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 ع حق اقثلاو ىموقلا تزرتلا ةرازو

 بانك

 رئاحلا تون
 ںراملا ںونعو

 فنص

 ؛يثبلا ىبأب ىسوم ققلا اتلا

 ناشلا رمي

م ١٩٨٣ ھ ١٤٣





ممر انمرلارس امب





 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ور

 نم كئريأو 4 كيلع امم كثريآ انآو ىنقلط : هنآرما هل تلانت لجر نعو

 بلطت تعجر مث ؤ كلذ ىلع اهقلطف دالوآ هل اهعم ناكو س كدالوأ ةقفن

 ؟ كلذ اهل له لمحلا لبت نم اهتقفنو امهنيب ةقفن

 ٠ معن : لاق

 ىف تمادام ةقفنلا اهلغ ةقلطملا امأو : رثؤملا وبأ لاغ : ةلأسم د

 ؟ مادا الو اهل ةوسك الو 6 ةدعلا

 ء ةتيمملا الا لماوحلا عيمجل ةقفنلا نآ راثآلا ضعب ف تيآرو : لاق

 ٠ هللا ديع ىبآ نع دايز نب سابعلا ظفح كلذكو

 ؟ تام اذا ةقفن اهجوز لام ىف ةدحاو وأ اثالث لماحلا ةقلطملل له : تلقو

 ٠ كلاهلا لام ىف اهل ةقفن ال : لاق

 : رقصلا نب نازع هنع لئس اممو : ةلأسم دا

 لوقلا نوكي له ، لماح اهنأ تعدا اذا ةقلطملا ىف لوقت ام : هل تلق

 ؟ ةقفنلا اهل نوكتو ت اهلوقت

 مل ناو ث ةقفنلا اهلغ لماح اهنا نلق ناغ س ةوسن اهيلا رظني : لاق

٠ اهل هيلع ةقفن الف لماح اهنا نلقي



_ ٦ 

 تعلط د دقو تدلو دقفو الماح تنك ىنا تلانتغ دلوب تءاج ناغ : تلت

 ٠ لماح اهنأ تعدا و اهنلط ذنم ++ اهيطعي نأ هيلعف : لاتق

 رمغ الو لماح اهنا نلقب ملغ ءاسنلا ىلع هبتشا اذا لوقت امف : تلق

 .؟ ةقفنلا ىطعت لهف س لماح ىنا : تلاقو ى ةقفنلا ىه تبلطو س لماح

 ٠ معن : لاق

 ؟ اهبلع قفني ىتم ىلاو : تلق

 ٠ نبتنس ىلا : لاق

 ؟ نيتنس نم رثكأف : تلق

 اهدلو دلولاف الاو س هدلو دلولاغ نيتنس ىلا دلوب تءاج نأغ ال : لاق

 . اهيلع قفنا ام هيلع درتو س نيتنس نم رثكألا هب تءاج اذا

 ؟ ىنطب ىف دلولا برضا تلاقو ص هدلت مل ناف : تلق

 قفنأ امب اهيلع عجري الو س ةقفن نيتنسلا ءاضقنا دعب اهل سيلغ : لاقت

 ٠ ملعأ هللاو ے اهنطب ىف برض هنا لوقت امك هلعل ىردي ال هنأل س اهيلع

٠ لماح ريغ وأ الماح تناك مادا



 نم مادالا هل بجو ةقفنلا هل بجو نم لك ليق دقو لانق : هريغ نمو

 ٠ كولمم وأ دلو وآ ةبا رق ىذ وأ ةقلطم ةآرما

 : ىلع نب ىسوم ىبآ ىل ا هلا ديع ىبأ ب ١ وج نم بسحأ : ةلأسم وج

 ناو ةقفن اهل لهغ 65 هنم تجرخف ضيحلا ق هتآرما رشام لجر نعو

 ؟ عاضر نع تجرخ

 امأو % ةقفنلا اهلف اهت ١ رغ ىلع ريجب ملو هبأ رب اهك رنن نكب مل ن اخ

 ةمرحلا تناك اذاف س هلبق نم رمألا تؤي مل هنأل ، هيلع اهل ةقفن الف ع اضرلا

 ٠ هيلع اهل ةقفن الف اهلبق نم لخ دن

 ةنتفن الف مدقتملا قالطلا رثكأ ناك اذا لاق : رنألا نمو : ةلاسم و.

 ٠ ةقفنلا اهلف رثكألا اهعيتآو مدقتملا لقذلا نمك ناو 6 هيلع اهل

 ٠ نينثا رثكلاو ةدحاو لقنا : هريغ لاق

 رحلا نع لئسو 6 ةيواعم ىبآ نع بسحأ ةعقر نمو : ةلأسم وبع ١

 ؟ ةقفن اهل هيلع له ث ةقيلطت ةمأ ىهو هتجوز قلطي

 ٠ معن : ل انت

؟ ةقيلطت ف اهقلط ن اغ : هل ليق



 ٠ ةقفن هيلع اهل سيل : لاق

 . لماح ريغ وأ الماح تناك ةقفنلا اهل اثالث ةقلطملاو : ةلأسم دج

 نب دمحم نع انغلبو ، دايز نب ناورم عامس نمو : ةلأسم ه

 تخألا لثم ةمرحب ءاسنلا نم هتجوز هنم جرخت ميغ ليحرلا نب بوبحم
 ٠ ةقفنلا اهل نأ امهنيب قرفي عاضرلا نم

 ىف ، هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم دهب

 وآ 4 لوأ م اع ذنم اهقلط دن هنا : لوقيف اهتقفن هتنجو ز هيل ١ بلطت لج ر

 ٠ جوزن نأ اهل قدصب هنأ تضقنا دن اهنندع نأ ملعب تقفو ذنم

 5 قدصب ال هنأ راثآلا ضعب فو 6 7 ةقفن الو : رثؤم ٣ ١ لاتق

 ةقفنلا ٠

 ءاش ام الخ ىتح ةقفن ةآرملا ةقلطملا بلطت مل اذاو : ةلأسم دج

 الخ امل ةقفنلا اهلغ لماحلا الا ىضم اميغ اهل مكحي مل تبلط مث ى هللا

 ٠ ايقت ب املو

 : رقصلا نب نازع هنع لآسي اميفو : ةلأسم ده

 ؟ ةقفنلا هبلع اهل ةدحاو ةقلطملا ف لوقت امغ : هل تلق

. اهيلع قفني معن : لاق



 _ _ ٩

 ؟ ةدملا ىف تمادام ةوسك هيلع اهل لهغ : هل تلق

 . اهنوسك هيلع سيل اهتقفن هيلع امنا : لاقف

 ؟ ةقفنلا اهل له ص اثالث ةقلطملاف : تلق

 : لاق نم لاقو ، ةقفنلا اهل : لات نم لاقف س كلذ ىف فلتخا دق : لاق

 ٠ ةقفنلا اهل سيل

 ؟ ةدحاو دعب ةدحاو قلط وآ س ةدحاو ةملكب اثالث قلط ناغ : هل تلق

 ٠ معن : لاق

 ؟ ةنعالملاو ةعلنخملاغ : هل تلق

 ٠ ةقفنلا امهل : لاق

 ؟ نيتلماح اتناك ناف : تلق

 . الماح تناك اذا ةقفنلا اثالث ةقلطمللو ٠ اضيأ ةقفنلا امهلغ : لاق

 ؟ ةدعلا ىف نمدام هيلع ةوسك ءالؤهل له : تلق

 . ال : لاق

 وآ ، اهسفن راتختغ قتعتغ ةمأ نوكت وأ اهيلع جوزتي ىتلاف : تلق

؟ ةقفن اهل له اهسفن ةمأ اهيلع جوز ىتلا راتخت



_ ١+- 

 الف نيتماح انوكت مل ناو ، ةقفنلا امهلغ نيتلماح اتناك نا : لاق

 ٠ اهل ةقفن

 دلولا نأو % لماح ىهو اتالث اهجوز اهقلط ةآرما نعو : ةلأسم و.

 ؟ اهتنفن قلطملا ىلع ىرت ىتم ىلا ث اهنطب ف برض

 مث ء رهشأ ةثالتو 6 دلولل ءا ربتسا رهشأ ةنس اهيلع قفني : لات

 . هيلع امل ةقفن ال
 ؟ جحو زنت نأ اهل لهغ : تلق

 ادأ جوزتت الف اهنطب ق برض مث آدلو اهنطب ق نأ تملع اذا : لاق

 ٠ دلت ىتح

 تتنولا وه ض اهقلظ ذم نيتنس اهيلع قفني هنا ليق دق : ديعس وبأ لاق

 هللا نأل ، ةقفن هيف همزلي سيلف كلذ ىلع داز امو ص دلولا هيغ مزلي ىذلا

 . لوقلا رثكأ ىف لق امك وهف جيوزتلا ف امأغ ، ءاشي ام لعفي

 اهل له 6 اهسفن تراتخاغ اهجوز اهربخ ةآرما نعو : ةلأسم وبع

 ؟ .... ١

٠ اهتعجر : كلمب ال هنأل معن : ل ات
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 اهتعجر كلمي ىذلا قالطلا ىف ةنسلاب ةقلطملا ةقفنو : ةلأسم وه

 ةدعلا ىف اهل هيلع ىنكسلاو ىضقنت ىتح هنم ةدع ىف تناك ام قلطملل مزال

 ء ةعاتخملا الو ے ثالثلاب قالطلا ىف قلطملا ىلع ةقفن الو ے ةدعلا ىضقنت ىتح

 ناعل الو نآري الو ، قالط الو ةمرحب هنم نئاب لكل هيلع ةقفن الو

 ٠ كلذ ريغ الو

 6 اهقلطم وأ اهجوز ىلع اهل ةقفنلا ناغ 6 لماحلاو ةتيمملل ةقفن الو

 . اهجوز ىلع ةتيمملل ةقفن الو ع ةتيمملا ال

 %ؤ هريغو مادالاو ةقفنلا ىف ةجوزلا لثم ةنقلطملاو : ةلأسم دهب

 ٠ سبحلا ىف كلذكو

 ةوسكالو ث ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا اهلغ ةقلطملا امآ : رثؤملا وبآ لاتق

 ٠ مادا الو اهل

 نم لانتو 6 ةوسكلا و ما دالاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل ليق دم : هريغ نمو

 . اهل ةوسك الو مادا الو ىنكس الو ةقفنلا اهل : لاق

 ٠ ةوسك الو اهل ما دا الو 6 ىنكسلاو ةقفنلا اهل : لاق نم لاقو

 5 ىرخأ ضرأ ىلا لوحتلا دارأ لجر نع هتلآسو : ةلأسم ده

 ىلع كل سيلغ ىعم ىجرخن مل ن ا : لاقف ٨٧ هيحصن نأ هنآرما ثه ركف

؟ جرخت ملف ه ةقفن



_ ١٢( 

 ض رآ ىل ١ بهذب نوكيب نأ الا هعبتن مل نا ةقفن اهل سيل : لات

 اهجرخي نآ هل سيلغ س اهراد اهل نآ حاكنلا ةدقع دنع هيلع طرتشت وأ ، ودع

 ٠ اهتقفن هيلع و ك اه اض رت ال ١

 تمادام ةقفنلا اهل : موق لانقغ ٠ ةفلتخملا ىف فلتخمو : ةلأسم دهج

 فلتخم ةنعالملاو اثالث ةنلطملا كلذكو ث اهل ةقفن ال : موق لاقو س ةدعلا ىف

 ٠ امهفغخ
.٠ 

 ف تمادام ىنكسلا اهل : موق لاقف ؤ رخآ ىنعم ف لماحلا ف فلنخاو

 ةدحاو وأ اثالث لماحلا ةقلطملا تجرخ ناو 6 اهل ىنكس ال : ليقو 6 ةدعملا

 ٠ اهل ةقفن الف اهجوز دلب نم

 ةقفنلا نهلغ نهجاوزأ لزانم ىلا نعجر نام ء لماحلا ةقلطملا كلذكو

 . هدلبو هتيب نم تاجراخ نكام اهل بسحأ الو ث نفناتسي اميغ

 ةقفنلا اهل ناف س ةدعلا ىف ىه و اهتتلطم تام اذا ةقلطملا ىف : موق لاقو

 ٠ ةدعلا ىف تماد ام

 ىلع ردخي ال ريقف وهو هتأرما قلط لجر اميآو : ةلأسم و.

 ىف اهتقفن اهل مرغي ال هناف كلذ دعب ىنغتسا ناف ى هيلع ةقفن الغ ءىش

. هترسع



_ ١٣ _ 

 س ةقفنلا هيلع اهل ضرغ مكاحلا ىلا هيلع تعفر نا : رثؤملا وبآ لاق

 لدع مث ، هيلع اهضرغ دق هللا نألا ، اهيلا اهملس رسيآ ىنم اهيغ لجأو

 ) ةرسيم ىلا ةرظنغ ةرسع وذ ناك ناف ( : نبدلا هيلع ىذلل لاقف ؤ هيلع

 ٠ اهل ءىش الغ ةدعلا ىضقنت ىنح بلطت مل ناف ى نيدلا ةلزنمب اهتقفن ىريف

 ٠ اهل ةجح الغ ةقفن اهل نأ ملعت مل اهنأ ةلاهجلاب تجتحا نا كلذكو

 ىف تمادام ىنكسلاو ةقفنلا ةنعالملل نا : ميبرلا لاتتو : ةلاسم د

 % هضرم ى اهنعال ناغ ، ةحصلا ىف اهنعال اذا س امهنيب ثاريم الو ةدعلا

 ثاريم الف تام مث ، ةدعلا تضقنا ناو س ةدعلا ىف تمادام ثاريملا اهلف

 ٠ ا مهنس

 ىتلا ةقلطملا نعو : هللا همحر هللا ديع ىبأ نعو : ةلأسنم وجن

 ؟ اهتلطم اهيلع قفني مك ىلا \ ضيح ثالث دعب ضحآ مل : تلاق اذا ضيحت

 & ربك نم ضيحلا نم سأيت ىلا اهيلع قفني نآ هيلع ناك نا تيآرأ
 لك فلحتأ 4 .روهشل ١ و مايألا نم فلحت مك ىلعو 6 اهيلع قفنيو فلحت فيك

 . رثكآ وأ لقأ ةرم رهش

 ضيحلا ف اهتدع ىف اهنيمي عم لوبتم اهلوتو ، دح اهيلع سيل : لاق

 تضاحام اهنآ رهشأآ ةثالث ءاضتنا لك ق اهنيمي عم دودحم تقو ريغ ىلا

٠ ضيب ثالث
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 اهنأ لوقلا ضعب ف : لاق هنأ دلاخ نب دمحأ ركب ىبأ نع تظفحو

 تمادام ةقفنلا اهعم بجت ةقرفب ةنونيبلا تبجو اذاو ث اهيلع نيمي الو ةقدصم

 بجو ام قلطت مل ىتلا ةجوزلا ةلزنمب اهتدع ىف ةقلطملا تناك ، ةدعلا ى

 تجرخ امو ث ةدعلا ىف تمادام هذهلغ ، كل تفصو امم ةقفنلا هبف ةجوزلل

 ىلع كلذ نيدو ام دري نأ نجس ف سنج نم ةجوز ىهو ث ةقفنلا هيغ

 ٠ كلذ لثم دمحم وبأ لاقو ث ةنونيبلا دعب تمرح كل تفصو ام

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 نهوقلطغ ءاسنلا متقلط اذا اذا ىبنلا اهيآ اب ) : ىلاعتو كرابت هللا لات

 نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال مكبر هللا اونتاو ةدعلا اوصحآو نهتدعل

 ءاسو هتذآو س هتمتش اذا : لانت نم لاق ( ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الا

 ٠ اهجرخي نآ هلف اهتلخ

 : ىلاعت لاقو ٠ عجر ىنزب ىتأت وآ هفذقت نا ليقو : هريغ لاق

 ٠ نبتنثا و ة دح ١ و ةقلطم ١ ىنعي ) مكدجو نم متنكس ثيح نم نه ونكسأ (

 ىف ةقفن الو ىنكس اثالث ةقلطملل سيل لاق نم لاقو : باتكلا نمو

 قالط هللا لاق امك قلطت ىتح هبر ىصع دقو ، ىلبح نوكت نأ الا اهتدع

 ىضقنت ىتح اضيآ اهتيب نم جرخت نأ اثالث ةنقلطملل سيل ليقو ٠ ةنسلا
.اهتدع



١٥ 

 : ىلاعت هلوق ةجحلا ليقو س ةقفنلاو .ىنكسلا اهل لوقو : هريغ لاق

 لوألاو ، اهل ىنكس الو ةقفنلا اهل مومع هنأل ( فورعملاب عاتم تاقلطمللو )

 مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ريشب تنب ةمطاف تور املو س ىوقأ

 . ةقفن الو ىنكس اثالث ةقلطملل لعجي

 جرخن ال نيتنثا وآ ةدحاو ةقلطملا و : باتكلا نمو : ةلأسم و.

 الو اهدرب مل مل نذاب اهيلع لخديو 6 اهنيب نع تيبت الو ئ اهجوز نذاب د الا

.. .٠.٠ 

 نع تيبت الو ث اهتدع ىف تناك ام فكتعت ال ةقلطملاو : باتكلا نمو

 & تدارأ اذا جحت اهناخ ةضيرفلا ةجح اميلع ىتلا الا جحت الو س اهتيب

 نم جرخي ' نهنا 6 ةنعالملاو ةعلتخملاو 6 اهجوز اهنع تومي ىتلا امأو

 . نهتويب

 قلطتف اهديب اهرمآ اهجوز لعجي ىتلاو ث اهسفن راتخت ىتلا كلذكو

 ٠ قالطلا دنع امهتويب نم ناجرخي اضيآ امهغ اهسفن

 اهل نا اثالث ةقلطملا ىف لاق عيبرلا ن آ ءالعلا معزو : : ةلأسم %

 ةدحا و كلذ لبق وه ، اهنتلط ولو هير وه هتبصعمب اهتقفن بهذت الو ص ةقفنلا

 ّ ناميلس لوق وهو 0 ةدعلا ىف تماد ام ةقفنلا اهلغ ةثلاثلا قلط مش ؤ نيتنتا وأ

٠ رينم لوق وهو & اهل ةقفن الغ هريغل تدتعا اذا : ىسوم نع مش ثاه ل اقو



_ ١٦ 

 نب رمع ىلا هعفر ةديبع ىبآ نع ىوري عيبرلا ناكو : ةلاسم ٭

 . ىنكسلاو ةقفنلا اهل اثالث ةقلطملا نأ : هيلع هللا ةمحر باطخلا

 5 ذخأن هبو اهل ةقفن ال : لاق نم لاق دقو ث هللا همحر رثؤملا وبآ لات

 ٠ اهل ةقفن الغ هنمصع نم ثفن اي دقفو ك ةن ر ١ وم امهنيب سيلو ‘ هريغل دتعن اهن هر

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ةميدق ةروثنم نم : ةلأسم .

 _ ةمألا عامجاب ةقفنلا اهلغ لماح ىهو هتجوز لجرلا قلط اذاو : لاق

 ٠ ىلبح تناك

 ىضم ىنح هتومب ملعت ملغ تام مث ؤ هتجوز نع لجرلا باغ اذاغخ

 توملا دعي هلام نم لكأ ام در اهيلعو 6 تضتنا دق ةدعلا ناغ 6 نونس

 تملع مث ، نونس تضم ىنح كلذب ملعت ملف اهقلط ناك ناو ص ةثرولل

 ٠ تملع ام نيح نم دتعن نآ اهيلعغ

 درت نأ اهبلع سيلو س نينسلا ىضمب تضقنا دق ةدعلا ضعب لاق دتو

 ٠ قالطلا دعب هلام نم تلكأ ام

امبو هرمأب لكأن تناك اهنأ كلذ ىف قرفلا : هنع هللا ىضر خيشلا لات



. ١٧ 

 جوزلا ىلع ناكو 6 هلام ق هيدعنم رغ ىمهف هلام نم ةقفنلا نم اهل هللا بجوأ

 . مرغ اهقحلي مل كلذ اهملعي مل املغ ، لكألا نم عنتمتىتح كلذ اهملعي نأ

 توملا ناف آضيآو ى ةثرولا مهو جوزلا ريغ لام نم لكأت امنا ةنيمملاو

 لاومألا ىف أطخلا ، كلذك قالطلا سيلو ث اهمالعا نم جوزلا عنمي رذع

 ٠ نامضلا نم هبحاص روذعم ريغ

 6 مكاح مكح الب هنجوز لجرلا ىسكامو : ىلما زلا : ةلأسم و.

 هيلعو هل بسحي ال هنأ ةوسكلا نم اهل بجي ام تبلط ام لوقلا رثكأ ىفغ

 ٠ ةديدج ةوسكب اهيتأد نأ

 هلغ ، ةيطع اهل اهطعي ملو ، ةوسكلا ليبس ىلع اهاسك اذا لوتو
 ناو ؤ مكاحلا ةوسك اهاسكو هيلع اهتدر تءاسث نا ي اهب اهبساحي نآ

 ىلع ةوسكلا تركنأ ناغ ، اهديدجت لجأ ىتأي ىتح اهتسبل تءاش

 .ملعأ هللاو ع نيميلا هيلع هلخ اهنيمي دارأو ، هدنع نم تسيل اهنأ لوقلا اذه

 ىلع ىرت له س تعضو اذا لماحلا ةقلطملا فو هنمو : ةلاسم و

 ىطعي ام لثم اهسافن مايأ هلكأتل لسعلاو نمسلا لثم اهيطعي نآ اهتلطم

 هنم ىه تبلطو ، ةتتفنلا هنجوزل ملس اذا جوزلا كلذكو ؟ مهجاوزأ سانلا

 ؟ ال مأ ةقفنلا ريغ ءىش هيلع اهل بجي له ص كل هتركذ ام

( ٨ ج نئازخلا _ ٢ م )



 س ١٨,

 هظنلطم و هنجوز ىطعب نأ جوزلا ىلع مكحب الف مكحلا ق امأ : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، هيلا كلذف قلخلا نسح ف امآو \ تركذ ام

 د ١ رأ ء 6 ةقفنل ١ اهقلطم نم تيلط ١ ذ ١ ةقلطم ١ ق و : هنمو : ةلاسم وبع .

 رمت نم ىنيطعت نأ ىضرأ ال ىنا : تلاقو ى رمت نم موي لكل اهيطعي نأ

 بجيأ ٨ تلاق اه وه ضري ملو 6 ىون هيف سيل انم دب رأ نكلو « هاونب

 ؟ ال مآ تيلط ام اهل

 هيلع سيلو س هاونب رمت نم موي لكل هتجوزل لجرلا ىلع بجي : لاق

 ٠ ملعآ هللاو س ىونلا هنم ج رخي نأ

 من ث انامز قالطلا اهمتكو هتجوز قلط لجر : هنمو : ةلاسم ده

 همزليأ س اهجوز نم تدتعا اهملعآ املغ س ةدعلا نم تجرخ نأ دعب اهملعأ

 ؟ اهل ةقفن ال مأ ايعجر قالطلا ناك اذا ك ةدعلا ىف تمادام ةقفن اهل

 تمادام ةقفنلا اهل نا لوق هيفو س اهل ةقفن ال نآ ىنبجعي ىذلا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ى هتيب ىف تناكو ت دنعت

 لاقف هيبأ نم اهل نبال ةقفنلا تبلط ةأرما ف : هنمو : ةلاسم ده
 ء هدلوب امهدلب نم جرخت نأ اهل ىضري الو ص امهدلب نم اهجوزت هنا : بذلا

 هيف متت دلب نم اهجوزت هنا جوزلا لاق وأ ث امهدلب ىف ةقفنلا اهل ملسيو

 لوقلا س ةالصلا هيف رصقي دلب نم اهجوزت هنا : ىه تلاقو ٤ ةالصلا

؟ اضهنم نم لوق



_ ١١ 

 جورخلا اهل سيلف ى ةالصلا تمتأ دقو ، هدلب نم اهجوزت اذا امأ : لان

 ٠ هدلوب تجرخ اذا هدلول دلاولا ىلع ةقفن الو ء اهدلب ىلا هدلوب

 زئاجغ اهقلط مث ، هيغ ةالصلا رصقت ىهو & هدلب نم اهجوزت اذا امآو

 اهنأ اهلوق لوقلاو ث ةقفنلا دلولا بآ ىلعو ث اهدلب ىلا هدلوب جورخلا اهل

 ٠ هدلب ىف ةالصلا رصقت

 اهلوح مث ٧ اهدليب ةالصلا منت ىهو ك اهدلب نم اهجوزت اذا كلذكو

 ىلعو ث اهدلب ىلا جورخلا اهل زئاجغ س كلذ دعب اهقلط مت ى هدلب ىلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةقفنلا بذلا

 مل اهقلطم ناكو س تتام اذا ص لماحلا ةقلطملاو : هنمو : ةلأسم وده

 اهتوم دعب هيلع اهل سيل مآ اهتثرول ةقفنلا نم بجي ام نوكيآ س ةقفن اهطعي

 ؟ ءىش اهتنرول

 مكح ام دعب اهل هنم املظ اهايا اهعنمف اهتتفن هيلا تبلط تناك نا : لاق

 اهل ةقفن الغ توملا دعب امأو ، ىضم اميخغ اذهف ء اهتئرول ىهغ اهب اهل
 ىدنع مكحلا ىف همزلي مل اهنابح ىف ةقفن هيلع بلطت مل ناك ناو ث هيلع
 ٠ ملعأ هللاو ، ءعىن اهتثرول

؟ ةقفنلا هنم تبلطو 4 هنأ رم ١ قلط رسعم ق : ىحبصل ا : ةلأسم وبع



_ ٢٣٠ 

 لوقو س هروسيم ىلا ةصاخ اهتوسكو اهتقفن اهيلع ضرفي لوق

 { ءىنب هنيح ىف ذوخأم ريغو ، هروسيم ىلا ءىش هيلع ضرفي ال

 ٠ ملع أ هللا و

 مكحي ال لاح ىف وأ اثالث ةقلطم تناك اذا ةقلطملاو هنمو : ةلأسم دهب

 . ملعآ هللاو ، هدلب نم جرخت ىتح اهتقفن لطبت

 مكحي ال اح ق وأ ائالت ةقلطم تناك ا ذا ةقلطم او هنمو : ةلأسم و.

 ؟ هتيب ىف نوكت ىتح قفني نآ هيلع

 اذاغ ، هنبي نم تجرخ ولو هيلع ةقفنلا اهل ن ا : لوقي نم لوق ىلعغ

 ٠ ملعأ هللاو ؤ هيلع ةنفن اهل سيلف ٥ دلي نم تجرخ

 6 هدلب ريغ نم ةأرما جوزتن اذا لجرلا فو : هنمو : ةلأسم 7

 ؟ هيف اهقلطو هدلب ىلا اهلمحو

 ىدنعو ، جارخالا نم تبلط اذا اهاتآ ثيح نم اهجرخأ نأ هيلع نا

 دارأ اذاو ، نئاب قالط ىف ناك وأ اهتدع تضقنا اذا كلذب هيلع موكحم هنأ

 قفني نأ الا اهجرخي الغ ىه تبآو ، اهتنفن هيلع بجي لاحيغ اهجرخي نآ
 الف ةدعلا ىف جورخلا ىه تدارأ نا كلذكو ، اهتدع ىضقنت نأ ىلا اميلع

. اهنم قافتاب الا جرخت



_ ٢١ 

 امكح هتيب ف دوعقلاب اهيلع مكحيأ وه ىتآو كلذ تبلط ناغ : تلق
 ؟ ال مأ هي هيلع

 . ملع هللاو ، كلذك هنا ىدنعغ : لانت

 سيل نأ آرارقا تبتك اذا ةقلطملا لماحملا ىف ناديبع نبا : ةلأسم و.

 نم هنم هتحتستو اهل اميغ نالغ اهتلطم ىلع ىوعد الو ى ةجح اهل

 ٠ اهلمح ليت

 اذكب هتقلطم قلطملا عياب اذا امأو ع اهل بجي ام لطبي ال اهرارتنا نا

 & اهيلع تباث كلذف س هنمث نم رثكأب ولو ث ةقفنلا ردقب ةضغ ةيرال اذكو

 ٠ ملعأ هلللاو

 نوك دارآ اذا ايعجر اتالط هتجوز قلطملا ىف : هنمو : ةلأسم ذهب
 نوكت نأ مكاحلا اهربجيآ تيآو \ هنم ةدعلا ف تمادام هتيب ىف هتقلل

 ؟ ال مأ ةدعلا ىف تمادام هتيب ف

 ناو ث هتيب ف هتجوزل نكسلا ىعجرلا قالطلا قلطملا مزلي : لاق
 اهل لانق ،۔ اهتقلطم ىلع اهل ةقفن الغ س اهجوز تيب ىف نكست نآ ةقلطملا تبأ

 ٠ اهل لقب مل وأ دعقنل

 الو س اهقلطم تيب ىف ةقلطملا نكست نآ نوحبقتسب اذه اننامز فو

٠ اهتتلطم ثيب ق نكسلا ىلع اه رنج ٤ ينيجن "



٢٢ 

 ةبوتلا اهمزلت ابرل اهنم ةيصعم اهتلطم تيب نم اهجورخ : فلؤملا لاق

 ، ىنبجعي اهجورخب ضري مل نا هتيب ف ةماقالا ىلع اهربجو ص اهنم هيلا

 هللاو 6 اهل ةقفنلا هيلعو 6 هرهن هنفلاخمل هبر ىصع دقغخ وه اهجرخأ ناو

 ملعأ ٠ عجر ٠

 لقتنن نآ ديرت اهنأ هتقلطم نم اكش لجر فقو : هنمو : ةلأسم ده

 نسلا نم رادقملا ف امهو س هيدلوب سراغ نم جنك ردنب ىلا دكسم نم

 ناركذ امهو ؤ نينس رع غلب دق رخآلاو س ةنس ةرشع ثالث غلب دق س ربكألا

 ؟ ال مآ امهب لاقتنالا اهل زوجي له س امهتدلاو اراتخاف اريخو

 هيغ متت دلب نم ةأرملا هذه جوزت لجرلا اذه ناك اذا : لاق

 دلبلا ىلا لتتنت نأ تدارأو ، اهجوز اهقراخ مث ، دكسم دلب ريغ ةالسملا
 هدالوأ ةقفن بقلا ىلعو ، كلذ اهل زئاجف ث اهدالوأب هيف اهجوزت ىذلا
 دلب نم ةآرملا هذه جوزت لجرلا اذه ناك ناو مهمأ دنع مهتوسكو
 نم هدالوأب لاقتنالا اهل سيلغ س دكسمب ةالصلا منتن ىهو ، دكسم

 ىلا لاقتنالا اهلغ س دكسمب ةالصلا متت مل تناك ناو ؤ هيأرب الا دكسم

 ٠ ملعا هللاو ث اهدلب

 % اهجوز دلي نم جرخت مل اذا لماحلا ةنلطملا نآ : هنمو : ةلاسم دب

اميخ هيلعو ث هتيب نم تجرخ ولو ، لمحلا لجأل اهقلطم ىلع ةقفنلا اهلف



_ ٣×٦ 

 ةلهاج تناك اذا هيلا بلطت مل ولو ث اهتقفن اهل ملسي نأ ، هللا نيبو هنيب

 ٠ ةقفنلا نم هئربت نأ الا ص ةقفنلاب

 كلذغ س كلذب ىه تيضرو ث ليك ريغ نم ًارمنو ابح اهاطعأ اذا امأو

 ٠ ملعأ هللاو ے زئاج

 هنقلطم ةنقفنل لصألا عيب ىلع لجرلا ربجب ال : هنمو : ةلاسم دهب

 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا راثآ نم هتظفح ام ىلع

 اهقلطمل ةنالف ترقأ س اهتقلطمل ةقلطملا ةياتك ىف هريغ نم : ةلاسم .

 نالف اهقلطمل اهيلع نأب ترقأ وآ ى ملحل ا اوغغليب مل ام س هنم اهدالوأ ةقفنب

 ٠ ملحل أ اوغليب مل ام هنم اهدالوأ ةنتفن

 ؤ تعجر اذا تيثي ال اذه ىضاقلا و نانس نب فلخ خيشلا : لاق

 ٠ كلذ ٤ اهل ةعجر الو 6 تيباثف هل اهيلع قحب تلان ناف

 اهنم ه دالوأ ةننفن نم هيلع بجب ام لثمب هل ترقأ ناف : ثلق

 ؟ كلذ نم هيلع بجي ام لثم اهيلع نآب وآ ث ملحلا اوغلبي مل ام مهتوسكو

 اذه ىضاقلا انديس لاقو ، كلذ توبثب : نانس نب فلخ خيشلا لاق

 ء هيغ فلتخي ، لوهجملاب رارتنالا نأل ، لوقلا رثكأ ىلع هيخ ةعجر الو تباث
٠ ملعأ هللاو 6 هيغ ةعجر الو تباث هنأ لوقلا رثكآ و



_ ٢٤ _ 

 ةقفن اهل لماح ىهو اهجوز اهنع فقوتملا ةأرملا ىفو : ةلاسه ده

 ؟ ال مأ كلاهلا اهجوز لام نم اهلمحل

 ٠ ملعأ هللاو ، اهل ةننفن ال لوقلا رثكأو ڵ فالتخا كلذ ىق : لات

 اهندع ىف اهل ةقفنلا همزلت نأ فاخو ، هنجوز قلطب نأ دارأ نمع لئس

 ةقفنلا هيلا بلطت ءىجت ملو قالطب اهيلا لسرأو ث اهلهآ ىلا اهروزغ

 هنأل س هيلاطن مل ولو ث اهنم هئربت نأ الا اهل ةقفنلا همزلت هنآ ىعمغ

 تناكل ص ةقفنلا هنمزلأ هسفن تباط وأ \ وه اهجرخأو هتجوز تناك ول

 نسحيو ، اذكه اذه ىف نسحيو هتبلاط اذا ةيجوزلا لاح ىف نكلو س هيلع

 ٠ اهيلع لاتحا دقو س اهتقفن هيلع مزال ةقلطملا نأ قرف امهنيب انه نوكي نآ

 ة ةدعلا ىف تمادام ةقفنلا نهل نأ نيردي ال تاقلطملا نأ بلاغلا فو
 امدعب هتبلاط ناو س ءىرب دقف هننأبرأو ى اهل هيلع امزال ناك هنأ اهملعأ اذاغ

 اهل هيلع نآ ةلاهج نع الا ع هتبلاطم نع منتمت مل اهنأ هعم حص دقف ؤ تملع

 ٠ ملعأ هللاو ع كلذ

: عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ه



 س ٢٥0

 جوزتن لجر نع لئاس هلأسو س هللا همحر نسحلا ىبأ نع دجوب اممو

 بسحي له ض ريغتف غلبت مث ، هيلا نبب مل وآ ، هعم ىهو اهيلع قفنيف ةيبصلا

 ؟ ةقفنلا كلت هل

 ح اهيلع قفنأ ام هل بسح اهغولب دعب تريغ مث اهب زجي مل اذا : لا

 ٠ ةقفنلا هل بجب مل اهب زاج ن ١ و

 ، اهب زجي مل وآ اهب زاج اهيلع بسحي ليق دتو : لاق : هريغ نمو

 نا اهيلع بسحي : لات نم لاتو ع هيلع اهل ةقفن ال هنأل ، ريغت مل وأ تريغ

 اهيلع قفني ناك نا : لاق نم لاقو ع اهيلع بسحي مل ريغتن مل ناو س تريغ

 . اهيلع بسحي مل ريغت مل ناو ى اهيلع بسح تريغ مث مكاح نم مكحب

 تمتأ ، اهيلع بسحي مل مكاح نم مكح ريغب اهيلع قفنآ ناو

 . اهب زجي مل وآ اهب زاج ، تريغ وآ جيوزتلا

 ؟ اهجوز ىلع ةييصل د ا ةنتفن ق فلتخا دقو

 ةينغ تناك ى اهب زجي مل وآ اهب زاج اهل هيلع ةقفن ال : لاق نم لانف

 زاج اذا ةقفنلا اهل : لاق نم لاقو ، لام اهل نكي مل وأ لام اهل ى ةريقغ وأ
 ٠ ةريقف وآ ةينغ ثفن اك 6 اهب

اهل ةنتفن الغ لام اهل ةينغ تناك ناف اهب لخد اذا : لاق نم لاقو



. ٢٦ 

 اهيلع بسحي اميف فالتخالاو ةقفنلا اهل هيلع تناك ةريقف تناك ناو ۔ هيلع

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعت مل دحاو

 نا و هيلع تدر مكح ريغب اهيلع ةقفنلا نا لبق دقو : هريغ نمو

 ٠ تربغ اذا كل ذو هيلع درن مل مكجب اهيلع قفنأ

 لجر اهجوزت ةميتي نع هللا همحر ديعس وبآ لئسو : ةلاسم ه.

 ةميتيلا دخآ جوزلا بلطو ةميتيلا هنع ترشن مث ، اهغولب لبق اهب لخدو

 ؟ كلذ هل له 6 اهتح نم اهيلا ملسن ام اهلهآ هيلع درب وآ > اهتنكاسمو

 تغلب اذاف ، اهغولب ىلا فوقوم ةيبصلا جيوزت نا ليق هنا ىعم : لاق

 خسفنا جيوزتلا تريغ ناو ى هماكحأ عيمبجب اهيلع تبث جيوزتلا تمتآ ناغ

 . قالط الب تجرخو هماكحأ عيمجب اهنع

 ةرشاعم اهمزلت ال هنا ليت دنغ ؤ جيوزتلا فيقوتو اهابص لاح فو

 نآ الا عنمت مل كلذ تدا رآ ناو 6 تهرك اذا كلذ ىلع ربجت الو 6 جوزلا

 ٠ ةرضملا منمت اهناغ ةرضم اهيلع نيبت

 ، تجرخ اهغولب دعب جيوزتلا تريغو ى اهابص ف جوزلا اهب لخد اذاو

 ء اهل اننادص اهابص ىف ضبق دق ناك ناو ع اهب هلوخدب قادص اهل ناكو

كلذ هل سيلو س جوزلا ىلع هدرب مكحي الو فوتوموهوس هنم ائيسث وآ



_ ٢٧ 

 هلاحب وهغ ، هنم ضبق ام كلذكو ء اهرمأ نم نوكب ام رظنتو غلبت ىتح

 ىضم ام ىلع _ ةمكحملا هلعل _ ةمكحلا ىه هيف نوكب ىتح فوتوم

 ٠ لونلا نم

 ء ةقفنلا ىلا ةجاتحم ةريقف ةميتيلا هده تناك _ هلعل _ ناف : هل تلت

 لخد جوزلا كلذ مزلي له ث اهيلع قفني نآ جوزلا ىلا اهيلو اهيلا بلطو

 ؟ اهب لخدي مل وآ اهب

 لخد اذاف ، ةقفن هبلع ملعأ الخ ، اهب لخدي مل ام هنا ىعم : لاق

 ىلا تجاتحا اذا اهنا قحلا ىناعمب ههبشأو لوقلا رثكأ ف هنأ ىعمغ اهب

 ء لوخدلاب اهل هيلع قحلا بجوو ش اهب لوخدلا ىنعم اهيلع تبث دتو س ةقفنلا

 ٠ كلذب هيلع مكحيو ، كلذ ىلا تجاتحا اذا اهيلع قفني نأ نم دبال نأ

 هنأ ىدنع اميف هتجوز ىلع قفنآ دق ناك تغلب اذا جيوزتلا تمتآ ناغ

 ىذلا قحلا نم هيلع قفنآ ام بسحي هنا ليق دقف جيوزتلا تريغ ناو ث ليق

 ٠ لوخدلاو ءطولا ىنعمب هيلع هتقحتسادق ىذلا اهل هيلع

 امك ، ةفوقوم اهماكحأ ناو ت ةقفنب اهل ذخؤي ال هنأ لوقلا ضعب فقو

 امنا ةقفنلا نأل ث اهيلع ةقفنلا ىلع ربجت ال ، كلذك هترشاعم ىلع ربجت ال

٠ اهب الا قحتست الو ص ةرناعملاب ىه



_ ٢٨ 

 لاح ىفف ريدلا ىف اهئطو جوزلا اذه نآ ةيبصلا تعدا ناغ : تلق

 فيك ، تيض روأ ، حاكنلا تريغغ تغلب مث ، كلذ جوزلا ركنأو ث اهابص
 وأ اهابص لاح ف ءطولا ىف هتعدا ام اهغولب دعب تعدا نا كلذ ف مكحلا

 ؟ هعدت مل

 كلذ ىضم دقف ، حاكنلا اهنع خسفناو جيوزتلا تريغ نا اهنا ىعم : لاق

 اهابص ىف تعدا تناك ام تعداو جيوزتلا تمتأ ناو ك اهيلع هل ليبس ال

 نيملا اهيلا دري نآ الا ، هنيمي عم كلذ ىف هلوق لوقلا ناكو ةيعدم تناك

 . اهعديو اهقدصي وآ فلحتغ

 همزلي نأ ىل نيبب مل اهئمطو ناك دفو ؤ ريدلا ف اهئطو دق هنأ رقآ ١ ذاو

 قحتسي هنأ ىنعمغ & ربدلا ف ءطولاب هرارقا الا اهاطبي مل ناك ناو ك ايناث اقح

 ةآرما بصتغ ١ الجر نأ ول هنأ لوغلا ضعب ٢ دجوي دقو ؤ اهتنا دص هيلع

 ٠ ةجوزلا ق ىدنع كلذ هييشو . قا دص اهل همزلي مل > اه ريد ف اهئطوف

 هتجوز ىلع قفني نأ لجرلا ىلع سيل : رثألا ىف ليقو : ةلأسم د

 ٠ غلبت نأ ىلا اهلام ىف اهتنفنو ، لام اهل ناك اذا اهاطي ناك ولو ، ةيبصلا

 ؟ اهجوز ىلع اهل ةقفن ال ءاقترلاو : ةلاسم و.

 هيلع سيلغ اهسفن حالصا ف تلخد اذاف ءاقنرلا امآ : رثؤملا وبأ لاق

٠ ةنفنلاو ةوسكلا هيلعف اهرشاعو اهب ىضر ناو س لجآلا ف ةقفن



 ۔ ٢٩٨٩

 نكلو ئ ىنكس الو اهل ةقفن ال ءاقترلا : دمحم وبآ لانت : ةلأسم وج '

 ٠ ةقفنلا هيلعغ الجآ لجأ اذا ، ءاسنلا ىلع ردقي ال ىذلا نينعلا

 ٧ هدقف حص اذا دوقفم ١ ةجوز مكاحلا قلطب ليبقو : ةلأسم و.

 دوقفملا ىلو قلط ناو ث اهنلطي نآ هيلو هرك نا س نينس عبرأ كلذل تدتعاو

 ٠ مكاحلا نم كلذب ىلوآ وهغ

 ة لام هل سيلو س ةأرما نونجمل ناك اذا ليقو : ةلأسم د

 ؟ اهقلطب نآ هيلو رمؤب اذهف ء اهتتفنو اهتوسك هيلا تبلطو

 . اهلاح ىلع ىهو دحأ اهتلطب ال نونجملا ةأرما : رثؤملا وبآ لاق

 وآ نونجملا لام نم اهيلع قفنيو هيلو اهوسكي نآ الا : ىراوحلا وبآ لات

 ٠ اهيلع قفنيو ؤ اهسكب مل اذا هيلو اهقلط س لام نونجملل نكي مل ناف ۔ هلام

 هيلو اهتتلطي مل ةقفنو ةوسك هيف اهل ناكف لام نونجملل ناك ناو

 لعغ ، كلذ لعفي نأ هيلو ىبأ ناغ \ هبسكو نونجملا لام نم اهيلع قفنآو

 ٠ انظفح اذكه 4 ناطلسلا كلذ

 وأ 0 اهجوز ليق نم ءىنشثي نجسلا ق ةأرملا تسبح اذاو : ةلاسم

 اهنتفن كلذ لك ىف هيلعف اهعامج هنكمي مل ببس هدنع اهيلع ثدح وأ تضرم
؟ هتثدحأ ثدحو هريغ تبيسي تسح نا و ؤ نجسل ١ ق اهتوسكو



_ ٢٣٠ 

 اهلبق نم ءاج عامجلل عنم لك كلذكو ص هيلع ةقفن ال : لانق نم لاق دقف

 ٠ هيلع ةقفن الف هربغ اهب هلعف دحا نم وأ

 ىلع ردقت اهنأ ملعي ءىش ىلع تسبح اذا : حبسملا نب دمحم لاق

 هنع زجعت ءىش ناك اذاو ا ةوسك الو هيلع اهل ةقفن الف هلعفت ملو هلعف

 ةجوزلا لثم اذه ةقفنلا اهل بجت ىتلا ةنقلطملاو وسكيو قفني نأ هيلعف

 . اهل ةقفن ال ءاقترلا كلذكو ، هريغو مادالاو سبحلا ف

 : هللا همحر ةيواعم ىبأ نع در هيغ دجوي اممو : ةلأسم و.

 اهلآ ، هلزنم نم جرختف ةرما فلخيو رفس ف بيغي لجر نعو
 ؟ مل 4 .. . .

 تجرخف ، ىلزنم نم ىجرخت الآ اهيلع مدقت نوكي نآ الا معن : لاقف

 ٠ اهل ةقفن الغ

 ؟ اهيلا مدقي مل ناف : تلق

 ٠ تللنعافخ ىدحو تيبلا ق تيقبو ىدحو تسشحوتسا : تلاقف : لاق

 جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع الجر نأ انغلب : لاق مث

 نأ اهيلا لسرأف اهوبآ ضرمخ : لاق ء اهتيب ىف رقت نآ هتآرما رمأو & ايزاغ

اهرمأف هرمأتست ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلا تلسرأف ث هغلبت



_ ٣١ 

 جرخت الو هلزنم ىف رقتو اهجوز عيطت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ اهتيب نم

 هللا لوسر ىلا تلسرأغ ث اهيلا لسرأف ث اهيبأب ضرملا دتسنا مث

 ، هلزنم ىف رقتو اهجوز عيطت نآ اهرمأف س هرمأتست ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلا تلسرأف ، هتزانج ف جرخت اهيلا لسرأف تام اهدلاو نآ اهءاج من

 اهجوز عيطت نأ اهرماغ : لاق ع هرمآتست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هيبن ىلا ىحوآ ىلاعت هللا نآ ىوري اميغ ناكو ى هلزنم فق رقتو

 . اهجوزل اهتعاطب اهيبأل ترفغ دق ىنآ ملسو هيلع

 . ةياورلا هده ىف رظني

 ضحت ملغ 6 ضيحت نمم ىه و هنأ رما قلط لجر نعو :. ةلأسم .

 ؟ كلذ تقو ام رثكأ وأ ةنس

 6 ضيحملا ١ نم سابت وأ 6 تاضبح ثالث ضيحتن نآ ىل ١ اهتنتو : ل انت

 ٠ ثاريملا امهنيبو ةقفنلا هيلعو

 هناف س هتجوزل ةوسك لجرلا ىلع مكاحلا ضرف اذاو : ةلاسم دب

 كموي نم ةلبقتسملا ةنسلل ةوسكلا هذه هيلع كل تضرف دت : اهل لوقي

٠ اهيضقي اذه ىلعو 6 اذه



_ ٣٢ 

 ةآرملا ىلع نوكت اهتطايخو ةآرملا ةوسك ميطقت نع لئسو : ةلأسم ده

 ؟ جوزلا ىلع وأ

 ٠ جوزلا ىلع ةرم لوأ ةطايخلاو عيطقتلا ءارك نوكي ليق هنا ىعم : لاق

 نم ، ةآرملا بابسأ نم تقرتحا وأ بايثلا تقرخنا ناف : هل تلق

 ؟ كلذل ةطايخلا مزلت

 اهيلع كلذ ناك س ىه اهتهج نم بايثلا باصأ ام هنا ىعم : لاق

 ٠ جوزلا نود

 له ث ةعقرلا ىلا جاتحت امم قورخلا نم ءىش ى ناك ناف : هل تلق

 ؟ بايثلا اهسبل دعب ثدح ولو س كلذ اهرضحي نأ هيلع

 نأ ريغ نم اهلك تفلت اذا ة وسكل ١ مم ىنعم هيسثت اهن ١ ىعم : لاق

 ه ة وسكل ا ىف هيلع ل دب الغ افلنن نأ ريغ نم تفلن اذا اهنأ ىعمو “ ىمه اهفلت

 سيلف ةينغ تناك نا ليقو ع اهغالتا ريغ نم تفلت اذا لدبلا هيلع : ليقو
 ٠ اهب رضب الآ هيلعف ةريقف تناك ن ١ و ؤ هيلع

 الا ، اهلدب هيلع نأ ملعأ الغ ، اهتاذ نم وأ اهلعف نم تفلت اذا امأو

 : اهيلع لمحي نآ ىدنع زجي مل كلذ ىف ةرورضلا اهمزلو ةريقغ تناك نا هنأ
 0ك ءاش نا اهتوسكب اهل ذخأو س تفلتأ ام نامض اهيلع ناكو س ةرورضلا

٠ تفلتأ ام نامض اهيلع نكو 6 اهقلط ءاش ناو



٢٣٣ 

 ةوسكلا اهل تض رق ا ذا تخلتأ نا ةأرم ١ نع 7 : ةلأسم و.

 ؟ ةنومضم وآ ةنامآ اهيدي ف نوكتأ ، اهتضبقو اهترضحأف

 هدنع نم اهب تجرخ ىه ناغ 6 ةنامألا ةلزنمب نوكن اهنا ىعم : لان

 اهل زوجي الو أ كلذ اهل زوجي الف . ةءاسا ريغ نم اهل فصنم وهو

 ڵ بايثلا ت ذخأف هتنكاسمو هلزنم نم تجرخ نيحف : هل تلق

 ؟ اهنمضت له

 ىدعن نمو ث ةيدعتم اهنألا ، نامضلا ىعم ىدنع اهمزلي هنا ىعم : لاق

 . ىدنع نامضلا ىنعم همزل هب هل نذؤي مل ام ىلا

 اهتميق اهيلع تبثي كلذ ىلا اهبدعتب نامضلا ىنعم اهمزل اذاخ : هل تلق

 ؟ تفلت ١ ذا كلذ اهمزلب امنا و 6 فلتت مل وآ تفلت 6 اهلثم وآ

 اهل اهعدت وأ هيلا اهدرت ىنح اهيلع ةنومضم تناك اذا اهنا ىعم : لاق

 اهيلع ناك ، اهيلا ائيسم ناك هنآ ةءاسالا هيلا تعدا ىه نا : لاق ، هاضرب

 امهدحأ رضحأ ناغ ، ةنيبلاب ىعد هنكاست ال اهنأ وه ىعدا ناو ء ةنيبلا

 ٠ كلذ نم هل نيبي امب اهنم دحاو لكل مكح

( م ٢ _ ١ زخل ١ نئ > ٨ )



_ ٣٤ _ 

 دحاو لك افلحتسا ازجع ناو ث اضيأ هل مكح امهدحأ رضحأ ناو
 قحلا نم هبحاصل همزلي ام امهنم دحاو لك ىلع تبث افلح ناو ث امهنم
 مكحي كلذكف ى رخآلا فلحو امهدحأ لكن ناو ع اهيلع فلح ىتلا هنيميب
 ٠ هاوعد نم هيلع فلح امب هل

 هنوكس نوكيأ ، ىضر هنأ هناسلب ائيس اهل لقي ملو تكس ناف : هل تلق

 ؟ اهراضحا ليفكلا ىلع ناك جوزلا نم برهت رمؤتف

 ٠ كلذ اهيلع ري ملو ى اليفك اهيلع رضحت اهل ام : لاق

 مويف ى مكحلاب اهيلا اهاعدا ىتلا ةوسكلاب ليفك اهيلع لهخ : هل تلق

 ؟ ف ايثل ١ ,راضح ١ ليفكل ١ ىلع ن اك هنم برهن

 رظنلا بجوي اميف ىل مقي الو ، ةنامأ ىه اهنأل ، كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ مويب موي ىه امناو ، ليفك ةنامألاب اهمزلتن نآ

 ؟ ليفكلا اهمزلي اهنامض اهمزلي ام لاح ىفغ : هل تلق

 لاح ىلا لوحتت مل ام ةنومضم تناك اذا ىدنع هيشي اذكه : لاق

 ض اهدي فو ث اهيلا بايثلا هكرت وأ ث هيلا اهميلست نم اهنامض نم اهئربي
 ٠ كلذب ىصوتو

 ح ةنكاس اهنا تلات اذا اهسفنب اليفك اهيلع جوزلا بلط ناغ : هل تلق

؟ اهنع نعزني نيح اضر



 : لاق نم لاقغ س كلذ ىف هتنعجارغ كلذ نع فتوو س ىردأ ال : لاق

 ناغ ث ةنانئمطالا لاح امأو س بايثلاب تابثالا ىل نيبي الف مكحلا ىف امأ

 ىلع كلذ ، اهل هكرتب نامضلا اهنع ليحتسي نأ وجرأف س نيبتو كلذ اهل متو

 ٠ اهنتوسك نم لوألا ىنعم

 نع جوزلا زجعغ ح اريرح ةآرملا ةوسك تناك اذاو : ةلأسم و.

 ٠ اهجرخي نآ اماو ، اهلثم ةوسك اهوسكي نآ اما هيلع ناك ى كلذ

 : ىراوحلا ىبآ باوج نم : ةلأسم .

 هابشأو اهدلول ةضيرفب وأ ةوسكلاب اهجوز ىلع عفرت ةآرملا نعو

 نأ بلطتو س برهي نأ فاخت اهنا ةآرملا لوقنو س ةوسكلا ىف لجؤيف اذه

 ؟ ليفك هيلع اهل ذخؤي

 تفاخ دقو ، اهجوز ىلع ليفكلا ةآرملا تبلط اذاف ، تفصو ام ىلعف

 ء اهسىقني اليغك اهل رضحي نأ كلذ اهل ن اك ى ة وسكل ١ ق لجأ دقو | برهي نآ

 ٠ كلذب مكح ناهين تيأر دفو

 ىلع سبحلا امناو ع سبح هيلع نكي مل ليفكلا ىلع ردقي مل نا لوقأو
 هيلع ذخؤي الغ هيبآ ىلع همأل دلولا ةضيرف امأو س ليفكلا ىلع ردقي نم

٠ تظفح كل ذب 6 ليفك



٣٦ 

 ة وسسك ق اهب مكحي ىنل ١ صيمقتل ١ ق ديعس وبأ ل انت : ةلأسم وج

 : لاتق نم لاقو ، نيبعكلا ىلا ةغئاس نوكت : لاق نم لاق هنأ ىعم ء ةأرملا

 ٠ نيبعكلا رتست نآ ىلا اهلوط نوكب نأ بحأو ي قاسلا ةعضب ىراوت نأ ىلا

 هلوط ناك هنا لاقيف ةوسكلا ىف هب نومكحي اوناك ىذلا رامخلا امأو

 نيملسمل ١ نم رظنلا بجوآ كلذ مدعأ املف ء هيلع ردني ناك نبح عرذأ ةعبس

 عرذأ ةعبرأ اهلوط نوكي نأ ىدنع هبسثيغ ىوق ث هنمرح هناكم اولعج نا

 ٠ فصن و

 هناكم اهولعج امنا هلعلو ص رامخلا ضرعك اهضرع نوكب نآ هبشي هنأل

 ٠ ملعأ هللاو س ةهجلا هذه نم

 نم نوكب اولان هنأ ىعمغ 6 ةوسكلا ق هب مكحي ىذلا رازالا امأو

 « نامث : لاق نم لاقو ي ىعابس هدنع نوكي ىدنع لوقلا ضعب ىفف س نطقلا

 امك نوكب نآ هدنع هيسشتيو \آدح هيف ثفرع ىنأ ملعآ الف هضرع امآو

 . ةينامث ضرع ف ةعبس نوكي نأ سانلا نيب ةداعلا هب ىرجت

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 رئاس لكأ ىلع ردقت ملو تضرم اذا ةأرملاو : ىحبصلا : ةلأسم ه

 جاتحت ةحأ رح وأ ةيذآ اهي ناك وآ فرطلاو هكاوفلا ىلا تجاتحاو 6 ةمعطألا

؟ كلذب اهجوز ىلع اهل مكحي . ءاود ىلا



٢٣٢٦٢٧( 

 رظن ىف فرطلاو هكاوفلا نم دب اهل نكب مل اذا هنأىدنع اميغ : لاق

 اهل ن اك اذاف ي اهجو ز ىلع هنم اهل دبال ام ةجو زلل نآ فتيث دقفف 4 لو دعلا

 نأ ىدنع زاج ث اهضعب وأ ةقفنلا نع تنغتساو تضرم مث ةقفن هيلع

 ٠ 1 ةجاح ق ىه ام ام::ذنفن . 7 ىرن ...

 مل ، فرطلاو هكاوفلاو ةقفنلا توبث هرصبب نمم رظنلا بجوأ ناو

 5 ضرملاو ةحصلا ىف هنم اهل دبال امم هتجوزب مايقلا جوزلا ىلع ذا ث دعبي

 ٠ ملع أ هللا و

 ق ررض اهقحلو 6 لام اهل نكب مل اذا ةآرملاو : هنمو : ةلأسم وبع

 ؟ رداق جوزلاو 6 اهنيع ءاود

 . ملعأ هللاو ، كلذ هيلع نوكي نأ ىنبجعيغ

 ١ ذا هب مايقلاب ضيرمل ١ ءايلوأ ىلع مكحي لهو هنمو : ةلأسم وبع

 ؟ ءاينغأ وأ ءا رقغ ءايلوألا ناك 6 اريقغ وآ اينغ ناك اوعنتما

 همزلي ملعأ الغ ى ءايلوألا لئاسو هتجوز مايقب لجرلا ىلع مكحي : لانت

 ٠ رجآ ريغب وآ رجأب كلذ ىلع نوقفنيو س ةءورملا قيرط نم الا

قرف ال ض ءايلوألا نم نيثراولا ريغو نوثراولاو ةبصعلاو ماحرألا و



_ ٢٣٨ 

 ء ىضرملا ةدايع نم بجي ام مهيلعو عاضرلا رجأو ةقفنلا بوجو ى الا مهنيب

 ٠ ملعآ هللاو

 مل اذاو ث هللا همحر ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلأسم ه

 اهل ةضورفملا ةوسكلا اهل رضحي نا ىلا اهجوز رشاعت نأ ةجوزلا ضرت

 نآ ىضرت الا ةوسكلا لجأ لحي ىتح ء اهل ةقفن ال نكلو كلذ اهلغ ث هيلع

 . ملعأ هللاو ، كلذ ىلع ربجت الو ةقفنلا اهلخ ، ةوسكلا لبق هرشاعت

 ديرت مكاحلا ىلا اهجوز ىلع تعغر اذا : ىحبصلا : ةلأسم ده

 اهعم سيل نأ ىه تعداو س رهسث لجأ دارأو مدعلا ىعداو ةوسك هنم

 ء اهل هيلع مكحيآ ث هيلع ربصت نأ تبأو س لجألا ىلا اهسفن ةوسك

 هل لجآ الو س كلذ تبلط نا اهقلطي نأ اماو س تقولا كلذ اهوسكي نأ اما

 ؟ ال مآ كلذ ىف

 نأ اما اذه ىلعو س لجآ هل سيل لوقأغ افالتخا كلذ ف نا : لاق

 لوقتو ، اموي نيرشع لوقو ي رهش لجأ هل لوقو س وسكي اماو س قلطي

 امب ربتعي الو س مكاحلا رظن ىلع لونقو ، عوبسأ لوقو ث آموي رشع ةسمخ

 . هكلمت امب الو ى اهل

 ٠ ملعأ هللا و ، قوسلا نم اهيرتشي ام ردقب دجوي لوقو : خسانلا لاق

تعفرو لخدي ملو ةآرما جوزت ىذلا لجؤي مكو : هنمو : ةلأسم ده



_ ٣٣٩ 

 اهيطعي نأ اماو ث اهقلطي نأ اماو ع اهب لخدي نأ اما س قادصلا ىف هيلع

 ؟ اهقلطيواهل بجي ام

 لجأ نيتئام ناك ناو ، آرهش لجآ مهرد ةئام قادصلا ناك اذا : لاق

 دمعب سيلو ث رهش لجألا ىف دازي ةئام تداز املك ، ةئامتس ىلا نيرهش

 ةوسكلاو ةقفنلا ةآرملل جوزلا ىلع ضرفي نكل دحآ رهشألا ةتسلا

 ٠ ملعأ هللاو ، ليجأت هل سيلخ ع ادحاو ناك اهيلع سيلو

 ، لجآو لجاع قادص ىلع ةآرما جوزت نميفو : هنمو : ةلأسم ده

 & اهوسكيو اهيلع قفني وآ ث اهب زوجيو اهلجاع اهيفوي نأ اما ةأرملا هيلا تبلطف

 عيمج نع جوزلا عنتماف ى اهقلطي وآ ، اهلجاع اهيغوي نآ ىلا هتيب ف ىهو

 ؟ ال مآ طورشملا هذه دحأب هيلع مكحيآ % سيىلفم هنأ جتحاو ، كلذ

 هيلا تبلطو ث اهب جوزت نآ دعب اهسفن ىلع هزجت مل تناك نا : لاق

 ىعدا وآ & اهنتلطي وآ اهيلع قفنيب وآ اهسفن ىلع هزيجتو ث اهلجاع اهيغوي نأ

 % ارهش كلذ ىف لجآلاو س الجآ اهلجاع راضحا ف لجؤي هناغ ةرشعلا وه

 . مهرد ةئام ردق قادصلا ناك ناو

 6 رهشأ ةنس هلجأ نوكب مهرد ةئامنس ىلا نا رهشف : نبتئام ناك ناو

 . ةرثكلا نم قادصلا غلب ام اغلاب رهشأ ةتس نم رثكآ كلذ دعب لجؤي ال من

نآ اهيلع سيلو اهنقفن هيلعف الاو لجخلا دعب هراضحا ىلع ردن ناف



٤٠ 

 نأ اما : ىه تلاقو 0 لجألا ءاضقنا دعب اهنتفن ىلع ردقب مل ناغ س هرشاعت

 اما ما مك اح هدلع مكحيو 6٧ ىدنع كلذ نم هل ديالغ ء ىنقلطي وأ ىلع قفني

 ىلا قادصلا فصن اهل همزل اهقلط اذاغ . اهتلطب وأ اهيلع قغني نأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلع قادص اهل ضرغ دن ناك ناو 6 ٥هروسرم

 اهنكسي نيآ ، ىوزنب هنجوز نكس هيلع نمو : هنمو : ةلأسم د

 ؟ ىوزن نم

 . ىه ديرت ثيح لوقو ث ديرب ثيح لوق : لاق

 « لاعس وأ ادمس اهنكسي نأ دارأو س رقعلا نم الثم تناك ناو : هل تلق

 ؟ ال مآ كلذ هلآ

 ٠ ملعأ هللاو س فالتخا هيغ : لاق

 : ىديعسوبلا انهم هيقفلا : ةلأسم وه

 طرش لطيب ال اهرايتخاب اهجوز مه ةأرملا جورخ نآ ىدنع اميفف

 لاح اهجوز نع هلطبنت ملو هب ثكسم ن امهم هلاح ىلع قاب وه لي 6 اهنكسن

 كلذو 6 قادصلا طورش نم ىنكسلا طرش ناك اذااذهو 6٨ هعم اهجورخ

 ٠ دقعلا ق

تباث ريغ وهف ، قادصلا طرش نم نكي ملو ع دقعلا دعب هلبقت امأو



 ۔ ٤١

 فلتخمغ ث دقعلا ىف ركذب ملو 5 دنعلا لبق هيلع طرت امو ى هيف عجر اذا هيلع

 ٠ ملعآ هللاو 6 هنوبت ق

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم هج

 اهل ركذي ملو ي اهيبأ دنع اهنكس اهل طرشو ةأرما جوزتن لجر نعو

 ؟ اهوبأ نكسي ثيح اهنكس اهل تبثي له س افورعم آدلب

 اذه حاكنلا ةدقع دنع ناك اذا تباث طرش اذهف تفصو ام ىلعغ

 . اذه ىف زوجت ةلاهجلاو ث هيلع كلذ تبث ، اهب هوجوز كلذ ىلعو س طرشلا

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضخنا

 نع ةضغ ةيرال اذكو اذك رهش لكل اهل طرشو ث ةأرما جوزت نميغو

 تملع مث ، هللا ءاش ام كلذ ىلع هدنع تماقأو ، كلذب تيضرف ك اهتقفن

 تبثتأ ، ةقفنلا نع مهاردلاب ضرت ملو ث ةقفنلا هنم تدارأو ، ةشيعملا
 ؟ ال مآ ةقفنلا اهل

 تيث ال و ضخنن ١ هنضخغنو هنلطبأ طرنل ١ و 4 ةقغنل ١ اهل تيثن : ل انت

٠ ملعأ هللاو ڵ كلذ اهل



٤٢ 

 ؟ اهارد اهل طرو ةأرما جوزت لجر نع هتلأسو : ةلاسم وده

 . حاكنلا ةدقع ناك اذا كلذ اهل : لاقف

 ؟ حاكنلا ةدقع ىف طرشلا اذه زوجي له : هل تلقف

 ٠ معن : لاق .

 ؟ دلب نكس اهجوز ىلع تطرش اذا ةأرملا نع هتلأسو : ةلاسم د

 جيوزتلا دعب ناك ناو س تبثي ال جيوزتلا لبق طرشلا ناك نا ::لاق

 جيوزتلا ةدقع ىف ناك ناو س طورشلا تبثت ال لوقلا رثكأو ى فالتخا هيفف

 ٠. تباث ونهغ

 اهناغ س ةآرملا اهتطرش اذا تبثن ىتلا طورشلا نم ناك امنا : هريغ نمو

 6 ةدنعلا لبق ناك نا امآو 6 جيوزتلا ةدنع سفن ف طرشلا ناك اذا تبثت

 ٠ فالتخا .هيفف س ةدننعلا ىف كلذ ارهظي ملو

 ناك ةدقعلا دعب طرشلا ناك ناو ، نورخآ هلطبآو هتوبثب موق لاقو

 ٠ عويبلا ف تيثب ىذلا ف طرشلا كلذكو 6 انملع فالتخا الي الطاب

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وج

 ىأر ربغم ةللغانلا موصت نأ اهل زوجب ةآرملا نا : خيشلا لاقو

امب اهيلع ضرعتي نأ هل نآ الا س فورعملا نع اهعنمي نآ هل سيلو ث اهجوز



_ ٤٣ _ 

 5ڵ ناضمر رهش لدي ف الا ةضيرغ ةمئاص تناك ولو س اهيلع هل بجي

 . كلذ اهعنمي الو ث اهموص دسخي اميخ اهيلع ضرتعي نآ هل سيلو

 ، اهجوز ىأر الب لوق ىلع آاعوطت مايصلا ةآرملل عساوو : ةلأسم هه

 لاقو ، هيلع ءىش الو ، هل عساوف اهمويص هرك ناو ، اهسفن هعنمت الو

 نذاب الا اعوطت ةآرملا موصت ال ليقو س هيآرب الا موصت ال : نورخآ

 خسانلا لان ىتلا ةزوجرألا نمو ٠ هنذا ريغب ناضمر رهش ىضقتو ، اهجوز

 : هللاب ىنغلا

 الد_بلا موصت نآ ةاتفللو

 السلملا نيميلاو ناضمر نم

 ا عوطتلا اهعنمي هل نكل

 اعدت نأ هرمأل اهل الو

 ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن : لاق ىرذحلا ديعس ىبأ نعو

 ملسو هبلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ نأ ة رب ره ىبآ نع ؤ نهج ١ وزأ نذ اي الا نمصي نأ

 ء ناضمر رهش ريغ هنذاب الا دهاش اهلعبو ةآرملا موصت ال » : لاق

 ٠ « هنذاب الا دهاش وهو هتيب ىق هنذأت الو

جوزلا هركو س لجرب تجوزت دالوأ اهل ةأرما نعو : ةلأسم ده



 س ٤٤

 تبلطو ث اهيلا اوملسي نآ اهدالوأ بلطو ، اهدنع اهدالوأ نوكيو لخدي نأ

 ؟ هركف ، كلذ ىه

 ، اهيلع اوملسي نآ اهدالوأ منمي نأ جوزلل سيل : هللا دبع وبآ لاق

 مهمأ فقت نكلو ى هنذا ريغب هلزنم نولخدي الو ، مهيلا لخدت نآ اهل سيلو

 ٠ كلذ تدارأ ىتم مهملكتو ث اهنوملكيو اهيلع نوملسي بابلا ىلع
 : لاقغخ 6 هريغ نم دالوآ اهل ةآرما جوزت لجر نعو : ةلأسم .

 ٠ ىدنع كدالوأ ) نكست ت ال

 ؟ اهيلع كلذ هل له : تلق

 نأل % هل نكب مل اهنع مهسفنأب ١ ونغنسي نم دحب ١ ونوكب مل اذاخ

 رايخلا دحب اوراص اذاق ، اهريغ اوراتخي مل ام اهدالوأب ىلوآ ةآرملا

 نكمآ نا الا اهريغ مهل نكب مل ناو ، هدنع اولعج اوراتخا امهمف ، اوريخ

 ليت دتخ كلذ حلصو ، اهنكسم ريغ ىف مهب موقتف ك اهبرتب نكسلا نوكي نأ
 ررض الغ ررضلا مهيلع فيخ ناف ، ةرضم اهدالوأ ىلع نكت مل اذا كلذ

 ٠ مالسالا ق رارض الو

 عسي ال : ةيو اعم وبآ لانت : هيغ اي اتك آرقب دبعس وبآ ن اك : ةلأسم وج

 جرختو آروهستم سبلت نآ اهل ىغبني الو ، اهتيب نم جرختو بيطت نآ ةآرملا

؟ كلذ نع وه لئسو ء اهتيب نم



_ ٤٥ 

 ق نكت و ؤ بطلا كلذ
 - : . ٠٠ .٠

 | م ( د لجال اهجورخ ن اك اذا كلذك هنا ىعم : لاق

 بهذي تقو ىلا اهكرت اهنكمي ه ٩
 ١ ٠ ٠ ٠

 ٠ ء

 كلذ اهنع بهدي تثئو ىل ١ هكرنن اهل تسحأ فا اهنع
 ٠.٠ د

 عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا ٠ رمشلا . فان

 و اهتيب ق ة رم ا تناك ١ ذا و : ٥هرغ نم ةلأسم اهل لاق ةيم ىق ة وج

 | . ١ ٠ ٠ ٠...
 . ىضرا : - وز اماو هتنك اسمي صر ا : تلاقف نالغ ككوامم ةنكاسمن آ ال اهح او

 ؟ هريغ اتيب ىل لعجا

 | ١ هنكاسمب ىضرآ ال ل انقو 6 :7 ق اهت ش اعم اهل اذه ىف ككولمم ةن ورنم تناك اذاو ، كلذ اهل نآ ىدنعف ي اط . ٠ .. ٠ مزلآو ء اهتنىد ىف اهانكس اهل

 | | ١ 1 ٠
 هلخ زعي ملو س تيبلا دي : ر ة .ع ..

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ كل ذ هل نأ ى دنعف ا ك هلمم ١

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم ده

 و ب نأ دحأل زوجي له س ةجوزتملا ةآرملا نع لئس وأ رجآب اهلمعتسن آ

 ؟ اهجوز ىأر ريغب رجآ ريغب

 مكحل ا ىف كلذ زوجي نأ ىنبجعي هن ١ ىعم : لاتق و ؤ و كلذ الف هزنتلا امآ

٠ كلذ ىنبجعي



 س ٤٦

 ؟ اهلمعتسي اهنيب نم اهاعد ناغ : هل ليق

 . هزنتلا قيرط نم كلذ ىنبجعي ال : لاق

 . عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 : هنجوز تلاقغخ 6 دالوآ هل لجر فو : ناديبع نبا : ةلأسم وع

 كدنعو ء فيعض انأ : لاقف ، هنكسأ ىذلا تيبلا ف ىلع اولخدي نأ ىضرأ ال

 لوخدب اهيلع مكحيآ س كنع مهلزعأل تيب ىدنع امو ص ىدالوأب ربخ

 ؟ ال مآ هدالوأ

 ٠ ملعأ هللاو . هدالوأ لوخدب اهيلع مكحي ال : :لاق

 نومن نآ ردقن ال ءايمع ةدلاو ةأرملل ناك ١ ذاو : هنمو . ةلأسم .

 ؟ اماعط اهمأل لمعت نأ هنجوز عنمي نأ دا رأو 6 اهسفن

 اهل سيلو س اهجوز تيب ى ًاماعط اهمأل لمعت نآ اهل زوجي هناف

 ٠ ملع آ هللا و ؤ ٥ اضرب الا اهجو ز تيبب ريغ ق اماعط اهل لمعت نأ

 هنجوزل عفد لجر ف هللا همحر رمع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم د

 6 ح اسنلا دنع بونثل ١ و ح و زل ا تام مث 6 اهنتوسكل هل زغل نطتل ١ نم ائيش

 ؟ ١ ٥ رك نم ىلع و &( همكح نمل

، ةجوز وأ جوز نم هرجأتسا نم ىلع هاركو ح ةجوزلل همكح : لاق



_ ٤٧ 

 اهل عغدي مل نا امآو ، اهلزغ لثم لزغ اهلو س جوزلا ةثرول بوثلا نا : لونو

 نوكت نآ الا ةرجأ اهل سيل لوتنو ، اهلزغ ةرجآ اهلو هتثرول بوثلاف نطقلا

 ٠ ملعأ هللاو ، رجألاب لزغ نمم

 هلغ هتجوز ىلع لجرلا قفنأ اذا رثألا ىفو : ىحبصلا : ةلاسم ده

 هانعم لعلو ، كلذب : لانت نم لاق دقف ، هل نطقلا ناك اذا اذه ، تلزغ ام

 ىلوأ ىهو كلذ هل سيل : لانت نم لاقو ، مهنيب جرخي امو ، فراعتلا ىلع

 ٠ ملعأ هللاو ، تلمع امب

 نم بلط اذا جوزلاو : دادم نب هللا دبع نب دمحم : ةلأسم ده

 ىهو ث كلذب حمست هلعل اهنا هبلن ىفو ، اهيلع بجي ال المع وآ ائيسن هتجوز

 ؟ كلذ هيلع قيضي وآ س اررض هنم فخت مل لعفت مل اذا ملعت

 ٠ ملعأ هللاو ، اذه لثم قيضي ال : لاق

 ىلعو ث هدنع ماقملا نيب هتجوز ريخ نميغو : ىحبصلا : ةلأسم ده

 امم اهلعف ىه ردقت ىتلا هجئاوح نم ديري اميغ اهلمعتسيو اهيلع رمأي نأ

 ماقملا تراتخاف ث اهقادص اهيطعيو اهقلطي نأ نيبو ، هل اهلعف اهيلع بجي ال

 اهنأ الا ع كلذل ةهراك تناك اذا هللا نيبو هنيب اميغ كلذ هعسيآ كلذ ىلع هعم

 ؟ قالطلا ىلع هتراتخا

ش قالطلا بوجوب قلع ذا ةآرملا هذه لمع ةباطتسا ىنبجعي ال : لاق



 هبسحآ اذه وحنو س ىسألا نم :اذهو اهلمع لثم رجأ همزلي نأ فاخأو

 . هه رك و ٥ امأغ ١ ذه لثم نع لئس دق و ؤ هللا همحر ديعس ىبأ نع

 اذهب ةيضار تمدام : اهل لاقغ كلذ نم ائيس رتخت مل اذاو : تلق

 كيطعآو كقلطال ىنيربخأف قالطلا تدرأ ىتمو ؤس كب ابحرمغ ىعم ةميتمو

 بجاو ريغ وه امب اهيلع رمأيو اهلمعتسي وهو هدنع تماقأف ، كنتادص

 ؟ كلذ هعسيأ قالطلا رتخت مل اهنأ الا ، اهبلق ىف كلذل ةهراك هعبتتو & اهيلع

 ىف ةأرملا لمع نم جرخ اذا اصوصخو لمعلا اذه ىنبجعي ال : لاق

 ماكحأب قلعتي لمعلا اذه اهنم تبث دق اضيأو س ءاسنلا لا وحأ بلاغ

 اهيلع بجاو ريغ لصألا ىفو ى لمعت مل اذا قالطلا توبث نم اهيلع ديدهتلا

 ٠ ملعآ هللاو 6 ىلوأ اذه كرتنو

 3 هيلع بجي ام هتجوزل لجرلا ملس اذاو : ناديبع نبا : ةلاسم ده

 هيأرب لمعت نآ اهل له ث اهتيب ىف هريغو لزغ نم اهسفنل ائيسن لمعت نأ هركو
 ؟ ال مأ

 3 اهعم ارضاح جوزلا نكي مل اذا هتيب ف لزغت نآ اهل زئاج : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 اهجوز تيب نم ةأرما زربي نأ دحأل زوجي لهو : ةلاسم ده

؟ هيأر الب رجألاب اهلمعتسيل



_ ٤٩ 

 5 لاح ىلع اهزربأ نا انامض هيلع نأ ىل نيبب ال : ديعس ويآ لاق

 زئاجو 2 منالا هيلع فاخأو ء اهل افصنم اهجوز ناك نا كلذ ىنبجعب ال و

 كلذ ىنبجعي ال و ؤ ثيضر ن ١ رجأ ريغب وآ ء رجأب ميك صل ا ق اهلامعتسا

 ٠ هزنتلا ىف

 . اهربجي مل نا هنكلو ، هعم اهرومأ نم بلغألا هبلع مقي ام ىلع زئاجلا ف
 ف ن امضلا هيلع ف اذخآ و هيننن اهن ملع ول و ؤ رجأ هيلع قلعنب ال آ وج راغ

 ٠ اليلق لمعلا ناك ولو ك ربجلا

 ريغ الو هلعن هلوانت نأ اهيلع رمأي نآ هل لحي ال : ةيواعم وبأ : لاتقو

 ؤ لعفن مل اذا هنم فاخت ال نوكتو ع اهيلع سيل كلذ نأ فرعينآ الا س كلذ

 . معأ هللاو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم هه

 ريغ ؤ كلذل هراك جوزلاو جوز اهل ةآرما ملكي نأ لجرلل زوجي لهو

) ٨ ح نئ ١ زخل ١ 1 م (



 اضيآ اهجوز نأ فو اهرومأ ىف سانلاب نيعتسي وهو اهب ىلوتي هنآ

 ؟ ةعزانملل هيلع ةلاكولاو ء هنم فاصنالا بلط

 امرحم اهنم ري مل اذا ةأرملا هذهل مالكلاب سأب الف تفصو ام ىلعف

 اهجوزل وه لزنم ق اهيلع لخدي ال هنآ الا هركي مل وأ س كلذ جوزلا هرك

 ىلا ةأرملا تجاتحاو ث اهنع ايلوتم جوزلا نوكي نأ الا ، جوزلا كلذ هرك اذا

 . هل زاج اهنذاب هلزنم ف اهيلع لخدف اهنم اهل دبال ىتلا ىناعملا نم ءىش

 اهيناعمل لاجرلا نم هيلا جاتحت نم ملكت نآ اهل زوجي ةآرملا كلذكو

 ٠ اهحالصب مقب ملو 6 اهل دبال ىتلا

 % هل منغ نم هزج وأ ًافوص ىرنىنا لجر نع هتلأسو : ةلأسم وج

 ٠ هجاسن رجأ تطعأو 6 ابوث لمعب هتملسأو هتلزغف هنآرما هنذخأف

 ءاسن ناغ ص ةجاستنلاو لزغلا رجأ اهل هيلعو لجرلل بوثلا : لاقف

 فوص وآ هغوص نمث هلف ىبأ ناو س هل بوتلا نوكيو ث اهيلع دري نأ

 ىلع لجرلا قفنأ اذا لوقي ءاهقفلا ضعب ناك دتو ، اهل بوثلاو ، هلثم
 ٠ تلزغ ام هلغ هنآرما

 لاح ق آ رم ا تناك ا ذا هنأ ىعمو : دبعس ىبأ نع : ةلأسم وج

امم هد اه رمأب امم هرمأ نع عانتمالا نبح ق هفاخن وأ اهجوز نم ةيقنلا



٥١ 

 ؟ اهنم كلذ هل ناب دقو ، رمألا هجو ىلع كلذ ىف اهلمعتساف ، هل اهمزلي ال

 ءاوس كلذ ى اهل ىنغلا ليبس ىلع تملع اميف نامضلا هيلع فاخأف

 وهو ث ربجلا هجو ىلع جرخ اذا آريثك وأ اليلق كلذ ىف لمعلا ناك كلذ

 ٠ نامضلا هيلع قلعتم ىدنع

 : رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم وبع

 لمعت نأ اضيأ اهيلع سيلو المع اهجوزل لمعت نأ ةأرملا ىلع سيلو

 ٠ هبآ رب ال ١ ه٥هربغ وآ ل زغ نم اامع اه ريغل ال و ؤ اهسقنل

 الآ جوز اهل ىتلا ةآرملا ىف ىنبجعي : ديعس وبآ لانت : ةلأسم ده

 نكت ملو ، اهفصنآ اذا اهجوز ىأرب الا اهتيب نم اهجرخي دحأ اهلمعتسي

 ؟ اهل همايق نم اهجوز تيب نم جورخلا هل زوجي ال نم دجت

 امأو 6 هنذاب الا اهجوز هرب نم اهزربأ نا منالا هيلع فاخأ كانهف

 لقعلا ٠

 الف مكنعطآ ناف نهوبرضاو عجاضملا ىف نهورجهاو نهوظعف نهزوسن

؟ برضلا اذه ام ( البببس نهيلع اوغبت



. ٥٢ 

 لاق نه مهنمو 6 ناسللاب برضلا لانق مهنم ڵ كلذ ق فلتخا : لانت

 ٠ ملقلاو كاوسملاب اهبرضي حربم ريغ برضلا

 ؟ تنامف اهبرضف اهسفن هتجوز هتعنم ىذلا ىف لاتقو :. ةلأسم ده

 نيديلا ىلع اهبرض ناغ س دوقلا هيلعف لتقم ىلع اهبرض نا : لاق

 اهنيح نم تتام ناغ س دوق هيلع سيلغ ث حربم ريغ ابرض رهظلاو نيلجرلاو

 ٠ اهنيد هيلعف

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ىرهزلا : ةلأسم ه

 ىلص ىبنلا كلذ غلبف ڵ نهويرضي اولبقأغ « مكءاسن اوبدأ » : هباحصال

 لآ قرط دقل ؤ مكئاسنل برضلاو مكلام » : هباحصأل لاقغ ملسو هيلع هللا

 مكريخ مكريخ نا س برضلا نيكشي نهلك ةأرما نيعست نم رثكأ ةليللا دمحم

 هللا ىلص « ىلهأل مكريخ انآو هلهأل مكريخ » : ربخ قو « هئاسنل

 ٠ ملسو هيلع

 اهل بجي ام هتأرما ىلع لجرلل بجي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 . « مثأم ريغ ىف هل نيبزتي نآ هيلع

 بحأ امك ةآرملل نيزتأ نآ بحأل ىنا : هنع هللا ىضر سابع نبا نعو
 : لوقب ىلاعت هللا نأل 6 اهيلع ىقح عبمج فطتسأ نأ بحأ امو 6 ىل نبزتتن نأ

٠ ) ةجرد نميلع لاجرللو (



_ ٥٣ . 

 انمدق املف ڵ انعاسن كلمن ةكمب انك : لاق هنآ هللا همحر رمع نعو

 ٠ نهجاوزأ نكلمي ءاسنلا انيآر ةنيدملا

 اهجوز لزنم نم جرخت نأ اهل زوجي ىتم ةآرملا نعو : ةلاسم ده

 ؟ هيآر ريغب

 وه ام اهعنم اذا اهجوز لزنم نم جرخت نأ ةأرملل زوجي هنا : لاق

 امناو ، كلذ وحن وأ عامجلاو ةقفنلاو ةوسكلا نمو مزاللا نم هيلع اهل

 ٠ هتنمأ اذا هيلع ةجحلا دعب كلذ اهل زوجي

 نيتأي نآ الا نهوجرخت الو ) : لجو زع هلونت نعو : ةلأسم دهب

 ؟ ةشحافلا هذه أم ) : يوم ةش افب

 هل ناك هنذآ ناغ ى هناسلب وه اهيذؤيو اهناسلب هبذؤن نآ اهنم : لاقغ

 اهل نيح ..٠ تجرخ ناغ ي جرخت نآ اهل ناك اهاذآ ناو ، اهجرخي نأ

 ةقفنلا اهلو تجرخ جرخت نآ تءاسشف اهيذؤي ىذلا وه ناك ناو ، ةقفنلا

 ٠ هيلع

 اهجو ز نكي مل ١ ذ ١ ة رمل ١ ن ١ : هلل ١ همح ر دبعس وبأ ل انف : ةلأسم وبع

 ذو ڵ\ هلزنم نم زربن ال فيكف ، هترنتاعم كرت اهل ناغ س اهنتحب اهل امئاق

٠ همالك نم اذه



_ ٥٤ 

 تناك ول و ؤ كل ذ اهل زوجب وأ 6 هيلع ةجحل ١ دعم كلذخ : هل تلق

 ناك هيلع جنحت مل وآ هيلع جتحا هل امزال ائيش كرت اذا ىعم : لاق

 الا همزلي ال امم كلذ ناك ناو « هيلع جنحت مل وأ هيلع تجتحا ص زربت نأ اهل

 . اهيلا كلذغ هيلع جتحت نأ ىه ديرت نأ الا هلثم ىه تناك هيلع جتحت نأ

 اهدري نأ هيلعف & ةرئاز هرمأب هنجوز تجرخ ىذلا امأو : ةلأسم ه

 تناك نا امأو ك ةقفنلاو ةوسكلا هيلعف اهدري مل ناخ ث درلا تبلط اذا

 ح ءايلوألا نم اهلمحي نم دجتالآ الا اهدري نآ هيلع سيلف ، هيآر الب تجرخ

 اذا ايعحضوم ىف اهيلع قفني وأ اهلمحي نأ هيلعف ، اهتبحص هل زوجي نم الو

 . قحلا ىلا تعجرو تبات

 نآ انباحصآ لوقت ضعب ىف جرخي : ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 هيلع ردقت ال اهنيد ف مزال نم الا جورخلا نم هتجوز عنمي نآ هل ملسملا

 تسيل ةينارصنلا نم ةعيبلاو ءايسنألا عيمج نم اهل رضحي الو ، اهتيب ف

 . اهيف الا اهيلع ردقت ال ىتلا اهنيد ىف ةعاطلا نم

 تيث اذا مالسالا مكح الا ىدنع هيلع بجو ام كلذك كلذ ناك ولو

 اهمصخ اهلمح ١ ذا هللا باتكب اهيلع موكحم اهنأل ءأهل جيوزتلا مكح اهيلع

٠ كلذ ىلع



 : هللا همحر د ادم نب دمحم ني ناميلس خيشلا نع : ةلأسم وج

 اهل هرك اذا اهجوز نذا ريغب اهتيب نم زوربلا ةآرملل زوجي لهو

 ؟ ةوسكلاو ةقفنلا نه هيلع اهل بجي اميغ اهل فصنم ريغ ناكو ف كلذ

 ناك اذا نذا ريغب اهجوز تيب نم جورخلاب ىدنع اهيلع سأي ال : لاق

 ةرش اعم ١ اهيلع بجنت الو 6 ةقفنل ١ و ة وسکكل ١ نم هيلع اهل فصنم ربع

 ٠ ملعآ هللاو ي هيلع اهل بجي امبف هسفن نم اهل هفاصناب الا

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم وبع

 : هللا همحر ديعس ىبأ نم باوج

 هتجوز لآسغ ، هقفرو هقزر بلطي ةبرغ دلب ىلا بيغي نآ دارأ نمعو

 ؟ اهنع بئاغ وهو ةقفنو ةوسك اهل همزلب له س تبآف هعم ج ورخلا

 لجرلا لآس اذا هنأ \ نسحلا ىبأ خيشلا لوق نم انفرع ىذلاغ

 ىلا قيرطلا ىف اهسفن ىلع نمأت دلب اهب ديري ناكو س هعم جورخلا هتجوز

 راج نا اذه ث اهجوز روج نم اهعنمي نم دلبلا كلذ ف ناكو ث دلبلا كلذ
 ٠ ررض كلذ ى اهيلع نكي مل اذا س دارأ ثيح ىلا هعم جرخت نأ اهيلعف اهياع

نمأت ال ةآرملا هذه تناك ناغ ، ةوسك الو اهل ةقفن الغ لعفت مل ناخ



_ ٥٦ 

 راج نا هروج نم اهعنمي نم دلبلا ف نكي مل وآ س قيرطلا نم اهسفن ىلع

 اهل عدي نأ هيلعو س دلبلا كلذ ىلا هعم جرخت نأ اهيلع سيلف ث اهيلع

 ٠ بيغي نأ دارأ نا اهتقفنو اهنوسك

 نمأت الو ى روجلا دليلا كلذ نم فاخت تناك نا كلذكو : نحن لوقنو

 لصألا ف نأل ، هعم جرخت نآ اهيلع سيلف س هريغو روج نم اهسفن ىلع

 نآ اهيلع سيلو ى اهسفن ىلع نمأت ثيح اهنكسي نآ هتجوزل لجرلا مزلي ام

 . باوصلاب ملعا هللاو ے فوخلا ىلا نامألا نم جرخت

 غ كلذ اهيلع لمحي مل رحبلا بوكر ةأرملا تهرك اذاو : ةلاه دهب

 . اهنوسكو اهتقفن جوزلا ىلعو

 هللا همحر هللا دبع ىبأ ىلع ضورعم هنآ دجوي امم : ةلأسم ه

 ةيبرت اهلو عرتتو هلام نم لكأت نآ اهل دلولا ف لجرلل ام ةأرملل : لاتو

 ؟ هعزن بالل سيلغ تجوزت ناو س مغليب ىتح كلذ تبحأ نا اهدلو

 ٠ لاوخآ وأ مامعأ هيف نوكي نأ .دعب دلب لك ىلا هب جرخت نآ اهل : لاق

 عضوم ى اهدلب نوكي نأ الا هب جرخت نآ اهل سيل : هللا دبع وبأ لانو

 . اهدلب ىلا جرخت نأ اهلغ اهقلطيو كلذ اهدلب ريغ ىف نوكيو ، رخآ

 تدا رآو 6 اهقراغ مث 6 دلوب هنم تنأو ةيداب جوزتن نمو : ةلأسم وع

. ودبلا ىلا هلمحن نآ دلا ولا مزلي مل اهلهآ مهو 6 ودبلا ىلا هدلو لمحت نأ



_ ٥٧ 

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهجوز عبتت نأ ربجت ال ةأرملا نأ : ىلمازلا خيشلا نع : ةلاسم هه

 دلبلا .ناك اذا كلذكو ث نيملسملا ماكح نم اهفصني نم هيغ سيل دلب ىلا

 ةراضم الأ هتين تناك ناو ، هيغ هعم نكست هعبتت نأ اهيلع سيلو امارح

 ء نيملسملا ماكح نم مكاح هيف دلب ىق ناك ولو ، هعبتت نآ اهيلع مكحي مل اهل

 . ملعأ هللاو ، انظفح اذكه س مارح ريغ وهو

 وأ ماكحألا اهجوز نم تبلط اذا ةأرملاو : ناديبع نبا : ةلأسم وه

 تبلطو ، مامالا وأ ىلاولا ىلا لامعلا امهعفرو ث ماكحألا اهنم اهجوز بلط

 ؟ ال مأ كلذ جوزلا ىلعأ ةنوئملاو دازلاو ءاركلا اهلمحي نأ اهجوز نم

 ء اهتقفنو اهلمح هيلعف ، هدلب ريغ دلب ىف ماكحألا اهنم دارأ اذا امأ : لاق

 اهيلع قفنيو اهلمحي مل ناو س بعتلاو ةقسنملا ىلع ريسملا فلكت ال اهنأل

 ريغ ف ريسملا ىلع فلكت ال ةأرملاو ، ةقفنلاو نالمحلا ىلع فلكت الخ

 الغ ماكحالل ةآرملا نم بلطملا ناك ناو ث اهلمحيو اهيلع قفني نآ الا اهدلب

 ٠ ملعأ هللاو ، ةقفن الو نالمح اهل جوزلا مزلي

 دلب ىلا هنجوز لقنب نأ لجرلا دارأ ١ ذاو : هريغ نمو : ةلأسم وج

 5 اهدحو قيرطلا ف اهسفن ىلع نمأت ال اهنأ تجتحا و س هيف اهفصني نم دجت

اهيلع مكحي 6 هنبحص ن ١ اهسفن ىلع وه هنمأت ال و كلذ ىلع ردخ ال و



_ ٥٨ 

 لوقلا مآ ، امهلاح مكاحلا فرعي مل اذا كلذ ف ةيعدم نوكتو ع هعابتاب

 ؟ اهلوت

 ء اهلامو اهسفن ىلع هنمات نم دنع الا هعابتاب اهبلع مكحي ال : لاق
 ملعب مل ١ ذأ ١ ذهو 6 لدعلاو قحلاب فاصنالا هيغ د : .. دلب ف اهب . . نو

 ٠ اهل ر اضم هنآ

 رارضالاب اهيلع مكحي الغ اهل آرارض اهلقني امنا هنأ نيبت اذا امأو

 ٠ ملعآ هللاو ئ 7

 هدلب نم اهلقني نأ اهجوز دارأ اذا ةآرملاو : ىحبصلا : ةلاسم ده

 امهضعب نم اهفصني نم اهيفو س هدلب نم ةشيعملا ىف هل قفرأ رخآ دلب ىلا

 نيدلبلا نيب قيرطلا ف اهسفن ىلع هنمأت ال اهنأ تجتحاو ماكحلا نم ضعب
 ؟ كلذب ةجح اهلأ

 ناغ 6 اهتقيرط ق لدع ةحصب اهفصني نم حصي نأ الا اهتجح اهل : لاق

 نم اهب عنتمت ةجح اهل نكت مل اذا فصولا اذه ىلع تربج كلذك ناك

 ٠ ملع أ هلل ١ و ؤ ريجل ١

 ردخي ال عيلخ جوز اهل ةأرماو : سيمخ نب رصان خيشلا : ةلأسم وع

اهنم بلطيو سلجي نآ الا سلجي نأ ردقي الو ، لوحي نأ الا لوحتي نأ



_ ٥٨٩ 

 زوجيأ ك اهيلع وه ىتلا لاوحألاو ةروذقلا نم هلبقت ال : تلاقف ، عامجلا

 ؟ ههركب ام هنجوز نم ىأر اذا لجرلا كلذكو ؟ هعنم اهل

 ، كلذ امهلغ س امهيسفن ىلع فاخي ررض كلذ نم امهقحلي ناك اذا : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ى مالسالا ىف رارض الو ررض الو

 : هللا همحر رمع نب قياش خيشلا نع : ةلأسم دب

 بلط ١ ذا ءاحصألا ظلاخب الو 6 هلام وآ هنيب ق دعقي نأ موذجملل لهو

 ؟ دلبلا نع هلزع هناريج

 اومشيال 6 مهنع اديعب ناك نا مهقغارمو مهءام بنتجا ذا كلذ هل : لانت

 ءڵ كلذ مهمزلي الغ .۔{© هنحا ر مهلانن ثيح مهنم اييرقت ناك ناو ء هنحئار

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ ال مآ ىردجلا ةلع هب نم لزعب لهو : نا ديبع نبا : ةلأسم وبع

 رصان خيشلا لاقو ث هلزعب رمأ ايخايشآ نم ادحأ نأ ملعأ ال : لاق

 ء ءاحصألا نع لازتعالاب رمؤي نأ قيضي ال : هللا همحر سيمخ نبا

 ٠ ملعأ هللاو

 : سيمخ نب ملاس خيسلا ظفح نم : ةلأسم دهج

ةلع هب نم نولزعي مهتنسو نيرودجم ريغ دلبلا لهآ رثكأ ناك اذاو



_ ٦٠ 

 ء نيرودجملا عم ريسي هنآ دحآ نم دلبلا هابج اكشو دلبلا نع اديعب ىردجلا

 ؟ ءاحصألا طلاخب دلبلا ىلا عجريو

 ررضلا دلون هنم فاخي ناك اذا ءاحصألا .ةطلاخم نع هعنم زئاج هنا

 . ملعآ هللاو ى ىردجلا ةحئار نم

 : ناهبن ىبأ ملاعلا خيشلا نع : ةلاسم ه

 نم ريثك اهيغ دلب طسو هنكسمو ىردج هدالوأ دحأب لزن نميفو

 لزعي نآ هيلع مايقلا دلبلا لهألا ، نيرودجم ريغ رابكلاو راغصلا سانلا

 كلذ ىلع هوه ركب نآ مهل له 0 عنتما ناو ص دلبلا نع ةيحان رودجملا هدلو

 ؟ كلذ انفرع نا ةودعلاب فرعت ةلع اهنأل

 رضي ال ثيح هلزع ىلع ةردقلا عم هلزعي نأ هيلع ىرأ ىنأل معن : لاق

 مهلف عنتما ناغ ، ررض ريغ نم هلثم ىلع اهيف نمؤي ىتلا عضاوملا نم هريغب

 ٠ كلذ ف رظنيف ٠ ملعأ هللاو هل هموزل عضوم ف كلذ

 6 ربقغ وهو ءاود ىلا جاتحاو ضرم نمو : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ؟ ال مأ هتقفن هيلع بجت نم ىلع هؤاودو همايق بجي

 ءاودلاو ندبلا حالص ةقفنلاو ، ائيش اذه ىف ظفحأ ال ىنا : لانت

هيلع تدث نب ذه دحأ هيلع تدث نم ن ١ بسحأ س ن ديلل حالص حيحصل ١



_ ٦١ 

 5 كلذب ليق دقو ؤ اهجوز ىلع ةجوزلا مكحلا اذه ىق هبسأو ح عيمجلا

 ٠ ملعأ هللاو

 لكأب نمؤملا نأ رثألا ف ءاج دقو : ىلمازلا خيسنلا نع : ةلأسم وهب

 ؟ هتوهشب هلهآ لكأي قفانملاو « هلهأ ةوهسنتب

 هيلع ناك ناو ٧ دىرب ام ىلع مهربجي ناك ١ ذا كلذ ريسغن نأ ىدنعو

 ٠ ملعأ هللاو « ديدشتلا اذه ىلا ىدنع غليب نكي مل امهنيب اميف سفنألا ةبيط

 هلهأ عماج ١ ذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : ليقو : ةلاسم وبع

 ٠ ةفحمملا ق هلهآو وه رمغن

 هتروع راتسا نمو ث هنروع رتسب ناسنالا رمؤي هنأ ىعم : هريغ لاق

 تءاج هنأ بسحأو ي رثألا ىف ءاج دقو س هتجوزل هتعماجم هرتسب رمؤي امم

 تيب ىف هتجوز لجرلا مماجي الآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا هب

 ىلع ةياورلا جرخت امنا هنآ هجو ث نيهجو ىلع كلذ جرخيو س حور وذ هيف

 لقعي نمم حور ىذ مم اهتروع نع فشكيو هتجوز عماجي الآ مزاللا ىنعم

 ٠ هيلع آروجحم ىتآ دق نوكيف س تاروعلا

 ىدبي نأ هيلع روجحم حور ىذ ف صاخ انهاه حورلا وذ نوكيو

هيلع هللا ىلص هنع م اج دقغ ؤ{© بدألا ىنعم ىلع كلذ جرخي وأ هيل ١ هتروع
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 نسح نم كلذو ء حور ىذ ىلا هتروع ناسنالا ىدبي نأ ىهنلا ملسو

 ٠ رثنسسلا ق ةغلابملاو بدألا

 ايراع ابصتنم ناسنالا موقي نآ ىمنلا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاج دقو
 ىلع بجي اميف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ليقو ي هدحو ناك ولو رذع ريغ نم

 كلذ ىف ىنعملا ، هللا نم اويحتساف ، نييحتسملا بحي ىيح هللا نأ رتسلا

 . هدحو ناك ولو ىنعمل الا هتروع ىدبي نآ دبعلل هركي هنأل

 ىبنلا عامج نع تلئس اهنأ مالسلا اهيلع ةشئاع نع ىوري اميغ ليقو

 هللا لوسر فشكام :: تلاق اهنا اهنع ليقف ، اهل ملسو هيلع هللا ىلص

 ةياورلا ىنعم ىلع كلذ انعم جرخي ٠ طق ةبكر نع ىل ملسو هيلع هللا ىلص

 رصبأ ال هلعلو س ةروع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ترصبأ ال اهنأ

 ٠ قلخلا نسحو ءايحتسالا ىنعم ىلع جرخي ١ ذهو ئ ةروع اهل

 جورفلا ىف رظنلا نع ىهنلا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىوري كلذكو

 ىلع ىدنع جرخي هلك اذهو ء ةعماجملا دنع مالكلا نعو ث ةعماجملا دنع

 دحأ لجخي ام ىلا رظنلاو مالكلا نم تاروعلا فشك دنع ءايحتسالاو بدألا

 ىلا هلك اذهب غليي الو ، هوركملا هيلع لخدي امهو ، هبحاص نم نيجوزلا
 ٠ ىمنلاب فافختسالا ىلع كلذ لعفي مل ام مثأي ىنعم

نم تاروعلا لقعي نم ىلا هلعفب هتجوز ةروع وأ هتروع ىدبي وأ



 س . ٦٣

 هل زوجي ال ام ىنعمب كلذل نيلقاعلا نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا

 ٠ كلذ نم

 دارأ اذا ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع انعمس كلذكو : هريغ لاتو

 : ضرألا نم وندي ىتح هبوث فشكي الو ، ضرألا ف برذ ناسنالا ةجاح
 ، كلذ ىف رظنيغ ى مالكلا تغرح وآ تصقن وأ تدز دن ىلعلو ٠ ىنعملا اذهو

 ٠ ملعأ هللاو

 : عاقرلا باتك نم : ةلأسمو

 ؟ ال مآ عامجلا ىف اهجوز ولعت نأ ةآرملل زوجي له : تلت

 ٠ ملعأ هللاو ، ائيسن كلذ ىف مهيلع نآ ملعأ ال : لاق

 ؟ ةمثئاجو ةمئاقو ةلبقم اهعامج هل زوجيف : تلق

 ء هللا رمأ ثيح جرفلا ف اهعامج ناك اذا زئاج تفصو املك : لاق

 . باودلاك نكي ملو

 ،اافذقي مل وأ اخذق اهجرفب ثبعيو هجرفب ثبعت نأ اهل زوجيف : تلق
 ؟ زوجي ال مآ

 ٠ ىلا بحأ هزنتلاو جوزلل ةحابم اهنأل مثا امهيلع نأ ملعأ ال : لاق

٠ هتأرما جرف ف هعبصأ لخدي نآ لجرلل هركي لينو :. ةلاسم ده
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 ادراب ائيس لجرلا لكأب الآ ءامطخلا ىآر نمو هربغ نمو : ةلأسم %

 ةهينه دحب الا غارفلا دعب درابلا ءاملاب لاستغالا الو ، عامجلا دعب

 راحلا ءاملاب لسغلا ناف أ ءاننىش وآ فص ق ناك ء راحلا ءاملاب لستغيو

..... 

 لوأو راهنلا رخآ هنع فكلاو ، ليللا رخآو راهنلا لوآ هتاقوأ ريخو

 للللا ٠
 .م

 بنجو ناطيشلا انبنج مهللا هللا مساب : لقغ كلهأ تعماج اذاو

 ٠ انم ناطشلا

 ريغ نم ةئالث نم هسفن ىلخي الآ لقاعلل ىغبني : ءامكحلا ضعب لاقو

 ، لالحا هكرتف ندبلا ماوق وهف لكألا امأغ ، عامجلاو ىنملاو لكألا : طارفا

 % هدجي الف هبلطي نأ كستوبف هدهعت كرت نمغ ىنملا امآو س لالتعا هنم راثكالاو

 تمذآ لاتتي \ تمذأ تكرت ناو س تمج تحزن نا رئبلاك وهغ عامجلا امأو

 تكرت ناو ، تمج تحزن نا : هلوق ىنعم فو ، اهؤام عطقنا اذا رئبلا

 ٠ رق كرت ناو ع رد بلح نا عرضلاك ركذلا : هلوق ، تمذأ

 بسنكب نأ دي الف هسفن لجرل ١ اهيطعي ةوهش لك : ءامكحلا ضعب ل امو

 ناك اذه لجألو ، هيفصيو ، بلقلا قري هناخ عامجلا الا \ ةوسق هبلق

٭ هنولعفي نوحلاصلا و ءايبنألا
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 : عرشلا نابيب بانك نمو : ةلأسم وج

 ، هشطعأف تئسث ناغ كتزح : لاق لزعلا ف هللا همحر سابع نبا نعو

 ٠ لزعي ناك هنأ سابع نبا نعو س هورأغ تئسن ناو

 تعضو ول اهقاثيم هللا دخأ ةفطن نآ ول : هللا همحر دوعسم نبا لاق

 ٠ هللا اهأشنأ ةرخص ىلع

 نأ اهقاثيم هللا خأ دق ةفطن نآ ول دارأ هنآ انعم ىذلا : .هريغ لاق

 قدصو ء هللا اهأستنأل ةرخص ىلع تعضو ولو _ هلعل _ آادلو اهنم ىتأي

 نعو ، نوكيسف نوكي نأ هللا ملع ىف ناكام نأل ث هللا همحر دوعسم نبا

 ٠ لزعلاب سأب ال : لاق سابع نبا

 ىف ملعن الو ، كلذ اوزاجآ دتخ نيميلا كلم نم ءامالا امآ : هريغ لاق

 ٠ هيلع قحلا كلذ ق

 : فارشألا بانك نم : ةلأسم وج

 ف هئاسن ىلع فاط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تيث

 ٠ ىعا زوألاو 6 كلامو ءاطع لان هبو 6 سابع نبا نع انبورو 6 دحاو لسع

 ٠ ةالصلا ءوضو اضون دوعي نأ دارأ ١ ذا : رمع نباو رمع لاتقو

( ٨ ج نئ ازخلا _ ه م (
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 هب نوكد الآ وجرأف لعفب مل ناغ ح ىلا بجعأ اضون نا : دمحأ لاننو

 ٠ دوعي نآ دارآ اذا جرفلا لسغ نم دبال : لاتقو 4 قاحسا لاق هبو ي سأب

 ٠ بجا وب كلذ سيلو 6 نسحغ أضوت نا : ركي وبآ لانق

 6 ءطولا رجح باي نمال 6 ةليضفلا و هزنتلا ىنعم ىلع الا ىدنع كلذ جرخي الو

 هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع بسحأ : ليق دقو ( ءطولا ف ةمرح تومثل ال و

 ٠ ةيرسلا ءطو دعب ة رحلا اطب ناك هنأ ملسو

 سأب كلذب نكي مل ىنزلا نم هئطو رثآ ىلع هتجوز أطو ول : ليق دقو

 ٠ ىنزلا ىف امثا ناك ناو ع هقفلا ىنعم ف

 : فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم ده

 اذه وحنو 6 تايفاختملا هللا حبقو 6 تاضرعملا هللا محر لوقي ناك

 ؟ تاضرعملا امغ هل ليق ٠ همالك نم

 ىبنل ١ ن اكو : ل اش . ه دلجب اه دلج قصلتو 7 ايش ح رطن نأ ىه : ل اتت

 مل : ل اننو 6 ١ ذه وحنو فح زل ١ ق اهنك : لوقب ملسو هيلع هلل ١ ىلص

٠ هلوقت ىنعم ىلع سغ كلانه نكي



٦٧ 

 هنجوز اعد نم ( :1 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانق : ةلأسم وبع

 ح هللا ليبس ف هفيس رهشآ نم رجآ اهل ناك هيلا تلبقأو هتباجأغ اهسفن ىلا

 ٠ « فحزلا نم ىلو نمك رزولا نم اهيلع ناك تربدأف اهاعد نمو

 هبسك ؤ عبرأ ىلع ىتأي لجرلا نع رصن ابأ تلأس : ةلأسم دهب
 ؟ باودلا

 : بوبحم لاقغ ، فاوطلا ف ابوبحم اهنع لجر لآس رصن وبأ لانف
 ٠ هلع سأب ال

٠٠ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نع ديعس ابأ تلآسو : ةلأسم وهب

 ؟ ىهن هنا ليق امو جرفلا ىلا رظنلا ف

 ٠ هللا ركذ نع بلغلا تيمي هلعل : لاتقغ

 ؟ نوكي نياخ هتأرما عماجي نأ ديري لجرلا ناك اذاف : هل ليق

 ملكتي ال كلذكو ث اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي ال اولان : لاق

 ٠ هللا ركذب الا

 اهنود ءىشب ففحتيف هتجوز عماجي لجرلا ناك اذا كلذكو : ليق

 ؟ ىه كلذكو

 : ديعس وبأ لاقت ٠ هب ففحني ءىش دحاو لكل نوكيو س كلذك هنا : لاق

٠ ةساجنلا ةمج نم كلذ نأ هدنعو
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 ث دحي نأ دحا و بوتب نهعبمج اففحي نا فوختي هنأ تغرع : هريغ لاق

 ٠ ملعآ هللاو > ضغابتلا امهنبب

 : ديعس ىبأ باوج نمو : ةلأسم ده

 ث ىنزلا ةبانجب بطر وهو هتأرما ىتأ مث ، مارح جرفب ىنز لجر نعو

 ؟ ءىن هتجوز ف هيلع لخدي له س لستغي نأ لبق ماقملا كلذ ىلع اهئطوف

 ؟ ةيهارك وأ ميرحتب اذه .لثم ىف نامع لهآ نم دحأ لاق لهو

 قيرط نم اهيخ هيلع داس الف كلذب هتجوز ملعت مل اذا هنأ ىعمو

 هل هرك دق هنأ ىعمف ةيهاركلا امأو ع افالتخا كلذ ف ملعأ الو ث ةمرحلا

 فيكغ ث اعيمج هل الالح اتناك ولو ، ةمألا ةبانجب ةرحلا أطي نأ كلذ

 . انزلا ةبانجب

 ؟ تتام ام دعب هتأرما أطو لجر ف ديعس وبأ لان : ةلأسم ده

 دحلا هبلع : لاق نم لاقغ س فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنا ىعم : لاق

 ناث قادص هيلع : لاق نم لاقو ، توملا دعب اهل هئثطوب ناث قادصو

 ةبوتلا هيلعو ، هيلع قادص الو س دحال : لاق نم لاقو ث هيلع دحالو

 ٠ كل ذ نم

؟ ةيبنجألا ةتيملا ةآرملاك هيلع روجحم اهآطوو : هل تلق



 ۔_ ٦٩

 ةنسلا قبرط نم ىتومل ١ ءطو رجح ىدنع تيث دفو | ىدنع اذكه : لانن

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ؟ هيلع روجحم 0 اهتوم دعب ةوهننل اهجرفل هسم كلذكو : هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لات

 ؟ اهرهطي نأ هل زاج فيكف : تلق

 مدقت ببسب ناك اذا روهطلا لاحيف اهل سيملا زاج امنا هنا ىدنع : لاق

 ةوهشلاو اهيغ ذذلنلا نم اهتايح ق حابم ناك ام هيلع روجحمو ث ةيجوزلا

 ٠ ءطولاو سيلاو رلخنلاب

 ؟ قالطلا ةلزنمب هنم اهنبيب انهاه توملاف : هل تلق

 نكمي قالطلا نأل ، قالطلا نم ةنونبب منأ ىهو 0 ىدنع اذكه : لات

 اهجيوزت هل عجري نآ نكمي ال اذهو : اهكرتب وآ اهجيوزتب اهدر هل

 ٠ ايندلا ماكحأ ق

 ؟ ربتقت نآ لبق نم اهتخأ جوزتي نأ هل زوجي تتام اذاغ : هل تلق

 انهاه نمغ ، هيلع ةدع الو ، زئاج كلذ نا ليق هنا ىدنع اذكه : لاق
 تمادام اهتخأ جورتي نآ هل زوجي ال قالطلا نأل ، قالطلا نم دنأ ناك

٠ آديأ هنم تناب دق هذهو ت ةدعاا ىن
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 مرحت له 6 اهنخأ جوزت دعب تومل ١ دعب اهئطو نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ةيحلا تخألا ءطوب ةجوزلا مرحي نم لوق ىلع اهنتخآ هبلع

 ٠ ليق اميغ كلذك هنا ىدنع : لاق

 هئطوب اهب جوزت ىتلا تملعو % كلذ مرحي ال نم لوت ىلعغ : تلت

 ؟ ناز هنأ قيرط نم هبلع مرحت له 6 اهدعب اهايا

 دحلا نوكي الف ، دحلا هيلع لوقي نم لوق ىلع هنا ىعم : لاق

 هنم ملع نم ىلع مرح ١ ذه ىنعم تيبث أذاخ 6 ههرب ام وأ ىنزلا نم الا

 ٠ هحاكن ءاسنل ا نم كلذ

 ىنعم هب دسفي ال هنأ وجرأف س دحلا هيلع تبثي ال نم لوق ىلعو

 ٠ ةهسنلا ق ةيجوزلا لىيس ىلع اهل هؤطو ناك اذا حاكنلا

 هيلع مرحت له .© اهجوزني نأ لبق ةآرملا لجرلا ءىطو اذاف : هل تلق

 ؟ اهتخأ كلذب

 اهتخأ نا : لاق نم لاق : فاانتخ اب كلذ ق ليق دق هنأ ىعم : لانت

 نم لاقو كلذ دعب وآ اهنخأب هجيوزت لبق ءطولا ناك ، كلذب هيلع مرحت
 ٠ كلذب تخذلا ملعت مل ام لاح ىلع هيلع دسفت ال : لاق

 جيوزتلا لبق ناك ناو « تمرح جيوزتلا دعب ءطولا ناك نا : لاتق نم لاتو

٠ رظنبو ء انباحصأ لوق ق جرخي هنأ ىدنع اميغ مرحت مل



_ ٧١ 

 نأ لبق اهؤطو هل زاج ةتيملا هنجيز تخأ لجرلا جوزت اذاف : هل تلق
 ؟ ةنيبملا ربقت

 ٠ ليق هنأ ىدنع اذكه : لات

 تبهذغ اهسفن ىلع ةآرما دوار لجر فق دايز وبآ لات : ةلأسم ده

 املغ س ىنيملعاف كيلا عجر اذا : لجرلا ةأرما لاقف ك اهتملعاخ هتآرما ىلا

 ىتح تجرخو ث لجرلا ةأرما ةأرملا تسيلغ ث اهتملعاف اهيلا تجرخ اهيلا عجر
 وهو ث هتآرما ىهو ىلع عتوف لجرلا ءاج مث ع عضوملا ىف هل تدعق

 اهمرحف نيملسملا اولأسخ 2 اميلع عقو ىتلا ىه اهنأ هتارما هتربخأف ، ملعي ال
 ٠ اهم رح نم

 لجر برز نم قرسي نآ لجر ف لوقت ام : رشبملا نب ديعس لانف

 هتناسث اهنأ دعب نم ملع مث ث اهلكأو اهحبذغ ةاسن مهبرز نم ذخأف ، ةاش

 ة اهمحل مارحأ هيلع اورتام مارحلا دصق امناو ، اهحبذو اهذخأ ىتلا

 ء هتأرما هيلع مرحت ال ، ةاشلا هذه محل مرحي ال امكف : لان ع ال : اولاق

 . ملعأ هللاو

 ٠ عرشلا نايب بانك نمم ىذلا ىضقنا

 ع امج هل زوجب ىنا زلا نع : ن اهيبن ىبأ خيشل ا نع : ةلأسم وبع

ميرحتلا هبلع لخديو ث هيلع روجحم كلذ مأ ةبانجلا نم هلسغ لبق هتجوز
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 ملو ىلوألا دعب ةيناثلا هنجوز ءطو هل هركيو ؟ ال مآ هتجوز ف

 ؟ ال مآ ,.+7

 امأو ؤ اعيمج نيهجولا ف ىل نيبي الغ س كلذب اهيلع اهميرحت امآ : لاق

 لسغي ىتح ىرخألا هتأرما عم اهعماجي الأ ضعب هل بحتسا دقغ بحتسملا

 لمعن ىذلا لوقلا ىلع اهيف هيلع سأب الف لعفي مل ناو ، ىلوألا نم هركذ

 ٠ نيملسملا ىأر نم هيلع

 نأ ملعن ملو هارن نكن مل اذه ف ريثي نم لوق رثألا ىف ءاج دقلو
 ٠ ٥آر هريغ ادحا

 : عرشلا نايب باتك نم : ةلأسم وج

 لجر ةأرما ىلع ليللا ف لخد لجر نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 دنع تحاص اهجوز ريغ هنأ تملع املغ س اهجوز هنآ نظت ىهو س اهعماجف

 ؟ ال مأ اهقدصب نأ هلآ 6 كلذب اهجوز تملعأو كلذ

 مل كلذ ىلع اهقدص ناغ ء اهقدصب نآ هيلع سيلغخ تفصو ام ىلعف

 ٠ ىنزلا ةلزنمب اذه سيلو هتجوز ىهو هيلع مرحت

؟ ال مآ ةيناز اهجرغفب ةثباعلا نعو : ةلأسم دهب
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 غ كلذب اهل ةهبشلا ف ملعأ الو ، ةمثآو كلذ ف هلل ةيصاع ىه : لاق

 ملعأ هللاو جاوزألا ىلع اهنومرحي مه رأ ملو ٠

 ىنمأ ىتح هيلا رظنن ىهو هنجوز ما دق هجرفب ثبع لجرغ : تلق

 ؟ ال مآ هيلع دفن

 وه ام طغ هنل لعفلا كلذ ى هبلع اداسف كلذ ىف ملعآ ال : لاق

 ملعأ هللا و : هسقنتي لع افلاك وه : مهضعب ل اننو > هيلع مرحم ريغ

 ٠ ىضقنا ٠ اذه نم وهآ وه : ليق هنأل ، كلذب

 نامثع دمحم ابأ ىكزلا عرولا ىقتلا لجألا هيقفلا تلأس : خسانلا لاق

 فذغي ىتح هركذب ثيعيب ىذلا نع { هللا همحر “ مصألا هللا دبع ىبأ نبا

 ٠ ملعآ هللاو 6 ركذ

 هدب حكانلا نأ ةميدق ةروثنم ق تدجو : هللاب ىنغلا خسانلا لاق

 ٠ ملعآ هللاو 6 نوعلم

 : عاقرلا باتك نم : ةلاسم ده

؟ ال مأ كلذ ايحسي فذقي ىتح اهديب اهجوز جرف حسمت ةأرما نعو
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 هنمو س ىنعيب _ هلعل - زوجي ال هنأل س اندنع كلذ عسي ال : لاق

 كلذ ىلع زئاجلا نألا ، هريغ هب ثبعي الو ‘ هسفنب ثبعي نأ هل زوجي

 ٠ ( هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأغ ) : ىلاعت هللا لاق امك ع حاكنلا

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ىف هعبصا لاخدا امأو :: ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم ه

 اهثبع كلذكو ص زاجأ ضعبو ى ههرك ضعبغ ث ذذلتلا ليبس ىلع هتجوز جرف

 ة اهربد ىف هعبصأ لاخدا اوهرك كلذكو ث ذذلتلا ليبس ىلع هجرفب ىه

 الغ س مرح ام ريغ ةهكافلا نم ىقب امو س ميرحت ىلا هب مغليب مل اذه لكو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةيهارك هيف ملعأ

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلسم وج

 له ، فذق ىتح ةوهسشل دمعتم هتآرما ربد ىلع .هركذ ىرج لجر فقو

 ؟ ةيهارك الو اذه داسفب نامع لهأ نم دحأ لاتق لهو ؟ هتآرما هيلع مرحت

 هنأ الا كلذ دارأ الو ، ربدلا جلاو ف ةفطنلا لزني مل اذا هنأ ىعمخ

 الغ س ةفطنلا لازنا الو جاليا ريغ نم هتجاح وأ هنوهش ىضقب نآ دارأ

 ؟طخلا فاخي نأ ةرطاخملا قيرط نم الا ةيهارك الو آداسغ كلذ ى ملعآ

 ٠ "طخلاب د فت هنا لوقب نم لوق ىلع جاليالا ق

اهقلطو اه ردد ق هنأ رم ١ أطو لجر ق ددعس وبآ لاق : ةلآسم ويج
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 ىلعو ث ثىطاولا' ىلع اهدسفي ال نم لوق ىلع لوألا اهتلطمل لحت اهنأ

 ٠ لوألا ءطولا كلذ اهلحب الذ ءىطاولا ىلع اهمرحي نم لوق

 ق وأ 6 ءاسسفن وآ ضئاح ىه و اهسفن ةآرمل ١ بلاطي نأ لجرلل سيلو

 ٠ عامجلا ىلع هعم ردقن ال ضرم وآ هلثمو جح وأ 6 بجاو مايص

 ىبنلا نع ة ري ره وبآ ىور ال هنأل . ربدلا ق اهناينا هل سيل كلذكو

 نمو « اهربد ىف ةآرما ىتآ نم نوعلم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 قحلا نم ىحتسي ال هللا نا » : لاق ملسو هبلع هللا ىلص هنأ ةميزخ قيرط

 . « نهرابدأ ىف » : رخآ عضوم ىفو « نهزاجعآ ىف ءاسنلا اوتأت ال

 اوتأف مكل ثرح مكؤاسن ( :ل جو زع هللا لاقت دنغ : لئاق لانق ناخ

 ءاش عضوم ىأ نم نعناينا حييد ةبنآلا هذه مومعغ ) متثسىن ىنأ مكنرح

 ٠ عضوم نم اعضوم صخي ملو ث نهنم

 ٠ ةعرزملا وه برعلا مالك ف ثرحلا : هل ليق

 ءاش فيك ثرحلا ىتأب نآ هل نا : لوقن اذكهف ثيثب ىذلا عضوملاو

 ىلع ليلدلاو 4 اثرح ريدلا ىمسىن ال برعلاو 6 ةريدم وأ ةآرملا تثناك ةلبقم

 ىمسخ « هريغ عرز مكدحآ ىقسي ال » : ملسو هيلعهللا ىلص ىبنلا لوق كلذ

٠ اثرح ىمسي ال ريدلاو ثرحلا وه دلولا عضومغ ًاعرز دلولا



 س ٧٦

 ) مكل ثرح مكؤاسن ( : ىلاعت هلوت ف نكب مل اذكه اذه ناك اذاف

 ٠ ريدلا ىف ءطولا ةحابا

 ٠ نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ ( : لوقي ىلاعت هللا ناف : لاق ناغ

 ءاسنلا رابدآ كرت ىلع مهخبوغ ( مكجاوزأ نم مكبر مكل قلخ ام نورذتو

 ؟ ناركذلا رايد مهرايتخا و

 نأل ّ هيلا ايه ذ ام ىلع كلذ نم لالدنسالا هجوو 0 طلغ اذه : لبق

 اندجوو 6 مهل قلخ امع مهفارصنا و نا ركذلا مهنابتا ىلع مهخبو ىلاعت هللا

 5 رابدألا ركذ ةيآلا ىف سيلو ث هريغ نود ثرحلا عضوم مهل قلخ ىذلا

 . مرح نم نود حيبآ ام ركذ اهيف امناو

 نا ركذلا نوتأتآ ) : ةيآلاب جتحاو ، نهرابدأ ف ءاسنلا نايتا كلام زاجأو

 . ( مكجاوزأ نم مكبر مكل قلخ ام نورذتو ه نيملاعلا نم
 ٠ لعغو لوق نم هاضرب امل قيفوتلا هلأسن هللاو

 : ء رشلا نايي باتك نم ىذلا ىضقنا

 ؟ اه ريد ق اهئطوف ةأرما ه ركتسا نمو : ةلاسم وج

 قادص ال : بوبحم نب دمحم نعو ي قادصلا هيلع نأ : ديعس ىبأ نعغ

٠ ملعآ هللاو 6 هيلع



 : عزشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 ، مايأ ةثالث نود اميف هئطو نم تتامغ هتأرما أطو لجر نع لئسو

 ؟همزلب ام

 هنآ دجويو ، اغلاب تناك اذا هيلع ءىش ال هنأ دجوي هنا ىعم : لان

 ٠ هلام ىف هيلع ةيد اهنا لوقلا ضعب ىف هنآ وجرأو ث أطخلا ةيد هتلقاع ىلع

 ؟ كلذ ف همزلي ام غلاب ريغ تناك ناف : هل تلق

 لوقلا ضعب فو س ةيد هيلع عقي هنا لوقلا ضعب ىف هنا ىعم : لان

 ٠ اهرده آدحأ نأ ملعآ ال و س هتلتاع ىلع ‘اهنأ :

 نم تتامو غلاب ىهو ث اهبرضف تعنتماف اهتعماجم دارأ ناغ : هل تلق
 ؟ كلذ ىف همزلي ام س مايآ ةثالث دعب هبرض

 دوقت ال هنأ ىعم 6٧ هب هل نوذأمل ١ بدألا برض اهبرض ١ ذا هنا ىعم : لاق

 هيغ بجي امب هبرض نم تتامغ ادمع هب هل نذآ ام قوف اهبرض ناو ى هيلع

 ٠ سفنألا ىف لوقلا نيجوزلا نيب : لين دقف ع لوقلا

 حراوجلا ق كلذكو 6 امهنيب صاصق ال ليت هنآ ىعمغف حورجلا ق امأ و

 ٠ ىدنع اميغ كلذ ىف امهنيب صاصت ال

 عضومو حاكنلا عضوم طلخف هتجوز أطو لجر نع لئسو : ةلأسم وه

؟ اهنم لوبلا
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 ٠ ةلماك ةيدلا اهلف ث ثدحلا ىف

 ؟ تكسمأ اذا ةيدلا ثلث اهل ناك هجو ىأ نمف : هل تلق

 ٠ ةذغانلا ةلزنمب اهنا ىعم : لات

 ؟ لوبلا كسمت مل اذا ةلماك ةيدلا اهل ناك هجو ىأ نمخ : هل تلت

 امئاق ناك ولغ %ڵ هعفن بهذ دحللا نم ءىش لكو ڵ كلذ هايشآو لجر لا

 ؟ طئاغلاو عامجلا عضوم طلخ ناغ : هل تلق

 نوكي ىتح مئتلي ملو ، ربدلاو عامجلا عضوم طلخ قتفلا ناك نا : لاق
 هيغ ناكو ، عامجلا اهنم مرحو اهدسفأ دقف ربدلا ف ىرجي عامجلا

 ٠ طئاغملا كسمن مل ناو % ةذغخان ىهف مآتلا ناو ء ةلماك ةيدلا

 ؟ هدب نم ءىش ى ةذفان اناسنا لجر حرج ناغ : هل تلق

 ٠ ةيدلا ثلث هل : لاق

 ؟ متل ا ناف : هل تلق

. مئنلي مل وأ مأتلا ةبدلا ثلث اهل : لاق
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 ؟ جلوي ملو اهربد ىف هنجوز أطو لجر ف : ةلأسم ه

 ٠ ةفشحلا جلوي مل اذا هبلع سأب ال هنا

 مآ ءاملا ريدلا فش فرعن ملف 6 اه ريد ىلع ءاملا فذقت ناغ : هل تلق

 ؟ هنجوز ق هيلع له ؟ ال

 6 جرفلا لتم فضنننن ننم ال ريدلا نآ تفرع ىذلا هلوق نعم ىلع : لاق

 ىنعم هد عقب ام عضوم ىل ١ جلو هنآ ملعي ىنح هنجوز ق سب هيلع سيلو

 ٠ كلذ نود جلوأ دخ حص ولو

 س هيلع سأب الغ د معنب مل اذاو ي ةفطنلا جاليا دمعت اذا هلك اذهو

 ء دسفي ال أطخلاب ربدلا ىف ءطولا نا لوقي نم لوق ىلع جلو دن هنأ حص ولو

 ٠ انعم لاوقألا رثكأ وه و

 ؟ اهربد ق هتأرما ىنغ لجر نع لئسو : ةلأسم ده

 ناك دقف ةرم تناك ناو ، هعم ميقت الأ ترمأ ةداع هنم تناك نا : لاق

 _ ةآرملل كلذ هركب ناكف ملسم امآ و 4 ضئاحلا فو اهيغ صخرب مامض

 ٠ اهريغو __ ةآرملا ةلعل

 نم هريغ وآ اهوبأ هجوز ةيبص ج وزن لجر نع لئسو : ةلأسم ده

 ؟ هئطو نم تنامغ اهضنتاغ 6 ء ابلوذنا

هئطو نم تتامغ جوزلا اهضتقاو ةيبص تناك اذا ليق هنا ىعم : لاق



 ىنبجعيو ث ةطخلا ةيد ةلقاعلا ىلع اهتبد نا لوقلا ضعب فو ث هلام ف اهتيدف

 لوق ىلع زئاجلا ىف هل احابم ناك ءطولا نأل س اطخلا ةيد هل اميف نوكت نأ

 ٠ كلذب لوني نم

 ؟ ىلوألا لثم نوكتآ ، اهلاحب ةلأسملاو ع غلاب ةآرملا تيأرأ : هل تلق

 تتامغ ، اهضتقاغ ةغلاب ةآرملا تناك اذا هنا لوقي اضعب نا ىعم : لاق

 ٠ هل اقح كلذ ناك هنل ، هيف ةيد ال ليق هنا هئطو نم

 ث أطخلا ةلزنمب كلذ ناكو س سفنلا فلت هلعف نم ثدح دقف ، ءطولا هل ًاحابم

 5 ملعأ هللاو

 ءاود تبرش مث تلمح اذا ةرجافلا ىف : رثؤملا وبأ لان : ةلأسم

 دلولا ماحرأ ىلا ىدنو رفغنستو س هللا ىلا بوتت اهناخ س انيم تحرطغ

 ٠ ةيدلا نم اهل ءىنن الو ، هنم مهثاريم ردق ىلع ةيد اهلتق نم

 : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلأسم وبع

 هب درن ملو ح ءاودلا كلذ نم ثامف ءاود اهدلو ثكفس ةآرما نعو

 ؟ كلذ ىف اهمزلي امف تامغ ءافشلا الا

٠ اهدلول ءافلا كلذب تدا رآ اذا ءىش كلذ ىف اهمزلي الغ تفصو ام ىلعف
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 : هللا همحر رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم وده

 مث ؤ ايح هتحرطغ اهدلو حرطتل ءاود تبرش ةآرما نآ ول : لوقأو

 ٠ ةب دل ١ هيفو 6 هيف دوق الخ ث ام

 ىفام تحرطغ ح ىلبح ىهو ءاود تبرش ةأرما نعو : ةلأسم وبع

 ؟ اهنطب

 . ىلبح اهنأ ملعت الو ءاودلا تبرش تناك ناو 6٧4 هنم اهل ءىنن الو 4 هتثرول

 اتيم جرخ ناو ث اهتريسثع ىلع هتيدو ، أطخ وهف تام مث ايح جرخغ

 ٠ ةمأ وآ ديع ه رقع

 ممعت الو ء ءافشلا ديرت ساانلا برشي امم ءاود تيرش اذا اهنأ اندنعو

 ، ىلبح اهنأ تملع ولو اهيلع ةيد ال هنأ ، اهدلو تحرطف ث لتقي امم هنأ

 موصت نأ اسأب ىرأ ام : لاقو ، هللا همحر ىلع ىبأ نع دجوب كلذكو

 . نيرهش

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هتأرما ىقسي نآ لجرلل زوجي لهو : ناديبع نبا : ةلاسم ه
 ؟ كلذي تيضر اذا لمح اهنطب ىف نكي مل اذا ڵ لمحلا نم اهعنمي ءاود

( م ٦ زخلا ١ نئ > ٨ )
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 نكي مل اذا لمحلا نم اهعنمي ءاود هتآرما ىقسي نأ لجرلل زئاج : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ نيملسمل ١ راثآ نم هنظفح اذكه لمح اهنطب ق

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 هنم تقلط ةدحاو ةظفلب اثالث هتجوز قلط نمو : نسحلا ىبأ نع

 ء هنم برهتغ اهدحج ناغ ص ةنسلل هفالخ ف مثآ وهو ، تاقيلطت ثالثب

 اهعامج بلط اذا هلتق اهلغ ىبأ ناغ ، اهقادصب هنم ىدتفتف اهبلط ناف

 . مسلاب هلاتغت الو ، اهسفن ىلع اهرباكو

 نع ص اهسفن نع هتعن امم اهلو ؤ هلتق اهل سبيلف ةدحاو اهتلط ناغ

 ٠ ميه ١ ره ١ ىبآ خيشل ١

 همزل اهقدص ناغ ث رثكأ وآ اثالث قالطلا اهعمسأ هنآ اهؤاعدا امأو

 ةنيبلا اهتزجعأ ناخ ى اثالث اهقلط هنأ ةنيبلا اهيلعغ اهقدصي مل ناو ، قالطلا

 لبقي مل ناف ع لام نم اهل امبو ، هيلع اهل ىذلا اهقادصب هنم ىدتفت نآ اهيلعف

 . اهسفن نم هنكمت الو هعم نوكتو س هللاب انيمي فلحت نآ اهتيدف

 هللا اهيفكي ىتح اهركنأو اثالث قالطلا اهعمسأ نا هدهاجت نآ اهيلعو

 ف باوصلاب ملعأ هللاو 6 اجرف اهل هللا لعجب وأ 6 هربغ وأ لتنب هرمآ

. هريغ ىفو اذه



_ ٨٣ 

 ىلع اهبلغو لجر اهبصتغا ةآرما ىف ديعس وبآ لاق : ةلاسم ه

 اهلغ س اهأطيل اهءاج اذا الا هلتق اهل سيل نأ ليق دق هنأ ىعم ىذلا

 ايبراحيغ هتكلم نمو هنم منتمت نآ الا كلذ ف اهل سيلو ع ءطولا نيح ى هلت

 ٠ كلذ اهل زاج ةبراحملا لاح ىف هتلتق ناغ ، كلذ ىلع

 : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو : ةلأسم وبع

 دتقغ ، رهشأ ةعبرأ ىضقنت ىتح .راهظلا ةرافك رفكي مل اذا رهاظملا ف

 مل ناو 6 تردق امي اهسفن نع هدهاجن نأ اهلو 6 ةقللحملا نينت امك هنم تناب

 ٠ كلذ اهل ناك س هلتنتنب الا هيلع ردقت

 لوآ اهأطي نأ دعب نم الا هلتقت نآ اهل سيلف رهشألا ةعبرألا ىف امأو

 هدهاجت نأ اهلو 6 آديآ هيلع تمرح دقف هئطو لوآ اهئطو ١ ذاف 6 هئطو

 ٠ كلذ اهل ناك هلتقب الا هيلع ردقت مل ناو تردق امب

 فرعت ال ىهو 6 هب تضرف جيوزتلا ةآرملا فغرع ١ ذاو ": ةلأسم وبع

 نوكسب هبلا ىدهنت نيح اهفرع اذا هناغ \ اضيأ اهفرعي ال وهو 0 جوزلا

 5 اسامتي نأ زاج ث كلذ ىف فراعتلا نم سانلا نيب ةيراجلا ةداعلاو ص هبلق

٠ سيفنلا نوكسو س ة داعلاب فرعي ١ ذج نأل



_ ٨٤ 

 \اذكه الا رمألا "ءدب ق فرعي الو 6 اولا زب مل ذم ساانلا لعف ١ ذهو

 ٠ نيقيب سيل امهرارتا نأل

 ‘ بنرب مل اذا سفنلا نوكسو ةداعلاو فراعتلاي ١ ذه فرعي امنا و

 نم ةعامج وأ 6 ناتأرما وأ ةأرما هتجوز هيلا ىدهن لجرلا نأ ساانلا ةداعو

 ىلا هسفن نكسنتف ةأرما تيبلا ىف سلجتو ، هنع نبهذي مث ث ءاسنلا

 ٠ هتجوز اهنأ

 ىلا هسفن تنأمطاو هل تنكسف اهدجوف اهلزنم اهيلع لخد ول كلذكو

 باترا ناخ ى بتري مل ام سانلا ةداع هذهو زئاج اذه ناك ، هتجوز اهنأ

 ء ملعلا اهب هل عقي ىتلا تالالدلا ذخأ نم كلذ نم فرعتي نأ دي الف

 ٠ ملع هللاو س ربخب اماو ، سفنلا نوكسب اما

 ةآرما هبلع اذاو ڵ هشارف ىلا ىتأ لجر ق ليقو : ةلأسم ه

 ثء اجف هتآرما ريغ اهنآ حص مت % لالحلا 7 ىلع هنجوز هعمو “ اهئطوف

 ؟ اهي لخدو اهئطو دق جوز اهل ناك ناف اهئطو ذم رهشأ ةنسل دلوب

 ىلع نكم مل ءطولا نأل 6 اعيمج امهب قحال دلولا نا : ىلات نم لاقف

 لكو س دحلا هنع ردي هنأل ، رهاعلا مسا هقحلي الو ء مارحلا هجو

٠ دلولا هنحل دحلا هبحاص نع آرد ءطو



_ ٨٥ 

 غىطاولا قحلي الو ، جوزلا دلو دلولاو ، دلولا هتحلب ال : لان نم لاقو

 دلوب تءاجف اهب لخدي مل جوزلا ناك نا امآو س سئارفلا وه جوزلا نأل

 اهلثم قادص هيلعو ع ءىطاولا دلو دلولاخ ، ءطولا اذه منو ذم رهسأ ةتسل

 ٠ اهب لتقت ةلعو ةجح اهل تناك وأ كلذب ملعت مل تناك نا

 ء هبلع ءىش الو س لجرلاب قح ال دلولاغ كلذ ىلع هندعاس تناك ناو

 ! عضت نأ ىلا اهتدع ٠ ..... الو اهتدع ٠ ..... ىنح جوزلا اطب الو

 ٠ ملعأ هللاو 6 اذ_ه

 نظو اهئطوغ ةآرما هشارف ىلع دجو نمعو هريغ نمو : ةلاسم ده

 هلعل _ هيلع اهل له 6٧ هنجوز ربع اهنآ كلذ دعبي ملع مث س هنآ رم ١ اهنأ

 دص ١ ق ٠

 اهل مهضعب لاتخ : نيلوقت ىلع كلذ ف انباحصأ فلتخا : باوجلا

 . ملعأ هللاو ، اهل قادص ال : نورخآ لاقو ، قادصلا

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم د

 اضوافت اذا نيجوزلا نيب ةضوافملا نع هللا هيضر ديعس ابآ تلأس
 ضعب امهضعبل امهنم ةحابالا ةلزنمب ةضوافملا هذه نوكت ام امهلام ى
؟ ىطعملا زرحي مل ام ةيطعلا ةلزنمب مأ



 س ٨٦

 ىف هلك .اذه نأل ، ةيمستلا ىف امهدحأ ةلزنمب امهنآ ىعم سيل : لاق

 اهنل ؤ لالدالا جرخم دنع جرخت اهنكلو ، ماكحألا ىف لخادو ، مالكلا

 جرخت ام ىلع هكرت نم وه امناو س لاملا بر نم لعفلا قيرط نم تسيل

 ء ىدنع لالدالا جرخم ةجراخ ىهف ث هبلق نم هلح بولقلا ةنانئمطا

 . ملعأ هللاو

 مآ ث رامثلاو عورفلاو لصألا ةلازا ىف ةضوافملا عقتغ : هل تلق

 ؟ لوصخلا ق عقت تسيلو عورفلا ق ةضوافملا نأ

 لصأ ةلازا نم بولقلا ةنانئمطا مكح هيفو هيلع مقو املك : لاق

 جرخت اهنأل ، ةلأسملا لوأ ىف ةضوافملا جرخم جراخ وهف عرغ وأ

 ٠ بولقلا ةنانئمطا مكحب لالدالا عقب امناو 6 لالدالا جرخم

 امهل تيثب الو ء هيلا ناضوافتملا هيغ جاتحي مالك ةضوافغملاف : تلق

 ناث لاحب ةحابالاو لحلاب ىدنع نيينعم ىلع مقت ةضوافملا : لاق

 بولقلا نكسن ام ىلع ةلأسملاو ةكراتملابو ۔ لوقلا نم ةضواغملا ليبس ىلع

 ٠ سفنل ١ ةيبط نمو ضعب مهضعب نم ء اجرل ١ ىلع

 دعب سانلا نم آدحأ ةجوزلا لامب جوزلا ضياق اذاو : هل تلق

؟ جوزلل ضكاقمل ا كلذ زوجي له ى ركنت الو ريغنت الو ةرضاح ىهو ةخ واغمل ا



_ ٨٧ 

 مكبح اهلام ىف لعف ام لثم اهلام ف ةضوافملا تتبث اذا ىعم : لات ,

 ٠ ساانلا نم هريغك وهغ الاو 6 كلذ زاج ةضوافملا

 ىمستبيو ؤ هنجوزو وه هنضوافمو جوزلا ة . وافمب ملع نمغ : تلق

 ثاريم وآ س ةجوزلل لاملا كلذ مكح نوكي ام جوزلا كلهو ، هرمثيو هب

 ؟ جوزلا ةثرول

 ىتح ةجوزلا لام ىلع لدي وه ، ضوعملا لاملا مكح : لاق

 ٠ كلذ ربغ حصب

 امهضعبل نيجوزلا ةضوافمب ملع دق الجر جوزلا ضياق ناف : تلق
 ؟ ضايقلا كلذ ةجوزلا تركنأ نيلاملاب اضياقت نأ املغ ء اضعب

 امأو ، مكحلا ىف تباث ريغ وهو ضقتنم وهف مكحلا ىف امأ : لات

 ٠ هللا نيبو هنيب اميغ هل كلذ زاج امهتضوافم ضياقملا ملع اذاف لحلا ى

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 ىف هتجوز هنضوغ اذا لجرلا فو : ىلمازلا خيسنلا نع : ةلأسم وه

 مآ اهل اهمكح نوكيأ ئ اهلاحب ة رجألا و تامو ئ هنرجأ اه رمن زنكو اهلام

؟ وه هتنرول



 ترواشو 6 اهنم هلمتو ٥ ايا هنطعأ اهنأ حصي ىنح اهل ةرمثلا مكح نوكي

 ٠ ملعأ هللاو 6 ىنبجعب اذكه : لاقغ دشا ر نب دمحم انخيش اذه ىق

 نيهجو ىلع ةضوافملاف س ةضوافملا ةلأسم امآو : هنمو : ةلأسم دهج

 ةضوافملا هذه تناك اذاغ س ةلالدبو ةيطعب نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع

 ، جوزلل ىدنع ضرألا هذه ةرجأخ ، اهجوزل ةجوزلا نم ةيطعلا هجو ىلع

 ىلا ةتباث ةداعقلاو ةيطعلا اهنم لبق اذا اهضبقي نأ لبق ةآرملا تتام ولو

 مولعم تقو ىلا تناك نا اهتقو

 ىرب امل هتجوز ىلع جوزلا نم ةلالدلا هجو ىلع ةضوافملا تناك ناو

 .ةرجألا نوكت نآ ىنبجعيف امهنيب مالك كلانه نكي ملو ث اهسفن بيط نم

 دق لاملا نأل ، اهفلتيو اهتايح ف جوزلا اهضبقي مل اذا ، ةأرملا ةثرول

 نم لوقت ىلع قح هجوب اهنأل ةداعقلا توبث ىنبجعيو ، اهريغ ىلا لقتنا
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةلالدلا زوجب

 دعب تنامو ، اهلام ىف اهجوزل ةضوغملا ةأرملاو هنمو : ةلأسم ده

 ؟ اهنيعب ةمئاق تناكو ث ةرمثلا داصح

 الو س اهل وهف هدصحي مل امو س اهتثرول لوقو جوزلل نوكت لوقف

عرزلا ذخأي نأ جوزلل زوجي ال اذه ىلعو © افالتخا كلذ ى ملعا



_ ٨٩ 

 ئ امهنيب ةنضواغملا ليس ىلع اهتوم لق هدصحي مل اذا هنرمئ الو

 ٠ ملعأ هللاو

 ىوزنلا ىلع نب سيمخ نب رصان خيشلا نع : ةلاسم ده

 ٠ ىدنارمحلا

 تلاقو ، اهسفن ةببطب هتذخأ دق : وه لتو ء اهلام ةلع نم هذخأ ام هنم

 ؟ ىلام ىلع دربو كلذب هرمآ مل : ىه

 اهنم ةيقت ريغ نم اهتيطع لبقو ت هايا هتطعآ ىذلا ناك نا : باوجلا

 نيعلا مئاق ناك ولو س هيلع كلذ اهل سيلغ س بلطم الو طرفم ءايح الو ، هل

 ٠ نيملسملا ضعب لوق ىلع هزرحي مل ولو س فاك اهنم هلبقو

 مئاق ناكو ث هل اهنم ضيوفتلا هجوب الا هضبقو هدصح نكي مل ناو

 اهنم زجي مل ام اهتثرول وهف تتام ناو س اهل وهف هيف تعجر مث ى نيعلا

 وأ ، اهبلطم لبقت هوجولا نم هجوب هكلهتست وأ س هل هيغ ةتباث ةيطع

 ٠ ملعأ هللاو ، هذخأ ىف ةيسنار ريغ اهنأ اهلو لوقلاو ، هلامب هطلخب

 هتضوف وآ ، اهلام ةلغ اهجوز تحنم اذا ةأرملاو هنمو : ةلأسم وه

عوجرلا تدارأ مث ، هب همايقب اهلام هيلع هتطعآ وأ _ اهيخ ةخسن _ هيغ



. ٨٩٠ 

 ٨ هدعب وآ ةرمثلا كارد ليق تعجر ةلغلا نم اذه اهجوزل بجي ىذلا ام

 ؟ ةروكذملا هوجولا

 6 كاذ ىلع هنم مايقلاب ةحنملا وآ ضيوفتلا وأ ةيطعلا تناك نا : لات

 ضبقي نأ لبق همتن ملو هيق تعجر اذاف س كلذ ىق عجرت مل ام تياث كلذغ

 ٠ كلذ فرع نا هم رغ هل اهيلعو هيلع كلذ اهلخ 4 اهيلع هزرحيو كلذ

 » ا ودجو نا كلذب ةفرعملا لهأ نم لودعلا ها رب امك هلغ فرعي مل ناو

 كا ردلا دعي هزرحأ امو ى ا ذكو اذك هنأ هنيميب مم مراغلا لوق لوقلاف الاو

 ٠ ملعأ هللاو 6 اندنع كلذ هلغ هذخآو

 تامو ٨٧. ٥هدصحو اهئامب ىقسيو اهلام ق اهجوز ةآرملا تضوف ١ ذاو

 ؟ ال مآ هذخأ اهل لحبأ % ةمرغم هبغ به ذآ دق ناكو

 مل اذا اهذخأ هل زاج جوزلا دي ىف ةعمتجم ةلغلا تيقب اذا : لات
 ٠هل اهعفدت

 ‘ اهل امه ذخآ زا وج ق افالتخ ١ ةلأسمل ا ه ذه ق عغري نم تعمسو

 كلذ قوف عدي مل ام ابح ناك نا هيخ هلوق لوقلاغ ، جوزلا همرغ اميخ امأو
٠ مرغلا نم



_ ٩١ 

 ٠ ىلا بحآ ناك لودعلا رظنب نوكي مرغملا نا لئاق لاق ناو

 مل اذا اهلام نم دصح ام ذخأ اهل : ىنعملا اذه ىف رخآ هل باوجو

 تعمسف دصح دق ناك ناو ء دعب د صحب ملو كردب مل اذا جوزلا هفلتب

 ٠ هريغب هطلخي مل ام هل اهذخأ زاوج ى فالتخا هيف

 موزل ف لعلو ع لوقلا ضعب ىف هذخآ اهل ناك هريغب هطلخ ولو : لوقو

 ٠ ملعآ هللاو ى نيضوافتم اناك نا فالتخا هل اهيلع ءانعلا

 : حاضو نب حلاص خيشلا : ةلسم وج

 اناكو س اهبحب هبحو س اهرسبب هرسبو هتآرما رمتب هرمن طلخ نميغو

 © اهسفن ةبيطب هبحي اهبح طلخو ت هرمتي هطلخو اه رمن كلهتسا اذا : لاق

 ، كلذ عيمج ىف اهل ءىش الف ، هتبلط افلتخا املخ ك هركت الو كلذ ركنت الو

 ء هتثرو ىلع الو س هيلع اهتثرول الو اهل ءعىنث الف تتام وآ تام ناو

 . ملعأ هللاو

 ق اهجوز ةضوفم تناك اذا ةجوزلا فو : ىحبصلا : ةلأسم وبع

 ١ ذاو 6 كئريأ الو ىلام نم ذخأن نأ ضرآ مل : تلات تبضغ ١ ذاو 6 اهلام

؟ ةفصلا هذه ىلع لحيأ س اهنم هلبقي ىتح ضرت ملو هتبتع هكرت



 ٠ ملعأ هللاو 6 بضغلا دنع مرحيو ئ اضرلا دنع لحب : لاق

 ؟ نججوزلا نبي ةضوافمل ا ةفص امو هنمو : ةلأسم .

 كلتنغ %\ فلت وآ عيب وأ ذخأ نم اهلام ف هيلع اهسفن تباط اذا : لات

 اذا سيفنلا نوكس نم مالكلا ريغو مالكلاب عقب ءىش اذهو 4 ةضواغملا

 ٠ ملعأ هللاو 6 ضعب نم امهضعب افرع

 : ناهبن ىبأ خيشل ا نع : ةلاسم 3

 3 اهزرحأخ ي اهسفن نم اضر ىلع اهلام ةلغ هتجوز هتطعآ نميفو

 نأ ف هتحابآ ناو س نذاب الا اهنم آدحأ ىطعت نآ اهل سيلو س هل ىمف

 ىضرت ىتح اهنم ءىش الو ث اهب هريغ ىلع قدصتي نأ هل زجي مل ، اهلكأي

 اهل ىهغ ، دمب عضوم ااذه ىف اهكلم نع جرخت مل اهنأل ى الغ الاو ى هل

 الغ هيف ءىش ال هناف ، اهتحابا ىف هيلع عجرت نأ لبق نم هلكأ ام الا

 ٠ ملعأ هللاو ك هلدبي نأ همزلي

 : هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا نع : ةلسم دهب

 ىطعيو 6 دا رآ ام هنم ذخأبو هلام نم لكأب نأ ٥ دلا و هض وغ لجر ف

 مل اذا ى دارأ نبح لك ىف هدلاو لام نم لكأي نأ دلولا اذهل زوجبأ ٨ هنم

؟ ال مآ 6 هربغ ف وآ كلذ ف ناك ء ىش 71 و بلق ف لخدب



_ ٩٣ _ 

 فالتخاو 0 سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخت ىدنع تازاجالاف : لاق

 ملو ، هسفنو هلام نم ريثكلا عىنلا حيبي نم مهنمف ، مهتالخآو مهلزانم
 هسفن حمست نم مهنمو ، لعفلا عونتو دنع هنم ءىش الو س كلذب بطت

 ٠ ريثكلاب هسفن بطت ملو ي كلذ نم ليلقلاب

 امنا و ؤ آريثك وآ ن اك اليلق هناسل هب قطن امي هسفن حمست نم مهنمو

 نا هزيميو هب ىلتبملا كلذ فرعيو سوفنلا تاحامس قيرط نم كلذ فرعي

 ٠ زييمتلاو ةفرعملا لهآ نم ناك

 هل زاج كلذب سفنلا بيطو ت هدلاو نم ةحامسلا دلولا اذه فرع ناغ

 هجو ىلع كلذ ةزاجاب ليق دقو ؤ هب هل حابآ اميغ عجري مل ام ىدنع

 هل زاج ث هدلاو ريغ وآ هدلاو ىلع ةلالد دلولا اذهل ناك نا ث ةلالدلا

 لوق ىلع اهزاوجو ةلالدلا هجو فرع نا ةلالدلا هجو ىلع هلام نم ذخألا

 ٠ ةلالدلا زاجأ نم

 ةزئاج : لاق نم لاتقو ؤ ىلولا ىلع الا زوجت ال ةلالدلا نا : ليق دغو

 ض بولقلا تافاصم قيرط نم ىدنع جرخي امناو ك ىلولا ريغو ىلولا ىلع
 . مهتافاصمو مهتالا وم ةلقل ء نامزلا اذه لهآ فق اندنع كلذ مودعمو

 ذخأب هيلع لادلا لاملا بحاص هدجو اذا هنآ ةلالدلا ةغرعم ةفصو

بحاص ملع اذا هنأو > ءايح هلجآ نم هلخدب ملو أ هنم ىحتسي مل ء هلام نم



_ ٩٤ 

 لان امب رورسلاو حرفلا هبلق ىف لخد هلام نم ذخأي هيلع لادلا لاملا

 ىلع ص هبلع ةلالدلا تزاج هجولا اذه ىلع ناك اذاف \ هلام نم اذه

 هربغ ىلع الو ئ ىلولا ىلع زوجت ال ةلالدلا نا : لاق نم لانتو

٠ ملعآ هللاو



_ ٨٩٥ 

 عساتلا بابلا

 قالطلاب نيميلا ىفنو هقئاتدو قالطلا ركذ ىف عامج

 هعيبو قالطلا نهر ىقو هتأرما قالط لجر نم دارأ نمو

 هطرتو قالطلا ىف ةلاكولا ىنو ةجوزلا دي ىف هلعجو هتبهو

 ةلبجلاو هركملاو كرشملاو مجعالاو نونجملاو دبعلاو ضيرملاو

 كلذ مغو

 ّ جيورتلا انل لحأ ىذلا س قازرلا ميركلا % قالخلا كلملا هلل دمحلا

 اندبعت ام لاح ذنم ء انيلع وآ انل ام انل حضوأو ، قالطلا انيلع رجحب ملو

 ٠ قارفلاو ءانفلا نبح ىلا

 هلآ ىلعو ، قالتلا موي انعيفش دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو
 . قاغولا جهن نع مهعبات عباتو مهعباتو هباحصأو

 : ررقعج نبا عماج نمو

 ء ةعساولا هللا ةمحرو ث ةعطاسلا مالسالا راونأ نم نأ اوملعاو

 ملو ، جيوزتلاب مهمصع نأ ع نينمؤملا اهب مركأو ى نيدلا اهب هللا لمكأ ىتلا

 هناف ، قارفلا دارآ اذا ، قاثولا لح نآ مهغرع مث س جيرم رمأ ف مهعدي

٠ قالطلاب مقاو



_ ٩٦ 

 وذو ريقفلا هب رفكي امو ء راهظلاو ءاليالا نم هب نولتيي امدنعو

 ءايضو 6 سانلل نابيو 6 ةدمو اهفرع دق ةياغ ىلا ةدعاسملا نأو 6 راسيلا

 ٠ نيدتعملا ىلع ةجحو 6 نيقتملل ةظعومو 6 سابتلالا نم

 ، فورعمب كسمي نآ اما نيترملا دعب ىنعي ( ناسحاب حيرست وأ فورعمب

 ٠ ناسحاب ةثلاثلا اهحرسب وآ

 نهادحا متينآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ ناو ) : لجو زع لاقو

 . ( اظيلغ اناثيم مكنم نذخأو ضعب ىلا مكضعب ىضفأ دنو

 انئامو فلآ راطنقلا و أ اهاطعأ امب هنم ىدتفتل اهيلا ءعىسي ال : لوقي

 ٠ رانيد

 لجرلا قلط اذا ناك ليق ( كلذ ىف نهدرب قحأ نهتلوعبو ) : ىلاعت لاقو

 تراص مث ، ةدعلا ىف تناكام اهدرب قحأ ناك مالسالا لوآ ىف اثالث هتجوز

 . ( ناترم قالطلا ) : اهيف لاق ىتلا ةيآلا اهتخسن ةخوسنم ةيآلا هذه

 اذا ةدحاو هتآرما لجرلا قلطي نأ ، قالطلا ف ةنسلاو : ةلأسم ده

 ىضقنت ىنح اهكرتب مث ك اهعماجي نأ لبق لدع ىدهاشب ء ضيحلا نم ترهط

٠ نيرح نيملسم اه دهشأ ةدعلا ف اهتعجارم دارأ ناف ء اهتدع



_ ٩٧ _ 

 هتجوز لجرلا قلطي نأ ةنسلا قالط نآ : ديعس وبأ : ةلأسم ده

 اذا اهقلطي نآ وه ةدعلا قالطو ث اهتدع ىضقنت ىتح اهعدي مث ، ةدحاو ةقلط

 3 رهطتو ضيحت ىتح اهعدي مث ث اهعماجي نأ لبق ضيحلا نم ترهط

 رهطتو ضيحت ىتح اهعدي مث ن ةيناثلا اهقلطي مث اهأطي الو س لستغتو

 . ةثلاثلا اهتلطب من ، اهاطب الو لستختو

 ( ةدعلا اوصحأو ) : هيخ ىلاعت هللا لاق ىذلا ةدعلا قالط وه اذهف

 ؟ هلعف نم ةريبك نوكيأ ةنسلا قالط ريغ قلط نمغ : ليق

 ٠ كلذك هنا : لانن

 ءطول ا هل زوجب هبأ ةنسل ١ قالط قلطم ١ ق هنع و : ةلأسم وم

 ١ سافن وآ ضبح نم ترهط اذاف رهطت مت ح سىفنن وأ رهطن نأ ىل 4

 ضيحت نآ ىلا اهئطو هلغ ةنس رادقم تلطيأ ولو ، قالطلا متو .

 : ىدتعملا ةروثنم نم : ةلأسم ده

 تقلط دق : لانف ڵ\ كسفن ) قلط وأ 0 كديب كرمآ : اهل لاق ناغ

 ؟ اثالث ىسفن

 ٠ تلاق امك وهف

 ؟ ةدحاو \ .. .. :41 . اثالث ا . . ةغلل : لاق ناف

( ٨ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ _ 

 ٠ قالطلا اهب متي مل

 ؟ اثالث اهسفن تقلطغ ؤ ةدحاو كسفن ىقلط : اهل لانت ناف

 ٠ اضيأ قلطت ال اهنا

 زجي مل 6 مسرلا كلذ فلاخف ةفص ىلع مسر هل مسر نم لكو

 ٠ هنم ناك ىذلا فالخلل هلعف

 ةيراج وآ ضيحلا نم تدعق دت ةأرما تناك اذاو : ةلأسم ده

 5 ةدحاو اهقلطيف لالهلا له اذا ىتح س اهكسميلخ اهقالط دارغ ضحت مل

 ءاضتنا ىهو رهشأ ةثالث اهنع كسمب من %ڵ لدع دهاش كلذ ىلع دهشيو

 ٠ اهتدع

 مرحت مل ام تهرك ناف ؤس هل كلذغ ةدعلا ىف اهتعجارم دارأ ناف

 ٠ ةيدغ وأ هيلع

 كلذ ىلع دهشيو ة دحا و اهنتتلطيف الماح ثناك نا و : ةلأسم وبع

 . تهرك ناو اهدر هلو س اهلمح مضت ىتح اهبرقي الو س لدع ىدهاسش

 ٠ ةيدف وآ ثالثب نيبن وأ عضت مل ام

 ناتقيلطت ةمألا قالط نأ ريغ ث ءامالا قالط ف ةنسلا كلذكو

٠ اموي نوعبرأو ةسمخغ ضيحت ال تناك ناف 3 ناتضيح اهتدعو



_ ٩٩ _ 

 لعل ( : .ىلاعت هلوق رهاط ىعجر ةنسلا قالطو : ةلأسم ج

 قلط نمف اضيأو س ثالثلا دعب ثدحي رمأ ىاف ( آرمآ كلذ دعب ثدحي هللا

 ٠ ىلاعت هللا رمأ فالخ كلذو ث ` حب رمآ ىآو ٤ 7 ةدع ىغ اتالت

 ٠ فنصملا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 مآ هوركم ضيحل ١ م ايأ ق قالطل ١ ق و : ىحبصل ا : ةلأسم وم

 ؟ ال مأ هقالط ىنعمب ضيحلا مايآ ىف هنجوز دحأ قلط ناو ؟ مرحم

 هتالط نوكي ضيحلا ىف قلط اذا رثألا نم هنعمس ام ىلع : لاق

 6 ةيه اركلا نم اهبحاص وجني ال ةعدبلاو ۔ هتقالط ىضميو 6 ةعدب

 ٠ ملعأ هللاو

 : فنصم ا باتك نم : ةلأسم وج

 اتالث مسي ملو ڵ ةنسلل قل اط ثنآ : ضبحت ىتل ١ هتجوزل لاق نمغخ

 اذه ق ةعجرلا كلميو 4 ةضيح لوآ نم ترهط ١ ذا ةدحاو قلاط ىهف

 ٠ تقلط ضيحلا نم تلستغا اذا اهنأ عضوم فو ث ةدعلا ىف تناك ام

 ؟ ةنسلل قلاط تنآ : لاق نا : ديعس وبآ

: لوقي ىتح ةضيح نم رهطت ىتح : ليقو ص اهنيح نم قلطن : : ليقغ



١٠٠ 

 دخ و ؤ رغص وأ ربك نم ضبحت ال ثفن اك ن ١ و ؤ ةنسل ١ قالط قالط تنأ

 ىتح : لوقو ، تقلط لالهلا له اذاف ث ةنسلل قلاط تنأ : لاقف اهب لخد

 ٠ قلطت من رهسن ولخي

 ؟ ةنسلل قلاط تنأ : لاقغ الماح تناك ناو : ةلسم دهچ

 ٠ دحأ نيب كلذ ىف فالتخا الب كلذب ملكت ةعاس قلاط ىمف

 قلاط تنأ : اهب لخدب مل ىتلا هتجوزل لاق ناو : ةلاسم ه

 ؟ ةنسلل

 5 الئاح وآ ي آاضئاح وآ ةرهاط س ةريبك وأ تناك ةريغص اهنيح نم تقلط

 اهنا : اهيف لوقي رصتخملا ف ةلأسملا هذهو ث افالتخا هيغ ملعأ الو

 نم طلغ وآ خيشلا نم لافغا اندنع اذهو 0 ةضيح تضاح اذا قلطت

 ٠ خسانلا

 ٠ ملعآ هللاو 6 ضبحت نمم ىهو اهب زاج ىتلا ف كلذ امناو

 ؟ ةينالو 6 ةنسلل اثالث قلاط تنأ : هنآرمال لاق ١ ذأ و : ةلأسم وع

 5 تاقيلطت ثالث لمكتسي ىتح ةدحاو قلاط ىهف ةضيح تضاح املكف

٠ اهتدع نم ىلوذل ١ ةضيحل ١ بسحت الو



_ ١٠١ 

 ؟ هناكم قلاط نوكنآ ىون ناو

 نم اهيلع عقوي مل اذه عيمج ق اهب لخدي مل ناو ىون امك وهف

 ٠ ةدحاو الا قالطلا

 ؟ 7 لخد دقنو رغص وأ ريك نم ضبحت ال تن اك نا و : ةلأسم وج

 ؟ هل ةينالو ةنسلل اثالث قلاط تنآ : لاقف

 ىشثغ ناك نا لوقو ، ملكت موي نم ةدحاو رهش لك عم قلاط ىهف

 نم قلاط ىهف ىشغ ذنم رهسث ىضم ناك ناغ س رهشت ىضهي ىتح قلطت الف

 ٠ ملكت نبح

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 مث ث ةنسلا قالط هتجوز قلط ىذلا ف : ناديبع نبا : ةلأسم ذه

 ؟ صضبحيب نمم تناك نا ضيحت نأ : اهدر

 نأ لبق درلا هعفني الو قلطت اهناف ضيحلا نم ترهطو تضاح اذاف

 ٠ قالطلا عقي

 ؟ ةنسلا قالط قلاط تنآ : هتجوزل جوزلا : لاق اذا قالطو

٠ قالطلا مقي نأ لبق درلا هعفني الو قلطت ال اهناف



١٠٢٣ 

 ؟ ةنسلا قالط قلاط تنآ هتجوزل جوزلا لاق اذا قالطو

 نم ترهط نأ دعب اهجوز اهعماجي ملو ترهط ةآرملا تناك ناو

 ؟ ةنسلا قالط قلاط تنآ اهل لاقو ، ضيحلا

 ٠ ملعأ هللاو ، اهنيح نم قلطت اهناف

 اهتلطي نأ دارأف ةجوز هكولمملا وأ ع اهقلطي نأ دارغ ةجوز هل نميغ

 نم كلذ ىفف همزلي امو س قالطلا اذه نوكي فيكلا دوهش رضحي ملغ ه هنم

 ؟ ءىش همزلب ال مآ مثأ و % قالط

 نم داهسئالا عيض اذاو ، كلذ ىلع داهشالا همزليو ضام هنا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، اندنع كلذ نم ةبوتلا هيلعف ؤ رذع ريغ

 ةرضحب اهقلطي نأ ىغبنيو : ناديبع نبال ةلأسم نم : ةلأسم .

 ىف ىهو تتام اذا ثاريملا لجألو ث اهقلط هنأ اهاربخيل لدع ىدهاش

 ، دحأ رضحم ريغب اهقلط ناو س دلولا قوحلب ادهسشي وأ وه تام وأ ع ةدعلا

 بحتسيو هبئاغ وأ تناك ةرضاح قلطت اهناخ ادحأ كلذ ىلع دهشأ الو

٠ لدع ىدهاش ةرضحب نوكم نآ



 _ ١٠٣

 : فنا بانك نه : ةلأسم وج

 قلاط تنأ لاق اذا كلذو تقلط ةيلهاجلا وأ ةعدبلل هنجوز قلط نمو

 1 اه ريغل الو ةنسلل لوقب ال اثالث قلاط تنأ وآ 6 ة دحلا و ةملكب نبننتا

 ٠ ةعدب كلذف اه رهط دعي الو

 ةدحاو قلط نم » : لات هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ٠ « هنعدب هانمزلآ ةعديلل اثالث وأ س ةعدبلل نيتنثا وأ ، ةعدبلل

 الو قاتعلا نم نسحآ ءىش سيل » : ثيدحلا فو : ةلأسم دهب

 ةنسلا قالط امأف س ةعديملا قالط انعم جرخي امنا اذه « قالطلا نم حبقأ

 . نوعنصي فيك مهملع دقو س همرحي مل ىلاعت هللا ناغ

 نآ وهو & متي ناك ناو ث زئاج ريغ رارضلا قالطو : ةلاسم ده

 اهعجار اهتدع ءاضقنا ىند اذا ىتح اهنع كسمي مث س هتأرما لجرلا قلطي

 لجرلل سيلو ، هنع ىهن ىذلا رارضلا وه كلذو ، كلذ دعب نم اهقلط مث
 ٠ هنم ءادتعاو مارح اذهف س جاوزلا نم اهعنميو اهراضيل اهب كلذ لعفي نأ

 ةلمج ثااثلا قالط نأ ىلا ءاملعلا نم ريثك بهذ : ةلأسم دهج

 هيو ك دوعسم نبا و 0 سابع نباو ء ىلع نع كلذ ركذو ةعدب ةدحاو

٠ كلامو ةفينح ىبآ باحصآ لوتيد



_ ١٠٤ 

 لب : لوتو س الصأ مقي ال ثالثلا قالط نآ معز نم سانلا نمو

 ةيبلكلا عبصألا تنب رضامت هتجوز نمحرلا دبع قلط دقو س ةدحاو نوكي

 ماوعلا نب ريبزلا فلحو س اثالث ىلع نب نيسحلا قلطو س اثالث هضرم ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضحب ىنالجعلا ظفليو ثالثلاب هتجوز ىلع
 ٠ ثالثلا قالطلاب

 قلط ىنالجعلا نأب جتحاو س مرحم ريغ ثالثلا قالط : ىعفاشلا لات

 هيلع هللا ىلص لاتغ ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضحب اثالث هتجوز

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنيبل امرحم ناك ولو « اهيلع كل ليبس ال » : ملسو

 تقلط : لات رمع نبا ناب جتحاو مرحم وه : ةفينح وبأ لاتو
 تلسغ ، نييرخأ نيتقيلطتب اهعبتأ نأ تدرأف س ضئاح ىهو ةقلط ىتآرما

 تيآرآ تلقف « اهعجار » : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كنجوز _ ةخسن _ كنأرما كنم تناب » : لاقف ؟ اثالث اهتتلط ول

 . » 7 تصعو

 ىلص ىبنلا هل لاقف ، اثالث هتجوز قلط هللا دبع نأ : رخآ ربخ فو

 مث رهطلا اهب لبقتسن نآ ةنسلا امنا كبر ك رمأ اذكهأ » : ملسو هيلع هللا

 ٠ « ةقيلطت رهط لك ىف اهقلطت

: لاغ هءاج الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلأسم هه



_ ١٠٥ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف : افلأ ىتآرما تقلط ىنا هللا لوسراي

 تنآو ةيصعم كيلع نوعستو عبسو ةث امعسنتو ثالثب كنأ رما كنم تناب «

 ٠ )» كسىفن ن تملظو اهل ملاظ

 ىتآ الجر نآ انغلبو ، نينمؤملا نم _ ةخسن _ ف قالطلا هرك دتو
 كينغي ناك دق : لاقف س موجنلا ددع ىتأرما تقلط ىنا : لاقف سابع نبا

 ٠ آؤزه هللا تايآ تذختا كيلوأ زوجلا سأر اهنم

 هنآو . عقي ال ثالثلا قالط نآ ةضغارلا تمعز : ةلأسم ده

 هللا فلاخ نمو ث ةنسلل قالطلا نم هب هللا رمآ امل فلاخم هنأو ؤ ةعدب

 ٠ لطاب هلعفف هرمآ اميف

 قعي هتجوز قلط نم نوكي نأ بجول متلق ام زاج ول : مهل لاقي

 لعل امهتبوتع ىلا هنم آدصقو ص امهل ادايك هديبع قتعي وأ ث هيدلاو كلذب

 ة امهرب ىف ىلاعت هللا هتفلاخمب زئاج ريغ هقتعو ث الطاب انقالط ناك امهتوقع
 ٠ ةفلاخملا عم زئاج قتعلاو مقا و قالطلا : نيملسملا عم متلق املغ

 عم هل مزال ةنسلا قالط ق فلاخملا نوكب نأ متركنأ ام كلذكخ

 ؟ آزئاج نوكيأ ةعدبلل قلط اذا ةنسلا قالط ف ليكولا لاق ناخ ث هتفلاخم

ليكولا :لعغ نأل ؤ هلعغ مزلي مل مسرلا فلاخ اذا ليكولا : هل ليق



 ۔ ١٠٦

 همزلب مل هدرب ملو \٧] اذه ىلا دصقي ال لكوملا ناك املف س لكوملا لعف

 ٠ هفلاخ نم ال قالطلا هسيفن مزلي قلطملاو س هريغ هيلع هبجوآ ام

 لجر هءاجف سابع نبا دنع تنك : لاق دهاجم نع : ةلأسم ده

 لانق من 6 هيلا اهدر هنآ تننظ ىنح ثك ہمخ اثالث هنجوز قلط هنا : لاقف

 سابع نبا اب % سابع نبا اب : لوقي مث ةقومحألا بكريف مكدحأ ؤلطني

 ٠ كتأ رما كنم تنايو ئ كير تيصع ‘ اجرخم كل لعجب

 ؟ ضيرم وه و ثالث اهتتلط ناغ : ةلأسم وبع .

 رارضلا هب درب مل ام لوقو 6 رارذضلا نم كلذ نأل 4 هثرت : ليقف

 هثرت ٠

 وهو تلعقغ س ضيرم وهو اذك تلعف نا اثالث قلاط تنأ : لاق ناغ

 ؟ تام مث > ضيرم

 ٠ فالتخا ثاريملا ىفف

 لالهلا لهغ س قلاط تنغ لالهلا له اذا : لانق ناف : ةلأسم دهج

 ؟ ضيرم وهو

٠ فالتخا هنم اهتاريم ىفف



. ١٠٧ 

 ٠ فنا باتك نم ىذلا ىضقنا

 راصنخ الا بانك نم : ةلأسم وب

 5 اهخيح لاح ىف اهئطو اهتدع ىف هريغ تجوزت اذا اثالث ةقلطملاو

 ؟ لوألل لحن له ء اهتراف مث ؤ اهموص وأ اهربد ى وأ

 ىتح اهيل ١ عجرب نأ هل لحي ال و ؤ اذه اهقلطمل لحت ال : با وجلا

 دمعلا ىف امآو س اهضيح ىف طخ اهأطي نأ الا اهئطو دق هنآ ىناثلا رقي

 5 ناضمر رهش ىف فلتخيو س ضيحلاب 7 ملعت مل ولو س هل لحب الف

 ٠ ملعأ هللاو 6 مارحلا دجسملا فو فاكنعالا فو

 لبق تتامو هتجوز قلط نميفو : ىحبصلا : هريغ نمو : ةلأسم دب

 هنآ مه ىعداو اهثري ناك ناو ؟ ال مآ اهثري كبجعي ام اهتدع ىضقنت نآ

 ، انئاب آقالط اهقلط وآ اهعلاخ هنأ اهتثرو ىعداو س ًايعجر اقالط اهقلط

 ؟ ال مآ نيمي هيلعو ، هلوق لوقلا نوكيأ

 ه ضر ت ق ن اك نأ كلذكو اهثري الف هنحص ق اتالت اهقلط ن راك ن : لاق

 . اهثرو ةدعلا ىف ىه تتامو ث اهنعجر هيغ كلمي قالط ناك ناو

 ء اثالث اهقالط نآ و آ 0 اهعلاخ هنآ اهتثرو ىعدا ناو : : ةلسم دهب

 نيميلا وه هيلعو 7 ةنيبلا مهيلعم كلذ وه ركنآو س هنم اهتدع تضقن او

٠ هنيمي اودا رآ نا



_ ١٠٨ 

 ةدمعلا ىف ىهو س تامو فوخم ضرم ى انئاب اقالط اهقلط نا امآو

 5 لوقلا اذه ىنبجعيو اهل راضم هنآ حصي ىتح هثرت اهنأ لوقلا رثكأ ىفف

 ٠ اهب لوخدملا ىف اذهغ

 ٨٧. هنم تناب دق رثكأ وأ ةدحاو ناك اهنتلطو اهب لخدب مل ناك ناو

 ىفف ةدعلا ءاضقنا لبق تامو ةدعلا ردقب جاوزألا نع اهسفن تبسح ناغ

 رثكأ ىفغ ، ةحيحص ىهو اهنم بلطمب ضيرم وهو اهعلاخ نا امآو

 ىفغخ ةضيرم ىه تناك ناو ء ةدعلا ىف ىهو تام اذا هثرت ال اهنآ لوقلا

 . اهنم بلطم ريغب وأ ، اهنم بلطمب ناك هثرت اهنأ لوقلا رثكأ

 ، بلطم ريغب وآ ، اهنم بلطمب ناك اقرغ هيف ملعأ الغ قالطلا امآو

 هدنسي دحأ ريغ نم هسفنب دعقيو هيغ موقي ضرم ى اهقلط نا امآو

 ٠ حيحصل ١ لثم ى دنع وهف 6 هسسقفني ىشميو

 ثاريم ال نئابلا حيحصلا قالطو س فوخملا ريغ ضرملا ىف كلذكو

 حصي ىتح لوق ، فالتخا هيف ضرملاو س ثاريملا نع آرارض ىون ولو ى هيغ

٠ ملعأ هللاو ، رارض ريغ هنآ حصي ىتح لوقو ث رارض هنآ



_ ١٠١٩ 

 : فنصملا باتك نم : ةلأ هم دج

 : تايانكو حارص قالطلا

 ٠ ةمللا عامجاب هيغ ى ونب الو ح هرهاظم م وكحم : حارصلاف

 ص قلاط تنأ : هلوت قالطلا حارصو ٠ اقافتا اهيف ىوني : تايانكلاو

 ٠ هونم مل ولو قالطلاب هيلع مكح ١ ذهب ظفل نم نأ نوملس ١ عمجاو

 6 كلهأم ىقحلا هتآرمال لجرلا لوق لثم وه : ىنكملاو : ةلأسم وبع

 ن اك ام وآ ى دنع ١ وأ كيراغ ىلع كليح وأ 6 ةئيرب وا ؤ ىنم ةيلخ تنأ وآ

 ٠ ظافلألا ه ذه وحن نم

 قالطلا ديرب ظفل نم هب ملكت ام وأ ، قالط وهغ قالطلا هب دارأ اذاو

 ٠ قيغونلا هللايو 6 مه رثكأ لوق ١ ذه © مهعم قالط وهف 6 ةغاكلا

 ؟ ىجوزن وأ ٧ ىدنع ١ وآ ةئيرب وأ ةيلخ تنأ : لاق نميغ اوفلتخاو

 قلطت ال : رثكألا لوقو س قالطلا ريغ ىونب نأ الا س قلطت : لوقف

 ٠ قالطلا هب ىوني ىتح

 وآ ث ةئيرب تنأو ث ةيلخ تنأ : هتجوزل لجرلا لوق وهو ص ءايسثآ ةعبرأب

 ٠ ةنم تنآ وآ 6 نئاب تنأ

 : اهل لاق اذا قالطلا نم ةيلخلا برعلا نع كلذ ةخاكلا ةيانكلا تلقنو

. ىون ام نوكيف © اثالث ىونب نأ الا ةدحاو تقلط



_ ١١٠ _ 

 عقب ال قالطلا نا : ضعب لاقف 0 ظافلألا هذه ربغ ق اوعزاننو

 هذه نم اورصتتقاغ س رهاظلا باحصأ ضعب مه وهو 4 ةعبرألا هذهب الا

 ٠ اهيلع عمتجمل ا اهنأل ڵ اهريغ نود ةعبرألا هذه ىلع ظافلألا

 اهعقوت برعلا تناك ىے ظفل لكب قالطلا عاقيا بجاولا : نورخآ لانو

 ىلع كبح : هلوقب ىنكت تناك اهنأ برعلا نيب عزانت الو ص ةيانكو احيرصت

 ٠ كلهأب ىقحلاو % كيراغ

 هنأ ةغللا لهآ نيب فراعتم كلهأب ىقحلا : لجرلا لوق ىلع ليلدلاو

 ىلص ىبنلا ىلع تلخد امل س ةيبالكلا ةسنئاع تورام قالطلا ظافلأ نم

 تزع دقل » : لاقف ث كنم هللاب ذوعأ : تلاتقغ اهنم اندف ملسو هيلع هللا

 ٠ اهتالط كلذ ناكغ « كلهآب ىقحلا ميظعب

 ظافلأ نم كبراغ ىلع كلبح كلوتن نأ ملعلا لهأ نيب عخادت ال كلذكو

 : رعاشلا لاق ٠ قالطلا

 كلام مأ اب دهعلا ناخي ىلثما

 عقوت ال برعلا تناك نيتظفللا نيتاه نا : لاق ادحأ نآ ملعن الو

 5 نيرخأتملا ضعب نع ركذ ام الا قالطلا هدصق ناك اذاف س اتالط امهب

٠ اهريغ نود ظافلأ ةعبرأ ىلع مه راصتقا نم



_ ١١١ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات : لانت ةريره وبأ : ةلأسم وه

 نعو « حاكنلاو ، ةعجرلاو ث قالطلا : دج نهلزهو دج نهدج ثالث »

 ء حاكنلا و ، قاتعلا و ، قالطلا : نهب ملكت نم ىلع تابجاو عبرأ » : لاق رمع

 وأ هركأ وأ س لزه وأ دج نا هيلع زئاج هلك كلذ ذخأب هبو « رذنلاو

 ٠ هركي مل

 : لاق مث 5 قلاط ىهغ ةنالف تجوزت نا : لات نم لانو : ةلأسم ده

 ، قالط اهيلع عقي مل ، اهنيعب ةنالغ جوزت مث قلاط ىهف اهتجوزت ةأرما لكل
 ٠ كلمي الام قلطي ال هنأل

 مث تانمؤملا متحكن اذا ) : ىلاعت هللا لاق : لاق سابع نبا نعو

 ٠ هدعب قالطلاو ةدعلاو ، قالطلا لبق حاكنلا لعجف ( نهومتقلط

 ىلع قاتع الو قالط ال » : لاتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو

 ٠ » م دآ نب ١ كلمم ال ام

 : ءاضلا قو : ةلأسم وج

 : فالتخا هيفخ ، قلاط ىهف اهتجوزن ةآرما لك : لانق نم

 وهخغ هكلمم ديع لك : ل ام ن ا كل ذكو ء ح وزنن اذا هنآ رما قلطن : لوق

5 لاملا وأ ديعلا كلمف ، هل لام الو ةقدص هلام لاتق وآ ، هل دبع الو س رح



_ ١١٢ 

 ضعبو ثنحلا هيلع ىأر ضعبف 6 فلح موب ةأرما هل نكت ملو جوزت وآ

 . اثناح هري مل

 هلام وأ رح هدبع وآ 6 قلاط هنأرماف اذكو اذك لعغخ نا : لاق نا نكلو

 كلذ لعف من % ةآرما الو دبع الو س لام فلح موي هل سيلو 0 ةقدص

 ٠ فالتخا الب كلذ همزليو ثنحي هناف لاملاو ديعلا كلم وأ ى جوزت نأ دعب

 : ناليغ نب مشاه نع ، عماجلا ىفو : ةلأسم ه

 ىهف اهنجوزت ةآرما لكف ، ةلخنلا هذه ةرمت نم تلكأ نا : لاق نميف

 ؟ لكآ مث جوزت ىتح اهترمث نم لكأي ملغ ء قلاط

 اذك لعف نا لاق نا : ىلع نب ىسوم ىعم لاقو س قلطت : مشاه لاق

 ، ج وزت ىتح لعفي ملف ةآرما هل نكي ملو ، قلاط ىهف اهجوزتةآرما لكف اذكو

 كلمي ال اميغ هيلع قالط الو ى ءىش نيهجولا ف هيلع سيلف ى دعب نم لعف مث

 . انلوق وهو

 % ىسوم لوقب ذخأن : ىراوحلا وبأ لاق ، هب ذخأن الو كلذ ريغ ليتو

 ٠ هللا امهمحر ديز نب رباج نع اندجو كلذكو

ىهف اهنيعب ةآرما ىنعي ةنالف تجوزت نا : لاق ناغ : ةلاسم ده



_ ١١٣ _ 

 سابع نبا نع ىور دقو ، ءاهقفلا رثكأ هيلع لوقلا اذهو س قلطت الغ

 5 قلطت لوق ىلعو س ىوقتلا ىلا برقأ وهف هنيميب ىف رب نا : لات هنأ

 . لعفلا ىلع نيميلا تناكف ، جيوزتلا دعب اهب عقو قالطلا نأل

 نم ذاشلا ناك ناف ئ مهلوصأب هسنأ لوقلا اذهو : دمحم وبأ لاق

 ٠ ىضقنا ٠ ةياورلل قلطت ال لوقو ث مهلوق

 ىتآرماف اذك تلعف نا : لاق نمو : ىحبصلا هريغ نمو : ةلاسم ده

 ةيناثلا ىلع مقيآ ئ لعغو هنيمي دعب ةآرما جوزتو 6 قالطلا ىلعغ وأ 6 قلاط

 ؟ نيظفللا _ ةخسن _ نيهجولا الك ىف قالط

 قلطت لوقلا ضعب ف لعلو ث اعيمج انقلط امهدحأ ونب مل ااذا : لاق

 . ملعأ هللاو س اهدحو ىلوألا

 ؟ كتنقراغ وآ س كنحرس دت : هلوق ىف اوفلتخا : ةلأسم وه

 مهدنع وهو خ هيلا دصقي ملو هدرب مل ناو س قالطلا هب عقي : ليقغ

 : ىلاعت هلوقتو ( فورعمب نهوتراف وأ ) : ىلاعت هلوقل ، قالطلا ظافلأ نم
 . ( اليمج احارس نهوحرسو )

 نكمي ظفل قالطلا نه دجوي ىتح قالطلا اذهب بجي ال : لوقو

 . ةهبش الب مكملا

( ٨ ج نئازخلا _ ٨ م )



 س ١١٤

 وآ س كتيلخ وأ س كتكرت دق : لانت ول هنأ اوعمجأ : ةلاسم دهب

 ٠ هيلع همي مكحي ال هنأ انمنالط ٥ دربي ملو 6 كيلع ىل لييس ال

 تيوتث ام : لانق 6 فا رم ثلرالن كمراغ ىلع كليح ىتآرمال كثتلق 6 نبنمؤمل ا

 ٠ كتأرما كنم تناب : لات ء معن : لاق 0 قالطلا كلذم

 ؟ ىنآرما كسيلو 4 ةآرماي ىل كسيل هتجوزل لانق ناف : ةلأسم وع

 ءىموي هتيآرو : لاغ س مقو هب ىون اذاغ هب ىوني ىتح قالط مقي الغ

 . هب ىون ولو قالطب سيل هنا : لاق اضعب نأ

 ء قالطلا ىنعم ف ىتآرما كسيل هلوق نم دسأ كتنراف دق : هلوقف لاق

 ٠ دنآ ىنأ رم ١ كسيلغ يبذكل ١ ىنعم ق امأو

 وأ س ناطيشلا ةأرما تنأ : ماصخ ف لاق ناغ : ةلاسم د

 ؟ نالف ةآرما

 . ملعأ هللاو ع قالط كلذب اهل دري مل اذا ءىش همزلي الف

 وآ 6 كسفن كل تعدو ىناخ 4 ىتبب نم ىجرخا لاتقو : ةلأسم وج

 ٠ ١ .. كلا 7 ١ ؟ و ١

٠ قالطلا هنين نوكت نأ الا قالطلا بجوي امم اذه سيلف



١١٥ 

 ؟ تارم ثالث ةأرماب ىل تنأ ام :: لاق ناو : ةلأسم وج

 ىسوم نعو 3 ءىش الف ًآقالط نعي مل ناو ، ةدحاوف انتالط ىنع ناغ

 ٠ قاتعلا كلذكو قالطلا هب ديرآ ام قالطلا : لان هنآ رباج ىبأ نبا

 ديرب س كنم نئاب انآ : هتجوزل لاق ول هنأ اوقفتاو : ةلأسم .

 هب ديرب | رح كنم انآو كتمرح انآ : هديعل ديسلا لات ناو ٠ عقو ح قالطلا

 معزو مدقت ام فلاخف لزي مل رح ىلوملا نأل ى ىعفاشلا عم قنعي مل ؟ قتعلا

 ٠ كلذب عقي قنعلا نأ ةريره ىبأ نبا

 ء قتعلا ىف ةيانك نوكي قالطلا حيرص نا : ءايضلا فو : ةلاسم ه

 ىف ةيانك نوكي ال قالطلا حيرصو ث قالطلا ىف ةيانك نوكي قتعلا حيرصو

 ناملع امهنأل ، قالطلا ىف ةيانك نوكي راهظلا حيرص الو ث راهظلا
 ٠ دحاو سنجل

 & ناتنثا عقو نيتقيلطت ىونو نئاب تنأ : لاق اذاو : ةلأسم وه

 ىهو ، جوز دعب الا لحت الو مرحت ىتلا ىهو ىربك ةنونيب ةنونيبلاو
 ىهو جوزلا ريغ نم لحنتو ةعجرلا عقت ىرغص ةنونيبو س ثالثلاب عقن ىتلا

 ٠ ثالثلا نودب ىتلا

. فنصملا باتك نم ىذلا ( ىضقنا



_ ١١٦ 

 هللا. همحر دىبعس نب حلاص خيشل ا نع هربع نمو : ةلاسم و :

 ؟ كلذ ىف كتين ام : هل ليقف ، اثالث ىشيترم هيتنا : هتجوزل لاقت نميفو
 ؟ هيلع بجي اذام كلذ ىف ىتين فرعأ الو ، بضغ ىلع هتلق امنا : لاقف

 اذه لثم ىف قالط عقي ال هنأ نيملسملا راثآ نم هتعمس ام ىلع : لاق

 ىفغ 0 قالطلا كلذ هلوقب ىونب نأ الا ةين ريغب السرم كلذ لاق اذا

 ٠ قالط ىون اذا قالطلا هبلع عقي هنأ رثكألا

 هنيمي تدارأ اذاو ، كلذ زاج قالط كلذب ىون ام هنآ ىلع هتقدص ناو

 ٠ ملعأ هللاو 6 نيميلا هيلع اهلف قالط كلذم ىون ام هنأ

 : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا : ةلأسم دهب

 ىلا كلذ ف عوجرملاف ى ىشيترم ىشاص سشيخأ عم ريس اهل هلوق امأ

 ٠ كلذب لاق نم لوق ىلع تقلط دقف قالط اذه اهل هلوقب دارأ ناك نا هتين

 نأ انبجعيو ، حيحصلا ظفللاب ظفلي ىتح قلطت ال : لاق نم لاتو

 مل هنا : لاق نا كلذ ف هتين ىلا عوجللملا > هلوق كلذ ق لوقلا نوكب

 ٠ قالط هيب درب

 : لاق نم لاقو ، لوقلا ضعب ىلع نيميلا هيلع اهلخ هنيمي تدارآ ناو
نم ل اتتو ٠ ةتث ريغ وآ ةقث ن اك ؤ اهل قالط هب دري مل هنا لاق نا هقيدصت اهل



_ ١١٧ 

 ٨. هخقخبدصن اهل نكب مل ةننث ربغ ن اك ن ١ و ؤ ةقث ن اك ن ١ هقبدصن اهل :: لانق

 ٠ ملع آ هللا و

 وآ ةقرافم تنأ : هتجوزل لجرلا لوقو : ىحبصلا : ةلأسم وبع

 مآ كتفلط ته وآ كتنحرس وأ كنقراغ دخخ هلوتك وهأ : ةقلطم ُ وأ ةحرسم

 . قرف امهنيب

 ء هريغ وأ وه اهقلط دق لمق نم ةقلطم ةأرم ا هذه تناك نا : لاق

 سأب الو ث هتين هلو س هلوق لبقي هناف ڵ ىضاملا ىق ناك ام كلذي ىونو

 ٠ فالتخالا نم ىرعت الو ، هيلع

 اهنا لوقف ؤ هريغ نم الو هنم لبق نم كلذ اهيلع ىرج نكي مل ناف

 لوقو ث قالطلا هنع ليزت ىتلا ةلعلا نم ىعدي اميف هلوق لبقي الو قلطت

 ء لوقلا اذه ىلع هنيمي عم كلذ ىف هلوق لوقلاو ، كلذ هنم لبقي

 ٠ ملعأ هللاو

 درف ، قالطلا اهجوز ىلع ةجوزلا تبلط اذاو : هنمو : ةلأسم ده

 هنم جورخلا ةجوزلا تدارأ املغ س ةرم ةئام سثنقرافم اهل لاقو اهيلع وه

 ؟ امهنيب كلذ ىف بجي امغ س قالطلا ونآ مل : لاق

هلعجب ملو ح افمالط مهضعب هلعجف ء قا رفلا ق نوملس ا فلتخلا : لاق



_ ١١٨ 

 اذه بحاص دنع هلوق لوقلاو قالطلا هب ديري ىتح ث قالط مهضعب

 ٠ ملعآ هللاو 4 هتآرما هنمصاخ نا نيميلا هيلعو 6 لوقلا

 6 ةقرافم تنأ : هنجوزل لانو عضوم ىلا جرخ نم هنمو : ةلأسم وع

 نوكيأ ىس قالطلا هب ىوني ال اهنع جراخ هنأل ، نادبألاب اهقرافم هنأ ىونيو

 ؟ هتين هعفنت الو ، قالطلا حيرص نم هلعجي نم لوق ىلع اقالط

 اذا ةين هل ىري ال نم لوق ىلع كلذ ىون ولو قلطت اهنا لونن : لاق

 قالط هيلع عفني ال لوقو س مكحلا رهاظ ىف قالطلا هب تيثي ام هنم ناك

 ٠ كلذ ق هق دصيو هتين هل تبثيو % كلذ ق ح رخمل ا هل لعجب نم لوق ىلع

 : اهل لاق ناو س قالطلا ىناعم ف فالتخالا هقحلي امم قارفلاو

 قارفلا هيلع تثب ضعبو ، كلذ ع جرخملا هل لعجي ضعبف س نقرافم

 ٠ ملعأ هللاو ، ةننكستكلا نيس نيشلاو س كتقراغ دق : هلوق ةلزنمب

 : فنصملا باتك نم : ةلاسم ده

 ىنأ ول ةنالغ اي نيلوقت ام : هتجوزل هلوقك ةياكحلا قالط ف اوفلتخا
 ؟ ثالث كتقلط

 نيلوقتام : لاق هنأل \ قلطت ال : ضعب لاقو ، قلطت اهنا : ضعب لاقف

. قلطي ملو



١١١٩ 

 تناكو ث ورمع مأ اهل لاقي هتأرما اجوزتم قرفب لجر ناك : لاق

 ؟ مهنيقلطت مآ كنوقلطي اوناك كجاوزآ : اهل لاقف ، جاوزب هلبق تجوزت
 ؟ اثالث قلاط ورمع مآ تلق ول اذام : لاقف ، ىننوقلطي اوناك لب : تلاقف

 5 قلطت ال ضعب لاتقو ، قلطت : مهضعب لاقف س نوملسملا رواسشنتغ

 ىأرغ مهنسأ وهو ، ىلصوملا ركب وبآ ناكف مهنس آ ىلا ىآرلا اودرف

 نا اذامغ وأ س تلق ول اذامغ اهل لاق ، كاش انآ : دايز وبآ لاقو س قلطت اهنأ

 ٠ ءاوس امهالكو تلق

 . هنجو زل لوقيو بفه ذب هع اسل ١ : ل امن نمو : دردعس وبآ : ةلاسم ويج

 ؟ قلاط ىه

 ديري امنا ناك ناو © عقو دقغ قالطلا اذه هلوقب ديري ناك ناغ

 ٠ قالطلا عقب الو دعو اذهف اهل هلوقب

 ؟ كنقلط دقلف تجرخ ناغ س كتيب نم ىبهذن ال : لانت ناف

 . ىون امك اهقلط دقغ تجرخ ناغ

هنأ مانملا ىف ىأر الجر نآ ول ليق : بوبحم نبا : ةلاسم ده



_ ١٢٠ 

 سأب اهيلع نكي مل ؟ همانم ىف هآر ىذلا كلذب اهملعأو ، هتأرما قلطي

 ٠ مالكلا اذهب هتآرما 5 الو ئ كلذم

 ىف ىآر هنا : لاق مث ، اهقلط هنآ همانم ىف ىآر نكي مل ول كلذكو

 ؟ هلوق ىف بذك امناو س اهقلط هنأ مانملا

 لآس امل ةعاسلا تقلط اهنا : ديز ني رباج نع ليقو ٠ قلطت ال اهنا

 امناو هسفن نع لقي مل هنأ ولو س هنآرما قلط هنأ مانملا ىآر هنا : لاقو

 ؟ هريغ نع لآس

 انآو س اننالط اذه اورب ملو % ءاهقفلا كلذ ىف هفلاخو س قلطن مل

 ٠ ملعآ هللاو 6 قالطلا هيلع بجوب مل نم لوقب ذخآ

 هب ديري كلذ لاقف ؟ قلاط تنآ تلق : هل تلاق ناف : ةلأسم وده

 ىنعملا ىف الو 0 مكحلا ىف قالط ةياكحلاب عقي الف قالطلا ديري الو ةياكحلا

 هيف زوجي اميف كلذ دعب هتندص مث تقولا ىف هقدصت مل اذاو ي زئاجلاو

 ٠ هللا ءا ش نا زئاج وهغ قيدصتلا

 ؟ قالطلا ديري ةرح تنأ : هتجوزل لانت ناف : ةلأسم وبع

 ٠ اقافتا قالطلا عقو

٠ فنصملا بتاك نم ىذلا ىضقنا



_ .١٢١ 

 لآسي دحأ كاتآ اذا .ي هتجوزل لاتق نممغ : ىحبصل ا : ةلأسم وج

 ء ىنقراغ هنآ وآ ‘ ةجوزب هل تسل ىنآ وأ 6 ىنقلط هنا ىلوقغ ىنع

 ؟ كلذ ق همزلب 7 اقالط كلذب درب ملو

 نمل كلذب تلات اذا ، قالطلا همزلآ نيملسملا ضعب نأ بسحأ : لاق

 . همكح همزلأ الو اقالط ٥هرب مل ضعبو ۔ هلوقت نأ اه رمآ نمل وآ “ اهلأس

 . ملعأ هللاو ، بذك امناو

 : ناهبن ىبأ هيقفلا خيسثلا : ةلاسم ده

 وأ س كل ىلع ىتلا قالطلا ةنرو ىنيتضبق نا : هتجوزل لاق نميغو
 نع دحلآ هلأس مث ؤ قلاط تناخ كل ىلع قح لك نم ىنيتآربآ نا : لاق

 تلعف ام ةجوزلاو ث ائيسث لئاسلل رسفي ملو انقرافف : لاقف اذه امهرمأ

 ؟ ال مأ قالطلا همزليآ ، ائيسن اذه نم

 . ملعأ هللاو ث اهقالط هب دري مل ام اذه ىلع هموزل ىل نيبي ال : لاق

 : فنصملا باتك نم : ةلأسم ه

 نم هقالط اهقحلي الو اهيبنت ةدحاولاغ ، لوخدلا لبق هتأرما قلط نمو

 اهئثطوو اهتعجر ىلع دهشأ ناو س ديدج حاكنب الا اهدر هل سيلو ث دعب

 ء زاوجلا لبق قلطأ ناو ع امهنيب قرفيو ث هيلع تدسغ حاكن ديدجت ريغ نم

. فصنو قا دص اهل هيلعف ئ ةعجر اهيلع هل نأ نظف ءىطو من



_ ١٢٢ 

 ؟ ةدحاو ةملكب زاوجلا لبق اثالث اهقلط ناو : ةلاسم ده

 : ردتقملا دبع لوقو س هعمج وأ كلذ قرغ ةدحاو اهنا : ناميلس لوقف

 . هريغ اجوز حكنت ىنح اهيلا عجري الو ثالث وهف ةملكب هعمج اذا
 5 رثكأ لوألا ىآرلاو س ىسومل لوق هنآ عضوم فو س نسحلا لوق وهو

 هالحتساغ ، ىرصبلا نسحلا ثالث اهنا : لات امناو ، سانلا ناك كلذ ىلعو

 ٠ نيملسملا ضعب

 اثالث هنجوز قلط نم » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 : لاق اذا هنأ اذه ىلع ليلدلا نمو « اهنيبت ةدحناولا اهب زوجي نأ لبق

 ٠ ةديبع ىبآ لوق ىف قلاط تنآ : هلوقب هنم تناب اثالث قلاط تنأ

 قالطف س ةيبنجأ اثالث هلوق لاح ف اهنأل ، هل ىنعم ال اثالث : هلوقو

 نأ هل زاج اثالث اهقلط اذاف ، اهيلع هعوقو ةلاحتسال ، اهب مقاو ريغ ثالثلا

 ٠ هريغ اجوز حكنت مل ناو ، اهجوزتي

 انيلا بحأ لوألاو س طوحأو ىوقتلل برقآ ناك اهكرت نا : لوقو

 ٠ اندنع لدعآو

 ء كلذ ف هباحصأ ضعب هفلاخو 6 هربغ اجوز حكنت ىنح : دوا د لاق

 حكنت ىتح هل لحت الو ، اهنيبت ثالثلا نأ سابع نبا نع دجوي اذكهو

. لخدي مل وآ اهب لخد ناك ءاوس ء هريغ اجوز



_ ١٢٣ 

 لاقف ، سابع نبا ةرضحب هذه نع لئس ةريره ابآ نا : ليقو

 هلوت تقبط : سابع نبا لاقغ ، هريغ اجوز حكنت ىتح لحت ال : ةريره وبأ

 اهدحاو قباوط ةاشلا ءاضعأل ليق اذهلو س لصفملا ةباصا هلصأ تقبط

 لاق ، قباط دق ليق ، لصافملا طحي ملغ لجرلا اهباصآ اذاف ، قباط

 : فيسلا فصي

 قبطي انيحو انيحأ ممصي ده

 سابع نبا دارأ امناو ، لصفملا بيصي قبطيو ث مظعلا ىف ممصي ىنعي

 ٠ قبطو لصفملا طحي مل ىذلا لجرلا باصأ امك ، ايتفلا هجو تبصأ

 لوخدلا لبق هتجوز قلط نم نآ ىلع ملعلا لهآ ممجأ : ةلأسم ه

 . اهيلع ةدع الو ديدج ح اكنب الا هل لحت الو س هنم تناب دق اهنأ ةقيلطت

 ٠ قلاط تنآ ، قلاط تنأ ح قلاط تنآ : لاتق اذا هيذ اوفلتخاو

 & هريغو ىعفاشلا لانت هبو ، ءىشب اتسيل ناتنثالاو ىلوألاب نيبت لوقف
 ، هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ملو ث اثالث تقلط هتالط نيب مبات اذا لوقو

 . ةين هل نكي مل اذا : كلام لاق هبو

 . فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

د اهعلاخ آ هنجوز قلط نمو : نا دبيع نبا : هريغ نمو : ةلأسم و.



_ ١٢٤ 

 دعب وأ ، اهتدع ىف آديدج جيوزت اهجوزتو اهدري ام هنآ قالطلاب فلحو

 ؟ ال مآ ثنحلا هقحلي درلا ةلازنمب انهاه جيوزتلا نوكيآ 6 اهتدع ءاضتنا

 ناميألا ىف لوقي نم لوق ىلعغ ص هيغ فلتخي امم ىدنع اذه : لاق

 ىف لوقب نم لوق ىلعو ث اهجوزت لب اهدري مل هنأل ، ثنح الف ةيمستلاب

 ٠ ملعأ هللاو ، ةيجوزلا ىلا اهدر هنأل ثنحي هناغ ىناعملاب ناميخلا

 ( ؟ ةنسلا قالط غلاب ريغ ةيبص ىهو هتجوز قلط نمو

 ء اهنلطي نيح قالطلا اهب مقي لوق : ليواتأ ةثالث اهيخ انباحصالف
 3 ٠ رهستآ ةثالث كلذ دعب دعتست مث

 تعقو رهشلا له ١ ذاغ 6 لالهلا ىلا ال ١ قالطلا اهب عقي ال : لوقو

 ٠ رهشأ ةثالث كلذ دعب دعتست مث > ةقيلطت

 عقي مث موب نيثالثب اهقلط نأ دعب الا قالطلا اهب عقي ال : لوقو

 نم تسيآ دق تناك ناف ى رهشآ ةئالث كلذ دعب دعتستو ، قالطلا اهب

 ١ ع وقو ق فالتخال اغ 4 ضيحمل ١ و اهب قالطل ١ دح ٠.٠

 نسحيو ٠ ملعأ هللاو ، ةصقان اهلعل ةلاسملا هذه : فنصملا لاق

٠ ةنسلل اهقلط ذا ىدنع



 ٥ج!إ١ا _

 : اثالث هتجوز ىدوهيلا قلط اذا : هللا دبع وبآ لاق : ةلاسم ده

 ؟ قالطلا مهنيد ف سيل هنا : لاتو ، اهيلا عجر مث

 ثالثب هنم تناب ام لوقو س الوق كلذ ىف ءاهقفلا نم لاق نم لاتف.

 هتجوزو ىدوهي نيب كلذب هللا دبع وبآ ناك دقو & امهنيب قرفيو ؤ تاقيلطت

 ٠ امهنيب قارغلاب ىلاولا ىلا بتكو ث ماوتب

 نآ الا ةمرحلا الو قالطلا عقي ال ليقو س اذه ليق دق : هريغ لاق

 ٠ مهنيد ف مهعم كلذ نوكيب

 ثالث ةينارصنلاو ةيدوهيلا وآ ي ةملسملا ةرحلا قالطو : ةلأسم وه

 ٠ دمحم ويآ لوقي هبو ةرح ىمهغ ةرفاك تناك نا و ؤ رثكألا لوق وهو ؤ تاقيلطت

 ةقيلطت ىراصنلاو دوهيلا نم ةيمذلا قالط نا : ةديبع ىبآ لوقو

 ز ةملسملا قالط ثلث .رهش دوهشلابو ةدحاو ةضيح اهتدعو س ةدحاو

 : ىراوحلا وبأ لاق ٠ كلذ ىلع لمع الو ، ةملسملا ةيد ثلث اهتيد نأ امك
 ٠ ذخأنا ذهي

 نا مث ئ نيتقيلطت | ةمللا هنجوز قلط اذا رحلا و : ةلاسم وهم

 نآ ناهركب اناك امهنآ ملسمو : ديز نب رياج نعف 0 اهئثطو اهديس

.: ه. . هريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتي



_ ١٢٦ 

 ؟ ىرنتست مل نا قلاط تنأ : لاق ناو : ةلاسم دهب

 ىقح ىمظعت وآ ، ىنيلجت وأ ، ىنبيجت مل نا قلاط تنأ : لاتق ناف

 ١ ؟ ىنم ىحتستو

 . سبل وهغ

 تنأف ىنم كيلا بحأ كقلطم ناك نا :: اهل لاق ناو : ةلاسم هه

 ؟ ىلا بحأ تنأ : تلاقغ ، قلاط

 . هعم ميقت

 ؟ كريخآ ال : تلاقف س كلذ اهل لاق ناو

 . هنم اهيلا بحأ هنا ىتح اهعم ميقي نآ هلغ

 ؟ ب ن نا قلاط تنأ : هتجوزل لانق نمو : ةل اسم وع

 ٠ سيل هنأ ءاثعشلا ىبأ نعغ

 ٧ كدهج ىدهنجن مل نا قلاط تنآ هتآرمال لانت ناو : ةلأسم و

 ؟ ىدهج تغلب دق : هل تلاقف

. سبل اذهغ



 س ١٢١٧

 اذا ناكف اذه لثم ىف بجي ال ةديبع وبآ ناكو : دمحم وبأ لاتقو

 ؟ سبللا اذه لثم نع هلأسي نم هاتأ

 ٠ كسبلب ىلوأ تنآ : هل لات

 ىحناصم ىف الا اذك عضوم تلخد نا : لاق ناو : ةلاسم ذه

 ؟ قلاط تنأف

 . سبل اذهف

 ؟ هتينب اهقلطي ملو هسفن فق هتأرما قالط ىون نمو : ةلأسم دهب

 اهدرجمب ةينلاو س قالطلا بجوي ءىشب ظفلب مل ام قالط مقي ال هناف

 فذقلل دقتعملا ناك اهب اموكحم ناك ولو لاعفألا ىف الا اهب مكحي ال

 ٠ ايلصم ةالصلل دقتعملا و ينا ز ىنزلل دتنعملاو ث ًافذاق

 ، فذقلا اهب ديريو ةالصلا هب ديريو ىعسلاب ىتأي نآ ناسنالل ناكو

 نوكيغ ، نآرقلا هب ديريو رعشلاب ىتأيو ، ناميالا هب ديري رفك ظفلب ىتأيو

 حادقأل اهدرجمب ةينلا نأ حص اذه لطب املغ ، ىون ام كلذ لك نم هل

 ٠ همدقتن لوقتو % العغ اهيلا مضني ىنح ء ايشألا . ف

 نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع زواجت » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو

جتحم جتحا ناو 13 سفنلا ثيدح نم تاينلا و » اهسفنأ هب تثدح امو



 « ىون ام ءىرما لكل امناو تاينلاب لامعألا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب

 مدقيو ةينلا رخؤي _ هلعل - دجوي نأ ىلع ليلد هلوق ف سيل : هل ليق

 ث ةينلاب الا لمع لماعل بستحي الآ تاينلاب لامعألا باجيا هيغ لب ص لمعلا

 ٠ ملعأ هللاو ى ةين نم لمع نم ةين ولخت نآ الا عم هل اعمتجي نأ هدصقو

 مث 6 هنأ رما قلط دخف هنآ ناطيشلا هل سوسو نمو : ةلاسم و

 ؟ ىتأرما تقلط ىنأ ىل سوسوي ناطيشلا : لاقف كلذ نع لئس

 ىه اذاخ ، انالط كلذ هلوقب وني مل ناو ث كلذ هلوقب قلطت اهناف

 نيتنثا وآ ةدحا و كلذ ق هي ظفل ام قالطل ١ نم هيلع زوجيو « ة دحا و

 . اثالث وأ

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ميمت نب ةدعسم نع ةلآسحملا هذه نأ بسحأو

 ؟ ةين الي قلاط تنأ هتأرمال لاق نميغ : ةلأسم "

 ديري ىتح قلطت ال لوقو س انفرع ام رثكأ ىف قلطت : ديعس وبآ لاق

 ٠ هداقتعا عم مالكلاب الا قالطلا نوكب ال هنأل ء اهقالط

 ىهو © قالطلل ةبجوم ىه ىتلا ةملكلا سفن ىلا دصت اذا لوقو

 مالكلا نألا ، هدقتعي مل ولو قالطلا مقو دق اهيلا هب دصقو ء هظافلآ نم

٠ ملعأ هللاو ص ةينلا ىلع مكاح



١٢٦٩ 

 ؟ ايسان قلط نمو : ةلأسم وه

 ٠ هللا نبيو هنيب اميغ الو مكحلا ق همزلب مل طلغ ناو 4 هنآرما تفلط

 انالف تملك نا : لاتق اذا : رهاظلا باحصأ ضعب لات : ةلأسم وه

 ؟ ايسان هملك قلاط تنأف

 اه دقعب نبمرلا نأل : لاق ؤ ثنحي مل اه ركم هملك نا كلذكو & ثنحب مل

 ح نايسنلا نع عانتمالا هتردق ف سيلو ٧. هنردغ تحت ام ىلع ناسنالا

 ٠ هيلع مثا الو نايسنلا ف عقي ثنحلا نآ هللا همحر نسحلا ىبآ نعو

 دقو س رباج هلاسف هللا همحر ديز نب رباج ىقل الجر نا : ليق
 ؟ هلللا ةنس ىلع اهي تجوزنآأ : رباج هل لاقغ 6 ةأرما ج وزن لجرلا ناك

 لاقف 6 هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع اهنقلط 6 ءاثعمتلا ايأ اي معن : لاقف

 ٠ ىل تلق امك كل تلق : لان ؟ تلق ام : ءاثعشلا وبأ هل

 هيلع رب ملغ 6٧ قالطلا درب ملو % لاق امك هل لوقي نآ دارآ امناو

 ٠ ملسم ىلع تلغال : لانو ۔ قالط رباج

 هتأرما هتمكاح اذاف & ايتفلا هجو ىلع اذه معن : هللا ادبع وبآ: لاق

 ٠ قالطلاب هيلع مكح

 دبىريب تلغال : لاقف غثل هناسل ق رم اج ن اك : ليق : هريغ لانو

 . تضمغ طلغ ال

( ٨ ج نئازخلا _ ٩١ م )



_ ١٣٠ 

 ناسللا كرحتي ىتح كلذب سأب الو س ناطيشلا سواسو كلت : لاق

 ٠ هنم كلذ ىه ممستو اهيلا هب ادصاق نانذألا هعمستو ، قالطلاب

 : ايركز وبآ ىضاقلا : ةلأسم و

 لأس ىتح ىسنغف قالطلا نع لأسيل جرخ مث هتجوز قلط نميف

 ؟ قالطلا هب بجي ال مالك نع

 ناكو س قالط هب عقي ال هنأ هيقفلا هانفأف هب قلط ىذلا هنأ هدنعو

 ٠ مثا ةفصلا هذه ىلع نوكي ال هنآ تام ىتح كلذ ىلع مماجي

 هنأ ناطيستلا هل سوسو هنا هيقفل لجر لاق : ليقو : ةلأسم ده

 ؟ قلاط هتأرما : لات

 لاق ث كلذ لثم هللا دبع وبأ لاق ء تقلط ةعاسلا : هيقفلا هل لاقف

 ٠ ىضقنا ٠ قالطلا ىوني نأ الا قالطلا مقب ال هنأ اذه لثم ى : ديعس وبأ

 . ناسللاب ظفل ربغن سيفنلا ق قالطلا امآ : ناديبع نما : ةلأسم ه

 ريغ وآ اغلاب ةأرملا تناك ي اهب لخدي مل وأ ةأرملاب الخاد ناك قالطب سيلف

 نأ الا سفنلا ثيدحب همزلي ال راهظلاو ءاليالا كلذكو ، لاح لك ىلع غلاب

٠ هناسلب ظفلب



 س ١٣١

 لوقو ، لوقلا رثكأ وهو ث راهظلاو ءاليالاو قالطلا مقي لوق فالتخا

 ٠ ملعأ هللاو 6 عقي ال

 : نبتيبلا نىده

 ؟ اذه مهولاؤ وهسلا نيب قرغلا امو ، ال مأ مكحلا ىسن اذا اذه نوكيا

 وهف ، كلذ ىلا هبلق رضاح ريغ ءىشب لوقي نأ : هلاثم : باوجلا

 ىف هبلقت رضاح ريغ ةالصلا ىف هدوجس نم مئاقلاك هلوق ىلا دمعتم

 مايقلا هيلع نآ نظ بيصملا ريغل نظلا وه مهولاو دوعقلا هيلع عضوم

 ٠ ادمعتم ماقف

 هيلع وهسلا ىفغ دعقو ، هأطخ ركذ اذاف س دوعقلا هيلع لصألا فو

 نيذه لبق ام ىردأ الو س مهو اندجس هيلع مهولا ىفو س وهس اتدجس

 دصقي نآ طلغلاغ نكي مل ناغ ، امهلبق امب قلعتم امهاتعم لعل ث قيتيبلا

٠ قالطلاب طاغيف ئيش هلوقب



_ ١٣٢١ _ 

 طلغلا وه هنأل ث هلثم مهولاو قارفلا الو قالطلا هب مقي ال ىأ

 اهس هنكلو س هب قلطت اهنآ فرعي مالكب اهقلط اذا ، وهسلاو نايسنلاو

 دارأ هنأ نكميو ى اذكه دارأ ناك نا هدمعتف ، هب قلطت ال اهنأ نظغ ىسنو

 قالطلا نآ هبهذم لعلو س كركف هيغ مجار ث همهفأ ملو ، ىنعملا اذه ريغ

 . ىلاعت هللا نيبو هنيب ام اذه ظفل

 مل هنأ حصي نأ الا ، طلغلاو مهولاب تبثي قالطلاخغ مكحلا ف امأو

 طلغيغ مالكب ىضاقلا هفلحي : هلاثم ث رابتعالا ىف ظفللا كلذب دصقي

 ص ىضاقلا لوقي امك لوقي نأ ديري وهو ث هتجوز هب قلطت امب ظفليف
 ىنكلو ث قالطلا هب درأ ملو ىناسل ةلز : لاق اذا هل لمتحي امم اذهف

 ٠ ىضاقلا ىل لاق امك لوقأ نأ تدرأ

 ىنكلو % قالطلا هب درأ ملو ىناسل ةلز : لاق اذا هل لمتحي امم اذهف

 نأل 0 حصي امم لاثملا اذه ىلع ىضاقلا ىل لانت امك لوقأ نآ تدرأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 هبف قدصي

 : فنصملا باتك نم : ةلأسم وع

 لجرلا ىون اذا ةينلاب مقي ال قالطلا نا : هيلع اوعمجأ اميغ ليقو

هيف ملعن الو كلذي قلطت ال اهنأ هتين داقتعا ىف اهقلط دق هنآ هتآرمال



١٣٣ _ 

 ة هل ةينلاو ث هل ةدارا ريغب مالكلاب قالطلا مقي ال هنأ اوعمجأو

 ٠ افالتخا هيغ ملعن الو 6 قالط نوكب نأ هل ةينلاو هيلا

 مل ولو ، قالطلا اهب عقي ىتلا ظافلألا ىف اوفلتخاو : ةلأسم ه

 ٠ قالطلا ءامسأ نم مسبا وه ىذلا ظفللا ىلا دصق اذا قالطلا هب درب

 نم ءالؤه لك ث جارخالاو حيرستلاو قارفلاو قالطلا نا : لوقف

 % كتقراف دق وأ ع كتحرس د ةوأ ي كتقلط دق هنجوزل لاق اذا س قالطلا ءامسأ

 ءامسأ نم كلذغ س دري مل وآ قالطلا دارأ ع كلذب تقلط س كتجرخآ دق وأ

 ٠ تقلط هتجوز ىلا ث قالطلا كلذب دصق اذا قالطلا

 : لوقو ث قالطلا ءامسأ نم جارخالاو حيرستلاو قارفلاو قالطلاو

 حيرستلا نكلو س قالطلا هب ديري ىتح قالطلا ءامسآ نم جورخلا نوكي ال

 نم حيرستلا نوكي ال لوتتو س قالطلا ءامسا نم وه قالطلاو قارفلاو

 نامسا امه قالطلاو قارفلا نكلو ، قالطلا هب داري ىتح قالطلا ءامسأ

 . امهب دري مل وأ قالطلا امهب ديرأ

 هب دارب ىتح قالطلا ءامسأ نم امسا نوكب ال قارفلا نا : لوقو

 قالطلا الا مسا نوكبي ال لوقو س قالط وهف هب .ديرأ اذاف ، قالطلا

بجوي امي الهاج ناك ى قالطلا ظفلب قالطلاب اهيلا دصق اذاغ ، هسفن



١٣٤ 

 ٠ قالط كلذغ

 مالكلا ىلا دصق ولو ث هب قالط الف ءامسألا نم كلذ ىوس امو

 ىلع قالطلا هب ديريو س قالطلا مسا قفاوي ىتح هتجوزل ةدارالاو ث هب

 ء قالط ريغ وه ىذلا مالكلاب ةدارالاب قالطلا بجوي نم لوق

 ٠ ملعأ هللاو

 اذك تلعف ناو ث اذك تلعف نا قلاط تنأ هلوقتو : ةلأسم وه

 ؟ قلاط تنأف

 اذا اذه ريغ لوق هيغو هرخأ وأ قالطلا مدق تقلط تلعف نا اهناف

 ٠ قالطلا مدق

 مل لعفلاب قلع اذا قالطلا نأ ملعلا لهأ نيب عزانت ال : ةلاسم دهب

 ٠ ملعأ هللاو ، لعفلا لوصح لبق مقي

 : لانتو كتخا رخ وه : كقا رغ وه كنا رف : وه لاق ناو : ةلأسم وبع

 ؟ ةدحاو تيون

 ثالث : مشاه لات © ةدحاو اهنا : هللا ديع ىبآو ىسوم نعف

٠ هنم لبقي الو



_ ١٣٥ _ 

 ٠ قالطنا : ظافلآ ةثالث قالطلا حيرم : ىعفاشلا لاق : ةلأسم :

 ٠ حيرستلا و 5 قارفلاو

 ٠ قالطل . ىه و 0 ةدحا و ةظفل ةحيرص : ةفينح وبأ لان

 هلوقو ( اليمج:آجارس نهوحرسو ) : ىلاعت هلوقب ىعفاشلا جنحاو

 . ( فورعمب نهوحرس وآ فورعمب نهوقراغف ) : ىلاعت

 همزل ثنح اذا قالطلاب فلاحلا نآ ملعلا لهأ عمجا : ةلأسم ه

 قارعلاو زاجحلا لهآ ءاملع لوق ١ ذهو : لات ء هنم هل جرخم الآو قالطلا

 ٠ رصمو م اسل ١ و

 اذك لعفي ال قالطلاب ةظلغم نيمي ىلع : لاق ناف : ةلاسم ده

 ؟ ثنح مث

 ٠ قالطلا مقو

 ؟ ثنحف اذك تلقث نا قالطلا ىلع لاق ناغ : ةلأسم وبع

 قالطلا همزل مل نم ىآرو : لات 0 عقي ال لوقو ، قالطلا مقو

 ثنح ا ذ ] : :نسحل ١ وبآ لاق 4 آاقتالط وه هي دبريب ىتح ئ ىلا ثحأ

٠ قالطلا هيلعف



_ ١٣٦ 

 قالطو ، ىديبع قانع ىلعف اذكو اذك تلعف نا : لاق لجر نعو

 ؟ ال مآ ثنحلا دعب هؤاسن قلطتو ؤ ديبعلا قتعي له ث ىئاسن

 ٠ ملعأ هللاو ، هاسن قلطتو ، هديبع قتعت : باوجلا

 تنأ هتجوزل لوتن نأ دا رأ نممغ : ديعس ويآ لاق : ةلآسم وج

 ؟ هسفن مال قالطلا ىف ذخأ املف ، قلاط

 كلذكو ث قالطلا هب ديري نأ الا س قلطت ال اهنأ قلط هلوقب ةملكلا متف

 عقي الو ح ىدنع ءا وس هلكف 6 ماللا - نا كلذكو -- ماللا مضب .. قلاط

 ٠ قالطلا هب ديري نآ الا قالطلا

 مقو قالطلا نم ءىشب ىون اذا : ليقف 4 ةينلا ىف اوفلتخا دتو : لاق

 مسننا قورح هب متت مات ظفلب الا قالطلا كلذب عقيال : لوتو ؤ قالطنا

 وأ ةياكح ناكو ع كلذ درب مل اذاو ڵ\ هم ىون اذا عقي ذئنيح مث ك قالطلا

 ٠ قلطي الف هتجوز ىلا هب دصقي نأ ريغ نم ههبشيام وآ طلغ

 ؟ هللا كتلط : هتأرمال لاق ناغ : ةلأسم وج

 ٠ قالط الغ

 ؟ هللا كننلط دن : لانق ناو

: فالتخا هيفغ



١٧٨٧ 

 ٠ قلطت اهنأ اندنع : دمحم وبآ لاق

 ؟ كقلط دق هلللا : لانق ناو

 : فالتخا هيفغ

 ٠ قلطن : نسحلا وبآ لات

 ؟ قلاط كنم انآ : لاق ناو : ةلأسم ده

 : فالتخا هيفغ

 ؟ قلاط انآ : لاق ناو

 ٠ ءىش الف

 ؟ قلاط تنآ : تلاقف ،\ كديب كتالط : لاق ناو

 : فالتخا هيفغ

 ؟ تلبق دق : :جوزلا لانقغ س كتقلط دن : اهجوزل ةآرملا تلاق ناو

 ٠ ةدحاو قلطت اهناف

 ؟ ةقلطم اب : لات ناف : ةلأسم وه

 ٨ لجر هلبق اهقلط دق نوكي نآ الا \ ةدحاو ةقيلطت الا اهارآ امغ

قلطت اهناف ص هوني ملو قلطم اهل ناك ناغ ،© تقلط دق كنأ ىنع امناو ٠ ةلز اف ٥ هن ..



_ ١٣٨١ 

 ٠ هب ىونيو هريغ قطلم اهل نوكي نآ الا : نامثع نب ناميلس لاق

 : لاقو ع هتآرما مساب ىتقلطم ةنالغ : لاق نميغ : هللا دبع وبآ

 ؟ قالط هب وني مل هنا

 . قالط وهغ

 تنآو ءىرب كنم انآ : ماصخ دعب هتجوزل لات ناف : ةلأسم ده

 ؟ ةئيرب ىنم

 هفرصي مل اذا ةقيلطت ةنئابلاو ةيلخلاو ةئيربلا : ىلصوملا لاق

 ٠ ةين ىلا

 ؟ ءىرب كنم انآو 6 ةكثئيرب ىنم تنأ : لاتق نا : ةلأسم وبع

 6 اقالط وني مل نا و ؤ ثالث وأ نبننت ١ وأ ة دحا و نم ه ١ ون ام وهغ

 كلذ هبيش وآ ىلع كل ناك نيد نم ءىرب انآ ىنع ناك نا ءىشب سيلغ

 ٠ هلع ءىش الخ

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 _ قالتلا ىنمزلب : هتجوزل لانق نمو: ؛ناديبع نبا : ةلاسم ده

 ؟ هلوق لبقي له ، اهعدريل الا اتالط وني ملو اذكو اذك ىلعفت مل نا _ ءاتلاب

ىلع : مكحلاف 6 ءانلاب قالطلا عضوملا كلذ لهآ ةغل ناك نا : لاق



١٣٩١ 

 6 قالطلا نونسحي ال اوناك ناو ح قالملا نم قالتلا لصألا ف امأو ّ مهتغل

 : ٠ ملعأ هللاو ع مهتغل ىلع مهمكحف ء ءاتلاب قالطلا مهتغلو

 : فنصملا بانك نم : ةلأسم و

 : ل انو ةاشن نرق ذخأف ىنتقلط : تلانغ هنآ رم ١ هب تقلعت نمو

 ؟ قلاط تنأ

 هلوق هنم لبقي الو س ةاشاي قلاط تنآ : لوقب ىتح هنجوز تقلط

 :٠ قلاط ةاش اي قلاط تنأ لوقي ىتح ةاشلا دارأ هنأ

 : لاقغ هنآرما اهنأ نظف س همآ هنظقيأف امئان ناك نمو : ةلأسم ده

 ؟ قلاط تنآ

 ٠ تقلط دق هتآرما ناغ

 ٠ ملعآ هللا و ؤ لوقلا رثكأ وه و قلطت ال اهنآ هريغ نمو

 مث \ باطخ هتجوز نيبو هنيب ىرج نميغ : ديعس وبآ : ةلأسم ه

 ؟ ةاسنثلاو رجحلا تيون : لانق مث س قلاط تنأ : لاق

 ةقث ناك .هنين ليقت ال لوقو ةقث ريغ وآ ةقث ناك .5 هل : ليقف

 مسي مل ناو ث هنم لبق ةبادلا و رجحلاب ىمس نا : لوقو ت ةقث ريغ وأ

. هنم لبقي مل



١٤. 

 مكحلا ىف ىنبجعيو س قلطي ام قلط هنأل هنم لبقي ال ىمس ولو : لوقو

 ةبطاخم امهنيب ناك اذا ةبادلا وأ رجحلاب مسي مل اذا ةيتلا ف هلوت لبقي ال

 ٠ اهل ملكتم هنأ تيث و

 ، ريرسلا وأ ةاشلا هذهل : لاق مث ، قلاط تنأ : اهل لاق نا : عضوم فو

 ة اهعم ماقملا هعسي وه : ديعس وبآ لاقو 5 اهعم ماقملا هعسو هتقدص نا اهنأ

 اذا ىنعملاو ، اهتقرافمب هيلع مكحي مل اه هرهظت مل وأ هقيدصت ترهظأ

 ٠ قيدصتل ١ عضوم ىف ناك

 ٠ قلطب ال ريرسلاو ةاسلا نأل ء هقيدصت اهعسب ال لوقتو

 ىف وأ ث ةيدم هدي فو ليللا ىف نميف : نسجلا وبأ : ةلاسم د

 ؟ هنآ رما ىنعي الو ءايستألا كلن ىنعي قلاط تنأ لاقف ء ةياد وأ ريرس تيبلا

 ةباد اي وآ ةيدم اي لوقي ىتح هلوق لبقي ال لوق : فالتخا هيفغ

 ىلا كلذ لوتنو ث همكاحت ملو ةقث ناك نا لبقي لوقو ت مقو الاو هب ىمسي

 ٠ هنيمي عم هتين ىلا لوقو ث هتجوز مسي مل اذا هتين

 ىه : لاقغ ؤ هتجوز ق ماصخ دعب بطوخ نمو : ةلاسم د

 : لاق وأ س هعمست ةآرملاو اهمساب تيمس الو اهونآ مل : لاق مث ، قلاط

؟ قالطلا نم ءىش ف الو اهيلا ةين ىل تناك الو ، نيتنثا الو ةدحاو تيون ال



_ ١٤١ 

 ماقملا اهعسو ث هتقدصو ىتأرما لات الو ، اهمساب مسي مل اذاف

 لوقلا ليقغ ًتتالط اهل ونب مل هنا لاقو س هقدصت مل نا اضيأ كلذكو س هعم

 . دحاو امهمسا ناتآرما هل لجر ق اولاقو : ةلأسم وبع

 ؟ ةنالف قلطيف

 5 امهادحال ةنالغ دارآ هتا هلوق لبقي الو ث اعيمج ناقلطت هتأرما نا

 ملو اهدا؛رآ ىتلا تتقلطو ث هلوت لبق امهادحا دارأ هنا لان نا هنا لوقو

 ٠ ىرخنلا قلطن

 ، دنه امهادحا مسا ناتجوز هل نميغ : ديعس وبأ : ةلاسم ده

 ديري وهو ث قلاط تخآ : لانتغ بنيز هتباجتساغ دنه اعدف س بنيز ىرخألاو

 ؟ بنيز تباجتسا ىتلا نأ ملعي ملو ك دنه قالطلاب
 هيلا دصقو ث قالطلا اهب دارآ ىتلا قلطت ليقغ س هيغ فلتخي : لاق

 . ىرخخلا هب بطاخو ةدحاول هب ىون هنأل اعيمج نانتلطت لوقو ، دنه ىهو

 اهنع لازأ دصقو اهدارأ ىتلا نأل س امهادحا قلطت ال : لوقو

٠ ىه اهنأ ملعي مل وه امنا و 6 اهتتالط درب مل قالطلاب اهطاخ ىنلاو 6 باطخلا



١٤٢ 

 ٠ قالطلا كلذب الا نوكي ال لوقو ء قالط ناك

 وهف ث قالطلا جوزلا هب دا رآ ءىش لك : لانق نم لاقو : ةلأسم وج

 قالطلا نوكي ال : لوقو 6 هلل دمحلاو 6 هللا ناحيس لاق ولو 6 قالط

 ٠ قالطلا مالكب ملكتي نأ الا

 ىتح هللا ركذ اذا قلطن ال : رثؤملا ىبأ نع ؤ“ ىراوحلا وبأ لات

 ٠ قالطلا ىونيو ىرم وآ ىبهذا لوقي

 ؟ اثالت ىوني وهو ةدحاو هتآرما قلطي ىذلاو : ةلأسم وبع .

 ىبأ لوت وهو اثالت لوقب % ىه ةدحاو ىه لوقو ؤ، ثالث نهنا

 ناو ث هتين ىلا كلذف ى اثالث لاقف طلغف ةدحاو دارآ ناو ، ىراوحلا

 ٠ هيلع مكح هنمكاح

 ؟ ةدحاو كلذب ىونو اثالث هنجوز قلطت نميفو : ةلأسم ده

 . ةينلاب ةدحاو عقي ليفو ك ةيمستلاب اثالث اهيلع عقي ليتف
 ملو هسفن ف قالطلا ىون نم : دمحم نب ريشب نعو : ةلأسم "

 . ءىشب سيلخ ةين ريغ نم ملكت نمو ي ءىشب سيلف « هب ملكتي

 هتجوزل قال ( !اي ىمسو ةين ريغ ىلع قالطلاب ملكت نا : ةلأسم م.

 ؟ هعمسن ىه و

مل اذا هللا نيبو هنيب اميف روذعم وهو مكحلا ف قالطلا مقو



_ ١٤٣ 

 ةملكلا. ى ةيمستلا نسفن ىلا .دصخ نا و اهتتالط وه درب ملو « هعمسنن

 هتعمس عقاو قالطلاغخ كلذ ملع نأ دعم اهل لات مث “ اهل لوقب نأ ديرب

 لاقو “ ملسم ىلع تلغال : لاق هنآ ديز نب رباج نع ىور هنل

 مالك مامتب نيبيو مالكب قطني ىتحو ءىشب سيل هنا ناسللا كيرحتب
 ٠ ناكملا هبتكي ام ةينلاب فورحلا

 ىلع ٩ : ل انو 6 آ راهظ ى ونو قل اط تنأ : ل ات ن اف : ةلسم وبع

 ؟ قالطلا هب ىونو ىمآ رهظك

 عقي الو قالطلا مقي لوقو 2 راهظلا قالطلا عقي : لوقي ضعبف

 نأل ، قالط الو راهظ ال لوقو ع قالطلا عقي الو راهظلا عقي لوقو ء راهظلا

 ١ ذه لعلو ك ضعبب هضوعي ف انثنغ ةينل ١ عقت ملو ظفلل ١ تلطبأ ةينل ١

 ٠ لوقنلا نم ذاش

 6 هي ظفلام عقب هنآ مهنم لمعلا هيلع .ىذلا انباحصأ لوق رادم لعلو

 ظفللاو ةينلا : اعيمج نابينعملا مهلوق ف هقحلي هلعلو س ةينلا هنع لطبتو

 +٠ هلوق ىنعم ىلع

ناميآ ىلعف اذك تلعغ نا : لانت ناغ : . ديعس .ويآ : ةلاسم ه



_ ١٤٤ 

 ؟ دحاو ىنعم هلكغ قالطلا هيلع وآ هل مزال قالطلا : لاق نا اذكو ث قالطلا

 ء قالطلا دري مل هنا لاق نا ىنبجعيف ى قالطلا وني مل هنا لان ناغ

 : لاق ناو س كلذ ىف هنيمب عم هلوق لوتلا نوكي نأ ث اموهفم ىنعم دارآو

 تفخ © كلذ هلوق عم هيلا هغرصي مهفي ائيش درب ملو % قالطلا درب من هنا

 . ءىشب هيف هيلع مكحأ الو ، هسبلب ىلوأ ناكو ، ةهبشلل قالطلا عقي نأ

 : ىلع نب ىسوم ىلع ىبآ نع : ةلاسم دهب

 ؟ انالث وآ نيتنثا ىونو 6 ةدحاو هتأرما قلط نمع

 هناغ س كلذ نع لآسي نأ دا رآ ناو س ةدحاو الا قلطت ال : لاق

 كلذب ىونو س ةدحاو قلاط ىه هتأرمال لجر لوقي هريغ ىلا كلذ ليحي

 ٠ ةينلاب اثالث قلطن لوقو 6 ١ ذه لنق حق : دحس وبأ لاق 6 اثالث

 : لاق مث ء عمست ىهو : ةئام قلاط تنآ اهل لاق ناغ : ةلآسم ه

 5 كلذ ىلع قدصي الو ء هتين ىلا كلذ دري الو س ثالثب تناب دقف

 قلاط تنأ : لاق لجر لثم 0 رهظ اميغ عفنت الو نطي امم ةينلا مفنت امناو

. ةدحاو ليقو ء ةينلاب اثالث قلطت ليقغ



 _ _ ١٤٥

 ؟ ةدحاو ىونبو 6 اثالث قلاط ثنأ : لاق ولو

 ٠ افالتخا اذه ى ملعن ملو س ثالثب تنابو انهاه ةينلا هعفنت مل

 ء
 ل

 هي درب ملو تقلط دقن هنجوزل لاق نميغ : ديعس وبآ : ةلأسم ده

 ؟ كلذب اهمغي نأ دارأ امناو س قالطلا

 ء تضمأ دق ءش رارقا ىنعم جرخي هناف ث رابتعالا ىف امأ : لاف

 ٠. مكحلا ق هرارقا هيلع تيبثبو

 ىلا اهغرص ريغب اهب قالطلا ىنعم ىلع ةملكلا ىلا دصق نا كلذكو

 ى قالطلا ىنعم جرخ ك قالطلا بجوي اهب دارملا ريغو ث اهريغ ىنعم
 ٠ ظافلألا قلطم

 كلذب دارأ امنا و ئ اهقلط :نكي مل هنآ فذكلا ىنعم ىلا اهفرص ناو

 ىف هيغ ةملكلا فرصي ببسل وأ اهريغ مغيل وأ اهمغيل ىناعملا نم ىنعمل
 ٠ كلذ ىف فلتخيف عساولا فو ن هلوق ىلا تفتلي ال مكحلا ىنعم

 قلاط تنآ : هتجوزل لوقي نميف انباحصأ فلتخا : ةلاسم
 . ؟ اثالث ىونيو

 ىدنع ةربخألا هذهو 6 ةدحاو نوكب لوقو 6 اثالث نوكي : مه رثكأ لاقف

( ٨ ج نئازخلا _ ١٠ م )



_ ١٤٦ 

 ىنح مهعمجأب قالطل ١ ع اقب ١ ف لمعت ال اهدا رقن ام ةينلا نأل ء رظنأ

 ٠ ز خلا \ ٠ ختي

 حيبستلا و ريبكتلا وحن قالطلا ظفل ريغ امالك لاق اذاو : ةلأسم ده

 ؟ قالطلا هي دارآو ىرجملا اذه وحن وأ

 » مهضعب لوقو عقي رثكألا لوقغ . اضيأ كلذ ىف اوفلتخا دقف

 نأل 6 عقب ال قالطل ١ نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشم مهيغو

 ث هيلا ةبرق نوكب امب مقي ال نيجوزلا نيب لجو زع هللا دنع هوركملا قارفلا

 نيب . قارفلا نأ غوسي هتلعو ث هيلع ءانثلاو هركذ نم مهنم هبحي امو

 ٠ ليلدلا ةماقا هيلعف هريغبو هب مقي قارفلا نا : لاق نمف

 ىف قلطيو قالطلا ىلع مزع نميف سانلا فلتخا : ةلاسم ده

 ؟ ه ىفن

 ، هريغو ىعفاسثلاو ديز نب رباج لانت هبو ءىشب سيل مهنم ريثك لاقف

 .ص

٠ هللا هملع دق



_ ١٤٧ 

 ظفلي مل وأ هب ظفل تقلط دقغ كلذ ىلع مزع اذا : ىرهزلا لان

 ٠ ءىشب سيلف ناطشلا ةسوسو امنا ناك ناو 6 هي

 نامعنلاو ىعخنلا لاق ع عقاو هناسلب ىمجعلا قالطو : ةلأسم ه

 همزليو : نامعنلا لاق ي ءىشب سيلغ اقالط هب دري مل نا متسخب هلوت ف

 احيرصت مهدنع كلذ ناك ناغ متسهي لانت نا : رغز لاقو س ءاضقلا ف

 ص كلذ ريغ هنم لبقي ملو ى قالطلا همزل ، برعلا ناسلب قالطلا حيرصت لثم
 . ءاوس ماكحألا ىف سانلا رئاسو مهنأل

 ىناف : تلات س قلاط تنغ اذك تلعف نا : لات ناغ : ةلأسم وه

 : لاق مث ، تارم ثالث اهل لانت قلاط تنأف تلعغ ناغ : لاق ث لعفأ

 ٠ دحاو باب ىف كلذ لاق امنا هنأل س هيلا كلذخ ةدحاو ىون امنا

 : فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 ێ وقو ىف ةين جوزلل نكت مل اذا امأو : ىحبصلا : ةلأسم ده

 ىهف اذكو اذك لعفت مل نا : لاق وآ 4 قلاط هتجوز لاق امناو س قالطلا

 ؟ هسفن ىلع قالطلا مزعب ةين هل نكت ملو ث هلعفت ملف قلاط

 لوقو ك اهنطا وب ىلع ةيضاق رومألا رهوظ نأل تقلط دت لوقف

ىناثلا و 7 رئكأ لوألا و ع مزعو ةينب الا عقي ال قالطلا نأل أ هيلع قالط ال



_ ١٤٨ 

 ىآرو ث هيلا ةجاحلاو ةرورضلا دنع هب عسوتو هلدع ىآر نم عساو

 هيغ ك 2 2 / ا أ ٠

 ذخألاو نبملسملا ء ارآ نم ىرب لمع نم ىلع ةئطخنلا زوجت الو

 ملعأ هللاو 6 ىلوأ جورفلا رمآ ف ةقيثولاب ٠

 ؟ هبلقب دصقي ملو هناسلب قلط اذا امأو : ناديبع نبا : ةلأسم ده

 قلطت ال لوقو س هنجوز قلطت لوقغ ى نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىغغ ،

 ٠ قلطت اهناغ ٧ هنم قالطلا حصو هتجوز هنمكاح ١ ذا امأو

 قالطلاب هناسل لز اذا امأو ، هتجوز قلطت الغ هبلقب قلط اذا امأو

 هنمكاح اذا امآو س هللا نيبو هنيب اميف هتجوز قلطت الف دصق ريغ نم

 ٠ ملعأ هللاو ، قلطت اهناخ هنم قالطلا حصو هتجوز

 َ : ١ فنمللا باتك نم : ةلأسم وج

 فالخ هنأل روظحم ةدعلا ىف دحاو تقو ف ثالثلا قالط عاقيا

 نأ الا س ةدحاو ىهغ قلاط قلاط تنأ قلاط تنآ هتجوزل لاتق نمو ث ةنسلا

 قلاط تنآ لوقي نأ الا ةدحاو ىهف عضوم فو ع ةقيطلت ةظفل لكب ديري

 ٠ اثالث قلاط تنآ قلاط تنأ

اهنأ هنع رخآ عضوم ف و .4 ه دحا و ليقو اثالث نكب : نسحل ١ وبأ



_ ١٤٩ 

 اذه نا عضوم فو ٠ ملعأ هللاف ، اهاون اذا ةدحاو ليق .: لانو س اثالث قلطت

 ٠ ىعدب قالط وهو تبلا قالط ىمسي

 قلاط قلاط تنأ لاق اذا : لاق ىلع نب ىسوم نا ليقو : ةلاسم ده

 ٠ ةين الو اثالث نهنا قلاط

 ىون اذا ليقو 6 هنين هلو ةدحاو عضوم فو 6 ةدحاو : هربغ لاتقو

 . ثالث وهف اثالث اذه هلوقت ىونو 7.7 مل نا ، ىون امف ةدحاو

 .ليقو ث اثالث قلط دقغ قلاط قلاط قلاط تنأ هلوق : نسحلا وبأ لاق

 مث ى اذك لعف نا قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنآ : لاق ناو ، ةدحاو

 قلاط تنأ قلاط تنآ : لاق ناف س اثالث ىوني نأ الا س ةدحاو اهناف لعف

 ناو ، ةدحاو ىهغ عمست نآ مالكلا ددرتب دارأو ةدحاو ىونو قلاط تنأ

 ٠ ثالث وهغ ائيست وني مل

 لبقي ال ليقو س هلوق لوقلا ليقغ ةدحاو تيون لاق نا : عضوم فو

 لوتو 6 ةدحاو ليقو 6 ثالث ىهف ائيش وني مل هنا : لانت ١ ذا امأ و 6 هلوق

 . هتدصت نآ اهل سيلو ث وني مل وأ ىون ثالث نهنا

 عم هتين ىلا كلذف هتين ىلع. هتآرما هقدصت مل نا : عضوم ىفو

 هلوق لوقلاف س ةدحاو ةقيلطت الا اذه هلوقب دارأ اذم هنأ هنبمي

. هقدصت مل وأ هنفدصص



. ١٥٠ 

 مث 6 آرا رم كلذ ددر مث قلاط قلاط تنأ : لانق ناو : ةلأسم وبع

 هيلعو % هنين ىلا كلذ ددرب ىلع ويآ ناك دقغ ةدحاو تيون : لات

 قالطلا هدىدرنو كلذ هلوقب دارأ ام هنآ رما كلذ هيلا تيلط نا هللام نيمي

 ٠ ةدحاو ؛دزلا

 ثالث نهو هلوت لبقي الو ، هتين ىلا كلذ دريال : ىلع ىبأ ريغو
 ٠ تاقيلل ..

 ونب مل لاقو ء قلاط ىه قلاط ىه قلاط ىه لاق ناو :: ةلأسم و

 ءاملعلا نم ادحاو ملعن الو . اثالت تقلط دنغ رثكأ ال ةدحاو :5 الا اهل

 ٠ ةدحاو ىهغ ةدحاو هلك كلذب ىون اذا ىسوم نع ليق ام الا كلذ ريغب لاق

 تقلط قلاط تنآو س قلاط تنآو قلاط تنآ : لاق ناور : ةلأسم ده

 ه قافتا اثالن

 نه و هنين لبقت الاف ةدحاو تيون : لاتق نا : هللا ديع ىبأ نعو

 اثالث تقلط قلاط تنآ مث قلاط تنآ مث قلاط تنأ : لاق ناو ، ثالث

 ٠ اذه ق هل هين الو

 ٠ هل ةين ال و اثالث تقلط قلاطو قلاطو قلاط تنآ لاق ناو

 : ءايضلا فور : ةلأسم وبع

 تعقو اهب لوخدم ريغ تناك ناخ قلاطو قلاطو قلاط تنآ : لاق ناغ

٠ ثالثغ اهب لوخدم تناك ناو \ ةدحاو اهيلع



_ ١٥١ 

 نيتنثا كتقلط دق ، ةدحاو كتقلط دق : اهل لات ناخ : ةلأسم وه

 هتين لبقت الف نيتنثا وآ ةدحاو تيون : لاق مث ، اثالث تقلط دق

 ٠ اثالث قلطتو
 . افالتخا اذه ى ملعن ال معن : هريغ لان

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىديعسوبلا نافلخ نب انهم نعو : ةلأسم ه

 قالط نيعبس لاق كلذ دعب مث ، اهتتقلط لاقغ هتارما نع لئس نميغ

 ؟ آروجأم كلذ انل نيب قالطلا نم هبلع مقي ام

 5 اهبذك دت ةبذك ىهف اهتقلط هلوق لبق اهقلط دق نكي مل نا : لاق

 مدقتي ملو انتالط نيعبس هلوق كلذكو ، ةبوتلا هيلعو ؤ قالطلا مقي الو

 لب ، قالط هارأ الف ، هب الصتم هلوت نوكيو هيلع قالطلا هب بجي ام هنم
 قالطلا عوقو اهتقلط دق هلوقب ديري نأ الا مكح هب مقي الو ، هنم وغل كلذ

 ىسعف ك هب اتحل قالطلا ددع نم هدعب هلاق ام ىونو ، هتين ىف هنم اهيلع

 ة ملعلا لهآ نم ةينلاب قالطلا عوقو ىأر ىلع كلذب قالطلا همزلي نأ
 ٠ ملعأ هللاو

 قلاط تنأ هتجوزل لاق نمو : هللا همحر ىحبصلا : ةلاسم وج

؟ بارتلا ددع وآ ءاملا ددع



_ ١٥٢ 

 ٠ ملعأ هللاو ، اثالث لوقو ، ةدحاو قلطت لوقغ

 . قلاطو قلاطو قلاط تنأ هتجوزل لاتق نمعو هنمو :. ةلأسم وبع

 ؟ اثالث وأ ةدحاو قلطت

 : لاقت اذا ةينلا هل ىري نيملسملا ضعب بسحأو ع اثالث قلطت : لاق

 ء ةين هل ىري ال نيملسملا ضعبو ت راركتلا هظفلب دارآو س ةدحاو ىون

 ٠ ملعأ هللاو

 : فنصملا باتك نمو : ةلأسم دب

 هتأرما قلط نميغ ث هللا امهمحر ىلع نب ىسوم نع س بوبحم نب ظفح

 ىنع هنا : لوقي مث س كتقلط دق : لوقيف ، قالطلا هيلا بلطت مث ، اهدر مث

 ؟ هنم اهدر ناك ىذلا لوألا قالطلا

 مل ناو ، رذع هل اوري مل كلذ مهيلا مفر اذا ماكحلا ف امآ : لات

 : لاق عضوم فو 6 هنآرما ىغ هلوق ىلعو 6 هنأ رما هنقدصو عغخرب

 ٠ قالطلا همزلي

 : بوبحم ني دمحم : ةلأسم وج

 راد تلخد نا 6 قلاط ثنأف نالف را د تلخد نا : هتجوزل لانق نميغ

 : لاقف تلخد مث % قلاط تنأغ نالغ راد تلخد نا قلاط ثتنأغ نالغ

؟ ةدحاو ةقيلطت تينع امنا



_ ١٥٣ 

 ةديبع ىبآ لوق وهو ء اثالث قلطتو ، اذه ىف هتين لبقت ال : لاق

 كلذ نا : لوقب هريغو ىلع وبأ ناكو ، هتبن ىلا لوقو ك ءاهتفلا نم هريغو
 نحنو ، لاق امك س ةدحاو ىونام هنأ هللاب نيمي اهل هيلعو س هتين ىلا

 ٠ هللا همحر ىلع ىبأ لوقب ذخأن

 لجرل ١ لوت هضرو هللا همحر دمحم ىبأ خيشل ا : ةلأسم وع

 ؟ قلاط تنأ ، قلاط تنآ : هلوقك ، كتقلط دق ، كتقلط دق : هتجوزل

 هلوت نم مهدنع دكوآ كتلط دت هلوت ناو س ثلث نا ثالث همزليو

 ٠ قالطلا هيف همزلي لكو ث قلاط تنأ

 دق ناك س هيغ فلتخي ال قالط قلاط تنآ هلوق : دبعس ويآ لاق

 را رقال ١ ىنعمو > قالطلا ىنعم ح رخب كتقلط دق : هلونتو 6 نكب مل وآ اهقلط

 ٠ قالطلاب هنم

 ؟ كتتلط دق : لاق ، ىنقلط : اهقلط نأ دعب نم هل تلاق ناغ

 ىف قالط مقي الو ث هلوق لوقلاف ، لوألا قالطلا ىون ناك نا : ليقف .

 ٠ قالط ءادتبا اذه ناك قلاط تنآ :: اهل لاتق ولو س لوقلا ضعب

٠ اهنةلط دقن معن : ل انت



_ ١٥٤ 

 ليق دقو 6 قالطلاب آئدنيم ناك 6 قلاط ىه لان ولف آريخ اذه ناك

 ٠ دكوأب كتقلط دق سيلو ع لوقلا ضعب ف نايوتسي

 _ ةخسن _ ىتجوز قالطب تفلح ىنا! : لاقف ى ةجاح لئس ول كلذك

 . عافدلا دا رآ امناو قالط درب ملو 5 لعفأ ال ث ىتأرما

 ٠ هبجوي ال ضعبو قالطلا بجوي ضعبذ

 ؟ لعفو اذك تلعف نا قلاط ىتآرما : لاق ولو

 . قافتاب قالطلا مقو

 ؟ كنقرف ىه ص كتنقرف ىه ث كتنرغ ىه : لاق نمو : ةلأسم دهب

 لاقو ئ ةدحاو ىه : ىلع ني ىسوم لاقو ڵ ثالث :ب مشاه لاق

 & هريغ ىلا هتين لوحي نأ الا ةنيلطتف كتنرغ ىه : لاق نم : نامثع وبآ

 ٠ هنم لبق تيون : لاق اذاو

 تنأ ، ةدحاو قلاط تنأ : لاق نميغ هللا دبع ىبآ نع : ةلاسم ده

 ناك دقو 6 ةدحاو تيون : لاق مث 6 ةدحاو قلاط تنأ 6 ةدحاو قلاط

 ؟ فالتخا هيفغ ربلاب فورعم وهرب س هقدصت ال ىهو كلذ لبق ةدحاو اهقلط

 ىلع وبآ ناكو ، هتين ىلا كلذ لوقو س ثالث ىهو هتين لبقت ال : ليقف

٠ ذخأن هبو : لاق ، هتين ىلا كلذ لعجب



,١٥٥ 

 ددع وأ ، افلآ وأ ث ةئام وأ س آرشع قلاط تنآ لات ناو : ةلسم وهب

 امم ىرجملا اذه ى رج امو 6 راحبلا ديز وآ ‘ راجشألا ددع وأ “ لامرلا

 ؟ ثدالثلا ٥ ددع زواجب

 ٠ كلذ ىلع داز اميف روزآم وهو ث ثالثلاب هنم نيبن كلذ لك ىف اهناف

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ءاج الجر نأ ىور دقو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقغ ع افلأ ىتآرما تقلط دق ىنا هللا لوسر اي

 ةعبسو ةئامعستو ثالثب كتجوز ةخسن _ كتأرما تناب » : ملسو

 ٠ « كسفن تملظو اهل مل اظ تنآو ةيصعم كيلع نوعستو

 ددع ىتآرما تقلط ىنا : لاقغ سابع نبا ىلا ءاج الجر نآ ىورو
 تايآ تذختا كليو 5 زوجلا سأر اهنم كينغي ناك دق : لاق ٠ موجنلا

 ٠ ءا زاوجلا ةعته كينغي : ريخ فو ء آء زه هللا

 ثلث هنجوز .قلط نمع : دبعس ىبأ نع عضوم فو :: ةلاسم وبع

 ؟ قالطلا

 : لاق اذا هنا :: لاق نم لاقو ، ةدحاو قلطت لوقف : هيف فلتخي هنأ

 : لوقي نم لوق ىلعو ء رثكأ ديرب نآ الا ةدحاو ىغ ،&© قالطلا قلاط تنأ

لوق ىلع ذهو ث نيتنثا قلطت . لوتو ٨٧ ىدنع اميغ آزجتب قااطلا نا



_ ١٥٦ 

 قالطلا .: لوقب نم لوغ ىلع اذهو ء اثالث اهيلع قالطلا مقي لوقو

 قالطلا قلاط تنآ : لاق ول اذه ىلعغ : هل ليق ث أزجتي الو س ثالث

 لاق ثالثلاو نيتنثلا و ةدحولاب ةثالثلا لا وننذلا هذه ىنعم هقحل

 ٠ ىدنع اذكه

 : بوبحم نبا نعو : ةلأسم وبع

 ٠ هؤانثنس ةنسأ عفني الو ىلوخلا ثالثلاب تقلط دتقف

 عيمج وآ قالطلا لك قلاط تنأ هتجوزل لاق ناخ : ةلاسم وه

 قالطلا ىون نآ الا لينو س ةدحاوخ ، نهلك لانت ناو ڵ ثالث ىهف ت قالطلا

 ٠ ثالث وه ، هلك قالطلا : لانت ناغ ، هلك

 ىونبب ىتح اذكه الا مسي مل ولو نهلك وآ هلك : لانق نم : ءايضلا فو

 ؟ هرثكآ وأ قالطلا دشأ لاق نأف س رثكأ

 ليقف قالطلا رثكأ : لاق ناو س ثالث : ليقو ، ةدحاو : ضعب لاقت

 ٠ رثكأ ىونب نآ الا ةدحاوف قالطلا لقأ لاق ناو س ثالث ليقو ، ناتقيلطت

 6 هنوهآ وآ هضرعأ وأ 6 هلوطأ وآ قالطلا مظعأ : لاق نا و

؟ اثالث وني ملو زبفق ء لم و ١ 6 هنسحأ وأ هحبقأ وأ 6 هرسسعأ وآ هرسيأ وآ



_ ١٥٧ 

 اثالث نوكي زيفق ءلم هلوق نا : ةدعسم نعو ةدحاو ىهغ ٠

 ؟ ؟دبآ قلاط تنأ : لانق ناو : ةلأسم هه

 رثكآ ىوني نأ الا ةدحاوف ٠

 قالط تنأ : هتآرمال لاق نميغ : ديعس وبآ لاق : ةلاسم وه

 ؟ قالطلا

 "أ ‘ ٠ رثكأ ىوني نأ الا ةدحاو قلطت نأ ىنبجعيف

 ؟ قالطلا فصن قلاط تنآ كلذكو

 : ٠` رثكأ ىوني نأ الا ةدحاو ةننيلطتغ ٠

 ؟ قالطلا نم رثكألا : لاق ناو 59

 . .اثالث قلطت نآ ىنبجعيغ

 ؟:قالطلا نم رثكأ قلاط تنأ : لاق ناو

 ٠ نيتنثا جرخيو ع اثالث جرخيف

 ؟ نهلك قلاط تنأ : لاق ناو

 ء.:رثكأ ىوني نآ الا س ةدحاو ليقو س ثالث ليقف

. ؟هلك قلاط تنأ : لاق ناغ



_ ,١٥٨ 

 ٠ رثكآ ىوني نآ الا س ةدحاو هنأ ىل عقيف

 ؟ هلك قالطلا قلاط تنأ : لاق ناو

 . ثالث وهف

 هي دارأف اقالط قلاط تنآ ,: لاق لاق ول هنآ اوقفنا : ةلأسمه 7

 ٠ ملعأ هللاو س اثالث ناك ى ثالثلا

 ةأرملا لاست نآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن : ةلاسم ذ

 . اهتحئار مستن وأ ةنجلا اهيلع هللا مرح تلعف ناف ، قالطلا لجرلا نم

 هللا نعل : لانت وآ ، ةآرما ةنوعلم » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ، زارضلاو ةءاسالا ىنعملاو « ةهنك ريغ ىف قارغلا اهجوز ىلا تيلط ةآرما

 رمألا هنك تغلب د ههج وو هنفو ىناعملا ) ضعي . ىفو 6 هتياغ ءىش لك هنكو

 : رعاسنتلا لانت ى هنك ىف اذك تلعخغو هتياغ ىآ

 ةنك ىف ءرملا مالك ناو

 اهلاصن اهيف سيل ىوهت لبنلاكل

 ناك دقو ث كتقلط دق لاقف س قالطلا هيلا تبلط ناو : ةلأسم ده

 ؟ هنم اهدر ىذلا لوألا ىنعأ : لاق مث ، اهدرو اهقلط

٠ هنآرما ىمهف هتفدص ناو 6 هل رذع ال مكحلا ىفغ



_ .١٥٨٩ 

 دري ملو اهتأربأ دق لاقغ هتأرما قرافي. نأ لجر ىلا موق بلط ناو

 ؟ اقالط

 هل ىرنالو ٤ ىوت ام هل :ا دايز وبأو رفعج وبأو ناورم وبأ لاق

 . تالط

 نم قلاط تنأ معن : لاقغ ع ىنقلط تلاق ناو : ةلاسم ده

 ؟ اناكم نبرشع

 . رثكأ ىوني نأ الا ةدحاو ىمهغ

 % هيذخ : اهل لاقغ ، كتالط ىنطعآ : هل تلاق ناو : ةلأسم وه

 ز ؟ ىسفن تقلط دق تلاقف

 هيذخ اهل لاق اذا : لاق هللا دبع ىبأ نعو س هتين هل : لوقو س تقلط

 لك لوزب نأ ليق اهسلجم ف اهسفن تقلط ناف قالط درأ مل : لاق مت

 قالطلاو س اهمالكل اباوج هيذخ : هلوق ىرآ ىناغ ،هعضوم نع امهنم دحاو

 ٠ قالطلا هب دري مل هنآ هلوق لبقي الو ت اهيلع عقاو

 تنأ ىقلط نكلو ، كتلطآ الف انأ امآ : لاقغ ث ىنقلط : هل تلاق ناو
 ؟ اثالث .ديز نب ورمع نم ىسفن تقلط دق ىنأ اودهسثا : تلاقف ، كسفن

٠٠ قالطلا اهل لعجي مل هنا لاق ولو ، عقاو اهل قالطلاغ



١٦٠ 

 اهقلطف كيلع ام كلو ةثلاثلا دز تلاقغ نيتنثا قلط نمو : ةلأسم وه

 ؟ ةنلاثلا

 ٠ لاملا نم جوزلا ءىرييو قلطت اهناف

 ؟ تدز دق لاق ةثلاثلا دز تلاق ناو : لاق

 ٠ هنمن هل : بوبحم نب دمحم ل اننو ء غ رف دق : ضعب لات

 بضغل ا ق ناعقي راهظلا و قالطلا نأ نوملس ١ ممجآ : ةلأسم وه

 جاتحم .7 قرغملاو بضغلا ف ءاليالا ق اوعزاننو 6 اضرلاو نايسنلاو

 ٠ ليلد ىلا

 صخي ملو ص امهنيب قرف الو س اضرلاو بضغلا ىف عقاو قالطلاو

 نأ ةسناع تور دت : ليق ناغ س ىضار نم انابضغ قالطلا ىف ىلاعت هللا

 هل : ليق « قالغا ىف قاتع الو قالط ال » : لاق ملس هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نأ عم ، لوقي ام ردي ملخ هرمأ هيلع قلغناو هزييمت بضغلا لاز اذا كلذ

 تبث ولو لوهجم وهو ىصمحلا ديز نب روث ةيا ور نأل ؤ ةفيعض ةقيرطلا

 ٠ ىضقنا ٠ انركذ ام جيرحتلا ناكل

 هنأ هنجو ز قالطب فلح نمو : ىحبصل ١ هريغ نمو : ةلأسم .

 كلذ لعف هنأ دحأ دهش وأ هيلع فلح ام لعف هنأ ركذ مث ، اذكو اذك لعف

؟ هم زلب ام ء ىشل ١



 س ١٦١

 حص من ٠ هدنع اذكهو 4 اذكو اذك لعف ام هنأ فلح اذا : باوجلا

 ثناح هنآ رثألا ىفو س فالتخا ثنحلا بوجو ىفف ث لبق نم لعف هنأ هدنع

 ٠ ملعأ هللاو ، لوقلا رثكأ ىف

 ٠ فنصملا باتك ىلا مجر

 تجوزت : هل لاقف الجر ىقل هنآ ديز نب رباج نع ىور : ةلاسم

 ىلع اهتقلط دق ءاثعشلا ابآ اي معن : لاقغ ؤ هلوسرو هللا ةنس ىلع ةنالف

 ٠ ملسم ىلع تلغ ال : رد اج ل انف 6 هل وسر ةنسو هلل ١ ةنس

 ىه : لاقف س هنآرما نع الجر لأس الجر نآ ولو : ةلأسم ده

 ناو س هعمست مل اذا قلطت ال اهناخ طخأغ ، ةحلاص ىه ديري ، قلاط

 . هيلع مكح هتمكاحف هتعمس

 ؟ اثالث لانقغ طلغف ةدحاو قلاط تنأ لوقي نأ دارأ نمو : ةلأسيم وه

 ٠ بوبحم نب دمحم نعو “ هيلع مكح هتنمكاح ناو س هتين ىلا كلذف

 ٠ ثالث قلطتو هلوق لبقي ال : لاق

 اظفل اهتالطب ظفل اذاف هنم وهسلا ىلع قلط نمو : ةلاسم ه

 وهسل اب تقلط هعمسن ىه و - مالكل ١ فورح نينت ام اهخلط وآ هنم هعمسن

( ٨ھ ج نئازخلا - ١١ م )



_ .١٦٢ 

 طلغلاب قلطت ال اهنا اولاق امناو س دمعلا ف قلطت امك نايسنلاو ،

 ملعآ هللاو ٠

 هتآرما تقلط © ايسان قلط نمو : ةلأسم وبع ٠

 هللا نيبو هنيب اميغ الو مكحلا ىف همزلي مل طلغ ناو : ةلاسم ده ٠

 لانق 7 مل اه ركم هملك ناو . ثنحيب مل ايسان هملكف قلاط ىهف :

 عانتمالا هتردق ىق سيلو س هتردق بجت ام ىلع ناسنالا اهدقعي نيميلا نأل

 . نايسنلا نع

 ٠ هيلع متا ال و نايسنلا م ظ ثنحلا نأ 6 هللاا همحر نسحلا ىبأ نعو

 لأس ىتح ىسنغ لأسيل جرخ مث هنجوز قلط نمو : ةلأسم ه

 هب قلط ىذلا وه مالكلا كلذ نا هدنعو ، قالط هب بجي ال مالك نع
 ٠ ًامثآ نوكي ال هنا تام ىتح كلذ ىلع اهعماجي ناكو س قالط ال نأ ىتفآغ

 قالط اهنأ اهيف كش اهزواج املغ ةظفل ظفل نمو : ةلأسم ده

 ؟ هريغ وآ

 ٠ قالطلا هظفل ىذلا كلذ نآ نقيتسي ىتح قلطت الغ

هنيمي تناكو 6 هلعفي ال . ىش ىلع قالطل ام فلح . نمو : ةلأسم و



 س ١٦٣

 ةقث هربخأف س فلح ام دعب كلذ ىسن وأ فلح فيك ردي ملغ \ بضغ ىلع

 ىضقنا دقو تقو ف لعفي ال هنأ هنيمي ىف ىنثتسا هنأ فلح نيح هعمس دق

 ؟ تقولا كلذ

 ءاضقنا دعب هيلع فلح اميف ةقثلا لوقب ذخأي نأ هعسي نآ وجرأف

 ٠ ةقثلا هب هربخأ ىذلا تخولا

 هتجوز قالطب فلح نميف رثألا نم ةلاسم هريغ نمو : ةلأسم وهب

 ثنحل ١ عقي له 6 نبيسس ان كل ذ العفف ١ ذك ىه تلعف وأ 6 ١ ذك وه لعق ن ١

 ؟ اهلعفبو هلعفب

 5 هنم اهقالط ىف فلتخيف & ايسسان هيلع فلح ام وه لعف نا : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 هريغ نم

 ٠ فنصلا باتك ىلا عجر

 % قلاط تنآ : اهجوزل تلاق ةأرما ىف دايز وبأ لاق : ةلأسم ج

 ؟ تليق دق : جوزلا لات

 ٠ قالط هنا هيأرب : لاتف

 درب ملو 4 ماهفتسالا هجو ىلع قلاط تنأ لاق ناو : ةلأسم وب

؟ اهقالط هب



. ١٦٤ 

 . قلطت الف

 ؟ قلاطل كنا : لانت ناو

 ٠ تلل

 ؟ قلاط الا تنآ ام : لانق ناو

 ٠ تتلل

 تلخد نا آديز تملك نا قلاط تنآ : هتجوزل لاق ناف : ةلاسم وه

 ؟ ورمع تيب

 لعفت مل ناو س تقلط اعيمج ورمع راد تلخدو اديز تملك نا : لاق

 تمدن كلذ ء اوسو نبينعمل ١ دحأ تلعغ ولو 6 هتآرما ىه و قلطت مل اعيمج كلذ

 ٠ هترخآ وأ امهدحأ

 ؟ كأطأ مل نا آرمع تملك نا قلاط تنآ : اهل لاق ناغ

 قالطلا مدهنا اهئىطو ناو س تقلط اهاطي نأ لبق ارمع تملك نا : لاق

 ٠ آرمع تملك ولو

 ء مكاحلا هلأسف ةقفنلا هنم تبلط ناف : ديعس وبآ : ةلأسم

 لانت وآ 0 معن : لاق ؟ اهتقلطأ : مكاحلا هل لاقغ س ةآرماب ىل سيل لانف

؟ اهنقلط تنك دن وأ دق ، اهتقلط دن : وه



_ ١٦٥ 

 لبق نم اهقلط نكي مل اذا قالطلا هلك اذه ى همزلي هنأ ٠

 : هتجوزل لاق نميف : هللا همحر دمحم ىبآ خيشلا : ةلسم وج

 ؟ تطعأ اهنا مث ع ائيسث ىلام نم ىتيطعآ نا كتالطب تفلح تنك ىنا

 فلح ناك هنأ هنم زارقا اذه ديعس وبأ لاق ، قالطلا اهب عقو دقف

 مزلتو س جوزلا نم مكحلا ىفو ث ءاليالا مقوم مقي رارتالاو & اهقالطب

 ٠ قالطلا ىنعم عقو اذا ةجحلا

 مل ناو ص مازلالاو مكحلا ىنعم ق كلذ همزل لاق امك فلح ناك ناف

 ء قالطلاب انيمي تفلح تنك ىنا هلوقب دارأ نكي ملو ابذاك ناكو فلح نكي

 ضعبغ ، قالطلا ىف فالتخالا هبشي _ ةخسن _ عسي ام هيغ وجرأف
 فلح نكي مل هنأ هتقدصو مازلالا ف فالتخالا ىنعم تبث اذاو ك ابذاك ها ري

 اذه ىف قيدصتلا ف فالتخالا تبث ، هقيدصت زوجي نم عضوم ىف ناكو

 ىفو ث قالطلاب ظفللا ىف رهاظلاب مكحي امم هريغ ىف ىرجي ام ىلع عضوملا
 ٠ كلذ ق هقيدصن ىنعمي قالطلا ربغم حيوزنلا نم ةدارالا

 بلطت مث اهدري مث هتأرما قلط نميف ىلع نب ىسوم نع : ةلأسم دهب

 ىذلا لوألا قالطلا ىنع هنا لوقب مث % كتقلط دق لوقيغ ڵ قالطلا هيلا

؟ هنم اهدر ناك



 س ١٦٦

 ناو 6 آرذع هل اورب مل كلذ مهيلا عفر اذا ماكحلا امآ : لانت

 ٠ هتأرما ىهف هلوق ىلع هتقدصو عفري مل

 : لوقيف ث اهبلا بهذي نم الا اهاود ناك ام لاق اذاغ : ةلأسم و

 ؟ اذه ريغ هنم نكي ملو هسفنو هتآرما ىنعي اثالث قلاط تنآ

 !اه : لاخ ناغ ء قالطلا عقو دق نوكب نآ فاخأ : هللا دبع وبآ لاق

 : لاق دن هن ڵ اذهب تقلط دقغ كتنقلط دق وأ قلاط تنآ لوقأ نآ كتقحأ

 ٠ آتقالط هيوني ىتح نسحألا وهو قلطت ال لوقو

 ددربالو 6 ةآ رما ىل سبل : لاقف ؟ ةأرما كلآ لئس ناغ : ةلأسم وبع

 ؟ اتالط

 هللا رفغتسيغ س بذك وه امناو \ ءىش هتجوز فق هيلع لخدي الف

 ٠ كلذ نم

 ىفف كقاللح تلعج ىبآر ريغ نه تجرخ نا : لاق ناخ : ةلأسم وج

 ؟ هيآ ر ريغب تجرخف ؤ كجورخ

 نأ الا لعغب سيل دعو هنأل 4 قلطت مل ًآقالط كلذي درب مل ناف

 ٠ قالط وهف ص لاق نيح ًاقالط ةملكلا سفنب ديرب

كقااط تلعج دغ وآ كجورخ ف كقالطغخ تجرخ نا اهل لوتب وآ



 س ١٦٧

 تجرخ نا : لاق دقو 6 السرم ناك ناو ءاوس هلك ١ ذ ۔هغ 6 كجورخ ق

 ؟ كجورخ ف كتالط تلعج ىتيب نم

 ٠ قالط اذهب عقب ال دحاو : ب.اوجلاغ

 ىنا : تلاق نا لاقغ ث قالطلا هتآرما هيلع تعدا ناف : ةلأسم وه

 ًاقالط ىرأ الف ىتيذك : وه لاقف س ىنقلط دق تلاقف ، تقدص اهتنتلط

 ىنتقاط هيديب نيب ىهو تلاق نا نكلو س لوقت ام ردي ال وهو اهقدص هنأل

 ٠ هيلع تبثو رقأ دقف ىتقدص : وه لاقف

 ۔ هتجح هلغ كلذ ريغ ىق ةقداص اهنأ جتحا مث ةقداص ىه : لاق ناو

 تعدا ناغ . تقدص دقف اهنتلط دق ىنأ ىلع تعدا نا لانق ناو

 ء ى ةالطلا تعدا مت % ةقدصم وآ ةقداص ىهف لانت ناو س قالطلا عقو قالطلا

 ٠ نيهجولا نيذه ف مقي ال قالطلا ناغ

 ٠ لعفي ىتح اطي مل تقوب مل نمو

 ة نيرهش ىلا اذك لعفي مل نا قالطلاب فلح ناف : ةلاسم دهب

 . قالطلا مقيغ نارهسلا ولخي وأ لعفي ىتح اطي ال هناف

 قلاط كتآرما نا هميرغ فلح _ ةخسن _ هفلح نمو : ةلأسم ده

؟ فلحغ ةنس ىلا كيلع ىتلا ىمهارد ىنطعت مل نا



_ .١٦٨١ 

 هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضمو ء اهعماجب مل ناو > هيلع تمرح اهعماج

 . ءاليالاب

 : ءايضلا فو : ةلأسم ده

 ه لعغب نأ ليت ىطو مت أ اذك مويلا اذه ىف لعفي مل نا فلح ناو

 ؟ ءطولا دعب لعف مث

 نامثع نب ناميلس لاقو 6 هيلع مرحت ال بيس ١ نب ديعس : لانت

 ٠ هيلع تمرح دق خابسألاو

 ق اهگطو مث 6 قل اط ثتنأغ انالف ىملكت موب ل انن ن اف : ةلأسم وبع

 ؟ هرخآ ف هتملكو راهنلا لوآ

 ٠ امارح ناك كلذ هأطو نأل ، آدبأ هيلع مرحت اهناخ

 % ةدعلا ف ةأرملا تناك ا ذا قالطلا عبتي قالطلاو : ةلأسم وبع

 ناعبتي راهظلاو ءاليالاو ، آ؟ديعب وآ ناك آييرق الصتم قالطلا عبتي علخلاو

 ٠ راهظماو ءالبالا عبتي قالطلاو ؤس قالطلا

 : ءايضلا فو : ةلأسم وبع

ة يعجر قالط هتجوز قلط لجر لثم قالطلا عبتي ىذلا قالطلاو



_ ١٦٩١ 

 قالطلا نألا س قالطلا هيلعو اهب عقي كلذ ناغ ثنحف اثالث قالطلاب فلح مث

 . ةعجرلا هيغ هكلمي اميخ كلذو ، ةمألثا قافتاب قالطلا عبتب

 تمادام ىعجرلا ىلع عقي نئابلا قالطلا نا : نسحلا وبأ لاق

 ٠ ةدعلا ف

 ؟ ةنسلا هذه

 الا اهتحلي ملو رب اهقلط مث اهعلاخ نا هناغ ةين هل نكي مل اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، نآربلا

 ٠ ثالث نهنا 6 نهنيب لصفب ملو اثالث هتآرما قلط نمو : ةلأسم وبع

 ؟ ىقالط كيلع عقو اذا قلاط تنأ : لاق نا ديعس وبآ : ةلأسم وم

 ء اهقلط اذا قالطلا اهيلع مقي امنا اهنأل ، ةدحاو قلطت ليقف

 . نيتنثا قلطت لوقو

 ؟ ةدحاو اهقلطف ىقالط كيلع مقو املك قلاط تنآ : لاق ناغ

 ٠ ةيناثلا و ةدحاولا ع وقوب تاقيلطت ثالث اهيلع عقو

 مزع مث | دجسملا تلخد نا قلاط تنآ : لانت ناغ : ةلأسم دهب

؟ دجسملا تلخدغ ىه تداع مث اهلمكأف ةقيلطتلا كلت ىلع



--- ٧٠ ١ 

 ٠ ملعأ هللاو ى ةيناث اضيأ قلطت اهناف

 وأ كتننلط ىتم وأ ، كتقلط نا وأ كتقلط اذا لاق ناخ : ةلأسم ده

 ؟ قلاط تنأغ كتقلط املك وآ ، كتقللط ام ىتم

 ليقو ء ةدحاو قلطت ليق دقغ & هلك اذه ىلع ةدحاو اهقلط اذاف

 ٠ قالطلا كلذب نيبت

 تنأف كتقلط اذا وآ س كتلط ىتم وأ كتقلط نا لاق نا : ليق دقو

 ؟ قلاط

 ٠ كلذ ريغ ىوني نأ الا نيبت لوقو س ةدحاو قلطت : لاقف

 : ديعس ىبأ ماكحأ باتك نم : ةلأسم وج

 ؟ ثنح ىتمف اذكو اذك لعغب هنآ فلح لجر نع هتلأسو

 لاق نا كلذكو س هلعفي نآ كلذ ىلع ردقي ال ةلاح تتآ اذا : لاق

 ٠ اذكو اذك لعفي مل نا

 نب دمحم نع © رثألا : دجوب ى دقتعملا روثنم نم : ةلأسم وبع

ميلم ٥ دبيع وبأ ناكو 6 هيقف نباو اهيقف ناكو : ةلاسم : ىنزمل ١ نمحرلا ديع



_ ١٧١ 

 لعفت الا قالطلاب اهيلع فلح اذا ةأرملا نأ هل الا هسلجم نم موقي الو همظعي

 ؟ هلعفت الآ اهيلع فلح ام تلعفو س هيهن تيكتراف هنم اهعنمي نآ هلام نم

 ء هيلع اهتلخدأ ىتلا ىه ةمرحلا نأل س اهقادص لطبيو قلطت اهنأ

 اهتادص ناللحب ى ةينازلا ىلع اسايق هركذ هبحاص نأ ىلع لدي لوق اذهو

 . ملعأ هللاو ، اهجوز ىلع ةمرحلا اهلاخدال

 . ملعأ هللاو ى موبلا هب لومعملا وهو ع قادصلا اهل نا : هريغ لاغو

 ىلع راثآلا رثكأ ناك ناو تبثي ال قالطلا نهرو : ةلأسم ده

 ة ضوبقم ريغ قالطلاو آضوبقم نوكي اميغ الا تبثي ال نهرلاو ، هتوبث

 عقو اذا جوزلا نا : لوقي قالطلا ىف نهرلا بجوأ نم نآ كلذ ىلع لديو

 ص آضوبته نكي مل نهرلا دعب جوزلا نم مقي قالطلا ناك اذاف ، قالطلا

 ٠ قحلا ىدؤي ىتح نهرلا ىف فرصتلا نم نهارلا عنمي نهرل ا ضبق نأل

 نهرلاوي ، ضبقب مل ناو ىرتسعلل كلملا تويتو عيبلا باجيا عقي نأ

 عاب اذاخ ( ةضوبقم ناهرغ ) : ىلاعت هللا لات ، ضبقلاب الا حصي ال

 ة نمثلاب اهدب ىف قالطلا ريصي ام نيح نم علخلا مقو س ةجوزلل قالطلا

٠ قادصلا نم رثكأ نمثلا ناك ناو ، ةيدخ هنأل



_ ١٧٢ _ 

 ملعأ هللاو ،ے اهسفن ىه قلطن ىتح كلذ ىف علخل ١ عقي ال : لوقتو

 . نيلوقلا نم لدعألاب

 ثناك ناو 6 علخ الو اهدب ف وهغ هكلمنتل هترتشا نا : ةيواعم وبأ لان

 علخلا ديرأ هتيرتشا امنا تلاق ناو « علخ وهف ملخلا ديرت هترتشا

 . اهنيمي عم اهلوق لوقلاف

 ضعبو ث هتبثأ ضعب : فالتخا هيف قالطلا نهرو : ةلاسم وه

 ىذلاو س تبثي ءىشب كلذ سيلغ ، اضوبقم الا نهرلا نكي مل اذا هلطبأ

 دقف س قحب هتجوز دي ف هلعج نا كلذكو س قحب هدي ىف هلعج اذا هزاجأ

 ٠ لجأ ىلا قحلاب اهدي ىف كلذ اوتبث

 الا نوكت ال ةبهل ١ نأل ك تديثن الف قالطلا ةبه امآخ : ةلأسم وج

 ٠ ةيقلا

 اهسفن تقلط هلك اهقالط هتجوز هنم ترتشا نميغ : ةلاسمه ده

 ؟ قلطت مك مسن ملو
 ليق ام بسح ىلع فالنخاا ىنعم هبفق مست مل ام هنا ىعم : لاتق

 ليقو س ثالثلاب ليقغ مست ملو اهسفن تقلطغ اهدي ى اهقالط لعج نميف

مل اذاغ اهيلا اگبسم ناك هنأ حصو أ اهقح ق تعجر ناف 6 ةدحا ولاب



_ ١٧٣ 

 . ناصقنلاو ةدايزلا

 قانسامو 4 هيلع ىذلا اهقح نه رثكأب هنم اهتتالط ترتشا اذا ليق دقو

 ىنعم هبشي وهغخ ىنعم تبث اذاغ ، ةدايزلا ىنعم اهيلع تبثي مل اهيلا
 تيثي زوجب ام ىلعو 6 ةءاسا ىلع ناكو 6 علخلا هبنأ اذاو 6 علخلا

 ٠ علخلا ىنعمب ناك اذا كلذك ادودرم ءارشلا نوكب نأ ىدنع دعي مل

 هضيق املغ ئ نمثلا ثنزوو هنم اهقالط ترتسثأ ناخ : ةلأسم وبع

 ىمه هلبقت نآ الا ، كلذ ىف هل ةعجر الو قالطلا مقو اهسفن ىه تنلطخ ريغ

 ٠ عيبلا خسىفتو

 هلعج وأ 6 اهقالط هنجوز ىطعأ نميغ : دبعس وي : ةلأسم وبع

 ؟ قلطت له ء اهتلط مث س مهرد فلأب هايا اهعاب وأ ث اهديب

 ، هنيح ف عقي علخ هنا لوقي ضعب اهل هعيب ىفو س قلطت معن : لاق

 ٠ اهسفن قلطت ىتح لونو

 ؟ وه اهتلط مث ، اهسفن تقلط ناف : ليق

 كلمي الو س علخ هنا لوقي نم لوت _ هلعل ىلع قلطت ال : لاق

٠ اهنعجر



١٧٤ 

 ٠ اهتعجر كلمم هناخ ء قالطلا اهكلم نا امو : ةلأ .هم وبع

 ؟ اهقادص نم رثكأب اهقالط ترتستا ناغ : ةلأسم دهج

 امنا 6نآ دجويو ع آريثك وأ اليلنتت ناك اهيلع تبثي هنأ دجوي : لاق

 ٠ ةدايزلا اهيلع تبثي الو س اهقادص ردقب اهيلع تبثي

 ؟ مهرد ةئام ةدابزو اهتادصب هترتشا ناغ

 نم هل تبثيو ؤ هبلع ىقب ىذلا اهقادص طحني هنأ ىدنع هيشي : لاق

 لوقو ، كلذ ريغ هل تبثي الو ص اهيلا قاس ام ردقب هتداز ىتلا ةدايزلا

 ٠ قادصلا ركذي ملو علخ اذه نأل س قحلا ىلع هتداز ولو ، اهيلع تبثي هنا

 % اهقادص مه رد فلآ هتجوزل هيلع نميغ : ديعس وبأ : ةلأسم وه

 دعبي اهقح نم ءىتن هقحلي له ث اهسذخن تقلطغ اهقحب اهديب اهتقادح نه رغ

 ؟ هيف امب نهرلا نوكي مآ ، قالطلا بوجو

 ء قحلا نم هيف امب فلت نهرلا فلت اذا هنا لوقي نم لوق ىلع : لاق

 ٠ هدغ امب نه رل ١ به ذ دخ و 4 نه رل ١ هبلع تغلأ دخغ اهسىخن تقل د ١ ذ ١ اهن اف

 له ث نهترملا قلطغ ث هل هيلع قحب اهريغ دي ف هنهرأ ناغ : ليق

 ؟ ء اوس نوكب

٠ كلذب لوقي نم لوق ىلع هيف امب نهرلا نوكي نآ هبشي : لاق



١٧٥ 

 نوكي فيك هيغ امب نوكي ال نهرلا نا : لوقي نم لوق ىلعف : ليق

 ؟ اهيف لوقلا

 ةلاحم ال نماض وهف ، نهرلل فلتلا وه نهترملا ناك اذا هنا : لاق

 هفلتي نآ ريغ نم نهرلا فلتآ اذا ىدنع فالتخالا امناو ، فلتأ امب ىدنع

 ٠ فالتخالا ىرجي كانهف س نهنرملا

 نهرلا فالتا تبثيو ، نهرلل هنم افالتا ىدنع ناك نهنرملا قلط اذاو

 قحلا بوجو ‘ هانعمب همزليو س جوزلا ىلع هفلتي ىذلا قحلا لاطبا ىدنع

 نم لوق ىف انهر نوكي نأ هب ىضرو ، هدي ىف هلعج ام وأ ث ةأرملل ىذلا

 ٠ كلذب لوقي

 هيخ ملعن الو 0 انباحصأ لوق ىف هنهر زوجي ىدنع قالطلاو : لاق

 ىدنع هيشآ امو : لان ، هنهر زاج هعيب زاج اذا هنأل ى مهلوق نم فالتخا

 ٠ نهارلاو نهترملا ىلع ررض هنأل ، هنهر زوجي الآ

 ق هنآ رما قالط لعج نميغ : بوبحم نب دمحم لات : ةلأسم وع

 اهسفن تقلطف ك مه رد ةئامب هنه ر ناك نا نهرلا .ردق 7 : لاق

 ٨ قحم اهريغ دي ىلا هنه ر ول كلذكو :ا لاق ۔ مهرد ةئام اهقح نم بهذ

ه نهرلا ردقب هتح نم بهذ ع لجرلا قلطف



١٧٦ 

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 اهديب اهتالط هنأرمال لجرلا لعج اذاو : ىحبصلا : ةلأسم ده

 اهسفن تقلط س صخي مل وأ اهل صخ ناك ، اهدر هل له ى اهسفن تقلطغ

 ؟ ,رثكأ وأ ةدحاو

 ، ةدحاو تقلط ، ةدحاو تقلطف ةدحاو اهديب اهقالط لعج نا : لاق

 . قلطت ال ليقو ي ةدحاو قلطت ليقف رثكآ تنلط ناو ث ةيعجر ىهو

 ؟ ةلسرم اهسفن ىه تقلطغ لوقلا لسرأ ناو

 ٠ ملعأ هللاو ع ثالث ليقو ةدحاو قلطت : ليقف

 لجر ىلا اهديب هتجوز قالط لعج ميفو : ىلمازلا : ةلأسم وه

 نآ تهرك ولو زوجيو 0 ايعجر اهقالط فيك س لجألا ىف اهسفن تقلطف

 ؟ اهاضرب الا زوجي الو انئام مأ ح اهدرب

 ى اهسفن قلطت نأ هيغ اهل لعج ىذلا تقولا ىف اهسفن تقلط نا : لاق

 ة دحاو ظفلب اثالث اهسفن تقلط تناك ناخ ، قالطلا ىف اهل دحي ملو

 ىضقنتو ، زاوجلا دعب اهقلطيو هريغ اجوز حكنت ىتح ةعجر اهيلع هل سيلف

 ٠ ثالثلاك ةآرملا لاسرا نأ لوقلا رثكأف قالطلا تلسرأ ناو ث هنم اهتدع

كلذ لبق امهنيب عقو نكي ملو ح نيتنثا وأ ةدحاو اهسفن تقلط ناو



.١٧٧ 

 نم نمتي هدنع نم قالطلا تذخأ نكت مل نس اههرك ىلع اهدر هل زاج

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلام

 هل زوجيآ ى هنم اهقلطو ؤس هتجوز قالط لجر نم ىرتىتا لجر ف

 سيل وأ ، اهجوزتي نآ اهقالط هئارش دنع ةين هل تناك نا تيأرأ ؟ اهجيوزت

 ؟ قرف كلذ ىف نوكي له ةين هل

 برقأ هزاوج ناغ ، فالتخالا نم ىرعتي ال ناك ناو ث هل زوجي معنف

 ٠ ملعآ هللاو 6 هيغ هارأ ام حص نا

 :: ناديبع نبا : ةلأسم دهب

 اهنم قالطلا عزني نآ هل له ، لجأ ىلا اهديب هنجوز قالط لعج نميغ

 ؟ لجألا لبق

 : لوقو ، زوجي : لوق : فالتخا كلذ ىفف لجألا لبت هعزن امآ : لاق

 تقلطو 6 لجنلا ءاضتنا لبق اه دي نم قالطلا عزني مل نا امآو ٨٧ زوجي ال

 لوقلا رثكأو قلطت ال : لوقتو س قلطت : لوق :ا فالتخا كلذ ىفخ اهسفن

 ٠ ملعأ هللاو 6 قلطت ال اهنآ

 جوزتن نا اهديب هتجوز قالط لعج نمو : ىلمازلا : ةلأسم ده

( ٨ ج نئازخلا _ ١٢ م )



١٧٨ 

 كلذ جرخيآ 6 اهدر .مث 6 ةدعلا ق ىهو اهيلع جوزتو اهقلط مث ح اهيلع

 ؟ ال مآ اهدي نم

 سيل : لوقتو س هذه كتفص ىلع اهسفن قلطت نأ اهل : لوق : لاتق

 ٠ وجرآ اييف اهل

 نب ناطلس ند برعلب مامالا باوج فو : هربغ لان : ةلأسم و

 ش اهسفن قلطت ملو ةدعلا ىف ىهو ، جيوزتلاب ةأرملا هذه تملع اذا

 & نيملسملا لوق رثكأ ىلع اهسفن قلطت نأ اهل سيلف ، ةدملا ف اهدر مث

 ٠ عجر ٠ ملعأ هللاو

 له . آ رهش اهنع باغف 6 آرهش اهنع باغ نا اهديب هلعج ناغ : تلق

 ؟ دح كلذل مأ ، تءاسث ىتم اهسفن قلطت نأ اهل

 لمج اذا كاذ هب لوقأ ام ىلع رهسثلا دعب اهسفن قلطت نأ اهل : لاق

 ىتح قلطت ملو لالهلا له اذا لوتتف ك رهشلا نم لالهلا له اذا اهقالط

 ٠ اهدب نم قالطلا جرخ دقف هيف امه ىذلا اهسلجم نم تماق

 : لوقو ، اهحابصو ةليللا كلت : لوقو ع اهلك ةليللا .كلت اهل : لوقو .

٠ ملعأ هللاو س تدارآ ىتم اهل



_ ١٧٩ 

 ناهبن ىبآ ملاعلا خيسنلا نع : ةلأسم وهب :

 & اهديب اهقالط نوكي نأ طرش ىلع اهرمآ ةكلام ةأرما جوزت لجر ىف

 ؟ اهب لخد نأ دعب نم اهسفن تقلطف

 اهندع _ ةخسن _ ةدعلا قف تمادام اهدرب نآ هلو ناثراوتي امهغ

 هل در الغ س هتلسرآ ناو اهنمس ةدحاوب اهنم هعاقيا لاح ىف هتديق نا

 ٠ اثالث ةقلطملا ةلزنم ف اها رب نم لوق ىلع امهنيب ثاريم الو ٧ اهعم

 لوخاا اهمكح ىف ام هدايت ىلع اهلف ةدحاو اهلعجي نم لوق ىلعو

 ٠ كلذ ف رظنيف ه ٠ ملعأ هللاو 6 هربغ ال

 اهدي ىف هتأرما قالط لجرلا لعج اذاو : ىحبصلا : ةلأسم ده

 ؟ ةلسرم اهسفن تقلطو 6 المجم

 ضعب ىف هنأ بسحأو ، ثالثلا ماقم موقي ةآرملا نم لاسرالا : لوننغ
 لاسرالا نأ لوقلا رثكأو % اثالث قلطب ىتح ثالثلا ماقم موقي ال لوقلا

 ٠ ملعآ هللاو ، اثالث نوكي ةآرملا نم

 : ناديبع نبا : ةلأسم وع

عبمج ىف هل هزيجي نآ هل زوجي ام هدبع وأ هنجوزل زاجأ نميغو



 ۔ ١٨٠

 6 ةزاجالا هذهب هسفن دبعلا قنعآو ، اهسفن ةآرملا تقلطغ ي اهلك ءايشألا

 ؟ مكحلا فيك

 ءاج اذكه ث امهرمأ ءاضما نيملسملا لوق ةماع ف ملعأ هللا : لاق

 دق لجرلا اذه نا : لوقآو س اذه ريغ اهريسفتب قطني ملو 7 رثألا

 اذا نيمألا نآ كنت الو ث امهتنامآ ىف اطرغغ س هل زوجي ام ىلع اهتمتئا

 ٠ هبلع قلعتم قح امهل سيل ىدنع اذه ىلعف س نمض هتنامآ ىف طرغ

 جرخي اذكه ث هيلع هيدعتب هديسل هتميقل نماض دبعلا نا : لوقأو

 اهنأل ، ةأرملا هده قلطت الأ زوجيو نسحيو س لوقلا ضعب ىفو س ىدنع

 لوقلا نسحي اذكهو جورخلاو : قالطلا نم هيهتسثت ام اهسفنل ترج دق

 . ملعأ هللاو ، ىنايسبلا نسحلا ىبأ نع دجوي ام اذه هبشيو ث دبعلا ىف

 ؟ اهتقتالط هتجوزل عاب ١ ذا جوزلا نأ هنمو : ةلأسم وبع

 ، نمثلاب اهدي ىف قالطلا ريصي مقي ام نيح نم علخلا عقي هنا : لوقف

 لوتن رثكأ ىف ةنئاب تناك اعلخ هاري نم لوقن ىلع اهسفن قلطت ولو ةيدف هنأل
 اهناف ، قالطلا تلسرأ امناو ، ةدحاو اهسفن قلطت مل ام ءاهقفلا

 اهجوزل زئاجو 6 ةدحاو ىهغ ةلسرم اهسفن تقلط ١ ذأ : لوقو

٠ ملعأ هللاو ، اهاضري اهدر



_ ١٨١ 

 : سيمخ نب رصان : ةلأسم ذه

 نوكي نآ اهتادصب اهجوز نم اهقالط ةآرملا ءارش ىف لدعألا امأو

 ؟ اهسفن قلطت ىتح ًاعلخ

 جورفلا رمأ ف ةقيثولاب ذخألاو ، اعلخ نوكي نأ طوحألاغ : لاق

 ٠ مزحأو ىلوأ

 ث اهقادص نم جوزلا آربب له س قلطت ىتح : لانق نم لوق ىلعو : تلق

 ؟ اهيلا ائيسم ناك ولو

 ٥ءارىنثو هاضر زوجي نم لاخيغ هب تيضرو ث هنم هترتستا اذا : لاق

 ٠ تركذ نم نآ رب اندنع دعبي الف

 نم اهجوز أربي نآ كبجعيآ س اهقلطو اهوبآ كلذ ىرتشا ناو : تلق
 ؟ اهيلا ائيسم ناك ولو ، اهقادص

 نم هللا ىلا بوتيو ربب هنآ كلذ ةزاجاب لاق نم لوق ىلع : لاق

 ٠ اهب اهءاسأ ىتلا ةءاسالا

 اهقلطو ث اهيبأ ريغو اهريغل هنجوز قالط نم ةقيلطت عاب نمو : تلق

 اهجوز صصاقت نأ ىه تيضرو هيلع جوزلا قح بجوو س ىرتشملا

 ه اهدر جوزلل له ص هنم جوزلا تأ ربأ.و س اهقادص نم اهل هيلع امب ىرتشملا

؟ ةفصلا هذه ىلع قادص اهل بجي الو



_ ١٨٢١ 

 ءانمألا ريغ ىلع ةلألا هذه رتست نأ بحن انأ ريغ ي كلذ هل : لات

 ٠ ملعأ هللاو ، اهيلع

 مولعم قحب اهقالط هنجوز ىلع عاب نمو : ىحبصلا : ةلاسم ده

 ؟ اهأربأ وأ جوزلا اهقلط ىتح قلطت ملف

 ؤ اهقالط هب ترتشا ام ردقب اهيلعو ، زئاج نآربلاو قالطلا نآ ىدنعف

 تكلم دقو س قلطت مل وآ تقلط س زئاج هنجوز قالطل جوزلا نم عيبلا نأل

 ٠ ملعأ هللاو ع ءارشلاب

 : نسحلا وبآ خيشلا فنصملا باتك نم : ةلاسم ده

 ؟ اهماقم ىف اهسفن تقلطف اهدي ف هتجوز قالط لعج نمو

 تقلط ٠

 ؟ امهسلجم نم اقرتفي ىتح قلطت مل ناو

 . اهدي نم قالطلا جرخ دقو انباحصأ نم رثكألا دنع قلطت مل

 قلطتو ي اهدي ىف هنآ نيدهاشب هعجتري مل ام لوقو : ءايضلا فو

 ، اهدي نم رمألا جرخي الو ةعجر هل سيل : ليقو ، تءاش ىتم اهسفن

 . انموق نع هلعلو

 قحلا اهيطعي نآ الا تقوي ملو ك اهدي نم جرخي مل قحب ناك ناو
٠ ةعجرلا هلف



١٨٣ _ 

 فالتخا هجورخ ىفف 6 أطي نأ الا هعجترب ىنح ٥ دي نم جرخي مل

 نا هنكلو ء قحلا ى دؤب ىنتح ةعجرلا هل سيلخ 6٧ قحب لعج نوكب نأ الا

 ٠ قالطلا اهقحل اهقلط

 ؟ اهسفن تقلطف اهديب قالطلا لعج اذاو

 . هريغ اجوز حكنت ىتح ةعجر هيلا اهل نكي ملو ، مهدنع هنم تناب

 ؟ قالطلا نم ءىش امهتين ىف ناكو ليكولا اهقلط ناف

 ٠ نيبنو جوزلا نم ثلالنلاك ةآرملا نم ةدحولاو 6 هل لعجب

 ؟ هيغ اهرشاب مث رهش ىلا اهدي ىف هلعج ناو : ةلأسم دهب

 هتتو ىذلا لجألا ىضقني ىتح اهايا هؤطو اهدي نم هجرخي الغ
 ٠ تقو ولو عوجر ءطولا نا لوقو ع اهدي نم هعازتنا ىلع دهشي نأ الا اهل

 & اننرافتغ هيلا تعلتخا مث ، نيرهش ىلا اهدي ى هلعج نا : ءايضلا فو

 ؟ اهسفن تقلطغ تقولا ءاضقنا لبق اعجارت مث

٠ ت ةال



_ ١٨٤ 

 نع امه دحآ ىحنتي نأ ليق كلذ امهسلجم ف اهسفن تقلط نا : لاق

 نيننتا وأ ةدحاو ىه ىمست نأ الا انالت قلطنت اهناف ء ىه وآ وه هسلجم

 ٠ نيتنثا وآ ةدحاو اهدب ق

 ً اتالت لعج ١ ذاخ ؤ اهل ىمس ام اهل امناف ء كلذ نم رثكأ ىه تقلط ناغ

 ٠ ةدحاو قلطت امناغ ةدحاو تنقلطقخ

 ؟ هيمدقت دحأ امهدحأ لازأ ناف : ليق

 ٠ هيذ ناك ىذلا عضوملا نم اعم هالجر ليزي ىنح ال : لاق

 ىضمو هتباد ىلع امهدحأ فقوف ث نيتباد ىلع نيبكار اناك ناف : ليق

 ٠ رخآلا ةبسب ىنح امهدحأ فقو اذا اهنم قرفن كلذ نا : لوفأ : لات

 ؟ قيرطلا نع امهدحأ لاز ول كلذكو : ليق

 كلذ ناغ 6 مهريسم ف لزب ام وحنك ريىىملا ق وهو لزب ناك نا : لاق

 3 ىرخآ قيرط امهدحأ ىضمي نأ الا اهدي نم قالطلا قيرطلا جرخي ال

 نوكت تاوفلا ىف قيرطلا وحنك الامش وآ انيمي قيرطلا نع لوحتي نآو
 جرخي ال كلذ ناغ س هذه ىلا هذه نم لوحت ناغ س ةدصنقم ىهو ةريبك

٠ اهدي نم قالطلا



١٨٥ 

 ؟ اهب قوسي ناك ناف : هل ليق

 اهدب ق ءىش ااخ ئ اهتتراغ اذا اهي قوسب ناك نا كلذكو : لات

 قيرط اهلكو م قيرط ىلا قبرط نم لوحت نأ امأف ىه لوزن نأ الا

 جرخي الا اذهغ 0 اهب قوسب مهو هذه دصت هذه نآ الا \ ةدحاو

 ٠ اهدب نم قالطلا

 6 رهاظب الو ىلؤب نآ قالطلا هدي ق لعجب ىذلل سيلو : ةلأسم وبع

 ؟ اا وأ نبتنثا تيوث : لاتو قلط ن'و

 تلعج دق لوقي نآ الا س جوزلل الا ةينلا نوكت الو س هل ةين الف

 لثم هل زوجي اذه عيمج ناغ ؤ تئش ام هيف لعفت كدي ى اهتالط
 . اهريغو ةينلا نم جوزلل زوجي ام

 ؟ قالطا كلذب تيون : تلاق مث ، ىسفن تجرخأ

 : ليقو ، اهسفن قلطت نآ الا قلطت الو انهاه اهنم لبقي ال : ليقغ

 ١ ذه ىرب نم لوق ىلع ١ ذهو ك ةيواعم وبأ لوقلا ١ ذه بحأو قلطن اهنا

 ٠ اهجوز ىلع اهل ةين ال اهنأل انالط هب درت مل ناغ ، قالطلا ظافلأ نم

 ىه تطعأو س تتنو ىلا اهدي ىف اهقالط لعج ناخ : ةلأسم ذه

؟ اهقلطف ًابيص وأ آ رم ١ وأ الجر اهالط



_ .١٨٦ 

 ٠ اهل كلذ لعجي نأ الا قلطت ال : لاق

 دق رهس ىلا كدي ىف وه اهل وه : لاتقو ص اهل كلذ لعج ناغ : ليق

 ، السرم اهقلطف لجر دي ف هلعجف تنأ تدرأ نم دي ف هلعجت نأ كلذ هامس

 ؟ قلطت مكب

 . قلطت مل ىه اهنأل ، ملعأ هللاو < ةدحاوب : لاق

 هتربخأف س هديب كقالط تلعج دق ىنا نالفل ىلوق : اهل لاق ولو
 ؟ ٠. ا ز .

 رهف ث اثالث وأ نيتنثا لجرلا ىمسي نأ الا ةدحاوب الا قلطت مل

 ٠ ىمس ام

 . هيغ تعجر وآ ، كدي نم وأ ، كدي ف هتلعج

 ؟ كعازتنا لبق ىسفن تقلط دق : اهنم قالطلا عزتنا امل تلاق ناف

 : هللا دبع ىبأ نعو : ةلاسم ده

 كتالطف الاو س رهش ىلا تيتأ نا هتأرمال لاقف آرفس دارأ نميغ

؟ كدب ف



_ ١٨٧ 

 رهسثلا ىضقنا اذا هنأ رهشلا ءاضقنا ةعاس ىف اهديب قالطلا نا

 ٠ اهنم هعزنيغ عجري نآ ىلا اهدي ى ناك

 اهلزغم تعضوغ سلجم ىف امهو اهتالط اهاطعأ ناف :ا ةلأسم ده

 وأ ث المع هيغ لمعت ابوث تلوانت وأ ، اعوضوم ناكو هنذخآ وأ اهدي نم

 نم هتحرط وأ ، اهرامخ ترمخت وآ ، امهسلجم ىف وهو ي آدحأ هتلوان
 5 تسلجف ةمئاق تناك وأ س ابارش تمر وأ ، اماعط تمعطأ وأ ، اهسأر

 ، اهسلجم قرافت ملو ، تبرش وأ تلكأ وأ تماق وأ س دعقغ ةمئان وآ ، ةدعاق

 ؟ اهسلجم ىف اهسفن تقلط مث

 عقو دقوع اهدي نم قالطلا اهنع ليزي ال هتركذ ىذلا اذه لكف

 ماكحألا اهب لوزت هنكل ، سعنتغ مانت نأ الا اهسفن تقلط ثيح قالطلا

 ٠ ةظقيلا ماكحأ نم هيف ناك امل قرافم وهو سعانلا نع

 تلاز ىتح اهسفن قلطت ملف اهديب اهتالط لعج ناغ : ةلأسم ده

 ؟ ةوطخب كلذ اهعضوم نم

 . اهل قالط الف

 ؟ تماقف ةدعاق وآ % تدعفف ةمث انت تناك ناو

. وه حربي ملو اهعضوم حربت مل ام اهدي ىف وهف



. ١٨٨ 

 ؟ ةمئان تناك ناو

 هيغ أطوت ىذلا اهمانم عضوم نم لزت مل ام اهدي ف قالطلاف .

 ؟ سارفلا حربت مل ناغ : ليق

 تسعنغ تمان اذا اهنأ انظفحو لانو ه عضوملا حربت ال نكلو ال : لاق

 نم انت رتفي مل ناو ّ اهدي نم قالطلا جرخ دقفغ اهعضوم ق ةمئان وأ ةدعاق

 ٠ امهعضوم

 اليلق كلذ هعضوم نم امهدحأ مدق لاز اذا : لانتو : ةلأسم ده

 لزب مل امو ۔ اهقالط روحب الو ، اه دي نم قالطلا جرخ دخف آريثك وأ

 ٠ هعجرن مل ام قلطت نأ اهلغ كلذ امهعضورم نم امهدحأ مدق

 معن : لانف ڵ\ قالطلا اهجوز ىلا تبلط ةآرما نعو : ةلأسم "

 ؟ قالطلا ىونو & ةماركو

 ٠ هاون امو هقيلطت ىهف

 : ديعس وبأ : ةلأسم دج

 ؟ اهديب نوكي مك ىلا نامزلا نم تئش ام كديب كرمآ هتجوزل لاق نا

اهديب اهقالط لعج دق ىأ ، قالط كديب كرمآ هلوقب دارأ اذا : لاق



 س ١٨٩

 ٠ امهسلجم نم اقرتغي نأ لبق نم اهسفن قلطت

 نم اقرتغا ىتح أسثن ملف تئسن نا كديب كتالط : اهل لان ول هنأل

 تئسئامو : هلوقو ، ةئيسنم اهل نكي ملو س اهدي نم قالطلا جرخ امهسلجم

 وه 3 نامزلا نم تئش ام هلوقو س تئش نا هلوق نم قيضأ لمألا ف

 ٠ قرف هيغ كلانه ىعم سيلف ، تئس ام هلوق

 ٠ قالطلا ىنعي ى كديب كرمأف كنح كطعأ مل ناغ : لاق ناف : ديعس وبأ

 هنأل & ءىننب اذه سيلو ث اهدي ىف قالطلا نوكي ال ىعم : ليقف
 ١ فورعم رغ ءانث ٠

 6 ةدملا تضنتنا ناغ 6 ةدم ددمدو مكاحلا ىلا هيلع عرب : لانتو

 . تءاش ىتم اهسفن قلطت اهديب قالطلا ذئنيح راص اهطعي ملو

 ملو تضقنا ناغ \ ةدم ىه هتددم امكاح دجي مل نا : لوقو

 ٠ اهديب قالطلا راص اهطعب

 لحنا اهنتح اهاطعآ ناغ س نهرلا ةلزنمب اهدب ف قالطلا نا : لوقو

 تدا رأ ىتم آديآ اهديب ىف قالطلاف اهطعب مل ناو % نهرلا لثم اهدي نم

٠ اهسىقن تقلط



_ .١٩٠ 

 اه رمآ لعج نا : ىلع نب ىسوم ل اق ء ىلع نيب دمحم ل انق

 ؟ نالط ونأ مل : وه لوقيف ، اهسغن قلطتف اهتارغ وأ اهديب

 ٠ هتين هل نأ ى أ رف

 ءىش ىنم لزي نأ فاخأ ىنا : هتأرمال لجر لاق ناغ : ةلأسم ده

 املق س هنيظفحت كديب كتالط لعجأ نأ 7 رأ ىن او س كقالط نم هاوهأ ال

 ؟ اهسفن _ هلعل _ تقلط اهدب ىف كلذ لعج

 ٠ كلذ اهل زوجي ال : لاق

 « اهسفن قلطت نأ هل اهظفح نم سيل هنأل 0 ىعم نسح : هريغ لان

 ٠ اهعنم دق هنأل % كىىىفن ىقلطت الآ ىلع : اهل ل اق ن ا كل ذكو

 : ناليغ نب مشاه لات : ةلأسم و

 لعجاف ث ىنع ةبيغلا ليطت كنا : هتأرما هل تلاقف ارفس دارأ نميف

 ىقلطف ك ديب كقالطخ ةنس ءىجآأ مل ن ١ ل اققف لجآ ىل ا ىديب ىقالط

 6٨ ىرخآ ةنس تصيرتغ 0 ءىجب ملف س ةنس هترظتناغ \ كل ادب نا كسفن

 ؟ \ .٠ .. .. \ا ٠ ءىجب ملف

 ٠ ءىن اهدب ق نكب مل دحلا تزواجت اذا اهنأ انعمس ىذلا : لاقغ

٠ هلثم ة وعس نب دلاخلاو 6 نامثع نب العلا لاق



 س ١٩٦٩١

 ددرتف ٠ مهيآر وهو قلطت : حبسمو رهزأو ، لضفملا نب رمع لاقو

 ٠ هلوق نع عجري ملو مهلوقل مسناه

 تناك ىذلا اهحضوم وأ اهسلجم .تقراف نا : ليق دقو ، هريغ لاق .

 . اهدي نم قالطلا جرخ اهسفن قلطت ملو ةنسلا لولح تقو ف هيف

 ىف كتمكح دتفغ كتقح ضعب ىل ىكرتا : اهل لانن ناف ةلا "

 ؟ اثالث اهسفن ث ةلطو تكرتف ك كسفن

 ٠ هنم تناب دت : لاتغا

 تلاق 0 نيديرت ام وآ كاوه كتيطعآ دق : اهل لانت ناغ : ةلأسم وه

 ؟ ىسفن تقلط دق : هل

 ىون ناغ هتين نع لأسي ناف س كل _ ةخسن _ كلذ زيجأ ال : لاق

 ٠ هتجوز ىهغ الاو قالط

 قلطأ انأف ىقح ىنطعت مل نا : لجر هل لاق ناو :ا ةلاسم ذه

 ؟ كلذ ىلع ردغت لهو : لانغ 6 كتأرما

 ؟ قالطلا عقو دقف كتأرما تقلط دق لاق اذا قلطغ : لاق .

 . قالطلا اهيلع عي هناخ ك هتآرما هتمكاح اذا : هللا دبع وبأ لاق
 دقف تردق نا : هلوقب قالطلا هكلم دق هنكل قلطت : دمحم وبآ لاق

٠ قلطي نآ ىلع ردق



 س ١٩٢.

 ؟ كيلع تقلط ىلا عفدت نأ لاق ناو : لاق

 . قلطت اهناف لوذلا امأو ، ظفللا اذه ف فلتخم هناف

 دحآ هب ىنربخ ول : لاقو ربخب هنجوز ربخأ ناغ : ةلأسم دهب

 ؟ تربخأف 4 كديب كقالطف

 مل نا و ئ 5 كلذ اهسلجم ق اهسفن تقلط ناغ 6 اه دعي قالطلا ناغ

 _ جورخلا كلذ دعب اهسفن قلطت نأ اهل زجي مل هنم موقت ىتح قلطت

 اهيغو 6 نامع ء اهقف لوق رثكأ اذه 3 اه دي نم قالطلا جورخ . ةخسن

 ٠ رخآ كوق

 : هلل ١ دع ىبآ نعو : ةلأسم وع

 كسيفن ىقلط نكلو ع كقلطآ ال انأ لوقيغ ىنقلط هتآرما هل لوقت نميغ

 ىقلط ، ىلوق ف قالطلا كل لعجآ مل انآ : جوزلا لوقيف ؤ اهسفن قلطتخ

 ؟ قالط كلذب تيون الو س كسفن

 ٠ كلذ لثم ناورم ويآ لانتو 6 تقلط دقو ىون دق : لاق

 ؟ اثالث ىسفن تقلط دق تلاقف ، كسفن ىف ىمكحا : هتآرمال لاق نمو

 ٠ اهسفن ىف تمكح ام زاج دقغ

 ؟ ك دد ف وأ ىدي ق قالطل ا : هتآ رم ا هل تلاق ن ١ و : ةلأسم .2

؟ تقلط دق : تلاق ، كدي ف : لاق



_ ,١٩٣ 

 قلطت مث ث اهدي ىف اهتالط نأ ىوني وأ لوقي ىتح قلطت ال اهناف

 . اهسفن اهتالطب

 ، كيلع هتددر دق : تلاقف ، اهدي ف اهقالط لعج ناو : ةلاسم ده

 ؟ اهسفن تقلط مث اهنم وه هلبقي ملو & هلبتقأ ال وأ

 ٠ اهتالط زوجي الغ

 ؟ كسفن ىقلطف كلهأ ىلا تجرخ نا : لات ناخ : ةلاسم ه

 ة ةينلا ىف ةجراخ هيف اهل لات ىذلا عضوملا نم تجرخ اذا : لاق

 . مهيلا تبهذف ى رخآ ةيرق ىف اهلهأ ناك ناو ء جورخلا مسا عقو دقف

 . جورخلا مسا مقو دقف رادلا ىف دعب تناك ولو

 ض جورخلا مسا عقو دقغ رادلا نم تجرخ اذاف ةيرتملا ف اوناك ناو

 . اهدي نم لاز اهسفن قلطت ملغ جورخلا مسا اهل لصح اذاو

 ؟ تئش ىنم كسفن ىتقلط لانق نا : ليقو : ةلأسم دهب

 ىتح اهسفن قلطت مل اذا لوقو ع اهسفن تقلط تءاس ىتم اهل : لاتغ
 . اهدي نم جرخ دقف عضوملا نم جرخت

 دقف ىرم : اهل لاقف س ىنجرخأو ىنقلط : هل تلات ناغ : ةلاسم ه

 ؟ اذه دعب نيديرت ام كلذ دعب اهل ل 3 مث ؤ كتنجرخأ

( ٨ ج نئازخلا _ ١٣ م )



 س ١٩٤

 . ٠ قالطلا هب ديري ىتح قالط مقي الغ

 ؟ قالطلا هب درب ملو ّ كتجرخآ دق : اهل لاقغ ح ىنج رخأ : هل تلانت ناف

 ٠ ق ٧)ط الف 5

 لقي ملو 6٧ تكسف [[ كديب ىتآرما رمآ لجرل لاق نمو : ةلاسم وج ١

 ؟ اهتتقلط دقو “ هنأ رما رمأ ىنالو نالف : لاقف جرخ مث 4 تليق دق

 ٠ هعجري نأ الا ، ةنس وآ رهسث دعب ولو ، هقالط زئاجف

 لاقف س جرخآ نيح كديب ىتأرما رمآ تلعج دق : لاق نأ عضوم فو

 ؟ اهتتتلط دقو س ىديب هتأرما رمآ لعج نالغ : جرخ نيح

 ٠ تلبق دق لقي مل ثيح ءىش هديب سيلف

 ٠ لوبق اهايا هقالط نأل قلطت : هللا دبع وبأ لاق

 . ىسفن قلطأ الوب ةمارك الو ال : تلاقخ اهدي ىف اهقالط لعج ناو
 . ؟ اهسلجم ىف اهسفن تقلط مث

 ٠ لبقي مل ثيح .ىش اهقالط سيل : لبقف

 : فالتخا اضيأ هيفف هتقلطغ هقلطت نأ اهرمأ ناو : ةلأسم ده

 قالط 7 « كنقلط دق : تلاقف اهديب اهقالط لعج ناف : مناه لاق

. نامثع ىبآ نب ىراوحو ت ةبوثم نب ةدايز لاق هبو



 س ١٩٥

 نب ىسؤم لوق هبسحآو ، نوقلطي ال لاجرلاو ، قلطت ال اهنا : لوتو
 ٠ مكجلا ىف هبشأ وهو .,سابع نبا لوق هنا : لوقو ٠ ىلع

 ناغ ص اهسفن ف لاسرالاك هيغ اهنم لانرالاف س هبجوآ نم لوق ىلعو

 ٠ ءاوس وهف عقو

 6 مارح ىلع تنأ : تلاقف 6 اهديب اهقالط لعج ناو : ةلأسم و.

 ؟ قالطلا تينع امنا : دعب نم تلاق مث ، مارح كيلع انأو

 . ملعأ هللاو ، نيمي ةرافك اهيلعو قالط اذه سيل : لاق

 ؟ .. .. 4١ لقن ملو - ث ةلل دق : تلات . ناخ

 عقاو قالطلا : لون لي 6 هي ذخأن انسلو 6 قالط عقيال هنا : لوتغ

 ُاهقفلا نم ةماع هيلعو ع لوقلا اذهب

 لخد اذا : تلانقغ % كديب كتالطغ ليللا لخد اذا هتجوزل لاقت نميغ

 ؟ ..٠ .. ها دنغ ليللا

 ٠ اذهب قلطت اهنأ ىدنع سيلف : لاق

 اهظغفلب قلطت له ع ليللا لخد ىتح كلذ امهسلجم نم اقرتغي مل ناغ
؟ لوألا



 ۔ ١٩٦

 ٠ كل د ىعم سيل : ل اق .

 مت زي مل ناغ : ليب 5 اقرتفا مت ليللا لخد نآ ,رلا كلذ امهسلجم ق الاز راغ : ليق

 . سلجملا ريغ ىف وأ سلجملا ىف امهغارتغا دعب اهسفن تتلط مث

 ملو ليللا لخد نأ دعب اهسلجم تقراف اذا قلطت اهنأ ىعم سيل : لاق

 ٠ اهسفن قلطت

 ىقلطف كلهأ ىلا تجرخ نا : اهل لاق ناخ : هنعو : ةلأسم ه

 ؟ مهيلا جرخت ملو ىسفن تقلط دق : اقرتفي نأ لبق تلاننف س كسفن

 لعج دق هنأل ، لعفت ىتح اهدي ف قالطلا تبثيو س قالط مقي ال : لاق

 ٠ ةياغ ىلا اهل كلذ

 ؟ تقلط اهسفن تقلط مث مهيلا تجرخ ناغ : ليق

 ةجراخ هبف اهل لاق ىذلا عضوملا نم تجرخ اذاو ، ىدنع اذكه : لاق
 . جورخلا مسا مقو دقف ك ةينلا ىف مهيلا

 عقو رادلا ىف دعب اوناك ولو مهيلا تجرخغ ةيرق ى اوناك ناف : ليق

 ؟ جورخلا مسا

 ش جورخلا مسا عقو دقغ رادلا نم تجرخ اذاف ، ةيرقلا ىف اوناك ناو

 ٠ لوقلا ضعب ف قالطلا اهدي نم لاز كلذ الخ ىتح اهسفن قلطت مل ناغ

؟ ةدحاو اهتيطعأ امنا : لاق اذاف



_ ١٩٧ 

 اثالث تقلط اذاغ س هلك رمألا وغ كديب كرمآ لاق اذا هلوق لوقلاف

 ٠ هلوق زوجب الو ثرالث ف

 مهيديأب ام اولعج ناف ع جاورملا ىلا قالطلا هللا لعج : ةلاسم ه

 ، ءاوس وهف & هنأرما وأ ، تناك ةيبنجأ ةأرما وأ لجر نم مهريغ ىلا كلذ نم

 قارتفالا دعيو سلجمل ا ىف ءاش ىتم قالحي هيلا لعج نم ىلا رمألاو

 '« سلجملا نم

 لوعجمللو س ءاش ىتم هريغ ىلا كلذ نم لعج اميغ عجرب نآ جوزللو

 كلذ نأل % كلذ ق اهريغو ةجوزلا نبب قرف ال م ءاش ىنم قلطب نأ هيلا

 ٠ ةلاكولا ةلزنمب

 كلذ ىلا اهديب وه لوقف س لجأ ىلا هتأرما دي ىف كلذ ناك اذا فلنخاو

 ٠ اهبيصي مل ام اهدبب وه لوقو س تقولا

 اذا ةيناث اهقلطي نآ هل له س ةدحاو اهقلطغ لجر ديب اهتالط لعج ناف

 ؟هل دحب مل

 نأ هل سيلغ س ةرم الا لعفي ال هنأ تالاكولا ىف بهذي ىذلا : لات

 هلل دحب مل ام ةرم دعب ةرم عقي هلعغ نأ ىلا بهذي ى ذلا و ؤ ةيناث اهقلطي

٠.آادح هل دح نكب مل ام ةتل اثو ةين اث اهيلع هتالط عغب نأ هبنأ



 _ _ ١٩٨

 هيف نوكي نأ ىنبجعي الو س ةرم الا تبثي الأ ىنبجعيغ رمألا امأو

 ٠ فالتخالا نم ىرعت ال هلعلو س فالتخا

 هتأرما قلطي وأ ، هل مالغ قتعي نأ الجر.رمآ ,ناو:: ةلاسم ده

 ؟ رومأملا لعفف رومأملا ملعي ثيح نم رمألا نع مجر مث

 لبق نم رومأملا نم ةفرعمب هعوجر نوكي ىتح زئاج هلعف ىرن اناغ

 لعذلا لبق كلذل هعازتنا حص اذا ، قالط الو قتع مقي ال لوقو ث هلعف

 ٠ رهاظلا باحصآ ضعب لوقي هبو

 ؟ امهدحأ قلطف نيلجر ديب هتجوز قالط لعج نميف

 قلطت ال لوقو ث ؟زجتبي ال قالطلا نألو س دبعلاب ههبسثو قلطن ليقف

 ٠ قالطلا ىلع اعمتجبب ىتح

 ؟ دبعلا ىديس دحأ قالط عوتو ف ةلعلا امخ : ليق
 ٠ كلذك قالطلاو لاق ٠ عامجالاب امهدحأ قتعب ةيرحلا توبث : لاق

 ؟ اعيمج اوقلطي ىتح قالطلا ىري ال نم هلعلغ : لبق

 اوعمتجي ىتح مهدحأ لعفب عقي الف ، هل اعيمج مهلك مهكلم : لاق

 ح رخآلا قلطغ امه دحأ ثام ناغ امه دحأ قالط زوجب ال عضوم ق و ؤ هيلع

٠ هتىلطت زوجب ال ىسوم لات



١٩٩ 

 هسان هبجوآ ىذلاو س ذئنبح ةآرملا قلطت : لانق رهزألا بسحأ : لاتقو

 ٠ دارفنالا ىلع

 دخاو قلطغ لاجر ةثالث دبي ىف اهتالط لعج ناف : هنعو : ةلأسم د

 ؟ نايقابلا ايضمي ملو ث مهنم

 ٠ قلطت ال : لاق

 & اممتخ قالطلاب نارخآلا ملع مث ، اهعماج مث مهدحأ اهقلط ناف

 ٠ قالطلا مقو مهلك اوقلطي ىتح قالطلا مقي ال : لاق

 ؟ نارخآلا هاممتو تقولا ف مهنم دحاو قلط ناغ : لبق

 مهلك اوقلط اذاغ ى مهلك اوقلطي ىتح قالطلا عقي نأ ىل نيبي ال : لاق

 :.. . .تال طلا عقو ... أب

 قلط ناو ، تقلط رخآلا ىضمأو ، مهدحأ قلط نا : رثؤملا وبأ لاق

 اطرش انوكب نأ الا س طرتشي مل وأ طرتسثا ، قلطت مل رخآلا هركو مهدحأ

 ٠ تقلط قلط امهياغ س زئاج هقالطف ء قلط امهيأ هيلع

 ةدحاو مسي ملو نيلجر ديب اهقالط لعج ناغ هنعو : ةلأسم ذه

؟ قلطت مك 6 نبلجرلا عم جوزلا . مهلك اونقلطف نيتنثا ال و اثالث الو



٢٠٠ 

 اذا نيتنثا تقلط ةدعلا ق جوزلا وأ امه ىناثلا قلطملا ناك نا : لاق

 ق لوذلا اهقااط اهاطعأ اذا امأ و ٠ المجم نيلجرلا دعم اهقالط لعج ناك

 ث زالاث اهيلع عمقو ةدعلا ٤ مهلك اوقلطغخ رخآ فقوم ق ىناثلاو ۔ فقوم

 وهغ ىبصل ١ ملكت ناف . ىص دن ق اهقالط لعج نا و : ةل اسم وبع ,

 دي ىف هنجوز قالط لعج نم كلذكو ، ءىشب سيلف ملكتي مل ناو ، ىضق ام

 ٠ هال وم هرك ناو كلذ زاج قلطف ديع

 ٠ هقالط زاج قلطغ ناركس دي ىف اهقالط لعج ناو : ةلأسم 7

 ؟ قلط هنآ فرعي ملو 6 قالطلا هدب ف لعجب نم تام ناغ : ةلاسم و"

 ، قل هنأ ملعي ىتح ًاقالط ىرن الو س هنجوز ف لجرلا ىلع سأب الف

 ٠ انيأر وهو كلذ فالخ ليقو

 ؟ رخآ لجر ىلا لجرلا لعجف لجر ديب هتآرما رمآ لعج نمو

 ٠ هيغ ىضقي نأ امهنم دحاو ىلع سيلو ت هيل ا لعج ام در دقف

 ٠ قلطت مل ؟ رخآلا قلط ناو ، تقلط ؟ لوألا وأ جوزلا قلط ناو

 : ىلع نب ىسوم ىلا رصن نب دومحم باوج : ةلأسم وج

؟ اهلوق لشب له ثالثلا ىف ىسفن تقلط تنك دق



_ ٢٠١ 

 تناك ناو . قدصن اهناف ةمهتم نكن مل اذا : مناه هللا ديع وبأ لاق

 ٠ ملعأ هللاف ةههنتم

 ةحصلا اهيلع ليقو ے قدصت ليقف : فالتخاب هبغ ليق دن : هريغ لاق

 ه ىضقنا دق تقولا ناك اذا كلذ ى

 ؟ تقولا ٢ دعب ىهو اهسفن تقلط دق اهنا : تلاق ناو

 ٠ اهلوق لوقلاف

 : تلان ١ اهدب ق هنآرما قالط لعج نميغ رذنملا نم : ةلأسم .

 ؟ سلجملا نم انقرتفا نأ دعب كسفن تقلط : وه لانتو ع سلجملا ف ىسفن تقلط

 هلفغ ا اهعماج نآ دعي قالطلا تعدا نوكن نأ الا اهلوق لوقلا : لان

 . ناميالا امهنيبو قدصت الو ، لوقلا

 % اهسفن تقلط اهنأ ملعي ملو 6 امهسلجم نم انت رنف ١ ن | : عضوم ق و

 ؟ كعمسأ ملو سلجملا كلذ ف ىسفن تقلط ىنا : تلاق دغلا نم اهدارأ املخ

 ٠ نيمي اهيلعو اهلوق لوتلا نآ ىلع ىبآ نعف

 سلجملا نم امات وآ اققرتغا اذا : لاق ؟ تنأ لوقت ام : ديعس ىبأل ليق

 ٠ هنيمي مم هلوق لوقلا ناك

؟ ةقرافملا ةحص لبق وأ س سلجملا ىف امهفالتخا ناك ناو



. ٢٠٧٢٣ 

 عاجترا كلذ ناك اهئطو ناك ناف ع اهئطو نوكي نآ الا اهلوق لوقلا ناك

 . عاجترالا لبق اهسفن تقلط اهنأ اهنم ىوعد ناكو ، هنم

 ىتم اهسفن قلطت ، اهديب اهنالط لعج نا : ءايضلا فو : ةلأسم
 . اهلوقت لبق ، اهندع تضقناو اهسفن تقلط اهنأ تعدافغ ، تءاش

 لجر دي ىف امهادحا قالط لعجف ناتأرما هل ناك نمو : ةلاسم ذه
 قالط هدي ف لعج امنا : جوزلا لاتخ امهادحا لجرلا قلطغ ك امهيأ مسي ملو
 ؟ لجرلا قلط ىتلا ريغ

 لون لوقلا : دايز وبآ لاق ٠ هللا دبع ىبأ لوق ىلع جوزلا لوق لوقلاخ
 . ىلا بحأ جوزلا لوق لوقلا لات نم ىأرو ث قلطملا

 ملو ناتأرما هلو لجر دي ف هتجوز قالط لعج نم : ةلأسم د
 ؟ لجرلا قلطف امهادحا مسي

 : حاضولا لاتو ك هدي ى اهتالط لعج ىتلا قلطت : بوبحم نبا لاقغ
 ٠ لجرلا قلط ىتلا قلطت

 ؟ قالط وأ نآرب ىف الجر ةأرما وأ لجر لكو اذاو : ةلآسه

 مل ام ةمجرلا لكومللو ، ءىش ف ةزئاجو ، كلذ ىف ةزئاج ةلاكولاخ
 ٠ ليكولا قلطب

؟ ثالثلا قالط ى ةلاكولا ف اوفلتخاو



٢٠٣ 

 كلذ ق هلك اذا : مون لاقو ٠ ىصاعملا ق حصن ال تالاكولا و 6 ةرصعم

 عقو اثالث لكوملا اهقلط اذا ليكولاو لكوملا نيب قرف الو س تقلط اثالث اهقلطو

 ٠ هلثامي ليكولاف ، قالطلا

 قلطف ث ائيسث مسي ملوث هنجوز قالط ف هلكو اذاو : ةلاسم ه

 ؟ ثالث ليكولا

 امنا هنأ لدع ىدهاش جوزلا ميقي نأ الا & ليكولا هعتوأ ام اهي عمقو

 ٠ ةدحاو اهتلطب نأ هل لعج

 ءانثتسالا رهظآ وآ ، اذك تلعف نا تيون : اهقلط امل ليكولا لاق ناغ

 ٠ ““ ؟ اهنلخدغ رادلا هذه تلخد نا قلاط تنآ : لاقف ث هناسلب

 ٠ قلطت اهناف

 نم اهتلخد مث ، اهقالط هدي نم جؤزلا عزتنا ىتح اهلخدت مل ناو

 ؟ كلذ دعب

 ٠ قلطت الف

 ؟ اهتتادص نم جوزلا تآربأ نأ ىلع ليكولا اهآربأ ناف : ةلاسم ده

. كلذ ىلع ىهو جوزلا قفني نأ الا نآربلا اذه مني الف



. ٢٠٤ 

 مث جوزلا قلط وآ ، جوزلا قلط مث ليكولا قلط ناو : ةلاسم هه

 ؟ ليكولا قلط

 . امهنم لوألا اهقلط ذم ةدعلاو ى قالطلا مقو

 ملق ٤ هدي نم قالطلا عازتنا ىلع جوزلا دهشأ ناف : ةلأسم وع

 ؟ اهقلط ىتح ليكولا ملعي

 .هقالط زاج

 تلاقغ س تئش نا قلاط تنأ : ةأرملل ليكولا لاق ناغ : ةلاسم د

 ؟ تئش دق ةأرملا

 ، تسن نا رح تنآ دبعلل لاق نا قتعلا ىف كلذكو ٠ قالط مقي ال هنا

 ؟ تسن ش دخ ل انت و

 ىدعت ىتمف ص هريغ ىلا ىدعتو هل مسر ام فلاخ هنأل « قتعب ال هنا

 املغ س رايخلا هل لعجب ملو 5 قالطلا هل لعج هنأل ه دي نم ةلاكولا تجرخ

 تنأ الو س تئست نا قلاط تنأ : هلوقب مقي هنا لقي مل هل مسر امع جرخ

 ٠ ملعأ هللاو « قتع الو قالط تئش نا رح

 فالخ ١ 4۔فغ ؤ ةدح ١ و قلطغخ اثالث قلطب نآ ٥ رمآ ناف : ةلأسم وبع

 : انباحصأ نبب

، ةفلتخم تاقوآ ف قالطلا قرفي نأ هل نأل ، اهقلط امب مقي : ليقف



. ٢٠٥6 

 اميغ هفلاخ هنأل ، قالط اهب عقي ال لوتو ث دحاو تقو ىف اهتلطي نآ هلو

 ٠ هلل ١ همحر دمحم ىبآ دنع لدعأ لولا و ؤ هب ٥ رمأ

 ؟ ارهاط وآ آاضئاح ليكولا اهتلط ناف : ةلأسم هب

 . هيقغ ليكو لك سيلو ةلاكولا قالط ال قالطلا عقو

 دلب ىف وأ ، نالغ ةرضحب اهقالط ف كتلكو : هل لاق ناخ : ةلاسم هب

 ؟ كلذ فلاخف \ تءاش اذا وآ ٠٧ تتش ىنم اهقلط وأ أ اذك موي وأ اذك

 ٠ قالطلا عقي مل

 ؟ ةيانكب اهقلطف س احيرص اهقلط : لاق ناف

 ٠ ةدحاو تقلط لوقي نآ زاج ةقيلطت فصن اهقلط ناف س قلطت مل

 قالط ق ىليكو كتلعج دق : لوقب نأ قالطلا ق ةل اكول ١ و : ةلأسم وج

 & راتخت ام ىلع ثالث وآ نيتقيلطتب ىنم اهتلطغ س نالف تنب ةنالغ ىتجوز

 ٠ ليكولا لبنيو

 عنتم اغ . ه دبع قنع وآ 6 هتجو ز علخ ق الج ر لكو نمو : ةلأسم وبع

 ٠ كلذب هيلع مكحي ال مكاحلا ناغ س كلذ لعغ نع ليكولا

٠ قتعلا ىلع هربجي ماكحلل ناف ك ةلاكولا



_ ٢٠٦ 

 قلعتي اميفو ث علخلاو قالطلاو حاكنلا ف ةلاكولا ىف انلق كلذكو : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، هل هلعفي لعف ىلع هل هلكو نم قح هب

 ؟ مهدحأ قلطغ ص ءالكو .لكو نا.و :.ةلاسمم ده

 ؟ امهدحأ قلطب نيليكولا ف مضوم فو ث مهلك اوقلطي ىتح قلطت الف
 نم ةرضحب امهدحأ هعقوي وأ س قالطلا ىلع اعيمج اقفتي ىتح قلطت مل |

 ٠ كلذ ىضميف هتبيغ وأ ى هلعغ ىضميف 0 رخآلا

 ةدقع دنع هيلع اوطرش اذا : هللا همحر ةيواعم وبأ لانق : ةلأسم دهج

 هجرخي الغ قحب اهدي ىف هلعج ناك ناو ث هيلع تباث وهغ اهدعبو ث حاكنلا

 ٠ ملعأ هللاو « تقو ىلا اهدي ف هلعج نا كلذكو ك اهايا هؤطو

 ى لقنا نم رثكألاو ، رثكألا نم لقألا جرخي ءانثتسالا : ةلاسم ده

 نم لقألا اذهف ( اماع نيسمخ الا ةنس فلأ مهيف ثبلغ ) : ىلاعت هللا لات

 نم كعبتا نم الا ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نا ) : ىلاعت لاقو ع رثكألا

 . لقألا نم رثكألا اذهغ ث مهريغ نم رثكآ هل نوعباتلا و ( نيواغلا

 { اهنكامأ نع ةرهاظلا ظافلألل ليزم ريغ بلقلاب ءانثتسالا : ةلأسم ه

 . ظفللا نم عومسملا ىف ةينلاب ءانثتسالا حصي الو

 ٨4 ىلزنم نم تجرخ نا اثالث قلاط تنآ : هتجوزل لات نمو : ةلاسم و

؟ ىنذاب الا همالك رثأ ىلع لاق مث ، تارم ثالث كلذ لاق



_ ٦٢٠٧ 

 هترضح امنا نوكي نآ الا ءانثتسالا هل انيآرغ س لصتم مالك اذهف

 قالطلا نم ىضم امل هعفني ال كلذ ناف ، هلوق رخآ ىف ءانثتسالا ف ةينلا

 ٠ ىلا بحأ اذهو س رخآ لوق هيغو ، قالطلا هركذ لبق ةين هل نوكت.ىتح

 عطقو ث فيسلا تذخأ تنك نا قلاط تنآ .:' لاق ناغ : ةلأسم و.

 نا و 0© هيلع عقي الف هبلغ قير وآ همسنت مسن نع هنوكس ناك ن ,اف

 ة ملعأ هللاو ا 6 هيلع عقني قالظلا ن أ نظأ اميغغ 6 كلذ ريغ هنوكس ناك

 ةنالغ ريغو ئ كب قل قلاط ىمهغ ىل ةآرما لك : لاق ناو : ةلاسم و.

 . ٠ هانأرما امهق

 زئاجلاو ح هعفني ال مكحلا ىفف هبي ملكتي ملو هاون نا و ؤ كلذ هعفنيو

 ٠ فالنخا هع

 : ىراوحلا وبآ : ةلأسم دب

 ىف ربو س اذك لعغ نا اثالث قلاط هتأرما اثالث قلاط هتآرما لاق نا

 ؟ هنيمي

 هتعن رضحأ ناك نا :' لوقو ، لعفب مل وآ. لعغ نا اثالث قلطت : لوقف

 ٠ لعفي ىتح قلطنت الخ لعف نا ءانثتسا اب لولذلا هلوق دنع

ءانثتسالا نأ الا ،: رثكأو ةثالثو ناءانثتسا عمتجي دتو : ةلاسم ؛جا



_ ٢٣٠٨ _ 

 ىناثلا ىلا عجرب ثلاثلا و % هنم ينثنتسعمل ١ ىلا ال 6 لوخذنا ىلا عجرب ىناثلا

 ٠ هيلي ام ىلا عبارلاو

 ( طول لآ الا نيمجرم موق ىلا انلسرأ انا ) : ةياكح ىلاعت هللا لات

 عمتجي الو . هليق ام ىلا ىناتلا ءانثتسالا ىلا عجرف ) هتأرما الا ( : لاق مث

 لوذلا ناك ناو ء تايتثا ىناثلاغ ء ايقن لوذلا ناك نا نايفنب نا ءانثتسا

 ٠ ىفن ىناثلاف تايثا

 : ةدحاو الا نيتننا الا اثالث قلاط تنأ : لاق اذاف : ةلأسم

 . ةينامث كلذ ناك ةثالث الا ةسمخ الا ةرشع هل ىلع لاق ول امك ، نيتنث تنلط

 % نيتنث تقلط س ةدحاو الا اثالث قلاط تنأ : لاق ناف : ةلأسم 7

 فوطعم ةيناثلا ةدحاولا نأل ةدحاو تقلط ةدحاوو ةدحاو الا اثالث لاق ناف

 ٠ نيتنثا الا اثالث قلاط تنأ : لاق هنأكف ؤ اهلبق ىتلا ىلع اهب

 ٠ اتالت الا انالن لاق نمك ناك 6 ةدحاوو ةدحاو الا تالت لاق ناف

 الا اثالث هلوقك ءانثتسالا هعفن نيتنثا الا اعبرأ قلاط تنأ : لاق ناغ

 ٠ ةدحاو

 نوكيو % ءانثنسالا هعفني ليق : فالتخا هيفخ س ثالث الا عبرأ : لانت ناف

 . اثالث الا اثالث قلاط تنأ : لاق نمك هنأل ، ثالثلا عقي ليقو ع ةدحا و قالطلا

 هعفنيو ةدحاو قلطت اهناخ س نيتنثا الا اثالث قلاط تنأ : لاق ناف

٠ ( اماع نيسمخ الا ةنس فلآ مهيف ثبلف ) : لاق هللا نأل ، ءانثتسالا



 س ‘؛× . ٠.٨٩

 سيلو 6 اثالث تقلط انالث الا اثالث قلاط تنآ : لاق نا و : ةلأسم وج

 ٠ لكلاب ءانتنساا نوكب

 ديز راد تلخد نا قلاط تنآ : لاق نا : درعس وبآ : ةلأسم و.

 ؟ هللاءاش نا

 ٠ هتلخد اذا تقلط

 ؟ ديز راد تلخد نا هللا ءاش نا قلاط تنأ : لاق ناو

 ٠ ديز راد لوخد لبت اهنيح نم قالطلا مقو

 ؟ هللا ءاشي نآ الا ديز راد تلخد نا قلاط تنأ : لان ناو

 ٠ قالطلا عقي الف

 ؟ ديز راد تلخد نا هللا ءاشي نأ الا قلاط تنآ : لاق ناو

 ٠ لخدت مل ولو هنيح نم قالطلا معنو

 ىضقي نأ الا قلاط تنأغ كيلع تجوزت نا : لاق ناو : ةلأسم وه

 ؟ اهيلع جوزتف ىلع

 .قالطالف

( ٨ ج نئازخلا _ ١٤ م )



_ ٦٢٧١٠ 

 ؟ هملك مث هللا نذأي ىتح انالف ملك نا قلاط ىه لانت ناو : ةلأسم در

 . قلطت مل

 نثتسبب ملخ ىنثتسي نأ هتينو قلاط تنأ : لاق اذاو : ةلاسم د

 . ؟ ىنثتسا مث آريثك وأ اليلق تكس قالطلاب الصتم

 ؟ مالكلا ملكتي ملغ تكس مث ، تلعف نا كلذكو ث هعفني ال كلذ نا

 5 ٠ ةقث ريغ وأ ةنتث ناك كلذ هعفني مل

 قالطلاب الصتم كلذ اينثتسم اذك تلعف نا قلاط تنأ : لاق نا امأو

 ؟ هريغ مالكب ملكتي ملو ، تكسي نأ ريغ نم

 ىف ءانثتسالا هعفني ال لوقو ث قالطلا لبت ىون نكي مل ولو كلذ ةعفنأ
 مل اذا امأو & .ىنثتسي نأ ىونب نأ لبق قالطلا ظفل متتسا اذا قالطلا

 ناك ، نثتسي مل وأ كلذ دعب ىنثتسا كلذ هعفني الف قالطلاب الصتم نثتسيي

 ٠ وني مل وآ نثتسي نأ لبق ىون

 ؟ اذك تلعف نا ىونو قلاط تنأ : لانغ اهقلط اذا امأو

 . هعم ماقملا اهعسو هنقدص نا اذهف

 % ةقث ريغ وآ ةقث ناك قالطلاب هيلع هتمكاح ناو س ةقث ناك نا امآو

 وه هعفنت لوقو س ةقث ريغ وأ ةقث ناك هتين هعفنت الو قالطلا عقي : لوقو

٠ ةنخث ريغ وآ ةقث ن اك هقدصت نأ ىه اهل لحي ال و هتين



 ملف ىنثنسي نآ هتين ناك امنا لوألا ىونب نأ الا لولا فلاخم اذه

 ءانثتنسالا هعفن دنغ « ىنثنبسا دن .اذهو ء ءانثتسالا مكح عضوم ىف نثتسي

 ٠ قالطلا ى ءانثنسالا ف مفنت ةينلا نأب لاق نم لوق ىلع

 ناك امك رهاظلا ق ءانثتسالا نوكب نآ الا رهظ اميغ عفنت ال لوتو

 ٠, ٠ ملعأ هللاو , هللا نيبو هنيب اميغ كلذو ء رهاظلاب قالطلا

 ىذلا ٢ نيتلأسملا نبناه ق ترظن ٢4 تاباوجلا ضعب ق ةعقر نمو

 ٠ لوألا لوقلاب الصتم رخآلا ىف ىنثتسا مث ارارم ددرو اثالث قلط

 ظفحو 6 لولا لوقلاب ىنتثب ةه. فورعمل ١ لوتلا ناكو ط فالنخا ١ ذه ىفف

 ءانثنسالا نآ ىآر عجر مث ء هلونت كلذ ناك هللا ديع ايأ نأ ديعس نب رمع

 ٠ كلذب الصتم هلك لوقلا ناك اذا هعفني

 ء هنآرماب لجرلا عوجرو قلطت ال اهنأ مما اتفأف ى راغرح موق لوق ىلعو
 % قلاط تنآ ، قلاط تنآ : لاق نم لك نا: :: لاق نم لوقي هضساقو : لاق

 ؟ ةدحاو تيون لاتو س قلاط تنأ

 نأث ، رخآلا .لوقلا::ىف ءانثتسالا هعفنتنب الو ، لوألا لوقلاب ريسب لاق

 ٠. رخآ مالك ق ذخأو لصفنا دق مالك كلذ

 ىف قالطلاب قلطي ذنم رخآلا لوقلا ف ىنثتسي نآ ىوني ناك نا : لوقو

.: ه هاؤانتسا هل ناكو س كلذ زاج ع لوألا



_ ٢١٢ 

 . ملعأ هللاو س ةظفل لك ىف ىنثتسي الا اضيأ كلذ هعفني ال لوقو

 . فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نيا : ةلأسم وه

 حصي الو 3 اهنكامأ نع ةرهاظلا ظافلألل ليزم ريغ بلقلاب ءانثتسالا نا

 ٠ ظفللا نم عومسملا ف ةينلاب ءانثتسالا

 ناك اذا لوقو ث هعم ماقملا اهعسو هتجوز هتقدص نا : لان نم لاقو

 ةقث ناك قالطلاب هيلع مكح هتمكاح ناو هقدصت نآ اهل زوجي هلعلغ ةقث

 ٠ ةقث ربغ وأ ةقث ناك هتين هعفنت ال و ا قالطلا عقي لوتو أ ةفث ريغ و

\ 

 ء ةقث ريغ وأ ةقث ناك ، هقدصت نآ ىه اهل لحي الو ، هتبن هعفنت لوقو
 ٠ قالطلا ىف ءانثتسالا ىف مفنت ةينلا نا : لاق نم لاتقو

 امك ى رهاظلا ىف ءانثتسالا نوكي نأ الا رهظ اميغ عفنت ال : لوقو

 ٠ ملعأ هللاو ، رهاظلاب قالطلا ناك

 : فنصملا باتك نم : ةلآسم و

 قالطلا ىف الا ءانثتسالا اهيف عفني ناميألا ناك : هللا دبع وبأ لاق

 ء ءانتثسا نهيف عفني ال ءالؤه ناغ ؤس قالطلاب ءاليالاو راهظلا و قاتعلا و

٠ هلللا ءاش نا هلوق وهو



_ ٢١٧٣ 

 ةخدصلا نم ناميألا عيمج ق ءانثنسالا عفني : لاق ىلع ىبآ نعو

 . راهظلاو قاتعلاو قالطلا : ثالث ىف الا ناميألا ميمجو جحلاو

 ؟ ءىش ءالبالا ىف له : هل ليق

 ٠ ملعأ مل :لانف

 نآ عمسأ ملو أ ةمدصلا ف ءانثنسالا عفنيال : لوقن بوبحم ناكو

 ٠ هريغ كلذ لاق ءاهقفلا نم ادحأ

 ٠ عفني هنا هللا دبع ىبأ لوتو

 ٠ ةقدصلاو ىدهلاو روذنلا : ىف عفني ال هنا نيملسملا بنك ضعب فو

 ؟ هللا ءاش نا قلاط تنأ : لاق ناق : ةلأسيم وهب

 : ىلاعت هلوقب هدعبو قالطلا لبق ىنثلا لعج نم جتحاو قالطلا مقو

 امدقم لوخدلا ناكف ) نينمآ هللا ءاش نا مارحلا دجسملا نلخدنل (

 ٠ ىننثلا ىلع

 قلاط هتأرما لاق نم : انباحصأ لاق : هللا دبع وبأ لاق : ةلاسم د

 ؟ هتملكغ ، هللا ءاشي نأ الا آنالغ تملك نا

 ٠ قلطت ال اهناغ

؟ هللا ءاش ن ١ قل اط تنآ : لاق ن اغ



_ ٢١٤ 

 هيو ) هللا ءاسنب نأ الا نوع اتتت امو ( : ىلاعت هلوقل قر ااطلا عقو

 ٠ كلام لوقي

 مل قالطلا اذه ءاش هللا نأ الول : لاق هنآ سابع نبا نع ىورو

 ةياور فو ٠ قلطت مل هللا ءاشي نأ الا : لاق ناف ، ىناسل ىلع هزجي

 ٠ لقي مل هللا آشي مل ول

 اوجتحاو ث مقي مل هللا ءاسث نا : لاق اذا ةفينح ىبآ باحصأ نعو

 ٠ « هاينث هلف ىنثتسا نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب

 اه قلاط تنأ : لاق ناغ س ةدحاو تقلط ث هللا ءاش ام : لاق ن

 ٠ ىون ام وهف رثكأ ىونب نأ الا ةدحاو ىهف قالطلا نم هللا ءاش

 ىهف اهقالط هللا ءاش نكتيأ : هجاوزأل لاق ناو : ةلأسم و.

 ؟ انالث قلاط

 قلط ناغ س قلطي نآ الا قالط نهادحا ىلع عقي ال : ةيواعم ويآ لاق

 ٠. ثالث اهيلع متو ةدحاو نهنم

 غ هلللا ءاش اذا وآ ختفلاب هللا ءاسش نا : لاق ناف : ةلاسم ه

 نثنسالا نوكب امنا : موق لاق دقو س رينك فالتخا هيغو ث لاحلا ىف تقلط

. نيميب سيلغ ث قاتعلاو قالطلاو ناميألا ى



. ٢١٥ 

 قلطت اهناق٠ تلت :وآ"هللا :ءاش نا قلاط تنأ لاق ناف : ةلأسم د

 . ٠ قالطلا ى ءانثتسالا مفني الو

 اثالث ىئاسشن نآ الا س ةدحاو قلاط تنآ : لاق ناو : ةلسم ده

 ٠ اثالث قلطن اهنا ليقغ 7 اثالث تءاسشف

 ء ةئيسملا ىف ءانثتسا كلذ نأل ، قلطت اهارأ ال : دمحم وبأ خيسلا لاقو
 مل س تلخدف ع رادلا ىلخدت نآ الا ةدحاو قلاط تنأ : لانق هنأ جتحاو

 ٠ ةلأسملا هذه فق لاق كلذكو س قلطت

 5 ظافلألا ىلع ناميألا نا :لوقب نم ىلع اذه جرخي : فنصملا لانق

 ٠ ملعأ هللاو دصانمل ١ ىلع جرخي لوذناو

 ؟ ائيش ءاسأ ال تلاقف س تئسث مك وأ ، تئش ام قلاط تنآ لانت ناغ

 م زع دق هنذا ائسش آاسشن مل ن او ةدحاو قلطت اهنأ رثألا ىفف

 . تعاش ام وهغ كلذ نم رثكأ ةآرملا تءاش ناغ ، قالطلاب

 ٠ كلذ ةآرملا اشت مل اذا قالطلا نم ءىش عقي ال : رثؤملا ىبآ نعو

 : تلاقف ، تئش نا قلاط تنأ :: لاق اذا هنآ اوعمجأ : ةلأسم ده

 ناو “© قالطلا اهمزلي الو ، رملا تدر دق اهنآ نالف ءاش نا تئش دت

٠ نالغ ءاش



_ :٢١٦ 

 : ديعس ٣ : ةلأسم وبع

 ١ ذ ١ وآ 6 ثثئش املك وأ 6 تگش ىنم قل اط تنأ هتجوزل لاق نميغ

 ؟ .. ع د

 تعقو ص انترتفبب نآ دعب وأ سلجملا ىف كلذ تءاس اذاف س اذا هلوقف

 ٠ فالتخا كلذ ف ىل نيبي الو ع قط مقي مل كلذ دعب تعاش نا مث ، ةقيلطت

 لثمغ تئش ىتم : هلوق امآو ٠ قالط عقي الغ اهسلجم ىف أشت مل امو

 نيبت نآ ىلا تقلط تءاشفغ تداع نا ليت هنأ الا تفصو اميف تئش اذا هلوق

 ٠ ةدحاوم نبين امنا ليتو 6 .ثالثلاب

 اذا اهنا لاق ىذلا الا كل تفصو امك وهف تنش تئش املك : هلوق امأو

 ء ثالثلاب نيبت ىتح عقو تءاش املك هنآ ىعمغ ، متو امهقارتغا دعب تءاش

 ٠ فالتخا ىنعم اذه ق ىل نبيب الو

 ؟ ةدحاو تئش نا اثالث قلاط تنآ : لاق ناغ : ةلأسم وج

 ىتح ائيسث آشثن مل ناو ص اثالث تقلط 4 ةدحاو تعاش نا : لاق

 . قلطت مل ٤ امهسلجم نم اقرتفي

 ؟ اثالث ىئاسشثت نأ الا ةدحاو قلاط تنأ : لانت ناو

اقرتغب ىتح اثالث اسثت مل ناو ع ائيسث قلطت مل اثالث تءاسث نا : لاق



_ ٢١٧ 

 ٠... .. ع د

 6 نبننن تفش دق امهسلجم ف تل ات نا و ؤ ةدح ١ و تقلط 6 امهسلجم نم

 ٠ قلطت مل اثالث تيگسن دقف دعي ا اج ق امهو تلاق مث

 : دربعس وبأ . ةلاسم و.

 ، ىبآ ءاش نا تئسث دق تلاق ، تئش نا قلاط تنآ : لاق ناغ

 ؟ تئش دق : اهوبأ لاقف

 & اهسفن نع ةئيشملا تلاحأ ث ةئيسملا ىف تكرشأ اهنل قلطت ال : لاق

 ٠ اهل الا ةئيسملا جوزلا لعجي ملو

 ة ىبأ ءاش اذا تئش دق : تلاقف ، تئش اذا قلاط تنآ : اهل لاق ناف

 ؟ تئش دق اهوبأ لاقف

 ٠ ةئيسملا ف ىلوألا لثم هذهو لاق ، قلطت الخ

 ء تئش دق :: تلاقغ س كمأ تعاشو تئش نا قلاط تنأ : لاق ناغ

 ؟ ءاسشأ ال : مألا تلاقو

 ٠ مذلا ء اخت ىنح عقي ال لوتو 6 قاطلا عقو دن : لاق

 ؟ ةجوزلا ؟آاثت ملو 6 مألا تءاش ناف

٠ اضيأ قالط الف



_ :٢١٨ 

 ؟ هللا ءاش نا قلاط تنأ : هتجوزل لاق اذا .ليقو : ةلاسم و..

 ىف هللا ءاش ناب ءانثتسالا هعفني الو س قلطت اهنأ لوقلا رثكأ ىفغ

 كلذو . هل نمذهنم الو 0 حاكنلاو % راهظلاو س قاتعلا ىف كلذكو س قالطلا

 ، هللا ءاش نا رح تنأ : هدبعل لوقبو ، هللا ءاش نا قلاط تنأ :ن لوقب نأ

 ٠ هللا ءاش نا ىمآ رهظك ىلع تنآ هتجوزل وأ

 ىتجوز تددر دق وأ ، هللا ءاش نا ةنالفب انالغ تجوز دق : لاق وآ

 . ءانثتسالا همدهيب ال ليق دغو ، حاكنلا بابسأ نم كلذف ث هللا ءاسن نا ةنالف

 ؟ هللا ءاشي نآ الا قلاط تنأ : لانق ولو : ةلاسم .

 ٠ هللا ءاش ام۔الا هلوق كلذكو ع ءانثتسا كلذ نكي ملو تقلط

 نأ الا ديز راد تلخد نا قلاط تنأ : لاق ناغ : ةلاسم ا

 ؟ هللا ءاشي

 ٤. ديز راد تلخد نا هلوقب مث ك ءانثتسا كلذ نا ليق دقف

 تلخد نا هلوق ىف ءانثتسا كلذ نا ليق هللا ءاشي نأ الا هلوقو

 هؤانثتسا ناك س ديز راد ىلخدت نآ هللا ءاشي نأ الا ١ ىأ ، ديز راد

 هللا ءاشي نأ الا : هلوقو س قالطلا نم ءانثنسا ديز راد تلخد نا : هلوقب

٠ دىز راد هلوق نم ءانثتسا



._ ٢١٩ 

 راد تلخد نا هللا ءاشم نأ الا قلاط ثنأ لاق ناو :: ةلأسم و.

 ثقلط « ديبز ٠

 ؟ دعب ال قلاط تنأ : لات ناف : ةلاسم ده

 اذه :سيلو ع هعقوآ نا ، دعب ال : هلوقب مغفتني الو ؤ قالطلا عقو

 . هبحاص هب مفتني ال ءانثتسا وه : ةيعفاسثلا ضعب لانو ؤ ءانثتسا

 ٠ تقلط ؟ الوأ قلاط تنآ :' لاق ناو

 : رظنلا نب دمحأ لاق

 قلاط ال وأ قلاط كلو ذو

 ىتآلا تلبسأو تهرك ولو

 ٠ ىعفاشلا لوقي هبو

 جرخي اذه نأل ، ىدنع قالطلا اهيلع عقي ال : دمحم وبأ لات

 ىدنع بجوأ رظنلاو س الوق اهيخ انباحصأ ظفحأ الو 7 ماهفتسالا جرخم

 ٠ ١ باوجلا وه

 7 نالفو نالف ءاش نا قلاط تنآ : لاق ناو : ةلاسم

 ؟ امهدحأ ءاشغ

 ٠ كلذل ةئيسملا ىلع اعمتجي ىتح قلطت مل



_ ٢٣٢٠ .. 

 ىذلا ق ايركز بآ ىضاقلا ةرضحب ةركاذملا ترج : ةلأسم ٣

 5 نالف ىضري ىتح اهاطو هل زوجي هنآ س نالغ ىضر نا هتجوز قلطب

 ٠ ملع آ هللا و

 ناركسلا قالط نآ مهنع انيلا ىهانت اميف انباحصأ قفتا : ةلأسم و.

 ث ٥ءارىش الو ، ناركسلا عيب زاجأ ادحأ نآ ملعأ ملو هيلع هب موكحمو ة عقي

 عيبلاو حاكنلا نم هريغو قالطلا نيب مهقيرفت ىف انباحصأ لوق هجو ملعأ الو

 عقي ال قالطلا نا مهلوق عم عيمجلا ىف رهاظلا مكح ءاوتسا عم ءارشلاو

 . ناركسلا عم ةين الو ةينب الا

 ماكحألا همزلت زييمت هدنع ىذلا ناركسلا نآ ىدنع بجوي رظنلا و

 ٠ نيميلا نم هدقع امل دصقب هلعفب ام لتعي هنأل % ءىش لك ق

 ، قيرطلا ةعراق ف ىقلملا نونجملاك هعم زييمت ال ىذلا ناركسلا امأو

 ةازعم هلاعفأ عقي ال ىذلا نونجملا ليبس هليبسغ ث ةلبزملا ىلع عقاولاو
 ٠ هياطخ هنع لتعب نم الا بطاخي ال ىلاعت هللاو س دصاقملا نم

 ماكحأ همزلي ال باطخلا لقعي ال نونجم لاح ى وأ انونجم ناك نمو

 ٠ ملعأ هلللاو 6 ءالقعلا

 ىلص ىبنلا لوقل هريغ الو قالط هنم مقي ال لقعب ال ىذلا ناركسلاو

_ تمدع اذاف « ىون ام ءرملل امناو س تاينلاب لامعألا » : ملسو هيلع هللا



 س ٢٢١

 ريغ هلاعفأ تناك ، نونجب وأ ركسب هلقع لاوزل ث ةينلا مدع _ ةخسن
 . اهب موكحم

 هل ناك دقع وه امنا قالطلا نأل ، قالطلا هب عقو ناركسلا قلط اذاو

 ةلأسمل ا هذهلو ‘ لحنا دغغ انا ركس وأ ايحاص هلح ناف ح هيقب - وآ 6 هلحب نأ

 ٠ هللا همحر دمحم ىبآ خيشل بشلا نع ىهو ث ناركسلا باب ق مامت

 ىقلملا نونجملاك ناك اذا :. هللا همحر نسحلا وبآ ح .مشلا لوقي كلذكو

 ٠ هب داري ام لقع ام عطق ول ةلبزملا ىف

 : ءايضلا فو : ةلأسم و.

 ىف هتبه الو ؤ هعيب زوجي الو هقتعو ث هيلع زئاج ناركسلا قالطو

 .٠ بوبحم ند دمحم لوق

 قالط هم زلب الف ‘ قلطغخ ركسسخغخ ءا ود برش نمو : ةلأسم وبع

 ناركسلا امأو نونجملا ةلزنمب وه : لاق ، لضفلا لوق ىف نيمي الو

 كنا : هتأرما تلاقغ ، ركسلا نم هلقع ريغت نمو : ةلاسم د

 ؟ هلقع باهذ نم كلذب وه ملعي ملو ، ىنتقلط دق

 اهعسي الو 4 كلذب ملعي مل اذا اهعم ماقملا هعسو الاو اهقدص ناف

٠ قالطلا هنم تعمس امدعب هدنع _ ةخسن _ هعم ماقمل ا ىه



_ .٢٢٢ . 

 ، ةدعلا ىف تام مث ضيرم ويهو هتأرما قلط نمو : ةلاسم .

 لبق تامو ث هنلع ىف اهقلطغ لتعا مث هضرم ف اهجوزت ناو ص هثرت هناف

 هنا ڵ قادصلا فصن اهلو رارض قالط هنأل س ثاريملا اهل ناغ ي اهي لوخدلا

 قادص ىلا تعجر “ اهادص ىلع اهداز ناك ناوء زاوجلا لبق اهقلط

 .. ٠ ملعأ هللاو ء اهلثم

 ص ثاريملا هنجوزلغ ث ضرملا ىف اثالث هنأآرما قلط نمو : ةلأسم و.

 ٠ لاح لك ىلع ثاريم اثالث ةقلطملل سيل : نورخآ لاقو

 ج ولفم وأ ث دعقم وهو هتأرما لجرلا قلط اذاو : ةلأسم 7

 ٠ حيحصلا ةلزنمب وههغ ميدق جلافلاو

 : هللا ديع ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 اهل : ليقف ، تام مث ك اهب لخدي نأ لبق هضرم ف هتجوز قلط نميف
 اهسفن تسبح نا ثاريملا اهلو س ةقلطملا ةدع اهيلعو ، قادصلا فصن

 ٠ ذخأن هبو س ةقلطملا ةدع ث ةدعلا ردقب

 ، قادصلا فصن اهلو س سبحت مل وأ اهسفن تسبح ثاريملا اهل : لوقو

 ةد_ع الو اهل ثاريم الو قادصلا فصن اهل لوقو ء ةقلطملا ةدع اهيلعو

. رباج ىبأ نب ىسوم لوق وهو ء اهبلع



_ ٣×٢٢. 

 قادصلا اهل لوقو ، ةتيمملا ةدع اهيلعو ، ثاريملاو هلك قادصلا : لوتو
 ةدع ىف تام نا ثاريملاو قادصلا لوقو ، اهل ثاريم الو اهيلع ةدع الو ى هلك.

 ٠ ليواقأ ةعبس‘ جوزت مل ام اهدعب وآ ةدعلا ىف تام : لوقو ءاهلنم

 ٠ فنصملا باتك .نم ىذلا ىضقنا

 : سيمخ نب رصان هريغ نمو : ةلأسم دهج

 هقالط تبثي له ، جوزت وأ قلطف كسمم الب موقي ال ىذلا ضيرملا ف

 ؛; . ..؟ هجيوزتو

 القناع ناك . نا هجيوزت امأو س فالتخا هتايثا ىفغ هقالط امأ : لاق

 ، لثملا قادض ىلا مجر اهلثم تانندص نم رثكأب جوزت ناك ناوا تباثغ

 ٠ ملع هللاو

 : فنصملا .باتك نم : ةلاسم 7

 ٠ هالوم نذاب الا :راهظ الو ع ءاليا الو س دبعلل قالط الو

 .؟ هتجوز مهدحآ قلطف ءاكرش نيب دبع ناك اذاو . .

 عقو ضعب : صعب : :' فالتخ ا هيفو ح اعيمج ١ 7 ىتح قلطت ال .: "لوث اغ

 ٠ قلطت اهنا : نسحلا وبأ لانتو غ قادصلا مزلاو _ ةخسن _ بجوأو قالطلا

آدبع ) .: ىلاعت هلوق عقي ال دبعلا قالط نآ ةجحلا : ةلاسم



 س ٢٢٤

 رحلا هيلع ردقي ام ىلع ردقي دبعلا ناك ولف ( ءىش ىلع ردقي ال اكولمم

 ٠ هسفن ىلع رحلا دقعي

 س هيلع رمألا كلميو كلمي هنأل \ هديسل عيمجل ا ىف رمألاو ، هسفن نع

 . ( ءىش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع ) : ىلاعت هللا باتك رهاظ ةلالدب

 ىلع دقعب نآ هل سيل دبعلا نأ تعمجأ اهرسأب ةمألا : لاق اضبيآو

 ٠ مكح باجيا كلذ ق نأل ٤ هديس رمأب الا حاكنلا هسفن

 قفتملا مكح ىلا هيف فلتخملا در مهنأسن نم نيسئاقلا ناف اضيأو

 افلنحا ام مكح ناك هديس ىآر نود هقالط نأ انفلاخ نم انفلاخ املف © هيلع

 سيل ح اكنملا دقع نأ نم ع هيلا اعمتجا ام مكح ىلا دودرم هقالط نم هيف

 رمأب الا زوجي ال هخسسف كلذكو 6 هديس رمآ الا زوجي الو 6٥ هيلا

 ٠ آاضيآ هل خسفلاف ث هل دقعلا ناك اذا هديس

 قالطلا نا : لاق ناغ ث ليلدلا ةماقا امهنيب ةقرفتلا ىعدا نم ىلعو

 نمل قالطلا بجي لب : هل ليق س قاسلا هديب نم ديب نوكي نأ بجي امنا

 . قيفوتلا هللابو ، قاتعلا هرمأب بجو

 اهآريأ و 6 قحلا نم ديسلا ديعلا ةجوز تأربأ اذاو : ةلاسم وج

؟ اهىفن



 س ٢٢٥

 ىل كمزلي ام لك نم كنأربأ دق ىلوملل ةجوزلا لوتب نآربلا مقو

 وآ ةقيلطتب كسفن كل تأربأ دق ىلولا لوقيو س نالغ كدبع لبق نم قح نم

 . قالطلاب

 قلطن نأ تدا رآو ةجوز هلو . ديع اهل ناك ا ذا ةأرملاو : ةلأسم وج

 ؟ هتجوز

 . لاجرلا هكلمي امنا قالطلا نل س قلطي نم رمت نأ كلذ ف هجولاغ

 قلطيلغ هدبع ةجوز قلطي نأ ىلوملا دارأ اذاو ص قالطلا تبث تقلط ناغ

 ٠ هنم ةآرملا دتعتل مت هدبع نع

 ء انملع اميف س انباحصأ قافتاب قالط دبعلل سيلو : ةلأسم ده

 اعونمم ناك امم ءىش وآ ةرافكلا وأ راهظلا وأ قالطلاب هديس هل نذأ ناغ

 ٠ هل نذالاو رمألاب هنم كلذ زاج هديس نذاب الا هلعغ نم

 تام ولغ ، هنذاب الا هديس ةابج ىق ريدمل قالط الو : ةلأسم .

 ٠ دسسلا توم دعب قنعب امنا هنأل ۔ هالومل هثاريمو ء آدبع تام ريدملا

 هديس ىلا هنأو عقي ال دبعلا قالط نآ انباحصآ رفنا : ةلاسم م.

 ( ءىش ىلع ردقي ال آكولمم ادبع ) :: ىلاعت هلوق رهاظب اوجتحاو س هنود

 هنأ ريسفتلا ىف هتدجو ىذلاو ، ريسفتلا اذه ىلع ًتغاوم مهل تدجو امو

( ٨ ج نئازخلا _ ١٥ م )



_ ٢٢٦ 

 قفني وهغ نسح اقزر انم هانقزر نمو ) : ىلاعت .هلوق هليلد رفاكلا ديري

 ٠ قدصنو ) آرهجو ارس هنم

 له ) هتلخ نم اكيرش هل لعج نمك ةيرح لثم وه : ىنيعلا لاق

 (( اكولمم آدبع ), : ىلاعت هلوقو ، هتين ديري ( لدعلاب رمأي نمو وه ىوتسي

 ركب ايآ ( هانقزر نمو ) مئاه _ ةخسن _ ماشه نب لهج ابأ ديري

 ٠ ) آرهجو ارس هنم قفنيب وهمغ ( قيدصلا

 ؟ هديس نذا ريغب قلط ١ ذا ديعلا نع رثألا نم : ةلأسم وج

 جوزت ناو س هديس نذاب الا هقالط زجي مل هديس نذاب جوزت نا : لان

 ٠ هقالط زاج قلط مث هيآرب دبعلا

 مهني مل ناو ث دبعلا قالط .عقي مل حاكنلا ديسلا متأ نا : هريغ لاق

 ٠ قالط ريغب جرختو 6 قالط الو حاكن عقي الغ ح اكتنلا

 & مهيغفلاخم نم & مهنم قافتاب عقاو ريغ نونجملا قالطو : ةلاسم ده

 مث ةحصلا لاح ق رهاظ ناو 6 راهظ الو قالط عقي مل رهاظ وآ قلط ناو

 ٠ هنع زجي مل نونجلا لاح ف قتعأ

 ىنعأ ، هنجوز هل قلطي نأ هديس ىلا دبعلا بلط ناو : ةلأسم ده

 ؟ هتجوز قلطغ دبعلا ىضمف س اذكه كل ىأرلا : هديس هل لاقف دبعلا ةجوز

. ملعآ هللاو س لوقلا اذه تيبثت نع فعضأ : لاق



٢٢٧ 

 ّ ماكحألا هيلع ىرجت ال هنأل . هونعملل قالط الو : ةلأسم دج

 ؟ هلقغ ىلع بولغملا ةجوزل ، هتجوزل هيلو قالط ى اوفلتخاو

 كلذبو ث قلطي نآ هل سيل : نورخآ لاقو ، قلطي نآ هل : موق لاقف

 ىلا نوكب ال جاوزألا ىف قالطلا نآ ةجحلا : ةفينح وبأو ىعفاشلا لان

 نآ فوخت نا اهنع لزعيو ث هيلع سوسوملا ىلو قلطي ال كلذكو مهريغ

 ٠ كلذ ف انموق فلتخاو 0 اهرضي

 لاتقو ٠ لطاب نونجملاو ملحلا غلبي مل نم قالطو اولان : ةلاسم ه

 لوق فو س هقالط زاج ةالصلا لقعي ىبصلا ناك اذا : بيسحلا نب ديعس

 ء ماكحألا هيلع زجت مل هنأل ، غلبي ىتح هل قالط ال ىبصلا نأ انباحصأ

 . ىعفاشلا لاق هبو انموق رثكأ لوغ وهو

 لاقو ، هقالط زاج ناضمر رهست ماصو ىبصلا ىحص اذا : موق لانو

 ةنس ةرشع ىتنثا زواج اذا : موق لاقو ، هقالط زاج لقع اذا : لوق

 ٠ هتالط زاج ةالصلا لقعو

 اتقو نونجلا ذخأي امنا ناك ناغ س نونجملا امأو : ةلأسم ده

 قيقي ال انونج ناك ناو & زاج قتعأ وآ هنحص لاح ف قلطغ س تقو نود

 ٠ ديز نب رباج لوقي كلذبو س قاتع الو هل قالط الخ هنم

هلقع بهاو انيح ىحصي ناك اذا 3 نونجم ١ ق ليقو : ةلأسم وبع



_ ٢٢٨ 

 ق وأ هلقع ةحص ق هنم كل ذ ناكأ ملعي ملو قانع وآ قالط هنم ناكف 6 انيح

 ؟ فالتخالا هتقحليف هنونج

 % "طخ كلذ ناك لمق ناو ٨4 قنع ال و هل قالط ال : ةديبع ىبأ نع ليقق

 . لوقلا همزل ادمع لتق ناو ، قتعلاو قالطلا همزلي مامض نع ليقو

 كلذكو ڵ كلذ همزلي الف لقعلا بفهاذ تقولا ق ناك هنأ حص نا امآ و

 بحنو ٧ كلذ همزلي . هناغ لقعلا حبحص وهو كلذ هنم ناك هنآ حص نا

 الو س نيب رمآ هيف حصي مل ام هرومآ نم بلغألا ىلع هيف مكحلا نوكي نآ

 ٠ طايتحالاب ىلوأ امهغ قاتعلاو قالطلا امأو ، ةهبشلا ىلع داقي نأ بحن

 قنعس نأ ال ١ هخ اننع الو 6 روحس ١ قالط زوجب الو : ةلأسم وبع

 ام فرعف روحسملا قلط اذا ليقو ، حيحص اهيغ هنأ ملعي ةعاس ف قلطي وآ

 ةفرعم نم نأ سابع نبا نعو قالط الغ فرعي مل ناو %ڵ تقلط لات

 ٠ ضعلا سم دجي مل هدي ضع اذا روحلا

 % تقلط ى قالطلا مالكب حصنخأ ناو ف مجعالل قالط الو : ةلاسم ده

 ةجلجللا ف همزلي الو ، كلذب هيلع مكحي مل لوقي ام فرعي مل اذا امأو

 ٠ مالكلا فورح مامتب همالك نيبب ىتح ةبه الو ميب الو قالط
 اهب لوخدلا ليق مجعألا اهب جوزت اذا ةآرملا فرعت : ضعب لانت دتو

 مجعالل قالط ال :: بوبحم نب دمحم لاتقو س ليبس نم جورخلل سيل نأ
٠ قاتع الو



_ ٢٢٩ 

 نسحلا وبأ لانو مكبذلا و مصألل قالط ال : بوبحم نب دمحم لاقو

 عنص ام زاج ةراشالاب ديري ام نوفرعي موت مم مكبألاو مصألا سثن اذا

 . هيلول قالط الو ص هتوم وأ اهنوم الا هنم قالط الخ مجعألاو س ءىن نم

 عنص ام زاج ةراشالاب ديرب ام نوفرعب موق مم آاسشن اذا : لاق

 ٠ هناسلب زئاج هقالط فرعب ىذلا مصخلا : رنؤم ١ وبآ لانق 6 ءىن نم

 مالكلا لاصتا نع هسبحي لقث هناسل ف ناك نمو : ةلأسم ذهب

 5 اذك تلعف نا : لاق نأ ىلا هناسل لقث هسبح مث « قلاط هتأرما :ا لاقف

 ؟ ناسللا لتث نع هعاطقناو مالكلا سابتحا ناك امناو

 ، زئاج كلذغ ةقث اهدنع ناكو همكاحت ملو ، هتين ىلع هتقدص ناف

 لثم لقعي ال ءىشب مالكلا لصو ناف ث قالطلاب هيلع اهل مكح هتمكاح ناو

 هنأل ، هيلع مكح هتمكاح ناغ ، مالكلا لاصتا نع هناسل سبحت ةمنمن

 ٠ اهل قالطلا ف ةدايز كلذب ملعي ال

 ؟ كرشملا قالط ىف سانلا فلتخاو : ةلآسيم ه

 نأ عونمم وهو ظفللاب الا عقي ال قالطلا نل 0 عقي ال : مهضعب لاقف

 دق انك قالطلا هل انحبآ ولغ س ديحوتلاو ناميالا هراهظا لبق ىشب ظفلي

٠ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلاب رارننالاو ديحوتلا كرت انحبأ



_ ٢٣٠ 

 قالطلاب ناك ناو ، عقاو كرشملا قالط نا : رهاظلا باحصأ ضعب لانو

 وأ ةعدبلل ةدحاو قلط نم » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ايصاع

 ناعنمي ال نايصعلاو ةعدبلاو « هتعدب هانمزلآ ةعديلل اثالث وآ ةعدبلل نيتنثا

 ٠ قالطلا عاقيا

 ح اتالت هنجوز ىدوميلا قلط اذا : هللا دبع وبأ لات : ةلسم "

 ؟ قالطلا مهنيد ف سيل هنا : لاقو اهيلا عجر مث

 ناك دغو ٠ امهنيب قا رغلا ىرأو 6 7 قرفيو اثالث تخلط دغ : ليق

 ىلاو ىلا بتكو ك مونب هنجوزو ىدوهيلا نيب كلذب مكح هللا دبع وبآ

 . امصهيهنيب قارفلاب موت

 لهأ ماكحأو ةنسلاو باتكلا ماكحأب مهيلع مكحي نأ كلذ ف هجولاو

 اوملسآو س نيملسملا ىلا اوغقو اذا ماكحألا ميمج فو ث قالطلا ىف مالسالا

 مكحا نأو ) : لجو زع هللا لاق امك مهءاوهأ كلذ ف مبتي الو ، كلذ ىلع

 ٠ ( مهءاوهأ مبتت الو هللا لزنآ امب مهنيب

 اهنيب ًتنالط كرشلا ف امهو هتجوز لجرلا قلط اذاو : ةلاسم دهب
 ح اكنلاب مالسال ١ ف اهيلع هل لبيس ال هنآ كلذ ىلع املسأ مث . كرشلا ق هنم

 ؟ ايناث اديدج جيوزت هاضرو اهاضرب اهجوزتي نآ الا س لوألا

. هنم اهجرخي مهنيد ف كلذ ناك نا لوتو ى زئاج كلذ نا :: لوقف



_ ٢٣١ 

 اهلحنسب نآ هل امك هنأل ة هريغ آحو ز حكنت ىتح مالسال ١ ق هل لحت الف

 ء لعفلاو ظفللا نم مالسالا ف زوجي ال حاكنلا كلذ ناك ولو 4 مهجيوزتب

 ٠ قالطلا نم مالسال ا ىف هيلع اهدسغفب مهنيد ىف هبلع اهدسفب ام كلذكو

 نأ الا ةعقاو قالطناب نبميلا نآ ىلع ن وملس ١ عمجأ : ةلأسم وبع

 ةباحصلا نم ةعامج ناكف : فالتخا مهنيب كلذ ىفغغ 0 اهركم فلاحلا نوكي

 كلامو ديز نب رباجو سابع نباو ىلع مهنمو 0 آئيسث هركملا قالط نوري ال

 ٠ ىعغاسشلاو

 فاخو 6 هنجوز قالط ىلع هريغ وآ ناطلس هه ركأ نمو : ةلأسم وبع

 نا كلذكو ء هعنتوأ هناف ديز نب رباج لوت ف الا قالط ال هناخ قلطغ لتلا

 قلطت ال اهناخ ، هميلست ف هسفن ىلع كالهلا فاخف لام فلت ىلع هركأ

 ٠ همزل رثكآ قلط ناف ّ همزلي مل اولان ام قلط ناف

 ٠ عقي مل جيوزتلا ىلع هركأ اذا هنا لوقب عقاو هركملا قالط نا لئاقلا و

 اذه نالغ ةجوز تقلط دق ىنآ نيده اش دهشأ نمعف : ةلأسم وبج

 . ملكتي مل رضاح اذه نالغو

 ٠ هبلقب ىضر نا قلطت ىراوحلا ىبأ نعو ، قلطت : اولاق

 لثم ىلع هقالط زوجي الف ء قلطو لتقلا فوخ نمو : ةلأسه ه

٠ هننقدص الو هفنع ال و ١ ذه



 س ٢٣٢

 مل %. اه ركم هيخ هلخدأف 6 انيي لخدب ال فلح نمو : ةلاسم وج

 لوفب ١ ذ_ هبو ء هيلع ثنح الف .& هغاخي ناطلس هفلح نا كلذكو & ثنحي

 ٠ ءاطعو ريبزلاو سابع نباو ىلع مهنمخ ، ةباحصلانم ريثكو ، زاجحلا لهأ

 هركملا قالط ى رب ناك هنأ هنع ىورزو - كلذ رمع نع اضيأ ىورو

 ٠ قارعلا لهآ لوقي هبو ك اعقاو

 ؟ اهقلطف هتجوز قالطب ناطلسلا هذخآ نمو : ةلأسه وهب

 ٠ السرم قالط قلط اذا قالطلا هيلع عقي ال هنأ انياحصأل دوجولملاف

 ؟ اثالث وه قلطف قلط هل ليت ناو

 ٠ ناتنثا هيلع عقي هناغ

 ؟ كلذ ىلع هوهركأو اثالث قلط : اولاق ناغ

 ٠ قالطلا نم هبلع هركأ ام هاركالا دنع هيلع عقي الف

 عضوم فقو ص هيلع هركأ نم ىلع قالطلا بجويغ ديز نب رباج امآو

 ٠ هبجوي ال هنأ : هنع رخآ

 هنآ مهلوق ىفغ امهريغو بويحم نب دمحمو ء ىلع نب ىسوم امأو

٠ هيلع هركأف « هسفن ىلع فاخ اذا قالط هيلع مقي ال



_ ٢٣٣ 

 تعضو هتجوز نآ ناوفص ثيدح ف ىور ىذلاو : ةلاسم ه

 ح هلللا اهدثانغ ، كتحبذألا وآ ةتبلا اثالث ىنقلط : هل تلاقو هقنع ىلع نيكسلا

 ةلاقا ال » : لاقف هربخأغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأف ث هيلع تبأف

 ةياكح وهو س هب ظفللا د صق دغ ناك هنأ ىلع لومحم وهو « قالطلا ف

 ٠ هل مومع ال ل اح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىئاطلا رامع نب ناوفص ىور عضوم فو

 ء هردص ىلع تلمحغ انيكس تذخأف ث هتأرما عم مئان ناك الجر نأ

 هللا اهدسثانخ ع كنحبذأل وأ ةتبلا اثالث ىنقلط : تلاتو هقلح ىلع هتعضوو

 ىف ةلوليق ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ث اهقلطغ هيلع تباغ

 ٠ « قالطلا

 هنيميو هرذنو هقانعو هركملا قالط نآ انيفلاخم ضعب نع : ةلاسمه و

 دج نهدج ةثالث » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل ‘ عقاو .
 ع وطلا ءاونسا ىلع لدبغ لاق «{ حاكنلاو قاتنعلاو قالطلا : دج نمهلزهو

 ء هل ديرم هركملاو س هيلا دصانت الو س هل ديرم ريغ لزاهلا نأل ث هركلاو

 ، هل ديرم نكي مل ناو هظفل دوجول هقالط مقي قالطلاب لزاهلا ناك املف

 ٠ هل آديرم نكي مل ناو ، هظفل دوجوب هقالط مقي مقي هركملا نوكي نأ بجو

ريغ وآ اببجم نوكي نأ ولخي ال هنأ هركملا قالط ىلع ليلدلاو : لاق



_ ٢٣٤ 

 ريغناك ناو ك قالطلا عاقيا ىلع ههركأ هناغ هل ًاببجم ناك ناغ ٨٧ بيجم

 ٠ عقاو هقالط ءىدنيملاو س هعاقبال ءعىدنبم وهف هركملل بيجم

 هيلع هللا ىلص ىبنل ١ لوق هم زلب ال قالطل ١ نأ انب احصأ ةجح امآغ

 ىلع ثنح ال » : رخآ لوقو س « دهع الو دقع روهقم ىلع سيل » : ملسو

 ٠ ةيقتلا ف رامع رذع امكو » بصتغم

 لاق ٠ هم زلب مل بف ذع هلعفب مل ن ١ ء ىش ىلع مويل ا ه ركآ نم كل ذكو

 ىلع قالط ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةياورلا : هللا دبع وبأ

 ٠ « بوصخغم _ لاق وأ _ بولغم

 مكح همزلي ملغ س قح ريغب هيلع دومحم ظفل هنآب اضيأ اوجتحاو

 ٠ هب رارقالا ىلع هركآ ول امك س قالطلا

 هنآ رمع نع ىورغخ ، هاركالا دح ق ساانلا فلنخا : ةلأسم وع

 : حيرت نعو ٠ هنىبرض وآ هتعجوأ ذا هسفن ىلع انيمأ لجرل ١ سيل : لانت

 : دمحآ لاقو ٠ هرك نجسلاو ، هرك دعولاو ث هرك ديقلا نأ

 هج ادبدسش ابرض وأ ديقلا فاخ اذا ده

 مل امبرو ثنح ناطلسلا ناميآ ف تناك دت ناك امبرف : ىراوحلا وبأ

رمنلا لكاب ال قالطلاب فلحي نآ هربجأ اذا كلذو هريغو قالطلا ف ثنح نكي



_ ٢٣٥ 

 ث هلعف اذا هيف ثنح اذهف ث ءاملا برشي الو هنآرما أطي الو ، زبخلا الو

 نأ هنكمي اذه لثم نألا ثنح ، ههابشأو ذيبنلا برشي ال هفلح اذا امأو

 ٠.٠ هدع دي

 اذا ے رمتلا لكآو ، هتأرما ءطو عدب نآ آضيأ هنكمي دق : هريغ لاق

 هفلح اذا :ا ليق امناو ، كلذ ريغو رمتلا لكآ اذا زيخلا لكأو ىس زبخلا لكأ

 كلذ لعف اذاغ س كلذب نيميلا ىلع هنم آريج كلذ ناكو ء حابم وه ام ىلع

 ٠. هيلع ثنح الف

 ، لوق ىلع ثنحلا هيلعف هلعفف هلعفي ال روجحم ىلع هفلح اذا امأو

 ٠ ثنحي ال هناف س رارطضالا ىلع هيتأي نأ الا لاح ىلع هيلع روجحم هنأل

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناهين ىبأ نب رصان خيشلا نع : ةلأسم وهج

 اهقلطي مل نا برضلاب ةأرما جوزت دق لجر ىلع ده نمع لئسو
 0 اهيلو وه ددهملا اذه ناك نا تيآرأ ث اهقلطف برضلا هتداع نم سيلو

 ؟ اذه هلعف ىف همزلي ام رخآ لجرب اهجوز تقلط ال هنا مث

 ض روجلاو ملظلا هنم فاخي هيلع ايوت دودهملا اذه نكي مل اذا : باوجلا
 اهجوزب نأ كلذب هدده ىذلا اهبلول زوجي س هيلع تبثي هتالطف ىدعنلاو

٠ ةبوتلا ريغ هيلع سيلو ةبوتلا هيلعو ، كلذب هبرل صاع ملاظ مثآ ، وه



_ ٢٣٦ 

 اهقلطو هفالخ ىلع هعم ردقي ال آريج قالطلا ىلع هربج دق ناك ناو

 زوجي الو ، هنجوز ىهو ث قالطب كلذ سيلغ ، هسفن ف هدري ملو ث هناسلب

 ٠ ملعأ هللاو ، اهجوزي نأ ىلولا كلذل

 : فنصملا بانك نم: ةلأسم وبع

 ٧ اهقادص نم هتآريأ اذاف س اهمأ تملك نا اثالث اهقالطي فلح ناو

 ٠ قالطلا اهيلع عقي مل كلذ دعب اهمأ تملك مث ، اهسفن اهل آربآو

 هنذخأ اهقالطب اهجوز فلحف ةأرما اهيلح تراعأ ناخ : ةلاسم وه

 ؟ اهيلع هدرت مل نا اهتالطب ىرخألا جوز فلحو ء اهنم

 ء امهادحا تقلط : لاق مث 6 اعيمج انننقلط : لاق هنآ ةديبع ىبآ نعف

 ء ةربعملا ىرخألا ىلا ةريعتسلملا هذه هدرت ، امهنم ةدحاو قلطت ال : لاق مث

 ٠ ةريعلملا هضوقت الو

 قلاط هنآرما : لاقف مهرد ةئام لجر نم بلطب نميف : ةلأسم وبع

 مل نا _ ةخسن _ كل اهعفد نا قلاط هتأرما رخآلا لاقو س كنم اهتذخأ

 ؟ كل اهعفدأ

 ٠ اه ذخأ ىلع ةث امل ١ تثح امح ريجي : ل انت

٠ رخآلا اهذخأي الو س اذه اهعفدب نأ كلذ ىف ةليحلا : هريغ لاق



_ ٢٣٧ 

 ة آدغ اهرشايب مل نا اهقالطب فلح ناف : هريغ لاق : ةلاسم ه

 ؟ ناضمر رهش ةليللا كلت لهآ وأ ، آضئاح تحبصأف

 6 ةليح كلذ ق سيلو ۔ قلطن اهن اغ اضئاح تحبصأ اذا امأ : لاق

 زوجي رفس ف اجرخو ةليللا كلت ىف ارفاس ناغ س ناضمر رهس لوخد امأو

 ٠ هيلع ثنح الو رم دقف اهئطوو راطفالا ىهو وه ىونو ه ةالصنا رصخ هبغ

 ؟ اهسفن اهيلا بلطأل اهتالطب فلح ناخ : ةلأسم دهب

 .٠ ىضقن ا ٠ قالط الغ هنم بلط رغ نم ىمه هتنأ ن ا اهناف

 : هللا همحر رمع نب دمحم خيشل ١ نع هريغ نم : ةلأسم وج

 تمدام تيبلا ىل ا نالف اي كوع دأ ال ىنأ اثالث هتجوز قالطب فلح نميغ

 ؟ ال مآ دعب نم اه درب من فلح نم ىلع لخدب مث اعلاختي نأ زوجيآ  ايح

 دعب ةيناث لخد ناو ، قالط هقحلي مل اهدر مث لخدو اعلاخت نا : لاق

 هقحلي ال : لاق نم لاقو > انيأر ١ ذه و اضيأ قالطلا هقحلي هناخ ء اه در ام

 ٠ ملعأ هللاو 6 ذخأن لوألابو 6 ناعلاختم امهو ةرم لخد دن ناك اذا

 : .دبعسس نب دمحم فنسمحملا ب انك نم : ةلآسم وج

 تزبخف & قلاط تنأغ ىيأر ريغب ًائيسث تلمع نا : هتأرمال لاق نميف
؟ هيأر ريغب اهلهآ ىل ١ تيه ذ وأ > تييل ١ نم تزرب وآ ح تلكأ وأ



_ ٢٣٨ 

 6 لمعب سيلف 6 كلذ رئاس امأو 6 قالطلا عقوو تلمع دقف تزمخ ناف

 . ءىشل هتين نوكن نأ الا قالط اهيلع عقي الو

 اذا ثنحي هناف ائيسن لمعي ال فلح هنآ خيسثلا لوق نم انفرع .امناو .

 نم ؛ناك ام لمعلا نأ سانلا عم فورعملا امناو ث ايندلا رمأ نم ًئيسن لمع

 نم زوربلا الو س لامعألا نم برشلاو لكألا سيلو ث ةفورعملا .لامعألا

 ، هلف هنيعب ءىش ىلا وه دصقي نآ الا لهألا ىلا لوصولا الو ث تيبلا

 ٠ ىون ام كلذ ىف هيلعو

 عقي الف هيأر ريغب تلص وأ تأضوت وأ تلاب وأ تطوغت :اذا كلذكو

 . قالطلا كلذب اهيلع عقيو تلمع دقف تعاب وأ س ترتشا نا امأو ث قالطلا

 هتين نوكت نأ الا تقلط دقغ ايندلا لامعأ نم ائيش تلمع اذاو : لاق

 ٠ ثنحلا هيلع بجوي ال هنأ انفرع دقف ةرخآلا لامعأ امأو س هنيعب ءىش ىف

 تيلحغ قلاط تنأف ؤ هيلمعت اشيع كدي نم تلكأ نا هتآرمال لاق ناو

 هب سناعيب ام لك نأل تقلط دقو س هتلمع دقف هلكآ وأ هبرشو هتضخمو انبل

 . شيع وهغ

 نم ترمآ ناغ س هيلع تمرح ء اهتعجر ىلع دهشي نآ لبق اهئطو اذاو

 ثنحلاف س كلذ وني مل ناو ،“ ثنحي مل اهدبب لمعت ام ىون ناك ناف لمع

٠ اهلعف اهرمأ نأل ، متناو



_ ٢٣٨٩ 

 فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا ٠

 : ملاس نب بيبح خيسثلا نع : ةلاسم ده

 قالط كلذ ف تبثيأ ، كقارفب ًنالغ ىتيطعأ نا : هتجوزل لوقي ىذلاو

 ؟ ال مآ هتطعأ اذا قارفو

 : ىلاعت هللا لوقل قالطو قارف هنا لوق فالتخا هذه ى : لات .

 6 دىدهت اذه لوقو ) مهل لحآ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف (

 ٠ قالط الو قارفب سيلو

 6 .كترافآو كنلطأخ : ىنعملا ء كتالطو كتتا رفم اذك ثلعف نا . هلوقو

 دعو كبرضأس ىآ س كبرضب اذك تلعف نا : مداخلا دلولل لوقي امك
 ٠ ملعأ هللاو ئ ديدهنو

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ىبحب وآ ىرمتب نتيرتسشا ن! : نهل لاقغ تاجوز ثالث هل لجر فو

 ثيش نهنم ىرتشت ىذلا نآ هتين دنع ىونو ث نهقالطب ًئبسن ىنيعب وأ

 تلاقو نهنم ةدحاو ةنبا تءاج مث س قلاط ىهف هشيعب .وأ هرمتب وأ هبحب

 ىرتشاو ىذخ كيبآ رمت اذه : اهمأ :اهل تلاقغ ى اجنران ىل ىرتسنا : اهمأل

اهل تلانتف س هتذخأ ىذلا اذه : اهل تلاتو هب اهتعاج آرمت تذخأ املغ ؤ هنم



. ٢٤٠ 

 هذه لوق ىرنأ ، هب ترتشاو ةنبالا تراسخ ، هنم ىرتشاو ىبهذأ : اهمآ

 ؟ ال مأ قالطلا هب مزلي اهتنبال مذلا

 وأ ىبحب وأ ىرمتب نتيرتسثا نا هتاجوزل هلوق مدقتملا ظفللا امآ : لاق

 الغ ناتنثا وآ نهنم ةدحاو ترتشا اذا ظفللا اذهغ س نكقالطب ائيش ىشثيعب

 ٠ ةوسنلا ہیمج ىرتشت ىتح قالطلا عقي

 % ةينلاي ذخؤب هنا : لوقف س ىرتشي ىذلل قالطلا هتين ناك نا امآو

 ٠ ظفللا نم رهظ امي ذخؤب : لوتو

 أ هنيع وآ هرمت وأ اهيبأ بح نم ذخأت نأ اهتنبا مألا ترمأ اذا امأو

 نم هذخأت ىتلا هتين تناك اذا ، اهدحو قلطت ةنبالا مآ هنجوز نا لوقف

 ، هناجوز رئاس قلطت الو س قلاط ىهف هشيع وأ هرمت وآ هبح نم هتاجوز

 ٠ لعاف رمألا نأل

 ء رمآلا هرمأ ام رومأم ١ لعغو رمأ اميف ةحلصم مالل ناك نا : لوقو

 هرمأ ام رومآمل ١ لعفو رمأ اميغ ةحلصم رمقل نكب مل نا و ؤ عقب قالطلا ناف

 ٠ كلذ ق قااط الخ 6 رمآلا

 وآ بحلا نم اهسفنب ةأرملا دخأت نآ الا عقي ال قالطلا نا : لوقو

 ٠ كلذ نم ًئيسث ترتسشثاو سيعلا وأ رمتلا

. ملعآ هللاو ث قالطلا متيو لعاف رمآلا نا : لوقو



_ ٦٢٤١٧ 

 فنصملا باتك نم : ةلأسم ه :

 ؟ هتزانج ىلع ترمغ س نالخ متأم تلخد نا هتأرما قالطب فلح نميف

 مايألا ةثالثلا ىف ثنحب : لاق ٠.

 ؟ متأم هنومسي مهو ، مايقلا ةثالثلا دعب رخآ آموي تلخد .ناف : ليق

 ٠ م ايآ ةثالث متآمل ا امنا ء امتأم ىمسي ١ وكب املك سيل ئ ثنح ال : ل انت

( ٨ ج نئازخلا _ ١٦ م )



_ ٢٤٢ 

 رقثاصلا بابلا

 قالطلاب فلح نمو تاجوزلا نيب قالطلا ىف آضيأ عماج

 ىنعملاو ةينلا ىفنو لعفلاب قالطلاو مكاحلا قالط ىفو

 ءايشالانم امهريغو ةبصعملاو ةعاطلاب قالطلا ىفو ةيمستلاو

 ٠٠٠٠ ىتش ناعم هيفو ةحابملا

 : فنصملا باتك نم

 : هتآرما هل تلاتت لجر هبلا مغر هنأ ث هللا همحر رمع نع ىور

 لوقت ىتح ىضرأ ال : تلاقف س ةمامح كنأك ء ةيبظ كنأك ، لاقغ ء ىنهبشت

 ؟ كلذ لاقغ ، قلاط ةيلخ

 ٠ كتآرما ىهف اهديب ذخ : رمع لاقف

 اهلاقع نم قلطت مث ؤ ةلوقعم نوكت ةقانلا دا رأ قلاط ةيلخ :ا هلوق

 ٠ هنم تقلط دق اهنأل \ قلاط ىهو لاقعلا نم ةيلخ ىهف & اهنع ىلخيو

 لكل لصأ اذهف ث هتينل قالطلا رمع هنع طقسأف كلذ لجرلا دارأف

 لوقلا نا ؤس هريغ ىوني وهو قاتعلاو ث قالطلا ظفل هبشي ءىشب ملكت نم

٠ .رمع ليوأت ىلع مكحلا ىفو ث هللا نيبو هنيب اميف هلوق هيف



_ ٢٤٣ 

 . مالك باوج

 : دبعس وبأ : ةلأسم وع

 مك ض اقيلطت ثالث نكنيب نمسقا : نهل لاقف تاجوز ثالث هل نميغ

 ؟ نهيلع عقب

 قالطلا نثل ‘ ثرزالاث ةدحاو لك ىلع عقي : ليقغ ء كلذ ف لتخا دقف

 هلف ةين هل تناك ن ١ و & ةقيلطت ةدحا و لك ىلع عقي : لوقو آ آ زجتب ال

 . ملعأ هللاو ي ةدحاوف ةدحاو دارأ ناو س ثالتف اثالت دا رأ نا

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 ، بابلا اذه امتحتغ نا : هينجوزل لاق نمو : ىحبصلا : ةلاسم ده

 ىف ءاملا اذه وأ س بوثلا اذه ىنامتلوان وآ ، سيكلا اذه امتلمح وأ

 تلعفف 0 ناتقلاط امتنأغ اذكو اذك امتلق وأ س ةلخنلا هذه امنفزح وأ ءانالا

 ؟ ال مآ امهالك ناقلطيأ ، امهادحا كلذ

 عقي الو 5 امهاتلك ناقلطت امهناغ ادودحم ناك ام امهادحالعف امأ : لا

 بابلا حتغو ريرحتلا ىلع اسايق امهادحا لعفب دودحم ريغ ىف قالطلا امهيلع

٠ دودحملا رغ نم نيعم رغ ف ةدحاو ة٫رم هب درب مل اذا



٢٤٤ 

 ، دودحملا نم هنا ةلخنلا فازح : ليق دقو ، ةلخنلا فازح كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو 6 دودحملا ريغ نم ليقو

 : ىغئاصلا ديعس نب مل اس خيشل ا ةروثنم نم : ةلاسم دهب

 ال هنأ س هدنع ىتلا نهلوأ ةجوز نيعبرأ قالطب فلح نمع لئسو

 مث ، اهدر مث هتجوز تقلطف رمخلا برش مث س دكسم ف رمخلا فرشي

 ث ةيناث اهدري نآ لبق هتجوز ءىطو مث س دكسم ف رمخلا برشغ داع

 ؟ اذه ىف لوتلا امو س هيلع تمرح مأ ث ءطولا دعب اهدر هل زوجي له

 ةرملا ف دكسسصم ٤ رمخلا برش اذا قلطت هتجوز نا : باوجلا

 قلطنت امهيأ ث ةيناث دكسم ىف رمخلا برشف داع مث اهدر اذاف ص ىلوألا

 دقف ةيناث اهدري نأ ليق اهئطو ناف س قالطلا عبتي قالطلا نأل س نيتنثا

 ٠ هتجوز هيلع تمرح

 ةجوز نيعبرأ قالطب هظفلو. هتين ف نيعبرألا نم اهجرخآ اذا : لوقو

 لوآ دكسم ىف رمخلا برش اذ! هتجوز هل لحت الو س اثالث هنجوز تقلط

 لوقلا اذه ىلع ةرم لوآ اهدر هعفني الو ، هريغ اجوز حكنت ىتح ةرم

 ٠ رخآلا

 نأ لبقو ك اثالث هنم تقلط نأ دعبو ، رمخلا برش نأ دعب اهئطو ناف

. افالتخا كلذ ىف ملعأ الو آدبأ هيلع تمرح دقف ، هريغ اجوز حكنت



_ ٢٤٥ 

 ث قلاط تنغ نالف تيب. تلخد نا : هتجوزل لجرلا لانق اذا كلذكو

 ؟ نالغ تيبب تلخدغ

 ٠ ةدحاو تقلط

 ؟ كلذ دعم تيب ةرملا هذه تلخد مث اهجوز اهدر ناف

 لاق اذا فالتخالا امناو ي افالنخا كلذ ىف ملعآ الو س ةيناث قلطت اهناغ

 & ىتالغلا رهشلا ق وآ ، ىفنالغلا مويلا ف نالف تيب تلخد نا هتجوزل لجرلا

 ؟ ةينالفلا ةنسلا ف وأ

 6 هنيمي ق دح هنأل ةرم دعي ة رم قلطت :اهناخ ةجوزلا تلخد املك : لوقغ

 ٠٠ آرا رم تلخد ولو ةدحاو ةرم الا قلطت ال : لوقو

 مث ، قلاط تناخ آدبأ ىنالفلا ءىشلا تلعف نا : هتجوزل لاق اذا كلذك

 ؟ ةرم دعب ةرم ءىشلا .كلذ تلعف

 نيبت نآ ىلا ةرم دعب ةرم قلطت اهناخ ءىشلا كلذ تلعف املك : لوقف

 . آرارم ءىشلا كلذ تلعف ولو ةدحاو ةرم الا قلطنت ال : لوقو ى ثالثلاب

 ةبح تمدام ىنالفلا ءىشلا تلعف نا : هتجوزل لجرلا لات اذا كلذكو

 ؟ ةرم دعب ةرم ءىشلا كلذ تلعف مث ، قلاط تنأف

 الا قلطت ال : لوقو ث .ثالثلاب نيبن نآ ىلا ةرم دعب ةرم قلطت اهناغ

٠ آرارم كلذ تلعنف ولو س ةدحاو :ةرم



٢٤٦ 

 تلعغ املك وأ ، نالغ تيب تلخد املك : هتجوزل لجرلا لاق اذا اماو

 ؟ قلاط ثنأف ىنالفلا ءىشلا

 دعب ةره قلطت اهناغ ىنالفلا ءىشلا تلعف وآ نالغ تيب تلخد املكف

 اذا فالتخالا امناو افالتخا كلذ ف ملعأ الو س ثالثلاب نيبت نأ ىلا ةرم

 ءىنلا تلعف وآ ، نالف تيب اهلوخد لجأ نم ثالثلاب ةجوزلا هذه تناب
 ٠ تارم ثالث ىنالفلا

 اهقلط مث س رخآلا اهجوز اهب لخدو اجوز ةأرملا هده تجوزت اذاغ

 نالف تيب لوخد ىلع اهيلع فلح ىذلا لوألا اهجوزت مث ، اهتدع تضقناو

 ؟ ىنالفلا ءىشلا لعف وأ

 5 اضيآ قلطت اهنا : لوقغ س اهجوزت نأ دعب نالف تيي تلخد اذاغ

 نسح اندنع رخآلا لوقلا اذهو لبقتسم حاكن اذه نأل ، قلطت ال : لوقو

 ٠ هللا ءاش نا

 وه هلوق لوقلاف كلذ اهركنأو س انئاب اقالط هيلع تعدا اذا امآو

 ثالث اهقلط هنأ هيلع تعدا اميف ةقداص تناك ناغ س ةلداعلا ةنيبلا ىه اهيلعو

 . هكلمت ام ميمجبو اهقادصب هنم ىدتفت نأ اهيلعف تاقيلطت

 ع امجل ا دنع هلنتق اهل زئ اج ع امجل ا اهنم د ١ رأو اهنب دف ليقي مل ن اغ

٠ هللا نببو اهنيب اميف اذه ى همسن ال و هلوغنت ال و 4 دعبي ال و كلذ لبق ال



_ ٢٤٧ 

 اميف اهلوق لبقي الف هتلتق اهنأ اهيلع كلذ حص اذاغ مكحلا ى امأو

 . ملعأ هللاو ى اهئربب امم هيلع تعدا

 قلط ىتلا ملعي ملو ‘ نهادحا قلطف عبرأ هل نمو : ةلاسم وبع

 ؟ نهادحا قلط هنآ ساانلا ملع دقو س تام ىتح

 ىلع نمثلا نم عبرلا درو ث نمثلا نم عابرأ ةثالث ةوسنلا نيطعي : لاق

 ١ ةن ر ول ٠

 ةدحاو لك فلحتستو ص ءىش نهدنع ةثرولل سيل : هللا دبع وبأ لان

 نهنيب نمثلا ناك ء نفلح اذاغ س اهقلط هنآ ملعت ام هللاب انيمي نهنم

 ٠ عبرأ ىلع

 . تايقابلل نمثلا نوكيو اهل ثاريم الغ نهنم فلحت مل نمو

 ؟ قلاط ةابح امكلوطآ: هيتآرمال لاق ناف .: ةلأسم وهب

 اهيلع تعقو ىتلا نأ مكدهشآ : لوقي اهدر ىلع دهشأ ءاش ناغ

 . آعم امهأطي مث ، اهنعجار دق نيتاه ىتأرما نم ةقيلطتلا

 ة هتجوز قالط ىلع جوزلا مكاحلا ربجأ اذاو : ةلاسمه ده

 ؟ ةدحاو اهقلطف

٠ ملعآ هللاو ح اهيلع هل ليبس الو ثدالاخلا مانم موقي هناخ



_ ٢٤٨ 

 قلاط قلاط : هعمست ىهو هتجوزل لان نم .: ريسثب لان : ةلأسم ده

 ؟ ركنأو ، ائيسث لقأ مل ىنا : لاق مث ، ةئام

 ۔ تعمس .ام اهزكنأ هنأل ڵ ىون امب اهربخيو زقي ىتح اهسفن منفتلف

 ؟ قالط اهونب مل هنا : لاقو رقأ اذاف

\ 

 ٧ هعم تم 3 و هعم تلم 6 ةين الب الس رم كلذ تلق ىن ١ : اهل ل انن و

 ٠. تاينلا لمنتحب امم هلوق نأل

 : نسحلا ىبآ نع ديعس وبأ : ةلأسم دهب

 % اهقلط هنأ ملعي ملو هنآ رما قلط هنأ لدع ادهاش هيلع دهش نميف

 ؟ اهقلطي مل وآ

 رضحي مل ام ص هللا نيبو هنيب اميف نيدهاشملا نم هب ىلوأ هملع نا

 ٠ امهت د اثب هبلع مكحيف 6 مك احلا ىل ١ مه رمأ

 نوكي نآ نكمي اميغ هيلع ةجح اناك هيلع ادهسث اذا امهنا : لوقو

 ٠ ملع أ هللا و - ىسن و لعف

٠ فنصملا باتك .نم ىذلا ىضقنا



_ ٦٢4٩ 

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 كلاهلا هثرو ىعداو ، رهشأب قالطلا دعب تامو هتجوز قلط لجرو

 ؟ ةدحاو اهتتلط هنا : اهتثرو وآ ىه تلاتو ك اثالث اهقلط هنأ

 ٠ ملعآ هللاو ك ةدحاو اهقلط هنآ اهتثروو ةآرملا .لوق لوقلا نا

 : لاقو ركنأغ ث اهقلط هنأ هتآرما هيلع .تعدا لجر فق : ةلاسم ده

 ؟ نشثتبغ نب ناقلطي وآ قلاط تنأف ةقرولاب ىنيتيتأ نا تلق امنا

 7 هيلع ىنثنسا هنأ ةنببلا هيلعو 0 ىعدملا وه جوزلا نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 : ناديبع نبا :: ةلأسم وج

 ىنالغلا ءىشلا لعف نا اهتالطب فلح هنآ اهجوز ىلع تعدا ةأرماو

 _ هلعل .:اذه ىف ءىشلا اذه تلعغ نا فلح هنا :' لانو ء ىه تلعف وأ

 ؟ كلذ ريغوآ ةنسلا وأ رهشلا

 "دح دح هنآ ىعداو ڵ قالطلا نيمي فلح هنأ جوزلا رقأ اذا : لاق

 ٠ ملعأ .هللا و ۔ دحي.مل هنآ ةآرملا لوق لوقلاو ىعدملا وه اندنعف ت هنيمي ف

 نآ لبق تام مث ى :اثالث هنجوز قلط لجر ىفو : هنمو : ةلأسم ده
 : جوزلا ةثرو لانتو س ضرملا .ىف .اهنخلط .هنآ ةآرملا تعداغ ، هنم اهتدع .ىضقنت

؟ كلذ ىف ىرت ام ةحصلا ى .اهتلط هنا
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 ىف اهتلط هنأ ةلداعلا ةنيبلا ةأرملا ىلعو ةثرولا لوق لوقتلا نا : لاق

 . ملعآ هللاو ، ضرملا

 راد تلخد نا هتجوز قالطب فلح لجر ف : هنمو :: ةلأسم هه

 وأ س ناللغ راد تلخد دق : هل تلاقف ث ىنالغلا ءىشلا تلعف نا وآ ح نالغ

 له 0 اهريغ هبلع علطب نا نكمي امم ءىشلا ناكو ىنالفلا ءىشلا تلعف دق

 ؟ اهلوقت لوتلا ىرت

 ء ىنالفلا ءعىشلا تلعف دق وأ ، نالغ راد تلخد دق : تلاق اذا اهنا : لاق

 عالطا هيغ نكمي لعفلا كلذ ناك ولو نيملسملا لوق .رثكأ ىلع اهلوق لوقلاف

 لبقي الغ اهريغ عالطا هيف نكمي لعفلا ناك اذا : لاق نم لاقو ، اهريغ

 ٠ ملعآ هللاو ، ىلا بحآ لوألا لوقلاو ع ةنيبلاب الإ اهلوق

 : ىدقعملا ةروثنم نم : ةلأسم وه

 ، اثالث قلاط ىهف تلص نا ضرملا ىف هتجوز قالطب فلح لجر نعو

 ؟ هيغ اهيلع فلح ىذلا هضرم ى تام مث س تلصف

 ٠ قلطت اهن ا : ل انت

 ؟ هثرت لهف : هل ليق

 ق ة رو زام ىه و 4 ىه هلعفت نآ اهل لعفم اهيلع فلح هنأ 4 معن : ل انت

هثرت ال امناو س هثرن اذه ىلعغ ء هلعفت نآ اهلو هكرتت ن اهل سيلغ س هكرت



 ۔_ ٢٥١

 ملا ام تلعغ اهنأل هثرت الغ هتلعفف ، هلعفت ن اهل سيل لعغ ىف اهيلع فلح اذا

 ٠ هلعفت نأ اهل نكب

 : فنصملا بانك نم : ةلأسم ودج

 نا قلاط تنأ تلق ىنا : لاقف © قالطلا اهجوز ىلع ةآرما تعدا ناو

 ؟ قلاط تنأ لانت نكل ٤ لوقلا اذه عمسأ مل : ىه تلاقخ ، نالخ ىلوقب تثدح

 . قالطلاب رقأ هنأل ، ىعدا ىذلاب ةنيبلا هيلعو اهلوق لوقلاف

 هنيمي ق ىعدا اذا ، هتجوز قلطملا :ؤ انباحصأ فلتخا : ةلأسم 3

 ؟ هظفل رهاظ نع مكحلا لقني ام

 _ هلعل _ هتجوزف دبعتم هنأل ، هنم لبقيو كلذ ف نيدي : مهضعب لاق
 بجوغ ث هب دبعت ام رئاسك ، لوقلا اذه بحاص دنع قالطلا ىف رهاظلاب

 . هاوعد زوجي اميف قلطملا لوت لبقي نأ هدنع

 ةقثلا هنن ، هلوق ىف قدصو ت هنم لبق الدع ةنقث ناك اذا : ضعب لاقو

 & هاوه ىلع ىلاعت هللا انر بلطو ةمالسلل ىرحتلا هتداعو هنأش نم

 قدصب نآ بجيف ڵ هنداع نم اذه ناك ١ ذاو ء قحلا هيجوب ام ىلع ريصلاو

 .٠ هنم ليتب و

ريغ وآ ناك ةقث ، هلاح ريعب الو { ظفللا رهاظب مكحي : ضعب لانتو



_ ٢٥٢ 

 قوقحلا ليبس قالطلا ليبسو ى ظفللا هبجوي ال هجوتي مكحلا نأو ع ةقث

 هبجوت الو ، قادص هب هيلع قلعتي ةأرملل قح قالطلاو ى ريغلل قلعتت ىتلا

 . هاعدا اميف هلوق ةجحب ملعت ال امهيو ةدعلا

 مرحي ظفل هنم لصح دتف ء قالطلا عم ميقت الآب ةدبعتم ةجح ىهو

 هل ىوعد رهاظلا هبجوي ام ريغ ريمضلا ق هؤاعداو س هعم ةماقالا اهيلع

 ٠ ىدهآ هليلدو س سيفنلا ف حجرأ ريخألا اذهو 0 اهنيد ىف اهيلع

 ؟ اثالث دارأو ، قلاط تنآ : لام اذا اوفلتخاو : ةلاسم ده

 بجوت ةينلا الو 6 قالط سيل ٥ دنع ةدارالا نألا 6 ةدحاو نوكي : لوقف

 ٠ قالطلا نم هب ظفل ام اذه ىلع مازلالاو ظفللا هبجوي امناو ، قالطلا

 عم ىنعملا رخآلاو ، ظفللا امهدحأ ، ناينعم هب قلعتي قالطلا : لوتو
 مكح ظفل ريغب ىتأ ناو س هب مكح قالطلا ظفل قلطملا رهظأ اذاف ث ظفللا

 ٠ هرا رقاب

 ٠ « تاينلاب لامعألا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق : ةجحلا

 : بوبحم نبا : ةلأسم وج

 ٩ اثالث هبشت وأ 5 اثالث لدعت ةقيلطت قلاط تنأ : لاق نا

٠ ثالث همزل اثالث ىون ناف



_ .٢٥٣ . 

 : دمحم ويآ خيشلا : ةلأسم . و

 ؟ قلاط تناخ اذغ وآ مويلا كيخأ ىلع ىلخدت مل نا : هتأرمال لانت نميف

 قدصت الو ص اهلوق لوقلاف تلخد اهنا تقولا ىف تلاق اذا : لاق

 تلاق الو ئ اتقو تقوب ملو ىلخدت مل نا : لان ناو ك تقولا ءاضتنا دعب

 ٠ اهلوتت لوقتلاغ \ تلعف دق

 ، اهيلع تقولا ماد ام هرخآ وأ تقولا ىف تلات اذا : ديعس وبأ لان

 ىف تلخد تناك اهنا :: تقولا ءاضقنا دعب تلاتت ناف ، قلطت الو اهلوق لوقلاف

 ٠ اهلوقت حصي نآ الا قدصت مل تقولا

 ء هللا نيبو اهنيب اميغ اهلوقت لوقلاف ، اتقو اهل تقو نكي مل ناو

 ٠ ءاليالا مكح عقي نأ الا

 ىنعم ق جرخ رهشأ ةعبرأ ضقنت مل ام تلخد دق اهنا : تلان ناف

 مسي مل اذا ءاليالا ىف تقولا وه اذه نأل ، اهلوق لوقلا نأ اهل قيدصتلا

 اهلوقت لبقي ال هئاضننا دعب نمو ؤ ىمسم تقولا ناك ىمس ١ ذاو ]\ تقوب

 ٠ مكملا ىنعم ٢

 ءاضقنا دعي :: تلانتف اهيلع مهوتي ال ةقداص تناك نا ىنبجعيبو

لوخدلاب قالطلا اهنع لوزي ىذلا تقولا ىف تلخد دق تناك اهنا تقولا
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 هل نوكب ام ىنعم ىف اقدصم ناك اذا هقيدصت اهيلع قيضي ال امك

 الا حصي الو س هبجوي امو قالطلا هب موكحملا .ناك ولو ، :قيدصتلا هيف

 ٠ قيدصتلاب

 اهنأ حصي نآ الا :قدصت ال اهنا س تلعف دق اهنا : تلاقف س قلاط تنأغ اذك

 ٠ قالطل ١ مكح هيجوب امل ةيع دم نوكنو % تلعغ

 دعب الو تقولا ق قدصن الأ اذك ) لعفت :مل نا : هلوق :ى جرخيو

 % قالطلا لاوزو & حاكنلا .توبثب اهسفنل ةيعدم اهنأل 4 مكحلا ىنعمب ، تقولا

 ٠ تلعف اهنأ حصي ىنح مزال ءاليال ١ و ؤ“ هب موكحم قالطلاخ

 بجوي ام لثم ربلا بجوي امو ، اهريغ هيلع علطي نا نكمي اميف : لوقو

 انعم قحلي ناك ةدهاش تناك ولو ؤ ةداهسثال ةيعدم امهيف اهنأل ؤ ثنحلا

 ٠ نيتنثلا و ةدحاولا نم لاجرلا هيلع ملطي ال اميف ءاسنلا ةداهش

 : ىدقعملا ةروثنم نم : ةلأسم و

 لوتلاغ س هب ىه ةدرفنم لعغ ىلع هتجوز قالطب لجرلا فلح اذاو

 . هيغ اهلوقت

؟ اذام لثم : تلق



٢٥٥ 

 تلعغ دن اهنا : ىه . تلاقف س اذكو اذك تلعف نا قلاط تنآ هلوق : لات

 اهل وق ليق كلذ ٠

 دعي. اهلوقت ليقي مل . تقولا كلذ ىضقنا مث تقو ق ناك اذاو : لانت

 ٠ هيف قالطلا اهل لعج ىذلا تقولا كلذ ىف لوبتم اهلوقو ، تقولا ءاضقنا

 مل نا : لوقي مث ؤ ةهبنه تكس مث ، قلاط تنآ : هتآرمال لوقي نميغ

 ؟ تلعف مث ، اذك لعفت

 ىف ناك قلاط تنأآ:: لاق نبح هنا : لاقو ث هنيد ىف ةقث ناك نا :: لاق

 نكي مل ن ١ و ؤ هعم م انتلا اهل زاج هنفدصو اذك ىلعفت مل نا : لوقب نأ هنين

 ٠ ١ كلذ لصوب ىنح هنم لبقي الغ ةننث

 ؟ اهدنع اقداص لب ث ةقث نكي مل ناف : ليق

 ٠ هنيد ف ةقث نوكي ىتح اهدنع اقداص نوكي ال اذه نوكي فيك : لاق

 ىسفن ف تيون : لاق مث % قلاط تنأ لاقو ؤ هنيد ف ةننث ناك ناغ : ليق

 ؟ اذك تلعف ناا

 5 هناسلب دارآ امب رهظي ىتح هريغ نم الو كلذ ةقثلا نم لبقي ال : لاق

 : لاق مث ةهينه تكس مث قلاط تنآ : لاق اذا هنيد ف ةقثلل اوزاجآ امناو

٠ كلذب ظفلي نآ هتين ناك لاقو .اذك تلعف نا



٢٣٥٦ 

 اذه ف ثدح مش أ اذك لعفب نأ هتين ىف نكب ملو قلاط تنآ : لانت ناو

 ٠ ةن ريغ وأ ن اك ةقث كلذ هعفني مل قالطل ا ظفل دعب نم لعفلا

 نئنسب ملف ىنثتسي نا هنين ناكو 6 قل اط تنأ لاتق ١ ذا ليقو : هريغ لاق

 ؟ ىنثتسا مث ، آريثك وأ اليلق تكس هلوقب الصتم

 ٠ هعفني ال كلذ نا

 ؟ مالكلا متي ملغ \ تكس مث تلعف نا : لاق نا كلذكو

 ٠ ةقث ريغ وأ ناك ةقث كلذ هعفني مل

 ٠ الصتم مالك اذك تلعف نا قلاط تنأ : لانق نا امآو

 : هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم هه

 نأ زيجي . ةينلاو قالطلا ظفل ف اهجوز ةآرلنا تقحص: اذا ىلع وبل ناك

 . امهنيب قرفي

 اقداص سانلا: عم نوكي نأ الا هقدصت نأ اهل بحأ الف انأ امأف : لاقو

 عم هنيد.ف ةقث جوزلا ناك اذل هنآ اذه ىف انأ هب ذخآ ىذلا و.: لاقو ،.اهحمو.

 ىلع مدقتأ مل هنقد صو اهقالط ىلا دصقي مل هنل لاقف نيملسملا

٠ امهنيب قارفلا
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 : ناديبع نبا هريغ نمو : ةلأسم ده

 ملو هعم رضاح وهو لجر هدبع قتع وآ ، .لجر هتجوز قلط نميفو

 ؟ ال مآ قالط نوكيأ س ركنب

 مكحلا ق و-هيلع زئاج وهغ ث هاضمأو قاتعلا و قالطلاب ىضر اذا : لاق

 .. ملعأ هللاو ع هيلع مكحي ال

 : فنصلا باتك نم : ةلأسم هج

 0 لعفب .مل : .تعلاقغ .ء قلاط تنأف اذك لعفأ مل نا هتجوزل لان ناغ

 ؟ ثلعف : وه لاقو

 ٠ ةنيبلا اهيلعو 6 هلثمو ١ ذه .ق ةيعدمل ١ ىهف

 ناك املغ . قلاط تنأف اذك عضوم تلخد نا : لانق ناغ : ةلأسم وبع

 ؟ تلخد دق هل تلات ، كلذ دعب

 . تتةلل 7

 ؟ لعفأ مل كلذ دعي هل تلاق مث

 ٠ هتآ رم ١ ىهغخ

 ؟ تلعغ _ ةخسن _ تلخد دق كلذ دعب تلاق مث
 ` ر

 _ هلعل _ لوغل ا ا ذهب : هللا ديع وبآ ل او ٠ هب اذك هذه : ة ديبع وبأ ل انف

 ٠ كل ذ دعي اهلوت ليقي ال و ؤ ذخأن

( ٨ ج نئازخلا _ ١٧ م )
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 ؟ فورعم تقو ف عضوملا كلذ لخدت نأ اهل دح اذا امأو : ةلاسم ه

 اهمهتا ناغ س تقدص تلخد دق اهنا تقولا كلذ ف تلاق نا : ليقف

 تقو ف ةنيمأ اهلعج هنألا ى ةنيبب الا تقولا دعب قدصت الو ، نيمي اهيلعف

 ٠ تقو نود

 ةنيبلا هيف كلمي ال اميغ اهتالطب فلح اذا آضيأ ليقو : ةلاسم ه

 ؟ هيغ اهلعف ىلا هئجاي امم

 . اهلوت هيف لوتلاف

 بايث ال ةنايرع ةليللا تتاب نا : هلوق لثم تقولا توف دعب هتعدا ولو

 ؟ ىلع بايث ال ةنايرع ةليللا تب ىنا : دغلا نم تلاقف ى اهيلع

 ٠ امهلوق لوقلاف

 ؟ وه ركنآو انايرع تاب : تلانغ ح نابرع نتيييل اهقالطب فلح اذاو

 ةيدوهيلا ليبسو 0 امهنيب ناميألاو ةنيبلا اهيلع ةيعدم ىهو هلونت لوقلاغ

 . اهنيمي عم ةيلصملا ليبس كلذ ف ةينارصنلا و

 لاقف ، قلاط ىتآرماف اذك تلعف نا :: لجرلا لاق ناغ : ةلأسم ده

 ؟ تلعف دق : لجرلا

 هقدصي مل اذا لعف هنأ ةنيبلا لجرلا ميقب ىتح هتأرما قلطت الف

٠ لعف دق هنآ جوزلا



 ث هب رقي اميغ قح امهنم دحاو لكل امهيأ ىبنجألا نيبو امهنيب قرفلا
 5 ةنيبلاب الا امهيلع لبقت ال ىبنجالا ىوعدو ث امهلعغ ىف لوبقم امهلوقف

 ٠ ملعأ هللاو

 تركنأو ، هل هتلعف وآ اذك اهل لعف هنا اثالث اهتالطب فلح نا امأو

 5 فلح ام ىلع هل هتلعف وآ ، هيلع فلح ام اهل لعف دقل هيلع ةنيبلاف

 هيلع فلح ءىس لك : عضوم فو ، هلوت ىلا كلذ سيلو ، مناو قالطلاخ الاو

 ٠ ةنيبلا هيلعف اهب وه هلعف وأ هب هتلعف ىه اهنأ
١ 

 س لجرلا هل هلعف وآ س لجرلا هلعف ءىش ىلع فلح ناو : ةلأسم ده

 ؟ لجرلا كلذ ركنأو

 فلح ام تلعغ دتن لاقت اذا اذه ف قدصم جوزلاو ث ةآرملا فالخ اذهف

 . هراكنا الو س هيلع لجرلا هلوق لبقي الو ، هيلع فلح ام لعف دق وأ ث هيلع

 نالجرلا ركنآو 5 اذك نالغو نالغ هريخأ دقل فلح نا و : ةلأسم وج

 ؟ نالدع امهو ء كلذ ٥ا ريخب مل امهنأ

 . قلطت الو ، جوزلا لونت اذه ف لوقلاف

هلوق لوقلاف اهريغ نييو هنيب اميف هيلع فلح ءىش لكو : ةلاسم وه



٦٢٦٠ 

 5 هتركنأغ .اهب وه هلعف وأ ؤ هم ىمه هتلعف اهنأ اميف هيلع فلح ءىش لكو ء هيق

 : ىراوحلا ىبأ ىلا فاضملا باتكلا نم : ةلاسم ده

 لاملا نأ هتجوز قالطب امهنم دحاو لك فلح نيلجر نيب لام نعو

 ؟ نافصن امهنيب لاملا نأ ةلداعلا ةنيبلا تدهش مث ، رخآلا نود هل

 دحاو لكو ث نيتآرملا ىدحا ىلع قالط كلانه مقي الغ تفصو ام ىلعف

 ءىش نبنآرمل ١ ىلع سيلو 6 ىلوت ىلو وهو فلح ام ىلع قدصم امهنم

 ٠ ملعأ هللاو ء كلذ نم

 فلحت : رخآتل امهدحأ لاقف ءىش ىف امصتخا نيلجر ىف : ةلسم ه

 هنأ لودع ةداهسنب حص مث ، معن : لاقف ؟ اذكو اذك تلعف ام كنأ قالطلاب

 ؟ ال مآ قالطلا هيلع عقيأ أ هنع فلح ىذلا ءىشلا كلذ لعف

 سيل ، لبقتسم هنم دعو اذه نأل ى قالطلا هيلع مقي الف :: باوجلا

 .. ملعأ هللاو ى قالطلا عمقو .فلح اذاف ى فلحي ىتح ايضام

 تلاقف ، هب اذك تلعف تناك نا اهتقالطب فلح ناو : ةلأسم ده

 ؟ كلذ هب تلعغ اهنا

. مكحلا كلذ ىف نأل ث ةنيبلاب الا اهلوق لبقي مل
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 ؟ هب تلعغ دق تلاق .ث اذك هب تلعغ نا اهقالطب فلح نا. كلذكو

 . ةيعدم ىهف
 ؟ كلذ لعف هنأ تعداف © ائسش اهب لعف نا اهقالط لعج ن ا كل ذكو

 ٠ اهلونن لبقي مل
 هنركنآ و, هل. هلعف دنقق هنا : لانقغ اذك لعفب مل ن ١ اهقلط ن ا كل ذكو

 ٠ ق .. الف ىه

 ٠ ةنيبلا هيلعو قدصي الف اذك اهب لعف نكي مل نا : لانت نا كلذكو

 هريغل تلعف نكت مل ن ١ وأ ح هريغب وآ هريغل تلعف ن ١ اهتتالطن فلح ن ١ و

 ؟ لعفن مل وآ ثتلعغ اهن ١ ثل انف 6 ٥ ريغب وأ

 . اهنيمي عم اهلوق لوقلاف

 : هلل ١ دبع وبأ : ةلأسم وبع

 ؟ هب اهريغ هلعغ. وآ هنجوز ريغب لعغ هنآ لجرلا هيلع فلح ام لك

 ةنيبلا هيلعف هتركنأو هتلعف ىه اهنأ فلح .ام لكو.، هلوق لوقلاغ
 ٠ تقلط الاو

 ةنيبلا هيلعف هتركنأف اهب هلعغ وه هنأ ىعدا ام لكو : ةلأسم ده
 ٠ تقلط.الاو

 ، قلاط تنغ نالف راد تلخد نا هتجوزل لاق ناو : ةلأسم ه

؟ رادلا تلخد دق كلذ دعب تلاقف ، رح ىمالغو



 س ٢٦٢

 تيبثب الو 0 اهيلع تيثب امهرارتنا نألا س دبعلا قتعي الو س قلطت اهناف

 . قتعي هناغ رادلا تلخد اهنأ هعم حصي نآ الا ريغلا ىلع

 ملسغ ، قلاط تنأف انالغ تملك نا : هتجوزل لانق نا : ةلأسم ذه

 ؟ اهيلع ضورفملا ضرفلل ءادآ هيلع مالسلا تدرغ نالخ اهيلع
 ٠ قلطت : ولاق

 ؟ ةدحاو تون : لاقو س تارم ثالث كقارف وه : لاق نمو : ةلأسم ده

 اهنآ مناه دنعو ةدحاو اهنأ هللا ديع ىبأو ىلع نهد ىسوم نعغ

 ٠ هتين لبقت الو ثالث

 : بويحم نبا : ةلأسم وبع

 هب لدبتساو عابف ى اهبح نم هتيب لخد نا قالطلاب هتآرمال فلح نم
 ؟ لخدأو هربغ

 ٠ اذه اهبح نم لوقب نأ الا قلطت الف

 تنآغ هب ىتربخأ نا : لاقف ى ثيدحب هتأرما ثدح نمو : ةلأسم دهج

 ؟ هضعبب وأ هنم ءىنثب ثثدحفغخ قلاط

 ٠ هلك ثيدحلا اذهب ىتربخأ نا : لوقي نأ الا مقاو اهب قالطلاف

 اذهب ثدحت ال :! هل لاق مث اثيدح الجر ثدح نمو : عضوم فقو

 ثدحف ، قلاط هنآرماف آدحأ هب تثدح نا : ثدحملا هل لانف ى آدحأ ثيدحلا

؟ ثيدحلا ةيقبب هثدحف رخآ ىقل مث ، هلمكي ملو ، هضعبب الجر



_ ٢٦٣ 

 ىذلا لجرلا هب ثدح ول كلذكو 6 هب ثدحي ملو هتنآرما قلطت الغ

 ٠ هيغ هيلع مدنتنو 6 هب هربخأ

 اهنم بلحغ ث ةاشلا هذه بلح نا قالطلاب فلح ناو : ةلأسم ده

 ؟ دحاو ىقبيو ادحاو اعرض

 ٠ ةاشنلا هذه نيل ثتحدلح : نا لوقي ىنح هنآرما تقلط

 وآ ادبع نالفل مدختسا نا قلاط ةنآرما : لاق ناو : ةلأسم وع

 ٠ اصلاخ هل امالغ مدختسي ىتح قلطت الف

 ، ماعطلا لكأب الو س دبعلا ىرتسثي ال فلح نمو : ةلأسم دهب

 ؟ ءاسنلا ج وزني الو

 5 هنم ليلقلا لقأ ىف ثنحي هناف ادودحم نكي مل ام لكو : ةلاسم وبع

 نبللا تبرش نا : هلوقك كلذو ، هلك هلكأن ىتح قلطت الف آدودحم ناك امو

 ٠ تقلط هنم تيرش ناغ ‘ قلاط تنأف

 هبرشت ىتح ثنحب الغ ، دودحم وهو نبللا اذه تبرش نا : لاق ناو

ىف هب فلح اذا « ناميألا نم ثنحلا هيغ لخد امو ماعطلا كلذكو ث هلك



_ ٢٦٤ 

 هنيه وغ 0 اهلام نم هلكأب ال دودحم ءىش ىلع. فلح ن ا و. : ةلأسم هج

 ليتف ، اهلام هل تيهوف اهلام نم لكأي ال فلح ناو ء تقلط س لكاف : هل

 ٠ ىلا بحأ اذهو : لاق س ثنحي ال : ليقو س ثنحب

 لكآ وأ هليدم لكآو هي. تلدايف اهلام لكأي ال فلح ناو : ةلأسم د

 هريغ هب تلدابف هنم لكأي ال اهلام نم دودحم ىلع فلح ناو ثنحي مل % هنمث

 ؟ لكأف هنمث ذخأو هتعابو

 ٠ هنم هليدبو هنم كلذو ، ثنحي ال نورخآ لاقو س ثنحي : موق لاق

 : هللا دبع وبآ لاغ : ةلأسم ده

 ؟ ةدحاو ةبطر تلكأف س بطرلا تلكأ نا هتجوز قالطب فلح نم

 ٠ قلطت اهنأ : ىلع ىبأ نعف

 ؟ قلاط تنأف ةمقل ادحأ تمعطأ نا : لاق ناغ

 ح ريثكلا ىف لخاد ليلقلا ناغ ث ةمقل وأ ةمقل نم رثكأ آدحأ تمعطأ ناغ

 . قلطتو

 ىناعملاو ، ةيمستلاب قالطلا ناميآ ىلع لخدي فالتخالاو : ةلاسم هب
 ٠ ملعآ هللاو & قالطلا ريغ ناميألا لئاس ىلع لخدي ام لثم

 هيدرت مل نا قلاط تنأ : بوث ذخآ دقو : اهل لانت ناغ : ةلأسم. ده

؟ اهموي نم تدر مث ، هل ةظباغم ةعاس ةمئاق ت قظبف



_ ٢٦٥٠ 

 5 ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ ىلا هدزرن مل نا ءاليا اذه نآ ظفللا رهاظغ

 مل نا تقو. ىف ةين كلذ ىب.هل نوكي نآ الا قالظ الو. رب كلذ لبق هندر ناو

 نم لوق ىلع قالطلا مقي هناغ س تقولا ىضقنا ىتح هدرت ملخ ، هيلاهدرت

 . ناميألا ىف تاينلا بجوي

 قفتي ىتح لوقلا ضعب ف ةينلاب قالطلا بجب ال هنآ انظفح دتو : لان

 ٠ ربسقفن هلو ةينلا و ظفللا

 هدرأ ال اهلو هرضي الغ هندر مث 4 هدرآ ال' : هل ةينچم. تلان ولو : لانت

 ٠ ءاليالا لجآ لبق هتدر اذا

 هتمطفغ ث همطغأ ال تلاقغ ، كدلو ىمطغت.مل نا: قلاط تنأ :" لات ناو

 ؟ ىلوألا لثم اذهو 6 دغلا نم

 نا ةين هل نوكي نأ الا رب دقف رهشآ ةعبرأ ىضمت نأ لبق هتمطف اذاف

 لوق ىلع ثنحلا مقي هناف كلذ تلعفغ ، مويلا كلذ همطفت مل نا وأ هتعضرأ

 :. ه.نيميلل. همزلي نم

 اناسنا ترمأغ ، اذك ىنيطعت مل نا قلاط تنأ : لاق ناغ : ةلأسم

 ٠ لعاف رمآلاو قلطن ال اهناغ ث هيلا هعفدغ

 تبهذف تامف س نالف راد هتآرما لخدت ال فلح ناف : ةلأسم ده

؟ ج:زخي. مل تيم. اهيف وهو ح متأملا ىلا



_ ٢٦٦ 

 ناك ناو 6 هنبمب ةرافك هيلعو اهتلخد دقف رادلا ىون امنا ناك ناف

 س هيلع ثنح الغ هل تسيلو ، اهتلخد دقف ، هل رادلا تاك ام ىون امنا

 . اهيغ رظناغ

 اهقالطب فلحغ بوتثل ١ قوف نم هتأرما سم نمو : ةلأسم وبع

 ؟اهسم ام

 هلف دسجلا سمي مل هنآ ىنع ناك ناو س ثنح دقف السرم ناك ناف

 قالطلاب فلح مث فويز مها رد هاطعأف 0 مهارد لجرل هيلع ناك ناف ص هتين

 ؟ هل هبلع امغ مهاردلا هافوأ .دق هنأ

 ٠ هلدي هيلعو س هيلع قالط الغ ديج هدنع وهو هيلا هعغد ناك اذاغ

 قالطلاب فلح مث س سجن بوث ىف وآ س بنج وهو رهظلا ىلص ولو

 ، ملع نكب ملو ث اسجن هبوث وآ ، :ابنج ناك هنآ ركذ مث س رهظلا ىلص دقل

 ؟ ةالصلا كلت تقو تاخ دقو

 ىلصب نآ دمعتي مل هنل ء ةالصلا كلت لدب هيلعو هتآرما قلطت ال اهناخ

 . سجن بوث ىف وأ بنج وهو

 لمعف رمتلا اذه هتيب لخد نا قالطلاب فلح ناو : ةلأسم وده

 ؟ هتيب لخدآو الخ

٠ هلخدب ملو بهذ ام هنم بهذ دق ناك اذ! ثنح الغ



 س ٢٦٧

 > رعش وأ فوص هتيب لخد ن ١ قالطل اي فلح ن ١ و : ةل اسم وبع

 ؟ شبك وآ ةاست لخدف

 هيلعو س شبكلا لخدف ص شبكلا اذه فوص هتبي لخدي ال فلح ناو

 ؟ فوملا

 ٠ ثنحب هناخ

 قالطلاب فلحف لجر ىلع مهارد ةينامث هل ناك نمو : ةلأسم وهب

 ؟ فونسا ىتح نيمهردلاو مهردلا ذخأب لعج مث ع ةينامث الا هنم ذخأي الآ

 مهاردلا ريغ ذخأي نأ هل سيلو ، ةلمج اهذخأ ىون نكن مل نا رب دقف
 ٠ ملعأ هللاو س اضورع الو ريناند ال

 ؟ ةنايرع هنم ىه تزربف

 كلذغ ةبطاخملا مقت امو ىنعملا ف امأو ، ءىش ةيمستلا ف ىه : لاق
 ٠ هللا

 اتأغ س انهد اهجوز دنع نم نهدن ال تفلح ىتلا امآو : ةلاأسيم ه

؟ هب تنه دغ انه د هنم ترصعف 6 مسمسو ع و سمشم



_ ٨×٢٦ . 

 ناو س هدنع نم وهف هب تنهد مث 0 اهجوزل نهدلا ترصع تناك. ناغ .

 نا اهثنح ق فلتخيف هنرصع 6 اهل راصو 6 مسمسل ا و عوسشل ١ اه اطع ناك

 ٠ كلذ ىلع هنم تنهد

 اهدنع ناكو ء اديز ىتنعفن نا قلاط تنأ : اهل لاق ناغ : ةلأسم وم

 ؟ ةعفنم ديرت ال س اهتنامآ ءادأ ديرت هيلا اهتملسف ةعاضب هل

 5 قالط عقب الو هل ةعفان نوكت الف س هتعفنم هريغ ىلا تدصق اذا اهنا

 ٠ قالطلا عقيو هتعفن دق اهنأ ىدنع ىذلاو : لاق

 5 ثنحلا ى دكآ _ هلعل _ لكأ نوكبي نآ هبسثآ ةين ريغي هتملس ناو

 هيتمركآ نا لاق ناف س هنرض دقف هلام هيلع تكسمأ هرضت .ال فلح نا كلذك

 ٠ كلذ ىلا دصقت نآ الا ةماركب سيل هنآ هل اهيلع انيد. وآ هلام هيلا تملسف

 كلذ هعنمت ملغ اهسفن هتعنم نا اهقالطي فلح ناف : ةلااسم ده

 ىنبيميب تيون امنا لانتو ء هتعنم مايأب تقولا كلذ دعي ناك املغ س تقولا

 ؟ هيبغ تفلح تقولا كلذ

 ، هتقدص نا : لوقو ص ىون امب لوقلا رهظي ىنح قالطلا عقي هنا : لوقغ

 . هعم ماقملا اهعسو ةقث ناكو

 : هللا دبع ىبأ نع : ةلأسم ه

 : لاقف ، هنم تجرخغ 0 قلاط تنأف لزنملا نم تجرخ نا : اهل لاق نا

؟ اذك عضوم ىلا تجرخ نا تيون



_ ٢٨٩ 

 هعم ماقملا اهعسب ال لوقأو ڵ ةتث ناك نا هتآرما ىهغ هنقدص نا : لاق.

 . مكاحلا هيخ هيندي الام ىلا هيندت نآ اهل نوكي ال لونوءةنث نوكي نأ الا

 تنآ : لاق نأ ىلا مالك هتجوز نيبو هنيب مقو نمو : ةلأسم ذه

 4 اليلق هنع . نكسف مولعم تشتو ىل ١ هتين هل نكن ملو ئ ىنكسشن مل ن ١ قلاط

 ؟ هملكن تعجر مث

 ٠ قلطت الف

 ىلع تشمف ، قلاط تنأف قيرطلا اذه ف ةليللا ىنتقحل نا : لاق نميغ
 ؟ تعجر قالطلا تمهغ املف ، اهنع ضام وهو اهل هلانت ىذلا مهفتل اليلق هرثأ

 ٠ هلثم دايز وبآ لاق ٠ قالطلا عقو دنفف

 ؟ ةيمذ وأ ةباد وأ ةيجنز جرف

 ىلع هنفدصو ةين هلعل هل ناك ن ١ و && تقلط هنيميل السرم ن اك ن اف

 ؟ هنتمكاحو س هتين ىلع هقدصت ملو هنيد ىف ةقث ناكو س هتين

 سمي نأ وه (( نهوسمت نآ لبق نم ) : ىلاعت هلوقو ، قالطلا مقو

& هنيعب اهجرخ رظني وآ اهأطي نأ بوثلا تحت نم هجرفب وآ هديب اهجرف



_ ٢٧٠ 

 % كيلع ذفنأ تنك نا لاننغ س اهتسشيعم اهيلع ذفني نآ هيلع تعدا ناو

 بحلا و رمنلا ىغبن كنا :ا اهل لاق هنآ تمعزغ اثالث قلاط تنأف كيلع ليكأ وأ

 ؟ اهل هنم دقفي اذهغ هيغ انعرسأ دق اذه انب ارح ارأو

 ٠ ملعأ هللاو س اعقاو قالطلا ىرأو : هللا دبع ٣ : لاق

 تطاخف س قلاط تنآغ ةطابخ دحأل تطخ نا : لانت ناف : ةلأسم ج

 ٠ ثنح بجي الغ

 . ةخسن _ فنقسم فنتس ثحن تب نا لاق ن ا كل ذكو : ةلأسم وم

 ىلع تمن نا : لاق نا كلذكو ، ًافقس ءامسلا لعج دق ىلاعت هللاو ، فوقسم

 ؟ سثارف ىلع منت ملو ضرألا ىلع تمانغ سثارف

 ىلا هيغ عجرب امنا و 6 كلذ ىلع ساانلا دصاقم سيل : دمحم وبأ لاق

 ٠ دصتلا

 بوثلا قوف نم سم ناكو كسم نالف ناك نا قلاط تنآ : لاق ناو

 ؟ اهمزل وأ

 سمي نأ رذن نم كلذكو لاق \ سم وه : لاق بوبحم نب دمحم نعف

٠ ثنح دقف راتسألا سمخ ةبعكلا



٢٧١ 

 نم هتسمغ ث قلاط :تنأف كتنكسمأ نا : اهل لاق ناو : ةلأسم ده

 ٠ هيأر ريغ

 ٠ ملعأ هللاو ء ًانقتالط اورب ملغ

 ؟هللاب هتلآسغ قلاط تنغ نمحرلاب ىنبتلاس نا : لانت ناف : ةلأسم ده

 رضحي نأ الا نمحرلا وه هللا نأل 6 قلطتو ثنح دق : رثؤملا ىبأ نعف

 . ملعأ هللاو ، ثنح نوكي الأ ىسعف مسالاب ىوس نمحرلاب هتلأس نا هتين

 هلجرب اهضكرف اهسفن بلط نا قلاط ىه : لاق ناو : ةلأسم وج

 ؟ اهعماجغ هتءاج ىتح دمعتم

 نوكت وأ ، هناسلب بلطملا نآ ةين هل نوكت نأ الا اهسفن اهيلا بلط دقف

 هنم تمعطأف ىلام ف ىنتنخ نا قلاط تنأ : لانت ناخ : ةلأسم هه

 ؟ افيضم

 ٠ هنناخ دمه اهنأ ىعمو : لاق 6 ةنئاخ ىهغخ اهلعف نم اتح نكب مل ام لكف

 ىنيطعت وآ 6 ىنبعدت وآ 6 ىنيكرتت مل نا : ل ان نا و . : ةلاسم وج

 دخ وأ 4 كتعدو دخف وأ كتكرت دق : تلانغ قل اط ثتنأغ 6 ١ ذك ضرأ عيبأ

؟ اهعيبت كتيطعأ



_ ٢٧٢ 

 هتأرما ف هيلع سأب الغ كلذ عبي ملو اهئطو نا : اهل لاق امم : باوج

 اهأطي الغ اهعيبآ ىتح ىنيكرتت مل نا هناسلب لاق وأ س ىون نوكي نأ الا

 . ءاليالاب نيبت اهناف

 اهندرغ 6 اهيتذخأ .ىتلا :مه | ردلا ىدرن مل نا .فلح نا و : ةلأسم وبع

 ٠ كلذ :ىف ثنح الف ث اهريغب ةطولخم

 % اهدرنو رهشألا ةعبرألا ليق اهدحت نأ الا ثنحلا عمقو تميهذ ناو

 ٠ رب دحف

 تامف انزح الو احرف :هل رضحي اال هيبأ ىلع فلح ناو : ةلاسم ه

 ؟ هرضحفغ يارا نبا وهو هوذخأ

 ٠ كلذب وه همزلي الو 6 هسفنل رضح امنا ناك اذا هيلع ثنح .الغ

 :هتزاجل تبه وف س قلاط تنأغ كيبأل تنحط نا : لاق ناو : ةلأسم دهج

 ؟ اهدلاول ةرجألاب هتنحط ابح

 .. . ٠ قالط الف اهديب تنحط نا. ىون نوكي نآ الا تقلط دقف

 انوعلم تنك نا : لاقف & نوعلم اي ::هل تلان ناف : ةلأسم

؟ قاط تنأف



 ٠ بيغ ىلع فلح هنأل اعقاو قالطلا ىدأف

 : ىراوحلا وبآ : ةلأسم ده

 لقعلا ليلق انآ تنك نا : اهل لاقف ع لقعلا ليلق اب : تلاق نا

 ؟ قلاط تنأغ

 متيتوأ امو ) : لوقي هللا نأل :: لاق ام نيح نم قالطلا اهيلع عقي اذهغ

 . ملعلا وه لقعلاو ، لقعلا وه ملعلاو ( اليلق الا ملعلا نم

 اهل هباوج هلقع ةلق ليلدو ( نوماعلا الا اهلقعي امو ) : ىلاعت لاقو

 نم : لاق نمك سيلو ث هلقعب هكردي امم رثكآ هلنتعب هكردي ال ىذلاو ، هلهجب

 ٠ لقعلا ليلقب سيلف ، مالسالاو هللا فرع

 بهذي ىذلاو س هفرعي امم رثكآ قح نم فرعي امم هيلع بهذي ىذلاغ

 ٠ فرعيب امم رثكأ لوقتح نم فرعي امم هيلع

 : ءايضلا ىفو : ةلسم ه

 ؟ قلاط هتآرماغ القاع نكأ مل نا : لاتق نا

 عمسأ تنك دق :: نسحلا ىبآ لئاس لاتق ، لتاع وهف اغلاب ناك اذاف

( ٨ه ج نئازخلا _ ١٨ م )



 س ٢٦٧٤

 وه سيلف بونذ هيلع تناك نا : ةلأسمل ا هذه ق دمحم ىبأ خيشلا نم

 ؟ كلذب خيسلا لوقي امغ ، لقاعب

 ، لقاع فلكم لك : اولاق ، هب اولاق دتو س باوص نيلوقلا لك : لاق

 : لاق دقنو ( نوملاعلا الا اهلقعي امو ) : ىلاعت هلوقب ملعلا وه لقعلا اولاتو

 هلوتب ىصاعلا نود لقاع عيطملا اذه ىلع ، مهلوقع ردق ىلع نوباثي امنا

 : ىلاعت هلوقو ( ريعسلا باحصأ ف انك ام لقعن وأ عمسن انك ول ) :' ىلاعت

 . ( اهب نولقعي ال بولق مهل )

 ؟ قلاط تنأغ اسبسخ تنك نا : لاق ناغ : ةلاسم وهچ

 ، ةريغص ىلع ارصم وأ ص ةريبك ًآعقاوم هتقو ىف ناك ناف ص ربتعب هناف

 ، سيسخب ىدنع سيلغ كلذك نكي مل ناو ، سيسخ هنأ ىدنع تبث دقف
 ٠ ىصاعلا سيسخلا نأل

 ؟ قلاط تنأف ةلفس تنك نا هتجوزل لاق نميف

 نم جورخلاو س ءىشب امهيلع مكحي الو امهيلا دربو ةهبش هنا : ليغ

 : مهيف تاقبط مهنأل ، سانلا ةلفس نم ناك نم ةلفسلا لوقو ، ىلوأ ةهبشلا

٠ ملعلا لهأ نم ةريخلا لهآ ىلع ىفخي الو ةلفسو طاسوأو ةيلع



_ ٢٧0٥ 

 ىلاعت هللا لوقل هبسنأ اذه لعلو ع هللا ىصع نم ةلفسلا : لوتو :

 ) رطغ ىتلا ةرطفلاو ناميالا وه لاقي ( ميوقت نسحأ ف ناسنالا انقلخ دقل

 ملعأ هللاو ك رفكلا وهف ) نيلفاس لفسأ هانددر مث ( ةقيلخلا اهيلع هللا ٠

 ؟ قلاط ىمهغخ الغن ناك نا لاق ناغ : ةلأسم وج

 ء دحلا همزلي ةلبقلا لهآ نم آدحأ هم فذاقلا و 0 ىنزلا دلو لغنلاف

 نم قحلب لغنلا نا : لوقتو ح دوهش ةعبرأب كلذ حصب ىنح اذه ىلعف

 ٠ لفغن مدآ : دسغو ريغت اذا ميدخلا ىف لاقي امك ي اهرييغتو قالخألا داسغ

 هنبد دسف نمو ث نيدلا داسغ نم قالخألا ف اداسف دشأ الو س هقحل

 ٠ ملعأ هللاو 6٨ هنم دمآ داسغ الف ةريغص ىلع رارصا وأ 6 ةريبك بوكرب

 رمقلاو سمشلا تناك نا قلاط تنأ : لاق ناو : ةلأسم وج

 ؟ كنم نسحأ

 ) ميوقت نسحأ ق ناسنالا انقلخ دقل ( : لانت دنو ملعأ ىلاعت هللاخ

 . قلطت الو هجولا اذه ىلع نسحآ ىه نوكت نآ بجيف

؟ قلاط تنأف ةناسح تنك نا : لاق ناو



_ ٢٧٦ 

 قلاط تنأف الاو كنيد رمآ ىنسحت تنك نا : لاق ناو : ةلأسم وده 5

 ؟ ىنحنت مل نا لانت وأ

 ضئارفلاب ةقحلملا ننسلاو س اهيلع هلل ىتلا ضئارفلا نسحت تناك ناغ

 .اذه نسحت نا عقي قالطلاف الاو

 ؟ قلاط ىهغخ ناك نا : لاقف % ةلفس اب 7 ناو : ةلأسم وه

 : ىلاعت هللا لاق ، ةلفس رفاكلاو ، حيبقلا لعفلا ليخاست نم كلذف

 ٠ لعفلا لغاست نم رفكلاغ رفاكلا ىنعي ( نيلفاس لفسأ هانددر مث )

 ض هل نيد ال ىذلا رخاكلا ةلفسلا : ىولولاا لاقف هيغ سانلا فلتخاو

 ٠ هل لاقي ام الو ع لاق دق ام ىلابي ال ىذلا وه : لانت عمصألا نعو

 .٠ تب اث لصأ هل فرعب ال ى ذلا وه : ىر اصنأل ا دمحم ل اننو

 بلطي ةاضقلا باوبأ ىنآيو 6 سىلفني ىذلا وه :: كراهملا نبا لات

 ٠ ةداهشلا

 ةلفس نمف : هل ليقو ، هنيدب ايندلا لكأب ىذلا وه : ىبا رعألا نبا لاق

 ؟ ةلفسلا

-. هايند داسغفب هريغ ايند حلصب ىذلا : لاتق



_ ٢٧٢٧ 

 مل اوقرفت اذاو ي اوملع اوعمتجا اذا نيذلا ةلفسلا : لاق ىلع نعو

 ٠ اوفرعب

 ش برعلا ريغ نم ناك اذا ساابكلاو غابدلا ةلفسلا : منكأ نب ىبحب نعو

 نا : تلقف ث ةلفس اي : ىل تلاق ىتأرما نا :' لاقغ ىذمرتلا ىلا لجر ءاجو

 ؟ كتعانص ام : ىذمرتلا لاق

 ٠ كامس : لاق

 ٠ هللاو ةلفس ع هللاو ةلفس : لاق

 ىذلا ةلفسلا : ليقو ، نوماجحلاو ةكاحلا نولذرألا : سابع نبا لاق

 ٠ امارح لكأي ىذلا : ليقو ح كلذب آ رتتسم هلهأ نع تابيطلا لكأب

 ؟ قلاط ىمهف ًاسيسخ تنك نا : لاق ناف : ةلأس وج

 عم ردقلا طاطحنا ةسضخلا نآ ريغ س هسفنب ملعآ وهو هتين ىلا كلذغ

 عقي ثنحلاغ ى هيف كلذ لانت ناف ى ةساسخلا نم ةيصعملا لعفو ع ةءاندلا

 هنأ ىنعي « سيسخ ماجحلا بسك » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل

 لضفأ تاراجالا رئاس ف لالحلا نأل ، لالحلا بسك نم ةءاندلا هب دارأ

٠ بيطأو هنم



٢٧٨ 

 ؟ قلاط تنآف تلكأ ناف :ا لاق ناغ : ةلأسم ده

 لعف ىلع نيميلاب مقوآ هنأل ، لكات ىتح اهيلع عقي ال قالطلا ناغ

 ٠ » ايقتسم ت

 ؟ تلكآ نا قلاط تنآ : لاق ولو

 ىلع قالطلا ؤس نيميلا مدقن هنأل ڵ، نيميلا نم هغارف عم قلطن اهناف

 ثنحلا مزلو ص هب عفتني مل نيميلا هتمدقنتو رخأت ام اذا لعفلاو ث لعفلا

 ىذلاو \ تلكآ اذا ىأ ى ثلكأ نا : هلوق ىنعم نأل أ لعفلا ىلع نيميلا ميدقتب

 لعفي ىتح قلطن ال اهناو 0 مكحل ا ىف امهنيب ةيوستلا انباحصأ هدجن

 ٠ نأو نا نيب نوقرفي ال ماوعلا نأل ث اهيلع هب فلح ام

 ناغ ث اوفلتخاو اوفرعي مل اذا مهقبط ماكحا صاوخلل ىغبني دتو

 ىتلا ةحيحصلا ةغللاب الا مكاحلا مكحي نأ بجي الو ، نوقرفي ال ماوعلا

 ايراج مكحلا اذه نوكيو ث اهب نوملكتيو س سانلا نم صاوخلا اهغرعي

 . كلذ اولهج ناو ث ماوعلا ىلع

 فرعبو 6 هظافلأم فرعب نمو 0 لهاجلا ريغو لهاجلا مكاحلا لصب دقفو

 ٠ ملعأ هللاو ، ةنللا

نع ءارفلا لاقو ء اباجياو ءانثنساو اطرش مقت ةظفل نا : ةلاسم ده



_ ٢٧٩ 

 : اولاقف مهتلآسغ ، اطرش هتننظف ديز ماق نا : لوقن برعلا تعمس : ىئاسكلا

 ٠ ديز ماق ديرب

 ٠ تعفن ىأ ( ىركذلا تعفن نا ركذخ ) : ىلاعت هلوق ف ليقو

 ىلا ىرمآ ريغب ىلزنم نم تجرخ نا هتأرمال لاق نمو : ةلاسم ده

 ؟ ضيرم ةدابع ىلا تجرخغ س قلاط تنأف هللا ةعاط ريغ

 قرفلا ، قلطت مل ةالصلل ءاملا بلط ىف تجرخ ناغ س قالطلا اهب عقو

 نم ناك امو ، ةضيرف ةالصلل ءاملا بلطو ى ةلفان ضيرملا ةدايع نأ امهنيب

 . قلطت ال اهناف ، هيخ تجرخف هب اهدبعت اهيلع هللا ضرف
 اهنأل قلطت اهناف ةلفان ةجح تناك ولو ، لفاونلا بلط ف تجرخ اذاو

 ٠ هرمآ ريغب هلزنم نم اهجورخ ىق هلل ةيصاع

 هبلع مكحي نآ الا اذك لعف نا قلاط هتآرما : لاغ ناف : ةلأسم ده

 ؟ لاو ةفيلخ وآ نيملسملا ةالو نم لاو هبلع هب مكحف ث مكاحلا هب

 هناف ے مكاح هب هيلع مكحي نآ الا لوقي نأ الا هنيمب ف رب دق : لاق

 . ىضاقلا وه مكاحلا نأل ىضاقلا هيلع هب مكحي ىتح ثنحي

 مكحي ىتح لات ا ذا هنآ ةلأسملا هذه ىق انفرع ىذلا : ديعس وبأ لاق

ماما ةخيلخ ولآ لاو نيملسملا ماكح نم مكاح هيلع هب مكح اذاف ث مكاح هب



_ ٧٢٣٨٠ 

 هيلع مكحي نآ الا ؟ربي الف ، مكاحلا هب ىلع مكحي نآ الا : لاق اذاو .

 ٠ ىضاقلا و مامالا مايآ ق ىعم اذهو 6 ىضاقلا وأ مامالا هبي

 ناو س تقولا ءعىجي ىتح أطي نآ هلف لعغ ف تقو نمو : ةلأسم ده

 ؟ لعفي ىتح اطي مل تقوب مل

 هيفو أطي ال هنأ هب لومعملاغ تقوي مل اذا : باتكلا اذهل عماجلا لاق

 6 تدجو ١ ذكهو ٨٧. هرجحو هزاوج ف اضيأ فالتخالافخ تقو ١ ذاو 6 لوق

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو

 ؟ قلاط تنأف اذك ةنس ىلا لعفأ مل نا : لاق ناغ : ةلأسم ه .

 ٠ ةنسلا ف اهع امج هلو 6 قالطلا مقو لعفب ملو ةنسلا تلخ ناغ

 قرغ لهآ نم الجر نآ فسوي نب مسئاه ىنثدح لاتق : ةلأسم ده

 مث ، آربسي تدعقف ةمئان ىهو ص ةعاسلا تجرخ نا قلاط تنأ هتآرمال لاق

 ؟ تجرخف تم انت

 ىلا ببنكف : لاق ، هربخأف ىسوم ىلا لصوف ض هيلع اهومرح اموق نا

 . هيلا تعجرغ اهترمأغ ، اهجوز ىلا ةعجرلاب اهرمأ ىسوم

؟ .... ىلع ايآ اب : تلقف ل ان



_ ٢٨١ 

 لاق ثيح كلذ رب مل هنأكف ، ةعاس اذك راهنلا نا ل انقي سيلآ : لاقن

 ةعاسلا كلت نع تلوحت دق اهنأكف س ةمئاق ىه و ةعاسلا تجرخ ٠

 ٠ فنصملا بانك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ؟ لالهلا دح نوكي ام ، لالهلا ىلا اهديب هتجوز قالط لعج لجر فو

 لطب لالهلا له اذا اهسفن قلطنت مل اذا : لوق : فالتخا كلذ ىف : لات

 اهل نوكبي :: لوقو ص اهلك ةليللا ىضقنت نأ ىلا كلذ اهل نوكي : لوقتو س كلذ

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةليل و م وب

 اذك نالقل ملسي هنآ قالطلا همزلي لاق ىذلاو : هنمو : ةلأسم دهج

 هذه مكح ام . آدودحم ادح دحي ملو ث لبقملا ظيقلا وآ س لبقملا فيصلل

 ؟ نيميلا

 نم رثكأ اتقو دح ناو ۔ ءاليالا همزلبغ امولعم ادح دحي مل اذا : لات

 ىتح اهترشابم هل زوجي الف ادح دجي مل اذاو ، هيف فلتخيف رهشأ ةعبرأ

 ٠ هيلع تمرح ملسي نأ لبق رشاب ناغ ع لاق ام نالفل ملسي

 ةدملا تناك ناو ءاليالاب تناب رهشآ ةعبرأ تضم ىتح ملسي مل ناو

٠ ملعأ هلل ١ و ؤ فالنخ ١ كل ذ ىفغ رهشأ ةعبرأ نم رثكآ



_ ٢٨٢ 

 : لاقو اهايا هيلاطف مهارد لجرل هيلع لجر ق هنمو : ةلاسم "

 تضنتنا ىتح اهايا هغوب ملغ قلاط هتآرماغ مايأ ةرننع ىلا اهايا هغوب مل نا

 ؟ كلذ ىف همزلي ام ص اهدعب مايأو . مايألا ةرشعلا

 نوكب الو 6 قلطت هنجوز ناف هغوب ملو مايأ ةرننع تضقنا اذا : لاق

 ٠ ءالبا

 لبقو ، هميرغ ف وي نآ لبق هتجوز ءطو ىف نوملسملا فلتخا دق هنآ ريغ

 .رثكأ وهو اهؤطو هل زوجي ال : لاق نم لاقف ث مايألا ةرشعلا ءاضقنا

 ء لجألا ءاضقنا لبق هميرغ افو اذا ءطولا هل زئاج : لاق نم لاقو ع لوقلا

 ٠ ملعأ هللاو

 ىلا اذك انالغ طعأ مل نا هتجوز قالطب فلح نمو :: ةلاسم ,
 ؟اذك رهش

 ح ءاليالاب هنجوز تناب رهشأ ةعبرآ ىضمت نأ ىلا هطع مل نا ءاليا وهف

 تمرح دنف س انالغ ىطع نأ لبقو ث رهسأ ةعبرأ ىضمت نآ لبق اهئطو ناغ

 ٠ ادعاصف رهشأ ةعبرآ نم لجألا ناك اذا ے هيلع

 ٠ ملعآ هللاو ء ءاليا كلذ سيلف اذك رهش ف هطعب مل نا : لاق ناو

 : ىغئاصلا ةزوجرأ نمو

افلح قالطلاب نم نل لاقو



_ .٢٨٣ 

 لعفي مل ام ةجوزلا ءىطو نا

 لسف هنعو ضعب اهمرح

 مرحت ال اهنا : ضعب لاةتو

 ملعيو ٥د ذع 1 ميغ هيلع

 قال لطلا عقب ال هدنعو

 قادصلا بجي هيلع الو

 ةمبرآ هبيغ ىضمت نآ لبق نم

 ه عمساو ىلاقم دخف ذف ٭ذشآ نم

 هتأرما أطو مث ، اذكو اذك لعفي هنآ قالطلاب فلح نمو : ةلأسم 3

 ؟ لعفي نآ لبق نم

 : نو رخآ ل انو ئ هبلع ثمم رح : مهضعب ل اقخ 6 كل ذ ف فلخ ١ دق : ل ام

 ٠ رهشآ ةعبرأ ىضمت نآ لبق قالطلا مقي الو هيلع مرحت ال

 امبف حيبأ ام لك كلذك ث هيلع مرحت اهنأ اندنع هب لومعملا : هربغ لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ كل ذل هلبت ىطو نم لعفيو 6 رهشآ ةعبرأ نود

 : ليواقأ ةسمخ ىلع نيحلا ىف انباحصأ فلتخا : ةلسم ده

 ىلع ىتآ له ( : ىل اعت و هن اجيس هلوق ةجحلا ! ى رهشأ هننس ىل ا : لوتقغ



_ ٢٨٤ 

 : ةلخنلا ف ىلاعت هلوقو ( آروكذم ئيش نكي مل رهدلا نم نيح ناسنالا

 ٠ ( نيح لك اهلكأ ىتؤت )

 ىلع ىتأ له ) : ىلاعت هلوق ةجحلا س رهشأ ةعست نيحلا : لوتو

 ء ناسنا هنأب ةدملا هذه ف ( آروكذم آئيسث نكي مل رهدلا نم نيح ناسنالا

 ٠ نعضي نآ ناسنلا تاداعو ناسنالا تاقوأ ةدملا ه ذه نأو

 نأو (( نيح لك اهلكآ ىتؤت ) :: ىلاعت هلوق ةجحلا س ةنس نيحلا : لوقو

 ٠ ةرم ةنس لك ىف الا اهلكأ ىتؤت ال لخنلا

 الا عضوملا اذه ىف نيحلا نكب ملو ، مايأ ةثالث نيحلا : لوقو

 ٠ مايآ ةئالن

 ركذ دنق هنآو ص ىلاعت هللا الا هملعي ال لوهجم تقو نيحلا : لوتو

 ىنعي ( نيح دعب هأبن نملعتلو ) :! هناحبس لاقف ةفلتخم عضاوم ىف نيحلا

 هذهب فلح نم نوكي نأ بجوف ى هللا الا هملعي ال ةرخآلا تقوو ى ةرخآلا ىف

 ء ةجحلا ىلا برقآ وهو س فلح نيح هب متاو ثنحلا نآ نم ءىش ىلع نيميلا

 ٠ ملعأ هللاو ع هيلع ةلدألا مايقل سفنلا ىلا قبسو

.. ( نيح ىتح هننجسنل ) : ةجحلاو س نينس عبس نيحلا : لوقو



_ ٢٨٥ 

 : سابع نبا نعو : ةلأسم وج

 ىذلاو ( نيح لك اهلكأ ىتؤت ) : ىلاعت هلوتل دودمم نيح : نانيح نيحلا
 نملعتلو ( : لجو زع لوقتو ) نبح ىلا عاتم ( :! ىلاعت هلوق دودممب سيل

 نمم برعلا دتع نيحلا نأ لوقلا اذه ةحص ىلع لديو ) نبح دعب هأمن

 ٠ هددع ىصحي ال ام ىلا ةعاس

 لاق ٠ نآرقلا نيح ىنعي ( نيح دعب هأبن نملعتلو ) : سابتلا : لوقو

 ٠ ردب موي لوقو ء ةمايقلا موي : نسحلا

 اميف آطي هناخ س هل ةدم كلذ ىف ناكو ، هلك اذه لاق اذاو :؛ هريغ لاق

 ٠ تقلط تقولا ءاج اذاو س قالطلا عوقو نيبو هنيب

 اذهو 0 تقؤملا تقولا كلذ نم ةحسف ىف ناك اذا طبي هنا : لوقو

 ٠ معآو نيبأ رخآلا

 نا : لاتغ ئ ائيش هلزنم نم تذخآأآ هتآرما نآ نظ نمو : ةلأسم وبع

 ؟ لزنملا ىف وهو ، هتذخآ نكت ملو % قلاط تنأغ هيدرت مل

 ٠ بيغلا ف ءاليا اميلع لخدي الو قلطت اهارآ ىناف

 نكت ملو ك اهيتذخآ ىتلا مها ردلا ىدرت مل نا لان نا : رصتخملا فو

 : ؟ ائبش ذخأ

٠ هدر ىلع ردقي ال ام ىلع فلح دق هنأ ملعأ هللاو ، قالطلا عقي الغ



_ ٢٨٦ 

 مل نا قلاط تنآ هتآرمال لاق نمو : نسحلا ىبأ خيشلا عماج فو

 ؟ اهنذخآ نكت ملو 5 اهيتذخآ ىتلا مها ردلا ىدرت

 فاخأف ئ 7 مودعم ىلع فلح اذه نآ تيأرو ئ قالط ال لوق ىلعف

 مها رد مم اهندرو اهنذخآ ناو س رب دنف اهندرف اهتنذخأ تناك ناو س قلطت نأ

 ىدرت مل نا وآ ، ىمهارد ىلع ىدرت مل نا قلاط تنأ : لاق نمو

 ؟ مها ردلا تذخأ نكت ملو ّ مهارد هل اهدنع نكب ملو % ىمهارد

 . مودعم ىلع فلح اذا قالطلا اهب عقو

 هتذخآ ءىنشل س اذك درت مل نا اهقالطب فلح نميف :. ةلأسم و

 ؟ هتدقتغاو

 نوكي لوقو ، ناك ثيح نم وآ ، هنذخأ ثيح هعضوم ىلا هدر نوكي امناغ

 ٠ ملعأ هللاو 6 وه هيلا ٥در

 : هتجوزل لانق لجر نع هللا دبع ايآ تلأس رثألا ىفو : ةلاسم "

 ؟ اثسش تذخآ نكت ملو % قلاط تنأف تذخأ ىذلا ىدرن مل نا

؟ قلطت ال : لاق



_ ٢٨٧ 

 : لوقو س ةمودعم ةفصب كلمي ام قلط هنأل ، لوق ىلع قلطت اهناف

 ٠ ةفينح ىبأ ب احصأ لوقب هيو 4 ةمودعم ةفصب اهقلط هنأل 6 قلطن ال

 ؟ ىضاملا رهشلا قلاط تنآ لاق نا : عضوم قو

 ٠ لاحم هنأل 0 عقي ال : ليقو س لاحلا ف مقي ليقف

 كلذو 3 دروامللا اذهب كحضن نم ىنيربخت مل نا :ا لات ول كلذك

 ؟ دحآ اهحضن نكب ملو 6 دروام اهتحئار اهيف دجو هنأ

 ٠ قلطت ال : لاق نم لاقو ح اهنيح نم قلطت : لاق نم لانق

 تنأغخ اهيدرت مل نا :: لاتقغ مها رد :هتآرما تدهذأ ناغ : ةلأسم وم

 ؟ ال مآ ىهآ ىردي الو اهتدرغ س قلاط

 . اهنيعب اهيدرت مل نا لوقي نآ الا تدر دقف

 نمغ 0 مارح ةرطاخملاو ى ثنح اهلك ليق بيغلا ناميآ : ةلأسم دهب

 . قلطت اهناخ ، هيلع فلح امب هنم ةغرعم الو ملع ريغ ىلع هتجوز قالطب فلح

 نأ وأ & هن اكم دجسمل ١ وأ ليجلا نأ قالطلاب فلح نمو : ةلآسم وج

& رم دخغ رحبلا ر دجسمل ا _ ةخسن _ ليجلا ىرب وهو فلح ناك ناف



. ٢٨٨ 

 سيل هنأل ؤ هتآرما قلطتو ثنح ىهو س بيغ ىلع نيمي اهناف بئاغ ناك ناو

 ، ريدق ءىش لك ىلع وهو ، هناكم نم لبجلا ىلاعت هللا لوحي نأ لاحمب

 ٠ قلطت ال : م ونف لانق و

 ؟ قلاط تنأف رانلا له نم تنك نا : لاق ناو

 ٠ ملعأ هللاو ، ثنحلا بجوف بيغ ىلع ملعي ال ام ىلع فلح هنأل تقلط

 ؟ رانلا ىف جاجحلا نآ قالطلاب فلح نمو

 هناغ رانلا لهآ نم هنا لوقي وآ س ىدنع ىوقي نآ الا ثنحي هناف

 ٠ ثنحب ال

 ٠ - ه. { ا باتك نم ىذلا ذقنأ

 نأ هتجوز قالطب فلح نمو : ىحبصلا : هريغ نمو : ةلأسم هد

 مث ، هنع نابئاغ امهو ث اهناكم ةينالفلا ةلخنلا نأو ، هناكم ىنالفما لبجلا

 اهناكم ىف دعب اهنا هل ليق هنآ الا ث امهيلا رسي مل وأ س امهدجوو امهيلا راس

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع هتجوز قلطت

 هيلع لوقو س فراعتلا لبن نم هب ثنحلا هيلع عقي الف لبجلا امآ : لاق

٠ ملعأ هللاو ء ابالقنا عرسأ اهنأل ثنحلا هيلع فاخأخ ةلخنلا امأو ، ثنحلا



_ ٢٨٩ 

 ؟ ةنجلا لهآ نم هنأ قالطلاب فلح نم : كلام لاق

 كشلاب قلطت ال : ىعازوألا لاق ، هتأرما تقلط ٠

 : تلاقف ث ىنيتنخ تنك نا قلاط تنأ : اهل لات ناغ .:: ةلاسم دهب

 ؟ اهمهنا دننو اهقدصي نأ هل له \ هنخن مل اهنا

 بيغم هنا لوق جرخيو ؤ هتناخ اهنأ هدنع حصي ىتح قلطت ال : لوقف

 ٠ هملع بئاغ كلذو ث هتناخ تناك نا ص قالطلا عقوأ ناك نا

 ، تقلط اهنآ ملعي ىتح هتجوز اهنآ مكحلا ىلا بهذ لوألا لعلو : هنعو

 : فالتخا هيفف هتناخ اهنا تلاق اذا مكحلا ىلعو طايتحالا ىلع رخآلا لعلو

 ةيعدم اهنأل ، اهلوق لبقي ال : لوقو ث اهيلا هلعج هنأل اهلون لوقلا : لوتتف
 ٠ ةنيبلاب اهلوق ريغ نم كلذ حصي ىتح هيلع

 ىتح اهبرقي الآ هل بحأغ س تنز اهنا لقت ملو اهانز ملعي مل اذا : لاق

 ىمف اهئطو ناغ س طايتحالا ىلع كلذو ، نزت مل اهنا لوقت وأ ، تنز اهن رقن

 ٠ كلذ هلوقب تملع دن تناك اذا هتآرما

( ٨ ج نئازخلا _- ١٩١ م )



_ ٢٨٩٠ 

 هبآ اذهو ص رارتاب وأ ٠٠٠٠ ىنزب سيلو ؤ ةيبص ىهو تئطو ناف

 نكمي كلذ ناك اذا : ثلاث لوقو ٠ قالطلل ةيعدم لصألا ى اهنأل ، مكحلاب

 اهريغ عالطا نكمي ال ناك ناو ث ةنيبلاب الا اهلوق زجي مل هيلع اهريغ عالطا

 ٠ الوبقم اهلوق ناك هيلع

 هلك هلوق جرخ ؤس حصي ىتح قلطت ال اهنآو ، مكحلا ىنعم تبث اذاو

 امهو ث هنم هب اهسفن ةجرخم نوكي اميف ، اهلعف ىعدت اهنأل ، ىوعد

 بيغملا ىلع اهقالط هلعج ىنعمب قالطلا بجوي نم لوت ىلعف : ليق ، نامصخ

 ؟ اهقيدصت هل له ع هنخت مل اهنا : تلاق نا ، هلوق ف

 مكحلا ىف امآو ، كلذ هل زوجي نأ ةنانئمطالا ىلع جرخي : لاق

 ٠ لاح ىلع ةيعدم اهنأل ي هقيدصت تبثي الف

 8 هتنايخ ىلا تداع نا اهقلط ناف : ليق

 هنل ٧ هنيح نم قالطل ١ عوقو ىنعم ق لوألا هيشي ال اذه : لان

 ٠ قلطت ملو هنخت مل اهنأ مكملا ىف تقولا دعب هتنايح ىلا تداع نا هلعج

 ؟ هتناخ اهنا : كلذ دعب تلان ناغ : ليق

 % كلذ ىف اهلوقت لوقلا ليقف س هيغ _ ةخسن _ كلذ قف فلنخي : لات

٠ لوقت ام حصي ىتح ةقدصم نوكت الو ي ةنيبلا اهيلع لوقو



_ ٢٨٩١ 

 ٠ هتناخ دق اهنا : تلاق اذا فالتخالا ىف لوألا لثم اذهو : لان

 كلذ ف لوقلا ام س قلاط تنأف ىنينوخت تنك نا : اهل لاق ناغ : ليق

 . ؟ تقولا ىف وأ لبق نم هتناخ دقو © ةنيب نكت مل اذا

 قالطلا ىنعم كلذ ى ىدنع ح رخي الف ليتق نم اهنن ايخ امأ : لاق

 ثنحي هناف ةبطاخملا نيح تقولا ىف هنوخنن تناك نا امأو س ثنحلا الو

 ٠ كلذب قلطتو

 ؟ اذه هلوق دعب هتناخ ناغ : ليق

 دمب هتناخ ناغ س تقولا ىف ةنايخلاب ثنحلا عقيف هنخت مل اذا : لاق

 ٠ ثنحلا مق و كلذ

 : ديعس وبآ ٠ ةلاسم وج

 امايأ اهتفسف ، موي لك ةبادلا هذه ىقست مل نا قلاط تنأ : لاق ناف
 ؟ اهقست ملو ث ةبادلا تنام مث

 ٠ عقب ال ليقو ء ثنحلا عقب : ليقف

 اهيلع تلخدغ س كمأ ىلع تلخد نا قلاط تنآ : لاق ناو : ةلاسم ه

 ؟ ةنيم ىه و

٠ قلطن الآ ىنيجعيو 0 قالطل ا ى فلتخي : لان



٢٨٩٢ 

 ددعلا نأ حص مث أ همالغ برضي مل نا اهقالطب فلح ناف : ةلأسم وج

 ؟ هنومب ديسلا ملعي ملو % نيميلا لبق تام

 . ىح ديعلا نأ هعمو فلح هنأل 6 قالط ال

 تام ديعل ١ نأ حص مث ٧. همالغ برضي مل نا اهتالطب فلح ناغ

 ٠ ءاليا الو عقي قالطلا

 ةحويذم ةاشلاو قلاط هنآرماف ةاشلا هذه حبذي مل نا : لاق ولو

 ؟ نيميلا لبق

 ملعي مل رخآلاو ، حبذلاب ملاع اذه ث كلذ ريغ اذهو ك قلطت اهناخ

 . ٠ دبعلا تومب

 ؟ لنقغ ، ديز تام اذا قلاط تنآ : لاق ناو “{ ةلاسم و"

 ٠ هباسأ تفلتخا ناو توملا روضحب قلطت : ليق دقف

 ؟ هفنأ فتح تامف س قلاط تنأغ ديز لتق نا : لاق ناو

 ٠ قالط الف

 7 : بوبحم ني دمحم لاق : ةلاسم

 مويلا تلعف نا وأ ، لزنملا اذه مويلا تلخد نا : هتأرمال لانق نم

؟ قلاط تنأغ اذك



_ ٢٨٩٣ 

 تقلط مويلا ىف اضيآ تلعف نا مث س تقلط تلعف ناغ ٠

 ؟ رهشلا اذه ف لاق نا كلذكو

 هساقو ، قالطلا اهيلع عقو رهشلا كلذ ق وأ ّ مويلا كلذ ىف تلعف املكف

 ٠ ةنسلا هذه اهئطو نا قالطلاب فلح ىذلاب

 اهل الخ مث ، ديدج حاكنب اهجوزت نا هنأ هيف اولاق مهنأ ىرت الآ : لاق
 ٠ ةنسلا هذه لان هن كلذو ح ءاليالاي هنم تناب رهشأ ةعبرأ

 كلذ لعف اذا هنأ :: هريغ نم انظفحو اندنع ىذلاو : لاق عماجلا فو

 ؟ رهش وآ موي ف دح ولو لخد املك دعب نم ثنحي الو س ثنح دقف ةرم

 دجويو 6 انظفح اذك ةدحا.و ة رم الا قلطت ال اهنا : ىراوحلا وبآ لاق

 ٠ كلذ لثم هللا همحر ىلع نب ىسوم نع

 5 لعفي ىتح قلطت الف ةرم دعب ةرم لعفي نآ نكمي املكو : ةلاسم ده

 نالغ حبذ نا : لاق نأ لثم عقب قالطلا ناغ ةرم الا لعفب نأ نكمب ال امو

 ٠ تقلط ، اهحبذ دت هدجوغ ةاشلا هذه

 ٠ تقلط 0 هجسن دق هدجوف ايوث نالغ ىل جسن نا: لاقو

 دق ىه اذاف ي زوكلا ىف ىذلا ءاملا كلذ تبرش نا : هتأرمال لاق وآ

٠ ثخلط هنيرش ثناك



_ ٢٨٩٤ 

 ٠ لعفب ىنح قلطن الف ةرم دعب ةرم لعفب نأ نكمي ام امأف : ةلأسم و

 مث اهدر ناف ص ةيناث قلطت اهناف آاضيآ تلعف نا : هتجوزل لاق لجر ف

 ىف تلعف املك س رهسثلا كلذ ىف لعفلا كلذ تلعف اذا ةيناث قلطت اهناف تلعف

 ٠ درل ١ دعب تقلط رهشل ا كلذ

 ٠ دودحم ءىش اذه نأل : لاق

 ؟ قلاط تنآغ اذك تلعف نا لانق اذا امآو : لاق

 نيميلا نألل س قلطت مل اضيأ تلعف اذاف س اهدرب مث تقلط تلعف اذاف

 ٠ تثتمدهنا دم

 ةأرما لكغ س ةجاح ىف نالف ىلا تجتح نا : لاق ناف : ةلأسم هه

 ؟ هيلا جاتحاو جوزتف ي ةجوز هل سيلو س قلاط ىهف اهجوزت

 جاتحا ناك ناو ، قلطت مل ىرخأ ةرم هيلا جاتحا نا مث قلطت اهناف

 . هتأرما قلطت مل ىرخأ ةرم هيلا جاتحاو س جوزتي نآ لبق هنيمي دعب هيلا

 ء اه در مث ء تقلطو هبرضف ڵ همالغ برض نا قلاط هنجوز : لاق نميغ

 ؟ هيرضف داعو

دعي اهيلع عقي ال مث 6 ةدحاو ة رم قالطلا عهو ةدحاو ةرم هبيرض اذا



٢٩٥ 

 هنآ رم اه همالغ برض املك : لوقن ىنح همالغ برضف عمج ر ن ١ قالط كلذ

 ٠ هنم ةدع ىفو ، هكلم ىف تناك ام تقلط ىرخآ دعي ةرم هبرض املكف س قلاط

 مث 6 هريغ تجوزت .اذاف 0 ثالثب هنم تناب س تارم ثالث هبيرض اذاخ

 ىهو كلذ دعي همالغ برض مث ئ لولذلا ىلا ثتعحر مث 6 ريخألا اهقلط وأ تام

 ؟ هنم ةدع ق وآ 6 هتنأ رم ١

 اهيلع عقب ال : لوقو ث همالغ برضي مادام قالطلا اهيلع مقب : لوقف
 ك رثكأ لوألا ١ و & هريغ اهجو زتو ت اقيلطت ثالثب هنم ن اي دمت تن اك اذ ١

 ٠ ريخألا ام ذخأف انآ امأ و : لاق

 ، هبرض مث ؤ اهتوع تضقنا ىتح اهكرت مث ، هبرضي نأ لبق اهقلط ناغ

 ؟ هنم ةدع ف وآ هكلم ق ىه تسيلو

 ىف وأ هكلم ف ىهو هبرض اذا كلذ دعب قالط اهيلع مقي الو ث رب دقف

 تفصو امك وهغ ص قلاط هتآرماغ همالغ برض املك : لوقب نآ الا ، هنم ةدع

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ كل

 : دمحأ نم نسحلا نع : ةلأسم وه

 ، ىه هلعفت ال وآ س وه هلعفي الآ ءىش لعغ ىلع هتجوز قالطب فلح نميغ

وه هلعف وأ هتلعف مث ، اهعجار مث امهدحأ هلعف مث ث هيلا تعلتخا مش



 س ٢٨٩٦

 . هنم نئاب ىهو هتلعف اذا قالطلا مقي الف

 ، تدتعا و اهقلط مث ، اذك تلعف نا اهنالطب فلح ناو : ةلأسم ده .

 تلعف نكت ملو ، لوألا ىلا تعجرف ، اهقلط وآ اهنع تام مث ، هريغ اهجوزتو

 ؟ كلذ تلعف مث 4 هيلع فلح ام

 . نكت مل وآ ةعجر اهيلع هل ناك قلطت اهنآ مسئاه نعف

 5 اذك تلعف نا هنآرما قالطب فلح نميف ليق دننو : ةلآسيم دهج

 ؟ تلعفف

 ٠ قلطن اهناف 6 ةرم الا نكمب الو 6 دا رأ نم لعفب امم ناك

 وآ ةمنعلا ةليللا تبلصوآ % ةاشلا هذه تحبذ نا : هلوق لثم كلذو

 ؟ اذه ريغ

 لعف نكمي ال هنأل ، آضيأ تقلط نيميلا لبق كلذ تلعف اذاغ

 ٠ ةرم الا كلذ

 نآ الا قلطت اهناغ س تلعف دت تناكو ث اذك تلعف نا : لاق نا كلذكو

 . قلطت ال اهناف تلعغ دق تناكو ، تلعف نكت مل نا لوقي

، قلاط تناخ انالفو انالفو انالف تملك نا : لاق ناخ :. ةلاسم ده



٢٨٩٧ 

 و تملك نا قلطت الغ ١ تملك نا و 4 اعيمج مهملكت ىنح نبنن ا وآ آ دح

 ؟ كلذ دعب ثلاثلا تملكو س رهسن دعب ىناثلا تملكو ادحاو مويلا

 سأب الف ثلاثلا ملكت نأ لبق اهئطو ناو ، تقلط ثلاثلا تملك اذاف

 ؟ انالف الو انالف ملكت ال فلح ناو : ةلأسم +

 تملك ع اوس 6 ناتتقيلطت كلذخ ةقيلطت فعقوو ثنح آ دحا و تملك املكغ

 ٠ ملعآ هللاو ، هلب رخآلا وآ لوألا

 ؟ قلاط تنأف س انالغ وآ انالف تملك نا : لاق ناو : ةلأسم دهب

 تقلط رخآ تملك ن نا مث ، تقلط ادحاو تملك نا اهنأ هللا ديع ىبأ نعف

 ٠ ٠ اضيأ ثتخلط رخآ تملك ن نا مث 6 اضيأ

 تملكف قلاط تنأف مهدحأ وآ مهنم ادحاو تملك نا لاق ناغ : لاتق

 ؟ مهدحأ

 ٠ نيقابلا دحأ تملك نا قالط اهبلع مقي ال مث تقلط

 الف ، نالخ مث ڵ انالف مث ڵ نالخ ملك .نا : لاق ناو : ةلسم ده

 مهملكي مل ناف ث ثل اثلا مث ىن اثلا مث لوألا س آعيمج مهملكي ىتح ثنحي

 ظفلل ١ ىلع ملكي ىتح ثنحي مل ال وآ هملكفغ 6 طسوألا ١ وآ رخالاب آ دم وأ اعيمج

٠ لوذلا فالخ اذهو



. ٢٨٩٨ 

 ملك ١ ذاف 6 ١ :انالغو 6 انالغو 4 انالغ ملكي ال فلح نا و : ةلأسم وع

 ؟ انالف الو لاق ىذلا انالفو انالغ مث ء انالف الو انالف

 ٠ رظن اهيغ : فنم ١ لاتق

 همنك دقو 6 آرانيد الو امه رد انالغ متك ام فلح نا و : ةلاسم وبع

 ٠ كلذ عيمج همتكي ىتح ثنحي مل ء امهدحأ

 ؟ امهدحأ همنكغ آرانيد الو امهرد انالغ تمتك ام : لانت ناو

 ٠ هلثم ىرجملا ١ ذه ىلع ءىنت لكو ٧ ثنح

 0 نالفغو نالغ تيب تلخد ناا قلاط تنأ : لاتق ناغ : ةلأسم ده

 ةدعلا ىف اهدر مش ؤ ىناثلا تيب لخدت نآ لبق اهقلط مش ا امهدحأ تيب تلخدف

 ؟ ىناثلا تيب تلخدو س دعب نماهجوزت وأ

 ٠ عقو نكب مل ثنحلا نأل ي اهي عقي قااطلا: ناف

 ؟ ادحا و ملكف م دآ ىنب ملكي ال فلح نمو : ةلأسم ٣

 ٠ مهلك مدآ ىنب ملكي نأ ردقب ال هنأل ثنح

 : ىلع ىبأ نعو : ةلأسم وبع

 ؟ ةدحاو ةأرما تملكف ، ءاسنلا تملك نا قالطلاب فلح نميغ

٠ قلطت اهنا



 ۔ ٢٨٩٩

 هعفدي هنآ قالطل اي فلحف لجرل نبد هيلع ن اك نمو : ةلاسم وج

 ؟ تام دق هدجو ء هيلا هعفديل دغلا ءاج املغ ث آدغ هيلا

 ٠ قحلا ميلست ف ىنعملا نأل ، هتثرو ىلا قحلا عغديو هتأرما قلطت الف

 هقحليغ ثراو هل سيل ناك ن نا و ؤ ةيمنتلا ىنعم مدع ] ذا ثنحب : لوو

 ٠ ةثرولا مدع دنع ءارقفلل هنأ تمسش ث اذا ءارقفلا ىلا مل اذا اضيأ فالنخالا

 دنمخللا نم ءاجف ح ةنيفسلا هذه ىف بكري نأ قالطلاب فلح ول كلذكو

 ؟ تقرغ دن اهدجوف اهبكريل

 ثنحب لوقو 6 ثنحب ملو هللا ليق نم رمألا ءاج اذا هتآرما قلطت الغ

 ٠ ةيمستل ذلا ,نعم مدع اذا

 كلهغ هيبل _ هخسن هدلاول ةك ولمم تناكو هتدلاو عبيب نأ فلح .: ناق

 ؟ امهدحأآ وه نيدلو اهنم فلخو > هدلاو

 ثنحيو مهيف عيب الغ رارحألا امأغ ، ميبلا هيغ زوجي اميغ ميبلا امناف

 ٠ لاح لك ىلع

 رطفلا موب مصي مل نا قلاط تنأ هنآرمال لاق ناغ : ةلأسمم وع

٠ مايصب سيل رطفلا موب مايصو 6 هنآرما تقلط



. ٣٠٠ 

 ةالص ىعم ةليللا لصت مل نا هتآرمال لاق نا : ليقو : ةلاسم ده

 ؟ ةالصلا اهيلع تمرحو ةآرملا تضاحغ « قلاط تنأف ةمتعلا

 ىهو تلص ولو س ضيحلا ةالصلا نم اهعنم امناو ، قلطت : اولاقف

 ٠ ربت مل ضئاح

 : دمحم وبآ : ةلأسم وبع

 ىنعي ، آئيسث نالف دنع نم تلكأ نا مارح ىلع تنآ :.هنجوزل لاق نم

 دجت ملو 4 اهنم معطلا ضعي ذخأو ةمقل ةمقل تلكأ دقو ء اماعط هم

 ؟ اهيغ ىف اهتقلآو ے اهنضم

 معطلا امو ، قلحلا ىف ماعطلا داردزا دعب الا الكأ نوكي ال : لكألاغ

 ٠ السرم نيمي ةرافك هيلعف ثنح ناغ ي الكأ هب نوكي الو دجوي دق مقللاب

 اذه لكأت مل ناا هتجوز قالطب فلح ىذلا امأو : ةلأسم ده

 ؟ بارجلا

 هلكأب ام كلذ نم لكأت امناو ، مجعلا الو فصخلا لكأت نأ اهيلع سيلف

 نيميلا دعب لسع هنم جرخ ناك نا امأو ع مهنيب فرعلا ف سانلا نم اهلثم

 ٠ هلكأ نيميلا ق مزلي امم كلذغ 6 هلكأن ملو

 غ هيلع ءىش الف نيميلا لبق جرخ ناك نا امآو س ريب مل كلذ لكأت مل ناو
٠ ملعأ هللاو



٢٣٠١ 

 ئ اهيتمعطأ وأ نالف ةب اد تيقس ن ١ قل اط تنأ : لاق ن ١ و : ةلأسم وج

 { هتلكأف اماعط تعضو وآ س ةبادلا كلت هنم تبرسشغ ، هنعضوغ ءامب تنأف

 ؟ كلذ ديرت ال ىهو

 ٠ 7 قالطلا عقو اهمعطأآ وأ اه اقس نم ترمأ ناو ء قالطلا عقي نآ تفخ

 ٠ فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 ثنحي هلكآو هقد مث ي نتتلا برشي ال هنآ هتجوز قالطب فلح لجر فو

 ؟ ال مآ هنجوز قلطتو

 ىف هبرشو ائيش لكآ وآ ، هلكو ءىش برش نع لجرلا فلح اذا : لاق
 ٠ ملعآ هللاو ٨ ثنحي لوق ء فالتخا كلذ

 5 نتتلا برشي ال هنآ قالطلاب فلح لجر ف : هنمو : ةلأسم وده

 ، تقلط دق كتجوز لجر هل لانق مث:، نتتلا قرو نم هعسرض اشح هنا مث

 ؟ ةدحاو مآ نيتقيلطت هذه نوكتآ ع اهدرو نتتلا برغ ى اهدرو نتتلا برشا

 هذه ىلع همزلي مل هناخد برش نتتلا برش ىف هانعم ناك نا : لاق

 { هناخد برشب سيل هسارضآ وشح نأل ، ةدحاو ةقيلطن الا ةفصلا

. ملعا هللاو



_ ٣٠٢٣ 

 ٠ دادم نب رمع نب دمحم خيسلا : ةلاسم د

 5 نهادحا لعفغ ث ةوهقلا الو س رمخلا برشي ال هنا قالطلاب فلح نمو

 ؟ ثنحيب له

 . ثنحي ال : لوقو ، نيمي نهنم ةدحاو لك نأل س ثنحي : لوق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 : .. ١ أ باتك نم : ةلأ

 بطرلا نم ةهكاغ لكأف ، اماعط مويلا اذه لكأي ال قالطلاب فلح نمو

 ؟ كلذ هايشأو بنعلاو

 ماعط وهف ناسنالا معط ام لك : ليقف ، اهقالط ىف اوفلتخا دقف

 ٠ ثنحلا هيلعو

 اقين تلكأف ، اماعط مويلا تلكأ نا اهقالطب فلح ناو : ةلآسه وه

 ؟ ظيلغ ريغ وأ ظيلغ انبل وآ ، اجنذاب وآ اعرق وأ

 ٠ قلطت اهناغ ، ظيلغ ريغ وأ اظيلغ هتلكأ اذا نبللا اماف : هللا دبع وبآ لاق

 تلكأ ناو ى لوقبلا نم امهنأل امهلكأب قلطت الغ ناجنذابلا و عرقلا امآو

 ٠ تقلط قبنلا

٠ قلطت اهنأ ملعأ الغ لخلا تلكأ ناف : هريغ لاق



٢٣٠٣ _ 

 لكأف ث اماعط مويلا .اذه ى لكأي ال قالطلاي فلح ناغ : ةلسم ده

 ؟ ههابشأو بنعلاو بطرلا لثم ةهكاف

 اوغلتخا دقف ههابشأو بنعلا امآو ، ماعطو ةهكاف وهف بطرلا امأغ

 ٠ ثنحلا هيلعو ماعط وهف ناسنالا معط ام لك : ليقف 5 اهتالط ف

 ىجنوز نا هريغل تلاقف نالخ ملكيال اهتالطب فلح ناخ : ةلاسم ده

 هي تدارأف اذه .اهلوق عمسي رضاح نالغو 7 آانالغ تملك نا ىقالطب فلح

 ؟ عمسي نآ

 ٠ قلطت ال : هللا دبع ويأ لاق

 ث هتدلاو ملكي الآ ةديدش ناميأب فلح دحاولا ديع نب ناوزغ ناكو : لات

 ري ملو ، ديري ام عمست ىهو اهمادق هتخآ ملكيو اهيلا لخدي نأ هرمأغ

 ؟ هتدلاو عمست نآ ديري هتخآ ملك اذا كلذب ًائنح ىسوم هيلع

 عمست هتدلاوو اذكو اذك ىتدلا ول ىلوق هتخأل لاق ناو : هربغ لاقت

 ؟ اهل كلذ هتخأ لقت ملف ٤٨. همالك

 ٠ مالكلا كلذ عمست هتدلاو تناك اذا ثنحي هناف

نا نالفل لق لجرل انالف ملكت ال اهقالطب فولحملا تلاق اذاو : هنمو ::.



_ ٢٣٠٤ 

 ملف أ اهنم مالكلا اذه عمسب نالغو أ انالف تملك نا ىقالطب فلح ىجوز

 ؟ هل تلاق امم آئست لجرلا كلذ هل لقي

 ٠ لجرلل اذه اهمالك عمس دق نالف ناك اذا قلطت اهناخ

 ملو هتملك ناا ىقالطب فلح ىجوز نا نالفل لق : هل تلان ول نكلو

 هنم ةئيس لات ناو ، لطت مل اذه نم ائيش لوسرلا لقي مل ناغ
 ٠ ملعأ هللاو س تقلط

 نع ةنالغ تلأسف ث ةنالف تملك نا اهقالطب فلح ناغ : ةلاسم وه

 ملو 5 كلذ اهل لاقف ث برزلا ىف اهتاست نا اهل لق : ىبصل ىه تلاقف اهل ةاست

 ؟ ةنالغ ىل تلاق لقي

 : لاقت اذا امأخ ، ةآرملا مالك دارأ امنا اهنأل عقاو قالطلاف : نازع نع

 ٠ أب الو قالط الف هسفن نع ملكت امنا هنا

 ، قلاط تنأغ انالغ تملك نا : لان نا :: عضوم ىو : ةلأسم دهج

 نا ىتقالط لعج ىجوز ناف 6 ىنملكي ال هل لتق نأ الوسر هيلا تلسرأغ

 ؟ اهنع كلذ هل لاقغ لوسرلا ىضمف ، هتملك

ه هتقدصو كلذ ىون ناغ س ةهوافم هتملك نا ىون نوكي نآ الا تقلط دقف



_ ٢٣٠٥ 

 ن هقدصت مل ناو ع هيلع سأب الو هتين هلف ء اقداص نيملسملا دنع ناكو

 ٠ اهقادص تذخأو تقلط هظفلب هتذخأ و

 ؟ هيلا بتكف ءڵ انالف ملك نا قلاط هتآرما : لاق ناو : ةلأسم وج

 ٠ مالك ب انكلاخ

 : دنعس وبآ : ةلأسم وبع

 & هاخآ بلطي ديز ءاجغ ى آديز تملك نا قلاط تنأ : هنجوزل لاق نميغ
 : ىبصلا لاقف ث رادلا ىف هاخأ نا ديزل لتق :: ريفص ىبصل ةآرملا تلانغ

 لوقت ىتح : لوقو س ثنحلا متو اديز ملكي نم ترمآ ااذا اهنا : ليقف

 كاخآ نا كل لوقأ نآ ىل تلاق وأ ، كل لوقت ةصغح نا ديزل لق : ىه هل

 . ثنحلا عقي نأ تفخ ، كلذ لاقو ، تلاق اذاف رادلا ى

 ٠ كلذ ىل نيبي الخ ديزل اهنم مالك هنأ اذه ىلع عامجال ا امأو

 : ءاضلا نم عضوم فو : ةلأسم وع

 ىقالط لعج دت ىجوز ناف ىنملكي ال هل لق نأ الوسر هيلا تلسرأ نا

 ؟ ةلاسرلا اهغلبآو اهنع هل لاقف لوسرلا ىضمغ ث هتملك نا

( ٨ ج نئازخلا _ ٢٠ م )



_ ٢٣٠٦ 

 تقلط هظفلب ذخأو هنتدصت مل.ناو ء هتين هلغ ، اقداص نبملسملا دنع ناكو ٠

 : فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا ٠

 اناسنا تملك نا هتجوز قالطب فلح نمو ت هريغ نمو : ةلأسم و

 ؟ اديز تملكف ، الجر وأ ديز وأ

 ٠ ملعأ هلل ١ و 4 اثالث تقلط ...

 " : فنصملا بانك نمو : ةلاسم
 : اهريغ وأ ضرألا ىف هتآرما قالط بتك نميغ فلتخا

 هأرق اذا : ضعب لانتو ّ بنك ام فرع اذا هاحم ولو قالط كلذ ليقف

 ٠ قالط اذ ذه ف بجوي هنآ رثؤل أ ىبآ نعو ؤ تقلط

 ٠ هبتك اذا .قلطت ال : رثؤملا ىبآ نع “ ىراوحللا وبآ لاق ٣ عماجلا فو

 : لجو زع لاتق مث (( سانلا ملكت الأ كتيآ : لات ) : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 ٠ هناسلب ملكتب ىتح قالط هوري مل اذهغ ميل بتك : لانت ( مهبلا ىحوأف )

 4 هناسلب كرحتي ملو 6 هتآ رما إلا بتك ,نم ; ,..وبحم نب دمحم لات

٠ قلاط هتأرما بتك اذا كلذو ت بتك نيح تقلط ّ اتالط ىون الو



 ب ٢٣٠٧

 لانت ٠ نابمثع ىبأ . نع هاورو 6 تقلط !٢رق اذا : حاضولا وبأ لانت

 دعي امأ : يبتك ١ ذا.لبقو . ثننبك ١ ذا قلطت اهنا رنكألا لوقل : هللا ديع وبآ

 ٠ ريثك فالتخا هيفو تقلط ث قلاط تنأف

 ؟ هتجوز هب دێري قلاط اهنا ةنالغل اولوق : مونل لانت ناخ : ةلاسم دهب
 ۔۔ح

 : لوقو ث هنيح نم قالطلا هب عقيو رارقا هنا : ليقغ هيف فلتخي هنأ

 موقلا ريغ نم رخلا اهغلب ناخ ، اهل لوقي ىتخ قالط مقي الو ةلاسرلا لثم هنا

 قطلت الف ، هلسنرأ ىذلا اهقلظيل امنا ةلاسرلا تناك اذاغ ى مهل لاق نيذلا

 .ه مهتقالطب الا

 عقو دقف اهوربخيل اهتنلط ب دق هنأ مهربخأ ربخ د وه امنا ناك ناو

 ٠ ء ومس مهريغ نم وأ مهنم اه ريخأ نمو ف قالطلا

 ، هأرقو هغلبف هيلا بتكف انالغ ملك نا اهقالطب فلح ناف : ةلأسم دهب

 سأب الف هعمسب وأ ه رقي مل نا و ؤ تقلط ح هعمسو هيلع ء رق وآ

 اهتءاجف ًئيسث هتيب نم انالق' تطعأ نا اهتالطب فلح ناغ : ةلأسم ده
 لاتو غ اهلسرأ مل : ونه:لاتو ع هل اهتطعأف نازيملا بلطت ةلاسر نع ةآرما

 © تقلط دقغ ع هنع فولحملا نم ةلاسرلل تطعآ امنا تناك ناف ى ىلب : لوسرلا

... ٠ هتيب نم هنلعا دن امنأ



_ ٣٠٨ 

 اهيف لعلو ، كلذل هب دمعتلاب ةأرملا لعف عم لوسرلا لوق لوقلاو

 ٠ ذخأن اذهب انآ الا & رخآ الوق

 : ديعس وبأ : ةلأسم وج

 ركذلا نوكب له © ةنالغ ىركذب ىتدتعا نا قلاط تنآ : لاق نميغ نظأ

 ؟ قالطلا عقيو %. اهل آركذ بلقلاب

 دعب رك"داو ) : ىلاعت هلوقل قالطلا متيو ركذ ىعم بلقلاب ركذلا معنف

 ٠ تباث مزال ركذ يلقلا ركذو ) ةمأ

 اهعسو ةقث ناك وأ ، هتقدص ناف ث اهناسلب تيون ىنا : هلوق امآو

 ناسللا ركذ دارأ اذا كلذ ىف هلوتت لوقلا ضعب ىلع جرخي دقو ك هعم ماقملا

 ٠ ملعآ هللاو ، ءعىريب ال : لبقو ص بلقلا نود

 تلاتف قلاط تنأخغ هللا هجوب ىنيلآسست ىنتدع نا : لاق ناف

 ؟ هللاب كلأسأ

 . قالطلا عقوو هتلأس دن : لاق

 ملغ 6 قلاط ثنأف ةنعللا هذه ىلع تددر نا : لانو اهنعل ناف : لاق

 ؟ مايآ دعب هتنعلو ، تقولا ىف هبلع درن

 ىتلا ةنعللا وآ ، كتنعل كيلع تددر دق : لوقتو هيلع درت ىنح قلطت الغ

. ملعآ هللاو س كيلع ىنتنعل



 ۔۔ ٣٠٨٩

 تلاقو > اثالث قلاط تنأغ مالكب كتأدتمبا نا : لات نا و : ةلاسم وج

 ؟ رح اهل كولمم لكف مالكب كتأدتبا نا : ىه

 مالكلاب ىه هتآدتبا فلح امل هنألا ، امهدحآ ثنح الو اهملكي نأ اهلف

 اهآدنيا دقف اهنيمي دعب اهملك اذاغ ، هنيمي نم وه جرخف ٨ هئدنين ال نيح

 ٠ امهيلع ثنح الو

 5 قلاط تنآغ اذه ىق ةليللا هذه تب نا : هنجوزل لات اذاو : ةلأسم ده

 ؟ تجرخو ليللا ضعب ف تناك ىنح تنتابغ

 ٠ تيبلا ى اهلك ةليللا تيبت نأ الا قالط الف
 فاخأ انأغ ، ليللا ضعب تمان ناف ث ةليللا هذه تمن نا : لاق ناو

 . اهيغ رظنيو قالطلا مقي نآ

 ٠ هليللا هذه لقب ملو تيبلا اذه ىق تب نا : لاقت ناو

 . قلطتو تيبم وهخ ليللا فصن نم رثكأ هيف تمان نا : ليقف

 : ءايضلا ىف : ةلأسم دهب

 5 ليللا فصن ىلا تتابغ ى قلاط تنأف لزنملا اذه ف تيب نا : لاق نا

 وآ لقأ فصنلا دعب لزنملا تلخد وأ تجرخ مث 0 رثكأ وأ لقأ

؟ تحبصأ ينح رثكا



. ٣١٠ 

 . :. . تقلط ٠

 برغت ذم لزنملا ف نوكي ىتحف ةليللا لزنملا اذه ف تب نا : لاق ناغ
 ؟ رجفلا علطي ىتح سمشلا

 : ثنحب مل ٠

 ؟ تعجر مث لزنملا نم كلت اهتليل ف تجرخ ناف

 . :!: هيلع قالط الف .

 ىف تمانف ، ىعم ىمانت مل نا قلاط تنأ : اهل لاق ناف : ةلاسيم دهب

 ؟ هعجاضن ملو تيبلا

 منت مل ناو ، رهشأ ةعبرأ لبق تمان اذا قالط الغ ةين هل نكت مل امف

 ٠ تيبلا ف مانت نآ ىون نوكي نآ الا ماني ثيح هعم

 : دايز ويآ لات : ةلأسم د

 وأ س اهلجر تاخدأف س نالف راد تلخد نا قلاط تنآ هتأرمال لاق نم

 ( ؟ قلطت له اهسأر وأ اهيلجر

 : ىلع نب رهزأ لانت ٠ قلطت اهرن مل اهدب تلخدأ اذا : مسثاه وبأ لاق

 اهدب تلخدأ اذا نسرلا ديلا دخو ، تقلط اهعبضأ تلخدأ مث ىلا ناك ول

, اهلك رثألاب بعكلا زواجي يتح لجرلا دحو س تقلط س نيغسرلا يلا



 _ _ ٣١١

 ىتح جذزخغ 6 ةرصبلا ىلا نجرخيل اهتتالطت فلح ناو : ةلأسم وم

 ..؟ عجرف ةنيفسلا ترسك وآ ، عجرف ضرمف قيرطلا ضعب ى ناك

 ٠ ءاليالا هيفو ث قالط ىرن الو جرخ دقف

 نآ لبق تعجرو تبهذغ قلاط تنغ كتخأ ىلا تبهذ نا : لات ناف

 ؟ لصن

 ٠ ةوطخ تطخ ولو ٤ اهديرت تبهذ اذا تقلط

 6٧ تيهذ اذا تقلط دق : حبسمو ديلوملا وبأ خيشلا لانت عضوم ىفو

 3559 ٠ لصت ىتح : رهزأ لاق

 : بويحم نب دمحم : ةلأسم وبع

 ؟ قلاط تنأف نالغ لزنم تلخد نا : اهل لاق نا

 ، قاتعلا كلذكو & قالطلا عقو اهسأر وآ ك اهيلجر وآ ، اهيدي تلخدأ اذاف

 : لوقو س قاتع الو قالط عقي الو ى ةلخاد نكن مل اهيديب ىدحا تلخدآ ناو

 لوالاابو م قاتعلا و قالطلا عقيو لوخد وهغ رثكأ وآ اهيدب نم ءىش لخد اذا

 ٠ ةهبشلا نم هزنتلا نسحأ امو ؤ ذخأن

 تلخد ناغ ي ذئنيح قلطت مث ، رثكألا وآ ، هلك اهندب لخدت ىتح : لوقو

؟ رادلا باب فقس تحن



_ ٣١٢ 

 ىهف هتزواج ناغ ى هلخدت ملف بابلا زر زواجت مل ام : هللا دبع وبأ لاق

 ؟ نالخ 7 تلخد نا : هنجوز ىلع قالطل اب فلح ن اف : ةلأسم وج

 ناكو ؤ ةرجح نكت مل ناو س تيبلا ىهغ ةرجح تيبلا ىلع ناك ناغ

 طاحم ريغ شيرعلا ناك ناو س تيبلا نم وهف اطوحم تيبلا مادنت سئيرع

 اهيرتسثي ئيسن تيبلا كلذ نم لخدي ىتح تيبلا نم وه سيلف جراخ وهو

 ٠ ( ةالطلا عقي كلذ دنعف

 ؟ تيبلا نم جرخت ال اهيلع فلح نا كلذكو

 ستبرع تيملا مادق ناك نا : جورخلا مكح نوكي ةفصلا هذه ىلعف

 نم تجرخ دقف اطاحم نكي مل ناو ث تيبلا نم وهف هيلا تجرخغ طاحم

 نم وهغ ةرجحلا ق تجرخغ 0 ةرجح تيبلا ىلع ناك نا كلذكو تيبلا

 ٠ تييل ١ رتس نم جرخت ىنح ثنح ال و تيبل ١

 & اجورخ كلذ نكي مل تيبلا رتس لخاد نم تيبلا قوف تعلط ول كلذكو

 ٠ ثنحلا هيغ تدجوو تيبلا نم سيل تيبلا قوغ : لوقو

 تيبلاو ع اتيب نالفل لخدي ال قالطلاب فلح لجر ف : ةلاسم ه
 ؟ ةداعقلاي هدنع

, ةداعقلا مايأ ف هل همكح تيبلا نأل ، ثنح دق : لاقف



٣١٣ 

 مث أ ةنالغ دلي ىلا ىرمن مل نا قلاط تنآ : لان ناف : ةلأسم وج

 ؟ تعجر مث ، قيرطلا ضعب ىلا تلصو نأ ىلا ترم

 ٠ ترم دق اهنأل ، قلطن ال اهناف

 نآ لبق تعجر مث ع هيلا تجرخغ ص انالف لصت ال اهقالطب فلح ناف

 ؟ لصتن

 ، هارتو هيلا تلصو اهرأ ملف هدجت ملغ تلصو ناخ ، قلطت ال اهنا

 ٠ هسمت مل ولو قالطل ١ مقو دقغ هتأر هيلا تلص و ن اخ

 مدقلاب ةلصلا ديري نأ الا تلصو دقف ع ةيده وأ امالس هيلا تلسرا ناو

 ٠ مدقلاب لصت ىتح قلطت الغ 0 تالصحل ١ عيمج نود

 عضوم ىلا جرخت مل نا قالطلاب فلح نميف اولاتو : ةلاسم هه

 ٠ عضوملا كلذ لصب نآ ليق عجر ولو 6 هنيمي ف رم دقف جرخ اذا هنأ اذك

 ضعب ىلا جرخف ع ةنالخ ىلا جرخي ال اهتالطب فلح نا : دمحم وبآ لات

 ٠ ح رخ دمت هنألا % تقلط عجر مث 6٧ قي رطلا

 : فنصملا باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : ةلأسم وبع

مث ء قلاط تناف ىنذاب الا تيبلا نم تجرخ نا هتجوزل لاق نميفو



_ ٣١٤ 

 تراص مث ى منغلا ىعرتل تيبلا نم تجرخغ 0 منغلا ىعراغ ىريس اهل لاق

 نذا اذه مآ .\ اذه ىلع قالط اهقحلب له لخدنو جرخت كلذ دعب نم

 ؟ قالط اهمزلب الو

 : لوقو .4 نذا جورخ لكل : لوقو ء دحاولا نذالاب رب دق : لوق : لاق

 . ملعأ هللاو ، ىزجي ماعلا نذالا

 اذاخ س هنذاب الا تجرخ نا قلاط ىه : هلوق ىف امآو :ا ةلأسم دهب : `

 ؟ جورخلا ف كل تنذآ دق : لانو ة رم اهل نذأ

 نآ تدا رآ املك هنذآتسن نأ اهيلع سيلو % ليقتنسي ام لكل نذا وهغ

 ٠ ملعآ هللاو 4 جرخت

 : دادم ني هللا دبع نب دمحم خيشل ا : ةلأسم وبع

 نا : ىهو نميلا ف هوجو ىلع فرصتب قالطلاو _ هلعل . اذه نا

 ، ىئاضر ريغبو ث ىنداز ريغبو س ىرمأ ريغبو ، ىملع ريغب نالف تيب تلخد

 ش هرمآ ريغ نم اهاري وهو اهلوخدو س هيلغ قالط الف اهاري وهو س اهلوخدغ

 ٠ اهرمأب ىتح هيلع عقاو قالط

 3 اهل نذأي ىتح هيلع مقي قالطلاف ع هنذا ريغ نم اهاري وهو اهلوخدو

:ه ملعآ هللاو ث هيلع قالط الخ هسفن اهل ىضر ولو ، هاضرب اهلوخدو



 ۔ ٣١٥

 : ناهبن بأ خيسثلا نعو : ةلاسم ده

 وآ ، فاحل :الب ىتيب نم ىتجرخ نا قلاط تنأ هتجوزل لاق نميفو

 دعب امهدحملآ وآ امهتلعفغ اهل ىضرغ عجر مث س لجر مادق كدلو ىتعضرأ

 ؟ قلطت له ى اضرلا

 ناترم امهبو ص ةرم هدارفنا ىلع امهنم دحاو لكب اهيلع مقيو معن : لاق

 لطبم ريغ هعوجر نألإ ، ىلوألا ىضمت نآ دعب ىرخألا اهقحلي نمم تناك نا

 ٠ ,ءىشب سيل اذه ف هاضرو % هل

 نآ الا . هظفل نم ١ ذه ىلع هريغ وأ هما دق اهدلو "تعضرأ ءاوسو

 هنآ هاعدا .ىتمو 4 مكحلا ريغ ريغ ىف هتين .ىلا وهف ه هنود نميف ةين هل ,نوكت

 نوكب ام عضوم ق فالتخالا هل اهتيدصت زا وج ق نيملسل ١ لوت نم جرخ ه وذ

 . هيخ هلوتي ام قدص ىلا نئمطي نمم وه

 اذه ىف هقدص ف كشت مل اهنآ الا & نومأم ريغ ناك ناف : هل تلق

 نأمطا اذا هزاوجب ليقو ، كلذ اهل زوجي ال هنأ لوقلا رثكأ ىفغ : لاق

 ٠ هيف كشت ملغ هقدص ىلا اهبلق

 نآ دعب امهتلعفو ع كل ىضرآ نا الا ، كلذ عم لاق ن راك ناغ : هل تلق

. ؟ اهل ئنخز



٣١٦ 

 ٠ كلذ ىلع امه دحأب ال و امهم قلطت ال اهنأل هنآ رما ىمهغخ : لاق

 %ڵ هنلعف مت أ اذك تلعف ن ا اثالث قل اط تنآ اهل لات ن اغ : هل تلق

 ؟ كلذك قلطت

 ٠ ليق اذكه : ل امن

 ىلوألا ىه ىتلا ةلأسملا رخآ ىلا ثالثلاب قلاط ىه لاق ناغ : هل تلق
 ؟هذه نم

 . دحاو امهيف باوجلاو اهلثم ىهف : لاق
 ٠ كلذ تلعغ اهنأ اهلوق دعب نم لوقلا نوكيو : هل تلق

 علطي نآ نكمي اميغ لوخي نم مهنم س نيملسملا ضعب لوق ف معن : لاق

 اهنا : لوقي نم مهنمو س كلذ اهل حصي ىتح هيف هنتدصت ال اهنآ اهريغ هيلع

 ٠ كلذ اهل حصي ىتح لاح ىلع قدصت ال

 : ناديبع نبا : ةلاسم دهب

 اهتخأ تفقوف ى هتيب ف اهتخأ تلخد نا هتجوز قالطب فلح لجر فو

 له ، جوزلا تيب نم ةجاح اهيطعتل ، اهسأر وأ اهدي تلخدأو بابلا ىلع
 ؟ ثنحب

أ تلخد دنغ اهسأر تلخدأ اذا : لوقو ى اهلك لخدت يتح لقو :: لاق



_ ٣١٧ 

 لخد اذا : لوقو 6 ةلخادب تسيلف ك ةدحاو الجرو آدي تلخدأ نا كلذكو

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ثنحبو 5 تلخد دقف ءىش اهنم

 : ناهبن ىبأ خيشلا باوج نمو : ةلأسم وج

 ، تيبلا اذه ى هدلاو نكاسي ام هن هتجوز قالطب فلح نميغو

 ؟ هب نكاس هويآو

 5 هتآرما تقلط ث هيغ سعنف مان وآ لكآ وآ عماجف ، هيلع لخد ناغ

 ةينلانو ، هيلا لقتني ىتح قلطت ال : ليقو س ىآر ىلع ثنحغ ، هنكاس دق ال

 اذه ىلعف ، نكسلاو لوخدلا ف امهنيب ام سكعت ناو ث هيف هعم نكسي نأ
 ٠ نوكي هثنح ىف

 دحف ؤ انالف زواجي ام هنأ قالطل اي فلح نم : هريغل : ةلآسم ويج

 اتيب نيغبرأ هنع فؤونلحملا تيم نع فلاحلا دعتبا ١ ذاو 1 فرالتخا هيف راوجلا

 ٠ ملعآ هللا و « هنيمي ق رم دنتغ ادعاصف

 : ناديبع نبا :. ةلأسم وبع

 ةنالف تلخد مث ص ةنالغ اهيلع تلخد نا هتجوز قالطي فلح لجر ف

 لجرلا ةجوز تناكو ، ناريجلا نم اهريغ وآ اهتخآ ىلع وآ هتجوز مأ ىلع

؟ ال مآ قالط ةجوزلا قحلبأ ء كانه



 _. _ ٣١٨

 ةجوزلا نا : لوق فالتخالا اذه لثم ىف نسحي هنأ ىدنع اميف : لاق

 ىلا لوخدلاب دصتلا نأل 6 .قلطنت ال : لوقو ئ مقو دق لوخدلا نألا % قلطت

 ٠ ملعآ هللاو ئ اهريغ

 نالغ راد ثلخد نا : هتجوزل لجرلا لان اذاو : هنمو : ةلأسم و

 ٠ لخدت ىتح قلطت مل ، قلاط تنأف

 قلطت اهناغ _ , نآ .ند فلألا حتفب نالغ .راد تلخد نآ .: اهل 3 ناو .

 ٠ ضام لعف هنأل ۔ اهنيح نم.

 ٠ ىلوتو:سبع ) : ىلاعت هللا لوقل نآ فلألا حتفت نأ ىنعم :: فلؤملا لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 ىمعالا هءاج ١ ذا هانعم ) ىمعألا هءاج نأ

 ةبرقلا كلن قفو ةّيزقلا هذه لخدب ال فلخ نمؤ. : هنمو :. ةلأسم وهب :

 . ل ؟ .رهشأ ةعمرأآ تضخ ىتح اهلخدب ملغ ح ةأرما

 اهئلخو اهل لحي هنل ، ءاليالاب نيبت أل لوقو ء ءاليالاب نيبت هتأرما نا

 ٠ دلبلا كلذ ريغ ى

 : "فنصم ا.. باتك نم :: ةلأسم و

 سبلفأ‘ ابوث هتآرما لزغ نم 'سبليب ال فلح نميف :ا هللا دبع ىبأ نعو
؟ اهلزغ نم هيغ ابوذ



_ ٣١٩ 

 : هنع رخآ عضوم فو س ثنح بوث ردقب لزغلا نم هيغ ناك اذا : لاقف

 . ىلا بحأ اذهغ فلح امك اهلزغ نم ابوث سبلي ىتح ثنحي ال

 ثنح الو اهسبلي اي نا هلغ ث هتين لبق نم اباي ايث هل تلزغ دن تناكو ء فنأتسي

 ٠ هيلع

 زاج لعف ناف 6 ضئاح ىهو هتآرما لجرلا قلطي الو : ةلاسم وب

 تنك ىتل ١ هقيلطتلا تعتنو و له : رمع نبا لئس دقو ‘ هبر ىصعو هقالط

 ؟ ضئاح ىهو كتأرما ىلع اهتعتوأ

 ٠ تقمحتساو تأسأ تنك ناو س معن :: لانتغ

 نم ةضيحلا كلت تسيلف ء ضئاح ىهو هتجوز قلط نمو : ةلأسم ذه

 .. ملعأ هللاو 5 اهئرت

 تنأف تضج اذا. :لاق اذا : رهالظلا باحصآ ضعي :لانو : ةلأسم وبع

 ة.۔ . "0٦٠ ‘“ة. ةفضلا دوجول ضيحلا ءادتبا ىف قالطلا اهب مقو س قلاط
. ١ -.. 
 ' ! م ` 2 - . . , . .... ٠. ٠٠ ه ٠ ٠

 ؟ قلاط تنغ ةضيح تضح نا : لاق ناو

 . اهضيح ىضقني ىتح قلطت مل

“ ؟ قلاط تنأ تضح اذا لانت نا : ةفينح ىبأ باحصآ نع نظآ



_ ٢٣٢٣٠ 

 هلوق هيلع لدب اهلامكب اهل مس ١ ةضيحل ١ نأل ء ةضيح ىلع كلذ ناك

 ء ى ربتسنت ىتح لماح الو عضت ىتح لماح أطوت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةلماك ةضيح كلذ نم لقعو » ةضيحب

 تضح اذا : هلوتتل نكي مل ضيحلا دوجوب قالطلا قلعت دارأ هنأ ولو

 ٠ انركذ ام ىلع لد ةضيحب هلقع املف ىنعم ةضيح

 ، تضح دق تلاقف ء قلاط تنآق تضح اذا : هتأرمال لاق اذا : اولاتو

 انعم ضيحلا نألل ، ضيحلا لقأ رادتم اهل رمتسي نأ دعب تقلطو تقدص

 نمتكي ال ,) : ىلاعت هلوق ليلدب ةهبسثلاك هيف اهلوق لصحف ع اهتهج نم الا

 اهيلع بجو ضئاح ىه : اهجوزل تلانت ول اهنألاو ( نهماحرأ ف هللا قلخ ام

 . هيخ اهلوق لوبق

 ؟ رح نالغ ىدبعو ى ىل ىرخآ ةآرماو قلاط تنأغ تضح اذا : لاق ولو

 قح ىف ةدهان ث اهسفن قح ىف ةريخم اهنأل ث اهدحو اهلوق لبقي مل

 اميغ لوبقم اهربخو ث قالطلا عاقيا ىف اهدحو اهتداهش لبقت الو س اهريغ

 . اهماكحأ قف اهب قلعت امو س اهقالط وهو اهصخب

 } كعم ةنالغو قلاط تنأف تضح اذا : اهل لات اذا : رفعج نبا عماج ف

؟ تضح دق : تلانتغ



_ ٣٢١ 

 اهتتدصب : مهضعب لانت دقو ح اعيمج امهيلع عقب نأ س ايقل ١ ق غبن هناف

 ٠ اهتبحاص ىلع اهقدصي الو س اهسفن ىلع

 نكمي ال اذه نأل ي قالطلا اهتبحاص ىلعو اهيلع مقي : ىراوحلا وبأ لاق

 ٠ انظفح اذكه : لاقو ، ةنيبلا هيف

 امتنأغ امتضح اذا : نيتنثال لاقف ةوسسن عبرأ هل نمبف رثألا فو

 ؟ اعيمج نضحغ ء امكل نانتكيرت ناناهو س ناتقلاط

 % ةقيلطتبي امهنم ةدحاو لك ء انضاح اذا امهتالطب فلح ناتللا قلطت هناف

 : مضوم فو 6 نيتنثا ةدحاو لك امكل نانتكيرت ناتاه : لان ناتللا نبينو

 ٠ اعيمج نضحف

 ٠ ًاناصقن اهيف لعلو ، نيتنثاب نهنم ةدحاو لك تناب : بوبحم نبا لاق

 ؟ نينضيح تضح نا قلاط تنأ : لاق اذا : عماجلا ىفو

 نم اهب بستحي الو ، قلاط ىهف ىرخأ تضاح اذا : لاق امك وهف

 اذاو ، ةدعلا امهب نبسحيو ىرخأب تناب ىرخأ تضاح اذاو س ةدملا

 هنم تناب اهنأل ناتنثا الا قالطلا نم اهيلع سيلو س تناب ىرخآ تضاح

 ٠ هب بستحا ىذلا اهضيح رخآ نم ىلوألا تضاح نيح

 ، قلاط تنأف نيتضيح تضح املك : لاق اذا اذهو : ىراوحلا وبآ لاق

( ٨ ج نئازخلا _ ٢١ م )



_ ٣٢٢ 

 5 تقلط نيتضيح تضاح اذاغ س قلاط تنأف نينضيح تضح نا : لاق نا امأو

 ٠ ىلوألا ةرملا دعب قالطلا اهيلع عقي دوعي سيلو

 ؟ لماحلا قالط ف سانلا فلتخا : ةلأسم ده

 ىور س لماح ىهو قلطت نأ هركي : لوننو ث ةلهألا دنع قلطت : لوقغخ

 لوطت نآ ةيهارك اهمكح نابتسا اذا قلطت : ىعازوألا لاق نسحلا نع كلذ

 ٠ ءاش ىتم اهقلطي : لوقلا رثكأو س ةدعلا اهيلع

 ءاسث نا ، اهتدع تضقنا تعضوو ، لمحلا ىف ىهو هتارما قلط نمو

 ٠ عضن نآ لبق عجو

 ح هثرت اهناف ث همدق الا هلك اهدلو جرخ دقو ، اهداليم ف ىهو تام ناو

 اهبلعو ث هلك هجورخ منتسي مل ام هثرتو ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلعو

 ٠ هئرت ال لوقو ڵ ةدعلا

 ؟ اثالث قلاط تنأغ تلمح نا : اهل لاق ناو

 % ةرم اهؤطي مث ، ضبح ثالث ضبحت ىتح اهعدي مث ، ةرم اه طب هناف

 اذه لانق ذنم رهشأ ةنس نم لغخكي تدلو ناف ء هدنع تماد ام اذه ىلعو

 ةتسل هب تءاج ناو ث فلحلا لبق ناك دمت لمحلا نألا ، هب عقي مل ، لوقلا

 ثضنتقنا مث » نيميل ا دعي هب تلمح امن ١ دلول ١ نأل 6 قالطل ١ عقو رثكآ وأ رهشأ

٠ ةدملا هب



٣٢٣ 

 ؟ قلاط تناف الماح ىنوكت مل نا : لاق ناو : ةلاسم دهب

 ، هيلع ثنح الو رب دقف دلوي تءاج ناف س رهشأ ةنس ىلا هيعارب هناف

 اهئطو نع كسمب نآ ١ ذه ىلعو 6 قالطل ١ عقو 6 رهشأ ةنسل دلوب تأت مل ن ١ و

 . اهأطي نأ هل زاج لمح اهب نيبتي مل ناخ ، رهشألا ةتسلا ىضمت ىتح

 ةنسل دلوي تثء اج ن ا : ةلآسىمل ا هذه ق رخآ عضوم ف دجويو

 4 قلطت مل رهشأآ 7 نم رثكألا دلوب ء اج ن ١ و .4 تقلط دخقغ ؤ لقأ وأ 6 رهنأ

 ، نادلو اهنطب ىف ناكو ث قلاط تنأف كلمح تعضو اذا : لاق ناغ

 ؟ امهدحآ تعضوف

 تعض وغ دال وأ ةثالث اهنطب ق ناك ن ١ و رخآلا عضت ىنح قلطت مل

 ٠ ةدعلا نم

 ئ ةقىلطت دلو لك عضو دنع اثالث تقلط © ةعبرأ اهنطب ف ن اك نا و

 ٠ عبارلا عضو دنع ةدعلا نم تجرخو

 قالطلاو ةدعلا ىف ىهو ث لمح اهيف ماد ام اهنل كلذو : فنصملا لاق

 ة قالط اهقحلي الف ةدملا ىضقنت دلو رخآ فو ، ةدعلا ى اهقحلي

 ٠ ملعأ هللاو

٠ فنصملا بانك نم ىذلا ىضقنا



_ ٣٢٤ _ 

 : ى دبعسوبلا نافلخ ند انهم هيقفل ا : ةلأسم .

 5 ىدنع اميغ ى اهب فلاحلا هربجو ى ناطلسلا ناميآ نم هنع تلآس امو

 نع آريج ناميألا نم ءىشب ناطلسلا لبق نم فلاحلا فلح اذا هنآ وجرأو

 بجاو هنأل س ثنحلا هيلع تفخ كلذ لعف امهمغ ، هلعف زوجي ال ام لعف

 . ال مآ ناطلسلا هفلح هلعفب الآ فلحب مل هيلع

 نا فاخو س هيلع روجحم ريغ هل آزئاج هلعف نوكي ام نع هفلح نا امآو

 تابوقعلا عاونأب ، هندب ىف ررضلاو ىذألا وآ ث هلبق نم كالهلا فلحي مل

 ء هنم اهدارأ ىتلا نيميلا هل فلحيو ، ةيقتلاب عسوتي نأ هلف ، ةيذؤملا

 ٠ هلعاف ريغ هنأ فلح ام ىضم اميف لعغ دق ناك نا كلذ ىف ثنح هقحلت الو

 وأ هل ازئاج كلذ لعف ناك اذا هلعف نع فلح ام لبقتسي اميغ لعفب وأ

 رارطضا ناطلسلا اهب هفلح ىتلا نيميلا كلت هرضت الو ث هيلع بجاو

 اهيغ دعتي مل اذا اصوصخ هريغ وأ قالطلاب نيميلا كلن تناك ۔ آرايتحا ال

 ٠ هنم ىرآ ام ىلع ةدايزلاب

 هجوف 6 ٥هوجو ىلع ىهف اهزاوجو اهعضاوم ف ةيقنلا لامعتسا امأو

 اهلامعتسا زاوجب هجوو 6 نيدلا ىلع ةيقنلا كلاذو 6 هيف هلامعتسا بجاو اهنم

 فوخ عم سفنلا ىلع ةيقتلا كلذو ، بوجولا ىلع ال رييختلا ىلع هيف

٠ ىذألا عا ونآ ةيسشخ نم هنود اميف اهكالح



_ ٣٢٥ 

 دح ىف اهلامعتسا زاوج ىف فلتخمف لاثملا ىلع ةيقتلا وهو : ثلاث هجوو

 لعف نأل ، لعفلا نود لوقلاب اهزأوج ديقم وهخ ، اهانركذ ىتلا هوجولا
 ءايسثآ ىف الا لاح ىلع هبوكر ف ةيقتلا لامعتسا زاوج ملعأ ال روجحملا

 ةيقتلا لامعتسا ىف نيملسملا ضعب نع ةصخرلا هب تدرو دق ةصوصخم

 اهلو ث اهب ىلتبملا اهلمعتسي مل ذا كالهلا فوخ عم ، رارطضالا دنع اهيف

 . ٠ ملعأ هللاو ، هعضوم اذه سيلو لوقيف لوطي حرش

 هللا دمحب نماثلا ءزجلا ىمتنا

 ىلاعت هللا ءاس نإ هيليو هلضغو

 ٠ هلولاو مساتلا ءزجلا

 علخلا و نآ ربلا ىف رشع ىداحلا بابلا )

( ... راهظلاو ءاليإلاو رايخلاو



_ ٣٨٣٢٦ _ 

 نماثلا بابلا ةينتي

 ة عساتلا بابلا

 دارأ نمو قالطلاب نيميلا قو هقئاقدو قالطلا ركذ ىف عامج

 دي ىف هلعجو هتتبهو هعيبو قالطلا نهر فو هتأرما قالط لجر نم

 ءانثنسالا فو .حاكنلا دنع هطرشو قالطلا ف ةلاكولا فو ةجوزلا

 مجعألا و نونجملاو دبعلاو ضيرملاو ناركسلاو اضرلاو ةئيشملا و

 . . . . . . كلذ ريغو ةلبجلاو هركملاو كرشملاو

 : رشاعلا بابلا

 ىفو قالطلاب فلح نمو تاجوزلا نيب قالطلا ىف اضيأ عماج

 ةيمستلا و ىنعمل ١ و ةينلا فو لعفلاب قالطلا و مكاحلا قالط

 ةحايملا ءايشألا نم امهريغو ةيصعملاو ةعاطلاب قالطلا فقو

 ىنش ن احم هيبغو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٩٥ 

٢٤٢



١٩٨٣ ةنسل ٣١٢٩ عاديالا مقر


