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 حفن اقثلاو ىموقلا ثرزرتلا ةرازو

 بانك

 نئازخلا تون
 ںراملا ںونعو

 ؛يثبلاكبئرب ىسوم يققلا اتلا

 ت اتلا زج

م ١٩٨٣ ه ١٤٣





ميمر اتمعلارس -





 رشع ىداحلا بابلا

 راهلغلاو ءاليالاو رايخلاو علخلاو نآربلا

 هماكحاو هيناعمو انركذ ام ليصفتو

 : عرشلاننايب باتك نم

 : ركب ىبآ نب دمحآ ركب ىبأ نع بسحأ

 اهل لاقتف نآ ربلا هنم تبلطو ماصخ اهجوز نيبو اهنيب ىرج ةآرما ىف

 ىنأ اودهسثا تلاقغ ، سلجملاو ماصخلا امهنيب لاطو ، هرمع نم ءىجت ىتح

 الخ نآ دعبو اقرتفا و ع اهبجي ملو س ىسفن ىل ربأ ام ىقح نم انالغ تأربأ

 ؟ امهنيب بجب ام كنآرب تلبق : مويلا كلذ اهل لاق ، ةدم

 نآربلا مكح عطقنا دقف امهسلجم نم اقرتغا اذاغ ، تفصو ام ىلعف

 اهجوز اهل ءعىربيو ةجوزلا ءىربت نآ دعب الا ةيناث نآربلا تبثي الو ، امهنيب

 . ملعآ هللاو ، هيف نآ ربلل ادعق ىذلا امهسلجم ف اهسفن

 : ىراوحلا ىبآ نعو : ةلأسم ده

 5 كسفن كل تآربآ دقغ س كنتح نم ىنيتأربآ ىتم : هتجوزل لانق لجر نع

 وآ نارهش ةأرملل الخذ س كسفن كل تآربآ دقف كقح نم ىنيئربت موي : لانت و

٠ اهقح نم هتآربآ مث ، رثكأ وأ لقأ
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 ؟ هنجوز ىهو نآرب اذه سيل و ع نآ ربلا عقو دقو ىرت ام : تلق

 كل تأآربآ دقف كقح نم ىنيتأربأ ىتم : هلوق امآ \ تفصو ام ىلعف

 س كلذ دعب وأ موبلا كلذ ىف اهتح نم هتآربآ ىتم : هانعم ناك ناف ، كسفن
 اقرتفا اذاغ ، ةين كلذ ىف نكب مل ناو س نآ ربلا مقو دنف اهقح نم هتآربآ ىتمف

 . اهقح هيلعو هتآرما تناكو نآ رب عقي مل كلذ دعب هتأربأ مث كلذ امهسلجم نم

 ىف هتأربآ ام ىتم اهسفن اهل :آربآ دنف اهتح نم هئربت موي : هلوق امأ و

 نآ الا نآربلا عقو دقف س مويلا كلذ دعب وأ ، مويلا كلذ ىف وأ سلجملا كلذ

 لبق نم لوقلا اذه لات اذاف ث اهسفن اهل عىربي ال هنا : لوقيغخ اهيلع عجري

 هيلعو هتأرما تناكو ص نآرب مقي مل كلذ دعب نآربلا اهنم ناك مث نآرمبلا

 . اهقح

 امهنيب تعقوو ح اهيلا هملسف قادص هيلع ناك لجر نعو : ةلأسم دهج

 ؟ علخلا عقي ىتح امهلوق نوكب فيك س ةآرايملا دارأف ، ةموصخ

 هنم ائيش وأ اهتقادص ىلع درت نأ ىلع اهسفن اهل تأرب دق لوقي : لاق

 تددر دت : ىه لوقتو س علخ وهف كلذ ىلع اقفتا اذاف س هيلع اقفتا ام ىلع

 عقو دقف اهسفن اهل ربآو لبق اذاف \ ىسفن ىل ءىربي نآ ىلع هنم تذخأ ام

٠ هيلع اقفتا ام ىلع درت نأ اهيلع مكحيو علخلا



 ىهو وه قفتا مث ، هلك اهقادص هتجوز ىضق لجر نعو : ةلأسيه ده

 علخلا عقيأ ث اهسفن اهل تأربآ دق ىنأ اودهسثا جوزلا لاخ ث ةرابملا ىلع

 هيلعو ةدعلا ىف تمادام اهتعجرب كلمأ وهو ةقيلطت نوكت مأ ث اذهب

 ؟ ةدعلا ىف تمادام ناثراوتيو ىنكسلاو ةقفنلا

 هيلعو ةدعلا ىف تمادام اهتعجرب كلمأ وهو ةقيلطت ىه : اولاق : لا

 ٠ ةوسكلاو ةقفنلا

 : ديعس وبآ لاق : ةلأسم وه

 هنآ هب عقب هنأ افالتخا هيف ملعأ ىذلا هنجوزل لجرلا نم نآربلا ف

 لاقف س ىسفن ىل تآربأ ام كيلع ىذلا ىقادص نم كنأربأ دق : هل تلان اذا

 اهقح نم ءىريو انآري اذه ناك س تكسو كسفن كل تأربأ دق : وه

 ٠ افورعم هنم هنأربآ ىذلا قحلا ناك اذا ىدنع

 ىلع ام ىعد امهنم ةدحاو لكل لاقف ناتأرما هل لجر نعو : ةلأسم وه

 ؟ اهتتلط مث ىرخخلا قلطآو رهظ

 . قادصلا هبلع امهلو امهايا هتالط زئاج : لاق

 قلطت نأ ىلع اهقح نم امهنم ةدحاو لك هنأربأ نا هنأ ىعم : هريغ لاق

 ء علخلا عقوم عقي ال هنألا اهتنعجر كلميو س قالطلا عقو اهقلطو ء ى رخألا

 ٠ اهقالط ال ىرخألا قالط ةدحاو لك ترتسا امناو

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضتنا
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 : ىحبصلا ريغ نمو : ةلأسم وع

 ناك اذا قلاط تنأف قادصلا ةقرو ىنيتيطعآ نا : هتجوزل لانق نمو

 ٠ تقلط امهمغ علخلا ىنعم ريغ ىلع

 نوكب ىتح ةقرولا ميلستب قلطت مل علخلا ىنعم ىلع تناك ناو : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، هيغ ادعق ىذلا سلجملا ق ضبقلا هنمو ميلستلا اهنم

 : عرشلا نايب يباتك نم : ةلأسم وج

 اهعلخ لبق اذا هرادو اهجوز عامج ضغبت ىتلا ف ليقو : رثألا نمو

 هنيعب ىقب ام ذخأي امناو ، اهرهم نم بهذ دق امم ائيش اهنم ذخأي الف
 ٠ بهذ دقف بهذ امو

 5 ىقب امو س بهذ ام اهنم ذخأي نأ هل زوجي هنا ليق دنو : هريغ لاق

 ٠ ائبش اهقدصأ ام ىلع دادزي ال نكلو

 هل زوجب امناو ائيس اهيلا راص دنقت ام اهنم ذخأب ال : لاق نم لانتو

 هنم تدنفا الاو ءىش هيلع اهل سيلو هنم تعلتخا ناو س اهل هيلع ام لوبق

 ٠ ءىشب

 جوزلا ملعي ىتح ةعلتخملا رهم لحي ال : معببرلا لانتو : ةلأسم ده

 ٠ اهلام اهل لحي كلانهف ةضغيم هعامجلو ةهراك هل اهنأ

 ل اف ٠ ةءاسا هنم نكب مل اذا هل زوجب ليق دن هنأ ىعمو : ه٥هربغ لاتق

٠ كدنع تنك ام آدح هلل ميقأ الو ةبانج نم كل لستغآ ام : لوقت ىتح : موق
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 زوشنلاب اقح الو لوقت نأ فلكت الو ةملسم هذه لوقت الو : لاق ٠

 خايسنألا باتك نمو : ةلأسم وهب :

 راص ام درت نأ اهيلع له س 7آرابننو ح هتهرك مث ةأرما جوزت لجر نعو

 ؟ هنه رك اذا ٥ دنع نم اهيلا

 ؟ تنآ لوقت امف : تلق

 ٠ اهب زاج اذا هدر اهيلع سيل لوقن نحن : لاق

 :: ريشب رذنملا وبآ لاق : ةلأسم وه

 سأب الغ هنم جورخلا تدارأو هنم تعلتخاغ ، اهجوز ةأرملا تهرك اذاو

 امهيلع ٠

 ملو موق هزاجأف 6 هركملاو ناركسلا علخ ق فلتخمو : ةلأسم وج

 ٠ نورخآ هزجي

 نسحلا و سابع نما لوق وهو ؤ علخلا عبتي ال قالطل ١ و : ةلأسم وبع

 قحلي مهريغ لاقو ى لوقلا رثكأ وهو مهريغو ىعفغاسلاو ديز نب رباجو

 ٠ قالطلا

 ىلع ةمألا تعمجأو س قالطب سيل حاكن خسغ ملخلا : ةلاسم ذه

ى اهفذق اذا اهنع لئاز ناعللا مكح نأو اهقحلي ال راهظلاو ءاليالا نا
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 نمغ 6 ةدعلا ق امهدحأ تام ١ ذا امهنيب ثاريم ال نآ اوعمجأ كلذكو 6 ةدعلا

 ٠ ليلد ىلا جاتحي اهقحلي قالطلا نا : لاق

 ةعلخ ةأرملا تعلتخاو ع علخ هتأرما لجرلا ملخ : لوقي : ةلاسه ده

 ء اعلخ هلعنو هفخو هصيمقو هءادر لجرلا علخ لوقيو ث اعلخيو ث عالتخا و

 ٠ حتفلاب اذهو 6 مضلاب لوألاو

 ىلع علخلا كلذكو س حصي ال تامرحملا ىلع علخلاو : ةلأسم وهب

 ناك اذا و | هب جوزلل ةبلاطملا بجويو 6 اقح بجوي هنكل ء لطاب 4 ل رهجملا

 عقي علخغ س هجوأ ةثالث ىلع مقب لخلاو ح هب ةبلاطملا حصي مل الوهجم

 عقي ملخو 5 الاح نوكيو 6 ةم ذل ١ ق ء ىش ىلع عقي علخو ٨ هنيعم ء ىش : ىلع

 ٠ كلذ ف ع ز انن ال و ؤ مولعم لام ىلع

 ٠ عرشلا نابيب باتك نم ىذلا ىضقند

 : ىحبصلا ريسب نب ديعس خيشلا لئسو : ةلأسم وده

 ؟ نآربلاو س علخلا نيب قرفلا نع

 ، هيلع اهجوزت ىذلا هيلع درت نأ ىلع اعلاخت اذا : علخلا امآ : لاتتف

 . هيلع اهجوزت ىذلا عيمج هيلع درت نآ اهيلعف ث هيلع درت نآ اهيلعف

ى اهسفن اهل ءىريي نأ ىلع اذكو اذك نم هتأربآ اذا : نآربلا امأو
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 ىذلا هيلع درت نأ اهيلع سيلو ث ةمذلا ف ام ىلع الا ، نآربلا مقي الخ
 ٠ ملعأ هللاو س هلوق ىنعم ىلع ليت نم هابا اهاغوأ

 : ىلمازلا : ةلأسم دب

 ه ملعلا ليلق .7 ةمالع كلذل لهو > قالطلا و ءاليالا نبب قرفلا امآ و

 ؟ كلذ نيب زييمتلا ىلع ردقت ملو ، ضعب انيلع هبتشا ناك اذا

 هفورحغ ءالبالا امآ 6 كلذ ني قرفلا ق هفصو لوطيب ا ذه نا : لان

 ىف اذاو نآو “ عامجلا ريغ ى ءاليا امهغ مل اذاو نأ : ىهو ث فرحأ ةعبرأ

 ٠ ءاليا عامجلا فو ٠ ءالياب اسيل عامجلا ريغ

 ٠ كتعماج اذاو ء قلاط تنآف كتعماج نا : لوقب نأ كلذ لتمو

 ء قلاط تنأف نالغ تيب تلخد نا : اهل لاتق نا عامجلا ريغ ق امآو

 لاط ولو س قلطنت مل لخدت مل ناغ ، تقلط تلخد ناف ى ءالدالاب سيل اذهغ

 . اهعامج هل زوجيو ث فقولا

 ٠ ملعأ هللاو ى اعامج تعنم نيمي لك ةلمجلا ىلع ءاليالا لصأو

 : عرشلا نايب بانك نم : ةلأسم وبع

 : ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 ه دحاو مهرد نم اهجوز تآأربأغ &© مهرد فلأ ةآرملا قادص ناك ولو

؟ اهسفن اهل آربأو
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 باوصلاب ملعأ هللاو ئ امهنيب ثاريم الو أ اعلخ اذه ناكل ٠

 كتأربأو ىسفن ىل ءىربآ : اهجوزل تلاق ةآرما :: لاتقو : ةلسم وهچ

 ٠ نآ رب وهو تلبق دق لانت ، كيلع امم

 كلانه عقي ملغ نآريلا درب مل ناو انآرب كلذب دارآ : ديعس ويآ لات

 ٠ انعم نآ رب

 : دمحآ نب نسحلا ىبآ نع : ةلاسم هج

 ىل تأربأ ام ىقح نم كتأربآ دق : تلاقغ ملخلل ادعق اذا ناجوزلا و

 ؟ ال مآ علخل ١ امهنيب عقي % كتآ ربآ وآ ء ستيربآ دنف : وه لاقف ٨4 ىسفن

 ٠ ملعأ هللاو 6 ١ ذهب علخلا عقو علخلا دارأ ١ ذاف

 تآرمبآ ام ىقح نم كتآ ريأ دق : اهجوزل تلات ةآرما نعو : ةلآسم .

 ؟ كسفن كل ءىربآ الو قحلا تلبق دق : جوزلا لانف & ىسفن ىل

 ٠ اهقح نم آربب الو ء نآ رب عقيال هناف

 : خايسألا باتك نم : ةلأسم وبع

 له \ے ةمئاق الخن اهدنتف نم اهاطعأ ناكو % هنجوز علاخ لجر : تلق

 ؟ علخلا ف لخنلا لخدت

٠ اهيلع طرشي نآ الا ال : لاق



_ ١٣ 

 نسحي ملف % امهنم قافقناب علخلل ناجوزلا دعت اذاو : ةلأسيم وه

 ٠ زئاجغ آ رابتب نأ دحآ امهملعف ظفللا

 : ديعس ىبآ نعو : ةلاسم وع

 نآرب وهو انآرب هتجوزو لجرلا دارأ اذاغ س نيجوزلا نم نآربلا امآو

 هيلا ادصقو نآربلا ادارأ اذاغ « اعلخ اميسي ملو © اضيأ نآريبلا وهو علخلا

 عقو اذاو ، نآ ربلا عقو دقف نآربلا امهتدارا ناكو هفورح لامكا ادصقف

 افالتخا اذه ىف ملعن الو ئ قالطلا نآربلا قحلي الغ 7 هوجولا نم هجوب نآربلا

 ٠ نيملسملا لوق نم

 لامك اغليي مل ولو س نآ ريلا هب ادارآ ظفلب اطلغغ نآربلا ىلا ادصق اذاو

 ٠ قالطلا باوبآ نم باب نآ ربلا نأل « نآ ربلا عقو دقغ نآربلا بجوي ام ظفل

 5 قالط هنأل ، هادارأ اذا نيجوزلا نيب تباث هنآ .رثألا هبف ءاج دتو

 لاقت ول هنأ امك ، كلذ ىف ظفللا آطخأغ قالطلا هب داري ام ىلا ادصق دقو

 دقو ‘ ىدتعا وأ 6 ىبهذا وآ ىجرخا هتجوزل قالطلا دارأ دغو 6 لجرلا

 ٠ اهيف لوقلا مدقت

 دق ىنآ اودهشا : هتجوز هل تلاق لجر نعو : هنعو : ةلأسم وع

 ؟ اهمالك تليق دق ىنأ ١ ودهشا : لات ح ىسقت ىل آ ربأ ام ىقح نم هنأ رفأ

5 نآربلا هلوقب بجوي ضعبف ء ىدنع فالتخا اذه ى جرخي : لاق
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 نآ ربلا عقي ال ليقو ث هل ىنعم ال اهمالكو تلبق دق هلوتنب هدري مل وآ هدارأ
 ٠ هديري ىت

 : ىراوحلا ىبأ باوج نمو : ةلأسم وج

 : ةأرملا تلانتخ 6 ها دارأو 6 نآربلل ١ دعم هنآرما و لجر نع كمحر ثلآس

 ىل ءىربب نأ ىلع س هبلع ىل قح لك نم اذه ىجوز تأربأ دن ىنأ اودهشا

 اودهشا لقب ملو 6 قلاط ىهو تليق دت ىنأ اودهشا : جوزلا لاتف 6 ىسفن

 ؟ اهسفن اهل تأآربأ دت ىنأ

 اذا قالطلا اهقحلي لاق نم لاقو ، نآربلا عقو دقف تفصو ام ىلعف

 ١ ذهيو 6 قالطلا اهقحلي الو ‘ انآ رب نوكب : لاق نم لانو 4 الصنم همالك ناك

 ٠ ذخأن لوقلا

 % اهقح نم هتأريأ ١ ذا تليق دق لقب ملو 6 قلاط اهنآ اودهستا : لات ناو

 ٠ افالنخا اذه ى ملعن الو س اهقح هيلعو س قلطت اهنا : اولان دقغ

 ع قالطلا هتتحلي مل انآرب تلبق دق : هلوت ناك اذا هنأ ىعم : هريغ لاق

 الوصوم قلاط تنآ كسفن كل تأآربآ دق : لاق ول هنأل « قالطلا هب لصو ولو

 ىل تأربآ نا س ىل كيلع قح لك نم كتآربآ دق : هل تلاق دقو ص نآ ربلاب

 كسفن كل تآربآ دن وآ قلاط تنأو كسفن كل تأربآ دنن : لاقف ، ىسغن

؟ قلاط تنآ
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 ء هب دري ملو ، اعلخ نوكي ليق دق هنآ ىنعمغ تلبق دنب : هلوق امأو ى انعم

 ٠ لصتا اذا هب

 قالطلا اهقحلي مل اهب لوخدم ريغ ةأرمال ةآرابملا هذه تناك ولو : لات

 ٠ لاح ىلع

 : بوبحم نب دمحم لانو : ةلأسم وبج

 ئ ةدحاو ىنقلطت نآ ىلع ىلام نم كتآربأ دق : اهجوزل تلاتت ةآرما ق

 ؟ اثالث قلاط تنأو لاملا تلبنت دت : لاقغ

 ىنقلطت نآ ىلع تلاق نا كلذكو ، تطرش ام ىدعت اذا اهل ام همزلب : لاق

 ٠ ةدحاو اهتلطغ 6 اثالث

 ارصق ناو 0 علخلا ابحاص هل نادعتي ىذلا مالكلا : تلق : ةلأسم د

 ؟ نوكي ام لثم مالكلا نع

 ح هاديريو ث علخلل دعقي نأ هلثم نكلو هيناعم فلتخت مالك اذه : لات

 ,صقت اذهف س كتآريآ دق جوزلا لوقيف س ىقح نم كنآربأ دن ةآرملا لوقتغ

 ريثك اهيلع هبجوآو س هادصقت ام ىلع علخلا عقيف س هب همامت نع لوقلا نم

 . ٠ ماكحألا تعقو ا.ذا _ هفالخب مكحلا و ، ءاهقفلا نم

؟ لوقت ام تنخ : هل تلق



_ ١٦ _ 

 ٠ هادارأو ملخلل ادعق امهنأل ، اعلخ ناك اهسفنأ ىلع هابجوأ اذا : لاق

 نآ ىلع ىلام نم كنآربآ دغ : اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلأسمم وع

 عقب له 6 كسفن كل ءىربآ الو كلام تلمع دق : لاقف 6 ىسفن ىل ء ىرين

 ؟ نآ رب امهنيب

 ٠ نآ ربلا امهنيب مقي ال هنآو ث نآ ربلا امهنيب مقي هنآ دجوي هنا ىعم : لاق

 ؟ ةيدفلا مدن دقو ك نآ ربلا امهنيب مقي ال هنا لوقي نم ةلع امو : تلق

 ملو 5 اهقح ليقف ث اهسفن اهل ءعىريب هبآ تطرنت تناك اذا ىعم : لاق

 نم تابث عقي ملف . اهيلع آطا ون اناك ىتلا ةفصلا فالخب ءاجف ح اهل ءعىربب

 ٠ نآ ربلا عوقوب لوقي

 دجوي اميغ ليق هنآ بسحأو“ جرخي هنأ ىعمو 6 ملعأ هللاو : لان

 اماقو ، كلذ ىلع تكسو ؤ تليق دق لاق ول هنلا ، تليق دن : لاق اذا هنآ

 : اذه ، لاقف ؤس قالط نآربلاو © عقاو نآريلا نآ اذهو ث اذه دتعف س هيلع

 ٠ ةعجر قالطلا دعي نوكب الو 6 تليق دق هلوتب اهقلط دن

 ما 6 قالطلا ء امسأ نم وهآ ‘ ًافالط نآربيلا اولعج نبأ نمف : تلق

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مآ ز ةقتراغملا مهدصتقب

س ةنونيي وه امنا قالطلا نأل ، هلك اذه ث هقحلب هنا ىعم : لاق



_ ١٧ 

 ةدعلا توبثو ث ةثراوملاو ةعجرلا فالتخا عضوم نم هنآ ىل عقيغ : لاق

 ٠ قالطلا ماكحأ نع نآربلا اهيف نباب ء ةريثك ءايشأ وأ ء تومل ١ دعب

 هيلع ا وتيثب ملو ك اهيأ ري الا هيلع اهدر مرحي هولعج ملف : تلت

 لاح ىف ىهو ، ثالثلاب نبن مل ام قالطلا ف اهبلع درلا هل اولعجو ء قالط

 ؟ تاقيلطت ثالثب ةيقاب امهنيب ىذلا حاكنلاب لوقلا اذه ىلع نآربلا

 ء اعيمج امه اضرب الا نوكب الو 6 اعيمج امهنم عقو نآربلا نا ىعم : لانت

 ٠ هل درلاخ هريغ نم ةكراسثم هيغ سيل هنم العغ ناك قالطلاو

 : ل اقف ح اهت ريي نأ اهجو ز ىل ١ تيلط ة أ رم ١ نع تلأسو : ةلأسم وبع

 ىقح نم كتآربآ دق ى ةآرملا تلاقف س تلعف هيلع اهل ًائيسث ىنم ىذخأت مل نا

 ؟ ملكتت ال كل ام : ةآرملا تلاقف ء لجرلا تكسغ ، ىسفن ىل تيربأ ام

 ؟ كنيبو ىنيب ناك ام ىممتتن نآ تلبق دن : جوزلا لانف

 هنم ذخأت مل نا جوزلا ىنعم ناك نا نآربلا عقو دق : ديعس وبأ لاق

 لعفي مل نا هلوت سيلو : لات ، هيلا دودرم ىنعملا اذهو : لاق ث اذكو اذك

 سلجملا ف تلعف ناف كسغن كل تأربأ دقخ ، اذكو اذك تلعف نا هلوق لثم

 ٠ نآرب عقي مل اقرتفا ىنح لعفت مل ناو ، نآ ربلا عقو

( ٩ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ١٧٨ 

 الا نآرمبلا مقو دنغ ؤ كسفن كل تآريآ دخ لعفت مل نا : هلونت امأو

 ،نآرب عقي الف ، كلذ امهسلجم نم كلذ ف عجريو ، سلجملا كلذ ف لعفي الأ

 نوكي نآ الا نآ ربلا مقو دقخ ى ائيسن بلطي ملو ، كلذ امهسلجم نم اننرتغا ناو

 ص مقو دق نآربلا ناف ، هتقفنو ، هنم اهدلو ةوسكب موقي نأ ىلع نآرب

 ٠ اهبلطم ىف رظن : هب تلبق تناك ام تبلط مجر ناف

 دق نآ ربلا ناك ث اهيلع تباثب سيلو ، ةعجرلا هيغ اهل امم ناك ناغ

 ملعأ هللا ، هب تنمض ام اهمزل اهيلع ةتباث تناك ناو ، ةعجرلا اهلو ى منتو
 ٠ عقاو نآربلاو قحلاب

 : نسحلا ىبآ نع : ةلاسم دهج

 ء اهلام نم ءىشب ةأرملا علتخت نأ وهو ى ةيدفلا وهف علخلا امأو

 نب سيق نب تباث ةجوز لهس ةنباو ىبآ نب هللا دبع تنب ةبيبح نا ليقو
 ذخأ هل زاجأف ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مايآ ف هيلا تعلتخا سامش

 ىهو ث ةيدغب الا نوكي ال ملخلاو س مالسالا ىف ناك علخ لوآ وهو ةيدفلا

 امم صقتني الو 5 اهيآرب الا اهتعجارم هل سيلو ث اهب نيبت ةدحاو ةقيلطت

 . صقني الو دازت لين دغو ىدؤتو ي ءىش هنم هيلا تعلتخا

 لوقي نأ وه ، هيف فالتخا ال ىذلا علخلا ف لانتو : ةلأسم ده

% كننح نم ىنيئربت نآ ىلع ّ قالطل ا نم ء اش امي وأ ّ ةقيلطتي كنعلخ دت



 س ١٩

 كتأربأ دق : ىه لوقنف س ءاش فيك وآ س كلام نم وأ س كنادص نم وأ

 ٠ ىقادص نم

 : ديعس ىبأل هبسحآ باوج نمو : ةلأسم وهب

 تآأربآ ام س كيلع ىلام نم كتآربأ دق : هنجوز هل تلاق لجر ف لوقت امو

 5 ىل كدنع ىذلا ىلع تددر نا كسفن كل تأرب دق : جوزلا لاقغ س ىسفن ىل

 ، كلذ اهسلجم نم ةآرملا تماقغ ، ىل كدنع ام ىلع ىدرت نأ ىلع : لاتوأ

 اذا نآربلا مقي له : تلق ءىش كل ىدنع سيل : تلاقو س آئيسن هيلع درت ملو

 ؟ اهيلا لجرلا ىعدا امو ةآرملا تركنأ

 نع هتدجو ىنأ ىدنع اميغ انغرعو هاندجو ىذلاف : تفصو ام ىلعف

 تلاق اذا هنآ كلذ تدجو دق ىنأ الا ىنم كسثلا _ ملعأ هللاو _ ىرا وحلا ىبأ

 ام وآ % ىسفن ىل ءىربين نأ ىلع ء كملع ىلام نم كنآريأ دق : اهجوزل ةآرملا

 ٠ ىسفن ىل تآربأ

 اذك وآ س ىل كدنع ءىش لك ىلع ىتددر نا كسفن كل تأربأ دن : لانغ

 نآ ربلا هيغ ناك ىذلا سلجملا ف هطرتشا ىذلا كلذ هيلا تدر اذا اهنأ ، اذكو

 ىتح ة هل اهيلع امم هيلع هدرت نأ اهيلع طرتشا ام هيلع درت مل ناو ، تئرب

 ٠ كلذ اهيلع عقي ال نآربلا كلذ نأ سلجملا كلذ نم اقرتخا

نأ كلذ اهيلع طرش وأ ث اهيلع هل وهو ، كلذ اهيلع طرنستا اذا اذهو



_ ٧٢٣٠ 

 ىلا نآربلا اذهب دصقن وه نكي ملو % هايا اهدنن امم وهو ص هبلع هدرت

 ٠ ق الطل ١ نآ رب

 زوجب امم ا ذكو اذك ىلع ىن ددر ن أ كسفن كل تأ ربآ دق :: لاق هنأ الا

 وه الو ، اهننادص نم رثكأ نم اهيلع هدري امم وهو ث هيلع هدرت نآ اهيلع

 ٠ ليبس هيف اهيلع هل سيل امم اهلام نم ءىش

 ، توجر ىنأ ىدنع اذكه ص نآ ربلا مقي مل سلجملا ف هيلع هدرت مل اذاف

 . ملعأ هللاو

 هل اهيلع ناك اهسفن ةآرملا هذهل ربأ نيح لجرلا اذه ناك ناو

 زوجي وأ ، هيلع هدرت نآ اهمزلي هنأ كل تفصو امم ءىن هل اهلبق وآ س ءىش

 عقي الف انترنغا ىنح هيلع هدرت ملغ ث نآ ربلا دنع اهيلع هطرتشي نأ هل

 ٠ اذه ىلع نآربلا

 اميغ نآربلا عقوء هيلع هدرت نآ اهمزلي امم ءىش هل اهعم نكي مل ناو

 ٠ ملعأ هللاو ك اندنع امهنيب

 اهلبق الو س ءىش اهيلع هل سيل اهنأ سلجملا ىف ةأرملا تركنأ نا امآو

 ناو ث رهاظلا ف مقي نآربلا مكح ناف ث اهيلع هطرتسنا ىذلا وه هل

، لوقت امك نكي مل ناو س نطابلاو رهاظلا ف وهغ س ىه لوقت امك ناك



_ ٢١ 

 ء نآ ربلاب هيلع موكحم ح هللا نيبو امهنيب اميف هتجوز ىهو ت كلذ اهل لحي الغ

 مكحلا ق نآرمل ا ىف هطرتشب نآ هل زوجب ال امم اهيلع طرنشا هنأل

 ٠ ره اظل ١ ف

 ىف هطرتشي نآ هل زوجي امم اهيلع هطرتسثا كلذ نأ حصي نأ الا

 ص كلذب هل ترقأ ىه ناو ، هنود عقب ال علخلا نآو ، علخلا رمأ ىف مكحلا

 ، هل اهيلع تبثي امم وه وأ ، هل اهدنع هنأو ، هيلع درت اهنا : تلاقو

 عقو هل اهيلع تبثي ال امم كلذ ناكو ، نآربلا سلجم ف كلذ هل تلبقو

 . ائيش هيلع درت نأ اهيلع سيلو ع اهنيح نم اهيلع علخلا

 عقيو 6 كلذ در اهيلع سيل 6 ةريرسلا مكح ق كلذو هل ناك ام الا

 كلذ هيلع درت مل اذا رهاظلا مكح ىف علخلا عقي الو ، ةريرسلا ف ملخلا

 ٠ نآربلا سلجم ىف هب هل ترقأ ىذلا

 % هب هل ترقأو ؤ اهيلع هل وه اهيلع هطرتشا ىذلا كلذ ناك ناو

 درت نأ الا ي ةريرسلا ىف الو ى رهاظلاب مكحلا ىف امهنبب نآرمبلا عقي سيلف

 . نآربلا سلجم ف كلذ هيلع

 ءىشلا كلذ نا : تلان مث ، ائيش هيلع درت ملو ث كلذ ىلع انقرتفا ناو

 تعداو ؤ كلذ دعب كلذ تعداو ث هدر الو س كلذ ىلع سيل هطرنا ىذلا

ح اهيلع تبثي امم وه سيل اهيلع هطرتسثا ىذلا كلذ ناو ، نآ ربلا ع وتو



_ ٢٢ 

 كلذ نآ ىه حصب نآ الا رهاظلاب مكحلا ق نآربلا عقي مل كلذ تركتآو

 عقي الو ، ئيسث درت ملو سلجملا نم تجرخ اهنأل ى نآ ربلا هنود مقي امم

 ٠ سلجملا ىف الا نآ ربلا

 مكحي ىهو ث ةريرسلا ف نآربلا عقو دقف س ىه لوقت امك ناك ناف

 ء هدر اهمزلي ال اهيلع هطرتستا ىذلا كلذ ملع نا كلذكو س هتجوز اهنأب اهيلع

 اهيلع هل موكحم ةريرسلاب هنم تناب دقو ، هل لحي الو ث اهيلع تبثي الو

 هدر اهيلع زوجي امم وهو ء اهيلع هطرتستا ىذلا ناك امناو « رهاظلا ىق

 . اندنع اميغ نآ ربلا عقي مل اقرتغا نآ دعب نم هيلع هتدرف

 امناو 6 ىنع كنلا لصو ام عبمج فو 6 ةلأسملا هذه ق ىخأ رظناف

 ع هيغ ةعجارملاف الاو س كلذ زيمت نا كيلع الاكتا باتكلا ىف كل تطسبنا

 ٠ هللا ءاش نا مهنعو نيملسملا راثآ نم هبلطو

 بايثلا هذه نا : تلاق اهنآ اهيلع ىتلا بايثلا نم تركذ ام امأو

 ٠ ىبآر ريغب اهيتذخآ جوزلا لاقو ى اهيلع ىهو ء اهينتيطعآ ىلع ىتلا

 تناك وأ ث اهيلع بايثلا تناك اذا نم لوق بايثلا ق لوقلا : تلق

 ىلعغ ث ةغوبصملا بايثلاو مرحلا و % ناصمقلا لثم ءاسنلا ةوسك نم

 ىف ىز تاذ ىهو ض اهل بايثلا هذه نأ ةأرملا هذه تعدا ناف س تفصو ام

٠ بايثلا هذه



_ ٢٣ _ 

 هل ىهو & اهينتيطعآ تنأ : ل انت ؤ ثب ايثل ا هذه اهيل ١ ىعد ١ ال ىه ناف

 ٠ اذه لثم ىف انفرع اذكه ء ةيطعلل ةيعدم

 نآرمبلا ىلع اهجوزو ىه تقفتا اذا ةآرملا نع هنلأسو : ةلأسم وج

 6 رثكآ وأ ةنس اهدلو ةيبرت اهل نأ ىلع وأ 4 امهرد اذكو اذك هيلع اهل نأ ىلع

 ؟ كلذ تيثي له

 تبثي هنا : لاق نم لاقف س فالتخاب كلذ ىف ليق دق هنا ىعم : لاق

 ٠ لوهجم هنأل كلذ اهيلع تبثي ال هنا : لات نم لاتقو أ كلذ اهيلع

 نآربلا لعجيو س الوهجم ناك ولو هنا : لوقي تباث هنا : لوقي ىذلاو

 كلذكف ى ةلاهجلا هيغ تبثب جيوزتلا نأل ّ جيوزتلا اذه لثم ىف اذه

 ٠ نآربلا

 ديزب الو اهيلا قاس ام لئم ناك نا كلذ هل تبثي :: لانت نم لاتقو

 « هي تدتغا ام اهتبدغ نم لبتي نأ هل زوجب هنكل كلذ تيث ، هنم رثكأ اهيلع

 . رثكآ ناك ولو

 ٧ هي تدتغ ا ام عيمج اهنم ذخأب نآ هل زوجي ال هن ا .: ضعي لاقو

 ٠ اهيلا قاس ام دقب الا اهنم ذخأي نآ زوجي ال هنا : لاتقو ، رثكآ ناك ولو

 ٨ هم تدنقفا ام عيمج اهنم ذخأب نآ هل زوجب : لاق نم لاتو

٠ رثكأ ناك ولو



_ ٢٤ 

 : ىلاعتو كرابت هلوقل ائيش اهنم ذخأي نأ زوجي ال : لاق نم لاقو
 . ةيآلا رخآ ىلا ( ائيش هنم اوذخأت الف )

 : ديعس ىبآ نعو : ةلأسم وبع

 لثم اهنم رظنلاو سلا هيلع آروجحم نوكي هتجوز راب اذا لجرلا ى

 ؟ تايبنجألا نم اهريغ

 ٠ كلذك هنا ىعم : لات

 ةنونيب مآ ث فالط كلذ نوكيأ ث اهقح نم هتآربأو اهآراب اذاو : تلق

 ؟ قالط ريغب

 ٠ قالطب سيل هنا لوقب اضعب لعلو 6 قالط هنا ليق دق هنا ىعم : لات

 اهتعجارم دارأ نا قالط ريغب ةنونيب هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلت

 ؟ كلذ هل زوجي له س جيوزت ريغ نم درلاب

 ٠ هيلع ركنيو هدنع لطبب كلذ نأل % كلذ ىدنع جرخي الف : لانق

 هنم آربآ نأ "ىلع له ي كلذ ىلع اهعم ماقأو ىل ايلو ناك ناف : تلق

 ؟ كلذ نع ىهنلا ىنم لبقي الآ دعب كلذب

 ، امهاضري نيدهاشب ص ةدعلا ىف اهدر اذا ةءارب كلذ ىف ىل نيبي الغ :ل اق

 مل لصألا ىف فالتخالا هيغ لخد امو س فالتخالا هلخدي كلذ نأل اهرمأو

٠ هب كسمتلاب لعفلا سفنب لاح ىلع ةءاربلا هيف قحلي



 س ٢٥

 حبو زنب اهيل ا عجربو % تا رم رشع اهأ ر اي ول لوقل ا اذه ىلع و : هل تلت

 ؟ اهقلطي مل ام هل آزئاج كلذ نوكي ث ديدج

 ٠ هيلع جرخي ىدنع اذكه : لاق

 نآربلا مآ ؟ نآ ربلا وهآ ؟ وه ام علخل ا نع هتلآسو : ةلأسم وج

 ؟ فلتخم ظفللاو دحاو ىنعملا مأ ؟ علخلا ريغ

 دق : لات اذاو ، ءىشب ةيدفلا وه نآربلاو علخلا ىنعم : هل ليق

 ، كلذ نم هتأزبآ اذا مقو دقف اذكو اذك ىلع كتأربآ دق وأ ، كتعلاخ

 ٠ نآربلاو علخلا عقو 6 هتعلاخ وأ

 : دبعس ىبآ نع بسحأ : ةلأسم وج

 نا ىقح نم كتأربأ دق : لوقتف ، اهجوز ءىربت ةآرملا تيآرآ : هل تلق
 مث ، ثيش اذكو اذك ىلع ىتددر نا تلبنن دق : لاقف ، ىسفن ىل تآربآ

 ؟ نآربلا ميأ هيلع درت ملو انقرتفا

 ٠ ال : لاق

 ؟ نآربلا مقيآ ے كلذ دعب تدر ناغ : هل تلق

 ٠ ال : لاق

 ، اذكو اذك ىلع ىدؤت نأ ىلع تلبق دق : اهل بيجم اهل لانت ناف : تلق
؟ اقرتفا ىتح هيلع درت مل مث



_ ٢٦ _ 

 مكحيو ، تلبق دق : لاق ام نيح ف ىعم نآربلا هب عقي اذه : لاق
 ٠ اهيلع طرش ام درب هل

 ؟ نأ ىلعو ع نا نيب قرفلا امغ : تلق

 ، اهيلع هطرش هنل نوكيغ ، طرش نآ ىلعو ء ءانثتسا نا نأل : لاق

 ٠ ىدنع نآ ربلا عقيو

 ، ىنقلطت نآ ىلع ىقح نم كتأربآ دق : هل تلاق نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ ال مأ آعقاو انالط ىرتأ ، كتتلطأ الو ، تلبق دقو س قحلا تلبق دق : اهل لاقف

 : لاق اذا ًاقالط نوكي ال ليقو ص اقالط نوكي ليق دق هنا ىعمغ : لاق
 ٠ كتلطأ ال : هلوقك ، الصتم كقلطأ الو

 ىرتآ ؤ كقلطآ الو لقي ملو س ءاوس تلبق دق لاق نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ اعقاو انالط

 ٠ قالطلا ةين ىلع ناك اذا كلذ ليق دق هنا ىعم : لاق

 : ناهبن ىبأ خيشلا هريغ نمو : ةلأسم وج

 مهاردلا ضعب هيطعت نآ ىلع هتجوزو وه قفتا لجر نع هتلأسو

 6 ىققراف : هل تلات 6 مهاردلا نم هبلع اقفتا ام ترضحأ املف 6 اهترافيو

 ظفللا اذهب هنم قلطتأ ةظفل اذكه ، شتبقر ناقلبت ىلام تلبق دق : لاقف

؟ ال مأ اهايا هتطعأ ىتلا مهاردلا هل لحتأ ، قالطلا ةين ىلع



_ ٧٢٧ 

 ، هيغ امب ها رغ ، رثألا ىف هدجأ امب اذه ىلع لدتسأل ىنا : لات

 ٠ فالتخالا ىنعم هتحلب نأ نم ج راخ ربغ هنأك

 علخلل كلذ ىلعو ، ةيدفلا ةدارا ىلع امهنم كلذ ناك اذاغ : لوق ىلعو

 دارأو 6 كلذ ريغ ىلع ناك هنآ ولو 6 قلطت اهنأ آدصت كلانه هم هلو % ادعت

 ٠ ال مآ

 ىلا نوكي هيف رظنلاخ ، ملخلا توبث عضوم ف مهاردلا كلت لح امأو

 ءىش ىف ريصقت ةهج نم وأ ةءاسا نم ناك ناف ى هل اهنم لدبلا هنع ناك ام

 ص كلذ ريغ ىلع ناك نا هل لحي مل ، كلذ هبشأ ام وآ ، اهتح ىف هيلع اهل مزال

 . ملعآ هللاو ، نيملسملا لوق نم هانفرع ام رثكأ ىف هذخآ ىف هيلع سأب الغ

 ظفللاب ااهل لقي نأ نيب قرغ كانه لهخ ح قالطلا ةين ىلعو : هل تلق

 لدب بلقيو ، ستنقلطم وآ سٹتقرافم اهل لقي نأ نيبو ڵ كل هتركذ ىذلا
 ىنقراف هل لقت نأ نيب قرف لهو ؟ ال مأ ث ةماعلا ظفل ىنعم ىلع ءات ءاطلا

 ؟ امهنيب طرسئلا نم مدقت ام الا لقت مل وأ

 عوقو ىذعم ىف امهف هتغل ف ءاطلا نم لدبلا ىه ءاتلا تناك اذاغ : لاق

ىنعم هبسنب مالكلا رهاظ ىلع مكحلا ىف هنأك ، هلونت نم اذهو ص امهب قالطلا



_ ٧٢٧٨ 

 نم هدا رآ ام ىلا وهغ 0 مكحلا ىنعم ريغ ىلعو %. ىضم دق .رمآم رارقالا

 . هم اهقالط

 مل مها ردلا هيطعت نآ ىلع اهقلطي نآ هل اهنم لوق ريغ ىلع ناك اذاو

 اذك كيطعأ انإو ىنقلط : هل تلاق اهنآ ولو س قالط ناكو س لوألا لثم نكي

 ٠ علخلا ىنعم ىلع كلذ جورخل اهقلطف

 اهباجأ اذا اهقلطي نأ ىلع هنم ءىش نم وآ اهقح نم هتآربآ نا كلذكو

 نوكي هب ملخلا ةدارا ىلع تلبق هلوقب هل اهتعاربل هلوبق رثأ ىلع هتركذ امب

 اذه ىلع اهل هباوج ف لاق امناو ى كلذ اهل لقي مل ناو ى لاحلا اذه ىلع

 علخ هنأ ف ىأرلاب هيغ فلتخا دق امم وهف هتركذ امم الوق وأ س قلاط تنأ

 ٠ ملع هللاو ؤ قالط وأ

 ؟ نآ رب مأ قالط اذه نوكي س امهنيب ةقرفلا تتبث نا : هل تلق

 هيغ نوكب نآ وجرأ ال ىناف هيف رظناف كلذ ىف لوقلا ىضم دق : لانت

 ٠ ملعأ هللاو ى ةيافك ةداعالا نع

 ؟ قلطتآ ستقرافم اهل هلوقب قالطلا ةين ىلعو : هل تلق

 ٠ حصئلا هنأ هيغ وجرأ لوق ىلع معن : لاق

؟ اهقالط هب درب مل ناو : هل تلق



_ ٢٩ 

 6 قالطلا هي درب مل اذا قلطت ال ليقو س قلطت اهنا ليق دق : لاق

 ٠ ملعأ هللا و

 تحلأغ ك ىبأغ اهقرافي نآ اهجوز نم ةآرملا هذه تبلط ناف : هل تلت
 :: جوزلا لانف ، ىل كيلع ىذلا ىقح نم كتأربآ دق : تلاقو س كلذ ىف هيلع

 ؟ اذه لثمب علخلا 7 عقيآ س تليق

 هعوقول كلذو ث هل ادعق انوكي نآ الا هلثمب عقي ال هنا ليق دن : لاق

 ٠: اادارآ ١ ذا

 لاو ، ىسفن ىل آربآ ام ىتح نم هتآربأ دق : تلاق ىه ناف : هل تلت
 ؟ اهنيب علخلا مقي س اهسفن اهل تأرب دق : وه

 ٠ ليق اذكه : ل انت

 ىقح نم هتآربآ دق : ىه تلاق املو ت ]علخلل ادعق اناك ناف : هل تلق

 % اهسفن اهل ء ى ريآ ال و اهنم كلذ تلبق دق : وه لات ىسفن ىل آربأ ام

 ؟ ال مآ عقيأ

 ٠ كلذب عقي هنا علخل ا ىف ليق دق : لاتق

 دعي ةرم تارم ثالث هنم تدنغاو هنجوز لجر آر ام ن : هل تلتق

؟ تارم رشع ىلا ولو اهعجا.ري نآ اهجوزل نا لاتق دنن نم . لونت ىرنآ :



_ ٢٣٠ 

 باوصلا نم دعب الو ، نهو ىأرلا اذه ىف ىل نيبي ال : لاق

 رمآ ف ناسحتسالا ليبس ىلع ىنكلو ، ىوت لصأ قحلا ف هلغ هعرغ ىلعو
 نمو ث اذه لثم ىف فالتخالا نم جورخلاو ص ةقيثولاب ذخألا بحآ ج ورفلا

 . سأب الف اباوص قحلاب هآر لوقب اهيغ عسوت

 لجرلا أرب اذا حاكن خسف ةيدفلا نا لوقي نم لوق ىلعو : هل تلق

 نا س نيدهاستو ىلوب ديدج جيوزت ريغب اهعجاري نأ هل زوجيآ ، هتجوز

 كيأر فيكو 6٧ نبيده انو ىلوب الا اهدر هل سيل مآ ئ اهتدع تضم دق نكت مل

 ؟ كلذ ىنفرع ‘ ىديس تنأ

 كلذكو 6 ديدج جيوزتب الا كلذ زوجب الغ ىأرلا ١ ذه ىلع امآ : لانق

 ّ حيحصل هناو ى لوقلا اذه ىلع هللا همحر ديعس ىبآ خيشل ا نع رثألا ىف

 ٠ كلذ ىف رظناف ى ملعأ هللاو س رظنلا ىف ج راخ باوصلا ىناعم ىلعو

 ىهو اهتعجارم دارأو س هنم تدتغاو ع هنجوز لجر قلط ناف : هل تلق

 & اهئايلوآ نم امهدنع لجرو ع اهترضحب اهدرف هب تيضرو س ةدعلا ى اهدعب

 ةيناث اهدري نآ الا زوجي ال مآ س ةفصلا هذه ىلع هتجوز تيثنأ اهب لخدو

 ؟ آدبأ هيلع تمرح دق مآ اهتدع تضم نكت مل نا

مرحت كلذك اهب لوخدلا ىلعو س كلذ زوجي ال هنا ليق دق : لات



_ ٣١ 

 ىلع جيوزتلاو درلا تأيلف ث هيلع اهمرحي ام اهب هنم نكي مل نا.و ي هيلع

 ٠ نيملسملا لوق ىف زوجب الام كلذ ناف س اهدارأ نا ههجو

 درلا زاجأ هنآ ميمت نمي ةدعسم نع && دايز ىبأ نب ريشي هعحغر ام الا

 ٠ كلذ ملعتل هيلع لومعم اي وه سيلو % دحا ولاب

 ، ءادرو اصيمق هيلع درت نآ ىلع هنجوزو لجر قفتا ناف : هل تلت

 صيمقلا ىنيطعت موي : اهل لاقخ ع اهقلطيف ك اهقادصو اهل نملس ةيرال ةئامو
 اذا كلذ ىلع اهقالط هب ديرب ث مات شارف هاص ةيراللا ةئاملاو ءادرلاو

 ٠ هيلا هندر

 تثكمغ ى هدلب ريغ اهدلب نأل ى اهدلب ىلا تراسو ءادرلاو صيمقلا هتطعأف

 © هيلو اهب هجوزغ س لجر اهبطخغف ضيح ثالث تضاح نآ دعب هللا ءاش ام

 ٠ ىناثلا جوزلا اهي لخدو ئ لوألا جوزلا نم تجرخ دخ اهنأ اهنظل

 لوألا ةيجوز تبثتآ ث اهنم اهذخأف ع رهسثآ دعب ةيرال ةئاملا تملس مث

 ؟ اعيمج امهنم اهل جوز ال مآ ّ ىناثلا مآ

 ناك نا اجوز اهل امهدحآ سيلف س اهرمأ نم اذه ىلع ىه امآ : لاق

 ةجوز دعب ىهو اهجوزت ىناثلا نأل ، اهتتالط اهلوق نم كلذب دارآ اهتلطم

اهيلع عقيف ، هطرش هل وت نآ لبق ث هتركذ ام ىلع جيوزتلا عوننول ع لوألا



_ ٢٣٢ 

 ىه الغ س هظفل ىف هلوقت ىلع جرخي نم ىلع اهيلع مقو كلذب هل ءاغولا دعبو

 ٠ ملعأ هللاو 0 لاح ىلع ىناثلا الو 4 لوألا ةجوز ىأرلا اذ_ه ىلع

 ج رختأ أ لولا ةجوز تبثت اهب وآ ، امهدحأ ةجوز تيثن مل نا : هل تلق

 ؟ اهل قادص ال وآ هنم قادصلا اهلو س قالط ريغب مآ « قالطب ىناتلا نم

 دقو ث ءطولاب قادصلا اهلخ اهرمأ نم اذه ىف هتركذ ام ىلعف : لاق

 ، قالط ىلا هنم اهجورخ ف جاتحت ال اهنأ ىلع ىنعملاب لدي ام لوقلا نم ىضم

 ٠ كلذ ىلع كلانه اهيلع دقعنم ريغ جيوزتلا كلذ نأل

 همزليأ هيلا رظن الو س اهجرف سمي ملو ع اهأطي مل ناك ناف : هل تلق
 ؟ قادصلا نم ءىش جيوزتلل دقعلا سفنب اهل

 ٠ كلذ ىل نيي ال : لاق

 رظن وآ ‘ اهبوث تحن نم اهج رف سم هنكلو % اه اطب مل ن اف : هل تلق

 ؟ اهتتادص همزميأ ، جلاو نم هيلا

 ٠ كل ذم ١ ذه ىلع هيلع ء ىش ال ليقو 6 كل ذ هم زلب هن ١ ليق ١ ذكه : ل انت

نأ تدا رآو 6 مكحلا رهاظ ق ىناثلا جوزلا اهب ك 7 نا : هل تلق



 ٠ كلذ اهل سيل : لات

 ؟ اهقدصي نأ هيلع مآ ، كلذب هربخت نآ دعب اهب كسمتي نأ هلو : هل تلق

 ، هملع نم اهلوقت هعم حصي وآ ، اهقدصي مل اذا كلذ هل نا ىدنع : لاق

 نأ امأو ث اهقدصي نأ هلو ‘ ىوعد هرهاظ ى هنأل ، هيلع ةجحلا هب موتنتو

 ٠ الف هيلع نوكي

 ؟ ةقث تناك اهنأ ولو : هل تلق

 . اذه ىف قحلا لهآ بهاذم ىلع ىدنع جرخي اذكه : لات

 ص لولا ىجوز نيبو ىنيب ظفللا ةفصب ملاع كنا : تلاق ناف : هل تلق

 ةفصب ملاع هنأ ةخراع تناك اذا ، اهسفن هئطوت نآ اهل زوجيأ \ وه ركنأو

 ؟ ال مآ ، لوألا اهجوز نم هب تجرخ ىذلا ث ظفللا

 ٠ كلذ اهل زوجب ال : لاق

 ؟ كلذب ملاع ريغ هنآ ةفراع تناك اذا كلذ اهل زوجيو : هل تلت

 ٠ كلذ زاوج ىل نيبي ال : لاق

 & كلذ اهرمأب هيلع ةجحلا تماق وأ اهلوق هعم حص اذاو : هل تلت

 ؟ كلانه اهب كسمتي نأ هل زوجيآأ

( ٩ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ٣٤ _ 

 ٠ ١0 كلذ هل زوجي هنأ ملعأ ال : لانت

 ؟ كلذ هلا زوجي ال هنآ كدنعو : هل تلق .

 ٠ كلذ ىف رظناف ى ملعأ هللاو \ نيع ةمعن الو س ىدنع اذكه : لاق

 نم قالطلا اهل ىدصق امنا : لاقغ & لوألا جوزلا اولأس ناف : هل تلق

 ٠ ظفلل ١ نم تل انت امك اهل تلق ىنأ ال ١ ح ىنم تج رخ ام نبح

 لهو 6 ةيراللا هئامو ءا.درلا و صيمقلا صيمقلا ذخأ نأ دعي هلونت ليقيأ

 ؟ ةقث ريغ وآ ةنتث لوأللا جوزلا نوكي نآ نيب س قرغ

 . مكحلا رهاظ ىف اهيلع مارح وه ام ةحابا ف هلوت لبقي ال :: لان

 !ذا ڵ فالتخالا نم جرخي الآ ةنانئمطالا ىنعم ىلع هلوبق زاوج ىف وجرأو

 5 لاح ىلع هزاوج بح الف ةقثلا ريغ امآون ، هلوق ىلا نئمطي نمم ناك

 ٠ ملعأ هللاو

 ريغ ىهو 0 ىناثلا اهب لخد دقو ى امهدحآ ةجوز تبثت مل نا : هل تلق

 ء هتجوز اهنظي لب س لوألا ةجوز.لاحلا كلذ ى اهنأب ملاع ريغ هنأ الا ، هنجوز

 ٠ هنم ةدعلا نمو لوألا نم ةجراخ اهنأ نظت ىهو س اهرمآ فرعي ال هنأل

 ىلع تمرح دت مآ & ؟ديدج جيوزت اهجوزتي نآ ىناثلا وآ لوألل زوجي

؟ ًاديآ امهيلع تمرح دق مآ ء آدبأ ىناثلا



_ ٢٣٥ 

 لدعلاب هعوجر ىلع هنكلو ع لوألا ىلع كلذب مرحن ال اهنا ليق دن : لاق

 اهنا : ليقو ث اهتدع اهل ىناثنا ءطو نم ىضقنن ىتح اهنع كسميو س اهيلا

 وه هباوج ى هللا همحر ديعس وبآ خيشلا هلاق ام ىلع لوألاو هيلع مرحت

 ٠ .رثكألا

 اهدارآو ، ةعجر اهيغ هل سيل ناك وآ ، اهيلا عجري ملو اهكرت وه ناو

 ع لوقلا نم كلذ ىلع نم هل اهلح ىفخ ث اهتدع لولا نم ىضقنت نأ دعب ىناثلا

 وه هللا همحر ديعس وبأ خيشلا هركذ ام ىلع ميرحتلاب لوقلاو ، فالتخا
 ٠ ملعآ هللاو س رنكذنا

 نظت ىهو ع لوألا نم جرخت مل اهنأب اغراع ىناثلا ناك ناغ : هل تلق
 ' اهب لخدو ى اهجوزت كلذ ىلعو ، ةيضقنم اهتدعو ؤ لوألا نم ةقلطتم اهنأ

 ؟ اهتتادص همزليو هيلع مرحتأ ، اهئطوو

 ٠ هربغ ال ى دنع اميف كل ذك وه معن : ل انت

 تدمعتو .ث لوألا نم دعب جرخت مل اهنأ ملعت ىه تناك ناغ : هل تلق

 نوكيأ ث ءطولا ىف اهسغن هتحابا كلذ ىلعوء ىناثلاب جيوزتلا اذه ىلع

 كلذ لبق اهرمأب لهج اهادص نم ءىش سملا وآ ى رظنلا وآ ءطولاب هيلع

 ؟هملع

تناك ىه ذا س هعم اهرمآ نم اذه ىلع هيلع اهل قادص ال اهنا ليتق : لاق



_ ٢٣٦ 

 ، هب الهاج وأ كلذ لبق نم اهرمأب املاع ناك ءاوسو ء ةكلام اهرمألو ع ةرح

 ٠ ملعأ هللاو ، هعم حص مث

 : ىلاتسلا ىصورخلا دمحم نب روصنم خيشلا نع : ةلأسم دهب

 هنطعآ ام دعب ةقرافم اهل لاقوء قاقش هتجوز نيبو هنيب عقو لجر ف

 ىنغت مصع : هل تلاق ، كلذ دعب نم مث س لجآلا اهقادص اهب ىتلا ةننرولا

 % ةدحاو ةرم اهنتتلط دنف اذه ليبق ًنتياسو ةقلطم : اهل لاقف ، ظفل ةدايز

 ؟ ال مأ اهاضرب اهدر هل له ، اهتعجارم دارأف

 وهف ، اهقح هتطعأ ام ببسب قالط ةقرافم هلوقب ىون نا : باوجلا

 رثكأ لوق ق علخلا عبتي ال قالطلا نأل اهتتحلب ال ريخألا هتالطو ء علخ

 6 نامع لهآ ءاهتف رثكأ لوق ىف اهاضري اهتدع ىف اهدر هلو ملعلا لهأ

 ٠ ملعآ هللاو

 : ىحبصل ا : ةلأسم هج

 نا س دق لوقي الو س كسفن كل تآربآ : لوقبغ هتآرما ءعىربي لجر ف

 : هيف فلتخب كلذ

 نربلا عقي هنا لوقب ضعبو ع دنق لوقي ىتح نآرب عقي ال : ضعب لات

 لقي مل اذا جيوزتلا كلذكو ث لاق دق لوق الا نآربلا هب اميف ظفللا ناك اذا
٠ ملعأ هللاو ك ءاوس وهو 6 دم



_ ٢٣٢٦٧( 

 اهسىفن ىلع تطرشو لماحلا ةآرملا تعلتخا ١ ذا هنمو : ةلأسم وبع

 مل ولآ % ةمولعم ةدم ىل ا ناك طرشلا اذه 7 له ء ةنفن اهل هيلع نوكب الآ

 ؟ هباتكلا ظفل فيكو س تعجر نا ةعجر اهل لهو س نكي

 « تباث لوقو س لوقلا رثكأ ىلع ةضقانملا دنع تبثي ال طرش اذه : لات

 تأريأ دق اهنأ ةنالغ ترقأ : ةباتكلا ظفلو س هامماتن نا ةمماتملا هيغ زوجتو

 ىف تماد ام ةقفنلا نم اهل بجب اممو س قادصلا نم اذكو اذك نم اهجوز

 ٠ لوقلا ضعب ىلع ضقنلا اهل هيغ ىذلا اذهف ، لمحلا ةدم

 نأ نكمب هنأل 6 ةعجر اهل نكب مل لمحلا ةدم ف اهل ةقفن ال نآ ترقأ ناو

 ٠ هنم .. ٠ هق دت نوكت

 ، هنم الماح تمادام ةقفنب هتيلاط نا اذكو اذك اهبلع نأ ترقأ ناو

 نم اهيلع بجي ام هل تبئو س هيلع بجي ام اهل تبث هتبلاط ناف

 ٠ ملعأ هللاو ع هل رارقالا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 نا مث ى لجآلا اهتتادصب نماض ةأرملل نمضو ةآرما جوزتن لجر نعو

 نآ رب اهسىفت اهل آربأ و 4 اهقا دص نم هتآربآ و 6 اهجوزو ىه تحعلنتخا ةآرملا

؟ ال مآ ء ةآرملا هذه قا دص نم نماضلا آربب له 6 قالطلا



_ ٢٣٨ 

 ملو % اهل هيلع ىذلا اهقادص نم اهجوز تأرب اذا ةآرملا نا : لاق

 ٠ نماضلا نع لحنا دق قادصلا ناغ ء ةدعلا ىف اهجوز اهدرب

 : لاق نم لانق : فالتخا كلذ ىفغخ . اهتدع ءاضقنا ليق اهدر نا امو

 : لات نم لانو 6 ةيناث ةرم قادصلا هيلع عجرب الو 6 ءىرب دمخ نماضلا نا

 ٠ ملعأ هللاو ، نماضلا ىلع قادصلا عجريف ع اهتدع ءاضقنا لبق اهدر اذا

 5 هبجو نم مهنم : فالتخا هيغ ليللاب علخل او : هربغل : ةلأسم و

 ٠ زئاج علخلاف 6 ةدنفوم ران تناك ا ذا امأو 6 هيجوب ال نم مهنمو

 ح راهنلاب مهتفرعمك اضعب مهضعب فرع اذا ران ريغب امآو :: هربغ لاق

 سايل ليللا : لاقو س هزجي مل ضعبو هزاجأ ضعب س كلذ ىف فلتخا دقف

 ٠ هيغ .رمخ ال وآ آ رمق ن اك

 ءارشلاو عيبلا فو ث ةداهشلا ف عقاو فالتخالا كلذكو : هريغ لاق

 فالتخالا هيغ كلذ لك آرمق وآ 6 ةدوم راخ تناك ول : ليت دقو 6 جيوزتلا و

 ٠ ملعأ هللاو ، سابل ليللا نأل ك ءاهقفلا نيب

 : ناهبن ىبآ خيشلا باوج نمو : ةلأسم وبع

ءىردبن نأ ىلع ء ىقا دص نم كنآريآ دق اهجوزل تلان ةحيحص ةأرما ق



_ ٣٣٨٩ _ 

 فونو 0 مايألا ضعب تلخ مث { كلذ ىلع اهعلاخغ س قالطلا نآرب ىسفن ىل

 ؟ ةتيمملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهلآ س ةدعلا ىف ىهو جوزلا

 . اهيغ ام رثكأ لوألا نأ الا معن : ليقو ع ال ليق دق : لاق

 : ىحبصلا : ةلسم ده

 ارصق اذا امهنيب علخلا عقوي ال نيملسملا ضعب نأ كدنع جرخي لهو

 ىلع ال ظفللا ىللع لمعلا لعجيو ع ماكحألا تباث ىف ملخلل بجوملا ظفللا نع

 ؟ ال مأ ، امهتدارا و امهنيب ام

 ىذلا علخلا امناو 6 قالطلا كلذكو 6 هب ليق دقو 6 ىدنع اذكه : لانت

 هيلع ىننجوزت ىذلا ىقح نم كتآ ربآ دق ىه لوقت نا س افالتخا هيف ملعن ال دعب

 كل تأربأو كنأربآو كتقح تلمق دقف : وه لوقيو 6 ىسفن ىل ءى ريثت نآ ىلع

 ٠ قالطلا نآرب كسفن

 ؟ كدنع امهبوصأ امغ كدنع جرخ ناو : تلن

 هيلع اميغ طوحأ ىناثلاو ، مكحلا ىف تبثأف حيحصلا ظفللا امأ : لاق

 6 مهيلع لوعملاو 6 مهيلا عوجرلا نأل 6 ىنم ماكحلا هب ىلوأو 6 ساانلا

 ٠ ملعأ هللاو

، ىئربم كارت : اهجوزل ةآرملا تلاق : الثمخ ى ظفللا ىف ارصق ولو هادارأو



_ ٤٠ 

 ىلع امهنيب علخلا عقيأ & هادارآو علخلل ادعق دننو س ةقلطم كارت : اهيلع درو

 ؟ ةفصلا هذه

 نا اهقح هيلعو % انعم نسحي اميغ علخل ١ نود ١ ذهب قالطل ١ عقب : لات

 ، اهنم بيطب هل اهنآرب ناك ناو ، طرشلا عقي ملو ، طرس ىلع هتآربآ تناك

 ٠ ملعأ هللاو ، لبق اذا هنم عىرب طرفم ءايح الو هاركا الو ث ةيقت ريغ نع ناكو

 : نافلخ نب انهم ديسلا نع : ةلأسم وج

 اهقلط لب ، هادارأو ادعق اذا نيعلتخملا نأ علخلا ىنعم ف انفرع ىذلاف

 نبي فالتخالا نم ىرعتي ال كلذ نأل ى كلذب هنم علخلا دصق ىلع جوزلا

 ٠ فالسألا ءاهقفلا دنع نيجوزلا

 ٠ ظفللا ره اظ هي عا رب ملو ء ساسألا ىلع اعلخ هلعج نم مهنم

 هساسأ ىلا هدري ملو ، قالطلا وهو ةرهاظ هب ىعار نم مهنمو

 ى ىأرلا اذه ىلع ايعجر قالط نوكي نأ الا مكحلا رهاظب كلذ ف اذخأ

 ىذلا ةيدغلا لجألا س هتوبث نوكيف اعلخ هآر نم ىأر ىلعو

 ءاضقتا دعب ةيدفلا ملسي مل ناو س هيف وجرآ اميف هيلع اقفتا

 حدقي الو ، هميلستب اهيلع موكحمو س اهيلع انيد كلذ نوكيف ء لجلا

 . مكحلا رهاظ ىف اهنم رهظ امب كسمتي نآ هلو ع ائيسث علخلا ف

لجخ هنم تدننف ١ و 6 اهقح ف آرصقم ن اك ن ١ هلل ١ ننجب و هنبي اميغ امآ و



_ ٤١ 

 ء كلذ ىف ىل ناب ام بسح ىلع ىعم اميغ اهتيدغ لوبق هل سيلف ى كلذ

 ٠ ملع آ هللاو

 ىلع ىتأي باوجلا نآ وجرأ اميفو س هلدعب لمعاو ، هب كتبجآ ام لمأت

 ٠ ملعأ هللاو ، كلاؤس نومضم

 : ناديبع نبا : ةلأسم ده

 ءعىربي نآ ىلع هيلع اهجوزت ىذلا قحلا نم اهجوز تآربآ اذا ةآرملاو

 ء دقنلا نم ائيش تذخأ دق تن اكو 6 اهسىقن اهل ١ ربأغ قالطل ١ نآ رب اهسفن اهل

 ام درتو عيمجلا ىلع ممذلا ف ام ىلع نآربلا نوكيآ س ءىش هيلع ىقبو
 ؟ تذخأ

 6 هنم ةتذخأ اميق اهيلع در الو س ةمذلا ىف ام ىلع عقي نآربلا نا : لاق

 5 هنم تضبق ام هيلع درت اهناغ س هيلع اهجوزت ام ىلع اهعلاخ اذا كاذو

 ٠ ملعأ هللاو

 : سيمخ نب رصان خيشل ا : ةلأسم وده

 هتذخأ ام عيمج هبلع درن نأ ىلع علخلا ىلع هنجوزو لجرلا قفنأ ١ ذاو

 ؟ هيلع هدرن نأ بثجي ىذلا ام 8 هنم

ث مه ارد تدر مها رد ناك نا هنم تذخأ امك هبلع درت نآ اهيلع : لاق



_ :٤٢ 

 اهتعلق الخن وآ س تتام .دق اناويح وآ تتقرحنا وأ تبهذف ابايث ناك ناو

 ٠ كلذ ةميق هيلع تدر & حيرلا

 تعءاسث نا اهلسغ ى .رايخلا اهلو ، ضرألا تدر اهتلسف اضرأ تناك ناو

 سيلو 6 ةميقلا اهلف الخن تناك نا و ؤ اهمرص ةميق تذخأ تءاش نا و ؤ هنعلت

 ٠ ةلغ در اهيلع

 ذخأ طرش اذا حارسلا لح ىتح سرفلل اهلجأل مرغ ام هل : لوقو

 . ملعآ هللاو س رهملا نم اهيلا هقاس ام الا هنل سيل : لوقو ك مرغ ام عيمج

 : هللا' همحز جرفم ني دمحأ خيشل ف لا نع ة ةلآ سم وج

 ملعني ملو ، هدر ىلع اعلاخت مث ، اهلجاعب الام هتجوز ىضق لجر فو
 هل صلخت نأ اهيلعف ص رايخلاب .هتعاب وأ علخلا لبق .هريغل هب ترقأ اهنآ

 . ملعأ هللاو ت ةميقلاغ الاو ؤ حص نا ىورشلاف الاو ۔ هلام

 : ىلمازلا : ةلأسيم ده

 هلبتتف ث اهل هيلع ىذلا اهقتادصو اهقح نم اهجوز تآربآ ةأرما فو

 ؟ هريغ وآ لجاعلا اهقتادص نم نيدلا نم اهل هيلع ام لخديغ اهعلاخو

 ء نآربلا لبق طرشلا هيلع مقو امم آربيغ ح هللا نيبو هنيب اميغ امآ : لاق

ملس ام ىواسي قادصلا ريغ نم اهل هيلع ىذلا ناك نا مكحلا ى امأو



_ ٤٣ 

 آريب الف رثكآ ناك ناو 6ؤك هنم ءىرب هنم لقأ وآ 4 لجاعلا قا دصلا نم اهيلا

 ٠ ملعأ هللاو ، لوقلا رثكأ ىف داز امم

 : ملاس نب بيبح خيشلا نع : ةلأسم وبع

 نم هتآريآو هنم تعلتخاف ةآرايملا وآ علخلا اهجوز نم تبلط ةآرما ىف

 ؟ قالطلا نآرب اهسفن اهل ءىربيل وآ اهقلطيل ، هيلع اهل بجي قح

 ءىشمب وأ ، اهقادصب اهجوز نم تأربت وأ تعلتخا ةآرملا هذه تناك ناه

 هنم ةءاسا نع اهئيربتو اهعلخ نكي مل اذا ، لاح لك ىلع زئاج كلذف ع هنم

 اهاضرب اهعجاري وآ س اهدري نآ الا مقو اذا هنم امهل جرخم ال تباث وهف اهل

 ٠ كوقلا ضعب ىلع

 . نئاب قالط هنا لوق هيف فلتخي هنأل ، اديدج جيوزت اهجوزتي لينو

 ء ةعجارملاو درلا امهل سيلف س خسف هنا لوقي نم ىلعف خسف هنا : لوقو

 ٠ اديدج جيوزت اهجوزتي نأ امهل لب

 نيتقيلطت دعب اذه امهعلخ ناك ولو خسف هنا : لوغي نم لوق ىلعو

 & ةرم ةئام اهعلاخ ولو ى ةثلاث هقيلطت ريصي الو س اهجيوزت هل زاج ، اهل هنم

 ٠ نيملسملا ىآر نم لوق ىلع اهدرو اهجيوزت هل زاج

 ىلع اهجوزتي الو س اهدري نآ هل سيلف ع قالط هنآ ىآر نم ىآر ىلعو

٠ هريغ اجوز حكنت نآ الا ةفصلا هذه



_ ٤٤ 

 اهل بجاوب هنم تعلثتخا' اذا ءاملعلا _ ةخسن _ ءاهقفلا فلتخا دقو

 ةناضح وآ % هعضرت دلو نم هيلع اهل بجت ةيبرت لثم قادصلا ريغ هيلع

 نم اهل همزل قح وآ ث هيلع اهل بجو سر نم وأ س هدلول هيلع اهتحتست

 ٠ كلذب هنم تدنتفاغ س قادصلا ريغ

 نم قادصلاب الا ةيدفلا تسيلو ث ةيدفب سيل اذه نا : ضعب لاقف

 ء اهبجاو اهل ىدؤيو ت اهعجاري نآ هلو س ةيدغ هريغب سيلو س هلجآو هلجاع

 ٠ علخب وه سيلو ، هبلطت مل وآ هتبلط ملعلا لهآ عم روهشم ىآر اذهو

 ضقتنا هتبلط اذاغ س هبلطت مل ام تبثي هنا لوقلا ضعب فق : ليتو

 اذا : ليقو ، اهيلع ةعجارملا هلو ى اهل هيلع ام ءادأو كلذ در هيلعو ء علخلا

 ٠ ةتيات ةيجوزلا تناك ىه هنضقن وأ ٨٧ وه هضخن

 جيوزتلا تبث طرشلا امتي مل اذاف س طرستلا توبثب قلعتم ملخلا نأل

 عوقو قبس اذاف ؤ جوزتو 4 اهندع ضقنت مل ام هتجوز ىهو ض هلاح ىلع

 ٠ ملعأ هللا و \6٧ فالخ الب هنم تجرخ دننف كلذ

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم ده

 ىلع نب ىسوم نع س دمحم نب رمع نع س رفعج نب دمحم ظفح

 :هللا همحر

% ناثراوتي الو ء علخ هنآ ةضيرم ىهو ص هتجوزو وه آرابت نم هتآ



_ ٤٥ _ 

 ٠ قا دصلا نم آريي الو ناثراوتيو ةقيلطت ةآرملا ضرم ق نآ ربلا نآ

 : نسحلا وبأ لانتو : ةلسم وبع

 وه : مون لاق : فالتخا هيفف امهدحا توم دنع نآربلا ناك اذا

 اهتعارب نألا ، ناثراوتي امهو ع علخ عقي ال : موق لاقو ت ناثراوتي الو علخ

 . هيف فلتخملا كلذغ ةضيرملا ىه تناك نا : موق لانو ى اهضرم فف تبثن ال

 ٧ ثري وهو ضزلا ق هتآرمآ اهنأل ء قحلا نم ءىرىب ال موق لاق

 لاتو ك هرايتخاو هلعخ كلذ نأل 6 ثرب الو 6 قحلا نم آريي ال : نورخآ لانتو

 ٠ ثاريملا هلو ، قحلا نم أربي ال موق

 أ ثرتو رارض هناف ةءاسالا نم تناك ناغ ضيرم وهو اهأربأ اذا امأو

 ٠ قحلا نم 7 ثرن ال اهناف ةءاسا ربع نم تبلطو 6 كلذ ىه تراتخا ناو

 هيلع قحلا نآو آريب الغ ةتيملا ىه تناك ١ ذا : لوقب نم لوق ىلعو

 ء قحلا نم ءعىريب ناف ء لوقلا كلذ ىلع تيملا وه ناك ناو ء ثاريملا هلو

 . ةتيمملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهلو

 اهل ثاريم الف ةراتخملا امآغ 6 نآريلل ةراتخملا ىه نكت مل اذا كلذكو

٠ ةنئاب اهنأل



_ ٤٦ 

 امهو > دوهنلا رضحمب هتجوز آراي ا ذا ىمعألا نعو : ةلاسم وع

 ؟ ال مآ نآربلا امهنيب عقيآ ٢ آ رايتو نآربلل ادعت دت

 ، دج هلزهو دج هدج قالطلا و ي رهم الب قالط نآ ربلا نألا مقي معنغ

 ةدعلا ىف اهدرب لهو 6 جتحا اذا هل ةجح الف . اهمساب ىمس اذا اذهو

 امهدحآ تام اذا ناثراوتب امهو ، اهاضر ريغ وأ س اهاضرب ةدعلا دعب مآ

 ةدع ىف تناك نآريلا ىف ثاريم الف ى ةدعلا ىضقنت ام دعب وأ ةدع ىف تناك

 ٠ ملعآ هللاو ى ةدع ريغ وآ

 ٠ ملعأ هللاو ، ليكو اهل نآ ربلا ىف نوكيف ، ءايمع ىه تناك نا كلذكو

 ، هيلع ىذلا اهقحب اهرارقا ناك اذا ليكو ىلا جاتحت الغ ترقأ اذاو

 ٠ ةمذلا ق امع ىضتقي نآربلا نأل 6 ةزاجالا نم اهنءا ري جرخي الو

 ٠ ملعآ هللاو 6 ةضفلا و بهذلاب ىمعالا ةقدص اوزاجآ دقفو

 : هللا همحر دمحم نب دادم نب هللا دبع خيشل ا نع : ةلأسم و

 اذه تبثي لهف ، اهسفن اهل آربآو ، اهجوز نم تآربنت ءايمع ةأرما ى

 ؟ ال مآ « نآرمبلا

 امو ئ ءايمعلا نآ رب نع ىمودخم هنع لأس ام ىلع تفقو : باوجلا

 ، اهتآرابم زوجي الو س قحلا وهو ث تلق امك وهغ س زوجي ال هنآ هب تيتفأ

٠ ملعأ هللاو كلذ ف ىمودخم ققحتيلغ تهرك ناو 6 اه دريغ جوزلا امأو



_ ٤٧ _ 

 نيب مقا و علخلا نآ رهاظلا ضعب باحصآ لوق فو : ةلأسم وه

 ريغ ضيرملا ناك اذا..ضيرملا امهدحآ وآ نيضيرم اناك ءاوس نيجوزلا

 ٠ امهزييمتل ليزم

 هيلع امب اهكسمأف نونج هتآرمال ضرع لجر نعو : ةلأسم دهب

 ؟ هنم تعلنخاف

 ٠ اهئايلوآ نذاب الا اهعلخ هل زوجب ال : لاق

 ٠ ةنونجملا قح نم ءايلوألا نآرب زوجي ال لين هنآ ىعمو : هريغ لات

 ءاميالاب اهجوز تأربأ اذا ءامجعلا ةآرملا : هل تلت : ةلأسم وه

 ؟ اهنفنح نم ءىريبو ص نآ ربلا عقي له ، اهنم كلذ لقعو اهنتح نم

 نم ءىربو.ء.اهنآرب مقو اهنم كلذ لقع اذا زئاجلا ف هنا ىعم :: لاق

 اهسفن اهل تآربآ د كنأ هيلع طرشو ث اهنم كلذ لقع اذا ءاميالا ىلع اهقح

 تملكت ناخ “ نآربلا عقو س معن لاق اذاغ ى قالطلا نآرب حلصلا اذه ىلع

 . مكحلا كلذ ىف اهتجح اهل ناكو ى اهتجح ىف رظن ةجحب اهنح ى موي

 : عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : نا ديبع نيا هريغ نمو : ةلاسم وج

؟ ضي رم ١ علخ نع هتلآسو



_ ٤٨ _ 

 ىفغ ، اضيرم امهدحأ ناكو س نيجوزلا نيب ملخلا مقو اذا امآ : لاقف

 اذا ء هيلع لمعآو ث لوغلا نم ىنبجعي ىذلاو س نيملسملا نيب فالتخا كلذ

 نا امهنيب ثاريم الو . ضام علخلا ناف ء ةحيحص ةآرملاو اضيرم جوزلا ناك

 ٠ امهدحأ تام

 ء زوجي ال ضيرملا نآربف س ةضيرم ةآرملاو احيحص جوزلا ناك ناو

 لمعآ ىذلا لوقلا ىلع ثاريملا امهنيبغ ةدعلا ءاضقنا ليبق امهدحأ تام ناو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هي

 :أ عرشلا نابيب بانك نمو : ةلأسم و

 عدب هنا : هل تلاق ىتح مالك هنجوز نيبو هنيب ىرج لجر نع هتلأسو

 ىنعملا كلذ درب ملو ٨٧ وه اهكرتف 6 اهعماج الو اهيرقب ال و اهنوسك

 ؟ هتلاق ىذلا

 دصقي ملو ؤ اهل هنم ىفعأ وأ ، اهلوقل اعبات اهكرت ناك نا : لاق

 ٠ آسأب كلذ ى ملعأ مل ؤ ىنعملا ىلا كلذب

 هل دحت ملو 0 اهئطوف عجر مش ؤ كلذ اهلوقل اهكرت ول تيآرآ : هل تلق

 ؟ ءىش كلذ ىف هيلع لخدي له س ادح كلذ ى

 ناك اذا اهيلع قفني الو ، اهعدي نآ هعسيو ساانلا نيب زئاج اذه : لاق

٠ ةرضم اهيلع سحي مل ام اهبأ رد كل ذ



_ ٤٩ 

 ؟ علخلا ىف ليق ام هقحلب سيلو : هل تلق

 فيكف ، هنجوز نوكت ال علخلاب لاق ىذلا نأا س كلذ ريغ اذه : لاق

 كلذب رن ملو ز لوألا ريغ اذه نآ هانعم نم ناكو ى ليلد اذهف اهتقفن كرتن

 ٠ هلوق ىنعم ىلع علخلا ىلا كلذ ىف دصقب مل اذا آاسسأب

 : ىراوحلا نم لضفلا نع هنأ دجوي اممو : ةلأسم وبع

 ٨ اذكو اذك ىنم ذخف وذ ةلوازم دقرا هنأرما هل تلاق لجر نع

 ؟ لعفف © ىنب رقن ال و

 ٠ علخب سيل : ل امث نم ل اننو 6 علخ هنا : ل انت نم ل انت دننغ

 : رظنل ١ نب دمحآ ل انتو

 ةئام ذخ هل تلاق اذاو

 اعجضن نأ ةليلل ١ ىنغفع ١ و

 ملو علخل ١ ١ و بجوأ س انأف

 اعقو علخب موق هرب

 هذه ىنفع ا هل تلانف 7 نآ هتأ رم ا دا رآ لجر : ةلأسم وبع

 ؟ كلذ لعفغ لاملا نم اذكو اذك كلو ، هليللا

 ( ٩ ج نئازخلا _ [! م )



 انأو س قالط ىلع الو ى علخلا هجو ىلع اهنم كلذ لبق مل هنل سأب الغ

 ٠ هلل ١ ء اش ن ١ كل ذب سأب الف هنسبيح ن ١ و اهنم ذخأ ام اهيلع درب نأ بحأ

 هملأ وجرأو ، هيخ ام هيفف اهيلع هل بجي رمأ ىلع هكرت نا : هريغ لاق
 ٠ ىدنع كلذ هل نكب مل رذع اهلو مزال ريغ ىلع ناك ناو س زوجي

 : ةفب ذح ىبأ نم ءالعلا ف ١ وج نمو : ةلأسم هج

 رهشأ ةعب رأ ىسفن ىل عب : تلاقف ح اهسفن هتآ رم ١ ىل ١ بلط لجر نعو

 ؟ اهنم لبقف ك اهل دبع ىنعت ث مالغلا اذهب

 هيلعو س دبعلا هلو س اهسفتب كلمأ ىهو س امهنيب عقو دق ًاعلخ هارأخ

 ىلع لضفلا اهيلع دري هناغ س اهقادص نم رثكآ دبعلا نوكب نأ الا س قادصلا

 دص ١ اهت ٠

 ۔ اهلهآ ىلا جوزت اهكرننب نأ اهجوز تلأس ةآرما نعو : ةلأسم وع

 ؟ ةعجر اهل له : تلت ، تجرخو لعفف ء اهيبلع ام هلو

 ، هل كلذ تلعفغ اهل هلعفي نآ هيلع ابجاو كلذ نكي مل اذا هنآ ىعمف

 . هيلع اهل ةعجر ال نأ وجرأغ

 هذه ىنعد : تلانتغ ، اهسفن هتأرما ىلا بلط نمو : ةلأسم ده

 ؟ ىقادص فصن كل تكرت دقو ث هليللا

. علخب سيل : ليقو 0 علخ وهف



_ ٥١ 

 : ءاهقفلا ضعب نعو : ةلاسم وه
 اهلف تعلتخاف 4 اهننتفن ىلع ردقي ملو % اهجوز دنع تعاج اذا ةآرملا نا

 ائيس اهعنم وآ 6 اهعاجأآو آرسوم ناك نا كلذكو 6 رسيأ وه ١ ذا اهقا دص

 ناو { ةءاسالا نم اذه لكف هناسلب وآ هديب اهاذآو ‘ هيلع اهل بجب امم

 ٠ اهل ناك اهتح تيلطو 6 علخلا دعي كلذ حص

 . اهعامج رجهب نأو برضلاو ىرعلا.و عوجلا ةءاسالا : ةيواعم وبأ لان

 ناغ أ اعلخ ناكل مه ردب اهجوز نم ةقيلطت ترنسشا ةأرما نأ ول : لاق

 ، علخب كلذ سيلغ ى اهكرتف مهارد ةرشعب ةليللا ىنكرتا : تلاقف اهعامج دا رآ

 : فالنخا هيغ : لاتقو : لاق

 ٠ امهنيب علخ الو ءىش هل اهيلع سيل : لاق نم لات

 ؟ تنآ لوقت امك : هل ليق

 . امهنيب علخ الو ةرشعلا هل لوقآ : لانت

 :: دلاخ نب دمحم لانت : ةلأسم وج

 ةليللا هذه ىنكرتا : تلاقف ث اهسفن هتآرما ىلا بلط نميف انعمس

 ؟ اهك رتف ؤ هلك ىق ١ دصب

هيلع ر ذعت امم ء ىش وأ 6 اهب اصأ دري وأ اهب ةلعل هيل أ تيلط ثفن اك ن اف



٥٢ 

 هلف هب ر ذننعت ر ذع ريغل هنوهش تدر تن اك ن ا و ؤ اهت ادص نم هل ء ىت الخ

 ٠ هل كلذ تلعف امك هلك اهقادص

 : ريشب نع مسئاه لانتو : ةلاسيم ده

 هديبو اموي لخدغ ٬ اهلك اهقوقح هتجوز ىلا ايدؤم ناك الجر نآ ول

 ىلع مالكلا امهنيب ىرجف ء ال :: لاقف س هايا ىنطعآ : تلاقف ، ناحير دوع

 ؟ اهنآ رب ليتف هتأريأ ىتح دوعلا كلذ

 ٠ ريشب نع حبسم ىور كلذكو س اهلام نم ءىرب ام هل

 زاج اهيلا هنم ةءاسا نم تعلتخا نا ليق هنأ ىعمو : هريغ لاق

 ٠ كلذ اهبلع

 ٠ ةءاسا نم نكب مل اذا هل زوجب ليق دق هنأ ىعمو : هريغ لات

 ؟ هفلخ ءوسل اهجوز نم تعلتخا ةآرما : ةلأسم دهج

 حلصي امو س اهجرف هب لحتسي ائيسث اهنم ذخأي نأ ىنبجعي ال : لاق

 ٠ هيف هيلع ال ىذلا روشنلا ةآرملا رثنت نأ

 ؟ ةعلخلا لحتسا ام : لئسو

 ، عامجلا ضعبو ، سفنلا ضعبل اهتيدف نم لحتسا ام لجأ نم : لاقف

سانلا بتاعت اماغ ، هل اوعمتجا اذا عامجلا هب بلطي اميغ رادلا ةيهاركو



 ةءاساو « ةمسقلا ريغ نم ةفصانملل كرتلاو افجلاو فالتخالا نم مهنيب اميغ

 . علخلا هيف لحب ال كلذ ناف س هيغ قحلا وجني ىذلا نم كلذ

 وأ ةآرما ىلع اهجوز دنع ميقتف نأ تهرك ةآرما امأو : ةلأسم دهج

 6 هل هللا هلحآ دق ارمأ تهركف نمهقيطت الو ث هنخآ وأ همأ تهركو س ةيرس

 تيلخ ول ديدش ابح كبحآ ال ىنا هللاو : تلاقف س كلذ ىلع هتبحص تهركف

 كنم ىلامب ىدتفآ انآو 4 كدنع ميقأ الف س كتنيرس وأ كتآرما اماغ ڵ كب

 ؟ اهلامب تدنتفاغ

 . اهنع ىلخيو اهلام لبقي نآ سأب الغ

 ، ءاله نم دحآ اهعم نكسي نآ هل سيل : ليق دق هنأ ىعمو : هريغ لان

 ٠ كل ذك ىعم ىمف 4 ةنك اسم ريغ ىلع مه دحآ نم وأ مهنم كل د فه رك ن اف

 : هللا ديع ىبأ باوج نمو : ةلأسم وبع

 اذا اهقادص همزلي ىتح ىه ام س هتآرما ىلا لجرلا نم ةءاسالا نعو

 اهئطو كرت ىلع رصي وآ ك اهئيسي وآ اهبرضي نأ اهيلا هتءاساب هنم تدتما
 فرعيب ال س ارارض ءطولا كرتو ، ادمعتم كلذ ىلع ردقب وهو ث اهل آراضم

 نم تدتغا اذاف س امهدحأ وأ ، اهتقفن ولآ اهتوسك اهعنمي وأ س هرقأ نمم الا

٠ هيلع عجرت اهناف اذه نم ءىنل اهقادص



_ ٥٤ 

 ديعس وبأ لاق : ةلاسم بج :

 لوقي نآ اهقح ذخأي نآ هل زوجي ال ىذلا هتجوز ىلا لجرلا ةءاسا نم

 ؟ لفن مكنيحط وآ حلام مكزبخو % رذق مكلزنم : اهل

 ( نه ومتينآ ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو ( : ىلاعت هللا لانتو : لاق

 ٠ هللا هركذ ىذلا لعفلا نم اذهخ

 تبأف ، ىرخأ ضرأ ىلا هتآرما لمحي نآ دارآ لجرو : ةلأسم وه

 ؟ هنم تدنتفاغ س هعم لمنحن نأ

 ، اهلوحت نأ الا ء هيلع اهل نوكي نآ الا اسآب اهتيدفب ىرآ ال : لاق

 نأ ديرب امنا ، كلذ ديري ال لجر ناك اذا امأغ ، هنم ىدتفتل اهلوحي امناو

 ىرأ امف \ تدتفاف تهركو ى اقفرم هنم بيصي دلب ىلا وأ ، ةدلب ىلا اهلمحي

 ٠ آسأب اهتيدفب

 ٠ هعم جورخلا اهمزل اذا كلذ نآ ىعم : هريغ لاق

 ؟ درلا تبثي له \ قح ريغب اهدرو اهتح

٠ هبلع ناك اهنتحب هيلع تعجر ن ١ و ؤ درل ١ .7 هنآ ىعم : لانن



 ۔ ٥٥

 ؟ ال مآ ءىش ةثرولل همزليآ ، هيلع مجرت ملو تتام نا تيآرأ : هل تلق

 . اهيلا بلط نكي مل نا اميس الو ، مهل همزمب الأ ىنبجعي : لات

 :ا رباج ىبآ نب ىسوم : ةلاسم ده

 3 جورخلا ةآرملا هنم تبلطو س قانقسث هتآرماو لجرلا نيب عقو اذاو

 هيف مجارو ث هنم هللا رفغتسأ انف كرمآ ىف ًائسسم تنك نا : جوزلا لاقف

 كبطعآو س لبقتسا اميغ ناسحالا كلو س ةءاسا وآ برض نم قحلا ىلا

 ؟ الخ اميف هيف كيلا تأسأ ىذلا قحلا

 لبقو ع اهآراب مث ع لبقتت ملف ، فاصنالا نم اذه لثم اهيلع ضرع اذاف

 ٠ ءىشم هعبتي ال هناف اهلام

 ء ةءاسالا ىلع لدع ىدهاش اهيلع : ىلع نب ىسوم مهنم نورخآ لاتقو

 هقحلت اهناغ ح اهيلا ائيسم ناك اهجوز نا لدع ىده اش ترضحأ نام

 ٠ علخلا كلذب جوزلا عفتني الو ث اهآراب دق ناك ناو س قادصلاب

 ٠ اهرهم تيطعأو ث اهفلح فلحي مل ناف ، اهيلا ائيسم

 ىلع نيدهاشلاب ةآرملا ىعدت امنا : بوبحم نب دمحم مهنم نورخآ لاقو
5 ةءاسالا دعب فاصنالا و ناسحالا اهيلع ضرع جوزلا نكب مل اذا \ ةءاسالا



 ضرع ام ةءاسالا مدهي كلذف ةءاسالا دعب ناسحالا اهيلع ضرع ذا اماغ

 ٠ نابسحالا نم اهيلع

 ؟ هللا كنعل : اهجوزل ةأرما تلاق ولو : ةلأسم دهب

 ٠ اهنم ةيدغلا ذخأي نأ هل لح

 هتطعأغ س آاضارعا وآ آزوشن اهجوز نم ةآرملا تفاخ اذاو : ةلأسم وه

 ؟ نسحيو ع اهقلطي الآ ىلع اهلام

 . اهيلع دري اهلامغ اهيلا ءاسآ وآ ث اهقلط ناف ء كلذب سأب الغ

 . عرشلا نايب باتك باتك نم ىذلا ىضقنا

 : نافلخ نب انهم ديسلا : ةلأسم دهج

 ةءاسا ريغ نم اهبجاوب همايق عم اهنم بلطمب اهل هنم قالطلا عقو اذاو

 نبح اهيل ا هقاس ى ذلا اهنتادصحص نم ءىشب ةب دغلا ىلع انتفنا و 4 اهل هنم

 ؟ اهب هجيوزت

 اهل هنم ةءاسالا ريغ عم ىدنع اميق هب تدتف ا ام ذخأ هيلع قضمب مل

 ٠ ملعأ هللاو 6 اهقح ق ريصقتلا مدعو

 هللا اوقتا »ا : ملسو هيلع هللا ىنص هللا لوسر لات : ةلأسم ده

٠ « ناوع _ مكدنع هلعل _ نكدذع نهنا ءاسنلا فق



_ ٥٧ _ 

 كولمملا آريخ نيفيعضلاب ىصوأ » هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ ( ائيش هنم اوذخأت الغ آراطنتق نهادحا متيتآ ناو ) « ةجوزلاو

 مدختسا لجر : ةثالث مصخ انآ » : لان هلالج لج هللا نا : ثيدحلا فو

 ۔ اهملظو اهنتح نم اهفصني ملغ ةآ رما جوزتن لجرو 4 هترجأ هفوب ملو آريجآ

 ٠ « ءامجع ةباد لنق لجرو

 اهقادصب ىدنتفت ىتح ةآرماب رضأ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 بضغي ىلاعتو هناحبس هللا نأل » رانلا نود ةبوتئعب هنع هللا ض رب مل هنم

 ٠ ميتيلل بضغب امك ةآرملل

 : عرشلا نابي باتك نمو : ةلأسم وبع

 ؟ تاقيلطت ثالثب هتجوز آربآ نمو

 ةدحاو الا اهتحلت ال : ضعب لاقو س ثالثلا اهتحلي هنا : ضعب لانق دقف

 . :رثكألا وهو

 تناك ولو ىرجت ةيدغلا و 6 ةيدفب الا نوكب ال علخلا و : ةلأسم وبع

 ٠ 1 دح ١ و ان ١ د

 ليق دقو ع كلمي امم ةميقلا هبلع مقي ام لتقأ علخلا ىف ىزجي : هريغ لاق

. ع ىش ريغ ىلع ن اك ولو أ احلخ ىمس اذا هنا : اضيأ



. ٥٨ 

 : رفعج نبا عماج عمو : ةلأسم ده

 ىدهاش هيلع تماقأ مث اهأربآو ، اهقادص نم اهجوز ةأرملا تأربآ اذاو

 ؟ اهيلا ائيسم ناك هنآ لدع

 تلزنو ةنيب اهل نكت مل ناو 6 اهل مكاحلا هذخأو اهقادص تبجوتسا

 6 نيميلا نع لكن ناو ٨ ءعى ري دقغ 4 اهيلا ًائسسم ناك ام فلح ناف ٨٧ هنيمي ىلا

 ٠ اهتحب اهنل ذخأ 0 اهيل ١ ائيسم ناك هنآ تفلحقف اهيل ا نيميل ١ در وأ

 مل اذا ص ةءاسالا ىلع نيدهاشلاب ةآرملا ىعدت امنا : هللا دبع ويآ لاننو

 ضرع اذا اماو ث ةءاسالا دعب فاصنالاو ناسحالا اهيلع ضرع جوزلا نكي

 ٠ ةءاسالا مدهي كلذغ س كلذ اهيلع

 ٠؟ اهجوز ىلا ةأرملا تعلتخا اذاو

 هيلع سأب الو ، هل اهتيدف تزاج اهيلا ائيسم نكي مل هنا : لاق نم لاقف

 ٠ ةزشانملا ىه نوكت ىتح كلذ هل بيطي ال : لاق نم لاقو ع كلذ ف

 : ديلولا لأس هنأ ، رفعج وبأ ركذو : ةلأسم دهب

 ؟ هتجوز ةنفن نع فعضي لجرلا نع

٠ اهتترافبو هئربت : لانف



_ ٥٩ 

 قفنن نأ اما ء كثريآ ال : تلاتو . هربن نأ ته رك ناف : تلق :! لان

 ؟ ىنقلطت نآ اماو ؤ ىلع

 ٠ تومل ١ دعب ءى ربب نأ هل وجرأ ىناف 6 هتربن : لانت

 ؟ اهلام اهاطعآو رسيأ وه ناغ : لاتقو

 نأ اماو 6 اهيلع قفنب نآ اما 6 همزلي كلذ نا ليق دغو : فضا : لاق

 ٠ لوقلا رثكآ هنأ ىدنع ىذلاو س هبلع اهقحو ؛ اهقلطب

 : ىناسارخلا نع دجوي امم : ةلأسم ده

 ٠ هنيب اطرش نوكي نأ الا اهقالط زوجيو ث قادصلا

 :: مسثاه لاقو : ةلأسم دهب

 ؟ اهعجار نكي ملو ع قالطلا دعب هيلا تدتغا مث هتآرما قلط نم

 زوجت ةدعلا ف تماد ام اهعجار نكب مل ناو زوجت لبت اذا اهتيدف نأ

 ٠ اهتيدغ

 ؟ اهتيدف لبقف هيلا تدتفا مث ث اهقالط اهمتكو آرس اهقلطي ناك نا : لاقو

٠ هنم ةدعلا ق تمادام زوجب كلذ نا



_ ٦٦٠ 

 اهيآ ىآر ىلصومل ا ركم ايآ نأ هربخأ نمع : ةفيذح ىبأ نب ءالعلا لانتو

 رضح نمل لاقتغ س البقم نامتع :

 لاق نا و 4 باصآ اهيق ظفح نا ةلآسسم نع ناميلس ةعاسلا لآسآ ىنا

 هيل ١ علتخت مت ئ اهمنكبيو هنآرما قلطب لجرلا نع هلأسغخ ى اطخأ هبأ ري اهيغ

 ؟ قالطلاب ملعأ مل تلاقو ى اهقادص تبلطو ، قالطلاب تملع املف س نلبنتيف

 . اهلام اهلف تعلتخا و اهتتلط هنآ ملعت مل : ناميلس لاتق

 ٠ أطخآ هيأر اهيف لاق هنا مكل لقأ ملأ :! ركب وبآ لاتف

 ٠ كلذ اهل سيلو ص زئاج كلذ نأ ءاهقفلا نع تظفح : لات

 تنآ : لاقف س ىنقلطت نأ ىلع كتأربآ دق : تلاق اذاو : ةلأسم وده

 ؟ تلبق دمت لقي ملو ى قلاط

 ٠ كلذ ريغ : لاق نم لاقو س هبلع لاملاو تقلط دقف

 ٠ لعخ دن هنأل 7 قلطن ليق هنآ ىعم : ! هريغ لانت

 : ىلع نب ىسوم لانتو : ةلأسم ده

 اهدا رأو ١ ذكو ١ ذك ىعم كلو 6 كتآرما قلط نالف اي : لجرل لاق لجر ع

 ؟ هسىنغنل

. امهنيب قرفي الف اهجوزت ناغ



_ ٦١ 

 سأب ال ليقو ء اهجيوزت زوجي ال ليق دنت هنأ ىعمو : هريغ لانتو

 ٠ كلذب

 ؟ مايآ ةثالث رايخلاب هنآ ىلع هتآرما علاخ لجر نعو : ةلأسم هه

 ٠ لطاب رايخلاو س زئاج علخلا : لاتق

 ؟ مايألا ةثالثلا ىق ىمه اهل رايخلا ناك ناف : ليق

 رايخلاو زئاج آاضيآ علخلاغ اندنع امأو ، رايخلا اهل : ةفيتح وبآ لاق

 ٠ لطاب

 : ىلع ىبآ نعو : ةلأسم ده

 ء اثالث كتقلط دت :' لانف س كيلع امم كتآربآ دق : اهجوزل تلاق ةآرما ىف

 ؟ ىنقلطو هلبقت مل كناف ىلام م ينطعأ : تلانف

 ةخسن فقو _ اهل لاملاو هلعل _ قالطلاي نيبت ال اهنا : لاق

 ٠ اهل لام الو

 : عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 :: ناديبع نبا : ةلأسم د

 ولو س هاطعآ نا هلوق لوقلا س اذك آديز طعب مل هنآ فلح اذا امآ

٠ ديز ركنأ



 ۔ ٦٢

 اهاطعأ هنا : لاقف ٠ قلاط ىهغخ . اذك هنجوز طعب مل : لاق نا امأو

 ٠ اه اطعلأ دخ هنأ حصي نآ الا ةآرم ١ لوق لوقلاغ 6 ةأرم ١ تركنأو

 ؟ قلاط هتجوزغ اذك لعفب مل نا : لاق ناو

 ٠ هلوت لوقلاف لعف دق ناك نا : لاقف

 تلخد دق : لانف س قلاط ىهف نالغ تيب هنجوز تلخد نا : لاتق ناو

 ؟ تلعغو

 5 هتيطعأ دق : تلاقف ، قلاط تنأغ اذك ىنيتيطعآ نا : لاتق ناو

 ؟ وه ركنأو

 ٠ ملعأ هللا و 6 اهلوق ليقب الخ

 دا رأو 6 قالط امهنيب ى رج ١ ذا ك نيجوزلا فقو : هنمو : ةلأسم وع

 اهنا : جوزلا لاقو ي ءىش نم هنآربآ اهنا : تلاقف س اهدرب نآ لجرلا

 ءىش نم هتأربآ ام اهنأ نيميلا هنم تبلط ناو س جوزلا لوق لوقلا نا

 ح نيميلا نع لكن ناف ى هيلع اهل ءىش ال لوتو س لوق ىلع نيميلا هيلع اهلف س هنم

٠ ملعلا هللاو ، لوألا لوقلا ىلع اهاضرب الا اهدر نم عنم



_ ٦٢٣ 

 : سيمخ نب رصا خيسلا نع : ةلاسم چ

 اهدر نالف نب نالف نم ةيكاش اهنا : تلاقو س دعب نم ىه ىننتلصو اذاو

 ؟ ةعومسم ىوعد ىمه % اهعلاخ وأ ، اثالث اهقلط دنن وهو

 ٠ معن : لاق

 وه :رقآو ، اهجوز ناك هنأ ةآرملا ترقأو س امهالك رضح اذاو : تلق

 نم اهعلاخ وأ اثالث اهقلط هنلا ىه ترقأو اهتعجر هيف كلمي ةقالط اهقلط هنأ

 ؟ امهنم ىعدملا

 ىف كلذ ىف در الو ص ناميآ الو ث كلذب ةنيبلا اهيلعو ةيعدملا ىه : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ ى ةنيبلاب مكحلا لب ، لوغلا رثكأ

 : ناديبع نبا : ةلاسم دب

 له ۔ وه .ركنأو ؤ نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط اهجوز نأ تعدا ةآرما ىف

 ١ ؟ اهدر ىلع مكاحلا هربجي

 ٠ ملعأ هللاو ث اهتدع ءاضقنا لبق هيلا تعغر اذا معن : لات

 :ا ىلمازلا : ةلأسم دج

 رقأو . كلذ وه ركنآو 6 اهعلاخ هنأ اهجوز ىلع تعدا ةلآ رما

 ، علخلا ىف هيلع اهلوت لبقي مل اذاو ، اهتعجر هيغ كلمي قالط اهقلط هنأ

؟ كلذ هل له & اهنم هرك ىلع اهدر دارآو ؤ نآ ربلا وأ



_ ٦٤ 

 هنأ ةنيبلا ةأرملا ىلعو ث ةيعجر قالط اهقلط هنأ جوزلا لوق لوقلا : لاق

 ٨ قح هيلع اهل ناك نا 1 هيلع اهجوزن ىذلا اهنتح ةآرمللبف اهدر دارآو اهعلاخ

 ٠ ملعأ هللاو ، لوقتن امك اهعلاخ ناك نا درلاب ىضرت نأ ةآرملا هذهل ىنبجعيو

 لاقو ك اهنآرب لبقي مل هنا ةآرملا تلاق ناو : هنمو : ةلأسم ده

 ؟ اهنآ رب لبق هنا : جوزلا

 ٠ ملعأ هللاو ث ةأرملا لوق لوقلا نا : لاق

 ؟ هتداهش زوجت ال نم ةداهشب نائرابتملاو : هنمو : ةلأسم ه

 نم ةداهشب مكحي الو ى مكحلا ىف اهلوق لبقي الغ جوزلا ركنأ اذاغ

 هعم ميقت الو س هقم ى دنفتلف س ةقداص ىه تناك ناو ص هنداهسن زوجن ال

 ةلأسملا ىنعم جرخ ناف ، هدهاجتلف ع ةيدغلا لوبق نع عنتما ناو ٤ مارح ىلع

 نع دابعلا لاسي هللاو ث هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف % فصولا اذه ىلع

 ٠ مهرب ارس

 ، رهاظلا ماكحأ نم حصو ت رهظ امب الا نومكحي ال نيملسملا ماكحو

 ٠ ملعآ هللاو ، بويغلا مالع وهو ع رتتسا امو رهظ ام هللو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 ؟ هلك اهقح اهيطعي نأ ىلع هتجوز آراب ىذلا امآو

 لاقو ، اهنعجر هيغ كلمي الو 0 انآ رب نوكي كلذ نا : لاق نم لاتق دنف

٠ باوص كلذ لكو ، ةعجرلا هيغ كلمي انالط نوكي : لاق نم



_ ٦٥ 

 : بويحم نب دمحمو “ ىلع نب ىسوم فلنخا : ةلأسم وبع

 اهلجاع اهيلا قاسف ، لجآو لجاع قادص ىلع لجر اهجوزت ةآرما ىف
 ؟ ايرابت مث ث هلك كلذ تكلهتسا و 4 اهلجآو

 ٠ امهنيب ثاريم الو ف علخ كلذ نا : ىلع نب ىسوم لاقف

 كلمب ةدحاو ةقبيلطتن ىهو علخب كلذ سبل : بوبحم نب دمحم لاق

 ٠ ثاريملا امهنيبو .يغاب قالطلا نم ءىن ناك نا ى اهتعجر

 علخ ق ىليكو كتلعج دن : لوقي نأ وه : ةل اكول ا : ةلأسم وبع

 : ليكولا لوقيو ائيرب اهنادص نم نوكأ نآ ىلع ث نالف تنب ةنالخغ ىتجوز
 3 ٠ تلم دت

 كنلغج دق : لوقن اهناغ 6 اهجوز نم اهعلخ ف اليكو ةآرملا تلكو ١ ذاو

 ىذلا ىقادص نم هئبرت نأ كل نأ ىلعو ، نالف ىجوز نم ىعلخ ف ىليكو

 ٠ تلبق دق : لوقيو ، اذكو اذك وهو ث هيلع

 نم ىقب امب اهدريو ث قالط نوكي هناغ ةيدف ريغ ىلع هتجوز علاخ نمو

 اهل قح وأ ؟ قادص نم ةيدف ىلع اهعلاخ اذا اعلخ نوكي امب وآ س قالطلا

 ٠ مولعم هيلع

 6 هردق ملعي ال ءىش وأ 6 دلو ةنتفن لتم ةلوهجم ةيدغ تناك نا امأف

( م ٥ _ ١ زخل ١ نئ > ٩ )



٦٦ 

 نم امهنيب ايناب ناك نا ةعجرلا هيغ كلميو ى قالط كلذ نوكيو س علخ الف

 ةعجارملا لثم ةدعلا ىف نوكيو ث هريغ اجوز ج وزن ىتحف الاو س ءىن قالطلا

 ٠ قالطلا نم

 ةأرملا تناك اذا ث نيلوق ىلع علخلا ى انباحصأ فلتخا : ةلاسم دهب

 ؟ اهتادص تفوتسا دق

 نوكي ال علخلا : مهضعب لانتو 6 حاكنلا خسف وهو علخ : مهضعب : لاق

 ٠ ةعجرلا اهتم كلمي قالط هناف ، لام ةيدغب نكي مل اذاغ ، لام ةيدغب الا

 ء اهاطع ام ريغ ذخأي الف هتأرما لجرلا ملاخ اذاو : ةلاسم ه

 عنسصي نآ بحتسي امك ، اهسمي نآ لبق ى اهرهط دعب اهعلخي نآ هل بحتسيو

 . ةقلمملاب

 اذا تطرش ام ةأرملل نآ انخايسثأ نع انظفح : مسثاه نب دمحم لاق

 كل تآ ردأ دق :ة ل انتغ ؤ ىنقلطت نأ ىلع ىل ام نم كتأ ريأ دق : اهجو زل تلات

 ؟ كقلطأآ ال و ؤ كسغن

 ٠ اهت ا دص اهل و تقلط دق : ل ان

 مث ، هتجوز ةآرابم ف اليكو لكو س لجر نع هتلأسو : ةلأسم ده

‘ ؟ كلذب ليكولا لوق هيلع تبثي له ، اهآراب هنأ ليكولا هملعأ



٦٧ 

 ٠ كلذ ىف هيلع ةجح ىهو ع ليكولا لوق لوقلا نأ ىدنع اذكه : لاق

 ؟ ةنيب كلذ ىلع ليكولل مزلي الو : هل تلق

 ٠ ىرجي هلوغو س كلذ ليكولا مزلب ال ىعم : لاق

 ؟ كلذ لاق نيح ف هبلع جوزلا عجر نإ تيآرآ :: تلق

 ٠ لوقلاب هل بيجم ناك ولو ، ىدنع ءاوس هلك : لاق

 ملو ى ليكولا ربخ لبق هيلع عجر دق هنآ دهشأ جوزلا ناك ناف : تلق

 عجر هنآ ةنيبلا تحص ولو ث كلذب نآ ربلا عقي له س اهأراب ىنح ليكولا ملعي

 ؟ ليكولا ربخ لبق

 هبشأ ةآرابملا لبق ةنيبلاب ةلاكولاب ةعجرلا تحص اذ! هنا ىعم : لاق

 دهشأ مث هدي ىف قالطلا لعج اذا ليق دق هنأ بسحآو ، قالطلا ىنعم ىدنع

 ٠ كلذ دعب قلطغ ؤ ، ملعي ن رآ ريغ نم هعازننا ىلع

 & عازتنالاو ةعجرلا تحص اذا قلطت ال ليقو ، قلطت ليق هنأ ىنعمغ

 ٠ قااطل ا بوجو ىنعمب لوقلا رثكأ نأ ىعمو 6 ةلأسمل ١ هذه ق ىنبجعي ١ ذكه و

 ىه تدانو ء ًآدحبآ اهتعاري ف لكوي مل هنآ جوزلا .ركنلآ ناف : هل تلت

 ىف اهيلع ءىش الو س اهجوز ىلا مجرت نآ اهل له ث هاوعدب ةلاكولا ىعدا نم

؟ ليكولا هاعدا ام جوزلا ركنأ اذا كلذ



_ ٦٨ 

 هلوق زوجي الاف را رقاب وآ ةنبيب كلذ حصب مل اذا هنا ىعم : لات

 ٠ هيلع هاوعدو

 ٠ عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 اهتيا رتت نم دحأ اهجوز اهنع علاخ ةآرما نع : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ؟ افالط مأ اعلخ اذه نوكيأ س كلذ تضمأغ ى اهنذا ريغب

 نع دعبي ال اهمامتن نآ ىدنعو ث ًائبست اذه فق ظفحبآ ال ىنا : لاق

 هريغل جوزتي ىذلاك تبثي ال اذه لئاق لانت ناو ، اهل عل اخملا هعلغ ام لعخ

 ٠ جوزلا متيو ء هنذا الب

 فالتخالا نم هوحنو هريغ ف ليق ام ىلع كلذ توبثب لئاق لاق ناو

 ء نبهجولا نم جرخي ال اذه لثم نآ ىدنعو “ هللا ءاش نا دعبب مل

 ٠ملعآ هللاو

 رمآ ف ثيدح ةآرملاو لجرلا نيب عقو اذاو : هنمو : ةلاسه وده

 جوزلا لاقغخ 6 ىتقرو ف ام وآ ةقرولا كبنطعأآ نا : ةآرملا تلاقف 6 قالطلا

 ؟ قالطلا مأ علخلا عقيأ ، قلاط تنأ : اهل

 هلزنمب فالتخالا نم اذكو اذك نسحيو 0 ًائبسث اذه ف ظفح ال : لان

فلتخاغ دقعلا ىف ركذي ملو طورشلا نم ناك ام اهنم ناكف ع ةأرما بطخي نم



٦٩ 

 ناب امي اوذخغ الاو ‘ 7 اذه ساابق نسح دقو 6 اهتودث ق نوملسلا

 ٠ ملعأ هللاو ‘ هباوص مكل

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم وبع

 امم هتآربآو 4 اهجوز لام نم ءىش ىلع اهجوزو تحلطصا ةأرما نعو

 ءاضتنا دعب نم ةآرملا نا مث 0 اهسفن اهل آربآو % اهتقادص نم هيلع ىقب

 ؟ ءىشلاب ةلهاج تناك اهنا تلاقو ، حلصلا كلذ تريغ اهتدع

 ىذلا لاملاب ةفراع نكت مل ةآرملا هذه تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ، ةدعلا ىف تمادام اهتعجرب كلمأ وهو ى ةنيلطت هذه تناك ، هيلع تحلاص

 اهلو اهيلع هل ليبس الخ اهتدع تضقنا دق تناك ناو ، مات اهقادص اهلو

 ٠ هيلع امات اهادص

 ولو اهتعجر كلمب ال هنا ليق دغو : ديعس نب دمحم دبعس وبآ ل انت

 . اهلام اهل نوكيو علخ نوكيو اهتدع ف تعجر

 : ايركز ىبأ ىضاقلا طخب تدجو : فنصملا لات

 ايغابم لوهجملا ةيدفلاب ملخلاو
 قفنلا ةدافغلل اد فلاو ةقيلطت

 تعلتخا اذا آ ربب الماح نكت ناو

قفر نم لمحلاب اهل هيلع امم



_ ٧٠ 

 : درعس وبآ لاق : ةلأسم وبع

 تجتحا مث ث اهسفن اهل آربآ ام اذكه اهقح نم اهجوز ةآرملا تأربآ اذا

 ؟ قحلاب مست مل اهنأ و ، مهرد نم هنآرميآ امنا اهنأ

 اهسفن ف اهقحليو ث نآربلا عقيو ث ةلاهجلاب ىدنع ةعجرلا اهل ناك
 ىف اهيلع هل ةعجر الو نآ ربلا عقي : لاق نم لاقو ي لوقلا ضعب ىف درلاب

 ٠ اهسفن

 : ديعس وبآ لانو : ةلأسم وع

 تأآريآ ام ىل كيلع قح لك نم كتآربأ دق اهجوزل تلاق اذا ةآرملا ى

 ؟ اهنتح ىف ةلاهجلاب تجنحا مث ث اهسفن اهل ؟ربأفع ىسفن ىل

 ريغ نم ناك اذا اهل هيلع قح لك نم ربيو ةعجر ىدنع اهل سيلف

 ٠ ةءاسا

 ؟ ةلاهجلاب تعجر اذا ىقح نم اهلوقك ىقادص نم اهلوقغ : هل تلت

 ٠ اضعب هضعب هيسشثيو س ءاوس ىدنع هلك : لاق

 : عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ناديبع نبا : ةلأسم وع

 أ ةءاسالا ىعدنو اهادص هنم بلطت ءىجي مث اهجوز اهعلاخي ىتلا فو

؟ ال مآ اهسفن ى اهيلا عجري نآ هل له ى هجولا اذه نم اهقادص اهل بجو ناف



 ۔_ ٧١

 تعجر اذاغ ةعجرلا هلف س اهقح ىف تعجرو ةءاسالا تحص اذا : لان

 هل ةمجر ال لوتو ، اهسفن ىف اهيلعو عوجرلا هل لونغ ث اهتدع ىف هيلع

 ةعجر الو 4 ةعجرلا اهلف اهنندع ءاضقنا دعب اهقح ق تعجر ١ ذا امأ و 6 اهيلع

 ٠ ملعآ هللاو 6 اهسىفن ف اهيلع هل

 : عرشلا نابيب باتك نمو : ةلأسم وبع

 : هللا دبع ىبآ باوج نمو

 هل هتكرت تقاك دنتو ، هيلع اهل قادص الو هتآرما علاخ لجر نعو

 اهنيد نم هتآربآف س اهتتادص نم سيل ث هب هتنياد نيد اهل هيلعو س لبق نم

 اذه سيلو ت ىنيد نم هئربآ ال : لوقت تعجر مث ، اهسغن اهل آرمآ و س كلذ

 هذهب الا هنم تيقب نكت مل ناو ث اهنم اهتعجر كلمي ةقيلطتب نآ ربلا

 اهاغوآ' دت نوكب نآ الا اذه اهنيدب هيلع عجرتو هنم تناب دقف ةقيلطتلا

 ٠ اذه اهنيد نم آريي هناف هل هنكرت نكت ملو 5 هبلع اهل ناك ىذلا اهتتادص

 عجرت نآ اهل ناغ اهيلا هعفد ىذلا اهادص نم .رثكأ اهنيد ناك ناو

 ءىش امهنيب ىقب ناك نا اهتعجر كلمي ةقيلطت هذه نوكنو س لضفلاب هيلع

٠ قالطلا نم



٧٢ 

 : ىلع ىبآ نع دمحم نب رمع ظفح : ةلأسم دهي

 ؟ صقنت الو س دازن ةعلتخملاو ڵ صقتنو دازت ةلطملا نآ

 ةعلننش ! او ةنتو دا زنت ةقلطملا لبق نم ىلع ىذل تلت : . وبأ لاق

 ؟ ..... الو دازن

 ٠ ةردقم ىلع اهقح نم ةقلطملا ن : لاق

 ةنوكم نم هننعا ري ىلع اهسغن هتجوزل جوزلا آربأ ١ ذاو : ةلأسم وبع

 وأ مهرد فالآ ةرشع ىلا مهرد نم رثكأ وآ لقأ وأ نينس رشع هنم اهدلو

 وه سيلو لوهجم هنما 6 ةعجرلا هذه لك ق اهل ناغ 6 طورشلا هذه وحن

 ٠ اهسفن ق ةعجر

 : عرشلا نابب بانك نم ىذلا ىضقنا

 : راربألا جهنم باتك نم هريغ نمو : ةلاسم و

 جوزلا ءىرب قادصلا نم اهجوز تآربأ اذا ةآرملا نآ مهاوتف كلذ نمغ

 ثيحب هتجوز ىلا ءىسي جوزلا لب ى اطخ كلذو ، ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف

 ءعىرببخ س صالخلا بلط ىلا رطضتغ ص قلخلا ءوس نم الا اهيلع قيضي

 ه سفن ةبيط ريغ نع ةءارب وهف صلختتل

ًائىذه ٥ ولكف اسفت هنم ء ىت نع مكل نبط ن اف ( : ىل اعت هللا لاق دنفو



 ٧٣ س .

 هب بيطت الام ديري دق بلقلاف ، بلقلا ةببط ريغ سفنلا ةبيطو ( ًئيرم

 ةبيط امناغ ، هسفن اههركت نكلو ث هبلقب ةماجحلا ديرب ناسنالاف س سفنلا

 نيب تددرت اذا ىتح ى اهاباقت ةرورض نع ءاربالاب اهسفن حمست نأ سفنلا

 هاركاب قيقحتلا ىلع نيررض نيب ةرداصم هذهف ث امهنوهآ تراتخا نيررض

 . نطابلا

 ءاربالا رظنيف ع رارسألاو بولقلا ىلع علطي ال ايندلا ف ىضاقلا امأو

 ء هيلع قلخلا علطي ال نطابلا هاركالاو ، رهاظ ببسب هركت مل اهنآو ، رهاظلا

 اذه نكي مل ءاضتلل ةمايقلا ديعص ف ربكألا ىضاقلا ىدصت امهم نكلو

 ٠ ملعأ هللاو ، ءاربالا ليصحت ق آديقم الو ، آابوسحم

 : ىحبصلا : ةلأسم وج

 ءىسم ريغ ناك ولو ص هتجوز نم ةيدغلا ذخأ لجرلل زوجي ال ليقو

 : ليقو ع ةدابز ذخأي الو اهيلا قاس ام ردقب زوجي : ليقو اهيلا

 ٠ ملعآ هللاو 6 ةدايزلا هل زوجن

 : ناهين ىبأ خيشلا نعو : ةلأسم وج

 ء ةيدفلا هنم تبلطو ص اهعامج ىلع ردقيب ملو ةآرما جوزنن لجر فو

 ؟ ال مآ اهذخأب نأ هل لحبأ

ةجحلا ةمانتا دعب هسفن جالعل اهايا ىطعي ىتلا ةدملا ىف ناف : لاق



٧٤ 

 اهيلع لخدي مل اذا هيلع اهميرحت ىلع ىوقأ الخ ، هب هل اهنم بلطلاب هيلع
 ىنعمل ةيدفلا اهبلط ناك امناو ث هيف اهل هنم ةءاسالا ىنعم ىلع جرخي ىذأ

 ٠ هيلع اهمرحي امم هريغل ال لاحلا ىف ليجعتلا

 نع هزجع ف هئانتب نع انه ! زجب مل ةدملا دعبي ناك ناو

 الزانت ول نأ قادصلا نم همزلي ام ءادأو ، قالطلاب اهل مكحي اهعامج

 ٠ لدعلاب هيغ امهنيب اميف مكحلا ىلب نم دنع مكحلا هيغ

 هلبق نم هقحتسا ائيش هيلع درت نآ ىلع آرابت ناو : ةلاسم دهب

 درت نآ اهيلع سيلو س مقاو اذه ف نآربلاف س هوجولا نم هجوب ولآ ةيطعب

 ٠ اهتح ىلع ةدايز وه ام اهيلع طرتشا ام هيلع

 ؟ تهرك ناو اهدرب نأ هل له ت اهسفن

 ٠ ةعجرلا اهيلع هل معن : لاق

 ؟ اذكو اذك لعفي مل نا اهسفن اهل آربأ نا كلذكو : ةلأسم دهب

 مقو هتلعف مث ء اتترتغا ىتح سلجملا كلذ ىق هلعفب مل نا :: ليقغ

 ٠ نآربلا ليزمب كلذ سيلو ع نآربلا

؟ اذكو اذك تلعف نا اهسفن اهل تآربآ دق : لاق ناو



_ .٧٥ 

 هطرش ىذلا كلذ لعفي مل ناغ ث اذكو اذك لعفب ىتح نآ ربلا عقي مل

 ف لعفي ىتح كلذ اهلعفب نآرب كلذ دعب مقي مل سلجملا كلذ دعب هتلعف ىتح

 ٠ لوقلا كلذ هيف ناك ىذلا سلجملا كلذ

 اقفتاو نآربلا ادارآ هتأرماو لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلاسم د

 ٠ اهعم بايث هيطعت نأ ىلع هيلع

 . ىسفن ىل آربأ ام ىقح نم هتآربآ دق ىنأ اودهشا : ةآرملا تلاقف

 تلق ام ىنيطعإآ اهل لانت مث ، اهسفن اهل تأربآ دن ىفآ اودهشا : لاق

 ٠ بايثلا نم هب ىل

 ٠ ىدنع كل ءىش ال : تلات

 ىنيطعت نآ ىلع الا كسفن كل ءىربآ ملو كنآرب لبقأ مل ىناف : لاق

 ٠ اهيلع تنآو انآ تقفتا ىتلا بايثلا

 ٠ ىدتع كل بايث ال : تلاق

 ؟ ال مآ امهنيب عقو دخ نآربلا نوكب له : تلق

 هل ءافولاب اهرمأيو نآربلا متو دقف ةفصلا هذه ىلعف : لاق

 اهيلع سيلغ هيلع تكسمت ناو نسحآ ناك كلذ تلعف ناف ، هتدعو امب

٠ بايثلا طرش ريغ ىلع عقو نآربلا نأل ى اهل بايثلاو دعولا فلخ الا



_ ٧٦ 

 : هريغ نمو ةخسننلا ق ايوتكم تدجو : ةلأسم وج

 نم تأآربآ : هتأرما هل تلانتغ . نآربلل ادعت هتآرماو لجرلا ف ليقو

 ٠ ىسفن ىل تآ ربآ ام ىقح

 ؟ رادلا هذه نم تجرخ نا كسفن كل تأآريآ دن : لجرلا لانف

 كلذ نم اتترتغفب نآ لبق نم اهنيح نم رادلا كلت نم تجرخو تماق ناغ

 رادلا نم جرخت مل ناو ك نآربلا عقو ك نآ ربلا ف عجري نآ لبق ، سلجملا
 ٠ نآربلا مدهنا دقفف ؤ سلجملا كلذ نم وه ماقو 4 انترتفا ىنح

 ؟ اذكو اذك ىلعفت مل نا كسفن كل تأربآ دق : لات ناو

 دخف الاو « انفرنفب نأ ليق اهسلجم نم كلذ تلعف نا اهنا ليق دختغ

 ٠ اقرتفي ىتح لعفت مل اذاو س نآ ربلا عقو

 ىلع ءاليالاب تناب رهسأ ةعبرأ ىضم ىتح لعفي مل نا هنا : ليقو
 ٠ نسحأ لوألا لوقلا و ؤ نآربلا مدهنا كلذ ليق تلعف اذا هنآ اذه بسح

 ؟ اذكو اذك لعفت نآ ىلع اهسفن اهل آربآ نا :: ليقو

 تلعف ناو ، هنآرما ىهف الاو س كلذ هل تلعف نا اهننا : آاضيآ ليق دتقغ

 ٠ نآربل ١ عمق و
- 

لعفت نأ اهيلع ناكو نآربلا مقو كلذ ىلع اقرتفا اذا : لاق نم لاقو



_ ٧٧ 

 ء نآربلا عقيو ع اهمزلي ال ام اهنع مدهنيو ، كلذ نم هل اهيلع بجي ام

 . رثكألا وه لوقلا اذهو

 ف لعفت مل نا هذهف اذكو اذك تلعف نا اهسفن اهل آربأ اذا امآ و

 عقو سلجملا ىف تلعغ ناغ ث نآربلا لطب دقف ث اقرتفا ىنح سلجملا كلذ

 ٠ نآ ربلا

 :: هللا ديع ودأ لئسو : ةلأسم وبع

 اهتقلطغ س كيلع ام كلو ةثلاثلا دز : تلاقف ى نيتنثا هتجوز قلط لجر نع

 ؟ ةنلاثلا

 ٠ لاحملا نم جوزلأ ءعىربو قلطت : لاننخ

 ليذهلا ابآ تيقل : ريسئب لات ث ةبننع نب حاضولا لاننو :: ةلاسم ه

 ةآرملا نع عيبرلا تلأس ىنا : لاقق جورخ ىلع انآو س ةرصعلاب قارعلاب

 ؟ اهعلخ لبقيغ س اهجوز ىلا علتخت

 ٠ ةقيلل .. ىه : لانف

 ؟ هلأسف : رمع وبآ لاقو س رمع ىبأ ىلا تبتك ىنا : تلقف
 ٠ 4 ةيلل ٠. 7 : لاقف

 نيتقيلطت اهقلط ىراجل تناك ةأرما نع ةديبع ابأ تلأس ىنا : تلقف
؟ اهعلخ لبقغ 0 تعلتخا مث



_ ٧٨ 

 ىتج كلذ لوقي ناك س تقدص لاقف ، اهيلا عجرغ هتآرما ىه : لاقف

 ٠ هتوم ليق اذه ىآر

 ، اهدر ىلع دهشأ مث ؤ نبتقيلطت هتآرما قلط لجر نعو : ةلأسم وه

 ؟ اهعلخ لمقغ اهلام نم تعلتخا اهنا مش ؤ هللا ءاش ام تثيل مث

 نآ بحأ نا مث ٧ رهشأ ةنس وآ ، رهسأ ةسمخ هتآرما ىه : لاقف

 ٠ ةعجر اهيلا : هل لقف اهجوزتي

 . اهتعجارمب سأب ال :ا الاق رباجو سابع نبا نأ كربخأ : لاق

 علخلا نأل س هريغ اجوز حكنت ىتح اهيلع هل ةعجر ال : عيبرلا لانو

 ٠ ةديبع ىبآ ىآر وهو نينقيلطت علخل ا عم اهقلط دقو س ةقيلطت

 ءامسأ نم وهآ ح قالط نآريلا ١ ولعج نبأ نمغ : ثلت : ةلأسم وج

 ؟ كلذ ىف هجولا فيك مآ ةقرافملا مهقدصت مآ أ قالطلا

 نآريلاو ةنونيب وه امنا قالطلا نأل 5 هلك اذه هقحلي هنإ ىعم : لاق

 ٠ دحاو ىنعملاو ةنونيب

 ؟ قالط ريغب هلعجو قالط نآ ربلا تبثي مل نيأ نمف : تلق

 دعب ةدعلا توبثو ةئراوملاو ، فالتخا عضوم نم هنآ ىل عقيغ : لاق

٠ قالطلا ماكح نع نآربلا اهيغ نياب ةريئك ءايشأو توملا



_ ٧٩ 

 هيلع اوتبثي ملو ع اهيآرب الا هيلع اهدر مرحي هولعج ملخ : تلق

 لاح ف ىهو ، ثالثلاب نبت مل ام قالطلا ى اهيلع درلا هل اولعجو ث انالط

 ؟ تاقيلطت ثالث هيف ام امهنيب ىذلا حاكنلاب لوقلا اذه ىلع نآربلا

 6 اعيمج امه اضري الا نوكبي الو 4 اعيمج امهنم عقو .نآ ربلا نا ىعم : لاق

 ٠ هل درلاغ هريغ نم ةكراشم هيف سيل هنم العغ ناك قالطلاو

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 ةليللا هذه ىنغعا اهجوزل ةآرملا تلاق ناو : هربغ نمو ث ةلأسم وج

 ؟ اهافعو هل تكرنغ ىقح كل كرتأ انأو

 اذه ىرأ ال : هريغ لاقو ، عقو دق علخلا نا : ىراوحلا ىبأ نعف

 ٠ ملعأ هللاو ، هل تلعج ام هلو اعلخ

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وبع

 نم هتأربأو اهقراف مث ةيبص جوزت ىذلا نع ىخآ ايب كبانك ىف تلأسو

 ؟ هم هتكر دأ امي اهدلا و هل نمضو ۔ اهسفن اهل آ ربأغ 6 اهسفن اهل آ ربآ ام اهقح

 نم آربت .ال ىدنعو ث ةنتيلطت ىهو ص اهنآربآ دغ لوقلا اذه ىلعف
٠ ءىش يلا مزلي ال ىسعو تغلب اذا ء هنيلط اذا اهقح



-= ٠ ٨ __ 

 ؟ اضيأ آرابت مث ث اهغولب دعب اهعجار ناو : تلتقو

 نم تأ رمن نوكت نآ الا ءىشب مكحلا ق هكردت مل اهقح نم هنآربآ اذاف

 ٠ كلذ حصيو ء اسالا

 جوزلا مزليو اهل قحلاو ى اهيلع تبثي ال ةيبصلا نآربو : ةلاسم دهب

 ٠ قالطلا لجأ نم ىسفن مزلآ ام كلذ نم أ

 ؟ قالطلاب اهننآ ريو % اهسفن اهل تآربآ دق : لان ناو

 ٠ هيلع قحلاو 6 قالطلا همزل

 ؟ تيريآأ اذا وأ تقئربآ نا اهسفن اهل تآ ربأ دق : لانت ناو

 جتيوزتلا منت وآ س هضققت وأ نآ ربلا متتف غلبن ىنح نآرب عقي ال هناف

 اهلو س فوقوم اهغولب دح ىلا اهيلا كلذ ىف مكحلا اوريغيو « هدسغي وآ

 ٠ غولبلا دعب نآربلاو جيوزتلا ف رييغتلا

 ؟ مكحلا ق عقي انآ رب اهسفن اهل آربآو ء همزلي امب نماض هل نمض ناو

 هل نمض نم ىلع وه معجريو 4 ةجوزلل هبلع قحلاو قالطلا منو

 ٠ ملع هللاو ، نمض امب هنم ذخأ كلذب

 نم ةريغصلا هتنبا جوز راب نم : لاتقو : هريغ نمو : ةلأسم وع

؟ اهقتادص



_ ٨١ 

 حاكنب الا اهتعجارم زوجي الو ، فالتخا قادصلا نم جوزلا ةءارب ىفغ

 . ديدج

 اهغ ولب لبت اهنتح نم هتأريآو ةيبصل ١ آريأ ى ذلا نعو : ةلأسم وبع

 هعم تناك ي اهب زاجو هب تيضرو ت ةيبص ىهو هيلا تعجر مث ؤ ةيبص ىهو

 ؟ كلذ هل لحب له ، تغلب ىتح

 تعجر مث ح قالطلا نآرمب اهآ ربأ لجرلا ناك ناف ٠٧ تفصو ام ىلعغ

 قالطلاب اهل هنآري نأل ى داسفلا عقو دقف ي ديدج جيوزت الب اهئطوو ص هيلا

 نآرب كلذف اهقح نم هتآريأ نا اهئريب هنآ طرتشاف اهآريآ ناك ناو

 اهئطو ناغ ع اهغولب ىلا اهؤطي الو س غلبن ىتح فوقوم جيورتلاو ، فوقوم

 نآ ربلا متت ملو جيوزتلا تمتأغ تغلبو س طرشلا ىف ةيبصلا نآرب دعب

 ملعآ هللاو س هميرحت ىلع ىوقآ الو س جرح اذه اهئطو نم ىسفن ىفغ

 ٠ باوصلاب

 اهجوزتف عجر مث ث ةيبص ىهو هتآربآو اهآربأ اذا كلذكو : تلقو

 تغلب ىتح هعم تثكم مث ؤ ةيبص ىهو نيدهاش مم اهدر وآ ، ايناث اجيوزت

 ؟ تيضرو

( ٩١ ج نئازخلا _ ٦ م (



_ ٨٢ 

 لكو ث يناث اجيوزت اهجوزن مث طرستب نآرب ناك ناف ، تفصو ام ىلعف

 نآريلاو ىنانلا جيورتلا هرضي الو ‘ هلاحب لوذلا جيورتلا فوقوم كلذ

 ٠ هضقني وآ كلذ متنو منلبن ىتح ، تفصو ام ىلع فوقوم

 عم اهدواع مث ، طرش اهأربآو س هتآرمآ مث ، اهب زاج دن ناك ناف

 مل ناك نإو ث غلبن ىتح س فوقوم كلذ لكو انفصو ام ىلع وهف نيدهاش

 لوألا جيوزتلا ىلع فوقوم كلذف اهأربآو هتأربأو اهب زجي

 افوقوم كلذ نوكيو ث ديدج جيوزتب الا اهدر هل سيلو ، اهؤطي الو

 ٠ لوذلا جيوزتلاك

 جيوزتلا متي مل ناو س نآ ربلا عقو دقف جيوزتلاو نآ ربلا تمتآ ناغ

 اذا هنجوز ىهغ س نآ ربلا منت ملو جيوزتلا تمنآ ناو 0 جيوزتلا خسفنا

 ٠ طرشب نآ ربلا ناك

 جيوزتلا تمتف تغلب ناغ 6 طرش ريغب قالط نآ رب أ ذكه نآ ربلا ناك ناو

 ٠ ةيبص ىهو اهئطو دت ناكو ى هنم ةدع ف دعب تناك ناف س قالطلا عنقو دق

 تناك ناو ئ نيدهاش مم اهدر اهيلا عوجرلا هل زيجي نم لوق ىلعف

 { نيدهاسشو ىلوو ث دبدج جيوزتب اهيأر نع الا كلذ نوكي الف تطرغ دق اهتدع

 اهغولب دعب هجوزتت نآ تيضر ناو ، اهيلع ةدع الغ اهب زجي مل ناك ناو

. اهل زئاج كلذ ناك س نيدهاسثو ىلوو جيوزتب
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 اهئطوو داع مث ى اهب زاج دقو س قالطلا نآ رب طرى ريغب اهآربآ ناك ناو

 ٠ باوصلاب ملعآ هللاو ث هيلع تدحسغ دقف ةيبص ىهو ، قالطلا نآرب دعب

 حص ام الا انم كلصي ام ميمج ىف دمتعت الو ، هيف قرفلاو اذه ربدتف

 ىنآ ملعأو ، رصبلاو ةفرعملا لهأ لاؤس نم ددزاو ، هراثآ تماقو ث هباوص

 ءايشألا تمسعآ دق امبر س ةفرعملا ليلق ، ىأرلا ىهاو 7 ملحلا فيعض

 ٠ هللا قغو ام الا ، لهجب

 6 هباوص كل ناب ام الا ىريغ نم الو ىنم لبقتن الو كسفنل ظفحاف

 دمحلاو 6 هيلع رداقلاو 6 كلذ ىلو هنا 6 رومألا دسنأآ نمل انابا و هللا كنفو

 كيلع مالسلاو هدبع دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ، هدمح قح ع نيملاعلا بر هلل

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو

 : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو : ةلأسم وع

 كلذخ ، ةطيرشلا نآرب ةيبص ىهو هتجوزل لجرلا نآرب ناك اذاو

 ح قالطلا نآرب ناك اذا امآو ى غلبت ىتح اهجيوزن زوجي الو س فوقوم

 . اهجيوزت زاج ي اهتدع تضقناو

 ىلع هبلع تمرح دقف ح و زل ١ اهب لخ د دقو ح اكنلا متت مل اذا : ل انتتو

 عجري نأ دارآ ناف ع هيلع مرحت ال : لاق نم لان دو ح ء اهقفلا ضعب لوت

. رثكألا وه لوفلا لوقلاو ، هيلع مرحت مل ديدج حاكنب اهيلا
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 : هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ ىوريو

 اذا اهتدعو انغلب اميغ ص هللا همحر ىلع نب ىسوم ةزاجالاب لات نمو

 ناو ث اهيلع ةدع الغ اهب زجي مل ناو س رهشأ ةثالث اهب زاجو ، رضحت مل

 ١ ذا ضيح ثلرالث اهنندعف 6 دحاو موب رهبستتلا نم ىقي دنتو ح ضيحلا اهكردأآ

 . اهب زاج دت ناك

 حاكنلا ناغ 4 غلبي مل ىص اهجوزت ةغلاب ةآرما نعو : ةلأسم وبع

 جوزب ةأرملا تجوزت ناغ ى نآ رب وه سيل هنآ ربو ىبصلا غولب ىلا فقاو

 مرحت نآ اهلعلو س ىبصلا غولب ىلا هنيبو اهنيب قرف ، ىبصلا نآ رب دعب

 ٠ رخآلا جوزلا ىلع

 ؟ علخلا اهيلع عقي له . علخلا تمتأ و ك جيوزتلاب تيضرو ةيبصلا تغلب

 ٠ معنف ما لاق

 ؟ قلطنت له © علخل ١ متت ملو جيوزتلا تمتأ ناغ : هل تلق

 ٠ تقلط ةطيرش ريغب ناك ١ ذاو 6 قلطت مل ةطيرش ناك ١ ذا : لاق

 ؟ ظفللا نم اهب قلطت ال ىنلا ةطيرستلا نم نوكب امو : هل تلق

 أ اهنتح نم ءىرب ام اهسفن اهل ءى ريبو اهن ربتي هنآ انف رع امم : لات

غ اهرمأ هيغ ذفني ال نوكي امم ههبشأ امو اذه انعم وهو اهقح نم ءىرب ناو



 الا ذفني الو س قح هيغ اهل قلعتي امم اذه ىلع علخلا عقو اذا هيبتتنسيو

 اهغولب دعب متيو ى زوجي ال امم اهابص ى اهرمآ نم كلذ ناكو ث اهرمأب

 ٠ ةطيرشلا نم انعم وهف ء اهيلع

 ، اهجوز ىلع اهل ام اه وبأ عزتناو اهب لخد دق جوزلا ناك ناغ : هل تلق

 اهل نوكي له ، علخلاب تيضرو جيوزتلا تمتأ تغلب املف ث آرابت مث

 ؟ قادص اهجوز ىلع

 ٠ ال : لاق

 اهوبأ ناك دتو ملخلاب ضرت ملو جيوزتلا تمتأخغ تغلب ناف : هل تلق
 ؟ قادص اهجوز ىلع اهل له ث اهقادص عزتنا

 ٠ معت : لاخ

 ؟ اعيمج نيهجولا ىلع علخلا مقيو : هل تلت

 ناك اذاو ى علخلا عقو هتمنآغ س ةطيرش ىلع وأ ةطيرش ناك اذا : لاق

 ٠ هتجوز تناك علخلا متت ملو س جيوزتلا تمتآف ةطيرش ريغ ىلع

 : ديعس ىبآ نع بسحأ : ةلاسم دهب

 : لاقف س ىسفن ىل تآربآ ام ىقح نم كتآربآ دق اهجوزل ةآرملا لوق امآو

 ؟ كقح تئرب و كنح نم تئرب امن كسفن هن كل تأريأ دف

ّ ةطيرش نآ رب هلعجب صضعيف : فالتخ اي اذه ىق ليق دن هنآ : ىعغخ
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 ةيبصلا ف ةطيرش نآرب هلعجب ضعبو ث ةطيرش نآرب هلعجي ال ضعبو

 ٠ غلابلا ف هلعجي الو

 : هللا هضر ديعس نب دمحم ديعس وبآ لئسو ؟ ةلآسم وبع

 ؟ هئربنو اهئريب مث جوزت ةميتيلا نع

 اندجو ىذلاغ ةيبصلا جوزت اذا لجرلا نأ افعم ىذلاف ، تفصو ام ىلعخ

 لهآ لوق نم فالتخالا نم ءاج ام ىلع ملعلا لهآ نم هنع انذخلآو بهذم

 مل ام ةريبك وبآ ةريغص تناك ءاوس ص فوقوم هنأ ةيبصلا جيوزت ىف ملعلا

 ٠ جيوزتلا ف ىلو اهل وه نمم ءايلوألا نم هريغ وأ اهدلاو اهجوز ءاوس غلبت

 ناخ تغلب اذاف 2 اهغولب ىلا فوقوم لاح لك ىلع انعم ةيبصلا جيوزت
 جيوزتلاب ضرت مل ناو ص جيوزتلا تبث غلاب ىلع اتباث جيوزتلاب تيضر

 ٠ قالط ريبعب 7 حاكنلا خسفنا

 ىف مكحلا رهاظ ىف اهيلع قالطلا مقو اهب لخد ناك دتو ، اهقلط ناخ

 تغلب ناف ث اهغولب ىلا لصألا ف هنم قيفوت ىلع جاوزالل اهجرف ةحابا
 هعقوآ ىذلا قالطلا اهيلع عقو جيوزتلاب تيضر ناغ ت اهتلط دن ناك دقو

 جيوزتلاب ضرت مل نإو ك اهب لخد دت ناك اذإ اهادص اهل ناكو ءطولاب اهيلع
 اهقلط ناك قالط ريغب حاكنلا اهنع خسفناو ، ءطولاب اهادص اهل ناك

٠ اثالث وآ ةدحاو
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 ء لصألا ىف اضيآ فوقوم آخيآ قالطلاخ ء اهتلطخ اهب لخد نكي مل ناو
 ٠ جوزتت نأ اهلو حاكنلا فيقوتل

 اك جيوزتلاب تيضر ناف ث اهب لخدي نأ لبت اهقلط دقو تغلب اذاف

 ضرت مل ناو ، قالطلا اهب عتوو ك اميلع ةدع الو ، قادصلا فصن اهل
 ٠ اهل ءىش الو قالط ريغب تناب جيوزتلاب

 نآ هلو ، رهشأ ةثالث هنم اهتدعف ، اهب لخد نآ دعب نم اهقلط اذاو

 ةعجارملاو قالطلاو ، جيوزتلا نوكيو ث اهتعجارم دارآ اذا ةدعلا ىف اهعجاري

 ٠ اهغولب ىلا فوقوم هلك

 { اهقلط ناك ىذلا قالطلا اهب مقو جيوزتلاب تيضر ناف تغلب اذاف

 ء ءطولاب اهقادص هيلع ناكو س قالط ريغب تناب جيوزتلاب ضرت مل ناو

 ٠ ةنسلاب اهعجار هنل ، دحاو قادص

 ءىربي نآ انهاه قالطلا نآربو س قالطلا نآرب اهسفن اهل ربأ ناغ

 اهل ءعىريب امقا هنأ نآربلا دنع طرتشت الو ، اهقح نم هئربتو & اهسفن اهل

 قالطلا نآرب اهأريآ اذاغ ح اهقح نم ءىربي نأ وأ ، اهقح نم ءىرب ام اهسفن

 ٠ ةطيرش ريغب

 سيل هنأل ، هنيح نم قالطلا مقيو اننالط نوكي هنا : لانت نم لات دقخ

 ء اهيبلع نآربلا وه عقوأ دقو ى نآ ربلاب ىضر الو اهقح ف كلم ةيبصلل كلانه

هنأل ، اهتعجر هيغ كلمي قالط وهف ، ضوع ريغ ىلع نآرب انهاه نآ ربلا عقو



 قح ريغ ىلع اهعلاخو ت اهجوز نم تعلتخا اذا ةآرملا نا : لاق نم لاق دق

 هجوب هنم ءىرب وآ ، هنم هنآريآو هايا اهافاو دق ناك هنأل ، هيلع اهل ناك

 ٠ هوجولا نم

 نآرب اذهغ س مهضعب لوق ف ةعجرلا هبف كلمي ًانالط انهاه نآ ربلا ناك

 . قحلا نم ةءارب الو س جوزلل ضوع ريغ ىلع عقو

 تأربت اذا ةآرملا ف بوبحم نب دمحم نع ىوري لوقلا اذهو : هريغ لاق

 ٠قح ريغ ىلع

 ٠. عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىحبصلا : هريغ نمو : ةلأسم ه

 ، آ؟ربي ال لوق : فالتخا كلذ ىفف ، اهجوز تأآربآ اذا ةقهارملا نا

 ء ملعأ هللاو

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ده

 علاخ بألا نا مث ، هبلع اهتادص اهل ضرغو ي لجر نم هتفبا جوز نمو

 هتأربأ دق ىنأ اودهشا دوهشلل لاقو ث اهب هلوخد لبن نم هتنبا نم جوزلا

 دق ىنأ اودهشا : جوزلا لاقو ، اهسفن اهل ارب ام ةنالغ ىتنبا قادص نم

 ؟ اهقادص نم اهوبأ ىنآربأ ام اهسفن ةنالغل تأرب

ناك ناف س قادصلا همزليو ص ةآرملا نود جوزلا نم عقاو علخلاف
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 قحلا وه هيلعو . هنع نمض امي عجر س اهنع جوزلل قا دصلاب نمض بألا

 اهب كلمأ وهو ث نيدهاسب اهدر ةدعلا ىف ىهو اهيلا ةعجرلا دارأ ناف ، اهل

 ٠ اهسفن نم

 : هللا هظفح ميها ربا نب دمحم هللا دبع ايآ تلأس .: ةلأسم وبع

 ؟ غلاب ريغ وآ اغلاب تناك ث هتنبا جوزل لجرلا نآرب ف

 عقيو ؤ زئاج هتنبال لجرلا نآ رب نا : ضعب لاق :: فالتخا هيف لاقف

 ء ةقيلطت ةلزقمب نوكي نآربلا ضعب لاقو ، ضعبلا امهضعب نم نآ ربلا
 ٠ همآر وهو ، قادصلا جوزلا ىلع نوكيو

 ةلزنمب نوكي غلاب ريغ وأ غلاب تناك اهتنبا جوز تأربأ اذا مكلا امآو

 ٠ ملعآ هللاو 6 ىأرلا ةلزنيم نوكب الو % هسفن نم ع زتنم جوزلا نأل 6 ةقيلطلت

 ى تجوزت ى اهايدث كرحت دق ةيراج ف ديلولا وبآ لاقو : ةلاسم اه
 ؟ تعلتخا مث اهب لخدو

 ( نضحي مل ىئاللاو ) : ىلاعت هللا لوق ممست ال : زئاج اهعلخ : لاق
 ٠ تقلطغ تجوزت اهنآ الا

ريصي وآ غلبت نأ الا 3 اهنآ ريه زوجي ال ليت دق هنأ ىعمو :أ هرببغ ل انت
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 غلبت وآ ث ردقلاو نينسلا نم ةغلابلا ىلع زوجي ام هيلع زوجي نم دحب

 اهنم رغصأ وه نم وآ س اهبارتأ ٠

 : ىحبصلا : هريغ نمو 5 ةلاسم وج

 هناغ ىس بألا الا نآرب اهئابلوآ نم دحألا الو س نآرب ةيبصلل سيلو

 هذهل جوزلا اذه نم نآربلا تبث اذاو س فالتخا اهقح نم هنآرب قحلي

 اهيبأ نم جيوزتلا ناك اذا ، تام اذا هتثروو ث قالطلا ماقم ماق ، ةيبصلا

 ٠ لمعلا هيلع ام ىلع اهل

 تيضرو تغلب ناف س فوقوم وهف اهيبأ ريغ نم اهل جيوزتلا ناك ناو

 . اهنيمي عم هب ةيضار اهنأ اهلوت لوتلاخ ذئنيح تدتعاو هتثرو ث اهجوز هب

 نآربلا ىف قرف الو اهجوز تام مويب نم دنتعتغ اه وبآ اهجوز ىتلا امآو

 ٠ ملعأ هللاو 6 لمعلا هيلع ام ىلع ضيرملا وآ حيحصلا جوزلا نم عقو اذا

 :: هللا همحر ناضمر نب دوعسم خيشل ١ نع : ةلأسم وع
 .و- .

 : فالتخا هيفف هتنبا يفلا نآ رب امآ و

لاقو ، قادصلا نم جوزلا آربيو س بألا نآرب زوجي : ضعب لاقف



_ ٩١ 

 ىأر ريغب اهدر هلو ةقيلطت نآربلا نوكيو ، قادصلا نم أربي ال : ضعب

 ٠ غلاب ربغ وآ اغلاب ثناك اهييأ

 ءى ربب مث ئ هتنبا قادص عزني نأ الا بألا نآ.رب تبثي ال : ضعب لانو

 ٠ ملعآ هللاو % اعلخ نوكد مث هنم اهجوز

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلأسم وبع

 ٠ هطرتسثي نأ الإ عئاض وهغ نآربلا دعب قالطلا لانو
 تنأو تلبق دم : ل انت 6 اهتح نم هنجو ز هنآربأ لج ر ف و : ةلأسم وبع

 ؟ قالط الب ملخ وآ ث ةقيلطتو ملخ اذه نوكيأ ، همالكب الصتم قلاط

 اهعبتي ضعب افالتخا قلاط تنآو تلبق دق : لانت اذا هنآ تفرع ىذلا

 . عقاو علخلاو لاح لك ىلعو س كلذ ىري ال ضعبو ث قالطلا

 عقي له ع قالطلا اهعبتأ مث ، هتجوز آراب لجرو : ةلأسم دهب
 ؟ قالطلا

 هتنأ كلذو ، نآ ربلا عبتي ال قالطلا نأل ، قالطلا عقي ال هنا ىعم : لاق

 ٠ اهاضرب الا اهتعجر كلمي ال

 ناو ح قالطلا عقب الغ نآربلا نع احطقنم قالطلا ناك نا : هريغ لاق

 : فالتخا هيفغ نآ ربلاب الصتم ناك

٠ عمقي ال هنا لوقب ضعب و ؤ اهتحليو قالطل ١ عقب هنا : لوقب ضعب



_ ٨٩٢ 

 ؟ علخلا دعب قالطلا نعو : ةلأسم وج

 ىطعآ اذا ىغبني كلذكو علخ نمل قالط ال نولوقي ءاهقفلا نا : لاق

 5 اهرمأب كلمآ ىهو رمآ اهيبغ هل سيلو ث اهرمأ نم علتخا دقو ى هلبتف لاملا

 ٠ سفن ةبيطو اهنم آضرب الا ةعجارم لاملا لوبت دعب سيلو

 نأ هل ناكل ئ كلذب الا رمآ ةآرملل ىضمب ال كلذ دعم قالط ناك ولو

 امنا و 6 لاملا لومت دعي اهنم عطقنا نكلو 6 تهرك وآ تءعاجب نا اهعجا ري

 امل أربأخ هتجوز هيلا تأربت لجر ف لوقت ام : هل ليق : ةلاسم وه
 ؟ اهدرب نأ لبق ثالث اهقلط مث ع اهىبىفن

 6 نآ ريل ١ مكح تيث اذا نآربل ١ قحلب ال قالطل ١ ن ١ ليق دق هنآ ىعمغ

 . ؟ربآ ام اهقح نم هتجوزهيلا تآربت لجرو

 نتنك نا كجاوزألا لق ىبنلا اهيأ اي ) : لجو زع هللا لانت : ةلاسم ده
 ناو ٠ اليمج حارس نكحرسأو نكعتمآ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت

 نكنم تانسحملل دعأ هللا ناغ ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك

 ٠ ( اميظع آرجأ

هذ_ه ق ٥ءعاسىنت ربخي نآ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن لجو زع هللا رمآ
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 لب : ةشئاع تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نهريخ املغ : ليق ، ةيآلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاسن اهعباتف ، ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا راتخن

 ةيآلا هذه ف ىلاعت هللا مدقو ث قالطلا دعب نوكت امنا ةعتملاو ، ملسو

 ٠ قالطلا لبق عاتملا

 & هنرتخاو هءاسن ريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ىورو

 : لات ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : ليق دقو ك انالط كلذ رب ملف

 ٠ ) ك ابآ ى رمأنسىن ىتح ) لجعت و نآ كيلع ال و »

 هللا راتخت لب ‘ راشآو رمأنسأ نآ ديرت ام : تلاق اهنآ تدجو دنقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاس اهعباتو ، ةرخآلا رادلاو هلوسرو

 تراتخا ىتلا حرس امك ، نهحرسل ايندلا نرتخا ولو ك قالط كلذب رن ملف

 . ةيريمحلا اهنا : ليقو ع ليق ام ىلع ايندلا نهنم

 % ةخوكلاي وهو موي تاذ هباحصآ ثدح ايلع نآ ىور : ةلأسم ده

 ؟ هتآ رما ريخ لجر نع باطخل ١ نم رمع ىنلآس : ل اف

 ء ةيناث ةقيلطت ىهف اهسفن تراتخا نا ى ةدحاو نم ديال :: تلقف

 ، اهجوز تراتخا ناو ت اهب كلمآ وهو ، ةدحاو ىهغ اهجوز تراتخا ناو

ىبأر ىلا تعجر ىلا رمألا راص املغ نينمؤم ١ ريمآ تعيباتف 6 ء ىش الغ



_ ٩٤ 

 بحأ هيلع هعدانف رمع ٥آر ىآرمل ۔ نينمؤم ١ ريمآ اب لوقلا : لاقف : لوخنا

 .٠ كحضغ هم تدرفت ىآر نم انيلا

 امهفلاخخ هلأسف تياث ني ديز ىلا لأس مث ّ مكيرأس ىنآ امأ : لاق من

 : لاتق اعيمج ديز

 6 ةدحاو 7 اهجوز تراتخا ناو س ثالتب تناي دقف اهسفت تراتخا نا

 ٠ 7 كلمأ وهو

 : ىراوحلا ايأ تلأس :: ةلآسم ده

 دق : تلاقف س كسفن ىراتخا وأ ىنيراتخا : هتأرمال لاق لجر نع

 ؟ قالطلا نم اهيلع عقي ام \ ىسفن ترتخا

 عمتجملا وه و اهنعجرب كلمأ وهو ةدحاو ةقيلطت اهنا لاق نم : لانق

 ٠ باطخلا نب رمع لوت هنأ اقغلبو س هيلع

 . اهتعجرب كلمآ وهو ةدحاو ىهف اهجوز تراتخا نا : لات نم لانتو

 نب ىلع لونت اذه نا : اولاقو هنتاب ةقيلطت ىهف اهسفن تراتخا ناو

 ٠ بل اط ىبآ

 تراتخا ناو ص ةيناث ةقيلطت ىهخغ اهجوز تراتخا نا : لانت نم لاتقو

٠ تباث نب ديز لوق اذه نا : اولاقو س تاقبلطت ثالثب تناب اهسخن



٩٥ 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انربخ : كلا ةسشئ اع نأ ىورو

 ٠ ملعأ هللاو ، اذه هب لومعملاو ، انتالط نكب ملغ % هاترنخاف

 ؟ قالط ومهآ ‘ بايخلا نع هتلآسو : ةلأسم وبع

 ٠ قالط نوكي هناف اهسفن نيبو هنيب اهريخ اذا معن : لانت

 ؟ اهل قالط رييختلا اذهب رأ مل : لان ناغ : تلق

 اهتيب اميف اهريخ اذا : مهضعب لانت .أ كلذ ق انباحصأ فلتخا : لاق

 اهييآو هسفن نبي اهريخ نا و ٠ قالط وهغ اهسفن تر اتخاف ؤ اهسفن نييو

 لوألا قالطلا كلذب ديري ىنح ًاقالط نوكب الغ ء اهمآو اهايأ تراتخاف اهمآو

 ٠ دحاو لوق ىلع اذهو ح نيلوتلا ىلع

 ؟ اثالث وأ ةدحاو ، قالطلا اذه نوكي امف : تلق

 ٠ رثكآ ديري نأ الا ةدحاو نوكت : لانق

 ؟ ةيعجر وآ ةنئاب ةدحاو نوكيف : تلق

 لانتو 0 علخلا وحنك ةنئاب نوكت : مهضعب لاتق : فالتخا كلذ ىف : لاتق

 ٠ ةيعجر نوكت : مهضعب

 اهل له اهسفن ترانخاغ ء اهجوز اهريخ ةآرما نعو : ةلاسم ادوهج

 ؟ 4 .. ..

٠ اهتعحجر كلمب هنلا 6 معن : لاخ



 ىراتخا وأ 6 كمآو كامأ ىرانخا وآ ىنبيراتخا : لاق ناو : ةلأسم وبع

 ؟ انالف ولآ اهمأ وآ اهايآ تراتخاف س انالف

 : هللا دبع وبآ لاق : هريغ نمو : ةلأسم وه

 ؟ قالطلا تراتخاف قالطلا ديري ىنيراتخا : اهل لاق اذا

 ٠ تقلط : لاق

 تقلطو قالطلا هب ىنع ناف ، كديب كرمآ : اهل لاق اذاو : ةلاسم

 ٠ ءىش نكي مل الاو 6 اهسيفت

 الا ةيقي نكت ملو 5 ةمأ ىهو هتجوز ريخ ىذلا امآو : ةلآسم ه

 ؟ اهسفن تراتخاف س ةدحا وب

 ٠ هنم تناب كلذ ىضمأ نا ، اهديس ىلا رايخلا : ليتف

 لعجو ةمأ ىهو هنجوز جوزلا ريخ اذا : لاق هناف هللا دبع نع امآو

 ؟ اهل ىضمي نآ ديسل ا ه ركو 6 هنقلط وآ 6 اهسفن تر اتخاف ؤ اه ديي اهقالط

 ٠ قالطل ١ عق و دقفف

 ، قالطلا وآ ىنيرانخا اهل لاق اذا هنآ ىعم : هريغ لات : ةلأسم ده

؟ اهسفن تقلطو ئ كسفن وأ ىنيراتخا وآ



 ٠ ارايخ الو قالط كلذ نكي مل

 ؟ اهل هظفل لوبق نم اهريخ ام ىلع قالطلا وآ اهسفن ترانخا ناف

 هنا : ليقو ك اهبخ اهتعجر كلمي : ليقو ، ةنئاب ةقيلطت نوكي : ليق دقف
 ٠ تاقيلل ٠. ثرالات

 ةبوتكم ةالص فق ىهو ص هتأرما ريخ لجر نع لئسو : ةلأسم ده

 ىتح هبف اهريخ ىذلا كلذ اهناكم ىف تمادام رايخلا اهل : مهضعب لاق

 ٠ هريغ ىلا هنع لوحت

 ّ يت كر .دزت ملو اهنم تعرفف ةبوتكم ةالص ف تناك نا : نورخآ لانتو

 6 رايخ اهل سيلغ 4 ًائيسش ةبوتكملا ىلع تداز نا اضيأ كلذكو 6 ترانخا مث

 لطبي لمع ىف تذخأ دقف كلذ ىلع تدازف ملست نأ ىلع تردق اذا اهنأل

 + اهرايخ

 َ ىلع نمه ىسوم لاقو : ةلأسم وج

 ء نيقادصلا لقأ وآ « هتجوز ىلا عوجرلا نيب مدق اذا دوقفملل رايخلا

 ةآرملل رايخ الو س لخدي مل وآ رخآلا اهب لخد دقو س دوقفملا مدق ءاوسو

 ٠. ريخألا جوزلل الو

( ٩ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 6 اهسفت ترانخاف تغلب مث ؤ لجر اهكلم اذا ةيبصلا امأو : ةلأسم وه

 ٠ ثالث ىلع نوكت اهناف ، ةيناث اهكلم من

 وه قنحأآ مث 6 ةرحب اجوزنم ديعلا ناك ١ ذا : لانو : ةلأسم .

 . :رايخلا اهل نأ

 ةوسن ثالثب ج وزن كولمم دبع ق .راثآلا ضعب ق و : ةلأسم وع

 ؟ هنم جورخلا نبلطو قتعأ هنا مث « احيحص جيوزت هديس ىأرب

 ٠ كلذ نملف

 7 عرشلا نابي باتك نم ىذلا ىضقنا

 : هللا همحر دبعس ني حلاص خيشلا نع : هريغ نمو : ةلآسم وج

 5 كلام عيب ىراتخا اماو ، انآ ىنيراتخا اما : هتجوزل لاق نميفو

 هلو ذهب هنم قلطت ؟ اهل ام تع ايو .7 وآ ء ىل ام عيب ر اتخآ : تلاقف

 ؟ ال مآ ةهراك اهدر

 نا ىوني وه امناو ، قالطلا ريغ رييختلا اذه ىون ناك نا : لاق

نآ ىنبجعيغ ، اهل ام عيب تراتخاف ؤ قالطلا رايخلاب ىون ناك ناو



_ ٨٩٩ 

 © قالطلا نم ءىش امهنيب ايقاب ناك نا اهدر كلميو ، ةدحاو ةنيلطت اهيلع منت
 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ ةكولمم اهيلع جوزتف ، ةرح هتحت رح لجر نع هتلأسو

 تنايو اهتادص اهلف اهسفن تراتخا ناغ 0 ملعت ةعاس رايخلا اهل : لاق

 ٠ هتآرما تبثت وآ ح رابخ اهل نكي مل ةكولمملاأطي ىتح تنكس ناو ث هنم

 وقت فيك س ةكولممب ةرحلا ىلع جوزت اذا رحلا نعو : ةلاسم ه

 ؟ اهسفن .راتخت نأ تدارأ اذا

 { ةكولمملا دنع كعم ميقأ الو س ىسفن ترتخا دق : لوقت: لاق

 ٠ لوق اذه

 ةقيلطت ىه ، ةمأ اهيلع جوزت اذا اهسفن ةراتخملاو !: ةلأسم ه

 ٠ ةدعلا ق دعم اناك ولو 6 دىدج حاكنب الا اهعجرب الو

 اذاو ؤ ديدج حاكنب الا ناعجري الو ي قالطب كلذ سيل : نورخآ لاقو

 ٠ امهنيب ثاريم الف اهسفن تراتخا

 ؟ ديعل ١ وآ رحلا مم ىه و تنتتعآ ١ ذ ١ ةمئا و : ةلأسم وع

 جرختو ؤ اهسفنب كلمآ تراص اهنأل س اهسفن راتخت نآ رايخلا اهل ناغ

٠ اهدر هل سيل ةنئاب ةقيلطتب



_ ١٠٠ 

 نيتقيلطتب هعم نوكنو س ديدج حاكنب الا نكي مل ةعجرلا ىلع انقفتا ناف

 ٠ ثالثب هدنع نكت مث هريغ اجوز جوزتن ىتح

 أ ةمآ اهجوز اهيلع جوزت اذا ةرخلا ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم ه

 ؟ رايخ اهل له

 ٠ رايخلا اهل ليق دق هنا ىعم : لاق

 ؟ هيلع اهتتح مآ أ اهتتح نم اآريبو : هل تلق

 هنم جرختو ، لوخدلاب هياع اهقح ناغ اهب لخد ناك نا ىعم : لاق

 ض قادص اهل ىدنع نكي مل اهسفن تراتخاو اهب لخد نكي مل ناو ث رايخلاب
 وأ ةمرح كلذ سيلو س قح ريغب جورخلاب وأ قحلاب دوقفملا ىف رايخلا نأل

 ؟ ةدحاوب مأ ثالث قالطب هنم اهنيبب اهرايخ نوكيغ : هل تلق

 ٠ قادصلا فصن اهل ناك اهي لخدي نأ

 اهجوز نم ةآرملا جرخت الو ، رايخلا ةلزنمب اهنأل ث ةقيلطت اهنا : لينو
 ٠ د_سافي سيل ١ ذهف 6 لصألا ق دساف ءىنم وأ 6 قالطب وآ ةمرحب ال ١

 ىل نييب الو ث هقيلطت رايخلاو ، رايخلا ةلزنمب وهو ع قالطب جرخت امناغ

٠ انحاه قالطلا توبث



_ ١٠١ 

 مل اذا قادص الو س نسحأ ىدنع ث قالطب سيل هنا : لات نم لوقو

 ٠ لخد نكب

 ديدجت ريغب رايخلا ذعب اهدري نأ ىلع انتفننا مث ، اهب لخد ناف : هل تلق

 ؟ كلذ اههل له 0 ح اكنلا

 ملعأ الو ، ديدج حاكنب الا كلذ امهل سيل : ليق دق هنا ىعمف : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ىف

 ؟ آدبآ هيلع مرحت له ، اهب لخدو اهدرو الهج ناف : هل تلتق

 ٠ اهدر هل سيل هنا مهلوت ىنعم ىلع هيلع مرحت اهنا ىعم : لات

 حاكنب اهجوزتي نآ لبق رايخلا دعب هديب اهجرف سم ناغ : هل تلق

 ؟ ؟دبآ هيلع مرحت له ي ديدج

 فاخأف ، آدمع كلذ لعف اذا هنا انباحصأ لوق ىنعم ىلع ىعمغ : لاق

 اهريغك ىدنع اهنأل ك جيوزتلا ببس نم كلذ ريغ ىل نيبي الو ، هيلع مرحت نآ

 . ةدعلا ريغ ىفو ةدعلا ف سملا ىف تايبنجألا ءاسنلا نم

 ؟ اذه ىلع دمعلا لثم ناك هنم الهج سم ولف : تلق

٠ ءاوس ىدنع وهف اهملع وآ 0 جرفلا سيل دمعت اذا ىدنع اذكه : لام



.- , ٢ ٠ ١ __ 

 ملو أ اهنم هيلع آروجحم هلك اذه ناك اذا اذه ىف ةلعلا امهف : هل كان

 ؟ ةمرح الو قالطلاب هنم تجرخ نتن

 ىف قالطب تناك ولو ، هيلع ةمرحلا دوجو ببس مظعأ كلانه نمف : لان

 ةمرحلا عوقو نع بالا ضعب هل ةدعلا ىف ناك 4 ةعجرلا هيف كلمي ةدع

 اهل سيل نآ : لوقب اننياحصأ نم آدحأ نآ ماعلا الو 6 رظنلا و سمل ١ رمأ ف

 ٠ اهرابخ عقب مل اهسفن تراتخا نا اهنآ الو 6 رايخ

 ىف ىدنع دسأ وهف س قالط ريغب ء هنم اهتنونيب ىلع مهعامجا ناك اذاف

 ٠ ةدعلا ق سمللا نم ع وتنو

 اهجوزتو ت اهتدع تلخو هنم تنابو هريغ اجوز تجوزت ناف : هل تلق

 ؟ قالطلا نم هدنع نوكت مكب

 نوكت اهنأ ىدنع لوقلا رثكأ ىفف رخآلا اهب زاج اذا هنإ ىعمخ : لات
 . تاقيلطت ثالثب ىدنع

 ىهو ع ةرم نيسمخ وحنلا اذه ىلع اهسفن تراتخا ولو : هل تلت

 ؟ ثالث ىلع هدنع نوكت ىهف ، هيلا عجرتو جوزت

 ٠ قالطب سيل هنا لوقي نم لوق ىلع كلذ ىعمغ : لاق

؟ لوألا لثم فالتخالا هقحلي له ، اهجوز اهريخ اذا ةراتخملاف : هل تلتق



_ :١٠٣ _ 

 نوكي كلذ نأ الا ، هذه ىف انباحصآ لوق ىف فالتخا ملعأ الف : لاقت

 ٠ آافقاللح

 ؟ قالطلا نم هنم نيبت مكبغ : هل تلق

 ۔ تاقيلطت ثالثب تناب اهسفن تراتخا اذا اهنا ليق دق هنا ىعم : لاق

 كلمآ نوكيو ةقيلطت اهنا ليقو ، اهتعجر كلمي ال ةقيلطتب نيبت اهنا ليتو

 . اهتعجرب

 هيف كلمي ةقيلطت اهنأ اذه ىلع جرخي انباحصأ لوق ةماع هنآ ىعمو

 ٠ اهتعجر

 ةنونيب مأ ، آقالط كلذ نوكي ، اهقح نم هتآربأو اهآراب اذاف : هل تلق

 ؟ قالط ريغب

 ٠ قالطب سيل هنا : لوقي اضعب لعلو ث قالط هنا ليق دق هنا ىعم : لات

 اهتعجارم دارآ اذا قالط ريغب ةنوننيب هنا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 ؟ كلذ زوجي له ى ديدج جيوزت ريغ نم درلاب

 . هعم لطبي كلذ نأل : هلوق ىنعم ىلع كلذ ىدنع ح رخي الف : لات

 ٠ هيلع رسكني و

؟ آ دبآ هيلع م رحت له ي لخ دو ححبو زت ريغب اه درو كلذ لهج ن اغ : هل ليق



_ ١٠٤ 

 ، قالطب سيل هنا : لوقي نم بهذم ىق انباحصآ لوت ىنعم ىلع : لاق

 ٠ هيلع دسفت اهنا كلذك ىدنع وهو

 آربآ نأ ىلع له \ كلذ ىلع اهعم ماقآ و ۔ ىل ايلو ناك ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ نع ىهنللا ىنم لبقي الآ دعب كلذب هنم

 اهاضرب نيدهاسشب ةدعلا ىف اهدر اذا ةءارب كلذ ىل نيبي الغ : لاق

 لصألا ف فالتخالا هبف لخد امو س فالتخالا هلخدي كلذ نأل ء اه رمآو

 ٠ هب كسمتلاب الو ى لعفلا سيىفنب لاح ىلع ةءا ريبلا هيف قحلت مل

 امهيلا عجريو ك تارم رثع اهآراب ول لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ اهقلطي مل ام هل زئاج كلذ نوكي ى ديدج جيوزتب

 ٠ هيلع جرخي ىدنع اذكه : لاق

 نم اهريغ لثم رظنلاو سملا هيلع آروجحم نوكي اهآراب اذاف : هل تلق

 ؟ تايبنجألا

 ٠ كلذك ىعم : لانق

 ىف هذه لثم ةمأ اهيلع جوزت اذا اهسفن ةرانخملا كلذكو : هل تلق

 ؟ سيلاو رظننا

 ٠ دنآ وهو ىدنع اذكه : لاق

؟ رابخ اهل له “ اهيلع جوزت اذإ ةمألاف : هل تلق



. ١٠٥ 

 ٠ كلذ ملعآ ال :: لات

 ؟ ةرح اهيلع جوزت اذا كلذكو : هل تلق

 اهجوزت اذا ةمال قالط ةرحلا جيوزت ليق دننو ، ىدنع اذكه : لاق
 ٠ ةرح ىلع

 نوكب 6 ةمألا قالط ةرحلا جيوزت نا : لوقي نم كوق ىلعغ : هل تلق

 ؟ اهيلع هل ةعجر ال مآ 5 ةمألا ةعجرب كلمآ جوزلا

 نم قالط هنم نكي مل كلذ نأل ث اهيلع هل ةعجر ال هنا ىعمف : لاق

 جيوزت ىلع 6 ةيردقلا ةرحلا ةدقع ٥دنع كلذ امناو ك رايخ الو 6 قالط

 ٠. ةمألا هل لحت مل ةرحلا ىلع ردق اذا هنا % كلذب لوقي نم لوق ىلع ةرحلا

 قالط نوكب له 6 باتكلا لهآ نم ةآرما اهيلع ج وزن اذاغخ : هل تلتق

 ؟ كلذ لوتب نم لوق ىلع ةمألا

 ةرحلا جيوزت نا ث ةلأسملا قالطا ىلع ةرح اهنأ ىعم اذكه : لات

 ةلأسمل ١ ف هلوانتن نم لوق ىلع عقو امناغ رجحلا ىلعم امآو ۔ ةمألا قالط

 ( تانمؤملا تانصحملا حكفي نآ الوط مكنم عطتسي مل نمف ) : هللا لوقب ةرحلا

 . ( مكناميأ تكلم ام نمف ) ةيآلا

 ءىربت امك ، ةمآ تناكو ث هنجوز راب اذا لجرلا ف لوقت امغ : هل تلق

؟ اهديس ريغب نآربلا عقي له ث اهجوز ةرحلا



_ ٠١٠٦ _ 

 نآربلا :عقو قالطلا نآرب كلذب دارأو ث اهآراب اذا هنا ىعم : لاق
 . قحلا نم اهديس هئربي نأ الا اهتح نم ءىربي الو س ىدنع

 ؟ قالطلا عقوم عقو اذا ةعجرلا كلميف : هل تلق

 مل اذا ةعجرلا كلمي هنأ انباحصأ لوق ىنعم جرخي هنإ ىعمف :ا لاق

 قحلا نم ءىربي الو ةعجرلا كلمي ال هنآ جرخيو ث نآربلا ديسلا متب

 ٠ ديسلا مامنب الا

 نم هئربنت نآ ريغ نم اهقح نم آ ريب نآرميلا دسلا مت اذاف : هل تلق

 ؟ ٠.

 ىدنع كلذ ناك اذا مكحلا ف هبلع تيث كلذ من اذا هنا ىعم : :لاق

 ٠ ةرح تناك ول نأ ةآرملا ىلع تبثي امم

 كالمأ نم فالتخالا هقحلي له ص نآربلا ديسلا منأ اذاف : هل تلق

 ؟ جوزلل ةعجرلا

 ٠ درلا لبق همتآ اذا كلذ ىل نيبي الف : لاق

 ةعجرلا ىلع ةمألا و جوزلا قفتاو ، نآ ربلا ديسلا متأ ناخ : هل تلق

؟ كلذ امهل له س ديسملا ىآر ريغب



_ .١٠٧ 

 ريغب اهدر هل له ، ةعجرلا هيغ جوزلا كلمي قالط ناك ناغ :ا هل تلق

 ؟ اهديس ىأر

 . ةمألا قالط ف كلملا مكحب ةعجر اهيلع هل ماد ام كلذ هل نا : لاق

 مامتا لبق نم هنم نيبن له ، اهسفن تراتخاف اهريخ ناف : هل تلق

 ؟ كلذ ديسلا

 هنأ اهسفن تراتخاغ قالطلا عقوي رايخ اهريخ اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ قالطلا عقي

 اهيلع ج وزنف 6 ديعلا تحت ةرحلا تناك ا ذاو : رثألا نمو ةلأسم وبع

 ٠ ديع وآ رح تحت تنااك ةرح الو ةمآ اهيلع جوزت اذا ةمالل رابخ الو

 اهل :: لاق نم لاتقغ س دبعملا قنعيف دبعلا تحت تناك اذا ةرحلا امآف

 ء ديعلا تحت ةمألا تناك اذا امآو س اهل رابخ ال : لاق نم لاقو ع رايخلا

 تحت تناك اذا رايخلا اهلغ ىه تقتعأ اذاف « اهل رايخ الغ ص دبعلا قتعيف

 ٠ دبعملا تحت تناك اذا رايخلا اهل نأ كلذ ىف فالتخا ال س دبع

 ؟ ةمآ اهيلع ج وزت اذا ةرحلا ىف فلتخاو : ةلآسمهم ودب

ث اهملع دعب ةرحلا ىنعب ، ىه اهأطي مل ام رايخلا امنا : لانق نم لاقف



_ ١٠٨ 

 رايخلا اهل :: لاقت نم لانو ف ملعت مل وآ تملع اهأطم مل ام : لاق نم لاتقو

 ةرحلا ملع دعب ةملكلا أطو اذاف س ةمألا ىنعي اهجوزت ىتلا أطي مل ام

 ٠ ر ايخ الف

 : خ ايىشألا باتك نم : ةلأسم هه

 نآ دعب اهسفن :راتخت نآ اهل له ، اه رمأب هنآ رما ةمأب جوزت لجر

 ؟ اهب هتجوز

 جيوزت ىرب الف هريغ امأو : بوبحم نب دمحم لوق ىلع معن : لاق

 ٠ ةرحلا ىلع ةمكللا

 . زئاجغ ةرح ىلع ةيمذ جوزت نمو : ةلأسم ده

 : .رفعج نبا عماج نمو

 نكي مل ع ةملسملا ةرحلا ىلع ملسملا اهجوزت اذا ةينارصنلاو ةيدويلاو

 ةملسملا عم نوكي نآ هبنعو ، ةمألا ف اهل نوكي امك ع رايخلا كلذ ىف ةملسملل

 ٠ ليلل ١ ق كل ذكو اموي ةم ذل ١ عمو 6 اموأ

 نأل 1 ادودحم ائيش كلذ ىف امهل هيلع نآ عمسخن ملف ع امجما 2 امآ و

 دارأ ناف ى اهل هيلع بجي ام ةدحاو لك رضح اذا كلذكو ص كلمي ال ام كلذ

٠ سأب الغ 6 اسن امهادحا ددهزب نأ



_ ١٠١ 

 نآ ةرحللف اهيلع اهجوزت ناك ناغ ةرحلا مم اهعماج اذاغ ةمألا امأو

 هل سيلو ث ةقيلطت ىهو ك اهسفنب كلمأ ىهو ، هنم جرختو اهسفن راتخت
 ٠ اهيآرب الا اهدرب نأ

 سيلف ك اهسفن راتخت نأ ليق اهئطو وآ % هدنع ماقمل ١ ق تبغ ر ن ١ و

 ةماللو ء ةنكاسملا نم ناثلثلا ةمذلا وآ ةملسملا ةرحلل نوكبو 0 رايخ اهل

 ٠ ثلثلا

 ةلخادلا ىه اهنكل ى رايخ ةرحلل سيلغ ث ةمألا ىلع ةرحلا جوزت ناو

 امأو ، قادصلا فصن اهلخ اهب هلوخد لبق اهسفن تراتخا ناو ، ةمألا ىلع

 ىف امهنيب ثاريم الو ، ةيناث ةقيلطت ىهو ث هلك قادصلا اهلف لوخدلا دعب

 ٠ ةدعلا

 رايخلا ىل نأ ملعآ مل : تلاتت ناو . ديدج حاكنبغ ةعجرلا ىلع اتقفتا ناو

 ىلع اقفتا اذاو ، كلذ ىف ةجح اهل سيلو ص اهل رايخ الغ ، اهتطو ىتح

 ٠ ةدعلا دعم وآ ، ةدعلا ق دبدج حاكنببف ةعجرلا

 ؟ اهسفن تراتخاف ةمأب اهيلع جوزت مث ةآرما جوزت نمو : ةلأسم دهب

 دبعلا نم اهسفن تراتخا اذا ةمألا كلذك ، اهل قادص الو جرخت امناغ

. قادص ريغب جرخت اهناف ، اهب لخد نكي ملو ، قتع اذا



 ، كلام ىبأ نع دهاجم قيرط نم هنع ىور اميف سابع نبا لوقي كلذبو

 ٠ قادصلا فصن امهنم ةدحاو لكل نوكي نأب : فالتخا هيفو دمحم وبآ لاقو

 : هللا همحر ىقابل ١ دبع نب ىلع نب دمحم خيشل ١ نع :. ةلاسم وج

 6 هيجوب مل ضعبو ٨ ق ١ دصلا اهل بجوآ ضعب : فالنخ ا ة راتخم ١ ق

 . اهسفن رتخت مل اذا ائيس اهلعجي مل ضعبو ء ةقيلطت اهلعج ضعبو

 مل ناو ، ثالثلاب نيبت ةقيلطت ىهف اهسفن تراتخا اذا : لاق ضعبو

 وهو هنم لعفلا نألل ، قادصلا اهل نأ ىدتعو ث ةيعجر ةدحاو وهغ رتخت

 ٠ ملعأ هللاو ك اهدابتو اهمامزب كلمآ

 : ناديبع نبا : ةلأسم وج

 6 اهدر دا رآو ةكولمملا قلط مث & ةكولممو ةرح ناتجوز ٥ دنع نميف

 ؟ ال مآ درلا دعب رايخ ةرحللأ

 ٠ ملعأ هللاو 6 رايخلا اهل نآ وجرأ : باوجلا

 : عرشلا نابب باتك نمو : ةلأسم وع

 هضرع 6 ة رفص وبآ هيل ١ اهب ثعب ىنل ١ بوبحم نب دمحمه بنك نمو

: بوبحم نب دمحم ىلع ةرفص وبأ



- .١١١ 

 ؟:زايخلا اهل نأ رعستن ملو تقتعأ ةأرما نع هتلأسو

 اهيسثغ اذا : اولاتت مهنآ راسي نب ناميلسو ةبالق ىبآ نع مغان نع بويأ

 ٠ اهل رايخ الف

 . ملعت مل وآ تملع اهل رايخ الف اهيسثغ اذا : ةديبع ىبأ نع عيبرلا لاق

 : اهل لاقي اهل ةمأ تنتنعأ رمع تنب ةصفح نأ : ىرهزلا نع ةداتق نع

 " ٠ كل تببحآ كل رايخ الغ كجوز كيسثغ نا : تلاقو لزنو ث اير

 جوز نآ ةشئاع نع ىعخنلا نع رشعم ىبآ نع ث كلذ لثم عيربلا لانو

 لاقو ك آرح ناك ناو > .رايخلا اهل : لوتب ىعخنلا ناكو 6 آرح ناك ةربرب

 . تقتعأ اذا دبعلاو رحلا نم اعيمج امهيلعو رايخلا امهل ع ءاوس امه : عيبرلا

 : ىناسارخلا ءاطع نع ةداتق نع ص امهل رابخ الغ امهنم دحاو اهبسنشغ ناف

 ٠ اهلصأل اهالوو طرشو اهتتعو اهءارش تدارأ ةشئاع نآ نهلوآ

 ةيناثلاو « قنعآ نمل ءالولا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 تريخ ٠

 ثالث دتعت نآ اهرمآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ : ةثلاثلاو

ىلص هللا لوسر لخدغ ، امحل ةشئاعل تدهأ : اهنآ ةعبارلاو ضيح



. ١١٧٢ 

 هللا لوسر اب : كلانقف « ؟ ءىش نم كدنع له « : لاتف ملسو هيلع هللا

 لوسر لكأآف ء اهيلع هي قدصت ةاش نم ةريردب انل هندهأ محل الا اندنع ام

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٠

 اهجوز اهب لخدي نآ لبق نم تقتعأ ةكولمم نع هتلأسو : باتكلا نمو 3

 ؟ اهجوز اهب لخدي نأ لبق تملسأ ةينارصن نعو

 ىلع امهف اهعم اهجوز ملسأ ناخ ع ةينارصفلا امأو ، رايخلاب ةمألا : لاق

 ةدع الو ، اهسفنب كلمأ ىهف اهجوز ملسب نآ لبق تجوزت ناو ، امهحاكن

 ٠ اهل قادص الو 6 اهيلع

 اهكردي ةمذلا ق الا امهنأ نسحلاو _ سابع نبا هلعل ىبآ نعو

 ٠ كلذ لثم ميبرلا لاقو س ذخأن هبو اهل ءىش ال : لاقث

 ؟ دبعلا قنتعأ ةمآ هتحن ةكولمم نع هتلآسو : باتكلا نمو

 . اهل رابخ الف اهئطو ناخ ع اهأطي مل ام اهل رايخلا ةمألا : لاق

 ؟ تقنتعا رحلا تحت ةمألاف : تلق

 ٠ رايخلا اهل : لاق

 : اهجوزل لاقف س تقتع ةكولمم هتحن كولمم نع هتلأسو : باتكلا نمو

؟ كلذ اهل له س كيف ةجاح ال



_ ١١٣ 

 5 هتآ رما ىهف راتخت نآ لبق اهئطو ناف س قتعت ىتح رايخلاب ىه معن : لاق

 ٠ اهب لخد ناك نا الماك قادصلا اهلو

 حاكنلاب اهعض ميقي نأ هل له ، تتتع ام دعب ددعلا قنتعأ ناف ث تلت

 ؟ لوما قادصلا و لوألا

 الغ ةدمعلا تضقنا ناف س دنعت ةدعلا ق تناكو تبضر اذا معن : لانق

 ٠ رهشأ ةثالث وآ ء ضبحت نمم تن اك ن ١ ضيح ثالث اهتدع و ؤ هل ليبس

 ة اهديس اهبتاك اذا ةرايخلا اهل ةرح اندنع ةبتاكملاو : ةلأسم دب

 ىتلا ةمذلا تهمشأآو ء قنتعل ام اهضعب تكلم اهنأل % تققنع اذا ةمأل ١ رايخك

 . ة ناكم .. ل

 نوكيآ ح اهسفن ر اتخت اه ديس اهقتتعب ةمألاف : تلق : ةلأسم وبع

 ؟ ءاوس كلذ ق اهمكح نوكبو 6 ديعلاو رحلا اهجوز نم كلذ اهل

 ٠ معن : لانق

 اذا اهسفن راتخت نآ هتجوزل له ، قتعملا وه جوزلا ناك ولف : تلق

 ؟ اهجوز نم رايخلا اهل نوكي تتتع اذا امك س هنم جرختو ةرح تناك

 ٠ كلذ اهل سيل : لات

( م ٨ _ زخلا ١ نئ > ٩٦ )



_ ١١٤ 

 ؟ جرختو اهسقن راتخت نآ ءاهقفلا ضعي لاق دن سبلآ : تلنت

 .ىلب : لاتق

 دقو ؤ اهجوز نم جرخن نأ لوقلا اذه بحاص اهل زاجأ مم : ثلفن

 ؟ آرح راص دقو راتخت نأ اهل زاجآو ڵ كولمم وهو ء ةيضار هب تناك

 . رح وهو هتبحص نم اهيلع لخدي ىذلا ررضلا لجأل : لاق

 ؟ ررذضلا كلذ امو : تلق

 اذاف ش هنيقر ىق اهتتفن نآو % هديس ىنع مهو ةيضار تناك اهنأل : لاق

 ٠ اهقوقح نم ءىش ىلا لصت مل رقتفا وآ ارح راص

 ؟ كدنع لدعآ لوقلا ىاف : تلق

 ٠ لولا : لاتق

 ؟ كلذ ىلع كيلد امو : تلق

 امب ءافولا هدنع ناك ناف ئ ديعلا نم اهل فرشآ رحلا نا لوقأ :: لاق

 6 مادعالا لاح ق راص اذاو .ى كلذ ق اهل ةجح الغ اهقحب اهل موقي

 ناو س تكسمت تءاسث نا ى رايخلا اهل ناك اهقحب مايقلا نم بجوي امع رصقو

 ٠ هنم قارفلاي مكاحلا اهل مكح تءاش

 مل اهب لخدي نآ لبق اهسفن ةمألا تراتخا اذا ليقو : ةلأسم وج

٠ قادصلا اهلف اهب لوخدلا دعب اهسفن تراتخا ناو % قادص اهل نكي



_ .١١٥ 

 : رقصلا نب نازع لانتو : ةلاسم ده

 غ اهرايخ ملعي نأ لبق امهدحأ تام مث ، رح جوز اهلو ةمألا تقتعأ اذا

 ٠ اهل ثاريم الف ةمأ ىهو تام اذاو س اهسفن ريخي مل امامهنيب ثاريملا

 ، رايخ كلذ دعب اهل سيلف تنكس ناو ث كلذ اهلغ اهسفن تراتخا ناو

 ٠ اهقادص ضرفي نمل ةرحلاو ةمالل ةبجاو ةتعنملاو لوألا اهتادص الا اهل سيلو

 نسحلا ىبآ عماج نمو ؟ ةلأسم وبع

 : ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت ف اوفلتخا دقو

 نمل اوزيجي ملو ث ةرحلل لوطلا ميطتسب هنأل زوجي ال : موق لاق

 : لجو زع هللا لوقل ةمآ جوزتي نآ ةرحلا جيوزت ىلا لوطلا عيطتسي

 تكلم ام نمف تانمؤملا تانصحملا حكني نآ الوط مكنم عطتسيب مل نمخ )

 ٠ عطتسي مل نا ٠... ) مكناميآ

 نا ، رايخلا ةرحللو ع زئاج ةرحلا ةمألا جيوزت نا : موت لاقو

 . قادصلا اهلو اهسفن تراتخاو هنم تجرخ تعاش نإو س هدنع تماقأ تءاس

 ٠ قادص الب جرخت : موقن لانو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا زاجأ امك ، ةيعجر ىهو ةقيلطتب : نورخآ لانو

 هبلع هللا ىلص ىبنلا اهملكو 6 تيأغ 6 هيلا عجرت نأ ةربري جوزل ملسو

٠ ملعا هللاو 6 تبأغ ملسو



١١٦ 

 نأل 6 اعيطتسم ناك ناغ 6 ة رحلا ىلع ةملكلا جيوزت زاجأ نم مهنمو

 ) مكئاما و مكدابع نم نبحلاصلاو مكنم ىمايألا اوحكنآو ( : لاتق لجو رع هلاا

 ٠ نيملسملا مكديبع ىنعي

 ملعأ هللاو تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم ام نمغ ) : ىلاعت لانو

 : لئاق نم زع لاقو ٠ ( نهيلهآ نذاب نهوحكناف ضعب نم مكضعب مكنامياب

 ( مكناميآ تكلم ام وآ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ ناغ )

 6 موب ةماللو > ناموي ة رحلل نوكبو 6 ة رحل اىلع ةمألا رييخت ١ ذهو

 زاج ناو ئ ةمالل الو ةرحلل رابخ ٠.٠. ةمذلا ىلع ةرحلا جوزتن نا امأو

 ٠ كلذ دعي اهل رابخ الف ثملاع دفو 4 ةمألا جيوزت دعي ةرحلاب

 ؟ وه ام ءاليالا قالط نعو : ةلأسم و

 ىضمت ىتح اهكرتيغ اهبرقي الأ هتجوز قالطب لجرلا فلحي نآ وه : لان

 ءاليالا نم اذه لاثمآو ئ ةيناث ةقيلطت ىهو ءاليالاب هنم نبينغ ؤ© رهشآ ةعبرأ

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم ذه

 ناف رهشأ ةعبرآ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل ) : ىلاعت هللا لاق

٠ ) ميلع عيمس هللا ناغ قالطلا اومزع ناو ٠ ميحر روفغ هللا ناغ اوعامن



_ ١١٧٧ 

 وآ هللاب وآ س قاتع وأ قالطب انيمي لجرلا فلحي نأ : ءاليالاو

 ءطو نع هعدرن ىتلا ناميألا نم ناك ام كلذ ريغ نبمب وآ 6 ةقدصلاب

 ٠ هنم هنجوز

 : عاقرلا بانك نم : ةلأسم ه

 ؟ ءاليالا فورح نع هتلأسو

 ٠ مل اذاو اذاو 6 مل ناو 6 نا ةعبرأ ىه : لانق

 لخدي ال امهنأ هتفرع ىذلاف ء اذاو نإ ام : فيضملا لاق

 كتئطو اذا وآ ، كتئطو نا : هلوقك ةصاخ ءطولاب نبميلا ف الا ءاليالا امهيف

 ٠ قلاط تنأغ

 اذكو اذك تلعغ نا : لاق اذا هنأل ، ءاليإلا نم انوكي الغ ءطولا ريغ امأو

 مل اذاو مل نا امأو ع لعفلاب الا قالطلا عقي الغ ، تلعف اذاو ، قلاط تنأ

 ٠ ءاليا افرح امهغ

 هنأل ، ءالبا نوكي الغ ءطولا ف الا ، لعفلا دعب الا أطي نآ هل لحي الو

 ٠ ملعل هللاو ع هل حابم ءطولاخ ، قلاط تنأف كاطآ مل نا : لاق اذا

 اهحرىنو ع ءالبالاب تناب رهشأ ةعبرأ ىضقنت ىتح اهأطي مل نا ليق دقو

٠ يناثلا بابلا رخآ ق نسحلا يبآ نع



_ ١١٨ 

 ةعبرأ ىضمت ىتح اهكرت مث ثالث قالطب اهنم ىلآ اذاو : ةلأسم هه

 ؟ رهنأ

 ث ءاليالاب نيبت : لاق نم لاقو س ثالثلاب آاضيآ نيبت : لاق نم لاق دقف

 ٠ اهب تناب ةدحاو ةقيلطت ىهو 6 اندنع لوقلا رثكأ ١ ذهو

 رهشألا ةعبرألا نود اتتتو طرشو ءاليال ام فلح نمو : ةلأسم وبع

 : فالتخا هيفف

 تناب .رهشأ ةعبرأ ىضمت ىتح هنيمي ف ربي مل اذاخ : لاق نم مهنمغ

 . نيبت ال لاق نم مهنمو ع ءاليالاب هتجوز هنم

 لخدت ءاليالا هيفف س رهشأ ةعبرأ قوغ تتولا لعجو ءاليالاب فلح نمو

 ٠ رهشآ ةعبرأ تضم اذا هيلع

 سيلو ث اهاطو هلف اهؤطي ىتلا هتمأ نم ىلآ نمو : ةلأسم وهب

 ءاج امك اهمطو نع فلح ناك نا هنيسب نع رفكيو اذه ق ةرحلاك ةمألا

 هتيراج هسفن ىلع مرح نيح هترافك ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
 ٠ ةيرام

 : هللا دبع ويآ لاقو : ةلأسم ده

 ىتح اهلخدي ملغ ع هتأرما ةيرتملا كلت فو ةيرقلا هذه لخدي ال فلح نه

؟ رهسأ ةعبرأ ىضمت



_ ١١١٩ 

 ٠ ءاليالاب نيبت هتآرما نإ : لاق

 اهلخدي ملغ ص اهيغ هتجوزو ةيرق لخدي ال فلح نمو : ةلاسم وه
 ؟ رهشأ ةعبرأ

 ءاليالا هيلع لخدي الغ ث ةيرقلا كلت ىف ىنكس طرش هيلع نكي مل اذاف

 ٠ ملعآ هللا و ؤ ءاليالا اهيلع لخدي : موق لانتو ح ةيواعم ىبآ نع دوجومل ١ ق

 : ءاليالا ءاضقنا ق ١ وفلتخ خ او : ةلأسم وبع

 لاق كلذبو ةنئاب ةقيلطت ف ىهو ث رهشآ ةعبرأ تضم اذا : موق لاقف

 ورمع وبآو ي تباث نب ديزو نامثع نع كلذ ىورو س سابع نباو ، دوعسم نبا

 . مهريغو ديز نب رباجو

 ٠ ةمجرلا كلمي ةقيلطت : مونن لاقو

 لوق وهو ({ قلط اماو ، ءاف اماغ 0 ةعبرألا ىضم دنع فقوي : موق لاتقو

 نامثعو رمع نع كلذ ىورو ث ةشئاعو رمع نباو ص بلاط ىبأ نب ىلع
 ٠ ء ١ در دل ١ ىبآ و

 موق لاقو ع ءاليا نوكي موق لاتغ : لوخدلا لبت ىلؤي نميف اوفلتخاو
 ٠ ايلؤم نوكي ال

مهتنجحو رحلا ءاليا لثم وه : موت لاتف : دبعلا ءاليا ىف اوفلتخاو



_ ١٢٠ 

 عبمجل امزال كلذ ناكف ) مهت اسن نم نولؤي نيذلل ( : ىل اعت هلوت رهاظ

 ١ و زأل ١ ح ٠

 ء نارهش ةمألا نم ؤاليا : موق لانو ، نارهش هؤاليا : موق لاقو

 ٠ رهشأ ةعبرأ ةرحلا نمو

 نم اهلكاشي انمو ةلأسملا هذه : هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاتو
 بجب ال امو ءاليالا هي بجب ام باب ف نكب نا نسحب بابلا اذه

 ٠ هذه ىهو

 6 نيميل اي الصنم هلل ١ ء اش نا ىنئتس ١ و فلح نمو : ةلأسم وبع

 ٠ ءاليا همزلب ملو هعفن

 تضم ىتح اهبلطي ملف ةجاح هتآرما بلطب ال فلح نمو : ةلأسم دهچ

 ٠ كلذ ىف هيلع ءاليا الغ رهشأ ةعبرأ

 ىتح ءاليالا اهب عقي الغ ةيبصلا هتجوز نم ىلآ نمو : ةلأسم وه

 ٠ اجوز هب ىضرتو غلبت

 ة رافك ىهف ةدحا و نبميي ةوسن عبرأ نم ىلآ نمو :. ةلأسم وب

 ةدحاو لك نم ىلآو هناميأ قرغ ناو ى اعيمج نهيلا ىفي نا هيلعو ةدحاو

. ناميآ ةعبرأ هيلعف ، نهنم



 س ١٢١

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ده

 ؟ رثكأ وأ لقتآ ولآ ةليل وأ آرهش هتآرما برقي ال فلحب ىذلا ف ليقو

 % رهشآ ةعبرآ نم لقأ هيلع فلح ىذلا تقولا ناك نا : لانق نم لاقف

 نأل دعب نم ءطولا كرت ف ءاليالا همزلي الو س ثنح هيلع نكي مل ىضقناو

 ٠ هل ح ايم كا ذ

 ةنج اهكرت ١ ذا : هريغو هللا همحر عيبرلا نع ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 ىذلا تقولا ناك ولو ث ءاليالاب هنم تناب ، رهشأ ةعبرأ أطي ملف كلت هنيميل
 ٠ رهشأ ةعبرأ نم لقأ هيلع فلح

 ٠ ذخأن عيبرلا لوقب : ىراوحلا وبأ لانتو

 : ءايضلا باتك نم : ةلأسم وه

 ؟ رهىشآ ةعبرآ هتآرما رجه نمو

 ء اهسخي ال هللاب مسقأ نوكي نأ الا هيلع ءىش ال : ديز نب رباج نعف
 ٠ ءاليا وهغ اهعماجي الو

 : سابع نبا نع ديز نب رباج نعو : ةلأسم ده

 ٠ فلحب الا ءاليا نوكي ال : لاق

٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا



 س ١٢٢

 : ىلمازلا :ة ةلأسم دهب

 ىلا اهيضرآ ام ىنأ هللاب انيمي فلحف ؤ هتجوز هيلع تبضغ لجر ىف
 ؟ ال مآ كلذ ف ءاليا هنحليأ أ ةنس لوح

 نمآ وه امناو ئ عامجلا ريغ رمأ ق اهيضريب ال هتين ناك نا : لاق

 هقحلي ال ىدنع اذهف ى هيلع بجاو ريغ وهو ى هيلا هتبلط بلط ف امهنيب ناك

 اهاضر نآ اهنم فرع دق ناكو ء اهل عامجلا اهاضري دصق ناك ناو ت ءاليالا

 . رهشأ ةعبرأ اهكرت اذا ءاليالا هقحلي ىدنع اذهف عامجلا ف

 _ هلعل _ هيلع تعنتماو قحلاب اهل بجي ام هيلع تبلط تناك ناو
 هقحلب نآ فاخأ ، هنم ع اننمالا اهل زوجي اميف قحلا كلذ اهطعي مل امل

 ٠ ملعأ هللاو 6 رهشأ ةعبرأ اهكرن اذا ءاليالا

 ىل ١ هيلع ترشن أ ذا هتجوز ىضرب ال فلح نمو هنمو : ةلآسم وبع

 ؟ اضرلا ف اهينآب الو 6 ةنس

 نيميلا ىف الا نوكي ال ءاليالاو ، هتجوز عامج هعنمت ال اقدنع نيمي هذهف

 ىلع نكمي عامجلا ال س نيملسملا راثآ ىف ءاج ام ىلع عامجلا عنمت ىتلا

 ىلا دودرم وهف اهعماجيال هنآ اضرلا ق ةين هل وه نوكت نآ الا اههرك

 & قالطلاب وآ هللاب نيمي تناك تاينلا ىلع ناميالا نا : لوقي نم لوق ىلع هتين

٠ ملعأ هللاو



_ ١٢٣ 

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده

 تنأف مويل ١ ١ ذه ق ١ ذكو ١ ذك لعفت مل ن ١ هنجو زل ل ام لجر نعو

 ش هرخآ ىف اهيلع فلح ام تلعغ مث مويلا كلذ لوأ ف اهئطو مث ، قلاط

 ؟ هيلع دسفت له

 ٠ هيلع دسفت ال : ليقو ئ هيلع دسفت ليق دق هنا ىعم : لان

 ءطولا ناك دقو ث هيلع دسفت ال .: لوقي نم ةلع نم كعم امو : تلق

 ؟ ءاليالا هبلع الخاد ناك دمتو ؤ لعفي ىتح اعونمم

 امناو & ءاليالا مكح هب عقي ال مويلا ف نآ مهعامجال هنا ىعم : لاق

 مكح مقي ملو ع ربلا عقو دقف تلعف دق اذاف ، لعفت مل نا قالطلا هب عقي

 ٠ ءالبالا مكح هيلع بجاو لصخلا ق ناك الو & قالطلا

 ٠... اهئطو نا اهتالطب الا دقو 6 اهأطو اذا دسفت : اولاق امناو

 مث ، كلذ ف لعفي نآ لبق اهئطو مث ، اذكو اذك مويلا اذه لعفي مل ناو

 ٠ هلعفب هيلع هيغ لعف ام تلعف

 لوقلا ضعب ف هيلع ءاليالا ماكحآ قلعت ىنعمل هنا ىدنع ج رخيف : لان

 نا. اهقالطب فلح دتو س رهشآ ةعبرأ ىضمت ىتح هنيميل ةنج اهكرت ول هن

 اهكرت اذا ىدنع ءاليالاب نيبت ليق دقف ، مويلا اذه لعفي مل نا اهئطو

٠ هنيميل ةنج



 س ١٢٤

 . هطولا هل حيتأو نيميلا مكح هنع مدمنا اذا هاليالاب نيبن ال : ليقو
 : ماه لات : ةلاسم وده

 تعلتخا رهشأ ةعبرأ اولخي نأ لبق نمف هتأرما نم ىلآ لجر نعو

 ؟ اهعلخ ليقو ، هنم

 كلذ نأ الا س رهسشألآ ةعبرلا لبق لبقو س تعلتخا اذا اهارأ ام : لاق

 4 ءاليالا مدهب علخلا و 6 تعلتخا موب نم اهتدع و ءاليا هيغ 7 لخدب ال

 ٠ ملعأ هللاو

 . عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 هللاو وآ 6 قلاط تنأغ كنئطو اذا وآ 6 كنئطو نإ : هتجوزل لالت ىذلاو

 ؟ ءطولل عناوملا نم اذه هبسآ امو كؤطأ ال

 اهئطو ناغ ، رهشأ ةعبرأ ىضمت ىتح اهاطي مل اذا نيبتو ءاليا اذه لكف

 مدهناو « ثنحلا هيلع ناغ ص هللاب هنيمي تناكو ث رهشألا ةعبرألا ىضم لبق

 دقف نيناتخلا ءاقتلا ىلع داز اذاغ س قالطلاب هنيمي تناك ناو ع ءالبالا

 ٠ هيلع 1 تدسف

هذه نم ئه لعفي مل ناو ث ةيعجر ةقيلطتم نيبت اهناف « دري مل ناو



_ ١٢٥ 

 اهجيوزت هلو ، اهيلع ةدع الو ص ةقيلطتب نيبت اهناخ س رهسأ ةعبرآ تضم ىتح

 ٠ ءاش نا

 ةنج اهكرت ناو ث هللاب هنيمي تناك نا ثنحلا هقحل اهئطوو اهجوزت ناف

 ٠ اضيأ ءاليال اي تن اي رهشأ ةعبرأ ىضمت ىنح هنيميل

 اهتحليو مدهني ءاليالا ناخ ع ءاليالا لجأ ىف اثالث اهقلط وأ اهعلاخ ناو

 اهؤطو هلو ث زئاج كلذف امهنم قافتاب علخلا دعب اهدر نإف ى علخلاو قالطلا

 اهكرت ناو ص ثنحلا ةرافك هيلع ناغ هللاب هنيمي تناك ناغ ، جيوزتلا ةلزنمب

 ٠ جيوزتلا ف ىضم ام ىلع آضيأ ءاليالاب نيبت اهناخ هنيميل ةنج

 ٠ درلا نم جيوزتلا ف ءطولا دعب هيلع ءىش الف قالطلاب هغيمي تناك ناو

 سيلغ 4 راهظلاب هؤالبا ناكو ئ اهعلاخ مث اهنع ىلآ ١ ذا امآ : هريغ لان

 رهشأ ةعبرآ تضم ىتح اهأطي ملو اهكرت ناو ، رفكي ىتح اهآأطي نآ هل

 ٠ ءاليالاي هنم تناب

 ةرافكلا ق تنغو هيلع سيلف ڵ ةدعلا ءاضتنا دعي هجيوزت ناك ناو

 ؟ اهايا هئطو ق تعلتخاو

 سيل : لاق نم لاقو ع ريفكتلا لبق اهؤطو هل زوجي : لاق نم لاق
 ء هقحلي ءاليالاغ ةدعلا ءاضقنا لبق ناك اذا امآو ى ريفكتلا لبق اهؤطو هل

٠ ملعآ هللاو ء علخلا هنع مدهني الو



 س ١٢٦.

 : ناديبع نبا : ةلأسم دهج

 ؟ كآطآ مل نا كنئطو ن ١ قل اط تنأ هنآرمال لاق لجر ق

 هنأل . اهأطب مل وأ اهئطو هتجوز ىف ثنح لجرلا اذه مزلي ال هنأ

 ٠ ملعأ هللاو ك ربلاو ثنحلا ىنعم قفتا

 : عرشلا نايب بانك نمو : ةلاسم وج

 : نسحلا ىبآ صتخم نمو

 ىلع هتجوز قالطب لجرلا فلحي نآ نيميلاب ةيليألا وه ءاليالاو
 تمرح ىضمأخ اهعماج ناف س قلاط تنآ كتعماج نا : هلوق لثم س كلذ لعف

 . اهتعجارم هلو تقلط عزن مث ناناتخلا ىقتلي ام ردقب نعط ناو ص هيلع

 ٠ ءاليالاب تناب رهشآ ةعبرأ تضم ىتح اهكرت ناف

 ٠ ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ اهكرتف 6 قلاط تنأف كعماجأ مل نا : لاق ناو

 ىضمت ىتح جرخي ملخ قلاط تنأغ ةنالف دلب ىلا جرخآ مل نا : لاق اذاو

 ناك امو ع هيلع تمرح جرخي نآ لبق اهبرق ناو ءاليالاب تناب رهسأ ةعبرأ
٢! ٠ ٠ 

 اهجوزت مث ، رفكب ملو هتآرما تناب اذا ىلؤملا ى لينو : ةلاسم جج

؟ ديدج حاكنب



_ ...١٢٧ 

 تناب س ىرخآ رهسآ ةعبرأ جيوزتلا دعب اهكرت نا : لاق نم لات هنأ

 ٠ ةدحاو ةرم الا ءاليالاب نيبن ال : لاق نم لاقو > ةيناث ةرم ءاليالاب اضيأ هنم

 لوقب ذخآ هنآ ء هللا همحر بوبحم نمي هللا ديع ىبأ نع دجويو

 هللاو ، ةدحاو ةرم الا ءاليالاب نيبت الو هيلع مرحت ال اهنا : لانت نم

 ٠ باوصلاب ملعآ

 : هلل ا همحر ديعس ند حلاص خيشل ا نع هريغ نمو . : ةلأسم وبع

 نأ همزليأ 4 لجألا ءاضقنا لبق هنيمي ق ري اذا ةجوزلاب ىلؤملا فو

 ؟ ال مآ هتنج وز ىل ١ ىف

 نآ الا اهعماجي هانعمو اهيلا ىف هنآ رثألا نم هنعمس ام ىلع : لاق

 ةءافالا نع هعنم ام هنآ دهىشيغ رغانىمل ا امأف 0 ضرم وأ رفس نم رذع هل نوكب

 ٠ رفسلا نم هيف وه ام الا اهيلا

 ، دهشآ الاو كلذ ىلع ردق نا اهجرف سملي هنا : اولاتغ ضيرملا امأو

 ريغ نم اهيلا في مل ناغ ، مهريغو نيسوبحملا نم رغاسملا هبشي نم كلذكو

 5 رثألا نم هتعمس ام اذهغ ء ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرآ تضم ىتح رذع

٠ ملعأ هللا و



١٢٨ 

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم وه

 تناب ىتح لعفي مل مث ، اذكو اذك لعفي مل نا هتجؤز قلط لجر نعو

 فلح ام لعفب نآ ليق اهآطب نا هل له ء ديدج ح اكنب اهجوزت مث ء ءاليالاب هنم

 ؟ ناث ءاليا هيلع لهو ك هبلع مرحت له ، لعفي نآ لبق اهئطو ناو ؟ هيلع

 تمدهنا دنف دبدج حاكنب اهعجارو ءالبالاب تناب اذاف ی تفصو ام ىلعف

 ٠ لعفلا لبق نم اهأطب نأ هلو س نيميلا

 ؟ قالطلا وني ملو ك امارح هتآرما هيلع لعج لجز نعو : ةلأسم ذه

 ناغ ث نيكاسم ةرشع ماعطا لسرم نيمي ةرافك هيلعف متفصو ام ىلعغ

 تناب رهشآ ةعبرأ ىضمت ىتح هتأرما اطي مل ناف ع مايأ ةثالث مايصغ دجي مل

 ٠ ءطولا دعي ءاش ناو ءطولا لبت ءاش نا ةرافكلاو ء ةقيلطتب

 : رهزآو ىسوم نعو : ةلاسم ده

 ؟ مارح هيلع هتآرما : لانت ىذلا ق

 ٠ نمي : الانت ؟ كلذ ربسقفن نع اهتلأسغ % اه رفكب نبمي : الاق

 ؟ نيدلا موي ىلا ما رح ىلع تنآ : هتجؤزل لانت لجر نعو : ةلأسم ه

هيلعف س هنغت ىلع هتآرما مرح نم هنا ليق دق هنا ىعم : ديعس وبآ لاق



_ ١٢٧٩ 

 ىتح رفكي ملو ث اهأطي مل نا ايلوم نوكي هنا : لاق نم لاقو ث نيمي ةرافك

 ٠ ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ ىضمت

 تناب رهسثآ ةعبرأ ىضمت ىنح السرم اهأطي مل نا : ليت هنآ ىنعمو

 ثناح وه ذا ءطولا عونمم سيل هنأل ث ءاليالا هقحلي ال : ليقو ث ءالبالاب

 ٠ طي مل وأ أطو

 اذا س ءاوس هلك دح الب اهميرحتو ث نيدلا موب ىلا ىدنع هلوتو

 ٠ اهميرحتب اهيلع فلحي نيمي ريغ ىف اهمرح

 ق فالتخالا هقحلي له . ما رح ىلع ثنأآغ كنئطو نا : لاق ناغ

 ؟ ءاليالا

 ءالبالا ىنعمو ء اهميرحتب ًاعلاخ جرخي امنا هنأل % كلذ ىل نببي ال : لاق

 ٠ فلخلا ىنعم وه امنا

 لات نم لانتغ ح كلذ ف فالتخالا هعم ن ا : دبعس ويآ لاق : هريغ نمو

 نم لانو ؤ ثالثل اي نجين : لاق نم ل انقو آ دبآ هيلع تمرح دنف : انموق نم

 ٠ اهتعجر كلمي ال ةدحاوب نيبت : لاق

 انباحصأ نم لات نم لاقو ، ةعجرلا كلمي ةدحاوب نيبت : لانت نم لاقو

( ٩ ج نئازخلا _ ٩ م )



_ ١٣٠ 

 ديز نب رباج لونت وهو ص هيلع ءاليالاو رفكي : لاق نم لاقو ث ىلوب هنا

 .نيبت الف الاو ، ءاليالاب تناب هنيميل ةنج اهكرت نا :: لاق نم لاقو ع ليق اميغ

 ) ميحر روفغ هللا ناه اوءاف ناف ( : ىلاعن هللا لاق : ةلأسم وبع

 ناك ناو ث اهآطيو هنجوز ىلا ىفيب نآ رب اذا هنجوز نع ىلؤملل ىغبنبو

 ٠ اهبلا ىغبي نآ هنكمي ال ببس ى وأ ؤ افوجسم وآ آرغاسم وأ اضيرم

 ام الا اهئطو نع هعنمي ملو هتجوز ىلا ءاف دن هنأ دهسثي هنا : ليقغ

 فيك وأ 6 ٥ ديم اهجرغ سملب نآ هل ىغبنب ليقف ضيرمل ا امآ و 6 هيف وه

 ٠ هللا ءاش نا سأب الغ لعفي مل ناو أ هنكمأ ام

 . هريغ نمو ٠ ملعأ هللاو ك ةنيلطتب هنم

 ردتي ال نم ةئيخ ىف اوفلنخاو مهريغو دوعسم نباو ، ىلعو ، سابع نبا
 : عامجلا ىلع

 ٠ ءاف دنف هعلقتو هناسلب ءاغ اذا : موق لاقف

 اذا سوبحملا وآ رفاسملا ىلؤملا نع هتلأسو : هريغ نمو : ةلأسم ده

 هيزجي له ك هسبحو هرفس دعبل سمللا ىلع ردقي الو ڵ ةءافالا ىلع دهش

؟ عجري نأ لبغ ءاليالا لجآ ىضقنا ولو ، هتجوز كرديو ت داهسالا



_ ١٣١ 

 & هسبحب ةءافالا ىلع ردقي ملف ٥ رفس ف رذع هل ناك اذا هنا ىعم : لان

 ٠ ءاليا هيلع مقي الو 6 هنجوز ىلا ةءافالا ىلع داهسالا هئزجبي ليق هنأ وجرأف

 ؟ ءاليالا هيلع عقي له ، لهج وأ دمع داهشالا كرت ناف : هل تلق

 ريغل داهسثا وأ سم وآ ءطو نم هنكمي امب ءىفي مل اذا هنا ىعم : لات

 ٠ ءاليالا هيلع عقب : ليق دق هنأ ىعمغ ، كلذ نع هعنمي منام

 مث ، رضحلا ىف ىلآ دق ناك ولو ؤ رفسلا ق داهسئالا زوجيو : تلق
 ؟ سمللاو ءطولاب ةءافالا نع هعنجغ جرخ

 كلذ امناغ ؤ ءىغي ىنح رغاسب نأ هل سيلف ىلآ اذا ليق دم ىعم : لاق

 ؟ داهسثالا هيزجي له ى ةءافالا ىلا عوجرلا هنكمي مل مث هرفس ىف ىنآ اذا

 هنكمت ملو ئ جورخلا ف رذع هل ناك اذا كلذ هل نوكي نأ ىنبجعي : لانف

 ٠ سبحل ١ ةلزنمب هيلع ىفنمل ١ ر دعلل ةعج رل ١

 ؟ داهشالا هيزجبي له 0 ءطولا هعنم ناف : هل تلق : هريغ نمو

 هنكمن ملو 6 جورخلا ف رذع هل ناك اذا كلذ هل نوكب نأ ىنبجعب لات

 . سبحلا هلزنمب هيلع ىفنملا رذعلل ةعجرلا

؟ داهشالا ىزجي له ء ءطولا هعنم ناغ : هل تلق : هريغ نمو



_ ١٣٧١ 

 وهف كلذ نابو س ءطولا نع عخملاب رذعلا هل تبث اذا هنا ىعم : لات

 هيزجي نآ ىدنع وه سيلو ع ةءافالا ىلا غليي مل اذا ، هب رذعي ام دحآ

 . سمللاو ءطولا هنكمي مل اذا داهنالا

 ؟ رظنب نأ هيلع له « سملل ١ و ءطول ١ نع زجع ن أغ : هل تلق

 ملعأ هللاو ، سملب ليق امناو مهلوق ف كلذ تدجو ىنل ملعأ ال : لات

 ٠ هب حرصي الو س كلذ بجوي هرآ ملو ، كلذب

 ريغب تجرخ دتو ص ةرفاسملا ىه تناك ناغ : هل تلق : ةلاسم دهب

 ؟ ءطولاب ءىفب ىنح اهيلا جورخلا هيلع له ص هيآر

 ه اهيلا جرخي نآ هيلع سيلف ى كلذب هل ةمغارم تجرخ اذا هنا ىعم : لاق

 هيلع نأ ىلا بهذي اضعب لعلو س بوبحم نب دمحم نع دجوي كلذ لعلو
 ٠ ملعآ هللاو ٧ ىدنع هيسب اميغ ءىغب ىنح جورخلا

 ؟ زاوجلا لبق هتأرما نم ىلؤب ىذلاو : ةلأسم ده

 نم ٥ ر دغفم ىلع ن اك وآ 6 اهسفن هعنمت ال و ؤ اه أطي نآ ديال ن اك ن اف

 نيبت نآ فاختف س رهشأ ةعبرأ ىضمت ىتح اهآطي ملو ث اهيلا هعفدي ملغ اهنتح

 كلذخ اهنتتح اهيلا ريصي ىنح اهسفن ىل ! هب رتن ال تناك نا امآ و ء ءاليالاب

٠ ءاليا هيلع لخدي اللف اهيلا هعغدي ملو 5 اهقح ىلع ردقب مل اذاو ص اهل



_ ١٧٣٣ 

 هعنمي مل هنآ هتآرما هنم تزشن اذا دهشت : ليق كلذكو : ةلأسم ده

 5 هتلتاق اهأطبي نآ دارآ املكف س اهيلع ردق نا كلذكو 0 اهبره الا اهئطو نم

 ٠ كلذ الا اهئلطو نم هعنمي مل هنآ دهشي هناف س توفلا فاخ ناغ

 عم هلوق لوقلاف \ كلذ ىه تركنأو ث اهئطو دق هنا : لاق اذا كلذكو

 دهست ناف س رهشآ ةعبرا ىضمت نآ لبت اهنم ىلآ نأ دعب اهئطو دقل : هنيمي

 ؟ نبلدع رغ نيدهاش دهشأ ناو 6 ٥هزجب مل دحأ وآ 6 دها

 ٠لدع ىدهاشب الا اهكردي مل هتمكاح ناو ع اهكردأ امهتتتدص نا : ليقف

 : هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو : ةلأسم وه

 ؟ هداهشا ىلع هقدصت لهغ : تلق

 ء اهئطو نم هنكمت الو ء نا دهاشلا اهملعب ىتح هقدصن نآ اهل سيل : لاق

 اهناق الاو ك هيف اهكردي اتنو وادهشخ نادهاستلا اهرضحأو هتنكمآ ناغ

 ٠ امهنيب قرفيو هيلع مرحت

 : هللا دبع ىبآ باوج نمو : ةلأسم وبع

 مث 4 رهسشآ ةعيرآ تلخف ص اهنع باغ مث ؤ هتآرما نم ىلآ لجر نعو

 & رهنألا ةعبرألا ف اهيلا ءاف دق هنا : لوقي اهجوز ءاج مث لجرب تجوزت
 ؟ ىل ١ ءىف مل : ل وفقن ىهو

٠ هلوتن لوقلاو ث نيميلا هيلعو ، اهب ىلوأ لوألا ناف



_ ١٣٤ 

 ؟ اهلثم عماجي ال ةيبص ىهو ث هتآرما نم ىلآ لجر نع لئسو

 . اهيلا ءاف دق هنأ رهشألا ةعبرألا ف دهشأ وه نا : لان نم لاقف

 رهشألا ةعبرألا ىضمت ىنح دهشي مل ناو 6 ةرافكلا هيلعو 4 هنآرما ىهو

 ٠ ءاليالاب هنم تناب

 ذئموي ةريغص ىه و 6 نبنس رشع اهبرتي ال فلح ١ ذا : نورخآ لانتو

 ىنح اهيلا ءىغفب مل ناغ اهلثم عماجي تراص نأ ىلا اهكرت ء اهلثم عماجي ال

 ٠ هنم تنابو ث ءاليالا عقو ي رهشألا ةعبرألا تضم

 هتيضرو تغلب اذا راهظلاو ءالبالا تقو نوكي امنا هنا : لاق نم لاقو

 ٠ هيلع تدسف غولبلا لبق اهئطو ناغ ؤ اجوز

 ربو ؤ هتجوز ىلا ءىغفي نآ لجرلا دارآ اذا : ليقو :. ةلأسم ده

 ىه ام الا اهنم نعنمي مل : لوقيو ، سميو اهدرجي نآ رمؤي هناف

 ٠ ضيحلا نم هيغ

 مث مهئاسن نم نورهاظب نيذلاو ( : ىلاعت هللا لات : ةلأسم وبع

هللاو هب نوظعوت مكلذ اسامتي نأ لبن نم ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي



_ ,١٣٥ 

 نا لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمغ ٠ ريبخ نوملعت امهب

 ٠ ةيآلا ( انيكسم نيتس ماعطاغ عطتسي مل نمغ اسامتي

 مل ناف ع رغكي نأ هيلعغ ، ىمأ رهظك ىلع تنأ : هتجوزل لجرلا لاق اذاغ

 ث ةنئاب هغيلطت ىهو ث راهظلاب هنم تناب دقف رهسأ ةعبرأ ىضمت ىتح رفكي

 ء اهلاحب هيلع ةرافكلاو هعم تناك س اهاضرب ديدج جيوزت اهجوزت ناغ

 ٠ ةرافكلا لبق ءطولا ىف فالتخالا امناو ع افالتخا كلذ ىف ملعنال و

 رفكي ملو أطي مل ناو ى رفكي ىتح أطي الو ةرافكلا هيلع : لانت نم لاقف

 ثالثب نيبت ىتح كلذك ىه مث س رخآ راهظب تناب رهشأ ةعبرأ ىضمت ىتح

 جيوزت دعب آديدج جيوزت اهجوزت مث ء حاكنلا اذه ماكحأ ىضقنتو تاقيلطت

 ٠ اهلاحب ةرافكلاو تقو كلذ ىف نكي مل هريغ

 ع ىلوألا ةلأسملا ف لوألا لجألاب تناب اذا هيلع تقو ال : لانت نم لاتو
 ٠ هيلع تحسف رفكي نآ لبق ءىطو ناخ هيلع تقو الو ، اطي ال نكلو

 هيلعو ث هيلع دسفت مل ءعىطو ناغ ، رفكي ىنح أطب ال : لاق نم لانتو

 ٠ اهلاحب ةرافكلا

 هبلع نوكي الو ث راهظلا لجآ ىضقنا دقو س ةرافكلا هيلع : لاق نم لانو

٠ اهطو هلو هلع نيد ةرافكلا و 6 ناث لجآ



_ .١٣٦ 

 :: دمحم ىبآ خيشلا عماج نم : ةلاسم ده

 تماصلا نيب سوأ ةآرما هلوح ةهياكسش راهظلا مكح موزل بيسلا ناك

 ىلاعت هللا لزنأف ، اهنم رهاظ نيح اهجوز نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا
 ٠ ةلداجملا ةروس لوأ ىف كلذ مكح

 اهم ديرآ ىتلا نيميلا ق هريغ نود راهظلا صخ امنا و : ةلاسم وبع

 هنأكف ؤ تسننغ اذا ةبوكرم ةآرملاو 6 بوكرلا عضوم روهظلا نأل ء ميرحتلا

 نم اذهو ث عامجلا تقو ىنعبب س ميرحتلا ف ىمآ بوكر ىلع كبوكر : لاقت

 ٠ ملعأ هللاو 3 ةيانكلا و ةراعتسالا فيطل

 ؟ همزلي ام ىمآك ىلع تنآ : هتجوزل لانق لجر نعو : ةلأسم ده

 كلذ لبقي مل ، ردقلاو قحلا ىف تيون لاق امناف ؤ راهظلا همزلي اذهف

 ٠ملعأ هللاو ، هعم ماقملا اهعسو كلذ ىلع هتقدص ناو ث ةأرملا هتمكاح اذا هنم

 ةكولمم ىهو هتآ رما نم ره اظ لجر اميآ : لات رثألا نمو : ةلأسم .

 ىتح اهأطي نأ هل سيلف س اهنم رهاظ وأ س ةرحلا ىلع ام لثم كلذ ىف هيلعذ

 ٠ راهظلا ةرافك رفكي

 ناو ى راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهأطي نآ هل سيلف ، اهنم رهاظ وه ناو

تنابق ؤ اهسفن تراتخاف ، رفكي نأ لبق قاتع اهكردأآ مث % اهنم رهاظ وه



_ .١٣٧ 

 ء راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهبرقي نآ هل سيلغ ، اهجوزتف اهبطخ مث ، هنم

 ؟ اهيلا داع هنأل

 ٠ ىلاعت هللا لاق امك راهظلا هيلعف : لاق

 6 همآ رهظك هيلع ىهغ اهجوزت ن ١ 4 ة رمال لان نمو : ةلأسم وع

 ؟ اهجوزتي نآ هل ادب مث

 ىرآ ال : هريغ لاتقو ع راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهسمي ال : حون وبآ لات

 ٠ راهظ

 تام مث ‘ رهشأ ةعبرأ ثكمف هنآ رما نم ره اظ نمو : ةلآسم وبع

 ؟ امهدحأ

 ةعبرألا ىف هنيمي نع رفكي مل ناو س هغم تناب دقو ، امهنيب ثاريم الغ

 . اهنم رهاظ موي نم رهشألا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا

 : ىمضيهجلا : ةئاأسم دهب

 ح ىمآ رهظك لقي ملو . ىمآك ىلع تنأ هتآرمال لاقو فلح ى ذلا ف

 همزلي ناك ناو ، لسرم نيمي همزليآ راهظلا نيمي نع ةصخر هيف ناك نا

؟ ال مآ راهظلا ةرافك رفكي نآ ىلا هتجوز عامج كرتيآ ى ةلسرم نيمي



_ ١٧٣٨١ 

 { راهظلا بوجو ىفف فالتخالا هيغ امم اذه نأ ىدنع ىذلاغ : لاق

 هيلعو ، رهظلا ركذي مل اذا هيلع راهظ ال : لوتو ، راهظ هنا : لوقو

 ٠ ةلسرم نيمي ةرافك

 هرذعيو ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلع ائيش هيلع عامجلا كرت ىف ظفحأ الو

 هل نكت مل اذا عامجلا لبق ىدنع ىلوآ ةرافكلا ليجعتو س راهظلا بوجو نع

 ٠ ملعأ هللاو ى اذه هلوقب راهظلا هدارم نأ ةين

 : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم وج

 ، هلمج وآ هترقب وآ هنرامح رهظك هيلع ىه : هتجوزل لاق ىذلا امآو

 ؟ هتخلآ وأ همآ رهظك هيلع ىه : ل اق وأ 6 نهعفن كل ذي ى ونو

 { راهظلا وه اذه نأل ث هلوق ىلا تفتلب الو راهظلا همزلي اذهغ

 . هيلع نوكت ةرضملاو هل نوكت ةعفنملاو ك ىل هلوقك هلوق سيلو

 ف هنم لبقي ملو هسفن نع هلاحأ مث ائيسث هسفن ىلع بجوأ نمو
 ٠ مكحل ١

 هيلع نآ لوقلا ضعب ف نآ ىعمغ ص هتباد وأ هرامح رهظك : هلوت امآو

 ىه :: لانت هنأك ص ءاليالا ةلزنمب نوكيآ نيمي ةرافك لوقي ضعبو س راهظلا

ىف اهلثم وه نم هيف مألا ىف راهظلاك رهطتلا ناك امنا هنأل ع مارح هيلع



_ ١٣١٨١ 

 كلذ ىلا هلوق ةلاحا هعفني الو ، باودلا ف كب ملو ، مراحملا تاوذ ءاسنلا

 ٠ ىدنع مكحلا ف

 ٠ قالطلا كلذب ديرب ىتح هيلع

 كلذ سيلف ء همآ ايو س هتخآ اي : هنآرمال لاق نمو : ةلأسم ده

 ، هيلع داسف الغ ت ىتنب ايو ىتخآ اي : لاق ناو ي ءافج وه امناو ، اراهظ

 ٠ كل ذ د وعني ال نكل و

 : لاق ؟ ةنالف جوزتت تنآ : هتأرما هل تلان لجر نعو : ةلأسم وه

 ؟ ىنزجت ال ىمأك ىلع ةنالف

 هيلع ىأر نم مهنمغ : كلذ ى ءاهقفلا فلتخا دن : رثؤملا وبآ لاق

 ةرشع ماعطا نيمي ةرافك هيلع ىآر نم مهنمو ث هيلع تقو الو س راهظلا ةرافك

 ح ائمسش هيلع رب مل نم مهنمو 6 م امآ ةثالث م ايصغ دجي مل ناف ء نكاسم

 . ىلا لوتلا بحأ وهو ث ائيسث هيلع ىري ال ديز نب رباج ناك : لانتو

 4 آرهش وآ اموي همآ رهظك هيلع ىه : هنآرمال لاق نمو : ةلأسم وبع

 ٠ راهظلا ةرافك رفكي نآ لبق ءىطو اذا هيلع تمرح اهئطو مث

 ىفف 6 ةرحلا نم راهظلاك ةليلئلا ةجوزلا نم راهظلا و : ةلاسم وبع

٠ نارهش : ضعب لاق س فالتخال ا لجألا



. ١٤٠ 

 ؟ ىمآ رهظك ىلع تنأ : هتآرمال لات نمو : ةلاسم وه

 : فالتخا هيف ىمآك : لانق ناغ س فالخ الب راهظ وهف

 لثمك :: لاقت ناف س آراهظ نوكي ال ضعب لاتقو س راهظ نوكي : ضعب لاق

 : هلوق ىف جوزلا ىلع راهظ الو س راهظلا ىوني ىتح آراهظ نوكي الغ ىمأ

 تنأ : لوقب نآ ال ١ 6 كدل ١ وك وأ 6 كيخآك وآ 6 كتخآك وآ 6 كمآك كيلع انأ

 ٠ راهظلا ةرافك هيلعف ىمآك ىلع

 كلذب ى وتب نآ الا هيلع ءىش الخ ىرهظك ىلع تنأ : هنآرمال لاق نمو

 . راهظ وهف ، هسفنك مارح اهب لوقلا

 ٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا
 : ىحبصلا : هرمغ نمو : ةلآسم وبع

 ؟ هامأ اي هتآرمال لاق لجر نع هتلآسو

 . ملعأ هللاو س ءىشب سيل اذه : لاق

 : عرشلا نايب يباتك نمو : ةلأسم وج

 ىتح رفكي مل مث س ديدج حاكنب اهجوزتي مث هنم نيبت رهاظملا نعو

 ؟ رخآ راهظب نيبنتآ ، رهسثآ ةعبرأ

 : لوقي ناكف نامتع وبأ امآو س رخآ راهظ همزلي : لاقف ىسوم امآغ

. رفكي ىتح اهسمي الو تقو هيلع سيل



_ ١٤١ 

 © رفكب نأ لبق اهئطو هنآ تعدا مث هتآرما نم رهاظ نمو : ةلأسم ده

 ؟ وه ركنأو

 ٠ هنيمي عم هلوق لوقلاغخ

 نأ اهلغ 6 ءاليالاي هتآرما تنابف باغ مث ره اظ نمو : ةلأسم وج

 ؟ ترفك ىنا لاقو هتبيغ نم مدق ناغ س جوزتت

 . هلوق لوقلاخ

 لك راهظلا ةرافك نع معطأ لجر نع ديعس ابآ تلأسو :: ةلأسم د

 ؟ دسفت ال مآ هتآرما هيلع د سفتآ 5 ءعىطو مث غ ةلكآ نيكسم

 ءىطوو ث انيكسم نيتس معطأ دق ذا هل زئاج كلذ نأ نظل ةلاهجلا ىلع كلذ

 مهنايعأب مهكردأ اذا هيلع دسىىفك الو 6 ةلاهجلاب رذعي هنأ كلذ ىلع

 ٠ ةيناث مهمعطأف

 ء ةلكأ دحاو لك مهريغ معطآو ّ مهنايعأب مهكردي مل ناغ : تلق

 ؟ كلذ هيزجي اله

 ىلا هيلع اننلعتم معطلا نوكي مآ ، اذه ىلع هيلع دسخيو :: هل تلق

؟ مهنايعأب مهدجي نأ



_ ١٤٢ 

 هيلع عقي ال هنآ وجرأف س رهشأ ةعبرآ لبق مهكردأ نا هنا ىعم : لاق

 فاخأف مهمعطي ملو ءىطو دنو ؤ رهسئآ ةعبرآ تضم ناو س ةنونيبلا مكحب

 نيبنو ، اطي مل ول نا معطلا تقو ىضم دق هنأل ، هيلع دسخي نأ
 ٠ ىدنع كردلا لاح نم تجرخ دق اهنأ مكحلا ىفف ص هنم تناب اذاغ ، هنم

 ؟ دتعت مأ تناب نيح اهنيح نم جوزتأ ، هيلع تدسف اذاغ : هل تلق

 ٠ ةم رحل ١ ثفعقفو موب نم ةقلطملا ةدع أطو موب نم دنعن اهن ١ ىعم : ل انت

 ةعبرألا نم ىقب ىتح مايصلاو قتعلا ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 الهاج ءىطوو ، انيكسم نيتس معطأ مث س رهاظ موي ذم دحاو موي رهشألا

 تلخ ىتح ث ةيناث ةلكأ مهمعطيخ نيكاسملا ىلع ردقي مل مث ، هعسي هنآ نظي
 ىرخآ رهشآ ةعبرأ هلجأ نوكيو ث لوألا ىف لوقلا هقحلي س رهشألا ةعبرألا
 ؟ هنم تناب الاو ، اهيغ مهمعط نا

 ف الا كردب ال هنآ ىعمو 6 ءىطو موب ذم رهشأ 7 اهندع نا : لانق

 ٠ انياحصآ لوق ف راهظلا لجأ ىه ىتلا رهشأ ةعب رآ

 همعطأ امم مهدحآ دنع لكآ مث انيكسم نيتس معطأ نا تيآ رأ : هل تلق

 ؟ سأب هتجوز ف هيلع له ، كلذ دعب ءىطو ى ةرافكلا نم

 لام راص دقف ةرافكلا نم هاطعأ ام ريقفلا ضيبت اذا هنا ىعم : لاق

٠ دارأ ثيح هلام فرصآ نأ ريقغللو ث ريقفلا



١٤٣ 

 مث ءىطو مث ء ةمقل ةدحاو لك انيكسم نينس معطأ ناغ : هل تلق

 ؟ هتجوز كردب له > نيتلكأ دحاو لك رهشألا ةعبرألا ق معطأ

 ٠ ةلكآ ماعطاب اولان مهنأ الا نبي ال : لاق

 ءىطوو ك نيتلك موب لك موب نبتس آ دحا و اتبكسم معطأ ناغ : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع هتجوز كردي له ت هيزجي هنآ نظي

 ٠ ليق هنأ ىدنع ام بسح ىلع كردب ال هنا ىعم : لان

 له ‘ .رهشأ ةعبرآ ولخي نآ ليق انيكسم ننس معطلآ ن اف : هل تلق

 ؟ هنجوز كردب

 ماعطالا هنع ىزجي امم ناك اذا اهكردأ ءعىطو نكي مل نا هنا ىعم : لات

 ٠ ليغ هنا ىعم ام بسح ىلع

 ؟هيلع مرحتو : هل تلق

 ٠ هتجوز كلذب كردي الو س هيزجي هنآ ىعم سيلغ : لاق

 ؟ ءىطو دق ناكو س هنجوز كردي ال ناك اذاو

 ٠ هيلع د .فت اهنأ ىعمغ

 له ء كلذ ىلع ءىطوو ء ءاينغألاو ءارقفلا ديبع معط نا : هل تلق
؟ هيلع مرحت



_ ١٤٤ 

 ٠ هيلع دسفتو هيزجي ال ليق هنآ ىدنع ام ىنعم ىلع ىعمغ : لاق

 ؟ ءاوس كلذ لكأ اولكأيو اوبسكي نيزربم ديبعلا ناك ناغ : هل تلق

 .٠ ىدنع اذكه : لاق

 حص مت كلذ ىلع ءىطوو 4 نينلكأ انىكسم ف ننس معطأ ن اغ : هل تلق

 ؟ كلذ ىلع اهئطو اذا هتجوز هيلع مرحت له _ ديبع مهنأ

 ٠ هبلع دسفن هنا ليق هنأ ىدنع ام ىنعم ىلع ىعم : لاق

 له ىرخآ ةلكأ مهريغ انيكسم نينس معطآ نا تيآرآ : هل تلق

 ؟ كلذ هيزجي.

 ٠ ليق هنأ ىدنع ام ىلع هيزجي ال هنا ىعم : للاق

 ؟ كلذ ىلع ءىطو اذا هتجوز هيلع مرحتأ كلذ ىلع ءىطو ناغ : هل تلق

 ناك نمم ؤ مهنايعأب ةيناث ةلكأ انيكسم نينسل ١ معطي مل هنا ىعم : لاتق

 ىعم اذه و ؤ ءىطو مث ٠٧ نيبنس معطأ ى ذلا لولا قحلب ام هقحلي هنآ مهمعطآ

 ٠ ةث امو نيرتعل ١ نم نونس هل لصحيب امنا و ؤ لوذلا لثم

 مهلوع امزنلم نيذلا نيغلابلا هدالوأ نم آدحأ معطأ نا تيآرأ : هل تلق

 ؟ كلذ هيزجي له ص راهظ ةرافك نم

 زوجي ال هنأ انباحصآ هيلا بهذ اميغ ليق ام ىنعم ىلع هنأ ىعمف : لاق

 تدسف ءىطوو هزجي مل اذاو ، ىدنع هلثم اذه نأ هتاكز مهيطعي نآ

٠ ىدنع هيلع



__ .١٤٥ 

 دالوألا لثم وهأ ح راهظ ةرافك نم هتدلاو معطأ نا كلذكو : هل تلق
 ؟اذه ىف

 اذه نأ هتاكز نم اهيطعي نآ زوجب ال به ذي نم هنلا ىمعم : لانت

 ٠ هلثم ى دنع

 هتاكز نم هتدلاو ىطعي نآ هل زوجي هنا لوقي نم لوتت ىلعف : تلت

 مهلوع امزتلم ناك اذا ع نيغلابلا هدالوآ ف كلذ هل زيجي له ، هراهظ ةرافكو

 ؟ مهلوعب هيلع مكحب دحب اوريصي مل ام

 امنا هنأل ءاوس ىدقع ةاكزلاو اذه نألا ، كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ٠ ىدنع اميغ ليق اذكه ح لوعي ال نم معطي

 مأ ، نيملسملا لوق نم هزنتملا ىلع مكدنع جرخي اذه لهغ : هل تلق
 ؟ مهريغو هدالوآ نم لوعي نم هتاكز ىطعب ال هنأ ما رحلا رجحلا ىلع جرخي

 ، طعي مل هنأكغ « لوعي نم ىطعأ اذا هنأل ، منملا ىلع هنا ىعم : لاق

 6 طعب ملغ كلذك ناك اذاغ 6 هلامب هلام نم عفدو ک هلام ق هلام نم عضو هنأكو

 . هلام نم لام جارخا كانه نكي مل ةزئاج اذهب هتبطع ناك ونلو

 لثم وهل ، هتبارق نم ةنامزلاب هلوع همزلب نم كلذكو :' هل تلق

 ؟ اذه ف هدال وأ

) ٩ > نئ ١ زخل ٠ ١ _ ١ م (



_ .١٤٦ 

 عوتوبغ ؤ فالتخالا هيف عقو ام الا ليق اميف ىدنع هلثم وه : لاق

 ٠ هانعم فلنخب د فالتخالا

 دوهيلا نم ةمذلا لهأ ءارتف راهظ ةافك معطأ نا تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ هبزجي له س ىراصنلا و

 ٠ ملعأ هللاو ، فالتخا كلذ ف ىعم ىذلا

 ؟ ءاوس هلكأ آرتتي ال نمم وأ باتكلا آرقيب نمم اولاق : هل تلق

 مهريغو فالتخالاب ةصاخ باتكلا لهآ ىف ليق دق هنا ىعم : لاق

 لمآ نم مهريغ ىف الو باتكلا لهآ ف كلذ ىنبجعب الو ، ديدشتب ردج
 ٠ نوملسملا دجو اذا ةمذلا

 ؟ امهنيب قرفي له ، كلذ ىلع ءىطوو كلذ لعغ اذاغ :' هل تلت

 قرفب ال كلذ زيجب ىذلاو ص امهنيب قرفي كلذ زيجي ال هنا ىعم : لاتق

 نم نيكرشملاو سوجملا ءارنتغ معطآو نوملسملا دجو اذاف : هل تلق

 ؟ امهنيب قرفي له 0 كلذ ىلع ءىطوو ع دهعلا وآ برحلا لهآ

 ميرحتلا امآو . ةمذلا لهآ ف زوجب الآ نوملسم ا دجو اذا ىنبجعي : لاق

 لعفلا لبق امأو ، نيملسملا نم دحأ لوق قفاو ام كلذ ىنبجعي الغ

٠ لعفي الآ هرمأف



.١٤٧ 

 ؟ نيملسملا نم آدحأ نأ كعمغ : هل تلق

 تفصو نيذلا سوجملاو نيكرشملا ءارتغ ماعطا ىلع ءىطو اذا هنا : لاخ

 نآ دجوب دق هنآ وجرو ملعأ هللا : لاق 0 هبلع مرحن ال اهنأ ى رحأ كل

 هنآ هعمو ءارقفلا همعطآ دن ناك اذا داسغ ىلع مدقتي مل نيملسملا ضعب

 ٠ فالتخالا هقحلي

 ، باتكلا لهآ وأ سوجملا وآ نيكرشملا ءارقف هتاكز ىطعأ اذاغ : هل تلق

 ؟ ى اكزلا نم هتء ١ رب ق فالتخال ١ هقحلي هنآ كعم ؤ نيملسمل ١ ءا رقف دجب وهو

 دومحم سيلو 4 فالتخال ١ هقحلي برحلا لهآ نود ام هنا ىعمقف : لاق

 ) مه اده كيلع سيل ( : ىلاعت هللا لوق ىف لوأت نم ضعب لوأت دقو ى كلذ ف

 4 ) ءاشي نم ىدمب هللاو { ‘ مهيلع قدصتي ىذلا ةقدصلا لهآ كلذم ىنعي

 ٠ ( ميلع هب هللا ناف ءىش نم اونتفنت امو )

 ناك : اولاق ) انيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ( : ىلاعت لات

 زيجي نمم لتعي نم اهب لتعي ءايشآو ى نيكرشم اوناك مهنأ ذئموي ىراسألا

 ٠ آريقف ناك اذا رجافلا و رابلل ةقدصلا

 ةقدصلا نم نيكرشملا نم برحلا لهآ ىطعي نآ زوجي الو : هل تلق
؟ لاحلا نم لاح ىلع



_ .١٤٨ 

 اوناك اذا اهلك داوملا مهيلع عطقنت مهنأل 6٧ ىدنع كلذ زوجي ال : لاق

 ٠ ةقدصلا نوطعي فيكف س برحلا لهأ

 نم موي هيلع ىقب امغ ث ماصغ قتعلا ىلع ردقي مل نا تيأرأ : هل تلق

 هنم الهج هتجوز ءىطوو هموص متأو ، قتعي ملف ، قتعلا ىلع ردق هموص

 ؟ امهتيب قرفيو هتجوز هيلع مرحت له © ماص دق ذا هيزجي هنأ نظي

 كلذك وهو س دجو اذا هيزجن ال ليق هنآ ىدنع ام ىلع هنا ىعم : لاق

 ىلعف ، هماكحأ ىضقننو موصلا متي مل ام هنآ ىدنعو ض هللا لوقل ىدنع

 ءىطو اذاو س قتعلاب رفكيو 0 موصلا هيزجي ال هنأ انباحصأ بهذم ىناعم

 ٠ دسفت اهنأ ىعمف هئزجي ال ام ىلع

 له 0 رهشألا ةعبرألا ىف قتعلا دجو مث ، هموص متآ ناف :: هل تلق

 ٠ ليق دق هنلآ ىدنع ام ىلع هيزجب هنآ وجرأف : لاق

 قتعلا ق لوقلا لثم موصلاو ماعطالا ق لوقلا كلذكو :: هل تلق

 ٠ ىدنع اذكه : لانق

 ; نسحلا ني دمحم ة ةلاسم وج

؟ تعنتماغ ليللا نم تقو ىف اهعماجي نآ هتجوز ىلا بلط لجر ف



_ ١٤٩ 

 هبراتت ملو هنجوز تعنتماف ي همأك هيلع ىهف هتجوز هعدت مل نا : لاقف

 ٠ اصوصخ هليلل ا كلت ونلب مل هنا : لاقو ئ حبصأ ىنح اهسفن ىل ١

 ؟ راهظ اذه ىق هيلع عقي له : تلن

 ليق هنع دوو اهل مسي مل و ةليلل ١ كلت وني مل ١ ذ اف 6 ثفصو ام ىلعف

 ىضمت ىتح هعدت مل ناو ٠ هيلع راهظ الو رب دقف س رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ

 ةعبرأ لبق هعدت مل ناو _ ةخسن فو _ ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ

 ٠ راهظلا و ءالبالا مدنا ٢٦ رهشأ

 اهعجار ناغ ث ناتقيلطت امهغ قالطلا ةدع لبق رهسثآ ةعبرا تلخ ناو

 امهغ دحاو .موي ىف هلك كلذ ىضقنا ناو هيلع تقو الو ، رفك ديدج حاكن

 ، دحاو موي ىف ىضقناو تارم ثالث ةقرفتم ءايشأ ف رهاظ ناو ع ناتقيلطت

 ٠ ةرافكلا ىف كش الو ، ملعأ هللاخ

 قالطلا ىونيو ث همآ رهظك هيلع ىه هتأرمال لاق نمو : ةلاسم وه

 ٠ هيلع راهظ الو قالط وهف

 ىضقنا ناف ع راهظلا همزليو قالط وهف ع راهظلا ىونيو قلاط ىه : لانو
 ل_جآ ىضقنا ناغ ء ةدحاو ةقيلطت اهمزل راهظلا لجأ لبق قالطلا لجأ

. ىراوحلا ىبأ لوق ي نيتقيلطتب تناب قالطلا لجأ لبق راهظلا



_ ١٥٠ 

 عقي ام آراهظ اهب ىونو قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم ده

 ؟ راهظ مآ قالط اهيلع

 عقي : لاق نم لانو ء راهظلاو قالطلا عقي لوقب اضعب نا ىعم : لاق

 ل اقو 6 قالطل ا عقب ال و ر اهظل ١ عقي : ل انت نم ل انتو 6 ر اهظل ١ عقي ال و قالطل ١

 ٠ ملعأ هللاو س قالط الو راهظ ال : لات نم

 } اهبلع تقو الو س لوق ىلع راهظلا اهمزل اهبجوز نم ةآرملا ترهاظ اذا

 ٠ لجرلا لثم كلذ ىف عامجلا نم اعونمم جوزلا نوكي الو

 اهيلعف ، ىملآ رهظك ىلع تنأ اهجوزل ذأرملا تلاق اذا : دمحم ىبأ نعو

 ٠ راهظلا ةرافك

 ركذب الا راهظلا حصي ال : رهاظلا باحصأ ضعب لاقو : ةلأسم ده

 مهتاهمآ نه ام مهئاسن نم نورهاظي نيذلا ) : ىلاعت هللا لوقل س مألاو رهظلا

 ملو رهظلا ركذب ىتآ ناخ ، رهظلاو ةمومألا ركذب راهظلا تبثأف ( مهتاهمأ نا
 لاقو ، آرهاظم نكي مل رهظلا ركذي ملو ةمومألا ركذب ىتآ وآ ؤ ةمومألا ركذي

 ٠ لاجرلل ءاسنلا نم راهظلا نوكي ال : آضيأ

 ردق اذا قتعب هناف راهظلا ق ة رافك هيلع تيجو نمو : ةلأسم وبع

. قنعلا تبجو نيد هيلعو ةبقر هدنع ناك ولو 6 كلذ ىلع



. ١٥١ 

 زجع اذا همزلي مل هدنع ام لثمب نيد هيلعو ةبنتر نمث هدناع ناك ناو

 ناف ع انيكسم نيتس معطأ هنع زجع ناغ ، موصلا ىلا عجر س قثعلا نع
 ح ءاسثعو ءادغ نيتلكآ س مهنم ردق نم معطآ انيكسم نيتس دلبلا ىف دجي مل

 . رخآ دلب ف نيتسلا مامت نع ىقب ام معطآ مث

 موي لكل بسحيو ث ماعطالا هيلع نوكي انيكسم معطي نآ هيلع سيلو
 ىضمت ىنح هتآرما طب ملو رفك ناغ س هزجي مل كلذ لعف ناف ث انيكسم

 أطي مل ا ءاليالاب هنم نيبت لاق نم مهنم : نالوق كلذ ىفغ س رهشأ ةعبرأ

 . آسنب كلذب رب مل نم مهنمو ك رهشألا ةعبرألا ف

 نع رفك هنا كلذ دعب اهل لاق مث هتآرما نم رهاظ لجر : ةلأسم وهب

 نم هنكميو س هلوق ليبقنو هتدصن نآ اهل زوجبأ % همزل ىذلا راهظلا

 ؟ ال مآ اهسفن

 فالخ ىلع وهو هتنتدص ناغ ص نيقتملا نم نوكي نلآ الا كلذ اهل سيل

 ، دبألا ىلع اهيلع مرح ال او & معز ام اهل حص ن اغ ، اهسفن نم هتنكمآو ى كلذ

 . قيغوتلا هللابو

 تناب ىتح رفكي ملغ هتآرما نم رهاظ لجر نع لئسو : ةلاسم ده

 ةرافك همزليآ ڵ اذه اهجوزت مث ، رخآلا اهتقراف مث س هريغ اجوز تجوزتو

؟ راهظلا



_ ١0٥٧٢ 

 ٠ رفكي ىنح اهآطي الو همزلب هنآ س كلذ ليق دق هنإ ىنعمغ : لاق

 ؟ هيلع دسفت ، رفكي ملو ءىطو ناف : تلق

 ٠ ىدنع اميغ هيلع دفن ال ليق دقو ؤ كلذ لين دق هنا ىعم : لاق

 نأ لبق هيلا رظن وأ س هتآرما جرف رهاظملا سم ناو : ةلاسم دهب

 ؟ رفكي

 ٠ هيلع داسف الف

 دمعت ريغ نم جرفلا ى ةفطنلا تلاسغ جرفلا نود اهب ثبع ناو

 ؟ كلذل هنم

 مهدنع وهغ ؤ ةفطنلا لاخدا دمعت اذا د سغي امناو ، هيلع داسف الف

 ٠ رهشألا ةعبرألا ىف عماجي مل ام اهنمو انب سأب الو ، ءىطوو عماج نمك

 تضم ىتح رفكي ملف هتآرما نم رهاظ لجر نع لئسو : ةلأسم ده

 ؟ رهشألا ةعبرألا

 ٠ رفكي ىتح اهؤطي الو س ةرافكلا ريخأن ف ءىش هيلع سيل : لاق

 رهشآ ةعبرآ ىضمت ىتح رفكي مل اذا هنا ليق دقو : لاق : هريغ نمو

ملو رفك ولو : لاق نم لانتو س اهئطو نم ع ونمم هنألا ، ءاليالاب هنم نيبت اهنأ



_ ,١٥٣ 

 لاتقو . ءىفيو رفكي ىتح ءاليال اي هنم تناب 6 رهشأ ةعبرأ ىضمت ىنح اهأطب

 ءاليالا ىف كلذ امنا : لاق نم ٠

 لثم دح راهظلل سيلو ‘ عنملا هنع لاز دقف رفك اذاف راهظلا امو

 ملع هللاو 6 ءاليالا ٠

 دلاخ نب دمحم لاق :. ةلأسم وع :

 مد قتع الو راهظلا قتع ق زوجي ال نافلا ريبكلا خيشلا نآ انعمس

 نمض اذا روغصل ١ ىزجيو ريغصلا بسكل ا هسفن ىلع رجب نوكب نأ الا

 . ةقفنم

 : رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم ه

 ىرتشي نأ زوجي له ص اهريغ وآ ةرافك نم بجاو قتع هيلع لجر نعو

 مه افوأ نا : لاق نم لانتو ڵ كلذ بحن الغ 0 قتعلا اهيق هبلع طرتشي ةيقر

 ٠ كلذ ىف سأب نوكي الآ ىسعف نمثلا

 ٠ نسحآ رخآلا ىآرلا : هريغ لاق

 ءادرو رازا بوث نيكسم لكلغ ص ةرافكلا ىف ةوسكلا ىطعأ نمو

 ٠ ءاش بايثلا هذه ىآ نم ةآرملل رامخ وآ ء ةمامع وآ ليوارس وأ 6 صيمقو

ناو ث ءاودألا نم هميلس هيغ نوكي نأ بحتسيف ص آديبع قتعأ نمو



١٥٤ 

 قنعا نمو & ىنارصنلا و ىدوميلا ديعلا كلذكو س كلذ زئاجف نيعم روعآ قتعأ

 ٠ غلبي ىتح هلاع ايبص

 مهنم : فالتخا هيف رهاظلا ىف ماعطالا ف ةضيرفلاو : ةلاسم ه

 نم مهنمو ك ةلسرملا نيميلل كلذكو ةلكأ ةنسلاو ةلكأ ةضيرفلا : لاق نم

 ةلكآ انيكسم نيتس معطأ نميغ ضعب لاقو ، ةضيرف نيتلكألا انلك :: لاق

 ؟ ةيناث مهمعطي نآ دارأو ةلاهجب ءىطو مث ، ةدحاو

 نم الا معطي نآ زوجبب الو ى نيتلكأ انيكسم نيتس معطي نأ : اولاقف
 سيلو ع ناميألا ةرافك ىف كلذكو ، مايصلا نم ماعطلا نم هتزوج ذخآ دق

 ذفخلآ نمم هنأ ىآرو س رظن اذا رظنلاب نكلو ، نيتسلا ف دح كلذ ىف

 . م اعطلا نم هتزاج

 ء احيحص ناك اذا لكألل ليلق ناك ولو ، همعطآ نمل زجم وهف : غلابلا امأو

 مل ىذلا ىبصلا كلذكو « ليكلاب ىطعي نكلو ، هماعطا ءعىزجي الغ ضيرملاو

 ىطعب هل نالوحي نيلوح دعب ماعطلا لكأي ناك اذا ماعطلا نم هتزاج ذخأي

 ٠ همعطب نم هريغل ىطعي ام لثم هل

 هل لحي مل ولو ماعطلا لكأي ناك اذا همعطي نم ىطعي نأ سأب الو
. لوق ىلع هغرفتسا كلذ هيلع دارآ اذا هنأل ، قح
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 ، كلذ ىلع دهشيو راهظ ىلع ةبقر قتعي نأ دارأ نمو : ةلاسم ده

 ىف ىنتمزل ةرافك نم هللا هجول اذه ىمالغ تتتعأ دن ىنأ اودهسا : لاق

 ٠ راهظلا

 ٠ هتادايزو عرشلا نايب بانك نم ىذلا ىضقنا

 : ىغئاصلا ىلع نب ديعس نب ملاس خيشلا نع اهلعل : ةلاسم دهب

 ناميلا تارافكو راهظلا ةرافك نع غلابلا فلألا قنع نع لئسو

 ؟ ال مآ زوجي

 الا كلذ ىف زوجي الو س ىزجب ال لوق : فالتخا كلذ ىف : باوجلا

 ٠ ةيالو اهل ىتلا ىه هدنع ةنمؤملا نأو ‘ نيدلا ف ةيالو اهل ةنمؤم ةبتر

 زوجي هنا :: لوقو ء هلئاق ريغ دحلآ نم لمع هبلع سيل لوق ١ ذهو

 ٠ باتكلا لهأ نم تناك اذا سمخلا ةيلصم ريغ ةرفاك ةكرشم ةبقر كلذ ى

 ئ يباتكلا لهآ نم تناك ولو ء ةكرشم ةبقر كلذ ف زوجي ال هنا : لوقو

 ةصقان ةبقر كلذ ق زوجي : لوقو ح كلذ ف روجي الف ىسوجمل ١ امآ و

تلص دق حراوجلا ةميلس ةنمؤم ةبقر الا كلذ ٢ روجم ال : لوقو
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 ناتخلا : نأل 6 لوقلا رثكأ ىلع راهظلا نع فلغألا قتع زوجب الو 3 سمخلا

 . ناميالا مامت نم

 رهاظملا قتع نا : لاق هنآ هللا همحر نسحلا ىبأ خيشلا نع تدجو دقو

 كلذخ اهسفنل ةيسكمل ١ ىلع ةردان نوكنو هللا دبحوئني ةقدصم ةنمؤم ةبقر

٠ ملعآ هللاو 6 هب رومأملا



١٥٧ 

 رشع ىناثلا بابلا

 در ىفو ةدعلا ىف ةدعاوملا ىنو اهماكحاو اهيناعمو ددعلا ىف عامج

 ٠٠٠ كلذ ىلع داهشالا ىنو تاقلطملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فلكو 6 ةدومحمل ١ دماحمل ١ نم ىلوآ ام ىلع ئ دمحلا ىلو هلل دمحلا

 اهنم لك ناكغ ح اهبورض عاونأ عونو ع ةدابعلا عاونأب مهنم فيلكتلا لهأ
 ٠ ةداعسلا ىلا الييس

 امك اهي ء ٩1 نم تاصوصخملا ىلع ةدعلا اهناكرأ بورض نم لعجو

 ٠ ةدافتسم همكح نم اهماكحآ دعاوت تراصف س دارأ

 ةمئأ نيدلا ف قحلل مه نيذلا ، هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 ٠ اميلست ملسو ةداقو

 : دمحب امآ

 ، سانلا نم لاجرلا نود ءاسنلا ىلع ةدعلا ضرف دق ىلاعت هللا ناف

 بتكلا ىغل اهناو ، سانجألا فالتخال ةفلئخم بورض ىلع اهجهانم تنجلو
 نيملسملا نع عورفلا ليصافت اهلو س ةدودحم عامجالاو ةنسلا فو ةدوروم

. ءافشو ةيادهو ، نحن انحيضوت نع ةيافك هيخ امب ةدوروم بتكلا ف



_ ١٥٨ 
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 رارقا فارتعالا مم ء ءايضلا نم بابلا اذه ق ملكتلا ىلا ىناعد نكل

 نع ىنم ة ريزغلا فعضو > مهفلا ةك اكرو ملعلا روصقل 6 فيلأتلا نع زجعلا ام

 ٠ فضتلا

 اهيف فلتخا ىتلا ةروصلا دوجوو ث الو هل درم ال ىذلا هللا ءاضت

 ٠ ايناث هيغ هللا همحر ديعس وبأ ؤ مولعلا با وبآ لافقآ ديلقاو ء دمحم وبأ

 لزي مل مت ث تلاث نيلئاسلا ضعبل انم نحن ام هبشت هل راس راوجو

 ‘ اضرع هماكحأ ىلع هيبنتل ١ ر اص ىنح { اضعب هضعمي ىعدتسي مالكل !

 ٠ اضتنملا باتكلا اذه مامت ىلا

 ٠ ع اضغل ١ و لصفل ١ موب ‘ اضوع هب هنم انل وفعلا لعجي نآ هللا لأسنف

 : بانكلا أ دتيم

 ةثالث نهسخنأب نصبرتي تاتلطملاو ) : ىلاعت هللا لاق : باتكلا نمو

 ىه : 7 ةثالثلا و ( نهماحرأ ف هللا قلخ ام نمتكي نآ نهل لحي الو ءورق

 . ضيح ثالث

 لك ىلع قلطني ئنعملاف س قلطملا ةروص ى ناك نا :اذهو : هريغ لات

 نم ةغلاب ةملسم ةرح لك ىف جرخي ىنعملا امناو ث ءاسنلا نم تاقلطملا

تاقلطملا ضعب صوصخل تبثي ةقلطم.لخ ف مومعلا ىلع ال ء ضيحملا تاوذ



. .٥٨٩١ \١ 

 نم تاسئوملاو ، راغصلا نم :نضحي مل ىئاللاو ، لامحألا تاوذ نم

 ٠ ءامالاو رابكلا

 لوخدلا دعب اهل رورتقم وأ ، اهب لوخدم ريغ تاقلطملا نم نوكت ىتلا و

 3 عامج اهيلا هنم ناك الو ، هيلا رظن الو ى اهجرغ سمي مل هنأ لخادلا نم

 ٠ موي ف بورغلا لبق هموص بجاولا موص راهن ىف قالطلا وآ لوخدلا ناك وأ

 نيغلابلا ماكحأ ريغ ىف همكح ناك نم اهل ُىطاولا ، اهب لخادلا ناك وأ

 { اهنم فنص لكب ةصوصخملا ددعلا نم هجولا اذه ريغب س دعب لاجرلا نم

 جرخم جراخ وه امب وأ 0 عامجالا وآ ةنسملا وأ باتكلاب اهنع ةطوقسلملا وأ

 ٠ قافو ىأرلا

 ش اهيغ امنم هتوبث قحلا ىف غاسنملا فالتخالا ليبس ىلع زاح ناك وأ

 & عامجالا وآ ةنسلا وآ باتكلا صن ىف احيرصت كلذ مكح ىلع فقوي مل ذا

 ليوأتلل لمتحملا ، هيف صنلا دوجو دنع هليوأت وأ هلصأ ف داهتجالا ماس

 .٠ اهنم

 ةنسلاب كلذكو ص آدييقتو ح هل آاصيصخت س باتكلا نم ىرخآ عضا وم ف اهضعبل

بجوي آبجيرختو اليوأتو ث ىآرلا اهضعب ىف جرخو ث اهضعب عامجالاو



_ , ٦ ١ . 

 ىلا اهنع اهجارخا ىلاو ، اهنود ام ىلا ةثالثلا ءورقلا نع اهجارخا

 . الصأ اهريغ

 نم لك قحليف س همومع ىلع ىرجي نآ مالكلا ف بجول كلذ الولو

 نايرج نم عنمت ةيلوصألا تادييقتلا كلت نكل ع ةقلطم مسا ةيمستلا ى اهقحل

 صوصخملا ف صوصخلا بناج ىلا اهددرتو ث اهمومع ىلع ىنعملا ىف ةيآلا

 تاوذ نم نك اذا ث عامجا قافتالا ىنعمب س تاملسملا رئارحلا نم كلذب

 ٠ عاقولا عوقو هيغ نكمي تقو ف نيغلابلا نم لجر نهب لخادلاو ، ضيحملا

 ى قالطلا ناك نهيلع قالطلا ف ةدعلا نوكت ةثالثلا ءورقلاب نهب نهناغ

 نم ىنعمب هنم اهجورخ ناك وآ ء سافنلا وآ ضيحلا ق ناك وأ ناك دت س رهطلا

 & ناك ام فيك رايخلا وأ ، ةمرحلا ىضتقي لاعف وأ لاقمب هنع اهجرخي ث ىناعملا
 ٠ كلذ نم نهتدعغ ث ثورقلاب كلذ ىف ةدعلا موزل ناك اذا

 ، ناعم لوصفلا هذه نم هجو لكلو س راهظ الو ءاليا ىف جرخي ال كلذو

 ٠ هعضوم ىف اهنم ىنعم لك مكح ىلع مالكلا درونسو ث مكح ىنعم لكلو

 جرخي كلذو س هب ليق دق حيحصف ت ضيحلا هنا : ءرقلا ىف هلوق امآو

 ليوأتلا ىنعم ىلع هيف ليق دق ذا ى هيلع لوقلا نم عمتجملاب الا لوتلا ضعب ى

 { ةنسلاو ةغللا نم ليلدب كلذ ىلع نيقيرفلا نم لك لدتساو ث رهطلا هنأ هل

 . ةجحب هيلع هيف جتحاو « ىنعم هيف حضوأو

7 ملعأ هللاو ڵ كلذك ىمسب ةيمستلا ق امهالك امهنا لوقو



_ ١٦١ 

 ؟ ضئاح ىهو اهقلط مث 6 ةرهاط ىهو ةأرما قلط نمو : باتكلا نمو

 ٠ لوألا قالطلا نم اهتدع نوكتو س ةضيحلا هذهب دنعت اهناغ

 ق هبلع قافتالا ىنعم ةقلطملا ق ىنعملا ق هينب ىذلا نا : هريغ لاقت

 ىف قالطلا عوقو ناك اذا هنأ اهيلع قالطلا ىنعمل ةدعلا تتبث اذا ةدعلا

 ٠ اهتدع نم كلذ بسحن ال اهنآ اهيلع ضيحلا

 ىلع هيغ اهيلع هعوقو ناك دت قالطلا ناك اذا ىنعملا ىف رهطلا كلذكو

 ةضيحلا دعب ىتآلا رهطلاب دتعن اهنكلو 6 رهطلا هنا ء رقلا ق لوقب نم لوق

 . اذه ىلع اهبلق رهطلا ق وآ ى اهيف اهل قلطملا نم اهيلع قالطلا عقو ىتلا

 ناك ىذلا رهطلا وأ ضيحلا نم رهطلا دعب ىتآلا ضيحلا ف كلذكو

 هنأ ، هركذ باتكلا ف صوصخملا ءرقلا ىف لوقي نم لوق ىلع قالطلا هيف

 الو ، اذه الا لوتلا نم نيينعملا نيذه ف ىل نيبي الو ، ضيحلا هب دارملا

 ٠ افالتخا كلذ ىف ملعأ ىنآ ملعأ

 ةرم لوألا قالطلا دعب رهطلا وأ ضيحملا قالطلا اهغدرآ اذا امأو

 5 نيآرق ةدعلا تناك ناو ت ىناثلاو لوألا : ءرقلا سفن ف ةثلاث وآ ةينات

 ىف اهبلع هل ناك نا ث اهدري نآ ريغ نم كلذك ةدعلا تناك نا ثلاثلا وأ ا

 ٠ در ةدعلا

( ٩١ ج نئازخلا _ ١١ م )



 س ١٦٢.

 ث اذه ىنعم ىلع نوكت لوألا نم اهنأ ةدعلا ىف لوقلا ضعب ى : ليقف

 اهيلع ءرقلا نم ىنعمو ، نهلبق ام وآ ، ريخألا قالطلا هيف ىذلا ءرقلاغ

 اهيلع امناو س لدب نم ىضم ا اهيلع الو \ ضقتنم ريغ اهل تباثو س حيحص

 ءرق رخآب ةدعلا ىضقنتو س كلذ دعب ءىش اهيلع ىقب نا ىقابلاب ىتأت نأ

 ٠ لوألا قالطلا نم اهيف تلخد ذنم اهيلع ةدعلا ىنعمل

 لصألا ىف هل ناك ولو ، اهدر هل زوجي الو ، هريغب جيوزتلا اهل لحيو
 ٠ لوقلا اذه ىنعم ىلع اهتدع هب تضقنا اذا اهدر ء ةدعلا تناك ام

 سيلو ث ثلاثلا وآ ىناثلا نم ةدعلا فنآتست اهن : لوقلا ضعب فو

 . اهيلع ريخألا قالطل ١ عوقو لمت اهيلع ىنأ 6 ء رقل ١ نم ن اك امب دتعت نأ اهل

 ٠ ةدعلا ف تناك ام ىناثلا قالطلا ىنعمل ةدعلل فانئتسالا ىنعم تبث اذاو

 هنأ الا قحلا فف ىل نيب مل اهيلع ةدعلا نم ءرق رخآ ىف تناك ولو

 هيلع اهل ددجتيو س در ةدعلا ىف اهيلا هل تناك نا س اهدر ةدعلا ف كردب

 ةقفنلا نم ةدعلا ىف اهل همزلي ام اهيلع كلذب هل درلاو س ةدعلا ديدجتب

 ٠ ةدعلا ىف ةنلطملل ةوسكلا بوجوب لوقي نم لوت ىلع ةوسكلاو ىنكسلاو

 : لوقلا ةروص نوكت نأ ىغبنيف ، لوقلا اذه ىلع اذه تبث اذاو

 نوكيل س هنم اهقحلي قالط رخآ نم ةدعلا فنأتست نآ اهيلع نا : لاقي نأب

ىف ةدعلا نوكت ىئاللا تاقلطملا نم لكلا ىلع مكحلاو ىنعملا ىف ايوطنم



_ ١٦٣ 

 ىه ام ولآ ڵ لصا ىف اهيلع هل ناك ام ىلع لمتشي هنأل ى ضيحلاب قالطلا

 ٠ اهتلط كلذ ليق ن اك ن ١ قالطل ١ نم هعم هيلع

 هيغ فالتخالا مقو دق ام هتحت لخديو س كلذ ىلع دازام جرخيو

 5 ثالث وآ ةدحاو هنأ ىف قالطلا ىف فالتخالا اهقحلي نمم ةقلطملا تناك نا

 ىف فالتخالا ىنعمل الوأ قالطلا نم ريخألا اهتحلب هنأ وآ ، ةيباتكلا لثم

 . اهيف اهئاقبو ةدعلا نع اهجورخ

 لالخ نم امهيلك نيلوقلا ىلع مهفلا ىلو نم هيلع فقاولا لدتسيغ

 هنا : لوقي نم لوق ىلع فانئتسالا ىف فالتخالا اهقحلي امنا هنأ مالكلا

 جرخي ال هنآ ىلعو ض هلبق ام رثآ ىلع اهب فدرملا ريخألا قالطلا كلذ اهقحلي

 لوالاب اهتنونيبل اهل هتالط نم ريخألا كلذ اهقحلي ام عضوم ف فالتخالا

 ٠ فالخ الب هنم ةدعلا نع اهجورخل وآ ، هنم ثلاثلا وآ ىناثلا وأ

 { اهل هنم حيحص در رثآ ىلع ناك دق قالطلا نم ريخألا كلذ ناك ناو

 ، رخآلا نم كلذ ىلع ةدعلا فنآتست نأ اهيلع ناك ، قحلا ىف اهيلع هل تباثو

 لبت نم ناك اذا زاوج الو ث ءطو قالطلا لبق درلا دعب كلانه نكي مل ولو
 مكحلا ىنعم ف زاوجلا وآ ءطولاب ةدعلا تتبثغ ، اهب زاج هنآ وأ ، اهئطو

 ، اذه ريغ اذه ىف اذه تبثأ ام دح ىلا دجآ ىنأ ملعأ الو ، اهيبلع

. ملعأ هللاو



١٦٤ 

 ةدطاخم اهنألا { مدلا كلذم دنعن مل تقلط اذا ءاسفنلاو : باتكلا نم

 ةثالثب دننعن نآ اهبلعق ٤ س اقنلا مد رغ ضبحل أ مدو 6 ضيحلا مدب دنعن نأ

 ٠ كلذ ىلع عامجالاب سافنلا مدب دتعت الو ى ءورق

 عوقو ناك اذا قحلا ق باوصلا ىنعم ىلع جراخل هنا معن : هريغ لاتق

 ىف الو س ءىش ف ةدعلا نم سافنلا كلذ نوكي ال هنأب « سافنلا ىف قالطلا

 مايألا نم اهريغ وأ ءرقلاب قالطلل ةدعلا تناك لاح لك ىلع لاحلا نم لاح

 ٠ قافتالا ف ضيح مد كلذ ناك ول لب ء عضوملا اذه ىف ىنعمب هلكغ ، روهشلا و

 ىف ءرقب سيل كلذو فيكف ، هب دتعت نا اهل نكب مل هيغ قالطلا ناكو
 قالطلا ىف ةدعلا ىنعمل اهسفنب صبرتلا اهيلع امناو ث ىنعملا ىف ال ع ةيمستلا

 ىئاللا ضيحملا تاوذ نم تناك اذا ، سافنلا كلذ نم رهطلا دعب ءورق ةثالث

 ٠ ضيحلاب قارفلا بورض نم هريغ وأ قالطلا ىف ةدعلا نهيلع

 ءورقلا ةثالثلاب قالطالا ىلع ال س تاملسملا رئارحلا ف صاخ كلذو

 فو 6 ناءرق اهندع ةنسلا ق ةمألا نأ الا 6 تاقلطلا نم ضيحملا تاوذ ف

 فصنو 6 ة رحل ١ ةملسملل رهشأ ةثالثف 6 ضيحمل ا تا وذ ربغ نم تناك نا و

. ةيباتكلا ةدع ةملسملا ةرحلا ةدع نم ثلثلا ىلعو ع ةرقملا ةمألل كلذ



,١٦٥ 

 اذه ىف ةدعلا نم نهيلع نآ ملعآ الو ، ةدعلا ى اهنا : اهيف ليقو

 ىف طايتحالا ىنعمل ةدجوملا ةهبسثلل بجوملا لاوزلا اذه نم رثكأ عضوملا
 ةدعلا نم اهمزلي ام لكل ء ةدعلا لمق رهشألا ةعسنلا ىف لمحلا ةدمب ةدعلا

 ٠ كلذ ءارو ام ىلا تادتعملا سانجأ فالتخاب ةفلثخملا

 ءاج ام ىلع لوق لك ىف لمحلا ةدع ف ىمسملا لجألا نم هيلع دازو

 هنأل ، اهيغ هقحلي ىتلا ةدملا ىف هب دلولا قاحلا ىف س كلذ ىف فالتخالا نم

 ، عامج ام ريغ نم دعب نم هريغ ثودح الو س هجورخ دعب هءانب لمتحي .ال

 ىف انهاه طايتحالا ليبس ىلع لمحلا ىنعمل صبرتلاف ، هل عضوملا دعب نوكي

 دعب هءانتبو ، هعم ناث هريغ نوك حصي ىتح هل ىنعم ال عضوملا اذه

 اهءاتب هب لدتسي ام ىنعمب اهب هئاقب ةحصل بجيف س هب عضوملا اذه جورخ

 ٠ ةدعلا ىف

 دوجولا ىف وه له ث هراظتنال ىنعم ال ردانلاو هنوك ردان كلذو

 ١ ذهل اهنم عضولا دعي ريغلا كلذ ف لصألا و ٨٧ هدوجو حصي مل ام دوجوم

 ء هيغ بير ال حيحص ناهرب ليلدب ، دوجولا هل حصي ىتح مدعلا
 ٠ ملعأ هللاو

 . ال ه رثكآ ق الو ضيحلا لقأ ف جرخي هنأ ملعأ ال : هريغ لاقو

٠ قافولا لهآ نم الو 6 ال فالخلا لهآ نم قافنا ىنعم هيف حص الو



_ ١٦٦١ 

 ليقو ث ةليلو موي ليقو ث م ايأ ةتالث هلقآ ىف فالتخالا هيغ ءاج دق لب

 ضيحلا لقأ ىف دحأ لان هنأ ملعلا الو ، ةعفد : ليقو ث ةعاس : لينو ع موي

 عامتجال عضوم وه لب ص هلقآ ىف هولاق ام رثكأ كلذو س ثالثلا نم رثكأم

 ٠ اهلك ليواقألا هذه

 3 عيمجلا لوق ىلع آضيح اهيف مدلا نوكي هنأب اهل قفا وتلا ىنعم جردنيو

 ىف ميقنست ال اذا ، ضيح مابآ اهنأ مايألا هذه اهيناعمب ىضتقت اهنأل

 دازو ، هلوق ءارو ام نوكي نأ الا اضيح هآرو لقألا ىلا لام نم ىآر ىنعملا

 مايأ ةثالث نم رثكآ هرئكآ نوكب هنأ عامجالا نوكا هلوق ف آاضيح هدح ىلع

 مل كلذخ ، لوقلا ضعب ف اموي رشع ةسمخ ىلاو ى قافتالاب مايآ ةرشع ىلا

 ٠ ازجاح اهعامتجا انطوم اهل نوكي ناعم اهاياو هنيب نكي

 لقأ ف ةفلتخملا ليواقألا ىناعم نيب قفاوتلا لصحي كلانه لب الك

 نم الو ، قافولا لهآ نم فالخ الب آاضيح اهيف مدلا نوكي هنأ ىلع ضيحلا

 مالكلا ىتأ امك ، فالتخالا هلخديف ع هلقأ ف كلذ نود امو ، فالخلا لهأ

 ٠ ةعفدلا ىلا ثدالنثلا نم ًاقوبسم هبي

 هيفخ ءاج ام رثكآ هلعلو ، ةعفدلا نم لقأب هلقأ هيف ليق هنآ ملعأ الو

 لقأ مدلا ناكام نوكي ال هنآو ث ملعلا ىلوأ نم نيملسملا نع هلقأ ىف ثالثلاب

 هابسثأو موصلاو ةالصلا ىنعم الو ث ةدعلا ىنعمل آضيح مايآ ةنالث نم

٠ ملعأ هللاو ؤ كلذ



_ :١٦٧ 

 تقلطو ے رهشألا ىف مدلا اهيلع طلتخا اذا ةآرملا ىف ليقو : باتكلا نمو

 ٠ دآ ةثالت .. .. اهنأ

 آاهبشم اهمكح نوكي نآ ىنعملا ىف هبشيو كلذ ليق دنت معن :: هريغ لاق

 اهرمأ اهيلع هبتسثاو ، مدلا اهب رمتسا اذا ، كلذ ىف ةآدتبملا ىنعمل كلذ ى

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ةييرلا ىنعمل رهشأ ةثالث قالطلا ىنعمل دتعت نأ

 لوقت وه لب ع ليواقألا نم نسح كلذو ( رهسأ ةئالث نهنتدعغ متبترا ناغ )

 . هللا امهمحر ديعس ىبآ رايتخاو ث رثؤملا ىبآ

 كلذف ، آموي نيعبراو ةسمخ رهطو ةضيح لكل لعجت اهنأ ناث لوت فو

 باسح هنأ ىلع فصنو رهشألا نم ةعبرأب موب نوثالثو ةسمخو موب ةئام

 ٠ اموي نوئالن رهسلا

 . مايآ ةسمخو رهشأ ةعبرأ دتعت اهنأ : ثلاث لوق فو

 ةسمخ ةثلاثلا رخآ ىلا ىلولا ةضيحلا لوآ نم دتعت اهنا : عبار لوقو
 اموب نورشعو ض اح اموب رثع ةسمخ كلذ ىف اهن ىلع موب نبنامتو

 ٠ كلذب رهطلا لقأو ضيحلا رثكأ قف لوقي نم لوق ىنعم ىلع س ةرهاط

 كلذك دنعن كلذ عم اهنآ س كلذ ىنعم ىلع ىنعملاب ج رخبي : سماخ لوقو

نم ضيحلا رثكآ ىف ليق دق ام ىنعم ىلع كلذو ث اموي نيعستو ةسمخ



_ ١٦٨ 

 رشع ةسمخ اذه ىنعم ىلع نوكنف س ءا وس رشع ةسمخلا رهطل ١ لقأو ئ مايألا

 . ةرهاط اموي رشع ةسمخو اضئاح اموب

 ىلع سداس لوت هنآ ىنعملا ىنعم ىلع ىنعملاب جرخي موي نيعبسلابو

 ء آاموب نيرشعلاب رهطلا لقأ فو ى رشعلاب ضيحلا رثكأ ف لوقي نم لوق ىنعم

 نيرشعلا فقو ى آاضئاح رشعلا ىف ثالثلا نم ةضيح لك ىف كلذ ىلع نوكتف

 ٠ ة ره اط

 كلذو ، اموي نينسو ةسمخ كلذ ىلع ثالثلل دتعت اهنأ : مباس لوق فو

 ىلع ةرهاط مايأ ةرشعو ضئاح اموي رشع ةسمخ اهنأ ىلع ىنعملا ف

 نوكي نأ هبشي هلعلو س كلذب رهطملا لتو ضيحلا رثكآ ىف لوقي نم لوق

 ىف داكأ الو س رهطلا لقأ نم رثكأ ضيحلا رثكأ لعج هنأل ى ءارآلا نم اذاش

 ٠ كلذ نسحنتسأ رظنلا

 هنأ ضيحلا رثكأ ليق دق ام ىنعم ىلع آموي نيتسلاب : نماث لوتو
 رشعلا ىف اذه ىلع نوكتف ، آموي رثع ةسمخ رهطلا لآ نأو ؤ رنع
 ٠ ةرهاط رشع ةسمخ فو اضئاح

 ىرخخلا ء ةثلاثلا رخآ ىلا ىلوألا لوأ نم كلذك دتعت اهنآ : عسات لوقو

 ، هلأ ىف رهطلا ىف ليق ام ىنعم نم جرخي ىنعملا ىف كلذو س آموي نيسمخ

٠. ءاوس رشعلاب امهنأ هرثكأ ىف ضيحلا فو
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 كلذ ىف دعقت تناك ام لثم رهطو ةضيح لك ف دتعت اهنأ :: رثاع لوقو

 نوكت اهنأب ، لوقلا ىنعم اذه ىلع اهقحلي نأ دعبي الو ، اهتاوخآو اهتاهمأ

 توفت نآو ةالصلاو ، درلا ىنعمل رهطلا ىف كلذكو ث هلتأ ىلع ضيحلا ف

 نم لاحلا اذه ىلع اهيلع تتآ اذا اهدر هل نوكي الف س درلا نم قلطملا

 ٠ فلتخي كلذو ى ةثالثلا ءارقألا

 جوزنتتال اهنأ الا ، امهلقأ ف فالتخالا نم اهيغ ءاج ام ىنعمل مايألا فو

 باسحلا ىنعمب اهنآ ىلع ، اهيف نوكت ام ةدملا نم اهيلع ىتأي ىنح كلذ عم
 توافتلا كلذ ف عقيو ع هلقآ ىلع رهطلا ىفو ، هرثكأ ىلع ، ضيحلل كلذ ف

 ٠ كلذ ف فالتخالا دوجو ىنعمل مايألا نيب

 تراصو ث اهرهط مايأ الو ى اهضيح مايأ فرعت ال تناك اذا كلذو

 ىف فرعت تناك اذا امآو.ء ءاوس ىلع كلذ ىف اناكو س ةأدتبملا ىنعم ىف كلذ ف

 ىنعمل ضيحلل دعقت اهناغ ، كلذ ىف مدلا اهب رمتسا اهنأ الا اهمايأ لصألا

 ء لبق نم اهل ةداع تناكو ث اهغرعت ىتلا همايأ رهطللو س اهمايأ ةدعلا

 ٠ لوق كلذ و

 دعقت اهنا ليقو ع ارشع رهطلا فو ى هماي ضيحلا ف نوكت اهنا : ليتو

 دعقت ليقو ث اموي رشع ةسمخ رهطلا ىفو ث اهمايأ ةضيح لك ف ضيحلل

 & اهمايآ اضئاح نوكت اهنا : ليقو ع اموي نيرشع رهطلا و س همايآ ضيحلل

٠ آرهسش رهطلاو



_ ١٧٠ 

 تضقنا دنغ \ ضيح ثالث هدايق ىلع اهيلع تتآ اذاف س لوق لك ىلعو

 كلذ ىف ءاج ام الا . اهمايآ كلذ ىف فرعت ال تناك اذا اهيغ ليواقألا نم

 ٠ اهتاوخآو اهتاهمآك كلذ ى نوكت نأ نم

 هنآ نم جرخ ام ىنعم الو س كلذ ىنعم اهقحلي نآ ىل نيبي ال هناغ

 ة اهمايأ فرعت تناك اذا همايآ لنت ضيحلا ف نوكت نأ ىنعملا ف دعبي ال

 ىنعم اهتحلي كلانهف \ ءاوس كلذك اهمايأ تناك ناو س كلذ نم رثكأ اهنأ

 ٠ ةقفاوملا لحم ف كلذ قافتا ىنعمل ىنعملا كلذ

 © لاح ىلع ضيحلل ةثالثو ، لمحلل رهسثآ ةعست اهتدع نا : اهيف ليقو
 قحلا ىف هبىشآ اذه تيبث اذاو ء اهفرعت ال وآ س لبق نم اهمايآ فرعت تناك

 5 رخآ لوق ىف ثالثلابو س لمحلا ف لوق ىلع نيتنيسلاب لوقلا اهقحلي نآ

 لك رثأب ةقحلم رهشالاب ةدعلا مث س لوقلا ضعب ىف نينس مبرألابو

 شارفلاب هتاحلاو محرلا ىف لمحلا ثكم لامتحا ىف اهب ليق ام ىناعمل لوق

 ٠ كلذب فالتخالا ف ءاج ام ىلع اهلك ددملا هده ى

 ةهبنم اهلك اهنأل ث اهنم باوصلا نم ءىش جورخ لاح ىلع ىل نيبي الو
 ددملا هذه ىضم لبت مدلا مطقني ملام اهقحلي نآ نم ةديعب ريغو ي قحلا ىنعمل

 ةلع عافترال امهيغ لاكسثا ال ناذللا رهطلا رثآ ىلع ضيحملا اهل حصيو

» ملعأ هللاو ث اهتيفيكو ةدعلا ةدم ىف فالتخالا مكح ةبجوملا ةضاحتسالا



_ .١٧١ 

 ءورق ةثالث مدلا عطقني ال ىتلا ةضاحتسالا ةدعو : باتكلا نمو
 بسحت ال ةضاحتسالا ، اهضيح اهنآ اهغرعت ىتلا مايألا كلت اهئارقآو

 ٠ ةدعلا نم

 مالكلا حيحص ق ضيحلا نم بفسحت ال ةضاحتسالل ا امنا : ه٥هربغ لان

 نيبي الغ اذه ىلع ةدعلا امآو 0 ماكحألا ىف باوصلا ىنعم ىلع ىراجلا

 ىلع آرهطو آاضيح ةدودعم عضوم ااذه ى انهاه نأل \ بسحت ال اهنأ ىل

 ٠ باتكلا نم بايلا اذه ىق انيب ام وحن

 ، رهطلا ف ةدودعم اهيغ ضيحملا نع فوقولا لالخ ىف تراص اهنأكف

 ىنعمل هيف ذخأتل ڵ ضيحملا نم ىتاللا راظتنالا ىنعل بوسحم رهطلاو
 فالتخالا نم ءاج ام ىلع رهطلا لقأ ءاضقنا دعب ء آضيأ ةالصناو ةدملا

 لوقي نم لوق ىلع درلا ةفرعم ىلا ليبس ال ذا ى مايألا نم هلقآ ددع ف هيف

 ٠ كلذك وآ ضيحلا هب دارملا هيف

 اذه ىف ىل نيبي ال ، رهطلا هنا ءرقلا ف لوقي نم لوق ىلع كلذكو

 ملع ىلا غلبي الو ، اذه ىلع ةدعلا هنأل « بوسحم هنآ الا ، لصفلا

 نا عضوملا اذه ف ةدعلا ءاضقنال ، باسحلا نودب فرعي ىتح كلذ
 ف جرخي هلوقت نم اذه نأ ملعأ الو الك اها 3 ق ةدننعملا تضيحنتسا

٠ حيحصلا ىلع ةضاحتسالا



 س ١٧٢

 كلذ دعب تعفترا اذا ى اهيلع ةدعلا نم ءرق لوآ رثآ ىلع نوكي نأ الا

 نم ءرق رخآ نوكي هنآ وأ ؤ ىناثلا ف لوخدلا مكح اهل تبثي نأ لبق

 قحلا ىف ىل نيبي الف الاو ، ضيحلا هنا ءرقلا ىف لوقي نم لوق ىلع اهئا رقأ

 ٠ آعيمج نيللوتتلا ىلع ههجو

 ءاسن نا همكحو اذه ىنعم ىلع هب لدتسي ام لوقلا نم ىضم دقو

 ٠ هيغ رظناف 6 هللا

 : دمحم وبآ : باتكلا نمو

 تضاحف ، ارشع ضبحت نآ اهتقو ناكو س هنجوز _ هلعل _ قلط نمو

 نم نيبت اهنأ كلذ ف ليق ام ضعب ىناعم ىلع جرخي معن : هريغ لاق

 نيبي الو س لبق نم تناك امك ضيحت ىتح جوزتت الو س درلا ىنعم ىف قلطملا

 ىلع كلذ جرخي نأ هبسني هنكلو س مكحلا ف اذهو س توبث اذه ق ىل

 كلذ ىلع نوكت نأ نم دبال اهنأل ، ءاضقلا ليبس ىلع ال ع طايتحالا ىنعم

 جيوزتلا اهل لحيف ، ةدعلا نم تجرخ دق كلذب نوكت نآ وآ س اهكردي ةدعلا ى

 ٠ ءاضنلا م اكحآ ىف

ءارقالا نوكل س جيوزتلا اهل لحيو ث اهتدع كلذ ىلع ىضقنت اهنا لينو



_ ١٧٣ 

 اهكردي مل س اهؤارقأ ةدعلا ىف اهيلع تفلتخا نا امأو ، دحاو لاح ىلع

 ١ آ دع اصف م ايأ ٠

 ص لوألا لوقلا ف لوقلاك هيغ لوتلا نوكي نآ ىنعملا اذه ىف هبشيو

 اذه نم ىنعملا ف ههبشي هناغ برقأ اذه ىلع ةدعلا نم اهنأك تناك ناو

 عنملا توبثل هجورخ ىف اهؤارقأ .ةدعا ىنعمل اهيلع تفلتخا اذا ث ليبقلا

 ٠ دحاو ىنعمي 6 دحاو لاح ق اعيمج جيوزتلا و درلا نم هبف

 مكحلا ىنعم ىلع الا ءاضقلا لصغ ف ىدنع ميقتسي ال اذهو

 ى اهئاقبال ابجوم ، ىنعملا ف ابجوم كلذب مكحلا نوكي هنأك هنأل « طايتحالاب

 نم اذهو ث درلا ىنعم ىف اهنع اهجارخاو ث ريغلاب جيوزتلا ةهج نم ةدعلا

 ٠ مرحلاو طايتحالا ليبس ىلع الا مكحلا ىنعم ىف ضقانتلاو فانتلا

 نآ اما . نبهجو دحأ نم كل 7 جرخت ال ىنعمل ١ سيفن ةقيقح قف اهنأل

 هعسي الو س ثاريملاو ةنقفنلا اهل هيلعو س اهدر هل نوكيف ث ةدعلا ىف دعب نوكت

 ٠ هنم ةدعلا ىف تمادام ، ءاسنلا نم هب جيوزتلا نم عونمم وه نم جيوزت

 طحتنتو ث هريغب جيوزتلا اهل زوجيف س اهنع كلذب ةجراخ نوكت نآ امآو

 هل زوجيو 4 ثارببم ةيجوزلا ىنعمب امهنيب ايف نوكب الو & :هنع ةقفنلا

بجوملا ببسلا كلذ لاوزل اهببس هب هجيوزت هيلع آروجحم ناك نمب جيوزتلا



_ ١٧٤ 

 ةدعلا نم اهجرخي نيفرط ىذ ثلاث هجو مث سيلو ث هعافتراو ةمرحللل

 نم هب عنتميف س اهيغ رخآلا اهيقبيو امهدحآ ثاريملاو ةقفنلاو درلا ىنعمل

 . لاجزلا نم هريغل جيوزتلا

 هقلعتل ءاسنلا نم اهنم مرحم تاذ ىه نم لك جيوزت نم قلطملا عنميو

 ىلع هب مكحتلاو ، الصآ لاحمالاو طايتحالا ليبس ىلع اذه لهو ع اهب

 . ناكمب بلقلا نم هنأل ، عقوم سفنلا ف هلو ، نسحتسم طايتحالا ىنعم

 ليبسلا اذهو ، ىنعملا اذه ىلع اهنا ليق ام ىناعم ضعب ىلع جرخيو

 افلاخم ءورقلا نم دحاو لك ناك ولو س ءورق ةثالث اهل تمتأ اذا اهتدع ىضقنت

 ادعاصف مايألا ةثالثلا نم اهنم ءرق لك ناك اذا ، ناصقن وأ ديزمب هلبنق امل

 ىلع جورخلا هل حصي مل س كلذ نم لقأ اهنم ءىش وأ ءارقلا تناك ناو

 ، هب ةدعلا ءاضقنا ىف فالتخالا نم كلذ ىرعتي ال هنكلو \ ةدعلا نم كلذ

 ٠ ملعأ هللاو 4 ضيح مد هنا لوق ىلع كلذ جرخي ناك ام

 مث 6٧ نيموب ةيناثلا ةضيحلا ف مدلا ةقلطملا تأر اذاو : باتكلا نمو

 اهندع تضتنا دقفو . اهعجا رب نا لوذلا اهجوزل سيل ليقغ . تلصو ترهط

 ةثالثلا نم ةثلاثلا ةضيحلا لبق ام ناك اذا كلذ ليق دق معن : هريغ لاق

ىلع الا اعيمج أ ذهو ئ ا ذب ١ ذه ف مكحلا جرخي ال كلذو 6 ادعاصف مايألا



_ ١٧٥ 

 نم لوق ىلع هنأل ڵ ضيح كلذ نا : لوقي نم لوقل ؤ طايتحالا ىنعم

 لحي ال هنأ كلذ ىنعم نم ىنعملا ف جرخي هنأكغ « ضيحب سيل هنا : لوقي
 .٠ اذه ىلع مكحل ١ ىنعمب ء حيو زنل ١ اهل

 دايق ىلع فالتخالا ىنعم كلذ ف جرخي نآ الب هنم ةعونمم اهنأو

 اذاو ى اعطق هدايق ىلع اهنم جرخت مل ةدعلا ف دعب اهنأل ، لوقلا اذه

 ء ةدعلا ىف دعب اهنآ ىنعملا ف جرخ ت كلذب ةدعلا نم ةجراخ ريغ تناك

 امهم اهتلطم اهكردي هنآ كلذ ىلع حص 4 اهمكح ةدعلا ف اهنآ تبث اذاو

 ٠ اهدر هل زاج

 ىنعم اهتدع ءاضقنا ىف جرخيف ، ضيح كلذ نا لوقي نم لوت ىلع امأو
 ٠٨ كلذل اهدر اهقلطم كردي الو ء كلذ عم جوزتت الأب نسحو س فالتخالا

 ىنعم دايق ىلع لاحلا كلذ ىف درلاو جيوزتلا ىف فالتخالا لوخدل اطايتحا

 ىتح جوزتت نأ اهل سيلو ع هلوق ى اهلك ىناعملا هذه جرختو ع لوقلا اذه

 ٠ ةمات ةلاثلا ضيحت

 ىف كلذب دارآ ناك ناو س اصوصخ نيمويلاب ةثلاثلا ىف دارأ ناك ناو

 نود تناك اذا ىس ؟دعاصغ مايألا ةثالثلا نم ةثلاثلا تناك ولو س لاح لك

 ٠ لوقلا ضعب ىف جرخي كلذف ، نييلوألا نيتضيحلا

ةدعلا كلذب هنا ادعاصف مايألا ةثالثلا نم ةثلاثلا تناك اذا هنا : ليقو



١٧٦ 

 اهدتعت تناك ىتلا اهمايأ تضقنا اذا هريغب جيوزتلا اهل لحيو ، ىضقنت

 ٠ لبق نم ضيحلل

 جيوزتلا ع ونتو ناك ناو ء نييلوألا نيتضيحلا نود ةثلاثلا تناك ولو

 نأ الا ؤ اهجوزت نم نيبو اهنيب قرفيو لطيب هناخ ، اهمايآ ءاصقتسا لبق

 ىلع هتونب دعبي ال ذا ص قافتالا ىنعمب جرخي ال كلذو ص اهقلطم نوكي

 ٠ فالتخالا .ليبس

 ة اهمايأ ةيقب ف مدلا اهعجاري ملو ، آدعاصف ثالثلا نم كلذ ناك اذا

 قافتالا ىنعم ىف ناك اذاو س ضيح هنأ قافتالا عضوم ف جرخي كلذ ذا

 ىف جرخ كلذك كلذ تبث اذاو ، ضئاح هب اهنأ ةيمستلا .ف اهل تبث ث ضيح

 اهجورخ كلذ حص امل حصو ت اهل ةدعلا ىنعم ىف بوسحم هنأ ، ىنعملا

 . اهل حص ضيح حيحص نع اهرهط ةحصل هب ةدعلا نع

 ناغ ، فالتخالا ىنعم نم لاحلا كلذ ىف جيوزتلا دعبي مل كلذلف

 ةلحنم اهنيب اميغ جيوزتلل ةدقعلا كلت نوكت نأ هبشيف اهمايآ ف مدلا اهعجار

 ريغب فالتخالا لوخد ىنعم ناسحتسا بجوي ىنعم كلذ ف ىل نيبي نآ الب
 كلت ذا س ةدعلا ىف جيوزتلا كلذ ناك امنا هنآ ملع هنأل ، لاح ىلع نالطبلا

 . اهيف ةعجارملاب اهيف موصلاو ةالصلا كرتت نأ اهيلع ىتلا اهضيح مايأ

 ىتلا مزاوللا نم امههبشي ام وآ س موصلاو ةالصلا ىنعمل رهطتلا اهمزليو

. هب لمعلا تقو رضح اذا هءادأ ةراهطلا ريغ ىلع عسب



 _۔ . ١٧٧

 امهيلع لخدت ال ةدقعلا كلت نأل ، حكانتلا دارآ نا جيوزتلا ددجيو

 اهئارآ نم ضعبلا ناك ولو س اهجيوزت ةحاباب لوقي نم لوق ىلع آداسغ

 كلذ ىلع اهأطي مل نا امأو ث ؟دعاصغ مايألا ةثالثلا نم ناك اذا اصقان

 ٠ اهمايأ ىف اهن مدلا ةعجارم لبق جيوزتلا

 ىنعم اهقحلي نآ هبشيغ ث امهنيب اميغ ناك دق كلذ ىلع ءطولا ناك

 لزان أطخلا ىنعم ف هنأل ، ءطولاب ضعب ىلع اهضعب داسف ىف فالتخالا

 باوصلا هجو دصاق امهنم لك ذا ث الاح كلذ نم رذعأ امه لب ث امهنم

 جيوزتلا و ؤ اهجيوزت ىف لوخدلا زيجي نم لوق نايب ىلع حابملا ليبس ف

 ٠ لاحلا اذه ىلع اهب

 وآ ث اهنم جرفلا سم دق هنكلو ث امهنيب اميف نئاك ريغ ءطولا ناك ناو

 ىنعم نم ىرعتي ال كلذ ناك ناو ص هنم ةحابا برقأ اهلعلف ث هيلا رظن هنآ

 ىلع لاحلا نم لاح لك ىلعو س لاح ىلع هييلع هب اهداسغ ىف فالتخالا

 امهنيب اميف هازاجتساو كلذ دارأ نا جيوزتلا ديدجت نم دبالف ، لاحلا اذه

 . ضعب ىلع امهضعب كلذ ىلع ءطولاب دسفي ال نم لوق ىنعم ىلع

 كلذل ديدجت ريغ ىلع كلذ دعب اهئطوخ امهدحأ هلهج وآ كلذ الهج ناغ

 اذه ريغ اهجو اذه ف ملعأ ال ىنأكو ث هيلع كلذب تحسف ث جيوزتلا

( ٩ ج نئازخلا _ ١٢ م )



١٧٨ _ 

 امثا دشأو ًامرح امهدحأ نم وآ امهنم لهاجتلا ليبس ىلع ناك نا و ث آدبأ

 ٠ ملظلاو ميرحتلا هجو ىلع روجحملا بكتراو ، ملعلا دعب لهاجت ىلع

 . امهتمرحب لهجلا ىلع هيلا رظنلا وآ ، جرفلا سفن ىلا سملا كلذكو

 ملعلا دعب عضوملا اذه ى امهدحأ نم وأ امهنم امهكاهتنا ىف لهاجتلاو

 ىلع امهنيب اميف ةمرحلا عوتول نابجوم ث اهمايآ ف اهل ضيحملا ةعجارم

 ٠ ملعأ هللاو ك ىنعملا اذه ىناعم دايق

 فصن وأ ، ةدحاو ةعفد مدلا تأر اذا ةقلطملا امأو : باتكلا نمو

 جوزتت الو ، اهقلطم توفت اهنا ليق دقف س نينتضيح تضاح ام دعب موي

 ٠ ةمات ةثلاثلا ضبيحت ىنح

 ء كلذ ىف نيلئاقلا ضعب حرص دق لب اذه ليق دق معن : هريغ لاق

 ىف لاحب عم هريغب ىتح جيوزتلاو درلا نم عنملا توبث نوكي نأ ىنعملا ىف

 ٠ لاحلا اذه لثم

 مل وأ ، لئاقلا كلذب طايتحالا دارآ ، طايتحالا جرخم جرخي هنأ الا

 ء ضئاح ريغ وآ ي آضئاح كلذب نوكت نأ نم لاحلا كلذ ى اهل دبال ذا ،.درب

 ، اضيح ضيحلا ماي ف مدلا نم ةعفدلا ىآر نم ىأر ىلع ضئاح ىهو

. ضيحب سيل مايألا نم ثالثلا نود امنا ىآر نم ىآر ىلع ضئاحب تسيلو



_ ١٧٩ 

 مويلا نم فصنلاو مدلا نم ةعفدلا نا : لوقي نم لوق ىنعم ىلعو

 لبق ام هبشي ام ىناعم كلذ ىق اهقحليغ س نيتضيحلا ضعب تأر اذاغ ء ضيح

 ةمات ةثلاثلا ضيحت ىتح جوزتت الو ء اهقلطم اهكردي ال هنأ كلذ ىف

 ىلع الا جرخي ال كلذو س ضيح ثالث كلذ ىلع اهل قفنت وآ ، نيتضيحلاك

 ٠ اعيمج جيوزتلاو درلا نيهجولا ف طايتحالا ىنعم

 ش هعم آضيح كلذ ناك نا هنأل ، هآر نم عم لوقلا اذه تبث اذا

 تبث اذاو س ثالثلا ضيحلا اهل لصح دقف س هلوق دايق ىللع ضيح وهو

 عنمت ال اهنآ حصو اذه تبث اذا ث اهل تبثو ى اهتلطم تتأف ؤ اهل كلذ

 ٠ قافتالا ىنعمب ى ةدعلا ىف كلذ نيح نكت مل اهنأل انتافو وآ هريغب جيوزتلا

 ىنعمل ١ ق عوجرو 6 هلصأ صقن وهف % هعم ضبحبي سيل كلذ ناك نا و

 ةدعلا ىف دعب اهنآ ىنعملا اذه دايق ىللع مكحلا جرخي هي لمعلا نع

 ليق ام ضعب ىناعم ىلع ىنعملا ف جرخي دقو ، ضيحب سيل كلذ ناك اذا

 ٠ امهنود تناكو ث امهل ةفلاخم ةثلاثلا تناك اذا نييلوألا نيتضبحلا

 تبث اذا جيورتلا كلذ ف اهيلع لخدي نأ هبشأ كلذ لبق تجوزت ناف

 اهنودامو ء ضبح مايألا نم ثدالثاا نا : لاق نم لورق ىلع مايآ ةثلاثلا تضاح

٠ اهمايآ لمكتست ىتح ةدعلا ى دعب اهنل دساف هنأ جرخيف ى ضيحب سيلف



. ١٨٠ 

 اذه ىنعم داينت ىلع اهرد نم اهقلطم عنمي مل ةدعلا ىف اهنآ تبث اذاو

 لصألا ىف ناك اذا هنم ةدعلا نع اهجورخ الا كلذ نم هعنمي ال هنأل ، ىنعملا

 اهل تبث امل اهحاكن توبث لوقلا اذه تبث اذا ىنعملا ف جرخيو ، اهدر هل

 ٠. ضئاح ةعفدلاب اهنأو ے ضيحلا نم

 كلذلغ ى اضئاح ةرهاطملا نوكت ال ذا ةيضقنم ةدعلا تناك كلذ تبث اذاو

 ةكفنم اهنأل ء فرصلا رجحلا هجو ىلع ىنعملا اذه ىلع جيوزتلا جرخي مل

 رهطلا توبثب هنم ةدعلا نع اهجورخل اهدر اهتتلطم اهكردي الو س ةدعلا نع

 لمتحي امنا ، جيوزتلل دقعلا كلذو ى مكحلا ف اضئاح هب نوكت مد نع اهل

 . باوصلا نم هجورخ حصي الو اهلك ةفلتخملا ىناعملا هذه

 ث ةدعلا ىف هنأ هبف كس ال هعوقول لاح لك ىلع لطاب حاكنلاف % كلذ ىف اهعجار

 ةعفدلا عم اهتحلت اهنأو ، لصفلا اذه ىف جرخت امنا ث اهلك ىناعملا هذهو

 ٠ ضبح هنا هيغ لوقب نم لوق تيث اذا موبلا نم فصنلا وآ مدلا نم

 اهيلعو اهل تبثي هناف ضيحب سيل كلذ نا : لوقي نم لوق ىلع امآو

 ىناعملا هذه اهتحلت الو ، اضئاح كلذب تسيل اهنأ هدايق ىلع مكحلا ى
 كلذب اهنأ ة اهيلعو اهل تبث اذاو ك جيوزتلا اذه توبث لامتحاب ةريشلا

٠ اهجوز اهكردب ملغ ضئاح ريغ



_ ١٨١ 

 دنع اضعب اهضعب ىناعمل ا ضقننو ةلدألا جوعتو رسكني ىنعمل ١ ناكغ

 ء ضيحب سيل مويلا نم فصنلاو مدلا نم ةعفدلا نا : لاتق نم لوتب تبثتلا

 ٠ لوألا اهكردي ال هنآ كلذل لئاقلا وأ كلذب تبثملا لوقي نأ

 اهنوك مم كلذ ىلع جوزتت نآ اهل لحي الو ى اهدر لصألا ىف هل ناك ولو

 ىف دعب نوكت نآ اما ث لاحلا كلذ ف نيلاح دحأ نم ولخت ال س مكحلا ىف

 ناغ ، هنم ةدعلا نم تجرخ هب نوكت نآ اماو ، كلذ ىلع اهتلطم نم ةدعلا

 نأ اهل لحي ال ملف س ةدعملا نع هب جورخلا اهل حصيبو س كلذب جرخت تناك

 ٠ ىضقنت ال ةدعلا تناكو ص هلوق وهو ى ضيحب كلذ ناك ناو س ضيحب سنيل

 اهنأ تبث اذاو ى ةلاحم ال اهقلطم ىف دعب ىهغ ضيحب كلذ سيل ذا

 رثكأو ى كلذ فيك ، كلذب اهدر كردي ال ملغ ، هلوق ىلع هنم ةدعلا ىف دعب

 ةثالث ةدعلا ضيحلا لقآ امنا هنأو \ ضيحب سيل هنأ اذه ف هولان ام

 ٠ رهط وهف ضيحب سيل كلذ ناك اذاو ء مايأ

 مل اهيلعو كلذ اهل تبث اذاو ث ةدعلا ف دعب ىهغ ارهط كلذ تبث اذاو

 نود هدحو كلذ ىنعمل اهل اهتتلطم در زاوج نم معنملا هجو قحلا ف ىل نبي

 ةابللاو مويلا وأ مايألا نم ثالثلا نود ام نأ ىأر نم ىأر دايق ىلع هريغ
 ضيحلا لقأ ف فالتخالا نم كلذ ف ءاج ام ىناعم ىلع نيمويلاو مويلا وأ

٠ مويلا نم فصنلاو ةعفدلا الخ ام
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 تناك ولو ث اهلبق ام نود تناك اذا ةثلاثلا ةضيحلا ىف هولانت دق امو

 ىه ىتلا اهضيح مايآ مامتتسا لبق اهجوزت نم نيبو اهنيب قرفي هنأ مايآ ةئالث

 دعب جيوزتلا دقع ناك اذا فالتخالا نم جرخي ال كلذ ناك ناو 5 اهتداع

 ٠ مايأ ةثالث ةثلاثلا تناكو ى ةثلاثلا ةضيحلا

 كلذ ناكو “ امزال اهل هب لاق نم : ىلع كلذ عم قا رغلا ناك ١ ذاو

 ىف ضئاح اهنأو س ضيح مايآ اهنأ اهيغ فالخ ال ىتلا مايألا ةثالثلا مم

 ةعفدلا ىف فيكف س تناك نيتضيحلا نود ةثلاثلا ةضبحلا نآ الا س قافتالا

 ٠ موي نم لقآ مدلا نم وه اميغو ةدحاولا

 لانق نه لوق ىلع بجوآ كلذب تيث اذا هم قيرفتلاو 6 مزلي ال كلذ نا

 اذاو س مهنيب اميف رهسألاو رهظألا وه هلعلو س ضيحب سيل اذه نا

 ء ةرهاط مكحلا ىف تناك ضئاحب تسيل كلذب اهنأ اهيف اذه ىلع تبث

 ٠ تا رهاطلا ماكحأ اهماكحأو

 ضيحت ىتح اهماكحأ ةدعلا ىف نوكت ال فيكف اهرهط كلذ عم تبث اذاو

 ىتلا اهمايأ لمكتستو ث مايآ ةثالث وآ ، كلذ لوني نم لوق ىلع ةمات ةثلاثلا

 جوزلا نيبو اهنيب قارفلا عقي نيآ نمف الاو ، اهل ةداع لصألا ف ىه

 كلذلو ى اهقلطم نم ةدعلا ف دعب اهنأ لجآ نم كلذ امنا ؟ نيأ نم ريخألا

. هنم ةدعلا ىف اهنأل ، قيرغتلاب مكحلا ناك



 ۔_ ١٨٣ _

 اهنم ةدعلا ق ىه نم اهكردي ملف كلذك قحالا اذه ف تبث اذاو

 مكحلا ف نوكي نأ لوقلا نم بجعل اذه نآ ث اهتدع هنم ضقنت مل تمادام

 ، كلذ عم جوزتت ال اهنا : لوقي نم لوق ىرأ ال الك ، طايتحالا ليبس ىلع

 ىف هنم ذخألاو طايتحالا ىنعم ىلع جرخي هنآ الا ، اهدر اهقلطم كردي الو

 نيلوقلا نيب اعمج ضيحب سيل جيوزتللو ع ضيح درلل ةدعلا ى هنأب ، كلذ

 . بابحتسالا ىنعم ىلع

 ةعفدلا ىف لوقي نم لوقلل ى فالخلا ةهبسث نم اجورخ ناسحتسالا هجوو

 شتقه ريغ هنأل ، اميرحت عنملا بجوي ال بحتسملاو ، ضيح اهنا مدلا نم
 طايتحالا ليبس ىلع فالتخالا هيف امم جورخلاو ، مرح رجحلا باجيال

 لمعو كلذ كرت نم هلاثمأو اذه ف اميس الو ى لمعتسا ام ىلوأ ةعسلا دنع

 ٠ فتعم ريغغ ء تازئاجلا نم هفالخب

 ىلع الو ، انئاهتف نم نيمدقألا ىلع ضارتعالا ليبس ىلع اذه سيلو
 نم ناك نم ءارآل ءاقتقالا ناك امبر هنأل ، مهتفلاخم ىف عطنتلا هجو

 ىوقأ انم مهنأل نحن انيأرل عابتألا نم ىلوأ ء انلبق رئاصبلا بابرأ

 ىف دهتجي نأ ءرملا ىلع نكل ، ارصب فعضلا نحنو ث ارثأ ظفحأو ؤ آرظن

 ٠ هعبتا ميقملا ليبس ىلع ليلدلا دجو ام ثيح نمو ع هسفنل قحلا سامتلا

نم ىل ناب ام بسح ىلع داهتجا هتناق امنا اذه ىف هتلق ىذلا اذهو



_ ١٨٤ 

 ىلع هنكلو ، ربخ الو ى رثآ نم هل اظفح همكح صن نآ ريغ نم هولاق ام ىناعم

 ء رظنلا ف قحلا لهآ ءارآ ىناعم نم ىناعملا نم هيلع جرخي ام ىناعم دايق

 قحللا كلذ نوكي نآ وجرأو ث اذهب ةجحلا توبث ىلع كلذب الالدتسا

 ٠ هللا ءاسن نا اباوصو ةجح

 وأ ء نموي نبموب ةريثك آرارم كلذ ىلع تضاح ناف : بيانكلا نمو

 ٠ رهشأ ةثالث ق ثتضاح نا ةدعلا هب ىضخقننو ء اهتننو وهف 4 .77 اموب

 نم ضيحلل مدلا نم اهيتأب ال ناك اذا اذه ليق ٢ معن : هربغ لاق

 ةدعلا نع اهل جورخلا حصب ال اهنأ ضيحلا ق اه ةداع كلذ راصو 6 ضيحلا

 ٠ رهشآ ةثالث نم ضيحلا ثرالنل ١ نودب

 . اهل قلطملا اهكردي مل رهشا ةثالث نم لقأ ف ثالثلا تضاح نا اهنأو

 ف ام ىنعم بسح ىلع رهشأ ةثالثم ةدعلا لمكتست ىتح اهنندع ىضختنن ال و

 ٠ فسني هللا دبع ىبأل هن ا و 4 دجوي رثألا

 اذا كلذكف س كلذك اذه ىلع جيوزتلا و درلا ىف اذه تيث اذاو

 قلطملا توفت نأ ، ءورق ةثالث اهيف اهل لمكب ملو ، ةثالثلا رهشألا تلمكتسا

 دعب ةدعلا لمكتست ىتح هريغب جوزتت الو 0 رهشألا ةثالثلاب درلا نم

. ءورقلاب كلذ



. ,١٨٥ 

 درلا ىف هجورخ نوكي نأ هبشي ال هنآ ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دتو

 انكولو ضيحلا و روهشلاب ةدعلا ىف طايتحالا ىنعم ىلع الا كلذك جيوزتلا و

 دحأ نع اهلبقت ىتلا لئاسملا نم ههبشأ امو اذه ف ليوأت ىلع فقن مل

 ٠ كلذك هنا ةريصبلاو ملعلا لهأ نم نيملسملا نم

 ىنعملا جرخي نأ ىنعملا ف هبشي ال ، كلذك الا ىنعملا ىف جرخي ال هناف

 ، ءورقلاب دتعت نآ اهيلع امنا هنا ضيح مد هنا كلذ ىف لوقي نم لوق ىلع

 ، اذه ىلع كلذ ناك اذاو ، ضيحملا تاوذ نم اذه ىلع كلذب اهتوبثل

 & اهتدع تضقنا دقف ، اهتلمكتساو ث ةثالثلا ءورقلا اهيل تلصح ام فيكغ

 ٠ جاوزالل تلحو قلطملا تتاغو

 نم كلذ اهل لصحي مل امو 6 رثكآ وأ لتآ وآ رهشأ ةثالث ف كل ذ ناك

 ، اهدر اهتقلطملو ث اهيلع ةثالثلا رهشألا تضم ولو ، ةدعلا ىف ىهغخ ، نورقملا

 ٠ ةدعلا ق تما دام 6 هريغب جوزتت نأ اهل روجي الو

 ىف صبرنلل ىنعم الغ ی ضيحب سيل كلذ نا : لوقي نم لوت ىلع امآو

 ولو ث هب قلطملا توفت الو ع ةدعملا نم هب جرخت ال اهنأل ، مدلا كلذل ةدعلا

 هذه امناو ضيحب سيل لوقلا اذه ىنعم ىلع هنأل ث آرارم اهاتأ

 ء ةدعلا نم تجرخ رهشألا ةثالثلا تضقنا اذاو س روهشلاب ةدعلا اهيلع

. هريغب جيبو زتلا اهل لحو



 .س ١٨٦

 مكح ال ناك اذا هنأل ، لاح ىلع ءىش مدلا كلذ نم اهتاي مل ولو

 ةدملا ىف مكحلا توبثل ، هعاطقنال مكحلا ىف مكح ال كلذلف ث هئيجم

 ىنعم دايق ىلع ءاوس مكحلا نم هجورخو هعاطقناف ث هريغب اطانم راص

 نيلوقلا نيذه ىلع ةقلطملا هذه ىف نيهجولا نيذه جورخلو ث لوقلا اذه

 ٠ رهشأ ةثالث ضيحلا ثالثلاب اهتدع ىف لوقي نم لوق جورخ نوكي نآ هبشأ

 « نيندع اهيلع تبثأ هنأل ع نيينعملا نيذه نيب اعمج طايتحالا ىنعم ىلع
 دشأ ام وأ ، درفنا نا امهب تأيلف الاو ع كلذ قفتا نا امهيغ لخادتلا زاجأو

 جيوزتلا نمو ث نيلجألا برقأب درلا نم معفملا تبثآو ، امهنم لخادتلا نع

 . امهنيب اميغ لخادتملا قفتي مل نا ث امهدعبأب

 3 اذهب ةراتو ، اذهب جيوزتلا وآ درلاب مكحي ةراتخ اذه ىلعو

 هجورخ قحلا ىف حصي ال اذهبو ص رخآلا ىلع امهدحأ مدقت لمتحي هنأل

 ٠ طايتحالا هلعل ، ىنعم ىلع الا

 نم درلا نم قلطملا عنتمي نأ هلضفأو طايتحالا ف كلذ نسحأ امو

 دوروب ةدمعلا ىف نيتبجوملا نيتلعلا نيتاه :ىدحا دوجو دنع هريغب جيوزتلا

 نع جورخ امهب اهل نوكيف س آعيمج ناهجولا اهل لصحي ىتح فالتخالا

 اضيح كلذ ناك نا اذه ىلع اهنأل ، لاح هريغب جيوزتلا نم اهل عنملا ةطبار

 تجرخو ، دتعت نآ هب اهيلع امك س تدتعا دقغ ضيح هنا لاق نم معز امك

. ضيحب سيل كلذ ناك ناو ى لوقلا اذه ىلع ةدعلا نع هب
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 رهسشألا ةثالثلاب ةدعلا نم تجرخ دقف س روهلا ةدعلا اهيلع امناو

 0\ اذه ىلع روهشلاب دتعت نأ اهيلع نا : لوقي نم لوق ىلع اهتدتعا ىتلا

 هنآ مدلا كلذ ىف تبث اذا هنأ الا ، آعيمج نيلوقلا ىلع ةكفنم ةدعلا نم ىمف

 ٠ رهشألاب ةدعلا اهيلع امنا هنأو 6 ضيحب سيل

 ، ةنس كلذل دتعت .اهن طايتحالا هجو ىلع لوقلا ضعب ىف جرخيغ

 © ةلماك ةنس س آرهش رشع انثا كلتغ س ةدعلل رهشآ ةثالثو ، لمحلل رهشأ ةعست

 ىلع هتدم ف ليق ام ىصقأ ىلا لمحلا تفشكتسا لمحلا ىف تبيرتسا ناغ

 ىنعملاب ىضتقملا بيرلا عافترا كلذ هب تباغو ، هيخ لوقلا فالتخا نم تبث ام
 كلذ دوجو ف نيقيلا مكحب الاكشأ ةدعلا ىنعمل صبرتلاب فوقولا ىنعمل

 ٠ مللعلآ هللاو ، همدع وآ س رظتنملا

 ليقف ، نيتمات نيتضيح ضيحت مث نيموي ضيحت ىتلاو : باتكلا نمو

 ىضم لصفلا اذه نم ليق اميف ىضم دقو ، اذهب ليق دق معن : هريغ لاق

 نم اههبش ىنعملا ىف امو ث ةلاسملا هذه ىناعم مكح هانعمب ىضتقي ام

 عنمي الو الك ، اهتتلطم ريغب جيوزتلا اهل لحي ال اذه ىلع هنأ نم « روصلا

 دغب اذه ىلع اهنأل ، اهدر ةدعلا ف تناك ام هل ناك نا ، اهل درلا نم وه

٠ ضيحب سيل نيموبلا ف كلذ نا لوقي نم لوقن ىلع ةدعلا ى
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 ىف لوقنب نم لوق ىلع اهنلأ ىلعو ، نيملسملا نع ءاج ام رثكأ هلعلو

 توفتو ث ةدعلا ىضقنت نيتماتقا نييرخألا نيتضيحلابو هب \ ضيح هنا كلذ

 ىلا اذه ف بجعلا امنا هنكل ، الح جاوزالل نوكتو ث درلا نم اهل قلطملا

 ىتح ث مايآ ةثالث نم لقأ لوألا ةضيحلا تناك اذا اذه ىلع جوزتت الأ

 . امهلثم ةثلاث نيتماتلا نيتضيحلا دعب ضيحت

 تجوزت ناف ث اهمايآ لمكتستو ث آدعاصغ مايألا ةثالنلا نم نوكت اهتآ وأ

 ىلع مدقأ مل ى اهمايأل اهلامكنسا لبق رهطلا اهل حصو تبث امل رهطلا دعب

 هيغ ناك ولو ى قارفلاب لوخدلا دعب الو ى لوخدلا لبق جيوزتلا داسف

 ٠ اهمايآ ةيقب ىف مدلا اهعجاري مل اذا لوق ةقرفلاب

 ىف فيعض كلذ نا لوقأ الو الك ، نييلوألا نود ةثلاثلا تناك ناو

 قافتالا ىنعمب ى مايألا كلت ىف مدلا كلذب ضئاحلا مسا اهل هنأل ، قحلا

 قافتالا ىنعم ف كلذك ناك اذاو ، ضيح مايآ اهنأ قافتالا ىف اهنألا آ تباث

 ةثلاثلا ةضيحلا دوجو توبث الا جرخي نأ اذه ىلع حصي مل ، جرخي اهيف

 .امب اهل

 ناك ال س فالخ الب رهطلا دعبو ، لوق ىلع اهنم رهطلاب اهجورخو

 اهرهطنل ضيح مايأب تسيل اهمايأ نم ةيقابلاو ، ضيح هنأ كلذ ف فالخ ال

6 اهيلع امهنويتو 6 اهيلع موصلاو ةالصلا ىنعمل رهطلا بوجوو 6 اهيق
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 حصيو ، ضيح مايآ ىف ناك نا كلذ نوك ملعيغ ، اهيغ مدلا اهعجاري ذا اهلو

 ٠ ةدعلا ىف هنل هيغ فالخ الامب جيوزتلا

 رهطلا رثأ ىلع رظنلاب اهنأ الا ، لوقنلا نم افالتخا هيف ملعأ الام اذهو

 قحلا ىف تبث اذاو ، موصلاو ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ اهل ةتباثو ؤ رهاط

 مل حص اذا و ؤ حص دق اهل ثلاثلا ءرقلا دوجو هنأكف حصو 5 هلك اذه

 . اهءاقب ةدعلا ىف رهطتلا رثآ ىلع رهطتلا دعب حصب

 ريغ جيوزتلا كلذ ناكو ، اهنم اهجورخ تبث كلذ نوكي ال ناك اذاو

 نع اهرهط دعب اهرهطت تبث امل ةدعلا نم اهجورخ دعب ناك هنأل ، دساف

 نآ ىتلا اهمايآ ف جيوزتلا دعب مدلا اهعجاري ملام اهل حص ء ضيح حيحص

 وقأ مل ىناعملا هذه توبثف ء آاضيح قحلا لهأ مكح ف ناكل اهيف اهعجار ول

 ٠ .. لوخدلا لبق جيوزتلا كلذ نالطب ىلع الو لوخدلا دعب قارفلا ىلع

 ةعجارم نم اغوخ اهمايآ لمكتست ىتح جيوزتلا نع فوقولا ناك ناف

 ىف ركنبب ال ع ءطولاب اهداسخ ىف فلتخي وأ ، جيوزتللا لطييغ ، اهيغ اهل مدلا

 ٠ هلذع بابلألا ىلوأ دنع لهجي الو س هلضف قحلا

 ء دحاو لاح ىلع نيتضيح تضاحغف هتجوز قلط نمو : باتكلا نمو

 ح جوزتت نآ اهل سيلو ك اهجوز اهكردي الغ 6 مايآ ةئالث ةثلاثلا ق تدا ز مث

٠ ةدعلا ىضقنت مث ةثلاثلا ةضيحلا نكلو ى مايألا ةدايز ىلا رظنت الو
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 ٠ جيوزتلا ق ليواقألا نم ١ ذاش نوكي نآ هشيب كلذو 6 اهدر اهتلطم

 لوقلا اذه ىنعم ىلع جرخي ال ي مايألا ةدايز ىلا رظنت الو : هلوتو

 اذا هنل ، هل ايفانم نوكي نأ هبسثي لب س اديكأت كلذب هل ةجحلا تويث ف

 نم نييلوألا نيتضيحلاك ةثلاثلا نوكت ىتح اهل حصي ال ةدعلا ءاضقنا ناك

 . ةدايزلا ى امهيلع رظنلا باجيا ىضتقي كلذ نم ىنعملا ناكو ي ةدايز ريغ

 نوكت ىتح جيوزتلا نم عنمتو ح ةدعلا ىضقنت ال ةدايزلا عم تناك اذا

 ىلا لب ‘ ةدايزلا ىلا رظنن ال تناك ناو دحاو لاح ىلع اهلك ثالثلا

 كلذ عم اهل سيل نأ هلاق ام ضقن ىلع الاد ىنعملا ناكف ص ةثلاثلا ةضيحلا

 ٠ اهرضن ال ةدايزلا كلنو فالخ الب \ ضقن ريغ نم اضيح اهمايأل

 ةلمكتسمو 0 ضئاح اهنأل ى حصنلا وهو 0 لوقلا ضعب ف جرخي كلذو

 ٠ اهرضت ال ةدايزلا كلتو فالخ الب ، ضقن ريغ نم اضيح اهمايأل

 ٠ باوصلاو قحلا قغاو ام

 5 ضيح ثالث ضيحت نأ اهتقوغ ضيحت نمم تناك اذاو : باتكلا نمو
٠ ث اربمل ١ امهنيبو ةقفنلا قلطم ١ ىلع و 6 ضبحلا نم سشئيت وآ



- ١٧٩١ 

 ىف قافتالا هبشي ام ىنعمب ىعجرلا قالطلا ف جرخي كلذو : هريغ لاق

 ناثراوتي اناك اذا ث امهنيب اميغ ثاريملا توبثو ت هيلع اهل ةقفنلا بوجو

 ىف جرخي مل هنم ةدعلا ىف اهنآ وأ ث امهنيب ةيجوزلا تمادام ، لصألا ف

 ٠ اهنع قحلا لهأ مكح

 ةدملا ى اهنأب اهيغ اهيلع مكحلا هبشي ام ىنعمب اهيف جرخي هلعلو

 ء لمحلل رهشآ ةعست لمحلا ف ةبارتسالا ىنعمل ةنس ىلا قافتالا ىنعمب نوكت

 هنم ةسئوملا تهبشآو ث قالطلا لبق اهنع هعاطقنا ناك اذا ضيحلل ةثالثو

 جرخيف ، عبسلاو عبرألا و ثالثلاو نيتنسلا ىلا اذه ادع امو ، قالطلا دعب

 حاكنلا ةحابإو ي درلاو ، ةقفنلاو ثيراوملا توبث ىف فالتخالا ىنعم هيغ

 ٠ هحاكن نم نبعونمم اناك نمي امهل

 ةدعلا نع جرخت مل اهنآ وآ ث ةدتعنم امهنيب ةيجوزلا ماكحآ تمادام

 دادتعالا دعب ةدعلا ءاضقنا ىف فالتخالا ىنعم جورخل اهل هنم قالطلا دعب

 دلولا قوحل ىف فالتخالا نم ءاج ام ىنعمل ت ةدملا هذه رثأ ىلع روهشلاب

 لوق ف نينسنا عبسلا ىلاو انباحصآ لوق ىف عبرألا ىلا نيتنسلا نم اهيف

 . باوصلا نع اذه ف هولات ام جورخ حصي الو س انموق

 ىنعمل ةدملا ىف اهنأ جرخيف ح ليواقألا هذه نم لوق لك ىلعو

لوق ىذ لك اهدح ىتلا ةدملا ىتأت ىتح ث اهماكحأ لمحلا ف ةبارتسالا



_ ١٩٢ 

 توبثو ، تانففنلاو جيوزتلا ىناعم ف اهتدع روهشلاو مايألاب دتعتو ، هلوت ىف

 ء ةيمستلا ف الو ث ىنعملا ىف اهنم ةجراخ هنم ةدعلا ىف اهنأل ، ثيراوملا

 ٠ هريغ نود هدحو كلذ ىنعمل هنم اعونمم ناك ام كلذ دعم امهنم لك قلطيو

 ىنعملا ىف فلتخي كلذو ث هيآر ىف امهنع كلذ لاوزل هلاوزب امهل لحيو

 هقحلت ىتلا ةدملا ىف دلولا قاحلا ىف سانلا فالتخال اهلوطو ةدملا رصت ىف

 تناك اذا اهنأ ةدتعملا هذه ف جرخي ام رثكآ هلعلو ع كلذ كل تبثي امك اهيخ

 ةدعلا ماكحأ نكت اهنأ لصألا ىف ضيحلاب قالطلا ىنعمل دتعتو ضيحت

 . اهنع قالطلا لبق وأ س قالطلا دعب ضيحلا مطقنا اذا نوكت

 ء اهندع كلذك تناك اذا ضيح ثالث ضيحت ىنح ضيحلا اهتاي ملاو

 سابالا دعب دنعتف \ ضيحملا نم سئيت وآ س ةدعلا نم هيلع ىه ام وآ

 اهبا رتآ ضيحمل ١ نم سىئيت نأ س امال ١ دحو “ اهتدع رهشألا وآ ساايألاب

 ٠ اهنم انس رغصآ وه نم وأ

 ليقو 6 ةنس نيعبرألا و سمخل اي ملعلا لهآ نم ضعب كل ذ دح دقو

 هلعلو 6 عبا ر لوق نبتسل ايو 6 ةنس نبسمخو سمخب ليقو 6 ةنس نيسمخل اي

 ٠ س ايال ١ دح ف ام رثكأ

رثكأب الو س نيعبرألاو سمخلا نم لقأب هيخ ليق هنأ ملعأ الو : ليق



_ ١٨٩٣ 

 نوكت اهنأ ىلع ، اهيف قاقتالا ىنعم جرخي نأ هبشي هلعلو ، نيتسلا نم

 ٠ تانسسئولنا نم اهب

 جورخلا اهل حصي ال اهن ىف كلذ نود اميف اهنأو اذه تبث اذاو

 & اهتدع روهشلا وأ مايألاب سايالاب سايالا دعب دتعتو سئيت ىتح اهنم

 ذصألا ىف اناك نا امهنيب اميف ثاريملا نوكيا نأ اذه ىلع هبشي هلعلف

 ىلع س سابالا دعب اهتدع ضقنت . مل ام اهيلع هل درلا نوكي: نآو س ناثراوتب

 . ىعجرلا قالطلا ىنعمل در اهيلا هل ناك نا س كلذ ىف فالتخالا نم ءاج ام

 بابلا ١ ده نم ليق ام ىنعم اهلحيغ 6 ائالثا اهلا هنم قالطلا ن . اك نا امآو

 موزلو 6 ثاربملاو درلا نم كلذ ق ءاج ام الا امهم قالطاب ةطانملا ماكحألا نم

 ٠ ةقفنلا ىف فالتخالا ىنعم اذه ىلع كلذ ىنعم ف جرخي هناغ ،\ ةقفنلا

 هل نوكي ال هنأ الا ، امهبخ فلتخي امم هنأ ملعأ الغ ثاريملاو درلا امأو

 ءطولا ىلعل ريغلا كلذ٫نم جرختو ث هريغ اجوبز حكنت ىتح اهجوزتي الو اهدر

 هتعجارم هب. هيلع مرحت ال ىنعمب اهنم ةليسعلا قاوذ ىنعمل بجوملا حيحصلا

 . اهل حيو زتل اب :

 تومثلا عطاقت هنآ . ىلغ ، هبف قافتالا ىنعم قالطالا اذه جرخي كلذكو

 هيف فلتخي هناف ، هنم ضرملا ف نوكي نآ الا \ الصأ امهنيب اميف ثاريملا

 ٠ امهنيب اميغ هعوتو ناك دق ضرملا قف قالظلا نم كلذ ناك امهم هتوبث ىف

( ٩ ج نئازخلا _ ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 ؛ ةدعلا نع عجرت اهلعلغ س ةدعلا ىف تناك ام اهل اذه ىلع تيث اذاو

 ىنعمل كلذك اهدنعنفغ « اهجوز اهنع فقوتملا ةدع مايألا و رهشألا ىلا قالطاب

 ٠ ةنفن هنم ةدتعملا لام ق اهل نوكي نآ ربغ نم ثاريملا

 اذه ىنعم تبث اذاو ث ةقلطملا ةدع اهيلعو ثاريملا اهل نا : ليقو

 ث هتوم دعب هلام نم اهل ةتفنلا توبث ىف فالتخالا ىنعم جرخي نأ هبنثيف

 جرخيف اذه ىنعم تبث اذاو ى اعيمج نيتدعلل دتعت اهنآ : لوقلا ضعب فو

 نم ةقفن اهيف اهل نوكي نآ ريغ نم ةافولل ةدغلا لبقتست اهنآ هدايق ىلع

 هب جرخت ام ةاغولل ةدعلا ف ضيحلا نم اهاتأ نا هنأ الا اهنع فوتملا لام

 نم اهاتأ ناك نا هل ةدعلا هب لمكتست ام وآ س لصألا ىف قالطلاب ةدعلا نم

 نيتدعلا نع اهل جورخ كلذلغ س كلذ نم ءىش ةافولا ةدع ىف لخدت نآ لبق

 ٠ رظنلا نم ىل نييب اميغ نالخادتي امهنأل ، جرخي اميغ اعيمج

 ضيحلاب ةدعلا ضيحلا نم هب لمكتست ام وأ \ ضيحلا اهتأي مل ناو

 ناك ام صبرتت نأ اهيلع ناك . ةافولل ةدعلا نم تجرخ ىتح قالطلا ىنعمل

 ، ةافولل دادتعالا ليق ناك نا ىقب ام وآ ء لكلا نم كلذدعم ءورقملا نم اهيلع

 ٠ مايألا وآ روهشلاب قالطلل دتعي نمم تناك ناو 6 ءىش كلذ نم اهانآ اهيف وآ

 ىلع قالطلاب ةدعلا لخدت نأ نم فالتخالا ليبس ىلع دتعت ال ك!ذكف

ةافولاب ةدعلا نم جورخلاب نيتدعلا نم جرخت نأو ث ةافولل ةدعلا ىف اذه



_ ١٩٥ 

 ال اهنأل س ىرخألا لبق الطاب ةدعلا تناك وأ ، بوجولا فق اعم اناك امهيلك
 مايألاب ةدعلا نع جرخت الاو ، لخادتلا تبث اذا ، ةاغولل ةدعلا نع جرخت
 ةلاحم ال اهنأل ، اعم اناك وأ ، لبق قالطلل ةدعلا تناك ى اهلبنن قالطلل رهشألا و

 ٠ باوصلا نم ديعب ريغو ، لاح لك ىلع اهنم لقأ ددعلا ف

 ىلع امهنم ةدحاو لك دتعت نأ اهيلع نوكي نأ لوتلا اذه تبث اذا

 ةدع نم رهشألا وآ مايألا ىف ىقابلاب ىنان نأ اهيلع نوكي نآو ث دارفنالا

 ، لاحلا نم لاح لك ىلعو ، لاح ىلع ةافولا ةدع اهلامكتسا دعب قالطلا

 لكلاو ةافولل ةدعلا نم جورخلا دعب قالطلل ةدعلا نم ءىن اهيلع تبث اذاف

 ضيحلاب لمكت ىتح ء اهل هنم اثالث قالطلل ةدعلا ف ىمه لام نم ةقفنلاغ ، اهنم

 . روهشلا وآ مايألا وآ ، لمحلل عضولا وآ

 ىف لوقلاو ، اهتوبث ىف فالتخالا ىنعم جرخت اهتدع كلذك تناك نا

 ركذ امناو س كلذ طسبل اعوضوم بابلا اذه سيلو ي مستي اذه ىنعم

 هباتك ىف باتكلا وذ كلذ ركذ امل ثاريملاو ةقفنلا ىنعم ف هنم افرط هيف

 هسفنل رظن نم رظن هانلتو ، لوقلا نم اذه فق هلاق اميغ رظانلا رظنيلف

 فلاخ ام عديو س قحلا ذخأيف هنم ءىشب وأ س هب لمعلا دارأ نا ةمالسلا

 ٠ هللاب قيغوتلاو ، باوصلا

 نمم ىه تن اك اهنع عطقنا مث ح ةضيح تضاح ناو : باتكلا نمو

٠ كلذ لاط ناو ى ضيح ثالث اهتدعف ، ضيحت



_ ١٩٦ . 

 ، نيهجو ىضتقي همالكو ث نيينعم لمتحي هلوق نم اذه نا : هريغ لاق

 دمي اهنأ وأ قالطلا لبق ةضيحلاب هنم دارملا نوكي نآ ىنعملا هجوتب هنأل
 ىنعمل ضيحلاب اهتدع نوكت نأ هبسئألاغ. قالطلا دعب كلذ ناك اذاو ء قالطلا

 . ضيحلاب ةدعلا ضعب اهل تبثو,‘ ضيحلا نم اهءاج ام
 ، ضيحلاب ةدعلا اهلا متت ىتح ةدعلا نع جرختال اهنآ اهيغ ج رخي كلذلغ

 ٠ اهنندع مايألا وآ رهبشألاب كلذ دعي دتعتغ س ءاسنلا نم تاسئووملا

 % لماح اهنأ اهعم حصي مل اذا اديزم كلذ قوف اهيلع نأ ملعأ الو

 قافتا ىف الو س عامجا الو ى ةنس الو ، باتك ىف اهنطب ىف لمحلا برضف

 لخدي 0 ةدملا نم كلذ نود اميغ فالتخالا امنا ، فالتخا الو س ىأر

 . اهنم.اييرق نوكي نآ قحلا ىف دعيب الو & اهيلع

 ةضيحلا كلت تناك ناو 6 رثكألا و 6 ليواقألا نم رهشألا وه ١ ذهو

 اذه اضيأ اهيف ج رخيغ ؤ اهب هدارم كلذ ناكو ص اهتتآ قالطلا لبن ىه امنا

 ٠ قالطلاب دمع بيرق كلذ ناك اذا اميس الو ، لوقلا ضعب ىلع

 صبرتلاب رمت لطحلاا ىف ةييرلا ىنعمل اهنأ لوقلا ضعب ىف جرخيو

 & تاونس ثالثلاب ليقو ك نيتنسلاب ليقو ث ةنسلاب ليتو ، لمحلل رهسأ ةعست
٠ آاجرحت عبسلاب ليقو س تسلاب ليتقو.. نينس سمخلاب ليقو ث عبرألاب ليقو



_ ١٩٧ 

 ء لمح :اهب لوق لك ىلع اهل ء هذه ق .نبتسي ملو .ضحت مل ناف

 . اهتدع مايألاو رهسنألاب ليواقألا هذه .نم .لوق لك بسح ىلع تدتعا

 ء ههجو ىل نيبي ال ء لمحلا ةدامل مطقلا لبق ةدعلاب : لاق نم لوقو

 بجويو ث ةرات لمحلا ةدم ى ةدايز لوق رثآ ىلع كلانه بجوي هنأل

 ، هنظ ىف اهلاح ىلع ةيناث ةدملاو ةدعلا ىف ةلمجلا تناك ولو ، اصقن ىرخأ

 ٠ نظي ام ىلع كلذ ف رمألا سيلغخ ث هلوت رهاظ ىلعو

 ة اهيغ لخاد لمحلا ىنعمل صبرتلاو الا ةدعلا ميدقب ميقتسي ال ذا

 ة هنم ةدعلا ىف سئيتو لمحلا ىنعمل صبرتلا ااهيلع نوكي نأ لاحملا نم هنأل

 ٠ هلل صبرتتف ى اهئاضقنا دعب ءاجرلا دجوي نآ اهيلع مث

 اذاو ، هدايق ىلع .لخادتلا توبث الا .ىنعم رظنلا .ق هل سيل ام اذهو

 5 رهشأ ةثالث ةدعلا تدتع اذا اهنل ے صتنلا ىنعم كلذ :بجوأ .لخادتلا تبث

 .ةعستلاب لوقي نم لوق ىلع ىرخآ رهشأ ةثالث لمحلا ةدام مطق اهيلع ناك

 ٠ اذه ىلع ةنسلا عضوم نيأف 6 رعشألا

 مضوم نيأ لب ى اهيف ةدملاو .ث ةدعلا ءاضقنا دعب ديزملل ىنعم الو

 ء ةدعلا نم ةرحلا ىلع ام فصن :ةدعلا نم اهيلع ناك اذا ةمألا .ىف ةعستلا

 رخآلا فصنلا ةعستلا .ىلع لمحلا ةدم ف :ةدايزلا دجوت كلانه .لب الك

. لخادتلا ىنعمل اهنع ةدعلا ىف ةنسلاب لاز ىذلا ةرحلا ةدع نم



_ ١٩٨ 

 تبث ك ةدعلل ةثالثو ، لمحل ةعست ةنسلاب لوقي نم لوق ىف تبث اذاو
 هلعلو ، ءاوس ىنعملا ذا \ دحاو اهيف لوتقملاو ، هلثم ليواقألا رئاس ىف

 رثآ ىلع س روهشلاب ةدعلا ىف لوقلا ىنعم جورخ نوكي نآ ىنعملا ىف هبشي

 عاطقنا ىف تناك اذا ، امهم ةقلطملا هذه ىف اهرثكأ طبنتسملا ءارآلا هذه

 ٠ هنم ةسئوملا هبس اهنع ضيحملا

 امهنم ءىش جونرخ نكمي الو ، اهلك اهباوص ىل نيبي اميغ كلانه هناخ
 طايتحالا ىنعم ىلع ناك وآ س مكحنلا هجو ىلع هجورخ ناك ام باوصلا نع

 نكت مل اذا لامتحالا ىنعم ىلع زئاجلا ىف لمحلا ناكما اهنم لمتحا ام

 « هب آدهع اهبرقل لبقتسملا ق هدوجو نم ةسسئوم ريغ تناك اذا امآو

 تفرع ام ىلع عاطقنالا دعب ةروعلابو 6٧ ةدم عاطقنالاب فرعت تناك اهنآ وأ

 ٠ اهسفن ت نم كلذ

 هذه ناف ، نيترم وأ ةرم الا نيتنسلا وأ ةنسلا ف ضيحت ال تناك وآ

 ةدعلا اهيلع امناو ، هجولا اذه ىلع روهشلاب دتعت نآ ىنعملا ف ىل نيبي ال

 دعب عجرتغ ث ءىجملا نم هيغ سئيت ام اهيلع ةدملا نم ىضمي وآ ع ءورقلاب

 فاشكتسالا دعب روهشلاب ةدعلا ىلا هنم ةسئوملا هبش اهتروريصو ، سايالا

٠ فالتخالا نم هيف ءاج ام ىلع لمحلل



_ ١٩٩ 

 نوكتف ث تاسئوملا نم هيلا ةغنلابلا هب ريصت ىذلا دحلا غلبت وأ

 اذه ىلع اهيف ناك ناو اذهو فالخ الب مايألا وآ اهيلع روهشلاب ةدعلا

 ناكو ث رثألا نم رظنلاب اهيف جرخ امب سابتقالا هجو ىلع جرخي كلذك

 نم رثألا دايق ىلع رظنلا ىف جرخي ال س جرخ ءارآلاو ىناعملا نم اهيف ام

 . باوصلا ىناعم

 اهنأ ةقلطملا هذه ةدع ف دجوي راثآلا ف نيملسملا رثكأ امنا هناخ

 ، نوكي مكحلا ى كلذك اهمكحو ضيحملا تاوذ نم تناك اذاو ك ءورقلاب

 نوكت اهب اهناخ ، ةدحاو ةرم الا قالطلا تقو ىلا غولبلا ذنم اهنأب مل ولو

 . نوكت ةدعلا نهيلع نممو ضيحملا تاوذ نم

 ءا رقألا نم اهيلع امك ء ءورقلاب الا ةدعلا نع اهجورخ ق كلذل ةياغ الو

 نوكنف 6 اه ريكل ء اسنلا نم تاسكئوملا دح ف ريصت وآ 6 قالطلا ق ةدعلل

 ٠ كلذ ف اهتدع روهشلا وأ مايألاب كلذ دعب

 ةقلطملا هذهل ةدعلا ىف ةدملا هذه لبق ةصخرلاب ةرعشملا ءارآلا كلتو

 لك سيلو ئ هفرعو قحلا رصبأ نم دنع لاحم قحلا ق نهلو أ\ تانىسحتسم

 ء اظفح ةسرادملا لوط ىلع هاعوو ص اظفل مالكلا نم صوصنملا ىلع فقو نم

 تانونكم رهاوجل طبنتسمب الو هيناعم قئاقح رارسآ تايفخ ىلع علطمب

٠ هيواحف
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 نع رئازغنا را.ونأل نيدتافلا ڵ ةداملا ىوذ نم ةهاهفملا لهأل هنإ الك

 رئازغملا رونب نيدمتسلا ةهاهفلا بابرآ هب ضيحت امناو “ لزعمب اذه

 هيتؤي هللا لضغ كلذو ث ةيملالا ددملا واونأ روحب ناضيف نم ث ةينارونلا
 ٠ ميظعلا لضفلا وذ هللاو س هدابع نم ءاشي نم

 تضاحفغ اهتتلطغ س ةضيح ةنس لك ضيحت نمم تناك ناو : باتكلا نمو

 ناو ضيح ثالث اهتدعف :اهنع مطقناف عجرو ع اهل ضرع مث ، ةدحاو ةضيح

 ٠ كلذ لاط

 نم دحاو ريغ نع اندجو ام .بسح .ىلع اذه حيحص : هريغ لان

 باوص ىلع لدي امم هانعم ىلع جرخيو ؤ اذه هبشب ام وحن ى نيملسملا

 مايألاب ةدعلا ىلا مجرتغ س تاسئوملا نم ريصت ىتح اذه ىنعم ى هلوق

 ىضم ام ىنعم بسح ىلع قالطلا ىف ضيحلاب ةدعلا نع كلذ دعب رهشألاو

 . اذه لثم ف لوقلا نم

 ةدعلا ىف اهلوخدل \ اذه ق نيلوقلا نم اذه ريغ نسحتسأ ال ىنأكو

 لوقلا نم اذه ىل بصنأ ال ىنكلو ، ءارتألاب اهل اهضعب توبثو ، ضيحملاب
 هيبشتلا .ىنعم هلامتحا و هيغ لوتلا ةرثكل “ هغالخي لاق نم ءىطخأ 6 انيد

٠ ملعأ هللاو ، هيغ ىآرلا لوخدل هريغب هيف



 ۔ ٢٠١ ۔

 ةدحخ ضمت ملف ء نخغيحت نمم ىهو ء .ةآرملا .تقلط اذاو : :بانكلا نمو

 ٠ روهشلاب دتعت مث ضيحملانم سئيت ىتح نخيح ثالث اهلجا

 اذه ريغ اذه ن جرخي نأ هبشيو س اذه ليق دق معن : هريغ لاق
 نم ىرت تناك امك س ىرت نآ ريغ نم اهل ولخت ةدم اهيلع تنآ اذا ، لوقلا نم
 ال امك ، اهنع هعاطقنال هعوجر نم ةسسئوملا تهبشآو ث اهبغ ضيحملا لبق

 اهل عقب ىتلا ةدملاب لمحلا فشكتست نأ دعب اهل نوكت نأ اهسفن نم هدتعت
 وآ مايألاب كلذ دعب دتعت .نأ لماحب تسيل اهنأ .ى .نيقيلا ىنعم اهيضمل اهب

 . ىآرلا ىف باوصلا نم آبيرق نوكيو ع اهتدع رهشألا

 نم ملعل ١ لهآ نم ادح نأ ليق اميغ ملعن ال انلا ء لمح روهظ وآ . ضبح

 .. :اهنم .لتآب.ةدعلا .ىنعمل لمحلا ةدام عطق ى لاق نيملسملا

 لاح .ىلع الا نوكت بلغألا ىه اهلعلو ے كلذ ىف تلبق ةدم لغأ ىه ىلب

 فالتخالا ليبس ىلع ءاج ام رئاسو 0 اهل لامحألا تاوذ ىف اهتماقا ةدم ىف

 ٠ ىصوصخو رداغ هنكلو 6 ليحتسم ريغ ه دمل ١ ف ديزمل ١ نم

 تضم .اذاف 0 لاح .كلك ىلعو ح هريغ حصي ىنح بلغألا ىلع كحلا و

لوقت نك ىف ةدملا هذه ىلع دازام ىلا رهسألا .ةعسخللاب ةدودحملا ةدملا



 ۔۔. . ٢٠٧٢٣

 اذه جورخ جرفلا نم الو ، اذ روهظ اهنم محرلا ف حصي ملو ع اهيغ جرخي

 ٠ لوقلا اذه ىنعم جورخ نكمأ ًآدعاص كلانه نم اذه ىلع ناك

 اميس الو ث رهسثألا وآ مايألا ىنا ءارتألاب ةدعلا نع عوجرلا تبث اذا

 متبترا ناغ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هعاطقناب هيغ ةيبرلا تعقو اذا

 ىف ىواستلا ةبيرلا ىنعمل بجوت ( نضحي مل ىئاللاو رهسأ ةثالث نهتدعف
 . مكحب امهنيب ةدعلا

 رمأ ىف رظنلا ىنعم ىلع قحلا ف ةدعبتسم ريغ هذه ىف اذه ىلع ةبيرلاو
 لك ىف وأ س ةدملا هذه ىف ضيحت تناك امهم ةييرق اهنم نوكت نأ ضيحلا

 ىنعملو ، هل ةصبرتملا ةدملا هذه اهسفن نم عاطتنالا دهعت ملو ، اهنم رهش

 ٠ اهلك اهيف لمحلا

 ىف ضيحت ال اهنأ اهسفن نم كلذ تفرع ام ىلع اهنم ةداعلا تناك ناو

 لوقلا ىنعم اهقحلي نآ اذه ىلع ىل نيي مل ةدحاو ةرم الا ةنسلا

 ىف قالطلا ناك امهم رظنلا ىف اعيمج ةدعلاو لمحلا ةدام مطق ىنعمل س ةنسلاب

 اهنأ اهعم هيف بير ال امب لاحلا اهيخ اهل فشكنا ولو س هتدهع بيرق رهطلا

 ٠ لامحألا تاوذ ريغ نم

 تقولا نايتا لبق ، رهشألا وآ مايألاب ةدعلا ىلا اهعوجر بجوي هنأل

ىلع لاحملا هنأل ، هل هجو ال ام كلذو ، هيف اهيتأي ضيحملا ةداعلا ف ىذلا
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 ىذلا هناوآ ءىجم لبق هعاطقنا ف ةبيرلا ىنعمب هنم ةسئوملا هبشت نأ لاح

 ٠ هلبق اهينآب ال

 ىلا عوجرلا توبث ىف لوقلا نم اذه ادع ام اهقحلي نأ هبشي امناو

 لوقت لك ىف دازام ىلا ةتسلا دعب ةبيرلا دوجوب رهشألا وآ مايألاب كلذك ةدعلا

 ء اهيخ جرخت ىنعملا ف ىتلا ددملا ف فالتخالا نم ءاج ام ىنعم ىلع كلذ ىلع

 ٠ لمحلل صبرتلا ىنعم ق اهتحلتو

 ، ةدملاو ح تقولا نم ىواستلا دنع ةعراسملا ىلع ال لبق نم كل تنيب امك

 ىف رهشألا ةعستلا ىلا نيرهشلاو رهسلا ، ةقسلا دعب هل صبرتلا دعب لب

 ىه تناك ناو ث امهنيب ىراجتلا ليبس ىلع امهنم ةاواسملا نألا \ بحتسملا

 ٠ اهب ةبيرلا فارطآ لوخد نع كفنت ال اهنأك لاحلا كلذ ى

 3 سايالاو ءاجرلا نيب بذاجتلا دنع اهيغ نكمتملا ىضنقت ال اهناف

 تقولا دعب اذاو س دعب اهنم تقولا برقي انه ، اهيلع ءاجرلا لصأ ةبلغل

 اهب اهخوسرو 0 اهيلع ةيبرلا عوقوب هبش اهنأكغ ، ةدعب اهيلع رهشألا ىضمي

 ٠ ةدعلا ىف لاقتنالا زاوج دعبي ال ىتح

 وأ مايألاب ةدعلا ىلا ءورقلاب ةدعلا نم لاقتنالا ف ةلعلا تناك اذاو

 تقولا دعي هراظتناو هتقو ىنعمل ضيحملا ف ةبارتسالا دوجو 6 رهشألا

اهل لبصألا ىف وه ىذلا تقولا ةرواجمب ةلصاح ةبارتسالا تناكو ث كلذك



._ ٨٧٣٠٤ 

 هبف :ةداتعملا كلذ اهتقو رورم دعب :هترظتنا امهم هادعتت ال تقو ء ضيحملل

 . ضيح ريغ ىلع هيغ اهنأ

 ىنعمل ةدملا ىف رط نم رهشألا تلصح ام فيك نوكي نأ هيشيغ

 . ديزمل ١ دوجول دحا و ىنعمب هنأك اعيمج امه وآ . ةنسلاب لمحلل فاشكتسالا

 ٠ دعم .اه دوجول ىضتقت مايآ وأ رهشأب ضيحمل ١ ,نم رهشألا كلت تقولا ىلع

 ٠ ةبارتسالا دوجو اهل اربج ةنسلا دعم رىكنا ام مامتتساب وآ

 نم لصتم هنأك هنأل ، كلذ لالخ ف دوجوم هنأك اهل تقولا كلذ نأل

 لصا وتلا نع هل عطقلا نوك الو هلاصفنا ىل نيبي نآ الب ضيحملا .ىلا ضيحملا

 امنا س قالطلا ذنم هنم الا ةنسلاب هتقو ءىجمل فكوتلا .نوكي ال ىتح قالطاب

 ٠ هب لمحلا فشكتسي ىنعم كلذ

 دوجو .نم هنأل ى اهل باحصتسالا هجو ىلع ءارقألا دوجو هيغ رظتنيو

 ناك امهم اهنم كلذ اهب ةفسثكتسملا ةدملا كلت ءاضقنا لبق منام ةبارتسالا

 لبق هتنزواجتو كل تركذ امك س قالطلا عوقول اهنم برقأ اهضيحمل اهتقو

 لمحلا ىنعمل صبرتلا لالخ ى اهتقو ااهيلع ىتأ ذا اهنأك لب س كلذل اهلامكتسا

 ىلع جرخت ال س اذه ىلع رهش هتبقتراو ؤ آاضيح هيفرت ملغ ، ةنسلاب

 ضقنت مل لمحلا ةدم تناك ولو ، اهتأي مل اذا ةبارتسننالا لاح

 ضيحملا ذنم اهيلع اهقوف امف ةنسنلا تضم ول اهنأ ىزت الآ ، لوقلا ااذه ىلع

٠ قالطلا لبق
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 ىتح نينس وآ رهشأ هدعب اميغ الو هيف اهتأب ملخ اهتقو تقرغتسلو

 نع عوجرلاب لؤقلا ىنعم اهقحلي هنأ: قالطلا لبقن اهيلا عوجر نم تسيآأ

 داز: ام ىلا لمحلا: ىفنشثكتست اهب ىتلا رهشألا ةعستلا دعب ءورقلاب ةدعلا

 دارملاو ، مايألاو رهسشألاب ةدعلا ىلا قالطلا دعب لوق لك ىف ةدملا نم اهيلع

 : ٠ تاملسملا رئارحلا ف رهشألاب

 اذا ةيباتكلا ق لوق ىلعنو ئ ةمذلا ق مايألابو تايبباتكلا ف لوق ىلعو

 تناكو.ع اهنم تاسيئوللا!: دح ىلا ريصملا لبتت.لاقتنالا و عوجرلا ىنعم تبث

 ٠ ديزملاب فلختلا هب رقي ال فورعم تقو ف ٠٠٠٠ دييقت كلذ فرعت

 وآ رهش وآ موي نم اهيلع ىتآ ضيحملا ذنم مك فرعت ال تناك اذا امآو

 ىناعمب هبسألاخ ع هنم ءاسنلا نه سئي نم هبسث قالطلا لبن نكت ملو ، ةخس

 ىرخألا ةثالثلاو رهشألا ةعستلاب لوقلا اهقحلي ال هنأب لوقلا باوصلا

 سييل ديعب ولأ بيرق هنأب هيف لوقلاو ، هدعبو هبرق لامتحال ص ةدعملا ىنعمل

 ٠ دعبلاو برقلا ةقيقحل ىنعملا ف ضتتقمب

 هلا كرتلاو هنع ع وزقلا لم { غئاس ريغ هيلع دامتعالاخ ي كلذك ناك اذاو

 قالطلا ذنم اهيبلع هل صبرتلا نوكيو ، سبل عضوم هنأل ، باوصلا هجو

 ٠ كلانم حيضوتلا نم ىضم ام ليبس ىلا

ء رظنلا ق جرخي اهليوأت ف ىنعملاب ليواقألا رئاس لوقلا اذكه و:
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 هراغ ق تنيثآ ىتلا هندم ىلع دا زو 6 لوق ىلع اهضيحمل اهتتتو لاط املك هنلآ

 هيلع ةدملا ىف دازام جورخو ع اهيف هجورخ حصي مل س هيف لمحلا ةدم

 ٠ تنيب ام هجو ىلع .

 مقو امهم امهنأ نيترم وآ ةره رهش لك ىف ضيحت تناك ول كلذك

 عجرت ال ةنسلا وأ رهشألا ةعستلا دعب لمحلا ف اهرمأ ىف اهيلع سابتلالا

 رثكأب كلذ فتكتست نأ اهيلع نوكيو رمؤي لب س رهشألا وآ مايألاب ةدعلا ىلا

 سابتلالا دوجول دحوملا رمألا اهل فشكني ىتح لامحألا تاوذ اهيف ثكمت ةدم
 ٠ همدع وأ هدوجو نع كلذ ق

 اهلك ةدملا ىف رت مل نا رهسثألا وآ مايألاب ةدعلا ف ذخأت كلذ دعبو
 ح هب ةدعلا ف صبرتن لمح اهب اهل رهظ الو ى آريثك الو اليلق ضيحلا نم

 اهيف جرخي نأ هبشيف لاوقألا هذه نم لوقو ث لاوحألا نم لاح لك ىلعو
 ، ضيح مد لاح ىف وأ ةدملا ىف صبرتلا لاح تآر اذا اهنآ هيغ فالخ ال امب

 نم دوجوملا كلذ ىلا اعوجرم ةدعلا ى دامتعالا نوكي نأ لمح اهب رهظ وأ

 . امهيفانت عم نيرمألا .

 نم لوق ىلع كلذك امهدوجو تبث ول لب آعم انوكي نآ حصألا ىلع
 كل ذو . ط انم لمحل اي هنأ هيغ بيبر ال ة دعل ١ ق مكحل اخ 6 ١ ٥ ربو كل ذ تبثي

لجآ ىف باتكلا ف ضنلا دورول ، لاح ىلع ةدعلا ىنعم هيلا تفتظ ريغ رخآلا
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 نملامحأل عضولا هنأ ليوأتلا نم نطابلا لمتحم ريغ آرهاظ لامحألا تاوذ

 ٠ هيغ فالتخالا دجوت هيغ ةلع ثودحل س رومألا نم صوصخم ىق الا احيرصت

 ء اهل ةقفنلاف ، هيف مكحلاب ةدعلا ف نوكت لاح لكغ لاح لك ىلعو

 كلذ ةياغو ص ًايعجر قالطلا ناك امهم اهيلع هل تباث درلاو ، امهنيب ثاريملاو

 ةبيرلا ىنفعمل فلتخت ضيحلا نم عاطقنالا دنع تاقلطملا نم ةدتعملا هذه ىف

 اهرصقو لمحلل صبرتلا ةدم لوط ف فالتخالا ىنعم جورخل اهدعبو اهبرتت ىف

 . ضيحملا ىف اهلاوحأ فالتخاب

 © مايألا وآ رهشألا ىلا ةدعلا ف ءارتألا نع عوجرلا ةزاجا تبث اذاو

 بسح ىلع قالطلا دعب اهنع هعافتراو ث ةدملا هذه ف ضيحملا عاطقنال

 & رهظآ قالطلا لبق اهل هنايتا نم سيت ىتلا ف ىهخ ث اهيف ىنعملاب لوت لك
 ةدملا هعاطقنال اهيلا هعوجر نم تسيآو ضيح ريغ ىلع دمألا اهيلع لاط اذا

 ةعستلاب لوقلا نم ءارآلا هذه اهقحلت نآ هبشيو ث اهنع قالطلا لبق ةليوطلا

 . تبث ءارآلا نم اهيغ ام ىصقأ ىلا ةدعلا مث ، رهشألا

 ةدحاو ةرم الا ةنسلا وأ رهشألا ةعستلا ف ضيحت ال لبق نم تناك ولو .

 ٠ هنم ةسئوملا هبش هيف قالطلا لبق اهنروريصو ث اهيلع سايالا ةبلغل

 هيلعو ؟ زاوج الو لاحم قحلا لبيس ىف اهل سيل مآ ؟ قحما ليبس ىق هب

جرخي هجو اهل له ي تاجيرختلا هذه عيمج ف اذه ىلع فقاولا رظنبلو



 ح ٠ ٨ ٠ ٢٣

 ىلع ردقي الو.ء آدبآ اهيغ ةزيرغلا رونب.ةرصبتلا لذق. اهيلع اضرعتم تبثي الأ

 ٠ فن نظلا نسح ىلغ الاكتا كلذن لبنت اهب.لمعلا.

 تاهيبشتلا هجو ىلغ ةيمسرلا تالنبصفتلاا هذهب تبثأ امنا: ىتاف

 با ومصلا نع رظنلا ق جرخت ال اهنأ اه.وجرآ: ىنآكو. . اهبح رظن ال. ةينظلاا

 هيلع دمتعملا لوقلا هلعل نكلا « تتبث اذا. ء ءارآلا نم ركذ مدقت ام دايق ىلع

 ٠ لوألا وه

 نباو س تباث نب ديزو ث نامثعو ، ىلع لوق هنأ : ةيموقلا بتكلا فو

 تبسن ىتلا ةبوجألا ىف رهظلا وه هنأكو ث انباحصأ لج هيلغو دوعسم

 نآ هعمش هنأكو ح هيل ١ ليمي ن اك هلعلو 6 هما ١ همحر درعس ىبآ خيشلا ىلآ

 ٠ هنع كلذ ى ءاج امب ى هيلع الدتسا كلذك نوكي

 ىلا 6 هللا همحر بوبحم نب دمحم ندل نم هملعن نم ملعأ ١ ٥ رأ ىنأكو.

 ٠ باجعلا بجعلا ىرت اهيلع فقغ: ء كلذي.هل هراثآ ةداهشل \ اذه انمويب

 دنعن اهناغ 6 تقلط مث 6 ةأرما ىهو ضحت ملا ىتلاو : باتكلا نمو.

 ملو ةأرما اهنكل ى ةد_علل رهشآ ةثالثو س لمحلل رهشأ ةعسخن ى ظايتحالاب

 ذحت ٠.

اهجوز نم لوخدلا دعب ةقلطلا ف لوقلا نم جرخي ىذلا نا : هريغ لاتت
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 5 ضيحلاب قالطلا ف دتعي نمم الو 0 ضيحملا تاوذ نم نكت مل اذا ے اهم

 ث رهشألا ةثالثلاب نوكت اهنا ريغب اهغولب حص امناو ڵ ضيحلا اهنأب مل اذا

 ٠ كلذ مم لم اح اهنآ اهعم حصي مل ام اهن دع

 ز اهل قلطملا توفت اهب اهنآو ث ليق كلذكو س هيلا مكحلا ذعمي لتتنتف

 ٠ جاوزالل لحنو

 لمحلا فشكتست اهنا :: ليق ام ىنعم ىبلع لوقلا ضعب ىف جرخيو

 ٠ كلذ دعب ةثالثلا رهشألاب دتعت مث ث هيخ ةبيرلا ىنعمل هل رهشأ ةعستب

 هللا دبع ىبأ نع هنأ دجوي س رثألا ىف ام بسح ىلع ةفسلا ىضمت ىتح
 ، درلا : نيهجولا ىف رجحلا عقوأ هنأل 5 ىنعملا ف برطضملا هبشب هنكل ى كلذك

 عمجلا نأل ع لاح ىلع ارجح مكحلا ف ميقتسي ال ام اذهو ى اعيمج جيوزتلا و

 ٠ لاحم طايتحالا ليبس ريغ ىلع مكحلا ف لاحلا نم لاح ىف امهنيب اميغ

 اهجورخ ق ةروصلا تسيلو ح طايتحالا ىنعم كلذ جورخ ميقتسي امناو

 ليق ام لثمك لب ء احيرصت الو ءاميا اذكه تاطايتحالا ىناعمل لامتحالا ىف

 ىتح هريغب ج وزني الو س رهشألا ةثالثلا تضقنا امهم قلطملا توفت اهنا اهبف

) ٩١ > نئ ١ زخل ا ١٤ م (



٢١٠ 

 ىنعملا ىف هنأل ى طايتحالا ديرآ امهم هجولا وه كلذو س ةنس ةدع!ا لمكتسبب

 ٠ هجورخ ف كلذ ىنعم لمتحي

 تضقنا اذا ، درلا نم قلطملا هنوفتن نآ هبجعأ هنألا ي اهيغ نيرمألا نيب عمجلا

 جيوزتلا فو ث اهنم اهجورخب درلا ىنعمل ذخألاو س ءاقبو اجورخ ث ةدعلا

 هنكل ، طايتحالا ضحم ال اذه لهو ث اهيف ةنسلا مامت ىلا اهئاقهب هريغب

 ٠ امزج هتوبث قحلا ىف نسحتسم قحلاب

 من 5 نيتنس ىلا ليقو ء ةفس لمحلا ىنعمل صبرتلاب رمؤن اهنا : ليقو

 اهقحلب نآ قحلا نم دعبي مل اذه ىنعم تبث اذاو س اهندع كلذ دعب دنعن

 اميس الو ث اهيف دلولا قوحلب ليش ىتلا ةدملا ف فالتخالا نم ليف ام ىنعم
 ٠ ةبارتسالا دوجو نع

 اهنآك ئ ليق ام لئاسو 6 لوصألا ىناعمب هيأ لوخنا لوقلا لعلو

 . ًناحجر طايتحالا بناج نم برقأ

 رهشألا ةتالتلا ادع ام جرخي ملو س كلذ ىنعم ىلع اهجورخ تبث اذاو

ترملآ ولو ص ةثالثلا دعب اهل قلطملا اهكردي ال هنآكخ س مكحلا ىنعم ىلع



_ ٢١١ 

 ناثراوتي ال لب ، كلذ ىف فالتخالا نم ءاج ام ىلع س اهيلع صبرتملا ديزمب

 ٠ ناثراوتب اناك نا نوكب ثاريملا امنا هنأل ، كلذ دعب

 لصألا زواجتت مل ام نابت امه امنا ، در اهيلا هل ناك نا درلا كلذكو

 لوقلا نم عضوملا اذه ىف اهيغ ليق ام جورخل ، اهتدع لصألا وه ىذلا
 رظنلا ىف جراخ ىنعملا ف وه امنا ، ةدعلا ريغ لمحلا ىنعمل فاشكتسالاب

 ٠ حصألا ىلع ىل نيبي اميف طايتحالا ىنعم ىلع

 لصألا ى اهنأل س مكحلا ىنعم ىلع حصألا ىف هجورخ ىل نيبي الو

 ء ضيحللاب ةدملا مكح اهيلعو اهل تبثيغ س ضيحلا تاوذ نم نكت مل

 ٠ عضولاب ةدعلا نع جورخلا رظتنتف 4 لامحأخزا تاوذ نم اهنأ حصألا و

 نم لصألا وه كلذ ناك اذاو س لصألا ىف اهتدع رهشألاب ىه امناو

 لصآ نع اهلقنت حصي ىتح مكحل ا ىف لصخلا مكح ىلع ىمهف “ اهتدعل اهمكح

 ليواقألا نم لوقلا اذه ادع ام جورخ ناك كلذلغ ، هيغ بير ال حيحص لصأب

 . مكحنلا ال طايتحالا ىنعم ىلع اهلصأ نع لمحلا ىنعمل اهيلع ديزملا تتبثأ ىتلا

 ىنعم ىلع جرخ ام بجوي نآ ىل نبي مل جرخي كلذك كلذ ناك اذاو

رمألا توبثل فالتخالا ىنعم لوخد نم ىرعتي ال هنا : لئاق لاق ولو



_ ٢١٧٢ 

 هجو نم لمتحملا كلذ ىف فالتخالا نم ءاج ام ليبس ىلع لمحلل صبرتلاب اهل

 رمأ هنأب ءارآلا هده ىف هيغ دييقتلا مدعو ث هتالطال مكحلا ىنعم ىلع

 ٠ حيولت الو حيرصت ىف ةقحالم وأ ث ةنيرنب وآ ڵ ةمدنقميب هسفن ق طابتحا

 ، كلذك صبرتلاب اذهل نيرمألا نم ذسن ام الا قفاوتلا ىنعم جورخو

 جرخت ال اهنآ ىلع فلتخي صبرتلا ىنعمل ةدملا ىف مهنم لوقلا ناك ناو

 ء لمحلا اهب فشكتست ىتح ؤ ةدملا ىضمت نأ دعب دتعت ىتح ث ةدعلا نع

 ٠ اهنم لوق لك ىف ةدم لك رثآ ىلع دلولا اهبغ قحليو

 دعب اهندع دتعت ىتح ةدعلا ىف دعب ىنعمل ! رهاظب المع اذه ىلع اهنأكو

 ىلع جرخي هنأكف ى اهماكح ةدعلا ىف دعب تناك اذاو ي آاجيرخت فاشكتسالا

 © اهل ةقفنلا هيلعو ء اهدر هل هنأ ةدعلا ىف تمادام اهنا لوق لك رهاظ دايق

 ٠ هنم ةدعلا نع جرخت مل ام اهثري وهو ، هسبح ف اهنل

 لوقلاب هيلا عرستآ ملل ، ةدعلا ف ىهو لتق وأ تام نا هنم ثاريملا اهلو

 ىوتملا ةتيمملا ةدعلا ىلا عجرتلغ اذه تبث اذا اهنكل س تأطخأ ليوأتلا ف

 ةجوزلاو ى ةجوزلا ىنعم ى اهنأل ، هلام ى ةقفن اهل نوكي نآ الب ، اهجوز اهنع

 . نيملسملا لوق نم حيحصلا ى اهل ةقفن ال ةتيمملا

 { راثآلا هذهو س تاصيصختلا هذه راصبألاو ملعلا ىلوآ ابب اوربدتف

٠ هلدع متغرع ام الا اهنم ء ىشم اوذخأت الو



_ ٢١٣ 

 & ىناثلا مويلا وآ ، اهموي ىف تدلوغ هتجوز قلط نمو :: باتكلاا نمو

 نم رهطت ىتح اهجوزت ىذلا ٠٠٠ لحي الو س تعضو نبح لالح اهجوزتف

 ٠ اهسافن

 ىف ميوقلا جهنملاو مالكلا نم حيحصلا وهل ةدعلا ف اذه نا : هريغ لاق

 نيب اميغ نوكي نآ ريغ نم قالطلا رثأ ىلع ناك دق كلذ ناك ولو س ماكحألا

 دعب هجورخ متنساو ، لبق دلولا ضعب جرخ ول لب س ةعاس الو موي كلذ

 ٠ ةدعلا نع اهل جورخ كلذ ىف ناكل قالطلا

 راكنالا ىوذو ص رارقالا لهأ نم لامحخلا تاوذ نم تاقلطملا ةدع نأل

 عوضوملا ناك اذا ، هاوس قحلا ف زوجي لادج الب لامحألا عضو ىه امنا

 لامحألا تالوآو ( : ىلاعتو كرابت هللا لوقل دلو هنآ هيو 4 قافتالا ق فرعيب هب

 ٠ ..... هنآ ةدجاح نم ة رقم الو ىح نمو تيل . ٠. : .. ٠. نم لمح

 ٠ ةدعلا هب

 ىف هملعن فالخ الب تيم وأ ناك ايح لمحلاب هيلع مقت ةيمستلا نألا

 ء تاتيمملا نود لامحألا تاوذ ءاسنلا نم تاقلطملا ىف صاخ اذهو ت اذه

 ةنسلاو باتكلا ف ةضوفملا ةدعلا ، قالطلل ةدعلا ىف نكام نقحلت ىنتاوللاو

٠ كلذ ىنعم اهتحل اذا ، توملاب عامجالا و



_ ٦٢١٤4 

 ناك ذا ، طقسلاب ةدعلا ءاضقنا ف حص دق فالتخالاب لوقلا امناو

 ، ىثنآ ولأ ركذ هنأ فرعي ىتح لوقلا ضعب فو ، دعب ةروصلا مات ريغ

 اذا ، ةباثمب ىثنخلا وآ ، نوكي نأ اذه ىنعملا ىف تبث اذا ىل نيبي الو

 ٠ آريوصت ةقلخلا لامك دارملا ناك

 ىف تبثي كلذك ناك اذاو س دارملا وه اذه نوكي نآ هبسثي هلعلو

 ركذلا لثمم هنآ ىتحعملا اذه ف ىثنخلا ف بير ال هنأكف جرخيو ، ىنعملا

 لماك هنأل ، ، هتوبث نسحتساو ث فالخ الب ىل نيبي اذه ى اميف ىثنألاو
 ٠ هيلع دلولاو ، لمحلا مسا مقي اقلخ ةروصلا

 هجارخاو هصيصخت لوقلا هنأكف ي تبثب قحلا ىف قحلاب اذه ناك اذاو

 ء هل ىنعم ال ، ىثنألاو ركذلا لثم عضوملا اذه ىف ةدعلا ىف نوكب نآ نع

 وآ س ركذ هنأ ةفرعملا لهآ هفرع امهم طقسلاب ىضقنت ةدعلا تناك اذا

 ٠ ىثنأ هنآ

 & ىثنآ نوكي نأ اماو ، آركذ نوكي نآ نم ليق اميغ دبال ةقيقحلا ف هنأل

 صقن الو ةدايز دوجو هيف نوكي نآ الب طرش هيف ءاضعألا لامك توبثو

 ء دحآ ملعلا لهآ نم كلذ ىعدي ال هلعلو س ءىشب سيل هنآ هحوضول فورعم

 ٠ ءابحألا نم نيدلوملا ىف كلذ نوكب دق هنأل

هنأل ث ةقلع ناك وآ ، ناك ةغضم ةدعلا نع جرخت طقسلاب اهنا : ليقو



_ ٢١٥ 

 ةحراج نيبتست ىتح ليقو ص آنتلطم هقلخ نيبنسب ىتح : ليقو ، المح ىمسب

 تتأف ‘ اهوحن وأ نذآ وآ لجر وآ دب نم ةحراج هنم تنابيتسا ١ ذاو % هنم

 ٠ هب جاوزالل تلحو 6 درلا نه قلطملا

 توفتو ، جيوزتلا اهل لحب مل ةحراج حراوجلا نم هل نبتسمي مل ناو

 ٠ اثالث ضيحلاب ةدعلا اهيلعو ع ةقفن هيلع اهل نوكي الو قلطملا

 اميرحت عنملا هنآ ىلع ةلالد بابلألا ىلوأل هيخ ام لوقلا نم ىضم دتو

 كلذك درلا نم مخملاب دارأ ناك نا كلذك اذهو ، برطضم امهيلك نيهجولا ف

 كلذب ، كلذك نوكت نآ نم اهل دبال كلذ مم اهنأل ، آرجح مكحلا ىنعمب

 ىلع ةدعلا كلذ ف دعب تناك ناف س جرخت مل اهنآ وأ ، ةدعلا نم تجرخ دق

 ٠ در اهيلا هل نآ اهدر هنم ةدعلا ف ىه نم كردي ال فيكف س كاذ

 زوجيال ملغ ى اهكردي ال كلذلو س هنم ةدعنلا نع هب تجرخ تناك ناو

 & عامجالا وأ ةنسلا وآ باتكلاب اهل لح مه نيذلا لاجرلا نم هريغب جيوزتلا اهل

 اذه نآ هآر نم ىآر ىلع حيحصلا ىف باوصلا نع جراخب سيل ىأر وأ

 ٠ طايتحالا ىلع هريغب جيوزتلا رجحو درلا توغ مكحلا ف حصي ال امل

 ىضقنت ال ةدعلاو 5 اهندع ىضقنت ىتح اهجوز توفت نأ لاحملا نم هنأل

 هنم اذه ىلع ةعونمم لصألا ف ىه امنا اهنأل ، اهل لح ريغلا حاكنو الا

 ةدعلا ىف نوكت الو ص هنم ةدعلا ىف اهئاقبل ةيقاب امهنيب ةيجوزلا ماكحأ تمادام

. هاوس ماكحألا صلاخ ف ميقتسي الام اذه دز اهيلا هل ناك نا اهدر ىلوألا



_ ٢١٦ 

 ىنانتل مكحلا ىف اهيف اهئاتبو 0 مكحلاب ةدعلا نم اهجورخ ةلاحتسا

 ليقو { ماكحالا ىفف طايتحالا ليبس ريغ ىلع اهدداضنو 0 مالكلا ق ىناعملا

 ةغضم تناك ناو ، ىنعملا حضاو اذهو 0 ضيحلاب ةدعلا هيلعف ةقلع نا

 : نيينعملا ىف طايتحالا ىنعم ىلع اذه ىنعم جورخ نوكب نأ هبشيو

 لصألا ق ادعقم نوكب هبأ بيكرتلا ف اذ_ه لعلو 6 اعيمج جيوزتلا و درلا

 ٠ ال مأ هب ىضقنت لمح اهنآ ةغضملا ىف كش ىلع

 اهتالطا نم عنملا تابثال ناك امل امزج كلذ هعم المح ناك ول هنأل

 عنملل ناك ال س اعطق لمحب سيل هنآ هيغ ىري ناك ول ع كلذل اهجو جاوزألل

 اذ ىف زرنحاف ث اكش نيرمألا نيب ددرنم هنأك هنكل ء ىنعم اهل اهتقلطم در نم

 جيوزتلا نم عنمو ى المح نوكي نآ نم آغفوخ درلا نم عنمغ ، اعيمج اذهو

 . ثالثلا ضبحت ىتح لمحب سيل نوكي نأ ةفاخم اهل

 لاكشأ ددرت بارطضاو ، هيغ هنم كشلا س كشلا ةرئاد نم اهب جرختف

 ىلا كسثلا تاسيبلت نم جورخلا مار ىتح حجرأ قحلا ى امهيآ نيبناجلا نيب

 هيلع نيلكسملا نيفرطلا نيب عمجلا ريغ اليبس دجي ملف س هعم هيف كس الام

 . اطايتحا

اذا س اذه لثمي س اذه لثم ىق عبني تاطايتحالا عبنم اذه نمو



_ ٢١٧ 

 هوجو نم ههيسأ امو قالطلا ف دنعن نممو 0 ضيحمل ا تا و ذ نم تناك

 ٠ ضيحلاب قارفلا

 هنأل ، لاجرلا نم هاوس اميغ معنملا جورخ نوكي نآ هبشي هنأكو

 اهنآو ‘ آدر اهيلا ةدعلا ىف ناك ام هل ناك اذا اهجيوزت نم هعنم ىل نبيب ال

 و ، امهنيب اميغ داسفلا ىضتقت ةلعب اهنم اهجورخ دعب هيلع مرحت ال

 ٭ هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع اهرجح بجوت اهنأ

 عناوملا هذه مدع دنع ةدعملا ىف دعب كلذب تناك نا جيوزتلا ةدنغفع نأل

 اهب امهنيب ةيجوزلا تتبثأ دقغ ةدعبلا نع هب ةجراخ تناك ناو س اهرضت ال

 ىنعملا اذه ليبق نم اذه ىف ىل نييب الو ي ةتباث اعيمج نيهجولا ىلع ىمف

 ١ ٠ ده الا امهيغ ١ ذه ف نسحتسي هجول هجو الو بيبر الو 6 كش

 ء ةضيح اهتلعج مايآ ةثالث طقسلل عضولا دعب اهب مدلا ماد نا اهنا لينو

 ناك ام نوكي نأ دعبي ال اذه تبث اذا هلعلو ث ناتضيح ةدعلا مامت اهيلعو

 نم ءاج ام ليبس ىللع فالتخالا ىنعم نم جرخي ال ، مايألا ةثالثلا نم لقأ

 ٠ لوقلا نم ضيحلا لقنأ

 ةرحلا ىلع نوكت امنا ، هب ثالثلاغ حصو ، اذه ىنعم جرخ اذاو

 قالطلا ف اهندع ةمئلا نألا ، ةمألا نود ةيباتكلا ىف لوغ ىلعو ع ةملسملا

٠ ناتضيح ةنسلا ىف ضيحملا تاوذ نم تناك اذا



_ ٢١٨ 

 مامنا ىرخآ اهيلع ناك ةضيح نع ىأرلا اذه ىلع اذه تبث اذاو

 ء اهيلع دازام ىلا مايآ ةرشع رهط دعب اهءاج امهم هبسحت ةيناثللو ث ةدعلا

 ، نوكي ةثلاثلا ىفو ث اهيغ ةركنملا ةيباتكلاو ةرقملا ةرحلا مكح كلذكو

 . نوكت ةضاحتساكف مدلا اهب رمتسا ناو

 نم لوق ىللع ةيباتكلا ىف هبشي هنأكو ، اهماكحآ ف صوصنلا ترم دقو

 ةدملا نع هب جرخت نأ اهتدع ةملسملا ةرحلا ةدع ثلثك اهنا اهيخ لوقب

 ناك نا هنأل اهل اهنم رهطتلا مكح تبثو ، ةضيحلا تلمكتسا امهم لاح ىلع
 همكح ىف ةضيحلاك ناكو ، لمحب سيل ناو ك هب اهتدع تضقنا دقف المح
 ٠ اهنع اهلامكتساب تجرخ دقف نوكي

 ىف ضيحلا نم اهل داتعملاك ناك اذا اميس الو ىأرلا اذه تيث اذا

 جاوزالل اهقالطا ف ىنعملاب فالخلا ىضتقي ناصقن الو هيخ ةدايز الب ماليألا

 ٠ اهغولب ضيحلاب حص نممو س ضيحملا تاوذ نم تناك اذا

 دوجو مدعل اهيف ىناعملا هذه ىنعم جورخ ىل نيبي الف سكعلا ىلعو

 جورخ ىل نيبي الف سكعلا ىلعو ث اهغولب ضيحلاب حص نممو س ضيحملا

 نأ هبشي هنكل ، اهنم ضيحملا دوجو مدعل غ اهيغ ىناعملا هذه ىنعم

 ٠ لمحب سيل هآر نم ىأر ىلع ناك اذا نوكي

كصألا ىلع اهنندع مايألا وآ رهشلاب طاقسالا دعي دنعت نآ اهيلع



_ ٢١٩ 

 سيلغ ، آسافن نكي مل ناو ساقي هنأ هيف برقألاو ، ةداع هب ةفورعملا

 هب اذه لكو ص لبت نم لصألا ىف ضيحملا تاوذ نم تناك ولو س ضيحب

 بسح ىلع سافن هنأ ىلا ابح ليمي هللا همحر ديعس وبأ خيسلا ناكو ث ليق

 ٠ ةقلخم ريغ وأ تناك ةقلخم ةغضملا ىف همسرب دجوي ام

 الا نوكي الآ نوكي ام برقأ هنأكف ًاسافن قحلا ىف تيث اذاو : هلوت فو

 الا ىضقنت ةدعلا هب اهنأكغ س كلذك ىمسي كلذ ناك اذاو س لمحلا عضو نع

 قيلألا وه مضوملا اذه ىق اميس الو ، فالخلا تاهبش نم جورخلا هنأ

 ٠ ىلا بحألاو

 ء ةدعلا نم هب تجرخ قولخم اطقس تعضو ةآرملاو : باتكلا نمو

 وه ام تعضو اذا موتن لاقو ث ةدعلل عزانت هيفف ةغضم وأ ةنتلع تعضو ناو

 ءادتبا كلذ نكي مل اذاو ، ةدعلا نم هب تجرخ ث ةقلخلا ءادتبا هنأ مولعم

 ٠ هريغب تدتعا لمحلا

 اميف ىرج ث فالتخالا نم اذه ىف ام ركذي نم ىضم دق : هريغ لاق

 كلذ ىري ال ىآر ىذ لك لعلو ء ةلأسملا هذه فق هتداعا نع ىنغي ام ىضم

 ء ةدعلا ىضقنت هنآ هاري ام دح ف نوكي ىتح ةيمستلا ف المح هب عوضوملا

 هنا هلوقل ناك امل المح هعم ناك ول هنأل ، اذه الا ىنعملا ف ميقتسي ال ذا

٠ قا رفلا هوجو نم هبشأ اميفو قالطلا ٢ ةدعلا هم ىضخقننت ال



_ ٢٢٠ 

 ء باتكلا صنب نهلمح نفعضي نأ تاقلطملا نم لامحألا تا وز لجآ نأل

 فلتخي نأ زجي مل ع هل ةيمستلا ىنعم ف لمح هنآ هيلع عامجا مقو املكو

 . جرخت ةدعلا نع هب اهنأ همكح ىف صنل! دورول ص هب ةدعلا ءاضقنا هيغ

 ةدعلا ءاضتنا ىف فالتخالا مقو ام هنا انلتت رابتعالا اذه ىنعملف

 ثانالا نم هنآ هي هبلع لدتسي اروصم نكي مبل ام ، نيملسملا نيب طقسلاب

 اميغ هل ةيمستلا عاقيا ف هيغ فالتخالا ىنعمل الا ىثانخلا ولآ روكذلا وآ

 دح ىق هيغ فالتخالا نم ىرج ام بسح ىلع ىنعملا ىف لمحلا مساب مهنيب

 هنأب ةفرعم هبلع فوقولاب ملعت ام دح ىلا ةقلعلا نم ةدعلا هب ىضقنت ام

 د . 2
 ٠ ىح وأ رك ذ وأ ىثنأ

 نم رثكأب الو ، ةدعلا ىنعمل ةقلعلا نم لقأب ليق هنأ ملعأ ال ىنأكو

 نم قافتالا جرخمو ع ليواقألا ممجم وه لب ث هل ةزواجم دحلا اذه

 . فالتخا ملعأ ال ىلعلو ث هب ةدعلا ءاضقنا ىلع ءارآلا

 ةثالث دعب رخآ تطقسأ مث س اطقس تطقسأ ىتلاو ؟ تاتكلا نمو

 ٠ رخآلا طقسلا نم

 ىضقنت ال اهناف ، الماح دعب تناك نا كلذ رآ مل ىناغ كلذ ىف رظناو

. لمح هنآ ملعب ًاطقس عضت ىتح ةدعلا



_ ٢٢١ 

 هيغ فالتخالا ىنعم جورخ ىنعملا ىف هبشي ىنعملا اذه نا : هريغ لاق

 ، لمح هنأ امهدحأ ىلع وأ ، امهيلع قافتالا عقي نيروصم كل تنيب انوكي مل ام

 المح امهاري ال نم ىأر ىلع ىنعملا حضاو كلذك اسيل اناك امهم هنأكو

 ٠ اهجارخا ةدعلا نع نايضتقي ال امهنأب

 تناك اذاو ث رهسثألا ولآ مايألا وآ ءارقألا نم اهيلع امك ةدعلا اهيلعو

 ىنعمل ضيحلا ةلزنمب ناك ىآر ىلع ةضيحلاك كلذ ناكو ، ضيحملا تاوذ نم

 ىلع دعاص مايلا ةثالثلا نم اهب ماد امهم ةدعلاو ، موصلاو ةالصلا

 ىصقأ ىلا رظنلا ف بوسحم لوألا نم ةضيحلل كلذ نوكيو ث رهشألا

 ٠ ىناثلا نم ال ةداع لبت نم هل موصلاو ةالصلا كرتن تناك ام

 ةلزنمب امهدوجول كلذ تيث اذا مدلا ىنعم ىف اذه ىلع ىناثلا نأل

 ء ضيحلاب قالطلا ف ةدعلا لمكت نآ اهيلعو ث هانعم ىلع جرخو خ ضيحلا

 ٠ اهماكحأ ةدعلا ىف تناك ام اهدر قلطملا توفب الو الك ، ءورقلا

 هبسحت امنا اهنآ هدايق ىلع جرخيغ المح طقسلا ىرب نم لوق ىلع امأو

 ٠ اقلطم رخآلا نم هنآ لوقلا ضعب فو أ اقلطم لول ١ نم س افنلل

 نم ءطوللو ئ لولثللا نم موصل ١ و ةالصل ١ ىنعمل دنعن اهنآ : ثلاث لوقو

 عمقب ةمان تناك ول كلذكو ناك طنس رخآ نم ىنعملاو ء ثلاثلا وأ ىناثلا

. سافنلا ىنعم ىف لاحلآ اهنأل ، عامجالا اميلع



_ ٢٢٢ 

 ليق ناك ناو ، كلذ هجو ىل نيبي الف ع لوألاب ةدعلا نع اهجورخ امو

 ةيمستلاو ىنعملا ىف اهنل در لوألاب اهل قلطملا توفت اهنأ لوقلا ضعب ف

 ريخألا عضو لبق اهنأل ، اهنطب ىف لمح لك مضت ىتح لامحألا تاوذ نم

 ٠ ريكن الي لمح تاذ

 ابجوم اهلمح نم ضعبلا نوكي ال س اهلمح ضعب جورخ هبشي لوألاو

 هنآ ىلع 6 قافنالا ىنعم تويثل اهل اهجوز درل انوفم الو 4 اهنندع ءاضقنا

 ضعب جورخ ى كلذك كلذ ناك اذاو س اهدلو ضعب جورخب اهدر هتوفي ال

 ٠ هلك جرخي ىنح دلولا

 جورخ ناكو س عامجالاو ةنسلاو باتكلاب لمح ةيمستلا ف دلولاو

 اهجورخ نوكي نآ ىنعملا ف ءىش هبشأف ث ةدعلا نع اهجارخا بجوي ال هضعب

 هبشي كلذ نأل ، ثلاث امهعم ناك ىناثلاو ، ناث هعم ناك نا س كلذك لوألا

 هنأ ىلع قفتم لوألا ىف ناك ناو ، لمحلا ضعب هنأل ؤ دلولا ضعب جورخ

 ٠ لمح

 جرخيو 5 ءاوس امهف نيلمح امهارب نم لوت ىلعف ع هيغ فتلخم ىناثلا و
 نم ىلع امأو ث ركذلا هب ةدعلاو سافنلا ف قبس امك امهيف مكحلا نم

 نيهجولا ىف دتعن اهنأ ىلع ع هلوق ىلع هيغ فالخ ال هنأكف المح ىناثلا ىري ال

 سيل هيآر ىلع ىناثلا نأل ، لوألاب سافنلا ىف ءادتبالاو ةدعلا نم جورخلا

 د

ءعىسب .٠



_ ٢٢٣ 

 ىف ىناثلاو \ هيغ فلتخي ام دح ف لوألا ناك نا سكعلا ىلعو .

 اهؤاقب تبث اذاغ ، لاح لك ىلعو ث ىأرلا اذه ىلع هيلع قفتي ةيمسننلا

 جرخت مل هنم ةدعلا ىف تناك ام اهدر اهتلطماغ ث امهب ثلاثلا وآ ىناثلا ءاقبل

 عضوم ىف فالتخاو ء طاقسالا ىف عضوم فق قافتاب اهنع قحلا لهآ مكح ىف

 ٠ اهيغ فالتخال ١

 لوألاب ىآرلا كلذ ىلعف ىأر ىلع وآ قافو اهنع اهجورخ تبث اذاو

 نا هبو هريغب جيوزتلا اهل زاج كل تنيب ام وحن ىلع ثلاثلا وأ ىناثلا وأ

 ةمرح ةنونيب عوقول عنام قحلا ىف اهل سيل جيوزتلاب امهنيب ةعجرلا تناك

 ٠ هريغ اجوز حكنت ىتح هعم هل لحت ال قالط وآ

 نم اموي نيعبرألا متت ىتح هلاق امك حاكنلا نم اهل عنملل نكي ملو
 :جيوزتلا رجح ىضتقي ال سافنلا سفن نأل ء ىنعم قحلا ىف رخآلا طقسللا

 ىتح ، قحلا لهآ لوق ىف جوزلا ىلع ءطولا رجح بجوي ىنعم كلذ امناو

 ةدملا اهغارفتسا لبق ناك امهم اهاشغي الآ هل بحتسملاو س رهطتتو رهطت

 لقأ ناك امهم تقو داتعملا ف سافنلل اهل وه امو ع دييقت هرثكأ ىف ةطوبضملا

 ٠ اهتقو ةرثك ال تقؤملا تقولا نم

 رجحلا ىلع ىمغ اتقو ةداعلا ىف اهل تناكو ، اهلك ةدملا بحصتسا ناو
5 اهموزل نيح ف اهل رظنتف ص اهيلع تايجاولا ءادأل رهطتلا بجيو ص اهلمكنست



_ ٢٢٤ 

 ٠ تقولا دعب مدلا اهب رمتساو ةداع رثكألا نم لقأ ىلع رهطت اهنأ اهسقن نم

 رثكأ ىف ءاج ام ىلع سافنلا رثكأ هنا ليق ام رثكأ ىلا سافن هنآ هيفغ

 5 فالتخالا نم ىضم ام ليبس ىلع فالخ ةهقفتملا نيب اعرش فالتخالا نم

 نم هنع ىلكلا ثحبلا سيلو باسحلا نوكي س رخآلاو لوألا نم هنآ ىف

 ٠ باتكلا طرش

 ىلا انب ىدهي نآ هلأسن هللاو ڵ برقآ فعضلا ىلا ىناف هيغ .رظنيلو

 ٠ طارصلا ءاوس

 ترهط اذاف ، لمحلل اهعضو دعب ةرحلا تجوزت اذاو : باتكلا نمو

 ٠ اهؤطو جوزلل زاج اهسافن نم

 هملعأ الو الك ، اذه ىف قحلا ىنعم ىلل نيبي ال ع ملعأ هللا : هريغ لاق

 اهنأل ، ةاغو الو قالط رثآ ىلع ث ةمأ الو ةرح ف جرخي نيملسملا بهاذم ىف

 ءىطاولاك كلذ ىف اهل ءىطولاو ، رهطلا دعب رهطتت مل ام ءاسفنلا ةلزنمب

 ىل نيبي فالخ الب نايسنلاو أطخلاو ے دمعتلا باب ف ، سافنلا ف اهنل

 ٠ كلذ ىف

نأ الا س امهنيب قرفلاب فالخلا ىنعم ناسحتسا بجوي ىنعم الو



_ ٢٢٥ 

 ىنعمل لسغت ملو اهتننو تاف دقو 6 ةبوتكم ةالص تفخو ىتآ دق اهيلع نوكب

 اهداسغ ىف سايقلا ةيعرش ىلع فالتخالا ىنعم اهقحلي كلانه هناغ ، كلذ

 ٠ دمعتلا ىنعم ىلع اهنل ءىطا ولا ىلع ءطولاب

 وأ ، هنود ةلهاجتملا ىه تناك ناو ، عيمج امهنم وآ كلذب هنم ملعلاو

 هيف لهاجتي نأ لهجيغ ، احيحص امهنم كلذ ملعي ملو ى الهج زاوجلا تنظ
 نآ ىنعملا ىف هبشي هلعلو س فالخ الب هنأكو ؤ اهيف اهيلع سنأب الخ ، اهلثمك

 كلذ نم بوتتو ث اهعسي الام عييضت نم هللا رفغتست نأ دعب نم ىه اهتحلبي

 ناك:ول نآ س اهداسف ىري نم ىأر ىلع ةيدغلا مور ف فالتخالا ىنعم هيلا

 هترشاعم ى اهيلع الف كلذ نم ىبأ ناف ، ناك دق اهب هنم دمعتلا هجو ىلع كلذ

 ٠ هللا ءاش نا سأب حصألا ىلع
 . ء

 رثكأ وأ لقآ وأ ، نينس رشع اهنطب ف دلولا ىقب ناو : باتكلا نمو

 نا كلذكو س ةضاحتسم ىهغ تضاح ناغ ، اهنطب ى ام عضت ىتح جوزت الف

 ىتح جوزتت نأ اهل لحي مل نيتنس ولآ ةنس ثكمغخ ح اهنطب ىف دلولا تام

 . تيم وآ ناك ايح اهنطب ىف ام عضت

 : ىلاعت هللا لوقل لوقلا نم حيحصلا ااذه نا معن : هريغ لاق

 ٠ لامحألا تاوذ نم هذهو ( نهلمح نعضي نآ نهلجأ لامحألا تالوأو )
٩:( ج نئازخلا _ ١٥ م )



_ ٢٢٦ 

 هنأل ، نكت مل وآ لماحلا تناك ةقلطم اهماكحأ تادتعملا ماكحأ فو

 هيف ملعأ الو ث نيملسملا نم قحلا لهآ لوق ىف نيلجألا دعيأ ةدعلا نم اهيلع

 ٠ فالتخا لوقلا نم مهنيب اميغ

 نوكي نآ اهنطب ف دلولا برض امهم ةقلطملا ف جرخي نأ هبشي هنأكو

 ء ضيحلا نم تاسئوملا دح ف ريصت وأ هعضت ىتح هل صبرتلا اهيلع

 هجورخ نم تسييآ اذا كلانه اهيلع امك ى مايلا وأ روهشلاب دتعت نا اهل مث
 ةدمعلا نع ءورتلاب اماو ، عضولاب اما س سايالا لبت اهنأل ، كلذ لبق ال

 . اهجورخ

 ضعب : ليقو س ىآر ىلع اعرش لمحلا دوجو عم نوكب ال ضيحلاو

 هيسن تدثيف شارفلاب اهيف دلولا قحلب ىتلا ةدملا تضقنا اذا اهنآ لوقلا

 ٠ اقلطم جاوزالل تلحو 4 اهل قلطملا تتأغ هنم

 ديق نع ةكفنم لك ىف نوكي نأ هبشي كلذكف ةقلطملا ىف اذه تبث اذاو

 هبرتلا بج .قحلا ف ىئاللا لامحألا تاوذ نم تناك اذا ى ناك امب حاكنلا

 ٠ ةتيمملا ىف ىتح اهب نهيلع ةدعلا ف

 نا ىنعملا اذه ى نمتياثمب ةافولا ةدع نم اهيلع امل اهئادأ دعب اهنأل

 ىف نقرتفي امناو ى ةبورضم ةدملا هذه ىلا اهنم محرلا ف دلولا ىقب

نا ةافولا ةدع ىه ىتلا مايألا و رهشألا ىف ةدملا هذه مامت لمق ةدعلا



 )ر٢٢٧ _

 دمب ةافولا ةدع ىضقنت ىتح ث ةطبترم ةدعلاب ةتيمملا ىقبتغ « اهيف نعضو

 ٠ ةعراسم عضولاب ةدعلا نع نه نجرخيو ، عضولا

 عامجا ى نيلجألا دعبأ هذهو ، نهلجأ لامحألا عضو قحلا ىف نه نهنأل

 كلذك اهنم رهاظملاو ىلؤملا ف لوقلاو ث اهتدعل اهلجآ نيملسملا نم قحلا لهأ

 جاوزالل اهقالطا ىف لمح نع امهب تنابو ، امهيغ ىمسملا لجألا ىضقنا اذا

 نم زاج ام ىلع ةياغلا هذه دعب نم اهل ءطولاو ث اهب جيوزتلا ةمرح نع

 ىنغم قحلا ىف تيث اذا ىل نيبي اميف لوق ىلع فالخ الب امهيف لوقلا فالتخا

 ٠.لوقلا اذه

 وه ام كاردأ امو ع ةدعلا ءاضقنا ىف طرش ديزم توبث لوقلا ضعب ف و

 ٠ ةدملا هذه ىلع ةدايز اهيلع امك ي ءارقلل ضيحملا دوجو

 ىتاوللا نم ىتلا فو ص اهيغ جرخي نأ هبشي هلعلغ س اذه تيبث اذاو

 نك اذا آاموصخ كلذك ث ةدعلل نهيلع صبرتلا ناكل ، لمح تالوأ ريغ نك ول

 ٠ لصألا ى اهيلع امك & مايألا وأ رهشألابف سكعلا ىلعو ى ضيحملا تاوذ نم

 امآو ئ ىلر ىلع نمل هنايتا نم تاسئومل ١ هيش نرصي ىئاللا كلذكو

 ىلع ةدملا ىلع ديزملا نهقحلب نأ ىل نبيب الغ اهنم رهاظملاو ىلؤملا ر ةتيمملا

 اهجارخا ىضتقملا لصألا اذه اهيلع بكرملا دعاوقلا نم ىنبملا اذه ىنعم دابق

٠ ةروصلا ةذه ىلع عضولا لبت ةدعلا نع



_ ٢٢٨ 

 ث آمزج لاح .ىلع ءورقلاب ةدعلل صبرتلا ضرغ نهقحلي ال ءالؤه نأل

 ديزملا كلذك س اذه ريغ نهنم لمحلا مدع دنع باتكلا صن ف نهضورغو

 ىنعمل ىه امنا ، مايألاو رهشألا كلت نألا ، نهتحلي ال رهشألا وأ ، مايألاب

 ٠ اهب روأم ةدملا دعي ةدعملا

 ءاضقنا دعب الا ةدملا نهيلع ىنات نأ لاح لك ىلع لاحملا نم ءالؤهو

 ىلع تراص كلذلغ ، آددع لقآ اهنوكل ةهجولا كلت نم ةدعلا نم نهيلع ام

 امك ، ءاهتنا لمحلا ىنعمل صبرتلا ريغ نهيلع :قبي ملوب ء الجآ ىندأ قيقحتلا

 ىف برض اذا ىتح س ءاوس ىلع نكو ، نيواستف ث ءادتبا كئلوأ ىنع

 نككفنا نهيغ ابورضم نميلع ةدملا هذه ىضمل هجورخ نم سيلو ، نهماحرأ

 لوقلا اذه ىلع كئلوآ نعجر ث كاكفنالا دعبو ث نييآرلا نيذه ىلع هديق نع

 ٠ ديزملا ناكف ث ةدعلا ىلا

 ، ةدملا لالخ ف اهنع نهجورخل ةدعلا نم ءىش ءالؤه ىلع قيي ملو

 ىلع ىنعملا ىف نه نهنأكو ةعواسم ةدملا مامت دعب جاوزالل نللح كلذلو

 مل ى امسر لوقلا اذه لبق توبثملا لوقلا ف تبث ام ليبس ىلع اذه

 . امزج ىنعمل ءالؤه ف آدئاز ديزملا اذه نكي

 خيسرت ىلع رخآلا ةدضاعم اهنم دحاو لك ىف امهنأكو ي كاذو اذ تيبث اذا

انت رتفا م ك ةدملا ىتح كلذك امهلصآو دحا و امهآشنم نأل ث امهتدعاق



_ ٢٢٩ 

 ىلع اقفتاو » ةرم لامحخلا تالوآ تادمعنملا نم صوصخم ق اهئاضتقنا دعم

 ثء كلذ كل تنيب امك ىرخآ اهضعب ىف امهل انم ليوأتلا

 حسدآ امهلبق هدعي ىذلا لوقلا نمو ث امهنم هنأك لوألا لوقلا نكل

 لامحألا تاوذ لجآ نم باتكلا ف صوصخملا ىنعملا نم ىنعملا ف هبرقل الصأ

 همومعل تيقوت صيصخت الو ث هدحب هل ديينتن ىذ ريغ قلطم عضولا ىلا

 ٠ كلذ الا هيلا كلذ ىف ىهتني تتوب

 ىلع لامحألا تالوأ نع ةيمستلا ف الو ، ىنعملا ىف ةجراخ ريغ هذهو

 الغ ، اهيلعو اهلو ، اهيغ قحلاب تبثي كلذك كلذ ناك اذاو ء عضت ىتح لاح

 باتكلاو س عضولا لبق مكحلا ف نهتلمج نم اهجارخا ىلع لدي ىنعم

 ٠ اقلطم نهلمح نعضي نأ ، لامحألا تاوذ لجآ ىف قطان

 ق الو 6 ةنسلا ق حص الو ه الك 6 كلذ الا ةياغ هللا نع هل سيل

 ، هيلع ةيآلا تلمتسثا ام ضعبل صيصخت ىلع هب لدتسي هملعن ليلد عامجالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةياورلا ىف ءاج دق لب ۔ اهمومعب هتنرغتسا و

 . نعضي ىتح “ ايابسلا نم لماوحلا ءطو نع ىهن هنأ

 ىف ام قيلطم ىلع تبث امل لوقلا اذهل ةوق تيبثت ديزم كلذ ىف ناكف

لامحألا تالوآ نم سنجلا قارغتسا ىلع همومع ىف لمتشي قلطم ةيآلا



_ ٢٣٠. 

 ع وفقو ناك ناو ١ ذهو 6 اعرش ءايسلاي ةلحنم جيوزتلا ةدتع نهنع ىتارللا

 لب ، ىنعملاف نهيلع روصقم ريغ هناغ س كلذك ةروصلا ىف ناكو

 ، لمح تاذ لك مكح همكح تحت ج ردني نآ هتيعرش نع سايقلا ف بجاولا

 حاكنلا ةمصع عاطقنا نم رثكأ ءابسلا ف سيل ذا ، حاكنلا ةدقع نم تلحنا

 ٠ اهل تاليزملا نم هريغك قباسلا

 بجوملاو ، ةدحاو هلعلاف س بايسلا فالتخال ءامسألا تفلتخا ناو

 اذه تبث املو ، اهدارغال ىنعم الغ ، دحاو ءطولا نع ريخألا ىف ىهنملا

 سيلف ؤ مد نم اذه ىلع اهاتأ امو ، حصألا وه لوألا هنأك ، حص

 ٠ اهماكحأ ف نوكت ، ةضاحتسملاك اهنكلو ، ضيحب

 ء لمحلا ف كلذ اهيتأي ع داتعملا ىف لبق نم تناك اذا اهنأ لوقلا ضعب فو

 . رثألا ىف رثكألا هلعلو ، حجرأ هنأك لوألاو ، هماكحأ ميمج ف ضيح وهف

 تثكم ول كلذل ةياغ الو س نوكت ةدعلا ىف ىهف حصألا اذه ىلعو

 توفت ال ، ىعجرلا قالطلا ف و جاوزالل لحت ع آماع نيسمخ الا ةنس فلآ كلذك

 ،:عضت ىتح ةدعلا ف هنم اهنأل ، ثاريملا امهنيبو ةقفنلا اهلو ث الب اهل قلطملا

 . حاكنلاب اهل ءعىطاولا عسوتو ، ةصخرلاب اهرمأ ف تذخأ ناو

بورضملا جرخي ام ىأر ىلع عساولا ف لطاب ىلع امهنا لقن مل كلذك



- ٢٣١ 

 ببسل وآ ، هسفنب اهنم اهل ريخألا جوزلا نم ءطولا دعب جرخ اذاو ؛ اهيف

 نوكي نآ لمتحا ناو ، لاح ىلع هيلع هب تدسف هجرخأ هنم رخآ دلو نم

 . ريخألا نم نوكي نآ نكمآو ع هريغ

 5 ىأرلا لاكسآ نيب ةبرطضم لوألا لصألا ىلع ىقبت اذه ىلع اهنآكف

 ٨٧ بيبر لاكشا ريغ نم وه نوكب نأ الا قيب ملو ئ لامتحالا ىفتنا ناو

 ةصخرلاب لوق ىف كلذك هنأل ، اقافو كل تنيب امك 0© ميرحتلا اهيف هجولاف

 ٠ اهمكح ف صوصنم

 ةميشلا هيلا بلجنسي هنأكف ن هيآر ىف هعم جرخي كلذك ناك اذاو

 . ةيرظنلا حداوقلا تالامتحال ةبجوملا ةيسبللا

 ببسب ، ىه نم ريغ لاق ام ىلع آحاكن جاوزالل اهتحاباب هلوت فو

 { مزج هيلع ةمرحم ريغ قالطالا ىلع تناك امهم هنم ةلماح ةيجوزلا

 ٠ ملعأ هللاو

 هذه رهشأ ةثالثغ رغص وأ ربك نم ضيحت ال تناك ناغ : باتكلا نمو

 . ىعجرلاو نئابلا قالطلا ىف ةرحلا ةدع

 كرابت هللا لوتنل حيحص اذه ف هلوقو ، لاق امك وه معن : هريغ لاق

ة:الث نهتدعغ متبترا نا مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي ىئاللاو ) : ىلاعتو



٢٣٢ _ 

 قالطال ١ نم ء اج امم صبصختل ١ ةمآلا تضننتاغ ) نضحب مل ىئالل ١ و رهشأ

 هللا نع باتكلا نم نطوملا اذه ريغ ىف نهل رمألا نم تاقلطملا ىف المجم

 ٠ اهنيب نم رهشألا ةثالثلاب تاصوصخمل ١ هذهل ًاصبرت 6 ةدعلل ءورقلا ةئالثلاب

 ةدملا هذه تادنتعملا نيب نم صوصخملا سنجلا ىلع ةيالا تلمتشاو

 ريصملا لبت نهل ةهبشملا اذكو س ادرجم آمزج رابكلا تاستوملاو راغصلا نم

 ٠ ىآر ىلع هتدمب لمحلا فسسثكتست نآ دعي 0 سابالا دح ىل ا اهنم

 حض امناو ى تاغلابلا نم نضحي ال ىتاوللا ىلع لمتشي ىنعملا هنأكو

 ء لامحألا تاوذ نم كلذ ق نهنأ حصي مل ام امكح نهغولب ضيحملا هريغب

 ٠ ىأر ىلع ةبيرلا ىنعمل ةدعلا ف ضيحملاب ةلصتملا ةضاحتسالا ةمئاد اذكو

 صوصنملا اذه .ةدعلا هذه نهلو ؤ، نهيلع نه ىتاوللا صخ خ اذهو

 سنجلا قرغتسب ' اقلطم هللا نع باتكلا نم نطوملا اذه ف ةدملا نم

 ٠ اهب تاقلطلا نم صوصنملا

 ةنسلا هتصخ ام الا كلذ ى نهباثمب تانئابلا نم نهتاو وخأ اذكو

 ، هلحم ىف ز تايباتكلا نه ىأرلا هيف نسحو ص ءامالا نم ةثالثلا نودب عامجالا و

 وه لب نيلوقلا برقأ هنأك مومعلا بخن رظنلا ف نهلوخدب لوقلا هنكل
 تناك سنج ىآ نم ىضرفلا بوجولا ف ءطولاب ةطورشم اهنكل غ رهظألا
٠. ةآرملا



 © اهب لخادلا وآ ك اهل عىطاولا ناك امهم لوخدلاب رهاظلا مكحلا فو

 ىف هلكف ث رارحألا نم وآ ناك ديبعلا نم نيغلابلا نم اهنود ةرتس ىخرملا وأ

 ٠ ءاوس . نبملس ١ نم قحلا لهأ مكح

 نم ءىش ءاداب ةبطاخم ريغو اهنع ةطرتسم ضئارفلا تناك ناو ةيبصلا و
 نوذوخأم.اهلهآو ، باتكلا نم صنلاب اهتحت ةلخاد اهناغ ، اعامجا تابجاولا

 اهتدم اهيلع ىضمت ىتح اهوجوزتي نأ نوعونمم لاجرلاو ث اهوجوزي الأب

 ٠ اهتدعل

 كلذك اهتدعغ ك غولبلا و, لمحلا ىف بارتسي نم دح ف تراص اذاو

 عجرت اهنأ الا ، ملعلا لهأ نم نيملسملا لوق ىف طايتحالاب ةنسو مكحلا ف

 رهشألا وآ مايألاب ةدعلا اهلامكتسا .لبق ضيحملا اهاتآ نا ءورقلاب ةدعلا ىلا

 .. ٠ ريثكم وآ ناك ليلقب

 & ءارقألاب ةدعلا ضغب اهل تبثو اهءاج ام دعب ضيحملا عفترا ناغ

 قلطملا تام ناو اهمكح عضوملا اذه ف هب ملعن ام لوقلا نم ىضم دقف
 ةدعلا نع اميلا ءارتذلاي, ةلقنتملا ةيناثلا وأ ىلوألا ةدعلا ءانثآ ف ىهو ث اهل

 ىعجرلا قالطلا ف اهيلع ناك ع اهل ةدعلا ف ضيحملا نابتال ع رهشألا ةثالثلاب
 ىلوألا ةثلاثلا خسنتو ث اهجوز اهنع فوتملا ةدع دتعتو كلذ نع غجرت نأ

: نييلوألا نم ىقابلا فالتت نأ اهيلع سيلو ع ةيناثلا و



_ ,٢٣٤ 

 هنم ضرمل ا ىف قالطلا ناك ناو . اهلبقت امل ةخسان نهنم ةدحاو لك نأل

 6 ثالثلاب ضرملا ق اهنابآو 6 ةحصلا ق نيتنثا وأ ةدحاوب ناك وأ > اثالث اهل

 انلك اذا ثاريملاو ةدعلا ىف فالخلا لحم وهف دعب ةدعلا ىف ىهو تامو

 ٠ ملعآ هللاو 6 لصألا ف ناثراوني هلعل ةيجوزلاب

 . رهشلا نم ىضم دتو س ةريغصلا هتجوز قلطت نمو : باتكلا نمو

 نبسحي ال _ هلعل _ مايألا كلتو ، لالهلا دنع رهسثلا سأر نم نوكت ةدعلاف

 : مهضعب لاق دق هنآ الا ى انباحصأ نع لوقلا رثكآ اذهو _ ةدعلا ى اهل

 ضيحتال ىتلا ةريبكلا ةدع كلذكو 5 اهتلط موي نم دتعت اهنآ هيلع لمعلا سيلو

 ٠ مايألا ىف ةريغصلا ةدع لثم

 امهالكو ، هب ليق س نسح ىناثلاو ، حيحص لوألاو الب : هريغ لاق

 . باوصلا نع ناجرخي ال

 : دمحم وبآ لانق : باتكلا نمو

 ةقلطملا ةمفلا نأ ىلع اوعمجأو ئ ةرحلا ةدعك ملسملا نم ةيمذلا ةدع نا

 ٠ اهلمح عضو اهتدع لماحلا

 باتكلا لهأ نم ةيمذلا ةدع ىف لوقلا ضعب ىف اذهو ث معن : هريغ لاق

رهشألا وآ ءورقلام تناك 6 ةينارصن وآ 6 77 تناك جرخي . ملسملا نم



_ .٢٣٥ 

 ىلع ةدعلا ىف تملسآ امهم ثاريملاو ةقفنلاو درلاو قالطلا ىف اذكو ث اهتدع

 ٠ حضاو ىنعملاو ‘ لوقلا اذه تبسح

 نم ةدعلا ىف اذكو ، ةيدلاك قالطلا ىف ةرحلا نم ثلثلا ىلع اهنا ليقو

 نم اهنأل ئ حصت لوملا و ؤ ة دهع ىبآ نع ىورب ام تبسح ىلع ملسمل ١

 . اهسانجأ اهقالطا ق قرغتستو اهمومعنب تايآلا اهلمشت ىتلا تاقلطملا ةلمج

 اذا هنكل ، رظنلا ىف باوصلا ىناعم نم جراخ ريغ هنأل زئاج ىناثلاو

 مل ام هيلع لاكشا ريغ نم ةدملا ف اهيف هجورخ نوكي نأ هبسثيغ تبث
 ملسست ٠

 اهل سايقلا ةيعرش ىلع ةدعلا ىف ىهغ س ةدعلا ىف تملسأ ام اذا امأو

 ىف جرخي ام اهيخ جرخي اهب اهل اهيبشت ث ةدعلا ىف ةررحملا ةنئابلا ةمألاب
 امك اهيغ ىأرلا اذه ىلع صقتنلل ةبجوملا ةيرفكلا ةلعلا عاغترال ث كلت

 ٠ عامجالاو ةنسلاب ةمألا ىف كلذل ةبجوملا ةيكلملا نآ اوري

 بجوم ىلع امهنأكو ث ةيرحلاب ةرحلا ةدع ىلا مجرتو ةلعلا عفترت

 عاغترال ، اهنم امهل مدقت ام ىلع ءانب ، عوجرلا .سفن ف نايواستي سايقلا

 تاملكلاب كلتو س ةيرحلاب هذه اهصخي امب الك س صقنلل ةبجوملا ةلعلا

. ءاوس ىلع ةدعلا ىف ناريصي امهنأكو ث ةيمالسالا



٢٣٦ 

 امهصتنل ةبجوملا ةلعلا نع جورخلاو س مالسالا ةرئاد ف امهعامتجال

 ىلع نوكيو ء ةيكلملاو س رفكلا ةيجوملا ةلعلا تناك اذا تاملسملا رئارحلا نع

 تناك ولو ع ةملسملا ةرحلا ةدع ملسملا نم دتعت نآ ذدعلا ف ةملستسملا ةيمذلا

 ٠ كلذ لبق ةنئاب

 اهتيرح لبق اهجوز نم ةنئابلا ةررحملا ةمألا ىلع كلذ نآ امك

 ىبآ لوق ةدعلا ى اهتحلب مل اذه ىلع اهنأكو ، اعرش لثملا ىف امهيواستل

 ىلع رخآ هجو نم اهقحلي هنكل ص هجولا اذه ليبق نم ث هللا همحر ةديبع

 اهتنونيبل اهتدع نآ ةنونيبلا دعب ةدعلا ىف ةررحملا ةمألا ىف لوقي نم لوق

 ٠ ةمأ ةدع اهلصأ ىلع ىقبت

 ةرحلا ةدع نم ثلثلا ىلع اهتدع كلذك ةدعلا ىف تملسآ اذا اهناف

 ىلع ةدحاولاب ةنئاب اهنأل ، سايقلا ف ةديبع ىبأ لوق ىلع ىقبت ث ةملسملا
 ةدعلا ىف ةررحملا ف لوقلاك ، ثاريملاو ةقفنلا ىف اهيغ لوقلاو ث لوقلا اذه

 . اهقر نع اهجورخ لبق ةنئابلا

 ةدعلا ىف اهمالستساب ةدعلا ىف ريصت اهيف تادييقتملا هذه ىلع اهنأكو

 قالطاب حاكنلا ةدقع ى اهلالحنا لبق ةملسم تناك ول امك ع ملسملا نم

 سايقو س ىورم ىرثأ نيلوق ىلع اهيلع كلذك س ةدعلل تابجوملا نم ةهبسشو

ىعرش ٠



. ٢٣٧7 

 هجو ىلع الا اهتدع ةملسملا ةرحلا ةدع نم ثلثلا ىلع اهنأ قبت ملو

 ح ةديبع ىبأ لوق ىف ةطبترم هب ىقبت اهناخ ى ىهبسثلا سايقلاب طبنتسم ثلاث

 جرخي كلذك ناك اذاو حجرأو ث اهيف بابلا ردص مدقملا لوألا لوقلا هنكل

 . رهطآ ةدعلا ف اهنم مالسالا مم اهيغ هناخ ، اهدحج ةلاح ىلع اهيف

 تجرخو ، اهبرل تبات اذا هجوأ لوألا هجولاف : ىناثلا لوقلا ىلعو

 كلذك هنأل ، رظنلا باب ف ىوقألا ىنأكو ، ةدعلا ف اهدحج نع مالسالاب

 نم حصآ ةدعلا ىف تررح اذا .ريرحتلا لبق ءامالا نم ةنئابلا ىف هبلع ساقملا

 ٠ ةرحلا لثم ةدعلا ىف نوكت اهنأ رثألا ىف رهشلا وه لب ع ىناثلا

 ىلع سايقلا نأل ، هتباثمب ةدعلا ىف ةملستسملا ةيمذلا ىف لوقلاو

 نم تانئابلا لثمكغ ةقفنلاو درلاو قالطلا سفن ف امأو س ىوقأ ىوقألا

 اهتنونيبل بجوملا ىآرلا اذه ىلع ءاسنلا نم تاملسملا رئارحلاو ءامالا

 ٠ قالط ةدحاولا سفنب ملسملا نم

 ىلع نيملسم اناك ول امك ةدعلا ىف ىهف اهتلم لهآ نم ةدتعملا تناك ناو

 ٠ رهشأ ةثالث وأ ك ء ورق ةثالث

 ةمصعل ا تعطقنا وه ىكرشلا رفكل ١ ىلع ىقبيو تملسأ نا كل ذكو

اهيغ حصي هنآ ملعآ الو ، ىل نييب اميف لاحلا اذه ىلع امهنيب ةيحاكنلا



_ ٢٣٨ _ 

 ف اهيلع ةدع ال هنا انه اهيف ليق دنن ناك ولو ى اذه الا عضوملا اذه ىف اذه .ىلع

 ة لوقلا نضعب

 قحلا ف ىل نيبب ال ذا ، هارأ ال ىنأكو ى هتوبث هجو ملعأ ال ىناف

 هنأل ث اهل تاينبملا نم هريغك ةمصعلا عطق نم رثكأ هيف سيل ذا ك هناهرب

 ىفخ ، هب اهيلع ةدع ال هنأ اذه ف تبث ىتمف ك اهل عطق ع ةقيقحلا ف هلك

 ٠ كلذك هنم هب ةيحاكنلا ةدعلا هقنر نع اهل تانتلطملا نم هريغ

 ، هفالخب ةيعرشلا صوصنلا نم ىناعملا دراوتل هناكما ىفتنا الوا

 تابجوملا هوجولا نم هل تاهبسثملا نم هريغل هتاواسمل عضوملا اذه ف هفعض

 ، آضيآ هدعبو ، اهنم مالستسا لبن ء لصألا ف جوز اهل هنأل ، اهيلع ةدعلل

 ٠ اهتدعل اهلامكتسا لبق ملسأ امهم

 اهجورخ نوكي ال ملخ كلذك رمألا ناك اذاو ے جوزت مل ام لوقلا ضعب ف و
 ، هنم اهل تاجرخملا نم هريغبو ء اهيلع ةدعلا بوجول بجوم اذه ىلع هنم

 هيفانتل ع حصألا ىلع حصي ال اذه نأ طقست ال ، ةيرحلا ىلع اهئانب عم

 مالسالا و ، اميلع كرشلا نم هلاح ىلع اهنأل ع رظنلا ىف هرظنب هل ةلباقملا دنع

 ٠ اهيلع ةدعلا نم ضورفملل طقسمب سيل

 باتكل ام تناكل ي نيملسمل ١ نم دحآ تحن ليق نم ةملسم تناك ول ذا

. اهئادأب الا ، اهنم اهل ةءارب الو ى هيلع اهتابجومب عامجالاو ةنسلأ و



٢٣٨ 

 اهجرف حيبتسي نآ دحأل ناك امل ىعرش هجو ىلع تيبس ول كلذك

 ةيجوزلاب حيحص هجو ىلع تناك نم الا ع نيمي كلم الو & جيوزتب ةموابم

 اميف الو ، اهريغ ىلع ال ، ةعيرشلا ىضتقم ىلع كلذ اهل متأ ام اذا ؤ هتحت

 ءطو نع ايابسلا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىمهنل ، لاجرلا نم هادع

 ( ٠ نضحي ىتح لئاوحلا نع ، نعضي ىتح لماوحلا

 نم تناك نا هذهو ، جيوزتلا ىفو ء ىرستلا ىف قالطالا ىلع ناكه

 باطخلا ىوحفو س ضيحت ىتح نوكت ءطولا نم رجحلا ىلعف ص لئاودلا

 امك ، ضيحلا دعب هريغل جيوزتلاب وآ ، اهكلامل ىرستلاب اهتحابا ىضتقي
 نم ضيحملا تاوذ نم تناك نا اهبنتجي نا كلذ ىلع اهل ديرملا ىلعو اهيلع

 ٠ ءاسنلا

 نم نضحي مل ىئاللاو تاسئوملا ءامالا نيرتسي ام لثمكف الاو

 هب ءاج ام ىلع نغلب ضيخملا ريغب تاغلابلا نم ى:اوللاو ، تارينصلا

 لمحلا عضو اهلحأف لماوحلا نم تناك ناو ت آربتست ء!ربتسالا نم رثألا

 ٠ تاملسملا نم لامحألا تالوأك ، اهنم

 هللا نم صتب اعرش كلذ ق نهيواستل ءاوس ىنعملا اذه ف نهنأل

نكام فيك لاح ىلع قتا رغتسا نهنم سنجلا ىلع هقالطا ىف لمتشم باتكلا ف



_ .٢٤٠ : 

 نهلك لب ، نهنيب ام قرغ ملعآ ال س تاركنملا وأ تارقملا رئارحلا وأ ءامالا:

 ٠ ملعأ هللا و س ءاوس ىلعل ى لجألا ف نيملنملا نم.قحلا لهأ مكبج ف .

 قالط » : لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةسنئاع : باتكلا نمو

 ةرحلا نيبو اهنيب هد قرغ ال » لمحلاب اهتدع و ناتضيحأ اهتدعو ناتقيلطت ةمذلا

 ٠ ًاعامجا

 ةدعلا ىف قالطالا ىلع حصو ةنسلا ف اذه تبث املو معن : هريغ لاق

 دحأ وأ ، كيلاملا نم دحآ تحت تناك اهيلعو ، كلذ اهل تبث ى قالطلاو

 ههبسثأ ام وأ س قالطلاب ةدعلاو ، قالطلا تاب ىف ءاوس هلكف ث زارحألا نمأ

 + ةدعلل تايجوملا نم

 ء هب ةدعلا اهيلعف ضيحملا تاوذ نم تناك اذا قارفلا عاونأ نم كلذك

 ةدحاو تداز ناف امامت نيتضيحلا ضيحت ىتح اهنع جورخلا اهل حصي الو

 ول نآ اهيخ لوتلاك ةدعلا ىف صقنلا وأ ةدايزلا سفن ف لوقلاغ تصقن وأ,

 ( ٠ ةرح تناك

 عفترا مث ، ةدحاو تضاح وأ ع قالطلا دعب اهنع ضيحملا مطقنا ناو

 هب ةدعلا نع اهل عوجرلا زاوج سفن ف ةرحلا ف لوقلاك اهيغ لوقلاخ اهنع

 تاستوملا دح ف ريصت نآ لبق ، هنم ةسئوملا تهبشآ امهم ، مايألاب ةدعلا ىلا

٠ ةحابالا عنملا ف امهنيب قرغ ال ءاوس



 س ٢٤١

 اميفو _ عضوملا اذه ىف ءاوس لمحلا اهب فشكتسملا ةدملا ىف امهو

 طايتحالا ىف اهغولب ناك ضيحملا ريغب ىه امناو \ ضيحت ال تناك اذا

 برضو الماح تناك اذا كلذك كلذ ىف رثألا هب ءاج ام ىلع لمحلل ةدملاب

 دعب ناقرتفي امناو ء اهبف امهنيب قرغ ال س ةدملا ىف نانوكي اهنطب ىف لمحلا

 وآ نيتريغص اتناك ول امك س ةدعلا ىلا انعجر امهم ةدملا سفن ىف ةدملا

 . نيئنريبك نينتسئوم

 نأ امك رهشألا نم ث ةرحلا ىلع ام فصن مايألا ةمألا ىلع نوكيو

 % نيتضيح ةدعلاو ، نيتنثا قالطلا لعج امناو _ اهنم فصنلا ىلع اهتالط

 ةدع دننعت نأ اهيلع ناف س ةدعلا ىف ريرحتلا اهيلع عقوأ ام اذاغ لك ىلعو

 اهعنمي نآ الا \ ىعجرلا ىف ثاريملا امهنيبو ةقفنلا اهلو س تاقلطملا نم ةرحلا

 هعم نوكتو ء اهل قلطملا ةهج نم اعنم اهبجحت بابسأل ىعرش عنام ثاريملا نم
 . نيتقيلطت ىلع ديدج حاكنب ةدعلا ءاضقنا دعب اهجوز وأ ، ةدعلا ىف اهدر نا

 ةيرحلا ىلا قرلا دينت نم اهجورخ لبق قالطلا ناك دق نوكي نآ الا
 ء ةدملا ىف تناك ولو ، ليق اميف اهدر هل لحي الو س نيبت هنم اهناخ نيتنثاب

 ء ةمألا ولآ ةرحلاك اهنأ ةدعلا ىف نطوملا اذه ىف ثاريم امهنيب اميف نوكب الو

 جرخي نآ ىنعملا ف هبشي هلعلو ٬ ةرح اهنأل ، اهيغ ةرحلاك اهنآ امهبرقأ نالوق

) ٩٦ > نئ ازخلا س ٦ م (



٢٤٢ 

 ث ةنونيبلا ىنعمل ثالث ةقلطملا ةرحلاب اهل آهيبسثت فالتخالا ىنعم ةقفنلا ىف

 ٠ اعرش سايقلا ىف امهيواستو

 ىتح هنم ضرملا ف ةيرحلا دعب ىقابلا اهقحلاو ةدحاو تناك ناو

 ء رارضلا ضحم كلذف ص هنم اهل ثاريملا توبت نع اهل اعغد س ثالثلاب تناب

 ء ال مآ رارض هنآ فالخ هيفغ ، دصقملا اذه ريغ ىلع ضرملا ىف ناك ناو

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 ةعاتخملاو ث اثالث ةقلطملا نا : انباحصآ لام كلذكو : باتكلا نمو

 الو ء ةدعلا ف نهل ثاريم ال تافئاب ءالؤه لك ث اهسفن ةراتخملا و ةنعالملاو

 ٠ رهشأ ةتالث وآ 6 ضبح ثلالت لاح لك ىلع نهندعو ء نهنم جا وزالل

 ىناعم ىلع ج راخ قحلا ىفل هناو س اذه لين دق معن : هريغ لاتق

 قافتالا ىنعمب 0 ثاريم ا ىف كلذك نوكب نأ هيشب هنأكو ٧. هعضوم ف با وصلا

 ىف رارضلا ىناعم ىلع ناك اذا ى اثالث ةقلطملا ثاريم الا ، نيملسملا لوق نم

 ٠ ءىش ىلع هيف قفتم ريغو ، هيغ فلتخم هناف س ناك دق هنم ضرملا

 وأ ضيحملا تاوذ نم نك اذا ،\ ضيح ثالثب لاق امكخ ةدعلا ى امأو
 % ءاسنلا نم نضحب مل ىئالل ١ و ضيحمل ١ نم نسئب نمم نك نا رهشأ ةثالت

6 لاصخل أ ه ذه لالخ ق و . نهلمح فعضي نآ نلهجآ لامحألا تالوآو



_ ٢٤٣ 

 اهطسبب مالكلا عستي تايفالخلا نم ناعم ث اهيف اهدوجوب ىضتقت لاوحأ

 ٠ ةلمجلا طباضو

 تثرو اذا اثالث ةقلطملا ىف هنكل س تاقلطملا ىلع امك ءالؤه ىلع ةدعلاف

 هيغ ام دعاقملا هذه ىف حيضوتلاب لوقلا نم ىضم دقو س فالخ ةدعلا ى

 . عنقو ص هتداعا نع ةيافك بابلألا ىلوأل

 ةمرحب ةنئاب لك مكح وه لب س ءاسنلا نم تاعلتخملا مكح كلذكو

 ، هجوب فالتخا هيغ ملعأ ال ام ىنعمب نوكي س مكحلا ف ثاريملاو ةدعلا ف

 ح ةدعلا ىف اهنم هلو ى اهجوز نم ةمرحم ةنئايل الو ى ةعلتخمل ثاريم ال هنأ الا

 ٠ مايألا وأ رهسثألا وأ ، ءورقملا نم اهصخي ام ةدعلا نم نهنم ةدحاو لك ىلعو

 ةالصلا وأ كرشلا لهأ نم ديبعلا وآ .رارحألا نم تاقلطملاك عضولا وأ

 سيلغ س لاح لك ىلعو ، اذه ى لوقلا نم ىضم اميف تنيب ام بسح ىلع
 راكنالا لهأو رارقالا لهآ نيب الو س رارحألا الو ديبعلا الو س ديبعلا نيب

 نيب هيغ ملعلا ال ام كلذو س باسنألا هجوب الو بابسألا ىنعمب ، ةثراوم

 . ملعأ هللاو ، افالتخا لوقلا نم نيملسملا

 نأ بيتكلا ضعب ىفو 6 ةقلطملا ةدع اهجوز موجرملا ةدعو : باتكلا نم

٠ ملعأ هلللاو ، اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهيلع



٦٢٤٤ 

 امهم اهيغ امهجورخ نوكي نأ ىنعملا ىف هبشي هنأكو س معن : هريغ لاق

 هيلع هرارتا زاوجو ي هسفن ىلع هبجوي امب هرارق هنأل ، هب مجرلا نوك ناك

 نيجراخ ريغ نانوكي امهنأك ، كلانه امهناف ، هنم لوقلا قدص ملعي مل اذا

 . رثألا ىف حصألا هنكل س رظنلا ىف باوصلا نم

 ةمرحم اهنآ ءاج ام رثكآ ىلع اهيغ ليق ام ىناعمل لوألا وه رهشألاو

 عجريو ي هسفن بذكي مل نا اميس ال ص ىنزلاب اهل هرارقاب هنم ةنئابو ع هيلع

 عورشلا دعب راكنالاو عوجرلاب هل فيكو ث هيلع دحلا ميقأ ىتح هرارقا نع

 نيلوق ىلع ىهغ ث هنع مغاد الو ، هل مفانب سيل هبلع رارقالاب دحلا ف

 ٠ ثاريم هنم اهل سيلو ع ةقلطملا ةدع اهيلعو ث هنم ةنئاب هيلع دحلا عوقوب

 اهميرحتل بجوم ريغ ىفزلاب اهل هرارقا نا ليث ام ىناعمل زئاج ىناثلا و

 هبشي اذه ىأر نم عم هرارقا نألا ، هرارتتا نع عجري مل ولو ث هيلع

 ثاريملا نم هل اميفو ، هيلع ةيجوزلاب تباث وه ام ةلازا ف اهيلع ىوعدلا

 . اهيلع كلذ ىف ةجح الغ هنم اهل

 ىلعو ى امجر دحلا نم هسفن ىلع هبجوي اميغ ةجح هيلع ناك ولو

 اذه ىلع اهل جوز هنأل 6 اهجوز اهنع ىونملا ةدع اهيلعو 6 ثاريملا اهلف اذه

ملعت تناك ناو \ هسفن ىلع ىنزلاب هرارقا قدص منلعيب مل ام س زوقلا



. ٢٤٥ 

 مجرلا عوقول ‘ اهيلع ةجحلا تماق وأ أ هل اهنم ةنباعمب هرا رقا ف هقدص

 ٠ هيلع مجرلا دح بجوملا ىنزلا هلعف ىنلع ةلداعلا ةنيبلا ةداهسثب هيلع

 ىلع اهنكل ، اهيف امهنم رخآلا لوقلا توبث عضوملا اذه ىف ىل نيبي الو
 لاحب ثاريملا لاوز ىف الو ث ةدعلا ىف لاكشا الب ةرتتسم تيثت لوألا لوقلا

 هجو ىلع لخد نكي مل ناك نا هدلج ىأرلا بجوآ نا ١ ذكو لاحلا اذه ىلع

 . جيوزتلا سفن ىري ال نم ىآر ىلع هننصحت ةأرماب ةيجوزلا

 ق لوقلا نوكيآ ح آدلج دحلا تحت تام نا ناصحا ةرحلاب ناك ولو

 نيب اددرتم هنم رارقالا ضحمب كلذك ء هيلع دحلا عوقو ناك امهم ةدعلا

 ، ةجوز ىناثلا ىلع اهناف هدعب نم شاع نا اذكو ى يأر ةدعلا نم نيينعملا نيذه

 ٠ ةنئاب لولا ىلعو

 5 ىنزلاب هسفن ىلع هرارقا قدصب اهنم ملعلا مم رارقالا وآ س هبلع كلذ

 اهيلع ةدع الغ ةمرحلاي تنايو س ةمصعلا تعطقنا اذاف ، لاح لك ىلعو

 ٠ امزج هناصحال بجوملا اهب هنم لوخدلا لبق اهنل \ الصأ

 نم نك نم ىلع ةدعلا لب ث اعرش لوخدلا لبق ةنئاب لك مكح اذكهو

ددرت ريغ نم ىآر ىلع هنصحي ال ىتاوللا ءاسنلا نم نهد لخادلا تانئابلا



٦٢٤٦ 

 نم لوق ىلع همجر بجاول هنا الك ، لاح ىلع ةنونيبلا دعب ةدعلا ف الخ

 ٠ اضيآ نعبلع ةدعلا تناكل هنصحيب نهنأب لوقب

 اهتتلطم نكول اهنم نهيلع ام اعيمج نيهجولا ف ةدعلا نم نهنم لك ىلعو
 ةآرما ىنح ث تانئابلا نم ةآرما لك مكح كلذ نأل ، اهنم اهصخي امب الك

 ىلع لتق ولو س هملعن فالخ الب تاقلطملا ىلع ام ةدعلا نم اهيلع دترملا

 ةمزاجلاو ث ةقرفلل ةبجوملا ةلعلا هذه ثودحب ةمصعلا عاطقنال ةدرلا

 ٠ ملعآ هللاو ، ةثراوملا امهنيب

 صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلاو ) : ىلاعت هللا لات : باتكلا نمو

 6 رهاظو ىلآ ذنم رهشأ ةعبرأ الخ ١ ذا راهظلاو ءاليالا ة دع ىه و ) رهشأ ةعبرأ

 ٠ جاوزالل تلحو 6 اهنندع ثكضختخن او 6 هنجوز تناب

 ىنعمل رهشألا ةعبرألاب آاصبرت مومعلا ىضتقت ةيآلاو ، معن : هريغ لاق
 وآ ، ىنلؤملا ءاليا ، ءاسنلا نم اهقحل نم لك ىف راهظلاو ءاليالا: ىف ةينلا

 ىف حصي هتالطا ىلع قلطملاو س رهاظلا ىف قلطم هنأل ث اهنم رهاظملا راهظ

 نود ءاسنلا نم ءىش ف صيصختب دييقت س عامجالا وآ ةنسلا وآ باتكلا

 دحأب صوصخملا كلذ ىلع لمتشي نأ نع صوصخلا بناج ىلا هدريغ ے ءىش

 ٠ باتكلا ىف ةتتلطملا رهسثألا ةعبرألا نودب ث ةثالثلا لوصألا هذه

ءامال! نود ، تاملسملا رئارحلا ءاسنلا ىف صاخ كلذ نا : ليقو



_ ٢٤٧ 
٠ 

 4 ىتأيسام ىلع نهلجأ راهظلا و ءالبالا ق كلذ نود ءالؤه نهنا و 6 تايباتكلا و

 ، اهجوز نم كلذ ىنعم اهقحل اذا ، امهيف اهلجآ ناك ام فيكف ، لاح لك ىلعو

 ٠ اهيغ ىمسملا لجألا ىضم ىنح في ملو

 سيل ذا ، هريغب جيوزتلا اهل زوجيو ع نيبت هنم اهنأ الا ملعأ الف

 نوكت نأ الا ، ةيباتك وأ ةملسم ث ةرح وأ ةمأ تناك ، ةدعلا نم كلذ ريغ اهيلع

 ناغ ث اهلمح عضت ىتح هريغب جيوزتلا برقت ال _ هلعل _ اهناخ ى الماح

 ىف جرخ ث سانلا نم هريغب اهيلع راهظلا وآ ح ءالببالا لجأ ىضمل تجوزت

 : فالتخالا جيوزتلا كلذ توبث

 ناعونمم ءطولا نم اهنكلو س زئاج هنا : هيغ ليقو س لطاب هنا ليتف

 ةتبلا دسغ لمحلاب ملعلا عم امهنم آدمعت كلذ العغ ناف ، الماح تناك ام

 ٠ دكوأف لوألا ىلعو 6 لوقل ا ا ذه ىلع 6 ضعب ىلع 7

 ةيدبألا ةقرفلا نم ضيحم الف ةمرحلاب امهنم الهج ءطولا زاوج انظ ولو

 ءطولا و جيوزتلا ناك ناو ئ ةمرحلا هب بجت ام لصأ املع اذا 4 ةتنلا امهل

 ىف فالخلا لحم وهف ث امهنم لمحلاب لهجلل ةطولغأثا ليبس ىلع اناك دق

 ٠ عضولا دعم 7 ةدقعلا ديدجت ميرحتو 6 ءطولاب هيلع اه داسغ

ىواسنب اذه لكو ، ةنتلطمل او ةتيممل ١ نم هب ةدعلا ف ةطولغألا هشيب هنأل



_ ٢٤٨ 

 جرخيب نآ هبسثيغ س ءطولا و لوخدلا لبق اهقلط ناو ، ءاوس ىلع سايقلا ف

 ٠ اهتحلي له ى قالطلا ىف

 فالتخالا توبثل س فالخلا ىنعم هبلع اهل قادصلا فصن توبث فو

 ٠ هنالطبو جيوزتلا كلذ ةحص ف

 اهل نوكيو س قالطلا اهقحلي نأ جرخيف ، هنوبثب لوقي نم لوق ىلعو

 ٠ عضوملا اذه ىف قالطلاب قادصلا فصن هيلع

 اهل هبلع سيل هنآ جرخيغ ث ازئاج عضولا لبت هاريال نم لوق ىلعو
 هل تسيل اذه ىلع اهنأل س قالطلا كلذ اهقحلي الو الك س قادصلا نم ءىش

 . جوزت اذا وه اهبل الو س ةجوزب

 اهجوزت نا فنآتسملا ف قالطلاب هعم نوكت ىنعملا اذه ىنعم دايق ىلعو

 ٠ اهب هنم لوخدلا لبق اهنع تام هنكلو ، اهقلطي مل ناو ، عضولا دعب

 تويثئو 1 ةافولا ةدع بوجو جرخي نيلوقلا ه ذه ىنعم تبسح ىلعغ

 نوكت الو 6 تدتعا تثرو اذاو 6 فالتخالا ىنعم اهل ثاريملاو قادصلا

 . بابسألاب ناثراوتي لصألا ى اناك اذا ، ثاريملا اهلو الا ةدعلا اهيلع

 لاقو ، ءاوس ةرحلاو ةدبعلا نم ءاليالا نم راهظلا ةدعو : باتكلا نمو

: لوقو ئ لوغلا رثكآ ىلع ةينارصنلا و ةيدوهيلا اذكو . نارهش : مهضعب



٢٤٩ 

 نم ةيمذلا ةدعو “& ةدحاو اهقالطو ئ ةضيح ةيباتكلا ةدع نأ هبلع لمع ال

 ٠ ةيباتكلا كلذكو 6 ةملسملا ةرحلا ةدعك ملسملا

 { رثكآ اندنع لوألا ىأرلاو ، ةرحلا ةدع ثلث ةيمذلا ىلع : ضعب لانو

 ٠ ذخأن هب و

 ةمألاو ةيباتكلاو ، ةملسملا ةرحلا ةدع نا ليق دق ، معن : هريغ لاق

 ق صن امك ح رهشآ ةعبرأ راهظلا و 6 ءالبالا باب ف ءاوس ديعلاو رحلا نم

 ٠ اقلطم همكح هللا نع باتكلا

 ّ نارهش ديعلا نمو رحلا نم رهشأ ةعبرأ ةمألا و ةرحلا ةدع نا : ليقو

 ىلؤملا ناك ءاوس ص ةرحلا ىف رهسألا ةعبرألابو ، ةمألا ف نيرهشلاب ي ليتو

 ٠ ةرقملا ةرحلا ةدع فصن ةمألا ةدع نأل ء ديبعلا وأ رارحألا نم رهاظملا وآ

 ضعي فقو 3 اهتدع 6 ىباتكلا و ملسملا نم ةملسملا ةرحلاكغ ةيباتكلا امآو

 ليق ام ىنعم بسح ىلع ةملسملا ةرحلا ةدع ثلث ملسمل ا نم اهتدع نأ لوقلا

 ٠ ملعأ هللاو ، هلما امهمحر ىراوحلا ىبأ رايتخاو ك ةديبع ىبأ لوق هنا

 ؟ هتأرما نم رهاظ اذا دبعلا نع هنتلآسو : باتكلا نمو

 ةرافك رفكي ىتح اهؤطي الو س هالوم نذاب الا دبعلل راهظ ال : لاق

٠ هيلاوم نذاب راهظاا



_ ٢٥٠ 

 © مالكلا نم ىناعملا رفانت رظننل ةلأسملا هذه ىف نا : هريغ لاق .

 هنأل ، هلوأ ىنعمل آصقنان هرخآ ىوحف .نوكلو ث ماكحألا ىنعم ىف اهداضتو

 هنأ هظفل نم جرخي ناكف ، هالوم نذاب رفكي ىتح اهئطو نم عونمم ناك اذا

 . زاهظلا هيلع تبثي

 هل راهظ ال ناك اذاو ى هالوم نذاب الا هل راهظ ال هنا هلوق نم مدقت دقو

 نوكي ال كلذ ةلعف ناك اذا ، هيلع ةرافكلا مدع ىضتقي ىنعملا ناكف ، كلذ مم

 ناك اذاو ع هيف هل نذأي مل اذا هالوم هل نذأي نآ الا هيلع الو ي هل حصي الو

 نم هيلع ةرافكلا تناكو ، رفكي نآ الا اهآطي نأ هل سيل هنآ هعم كلذب

 ٠ نذالا ريغ

 & هالوم نذاب الا راهظ هل سيل هنا ةلأسملا ىف همالك لوآ ف لان ملف .

 ةلأسملا ىف نكي مل ناك نا الوأ ، هافن ام دعب رخآ هراهظ ىنعم ف تبثآ هنأكف

 كلذب اهئطو نم عنمي هنل ، طلغلا ليبس ىلع اهل نيلقانلا نم فيرحت وآ طقس

 هل منملا نوكي نيأ نمخ الاو ى هنم هتحصو هيلع هتوبث عم الا س رفكي ىتح
 مل نا هنم الو ، هل حصي ال ائيسث اذ ناك اذاو س رغنكنلاب الا ءطوملا نم

 . اذه جرخي ال هايا هل زاجأ نكي

 لب 5 انباحصأ اذه ىف هلان ام حيحص نم ءىش ىلع جرخي نآ هبشي الو
اذه ف لوقلا قلطم نم هولانف دق ام مهليواخت نم باوصلا ىناعمل هيملا



_ ٢٥١ 

 6 آقتافنا هآالوم نذاب الا راهظ ال و ءاليا الو علخ الو 4 هل قالط ال هنآ

 ٠ فالتخا حيحص هبف ملعن ال

 5 ىلوملا نذاب قافتالا ىنعمب اقلعتم توبثلاو ةحصلا ىف كلذ ناك اذاو

 الا هيلع الو هلو أ هنم كلذ تبثي ال هنآ كلذ حيحص نم جرخي ىنعمل ١ ناكف

 الو ، اهل ءطولا نم هل عنملا ركذل نكب مل كلذ ناك اذاو ح هيغ هبل نذؤب نأ

 ٠ ىلوملا نذاب الا تثب ال كلذ ناك اذا ىنعم ريغكتلا ركذل

 ، رهاظ امدعب هل هزاجأ ول لب ي هل هزيجيو هب هل نذأب مل نا ءىش ال هنأكو

 هنأ ىف ليق دق ام ىنعم ىلع رهاظي نآ لبق هل نذأب ىتح ءىشب كلذ سيلغ

 كلذ هل متآ اذا فالتخالا ىنعم نم دعبب ال هلعلو س ىراوحلا نب لضفلا نع

 ٠ احيرصت هنويث صخ دجي ملو 6 ٥ال وم

 ىناعم جرخي هيلع ام ليبس ىلع ىنعملا ىف هيلع كلذ لوخد هبشي هنأ الا
 كلذ متأ ، هالوم فالتخالا ليبس ىلع هلوخد غاسنيو ، كلذ ف هولانت دن ام

 راهظلا هب تبثي ىذلا هجولا ىلع رهاظ اذاو ، لاوحأو ناعمل هاضمأو هل

 رفكي نآ هل نكي مل هل نذأ ناخ ع هالوم نذاب الا رفكي نآ هل نكي مل هيلع هنم

 ٠ هنع هب زيجي الو س مايصلا ريغب

 اذه سيلو س ةرافك نع هازجأ قتعلا هل زاجأ نا هنأ لوقلا ضعب فو

ء هعيرفت ف عورشلا ىلع مالكلا ضبقنلف س اذه طسبل اعوضوم بابلا



 س ٢٥٢

 « هب ذخأب الآ هيلعو ، ىلعو هسفن ىلع قفشأ نه رظن هيلع فقاولا رظنيلو
 ٠ هللاب قيفوتلاو أ هلدع فرعب ىنح ص هنم ءىشب الو

 ٠ ءاوس ةدعلا و دلولا ىف حيحصلاو وهخ ىبصلا قلط اذاو : باتكلا نمو

 حيحص هنا لوقآو ، ىل نيبي اذه ف ىذلاو س ملع هللا :: هريغ لاق

 اهيلع نوكي ال ي هب لوقلا قحلا ىف باوصلا ىناعم ىلع هجورخل لوقلا نم

 جيوزتلا تبثي نم لوق ىلع س ةدع اهل هنم ءطولاب الو س اهب ىبصلا لوخدب

 ىلا فوقولا ىلا هيغ بهذي وآ س هدسفي نم لوق ىلع الو ى هلقع اذا هيلع

 ٠ همتآو غولبلا دح

 جيورتلا متأ هغولب دعب هسفن ىلع هل هتابثاب هيلع هتوبث قلعتم وه امنا
 دعب اهب هنم اضرلا ىلع اهتلط وآ س جيوزتلاب ضري مل وأ س اهل قالطلاو

 ةدعلا مكح بجوي اهب هنم لوخد الو ث غولبلا دعب اهل هنم عامج ريغ هغولب
 اهجورخ عاونأ ىناعم بابسأ تفلتخا ناو هلك كلذو ء اهيلع رهاظلا مكح ىف

 . كلذك هيف مكحلاو دحاو ىنعملا ىف هناخ ، هيماسأو هنم

 ة ةيباتك وأ ةملسم غلاب وآ ، ةقهارم وأ ةيبص ةقلطملا تناك ءاوسو
 ، ءاوس هلجر وأ هدي نم عبصألاو ىبصلا ركذ نألا ، ةمآ وآ تناك ةرح

 نمم نيكرشملا نم مهريغو باتكلا لهآ اذه ىلع وآ س آدبع وآ ناك آرح

 انمكح ىف نوكي مهمكح مهنيب اميخ لالحلا حاكنلاب الا جورفلا ليحتسي ال
 { ةدعلا ىنعم بجوت ال ىبصلا نم عبصألاو ، اذه ىنعملا ف كلذ ىف قرغ ال

٠ ةريبك الو ةريغص ىلع



٢٥٣ 

 دجوي هنأل ، اذهب قافتالا ىنعم هيلعو هيغ جرخي امم هلك اذه سيلو

 هلك فوقوم كلذ نا هلوت ىنعم ىلع اهيغ ملعلا لهآ نم نيملسملا نع رثألا ىف

 ةدعلاف قالطلا و جيوزتلا اهل متآ ناغ ء اهل قلطملا و عىطا ولا ىبصلا غ ولب ىلا

 ء ةدعلا ىف لوقلا نوكي كلذكف اذه ىلعو ث اهيلع ءطولا ىنعمل قالطلاب

 سيسم ريغ ىلع ناك ولو ص اهب هنم اضرلا ىلع غولبلا دعب قالطلا ناك نا

 ٠ هغولب دعب اهيلع زاوج الو س ءطو الو ع اهل هنم

 خاسفنالا ىنعمل ةدعلا تطقسو حاكنلا خسفنا اهب جيوزتلا متي مل ناو

 . آعيمج نيلوقلا ف

 غولبلا لبق ابصلا ىف اهتلط هنم اهقحلت اهنأ ملعأ الف ع توملاب ةدعلا امأو

 ٠ ليت كل ذكو 6 اهنم دلول ١ هقحلي هنآ ال و ؤ اهتلطب مل و

 ىل نييب الو الك ى رثأ ىف اصن هتحلب نآ دلولا ىف ليق هنأ ملعأ الو

 ء لاح ىلع دلوي ال ىبصلا نأل س رظنلا ىف هب هقاحلا ناسحتسا هجو

 ىف هل ىنعم ال ءاوس دلولاو ، ةدعلا ىف حيحصلاو هنا قلط نا هيف هلوتنو

 وه سيل ىبصلا ذا مالكلا مظن ىف ىناعملا قانتقل حيحصلاب هيف هيبسثتلا

 ٠ ةيمستلا ىف اذه ىنعم ىف حيحصلا فالخب

ىنعم ىلع نكي ملو ، ىبصلا كلذب دارأ ناك اذا غلابلا فالخب هنكلو



_ ٢٥٤ 

 نم هيلع لقنلا ىف تلغما ليبس ىلع فرح وآ ،© خيسثلا ىلع فرحت فيرحتلا

 ٠ آفيرحت ىبصلا ىلا ىصخلا

 نم مل اسنلا حيحصل ا فالخ ىصخل ١ نأل ى هي قيلألا وه اذه لعلو

 6 ىفخ ربغ حيرص ىنعم ١ ذهو 6 ةدعلاو دلولا ف هلثمو 6 مالكلا ف ىصخلا

 ٠ ملعأ هللاو

 امهنأل س اهب ايلخ اذا نينعلاو ىصخلا ةآرما ىلع ةدعلاو : باتكلا نمو

 ٠ الف بوبجملا _ هلعل _ نونجملا امآو س ءاملا امهنم نوكي

 ههابشأو قالطلا ىف ىصخلا ةأرما ىلع ةدعلا توبث امآ : هريغ لاق

 نيفعلاو س اهيلع زاوجلاو اهب هنم لوخدلا حص اذا هنا ليق دق حيحصخ

 نأ امك ، عامجلا نم ةعنام ةلع ةنعلا نألو ، هلثم آركذ هل نأل ، هانعم ىف

 . عامجلا ىلا لوصولا نع بلغألا ىف عنام ببس ىصخلا

 ةدعلا ىف امهنأكو ، امهنيب ترف صوصخلا حصي ىتح بلغألا ىلع مكحلاخ

 3 اهيغ امهنيب قرفملا بجوي ام امهلو ى امهيلع حصي ىتح ءاوس .ىلع امهنم

 حاكنلا ةدقع تكفنا امهم ىصخلا ةآرما ىللع ةدعلا بوجوب رثألا ءاج دق الب

٠ امهنيب



_ ٢٥٥ 

 تعدا نا اميس الو ث اضيأ نينعلا نم .هب سايقلا ةيعرش ىلع اذكو

 & نيركنم هل اناك ولو ، اهلوق لوقلا نم دكوآ رمألاغ س لوخدلا دعب اهنم ءطولا

 . نييعدم هفالخلو

 اهاركنأو ث اهل اهنم ءطولا مدع تعدا نا اذه نم سكعلا ىلعو

 ىنعم ىلع الو ، اهاوعد لوبق مكحلا ف زوجي الو ث ةدعلا اهيلعف

 نا هلوبق الو ، كلذ قيدصت ف سأب الغ اهاقدص ناو ث آمزج ةنانئمطالا

 مدع ناو ث فالتخالا نم ىرعت الو ، اهل امهقيدصت ى امهتدص لمتحا

 ناكما نوكي ، لاح ىلع مكحلا ف ةدعلا اهيلعف لاحب اهل اهنم قيدصتلا

 . نينعلاو ىصخلا نم نيعمب ولو ع اهجوفب اهيلع داز ام ىلا ةفشحلا جاليا

 نهناغخ ، ءاسنلا نم تاييثلا ف اميس الو س امهنم ليحتسمب سيل كلذو

 ىوعدلا عم اذه ىلع ركبلا تناك ناو ث راكبألا نم ةدعلا نم موزل برقأ

 نم ىرعت ال ص راكنالا ةحصب اهل امهنم رارتالاو ، امهنم ءطولا مدعل اهنم

 ٠ اهيلع لوخدلاب ةدعلا بوجوب س فالتخالا توبث

 ح اهجرغل امهنم رظنلا وآ سلاب اهيلع ةدعلا بجوي نم لوت ىلع اميس الو

 مودعمب سيل ءاملا ناك اذا اهنم جرفلا ىلع امهنم قغادلا ءاملا بابصناو

& اهب الخد ولو ، امهنم اهيلع ةدع ال نوكي نأ نطابلا ىف هبشي هلعلو ع امهنم



٢٥٦ 

 نانانتخلا ايقتلي نآ ىلا اهجرفب امهنم ةفشحلا اجلوي مل امهنآ ملعت تناك اذا

 ٠ اعامج

 ارظن وآ س اهجرغ اسم اذا رظنلاو سلاب ةدعملا بجوي نم لوق ىلع الا

 أ اهنم جرفلا حطسب عامجلا ىنعم ىلع قفادلا ءاملا ابص امهنآ وأ ث هيلا

 لمحن مل ام اهيلع كلذل ةدعلا بوجو ف فالتخالا ىنعم اهيغ جرخي هناف

 نم سكعلا ىلع ايبث تناك اذا موزل ةدعلا نم برقأ اهلعلو س ءاملا كلذ نم

 ٠ آركب تناك اذا اذه

 ركبلل تناك ناو % ءاملا فاسشننا ف ركبلا نم برقأ بنثلا نأل

 ىنعم جرخي امنا هلعنلاو اهب كلذ جاليا لامتحال فالتخالا نم ىرعتت ال

 ةدعلا ف فالتخالا بسح ىلع امهل امهيلع هتوبثو ص درلا ىف فالتخالا

 ٠ اهجرغ جلا وب ءاملا جولو حيحصلا ىلع حص اذا اهموزلو

 اهيلع امهل درلا ىنعم توبث ىل نيبي الغ هجولو ، حصي مل اذا امأو
 جورخ هبشي هنأل ، اهيلع ةدعلاب فالتخالا ىلع ليق دق ناك ناو ، لاح ىلع

 ةهبش نم اهل اجورخ طايتحالا عضوملا اذه ىف ةدملاب اهل رمألا ىنعم

 لاح كلذو 0 جلي مل هلامنحاو هجولو لامتحالا اهيلا ةفرطنملا تالامتحالا

 نم وه ام اهيلع امهب تبثي الو ، اعطق هنحص ىلع عوطقم ريغ هيغ كوكم

 6 ءاملا نم لمحت نأ الا س فالتخا الو قافتا ىف ادر هيف كوكسثم اذه

. مكحلا ف هجولو ىلع لمحلاب لدتسيف



٢٥٧ 

 باتكلاب لمحلل ههابسأ فو ، قالطلا ىف ةدعلا نوكتخ لاكشالا مفنريبو
 نونجملا تحت ةآرملا هذه تناك ناو ، اعطق هانعم ليلدب اهيلع امهل درلاو

 ح هتقاغا لاح ىف اهل هقالط نم هب اهقحلي ىنعمب ، قالطلا اهقحلو ، جيوزنتلاب

 هزيجيو كلاذ تبثي نم لوقت ىلع ةقفنلا نع زجعلا ىنعمل اهل هيلو قالط وأ

 ٠ هتزاجا ىلع قفتملا جيوزتلا هجو ىلع اهب هنم لوخدلاو ، اهل هنم ءطولا دعب

 ث اذهب اهنإ اهيف لين هنآ ملعأ الغ ، هزيجي نم لوق ىلع هنم فلتخملاو

 هلعلو ، رظنلا ىف كلذ جرخي الو الك س اهيلع ةدع ال نونجملا نم اذه ىلعو

 ء هل خسنلا دنع هيلع فرح نكي مل نا ، خيشلا نم طلغلا جرخم الا جرخي ال

 ، الهذ لقانلا ةفرحم بويجملا ةظفللا هذه هدارم نوكي نآ لمتحي ذا

 ٠ ملعأ هللاو

 ىلع ةدع ال ليقو ي ءاملا لزني ناك اذا بوبجملا كلذكو : باتكلا نمو

 ٠ ملعأ هللاو بوبجملا ةجوز

 ضعب ف بوبجملا ةجوز ىلع ةدع ال هنا ليت دن ، معن : هريغ لاق

 ةبجوملا قارفلا بررض نم ةدعلا ىف ههبسثو قالطلا ىضتقي اقلطم لوقلا

 ءاخراو ى اهب هنم لوخدلا دعب هعوقو ناك ول س توملا ةقرف ادع ام هلعل س ةدعلل

 هل در الغ ، اهيلع ةدع ال ناك اذاو ع هل ركذ ال هنأل بابلا وأ ، اهنود باجحلا

 ٠ لصألا ق يعجر قالطلا ناك ولو س اهيلع

( ٩ ج نئازخلا _ ١٧ م )



. ٢٥٨ 

 ال اهنكلو س آ؟دقع ديدجلا جيوزتلاب انه اهيلع ةعجرلا هل نوكت امناو
 لزني ناك اذا ، اهيلع ةدعلا توبث ىف فالتخالا ىنعم لوخد نم ىرعتت

 نا اميس الو ث اهجرفىلع ةجلاعملا ىنعم ىلع هنم قفادلا ءالا بصنا و ث ءاملا

 ةدعلا ىف فالتخالا ىنعم اهقحل اذاو ، اهنم جرفلا جلاوب اهعم هجولو حص

 جرخيو ث اهجرف جلاوب هجولو حص اذا درلا ف فالتخالا ىنعم اهقحلأ هذهب

 ٠ اهيلع اهبجويو كلذب ةدعلا تبتم ىآر ىلع ةدعلا ىف درلا توبث

 هنآ هدايق ىلع جرخيف ث اهيلع هب ةدع ال هنا : لوقي نم لوق ىلعو

 فالتخالا نوكي اهيفو س طانم ةدعلاب درلا امنا هنأل ، هب اهيلع هل در ال

 كفنت ال ركبلا تناك ناو ، بيثلا ىلع هعوقو رظنلا ف نوكي ام برقأ جولولاب
 ٠ فاشتنالا نم دعبأو س اجرغ بيثلا نم قثوأ اهناف ، هنع رظنلا ىف

 اذا اهلثم اهيلع توبث ف ىه لب ، فالتخالا نع ةتبلا جرخت ال اهنكلو

 اذاف ، لمحت ىتح ص ددرت ىلع اهجرف جلاوب هجونو حصو ث ءاملا كلذ جلو

 لاجم درلا ىف الو ث ةدعلا ف فالتخالل كلانه نكي مل ءاملا كلذ نم تلمح

 . امكحو امسا مزجلا ىلع لامحألا تاذ ى امهلوخدل س بيث الو ركب ىف

 ‘ ؟ةيرصت ث هللا نع باتكلا صنب لامحألا تالوآ ىلع ةدعلا توبثو
 . ملعأ هللاو & عبت ةيمكحلا ةدعلل درلا و

الغ ، اهتقلا م٦ ۔ هعبصأب اهضتقا مث ةآرما كلم نمو : باتكلا نمو
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 ىتح اهيلع ةدع الف 6 جلوب ملو هجرف اهجرغ سم نا كلذكو 6 اهيلع ةدع

 . ةدعلا اهيلعف ، جرفملا ىلع ءاملا فذقي وآ جلوب

 ناك لاح ىلع سلاب اهيلع ةدع ال هنآو ، كلذ لبن دق ؤ معن : هريغ لاق

 بجي ةبوبيغ عامجلا ىنعم ىلع ، ةفشحلا بيغن ىتح ى ركذلاب وأ ديلاب

 . آعيمج امهيلع اهب لسخلا

 ء هنم لمحتو ج فلا ىف ءاملا جلي' وأ ، اهجرف ىلع ءاملا فذقي وآ

 ىنعم هب ةدعلا بوجو ف هيلع جرخي هنأ ىنعملا ف جرخي هنأك لوقلا اذه
 ء لمحلابو لسخلل بجوملا عامجلاب اهيلع ةدعلا بجي امنا هنأ ىلع قافتالا

 هنم تلمحو ى اهجرف ىف ءاملا جلو اذا ، جرفلا ف ةفتثحلا جلوي مل ولو

 ٠ لامحألا تاوذ نم اهنأل س هملعن فالخ الب

 هيم تلمي قالط كلذ ىلع اهقلط نا درلا ىنعم اهيلع هل تبثي كلذبو

 اهتلط نمل ع ضحملا عامجلا ىنعم ريغ ىلع هب اهلح ف هبشي هلعلو ث اهتعجر
 ىلع ةحاسالا نم عنمل ا هنكل ڵ\ فالتخالا هيىتب ام ىنعم هيف ح رخب نأ اثالث

 ٠ حجرألا وه ١ ذه

 لمحت ملو ث اهجرف ىلع اهل هنم عامج ريغ نم ءاملا فذق اذا امأو

 اذه ىنعم ىلع كلذب اهيلع سيل هنأل ، در اهيلع هل سيلف اهتلط مث ، كلذ نم

٠ كل د اهعم حصو 6 ح رفل أ ق ء ال ١ جلو ولو ةدع ل وقل ١
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 ىنعم تبث اذاو ث ةدعلا اهيلعف ، اهنم جرفلا ف ءاملا جلو اذا : ليقو

 اهيلع نوكت نآو ى كلذ ىنعم اهقحلي نآ بيثلا ف ىنعملا ىف دعبي مل اذه

 كلذ جلو هنأ ملعت ملف اهيلع لكأو ، اهجرخ ىلع ءاملا بصنا اذا كلذب

 لسغلا بجي هنأو ، ءاملا فشنت اهنأ اهيغ لبق ام ىنعمل جلي مل وأ ءاملا

 . اهيلع كلذب

 جلو هنآ ملعت ىنح كلذ ىنعم اهقحلي نأ نم دعبآ اهلعلف ركملا امأو

 ال هنأو س ءاملا فشنت ال اهنأ اهيف ليق ام ىنعمل هنم ءىش وأ ءاملا اهب

 ٠ هب اهيلع لسغ

 5 آركب تناك ولو س لاح كلذ ىنعم اهتحلي هنأ ىنعملا ف دعبب الو

 ليق ام ىنعمو ، لامتحالا ىنعم ليحتسم الو ع رذعتم ريغ اهب كلذ جاليإ نألا

 لسخلا نوكي نأ ىنعملا ف زوجي الو ت هب اهيلع لسغلا بوجو نم كلذ ف

 حص ول اذا ، هعم اهب كلذ جولو ناكما هجو نم الا ي هب لاق نم عم اهيلع

 ، جرفلا رهاظ ىف هنوك ناكل ث آمزج اهجرفب ءاملا كلذ جلي مل هنآ ، انيقب

 ٠ ءاوس ندبلا رئاس فو

 ء ركب ىلع هب ةدعلا بجت ال هنأب كلذ ف لوقحلا قحلا نم دعيب الو

 قغادلا ءاملا كلذ اهب هنأ انيقي ملعت ىتح س قحلا ىنعم ف بيث ىلع الو

 ٠ كلذب لوقي نم لوقت ىنعم ىلع ث هب اهيلع ةدعلا بجت كلانه مث ، اهجرف ف

ىف اهتحلي نآ نم رعتت مل انه اهيلع ةدعلا ىنعم قحلا ف تبث اذاو
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 فو ۔ هنم ةدعلا ىف ىه نمل اذه ىلع ىعجرلا قالطلا ف درلا تويث ىنعم

 ىف كشي مل وأ ، اذه ىلع اهب ءاملا كلذ جلو اذا ى ثالث اهقلط نمل اهلح

 نم ءاج ام ىناعملا كلذ ف فالتخالا هبشي ام ىنعم اهجرغ جلاوب هجولو

 ٠ هيغ فرااتخالا

 ء ضيحلا ف هب هيلع اهداسغ ى ههبشي الوأ عامجلا هبشي هنآ ىف

 ىف ةأطوملا داسفب لوقي نم لوق ىلع ءطولاك س دمعلا ىلع سافنلا فو

 ٠ اهل عىطاولا ىلع سافنلا وأ ضيحلا

 هنأ عامجلا لثم هنإ كلذ ىف لوقي نم لوق ىلع جرخي ىنعملا ىف هنأكو

 ث لوقنلا اذه ىنعم دايق ىلع اثالث اهقلط نمل اهلحبو هب درلا اهيلع هل تبثي

 نا هب اهل ميرحتلا ىنعم ف عامجلا لثم هاريال نم لوق ىنعم ىلعو
 اهقلط نمل اهلحي ال الك ؟در اهيلع كلذ تبثي الف ، ءاسفن وآ آاضئاح تناك

 ء فالتخالا كلذ ىنعم ف جرخي نآ ىنعملا ف هبشأ ىنعملا اذه ىنعملغ ، اثالث

 ٠ اهنم جرفلا جلاوب ءاملا كلذ جولوب ؟نيني تملع اذا

 مل 6 جلي مل وأ ءاملا كلذ جلوأ ردن ملو 6 اهبلع كلذ لكشأ ١ ذا امأ و

 ةحابالا ىنعم الو ، اهقلط نا هجرلو ىف لاكشالا ىلع درلا ىنعم هل اهيلع بثي

امم كلذ ناك ن ١ و ؤ فالتخالا ينعم هيف هبشي نأ الب ۔ اثالث اهقلط نمل لحلا و



 س ٢٦٢

 امنا هنأل . هب اهيلع لسغلاو ؤ ةدعلا توبث ىنعم ق هيف ىنعملا ق فلتخي

 امهيلع امهتبثأ نم لوق ىلع اتبث اذا ، اذه ىلع اهبلع ةدعلاو لسغلا توبث

 ٠ كلذب

 كلذل انم ليوأتلا ىلع ءاملا جولو ف لاكشا مم ىنعملا ىف جرخي هنأك

 نم رهشألا ىلع هنكل « مكحلا ىنعم ىلع ال ، كلذ ىف طايتحالا ىنعم ىلع

 تبثي الو ، اثالث اهقلط نمل اهلحب ال هنآ ، كلذ ف ىنعملاب لوقلا جرخي س ىناعملا

 ٠ الماح ءاملا كلذ نم نكت مل اذا ، درلا ىنعم هب

 ى ذلا ۔ ةلرسسعلا قا و ذ ىنعمل ىنعمل ١ ف بجوم حيحص عامجب سيل هنذل

 & اثالن اهقلط نم ىلع اهلو س اهيلع هب ةعجرلا اهتقلطمل لحت هنأ ةنسلا ىف تبث

 باوصلا ىناعم نم جرخي ال درلاو » ةحابالا نم كلذ 7 لوقلا ناك نا و

 ٠ سايقلا ىلع

 6 برقأ ج وزغلا رمآ ق مزحلا ىلاو دعبآ فالخلا ههبسن نم اذه ناغ

 نا اميس الو 6 ىلوأ فالتخالا نم اهيق جورخلاف اذه ىلع ةدعلا امأو

 ٠ اهجرف جلا وب ءاملا كلذ جولو اهعم حص

 اذاو ، اهبوجوب ليق دقف ى اهجرفل اهجوز نم رظنلاو سلاب ةدعلا امآو

 ضاضتقالا مم اهيلع ةدعلا نوكت نآ ردجآو س ىرحأغ رظنلاو سلاب كلذ ناك

جرخي هنأكو س لوقلا اذه ىنعم دايق ىلع سملا ىلع ةدايز هنأل ، عبصخلاب



 س ٢٦٣

 صوصخملا لوألا لوقلا ىنعمل فالتخالا ىنعم اهيلع ةدعلا توبث ىنعم ق هيف

 . بابلا لوآ ى

 هل سيلغ ، اهيلع اهتبثي نم لوت ىلع اهيلع ةدعلا تتبث ناو هنأ الا

 نا در عبصخنا ضاضتقاب الو س رظنلا وآ سلاب عضوملا اذه ف انهاه اهيلع

 الب & اثالث اهقلط نم سيمل اهل لحخ ث اهي هلعغ نم كلذ الو س كلذ ىلع اهقلط

 { ادبآ انه اهيلع ةدع الف حصألا ىلعو س فالتخا ىنعم كلذ ف ىل نيبي نآ

 ء لاح ىلع امههابسثآو بشخلاو ةراجحلاب اهل ضاضتقالاو سلاب الو

 ٠ ملعأ هللاو

 ةمالسلا بلط نم ربدت ، هب لمعلا دارأ نإ اذه ىلع فقاولا ربدتيلغ

 ٠ هللام قيفونلاو 6 اباوص ناك ام الا هند لبقي ال مث 6 ةمايقلا موب

 ةآرملا نأ هيلع اوعمجأ ام ةلاقملا هذه ةحص ىلع لدبو : باتكلا نمو

 ىف ناقدصم امهنأ اهأطي مل هنآ ىلع انقفتاف ، اهقراغ مث ؤ اهجوز اهب الخ اذا

 ةدعلا ىف ناقدصب الو س دوعسم نبا لوق وهو ، قادصلا فصن اهلو ، كلذ

 ٠ اهب اهدبعت ث لجو زع هللا قح مهدنع ةدعلا ن٨ % لوخدلا اهجوأ ىتلا

 اميلع ةدعلا توبث ىف الو ث اهقيدصت ى جرخي هنأ ملعآ ال : هريغ لاق
. ع ىش ىلع ق افتا ىنعم اذه ىنعم ف حص ال و الك ء ع امج ! ينعم أ ذه ىلع
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 امهن ١ ليقف ٠٨ فالتخالا حيرصتل ١ ىنعم ىلع هيغ جرخي حيحصلا ىلع هنكلو

 ٠ مكحلا ىنعم ق ةدع اهيلع سبلو 3 امهل وق لوقلاو ه كلذ ق ناقدصم

 نم اهيلع هل بجي امل لطبم اهل هقيدصتو س جوزلا قح ةدعلا نأل

 كلت اهاوعد و 6 ىعجرلا قالطلا ق ثاربملا نم هقحنسب امو درلاو % ةدعلا

 ٠ ثاربمل ا ةقفنلا هنمو “ هيلع اهل بجي اميفو % كلذ ف هل اهيلع ةجح ىه

 امهدنعو هللا دنع نطابلا ىف اناك ولو س فصنلا ىلا قادصلا مامت نمو

 ٠ لوقلا اذه ىناعم نم ىنعملا هجرخي ام ىنعم دايق ىلع س كلذ ى نيبذاك

 امناو ى امهيلع هلل اميغ ناقدصي الو ، هللا قونح نم ةدعلا نا : لبقو

 وه ام ةحابال ء ىوعدلا ىنعم ىلع جرخي كلذ نث % امهل امبغ ناقدصي

 ٨ امهبلع تباث وه ام لاوزلو . ةدعلا ىف تناك ام جيوزتلا نم امهيلع مرحم

 ٠ هلاوز حصي ىنح

 هعم حص نم دنع هليزي امل ىوعدلاب هتوبث حص ام لاوز حصي الو

 ىلع اهتدع هيف ىضقنت نآ نكمي ام س اهيلع ةدملا نم ىتأي نا الا س امهنم كلذ

 ٠ ةدعلا ىنعم ىف امهقيدصت زاوجب لوقلا سايقلا ىف باوصلا ىناعم

 لوألا هجولاب لوقلا هنكل س لوقل! اذه ىلع هللا قوقح نم تناك ناو

هبشب لوقلا اذه ىنعم ىلع فرالتخالا ىنعمب نيبكرم ١ نببنعمل ١ نيذه نم
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 اهل قيدصتلاو امهلوتل ؤ لوبقلا ىف مكحلا ىنعم ىلع هتوبث ىنعم جورخ

 ةدهاسثم وآ ، امهنم رارقا امهنيب زاوجلا هعم حص نمل امهيلع هلل بجي اميغ
 . اميلعنل

 نيهجولا نم ىناثلاو ، ةرهشلا وآ هنيبملا قيرط نم كلذ هعم حص وأ

 ىلع همكح ىف هانعم جورخ ةنانئمطالا ىنعم ىلع نوكي نآ هبشي اميف برقأ
 توبثب لوقلا اذه ىلع لوقلا نم رظنلا ف ىرعتي ال هلعلو ، هرط حضوأ

 { امهل امهلو نم كلذ نوكي نأو ع مكحلا ىنعمب ء اتلطم امهقيدصت زاوج

 ٠ ةجح رهاظلا مكحلا ى امهيلعو

 ىنعم ىلغ ، ىلاعتو كرابت هللا قوقح نم كلذ ف ةدعلا تناك ناو

 جرخم ةجراخلا دابعلا قوقح نم ريثكو ء هللا قوقح ق ءاج ام ىنعمل لوقلا اذه

 نكي مل اذا اميس الو ، مكحلا ف نيمألا لوق اهيف لوقلا نوكب نأ ةنامألا

 هللا نمتئا ىتلا تانامألا بورض نم هذهو ، سانلا نم مصخ كلذ ىف هل

 . اهب سانلا نم نيدبعتملا هدابع

 كلذ ىف لوقلا س لوقلا ضعب ىلع فالتخالا ليبس ىلع نوكي ال فيكغ

 ، امهاوس هيلع علطي نآ نكمم ريغ زاوجلا ىف ءطولاو رظنلاو سملاو ع امهلوق

 سيلو ث اذه ىلع اهيلع ةدعلا نم هلل بجي اميغ امهقيدصت زوجي ال فيكو

 ث اهيلع كلذ ىف ةجحلا هل نم رارتنال لاح ىلع مصخ الو اهيف عزانم اهلإ
. اهقدصي مل ولو
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 © اهبلا ةيعادلا نم رتكأ هيغ سبل لي ، اهدوجو الا زاوجلا دنع لمتحي ال

 ٠ لاح ىلع اهدوجول ع دنتسم ةلاحمال هدوجو نأ الا

 بجي اميف ال امهل بجيغ امهقيدصت ىرب نم لوت ىلع ناك ناو اذهو

 مكح ف تناك ام امهيلع روجحم وه ام لك ىلع فوقولاو ةدعلا نم امهيلع هلل

 ٠ ٠ ةدعلا ق رهاظلا

 . رهاظلا ىدعتي ال مكحلاخ ، جرخي مكحلا ىف كلذك كلذ ناك ناو

 مل هنآ ملعيو ، ملعت تناك اذا نطابلا ف امهيلع كلذ بجوي نأ زوجي الو

 اهيلع ةدعلا بجوي ةآسم الو آرظن هيلا رظن الو س اهجرف سم الو ح اهآطي

 . رظنلا وآ سلاب ةدعلا بجوي نم لوق ىلع

 تبث ولو ث امهمزلي ال ذم نطابلا ف امهسفنأ امزلي نآ امهل زوجي الو

 3 امهيلع كلذب مكاحلا مكح ولو ث رهاظلاب مكحلا ىنعم ى امهيلع كلذ موزل

 « ميلستلاو اضرلا ىنعم ىلع امهيلع مكحلا ف بجي ام ىنعمل اداقني امهنكلو
 . امهيلع هتعاط ةمزاللا مكاحلاو مكحلا رمأل

مكح امهم نيملسملا نم مكاحلا مكحيو ح مكحلا ف امهيلع امل دايقنالا نم



 س ٢٦٧

 اذا ةدعلا ءاضقنا ىف اهيف قدصت ام ةدعلا نه اهل ولخت ىتح كلذب امهبلع

 اهعسو ئ اهنع اهءاضتقنا و اهنم جورخلا ىعدت نآ اهل زوجدغ كلذ تعدا

 ٠ ةقدصمو كلذ ىف ةقداص اهنل ى كاذ

 & هنم اهل ءطولا زاوجلا دعب عدمو ، اهاوعدل اركنم قلطملا ناك ناو

 ةركنم اهنآ وأ س ىعدي ام فالخ ىعدت تناك نا دودرم اهلوقو س هلوق لوقلاغ

 كلذ ناغ ، وه بذاكلاو ى ةقداص ةقيقحلا ىف تناك ولو ؤ هاوعد نم كلذل

 نا ةقيقحلا ىلع نطابلا ف ال ةجح اهيلع هلو ، اهل اهيلع رهاظلا مكح ىف
 ٠ ةقداص نطابنا ىف تناك

 زاج هاوعدل اهنم راكنالا دعب هلوق ف هتقدصو هلوق ىلا تعجر ناغ

 ىلا عوجرلا اهل زوجي الو ، قحلا ىلا عوجر هنأل ، قحلا ف كلذ

 ىلع هلام نم هتلكأ ام ةبذاك اهراكنا ىف نوكتو ، اقداص نوكي ىتح هقيدصت

 الف س اهيغ مكحلاب هذخآ الو ، اهب هل اهنم ةبلطملا ليبس نع ةقفنلا هجو

 ٠ هتميق الو كلذ لثمل در الو س سأب هيف اهيلع

 ٨ ةركنم قدصلاب كلذل تناك امهم اهراكنا ىلا كلذ دعب عجر ولو

 ةدعلا ء اضقنا ق هيغ قدصت ام ةدمل ١ نم ىضمت نآ دعي اهحسي ال اهنآ ال ١

 { نامتكلا هجو ىلع الو ي ةدعلا ىف اهئاتقبل ىوعدلا ليبس ىلع هلام نم قفنت نا

٠ املظ هب ذخألا و كلذ ىف هل ةبلاطملا ىنعم ىلع الو ٨ اهيلع كلذ ف قفني



٢٦٨ 

 ثاريملا اهذخأ امآو س املاظ اهل اهيلع كلت هاوعد ىف وه ناك نإو

 ىل نييب الف ث هنم ةدعلاب اهيف اهيلع موكحملا ةدملا ىف هتوم دعب هلام نم

 اهب بجوتست ةدع ىف ةقيقحلا ىلع نطابلا ف تسيل اهنأل ، هذخآ اهعسي هنأ

 ٠ ةثرولل ملظلا لاح نع جرخت ال كلذو ، هنم ثاريملا

 كل تفصو امك ث اهيلا اهملس اذا ةقفنلا ليبس ثاريملا ليبس سيلو

 اهنم ملعلا عم مكحب هل رهق الو ي اهنم ةبلاطم ريغ نم هسفن نم بيط نع

 ىلع ىنعملا ىف جراخو س اضرلا نع ءاطعلا هبسثب كلذ نألا ، هبذكو اهقدصب

 نم كلذ ركني اهل قلطملاو ىه ءطولل زاوجلا دعب ةيعدملا تناك ناو س هيناعم

 ءىشب سيل هراكناو اهلوق ةجحلاو س ىه ةعومسلاف هفالخ ىعديو اهلوق

 ٠ قمحلا ف

 وأ س دحاو ضيح وأ سافن ىلع قالطلا زاوجلا ناك دق نوكي نآ الا

 قدصيغ ى هيلع بجاولا موص راهن ىف وآ ، جحلاب مرحم وآ فكتعم وهو اناك

 وه بذاكلا و ، نطابلا ىف ةقداص تناك ولو ، ىه قدصت الو ںانه اذه ف

 ٠ هرفك قحلا ىف ىعدتسي اهقيدصت نألا

 نم مدعلا لاح ىلع ناك دخ زاوجلا ناك اذا اذه نم سكعلا ىلعو

 فالخ الب امهنيب عانول ع ونو اهل ىعامجل سمل نوك نم هيلع ةيرجحلا عناوملا

. اهلوق لوقلا نوكب هنأ ىوس قحلا ىف لونن الو س هملعن



 س ٢٦٩

 اهلو ع اهيلع ةجح كلذ ناخ ، ىه ةبذاكلاو ك انتداص نطابلا ف ناك ولو
 نم هيلع رجحي ام رجحو ثاريملاو ةقفنلاو قادصلا نم هيلعاهل بجي اميف

 ةدملا ىف هب تعاج نا هب دلولا قاحلا فو ، اهنع جرخت مل ث ةدعلا ىف ءاسنلا

 ىو ث دلاولا ىلع دلوللو « دلولاب اهل بجي اميغ كلذكو ، اهيف هقحلي ىتلا

 . نطابلا ف ال رهاظلا مكح ف ثاريملاو ةوسكلاو ةقفنلا نم هلام

 هعسي ال لب اهنم كلذ ف بذكلاو % هسفن نم قدصلا ملعي ناك نا

 ولو ، ةبذاك اهلوق ف هعم تناك نا هيغ اهل قيدصتلا الو ، كلذب اهل رارقالا

 مكحي امل ءادألا نع ةرهاجملاب عانتمالا هعسي مل هيلع كلذب مكاحلا مكح

 مكح ىف همزلي امل راكنالا الو دلوللو س اهل هيلع همكح عاطملا مكاحلا هب

 ٠ نبملسملا

 نا هرتسو كلذ ءافخا ىلع ردق نا رسعلا ق كلذ نع عنتمي نأ هل امناو

 ق كلذ نوكيو ح اهنتتدصل هراكنا ق هيذك هيلعف ايذاك كم ناو ‘ اقداص ناك

 ٠ ثاريملا نم اهلام ف درلا نم اهيلع هل بجي اميف هيلع ةجح مكحلا ىف رهاظلا

 ء امزج هنم اهيلع اهبجوي امب اهسفن ىلع اهرارتال ةدعلا تتبث ولو

 ثاريم الو ، اهتايح ىف رهاظلا ىف ةدعلا ىف اهيلع هل در هناخ ، ةدعلا ىف تتامو

 ىلاا بذكلا نع عوجرلاب ىلا ةبوتلا هيلعو ث اهتوم دعب ةدعلا ف اهنم هل
 لك ىلعو ، بذكلا ىلع ةماقالا هل لحت الو ، اهتيدصت ىف قدصلاب قحلا

٠ قدصي نآ لوقلا ى امهنم



 ۔ ٢٧٠.

 ريغب ىنأي نآ قديصت الو راكنا الو ىوعد ىف امهنم لكل زوجي الو

 عم قدصلا نع آرذعو ةعس مكحلا ق اهل بثبجوب ةرورض ريغل قدصلا

 ىنح ردق ىنم وأ % ردق نا هيلع رسلا ق داهشالاو ء كلذ ف قدصلاب ةنونيدلا

 ٠هتداراو هدصق كلذ ىف قدصلا راهظا ىلع ردقي

 قحلا ق قحلل هعوجر نوكي اهقيدصت ىلا هراكنا نع عجر نا هلعلو

 ىف قدصلاو ، هسفن نم بذكلا ملعي ناك نا ةردقلا عم كلذ هيلعو ث زئاج

 ابقي ال هنأكف ء اهتدع ىف اهنوم دعب ناك دق هعوجر نركي نآ الا ث اهنم رقلا

 نم دنع هراكنال س مكحلا ىف ثاريملا نم هل سيل ام هسفن ىلا هيرجي اميف

 ٠ اهنم كل ذ مكحل ١ ف هل بجوي امل ؤ ٥ ر اكنا هعم حص دمت

 رهاظلا ىف هل زوجي الخ ، ثاريملا هذخأ ىف جوجحم رهاظلا ف وهف

 ىف زوجي نمم اوناك نا ث ةثرولا نم اضرب الا هلوانت ىلا هدي دمي نأ

 ثيح نم ردق نا ةريرسلا ف هذخآ هل نوكي نآ هبشيو ، مهاضر قحلا

 هراكناو ، قح ثاريملاو \ ثرا و هنأل ي هعم هب اجوجحم نوكي نم هيلع علطي ال

 & قحلا قحلا ىف لطيي ال لطابلاو ، لطاب بذكلاو ، بذك رذع ريغل كلذ

 ء هقح ةقيقحلا ىف لطابلاب لطبي الآ ث هب ىلوأف هبذك هعم حص دقو ؤ حص نا

٠ هذخآ ىلع آرس ردق نا



 سرهفلا

 ةحفصلا

 : رشع ىداحلا بابلا

 انركذ ام ليضفتو راهظلاو ءاليإلاو علخلاو نآربلا ف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ هماكحأو هيناعمو

 : رشع ىنائلا بابلا

 ةدعلا ىف ةدعاوملا ىفو اهماكحأو اهيناعمو ددعلا ىف عامج

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٧ ١ كلذ ىلع داهشالا فو تاقلطملا در فو

 عساتلا ءزجلا من

 ةلا ةنبسشمبو هلضفو هنلا دمحي

 بابلا ةيقبب رشاعلا ءزجلا ادبي

 ةيناثلا ةعطتلا متنخت هبو رشع ىناثلا

 : باتك نم

 ( نداعملا نويعو نئازخلا نونكم )
 مالسلاو ةالصلا و آريثك ادمح هلل دمحلاو

٠.٠٠ ةمأ رخ ىلا توعبم يخ ىلع



 ١٩٨٣ ةنسل ٣٣٦٦ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




