسو ةدعلاا ىف ىهو امهدحأ تام نا

 ٠ هيلع قادصلاو هتآرما ىهو تباث حاكنلاو 6 لطاي طرش كلذف اهكسمأ

 هنأ ىلع مهارد ةرشع قادص ىلع ةأرما جوزت لجر ف لوقأ كلذكو

 تجوزت امنا : تلاقف ، لطاب طرش كلذ اذاف ترظنف ، هثرت الو اهثري ال

 لطبي طرش اذه ناك اذاف ث ىنثرت الأ ىلع مهارد ةرشع قادص ىلع كب

 ةقفنلا هيلعو ، هنم تدتعا اهنيح نم اهقلط ناف ، اذه ىلع كعم ميقأ الف

 ءةدعلا ىف ىهو امهدحأ تام نا ناثراوتيو ث ةدعلا ف تماد ام ىنكسلاو

 . اهب اهجوزت ىتلا مهارد ةرشعلا اهقادص اهيلا ملسيو

 اهئاست تاقدص طسوأك هيلع اهلف اهقلطي ملو اهسبح وه ناو : لاق
 تملع ىه ناو : لاق & اهلثم قادصكف ءاسن اهل نكي مل ناو ، تباث حاكنلاو

 تماقأو س ءىش ىع هلأست ملو تتكسف ثاريملا ف تبثي ال طرش كلذ نأ

 مل اهنأل ، قادصلا نم اهل ضرف ام الا اهل ىرأ الو س هتجوز ىهف هعم

 ىلع نامزلا نم ارهسث ةأرملا جوزتي لجرلا ف لوقأ كلذكو : لاق

ائميسث بلطت مل رهشلا ىضقنا املف س كلذب تيضرو ص مهارد ةعبرأ قادص



_ ٤٦ 

 اهل ضرف ام الا اهل ىرأ الو ، تباث حاكنلاف ، هدنع تماقأو ، تنكسو

 بلطت ملو لجألا ءاضقنا لبق اهئطو اذا مهارد ةعبرأ وهو قادصلا نم

 ارهش كب تجوزت امل : تلانت لجألا ىضقنا ال تبلط ىه ناو : لاق

 ناف ث ىقادصب الا: ىضرأ ال انأف ىنسبحت نأ تدرأ ناف ، مهارد ةعبرأب

 لوألا قادصلا ؤ مهارد ةعبرأ الا هيلع نكي مل لجألا ىضقنا امل قلط وه

 تام نا ناثراونتيو ةدعلا ىف تماد ام نكسلاو ةقفنلا هيلعو ةدعلا اهيلعو

 طسوأك هيلع الف اهب كسمتو اهسبح وه ناو ث ةدعلا ىف ىهو امهدحأ

 هتجوز ىهو املثم قادصكف ءاسن اهل نكي مل ناف ، اهئاسن تاقدص

 . ىضقنا ٠ طرشلا كلذ لطب دتو ث تباث حاكنلاو

 ريغص اهل ىلو اهجوز ةآرما نع : رقصلا نب نازع ةيواعم ىبأ نعو

 ؟ حاكنلا ةدقع نيو

 نمع مهنمو . اغلاي جودزملا نوكي ىنح ١ زئاج هري مل نم نبملسملا نمف

 ىلصو 0 هلل دمحلاو ، هجيوزت زئاج ىسا:دس قهارم وهو لقعي ناك نا : لاق
 ٠ اميلست ملسو هلآ و ىبنل ا دمحم هلوسر ىلع هللا

ىف ىلاعتو كرابت هللا لاقو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده



_ ٤٧ 

 ليق كلذو ( ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ) : هباتك

 ناكو ث ةعتملا حاكن ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا مكل لحأ ، مالسالا لوآ ف

 لجألا متآ اذاف & ةفورعم مايأ طرش ىلع ص اذكو اذكي ةأرملا لجرلا جوزتي

 ٠ اهل ضرف ىذلا اهرجآ اهاطعأ

 ىف ىنديزتو ةرجألا ىف كديزآ : اهل لاق مايألا نم هديزي نآ بحأ ناف

 اهجوزت ىذلا: لجألا متآ ااذا اوناكو كلذ تلعف ةآرملا تءاسث ناف ح مايألا

 ٠ اهكرت هيلا

 لاقو ث ةعتملا تخسغن ثاريملاو ةدعلاو قالطلا ةيآ نا : لاق نم لاق

 . اهب لمع نمل زئاجو لالح اهناو هخوسنمب تسييل ةعتملا نا : لاق نم

 جيوزت نا : بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع : ىراوحلا وبأ لانتو

 . زئاج ةعتملا

 ول : لاق اهنا 9 ةرفص ىبآ نب ديعس ني ناميلس نع ناهبين ىل لاتقو

 نايمسيو نيدهاسشثو ىلوب انعم ةعنملا جيوزتو ٠ تجوزتل ةعتملا جيوزت دجأ

 مايآ ق ةعتملاب نيجوزلا دحآ تام ناو : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 اهقلط ١ ذا٫و ك قالطلا عمقو اهقلط نا و & اضعم امهضعمي ثرو ةيجوزلا

ةيجوزلا مايآ ف تام اذا تاماف ، ةقلطملا ةدع اهيلعف تقولا ىضقناو



_ ٤٨ 

 ةيجوزلا مايآ ىف ةعنملا جيوزتلا ماكحآو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعغ

 ٠ نيجوزلا نيب ةيجوزلا ماكحأ

 : اهقادص مسب ملو ةأرما جوزت نم نآ ةمألا تعمجأ : ةلاسم ذ

 تباث حاكنملا نأ ىلع ليلدلاو ، اهلثم قادص لثم اهلو س تباث حاكنلا ناف

 مل ام ءاسنلا متقلط اذا مكيلع حانج ال ) : ىلاعت هلوق رهم ركذ ريغب

 لد قالطلاا ىلاعت هثلا تبثأ املف ةيآلا ( ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت

 ٠ تب اث ح اكن ق الا عقي ال قالطل ١ نأل 6٧ تيب اث ح اكنلا نأ

 : ىلاعت هلوقب ةعتملاف س زاوجلا لبق قلط مث قادص ريغب جوزت نمو

 نه وعتمف اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكلامف نه ومت نأ لبن نم نه ومتقلط نا و)

 ةأرما جوزت راصنألا نم لجر ق تلزن : لاق ( اليمج احارس نهوحرسو

 ىبنلا هل لاقف & اهسمي نأ لبت اهقلط مث ك ارهم اهل ملسي ملو ةفينح ىنب نم
 ىبنلاا لاقف ى ةقفن دجأ مل ىنا معن : لاق « اهقلط » : ملسو هيلع هللاا ىلص

 ىبنلا هل لاقف ٠ ال : لاقف « ائيش اهتعنم الهف » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ال اهنا امأ ، كيلع ىتلا كتلمسن : ثالثب اهعتم » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا مث « ةنسلا ىيحأ نأ تببحأ نكلو ائيسث ىوست

. امهدحأ اهرهمآ ةرما جوزتف ، كلذ دعب نيبوث هاسك



_ ٤٩ 

 لخدي ملو هتآرما قلط ءاثعشلا ابأ نأ معزف ، اارهم اهل ضرفي ملو ، اهب

 هريغ عتم دق : لاقو ، امهرد نيسمخب اهعتمف س ارهم اهل ضرفي ملو اهب

 ردق ىلع وه امنا ، تقؤم ءىش هيف سيلو ي جاجحلا نمز ف امهرد نيسمخ
 ٠ ةعسلا

 ؟ عاتملا نوكب مك لئسو

 دجي ناك اذاو 0 ءىش هيلع سيلف دجب مل اذاف ريقفلا امآ : لاق

 ىضقنا اذاف ث اهئرق مايأ ىف فورعملاب اهماعطف سانلا طاسوأ نم ائيس

 ٠ ةفحلمو ارازااو ارامخو اعدر اهاسك اهؤرتت

 لوسر تنأف اهندع تضقناو س هتآرما قلط راصنألا نم الجر نآ اومعزو

 : لاقف ، ريعسث نم عاصب اهعتمي نأ اهجوز رمأف ؤ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ عاص فصن : لاقف ، هدجأ ام

 هيلع طرشو ي اقتادص هيلع ضرفو الجر جوز لجر نعو : ةلأسم ه

 ؟ حاكن الف الااو اذكو اذك تقو ىلا رهملاب ءاج نا

 . قلاط ىهف لوتي نآ الا \ لطبي طرش اذهو اتباث حاكنلا ىرأ : لاق

 ىف اهكرتي نآ اهلهآ ىلع طرشو ةآرما جوزت لجر نعو : ةلاسم ده

 ؟ نافلآ اهقتادصف اهلقن ناف 0 مهرد فلآ اهتتادصو اهراد

( ٧ ج نئ ازخلا _ ٤ م )



_ ٥٠ 

 نافلأ اهق!ادصف اهلقن نا زئاج : لاق ٠ ىضقنا ٠

 هدعب وأ جيوزتلا دقع ىف طرش اذا لجرلاو : هريغ نمو : ةلأسم وه

 ؟ هتجوز ىلح ةاكز هيلع نوكب نأ

 ح نيملسملا ءاهتف ضعب هتبثأف حاكنلا ةدقع لبق طرشلا نا : باوجلا

 نم لوق ىلع تباث وهف حاكنلا ةدقع ىف ركذ ناو نورخآ مهنم هتبثي ملو

 ٠ملعأ هللاو ، انعم لوقلا رثكأ وهو حاكنلا ةدقع ف ةلوهجملا طورشلا تبثأ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وبع

 .لخدي نآ لبق نم ةآرملا نيبو جوزلا نيب قرفو دساف حاكن لكو لكو

 قرف ول كلذكو ح ارهم اهل مسي مل وأ اهل ىمس ةعنم الو رهم اهل سيلف 0 اهب

 ٠ ةولخلا دعب امهىيب

 هأ ، ةعاضرلا نم هتخأ اهنأ ملع دقو اهب ىلخ اذا : ةيواعم وبآ لان

 اهب زاج دق هنا تلاق نا اهلوق لبقي الف ى ةمرحلا نم كلذ هبسثأ ام وأ بسن

 ىلخ ىتح امهنيب ىتلا ةمرحلا اهملعب مل اذاا امآو ؤ كلذل ركنم وه ناك اذا

 ٠ ةآرملا تلاق ام لوقلاف س اهب

 : لاق نم لاقف س فالتخاب كلذ ىف رثألا ءاج دق معن : لاق : هريغ نمو

 & اهب لخد هنا : ةآرملا تلاقف ةولخلا دعب نم هب ملع دساف حاكن لك هنا

؟ اهب لخدي مل : وه لاتقو



 ۔ ٥١

 امأ تناك اذا اهلوق لوقلا : لاق نم لاقو ، هلوق لوقلا : لاق نم لاقف

 لبق نم تناك نا امأو س عاضرلا وأ بسنلا لبق نم مرحم تاذ وآ انتخأ وأ

 & اذه هابشأ وأ حاكنلا ةدع لبق نم لخدت ةمرح وأ ، اهيف اهجوزت ةدع

 . ةمرحلاب ةلاهجلاا ىلع كلذ زاجأ امناو ، كلذ ف اهلوقت لوقلاف

 ةأرما قفاو وأ 6 ادساف احاكن هنم مرحم ثاذ ريغب جوزت اذا كلذكو

 ؟ ا:دساف

 تاذ ريغ هذه : لاق نم لاقو ، ءطولاب الا ءىش اهل سيل : لاق نم لاقف

 سم دق هنأل س رظنلاو سيملاب قادصلا هذهلو س رهصلااو بسنلا نم مرحملا

 نم مراحملا تاوذ ف اضيأ كلذ هيلع : لاق نم لاقو ، لالح هل هنأ ىلع رظنو

 ٠ رهصلاو بسنلا

 اهتتادص نم رثكأب ةأرما جوزت لجر لك : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم د

 عجرت اهناف امهريغ وآ عاضر وأ بسنب ةمرح امهنيب نأ حص مث ، اهيف ةبغر

 ٠ اهئاسن روهم ىلا

 تدلو ىتح هعم تثكمف & هيبآو همأل هتخآ جوزت لجر : ةلأسم .

 هنم تدلوف اهدعب نم ةآرماا جوزت مث ك كلذ ىلع اورهظ مث س نيدلو هنم

 ؟ لجرلا تام مثا ادلو

، ةدع اهيلعو اهل قالط الو هلجآو هلجاع اهل اهقادص نا : لاق نم لاقف



_ ٥٢ 

 سيل : مهضعب لاقف 6 نادلولا امأو 6 ثاريم هنم اهل سيل ءاملعلا ضعب لاقو

 ٠ ملعآ هللااو . امهمآ اخأ امه وبآ ناك اذا ثاريم امها

 ؟ هتخآ هنآرما نآ نالجر دهسثف فونت لجر نعو : ةلأسم وهچ

 نم الا اهل ثاريم الو س اهجرف نم لحتسا امب الماك قادصلا اهل : لاق

 . ةبارقلاو محرلا لبق

 هتخأ اهنأ ملع مش ح ننس اهعم مانتآو ةآ رماا جوزت لجر : ةلأسم وبع

 له ى اهتادص تذخأف امهنيب قرفف هحاكن هل لحي نمم وأ ، ةعاضرلا نم

 ! اهاسكو اهيلع قفنأ امب اهيلع عجري

 ٠ هسبح ق تناك اهنأل % كلذ نم ءىش اهيلع عجرب الف

 لك نآ : ىسوم نع ظفح ن ١ رمع نع ؤ‘.ؤ ديعس ويأ ظفح : ةلأسم وع

 قبس ام اهل امنا اهنأ ةهبش وأ عاضر ةمرح رمأب اهجوز نم تجرخ ةأرما
 ؟ اهيلا

 . اهرهم اهنوطعي مهاهف ءالؤه امأف : لاتق

 :نالمسن نب ناميلس وهو ص راجه ىلاو همكح امكح ناورم وبأو ضعبو

 ىآرف ث اهتنبا نبلب اهتخأ تعضرأ اهنأب تدهشف ث ةيراج جوزت لجر وهو

٠ اهمآ تدهش نبح اهل قاادص الو مارح ةيراجلا نآ راجه ىلاو



_ ٥٣ 

 اهقتادص اهلف اهب لخد دق ناك نا اهقادص اهل لب : ناورم وبأ لاق

 ىخرآ وأ اباب اهيلع قلغأ هنآ نيدهاش ةآرملا تماقأ كلذ ركنآ ناك ناو ع الماك

 ٠ الماك قادصلا اهلف ص ارتسن

 اذا اهل قادص الف اهب لخد نكي ملو ث ةنيب مقت ملو ركنأو ركن ناو
 :لاقو ء ةزئاج اهتنبل عاضرلاب مألا ةداهش نأ ىآرو ث قادصلا ةلدع تناك

 . ةزئاج اهتداهستف مألا امأو ، هدلول بألا ةداهسث زوجت ال امنا

 هتنبا جوزت نمو : هللاا دبع وبآ لاق : خايسشألا باتك نم : ةلأسم دهب

 هلصأ مارح حاكنب اهجرف ىلا رظن ىتح اهربجف ةعاضرلا نم هنخآ وأ

 ؟ ةلاهجب

 ٠ اهل قادص ال : لاق

 ؟ اهتدع نم ةيقب ىف اهجوزت ناك ناف : تلق

 ٠ قادصلا هيلع اذه : لاق

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 رقأو اهئطوو اهئرينسب ملو ةمأ ى رنشأا نمو : ىحبصلا : ةلأسم وع

 ٠ ءطولاب هتجوز عم

 . تحبلا ىنزلاك اذه سيلو ع هرارقاب هنجوز هيلع مرحت ال : باوجلاف

٠ ملعأ هلل ا و



 ۔ ٥٤

 ءاربتسا الب هتمأ ءعىطو اذا هتجوز هيلع مرحت ال هنمو : ةلأسم ههج

 ٠ ملعأ هللااو ك جوز ةمالل نوكب نآ الا

 هسنارف ىف اهدجو وأ س ءطولا ىلع ةآرما هركأ نم هنمو : ةلأسم ده

 ةهركملا تيضرو ، همئانلا تهبتناف ، اهجرف ق ةفستحلا جلوأف هتجوز اهنظي

 ؟ ال مأ قادص امهلآ كلذ دعب

 نأ ردقآ الو ص لعافلا لعفل مامت كلذف امهيف لعف امب اتيضر اذا : لاق

 ص كعافلا لصف امتي مل ول نا ابجاو هلصأ ولو انهقادص توبثب لوننأ

 . ملعأ هللاو

 اجيوزت ةآرما جوزت نمو : ملاس نب بيبح خيسثلا نع : ةلأسم ه

 ةمرح نيجوزلا نيب عقو وآ ، هب امهنم الهج ةمرحلا لصأب امهملع مم امارح

 ىف فالتخالا اذه ىف لخديأ س كلذ زاوج نانظب اهتطوو اهالهجو ، اهنافرعي

 ىف لهاجلا مأ ، مهليزنتو مهليصأت ءاج ام ىلع ءطولا اذهب قادصلا بوجو

 هيف مزليو س كلذ هيف لخدي ال اذه مأ ث ىسانلاو س دمعتملا ةلزنم هلازنا

 ؟ فالتخا الي قالطلا

 لطاب جيوزت ةمرح امهنيب نآ ناملعي امهو ث اهب هجيوزت نا : لاق

 اهل همزلي الو ، ةعواطملا ىلع ىنزلا ةلزنمب اذهو & هلهج امهعسي ال دساف

 . امهلهج امهعفني الف امهنيب زوجي جيوزتلا نأ امهنظ فق الهج ناو ، قادص

امهنأو س ةمرح اهنأ اهناملعتو ةيجوزلا ف ةمرح امهنيب تعقو تناك ناو



_ ٥٥ 

 تعقو نا و هبف لهجل ١ امهعسب ال ىلوذلاك ٥ ذهف ك ضعب امهضعب ىلع ما رح

 قادصلا هيلعف اهئطوو ةمرح ريغ اهنأ اهنظو 6 ءاهقفلا ملع ق ةمرح امهنيب

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلبق اميف مكحلا كلذكو اهل

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 جوزتي نآ هل نكي مل ةيرق ىف وآ تيب ىف تلخدف تخآ هل تناك نم

 كلذ ءاسن نم اهريغ نم هتخآ نابيب الا ةآرما تيبلا وأ ةيرقلاا كلت نم

 ناك ناو ث اكلاه ناك هنخآ قفاوف لعف ناف ص ةيرقلا وآ تيبلا وآ ناكملا

 ىتح جيوزنتلاا مهضعب هل حابأف انباحصأ نبي فالنخا ةلآسملا هذه فو

 هبشأ لولذلا لوقلاو . مهلوصأ قفا ومي لوقلا اذه سيلو . اهنيعي هنخأ ملعي

 ٠ سايقلا باب ىف رظناف ، مهلوصأب

 :هوجو نم تيبلا وأ ةيرقلا كلثن ءاسن ةلمج نم هنخأ ةفرعم هل عقي : لاق

 هتخا نوكت وا ، ةيبص ةريغص ةأرما جوزتف ةريبك ةأرما هتخآ نوكت نأ اهدحأ

 اهمسا ةآرما ج وزنفف بنيز هنخأ مسا نوكب وآ ‘ نسىنلا ةريبك جوزتيف ةببيص

 ٠ اها وس نم هتخأ هنفرعم ىلع هلدن لئالد هذهف 0 ة رمع

 ام ريغ ىلا ىدعتي نآ هل نكي مل اهاوس نم اهتفرعم هيلع هبتشا ناف
٠ ملعأ هللاو ، نيقيب الا هل حيبأ



 س ٥٦

 . عرشلا نايب بتاك نم ىذلا ىضقنا

 هيف ىنزو ادلب لخد لجر ىف نافلخ نب انهم هيقفلاا : ةلأسم دهب

 ادالوآ اهدلوآو ةأرما دلبلا اذه نم جوزت ةليوط ةدم دعبف ث اهفرعي مل ةآرماب

 هذه مكح امف & اهب ىنز ىتلا ةآرملا تنب ىه اهجوزت ىتلا ةآرملا نآ حص مث

 هنوتحلي مهمكح نوكي ام هنم ىتلا اهدالوآ كلذكو س هثرتو هتنبا نوكت ةآرملا

 ؟ ال مأ

 نمل اهنأ اهاوعد لبتي الو ، اهل ةينازلا ةآرملا ةنبا مكح نا : باوجلا

 ضعب اهيف فلتخيف ، اهب امهرراقت لاح ىو ء اهل هراكنا مم اهب ىنز

 رهسأ لعلو ث هريغ نمو هنم لمتحي هنأل اليحتسم امهرراقت ىأر نيملسمل
 ٠ كلذ ف ليت ام

 هتثرو رئاس نم هريغ ىلع الو س هيلع ةجح اهب هرارقا ىأر ضعبو

 بسنلا ىف قحل مهف جيوزتلا كلذب هنم دالوأ نم هتدلو امو س امهنيب قرقي

 امك ث دسافلا حاكنلاب مهئابآب نوقحلي دالوألا نأل س هدالوأ رئاس لثم

 ٠ ملعأ هللاأ و 6 انفرع اذكه حيحصلا حاكنلاب هنوقحلي

 ىنزو ص راهن وآ ليلب ةيرق لجر لخد اذاو : ىلمازلا : ةلاسم دج

؟ ال مآ كلذ هلآ دلبلا اذه نم ةأرما جوزتي نآ دارأ مث 6 اهفرعب ال ةآرماب



_ ٥٧ 

 حصي ىتح دلبلا اذه نم جواتي ن هل سيل لوق فالتخا كلذ فق : لاق

 نم اذهو ث ةآرملا كلتب هانز لبق نم هيلع مرحت مل اهجوزتي ىتلا نآ هدنع

 : اهنم ربكآ وأ اهنم رغصأ دلبلا اذه نم جوزتي نأ هل : لوقو ؤ عرولا قيرط

 & اهتدج وآ اهمأ وآ اهتنبا نوكت نأ نكمي هنأل ، رظن هيف ىدنع لوقلا ااذهو

 وآ ، اهب ىنز ىتلا ىه اهنآ هدنع حصي ىتح مكحلا ىف جوزتي نأ هل لوتو

 .ملعأ هللاو ، مكحلا ىنعم ىف اذهو ث ةأرملا كلتب هانز لبن نم هيلع تمرح اهنأ
 7 ...يل

 ىنزو ليللا ف ادلب لخد لجر ف : رثألا نم هريغ نمو : ةلأسم و ا
 ؟ ال مآ ةآرماب ةيرقلا كلت نم جوزتي نأ هل له ث اهفرعي ال ةآرماب هيف

 ٠ اهب ىنز ىتلا ملعي ىتح اهنم جوزتي نآ هل سيل نآ لوقلا رثكأ : لاق

 نكب مل ةيرق ىف وآ تيب ىف تلخدف تخأ هل ناك نم : ءايضلا باتك فو

 ناك اها وس نم هتخأ نابيب الا ةأرما تيبلا وأ ةبرقلا كلت نم جوزتي نأ هل

 . ملعأ هللاو ، لوقملا رثكأ وه امنا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلتسم وج

 نم ميقملا اهجوزف ميتم رخآلاو بئاغ امهدحأ ناوخأ اهل ةأرما نعو

 ؟ رخآ لجر نم بئاغلاو ، لجر

ؤغكب سيل لوألا ناك ناف ى اوفك ناك اذا امهنم لوألل جيوزتلا. : لاق



٥٨ 

 دقو س نيوفك اناك ناف ةآرملا تيضر اذا ؤفكلل جيوزتلاو س جيوزت هل سيلف

 ء اهنم لحتسا امب رهملا هيلعو ث امهنيب قرفي هناف اهب امهنم رخآلا لخد
 ىذلا نم دتعت ىتح لخدي الو س هتأرما ىهف اهدارأ ناف س لوألل جيوزتلا و

 ٠ اهاطو

 اهدارأ نااو س قادصلا فصن هنم تذخأو اهقلط لوألا اهدري مل ناف

 هنأل ، لوألا نم اهيلع ةدع الو ديدج رهمو ديدج حاكنب اهجوزت امهنم رخآلا

 دعب باسث نم تجوزت امهنم رخآلا اهدري مل نااو ، اهب لخدي ملو اهدري مل

 ٠ اهئطو ىذلا نم اهتدع ءاضقنا

 اهجوزف هتنبا جوزي اليكو لكوو باغ لجر ى مئاه نعو : ةلاسم ده

 . امهيلك امهب تيضرف رخآ نم ليكولا اهجوزو لجر نم اهوبأ

 ٠ لولذلا جوزلا : لاق

 ٠ قادصلا: هيلعو قارفلا ىآرف رخآلا لخد ناف : تلق

 { نيلجرب نايلو اهجوز اذا ةآرملاو : رفعج نبا عماج نم : ةلاسم وهب

 ناو ث بألا وه نوكي نآ الا ، رخآلا حاكن نم ىلوآ هب تيضر ىذلا حاكنف

 ىذلا اهب لخد ناف ، اهب ىلوأ هب تيضر ىذلاف ى اهاجوزي نأ اعيمج امهرمأ

 ةد_قعلاب اهيلا عجرب نآ لوالو 6 ١ دبأ هيلع تدسفأ اريخأ هي تضر

ته رك ناو ف اهي لخد ناك ىذلا نم اهتدع ىخقننت ىتح اهأطب الو & ىلوخنا



_ ٥٩ 

 ةزاجا ف رذع اهل نكي مل الوأ هب تيضر ىذلا اههرك ناو _ نيتخسن ىفو-

 ٠ هيلع اهل قادص الو ص اهقالط ىلع لوألا ربخ اهسفن ىلع ريخألا

 س قادصلا فصن ىطعأو اههرك اذا لوألا اهقلط اهب رذعت ةجح اهلو

 ٠ الماك قادصلا اهب لخد ىذلا ىلع اهلو 6 هللا دبع ىبأ نع كلذكو

 ةهبسثتم ةركننم ىهو اهجوز اهسفن ةآرملا تأطوأ ناف : ةلأسم ه

 ؟ اهريغب

 ٠ هيلع مرحت ال اهنأ لوقلا رثكأو ى هيلع مرحت اهنإ ىنعم : لان

 لجر نعو : هيلا بتك نم ىلا ديعس ىبأ باوج فو : ةلاسم ه

 ؟ اهتخأ ذخأب نأ هل زوجب له تلت ؤ ةآ رم اب ىنز

 ٠ كلذ هل زوجي نأ بحأو ، فالتخاب كلذ ىف ليق دقف

 اهتخأب ىنز مث ، اهب زاجو اهتخأب جوزت دق ناك نا كلذكو : تلق
 ؟ ال مآ هيلع مرحت

 ٠ هيلع مرحت الآ بحآو ي فالتخاب كلذ ف لين دقف

اهنآ ىلع ةآرما جوزت لجر نعو ث ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم دهب



٦٦٠ 

 اهعم م اقملا هعسيبأ 6 ائبش هربخت ملف اهلآسف % كلذك اه دجي ملف . ءا رذع

 ؟ ال مآ

 ةرذعلا نا ليق دقو س اهعم ماقملاب هيلع سأب الف تفصو ام ىلعف

 ٠ روجحم ريغ عامج نم نوكي نآ نكمي دتو ع عامجلا ريغ بابسأب بهذت

 هيلع مرحتآ ةآرماب رجفت هنجوز نياع لجر : هنعو : ةلأتسم هه

 ؟ ال مآ هتجوز

 لثم سيل كلذ نأل ى هنجوز هيلع مرحت ال اهناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ائيش ةآرملا ىف جعلون ال ةآرملا نألا ةآرملاب لجرلا ىنز

 نود وأ % ه ريد ف اهجوز حكني الجر تآر ةآرما : هنعو : ةلأسم وع

 ؟ اهيلع مرحيآ ، كاذ

 ربد ف جلوي لجرلا جرف تأرو كلذ تنياع اذاف تفصو ام ىلعف

 اذهف س اهجوز اهيلع مرحي مل كلذ نود ناك ناو ، اهيلع مرح دقف اهجوز

 ٠ نيملسملا لوق نم فرعب ىذلا

 نبا جرف وأ اهجوز بأ جرف ةأرملا تسم اذا؛ : لاقو : ةلاسم ذه

 لحت الو س اهجوز اهيلع مرحو ؤ اهجوز ىلع اهسفن تمرح زقف ث اهجوز

؟ ادبآ ناعمتجي الو ث ادبع الو ادبآ هل



_ ٦١ 

 ةلاهجلا ىف امهيلع سأب ال : هللا دبع وبأ لاق ٠

 هيلع مرحت له ، اهمأب ىنز هنا هنجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم ده

 هرا رتاب هدنع ةماننالا اهيلع مرحت لهو

 ضعبو هرارتاب ادبأ هيلع مرحت اهنا : لوقي اضعب نأ ىدنع : لاق
 بذكي ىنح هعنمت اهسفن ىلا هب رقت ال هنأ الا ، هيلع مرحت ال اهنا : لوقي

 هنم ىوعد هنآ اهمأب ىنز هنا هلوقو ث ىنزلاب رقأ نمك هنآ ىدنعو ص هسفن

 اهيلع ٠

 ترقأ اذا ةآرملا نآ هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ا نع : ةلأسم دهب

 زوجي له ص كلذ نم تبات دق اهنأ ملع مث هلعل اهناو س تنز اهنآ لجرلا دنع

 ؟ اهجوزتي نآ هل

 . مهلوق ىف كلذ ملعأ ال : لاق

 له ح اهلوقت نع تعجرو كلذ نع اهسفن تبذك نا تيأرأ : هل تلت
 ؟ اهجيوزت هل زوجي

الو 0 اهلاح ىلع ىمهف ةعجرلاب دحلا اهنع ؟ردي ىذلا نا ىدنع : لاق



_ ٦٢ 

 الو اهلاح ىلع ىهو ةعجرلاب دحلا اهنع آردي ال ىذلاو ث اهجيوزت هل زوجي

 ٠ اهجيوزت هل زوجي

 ؟ هسفن بذكأ مث كلذب اهدنع رقأ اذا لجرلا كلذكو : هل تلت

 .٠ ىدنع اذكه :: لاق

 هل زوجي هنأ نظف كلذ نم تباتو ىنزلاب هل ترقأ ناف : هل تلق

 ؟ جيوزتلا تيثئي له ؤ اهسفن تيذكأ مث ملع مش اهجوزتف ؤ اهجيوزت

 . روجحم ىلع مقو هنأل عقب ال جيوزتلا ىدنع هبشم : لاق

 ؟ كلذ هل له اهييذكت دعب جيوزتلا هل ددجب نأ دا رآ ناف : هل تلت

 عنمي ىنزلاب رارقالا كلذ نا كلذ دعب نم لاق مث ، ىدنع اذكه : لاق

 رقأ ١ ذا جوزلا ق ا:ولانق دقو 6 هنوت دعي هلعجب نأ هيسثب كلذكو ى دقعا

 اهسفن ىلا هبرقت الو س جيوزتلا لحي ال كلذ نا ىنزلاب هنجوز دنع

 الآ ىدنع هبشي كلذكو س دقعلا لحي ال اذكه ناك اذاف س هسفن بذكي ىتح

 ٠ هسفن بذكي ىنح ءطولا عنمي امناو ؤ دقعلا عنمي

 ؟ هيلع تمرح هسفن بذكي ملو ، هيلا تغلب اذا دح كلذل لهف : هل تلق

 لوتن ىلع ةيجوزلا لاح ىلا عجر هسفن بذكأ ىنمو كلذ ملعأ ال : لاق

٠ كلذب لوقي نم



 _ _ ٦٣

 ؟ هسفن بذكي نآ لبق امهدحأ تام ناف : هل تلق

 ول لاق مث 6 رظنلا رمدنو كلذ ف ركفي هتيأرف ك نائاوتب امه : لانق

 ملو ةيجوزلا لاح ىلا عجري هسفن بذكأ اذا نكي مل ثاريملا عنمي كلذ نات

 بذكأ و مارحلا مكحو ك هلعف نم رجحلا تيتا اذاا ماكحألا نم ءىش ق ملعن

 ٠ اذه ىف اولاتت ام الا لالحلا ىلا عجرو هسفن

 مل اهمرحي لوقلا اذه ناك ولو ث ةهبسثلاب ردي دحلا نآ رثألا ءاج

 ىدنع هميشو & هسفن بذكأ ا:ذا امآ 6 ةمرحلا تويث دعم ١ ديآ ةجوز عجرت

 ٠ هلولح دعب تبثي مل لالح دنع ىلع تعقو ةمرح ناك ول هنأ

 هنم اهلو ث اهنم لوقلا ؛اذه ىلع ثاريملا هل نأ ىدنع هيسشب اذه ىلعف

 لاح ىلع هملع مرحت اهنا : ملعلا لهأ نم لات نم لاق دنو ، اهنم هل امك

 . ... هسفن بذكأ ولو ىنزلاب اهل هنم رارقالا سفنب

 اهئطو ناو ح هيلع تمرح هسفن بذكب نآ لمق اهئطو اذا : لاق نم لاقو

 ٠ هيلع مرحت مل هسفن بذكي نآ دعب

 عدم هنأل ، هسفن بذكي مل ولو لاح ىلع هيلع مرحت ال : لاق نم لاقو

 نع ةدعلاب اهبسحو ةوسكلاو ةقفنلا نم ةيجوزلا قح هنم اهعنمي ام اهيلع

٠ ح ١ و زأل !



_ ٦٤ _ 

 ةمرح امهنيب نا : هتجوزل لوقي لجرلا نع هتلأسو : ةلاسم ذهب
 ؟ ةمرحلا هذه ام هلآسن مآ كلذمي هنم جورخلا اهعسيأ

 ، هتأر ىهو ث ةمرحلا هذه ام اهل نيبب نيح اهسفن ىلا هبرقت ال : لاقف

 ءةمرحلا هذه ام اهل نيبي وأ ، هسفن بذكي ىتح اهسفن ىلا هبرقت ال اهنآ الا

 نكي مل ناو ؤ هنم تناب امارح نبملسملا مم ناكو ‘ ةمرحلا اهل نبي ناف

 ٠ هتآرما ىهف امارح كلذ

 عقو اذا لجرلا نعو س بوبحم نب دمحم نع رثألا نمو : ةلأسم ده

 أطب نأ جوزلا عسي له 6 ثلمحفخ 6 كلذل ةه راك اهئطوف هنجوز ىلع لجر

 اهئطو نا و ؟ اهلمح عضت ىتح اهؤطو هل لحي الف هريغ نم لماح ىهو هتآرما

 ٠ ٠ ملعأ هللا : لاق

 هلللا و ؤ هيلع دسفت : لانت نم لاقو بسحأ اميف : ديعس وبآ لاق

 ٠ ملعأ

 رتاس نم مهريغ وآ دنج هنجوز بصخغا اذا امآو : ةلأ_سم .

؟ رظني وهو تئطوف ع قلخلا



٦٥ 

 ىهغ ، كلذ نم اهجرخم لمتحا امغ س ىنزلا دح هيغ اهيلع بجي ةدعاسم

 ٠ ىنزلا مسا موزلو مثالا نم اهجرخي امم كلذف ث ةيهاركلا

 تعنتماو ةهبنم تناك ناو ، اهنيهارك اهعفنت مل تدعاسو تهرك ناف

 ىفو 0 اهتتتاطب تعنتما اذا ةوهشثلا نم هب تيلب ام اهرضي مل كلذ ىلع تبلغف

 ٠ مسالاو مثالا نم مزليآ ىنعم

 تناكو > ةدوم هنآ رمال دجي ال ناك الجر نأ انربخأو : ةلأسم وبع

 هتراج ىلا هلمآ هلعج اه دارآ اذا ناكو ‘ ةرجاف ةلمج ةراج هلعلو س هل

 ؟ هتجاج ىضقي ىتح اهيلع مقي امنا هنأك لازي الف س هركذ رشنيف كلت

 ٠ اذه لوق نم اذه لوق ظفحب ملو ء كلذ ىل ا عجرب ال هنكلو > هبلع مرحت

 ذخأو ئ هيلع اهمرح ى ذل ١ وه ىسوم نآ ىنغلب هنا ديع ويآ : لاقو

 ٠ هيلع مرحت الو ء أسسأ دقو 6 ذخأن هبو ريشي لوقب ساانلا

 تقفاو ةآرما نع هتلأسو س بسحأ اميف ةيواعم ىبآ نعو : ةلاسم دهب

 ؟ هدنع ماقملا اهيلع مرحي له ص هدلول ةيراج اطي اهجوز

( ٧ ج نئازخلا _ ٥ م )



_ ٦٦ 

 ء اهآطب دلولا نوكب نأ الا ص دلولا ةيراج هيلع مرحت الو ال : لاق

 . اهمرحي مل ضعبو ، لوقلا ضعب ىلع ، هبلع مرحت اهناف
 لبق نبالا اهئطو اذا هنا : باتكلا اذه ريغ نم نيملسملا ضعب لاق

 كلذ ىف سيلو ث نيملسملا عامجاو ةنسلا و باتكلاب بألا ىلع تمرح س بؤنا

 ٠ قيفوتلا هللابو > ةصخر الو ةداوه

 هل ىري ال نم دنعو س هلام عا زتفا هل ىرب نم دنع لوقلا ضعب ىلعو

 ةيراجلا عازتنا ىلع دهشي لاق ضعبو ث هيلع مرحت هتجوز نآ هلام عازتنا

 . اهأمطب مث

 ، هنم تدلو مث هتجوز ةيراجب ىنز لجر نع هتلآسو : ةلأسمم ده

 ركنأف اهجوز تلأسف س كجوز نم تدلو تلان س اهدلو نع هتآرما اهتلأسف

 لوق دعب هعم ميقت نأ اهل لهو ص هنآرما عم ميقي نآ هل له ص دلولا كلذ

 ؛ ةيراجلا

 بات اذا هتأرما نع عنتمي الو ، هنم ناك ام رهظي نأ هيلع سيل : لاق

 وآ ةيتاز هتأرما تناك ناو غ هل مزال ةيراجلا لوق سيلو ، عجرو ، كلذ نع

 ٠ هملع مقت مل هانزب تملع

 وآ هتأرما ةمع ىلع عقو نمو : ءايضلا بانك نمو : ةلاسم وج

؟ اهتلاخ



٦٧ 

 نآ الا مرحت ال : هللا دبع وبآ لاق ث هتأرما هيلع مرحت : ضعب لاق

 . هيلع مرحت اهناف هتآرما هنم كلذ نياعت

 ؟ هنم اطلغ هتآرما تخأ هلعل س أطو لجر نعو : ةلأسم دهب

 ناو 4 صضبح ثالثب هتآرما تخآ ىرنب نآ هيلع كلذ ق : باوجلا

 .7 تمرح ضيح ثالث تضاح دت اهتخأ نآ ملعت نآ ليق نم هت رم ١ ءىطو

 : فالتخا هيف ءاربنسالا ناف ىنزب اهئطو اذا امآو س فالتخا الب هتأرما

 اهئطو ىتلا و ؤ كلذ رب مل نم مهنمو س ءا ربثسالا هيلع ىآر نم مهنم

 ٠ كل ذ هل ناب دقف 4 ةننن ٥ ربخأ وأ 6 ضبح ثالث ثض اح دمخ اهنأ هنربخأ اطلغ

 ٠ هتآرما أطي نأ هلو

 جوز اهلو تنز ةآرما نآ ول : هللا دبع وبآ لانت : ةلاسم ر

 ١ ؟ اهانز آربتساف

 اهنأل ، اهقادص هنم ذخأت نأ اهل لحي الو س هعم ماقملا اهل اعساو ناك

 . ضيح ثالثب اهسفن ءىربنست ىتح هعنمت نأ اهيلعو ث هتناخ دق

 ؟ اهجوز دعب هحاكن اهل لحي ال نمب وآ هنباب وأ هيبأب تنزاهنآ ولو

ناك ىذلا اهلامب هنم ىدتفت نآ اهيلعو س اهجوز عم ماقملا اهعسي مل



_ ٦٨ 

 سييلو ك اهاري ال ثيح هنم برهتلف لبقي مل ناف : هريغ نم كلمت امبو ك هيلع
 ء امهنيب ةريرسلا ف هل لقيلو ، اهتروع نم هللا هرتس امب نلعت نأ اهيلع
 ٠ هعم ماقملا اهيلع ناك قاض ىذلا رمألا نم اهنم ناك امب هملعتو

 ملو ىنز هنآ هتجوزل ضرع لجر نع ديعس ابآ تلأسو : ةلأسم وهب

 هسفن بذكي نأ هيلع له س هحيولت ىلع تعقو دق اهنأ سحي هنأ الا ى حصفي

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هتجوز هيلع تدسف الاو

 كلذ هيلع حص ول نأ دحلا هي هيلع بجي رارقا حصي مل اذا هنا : لاق

 ٠ هسفنل باذك وهو ص هيلع الو س مكحلا ىف سأب ىه اهيلع نكي مل ظفللا

 اهدالوأ ىنعي ص كلوفنت ىنع ىشحن هنآرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 ؟ آرباج الآسسغخ ء هنم

 ٠ آاساب امهيلع ري ملو ع هللا رتس ام اورتسا رباج لاقف

 ؟ ةشحاغ تيتأ له هتآرما هتلأس نمو : ةلأسم

 ٠ كلذب داسف الف ابصلا ى معن : لان

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا
ء هنرشاعه اهحسيو هيذكت اهن ا لوقو 6 هيلع مرحت ال اهنا لوق



_ ٦٩ _ 

 هيلع تعدا اذا هيلع ةيعدم ىه امك س اهيلع عدم وهو هلوق لبقي الو

 ٠ ملع آ هللا و 6 كلذ

 تنز اهنأ اهجوز دنع ترقآ اذا ةأرملا لوق فو : هنمو : ةلأسم ده

 لوقلاو اهجوزت نآ دعب كلذب اهرارقإ لثم كلذ نوكيأ ، اهجوزتي نأ لبق

 ؟ ال م ءاوس هيغ

 .هبلع مرحت الغ اهقدصي مل نإو هيلع مرحت اهنإف اهقدص اذإف : لاق

 © اهيلإ هملس ام اهنم تذخأو اهكرتو ىنزلاب هدنع ترقأ نإو : تلق

 هلآ 0 كلذ نم هم ترقأ اميق اهنتدصب الآو اهيلا عوجرلا دارأ مث

 . اهقيدصت نع هعجور دعب اهيلع عوجرلا هل زئاجف : لاق

 % اهسفن ىق هتناخ ام اهنآ اهنيمي دارأو 6 ىنزلاب ١ اهمهنأا ناو : تلق

 ظغلو ث نيميلا هل اهيلع لعجي ةمهتلاب نيميلا زيجي ىذلاف : لق
 نم هيغ اهمهني اميف اهسفن ى هتناخ ام اهنأ هللاب انيمي فلحت : نيميلا

 ٠ ملعأ هلللا و 6 اهسفن ةنايخ

 لعف هب لعغ انالغ نآ هتجوز عم رقأ نمو : ناديبع نبا : ةلاسم

؟ هلوت اهرضي له ى هطال وأ هبكر وآ ءاسنلاب لجرلا



_ ٧٠ 

 هللاو ، اهميرحت ف فلتخيف احيرص ارارقا ىنزلاب رقي مل ام : لاق

 . ملعأ

 امناو 4 احيرص ا را رقا ىنزلاب رقي مل اذا امأو 6 هنمو : ةلأسم

 ؟ ءاسنلاب لاجرلا لعفك زوجي الام لعف لاق

 ىنزلاب هتجوز دنع رقأ اذا امآو \ هتجوز هيلع مرحت ال اذه ىفف

 ؟ فالتخا" كلذ ىفف دحأ هب ىنز وآ دحأب ىنز احيرص ارا رقا

 مرحت اهنا لوقو ع هعم ماقملا اهعسيو هتجوز هيلع مرحت ال لوق

 بذكأ نإ لوقو ، هيلع مرحت الغ ءطولا لبق هسفن بذكأ نإف لوقو ث هيلع
 هنءعان نإ لوتو 4 ءا وسى هلكو كلذ ف قرف الغ هدعب وأ ءطولا ليق هسفن

 5 زئاجف لوقلا اذهب لمع نمو ء اهيلع عدم هنكل هدنع تماقآو ؤ هتبذك

 ٠ ملع آ هلل ا و

 : ىه هل تلاقف .! ةحوقاي : هنجوزل لاقم لجر فو 6 هنمو : ةلأسم

 ءىطو نا تيآرآ ؟ كلذ ةمرح امهقحلتأ س امهسفنآ اهبذكي ملو ! ثيبخ اي

 ؟ اذه لثم ىف همزلي ام هسفن بذكي نآ لبق هنجوز لجرلا اذه

٠ ملع آ هلل ١ و



٧١ 

 تنياع ةآرما ىفو : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا . : ةلاسم

 مرحت له ، ىنزلاب مهتت ىهو ص اهآربتسي نأ ريغ نم همآ اطب اهجوز

 ؟ هيلع

 ٠ ملعأ هنل ١ و ؤ ح رخم هجو هل لمتحي هنأل هبلع م رحن ال : ل انن

 مرحت مل ايبيص اهسىفن تأطوأ ١ ذا ةآرملا ةمردق ةروثنم نم : ةلأسم

 رن ٠ هيلع تمرح ةباد اهسفن تأطوآ نإو ث اهجوز ىلع

 نأ هل زئاجف ىنزلا ىلع دحي ملام ىنازلا نآ ناديبع نبا : ةلأسم

 ليق ىنزلا ناك ةفصلا هذه ىلع ةآرملا كلذكو 6 ةيناز ريغ ةآ رما ج وزت

 . هدعب وأ جيوزتلا

 ةآرم ١ ىلع رهتشا ا ذاو : ن افلخ نب انهم خيسثلا نع اهنظأ : ةلأسم

 دحآ دارأو ؤ اهلعف نم كلذ دعب اهتيوت ترهظأو ء جوز ريغ نم تدلو اهنأ

 جوزمللو ، اودهشي نأ دوهشللو س اهجوزتي نأ هل زوجيأ س اهجوزتي نآ

 ؟ ال مآ ح و زب نأ

 اهانز حص امهم اهجوز ىلع مرحت ةينازلا نآ وجرأ اميفف : باوجلا

 اصوصخ % كلذ نم هللا ىلا اهنبوت دعم اهجيوزت هل زئاجغخ هريغ امأو 6٨4 هعم

٠ اهب ىنز دن وه فكي ملو س ىنزلا ىلع ةدودحم ريغ تن اك اذإ



-- ٧٢ _ 

 نم ىلع ةمرحلا نم دعبأ ىهف س جوز ريغ نم ةدالولا سفنب امأو

 ىرجيب نمم اهيلع هاركإلا ىلع كلذ عونو همتحي هنأل ڵ اهنم كلذ هعم حص

 جيوزتلا زاوج حص اذاو ص هتبقاع ىف هيف ري ملو ، هتيصعم بوكرب هللا ىلع

 هجو ىل نيب مل زاوجلا ىف هلثم جيوزتلا ىلع دوهشثلاو جوزملاف ى جوزلل

 ٠ ملعأ هللاو ، مهنيب قرفلا

 دارآو 6 اييث اهدجوو اركم ةآرما ج وزن نمو هريغ نمو : ةلأسم

 ٠ نيميلا هل اهيلعف

 ىلع اهجوزتو ركب اهنأ اهسفن ىلع تطرن نإ لوقو : ىحبصلا لاق

 ء بيثلا نم رثكآ ركبلا قادص ناكو ء بيث اهدجوو آركب اهدجي ملف كلذ

 . اهئاسن نم بيثلا قادص ىلا تعجر

 اهنيمي عم اهلوق لوقلاغ س كلذ تركنأو بيث اهنإ : جوزلا لاق نإو

 نكت مل نإو ت ةيبويثلا لبق نم اهيلع هيعدي امم ءىش اهيلع امو ث ركب اهنآ

 . اهيلع نيمي الآ .وجرأف ث ركب اهنآ هيلع تطرش

 وآ س اهسفن ىلع اهبلغ الجر نإ : تلانو الماح اهدجو نإغ : تلق

 اهجوزلو ث اهلوق لوقلا نوكيآ هببس نم لمحلا كلذ نإو س مونلا ىف اهاتآ

4 اهحاكن ددجو اهلمح عضت نأ دعي اهعم ماقأو 4 اهقدص ءاىشث نا رايخلا



_ ٧٣ 

 اهلمحب ملعت مل اهنأ تلتعا اذا اهب هلوخدل اهرهم اهاطعأو اهكرت ءاسث نإو

 ؟ اهب هلوخد نيح

 اهيلع قادصلا در ىفو ث هب تلنعاو هنعدا اميف اهلوق لبقب الغ : لات

 ٠ نيمل سحلا نبي فالتخا هل

 ةمرحب ةلهاج اهنأ تعداو ، لمحلاب ةملاع ىهو هتأطوأ نإو : تلت

 ؟ كلذ

 هللاو ى فالتخا هل اهبلع قادصلا در ىفو ث هيلع مرحت ال اهناخ : لاق

 . ملعأ

 ٠٨ ىبص اهعماجب هتجوز ىأر نمو : سبمخ ند رصان خيشل ا : ةلأسم

 . 7 مرحت له

 اناغ ، اقهارم نوكب نآ الإ ، لوقلا رثكأ ف هيلع مرحت الف : لاق

 نايبصلا نم اهحكان ىلع مرحت ةآرملا نأ الإ ء لوقلا رثكأ ىف هيلع مرحت

 . ملعأ هللاو ، نيقهارملاو

 ؛ىغئاصلا ىلع نب ةعمج خيسشلاا نع ام رثآ ىلع اهندجو : ةل اسم 7

 اهعماج ىتح هسفن يذكب ملو ةأرماب ىنز هنا : هتآرمال لجر لاق ١ ذاو

؟ همزلي اذام



_ ٧٤ 

 ىسوم نع حص هنآ وجرأ ديدشت كلذ ق 6 قيفوتلا هللابو : باوجلا

 هنأ ىه ملعتو ، ابذاك ناك اذإ ةصخرلا نم ولخي ال هلعلو س ىلع نبا

 ٠ كلذ ىف ىه هبذكتو س بذاك

 ؟ اذه ىف لوقت ام : هللا همحر سيمخ نب دعاج خيسنلل تلق

 هسيفن ث ذكم مل ول و ؤ هبلع مرحت ال اهنأ وجرأو % فالنتخ ١ هبغ : ل ات

 ` . ٠ ماكحألا ق كلذ امنا و 6 زئاجلا ف ىه هيذكت ملو

 ىلع هدبع ةجوز ىأ ر أ ذإ ديعل ١ ديس ق : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ؟ دبعملا ىلع مرحت له ء انزلا

 روجحمو هدبع مالعا ديسلا مزلي الو 7 ىنزلا هنم نياعي مل ]هنأل ، اهجوز

 ٠ ملعأ هللا و ڵ فذقلا جرخم جرخي هنأل ، كلذ هيلع

 لجر فو : ىدنكلا كرابم نسب دمحأ نب دبعس خيشلا : ةلسم و.

 ؟ رأ همزلي ، اهرك وآ اعوط مالغب رجف

 راثآ ضعب ق بيثلا قا دص لثم هيلعف هريد ق ابيص ءىطو نم : لاق

 ٠ ملعأ هللا و 6 1 مهمحر انخياشم

: عرشلا نايب يباتك نمو : ةلأسم وبع



 ۔ ٧٥

 ؟ وه اهجوزتيل هتأرما قلطي نأ لجر ىلإ بلط لجر نعو

 اوركذو _ اهجيوزتب ةخسن فو اهجيوزن ىف هيلع سأب ال : ليق دنغ

 ء مالك امهنيب عقو ىتح نيدلا ف اركاذت لجرو ناطح نب نارمع نأ

 تيقل مث ، اهجوز بضغف ، نارمع كجح ى اهجوزل لجرلا ةآرما تلان ىتح

 غلبأو ، كلذ نارمع لعفف ، ىنقلطي ىجوزل لق : هل تلاقغ نارمع ةآرملا

 نارمع لوقي ام اقح : لاقف اهجوز اهيقل مث ، اهيلإ كلذ : لاقغ ، اهجوز

 تقلطغ ، كيلإ كلذف : لاقغ ، معن : تلاقف ؟ كقلطأ نأ "ىلإ هيتلسرأ كنأ

 ٠ ةرمع اهل لاقي ىتلاا هنآرما ىهو 0 نارمع اهجوزتف ث اهسفن

 كلذ ف ض رع وآ اهجوزتي نآ تثحب هنإ : لجرلا ةآرم ال لاق ١ ذا امآو

 _ هنع اهيلإ كلذ مدقي دقو ، وه اهجوزتي الغ اهقراغ وأ اهجوز تام مث
 ٠ هنم _ ةخسن فو

 : لجرل لاق لجر ف هللا همحر ىلع نب ىسوم لاقو ؟ ةلاسم ده

 اهجوزت نإف ، هسفنل اهدارأو ، اذكو اذك ىعم كلو كتأرما قلط نالفاب

 ٠ امهنيب قرفب الغ

 . كلذب سأب ال ليقو ع اهجيوزت زوجي ال ليق هنأ ىعم : هريغ لاق

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



_ ٧٦ 

 دارأو ، الجر لنق لجر نعو س سيمخ نب رصان خيشلا : ةلسم ده

 ؟ ال مآ اهجيوزت هل لحيآ ، هتجوز جيوزت

 ٧ اهجوز ةايح ىف كلذب هدعاوق مل اذإ هبلع اهنمرحي ملعأ مل : لاق

 نأل ؤ انفصو ام ىلع ناك اذإ هبلع مرحت ال اهنأ اندنعو ، هنم اهندع ف الو

 كلمت ىه لب ى هثاريم هيلع مرحيغ ث هثري نم لبق نم ةلزنمب نكي مل كلذ

 ٠ اندنع كلذ اهلف 4 جيوزتلل هدرن مل نإ اه رمأ

 الآ نسحو ، ةيهاركلا نم اهجيوزت زاوج مدعي ال : ىحبصلا لاق

 نم لاقغ س ىه اهندعاوم امآو كلذ هل ىري ال ضعب ىسعو ء اهجوزتي

 ٠ ملعأ هللاو ، ةلع مث نكب مل اذا هيلع اهمرحت ال : لاق

 هللاو س هل لحت الأ قيلخف ع هتآرما جوزتيل هلتق اذإ : عماجلا لاق

 ٠ كل ذ ق رظنيغ ٠ ملع أ

 له ء الجر لتنت نمو : حاضو نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم ه

 ؟ اهتدع مامت دعب هتجوز جوزتي نآ هل

. ملعأ هللاو ، زاوجلاو قحلاب لوقلا رثكأو كلذ ىف فلتخي : لاق



_ ٧٧ 

 سداسلا بابلا

 اهلحي ال نمو اهجوزل اهلحب نم نايبو اثالث ةلطملا ةدع ىن

 ىفو قادصلاو ءطولاو لوخدلا ىف نيجوزلا نيب ماكحالا ىنو

 كلذ نع زجعو ةوسكلاو ةقفنلا اهجوز نم تبلط اذإ ةارملا

 ٠٠٠ هلك كلذ ىناعم حرشو

 : عرشلا نايب باتك نمو

 تنب ةميمت اهل لاقي ةظيرق ىنب نم ةأرما نأ انل ركذ : رثؤملا وبآ لاق

 ،لعوهسلا نب ةعافر هل لاقي ةظيرق ىنب نم لجر اهب جوز س كيتع نب بهو

 نب نمحرلملا دبع هل لاقي ريضنلا ىنب نم لجر اهجوزت مث ، اثالث اهتلط مث

 : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ تءاجف ، اهتلط مث ث ريبزلا

 , عجرت نآ اهل لهغ ث اهب لخدي ملو اهجوزت نمحرلا دبع نإ س هللا لوسر اي

 ؟ لعومسلا نب ةعاغر ىلإ

 « كتليسع قوذي ىتح » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهل لانف

 نا : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاا ىلا تعجر مث ، تفرصناف

 عجرت نآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهعنمف ، اهب لخد ناك دق نمحرلا دبع
ىلص ىبنلا فوت املغ & اهب لخد نكب مل هنآ تقرأ تناك دنو ث ةعاغر ىلإ



__ ٧٨ 

 ىلإ عجرت نآ بلطت هيلإ تءاج س هللا همحر ركب ابآ فلختساو ملسو هللا

 همحر ركب وبآ ضبق املغ س كلذ ىلإ اهبرقي ملو ركب وبأ اهعنمف ، ةعافر

 ةعافر ىلا عجرت نأ رمع ىلإ بلطن توءام هلللا همحر رمع فلختساو ڵ هللا

 ٠ كلذ ىلإ اهبرقي ملو س كلذ نع رمع اهعنمغ

 : ديعس ىبأ ملاعلا خيسثلا نع : ةلأسم ه

 ، هريغ تجوزت اهنأ ملع مث ك اثالث هتجوز لجرلا قلط اذإف : هل تلق
 5 اهجوزتي نآ لوألل لحن له ى رخآلا اهقلطو س رخآلا دنع اهانكس تبثو

 ؟ قالطلا دعب هل اهلحي اهئطو دن رخآلا نآ ملعي ىنح مآ

 تلاقو ث آرتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ اذإ هنأ ىنعم : لاق
 ٠ ءطولا ىف اهلحي امم اريسفت ترسغ اذا كلذ ىف اهلوق لوقلاف س اهتطو هنا

 ىلع مادقإلا وه هل له ، كلذ نم ائيش لعفت مل اذإف : هل ليق

 ؟ اهلأسي نأ ريغ نم جيوزتلا

 مل اذا كلذ ةزاجإ هبشيخ ، ةنانئمطالا ىلع الإ كلذ ملعأ ال : لات
 . كلذ ف بترب

 ملو ، اذكه اهئطو دق رخآلا جوزلا نإ ةأرملا تلاق نإف : هل ليق

؟ اذهب اهل جيوزتلا هل زوجيو كلذ اهيلع تبثي له س وه ام ءطولا قصت



_ ٧٩ _ 

 ىف امآو ، رسفن ىتح اهنأ هبشي هنأ ىدنعغ مكحلا ىف امأ : لاق

 . زئاج كلذف لحي امب الا جرخي ال ءطولا نآ جرخ اذإغ ى ةنانئمطالا

 ةدعلا ىف فلتخي امك كلذ ىف فلتخي هنأ مكحلا فف كلذ دنعف : هل ليق

 ؛ لالحلا ىف ماكحألا بجوي ئطو قلطملا ف جرخي اهئطو دق اهلونب ناو

 ىفتكي ال : لاق نم لاقو س كلد لوقي اضعب نأ ىدنع اذكه : لاق

 ، لسنلاو دحلا بجوي ام ناك نإغ ، ءطولا رسفت ىتح مكحلا ف كلذب

 ٠ قلطملا ىلع لبقي الغ الاو

 كلذ دعب ىعدا مث اهئطو هنا هتأرما قالطب فلح ول كلذكو : هل تلق

 ٠ فالتخالا هقحلي هنآ ىدنعبف ، هلجر ءطو ءطولاب ىنع هنأ

 ىذلا ءطولا وه ءطولاف قلطملا ىلع امأو ، ىدنع هبشي اذكه : لاق

 ٠ هلوق ىنعم ىلع "سم وهغ هنود نم ناك امو س دحلا بجوي

 اميلع قلغأ وأ ك ارتس اهيلع ىخرأ دقو ، رخآلا اهتلط ولف : هل بلق
 اهجوزت املف ، اهئطو دق رخآلا نآ ةنانئمطالا ىلع لوألا اهجوزتو ث اباب

 ؟ جيوزتلا خسضفنيو اهلوق لوقلا اذه نوكي له ، اهاطي مل هنإ : تلاق

 ىدنع ناك ، اهئطو هنأ جيوزتلا لبق رقت مل اذإ هنآ ىدنع : لاق

 . اذهو اذه نكمي هنأل ، جيوزتلا خسشفنيو ، اهلوق لوقلا نآ

بجوب ائطو اهئطو دق رخآلا اهجوز نا : تلاقف اهلآس ناف : هل ليق



_ ٨٠ 

 نأ تركنأ جيوزتلاب تيضرو اهجوزت املف س كلذ ىلع اهجوزت مث ، دحلا

 ؟ رارقالاب جيوزتلا اهيلع تبثي له ، تبذك اهنأو ، اهئثطو نكي مل رخآلا

 توبث دعي تركنأ مث س هل اهلحي امب ترقآ اذإ ىدنع اذكه : لاق

 ٠ هل اهيلع جيوزتلا

 همزلي الو حاكنلا خسفني له ، اهكرتو كلذ ىلع اهقدص ناف : هل ليت

 ؟ قادصلا نم ءىش اهل

 اميلع تبث مكحلا ف اهقيدصت هيلع تبث اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ مكحلا ق حاكنلا خسغفب

 املغ ، اهئطو رخآلا نأ ةنانئمطالا ىلع اهجوزت ولغ : هل ليق
 اذه اهئطو دنتو ، رتسلا رخآلا ىخرآ ناك دفو 0 كلذ ركنأ جيوزنتلاب تضر

 خسفني مأ ءطولاب اهقادص همزليو حاكنلا خسفني له ، جيوزتلاب اهاضر دعب

 ؟ حاكنلا

 اهرارقا نم عزنب وأ هنم لاؤس نم ىه اهتجح عطقنت مل هنأ ىعم : لاق

 ىه رفن نأ الا & 7 نأ هملع ناك هنأل ح اهلون لونل ١ نأ ىدنعف “ ىه

 ٠ ةهبشب ةأطوم اهنأل هنع دخو % كلذ ف هن رغ اهنأ

 قادصلا اهل بجوو س كلذب هترغ اهنأ ىه رقت مل اذاف : هل تلق
 مأ ؤ هيلع اهجوزت ىذلا قادصلا اهل نوكي ام ءطولا لجأ نم ةهبشلاب
؟ لثملا قادص



٨١ 

 اهل نوكب نأ انياحصآ لوتب هيىشآو ءىش ىلع اهجيوزت ناك اذا : لاق

 هي تبثي هيلع اهجوزت ىذلا قادصلا ناك اذا ، هيلع اهجوزت ىذلا قادصاا

 ٠ حاكنلا

 ام ردقب هنع تباغ مث اثالث هنجوز قلط ننف : .هل ليت : ةلأسم ده

 ؟ لوخدلاا تعدافق كلذ تعدا و هريغ الجر جوزت

 هل حصو اجوز تجوزت اهنأ حص ناف س كلذ ىف قدصت ال : لاق

 ٠ اهلوق لوقلاو س كلذ ىف قدصت اهنأ ءطولا تعداف & اهي ةولخلا

 كل هلا ىضق نا : لانت مث اثالث هنآرما قلط ىذلا امآو : ةلأسم وج

 تجوزتف س انعجارت هنم جورخلا كل ىضقو ، اجوز تجوزتو اجيوزت

 ؟ اهنع تام وأ هنم تناب مث ، اجوز

 تدصق امناو ، كلذ ىلا دصقت اهقلطمل ةلحت هب درت مل اذا هنأ ىعمف

 اهل الحم كلذ ناك ، ريخألا جوزلا اهب زاجو ، اهل زئاج ىنعمل جيوزتلا ىلا
 الو زوجي الف اهجوزل ةلحت كلذب تدارآ امنا ناك ناو ث لوالا اهجوزنو

 . جيوزتلا ىلا ىه دصقت مل اذا لوقلا كلذ مم رضي

 ء رشني ملو عامجلا دنع طشني مل لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده
( م ٦ _ زخلا ١ نث > ٧ )



_ ٨٢ 

 لحت اعامج اذه نوكب له ، اهقلطو عزنو ء جرفلا ف هديب ةفشحلا لخدأف

 ؟ ديدج جيوزتب اهيلا عجري نآ تدارآ نا اهتلطمل ةآرملا هب

 عامج وهف ناناتخلا ىقتلاو ةفشحلا تباغ اذا ليق هنأ بهذي ىعمف

 ٠ هل لحت نآ بهذي هلعلو 6 دحلاو لسغلا هي بجي اعامج ناك ذاو . ةلمجلا ق

 لسغل ١ هدي بجو ن ١ و 6 هل لحت ال هنآ تفه ذي اضعب نأ بسحأو

 ٠ اهتلطمل اهلالحا ىف « اهنليسع قوذي ىتح » : ليق هنأ ىوري امل س دحلاو

 نييتنألا ىف راشتنالا اذه ريغ ىلع ناك ولو : لاق اضعب نآ بسحأو

 قوذي ىتح » : ىوري امل ث اهقلطمل اضيآ اهلحي ال هنآ فذقي ملو مماجف

 ٠ فذقلا ىه ةليسعلا : اولاقف « اهتليسع

 عامجو ةوهشلا قاذ اذاه 6 ةليعلا قاذ دقف ةوهشب عماج اذا ىعمو

 . اثالث ةقلطملا لحي اعامج نوكي نآ ىنبجعيف ث ةوهشاا

 ىتح اهقلط ىتلا هنجوز عجاري نآ مرحملل زوجي الو : ةلاسم هه

 نأ ىنم هنأل 6 اهتعجارم هل نكب مل ام اهعلاخ نا كلذكو 6 همارحا نم لحب

 ةحامال ابيس هجيوزن ناك امو ء جيوزتلا هريغ ىلع الو هسفن ىلع دقعي

 ٠. كلذ نم عنم ءطولا

نم هريغ جوز اهجوزت مث ى اثالث هنجوز قلط لجر نع : ةلاسم وه



٨٣ 

 هللاا و ىلب : تلاق ؤ اهنسسصم ام هتنا و : لان ء اهقلط مث 6 اهي لخدف ؤ ه دعد

 ؟ لولا اهجوزل لحتأ ، ىنسم دقل

 هنأل ، اهمهتي مل ام اهلوق لوقلا ناف ، اهجوزتيلف اهمهتي نا : لاق

 ٠ هلك رهمل [ اهل بجو

 ءلوذلا اهجوزل اهلحي نآ ىونب ةآرما جوزن لجر نعو : ةلأسم و

 ؟ اهعم ميقب له ى كلذ ىلع مدن مث

 ميقي الف ءىطو دق ناك ناو ، ,ىونو دارآ امم هبر رفغتسي : لاق

 ٠ ةدقعلا ددحيلف اطب مل ناك ناو “ اهعم

 هلحت اجوز تجوزت اذا ائالث ةقلطملا ةآرملا نع هتلأسو : ةلأسم دهج

 اهتلط ىذلا جوزلا مزليو ةبوقع كلذ ق اهمزلي له ، قلطا جوزلا ملعو

 ؟ ىناثلا جوزلا اذه نم اهجورخ دعب اهجوزت مث الوأ

 الو س ريزعتلاب نيقيقح ىدنع ناك ةفصلا ىلع ناك ااذا هنا ىعم : لاق

 ٠كلذ ةمرح ىلع انوكي مل اذا جيوزتلا ىلا امهئاجتلا ىف ادح امهيلع نأ ملعأ

 اهجوز اهقلط نأ دعب ةآرملا هذه ذخأ ىذلا ىناثلا جوزلاف : هل تلق
 ىلع اهب لخدو اهذخأف س لوألا اهجوزل اهلحيل اهذخآ امنا ، ملع اذا لوألا
؟ ةبوقع هيلع له ك ةقفصلا هذه



 _ _ ٨٤

 ٠ ءاوس ةبوقعلا ىف ىدنع اعيمج اوناك كلذب ملع اذا هنا ىعم : لاق

 ىناثلا جوزلا اذه تذخأ اهنأ لوألا جوزلاا ملعي مل ناف : هل تلق

 هذه تلاقف 6 ىناثلا جوزلا اهتتلط نأ دعم اهجوزنبي نآ دارأ مث ح ةلحت

 نأ هل لحت الو اهتدصي نأ هيلع له ث ةلحت ىناثلا جوزلا ذخآ امنا ةأرملا

 ؟ ةفصلا هذه ىلع هريغ اجوز جوزت ىتح اهجوزتي

 نآ هل سيلو : جيوزتلا لبق هيلعو اهسفن ىلع ةجح اهنا ىعم : لات

 ٠ اه ذخأم

 لخدي نآ لبت هب اهاضرو جيوزنتل ا دعب اذه اهلوق ناك ناف : تلق

 ١ ؟ ال مآ ةجح نوكيآ © اهب

 ىف هيلع ةجح اهل نوكي الو س اهلوق لبقي الو ةيعدم اهنا ىعم : لاق

 . كاذ

 اهقلط مث آ رم !د جوزت لجر نع لئسو : ديعس ىبآ نعو : ةلاسم وبع

 لحت له ك اهب لخدي نأ لبق اهقلطو هريغ اهجوزتف ك اهب لخدي نأ لبت اثالث
 ؟ رخآلا اهاطي نآ لبق لوالل

٠ رخآلا اهأطي ىتح هل لحت ال : لاق



. ٨٥ 

 ةملكب اثالث اهقلط مث ةآرما جوزن لجر نع هتلأسو : ةلأسم وبع

 نا : ىعم عماجلا لانت ء ةدحاو قلطت اهنآ انباحصأ لاوتأ ق : لاق

 ٠ عجر ٠ لوخدلا لبت هانعم

 % لوخدلا لبق اثالث قلط مث % نيدهاسشو ىلوب اهجوزت ناف : هل تلق

 ؟ ثالثلاب تناب ىتح اهقلط مث اهجوزت مث

 ٠ هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال : لاق

 ؟ لوألل لحت له اهقلطو اهب زجي ملو هريغ اهجوزت ناف : هل تلتق

 ضعبو ص هل لحت ال اهنا : لوقي ضعبف س كلذ ىف فلتخا دق : لاق

 ٠ هل لحت اهن ا : ل وني

 ؟ تنأ لوقت امف : هل ليق

 ٠ رخآلا اهب زوجي ىتح هل لحت ال اهنان لوقأ : لاق

 لحت ال اهنا لوقي نم لوق ىلع نمي ملو رخآلا اهب زاج ناف : هل ليق

 ؟ رخآلا لوخدب الا هل

تلح اهقلطو لسغلا هب بجي ائطو اهئطو اذا : لانق نم لاتق دنف : لاق



 س ٨٦

 ملو اهب زاج اذا هنأ ىلا بهذي هتيآرو « ىنمي ىتح : لات نم لاقو ى لوألل

 ٠ ل والل تلح دقف نمي

 اهتراف مث ى ةينارصن وأ ةيدوهب هتجوز تناك نمو : ةلأسم ده

 نأل ث اهب جوزتيو عجري نأ ملسمللف ، اهقرافو ث اهلثم ىمذب تجوزتو

 ٠ اهل لالح جوز كلذ

 : اهنتراف مث ، دبع اهب جوزتف اثالث ةقلطم ةآرما ىف : ةلأسم ههج

 ؟ ال مأ لوألا اهقلطمل لحتأ

 نذاب اهب هجيوزت ناك اذا لوقلا رثكآو س فالتخا كلذ ىف : باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 لولا اهتقلطمل لحت اهناف ديعلا ىنعأ 6 هديس

 نوكب ال هنمآ ىلوملا ءطو نا : سنتيرق نب دبعس لاتقو : ةلأسم وج

 . اجوز حكنت ىتح قلطملل اهليلحت ف جوزلا ةلزنمب

 : اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةآرملا لجرلا جوزت اذاو : ةلاسم وهب

 هنم تناب تاقيلطت ثالث اهقلط ىتح اهب لخدي نآ لبق اهقلطو اهعجار مث

 لوألل زئاجف ، ىناثلا اهب لخدي ملو رخآ جوزب تجوزت مث ث ثالثلاب

 ؟ اهتعجارم

٠ زوجب ال دمحم ويآ ل ات



 س ٨٧

 هنا ليق دقو : هللا همحر دمحأ نب نسحلا ىلع وبآ لانق : هريغ نمو

 هللا دبع نع دجوي كلذو ى ىناثلا اهب لخدي ىتح اهيلا مجري نأ هل زوجي ال

 لومعملاو انعم نيلوقلا حصآ وهو ى نيملسملا نم هريغو ةكرب نب دمحم نبا

 ٠ ملعأ هللاو ، اندنع هب

 ٠ دادم نب دمحأ انخيش نع هتخأ ا ذكهو

 هتجوز قلط نميف : ناهبن ىبآ خيسلا باوج نمو : ةلأسم ده

 وآ سافن وأ ضيح ف ءطو وآ ث غلاب وأ ىبص جيوزت هل اهلحي له ى اثالث

 نود ةفطن نم لمح وأ ث ةفطنلا جاليا وآ ةدعلاا ىف طلغ وأ ةضاحتسا ف

 وا نينع وا ىصخ وآ ىثنخ وآ نونجم وآ مجعأ وأ س هوتعم ءطو وأ جاليا

 اهئطو وآ ث جحلاب مرحم اهجوزت وآ ث اهنم مرحم ىذ وآ ىباتك وأ ، بوبجم

 نم اهئطو وآ ؤ هنود ةمرحم ىهو مرحم حاكن دقع وآ ، جحلاب مرحم

 ٠ رهصلا وأ بسنلا لبق نم هجيوزت ليلحت ق فلتخي

 دودحملاو ، فلقأ وآ نذأي كرتم اهدقع ىلي ىتلاو ي ىلوم وأ دبع وأ

 اهحكني ال باتكلا لهأ نم ةينازلا و ى اهب ىنز نم جيوزتو ث باتكلا لهآ نم

 ىلوملا جيوزنو ، ةعتملا جيوزتب اهئطو وآ ع ةالصلا لهآ نم نااز الا

 بيعب ةدودرملاو س ماجحلاب تاعانصلا لهآ نم بيعب در نمو ص ةيبرعلاب

. غلاب وآ ىبص اهلحي ةيبصلا فو س جيوزتلا ىلع ةمركملا ةآرملاو



 عامجاو ةتسلاو باتكلا صنب اثالث اهقلط نمل لحت ال ةقلطملا نا : لاق

 ىنعمب هنم نيبت وآ اهقلطيو ( هريغ اجوز حكنت ىتح ), ةمألاا نم ةعامجلا

 ليبس ريغ ىلع اهتليسع قاوذ دعب هيلع اهتعجارم ق ميرحتلا ىضتقي ال

 ٠ اهتدع هنم ىضقنتو اهقلطمل ةلحتلا

 هنكل ، اهب الا هيلع ميرحتلا لصأ نع جرخت ال دعاوق عبرآ كلتف

 لحلاو ع ةحابالا لصآ اهيلع بكرملا دعاوقلا نم ةدعاق لكل ىدصتت

 ىتح اهيف حدقلاب تلاجت امبرو ، اهلصآ نع لاقتنالا نع اهعتمت ضراوع

 جردني نم اهنمو ث اهيف كلذ ىلع ملعلا لهآ نم قافتالا ىنعمب اهدسفت

 ءادتبالا ىلع هب اهداسفاو هداسف ىلع قفتملاو س فالتخالا تحت اهب
 ٠ هل اهنحابا نم قافتالا ىنعمل 7

 ىف فالخ الو 0 كلذ ىف فالتخالا ىنعمل ىنعملاب بجوم هيف فلتخملاو

 جيوزتلا كلذ سيسأت نم عامجالا وأ ء ةنسلا وأ باتكلا فلاخ ام لك هنأ

 هنوكل هحاكن صنلاب اهل لحي الو ث هجيوزت قحلا ف عسي ال نم ىلع اهب

 همكح عفتري مل ضراعب هيلع ةمرحم اهنأ وأ ، اهنم لصألا ىف مرحم اذ

 !هجوزت نم ىلع اهب جيوزتلل ةدقعلا عاقيا ناك هنآ وآ ، دعي قحلا ق

 . ههبشآ امو هلك كلذف هعمجأب قحلا فالخ .ولع

ىف عقاو هنأل س حيحصلا حاكنلا دح نع هجرخي امم هانعمب جرخو



_ ٨٩ 

 نوكي ساسآ ريغ ىلع سسأ امو ى قحلا ى خسا ر ساسأآ ريغ ىلع لصألا

 هعرف ىشالت ساسلا دسف اذاو ث ادساف قحلاب ناك هلصآ قحلا ىف اتباث

 ٠ هيلع ىنبملا

 نآ قحلا ف زجي مل دساف هجو ىلع اعقاو جيوزتلا كلذ ناك اذاو

 دقو ، اهل اجوز كلذ هعم حص نم دنع كلذ ىلع اهب جوزتملا كلذ ىمسي

 ىف كلذ ناكف ع هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال اهنا : اهيف ىلاعت هللا لا

 ٠ ةعجرلا ةحاباو ى ةمرحلا عافترا ىف اطرش باتكلا

 ك كلذ ىنعم هب اهل لصحي مل اذا هدوجو رذعتم اذه ىلع دعب هنأكو

 ىلع هؤارجا حابملا هجولا ىلع هعوقو ناك امهم نوكي كلذ لوصح هنأل

 ' هيف ىرجي نآ زوجي نميف جيوزتلا كلذ ىرجآ ول لب س حيحصلا هجولا

 . اعرش اهجوزتم نيبو اهنيب ةيجوزلا ىنعم دوجو هب لصحو “ هيلعو

 ىضتقي لاح ىلع ءادتبالا ق اهجوز نم ءطولا عوقو ناك دق هنكل

 & اثالث اهقلط نملاهل لحم ريغ هلك كلذف ، ةمرحلا ىنعم بجوي ةقرفلا دوجو

 ٠ اهتدع هنم تضقناو كلذي تناب دق ريخألا نم تناك ولو

 ام ىناعم مكح هانعمب ىضتقملا لوقلا لمجم نم هناف ڵ كلذ فرعاف

 هساسأ تمكحأو ص هيناعم ترصبآو كلذ تريدن نا ث ةدايزو هنع تلأس

٠ ليوأت ىلا جاتحم نيرثكألا قح ق هنكلو 6 هينابمو



٩٠ 

 نم تلصف ام هجو ىلع هنيعب ءىش لك كلذ ىناعمل ليصفتلا هجوو

 ليلق ف رصحنم ريغ ةنياعمل ، ةماقتسالا ليبس ىلع هل حيضوتلاب كلذ
 هضعب فو هؤامسأ تفلتخا ناو ، قفتي كلذ ضعب ف مكحلا ذا ك مالكاا

 ليبسو عامجالا هجو ىلع جراخو ص فالتخالا نم رعتم وه هم هنمو

 فلتخي كلذو ، مكحلا ف فالتخالا ىنعم هيف جرخي ام هنمو ث قافتالا

 دقعو اهب جيوزتلا دنع مهيلع س مهبو مهيف ىرجملا حابسثألا فالتخاب

 نم ءىش لكو ث ءادتبالا ىف اهل ءطولا لاوحأو اهلاوحأ فالتخابو ث اهيلع

 . مكحلا فالتخاب هعوقو ىناعم عونتتو ، مكح هعوقول كلذ

 . غلاب الو ىبص نم لحت ءطولا نود جيوزتلا سفنب اهنأ ملعأ الو

 دمب هنم اضرلاب هيلع جيوزتلا دقع توبث طانم حصألا ىلع ىبصلاو
 كلذ ىلا غلب ناف س لحلا كلذ ىلا هتالطو هجيوزت رمآ فوقومو 0 غولبلا

 همتأو كلذ ىضر ناو س ءىش ال هنأك ناكو س لطب كلذ متي ملف ى مكحلا

 'هل لحمب وه سيلف هابص لاح ف عامج نم اهل هنم ناك امو ، كلذ هيلع تبث
 ىلع ةليسعلا قوذ ىنعمل بجوملا حيحصلا ءطولا اهاطي ىتح اهقلط نمل
. غولبل ا دعب اهي هنم اضرلا



 س ٩١

 لوصح ق ركذلا ماقم موقت ااذه ىنعم ق عبصالا نأ ملعأ الو . هعبصأك اذه

 ٠ اثالث اهتلط نم ىلع اهل هب ةحابالا ىنعمل بجوملا عامجلا ىنعم

 اهتليسع قاوذو هل هتجوز اهب ىضر امهم اهلحيف غولبلا دعب امآو

 اهقاوذ نم هيف عونممب سيل لاح ف نوكي عامجلا عضوم ى اهل هنم اعامج

 ى رخآلا نم جورخلا دعب اهتدع ءاضتناو اهجرف جلاو ف هنم ةفطنلا لزنأآو

 نوكي ال اهل هعامج نم كلذ نودبو ص اهجيوزت نم لوألا هب عنمي ال ىنعمب

 ٠ اتئاذ اهتليسسا

 اذا هنا : ثلاث لوق فو ث اهتليسع قاذ دقف ةوهشب اهعماج اذا ليقو

 ءةليسعلل قوذلا ىنعم كلذب هل لصح دقف اهجرفب هركذ نم ةفسثحلاا تباغ

 الف س اهنم لوق لك ىلعو ث اهجرف جلاو ف لزنب مل وأ قفادلا ءاملا لزنلا

 دت ام ىلع رخآلا نم نوكت ىتح ءطولا ىنعمب اهقلط نمل اهتحابا حصت
 ٠ هلوقو هيآر ىف فصولا نم هيلع صن

 هب ماكحألا رئاس توبث ىنعمل اهنم رخآلا لوقلا كلذ نم ىنبجعيو
 ةراهطلا ضقن نم جرفلا ف ةفشحلا ةبوبيغب عامجالا ىف عامجلاب ةطانملا

 نم ضورغملا مامتاو س فاكتعالاو جحلاو موصلا داسفو ، لسغلا موزلو

 ث ءاليالا ىف ثنحلا عوقوو درلا توبثو ث ةدعلا بوجو هلعل بجوو ريملا

 نالطبو راهظلا ف ميرحتلا نوكو ص كاذ ىف نيميلا ربو عامجلاب قالطلا ىفو

دودحلا بوجوو ص ميرحتلا وآ غولبلا دعب كاذ ناك امهم رييغتلاو ي رايخلا



_ ٩٢ 

 ضيحلا تاوذ نم كلذ هابشأو ‘ اهريغو بئابرلا نم كلذب مرحي ام ميرحتو

 ٠ حصالا ىلع اه دسفي امم دمعلا ىلع ضيحل ١ ق ءطولا نأل > سافنلاو

 نم اهل هنم نكي مل اذا اثالث اهقلطمل اهلحي فيكف كلذك كلذ ناك اذاو

 ىلع ناك اذا امآو ص كلذ الا اهب هجيوزتو اهقلطم نم اهجورخ دعب عامجلا

 اهقلط نمل هب لحت اهنا ليق دقف ، هلالحتساو كلذ كاهتنال دمعتلا ريغ

 دعب اهتعجارم جيوزتلاب هعم هل لحت ىنعمب ، اهجوز نم جرخت نآ دعب اثالث

 اذه ىنعمب ىنعملا ى جرخي سافنلا ىف لوقلاو ڵ\ رخآلا نم اهتدع ءاضقنا

 . هابتسثالا ىنعمب مكحلاا ىنعم ىف

 نببي الو س ةحابا اذه نم برقأف ةضاحتسالا لاح ىلع اهل ءطولا امآو

 { ةحابالا ىلا رصحلا نم كلذب جرخت اهنآ الا ، فالتخا ىنعم كلذ ف ىل

 ىنعم بجوي ال كلذ ناف ث ةيهارركلاب ةضاحتسملا ءطو ق ليق دت ناك ناو

 ںبق دق هنأ ملعأ ال ىنأل ، لوألا اهقلطم ىلع هريغ نود هدحو كلذ نم نمل

 ٠ اهنم كلذ ىتآ نم داسفب اهيف

 حيبمب وه سيلف س ةدعلا ىف طلغلا ىنعم ىلع كلذ نوك ناك نا امأو

 حيبملا لصألاو ، لصألا ىف دساف حاكن هجو ىلع امهنم عقاو كلذ نأل ، اها

 ىف حصي نمل اهحاكن جيورتلاب اهل اثالث قلطملا نيبو اهنيب ةعجارملا ىنعم
ديبس ىلع لصألا ىف جيوزتلا ةدقع هيلع اهلو اهيلع هل تبثيو ث قحلا



_ ٩٣ _ 

 بناج ىلا هليحتو حيحصلا نع هجرخت هلك نم جيوزتلا كلذل ديرجتلا
 ىلع قارفلا دعم رخآلاإ نم ةدعلا ءاضقنا نوكو ك خاسفنالا ٥وجوو داسفلا

 ٠ عامجلا عضوم ف حصألا ىلع ةفشحلا ةيوبيغب ةليسعلاا ق ١ وذ رذآ

 رهاظ ىلع قفادلا ءاملا فذق امناو ، اهم كلذ هنم نكي مل اذا امأو

 ىنعم ىف جرخ اهجرف جلاوب هجولو حصو ث اهجرف ى ءاملا كلذ جلوف اهجرف

 ىنعم تبث اذاو ، هماكحأ ىف عامجلا ةلزنمب هنا هيف ليقف س فالتخالا كلذ

 . مكحلا ف جرخو كلذ

 كلمي اتنالط اهقلط نا درلاو ، رخالل اهيلع ةدعلا ىنعم بجوآ كلذك

 5 طرشلا نم كلذ ىف انركذ ام طرث ىلع اهتلطمل كلذ اهلحأو اهتعجر هيف

 دايق ىلعو ص ةليسعلا قاوذ ىنعمل بجوم عامجب سيل كلذ نا هيف ليتو

 بجوي الو ث هل كلذ اهلحي ال هنآ كلذ ىنعم ف جرخيف س لوقلا اذه ىنعم

 . لمحت نأ الا درلا ىنعم رخالل اهيلع هب تبثي الو ، ةدعلا ىنعم اهيلع

 ىتأ دقو ث اهقلط نمل اهيلع درلاو ةدعلا ف جرخ كلذ نم تلمح اذاف

 زع لاق دقو ص لامحألا تاوذ اهنوكل قافتالا ىنعم اهنم جيوزتلاب كلذ

 هموزل ةدعلا ىنعم تبثف ( ىهلمح نعضي نآ نهلجآ لامحألا تالوآو ) : لجو

 ء اهيلع هل درلا ىنعم تبث ىنعم ث اهيلع كلذ توبثب حصو ى باتكلاب اهيلع

. اهدر اهيف هل نوكي ىتلا ةدجلا ىف در اهيلع هل ناك نا



_ ٩٤ 

 فالتخالا ىنعم نم ةجراخ ريغف كلذب لوألا اهتلطمل اهتحابا امآو

 جولو ناك ولو ، ىلا بجعأ اذه لثم نع اذه لثم ىف هزنتلاو ، لاح ىلع

 ٠ بابترا رغ نم كلذ نع اهعم حص دخ اهي كذذ

 نأ ىل نيبي الف اهجرف جلااوب جلي مل ءاملا كلذ نآ حص نا امأو

 لح الو در توبث الو ث ةدع الو لسغ بوجوب فالتخالا ىنعم اهقحلي

 هنأ وأ ، اهب كلذ جلوأ ردت ملف اهيلع كلذ لاكشأ ناو ء اثالث اهقلط نم

 ةحابالا ىنعم لوخد الو ث رخال درلا توبث ىنعم ىل نبي مل جلي ما

 توبث ىف فالتخالا ىناعم نم جراخ ريغ كلذ ناك ناو ، كلذب لوألا اهيف

 تناك امل ءاملا فشنت اهنإ اهيف ليق س ىناعمل ةدعلاو لاستغالاب رمألا ىنعم

 وه امنا هناف س كلذ لوقي نم لوق ىنعم ىلع جرخي كلذك كلذ ال ى ابيث

 يزجت ال ماكحألا نأل ، مكحلا ال طايتحالا ليبس ىلع جراخ ىنعملا ف

 حضاو نيبتسي ىتح ث لزاونلا ىف فوتولا مكح بجوملا لاكشالا ىلع

 . اهنع لاكسالا عافتراب اهيف قحلا

 فوقوم كوكسنم لك نآ ةنسلا تنتبث كلذب ادبأ اهمكح فوقولاف الاو

 هجولو ىف عطقلا ىلع مكحلا مزج ىلع فوقولاو ، كلذ ىلع ةمألا تعمجلو

 نوكي ال لامتحالاف هجولو قحلا ىف لمتحا ولو س همكح نم حيحصلا وه

هجولو مدع لامتحاب هيلا كسثلا قرطت زاوجل جولولا نوك ةقيقحل بجوم



_ ٩0٥ 

 . ىعرش

 5 كلذ نم لمحلا روهظ اجلاو هنوك نم اذه ىنعمل نايبلا نمو

 مكحلا امنا كلذو ى كلذ ف افنآ مكحلا كل تنيب امك مكحلا نوكي ذئنيحو

 ح اهيلع رخاتل كلذب درلا توبث ىنعم ف اهيلعو اهلو اهيف جرخي اذه ىنعمب

 . اهب رخآلا نم كلذ نوك ناك امهم لوألا اهقلطمل ةعجرلا ىف ةحابالاو

 نوكي نأب كلذ ىف ةطيرشلاا نع جيوزتلا ةدنع اهيلع هل تمدقت دننو

 ،اتباث قحلا' لهآ مكح ىف همكح نوكيو س جيوزتلا كلذ هيلع اهل تبثي نمم كاذ

 ىنعم امهيلع هل الو هيلع اهل تبثلب .ال نم هاتآ ىذلا كلذ ىنأ اذلآ هنكي

 . لاحلا نم لاح لك ىفو ، لاح ىلع ةيجوزلا

 نوكي لاح ىلع اهل هنم ءطولاو جيوزتلا وأ جيوزتلا كلذ نوكل وأ
 جالياب كلذ ىنعم كلذ تبثي ال هناف ث اعونمم كلذ نايتا نم هيف قحلاب
 ةلزنمب هنا هيف لوقي نم لوق ىلع اهجولو جرفلا جلاو ف حص ولو س ةفطن

 ءادتبالا ىلع ناك ول هنأ هيف فالتخ ال . عامج حيحص الو نوكي عامجلا
 ٠ كلذ اهتلطم ىلع ةحابالا ءاضق ىلا ةمرحلا نجس نم اهجرخأ

 ىلع كلذ ىف لوقلا نوكي هناف ع كلذ ىف هيف لوقلاب فلتخا ام الا

دسفي نم لوق ىلعو ى مكحلا ىنعم ى هئافخل هزيجيو كلذ تبثي نم لوق



_ ٩٦ 

 لبق نم كلذ ناك لاح ىلع لح لوألل الو ، در رخآل هيف تبثي الف كلذ

 نوك رذعتي ىناعملا نم ىنعمل وآ ع بابسألا ةهج نم ناك ام وأ ، بابسألا

 نانف هوتعملا لثم ، هدوجول هيلع دوقفملا كلذ ىلع هعم اهب حاكنلا داقعنا

 جيوزتلا ةدقع داقعنا ةلاحتسالا لاح ىلع هزاوج قحلاا ىف ليحتسملا هبشي

 ٠ آضيآ زئاجلا ىنعم فو ث مكحلا ف هيلع

 غلاب رح ىلع دقعلاب جيوزتلا توبث حصي ال هنأ ف فالخ ال هنأل

 { نانجلاب ةفرعمو ث ناسللاب قطن اهل هنم لوبقلاو اهب اضرلا هجو ىلع الا

 هوتعملاو لوقعلاب تالوتعملا نم هلك كلذو ص لوقلا نم كلذ ف هب طقلي اا

 لقع ىلا ناسنالا هب مغليب ىذلاا لتعلا هدتفل هنم كلذ نوكي نأ ليحتسم

 هيلع جيوزتلا توبث ىنعملا ف كلذ ىنعملا لاحتساف ، لوقعلاب لوقعملا

 لوقعلا ريغب لقعت ال اهلك تالوقعملاو س لوقعملا نم هنوكل لوقعلا ىف اهب

 ٠ هملعن فالخ الب تالوقعملا لقع نع اهل تاليازملا تافآلا نم تاملاسلا

 ريغو اهيلع هل آدسغم كلذ ىلع اهل هنم ءطولا ناك كلذك كلذ ناك اذاو

 هيلو اهل لئاقملا نوكي ني نآ الا: ه اضيآ فالخ الب ثالث اهتلط نمل اهل لحم

 بذجتم داسفلاو س فالتخالا: هيلع هداقعناو هتوبث ىنعم ق نوكي هناف

 ضعب ىف لوقلا نم كلذ ف جرخي ام ىنعم ىلع كلذ ىلع ءطولاب امهيلا
. ليق ام



_ ٨٩٧ 

 اذه ىنعم دايت. ىلعو ء كلذك داسفلا مدعو زاوجلاب كلذ ق ليقو

 هنأ ثالثلاب قلطملا كلذل اهديق نم كلذب اهلالحا ىنعم قف جرخيف لوقلا

 ٠ كلذ ىتعم نم ةحابالاو ليلحتلا ةحس ىلا ميرحتلا قضم نع كلذ اهجرخي

 ةيقاب اهنأب اهيف مكحلاا نوكيف كلذ داسفب لوقب نم لوت دايق ىلعو

 ناك دق هنأك ، جيوزتلا كلذ ىلع اهل هنم ءطولا كلذ نوكي نألا اهلصأ ىلع

 ىف باتكلا ف هدوجو طرتسملا امهدوجوب ةقحتسملا ةيجوزلا ىنعم لوصحو

 اهحاكن نم ىتحب اهل كلذ اهقلطم ةعجارم نم عناملا ضراعلا كلذ مفر

 سيل لوقلا ىلع كلذ نألا دعب نكت مل امهنيب ةيجوزلا ليبس ىلع هريغل

 ق جيوزتلا كلذ داسف ىنعمل ةيجوزلا ىنعم ةيمستلا ف هب اهل لعجي جوزب

 اذه نوكيب نأ هبسثيو ، كلذ هلاح ىلع اهب هيلع ةدقعلا داقعنا رذعتل كلذ

 رخآلا لوقلا نم ىوقأ نوكي هنأك س لوصألا ىنعم ف هنأل ، حجرألا وه

 ه. ٦ ٠

 ء ةراثالا لقعي ناك اذا ث اليلق ةهوتعلا ىذ نم برقأف مجعألا امأو

 فرعو ى كلذ ىلع اهب جيوزتلا ليق اذا هنم كلذ لقعو هيلا: هب راثي ام فرعيو

 ىف كلذ هنم فرع ام ىلع ةنانتمطالا ىنعم ىف كسث ال امب اهل لوبقلا هنم

 ء هسفنب ةراشالا ىلع جيوزتلا لبن فالتخالا نم ج راخ ريغ هنأ الآ ء ةداعلا

 ىف ىنعملاب فالخلا ىضتني كلذ ىف فالتخالاو ث كلذ هيلو هل لبق وأ
( ٧ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ _ 

 هعم اهتحلي ال هجوب هنم اهجورخ دعب اهايا هئطوو ث اهل هجيوزتب اهتحابيا

 اهل ثالثلاب قلطملا كلذ ىلع اهب اهداسف ىنعمل ةبجوملا للعلا نم كلذ ريغ

 . اهب هيلع اهداسف ىلع قافتالا ىنعم جرخي وأ ، اهيف عامجالا هب نوكي

 : هنونج لاح ىق اهب هنم جيوزتلا كلذ عوقو ناك ناف نونجملا امأو

 ريغ ىلع هتتنافا لاح وأ هنونج لاح ف اهل هنم ءطولا ناك دق كلذ ىلعو

 كلذب تدسف هيلا ةلقع عوجرو ث هتتافا لاح ق جيوزتلا ةدقع ديدجت توبث

 كلذ اهلحي الو س لاح ىلع متاو ريغ كلذ ىلع جيوزتلا كلذ نألا ث آدبأ هيلع

 ىنعم كلذ ف ىل نيبي نأ الب 0 امزج ثالثلا قالطب هنم هل تناب مل

 ٠ هسفنب هنونج لاح ىف جيوزتلا نيح لئاقلا ناك اذا: ، فالتخالا

 جرخ اهئطو كلذ ىلعو ث هيلو كلذ ةلاح ى هل اهلبق دن ناك اذا امأو

 جرخي ال هيلع كلذب اهدسفي نم لوت ىنعم ىلعو ى فالتخالا كلذ ىنعم ف

 حيبي نم لوق ىلعو ث اهتلطمل كلذب لحت ال اهنأ الا هانعم دايق ىلع ىنعملا
 هنم تجرخ اذا اثالث اهقلطمل كلذ اهلحي نآ ىنعملا ىف هبسشثيف هزيجيو كلذ

 ناك ناو ث اثالث اهقلطم ىلع اهن ةمرحلا ىنعمل بجوم ريغ هجوب كلذ دعب
 هيف لوتلا ىلا جاتحي الف هتتاف لاح ى اميلع هل هعوقو جيوزتلل دتعلا

 ٠ ءاوس كلذ ىف ءاحصألاو هنأل ، هح { ضفو

دعب اتايا هؤطو كلذ اهلاح نع اهجرخي.امم هنأ ملعأ ال ىثنخلاو



. ٩٩ 

 ركذ هنأب هيلع عوطقم ريغ هرمآ لكسثم ىثنخلا نألا ى اهب هنم جيوزتلا

 هب تبثيو ، كلذ ىلع هيف فلتخي امم كلذ اهجيوزت ناك ناو ، ىثنأ الو

 ءاج ام ىلع ثيراوملا ماكحآ ىناعم ى امهنيب ةيجوزلا مكح لوقلا ضعب ىلع

 امتحابا ىف اهيف لصألا مكح مفري ال كلذ ناف ، كلذ ىف فالتخالا نم

 . هيف كوكشملا ىنعمب لزان لكشملا نألا ع لاكسثالا: ىناعم ىلع اثالث اهقلط نمل

 ىثنخلا مكح نع هجرخي ام هيف حصي مل ام هرمأ فوقوم كوكشملاو
 لوقلا كل تنيب ام ىلع هيف مكحلاف ع ىثنآ وآ ركذ هنآ ىلا ناهربلا حضاوب

 ىلا ىثنخلا مكح نع هجرخي ام هيلعو هل حص ناو ع هيف ةهبسنلا ءاقبل هيف

 لاوحألا نم بجوملاو كلذ نم هيلع حصي امب هيلعو هل مكح ىثنآ وآ ركذ هنأ

 ٠ فورعم ىئنآ وآ ركذ هنأ ىلع ىثنخلا ىف قرفلا ىنعا

 اهلقني هنأ لاح ىلع ىل نييب الو فوصوم نيملسملا نع بتكلا فو

 عم كلذب هل ةحابالا لاح ىلا كلذ اهقلطم ىلع رجحلا لاح نع

 هنأ وأ ركذ هنأب هيف لامتحالا ىنعم جورخب هيف لاكسالا توبث

 نم جرخي هنآ هيف لصألا فو ت لامتحالا ىنعم ف زوجيو نكمي اميف ىثنأ

 ٠ ىثنآ نوكي نأ اماو ركذ نوكي نأ اما : نيلاح دحآ

 تبث امل ليزم حيحص ناهرب ريغب ىثنآ هنآ وأ ركذ هنأب هيف لوقلاو

قحلا نم ىنغي ال نظلاو ى ملع الب نظ لاكشالا ىلع تالامتحالا نم هيف



_ ١٠٠ 

 نكمأو ث اعيمج نيينعملا جورخ هيف لمتحاو اذه قحلاب حص املف ك ائيش
 زوجت ال ىثنألا تناكو ، ىثنآ نوكي نأ لامتحالا ليبس ىلع قحلا ف

 قلطي هنأب عطقلا ىلع هيف مكحي نآ زجي مل ىثنألا اجوز نوكت نآ قحلا ف

 لوقعلل" ف حصي مل ام كلذ اهقلطم ىلا ثالثب ةقلطملا كلت ةمرحلا نم

 ومس ١ ٠

 هيف كوكسثم لاح كلذب هنم اهلاوزو نيقي ىلع ةمرحلا عونو نأل

 ىف هلامتحال ركذ هنأب كلذ هلاح ىف هيف ةقيقحلا مدعو ، هيف كسثلا عوقون

 هيلعو هل حص ول هنأ هيف قافتالا ىنعم جورخو ىثنأ نوكي نأ ةقيقحلا

 ةيجوزلا ةحص كلانه تلطبل ىثنآ هنأ ىلا ىثنخلا مكح نع هجرخي ام

 ىلا هيف اهب لدتسملا تامالعلا نم هعم هيف كش ال امب لاكشالا عافتراب

 . فالخ الب قحلا ىف لطاب ىثنألا جيوزت نأل ء ىثنآ هنآ

 اهيف ةمرحلا نم تبث امل ليزم ريغ ناك ول نأ الطاب كلذ ناك اذاو

 مل ام هلاح كلذ نوكي نأ لامتحا عم اعفار كلذك نوكي فيكف ك اهتلطم ىلع

 ىف ماكحألا نم هيلعو هل تبث اذاو س كلذ نع هجرخي ام هيلعو هل حصي

 ىثنخلا مسا كلذب لاز دقف ىثنخلا مكح نع روكذلا مكح ىلا هلاقتنا

 اهايا هطو كلانه ناكو جيوزتلا كلذ امهيلعو امهل امهنم تبثو س ىثنألاو

٠ كلذ ىف هانركذ ام ةطيرش ىلع اثالث اهقلطم ىلع اهتمرحل اليزم



 ۔ ١٠١

 اهنأب حضاو هيغ ىنعملاف اهل عامجلا ىلع ردقي مل اذاغ ىصخلا امو

 اهلحي ال ءطولا نود جيوزتلاب اهيلع دقعلا سفن نأل ، اهلصأ ىلع ىقبت

 ىبنلا نع ةنسلا ف تبث ام ىنعمل عامجلل ةنلطم كلذ نوكي نآ هبشي هنأكو

 عاطتسا نمل ةليسولا ىنعم ىلع موصلاب رمألا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 . ، ةياورلا ىنعم زاجم ىلع "ىجو هل هناف ع حاكنلا ىلا الوط دجي ملو ى ةءابلا

 ىجولا نآ ةراسالاب حيرصتلا ليبس ىلع ءىموي لوقلا نحل ف ىنعملا ناكغ

 ٠ كلذ نم عنام

 : هتروسل رسك هنأ ثيدحلاب دارملا نوكي نأ ليوأتلا ىنعم ف لمتحيو

 اهتوقل كلذ نع ةوهشلا ةدامب عطاق الو جومب سيل موصلا نوكي دن ذا

 مكح ىلع مومعلاب رمألا كلذ ىرج امناو % صاخشألا نم ضعبلا قح

 كلذ ةروسل رساكو مهل جوم سانلا نم نيرثكألا قح ف هنوكل ، بيلغتلا

 ٠ مهنم

 ىف ىصخلا نوكب نآ نايصخلا ىف ناكمالا نوك ف لاحملا نم سيلو

 ىلع اهب ردقملا ةيراشتنالا ةكرحلا نم ركذلل هتح ف عنام ريغ مهضعب قح

 ٠ ءاسنلا نم تابيثلا ف اميس الو ، عامجلا

 تيت أداغ ء هطيرىتلا ىلعو كلذ ىلع ردقب مل اذا هانعم ف نبنعلاو

. اهنم جرفلا ىف ةفشحلا بيغن نأ ىلا عامجلا ىلع كلذ عم ةردقلا امهل



١٠٢ 

 قاقتسثا نأل ، كلذ ىلع ةردقلا هل نوكت نأ نم دعبف بوبجملا امآو

 هغلابملا ىنعم نم وه امنا كلذب هل ةيمستلا ىنعم ف هب هتاحلاو ، كلذ مسا

 ناف س ىصخلاك كلذ سيلو س ركذلا عطق ىف ءاصقتسالا ليبسن ىلع هبج ىف

 ٠ ةغللا ىف ءاج ام اذه ث ريغ ال امهيسفن نييصخلا لس ىصخأا

 نوكت نأو ث كلذ كردي لاحملا نم هنأكف ، هلاح كلذك كلذ ناك اذاو

 ء عامجلا سفن ةقيقح ىلع اهب لصحي ىتلا ةلآلا هدقفل كلذ ىلع ةردقلا هل

 ءاملا هنم جرخو ث هقح ى قفادلا ءاملل بهذم ريغ كلذ نوكي نأ الا

 ءاهجرف ىلع بصناف ث ركذلا عضومب اهجرفل هنم ةسامملا ليبس ىلع قفادلا

 ، اذه لبق اذه ىنعم ىف مكحلا نم كل تنيب امك مكحلا نم هيف جرخي هناف

 ٠ اذهل لصأ كلذ لعجاف

 : هلصأ نم لاصتنتسال!ا ليبس ريغ ىلع هيف عطقلا ناك ناو

 : اهنم ناتخلا عضوم هنم عطقلا عضوم ىقلب ام ردق هنم ىقابلا ناكو

 ابجوم ًاعامج كلذ ناك ص رادقملا كلذ ىلا كلذ ىلع ةردقلا هل تلصحو

 انتالط اهتتلط نا درلا ىنعم كلذ مل تبثيو س مكحلا ىف نيناتخلا ءاقتلا ىنعمل

 . هتوبث نسحتسا ىل نيب فالخ الب هقلط نمل كلذ اهلحيو ، اهتعجر هيف كلمي

 تومي ق فلتألا و 6 رارقالا لهأ ءاسن جيوزت نم ع ونمم ىمبانكلا و

اهجيوزت هل زوجي ال هنا هيق ليق دق لب 4 قافتاب هلثمك س كلذ نم منملا



. ١٠٣ 

 ءىطو اذاو س هيلع عمتجملاب وه سيلو ، لوت ىلع باتكلا لهآ نم تناك ولو

 هيلع كلذب اهداسف ىنعم تبث اذاو س كلذب هيلع تدسف عنملا لاح ىلع

 اجوز حكنت ىتح هعم اهيلا عجري نآ هل سيل آنتالط اهقلط نمل كلذ اهلحي مل

 قافتاب هب هيلع اهداسفو كلذ نم هعنم جرخ اميف قافتالا ىنعمب هريغ

 اهجيوزت كلذ نم هيف فلتخملاو ، كلذ نم فلتخي هيف اميف فالتخاو

 ٠ باتكلا لهآ نم تناك اذا فلذا

 لييسي اهل هطو اهلحبو ةيباتكلا جيوزن هل لالحفخ ىبانكلا امآ و

 قلطملا ناك باتكلا لهآ نم هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال نمل حاكنلا

 ىنعم كلذ ق بجوب ىنعم كلذ ف ىل نبي نأ ةالصلا لهآ نم ناك وآ . اهل

 ٠ فالتخالا

 ض ةلبقملا لهآ نم تناك اذا اهل امهجيوزت اعامجا هداسف ىلع قفتملاو

 ناف ث اهنم مرحم ىذب سيل لصألا ف ىباتكلا وآ فلقأالا كلذ ناك ولو

 ىف باتكلا صنب اذكه ، باوصلا ىنعم ىلع مكحلا ف جرخي اهمكح

 ٠ فلتألا ىف عامجالا ىنعم جورخو ، ىبانكلا

 وأ ةنسلا وأ باتكلا ىف همكح اهب جوزتملا رخآلا كلذ ناك اذا امأو

 ناك وأ س عاضرلا وآ رهصلا وأ بسنلا ىنعمب اهنم مرحم وذ هنآ عامجالا

 ىف نكت ملو ث ىنزلا ىلع ادودحم هنوك نم رخآ هجو نم اهيلع امرحم

فلتخي ال امم ىنعملا اذه ىلع ىنعملا ف جرخو ث كلذ هبسثآ امو هلثم مكحلا



__ ;¡; ٤ ٠ ١ _ 

 نع اقافو اهبحصتسي ميرحتلاف ، ماودلا ىلع بابسألا ىناعم نم هرجح ف

 ىنعم ىلع اهنم كلذ ناك اذا نينمؤملا نم هريغو ، كلذ اهقلطمل الح نوكت نأ

 ةمرحلل بجوملا: ملعلا ىلع كلذ ىتآ نم ىلع دحلل بجوملا لصألاب ملعلا

 رذع الو ، كلذ ىنعم ىف ءاوس هلكف ث اهملع وآ كلذ ىتآ نم ةمرحلا لهج

 هعم .٠

 هيف دح توبث ىل نيبي الف لصألاب لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك ناو

 كلذ ىلع رصبأ الو ى الك هلصأ نم كلذب لهجلا ىنعم ىلع كلذ ىتأ نم ىلع

 لهجلا ىنعم ىلع اهنم كلذ ناك اذا كلذب كلذ اهقلطم ىلع اهل اداسف

 ٠ كلذ ف لصألاب

 ىف اهنم مرحم ىذب سيل اهنم كلذ ىتآ ىذلا ناك اذآ امآو

 بابسألا نم ىنعمب مارح دبألا ىلع امهنيب حكانتلا ناك الو ع لصألا

 نم ناعنمي ةمئاف ةلعو س !رهاظ ببسلا كلذ ناك امناو س كلذ ةيجوملا

 لثم . نيمئاق اماد ام ى كلذ نيح ف عامجالا وآ ةنسلا وا باتكلاب كلذ

 هابسثاو اهريغ عبرأ اذ نوكي وأ ، اهنم مرحم تاذ ءاسنلا نم هعم نوكي نأ

 داهسنئاب وأ ى داهسشا ريغب هنوكل ، امزج جيوزتلا كلذل ةدسفم ةلعل وأ ، كاذ

 ٠ آدي هتداهشم جيوزتلا دقعتي ال نم

 هيشب هنمرحم لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك اذا ههيشأآ امو هلك كلذف

كلذب اهداسف ف فالتخالا ىنعم اهقحلي نآ ىل نيبي اميف هيف ىنعملا ق



 لاحلا كلذ ىلع جيوزتلا كلذب ءطولا كلذ ىتأ نم ىلعو ث اهتلطم ىلع

 ٠ لاح ىلع قافتالا ىنعمب نوكب نآ هبشي هنأك اهنم

 اذ ىلع كلذب تدسف ث كلذ اهنم لهاجتلا ىنعم ىلع كلذ ناك ناو

 ىلع مقاوملا جيوزتلا كلذ ىلع اهنم ءطولا كلذ ىتآلا ناك اعيمج اذهو

 ء هعسي ام هجو ىلع ناك وأ ح لهاجتلا وأ لهجلا ىنعم ىلع لاحلا كلذ

 ةجحلا هيلع تماقو ، كلذ هعم حص اذا اعرش هعم اميف هنيد ف هل زوجيو

 ٠ كلذ ىف ةجحلا نم كلذب اهيلعو اهل نوكي ام عضوم فق كلذب

 ىتعمل بجوملا هسفن لصألاب اهنم لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك ناو
 هجو ىلع كلذ ف ةلخاد اهنآ اهنيد ق اهعم ناكو س كلنذ نيح ف ةمرحلا كات

 نيبت مث ، اهل كلذ عرشلا ةحابال اهقلاخ نيد ى اهعسيو اهل زوجي ام

 اهنأ ىل نيب مل دسافلا هجولا كلذ هجو ىلع ناك امنا هنآ كلذ ف رمألا

 نأل ء اهتلطم نود هدحو اهنم كلذ ىتآ ىذلا كلذ ىلع الا كلذب دسفن

 كلذب ةينازلا ماكحآ ىنعم ف كلذل اهمكح جرخي ملو ، هنم ةدع ف تسيل

 كلذ مهيلع مرحملا نينمؤملا نم هاوس نم عيمج ىلعو ص هيلع كلذب مرحتف

 ٠ باتكلاب

 ببسل كلذ نيح ف جيوزتلا كلذ عاقيا نم معنملا عوقو ناك نا امأو

ىف اهنآ هيف فالتخا ال امب اهنوك نم اهايا هئطوو اهل اليقلطم جيوزت نم



_ ٠٦ ١ 

 جيوزتلا ىنعمل رخآلا ءطوب اه داسف ق فالتخالا كلذ ىنعم ق جرخ هنم ةدع

 ىف أطخلا وأ لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك اذا ث اهلاح نم كلذ ىلع اهب هنم

 دمعتلا ىنعم ىلع امهنم كلذ نكي ملو ث اهل نايسنلا وآ ةدعلا ءاضقنا

 ٠ هما رحل كاهتنال ١ و هل لالحنسال ١ ىنعم ىلع همي ملعلا مم كلذ باكت..ال

 امهيلع ةجحلا تماق اذا اعيمج امهيلع دسفت كلذب اهنا اهيف ليق دقه

 امهلوق نم ولو ةجح رهاظلا مكح ىف كلذ ىف ةجحلا نوكت عضوم ف كلذب

 كلذ ىلع اهنا لوقلا ضعب فو ث اهلوت كلذ ف لوقلا نوكي ام عضوم ىف

 : ثلاث لوق فو ث ليت اميف كلذب رخآلا ىلع الو لوألا ىلع دسفت ال

 . هدحو كلذ ىلع اهنم كلذ ىتآلا رخآلا ىلع كلذ ىنعم ىلع دسفت ال اهنأ

 ىلع كلذ ناك اذا كلذ ىنعم داسفلا عقي امنا هنا : عبار لوقو

 لبق ام ىناعم ىلع جرخيو ، نايسنلا وآ طلغلا ىنعم ىلع ال س لهجلا ىنعم

 ناك وآ س لهجلا ىنعم ىلع كلذ ناك س لاح ىلع كلذ ىلع كلذب دسفت اهنا

 فالتخالا لاح نم جرختن ال كلذ ىلع اهلعلو س نايسنلا وآ طلغلا هجو ىلع

 لهاجتلا ناك ناو س كلذ نم دشأ لهجلا كلذك كلذ ناك ناو هنكل لاح ىلع

 جرخأ ناك .هتمرحل بجوملا هلصأب ملعلا عم لهجلا ىلع كلذ نوك ناف حبقأ

 ٠ امهنم آداسف برقآو ٠ طلغلا وأ نايسنلا هجو ىلع كلذ نوك نم

لجرلا نم كلذ مارح كاهتنا ق لهاجنلا ىنعم ىلع كلذ ناك ناو



 ٠٧ ,إ _

 اهقلطم فو ص كلذ ىنعم ى اهيف جرخي كلذ فالتخلاف ، كلت ةأرملا نود

 اهنم كلذ مارح كاهتنال دمعتلا ىنعم ىلع اهنم كلذ ىتأ ىذلا كلذ املآو ع كلذ

 كلذب هيلع ةدساف اهنآ الا ء كلذ ىلع كلذ ف جرخي نأ ىل نيبي الف ، كلذ ىلع

 تدسف ، ىه اهنم لهاجتلا ىنعم ىلع ناك دق كلذ ناك ناو ء فالخ الب

 . اعيمج امهيلع كلذب

 زوجي ام هجو ىلع هاتآ دق كلذ ىلع اهنم كلذ ىتآلا كلذ ناك ولو

 تبثو ى كلذ دعب كلذ هعم حض اذا ىلاعتو كرابت هللا نيد ف هعسيو ع هل

 كاهتنال دمعتلا ىنعم ىلع امهنم كلذ ناك ناو ، كلذك ىناعملا نم تنعمب
 هيلع كلذب دسفت اهنأ اهيف ىنعملا جرخي عيمج هلالحتسا وأ كلذ مارح

 كلذب ةجحلا هيلع تماق وأ ، كلذ هعم حص اذا آضيأ كلذ اهقلطم ىلعو

 . كلذب ةجحلا ماين عضوم ف

 : اهيف لحلا ىنعم جورخ ىل نيبي الف لاحلا نم لاح لك ىلعو
 عيمج ف جيوزتلا كلذ ىلع رخآلا نم كلذ ءطولاب اثالث اهقلطمل ةحابالاو

 نأل ع فالتخا كلذ ىف ملعإ الو ث اهلك لصفلا اذه ىف ىتلا هوجولا هذه

 هنآ ىوس قحلا ىف لوق الو 0 جيوزتلا كلذ ىف هيف فالتخا ال امم كلذ

 ٠ لاح ىلع دساف

هجوألا هذه نم عضاوم 1 فالتخالا ليبس ىلع ءاج دخ ناك ناو



_ ١٠٨. 

 ىنعم جرخي امنا هناف ع كلذ ىلع اهل هئطول رخآلا ىلع كلذب دسفت ال اهنأ

 ء ملعلا دعب كلذ نيح ف كلذ ىلع ةماقالا زوجت هنأل فنآتسي اميف كلذ

 فالخ الب كلذ نم ةعناملا بابسألا كلت لاوز دعب ديدج جيوزت كلذ لب

 ٠ كلذ ىف ىل نيبب

 ذصألا ىف نيملسملا نيب فالتخالا هيف ىرجي دق امم كلذ ناك ناو

 كلذ ةبجوملا بايسألا ةهج نم كلذ ناك وآ ، كلذ ناك ، بابسلا لوق نم

 لبق هنوك كلذ ناك اذا اهلوصأ ىلع ةمئاق تماد ام وأ & دبألا ىلع

 نم كلذ ىف مكحلا ىنعم ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقف ك اهلاوز

 دت جحلاب مرحملاو س كلذ اهتقلطمل اهلح ىف فالتخالا ىنعم كلذ عقوي هنأ

 اقالطا ج وزتي نأ الو س همارحا لاح ىف جوزتي نآ هل زوجيال هنا هيف ليق

 لكلا قرغتسيو ،مرحملاو ةمرحملا ريغو ث ةمرحملاو مرحملا هاوحفب ىضتقي

 امومع ٠

 برقأ ةمرحملاو مرحلاف ، مرحلاو ةمرحملا ريغ ىف كلذ تبث اذا هنألو

 نيمرحم اسييلك ةجوزلاو جوزلا ناك اذا اميس ال س اديدشت دشآو ايهن

 عقوأ ام هنأل ، كلذ ىلع كلذ لاطيأ بجوم كلذ نم باطخلا نحلو ث جحلاب

 مل هداسف عرشلاب حص امو ث زئاج ريغ هنألا ، !دساف ناك زئاجلا ريغ ىلع

كلذ ف كلذب لوقلا جرخي امنا كلذو ، كلذ ىلع اهقلط نمل اهل الحم نكي



_ :١٠١٨٩ 

 ىلا كلذ جرخي الآ هبشي هنأك كلذ ىلع كلذ نم كلذ نوكف رظنلا ف امأو

 سيل هنأل سايقلا ىنعم ىلع حيحصلا ةبترم نع هطحي الو الك ،للحابلا ىنعم

 ىف هيف ليق دتو ع جحلاب مارحالاا ف عامجلا نم الاح دشأب ىنعملا ف وه

 جحلا داسف ىلع عامجالا عم فالتخاب كلذ ىلع هب ةيجوزلا داسف ىنعم

 فاكتعا الو موص الو ، جحلا لطبم هنأب هيف ليت نأ ملعن ال اذهو 2 هب

 ةجوزلا داسف ىف فالتخالا ىنعمل ابجومو ؤ اذهل آادسغفم كلذ ناك امك

 ، آداسف دعبأ كلذ نم نوكي هنأكف ىلع اهنم كلذ ىتآ اذا ، اهجوز ىلع هب

 ىلع اميسال ث دعبآب كلذ سيلف برقآ نكي مل ناو ع تابثو ةحص برقآ وأ

 . جحلاب مرحملا ىف لوقي نم لوق

 اهل ءطولا هنم اهجرخي ال هنأ ناضمر مئاصلاو مرحلا ىف فكتعملاو

 ىف امهيآ نيلوقلا رظناف ، داسفلاو ميرحتلا ىلا ةحابالا لاح ىلع كلذ ف

 ٠ برقتآ باوصلا ىلاو “ حجرأ قحلا

 اهايا هجيورت ناك اذا فالتخالا كلذ ىنعم ف هيف جرخيف دبعلا امأو

 ىف هنم قالطالا ىلع جيوزتملا ىنعم ف وآ ، ةصاخ اهيف هل هالوم نذاب

 كلذ دسف هالوم كلذ هل متي ملو ، نذالا ىلع هنم كلذ ناك ناو ، كاذ
 ٠ همامتب ليق دقف ، لوخدلا لبق هل همتآ ناو ، لاح ىلع جيوزتلا

دسفت كلذ ىلع اهيف ليتف ڵ فالتخالا هيف ىرجي لوخدلا دعبو



 ب ١١٠

 هجولا ىلع ىرجي اثالث اهنلطمل اهتحابا ف لوقلاو « دسفت ال ليقو ء هيلع
 مكحلا جرخي امب كلذ ىف مكحلا جرخيو ، كلذ نم جيوزتلا هيلع ىرج ىذلا

 ىنعم ىلع كلذ نم هداسف جرخ امو ، هيلع جيوزتلا كلذ اليتأ ىذلا هجولا ف

 ٠ كلذك كلذ ىلع اهل كلذ اهتلطم ةعجارم نع هتوبث عنملاف ، قافتالا

 كلذ نودام ىلا هيلع اهداسف ىلع قافتالا دح ىلع كلذ جرخ ناو

 نم ىرعنتب ال ذا س هبف فلنخي كلذل ء كلذ اهقلطمل اهقالطا ناك لاوحألا نم

 اذه ىنعم ىلع ؛هب لدنسي ام مالكل ا نم ىتآ دقو ث لاح ىلع فالتخالا

 ٠ لصفلا اذه لوآ ى ًآقتوبس

 كفنم ريغ اثالث اهقلط نمل نوكي اهلح كلذكف ىلاوملا نم كلذ ناك ناو

 ة سنجلا ف ةلثم نكت ملو س برعلا نم كلت ةأرملا تناك اذان فالتخالا نم

 ىلوملا جيوزت ىف ءاج ام ىناعمل كلذ ى اهل هنم ررغلا ىنعم ىلع كلذ ناكو

 كلذ ناك اذا اميسال س هداسفو هتزاجا ف فالتخالا نم كلذ ىلع ةيبرعلاب

 . ملعلا دعب هب ضرت ملو هب لهجلا ىنعم ىلع كلذب اهنم

 جيوزتلاف ع كلذب اهنم اضرلا هجو ىلع كلذ ناكو ، كلذ ملعت تناك ناو

 ولو ، لاح ىلع فالتخالا نم جراخب سيل هنكلو حيحص ءطولااو ، تباث

 كلذ دايق ىلعو ء اهئايلوآ نم كلذ ىلي نم اضرو اهاضر نع كلذ ناك

كلذ ناك ناو ث كلذ ىلع اثالث اهتلط نمل اهتحابا ىف مكحلا داتنيف ىنعملاب



_ ١١١ 

 مألا ببسب ةيرحلا لبق هيلع ةكلملا تعقو امناو ، برعلا نم لصألا ى

 . ليق اميف برصلا نم كلذف

 نمل ىلوم هيف كش ال هنأل ىلاوملا ماكحلا ف هلاخدا بجوي رظنلاو

 هنا هيف ليق دق رثألا ىف هنكل ، رظنلا ىف كلذ نم كفنم ريغ هنأكف ، هزرح

 ىف جيوزتلا اهب دودرملا تاعانصلا ىلوأ نم نوكي نآ الا هحاكن دريال

 قحلي هنأل ء فالتخالا ىنعم جورخ كلذ ىلع هيف دتشي هناف ء عرشلا

 ٠ اصلاخ برعلا ميمص نم ناك ولو هلاح كلذك ناك نم فالتخالا

 نملوتت ىلع هنم رايتخالا ليبس ريغ ىلع ناك ولو دودرم هنآ تبث اذاو

 هدايق ىلع هنأكف : ادودرم _ هلعل _ دودرم نوكبو س زوجي ال هنا لوق

 اهل هنم ءطولا كلذ ناك اذاو ع لصألا ىف دتعنم ريغ جيوزتلا نوكي اذه ىنعم

 ٠ هل اهل لحم ريغ كلذ نوكي نآ هبسئيف جيوزتلا ةدنتع توبث ريغ ىلع

 لاوزب ىنعملا رهاظ هنأكف ، هزيجيو كلذ تبثي نم لصأ دايق امأو

 مل ناو ، كلذك اهقلط نم ىلع اهيف كلذب ةحابالا ىنعم لولحو ةمرحلا
 اهيف لبقل ء اهب كلذ ناك ول ام ىناعملا نم هيف ناك دق نكلو ث كلذك نكي

 كلذ ملعت نكت ملو ، حاكنلا اهب دري ىتلا بويعلا تاوذ نم كلذب اهنا

 ىنعمب كلذ ىلع اهئطو ىتح جيوزتلا دعب الو ث اهل هنم جيوزتلا لبت هنم
لوقلا قالطا نم ءاج امل مكحلا ف ائيس راضب كلذ سيلف ع جيوزتلا كاذ



_ :١١٢١ 

 لخدب مل ام ه درب ليقو ٨ لاح ىلع ح اكنلا هيب دري ال كلذ نأب ء كلذ ىف

 ٠ هدري ملو كلذ تبث اهب لخد ناف 2 اهب

 تءاسث نا كلذ ف رايخلا اهل نوكب هنآ هنم ىنعملا جرخي ثلاث لوقو

 دايق ىلعو ث كلذ اهل ناك مانملا تعاسث ناو ، قادص ريغ ىلع تجرخ
 ليبس ىلع اهمكح نايرج نم عنمي ام اهيف سيلف ث اهلك ليواقألا هذه ىناعم
 نيلوألا نيلوقلا ىنعم جورخل كلذ ىنعمب لوألا اهتلطمل كلذب ةحابالا

 . امهتباثمب ثلثلاو ، ةهجولا كلت نم ىنعملاب اهنع ةمرحلا عفري احيرصت
 ىنعم اهل تبث هنأكف ، ءاش نا كلذ ىلع ماقملا ىف اهل ةعس تيثآ هنأل

 ٠ كلذ ىلع ةيجوزلا

 جورخلا اهل زاجأو اهل رايخلا تبثأ دق هسفن لوقلا ف ناك ولو
 خسف رايخلا ىنعم ىلع جورخلا امنا هناف س تراتخا نا كلذ عم هنم

 ى هيلع اهل داسغفملا ىضتقت ةمرحب سيل ةقيقحلا ف رايخلاب جيوزتلا ةدقعل

 سيلا ناك ول ذا ، هنم جورخلا راتخت نآ لبن لصألا ىف اهل جوزل هنا الك

 املف ، لاح ىلع هنم جورخلا راتخت نأ اهل ناك امل لاح ىلع جوزب اهل

 هجو ىلع اهل هنم ءطولا مكح راصو ث رخآلا ىنعملا تبثو كلذك نكي مل

 ء هجولا كلذ نم اهتلطمل اهحيبيو اهتمرح لحي امم كلذ ناك ع ةيجوزلا

. ملعلا دعب كلذ تمتآ نا اميس ال



_ ١١٧٣ 

 ناك اذا ، جورخلا تءاسث ما ماقملا تءاش كلذ ىنعم اهقحلي دتو

 ىلع كلذ ف جرخي نأ هبشيو ث حابملاا ىنعمب جيوزتلاب ءطولا كلذ عوقو

 اذه ىنعم ىلع ع رايخلا ىنعم اهل تبثا اذا كلذ اهلحي الا سايقلا ىنعم

 ضعب ىلع جرخي هنأل ى جورخلل رايتخالا ىنعم ىلع هنم تجرخو س لوقلا

 ة جيوزتلا ضرت ملو ، غوبلا دعبل جورخلا: تراتخا اذا ةيبصلا ف كلذ

 وهف ع ىشثل ١ هبسشأ امو > ٥ ابسشذلا ىنعم ىلع نالثمتب اذه ىلع امهنأكو

 . هلثم

 اهل رايخلا ىنعم تويثل لثم هنأ الا ىنعملا ىف ىل نيبي ال اذهو

 بويعلا تاوذ نم تناك نا كلذكو كلذ اهل تبث اذا ةيبصلا ىف كلذ ناك امك

 لاح كلذ ىلع اهئطو ىتح كلذ ملعي مل هنكلو ، ىه حاكنلا اهب دودرملا

 ىنعم نم كلذ اهقلطم نع ةمرحلا حفرب امم كلذ ناك ث حيحبصلا ءطولا

 هنأك كلذ نألا ، كلذ ىف فالتخا ىنعم ىل نييب نآ الب ى لاح ىلع كلذ

 ى باتكلا كلذ ىنعم ىف صوصخملا اهنم ريغلا حاكن طرشل دجوم ىنعملا ق

 ٠ هل كلذ زاوج ىلع كلذ ف ليواقألا قافتا ىنعمل هلصأ

 ناك ولو ، اهدري مل نا اهل قالطلاأ وأ ى هب كسمتلا ءاس امهم هيلعو

 منملاو هيلع عالطالا دعب هب كسمتلا هل زاج امل لصألا ى الطاب كلذ

 كلذك قحلا ىف تبث هنكلو ، قالط ىلا هنم اهجورخ جاجتحا الو ت هب

 ، كلذ توبث نوك نم الا كلذك كلذ نوكي نأ ىنعملاا ف زجي مل اتافتا

( ٧ ج نئازخلا _ ٨ م )



_ ١١٤ 

 3 ةنونجم وآ ةهوتعم نوكت نأ الا ، امزج كلذ ىلع ةيجوزلا ىنعم لوصحو

 . اهئطو كلذ ىلعو ، لصفلا اهتقرافم لاح ىف رخآلا اهجوزت كلذ ىلعو

 فالتخالا ىنعم كلذب اثالث اهل قلطملا كلذل اهتحابا ىنعم ف اهيف جرخي هناف

 داسفو ث هتوبثو جيوزتلا كلذ نالطب ف فالتخالا نم ءاج ام ىنامل

 . اهنم جيوزتلا كلذ ىلع كلذ ىتأ نم ىلعو ، كلذ ىتآ نمل هلحو ءطولا كلذ

 دودحملا تحت جيوزتلاب تناك اذا ىنزلا ىلع ةدودحملا ةينازلا امأو

 ىتح هل لحت ال امك اهتلط هنا مث ، ىعرش هجو ىلع ىنزلا ىلع آضيأ
 ادودحم حكنت ىتح ث لاحلا كلذ ىلع هيلع كلذك تناك هريغ اجوز حكنت

 نا ةالصلا لهآ نم نوكي اهانزب ملعو ، اهب ىنز نم ريغو هريغ ىنزلا ىلع

 آدودحم حكنت ىتحف ث باتكلا لهآ نم تناك ناو ث ةلبقلا لهآ نم ىه تناك

 ريغ وآ ناك ادودحم بانكلا لهآ نم اكرش وآ ةالصلا؛ لهآ نم كلذ ىلع

 قلطمو ث نينمؤملا ىلع مرحم باتكلا ىف كلذ امنأ هنأل ، كلذ ىلع دودحم

 . باتكلا لهآ نم نيرفاكلل

 مهدحأ وا ث اناك اهب ىنازلا حاكن اهلحي ال ةينازلاف لاح لك ىلعو

 لبق امهنم ابصلا لاح ىف كلذ نوكي نآ الا باتكلا نم وآ ةالصلا لهآ نم

 اهتدع تضقناو ى كلذ اهقلط نآ دعب احكانت ةيجوزلا ىنعمب دعبو ث غولبلا

 فالتخالا ىنعم كاذك ث اهقلط نمل كلذب اهلالحا ىنعم ف جرخي هناف ث هنم

 رجحلاو ةحابالاو داسفلا نم امهنيب ءطولاو جيوزتلا كلذ ف لبق ام ىنعمل

. آعيمج



١١٥ 

 ىنعم ىلع كلذ ايتأ اناك نا كلذ ىفو امهيف لوتلا نوكي كلذكو
 مارحلاو لالحلا ىنعم ف احلصأو ابات اذا امهكرش لاح ىف هل لالحتسالا

 اهل هنم جيوزتلا ىنعمب اهحكن اذا كلذك اهقلط نمل اثالث ةقلطملا هذه ى

 ماكحألا ىنعم ىف كلذ ىلع دحلا اهتتحلبي مل ام مالسالا ىف امهلوخد دعب

 ٠ ءاوس ىلع فالتخالا ىنعم ق امهنوك نم كاذو اذ ف لوتلا قافتا ىناحمل

 !ذه نم رهاظلا مكحلا ىنعم ف ةلاسا تناكو ، كلذك نكت مل ناو

 ء ىلولاب جيوزتلاب هب اهل زوجت نم ىلع اهيلع رخأآلاا جيوزتلا متقوآو ث هلك

 ف جيوزتلا هب تبثي ظفلب اهنم اضرلا ىلع هماتم كلذ ق موقي نم وآ

 جيوزتلا موقي ال نم داهسثاب وآ ، داهسثا ريغ ىلع ىرجأ هنأ الا & مكحلا

 كرشلاا لهأو ث لجرلا نم فلقلاو لقعلا ىلئازلاو۔ نايبصلاك هداهساب

 نم عامتجا ىلع كلذ ناك ولأ ء فنصي دارفنالا ىلع كلذ ناك ع ءاسنلاو

 مكح ىلع ىرجأو ث عرشلاب رظون امهنم نوكي هناف ث اهلك فانصالا

 ٠ الطاب قحلا

 نم دحاولاب الو ى مهتداهسثب دقعلا بثي مل ةدع افلوأ اوناك ولو

 كلذ ىلع ءاستلا يوس اميف فانصألا كلت مم ناك وآ س هدحو رارتنالا لهآ

 مالسالاب ناتارما وآ ، هلثم رخآ هعم نوكي ىتح آدهسثم جيوزتلا

 باطخلا نب رمعك ناك وآ س قيدصلا ركب ىبآك دحاولاا كلذ ناك ولو ناترقم

الوآ زئاج لاحلا كلذ ىلع جيوزتلا كلذ نوكي نآ زاج ام امهنع هللا ىضر



١١٦ 

 ىلع اهل ميرحتلا ةلع نم اهب لزن امل مفارب كلذ ىلع اهل هنم ءطولا

 فالخ الب ث كلذ ىلع مكحلا ىف جوزب اهل كلذ سيل هنأل ، اثالث اهقلطم

 ف فالتخالا كلذ ىنعم ف جرخي لب ، كلذ ىنعم ىلع ث كلذ ىف هملعن

 جيوزتلا داقعنا ف فلتخت نم داهسثا ىلع اهب جيوزتلاا ناك امهم اهلح

 بغ ىلع دحاولا دعب ةلبقلا لهآ نم دحاولا وأ ، ىمعلاو ديبعلاك هتداهشب

 ٠ كلذ هابشأو امهنم عامتجا

 ط .

 ءاهاأطي مل هنآ وأ ، اهجرف ءىطوو ث اهيلع لخدو ك اهعم الخ كلذ ىلعو

 ءىش اهيلا هنم ناك الو س مكحلا ىنعم ىف هبلع اهدسفي ام اهنم تأي ملو

 . نيكرشملا نم ملسأ وآ ى نايبصلا نم غلب وأ ، ديبعلا نم ررح ىتح اهمرحي

 دهشنسا نم ناتآرماو لجر وآ ، ادعاصف نينثالا نم فلقلا نم نتتخا نأ

 ءطولاوء اهيلع زاوجلاو ى اهب هنم لوخدلا عقو كلذ ىلعو ث جيوزتلا كلذ ىلع

 لبق جيوزتلا كلذل ديدحت ريغ ىلع كلذب هل مهنم ةداهشلا ءادأ دعب اهل

 لوخدلا ٠

 ىلوأ وه نم دوجول ىلولا ةهج نم كلذ ىف فالتخالا عونو ناك وآ

 لوقلاةهج ف فالتخا نم ءاج ام ىناعم دايق ىلع اهل هنم جيوزتلاب ءايلوألا نم

 هناف ، اهنم اضرلا هجو ىلع جيوزتلا ناكو ع اهرمأل ةكلام تناك امهم كلذ ف

 هنأ لوقلا رثكأ نوكيو ع كلذ ىلع فالتخالا كلذ ىنعم ق اهيف جرخب
ىلع نكي ملو ث هلانت ةجحلاو ك ابح بلا ناك اذان جيوزتلا كلذ زوجي ال



١١٧ 

 ةماقا دعم اه فكب اهجيوزت نع عانتما الو | قر لمق ق الو ئ كرش ةلاح

 ٠ كلذ ف هيلع ةجحلا

 اذا .& لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغف جرخي كلذ ناك ناو هنأ الا

 اذه ىنعم ىف فالتخالااو { ىل نيبي اميف اهنم اضرلا هجو ىلع كلذ ناك

 اهلحي ملو ى كلذ قحلا ىف زجي مل اهل هاركالا ىنعم ىلع كلذ ناك ناو

 ىف الو ، تباث ريغ اهل هاركالا ىلع غلابلا جيوزت نأل ك اثالث اهننلط نمل كلذ

 ةرحلا سيلو ث لوقعلا دهاسثو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ليلدب زئاج قحلا

 ىتأ نم ىلع اهداسفل بجوم ث كلذ ىلع اهل ءطولاو ةمألاك اذه ىف غلابلا

 ٠افالتخا كلذ ىق ملعن الو ، اثالث اهقللل نمل اهل لحم ريغو ص اهنم كلذ ىلع كاذ

 3 نيكرشملا نم دحأ اهيلع ةدقعلا ىلوت نا جرخي كلذك اهيف لوقلاو

 نوكيو ث ىلولا هبسثي ىنعملا ف هنأل ، اهجيوزت ف رمألا هل نم رمأي ناك ولو

 دحأل رمألا ق اهيلو نوكي هنآ لوقلا ضعب قو ء اهل ايلو كلذ ىلع هنأ

 كلذ ىلي ال هنآ اعيمج نيلوقلا ىنعم رهاظ ىلعو ، اهجيوزت ف نيملسلا نم

 ناك ول نأ هجيوزت لصألا ف ىلي نمف ث كلذ ىلي نآ هل نكي مل اذاو هسفنب

 ح هريغ ىف ث هريغ نم رمألا هجو ىلع كلذ ىلي نآ هل زوجي فيكف ، املسم

ةمرحلا لصأ لاوزو ث اعرشثو القع دعبأ سايقلا ىقل هنا لاح ىلع هتيلو



١١٨ 

 لاحملا هبي هنأك ى جيوزتلا كلد ىلع اهل رخآلا ءطوب اثالث اهتلطم ىلع اهنم

 ٠ داسفلا اذه ىلع

 اذ؛ لوقلا اذه ىنعم ىلع ىرأ ىنأكو ، اعرفو الصأ قحلا ف هلك كلذ

 ىلا كس ىلع كلذ ى هلوق انب نكي مل نا كلذ ىف حولت ىنعم ةراسثا تبث

 ناك ول هنأل ى كلذ ىف رمألا ىنعم تبث اذا ، اهل ايلو اهجيوزت ف نوكي هنأ

 !ذه ىنعم ىف نيكرشملا نم بناجألاو نوكي هنأل ڵ هرمآ زاج امل ىلو ريغ

 ٠ ج ا !اوس

 اهل وهو رمألا حصو تبث اذا هل هنوكو ىنعم رمألا كلذل ىرأ ال الك

 هرمأو ، اهل هسفنب هجيوزت زئاج اهل ىلو هنآ تبث اذاو س كلذ ف ىلو

 نكي مل هسفنب كلذ ىلي نأ هل نكي مل اذاو ، اهجيوزت ف هتلاكوو اهجيوزتب

 هل نكي مل ، رمألا ةدئاف تطقسو كلذ ف لكوي نأ الو ، كلذب رمأي نأ هل

 ه حال اذا كلذ لاق امن! هنا لوقت نيمختلا ليبس ىلع هنكل ىنعم لوقلا كلذل

 هن بحأ هنآ وآ هيف كسثف ، كلذ وحنب كلذ ق الوق دجو هنآ وآ ، كلذ ىنعم

 باوصلا نع جرخي الئل كلذ ف طايتحالا ليبس ىلع ملسمل كلذ ىف رمألا

 ء ىلوب اهل سيل ناك ناو اهجيوزت رمأ دتف ناك نا كلذ ىلع نوكتف ث امزج

 ىلوب سيل ناك نا اهب ىلوآ نيملسملا نألا ٠ اهجيوزت ىلب نم اهجوز دقف

. امهجيوزت ف اهل



 س ١١١

 ىناعم نم هدعب الا اهجيوزت ى اهيلو نوكي هنأب اذه ىلع لوقلاو

 جيوزتىمب نم اهجيوزت رمأي نأ كلذ ف نسحتسأ ىنكلو ى قحلا ف باوصلا و

 قاستنملا فالخلا ةهبسث نم اجورخو ، ءارآلا نيب اعمج ءاسنلا نم هل ىلو ال نم

 يلي نمو ةآرملا تناك ناو ث اكرشم اهيلو ناك اذا ث ةملسملا ف هتوبث كلذ ىف

 زوجي نم ىلع اهيلع جيوزتلا ةدقع ىلوتو « باتكلا لهآ نم امهيلك اهجيوزت

 هنيد لهأ نم هماقم كلذ ق موقي نمو هسفنب اهجيوزت نيملسملا نيد ف هل

 . ةالصلا لهأ نم وأ ، ناك باتكلا لهأ نم قحلا ف جيورتلا هب تبثي ظفلب
 لاح ىلع اذه ىنعم نم هداسف ىل نيبي ال ذا قحلا ىف تباث هنأ الا ملعأ الف

 . ىرآ اميف اهجيوزت نم حيحصلا دجولا وه كلذ

 نم داهسثا ىلع ناك اذا ، كلت اهتمرحل ليزم اهجوز نم اهل ءطوللا:و
 وأ ، ةالصلا لهأ نم جوزلا ناك اذا ةلبقلا لهأ نم هداهسثا قحلا ف زوجي

 بأل! ناك ناو ، باتكلا لهآ نم جوزلا ناك اذا ى ةالصلا وآ باتكلا لهآ نم

 ىلوأ باتكلا لهأ ىكرشم نم اه ؤايلوأو ث ليق اميف هتنبال ايلو نكي مل املسم

 . اهكرش لاح ىف اهجيوزت فق هنم

 ىلب هنآ وآ س ةملسملا هتنبا جيوزت ى رمألا ىلب هنآ ئباتكلا ىف تبث اذاو

 نوكي لب ى كلذك نوكي نأ سايقلا ىنعم ىلع ملسملا ىف دعبي مل ث اهجيوزت

ةنبالا ق كلذ تمض ١ ذاو 6 ىلعب الو ولعي مالسإلا نل ۔ ىلوآ كلذ ق كلذ



 س ١٢٠

 بجوملا ليلدلا مدعل لاح ىلع هلثم هجيوزت ءاسنلا نم ىلي نم رئاس ف تبث

 ٠ كلذ ف قرفلا سنعا

 حيحصلا هجولا ىلع اهجيوزت ف رمألا ناك اذاف ى ںاح لك ىلعو

 نيدوهسملااو جوزتملاو جوزملا روف نم اهل ةدسفملا هوجولا عيمج نم ملاسلا

 ىنعم ىلع رجحلا و ةحابالا نم هعتملا ليبس ناك دق هنكلو ، جيوزتلا كلذ ىلع

 ٠ ىآرلاب كلذ ىف فالتخالا

 قال شلا ىنعم اهجوز نم اهتحلو ةميتي ةيبص كلت ةقلطملا نكت ناو

 تبث اذا اهل اهتلطم ةعجارم ىنعم ف نوكي مكحلا ىف اهمكح كلذكف ، اثالث

 ناف س هريغ اجوز حكنت ىتح ت هل لحت ال اهنآ اهل ءطولاو اهجيوزت زاوج

 اضيأ غولبلا لبق اهب جيوزتلا هجو ىلع اهل هنم ءطولا دعب ريغلا كلذ اهقلط

 ىلع قافتالا ىنعمب زوجت اهنأ اهل اهقلطم نم ةعجرلا زاوج ىنعم ىل نيي من

 ىف جرخي نأ هبشي لب ي اهجيوزت ةحلصملا هجو ىلع زاجأ نم لوق دايق

 كلذ نم اهتدع ءاضقنا دعب اهعجار ناف س فالتخالا كلذ ىلع كلذ ىنعم

 ىنعمب كلذ داسغفب لقأ مل اهئطو ناف ى اهئطوب رمؤي مل ءىطاولا رخآلا

 كلذ ىف ءاج ام ىناعمل عامجالا ىنعمب امارح اهنم كلذ ىتأ هنأ الو ، قافتالا

 تمتأ اذا فالخ الب كلذ اهلاح ف جيوزتلا اهيلع تبث اذا اهقحلي هنأ نم

. غولبل ا دعي كلذ



_ ١٢١ 

 الو ، اهغولب دعب جيوزتلا متت مل اذا كلذ ف فالتخالا ىنعم جورخو

 . زئاج لالح هنأ كلذ ىلع اهئطو ف ليق ام ضعب ىنعم ىلع كلذ ف لبش

 ىنعم دايق ىلع جرخي هنأك لب ى هيلع لوقلا نم عمتجملاب سيل كلذ ناك ولو

 ىلع اهتحلي لاحلا كلذ ف حاكنلا تبث اذا قالطلا ناكو ى كلذ تبث اذا كلذ

 تراص اذه ىنعم ىلع اهنأكف ، كلذ ىف لوقلا نم كل تنيب ام هجو ىلع لاح

 زوق ىلع حابملا ىنعم ىلع هلك اذه ىنعم اهقحلف ، ةقلطمو ةاطومو ةحوكنم

 كلذ ىلع ىل نبي مل ىنعملا اذه ىنعم قحلا ف تبث اذا ث اهنم كلذ حابأ نم

 ىنعم نم اهتدع رخآلا نم تضقنا اذا اهتعجارم نم اثالث اهقلط منم ىنعم

 ىلع جرخف ، حصو قحلا ف تبث اذاا ىنعملا اذه ىنعم داي ىلع ع اذه

 . لاح ىلع قحلا ىلع هجورخ ىل نيبي الو ، باوصلا ىناعم

 فالتخالا ىنعم نم جرخت ال كلذ ىلع اهل ةعجارملاف لاح لك ىلعو

 جيوزت ف فالتخالا نم لصألا ىف حصو تبث امل ، لاحلا نم لاح ىلع

 اهل تباث حيحص نا هيف لوقلا ضعب ف كلذ جورخو ث ءاسنلا نم ىماتيلا

 ىنعم ف اهيف لوقلاف لوقلا اذه ىنعم ىلعو ، لاح ىلع اهيلعو ى كلذ
 لوقلاك اهتدع ءاضقنا دعب اهل اهقلطم نم ةحجارملا زاوجو س قالطنا

 . ىرأ ام ىلع ااذه ىنعم ق امهنيب كلذ ىف قرف ال ءاوس ةغلابلا ةآرملا ىف

 كلذ جيوزتلا تمتأ ىه ناف ع غؤلبلا دح ىلا فوتوم هنا : هيف ليقو
اذهىنعم ىلعو 0 خسنفنا كلذ متت مل نأاو اهلو ، اهبلع كلذ تبث اهغولب دعب



١٢٢ 

 نع فوقولا وه هدايق ىلع كلذ ىف نوكي مكحلاا نم حيحصلاف لوقلا

 ٠ غلبت ىتح اهتدع رخآلا نم تضقنا ولو اهتعجارم

 اهعجاري نآ لوألا اهقلطمل زاج اعيمج امهب تيضرو ملحلا تغلب اذاف

 لصح اهنأك اهنأل ء اعيمج قالطلاو جيوزتلا كلذ توبث نم ليق ام ىناعم

 ةميتيلا جيوزت ةزاجاب لوقي نم لوق ىلع كلذ ىلع هب ريغلا حاكن اهل

 اهل اثالث قلطملا لوألا جيوزنب تيضر اهنآ وأ ، امهب ضرت مل ناو ، اهئطوو

 اهنأل ، كلذ ىلع امهنيب ةعجارملا ةحابا كلذ ىلع ىل نبي مل ، رخآلا نود

 جوزب سيل كلذ ىلع هنأك س رخآلا كاذ ذا هريغ حكنت مل ىنعملا ف دعب اهنأك

 كلذ ىلع اهئطو اذا هنا : لوقي نم لوق ىنعم دايق ىلع اصوصخ كلذ عم اهل

 نآ اهل الو اهيلا عجري نأ هل ناك امل غولبلا دعب اهل اجوز هب ضرت مل مث

 ٠ لاح ىلع كلذ دعب هيلا عجرت

 اهتعجارم نع فوقولاب رمؤي اذه ىنعملف هيلع تمرح دق كلذب اهنأل

 ىلع كاذ ذا هعم نوكتف ، اهغولب دعب رخآلا عم اهنم كلذ نوكي نآ ةفاخم

 ربغ ىلع هنوكل اهل رخآلا ءطو داسفل ةمرحلا لص ىلع اهئانبل دساف هجو

 يق ام ىنعملو ك لوقلا اذه ىنعم دايغ ىلع 2 امهنيب ةيجوزلا ىنعم توبث
 امهنيب ةيجوز كلانه تناك ولف ، هنم كلذ ىلع قالطلا كلذ اهقحلي ال هنا

. لاح ىلع اهل هتالط اهقحلل ةتباث ىنعملا ف



 ۔۔ ١٧٢٣

 ءطولا كلذ ناك امنا هنأ ملع كلذك اذه ىنعم ىلع كلذ ناك امل هنكلو

 ء ادساف كلذ ناك ، كلذك كلذ جرخ اذاو ، جيوزت توبث ريغ ىلع اهل هنم

 نم جراخ ريغو اثالث كلذ ىلع اهتلط نمل اهل لحم ريغو ادسفم هيلع اهلو

 كلذ توبث ىنعمل كلذ ىلع امهنيب ةعجرلا ةحاباب ليق ول نأ باوصلا
 ىلع اميس الو ص ليق ام ضعب ى اهيلع قالطلا نم كلذ عوقوو س جيوزتلا

 خسفناو ڵ رخآلا نم كلذ خسف تراتخا ناو اهنا : لوقي نم لوق ىنعم

 اهل مرحمب كلذ نكي مل ع اهل هنم ءطولا دعب كلذ ىنعم ىلع هنم تجرخف

 ة ةعجر اهيلا هل تناك نا ، ىرخأ ةرم جيوزتلاب اعجارتي نأ دارأ نا هيلع
 هبشي هنأك ناك ص كلذ ىنعم قحلا ف تبث اذاو ى لوألاك اثالث اهقلط نكي ملو

 ىلع كلذ نيح ىف ناك دق كلذ ءطولا نوكي كلذك كلذ نوكي نآ ىنعملا' ى

 ٠ كلذ زيجي نم دنع نطابلا ف دساف ىنعم ىلع ال حيحص هجو

 'ذا ى هعوقو لبق نايعلل رهاظ لبقتسملا ىف همكح فورعم نطابلا نأل

 ءةعواطملا ىلع اهاطو هل حيبأ دقف كلذ عمو ك همكح دورول اجوز هب ضرت مل

 ىنعم دوجولف ، اهسفن ف ررض كلذب اهقحلي الو ، لاجرلا لمتحت تناك اذا

 نأ امهلو كلذ اهتلطمل زوجي نآ تبث اذا قحلا ىف دعيي مل ىنعملا اذه

 قلطملا رخآلا: كلذل كلذ متت مل ولو ث اهتدع ءاضقنا دعب جيوزتلاب اعجارتي

 ةمجارملا تناك اذا ، اهسفن ىلع هتتبثأ امهم كلذ تبثيو ، اهغولب دعب اهل

مل ولو ث اهل هب ريغلا حاكن لوصح ىنعمل اهمتي لاح ف اهل هنم جيوزتلاب



 س ١٢٤4

 ّ خسنلا لبق كلذ نيح ى ، اهيلع هل كلذ تويثل غولبلاادعب هب ضرت

 ٠ كلذ لوقي نم لوق ىلع هل كلذ نبح ىق هل اهئطو ةحابا'و

 توبث ىنعمل الا اهنم هل احابم ءطولا نوكي نأ لاح لك ىلع لاحملا نمو
 ىنأب نأ هيلع روجحم هنأ كلذ ىف فالخ ال ذا س كلذ نيح ف اهيلع هل ةيجوزلا

 لحي ال هنأل ، كلذ اهلاح ف ةجوز قحلا ىف هل اهتوبث جم الا ، اهنم كلذ

 . نيمي كلم وآ ث جيوزتلاب الا لجرل ةآرما جرف

 اجوز حكنت ىتح اهيلا عجري نأ هل سيل اتالط اهقلط نمل اهلحي ال ةمألاو

 ىق ىل نيبي فالخ الب نيميلا كلم ىنعمب اهنم ءطولا كلذ ىتأ نم ءطو هريغ

 ص كلذ ةحابا امناو ى ىنعملا ف جوزب ةيمستلا ىنعم ف اهل سيل هنأل ، كلذ

 ىلع اهل تبثملا جيوزتلا ىنعمب ال ص نيميلا كلمب ىرستلا ىنعم ىلع هنوكو

 ٠ ةيجوزلا ىنعم

 كلذ نوك نم ةميتيلا ىف كلذ ىنعم جورخبف ى اذه الا اذه ق ىل نيبي و

 ةزاجاب ىنعملا جرخ امهنيب ةيجوزلا توبث ىلع اهل رخآلا اهجوز نم ءطولا

 اهلاح ف جيوزتلا: ىلع رخآلا نم ءطولا كلذ ناك امل اهتحابااو ةعجارملا كلت

 داسف الو ةمرحل عقومب سيل حيحص هنا لوقي نم لوق ىلع احيحص كلذ

 كلذ دعب الو س كلذ اهلاح فق اهنم كلذ ىلع كلذ ىتآلا رخآلا كلذ ىلع

كلذ اهلاح ىف اهنم كلذ ناك ولو ى خاسفنالا دعب ديدج جيوزتب كلذ دارأ نآ



_ ١٢٥ 

 ىلع كلذ ناك ولو 4 خاسيفنالا دعي ديدج جيوزتب كلذ دارأ نا كلذ دعي الو

 ٠ كلذ ىلع ااذه امهل زاج امل امارح لصألا ىف اذه

 جورخلاو > كلذ خسفل رايتخالا نوكل كلذك كلذ ناك امنا هنكلو

 ناو ث هيلع اهتمرح ىنعمب بجومب سيل ص كلذ ىنعم ىلع غولبلا دعب هنم
 اذه ىتأ دقو ، اثالث اهقلط نمل اهلحي ال ملف ، كلذك قحلا ف همكح كلذ ناك

 ىلع عرشلا ىف تباث حيحص جيوزتب حابملا هجو ىلع كلذو ع اهنم رجألا

 ىف ىمسملا ريغلا حاكن هب اهل حصي ال ملو ، كلذ هنيح ف لوقلا ضعب

 ٠ فاتكلا

 ىنعم ىلع كلذ اهل حصيل هنا الك ، لالحلا هجو ىلع هلك كلذ ناك دقو

 ىلا ةمرحلا ديق نم كلذ ىلع اهقلطمل اهل قلطمو ، تبث اذا ىنعملا اذه

 هنم جورخلل رايتخالا ىنعم ىلع رخآلا نم اهجورخ ناك ولو ث ةحابالا

 هعم حصو ء اهتدع رخآلا نم تضقنا اذا: اهغولب دعب اهب هجيوزتل رييغتلا و

 ٠ هجوب هل اهؤطو

 خسفلا عم فالتخالا ليبس ىلع قحلا ىنعم ف ىنعملا اذه جرخ اذااو

 قالطلا عمفيكغع كلذ ىناعم دايق ىلع قالطلا ىنعم ريغىلع اهجورخوكلذل اهنم

 % رخالل رخآلا جيوزتلا كلذ متي مل ولو الاح كلذ نم برقأل هنآ كلذ ىف

لاح ىلع اهل هتالط كلذ ىلع كلذ عم اهقحلي هنا لوقي نم لوق ىلع اميس الو



 س ١٢٦

 ا_هقحلي هنا لوقي رمألا كلذ اهقحلي نأ كلذ تبث اذا ىل نيبي الو

 كلذ ىف ملعآ الو س كلذ نيح ق اهيلع جيوزتلا كلذ توبث هجو نم الإ كلذ

 كلذ اهتلطمل زجي مل لوألا نود رخآلا جيوزتلا تمتأ ناو ث افالتخا

 نأ ملع هنأل ، رخآلا نم اهتدع تضقنا ولو ، كلذ ىللع اهيلا عجري نآ

 نم لوق ىلع اميس الو س ةيجوزلا ىنعم توبثا ريغ ىلع ناك اهايا هاطو

 ىلع لاح ىلع اهتحلي كلذب ىنعملا ذا ، اهقلطي مل ولو كلذب هيلع اهمرحي
 كلذ هقحلي نأ ىلع هعفني الو ، ىل نيبي اميف تبث اذا ىنعملا اذه ىنعم
 ٠ هنع قالطلاب برملا

 امهنم ضارت نع كلذ دارآ نا كلذ زاوج باوصلا نم جراخب سيلو

 ةحابا توبث ىنعمل كلذ ، ءطولاب هيلع مرحت ال كلذب نوكت نأو ع كلذ دعب
 ىلا بهذيو س كلذ ىف هل عسوي نم لوق ىلع اهنم كلذ ىتأي موي هل كلذ

 ملو هتركنأو كلذ تربغ ىتح اهقلطي مل ول هنا كلذ ىف لوقيو هتزاجا

 ريغب هنم تجرخف كلذ خسفناو ، غولبلا دعب هب ضرت ملو ع هزجت

 مل نا كلذك كلذ امهل زاج جيوزتلاب كلذ دعب اعجارتي نآ دارآ مث ، قالط

 اهل قلطملا دارأ مث ، كلذ ىلع امهدحأل كذ متي ملو ك اعيمج امهب ضرت

 كلذ نم هنأك كلذ ناك ، هلثمك كلذ تدارأو اهيلا عجري نأ الوأ ، ثالثلاب

 ٠ اليلق لوألا نم دعبأ

اذا ى لاح ىلع كلذ ىف فالتخالا ىنعم توبث نم ىرعتي ال هنكلو



 س ١٢٧

 .امهيلا هنم ناك الو اهأطي مل ناك ناو ث اهئطو دق اهل عجارملا لوألا ناك

 كلذ ىلع اهقحلو ، لوق ىلع رظن وآ سمل نم قادصلا هيلع اهل تبثي ام

 ء رخآلا جيوزتلا تمتأو ، كلذ ىلع هنم كلذ اهقحلي هجوب اثالث قالطلا

 مكحلا ىنعم ىق اهل هنم ءطو توبث ىلع اهقلط نآ ال رخآلا نم تجرخو

 امقلطم عنم بجوي ىنعم قحلا ف ىل نيب مل اهتدع تضقناو ث رهاظلا

 زيجي نم لوت ىلع اهغولب دعب رخآلا جيوزتلا كلذ تمتأ اذ اهتعجارم نم
 5 لوثلا جيورتلا تمتآ امك ، رخالل كلذ متت مل نا ناو ث هئطوو ةميتيل ! جيوزت

 ٠ كلذ ف ىل

 لوقلاو ، همكحو كلذ ىنعم ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دتو

 ء جيو نملا كلذ تمتآ اذا كلذك اذه ىنعم ف لتق وأ رخآلا اذه تام نا

 { اهتدع هنم تضقناو ث اهل ءطولا هنم مكحلا ىنعم ٢ حص اذا همتت مل وأ

 ، حاكنلا ىنعمب اهل هنم عامجلا دعب رييغتلا هجو ىلع هنم تجرخ اهنأ وأ

 ٠ كلذ متت مل اذا ، فالتخالا ىنعم ىنعملا ف جرخي هيف هلكف

 تمتأ اذا اثالث اهقلط نمل كلذب اهلح ىنعم ف قافتالا ىنعم جورخو

 ، لوقلاا ااذه ىنعم ىلع اهل هنم ءطو رثآ ىلع اهجورخ ناكو ص جيوزتلا كلذ

 . هيف ركفنو ، رصبأف س رظن كلذ ف نمل حضاو اذهب اذه ىنعم ف ىنعملاو

اذه ىلا لصفلا اذه لوآ نم اذه فق درو املك هنأ فرع ىتح ربتعاف



_ ١٢٨ 

 ىف لوقي نم لوق ىناعم دابق ىلع جراخ ىنعملا ىف وه امنا هناف ، عضوملا

 ٠ لاح ىلع كلذ ق تايثالاو فوقولاب اهجيوزت تومت

 اذه ىنعم ىلعو ، لاح ىلع دساف ةميتيلا جيوزت نآ ثلاث لوت فو

 ىنعم ىلع هل لحت الو ث هيلع ءطولا كلذب تمرح دق اهنأ الا: ىل نيبي الف

 نع هجورخ ىل نيبب الو ، لاح ىلع ادبأ اذه ىنعم قحلا ىف تبث اذا اذه

 . امزج ةداينت ىلع كلذب اثالث اهتلطمل اهيف لحلا ىنعم جورخ الو ، باوصلا

 اهجوزتي نآ اهنم غوابلا دعب هل زوجي هنأ اذه ىلع ىنعملا ف هبشيو

 سم الو س جيوزتلا كلذ ىلع اهئطو نكي مل اذ! هريغ اجوز حكنت مل ولو

 نأل سملاو رظنلاب هيلع كلذ قف اهدسفي نم لوق ىلع هيلا رظن الو اهجرف

 5 كلذ ىلع ةجوزب هل تسيل ذا ء اهقحلي ال اذه ىنعم ىلع اهل هتالط نم كلذ

 رظنلاو سيملاب لوت ىلعو ، ءطولاب هيلع دسفت كلذلو جوزب نذا وه اهل الو

 ىنعم ليلد دايق ىلع امزج تباث الو دقعنم ريغ لصألا ف لطاب حاكن هنأل
 ٠ لوقلا اذه

 & اهغولب ىلا فوقولاب اهجيوزن توبث ف لوقي نم لوق ىلع امآو

 نم كلذ اهتحلو كلذ اهيلع تبث جيوزتلا كلذ تمتأ اهنأ ىنعملا ف جرخيف

 انركذ ام ليبس ىلع هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ ىلع هل لحت ملو ، هقالط

. اهب لخدي مل ولو كلذ ف



_ ١٧٢٩ 

 "هناو ع قالط نم كلذ اهقحلي مل جيوزتلا كلذ مامتا نم تبأ ناو

 ةأرما ىلع قالطلا عقوأ كلذ ىلع هنأكف ع ةجوزب قالطلا موي هل تسييل

 زوجي نأ حصو تبث اذا ىنعملا ف هبشيف اذه ىنعم ىلعو ، اهنم كلذ كلمي ال

 . هاوس حكنت مل كلذ رثآ ىلع تناك ولو ؤ كلذ دعب اهجيوزت هل

 ىف هنأل هقالط اهقحلي كلذ ىلع كلذ عم اهنأ لوقلا ضعب ىف جرخيو

 ام هجوب هقالط نم كلذ اهتحل اذاف اذه ىنعم ىلعو س هل ةجوز كلذ اهلاح

 حصي ىتح اهنم كلذ هل عساو ريغف ، لوخدلا لبق ثالثلا قالط هب اهتحلب

 ٠ كلذ ىنعم نم هيلع اهتمرحل ليزملا اهل ريغلا حاكن هعم اهل

 نيبي الف س لاح ىلع امزج تباث هنا اهجيوزن ف لوقي نم لوت ىلعو

 كلذ ف لوقلا اذه ىنعم ىلع ملعأ الو ، لاح ىلع هقالط اهقحلي اهنأ الا ىن

 ٠ افالتخ ١

 لبق هب كلذ اهقحلي ام هجوب قالطلا نم ثالثلا ىنعم اهتحل اذاو

 باتكلاب هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الو ، هيلع كلذب تمرح ، لوخدلا
 هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو ع هللا دودح كلتو ، عامجالاو ةنسلاو

 مكحلا ف ةيبص تناك اذا اذه ىنعم ف ىنعملاب لوقلا جرخي ىنعملا اذه ىلع

 ى هنذال موتي نم وآ اهابآ اهل جوزل ! ناك لب ث ةميتي نكت مل اذاو ى ةميتي

( ٧ ج نئازخلا _ ٩ م )



_ ١٣٠ 

 كلذ نأل ، ةميتيلا ف مكحلا اذه لثم ف اهيف مكحلا سيلف ع هماقم كلذ

 اهيف لبقو ، غلابلاك اذه ىنعم ف ىهف ك اهل اهيبأ جيوزت نم اهيلع تباث
 ٠ كلذ ىف ةميتيلا لثم اهنا

 لوقو ، حجرألاو حصألا وه اذهو ي ءادوس ىنعملا اذه ىف امهيف لوقلا و

 ىلاو س بوصآو رثكآ اهغولب ىلا كلذ ىف فوقولاب ةميتيلا ف لوقي نم

 تبث ةميتيلا ةيبصلا ف كلذ تبث اذاو ، كلذ ف ىل نيبي اميف برقأ قحأ
 امناو ، اهاضر كلمب ال ةهابآ نأل ةميتيب تسيل تناك ناو ث اهلو اهيف هلثم

 .٠ عنتمي وآ بغي مل ام اهاضرب اهجيوزت كلمي

 لوقلا بجعلا نمو ، اضر هنم نوكي ال ذا س هاضر فرعي ال ىبصلااو

 ةميتي تناك ازذا ةيبصلا ىف كلذب قرفلا بجو هجو ىأ نم امهيف قرفلاب

 لعجيف كلذ ىف قرف الو ، كلذ ى اهيبأ لثم اهيبأ دعب اهيلوو ث ةمبتي ريغ وأ
 . اهيبأ توم عم كلذ ى اهيبأ ريغ ىلولا ناك اذا اهغولب دعب رايخلا اهل

 كلذب قرفلا بجو هجو ىأ نمف اهل اهيبأ جيوزت عم كلذ اهل لعجي الو
 ، بألا ماقم اهجيوزت ىنعم ق مئاق رخآلاو س كلذ ناك ةجحو ليلد ىأبو

 قرفلا بجوي ىنعم كلذ ف ملعأ الو الك ع فالخ الب اهاضر كلمت تناك ول نأ

 ةشئاعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جيوزت نم كلذ ق هب جتحا امو ، كلذ نيب

قرفلا ىنعمل ةبجوم ةجحب كلذ سيلف ع امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبآ نم



 س ١٣١

 جورخلا تراتخاف كلذ تهرك ةشئاع نآ ىعدا ادحأ نأ ملعن ال انألا ى كلذ ىف

 ولو ى اهيلع كلذ تبثف ث اهغولب دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
 زاج امل هدحو كلذب صوصخم .هنأ هرثأ ىلع حصي ملو س كلذك كلذ ناك

 اميف كلذ نكي مل هنكلو س تباث هنآ الا هيف لوقلا الو ، كلذ ف فالتخالا

 ۔ ىل نيبب اذميف هلوقل ىنعم ال : هلوقب كلذ ىف قرفلا ىنعمل بجوملاف ث ملعن
 ٠ ليوانكلا نم ذاسشثلاا هبشي ناك لب

 ىلع نيرخأتملا دنع هب لمعلا ىف هيلع قافتالا هينثي هنأك كلذ ناك ناو

 روصقو رصب فعض نم هنآ الا ص ىل نيبي ال كلذ ناف مهنم انيلا رهاظت ام

 لوقت ىلع حيرصلا ناهربلاب ، حيجنلا ىأرلاو ، حيحصلا ةفرعم نع رظن
 ىلع ةجحلا مهلأست ول ذا ، ديلقتلا هبسثي مهنم كلذ داكي هنأك لب ء حيصفلا

 عاتبا الا هل ناهرب ال ذاا ، ناهربب كلذ ىلع اوتآ امل كلذب مهل ةبلاطملا ليبس

 ٠ اديلقت نظلا

 هجيوزت ىلي نم وآ اهيبأ نم اجيوزت ناك ام فيك ةيبصلا جيوزتو

 اتباث نوكي نأ اما س هجوأ ةثالث دحأ نع لصألا ف جرخي ال هلكف ك هتوم دعب

 افوتوم نوكي نأ اماو ص امزج ا'دساف نوكي نآ اماو ، لاح ىلع اهيلعو كلذ اهل

 ىلع رثألا ءاج دق هلك كلذبو ، اهل عبار ال ةثالث هوجو كلتف ، اهغولب ىلا

 ىلا ليمي هنأك ، رظنلا كلذ ف تبث امل رظنلاو ، رظنلا ف فالتخالا ليبس

. اهغولب ىلا فوتنوم هنأب كلذ ىف لوقب نم لوق



_ ١٣٢ _ 

 هنأل ڵ اناسحتسا خسففنا هتركنأ ناو ء مت جيوزتلا كلذ تمتأ ناف

 لزوسر هعقوآ امل امزج ادساف كلذ ناك ول هنأل س ىنزو كلت نم حجرأ هنأك

 عمجأ دقو ك اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةسثئاع نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 صخ هنآ حصي ملو ث غلبت مل ةريغص ةيبص ىهو اهجوزت هنآ ىلع ميمجلا

 ٠ ملعن اميف هل حصف ث دحأ كلذ ىعدا الو ، هتمأ رئاس نود هدحو كلذب

 نكل ث تايبصلا نم اهاوس اميف هاوس نمل كلذ زاوج ىلع ليلد كلذ فو
 ىنعم ف اضرب سيل هاضر نأل س اضر هيلع الو اضر هنم حصي ال ىبصلا

 © اهغولب ىلا فوقوم هنأ ىنعملا ف اجيوزت اذه ىنعم حصو تبثف ص مكحلا

 ن هيف فلتخمب نيدن ال انأل ، هب نيدتلا ىنعم ىلع ال س حصألاو ىوقألا

 ىوقألاو حصألا هنأل ث هيلا ليمنو اذه عبتن داهتجالا ىنعم ىلع انكلو

 ليبس ريغ ىلع ىجحأ ىهوآ وه ال كرتلاو س ىوقأو ىلوآ وه امل عابتالااو

 لمعو ىأر نمل الو ، هوجولا كلت نم هفالخب وه ام ىأر وآ لمع نمل ةئطختاا

 نم ةميتيلا ريغو ةميتيلا ةيبصلا ف قرفلا ىنعمل بجوملا لوقلا كلذب
 . نايبصلا

 دقو ى عستي اججاحت نيهاربلا حاضيا ليبس ىلع اذه ىنعم ىف مالكلاو

 هبف انك ام ىلا مجرنلو س احفص كلذ نع برضنلف بولطملا دح نع انجرخ

: لوقنف



١٧٣٣ 

 اذه ىلا ةلأسملا هذه لوأ نم لوقلا نم اذه ىف هب كانيتآ ىذلا نا

 ح غلابلاو ىبصلا عم ةغلابلا ةقلطملا مكح ىنعم ف جرخي امنا هناف ، عضوملا

 ىكلاؤس نم ىنعملا هاضتقا ىذلا ىنعملا اذهىنعمف ىلابلا عم ةيبصلا فو

 كلت تناك 'اذا امأف ىبص كلذ دعب اهجوزت اذاو ، ةيبصلا نود ىبصلا

 ىبص اثالث قالطلا غلابلا نم اهقحل نأ دعب اهجوزت امنا ص ةقلحملا ةيبصاا

 ىنعم ىلعو ث لوقلا ضعب ىف دساف هنأ كلذ ف لوقلاف ، ملحلا غلبي مل

 ىنعم تبثي امم ناك كلذ امهلاح ف جيوزتلا كلذ ىلع اهئطو اذاف ، اذه

 هبشي ىنعملا ىف هنل ، غولبلا دعب ضعب ىلع امهضعب داسف ف فالتخالا

 ٠ ىنزلا ىناعم

 اهلح ىف هبسثيف حاكنلا كلذل ديدجت ىلع امهنم غولبلا دعب اهئطو ناف

 لحيف فالتخالا ىنعم جورخل فالتخالا ىنعم ىلع هيف جرخي نأ كلذ اهقلط

 ص كلذ ىنعم ىلع لصألا ىف ريخألا كلذ ىلعو ، اهيلع هرجحو جيوزتلا كلذ

 امهنيب داسفلا مقو امهغولب دعب حاكن ديدجت ريغ ىلع اهنم كلذ ىتآ ناو

 ىلع كلذب اثالث اهتلطمل الو ، كلذ ىلع ضعب امهضعبل الحي ملو س كلذ ىلع

 اهغولب لبق هغولب دعب اهنم ءطولا كلذ ىتآو ع هلبق وه غلب نا كلذك لاح

 ٠ لاحلا اذه ىلع نوكي

 وه و اهغولب دعي اهئطو كلذ ىلعو 6 ىه هليق ةغلايلا تناك اذا امآو

كلذ ناك وآ 5 كلذ ىف لهاجتلا وآ لهجلا ىنعم ىلع كلذ ىف هل ةعواطم ىبد



 س ١٣٤

 فالتخالا ىنعم لوخد ف ء اوس هلكف ., ريجلا و ةبلغل ١ ىنعم ىلع ل هنم

 اهنأك اهنم كلذ ىف لهجلا ىلع ةعواطملاو ، كلذب ضعب ىلع امهضعب داسف ق

 كلذ ١ ٢ داسف برقأو الاح حبقأف لهاجتلا ىلعو 6 ريجلا نم اداسف دشأ

 ٠ فالتخالا ىنعم نم جراخ ريغ هلكو ، لهجلا نم

 ىلعو ث ديدج جيوزتب هنم غولبلا دعب كلذ ىلع اهحاكن زاجتسا ناف

 كلذ اهتلطمل اهلح ف فالتخالا ىنعم هيف جرخي امم كلذ ناك اهئطو كلذ

 ىنعم ف كلذ ىلع رخآلا جيوزتلا كلذ ىف فالتخالا ىنعم توبثل ، كلذب

 امهيلعو امهل كلذ تباث هنا ليتو س لوقلا اذه ىنعم دابق ىلع هرجحو هتحابا

 ٠ااميمج

 ىف مكحلا ناك هنم غولبلا دعب اهئطو اذاف ، لوقلا اذه ىنعم ىلعو

 ةقلطملا تناك ولو ك نيغلابلا ف مكحلا ىنعم هبشي كلذ اهتلطمل كلذب اهلح ىنعم

 دعب وأ هنم غولبلا لبق ىناعملا نم ىنعمب هنم تجرخ ناو ح ةغلاب ريغ كلت

 ىنعملا جورخ نوكي نأ هبشأ ع امزج هغولب دعب اهل هنم ءطو ريغ ىلع غولبلا

 ىنعم ىف ىبصلا عم ةغلابملا ف ىنعملا نم جرخي ام ىنعمك & ىنعملا كلذ ىف
 هنأ الا ، ملحلا هغولب دعب عامج اهل هنم نكي مل اذا كلذ اهتنلطمل كلذب اهلح

 هنأ وأ ، اهيلع اذباب قلغلا هنآ وآ اهعم الخ هغولب دعب هنأ هيلع اهل حص اذن

هنم دحلا ىنعمل بجوملا ءطولا تعدا مث ، اهابص لاح ف اهنود ارتس ىخرأ



١٣٥ 

 ىنعم ف جرخي كلانه ناك اهابص لاح ى اهغولب دعب وآ اهغولب لبت اهل
 ٠ اهركنأ اذا اهلوق لوقلا نوكي هنأ ىف فالتخالا كلذ

 فالتخالا كلذ ىنعم ف تبث اذاو س اهل هقيدصت ىنعملا ق مدعأ هنآ وأ

 ىنعم ىلع كلذب اثالث اهقلطمل عضوملا اذه ف اهلح ف ىنعملا جرخي كلذكف

 اهغولب دعب اهئطو هنأ كلذ هيلع تعدا اهنآ وآ ، كلذ ىف اهقدص ناو ، كاذ

 لوقلا نوكي هنأ ىف فالخ الف 0 كلذ اهاوعد نم كلذ ق اهقدص لمنحاو

 كلذ ىلع جيوزتلا كلذ تبث اذا اثالث اهقلطمل كلذ اهلحيو ث اهلوق كلذ ف

 هنم حيحصلا هجولا ىلع كلذ ءطولا ناكو ، لوقلا اذه ىنعم ىلع

 مل ث كلت اهاوعد ىف ةبذاك كت ناو ، هنم غولبلا دعب ءادتبالا ىف اهل

 ملحلا هغولب دعب اهل هنم ءطولا نود جيوزتلا سفنب اهل اهقلطم لحي

 ٠ فالخ الب امزج لاح ىلع

 4 ميل كلذ تبث كلذ امتأ ناف ح امهغولب ىلاا فوقوم كلذ نا ليقو

 ٠ حصألا وهو لطم امهدحأ وآ > ه٥هاريغو هاركنأ ناو ئ امهيلعو

 كلذ دعي اهئطو ناف ك هبلع تبث كلذ متأو ىبصلا غلب اذاف ١ ذه ىلعو

 ىلع غلابلا عم ةيبصلا ف مكحلاك كلذ اهقلطمل اهلح ىنعم ف كلذب مكحلا ناد

 ىتأ دتو 4 ارييغت هنركنأ وآ غولبلا دعب كلذ تيضر اذا لوقلا !ذه ىنعم

٠ اتويسم كلذ ىلع مالكلا



_ ١٣٦ 

 ذهل اجور هب تيضرو س كلذ ىبصلا لبق ةيبصلا كلت تغلب ناو

 تحت تناك نا: ةغلابلا ىف لوقلاك كلذ ف لوقلا ناكو ث هنود اهيلع كلذ ترش

 غولبلا دعب اهاضري ىتح اثالث اهتلطمل اهايا هؤطو اهلحي ال هنآ نم ىبص

 ٠ ىضم اميف كل ذ ىضم دقو 6 اه أطبو

 ءطولا كلذ ىلع اهئطوو امهنم غولبلا دعب كلذب اعيمج ايضر ناو

 ىلع فالخ الي اثالث اهقلط نم ىلع اهتمرحل اليزم كلانه كلذ ناك ئ حيحصنا

 ٠ لوقلا اذه ىنعم

 ، ىبص وهو اهقلط هنأ وآ ث اعيمج كلذ امتي ملو اعم ملحلا اغلب ناو

 لبق وأ ، هغولب لبق لتق وأ تام هنأ وأ ، هنم غولبلا دعب كلذ اهل متأو

 ارارم اهئطو ولو ى كلذ اهنتلطمل كلذب كلذ عم لحت مل غولبلا دعب اهأطي نأ

 ٠ هعبصأك ىبصلاا نآ نم كل تركذ ام ىناعمل ىبص وهو

 ناك نم ىلع تباث هنأ كلذ اهجيوزت ف ىنعملا جرخي عبار لوق ىلعو

 ء ةيبصلا وآ ىبصلا نم امهنم اميتي مكحلا ناك نم ىلع فوقومو ميتي ريغ

 نودو هنود هوبأ هل ىلوت اذا ىبصلا ىلع كلذ توبث لوقلا ضعب ف جرخيو

 هل نمو ميتيلا نيب ةيبصلااو ىبصلا فق اورف دتو ث هيبآ دعب هئايلوآ رئاس

 ٠ هملع غلبمو هسدح ردق ىلع لئاق لك لاق امنا هنكلو قرف الو ع بأ

نمل ةلاضلا ىنعم ف هنأل ، حيحصلا وه برطضملا اذه لثم ى رظنلاو



 ۔ ١٣٧

 ة رظنلا لهآ نم رظن كلذ ىف هل نم كلذ ف رظانيلف الاو ، رظن هل ناك

 كلذ تيبثت فيعضت بجوي رصبلاو ملعلا لهأ نم رظن هل ناك نمل رظنلاو
 الو هنم تبثي الو ، هاضر كلمي ال ىبصلا نأل ، ةيبصو ىبص لك ف مزج

 : غولبلا دنع ابصلا ف اضرلا دعب كلذ ضري مل اذا لاح ىلع كلذ هبلع

 ىف لوتي نم لوق ىلا ةفاضالاب فعضلا بناج ىلا ليمي هنأك لوق كلذو
 . ججحل فيتوتلاب كلذ

 هنأك ، لاح ىلع كلذ داسفب لوقي نم لوق نوكب نآ هبشي هنأك لب

 تايئالا ىنعم ف كلذل فقوتلاو 6 ةجحو ليلد حضوأ ئ ةحص ١ ذه نم برقأ

 ٨ ىبص وآ ةيبص لك ىلع ها رجا نم مومعلا هجو ىلعو “ غولبلا دح ىلا ٩

 هنآك ؤ ه ابآ كلذ هل ىلوتم ١ ناك اذا بآ هل ناك نمل كلذ ىف صيصخت ريغ نم

 ٠ لاح ىلع كلذ ىف ليق ام حبصأ

 هيف ىه امع اهجرخي ال اهل ىبصلا ءطوف لاوحألا نم لاح لك ىلعو

 كلذ ف ملعأ الو ، اثالث اهقلطم ىلع ثالثلا قالطب ميرحتلا نم هيلعو

 ىلع هبشلا ف جرخو ، اههبسثأ امو روصلا هذه ىنعم ى رظناف ، افالتخا

 ٠ رظنو مهفو رصب اذ تنك ناا اهيناعم

 { اهلوصلآ مكح ف لامجالا ليبس ف ةلمجلا ىلع ىنعملا ف ىه امناف

 ضر اع ةلازا ىنعم ىف ةثالث هوجو ىنعم ىلع اهماكحأ نم لكلا رودب امنا

ىآ ىلع اهل عب ١ ر ال اهتتلط كلذك نم ىلع ,1 قالط ةلعل ااهل مي رحنل !



١٣٨ 

 نوكت نآ نم كلذ مم اهل دبال اهنأل ، اهايا هئطوو رخآلاو جيوزتلا ناك لاح

 كلذ ناك ولإ ، ناك اعامجا اثالث اهتلطم ىلع ةيرحلا لصأ ىلع ةيقاب كلذ عم

 ٠ اقافتا

 ءادتبالا ى اهل هنم ءطولا وآ رخآلا جيوزتلا عوقو ناك امهم نوكي كلذو

 : هلاوزو هؤاقب فلتخي هنآ وآ : هجو كلذو 2 هيف فالخ ال دساف هجو ىلع

 لاح ىلع اجردم ءادتبالا ىف ءطولا وآ ريخألا جيوزتلا ناك امهم نوكي كلذو

 اهلحو ع كلذب اهداسف ق فالتخالا ىنعم هيف جرخي هنآ وآ ، هيف فلتخي

 ٠ ىناثلا وه اذهو ، اهنم كلذ ىتآ ىذلا كلذ ىلع اهرجحو

 نم نيملاس ءادتبالا ىلع ءطولاو رخآلا جيوزتلا كلذ نوكي نأ ثلاثلاو

 وآ س عامجالا وأ ةنسلا' وأ باتكلا مكح ىلع امهنايرجل تادسفملا عيمج

 ضرعب ةبجوملا ةلعلا وحم بجوي كلذو س قافتالا ىنعم ىلع هجورخ ناك
 وآ جيوزتلا كلذ نم ناك ءىش لك ىضتقي هنأل ڵ فالخ الب امزج ةمرحلا

 . هلثم كلذ ىلع كلذ اهقلطمل اهلح ف مننويو ، هلكش كلذ ى ءادتبالا ىف ءطولا

 هيف زوجي الف عامجالا ىنعم ىلع كلذ نم هجورخ حصو تبث امو

 ولو ث هب نادي نأ نيدلاا ىف زجي مل ىأرلاب هيف فلتخا امو ، فالتخالا

 نم رصع لهأ ةلزانلا كلت ف ةيراجلا ليواقألا نم لوقب لمعلا ىلع عمجأ

 كلذ ناك ام س راصمألا و ىرقلااو راطقألا عيمج نم وآ س رصم وآ ةيرق لك

٠ فالخ الب اعامجا فالتخالا نم هيف حصو تبث امل ليزمب



١٣٨١ 

 هرومآ عيمج ف ذخأي نأ هسفن حصاني نأ بحأو انحصنتسا نمل بحنو

 فرصلا لالحلا كلذ ف متمتي نأو ، جورفلا ف اميسال ، ردق ام ةقيثولاب

 ملو ، تازئاجلا نم كلذ ريغي كلذ ى عسوت ناو ث فالتخالا نم ىداعلا

 . افينعت ةئطختلاب هيلا غوست مل ث نيملسملا ءارآ حيحص نم جرخي

 5 عستي ةلسملا هذه لمج لوصآ لوصف عورف ليصفت ىف لوقلاو

 ح ءىش نع ىنلآاسن اللق ص كتلأسم عيمج ىلع ىتأي ام اذه ىف نأ وجرأو

 ام ىسفن ىلع بابلا اذه حتفأ نأ بحأ ال ىنأل ، اهدعب كبيجأ ال ىناف

 ٠ :املع ءىش لك ىبر عسو & ىبر هللا ءاسثي نآ الا اليبس كلذ ىلا تدجو

 تافآ قئاتد تارظانملا فو ث مهفلا ليلق ، ملعلا فيعض ىنأل

 ولو الا اهنم ملسي ال ذا ، بيجم وآ لئاس اهنم ملسي نأ لق تاقبوم

 قدصب ث نولوئسم اذه نع كاياو انأ ملعآ انأو س مه ام ليلقو ث بابلألا

 عفني الو ث قحلا: الا لبقي ال موي ، نويزجم هيلعو هبو س نوبلاطم ةدارالا

 صالخلا فيكو صالخإلا الا وفعلا عم باذعلا نم ىجنيو ، قدصلا الا
 . صانم نيح تال موي

 هب نلعأو ث هللا تاذ ريغل ناك انم كلذ نأ رهظو ث ءاطغلا فشك ااذا

 تاءاارملاو ةاهايبملا هجو ىلع ناك امنا هتآ ڵ داهشالا سوءر ىلع اروهظ

بح ةماعلا بابلأ ةلامتساو ص ةوهشلا ةدارا ءايرلاو بجعلاو س ةرخافملاو



١٤٠ 

 ء ءاطعلا و ةلكأملا لجأل هنآ وآ ء ساانلا ىلع ءالعتسالا و عابنتسالا و ةدمحملا

 فاصوألاو 6 ةميمذلا قالخأخلا: نم كلذ ربغ ىلا > ءا رمألا دنع برقتلا و

 ةميئالا ٠

 ء لوقعلا قارسو ث ءاملعلا صوصل اهب فصتا ىتلا ةيويندلا بلاطملاو

 اتترسح ايف ى نيبملا نارسخلاا وه كلذو ث ايندلا ىلع نيمبقملا ءوسلا ءاملع

 مهو 6 ءىش ريغ ىلع نيذلا كئلوأ 6 كئلوأ بزح نم انرصو 6 كلذك انك نا

 ٠ اعنص نونسحي مهن نويسحي

- ٣ 

 نم اذه اننامز لهأب تقحتلا دق اههابسثأو فاصوألا هذه ىرأل ىناو |

 نع لاؤسلاو ثحبلاا ف مهدهج رثكأ دجتو ىرت الآ ، مهنم اليلق الا ةبلطلا

 ىلع الا اهيلا ةجاحلا سمت ال ىتلا ، تايعرفلا نونفلاو تايلدجلا لئاسملا

 نبح ف لب ث ةليلو موي لك مهسفنأ تاذ ف مهصخي امع ةلفغلا عم ث روذنلا

 هلصأ ، ةنسلاو باتكلا ف صوصنملا عفانلا ملعلا نع ضارعالاو ، ةعاسو

 عوضخلاو عوشخلاو ةيسثخلل ثوروملا ، هلضف تاياورلاو تايآلا ف برعملا

 هوبلط ىذلا كلذ اوبلط مهنأل الا كلذ امو ، هيلا ةبانالاو هلل ةناكتسالاو

 ء تاوهشلا عابتا ىلا اليم ص ايندلا نم اريسي اضرع هب اولانيل ى ملعلاا نم

 . ليبسلا ءاوس نع لضآو اناكم رش كئلوأ ، تالجاعلا ذئاذللا ىلا آنوكرو
.٠ .٠.٠ 

هنم ذخأت الو هربدتنو ث ةلاطالا فوخ زاجيالا ىلع هب كتبجآ ام مهفاف



_ ١٤١ 

 نب سيمخ نب دعاج ىلاعت هللا ىلا ريقفلا نم باوصلاو قحلا قفااو ام الا

 . نيمآ ث هديب ىصورخلا كرابم

 جوزلا اهب لخدو تجوزت اذا .اثالث ةقلطملاو : ىحبصلا : ةلأسم هج

 ىناثلا اهتلطم اهعماج له ع اهل ءاوس هيلع اهتعجارم لوألا دارأو ، اهقلطو

 ٠ ؟ كلذ نودي لحت الو

 حصي وآ ث اهيلع لوخدلاب رقتو اهلأسي نأ الا اهجوزتي ال : لاق

 . ملعأ هللاو ، دلو مكح امهنيب

 ءاضتنا ردقي تباغو اثالث ةآرملا ثتتلط اذاو : هنمو : ةلأسم وبع

 تام وآ ىنقلطو لجرم تجوزتن اهقلطمل : تلاتو ٨٧ تعجرو “ رثكأ وأ ةدعلا

 . ؟ ىنع

 حصت ىتح قدصت ال ليقو ص اهب زاج تلاق اذا اهجيوزت : هل ليق

 ٠ ةيعدم اهنآ وآ س ةولخلا

 مث ، هيف عضوم ف ةنانئمطالا ليبس ىلع لوألا اهجوزت ناو : تلق

 . ؟ اهي كسمتم وهو اركنم ىناثلا عجر

كلذل تناك الو 4 ةنونيب هيق عمقت امم بيس كانه نكي مل ن ا : لاق



. .١٤٢ 

 دلوب تزاج ناو ث اهجيوزت توبث عضوم انه ىل نيبي الف ء بابسألا ضعب

 ٠ هئريو 4 رف ىلع دلو ىذلا لودل وهف ئ رهشأ ةتسل

 ١ ذا قادصلا در فو ‘ اهيبأ نم هتثرو ام مم ىناثلا اهثرو تتام ناو

 ۔ ىناعملا نم ىنعمب كلذ تلخد تناك ناو ى اهيلع بجاو ببس مث نكي مل

 ء ءطولاب اهادص توبث ىنبجعيف ، ىآر هيف عقي امم بابسألا نم ببسب وأ

 ٠ ملعأ هللاو

 ئ 7 لخ دب نآ ليق تقلط اذا ة رملا ق و : ن اهيت ىبآ : ةلأسم وج

 اهقلط نمل جيوزتلا اهل زوجي لهو ع ةدع اهيلع لهف ص انامز اهجوز دنع تثكمو

 ٠ ؟ ال مآ ت اقيلطت ثلزالث حيو زنل ١ لبق

 نأ اهقحلي ام عضوم ىف اثالث اهتلطمل زوجي الو اهيلع ةدع ال : لاق

 ٠ هيلع ةد اي زل ١ نم اهلحب امم هريغ ال هسفن حب و زنل ا ا ذه لجذل 6 اهيل ١ مج رب

 . اهجو ز اهقلط اذا ةآ رم !ذ ف ىدس لوقت امو : هنمو: ةلاسم اوه

 . ؟ال مآ ةدع اهيلع له ث اهي لخدي مل دعب .مهو

 ٠ اهل ةدع ال اهنا ىلاعت هللا لوق ىفف : لاق

 اهمويب جوزت نأ اهل زوجي له ت ةدع اهيلع سيل ناك ناف : هل تلق
. ؟ ال مآ



 ۔ ١٤٣

 ٠ افالتخا هزاوج ف ملعآ الو معن : لاق

 ىلو ىلا جاتحي : اهتعجارم اهجوز دارأ نا كلذكو : هل تلت
 ؟ ىلو ريغب تاقلطملا: رئاسك درت م ء نيدهاشو

 زوجي ال ذا ، جيوزتلاا نم هيلا جاتحت ام ىلا ةجاتحم ىهف : لاظ

 . همي الا

 ءاوس لوقلا نوكيآ ، اثالث وأ ةدحاو اهقلط نا كلذكو : هل تلق

 نم لوق ىلع وآ ى لاح ىلع ثالثلا اهتحلت ال ام عضوم ف معن : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ڵ فالتخالا عضوم ىف نهاري ال

 عبرألا ءاضقنا ليق تجوزت ااذا دوقفملا ةأرما ق تركذو : ةلا_سم وبج

 ؟ قادص اهل اهجوز ىلع له : تلق ٠ نينس

 همكح نأل ى كلذ لهج عسي ال هنأ كلذ ف انفرع دقف تفصو ام ىلعف

 اهل قادص الف اهجوز اذع تجوزت اذا ةآرملا نأ رثألا ءاج دقو ، ىحلا مكح

 ء ءةاسخنلا؛ نم هتجوز ىلع جوزت نم ةلزنمب انعم ىهو ث هتناخ دق اهنأل ء هيلع

 باوصلاب ملعأ هللاو ع انملع اميف سانلا نم دحأل ةجح كلذ ف نكي مل هنأل

. ؟ قادص اهل هيلع له اهجوزت ىذلا كلذكو : تلق



 س ١٤٤

 كلذ نآ اهعمو هتجوزت امناو س اهجوزتو اجوز اهل نأ ملعي نلك ناف

 ملو :هبذكن ملو س اهل زوجي ال كلذ نآ ملعت ملو ؤ دقفلا لجأ نم اهل زئاج

 اهقادص ااهلف ث ث امهل زئاج كلذ نآ اعيمج نانظي امهو هملعو اهملع الا هعدخت

 اهل سيل هنآ ىلع اهجوزت امناو ، اجوز اهل نآ ملع نكي مل ناو ص هيلع

 تدصق دق اهنآ الا ةجح اهل سيلف ث اهل زوجي ال كلذ نأ ملعت ىهو جوز

 ٠ هيلع قادص الو اهل رذع الف ص هتنايخ ىلا

 ليق امل وآ س هيعن نم ءاج امل اهل زوجي هنآ ىلع هتجوزت امنا تناك ناو

 الف ، ةعيدخ ىلع دمعتت ملو ، كلذ ىف اهل رذعلا نم رهظ دق املف لتق هنا

 ىبأ خيسثلا لوق نم انفرع دق هنأل ڵ كلذ ىف اهتقتادص لطبآ نآ ىلع ىوقأ

 عم ظفللا كلذ نأ تنظ اظفل اهجوز نم تعمس ةآرما ىف هلنا همحر نسحم

 نيملسملا عم قالطب سيل ظفللا كلذو ، كلذ ىلع اهجوز باغو قالط نيملسملا

 كلذي دري مل هنا : لاقو ڵ كلذ ريغف جوزلا ءاجف كلذ ىلع تجوزتو

 امنا اهنا تلاق اذا اهنآ اهجوز ىلع تعجرو ع قارفلاب هيلع مكحف ى اق

 ٠ كلذ نم اهل لاق ام لجأ نم تجوزت

 همه درب مل ناو % انتالط ناك قالطلا هي دارآ نا الوق اهل لاق هنأ كلذو

 تجوزت دق ببس اهل ناك اذا كلذو ، اهب لخد دق ناك اذا رخآلا ىلع مرحت

٠ هبلع



_ ١٤٥ 

 دلوب تءاجف نيتس عبرأ ىق تجوزت اذا دونفملا ةجوز ف لاق نم لاقو

 الف ث رجحلا رهاعللو سثارفلل دلولا نأل ى دوقفملا جوزلا دلو دلولا نآ

 دق ببس كلذ ف ةآرمللو ع لوألا هلاحب اجوز جوزلا نوكيو س جوزلل نوكي

 ٠ باوصلاي ملعأ هلا و 6 رخآلا نع اهقادص ليزي ال هيف تلخد

 ق هباوج نم هنآ انعم انغلي اميق هللاا همحر ىرا وحلا ىبآ نع اندجوو

 امنا ةآرملا تناك نا : لاقف ، كلذ ىلع اهب لخدو ةنيب ريغب ةأرما جوزت لجر

 ٠ اهق ادص اهلف ةنيب ريغي زت اج جيوزتل ١ نأ نظت ام ىلع اهسفن ذ نم هننكمأ

 نم هتنكمآ امنا تناك ناو 6 ةمرحلاب ةلهاج تناك نا كلذكو : لات

 قادص الو ص ىنزلا ةلزنمب كلذف ، اهيلع ما رح كلذ نأ ملعت ىه و س اهسفن

 ىلع هيف قادصلا موزلب ةلاهجلا ىف رثألا هب ءاج دق امم اذه هايسشثآو ث اهل

 ٠ با وصلاب ملعأ هلللا و ح ةلاهجلا

  

 نم هيلع هيعدن بب ريغ نم اهجوز ىلع تجوزت ةلآرما نآ ولو

 اهب لخد مث ، ببس كلذ ف اهف نوكب امم ، اهب لعت هلعل الو ، قالطا

 ىلع اباب اهيلع قلغأ وآ ، ارتس اهيلع ىخرآ دق هناب كلذ حصو ث جوزلا

 الو س رخآلا ىلعو لوألا ىلع تمرح دق تناكل س نوكت ةجح الو ث جيوزتنا

( ٧ ج نئازخلا _ ١۔ م )



_ .١٤٦ 

 ىلع ىفخي اببس دقعلا ناك نأ املف رخآلا ىلع الو لوألا ىلع اهل قادص
 ٠ لهجلا لهأ

 لطبت نأ انفحضنسا مهيلع ) يفحن ذن ةحص ريغي ريخلاو ىعنلا كلذكو

 دق ام الا هنيعب ارثآ كلذ ىف دجت مل اذا كلذ ىلع تجوزت اذا اهتقادص

 ٠ كلذ ف رظناف ك سايقلا نم كل انفصو

 لوق نم كلذ ق انفرع دقف اهجوزت مث ةأرماب ىنز دمغ ىذلا امآو

 اهلف ث اهل زئاج كلذ نأ نظت تناك اذا هنآ ، هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا

 ليبس ىلع كلذ ناك اذا هل زوجي ال كلذ نأب ملاع وه ناك ولو ، اهتادص

 ١ جب و زتل ٠ !

 : اهادص اهل نك ةمرحلاب نيلهاج ىنزلاب نيملاع اعيمج اناك ول كلذكو
 اهسفن هتأطوأ نأ ىلا تدمعت اذا اهل قادص الف ةمرحلاب ةملاع نكت نأ الا

 ٠ كلذ مهناف اهل زوجي ال هلعل كلذ نأ ملعت ىهو

 هنجوز نع باغ لجر نع هتلأسو : ناهبن ىبآ خيسثلا نع : ةلاسم دهب

 نع ليكولا زجعف “ اهيلع قفنيل اليكو هل مكاحلا لاكوف هنم ةقفنلا تدا رأف

 ىنح هل لحن ال مآ اهدري نأ مدت نا اهجوزل له . مكاحلا اهقلطف ةقفنلا

؟ هريغ اجوز حكنت



١٤٧ 

 درلاب اهيلا عجري نآ هلف ةنئاب ريغ ةدحاو هلعجي نم لوق ىلعف : لان
 ء ثالثلا ةلزنمب هلعجب نم لوت ىلعو % هنم ةدعلا ق تناك ام ىعجرلا ف

 . اهتليسع قوذيو اهيلا ىضغيف ث هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الف

 ريغب ةنونيب هنآ ىلا هيف بهذيو ث اقالط هلعجي ال نم لوق ىلعو

 نم لوق ىلع كلذكو ، ديدج جيوزتب الا اهيلا عجري نآ هل سيلف س قالط

 . ملعأ هللاو ، ةنئاب ةدحاو هلوق ىلع كلذ جرخي

 نم ةجح فيك ص هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال تناك نانف : هل تلق

 مكاح نيب قرف لهو ث تاقبلطت ثالث ماقم ميقي هقالط مكاحلا نا لوقب

 ؟ ال مآ لدعلاب اذه ى مكح اذا: روجلا مكاحو لدعلا

 جتحاف هتبثأ دحأ نع الو ع لاقف هآر نم نع كلذ صخأ ىندجأ ال : لات

 ىتلاب اهل هبسثلا ىنعمل نوكي نآ ىسعو ث هيلع ىجني ىذلا هلصأ نابأو هل

 ىف اهل هتوبث ىلعو & قالطلل ةراتخملا وآ س اهسفن ىلع هعقونف اهقالط ىطعت

 كلذ ءادأ نع هزجع ىلع هنأل كلذو هنيب اميف اهل جوزلا نم رايخلا عضوم

 ىقبتل هيلع ىه ام ىلع ربصلا نم هراتخت ءىش ىآو اهيلا رمألا داع هنأك ك اهل

 { اهلف قالطلاب مكاحلا نم اهنع اهتلازاب جورخلا وآ ث امهنيب اميف ةمصعلا

 ٠ ةيجوزلا ءاقب راتخت ام عضوم ق اهقلطي نأ مكاحلل زاج ام كلذ الول

هقالط ىلع اهقحليف اهيف جرخي هنأكف كلذك حصو تيث ناف اذه ىلعو



 ۔ ١٤٨

 نأ امهنيب اميف قرفلا نأ الا ، اهانعمب اهنأل ، امهيف ليق دق ام ىنعم اها
 كلذ سيلو ث مكحلاب اهنحل اهكرد عضوم ف اهسفن قلطت نأ اهل سيل هذه
 مل هذه نآ امهيف ليق ام ىنعم اهيف جرخي ال ىتح هبشلا ىفن بجوي امم
 ثرد عضوم ف هيلع اهسفنل مكحت نأ اذه لثم ى اهل سيل ذا ع كلذ اهل نكي

 هيف ماق نم وأ ، نيملسملا ماكح نم كلذ هل نمم اهريغب اهقح ذخآو اهتجح

 ف لدصلاب همكحو ةجحلا هنأف ؤ مهماقم ةعامجلا نم مهمدع مم لدعلاب

 ىف دحال سيلو ع هيلع عمجملا لثم هضن هريغل زوجي الف ىضمي هيف فلتخمل
 هتوبث ف ىأرلا لمتحي ءعىئب همصخ ىلع هسفنل مكحي نأ راصتنالا عضوم

 ٠ هل

 هيف جرخيف ث ةربابجلا ماكح نم لدعلاب اذه لثم ىف ربجلا ىلع املآو

 عبمج ق انأو 6 هفرعآ الف كلاذ ريغ ناك نا و 6 فالنخلالااا هلخديو 6 ىأرلا

 ذخأن الو هيف رظناف قفوملا هلئاو ، سمنلم نيملسملا راثآ نم هلدعلو رظان اذه

 ٠ لدعلا قفاو ام الا هنم ءعىشد

 ؟ كلذ ىلع اهقلطي نآ كلانه مكاحلل نا : هل تلق

 نم دي ال ذا ، رضح ول نأ هيلع هب موكحم ءىش كلذ نألا معن : لاق

 . هيلع اهل مزال وه امك اهقفني نأ

راص املو هيلع قحلا ف تباث وه امل ةليزم ريغ هتبيغو اهقلطي نآ امأ و



 س ١٤٩

 عم هيلع اهل جتحي اليكو هل لكوي نآ مكاحلل زاج قحلا ةجح هلانت ال ثيح

 هل زاج اهل كلذ ءادآ نع زجع ناف س اهل وه امك ث اهيلع قفني نأ كلذ اهبلط

 الو ، هماقم كلذ ىف مات نم ىلع ةجحلا ةماقا دعب مكحلا هيلع ىضمي نأ

 ىف ىرأ ال ىنأل ، اذه ىف هريغ ىدنع اميف لدعلا ليبس ىلع هجورخ ىف حصي

 اهعفد زاوج هل اهنم بلطلا عم كلذ اهقح ىلا اهلاصيا ىلع ةردقلا عضوم

 اذه سيل قافنا الو س ةوسك الو قالط ال ةلمهم ىقبتف ، قح ةجح ريغب هنع

 ىف رارض الو ررض ال ذا ث اهيلع زوجي ال س هيف كش ال امب هررض ىلع

 ٠ كلذ ىف رظناف مالسالا

 .قلطت نأ لجرلا ىلع مكاحلا مكح اذا و : هربغ نمو : ةلأسم وهب

 ملو مكحلاب لجرلا اهتلطف ، ةوسكو ةقفن ىلع اهل ردقي مل اذا هتجوز

 ٠ ؟ اثالث ال و ةدحاو هرسفي

 هذ سيل : لوتو . اه رمآم اهدر هلو ةنئاب ةدحاو ةقيلل .. ىه : لوقنف

 ٠ ملعآ هللااو 6 لوقلا رثكأ وهو 6 ثلالثلاك ىهو اهدر

 لجرلا ةقرفب مكح اذا مكاحلا فو : ىحصلا : ةلاسم ده

٠ ملعآ هللاو ، قحلاب مكح اذا اهجيوزت هل زوجي ىدنع اذكه معن : لاق



 اه ايلوأ هل ا:ومعنأو هدلول ةأرما بطخ نميفو : هنمو : ةلأسم وع

 ؟ ةيهارك هيف مأ هسفنل اهجوزتي نآ لجرلا اذهل زوجيأ ، هوجوزي نأ

 تناك اذا اهوبآ وأ ةآرملا هب تيضر اذا اهجوزتي نأ هل زوجي لاق

 ٠ ملعأ هلللا و ك ةينيص

 دعب اهنوسكو اهتقفن نع زجع 11 ىضأقل ١ مكحب قالطل ١ ق :: ةلأسم وج

:.. 7! 

 اهقلطف & اهتالطب ىضاقلا هيلع مكحو ك اهقلطي نأ اهجوز نم ةجوزلا تبلط نأ
 ٠ ةدحاو اهجوز

 نأ دعي الا هل لحت الو س تاقيلطت ثالثب هذه هتجوز هنم تناب دقف

 اهتدع ضقنت ظننو 6 قالط وأ تومب هنم جرخنو ئ اهآطبو . هريغ اجوز حكنن

 ٠ عرشلا نايب يباتك نم هنظفح اذكه ، هنم

 اهقلطو هتجوز قالط ىلع جوزلا مكاحلا ربجأ اذاو : خسانلا لاق

 ٠ ملعآ هلت و . هل لييس الو 6 ثلدالثلا مانم موقي هناف ٦:

 نآ لمق ةدحاو ةملكب اثالث اهتلط مث ةآ رما كلم نمو : ةلأسم وع

 ؟ اهب لخدي

 لاقو ي هريغ اجوز حكنت ىنح اهبلا عجرب نأ هل سيل : ردتقملا دبع لانتف

 جرخت امناو كديدج حاكنب اهيلا عجري نآ هل لب نامثع نب ناميلس
٠ ملعإ هللا و > ةدحاوب



_ ١٥١ 

 موي باغ لجر نع هتلأسو : ناهبن ىبآ خسثلا نع : ةلأسم ده

 ه ةتيمملا ةدع هنجوز تدتعاف س هتومب دوهث دهش الو رسلا ةيحانب ةلتقملا

 اهجوزت مث :اهقلطف ص مايآ ةرسثعو رهشأ ةعبرأ تضم ام دعب لجر اهجوزتف

 هجوزف ، اهجوزتي نآ ديري رخآ لجرو اهيلو ءاج من ، اهقلط مث ، رخآ جوز

 : لاقو ع جوزملا هبتنا مث ، ارهسثأ هدنع تثكمف اهيلو نذاو اهنذاب لجر اهب

 ؟ ىديس هصالخ فيك اهجوز توم حصي ملو ةأرما جوزأ فيك

 ، هتوم ربخ هب حصت هجح ريغب جوزتف دتعت نأ اهل سيل : لاق

 ص هدقف هب نوكي ام حصي مل نا هتبيغ وأ هدقف ىف ىمسملا هلجأ ىضتني وأ

 زوجي الو دساف ملع ىلع ناك ناو ، اهل رذع الف اهنم لهجب كلذ تلعف ناف

 الو ، اهجيوزت اهرمأ نم اذه ىلع ناك ام هعم حصو اهنم كلذ ملع نم

 . ملع الو لهجب هيف زوخدلا

 ةيحان ف ةثداحلا هذه ى اوملع دق مهنم ريثك سانلا نأ عاش دقو

 عيمجل فلاخم هنأ ىدنع هيف كش ال ام كلذو ، اهنع هتركذ ام وحن رسلا

 ء هداس ىلع لدي رظنلاو ، ملعن نحنو ، مهراثآ ف نيملسملا نع ءاج ام

 نيفسمعتم 0 هللا نيد ماكحاب لاهج ةدانو ڵ هامع سانآ نم هوذخآ مهلعلو

 ملع نوعديو ث الطب نولمعيو الهج نولوقي س نيددرتم ث عطنتما ىلع

 الام اولوقت نأ هللا دنع انقم ربك نوصرحي ال مهنآو ، هملعب اوطيحي مل ام

. كلذ نم هلاب ذايعلاو ، نوملعت



١٥٧ 

 رجح بجوي امب هيف ةجحلا مايق دعب جيوزتلا اذه ىف لخد نم ىلعو

 ىعسسب نآو ث هلثمل دوعي الآو ةبوتلاب هللا ىلا .عوجرلا هيلع هيف لوخدلا

 ىلوآ هللاف زجع ناف > هبلع ةردقلا عضوم ق هداسفل هقيرفن ق لدعلاب

 ٠ ه ر ذعب

 ء كلذل تدنتعابف هنوم اهعم حص دق هنأ : لوقن ةآرملا هذه ناف. : ثلت

 حصي ملو س اهجيوزت دارا نمل اهلوق لوبقغ زوجي له ث اهندع تضقنا دتو

 ؟ اهتدع هيف ىضقنت نأ نكمي ام ةدملا نم اهل ىضم دق ناك اذا كلذ هعم

 ٠٨ كلذ ىلع ةنمنؤم اهنأ معزو ؤ دمحم ويآ خيشلا ه زاجأ دخ : لاق

 ء هيلا بسنيو هنع عفري رثألا هب ءاج اميف اهلوق كلذ ف لوقلا لعحف

 ىنعم ىلع هجورخل ث مكحلا ىف هللا همحر ديعس وبأ خيشلا هزجي ملو
 ٠ هلوق ىف ىوعدلا

 بتري ملو اهغيدصت ىلا هبلق نامطا اذاف ث ةنانئمطالا ىنعم ىلع امآو

 رظنلا ىف ىعم جراخلا وهو كلذ ىف قضي ملو عسو هنأكف ث اهلوق ف

 ٠ هلوت ىلا نئمطي نمم تناك اذا ىدنع باوصلا ىناعم ىلع

 ق جرخي نآ ليق اهقلط هنا تلاق نا كدنع جرخي كلذكو : هل ةتملق

ءادأ نع كلذ ف هليكو زجعل دعب قحلاب مكاحلا اهقلط هنأ وآ هل شيجلا



_ ١٥٣٣ 

 عوطت الو ص اهيلا هنم كلذ ىدؤي نآ نكمي ام كرتي مل هنأل ث اهل همزلي ام

 ؟ اهندع تضقنا دق كلذ عم هنأو ، هيلع دحأ

 ٠ ى دنع ح رخبي اذكه : ل ات

 هتركذ ام ىلع اهجوزت امناو ، اذه نم ءىش نكي مل ناف : هل تلق

 مكحيف هلجأ ىضقي نأ لبقو ، هتوم حصي نأ ريغ نم ةلأسملا لوأ ف كا
 مكحلا فو ع اهتادص ىلع جيورتلا حيبي امل اهنم ىوعد الو ، ةجح الب هب
 ميف اهنأ ملعي وهو اهب لخدو ث اهلوت نم كلذ ىلا نئمطيف ، حصي ول نأ
 هنم اهجورف هعم حصي ملو س ةلتقملا هذه ىف باغ ىذلا لجرلا ةجوز مدقت

 ىلع اهعم ميقي نآ هل لهو ؟ كلذ هل زوجي له ث هيلع ىرج ام الا هجوب

 ؟ ةفصلا هذه

 حصي ملو ؤ لوكلا ةجوز اهنأب هيلع ةجحلا مايقل كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ ةنانئمطا ىف الو 0 مكح ىف هل اهحببب ام دعب هعم

 جيوزتلا دعب الا هعم حصي الو ص كلذ ملعي مل ناك ناف : هل تلق
 ر ؟ ءاوس هلكأ ك اهب لوخدلاو

 زاوج ىنعم فق كلذ هعم حص اذا ءاوس هنآ ىل نيبي اذكه : لاق

٠ كلانه اهعم ةماتالا



. ١٥٤ 

 لهجل ١ ىلع هيف لخ د امن ا و ؤ جب و زنل ١ لمق هملع دق ن اك ن اف : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع لا ؤسىل ١ ىلع هنردق عضوم ق هلهجب آ روذعم نوكيأ أ همأ رحب

 ٠ كلذ ف روذعم ريغ هنأ الا ىل نيبي ال : لاق

 ؟ قادص ءطولاب هيلع اهل لهف : هل تلق

 ملع ىلع اميلع هرجح عضوم ىف اهب جيوزتلا ىلا هتباجا نا : لاق
 الف ، ةلقاع ةغلاب ةرح ىهو ع اهسفن نم هتنكمأ كلذ ىلعو ث همارحب اهنم

 ملع ءاوسو ث قرف الف الهاج وآ ، هيلع ىه امب ناك آلاع هيلع اهل ءىش

 قادصلا موزل نم ىنعملا اذه ىف امهملع وآ ث امهلهج وآ ةمرحلا لهجو لصألا

 اهل زوجي هنآ نظو ، همارحب لهج ىلع اهنم ناك ناو ث ءطولاب اهل هيلع

 اهعم ةايح الو تومب ربخ هل حصي ملو « اهيلا عجري ملو ث اهنع باغ امل

 هيلع اهل نوكيو ث ةهبسث عضوم وهف جوزتف ث لاحلا ىف هتومل دتعت نآ

 ٠ لاح ىلع ءطولاب قادصلا

 كلمي ال اتالط هتجوز لجرلا قلطا اذاو : ىحصلا : ةلاسم ده

 اهجوزتي نأ هل زوجيأ ث اهتخأ جوزتي نأ دارأو ، اهاضرب الا اهتعجر هيف

 ؟ ةدعملا ءاضقنا دعم الا هل زوجي ال مآ % اهنخآ ةدع ءاضتنا لبه

 جوزتي ال : لوقو ث اهريغ ةعبار وأ اهتخأ جوزتي نآ هلل هلوق : لاق

٠ ملعأ هللا و > ةعبار الو اهتخأ



_ ١٥٥ 

 ق ىق ايل ١ ديع ني ىلع نيب دمحم خيسشلل ب ١ وج ق و : هريغ لاق

 لومعملاو رثكألا وهو ث ةدعلا ىضقنت ىتح هل لحت ال اهنأ اثالث ةقلطملا

 ٠ ملعأ هلللا و ‘ ةمرحب ةنئابلا كلذكو ٨٧ هي

 دارآو ايعجر اقالط هتجوز قلط نمو : ناديبع نبا : ةلأسم ه

 اذ! امأو ، كلذ زوجي الف ، اهقلط ىتلا ةدع ءاضقنا لبق اهتخأ جوزتي نأ

 ءاضقنا لبت اهتخأ جورتي نأ دارأو ث ايتاب نالط اهتلط وأ هتجوز لاخ
 ح لوقلا رثكأ وهو ، كلذ هل زوجي ال لوقف ص اهتلط وآ اهعلاخ ىتلا ةدع

 . ملعأ هللاو ، هب لمعن ال انآ ريغ س زئاج هنآ لوق هيفو

 ىقرتسا لجر ف لاق نم لاقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسمو

 ؟ اهلثل نوكي امم لمتآ قادصب تيضرو ء هيلا اههجو ىف فرص ىتح ةآرم ال

 نم لاقف هب تيضر ىتح ىقرتسا ناو ع الماك هيلع اهقادص ليقف

 ىتح لاز دق هئاقترب اهلقع نأ ملع نا ىأرو ، اهدنع ماقملاب هرمآ ال : لاق

 تعجر ام هل زوجي الف هب تيضر ىتح وأ ، اهقادص نم لتآ ىلا تباجأ

 ماقملا اهل زيجأ الو _ ةخسن فو _ اهدنع ماقملا الو قادصلا نم هيلا

 تلعف امل لقعلا ةحيحص تناكو كلذب ملعأ هللاو ، جيوزتلا اذه اهدنع

 ٠ ءىشب كلذ هلعف سيلف ث كلذ

حبرلا فرصت ةآرملا هذه تناك نا : ىراوحلا وبأ لاق : هربغ نمو



١٥٦ 

 ىلع تضرف ام اهيلع زئاجف تباث اهلتعو 6 مايصلا و ةالصلاو ريغلا نم

 ٠ ءىشب سيلو لطام انعم ةلبقلاو ىقرلا اذهو ئ اهسفت

 اهب لخدي نآ اما هنم تبلط اذا : هل تلق : ىحبصلا : ةلأسم وه

 ؟ ال مأ كلذب هيلع مكحي له ث اهقلطي ول ، هيلع اهل بجي ام ملسي و

 هناف اهب لخدي مث اهرهم هنيلا تبلط ناو ص كلذك هنا ىعم : لات

 لكل ددمي لوقو س ىريام ىلع مكاحلا هددم زجع ناف ص كلذب هيلع مكحب

 دعب زجع ناف رهملا رثك ولو ، رهشأ ةتس هب زواجي الو آرهسش مهرد ةئام

 مكح هنع زجع ناف ك هنم اهل دبال امو ، ةوسكلاو ةقفنلاب هيلع مكح كلذ

 . ملعأ هللاو ، اهتادص ف ىعسو قالطلاب هيلع

 لجاع قادص ىلع ةأرما جوزتن لجر ف ىلمازلا : ةلاسم

 ، لوخدلاو لجاعلا نم هيلع ام ملسي نأ اما ةآرملا هنم تبلطف ، لجآو

 دارأو ع رسعلاب لتعاو هيلع ام فوي ملف الجآ ىلاولا هلجأف ، قالطلا اماو

 وآ قادصلا نم اهلام راضحإ الا ةآرملا تبأف ةوسكلاو ةتفنلا ملسي نأ

 ؟ ال مأ كلذ اهلآ ، قالطلا

 اهل ملس اذا اهتالط ىلع ربجي ال هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : لاق

 ملام هترشاعم ىلع ربجت ال اهن الا ةوسكلاو ةتفنلا نم اهل هيلع بجي ام

. ملعأ هللاو ، كلذ لبق اهسفن ىلع هتزاجا نكت



_ ١٥٧ 

 هنم ديرت اهجوز ىلع ةأرما تعفر اذاو : ىحيصلا : ةلاسم وع

 ؟ ال مآ ةوسك اهيلع تناك لجلآ هل له ، قلطي وأ اهوسكي نأ اما

 . رهش لجآ هل لوقو ، قلطي وآ وسكي نآ اما لجأ هل سيل لوق : لان

 ‘ عوبستآ لوقو { اموي رشع ةسمخ لوتو ث اموي نيرشع لوقو

 . ىه هكلمت امب الو ، اهلامب ربتعي الو مكاحلا رظن ىلع لوقو

 . قوسلا نم اهيرتشي ام ردقب لجؤي لوقو : خسانلا لاق

 ىف الجأ داراو رقفلا ىعدا اذا : سيمخ نب رصان خيسلا لاتو

 اهلو رهسث نم رثكأ نوكي ال لعلو ث مكاحلا ىري امك لجألا هلف ةوسكلا

 لصآ ريغ نم هضعب الو اهقح اهيضقي ام كلمي ام هنآ اهل فلح ناف ث نيمياا

 ٠ هنيمي تبلط اذا فاك وهف هلام

 . وه هرقف حصو ةوسكلا ةلق نم ةرطضم ىه تناك ناو : تلق

 ؟ اهقتالطب ذخآ الاو اهملس ناغ ث اهيغ لجأل ةتفنلاك انهاه ةوسكلا نوكتأ

 ٠ كلذ هيلع اهلف كلذ هنم تبلط نا : لاق

 ؛ىلا اهيفكي ام ةوسكلا نم اهدنع وه لانتو كلذ ىه تعدا ناو : ثلت

 ؟ هلجأت ىذلا لجخلا

 ء اذه ىف اهلوق لوقلاو ايعدم نوكيو ث كلذب اهل ذخؤي هناف : لاق

٠ ملعأ هلللا و 6 ناميألا امهنيبو



_ .١٥٨ 

 دلب ىلا رفسلا ىلع ردقت ملو تضرم اذا ةأرملاو : ةلاسم ده

 اهيلع قفني نآ اهجوز ىلع مكحي له 0 عامجلا ىلع ردقت الو س اهجوز

 ؟ اهدالب ق

 نا و ؤ اهعضوم ف اه وسكبو اهيلع قفنيو ررضل : اهيلع لمحب ال : لاق

 :ز
 اك نا لجآلاو لجاعلا اهتقادص اهيفويو > اهجارخا هلف . اهجارخ بحجبأ

 ٠ ملعأ هللاو ، اهب زاج نكي مل نا قادصلا فصنو © اهب زاج

 ةآرملا نع لئسو : : ى ديعسوبلا ن نب انهم هيتفلا' : ةلأسم وع

 اهعوجر دارأ املف س كلذب اهل نذأف ، اهلهأ ةرايز اهجوز نم تبلط اذا

 ذهل بتكف 0 مك احلا دنع ةقفنلا نم اهل بجي ام تيلطو ؤ هنع تعنتما هيلا

 ؟ ال مآ افصنم ناك اذا كلذ اهل تيثيأ ص اهعانتما دعب " هبلع كلذ

 اهلمحل اهلصو مث كلذب هنم الضر نع اهلهأل اهترايز ناك اذاف : لاق

 ةباجا نع تفكنتساو ث هتبحص نع تعنتماف هيلا اهلوصو دارآ امل

 ىلع اهل نكي مل اهنتح مزالو اهبجوآ نم اهل افصنم كلذ عم وهو ص هتوعد

 ٠ ةيجوزلاب هل اهيلع ةيناثلا هترشاعم نع عانتمالا ىدنع اذه

 نيملسملا مكح ىف اهل حبصي مل هيلع اهل تتبث ةجح ريغب تعنتما اذاف

 هلوحي ال ابجاو هيلع نكي مل ام هباتكف هيلع اهبتك نم اهل اهبتك ناو ح ةقفن

تنرت هنع طحي ال هيلع بجو ام نآ امك ءىشب كلذ سيلو ، بوجو ىلا



_ ١٥١٨٩ 

 نيملسملا راثآ ىناعم نم هتفرعو ىل ناب ام بسح ىدنع ام اذهف ث ةبانكنا
 ٠ ملعتأ هللا و

 ىلع تعدا ة رما ق و : ديعس نمي سيمخ خيشل ا : ةلأسم وبع

 ؟ امهنيب مكحلا ام كلذ وه ركنأو 4 اهئطو هنآ اهجوز

 ملو ؤ آرتس اهيلع ىخرأو 0 اباب اهيلع قلغأو اهب الخ اذا اهنا : لاق

 : جحلاب نيمرحم الو نيفكتعم الو امه دحآ وأ نيمئاص الو اضئاح نكت

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ىف اهئطو هنأ اهلونن لوقلاف

 اميلع اهب لخدو ةآرما جوزت لجر فو : ناديبع نا : ةلاسم ده

 لبق مويلا كلذ ىف اهقلط مث اباب اهيلع قلغأو ، ناضمر رهست ف آراهن

 هناف س كلذ وه ركنأو راهنلا ق ءطولا هيلع ثعداف ء سمشلا بورغ

 ٠ ملع هللأ و : قادصنا فصن اهلو ، رفكلا هيلع ىعدت اهنألا ، اهلوق لبقي ال

 ، اهب لخدي مل اهجوز نأ ةآرملا لوق لوقلا نأ هنمو : ةلاسم ده

 تبأرأ ، اهيلع نيمي ال لوقلا رثكأو ع فالتخا كلذ ف نيميلا اهنم دارأ ناو

 هعم اهلمح هنأ ىه ترتأف س دكسم ىلا لئامس نم اهب راس هنأ وه لان نا
 ىف اهب لخد هنا لاق ااذاا هلوق لوقلا نوكيأ ، دكسمب اهل ةجاح ءاضق ف

 ؟ ال مآ ليقم ولأ تيبم ف قيرطلا

. ملعأ هللاو ، اهب لخدي مل هنأ ةآرملا لوق لوقلا : لاق



_ ١٦٠ 

 . لوخدلا لبت قادصلا ىف ةآرملا لوق لوقلا نأ هنمو : ةلأسم : دچ

 ه قادصلا نم لوقت ام اهيطعيو س هتجوز ىلع لخدي نل جوزلا ءاسث ناف

 جوزلا لوق لوقلا نا لوننو س وه لوقي ام فصن اهاطعآو اهقلط ءاسث ناو

 ٠ ملعأ هللاو ، لاح لك ىلع قادصلا ف

 لخدي مل ام هنأ رثألا نم هتعمس ام ىلع : ىلمازلا : ةلأسم ده

 اهقلط ءاسث ناو ث اهوبأ لاق ام اهيطعي نأ جوزلا ءاسث نا ث ةآرملاب جوزلا

 ءاسش ناف س اهيأر كلمن ةغلاب تناك ناو س وه لوقي ام فصن اهاطعأو

 فصن اهاطعآو اهقلط ءاش ناو س اهب لخديو ىه لوتت ام اهاطع

 . وه لوقي ام

 : اهلثم قادص نم لتل اقادص ىعدي جوزلا ناك نا ىنبجعي انآو

 رثكآ ىعدي بألا ناو ، كل تفصو ام اهب كلسيف اهلثم قادص ىعدي بألا

 لوقلا نوكي نأ ىنبجعيف ، اهلثم قاادصب رقب جوزلاو ث اهلثم قادص نم

 ٠ ةيبصلاو ةغلابلا ةأرملا ف جوزلا لوق

 نايعدي ىه وآ ث بألاو لثملا قادص نم لقآ ىعدي جوزلا ناك ناو

 ناو 5 لخدو لثملا قادص ىطعأ جوزلا ءاىش ناف ث لثملا قادص نم رثكأ

٠ ملعأ هللا و - لوقب ام فصنت ىطعأو قلط ءاش



 س ١٦١

 ىف اهجوز اهقلط ةآرما فو : دادم نب دمحأ هيقفلا : ةلاسم وه

 . امهنيب جيوزتلا عقو ىذلا اهدلب ةلماعم اهقلطم ىلع اهلأ ك اهدلب ريغ دلب
 ةلماعمب نمثلا نوكيآ ث عيبلا ف كلذكو ث هيف اهقلط ىذلا دلبلا ةلماعمب وأ

 ؟ ءافولا هيف عقو ىذلا دلبلا ةلماعمب مآ عيبلا هيف مقو ىذلا عضوملا

 دلبلا ةلماعمب ميبلا نمث فو ، قادصلا ف ءافولا نوكبي هنأ :.لاق

 هللا و ئ نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع عيبلا و جيوزتلا هنم عقو ىذلا

 . ملعأ

 هعنمت اهنأ هتجوز ىلع ىعدي لجر ق : ىلمازلا : ةلأسم دپ

 ؟ ال مآ فبقاعنأ

 كلذ ىفف اهيلع نيمي الف س كلذ ىه تركنأ اذا اهسفن منم امآ : لاق

 { هل ةرشاعملاب اهيلع مكحو ةوسكلاو ةتفنلاب اهل هيلع مكح دق نوكي نأ الا

 اهتيمي دارأو ، كلذ ىه تركنأو ، رذع ريغ نم اهسفن هعنمت اهنأ ىعداف

 ء هيلع اهب مكح ىتلا ةقفنلا در اهمزل كلذب ترقأ ول اهنكل ء نيميلا هل اهمزل

 ٠ هنم اهتذخأ دقف تناك نا

 ض اهجوزل ةعاطلاب مكاحلا اهرمايف رذع ريغ نم عنملاب ترقأ نا امأو
( ٧ ج نئازخلا ۔ ١١ م )



._ ١٦٢ 

 مكاحلل زاج س مكصلل ةدناعملا ليبس ىلع مكاحلا رمآ تفلاخ نناف

 ٠ ملعأ هلللا و & ةدناعملا ىلع اهسيح

 هعنمت اهنأ هنجوز ىلع ىعدا لجر فو : ىحبصلا : ةلاسم دهب

 اهيلعف تركنأو ث هعنم اهل زوجي ال تقو ىف عامجلا اهنم دارأ ىبنم اهسفن

 ناك اذا اذهو ، فلح اذا سبحلا ااهمزليو ك نيميلا درت نأ اهلو ث نيميلا

 ٠ ملعأ هللاو ، افصنم جوزلا

 هتجوز قلط نم نأ ديعس ىبأ نع تظفحو : هنمو : ةلأسم دهج

 امثاربم توبث ىف نأ هدعب وأ لوخدلا لبق ةدحباو وآ ، ضرملا ى اثالث

 ٠ ملعآ هللا و ئ اهتدع ءاضقنا دعم ولو . افالتخا

 هدنع تدجوو تام لجر ف : نافلخ نب انهم هيقفلا : ةلاسم
 : هتجوز قلط دق هنأب نالف نبا نالف رقآ : اهيف بوتكم سناطرق ةقرو

 ح قالطلاب ةآرملا ملعت ملو ث اذك ةنس نم ااذك رهس نم ااذك موي ف هنالف

 امهنيب ةيجوزلا ةحص نم امهنيب اميف ائيسث ركنت ملو ، هرشاعتو هتيب ف ىهو
 ةجح ةباتكلا نوكتأ ، نامز ةنس رادقم تبتك ذنم ةقرولاو ، تام نأ ىلا

 ، ثاريملاب اهل مكحي لهو ث اهجوز توم دعب ةآرملا مزلي امو ث اهب مكحيو

 ؟ ال مآ ةدع اهيلعو

هيلع بوتكملا همزلأف ، قاروألاب قالطلا ئرل ال ىدنع اميف : لاق



_ ١٦٣ 

 زوجي نمم س بتاكلا ناك ناو ء هبرقي مل ولو س امزال امكح هبناك ظفحب

 حصي الو س هدحو هتداهسث موقت الو ، دهاش ةلزنمب اذه ىف هنأل ء هطخ

 ٠ مكح ا ھمي

 . نم صنلا درو كلذب ينيدلا ف ةلادعلاو لضفلا ةياغ ف دهاشلا ناك ولو

 دهشت ىتح نيملسملا نم نيقحملا راثآو نيمألا هيبن ةنسو نيملاعلا بر بانك

 هداهشلا هجو ىلع امهتداهسث نايدؤيف ث كلذل ةداهسثلا زئاج رخآ دهاسث هعم

 قلطملا نم مقاولا قالطلا لبق نم اهلمع نم امهعم حص ام بسح ىلع امهنم

 ناسللا ةرابع نم هتباتك دعب هب ةداهشلاب نايبلا نم هيف ىغبني امك هتجوزل

 ىف ةباتكلاب ءازتجالا ملعأ ال ىنأل ناصقن الو ةدايز الب ناك دق هيف ام ىلع

 . اهب مكحلا ءاضما حصيف تاداهسئلا نم ءىن

 هنداهش ةيدأت دارأ امهم هل ةركذت دهاشلا نم ةماتكلا تلعج امنا و

 ىف دحأل عمطم الغ ، ةيرشبلا عابط نم وه ىذلا نايسنلا نه كلذب ازارتحا

 ٠ هللا همصع نم الا هنم ةمصعلا

 !ادمهاسث نوكي ىتح هتداهسثل دهاشلا ةباتك ناك هجولا اذه ىلعف

 فحصلاب دهش نم الا ) : ىلاعت هللا لوقل اهيف كشي ال ىذلا هملع نع اهب

 ۔۔ نع طستأ مكلذ ) : ةداهشلا ةباتكل اديكأت ىلاعت هلوقو ( نوملعي مهو

٠ ( اوباترت الآ ىندأو ةداهسثلل موقأو هللا



_ ١٦٤4 

 ريغ نم ةباتكلاب قالطلا حصي فيكف س تاداهسثلا ىف اذه تبث اذاو

 وجرأ الو ، هرصبأ ال امم اذهف هركذ مدقت ام ىلع هيلع ةداهشلا نود قلطملا

 قالط ةقلطملا عم حصي نأ الا مهللا هركني الو هتبثي ملعلا لهآ نم آدحأ

 رهاظ ىف نيذللا نيلدع ةداهسثو اهملعو س كلذ نيح هدنع اهرضحمب اهقلطم

 عفاد ال ىتلا ةيضاقلا ةرهشلاب وأ اهتبيغ لاح ف اهلو اهيلع ةجح مكحلا

 ضعب ىف اطخلا هب ربتعي امبر نايعلا نأل ، نايعلا نم حصأ ىه ذا ث اهل
 ٠ نايحألا

 نم هجو ىآبو ث اهيلع أطخلا حصي ال ةرتاوتملا ةحيحصلا ةرهشلاو

 ناك ولو س كلذ لبق ال همكح ذئنيح اهمزل هملع اهيلا ىدان ةئالثلا هوجولا

 ريغ اهدنع هنحص لبت ىهف ةليوط ةدم دعب الا اهعم حصي ملو اهقلطم

 اهرظن ف ةموثآم الو س هدر اهمزليف ث هلام نم هقفنتست ام لبق نم ةمونم

 ٠ كلذ ىف ةيدعتم ريغ اهنأل س هضرم ى اهمايق لاح هتروعل

 حيبأ دغو ث ةيجوزلا مكح نم اهعم حص دت ام لصأ ىلع ىه امناو

 { اهانيب ىتلا هوجولا دحأ نم هنم اهنييي امب ةجح اهيلع مقت ملام كلذ اهل

 ،:هملعب صوصخم لك نأل ث اهريغ ملع اهرضي الو ، ةروذعم ىهف الاو

 اهثطو كلذ اهلاح ف اهجوز اهرطضا نا لب س همكح نم همزل دق امب دبعتمو

 نوك حصو هنود ىه اهعسو ام ىلع اهسفن نم هتنكمو ص اهل هنم ةنايخ

 ال ام ىتآ هنأل ، اهتمرح هيلع ىشخأ ىناف ى اهتالط عوقو دعب امهنيب كلذ

٠ اهرذع هيف هعفني ال ذا ح اهتعجارم ادبأ هل لحت الآ ح اهنم هعسي



. ١٦٥ 

 هم وهو ، هسفن ىلع هانج امب ذوخأم ناك لب « اهرضي ال هلعف نأ امك

 لبق اهايا هؤطوو ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ) : ىلاعت هتوقل ىرحأ

 تاقلطم ا ءطو نألا 6 ى رآ اميف ء ١ ورس هلك اه دعي وأ ة دعلا ء اضتنا

 ٠ روذعم ريغ دمعلاو لهجلاب هبكارو س روجحم

 هب ىضقنت ام ةدملا نم تضم ىتح اهتالطب ملعت مل اذاف ةدعلا امآو

 نم مهنمف 2 فالسألا ءاهقفلا نيب فالتخالا ىنعم كلذ ىرجيف : اهتدع

 لعلو ى ةيناث ةدع اهيلع سيل نأو ؤ ةيضاملا ةدعلاب ءافتكالا اهل ىأر

 اهسفن سبحت نآ الا ةدعلا نم دارملا سيل هنأ ىأرلا اذه بحاص ةجح

 اهتدع ءاضقنا لاح ىلا كلذ نع اهسفنل اهسبح حص ىتمو ث جيوزتلا نع

 . اهدقعت مل ناو ث ةدعلا رورمب اهنم دارملا لصح دتنغ

 ةدملاب دتعت الأو ع قالطلاب اهملع دعب ةدعلا اهمزلأ اضعب نأ ىنعمو

 وه ذا 6 رهشأ هي لمعلا نأكو 6 رثكألا لوقلا ١ ٥دذه نأ وجراو 6 ةيضاملا .

 هنم زل نم اهب هللا ديعن ة دايع ة دعلا نأ هبف ةجحل ١ نث ڵ رظن ريغ نم

 ٠ تاداراو دصاقمب الا ىدؤت ال ىهو ث تادابعلا رئاسك ءاسنلا نم

 لتو ء ةضاللا ةدعلا ءاضتنا دعم اهقلطم تام اذاف اذح ىلعو

 امهثاربم ق نسحيف ، نئابلا ريغ ىعجرلا قالطلا نم ةيناثلا ةدعلا ءاضقنا

هيف يه ىتلا ةدعلا ف يرج امك ث فالتخالا ينعم هيف ىرج نآ هنم



١٦٦ 

 حصي الآ هداين ىلع ىغبنيف ، هيف اهل ةيضاملا ةدعلا لعج نم ىآر ىلع هنال
 ىرخألا ةدعلا ضقنت مل ولو ع اهئاضتنا دعب هتوم ناك نا ، هنم ثاريم اهل

 ىأر ىف هنأكو ث اهيلع اهآر نم ىأر ىبلع اهسفن ىلع اهب تطاتحلا ىتلا

 ةيناث تدتعا هنم اثاريم اهل تبثي الو ث ةدعلا ريغ ىف ةنؤم ىأر اهري مل نم

 دتو ةدحاو ةدع اهيلع امنا \ جوز نم نيتدع اهيلع سيل ذا ، دتعت مل وآ

 الو ، ثاريم كلذ دعب اهل سيلف ، هعم اهيلع ىراجلا قالطلا نم تضقنا

 ٠ ءافولا ةدع اهيلع

 ء هيف اهل ةيضاملا ةدعلا ىرب الو ث ةيناث ةدع اهمزلي نم ىآر ىلع امآو

 هتومب هللا ىضق اذا ءافولا ةدع اهبلع بجوي اهل هنم ثاريملا توبث ىريف

 هتركذ امناو س هنيعب هيف ىنم ظفح ريغ نم اذه تلق دقو ث اهئاضقنا لبت

 ةدعلا ىف مقاولا فالتخالا حيرص ىنعم نم الالدتساو ى هب ةدئافلا مامتل

 هنأل اهب ثاريملا مكح انقحلأف ث اهمكح ىف هانفرع ام ىلع اهيف انحرص امك

 ىنعُم الف الاو ث اهنالطبب لطبيو ث اهتوبثب تبثليف ؤ اهعرف وهو هلصأ وه
 نم وجرآ ال لب ث هلئاق نم كلذ لبقي الو ث اهمكحل افالخ همكح نوكب نآ

 ٠ هلمأتف هب لوقلا رصب ىندأ هل دحأ

 ٠ هللا ءاسث نا هلدع كل نيبي هلمهت الا هانلق اميف رظنلاو

ةحص ٥وجو نم هجوم اهعم قالطلا حصي مل ١ ذاف ةجوزلا امآو



 س ١٦٧

 ةقرولا ىف هتباتك نم اهغلي امناو ، اهجوز ةايح ىف افنآ اهانركذ ىتلا

 تبث دق ام لطبت هجح مايق اهيلع كلذب ىعم سيلف ، هتافو دعب ترهظ ىتلا

 هانركذ امك ةدعلا مكح نم هب تدبعت دق ام اهنع ليزيو ، ثاريملا مكح نم اهل

 هللا "نم نمل ةيافك هيف ام قاروألاب قالطلا مكح نم هانمدق اميف هانررقف

 هريغو هذه لدعبو س كبسحف هزع نع هيف ىل نيبي الو ث هيادهلاب هينع

 ٠ كبرو ىبر هللا هنب ملعأ

 مالكلا طسب ىفف تدهتجا دنو ، هلدعب لمعاو هب كتبجآ ام لمأتغ

 ٠ ملعأ هللا و 4 ةنيايملا . دييقنو ك ةنياعملا ءافيتسا

 هتنبا جوز لجر فقو : ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم ده

 اهوبأ اهاادف مث ث قافتالا امهنيب حصي ملو ، لقاع "رح غلاب لجرب ةيبصلا

 اهغولب دعب اهيلعو اهل ةيدفلا تبثنآ ، قاقستثلا امهعم مظاعت امدعب اهلعب نم

 درلا تبث ناو تيآرآ ؟ ال مأ تبثي بألا اضرب اهدر دارا ناو ؟ ال مآ

 ق ناك ناو س اهلوق اهغولب دعب لوقلا نوكي اهتفص نم انفصو امك اهيلع

 ؟ نيلوقلا حجرأ انفرع لضفت فالتخا كلذ

 ة اهل قادحص الف هب ضرت ملو ث اهب لخدي مل ناك نا : باوجلا

 ملحلا" اهغ ولب دعب هب تيضر تناك ناو قادصلا ىف اضر كلانه اهل سيلو

اهل قا:دص ال ليق ناو ، قادصلا فصن اهلف اهقلطي مل ول نا جيوزتلاب



_ ١٦٨ 

 حصي نا لبت اهقلطو اهب لخدي مل هنأل باوصلا نم دعيي الف ةفصلا هذه

 هيلع درو اهقلط ناو ى الماك قادصلا اهلف اهب لخد دت ناك ناو ث اهاضر

 ناك ناو ث اهضوع هنآ ملعي ىتح ك هنم هل ةءارب ريغ كلذف اهقادص نم اهوبا

 ام نكلو ، ملعي ىتح هدنع نم مكحلا وهغ الوأ اهتادص نم هنأ هب ملعي مل

 هيلعو ى هب لمعن ىذلا ىأرلاب آربي دق ، اهايا هضبقو قادصلا نم اهيلا هتاس

 كلذ ف اهابأ بلاطي نأ هلو س اهيبآ عم هلوصوب ىضرت وأ ع هايا اهغلبي نآ

٠ ملعأ هللا أ و | هعم هب اهاض ر وآ هلوصوب ملعي ىتح



 س ١٦٩

 عباسلا بابلا

 ۔ اهيناعم عيمج ليضفتو اهيف ماكحالاو ءاسنلا تاقدص ىف

 تاقدصلا هوجو نم بابسالا عيمج نم بابلا اذهب قلعت امل عماج وهو

 ىناملسسل ١ نمحرل ١ ديع قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبتل ١ نع

 ىمايألا اوحكنأو » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح : لاغ

 قئالعلا « مهولهآ هيلع ىضارت ام : لاقف ؟ قئالعلا ام هللا لوسراي : اولاق

 ىضارت ام » : لاقف تاقدصلا نع ملسو هيلع هتلا ىلص هنع ىورو س تاقدصنا

 . ملعأ هللاو ڵ نيلعن

 ديدح متاخ ىلع ةآرما حاكن زاجأ هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو

 تاقدصلا ىلع جيوزتلاو ، كلذ نم رثكأ امم هبلع اوقفتا امم قادصلاو

 . لخنلاو ديبعلاو منغلاب ةزئاج اهلك ةلوهجملا

 نم ةبح نوثالثو هتس لاقثملا و ى لاقثملا اثلث مهردلاو : باتكلا ريغ نمو

 ءكلذ نم طسولا اهلو ع هب تبث جيوزتلا نم تركذ امو رمحألا طاريقلا بح ٠
 مهرد ىلع جوزت ناو ع لثملا قادص ىلا تعجر قادص اهل مسي مل نم لكو

 . زئاجف لجاع قح ىلعو ث زئاجف لجآ قح ىلعو ص زئاجف ريناندو

ىلص هللا لوسر قدصآ ناك مك ث ه امآ اب : ةشئاعل تلق : ةملس وبأ لاق



١٧٠ 

 جوزت رمع نا ليقو 6 ةيق وآ ةرشع ىتنثا تلاق ؟ هءاسن ملسو هيلع هننا

 ةرشع ةيفص قدصآ رمع. نبا ناو ئ مهرد فلآ نيعبرأب ىلع تنيب موثلك مآ

 ٠ مهرد فالآ

 نيسحلا نأ ىورو . مهرد فالآ ةرشع ىلع هتانب جوزي رمع نبا ناكو

 نبا نعو ٠ مهرد ةيراج لك عمو ص ةيراج ةئام اهيلا لسراف ةآرما جوزت

 هرشع ىلع كلام نج سنآ جوزتو > فالآ ةرشع ىلع ةليمس جوزت هنآ سابع

 ٠ ةنرف اوري ملف اهب لخد دق هنأ كلذو ، قناود ةعبرأ ىلع

 ةآرما جيوزت ىلع نب ىسوم زاجأو س زئاج ريثكو ليلق قادصلاو & فالآ

 : لئاو لانو ءمها رد ةرشع حاكنلا هب زوجي ام لقأ 6 لاق هنأ ىسوم نعو

 ٠ عطقلا هي بجي امنا : لاق نم لاقو %۔ بهذ نم ةاون

 : لاقف سانلا بطخ هللا همحر باطخلا نب رمع نإ : دمحم وبأ لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قدصأ ام قوف هتارما قدصأ هنآ ىنغلب نم

 ةدحاو الو هءاسن قدصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناو ث هتبقاع هءاسن

 هللا صخل ةمركم رهملا ءالغ ناك ولو ث ةيقوآ ةرشع ىتنثا نم رثكآ هتانب نم

 ص ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هيلا قبس امو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هب
 _ باطخلا ىلا الو ع كلذ كيلا لعجي نآ هللا ىبأي : سانلا نم ةأرما تلاقف

 آراطنتق نهادحا متيتآ ناو ) :. لوقي ىلاعت هللاو : تلاق _ هدلاو ىنعت

ىفو س ريمألا آاطخلآو ةأرملا تباصأ : رمع لاقف ( آئيسث هنم اوذخآت الف



١٧١ 

 مصخي لك س رمع هلا محر : اذه هل ةآرملا لوق دنع لاق رمع نآ رخآ عضوم

 . ةأ رم ١ ىنح رمع

 فلآ : موق لاقو ح رانيد فلآ : موق لاقف راطنقلا ىف سانلا فلتخاو

 ءلم : ةينايرسلاب لاتو ، بهذ .روث كسم ءلم : موت لانو ك رانيد انئامو
 بهذ نم ةينقوآ نوعبرآ : لوقت برعلا لاقو ، ةضف وأ بهذ روث كسم

 فيرصتلا فو ث ةضف وأ بهذ نم لاقثم فلأ ليزت لهأ ةغلب وهو ، ةضف وأ

 ةمطت لكو ، راطتقا بهذلا نم اراطنق رظتني لجرلاو ث اذه ىلع ةجرخم
 نوعبرأ ةيقوألاو ، لاقثملا فصنو ليتتاثم ةعبس ةيقوأ لكو ث ةيقوأ نوعبرأ

 ٠ امه ر 7

 ، مهارد ةرشع نم لقأب ىدنع حاكنلا دقعني ال : دمحم ويآ لاقو

 ، فالتخا هتود اميفو ث ردقلا اذهب حاكنلا زاوج ىلع لكلا نم قافتالاو

 ء ىدهأو ىوقأ نافتالا ليلدو ء ةجحب سيل فالتخالاو س ةجح قافتالاو

 ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو ع قئالعلا تاقدصلا ىمسيو

 . « مهولهآ هيلع ىضارت ام » : لاقف ؟ قئالعلا

 دقف اهجوز اهنع تام اذا ةأرملا نأ كاياو هللا انملعأف : ةلأسم وهب
 ىف ثاريملا اهلو ، اهب لخدي مل وأ اهب لخد ناك الماك اهتادص هيلع تقحتسا

٠ قالطلا لثم اذه قف تيملا سيلو س هلام



_ ١٧٢ 

 لجآ اهجوز اهيلع ضرع اذا ةآرملا نع هنلآسو : ةلأسم وج

 ؟ هذخأتو هلبقن نآ اهيلع له امهقادص

 كلذ ىلع ربجت : لاق هنآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ىوري : لاق

 اهتقادص ىلع ربجت س كلذ نم بجعتم ىنناو : لاق ص اهقح اهيلع ضرع اذا

 عفدي نأ وه ربجي ال هنأ كلذ لبن تظفح انأ تنكو ، هذخأت نأ لجآلا

 ١ اهيلع ضرع اذا هنم ه ذخأت نآ ىه ريجن ال و & اهي ٠

 لجآ هتجوز ىضقي نأ لجرلل سيل هنا : لاق نم لاق باتكلا ريغ نمو

 ىه ربجت سيلف هتجوز ىضقي نأ بلط ناف ؤ لحي امم ذخأي ىتح اهقادص

 ضرع اذا : لاق نم لاقو ، كلذ ىلع ربجت مل وه ىبأ ناو ، كلذ ىلع

 ،هيلع هدرت نأ بلط مث هتضبق ناو ، هذخأ ىلع تربجأ اهقادص لجآ اهيلع

 ٠ اهيلع سيل : لانت نم لاقو ، هدرت نآ اهيلع : لاق نم لاقف

 .٠ لضفلا باتك نم هتفضأ ام ىضقنا

 ء اهيلع جوزت اذا اهقادصب ةأرملا ىضقي ىسوم ناكو : ةلاسم ذه
 . هذخأي ملف اعبرأ هل هللا لحأ : ىلصوملا ركب وبآ لاق ٠ عيبرلا كلذكو

 ٠ هنم تذخأ اهب لخد اذا : ريشب لاقو ح تومي ىتح ذخأي ال لوقب ناكو

 نم لقأ قادصب اهيلو اهجوز بيث وآ ركب ةآرما نعو : ةلاسم ه

؟ كلذ اهل له ص اهئاسبن تاقدص كلذ دعب نم تبلط مث % اهن اهمآ تاندص



_ ١٧٣ 

 امم ناك اذا ث اهيلو ضرق ام الا اهل سيل ليق س كلذ ىف فلتخا دقف

 قادص اهل ليقو ي ةريبك وآ ةريعص اييث وأ تناك اركب جيوزتلا هب زوجي

 تناك ناو ث اهئاسن لثم قادص اهلف اركب تناك نا ليقو ، لاح ىلع اهلثم

 ٠ اهل ضرف ام اهلف آبيث

 ‘ اهيلو ضرف ام الا غلابلل سيلو ‘ ةصاخ ةيبصلا ق كلذ ليقو

 هب زوجي امم افورعم ىمسم ناك اذا اهيلو ضرف ام نوكي نآ ىنبجعيو

 ٠ حاكنلا

 ىلع هتزاجآو ث جيوزتلاب تيضرف قادصلاب اهملعي مل هنأ ولو : تلق

 ؟ كلذ اهل لهف ، قادصلاب تملع اهب لخد املف ث اهسفن

 ٠ اذه ىلع باوجلاو لوقلا ىضم دقف

 تبثي له ث كلمي ام لكب ةآرما جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم وه

 ؟ قادصلا نم ةأرملل نوكي امو ؟ حاكنلا

 ىلع متو دق جيورتلا ناك نا هنأل ، تباث جيوزت هنأ ىعم اذكه : لاق

 ىلعو ث هلوق ىنعم ىلع تالاهجلا جيوزتلا ىف اوتبثآ دقف لوهجم قادص

 : لاق ث اهب لخد اذا هيف اهجوزت ىذلا تقولا ف كلمي املك اهل نوكي اذه

. انباحصآ نم لوقلا رثكأ هلعلو س لوقلا ضعب ف اذهو



_ ١٧٤ _ 

 تيبث ءىش ىلع انتفتا و اممانتن ناف لوهجم اذه نا : لاق نم لاقو

 دعس افلتخا ناو “ حاكنلا خسيفنا زاوجلا ليق كلذ ىف اوفلتخا ناو ء كلذ

 ء هلوت ىنعم ىلع مات جيوزتلاو ، اهلثم قادص ىلا تعجر كلذ ف زاوجلا

 لجر ف لاتقو : شيرق نب ديعس نع : خايسشألا بانك نم : ةلأسم :

 نألل ح اهئاسن تاقدص ىلا عجرت اهنا : ةضف مهرد ةئام ىلع ةآرما جوزت

 كلذ ريغو رغت ةضغلا نوكت دق س ةلوهجم ةضف مهرد ةئام

 زاوج مهرد ةئام اهل ناك 4 مهرد ةئام قادص ىلع اهجوزت ناو

 ٠ طسو بهذ لاتثم ةئام اهل ناك ڵ بهذ لاقثم ةئام ىلع اهجوزت ناو ص دلبلا

 ٨ اهئاسن تاقدص ىلا عجرت اهناف س نيع لاقثم ةئام ىلع اهجوزت ناو

 قادص ىلا عجرتف قيرطلا نيعو ع ءاملا نيع ءايسثأ ىلع لمتشت نيعلا نأل

 طسولا اهل ناك انيع ابهذ لاتثم ةثام ىلع اهجوزت ناو ث اهئالسن نم لثملا

 ٠ كلذ نم

 وهو ةميتي جوزت لجر نعو : ىرأوحلا ىبآ باوج نمو : ةلاسم وه

 املف ث اهغولب لبق جوزلا اهب زاج مث ث اهناهمأ قادص نم لقأب اهجوزو اهيلو

 ؟ هلك ىقادصب الا ىضرأ ال : تلاقو كلذ تريغ تغلب

 ضرف ام الا اهل رب مل هنأ : بوبحم نب دمحم نعف % تفصو ام ىلعف

اهجوز دتو ث نايفس ىبأ نب ناسغ تنب ىف كلذب مكح : اولاقو ، اهيلو اهل



_ ١٧٥ 

 الا بوبحم نب دمحم اهل ري ملف تريغ تغلب املف ث اهتادص نم لقأب اهيلو

 . اهيلو ىلع مرغ الو اهيلو اهل ضرف ام

 مرغ الو ث اهجوز ىلع اهئاسن تانندص لثم : ءاهقفلا نم هريغ لاتقو

 ضرف ام الا اهل سيل : موق لاق تريغ تغلب املف _ ةخسن فو _ اهيلو ىلع

 ىلع ةأرما جوزت نا كلذكو اهئاسن تاقدص لثم : لاق نم لاقو ك ىلولا

 ٠ اهتادص نم لقأ

 ام الا اهل سيل ى كل انفصو ام ىلع بوبحم نب دمحم لوق ىلعف

 اميف لضغملا نب رمعو نامثع نب ناميلس كلذ ىف تفلتخاو ث اهيلو ضرف

 اييث تناك ناو ث اهئاسن تاقدص اهلف اركب تناك نا : امهدحأ لاتخف ص انغلب

 [ابيث تناك اذا كلذ نع لآست تناكو 0 اهيلو اهل ضرف ام الا اهل سيلف

 ٠ كلذ نع لآسست ال ىحتست ركبلاو

 ح آبيث وآ آركب تناكو ، اهيلو اهل ضرف ام الا اهل سيل : رخآلا لاقو

 ٠ ابيث وآ اركب تناك اهئاسن تاقدص لثم اهل رخآ لاقو

 ىف ليق كلذكو هانظفحو هانفرعو هلك اذه ليق دق معن لاق : هريغ نمو
 : لاق نم لاقف ، ادح ىلولا هل دجي ملو ، ىلولا ىأرب جوز اذا ليكولا
 اهل ضرف اذا اهئاسن تاقدص لثم ةآرملل لكومللف س ليكولا ريغ ىلولا نا
 ام الا ةأرملل سيلو ت ىلولا لثم ليكولا نا : لاق نم لاقو ، كلذ نم لأ
 ، هيلع رجحيو دح ىلولا هل دجي نأ الا ، ىلو ليكولاو ث ىلولا اهل ضرف
٠ دحلا دعب هرمآ زوجي الف هنود ضقني نآ الا



 ۔۔ ١٧٦

 تاقدص نم لقأب اهجيوزت ىلي ىتلا هتمرح جوز ىبصلا ف ليت كلذكو
 لك : لاق نم لاتو ى غلابلا ريغ اذه ىف ىبصلا نا : لاق نم لاقو ح اهئاسن

 ةيبصلا ىف آضيأ اوفلتخاو ث ايبص ناك ولو اهيلو اهل ضرف ام الا ءاوس كلذ

 ىف ةيبصلا : لاق نم لاقو ى اهئاسن تاقدص نم لقأب ىبصلا اهجوز اذا

 © غلابلا اهجوز اذا ةيبصلاك الو ، ىبصلا جيوزت نم غلابلاك تسيل اذه
 ٠ فالتخالا ىف ءاوس كلذ لك : لاق نم لاقو

 اهئاسن تاقدص نم لقاب ةآرملا ملع ريغب هسفن ىلولا جوز اذا اماو

 ناف ث اهئطو ىتح كلذب اهملعي ملو جيوزتلا هب هيلع تبث ىذلا اهقادص همآ

 اغلاب وأ ةيبص تناك ، اهئاسن نم اهلثم تاقدص طسوأك اهقادص هبلع اهل

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعن ال و ؤ بيث وأ ا ركم وأ

 لخدي ملو اتادص اهل ضرفي ملو تكلم ىتلا امأو : ةلاسم ه

 وهوس اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو س ثاريملا اهلو س اهل رهم الف تام مث اهب

 الف تامو ارهم مسي ملو لوخدلا لبت قلط نمو ٠ ءاشعشلا ىبأ ىآر

 ٠ اهيلع ةدع الو ثاريم الو اهل قادص

 تسبح اذاف ، ضرم ىف اهتلط نوكي الآ اهعنميو : هللا دبع وبآ لاق

 كلذكو س اهل قادص الو ثاريملا اهلف ةقلطملل ةدعلا ردقب جيوزتلا نع اهسفن

اهلف ث ارهم اهل ضرف نكب ملو اهقلطي ملو لوخدلا لبق نم اهنع وه تام نأ



١٧٧ 

 لوخدلا لبق اهتلطو آقتادص اهل ىمس ناف ، ةعتم الو اهل رهم الو ثاريملا

 ٠ الماك قادصلا اهلف اهب لخد ناك ناو س قادصلا فصن اهاف

 ثاريملا اهل : عيبرلاو ةديبع وبآو رباج لاق انتادص مسب ملو تام نمو

 قادص ريغ ىلع ةآرملا لجرلا جوزت اذاو ، اهل قادص الو ةدعلا اهيلعو

 . ثاريملا اهل نكلو قادص هلام ف اهل سيلف زاوجلا لبت تام مث ، فورعم

 3 آتادص مسي ملو ةآرما جوزت نم نآ ةمألا تعمجأ : ةلاسم دهج

 ركذ ريغب تباث حاكنلا نأ ىلع ليلدلاو ، اهلثم قادص اهلو تباث حاكنلا ناغ

 وآ نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج الو ) : ىلاعت هلوت رهم

 ء تباث حاكنلا نآ ىلع لد ث قالطلا ىلاعت تبثأ املف ( ةضيرف نهل اوضرفت

 ٠ تب حاكن ىف الا عقي ال قالطلا نأل

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضتنا

 ملو ةآرماب لجرلا جوزت اذاو : ناديبع نبا ريغ نمو : ةلأسم ده

 ليق نم قح ىدنع كل داع ام لجرلا لاق س قادصلا ق اركانتنو ؤ اهب لخدب

 ةنيب اهدنع نكت ملو ى كيلع قاب ىقح انأ : ةآرملا تلاتو ، لجاعلا قادصلا

 ؟ كلذ ىف امهنيب مكحلا ام

( ٧ ج نئازخلا _ ١١ م )



_ ١٧٨ 

 5 وه مك قادصلا مسي مل اذا لوقلا رثكأو ، فالتخا كلذ : باوجلا

 . ءىش هنم هيلع قيي مل نا لجاعلا قادصلا ف جوزلا لوقلا نأ

 هميلست ىعداو هامسو 6 قحلا نم اذكو اذك ىلع اهتجوزت : لاق ناو

 ميلستلاب ةنيبلا جوزلا ىلعو اهل قاب هنا اهنيمي عم ةآرملا لوق هيف لوقلا نا
 . هنيمي عم لجاعلا قادصلا ىف لوخدلا دعب جوزلا لوق لوقلا نا لوقو
 ٠ ملعأ 1 و

 ميلست ىعدا نم امأ : سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلاسم ده أ

 وأ ، اهل هنم رارقاب كلذ حص اذاف ، لجاعلا قادصلا نم هتجوزل هيلع ام

 لوقلا رثكأأ ىلع لخدي مل وأ اهب لخد ث ةنيبلا هيلع ليق دقف ث ةلداع ةنيبب
 هبلع ام ءاقب ةيعدم اهنا لوقي نم لوق ىلع اهب لخاد ريغ اندنع هب لومعملاو

 ٠ اهب لوخدلا ةحص دعب لجاعلا قادصلا نم اهل

 قا دصلا ق افلتخا ١ ذا امأو 6 مكحنو لمعن هيو لوألا لوقلا انيجعيو

 ن اهقلطو لوقي ام فصن اهاطعأ ءاش نا ربجي هنا ليق دقف ، لوخدلا لبق

 لوقلا نوكي نأ ىنبجعيو ، هتجوزب لخدو ىه لوقت ام اهل ملس ءاسث ناو

 !هل ضرفي ملو 0 ةأرما جوزت نميف ناديبع نبا : ةلاسم ده

؟ زاوجلا لمتت ىه وآ وه اذكهو 6 اهقادد



_ ١٧٩ 

 لوقو 6 اهلثم قادص اهل لوق ةآرملا تنام اذا .ي فالنخا كلذ ىفف

 ،ناثراوتيف ثاريملا امأو ك اهل قادص الف جوزلا تام اذا امأو ك اهل قادص ال

 ؟ زاوجلا لبت ىه وآ وه كلهو مهارد ةعبرأ نم لقأ اهل ىمس نا تيأرأ

 قادص اهل لوتو « اهل ضرف ام اهل تباث هنا لوق فالتخا كلذ ف : لاق

 ٠ ملع آ هت ١ و ؤ اهئ 77

 اهل ضرفي ملو ةأرما لجرلا جوزت اذا : ىلمازلا : ةلاسم دهب

 فالتخالا نم مدعي الو ص اهل قادص ال لوقلا رثكأو ، ثاريملا اهلف .

 ٠ ملعأ هللا و 6 لخثملا قادص اهل نوكب نآ

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم وبع

 ةآرما جوزتن لجر نع { هللا هضر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لئس

 اهتادص نآ تملع اهب زاج ام دعب نميف امهنيب نوكي طرش ريغ نم ليلق قحب

 ؟ قحلا نم اهل همزلي ام جيوزتلا تمتآو قادصلا كلذب ضرت ملف ليلق

 ىلولا ضرف ام الا اهل .سيل : لاق نم لاقف ، كلذ ىف فلتخا : لاقف

 نا : لاق نم لاقو : لاح ىلع لثملا قادص اهل : لاق نم لاقو ف لاح ىلع

.ىلولا ضرف ام الا اهل سيلف ابيث تناك ناو س لثملا قادص اهلف اركب تناك



_ ١٨٠ 

 5 مهارد ةرشع ىلع جيوزتلا لبق هنيبو اهنيب طرشلا ناك ناف : هل ليق

 تبلطو لخد مث س مهرد ةئامب هجوزف اهيلو ىلا بهذف كلذب تيضرو

 ؟ كلذب اهل له ، ىلولا ضرف ام

 تيضر ىتلا ةرشعلا الا اهل سيل ليقو س كلذ اهل نا لبق دق : لاق

 ٠ جيورتلا لبق اهب

 لاةو ث ىلولا ضرف ام ىه تبلطو ءطولا لبق افلتخا ناف : هل ليق

 ؟ مهارد ةرشع الا اهل هيلع نوكي سيل : وه

 ناو س اهب لخد اذا ةئاملا اهل هيلع ناك ىه لوقت امم ىضر نا : لاق

 . حاكنلا خسفنا ىه ضرت ملو وه ضرب مل

 ىتلا ةرشعلا الا كل سيل هنا : زاوجلا لبق نم اهل لاق ناف : هل ليق

 ؟ كلذب تيضرف لطاب كيلو ضرف ىذلاو ع كنيبو ىنيب ناك

 . اهب تيضر ىتلا ةرشعلا الا هيلع سيلو : لاق

 ريغ ىلع اهب لخدو كلذب تيضرو ءىش ىلع اهجوزت ناف : هل تلق
 ىش ٠.٠

 هللا همحر ىلع نب ىسوم تاباوج ضعب ف دجوي : ةلاسم ده

٠ قادصلا لقآا وهو مهارد هعبرأ اهل نآ ءىش ىلع اهجوزت



 ۔ ١٨١

 جوزت اذا : لاقو هلفا همحر ديعس ىبأ نع بسحأو : ةلأسم ه

 رجي ملو جيوزتلاب تيضر مث ، قحلا نم هيلع اقفتا ام ىلعةأرملا لجرلا
 5 ىدنع لثملا قادص اهل ناك ، اهب لخد ىتح قادصلا ىلع قافتا امهنيب

 : اهثرو ةتيملا ىه تناك ناف ث اتفتي نآآ لبقو ، زاوجلا لبق امهدحأ تام ناو

 . اهتثرول هيلع لثملا قادص ىف فلتخيو ث افالتخا كلذ ف ملعآا الو

 كلذ همزلي ال : لاق نمم لاقو ص لثملا قادص همزلي : لاق نم لاقو

 ناو ‘ جيوزتلاب اهاضر حص اذا ثاريملا هل امنا و > هنيعي ءىش حصب ىنح

 . افالتخا كلذ ق ملعآ الو 6 هتثرو جيوزنتلاب اهاضر دعب تيملا وه ناك

 كلذ ى ملعأ الو س قادص هيلع ىدنع اهل سيلف قادصلا امآو

 نم امهالك ةأرما جوزت لجر ف ىلع نب ىسوم لانو : ةلأسم ده

 نادلبلا لهأ ةنسو 4 الجآ الاو الجاع هركذي ملو ‘ قادص ىلع ىكزآ لهآ

 ؟ لجآلا قادصلا

 ٠ دلبلا لهآ ةنس اهل : لاق

 ؟ لجآ مهضعبو زجنتسي دلبلا لهآ ضعب ناك ناغ : تلق

٠ لج اع وه : ل اققف



١٨٢ 

 فلآ ىلع ةآ رما جوزتن لجر ق بوبحم نب دمحم لانتو : ةلأسم وع

 ؟ لخدب مل وآ اهم جوزلا لخدو ‘ الجآ مهرد ىفلآ ىلعو ئ الجاع مه رد

 اهي لخدب ناك ناو % اهئاسن ثاقدص طسوأك اهب لخد ناك نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ۔ حاكنلا ضقتنا

 فلآ وأ أ ةلخن ةئام ىلع ةآرما جوزت لجر ف هنعو : ةلأسم وج

 ؟ ةاش ةئام وآ ‘ مهرد

 اهب لخد نكي مل ناو ، اهئاسن تاقدص لثم اهل اهب لخد نا : لاق

 ٠ حاكنلا +:

 5 اهحالص ىلع ةآملا لجرلا جوزت اذا : لاق هنعو : ةلاسم دج

 لخدب نأ لبق حالصلا ىلع اقتقثي ملو افلتخاف ،\ اهتادص اهل ضرفي ملو

 ىبأ لوق كلذو . 7 حاكنلا مت اننفنا ناو % ضقتني حاكنلا ناغ ء اهي

 ٠ ىلع

 ؟ اهحاكن متيآ ، اهب لخدو اقفتا مث ، كلذ ىف افلتخا ناف : تلق

 ٠ معن : لاق

 هنم اهجورخ نوكي نأ اتفني ملو اهحالص ف افلتخا اذاف : تلق

 ؟ قالط ريغب وأ قالطب

 نوكي ناك ولو س خسفني حاكنلا نألا ، قالط ريغب هنم جرخت : لاق

٠ اقالط نكب مل حاكنلا خسفنا اذا نكلو ٤ اتماث حاكنلا ناك قالط



_ ١٨٣ 

 ف جوزلاو بألا فلتخا مث ص هتنبا جوز لجر نعو : ةلأسم هه

 ؟ قادصلا

 ةارملا تناك نا : لوقي عيبرلا ناكو ، مهنم فالتخا هيف : لاق

 هلوق لوقلاف اهجوز عم تناك ناو ث قادصلا ف هلوق لوقلاخ اهيبأ عم

 تئش نا : جوزلل لانيو ڵ جوزلا لاق لوقلا لاق نم مهنمو ، قادصلا ى

 .بألا لوقي ام كيلعو لخداف تئسن ناو ، لوقت ام فصن ىطعآو قلطف

 . عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 قادص ىلع نوجوزتي ساانلا ةداع ناك اذا و ىحبصلا : ةلأسم وبع

 : دقعلا دنع ركذي ال فورعم رطعو ةوسكو حاكنلا ةدقع دنع ركذب فورعم

 ؟ ال مآ .قادصلا لتم اذه ماكحأ نوكيأ ٧ هب الا ىضرت ال ةآرملا نأ الا

 هتوبث ىفخ دقعلا دنع لمهأو دنعلا لبق ساسألا هيلع عتو ام : لاق

 . الوخد ايمسيو امهئاقتلا دنع هتجوز لجرلا هدقن ام هلثمو س فالتخا

 ٥آ ر ام رانخا .هلعلو 6 اذه تويث ديع نب حلاص . . ثلا باوج ففؤ

 ٠ ملعأ هللاو ث مهنيب اميغ هوسسأو سانلا

 ادحأ نهنم جوز اذا زوجي س تانب هل نم فو هنمو : ةلاسم ده

؟ ليلق قادص ىلع نهادحا ج وزيو خ ريثك قادص ينع



_ ١٨٤1 

 زاج افلتخا ناو 6 قادصلا نهنبي لدع ةوسنلا تواست اذا . لات

 . ملعأ هللاو ث نهيلا رمألا در تاغلاب نك ناو ، نهنيب فالخلا

 هنم نوكي اهجوزتي نا ليتف ةآرملا بطخي لجرلا نعو : ةلاسمه وهب

 بحلاو ةاشلا ل__ةم ليت هنم ىرجت نكب مل . مهيلا اهعفدي ءايشأ مهيلا

 ء اهب زاوجلا لبق نم اهجوزتي نآ دعب كلذكو س مهاردلاو بوثلاو محللا وا

 ٠ زاوجلا دعب وآ زاوجلا لبق اقرتفا مش

 ء اهادص نم هل امهذخأو اهتدلاو ىلا وأ اهيلا عخدام هل لهغ : تلق

 ؟ مهل نوكب امو ،&© كلذ نم مهيلع نوكب ام وأ : تلق

 هرمأ داتعا اذا امم مهيلا هنم ناك ام لك هنا ليق دق هنأ ىعمغ

 كلذ لكو 6 مهنيب ناك اميف هريغ ال ثداحت جيوزتلا ىنعمب جرخ مهنيب

 ٠ اهتح نم ءىش كلذ قحتسي نأ الا ، هيلع دودرم

 محللا و زيخلا لثم لومعمل ١ ماعطلا نم ناك ام ليق دت هنآ ىعمو

 ام دربو 6 در هيف سيلف كلذ وحنو هكاوفلا نم ناك امو ىوملاو خوبطملا

 . اذه ليبس ىف جرخت ىتلا ايادهلاو اياحضلا و رمتلاو بحلا لثم كلذ ىوس

 نم هنأ انواعتم ناك ام الا كلذ نم هيلع درب ال ليق دخف هنأ ىعمو

 نم الا نوكيأال هنا فراعتي امم كلذ لثم ناك امو قحلاو س قادصلا ليبس

٠ هيلع دودرم وهغ .س قحلا



. ١٨٥ 

 ام الا هلك ءىش كلذ نم هبلع دري ال هنا : لاق اضعب نأ بسحأو

 هنم ذخؤيو ص هلك كلذ ف رظنيغ ، فورعملا ىنعم ىلع هملسو هسفنل طرش

 ٠ قحلا قغاوب ءىش هيف ناك نا > ىلاعت هللا ءاش نا هنسحأب

 مالسالا نع ةدترملا نأ مهيفلاخم عم اوعمجأ : لاق : ةلاسم وه

 امهنيب تلخد ىتلا ةمرحلا نأل ، هيلع مرحتو اهجوز نم اهقادص لطيب

 ء اسايق ةدترملا ىلع مهضعب اهدرف ةينازلا ف اوفلتخاو ، اهلعفت تناك

 ٠ ةمرحلا تلخدأ اهنل اهتادص لطبآو

 اهعنمب نآ هل امم لعفت الآ ث قالطلاب اهجوز فلح اذا ةآرملا كلذكو :

 ىتلا ىه ةمرحلا نأل ز اهقادص لطبتو قلطت اهنأ تلعفو ، هيهن تكرتف هنع

 ٠ ةدترملا ىلع اسايق هدر هيحاص نآ ىلع لدي لوقت اذهو ص هيلع اهتلخدأ

 اهيقف ناكو ىندملا ملسم نب نمحرلا دبع لونت وهو س خسانلا لات

 ، هل اعد الا هسلجم نم موقيال و ؤ همظعب ةديبع وبأ ناكو % هعقغ نبا و

 ٠ هفالخ ىلع انباحصأ لمعو 6 ىويسسبلا نسحلا وبآ لوقب ناكو

 اهنأ اهانز حصيو ث جوز اهلو ىنزت ةمألا ىف لبقو : ةلاسم ده

 امآو س هدر اهديس ىلعف ضبق دق ناك ناو ث اهل قادص ال ةرحلا ةلزنمب

 اهديس اهقدصي نآ الا اهديس لجأ نم اهنم كلذ لبتي الغ ىنزلاب اهرا رقا

١ . اهجوزو



_ ١٨٦ 

 6 كرشل ١ ف جوز اهلو ثتملسآ ةكرشم نع هتلآسو : ةلأسم :3

 ؟ كرشملا اهجوز ىلع قادص اهل لع

 ٠ معن : لاق

 ؟ ةمرحلا تلخدأ ىتلا ىه سيلآ : تلق

 اهرمأ هنأب ىلاعتو كرابت هللا رمأب ةمرحلا تلخدأ ىتلا ىه ىلب : لاق
 ء اهبرل ةعيطم تناكو ث رفكلا ىلع ميقت الو « مالسالا ىلا جرخت نأ

 . اهقح طاقسإل هبجومب اهتلعف ىتلا اهنم ةعاطلا سيلو

 ؟ كرشلا ىلع ةميقملا ىهو ملسملا وه ناك ولو : تلق

 ٠ اهتادص اهلف : لاق

 ؟ كرشلا ىلع تماقأ دقو س قادصلا اهل تلعج ملغ : هل تلق

 ميرحتلاو اهب لخد دقو ، هنجوز ىهو هسفن ىع اهمرح هنأل : لاق

 ٠ هنم م اج

 بهذي ناك له ، مالسإلا نع تدترا مث آعيمج املسأ نا تيآرأ :تلق
 ؟ اهتادص

 : لوقب ناكف ةيواعم وبآ امآغ ؤ رثؤملا ىبآ لوغ وهو معن : لات

. اهلهأ رفكب لوزت الو قوقحلا



_ ١٨٧ 

 ح هنجوز اهنظو اهئطوغ ةأرما هشارف ىلع دجو نمو : ةلاسم ده

 ؟ هتجوز ريغ اهنأ كلذ دعب ملع من

 لاقو ع قادصلا اهل : مهضعب لاق ، نالوق قادصلا ف انباحصالغ

 اميغ ةيصعم تلعف ةآرما لك نأ بجي ناك لب ، اهل قادص ال : نورخآ

 ، اهتادص ذخات ال اهنأ ، ةقرفلاو ةمرحلا مقت ىتح اهجوز نيبو اهنيب

 جرخت الو ث ائيس لعفت الآ اهتالطب فلح هنأ ولو ، ةمرحلا تلخدأ اهنأل

 ذخأت الف تقلطو تجرخف ج رخت الأو ، لعفت نآ اهل زوجي ال اميف هلزنم نم

 لاقو ، ذاش لوق وهو ث هذه لثمل قادص ال لوقلا ضعب ىلعف اهقادص

 ٠ قادصلا اهل نا رثكألا

 كلم لجر ف نزي ىنب فحصم نمو هلعل فنصم نمو : ةلاسم ه
 قادصلا اهل نوكي ال هنأ اهتلط مث ، هجرغفب وأ هديب اهربد سمغف ةآرما

 قادص آضيآ همزلي مل اهتلط مث ، اهيغ جلوو اهربد ف اهئطو ناغ ، الماك
 . الماك

 هنع منتكنب ذيو جوز اهلو ىنزت ةآارملا ف انباحصأ فلتخا : ةلأسم وع

 ؟ اهانز

هشا رف تاطوآ ١ ذا قا ذص اهجوز ىلع وح هس ال مث : مه ِ لاقف



١٨٨ 

 هنع رتتسا اذا هنع اهقادص لطبب ال : مهضعب لاقو ح اهجرف ىق هتناخو

 ٠ اهانز

 ةمألا نم قافتا وهو ث مالسالا نع ةدترملا قادص لاطبا ىلع اوقفتاو

 ةدترملا تناك امل : لاق اسايق ةدترملا ىلع اهمكح درو اهقادص لطبأ نمغ

 ةينازلا تناكو ث اهلعفب اهسفن نم هتعنمغ اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ

 ىف ةدترملل ةيواسم تناك اهلعغ وه ىذلا اهانزب ةمرحلا اهجوز ىلع ةلخدم

 ٠ قادصلا نالطب ى اهمكح

 ىذلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب ةينازلل بجوأ نم جتحاو
 : لاقف قادصلا نم اهيلا هتقس امو ىلام هللا لوسر اي : لاقف هتجوز نعال
 «دعيآ كلذ نم تنك تبذك تنك ناو ث اهنم تيصآ اميف تقدص تنك نا »

 غوسي لصأب قلعت ام لكو ث ةدترملا ليبس اهليبس سيل وأ : اولاقو

 . ملعأ هللاو ث هبرل جاجتحالا

 اهعمو اهجوز هنأ ةآرما هيلع تعدا لجر نع تلأسو : ةلاسم هب

 ؟ هنم دلوملا كلذ الو 5 هتجوزب تسيل اهنأ اهركنآو 6 دلو هنم

 ، اهجوز هنآ لجر ىلع ةآرملا تعدا اذا : اولاق دقف تفصو ام ىلعف

اهتالط ىلع ربجب لجرلا ناف ، كلذ لجرلا ركنأو ع كلذ ىلع ةنيب اهل نكب ملو



_ ١٨٩ 

 ليبق نم قح ةآرملا هذهل هيلعال و ص هلبق ام كلذ دعب فلحي مث أ ةدحاو

 ٠ ةآرم ١ ف ١ ذهخ . ق ادص ال و ة وسکك ال و ةقفن

 ةآرملا هذهل هيلع الو هلبق ام نيميلا تناك عضري ناك اذاغ دلولا امأو

 .ناك اذاو ، عضري ناك اذا اذهو ةوسك الو ، ىبصلا اذه ةيبرت لبق قح

 اذهل هيلع الو هلبق ام فلح ص ماعطلا لكأب نمم ناكو ، عضري ال دلولا

 ٠ ةنتفن الو ةوسك ىبصلا

 ىف هلعل ةجوزب رقأ لجر نع ةيواعم وبآ لئسو : ةلابنسم د

 ؟ قادص اهل له س تام مث ى ضرملا

 ابآ تلأس دقف س اهل ثاريم الو قادصلا اهل ىرأغ انأ امآ : لاق

 هذه ف اندجو ىذلا : درعس وبأ لاق ٠ ال : لاننغ ةلأسملا هذه نع هللا ديبع

 : ليواقأ ةثالث ةلأسملا

 ىف اهب رتتأ اذا ثاريم اهل الو ، قادص اهل تبثي ال : لاق نم لاقف

 اهل نوكي الو قادصلا نم هب اهل رقأ ام اهل تبثي : لانت نم لاقو ، ضرملا

 لوقلاو ، هثرتو اهل رقأ ام اهل تبثي : لاق نم لاتقو ى ةنيبلاب الا ثاريم

 رثكألا وهو جيواتلا ةحصب ةنيبناب الا ثاريم الو قادصلا اهل نآ ىناثلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو س ذخأت هبو ، هب لومعملا انعم وهو

تومت ةآرملا ىق : نامثع ىبأ نع ٨ هللا ديبع نبا حبسم : ةلاسم دهب



 س ١٩٠

 د_۔قتف لجاعلا امأ : جوزلا لوقيغ ث اهقادص اهجوز ىلا ةثرولا بلطيف

 ٠ لوخدلا لبق هتفغوتسا

 رهزأ معزو ث اهقح مدهي ال هلوخدو ث ءافولاب ةنيبلا اهجوز ىلع نا

 جوزت لجر ىلع ص ىلع نب ىسوم دنع هعم دهاشو وه دهش هنأ ىلع نبا

 دق هنأ كلذ دعب امهدهسأ ىلولا نأو س لجآو لجاع قادص ىلع ةأرما

 ٠ لجاعلا همزلي ملو لجآلا هيلع ىسوم تبذأف ث هتأرما ىلع هزاجأ

 اهجوز تام مث تجوزت ةآرما نأ ول : رشبم لانو : ةلاسم دهب

 ؛ اهدقن اهيلا قاس دنت هنآ ةنيبلا مهيلع ناك ص هتثرو نم اهدقن تبلطف

 ٠ اه دننن تيطعأ الاو

 ليزت نأ نأ ديرت مث ، هتأرما دقنب لجر ىف لوقت ام : ةلاسم ه

 ؟ هريغ ىلا وأ اهميرغ ىلا كلذ

 ىف تماد ام ميرغ ىلا اهتادص نم ائيسث ليزت ال نوملسملا لاق دقف

 ٠ نبفبعض اناك اذا نيدلاولا ةمدخ وآأ ةضيرف وأ جحلا الا هلايح

 ناك لجآو لجاع ىلع ةآرما جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم ههيب

 جاتحي وآ ، اهيلع ىرستي وأ اهيلع جوزتي ىتح لجآ لجآلا لوقي ةديبع وبا

٠ تومب ىنح لجآ وهف الاو ٨ تومي وأ مداخ ىلا



١٧٩١ 

 اذا اهقادص اهلجعي نآ هيلع سيل نولوتي انباحصأ : ةديبع وبأ لات

 ٠ اميلع ىرست

 ليق دقو س خيسلا ريشبو ىلع ىبآ لوق هنأ تدجو لاق : هريغ نمو

 لخد اذاف ث ادح هل دح الو ص وه ام لجآلا ىمس نكي ملو ث اهب لخد اذا

 ٠ لجالا ليجعت هيلع ناك اهب

 هذه دحأ ىل ا الا اتسش اهلجأ نم ذخأت نأ اهل سيل : لاق نم لانتو

 ٠ ةلجؤللا لاجآلا الا كلذ ريغ ىلا الو مداخ ىنا تجاتحا ولو س لاجآلا

 قادص تبتك ةأرما ف ىصورخلا ناهبن ىبأ نع ةدايز : ةلأسم وبع

 ىتح مأ قادصلا لحيأ اهدلو لبق مألا تنامو ، اهسفن ىلع اهنبا ةجوز

 ؟ اهجوز نم ةجوزلا نيبت

 كلذ نم لجآ ىلا نكي مل ام لجع هب ةجحلا مايقل حص اذاف : لاق .
 هنآ لوقلا ضعب ىلع هيف جرخيو 65 هيف هلجآ ىلاف الجآ ناك امو

 ٠ ملعأ هللاو 6 رخؤب الو 6 اهلام نم ىدؤيغ اهتومب لحب

 ق ادص بجب ىتمو : ناسغ نب دمحم نب هللا ديع : ةلاسم وبع

 ؟ لجآلا ةقلطملا

اهقلطي ةعاس قادصلا ميلستب مكحي هناخ انئاب قالطلا ناك اذا : لاق



 س ١٩٢

 ٠ ملعأ هللاو ، اهتدع ءاضقنا دعب الا هيلع مكحي الف ايعجر قالطلا ناك ناو

 ؟ اهسفن تلتق ةأرما فو : ةلاسم ده

 . ةثرولل قادصلا نل ، قادصلا اهل نا لوقتو ث اقادص اهل ىرن امف

 قادص الف ةدترملا امأو ، اهانز رتتسا تنز اذا كلذكو : هريغ لاق

 هتثرول اهيلعو ث هنم اهئاريمو اهقادص لطب اهجوز تلتق اذا ةأرملاو ، امل
 عجرو ى هريبدت لطب هديس ريدملا دبعلا لتق اذا كلذكو ث ةيدلا اهنود

 ٠ هديس ةثرول اكولمم

 ٠ ملعأ هللا و | ٥ ديس نم هنصو تلطب ىصوأ دق ناك نا و

 ىلع ى ذلا اهتا دص ابيص اهل ١ دلو تطعأ آ رما نعو : ةلسم »

 ؟ هلجآو هلجاع اهل هنبا

 تحجر ام امأو 6 تيثب الف لجآلا امآو . تيثيف لجاعلا امآ : لاق

 . اهل بجي ملام هنطعآ هنأل ، :اهل وهغ هبف

 ؟ ةلوهجم ةيطع

 .هنم مهثاريم مهلغ لجآلا امأو ، هيف مهل كرد الخ لجاعلا امآ : لاق

؟ غلاب ريغ هلعل غلاب هتطعأ ىذلا اهدلو ناك ناغ : تلق



_ ١٩٣ 

 هذه سيلف ث هنم هتآربآو ى هل هيلع ىذلا لجاعلاب بألا لبت نا لاق

 ٠ لاح لك ىلع هتيطع هل زوجت الف لجآلا امأو ، ةيطع

 اذك لعفي نأ ىلع اهتادص اهجوز ةأرملا تطعأ اذاو : ةلأسم ده

 ملف ، اذكو اذك لعفي الأ ىلع هتطعأ ناف ى ةزئاج ةيطعلا نآ لعفف ك اذكو

 توملا هرضح املف ، اهجوزل اهقادص تكرت ةأرما : ةلاسم وها

 اهيلا هنم بلطم الب اهجوزل اهقتادص تكرت تناك ناف ؟ اهقادصب اهل ىصوأ

 نم اهنأل ع اهل زوجي ال كلذف هضرم ق اهل هب ىصوآ مث ،اهسفن هل هب تبلطف

 دنع ةيطع الو ضرم فق الو ث ةحص ف ةيصو اهل زوجي الو س ةثرولا

 ٠ تول ا

 نم اهلام نم ائيسث هتجوز ىلا بلط لجر ف لاقو : ةلسم وهب

 بلطمب هايا ةطعأف هيلع اهل ىذلا اهلام بلص نم وآ س هيلع ىذلا قادصلا

 مث ى هللا ءاش ام كلذل الخغ ع اهسفن كلذب ةبيط هايا هتطعاف ث اهيلا هنم

 ؟ هيف تعجر

 . هيغ مجرت نآ كلذ اهل : لاق

 ؟ قادصلا ىوس اهلام بلص نم ىذلاو : تلق

( ٧ ج نئازخلا _ ١٢ م )



_ ١٩٤ 

 نم آئسش هيطعت نأ الا قادصلا ىوس اهلام نم ىذلاو معن : لاتق

 كلذب ةيبط اهيلا هبلطي نآ ريغ نم اهلام بلص نم ئيس وأ ، قادصلا
 ٠ ةعجر هيف هل سيل كلذف « اهسفن

 مث 4 هنطعأف ث اهنتادص هتآرم! ىلا بلط لجر نعو :: ةلأسم ده

 ؟ اهيلا هبلط هنأ دهشأ وأ ، اهنع تام وأ كلذ دعي اهتلط هنا

 اهقلط وأ هنآرما تناك هيف تعجرو اهجوز ةايح ىف تبلط نا : لاقف

 هنيلط ناو س لدع ةنيب هيلع موقت وأ ؤ هبلط هنآرتي نأ دعب اهقادص اهلذ

 ناك ى اهيلا هبلط نأ دعب هنطعآ امنا اهنأب ةنيب تماقأف ، لجرلا توم دعب

 ء ىسي نآ هنم ةيقنت الا اهتادص هتطعأ ام هللاي انيمي فلحت نأ دعب اهتتادص اهل

 ٠ هيآر وهو اهيلا

 اوماتنأ ولو ، ليبس هيلع اهتثرول نكي مل ائيش هيلا بلطت مل تام ناو
 ٠ اهيلا بلاطلا ناك هنأب ةنيباا

 : اهقادض هتجوز هل تكرت لجر نع حبسمو مشاه : ةلأسم ده

 ىذنطعأف اهتادص ىتآ رما ىلا تبلط تنك ىنا : لاق توملا هرضح املق

 ؟ اهيلع هتددر دق ىنآ اودهشاف

 ٠ اهل وه : الاقف

 ثعيوف اهقلط دقو 6 قا دص هل تناك هنجوزل هيلع نميف : ةلآأسم وبع

 هتلحأو اهتادص هل تكرت دق اهنأ هربخأو ث هل اهلحتساف ث ةقث الجر اهيلا

‘ ؟ كلذ تركنآو ث اهادص تبلطف تعجر مث ، لجرلا تام مث ث هنم



١٩٥ 

 كلذد دهش ناو ح دحآ لوقب آريب الو ‘ بجاو هيلع اهشح ى رن اناف

 هب هاربخآأ امم ءىرب دق هنا لوقنف اهتح تبلطو تركنأ مث ث ناتقث اهبلع

 اذه ناك نا : دمحم نب 1 ديع لاق ٠ ءىش اهل همزلي الو س ن ! ....

 ٠ لات امكف اهتدع تضقنا دن وآ ، نئاب قالط ىف بلحملا

 ىلع جوزلا ةلزنمب وهو اهتعجر كلمي ةدع ىف بلط نا : هريغ لات

 امهناف ث ةءاربلا ىف نيتقثلا لوق امأو ، جوزلا ةلزنمب وه سيل لوقو س لوق

 كلذ امناو غ تركنأ اذا مكحلا ىف ةجح كلذب نانوكي الو ث امهلو نابعدي
 ء امهلعف ناركذي الو ، اهقح نم هتآربأ دق اهنأ دهسثي نأ الا ، ةءاربلا ف
 ٠ لاق امك وهف

 _ اهل كرتت اهنأ طرش ىلع اهجوزتي ةآرما بلطي نميف : ةلاسم وه

 مث ث هل هتكرتف اهيلا بلط اهجوزت املف س جيوزتلا دعب هلك اهقح هل _ هلحا

 ؟ هيلع تعجر

 مث اهب زاج ناف ع هتدعو امب هل وت نأ اهيلعو ، ةعجر هيلع سيل هنأ

 ضرملا نم ءاوس ف كلذ لبت اليضرم ىف كلذ كرت اهيلا بلطو ، تضرم
 . ةحصلاو

 ح اهقا دص فصتي هل ثتدهشأف ح آريخ ىب ىصونتسا هتآرم ال لاق نمو

؟ هب هل تدهأ ام بلطت تعجر مث



١٧٩٦ 

 ابلطم هلوقت نكي مل اذا كلذ ىف ةعجر اهل ىرآ ال : هللا دبع وبأ : لاق

 ٠. اهقادص هل عدت نآ هنم

 ىلع اهل ىذلا قادصلا نا : اهنحص ف تلاق ةآرما : ةلأسمم و

 هنآ ىرتأ ، لجآ هضعبو لجاع هضعب قادصلاو ث ديزل وهف نالف اهجوز

 ؟ ال مآ هم هلوقأ ىذلل تيثي

 ٠ضوبقم ف الا تبثي هيف رارقالا رأ مل جوزلا ةمذ ف ابئاغ ناك اذاف

 اذه نوكيأ ك ءافوب هل وه سيلو ، ىلع هل قحب تلان ناف : تلق
 ؟ ال مآ مكحلا ق تبتب رارق!

 ءاضقلا و مودعم هنأل 4 رارقالا هيف تبثي مل ةمذلا ق ايئاغ ناك اذاف

 . قيفوتلا هللابو ، مكحلا ف تبثي ال مودعملا ىف

 ر٬ةغ ف تبثي ملام ءاسنلا تاقدص ف تبثي هنأ ملع او : ةلأسم وه

 ىلع اهجوزت ناف ء كلذ ىلع تحكن دق ةآرملا نأل 6 ءاطعلا و طرشلا نم كلذ

 ٠ لودعلا ىآرب طسو ةلخن ةئام اهلف ةمهبم ةلخن ةئام

 لخن ر ايخ نم ر ايخ ةلخن ةث ام اهلف 6 ر ايخ ةلخن ةث ام ىلع اهجو زنت ن ا و

٠ هنم ىضقت ىذلا دلبلا



 س ١٩٧

 رظنب ىلوألا لثم ىهف هلام نم رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ٠ هلام نم اهلثم ىضقت مث ث رايخ ةلخن ةئام لودعلا

 هلام رايخ ةلخن ةئام اهلف ث هلام رايخ ةلخن ةئام ىلع اهجوزت ناو

 ۔ےهھف هلام رايخ نمو . هلام رايخ هلونو 6 عضوم فو 6 كلذ اودعت ال

 ٠ ىوتسي ىتح ائيسن لخنلا نم هلام رايخ اهلو س ءاوس

 . ةجرد لاملا رايخ تذخأ الاو ادعتي مل ءاغو لوذلا رايخلا ف ناك ناغ

 ال ام لاملا نم ىقب اذاغ ، ءاضقلا ف زوجي ام لاملا نم ىقيب ال ىتح ةجرد

 تيضق مث ، هلام رايخ طسو ىلا رظن ، ءىش اهل ىقبو ن ءاضقلا ىف زوجي

 ٠ لخن قيي مل نا لخنلا ريغ نم ةميقب وأ س لخنلا نم هيلع

 : ىراوحلا ىبا باوج نم عومجملا بانك نمو : ةلأسم هه

 ةلخنلا كدنع ىرت ام هلام رايخ نم طرش اهل ناك نا لوقن امو : تلق

 ؟ عرفلا ةصيخر ضرألا ةيلاغ مأ ضرألا ةصيخر ةميركنا

 الو ضرألا صخر ىلا رظنأ الو ى عرفلا ةميرك رايخلا نا : لوقأف

 ةصيخر عرفلا ةميرك ةلخن هذه ذخأت اهل لين نا ةآرملا نأ الا ث اهالغ

 ىآرب اهل ناك كلذ نم تراتخا امف عرفلا ةصيخر ضرألا ةيلاغ مآ ضرألا

٠ ةثرولل سيل ةارملل رايخلاو 6 لودحاا



١٩٨ 

 نا : رثؤملا ىبآ نع س ىراوحلا وبأ لاق : ةلأسم ده

 سكولا نمو ؤ ثلث طسولا نمو ثلث رايخلا نم & عضا وم ةنالث نم اهنتادد

 كلذ لخن تيضق ، ادع دعت اهسوءرب ةيضاق ةلخن عضوم ىف ناك ناو ، ثلث

 ءاضقلا اهيلع قرفي ملو س فونست ىتح عضوملا

 عضوم لك نم تيضق هسوءرب دعي ام هيف هل سيل عضوم ف ناك ناو

 ٠ انظفح ١ ذكه طسولا و 6 سكولا و رايخلا نم ةميقلاب اثاث

 طسولا طسوأ : لاق 6 ء اضتلا لخن : ةفص ق ديعس وبأ :

 ناو 6 ةنس مهل نكب مل نا ىضخغقتو : لات 6 رايذلا طسو اهلف طسو ناك

 ناك ناف ، عبرأ قوف اودعت الو ، اهتميقب ثالث نع رايخلا ةميركلا ةلخنلا

 نيناه تيضقو ث اثالث ىوست ةنخن اهيلا فيضأ عبرأ نم رثكأ ىوست

 ؟ نامث نع

 نيتاسب الو ، ةرومعملا نيتاسبلا نم ةلخن نم ىضقي نأ هيلع سيل : لاق

 ىرتشا ءاش ناو ث اهنم ىضق ءاس ناف ، كلذ الا هل نوكي الأ الا تيبلا

 هضاوع ذخأت نأ ىه اهيلع سيلو : لاق ، كلذب هيلع مكحيو ، ىضاوق الخن

 ٠ كلذب ىضرت نآ الا

٠ لمحيو لخي



١٩٩ 

 ؟ اقذع ةلخن لك لمحت تناك ناف : تلق

 ال : لات .... ٠ كلذ نم رثكأ لمحن الخن نوكت ىنح نكلو ٠

 ةبزع لخنلا نم اهل سيلف لخن ىلع اهجوزت اذاو : ةلاسم ده

 ٠ ضرألاو ىديألاو باودلا اهلانت ةلوكام ةلسف الو ةحناج الو ع ةيناف

 لخنل ١ بارش ةفص ق حبسمو دمحم نب ره زآ ل اننو : ةلأسم ومع

 ع رذآ ةئالث ض رأثلا ةيح ان ىل ا لخنلا ةبح ان نم برض نم نوكيب هنآ

 ٠ اهنو رودد

 لهأ برش طسوأ لودعلا رظنب نامثع نب ناميلس لاق : حبسم لات

 ١ ٩ ٠ 3 ز .. ٠ دليلا

 مث ث لخنلا تمضو كلذ نم اطسو ءاملا ناك اذاف : ةلأسم ذهب

 ىتح نيتبرش وأ ةبرش ىقست مث ث اهعذجب رودي عرذأ ةثالث ةلخن لكل جرخأ

 امو س اهدآ ىلا برستت نأا دعب نم كرتن مث ، اهضرأ تطوت دت اهنآ ملعي

 نم ءاملا اهيلا بلتي فورعم تقو ف ءاملا اهيلا قاسي مث اهلذم ىقسي

 لخدي ىتح ءاملا قاسيو ث لخنلا كلت عيمج اهنم برشت ىتلا ةلاجألا

 ٠ لخنأا

لك ف لعج ءاملا ريئك جلف ناك ناف 6 ةف :7 جالفألا نوكن .دنو



٢٠٠ 

 نيليجآ لك نيب نوكيو لودعلا ىري ام ىلع ث رثكأ وأ تالخن ثالث ليجأ

 ٠ ليجآ ف ةلخنو ناتلخنف اليلق ءاملا ناك ناو ث ةيقاس

 برض اذا : لاق نم نيملسملا نم ناف ةلخنلا ليجأب ءاملا راد اذاف

 وهو ادح لعجي مل نم مهنمو س لجرلا ىبعك ىلا ليجإلا طسو نم ءاملا

 اهيلا ءاملا بلقنم ذم لودعلا ىأر ام الا ، هللا همحر ىلع نب ىسوم ىأر

 نوكيو ث كلذ اهل مطقيف رثآ نم وه مك اهرخآ ىري نأ ىلا ايلعلا ةلاجألا نم

 ىطعت مث ، راهن دآو ليل دآ نيتيرسن ىقست : لانق نم لانتو ، اهبرش وه

 ٠ كلذ نم فصنلا

 تنك ىنآ رباج ىبأ ىلا ناورم ىبآ نم باوج فو : ةلاسم ده

 ىلع وهو ث لاملا ىلع مستي سيل رهن نم برش هيلع طرش نم نأ تعمس

 تنك اذكه .. لخنل ١ ةميت ثلث برشل ١ ةميق ىرجم ناك دقف { سوع رذا

 عمسأ ٠

 ىلع مستي جلف ىلع لجرلا لخن ناك نا : تلتو : رخآ باوج فو

 نوكي موي ف ةميق ءاملا موقي نآ اوأرف هيلع برش ةآرمللو ، سوء رلا

 ٠ انيآر كلذكو 6 ةآرملا ىطعنو 6 اطسو ءاملا ةمدق

تاقدصلا ىف ىضقي امم نيتلخن لك نيب ناك اذاف : تلق : ةلأسم ده



٢٠١ 

 وهف اعارذ رثع ةنس ىلع داز امو ث اقضملل كلذف ؤ اعارذ رثع ةنس۔

 ٠ ىضاقلا

 ملو ك قا دص هيلع اهلو ةأرما جوزت لجر نع هنلآسو : ةلاسم وبع

 ؟ ةقرفنم ىرق فق لام هلو 0 عضوم ق اهل مسي

 { ءافو لام اهب هل ناك نا جوزت اهيف ىتلا ةيرقلا نم ىطعت : لاق

 . اهيف جوزت ىتلا ةيرقلا نم صقت ام اهل متي نكست ىتلا ةيرقلا نم الاو

 ؟ الخن اهل ىرتشي نآ دارأو ث هل لام ال هناف : تلق

 ٠ هتيرق نم ى :

 ؟ هتيرق نم ًاعيب اضيأ هتيرق ف باصأ ناك ناف : تلت

 ٠ اهتيرق نم وآ هتيرق نم اهيطعي : لاق

 { رخآ دلب نم اهجوزو دلب نم ةآرملا لجرلا جوزت اذاو : ةلأسم ه

 ؟ لام اهدلب ىف هل سيلو هدلب ىف هلامو

 نورخآ بحآ و ؤ ٥ دلب نم هلام نم اهقادص اهل ن ا : لاق نم : لانف

 اهدلب ىف لخنلا ناك امبر هنأل ، اهدلب لخن ةميقب هلام نم اهقح ذخأت نآ
؟ ىلغأ



 ۔- ٢٣٠٥٠٧٢٣ _

 ، اهدلب ةميقب هدلب نم تيضر نا اهنا : ناهبن نع ىراوحلا وبأ لاق

 نامع نم تسيل ةيبرغ هذه تناك ناو ث اهدلب ةميقبف اهدلب نم تيضق امو

 ٠ هيف تجوزت ىذلا دلبلا نم اهقح اهلف

 اهقراف وآ جوزلا تام مث ى نامع ىلا امدق نيعيمج نيبيرغ اناك ناو

 ٠ كلذ ق رظنيو هنذخأ مكاحنا هب اهل مكح . وأ اهقح اهل بجو ثيحذخ

 ةنسب ءاضقلا بجو ثيح قحلا نوكي نآ نيبيرغلا ف نسح : هريغ لاق

 . هيف اهجوزت ىذلا دلبلا ةنسب نوكي نأ نسحيو ك دلبلا كلذ

 ؟ لخنلا نم ةآرملا قادص قف تفلتخا دق : هريغ لاق

 اهدلبو لام هدلب ىف هلو س لام اهدلب ىف هلو قلط ذا : لاق نم لاقف

 ةنسب : لانق نم لاتقو اهدلب نم هلام نم ىضقت : لاق نم لانف ث هدلب ريغ

 ةنسب : لاق نم لاقو ث اهدلب هنسب هدلب نم اهيضقي : لاق نم لاقو ث هدلب

 ةنسب اهدلب نم وأ هدلب نم ءاست ثيح نم اهيضقي : لاق نم لاقو ث هدلب
 ٠ اهدلب

 ذقنت ىذلا دلبلا ةنسب : لاق نم لاقو ث هدلب ةنسب : لاق نم لاقو

 هنم ٠

تاقدص ىف تبث دق هنأ ملعاو : رباج يبأ بانك نمو : ةلاسم دهب



_ ٢٣٠٣ _ 

 دق ةآرملا نأل » ءاطعلا و > ءارشلا نم كلذ ريغ ق تيثب مل ام ءاسنلا

 ٠ كلذ ىلع تحكن

 مهمدخ ناف ، نامع نم ناك ناف ، ةيراج وأ مالغ ىلع اهجوزت نانف

 نمثب ةقرفلا لهأو ث لودعلا ىألرب طسو ىجنز وأ ةيجنز اهلو جنزلا
 قيقرلا ٠

 ٥ تومت ال ةيراج ايندلا فام اهناف 0 تومت ال ةيراج ىلع اهجوزت ناف

 ةيراج اهل هيلعف ةيراج اهدنع نم تتام املك ةيراج ىلع اهجوزت نا هنآ الا

 تناك ناو اهطورش نألا ى اهل طرش ام اهمرحي الو لوهجمل هناف ع اهناكم

 ٠ نوملسلا اهتيثآ دقف ةلوهجس

 مدختسي ام ةيراج عفدت لوقف ص ةيراجلا ىف اوفلتخاو : ءايضلا فو

 اهءاقب نا لوقو ع تتام نا اهل لدب هيلع سيل مث ، ةيجوزلا كلت ىف اهلثم

 زاوج ىف انفلاخو ث ةمداخ دعب ةمداخ اهيلع كلمي نأب ةجوزلل ةمدخلا ءاتب

 ىف ةطورشملا ةلاهجلل امهريغو ىعفاشلاو ةفينح وبأ هتحصو دتنعلا اذه

 دوقعلا نم هريغك حاكنلا سيلو ث انباحصأ لات ام بجوي رظنلاو ، قادصاا

 5 ةنسلاب تبث هسفنب لصأإ اذه نألا تدسف لوهجم ىلع تدقع ىتم ىتلا

 ٠ نآرقلا نم ظفحت ام ىلع ( اهكانجوز ) : ىلاعت هلوق ةليلد

رشع وأ نينس ىنامث ةمدخ ىلع هتنبال ىسوم بيعسث جيوزت كلذكو



1 ٢٠٤ 

 رظنلا نم ىلوأ ءايبنألاب ءادتقالاو الوهجم ةمدخلا ةدم ف هلعجف ، نينس

 هللابو ، هداهتجا رثكأ ف أطخلا هيلع زوجيو ث هيأر مهتي نآ بجي نم

 . قيفوتلا

 نم مالغ اهلف ضيبأ وآ ىسراف مالغ ىلع اهجوزت ناو : باتكلا نمو

 ٠ ضيبلا سانجألا نم مهريغ نم وأ دنهلا

 ءىش وأ ديبعلا وا باودلا نم نس ىلع اهجوزت ناو : باتكلا نمو

 ٠ كلذ نم ىطسولا ىطعتو اهطرش اهلف ضورعلا نم دودحم

 مك مسي ملو مالغ ىلع اهجوزت اذا : ىراوحلا وبأ لاق : هريغ نمو
 ؟ هلوط

 عبرو درمأ عبرو . ىسا دس عبرو ئ ىسامخ عبر : لاق نم لالتتف

 اذكه & ىحتلم ثلثو درمآ ثلثو ىسادس ثلث اهل : لاق نم لاقو ، ىحتل

 ٠ رثؤملا وبآ ىل لاق

 مدخن نمم ىه ناكو ةيراج قادصلا ىف طرتشا اذاو : ةلاسم دهب

 نأل ث اهقادص ف هيلع تطرش ىتلا ةيراجلا ىوس ىرخآ مداخ اهل هيلعف

 . رفعج نب دمحم باتك ىف تيآر اذكه ، ىه اهل كلت

دادم خيشلا ناك : باتكلا اذه ىلا ةدوب نم لئاسم : ةلأسم وج



_ ٢٠٥ 

 : طسو مداخ هنأ قادصلا نم لجاعلا مداخلاب مكحيو ىري هللا دبع نبا

 فصنو ث بهذ ليقاثم ةعبس هتميق نأ لجآلا قادصلا نم لجآلا مداخلابو
 اطسو مداخ ةميق وهف ركذ الو ى ىثنآ هنآ ركذي مل ناو س طسو بهذ لاتثم

 لمتشي رسنفي مل اذا مداخلا مسا نألا ، كلذ نمو ىثنأ نم كلذ بسحيو

 ٠ ملعأ هللاو ، ركذلاو ىثنألا ىلع

 اذا نكسلاو ك نايقدصلا مداخلاو بوثلاو هريغ نمو : ةلأسم وبع

 نم فصنو “ ليقاثم ةعبس ىقادصلا مداخلا نمث : دمحم ويآ لاق

 وبأ لاتو ؤ جاهنمل ا ىف كلذكو ، كلذ فصن نكملا نمثو س بهذلا طسو

 ٠ لوقل ١ نم نسح وهو اهن ام ز له آ م دخ طسو : ديعن

 لاقو ، اهنامز لهأ مدخ نم ةمداخ اهل : نانس نب فلخ خيشلا لاتو

 ( . مداخلا ةميت فصن بوثلا

 طسو بوثو ، طسو نكسمو ، طسو مداخب اهل مكح اذا ىدنعو

 ليقو ، مهتاقدص بايث نم 0 اهنامز لهآ نم ىرج ام ىلع اهئاسن بايث نم
 اهل ىرتشي لوقو ، بارخ اهلثمو رامع عاذجأ ةعبس نكسلا نا هريغ نع

. ملعأ هللاو ، اطسو هسفنب ةمداخ



_ ٢٠٦ 

 ق هللا همحر ةكرب ني دمحم ني هللا دبع دمحم وبآ لاق : ةلأسم "

 ؟ ةتيم ىهو ةيبنجأ ةارما اطو لجر

 هللا ىلص ىبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا س قادصلاو دحلا هيلع : لاق

 ٠ « انئابحآ ةمرحك اناتوم ةمرح » : ملسو هيلع

 ، اهسفن ةأرما بصغ الجر نآ ول ث ةيواعم وبأ لاق : ةلاسم ده

 اهقادص هيلع بجي ليقو س اهقادص هيلع بجي مل ث هنيعب اهجرف ىلا رظنف

 رظنلا امآو ءطولا وأ سلاب هيلع بجي : لات نم لاتقو ث اهجرف ىلا رظنلاب

 . الف

 : لاق نم لاقو ث ديلا سمب همزلي الو ، ركذلا سمب هيلع بجي لوو

 ٠ ملعآ هللا و 6 الف سملا امأو ءطولاب الا هيلع بجي ال

 ؟ اهجرف ف هعبصا لخدأو ةآرما هركتسا لجر ف لاقو : ةلاسم دهج

 ٠ اهقادص هيلع نا

 6 ادمع هنجوز ربغ ةآرما ج رف رظن نمو : ءايضلا فو : ةلاسم

 ؟ فالتخا هيفف سم ناف & فالتخا ريغب هيلع قادص الف

 ىسوم لانت ٠ الماك قادصلا هيلعف رظن وأ سم نا : ىراوحلا وبآ لاق

٠اهتتادص هيلعف رظن نا : لوقو هيلع قادص الف رظن وآ سم نا : ىلع نبا



_ ٢٠٧ 

 همزلي ال ليقف ع كلذ ىلع اهبصنبب ملو ادمعتم رظن نا : ديعس وبأ لا
 ح هيق فلتخمق بصاغلا امأف ح افالتخا هيف ملعأ الو > قا دصلا نم ءىش

 اهربج قادصلا هيلعف س زاوجلا لبق اهقلط مث كلذك اهرظنف هتجوز تناك ناف

 ٠ ةيجوزلا ةحاباب اهرظن هنأل ، اهربجي مل وأ

 رهم لذم اه رقع هيلعف ةيبص ةرذع ىبص ضنتقا ١ ذاو : ةلأسم وج

 ٠ امهيلع دح الو اهاسن

 ىأر ال هنأل 6 ءاوس وهف ةهراك وأ ةعئاط تناك ئ ثتدجو : هريغ لانتو

 ٠. اهسفن ىق اهل

 ك اهجرف ف هعبصأ لخدأ ىنح بيث وأ اركب ٥ ركنسا نمو : ةلأسم وبع

 هيلع ىرن امغ هعبصاب اهضتقي مل ناو ث اهرهم هيلعغ ركبلا ضتقا ناف

 ٠ رزولا الا آتادص ببثلل الو اهل

 هيلعف اهجرف فق هعبصأ جلوآ ىتح امهركتسا اذا رثؤملا ويآ لاق

 . مامالا ىرب ام ىلع ةبوقعلاو اهتقادح .

 ؟ اهعيصأب ةيراج تضنقأ ة رما ق رياج لاقو : ةلأسم وبع

 . قادصلا اهيلع : لاق

: باتكلا فام ىلع ةدايز ىه لئاسم : ةلاسم ده



_ ٢٠٨ 

 امارح ةأرما لجر أطو اذاو : ىدنكلا كرابم نب دمحأا ديعس خيشلا

 ؟ ال م ةفصلا هذه ىلع قادص همزلي له ك اهرك وأ اعوط اه ريد ق

 ىتح اههركتسا نا امأو ث اهل قادص الف ةعئاط اهئطو اذا امأ : لاق

 مهضعبو 6 قا دص هيلع رد مل مهضعبف 6 فالتخا كلذ ىفف ريدل ١ ف اهئطو

 هيلع نوكي نآ هبجعي : ديعس ىبآ نع دجويو ث قادصلا هيلع : لاق

 هيلع ىآرو ث ًاقادص هبلع رب مل : بوبحم نب دمحم نأ دجويو ، قادصلا

 ٠ ملع هللا و ء دحلا

 اذا ةآرملا فو : ناهين ىبأ هيقفلا خيشلا باوج نمف : ةلا_سم وبع

 ؟ ال مأ اهتادص لطبيآ ، ىنزلا ف لجرلا تعواط

 ىلع ال هل اهتعواطمب لطبي نم لاحب تناك اذا ليق كلذك : لاق

 ٠ هتعواطم ف قالطالا

 ؟ قادصلا اهدنع لطبي ىذلا ةعواطملا دح امو : هل تلق

 عضوم فق لاعفألا نم ءىشب الو زاقمب هنم عنتمت الأ اهدحف : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ئ ةردقلا

 . ملو "دمع اهعماجف ةمئان ةآرما دجو نمع لئس هنمو : ةلأسم وه

تبجب مآ 6 هعتمت مل اهنألو ؟ ق ادصلا هنع ردهبأ ] هسكع الو اضر اهتم ملعي



_ ٠٨٩ 

 لبتقيآ ، اههركأ هنأ هيلع تعدا ناو ، هب رعشت مل اهنأ لمحت اهنأل اهل

 ؟ هيلع اهنم كلذ

 هيلعف ث لطابلا ىلع اهنم هل هتقفارم نع كلذ نكب مل اذاف : لاق

 ، حصي ىتح لبقي ال كلذ ف هاركالا هيلع اهاوعدو ، ليق اميف قادصلا امهل

 ٠ هللا همحر ىلع نب ىسوم نع رخلا ء اج كلذك

 ؟ مرحم ا باكترال اهنم دمعت ريغ ىلع كلذ ناك ناف : تلق

 ناك اذا فالتخا كلذ ف ملعأ الو ، اهل ءىش ال هنا ليت دق : لاق

 فو . ةيبص ال و > لقعلا ةلئاز نكت ملو ۔ لطابلا كلذب اهنم اضرلا ىلع

 . ٠ ملعأ هللاو ، فالتخا ءامالا نم غنلاوبلا

 ريغ وآ غلاب ةآرما جرف رظن وأ سم نميفو ناديبع نبا : ةلاسم دهب

 ؟ ةبوتلا دعب همزلي ام ةهراك وآ ةعئاط منلاب

 همه ركم تناك ناو ص اهل قادص الف ةعئاط ةآرملا تناك اذا : باوجلا

 ، اهجرف ىم نم ىلع قادصلا اهل لوقف

 اهل قادص الف رظنلا امآو س لوقلا رثكأ وهو اهل قادص ال : .لوقو

 ٠ ملعأ هللا و > هيف

( ٧ ج نئازخلا _ ١٤ م )



 _ _ ٢١٠

 ؟آرارم اهئطوو كلذب اهملعي ملو ى آرس هتأرما قلط نمو : ةلاسم ده

 ١ ذهو 6 ناا دص همزلي لوقو ك قادص اهئطو ءطو لكل همزلم لوق

 . ملعأ هللاو ، رثكأ ريخألا لوقلا

 ؟ اهغرتفاف ةيراج ىلع بثو لجر نع هتلأسو : ةلاسم ج

 ركب همأ تناك ناو ث اهئاسن رهم لثم هيلعف ةرح تناك نا : لاق
 ٠. ١ ٢ ٠ رشع ٥2 . \ ٠

 ةآرما ٥ ركنتسا حيحص وأ نونجم ق ةيواعم وبأ لاقو : ةلاسم وج

 ؟ هئطو نم تنامف اهئطو ىتح

 ثدح وآ تتامغ هتعواط ناو ث هلام ىف اهرقعو هتلقاع ىلع اهنيد : لاق

 اهنأل ، امل رهم الو ، هتلناع ىلع اهتيد نآ ةيد هب اهل بجي ثدح اهب
 ةيدلاف ، اهبسفن لتق ىلع هعواطت ملو رهملا لطبف ، ءطولا ىف هتعواط

 ٠ىراوحلا نب لضفلا لاق كلذكو ، كلذب ملعأ هللاو ، كلذ نم دبالو ك اهتثرول

 ،اليقث اقادص هل تمسف ةآرما بلط لجر ف مشاه لاقو : ةلأ 7

 ؟ هيلا اههجو فرصنا ىتح اهل ىقرتساف هيلع لتثف

 ىنح اهل اقرتساف هتهرك ناو : لاقو ث الماك اهتقادص هيلع : لاقف

. اهعم ماقملا هل زيجآ امف هب تبضر



_ ٨٢١١ 

 اهيلع ىخرا وآ ، اباب اهيلع قلغأ وأ ، ةأرما جوزت نمو : ةلاسم وهب

 تعداف ، سمشلا بيغم لبق اهقلط مث ، ناضمر رهش ف راهنلا ف آرننس

 ؟ اهئطو هنآ

 ره ش ى اهايا هأطو نأل رفكلا هيلع تعدا اهنأل ، وه هلوق لوقلاف

 . مرحم وهو هل زوجي ال ناضمر

 همزليآ ، اهئطوو ت كلذ دعب اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر : ةلاسم ده

 ؟ ال مآ ق ادص اهل

 ء هميرحتب نيدت ةآرملا نوكت نآ الا بجاو هيلعو ء مزال هل قادصلا

 ىضقيو س نطابلا فق هيلع اهل قادص الف ، ىنزلا دعب اهجوزت مث

 ٠ قيفوتلا هللايو س رهاظملا ىف هبلع اهل

 ذقأ ىلع دلتف لجرلا اهجوزتي ةآرملا ف اوفلتخاو : ةلاسم ه

 ؟: رهشأ ةتس نم

 دق اهنأل دلولا همزلي الو 0 هيلع :اهل قادص ال : لاق نم لاقف

 ڵ ةهبش ىلع جوزت هنأل ، قادصلا هيلع : لاق نم لاقو ةمهتلا تقحتسا

 ملعن الو ع لاح ىلع همزلي الف دلولا امآو ع ةهبشلا كلتب دحلا اهنع ردبو

٠ افالتخا كلذ ىف



 س ٢١٢

 ىتح ةأرما اهركتسا اذاف نونجملاو ىبصلا امأو : ةلاسم وهب

 ؟ اهآطو

 ق اهرقع : لاق نم لاتقو س ةريشعلا ىلع .امهتيانج : لانق نم لاقف

 ٠ ةصاخ ابمملام

 ءىطو مث س ىردب ال ثيح نم هتجوز هيلع تمرح نمو : ةلاسم ه

 قادص ةمرحلا دعب ىناثلا ءىطولابو س قادص ةيجوزلاب هيلعف ملع مث

 ادهو « قادص ةآطوم لكل » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ث ناث

 . ملعآ هللاو ، ءطولاب ناث قادص هيلعف هتجوز ريغ أطو

 هنجوز جرفل جوزلا نم سمللا نا ك لاق نمع هتلآسو : ةئأسسم وبع

 له ء هلك الماك قادصلا هبلع قحتسي .ال هنا اهتلط مث % لوخدلا لبق

 ٠ انباحصأ لوق ف كلذ ىل نيي ال : لاق

 هبرت نآ هتآرما مآ ىلا بلطو ةآرما جوزت لجر نعو : ةلآسم وبع

 ىتح كتنبا ىعم ىلسرآ : اهل تلاقف اهل ةراج ىلا مألا تبهذف ث هتجوز

 ىتنبا ىلع فاخآ ىناف كنتخ ىلا ىتنبا لسرأ ةراجلا تلاقف ؟ ىنتخ اهيرآ

اهتلسرأو اهسفن تباطف ، اهدنع نوكأ انأ تلاقف ! كتتخ اهسمي نأ



_ ٢١٣ 

 ةأرملا مأل لاقف ى هتبجعأ اهيلا رظن املف ، جوزلا ىلع اتلخدف ك اهعم

 مألا تعجرف & اهنود بابلا لجرلا قلغأف ، هيقست ىك تجرخنف ث ءام ىنيقسأ
 ء اهأطو ىتح اهلوق ىلا تفتلي ملف ، لعفت ال كتأرما هذه تسييل : هل تلانف

 ؟ اهلوتب اهتنبا نع عفدت نأ ديرت اهنآ نظف

 ىتح فقي نأ لجرلا ىلع قحب ناك ، مهيف ريخال مهلك : لاق

 امهمأ رزعتو 0 اهئاسن دحآ وآ اهما رهم لثم رقع هيلع ىرأ ث هل نيبنسي

 مرحم ىذ الو جوزب اهل سيل لجر ىلا اهتنبا تلسرآ ام لجأ نم سبحتو

 مألا مرغتو رهملا فصن اهلو س هيلع تمرح دق هتآرما نآ ىرأو ، اهنم

 ، ابرض عجوتو سبحتو اهجوز ىلع تدسف دت ىتلا اهتنبال ، رهملا فصن
 . نأ

 جيوزتلا دعب هتأرما مأ نم بلطو ةأرما جوزن لجر ف : ةلأسم ده

 املف & هتأرما نم لمجأ اهنأل اهتراج تنم هيلع تلخدأف ئ هنآرما ىلا رظنلا

 اذام س هتأرما اهنأ نظي اهعماجو بايلا اهيلع قلغأف ؤ هتبجعآ هيلع تلخد

 تنم تناك نا مذلا مهو 6 هريغ نم عبنيو اهقادص همزلي : . با وجلا

 تناك ناو ئ كلذ ءاش نأ هتجوز مآ هبي عبتنو اهقادص ةيبص ةراجلا

 ض مذلا ىلع الا ، اهل قادص الف ، ةعئاط ةهركم ريغ اهئطوف ةغلاب ةلخادلا

. ملعأ هللاو ، ةبوتلاو رافغتسالا هيلعو



٢١٧٤ 

 ةرح اهنأ هوربخآو ح ةديلوم رغ لجر ق رياج لانتو : ةلاسم وبع

 ؟ اهبابرأ ءاج مث » ا دالوأ هنم تدلو ىتح

 لك نم علخيو ص اهب هرغ ىذلا ىلع نوموقيو رارحأ دالوألا : لاقف
 ٠ اهم دورغو هوحكنأ نيذلا نم دالوألا نامثأ ذخأبو % اهاطعأ ريثكو ليلق

 لخدي نآ لبق ملع نا هيلع سلد اذا ص رايخلاب وه : مهضعب لاقو

 ىلع اهقادصف اهقلطي نآ تراتخا ناف لخد دق ناك ناو س دحآ ىلع دح الف

 هند يلو لجرلا ذخأبو ، اهجرف نم لحتسا امب اهقادص اهل ىضميو ىلولا

 ٠ سأرب اسأر مهيدفي مث تدلو تناك نا هدلوو

 ت معزو 6 الجر ةآرملا تفمرغ ١ ذا : ةيواعم وبآ لانتو : ةلأسم .

 اهديسسل اه رقع ناف ةمآ اهنآ ىلع علطا مث كلذ ىلع اهجوزنف ةرح اهنآ

 ناف > اهب ملعلا دعي اهدنع ماقنآ ناو 4 مهنميق هيلعو 4 رارحأ اهنم هدالوأو

 . هل اهقتادص نوكيو ، اهديسل اديبع نونوكي هدالوأ

 : اهيلول لاقف ةأرما جوزت لجر ف حور نب هللا دبع لاتو : ةلاسم ه
 . ءاشمع وآ ءاجرع وآ ءامجع وآ ءارخب وآ ءايمع مكتبحاص نآ ىنغلب

 لب : ىلولا هل لانف ، اهبف ىل ةجاح الف اذه ضعب نم ءىش اهيف ناك ناف
 اهب لخد املف أ هتدصو لجرلا اهجوزتف ث اهلك بويعلا هذه نم ةحيحص ىه
؟ بويعلا هذه ضعب اهب دجو



_ .٢١٥ 

 جوزلا نوكي نأ الا ءىش ىلولا مزنلب الو > اهقا دص جوزلا ىلع : لاق

 وهف اهقادص نم ىنمزل امغ س بويعلا هذه نم ءىش اهيف ناك نا : ىلولل لاق

 ٠ نامضلاب لخد امناو س كلذ هل نمض هنأل ، ىلولا مزلي كلذ ناف س كيلع

 املف هل اتنب الجر جوز لجر نع ىلع نب ىسوم باوج : ةلاسم ه

 ؟ ملعي ال جحو زل ١ و هتآ رم ا ريغ هل تنم ىلع هلخ دآ لج رل ا ء اح

 ٥. اهندع ىضقنن ىتح ةآرملا نع كسصميلو 3 هتأرما كردي نآ وجرأ ىناف

 ٠ ملعتأ هللا و ئ ه رغ نم ىلع قادصلاو

 ٠ غل اي اهتنب ١ ن ١ : هل تل انقو الج ر ترغ آ رم ١ ق ليقو : ةل اسم وبع

 ؟ غلابب تسيل ىه اذاف س كلذ ىلع اهجوزتف

 تريغ ىه نا قادصلا نم هيلع اهتنبا هتقحتنسا ام هل نمضت اهنا

 ،تغلب اذا جيوزتلا تنبلا تمتآ نا ءىش اهيلع سيلف ريغت مل نأو ح جيوزتلا

 اهبلع نا هرغت مل ولو ، هيلع هتقحتسا ام عيمجب اهمآ تلبق نا هنا : ليقو
 . هيلع هتقحتسا ام عيمجب هل تلبق اذا هدجت مل ولو كلذ هل

 ىلع ةآرما لجرلا ج وزت اذاو : نسحلا ىبآ عماج نمو : ةلأسم وبع

 نم اهلثم ف ١ دص هيلعف ةمآ اهنأ حص مث > ١ دالوأ هنم تدلوو . ة رح اهنأ

ذخأيو ، حاكنلا خسفنيو ، هيلع جوزت ىذلا قادصلا مزلي الو ث ءامالا



 س ٢١٦

 . دببع ةمرق اودلو موب اهدال وآ ةميقو ةمأ قا دص اهتا دص ىلولا هنم

 مرغ ام لثمب ةرح اهنآ ىلع اهب هرغ نم ىلع وه عجريو ، مهدلاو مهذخأبو

 ٠ اهنم هدالوأ ةميتو ئ مرغ قا دصلاو دالوألا همدن نم

 ،هرغ نم ىلع هدالوأ ةميق ف عجريو س قادصلاب عجري ال : موق لاقو

 اهقادصو 4 ةرح ىهف 6 ةرح اهنآ ىلع اهي هجوز ىذلا وه اهدنس ناك ناو

 ٠ زئاج حاكنلاو ح اهل

 لك : لانت وآ س ىلع كتنقفنو ةنالف ج وزت لجرل لاق نمو : ةلاسم ده

 ؟ ىلع وهف كتأ رمال قح

 ٠ هم هل نامض الو افلخم نوكب هفلخ نا هناف

 اذك ىلع بطخا بهذا : لجرلل ةآرملا تلاق اذاو : ةلأسم ده

 ؟ كيلع سيلف كلذ قوف كيلع عضو امف اذكو

 اهل : لاق نم لاقو ث اهيلع مكح ةنيب اهيلع تمات .و كلذب ترقأ اذاف

 ٠ ةقغانم ىمستو ء اهقادىح

 ةل زنمي وه ح اكنل ١ دنع طورشلا ق : لانق نم ل انو : ةلأسم وم

 كلت ضقني هي دا رب امم حلصلاو 6 ةيصعم هيف لقي مل اذاو . قا دصلا

٠ هي ساب ال طورشلا



_ .٢١٧ 

 ريغ ام ىتم اهديب اهرمأ لعجو ةأرما جوزتن لجر نعو : ةلاسم ده

 تلأس ث هتآرماب لجرلا لخد املف س كلذ ف ىضقت اهديب اهرمأف ، اهجوز

 ىسفن قلطآ انآف تريغ نا ىرمآ تلعج تنك دق اهيلع هركف ص لوألا قادصلا

 ؟ اثالت

 دعب كلذ اهل ث دحي نآ الا & رمأل ١ نم ءىش زوجب الف اهل سيل : لانق

 ٠ اهكلمي مل وهو ص كلذ اهل لعج امنا هنأل ، اهل كالم

 نا كلملا دنع & اهلهأل لعجو ةآرما جوزت لجر نعو : ةلأسبم ده

 ؟ قلاط ىهف اهيلع هيرست وآ اهيلع تجوزن

 دنع اهجوز ىلع ةآرملا تطرتشا امو ك حاكنلا دعب الا قالط ال : لاق

 ٠ الالح اهطرش ناك اذا اهقادص نم وهف حاكفأا

 نعو : ىلع نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم باوج : ةلاسم هب
 هل سيلف ء ةنس ىلا . اهدقني ءىجي مل نا هبلع اوطرشو ةآرما جوزت لج

 ؟ ءىش امهنيب الو 6 حاكن

 دنع هيلع اوطرتسششي ىتح مات حاكنلاو لطاب طرشلا اذه نأ اندنع ىذلاف

 اهتالط وآ قلاط ىهف ، تقولا كلذ ىلا اهدقني مهتأب مل نا حاكنلا ةدقع

٠ زئاج اذهلف اهديب



_ .٢١٨ 

 ىراوحلا ىلا ناليغ نب مسثاه باوج ف انأ تدجو كلذكو : هريغ لاق

 ٠ هثللا امهمحر دمحم نبا

 اذكو اذك ىلا اهقادصب تئج نا اولاقف موق هحكنأ لجر : ةلاسم ه

 ؟ ةألرماب كل تسيلف ءىجت مل نا و ؤ كتآرما ىهف

 دنع كلذ هل اوركذي ملو هوحكنأ مث حاكنلا لبق مهطرش ناك نا : لاق

 : حاكنلا عم طرشلا ناك ناو ى ءىش مهطرش ف سيلو زاجأ دقف حاكنلا ٠

 ٠ اوحكن امك وأ اوطرش امك وهف كلذ ىلع هوحكنأف

 دعب مث ،`ةعتملا لثم اذه س رخآ عضوم ىف تدجو انآ : هريغ لاق

 ٠ ملعأ هلللا و 6 ةمدتنملا ةلأسملا ق تثبوبحم نب دمحم در كلذ

 اذكو اذك ىلا رملاب انتتأت مل نا : اولاق اوناك ناو : رخآ عضوم فو

 5 قادصلا فصن اهلو هنم تناب دتتف هيلع طرش امك لعفي مل ناف ، قلاط ىهن

 اهتتادصف اهب لخد ناك ناو ث اهب لخد نوكي نآ الا اهيلع ةدع الو رهملاو

 ٠ ةدعلا اهيلعو س لماك

 _ ةأرما تبلط لجر ف ىلع نب ىسومو حبسم انل ىور : ةلاسم هب

 ال تلاقف س لخن لهآ نم وهو س ضيرم وهو اهجوزتي ةآرما هيلا هلعل

 اهمصاخف هلك هلام اهرجتأو س اهجوزتف هلك كلام ىنيطعت ىتح كب جوزتأ

؟ ةثرولا



_ ٢١٩١٩ 

 ىلع ىقابلا درو ح اهئاسن تاتدص لثم اهطاعأ ا ديعس نأ معزف الورثة٠

 ؟ هلام فصن ىلع ةأرما جوزت لجر : ةلاسم وه

 ء تام وأ ىبح داز وأ لاملا كلذ صقن جيوزتلا موب هلام فصن اهل ناك

 كل ذ ق بتبجي 11 > اهل انماض ن اك قح ريغب هع ا ن اف { حيبي نآ هل سيلو

 . قحلا مكحلا

 ىنكلمآ بهذا : تلاقو مهرد فلآ دجر تطعأ ةأرما : ةلاسم وه

 ؟ لعفو ىلخآ نم اهب

 نم لاقو ، هيف طرش ال ةبطع فلالا هيطعت نآ الا كلذ زوجي ال : لاق

 ٠ اهنع لس حاكنلا تبث مهارد ةرشع هدنع نم دارآ اذا : لاق

 نعو : ىسوم نب ىسوم ىلا ك بوبحم نب دمحم با وج : ةلأسم وبع

 ح اهديب اهقالطف ىرست وأ اهيلع جوزت اذا هن حاكنلا دنع هتآرما ىطعأ لج ر

 ؟ اهدي نم قالطلا اهايا هؤطو جرخي له ص اهرشاب مث ، ىرست وأ جوزتف

 © هيلع اهل كلذف ‘ حاكنلا ةدقع دنع اهل هطرش وأ هيلع كلذ تطرش اذاف

 كلذ تزواج ناو س تقلط ىرست وأ جوزت هنآ تملع نيح اهسفن تقلط ناف

لمجت نآ الا اهقلطي ملو اهدي نم قالطلا جرخ دقف ، اهسفن قلطت ملو



 س ٢٢٠

 قلطت نأ اهل نوكي هنالف ث اهيلع هيرست وأ هجيوزت دعب نم اهديب اهقالط
 . اع_ذن

 نم هلعج قحي ال اهدي نم قالطلا اهايا هؤطو جرخ مث اهئطو ولو
 . اذكو اذك تقو ىلا اهدي ف هلعج نا هلوق كلذ ىف لوقلاو ث اهدي

 نعو : دمحم نب ىراوحلا ىلا ناليغ نب ماه باوج : ةلاسم د

 تقو ىلا رهملاب ءاج نا هيلع طرشو ، قادصلا هيلع ضرفو الجر جوز لجر

 الاو لوقي نأ الا لطاب طرشلاو تباث حاكنلاو حاكن الف الاو ث اذكو اذك

 . قلاط ىهف

 اهلقني الأ هيلع تطرشف ةآرما جوزتن لجر ف رباج نع : ةلاسم ذه

 ؟ هراد ىلا كلذ دعب نم اهلقني نأ هل ادب مث ، كلذ اهل طرشف ك اهراد نم

 ناو س كلذ اهلف تجوزت ىتح اه _هم ق هيلع كلذ تلعج تناك نا : لاق

 ٠ هرادو اهلهأ ىلا اهلقن ءاسث ناف ، هسفن ىلع اهل لعج ناك

 تسيل : تلاننف ةأرما جيوزت دارآ لجر ف مشاه نع : ةلاسم وه

 ىلام ىرمہت نأ كديرآ امنا : لاقف ڵ كلذ ق ىل ةجاح الو ، لاجرلا قيطأ

 فصنلا هنع تم ه نآ ىلع اقفتاف س كلذل الا كديرآ الو ، ىراد ىل ىظفحتو

٠ ح اكن ف اهل ض رعب ال هنآ ىلع و ف و رعمل ١ اهت ا دص نم



 س ٢٢١

 ىل متأف تلعف اذا امآ : تلاقو اهنم باصأو اهيسغ جوزت املف

 ؟ ىقادص

 ٠ الماك اهقادص اهيطعب اهل كلذ : دلوملا :ويآ لاق

 ء حاكنلا ىلع ردقأ مل تسل لاقو ةأرما بلط ريبك خيسث هناف : تلق

 اهجوزت املف س تلعفف كجيوزت ىلع اهبلطف س ىتشيعم حالصا ديرآ امناو

 ؟ قادصلا مامت تبلطف اهنم باصلاو

 ردقي مل هنا مث ، آدالوأ هنم تباصأف ةأرما جوزت لجر ناك دق : لاقف

 ىتح عيطتسي ال وهو ث هللا ءاش ام اهعم ثكمغخ ، حاكنلا ىلع كلذ دعب .

 ردقأ ال ىناف ، قادصلا فصن ىنع ىطح : لاقف ىرخآ ةأرما بلط مث تتام

 ء كلذ ف ةوت هيلع تتأو ث اهنم باصأ ، كلذ ىلع هتجوزتخ حاكنلا ىلع

 ء هللا قوسي نآ الا ٠.٠ ناك هنأب جتحاغ ، قادصلا مامت هنم تيلطو

 . قادص لخد ناكو ى قادصلا ةيقب هومزلأل لوتلا اذه مهدنع كردأ الولغ

 ٧5۔ بوبحم ني دحمم انربخأ : لاق رثؤم ١ وبأ انربخأ : ةلاسم وج

 ةأرملا لجرلا جورت اذا : لاق هنأ نامثع نب ناميلس نع ، زرحم نب ديعس نع

 ٠ اهتادصل ءافو فلخي ملو تام نا هنأ اهيلع طرشو

فلخي ملو تامف ى كلذ هل تطرشغ ى فلخ ام الا اهل قح هيلع سيلف



 س ٦٢٢٢

 نم رثكأ فلخ نا و ؤ فلخ ام الا ءىش هيلع اهل سيل هنأ اهقادصل ء افو

 ٠ اهتادص الا هل نكي مل اهقادص

 قادص هيلع اهل سيل هنآ اهيلع طرش نا تيآرأ : رثؤملا ىبأل تلق

 ؟ كلذ هل تطرشغف نيدلا نم اذكو اذك ىلا هنيد ءاضق دعب فلخ ام الا

 ٠ زئاج طرش وه : لاق

 قادص هيلع اهل سيل هنأ اهيلع طرش نا تيأرأ : زثؤملا ىبأل تلق
 ؟ كلذ هل تطرشف نيدلا نم اذكو اذك ىلا هنيد ءاضت دعي فلخ ام الا

٠ 

 ٠ ز اج وه : ل اق

 اهنم ناك ةآرملا هب ترقأ اذا طرشلا اذه تياآرأ : رثؤملا ىبأل تلق

 ؟ هللا نيبو هنيب اميغ اذه هل زوجي امناف ع مكاحلا مكحيل حاكنلا ةدقع لبق

 ص هل تطرش امك مكاحلا هب مكح ، امهنيب اميغ اذهب ترقأ اذا : لاق

 ىرآ الو ، هعمس امنا اهيلو اهل ضرغ ىذلاو س كلذ ىلع مدقت امنا هنأل

 ٠ هنيبو امهنيب ناك ام الا اذه ىلع اهل

 وآ مهارد ةعبرأب اهجرف لحتسا نأ دعب طرشلا اذه وأ : تلق

؟ ٥اوس اكب اهل ضرفي نآ الب طرش اذه ىلع مآ ئ اهقوف ام



 هنأ ريغ ث هاوس ائيش اهل ضرفي نآ الب طرشلا اذه ىلع لب : لاف

 ىذلا ناكو ، مهرد ةئام سانلل نيد هيلعو ، مهرد ةئام فلخو تام اذا

 مها رد ةعبرأب اهل تفرص ث مهرد ةئام وه طرشلا اذه ىلع اهل ضرغ

 ىلع الضف مهارد ةعبرأ فلخي نآ الا ، ةئاملا باحصآ اهب ايصصاحيل

 ٠ ءىشب ءايرغلا صصاحتالو ةعبرألا اهلف ‘ ةئاملا

 طرش ىلع اهجوزتيل ةأرما ىلا بلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم هب

 هل كرتت نأ اهيلا بلط اهجوزت املغ ، جيوزتلا دعب هلك اهقح هل كرتن اهنأ
 تعجر مث ‘ كلذ هل هتكرتف هتدعو تناك ىذلا دعولا ىلع اهجوزت ىذلا اهتح

 ؟ ةجوزلا ىلا بلطملا ةلزنمب نوكيو كلذ اهل له ك هيلع

 ةعجر ىدنع اهل نكي مل كلذ ىف دهعلاب ءاغولا هيلع تبث ىذلا : لات

 ٠ هتدعو امب هل تغو اذا

 ؟ اذه ىف هتدعو امب هل ىفوت نأ اهيلع : تلق

 ء دقعلاو طرشلاو قحلاو جيوزتلا تبثي ناك اذا هنأل ىدنع اذكه : لاق

 اهيلع تيثئ > هم اهاضرو جيوزتلا تويث دعي دهعملا ءافوب هنيطاخم تناكو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع اهل ةعجر الو س ىدنع كلذ

 جيوزتلا دعمو ك ءطولا لبق كلذل ءافولا اهيلا بلط ءاوسو : هل تلق

؟ ءطولا دعبو



_ ٢٢٤ 

 دهعلاب ءاغولاب ةبطاخم تناك اذا ىدنع اذكه : لاق ٠

 اهءاج ىتح اهيلا بلطي ملف س جيوزتلا دعب اهب زاج نا تيآرآ : هل تلق

 ىف هل هنتكرتخ هتدعو تناكام ىلع اهتح هل هكرتت نآ اهيلا بلط مت ء ضرملا

 ؟ ةحصلا ىف هل اهكرت لثم نوكيو ث اهنم كلذ هل تبثي له س ضرملا

 ةحصلاو ضرملا ىف وهو ث دهعلاب ءاغولا قيرط نم ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ءاوس

 . لبق اهجوزت اذا اهقح هل كرتت نأ دهعلاب فوت نأ اهيلع لهف : هل تلق

 ؟ اهيلا بلطي نأ

 . ىعم اذكه : لاق

 وه تام ىتح هل فوت ملو ، هل هكرتت نآ اهيلا بلطي مل ناخ : هل تلق

 ؟ هل اهدعوب اوملعي مل ولو هتثرول اهقح كرتت نأ اهيلع له

 ٠ دهعلاب ءافولا اهيلعو هتدعو اهنأ الا ىدنع اذكه : لاق

 6 اه دهعب فوب ملو هل الو ئ ةثرولل اهقح هل كرنت مل ناغ : هل تلق

 نوكيأ % كلذ لكآ اهعسب له هتايح ق وآ هنوم دعي هلام نم اهتح تذخأو

 ؟ دعولا فلخب ةبوتلا اميلع
 اهل لام وهغ ث كلذب جيوزتلا دقتعا دق ناك اذا هنأ ىدنع : لاق

٠ دعوملا نم هيلع قلعت ام ماكحأ اهيلعو



 س ٢٢٥

 .فلخب ةبوتلا اهيزجت .مآ ص دعولاب ءافولل كلذ .در اهمزلبو : هل تلق

 ى اهل قح وهو : تلقو ٠ نيعلا مئاق ناك اذا كلذ ى اهيلع در الو ع دعولا

 ىفوت نأ اهيلا بلط ناف : هبل تلقو ع مثالا الا مرغ الو همزلي الو ، لصألا

 اذا هايا اهيطعي الأ هعسي له ع هنم اهتح .ذخآ تبلطو تعنتماف دهعلاب هل

 ؟ هتدعو ام لجآ نم اهعنم ىلع ردق

 ناك اهتتح نم هئوبت مل اذاو ث .اهقح نم هئربتال اهدعو نا ىدنع : لاق

 ٠ اه دعو هفلخي ةمثآ ىهو ك قحلا هيجوب ام ىلع اهيل ١ هنم صالخلا هيلع

 ، مهرد ةئامسمخ اهتح ىلع هتدعو اذا اهنا لوتب نم لونن ىلعف : هل تلق

 تكسغ ، مهرد فلآ ىلع اهجوزتيف س مهرد فلأب جيوزتلا ىف اهل عمسيو

 اذا نوكت لهغ س لوقلا اذه ىف ةئامسمخ اهل هيلع سيل نأ فلآب هيلع

 ؟ اذه لثم لكلا كرت هتدعو

 دق ءىش كلذ دعب نكي مل .دعو اذه نأل % كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ هعمس رثكألا ناك امناو ث هيلع انقفتا اناك امل جيوزتلا هب تبثي ناك

 جيوزتلا لبقو ، اهجوزت اذا هنأ جيوزتلا لبق هتدعو ناغ : هل تلق
 ؟ جيورتلا ليق اذا اهقح هل نوكب له ء هل جيوزتلا هب مقو ىذلا اهقحف

 _ هلعلغ _ نالفل هلامغ تام اذا لوتب نم لوق ىلع جرخي : لاق

( م ١٥ زخلا ١ نئ > ٧ )



٢٢٦ 

 © اهل هيلع قحلا تبث اذا ىدنع هلثم اذه ح هلام هل نوكي هنأ كلذ جرخي

 تبثي ال هنآ س جرخي هلعلو س جيوزتلاب اهاضرب الا اهل هيلع قحلا تبثي الو

 5 هنوم دعب هرارتاب هلام نالفل تبثي ال هنا لوقي نم لوق ىلع كلذ هل

 قالطلا نم ىنثتسا ام الا ءىش لك مدهي ءانثتسالاب طورشلاو ، ةطيرش هنأل

 ٠ ر اهظل ١ و ق اتعل ١ و

 اهجوزت اذا هل هكرتت اهنآ ىلع مولعم قح ىلع اهجوزت اذاف : هل تلق
 لجأل ئبسن اهتثرو ىطع الآ هل له ص ائيس هل كرتت ملو تامغ ، هتدعوو

 ؟ ىه اه+جو

 ىمه هيربت ىتح ىدنع ءىرب الغ هئربت ىتح آريي ال ناك اذا : لاتقو

 ٠ ةثرولا وأ

 ؟ مهرد افلآ هل اهيلعف اهجوزتي هنآ هتدعو نا تيأرأ : هل تلق

 ٠ طرشلا كلذ اهيلع تبثي ال هنآ اذه ىف بهذي اضعب نأ ىدنع : لاق

 اهجوزتف مهرد فلآ هل اهيلع نا اهطرش ىف هل تلبق اذاغ : هل تلق

 5 اهقادص نوكيب اام ردقي فلألا هذه نم اهل كرتي له © مهرد فلأ ىلع

 ؟ ىقابلا هل اهيلع نوكيو

 ء هيلع اهجوزت ام اهل نوكيو س لطبي اذه ىف اطرش نأ ىدنع : لاق

٠ هب تلبق ىذلا طرشلا دعب نم اضوع ٠٠٠٠ لوقي نم لوق ىلع ىدنع اذهو



. ٢٢٧ 

 عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا ٠

 قادص ىلع ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو ىلمازلا :ا ةلاسم ده

 اهسفن نع اهلام تلازأ هيلا تراص املغ ع آريثك الام اهل نأ ىلع ث ريثك

 ؟ هلجأل

 ٠ لثملا قادص ىلا درت : لات

 ؟ رقخ اهل ثدح ناف : تلت

 ٠ ملعآ هللاو ث هيلع اهجوزت ىذلا اهتتادص اهل : لاق

 ؟ اهلاؤس تكرت نادبيع نبا : ةلاسم 7

 اهبطاخو ىه تقفتا اذا ةأرملا نأ رثألا نم هتعمس ام ىلع باوجلا

 نم رثكأ ةدقعلا ىف لعجت نأ ديرأ : تلاق اهنآ الا ڵ فورعم قادص ىلع

 ناك اذا ، هيلع اطراشت ام الا هللا نيبو امهنيب اميغ نكي مل ةعمس ذه

٠ ملعأ هللاو ح ريناند ةعبرأ وهو ، حاكنلا هب زوجي ام ردقب



٢٢٨ 

 نماثلا بابلا

 عيمجو هوجولا ىأ نم .ضعب امهضعبل امهلو نيجوزلا ىلع اميف

 كلذ مرغو امهدال وآ ماكحا نم ءىش ىفو اهرغو ةقفت نم ىناعملا

 : عرشلا نايب باتك نمو

 هللا ىضر ركب ىبأ قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياور
 ةكئالملا ةنعلو هللا ةنعل ىف ىهف اهجوز تصع تأرما اميآ » : لاق هنآ هنع

 ٠ « مجرتو بوتت ن الآ نيعمجأ سانلاو

 اهاعد ةآرما امبآ » : لاق هنآ هنع هللا ىضر باطخلا .نب رمع نعو

 ٠ « مجرتو بوتت نأ الا هللا طخس .ف ىهف تبأغ شارفلا ىلا اهجوز

 ذم اريخ كنمرأ مل اهجوزل تلاق ةآرما اميأ » : لاق هنأ نامثع نعو

 راهنلا موصت تناك اهنأ ولو س احابص نيعبس اهلمع هللا طبحآ كتفرع

 ٠ « ليللا موقتو

 موب ترح ةملاظ اهجوز ترجه ةأرملا اميأ » : لاق هنأ ىلع نعو
 .نأ الا رانلا نم لفسألا كردلا ف نوراتو ناماهو نوعرغ عم ةمايقلا

٠ « مجرتو بونتن



_ ٢٢٩ 

 اهجوز تيب نم تجرخ ةآرما اميآ » : لانت هنأ مالس نب هللا دبع نعو

 ىضري .ىتح رمتلاو سمشلا هيلع تعلط نم لكو هللا اهنعل الا هيآر الب

 ٠ « عجرتو بوتنو اهجوز اهنع

 اهجوز تناخ ةآرما اميآ » : لاق هنآ هللا همحر رساب نب رامع نعو

 ٠ » مجرتو بوتت نأ الا ةمللا هذه فصن با ذع اهلغ شا رفلا ق

 اهناسلب تكحل ةآرما نأ وملا » : لاق هنأ هللا همحر ليج نم ذاعم نعو

 ٠ « هقح تدآ ام اهجوز نع حيتقلاو مدلا

 اهجوز تطحتسا ةأرما اميأ « : لان هنآ دوسلا نب دا دقمل ١ نعو

 ٠ ) نيعمجأ ساانلا و ةكئالملا و هللا ةنعل اهيلعف

 اهجوز تنعل ةآرما اميآ » : لاق هنآ هللا همحر ىرافغلا رذ ىبأ نعو

 نأ الا سنالاو نجلا نم ءىش لك اهنعلو تاومس عبس قوف نم تنعل الا

 ٠ « عجرنو بوتت

 تنب ميرم ةدابع تدبع ةأرما اميآ » : لاق هنأ ماوعلا نب ريبزلا نعو

 ةدابعلا كلت هللا لبقي مل اهجوز اهنع ضري ملو مالسلا اهيلع نارمع

 ٠ « عجرتو بوتت نأ الا نيلخادلا مم رانلا اهلخدأو

 ادحأ رمآ تنك ول » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

. « اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةآرملا ترمأل دحأل دجسي نأ



. ٢٣٠ 

 ءاوش اهيديب ىدحا تعضو ةآرما نأ ول » : لات هنآ ةريره ىبأ نعو

 ةفرط هتصع ىه ناو هقح تدأ ام اهجوز ىلا هتمدقو اجيبط ىرخألاو

 ٠ _) عجرتو بوتت نأ الا نيلخادلا عم رانلا تلخد نع

 ىلخيل اهجوز تدأ ةأرما اميآ » : لاق هنأ ىراصنألا بويآ ىبأ نعو
 اهنع ضري مل ةضغو بهذ نم ضرألا ف امب تدتفا اهنآ ولغ ، اهليبس
 ٠ « نيلخادلا عم رانلا تلخدأو

 هللا لوسراي ىمآو ىبأب : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةفئاع نعو
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ رجألا نم ءاسنلا ىلع لاجرلل ام ىنربخأ

 ، تانسح رشع هل هللا بتك الا ائيش اهنم ديري هتأرما ديب ذخأ لجر اميآ »

 ةنسح ةئام هل هللا بتك اهلبق اذاغ ، ةنسح نيرشع هل هللا بتك اهقناع ناغ

 رعش ءاملا سمي مل هلسغ ىلا ماقو هنجاح اهنم ىضق ناغ ةنسح نيرشعو

 لوقيو ةئيس ةرعس لكب هنع ىحميو ةنسح ةرعش لكب هللا بتك الا هدسج
 ةرقلا ةليللا هذه ف ماق ىدبع ىلا اورظنا ث ةكئالملل ىلاعتو كرابت هللا

 ٠ « هل ترفغ دق ىنأ مكدهشأ هبر ىلا

 : تلاقغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تعاج ةأرما نا ىورو

 كتج دقو لاجرلا ىف بغر دقو باطخلا ةريثك ةآرما ىنا هللا لوسر اب

؟ هتجوز _ ةخسن _ ةجوزلا ىلع جوزلا قح نع كلاسأ



_ ٢٣١ 

 ةوعد لوأ ف هييبجأغ كاعد نا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاتف

 ٠ « ةالص نيعبس رجأ كنع هللا طبحأ .ةيناث كوعدي ىتح هينرخآ ناغ

 ؟ اذه ريغ لهف هللاا لوسر اي : تلاق

 مل همسق ربت ملف اهجوز مسقتف المع لمعت ةأرما اميآ معن » : لات

 ٠ « ةرذ لاننثم ةمايقلا موي هللا دنع اهل نزوي

 ؟ اذه ريغ لهف هللا لوسر اب : تلاق

 هللا ينك الا اهجوز نذا ريغب جرخت ةآرما نم ام معن ( : لانغ

 تانسح اهنع ىحمتو تائبس اهوطخت ةوطخ لكو رجشلاو رذلا ددعب اهيلع

 . » كلذ دعب

 ؟ اذه ريغ لهغ هللا لوسر ابي : تلات

 موي تثعب الا اهجوز ىلا رظنلا ءىست ةأرما نم ام معن » : لاق

 ؟ ١ ذه ريغ لهغ هلل ١ لوس ر اي : كلاذ

 اهناسل هللا لعج الا اهناسلب اهجوز ىذؤت ةأرما نم ام معن » : لاق

 ةمايقلا موي دقوتت اهقنع ف دتعي مث اعارذ نيعبس لوط ةمايقلا موب

. « اههجو قرحت آران اهاتفس



. ٢٢٣٢ 

 ؟ اذه ريغ لهف هللا لوسر اي : تلاق

 هتعنمغ اهلام ىلا اهجوز جاتحاف لام اهل ةآرما نم ام معن » : لاق

 ربلا ةهج نم وه امناو © مكحلا ىف اهمزلي ال اذه : هريغ لاق

 هللاو \ رظن اذه ىفو ، لضفلا كرت ىلع بذعي ال ىلاعت هللاو ڵ لضفلا و

 .٠ عجر هلعل ٠ ملعأ

 ؟ اذه ريغ لهف هللا لوسر اي : تلات

 رجأ هللا بنك الا اهجوز تيب نم تقدصت ةأرما نم ام معن » : لاق

 ةخسن ق و &;&{ ةتقدصلا كلتب آرزو اهيلع بتكو 6 اهجوزل ةتدصلا كلن

 ٠ » كلذ رزو «

 ىف اهحابأ نا امآو ص اهل هنم ةحابا ريغب تلعف اذا اذه : هربغ لاق

 ٠ مجر ٠ هللا ءاش نا ًاحيمج رجألا امهلف اهل لعجو كلذ

 ٠ « اهجوزل اهمايص رجآ ناك الا اعوطن تماص ةآرما نم ام » : لاق

 هللا نأ ىدنع ىذلاو : ىسوم ني هللا ديع نب دمحأ وه و :: هريغ لاق

 ه هيأر ريغب تماص :اذا كلذ لعلو ح هيأرب ناك اذا رجألا نم اهيلخي ال

٠ عجر ٠ ملعأ هللا و



_ ٢٢٣٣ 

 ادبآ ىرمأ ىلع كلمي ال ص هللا لوسر اب : تلاق ٠

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نعو

 اهجوز تعاطآو اهجرف تنصحأو اهرهش تماصو اهسمخ ةأرملا تلص اذا »

 ٠ « تعاش باب ىأ نم ةنجلا لخدتلف

 موصت الو ، ةيصعملا الا ءىش لك ىف اهجوز عيطت نأ ةأرملا ىلعو
 لك اهنعل. هنذا ريغب تجرخ ناغ ث هنذاب الا جرخت الو ث هنذاب الا عوطت

 نم كلذ ريغو ردم وأ رجح وأ رجش نم هب رمت ءىش لكو ث ءامسلا ف كلم

 تبأغ هسشارغ ىلا اهاعد ناو ع هيلا عجرتو بوتت نآ الا س سالاو نجلا

 اهنع ىضري ىتح اهل ةالص الف اهجوز ترجه ناو س اهلمع هللا طبحأ الا

 ٠ جوزلا ىلا نيدلاولا قح مجر ةآرملا تجوزت اذا : لاقيو ث اهجوز

 ص ةرسيم نب رفعج نع تباث نب ىلع انثدح لات : ةلاسم وه
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نبا نع هيبآ نع ىعجشألاو

 فيكو : ليق « اهجوز ىلع اهسفن ضرعت الو ةليل تيبت ةآرمال لحي ال »

 اهدلج قزلت هشارف ىف تلخدو اهبابث تعزن اذا » : لاق ؟ اهسفن ضرعت

 ٠ ١ « هدلجب

 نع تي اث نم ىلع انثدح : ل انت سىنوي نم حيرش نعو : ةلاسم وبع ١

هيلع هللا ىلص .للا لوسر لاق : لاق رمع نيا نع © هببآ نع ؤ ةرسيم نبا



 لجرلا » : لانق ؟ تافوسعلا امو : ليق « تافوسعملا هللا نعل » : ملسو

 ٥ انبع هيلغت ىنح فوسو فوس لوقتف هشا رف ىلا ةآرم ١ وعدي

 ٠ ملعأ هللاو ) مانيو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةغللا بانك فو :: ةلاسم و.

 اهأطي نأ اهجوز دارآ اذا ىتلا ةلسغملاف ، ةغوسملاو ةلسغملا هللا نعل »

 ٠ ةلوسغلا نم لسغيو « ضئاح انأ : تلاق

 راطفالا اهجوز ىلا تبلط اذا ةأرملا ىف لانت نم لاتقو : ةلاسم ه

 ؟ ةلفان موصي ناكو 6 موصلا نم

 ةدحاو ةأرما تناك اذا اهل رطفي نأ هيلع مكحي هنا : لاق نم لاقف

 ةدحاو لكل نيموي .رطفأ ث نيتنثا اتناك ناو ث مايآ ةثالث موصي عبار موي

 نك ناو 5 آموي ماصو ت اثالث ارطفآ ثالث نك ناو ، نيموي ماصو ث موي

 مويو راطفا موي نهنم ةدحاو مم لك ناكو ، اموي ماصو آموي رطغآ عبرأ

 ٠ م وص

 ، اموب ةضيح نم رهط لك ىف رطغي نأ هيلع مكحي هنإ : لاق نم لانو

 ء كلذب رمؤي وه امناو ى هب موكحمب سيل هلك اذه نا : لاق نم لانو

٠ ملعأ هللا و



_ ٢٣٥ 

 آ رمل ١ ف هللا كمحر ث رك ذو ٧ ديعس ىبأ ف ١ وج نمو : ةلأسم و.

 ٠ اهقحب هل ةيدفلاو نآربلا تبلطو ث اهجوز تهرك اذا

 ؟ اهتيب دغ لبقيو ‘ علخل ١ نآ رد اهسفن اهل ءى ريب نآ هيلع له : هل تلت

 اهنم فاخ اذاف عسا ولا ىف امآو س هيلع كلذ ىل نيبي الف مكحلا قف امأف

 هنم اهيلع فاخي امب كسمتي نأ بحآ مل مثال ا هنم اهيلع فاخ وأ مثال ١

 ٠ مئال ا اهنم هيلع وأ

 ءىربي ىتح هرشاعت نآ اهل زوجي له ي لبقي مل نا تلتق نا : تلتو

 ؟ هللا نيبو اهنيب اميغ كلذ اهعسي لهو ؟ اهسفن اهل

 مثالا نم اهل همزلي اميف اهل افصنم ناك ام ىدنع اهل كلذ سيلف

 ٠ مزاللا

 ح هل اهضغب نم هيغ هللا قحب موقت الآ هتنكاسم ف تغاخ ناخ : تلق

 ؟ اهسفن اهل ءىربب ىتح هنكاست الآ هللا نيبو اهنيب اميف اهعسي له

 ج رفي ىتح هللا رمأل ربصتو ث اهل افصنم ناك اذا اهل كلذ ىل نيبي الف

 مثان نآ اهيلع فاخ اذا اهب كسمتلا اذه ىلع هل بحآ الو ث اهنع هللا

 ٠ هلبق نم

اهنيد مثأت نآ تفغاخو > هايا 7 ىذلا نكسل ١ تهرك نا : تلقو



_ ٢٢٣٦ 

 ىتح كلذ نم جرخت نأ اهل له ، اهلثم نكس وهو كزنملا كلذل اهنكس ف

 _ اهنكاسي نأ كلذ وه هبلع لهو ء ةيرقلا ىف لزانملا نم هريغ ىف اهنكسي

 ؟ لزنملا كلذ ريغ ىف اهنكسي - ةخسن

 نم لودعلا رظن ىف مثا هب اهمزلي ببس هل لزنملا كلذ ىف ناك ناف

 وآ هننكاسم اهيلع سيل وأ 6 هتنكاسم اهعسب ال نم ةنك اسيم وأ هلصأ داسف

 اهنع كلذ فرص هيلع ناك هتنكاسم اهيلع لحي ال نم اهنكسم ق اهيلع لخدأ

 ىف اهفصني ىتح كلذ اهيلع نكي مل لعفي مل ناغ س هنم ائيش وآ ، هلك

 ٠ هلك كل ذ

 لزنملا كلذ ريغ ىف اهنكاسو اهل لعفخ ، كلذ هيلع نكي مل نا : تلقو

 قحلا عيمجب اهنكاس دق ذا اهل موقي نأ هيلع له { هراك وهو هل ةدعاسم

 ؟ كلذ هيلع سيل مآ 6 هاضري كلذ ناك ول نأ 6 هتجوزل جوزلا مزلي ىذلا

 ربجلا ريغ ىلع كلذ ىف اهدعاس اذا قحلا بجوت ةنكاسملا نأ ىعمغ

 0 نوهركي ام مهيلهأل نولمتحي املق سانلا نأل اهراك ناك ولو ع هل اهنم

 سيلغ. س هيملا هنم ةرورض كلذ.امناو ي هتعاط نع اهنم اجورخ كلذ ناك ناو

 هيف سيل ث هتهرك ىذلا نكسلا كلذ ناك اذا هل اهنم ةعاطب ىدنع هيلع

. هوجولا نم هجوب ةجحلا هيغ اهلام



_ ٢٣٧" 

 مزلي ام عيمجب هل موقت نأ اهيلع لهف ث كلذب اهل مقي مل ناف : تلق

 ؟ اهجوزل ةآرملا

 ىدنع اهيلع ناك كلذ ىلا ةرورض هنم كلذ ناكو ث هل ةيصاع تناك اذاغ

 لاجرلا ىلع بجي ام هيلع بجي كلانه مث ، هل اهمزلي اميف هتعاط ىلا مجرت نأ

 آدحأ اهنكس .ىف اهعم .نكسي نآ اهيلع سيل هنا ليق دتو ى هنوئملا نم هتجوزل

 نم تاروعلا نايبصلا نم لتعي نم الو ء هاوس لاجرلا الا ص ءاسنلا نم

 ىف عرذتلا تبلط اذا كلذب اهيلع مكحب الو ، ثانالا نم الو س ناركذلا

 ٠ ٥اوس تركذ ام عيمج نع اهلزنم

 ح اهتدلاو دنع نكستو هنكاست ال ىتح اهكرتي نآ هيلا تبلط نا : تلق
 ةأرملا مزلب ام ىه اهمزلي الو هتجوزل لجرلا مزلي امم ءىش همزلي الو
 ؟ كلذ اهل لعغ نا كلذ اهعسي له ء اهجوزل

 نم هل اهمزلي ام نع وأ هاضر نع ناك اذا كلذ اهعحسب نأ ىعمه

 اذا مكحلا ف كلذ لعفي نآ هيلع كلذ ىنعم سيلو ، ءاوس ءايشألا

 ٠ اسأب ةرشاعم الو نكس ف اهمزلي ال ام اهيلع لعجي ملو 6 اهفصن

 برغ ئ اهلثم نكس وه و اهنكسأ ىذلا لزنملا اذه ناك نا : تلتقو

 هلل وآ 0 مهضعب ىلا نولخدي مهلكو حوتفم باب مهنيبو 7 هيدلاو لزنم

5 اهخيبطو اهنيحطو اهزبخوو ، هلزنم ىلا نولخدي مهو ؤ هيدلاو دنع تويب



- ٢٢٣٨ 

 اهدحو نوكت نأ تبلطو س كلذ ىه تهركف س هيدلاو دنع ث ةجوزلا ىنعأ

 ريع : اهنكسي نآ هيلع له هل حلصي ملو ى كلذ وه هبلع قشو لزنم ق

 ؟ لزنملا كلذ

 ء نكاسلا ةلزنمب نذا ريغب اهلزنم اهيلع لخدي دحأ وآ هدلاو ناك ناف

 هيلعو س ىدنع كلذ اهيلع سيلف ، تاروعلا لقعي نمم هدالوأ نم دحأ وأ
 سيلو س كلذ ريغ هيلع الف ، هنم رتتسي ال نمم ناك اذا هلك اهنع كلذ فرص

 ٠ امهريغ لزنم ف اهسفنل الو ، هل زبخت الو نحطت نأ اهيلع

 وهو هنكس ىذلا اهلزنم ف كلذ اهرضحأو زيخت نمم تناك ناغ

 ؟ املثم نكس

 سيل لبق دق هنآ ىعمو ث هل ال اهسفنل اهيلع كلذ ليق دق هنأ ىعمف

 نأ هيلعو ث كلذب اهاضر ريغ ال ىنبجعي كلذو ص هل الو اهل كلذ اهيلع

 . كلذ مهفاغ هنم غورفم اماعط ليق دق ام ضعب ىف اهرضحي

 ؟ لاوحألا ميمج ىق اهل همزلي اميغ اهفصن مل اذاف

 % كلذ هبلع ناك فاصنالا هيلا تبلط ناو ئ لضفأ ناك ترض ناف

 الا ىدنع ةنكاسملا الو ث ةرشاعملا ىف ليبس اهيلع هل نكي مل لعفي مل ناف

٠ كلذل اهنم ربصلاو ةلامحلاو فاصنالاب



. ٢٣٨٩ 

 ىحرلا و رونتلا اهرضحيو مهنيب ىذلا بابلا متخي نأ تبلط نا : تلتقو

 ؟ كلذ هيلع له ص اهدحو اهشيع ةارادم ىلتل

 نود هحاتفم كلمت قلغي بابلا وأ متخي كلذ فرص هيلع نأ ىممف

 نحطت نآ تلعغ اذاو ، نكس ال نذاب الا هيغ دحأ اهيلع لخدي الو اهريغ

 ىف هيلع لضفتو اهنم ناسحا ىدنع كلذف اهلزنم ىف اهل وأ هل زبخت وأ
 ٠ كلذ لعف

 مهدنع نكست وأ ك اهونكاس نآ تمه ركغ نونب هدنع ناك نا : تلقو

 تبلطو ، اهتينآ نوسمي نايبص مهنأل ةساجنلا نوقتي ال هينب نآ لجأ نم

 ؟ كلذ هيلع له ث لزنملا كلذ ف اهب نكسي نأ ، كلذ لجأ نم هنكاست الآ

 نم هنم اهل ديالام ءىش ق اهنيد ف اهيلع فاخي ناك اذا هنأ ىعمغف

 آراغص اوناك . اهنع هيلع كلذ فرص ناكو % كلذ اهيلع لمحت مل اهرومأ

 ٠ هتهج نم كلذ لاخدا ناك اذا

 له ، هنم زرتب اهبيع رجحف ث هريغ ىف اهنكاسو اهدعاس ناو : تلق

 كلذكو س آاضيرم ناك اذا س هدوقب اهتراج وأ اهتدلاو ىلا زربت نأ اهل

 ؟ ةنوئملاو ةرشاعملا رمأ نم اهل همزلي ام عيمج ف اهفصنأ اذاغ ، اهماحرأ

 اهنكسأ اذا هنذاب الا هلزنم نم جرخت نآ اهل سيل : ليق هنآ ىعمف

٠ هنم اهل دبالام الا مكحلا ىف ءايشألا نم ءىش اهتدايز ىف اهعم نكسأ وأ



_ ٢٤٠ 

 وأ ث ةالصلل اضوتتل هيأر ريغب جلفلا ىلا زوبت نآ اهل لهو : تلقو
 ؟ كلذ اهل سيل وأ ك ةيبصلا نم وأ ك ةساجنلا لسغل

 نع اهيزجب ام اهرضحي نآ الا هيلا تجاتحا اذا كلذ اهل نآ ىعمغ

 ٠ ةرضم كلذ ىف اهيلع نوكي الو ، جورخلا

 مأ زبخت وأ اهمأ وأ اهتراج دنع نحطت زربت نآ اهل لهو : تلقو

 ؟ كلذ اهل سيل

 اماعط اهتقفن اهرضحيو ، كلذ عيمجب اهل موقي نأ هيلعو اهيلع الو

 ٠ ليت اميغ هنم غورفم

 اهماحرآ نم دحآ اهيلع لخدي الآ اهيلع رجحي نأ كلذكو : تلتقو
 ؟ نيملسملا مكح ف كلذ عنمي لهو ث اهيلع كلذ هل له ، اهناريج الو

 ريغب آدحأ هلزنم هيلع لخدت نآ اهل سيل نأ كلذ ليق دق هنآ ىعمغ

 لخادلل ةلخادملا ىهن تناك وأ ؤ ارضاح ناك اذا ىدنع كلذ جرخيو ث هنذا

 اهعم هب انكاس ناك ول ىدع كلذكو ، هنكس هل وأ لزنملا ناك وآ ث ةنذؤملاو

 الا ارضاح ناك اذا آدحأ هنكس عضوم ىف هيلع لخدت نأ اهل نكي مل

 ٠ هنكس ق اهم ةولخلاب ىلوآ وه هنأل 4 هنذاب

عنمب ال ليق دق هنأ ىعمغ ةنك اس ىه ثكن اك و 6 اي اغ ن اك ١ ذ ١ امآ و



 س ٢٤١

 ء داسخ وأ هنيعم امهنم لخا دلل نكي مل ام اهناريج الو اهيلع اهماحرأ لوخد

 . اذه لثم ىف ىنبجعي اذكهو

 ؟ ةلأسملا هذه ىف ىلع تلطآ دق كنا : تلخو

 : عفنأ و بيطأ ناك عستاو لاط املكف كلو انل آريخ ١ ذه ناغ : لاق

 هيلا اناو هلل انا 6 بئاصملا لاخدا نم ةيافك هيغ اذه نودف آرش ناو

 نومجار ٠

 مل هنأ اهجوز ىلع ةأرما هبلا تعفر اذا مكاحلا نعو : ةلاسم ده

 ىف :رضاح اهجوزو ةقفنلا هيلع بتكب نأ هيلا تبلطو ء ةقفنملا ىف اهفصن

 ال مآ ث دعي ال وآ آئيسث هيلع بتكي نآ لبق جوزلا ىلع جتحي الو دلبلا
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_ ٢٤٢ 

 م دمغ مث بثك اغ وه و “ ةقفنلا هيلع بنك دقو بك اغ جوزل ١ ن ١ : تلقو

 ؟ هيلع جتحي نآ مكاحلا ىلع له ث همودقب مكاحلا ملعو ث هتيبغ نم جوزلا

 ناغ ، هيلع جتحا ى هيلع مكحيو س اهل كلذب هذخآ دارأ اذا هنآ ىعمف

 اميف ةقفنلا هيلا تيلط موب نمو 0 ةقفنلاب ٥ ذخآ الا و ؤ قح ةجحب جرخ

 ٠ ليق هنأ ىعم

 وآ لقأ وأ مدق ذم ةنس كلذل ىضم ىتح هيلع جتحت مل نا

 هيلع بنك موب ذنم جوزل ١ ىلع عمجتسا دق امب 3 رم ١ هتيل اط مث > رثكأ

 ڵ كلذ عيمجب اهل هيلع مكحب نآ ماكحلل زوجب له : تلق س اهمويب ىل ١

 ؟ همودقب ملع نأ دعبي هيلع جتح ١ نكب مل ١ ذ ا هئا دأب ذخأبو

 ، فورعم موي ف ةقفنلا اهجوز ىلا ةأرملا بلط تبث اذا هنآ ىعمخ

 بلطلا ف اهتجح اهل تبثأ ام تقو ف هنكمي ملو ع اهل هخرأو مكاحلا هبتكو

 ةجح هيف هيلع تبثأ دق امم ةجحلاب هيلع جوزلا نأ

 دبألا ىلع موي لك هتجوزل ةتباث هيلع ةقفنلا نأل ، مويلا كلذ ذم بلطلا

 ىضم اميغ اهتقفنب مكحي ال امناو ث اهيلا كلذ نم هجورخ حصي ىتح
 نكمي دق هنأل ، بلطلا تبثت مل اذا ىضم اميف اهيلع قفني مل هنآ حص ولو

 ةقفنلاب ىدنع اهل ذخؤي امناو س بلطلا تبثي تبثي ملو 5 اهيلع قفني نوكي نأ

 . مكحلا ف ةوسكلا كلذكو ش هيلا تبلط موي ذنم

 ؟ هيلع اميخ هيلع كلذ موزل امأو



_ ٦٢٤٣ 

 ٠ لبقتسيو ىضم اميف كلذ هيلع ىرب اضعب نأ ىعمف

 ةنيبلا هفلكي له ، هتجوزل فصنم هنأ ىعداغ هيلع جتحا ناو : تلق

 ( ؟ كلذ ىلع

 اهفصني مل هنأل ، كلذ هيلا تبلط دق تناك اذا هيلع كلذ نأ ىعمغ

 اهلاوز ملعي ىتح ةتباث ةقفنلاغ ، ىدنع اهيلع قفنأو اهفصنأ هنأ ملعي ىنح

 كلذكو ، اهلاوز ملعي ىتح هيلع تناك مهارد ةرشع هيلع تبث ول امك

 اهبلط ليق اميخ مكحلا ف جوزلا ىلع ىدنع ةقفنلا توبثو ىدنع ةقفنلا
 . تبلط ذنم اهل ذخؤيو س كلذ

 هيلع عمجتس ا امب مك احلا هيلع مكحي له 0 هتنيب رضحي مل ناو : تلق

 ؟ ةنيبل ١ زجعأ وآ بلطي مل وآ ‘ ةنيب .ر اضحا ف هدم بلط ةقفنلا نم

 زجعأ وأ بلطي مل وأ ةنيب راضحا ف ةدملا بلط اذا هنا ىعمف

 ةنيبلا ىف ةدملا بلط اذا هنأ ىعمغ ةنيبلا زجعأ وأ بلط اذا هنأ ىعمغف ى ةنيبلا

 كلذ ىف ددمو ، لبقتسي اميف ةقفنلا اهل ذخأ ىضم اميف اهل افصنم ناك هنأ

 نأ دعب كلذ نم جورخ ىل نيبي مل الاو ، ةنيب كلذ ىلع حص ناف ع ةدم

 ٠ هتجح بلطيو ةنيبلا زجعأ اذا مكحلا ف كلذ تبلط

 نكي مل هنأ فلحت نأ هتجوز ىلا نيميلا جوزلا بلط نا : تلتو
؟ كلذ هل له ‘، اهل افصنم



_ ٢٤٤ 

 هنع لطب كلذب ترقأ ول هنأل ، مكاحلا هاري ام ىلع كلذ هل نأ ىعمف

 ٠ كلذب مكحلا

 ؟ جوزلا ىلا نيميلا مكاحلا درت له ، فلحي مل ناف : تلق

 5 هيلع كلذ ناك هيلا نيميلا تدر ناغ ص اهل افصنم ناك دق هنأ فلحيف

 ٠ هيلا نميلا درن نآ اماو 6 فلحت نآ اما اهل دىالو

 فلحف جوزلا ىلا نيميلا مكاحلا درو جوزلا فلحي مل ناو : تلت

 هبلع ينك موي عمتجا ام عبمج هنع طتسب له . اهل افصنم ناك دق هنأ

 فلح موي ىلا هيلع جتحا موي ذنم هنع طقسي مآ س فلح موي ىلا ىضاقلا

 ء هيلع جتحا موي ىلا ىضاقلا بتك موي ذنم هيلع جتحا ام هيلغ تبثو
 ؟ كلذ ىف لوقلا فيكو

 ق اهل افصنم ناك هنآ ىع داغ بلطلا ةجح اهلا تيبث اذلا هنأ . ىعمغ .

 لطب مكاحلا هاري ام بسح ىلع كلذ ىلع هتفلخو اهنيبو اهلك ةدا كلذ

 . نيميلا نوكت كلذ ىلعف مايالا نم ابش اهفصنأ هنأ ىع دا ناغ ٢ كذ هنع

 قفنأ هنأ كلذ ف امهاوغد ظفل ىلع كلذ ف نيميلا نوكت هنأ ىعمو

 ىف ةقفنلا نم هيلع :قحتسي ام اهلك اهيف وآ .ةدملا هذه نم ءيش ى اميلع

5 ... .. ٠ ىعدب ىتلا ةدملا كلذ



_ ٢٤٥ 

 عقو مث ، اهاضرب اهلجاع اهيفوي نأ لبق هتجوزب لخد اذا لجرلا نعو

 نم اهدقن اهيغوي ىتح هنكاست الآ تبلط نآ ىلا رجاشت كلذ دعب امهنيب

 ؟ كلذ اهل له تلق ٠ اهلجاع

 ٠ كلذ اهل لاق

 همكح تبثي ىذلا مكاحلا دنع ةقفن هيلع تبتك تناك نا : تلقو

 : ناسحالا اهيلع ضرع مث ى هيلع تعمتجا ىتح ةقفنلا ف اهفصن مل مث ، اهل

 اهيلع مكحي له ص هدنع ىهو ص ةعمتجملا اهتقفن اهيغويو هنكاست نآ بلطو

 ٠ كلذب هل

 امنا و ع اهيلع هل كلذ ناك ةنكاسملا مايأ ةقفن اهيلع قفنأ اذا هنآ يعمف

 ٠ نويدلا رئاسك نيد ىدنع ةيضاملا ةقفنلا كلت

 كلذب نوكن له ث كلذ اهيغوي ىتح هننكاسم نع تعنتما نا : تلقو

 ؟ ةملاظ

 ملظلا نم ىدنع اهل ةءارب الف عامجالا ىف اهبلع بجي امع تعنتما اذاف

 . اهل بجي رذعب الا

؟ ةيال و اهل تناك ن اهنبال و ك رفن وآ اهنم ح و زل ١ آ ريي له و : كلق



_ ٢٤٦ 

 ىذلا اهننح اهبغوب ىتح .تم عنتمت نأ كلذ اهل لعج ادحأ نأ ملعآ الف

 ملعأ ملو انيد ربصنو 0 اهل هيلع قلعت ىتلا قوقحلا نم ءىش الو & اهل هيلع

 ٠ ةقفنلاو ةوسكلا ىف الا كلذ

 راص امل الا اهنعاسو اهموي ةوسكو اهموي ةقفن ق كلذ نا لوقأو

 ١ ذا و 40 قوقحلا نم هريغ وآ قا دص وآ ةقفن وآ . ىضم اميغ اهل اقح هبلع

 ىمف اميلع هنأ فالتخا ال امب اهيلع عمتجم ىهو هترداعم نم تعنتما
 ٠ ىدنع ةءاربلاب ةقيقح

 نا اهجوزت ىتح هيلع اطورشم ناكو ، اهيلع جوزت نا كلذكو : تلقو

 هنكاست نآ بلطو س لخنلا قادص نم هيلع اهلجا لح دقف اهيلع جوزت

 ، تعنتما اذاو ، كلذ هل له & هدنع ىهو اهيضقي وأ الخن اهل ىرتشي ىتح

 ؟ لجاعلا ىف لوقلاك لجآلا ىف لوقلا له

 ٠ ىضم ام لثم اذه نأ ىعمف

 اهيلع رجحف هدنع ىهو اهقح اهيفويو ةنكاسم اهيلع ناك نا : تلقو

 له ، المع اهريغل الو اهسفنل لمعت الو س هدنع الأ : ذوم لك ىف اهانكس

 ٠ هدنع اهنكسيو كلذ دعي اهلمعتسب نأ دحأل

٠ اهلطابو اهنح هيف لمتحي ىوعد الو ةجح اهل نكي مل اذا كلذو & اهلطاب ىلع



_ ٢٤٧ 

 ١ ذه و & اهرغ عسي امي ىه اهيلع مكحل ١ عقي دقخغ عمسب اميف امآ و

 5 كلذ هيلع قيضي ال هنأ اهيلع تيث مكح هعنمي مل اذا هنأ وجرآ ىدنع

 . ضعبم قح الو لح جوزلل هيلع , هل

 نيي ال و ؤ ةبونل ١ ريغ هيلع ىل نمم الف هعس الام كلذ نم لعغ ن اغ ؤ ىدنع

 اهوييغل الو اهسفنل اهلمع ى ةآرملا ىلع هل قح الف جوزلا امأو
 لاغتشالاب هترشاعم كرت :ةعونممو ةرشاعملاب هذوخأم ىه امناو س قلعت

 ٠ لامعألا نم اهريغل

 & ء ارشلاو عيبلا كرتب ةعمجلا ةلص هيلع تبجو نم بطوخ امك

 ٠ اهبغ ال و اهنم دنال امم اهربغ ك رنو

 رمأ ريغم ء اهريغلو اهسفنل ةرحلا ةآرملا لمع رجح ىعم جرخي اذكه

 ىف كلذ روجحم وه امك هيجوزلا كلمب لمعلا رجح ىدنع قلعتم هنآ الا اهجوز

 كلذ نم ءىشب اهعغاري نأ ىدنع جوزلل سيلو ث هريغ ىلعو هيلع دبعلا

 . رثك وآ لق

 ؟ كلذ ردق هل مرغت وأ هلحتست نآ اهيلع له س كلذ نم تبات نا : تلتو

٠ كلذ اهيلع ىل نيبي الغ



_ ٢٤٨ 

 له ، تبات مث ؛ ةبصعم ىأب اهجوز تصع اذا ةآرملا كلذكو : تلق
 ؟ ةبوتلا اهيزجت مأ س كلذ ردق هل مرغن وأ اهجوز لحتست نأ اهيلع

 ء ةبوتلا ىدنع اهيلع امنا ع هلام نم ءىش اهيلع قلعتي مل اذا هنأ ىعمف

 ٠ لجرلا نعو ىدنع نسح لحلاو

 ؟ كلذب هنذخآ نا ةالصلل رانلا دربلا ف هتجوزل همزلي له : تلق

 فيخ نا ىدنع هنأ الا ، ءاسنلا بجاو ف ركذ امم كلذ ملعأ الغ

 كلذب الا اهل ماوت ال هنأو عضوملا كلذ ىف فراعتلا ىف كلذ ىف ررضلا اهيلع

 نوماوق لاجرلاف ، ءاتشلا ىف رادلاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلا لثم

 . ىعم اهنم نهل دب ال ىتلا نهحلاصم عيمج ىف ءاسنلا ىلع

 هيلع له ث دربلا ىف ءاملا ناخس راضحاب هتذخأ نا كلذكو : تلق

 ؟ ءوضولل ءاملا اهل نخسي نآ

 اهل هنخسي نأ هيلعف س ةرضملا هنم اهيلع ءاملا ناك اذا هنآ ىنعمف

 ٠ ةرضملا هنم اهنع لوزن ىنح

 هيلع سيل مارحلا نامز ف بارشلل ءاملا اهل دربي كلذكو : تلق
 ؟ اعيمج نيهجولا ف انخاس وآ دراب ءاملا ناك كلذ

 نأ فرعب ال و ؤ اهئوضوو اهب ١ رشل هب عفتنت ام اه رضح اذا هنأ ىعمغ

٠ مكحلا ف كلذ ريغ هيلع نكي مل ةرضملا هيف اهيع



_ ٢٤٩ _ 

 نأ هيلع له ح رئب هيغ نوكي ىذلا لزنملا ىف اهدنع ناك نا : تلقو

 لبحلاو ولدلا الا هيلع سيل مأ ، كلذب هتذخأ رابآلا نم ءاملا بذجي

 ؟ ءانالاو

 ء ءاملا راضحا همزلي مل لزنملا ىف رئب اهعم ناك اذا ليق دن هنأ ىعمغ

 ٠ كلذ ىلع ردقن نمم تناك ءانالاو ليحلاو ولدلا اهرضحأ اذا هنأ وجرأو

 ؟ مدخت نمم ىه سيلو هلهآ نمو

 ؟ مدخب نمم تناك ناو

 7 هريغ مداخب اما و هسفني اما كلذ عيمج ق اهتمدخ هيلع نآ ىعمفغ

 له ء اهيلع بصي نأ هتفلكغ ةساجن اهندب ىف ناك نا : تلقو

 كلذ هيلع ناك ص اهنيد ىف ةرضم اهيلع كلذ هكرت ىف ناك اذا هنآ ىعمف

 ٠ هريغب وأ هسفنب

 ىندي نأ هيلع له ، ءاملاو لزنملا ف شيعلل اهرضحأ ناك اذا : تلتو

 اهرضحي نآ الا هيلع سيل مآ برشنو لكاتل بارشلل ءاملاو اهل سيعلا

 هلك اذه نم هل لعفت نأ اهيلع لهو ، اهسفنل ىندت اهيلعو ث لزنملا ىف هايا

؟ ب ن



. ٢٥٠ 

 اهسفنل كلذب موقت نأ اهبلع ناك اهعم ارضاح كلذ ناك اذا هنآ ىعمف

 اذا هلك هيلع كلذ ناك مدخي نمم تناك ناو ء مدخي ال نمم تناك اذا

 ٠ هل لهأ اهنأ اخورعم كلذ ناك

 . مكحلا ىف هلك كلذ نم ءىش هل اهيلع نأ ملعأ الغ ىه امأو

 ناك اذا هيلع موقت وآ اهجوزل مقت نآ اهيلع له : تلق ، ةآرملا نعو

 ىف هحورنو بارشلا هل دربت وأ ، ءوضولل ءاملا هل نخست اضيرم

 وأ ة دمك وآ 6 اهبرشي ةناخس نم هيل ا جاتحي ام عيمج هل لمعتو 6 رحلا

 ؟ كلذ اهل سيل وأ راخب

 ٠ هنم ائيش الو اهيلع كلذ ملعأ الغ

 ؟ كلذ اهعسي له لعفت ملغ كلذ نم ائيش اهيلا بلط ناو : تلق

 الا كلذ نسحي الف قلخلا نسح ى امأو ث هملعأ الغ مكحلا ىف اماغ

 كلهتغ هكرتت نأ اهعسي الو ع هيلع ردقت ىهو اهنم اهيلع فاخي ةلاح ىتأت نأ

 موقت نم هب ملعت وأ ، ةرجأب وآ آاعوطت كلذب موقن نأ ىدنع اهيلعو س كلذب

 . هزوو كلذ رجآ ىف اوكراشتيو اونواعتي ىتح كلذب

 سيل مآ ث راهنلاو ليللا ىف همانم هل شرفت نآ اهيلع له : تلتو
 ؟ كلذ اميلع

٠ اهيلع كلذ ىل نيبب الغ



_ ٢٥0١ 

 اهيلع له ص ةلفان ىلصت وآ ، هلل موصت نآ رمآ نا كلذكو : تلتق

 ؟ كلذ اهعسي له لعفت مل ناو ث كلذ

 ٠ اهبلع كلذ ملعأ الغ

 ؟ اهنم آريي نآ هل له ص اهيلع نوكي اميف هتصع ناو تلق

 ىهف كلذ نم بتت ملو عامجالا ف اهل هيلع بجي اميغ هنصع اذاف

 ٠ ىدنع ةءاربلاب ةنينح

 كلذكو 5٨ تسجنت اذا اهبايث هتآرمال ١ 77 7 نأ لجرلل له : تلقو

 ؟ اهنم هدلو ناك اذا اهاير ناقلخ لسغب نأ هبلع له : تلق

 ءاه اهرضحي وأ ةس اجنل ١ نم اهب اث لسغ هيلع ليت دن هنأ يعمغ

 ٠ كلذ لمعي نمم تناك اذا اهلس.ذن

 نوكي نأ الا هيلع بجاوب سيل ىدنع كلذغ ابرلا ناقلخ لسغ امأو

 ؟ كلذب الا دلولل ةيبرتلا حلصي ال

 هنجوز تناك اذا اهدلو ىبرت نأ ىه اهيلع نا : ليق دق هنآ ىعمغ

 اهيلع سيلو ث اهدلو ىبرت نأ اهيلع سيل هنا ليق دق هنآ ىعمو ة اهفصنآو

 ٠ ةيبرتلا رئاس وه هيلعو 6 هعض رن .رآ الا

٩ كلذ هيلع له 0 ىلصي ىتح هلمحي نأ تبلط نا كلذكو : تلتو



 س ٢٥٢

 ٠ كلذ ف هتناعآ امب الا اهنم هدلوب ىلوآ وهو هدلوب مايقلا ىدنع هيلعغ

 » ةعامجلا ى ىلصب الو ليللا ىف اهعم دعقب نأ تيلط نا كلذكو : تلت

 سشحونسن تناك ء ةعامجلا ةالص نم هل آرذع اذه نوكبو ڵ كلذ هيلع له

 ؟ س سشحونست ال وأ اهدحو

 دمغ هنأ ىعمف 6 ستحونسن وآ 6 اهسىفن ىلع فاخن تناك ا ذا هنأ ىعمغ

 ناغ 0 كلذ ىفف هماقم اهل موقب نمم هريغب وآ هسسفني اهىسىنؤب نأ هيلع ليق

 ىلع ردقي مل ناخ ى ىدنع ةعامجلا عدي مل كلذب هل موقي نم ىلع ردق

 ٠ آ رذع كلذ اذه نوكب نأ وجرأف أ\ دحأ

 لمعيو س تضرم اذا هتجوز ىلع موقي نأ هيلع له س لجرلا نعو

 ؟ ضرغ بوجو هيلع سيل مآ ، ضيرملا هيلا جاتحي ام عيمج

 نوكي امم هنم اهل دب الام اه رومأ عيمج نم اهل موقيب نأ هيلع نأ ىعمغخ

 غ هسفنب كلذب اهل موقب نآ هيلع نأ ىعمف ، ةرضملا هيغ اهيلع فاخي هكرت

 ٠ هنم كلذ اهعسي نمم هريغي وآ

 ؟ كلذ هيلع له ث اهعماجي نأ تبلط نا كلذكو : تلق

 سيلو س مكحلا ىف ةدحاو ةرم اهعماجي نآ هبلع نا ليق دق هنآ ىعمغ

 نأ هيلع مكح كلذ هيلا تبلط اذا ليق دق هنأ ىعمو ، كلذ نم رثكأ هيلع

 نم كلذ فراعت ى اهنيد ىف ةرضملا هيف هيلع فاخي الام ردق ىلع اهعماجي

٠ ءاسبنننلا



_ ٢٥٣ 

 هنآ ىعمو {& ة رم ةضيح لك رثأ ىلع هيلع اهل مكحي ليق دم هنأ ىعمو

 . عبار موي لك كلذب اهل ذخؤي ليق دق

 ال وأ اه رارض كلذب ديرب هيلا تيلط ام تق تقو ف لعفي مل ن راف : تلقن

 ؟ قحلا نم آريب له : ليقف اهسفن اهل آربأغ ، اهقح نم هيلا تأربتف ديرب

 نم لوت ىلع سأب ال نأ وجرأاغ اهرارض دري مل اذاغ مكحلا ىف امأغ

 اميغ امأو س نيملسملا لوق دحأ قفاو اذا كلذ هيلع سيل هنا لوقي

 ةجاح نم كلذ بلطت امنا اهنأو ، اهب ررض كلذ نآ هعم ناك ناف « هعسي

 ٠ اهنتتح نم ربيب الو س اهيلا هنم ةءاسا كلذ نوكي نآ فاخأف

 تعفرف . 7 . اهجوزت , ذنم ةدحاو ة هرم الا اهعماجي مل اذا كلذكو : تلتو

 اهيطعيو اهجرخي نأ ءاش ناو اهعماجي نأ ءاش نا ث مكاحلا ىلا هبلع

 ؟ مكاحلا كلذب هيلع مكحي له ء اهتح

 .ث . '.

 هبلع ربجي نا بحأ الغ قالطلا امو كلذ ىف ىدنع لوقلا ىضم دقن

 ىلع عامجلاب ا اهل ذ ذخؤي ; نأ حاف اهحلاصم ىف امأو ب & ةرم امئطو دق ناك اذا

 نهجاوزأ نع نزي ٦ ال جاوزملا تاوذ نم ءاسنلا ةماع نأ فراعتي ام

 !. ..... , ا! " .... ٠ ةدملا نم

 : :10 ١1 ..ا . ::.. ......م { ٠ !. ...... ة

.8.كلذ مكاجلا عسي له ث كلذب مكاحلا هيلع مكحي مل ناف : تلقو



- ٦٥4٤ 

 قيضي الغ نيملسملا لوق دحأ مكحلا كرتن ىف مكاحلا قفاو اذاغ

 ٠ ىأرلا ف رايتخالا

 ٥ وسسكل ١ ق اهل فصنم وهو اهجوزت ذنم اهعم اجي مل ن اغ : تلق .

 له ، اهعامج نع عنتما هناف ، عامجلا الا هيلا جاتحت ام عيمجو ةقفنلاو

 ؟ كلذ تبلط نا اهقرافي وأ اهعماجي نأ هيلع مكحي

 ٠ هيلع هنا كلذ ليق دق هنآ ىعمف

 آربي له ، اهتآرب ليقف هيلع مكحي نأ لبق هيلا تأربت ناو : تلق

 ؟ اهتح نم

 هنآ ىل نيبي الف ؤ كلذ نم تأ ريتذ ع امجال ا ى هيلع بجي ام اهعنم اذاغ

 . مكحي مل وآ كلذب هيلع مكح ء آريب

 ٠ عرشلا نايي باتك رم ىذلا ىضقنا

 ةلزتعم لبق نم ةآرملا تناك اذا : ناديبع نبا باوج نم : ةلاسم دج

 ؟ ةقفنلاو ةوسسكلاب ىتأي نأ الا هعم ريسأ ال : تلاتو ،۔ اهجوز نع

 ىتأ اذاغ س هعم ريست نأ لبق ةوسىكلاب اهل ىتأي هناف ةوسكلا امأ

 هبلع اهل بجت الف ةقفنلا امأو 6٧ هعم ربسسن نأ ريجن اهناغ ة وسىکكل اي اهل

٠ 7 ق ال ١ ةنفن



_ ٢0٥ 

 اهناف لبق نم اهب لخد دق ناكو س لجاع قادص اهل ناك اذا امآو

 5 هعم ريسلا ىلع ربجتو ء قادصلا نم هيلع اهل ىقب ام لجأل هنع عنمت ال

 ٠ لجاعلا اهادص نم هيلع اهل ىقب ام ميلستب هيلع اهل مكحيو

 يتللا
 ء عمج عبرأ هعيب ف لجؤيو ث هعيبب هيلع مكح لام هدنع ناك ناف

 . ةدحاو ةعمج لجؤب هناف ناويح هدنع ناكو س لام هدنع نكب مل ناو

 ىلع ةضيرف اهل هيلع ضرفي ناف ، ناويح الو لام هدنع نكي مل ناو
 ٠ مكاحلا رظنب كلذ نوكيو 6 ٥ ردق

 : ناهبن ىبأ ني رصان خيشلا نع اهنأ ٦ : ةلأسم و.

 زوجيأ س قح نم هيلع اهل بجي ام هتجوز عنم اذا لجر نع لئسو

 ؟ كلذ ىف هلطامت وأ ث اهيلع هل بجي ام هعنمت نأ اهل

 اميلع بجي ام اهجوز عنمت نأ اهل زوجي ال ةجوزلا نا : باوجلا
 اهل زوجي الو 7 جوزلل اهيلع بجي ىذلا وهو 0 عامجلل اهسفن ةحابا نم

 ، اهب لوخدلا لبق اهل زوجي امناو س هعنمي مل وآ اهنتح اهعنم س هعنم

 ٠ ملعأ هللاو ، زجي مل ام اهيلع لخدي نأب تيض . ىتمو

 ةأرما فو : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم ذ

 ، ةوسكو ةننفن نم هيلع اهل بجي ام تبلطو ث اهجوز نم ىلاولا ىلا تكش

حربأ ال : ةآرملا تلاقو ، ىتيب ف نوكن ىتح اهوسكأ ال : جوزلا لاقف



_ ٢٥٦ 

 ، ىلهأ تيب ىف انأو ةوسكلا نم ىل :بجي ام ىلا ملست ىتح ىلهأ تيب نم

 ؟ كلذ ىف لوقلا فيك

 نذا ريغب ةجر اخلا ىه تن اك ن ا ى رثأل ١ نم هنعمس ام ىلع : لاق

 نأ ىه اهيلعف ، قوقحلا نم هيلع اهل بجي امم ءىش اهنم نكي ملو اهجوز

 5 هل اهيلع بجاولاب هل تنعذآو ت هيلا اهسفن تدر اذاغ س هيلا اهبيصن درت

 . اهل هيلع بجي امب وه هيلع مكح

 هيلعف ، اهل هيلع ةبجاولا اهقوقح اهعنم نأ دعب هنع تجرخ تناك ناو
 مكح اهل هيلع بجاولاب اهاتآ اذاف ث اهل هبلع بجاولاب اهل وعدي نأ وه

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةنكمملا نم هيل ١ هعبتت نآ بجي ثيج هعم رمسىمل اي اهيلع

 . .. : عرشلا 'نايي باتك نُمو : ةلاسم وج

 اهدعب جوزتف ةأرما هبل لجر نعبو ، هللا دبع ىبأ نع دجوب اممو

 ؟ لوخدلا .دعب اهعم ميني مك ء يرخأ

 ةنالث ايعم مدها اركب ن راك ناف ؟ انيث وأ اركب تناك نهنيب مسقني مل

 مسىخب مث ةليلو امود اهمأ م انتآ أبنث تناك نا و 4 . امهنيب مسقب مث ؤ مايآ

 . .۔ : 7 : .7 ٠ ابمهتس

 مايألا ف لدعف ا . .ةارما لع ةأرم ا جوزت لُح نعو : : ةلا ه و
:ي :ا .ب -: : :... ا . د ؟ عامجلا ىف لدعن لو : :روهشلاو



_ ٢٥٧ 

 ىف ىرخالل ةرثآ اهيلع هنم اليم اذه كرتالو ةينب كلذ نكي نا : لاق

 بلاغلا وه هبلق نألا ، عاطتسي ال كلذ ناف ، اهيف هاوهل كلذ امناو ، هعامج

 : لوقي هللا نأل هتدارآو ث هتينب ليملا نكي مل اذا هيلع سأب الغ ى هل

 ليملا لك اوليمت الف متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو )

 عامجلا ف ليملل هنم ةينلاو ةقفنلا ف ليملا امناو ، ( ةقلعملاك اهروذتغ

 . مايألا ىف فاصنالا كرتو

 ؟ اهجوز ىلا عامجلا ةآرملا تبلط .اذاو : ةلاسم دهي

 هيلع بجي كلذو ، ةضيح لك ىف اهاطي نآ هيلع مكحي : لاق نم لاقغ
 ٠ ةليل لايل عبرأ ىلع هيلع مكحي : لاق نم لاقو س هيلع مكحي مل ولو

 نم ال ١ اهسفن هعنمت نأ اهل سيلو 6 تفو لك ق اهآطب نأ هلف ىه امآو

 ٠ لغلا نم اهسىفن ىلع هنم فاخت دري وأ ضرم نم “ رذع

 اهلعل وهو فاوط ف ةآرما هللا همحر باطخلا نه رمع عمسو

 : لوقت _ ىهو

 ةمج ثداوحلاو ىرعسش تيل الأ

 ت ١ ٩7 نبنم ؤملا حاقل لك

 دربم بذمعب ىقست نم نمهنمف
 ت ٠. كلذ . كاتف حا ...

( ٧ ج نئازخلا _ ١٧ م )



_ ٢٥٨ 

 نجآ رضخأأب ىقست نم نهنمو

 نيب هريخف 0 مغلا ريغتم هدجوف اهجوز ىل ١ ثعبيو 0 وكسمشتن ام ملعف

 هاطعأف مهردلا ةئامسمخ راتخاف ‘ اهقلطي نأ ىلع ةيراجو مهرد ةئامسمخ

 ٠ ا هقلطم اهايا

 ةيرق ىف امهنم ةدحاو لك ، ناتجوز هل لجر ف ليقو : ةلاسم وهب

 هذه عمو ص امايأ هده عم نوكيف ، ةرشاعملاب امهنيب لدعي نأ هيلع نا

 لمحي نآ هيلع سيلو ى ةرشاعملاب امهنيب لدعلا دقتعيو هنكمي ام ىلع امايأ

 ؟ ررض كلذ ف نيتأرملا ىدحا ىلع لخدي مل ام آررض كلذ ىف هسفن ىلع

 عم نوكي املكف ، نيرهش نم لقأ ىلع اهرشاعي نآ هنكمي ناك ناف

 . امهيلع الو هيلع لخدي ررض الب ىرخألا مم نوكي هذه

 امهاضرتسا اذا لدعلا الا هعسي الو ث هلك كلذ ىف لدعلا هيلعو : ليقو

 ٠ امهادحا جارخا وآ امهادحا ءاضرتساو ث لدعلا الا هل نكي مل جورخلا

 ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل بجي ام ةآرملا تبلط اذاو : ةلاسم وج

؟ بجي ام ىلع كلذ ىف اهفصني ملغ امهادحا وأ



. ٢٥٨٩ 

 ٠ ةرشاعم مكحلا ف اهيلع بجي مل

 ؟ هتأرما هنم فاختغ ءالبلا هببصي لجر نعو : ةلاسم :"

 . هلام نم اهيلع قفنيو هنع لزعت : لاقف

 هل له : ناتجوز هل ىذلا ىف ايركز وبآ ىضاقلا لاق : ةلاسم

 لمحج دق ناك اذا ء ىرخألا مم نوكب ىذلا مويلا ف امهادحا أطي نأ

 ؟ اموي امهنم ةدحاو لكل

 ٠ ىرخألا ىآري الا كلذ هل زوجي ال هنأ

 هل زوجي هنأ هللا هظفح ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ نع تظفحو

 ٠ كلذ لعغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناغ ، كلذ

 ٠ ةيافكلا باتك نم هيف رظن هلوت نم ىنعملا اذهو

 : ءايضلا باتك نم : ةلأسم وج

 ريمآ اي : تلاقف هللا همحر باطخلا نب رمع ىلا تتآ ةأرما نا ليقو

 3 هوكشأ نأ بحأ امو ،ر اهنلا موصيو ليللا موقب ىجوز نا نينمؤملا

 ؟ مهفي ملف لوقلا هيلع تداعأف س اهلوقت رمع مهفي ملف هللا ةعاط ىف وهو

. هبر ةدابع نم الجر عنمآ نآ ىنبيرمأت ام : رمع لاقف



٢٦. 

 نب بعك : هل ل انتب ن امع لهآ نم وهو ه دنع آرض اح ن اك لجر ل اتتخ

 اهجوز نم اهل سييل اهنا كل لوقت ةأرملا هذه نينمؤملا ريمأ اي روس
 ثبهصإت ٠

 لجرلا سلجف ء امهنيب مكح اف اهنصق تمهف ناغ : رمع هل لاقف

 : ةآرملا تلاقف هيدي نيب رضحو امهنيب مكحلل

 ` هد شرآ ميكحلا ىضاقلا اميا اي

 هد __جسم ىشارف نع ىليلح ىمل

 ٥ دوعن ىمحجضم ف ٥ ده ز

 هدبعي نيقيلاب بر فوخو

 هدد کي هنيبج اشزرتفم

 هد قرب ال هليل و هراهن .

 ٥ دمحآ ء اسنلا رمآ ق تسلو

 هددرن ال بعك اب اضنلا ضقا

 : آرعش لاقخ ؟ لوقت ام جوزلل لاقف

 لزن دق ام ىنلجوأ ؤرما ىنا

 لوطلا عبسلا ف و رونلا ةروس ف

 



 ۔_ ٢٦١

 لجحلا ا ىن و اهشرغ ف ىندهز

 لخ نمل ظعاو نآرقلا فو

 لعيل ١ ره نمو هلللا ةع اط نم

 لمعلاب ضافأو عاطأ نمل

 : آرعش _ ضايع وهو _ ىضاقلا لاقف

 لدع نض نبمكاحلا ريخ نا

 لصخغو ١ رط قحلاب ىضق نمو

 لمعب اي اقح كيلع اهل نا

 ل غع نل عبرأ نم ٥ دمح ١ و

 للعلا كنع عدو كاذ اهل لعجا

 لهم ىف ثالثلا رمأ ف تنأو

 ىنثم ءاسنلا نم هل لجأ نينمؤملا ريمأ اب : لاغ رمع ىلا تفتلا مث

٠ ةليلو موي هنم اهلو س نهموتيو نموصي اثالث هل تلعجغ ت عابرو ثالثو



_ ٢٦٢ 

 كاضق وأ كمكح نم وآ ، امهتصق كمهف نم بجعأل ىنا : رمع اقغ

 ٨٧ بعك وه اذه نكي ناغ س ةرصبلا ءاضق كتيل دتو بهذا س امهنيب

 ٠ ملجعآ هللاف

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 لجرلا نآ رثألا نم هتعمس ام ىنع ىلمازلا خيسلا نع : ةلاسم ه

 : فالتخا هيفف راهنلا ىف امآو ث ليللا تيبم ىف هتاجوز نيب لدملا هيلع ٠:

 . ةمسقلا هيلع : لوقو ، ةمسق كلذ ف سيل : لوق

 ه هيلع بجي ام ةدحاو لكل ىدأ اذا ةوسكلاو ةهكافلا و رطعلا امأو

 كلذ ىف هيلع سيل مادختسالا كلذكو ، آررض وني مل اذا عامجملا كلذكو

 ٠ امهنيب لدع

 هتأربأ ناو ى هيغ لدعي نآ ىنبجعيف امهترضحب رظنلاو مالكلا امآو

 ء هبلع سأب الف ةمسقلا قح نم اهل هبلع بجي امم امهنم ةدح ١ و

 ٠ ملعأ هللاو

 ناتجوز ٥ دنع ىذلا امآو : دادم نم دمحآ خيشلا نع : ةلأسم وإ

 هتجوز ىسكو ص قحلاب هيلع بجو ام اهل ملسو 0 اهيلع قفنأو امهادحا ىسكخ

هل زئاجف ، كلذ ريغو نارفعزو سروب اهحلصآو ةنسح ةوسك ىرخألا



_ .٢٦٢٣ 

 بجي ام اهل ملس دق هنأل % ىرخألا هتجوزل نامض الو هيلع مثا الو س كلذ

 . عرشلاب امل

 لكلغ ث راهنلاو ليللا ف نهنيب ةمسقلاو تاجوزلا ةموانم امأو

 امناو ى فالتخا الب ليللاب كلذ ىف لدعلا هيلعو 4 ةليلو موي نهنم ةدحاو

 ء كلذ ىف لدعلا هيلعو ليللاك وه : لوقف ص راهنلا ىف نهنيب فالتخالا

 راهنلاب نولغتسشم سانلا نأل \ ةمسق هيف هيلع سيل راهنلا نا : لوق

 ٠ ملعآ هللاو ، مهتاعيض ف

 5 ةموانم ريغب ىرخألا كرتيو نهنم ةدحاو مواني نآ هل زوجي الو

 ءافوو ، قالطلا نيب اهتموانم كرت ديرت ىتلا ؛رياخي نا الا لدع ةمسق الو

 ىضرت مث ، ةمسق الو ةموانم ريغب هدنع اهكرتنو ، قادص نم اهل هيلع ام

 ء ةموانملا كرتب هل ةيضار تمادام هل زوجي ذئنيحف س كلذب هل

 ٠ ملعأ هللا و

 ، ناتجوز هل نميفو ث ديعس نب سيمخ خيشلا نع : ةلاسم ده

 نيضرت تنك نا : ىرخالل لاقو ث رثكأ امهنم ةدحاول بغري هبلق ناكو
 ؟ريب له ث كتتلطأو كقح كيغوأ نأ ىترتخا ناو س امكنيب لدعأ ال ىتح

 ؟ اهبجاو اهفصن اذا كلذب

نيبو ، اهيلع طرش ام ىلع ريصت نأ نيب رييختلا اهل لعج نأ : لاق



٢٦٤ 

 وجراغ 5 اهيلع طرش ام ىلع هعم ةماتالاب تيضرغ ، اهقح اهيغويو اهقلطي نأ
 ناو ‘ طرشلا ف عوجلا اهلف تعجر ىه ناو ء كلذ هيلع قيضب الآ

 ٠ ملعآ هللاو % كلذك امهف تضر رغ تداعو طرشلا اهيلع وه داعأ

 6 ءاىسفن وآ ضئاح امه ١ دحا ناتجوز هل لجر فو هنمو :. ةلأسم »

 ؟ امهنيب تيبملا مسقي نأ هيلع له

 ناو ے اهترئاعم همزلت الخ ، اهنم رايتخاب هتيب ريغ ف تناك اذا : لاق

 كرتب امهادحا سفن بيطت نأ الا ك امهنيب لدعي نأ هيلعف هتيبل تناك
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةرشاعملا نم اهبيصن

 امهيلا ىدأو ث ناتآرما هل لجر فو : ناديبع نبا : ةلاسم د

 امهادحا رثآو ي ىنكسو ةرشاعمو ةوسكو ةقفن نم قحلا نم امهل هيلع ام

 بجي ام امهيلا ىدأ ام دعب ىرخألا نود ءىشب اهصخ وآ س ىرخألا ىلع

 ؟ ال مآ كلذ هعسي هبلع

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ هلل ١ نيو هنيب اميغ كل ذ زگ اج : ل انت

 هل لجر ق : ىلمازلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم م.

 امهنيب واسم وهو س رثكأ امهنم ةدحاو ىوهي هبلق ىف ناكو س ناتجوز

لك ق اهعماجب امير اها وهب ىتلا نكل 6 ةموانملاو ةوسكلاو ةقفنلا ق



_ ٢٦0٥ 

 ۔ نبترم وآ ةرم رهشلا رود ىلع الا اهعماجي الو اهعم ماني ىرخألاو . ةليل

 ؟ اهل همزلي له

 نأ ىدنع سأب الغ ةوسكو ةقفن نم اهل بجي امم اهفصن اذا : لاتق

 ررضلا هعم حصي ملو س اررض كلذب دري مل ام اهنم رثكأ اهاوهبي ىتلا عماجي

 نأل ، سأب الغ ررضلا حصي مل ناو ارداق ناك نا ، اهل هئطو كرتب اهيلع

 ٠ ملعل هللاو 6 هلما ديب بولقلا

 ىذلاف ، اهباوج ف ىديعسوبلا نافلخ نب انهم خيشلا لاقو : هريغ لاق

 لجرلا مزلي ال امم عامجلا نأ : رصبلاو ملعلا لهأ هصنو رثألا هب ربع
 نأ ديرآ ىتم هليبس كلسيف كلمي ال امم وه ذا س هجاوزأ نيب هيف لدعلا

 ٠ بلط نود نم هلعاف هيلا رطضا اميرو ، كلسي

 لعف دارأ نم لبق نم ال هلبت نم هلعف عطتسي مل هل بلاط برو
 ىلع لدت ةرهاظ لئالدو ، ةرهاب تايآ هذهف ث ايبجم هيف مجريف ث هب كلذ

 . انسفنأ ف فرصت انل سيل نآإو ث الننود هل هلك رمألا نآو ، انبر ةينادحو

 انكرحت نا اننأ نقبتيو ك انبولق ف انفعض اذهب ررقتيف ث انريغ نع الضف
 ٠ انكس هيف انكس ناو ؤ انكرحت هيغ

 هديدجت نم هيف ليق امو ، هتجوزل عامجلا نم لجرلا مزلي ام امأو
هنا : مهنم لاق نم لاقف ث كلذ ف نيملسملا لوغ نم فالتخالا انفرع دقف



_ ٢٦٦ 

 هتبلاط ناو ث اهل كلت ريغ هيلع سيلف ةدحاو ةرم هتجوز لجرلا عماج اذا

 ٠ مكحل ١ قف ١ ذه اهريغب هيلع مكحي الف

 ادصاق هكرتف اهعامج ىلع ارداق ناك نالف هللا نيبو هنيب اميف امأو

 . اهترشاعم رمأ ىف كلذ هعسي نأ ىل نيبي الف اهترراضمل هكرتب

 ةرم هةضيح نم رهط لك ىف اهعماجي نأ هيلع نا : لاق نم مهنمو

 ٠ ليق ام طسوأ اذهو ئ ةدحاو

 ةعماجم كرت هل زوجي ام ىصقأ نا : مهضعب لوق نم ىعم جرخيو

 اهتعماجم دعب الا نهريغ ىلا نهتزواجم هعسي الف س لايل عبرأ وه هتجوز

 تاجوز عبرأ ءاسنلا نم جوزتي نآ لجرلل زوجي ام رثكآ نآا ىلع كلذو ، نهيف

 زوقلا اذه س لئاتلا ءانب اذه ىلع لعلف ث ةدحاو عم ةليل لك تيبي نآ همرليف

 . هتجوزل هيع عامجلا موزل ف

 نألو ث مهلاوحأ فالتخاب اذه ىف فلتخت سانلا لاوحأ نآ ىدنعو

 ةمهلا فيعض مهنمو ث ارارم موي لك قف عامجلا قيطيف :ةمهلا ىوق مهنم

 ىعاري نأ ىغبنيف س كلذ ف طسوتملا مهنمو & ةليوط ةدم دعب الا هقيطي الف

 هتباجا ىف هل طاسبنالا نم فرع ام ىلع هتتاط بسحب هب هلهأ مهنم دحآ لك

 ىوقي ام ىلع هتبغر دعب الا هيتأي الف ، ماعطلا ةلزنمب هدنع هلعجي ىتح
ررض لاخدا الو ، هلهآ ىلع هكرت ىف افجلا لاخدا الب هتوهش ربك ىلع هب



 س ٢٦٧

 ىلص ىبنل ١ نع مالسال ١ ق را رض الو ررض ال ذا ،\ هلعف ق هسفن ىلع

 ٠ ملسو هيلع هللا

 اذه ىف رعاشلا لاق امك ةدومحم ريغ عامجلا ةرثكف لاح لك ىلعو

 : ىنعملا

 هناف تعطتسا ام كعامج للقأ

 م احرألا ىف بصي ةايحلا ءام

 ذخأت الغ ىنتدصق ىريغ نود هبو © ىنتلأس دق امم ىدنع ام اذهف

 اذهب لوخدلا لهآ نم تسل ىنأل س باوصلاو قحلا قفاو ام الا ىلوق نم

 ٠ بانلا

 ىل ١ ريقفلا كيحم نم مالسلا و ؤ، ىنع ىريغب نيملسمل ا هللا ىنغأ دقفو

 ٠ ىدبعسويلا دمحم نب نافلخ نب انهم : ىلاعن هللا

 لجر ف : هللا همحر ديعس نب حلاص خيشلا نع : ةلاسم وه

 امهاغواف ، امهنيب لدعي مل نآ مثا امهلبق نم هتحلي نآ فاخف ناتجوز هل

 5 اهديب امهنم ةدحاو لك قالط لعجو ث لجآلا قادصلا نم امهل هيلع ام

 مل اذا ءىش امهلبق نم هقحليأ امكسفنأ اننلط امنئسث ام ىتم : امهل لاتو

 ؟ ال مآ امهنيب لدعي
٢ 

امم امهننب لدعلا موزل نم هئربي الف امهيديأ ف هلعج ام امأ : لاق



 ۔ ٢٦٨

 لد معلا نم هئربي امناو ى قادصلا نم لجآلا ءافو كلذكو ت لدعلا هيف همزا

 مل ناو ، ىرت ام ىلع دوعقلا راتخت نآا امهنم ةدحاو لك ريخ اذا امهنيب

 ، كلذ هل زاج لدعلا ريغ ىلع دوعقلا تراتخا ناف ث اهقلط اذهب ضرت

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ريغل ١ اهلغ توربغت ام ىنمو

 اذا تيملا ف ةمسق ةمألا جوز ىلع لهو : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ؟ ةمآو ةرح ةجوز هل ناك

 ةمألل نوكبي ث ليللا ىف ةمسقلا ةمألا هتجوزل جوزلا مزلي معن : لاق

 نيملسملا نبب فالتخالا ءاج دقف راهنلا ةمسق امأو ، ناثلثلا ةرحللو ثلثلا

 : ىآرلاب

 نولختسثم سانلا نأل ، راهنلاب ةمسقلا جوزلا مزلت ال : لاق نم لاقف

 مزلي هنا : لاق نم لاقو ٠ ءاماو رئارح تاجوزلا تناك ، راهنلاب مهزئارغب

 . ملعأ هللاو س ليللاب همزلت امك راهنلاب ةمسقلا جوزلا

 اذا تييملا ىف ةمسق ةمألا جوز ىلع لهو : ناديبع نبا : ةلأسمم دهب

 هيلعف 6 رجأب ولو 4 اهب م وقي مث انغ ىلع ردق ن ا هنآ اهل بجب ام ىلع

 ىرخألا مهس هبلع ناكو س هنجوزب مان كلذ ىلع ردقي مي ناو ث لدعلا

٠ ملعآ هلللا و ڵ ٥ادآ ىنم انيد



_ ٢٦٩ _ 

 اذا لوقت امغ امهنيب مساقو ناتجوز هل نميفو هنمو : ةلاسم .

 ىتلا دنع اراهنو اليل هتاقا نوكت نأ هل ازئاج نوكيأ ث امهنم ةدحاو تضرم

 موقي دحأ اهل نكي ملو ث اهكرت نا ررضلا اهيلع فاخ اذا ةحيحص ريغ ىه

 الا ، اهي موقي نمم دحآ اهدنع ناك وأ ع لدعلا الا ةحيحصلا ضرت ملو ، اهب

 ؟ الهلبق نم لغتشي هنأ

 ولو ةمزال ةمسقلا نا : اولاقو ث ائيش اذه ىف ظفحأ ال ىنا : لاق

 ، اهب موقي نم مدعو اهضرم لجألا رذعلا تبث نا لوقآو س اماما جوزلا ناك

 نم تبلط ولو ةمسقلا كرت عضوملا اذه ىف هعسي نأ توجر اهيلع فاخو

 ه كلذ ىرخخيا

 ع مزال ضرف هدالوآو لجرلا لهآ نم هيلع فاخي نمل مايقلا نآ ىدنعو

 نم ىنبجعي ام ىلع نيدلا ةلزنمب اهل ناك اهتنجح ىرخألا هنم تبلط ناف
 ٠ ةلت ٠ ن . ربغغ

 ناو ث دحاو ةرورضلا دنع مايقلاب هل بجي نمو ةآرملاو دلولا ف لوقلاو

 ةمسقلا ءا دآ بجوي مئان اهل وه هدنع وآ اهب موقي نم ةآإرمل ا هذه دنع ناك

 ٠ ملعأ هللاو ، اهب موقي نأ زوجي نمم ناك اذا مداخ وآ رجأب ناك ولو ي امهنيب

 ةيذؤم نهنم ةدحاو ث ناتجوز هل لجر نع هتلأسو : ةلاسمم ذهب

؟ اهل راضم وه ام س ةيذؤملل ابدأ ىرخألا دنع دقري نأ دارأو س هل



 س ٢٧٠

 بجي امب ةمئاق اهناسلب هل ةيذؤم تناك اذا فلؤملا لاق ٠ زئاج : لاق

 اهل ملظ اهنع ىرخألا عم مونلاو ، اهملظي نأ هل ىرأ الف ع اهيلع هقوقح نم

 ىلوأ اها ذآ ىلع هرصو اهل هبلع بجي قح مانم ١ 1 ةمسقلا نأل 4 ىرأ اميغ

 ٠ ملعأ هللاو ، اهءادأ هيلع بجي ىتلا اهقوقح هملظ نم

 : ناهبن ىبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا نع : ةلاسم دهب

 زوجبأ ‘ ناسحالا امهادحا نم دجيو 0 ناتجوز هدنع نمع هتلآسو

 ىدأ اذا ىرخألا ىلع ةدايز اهيلا نسحب نأ اهنم ناسحالا دجي نمل

 ٠ ليق اذكه : ل اق

 ناك اذا ةدحاو نود ةدحاو عماجيو دقرب نأ هل زوجي لهو : هل تلق

 ىرخا عماجيو الا ةدحاو عماجي نآ هل زوجب ال مأ امهادحا دوي هبلق

 ؟ اهلثم

 هيلع نأ ىلع لدي ام رثألا فو 6 هزاوج ىل نييب الغ داقرلا امآ : لاق

 اميغخ هيغ دحي امم هنأ هملعن الف عامجلا اماو ، لدملاب هيف ةمسقلا

 هب سأب ال ، اهل هتدول ىرخألا نم رثكأ امهادحال هعامجو ةمسقب امهنيب
وه ءىش ف رصقي ملو ش اهل آررض اهدوي ال ىتلا كلتن عامج كرتي مل اذا



 ۔ . ٢٧١

 ؤ هيلع كلذ ىري نم لوق ىلع ث هنم هتبلط نا هيف اهقح بجاو نم هيلع

 ٠ هيف هلوق ىف نيملسملا نم لئاق لك هدح دق امك

 . تا راهطلا لبق ةدحاو نم هبلق نئمطب ام دجي ناك اذاو : هل تلق

 هن حصب مل هنآ الا تاساجنل ١ لمق نم هبلق درجم ام ى رخألا نم دجبو

 داقرلاب اهنم ةراهطلا دجي۔نم رثؤي نأ هل زوجيآ ث هنيعب سجن ءىش

 ؟ ىرخألا نود عامجلاو

 الو كلذ نم هيلع رجح دق ام هل حيبي امم اذه نأ ملعأ ال : لات

 'ىلوذلاك هذه ىف باوجلاو ، هيف ةمسقلا لدع نم مزل دق ام هنع ليزي

 ءىشل لئازب سيل هتركذ ىذلاو ، ءاوس امهناف ، كلانه نم كلذ ىف رظناف

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلبق ىتلاو هذه نيب قرغلا بجوي

 هدوعقو هجورخو هلوخد ى راهنلاب امهنيب ةمسق هيلع لهو : هل تلق

 ؟ كلذ ريغ نم هسفن جئاوح ىف الا ةولخ ريغل ناك اذا امهاوأم ف

 ٠ كلذ ف ةمسق هيلع سيل : لاق ضعبو ث راهنلا ىف اهبجوآ ضعبف ، هيف

 اذا اهعماجي نآ هيلع نوكي مايألاو ىلايللا نم مك ىلعو : هل تلق
؟ كلذب اهل مكاحلا هيلع مكحي لهو ث هيلا كلذ تبلط



_ ٢٧٢ 

 لك ىف همزلآ هنأك ؤ عبرألا ىلع اهعماجي نآ هبلع نا ليق دق لاق
 ، ةرم رهش لك ىف ليقو ، ةرم ةضيح نم رهط لك ىف ليقو & ةرم عبار موي

 ليقو س ررض هكرتن ىف ةدملا نم رظنلا ىف اهيلع نوكيالام ردنت ىلع ليقو

 ٠ اهويغ اهل هيلع نكي مل ةرم اهعماج اذا

 رضي الآ ىنبجعيو ث هيلع ساب الغ اهل ارارض اهنم هكرتي مل ام ناو

 ء هتحلن ةرضم الب كلذ نم هيلع ردق امب اهررض اهنع عفري مل ناو ، اهب
 زاوج ىرآ ال ىنأل ،همثا ىلا ليمت ىسفنف ، اهل آراضم اهنم كلذ كرت ناف

 ىلع ربصلا قطت ملو ، اهنم كلذ ف ةبغر هل سيل ناك ناخ ، هل كلذ
 ىه نا اهليبس ىلخي نأو س اهب كسمتي الآ هل ىنبجعأ ص اهل هكرت نم كلذ

 ٠ كلذ ىلع هنم جورخلا تراتخا

 ىف وأ ، راهن لك ىف وأ ، ةليل لك ىف عامجلا هتلأس ىه ناغ : هل تلق
 ىف اهيلعو ث هنع ربصلا اهنكمي ، هلعل ء هنكمي ال هنا : تلاقو ، ةعاسو نيح
 ؟ كلذب هيلع اهل مكحي له ، اهررض هكرت

 ءاس ام الا هرضي امم هنأل ث هيلع هب مكحي امم هنآ ملعأ ال : لاق

 هب مكحلا زاوج الو ث اهل هموزل هررض ىلع ىل نييب الو ي ىلاعت هللا

 . هيلع زوجي هارأ ال ام اذه & هرضب اهاوعد ىف اهررض عفرل هيلع اهل

ة ررضلا عفرب اهيلع هل مكحيف اهرض عفرل هبلع هب اهل مكحي هنأ امكو



٢٧٢٣ 

 نكلو ، رخآلا نع هب ررضلا عفرل امهادحاب ررضب نأ زوجي ال هنأل
 ٠ امهادحا ىلع هيغ ةرضم ال امب

 5 اهل راضم ريغ هنآ هسفن ىفو & اهعامج كرت دق ناك ناف : هل تلق

 مل ىتم هنآ هبلق ىفو & اهيلع ةكرح هل نوكي ال امبرو س اها وهيب ال نكلو

 & اهقلطي نآو ع اررض اهكسمي الآ جورخلا تراتخاو ، كلذ ىلع ربصلا اهنكمي

 هل زوجي له ع هيلع ردت ىتم كلذ ىلع اهل همزلي ام اهيلا ىدؤي نأو
 ؟ كلذ هلآست مل ام اهنع تكسي نآ هعسيو كلذ

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب الو ، هل زوجي هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ء قالطلا وأ كلذ ىلع ربصلا نيب اهريخ هيف هتلأس املو : هل تلق

 ؟ كلذ نم ءىش اهل هيلع له س قادصلا ميلستو

 اذه لجآ نم هبلع اهل سيلو 5 هسفن نم اهفصنأ دق : لانق

 ٠ كلذ ريغ ء ىش

 : ناهبن نب رصان خيشل ا نع : ةلسم دهج

 كل ىنمزل قح لك نم ىنيئربتو ىنيرذعت كذيرآ هتجوزل لانت نميف

 كنتادص كلو ئ ىنيربخآغ كتالط تئش ىتمو 6 كلذ ريغو ةقفنو تببم نم

( ٧ ج نئازخلا - ١٨ م)



_ ٢٧٤ 

 هذه ىلع ءىش اهل همزلبآ ‘ قالطلاب ضرت ملو ء هتآريأو هترذع نا

 ؟ ةفللا

 اهلو س هنآربآ ام اهل همزلي الآ ىنبجعيف ةينغ تناك نا : باوجلا

 ، ةوسكلاو ةقفنلا نم آربي الآ ىنبجيغ ةريقغ تناك ناو ، لبقي اميف ةعجرلا

 نم آربي الغ ةيبص تناك ناو س ةيقن كلذ اهنم ناك هن بلغألا ىف هنذن

 : قالطلا نع اهنم ةيقتن نع اهنم نوكيب ال بلغألا ىف كلذك هنأل ، اهعم تيبملا
 كلذك مادام هتآرب نم دعبي الف سفن بيطو ةبغر نع هنآ اهنم فرع اذاو

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلاح

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 ةآرملا نع هتلأسو : ديعس نب ىيحي ىضاقلا ايركز ىبأ باوج نم

 تبلطو ث هتيب ىلا تعجر رفاس اذاغ ث هنذا ريغب اهجوز تيب نم جرخت

 : لاقف ، ةقفنلا تبلطو ، اهمأ تيب ف تسلجو ء تيب هل نكي مل ناو ص ةقفنلا

 ؟ تيب كلر هيل تلاقف ىتيب ىلا عجرت مل

 نم تجرخو 0 اهجوز ىلع ةآرملا هده تزشن اذاف متفصو ام ىلعف

 بجاو نم جورخلاو ت هتعاط ىلا تعجر باغ املف ، هروضح ىف هتعاط

 تبلطو ث هتعاط ىلا تعجر ام ذم ع اهتوسكو اهتقفن مدقت اذا هيلعف هقح

 ، هعم كلذ حص اذا هتيب ريغ وأ هتيب ىف تناكو ث هلام نم اهتقفن مكاحلا ىلا

٠ ىضقنا ٠ ملعا هللاو



.٢٧٥ 

 نع :: ةلأسم وج ١ هللا همحر ديعس نب حل اص حخبسشل :

 ء هيلع اهل بجاوب سيل ائيسث اهجوز تلمح اذا ةأرملا نع هتلأسو

 ؟ ال مآ كلذ اهل لحيآ ، اهبضغ فوخ كلذ اهاطعأو

 لحي الغ ; هل اهيلع بجي ى ذلا هقح دحأ هتعنم تبضغ اذا تناك ن ا : ل انن

 امآو ح اهيلع قيصي الغ ث هل بجي ىذلا هقح هعنمت مل تناك ناو ، كلذ اهل

 ، كلذ اهيلع مرحي امم اذه سيلف ث هل اهسفن ةبيط ةلقو اهمالك كرت

 + ملع آ هللا و

 اميف ةوسك وأ ةقفن اهجوز ىنع ةأرملل ناك اذا هنمو : ةلأسم ده

 : ةلبقتسملا ةقفنلا امأو ء ىدنع نيدلا ةلزنمب ىهف ة مكحب اهل تبجو ىضم

 . اهنيدب هلام تذخآ ام دعب وآ ، اهوسكيو اهيلع قفني نآ ىلع ردق ناف

 ، اهل ضرفي الف س كلذ ىلع هعم ماقملاب تيضرو ردقي مل نا و ، كلذ ليبسف

 تبلط نا اهقلطي وآ اهوسكيو اهيلع قفني نآ ىلع ربج س ضرت مل ناو

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ

 . هل ةمغارم اهجوز نع تجرخ اذا ةآرملا وأ ىحبصلا :ا ةلاسم هه

 لثمو ئ اهكبلاممو اهدالوأ ةقفن اهل هبلع تناك ناو 6 هيلع اهل ةقفن الذ

 ؟ اهيلح ةاكز نم اهيلع بجي ام
هيلع قلعتم قح اذه نألا ، اهزوشنب كلذ كنع طقسي ال هن ىعمغ



_ ٢٧٦ 

 ىه 0 هتغأخ اهجوزل لهغ ، قوقحلا هذه هيلع تبجو ناو ، حاكنلا طرش نم

 بجي امب هميرغ ىتفآ اذا ميرغلا كلذكو ث هيلع اهل بجي امو ث اهموزلب

 ىوتفلا تناك هلهج امهعسي الو ة امهئامرغ ىلع ةجح امهلوق نآ هل هيلع

 . ملعأ هللاو ۔ هدابع قوقح وآ هللا قوقح ف

 : عرشلا نايب باتك نمو :: ةلاسم ذه

 نهيلع فاخ اذا هجاوزأو لجرلا ىلع ةنسلا نمو ، ديعس وبأ لاق

 ى كلذ ىلع دوعقلا نهيلع ضرعي نآ ةقفنلاو ةوسكلا ىف همدع نم ررضلا

 ناك نا هروسيم ىلا قحلا نم نهل نيدي وأ نهجرخي وأ ، هيلع ربصلاو

 ةيضار ريغ اهنآ اهنم هل نيبت اذا ىدنع كلذو س قادص وآ قح هيلع نهل

 . ةنانئمطا وآ مكحب كلذو اهنم ةجحلا هيلع تماقو ث كلذب

 ؟ ءطولا ق اهترشاعم نع زجع نا امأو

 ۔ اهجوزت ذم ةرم اهئطو اذا هنآ انباحصآ لوق ضعب فق هنآ ىعمف

 رثكأ مكحلا ىف اهل همزلب مل هكرتب اهرارض ىلا كلذ دعب دصقب ملو

 ٠ اهتترافم هب هيلع بجوي امكح كلذ نم

 ؟ ةرم لوآ نم اهئطو نع زجع اذا امآو

 ذخأ ال ١ و 4 اهئطوو هقن حلصأ ن اغ 6 ةنس لجؤب ليق دق هنآ ىعمف

امهبلع فخي ملو س كلذ هنم ىه بلطت مل ناو ث هنم تيلط نا اهنتالطب



_ ٦٢٧٧ 

 اهكرت هعسي نأ - توجر _ مث ا الو ث اهيلع لخدي بتع نم آررض

 تفخ مثالا اهيلع فاخ ناو ٠ ءطولا ريغ نم اهل همزلب ام نم اهفصنآ اذا هعم

 ٠ كلذ ىه راتخت نآ الا س اهكاسما هعسي الأ

 ىه ناو > ةتفنلاو ةوسكلا ق اهيلع ررضلا فوخ ىدنع ناكو

 ؟ كلذ تبلط مث { اهأطب ملو اهجوزت ذم انامز هترنناع

 ال ١ و &{& اهئطوو هسىفنت حلصأ ن اف ء تيلط ذم ةنس لجؤي هنأ ىعمغ

 ذم ىدنع وه امنا لجآلا نألا ، كلذ لبق لجأ نكي مل اذا اهنتالطب ذخأ

 ٠ كلذ ىف مكحلا بلطت

 : هللاب ىنغلا خسانلا لانو

 هناف آعامج عطتسي مل جوزلا اذا

 ا هيتالطب اهل ذوخأمف الاو

 عم ١ د ١ هيننجو ق تلطه ولو

 هناف اهيلا ىضقآ دق ىه ناو

 عدار مكحلاو مكحلاب اهب قحأ

نودب تيضر اذا ةجوزلا ةآرملا ىف : ديعس وبآ لاق : ةلاسم وهب



٢٧٨ 

 نع الا كلذ ىل اهل عجرت ال تناك اذا مك احلا اهب اهل مكحي ىتل ا امتقفن

 اهيلع ةرضم ال هنآ نيبي نأ الا اهيلع هل نوكب نأ كلذ اهل ىنبجعي مل ةيقت

 ٠ ىدنع كلذ زاج هب تيضر ام اهيزجي هنأو س كلذ ف

 اهيزجي ام اهحالص هيلع امنا هتمذ ىف قلعتم ءىش اهل سيل هنأل

 . مكاحل ١ هب مكحي ام اهل نوكيف مكحلاب ٥ ذخأب وآ كلذ نم

 اهل ضرفت ىتلا اهتقفن اهجوز ىلا ةآرملا تبلط اذا ليق دق هنأ ىعمو

 ء ماعطلا نم اهعبشي هنم لبقت ملو س كلذ نم اهل بجي ام ليبس ىلع هيلع

 هيلع اهل كلذ ن اك ى هنم اغ ورفم اماعط اهل رضحي نأ تيلط ن ا و ؤ اهل كلذ ناك

 ٠ فالتخا اذه ف ىل نيي ال و 4 ىدنع

 ماعطلا وآ مكاحلا اهل ضرعب ىتلا ةقفنلا تبلط اذا اذه : هل تلق

 ؟ لو مصعملا

 هعانتما هل بجي ال امم جوزلا منتما اذاغ ، ىدنع اذكه معن : لاق

 بجي امم هنأ ىعمو ث هعانتما لاحيف ، مثالا هيلع تفخ ث هيف فلتخي ال امم

 اهمدخي وأ ث مدخي نمم تناك اذا اهمدخي نآ هتجوز قح نم جوزلا ىلع

 نآ اهعسي نم اهل نيعتسي وأ ؤ اهمدخي نمم اهل رجأتسي وأ ، هسفنب

اهعنتما اذا اكولمم امداخ اهرضحب نأ هيلع سيلو س كلذ لثم ف همدختست



. ٢٧٩ 

 هيلع ناكو > مشأ هنآ تفخو مزال نع اعنتمم ىدنع ناك كلذ نم اهل بجب ام

 ٠ كلذ نع زجع هنآ جارخالا وآ اهل كلذ ىف فاصنالا

 ناك كلذ نع زجعيغ س آريرح اهتوسك تناك اذا ةوسشمكلا قف كلذكو

 بجي ام اهعنتما اذاو ، اهجرخي نآ اماو اهلثم اهوسكي نأ اما ث هيلع

 ى اهل ام ىدنع ةجحلا نم كلذ ى هيلع اهل ناك ةمدخلا نم هيلع اهل

 ىف اهل ام هنيبو امهنيب اميغ ىدنع كلذ ميمج ىق اهلو س ةقفنلاو ةوسكلا

 ٠ مكحلا تمدع اذا مكحلا

 اذاف ، هل ةجوزلا ةرشاعمب ةقفنلا جوزلا ىلع امنا ليق دن هنأ ىعمو

 % همزلي ام كرتي ءعىسم وهو ةقفن اهل هيلع ملعأ الغ هترشاعم نع تعننما

 ؟ كلذ نع هتمهفتساف همزلي قحي كلذ ناك اذا عانتمالا ىف ةملاس ىهو

 امم همزلي اميغ اهفصني ىتح هعنمت نآ اهل نا هلوق ىنعم ىلع : لانف

 كرت ىف مثآ وهو ث هنع ةلزتعم ىهو ع هيلع اهل ةقفن الو ث هيلع هب اهل مكحي

 اهفصني نأ الا هنع اهسفن عنم ناك امم هيغ فلتخي ال امم ناك نا اهل همزلي ام

 ىذلا كلذ اهرضحي ىتح اهيلع قفنأو هترشاع تءاسث نا رايخلا اهلو ، كلذ ىف

 . هب اهسفن منم اهل ناك

 اذا اهلسغو اهتراهطل ءاملا نم اهيزجي ام ةأرملا لجرلا رضحأ اذاو

اهنكسي نآ هيلع نكي مل اهلثم نكس ث اهنكسأو اهيرشو اهبايث لسغو تجاتحا



_ ٢٨٠ 

 هيف مل م او ، اهلثم نكس نكسلا كلذ ناك اذاف ، رهن وأ رئي هيغ انكس

 ٠ هريغو ءاملا نم اهحالصب

 نيل دعب ةعس كلذ ىف هل سيلو قافنالاب همزلي ام اهتح نم كرت اذاف

 هيلع فاخآف هيلا هبلطت ملو ؤ هكرت ىف اهيلع ةرضم هل نيبت وأ ، هيلا هبلطت

 ىلع مكحي نأ هيلع هنأل ، كلذب آسفن هل بيطت نآ الا مثالا كلذ ىف

 اهنم ملعي وأ ، هنم هئربت نأ الا هيلا هبلطت مل ولو ى اهل لدعلاب هسفن

 ٠ كلذب هل سيفن ةبيط

 ريغ ىدنع هيلع نخي مل رظنلا ىف ءاملا نم اهيزجي ام اهرضحأ اذاف

 راضحا وه هيلع ناك امك اهيزجي اميف داصتقالا ىه اهيلع ناكو س كلذ

 بثبجب ام ع دن الو ٨ هيغ اففرسست نأ اهل سيلو اهل همزلي ام عيمجب اهب زجي ام

 ٠ هريغ ىلا هيف

 ىف اهنكسي نأ هيلع ناك ءاملا نم اهيزجي ام اهرضحي مل اذا هنآ ىعمو

 نمم تناك نا اهل ىقسيو ص رئبلا ةلآ اهرضحيو ث رهن وآ رئب هيف لزنم

 كلذ ناك رجأ ريغب وأ رجأب هريغ لزنم ىف الا كلذ هنكمي مل ناغ س مدخي

 نمم تناك اذا هلكأت ىتح ء اهل اماعط اهرضحي نأ اضيآ هيلعو ء ىدنع هيلع

 ٠ ملعأ هللاو ، لكالل تيبلا نم اهسفنل ماعطلا جرخي نأ اهل سيلو ى مدخي

: رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده



_ .٢٨١ 

 لكل اهتقفن رضحي نآ هيلع ناغ ث اهتقفن اهجوز ىنا ةآرملا تبلط اذاو

 . اهتنوئم موي

 نآ هيلعف هتبيغز تناك ناغ ح .رمتلا و زيخلا نم اهعيشي : لاق نم لاقو

 اندنع ماكحلا هيلع ىضم ىذلاف ةقفنلا ى اوقفتي ملو اوفلتخا ناغ ث اهعبشي

 ٠ رمت نم

 فصخ ةرذلا ةنطابلا بح نم ةقفنلا و : هللا ديع ىبآ نعو : هريغ نمو

 ٠ رمت نم انمو نبسدس ريعشلا نمو . رمن نم انمو 6 كوكم

 ءاشعلاو ءادغلل لومعم ماعطب اهيتأي نآ تبلط ناو : عماجلا نمو

 امو ءاملا هيف نوكب ناك امو ءاملا اهرضحي نأ هيلعو ص اهل هيلع كلذف

 ٠ اهبايث لسغو > اهلسغو اهبارشو اهماعطل ءاملاو كلذك هب برشت

 : ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا نمو : هريغ نمو

 لمع ىلوت نأ تعنق ناغ ث رئب وأ رهن نم ءام ا هيف اتيب اهنكسي الآ

 5 هيغ نجعي ىذلا ءانالاو بطحلاو رونتلا راضحا هيلعف اهماعط

 لمعت نأ اضيآ ىه اهل سيلو ث المع هل لمعت نآ اهيلع سيلو لكأتو

٠ هيآرب الا هريغ الو لزغ نم المع اهريغل الو المع اهسفنل



 ۔ ٢٨٢

 هيلعغ مدخت نمم تناك ناو ى هيلع نوكت ريصح اهرضحي نآ هيلعو

 % اهؤابآ وأ ىه مدخت نمم تناك اذا اهمدخت ىثنآ امداخ اهرضحي نأ

 ٠ مداخلا ةننفن هيلعو 6 اه'اسىن وآ : لانت نم لاقو

 ذ مدخت نمم ىه تناك 'اذا اهمدخي نآ هيلع امنا : رثؤملا وبآ لاق

 3 هيلا جاتحت ام ميمج اهرضحأ ناغ ، اهئاسن الو ، اهيوبأ ف رظنأ الو

 ٠ مداخ هيلع سيلف

 رمآ نم كلذب موقي مداخلا ناغ ماخلا اهرضحأ ناف : عماجلا نمو

 هيلعو 6 مداخلا اهرضحي نأ دعب هيلع كلذ سبلو > زيخلاو نيجعلا و ءالا

 مادا ال : لات نم لاقو ث مكاحلا هاريام ىلع نهدلاو رهش لك ىف مادالا اهل

 ٠ هيلع اهل

 اسايك ةعمج لك ى نهدلا نم اهل هيلع نأ تدجوو : هريغ نمو

 ٠ كلذ نع لسسخ

 ش مه ارد ةثالث ىلا نيمه رد رهش لكل ما دالا نسحلا وبآ لاق : هريغ نمو

 ٠ مكاحلا هاري ام ىلع نهدلاو

 نامهرد عسومب سيل ناك نا رهش لك ى اهل هيلعو : لضفلا باتك نمو

 نم رثآ لهاتسي نمم تناك ناو مهيلع نوضرفي اوناك كلذك اهنهدو اهمادال

6 را رحالل را رحخلا ىلع كلذو ٨ هنعسس ردخم ىلع هيلع ناك 6 اعسوم ناكو . كلذ



_ ٢٨٣ 

 هل سيلو 6 رذع نم الا اهسفن هعنمت الو 6 هنذام الا هلزنم نم جرخي الو

 ء اهعبشت ال ةضيرفلا هذه نأ ةجوزلا تجتحا ناف س اهسفن ى اهراضي نأ

 ٠ ررضلا ديرن اهلعلو . كلذ ريغ اهل ىرأ الف

 اوآر مهنآ الولو > ىراش ةقفن نوملس ١ اه رثآ ةضيرفلا هذهو

 اهل اماعط اهرضحي نأ آضيآ هيلعو ع آئيسث اوصقن ام اهعبشيو اهيفكي كلذ

 نم اهسفنل ماعطلا جرخت نآ اهل سيلو ث مدخي نمم تن اك اذا % هلكأن ىتح

 . ملعآ هللاو س لكألل تيبلا

 دقو ىل ١ تلصو دمحم تنم : دبعمس نآ 6 آ رم ١ رمآ ق بسحأ اميغ ةال ول ١

 ء هيف ام رظناغ كليتت باتكلا ناك ناف & ةضيرفلا رمآ ف اياتك اهل تيتك

 ٠ ناعرد ةوسكلا نم انعم اهضيرف ناغ الاو

 اميغ ةالولا ضعب ىلا ىلع نب ىسوم بانك نمو _ ةخسن فو _

 نم انعم اهتضيرف نآ س دمحم تنب ةديعس اهل لاقي ةأرما ف بسحأ

 نم رامخو نايسادس ناتك نم نابابلجو ث ناتك نم ناعرد ةوسكلا

 ٠ رازاو ةينامي هنيل ةفحلمو ڵ دوسآ ريرح

 كيكاكم رشع ةقفنلاو - ةخسن قو _ ابح كيكاكم رشعف ةقفنلا امآو

رعل ١ لكأم نمم اه انما و ىه تن اك ناف . ابح اكوكم رشع ةسمخ هينبال ايح



_ ٢٨٤ 

 اجاتحا ناف ث ؟نم نوثالث اهينبالو انم نوثالث اهل رمتلا نمو س ربلا اهلغ ى آدبآ

 اهينبال ء مها رد ةتس رهنش لكل اهل مها ردلا نمو “ امهلغ كلذ نم رثكآ ىلا

 ٠ مهارد ةثالث دحاو لكل

 نم نوئالئو فصنو كيك اكه عبس الا ىدنع اهل سيل : رئؤمل ا وبآ لاتقو

 فصنو كبكاكم عبس اهمداخلو ما دالا نم اهيفكي ام اهلو 6 رهش لك ق آرمت

 ٠ ةضغ نامهردو آرمت انم نوثالثو ي ةرذ

 ىفو _ هلثم مدؤي امك هيفكي ام مادالا نم مداخلل : رثؤملا وبأ لاق

 انسح انكس اهنكسأف برخ لزنم ى اهنآ تركذو ، هلثم ما داك . ةخسن

 ٠ اهيتأي ال هنآ تركذو ى هيغ اهيلع ةرضم ال اهب ًاقغار

 هرك ناغ ث كلذب هرمأو اهترشاعمب هذخف اهرشاعي الو اهيلا ىوأ لاق

 نيبنسيو _ ةخسن فو _ اهدالبو اهلزنم ىلا عجرتلف آقح ىه لوقت ام ناكو

 ى لئاسلاو محرلا نم اهيلع لخادلا اهعنمي هنأ تركذو ع اهايا ةرجه كل

 . لوخدلا نم كئلوأ منمي الغ راج وأ فورعم بلاط وأ

 مداخللو ی دسفي هنآ تملع نم الا اهيلا لخادلا نم _ ةخسن قو _

 اهانبا لخدي نأ اضيآ عنمي الو ، فنأتسي اميغو ىضم اميف اهعم اهتقفن

 فو . اهنم نوعنمي ال اضيأ اهمدخاو س دهاعتلاو ةدايعلاو ةلصلل

٠ اهنم نوعنمب ال آضيأ اهعم اهمدخو _ ةخسن



_ ٢٨٥ 

 ثيح نكست اهنأ اهتيرق ىف نكسلا طرش اذا ةآرملا نعو : ةلاسم وج

 . وه دارأ ثيح اهنكسي نآ اهجوزل سيلو ث اهيآرب ةيرتقلا نم تءاس

 ةيرقلا نم وه اهنكسي : لاق نم لاقو ، اذه ليق دق : هريغ لاق

 ٠ كلذ ف لودعلا رظن ىف اهبلع ةرضم ريغب اهلثم نكس ءاش ثيح

 ةقفنلاو ةوسكلاب اهجوز ىلع تعفر اذا ةأرملا نعو : ةلاسم وبج.

 نيميلا تناك ، كلذ ةآرملا تركنآو ث اهتعماجم هعنمت اهنأ جوزلا جتحاو

 . هيغ هيلع تعغر ىذلا موبلا كلذ ىلع امهنيب

 ضرغ دق نوكت نأ الا امهنيب انيمي هيغ اهيلع ىرأ الف ىضم ام امآو

 نيميلا تيأر ث هنبلع تعفر ام تقو اهنالطب دارأ ةنفنو ةوسك هبلع اهل

 نكي مل اذا لدع ىدي ىلع العجغ الاو ص هيف اركانت ام ىلع كلذ ىف امهنيب

 ٠ ملعأ هللاو 6 انفصو ام ىلع نبمي بوجو مكحلا ق

 ء مكاحلا ىلا عفرو اهجوز تعنم اذا ةآرملا نع لئسو : ةلاسم ذهب

 . ؟ كلذ ق اهمإزلب ام ةآرملا تركنأو

 ٠ ةنيبلاب كلذ ىلعىعدت : لاق

 ؟ ةنيبلا زجعآ ناف : هل تلق

. قح هبلع اهل نكي مل ترقأ ول اهنأل ى نيمي اذه ىف اهيلع سيل : لاق



 ۔ ٢٨٦

 . كلذ اهموي ىلا هعنمت تناك اهنأ اهيلع حصو كلذب ترقأ ناغ : تلق

 ؟ اهمزلي ام

 . ةبوتلا اهيلعو 5 ائيسث اهيلع ىل نيبي ال : لا
 ءاسننلا ةوسك ةطايخ نع تلأسو : لضغ باتك نمو : ةلاسم وج

 امآ و ح صيمقلا ةطايخ جوزلا ىلع ةطايخلا لعجغ اهجوز اهرضحآ اذا

 اذا مدخت ىتلاو ٧ اهقادص نم اهل هيلع ىذلا اهمداخ ريغ امداخ اهمدخي

 6 مدخي ناك نمم اهوبآ ناكو 6 اه اسن وأ مدخت تناك دق ىه تناك

 نانوكيو س كلذ تبلط اذا لدع ىدي ىلع اهلعجي نآ اهجوز ىلع ةآرمللو

 اهعم نوكي نأ هيلعغ سننأت مل نا و & هيف سنأت نكس ق ٥ زا وج ف

 ٠ اهنع باغ اا ذا اهسنؤبي نم اهرضحيو ةخسن قو _ اهسنؤب

 انباحصأ لوق ىنعم ىق جرخي : هللا همحر ديعس وبآ لات : ةلأسم ده

 ردقت ال اهنيد ف مزال نم الا جورخلا نم هتجوز عنمي نأ هل ملسملا نأ
 ٠ ءايسألا عيمج نم اهرضحي الو اهتيب ىف هيلع

 ترقثأف ةنتفنلاو ةوسكلا ف اهل افصنم جوزلا ناك اذاغ : هل تلق

 ؟ كلذ ىف اهمزلي ام كلذ حص وآ كلذ لبق هعنمت تناك اهنآ

٠ هل كلذ نم اهيلع بجي ام مييضتو ث هللا ىلا بوتت اهنا ىعم : لاق



_ ٦٢٨٧ 

 كلذ ىف اهيلع له ص كلذ اهيلع حص وأ كلذب ترقأ اذاف : هل تلق

 ؟ سبح

 ناو ى سبح ىدنع اهيلع نكي مل تعجرو تبات اذا اهنا ىعم : لاق

 ىتح كلذ ىلع تسلج كلذب ترقآو ، لبقتسي اميغ عانتمالا ىلع تمرغ

 ٠. اهيلع بجي اميغ هتعاطو هللا ةعاط ىلا مجرت

 اهدنع نوكي نآ اهجوز بلطو كلذ ىلع تسبح نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ ىف هل له ، سبحلا ىف

 اهل بجي امي اهل م انقتو > اهلثم نكس كلذ ن اك اذا هنا ىعم : لاق

 هتنكاسم اهعسي ال امه سبحلا ىف نكي ملو ث اهلئم نكس لثم ف هيغ هيلع

 ٠ ى دنع كل ذ هل ن اك

 له ح هتنكاسم الوأ امها زوجي ال نم هيغ سبحلا ناك ناغ : ةل تلق
 امهعسي ال امم دحأ هبف نوكي الو اسبح امهل رظني نآ ابلط اذا مكاحلا ىلع
 ؟ هتنكاسم

 ٠ كل ذ هبلع سيل نأ ىعم : ل امن

 ةرجأب تيب ف هدنع نوكت نآ جوزلا بلط نا تيآرآ : هل تلتق

؟ كلذ هل له ث اهلثمل هيف اسبح نوكي امم كلذ ريغ وأ



٢٨٨ 

 ٠ وه هسبح ى اهنأل ، كلذ ىف هل نا ىعم : لاق

 د كلذ نيح ىف هعنمت تناكف ةقفنلاو ةوسكلا ىف اهفصنأ ناف : هل تلق

 هل له ث اهعانننقا نيح ىف هنم تقفنتسا ام ةميق اهنم بلطو اهنم فصتناو

 ؟ اهيلع حص وأ ، كلذب ترقأ نا مكحملا ى اهيلع كلذ

 تناكو مكاحلا مكحب هترشاعم اهيلع ضرغ ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ةذوخأم ىدنع تناك ث اهيلع كلذ حصو 6 مكاحلا مكحب هنم ةقفنلا كلت

 ٠ ةحصلا دعم نامضلاب

 هنم عوطت كلذغ هيآرب اهيلع قفنيو ث هيآرب اهوسكي امنا ناك ناف

 نامض امهيلع ىل نيبب الو ك اهمزلي امم هتصع امم ةبوتلا اهيلعو ، ىدنع
 ىناف ةيقت اهنم ىقبي وآ س هتنبصعم لاح ف ىهو س كلذ ىلع هربخت نآ الا

 ٠ هللا نيبو امهنيب اميف نامضلا اهيلع فاخآ بسحأ

 ء مكحلاب كلذ نوكب نأ الا & نامضلا اهيلع ىل نييب الغ مكحلا ق امآ و

 ةفقغفنل ١ و ة وس5كل اي هتيل اط مث > اه وسكيو اهيلع قفني مل ول هنأ امك

 ٠ مكحلا ق ىضم اميف كلذب اهل هيلع مكحب هل حص وآ ىضم امل

 ملو % كلذ نبح ىل ا هتعنتماغ مك احلا مكحب اهيلع قفنأ ن اف : هل تلتق

 امهنيب اميف كلذ نم هيلا صلخت ةقفنلا نامض اهيلع له & اهيلع حصي

؟ ةبوتلا اهبزجت مل مآ ، هللا نيبو



٧٢٨٨٩ 

 : هل ةرشاعملاب اهيلع مكحو ث هيلع ةقفنلاب اهل مكح اذا هنا ىعم : لاق

 هتفلنأ اذا ةرشاعم ام ةطيرش ىلع هب اهل مكح ام نامض اهيلع نوكب نأ تفخ

 ٠ ةرشاصم ريغ ىلع

 6 .١٨
 اهرمأي نآ لبق ىه هترشاع وا مكاحلا مكحب اهيلع قفنأ ناف : هل تلق

 اذا ةقفنلا نامض اهيلع له ث كلذ نبح فق هعنتمتن تناكف هترنثاعمب مكاحلا

 ؟ ىنعملا اذه ىلع ءطولا هتعنم

 بجوت ةقفنلا نأل ، مكحلاب ةقفنلا تناك اذا اهيلع ف اخآ : لاق

 ٠ ىدنع مكحلاب ةرشاعملا

 اه ريجم نأ هل له . ة وسكل ١ و ةقفنل ١ ق اهفصني مل ١ ذ اغ : هل تلق

 ف مثآ وه مآ 0 اهفصني ىتح هتعنتما اذا كلذ ىلع ردق نا ءطولا ىلع

 اهل هعنمو هل اهم زلب الام ىلع اهل هربجي مثآ هنا ىعم : ل انف

 ٠ اهل هم زلب ام

 3 ءطولا ىلع اهربجغ ةقفن الو ةوسك ىلع ردقي ال ناك ناف : هل تلت
 ؟ ىلوألا لثم نوكن له

) ٧ > نئ ١ زخلا س ٩ م (



٢٨٩٠ 

 مثآ وهف ىبأغ % اهنتلطي الو اهل همزلم ام هتلآس اذا اهنا ىمم : لاق

 ٠ ءطولا ىلع اهل ربجلاب

 دعب اهفصن اذا عنملا و ريجلا كلذ نم ةبوتلا هبزجت لهف : هل تلغ

 ؟ كلذ نم اهل هيلع نامض الب كلذ

 ريجلا هعسي ال ىذلا ربجلل اهيف ثدحأ ام اهل نماض هنا لوقآ : لاق

 نأ رمؤبو ث ربجلا ىنعم ىلع ةيقتلا ردق نمو ث هيلع قلعتي سترأ نم هيغ

 هعنم نبح ق س ة وسکكل ١ و ةقفنل ١ نم اهل همزلي ام ةميق نم اهيل ١ صلختب

 ٠ كلذ اهل

 ٠ كل ذب هيلع مكحي ال لمق هنأ ىعم كل ذ ن ٥ ىضم ال مكحل ١ ق امأو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر ىلمازلا خيسثلا نع : ةلاسم ده

 ةقفنلا هنم تبلطو 6 اهجوز ىلع مكاحلا عم ثعغر ةآرما فو

 لعفي ام اهيطعي نأ ىبأف اهيل ١ كن ذ ميلسمت ىلع رد انق وهو ا ة وسکل ا و

 ؟ ىنقلطي نأ اماو ، ىنوسكيو ىلع قفني نآ اما : ىه لقت مل اذا مكاحلا هب

 عنتماغ © اهيلع ردان وهو ةوسكلاو ةقفنلا هيلا تيلط اذا امأ : لاق

نم قحلا ىطع ىتح مك احلا هسبح رذع اهيغ هل ةجح ريغ نم كلذ نم



_ ٢٨٩١ 

 هتفنلا مكاحلا هيلع ضرفو هسفن نم قحلا طعي ملو هسبح ناو ، هسفن

 الاو ، هيلع تردق نا هلام نم اهسفن ىلع اهيرجت نأ اهرمأو هلام ىف اهل

 هلام ىف اهب هبلع مكحي هيلع انيد نوكيو ث هلام نم اهسفن ىلع اهيرجتف
 ٠ ملعأ هللاو

 اهئاسىن ةوسكو اهنوسك نا : ةآرملا تلاق اذا و هنمو : ةلاسم و.

 لوقلاف 0 اهئاسن ةوسك اهنأ لجرلا اهيعدي ىتلا ةوسكلا نم نسحأ

 ؟ ناميآ كلذ ىف لهو س امهنم نم لوق

 ىلع نوكتف ، اهيغ امهدحأ لوق حصي مل اذا ةوسكلا امآ : لاق

 . ملعأ هللاو 0 ءاسنلا نم اهسنج نم دليلا لهآ ةوسك نم بلغألا

 3 ةوسكو ةقفن اهل ملس ناو : تلق : ىحبصلا : ةلاسم وه

 وه ىعداو . اهل ملس امم لضفأ سنج نم اهنوسكو اهتنخفن نأ ىه تعداو

 ؟ امهنم نم لوق لوقلا ث اهل ملس ام لثم اهنأ

 ةنيبلا اهيلعو ث ةيعدملا اهنا ىنعملا اذه لثم ىف ليق هنا ىعم : لاق

 ناف ث اهيلا ملس امم لضفأ سنجلا كلذ ريغ نم اهتوسكو اهتقفن نأ

 ىلع لك ةنيبلا اعيمج احصأ ناف هنيمي عم هلونت لوقلاغ الاو ، كلذ تزجعا

 ةيعدملا ىه اهنأل ، اهتنيب ةنيبلا نآ لوقلا ضعب ىف جرخي ىعمغ ، ىعدي ام

. لوقلا رثكآ وهو



٢٨٩٢ 

 ٠ ملعآ هللاو ع هتنيب ةنيبلا نآ لوقلا ضعب ف نآ بسحأو

 . ةوسكو ةقفن اهجوز نم ةآرملا تدا رآ اذاو هنمو : ةلاسم و.

 ؟ الجآ دارآو س رقفلا ىعداو

 ىه لاتخنو ث لجألا هلو ىعدا ام فالخ حصي ىتح هلوق لوقلاغ

 رداق هنآو ىنغلا دحي هنآ ةنيبلا ىه اهيلعو ، لجألا رضحي ىتح اهسفن

 ه_اوق لوقلاف الاو تحصآ ناغ ، ةوسمكو ةقفن نم همزل ام ءادأ ىلع

 ةقفنو ةوسك نم هيلع بجو ىذلا قحلا اذه دجي ام هنآ هنيمي عم

 5 قلطي وأ قفني نآ نيب مكاحلا هربج لجألا ىضم ناغ ث هيلع كلذ ناك
 اهتوسكو اهتقفن نأ تعداغ س ةوسكو ةقفن اهل ملس ناو ، كلذ تبلط اذاو

 ٠ اهل ملس امم لضفأ اذك سنج نم

 ةنيبلا اهيلعو ةيعدملا ىه : ليقف ، اهل ملس ام لثم اهنأ وه ىعداو

 هلوق لوقلاخ ، اهتزجعأ ناخ ث اهيلا ملس امم لضفأ اهنوسكو اهتقفن نأ
 ح اهتنيب ةنيبلا نا لوقغ ، ىعدي ام لك ةنيبلا اعيمج احصأ ناخ ، هنيمي عم

 ٠ لوقلا رثكأ وهو ةيعدملا ىه اهنأل

 ٠ هتنيب ةنيبلا نآ لوقلا ضعب ىف نأ بسحأو

 نيميلا وه هيلعو ةنيبلا ىه اهيلع : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو

٤ ةوسكلا هذهو ك اهيلا ٥ادآ ام الا هيلع سيل هنأ فلحيو هيلا تلزن نا



_ ٢٨٩٣ 

 لتم نم اهنوسك نآ تفلح نيميلا اهيلا در ناو ء ةوسكلا هذه لثم وآ

 6 ةوسكلا هذه نم لضفأ اهننوسك نأ ةرهشلا ةداهش ىزجن لوقو ١ ذكو ١ ذك

 ٠ ملعآ هللاو 6 لودعلا ةداهش الا ى زجن ال لوشر

 عنتماغ ‘ اهجوز نم ةقفنلا ةآرملا تيلط اذاو ٧ هنمو : ةلأسم وع

 لقآ مكاحلا رظني نأ ىنبجعيغ اينغ ناك ولو ث اهمويب موي لكألا ملس نآ

 . ملعأ هللا و 0 ماكحألا عيمج ىف كلذب لبق دقو ث اهيلع نيررضلا

 ىف اهلثم ةوسكب اهجوز ىلع ةآرملل مكحيو هنمو : ةلأسم دهب

 . ملعأ هللاو بسنلا فق ليت هلعلو س رظنلاو نسحلا ف لوقو س نيدلا

 : هللا همحر دوعسم ني دمحم نب رماع ىلاولا نعو : ةلأسم و.

 ,امخلا وه اذهف ةجوزلل رثألا ىف ركذي ىذلا رامخلا ةفص امأو

 ؟ ءادر مآ مصعم نآلا سانلا هيمسن ىذلا

 هوجرأ ىذلاو ث ريرحلاب اهجوز ىلع ةأرملل مكحي ال لوقلا رثكآ : لاق

 اهجوز ىلع ةوسكلا نم ةأرملل نأ رثألا ىف ءاج هنأل ث ءادرلا رامخلا

 با وثآ ةنس نهو 6 ءادرو عضوم فو % رامخو رازا و نابابلجو ناصيمت

٠ ملعأ هللاو 6 هنيعي رثألا نم ظفحأ ملو ىدنع ىذلا ١ ذ_هغ



٢٩٤4 

 هاخأ لأسب ء ىلخنل ١ ىللهمل ١ ديعس نب سراف نب دمحم خيشلا لاقو

 : لاقف ىلوعملا ديعس نب رماع نب دمحم ناميلس ابأ هللا ى

 لصألاو عرفلا ىف باط نم اي كتلأس

 لصألاو مكحلاو هتفلا ىف اشن نم ايو

 دش ١ ر نبا لجن فورعمل ١ دمحم

 بذهم ىع دول ىلو ىفن

 لقعلاو ملحلا لماك هيبن فيفع

 اذا مكدنع مكحلا ىف ىرت اذامغ

 بجاو فحللاو سرفلاو ةينآو

 لفلاو رثكلا ىلع اقح اهل هيلع

 تفطعت نا اهل عوسوم ىه لهو

لزغلاو بوثلل طيخلاك اهنتمدخب



. ٢٨٩٥ _ 

 هل له كلذب ىضري نكي ما اذا
 ١ ... !ا ىلع ٠ دننقأ الاقم ىل نبأ

 ىرت له مئاهبلا برض نم بات نمو

 لدملاب مكحي موي اصاصق هيلع

 ةقرس ضبقي قارسلا دي نم نمو

 لهج ىف مهنع ن اك دق اهبابرآو

 ىنتفآو ىل لفغ ءىشلا كاذ مكح نمل

 لسرلاو ةيربلا ريخ ىلع ىلصو

 دمحمه كيخآ نم ١ ذه كنو دو

 لزه الب انقح كالاو سراف ىتف

 : دشار نب رماع نج دمحم ناميلس وبآ هباجاف

 لصفلاو لصألا اخأ اب ىفاو كلاؤس

 لصفلا ىف ةيربلا هاعسمب قافو

 تدب دقو رورسلا ىفاو همودقمب

 لصولا ةدئاع رجهلاو افجلا ديعب

 هنأل رتو دعب اعفش تلدمحغ

لمجلا بهيغ نم بلقلا ولجي كلاؤس



. ٢٨٩٦ 

 اهلبلح نم ىكتشت لبلح تاذو

 لببلا ىلع ام اهل ىغبت هبلاطت

 هردق نيطلا نم تيب اهلزنمغ

 اهئيجي ماع لك ف اهنوسكو

 ة لدبو رازا مم عردو ءادر

 لجعلام رضحي لوحلا فصنل رامخ

 مهضعب بوثلا ةدوج ى اهردق ىلع

 ىلع نمل ربرح وأ لين غبص ىرب

 طسوم رمت نم موي لك فو

 لمسلاو لبجلا ىف ناك ىوزن نزو ىلع

 =نلثلف ابح عاصلا عبر كلذك

 لبجلا ةرذ نم ناثلثلاو ربلا نم

 امظح ليواقألا ضعب ىلع زاغو

لعنلا و رطعل ايو مكحأ مل لحلابو



_ .٢٨٩٧ 

 اوبجوأ لكألاو برشلل ةبنآو

 اهلهأ ناك اذا ادبع اهرضحيو

 لصألا ةداع ةمدخ نم ةداع مهل

 ه ۔>المحا ةمدخ اميلع سيلو

 لمع نم لعبلا ةرضح مم اهل سيلو

 اصلخم ةميهبلا برض نم بات نمو

 لصفلا ىذل صاصق نم هيلع سيلف

 ابئات ءاج نم هللا لوسر لوقل

 هنضيق صوصللا ى ديأ نم ثنآ امو

 ىلو هل صوصللاغ ادر كابعآو

 سراف ةلالس اي آباوج كاهف

 لقنلا ىلع صنب امظن اندمحم

 ىفص دقو غيز لك نم هنصلخأو

لقعلاو بلقلا ف عاش ذا همماسل



٢٨٩٨ 

 ىلع ةجوزلل بجي اميغ سيمخ نب رصان خيسلا نع : ةلاسم وه
 ؟امجوز

 نم موب لكل هنم اهلو ث هتقو ريغو هتقو فق رمتلا الا اهل سيل : لاق

 ء بطر بطرلا تقوو س رسب رسبلا تقو اهل لوقو ي حيحصلا ىوزن نمب

 اهل تبثأ نم لوق ىلعو س فصنو نم بطرلا نمو س ناونم رسبلا نم اهلو

 ٠ ملعأ هللاو ، مويب اموي ولو هفالخب اهيتأي نآ هل سيلف اذه

 ةقفنلا اهجوز نم تبلط اذا ةأرملاو : ناديبع نبا : ةلأسم دهب

 مل اذا جوزلا ردق ىلع لوقو س اهردق ىلع اهلثم ةقفن اهلغ ، ةوسكلاو

 ىلع هب مكحي الغ ريرحلا امأو جوزلا لوق لوقلاف س اهردق فرعي

 ٠ ملعأ هللاو س حبسملا نب دمحم لوت وهو نيملسملا لوق رثكا

 ىلع ىهآ 6 بوثلا ةطايخ ق ةآرم ١ ةوسك فو هنمو : ةلاسم وبع

 ىلع بطحلاو نيحطلا ةرجأو بوثلا غبص كلذكو ةآرملا ىلع مآ جوزلا

 ؟ امهنم نم

 ىلع كلذ لك ةآرملا شيعل ىذلا بطحلاو صيمقلا ةطابخ نا : لاق

نا بحلا نبحط ةرجأ امأو 6 جوزلا مزلي غبصلا نأ لوق هيغو 6 ىلا



٢٩٩ 

 مدخي ال نمم تناك ناو ئ جوزلا مزلي هناخ مدخي نمم ةآرملا تناك

 ٠ ملعأ هللاو 6 جوزلا مزليب الغ

 رهسثآ ةتسل باوثأ ةعبرأ اهل ملسي نأ زئاجو هنمو : ةلاسم

 رهسشآ ةنس دعب ةوسكلا نم ىقب ناو ، آزوعمو ءادرو آرازاو اصيمق

 نم هتظفح اذه ‘ اهريغ ةوسك اهوسكي نآ جوزلا ىلعو س جوزلل ىهف

 . ملعآ هللاو ع هنيعب ارثؤم نيملسملا راثآ

 اهجوز نم تبلط اذا ةآرملا نع دادم نب دمحأ هيقفلا :: ةلاسم ههج

 ةأرملل لهو ؟ ال مآ باوثأ ةتس ىهآ ةنس لكل ةوسكلا نم اهل هيلع بجي ام

 ةعضب ىلا ىهآ صيمقلا لوط فيكو ؟ ال مآ ةالصلل بوث اهجوز ىلع
 ؟ ال مأ نامع لهآ ءاسن لثم ليذ اهل لهو ؟ نيبعكلا ىلما مأ قاسلا

 ةعبرأ ةنس لكل هتجوزل جوزلا مزلي هنا لوق ، نالوق كلذ ىف : لات

 ةتس ةنس لكل اهل همزلي هنا لوقو ث بابلجو رامخو رازاو صيمق باوثأ

 لومعملاو نيملسملا ىأر رثكآ وهو ت ةفحلمو رازاو نابابلجو ناصيمت : باوثأ

 ٠ اندنع هب

 رازاو ناصيمقت باوثأ ةعبرآ اهجوز ىلع ةيبصلا ةجوزلا ةوسكو

 ىهو ث اهردق ىف اهلثم ةوسك ةآرملا هذه ةوسك نوكتو فاحلو

اهناهمآ ىلا رظنب الو « ةمكاحملا نيح اهيلعو 0 اهتسنتكا ىتلا اهنوسك



.. ٣٠٠ 

 نيسنكم تاربتغ اهنامعو اهتاوخأ نوك نأ نكمي هنأل 4 اهتامعو اهتاوخأو

 مكحي الغ س ةنسحلا ةوسكلا ىستكت ةينغ ىهو ث ةفيعضلا ةوسكلا

 ٠ اهتاوخأو اهنامع ةوسك لثمب اهل

 ، ةنسحلا ةوسكلا نيستكي تابنغ اهتامعو اهتاوخأ ناك نا كلذكو

 اهردنتو ؤ اهنوسكب اهل مكحيف ةفيعضلا ةوسكلا ىستكت ةريقف ىهو

 ٠ اهتامعو اهتاوخآ ةوسك لثمب اهل مكحيالو

 ن اهتامعو اهتاوخأو اهتاهمأ ىلا ةمدخلاو ةوسكلا ف رظنأ الو

 ىلا رظنب الو ، مكحلا نيح اهردقو اهتوسك ىلاو ةصاخ اهيلا رظنآ امناو

 رقتفت مث ؤ ةنسحلا ةوسكلا ىسنكتو ةينغ تناك امبر اهنأل ، ىضاملا

 . مكحلا نيح ةفيعضلا ةوسكلا ىستكتو

 مكحنو لمعن كلذيو ص نيملسملا راثآ نم هتظفح ىذلا اذهف

 ٠ اي أ وص ٥ ا رن و

 لوقو ث هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع نيبعكلا ىلا صيمقلا لوط نوكيو

 ىلع اهصيمتقل كلذب ةأرملل مكحي الو س قاسلا ةعضب ىلا اهلوط نوكي هنا

 لمعن ىذلا لوقلا ىلع اهجوز ىلع ةالصلل بوثب اهل مكحي الو ، اهجوز

 ىآر وهوء ةالصلل بوثب اهل مكحي هنا لوق وهو ، نيملسملا ىآر نم هيلع

. جرفم نب دمحآ هيقفلا



- ٣٠١٠١ 

 تناك ناف ، اهتاقوأ رثكا ىف اهسبل رثكأ ىه ىتلا اهتوسكب مكحيو

 ىف زواعملا سبلت تناك ناو ص كلذ لثم اهلف اهتاقوأ رثكأ ىف ءادرلا سيبلت

 ٠ هيسنتكت ىذلا لثم زوعم اهلغ اهتاقوأ رثكأ

 ص ضرعلاو لوطلا ف اندلب لهأ بيبالج لثم امهغ نابابلجلا اماو
 ن اكم ريرح ةعنتقم سبلت تناك ن ١ و مكحل ا نبح بيبااجل ١ نم هسيلت امو

 نب دمحم ىآر وهو ص هب مكحي ال ريرحلا نا لوقو ، كلذ لثم اهلخ بابلجلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 حبسملا

 5 اهردنت ىلع لوقلا رثكأ ةآرملا ةوسكو : ىحبصلا : ةلأسم و.

 ىف ريرحلاب مكحي ال لوقلا رثكأو ، هتردق عم جوزلا ءانغ ردق ىلع ليقو

 ٠ نطقلا بايثلا نم هريغ ةلزنمب هي موكحمغ ناتكلا امآو ح نامزلا اذ_ه

 ء ةيرالب اهل مكحي ناك ناديبع نب ىضاقلا نأ ىنغلبف مادالا امأو

 اهلف ةوسكلا امأو ، اهصخرو ةضغلا ءالغ دنع صقنيو ديزي اذه لعلو

 نابابلجو رامخو ناعرد : باوثآ ةعبرأ لوق هيغو ، باوثأ ةنس ةنس لك ىف

 ناقلخلا هيلا تدر ةنسلا ءاضقنا لبق بايثلا تقرتحا اذاف ةنسلا ىف

 ٠ بايثلا هذه لثم ابايث اهاسكو

كركاكم ةعبس بحلا نمو { رهش لكل آرمت انم نوثالث اهلف ةقفنلا امأو



٣٠٢ - 

 لوقو ث اهمادال امهردو رب ربلا نامز فو ت ةرذ ةرذلا نامز ىف فصنو

 ٠ ملعأ هللاو 0 مها رد ةثالث

 ىتلا بايثلا غبص جوزلا هرك اذا تبآأرأ : ناديبع نبا : ةلأسم و.

 ؟ كلذ نم اهعنم هلآ اهدنع نم نهغبص ىه تدارأ اذا هتجوز اهوسكي

 5 نهربغ ميلست 7 بجو اذا نه ذخأ هل نأل ٠ كلذ هل : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 : لاق نم لاق ى ةجوزلل هب مكحي ىذلا زوعملا نآ هنمو : ةلأسم ه

 نوكيغ صيمقلا امأو ، دلبلا ةنس ىلع وهف ضرعلا امأو ؤ ايسامخ نوكي

 امآو ث دلبلا ةنس ىلع نوكي رازالا امأو ، نيبعكلا زواجي نآ ىلا لوطلا

 عيمج نوكي : لانت نم لاقو ؤ عرذأ ةينامث هلوط نوكي لانق نم لاقف ءادرلا

 ٠ ملعأ هللاو ك دلبلا ةنس ىلع تركذ ام

 له ، قاقش امهنيب عقو اذا نيجوزلا ىفو : ىحبصلا : ةلأسم و.

 ؟ كلذ تيلط اذا اهماعط لمعل رفص نم ةينآو ديدح جبوط اهل

 اذا رفصلا ىناوأ كلذكو ث هب مكحي مل ضعب ديدحلا جباطلا نا : لاق

 ٠ اهنود ىزجأ

؟ لفق اهل هيلع له ص الفق تعلطغ هلطغ نيط نم تيب اهنكس اذاو : تلق



_ ٣٠٣ 

 رظنلا بجوي نآ الا جورخلا ةعونمم ىه ذا الفت اهل نآ ملعأال : لاق

 ٠ ملعآ هللاو 6 كلذ ق

 : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلاسم .

 ردق وآ ةيرفص وآ ديدح جبوط اهجوز نم ةآرملا تيلط ناو : تلق

 ؟ رونت وآ نيط

 هب لاتق دقف ، رونتلا امآو ، فاك وهف ء ديدح جبوط اهل ىتآ نا : لاق

 هيلع ملعن الف ، نيطلا ردقو ث رفصلا ةيرفصلا امآو ، نيملسملا ضعب

 ٠ ملعآ هللاو ك هتئطختب لوقن الخ ك مئاقلا نم رظنلا بجوي نآ الا كلذ

 نوكي نأ تيلط ١ ذا ةآرملا فو : ىلمازلا خيشلا نع : ةلأسم وبع.

 ء اهناكم ىلا كلذ اهل ىتأي نأ هيلع وه له ى اهجوز ىلع برشلل ىذلا اهءام

 . ه كلذ فيك مأ ي تقرخنا اذا ةديدجلا اهبايث ةطايخ هيلع لهو

 نمم ةآرملا هذه تناك نا نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق

 نم برشلل ءاملاب اهل ءىجي اهمدخي امداخ اهرضحي نأ هيلعف مدخي
 ةجلاعملو س تدارآ ام برشت ىكل ءانا ف اهل هلعجب ، اهريغ وآ ىوطلا

 اهعنمب ملو ، ولدلاو لبحلا اهل أيهو س مدخت ال نمم تناك ناو ى اهماعط

 مل اهتحلت ةرضم الب ءاملا ىلع ردقت ثيح ء ءاقتسالل جورخلا نع

٠ كلذ ريغ ىدنع هيلع نكي



٣٣٠٤ 

 اهل عفد ناكو 6 تقرخنا اذاو 6 ىدنع هيلع ةديدجلا بايثلا ةطايخو

 سيل لوقو س تقولا لبق ولو اهريغ آبايث اهددجي نأ هيلع ليقف ، مكحب

 ٠ تقولا ف الا كلذ هيلع

 كلذ هافك هسفنب اهمدخ ناو س اهنم رايتخا ريغ نم تقرخنا اذا اذهو

 ٠ ملعأ هللاو > مدخي نمم تناك اذا

 ديرت اهجوز نم تكش ةآرما فو : ناديبع نبا :ا ةلاسم وه

 : ةوسكلاو ةقفنلا

 ٠ ىتيب ىف ىدنع نكست نآ ديرأ : جوزلا لاق

 تيب ق ىننكسأ ناغ ى ةميخ ىف هدنع نكسأ ام انأ : ةآرملا تلاقو

 ٠ هدنع تنكس نبط

 هدنع نكست نأ ربجتآ ٠ نيط تيب ىنبآ نأ ردقأ الو ريقف انآ : لاقو

 لدعلا رظنب اهلثم نكاسم نم هيف نكست نيط تيب اهل نا : لاق

 سانلا لاوحأ ناغ س رخآ عضوم ىف اضيآ هنعو ، كلذب ةفرعملا لهاو

 وأ صوخ وأ نيط تويب نم ءاسنلا نم اهلثم نكس اهل اهيلعو ، فلتخت

. ملعأ هللاو ، رعش



٣٠٥ _ 

 هيلع مكح ام هتجوزل ملس :اذا لجرلا فو ىلمازلا : ةلاسم وه

 ؟ هنم كلذ تبلط اذا اهل هنحطي نأ هبلع ايح ةقفنلا نم هم

 نحط اهيفكي امداخ اهل رضحي نآ هيلعف مدخت نمم تناك اذا : لاق

 سيلغ مدخت ال نمم تناك ناوع ءاش فيك اهل وه هنحطي وأ ، بحلا
 نحطت ام اهعم نكي ملو ، جورخلا اهيلع رجحي نآ الا اهل كلذ ىدنع هبلع

 : بحلا نحطب وه موقي وآ ص جورخلاب اهل نذأب نأ اما هيلعف ث هب

 ٠ ملع آ هللا و

 اعفار انكسم هتجوز نكسب نأ جوزلا ىلع نأ هنمو : ةلاسم وج

 تهرك اذا ناريجلا نع اديعب نوكي انكس نكست نآ اهمزلي الو ، هيف سنأت

 ٠ ملعأ هللاو ح كلذ

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيسثلا نع : ةلأسم د

 انم نيثالث رهش لكل ةقفنلا نم اهجوز ىلع اهل ةآرملا نا ليق دنغ
 تناك ناو ربغ ث :ربلا لكأن نمم تناك نا ، كوكم فصنو & كيكاكم ةعبسو

 { ةريقغ وآ تناك ةينغ ، رب فصنلاو ةرذ فصنلاف ص ريلاو ةرذلا لكأن نمم

 لكل ، ةيدص فصنو تايدص عبس ينغ جوزلا ناك نا مادالا نم اهلو

( ٧ ج نئا زخلا _ . م )



_ ٢٣٠٦ 

 ٠ ةريقف وآ تناك ةينغ ح عبرو

 ةيرالوهو نامه رد آموي نيثالث اهل نا ليق دقف ى اريقف جوزلا ناك ناو

 اهلو ث ةريقف وأ ةينغ تناك ، هللا همحر انخيسث نع هانكردأ ام ىلع ةضف

 ، ديجلا ءىش ربلا رمتلا نم مويب نيثالث لكل آرمت انم نوثالث رمتلا نم

 ردقي مل ناو ث آموي نيثالثلا اهيطعي نآ تردق نا ةريقف وأ تناك ةينغ

 . مويب اموي ولو هروسيم ىلع اهاطعأ

 نأ تبحأ ناو ، كلذ اهلخ ، الومعم ماعط اهل غرفي نأ تبحأ ناو

 نم ائيسن الو اماعط هل لمعت نآ اهيلع سيلو س كلذ اهلخ اهماعط ىه لمعت

 مل اذا هريغو نطقلا نم لزغلا اهسفنل لمعت نآ اهلو ث اهاضرب الا لامعألا

 لمعت نآ اهل سيلغ ث ةولخلا اهنم دارأو اهعم رضح ناو اهعم ارضاح نكي

 ٠ كلذب اهل ىضرب نأ الا ائيش اهسفنل

 هيلعو ث اهماعط حالصال حلملاو س اهماعطل بطحلا اهل رضحي نآ هيلعو

 جبوطلاو رونتلا ءىيهيو ث اهيف برشتو اهيف لكأتل ةينآلا اهل رضحي نآ

 موقت ام وأ ريصح نم هيغ سلجتو هيف مانتل سئارفلا اهل رضحي نآو ث لمعل

 ح ءاتشلا نمز ف دربلا نم اهيفكي امو راثدلا اهل رضحي نأ اهلو ث هماقم

، ةداسو ريغ نم ولو س ىفكي شارفلا ىلع مونلا نأل ، ىدنع اهل ةداسو الو



_ ٢٣٠٧٣ 

 رازاو نابابلجو ناصيمق : باوثأ ةتس ةنس لك ةوسكلا نم هيلع اهلو

 ٠ ةبيعم ةوسكب رثألا درب مل & ء اسنلا نم اهلثم ة وسکك ردق ىلع ءا درو

 ٠5 ةنسلا نم ىلوخلا رهشألا ةتسلل ب ١ وثآ ةعبرأ اهل رضحي لرق دقو

 دارآو اهريغ اهلدميأ ناو 6 ةنسلا مامت ىلا آابايلجو اصيمق اضيأ اهل ملس

 ٠ كلذ هلغ اهنم ىلوأل ةوسسكلا

 راضحال آرهش لجأ الجاع ةوسكلا راضحا ىف رسعلا ىعدا ناو

 هيلعف ، هترشاعمو هتيب ف نوكت نآ تءاس نا لجألا ىف اهل رايخلاو اهتوسك

 ىف ةتفن هيلع سيلو ، كلذ اهلف اهتيب ف وآ اهلهأ عم تبحأ ناو & اهتنتفن
 اهل سيلو ، آعم اهتوسكو اهتنفن اهرضحيلغ ، رهشلا ىضقني نأ ىلا لجألا

 مدخت نمم تناك ناو س هاضرب الا ةوسكلا نم اهل هملس ام منبصت نأ

 ٠ هيلع مداخلا ةقفنو س مداخلا اهل رضحأ

 تعدا ناو ك امداخ اهل رضحي نآ هيلع سيلف مدخت ال نمم تناك ناو

 ةوسكلا هذهو ٨٧ هدحو ربلا الا لكآي ال نمم اهنآو ‘ مدخن نمم اهن ىه

 وه ركنآ نا ىدنع ةلداعلا ةنيبلا اهيلعف س اهلثم ةوسك نم ىه تسيل

 . كلذ

نأ اهيلع سيلو ث هيغ اهيلع ةرضم ال اعغار الزنم اهنكسي نأ هيلعو



_ ٣٠٨ 

 هم احرآ نم دحآ وأ دلو وأ تخأ وآ مآ نم آ دحآ اهعم نكسي

 ٠ اهاضرب الا اهعم نكسلا هل زوجي نمم هماحرأ ربغ وأ

 اهل رضحي نأ هيلع ليق دنقفغ س سح وتست اهنأ تعداو اهنع باغ ناو

 ام وآ تخآ وآ مآ نم اهعم م انيل هعم دوعقل ا اهل زوجي نمم آدحأ

 ٠ هعم ةولخلا اهل زوجي نمم كلذ هيشأ

 ولدلا اهل رضحي نأ هيلعف س لبزم وأ ضوحو رئب هيغ لزنملا ناك ناو

 اهبايث لسغو اهبارشو اهماعطل ءاملا نم هل جاتحت ام جارخال لابحلاو

 ناو ث هيلع اهل بجي ام اهل رضحآو اهل هرك اذا هتيب نم جرخت الآ اهبلعو

 اهلسغ و اهبارشو اهماعطل ءام اهل رضحي نأ هيلعف ءام لزنملا ىف نكي مل

 عيمجب اهل ىضري نأ الا اهماعط لمعل آضيأ اهل رضحي نأو ، اهبايث لسغو

 7 اهل هنم مجحت " ربع نم كلذ

 كلذكو 6 كلذ هيلع اهل سيلف شركلاو ةالصملا بوثو ةياقولا امآو

 جرخت نآ اهل سيلو 4 فظنملاو ث .ريرحلاو مغبصلاو سرولاو ةالصلل لزنملا

 ٠ هنذام الا هتيم نم

 نم دحآ دا رآ ناو ، كلذ هلف هنيب ىف اهعم لوخدلا اهماحرأل هرك ناو

 هتيب نولخدي ال آجراخ مهو الخاد ىه نكتلغ اهترايز اهلهآو اهماحرأ

٠ هنذ اي الا



_ ٣٠٨٩ 

 اهل لفق الو 6 اهنيحطو اهبحو اهماعط هيغ عنصت ام ةيعوألا نم اهلو

 اهلام داصحو اهباب قالغال ىه لاتحت نآ اهلو 6 اهبام قالغال ىدنع هبلع

 ٠ اهنيب ف

 اهل زوجي نمب نيعتست نآ ىدنع اهلغ اهسآر نم لمقلا جارخا امأو
 ةردقم ال هنأل ، كلذ نم ررضلا اهقحل اذا اهسأر نم لمقلا اهل جرخت نأ

 ٠ كلذ جارخال نبعتسب نمب الا اهسأر نم هجا رخا اهل

 2 اهل هلسغي دحأب نيعتست نأ نود اهسفنب ىه هلسخغتلف اهسأر لسغ امآو

 وتت نآ اهنكميو اهسأر طشثمت الآ اهل نكمب هنأل الف اهسأر ةطاشم امآو

 ٠ اهبسفنب كلذ

 نه لكوتو اهل ام حالصا كلذكو > هاضري الا الغ ديعلل اهجورخ امأو

 ئ اهنع مهل ىنغ ال اوناك ناغ 7 راغصلا اهدالوآ امأو 4 اهلام اهل حلصي

 ٠ مهنع اهعنم هل سيلف

 . ىدنع كلذ هلف & اهنع ةيانغلا دح ق ناك نم وآ رابكلا اهدالوآ امأو

 نع اهعنم ىدنع هلو ص هنذاب الا هتيب اولخدي الآ اهنع اهديبع عنم هلو

 ٠ نيوبألا ةعاط نم ىلوأ ىدنع جوزلا ةعاطو ث اهيبآو اهمأب مايقلا

: اهل سيلغخ اهريغ مهب موقي نمم آدحأ وآ مهل بآ مم اه دالوآ نأو



_ ٣١٠ 

 عنصت نآ اهل سيلو ث هيآرو هنذاب الا مهداتنتتو مهعم جرخت نأ ىدنع

 ٠ مههل كلذ ىلب نم مهعم ناك اذا هربغو ماعط نم هلا نوجاتحي ام مهل

 . نامع نمب بطر فصنو نم موب لك بطرلا نمز ى اهل : ليق دتو

 نيملسملا مكحب هبلع اهل ناتبجاولا ةوسكلاو ةقفنلا تفلت ناو

 قرس وآ قرحب هللا لبق نم ةغآب تفلت امناو ، كلذل اهنم فالتا ريغ نم

 ٠ تافآلا نم كلذ ريغ وآ

 : لاق نم لاقو ث اهريغ ةقفنو ةوسك اهل رضحي نأ هيلع ليق دقف

 . اهريغ اهل دعي نآ هبلع سيلف كلذل ةدمعتم اهتفلتأآ نا امآو ء هبلع سيل

 ٠ افالتخا كلذ ف ملعن الو

 : ىغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلا هلعلو : هريغ لاق

 نأ جوزلل زئاجو 6 اهمامتا تببحأف ةمات ريغ ةلأسملا هذه تدجو

 تناك اذاغ ۔© ليللا ق امآو ء ءارش وأ عيب وآ ةمدخل آراهن هتيم نم جرخي

 اهدنع نوكي آدحأ اهل كرنب وآ اهعم نوكب نأ هيلعغ اه دحو سشحونتستةت

 . ءاسنلا نم

 ةدحاو لك مم نوكب نأ هيلعف رخآ دلب ق ةجوز هلل ناك اذا امآ و

 هيغ ليطي ارفس دا رآ اذا امآو هذه - نوكي ٠٨ هذه مم نوكب املكف ء امهنم

٠ رهشأ ةعبرأ نم لقآ رفاسب نآ الا اهنذاي الا كلذ هل سيلغ ء ةبيغلا



 ۔۔ ٣١١

 رثكأف زرألاو دبعلل ةبرضلا امآو ، كلذ هلف رهشأ ةثالث : لاق نم لاقو

 لامسدلاو س رولا امآو س همزلي هنآ لوق هيفو همزلي ال هنآ لوقلا

 ٠ هسفن بيطب الا كلذ نم ءىش هتجوزل جوزلا مزلي الغ رطعلاو سنركلاو

 ريرحلا بايث همزلت ال كلذكو ح ةهكاف هتجوزل جوزلا مزلي ال كلذكو

 ىلع هريغ الو ليذلاب اهبايث غبصي نأ همزلي الو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع
 ٠ ةمس وآ آريصح هتجوزل رضحي نآ هيلعو ي لوقلا رثكأ

 مدخت نمم تناك ناو ‘ اهب مايقلا جوزلا ىلعف ةجوزلا تضرم ١ ذاو

 اهنأ ةآرملا تلان نإو ئ اهجئاوحي موقي ىثنأ امداخ اهل رضحي نآ هيلعغ

 ريغ تناك اذا ةنيبلا كلذ ىف اهيلعف مدخت ال نمم اهنا جوزلا لاو ي مدخت

 ٠ مدخت نمم اهن ةغورعم

 اهلف مدخت نمم تناك ناغ ث الومعم اماعط ةجوزلا تبلط اذا امآو

 نآ جوزلا دارأ اذا :امآو ، كلذ اهل سيلغ مدخت ال نمم تناك ناو س كلذ

 اهماعط ىلوتت نآ ديرت امنا تلاقو ، كلذ ىه تهركف الومعم اماعط اهل ىتآ

 ٠ ءاتشلا آرايد اهل رضحي نآ هيلع نأو ث كلذ اهلخ اهسفنب

 ةنكاس ىه ىذلا تيبلا ف ىلصآ نأ عنقأ ال ىنا ةآرملا تلاق اذا امآ و

 َ اررض اهيلع كلذ ىف نوملس ا ى رب نأ الا كلذ ىف اهل ةجح الغ } هبق

ىلا جرخت نآ اهل حسفي مل اذاف ، ةالصلل ءاملا امأ و . زوجي ال ررذضلاق



_ ٣١٢ 

 ىه ىذلا تيبلا ق تناك اذاو ء ةالملل ءاملاب اهل ىتأب نآ هيلع .ء ءاملا

 اهسفنب ءاملا نم حزنتل لبحلاو ولدلا اهل رضحي نأ هيلعف رئب هيغ ةنكاس

 .٠ ةالصلل

 مزلب ال ىدنع لوقلا . رثكآ و فالتخا كلذ ىفف ةالصلل بوثلا امأو

 ٠ ملعآ هللاو ، ةالصلل بوث هتجوزل جوزلا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم دهز

 جاوزألا مزلي امناو ڵ ىراوحلا نب لضفلا ىلا فاضملا باتكلا فو

 .مهيزجي نآ الا ، الغ نهب اولخدي مل اذاف ، نهب اولخد اذا ةنوئملا ءاسنلل

 جوزلا مزلي مل لوخدلا نهرك اذاغ ، نهتنوئم نهل مهمزل نهسفنأ ىلع

 . الجآ اهلجاع راضحا ف جوزلا لجآ نهرك ناو ، نهتقفن

 ضرغ ، اهتنؤم هيلع تناك اهلجاع اهرضحي ملو لجألا ىضقنا اذاغ

 اهيغوي ىتح كلذب ذخآو زجي مل ولو هتقاط ردق ىلع هيدؤي اهلجاع هيلع
 ٠ لخادلا مزلي ام عيمج اهل همزلبو 6 اهلجاع

 ء عاتمتسالا نع لدبلا هجو ىلع بجت ةجوزلا ةقفنو : ةلاسم .

 ٠ امهنيب قرف ةآرملا ةقفنب لجرلا رسعأ اذاو

 ىفف تمادام اهننتفن هيلع له . ةأرما جوزت لجر نعو : ةلأسم :3

؟ اهلهأ تيب



_ ٣١٣ 

 ٠ معن : لاق

 : رفعج نبا عماج نمو :ا ةلاسم ه

 ى لام هل سيلو ث ندبلا حيحص وهو هتأرما ةقفن نع زجع لجر نعو

 ةقفنالب ىدنع ىنوكت نأ كبجعآ ناق كتنوئم ىلع ردقأ ال : اهل لاقغ لام هل وأ

 ىناغ : هل تلاقغ : تلق ، كتجرخأو كتح كتيطآ تئسث ناو ، ةنوئم الو

 ؟ ىنجرخت الو ىتنؤم نم لحلا ىف كلعجأ

 ةفراع كلذب ىهو اهتوسكو اهتقفن هنع تمده اذاف تفصو ام ىلعف

 نا كلذكو ث هللا ءاش نا هل زئاج هنأ انعمس دقغ ، اهسفن كلذب تباطو

 اهل بجي ام اهيلا ىدآ اذا هل زئاج آضيآ كلذف اهقح اهاطعآو اهجرخأ

 ٠ اهل هلعغ ىف اهملظي ملو ، قحلا نم هيلع

 ىسوم نمز ف سانلا انكردأ : لاق دايز ىبأ نعو : ةلاسم ده
 مادام : لاق نم لاقف ، دقنلا ىدؤي مادام ةخيرغ لجرلا ىلع برضي ال

 اذا اهجوز ىلع ةآرملل ةضيرفلا بتكي امناغ \ ةضيرفلا ركذو دقنلا ردي

 ٠ رحبلا بكر وآ اهنع ىلوت

 ناف ، ىعدت اميف رظنيو تعغر اذا اهل ضرفي ليق دتو : هريغ لاق

 ٠ كلذ ذم امهل مكح ةجح اهل حص

نا : اهمهادحال لاتف ناتأرما هل لجرو : رثألا نم : ةلأسم ون



_ ٣١٤ 

 6 ع امج ال و كل ةرش اعم ال و ؤ كوسكأ الو 6 كيلع قفنأ الف نبميقت نأ تئش

 ٠ كلذ اهل لاقف 1 ةدحاو ناك نا كلذكو

 تكثسث ام لعفاف ، ىلا هركأ قالطلا نأ الا هركأ امم كلذ : تلاقغ

 ؟ ريقف وآ ىنغ جوزلاو ىنقلطت الو

 هعطتب نآ تثح امغ ةقفنلا و ةوسكلا ق امآو ئ هوزاجأ دقف عامجلا امآ

 ٠ مكحلا ق همزلي الآ ىسعو “ اهنع

 هنلا ڵ كلذ تراتخا نا هل زئاج كلذ نا ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 كلذب تيضر اذاف ى اهقلطي نآ حابم هلو ث اهكسمي نآ متح هيلع سيل

 هل كلذغ ىسكتو اهيلع قفني نأ بجي ام هجو نم تهرك ولو س هتلحأو

 . فاصنالاو فورعملاب كسمأ ءاش نا هيلع ناك س قحلاب هتذخأ ول اهنأل

 كلذف نهل بجي ءىش نع وفعي نأ الا فاصناو ناسحاب حرس ءاس ناو

 ق اهئفدت ةوسك اهجوز ىلا بلطت ةآرما نعو : ةلأسم و.

 ٠ كلذ اهلف ، ءاتسشاا

 حص الجر سبح دمت ىض اقلا دمحأ نب دمحم ن اكو : ةلأسم وبع .

نآ هم احرأ ضعب بلط هنا مث 6 م ايآ ةعبس نم اوحن هسيحغف قح هيلع



 ۔ ٣١٥

 ايآ لآسغ « ائيش اهيلا ملس هنآ ىعدا دق ناك هنن ، ةأرملا ىلا لسري

 ؟ اهيلا لسري نأ همزلبأ كلذ نع ديعس -

 . نسحف متلعف ناف ى كلذ مكمزلي نأ ىل نيبي ال : لاقغ

 لاقف 3 ةتفن اهجوز ىلع ض رغي نآ ىضاقلا دارأف ةآرملا ترضحو

 ؟ ءىش ءىش لكلو ، دحاو عضوم اهنهدو اهمادال اهل ضرفي : ديعس ىبأت

 . اهنهدو اهمادال \ دحاو عضوم كلذ لك نا : لاق

 ؟ مادا اهل ىري ال ضعبف : ديعس ىبأل انأ تلق

 . نهدلا نم د شآ مادالا نأل ى كلذك هنا ىعم : لاق

 ؟ اهماداو اهنهدل ىرت مك : ىضاقلا هل لان

 هيلع ضورعلا ىف اورظن مث ، نيمهرد نوضرفي متيآر ام لقآ : لاق

 6٨ هعم انآو تضر تلاقف كلذ نم لتآ ق ةآرملا اوملكف كلذ نع زجعب هدا زغ

 ٠ معن تلاق ؟ مكحي ال ىضرت نأ ىغبني : ىسوم وبأ اهل لات

 6 هجيوزت هل لحي ال ام ءاسنلا نم جوزت لجر نعو : ةلأسم و.

 ؟ ةقفن اهل له ، لماح ىهو امهنيب قرفف كلذ دعب ملع مث

٠ هدلو دلولا نأل ك اهيلع قفني نآ انيأرف



_ ٣١٦ 

 هلام عبيب نآ هيلع امنا لجرلا نا : ديعس وبآ لانتو : ةلأسم وج

 هناغ ث هلابعو هتوقي ام لضف نم الا هتقفن همزلت نمو هتقلطم ةقفن ف

 ٠ تنننف ٠. همزلت نم ىلع قفنيو ئ ٠ ١ ا كلاذ نم عيبي

 همزلب نمو س ةثرولا رئاس ةلزنمب امهنا : لانت نم لاقف نادلولا امأو

 ف راغصلا هدالوآو ةجوزلا مكحب ناقحلي امهنا : لانت نم لانتو هلوع

 ٠ فانلا اذه

 هتجوز ىلع قفني نأ لجرلا ىلع سيل : ديعس وبآ لات : ةلاسه ده

 نم كلذكو ص ليكلاب ال نزولاب آرمت اهل همزلي امناو ، ةضيرفلا نم ابطر

 ٠ ةقفنلا همزل نم

 ؟ هئارش ىلع ردقي ملو ى رمتلا مدع نا تيآرأ : هل تلق

 رمتلا ىلع ردقب نآ ىلا ريصت نأ تءاش ناغ ٠ ريخت اهنا ىعم : لاق

 6 رمتلا ةميقب ماعطلا نم ناك امو 6 ابح ذخأت تءاش نا و ؤ هربغ وآ ٥هارشمي

 ٠ ردقي نأ ىلا ةخسن _ ردني نآ الا هيلع نيد وهغ الا و { ذخألتغ

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

: ىودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا :ا ةلاسم دهن



_ ٣١٧ 

 بئات انآ : لاقف عجر مث مارح ىلام اهريغ وآ هتأرمال لجر لاق اذاو

 ؟ الوبقم هعوجر نوكب له ، بضغ ىلع كلذ تلق امنا و ز لالح ىلامو هللا ىلا

 نوكت ىتلا ةمرحلا ببسب رسفي ىتح ىشب سيل اذه هلوق نا : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اذه هلوق نم ع ىش اهمزلي الو 4 اما رح اهي

 اهيلا عفد دقو ث ةجوز هل نوكت نميفو : ناديبع نبا : ةلاسم وده

 ، تالوكأملاو هكاوفلا نم ائيسث ىرتشي نأ زوجي له ى هيلع اهل بجي ام

 ؟ اهيطعي الو

 قلخلا نسح ف امأو ء امارح لكأ هنا لوقأ الف زئاجلا ق امأ : لاق

 هدنع رثآ هلاع نوكي نآ ملسملل ىغبنيو ، هلعف نمل كلذ هوركم هنا لوقأف

 ٠ ملعأ هللاو & هقن نم

 لخدي ال & كلم هلو ةجوز هل ى ذلا امأو : ىحبصلا : ةلأسي%م ومع ١

 ؟ هنم قافنالا الا تبأف ص ةباتكب هيغ نوملسملا

 نم لاقو ، كلذب هيلع اموكحم اهقلطي وأ هريغ نم اهتفني : لاق نم لاقف

 هدب ف ناك اذا ء هكلم هنم لبقي نأ همزليو ٥دى ٢ امريغب مكحي ال : لاق

 قفنت نآ اهسفن بطت مل اذا اهتلطي نا. هيلع مكحي الو ، هزوجيو هيعدي

, 
 ٠ هللا ت - د

مكحل ريص تعاب ناو ۔ ه دب ف ام تذخآ تءاش ناغ ص هلام نم



_ ٣١٨ 

 نيخيشلا نع لوألا لوقلا و ، هللا مكحل برقأو ىلا بحأ لوقلا اذهو

 . نانس نب فلخو ديعس نب حلاص

 ٠ ةلأسملا هذه ىف ديعس نب حلاص خيشلا باوج اذه : رظانلا لاق

 6 هل ميرحتلاب لاملا اذه ف نوملسلا مكحي مل :اذا : باوجلا

 ىلع قفني نأ ىلع ١ ومكحيب نأ مهل سيل كلذك اه زنت هنع ١ وفقو امن ١ و

 ٠ ملعآ هللاو & هنم اهتقفن اهاطعأ اذا هريغ نم هتجوز

 : ةريصبتلا بانك نم : ةلاسم .7

 نم مارحلا لاملاو ناويدلا لكأب نودم لجرب تجوزت ةأرما نعو

 هلكأن ىهو س هلك مارح ةقفنلا نم هيتأي ىذلاب ةفراع ىهو ص ناطلسلا لبق

 هيلا تيلطو قارفلاو ، هنم جورخلا تدارآو س اهسفن تمال كلذ دعب مث

 ٥ر اضن وأ : اعت نأ اهل زوجي ء كلذ ق تررحت دقو اهقت راخب نأ

 ؟ اهسفن هعنمت وأ

 ، ىسفن تعنم اماو الالح ىلع قفنت اما : هل لوقت نأ دعب كلذ اهل معنف

 اهعنم ىف اهيلع الغ الالح قفني مل ناو س اهسفن هعنمت الغ الالح قفن ناف

 ٠ ملعآ هلل ١ و 0 بح ١ هل ١ نم اهل ح رخب مل هنلا ‘ اهسفن

 > مارحلا لحتسي ىقت ريغ جوز اهل ناك اذا ةآرملاو :: ةلأسم و.

٠ ملعأ هللاو ، همارح ملعت مل ام هضبق اهل زاج اهتيب ىلا ءىشب اهاتأو



 سرهفلا

 فو ةسماخب جوزت نميفو بويعلا نم جيوزتلا هب دري اميف

 ىفو تاكرشملا نم ايابسلاو دترملا فو مجعألاو فلتلاو راغشلا

 هيلع تامرحم ءاسن هيف دلب نم جوزت نميغو طلخلاو طرشلا نم ةعتملا

 امهضعب نيجوزلا مرحي اميغو ةدع جاوزب تجوزت اذا ةآرملا ىفو

 امو اهجوزتيل هتآرما قلطب نآ لجر نم بلطي نميفو ضعب نم

 ٠.٠ كلذ همأ

 ١ بابل ١ سداسل :

 ىفو اهلحي ال نمو اهجوزل اهلحي نم نايبو اثالث ةقلطملا ةدع ى

 اذا ةآرملا فو س قادصلاو ءطولاو لوخدلا ف نيجوزلا نيب ماكحألا

 ىناعم حرشو كلذ نع زجعو ةوسكلاو ةتفنلا اهجوز نم تبلط

 ٠.٠. هلك كلذ

 : عب أسلا بابلا

 وهو اهيناعم ميمج ليضفتو اهيغ ماكحألاو ءاسنلا تاقدص ف

 تاقدصلا هوجو نم بابسألا عيمج نم بابلا 7 قلعت امل عماج

٧٧ 

١٦٩



 ۔۔. ٢٣٢٢٠ _

 : نمانتلا بابلا

 هوجولا ىأ نم ضعب امهضعبل امهلو نيجوزلا ىلع اميغ

 امهدالوأ ماكحأ نم ءىش ىو اهريغو ةننفن نم ىناعملا عيمجو

٢٨ ٢ 
 كلذ ربغو ٠.٠ ٠

 عباسلا ءزجلا مت انه ىلا

 نماثلا ءزجلا أدبيس هللا ءاش ناو

 نماثلا بابلا ةيقبب

 ةنملاو دمحلا هللو

 ١٩٨٣ ةنسل ٢٧٤٩ عاديالا مقر

برملا لجس عباطم




