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 نورشعلا بابلا

 ق

 اهماكحأو ةاكزلا فونص

 باتكلا ىلا عجر

 : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج : ميحرلا نمحرنا هللا مسب
 تيلع مالس ىراوحلا ىبأ هيخأ نم روهمجلا نب دمحم ةحبس ىبأ ىل
 لجر نع هللا كمحر تلأس هتمحرب رانلا نم كايإو هللا انافاع دعب امأ
 ىلع هتاكز قرفي نآ دارآف ءارقف دلبلا فقو هلام ىف ةاكزلا هيلع تبجو

 بلطي مل نم مهنمو هسفنل ةاكزلا بلطي هيلا لصو نم ءارقفلا نمف ءارتفلا
 بجوأ امو ىلوآو ةاكزلاب قحآ ءالؤه ىف ضرعتو لصو نم مهنمو ائيش

 . ءارتف مهلكو ءالؤه نم ىطعي نآ ةاكزلا هيلع تبجو ىذلا ىلع

 ناو هللا ءاش نا هنع آزجآ ءالؤه ىف اهلعج ناف تفصو ام ىلعف

 رتسلاو ةفعلا لهأآو هللا ءاش نا هنع آزجآ ءالؤه نم فنص ق اهلعج

 هذه ةاكزلل نيتحتسم اعيمج اوناك اذا كلذو ه لضفآو اهب ىلوأ ءايحلاو

 قحأ لضفلا لهأف كلذك اونوكي مل ناف ةقثلاو ةقخاوملاب اهلك فانصألا

 ٠ اهب ىلوآو اهب

 : ةلاسم ةج

 ءارقفلا نم لصو نم هيلا لصوف هلام ىف ةاكز هيلع تبجو لجر نعو
 :تيجو ىذلل زوجب لهو كلذ هل له هسفنل ةاكزلا بلطق هدلم ربغ نمو

؟ هدلب ريغ نم اهبلطي هيلا لصو نم ؟ هتاكز نم ىطعي نآ ةاكزلا هيلع
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 ابيصن اهيف ليبسلا نبال لعج دق هللا نألو كلذ هل زوجي معنف
 هدلي ل_هأ مرحأ ناف اهنم هدلي لهأ مرحي الو اذه ىطعيو استورفم

 كلذ هنع آزجأ هدلب ريغ نم هيلا لصو ىذلا ريقفلا اذه ىف ايلعجو
 نآ الا مييخ اهلعجي نأ هل لضخفأو اهب ىلوأ هدلب لهآو هللا ءاش نا

 بجاو وهف هدلب لهآ نم لضفآ وهو هنيد ىف لضف هل مداقلا اذه نوكي
 ٠ هللا ءاسث نا لخفأ هنآ رجرآو ةاكزلا هذه ىف هل

 : ةلأسم ايج

 ىلا اهنم ءىنب وآ اهب ثعبف هلام ىف ةاكز هيلع تبجو لجر نعو
 ؟ كلذ .هنع ىزجي له ةيرقلا كلن لهأ ءارقف اهاطعأو ىرخآ ةيرق

 ثعبو .اهقحتسي نم هدلب ىف نكي مل وآ اهقحتسي نم هدلب ىف ناك ءاوسو
 ؟ اهقحتسي نم ىلا اهب

 كلت ءارقف اهاطعاف ىرخآ ةير ىلا اهب ثعب ناف تفصو ام ىلعف
 ىف ناك كلذ ءاوسو هيلع مرغ الو لعغ ام سئبف هتيرق كرتو ةيرقلا

 ابيرق ناك اهب ىلوآ اهقحتسا نمو اهقحتسي ال نم وآ اينقحتسيي نم هدلب
 . اديعب وآ ايبرق ناك اهقحتسي ال نمم اديعب وآ

 نأ لبق نم قيرطلا ىف تفلتخ ىر_خأ ةدلب ىلا هتاكزي ثعب ناو

 نم ىلا لصت ىتح ةاكزلل نماض وهف هبلا اهب ثعب ىذلا دلبلا ىلا لصت
 ٠ ةقث هناكزي هعم ثعب ىذلا نوكم نأ الا هيلا اهي ثعب

 ٠ تفلت نا هيلع نامض ال : لاق نم لاق

 : ةلاسم ةهج

 نوكيق ةاكزلا اهيف بجت امب ةعارزلا بجتف لجرل لمعي لجر نعو
ماعللو هنصح ق ةاكزلا هيلع بجتو ءاملا بحاصل اعبت اذه ى لماعلا
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 هيلع تبجو دق ذا ةاكزلا اهيف بجي امم بجت ال ةمحلاخ ةعارز

 ٠ هلمع ق

 ىف ةاكزلا لماعلا ىلعو لاملا بحاصل عبت لماعلاخ تفصو ام ىلعف
 ةاكزلا هتصح ىف هيلع تناك ةيرجأ ةرشع هتصح نم باصأ اذاف هتصح

 ةئامثالث هلك كلذ ءعىجي نآ الا ةصلاخلا هتعارز ىف هلعل هيلع ةاكز الو

 . عاح

 : لصق

 اهل رجتي مث مولعم ليكب افيا اهفيشيف ةرذ عرزي لجر نعو
 رامح هل ىرتكيو لبنسلا نم ءىنب وأ اهنم مولعم ليكب هل اهزجي نم
 . لبنسلا لك نم ءىشب وأ كوكمب هيرجأ ةرشع لك لبنسلا هل لمحي

 ىف سيلف لهنسب ىرتكا ام الا ةاكزلا هيغ كلذ لكف تفصو ام ىلعف

 كلذ ناك اذا ةاكز لامحلاو زازجلا ىف ناوعألا ىطعأ ىذلا لبنسلا كلذ

 لامحلا نم ليكلاب تاراجالا عيمجو رذبلل لبنسلا نم هكرت ام امأو لبنسب
 هنم جرخي كلذ ناف مهريغو سورلا نم كلذ عيمجو باترلاو زازجلاو
 ٠ ملعأ هللاو كل تفصو ام ىلع ربلا كلذكو ةاكزلا

 ١ ةل اسم :د :

 هعمجو رمتلا طاقللا هلامعو هلايعو مدخي ةلخن رفحي لجر نعو

 مهمدآ و مزاوللا عيمج مهل ىرتشيو ةرمثلا نم نولكأيف كلذب مهينعتسي

 ؟ رثك وآ لت ةاكز اذه لك ىفف رمتلا عمج ق أ وماد ام

 مهنمف نيماسلا ء ا رآ نم اريئك افالتخا اذه ق ناغ تغصدو ام ىلعف ..

 ٠ ةاكزلا هيفغ خاطسملا وهو ريرحلا عمج ام لانت نم

 بهذ امو ةاكزلا هيفف رمنلا نه ءىش ليك ام لك : لوقي نم مهنمو

٠ هدق ةاكز ١اخ لك اام
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 لكأ ام ةاكزلا هنم ءىش لك ىفف رمتلا جخن اذا : لوتي نم مهنمو

 نيملسملا لوق نم اذه لكف ةاكزلا كلذ عيمج ىفف بهآ امو هي ىرتشاو

 ٠ عستم نيملسملا لوقت فو كلذ هعسو هنم ءىنب لمع هلعل نمف

 : ةلاسم

 ةاكزلا هيف بجت هلام نم ةرمث ىطعآ نمو : باتكلا ريغ نمو

 ؟ ةاكز كلذ ىف له الجر هلام نم ارسبو ابطر ىطعا وأ

 ابطر كلذ نم هايا ىطعآ ام اطعلا لجرلا لكأ اذا : باوجلا

 ىطعملا ىلع ةاكزلا هيفف ارمت راص ىتح هكرت ناو كلذ ىف ةاكز الف ارسيو

 ٠ ةاكزلا هيلع بجت امم ناك اذا

 باصن نم لقأ مهارد هيف ذفنأو ةراجتلل ةعارز عرز نمو

 ؟ دعم كردي مل اذه هعرزو هتراجتو ٥دقن ةاكز هيلع تيجوقخ ةاكزلا

 جضن دق ناك ناو هيلع مزع ام تبسح اضغ دعب ناك نا : باوجلا

 مل اذا ةاكزلا هبغق مات باصت وهو لو_دحلا هيلع لاح ناو عرزلا مت وق

 مامت دعب لوحلا هيلع لاحو لبت نم دقنلا ةاكز هيلع ىرجت هبحاص نكي
 ٠ ةاكزلا هيفغ ف باصنلا

 : ةلاسم ويه

 هيلع ذفني ملو هئامب هاقتسو ضرآ ق ةراجتلل اعرز عرز نمو

 ؟ هيخ ىكزي ىذلا هرهسث لخدو اليلت ائيس الا هلام سأر نم
 ىقب ام بسحبو هضرأ ة ٥د اعت و هن ام ةميت هنع طتسب : ب ١ جلا

٥ جرخيو ١ ملعأ هللاو هتاكز ٠



 رتعو ةاكز نم اهبسحي تااخن رنتع ةرمت الاجر ىطعي لجر نعو

 ؟ ةاكزلا نع كلذ هبزجي له ةلخن ةئام نع تلاداخن

 تيهذو هيلا تراصو ريقفلا اهسضنت دق أذاخ ءاهقفلا ضعب د كلذ زاجأ دكختح

 ةاكزلا نع ىزجي كلذ ناف ارمت راص دقو ةاكزلا اهيق تبجو نأ دعي نم

 ٠ اهضبق دق ريقفلا ناك اذا

 لوق ىلعف اهلك تلحو ارسي راص نآ دعب نم هنآ تبهذ نا كلذكو

 تبهذ اذا لوقلا اذه ىلعغ بطرلا فقو ةاكزلا رسبلا ق نأ : لوقي نم

 ٠ ةاكزلا نع ىزجت اهناف ابطر وأ ارسب تراص نآ دعب نم ةفآب

 ةفآب تبهذ اذا بطرلاو رسبلا ف ةاكزلا ىري ال نم لوق ىلعو

 ىنح ةاكزلا نع ىرجت ال اهناف بطرلاو رسيلا دح ىلع وه و

 ٠ ار صمت ريصي

 : ةلأسم ة

 تليك اذا مآ تسيد اذا مآ تزجأ اذا بجت ىنم بويحلا ةاكز نعو

 ٠ اهنم ءىش ليك وآ

 تليكو تسيد اذا بودحلا ق بجت ةاكزلا ناف تفصو ام ىلعق

 لبقت نم اهبهذآو اهب ىدامت بحلا بحاص ناك ناف ةاكزلا بجت كلذ دنعف

 ٠ اهمرغ هيلعو كلذ ق ةاكزلا هنلع تعبجو دعققف اهلبكي نآ

 قرح وآ قرغب تسيد نآ دعب نم تبهذ بوبحلا تناك ناو

 مرغ الو اهبحاص ىلع ةاكز الخ اهليكي نأ لبق نم كلذ هابشأو قرس وآ
٠ ملعأ هللاو هيلع



 : ةلأسهم ح

 ةير_جآ ةينامثو هيرجآ ةتس موي لك هتعارز سودي لجرلا نعو

 بجي نأ نم هناكز كلذ نم جرخأ سا د موي لكو رثكأ وأ لنآ وآ

 ؟ هل ايزجم كلذ نوكي له عاص ةئامثالث غلبت نأ لبقو كلذ هيلع

 اذهف ةطاحتسالاو مزحلاب ذخآ دن اذه ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هل ىزجم

 صرخ رغ نم ة رمنلا ٥ ذه نم ىطعأ ناف لضفأو ربخأ هنأ : انعمو

 اودعقو ضرأذلا او .سيقي ىتلا موسرلاو ةنماضملا هذه لثم ةرمثلا هذه ٠

 ٠ ةاكزلا نع هنع ى زجمب كلذ سيلف لخنلا

 : لصف

 نع هللا كمحر تلأس هبلا تبتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج
 ريش لك هيبريو هيلع موقي نم ىطعاف دلبلا ف ىقلأ اذا ةثيذخلا دلو
 نم ىلا اهنوريصي مهتاكز هوطعي نأ سانلل زوجي له اذك وآ اذكب

 ؟ ماعطلا لكأي ال ريغص دلولاو هئارك نم هيلع اوبسحيو هيبري

 نيملسملا لام تيب ىلع طيقللا لوع نا اولاتت دقف تفصو ام ىلعف

 ءارك اوطعي نأ مهل زوجي اذه ىلعف ٠ تاقدصلا نم نيملسملا لام تيبو

 ٠ ماعطلا لكأي ال اريغص دلولا ناك ولو مهتاكز نمو طيقللا ىبري نم

 هوظعبب نأ سانلل زوجي له .ماعطلا لكآ دن ةثينخلا دلو ناك ناو

 ىبصلاو هئارك نم اهوبسحيو هيلع موقي نم ىلا اهنوعفدي مهتاكز نم .
؟ ماعطلا نم هتزوح ذخأي سيل ريغص
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 ىلا هلوعي نم ىلا كلذ نوعفديو هماعط فو هتيبرت ىف مهتاكز نم اوطعي

 ٠ هسقن ىنعي نآ

 : ةلأسم ايج

 ؟ هالوتي ال نم هلعل ةاكز ذخآي نيملسملا نم لجرل زوجي لهو

 ٠ كلذ هل زوجي ال : لاق نم لات

 زاج هنيدب نيدب الو ىلوتي ال هنا هفرع نا هنأ : لات نم لانتو

 ٠ انيلا بحأ لوقلا اذهو كلذ ىلع هنم اهذخأ هل

 : ةلسم وج

 حيرلا نم اهنم عطقي امم ارمث اهنم طقليغ لخنلا رضحي لجر نعو
 هيف غلبي ام كلذ نم هدي ف عمتجيف سانلا لأسي وأ ارمت ىطعيو رجتيو
 ؟ ةاكز كلذ ىف هيلع له ةاكزلا

 ٠ كلذ ىف هيلع ةاكز ال : اولان دقف

 ؟ كلذ ىف هيلع له هريغو فزنلا ىلع عرزيو بلجي ىذلا معزو

 ٠ ةاكزلا هيلع تغلب اذا ةاكزلا اذه ىلع اولات دقف .

 : ةلاسم ه

 ٠ بسكيو هتباد ىلع لمحيو ءاركلاب هديب لمعي نمعو

 ىلع لمح وآ هديب لمع ةاكز تايركألا عيمج ق سيل : اولا دقف

 لمحي وآ هبيصنب لمعي نآ الا ةاكز هيلع سيلف سانلا نم بسكو هتباد
هيلع تغلب اذا ةاكز هيلع ىذلا اذهف هبيصنب اهيلع رجزي وأ هتباد ىلع
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 كارد دعب نم بيصنلا نوكب نآ الا هيخ لمع ام ةلمج : غلب وأ ةاكزلا

 ٠ ةعارزلا باحصآ ىلع

 ىلع ةاكزلاو ةاكز هيلع سيل كلذف بسصحنلاب سودي ىذلا كلذكو

 ٠ ةعارزلا باحصأ

 ؟ ضزرذلا ةداعت ةاكز نعو

 ضرألا ىف تبجو اذا ةاكزلا اهيفف بيصنلاب ةداعقلا تناك ناف

 ىذلا ىلع ةاكز ةداعقلا ىف نكن مل مولعم رجآب ةداعقلا تناك ناو

 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو دعتقملا ىلع ةاكزلا تناكو ةداعقلا هل

 ٠ هللا ةمحرو كيلع مالسلا و مالسلا هيلعو دمحم ىبنلا ىلع

 : ةلأسم :ديجا

 نأ هرمآو هتاكز جرخي ال نآ هرمأو هلام ف الجر لكو لجر نعو

 ؟ اذه ىلع هيف لخدي نآ هل :زوجي له مها ردلا وآ ماعطلا ف اهكرتي

 لخدي الف ةاكزلا جرخي ال هلكو ىذلا نأ ملعب ليكولا اذه ناك اذاف

 ٠ ةلاكولا اذه ىف

٨ هلهآو ىكزي ال الام هللا حبق : ءاهقفلا ضعب نع ليق دتو
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  3ةلأسم :

 نأ ملسملل زوجيأ ةاكزلا هترمث ىف تبجو لام ى ءاكرت ةثالث نعو

 ؟ ةاكزلا ىلع نيينمآ ريغ مهو ةاكزلا نم امهتصح امييطعيو امهمساقي

 امهتصح هيكيرسش ىلا ملسيو هتصح ذخآي نآ ملسملل كلذ زوجي معن
 ٠ كلذب ىلوآ مهو امهتكزب

 : ةلاسم ونج

 باتكلا ريغ نم

 ىلع وآ نيمولعم سانا ىلع وأ ةمولعم ةليبق ىلع فتوملا لاملا ىف
 مهيلع بجت ةاكزلا ناغ نومولعم ساانآ مهو تانأأا نود روكذلا

 نم هدي ىف ام ةاكز جرخأ اذا رجاتلاو هتبلغ ىف ةاكزلا باصن غلب اذا

 جرخي ملف لجأ ىلا سانلا ىلع قوقح نويد هلو بهذو هضف نم هتراجت
 نم وآ هتراجت ىف ةدئاف دافتسا وآ اهلولح ىلا اهرخآو كلت هنويد ةاكز

 ٠ هنيد لولح ىلا هدي ىف ام ةاكز جارخا دعب ةضف وآ ابهذ هتراجت ريغ

 كلح ناو انفصو ام ىلع كلذ نم هدافتسا اميف هيلع ةاكز ال هناف

 انركذ امك اضيآ ةدئاف كلذ دعب دافنساو هناكز جرخي ملو اضيأ كلذ هنيد

 ةاكزو هناكز جرخي نآ ىلا هنيد لولح دعب هدافتسا ام ةاكز هيلعخ

 . ملعآ هللاو هلولح دعب هدافتسا ام

 : ةلأسم :دج

 ادحاو اهتلمج نم اوباصأف ةعارز ىف اوكرتستا سفنأ ةعبرأ نعو

 مهنيب بحلا اومستتاف اكوكم نوعبرآو دحاو امهيلع بجوق ابرج نيعبرآو
 لكل عقوف اهيطعي هسفن ةاكز ىلي نآ مهنم دح او لك بحأف ةعبرأ ىلع

٠ ةروسشتعم ربغ فصنو نبكوكمو ةبرجآ ةرشع مهنم دحا و



١٤ 

 باصآ ام ردقب ةاكزلا نم مهنم دحاو لك ىلعف تفصو ام ىلعف

 اذهو مهنيب ةعاشم ةعارزلا تناك اذا ةرسكم اهجرخيو بحلا نم
 تدرآ تنك نا كلذ هابشأو سمخلاو عبرلاو سدسلا ريسكتلا هيف زوجي

 ريسكتلا نم ةلمجلا ىلع داز اميف ةلمجلا ىف بجو اذا ىنعملا اذه كلذب

 عبس وآ كيكاكم عست وآ كيكاكم ىنامث لثم كلذو هيف ةاكز ال كلذف

 ٠ ةلمجلا ىلع كيكاكم

 ريسكتلا ق ةاكزلا هيفف كلذ هايىشآو نيعبرأو دحاو لثم ناك اذا امآو

 + ملسو هيحصو هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 سمخ اهيفأ ةضفلا ةعطقو بهذلا ةعطق نم ذخؤي ندعم نعو

 ؟ رانلاب جلاعي ال امم نوكي ىتح ءىن اهيف سنيل وأ

 ٠ سصخلا اهيف ناك بهذلا نم اعطق تناك ناف تفصو ام ىلعف

 هنعل رشعلا هيف امناو هيف سمخ الف رانلاب جلاعي ابارت ناك ناو

 ٠ ةضغلا كلذكو لوحلا هيلع لاح اذا امات اباصن ناك اذا رشعلا عبر

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 : ةلاسم :ديجا

 ثناك اذا : ءاهقفلا ضعب لانو هللا همحر ىراوحلا وبأ لاتتو

 اذاغ. ةالصلا لهآ نم مهيلا تراص ةمذلا لهآ ىديأ ف ىتلا لاومألا

 كلبق نم ةاكزلا اهيف ىرجت تناك اذا اهنم تجرخآ ةاكزلا اهيف غلب
 ٠ ذخأن اذهيو

 ضرأ ١ "ا كلت ق مويلعف بلعت ىنبي ىراصن ذ ضرأ برعلا ى ةش رتشا اذا و

٠ جا . خ ضرأ اهنأل سمخلا



_ ١٥ 

 تغلب اذا ةتدصحنا اهيف هيلع ناك ملسم ضرآ ىرنتسن! اذا ىمذلاو

 ٠ اهيف

 مهرد اتئام هنلغ نم اهل عمتجاف نيوخأ نيي عاتم لام ناك اذا و

 ٠ اهيف امهيلع ةاكز الف لوحلا اهيلع لاحو
 ٠ ةاكزلا هيفف هيف رجتي ناك اذا رقصلاو ديدحلاو رهاوجلاو

 ناو هنزو مك ملعي ال غوبصملا ىلحلاو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ىلع وهو هنزي نآ ىلحلا بحاص ءات ناف لاق ررضلا هيغ عقو رسك

 ٠ لثملا هريغ نم جرخيو هيف تبجو نا هتاكز جرخيو اغوبسم هلاح

 هد هد ق قبي ملو هدي نم مهاردلا تبهذف ةنس لك ىكزب ناك نمو

 مهارد هدي ق تعقو ةنسلا تلاح املف مهارد وأ متاخ الا ءىن اهنم

 تعقو ىتلا مه ١ ردلا نم ىطعب هنآ لوتآ : لاق ىلع نب دمحم ىبأ نعف

 امأف تعضو امب ةلدألا نم ىقب اذا مهرد ىتئام تناك اذا هدي ف
 ٠ الاف متاخلا

 لوحلا لوحي ىتح هيلع ةاكز ااف هرهش ىضقنا نا و : هريغ نمو

 ٠ ةاكزلا جرخيو هرهش لخديو

 ضعب ىلع هضعب رامثلا نم ءىش لمحي الو رثألا نم : هريغ نمو
 ٠ ريعشلا و ريلا نم هيق اوفلتخا دت ام الا

 ٠ ىرخآ ة رمك ىلع ةرذلا

٠ اهناقوآ ىف فلتخمغف ةرخآلاو ةمدقتملا امآف



_ ١٦١ 

 تلمح ضرذا ق انكرادت نا : موق لانتو ٠

 تلمح ريشآ ةثااث نم لتآ امهنيب ناك نا : نورخآ لاقو ٠ ناك ناو

 ةرذلا نم راظنلا ىف فلتخاو كلذ نم ءىش لمحي مل رثكأ ام ىلا ةثاان ٠

 ىرخآ ةرمث هنأل لمحي ال : موق لاق .

 صضرخنا ف كرادني مل هنال كلذ ىرت ال نحنو لمحي : موق لانو

 ٠ رهنأ ةتالث نم رثكأ نوكي دنالو

 : ةلاسم ديج

 مدقلا نيب ناكو رخآو طسوو مدق ةفلتخم ةعارز هل ناك نمو

 رخالاو مدقلا نيبو نارهش رخآلاو طسولا نيبو س نارهش طسولاو

 ىلوألا نيب ناك اذا ضعب ىلع هضعب لومحم اذه ناف رهسأ ةعبرأ
 ٠ ةدحاو ةرمث ىهف رهشآ ةثالث نم لقأ اهيلت ىتلاو

 اهيفو كلذ ىلع تمادام اهدعب ىتلا ىلع تلمح ةرمث تناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو زازجلا موب نم ةرمثلا تبسحنتو ةاكزلا

 هللا همحر رثؤملا ويآ ناك لاق هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 بحاص عابف ريناند وأ مها رد هترمث لجر ىلع ناطلسلا صرخ اذا لوتي

 ىقب نا ريناندلاو مهاردلا نم هيلع عضو ام ناطلسلا ىلا ىدآو ةرمخلا

 نم هترمث نم هدي ىق ىقب ام ةاكز هيلع امناف اهبحاص دي ق ةرمثلا نم

 بح نم ةرمت هل ناك نميف ءاهقفلا نم لاق نم لوقب جتحاو صرخ نآ دعب

 ىكزي نآ ةرمئلا بحاص ىلع امناف لداع ريغ ناطلس اهتاكز ذخأف رمت وأ

 ٠ ناطلسلا ذخأ ام دعب نم هترمث نم هدي ق ىتيب ام

راثآ ىق دوجوم فورعم لوق وهو : نيملسملا ءاهقف ضعب لات دتو



_ ١٧ 

 ةاكزلا ةرمثلا بحاص ىلع نا كلذ ق لوتي ناهبن ناكو ءاملعلا نيملسملا

 ىلع اهصرخ دق ناك اذا ناطلسلا ذخآ اميف هل رذع الو كلذ عيمج نم

 ناطلسلا ىلا اها دآو هترمث ة رمثلا بحاص عابو ريناند وآ مهارد اهبحاص

 . عيمجلا ىف ةاكزلا هيلع لوةي ناهبن ناكو

 ىلع ةاكز الف اهعابو ةرمثلا مرص ىذلا وه ناطلسلا ناك ناو
 ىف ناهبن ةجح نمو ةفصلا هذه ىلع ناطلسلا هذخآ اميف ةرمثلا بحاسح

 لمتحاف هغلبم فرعو هلاكو رمت وأ بح نم ةرمث هل تناك نم نأ اذه

 ناك اذا فلت امل ةاكزلا هيلع نأ صوصل وآ ناطاس وأ ليس وأ حير

 ٠ هغلبمو هليك ملع د_ة

 هغلبم فرع الو رمتلا وأ بحلا لاك ةرمثلا بحاص نكي مل ناو
 نع دوجوم فورعم لوت اذهو كلذ ى هيلع ةاكز الخ ةفآ هب تبهذ ىتح
 . رثؤملا ىبآ لوق نم بجعتيو اذهب لوقي ناهبن ناكو نيملسملا ءاملع

 أرقي وهو اموي ناهبن ىلع تلخد ىنأ مث : ىراوحلا وبآ لات

 اندجو دت وأ ةاكزلا رمآ ىف رثؤملا وبآ لاق ام انهاه ىل لاقف باتك ى

 عجرب الو هلوق نع عجر ناهبن نآ ملعأ ملو نيملسملا راثآ نم لاق ام

 نا لوقن انأ الا هللا ءاش نا قحلا ىلع امهالكو هلوق نع رثؤملا وبآ
 ناطلسلا ىلا اهعفدو اهعاب ىذلا وه ةرمثلا بحاص ناك اذا ةاكزلا هيلع
 هل بصغ نم امأو ٠ هللا ءاش نا هل عساوف رثؤملا ىبأ لوقب ذخآ نمو

 دصح ام ملع هنع باغو ةاكزلا اهترمث ىف بجت امم ةريثك الخن ناطلسلا

 هيلا عجر ام ىكزي نآ هيلع نا رمتلا نم اهنم ءىش هيلا عجر مث اهنع
 هنيب لبح امو مات باصن اهترمث ةلمج ق غلبي هنآ هدنع ناك اذا اهنم

 ٠ هنع ىدؤي نآ هيلع سيلف ةرمثلا نم هنيبو

 : ةلاسم ةدجن

 هيلع ةاكز الف ةاكزلا نم ارارف مويب هتاكز لك لبق هنيد ىضق نمو

( ٢ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ٢ م )



١٨ 

 ىف مثآ وهو ةاكز ااف ةاكزلا هيف بجت ام هعم سيلو تقولا ءاج اذا

 ءوسلا ةين ٠

 ةلأ هم دهج :

 نم يلع سيل لالا بحاص نأ اولاق سيلأ تلق دييقتلا باتك نم
 لاو_حآ هدلع رم ولو هلام سأر ق الا ةبراخملا ق ىذلا لاملا ةاكز

 ٠ هدي ىف لاملا عم حبرلا لصحيو براضملاو وه مسقي مل ام

 حبرلا نم لصحي ام ملعي ال هنأل اذهب ليق دق معن : لاق

 ٠ ةفآلا نم هيلع ىرجي ام الو

 : ةلأسم ة

 ناك اذا عرزلا كارد نأ نيملسملا ضعب نع : باتكلا ريغ نم

 ٠ دالبلا كلت لهأ نم عارزلا ةماع دنع زازجلل حلصي

 : ةلأسم وبع

 هتاكز نم مهارد اريقف ىطعي نميغ : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو
 لكأي نآ هعسي له ٠ هل عفا دلا هيلع لخديف اماعط اهنم ريقفلا ىرتشيق
 ؟اهنم

 ٠ ال : ل انت

 7 دق ىتلا ىه نكت ملو اهنيع نع ةاكزلا تريغت اذا : هريغ لانتو

 همعطأ مث نيعلا ةمئاق ةاكزلا تناك ولو اهنآ : نيملسملا ضعي لاقو

تراص دت اهنأل اهب مفتنيو اهنم لكأي نأ هل نآ ماركالا هجو ىلع اهنم



 هن برهومللو هلام نم بهي نآ بهاوللو هل ىري دقو هل ةعوفدملل اكلم
 ةاكزلا دنع طرش وأ هللا ةيصعم ف كلذ نكي مل ام هل بهو ام لبقي نأ
 ٠ كلذ لجخ

 .لك فرعو ه ومسخق لام مهذيب ةوخا ةتالث ق ىراوحلا وبآ لات

 هدحو هلام ناكو هدنع نم دحاو لك رذب ناك ناف هتصح مهنم دحاو

 ٠ اهيق مهيلع ة اكز ١اف ة رمتل ا ا رلحلخ مث

 ٠ ةاكزلا ىق

 ق ةاكزلا مهيلع ةاكزلا اهيق تلم ءاكرش نبي ةر_مث تناك ناو

 .فق رغفي ال ( : 9 انت هنأ ملسو هبلع هلل ١ ىلص ىبنل ١ نع ى و رب هنأز اهنلمج

 ٠ « ةقدصل ا ر اذح قرتفم نجي عمجي ال و عمنجم نيب

 عقي ىتح ةاكز كلذ ىف مهيلع سيل نأ رثألا ضعب ف دجوي دنو

 .٠ ةاكزلا هبف بجت ام دحاو لكل

 : ةلاسم :دج

 .ىلخ ائسنت هل امم كلذ هبلع نم عابف ءارقفلا ىلا هعجرم نيد وآ ةاكز

 ؟ هيلع ام مهاردلا كلت مهل لعجو مها ردب ءارقفلا

 أ ولاتت دق ى ذلا اذه لخم ولو هيلع امم صلختب الو رزرجي ال كلذ نأ

 لجرلا ىلع نوكيو قوقحلا ىفو ةاكزلا ىف ةليحلا تزاجل كلذ ق ةزاجألاب

ىريغ امهرد نيرشعب نيمهرد وأ امهرد ىواسي امم كلذ هابسشآ نم



. ٢٠ 

 سيل اذ_ھ نألا هريغ هذخآ ره هذ_خأب مل نا هنأ كلذ ذخأب نآ ريقفلا

 ٠ هنيعب ريقفلا اذهل بجاوب

 ق۔_ح هل نم لثم هل بجاو فورعم دحأ قحلا ناك اذا امآو

 وه ام هقحب ىخقنب نأ هل زت اجف هنيعب د حخز ةح ا صصخم ةيسحو وأ

 نم روجحم الو هركم الو روبجم ريغ القاع اغلاب ناك اذا هقح نود

 ذخآ دارأ ول هنأل رثكأ وآ مه ارد ةرثع نع بح سدس لبق ولو هتح

 . هريغ نود هل بجول هنيعب هقح

 ٠ هريغ دحأ ال اوذخأ نأ ةماع ءارقفلل كلذ ناك اذا امأو

 . ةاكزلا ليبس اهليبس ءارقفلل بجت ىتلا قوقحلا كلذكو

 هنم ءافولا لاني ال نيد سلفم وآ ريقف ىلع هل ناك نم كلذكو

 مل ةاكزلا نم كلذ هل عفدف هسدلفت لاحل 4_برلع مكحي مل همكاح ولو

 ٠ هنع زجي ملو كلذ زجي

 : ةلأسم :ديجن

 ب۔_ح لثم ةاكز هعم لجر نع : هللا همحر ىراوحلا ويآ لئسو

 نم هنمث هيطعيو ابوث هل ذخأيف انايرع اميتي وآ اريقف ىريف رمت وآ
 ؟ دلبلا ىف رعسلا نوكي امك رمتلا وأ بحلا كلذ

 هريغ دنع نم بوثلا ىرشي ةاكزلا هيلع بجت ىذلا ناك ناف

 . لوقلا ضعب ىف زئاج وهو كلذب سأب الف جاسنلا ءارك ىطعيو

 هتاكز نم كلذ بسحو هد_دب هلمع وآ هدنع نم بوثلا ىطعآ نا و

٠ زوجي الاف



٢١ 

 هتاكز نم هبسحو ابوث اريقف ىطعأ نا : لوقلا ضعب ى ليق دتو

 ؟ زئاج كلذآ

 بحلا نم ةاكزلا تناك ءاوسو كلذ لعغ ليج نب ذاعم نآ ىوربو

 كلذب هملعأ هيلع رشي مل وأ ريقفلا ىلع كلذب رانأ قرولا وأ رمتلاو
 ٠ هيلا راصو ريقفلا هضبق اذا هملعي مل وآ

 لديسنل ١ نب ١ وآ رقفل ١ معطأ و ٥ زيخو : اكزل ١ بح نم نحط نأ كلذكو

 ٠ هلك كلذ زئاجف

 موب ق ةيحخ وأ امحل ريقفلل ى رفش ١ وآ ديعل ١ موي ق ناك ولو

 ٠ هريغ دنع . نم ىرتشا اذا كلذ زاجأ ىحضخذل

 .كلذ هل زوجت الخ هناكز نم هنمث تثبسحو ٥ دنع نم هاطعأ نا امأ و

 ٠ هب ذخأن ىذلا لوقلا ىلع

 هدنع نم كلذ ناك زئاج وهف لبج نب ذاعم نع ىوري اميف امآو
 ٠ هريغ دنع نم وآ

 ءارقفلل ةاكزلا ملسي نآ الا ءىش هلك اذه نم زوجي ال هنأ : لوقتو

 . ءاسث ام كلذ دعب اهيمن ريقفلا لعفي مث هل تبجو امك

 اهبفو تمسق آ لخنلا تعيب اذاو لخنلا ةرمت كاردا ةفص فيكو

 ىلع لمحتو ا رست تراص اذا لخنلا ةرمث كاردا نا : باجلا

 ٥ اكزلا ق هلومحم يهم ارسي تراص نآ دعبم تمسق ناو عئابلا

. ملعأ هللاو



 _ _ ٢٢

 : ةلأسم ح

 هضرف ىذلا ةفلؤملا مهس نآ لاق نيملسملا نم ادحآ نآ ملعن الو

 ٠ خوسنم تاتدصلا ق ةروكذملا ماهسلا ىق دللا

 : ةلأسم دج

 بوبحم نيب دمحمل هندجو امع هتلأسو : هللا هيضر كل ام ىبأ نع اهلعل

 دافتسا مث ءارقفلا ىلا اهعفدي ملو اهلزعف هلام ةاكز جرخآ لجر ف

 ٠ ةدئافلا ىف هيلع ءىش ال هنا ةدئاف

 . بوبحم ني دمحم نع اذكه : لاتق

 نم باصأف ةعيرسو ةئيطب ةرذ عرز نمع نسحلا وبآ لئسو

 ىقبو ةئيطبلا دصحو ابرج نيرشع ةئيطبلا نمو ابرج نيرشع ةعيرسلا
 ٠ ةبرجآ ةسمخ ةعيرسلا نم هدي ىف

 دمحم نع لوقي رثؤملا وبأ لوقي ناك : ىراوحلا وبآ خيسلا لاق
 امهضعب لمحي مل رهنأ ةثالث امهنيب ناك اذا هللا همحر بوبحم نيا

 ىنلع امهضعب لمح كلذ نم لقآ امهنيب ناك ناو ةاكزلا ف ضعب ىلع
 خايسنألا ءالؤه نع هعفر ةحصل لوقلا اذهب ذخألا بحنو ةاكزلا ف ضعب

 ٠ هللا ميمحر

٠ ةتدصلا ىف رمتلا ىلع بيبزلا لمحي دايز وبأ لاق



 س ٢٢٣

 اذهو رقبلا ىلع لبألا الو رمتلا ىلع بيبزلا لمحي ال : هريغ لاتو

 ٠ انيلا بحأ لوتلا

 ريعشلا و ربلا لمح ق بوبحم ني دمحمو بويأ نب لئاو فلتخاو

 لوق وحنو بويأ نب لئاو كلذ زجي ملو بوبحم نب دمحم كلذ زاجآغ
 ىرحت ا ذا هي ذخأ نمل عساو نيملسملا ىآر لكو أ ذه ق بويأ ني لئاو

 ىأرل قفاوم اذه ق رباج ىبآ نب ىسرم ىأرو هذخأ فق لددلا

 ٠ هللا مهمحر بوحصم ند دمحم

 ىنطيو اضرآو دعقيو ةعارز هل نوكي لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ةداعق نم بيصيو ةاكز هيف هيلع بجت ال ام هتعارز نم بيصيف ءام
 ىكزيأ ةاكزلا هيلع تبجول هتعارزو وه ممتجا اذاف هئام انطو هضخزأ .

 ؟ ال مآ اذه ىلع هنعارز

 مل فورعم ليكب هضرأ دعقأو هئام انط ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 دعتو هئام انط نوكي نأ الا ةاكز هيلع نكت ملو هتعارز ىلع كلذ لمحي
 هيف مغلب نا هتعارذ ىلع بصنلا كلذ لمح فورعم بيصنب ه خرأ

 ٠ ةاكزلا جرخأ

 : ةلآسسم وج

 مث ةاكز حدر رخي لجر نع و ٥ هللا همحر ىراو هحا ىبآ با رمج نمو

 جرخ دك هنآ وجريو ٣ اكز هنع جرخي مل هنآ هلام نم ء ىت ق . كشب

؟ هبلع سأب ال وأ هناكز جرخي عجريأ هنع



_ ٢٤ 

 هيف كسثي ام جارخا هيلعف هتاكز تقو ناك ناف تفصو ام ىلغف

 ٠ هاكز دق هنآ ملعي ىتح

 مل هنأ ملعي ىتح ةاكز هيلع سيلف تقولا ىضقنا دق ناك ناو

 ٠ َكزي

 : ةلأسم :دجا

 هيفخ رمنلا نم ء ىش لك لوقغ رمنلا ةاكز ق فلنخا ىراوحلا وبأ

 ٠ ةاكزلا

 لصب نأ ربع نم بهذ امف حاطمملا عمج اميف الا ةاكز ال : لرتقو

 عيب نوكي نآ الا ةيطع وآ لكأمب بهذ اذا هيف ةاكز الف حاطصملا ىلا

 ٠ ةاكزلا هيفف كلذ ريغب وأ مهاردب اعيب

 نم الا :هيف ةاكز الف هريغو رجرجلا لثم مدألا هب ىرتستا ام اماو
 ٠ حاطصملا نم

 طاضقللا ف سيلو ةاكزلا هنم ءىش لك ىفف رمتلا جضنا اذا لوقو
 ٠ راجسىبلا كلذكو حاطصملا ق اضيأ هعمجبو ايراخ احير نركب نأ الا ةاكز

 ةسمخ ةعا رزلا نم هل ناك ام لصو نمعو ىراوحلا ىبأ نع

 . ةاكزلا باصآ اميف هيلع بجت مويلا كوكملا اذهب ابرج نيرشعو

 ملعي ناك ناغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاصب ةاكزلا امنا ملعا

 اذه نوكي ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاص ىلع ديزي كوكملا اذه نآ
 ناو ةاكزلا هيلعف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاصب ابرج نيثالث بحلا
٠ كلذ ملعي ىتح ةاكز الف كلذ ملعي ال



_ ٢٥ _ 

 ةاكزلا اهيف بجو عاص ةئامثالث تغلب اذا ليق دقو : هريغ لاق
 ٠ هلهج هعفني الو كلذ نع لاؤسلا هيلعو

 مث الام هب اهل عابو اهجوز ىلع قح اهل ةأرما ف باتكلا ريغ نم
 ةاكز اهيلعآ لوألا ريغ اعيب اهل بتكو اهريغ زاجو ةلاهجلاب تريغ اهنا

 ؟ نينسلا نم ىضم اميف

 اميف اهيلع ةاكز ال لوقلا رثكأ هلعلو فالتخا كلذ ىف : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو نينسلا نم ىضم

 مرحملا ىف اهجرخي ناكو ةاكز هيلع تناك نمعو : ىراوحلا ىبأ نعو
 اذاف اهجرخآ مث لوكلا عيبر هيلع لخد ىتح اهجرخي ملف ةلعل اهجرخاف
 نم اهجرخي ناك امك مرحملا ف اهجرخي عجر مث لوحلا هيلع لاح
 امناو مرحملا رهش ىف هتقو لب لوألا ميبر ىف اهجرخي عجري وآ لبق

 ٠ مرحملا رهش ى اهجرخي

3 

 مهتاكزب مهتصح نوطعيغ لامعلا امآو : ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ٠ مهعم مهتاكز نآ مهملعيو

 : ةلأسم :ذإ

 مهلام اومسق لام مهنيب ةوخآ ةثالث نعو : ىراوحلا ىبآ نعو

. هصح مهنم د_حاو لك فرعو



_ ٢٦ 

 نوميو هدنع نم رذبي مهنم دحاو لك ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهيف مهيلع ةاكز ااف ةرمثلا طلخ من هدنع نم هلام

 عمتجم اذهف ادحاو لهعلاو ادحاو ىقسلاو ادحاو رذيلا ناك ناو

 . ةاكزلا هيف مهيلع بجيو

 : ةلأسم وج

 فصنل اي اخ رآ دعتقي لجر نعو هللا همحر ىراو هحلا ىبأ باوج نمو

 فرلا ١ بحاص ىلطعيب مث د ةاكزلا جرفي امرج نيثااث هع ١ رزلا ءىجنغ

 ؟ ةمان هنىصح ض رذلا ا بح اص ذخأبو اهلك هنصح نم

 نم ةاكزلا تناك ةاكزلا ضرألا هذه ىف تغلب اذاف تفصو ام ىلعف ..
 ناف هكيرشل لو_ةيو كلذ هل زاج .ةاكزو هيبصت ذخأ اذاف بحلا س

 كلذ دعي همسخقي مث بحلا عيمج نم ةاكزلا جرخآ اث نا و كعم :,

 غلب 1 أ ذا بحلا عيمج ق ةاكزلا امنا و هنصح هكيرت ىطعيو. هنصح ذخآيغغ

 ٠ ابرج نينااث

 هديب لمعي لجر نع تلأسو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اهتدم عفرف امه رد نورشعو مه رد انئام هدي ق قفتا نأ الا لام هل سيلو

 ل۔_ءج مت امه رد نيرشعو ةسمخلا لكأو مهارد ةسمخ الا مه رد ىتئام

 يهو لقأو رثكأو مهارد ةرنعلاو مهارد ةسمخلا رهش لك بيصيو لمعي
 بسك د_ة هلعلو ةنسلا تلاح ىتح هباصأ ءىش لك هلايعو وه هلكأي

 ى ردب ال , امهرد نورئااتو ةسمخ هدي ق لضخذ هنآ ا٦إلا اعفار ناك ام

مث هيلع فقي الو وه مك ىردي الو مه اردلا كلت عفر رهشذلا ىآ



. ٢٧ _ 

 نيعبرأو ىتئام ةاكز جرخأ امه رد نيرشع نع مه ١ رد ةتسلا جر خآ

 ؟امهرد

 ىتح "ىزجم هتاكزب مهاردلا نم هجرخأ ىذلا ناف تقصو ام ىلعق

 كلذ ملع اذاف جرخأ امم رثكآ ةاكزلا نم هدلع بجت ىذلا نأ ملعي

 لكآ نم هنآ ءاهقفلا ضعب نع ليق دت هنأل هيلع بجي ىذلا ام ج رخآ

 اذه ىلعف كلذ نع رافغتسالاو ةبونلا هيلعو مرغ الف ةلاهجلاب هتاكز

 هيلع بجو دت هنأ ملعي نآ الا ج رخآ دت ناك ام الا هيلع ىرن الخ لوقلا

 ٠ كلذ نم رثكآ

 قاب هنأ ملع ام جرخي نأ هيلعف مرغلا هيلع نأ ىري نم لوت ىلعو
 ٠ ةاكزلا نم هيلع

 جرخأ دت ام هنع ىزجب هناخ امرغ هيلع ىرب ال نم : لوق ىلعو

 ٠اذه مهفاق

 : ةلأسم ةه

 لجر ىلع قح هلو ةراجت هل تناك نمعو : ىراوحلا ىبآ نعو

 :زاج كلذ لعف اذاف ىتاكز نم كيطعأ انآو ىتح ىنطعآ هلل لاتتقا

 ٠ ةاكزلا لهأ نم قحلا هبلع ىذلا ناك اذا هللا ءاش نا

 : ةلأسم وبع

 ؟ هتاكز نم آربي له هملعي ملو هتاكز لجر ىلا عفد نمعو

٠ كلذ هملعي نأ هيلع سيلو هتاكز نم ربيب معن



 _ _ ٢٨

 : ةلأسم :دجا

 ل_ھآ نم لجر نعو هنم باوج دعب ىراوحلا ىبآ نع اهنأ وجرأ
 نم هنيد لهأ اهبطعد نأ هي ىلوأ ام هلام ق ةاكزلا هيلع بجت فااخلا

 ؟ نيملسملا ءارقف ىف اهلعجي مأ فالخلا لهأ

 نيدلا اذه نم هدي ىف ام عدب نأ هب ىلوآ ىذلاف تفصو ام ىلعف

 ىق هتاكز لعجيو نيملسملا نيد ىلا عجريو ٠ فالخلا نم هيلع وه ىذلا
 ٠ نيملسملا

 بغ نم لجر ةاكز نم ذخأي نآ نيملسملا نم لجرلل زوجي لهو

 ؟ هذيد لهآ

 ٠ كلذ هل زوجب ال : لاق نم لات

 هلأ زاج هنيدب نيدي الو هال وني ال هنا هغرع اذا : لاذت نم لاتقو

 ٠ انيلا بحأ وه لوقلا اذهو كلذ ىلع هنم اهذخأ

 هنيد فالخب نيدب وأ هنيدب نيدي نم ةاكز ىطعأ دق ناك ناو
 كلذك هبلع مرغ ال و كلذ هنع ى زجحأ دقف ةلقلا ل_هآ نم نايدألا نم

 ٠ بتي مل وآ هنيد نم بات نم اندجو

 : ةلأسم وبع

 هدنعو ةاكز هدنعو اينغ ناك اذا رفاسملا نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ةرفاسم ىه ذا هتاكز نم اهبطعب نآ هل له ةغلاب تنم لثم لوعب نم

؟ هل_ذم



_ ٢٢٩ 

 زوجي الغ اهلوع هيلع نأ : لوقي نم لوق ىلع تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ هل

 كلذ هل زوجيف اهلوع هيلع سيل تغلب اذا : لوقي نم لون ىلعو
 ٠ هللا ءاش نا باوص نيلوقلا نيذه الكو هلابع نم اهيسحي مل ام

 : ةلأسم ذ

 هيلع ريقف لجر نع هتلأسو هنم باوج دعب ىراوحلا ىبأ نع اهلعل

 ؟ ةاكزلا هيلع بجت رخال نيد

 هاطعأف كل ىلع ىذلا كنيد كيضتأ ىتح كتاكز نم ىنطعأ : لاقغ
 ؟ طرشلا اذه ىلع اعيمج امهيزجي له هاخقو

 ىلع ملسي ملو هنم لوئسملا ىلع هلا ملس اذا ىدنع : لاق

 ٠ هللا ءاش نا كلذ امهبزجي نآ وجراف طرشلا

 ةلوئسم لجأل هاطعأو هلاس اذا كدنع وه كدنع لوئسملاف : تلق

 ٠ كنيد نم هابا ىنطعت كنا ىلع هل لاقو كلذ هضدقأ اذا طرنلا و

 ٠ ىدنع اذكه : هل لاتق

 ىلا ةاكزلا بحاص كلذي دصقو ةلوئسم ىلع هاطعأ اذاف : هل تلق

 ؟ كلذ امهعسي له هنيد ع اخت ىل ١ لوئسمب اذه دصقو هتنورعم

 ءادأ ىلع هينعي امل ةلآسملا رجحت ال اذه نأل ىدنع اذكه : لاق

 ىلع مراغلا ةنوعمو لئاسلا هتيطع رخآلا ىلع روجحمب سيلو همزاول

 + همزا ول ءادأ

 هنيد نم ه اه ١ هيضقي نأ ىلع طرشو كلذ هاطعأف هلأس ولف : تلت

 ىضم اهيف كلذ امهيزجي له طرشلا ىلع هيلا هدرو ميرغلا هضبقو
؟ ةدسافلا ةدنلاو دسافلا طرشلا نم ةبوتلا امهيزجتو



. ٢٣٠ 

 ءادآ ةاكزلا بحاص ىلع نأل امهلعف نم كلذ داسف رصيأ ال : لا

 كلذ ىف طرشلا لوخد ىنبجعي الو هنيد ءاضق ميرغلا رخالا ىلعو هتاكز

 نم ىدنع نوهأآ وهو كلذ داسغ رصبأ مل العف نإ امهنآ الإ لاح ىلع

 ٠ اهيق فلتخإ دقو ةصصاتملا

 ضباقلل نكي مل نيد ف هيضقي نأ ىلع هتاكز نم ائيش هيلا ملس اذا
 ىلع جرخيف عويبلا ىف طرشلا ىنعملا اذه هبآ هنيد ى ملسي نأ الا كلذ

 ٠ طرىتلا تبثي الو هلام نوكيو هل عقي ضبقلا نأ لوقلا ضعب

 هنيد ق هاضت نامف طرش ام ىلع طرنلا نآ : لوقلا ضعب ق جرخيو

 . ملعأ هللاو كلذ ىنعملا هبسثأ نأ ىدنع جرخي اذكه هيلا هدر الإو

 هبوتكمو ىراوحلا ىبأ نم باوج دعب اهتدجو هذهف : بتاكلا لاق

 . ملعأ هللاو هتلأسو

 : ةلأشنم _

 هيف بجت وهو لبنس هل قرس نم : ىراوحلا وبآ لاتقو

 هذه ق ةاكز الف ليشلا كلذ بح نم ابح قراسلا كلذ مرعغف ةاكزلا

 ٠ رثكأ وأ نبئاات تناك ةمارغلا

 : ةلأسم وه

 تراص دق عاتم لخن ق ءاكرش نبي ةمساقتملا تعو ١ ذاو هريغ نمو

 ٠ ةاكزلا لاحل ضعب ىلع اهضعب ةلومحم ة رمثلاف ارسيو ارمت

٠ ملع هللا و لمحت الف ارسد رعصت نآ لبق ثتمسقكق نا و



_ ٣١ _ 

 اضبأ عرز رد هلو ابح دحح دت وآ هداىحح نآ دخ اعرز تروز نهو

 ٠ هعرز ىلع هترو ام هلمحي لح

 ىق دعد تجضن دتو ةرضخلا ةمئاق ىه و اهثرو نآ : با وجلا

 ٠ هل ناك ام ىلع هلمحم

 ىمف اهسوعر ق ارمت تراص دقو دجن مل لخن ة رمت ثرو نا كلذكو

 مل ١ رمت وآ ايح ثرو نمق دصح ام امآ و هلخن ٣ رمث ىلع لمحت ة رمت دعب

 ٠ عاص ةئامثااث هترو ىذلا نوكب نأ الا هل ناك ام ىلع لمحي

 : ةلأسم ويج

 نكي ملو لجآ قادص هيلع اهلو اهجوز تام ةآر_ما ىف

 ىتح ءافو اهل ًبهتي ملو اماتيأ كلايلا كرتو نوملسملا اهب مكحي ةحص ايل
 ٠ الام اه وفآو ىماتيلا غلب

 رثكأ ىلع قحلا كلذ ىف نينسلا نم ىخمام ةاكز اهمزلت اهنأ هباوج
 ٠ اندنع لومعملاو نيملسملا لوت

 : ةلآسم ج

 ةعارز ىق اوكرتشا موق نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نم

 ناك ءاوسو مهنع اهقرفيل مهنم لجر ىلإ مهتاكز اوملسي نآ مهل زوجي له
 ؟ ةقث ريغ وآ ةتت

 انبمآ ناك ناو انومآم ةقث لجرلا كلذ نوكي نآ الا كلذ مهل زوجي ال

٠ كلذ ىلع هونمتئا اذإ كلذ مهل زاج هونيعتسي ملو كلذ ىلع



 قرولا نم اهريغ وآ هتجوز ةاكز جرخي نميغ ىراوحلا ىبآ نعو

 ٠ هيكزي ال هبحاص نآ ملعي ناك اذإ هبحاص ىآر ريغب رامثلاو

 كلذو جرخي نا هلف اهلام جوزلا ىلا ةضوفم تناك اذا ةجوزلا اماف

 ٠ هيلع بجاو

 الإ اهتاكز جرخي نآ هل سيلو اهيلع اهتاكز ةضوفم ريغ تناك نإو
 هتمكاح ناو هللا نيبو هنيب اميف كلذ هعسو اهيآر ااي كلذ لعف ناغ اهيأري

 ٠ مرغلا هيلع مكح

 نأ الا مهيأرب الإ سانلا ةاكز جرخي نآ هل سيلف ةجوزلا ريغ اماو

 نع ةاكزلا تزاجأ هل زاجآ نإف مرغلا هيلعف لعف نإف انيمأ وآ اليكو نوكي
 ٠ لاملا بحاسح

 : ةلأسم :ديج

 اذإ ةاكزلا نم ذخأم نآ هل زوجب ليسلا رباع و ىراورحلا ىبآ نعو

 ٠ هب ىنغتسي هدلب ىق لام هل ناك ولو هرفس فق كلذ ىلا اجاتحم ناك

 ه_ل زاج هرفس فق ًامدعم ناك اذإ لاومألا ةاكزك رطغلا ةاكز كلذكو

 ٠ كلذ ذخأ

 : ةلآسم :ده

هرجح ق ا وناك اذإ هتانبو ه وني هيلع لمحي لجرلاو هريغ نمو



. ٣٣ 

 هدنع نم ىلحلا ناك اذا ضعب ىلع مهضعب اضيآ لمحيو نيغلاب اوناك ولو
 مهضعب لمحي الو هيلع اولمح هريغ لبق نم هدالوأل ىلحلا ناك اذاو وه

 ٠ ةقدصلا هنع ىدؤي ام وه هدنع نكي مل نا ضعب ىلع

 ٠ هنم تذخأ ةنقدصلا مهنم دحاو لك ىلع غلب نإو

 : ءاهقفلا نم لانق نم لاتف لجآ نيد هلو هبكزب لام هدب ق ناك نمو

 ٠ هتاكز عم هنيد لحي نآ الإ ءىش هنيد نم ذخؤي ال

 ٠ لجآلا هنيد نمو هدب ىق امم ةاكزلا ىطعب : لانق نم لانتو

 اذه لثم ق ةرفص ىبآ ظفح قو نامثع وبآ انغلب ام : كلذم لاق نممو

 ٠ هناكز عم لجآلا هنيد لام سأر نم ةاكزلا جرخي نآ

 لحي نأ ليت قرولا نم هنفدص تقو لح ناك اذا : لاق نم لانتو

 لوقت وهو ٠ هناكز جرخ هنيد لح اذاف هنقو ق هتاكز جرخآ هنيد

 . ذخأن هبو هرزع نب ىلعو ىلع نب ىسرم

 ٠ لاق نم لاقف فلسلا ريغ نيدلا نم لجآلا ىف فلتخإ عضوم قو

 . ضبقيو لحي ىتح هيف ةاكز ال

 : ةلآسم ة

 ءارقفلا ىلع اهقرفف رخآ ىلا اهلمحف هدلب ق ةاكز هيلع بجت نمع
 ؟ كلذ ىزجي له

 كلذب رمؤي ال نآ الإ فالتخإ كلذ ق ملعأ الو هيزجي نآ ىدنع لاق

 ٠ اهعضوم ق دلب لك ةاكز قرفت نإو
( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج ٢٣ م )



 _ _ ٣٤

 : ةلأسم ج

 هذختا عاتم هلو اهتاكز هيف جرخي تقو هلو ةراجت هل تناك نمو

 ٠ ةراجتلا ريغل هتينب هلوحف ةراجتلل

 هيف هيلع ةاكز الو ةينلاب هلوحتي هناخ هتاكز جارخا تتو : ليق
 ةينلاب لوحتي ال هناف ةراجتلل هتينب هلوحف ةراجتلا ريغل هعاتم ناك ام اماو

 ٠ ةراجتلل رخآ عون ى هبلقي وآ هعيبي ىتح

 : ةلأسم ةهج

 مهرد ىتئام اهنزو ناكو ةضفلا مسا اهيلع عقي ناك اذا تايراللاو

 ؟ لوحلا اهيلع لاحو

 ٠ ةديجلا ةضفلا نم اهيف بجي ام ةميقب اهيف ناك نإ اهيف بجت ةاكزلا
 مل شغلا اهنم جرخ اذا تايراالا هذه تناك نا الوت اهيف نآ وجرأو

 ةاكزلا اهيف بجت مل مهرد ىتئام هنزو غلبي ام اهنم صلاخلا قيي
 ٠ كلذ ىف ملعأ هللاو

 : ةلاسم ج

 ٠ ةتتدصلا ىف رمتلا ىلع بيبزلا لمحي دايز وبآ لاقو

 اذهو رقبلا ىاع لبذلا الو رمتلا ىلع بيبزلا لمحي ال : هريغ لاقو
 ٠ انيلا بحأ لوقلا

 ريعشل ١ ىلع ريل ا لمح ق بوبحم ني دمحمو بوبأ نب لئاو فلتخا و

 لئاو لوق بحنو بويأ نب لئاو كلذ زجي ملو بوبحم نب دمحم كلذ زاجأ
 لدعلا ىرحت اذإ هب ذخآ نمل عسا و نيملسملا ىآر لكو اذه ق بويآ نبا

٠ هذخآ ق



_ ٣٥ 

 بويحد ني -:۔محم ىآرل قفاوم ١ ذه ق رباج ىبآ نب ىسوم ىآرو

 ٠ هللاا مهمحر

 : ةلأسم وه

 باتكلا نمو

 ةاكزلا هبلع بجت لجرلا نع هتلأسو هللا همحر : ىراوحلا ابأ تلأس
 ٠ اهنمث ءا رقفل ١ ىطعيو هسفنل اهم وقيف ةهدىشامل ١ ق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ضبقي ىتح كلذ هل زوجي ال : ل انت

 هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن امو ضبقت ىتح ةقدصلا عيب نع ىهن ملسو

 اذا ةقدصلا ف تركذو ىراوحلا ىبآ باوج نمو ةفاضالا نمو

 باقرلا لبق بحلا سأر نم بحاص اهجرخيآ رومتلاو بوبحلا نم تجرخأ

 ؟ ىكزي مث كلذ جرخي وآ كلذ هايسشآو ساودلاو

 ٠ دعب وآ لبق هل زاج لعف ىآف

 ٠ طوحأآو ملسأ وهغ ةنؤملا ليبق ةاكزلا جرخآ ناو

 دعب نم ةاكزلا نوكت امنإو كلذ زاج ةنؤملا دعب ةاكزلا جرخآ نإو
 اذا نوكي نأ الا ةنؤملا كلتب الا ةاكزلا حالصا ىلا نولصي ال ىتلا ةنؤملا

 تبجو دقو ةنؤم الب بجتو ةاكز ىقابلا ىف غلبي مل _ ةنؤملا تجرخأ
 اذا آذهو ةاكزلا هيف غلبي ال ناك ولو ىقب امم ةاكزلا جرخيف كلذ ق ةاكزلا
٠ ةنؤملا دعم نم ةاكزلا هيق عمتجا



 _ _ ٣٦

 : ةلأسم :دج

 مهيلع نوكي نآ الا ةمذلا لها نم ةيزجلا ذخؤت ال : ىراوحلا وبآ لاق

 نيكرم دمل ١ نم برحلا ضرأ ق ناك نم ليبسو ملظلا نم مهنوعنمي امكح

 لام مهل لصوو مهيلا اوعجر اذا ءاوس ةمذلا لهآو مالسالا نع نيدترملا

 ٠ برحلا لهآ امك وهف

 : ةلاسم :ةي

 نآ هل له ةاكزلا اهيف بجت مهارد هعم لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ ىرقلا نم ءاس ثيح مهاردلا ةاكز ىطعي

 ال نم هتيرق ف نوكي نآ الا اهريغ نم ىلوآ هتيرق ف ىكزي اذهف

 هتيرق ريغ ةيرق ىف ناك ولو اهتحتسي نم ىلا اهب ثعييف ةاكزلا قحتسي
 كلذ هل زاج هلضفل هيلا ثعبي نآ داراف لضفلا لهآ نم نيملسملا نم دحآ

 ٠ هللا ءاش 9

 زاج ٥ رفس ق هناكز جرخأ ن . اف ٥ رفس ق وهو هناكز رهشت لخد اذاو

 ٠ ةاكزلا قحتسي نم دجو اذإ ناك ام ثيح كلذ هل

 : ةلأسم وه

 : باتكلا ريغ نم

 نثينكاس انوكي ملو ةيعملا ف نيطيلخ انوكي نأ هيبأ لام ىلع رامثلا نم
 رامث'أ ةاكز ىف ضعب امهضعب ىلع نالمحي نيذه لثمق دحاو تيب ق

٠ ملعأ هللاو



 : ةلأسم ج

 ٠ ةراجتلا ةاكز

 ةاكز بجنت هعارزلا ق نكب ملو ةراجتلل تسيل هتعارزل اهتتفنأ ناو

 ٠ ةعارزلا ىف ةاكز الف بحلا

 نود ةصاخ ةاكزلا اهيفف ةاكزلا لك دعي مهاردلا هذه قفنآ نإو

 ٠ ةعارزلا

 الف ةراجتلل ةعارزلا ىف اهقفني ملو مهارد ةاكز لك لبق اهقفنأ نإو
 ٠ اهيف ةاكز

 ٠ ةرمثلا ةاكز هيلعف رمثآف ةراجتلا هب ديري الصأ ىرتسا نإ كلذكو

 ةاكزلا امناغ هيف حبرو ةراجتلل ابرلا وآ مارحلا نم ائيس ىرتستا ناو
 ٠ لالا سر ق

 ٠ ءىش هيف هل سيلو هلهأل هنأل ةاكز مارحلا ف سيل : لانو

 : ةلأسم وج

 موسقم مهلامو % لاه مهل ةوخإ نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 اوساد اذاف مهلك مهل لمعب ااماع اوذخف هدح ىلع هضرأ مهنم دحاو لكلو

 اهتلمج ف تغلب اذا ةاكز ةعارزلا هذه ىف له مهتنؤمو مهماعط فق اوضوافت
 ؟ ةاكزلا

 هدلع بجي ام مهنم دحاو لك ىلع ءاملاو رذيلا ناك ١ ذاف تفصو ام ىلعق

مهيلع ةاكز الو نيضوافتمب ءالؤه سيلف ءاملا نم هيلع بجي امو رذبلا نم



_ ٣٨ 

 ق نبضوافتم ادحاو رذبلاو ادحاو ءاملا نوكي ىنح ماعطلا مهعمج ولو

 ٠ ةاكزلا مهيلع بجتو ضعب ىلع مهضعب لمحي كلذ دنعف ءاملاو رذبلا

 هيهنو زئاج هيف هرمآو اعيمج لالا رمآ ىلي وه جوزلا ناك اذإو
 امهضعب ىلع ناامحب ةضوافم ١ ذ۔۔هف ةآرم ا ىآر دعي ءاسثم ام هيغ لعفيو

 ٠ ضعب

 ناكو ضعب ىلع امهضعب لمحي مل اهلام رمآ ىلت ىه ةآرملا تناك ناو
 اناك اذا امهل عبت لماعلاو ةاكزلا نم هيلع بجي ام امهنم دحاو لك ىلع
 ٠ نيضوافتم

 : ةلاضنم هج

 ىلح هتجوزلو ةراجت لبق نم ةاكز هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ل_محي ال نبجوزل ١ نآ ١ وملع اف رثكأ وآ ليتق اثم ةرشع لصي هضغفو به ذ

 كلذ امناو نيضوافتم ريغ وآ نيضوافتم اناك قرولا ف ضعب ىلع امهضعب

 مهانكردآو نيملسملا لوتت نم فرعن ىذلا اذهف نيضوافتم اناك اذا رامثلا ف

 ٠ هيلع

 : ةلأسم ةهج

 د۔حاو لك ذغني ال امهنأ الآ نيضوافتم نيجوز ق ىرارحلا وبأ لات

 امهضعيل لحلا وحن ىلع امهرما امنا و هنذاي الا هيحاص لام نم امهنم

 ٠ ضعبلا

 ٠ ةقدصلا ىلع اعيمج لمح هيف زيمت ال اطولخم ناك ا ذاف

 ىلعف هلام ةرمث امهنم دحاو لك فراعو _ ةزيمم ةرمتلا تناك ناو

٠ هسفن ةاكز دحاو لك



_ ٣٦ 

 : ةلاسم ادج

 ىف اكراشت نيلجر ف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع بسحأ باوج نم

 هل ضرآ ق أذه مم أذه عرزو سمخلاب ضرأ ق ١ ذه عم ١ ذه عرزقف هعارز

 ؟ ايرج نيرشعو ةسمخ امهنم دحا و لك ب اىصآغ سمخل اي

 ٠ ةاكزلا امهنم دحاو لك ىلع بجت : لاق

 : ةلأسىم

 ؟ ةاكزلا امهيلع تيجو املف : هل تلق

 ةبرجأ ةسمخ اذه عم ا ذهلو ةبرجأ ةسمخ اذه عم اذهل اذه هنأ : لاق

 امهنم دحاو لك جرخي امنإو هبحاص عم هلامب ابرج نيثالث امهنم لك عم لمكف
 ٠ هيحاص دنع نم اه ذخأب ىنل ١ ةسمخل ١ نع جرخي ال و نيرشعو ةسمخ نع

 . ةلآ :

 ؟ كدنع هيف فلتخي ال امم ةاكزلا مامالا قحتسي ىتمو تلت

 ةاكزلا نا افالتخا ملعأ سيلف ةنس هلك رصملا ىمح اذا ليت دن : لاق

 لوقلا رثكاف لوحلا لبق ةيسناملاو قرولا نم اهذخأ فلتخيو هل ةبجاو

 ٠ لوحلا دعبي الا ذخؤي ال

 . مكحلاو لدعلا ىرج اذا هنيح نم ولو زئاج هنآ _ لوتو

 ق تناك ولو جرخت نأ ليق رامثلا ةاكز كردأ لو : لوقلا صعب قو

 ٠ اهيلع مهربجي نآ هل ناك سوؤرلا

. اهكارد ىلإ ةرمثلا سرغ ناوأ نم مهيمحي ىتح : لوقلا ضعب قو



_ ٤٠ 

 : ةلأسم ديج

 كولمم وآ ىبص "دي ىهو ةاكزلا اهيف بجت ةيسنام دجو اذإ قدصملاو
 قدصملا لعفي فيك هل ىه تسيل اهنأ لاق وأ ةاكزلا ميلست نع عنتمإ غل اي وأ

 ؟ ةاكزلا ذخأ ىف

 ىق ءاج امك منغلا برل راتخيو اهمستي نآ قدصملل زئاج : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو ةاكزلا قدصملا ذخأي مث رثألا

 بر راتخيف ةاكزلا ذخآ دنع نيفصن مسقت منغلا نآ رثألا ءاج دتو

 مث ةاش ىناثلا فصنلا نم راتخي مث ةاسث نيفصنلا ىآ نم افصن منغلا

 نأ ىلا قدصملا راتخي مث ةاسش منغلا راتخب مث ةاسث قدصملا راتخي

قونسب ٠



٤١ 

 نورشعلاو ئداحلا بابلا

 ق

 تارافكلا ذافنأ و هلام ةتدصب فلح نميقو ناميال ١

 : بانكلا ىلا عجر

 دارآ مث انيمي فلحي لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج

 ؟ هدعب وأ ثنحلا لبت نم رفكي ىتح ثنحي نأ

 ناميالا عيمج ىف ثنحلا دعيو ثنحلا ليتق رفكي نأ هل اولاق مهنأ ملعاف

 ٠ هراهظلا دعي نم الا رفكم ال هنأف راهظلا الا اهلك

 : ةلأسم :ةبج

 تلأس كانتيآو هللا كظفح ىراوحلا ىبآ لوتقم ميحرلا نمحرلا هللاا مسب

 دعب بستكا مث ءىش هل سيلو مارحلا تيبلا ىلا ىشملاب فلح لجر نع
 ؟ هيلع ىرت ام ةنس هترمث هينغي الام كلذ

 هتوقي ام قبي مل هنم جح اذإ لاملا اذه ناك اذإغ تفصو ام ىلعف

 ناك جحلا عاطتسا ام ىتمف نيرهش مايص هيلعو جحلا هيلع نكي مل هلايعو

 . جحلا هبلع

 : ةلآسم 3

 فيك ظلغم فلح ىذلا نيميلا ىسنت مث ثنح مث انيمي فلح لجر نعو

 ؟ هرفك

٠ ظلغم اهنآ ملعي ىتح لسرم نيمي اهنا : ءاهقفلا ضعب لاق



 _ _ ٤٢

 : ةلأسم :ج

 نكسم لكل رمتلا نم معطي نآ دا راف نيمي ةرافك هيلع تبجو نمو

 ؟اعاص

 رمتلا "زعي عضوم ىف نوكه نأ الا كلذ ىزجي ال : لاق نم لاق

 ثبح كلذ هابأو هنطابلا لثم لهاوسنلا لثم كلذ لعلو هدحو رمتلا ىلعو

 ردقب ىطعأ لوقلا ىلع زونكملا نم ىطعا نمف هدحو رمتلا ىلع اوزعي
 ٠ عاصلا

 ٠ ادعاصف حسللا نم ىطعي كلذكو

 : ةلاضم هج

 آئناح نوكي له اذك وآ اذك لعفت ال كنا لجر ىلع فلحي لجر نعو

 ؟ كلمي ال ام ىلع فلح اذا فلح ام نيح نم

 ٠ هلعفي ال نا هيلع فلح ام لجرلا لعفي ىتح ثنحي الف

 : ةلآضم 23

 ؟ كلذ دح ام نجسلا فق همالغ ندلخيل هللاب فلح لجر نعو

 ناف تومي نأ ىلا نجسلا ف هع دي نأ هل ه ديلختف تفصو ام ىلعف

 نجسل ١ ق ديعل ١ و ديسل ا تام ناف ثنح دنف تول ١ لبق نجسل ١ نم هجرخأ

 ٠ ثنح مل

 اريسي ائيش هنم معطتف لعنلا ا ذهو بوثلا اذه سبلي ال فلح نم نعو

 ؟ ثنحي له هسبل من

٠ ثنحي هناخ تفصو ام ىلعف



_ ٤٣ _ 

 وهو ثنح مث هل ام هق دصي وأ كلمب ام هنت ۔دصم فلح ريقف نعو

 ٠ هدق لكآي ع اع و وآ هنكسي اتتيب وآ هن دي ىلع ىه ىتل ١ هتوسك ال ١ كلمي ال

 هندب ةوسك الا كلمي ام رشع هلام ةتدصب فلح اذاف تفصو ام ىلعف

 هندب ةوسك نم كلمي ام عيمج رشع هكلمي ام ةتدصب فلح اذاو هيلع ىتلا

 ٠ اهريغ وآ

 : ةلآأشضم :3

 اهجوز ىلع اهقادص اهل سيلو ةقدصلاب تفلح ةآرما تناك نا تلتو

 ؟ لجرلا مزلي ام كلذكو اهمزلي ام ثنح مث لجآ

 امآو هلوآو هرشع جرخت نأ اهيلع ناك اهقادص تضق اذا ةأرملا امآف

 ٠ قادصاا ىف كل تفصو امك وهف لجآ نيد هل ناك اذا لجرلا

 : ةلآاضم ةهج

 مث ريطلا اذه وآ هاسثلا هذه نلتقي ال هلعل نلتقيل فلح لجر نعو

 ؟ ريطلا وآ ةاشلا حبذ

 ٠ هلتق دنف هحيذ اذا ثنح دتقف

 : ةلآبته ةمج

 نع انايإو هللا كمحر تلآس هيبلا بنك نم ىلإ ىراوحلا ىبآ ىق باوج

 ناو هللا هجول نالاف ىلع هقدص ىل امف اذك وآ اذك تلعف نا لانق لجر

 ؟ هلبقتي نآ نالف هركف هللا هجول نالف ىلع ةقدص ىلام لاق

 عجري لاملا "رب دقف هلبقي ملو نالف ىلع قدصت اذاف تفصو ام ىلعف
٠ ةنندصلا هل زوجت ال نم ىلع هلامب قدصت نمك اذهو هبحاص ىلا



_ ٤٤ 

 ه هبلا عجا ر لاملاو ءىنب كلذ سيل اولانتو

 ةلاسم ة :

 اهيف ردق نم لكأي نأ هل له رمتلا اذه لكآ نل هللاو لاق لجر نعو
 ؟ «» سيد » وآ رمنلا كلذ نم ( لخ » وآ رمتل ا كلذ نم ({ سسيرم «

 كلذ ىق انغلب دذنف ئس رمنلا هذه نم لكآ ال هلوتت ناك نأ تلق

 : فالتخأ

 ٠ كلذ همزلم مل نم مهنمو ثنحلا همزلآ نم مهنم

 ديصلا ءازج ةرافك نأ معزو ثنحلا همزلآ نم لوق كلذ ف انلوتو

 نوري اوناكو نيملسملا ىف مسقت امنا كلذ هابسثأو راهظلاو رذنلا ةرافكو

 مستت نأ كلذ دعب اوأر مهنآ مث مهلعل نإ مث باتكلا لهآ ىف ناميألا ةرافك

 مهنا مث ملعل نا مث باتكلا لهأ ىف ناميألا ةرافك نوري اوناكو نيملسملا ف
 هوبأ رباج هآر ىأر كلذ امنا لاقو نيملسملا ف مستت نا كلذ دعب اوأر

 ٠ نوملسملا

 : ةلآضتم ةهج

 ؟ نكسلا ام هامس الزنم نكسي ال فلح نمع هتلأسو

 عيبلا نم دارأ ام كلذ دعي هيف دعو ةسيعملاو مونلاو عامجلا لاق

 ٠ جئاوحلا نم كلذ ريغو ءارشلاو

. انكاس سيلف هيف سعني ملو سشتعي ملو عماجي مل اذإو



 ۔_ . ٤٥

 نم اذك وآ ١ ذكي هبيرض وآ هينيع هنل ا حرط ل فقغ هسفن ىلع اعد لجر نعو

 ؟ ةرافك هيلع له ثنح مث هامس دق ائيسث اذك وا اذك لعفي ال هنا ءاودألا

 ءاعد اذه امناو ةرافك اذه ىف هيلع سيل اولاق دقف تفصو ام ىلعف
 ٠ باتكلا ريغ نمو مسق اذه سيلو

 : ةلأسم :بج

 ىلع تافتوملا نمو تارافكلا نم ذخا هل زوجي ىذلا ريقفلاو

 ؟ ءارقفلا

 اهريغ وأ ةعانص لبت نم اهفرع هبسكم ىف ىنغ هل سيل ىذلا وه
 هنسلا ليت اهريغ ى رخآ هلغ ءىجم ىل ١ وآ هنس ىل ١ هينعت ةلغ هل سيلو

 نرع ام وآ ةحلسأ وآ هتنسل هينعت ةضق وآ به ذ وآ مه ١ رد هل سيلو

 ٠ ىدنع ريقفلا وه اذهف ةنس هتنغأ اهعاي ول نآ هتزاع دح نع لضف

 ىنغلا ىلإ رقفلا دح نم هجرخت ىتلا طورشلا ريقفلا ىف انطرت امو
 مهلخديف ءارنتف اوناك اذا راغصلا هدالوأو ىنغلا ةجوزو ىنغلا ةفص وهف

 هانغ مهرضي الف ءارقف اوناك اذا نوغلابلا ىنغلا دالوا امآ فالتخالا

 َ ٠ ملعأ هللاو هرجح ق اوناك ولو

 ً ةلآ 3

 ىتنبال ىنطعا لوقيف لجرلا هيتأيف ناميألا ةرافك قرفي ناك نمعو
 ٠ ىبألو ىتراجلو ىتوخآو

ناكو لجرلا ١ ذه مهل ذخآي نيذلا ءال ؤه فرعي ١ ذه ناك ١ ذاف : لورتأمم



_ ٤٦ 

 نآ ىغبني ال لوقن انكو سانلا لعف اذهو كلذ زوجي نأ اوجراف همهتي ال

 ٠ ةنتث نم ال ١ ثعبب ال

 : ةلاسم :ديج

 امم هريغ وأ آريط وأ ًاييظ ىنعي ا دبص هنبأل لكأب ال فلح لجر نعو

 ل_ه كلذ دعي هنم لكأ مث هلكأي ال هنآ ائيش تذخأ اذأ كنأ لاتو داصي

 ؟ ثنحي

 اليلق هنم لكآ ثنح دنف هنع فلخ دق امم لكأ اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ىنعملا ىاع كنيجا دنف ةلآسملا هذه نم ديرت ام فرعأ ال ىنأ الا اريثك وآ

 : ةلأسم ج

 اذكو اذك نكي مل نا ىنم ىبآ امك ىنم تنأ اهجوزل لوقت ةأرما نعو

 ؟ تلاق ام فالخب رمألا ناك مث

 نوكب نآ كلذ اهلوقب سيرت ةآرملا تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ ظيلغتلا ةرافك اهيلعف اهيبأ ةمرحك اهيلع اهجوز

 منو اهلوقب هلسرم تناك اذإ اهيلع ءىش الف ةين كلذل اهل نكي مل نإو
 ٠ ةمرحلا نم ائيسث كلذب ونت

 : ةلاسم ةهچ

 مث رهش ىلاا هنم تلكأ اذا مارح “ىلع نمسلا اذه لوقع لجر نعو

 اذكو اذك لعف نا مارح هيلع هتأرمال لاق نا كلذكو رهشلا لبق هنم لكأ
 ؟ لعف مث

م نإف نيكاسم ةرشع ماعطا نيمي ةرافك نيذه ىلعف تفصو ام ىلعف



_ ٤٧ _ 

 كلذب وني مل نإو هيلع عقاو اولاق دقف قالطلا كلذب ىون ناك نإو

 ٠ نيمي وه امنإف قالط

 : ةلأاضم ةهج

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 نعل نم : لاق هنأ هللا همحر رقصلا ني نازع ةدواعم ىبأ نع ليقو

 ىسوجم وآ ةلبقلا ريغل ىلصي وأ ىنارصن وآ ىدوهي هنأ لات وأ هسفن

 ةثالث م ابص وأ نيك اسم ةرشع م اعطا اذه لك ىفق هيلع هللا فضغ وآ

 ٠ هللاب مسقلا نم دسئآب وه سيلو مايأ

 ٠ اذه ىف ظيلغتلاب ضعب لاقو هللا همحر ىراوحلا وبأ لات كلذب

 ةرافك وهف ظافلألا هذهب دحاو ىنعم ىف هلك كلذ عيمج نا : لانتو

 ٠ ظيلغتلاب ةدحاو

 ٠ لسرم نيمي ةرافك ىه : ضعب لاتقو

 : ةلأسم ةهج

 ىطعأف انيكسم نيتس ماعط ا هيلع نميف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ؟ مه اطعآ نيذلا ىسن ىتح ةقرفتلا نع كسمآ مث مهضعب

 ٩_ذأ هفرع ى ذلا و انيكسم ننس ىطع ا ه دلم ق قرفي نأ ءات نإ هنأ

 ٠ ةرافكلا كلت نم اطعلا هيلع رركي الو نيتسلا نم هيسحي مهيلع قرغف نيذلا ق

 قرف نيذلا ردتت ىرحت ىرخآ ةيرق نم ةرافكلا ةيقب قرفي نآ ءات ناو
 ةير_ةلا نم نيتسلا ةيقب ىطعآو مهدع نم هنتقيتي امب هتيرق نم مهيلع

 ١ ى ر خأ ٠

تارافكلا نم دحأ ادحا ىطعي الو هدرب نيكسم لك ىطعي هنا : لاقو



_ ٤٨ 

 هتصح دحاو لك ىطعأو بهذا هل لانف هب قثي ةأرمأ وأ لجر ناك نإو

 ٠ ءاسث نا كلذ دعب مهلأسيو زئاج وهغ هزوح ىف ريصيو هضبقيل

 : ةلاسم :

 هنأ ىسنو نيمي ةرافك هيلع ناك نم هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ؟ اهرفكي مل وآ اهرفك

 ٠ اهرفك دت هنآ نقيتسي ىتح اهرفكي نآ هيلع نآ

 : ةلأسم :

 هفلاح ىتايحو لوقن نأ تدارأ اذإ ةآرما ق هللا همحر ىراوحلا وبآ لاتو

 ؟ ىبر ىتايحو تلانف ءىش ىلع

 لعلو ىبر قح لثم ىبر ىتايح نآ هدنعو ةرافكلا نم رذعت ال اهنأ

 قاتع الو قالط ىف نمؤم ىلع تلغ ال هنذأ ةرافكلا نم اهرذع هريغ

 ٠ باتكلا ريغ نمو نيملسملا نع عوفرم وهق لوقلا ىف اطخ لكو نيمي الو

 : ةلأسم ج

 ميتيلا ىصولاو ريغصلا هدلول دلاولا ىطعب ىراوحلا وبآ لاتف

 ٠ غلابلل غلابلا ىطعيو ىبصلل ىبصلا لوعي نم ىطعيو

 ٠ تارافكلا نم دارآ هلعل : هريغ لاق

 - ةلا .

 دقو هتلعف ام ىنالفلا ءىشلا نآ هللا ىلع دهاشلا لات نمو هريغ نمو
٠ هلعخ ناك



_ ٤٩٦٩ 

 ٠ هيلع ءىش ال : لاق نم لاتف

 . ىنبجعي رخآلا لوقلا اذه ةلسرم ةراقك هيلع : لاق نم لاق

 ؟ هلعغ ناك دقو اذك تلعف ام هللا نيبو ىنيب لاق نمو

 ٠ نيملسملا تاباوج

 : ةلأسم وج

 هللاب ادهع نورشع هيلع لوقي ىذلا ىف هلا همحر ىراوحلا ىبأ لاتقو
 . السرم انيمي نيرع هيلع نأ ثنحي مت

 انيمي نيرع هيلع نأ ثنحي مث هللاب ادهع نورشع هيلع لاق نإو
 ٠ الخلن

 : لصخ

 الاو لاق مث ههجو حبق نميف : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع

 هيلعف الاو ههجو حبقف مجر مث انبل موقل برسثآ الآ نيرهست مايص هيلعف

 مايص هيلعف الاو ههجو حبقف اعد مث اماعط مهل لكأي ال نيرهش مايص
 ٠ الزنم مهل لخدي ال نيرهست

 برش نإف هسفن ىلع لعج ام هيف ثنح اذه نم ءىن لك فق هيلع نإ
 . مايأ ةثالث مايص ةحبقلل هيلعو نيرهست مايص هيلعف مهل انبل

 ٠ كل ذ لتم هبلعق آم اعط مهل لكآ 9 و

 آدحاو سلجم ق اذه ناك كلذ لتم هبلعق الزنم مهل لخد ناو

 ٠ ىتش دعانتم و

( ٢ ج ئراوحلا ىبا عماج ٤ م )



 : ةلأسم :دج

 ءامسألا هذ_ه لثم ىلع فلح نم هللا ٩ محر ىراوحلا ويآ لاتقو

 هناف هاري ال وهو هلاح ىلع هناكم ىف هنأ رحبلاو لبجلا لثم ةتباثلا

 ٠ ه ذع بئاغ هنل ثنحم

 دحاو ءىن ىلع ةفلتخم ًانامبا فلح نم هلل ا همحر ىراوحلا وبأ لاتقو

 ٠ هلك كلذ نم هيلعق

 نيمي الكل همزلي هناف هلعف ام هنا فلح مث ءىنثلا كلذ لعف نآ اماو

 ٠ ةرافكو

 : ةلأسم 3

 ه_ل لانتو ايح لجرل عاب لجر ىق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 جورخلا دارأ مث كلذ ىلع هل فلح دودحم تقو ىلا نمثلا هلعل كيلطعأ

 هعفدي نأ هل لاقف كبطعآ ىتح جرخت ال هل لاقف كلذ هموي نم عئابلا هلعل

 ؟ دحلا تقو هلعل ةادغلاب هتآرما ىلا اذه هعفدف هتآرما ىلا

 ٠ هلعفك هرمأو هبلع ثنح الو كلذي ريب هنأ

 : ةلاسم ةح

 ماصف نيرهست مايص ةرافك هتمزل لجر نع لأسو هريغ نمو اهلعل
 ؟ كلذ هل له هرايتخا ىلع ىناثلا رهشلا لدب معطي ناو ادحاو ارهش

 انيكسم ننس ماعط نبي هيق ريخي امم ةرافكلا تناك نا ليق هنآ : لات

 : هبق فلتخي هنآ ىعمف نيرهش مايص وأ

 رطفي الو ءاسن امع معطيو كلذ نم ءاش امع موصي : لانت نم لاقف
. هرطق نأ دارأ امم معطب ىنح الا



_ ٥١ 

 امهيف ماعطإ ال نيعباتتم نيرهسث ماص ءاش نإ هنأ : ليق هنأ ىعمو

 ٠ هبخ مايص ال انكسم ننس معطأ ءاش ناو

 مل ناف عاطتسا هيف امناو ةرافكلا نم هرف هل رييخت ال امم ناك ناو

 ٠ كلذ هيف اميف نيكسم نيتس ماعطإف عطتسي

 : ةلأسم :يج

 ملف تيبلا اذه لخدي ال فلح لجر ىق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ هعضوم لخد مث هعضوم ىقبيو تيبل ١ برخ ىنح هلخدي

 ٠ ثنح عضوملا ىنع ناك ناق

 ءىش هنم قبي ملو تيبلا بهذ اذإف ىنعم هل نكي ملو تيبلا اذه لاق نإ و
 ٠ تيبلا باهذ دعي نم عضوملا لخد اذا ثنحب مل

 هراد نااف عاب مث اهنيعي آراد ىنعد نااخ راد لخدي ال فلح نمو

 ٠ فراانخا كلذب هتنح ىفف رادلا فلاحلا لخد مث هريغ ىلع

 تدهش افورعم الام ىنتعي هنجوز لام نم لكآي ال فلح اذإ كلذكو

 ىف فلتخيف هبهو ارارنتا وأ ثاريم وأ عيبب اهنم هيلا لازا وآ هب هلعل هل

 ٠ هنم لكآ

 نأ الا لخدم مت مايأ ةثالث منأمل اف نالف منأم لخدي ال هنآ فلح ناو

 .٠ ىون ام هلغ كلذ ق هل نوكي

 : ةلاسم وه

 نوكت ال اهنا تفلح وآ اهجوز ىلع تبضغ ةآرما ىف ىراوحلا وبآ لاق

٠.ثنحت اهنأ هلزنم ىلاو اهجوز ىلإ تعجر مث اهلهآ ىلإ تجرخف هعم



٥٢ 

 ربع وآ نا ركس وهو فلح نميف هللا همحر ىرا وحلا ىبآ نع دجوبو

 هنأ مرحب و لحي ام فلح امي ةقث ٥ ربخأف فلح فيك ىسن آ ن ١ ركسع

 ٠ هل ريخ وهف ةهبشلا نع هزنت نآو رخآ ةقث هعم نوكي هلعل ىتح هقدصي ال

 : ةلأسم :

 نوقوذب ال مهنا ةعامج ىلع فلح نم هللا همحر ىراوحلا وبأ لانتو

 ىنح 4_دلع ثنح الاف نوقابلا هقذب ملو مهنم د حاو هقاذف ماعطلا اذه

 . اعيمج هوقوذي

 كلذ ربغ وآ بوث وآ ران لتم ب هوغلبب ال ةعامج ىلع فلح نا و

 ٠ ثنح مهنم دحاو هايا هغلدف

 لاتتف زبخلا فيغرلا اذه لك كيلع هللا قحفآ كيلع هللاب رخآل لانت نإيو
 ثنحلا عقي امناو امهدحأ ىلع ةرافك ال هنأ ءاهقفلا ضعب نعف لكآ ال رخآلا
 نعقي منو رخآلا لكأي ملخ اذك لعفت وأ اذه لكأت كنا هلاو لوقي نم ىلع
 ٠ فلاحلا ىلع مقي ثنحلا نإف

 ىفخ لعفي ملخ اذكو اذك لعفت كنأ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو لاق ناو

 نم لوق ىلع نيمي وهف نيميلا هب دارأ ناو نيميب سيل هنآ لوقلا رهاظ

 . لسرم نيمي وهف ةنيبلاب مزلت نيميلا نآ لوقي

 نا هل لاقف ال رخآلا لاقف اذك وأ اذك ىف تلعف كنا لجرل لاتق ناخ
 . هيف لعف ناك دتو معن لاق هللا ةنعل كيلعف العاف تنك

 ٠ ةظلغم ةرافك هيلعو ثنح دق : لاق

 هنين ثناك ناو ةنالف جح وزت ال هللاو : اهجوزل تلاق ةآرما ق ليقو

٠ ةرافكلا هيلعف نيميلا هب ديرب امهالكل اياوج معن هلوتب وه



_ ٥٢٣ 

 ل

 آ | | [ آ ( ١ : | ٠

 ٠.٠ ٠ . ىلع

 ٠ كلذ همزلي : لات

 ١ ٠. و .

 ا 7 ا لاق ل كلذك

 ٤ ٠٥[ & ٠ و

 ذكو اذك كقح نأ ملعأ ل ل انتخ

 د ٥

 انيكسم نيتس نم لقأ نم هللا تغلب نم ىلع قرفت اهن و د و 7 ٠ ٠
 ِ د ٠ ٠. ٠ هم

 ملع آ هللاو انفرع اذكه 1 :

 وبآ لاق دمحم ءاحصأ فلتخا د ال فلح لجر ق انب . : ٠ نآرقلا ءارق ق ملكتي

 د تنح ال : ٠ هلع ُ

 وق لاقو و ثنحي هنآ : موق لاق هللا ه ٹ ٠ ملعآ هللا ""

 : ةلأسم :دج

 د_ءزلا لكأم الف نيلل فلح نم هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق
 - ٠.٠ ٠

 و ر انا ١ ىلع اعقق ذا | 1 ( " ١ : ١

 ر ١ ؟ ٠.٠
_ : 1 

 - نأل لكأن ,:كل ولخد ال ن صلخ نبللا نم - نم و نحلو ن :

٠ نبلل



 _ _ ٥٤

 : ةلأسم وين

 لكأي نآ هيلع فلحو اماعط لجر ىلا برق لجر ف ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ تعيش لات مث هنم لكأف عبتي ىتح

 : ةلأسم :ه

 كلذي اهربخأف ةنالغ اهجوز ملك نأ تفلح ةآرما ىف ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ ةآرملا : ملك هنآ اهربخأو ةنالف اهجوز ملكف ةجح نوثالث اهيلعف دحأ

 ىتح اهيلع ثنح الو اهتين اهلف هريغ اهربخأ نأ ةين هذهل تناك ناف

 ٠ هريغ اه ربخي

 ٠ اهيلع ةرافكلا

 : ةلأسم :ةه

 ٠ آنالت ءآ

 ٠ مايأ ةعبس موصي هنأف مايألا مايص ىلع لاتق نإو

 ٠ مايأ ة رىنتع مرصي هناف مايألا هذه مايص ىلع لاق ناو

 مايخلا ددع نأل ةرشع ىلا كلذف امايأ انالف ملكي ال فلح نإ كلذكو
 ٠ ةرشعلا ىلإ

٠ مايألا هذه ىف هيطعا لات نإ كلذكو



 _ _ ٥٥

 : ةلأسم :دج

 . ةبقر قتع ىلعف اذكو اذك تلعف نا لاق لجر نعو هريغ نمو

 . انيمي رفكي ىيحي وبآ لاق

 ؟ اهيخ تنآ لوقت ام : ىراوحلا ىبذل تلق

 ٠ نيرهش ماص ةبقر قنع دجي مل نا لوقي ةيواعم وبأ ناك : لات

 : ةلأسم ةجل

 ٠ ثنحي له هبرشف هلكأي ال نبللا نع فلح نمع ىراوحلا ابآ تلأسو

 هبرشثي ال نبالا نع فلح نم لوقلا ضعب ف دجوي هنأ الا معن : لاق

 ٠ ثنحب هنأ : رخآ لوقو

 ىلع لاقف ثنح هبرشف هلكأي ال قيوسلا نع فلح نم : رثؤملا ويآ لاق

 ٠ ثنح . هنأ رثؤملا ودأ لوت

 : ةلأسم وبع

 ؟ هدبع نم ءزج ىرتشاف ادبع ىرتشي ال فلح نم : ليقو

 نع فلحي نأ الا ثنحي هنأف آاسابل نوكيو ءزجلا ناك نإف بوثلا امآو
٠ هبرتشي ال هنآ هنيعي برت



_ ٥٦ 

 ٠ هعيمج ىرتشي ىتح ثنحي مل ءزج هنم ىرتشا اذاف

 : ةلأسم :ديجا

 ٠ ليلق الا هدنع ام فلحف مهرد فلا هدنع لجر نعو

 ٠ ليلق الا ايندلا ةايحلا عاتم امو لوقي نم لوق ىلع الإ ثنحي : لاق

 ٠ كلذ نوكب مك : تلتق

 مل مهرد ىتئام نم لقأ هد_نع ناكو ليلق الا هدنع ام فلح اذا ة ز خلح اذا : لاق

٠ “ ٠ 

 . ريثك وهو ثنح مهرد ىتئام نم رثكأ ناك نو

 : ةلأسم اا

 ٠ اذكو اذك لعفأ ال تفلح لجر للق

 ٠ نيمي اهنأ لوقلا رثكأ للق

 ٠ نيمي ىلعف تلعف نا لاتق نا تيآرأ : تلق

 . هسفن ىلع لعج امك نيمي هتمزل لعف نا : لة

 : ةلأسم :دجت

 هلامف الإو فلح لجر نع هتلأسو بوبحم نب ريسثب نع دجوي اممو . ته ,1 هد امم
 ٠ ثنح مث ةتدح

 ٠ تارم رثع ىلا رثع دعب رشعب - ( : ا رشع دعم رشعب هنم قدصت : لاق

 ه ءارقفلل ىمس نا هم ذخأن ىذل _ هلعف ذخآن ىذلا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاتو

: را ٠ 7 ءىش الف مسب مل ناو هلام رثع



_ ٥٧ 

 ؟ هلك هلام بهذيو تارم رشع اذه ىف هلام رشع هيلع امناف دحاو ىنعم ىف

 ٠ رشع دعب رشع هيلع : لانق نم لاتقو

 ٠ دحاو ىنعم ىف ناك اذا دحاو رثع هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ رشع ىنعم لكل هيلعف ءىش ناعم ىف ناك اذا امأو

 ٠ فالتخاب كلذ ىف ليق دقف ةفلتخم ءايسشآ ىف دحاو ىنعم ىف ناك ناو

 ءارقفلا ٠

 ٠ ءارقفلل تاقدصلا امنا نوفورعم اهلهآ ةقدصلاو

 فرعو ءارقفلل ةقدصلا نأ وه فرع اذا رشعلا هيلع : لاق نم لاقو

 ٠ ةقدصلا عضوم افراع ناكو ةقدصلا عضوم

 . مسقلا دارأ دق هنأل نيمي ةرافك هيلع : لاق نم لانو

 ٠ ىوني وآ ىمسي ىتح هيلع ءىش ال : لان نم لاتو

 ءارقفلل ةقدصلا نا فرعي ناك اذا : لاق نم لاق رخآ عضوم قو

 ٠ مسي مل ولو نيكاسملاو ءارقفلل ىهف ةقدصلاب فلح مت نيكاسملا و

 ٠ هيلع ءىش الف الاو ىونب وآ ىمسي ىنح : لاق نم لاتو

 : ةلأسم :

 زذه نأ هللا هيلع لوقي ىذلا ق رثؤملا ىبأ نع : ىراوحلا وبأ لاق
؟ هللا دهع هيلع لوقي ىذلا لثم



_ ٤١١٨ 

 معن : لاق ٠

 ةلأانسصم :دج :

 وه مصتخا لجر نع هللا همحر ىراوحلا ويآ خيسلا باوج نم

 اذه ۔دح ام « تولس » ىف ىحضخ ال هنأ هللاب انيمي فلحف هتأرماو

 ؟ ةين كلذ ىف هل نكي ملو هتحييذ مآ هنااص ىحخذل ١

 ل۔_دلل ا ىل ا رجفلل ١ عولط دعب نم ىحضألا اف تفصو ام ىلعف

 زوجي مادام مويلا كلذ دعب مايآ ةثالثو مويلا كلذف « ةكمب » امأو

 :: ٠ اياحضلا حبذ كلذ ق

 مت ىحضألا موب ق الا حيذل ١ زوجي الف « هكم » ربح ق امآو

 ةيطخلا و ةعامجلا ةالص هيف نوكت عضوم .ىق ناك اذاخغ كلذ ق دعي فلتخا

 . ةبطخلا ءاضقنا دعب نم الا اياحضلا حبذ زوجي داف

 اولص اذاف ةبطخ الو ةعامج ةااص هيق شيل عضورم ق ناك اذاو

 ٠ اوحيذ رجفلا ةااص

 اذه و اذ_ھ لبق دقفف اوحيذ سمنلا تقرشأ اذا : لاق نم لاتنو

 اهربغي و » تولس « ق ىحضي ال فلح ى ذل ١ نأ ال ١ بف ١ وصل ام ملعآ هلل ١ و

 ٠ ثنح عضوم ا كلذ ق حبصأ اذاف » هكم « ربغ نم

 هيف حبصأ اذاف اذكو اذك عضوم ق رطغي ال فلح اذا كلذكو
 ٠ .٠ ٠ ه ٠

 : ةلأسم :ده

 لاق وآ لعف ناكو هذه حبذ نأ فلح نمعو : ىراوحلا ىبآ نعو

` ٠ لكآ ناك دقو اماعط مويلا اذه لكآ نآ



 _ _ ٥٩

 ؟ ثنحي له : تلق

 ٠ ثنحي هنا اولاق دقف هاسثلا حبذ ى امأف

 ىلعف ماعطلا امأو ىلص دق ناك اذا ةامسملا ةالصلا كلذكو

 ٠ دودحملا ىف كل تفصو ام.

 : ةلأسم اجا

 ناركس ريغو ناركس وهو فلح نمعو ىراوحلا ىبآ نع بسحأ

 هم دصي م رحي وآ لحي امي فلح هنآ ةننث ه ربخأف فلح فيك ىسن و

 ناو رخآ ةقث هعمو ةقث هدنع نوكي ىتح هتدصي نآ هل سيلف

 ٠ هل ريخ وهف ةهبستلا نع هزنت

 : ةلأسم ة

 ثنح مث هلام ةنقدصب فلح لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ هيلع قح لكو هتأرما قادص بسحي له هلام رع جرخي ن بحأو

 هلجاع هيلع نيد لك عفري ء اهتغلا ضعب لات دنف تفصو ام ىلعف

 هزع عفريو هلام نم ىقب ام رتتعم مث هريغ وأ هتآرما قا دص نم هلجآو

 ٠ ةوسكلا نم كلذ ىوس ام رشعيو هيلع ىتلا هندب ةوسك

 . لجآ الو لجاع عفري ال : ءاهقفلا نم لاق نم لانتو

٠ هيلا راض اذا هرشع ءاش اذا هذخآ



 : ةلأسم نج

 ةدعاق ةآرما هدنعو هتجوز اذاح لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 هتجوزل نلك ام ىلا اورظنت ال : لاقف رخآ ابوث سبليو جربتي نأ دارأف
 مل اهنا تلاقو ءارقفلا ىلع ةقدص ىل ناك ام ةآرملا تلاقف ، هجرف ىنعي

 مهتاكحضو مهنيناجأ نم كلذ ناكو اهجوز جرف تون امناو اهلامب وتت

 ؟ ةبطاخملا تناك جورفلا افو

 مست انهاه سيلو هللا اهب ديرآ ام ةقدصلا امناف تفصو ام ىلعف

 كانبجآ امناو تفصو امك ةقدص اهلام ىف اهيلع سيل تون امك وه امناو

 ٠ ءاهقفلا لوق نم فرعن ام بسح ىلع .

 : ةلأسم 23

 هتأرما زبخ نم لكأي ال فلح لجر نعو : ىراوحلا ىبآ باوج نم

 نم سبلي ال نا فلح نا كلذكو _ ثنحي له هب لكأف هريغ ازبخ هب تلدبأف

 ابوث هنم لمعتساو نزوب انزو هريغ الزغ اهلزغ نم تلدب ولف ابوث اهلزغ

 ؟ ثنحي له هسبلو .

 تلدمي ناف اه دي لزغ نع فلح اذا : لات نم لانق دنف تفصو ام ىلعف

 ٠ زبخلا كلذكو هدلع ثنح الاف هريغ الزغ هي

 هلدب سبلي مل ةين الو ىنعم كلذ ق هل الو السرم هنيمي ناك ناو

 ريغ زبخلاو لزغلا نأل زبخلا كلذكو ثنح اهلزغ ليدب سبل ناغ اهلزغ

 ٠ ني د و دحم

 ذخأن نحنو هب لدبي نأ هل زجي مل دودحم ريغ ىلع فلح اذاف ١

٠ هللا ءاش نا باوص امهالكو لولا لوقلام



_ ٦١ _ 

 ةمئاق ةرمث نوكت نآ الا تفصو ام ىلع اهترمثو ةلخنلا ىف ليق كلذك

 ٠ فلحي موي اهنيعب

 : ةلأسم :دي

 هيلع فلحو اماعط لجر ىلا برق لجر نع ىراوحلا ابأ تلأسو
 دق هنآ اذه هقدصي تعبش لاق مث هنم لكأف مبسثي ىتح هنم لكأب نأ

 ؟ ثنحي الو عبس

 ٠ معن : لات

 ٠ اليلق هنم لكأب امن ١ ن اك ولو : تلتق

 ٠ معن : 9 انت

 : ةلأسم وبع

 ط اسن ىلع دعخغ ض رأل ١ ىلع دعقن ال فلح ن ١ و بسحأ : هريغ نمو

 ٠ ثنحي مل ناك ام

 ٠ ضرألا ىلع اهب دعت اذا ثنح اهسبلي ىتلا هبايث ىلع دعت نا
 ثنح هيفخ وأ هيلعن ىلع ىنثمف ضرألا ىلع ىتثمي ال فلح ناو

 ٠ ثنحي مل ناك ام طاسب ىلع ىنثم ناو

 : ةلاسم مج

 ؟ هرهظ لظب لظتساف تيب لظ هلظي ال فلح نمو

٠ هلخاد ق لظتسب ىتح ثنحي ال : ل انت



 س ٦٢

 : ةلأسم ويج

 تبضعغعو مالك اهجوز نيبو اهنيب عقو ةأرما نعو ىراوحلا ىبآ نع

 هيلا تبلط امم ائيسث اهجوز لعفي ملف ةءاربلاو قارفلا هيلا تبلط ىتح
 اهجوز ىلا تعجر مث اهلهأ ىلا تجرخف هعم نوكت ال اهنأ تفلحف

 ؟ هلزنم ىلا

 ٠ ثنحلا اهيلعف تعجر اذاف

 : ةلأسم ادج

 ىدهم ىلام لاق نمو 6 بضغلا لاح ق ةبعكلل ىدملا نأ دجويو

 ؟ همزلي اذام لعف مث اذك لعف نا ةيعكلل

 ٠ ملعأ هللاو اندنع بضغلا ق هبلع تيثب ال كلذ نا

 : ةلأسم وج

 ؟ ىح اهوبأ وآ ةميتي ةيبص جوزتخ جوزتيل فلح نمو

 ديز نب رباج لوت ىلع ةدحاو ثنحلا ىف اهمكح : دمحم ويآ لاقف

 ٠ نايبصلا جيوزت ىرب ال هنأل جوزتي مل هنآ

 ٠ هيلع جيوزتلا تيئو جوزت دخ هنأ : ءاهقفلا نم هريغ لاذنو

 هندب ىدهب نآ همزلي هناف ةبعكلا ىلا ايده هسفن لعج نمو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وع

 لعفي ام نيرهش مايص اهنع هنيمي ف لوقيو ميظعلا هللاب فلح نمو
٠ ثنحو اذك



_ ٦٣ _ 

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ريغ ال هلسرم نيمي ةرافك هيلع هناخ

 : ةلأسم وج

 كرشم وه لاتقو هللاب فلح لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع دجوي اممو

 لعفي ال هللاو لوقيف كرشم وه لاق وأ هللاب كرسثم لقي مل وأ هللاب

 ؟ ثنح مث اذكو اذك

 هنالث مايصق دجي مل نمخ نيكاسم ةرثع ماعطا لسرم نيمي اذه

 ٠ ماي

 نيمي ةرافك اولاقو ءاوس امهالكو هللاب لتقي ملو كرشم هلوت امآو

 ٠ هريغ نمو لخاغم

 ٠ لس رم نمي هنأ : ليق دمن و

 : ةلأسم ويج

 وه وأ رمقلا دبعي وآ سمسئلا دبعي وآ كرسثم وأ ىسوجم وأ ىنارصن وأ

 ناطيشلا ديعب وه وأ هللاي رفاك وه وآ هللا دهع هيلع وآ رانلا لهآ نم

 ٠ توغاطلا وآ تبجلا دبعي وأ

 ٠ ظيلغتملا ةرافك لاق نم لاق دق : لاق

 . نيكاسم ةرسع ماعطا وآ مايآ ةثالث مايص : لاق نم لاتقو

بوقعي ذختا امو هدعوو هقاثيمو هللا دهع هبلع لاق نا كلذكو



_ ٦٤ 

 عيمج توغاطلاو تبجلا دبعيو ناطيشلا دبعو هللاب رغاك وهو هينب ىلع
 ٠ ةرافكلا هيق ظيلغتلا ناف هدحاو نيمي ىق اذه

 ٠ ظيلغتلا ةرافك لاق دنف دمحم نبد نم ءىرب وه لانت نا كلذكو

 . نيكاسم ةرثع ماعطا وأ مايآ ةثالث مايص : لاق نم لاقو

 ٠ ظيلغتل اي لات دقف هيقف ثنح رمآ ق هللا بضغ هيلع لاق ن ١ كلذكو

 . نيكاسم ةرثع ماعطا وآ مايآ ةثالث مايص : لاق نم لاتقو

 : ةلأنسم اديج

 ؟ ماعطالا همزلي نم ىلع ناميألا ةرافك امأف

 باجم ىلع هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيشلا باوج نم انفرع ىذلادذ

 هتنؤمل هتلغ هينغت ام لاملا نم هل ناك اذا هنأ كلذ ف مفر امو هلوت

 هيلعف امهرد رثع ةسمخ كلذ دعب لضفيو هتنس قف هلايع ةنؤمو

 ٠ اندنع اميق كلذكو ماعطالا

 هلا_دع ةنمو هتنؤم دعب هلام ةلغ نم لضف اذا ةقفصلا هذه بسح

 ٠ اني ١ وج اذه ىلعف م اعطالا هيلع ن ا امه رد رشع ةسمخ ثبسحآ

 انئاهتقف لونت نم اهانفصو ىتلا ةفصلا هذهب سيل ناك نا لوقنو

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو مايصلا هيزجيو ماعطالا هيلع ىرت سيلف

 : ةلأسم 3

ناك نا ديعسل تلق ىنأ تركذ ام امأو ىراوحلا ىبأ باوج نمو



 _ _ ٦٥

 طلخ دقو هنع أزجأ دقف رثكأ وأ اكوكم دحاو لك انيكسم نيتس ىطعأ

 ٠ رضحي مل وآ هين رضحأ لوقأ كلذ معتغ ةالصلا بح ى ةاكزلا بح

 : ةلأنسم :2

 نأ بلطيف ىتأي دوسلا دبعلاف هل تلق : ىراوحلا ىبأ نعو

 كولمم ه_ذنأ ملعأ ىتح هيطعآو رح ىدنع وهف ناميألا هترفت نم ىطعب

 ؟ رح هنأ ملع ىتح هيطعأ ال وأ

 ٠ كولمم هنآ ملعت ىتح هيطعتو رح وه : لاق

 : ةلأسم :يبج

 ىراوحلا ىبآ باوج نمو هيلا ةفاضالا نم : باتكلا ريغ نم

 ٠ اهحبق وآ هسفت نعل نمعو هللا همحر

 دري مل ناو مايآ ةثالث مايصف ثنح ناف نيميلا كلذم دارأ ناك ناق

 ٠ هيلع ةرافك الو هير رفغتسيق هريغل لات ءا نيميلا كلذم

 ٠ هبر رفغنسيو ٣ ر افك ااخ هربغل وأ هل اسسعن هلوق امآ و

 : ةلأسم وبع

 دارأو مدن مث ناميالا ريثك ناك نمعو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ناميالل انيكسم نيتس ماعطا وآ نيرهسث مايص رفكي نآ هيزجي له ةبوتلا
 ةرشع وآ م انآ ةثالث ت)ااسرم ١ ن اميال ١ عيمجل موصي كل ذكو تم اظلغمل أ

 ؟ عجري ال
 ٠ ٠ -.. م

( ٢ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ٥ م )



٦٦ 

 ةالصلا نوعديف تالا_هجلاب نولمعي نيذلا ءالؤه ىف اول ة دقف

 ٠ هلك كلذل نيرهش مايص مهيلع نآ ناميالا نورثكيو

 ناك اذا د_حاو هلك لييسلاق ناضمر ق رطفي نمم ناك نا كلذكو

 لهأل هلك كلذ ميمجل نيرهسث مايص ةرافكب رثألا ءاج دقف الهاج ادحاو

 ٠ نيرهشلا ماقم ماعطالا كلذ ماق انيكسم ننس معطا ناو

 ٠ نيرهشلا ماقم كلذ ماق ةقر قتعا نا كلذكو

 : ةلأسم اه

 زوجب له ةأرملا نعو ىراوحلا ىبأ باوج نم اهنآ وجرأ اميف

 ؟ اهجوز ىأر الب ناميالاو تاولصلا ىضقت نأ اهل

 هرك اذا اعوطن موصت نأ اهل اوهرك امناو كلذ اهل اوزاجأ دقف

 .اهجوز

 عيمجو روذنلاو ناميالا نم تارافكلا نم اهيلع بجي اميغ امأو

 ٠ اهجوز هرك ولو مزال اهل كلذف مايصلا ق اهمزلم ام

 : ةلأسم :جا

 دعف راهظ وآ ةاآاص ةراغك 7 تناك لجر نعو ىراورحلا ىبآ نع

 . ناضمر هيلع عطق مث نابعش موصب

 دنلا نم موصيو رحنلا موي رطخي هل زئاج كلذف تفصو ام ىلعف
٠ هموص نم هبلع ىقب ام



 _ _ ٦٧

 : ةلأنسم ة

 ىف هتجوز عماج مث ماصف نيرهش ةرافك هيلع لجر نع تلأسو

 حبصأ ىتح مانف حبصلا لبق لسغلل موقي نأ ةين ريغ ىلع مانو ليللا

 نم ىضم ام لدي هيلع نوكب هنأ ةينلل المهم مان هنا ىعم : لانت

 ٠ هموص

 ٠ هموب لدب هيلع نوكب : لاق نم لاتو

 نم ىضم ام لدب هيلع نآ لوقلا رثكأ دجورب ى ذلاو : لاقو

 رطخي نآ هل له ةرافكلا مني نآ لبق ناضمر رهسث لخد ناغ : تلق
 ٠ كلذ دعب موصي مث دا رأ اام رطفلا موي دعب

 ٠ هموص متي هنأ

 : ةلأسم :ذإ

 . ةبقر قتع ىلعف اذكو اذك تلعف نا : لاق لجر نعو هريغ نمو

 ٠ انيمي رفكي : ىيحي وبآ لاق

 ؟ اهيف تنأ لوقت امف : ىراوحلا ىبأث تلق

٠ نيرهش مايص ةبقر قتع دجي نأ لوقي ةيواعم وبآ ناك : لاق



 _ _ ٦٨

 : ةلاسم ةت

 طلخ نأ هلللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفل | با وج نم

 كلذل ةياغ ال رثكأ وأ نيتنثأ نك عساو تاولصلا ( تارافكلا ) ريفافكلا
 نم د_>اولا ريقفلا ىطعي نآ عساوو ةظلغمو ةلسرم نامياو تاولص نم

 ٠ اينغ هب رصي مل ريفافكلا كلت
 !ذهو تاولص تارافك نم اذه تارافكلا ذافنا دنع ةينلا ىزجتو

 ضعب لونت ىلع ناسللا نود بلقلاب ىصوملا هب ىصوأ امع ناميا نم
 رقفلا مهمكح سانلاو كلذب ريقفلا فرعي نأ هيلع سيلو نيملسملا ءاهقفلا

 ٠ ثدح ىنغلا و

 ال مأ ريقف هنأ لآس ناف ريقف وآ ىنغ هنأ بيرلا لخدو هرمأ هبتنا نمو

 ٠ هانغ حصي ال ام كلذ ف ىطعي نأ عساوف ريقف هنآ لاقخ

 هدالوأو هل لجرلا ىطعيو هنع فقوف هانغ مننكي هنأ هيق كش نا و

 ٠ نيملسملا ءاهتف ضعب لوق ىلع ةقث ريغ ناك ولو راغصلا

 ىلع انومآم ناك اذا اهريغ وآ هدلا و نم هلفكم نم ميتيلل ىطعبو

 نمآ اذا لد_ءع ريغ ناك ولو ريقفلل نبالا عم لسرب نأ عساوو كلذ

 ٠ كلذ ىلع

 ٠ اريقف ٥ ديبس ناك ولو ديعلا ىطعي ال و

 نينومأآم اناك اذا اهجوزل هجوزلاو هتجوزل لجرلا ىطعيو
 ٠ كلذ ىلع

 ردم تثح ةبرج هئالث ره و انيكسم ننسم ماعطا ةالصلا ةرافكو

عابرأ ةئالث ةرذلا بح نمو عاص فصن نيكسم لكل حيحصلا ىوزن ىرجي



_ ٦٩٨٩ 

 عابرأ هئالث ريعستلا نمو عاصخ ةضابلا ةرذ نم تناك اذاو

 ٠ عالا

 ٠ عاص فصن دارآ هنأ : ضعب لاتو

 نخدلا بح نمو نيملسملا ءاهقف ضعب لوق ىلع ةيطلا ةرذلا كلذكو

 ٠ عاص ىوهسشلاو

 رمت نمو نانمآ ةثالث ضرفلا نمف نزولاب ناك ناو عاص رمتلا نمو
 ٠ حيحصلا » ىوزن « نا زيمي نملا ثلت الا نانمآ ةتالت رياسلا

 ىرتسني هناف ربلا بح نم نكي مل نا : نيملسملا ءاهقف ضعب لاتو
 ىزجي الو رمتلا وأ اهتركذ ىتلا بوبحلا كلت نم تركذ امم ءاس ام هتميتب
 ٠ كلذ ريغ

 ىف كل تركذ امم ائيسث مهلكأ دلب ىف كلذ ناك نا : مهضعب لانتو
 ٠ هذاغنا آزجأ رمنلا وآ بوبحلا ه ذح

 : ةلأسم ة

 ريغ لجرلا ىطعي نآ زوجي : ديعس نب حلاص خيستلا باوج نمو
 نوكب نآ الا زوجت اافخ نوغلاىلا امآ و راغصلا هدالوأل ةرافكلا نم ةقثلا

٠ ملعأ هللاو ةننث



. ٧٠ 

 نورشعلاو ىناثلا بابلا
 ق

 ةيناحلا نم كلذ هبشأ امو مزلي امو اهنرافكو روذنلا

 : ةلأسم :هج

 ؟ رهسنآ ةرسع مايصب رذن نمو

 ٠ اعباتنم نوكي موصلا كلذ نأ انباحصأ رثكأ هيلع ىذلا : لاق

 ٠ كلذ زاج انترفتم ماص نا : ليق دقو

 هل_محن ىه و حصي نأ ترذنف ضرم هبو ىبص دلو اهل ةأرماو

 ٠ اهدلو تام ىنح تناوت مث كلذ دجسم ىف فكتعتو دلب ىلا هب جرختو

 كلمن ال اميف اهلع رذن ال هنأل ءىن هيف اهيلع سيل دلولا : لاق

 ءارقغل دجسملا كاذ ىلا اهارك ردق تقرفو اهدلب دجسم ق تثفكتنعا كلذ

 ٠ ةنكمألا كلت ىق كلذ

 جرخت فاصلا سلعلا بحو ربلا نع ىزجي الف مهلكأ نكي مل ناو

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعأ الو ريلاك هنم

 : ةلأسم :ةهج

 اذا لاملا ثبي نم ذ_خأم نآ هل زوجيو ريفف هلك رفاسملا مكحو

. لالا تيب نم ماعطب ىتأ



_ ٧١ 

 ريقفلا و ىنغلا مهمكح ساانلا نا نيملسمل ١ ضعي لانت : با ورجلا

 ٠ ثداح مهيف

 لوقلل رثكآ وهو ثد اح مهيف ىنغل وأ رقفل مهمكح : مهضعب ل اتتو

 ٠ انتعم

 اميق هذه ق ه رلخنيغ ملعأ هللاو هللا ةيصعم ق ٥ رفسم نكب مل اذا اريقف وآ

 ٠ باتكلا ىلا مجر ٠ ىنم اراصتخا مالكلا نم ائيش تكرت ىنأل هتبتك

 هتبيغ نم انالف در براي : لاق لجر نع ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ى ذلا .ء ىشلا فلتآو هتبيغ نم نالف عجرف هامس دن ائيش اذك هيطع ١ انآ و

 ٠ هايا هيطعي نآ ديري

 رذا_ذلا اذ_ه ناوتي مل نالف مدق امل ناك ناف تفصو ام ىلعق

 . ءىش كلذ ىف هيلع سيلف فلت ىتح ءىشلا كلذ ىت

 ىلا هملسي ءىشلا كلذ ةمهيق هيلعف ءىشلا كلذ ىف ىناوت ناك ذاو

 ٠ رذنلا ةرافك هيلعو نالخ

 : ةلأسم اديج

 اذكو اذك عضوم ى هب نلبقيل فوثع نا ىبص ىلع ارذن رذن نمعو
 . ىبصلل هرذن لثمب رخآ رذن وآ

 دنف عضوملا كلذ ىف اعيمج ىبصلاو مه اولانت اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ دحاو تقو ىف ناك ولو مهرذن "رب

 . ةلأ ِ -ز

 دارأ ةلعل مث اهيف ىلصي « امد » ىلا جرخي نآ رذن لجر نعو

٠ كلذ هل ايهتي ملر



. ٧٢ 

 ءاركلا ىلا رظن هرذن رفكي نأ دارأو جرخي مل ناف تفص ام ىلعف

 هيزجيو هدلب ق ىلصيو ءا رقفلا ىلع هقرفيف » امد » ىلا هدلب نم

 بر هلل دمحلاو نيملسملا نم ءاهقفلا ضعب لاق هلعل هللا ءاسن نا كلذ
 همحرو مالسل ا كيلعو مالسل ١ هيلعو ىبنل ا دمحم ىلع هلل ١ ىلصو نيمل اعلا

 ٠ هتاكربو هللا

 : ةلأسم وج

 قالطلاو قتعلاو راهظلا ىف ءانثتسالا هعفني له لجرلا نعو

 ؟ هريغ دحأ دنع وآ ناطلسلا دنع فلحلاو. روذنلاو ءاليالاو

 ¡وزاجأو روذنلاو راهظلاو قالطلا ق ءانثتسالا هعفني ال : اولان دنف
 ٠ كلذ ىو_س ام۔ف ء | ..... 1

 نيميلا ف ءانثتسالا عفني الو ءانثتسالا عفنب اضيأ روذنلا ىف لدتو

 ٠ كلذم هيلع مكح نم عم ال و ناطلسلا عم

 : ةلأسم ويج

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 موصأ انآ و اع مهللا لات نميق هللا همحر ىراو_دحلا ىبآ نعو

 ٠ هموصي هنأ لاق ىذلا رهشلا كلذ ىضتناو نالف قوعف امولعم ارهش

 ٠ هرذن رغكيو رهسلا كلذ ناكم ا رهش موصي هنأ

 نم لي ملو مولعم فورعم رهسب مسي ملو ارهسن موصأ لاق ناو
 موص هيزجي ال و ناضمر رهش ريغ ١ رهش موصي هناف ةنسلا هذه

٠ ناضمر رهش



_ ٧٣ _ 

 نم » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا ىورو
 لثم ناك ناف « هرذنو هضرف نع هيزجي هنأ ةضيرفلا جحف جحي نآ رذن
 ٠ ملعأ هللاو كلذ اذه

 : ةلأسم :د

 اذك ىل هللا قاس نا : لاق نميف هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 لجرلا ىلا بلط مث بلط ام هيلا قاس مث اذكو اذك نالفل ىلعف اذكو
 ٠ هنم لح ق هلعجغخ هسفن ىلع لعج ىذلا

 ىلع هل لعج ام لجرلا ىلا ملسي ىتح لحلا كلذ هيزجي ال هنأ

 ٠ هسفن

 ٠ لحلا هيزجي : لوقلا ضعب فو

 : ةلأسم :يج

 ٠ ةبقر قنع ىلعف اذكو اذك تلعف نا : لانق ناو

 ٠ انيمي رفكي : ىيحي وبآ لات

 هةدنقر قنع دجي مل نا لوقي ةيواعم وبآ ناك ىراوحلا وبأ لانو

 : لضف

 هريغ الو اماعط مسب ملو مها ردب ربقل رذن ىذلا امآو : هريغ نمو

؟ كلذ ى ةين هل نكي ملو



_ ٧٤ 

 ىلع قرف كلذب ىصوأ ناك ناو ءارقفلا ىلع هب قدصتي هنأ

 ١ رقفل ١ ؟ ٠

 ه بلعو ةيصعم الو ةعاط ال رذن كلذمن رعقل لامب رذن ىذلا امأ و

 ٠ مايأ ةهنااث مايص أ نكاسم ةرنتتع ماعطا رذنلا ةرافك

 ٠ هتين ىلا كلذف ريقلا ىلع نم ءارقفلا ذ_خأب نآ رذانلا ىون ناو

 منغ سأرب وآ مذنغ سأر حبذي هدلو هللا فاع نأ : لاق نمو

 ىنالفلا دجسملا ىف لكؤيو نحطي بح ىرجو زبخ نم اذكو اذكب وآ
 ةرجأو حوبذملا نم ىطعت حباذلا ةرجأف رذنلا هبلع تبجوو هل هللا لعفف

 محللا ةلضفو هترجأ نم حباذلا ىطعي باهألاو . نوحطملا نم نحاطلا

 ٠ ذفني ىنح تاعتو وآ ىرخآ هعقو هنولكأب زيخلا و

 نيعمجي نأ زئاجف دحاو عضول ىنش تارذ_ذ 4 د ع ناك نمو

 ٠ د_حاو تتو ى نلكؤيو اعيمج

 : ةلأسم ادج

 ٠ هنس نوكي ام منغ سأرب رذن نمعو

 : فالتخا كلذ ق : بارجلا

 ٠ منغلا طسوأ : ضعب لاق

 ٠ ملعأ هللا و ے ى زجي ىدجب : ضعب لاتو

 ؟ باهألا ىف لوتنلا امأو

 ريزابلا نم ائيش هب ىرتشا ناو رذانلل همكح باهألا : باوجلا
٠ ملعأ هللاو زئاج هلك كلذخ محللا هب حلصأو



_ ٧٥ 

 . ةلأسم وه :

 ل_بلل ١ ىل ١ اموي ىلصي نآ رذن نمع هلا ١ همحر ىلع وبآ لئسو

 بورغو رصعلا نجيو سمشلا عولط ىلا رجفلا ةالص نجي عنصي فيك

 ؟ سمشلا

 كرت ىف هبلع ةرافك الو نيتقولا كيتاذ ىف ةدالصلا كرتي : لاق

 ٠ نيتقولا كبتاذ ىف اهكرت ام ردقي ةالصلا لدب ىف فلتخاو امهيق ةاا_۔ملا

 : ةلأسم ويه

 ىف ىلصت نأ ترذن ةأرما ىف انعمس هللا همحر رثؤملا وبأ لاق
 هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلل دجسم ف ةالص ةئام ىلصت اهنا دجسم ةئام
 اهيزجي هنأ دجسم ةئام ىق ىلصت نآ ترذن ةآرما ىف لانق هنأ ملسو هيلع

 ٠ دحاو دجسم ىف ةعكر ةئام ىلصت نآ

 ٠ ىلصتو ىلصم ةئام هيف طحت عضوم ىلا زربت : لوتو

 اهيف ۔ل_۔حنت ملف ةفورعم دجاسم ق ىلصت نأ ترذن نا : ليقو

 . تءاش ثيح ىاصت و امه رذن ةر افك نينيكسم وآ انيكسم معطت اهناخ

 : ةلأسم :ذ

 ىقبو بهذو فورعم عضوم ىف لكؤي هب رذن ماعط نم لكأ نمو

 ٠ ماعطلا كلذ نم لكأ امم ءىش هنانسأ نيج

 ٠ كانه هلكآيل عضوم ا كلذ ىل ١ عجري نآ هيلع نأ : ىدتعف

رد_ةب هيلعخ كانه ريغ نم هيف نم هاقلأ وأ هلكاو عجري مل ناو



_ ٧٦ 

 عنضؤم ق هلكأيو هاقلأ وأ هرذن عضوم رغ نم هلكأي ىذلا ماعطلا

 ٠ ملعأ هللاو نيعم ريغو نعم ماعط كلذ ناك هرذن

 : ةلأسم :3

 ٠ هي ءافو ااف هنيصعم ق رذن نمو

 ٠ ةرافكلا هيلع : لىتو

 ٠ هيلع ةرافك ال : لبقو

 هب ءافولا قطي مل ناو هب ءافولا همزلي هناف ةعاط ىف رذن نا امأو
 ٠ ةرافكلا هيلع ليقف

 ٠ هبلع ةرافك ال : ليتو

 نأ الا هب ءافولا هيلع ليقف ةعاط الو ةيصعم ال ارذن رذن نآو
 ٠ ةعاطلا ةلزنمب هنأل قيطي ال

 اذك_ه ىدنع اميف رغك ءاسث ناو هب افو ءاس نأ ريخم هنآ : ليتق
 ٠٠١ ثدح و

 : ةلآ ِ 3

 ىتح تناوتف نالف ىنب ىلصم ق ىلصت نآ ترذن ةأرما ىف لينو

 . اهرذن رفكتو هريغ ق ىلصت اهن افينك عضوملا كلذ لعج

 : ةلآضم :3

 هركف ةعمجلا موي موصأ انآو ىخآ فاع مهللا تلاق ةأرما ىف ليقو

٠ ةعمجلا موي موصت نآ اهجوز



 ۔_ ٧٧

 ءاش نإ اهمايص مت تماص ناو هنذاب الا مايص اهيلع سيل : لوقنغ

 ٠ اهجوز نذإ ريغب تارافكلاو رذنلا موصت نأ اهل لوقو هلا

 . اهتيب ىف موصت اهنا هيلا جورخلاب اهل نذأي ملق
 موصت اهنإف نهيف ملكتت ال اهيلايلب مايآ هثالث موصت نأ ترذن نإ

 ناكم نيكاسم ةتس معطتو ىلايللا ناكم ىرخآ مايأ ةثالثو مايأ ةنااث
 . اع

 مايص ق اهماع ءىش الو اهرذن رفكنو مايآ هثالث موصت : لوقتو

 ٠ ليللا

 مايص ىف اهيلع ءىش الو اهرذن رفكتو مايآ ةثالث موصت : لوقو
 ٠ ليللا

 موصت نآ ترذن نا و اهيلع ةرافك الو مايأ هثاات موصت : لوتو

 ٠ اهريغ مصحتل و اهموصن نآ اهل لحي الف رطغل موب وآ ىحضأ ١

 : ةلأسم

 ؟ كلذ زوجيأ اعارذ نيعبرأ ردق آديعب ربقلا ىلع هرذن لكآ نميغو

 ٠ عرذأ ةثالث هميرحو ث هميرح ى ابيرق لكألا نوكي باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و ناعارذ : لوتنو

 : ةلاسم ج

٠ اذكو اذك تمص نااخغ تام نإ لوقي نمع ىراوحلا ايآ تلأس



 _ _ ٧٨

 ٠ هيلع بجي : لاق نم لق

 ٠ هيلع بجي ال : لاق نم لاقو

 ماعطالا ىف زيخم وهأ براي وأ مهللا رذنلا ف لوقي نمع تلأسو

 براب امآ و ماص ءاش ناو معطأ ءاش نأ مهللا هلوذت ق ريخم وه لاق

 ك . مايصلا هيلعف دجي مل نإف
 : ةلأسم وع

 ارهش موصأ انآو انالف فاع مهللا لاق نمعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ رذنلا ةرافك هيلعو كلذ ناكم رهش مايص هيلع ا ذه ثفصو ام ىلعف

 ٠ رثألا ق هندجو كلذك

 م-لو مولعم رهسنب مسي ملو ارهش موصآ لانق نا تيأرآ : تلق
 ؟ ناضمر رهسث موص هيزجي له ةنسلا هذه ىف لقي

 ٠ ناضمر رهش ربع آرهش موصي لوقنخ

 ؟ ةضيرفلا ةجح جحف جحي نآ رذن نميف سابع نبا نع ىوري دقو

 نا كلذ لثم اذه ناك ناف هرذن نعو هتضيرف نع تزجأ : لاقف
 . جحلا ىف سابع نبا لاق ام لثم ناضمر رهسث ماص

٠ ةزاجألا ىلع اسايق ناضمر رهش نوكي ام اذه هابسنا ى : ليتو



_ ٧٩ 

 لوقلإ اذهو هرذن نع ناضمر رهش ىزجي ال : لاق نم لاق دتو

 ٠ با وصلاب ملعأ هللا و انيلا ٦

 : ةلأسم ج

 باتكلا ريغ نم

 تدلو اذا هاثلا هذه حبذي نادملا نم نالف هدلو قوع نا رذن نميف

 ؟ دلت نآ ليق اهعاب وأ هاشلا دلت ملو هدلو قورعو

 . ءىش همزلي الف ةاشلا دلن مل اذا : باوجلا

 آدلو ةاسثلا كن دلو ناكم لدبي نأ ىنبجعيف تدلوو اهعاب اذا امآ و

 هذ_ھ تدلو نآ ١ ذه لثم نم ىدنع اميغ هنأ وجرآو ىنبجعي ام ىلع هلثم

 ٠ اهيرتستم دنع ةاشلا

 نأل رذن هيف تبثي الو ىرتشملل دلولا نإ : نيملسملا ضعب لاتف
 ٠ ملعأ هللاو تدجو ام ىلع لوقلا رثكآ هنآ وجرآو هكلم نم تجرخ دق ةاسنلا

 : ةلآنسم 23

 صلخي نأ ترذن ةآرما نع هلل ا همحر تلآس ىراوحلا ىبأ بارج نمو

 تصلختف ارسعم اهتنبا تناكو هلوح ىلا رهشلا ١ ذه موصت ىهو اهل ةنبا هللا

 ٠ موصلا نع ثتقفعضف تماص مث اهتتنبآ

 اذإ اذهو نيكسم موي لك نع تمعطآ موصلا نع تفعض اذاف : لاق

 هيغ مايصلا اهيلع بجو ىذلا رهستلا كلذ ىضقنا اذاف مايصلا ىلع ردقت مل

 ع ىدنين ىذلا مويلا لوح ىلإ تماص مايصلا ىلع ةرداق ىهو مصت ملو

٠+ اهرذنل ةرافك اهيلعو مايصلا



_ ٨٠ 

 موب لك معطتو اهيلع ةرافك الخ مايصلا ىلع ردقت نكت مل ناو

 ٠ اأنىكسم

 : ةلأسم وج

 نيرهش مايص هيلع ناغ هدلو هللا ق اعف رذن الو هفلح ريغ نم نيرهش موصأ

 ٠ رذنلا ق ءانثتسالا هعفني سيلو

 : ةلأسم :د

 كلذ دعب امآو عوبسلا كلذ مامت اهنع فوطي نم اهنع رجتي : لونتأف

 ٠ ملعآ هللاو كلذب ىصوت ىتح

 : ةلأسم وي

 ىلإ بلط مث بلط ام هيلا قاس مث اذكو اذك نالفل ىلعف اذكو اذك ىل هنلا

 ٠ هقفت ىلع هل 4هاعج امم لح ق هلعجغخ هسفن ىلع هل لعج ى ذلا لجرل ١

 لجرلا ىلا ملسي ىتح لحلا كلذ هيزجي ال : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ ىلع ىل هلعج ام لجرلا ىلا ملسي ىتح هرذنل انمؤم نوكي الو هل لعج ام

 هطع نأ هسقفت ىلع لعجب ملو كلذ هسفن ىلع هل لعج نإ : هريغ ل انت

٠ هلحأ ا ذا هبزجي نأ ىنبجعآ كلذ وني مل وآ



_ ٨١ 

  3ةلأسم :

 ةنس هيلعغ ةنس مايص هسفن ىلع لعج نمو بسحأ اميف هريغ نمو

 رحنلا مويو رطفلا مويو ناضمر رهست لدبيو .

 سيلو رحنلا مويو رطفلا موي لدب هيلع امناف ةنسلا هذه لاق ناو
 ٠ ناضمر رهشت لدب .7

 رذن اذإ ناضمر رهش لدب لوا ق هيلع سيل ليق دقو : لاق ريغ نمو

 . رحنلاو رطفلا موب لدب هيلع امناو ةنس مرصي نآ

 لدبي نآ هيلع سيلف ةنسلا هذه موصي نأ رذن اذا : رخالا ق امأو

 : فالتخا كلذ ىفف رحنلا مويو موي امأو ناضمر رهن رهست

 ٠ امهلدي هيلع : لات نم لانتف

 . امهيف هيلع لدب اهل : لاق نم لاو
 : ةلآسم م

 ريغ نم ىنالفلا ناكملا ف لكؤي ماعطب رذن وآ ماعطب ىصوآ ناك نإ
 ماعطلا نم ىولحلاو لاجنسلا لثم نا ىدذنعف هنيعب ماعط ىلا ةين

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ ديعس نب حلاص هيقفلا نع لعل ةلأسملا هذه تلقن

 ه_اسرم نيمي ةرافك لثم نيملسملا ضعب لاق رذنلا ةرافكو هريغ نمو
 . ماعطالاو موصلا نيب اهيغ رييخت الو

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج - ٦ م )



_ ٨٢ 

 ىزجي هناف ناضمر رهسث مايصو ملعأ هللاو رييختلا اهيف : ضعب لانو
 ٠ رذنلا مايص نع

 : ةلأسم اده

 ؟ رهسثآ ةرثع مايصب رذن نمر

 ٠ عباتتم نوكي موصلا نإ انباحصا رثكأ هياع ىذلا لا

 ٠ كلذ هل ناف انترفتم ماص نأ : ليق دتو

 نيميلا ةرافك لثم اهنأ نيملسملا ضعب لاقف رذنلا ةرافك ىف فلتخاو

 ٠ ماعطالا و موصلا نيب اهيف رييخت ال و ةلسرملا

٠ ملعأ هللاو رييختلا اهيف : نيملسم ١ ضعي لانتو



٨٣ 

 نبرشعلاو تلاتلا بابلا

 ف

 ماكحأو رامثلا ءانطو نهرلا ماكحأو قيقرلاو ناويحلاو ضورعلا عيب
 ٠ كلذ ىلع لمتشي اممو كلذ هابستاو ةلاهجلاو بويعلاو ىواعدلا

 امهرد عاب نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نم باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ىتنا مهاردلا ىف حبرو منغلا تجتانت مث لجأ ىلإ نيتاستب ةاسث وأ نيمهردب

 ٠ كلذ نم ةبوتلا دارأ مث اهيف 'برآ

 ٠ اهلهآ ىلع ةدايزلا حبرلا دريو هلام سأر هل ناف تفصو ام ىلعف

 بانكلا ىلإ عجر

 هيلع قحي لجر دي ف ةلخن نهرأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج

 ؟ اهيف امب
 ٠ تفص و ام ىلع اهبف امي ةلخنلا بهذت معنف

 فلخو ثام نأ ىلا نهترمل ١ دب ق ةلخنلا تناك نا تيآرأ : تلتو

 دد ق نهر اهنآو ةنيبلا هنلخنب ةلخنلا بحاص بلطو ماتيأ مهو هثرو

 ؟ تام ىتح ماتيذلا بأ

 ةلخنلا بجت الو ماتيالل ءادفلا هيلعو اهب ىلوأ ةلخنلا بحاصف
 نهر تناك امنإ ةلخنلا هذه نإ ةنيبلا كلذب حبصي ىتح نهارلل هلعل نهترملا
 اهرمثي تيملا دي نم ةلخنلا تناكو كلذب ةنيبلا دهستت مل اذاغ تيملا دي ىف
 ٠ نيغلاب وأ اماتيآ اوناك اهب ىلوأ ةثرولاغ تام ىتح

 ةلخنلا ا ,رمثأ دق ةثرولا وآ نهترملا ناكو نهرلا اذه حص ناو

٠ ةحلا نم ةلغ :أأ ث :



_ ٨٤ 

 ريغب ميتيلا لام عيبي نآ هل زوجي له ميتيلا ليكو نع هتلأسو
 ؟ ةا دانسم

 ٠ كلذ هلل زوجي معن : لاق

 : ةل اسم : وبع

 ملو هربستي ملو مهارد ةرثعب ابوث لجر نم ىرتسنا لجر نعو
 بوثلا ربسنأ املف ابح مهاردلا ةرشعلاب هنم ىضتقاف هضرع الو هلوط فرعي
 رعسل ١ ق ثدح دقو هقح ذخأي نأ ىل ١ عجرف بيع هيق رهظ وآ هصضرد مل

 ؟ هاعيابت ام ىلع مهارد وأ هاطعأ امك بح هل نوكب امف صخر وأ ءااغ

 ايرلا نم اذ_هھ هبنتي ام عيمج كلذكو هنم ذخأ ام لثم هيلع درب جاسنلا

 ٠ ضبخي مل وآ نمنلا ضيبت ةدسافلا تاراجالاو ةدسافلا عويبلا و

 : ةلآسىم ةت

 عئابلل ىرنسملا لاقف مهارد ةرىنتعب ةاست لجر نم ىرتستا لجر نعو
 نا ىلا عئابلا دي ف ةاشلا تناكو اهيلا جاتحا نأ ىلا كعم ىل اهسبحأ
 ؟ نوكت نم لام نم ىرتشملا اهضبقي لبق نم تكله

 ٠ ىرتلملا لام نم ةاسنلا نوكنف ثفصو ام ىلعف

 ملو همواسم هيلع همواسو هيرتسثي نأ دارآ رامح ىلع فتو لجر نعو

 بجوتسي الجر لسرأ ىرتشملا نآ مث اقرتفآ ىنح اقفتي ملو نمثلا عطقي
 هرامح ذخأبو نمنلا رضحي نأ ىلا هدنع هعدو هبحاص دتع نم رامحلا

٠ هضيقو لوسرلا هيجوتساف رامحلا ءارش دا رآ ىذلا باغو



_ ٨٥ 

 نامض الو نمثلا هبلع ناك ىذلا ىلع نوركت مه اردلا ناف تقفصو ام ىلعف

 رامحلا ىرتسملا ضبقو رامحلا هيلا ملس عئابلا ناك اذه ىف لوسرلا ىلع

 ىذلا لام نم مه اردلا فلت امناف نمتلا لوسرلا ىلا ملسو

 رخآلا ىلا لصي نأ لبق نم رامحلا فلت ول مهاردلا هيلع تناك

 هب رمآ ام فالخ لعف اذا نامضلا هيلع ناكل عئابلا عم هعدب نأ هرمآ دخو

 فلت اذا هيلع نامض الف رامحلا ضبقب رامحلل بجونسمملا ىلع مكحب نأ الا

 : ةلأسم ادهج

 باتكلا ريغ نم

 لاقف ثلثو كوكم لصي دئاز كوكم هدنع نمعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ىنح اذه زوجي ال هملعب ملو مه ردب تارم تالات اذه ءلم كدنع نم ىرتشا

 هتدايز ملعي ىتح ةيؤرلاب زجي مل كوكملا هارأ ولو اذك ديزي هنآ هملعي
 4ه_سىفن فو حدقب ءاج وآ هتدايز فرعي ال كر ,كمي هءاج ناف هنابصتن وأ

 امنا و كدكاكملا ىلع ديزب هنأ فرعد ال و هتداهز مك فرعب ال ناك دئاز هنآ

 ٠ دئاز هنأ نظ

 ٠ ملعآ هللا و فازحلا عيب لثم لثم اندنع اذه

 : ةلاسم ةم

 هل عيبي نأ هيلع سيلو ةماعلل عيبي امك لسرتسملل عيبب نآ عحئابللو
 نع ان د.>و ٦: أذكه هيباحي نمل عبيي ام ىلع ال و ستكامملل عببي امك

٠ 4 تع ىور اميق ديعس ىبآ خيشلا



 ۔۔ ٨٦

 : ةلأسم الع

 ىرتشي نآ دارأ لجر ىف دادم نب دمحم ند ناميلس ريقغلا بارج نمو

 نمثلا ىلع اقفتاو ءىش هدنع نكي ملو ةئيسنب هريغ وأ ابح لجر دنع نم

 ظفلب ذئنيحق هعئاي بحلا « قورسلا نم ابح هل ىرتشا مث اذكو اذكم ىرجلا

 عيبلا اذه ىف سأب هيلع نوكيأ ةمواسملا نم امهنيب ناك ام ىلع حيحص
 ؟ ال مآ ةيهارك

 ساسأ نم امهنيب ناك ام اضقنو لوألا دقعلا المهأ اذا : باوجلا

 نم امهيلع سأب الاف تم اث عيبل اف ه دي ق و هل رامص ام دعب عيبل ا ددجر عيبل ١

 ٠ كلذ

 نأل ضخقننم د_۔ساغ عيبلاف لوذلا د_ذعلا نم ناك ام ىلع امنأ نا و

 دساق ره و ٥دنع سيل ام عيبي ورد و مودعم ىلع امهنيب تعقو عيبلا ةنغغح

 ٠ ملعأ هللاو زرج ال

 سيل ام عاب نم هذآ هتا همحر هللا دبع ىبآ نع اندجو دقو : هربغ نمو

 ٠ ام ر كل ذ ن ٥ ١ دنع

 ىرنشملا هلآس نا ٥هد .ذع سيل ام رسفيو كلذ ىق صخرب : ضعبو

 ءارسثملا ىف هيلع دكؤيو فورعم نمتب هعيابيف هكلم ىف سيل رهو ءىنتلا ءارش

 ه_لاكخ هنم رثكآم وأ هنو د آ هريغ نم هلعلا هب ه٨ل ى رئ۔دنيف رمد من ]عطختنم ذ ا

 ٠ ك ١ ر

 : ةلآسم وج

نم ابرج هل عيبي نآ رجات ريغ وآ رجات ىلا الجر لسري لجر نعو



_ ٨٧ 

 ذخأيف هلسرأ ىذلا ىلا لوسرلا بهذيف مهارد هضرتي وأ هريغ وأ بح

 ىلع قحلا هل ىذلا بلط مث هلسرأ ىذلا نود هسفنل بحلا كلذ لوسرلا

 كلذب رقي ناك اذا لسرأ ىذلا ىلع قحلا ناف تفصو ام ىلعف

 لسرملا ذخأيو لسرملا ىاع رجاتلا قح نوكيف كلذب ةنيبلا هيلع وأ
 ٠ هسفنل هتلاسر ذخأ امي لوسرلا

 ىلع رجاتلل قحلا ناك اذه لسري مل هنآ ل ةو لسرأ ىذلا ركنأ ناف

 ٠ لوسرلا

 : ةلأسم اديج

 اياب هعم دجأ الف جئا رح هنم ى رنسسا رجات ىل ا ءىجآ نآ زوجب له و

 ىردآ ال وآ ضرتفي رجات وآ رخآ رجات نم ىرتسثيف بهذيغ ىجئاوح نم

 زوجي له ىنيلوي وآ ىلع عيبيف ىتأي ءىجب مث هر_ظنآ انأ و لعفآ ام

 ؟ زوجيال هجو ىأ فو كلذ

 ةنسأ ١ و رثألا ق ء اج امدغ هعم سيل ام ناسنال ١ عيبي ال تغصو ام ىلعف

 ملعت مل اذاف هيف فالخ الف هلعل باتكلاو ملسو هيلع هئا ىلص ىبنلا نع

 ٠ كلذ كيلع سيلغ كلذ

 : ةلآسم ة

 زوجي له اهآطب الآ هيلع طرتستاف ةيراج لجر نم ىرتشا لجر نعو

 ؟ اهآطب نآ هل

 ١ ذا اهآطب نآ هلو لطاب طنلا و تباث عيبلاف ثتغصو ا_هم ىلعف

٠ اهآريتسا



 : ةلأسم 3

 نوكي له فورضلا عم عافتلا ىف اوسثحم نطقلا عيبي لجرلا نعو

 ؟ رجآب رخآلا كلذ هركيو انغ كلذ

 لمع نم امأو سخلا نم اذهو عيبلا اذه زوجي الغ تفصو ام ىاعف

 ٠ كلذ هركي الف رجآ ريغ وآ رجأب ع افقلا رخآل

 : ةلأسم :دج

 نأ نطقلا لح اذا هل له لجأ ىلا نطقب ماعطلا نم ائيسن عاب نمعو
 نم لح نا كلذكو ضورعلا نم ائيسث وأ بايثلا وأ بحلا نم ائيس هب ذخآي
 ؟ لجألا دعب

 ىمس ىذلا عونلا الا هل سيلو كلذ هل زوجي الف تفصو ام ىلعف

 ٠ هل

 : ةلأسم :ةه

 مهضعب ايس الا مه دالب ق ديبعل نم ىر ننس ال نآ نيملسمل ا لوق نعو

 ناك ام كلذ امنا و مهعيمج ق وآ فورعم ذم سنج ق كلذف صعب نمع

 كرشلا لهأ نم برحلا لهآ عيمج ق انعم اذه نأ تفصو ام ىلخ

 لحي ةآرما حعبوزت لحب ال اولاتت مهنألو مهريغ و باتكلا لهآ ق مجعنا قر

 ٠ | ھ اسن

 مهضعبل مهابسغ ىرخأ ةيرق لهأ عم ارذمأي ال ةبرق لهآ لكو
٠ لااح ضعبلا



_ ٨٩ 

 هب ىلوأ وهف ابسلا نم ءىش هدي ىف ناك نمو ٠

 كلت نم ابس ام ءارش هل زجي مل ةيرق ىف انمآ ناك نم : اولاق دتو

 ةيرقلا هذه نم ابس امم ائيسث ىرتشا اذاف مهودع اهنم منغ ام الو ةيرقلا
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو اولاق ام ىلع هلهأ ىلع در وه اهيف نمآ ىه ىتلا

 : ةلأسم ادج

 جتحأ لجألا لح ام اذاف لجأ ىلا انهر لجر دي ف نهرآ لجر نعو
 ةادانم ريغي هعابق هقح هطعب ملف نبملسملا نم نيلجرب نهرلا بحا۔.ص ىلع

 ؟ هعيب زوجب له

 ٠ مكاحلا ىأرب الا هعيب زوجي ال اولاق دنف تفصو ام ىلعف

 ؟ هنح ذخأيو عيبي نأ نهترملل نهرلا بحاص لاق نا تيأرأ : تلق

 بلط اذا اذهو عيبلا تبثيو زئاج كلذ نأ : راثآلا ضعب ىف اندجو
 ةادانمب ناك هعبي ىضم دق هعاب اذاف كنتح فوتنساو ٥ عب : لاتف هغفح هيلا

 مه ارد ةرشع نم ريبخ هنه ر هلعل هقح نا نهرلا بحاص لانت ناو ةم واسمم أ

 هناخ ام هنيمي عم نهترملا لوت لوقلاف مه ١ رد ةسمخب هعاب هنآ نهترملا لاتو

 ٠ هنهر ق

 وهو زوجي ال عيب كلذف نهارلا ىلع جتحي نآ لبق نهترملا هعاب نا
 لوقلاو . نهرلا ةميقق ردتقم مل نا ناو كلذ هيلعف هدر ىلع ردق ناف . .... .

٠ هتميق ف نهترملا لوق



 : ةلأسم ادإ

 . اه“دجف تكردأ مث لجر دي ىف ةلخن نهرآ لجر نعو

 بحاص ىأ۔د هقح نم اهبيسحيو نهرلا عم ةرمنلا ناف ثفمص وام ىلعف

 لودعلا ىآرب كلذ ناك ءىنت ىلع اقغتي مل ناف هبلع ناقفتي ام ىلع ةلخنلا

 ؟ دلىل ١ رعسب ةميق ىلع

 نم هبلجلا نم عقي اهكرت مث ةبحب لصب هبلج ىرتستثا نمعو
 ٠ اهعضوم ق ىهو لصبلا

 كلذ لتم ىلا عجري ا١اف كلذ لعف د_ذ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ لصبلا ةدايز ردقب نمثلا ىلع هديزي وأ لصبلا بحاص لحتسيو

 : ةلأسم وج

 نم ةفآب تفلت اه زجي نآ ىلع تكردأ د ذ تق ةعحطت ى رنستا نمو

 ؟ هرب غ وأ ناطلس

 ٠ اهفلت هيلعو ىرتسنملا لام نم فلتت اهنأف

 لام نم اهنأ ىدنعف تفات ىتح اهكرتو اه زجي نآ ىلع طرش نكي مل ناو

 ٠ عئابلا

 ملف هنح نم اهزجي نآ ىلع طرش ريغب عيبلا مقوو هكردت نكت مل ناو

 ٠ ىدنع عئابلا نم تناك تفلت ناو ضنقننم ٤٣. عيبلا ناف تفلن ىنح اه زجب

٠ تتلا هلثم وهف هلاثمآو مظءلا كلذكو



_ ٩١ 

 : ةلأسم ةيج

 دي ىف تفرتعا ةيراجلا نأ مث لجر نم ةيراج ىرتشا لجر نعو

 ٠ ادالوأ اهدالوأ اهدلوأ ام دعب نم اهارتسثا نم

 قحلي ةلداعلا ةنيبلاب اهبجوتسا نمل ةيراجلا ناف تفصو ام ىلعف

 هيراجلل قحتسملا قحليو هب اهارتسثا ىذلا ةيراجلا نمثب مئابلا ىرتشملا

 ٠ مهيبآ ىلع دالوخلا ةميقب

 همزلي امب عئابلا بالل قحلا اهل ابصتغم ةيراجلا عاب ىذلا ناك ناف
 ٠ دال وذنا ةميق نم

 ىذلا ةيراجلا نمث الإ هييلع نكي مل ابصتنم ئابلا نكي مل ناو
 . ةيراجلا برل هدالوأ نمث ةميق بألا ىلع نوكيو هب اهعاب

 : ةلانضم ج

 هرظنم ملو بحلا ىلع فقي ملو مولعم رعسب ابح الجر عياب لجرو

 تام مث مولعم ليكب مولعم عىشب نمثلا هل نزوو اليلن هنم رظن وآ

 ؟ بحلا لاتكي نآ لبق بحلل ىرتشملا

 ةعجرلا عئابلا دارآ ناو مات عيب اذ_ه سيلف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ هلق

 4 .۔دلع ناك ام ىلع ارذقفتا نار كلذ مهلف ةعجرلا ةثرولا دارأ ناو

٠ هللا ةمحرو مالسلا كيلعو مالسلا هبلعو دمحم



 _ _ ٩٢

 : ةلاسم :دهج

 ؟ نطقلاب وأ هرظن بحلاب جنرتألا نعو

 سأب الف نطقلا امآو هداسف فاخي نأ الا كلذ هرك دننف ماعطلا امآف

 ٠ كلذد

 اهب هيطعي نآ ىلع اتفتاف امهرد نورشع ناسنال هيلع نركي نمعو
 ىتلا مهاردلا رضحي نآ الب انيد هيطعي وأ احضو امهرد رثع ةعبرأ
 ٠ ةعيابملا اهيلع تعقو

 كلت ز_جت مل ضبق د_ة نكي مل ناف ضبقلا دنع الا زوجب الف

 ٠ ةفرا مملا

 ٠ نيدب انيد ىرتشي الو ةعيابملا كلذكو

 : ةلاسم :ديج

 هجئاوح نودلاب ىرتستيو بيطلا جرخيف بحلا ىفصي ىذلا نعو
 هعقدي ىذلا كلذ ذفنيو اميدقو اثيدح طلخي وأ اريعست رىلا ق طلخب و

 كلذب سأب الف هجئاوح نودلاب ىرتستيو بحلا ىفصي ىذلا امأف

 . ذخأي ام رظني عئابلا نأل

 كلذ زوجي الف ربلاب ريعستلا وأ ثيدحلاب ميدقلا بحلا طلخي نآ امأو
٠ كلذ هل عبيب ى ذل ١ ملعب نأ هبلع و ضغل ١ نم ١ ذه نأ



 _ _ ٩٣

 : ةلأسم وج

 لجرلا ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 7 هتبسن هفصنو ١ دقن نمثل ١ فصن هالا وآ بوتل ١ عبيب

 مهارد اهفصنو رمت وآ بحب ةعاضبلا عاب ناو زوجي ال كلذ نا

 . هدسفي ملو عيبلا اذه هرك ضعب وآ ادتن ناك اذا كلذ زاج

 ٠ دحا و عيب ق نيطرشلا لخدأ هنأل ضخقننم عيبلا ١ ذه نأ : لورتو

 ادقن ةرشعلا فصن مهارد ةرشعب ةعلسلا هذه هعياب نا امآ و
 ؟ 4٤ ه امغحن .

 ٠ زت اج كل ذ نآ : ل وتف

 مه ١ رد ةرعم ةعلسلا هذ_ه هعياب نأو زوجب ال هنآ : لوتو

 ٠ فالتخا هيغ كلذف لجآ ىلا بح ىرجو

 : ةلأسم يج

 ىرتشا نميف ىلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا نع لئاسم رثأ نع
 كلذ هييعب ىرتشملا هدر مث هريغل هعابف هييعب ملعي ملو ابويعم ائيش
 ؟ هايإ هعيب دعب كلذ هلآ _ كلذ هبنعب لولا عئابلا ىلع هدر وه دارأف

 ىق اذهب هل در الو هل هنم فالتا كلذ هعيب قيفوتلا هللابو : باوجلا

 . ملعأ هللاو نبملسحلا لوتت رتكأ

 : ةلأسم بج

 ىلع هبصلا هذه هنم ىرتشا اذا ناهبن لاق : ىراوحلا وبآ لاق
٠ رشآ وآ لضفأ ناك رهظ ام فااخ ج رخي نآ الا تي مه ردي نيكركم



_ ٩٤ 

 نيكوكملا الا تبثي ال : ليقو .

 ٠ اضيأ خقتنم اذه : لبيتقو

 : ةلأسم وج

 امهرد نيعبرأب ةاش ىرتسثا لجر ى هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو

 ٠ دتنلاب مئابلل اهعاب ىرتسنملا عجر مث لجآ ىلا

 ٠ زئاج عيب اذه : لات

 ٠ م ١ رح اذه : دلخم نم رينم ل انتو

 نم ىرتساف لام ىلا جاتحا هللا همحر ديز نب رباج نآ انغلبو

 ىنم اهيرتسثي نم هنيح ىف لاق مث هنم اهضبقو لجآ ىلا ابايث اززب لجر
 ٠ دقنلاب هل رباج هل اهعابف اهيرتشا انآ زازبلا لاقف دقنلاب

 ادن منهارذ ةرشعب هفصن ابارج عاب ىذلا ف ملعلا لهآ فلتخاو

 ٠ ةئبسىن مه ١ رد ةرشعب هفصن و

 ٠ دسافب سيلو هوركم كلذ نا : ىلع نب ىسوم لانف

 ع ام ام ملعي ال هنأل دساف عيبل ا نأ : بوبحم ني دمحم ل 'ظو

 ٠ دقنلاب عاب ام الو ةئيسنلاب

 ٠ مات عيبلا : رثؤملا ويآ لانتو

 ديزب هنآ ملعب لايكم هعم نميق : هللا همحر ىراورحلا ىبآ نعو

ىنح مها ردب ايح هألم ىرتشي نآ هل زوجب ال :.لاق ليياكملا نع ثلأئلا



_ ٩٥ 

 ةفرعم نع هتيؤر زجت مل لايكملا هارآ ولو ةدايزلا ةفرعمب عئابلا ملعي

 ٠ هناصتقن وا هتدابز

 ناف مهردب تارم ثلااث هألم كنم ىرنسأ هل لانتو حدقب ءاج ناو

 ٠ زوجي الف حدقلا ليك غلبم فرعي ناك

 مدعي الو فازجلا عيبلاك بيرق وهف مئايلاك هؤلم مك ملعي مل ناو
 ٠ زاوجلا نم

 رصبي ملو هرصبأ ازونكم ارمت لجر نم ىرتستا لجر ف : ليتو
 هبجوتساو نمثلا ىلع اتفتاو بارجلا ىلا رظنلاب هتيضر دق لاق هنآ الا
 ترصبآ ال انآ هارتسثأ ىذلا لاق كلذ عقو املف هقرس وأ بصغب رمتلا فلتغ

 ىرمث تكرت امنا اذه لاقو ابئاغ ائيش تيرتشآو ىنبجعأغ بارجلا الا
 . كيلع نمثلا و كل هنآ ىلع هعبآ ما

 امناو هيلا رظني ملو رمتلا اذه ىرتسثا ناك نا : ىراوحلا وبآ لاق
 ى اذ۔هو كلذ ف اعيمج ةعجرلا امهلف فرصلا ىلع نم بارجلا ىلا رظن
 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اذكمو مكحلا

 زاوج لجخلا هضقثني ملف هل ضقنلا زاوجي ىرتشملا ملع نا امآو

 منال ا نم نمأب الف رمتلا فلت لجأل ضقنو فلت ىتح رمتلا ىق ةلاهجلا

 ٠ فلت نأ ىلا لجرلا رمت هسبحب هللا نيبو هنيب اميق

 بصغلاب ملعي مل نم ىلع ةمألا بصاغلا وأ قراسلا عاب نا امآو

 اهذ_خأي نآ اهديسل ناف ادالوأ هل تدلوو ىرتسملا اهئطور وآ قرسللا وآ

 مه وذخآي نآ مهل سيلو ديبع ةميق اهنم هدالوأ ةميت ذخآيو ىرتشملا نم

 بصاغ وأ قراس نم هلع عاب نم ىلع ىرتشملا عجريو مهيبآ نم
٠ هرغ هنأل هدالوأ ةمبق نم ةمأاا برل هملس امب



_ ٩٦ 

 كلذ نأل قراسلا و بصاغلا ىلع هب عجرب ال هنآ ىعمف رقعلا امأو

 ٠ اهنم هتمهن هب ىضق امم

 اذا اهرتعب بصاغلاو قراسلا ىلع : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 ىلع ةمذلا ىرتسا اذا اذهو اهرتع ىرتشملا نم ذخآ ةمألل قحتسملا ناك

 ٠ ةيبوصغم وآ ةنورسم اهنأ ملعب ال عئابلا ةمآ اهنأ

 امهدالوأ رتنعلاو ةمزا امهنم ذخؤت هنأف بصاغلاو قراسلا امآو

 عجرب دحاو ىلا دحا و نم تراص دق ثناك ناو ةمالل قحتسملل ديبع

 هف اضأال | نمو بصاغل ١ وآ قراسل ١ ىل ا ىعنن ىنح هيلع ع اب نم ىلع

 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلاسم ة

 . هب دريب بيع وه سيلف رمتلاو بحلاف قرسي ناك اذا دبعلاو

 : ةلاسم ةه

 ٠ هتلتأو عيبلا ىف هتلق لاقي عيبلا ف هلاتذلا ف

 : ةلاسم ةب

 اهتننعآ وأ اهنطب ق ىذلا اهلمح طرتنساو ةيراج عاب لجر ق لذو

 ٠ كلذ ... او

 ٠ حورلا هيف خفن دق ناك اذا كلذ هلف

 : ةلأسم وبع

اوهاو ةيراج لجرل عاب لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو



_ ٩٧ _ 

 جوزلا مدق مث تلبحو اهئطوو اهارتسثا نيح ىرتشملا هب ملعي ملو جوز

 جوزلا ءاجف نالفل اهتعب دق اهعاب ىذلا اهالوم هل لاقخ هتأرما نع لآسف

 اهارتشا ىذلا ىلوملا اهنيبو هنيب لاحف هتأرما ىلا نكسي نأ ديرب

 ٠ تلبح دتو اهثطوو

 اهديس ىلع تمرح دقو هتآرمأب ىلوأ جوزلا : ىراوحلا وبأ لانف
 ٠ ملعي مل وأ جوزلاب ملع اذا

 : ةلأسم وبج

 دم _سىلل نأل هي دري بيعي سيلف هجوز هل تناك اذا ديعل ١ امآ و

 لوذلا ديسلا ىلع دبعلا نمث ىف قادصلاو هدبع ةجوز قلطي نأ ىرتشملا
 دلولا نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو دتف دلومب تءاج ناف

 شارفلل دلولا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوةل جوزلل
 ٠ رجحلا ره اعللو

 دارأ نا عيبلا ضقن هلف اجوز اهل نآ ملعي ال ىرتسملا ناك ناو

 ىف هناخ دق هنأل قادص جوزلا ىلع اهل ناك نا جوزلا ىلع اهل قادص الو
 ٠ هنج وز

 : لصف

 ةثالث وآ نيريعبب ابئاغ ادبع ىرتشا لجر ق ىراوحلا ىبآ لئس
 د_بعلا لجرلا ىلا ملسي نأ ىلع عئابلا عم ريعبلا ناكو اريعب هاطعاف
 . دبعلا فلتو عئابلا تامف هل ىقب ام ذخأيو

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٧ م )



٩٨ 

 ريعبلا بحاص ذخأبو دساف عيبلاف انتايآ ديعلا ةينغ ناك : لات

 دعيره٥ ريعبلا كلذ مرغ عئابلا هثرو ىلع سيلو ٠

 تقو ف ةعاسلا كلت ىف باغ نآ الا عئابلا دي ىف دبعلا ناك ناو

 ىلع اودر اودارأ نا رايخلاب ةثرولاف ريعبلا اذه عئابلا ضبقو ميبلا
 ٠ مهدبع اوذخأو هريعب ىرنشللا

 ٠ مهقح ةيقب اوذخأو ىرتسملا ىلا دبعلا اوملس اودارأ ناو

 : ةلأسم ة

 هتثروو كله لجرلا نأ معز لجر ف هللا همحر ىراوحلا ىبأ لئسو
 ٠ اهيف وه ىتلا ةيرقلا ىف مالغلا عاب بألا ناك دقو هنبا

 ٠ هيف فلنخا دت : لاق

 4 - ملظ امن ١ و هملظ مل وه الا ئ ك و ٠٠ ح ر ٠٠ رم ا

 ٠ هيبآ نم ثرو امب هيدغي : لانق نم مهنمو

 : ةلأسم ة

 قزعب نيقزع وأ قاذعب انتذع ةلخن ةرمثب ةلخنلا ةرمث ةضياقم نعو
 امهناولآب افرع .دق امهالكو صرف ةرمثب مادقم ةرمث ضياقتي ام لثم

 ٠ رخآلاو فرع دق امهدحأ وآ

 ؟ال مآ كاذ ز وجبآ : تلق

 دعب امهب ضايقلا ناكو اعيمج نيكردم اناك اذا هنأ ىعم : لاق
٠ كلذ ىق فلتخي امم ىدنع كلذف امهب نيضياقملا نم ةفرعملا



٩٩ 

 ملعأ الو ىدنع كلذ زوجي الخ امه دحأ وأ نيكردم انوكي مل اذا امآو

 ٠ افالتخا كلذ ف

 انتزع ضايقنا ناك ناف نيبأ كلذ زيجي نم لوق نيكردم اناك اذاف

 افورعم تقولا ق ناك اذا ءاوس كلذ لكف كلذ زوجي ةدايز )اي هتزعي

 ٠ ديعس ىبأ ىلا بوسنملا باتكلا نم اذهف اكردم

 : ةلأسم :ده

 ٠ سجنل ذلا نهدلا عيبب ق فلانخ او

 ٠ هتساجنب هيرتسشم عئابلا ملع اذا هعيب زوجي : لاق نم لتف

 هيرتشم مئابلا ملعأ اذا اضيآ هعيب زوجي سجنت اذا ماعطلاو

 ٠ هلسغ نكمي امم ناكو ملعب هيرتسشيف هتساجنب

 ىرتسثلا فرعيب مل ناو عابي ضيبلا لثم اسجن هلصأ ناك ام امأو

 لسخي نأ لبق خبط اذاو هلسغي ىتح لكأب هبرقي ال نأ ىرتسنملا ىلع كلذو

 4_ل زئاجف لسخي مل وآ لسغ هنآ ملعي ملو اخوبطم 9 رتسش ١ نا و

 ٠ منألا هبلع .7 ملو هع ايو هخبط ى ذلا نأو هلكأ

 : ةلآسم ةهج

 افلتخا مث ةباد رخآل عاب لجر ىق : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
كسمت الو ةبادلا رضحب ملو هللا كلاقآ دق ىرتشملل مئابلا لاقف نمثلا ف



 ب إ ٠٠

 هلوق ف هنأل رضحت مل وأ ةبادلا ترضح ةزئاج هلانالاف ىرتشملا اهب

 +٠ فزانخا هيبا تلا دنف

 ٠ هلاقآ اذه : لوقي ضعبف

 ٠ هلاتتاب سيل : لوقي ضعبو

 اذه ف ملعن الو هلاتاب اذه سيلف كلاقأ هللا لاق اذا امأو
 ٠ افاذاتخا

 ٠ هلاتالا هي تيبثت اذه لكف كنلتقأ وآ كتلنت دق : لاق اذا اماو

 : ةلآسم هن

 ىرتشي ادحأ عسي الو زوجي ال ىمعألا عيب نأ : ىراوحلا وبآ لاق
 هدريلف ائي_۔ث ىمعأذاا نم ىرتسنا نمو هل ميبي اليكو لكوي نأ الا هنم
 ٠ التاع اغلاب ىمعألا ناك ولو

 : ةلأسم %

 عئابلا اهيف لات مث هعم تدلوف لجر نم ةباد ىرتسا لجر فو
 ٠ كلذ ق فلتخم ف هنآخ

 ٠ عيمجل ا د رب هنأ : لوت

 نآ ليق هنأل ميبلا هيلع عقو ام هيلع دري هنآ : هلوتتو
 ٠ لوذنا ميبلا

 فرااتخاا ىرجيب فدااتخالا اذه تبسح ىلعف ,ناث عيب اهنآ : لوتو

 ٠ كلذ ق

خسىف هلاتالا



_ ١٠١ 

 عئابلا اهيق لاتأو ىرتشملا اهلسفو اضرآ ىرتشا نم كلذكو ٠

 ةبادلاك هيف فالتخالا نأ : لوقف ٠

 ٠ ةمادلل قرافم هنأ : لوتو

 : ةلآسم <

 نم ىرنىنني نأ دا رآ لجر ق : هللا همحر دمحم ىبأ با وج قو

 تلأس تلاق اهتذخأ بحلا ىدنع نم ذخأت تنك نا مئابلل لاقف ةباد لجر

 بحلل فورعم رعسب هل لوقي نآ الا هزاجأف اذه لثم نع ىراوحلا ابأ

 رمتلاو رزجلا مييي ىدوهيلا ف : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 . مهيديأب هنوسمي اوناك اذا تابوطرلا نم ءىش هنم ىرتشي نأ زوجي الف

 اذا اهنم ءارشلاو مهحئابذ لكآ لحي : باتكلا لهآ ق رثألا ءاجو

 ٠ زيخلا كلذكو اهيلع هللا مسا ركذ

 ىتؤد نمسنىلا نآ لانف لئاس هلآس هللا همحر هديبع ايآ نأ انغلبو

 هنأ نومضم ريغ نم ىرتشي نأ زجي ملخ سوجملا دالب نم زاوهألا نم هب
 ؟ انومضم الا نبجلا ىرتشي نأ زوجي الو نيملسملا لمع نم

 ركذي ملو نبجلا ى رثألا ءاج اذكه : هللا همحر هديبع وبأ هل لاقف
٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاو نمسلا ق كلذ



١٠٢ 

 ةلاسم اذ :

 اذكو اذك ىرتستا لجرل لانت لجر ق : هللا همحر ىلع نب ىسوم لاق

 4_ذأ ملعأ مل لاتو رهآلا عجر رومأملا دارا املف هيق ككيرش انآو

 ٠ اذه غلبي

 ٠ هلاهجلاب رذعي الو هل ةعجر ال : لاق

 ٠ هنكرش نم هم زلم مكف : هل ليق

 ٠ هيلع اعطاقت دق ءىت امهنيب نوكي نأ الا فصنلا : لاق

 : ةلآسم :3

 املف بحب اديع عاب نم نآ : لاتق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 رعس ىلع مهارد ىنم ذخآ نكلو بح ىعم سيل لاق بحلا عئابلا بلط
 ٠ ءاهقفلا ضعب زاجأ دق هنأ دلبلا

 ٠ زوجي ال كلذ ناف لجآ ىلا هعياب ناك ناو

 : ةلأسم وم

 رضحي ملف حاحص مهارد ةرشعب ةعلس لجرل عاب لجر قو
 هل لو ةيو ١ روسك امه رد رثع دحآ اهب ذخأب نآ هلف حاحصلا نويدم ١

 ٠ نبد نم هيلع امي هل عفد امنا

 : ةلاسم وه

 ةرثعب "رب ةرح لجر نم ىرتشا لجر ق اضيآ ىراوحلا ىبآ نعو

بلط لجخلا هيق امهتيي ىذلا تقولا ءاج املف فصلا ىلا مهارد



_ ١٠٣ 

 كبضتقأ نكلو مهارد هدنع سيل ىرتمملا لاتف ىرتشملا نم هتح عئابلا

 . مهردب ككاكم ةهثاات هيضقب نآ ىلع انتفناف ا“ري كمها ردي

 ىرجلا كذ هنم ذخأب نأ هرك نم هرك دق هنآ الا زئاج اذه : لات

 ٠ هل هعاب ىذلا هنيعب

 : ةلاسم ج

 رايخلاو ىرتشملا دي ق عيبلا فلت اذا : ىحنملا دمحم نب دمحأ لاق

 ٠ هلام ق هغلت ناك هل

 ٠ فااتخا كلذ ىفغ عئابلل رايخلاو ىرنتلملا دب نم فلت ناو

 ىرت-.شمللو عئابلا ىلع فلتلا نآ : كلذ ىف ىراوحلا ىبآ لوقو

 ٩ ذنود عئابلل ره و دقعلا كلذ لح كلمي ال هنأل هل رايخ ال هنأل همهارد

 ٠ ملعأ هللاو عئابلا مزل كلذلف

 = ةلاسم ج

 ىرنس مهارد ااجر ىطعآ لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 هملعي ملو رعسلا لثمب هدنع نم ىطعأو رعسلا نع ىطعملا لآسخ اهب هل
 لاكب امم ناك اذا مهضعب هزاجأو ءاهقفلا ضعب كلذ هرك دنتف كلذب

 ٠ رثكأ لتنؤلا لوقلاو نزوي وآ

 ٠ هرمآ ريغب هريغل عيبي امك

٥ ٠ رمآب الا كلذ نوكب ال : لوقتو



_ ١٠٤ 

 ةلاسم ة :

 لانف اهعيبي ةاش مدق لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ىدنع نالفل سيلو ىل ىه لاقف عجر مث اهعيبب ىنرمآ نالفل ةاسثلا هذه
٠ 
 ٠ ج ىس

 ةاشلا هذه ءارش دحألا زجم مل اذه لان اذاف تفصو ام ىلعف

 هل اهنأ حصت ىتح ةاسثلا هذه ىف هبذك نابتسا دق اذه نأل اذه ىلع

 ٠ اهعيبب هرمأ انالف نآو

 ؟ هبحاص ىآر ريغب

 ٠ هنذأتسي ىتح ال : لاق

 ٠ اثدح هيق ثدحي مل ام كلذم ساب ال : ىراوحلا وبآ لاق

 : ةلاسم ج

 هتيراج وأ همداخ لسري نمعو نظأ اميف : ىراوحلا ىبآ لئسو

 ؟ هدريل هلسربف ءارشلا كلذ هبجعي الو قوسلا نم ةجاحلا هل ىرتشي

 . ىرتشملا هب ملعي مل بيع هيف رهظي نآ الا هدر هل زوجي ال

 هرك دتف كل وهف لضف امو رانيدب بوثلا اذه عم لجرل لاق نمو
 وحنو مهرد مهارد ةرثع لك نم كل هل لوني ىتح اضيآ ههرك نم كلذ
٠ كلذ



_ ١٠٥ 

 : ةلأسم ج

 بصلا وآ رمتلا هتبص هلعل ةبصلا هذه كنم تيرتشا دق لاق ناو

 ٠ نيكوكملا الا هل سيلف مهردب نيكوكم ىلع

 ىاع ةبصلا هذه هنم ىرتشا اذا ناهبن لاق : ىراوحلا ويآ لات
 ٠ رثآ وأ لضفأ ناك رهظ ام فزاخ جرخي نأ ال ١ تيث مه ردي نبكوكم

 . نيكوكملا الا تبثي ال : ليقو

 . ضقتنم اذه : ليقو

 : ةلسم ج

 ٠ ديب ادي زئاج بحلاب لخنلا انطو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ دغلاب هنم ضبقو مويلا اذه انطآ ناخ : تلق

 لوقيو بحلا هيلا عفدي ىتح لخنلاب ضرتعي ال نكلو زئاج : لاق
 ٠ اذهب اذه هل

 املغ بح ةبرجأ ةرشعب ادبع عاب لجر نع ىراوحلا ابآ تلأسو
 مهارد ىنم ذخآ نكلو بح ىعم سيل لاق ىتح ىنطعآ ىرتشملا لاق

 ؟ هبحب مهارد ذخآي نأ عئابلل زئاج نوكي له دلبلا رعس ىلع

 ٠ ءاهقفلا ضعب كلذ زاجآ دق : لاق

ءاج لجألا لح .امل مولعم لجآ ىلا هبرجأ ةرشعب هعاب ناف : تلق



_ ١٠٦ 

 ىلع مهارد ىنم ذخآ نكلو بح ىعم سيل : لاق هقح بلطي لجرلا
 ؟ زئاج اذه نوكي له دلبلا رعس

 ٠ زوجيال اذه نآ لاق نم لاق دق : لاق

 ٠ ةلا . . نجا

 نمتب ةاجن عاب لجر نع ىراوحلا وبآ هنأ نظأ هنم باوج فو

 ٠ اهكسم وآ اهسأر وأ امه ديك وأ اهمحش هلو فورعم

 حبذ دعي نم امماتتي نآ الا لو_هجم عيبب ١ ذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةانلا

 ك_ةذعبأ دق : لاق دت نوكب نأ الا ل_طاب طرش اذه نأ : ليقو

 طرش اذه نأ ليق دقف اهنيح نم ةاشلا حب ذ مث اهكسم وآ اهسأر الا

 ٠ مات عيبلاو مات

 ةاسثلا تحبذ مث اهدبكو اهمحسش الا ةاسثلا هذه كتعبأ دنن لاق ناو
 ؟ هريبك وآ هريغص وآ ٥ ادس اف ٥ ديك وآ محش اهم دجوي ملف اهنيح نم

 ةاسشلاو ضقتنم عيبلاف اضقانت ناو عيبلا مت كلذ دعب امماتت ناغ
 ٠ هتاسث الا هل سيلف عئابلا لبق نم ضقنلا ناك ناق مئابلا اهبحاصل

 ناك نا هبح ةاشلا ةميق هبلع ناك ىرنشلملا ليق نم ضقنلا ناك ناو

 ناو هناش عئابلا ذخآيو ناصقنلا عئابلا ىلع دريو حيذلا كاذ اهصتنأ

 ذخأيو مئابلا ىلع ءىش در ىرتشملا ىلع نكي مل حبذلا اهصقني مل

 عتاب ٠ هتاسش معانلا

 عيبب اذهف اهكسم وآ اهسمآر ىلو ةاشلا هذه كتعبآ : عئابلا لات ناو

٠ اهكسم وآ اهسأر الا ةاسثلا هذه كتعبآ لوقي ىتح دساف



_ ١٠٧ 

 : ةلاسم ة

 ىلا اولصو اذا ةرهملا نع هللا همحر ديعس وبآ لئسو : هريغ نمو

 ٠ ةروسكملا بكارملا نم اهنأ نولوقيف ةعتمألاب مدا

 ٠ بيصنب بكرملا لهأل صاغ هن : لوقي نم مهنمف

 ٠ مدآ ىلا مهل لمح : لوتي نم مهنمو

 ٠ لحاسسنل ١ نم هطتل هنأ : لوقي نم مهنمو

 ساانلا نم دحأل هب اورقي مل ام مهدنع نم ءارشلا زرجي : لات

 ٠ هدعب نم ىوعدلا ءذه نوعديو

 : ةلأسم :3

 لثم افلع وآ ارمت وآ ابح لجرل عاب لجر ىف ىراوحلا ىبآ نعو
 نأ الا كلت ال ى رتشم ا هل لاقف ةلاقألا عئابلا بلط مث بصت وآ نيت

 رثكأ وآ لقأ وأ هفصن هنم بهذأ د_ةق ناكو هنم تبهذآ امم ىنئربت

 ناغ هنم بلطي ىرتشملا ىلا عجر مث كلذ نم كتأربأ دت عئابلا لاتف
 عئابلا عجرو ةلانألا تضتتنا بهذأ ام عئابلا بلطو بهذأ ام هقرعي مل

 ىلع عجري الو ىقب ام عئابلا لبقي نآ الا نمثلا مامتب ىرتسملا ىلع
 ٠ هلاقآ اذا كلذ هلف ءعىنت ىرتشملا

 : ةلاننم مج

 ىأر ريغب هسم وأ هلبتف اخيطب وأ اجنرتآ ىرتشي نأ دارآ نمعو
 ٠ هيحاص

٠ اثدح هيف ثدحي مل ام كلذب سأب ال ىراوحلا وبآ لاقت



. ١٠٨ 

 ةلاسىم :ب :

 ماعطلاب نبللاو نبجلا عيب زوجي هللا همحر ىراوحلا وبآ لات
 ٠ ضرألا تابن ف اذه سيلو هرظن

 : ةلأسضم 3

 مل مث انطلا تقو لدنق لجر نم ةلخن ىنطآ نمعو : باتكلا نمو

 ؟ زئاج كلذ له اضتانتب

 ده امم ١ ذهو اضقانتب مل وأ اضتانت دساف انط ١ ذهف

 هنع ىهن امو انغلب اميخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع ىعن

 ٠ مارح وهف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ه ةلاتسم 23

 ةرمث وآ كردم ريعش و ةكردم ةرذ لثم ةكردم ةرمث ىرنسشا نمعو

 ةيسعأ ةيسعألااو ريعستلا فلعو ةرذلا بصق ىرتسشملل له ةكردم لخن

 ٠ لخنلا نم قوذعلا

 عرزلا ىلع عيبلا ناكو ضرألا ىلع اوفقو اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ لبنسلا الا هل سيلف لبنسلا هل عاب امنا ناك ناو

 ق بحلا ناك اذا زوجي ال عيب اذهف بحلا هل عاب ناك ناو

 ٠ ةماجحلا

 ٠ رمتلا الا هل سيلف رمتلا ىلع ميبلا مقو اذا لخنلا امآو

. لخنلا ةرمث ىنط اذا هيسعألا ىنطملل نأ : اولا دتو



_ ١٠١٨٩ 

 افلتخاو كل تفصو ام ىلع عيبلا عقي مل اذاف ضرألا ةرمث امأو

 ٠ ةيسعألا هلف اهترمت ىرتسثا اذا لخنلا امآو عيبلا ضقتنا

 : ةلأسم 23

 ةجح ىهو ةجحب هتوم دنع ىصوأ لجر نعو : ىراوحلا ىبأ نعو

 ةثرولا نم دحأل ديبعلا نم امالغ ىصولا عابف اديبع فلخو ةرورذلا
 ىلع ديعلا ىرتشاف ةجحلاب جرخي ثراولا نآ ىلع امهنيب طرشلا ناكو
 ٠ هنمث نم رثكأب طرشلا اذه

 نمثلا اذهب هكردب له ضتتنم عيبلا اذه نا ىصرولل : لات نم لاق

 ٠ نمثلا كلذ فصن ىلا لصي مل عيبلا ىلع لمح اذا هلعلو هارتشا

 جراخلا ىرتشملا نأ ىلع ةجحلاب عيبلا ناك ناف تفصو ام ىلعق
 ناو مات وهف كلذ ىلع اومماتن ناف ةجحلاب جورخلا ىرتستملا مزل
 تام ناف ىرتشملا ضقن وآ عئابلا ضقن ضقتنم وهف كلذ قف اوضتنانت

 ىرتشملا دي ىف تام ناو ءىش ىرتشملا مزلي مل عئابلا دي ىف دبعلا
 ىرتشملا تام ناو هتوم دعبو هتايح ى هلام ىف نمثلا ىرتسنملا مزل
 ضقني مل اذا اذهو ىرتشملا لام فق نمثلا ناك عئابلا دب ق ديعلاو

 ٠ رخآلا تام ىتح امهدحأ

 ه_ذنآ ملعب مهرد هعم لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ويآ 17

 .... .ى ٠ ءعىدر

 ٠ ائيش هب ىرتشي نأ هل زوجي ال هنآ : لاق

 نآ الا ك'ذ هل زئاج هنآ كلذ ىلع هذخأو ءعىدر هنأ عئابلل لاق ناو

٠ ارفص وآ اديدح نوكي



_ ١١٠ 

 هب ىرتشي ملو هحرط ارفص ناك اذا : هللا همحر رثؤملا ابآ لاقو

 رفص اهيف مهاردب ائيسث لجر نم ىرتشي ىذلا امآو ديدحلا كلذكو

 ٠ مارح ىلا نيعيانملا

 لات اذا زئاج بويعلا نم ةءاربلا نوري قارعلا لها نأ ليقو

 ىلع عئابلا. هفقوي مل ولو هيف بيع لك نم كتآربآ دق عئابلل ىرتشملا
 ٠ اهرصبي ملو بويعلا

 ىرت .شملا هيريو بيعلا ىىلع هدي عضي ىتح : ىراوحلا وبآ لاق
 نا نولوقيف كئلوآ ريغ امآو بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع اذه تظفح

 هفرع نكي مل ىذلا بيعلا رصبآ اذا هلو ىرنسملا ىلع زوجي ال كلذ .

 ٠ انيأر كلذو هدرب نأ

 ؟ ةلاتألا ةفص فيكو تلق : هريغ نمو

 وهف .معنا لاق اذا اذك ةعلس ىق ىننلتا دق امهدحأ لوقي : لات

 ٠ ةعلسلا افرع دق اناك اذا ةتباث ةلاقا

 : ةلاسم :3

 ٠ بارتلا اهطلاخي مل ىتلا ةرذعلا عيب هركيو

٠ ك'ذ زاج دامسلا ىلع عيبلا نوكيف بارتلا اهطلاخ ناو



_ ١١١ _ 

 اهرصبآو ةلخن لجر نم ىنطأ لجر نعو ىراوحلا ىبن باوج نمو

 هناسرخ وأ اجلغ اهيغ دجو اهفزحي نأ دارأو اهعلط املف ضرا نم

 بيع اهب نكي مل ولو كلذ دارأ اذا ةعجر امهدحأل نوكي له ةموصو وأ
 ؟ ضرألا نم اهارصبأ امهنأ الا

 )ذهف انطلا لبق ناك هنأ ملعي سرخلا وأ جلفلا اذه ناك اذاف
 ناك ناو ضقنلا هل ناك كلذ دارأ امهيأو هضتن اودارأ نا ضقتنم انطلا
 ٠ مات انطلاف انطلا دعب ثدح امنا

 ناك ناو بيع رهف ضرأنا نم كلذ فرعت ال ناك ناف ةموصولا امأو
 هنوق لبقي الو ىنطلا ىلع تباث كلذف ضرألأ نم كلذ فرعي نأ نكمي

 : ةلأسم ج

 املف لخنلا سوؤر ف اقوذع الجر انطآ نمعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ىبآف هلخن نم قوذعلا عطقتي نآ لالا بحاص بلط ىنلحملا دم ق تراص

 ناك انطلا .لح نأ دعب نم امهنيب انطلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 هيلع سيلو اهداصح تقو ىلا لخنلا سوؤر ىق ةرمثلا عدب نأ ىنطملل

 ٠ اهنيح نم اهعطقي نآ

 انطلا اذه ناك انطلا لحي نأ ليق نم امهنيب انطلا اذه ناك ناو

 ٠ هنيح نم اهعطت ىلع اتتفتم نأ الا ادساف

 عطقب نآ هيلع ناك اهكارد لبق نم لخنلا ةرمث هل عاب نا كلذكو

 رقب ائيش كلذ دعب نم اهكرت لاق اهنيح نم لخنلا ةرمث نم ىرتسثا ام
٠ عيبلا دسف لخنل ١ سوؤر نم ٣ رمثل ١ ديرت ام



 س ١١٢

 هيلع در قوذعلا نم ناصقن وأ لاملا ىف طلغ مهل نيبت نا كلذكو
 نايسنلاو طلغلا تبثي سيلو ناصقنلاو طلغلا ردقب هلخنلا بحاص ىنملا

 ٠ نايسنلاو طلغلا ردقب هيلع دري لب لاملا ف هثدح

 : ةلأسم ة

 ىمسم نمثب ااخن لجر نم انطآ لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ لخنلا صوخب ىلوأ نم

 ىنطملا طرتشي نأ الا لخنلا بحاصل صوخلاف هيخ افلتخا اذا
 ٠ هنيعي افورعم اصوخ

 ٠ طرشلا تبث هنيعب فورعم ءىش ىلع طرشلا عقو اذاف

 طرنلاف لخنلا بحاص هفرعي ال لوهجم ءىش ىلع طرشلا عقو ناو
 بحاص طرتشي نأ الا كلذ هل ناك امهدحأ هضتقن نا ضقتنم انطلاو لطاب

 فورعم ءىش ىلع طرنلا ناك مات انطلاو مات طرشلاف صوخلا لخنلا

 ٠ لخنلا بحاصل طرشلا ناك اذا لوهجم وآ

 . لامحلا ىنعم نم جراخ هنل بيع هنأف دفرقلا امأو هريغ نمو

 ٠ بيع هنأل جلفلا ق ىتيجعي كلذكو

 لصألا ىف هب دري بيع هنآ جلفت تناك اذا ةلخنلا نأ : ليق دقو

 ٠ ةرمثلاو

 : ةلاسم وبع

 اد _كمي اهايا كتينطأ دقفف هذه ىتلخن تكردأ اذا لجرل لات لجر

٠ اذكو



 س ١١٧٣

 ٠ عيبلا و انطلا عقو تكردأ ىتح مات انطو عيب كلذ نا : ليق هنأ

 ٠ ةرمثلا كاردا لبق عقو هنأل عقي ال هنآ : ليقو

 د_ةق لاقو هل الخن الجر ىلع مزج لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ذخآي نآ هعسي له هنع تكسو هيرجآ ةرشعب هذه ىتلخن كيلع تمزج
 ؟ ايضارت اذا هبرجأ ةرثع هنم

 ايضآرت اذا هيرجأ ةرثع هنم ذخأي نأ هل سيلف تفصو ام ىلعف

 اذهو رمتلاو لخنلا نم ءاج ام لثم الا ذخأي نأ هل سيلف تفصو ام ىلعغ

 هنم ذخآ رمتلا نم اهنم بيصا مك افرعي ملو رمتلا كله ناف هلخن رمت لثم
 ٠ كلذ ىف اللاحتيو هقح نود هنآ ىري ام

 مزجلا كلذ ناك ءىش لخنلا بحاصل نكي مل ةفآب لخنلا بهذ ناو
 ٠ ةرمثم ريغ وآ ةه رمثم لخنل د او

 : ةلأسم :ديج

 كلت ق ىنلطملل و مه رد فلأب هاخن ٣ رمث الجر انطأ لجر نع تلأسو

 فلألا ضبق مئابلا بلطو نزولا دنع افلتخأف سدس وأ نمث ةصح ةرمنلا
 ىف مكحلا ام عببلا ضقن الاو اهنم هتصح عفري نأ ىرتشملا بلطو اهلك

 ؟ كلذ

 مهرد فلألا نم هتصح ذخأب نأ عئابلا مت اذا هنأ ىعم : لات

 ٠ عيبلا ضقتنآ الاو

( ٢ ج ئراوحلا ىبأ عماج _ ٨ م )



١١٤ 

 ىنطب ءاملا مايس سانلا نم ذخأب لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ٠ حبرب اسانأ اهينطيو اهركتحي

 ٠ ءاملا زيجي نم لوق ىلع حبرلا هلو زئاج اذهف تفصو ام ىلعف

 ملو دامس هيقو اتيب عاب لجر نعو ىراو_دلا ىبآ باوج نمو

 ؟ نوكي نمل ىرتستملا الو عئابلا طرتشي

 مل اذا عئابلل دامسلاف اعورمجم دامسلا ناك ناغ تفصو ام ىلعف

 ٠ بارت ريغ وآ اما رثت ناك ىرنسنملا هلطرنىنتب

 ٠ عئابلل وهف فينكلاو رقبلا لثم بارت ريغ ناك ناو

 : ةلأسم وج

 هتلأسو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ىراوحلا ىبأ نع
 نمثاا دقعو ىلام تراص دق لاقو اهيلع فقوو ابرج لجر نم ىرتشي نمع

 نمثلا نم اذكو اذكب اذكو اذك كل تعب دن عئابلا لوقي ىتح : لاق

 زرب ناغ رمتلا رصبأ دق ىرتسسملاو عئابلا ناكو تلبق دق ىرتستملا لوقيو

 ٠ كلذ هلف ضختنبي نأ ى رتسم ا دا رأف عيبل ١ عم هنم ريلخ امل فلاخم رمتل ١

؟ تبثي له ميبلا دنع رمتلا رصيي مل ناغ : تلت



_ ١١٥ 

 هكلهتساو ةفصلا هذه ىلع ىرتشملا ذخأ ناف ميبلا تبثي ال : لات

 + زوجي ال هريغو رمتلا ق لوريجملا ق عيبلاو كلذ امهلغ اعجر ناف هنمت هاطعا

 : ةلأسم ة

 )رادقم هيف جرخغ رمت نم ةئام لجر نم ىرتسثا لجر نعو هنمو
 ؟ ال مأ ءىش 7 انأ . ه وأ مجع انم

 نوكي نآ نكمي امم فشحت اذا ءىش كلذ ىف قحلي هنأ ملعأ ال : لاق
 هيلعو سلا نم كلذف هعابو هرثكيل اعسنخ وآ ىون هيغ لعج ناو رمتلا نم

 ٠ ملعأ هنلا و ى .. هه ! . ٢

 : ةل اسم :3

 مث هطرتشي مل ىلح هيلعو امداخ عاب لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 .ىذلل ىلحلا نمل فلن دتو مداخلا لاقأ عئابلا نآو ىلحلا نهر ىرتشملا نآ

 ؟ هارتشا ىذلل وأ لاتقنسا

 هلاق اذاف ىرتشملا طرتسثي نأ الا عئابلل ىلحلا ناف تفصو ام ىلعغ

 ٠ ىلحلا نم هيلع ناك امب مداخلا هيلا عجر مداخلا

 ناكل مداخلا ىلع ىذلا ىلحلا عئابلا بلطو مداخلا هلقي مل ول كلذكو
 لثم هعيمجب رظنلا طيحي ال ءىش لكو ىرتشملا هطرنشي نآ الا عئابلل ىلحلا

 هنم ربخ وآ هنم رش هره اظل افلاخم هلخاد جرخي نآ الا زئاج هعدتق هرهالخ

 ٠ هاضقني نآ امهلف

 رصبأ ام فااخ جرخي ملو ءىش اهنم رصبأ اذا ةزونكملا برجلا كلذكو

٠ زئاج وهف



١١٦ 

 امل افلاخم هنم رتتسأ جرخي ام نأ الا هعيب زوجي زونكملا لزغلا كلذكو

 ٠ هل رهلخ

 : ةلأسم اجا

 ؟ ةوسكلا نوكت نل ةمآ عاب لجرو

 ىرننتملل ىهف اهلثم ةوسك اهيلع ناك نا بحأ انآو فر)ااتخا اهيف : لاق

 ٠ عئابلا طرتشي ىتح

 هطرتستي ىتح عئابلل ناك هب ديزي امم اهلثم ةوسك ريغ ناك ناو
 ٠ ىرتشملا

 : ةلأسم :دهت

 ا_هرعس اييفو كوسلملا نم ائيسن عاب نمعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ٠ 7 مل و تتلطأ ك وس ١ ق ى رتسم ١ عض و املف

 مات عيب اذخ اهلخاد دري مل ثيح عيبلا ضتتني ىرت ام : تلت
 عئابلا عم تناك اهنآ فرعو قزح اهيق ناك ناو رعألا لبق نم تتلطآ اذا

 ٠ قزحلا ثدح ةنأ نم فرعب مل ناو عيبلا ٠

 . م انن عيبل ا : لات

 : ةلاسم وج

 محل نم لك لجآ ىلا بحب ةاش محل عاب نمعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ كلذ زوجي له اذكو اذك لجأ ىلا بح نم كوكمب

لجأ ىلا ماعطلاب كمسلاو محللا عابينيملسملا ءاهقف كلذ زاجأ دتتف



. ١١٧ 

 تابن نم ماعطنا عيب رثألا ءاج امناف ضرقنا تابن نم هسيل اذهو هرظن
 دتف ةرظن ماعطلاب ضرألا تابن ريغ نم ناك امو زوجي الخ ةرظن ضرألا
 ٠ كلذ اوزاجآ

 : ةلأسم ة

 ماعطلاب نبللاو نبجلا عيب زوجي : هللا همحر ىراوحلا وبأ لان
 . ضرألا تابن نم اذه سيلو ةرظن

 : ةلأسم وج

 له نطق نمب انم لزغي هل انطق ىطعآ نمعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ؟ كلذ هل زرجي

 ٠ كلذ زئاجف

 : ةلأسم :دجت

 زوجي له _ لجأ ىلا نطق لزغ نمب نطق نم نانمأ ةثالث عاب نمو
 ؟ اذه

 . هزاجآ نم لوتب لوقآ انآو مهضعب هركو مهضعب زاجأ دنف

  23ةلآ ٥

 نوكي له _ تانبلاو روكذلا ظيغ ظيغلا نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ح ؟ ةرظن ماعطلاب

 ١ ٥ رد

"= 

 ٠ هداسف فيخو علق اذا كلذ زوجي معن [

 دقو روكذلا سأر ىق وهو ىرتشملا هارتسثاو علقي مل ول كلذكو
٠ ةرظن ماعطلاب هعيب زاج هيلا اورظنو رهظ



_ ١١٨ 

 ىمتنت ىتح كرتي مل ديزي ءىشثو ركذلا سآر نم ابئاغ ناك ام امآو

 . هنيح نم ملقي نآ الا هعيب زوجي ال كلذ ناف هتدايز

 : ةلأسم دجا

 اكوكم اذكو اذكب لجآ ىلا ابوث عاب نميف تركذو ىراوحلا ىبأ نعو
 ٨ هللا ءاش نا زئاج اذهف

 : ةلاسم :ة

 . هرلخن بحلاب ىونلا عيب زوجي له هتلأسو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ ءاهقفلا ضعب كلذ زاجآ دق معت : لاق

 . ةرلخن بحلاب مسمسلا عيب زوجي لهف : تلق

 ٠ ال : لات

 . هرظن لحلا نهدب عوشلا نهد عيب زوجي لهف : تلق
 ٠ ةرظن كدولاب كدولا زوجي ال : لاق

 : ةلآسسم ةه

 & ىنطملل هسيلف قسعلا امأو ، ىنطملل وسعلا ليق لخنلا ىنط ىف

 ٠ اهلصأ نم هقبسعلا عطقي الو ىسعلا عطقي نأ ىنطملل : لينو

 : ةلأسم وب

 كلذ زوجي له ىمسم بحب هلخن قذع ىنطأ نمع ىر ١ وحل ١ ىبآ نع

؟ مهاردب نوكب ىتح وأ



_ ١١٩١٩ 

 مل ارضاح بحلا نكم مل ناو انطلا كلذ زاجأ ارضاح بحلا ناك اذامف

 ٠ ة رظن بحلاب انطلا كلذ رجم

 : ةلأسم :ة

 عيبي لجر نع هلل أ كمحر تلآس هتنا همحر ىرارحلا ىبآ نع با وج

 لجر هىلا ءاج مث لجأ ىلاو أدتت مه ردب ةكمس لك هريغ وأ اكمس هل ةعاضم

 ىتح سانلا ذخآي امك هنم ذخأي هنآ لجرلا نظو هاطعآف هكمس ىنطعأ لاتف

 ٠ ىنعياب لقأ ملو ىنطعا كل تلق امتأ لجرلا لاق نمثلا هيلا بلط املف ىطع

 دري نآ هيلعف مولعم نمث ىلع انقرفت نكي مل اذاغ تغصو ام ىلعف

 ىنطعأ وأ ىنعياب هل لات كلذ ءاوسو اهتميق وأ هنكمس لثم ةكمس هيلع

 ٠ هنيمي عم ةكمسلا ق مراغلا لوق لوتلاو

 ٠ هنيمي عم 4لونت لوقلاف كنكمس لتم هذه لاقف هكمس ىتأ نأ كلذكو

 ٠ ىلع قدصت وآ ىل به لوقي نأ الا اذكه : هريغ لاق

 : ةلأسم ة

 ةرامعل ناطلسلا مهربج نيذلا راجتلا ىف تركذو ىراوحلا ىبأ نع

 ٠ مهلزانم ف نوعيبي مهعدي ملو قوسلا

 ؟ مهدنمع نم ءارشلا زوجي له : تلق

 زئاج مهل عيبلا كلذكو زئاج مهدنع نم ءارشلا نا لوقنف اذه ىلع

٠ كلذ مهيلع لمح نم ىسآ هلعل



 : ةلأسم :ديج

 رمت نم بارج ضايق زوجي له تلتقو ىراو_حلا ىبأ باوج نمو

 بارج لكو اضرق نوكي ىتح وأ اهنزو وأ امهليك فرع اذا رمت نم بارجب
 ٠ دل ىف

 ٠ زئاج كلذ نآ راثآلا ىف اندجو دنف تفصو ام ىلعف

 ٠ ضرقلاب الا كلذ زوجي ال ءاهتفلا نم : لاق نم لاقو

 انعم رخآلا لوقلاو هللا: ءاشنا كلذ هل زاج لوألا لوقلام ذخآ نمف

 . ماعطلا ىف الا ضايقلا ةزاجأب عمسن ملو رثكألا وه هنأ

 ؟ مهاردلاب مهاردلاو ريناندلاب ريناندلاو ةبراضملا امآو

 ٠ ضرتلاب الا كلذ زوجي ال : لوقنف

 : ةلاسم :ةح

 هدنع نم ى رنشي نأ زوجي له _ نالفل ةع اضيل ا هذه لانف 77 هع اضيب

 ؟ اهعيبب نالف ىنرما لقي ملو هديب ىف ىهو

 ق ساانلا اهنوعيبي ىتلا ءايشألا هذه نم ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 هابسثأ و لصبلاو لقبلاو نطقلاو رمتلاو بحلا لثم مهيديأ ىلع مهقاوسأ
 ناويحلا لثم ناك ناو اهعيبب نالف هرمآ لقي مل ولو هدنع نم ءارشلا زاج اذه
 ىتح هدنع نم ءارشلا زجي مل كلذ هابسثأو ريمحلاو رقبلاو لبلا لثم
 ٠ هل اهعبتي نأ هرمآ انالف نآ لوقب

٠ هدنع نم ءارلا زاج كلذ لات اذاف



_ ١٢١ 

 نأ الا هنيمع مم اهبحاص لوق لوتلا ناك كلذ ركنأف اهبحاص ءاج ناخ

 كلذ ركنيف اهبحاص رضحي مل ناف اهعيبي نآ هرمآ هنأ هنيب عئابلا عم نوكي
 نمثلا عئابلا ىلا ملسي كلذكو عيبلا زاج .

 كلذ هل زاج اهب هل عئابلا رقأ ىذلا اهبحاص ىلا ىرتشملا ملس ناو

 انظغح ىذلا اذهف ةلاكولا ىلع ةلداعلا ةنيبلاب ٠

 : ةلأسم :دجا

 عب لاقو هل ابوث الجر ىطعآ لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 مهارد ةرثع ىواسي دقنلاب بوثلاو هئيسن لجرلا هعابف دقنلاب بوثلا اذه

 هربخأغ بوثلا نع هلأسف بوثلا بحاص ءاجف امهرد نيرشعب اذه هعابف
 ةعاسلا هنمث كتيطعأ انأ عئابلا لاقو كلذ هيلع ىبأف ةئيسنلاب هعاب هنأ
 هنمث ىلع اتفتاف لجالا ءاج اذا مهاردلا لجرلا نم ذخآ انأو ىواسي امك
 ؟ مهاردلا هذه هل زوجي هنمث هل نزوو دتنلاب

 هيف فلاخ امل بوثلل نماض هنأل كلذ هل زئاج معنف تفصو ام ىلعف

 ٠ هيحاص رمآ

 : ةلأسم :وي

 نيغلابلا ميب امأو هنمث رشعب ميب اذا عيبلا هب دري ىذلا نبغلا ف
 ٠ غلب ام اغلاب اوعيابت ام مهنيب عيبلا دري ال لاق ءاهقفلا نمف

 . دودرمقف نيغلا عقو اذا : موق لانتو

 ٠ رعلا : موق لاتو

٠ سمخل ١ : موت لانتو



 عيب ةسمخ ىوسي ناك وأ مهردب عيب ةرشع ىوسي ناك اذا ىنعملاو
 ٠ فااتخالا رثكي هيفو نمئلا رثع مهدنع شحافلا نبغلاو مه ردب

 : ةلأسم ادا

 ىرتشملا ريغف بيع اهضعب ىف ريظف باوثأ ةرشع ىرتستا نمو
 ٠ ءارثلا

 ٠ اهنم بيعلا هيف ام دريو اهنم حيحصل ا ىف عيبل ا تيثي كلذ ق : ليق

 عيبلا ناك اذا بيعلا هخعب ىف رهظ اذا هلك عيبلا كلذ دري : لوقو
 . ملعآ هنلا و هتفسح

 عئابلا لوق لوقلاف ىرتسملا دنع هثودح نكمي امم بيعلا ناك ناو ٠
 ٠ هنيمي عم.

 : ةلأسم :

 ىه اذاف ةاش ىرتشأ لجرو هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوي اممو

 هتلأسو ىراوحلا ىبآ نعو هب دري امم ابيع كلذ ري ملف بطرلا فاطملا لكأت
 اهبضر دنتو هرضاح ةبادلاو مولعم نمثب ةباد لجر نم ىرتسثا لجر نع

 ايطابر نم ةبادلا تقبأ ىرتشملا ءاج املف اهنم عئابلا هيلا ءىربو ىرتشملا
 ؟ ةبادلا تكله نم لام نم تتام مث هلعل

 لام نم ىهف مئابلا هيلع اهبسح نوكي نآ الا ىرتسئملا لام نم : لات
 ٠ عئابلا

 ؟ اضرم اهيف نا ملعي وهو هل اهعاب ام نيمي عئابلا ىلع لهغ : تلق

ه نيمي هيلع معن : لاق



١٢٣ 

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 ق

 ضرتلاو ةبراضملاو فلسلا ماكحأ

 : باتكل ١ ىلا عجر

 فلس لجر نع هعم انآو لئاس هلأسو هل ١ همحر ى را وحلا ويآ لات

 هنم ضبقي نأ هل زوجي له فورعم عضوم ىف ضبقلا هيلع طرشو الجر
 ؟ عضولملا كلذ ريغ نم

 ٠ امهنيب اطرش ثيح الا كلذ هل زوجي ال : لاق

 هنم لاتكي نأ زجي مل فورعم لايكمب هيلع طرش نا كلذكو : لاقو

 ٠ لايكملا كلذب الا

 : ةلاسم ةبج

 ىتح نمثلا ىطعآ ال مث ةيراضملل ةعلسلا ىرتشأ نآ زوجب لهو

 . لالا سأر ىه ةعلسلا نكت مل اذا زئاج كلذف

 : ةلأسم ةهج

 فصني اعاتم وأ مهارد ةبراضم لام سأر الجر ىطعأ لجر نعو

 مل وأ ىمسم ريغ وأ ىمسم ائيش لاملا هلعل سأر نم ةقفنلا هل لعجو حبرلا
٠ رثكأ وأ لقأ فصنلا حبرلا نم هصحب الا هتفتلا هل لعجي



١٢٤ 

 هل تناك هل لعج نآو ةقفن براضملل لعجي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ىمسم ءىش ىلا تناك اذا ةقفنلا

 هل لعج ام هل امنأو كلذ هل زجي مل ىمسم ءىش ىلا لعجي مل ناف

 امناو عاتملاب ةبراضملا زوجت الو هيلع نامض هل ءىش الف ائيسث حبري مل ناف
 حبر الف ةبراضم اعاتم هيلا ملس ناغ ريناندلاو مهاردلاب ةبراضملا زوجت

 رسخ وآ حبري. مل وآ حبر هانع ردقب هلو هيلع نامض الو كلذ ىف براضملل
 ٠ كلذ قف هانع هلف

 ٠ كلذ ىف سأب الف اتنو ةبراضملل ااعجي مل نآو

 : ةلأسم :ج

 لجرل ندر ااخل فلسلا اذه نأ هبلع دهستآو افل .ى الاجر فلسأ لجر نعو

 ىلا فلسلاب هل دسثأ ىذلا لجرلا بلطو تام وأ فلسملا باغ مث هريغ
 ٠ فلسلا هيلا ملسي نأ هل له فلستملا

 دق فلسلا ناك ناف ءىرب دقف عفد امهيأ ىلا اولاق دقف تفصو ام ىلعف

 ىحلا ىلا هعفد اذاف هب هل دهسنآو هب هل رقأ نم ىلا فلسلا مغديلف تام

 فاسلاب هل رورقملا ةثرو ىلا هعقديلف اعيمج اتومي نأ الا ءىرب دتف امهنم

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم ةبج

 هاعل فلسي الاجر هل لكوغ لجرل نيد هبلع ناك لجر نع هتلآسو

 ىنح كقفلسأ ال نيدلا هيلع ى ذلا لاق ليكولا هاتآ املف هضخغيو هنم فلستي

 كخلسأ ىلعو هلعل ا د_ ه و افورعم ائيش ١ ذكو ١ ذك ىنبصقن كنأ ىل طرتشت ةش

٠ طرش هيف ناك اذا زوجي ال : لاق



_ ١٢٥ 

 : ةل اسم وج

 لجألا لح اذا هل لاقو قعلب رمت نارخدمب ااجر فلس لجر نعو
 هلاكف قحلا هيلع ىذلا ماق لجالا لح املخ كدنع نوكيو رثكأو ىل هليكيف

 ازوجي له _ بئاغ رهو هل هزنكو نيفرلخ ىرتستآو قعلب رمت هيرجأ ةسمخ

 ؟ كلذ

 ٠ كلذ زاج قحلا هل ىذلا قدح اذاف تفصو ام ىلعف

 ريغ رمن لمحف طلغ ده رمن لمحي نآ دا رآ رمنل ا بح انح ن | : تلتقو

 . دهاش وأ بئاغ قحلا هيلع ناك ىذلاو هرمت

 ىف رمنلا هذه لمحو ابئاغ قحلا هيلع ىذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف
 ٠ هعضوم ىلا رمنلا در هيلع ناك ةفرعم ريغ

 .قحلا هيلع ىذلا طلغف رمتلا هرأو ارضاح قحلا هيلع ىذلا ناك ناو
 ءارك الو هعضوم ىلا رمتلا در هيلع ناك رمتلا هل ىذلا نم طلغلا ناك ناو
 . نامضلاو هل

 هدلب ىا لحو املف رمتلا اذه لمحو طلغ قحلا هل ىذلا ناك ناف

 هيلع امناف هبحاص ىأر الب لجرلا ىلا رمتلا درف هرمت ريغ وه اذاف رظنف
 ريغ نم رمت!ا ناك ناخ هيأر ناك اذا درلا ىق هيلع ءارك الو ابهاذ ءاركلا

 رمتلا ناك ناو كلذ ىلع اقغنا ولو هذخآ هل زجي مل هبلع هغلسأ ىذلا رمتلا

 ٠ كلذ اميل زاج هيلع اقفتاو هقح ردقب ناكو هيلع هغفلسآ ىذلا رمتلا نم

 : ةلاسم :ديجت

 قحلا هيلع ىذلا ماقف قعلب رمت نم نارخدمب الجر فلس لجر نعو
لاقت قحلا بحاص مدق املف قحلا هل ىذلل هوني ملو قعلب نارخدم لاكف



 س ١٢٦.

 هذخف ارمت اريغق نيرشعو ةسمخ نارخدملا اذه نم تلك دت ىنأف هل

 ٠ لجرلا لوق ىلع رمتلا اذه لبقغ كتحب

 ازئاج كل ذ نأ ء اهقفل ١ ضعب نع رثألا نم ان دجو دقف تفصو ام ىلعف

 ٠ هلوق ىلع قدص اذا

 ؟ زونكم رمت الا لجرلا مم نكي ملو افلتخا ناو : تلق

 'قحلا هل ىذلا هلبقو زونكملا رمتلا نم ليكلا نم ءىنش ىلع اقفتا ناف

 هنآ ءاهقفلا صعب نع انغلب د_تف ىقابلا نم قحلا هيلع ىذلا هأربأو

 ٠ كلذ زاجآ

 : ةلاسم ج

 نارخدم هاطعا لجالا لح ملف نافرص نارخدم فلسأ لجر نعو

 . لح نم هلعج هسقن نم ةيبطب قعلب

 نافرصل ا نم الا ذخأب نآ هل سيلو اذه زوجي الف تفصو ام ىلعم

 ذخآي مل بحلا وآ رمتلا نم ىمسم عون ىلع فلسلا ناك أذا هنأ ملعآو

 كلذ ريغ ىلع اقفتي نآ امهل زوجي الو هامس ىذلا عونلا كلذ نم الا

 . الاحت ولو عونلا

 : ةلآسم 3

 بحلا ىنعياب بحلا بحاصل لاقف لجرل بح هعم ناك لجر نعو
 اهضعت املف مها ردلا هذه هل نزوو بحلا هعبابق كدنع نم فلستآ انآو

 ٠ كلذ امهفتوم ىق بحلا هنم ىرتسئا ىذلا عجر بحلا بحاص

 هيلع دربو هلام سأر ال ا هل سيلو اذه زوجي الاف ثتفصو ام ىلعغ

دمحلا و نيملسمل ١ ل ١ ؤسن نم ددزآو دساق فلسلاف ةعفنم رج فلس لكو هيح



١٢٧ 

 كيلع مالسلا و مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هنل

 هنل ا همحرو +

 ةلأسم ولج :

 ؟ تبثي مآ اعيمج نه رلاو فلسلا ضقتني نهترآو فلس نمعو

 ىلع در الو ملعأ هتنا و 7 مل هعيب ق لكو ولو ضقتنا هضتقن ىتمخغ

 ٠ باتكلا ىلا عجر عيبلا تقو ىتلا هلغلا الا اذا هلغلا ف ىرتشملا

 : ةلاسم 3

 هخفلسل ١ 7 مآ اعيمج نه رل ١ و فلسل ١ ضتنني نهن رآ و فلس نمع و

 ٠ هدحو نهرلا هلعل ضقتنيو

 ٠ ضقنني فلسلا ناف تفصوام ىلعق

 ٠ هلعل : اولات

 دسف نهر هيف فلسلا ناك اذاف نهر هيف فلس زوجي ال : اولاقو :

 نهتري نأ الا هلام سأر ىلا فلسملا عجرو هلهأ ىلا نهرلا عجرو فلسلا
 هبر هلل دمحلا و تباث نهرلاو مات فلسلا ناف لجالا ءاضتنا دعب نم نهرلا

 ةمحرو كيلع مالسلا و مالسلا هيلعو ىبنلا دمحم ىلع هلل ا ىلصو نمل اعلا

 ٠ وجرأ اميف باتكلا ىلا ةفاضالا نمو _ هللا

 : ةلآضم

 ازونكم رمت نم ابارج الجر ضرقأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 نوكي فيكو ازئاج اضرق اذه نوكي له هنزو ىلع الو هليك ىلع اتفتي ملو
؟ كلذ نم ءاضتلا



١٢٨ 

 اذه نوكيأ ءاضقلا دنع ناللاحتيو زئاج ضرق اذهف تفصو ام ىلعف
 ضرقلا امأو هدنع ىذلا لضفلا ىف لحلا نم رخآلا هلعج هقح نم رثكآ ذخآ

 نارخدملا لثم نزولاب الو ليكلاب فرعي ال الوهجم ضرقلا ناك اذاف
 اقفنا اذا هزاجا نم كلذ زاجأو ههرك نم كلذ هرك دنو هوحنو بارجلاو

 ٠ هيلع امو هلام ىردي ال نأل هعنم نم كلذ عنم امناو هيطعلا ىلع

 ىق تادوجوملاو تافورعملا نم ىمسم ائيسن ضرقي نأ ضرقلا امأو

 نوكب اذه نأل رمتب ارمت الو بحب ابح كتضرتقأ هل لوقي الو سيانلا ىدبأ

 هل دتعنب مل ضرقلا وه كلذف السرم اضرق ضرقي امناو عيبلا ةلزنمب

 ٠ كلذ مهفأغ ضرقلا ليبس كلذك لثمب لثم هنم ضبق ام لثم هيلع

 ابح ضرقيو هلعل ضعبو كل وحن ىلع مه اردلا كلذكف ةخسن قو

 . اذه زوجي الف ميبلا ىف ابرض اذه نوكيف مهاردب مهاردو بحب

 هيطعيف هرذ ضرتقي وآ هرذ وأ ارب ىطعيف اريعست ضرتقي ىذلا امو
 هييلع اوقفتا ام ىلع كلذ ناك طرش كلانه نكي مل اذا امأف اريعس وأ ارب
 هيآ ىدنع اذهو فالتخالا اذه لثم ىف ىزجي ليق هنآ ىدنع ام رثكأ ى

 ٠ ليق ام ةخسن لات ام

 : ةل اسم وه

 هرذ وآ رمت نمث مها رد لجرل هيلع ناك لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ناك اذاف هاضقف لعفف ىضتقا و كغلسآ انآ بلاطلا هل لانف مدعآخ كلذ ريغ وأ

 ٠ دساف فلس اذيخ اذكه

 ىنيضقتل كفلسآ هل لاق الو هيضقي نأ هيلع طرتشي مل ناك نا

٠ مات فلسلاق



 س ١٢٩

 : ةلأسم ايج

 نداعملا نم جرخي ىذلا رفحلاب فلسلا نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ؟ رفص نم انمآ مهارد ةرسثع هفلسآ اذا زوجي له

 ٠ مولعم لجأ ىلا ناك اذا زئاج اذه معنف

 : ةلأسم اد

 فورلخلا فلستملا ىلع طرو رمتب فلس نعو رخآ باوج نمو هنمو
 ؟ فلسلا كلذ تبثي له

 افلتخي مل اذا هللا ءاش نا تباث فل سلاف تفصو ام ىلعف
 فضغلاو صوخلا ف افلتخا ناو فضغلاو صوخلا ف فورظلا ىف
 ٠ فلسلا ضقتنا

 : ةلأسم :ذيج

 : بانكلا رغ نم

 رمي_غ نم ذ_خأب نأ هلو هلثم ذخأب نآ هلف | ري ايح ضرقآأ نم

 ٠ ةرذلا وآ ريعشلا بح نم هلتم

 نم هريغو ١ ري بح ذ_خأم نأ هلف ريعش بح ضرقأآ نا كلذكو

 كلذب ضورقملا سفن تباط اذا ضرقآ ام قوق دادزي نآ هلو بوبحلا

 نم سفن بيطب لضفألا ذخأيو هل نمل هيلع نمم ةبه ةدايزلا نوكتو
 ٠ هل اخيآ ضرتلا هيلع

 ة ةلآستم :ج

 نارخدم فلس لجرل هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع دجوي اممو

( ٢ ج ىراوحلا ىبأ عماج _ ٩ م )



 س ١٣٠

 ةقدص وأ نينم كوكم لك باسح ىلع هل نزوف قاسلا هب هذخأف رمت
 + رمنلا ذخأو

 انزو ناك ١ ذاو انزو ذخؤي نأ زجي مل ايك فلسلا ناك ١ ذا : لان

 هفورعم الويكم نارخدم بارجلا ىف ناك ناف اليك ذخؤي نأ زجي مل
 ٠ كلذ امهل زاج هقدصو

 ٢ ةلاسم ةه

 ٠ اذه ليق دقو معن ل انن : هريغ نمو

 رد ةب افازج وأ انزو ذخأو كلذ ىلع اقفتا اذا : لات نم لاتقو

 ٠ هتح قوف ذخأي الو كلذ زاج هنم لقأ وأ هنح

 : ةلأسم اديج

 هبلع طرنشا و رمني الجر فلس لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ نافرص هنم ذخأي نأ هل زوجي له اتعلب

 نم وآ رمتلا نم ائيش ىمسو طرتشا اذا هب ذوخأملاو هيلع عمتجملاف
 . ىمس ىذلا كلذ ريغ ذ_خآي مل بحلا

 ذخأي نآ هل زاج اقعلب طرتسا اذا هنأ راثآلا ضعب ق دجوي دتو

 ٠ هخح نود ناك ١ ذا نافرص

 جص۔ي !.إ .- 3٠ .ث

 ٠ َ . ` 5.1٨

 اتلامح۔دلالء.دمنضس.۔۔.هل .

 ٠ كلذب لوقي ناك اريستب نآ : ليق دقو

 : ةلأسم دل

 فلس نمعو هللا امهمحر بوبحم نب دمحم نب ريسثب نع دجوي اممو
؟ ءعىدر قناد اهيف اذافغ رلخن مث مهارد



_ ١٣١ 

 لك ىلع ةفلس تناك ناو هلمج تضتتنا هلمج ةفلس تناك نا : لاق

 . مهرد ىلا هنم ضقتنا اذكو اذكب مهرد

 ل_دم لبت هلدي مل اذا اذه معن : هللا همحر ىراوحلا وبأ لات

 ٠ فلسلا مث ذخألا لحم ليق هلدبأ اذا و لجخلا

 ىف ضبقلا مهيلع طرشيو اموق فلس لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 هلمحاو كل ثبحلا انم ضبقأ اولاق مهدلب ىلا مهيلا لصو املخ هدلب
 ٠ كبح لمحت امك

 نوكي نآ مهيلع طرش ثيح الا ضبقلا نوكي الف تفصو ام ىلعغ

 ىلا اوجرخي نآ مهيلع ناك هدلب ىلا هلمحو مهدلب نم هضبق ناف ضبقلا

 هدلب ىف الا ضبقلا زوجي الو هدلب ىف هيلع هليكي نم اورمأي وآ هدلب

 ٠ هدي ىف هيلع هوليكيو

 فلستي الجر لسرأ نمعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ؟ فلسنلا مسا نوكي نم ىلع هل

 اذك هفلست نأ نالف ىنلسرأ : هيلا لوسرملل لوسرلا لاق اذاف

 ٠ لسرملا ىلع فلسلا مسا ناك امهرد اذك وأ

 نم اذكو اذك هل ىنفلست نا ندااف ىنلسرآ : لوسرلا لات ناو

 ضرقلا كلذكو اذه ىلع لوسرلا ىلع فلسلا مسا ناك مهاردلا
٠ اذه ىلع



١٣٢ 

 ةلأسم ج :

 عضوف فلس بح ىل هيلع لجر نعو ىراوحلا ىبأ ىلع سضفورعم

 ٠ كريغ كلذ ليكي نآ انتبحمو زئاج كلذف ىسفنل هنم انأ

 : ةلأسم اديج

 فلس ماعطب لجر ىلع لفك لجر نعو وجرآ اميغ ىراوحلا ىبآ نع :

 هيلا ملسأو هيلع هل لفك ىذلا ليفكلا قحلا هيلع ىذلا حلاصف لجآ ىلا

 ىلا ليفكلا نم هخبقي مل هنآ ريغ هلحم دعب وأ لجرلا قح لحم لبق
 هريغ نم وأ عونلا كلذ نم ءىش ىلع هحلاص نا تيأرأ تلتقو هلحم

 رعسب عوذلا كلذ ريغ نم لبق ليفكلا هنم ضرتعي نآ اسآب ىرن امغ
 ٠ كلذ بحن الف هسفنل الضف دادزي نأ اماخ هموي

 : ةلآسم وج

 هيلع لخدف قحب الجر بلطي لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 بحاص : لات هقح فوتسيو هعيبي نأ ىلع هلام نم ائيس هدي ف عضوف
 قحلا بحاص لاق ىقح فوتسأو عيبأ كلام عيب ف كليكو انآ قحلا

 قوتسيو عيبي نآ اذهل زوجي له عابف قفتا الو كقح فوتساو ثعب

 ؟هدقتح

 ٠ مكاحلا ىآرب الا كلذ زوجي الف تفصو ام ىلعخ

 ىنح هيلع عجري مل اذا زئاج اذه نا انعم ىذلا : دبعس وبآ لات

٠ ملعأ هللاو فالتخا اذه ىق ىل نيبي الو هعاب



_ ١٣٣ _ 

 : ةل اسم ولع

 هذ_خأغ قحب لجرل فرتعا لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ
 لجر دي ىف هل اضرأ قحلاب ذوخأملا لجرلا قهرأف هقحب قحلا بحاص
 ضرذلا هذه ذخآ ىناف ضرألا نهترا ىذلل لاقو اذكو اذك تقو ىلا

 اذكو اذك :تقو ىلا ىنتتج ناف قحلا بحاص كنع طعأو اذكو اذكب
 معن نهارلا لجرلا لاتو اعوطتم اعيب مهاردلا هذهب 7 خرالا الاو

 لجرلا عابف تتولا ىتآو رخآ دلي ىلا جرخ لجرلا ناو هي هيلع دهو
 اخ ام دعب نمأ هقح لجزلا ىلعأو هدي ف تناك ىتلا ضرألا
 ىذلا :ىنخاقتي قحلا بحابص ناكف لجخلا ءاضتنا دعب نمأ هللا ءاش ام

 هضرأ ىف بلطف ضرألا بحاص لجرلا ىطعأو اهعاب املف ضرألا هدي ف
 ٠ اهلسف دقن اهارتسثأ ىذلاو هب اهتعب ىذلا نمثلاب اهدرأ انأ لاقو

 ىآرب اهعاب ضرألا هذه قثوي ىذلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 اهيف ضرألا بحاصل سيلو مات ميبلاف هقح لجرلا ىطعأو مكاحلا

 ٠ ك رد

 ىلا ضرألا عجرتو دودرم عيب اذهف مكاحلا ىآر ريغب اهعاب ناو

 ٠ كرد اهيف اهبحاص

 ىلا ضرألا عجرتو دودرم عيب اذهف مكاحلا ىآر ريغب اهعاب ناو

 نأ الا كردم موي هتميق ذخأ ءاش نا رايخلا لسفلا بحاصلو اهبحاص

 ةادانم الو مكاحلا ىآر ريغب اهعيبي هنآ لجرلا ىلع قثوتملا اذه طرش نوكي

 ٠ م ات عيبل اق

 ىلع ةد,درم ضرألاف هسفنل ضرألا ذخأ قثوتملا ناك نا كلذكو

 لوقلاك لسغلا ىف لوقلاو قثوتملا هيلع مزع ام دري نآ هيلعو اهبحاص
٠ لوألا ىف



. ١٣٤ 

 ةلأسم ديج :

 كتفلسآ دنت لاقف الجر فلسآ لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 بح نم ىرج لات. وأ رمت هرفقآ ةرشعب هدب ىف ىذلا ىنعي مهاردلا هذه

 ربلاب وآ ةرذلاب هلعج ناو اريعش الو رب الو ةرذ فصي ملو زيمي ملو
 ٠ ةرذلا وآ ربلا نم عون ىأب مسي ملو

 نزو افرع دقو مهاردلا هذهب رمتب هفلسآ اذاف تفصو ام ىلعف

 لتقو رمتب مسي مل نا هخسنن ءاهقفلا ضعب لاق دقف مهاردلا هذه

 ريعست الو ةرذ الو ربب مسي مل اذاف بحلا امآو ضقتنم فلسلاف فورعم

 ٠ افالنتخا اذه ىف نآ ملعأ الو ضقتنم فلس اذهخ

 هلغ ربلا ام الو ةرذلا ام مسي ملو ةرذ وأ ريي هفلسأآ نا امآ و

 نكي ناف ىرامخ الو ىرباج ىمسي هيلع سيلو بحلا نم طسو ةرذلا نم

 . ىمس ام الا هل نكم مل ىمس

 ربلا نم ءاش ام هيبضقيف لسرم ربب هفلسأ اذا ربلا كلذكو

 ٠ هي ىمسب ىنح ىناسسملا الا زئاج فلسلا و طسولا

 : ةلآسم ةبج

 امهنآ الا حضو مهاردب فلست لجر نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نعو

 نيمهردب حضولا مهردلا فرص ناكو بح نيكوكم قيرف مهرد لكب
 ٠ زئاج كلذ لاف ثلثو كيكاكم عبرأب حضو مه رد لكي هفلسق قيرق

 : ةلأسم :دخآ

؟ ريناندلا و مه ١ ردلا



_ ١٣٥ 

 ٠ ملسلا هيف زوجي امم فورعم لجآ

 َ ةلأسم ةع

 رمت وآ بحب مهارد لجر نم فلست لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 الزنف اير وه اذاو دساق فلسلا هيلع المع ىذلا لصألا اذاخغ رظن من

 ؟ ام اعط وأ ايويح وأ اعاتنم وآ ال ام هل ام سآ ري ىضتقي نآ فلسملل

 نم ائيش هلام سأرب ذخأي نآ هل سيل اولاق دتف تفصو ام ىلعف

 ٠ فلاتت مل وآ مها ردلا كلت تفلن مهارد الا ذخأي الو ضورعلا

 . فلتت مل وآ مهاردلا كلت تفلت مهارد الإ ذخأي هنآ : ليق دتو

 ريناندلا ريغ امأو كلذ دارأ نا ريناند مهاردلاب ذخأي هنآ : ليق دقو

 ٠ ائيش هلام سآرب ذخآي نأ هل سيلف

 ذخأي الو ابهذ اهفلسأ ىتلا مهاردلاب ذخأي نأ هل سيل كلذكو
 ٠ هداسغم هملعب نآ بلطو ليق امك مه ١ رد ١لا

 : ةلأاتسم :زي

 ىذلا ناكملا طر نسب مل نا ءاهننفلا ضعب لان دتو ىراوحلا ودأ لات

 ق ءا_ضتلا نوكبو مولعم لجآ هل ناك ١ ذا زئاج فلسلاغ هيق هيقوي

 : ةلأتسم ج

 ةدقع عم فلسلا ىف نهرلا ناك اذا : هللا همحر ديعس وبآ لا
. فلسلاو نهرلا دسفي ليق دقف اهطرشثب الوصوم فلسلا



_ .١٣٦ 

 فلسلا تيث فلسلا ةدنع ع مامت دعي كلسلا ق نهرلا ن اك ن او

 دغي فلسلا ق نهرلا ن و فلسلا لحم لبق ن ناك اذا نهرلا سخقتناو

 فلسلا تابثا انباحصأ . ىف ملعأ الو فلسلاو نهرلا تبث فلسلا لحم
 5 + هتابث ق صنلاب نهرلا دنع طرش اذا

 ١  :3ةلأسم :

 مهردلا نا هللا امهمحر رثؤملا ىبآ وآ ىراو حلا ىبأ ىلع ضورعم

 ةرذلا ثبح ىلع ؟زذجتي طاريقلاو طدزا رق ةعبزأ قنادلاو قينأو ٠٥د هنس

 هتالت عاصلاو مهارد ةرتنع نزو ىه ليتقانم ةعبس لكو تابح عبرآ

 نوتلا رثكأ ىف فورعملا نملا نزو وه اذهو فاصلا ىشاملاب ثلث الا نانمأ
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وج

 نعف هريغ دنع نم ه_ل فلسنو رو_مهأمل ١ دذنع رمثلا نه رآ ١ ذاو

 ٠ باتكلا ىلا عجر زئاج كلذ نأ ىراوحلا ىبأ

 : ةلأسم :3

 ؟ هدحو نهرلا ضقتنيو

 . ضقتني فلسلا ناف تفصو ام ىلعخ

 ٠ ةلعل : اولاق

 فلسلا دسغ نهر هيف ناك اذاف نهر هيف فلس زوجب ال : اولاتو

نهرلا نهننرب نآ . الا هلام سأر ىلا فلسلا عجرو هلهآ ىلا نهرلا عجريو



. ١٣٧ _ 

 بر هلل دمحلاو تباث نهرلاو مات فلسلا نات لجألا ا ءاضت دعب نم

 مكيلع مالسل او مالسلا هدلعو ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا

 02 ةمحرو

 ةلأسم جج

 ىختن 1 لجخلا ن نآ مث لجأ ىلا رمتب ا : ااجر. فلسأ لجر نعو

 هاطعأف اتت و ذع ىفلس ىنطعأ ١ فلسل ا ثبح داض لاتف مولعم ليك رمتلا و

 ٠ اقوذع هقلس

 راص نأ دعب نم قو هذعلا ىلع اتفتنا اناك ناغ تفصو ام ىلعف .

 نام بطر ال و رسي اهيق ال .فلسلا ءاضت هيق زوجي ام .اجضن رمتل

 ةد_حاو ة هرمث ولو قحلا ىلع اهف ةدايز ال فلسلل ءافو قو هذعلا كلت تناك

 ءاضقلا كلذ زجي مل

 بطرلاو رسيلا نم اصلاخ ارمت الا ذخأي نأ هل سيل كلذكو
 ىلع دادزي نأ هل زوجي الو هذخآ هل زوجي ال قوذعلا كلت اسع كلذكو

 دا دزي نآ هل سيل و 4 ةح نم صقتني نآ ها و ١ ريثك ال و اايلق هقح

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآاتنم وج

 فلحلا امأف كلذ ىف عون ىأب مسي ملو رمت وأ بحب فلسآ نم نعو
 فلسلا زاج رمت ىلع اقغتا نأ لاق نم لاق دقف رمتلا امآو دساف فلس كلذخ
 ٠ فلسلا ضختتن ةتنا افلتخا ناو

 : ةلأسم :ج

حر ىع ىب لجر ف هللا همحر ىلع ىبأ نع رثألا نم باتكلا ىلا ةفاضالا نمو



١٣٨ 

 اهبيج به ذآ س اد املف هنالف ةعطت نم هيطعي نأ طرتسش ١ و بحي فلسآ

 كلت ىوس نم ضبقي نآ فلسلا هلعل بحاصل زوجي له اهبهذآو

 ؟ةعطنتلا

 اهنم ضبقي نأ زوجي ال : هريغ لاقو سآب نوكي ال نآ وجرأف
 . هيلا بحأ اذه ىلع ىبآ ىآرو ىرخآ ةرمث نم ةرمتلا كلت تناف ناغ

 ٠ هلام سأر هلف كلذ تاف نا : لاق نم لانو

 : ةلأسم :دج

 فلسآ لجر نعو هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع ىبأ بتك نمو
 هريغ فلسلا كلذ ىلوب نآ بحأو مهارد ىلا جاتحا مث مهرد هئام الجر

 مل ام فلسلا لاق رخآ عضوم ىفو هضبقي ىتح هيلوي ال لاق سأر ذخأيو

 . ءاش نم هالوأ ةدملا تلح اذاف ةيلوت هيف سيلغ هتدم غليب

 : ةلآسىم :زإ

 لاتق ربب رخآ لجر فلسأ لجر نعو هللا همحر ىلع ىبآ نعو

 لح دقو لجرلا ىلاع فلسلاب كلبحآو ىلام سأر ىنطعأ رخآل فلس ١

 ٠ فلسلا

 ٠ كل ذ ز وجي ال : ل انت

 : ةلأسم :ةه

 هيلع دهسنأ مش هيدي نيي اهنزي ملو مهارد ااجر فلس آ لجر نعو

 ضقنلا بلط مث معن لاقف ا"دم اذكو اذكب مهارد ةرشع كنغلسحأ دنت ىنأ

٠ هيدي نيب اهنزي مل !ذا



 _ _ ١٣٨٩١

 فيعض وهف هيدي نيب اهنزي ملو هسفن ىلع ديش اذا : لاقف
 ادد_ءع مهاردلا فلس امآو سأب الاف قدص ناو هضقن ىلع ردقأ الو
 ٠ زوجي الف

 . حبسمو مناه نم دجوي اممو هريغ نم : لاق نم لاقو

 ؟ ىمسم ليكب اددع مهارد لجرلا فلسي نآ زوجي لهو

 ٠ زوجي : هللا دبع نيا لانقغ

 ٠ ىردأ ال : ديلولا وبأ لاتو

 ٠ معن :ل اق نمو

 ٠ زوجي : لان نم لات دتو

 ازوجي ااف احاحص تناك ولو نزوي ال ١ زوجب ال : لاق نم لانتو

 ٠ نزو ىلع نوكي ىتح ددعلاب اهب فلسلا

 ٠ اددع تناك اذا كلذ زوجي : لاتق نم لاتقو

 : ةلأسم وع

 ىراوحلا ىبآ نع لوقي نسحلا ويآ خيشل ا ناك ديعس ويآ لات

 رمت وأ فلس نم انتوذع فلسلا بحاص اضق ول فلسنملا نآ هللا همحر

 نأ هل زوجي الو هغح رادننم وآ هقح نود ناك اذا كلذ زاج ربيقتق ق

 ٠ هكح نم رثكأ دخ م

 !زوجي ام احيحص رمنلا راص نآ دعم نم اتتفتا ا ذآ كلذو : هريغ لات

ةبطر وآ هرسب ولو بظر الو رسب هيق ال فلسلا ءاضق ءاضقلا هيف



_ ١٤٠ 

 ةدحاو ةرمث دادزي نآ هل سيلو هلثم وأ هتح نود قوذعلا تناكو ةدحاو

 ونحنو اهذخأ فلسملل زوجي ال قوعلا كلت اسغ كلذكو كلذ زوجي الو

 َ ٠ كلذ ىف رظنيف هانعم تبتك ىراوحلا ىبأ نع دجوي اذه

 : ةلأسم م

 ىرتستيف فلسلا هيلع نوكي لجرلا ىف امنتاه تلاسو هريغ نمو

 > . : اماخ هايا ا . ة هنأ ١ . ال و بحلا ل ١ دنع نم

 ٠ كح ىنم

 هابا هرضخقي مث مت ادلا نزنم نم هلمحي نأ بحأ : من اه لاق

 ٠ كلذ دعي

 ٠ هريغ نمو ازئاج ءاضخنلا ىآرف : كلق

 ٠ معن : لات

 بحلا دجو ولو كلذ زاج هيضقي نأ ديري هنأ ملعآ ولو : ليق دنو
 كلانه نكي مل اذا زئاج كلذ نا هيضقي نآ ديري هنآ هملعأو هريغ دنع

 ٠ الف ةئبسنلا ف امأو دقنلا ىف كلذو طرش

 طرش نكي مل اذا هئيسنلاو دقنلاب كلذ زوجي : لات نم لاقو

 ٠ ١ ملع ولو

 د_ةنلاب ناك اذا طرش ىلع ناك ولو كلذ زوجي : لات نم لاتقو

 نمو ىلع نب ىسوم نع ةلأسملا هذه تدجو كلذ زوجي الف هئيسنلا امآو
 لجألا لحي مل ناو هقح بلاطلا ذخأي لاقف لجآ ىلا قح هيلعو تام
 الف الاو كلذك ناك هلجأ ىلا اليخك اومدق ناف هلجأ ىلا هناف .فلسلا الا
٠ بلاطلا اوضقيو لجألا غلبب ىتح لاملا نومسقي



 : ةلأنسم تج

 تباط اذا عونلا كلذ نم لضفألا ذخأ هلغ عون ىف فلسأ نمو
 ٠ كلذب امهسفنأ

 : ةلأسم وج

 ٠ ه_لام

 ضورعل ١ ذخأ زئاج هلك دسفي مل وأ فلسل ا دسخ كلذ ق لىتو

 ٠ هلام سأر نم

 : ةلاسم :ج

 نم هل اوكرتيو لاملا ا ومسب نأ مهل لاق نم لانتو : هريغ نمو

 ٠ ه ةتح ردتنب اغوقوم لاملا

 لام ىف وهو ميرغلا تومب لحي ال هلجأل قحلا : لاق نم لاتقو .:

 ىراوحلا ىبأ نع ىناثلا لوقلا اذه تدجوو قحلا هبجوي ام ىلع ميرغلا

 . ناهبن نع هعفري

 ٠٨ هللا ءاش نا كلذ ىف رظنيغ كلذ هبجعي هتيأر : لاقو

 : ةلاسم :دج

 كنع تخسفو كتلقأ دق لاق لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو
 ىنطعآ لاق رمثلا ءاج املف ائيسث هطعي ملو كلذ ىلع اتكس مث فلسلا
 عج أر انأو ىنطعت ملو كتلقأ ىلعل دق لاق ىنتلقأ تنآ رخالا لاق ىقح

٠ كيلع



١٤٢ 

 سر ال اهل سيلو فلسلا خسيفنأ د_ ةو ةمات ةلانتا ه ذه : لات

 ٠ هلام

 : ةلأسم ةهج

 . اهتكرت ضرقلا ق ةلاسم رثأ ىلع : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق

 هتبزملا تعجر مث هقبزم هضرقأ نا : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاق
 هتبزملا تزاج مث ان هضرقأ ناو هضرقأ امك هتبزم الا هل سيلف اقن
 هضرقآ نا نكلو عويبلاك ضرقلا سيلو انظفح اذكه اقنلا الا هل سيلف

 هذخأ ىذلا هبح لثم بح هل امناف هنم ىدرأ ابح هيضقي نأ دارأف ايح

 هاطعأ وأ اري هضرقأ ناو هيح سنج ىلع رد-في مل نا هنميتق وأ هنم

 ٠ كلذ زاج هاضرب ةرذ

 نكي مل اذا امهاضر زئاجف ارب هاطعأف ةرذ هضرقأ نا كلذكو
 ٠ كلذ ىلع طرش امهنيب

 كلذ نم لضفأ ال ضرق ام لثمأ ١ ذخأب نآ زوجي ال : لورتو

 ٠ ضرنقأآ ىذلا سنجلا نم نودأ الو

 ٠ لضفلا ذخآي الو ىطعأ ام نود ذخأي : لوقو

 رد_ةي مل اذا سنجلا كلذ ريغ نم اضورع هب ذخأي نا : هل لوتو

 ٠ سنجلا كلذ ىلع

 ٠ هخسن قو كلذ هلف سنجلا ىلع ردق ولو : هل لورتو

 هب ذخأي نآ هلف ردقي مل وآ سنجلا ىلع ردق : لات نم لاقو

. صقن وآ داز هسنج ريغ نم وأ هسنج نم ضورعلا نم هب ايضارت ام



_ ١٤٣ 

 : ةلأسم "ج

 لجر نم فلست لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوي اممو
 كلت كتيلو دت لاقف اهنم ائين وآ مها ردلا كلت ىنيلو رخآلا لاقف مها رد

 ٠ تكنتخل ه دمت لتب ملو مهاردلا

 هالوأآو مهاردلا هذه فلست مكب رخآلا ملعآ فلستملا اذه ناك نا

 د ىلوملا ىلع تباث اذ_هف ل_جخا نم هنتغثرعمو ماعطلا نم مها ردلا

 ٠ فلسلا ءىدتبم ريغ فلسلا فق انعم ةيلوتلاو

 ٠ ىلوملا ىلع
 هامسم مه ا ردب هل هعاب هلجآ لح املف ماعطب الجر فلسأ نمو

 ٠ ةلجآ وأ ةلجاع

 ٠ هل هعيب هل زوجي

 ٠ فلستملا نم هخبقي ىتح هريغل الو : ليقو

 : ةلآتسم ج

 اذكو اذك ناروشلاب فلست نميغ تركذو ىراوحلا ىبآ نعو

 نطقلابو ناروسلاب زوجي رمتلاو بحلا نآ ملعأف انم اذكو اذكب اكوكم
 ناروش انم اذكو اذكب ارمت وآ ابح اكوكم اذكو اذك هنم ذخآ اذاف هتيسن
 + كلذ زاج ىمسم لجآ ىلا

 : ةلآتنم :دج

لح دقو بح هنكمي ملو لجرل فلس هبلع ناك نميق تركذو هتعو



 قحلا هيلع ىذلا فلسلا هلعل بحاص لاقف اكوكم اذكو اذك وهو هسخشق
 . اكركم اذكو اذكد اهذخ ةيمادلا هذه الا ءىش ىعم ام هلعل : لات ىنطعأ

 سيلو فلسلا ىق ضرقل ١ زوجي الو زوجب ال اذهف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ همهفأف ريناند هفلس ناك نا ريناند وأ مهارد ذخأيف

 : ةلآنسم وبع

 هاعدف بطر نم كوكم لجرل هيلع تناك نمعر ىرارحلا ىبآ نح

 كلاذكو بطر كركم هيطعي نآ بلطف ءاتسثلا ىف رمت ىونم هيطعي نأ ىبآ
 هلآ هتميق نوبيدملا لوتيف هبحاص هبلطي ام تقو ى دجوي ال ام هرمت

 ! كلذ

 ناف هراجا الو فلسلا ريغ نم بطرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف
 كلذ بحاصل نكي مل ءىش ىلع اقفتي مل نأخ اءاسث ام ىلع اتفتي نأ اميل
 هل امناو لودعلا ةميقب بطرلا نم مودعملا ءىنتلا كلذ ةميق الا ءىنلا

 . ءىشلا كلذ ءعىجم تقو فق هرظنب وأ همدع ىق هتميق سيل هتقو ى هتميق

 ٠ هلام سأر الا هل سيلف فلسلا امآ و

 ءىنلا ةميت سيل لودعلا ىرب امي ءانع ردخي هلف ةراجالا امآ و

 اهتميق ىقبب ال ىذلا ءىشلا ق فلسلا نأ اولان مهنا كلذو مودعملا

 دعب الا اهعيب زوجي ال ليكلاو قرولا نم هب ىرنكا ام الا ىطعي الو
 ٠ ام_¡ ق

 - ةلآ --
 : اتسم لع

تحرطو كيكاكم ةرثع لجرل هيلع لجر نعو : ىراوحلا ىبآ نعو



_ ١٤٥ 

 سخبقي ىتح وآ كل اهعفرت نأ كلذ زوجيبأ كيكاكم ةسمخب دادس هيلا

 ٠ هطعت ه
 صم ٠

 نأل كلذب صاصقلا زاج لح دق فلسلا ناك اذاف متفصو ام ىلعف

 ٠ بح الا اهب ذخؤي نآ زوجت ال بحلاب تاراجالا

 ناك اذاف بحلاب فلسلا ناك اذا بح الا هب ذخؤب ال فلسلا كلذكو

 كلذ ىف صاصقلا زاجأ اذكه ناك اذاف بحلاب فلسلا ناك ناو
 ٠ كلذ ق صاصقلا زجي مل لحب مل فلسلا ناك ناو فلسلا لح اذأ

 يناند الا ذخآي نآ هل نكي مل ريناند الجر لجر ضرتآ اذا : لاقو

 ٠ فرصلاب ريناند ذخآي نآ هل ناك مهارد هضرتأ اذاو

 ضرقلا امآ فلسلاب فلسلاو ضرقلاب ضرقلا ةصصاقملا نعو

 ٠ كلذك فلسلاب فلسلاو زئاجق ضرتلاب

 تناك اذا هر جخاب وآ ضرقلاو فلسلا امآ و : ىرا وحلا وبآ لات

 ٠ كلذ زوجي ا٦اخ ةلاح ةرجألا

 ىنلسرأ هيلا لوسرملل لوسرلا لات اذاغ : ىراوحلا ىبأ باوج
 نا لاق ناو لسرملا ىلع فلسلا مسا ناك اذكو اذك هفلست نأ كيلا نالف
 ٠ ضرقلا كلذكو لوسرلا ىلع ناك هل ىنفلست

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٠ م )



 س ١٤٦

 : ةلأسم 3

 لا_ةف ارانيد كلذ هتميق ناكو امهرد رثع ىنثأ الاجر فلسآ نمو

 ٠ بحلا نم اذكب رانيدلا اذه كتفلسآ دق

 هلام سأر ىلا عجربو مانن رغ لطاب فلسلا : ىرارحلا ردآ لانت

 ٠ مهاردلا هذهم لوقب ىنح

 ٠ نزولاب بحلا ف فلسلا زوجي ال هنآ اهتدجو

 ١ ذكو ١ ذك رعس وأ فوصي فلس اميف تركذو : ىر ١ وحل ١ ىبآ نع

 ٠ ىمسم لجآ هل ناك اذا زئاج اذهف اكوكم اذكو اذكب انم

 ىذلا لانف هريغ وآ فلس لبق نم لجر ىلع قح هل لجر نعو هنعو
 نأ قحلا هلعل بحاصل زوجد له ‘إ ]رغنل نزوأ إرغنل لتق قحلا هلع

٠ كلذ زو جد ااغ



_ ١٤٧ 

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ق

 ةيصولاو اهب رارقالاو لوصألا عيب
 كلذ ىف ىواعدلاو ضقنلاو ةلاهجلا ماكحأو

 : بانكلا ىلا عجر

 تعقو دقو مولعم نمثب اهفرعو ةلخن لجر نم ىرنسا لجر نعو

 امك ىرتشا ام زارحا ىرتشملا ىلع نوكيأ ةلخنلا ىلع عيبلا ةبجاو

 ؟ ةيطعلا ق زارحالا نوكب

 بجو دنف ىرتشملاو عئابلا هفرع ءىش ىلع ميبلا هبجاو تعقو اذاو

 ٠ ةيطعلاك عيبلا سيلف امهيلعو امهل

 اميلع عيبلا تبث دقف فورعملاب عيبلا ىلع ةبجاولا تعقو اذاف

 كلذكو ةضقانملا هيف نوكت امب الا كلذ ىف امهدحأل ةعجر الو اعمج

 . اهلك عويبلا عيمج

 : ةلأسم وبع

 ىنثتساو تااخن وآ لخن اهيف هلو اضرأ لجر نم ىرتسثا لجر نعو

 عيبلا عطقنا املف ضرألا نم ائيسث اذهل ىنثتسي ملو عابو تالخنلا
 اهنثنسي مل هنآ جتحاو ةيقاسو احالص تااخنلا هذهل جرخي نآ بلط

 ضرألا هذه ىنعياب هنأ ضرا بحاص جتحاو حالص ق ةلخنلل دبالو

٠ احالص ةلخنلا طرتسثي ملو تقحتسا ام عيمجي



- ١٤٨ 

 دريو عيبلا ضقتنا دقف عيبلا اذه ق افلتخا اذاغ تفصو ام ىلعف

 ٠ امهيل ا كل ذ و

 رخآ لجرل ةلخنلا هذه بحاص عابو هسفنل بلطي مل نا : تلتو
 ةيتاس وأ ١ ذ_ه ضرأ ق احااص ةلخنلا هذهل جرخي نآ ىرنلمل ا بلطو

 ؟ هنلخن ىقسب ريجأ وآ

 ىلع ةلخنلا درو رخآلا ميبلا ضقن ناو هلعل لوهجم ميب اذيف

 نكي ملو هريغل اهعاب نآ دعب نم احالص اهبحاص بلط ناف ايبحاص
 دق ناك اذا احالص ةلخنلل جرخ الو لوذلا عيبلا لبت نم كلذ بلط

 سيلف ةلعل سيلو احالص الو ةيناس اهل طرتشي ملو عئابلا اهانثتسا
 رخآلا ىرتشملا ءاسن ناف لوألا ىرتشملا ىلع هتلخن حالص رخآلا ىرتشملل
 ٠ هل اهعاب نم ىلع اهدر ءاش ناو هتلخنب كسمت

 : ةلاسم ده

 اهيف هل الو هدي ىف ىه سيل ابارخ ةرومعم ريغ اضرآ ىعدي لجر نعو
 هنم ى رشنن نآ كعسيب له هتنت ربغ وآ هنت وهو هربغ دحأ اهبع دب ال و ر امع

 ؟ ضرألا كلت نم ائيسن

 كلت هتنم ىرن نأ كل زئاجو عيبلا هللا لحأ دختخغ تفصو ام اهت

 هريغ د_ ح اهيعدي ال و هريغل اهنأ ملعت مل اذا اهيق امو ضرخ ١

 + باوصلاب ملعآ هللا و

 رمثلا اذ_هي كل وه هل لاتو اعيب لجرل عاب لجر نع هثلآسو

 ٠ تدرأ ىنم

٥ ٠ .... . عيب اذه : لات



 س ١٤٩

 : لصخت

 لدعلل اناياو هللا كةغو دعب امآ : ىراوحملا ىبأ نم باوج

 لجر نع هللا كمحر تلأس باونلا ميرك ىلا كيو انب غلبو باوصلاو

 لجر نم هعايأف داع مث فورعم نمثب ءامو الخنو اضرأ الام لجرل عاب

 هبلع عفرف لوذ عيبلا ركنآو لوثلل هلعل لوا هعاب امم رنكاب رخآ

 مكاح! هفلحف لااب هتلاهجي جتحا هنآ الا عيبلاب هل رقأف لوذنا ىرتشملا

 دحاو لجر الا ةنيب لوال نكي ملو لهاج وهو لاملا اذه هل عاب دن
 زوجي له عيبلاب هيلع ديهش هنآو اهتعيابم رخح هنأ كربخأ كدنع ةق
 نم ىلع لهو رخالا ىرتشملا نم ةلعل لاملا اذه نم ائيست ذخأت نآ كل

 ؟ لاملا اذه نم لكآ اذا سيب هعم حصي ملو لوأاا ءارش ملعي مل

 لاملا اذهل مئابلا اذه نا ملعت تنأ نكت مل ناف تفصو ام ىلعف

 هد كربخأ 7 الا عيبلاب فراع تنآو لوألل اذه نم عاب امب هل فراع

 رخآلا ىرتسملا دنع نم لاملا اذه نم لكألاب كيلع سأب الف ةقث لجر
 نادهسشي نيلدع نيدهاش انوكي ىتح ةجحلا هب موقت دحاو دهاش سيلو
 تنأ نوكت وأ عاب امب فراع انأو لاملا اذه لجرلا اذه ميب ىلع
 زوجي ال كلذ دنعف لاملا اذه نم عاب امب عئابلا ةفرعمبو عيبلاب افراع

 ٠ لوا ىأرب الا " لاملا اذه نم لكأت نأ كل

 : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 هدحو هدلب ريغ نم لجرل الام عاب لجر ف : ىراوحلا وبآ لاق
 ٠ عيبلا زاج لاملا كلذي اقراع ىرتشملا ناك ناق ةفصلاب هل

 ارراةت ام ضقنلا هل ناك ضقنو لاملا كلذب افراع نكي مل ناو
ىلع ١ عيبل ٠



١٥٠ 

 . هئيسنبو ديب ادي وآ ناويحلاو ماعطلاو سضورعلابو دوقنلاب لوصذلا

 ىنالفلا هلام عيبب ىنرمأ انالف نأ هل لاقو لجر ىلا لجر ءاج ناو

 ٠ فراع ريغ وأ كلذب افراع ناكو

 : فالتخا كلذ ف

 ٠ كلذ زاجآ : ضعب

 ٠ زجي مل : ضعبو

 : ةلأسم وج

 ىدأ نكب ملو ةدنسلا نم هللا ءاش ام اهلنغآ و ةعطق ىرنسثا نمو

 لاقف ىمهارد ىنطعا عئابلا هل لانف ءافولا ىلع رداق وهو نمثلا

 بلطو هتعطت مئابلا ذ خأف كنعطق ذخف تئش ناو ىنرظنآف تقئست نا

 ٠ ىرتشملا اهذخأ ىتلا ةلغلا ىف

 ءافولا ىلع رداق ره و ةلطم ق مثآ وهو ى .. !ا ةلغلا نأ . ليتغ

 ٠ هتفلاخم نم رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا هيلعو

 ٠ ملظ رسوملا "لطم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىهن

 : ةلآنسم -د

 ىرتشملا ىلع رمت ةيقاسلاو هلام العأ نم الام عاب لجر ف ليقو

٠ برشلل ىقسم طرتشي ملو هل هعاب اميه عئابلل



_ ١٥١ 

 ىراوحلا ىبأ لوق اتسم مئابلل ىرتشملا ىلع سيل : لاق نم لات

 ثيح نم ىقسي نأ ىرتشملا ىلع هل كلذ نا : لاق نم لاتو

 : ةلآشم ةب

 ضرآ وأ هل ةلخنب لجرل ىصوآ ضيرم لجر نعو باتكلا ىلا عجر

 نأ ةثرولل نوكي اذه ىلع هل قحب لقي ملو قحب نالفل ضرأنا هذه لاقخ

 مك ىمسي ملو ضرألا كلت نمث هل ىصوملا اوضقيو ضرألا نم اوذخأي
 ضرألا هل هذه تراص دقو مهرد ةئام ىلع هل ناك لاق وأ قحلا كلذ

 ؟ كلذ تبثي له اييعدي ىتلا مهردلا ةئاملا هذهب هل ىتلا

 قحب نالفل ضرألا هذهو ةلخنلا هذه لاق اذاف تفصو ام ىلعف

 هب رقملا ىلع هب هل رتملل تباث اذهف قحب لاق وآ "ىلع هل قحب لاق وآ
 ناك ىعدملا ىلع كلذ ةميق اودري نآ اودارأ نا كلذ ف رايخلا ةثروللو

 سيل لوقي نأ الا كلذ زاج كلذ ىخق ىذلل اومتأ اودارأ ناو كلذ مهل
 ٠ بلاطلل كلذ تبث دقف اذكه لاق اذاف ءاخوب ه

 ىذلا كلذ ةهيق لاق اذا رارقا هلك كلذ ن ىتح : لاق نم لاثو

 ٠ بلاطلل هم رقآ

 نآ ىاع ربج رغملا عجر اذا : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 ناك اذا هلك اذهف هلام ذخآيو ريثك وأ ليلق نم قحلا ف ءاش امب رقي

 نيلوقلا ىلع ةعجر هل نكي مل ةحصلا ف هنم كلذ ناك اذا امآو ضرملا ف

 ٠ اعيمج
٠.٠



١٥٢ 

 هل ةلخنلا هذه تراص دتو مهرد ةئام نالفل ىلع : لاق اذا امآو

 ضرملا ف هنم كلذ ناكو هل ىلع ىتلا مهردلا ةئاملا هذهب هذه هتيضق دقو

 كلذ مهل ناك مه ردلا ةئاملا اودر ةلعل اودارأ نا رايخلا ةثروللف

 ٠ ءاضقلا كلذ اوضمأ اودارأ ناو لاملا اوذخأيو

 اذه ذخأي الو مهرد ةئاملا الا ذخأي ال لاق اذا بلاطلا كلذكو

 ( ٠ تيملا لام ف كلذ هل ناك لاملا

 : ةلأسم ج

 هيلع قحب هلامل اهل دهسنآ اهجوز ناك ناف : باتكلا لوأ ف ىتلا

 لاتت ناك ناو درلا ق ةثرولل ءىنن الو ةأرملل لاملاف ءافوب هسيلو اهل
 اذهو هب هل دهش نمل لاملاف لاملا ةميق اودرب مل ناو لاملا اوذخأو لاملا

 هنميق اودا رآ نا كلذ ق رايخلا هنروللف ء افوب اهل هسيلو لتب ملو نقحي

 ٠ هضرم ىق دهملا نم ةداهلا تناك اذا

 ةعجر الو هترولل رابخ الاف ةلعل رايخلاف ةحصلا ق هنم كلذ ناك ناو

 ٠ ضرملا ىف كلذب دهسثأ اذا ةثرولل رايخلا امناو هب دهسآ اميغ ديشملل

 نم نقحلا ق ءىننب رقي نأ ربجي نأ ةلعل نآ الا ةعجرلا كلذكو

 ءافوب هل هسيلو لقي مل اذا اذهو ةحصلا ىف كلذ سيلو ريتك وأ ليلق

 هي دهشأ ىذلا لاملا كلذ ةميق هيلع ناك كلذ نع عجر مث ضرملا ى

 ىبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هي هل دهستآ نمل

 ٠ هتاكريو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو مالسلا هيلعو

 : ةلاسم :3

 : باتكلا يغ نمو

٠ طرنل ١ تبثي ال عيبل ا ةقفص دنع ةلاتالا طرشو



_ ١٥٣ 

 ٠ عيبلا ضقتني هنآ : لوقو

 عيبلا ىف رايخلا طرش زوجي امناو لطاب طرشلاو تياث عيبلا : لوتو
 ٠ لجآ ىلا ناك اذأ

 : ةلاسم ةبج

 لدعي ملو هتيب مت مايقو قحب اهل .تيبي لجرل تصوأ ةآرما نعو
 ؟ هعسي لهو كلذ. ىلع ردق نا هذخأي نأ هل زوجي له.

 جتحي هنآ الا كلذ هعسو لزنملا ذخآ ىلع ردق ناف تفصو ام ىلعف

 مهل ناك مهلزنم اوذخأيو لزنملا ةميق اودر ةلعل اودارأ نأ ةثرولا ىلع

 ردق ناف هيلع مهدهاجي نآ هل سيلف لزنملا نع ةثرولا هعنم ناو كلذ

 اوملع دق ةثرولا نوكي نآ الا كلذ هل ناك لانق الي لزنملا اذه ذخآي نأ

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو هيلع مهدهاجي نآ هلف لزنملا اذه هل اهتداهستب

 ءاج مث ةلخنب دجسملل ىحوأ نميف : هللا همحر ىراورحلا ىبأ نعو

 ٠ مرص اهتحت

 ةثرول هنآف لسغلل حلصي هنأ ىصوملا تام تنو هنأ فرع نأ : لاق

 . ىصوملا

 . هل ىصوملل وهف ىصوملا تام موي كردم ريغ هنآ فرع ناو

 هنآ رظنلا ق ناك نا ماكحخلا موي 4٩ ديدق رظنلاق افلتخا ناو

 عم ىصوملا ةثرو لوق لوقلاف ىصوملا توم دعب نم هثودح نكمي ال امم
 هنآ ةنيبلا مهل ىصوملا ىلعو حلقلل كردم مرصلا و ىصوملا تام هنأ مهنيمي

. ىصوملا توم دعب ءاج



١٥٤ 

 ءاج هنآ ةنيبلا مهل ىصوملا توم دعب نم هثودح نكمي امم ناك نا
 . ىصوملا توم دعي

 رملا لوق لوقلاف ىصوملا توم دعب نم هثودح نكمي امم ناك نا

 تناك ىصوملا توم لبق ناك هنأ ةنيبلا ىصوملا ةثرو ىلعو هنيمي عفدل

 عئابلا لاقف ىرتشملاو عئابلا فلتخا اذا عيبلا ف لوقلا كلذكو
 كردم ريغ مرصملاو تيرتسثا ىرتسملا لاقو كردم مرصلاو ةلخنلا تعب

 نجبحو عيبلا نبح فرعب مل نا و ةيبص ولا ق لوتلا نم انبي ام ىلع

 : ؟ ىصوملا توم

 ٠ نيميلا رخكال ةلخنلا بحاح ىلعو ةنيبلا ةلسفلل بلاطلا ىلع

 : ةلأسم وبع

 ىلا هم رتقآ امل رقملاو هعاب امل نا زوحو : بانكلا ريغ نم

 طخ وأ لدع ىدهاستب كلاهلا ىلع عيبلا كلذ حص مث رقملا مث :ايلا تام ن

 ٠ نيملسملا دنع 7" زوجي نم

 وه هب رقأ امل رتملا وآ هعاب اام عئابلا زوح ناغ : باوجلا

 هزوحي هنآ حصي ىتح هل رورقملا وآ ىرتىملا ىلع هتوم دعب هنثرول ةجح

 هزوح سبلا نوكي ذئنيحف هل رورقملا وأ ىرتنتملا نم هجوب وأ نهرب

 . هب لومعملاو لوقلا رثكأ وهو هدعب نم هتفرول ةجحب

 7 الا هدعي نم هتئثرول ةجحب سيل رقملا وآ عئابلا زوح نا : 7

 اح مث هي هل رتآ وأ هارتشا ام زاح هل رورتملا وآ ىرتستملا ن نآ حصي

 . ملعأ هللاو كلذ دعي رتملا وآ عئابلا

. ابح مادام عاب امل ةزوح ف عئابلل ةجحب سيل ىرتشملا تومو



_ ١٥٠٥ 

 هقوف تيبب هتدج هل تصوأ لجر ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 رهظ نا ثراولا لاتف هريغ حطس هفرغللو هغرغ حطسلا قوفو حطس

 ٠ هامسو هضرآو تيبلا ريخ نا تيبلاب هل ىصوملا لاقو هل تيبلا

 ىصوملل تيبلا كلذ عيمجف ةنييلا هفرعت ادودحم تيبلا ناك نا لاق

 فقت الو دودحم ريغ تيبلا ناك ناو قحتسا امو الع امو لثس ام ه

 هيلع قفتا ام الا ةيصولا ةذه تبثت الو لوهجم ءىش اذيف ةنيبلا هيلع
 ٠ تيبلا اذه ق ثراولاو هل ىصوملا

 اهقادصب هتجوزل ىصوأ لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 هذه لاقو لخنو ضرأ ةعطق فلخو فورعم عضوم ىف هنم ايثاريمو

 ٠ هتخأو هتانبل ةعطقلا

 اهيغ مهو هتخألو هتانبل ةعطقلا هذهب لجرلا نم رارتتا اذه : لاق

 هتخاو هتانبل رارقا لوقلا كلذ امناو رخآلا ىلع مهدحأ لضفي ال ءاوس

 ٠ ةعطقلا كلت ىف نمث ةلعل نيمي الو

 : ةلأسم لع

 ءام نم ءام نمث نالغل لاق لجر ف : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو |

 امنا لوقلا اذه دعب لاق مث ماهس وآ لوصأ جلفلاو هامس دن جلف نم

 . ادبآ لاق الو هبرشب مسي مل وهم هبرشب هل تررتآ

ف هيلع تباث رارقا وهف نمثلاب هل رقأ ىذلا ىسس اذا : لاق



 ۔ ١٥٦

 رقملا دي نم ءاملا كلذ عزتني نآ الا ماهسلا ىف كلذكو اديآ لوصألا

 . قيفوتلا هبو ملعآ هللاو مهماهسب ىلوأ ماهسلا لحأ نذا قحب هل

 : ةل اسم وج

 ىلع سبلف عيبلا ضقتنا مث ااخن ىرتسنا نم : ىراوحلا ودأ لانت

 اهلكأ امناو اهل بصتغم ريغ هنأل ةرمثلا در ءارشلاب ةلخنلا ةرمث لكأ نمأ

 ٠ عيبلا ببسب

 : ةلأسم د

 ٤ هارتو هعيب زوجي له هميلا جلف نع لئسو : ىراوحلا ىبآ نعو

 لاملا هدي ىف ىذلا ءاملا عاب ناف لاملل عبت ءاملا نذا ال : لاق

 ىلع بسحيو ضقتنا ميبلا ةلعل جلفل اوضقن ام ىتم هنأ الا زئاجف

 عم لضفلا ناك ناف ءاملا ءانط ردق ىلع ىقس ام ردقب ىرتشملا

 رد_تةي فونسي مل ىرنسنملا ناك ناف هؤام الا عئابلل نكب مل ىرنىنملا

 عيب ىف فالتخا انباحصآ نيبو كلذ باسحب ىرتشملا ىلع عئابلا در هئام

 هزاجألاو ههرك نم ههركو هزاجأ نم كلذ ىلع زاجآف اهئانطو راهنألا ءام
 ةقفصل اب كاا_همخنا عيب رجح ىلع ليل د ال و كالمأ اهنأ انعم نيبآ

 ٠ ةحيحصلا

 تالوهجملا نم هريغك وهف هتلاهجل فالتخالا نم هبف لخد ناك ناو

 امو ةيهاركلاب وه امناو ميرحتلاب تالوهجملا رجح بجوي ليلد الو
 ىرجت ال الصآ اهعيب زوجي الف لينلاو تارفلاو ةلجد لثم رابكلا راهنألا
 ` ٠. كالملا اهيلع
 ووم

ىذلا نم ىرتشي نآ دحأ بلطو هكلم ق ةيقاس اهنم قاس نم امآو



١٥٧ 

 نا اوعمتجا انباحصأ نأل كلذ نم عنمت ةجح ملعن الف ةيقاس فق هتاس

 ريغ وأ ةكرب وأ ةبرق وآ ءاتس ىف فورظلا نم فرظ ى ءام كلم نم لك
 ءام نم ناك ولو كلذ بستكا هوجولا ىآ نم هعيبو هعنم هل هنآ كلذ

 ٠ تاحايملا نم كلذ ريغ وآ رحبلا ءام نم وأ حايملا راطما

 : ةل اسم نح

 هل هلعج امب رايخلاب لاملا ىرتشم ريغ اذاو : باتكلا ريغ نم
 ملعأ الو ةلغلا در هبلع لوقلا رثكآو ڵ\ در الاف هل رايخلا نم عئابلا

 ٠ نيملسملا ءاهقف لوت رثكآ ىف هدلع در الف اعطت عيبلا ناك ناو هل

 ٠ باتكلا ىلا عجر

 'ازوجيأ عيبلا ىف تلخد كردت مل ةعارز اهيغو اضرأ عاب لجر نعو ٭

 ؟ كلذ

 اهطرتستا سخرأال ةرمثلاف ةرمثلاب ضرذا عاب اذاق متنفصو ام ىلعف

 ةرمثلا تناك ناف كردت مل ةرمثلا تناك اذا اهطرتسثي مل وآ ىرتملا

 ٠ ىرتىثملا اهطرتشي نآ الا عئابلل ةرمثلاو ىرتشملل ضرألاف تكردأ دت

 ةكردم ةرمثلا تناك ميبلا زاج اميف امب ضرألا عاب اذا كلذكو
 ٠ ةكردم ريغ و

 طرشو ناويح وآ ضورع وآ لام ءارش لجر نم ىرتشا لجر نعو

 قحب كردآ مثو زع امب كلذ صالخ هيلعف لطابب وأ قحب هنم عزتنا نا
؟ كلذ ىف لمعلا فيك هصالخ ىلع ردقي ملو



 س ١٥٨.

 طرش دارأ هلعل صالاخلا ءارش نولطبي اوناك مهناف تفصو ام ىلعف

 هنم عزتنا ام ىورشثلا طرش نوكي نآ الا نمثلا در هيلع امناو صالخلا

 ٠ قحي

 هنم عزتنا ناخ لطابي وآ قحي هنم عزتنا نا صدلاخلا هيلع هلوق امأ

 اطرىنت هيف اولخدأ مهنأل اضقتنم عيبلا ناكو طرشلا هيلع تبثي مل لطابب

 نآ هل سيلو هيلا هملس ىذلا نمثلا هنم ذخأ هلام هيلع در اذاف الوهجم

 ذخآ امك هل ام هيلع دري ىتح لطابب هنم عزتنا اذا عئابلا نم نمتلا ذخآم

 تم ٠

 فلآ ىرتىنملل هيلعف قحب كردآ نا هسفن ىلع طرش نا : تلتقو

 ؟ فلألا ذخآ هل زوجي له مهرد ةئام ىواسب قحتسا ىذلا ناكو مهرد

 رثكأ هنم ذخأي نأ هل سيلو لطاب طرش اذيف تفصو ام ىلعف

 لثم هيطعي نآ ىورشلاو ىورنلا هيلع طرتستي نآ الا هاطعآ امم

 هتباد لثم ةبادو هضرأ لثم اضرو هلخن لثم الخن هنم عزتنا ام
 ىذلا ءىشلا ةلداعلا ةنيبلا حصت نأ كردلاو هنم قحتسا موي هتميق وأ

 ٠ ملعأ هللا و هيعدي

 ؟ ثلثلا كحبرألا انأو اماعط ىرتسأ رخآل لاق نم _ باتكلا ريغ نم

 . ىنبجعي الو ديدشتو هتيهارك هيف ءىش اذهف

 اذهف ةمسن 7 ذ ىلع هلعجتل " دقنلاب كعبت نع ثلثلا كحبرأ : لات ناو

٠ كلذ تيك مولعم لجأ ىلا انتغنا اذا زئاج



_ ١٥١٨١ 

 ةلأسم ون :

 كباتك ىلا لصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىراوحلا ىبآ نع باوج
 ى رج امو ناتسبلا أذه ق ىتلا ةلخنلا هذه رمأ نم هيق تركذ ام تمهغو

 ٠ عزانتلاو اهيف فالتخالا نم

 ناتسبلا اذه ىق ةلخنلا هذه تناك ناف كيانتك ىف تفصو ام ىلع

 اهيحاص ىآرب ةلخنلا هذه لخدآو ناتسبلا اذه ىلع ناتسملا بحاص ءانيو

 نم الا قيرط ناتسبلا بحاص ىلع سيلو اهلاح ىلع ةلخنلا هذهف لوألا
 ٠ هنانسب ىلا لخدي ثيح

 + هيآرب ءانبلا ناك اذا ةلخنلا هذه بحاص لخدب كلذكو

 ىنب دق ناتسبلا بحاص نأ الا هبآرب ءانبلا اذه نكب مل نا كلذكو

 كلذ ريغي ملو ةلخناا بحاص ملعب ةلخنلا هذه لخدأو ناتسبلا أ ذح

 ناتسبلا بحاص اهيلا هزاجا ثيح نم اهيلا زوجي وه ناكو كلذ ركنآ ال
 بلط ىرتسملا نأ مث ةلخنلا هذه بحاص عاب ىتح كلذ ىلع لزت ملو

 ,ناك ثيح نم هنلخن ىلا لخديو كلذ هل سيلف ةلخنلا هذه ىلا قيرطلا

 هل سيلو تباث عيبلاف كلذب افراع ىرتشملا اذه ناك ناف عئابلا لخدي

 اذه بحاص ىلعو مئابلا اهيلا رمي ناك ثيح نم اهيلا رميو هتلخن الا

 ٠ عئابلا زوجي ناك ثيح ىرتسثملا ربخي نآ كلذ ناتسبلا

 رادجلا ةطاحاب ملعي مل ةلخنلا هذهب الهاج ىرتشملا اذه ناك ناو
 اهل نأ هعم ناك وأ هنم ةلاهج ىلع اهارتشا امناو ةلخنلا هذه ىلع
 . ضتتنم ميبلا اذهف كلذ ىلع اهارتسئاخ ازاوجو اقيرط

 ةلخنلا هذه كسمت ىرتشملا اذه ءاش نا ةلعل نادهاست دهست ناخ

. مئابلا زوجي ناك ثيح نم اهيلا زاجو



. ١٦٠ 

 عئابلا ىلع هب اهعاب ىذلا نمثلا هل ناكو عيبلا ضقن ءاش ناو

 ٠ راكنالا ىلع مهنيب اميغ ناهيالا دعب

 نم هتلخن ىلا زاوجلا بلطو هركنآو ءانبلا اذه ريغ عئابلا ناك ناو
 ناميالاو اذه مهنأف مويلا هبلطم ىلع وهف كلذ نمو ءانبلا لبق
 هذه لخدأو ءانبلا اذه انب دقل ةنيبلا ناتسبلا بحاص ىلعو مهنيب اميف

 تبث ةنيبلا كلذب هل تدهش اذاف هملعب وأ ةلخنلا بحاص ىآرب ةلخنلا

 نم لخدي نآ ىرتشملا ناكو ناتسبلا باب نم هتلخن ىلا زاجو انبلا

 ركنأو ةنيب ناتسبلا بحاص عم سيل ناك ناف عئابلا لخدي ناك ثيح
 بحاص فلح ءاس نا ةلخنلا بحاصل نيميلا تناك كلذ ةلخنلا بحاص

 ملع امكو كلذ ركنأ دقلو هيآر الب هنلخن تلخدأ دنل لوألا ةلخنلا

 قيرطلا تجرخأو ةلخنلا هذه نع رادجلا رسك فلح ناف ءانيلاب
 ناتسبلا بحاصل تناك ةلخنلا هذه نوكت نأ الا نمثلاب اهيلا لاوملا برقآ نم
 اذه ىق اعاسنم تناكو ةلخنلا هذه تجرخ ناتسبلا كلذ نمو لوألا
 ٠ كل تفصو ام ىلع رمألا ناك اذا ناتسبلا

 ناينبلا اذهب ناتسبلا اذه ثرو امنا ناتسيل د ١ بحاص ناك ناو

 هب هتبتك ام مهفأخ اهلاح ىلع ةلخنلاو ةلخنلا هذه جارخا هيلع سيلف
 ٠ تك_دلا

 !زاوجلا ىرتشملا بلط امناو تام دق ةلخنلا هذهل مئابلا ناك ناو

 ء كلذ ىف بلطملا ىرتشملل ناك هتابح ق هل ءىش الغ مويلا

\ 

 همذ ةءاربو عيبلا ةحص بتكو هلام عاب نمو : باتكلا ريغ نم

مل هنآ حجتح ١ و هضعب وآ نمخئل ى تسم ث1ا نم بلط مث نمخثل ١ نم ى رتسش ث ا



_ ١٦١ 

 ىلع نيميلا فو ىعدي اميف ةنيبلا عئابلا ىلع ناف نمثلا ىف فوتسا نكي
 ٠ فلاا تخا ى ٠. -[ ا

 ٠ نيميل ١ هيلع : ) ضعب 1 ل انت

 راثآ ىلع ءاملا ىف ميبلا عقو اذاو هيلع نيمي ال : ضعب لانتو
 ةفصلا هذه نم ةلاهجلأب ضقن امهدحأل سيل نا فورعم جلف نم ةفورعم
 ىمعلا نع اندنع قرق الو ءاملا ىف ىمعألا عيب زاجأ نم لوق ىلع

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ريصبلاو

 هيلع طرتسثاو الخن لجر نم ىرتسثا لجر ف : ىراوحلا وبأ لاتو
 ٠ تعطق وأ لخنلا كلت تعلتناف لخنلا كلت برش

 راهن ثلث لثم فورعم لخنلا كلتل ءامب هعطق دت ناك نا : لات

 ٠ ىرتسشملل تباث اذهف رثكآ وآ لتقآ وأ ليل ثلث وأ

 ؟ هئام نم عئابلا هل ىقسي امناو كلذب هعطقي مل ناك ناو

 هاضقانت ناو عيبلا مت ءىش ىلع امماتت ناف لوهجم عيب : ىعم اذهف

 لخنلا لوحآ ردقب ىرتسنملا هيلع عجرو لخنلا لوصآ عئابلا ذخآو ضقتنا
 تناك اذا كلذو ىرتشملل ةلغلاو لخنلا نمث ف داز امب برشلا نمث ردقيو
 اضتانت مث مهرد انئام اهنمث اهبرشبو مهرد ةئام برش ريغب اهنمث لخنلا
 ىرتشملا ىلع عئابلا درو هلعل برو لخنلا لوصأ عئابلا ىلع ىرتستملا در
 ىرتشملا ىلع بسحيو كل تفصو ام ىلع عيبلا ناك اذا اذهو برشلا نمث
 لشآ ناك ناو ائيش هيلع دزي مل نمثلا ردقب ناك ناف ءاملا ف ىقس ام انط

( ٢ ج ىراوحلا ىبآ عماج _ ١١ م )



_ .١٦٢ 

 عئابلا ىلع ناك نمتلا نم رثكأ ناك ناو نمتلا نم لخفلا هيلع در كلذ نم

 ٠ نمنلا ىلع داز ام هيلع درب نأ هلعل ضقنلا بللح

 نمثلا ىلع داز ام عئابلا ىلع در ضقنلا بللح ىذلا ىرتنملا ناك ناو

 ٠ مهعم ءا دلبلا لهأ ىنلطب امك

 عضرم ث دحي نأ برشل ١ ثبح ابحلف تعلقنأمخ لخنلل برشل ١ ناك ن ١ و

 ىقسي نأ هلو لودعلا ىآرب ىرخا هل ضرخلا ىلاو اهيلا هتوسبرو هلخن

 ٠ لودعلا ىأرب هبرش هل عطق اذا اهريغ وأ كلت ضرأ ىف ءاسنام

 : ةلأسم :دجا

 اهنم لجر ىلع لخن برش هل لجر نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 بحاص مانغ لخنلا كلت نم ءىش تامخ قرفتم ءىت اهنمو فلتم ءىش

 اذه ىلع ناك اذاف هعرزي لخنلا نيب اميف بارخو لخنلا هلجا طلخي لخنلا

 . امئاق ابح ناك ام الا برش هيلع سيلف اهنايعأب لخنلا هذه برش لجرلا
 ٠ برش اهل هيلع سيلف طقس وأ اهنم تام دق ناك امو

 ءاقدص لخن لثم ةمهبم لخنل لجرلا اذه ىلع برشلا اذه ناك نا
 ناق لخنلل الا برشلا اذه نوكي الو اتباث برشلا هيلعف اهبرشب ءاسنلا
 مهلو طقس وآ تام ام برش هيلعو اهبرش هيلع هلعل ناك لخنلا ناكم اولسف
 ٠ اهناكم اولسغي نأ

 نأ الا ةعارزلا .كلت برش هيلع ناغ ضرقنا كلت ةعارز اودارأ ناخ
 ءاملا اذه مهلف اعوطقم ءام اهبرشب مهيلا اهملس لخنلا مهيلا ملس امل نوكي
 هيلع ناك ناو اهريغ وأ لخنلا نم اودارأ ام هب نوقسي مهيلا هملس ىذلا
 ؛ف رامثلا نم سانلا هب عرازتي ام مهل ىتسي نآ هيلعف ضرالا هذه برش
٠ ملعأ هللاو تاعارزلا عيمج نم دلبلا كلذ



 س ١٦٣.

 فرعآ ال ىنآ لاق مث هثرو الام عاب لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ىذلا لاملا ىلع دووسثلاو ىرتشملاو وه هيلع فقي ملو هتعب ىذلا لاملا

 هنآ الا هب فراع وهو لاملا اذه عاب دق هنأ هسفن ىلع دهستأ هنآ ريغ هعاب

 ؟ ىرتشملا كلذكو هيلع تبثي له عاب ىذلا عاب ام فرعي ال لصألا ى

 هارتساو اذه هعاب ىذلا لاملا فرعت ةنيبلا تناك اذاف تغصو ام ىلعف

 جتحأ اذا ضقنلا امهدحأل نكي مل لاملا ةفرعمب ىرتسثملاو مئابلا رقأو اذه

 ام فرعب ال رخآلا نأ ملعي امهدحأ ناك اذاو ةفرعملاب رتقآ دق ةلاهجلاب

 لهاجلا عجرو عاب ام فرعيب عئابلا نآ ملعي ناك ١ ذا ىرتنملا كلذكو ىرنىنآ

 مكح همكاح هناو كلذ هل لحي الو هيلع كسمتي نأ رخآلا عسي مل ةفرعملاب

 ىذلا لاملا دحت ةنيبلا ثناك اذا ةنيبلا دنع ةفرعملاب رقأ دن ناك اذا هيلع

 ٠ هنقرعمبي اذه 3

 : ةلأسم ايج

 هيف عجري نآ هلذخ هالغتسا ثيح هدرب نأ دارآو الام ىرتشأ نمو

 هلف هالغنسأ ثدح فرعي مل وآ هدودح نم امس فرعي مل وآ هقرعب مل ١ ذا

 ثيح فرعي مل وأ هدودح نم ائيسث فرعي مل وآ هفرعي مل اذا هيف عجري نأ
 لك ى هلف هريغل هيلاوي ىذلا دحلا ىلا ىرنشآ ام دودح نم ءىش ىهتني

 ٠ كلذ همزل ةفرعملاب هسفن ىلع دهستآ ناو ةعجرلا اذه

 اهارتسشآ ىتلا ضرالا هذهب فراع هنآ دهشأ اذا هنآ : لانت نم لاتو

 كلذ ق هلف دود_دلاب فراع ربغ هنأ جتحأ مث اهدودح ةفرعمب رقي ملو

ةعجرلا ٠



_ ١٦٤ 

 مث نااغل هلك هلامب وآ نالفل اذكو اذك ضرآ نم هل امي رقآ نم امأو

 اذنفلاخ دقو رارتا هن كلذ ىف هل ةجح الغ هل امي فراع رغ هنأ جتحا

 ٠ رثكألا وه اذه ناكو فلاخ نم كلذ نم

 : ةلأسم ديج

 خرأ ف اعيابت نيلجر ىلع هللا كمحر تلأس ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 عئابلا لاتق وآ عئابلل لانق ىرتسثملا نأ كلذو طرست ىلع مهرد ةثامي

 نيثالث "ىلع كلف ةرذ ضرأخاا هذه تعرزو جلفلا جرخ نا ىرتشملل

 ملو جلفلا جرخي مل ناو فيصلا ىلا امهرد نيرشعو ةرذلا ىلا امهرد

 ضبقلا ىلا امهرد نيرشعو فيصلا ىلا امهرد نيثالث "ىلعف ةرذ عرزت

 ٠ هلام اهنا ىلع امهنيب ناك امهرد نيسمخو

 ىهن دتو عيب اذهف اهرخآو اهلوأ ىف ةلأسملا هذه ىف تفصو ام ىلعف

 دساف عيبلا اذه ىف لصألاف عيب ف نيطرش نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ابح هنم ذخأ ناو هنم ذخآ ام ىرتشملا ىلع دريو لوأذاا اهبحاصل ضرألاو

 ٠ هبوث لثم ابوث وآ هبح لثم ابح هيلع در

 عئابلل ةعارزلاف عيبلا اذه ىلع ضرألا هذه عرز ىرتسثملا ناك ناو

 ةعارزاا نوكنو دامسو رذب نم اهيف مرغ ام هيلع دريو هانع ىرتستمللو

 اهتمارغب ىرتشملا ىلا هيآرب ةعارزلا ملسي نأ عئابلا ديري نأ الا عئابلل

 ٠ كاذ هل ناك

 نم هنم ذخأ ام ىرتشملا ىلع دريو هل ةعارزلاف عئابلا اهعرز ناو
 عيبلاك دسافلا عيبلا سيلو كباتك ف تفصو ام ىلع ميبلا ناك اذا اذهو نمثلا

٠ نامضلاب ى .. ( ا ةلغلا ١ ٦ ٠



_ ١٦٥ 

 : ةلأسم :دج

 هنركذ ام امآ و هنع اهتدجو ةلأسم لبق اهنأل ى رأ وحلا ىبأ نع بسحأ

 ايح ١'ا لام عابي سيل لاتف ةدعسم امأف ديزب نم قوس ىق هلام عاب نميغخ

 ديزي نم ف عابي امناو هعيبب ةالولا رمآو سلفآ نم لام الا ديزي نم قوس ف
 ٠ لارمذا عيب هركو ةعاضبلا و بوثلا ق صخر نكلو ىتوملا ىماتيلا لاومأ

 .لام الا ديزي نم ق ايح الا لام عابي ال لاقف نامتع ني ناميلس امأف

 روذيمن ةعاضب وأ بوث عيب دارأ نمف هعيبب ىضاقلاو ىلاولا نم وأ سلفم

 ٠ ااف ءا دنلا امآو اذكو اذك تيطعأ لوقيو سانلا ىلع هضرعبو هب

 : ةلأسم :ديج

 مكحي مك ءادنلا ىف ميتي لام عيبب الجر رمآ اذا مكاحلا نع هتلأسو

 ٠ امهلوق لبقي نمف دهاسث هادن ىلع دهسئي ىتح هعيبب

 ؟ كل تفصو ام ىاع لجرلا اذه عيبب مكحي نآ هل زوجب له : تلق

 الا ىماتيلا لاومأ ىلع مكاحلل نوكي ال ىدانملا نأ انفرع ىذلاف : لات
 نم نيمآو مكاحلا نألو هنع مكاحلا ماكحأ نم باغ ام ىلع نومأم هنن ةقث

 هرومآ نم مكاحلا نع باغو هيف لخد ام ىلع انومأم ةقث الا نوكي الف هئانمأ
 نالف لام ىلع ىدان دق هنآ ىدانملا ىوعد ىلع ىدانملل ةداهسثلا زوجت الو

 ق نادهاش هرضحي نأ الا ىدانملا نم ىوعد اذه نأل اذكو اذك غلب هنأو
 ءىش ىدانملا رمأ نم امهنع بيغي ال ىتح ءاطعلا فقاوم ءادنلا فقوم

 غلب امو هنمث رقتسأ مك ىلعو عمجلا اذه ف لاملا اذهب ىطعأ مكو هاخرع الا
 مكاحلا ىلا اعفرو ىدانملا لعفب امهملعب نيدهاشلا ةداهسثب اذه حص اذاف
.كلذ حص دق هنل ةقث ريغ وآ انه اه ىدانملا ناك هجوملا اذه ىلع هل زاج
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 ىلع اديستي نآ نيدهاسثلل زاج ولو ىوعدب ال هنأو ىدانملا نم ةنيبلا
 كاذب ىلوآ مكاحلا ناك اذكو اذك غلب دق هنآو ىدان دق هنآ ىدانملا ىوعد

 ةقث ىدانملا ناك اذاو نيدهاسلل الو كلذ هل سيل نكلو هلوقب مكحي نأ
 اذا ةقثلا دحاولا نل عيبلا اذه رمأ نم هنع باغ اميف مكاحلل ةجح ناك
 لوبت هل زاج هرمأ هنع بيغي امم هماكحأ نم هتثعب ام ءىشب مكاحلا هرمأ
 ٠ كلذ نم هلونت

 الا كلذ هعم حصت الف ةقث وأ ةقث ناك وأ كلذب رمأي مل اذا امآو

 ٠ قرفلا مهفاف ةلداعلا ةنيبلا

 ميتياا لام نه٥ ىدانملا اذه عيبب مكح دق مكاحلا ناك نا : تلقو

 ٠ كلذ مكاحلا نمضي له ميتيلا دب نم لاملا لازو هقث ريغ ىدانملا و

 عيبي نأ هل زوجي ال مكاحلا نآ رثألا هب ء اج ام ىلع ىعم ى ذلاف : لات

 لوصخلا ق عمج ثلداانث الا نوكب ال ء ادنلا ناو ءا دنلاي الا فئاغلا الو ميتيلا لام

 أذاخ ةبجاولا هيفو هدحاو ىقف ضورع نم ناك امو ةعبارلا ق بجويو

 ححصت ةنبيب وآ هنتث نم الا هل ءادنلا حصي الف ءا دنلاب الا عيبلا زوجي ال ناك

 كردأ ناف ٩4اهجب ءادن ريغب عاب هنآكف اذه حصب مل أذاق ىدانملا دم ىلع

 ىلع ء| دنلا هبق مكاحلا ديعيو دودرم ضخقننم عيب اذه نا ىعم ناك لاملا نم

 ٠ رثألا هب ءاج ام.

 ىطعأ مت ائيست طع ملو عمج ثداات هيلع ىدانملا ىدان ناف : تلق
 ؟ ةعبارلا ةعمجلا ىق لاملا اذه بجوي نأ هل له ةعبارلا ق هب.

 نأ ءادنلا ف هيلع سيلو رثألاب ىتأ دق هنأل كلذ هل زوجي معنف : لاق

 هنال ىرتسملل كلذ راهلخا ءادنلا ىنعم امنأو ىداني نأ هيلع امناو ىصع

 عيبلا رهشآ اذاف د_حآ نود دحأل ةوفجلا ليبس ىلع عي ءىنن مث نوكب ال

 نم هللا ردقن امب عاب هيلع بجي امب ىتآ اذاف ةيلع بجي ام ةياغ كلذف ءادنلاب
٠ عيبلا هيق نوكي امم اهريغو نويدلا نم مزلي امل عيبلا نم دبال هناف نمتلا
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 : ةلأسم :نإ

 ٠ رجألاب ىداني ىذلا ىدانملا امآو

 : اغالتخآ هنامض ق نأ : ىعمف

 ٠ هنمضي اضعب نآ ىدنعف هرذع حصي مل اذاق

 سياو هديب ال هنيعب ملاع ىنعملا ىف وه امنا هنأل هنمضي ال : اضعبو
 ٠ عناصب

 : ةلأسم :يه

 نم ةلآسملا نأ انعم ىذلا لاق هريغ نمو ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ادرهش اديسثأو دلب ىف ضرذلا امهنم دحاو لكلو امهضرأب اسضياقت نيلجر
 ٠ اضياقت دخ امم فراع امهنم دحاو لك نآ الا اددحي ملو

 ٠ هب اضياقت ىذلاب نيفراع اناك اذا زئاج ضابيقلاف تغصو ام ىلعف

 : ةلأسم ةدج

 اهعابق هراد هل عييي ر الاجر لتكو - نم باتكلا اا ىلل ةفاضالا نمو

 . عيبلا . ةنتنم : ذ . ى .. ه 1 ةاياحم نمنلا اذهب عاب

 ىذلا مرغلا هيلعف ةاباحم اهعاب هنأ عئابلا رقأ نا ىراوحلا وبأ لاق
 هل "دح ناو ضقتنم عيبلا ناف ىرتشملا هقدصي نأ الا نمثلا نم صقت
.: . . .... . عيبلاف هريغب هعابق ادح
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 ةلاسم :ديج :

 ةآرملا نآ مث ةأرماو لجر نيب ةلخن نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نع

 لجرا عابف ةلخنلا ةرمثل ضرعتي نآ لجرلا بحي ملو نامع نم تجرخ
 ةلخنلا كلت نم ةصح ةنالغفل نأ ملعآو هنصح هدفرآ وأ ةلخنلا نم هتصح

 لكأي هلعلو ةقثب سيل لجر ةلخنلا ىرتسثا ىذلاو هتصح هدقرأ امناو

 . ٠ ةآرملا ةصحو هتصح

 ديري ةلخنلا نم ةصحلا هل ىذلا لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 دقف ةلخنلا سأر ف ةأرملا بيصن عديو ةلخنلا ةرمث نم هتصح ذخأي نأ

 ٠ كلذب ذخآ انآو رثؤملا وبآ كلذ زاجأ

 الو هب قثي نم ىلا هتصح ملسو ةلخنلا نع هزنت لجرلا اذه ناك نأو

 زجي مل هنأ ىلع نب ىسوم نع انغلب دقف ةلخنلا ةلمج ىلع ىتاي نأ همهتي
 ٠ باوصلاب ملعآ هللاو اذهب ذخآ انآو كلذ

 : ةلأسم :جا

 الخن الام لجرل عاب لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبا باوج نمو

 ىرتشملا ىلع عئابلا طرشو امهنيب هيلع اقفتا فورعم نمثب ةباد وآ اضرآ وآ
 دارآ مث ىدنع كل عيب الو ىلام لاملاف الاو ةدملا هذه ىلا نمثلا تملس نآ
 ؟ كلذ هل نوكيأ لجألا ليق ةعجرلا امهدحأ

 امهيآو ضقتنم عيبلا اذ_ه نا : لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 مل ام لجألا دعب وأ لجخلا لبق ةعجرلا هل تناك عيبلا اذه ف ةعجرلا بلط
٠ عئابلا نمثلا ضيقي هخم
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 ىلا نمثلاب ىتآ هناف لجألا كلذ ىلا مات عيبلا نآ : لاق نم لانو

 ٠ لوتلا اذه ىلع تباث طرشلا و هل ميب الخ الاو لجخلا كلذ

 الا عئابلا هبحاص ىلا عجار لاملاف نمخثلاب تأب ملو لجخا ءاج اذاف

 نم امهالكف لوذنا لوتلام ذخأ ناو زئاج عيبلاف امماتت .ناف امماتتي نآ

 ٠. با وصلام ملعآ هللا و نيملسملا لوت

 : ةلأسم ولع

 در عئابلا ىلع هدرو بيعب ىرتشملا ضقن اذا ىراوحلا وبأ لاق

 لخنلا امأو باودلاو ديبعلا ىلع قفنأ ام هنع حرطيو عئابلا ىلع ةلغلا

 نم اضيأ كلذ هنع حرط اهل انطأ نا كلذكف ضرألاو ءام اهل انط ناف
 هلغ هل نكي مل ضقنلا بلط ىذلا وه عئابلا ناك ناو:لضفلا دزو ةلغلا ا

 ٠ انظفح اذكه

 : ةلأسم :دي

 لجرل هءام مث الام بصتغأ نمع هللا همحر ىراوحلا ايآ تلاسو

 ةلاغلاب هنم بصتغأ ىذلا لاملا كردملا عجري هناف قحب لجرلا نم عزتنأخ

 نمثلاب بصاغلا ىرتشملا مبتيو ةلغلا در ىرتشملا ىلع سيلو بصاغلا ىلع

 ىذلا نم قفنأ دق بصاغلا نم ىرتشملا ناك ناف هل هعاب ىذلا وه هنأل
 بسحيو بصاغلا ىلع كلذ ةميقب عجر السف هيف لسف وأ رتمع وآ هارتشا

 امي بصاغلا ىلع مجر ءاغو ةلاغلا ىف نكم مل اذاف اهلغتسا ىتلا ةلاغلا نم هل

 هنم ذخآ ناف لاملا ف بصاغلا لغتسا دقو لسف وأ رمع وآ قفنأ امب ىقب

 نم قفنآ ام ةميق هيلع دري نأ ءاسث نا رايخلاب لاملا بحاص ناكو هلاغلا
٠ لسف وأ رمع ام ذخأي هل لاق ءانث ناو لسغو ءانب
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 هلسغ موي لسفلا ةميق هل امنآف قفنأ ام ةميق هاطعأ ناف ٠

 لسف نم رمع امم قفنآ ام ةميقب بصاغلا ىلع ىرتشملا عجر اذا و

 ناكو كردآ مويب هيف كردأ ام ةميق بصاغلا ىلع ىرتسشملل ناك ءانب وآ

 هتميق وأ ىرتشتملل ىنب ام هيلا عفد ءاسث نا رايخلا بصاغلا ىلع كردملل

 . كلسف وأ كءانب ذخ : هل لاق ءاسث ناو ىرتسنملا هلسف موي هلسن لثم لس وأ

 ناغ ىنبو لسغو رمع د_ةو هارتسنا لام ىف لجر كردأ نا امأو

 ريغ اذهو هيف كردأ موب لسفو ىنبو رمع ام عئابلا ىلع ىرتشملا

 ٠ بصاغلا

 : ةلأسم :ديج

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نع رثؤملا ىبآ نع ى راوحلا وبآ لاق

 عئابلا بلط نا مث هب فراع عئابلا و هري ملو ائيس ىرتسنا لجر ف مهيلع

 ىرتسنملا فرعي مل ام تعب عئابلا لانت اذا ىرتشملل ام عئابلل نآ ختنلا

 مل ا_م ١ ذ_ھو ضرب مل وأ ىرنىشملا ىضر ةعجرلا هل نأف هيف عجار انأف

 . ةعجر امهدحأل نكي مل ضبق اذاف عيبلا ىرتشملا ضبقي

 دت لاقو فرع ام لجرل لجر عاب اذا حبسملا نب دمحم اضيأ لانتو

 اهنم ذخأ دق لحر اذاو هتم ىرتشا ىتلا ضرألا ىلا ءاج مث تضبق

 هيلع ىدعت ىذلا قح بلطيف بصتغم اذهف ءىش عئابلا ىلع سيلف ارآ
 . ءىت عئابلا ىلع هل سيلو هضرآ فق

 هدودحب ءارثلا نم ءىش لهاج هنأ ىرتسثملاو عئابلا ىعدأ ناو : ليت
 ؟ عضاوملا دحب وآ هنم ءزجيو

 نيح ىرتسملا رقأ دقل عئابلا فلحي نيميلا هيف : حبسملا نب دمحم لاق
 فلحي ىرتنملا ىلا نيميلا عئابلا در اذا كلذكو هب فراع هنآ هنم هارنننآ

٠ هب فراع هنأ هل عاب نيح عئابلا هل رتآ دنتل ىرتشملا هل
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 راظنلا ىو اهيف ةحنملاو ضرالا دعتو ءاملا ءانط ىف

 ىرتنهلاو ملاعلا نيب ماكحالاو

 : باتكلا ىلا عجر

 لاتو 4 عرا زلا تام مث هاطعأف اهعرزب هل ةعطق لجر ىلا بلط لجر نع

 هداعق هنم ذخآي هنأ هسفن ىفو هتعطق هاطعآ امنا هنآ ةعطقلا بحاص

 » انيرقته ( نا اولانت لامع هدنعو عرازلا تام مث طرش امهنيب نكي ملو

 ٠ ةعطقلا هذه ةعارز ىف طرش هنيبو اننيب نكي مل

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةداعتلا ذخأم نآ ةعطتلا هذه بحاصل زوجيآ

 ءىش الف هنجح تتامو تام دق عرازلا ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ كلذ هلوق لبتي الو ىطعملا اذيل

 ىلع طرتشي مل اذا ائيش كلذ نم ذخأي نأ هعسي ال لوقن كلذكو ,

 . ائيسث عرازلا

 ىنطتسمل ا عرزيف مولعم ءىنب رثآ لك ةنسلا ءام نبرذثآ انطآ لجر نعو

 امهدحا له ناصقن وأ ةدايز ءاملا ف ثدحي مث هيلع لرضحيو ءاملا ىلع
 ؟ اهدعيو ةعارزلا لبنو ناصقنلاو ةدايزلا دنع ةعجرلا

 ىنطتسملل ةدايزلاو ةلاهجلا هيف زوجت اميق اذهف تفصو ام ىلعق
 نوكي نآ الا ىنطملا وهو لصلا بخاص ىلع ةرفاحملاو ناصقنلا هيلع كلذكو

 ق افلتخا اذاف انطلا اذه دعب نم نيط وآ مده نم ثدح جلفلا اذه ىف ثدخ ٠

ق ثدح ام حالصب مانت ءاش نا ىنطتسملل كلذ ف رايخلاو انطلا ضقتنا كلذ -
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 باسح هيلعو هحالصب موقي ىتح هبحاص ىلع ءاملا در ءاش ناو جلفلا اذه

 نيطلاف نيطلا ى افلتخا ةلعل ناف لاملا بحاص ىلع هدري نامزلا نم ىقس ام

 طرنتلاف رفحلا ىلع اطراشت ناف ىنطتسلمملا عم ثدح هنآ ملعي ىتح ميدق

 ٠ ةلاهجلا هيف زوجت اذه نؤن تباث

 : ةلأسم وج

 اه ركتحي انطب ء| ماهس ساانلا نم ذخأب لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع

 ٠ ١ >درد اسانآ اض انطيو
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 . ءاملا ءانط زيجي نم لوق ىلع حبرلا هلو زئاج اذيخ تفصو ام ىلعف

 : لصف

 بئاغ لجرل اضرأ عرز لجر نعو هللا همحر ىرارحلا ىبأ بارج نم

 صالخلا ىنلكسي نآ ىلا جوحأ وه لاقو هسفن ىف ركنأ لجرلا رضح املف
 بحاص هيلا تلسرأ املف هتيب اهلخدأو عرازلا اهدصحو ىلام ف لعف امم

 اهايإ ىناركآ نالخ همع نبا نآ لاقف اهدصحو هضرآ عرز اذامب ضرألا
 تئسث ناف ضار انأ الو ادحأ كلذ ىف تلكو ام ضرألا بحاص لاقف
 ٠ كلذ زيجأ ال ىناف هتلغ "ىلع درو ىلام ف تلعف امم ىلاا جرخاف

 !ال ضرا هذه عرز امنا عرازلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 كلذب رمأي مل هنأ لاقو ضرخلا بحاص كلذ ركنأو لجرلا مع نبا هاركأ
 هئام اركو هانع عرازلا ىلع دريو ضرألا بحاصل ةعارزلا ناف هلكو الو

 ناك نا هلمع لامعللو اهيف مرغ امم هريغو دامس نم اهيف قفنآ امو

بخاص ىلع ناك رجزلاب اهاقس ناو جلفلا ىلع اهيقسي ناكو لامع اهلمع
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 سيلو رذبلا ريغو رذب نم اييف قفنآ ام هيلع دريو باودلا ءارك خرخا

 بحاصلو سانلا نيب زوجي ببسب اهعرز اذه نأل مقوتملا ةلزنمب اذه
 عرازلا ىلا ةعارزلا مالسو هفرآ ءارك ذخآ ءاش نا كلذ ىف رايخلا ضرقلا

 ىلع قفنآ ءىش لك عرازلا ىلع درو هعارزلا ذخآ ضرأذلا بحاص ءاش ناو

 ٠ لاح لك ىلع مهلمع لامعللو كلذ ريغو رذب نم ةعارزلا هذح

 ٠ ملعأ هللاو لامعلا لثم وهف لامعلا نم عرازلا ناك ناو

 هدعقأ وأ نيتنس وأ ةنس اهيف عرزي اضرأ الجر ىطعأ لجر نعو

 ىقبي هريغو نيتلا لثم ارجش اهيف لعجو انامرو انطق لجرلا اهعرزف اهايإ
 رجشلا بحاصل له هضرآ نم هجرخي نآ ضرذأا بحاص دارأ مث نيتنس ىلا

 ؟ ضرألا قوف نم هعطقي وأ هقورعب هعلقي نآ

 عطقي نأ هلو هقورعو رجشلا رجسلا بحاصلق تفصو ام ىلعغ

 ٠ هقورعب رجشلا

 4دلع سيلو كاذ هل ناك ضرأخا هجو ىلع نم علقي نأ دا رآ اذا

 ٠ هعلتب نآ

 : ةلأسم وبع

 لمحت ال رآ ءىش لمعلا كلذ ءىجي الو ميسب لجرل لمعي لجر نعو
 ؟ انع لالا بحاص ديق هل له لخنلا كنت

 ناك ائيش لمحت مل ةلعل دارأ ةلعل ةلخنلا تناك ناف تفصو ام ىلعف
 لماعلا هتينو اريثك وآ اليلق ائيش تلمح دن لخنلا ناك ناو هانع لماعلل

٠ كلذ دعب هل ءانع الو تبن اميق هبيصن هل ناك



 ٧١؛

 ٠ هل ءانع الف ائيس اهنم بصي ملف اهعرز اذا ضرذاا كلذكو

 ٠ هل ءانع الف ةفآب اهترمث تبهذ اذا لخنلا كلذكو

 : ةلأسم لع

 بلطو كلذ لالا بحص هركو هلمع نم جورخلا دارأ لماع نعو

 ٠ ىلمع متتآف ىنميقي ام ىعم سيل لاقو ف ةنؤملاو ةقفنلا لماعلا

 دحأ نكب مل فورعم لام ىلع ةلماعملا تناك ناف تفصو ام ىلعخ

 ٠ ةرمتلا كلن ىخقنت ىنح هبحاص ىلع ةعجر امهنم

 ةنؤم الو هل ةقفن الف هبحاص ىلع ةقفنلا لماعلا طرتشي مل اذاو
 53 ٠ ةرمثلا كلخ ىضقننت غن ىتح كلذ ميقي نآ هيلعو هيحاص ىلع

 هنم لمع. دق لماعلا ناك ناف فورعم لام ريغ ىلع ةلماعملا تناك نا

 ىلع ةعجرلا هلف ائيسث هنم لمع نكي مل ناو لمع ام هيلع تبث ائيش
 ٠. باتكلا ىلا ةفاضالا نم ص هيلع هبحاصل ةعجرلا كلذكو هبحاص

 بحاص ىأر الب بابتالا ملقيو تبني لماعلا ف ىراوحلا ىبآ نعو

 تناك ءاوس اهلئم ىلع عدب ام لثم اهيلع كرت اذا كلذ هل زوجيف لخنلا

 ؟ غلابل وآ ميتيل لخنلا

 لاملا باحصأل ىقابلاو هلمع الا بابقلا نم عطقي امم هل سيلو

 ازوجي الو لماعلا ىلعو لخنلا ىف لاملا باحصأ ىلع ةرضملا نأل

نوكي ملقلاو لخنلا بر بلط اذا كلذ نع لماعلا ىهني نأ لخنلا بحاصل



_ ١٧٥ 

 لخنلا بر ىلع ناك ناو ث هيلعف لماعلا ىلع نا دلبلا لحأ ةنس ىنع

 ٠ هيلعت

 : ةلأسم 3

 حبر اهترمث ىق هل اهحقليو ةلخن هل تبني لجرا لجر لاق ناو

 ردق هيلع هلو ةاقاسملا لثم سيلو تبثي ال اذهخ هيلع ناقغتي مهس وآ

 ىقسلا نع ةرمثلا ىنغتست نأ ىلا لخنلا ىقس هيلع لماعلاو هئانع

 ٠ تتولا كلذ ىلا اهيقس هيلعف ىقسلا ف ديرت تماد امو

 ل_هعبي نآ لاملا بر هيلع طرتشا اذا لماعلا ىف ىراوحلا ىبآ نعو

 كلذف لمع هيف هل سيلو اعرز هل لمعي وأ لمع اهيف هل سيلو لخنلا هل
 ٠ دلىلا لهآ 7 ىلع هلمع هلو لماعلا متي مل اذا لطاب طرت

 ٠ لماعلا ىنع

 لثم ةكردم ريغ ةرمث مامتا لماعلا ىلع لالا بر طرش نأ كلذكو

 هل سيل نآ ىلع كر دي مل بويبحل ١ نم عرز وآ لخن ٣ رمت وآ تقح 5 رج

 ٠ ة رمثلا هذه ريغ رامثلا نم ليتتسي اميق هتصح هل امنا و ءىش هبيخ

٥ ٠4 انع به ذه ٦ل و هلمع هلطب ال نآ بحت ناسحتسال ١ ق امآ و



١٧٦ 

 طرش هلغ هل اهدححي نآ هيلع اهطرش ةكردم ةرمث تناك اذا امآو ٠

 ىف طرشلا نأ : لاق هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيسلا نع دجويو
 لخنلا لمعي هنآ لاملا بر هيلع طرش ناك ولو هؤانع لماعللو لطاب اذه
 مل اذا لطاب طرش كلذف لمع هيف هل سيلو هل عرزيلو لمع اهيف هل سيلو
 ٠ لماعلا همتي

 : ةلأسم .

 ضرذنا بحاص لقي ملف اضرأ حنتما لجر ىف : ىراوحلا وبآ لاتقو

 ىلا حنتمملا طرشي ملو رثكأ وأ لقأ وآ ةرمت وآ ةنس ضرا هذه عرزأ

 ٠ ثك و

 ىتح ضرأخلا هذه ىنحنما ضرألا بحاصل بلاطلا لان اذا : لاتقو

 كتحنم دشح ضزخأا بحاص ه_ل لانف رامثلا نم ءىنب مسب ملو اهعرزآ

 ٠ هنم اهعزنني ىتح ايح حناملا مادام

 ىلع وهف ءىننب مسي ملو ضرخنا هذه كتحنم دق هل لاق اذا كلذكو
 ٠ كل :7 و ام

 : ةلأسم اديه

 ق اضرأ لجر هاطعأ لجر ق : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 كلذ ريغ وأ ءائتت وأ القي وأ انطق اهعرزف هسفنل اهعرزي هتحصو هتايح

 ٠ ناجنذابلاو لجفلا لثم راجشألا نم

 نطقلاو فيصب نآ ىلا ءاثقلا هل ناف هحنم اهايا هاطعأ امنا ناك اذاف

هيلا ىمتني تقو هلغ لجفلا امآو ، ناجنذابلا كلذكو ةنسلا لوح ىلا



_ ١٧٧ 

 > مصتقلا فصي نأ كلذ مامت هل ناك هتابح ق دعم نم نطقلا ىقس ناو

 ٠ لقنلا كلذكو ىلوا ةزجلا دعقف نم ةنسلا لوح ىلا “تتلاو

 هتقو ىلا ىهتنا اذاف هيلا ىهتني تقو هل لتبلا ق اولانت دتو

 ٠ هعد يلف

 ٠ تانبلا و تاهما لكأب نآ ىلا كلذ هلخ زوملا امآ و

 هل نكي ملف هيف مرغ ام لثم هنم باصأ ناك اذاف نامرلا امأو
 نوكت ىتلا ةرمثلا مامت هلو هؤانع هلف ائيش هخ مرغ نكب مل ناو هعلت

 ٠ ملعأ هللاو هلام هتثرولف حنتمملا تام ناو اهيف همرغو هؤانع

 : ةلأسم لع

 ىلع رضحو هلام ق الجر لمعتسا لجر : ىراوحلا ىبآ نم باوج

 نع راديبلا جرخآ لاملا بحاص نا مث رمثو عرزو هضرأ نم ءىش
 . رافخلا

 راضخلاف لاملا بحاص ضرأ نم راضخلا جرخأ لماعلا ناك ناف

 ٠ لاملا بحاصل

 لثم لاملا بحاص ضرأ ريغ نم راضخلا جرخأ لماعلا ناك ناو

 ٠ لماعلل راضخلاف كلذ هابشأو نايدولاو رهاوظلا

 ج ةلأسم نبج

 ىقسسغف هل اهلمعي الخن الجر ىطعأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٢ م )



١٧٨ 

 دارآ مث ءىش اهنم ابعو ءىش اهنم لمحف لمحلا ءاج ىتح لخنلا

 ٠ ةنس اهيف انع دقو هلخن ذخأ لخنلا بحاص

 تلمح ىتلا لخنلا باصأ دق لماعلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ هلخن ذخأي نأ لخنلا بحاصل ناك عيمجلا ىق هءانع ردتب

 لخنلا بحاص دارأف ه٥هءانع ردقتب لخنلا نم بصي مل لماعلا نكب ناو

 تلمح ىتلاو لمحت مل ىتلا لخنلا نم هءانع هيلع در هلخن ذخأي نأ
 . اريثك وأ اليلق ناك اهنم لمح ام الا لماعلا ىلع سيل

 هءانع نم رثكأ تلمح ىتلا لخنلا هذه نم لماعلا باصأ اذا كلذكو

 نم صقن ام ردقي هلعل لخنلا بحاص ىلع امناف تلمح ىنلا لخنلا ق

 ء لمحت مل ىتلا هءانع

 هذه ىتلخن ىطعآ نأ بحأ ىنأ لخنلا بحاص لاق نإ : هل تلقو

 لاقف نالف ريغ اهاطعأف لخنلا بحاص بهذف اهايإ هطعإ هل لاقف نالفل

 قحأ انأو هريغ اهيطعاف انالف اهطعت نآ ىلع كل اهتكرت امنا لمعلا بحاص هل

 ٠ ةيطعلاب اطعملا كسمتو ىئانعب

 بجاو لمع لخنلا هذه ىف لمعلا اذهل ناك ناف تفصو ام ىلعف

 لخنلا بحاص ىلعو لخنلا كلت ىف هلمع لماعللف هل لات ىذلا ريغ اهاطعأف
 ٠ لخنلا ق هلمع رخؤملا لماعللو هلمع لوألا لماعلل مزعي نآ

 : ةلاسم 23

 نآ تننظو لخنلا هذه تكرت امنا لوألا لماعلا لاق نإو : تلق

٠ ىلمعب كسمتم انآو ءىش اهيق ىل بجم `ل



١٧٩ 

 اهاطعأ لخنلا بحاص ناك ناف ةجحب اذه هل سيلف تفصو ام ىلعف
 ٠ ءىش اهنم لوألا لماعلل ) رسيلق ة هل لات ىذلا انالت

 ٠ كل تفصو امك وهف هل لات ى ذل ١ ربغ اهاطعأ نا و

 اقذعو نيقذع لمح ام اهنم تلمح ىتلا لخنلا هذه تناك نا : تلقو
 ٠ اهنم هؤانع ىضقنا دقو ترمثآ دق ىه

 وأ اليلق تلمح نا : ءاهقفلا نم لات نم لاق دنف تغصو ام ىلعف

 . اهنم هلمع ىضقنا دقو تلمح ام الإ هل سيلف لماعلا هتبنو اريثك

 : ةلأسم د

 كلذ هرك دقف بحلاب ضرألا ةداعق نعو نظأ اميف ىراوحلا ىبأ نعو
 ىرآ الو كلذ زاجآ نم لوقب ذخأن نحنو مهضعب زاجآو ءاهقفلا ضعب

 ٠ اسنآب كلذم

 : ةلاسم ج

 نظو عرزلا غلب مث اهعرز ىتح ضرآب طلغ نم : ىراوحلا وبآ لاق

 ىماتي ريغ وآ ىماتي هريغل ضرألا نآ هل نابتسا مث هل ضرألا نآ عرازلا
 هتنؤمو هءانع عرازلا ىلع اودر اودارأ نإ رايخلا ضرألا باحصالف
 ءارك مهل ناكو اهيف امب ةعارزلا هيلا اوملس اودارآ ناو ةعارزلا اوذخأو
 ىلع اذهو رثكأ وأ لقأ وأ عبرلاب وآ سدسللاب ةعارزلا ىف ضرخلا ةعارز

٠ ءاهتنفلا ضعب لوق



 _م ٠ ٨ ١ ۔

 ٢ ةلأسص :

 ةرذ ةعارز ىف اكراشت نيلجر ىف هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو

 ٠ نيكيرش اناك اذا امهنيب راظنلاف ترظن مث اهادصحف

 سيلف هيلع مرغ الو رذبلاب اكيرش نكي ملو هديب الماع ناك اذا امأو

 لماعلا نيب كلذ ف ةجحلاو روذجلا ىف هتصح هل امناو ءىش راظنلا ى هل

 املف هءانعو هلمعب لمعلا قحتسي امنا لماعلا نأ لمع ريغي كيرشلاو

 راظنلا ىف هل نكي مل ةيقس ريغ نم ةرذلا ترضن تجرخو ةرمثلا تضقنا

 ٠:هلمعب كلذ قحتسيف هيف لمعي مل هنأل ءىش

 نكي مل اذا ةكراسثملا لصأب قحتسي هناف لمعلا ريغب كيرشلا امأو

 هروذج جارخا هنم بلط وآ اهنيعب ةرمث ةيمستب لاملا بر نم هتجح مطق

 ولو اهنم ءاج امو هل روذجلا كلتف ةجح مطق الو مكح ناك الو ضرآ نم
 نم وه راظنلا اذه نالو لمع كلذ ىف هل سيل هنال لمع كلذ ف هنم نكي مل

 ٠ اكراسثن دقو ةرذلا

 هذه عرزي نأ كلذ ىلع ةكراسثلا تناك ةرمث ةكراملا دنع ادح ولو

 هروذج ةميق هل ناكو قح انعم راظنلا ىف كيرشلل ناك امل ةرذ ضرذلا

 ٠ ملعأ هللاو امهنبب قرفلا مهفا

 : ةلسم

 ترظنف ضرألا ىق روذجلا كرت مث اهدصحو اضرأ رجآتسا نمو

 ضرألا بحاصل ةرمثلاف هاتس وأ رجآتسملا نم ىقس ريغم ترمثآ و

٠ روذجلا ةميق :رجاتسمللو



_ ١٨١ 

 ضرألا نم رظن امو رجآتسمللف روذجلا سوؤر نم رظن : ضعب لانتو

 ٠ ضرألا بحاصلق روذجلا لوصآ ف

 : ةلأسم ج

 ضرألا بحاص لقي ملف لجر دنع نم اضرأ حنتمأ نمعو باتكلا نمو
 ىلا حنتمملا طرتشي ملو رثكأ وأ لقأ وأ ةنس وأ ةرمث ضرألا هذه عرزإ
 . تقو

 هذه ىنحتمإ ضرألا بحاصل بلاطملا لاق اذا تفصو ام ىلعف
 ضرألا بحاص هل لاقف رامثلا نم ءىنب مسي ملو اهعرزآ ىتح ضرألا
 نأ حنتممللف ةعا رزلا نم ءىش الو توب هل مسي ملو اهايإ كتحنم دق

 ٠ هنم اهعزتنب ىتح ايح حناملا مادام اهعرزي

 رهف ءىشب هل مسي ملو ضرألا هذه كنحنم دق لات هلعل نا كلذكو

٠ كل ثغفص و ام ىلع



 س ١٨٢

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 كلذ ماكحأو ٥هرغ لام عرازلاو باودلا ةينقتو ةلساخملا ق

 : باتكلا ىلا عجر

 ء مهنيب سانلا هنودحي لجآ ريغ ىلع نوكت له ةلسافملا نعو

 ريغ ىلع ةلسافملا تناك اذا هيلا نوهتنب دحو لجأب الإ ةلسافملا نوكن داق
 ٠ ةمكاحملا موي هلثم .رجآ لسانلل ناك هلا نوهنني دح

 : ةلأسم ج

 بتك نم ىلا ىراوحلا ىبأ نم باوج ث ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلا دمحن اناف كيلع مالس هيلا
 بلط مث عبرلاب ةينق ارامح الجر ايطعم ناك لجر نع هللا كمحر تلآس

 كلذ هركف هل عقي ام هيلع ديزيو هاموقي نآ رامحلا بحاص ىلا ىنتتملا

 بحاص دعب بلط مث رامحلا بحاص كرتو رخآ لجرل هبيصن عابو ىنتنملا
 كلذ هركف ث هصلختي نأ ىنتقملا بيصن ىرتسثا ىذلا ىرتشملا ىلا رامحلا
 ؟ كلذ امهدحأ هرك نإ هل هصلخي نأ هيبصن عيبي نأ ىبآ ا.ذا هيلع لهم

 ٠ كلذ ىلع ناربجيو امهريغ نم وآ نيكيرشلا نيذه نم

 - ةلأسم ابج

اتقو العجي ملو جاتنلاب وأ مهسب اهفلعي هريغل ةباد ذخآ نمعو



١٨٣ 

 امناو هيلا ىمتني اتقو العجي ىتح اذه حلصي الف تفصو ام ىلعف

 ةقرغلا دعب نم امهطرش ناك هلعل امناو ءىش ىلع ايضارت ناف هؤانع هل

 ٠ هؤانع هل ناك اضتانت ناو كلذ زاج

 : لصت هق

 مه ارد ةسمخ اهيفف ىلف اهتعب ذا لاقو اهفلعب ة اج الاجر ىطعآ نمعو

 ٠ ناقصن كنيبو ىنيب وهف ةسمخلا دعب ىتب امو

 هءانع ردقي ةاشلا بحاص هيلع دربو كلذ زوجي الف تفص و ام ىلعف

 ٠ لودعلا ىرب امك

 : ةلأسم ج

 ىطعي الجر نع بسحأ ىراوحلا ىبآ نع باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 فصنلا اهيف ىل لاق اهضبقو هيلا تراص املف ثلثلاب هل اهفلعي ةاش ااجر

 . فلعي ىذلا دي ىف ىهو ثلثلا ىطعملا ىعداف عبرلاب اهاطعأ نا كلذكو

 ىعدملا ىتأي نآ الإ هنيمي عم ةاسثلا بحاص لوقلا : لاق نم لوقت لوقنلا
 ٠ عبرلا وأ ثلثلا اهيق هل نآ ىلع ةندب

 هل اهلسغي اضرأ الجر ىلعأ لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو
 ةعارزلا :نم فضنلا كل اهيف هتعرز ءىش لك ضرألا بحاص لاقو ثلثلاب

 لسف ىذللا نوكي وآ ضزأئا بحاصل نوكيأ لسفلا تام اهلسغ امل مث

؟ اهكرت وآ اهب كبت نضرألا نم هتصح



١٨٤ 

 لساقلل نكي مل هيلع طرش ىذلا تقولا لبت نم لسفلا تام اذاف

 تام اذاف ث اهب كسمت وأ لسافلا اهكرت اهبحاصل ضرفلاو ءىش ضرألا ف

 نم هتصح لسافلل ناك ضرألا بحاص هل هتتو ىذلا توملا دعب نم لسنلا

 لوهجم ريغ حضاو رمأب الإ ةلسافملا تبثت الو ءاش ام اهيف لمعي ضرألا

 الخن اهلسفي نآ ىلع ةمولعم ةفورعم اضرأ رخآ لجرلا ىطعي نأ كلذو

 نمو ءزجي فورعم لخنلا نم ردت وأ مولعم نينسلا نم لجآ ىلا ةمولعم

 انعم كلذف طورشلا هذه ىلع .قافتالا حص :اذاف مولعم لخنلاو ضرألا
 ٠ تباث

 بحاص لوت لوقلاف تانيب امهدنع نكي ملو كلذ دعب افلتخا ناو

 لوق لوقلاو هنيمب عم رثكأ وأ لقأ وآ اعبر وآ اثلث لسافلل نا ضرألا

 ببس نم لخنلا تتام ناو هنيمي عم لخنلا ىمتنم دحو لجألا ىف لسافلا

 رايخلان هيلع اطراشت ىذلا دحلا ىلا ريصت نآ لبق نم تبرخ وآ لحم
 هيلع اقفتا ىذلا دحلا ىلا ريصت نأ ىلا ةيناث اهلسف داع ءاش نا لسافلل

 ٠ ضرألا ف هل ءىش الو لزن ءاسث ناو هيلع طروش ام هلو

 هبلع اطراستن ىذلا دحلا ىلا تراص دعب نم تبرخو لخنلا تتام ناو

 زوملاو جنرتالاو نيتلاو نامرلا ف لوقلا كلذكو ضرالا نم هيبصن لسافللف

 . لخنلا ف انيب ام ىلع هريغو مركلا و
 صوخلا نم ءىش الو دودحم دح ىلا ةلساغملا ق امهنيب نكم مل اذا امأو

 ٠ فالتخاب كلذ ف ليقف مولعم نامزلا نم لجآ الو فوصوم

 ٠ هانع لسافللو لوهجم اذه نأ لمق دقف

 ٠ امهدحأ صقن وآ اضقتن اذا

. ةلسافملا ف مهتلماعم ىف دلبلا لهأ ةتنس ىلا ناعجري امهنا لوقنو



. ١٨٥ 

 ناو ةلسافملا لصأ ف طرشلاب الا برش لسافلل تبثي الغ برشلا اماو
 ٠ هللا ءاش نا مات وهف ةلاهجلا هيق امم ءىش ىلع اماتت

 ةلساغملا اهيلع تعقو ىتلا ضرالا ق ىناوتلا نم ءىش تبن ناو
 ٠ مسقلاب هل حصت ىتلا ضرالا ق تعقو اذا اهنم هتصح لسافللق

 لمحت نأ ىلا ضرالا ةلكام ضرالا بحاص ىلع لسافلا طرش ناو

 هلف ةفورعم نينس اهتلكأم ناو ةمماتملاب الا تيثب ال لوهجم طرش اذهنن لخنلا

 ٠ قيفوتلا هبو ملعآ هللاو نينسلا كلت ىلا ضرالا ةلكأم

 املف بئاغ لجرل اضرأ عرز لجر نعو ىراوحلا ىبا باوج نمو

 اميف صالخلا ىنلأسي نأ ىلا جوحأ وه لاقو هسفن ف ركنأ لجرلا رخح
 بحاص هيلا لسرأ نأ املف هتيب اهلخدأو عرازلا اهدصحف ىلام ف لعف

 ضرالا بحاص لاقف اهايا ىناركأ نالف مع نيآ لاقف اهدصحو ضرالا
 تلعف امم ىلا جرخآف تئسث ناف ىخار سيل انأو ادحأ كلذ ىف تلكو ام انأ
 ٠ كلذ كل زيجأ ال ىناف هتلغ ىلع درو ىضار سيل انآو ىلام ىف

 امل ضرالا هذه عرز امنأ عرازلا اذه ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 هرمأي مل هنآ لاقو ضرالا بحاص كلذ ركنأو لجرلا مع نبا اهايا هاركا

 عرازلا ىلع دريو ضرالا بحاص اهبحاصل ةعارزلا ناف هلكو الو كلذب
 نا لامعللو اهيف مرغ امم هريغو دامس نم اهيلع قفنأ امو هئام اركو هءانع

 ىلع ناك رجزلاب ىقس ناك ناو جلفلا ىلع اهيقس ناكو مهلمع لامع هل اهلمع
 رذبلا ريغو رذب نم اهيف قفنأ ام هيلع دريو باودلا ارك ضرالا بحاص

سانلا . نيب زوجي ببسب اهعرز دنت اذه نأل عقوتملا ةلزنمب ااذه سيلو



_ ١٨٦ 

 ةعارزلا ملسو هضخرآ ءارك ذخأ ءاش نا كلذ ىف رايخلا ضرالا بحاصلو

 لك عرازلا ىلع درو ةعارزلا ذخأ ضرالا بحاص ءاش ناو عرازلا ىلا

 لك ىلع مهلمع لامعللو ع كلذ ريغو رذب نم ةعارزلا هذه ىلع قفنأ ءىش

 ٠ لامعلا لثم وهف لامعلا نم عرازلا ناك ناف لاح

 .: ةلأسم وبع

 ءىشب اهل خأل ترماف تضرم ةآرما نعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ارخحو ركانتو ةنيبب تتامو لسف نم اهلام ىف لسف امو فورعم اهلام نم

 ۔ اهلسف اهاخأ نأ الا اهل عضاوملا هذه نأ ةنيبلا ةآرملا ترضحاغ مكاحلا ىلا

 مارحلا هللا تيب ىلا اهب ىجحت نأ كيلع ةجح نيئالثو هللاب ىفلحا خألا لاقف
 ٠ نيرهسث مايص دهع لك هرافك اديع نيثالثو جحلا مامتب هكمب ىذلا

 نمغ عبن مهل نحنو ١ رثأ ١ ورثأ دخ نيملسم ١ ن اف تفصو ام ىلعف

 رثكا ناك كلذبو هلل اد الا ندميلا نوكت ال نآ اومكح اهيو اه ورثآ ىنلا راثآلا

 ٠ نوفلحي ماكحلا

 د_هيعب نوفلحي الو جحلاب بصنلاب كلذ ىارو ءاملعلا ضعب لانو
 اهل عضاوملا هذه نا هللاب نيمي الا ةآرملا هذه ىلع سيلف قالط الو

 هيآرب لسغلا كلذ لسق خألا ناك ناغ ء ىعدي امم قح اهيف اهيخأل امو
 ةأرملل رايخلا ناكو خالل لسفلا' ناك كلذب كلذ هل ةأرملا ترقأو اهيأر نود
 هل تلاق تدارأ ناو ث هلسق ةميق هبلع تدرو لسفلا تذخأ تدارأ نا
 ٠ اهضرأ نم هلسنف علتي

هنأ تلاتو كلذب ةأرملا.:ترقآ.و اهيآرب لسفلا لسف لجرلا :ناك ناوأ : ,



_ ١٨٧ 

 هلسف جرخأ لجرلل رايخلا ناك لجرلا كلذ ركنأو امهنيب طرش ىلع اهلسخ
 ٠ كلذم هيلع مكحي موب هلسغ هميق اهنم ذخآ ع اش نا و اهضرأ نم هعلتو

 رضح اذا هنأ افالتخا كلذ ى ملعن الو نيمل مكح فق نآ ملعآ و

 بصنلاب ىعدي نم ىلا نيمبلا هيلع اعدملا بلط بلطو ىعدب ام ىلع ةنيبلا ىعدملا

 دازي الو نيملسملا نيمي هللاب انيمي الا فلحي .الو هنيبلا دعب هيلع كلذ نكي مل
 ٠ ضرالا هذهب هل ترقآ ام فلحت نآ ةآرملا هذه ىلع سيلو ائيسث كلذ ىلع

 هذهب هل ترقآ اهنأ اهيلع ىعدا اذا ىذلا انعم ىذلا هريغ نمو

 ىعدي ام لبت نم ضرالا هذه ىف اتح هل ملعت ام هللاب انيمي تفلح ضرالا
 رارقاب هل ضرالا هذه نآ فلح هيلأ تدر ناف كلذب هلاه رارقا نم اهيلع

 ىلا ضرالا هذهب هل اهرارتا دعب نم اقح اهيف اهل نأ ملعي امو ةآرملا هذه

 ٠ مويلا اذه

 هعرزف لجر لام ىلع عقوت لجر نعو ىراوحلا ىبأل باوج نمو

 هنأ وآ هل هعاب هنآ لوتني نم ملعب لالا تبر ىلع هبعديو هلل ا ءاش ام هلغتسا و

 ٠ هيف ثدحيو لاملا لكأي ىعدملاو ركني الو كلذ ريغي ال لاملا برو هل هبهو

 هبحاص نم ملعب هلكأيو ناملا اذه ىعدي اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 كلذ حص اذا هب ىلوأ وه لاملا هدي فق ىذلا اذهف ركني الو ريغي ال وهو

 اذه نآ وأ هل ناك لاملا اذه نأ ةنيبلا لالا بحاص ميقي نأ دعب نم ةنيبلا

 ملعب اذه ىلع هيعديو لاملا اذه لكأي ناك هنأ ةنيبلا ىعدملا ماقآو هل لاملا
 ىعدملا ا ده نآ ةنيبلا رخالا ميقي ىتح هب وه ناك & ركنب الو ريعي ال | وه و

,.ه .عبباوصلاب .ب ملعأ هللاو كلذني هاوعد يزب ةجوب لاملا اذه هبصتغا



_ ١٨٨ 

 ةلأسم وبع :

 ىلعو هنكسف هلزنم ىلع لجر عقوتف باغ لجر نعو باوجلا نمو
 زجرلا دب ىف هلام دجوغ بئاغلا مدق مث هللا ءاسث وآ نينس هلكأو هعرزف هلام

 ٠ لاما نجيو هنيب لاح هلام نم ائىسث ذخأب نأ دا رآ املكو

 بئاغلا اذه ماقأ ناف هب ىلوأ ويف ءىش هدي ق ناك نمف تفصو ام ىلعف
 ٠ هي ىلوآ ره ناك هل لا ١ ١ ذه نأ ةنبد

 ٠. هب ىلوآ ديلا وذ ناك هل لاملا اذه نآ ةنيب هدب ىف ىذلا ماقأ ناو

 .لاملا اذه نآ ةنيدلا ماقأ ىذلا ناك ىوعدلاو ةلكاوملاب ةنيبلا ماقآ ناف

 هلكآيو لاملا اذه ىعدي ناك اذه نآ ىعدملا ةنيب دهسشثب ىتح هب ىلوأ وه هل

 .ناك اذهي ةنيبلا تدهش اذاف ركني الو كلذ ريغب ال وهو اذه :نم ملعب

 ٠ هب ىلوأ وه لاملا هدد ق نم

 : ةلأسم بج

 عبرلا وأ ثلثلاب امررص لجرل لسف لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ٠ ايرش كل نا طرش كنيبو ىنيب

 ,نكي ملو مرصلا ةايح تناب امل مسقلا لسافلا بلط نا : تلتو
 نكي مل اذا لوقاف س دودحم دح ىلا ةلسافملا ىف طرش امهنيب

 امت ناف ضقتنم وهو لوهجم اذهف فورعم رمآ الو دودحم دح كلذل

 امهدحأ هضقن وآ هاضقن ناو امهيلا كلذف مويلا هيلع رمأ ىلع امهيآرب
 .لوسفملا ىلع لودعلا هاري ام ىلع هانع لسافلل نوكيو ضقتنم ىدنع وهف
 . اهبحاصل لسفلاو ضرالا نوكتو هل

 هلا ةحيحص ةلاسفلا تناك ولو ، لسافلل هارأ سيلخ برشلا امأو
٠ ملعأ هللاو كلذ ىلع ضرالا ف ةلاسفلا طرش نوكي ىتح



_ ١٧٨٩ 

 ثلثلاب هل اهلسغي اضرأ الجر ىطعأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 مث ةعارزلا نمو فصنلا كل اهيف هتعرز ءىش لك ضرالا بحاص هل لاقو

 اهلسغ ىذلل نوكي وآ ضرالا بحاصل نوكت ضرالاف لسفلا تام اهلسن امل
 ىذلا تقولا لبق نم لسغلا تام اذاف ء اهب كسمت وأ اهكرت ضرالاو هنصح

 لسافلا اهكرت اهبحاصل ضرالاو ءىش ضرالا ف لسافلل نكي مل هيلع طرش
 بحاص هل هنقو ىذلا تقولا دعي نم لسفلا تام ناك ناخ اهي كسمت وأ

 ٠ ءاش ام اهيف لمعي ضرالا ىق هتصح لساغلل ناك ضرالا

 نظو عرزلا غلب مث اهعرز ىتح ضراب طلغ نم ىراوحلا وبآ لاقت

 ىمانتي ريغ وأ ىماتي هريغل ضرالا نآ هل نابتسا مث هل ضرالا نأ عرازلا

 اوذخآو هتنؤمو هءانع عرازلا ىلع اودر اودارأ نا رايخلا ضرالا باحصالف

 ضرالا ةعارز ءارك مهل ناكو اهيف امب 4عا رزلا .1 ا وملس .ودا رآ ناو ةعارزلا

 . ءاهقفلا ضعب لوق ىلع اذهو رثكأ وأ لقأ وأ عبرلاب وف سدس ةعارزلا ف

 رشع نم وحن هيف سلجو موقل ابارخ ىنب لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 موققلا لاق ترمع ام جرخأو لات انتب نم جرخأ موقلا لات . نينس

 ٠ انل رامعلا

 ىآرب وآ مهيآرب موقلا ضرآ ق ىنب لجرلا اذه ناك ناغ ثفصو ام ىلعف

 باحصأ موقلا ذخآ ءاش ناو هؤانب ءاش نا رماعلل رايخلا ناك دحاو
٠ هؤانب ةميق ضرالا



 ب _ ١٩٦٩٠

 ناك ضرالا باحصآ ىأر نود هيآرب ىنب لجرلا اذه ناك ناو
 ةميق هوطعآ اًاش ناو هؤانب هوطعأ اؤاسش نا رايخلا ضرالا باحصأل

 ٠ ملعأ هللا و هئانب

 : ةلأسم و

 باتكلا ريغ نم

 ‘رخآ لجر لام ى اهلسفو لجر لام نم ليسلا اهلش ىتلا ةلخنلا ف
 ىه ىتلا ضرالا بحاصل كلذ ق رايخلاف هلام ف ترمثأو تساع دتو
 ةعولتم اهتميق هاطعأ ءاسث ناو هلام نم اهجارخاب اهبر رمآ ءاش نا اهيف
٠ ملعأ هللاو



_ ١٩٦٩١ 

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 تاراجإلا نم كلذ ريغو ةيركالاو فياستلاو ىعارلاو جاسنلا ةرجأ ىف

 هبق ماكحالاو كلذ نامضو ةلاهجلاو ىواعدلاو

 : باتكلا ىلا عجر

 هلعل ةاداس لجر ىلا حرط لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج
 لمع كلذ دعب ناك املف هدنع اهكرت مث زملا ىلع اعطاقتو اهارصبأف ةادس
 هذه امناو نيرشع تعقو ىتادس نا هادسلا بحاص لاقف ايوث جاسنلا هل

 نيرخآ موقل هتادس لمع هنأ جاسنلا كتسثيو ف كتسثو ارثع ةعبرأ تعقو

 ٠ مهل لمع نيذلا موقلاو كلذ ىف جاسنلا مزلي امف

 ةنىىلا ٠

 نع هللا همحر ىراوحلا ىبآ نم باوج ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 بلطو نيمهردب هل اهلمعي نأ ىلع هادس لجر ىلع جاسن ىلا حرط لجر
 بحلا لكأف نيمهردب بح نم ابرج هاطعاغ اركلا هادسلا بحاص ىلا جاسنلا

 بوثلا بحاص ذخأي نآ ىلا الزن مث رهشأ كلذل ىتح بوثلا لمعي ملو هقلتآو

 ابرج ىنطعأ هادسلا بحاص لاقف اقلتخاف هاطعأ ام هنم دتريو هادسللا

 رعسلا ناكو نيمهردب ابح كنم تذخأ جاسنلا لاثتو - كتطعآ امك ابح نم

 فيك نيمهردب كئاكم سمخ دتري نآ بلط مويو نيمه ردب ىرجلا ذخآ موي
؟ امهنيب مكحلا



١٧٩٢ 

 سيلف درلا ىلع اقفتا امناو احيحص لمعلا ناك ناف تغحو ام ىلعف

 ءىش ىلع اتقتب وآ ةضف نيمهرد هبلع دري نامهرد الإ جاسنلا ىنع

 ٠ بحلا نم

 كلذو بحلا در جاسنلا ىلع ناك ادسافو اضتقتنم لمعلا ناك نا و

 لوطو هطقسو لزغلا نزو املع دت جاسنلاو بوثلا بحاص ناك ا.ذا

 ٠ تباث وهو حيحص لمع اذهف هضرعو بوثلا

 ضقن وآ كلذ ىف اضقانت مث امهدحأ ملعي ملو كلذ املعي مل ناك نإو

 ٠ الغ وأ بحلا صخر بحلا در جاسنلا ناك امهدحأ

 اذه مهفاف الغ وأ بحلا صخر ثبح الا بوثلا بحاصل سيل كلذكو

 ٠ كلذكف دسافلا امآ و ةضتانملا ف اذه و

 ايح نيمه ردلاب هيطعي نأ ىلع نيمه ردب ه٥هادسلا هاطعأ اذا دسافلا و

 تفصو ام لثم وهو كلذ هابشأو دسافلا وه اذهف ليكلا نم اذكو اذك ىنع
 ٠ ةضقانملا ىف كل

 بحاصل وآ هل ادب مت فورعم ءاركم ٥هادسسلا جاسنلا ذخآ اذاو

 ىلع اطراسشت اذا بوثلا اذه لمعب جاسنلا ىلع مكحي له ةعجرلا هادسللا
 بوثلا بحاص ىلع الو جاسنلا ىلع كلذ تبثي الف ضرعلاو لوطلا

 ٠ ضرعلاو لوطلاو هطقسو لزغملا نزوب الإ

 : ةلآ_ہسم هلع

 مدع وآ دلبلا نم فوخ وأ ضرم هانع وأ ةلع جاسنلل ثدح نا تلقو
 ؟ اهنيعب هادسلا دري نآ دارآ نا رذع اذه ىف هل نوكي له هدنع لمعي نم

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ، كلذ فرع اذا رذع هل اذه معنف



_ ١٩٣ 

 ةلأسم هنج :

 نآ ىلع الزغ لجر دنع نم ذخأ جاسن لجر قو ىراوحلا ىبأ نعو

 بشخلا لزغلا جاسنلا لخدأ املف ديجلا لمعلا هيلع طرشو ابوث هل هلمعي
 ٠ هلتف فعض وأ هتناثرل لمعلل هل دمعتي مل هدجو

 فعضي هملعيو لزغلا بحاص ىلع جتحي نأ جاسنلا ىلع : لات
 جاسننل ا ناك افيعض بوثلا جرخو ةجحل ا دعم هلمعب نأ ٥ رمأ ناف هلزع

 رو ذعم ١ ٠

 بحاصو اروذعم نكي مل طرش ام ريغ ىلع بوثلا جرخو جتحي مل ناو
 ذخآ ءاش ناو هلزغ لثم الزغ جاسنلا نم ذخآ ءاسن نا رايخلاب بوثلا

 ٠ غابصلاو اضيأ غئاصلا كنذكو بوثلا داسف ناصقنب جاسنلا قحل بوثلا

 جاسنلا ناف تباث ءىش ىلع جسنلا ف ةعطاتلا تناك اذا : لوتو

 ٠ هلمع الف هل دمتعي ال لزغلا كلذ نآ لودعلا لوتب نأ الا هل لمعي نأ بجي

 : ةلأسم وبع

 مولعم ءاركب هادسلا ذخآ اذا جاسنلاو ىراوحلا ىبآ نع بسحأ

 ناكو هنزو مانم موتتي هطقس وآ لزغملا نزوو اهضرعو اهلوط فرعو

 هبحاص ىلع ةعجر الو هضقن امهدحأل نكي مل كلذب افراع هادسلا بحاص

 ٠ هبحاص ىلع ةعجرلا امهل ناك كلذ نم ائيست فرعيب مل ناو

 ركب وبأ لاق ةلأسملا هذه ىلع ايركز ىيآ ماكحا فو فيضملا لاق
 ٠ الوهجم نآك مولعم طنس ىلع هطراشي مل ا.ذا دلاخ نم ٩

( ٢ ج ىراوحلا ىبأ عماج س ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 ةلا ىم وغ :

 لك وآ رهس لك عرزلا هل ىقسي هرجأتسا نا ىراوحلا وبأ لاق

 نآ هرجأتسا ناو ةمات ةراجإلاو روثلا بحاصل ثيغلاف اذكو اذكب موب

 ثيغلا باصاف عرزلا اذه لقي ملو اذكو اذكب رهسث لك وأ موي لك رجزي

 ٠ رجز ام ةزاجا هل امناف

 ثيغلا ءاجف انبط ريصيل ايا رت هل ىقسي اريجآ رجأتسا نا كلذكو

 + ها رك هلو ريجألل كلذف انيط راص ىتح هانتسف

 : ةلاسم وج

 عاضرلا ةرجاف ادحأ عضرت نآ هتأرمإل لجرلا نذأ اذاو باتكلا ريغ نم
 ٠ باتكلا نمو 0 اهل

 : ةلا سىم دهب

 مث طرش امهنيب نكي ملو نيرهش هلاثق ف ناسنإل سلج ناسنإ نعو
 هنم ىربت اثقلا بحاص لاقف هاثقلا نم فياشلا لقئاف نيرهش دعب امصتخا

 :إه ىلع درف ائيش هيف ىل نآ ملعت تنك نا ءىش هيف هل سيل لاقف
 ٠ هيلا دوعآ سيل

 دري نآ اثلا بحاص ىلعف تقو امهنيب نكي مل اذاف تفصو ام ىلعف

 ىبنلا ىلع هللا ىلصو كلذل ةفرعملا لهأ ىري امم هءانع ردقب فياشلا ىلع
 ٠ مالسلا هيلعو دمحم

 : ةلأسم وه

+ نهيبيبصتبي نهسفنأ نيردتي نونإ ةنطابلا هذه ىف تاكتفملا نعو



_ ١٩٥ 

 نع ابآ ناو نهل مت كلذ نطقلا بحاص نيل مت اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هرارش نم الو هرايخ نم ال اطسو انطق نهل ناك كلذ

 اهيف ىل دبعب ىنتأف اذكو اذك ةيرق ىلا جرخا لجرل لاق لجر نعو

 ىدنع كل ءىش الف هب ىنتأت مل نإو مهارد ةرشع كلف هب ىنتئج نإف

 . ةيرقلا ىف دبعلا دجي ملف لجرلا بهذف

 هدبعب هتأي ملو ةيرتملا ىف دبعلا لجرلا دجي مل اذا تفصو ام ىلعف
 ةيرقلا ىف دبعلا نكي ملو هبذك دن نوكي نآ الإ هل ءانع الو هل ءىش الف

 ٠ هرجأ هيفوي نآ هيلعف

 ناف ىلا هبلطاف بهذاف رف ىل ادبع نإف هل لاق نا تيآرآ : تلتقو

 ٠ ىدنع كل ءىش الف هب ىنتآت مل ناو مهارد ةرشع كلف هب ىنتتج

 نا و هل هلعج ام هلف هي ه اتآ ناف هطرش ىلع وهف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةلاهجلاب ءانعلا هل نوكي نم ةلزنمب اذه سيلو هل ءىش الف هب هتأي مل

 : ةلأسم وبع

 ىفلأ انيلع كل اولاق نيطلا نم هرفحي نم مهجلف اوطعآ مونت نعو
 مهردلاو مه ردب نادم ريلاو مه ردب دادمآ ةثالث ةرذلا كبطعن نآ ىلع مهرد

 ٠ طرشلا اذه ىلا مهباجأف هسأر نع

 ىلا عجريو لصألا ف زوجي الو ع لطاب طرش اذهف تفصو ام ىلعف
٠ بحي امأو مهاردب امآ هلثم ءارك



_ ١٩٦ 

 ةلأسم ده :

 ىمسم بحب ةريغص ىهو اهفوشي هل ةعارز الجر ىطعأ لجر نعو

 ٠ هتيهذ ةعارزلا نأو

 فياشللف تغلب ىتح ءىش ةعارزلا نم ىقب ناك نإف تفصو ام ىلعف
 ٠ هتفاودث ردقب ةعارزلا نم ىقب ناك ولو ةمات هتفاوش

 تبهذ اذا كلذو فاش ام ردقب فياشلل ناك اهكارد لبت نم تبهذ ناو
 ٠ اهكارد لبق ةلمج ةعارزلا

 وه مت ىمسم بحب اهيلع هعطات دحا و مانم ق اناك ناف : هل تلتو

 اهيتسد ال اهعدي وآ افلع اهزجي نآ ةعارزلا بحاصل اديف مانملا كلذ دعس

 ٠ هتفاوسنتي كسمتو امهسلجم ق دعي امهو فئاسشلا اهرف نعي مل دعبو

 ٠ باتكل ١ ىل ا ةفاضالا نمو هبلع هعطاق ام هل : ل اق

 : ةلأسم وبع

 زاج هيف هالوم هجرخآ دن لجرل ادبع لمعتسا نم ىراوحلا وبآ لاقو
 ضبقي ى ذلا وه ديسل ١ نآ ملعي نآ الا ة رجلا هيل ١ ملسيو هل امعنسا

 ٠ ةرجألا

 طقسف هلخن معاطي لجر هرجآتساف ةرجألاب لمعب هدبع جرخآ نمو
 . هتبسكم كلذو هالوم ىأرب كلذ ناك اذا هرجأتسا نم ىلع ءىش الف

 : لصت

 هايري مل فورعم ءىش ىلع هل لومحملاو لماحلا قافتإ ق فلتخاو

 اذا فورعملا عاتملا نم ءىش وآ رمت بارج وآ بح ىرجو رسب راهب لثم
.٠ فورعم عضوم ىلا فورعم ءارك ىلع اعطاتت



 س ١٩٦٩٧

 ٠ لمحي ام لماحلا ىري ىتح تبني ال هنأ : ضعب لاقف

 ٠ تبثي هنأ : ضعب لاتو

 نم افورعم ائيش هل امس اذا تبث هنأ لوتقم ىرا وحلا ود ناكو

 نيمي هيلعق اصتان هل هلَتصوف هريغل اع انتم لمح نمو نزول ١ وآ ليكل ١

 ٠ هناخ ام

 : ةلسم ذه

 ةماقلا ىلع اطراسثنو ارئب لجرل رفحي لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 رتبلا رافحلا لخد مث مهارد ةسمخب عارذ لك ىلع وآ مهارد ةرىنتعب

 نوكي له هبحاص ىلع ةعجرلا امهدحأ دارأ مث ائيش اهيق رفحو اهرظنو

 ؟ طرشلا اذه تبثي وأ ةعجرلا

 نم جرخي نآ الا ةعجر امهدحأل نكي مل لمعلا ىف رافحلا ذخأ اذإ
 جرخ ا.ذاف لابجلاو افصلا لثم اهرهاظ نع اريغتم اهنطاب ق ءىش ضزخلا

 ٠ رئبلا بحاص ىلع ةعجرلا رافحلل ناك اذه

 ٠ اعيمج امهل ةعجرلا تناك لمعلا ىف ذخآ رافحلا نكي مل نإو

 امهدحأل ادب مث عرسلا طرشو ءاملا ىلا ارئب هل رفحي هرجأتسا ناو
 ٠. كرتلا

 ٠ لوهجم وهف ءاملا امآف

٠ هنيهو كلذ دىدش نم ضرألا عاونأ ةقرعممب تياتق ضرألا امآو



 سب ١٩٨

 : ةلاسم ههج

 هنآ هللا مهمحر ىلع نب ىسوم نع ناهبن نع ىراوحلا وبأ ربخأو
 ىبأو مهل فوشي افياسث موقلا ذخأف مطقلا نيب ةعطق هل لجر ف لاق
 هعرز ناك نا ةفاوسثلا ىلع نب ىسوم همزلأف مهعم فيشي نأ ةعطقلا بحاص
 . موقلا ةعارز نيب

 لهآ ةنس ىلا عجريف ةفورعم ةعطانم ريغ نم فاش فياسثلا ناك نإو

 نامضلا هيلعف عيض ناو كلذ هل نوكي فيكو هيلعو لودعلا هل ىري امك دلبلا

 هيلعف عيض ناف هدهج الإ هيلع سيلف ريغلا هفاوشل ميقآ نوكي نآ الإ
 داسفلاو ريطلا ةفاوشلا اوماق اوناك نا عايضلا ىلع ريطلا لكأ ام نامض
 . اهريغ وأ ريطلا هلكأ امل عيض اذا نامضلا هيلعف

 ىمري امك ىمر ناك ناف طئاسثلا ىمر نم عرزلا نم ءىش فلت ناو
 دمعتي مل اذا هيلع نامض الف عضوملا كلذ لهأ ةنس كلذ ف ىفتتاو هريغ
 ٠ عرزلا فلالتال

 : ةلاسم وج

 ىتم هفوسثي ضيبت ق دعقي لجر ىف ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 عضو دارأ نم لكو هلبنس ى عضيف لجر ءىجيف نالجر وآ لجر هفاش

 هطعي مل سودلا ءاج املف ةعطاقم ءالؤه نيبو فيالا نيب نكي ملو هلبنس
 ءىش ىلع كعطاتأ ملو ضيبتلا ف ىلبنس تعضو انأ ىنأ جتحاو ائيش
 تنكو ىببسب الإ انهاه هتعضو امنا كنآ فيالا جتحإو ىلع كل قح الو

 ٠ هريغ تفش امك هفوشأ

كلذل دحآ هزربأ وأ ةباقرلن سانلا هزربأ بتارلا ناك نا : ليقف



_ ١٩٩ 

 نم ىلع بجو دقف هتبقار هلانت ثيح عضوملا كلذ ىف دعم عضو نم لكف
 ٠ بتارلا اذهل ع ءاركلا عضوملا كلذ ف عضو

 : ةلأسم وبع

 رهش لك هل اهاعري امنغ الجر ىطعأ لجر نع ىراوحلا ىبأ نعو
 نأ ىلع منغلا بحاص اهاطعأ امناو اهاعري هل دبع اهملسف اذكو اذكبو
 نا منغلا بحاص لاقف ترسك وأ هاش منغلا نم تتامف دبعلا اهاعري
 ٠ اهلتتت وآ اهرسك دبعلا

 نآل ةنيبلاب الإ هديس الو ائيسث دبعلا مزلب الف تفصو ام ىلعق

 ٠ كلذ هل ناك امهنيمي بلط ناف عيضي نأ الإ هيلع نامض ال ىعارلا

 ؟ نمضي له اهرسكف اهتوسيل ةبادلا ىمر اذا ىعارلاف : هل تلتو

 . نمضم : هنآ رثألا ق دجوي ىذلا : لاق

 ى دنع ناك كل ذل دمعني ملو كل ذد هل انوذآم نوكب نآ الا ره : ل انت مث

 ٠ هيب هل نو ذآم ل اح نم جرخي مل ١ .ذ ١ نماض ريغ

 ىل عرإإ لاتقو ث اذكو اذكب !رهش ىل عرإ لات اذا ىراوحتا وبآ لات

 ىعارلا ىعر ناف هبحاص ىلع ةعجرلا امهدحأل سيلف اذكو اذكب رهشلا اذه

 هركو ىعارلا كرت ناف اقفتي نأ الإ رهشلا مامتب الإ رجآ هل سيلف هفصن
 هنإف رهشلا مامتب الإ ائيسث هطعي الو رهشلا ةيقب نم هئريي نآ هاعر ىذلا
 متي ىتح الإ هتاسث سبحي نآ ةاسثلا بحاصل سيل كلذكو ىعارلل رجآ ال

عبس اهلكأ اذاف امات رهشلا ءارك هيلعف هتا سبحي نآ دارأ ناف رهشلا



 ب ٢٠٠ _

 ناك اذا رهشلا نم هل ىعر ام رجآ هيلعف تتام وأ تقرس وأ تقحتسا وأ

 ٠ رهنلا نم ىعر ام ردتتي ءاركلا نم هاطعأ اهيلع هتفاوو اهندعي ةاش ىلع

 تتتحتسا وأ عبس اهلكأو ه اثلا تنامف اهنيعي ةاش ريغ ىلع ناك نا و

 هلك رهسثلا رجآ هيفوبف الإو هل اهاعري اهناكم ةاشب ىتأي نآ هيلعف تقرس وأ

 ٠ هلعل لات وأ رهشلا ا.ذه لوقتم وأ ارهش ىل عدزإ لوقي ىذلا ق اذه

 اذكو اذكب رهش لك ىل عرإ لات وآ اذكو اذكب روسنلا ىل عرإ لاق ناو
 كلذ هلف رهشلا مامت لبق عدب نأ ىعارلا دارأ مث رهسثلا نم امايآ اهاعرق

 ٠ رهشلا نم ىعر ام ردتثنب ءا.ركلا نم ذخأيو

 دتو عبس اهلكأ وأ تقحتسا وآ تنرس وآ ةاشلا تتام نإ كلذكو
 ىضم ام باسحب ىعر ام ةراجإ هلف اهنيع ريغب ةاش وآ اهنيعب ةاش هل ىعر

 اذا اذهو اهريغ ةاشب ىتآب نأ الإ هجولا اذه ىق همزلي الو رهشلا نم

 كلاق اذا ظفللا ىلا اذه فق رظنلا امناو ، رهش لك وأ رهشلا عرأ لاق
 لاق اذا هنأل هجو اذهف ةنسلا هذه وأ رهشلا ااذه لات وأ ةنس وآ ارهش

 ٠ هنيعب رهسث وهف ارهست كتيعر وأ كترجأ

 ٠ هتبعب رهش اضبآ وهق رهشلا ا.ذه لات اذا كلذكو

 ٠ اهنيعب ةنس ىهف ةنسلا هذه وآ ةنس لاق اذا كلذكو

 . رهش دعب رهش وهف رهس لك ىل عرإ لات اذاو

 ٠ رهش دعب رهش رهق هسل ا لاق اذا كلذكو

 ٠ ةنس دعي ةنس وهف ةنس لك وأ ةنسنل | كل ذكو

٩٦. -٠ 

 -۔س۔- ۔_ق

 هرجآ ا.ذاف هزيردا وآ هروث وأ هرامح وآ ٥ ددع لجرلا رجآ ا.ذا كلذكو

ىلع هرجآ اذإف اذكو اذكب ةنسلا هذه وأ رهسلا اذه وأ اارهسث لاقف ارهش



. ٢٠١ 

 ءاث ام هلمعتسي نأ رجتأ ىذلل سيلف مولعم رجأب فورعم لمع ى !اذه

 ضقن رجؤملل الو رجؤملا كلذ هرك اذا هعم لمع ام ردقتب هيطعيو هكرتي مت

 جرخي وآ هلمعتسي نآ رجأتسملا هرك نإف امهنم ىضارت نع الإ طرشلا اذه

 ٠ ةنسلا وآ رهسلا ةزاجإ هيلعف زيردلا نم

 لبق هزيرد نم هجرخي وآ هتباد وأ هدبع ذخآي نأ رجؤملا دارأ نإو
 هئريب نأ رجأتسملا هرك نإف اقفتي نأ الإ هل كلذ سيلف ةنسلا وأ رهشلا
 نم لمع دقو هدبع وأ هتباد ذخآي نآ الإ رجؤملا ىبأ وأ رهنلا ةيقب نم
 ٠ هل ةرجأ ال هنإف لمع ام رهسلا وأ ةنسلا

 : لات وآ مهرد اذكو اذكب ةنس لكل وآ رهش لكل : لاقف هرجأ اذاو

 هجارخإ وآ هتباد وآ هدبع ذخآ رجؤملا دارآو اذكو اذكب ةنسلا وآ رهنلا

 ردت ءاركلا نم ذخآيو كلذ هلف ةنسلا وآ رهشلا مامت لبش هزيرد نم

 ٠ ةنسلا وآ رهشلا نم لمع ام

 نم جرخي وآ ديعلا وأ ةدا دلا دري نأ رجأتسم ١ دارأ نإ كلذكو

 وهو ةنسلا وآ رهشلا نم لمع ام ردقب ءاركلا نم ىطعيو كلذ هلف زيردلا
 ٠ ىعارلا لثم

 اذه لاقت وأ ةنس وأ ارهش لاق اذا اذه ىلع زيردلا ةراجإ ىف كلذكو
 ٠ تفصو ام ىلعف ك ةنسلا هذه وآ رهشلا
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 هللا ءاش نا نوكي اذه ىلعف رهشلا لات وأ ارهسث لات اذا كلذكو
 وأ قبأ وأ قحتسا وأ روثلا وأ رامحلا وأ دبعلا تام ناف تفصو امك
 مهل ىركملا لعف نم ثادحألا نم ءىش مهباصأ وآ قرتحاو زيردلا مدهنا
 دحأ هرجأ اذإف ةنسلا وأ رهسلا نم مهلمعتسا ام رجأ ءالؤهل ىرتكملا ىلعف
 ىلع هفقوأو هنيعب ءالؤه دحأ هرجآ ناكو رهشلا اذه لاق وآ ارهش ءالؤه
مدمنا وأ روثلا وآ رامحلا وآ دبعلا تام مث هنيعب نهنم هابا هرجآ ىذلا



 ب ٢٠٢ _

 زيرد وآ رامح وآ دبعب ىتأي نآ ءالؤهل رجؤملا ىلعف قرتحا وأ زيردلا

 ىذلا هرجآ دتو ءىشب تأ مل ناف ةنسلا وأ رهشلا متي ىتح هايإ هنكسي

 كسفنل تنآ تذخآ ىرتكملا لاقف رهشلا اذه لاق وأ ارهش لاقف هرجأ

 ٠ ةراجإلا مامت هنم رجأتسملا ىلعف ىلوألا ةراجالا فرعي مل ناو كلذ هلف

 : ةلأسم دهج

 وآ داد۔حو جاسنو غئاص نم هديب لمعي نم لكو باتكلا ريغ نم

 عيبي نمو هرجآب هسفنو هباود ىلع لمحي نمو ءاركلاب لمعي نمم مههبش

 نأ الإ هيلع لمعن ىذلا لوقلا ىلع نونماض ءالؤه لك هرجأب هريغل ءىشلا
 ىفق لوقلا نوكي الو بصغ وأ قرح وآ قرس نم رذعي كلذ باهذ حصي

 رظني نمو راسيبلا هلعل راحسلا بحاصو بقارملاو ىعارلاو مهلوق كلذ
 ةنيبلاو مهلوق فلتلا نم وعدأ اميف كلذ هف لوقلاو مهيلع نامض الف هنيعب
 . ملعأ هللاو مهيلع ىعدا نم ىلع

 : ةلاسم اهب

 داهتجالا الإ هيلع سيلف هديب لمعي ال ريجأ لكو ىعارلا امأو

 ٠ عيضيق هريغ دي ىلا ىعرتسا ام ليزي وأ عيضيب ىتح نمضي الو

 ماني نأ الإ نامضلاب ليق ولو هيلع نامض ال هنأ ىعارلا ف ليق دقو
 ٠ هربغ ىل ١ اهلكب وآ عيضتتف هتيعر نع

 : ةلاسم اهب

 ىلا اموي ةبادلا ىرتكي لجرلا تيآرآ : تلق ىراوحلا ىبأ نع
 اهباحصأل لاتق ح ليللا نم ءاج هنآ لانف ليللا نم ءاج هنآ مث اهضبتيف ليللا

٠ تبذك اهبحاص لات اهتذخأف ليللا ناك ىتح اهدجأ ملف تتلفنإ



 م ٢٠٣

 اهنأل هلك رجلا رجأتسملا ىلعو ةيادلا بحاص لوق لوقلا : لاق

 سيلف اهبحاص قدص وأ ةنيبب ءاج نإف بلطي اميف قدصي الو هدي ى

 سأر هب ءاج من هضيتف ارهش لجرلا هرجآتسي ديعلا كلذكو : تلق

 لوقلاف ضرملا رثأ هيلعو مويلا ىتح ىدنع اضيرم لزي مل هنأ لوقي لالهلا

 . ءىش ةرجألا نم هيلع سيلو رجاتسملا لوت

 ٠ دبعلا ىلوم هبذكو ىضرم رثأ هيلع نكي مل نإف : تلق

 ٠ ملعأ هللاو ةرجألا رجنسملا ىلعو دبعلا ىلوم لوق لوقلا ناف

 : ةلأسم ةبج

 ةباد لجر نم ىرتكا لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجوي اممو

 ىف صوصللا مهب تعقوف غالبلا هئاجر ىلع هارك هاطعأو اميلع اهلمحو
 نأ رامحلا ىلا ىرتكملا بلطف دلبلا ىلا اوعجرو قيرطلا فصت
 ٠ هارك فصن هيلع دري

 فصن در رامحلا ىلع ناك ةعجرلا ىلا ليبس مهل سيل ناك نا : لاق

 ىرتكملل لاقيف كلذ نم نوعنمي الو ةعجرلا ىلا ليبس ناك ناو ءاركلا
 در هيلع ناك رامحلا ابآ ناف هيلا هارتكا ىذلا دلبلا هب جرخي نآ رامحلاو
 لاح ىتأي نأ ىلا ائيس رامحلا هيلع دري مل ىرتكملا ابأ ناو اعيمج ءاركلا
 ٠ اركلا فصن در رامحلا ىلعف دلبلا ىلا زاوجلا نوعيطتسي ال

 نأ الإ نمضي هنآ ليق دق راصقلا تيب نم بوثلا ضرق اذا راقلا امآو

٠ رافلا نم نصحب سيلو قراسلا نم نصح تيبلا نال قودنص ق هلعجي



٢٠٤ 

 وحل ا وبآ ل انت ١ ان امض هبلع رب مل ن اهين نآ : ى ر ١ ذ ١ هنيب نم هضرق ٠

 هريغ لعق امآو هسفن لعف نم ناك ام نمضي هنأ : انموق ضعي نع

 ٠ نم ضب ااف

 ٠ ا.ذه ليق دق معن : دبعس وبآ ل ات

 ىمسم ةبحب الجر رجآتسا لجر نع هتلأسو ىراوحلا: ىبأ نعو
 ؟ كلذ هل زوجي له مهارد هيطعي نأ دارأف

 ٠ كلذ هل زوجي ال اولات : لات

 ؟ بحلا مدعأ ناف : تلق

 ٠ بحلا مدعأ ولو : لات

 ؟ كلذ هلآ ابح هيطعي نآ داراف مها ردب هرجأتسا ناف : هل تلت

 ٠ معن : لانت

 : ةلأسم ودج

 لمعي نأ ىلع ةلخن قوذع الجر ىطعآ نمعو ىراوحلا ىبأ نعو
 انطتت ىطعأ نمعو لمعلا ىلع هيطعب امنا ناك اذا زئاج كلذف مايأ ةسمخ
 ؟ اذه زوجي له نطتت فصنو "نمب ”نم ىلع لزغ هل

٠ هللا ءاسن نا زئاج وهو اذه زوجي معن



_ 1 ٠.٥ _ 

 : ةلأسم بج

 ةيرق ىلا هل ةعاضب ىلا الجر لسرأ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ىلع هل لعج امنا تهجو وأ تفلت دق ةعاضبلا دجو لوسرلا لصو املف

 ٠ اهب هيتأي نآ

 لثم دلنلا كلذ نم لوسرلا لمحي نآ ىرتكملا ا.ذه ءات نا : لاقت

 ٠ اهيلا هلسرأ ىتلا ةعاضبلا

 ؟ هريغ نمو امامت هآرك هاطعأ ناو

 ٠ معن : لاد

 : ةلأسم ة

 ىلع الجر رجتتا لجر ىف لوقت ام : هل تلق ةيواعم ىبأ نع بسحأ
 بشخلا لمحف رحبلا دمف رحبلا لحاس ىلع بشخلا ناكو ابسثخ هل لمحي نآ
 ٠ بشخلا بحاص لجرلا باب ىلع هحرط ىتح

 ٠ ءا ركل ١ نم ء ىش رجألل سيل : ل انت

 هحرطف مولعم ءاركب هل هلمحي نآ ىلع هرجتا نا لوقت امف : هل تلق

 بحاص لاتف بشخلا بحاص لزنم ىلا هغلب ىتح هرحب لعجف رحبلا ف
 ىف هتحرط تنآ امناو هلمحت مل تنآو هلمحت نأ ىلع كترجتا امنا بشخلا
 ٠ هتررجو رحبنا

 صقن ام مزع ريجألا ىلعف هب رخي رسم نوكي نآ الإ مات هارك هل : لاقت
٠ م - ٥ رجآ هل



_ ٢٠٦ 

 ٠ راهنألا ىف كلذكو : هل تلق

 ٠ معن : لاق

 ٠ ليسلا ف كلذكو : لاتو

 عضوملا ىلا هدرف تئسث نإ بشخلا بحاصل لاني : ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ هرجأ هلف هرجأ ىذلا امأو هارك ىطعإف تئش نإو اذه هلمحي ىتح

 : ةلأسم هج

 نآ ىلع لجر دنع نم ةجح خآ لجر نع هتلأس ىراوحلا ىبأ نعو

 بحاص دنع نم ذخآ نودب هنع اهب جحي رخآ الجر اهل رجأتسا مث اهب جحي
 ؟ مها ردلا حبر نوركب نمل ةجحلا

 ىذلا رخآلا جاحلا ناعآ ةجحلا ذخألا ا.ذه ناك ناف تفصو ام ىلعف

 هناعآ نكب مل ناو لولل حبرلا ناك هسفن نم وآ هلام نم ءىشي ةجحلا ىعدإ

 ذفنت مهاردلا ةيقب ناكو هارنتكإ ىذلا نم هارك ةجحلا ىدآ ىذلل ناك ءىشب

 ٠ اهب ىصوملا نع ةجحلا ليبس ىف

 : ةلأسم ة

 اهيقسثي نآ هيلعف موت عطق نيب ةعطق هل لجر نعو ىراوحلا ىبآ نعو

 ةيحان وأ رطق ىف ناك نإف ىذؤم ريغ ريطلا ناكو هزطق فق نوكي نآ الإ
 ٠ ربج هيلع الف ىذؤم ريغ ريطلا ناكو

 : ةلآبديم وج

 ةنيفسلا وأ رامحلا وأ لمجلا ىرتكب لحر نع ىراوحلا ابأ تلأسو

وأ ةيادلا بحاص فقتو اذا نزو الو ليك ريغب هعانم لمحي نآ هل زوجبآ



 ۔ ٢٠٧

 ةيعوألا نم اههبشي ام وأ عافتلا وآ قيلاوحلا ق عاتملاو هعاتم ىلع ةنيقسللا

 نبريعب وأ ريعم لمح هنأ ىلع افتا و هدرب ةنيفسلا وآ هيا دلا بحاص هنزوقف

 اذكو اذك هديب هنزو امل ةنيفسلا بحاصو وه قفنأو رثكأ وأ لقأ وأ هل
 ٠ امهرد

 ٠ معن : ل انت

 : ةلأسم ةوج

 اهسبل هسيح هل ىتأف ةسيح غئاص ىلا حرط ناسنا نعو باتكلا نمو
 ىنطعأف كل سيل امب كتيتآ هل لاقف غئاصلا عجرف هبسن نم رثكأ اهيفو هل
 ٠ اهاطعآف ةلضفلا

 نم دحلل اهنا ةسيحلا هذهب غئاصلا هري مل ا.ذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةسيحلا هاطعأ ىذلا كلذ هل زاج سانلا

 : ةلأسم يبن

 جرخأ اذا جاسنلا ف ىراوحلا وبأ لاق : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 بوثلا بحاصل رايخلا ناك ةعانصلا كلتب ةفرعملا لهأ رظن ىف ادساف بوثلا

 ىآرب بوثلا اذه نم صقن ام ةميت ناصقنب جاسنلا قحليو بوثلا ذخآ ءاس نا
 فلكو بوثلا جاسنلا ىلع در ءاش ناو ةعانصلا كلت لهآ نم لودعلا
 بلط ناف هيلع هذخآ ىذنا ءاركلاو هلزغ لثم الزغ هل ىتأي نآ جاسنلا
 الجآ كلذ ىف جاسنلا لجأ هيلع بجي امب ىتأي وأ بيب ام ردت كلذ ف لجألا
 جاسنلل نكمي مل لجألا ىضقنا اذاف مايأ ةرشع ىلا مايأ ةسمخ نم ديعب ريغ
 ىلع لجألا هل نوكي امناو هيلع ىذلا ىدؤي ىتح حريي الو رخآ لجأ هلعل

٠ كلذ نم مكاحلا هاريب ام



_ ٢٠٨ 

 ةلأسم ةزب :

 ابهذ وآ مهارد لجر ىلا ملس لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 كلذ ىف لمع هل قفتي ملو هبرضو هكبسو رانلا هلخدأف هل هغوصي نأ ىلع
 نم ةملاس ةكيبس هذه ىردي الو ةكيبس راص دقو هل ىذلا لجرلا ضبقف

 ءىش نع لآسبي ملو لاحلا كلت ىلع اهضبن دتو ةسثوشغم ىه وأ شغلا
 ردق ام غوصلا كلذ لمعتساو اهغاصف رخآ غئاص ىلا اهملس كلذ دعب مث

 نم ائيسث غوصلا اذه ف تلخدأ كنأ مهتم ىنا هل لاقف هيلا عجر مث هللا
 ٠ ضغلا نع ىل فلحأ نكلو كلذ نم كئربأ الو شغلا

 ةكيبسلا هذهو لجرلا اذهو غئاصلا اذه رمأ ىف تفصو ام ىلعف
 ةكيبسلا بحاص ضبق اذاف هانكرنو كحرش نم انبنك امم تركذ ام لكف

 غئاص ىلا اهملسقف داع ىنح شغ اهيف هل رهظي ملو ةكيبس لوأ غئاصلا نم

 غئاصلا ىلا عجر مث هللا ردق ام غوصلا لمعتساو اهغاصو لوألا ريغ
 كلذ مكح لاز دتو لوألا مئاصلا ىبلع ةمهت الف هسنغ هنأ هموتاف لوألا
 ىف لوأل! ىلع هل ىرأ الف هريغ اهغاصو هريغ ىلا ةكيبسلا ملس هنال هنع
 اهريغب اهيف هشغو همهارد ذخأ هنأ اعطق هيلع ىعدي نأ الإ ةمهت مكحلا

 ىعدي امم قح اذهل هلبق ام فلحي لوألا غئاصلا ىلع نيميلا نوكت كلانهف
 اهبف قح هل هلبق الو اهيف هناخ الو اهيف هتنابخو هذه هتصق سنغ نم هيلا

 ٠ ىعدملا ىلع نيميلا دري وأ هوجولا نم هجوب

 : ةلأسه وج

 هلف اهي ىتآ نم لاقف ةباد هل تبهذ لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع
 ٠ هل لعج ام بلطو لجر اهب ىتآف مهرد

 نوكي نآ الإ اهب ءاج ىذلل ةبادلا بحاص ىلع مهردلا كلذ لوقأف
٠ هانع ردقب هل امنإف مهرد نم لتآ هانع نوكي بيرت عضوم نم اهب هاتأ



 ۔ ٢٠٨٩

 تبهذو دبعلا قبأف اهيلع لمعي ةباد وآ ا دبع رجآتسا لجر نعو

 دبعلا قبآو تعطقف ةبادلا نم قثوتسا دق ناك نإف امهنيعب هيلع ةبادلا
 وهنف اهنم قثوتسي ملو ةبادلا بيس دت ناك ناو امهبابرآ ملعي نأ هيلعف

 . نماض اهل

 : ةلآسم وج

 دبعلا قبأغ هدلب ريغ ىلا هب جرخ دلب ف وهو ادبع رجأتسا لجر نعو

 ؟ نامضلا هيلع له هب جرخي ال نآ دبعلا ىلوم هيلع طرتسثي ملو

 اذاف قبآ دبعلا نأ ملعي ىتح ملعأ هللاو ىرن اميف نامضلا هيلعف

 ٠ ءاسث نإ هيلطب نأ هالوم ىلعف دبعلا قبأ

 : ةلآسيىه ةيج

 وآ ةيرق ىلا اماعط اهيلع لمحيل ةباد رجأتسا نمو ءايضلا نمو

 وأ ةيرقلا كلت ىلا هريغ نم اهدجو هدنع نم افاكأ اهيلع مضوف عضوم
 بطعت مل ناو نماض وهف ةبادلا تيطع اهرجآتسا امم رثكأب عضوملا

 لصفلاف عضي مل ناو افاكأ اهيلع عضو اذا هب اهرجأ ام لضف هلف تملسو
 ٠ ملعأ هللاو اهبحاصل

 : ةلأسم ة

 الجر نأ حص مث رجأ ريغب لمعي هنآ فرع نمو ديعس ىبآ نع

( ٢ ج ىرا وحل ١ ىبأ عماج _ ١٤ م (



٢١٠ 

 مل انأ لاقو كلذ دعب هنم ةرجؤا بلطف كلذب هرمأو لمعب هلمعتسا
 ٠ ارجآ ىلع طرتشت ملو كلمعتسا امناو رجأب كلمعتسا

 هنآ فرعي ناك اذا هرجآتسا هنأ حصي ىتح رجأب هل ذخؤي ال هنا

 ٠ ة رجآ ريغب لمعب

 هنأ حصي ىتح رجألا هلف رجألاب لمعي هنأ فرعي نمم ناك نإو

 ٠ ةرجأ 7 هلمعتسا

 ايعد رجآ الب لمعي نمم هنألو رجألاب لمعي نمم هنأ حصي مل نإو

 ملعأ هللاو رومألا هذه ىف لصفلا مهفاف نايعدي ام ىلع ةنيبلاب اعيمج

 . باوصلاب

 : ةلأسم اذب

 ةعامج لجر ناعتساف ءاركلاب سانلا عم لمعي هنآ فرعي لجر نعو

 ملو هناعتسا.و ليلق ةرذ لبوحت وأ اهريغ وأ مرص ٣ روخ لمحي ساانلا نم

 له ك سانلا عم ءا.ركلاب لمعي نمم اذه و ءارك هناعتسا نمم ادحأ هطعب

 ؟ بلطي مل وأ هناعتسا نم ىلا كلذ بلط ءارك هل بجي

 لمعلا ااذه لثم ىف ءاركلاب لمعي هنأ افورعم ناك اذا هنأ ىعمف

 ةرجألا هل ناف ليبسىلا كلذ ىلعو ةعامجلا كلت لثم و ةنوعملا كلت لثم فو

 هل ةرجألا نأ طرش ريغب كلذب هلمعتسا اذا اهبلطي مل وأ اهبلط كلذ ىف

 ىف امو لمعلا اذه لثم ريغ ىف ةرجألاب لمعي هنا فورعم ناك نإ

 نآ الإ هل ةرجأ ال هنآ ىعمف ع هلثم ف ةرجأ ال هنأب فراعتلا ىف لمعلا لئم

٠ ةرجألا طرتشي



 س ٢١١

 : ةلأسم ة

 نأ الإ لمع اميف رجألا هلف ائيش طرتشي ملو دحأ هلمعتسا اذاف ةرجألاب

 ةداعلا ىرج نم رجأ ريغي هلثم لمعي هنآ اقورعم هلمعب ىذلا لمعلا نوكي

 : ةلأسم ج

 كلذ ىف همزليأ فلت هنأ لانت نم رشعلاب ائيسث لجرل عاب لجر نعو
 ؟ ال مأ مرغ

 هللا همحر ىراوحلا ىبآ ىلا هعفري نسحلا ىبأ : ديعس ويآ لاقت

 هد بي لمعيب نمك هلعجب ملو هلوت الا كلذ حصب مل ولو مرغ هيلع هنأ

 ٠ ةرجخلاب

٠ كلذ ىف مرغلا هيلع نآ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجويو : لاتقو



٢١٢ 

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 تدحي ام ماكحأو اهماكحأو اهرفحو اهميرحو راهنألاو رابآلا ىق

 اهئامب عافتنالا نم عسي امو اهيلع ناطلسلاو لبسلا نم

 : ةلأسم وج

 هلو مولعم فورعم موب ىث ءام هل لجر نعو باتكلا ىلا ةفاضالا نمو
 ؟ مرغ هيلع له هئاكرش عم عاض ىتح هئام تنو نع لغغ :اكرش

 املو ةيقاسلا ق ٥ ودر ناو مهيآرب أ ونس ا:ذا مرغلا مهيلع معن

 اوقسي ىتح مهيلع مرغ الف ءاملا اوكرتو اورصبآ تقولا ىضتنا

 ٠ مييآرب

 : ةلأسم وج

 ةاودلا ق جلفلا ق دمن نأ كل له تركذو ىراوحلا ىبأ نع بسحأ

 ؟ دجاسملا باوبأ ىلع وأ قيرطلا ىف ةساجن رهلحت وأ

 نيي رئب نعو ىراوحلا ىبآ نع اضيأ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 مرحم اذه ىقتسب نيلزنم نيب رئبلاو اهنم ىقتست نأ تدرأ مث نيسقن

 نيلزنم نيب رئبلاو اهنم ىقتست نأ كل زوجي له رخآلا كل لحأو امهدحأ كيلع

 ربغ ضرآ ق رئدلا تناك وآ هلزنم نم رخآلا اذه و لزنم نم اذه ىتقنسي

 ؟ لزانملا

 اذا رئبلا هذه نم ىقتست نأ كل زاج مرحملا ولدي قتسي مل اذاف

٠ اعاشم ردلا ناك اذا لحملا ةصح غ رفتست ىتح امهدحأ كل لحأ



٢١٣ 

 هدلعو ىبنلا دمحم ىلع ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةصح هيغ

 ٠ مالسلا

 نيبراقتم ضرألا ى اكردأو ضرأ اممل نيلجر نع لئسو رابآلا ىف
 هرئي صقن ىذلل له امهدحآ رئب تصقن رئبلا نم ارجز املف ءاملا امهبغو

 ؟ هيلع اهكردآ امم رثكآ اهزغحي نآ

 هيلع اهدجو امم رثكأ اهيف ثدحي نأ كلذ هل سيل نأ ىعم : لات

 نأ الا كلذ هراج هعنمي مل ولو ميرحلا نود هراج رئب نم ةيبرت تناك اذا

 ىلع ةيقاسلا بحش ةلزنمب ىدنع كلذ هلغ نيطلا تاوم نم اهنم جرخي

 ٠ مي رحلاب لوقي نم لوت

 ىف رلخني الو لودعلا رظن ىلا كلذ نأ : لوقي نم لوق ىلع امأو
 هحارتتسا ةدايز ىف هراج ىلع نكي مل نا لوقلا اذه ىلعف ث ميرحلا
 ٠ لوقلا اذه ىلع ىدنع كلذ هلف هيلع اهدجو امم رثكأ رئبلا هذهل

 رابآلا ىف لوقي امك اهيف لوقلا لزانملا ىف رابآلا كلذكو : هل تلت
 . اهنم رجزت ىتلا

 ٠ هلوق ىنعم ىلع ىعم اذكه : لات

 ردلا ىلا ر هلخ ناغ نارطتلا رئدلا ق ٠ )_ عجنب و هنأ : ضعي لاتقو

 زرجي اذه ىلعو ةرضم هعم نكت مل رهظي مل ناو ةرضم هنآ ملع ىرخخا

٠ كلذ ىلع لدي امم هريغو ليحكلا نوكي نآ



٢١٤ 

 ىلا ىكيرش دمعف اضرأ اينم رجزي رئب هنيبو ىنيب لجر ف تلق
 ىل لاق مت ىبآر الو ىملع ااي اهحلصأو جوراصلاو رجألاب اهاندف ىكرلا

 ٠ هتيطعأف تمزع امم كنصح كيلع كلذ دعب

 ٠ كلذ ريغ نم ىنيفكت تناك دق رئبلاو : تلت

 هسفن مرغ ىذلا وه هنال ةصاخ هيلع مرغلاو كلذ هل سيل : لاق

 ىطعآو مرغو قفتا اميف رلخنو كلذب الا حلصت نكت مل رئبلا نوكت نأ الا
 ٠ اهنم كنصح ردقي كلذ نم كدلع ناكغ

 لمع ا.ذا ءىش هل سيلف كلذ نود وأ كلذ ريعب ىفكت تناك نا امأو

 كيلع نكي مل ج وراصلاب ضايحلاو ىقاوسلا لمع ول هنآ امك كيأر ريغب

 ٠ كلذ ريغب هب ىفتكي دق كلذ نأل

 امهدحأ رجزف رئب رجز رخآ لجر نيبو هنيب لجر نع هتلأسو

 رفحي نأ ةعارزلا هل ىذلا لجرلا داراف رئبلا تحزنف رجزي مل رخآلاو
 ىبأف همراغي نآ هنم بلطف ةكرشلا اهيف هل ىذلا لجرلا ىلأ لصوف رئبلا

 ؟ اذه ىف مكحلا ام همراغي نآ

 ٠ رئىلا رفح ق همراغي نآ هيلع : لاق

 ؟ مكح هيف هبلع نوكي له اقصلا ءاجو نيطلا غرف ناف : هل تلق

 نينطلا هعم رفحي هنأ ه هيلع رخآ مضوم ىف كلذك ال : لات

٠ اشحلا الا



_ ٢١٥ 

 : ةلأسم ,

 ىف ىذلا رهنلا نع لأست كباتك ىلا لصو ىراوحلا ىبأ نم باوج
 رثع ةثالث نم راهنلا رودو نيتليلب نيموي هيف ذخأي ناطلسلا نآو مكدااب
 ن اطلسسلا ذخأيف اموي رشع ةسمخ ىل ا جلفلا رود عج رق هلىلو اموي

 . نيرخآ نود مهنايعأب موق ىلا دصقي

 سانلا لاومآ نم بصغ امو ناطلسلا ىرن اناف تفصو ام ىلعف
 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذب اولمعف عيمجلا ىلع نوكي ليسلا لثم

 : ةلآ سىم دج

 تمدوهنا دلبلا لهآ عمجب ىذلا جلفلا نع ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ناك ام نود هنم ءىش ىقبو ائيش هنم تدس وأ هلك ءاملا تدسف هبقث هنم
 ؟ ءاملا اذه نوكي نمل صقانلا ءاملا كلذ بحاص لاقف

 عيمجل ءاملا كلذ نوكيو هيلع كلذ سيلف تفصو ام ىلعف
 ٠ جلخلا باحصأ

 . قراوفلا نم نكي ملو جلفلا لوأ نم ناك اذا كلذو : ىلع وبأ لاقو

 مسثغلاو قسفلاب فرعي لجر هيغ مدقتم دلب نعو ىراوحلا ىبآ نعو
 كلذ ضقن امف قسافلا كلذ ماق فلؤيو رضحيو صقني جلف دلبلا فو
 نع لوحو جلفلا ضتنف هيلع ركني ردقي نم دلبلا ىفو هرضحو جلفلا
 رقي مهلكو مهدنع نومام الو مهلك نيرضاحم جلفلا لهأ سيلو هتنكمأ
؟ ال مآ هنع توكسلا مهعسيأ هنقسفي



 س ٢١٦

 ك!ذ نم هوعنمي نأ ىلع نوردقي اوناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ هنع توكسلا مهعسي مل سانل ١ مللخي هنأ نوملعيو

 هلبت ناك نم هيلع هيرجي ناك ام ىلع جلفلا اذه رمأ ىرجي ناك ناو

 .٠ هنع توكسل ١ مهعسو ١ دحأ ملظب هنآ نوملعب الو هرضحو هليوحت نم

 : ةلأسم ةه

 ل_هجي ال هنا ءاملا در دعب ةلخن تحت ةيقاسلا ق ىذلا ءاملا

 ٠ ءىش هنم

 ٠ هنم برشلا زوجي : لانق نم لاقو

 : ةلاسم وج

 افصلا عطق ىماتيلا ىلع سيل جالفألا رفح ى ىراوحلا وبآ لات

 . ناهبن نع تظفح اذكه نيطلا رفح مهيلع امناو

 بايغألاو ىماتيلا ىلع سيل رخآ عضوم ق هنع دجويو : لاق

 ٠ نيطلا عطت ميهر انلو لابجلا عطق الو افصلا عطقت

 عنمي افصلا ناك نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندجو دتو

 ىلع نوربجيو عيمجلا ىلع اقصلا اذه جارخا ناك هسبيحيو هيبرج نع ء

 ٠ ىرجي الو ءاملا سبحي افصلا اذه ناك اذا كلذ

 رجح وآ لبج نم ميدق بيع جلفلا ىف ناك اذا هللا همحر هنع دجويو
 جارخا ىلع اوربج ءاملا سبحي رجحلا اذهو لبجلا اذه ناك اذا هنأ
٠ هحالصا 7 بيعلا اذه



٢١٧ 

 هرفحي نم دلبلا لهآ اوطعأ روسكم جلف نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 اوعنمي نأ سانلل زوجي له هيلع ىذلا رفحلا ىطعي نا مهنم لجر عنتماف

 لهو ى هيلع ىذلا رفحلا ىطعي ىتح هلام هل ىقسي الو هل لمعي ال هلماع
 نأ ميل زوجي له كلذكو هيلع عقي ام اوطعيو هءام اوعيبي نآ مهل زوجي
 ؟ هيلع عقي ام اوطعيو هءام اونطي

 اينطم هل اودجي مل ناق ءا اونطب نأ مهل ناف تفصو ام ىلعف

 اوعيبي الو رفحلا نم هيلع بجي ام ردقب هئام نم اوعاب ىرتشي نم اودجوو
 ٠ هيلع اوجتحي ىتح الا هلام نم الو ائيش هئام نم

 اويجوب مل نمثلا فقو اذاف هلامو هئام نم اوعاب ىبآو عنتما ناف

 ٠ ميبلا اوبجوآ ابآو عنتما ناف هيلع اوجتحي ىتح ميبلا

 لماعلا اوعنمي نآ مهل نكي مل ىرتشي الو ىنطي نم اودجي مل نا
 اوعيبي نأ مهل سيلو ث هل ام اودصيو هءام اوحيسي الو ءاملاب ىقسي نأ
 ملعأ هللاو ةادانملاب ميبلا نوكيو هيلع ةجحلا ةماقا دعب نم الا اونطيو"

 ٠ باو صلاب

 اهوعيببو ةرمثلا اودحصحيو هضرأ ىف هئامب اوعرزي نأ مهل سيلو
 ٠ رغحلا ءارك ق اه وعقدب وآ

 اوذخأ هنرمث ىلع اوردتو ءاملا اذهم هضرأ ق وه عرذ نا كلذكو

 نأ مهلو هيلع ةجحلا ةماقا دعب رفحلا ف هيلع بجي ام ردقب اهنم
 ٠ رفحلا ق هيلع بجي ام ردني لخنو هضرأ ة رمخ نم اوذخآب

جلافلا اذه حالصا ق مهيلع بجي ام ردقب مهلا ومآ نم اوذخأي نأ مهلخ ءالكو الو مهل ءايصوأ الو اهوتعم وأ اميتي وآ ابئاغ ناك نا كلذكو



٢١٨ 

 قحلاب ىضقي هللاو رفحلا نم مهيلع بجي ام ردقيو ءاملا نم مهلام ردقب
 ٠ نيلصافلا ريخ وهو

 : ةلأسم ديب

 دلبلا لهآ اوفلتخا اذا هرضاحم نعو ىراوحلا ىبأ باوج نم

 دحأو لك لاتقو اعيمج كلذ اوهرك وأ هيف مدقتي نأ دحاو لك بلطو
 ساانلا نم لجر كلذ بلطو رفحلا ىلا جلفلا جانحآو مدقتأ ال انأ مهنم

 ؟ كلذ ى ىآرلا فيكو لعفب ن مكاحلا ىلع بجي ام ةأرما وأ

 الد_ع مدقي نأ مكاحلا ىلع ناك تفصو ام ىلع اذه ناك اذاف

 رجألاب لجرلا كلذ مهل مدق رجألاب الا كلذ لي مل ناو كلذ ىلي ابنجأ
 ميل مدقي الو الاجر مهل مدتي امناو جلفلا لهأ ىلع رجخلا ناكو مولعملا

 هايج مكاحلا ىلا بلط اذا كلذو انيسح الو اكرلمم اددع الو ةأرما

 ٠ دلبلا لهأ

 ء ادعاصف نينتالا نم جالغلا حالص ةايجملا ريغ نم بلط نآ كلذكو

 امصخ نوكبو ةابجلا اوعدي نأ مكاحلا مهرمأ مكاحلا ىلا اولصو اذاف

 زجع دق جلفلا ناك اذا جلفلا حالصب مكاحلا مهيلع مكحيو مهل

 او حرتقي نأ مهيلع سيلو هريغ وآ نيطلا نم هبف ثدح امم هينس نع
 ٠ داسفلا نم هبف ثدح ام اوجرخي نآ مهيلع امنا و

 ىلع ا>اجر مكاحلا مدقألاو مهنم لجر ىلع جلغلا قفتا ناف

 ٠ كل ثغص و ام

 : ةلأسم ن

 هونطيو هبق اوعغرب نأ هلهآ دا رآ اذا جلفلا ق ىراوحلا ىبآ نعو

٠ هللا ءاش نا كلذ زاج ةرفح ى



٢١٩ 

 : ةلأسم 3

 ؟ جلفل ا ةهج ةفص امو : تلت

 ٠ تاقثلا ههج : ليق دتغ

 . مهرمأ ذفانلاو ءاسؤرلا : ليتو

 : ةلأسم ادج

 نمو مركم نب دمحمو دايز ىبآ ىلا ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 دعب امأ مكيلع مالس جلفلا رمأ نع نولأسي ىبيضملا له نم اميعم
 ، باوثلا ميرك ىلا مكبو انب غلبو 4 باوصلاو لدعلل انابإو هللا مكقفو

 هللا ىلصو هلل دمحلاو س باذعلا ميلآو % باتعلا ديدسث نم مكايإ و اننمآ

 . متركذ ام تمهفو ص مكباتك ىلا لصو ملسو هلآ و ىبنلا دمحم ىلع

 ملعي هللاو كلذ ةفرعم نم هللا ءاش ام ىلع تفتوو جلفلا اذه رمآ نم

 ض مهئياعم ةماقاو مهحلاصم ىلع سانلا ربجي دتو حلصملا نم دسملا
 ٠ لومألا ىف ءاكرش اوناك اذا كلذف ، لدعلاو قحلاب كلذ لكو

 هلام ف لعفي نأ هل ناك كيرش هيف هل نكي ملو هلامب درغت نمق
 نم لعفت اميق ناطلس هيلع دحأل نكب مل لقعلا حيحص ناك اذا ءاش ام

 ٠ ب اه د وأ ع انض

 ريغب متآطخأف قحلا بلط نم هيغ مهثدحأ امو قصلا ةباصا ف كلذ
 ٠ هللا ءاش نا كلذ نم ةمالسلا مكل انوجر دحأل همللخم

 لك ارجأ متذخآو مهنم متفخ امو رافحلا رمأ نم متركذ ام امآو

 نيطلا فيظنت مهيلع اوطرتشت ملو افورعم ائيش اذكو اذك ريجألل موي
٠ جلنلا جرخي الو مهاردلا غارف ةفاخم



٢٢٠ 

 ناك اذا هللا ءاش نا مكل زاج دلبلا لهأل احااص كلذ متيار اذاف

 متردق امب ةعلابملاو دهجلا الا كلذ ف مكيلع سيلو دلبل جلفلا حالص كلذ
 اودبرت مل اذا ساانلا نم متذخأ امم عاض ءىش لك ق مكيلع نامخ الو

 ٠ اعايض كلذب

 لبق نم ةراجالا مهيلا متعفدف ءارجا وآ ارافح متذخآ نا كلذكو
 ء انمآ متنأ امنا و كلذ ف مكيلع نامض ااف مكوسثغ وآ ١ ويرهف ١ وررغحي نأ

 رغحل ا نم هيلع عخي ام ردتقم ريبكل ١ و ريغل ١ نم ١ و ذخأتو ه كل ذ ق

 فرح ىلع اوردقت ملو رفحلا نم هيلع عقي ام ىطعي نآ عنتماو ىبأ نمف

 هيلع انيد كلذ ناكو مكيلع كلذ نكي:مل هلام نم ءىش عيب وآ ىنطي هئام
 هنم ذخآ اموي هيلع ردنت ناف ةيرقلا لهأل كلذو صااخلا هيلعو وه
 ناك زفحلا ق هيلع بجي ام هنم ذخأن ه رهني نم ىلع منردق ناف ارغاص

 ٠ هللا ءاسث نا ازئاج مكل كلذ

 كلذف ساانلا نم هيلع متردق نمم متذخأ دغو هبلع اوردقت مل نإو

 نم هيلع متردق نم اورذعت الو جلفلا حالص كلذ ىف متلعج اذا زئاج مكح

 ٠ رفحلا اذه ى هبلع عقي ام ءادآ نع ساانلا

 نع اوعنتما نيذلا نم رفحلا منت هلعل نأ دعي نم ذخخنا متكردأ ناو

 دحا نم منذخآ ناخ 4 ىنعم هانع اذا جعلخلا حالص ق كلذ لعج ةيطعلا

 . كلذ ىف مكيلع نامض ااف كلذ عاضف ارمتو ايح

 نم ءىش ىف مكوشغف تاتث اونوكي مل اذا ءارجالاو رافحلا كلذكو
 ىلع كلذ ناكو نامض كلذ ق مكيلع نكب مل كلذ ىف مكوذناخو لمعلا

 ذخأيو رافحلا ىلع موقي اميغ متذختا نإو سانلا اوناخ املغ رافحلا
 ءاركلا كلذ ناك ىرك كلذ ق هل متلعجو مهيلع بجي ىذلا ام سانلا نم

 . ةيرقلا لهأ ىلع

 مهرجزيو مهلحيو مهرمأيو رافحلا ىلع اميت هومتلعج اذا كلذكو
نم متذخآ امو حااصلا نع اذهو دلبلا لهآ ىلع كلذ مكل ناك رجأب



٢٢١ 

 مل هريغ وأ ناطلسلا اهيهذآف مهارد وآ ماعط نم جلخلا رمآ نم ساانلا

 ٠ ةعدت الو نامض كلذ ق مكيلع نكمب

 اذا رافحلا كلذكو تقولا دعب جلفلا اولخد اذا رافحلا كلذكو
 مولعم تقو ىف لمعلا تقولا ىف لوخدلا اوديي نأ مهيلع متطرش

 تقولا دعب لمعلا ىف اولخد مث كلذب اولبقتو مولعم تقو فق هنم جورخلاو
 مكنود رافحلا ىلع كلذ هلعل نامضف دودحملا تتولا هنم اوجرخو دودحملا

 ٠ مكونلاخ اذا

 ىف هل رذع الف نيطلا فظني ىتح هيلع عقو ام ىطعي ال لاق نمو
 ٠ مكل كلذ ناك ءا_طعالا ىلع هنورىجنو هيلع متردق ناف كلذ

 كلذ متركنأف هارك وآ هرفح ىف اطرش رافحلا ىلع متطرش ناو

 اذه ىق ىقس هل نمم دحاو ةداهش لبقت مل ادوهش هيلع متدهسنا و

 . جلفلا

 ىقس ال اموق اودهستأف رافحلا ىلع ادوروست اودهستن نأ متدرأ اذا و

 مئال ةمول كلذ ق اوفاخت ال و كلذ ق وتهن الو جلفلا اذه ق مهل

 © هللا ءاش نا كلذ ق باوثلا و رجذا مكلو قحلا بلط امم متدمتجا ام

 ىيحيو جلفلا اذه جرخي ىتح ةقث ريغ وأ ةقث نم هيلع متردق نم اورجتتو

 متمق اهيف هلل ةعاطلا نم اذه اولكاوت الو كلذ ق اورصتت الو دلبلا

 بضغ وآ همتشو هيهارك دحآ نم مكيلا ريظ ولو مكدلب حالصإ
 نم ردني هناف مكلو هل حالصلا نم اميف هلك كلذ اولمتحاف فينعت وآ

 ٠ ةيتاعلا كلمحيو لثع

 اذه ىلع اوردقت الو كلذ ق باوثلاو ةبقاعلا نودمحت كلذكو
 ىذألاو هوركملا نم نوعمست امع ءاضغالاو لامتحالاو ربصلاب الا هلك
.رفح ىلع هابجلا قفتاف جلفلا اذه ىق ىقش هل ناك نم لك نآ اوملعاو



٢٢٢ 

 مل ولو جلفل ا اذه رفح نم هيلع بجي امم ىدؤي نأ هيلع ناك جلفل ١

 ىطعي ىتح كلذ نم هل ةءارب الو كلذ نم صالخلا هيلعق هيلا كلذ بلطب

 ٠ جلفلا اذه حالص ف هيلع بجي ام

 هيلع متردق ام الا مكيلع سيلف ضعب ابآو ضعب نم متذخأ ناف

 جلفلا اذه رفح نم مهيلع بجي ىذلاب مهوملعأو سانلا اوبدانو
 هيلع بجي امو حلا نم هيلع متردق امب فيعضلاو ىوقلا ىاع اولاتحاو
 ٠ ريثك وأ ليل نم جلفلا اذه نم

 نا زئاج كلذ مكلف هئام انط وآ هللام عيب ىلع منردقو عنتما نمو

 ٠ هللاا ءاش

 ٠ مدعلاب رذتعا نم كلذكو

 رفح ملست ق متردق امب فيعضلا و ىوقلا ىلع اولاتحاو ةخسن فو

 التاع اغلاب ناك ريثك وأ ليلق نم هيلع بجي ام ردق ىلع لك جلفلا اذه
 ىلع رفسلا ةرجأو رفقلا ارشو ث ابئاغ وأ اميتي وأ اهوتعم وأ انونجم وأ

 رجألا ىف دادزي نأ زئاجف ةمدخلل ىوقأ ناك نمو ىقس جلفلا هل نم عيمج
 هربغ جارخاو رجأ لاخدا زوجيو المع نم لنتآ وه نم هرجأ نم صقنيو

 ٠ حالصلا كلذ ىف ناك اذا

 مكنم انذخأ رافحلا لاقف ةرجألا ىف جلفلا بابرأو رافحلا فلتخا ناو
 لوت لوقلا ناك كلذ نم لقأ جلفلا باحصأ لاقو مهرد فلأب جلفلا اذه

 . نيميلا مهعطاق نم ىلعو ةلداعلا ةنيبلا رافحلا ىلعو جلخلا لهأ

 . ةراجالا نم مولعم ءىشب موري لك رجألاب رفحلا زوجيو

 ريجثلل ةعجر الو زئاجو عساو كلذف ةعطاننملا ق حالصلا متيآر ناو

 كمحعلا ق ءارجخلا لخدو كلذ نم اهيف ةعطانملا تعقو اذا عطاقملا الو

غ هللا ءاسث نا زئاج كلذف ةضقتانملا ىلع جلفلا لهأو ءارجألا قفتي نا الا



_ ٢٢٣ 

 وهف عضوم ق ناك ناف ىتاوسللا بجش نم عمتجملا بارتلاو نيطلا د

 . ميلك ةيقاسلا لهأل

 ٠ نيضرذا بابرأل رهف هكولمم ١ نيضرالا و لاورمذا ناك نأ

 هفصنو اذه ىلع بجشلا فصن حرط نيلام نيب ةيقاسلا تتاك ناو

 ٠ هل ةميق الو هرخم هيف نكت مل اذا اذه _ اذه ىلع

 ٠ هب عنصي فيك ةرضم لاملا ىف هحرطل وأ ةميق بجسشلل ناك ناو

 نأ هل نكب مل اعورزم ةيقاسلا ىلع لاملا اذه ناك اذا هنأ ىعم : لاق

 ٠ هسفنل لاتحيو كلذم رخمي

 هيف حرطي بجشلا كردأ دق ابارخ انيجو ةيقاسلا ىلع ىذلا ناك ناو
 هيف بجشلا حرطي نآ ىدنع هل ناك بجسلا حرط ف هيلع ةرضم ال وآ
 ٠ ةيقاسلا برق ىف مهلام ىف هيف ةرضم ال ثيح وأ

 ثباجشلا ىلع ةرضح هتعارز ق ناكو : كلذك كردآ نيجولا ناك ناو

 : هوعرزي نأ مهل نكي مل

 بجشي ىذلل زوجي له دحاو لام ى ةيقاسلا هذه تناك ناف : هل تلق
 ؟ هلام ىلع ةرضم كلذ ىف نكي مل اذا ءاسث ثيح بجشلا حرطي نأ

 عضولل اذه ىف بجشلا ىق ةكوردملا ةنسلا ىفتقي نآ ىنبجعي : لاق

 ٠ دحاول هلك لاملا ناك ولو

 ولو ةيقاسلا هذه هل بجشي نم رجآنسب نأ هل زوجي له : هل تلق

 ؟ كلذ ىق ةنسلا ىفتقي ال نآ فاخ

 جلغل ا اذ_ه بجت نم هم زلب ام بجنتل رجآتسب نآ هل نا : لاتو

٠ كلذ لدع ىلع هنمآي نوكي نأ الا هنيعب ءىشب رمأي الو



٢٢٤ 

  3ةلأسم :

 افصلا عطق بايغذاو ىماتيلا ىلع سيل هللا همحر ىراوحلا وبآ لات
 ٠ ماييلاو نيطلا رفح مييلع امناو

 سيلف هيق نكب مل رجأ وآ صجبي ء اني وأ حث ( رق دبزي نأ دا رأ نم امآ و

 ادياز دياز ناخ كلذ ىلع مهنيب اميف اوضارتي نآ الا كلذ ىلع نوربجي
 ٠ جلفلا اهنم دازف حيارق حرطق

 مرغلا نم مكبونيام حرق نم ىلع اودر متئسث نأ جلفلا لهأل : ليت
 هرق نمل هانلعجو دازام انرظن الاو اعيمج مكل نوكيو مهل ىذلا ردق ىلع
 ٠ هلل ا امهمحر ىلع ىبآ نع دجوب كلذكو جلغلا لحآ نم

 ضعب ىف روسكم وهو جلفلا ىلع رم نمعو ىراوحلا ىبآ نعو
 ملعي ىتح وآ كلذ هل زوجي له هملك عمتجا ىتح هباحصأل ٥ دسف ىقا وسلا

 ؟ حالصلا كلذب دارأ امناو موبلا كلذ مهل وه ىذلا هباحصأ ىلا راص نأ

 7 حالصلا كلذم دارأ أذا اسنب كلذم ىرن ١اخ تفصو ام ىلعغ

 : ةلأسم ةدج

 ىقسل وآ نيط لمعل جلغلا نم ىقتسي نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ةساجنلا نم هبوث لسغي وأ اذه هابسن وآ غبص وآ لخ خيبطو ارمت زانك وآ رجش
 ٠ ةس 1 اجن ريغل ةخس و وآ

 كضخللو رمتلا زانكل جلفلا نم اولاق ام زوجي امناف تفصو ام ىلعف

٠ ةساجنلا لسغلو زدخلا نيجعلو



 س ٢٢٥

 ىقتسي نأ دارأ نمغ انملع اميف كلذ اوزيجي ملف بصلاو نيطلل امأو

 تفصو اميف اوزيجي مل ءانالاب ىتتسي امناو ائيش هنم نيعي ملو جلفلا نم
 ٠ كل

 ٠ تويبل ا هنم حتست ال و تييل ١ هيف حضنت ال كل ذكو

 ءاملا ىلع ردقي مل اذاف قيرحلا ىلا جلفلا قالطا نم هركذ ام اماو

 ءاملا بابرأل نمثلاب كلذ نوكيو قيرحلا ىلا جلفلا قالطا زاج كلذب الا

 ٠ هب رمآو ءاملا قلطأ نم مزليو

 جلفلا نم رانلا افطتو كلذ زاج قالطا ريغم ءا ىلع ردقب ناك ناو

 ٠ بئاغل وأ ميتيل وأ غلابل ءا ناك ءاوسو ءاتتتسالاب نذا ريعي

 : ةلاسم ادب

 ربجلا هجو ىلع ءاخرلا ىف ءاملا ناطلسلا حرط اذا ىراوحلا وبأ لاق
 ملع ولو ءاملا كلذم هل نحط نم ىلع سأب اا ءالا باحصذخل بصخلا و

 ٠ لعف نم ىلع كلذ امناو هحرط ىف مثأم هيلع سيل ءاملا لهأ ةيهاركلاب

 : ةلآسم ةلل

 باتكل ١ غ نمو

 تناك اذا لانق نيملسملا ضعب ناف جلفلا ميرح ف ارئب ثدحأ نميف

 حسفي مل ولو اهتمدخ زئاجف رجزلل سيل برشال اهنم ىقتسيل الا رئبلا
 ٠ ىعرشلا حسغملا جلفلا عفانم نع اهتمدخ

 ٠ ملعأ هللا و ىعرشلا حسيفلا نم دنال : لانق نم لاتو

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٥ م )



٢٢٦ 

 : ةلأسم وم

 اولعجي نأ هباحصأل سيلخ سانلا كالمأ ىف رمي ناك اذا جلفلاو

 ةنيب'اب مهل حبصي ىتح سانلا كاامأ ف هبناوج ىلع هبحس نم هجرخي ام
 ٠ باتكلا نمو ، كلذب مهل ةمدقتم ةيمالسا ةنس مهل نأ ةلداعلا

 لصق

 نوكيأ رئبلا باحصآ نذآتسي ملو رجزت رئب نم ءىضوت لجر نعو
 ؟ كلذ ىف امثآ

 نذآتسيأ اولاق مهنأ نيملسملا نع انظغح ىذلاف تفصو ام ىلعف

 ٠ رصق دخف كلذ لعفي مل ناف ةرتبلا ىلع رجازلا

 هل تناك نا هتيالو طقست الو امثآ هارن الف مثالا نم تركذ ام امأو

 دق هنأ هللا امهمحر رقصلا نب نازع نآ نامثع نب ناهبن انربخآ دقو ةيالو

 اهلهأ نذا الب اتسلاب هرجازلا نم ىقتسي دجو دق هنأ لاقو ةصخر دجو
 ٠ هتيالو طقست ملو امثآ هرن مل كلذلف

 : ةلاسم :دهج

 ىلومل رئبلا نأ فرعي ال وهو دبع اهرجزي رئب ىلا لصي لجر نعو

 ؟ دبعلا نذاب ىفتكيآ دبعلا

 ملعأ هللاو اهآطب اراثآ اذه امنا و فرعب مل وأ رئيلا بحاص فرع ايبص وآ

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو



٢٢٧ 

 ةلأسم :ةيج :

 رحبلا لحاس ميرح اولان دقفف رحبلا لحاس امآو ىراوحلا ىبآ نعو

 هيعدي ال اتا وم ناكو ح عارذ ةئامسمخلا دعب ناك اذاف عارذ ةئامسمخ

 . هايحأ نمل زئاج كلذخ دحأل نارمع هبف ىرج الو سانلا نم دحأ

 ءاملا لقف رخآلا عرزي ملو امهدحأ عرزو نينثا نيب رئب نع هتلآسو

 ؟ هعم رفحي نأ عرزي مل ىذلا مزلي له رئبلا رفح داراف عرازلا ىلع

 ٠ همزلم ااف افصلا الانبطلا هعم رغحي نآ هيلع : لاق

 : ةلأسم :ج

 ةيقاس اهيفو ضرأ هل تناك لجر نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نعو

 ىف ةيتاسلاو ةصح اهيف هل ىقبو ضرألا كل هنجوز ىخت مث موقلا

 ةيناسلا برضي اذه نيجو نآ الا امهالك نينيجولا ةجوزلل ناك ام
 ؟ موقلا قيرط نم ىلع

 اعيمج مهل ةيقاسلا تناك ناف ةيناسلا هل تناك نم ىلع قيرطلا : لاقف
 مهتصح ردقب نينيجولا باحصأ ىلع اورمي ةصحلاب اعيمج مهيلع قيرطلا تناك
 ىلع قيرطلا نوكن اذكهو مهتصح ردقب رخآلا نيجولا باحصأ ىلع اورمي مث
 ٠ ىقا وسلا باحصأ

 : ةلآضم مج

 ءال ؤه دحآ نم هيف تركذو كماتك ىلا لصو ىراوحلا ىبآ باوج

 كصن هتقث دجت ال ىتلا ةآرملا مهنمو ميتيلا مهنمو فئاغلا مهنم ءاكرشلا

 ٠ ىحرلا اذه نم هل ىذلا حلصي نأ بجب ال اذهو ةنؤملا نم ىحرلل امو اهيلا

نآ ردتني ال ىحرلا هذه بحاص ناك ناف كباتك ق تفصو ام ىلعف



 س ٢٢٨

 ىحرلا هذه ةنؤم ف هيلع بجي ىذلا ام ميتيلا نم الو بئاغلا نم ذخأي
 حلصي ٠ تركذ ام جلحنب اممو

 حالص ق نورو قفني ام .: نودجي الو مهيلع ردقي ناك نا اضيأ كلذكو

 هدنع نم اهحلصي امو ىحرلا هذه ميتي نآ ديري اذه ناك ناف ىحرلا

 نم فوتسيو هدنع نم اهيلع قفنأ ىذلا فوتسي ىتح ىحرلا لمعتسيو
 هل نم ىاع ةجحلا ميقي نآ دعب كلذو « كلذ هل زاج اهانع ةخسن اهتلغ

 ٠ كلذ ىلع ردق نا هتصح

 . اهيف مرغي ىذلا ىحرلا ةلغ نم فوتسا كلذ هزجعأو ردقي مل ناو

 هنصحب اهلمعتسي نأ كلذ دعب نم دارأ مث اهنم ةمارغ فوتسا اذاف

 اهيف مهلام ردق ىلع ةآرملا بيصنو ميتيلا بيصنو بئاغلا بيصن عدي مث
 ٠ كلذ هل زاج تاتوألاو مايألا باسحب

 نأ هتصح هيف هل نم دارأف رسكم وأ ىداو ق ادغار ناك اذا رهنلا كلذكو

 انفرع ىذلا اذهف كلذ هل زاج هدجو ثيح ىلا هدري مث هتصح ردقتب ىقتسي

 سيلو ساانلا نم هللاا ءاست نم عمجي جلفلا اذه نآ تركذو نيملسملا لونت نم

 دق ءىش اذه ناك اذاف ىحرلا ضرأ مهل امناو ةصح هيغ ىحرلا باحصأل
 ءاملا ناك ولو اهلمعتسم لبق نم ناك امك اهل وهف ىحرلا هذهل قبس

 ٠ مهريغل

 هذ_ھه نم العأ ءا عفرو جلفلا اذه نم ىرنشا نم تركذ ام امآو

 كلذ نوعنمي الو اودارأ ام ثيح نم هب نورميو مهءام سانللف ىحرلا

 ٠ كلذ مهلف ىحرلا نم ىلعأ ءاملا اذه اوعغر اذا

 بحاص دارأ ناو ىحرلا هذه ىلا ءاملا رادحإ ىلع سانلا ربجي سيلو
 كالمأ سانلاو اهحلصب ام هسفنل رظتنيلف هئام هل لاتحي نأ احرلا هذه

٠ اهباسح ىلا الو ىحرلا نم مهحلاصمب



٢٢٩ 

 نوثالثلا بابلا

 ةلاجالاو امهلبوحتو ىقاوسلا ىفو ىشسملا ةيداع ىن

 امهنع ثادحألاو راضملا فرصو رطانتلاو

 : باتكلا ىلا عجر

 هضرأ فو هل ىقسم لجر ىلع عطق لجر نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ىلع مكحيو لتقت سيلو ةرضخاا لثم نوكت له ةلخن اهاقسم عطق ىتلا

 ٠ ةرضخلا لثم ةلخنلا سيل مآ ىقس ا فرص ىذلا

 ةلخنلا و ىضقنت ةرضخلا نأل ةرضخلا لثم ةلخنلا تسيلف تفصو ام ىلعف

 نوفرعي الو لبق نم ىقست تناك اهنآ ةلخنلا هذهب ةنيبلا تماق ناف ىقبت

 ةميقب نمثلاب اهيلا ضرالا برقأ نم ىقسم ةلخنلل جرخأ ىقسللا نيآ نم
 ٠ لودلا

 بحاص ىعدي هنأ الا ةلخنلا ف كل تفصو امك اضيأ ضرألا كلذكو
 اذ_ه ناف ةنيب كلذ ىلع اودجي ملو عضوم ىف ىقسم ةلخنلاو ضرخلا

 ٠ ىقس ١ ىعدب ثح ةنيب دجي نآ الا هل ىقشسم ال

 تدهش وأ هذه ف ىضمي ضرألا هذه ىقسملا ضرأ ق حص اذاف

 اهل ناك فرعي الو ضرألا هذه نم برشن تناك ضرألا هذه نآ ةنيبلا

 ءاملا اهيلا رميو برشت تناك اهنأ فرعن انا الا اهل ىقسم ريغ وآ ىقسم

 .برشن تناك ثيح نم برشت اهناف عضوملا اذه نم وأ ضرالا هذه نم
٠ ضرئلا ف ىقسملا توبثل ةنيبلا فلكت الو



_ ٢٣٠ 

 نم ضرذخأا هذه ىقس نآ ىعداو كلذ ىلع ةنيب دجي مل اذاو

 ٠ دجي مل وآ ةنيب دجو ةنيبلاب الا ىقسلاب هل مكحي مل ضرألا هذح

 ىقسمب هل مكحي مل ةنيب دجي مل ناو ىقسملاب هل مكح ةنيب دجو ناف
 ٠ دحآ ىلع

 لصقف

 موق ضرآ ى ةيناس جرخأ لجر نع هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج

 دقو ةنيب هعم نكب ملو موقلا هركنأ هل ةبجاو ىهو اماصتغا وآ هيراع

 ؟ ةرضخلا لتق ىف دجولا فيك ةاقسم اوعطقو ةرضخ رفخ

 اتسملا هنع اوعطقي نأ مهل سيلف ةيراع تناك ناف تفصو ام ىلعف

 ىلاف ةرذلاو ربلا لتم دصحت امم ةرضخلا تناك ناف هترمث ىضقنت نأ ىلا

 ٠ ةنس ىلاف جنرتالاو نامرلا لثم تناك ناف دصحت نآ

 تاهمألا لكأب ىتح زوملاو ىلوألا هزجلا دعب ةنس ىلا تقلا كلذكو
 ٠ راكبيالاو

 تكله ولو هل ىقسم الف اباصتغا هذخآ امنا ىقسملا اذه ناك ناو

 رق ١ وآ بف اصننغالل ١ حص ١ ذ ١ كلذو ح اث ثبح نم هنرضخ ىقسبو هنرضخ

 + كلذب

 كلذل ركنم وهو س كلذب رقأ الو ةلداعلا ةتيبلا كلذب حصي مل ناك ناو

 هترضخ لتقي نأ اذه ىلع سيلف ةنيبلاب ةيراعلا حصت ملو ةيراعلا ىعديو

 ءاركلاب كلذ نوكيو هترضخ ىضقنت ىتح هوعدي نأ ضرألا باحصآ ىلعو

 اذه مهفاف ةرضخلا كلتل ىقسملا كلذ ءارك اوري ام ىلع لودعلا ةميتب

٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ط ةيراعلا ءاعدا نيبو باصتغالا نيب قرغلا رخنا و



٢٣١ 

 ةلأسم دبع :

 زئاوجلا ريغو زئاوجلا قرطلاو ىتتاوسلا ليرحت زوجي : ليتو ٠

 زئاوجلا ليوحت زوجي الو ث زئاوجلا ريغ ليوحت زوجي : ليقو ٠

 زئاوجلا ريغ الو زئاوجلا ليوحت زوجت ال : ليقو ٠

 اذكه اعارذ نيعبرأ نود ىلا ةيقاسلا ليوحت زوجي : لوقلا رثكأو

 نامثع نب ناهبن اذه لثمب بتكو هللا همحر رثؤملا ىبأ نع ىراوحلا وبآ لاق
 دوعي ىتح ستعن نم ءىجي ةيقاسلا وأ قيرطلا ناك لذأ مهدنع كلذ ريسختو

 اهلوحي نآ لجرلا اذه دارأف ليهس ىلا عجر مث ىقرش ىلا لجر لام نيب

 هلام ىف ايليهس اهردحآ مث ىقرش ىلا هلام ف ذولي ثيح نم قيرطلا عطق

 اعارذ نيرشعب لفسأ ىليهس ىلا ىقرش نم ذولي ثيح نم اهاقلي ىتح
 ٠ كلذ ىق رظنيف ةدهاشملا ىلع اذهو العأ نم تناك ثيحب

 ءانث ثيح اهلوحي نآ هل ةيتاس وأ قيرط هيلع تناك نم : ليتو

 ٠ ىقس ١ و قيرطل ١ باحصأ ىلع ةرضم ااي هل ام نم

 ىف ىداو ىف قبرطلا تناك ناو اعارذ نيعبرأ ىلا : ضعب لاتو

 تناك نآو اهعضوم ق اهلاح ىلع ىهف اهناكم نم لوحتت مل هتباث عضرم

 هيلع ناك نمو س اهليوحت زئاجف رقتست الو عضوم ىلا عضوم نم لقتنت
 ٠ هلبوحت ىف فالتخالا انفرع دقف كسمو قيرط هلزنم وآ هلام ق

 هضرأ نم ءاسث ثيح نم اكلسم جرخآ هنيعب مئاق كلسم نكي مل ناو
. ء :قيفوتلا هبو ملعأ هللاو قيرطلا لهآ ىلع ةرضم الب هلزنم وآ



 ۔ ٢٣٢

 لصن

 قيرط ف حتفي نأ ديري لجر نع هللا همحر ىراوحلا وبأ ديق امم ليقو
 ؟ كلذ هلأ ةيقاس وأ اقيرط زئاج

 ٠ ةرطنق عضيو معن : لاق

 ؟ نامضلا ثدحملا مزليأ دحأ اهيف عقو ناف : تلق

 ٠ ةيواعم ىبأ نع عفر اذه وحن ىلعو معن : لاق

 : لصف

 ٠ ىتاوسلا نم زئاجلا توبث ىف فلتخا : ليقو

 ٠ لارمآ ةسمخ اهيلع ناك اذا : ليقو

 ٠ لاومأ ةعبرأ : ليقو

 ٠ لاومأ ةثالث : لمتو

 ٠ لاومألا ىف فالتخالا بسح ىلع لئاجألا ىف فااتخالا نأ : ليقو

 ةيقاسلا ىلع لاومألا امأو س لاومألا ىلا لئاجذنا ف كلذ امنا : ليقو
 ٠ كلذ ىف اهباسح لخدي الف

 : ةلأسم ةهج

 هءام رمي نآ دارأف لخنلا اهيلعو ةيتاس ق هؤام رمه نميف فلتخاو

 رمي ناك ىتلا ةيقاسلا كلت ىلع ىتلا لخنلا هل ىذلا لاقف ىرخآ ةيقاس ف
. ةيقاسلا هذه ريغ ةيتتاس ف لئامب بهذن ال الوأ اهيف



_ ٢٢٣٢٣ 

 لطيي اماو ةيقاسلا كلت ف هؤام رمي نآ امآ هيلع جتحي نآ : ليقف
 امك اهيف ىضمي اماو هلامب هلام ىف رمي نم اهيوسي ىتح ةيقاسلا نم هتجح
 ٠ ال وآ ناك

 همده هل زوجيال هلام ىف رمملا هيلع نمو اهنم لطبي ال هتجح نآ : ليقو
 اذهو هكرت 0 هكرت ىتمو هارجآ هءام ىرجم نآ دار ىتمو هلامب هتبوستو

 ٠ ملعأ هللاو انفرع اميق رثكأ لوقلا

 : ةلأسدم ديج

 لوحتت ال ىتلا ةتباثلا ةيقاسلا 7 سايقلا عطقت ىه ىتلا ةيقاسلا و

 ٠ تباوثلا نم ىهف اهبابرآ نذاب الا اهعضوم نع

 عطقت ال اهنآ ىدنعف دارآ ثبح ىلا لاملا بحاص اهفرصي ىتلا امآو

 ٠ ملعأ هللاو مولعم عضوم ىف كلم اهيحاصل تيشثت مل اهنلا سايقلا

 : ةلسم ةيج

 ةسمخ نيب تناك ضرآ لك نآ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجوب اممو

 نم اهمسق حلصي ال اضرأ نركت نأ ال ا لئ اجأ ةسمخ بسحت اهنآ سفنأ

 ىلع اوربج هلخن هيف موقي ام ضرألا هذه نم كيرسث لكل عطقي ال هنآ لجآ
 . لئاجأ ةسمخ تناكو اهمسق

 ىلع ةلاجإ بسحت ةلخنلا وأ لاملاو ضرألا نم ءزج لك نأ : ليقو
 ٠ داارغغنالا

 ٠ رظنلا ى مسقني مل ام لام هنأو كلذك همكح نوكي ال هنآ : ليقو

 اهماكحآو ازئاج تعجر مث انللمح تناك اذا ةيقاسلا نأ : ليقو

٠ نالمحلا ماكح



 ٣٢٢؛؟

 ٠ زئاوجلا ماكحأ اهماكحأو ازئاج اهاري مينمو ا

 ٠ ةفااتخا الي ازئاج تناك انالمح تعجرو ازئاج تناك اذا امآ و

 : ةلاسم :د

 ضعب بلطو داسفلا اهيف ناك اذا ةيقاسلا ف ىراوحلا وبآ لاق
 لهآ نم جتحا نمو اهحالص ىلع نوربجي مهنأ ضعب نود اهحالص اهبابرأ
 كرتي نأ الإ هل رذع الف س هلامو هضرأ ءام هل سيل نأ ضرألا لاوحألا

 هدريو هبوني ام ملسي نآ هيلع ناك بلطو مجر نإف رذع ةيقاسلا نم هقح
 ٠ رئدلا ق كلذكو ملس نم ىلا

 ٠ لاملا بر ىلا صالخلا هيلعف ءاملا ىرج ريغ نم ارجس وأ اعرز

 . بحسشلا هيلع نأ جلفلا ىف لخنلا هل ىذلا ف ليقو

 : ةلاسم ذه

 بحاص هعدبي مل اذا اهمكح ضرألا ىلي ىتلا ةيناسلا نيجو نع لئسو
 ٠ ضرألا

 ضرألا بحاصل هب موكحم ضرألا ىلي ىذلا ةيناسلا نيجو نآ : لاق

 ٠ ضرألا نم هيلي ال ةينتاسلا نيجو مكح نأل هعدي مل ولو

 : ةلأسم :ديج

 ىرخأ ةيناس ىلا مهضعب لزع ةيقاس ىلع مهلاومأ نوقسي موتو
اويحشي نآ ةيقاسلا هذه ق اعبمج نورخسي اوناك نيذلا مهؤاكرش بلطو



. ٢٣٥ 

 ٠ ةنتاسلا هذه نم

 مزع مهيلعف ةيقاسلا هذه نم مهاتسم ىلا اوعجرو اوربتي مل نإغ
 ٠ بحشلا

 ةرمثلل ةينناسلا هذه نم نوقسي اوعجر نا هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق
 نامثع نب ناهبن نع انظفح اذكه مهيلع مرغ د الف ةيقاسلا اهل تيحش ىتلا

 نأ مهل سيلف ةنس لك ىلع بحشت ةيقاسلا نوكت نأ الا هللا همحرا

 ٠ مرغ الي ة هنس دعم ١ وتسب نأ مهلف ه هنس دعب ال ١ ام رغ ا ودرب نآ الا ١ ١ وقسي

 : ةلأسم دج

 لئاجآ عبرآ اهيلع ىتلا اندنع ىهف زئاجلا ةينتاسلاو : باتكلا ريغ نم
 ارآ رمع نمو ، ىلعألا ىلع سيل لفسألا ىلع لمعلاو ةصاخلا ةحوتخملا و

 اهل حتفي نآ هل ناف ىتسم لبق نم اهل نكي ملو جلفلا ةيتاس برق هل
 . نئاجأ سمخ نم لفسأ نم ةريبكلا ةدئاقلا ةيقاسلا نم ضرأ نم ةلاجإ

 حتفي ةريبكلا نم ةقراغلا ةبئاسلا نم حتقيل ن .راك ن أو : : لوق ىلعو

 لفسآ نم ناك اذا كلذ هلف قارتفالا ةلاجإ ريغ ةدحاو ةلاجإ نم لقفسآ نم

 اهيف عطقنا اذا ةيقاسلا نوكن نآ بسحأو ث لئاجآ عبرأ نم حتفي ثيح
 ٠ :زئاج ريغ نوكت نآ لئاجآ مبرأ نم لقأ لغسآ نم

 : ةلأشضم & .

 ةيقاس اهيف ضر هل تناك لجر نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نعو
 اميق ةيقاسلا و نصح اهيف هل ىقبو :ضر :ا كلت هتجوز ىضق مت متل

 نم ىلع ةيقاسلا برضي اذه نبجو نآ الا امهالك نينيجولا هتجوزل ناك

٠ موقلا ٠ ىب رط



٢٣٦ 

 هلعل قيرطلا تناك ناف ةيقاسلا هل تناك نم ىلع قيرطلا : لاقف

 باحصأ ىلع اورمي ةصحلاب ميلع قيرطلا تناك اعيمج مهل ةيناسلا
 ١ ورمي مث مهتصح ردني نينيجول ١ نبجولا باحصأ ىلع ١ مهتصح ردقي رخآل

 ىقاوسلا باحصأ ىلع قيرطلا نوكت اذكهو ٠

 ةلأسم وبع :

 له هتعطق هب رفعي ابارت قيرطلا نم لمحي نمعو ىراوحلا ىبآ نع
 ؟ كلذ هل زوجي

 . قيرطلاب رخي مل ام كلذب سأب الف ازئاج اقيرط تناك اذاف

 طخب هتدجو اءيف ديعس نب .ىيحي ايركز ىبآ ىضاقلا باوج نم

 قيرطلا نم ذخأ نم نعو ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع ىبأ خيشلا
 ٠ رخآلا بناجلا نع كلذ صاصقب اميف دازو اريسي ائيسث

 ٠ ملعأ هللاو تركذ ام ىلع افالتخا هل زاوجلا ىف نأ : باوجلا

 : ةلأسم وع

 ىوزنب هوبلك ىداو لاق هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع دجويو

 قيرط اهيغ نوكت الو ةيرقلا لوح نوكت ىتلا نارهظلا مكح كلذكو قيرط هلك

 اهيف كلسو ةيحان ضرتعا بهذي وآ ءىجيب نآ دارأ نم لك الإ س فورعم

 ازوجي الو ضعب فق ىفختو عضاوملا ضعب ىق ةريبك قيرط تناك امبر

. هريغ الو رفعل عفتنيل قيرطلا ىف بارتلا حرطي نأ دحلا



 س ٢٣٧

 هنم قلع ناو هقوف رورملاب سأب الف رادج قيرط ف دحأل عقو نإف

 ٠ ةحابالا ىف قيرطلا ةلزنمب وهو هيق نامض الف بارت

 هيلعف قيرطلا نع هفرص مزلي ائيسث لمعي نآ دحآ ىلع راثآ ناو

 ٠ كلذب هيلع راشأ نم مالعأو ةبوتلا
 الإ كلذ فرص هل زوجي الف ريشملا هيلع راسثأ امب لماعلا تام ناو

 اذه نأل لطام هنآ حبصي ىتح هتجح تتامو تام دت اذه نال ةثرولا ىرب

 : ةلأسم دجا

 ح زئاوجلا ىقاوسلاو زئاجلا قيرطلا نع ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ؟ ناميا اهيف له

 . نيبستحملل ناميا اهيف سيل زئاجلا قيرطلا : لاق
 اهيف بلطف اعيمج ةيرقلا لهأ عمجت تناك اذا زئاجلا ةيقاسلا امأو

 اوفلحي وآ اوفلحي نآ ىلع اعيمج ةيرقلا لهآ عمجت ةيقاس تناكو بلاط
 ٠ كلذ مهلخ

 ناف اقح اهيف بلط نمف زئاج وهو نيغورعم موقل ةينتاس تناك ناو
 ٠ هيلعو نيميلا هل

 : ةلآننىم :جا

 نأ تفرع ىذلا هللا همحر دمحآ نب نسحلا ىلع وبآ هب باجأ اممو

 دق هلام ىف تناك اذا اهسبكيو ةيقاسلا فقي نأ هل :زوبجي ناسنالا

٠ هريغ ىلع ةرخم الب هلام تجرح



 س ٢٢٣٨

 روجي اذه تبسح ىلعو كلذ هل سيلف هريغ لام ق تناك نا امأو

 كلذ ف نكي مل اذا مهلام ف ةيقاسلا نيذلا لالا باحصأ ىأرب كلذ هل
 ٠ مهدحأ وأ اهنم نوقسي نيذلا لاومألا باحصآ ىلع ررض

 : ةلأسم وبع

 ةيقاس نم برشت ضرأ ىف هللا همحر دمحأ نب نسحلا ىلع ىبآ نعو

 سبكي نأ هل سيلف ةيقاسلا نع تعفتراف ةريثك نينس تلطع اهنأ مث زئاجلا

 امع تففخو تعطقنا دق ةيقاسلا نوكت نأ الإ اهلاح ىلع تناك اذا ةيقاسلا

 ٠ ملعأ هللاو الوآ تناك امك اهحالصا هل ناك هيلع تناك

 : ةلأسم ديب

 حيرصت نأ هللا همحر ىوزنلا ىلع سيمخ نب رصان هيقفلا باوج نم

 ةيقاسلا هيلع نم ىضري ملو احالص ناك اذا فالتخالا هيف ىرجي ىقاوسلا

 ٠ هلام ق

 نكي مل اذا ةيقاسلا ىبناج نم صجلاو ةراجحلاب رفظلا امآو

 فوقولاو ىدنع كلذ زوجي الف نانيجولا هل نم ىضري الو جلفلل نانيجولا
 ٠ ملعأ هلل ١ و ملسأو ىلوأ كل ذ نع

 اهيف اعزانتو لجر لال لجر لام ق ةرام ةينناس ف باتكلا ريغ نم

 ةيقاس كل ىلع ام هلام ىلا ةرام وه نمل هلام ق ةرام وه نم لاقف

 ىل ىهو لبق نم ىتيتقاس ىه رخآلا لاقو قح ريغب ىلع اهتذخأ تنأ امناو
٠ لصآ



٢٣٨٩ 

 تاميثلا اهمكحق مكحلا ق نيعلا همئاق ةيقاسلا تناك نا : باوجلا

 ١ ٠ ٠.٠ ٠ .ه و وا ةبير 7= ىح ٠ ةحنم آ بصغ آ 7 اعد ةث دحم اهنأ ح۔ حم . تن

 ضعب نع هانظفحو هاندجو ام بسح ىلع اندنع اميفو : هريغ لاق

 ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا هيلعو انه اهاقسمل ىعدي نم ىعدملا نآ انخايسثأ

 ادودحم ناك اذا عضوملا اذه قو لاملا اذه ف الصأ ءام قيرط هل نأ هاوعد

 رهاظلا مكحلا ى اهتابثا بجوي انهاه اهسفن ةيتاسلا نيع هدهاشم سيلو

٠ امهنيب ناميالا كلذ فو هلام ىق هيلع ةراملا لاملا بحاص ىلع



٢٤٠ 

 نوتالنلاو ىداحلا باتلا

 سايقلاو دضاوعلاو تاوملا ماكحأو راضملا فرص ى

 : ةلأسم وهب

 ريغلا لام ىلع هلخن وآ ةرجش نم فلت املك فرصيو : باتكلا ريغ نم

 . نكي مل وأ اثداح ناك

 ةرمثلاو انعم لوقلا رثكأ وهو ةدايزلا فرصتو ملعت : مهضعب لاقو
 ميلعت كلذ بلط نم ىلعو ةدايز اهلوطو ناديعلاو مجلا مظعو ةدايز

 ٠ نيملسملا ءاهتتف ضعب نع هتفرع اميف لودعلا رظنب ةدايزلا

 : ةلأسم وع

 نع وآ هراج لام نع عرذأ ةئالث نود اميف هلام ف ةلخن تناك نمو

 عرذأ ةثالث نود اميف كلت هتلخن فلخ هلام ىق .7 نآ دارآ ناف قيرطلا

 رجح ملعت ال و ةفصلا هذه ىلع عط اوقلا نم نوكت ةلخنلا ناف هراج لام نع

 ٠ ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع انه ركذ ام لسغ

 : باتكلا ىلا عجر

 ةلخن وآ لجر دح ىلع ةلخن هل لجر ىق هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 ٠ نيدحلا دحآ ىلع امهنم ةدحاو لك ةلئام ةنيرق اهيف نيلجرم نيي دح ىلع

 تناك ناو امهل ىهف امهل دحلاو طسو ق ةرجش وأ ةلخن تناك اذاف

صوخلا لام ناف رخآ ضرأ ىلع تلامف نيلجرلا دحأل ةرجشلا وآ ةلخنلا



 س ٢٤١

 ةبشخلا عفرتو دحلا ىلع ىضمي مث ةليوط ةبسثخ وآ حمر ذخؤيف ناصغألا و
 عطقيلغ رخآلا ضرأ ف لخاد ناصغألاو صوخلا نم ةبشخلا عزس ف

 اذاف ةلخنلا هتمق ف طبري مث رجح هيف لبح لعج ةلخنلا سأر لام نإو
 ٠ ةلخنلا تعطق لجرلا ضرأ ق رجحلا طتس

 بناجلا نم ةيقاسلا نيجو ىلع تكتاف ةيقاس ىلع ةلخن تلام ناو
 ءالا ىرجب تّرض اذا اهناف ةلخنلا كلت فرص ءاملا باحصأ بلطف رخآلا
 عجرت ىتح عطقلاب مهتيقاس نع اهولزعي نأ مهلغ ةيقاسلا ىف رمي ىذلا

 ٠ اهيف مهيلع نامض الو تناك امك مهتيتتاس

 ىسوم نع ىور دقو قيرطلا ىف كلذ لثم راضملا نم ناك ام كلذكو
 رمآ مل اهلزعب رمأف قيرطلا ىف اعوذج ىأر هنأ هللا همحر ىلع نبا

 ٠ اهظفحب

 وآ هلزنم وأ لجر ضرأ ىلع رادج وآ ةرجش وأ ةلخن هل لام نم لك

 ىلع ةرجش تفان ناو ع هبر ىلع كلذ جارخاف كلذ ريغ وأ دجسم وأ قيرط

 امترمث نم ذخأي نآ ريقف دارأو ةرمث اهيقو بكارلاو ىشاملا تعنم ىتح قيرط
 ؟ اهعطقي مل اهبرو

 عرف لام ناو ض هلام ق اهلصأ نم نذاب الا اهترمث ذخأ ريقفلل لحي الف

 نع اهعطق دحآ بلطي ملو هرضاح غلاب وآ بئاغ وآ ماتيآ لام ىلع ةرجست

 وه هلوقو اهترمث هيلع مرحي ال هناف اهترمث لكأي وهو اميلع ةلئاملا ضرلا
 ٠ تعطقت اهعطقت دحآ بلط نا.و

 هفصن نم دجي ملو ةلخن وآ ٣ رجش هل رنم وآ هضرآ ىلع تل ام نمو

 ىبآ نعف ةلخنلا وآ ةرجسنلا تبر نم عانتمالا وآ ةعامجلاو مكاحلا مرحل

 هبايرأ ىلا كلذ غلبيو هبأرب هسقن نع هعطقي نآ هل نآ هللا همحر ىراوحلا

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٦ م )



٢٤٢ 

 عطاقلا ىلعف ايئاحغ امير ناك ناو هلمح ىلا مه وعدي وأ كلذم ميملعير

 ٠ كلذ نامسن

 مكاحلا ىلع الو هيلع نامض الف مكاحلا ىآرب كلذ عطت اذا امأو

 . هلهآ ىلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ كلذ نم ائيس عطقي ال مكاحلا نأل هعديو

 : ةلأسم اج

 ةرجش وأ لجر دح ىلع ةلخن هل لجر ى هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 حمر ذخؤيف ناصغألاو صوخلا لام امنا ناك ناف رخآلا رآ ىلع تلام
 صوخلا نم اهنع دس امف ةبشخلا عفريو دحلا ىلا ىضمي مث ةليوط ةبشخ وأ
 ٠ عطقيلف رخآلا ضرأ دح ىف الخاد ناصغألاو

 اذاف ةلخنلا ةمق ىق طبر مث رجح هيغ لبح لعج ةلخنلا سأر لام ناو

 ٠ ةلخنلا ثعطت : راجلا ضرأ ق ,جحل ١ ثتلحنتس ٨

 هقرعت الو نيلجر ننجب وه و دحلا ق ةرجشلا وأ ةلخنلا ثناك ناو

 ٠ امهنيب ىهف امهدحأل ةرجشلا وآ ةلخنلا

 ٠ امهنيب دحلا ى ةلسفلا تناك اذا : ليقو

 اذهل ال اهلاحب كرتت اهنأ امهنيب دحلا ىف ةلسلا تناك اذا : ليقو

 ٠.اذمهلالو

 ٠ اهفصن اذهلو اهفصن اذهل : لوتو

 : لصت

. رخآ لجرل لزنم رادجو ةعارزلاب رمعت لجر نيب تاوملا ف تفلتخا



٢٤٣ 

 رادجلا برل نوكي هنآ : لوتو ٠

 ضرألا برل هنآ : لوقو ٠

 ناغصن امهنيب وه : لوقو .

 بحاص هيلع ماقأ اذاف امهدحأل حصي هنآ الا هلاحب كورتم هنأ : لوقو
 ٠ هل هنأ ةنيبلا ضرأخلا

 رضي ال ام ىعتنم ىلا هرمعب نأ ضرألا برل هنأ هللا همحر ىلع ىبآ نعو

 ٠ هلاحب كرت رادجلا بحاص مم الو ةنيب هعم نكب مل ناو لجرلا رادجب

 نؤن ضرألا بحاصل نوكي : لات هنآ ناهبن نع ىراوحلا ىبأ ىورو
 ٠ عطا وت ردجلا

 ىف لجرا ةلخن تناك ناو اثدح هيف ثدحي نآ امهدحأل سيا : لوتو

 ةلخنلاف اهنع عفترم وآ ةلخنلا ضرأب ونسم وهو لجرلا رادج فلخ لودج

 ناو عرذأ هثالثف ةيضوح ثناك نا اهسايق نم هقحتست ام لودجلا اذه ق

 ةلخنلا بحاصل وهف لودجلا نم ءىش ىقب ناف ناعارذ اهلف ةبدضاع تناك
 ٠ رادجلا هيلع مات ام الإ

 ٠ عطاوق ردجلا نآ : لوتي نم لوق ىلعو

 رادجلاو ةلخنلا ضرأ نيب نوكي ةلخنلا سايق دعب ىقابلا نآ : لوقو
 ٠ رعق ٠

 ٠ هلاحب افوقوم نوكي هنآ : لوتو

: ةلأسم اديج



٢٤٤ 

 تايضوحلل ام اهلف نيضوح تناك ناف ضرألا نم سايقلا اهل ناف اييقاوس
 اهتوتقحو اهدودح اهلو تايدضاعلل ام لثم اهلف ةبدضاع تناك ناو

 تناك ريثك فالتخا لخنلا نم اهسياتي امل سايقلا قو ة اييتاوسو

 ٠ ةيضوح وأ ةيدخاع

 ٠ سايقلا عطتتنو ةلخنلا سياق ٥ ,جنل ن ١ ليتف ٥ رجن ن ا ق فكلتنخ ذخا و

 ٠ سايقلا عطقت الو سياقت ال اهنأ : لتو

 لكو رثكأو رظنآ اذه لعلو سياقت الو سايقلا عطقت اهنأ : ليقو
 ٠ باوص لوقت

 ذولي ليوط نيجوااو ةيدضاع ةبقاسلا نيجو ىلع تناك اذا ةلخنلاو

 عطقتي امم ءىشب عطقي ملو الصتم ناك اذا نيجولا ناف برغلا وآ قرلا ىلا
 . سايقلا عطقت ال ةزوللاو لصتم نيجو وهف سايتلا

 : ةلاسم دج

 ؟ فرصت له قيرطلا ق ةلخاد اجوع تناك اذا ةلخنلا نع لئسو

 ٠ ةفورصم اهنآ ىعم : لاق

 زئاجلا قيرطلا عرذت لاق هنآ ىراوحلا ىبآ نع ىصوي اميف : ليقو
 ٠ تليزآ اهلك تلخد ناو ليذأ عرذ الإ ةينامثلا ىف اهنم لخد امغ

٠ كلخم لوقب نم لوق ىلع ع ر ذ ال ١ ةنسل ١ ق لخ ٥ ام : ل اتت نم ل او



٢٤٥ 

 ىف تناك ولو ةتسلاو ةينامثلا ءالؤه نم ةجراخ ةلخنلا تناك ناو

 قيرط اهنا كوردملا دودحملا قيرطلا .

 اهنم هثدح ليزي دحآ ىلع قيرطلا حلاصمب مئاقلا جتحا ناف : هل تلق

 ؟ ر هليزب نآ كل ذد مث انقلا لح عنتماق هل ام نم دحأ ام وآ

 ىتح هسبح ءاش ناو وه هلازآ ءاس نا رايخلاب هنأ ىعم : لاق

 ٠ اهثرو هنآ ةلخنلا بحاص ىعدأ ناق : تلق

 ٠ كلت هنجح هعفنت الو قيرطلاب تذخأ اذا لا زن اهنآ ىعم : لات

 : ةنأسم ذ

 ىلع ضرأ هل لجر ىف ىراوحلا ىبأ باوج نمو ىراوحلا وبأ لاق

 ىداولا ق ضرأ فلخ رفظلا عفرف هضرأ ىلع ىنبي نأ دارأ ىداولا بناج

 ٠ ةرضم اهنم العأ ىتلا ضرألا ىلع سبلو عرذأ ةتالث رادتم

 ٨ كنذ ىف هيلع سأب الخ دحأب رفضلا رضي ال كلذ ناك اذا : لاق

 نم اهيف عسوي نأ رهاظ وأ ىداو برق هضرأ تناك نمل اوزاجآ دتو
 . ةيرقلا لهأ نم دحأب رخي ال كلذ ناك اذا رهاظلا وأ ىداولا كلذ

 ىلع كلذ ىلع هناعا ىذلا اذه ردقف دحآ ىلع ررض كلذ ق ناك نإف

 هبر رفغتسيو كلذ هملعي نآ هيلعف لعفي مل ناف لعفيلف رفظلا كلذ جارخا
 ٠ هللا ءات نا كلذ نآ وجرأو

 وجرأو باتكلا ىلا عجر بوتكم هلوأ نأ بابلا اذه ى رظانلا لانق
. انه ىتأ خسانلا نم انايسن بتكي مل لعلو هيلا ةفاضالا نم ائيش هيق



 س ٢٤٦

 هريغل ىهف قاسلا ميظع نم ةرجش هلام ف نميفو : باتكلا ريغ نم
 ؟ اهنع حسفي مك هلام ىف لسغي نآ لاملا بحاص دارأ لاملا نع ايل سيا

 لثم ةريغصلا ةرجسلاو ةلخنلا لثم لسفل دارأ نا هناف : باوجلاف

 اهدح نع ححسغيق كلذ هسنآ ام ةنيثلا و ةنامرلا و ةجنرانلاو ةيمولل"

 ٠ عرذآ ةنااث

 ٠ عرذأ ةتس حسف ردسلاو ابنألا لثم .قاسلا ميظع نم ناك ناو

 ميظع نم تناك نآ ىه اهميرحو عرذأ ةعسن رابصلاو حينألاو طرقللو

 ٠ اهريغب هانلثم امكف قاسلا

 اضيآ اذهو ث قاسلا ميظع ريغ ىف انلثم امكف كلذ ريغ تناك ناو

 ٠ ١ ةفاضالا نم

 : ةلأسم وبع

 » ة ويلك » ىداو نآ لاتق هنآ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع دجويو

 ٠ قيرط هلك ىوزنب

 اهنع عطقف هضرأ ليسلا فرجي باج نمعو ىراوحلا ىبآ نم ب!ورج
 نم رخآ عضوم ق كنا اذا. هتيرط ريغ ق ىرجي ءالا عجرف ءاملا

 ىتح ءاملل فدكي نآ هل زوجي له كلذكو س كلذ هعسي له ىداولا

؟ هخ رآ لخ .7



 س ٢٤٧

 لغفسآ نم الو العأ نم دحاب رضي ال ناك اذاف تفصو ام ىلعق

 ٠ كلذ هل زاج

 سييل ناك اذا هضرأ ىلا ىخمي ىتح ءاملا فدكي نآ هل زوجي كلذكو
 ٠ ةرضم كلذ ق دحأ ىلع

 ةاحنلا تلامخ ةعبتو ةلخن هل لجر نعو ىراوحلا ودأ نهلصف لاملا ق

 هل لاقف 6 ضرألا بحاص هيلع ايآق عوذجب اهلجسي نآ دارآ ١ ذاق عقتل

 ٠ ضرألا بحاص ضرأ ف مقي لجسلا ناك اذا كلذ نم عنمي ال اهلجسي نأ

 ٠ ضرقلا ىلا تراص دق تناك ولو : تلق

 ٠ اهنايح وجري مادام معن : لاق

 ناك ام لكأف ئ لغن بجح اهيف اشنو اهسأر نم ثتنام ول كلذكو : تلت

 . ٨ا سيلف ضرألا مرص جرخي نأ الا هل ىھخ عذجلا نم جرخي هرمت نم

 هنآ لاقف ٠ هظفح ةلأسملا هذه نع دمحأ ني نسحلا ىلع ايآ تلأس

 ٠ اهنم هسفن ف نأ الإ اهدجو اذكه

 ىقاوسللا ىلع ةيدضاعلا ةلخنلا نع ثلأس ىراوحلا ىبآ باوج نمو

 ىلا عرذ اهل نوكم لهو اهنم ااعآ نمو اهنم لفسأ نم عرذ اهل نوكي لح

 ؟ ةيدضاعلا لخنلا سياقت لهو قدرطلا

 ىعتنم ىلا عرذلا نم اهل ةيدضاعلا ةلخنلا ناغ تفصو ام ىلعق

اهلف لخنلا نم ءىش اهاتلي وأ لفسآ نمو ىلعأ نم دودحلا نم اهانلي ام



 س ٢٤٨

 لثم رجشلاو ةخسن ردسلا لثم رجلا ىلا عرذلا ةخسن عرذلا كلذ فصن
 ٠ كلذ هابسثأو ى مركلاو طرقلاو ردسلا

 اهاتلي نأ ىلا هلك بعولا كلذ اهلف ةينتاسلا ىلع ةلخنلا تناك اذاف
 امم عسوأ قيرطلا نوكت نأ الإ ءىش قيرطلا ى اهل سيلو كل تفصو ام
 ٠ بارخلا نم ناعارذ ةلخنللف اهل بجب

 : ةلأسم وبج

 ٠ طسو عارذب ناعارذ اهفلخ نم اهل نأ ةيدضاعلا ةلخنلا ق لدتو

 ٠ طسو عارذب عرذأ ةنالث : لاق نم لانو

 نوكي الو نيجولا ىف وأ بارخلا ىف ةيدضاعلل نوكي امناو : ليقو

 . قيرط ف الو ضرألا نم رامع ف كلذ اهل

 : ةلأسم وج

 تركذ ام تمهفو كباتك ىلا لصو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج
 رخآ لجرل ازيرد عاب رادلا بحاص ناو اهيف ىتلا رودلا هذه رمآ نم هيف
 ازيرد عاب رادلا بحاص نأو اهيف ىتلا زيردلاو رادلا هذه رمآ ف هخسن
 بلطو هزيرد امغ ىرتسشملا ناو رخآ لجرل رخآ ازيرد عابو لجرل
 ٠ رخآلا ىرتشملا رادج ىلع هعوذج لعجي نأ ىرتشملا

 رخآلا رادج ىلع هعوذج لعجي نأ اذهل سيلف تفصو ام ىلعف
 اذه امغ نآ ىرتشملا زيردلا بحاص ىلع طرننشا عئابلا نوكب نأ الا

 كلذب تدهشو ميبلا دنع طرشلا ناكو هعاب ىذلا زيردلا كلذ ىلع زيردلا

 هعوذج ا:ذهل نكم مل ةنيبلا هب دهشت طرش كلانه نكي مل اذاف ةلداعلا ةنيبلا

كلذ ىلع كلذ ناك زيردلا اذه امغ نآ ةنيبلا تحص ولف رخآلا رادج ىلع



. ٢٤٩ 

 امهعاب مث رخآ لجرل نا زيردلا ناك اذا طرشلاب الإ كلذ هل نكي ملو زيردلل
 ٠ كل تفصو امك رمألاف

 تحص مث ، زيردلا بحاص عاب مث رخآ لجرل زيردلا اذه ناك ولو
 اذهل ناك زيردلا كلذ رادج ىلع تناك زيردلا اذه عوذج نآ ةنيبلا

 مات عيبلاو ملعآ هللاو لوألا ىف تناك ثيح هعوذج لعجي نأ ىرتملا

 . اذ_ه مهغاف

 اذه ةفلخ ضرأ رخآ لجرلو لزنم هل لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ىعداف ءاش اذا اهعدبو ءاس اذا هضرأ عرزي ضرألا بحاص ناكو لزنملا

 ك ضرألا بحاص كجرلا ضرأ ىلي امم هرادج فلخ نم لزنملا بحاص

 لاصتا امهنيب سيلو انآ ىضرأ هذه ضرألا بحاص لاقو ىل ١ ذه لاقو

 ضزذلا بحاص ضرأو هلزنمب طلنخم لزنملا بحا۔ح رادج ضرخلا ق

 ٠ كل ذ ح ١ ر و

 فلخ نم تيبلا سيلو عطاوق ردجلا نآ اولانتت دقف تفصو ام ىلعف

 : كلذ ق فلتخا دنف مئاق زع هفلخ نوكي نأ الا ءىنت هرادج

 ٠ ضرألا بحاصل زعلا : لاق نم لاتف

 مل اذا كلذو ذخان لوقلا اذيبو نافصن امهنيب وه : لات نم لاتتو

 ٠ امهنيب ناميالاو ىعدي ام ىلع ةنيب امهدحآ عم نكي

 : ةلأسم ةيا

عوقولا ةفوخملا ةلخنلاو ةرجشلاو رادجلا ىق : باتكلا ريغ نم



_ ٢٥٠ 

 رضاح وآ بئاغو رضاح نيب اكرتشم اكلم كلذ نوكيو سانلا ىلع ررضلاو
 . ملعآ هللاو غلابلا وأ رضاحلا كلذ فرصب ذخؤي هناف ميتيو غلاب

 : ةلأسم ديج

 ء زيلهد الو هراج باي داباقم احابصم '١ و اياي حتفي نأ دحذا سيلو

 ٠ هراج هل ىضر ولو هراج تيب لخاد هنم رصي ام الو

 اذكه دابعلل سيل هللا قح كلذ نأل كلذب هل ىضري نأ هل زوجي الو
 ٠ هللا همحر ىلع نب سيمخ نب رصان خيسثلا باوج نم انفرع

 : ةلاسم ولج

 ٠ لجستو اهل ىنبي نآ زوجي ةعيقولا ةلخنلا و

 نمو س ةكلم ىف الإ اهلجسي نأ اهب هل زوجي الف ةعيقولا ريغ امأو
 ٠ باتكلا

 : ةلأسم لج

 لجرل اهنآ نادهاست اهب دهس موتلا ناتسب ىق ةلخن نع هتلأسو

 ضوح اهل ناك وأ ءىش ضرألا نم اهل له ضوح اهل سيل ةلخنلاو رخآ
 ؟ ضوح هل له

 اهل ناك لخنلا سياتتت تناك ناو اهتحتسا نمل اهضوحو ةلخنلا : لات
 ٠ اع ١ رذ رىشثع ةنس سايقلا و ضرخا ننم اهسنا..ت

 تناك اعارذ رثع ةتس ضايحلاب ىنست ىتلا ةلخنلا نيب ناك اذاف

 لتقأ ناك ناو عرذأ ةينامث ةلخن لكل سايقلاب نيتلخنلا نجد سخرخا

كلذكف ٠



_ ٢٥١٧١ 

 7 ضايحلا بحاص نم اعارذ ةتس نم رثكأ نبتلخنلا نيب ناك ناو

 ٠ عرذأ هئااث اهضوح ىلا ةلخن لك تعجرو سايقل !

 : ةلأسم د

 ةعارز نم رامع وآ بارخ ضرأ ىف ةلخنلاو لجرل ةلخن ع ام نمعو

 ؟ لاح لك ىلع اهضرأ هلخنلل له لخن وآ

 كلانه نكي مل ام لاح لك ىلع اهضرأ ةلخنللف هلعل ةلخنلاف معنف

 ٠ ةعيمو ريغ وآ ةعيقو ةيمست

 : ةلأسم ونج

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ى هيلا ةدايزلاو : باتكلا ريغ نم
 ىهنلا ىنعم ىلع اذهو مالسالا ف رارضإ الو ررض ال لات هنأ ملسو
 ٠ ريخلا ىنعم ىلع ال

 : ةلأسم وج

 نم سياقت هناف رخآ لجر لام برق لجر لام ىف ةمرص تتبث ناو
 تتبث رثكأ ام ىلا عرذأ ةئااث ناك ناف هراج لام دح ىلا ةمرصلا ما دت

 ٠ تزاجو ةمرصلا

 اكلوذلاو هراج ىذلا لاملا دح ىلا ةمرصلا فصن نم سياقت : ليقو

 ٠. لوقلا رثكأ

 : ةلآسصم :ج

دمحأ نب د ادم نب دمحم نب ن اميلس هرتغل ا بف ١ وج نم : باتكل ١ رسع نمو



 ۔. ٢٥٢

 ذجرل ةلخن لجر لام ىف زئاج ةيقاس ىلع نيتلخن ف لوقت ام هننا همحر
 ةعبس نم رثكأ امهنيبو امهريغ ةيناسلا كلت ىلع سيلو لاملا بحاصل هلخنو

 رادج ةيقاسلا بناج ىلع نيتلخنلا نيتاه نيب لاملا بحاصلو اعارذ رشع
 عطقي له ءاملا برض نع عارذ فصن ردق ةيناسلا نيبو هنيبو هلعل تيب

 ٠ دجسملا ةلخن نع سايقلا رادجلا اذه

 نيجولا مكحف نيجولل اعطاق را دجلا نكب مل اذاف تفصو ام ىلعف

 نينلخنلا نيم الصتم ناك اذا نافصن امهنيب عطقنم ريغ ره ىذلا ىقابلا

 ٠ امهنيب لسفلا زوجي الو ديماوجلا و ى رادجلاب عطقنم ريغ

 ىلا ءاملا برض نم ءىش هنم قبي مل نيجولل اعطاق رادجلا ناك ناو
 هفرص بجوب هجوي هلطاب حصي ملو كلذك رادجلا كردأ دغو كلذ ءارو ام

 ٠ رادجلا كلذ ىهتنم ىلا نيجولا نم ةلخن لكلو امهنيب ىدنع عطاق وهف

 نع حسفيلف رادجلا و ةلخنلا نبب اميف نيجولا ف لسخفلا دارآ ناو

 ٠ لسفي مث هثالث رادجلا

 عطاوقلا نم ءىش لالا نيبو هنيب عطقي مل ةيقاسلا نيجو ناك ناو

 ننجولام رضت لاملا برو هرامع امناو ةعطاقلا دودحنلا نم ءىش وأ ءانب نم

 ىلي امم هلام ق لسغي نآ لاملا بر دارآ ناف نيتلخنلا نيتاه نيب وه ىذلا
 ةل_خنلا نأ نم لوق ىلع نيجولا نع عرذأ ةثالث حسفي هناف نيجولا

 ٠ رامعلا ىف عرذ اهل سيل ةيدضاعلا

 اميف لسغي مث هلام ف عرذأ ةتس حسفيلف اعرذ اهل نأ : لوت ىلعو
٠ سايقلا مكحب هريغ هقحتسا دغ نيجولا ناك اذا اذه كلذ ءارو



٢٥٣ 

 نإف هتلخنل سايقلا مكحب هفصن قحتسا دقو ةلخن هيف هل ناك ناو

 نع عرذأ ةثالث حسفيلف نيجولا نم هتلخن قح ىلي امم هل اميف لسخلا دارأ
 لسغي ام ىهتنم ىلا ءاملا برض نم نيجوتنا ٠

 لوتلاف نيجولا نم هريغ ةلخن قح ىلي امم هلام ىف لسفلا دارأ ناو

٠ ملعأ هللاو هركذ انمدق ام ىلع كاذ ق



٢٥٤ _ 

 نوثالتلاو ىناتلا بابلا

 كلذ نامضو اهيفو اهنم نابصلا تثدح فو باودلا حكان ق

 : باتكلا ىلا عجر

 ةبادلا تتام دقو هريغل وآ هل ةنا دلاو هنلاهج ق ةما د حكن لجر نعو

 ؟ كلذ نم ةبوتلا فيك ىه نيأ فرعت الو تباغ وأ ةلعل

 زاجأ دقو كلذ ىلع مدنلاو رافغتسالاو ةبوتلا ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ اهلكأ ءاهتغلا ضعب

 تلخدو ةما د حكن لجر نعو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع انغلبو

 هل باودلاو باودلا كلت نم ةيادلا كات هبلع تيمعق با ود ق ةبادلا كلت

 رباج ىبآ نب ىسوم لوق ىلع باودلا كلت هيلع مرحت ال : لاقم هريغل وآ
 ؟ لجرلا اهحكن اذا ةميهبلا مرحي مل هنأ

 هللا رفغتسي نأ كلذ نم لعافلا اذهل ةبوتلا لوقلا اذه ىلعف
 نأ الا هريغل تناك نا مرغ الو هريغل وآ هل ةبادلا ثناك كلذ ىلع مدنيو

 ٠ هلعل كلذو مرغلا هياع كلذ ىلعف ةبادلا لنتب مكاحلا مكحي

 ٠ ملعأ هللاو اهمرغ هيلعف اذه حاكنب اهبحاص اهلتت نا كلذكو

 : ةلأسم :3

ةاسث ذخآو هيبوث حراظ كلجرب وه اذاف ليللا ف هلزنم لخد لجر نعو



_ ٢٥٥ 

 ىف كلذو ةاشلا لجرلا قلطأ ةاشلا بحاص لخد نأ املخ هردص ىلا دل

 ؟ هعسي ال مأ ةاشلا كاسما هعسي ىرب ام تلت ء نيتم ملف ليللا

 اذه نم ناك دق هنآ ملعي ىتح هتاسث كاسما هعسي تفصو ام ىلعف

 ٠ اهمحر ق ةانجلا لازنا نم هيلع ايمرحب ام ةاشلا هذهح ىلا

 . هنم كلذ نياعي ىتح هيلع سأب الف كلذ ملعي مل اذاف

 : ةلاسم 3

 هنأ هللا همحر نسحلا وبآ لاق : لاقو : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 هباصأف هيبأ ىرب ىبصلا لمعتسا اناسنا نآ ول هنأ ىراوحلا ىبآ نع ظفحب

 ٠ نامضلا هيلع نآ لمعلا كلذ نم ثدح

 هب رجآ لمع نم ثدح ىبصل ١ ف اصأ نأ اذه ىلعف : دب ىبأل تلد

 ٠ اذه ىلع نامضلا هيلع قلعتي له هدلاو

 ٠ ملعأ هللاو وحنلا اذه ىلع جرخي اذكه : لات

 ام نمضي له ههني ملو هرمأي ملو ىبصلا نع اذه تكس ناف : تلق
 ٠ ثدح نم ىبصل ١ ثب اصآ

 ٠ فالتخالا هيف جرخي : لاق

 هنأ رظنل ١ ق عقوو ة رجأل ام لمعب نمم ناكو رجآب هلمعتسا ن ا كل ذكو

 : ةلسم ديج

ف طقسم ايبص ىآر لجر نعو هللا همحر ىراوحلا ىبآ باوج نمو



_ ٢٥٦ 

 همزلي له تومي ىتح كلذ ىلع ردقي وهو كلذ نم هيجني الف قرغيي وأ رئب
 هنيد .

 ٠ هلك كلذ همزلي معنف تفصو ام ىلعف

 ردقي وهو هقسي ملو همعطي ملف عوجلا نم تومي ادحآ ىآر نا كلذكو
 ٠ هيقسي نآ ردقي ناك اذا ةيدلا هيلع نأ ليق دقف تومي ىتح كلذ ىلع

 : ةلآ۔.۔د وبع

 اججاشت نيببص نع لئس هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو رخآ باتك نمو

 ٠ اغلي مث احرج هيحاص حرج امهنم دحاو لك ىبصلا تقو ق

 ىلا هانج ام شرآ دحاو لك ىلعو 6 كلذ نم صالخلا امهيلع : لاق

 ٠ هبح ا۔

 ٠ رخآلا اذه فرعي الو ضعبلا امهضعب نع اباغ دق اناك ناف : هل ليق

 ءارقفلا ىلا كلذ سرآ قرف كلذ هزجع ناف هنع ةلآسملا ق دهتجي : لاق

 سشرألا هل ىذلا هبحاص ىلع ردق داع ناف ةطقللا ةلزنمب سشرألا ااذه ناكو

 ٠ كلذ هل ناك راتخا امناف مرغلاو رجألا نيب ريخ

 . ةحارجلا مسر اهنم ريغت دت نكلو اسيقي مل امهناف : هل ليق

 . ةيماد بسح حارجلا سايق ىلع فقي ملو ريغت اذا : لاق

 ؟ ةيمادلا شرآ مكف : هل تلق

٠ مهرد ةئامو نورشع : لات



٢٥٧ 

 ىآ رب ١ ولمعتست نأ مكل له تلت بسحأ اميق ىر ١ وحل ١ ىبآ نعو

 هدلاو ىبصلاو كلذ زرمجي ال مأ ىبصلا ىلع هنم فاخي ال ام لتم ق هدلاو

 ؟ ءارقفلا نم امه وأ ىنغلا لهآ نم

 ٠ هدلاو ىآرب ناك اذا اسآب كلذب ىرن امخ : لاق

 ّ ةلأسد نع

 ىف ثدحأ هنأ ركذف هئابص ف مزلي ال امم ىبصلا ثدح ف فلتخاو

 نالوق كلذ ف انعم غلب دق وأ كلذ ليق هنم ناك ملعي ملو هغ واد تذخو

 همزلب هنأ رخآلاو هغولب امم هنم ناك هنأ ملعي ىتح مزلي ال هنأ امهدحأ

 ٠ هئابص تقو ف ناك هنآ ملعي ىتح

 : ةلأسم :ةيج

 اهلوحو هتعارز ق ةباد دجو نمعو ىراوحلا ىبآ خيشلا باوج نمو

 . هريغ عرز ىلا هعرز نم جرخت اهتتاس نا فاخ سانلا ةعارز

 وهو هريغ عرز تلخد اذاف هعرز نم اهجرخي نآ هلف تفصو ام ىلعف

 .ىش الف ملعي ال وهو هريغ عرز تلخد ناف ةعارزلا نم اهجرخ اهيلا رظني
 هلع ٠

 ءىش الف رخآ عرز تلخدف هريغ عرز وأ هعرز نم اهجرخآ نا كلذكو
 ىلا عرزلا اذه نم اهجرخي نأ كلذ رب مل اذا ملعي ال وآ اهلوخدب ملع هيلع

 ٠ ع ر زل ١ ١ ده

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٧ م )



٢٥٨ 

 كلذ دعي تفلت مث هربغ عرز نم وآ هعرز نم اهجرخأ ن .را كلذكو

 نأ الإ اهلهأ ىلا اهيدؤي ىتح نامضلا هيلعف اهكسمأ ناو هيلع نامض الف
 نامضلا امناو هبلع نامسخ ااف بهذتف اهتاس مث عرزلا نم هدد۔ب اجر ,خد

 ٠ ملعآ هللاو هربغ لزنم وأ هلزنم ق اهسبح وآ اهطبر أ ذا

 . ةلأسم :ديج

 اهنتاسف هلكأت عرز ف ىهو ةباد ىلع رم نمعو ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ مثإ اذه ىف هيلع نوكيآ رخآ عرز قف تعقوف عرزلا كلذ نم

 اهعبتي نأ عرزلا كلذ نم اهجرخآ اذا هيلع سيلو مثإ اذه ىف سيلف

 ٠ عرزلا كلذ ريغ نم اهعنمي وأ

 ح ةلأسم

 برقع وأ ةرذ لئم دجسم ف لتق نمعو ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 ٠ كا د ه ايىشآ وأ : احمأ وآ مسمس وأ سب د وآ ىبد ونآ

 اهلتق نمف كلتقت ال ةاحمألا الإ كلذب سأب الف تفصو ام ىلعف

 ٠ هللا ءاسث نا اهلتقب مثأي ال نآ وجرأو هبر رفغتسيلف

 ّ ةلأسم وج

 ؟ ايسثحو هلعجو هبر فرعي ال ارامح لكآ ناو

 هتابااوج ضعب ف هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيسلا لوق نم انخرع دقف
 فالتخال لوقلا اذه وحن لهآ اهل سيل هنأ ملعي ىتح لهآ اهل ريمحلا نأ

 نم اهنآ ملعي ىتح ريمحلا نم لكأ نم صالاخلا لجرلا اذه ىلعو ظفللا

٠ باتكلا نمو س با وصلاب ملعأ هللاو بابرآ اهل سيل احيحص سشحولا ريمح



_ ٢٥٨٩ 

 ةلأسم اه :

 ؟ كلذ نم جورخلا همزلي له متلاب ريغ وهو قرس ىبص نعو

 لعفي مل ناف سانلا لاومأ نم لكأ امم جورخلا هيلع ىبصلا نأ : اولاقف

 ىلع وهو هتيالو كرتت الو هللا ءاش نا ةمالسلا هل ىجر كلذ ىلع تامو

 ملقلا نال ىبصلل كلذ ىف ءاهقفلا ضعب صخر دق ةيالو هل تناك نا هتيالو

 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ، هنع عوفرم

 ح ةلأدسىم . ةلجع

 نم تامف ءاود اهنبا ثتسأ ةآرمإ ق هللا همحر ىراوحلا ىبأ نعو

 هب تدارأ اذا ءىش كلذ ىف اهمزلي ال هنأ ءافشلا هل ديرت ىهو ءاودلا كلذ

 ؟ اهدلول ءافشلا

 فراعتم هايإ هتقسأ ىذلا ءاودلا ناك اذا اذه ىنبجعي فلؤملا لات

 ٠ اهلجأل هايا هنفس ىتلا هنلعل ء اود هنأ ساانلا دنع

 هتقسف ةرضملاب فراعتي امم هايإ هتقس ىذلا ءاودلا ناك اذا امأو
 ٠ ملعأ هللاو نامضناو منإلا نم اهئرىن الم هلنتتل اييسن ناكو هاما

 3 ٥ ةل .د ٢

 ناتقان امهنم دحاو لكل ناتقان امهل نيلجر نعو ىراوحما ىبآ نع
 امهيتقان نابلطي نالجرلا جرخ مث ناتدغار ناتقانلاو ناتاورشثع ناتقانلا و
 امهاتلك نافقيو اعيمج هناعضريو امهعبتي ادحاو اليصف نيتقانلا دنع ادجوف

٠ همأ امهيأ ملعب ملو هيلع اتماق سبتحا اذاو عطقنا اذا



٢٦٠ 

 ةرقبلا وأ ةقانلا عم دجو اذا : لاق نم لاق دقف تفصو ام ىلعف

 . اهبرل وهو اهل عبت دلولا كلذ نا ايعسضريو اهعبتي دلو

 لولا لوتلا ىلعف ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ لبقي ال : لاق نم لاقو

 . هفصن امهنم دحاو لكل امهيبر نيب وهو نيتقانلا نيب اهل ليصفلا اذهف

 ٠ كلذ باسح ىلع رثكأ وآ عبرأ وآ ثر)ات ن ك ول كلذكو

 نم ءىش مهل سيلو ةنيبلاب الإ كلذ لبقي ال : رخآلا لوقلا ىلعو
 ٠ ةطقللا ةلزنمب نوكيو ليصفلا اذه

 ٠ انيلا بحأ لوألا لوقلاف اهعضريو اهعبتي ناك نا لوقأف انأ امأو
 هللاو ةلداعلا ةنيبلاب الا امهل اقحال نكي مل اهعضري الو اهعبتي ال ناك ناو
 ٠ باوصلاب ملعأ

 : ةلأسم ادإج

 نم دجي ملو لجر لام ف موق جاجد موق "رض اذاو ىراوحلا وبأ

 كل وه اولاق ناق ىل وهف ىلام ف ىلع رضي مكل ناك جاجد الك مهل لوقيو
٠ ةلاهجلا هلثم ف زوجيو هل راص دتف



 س ٢٦١

 نوثالثلاو تلاثلا بابلا

 قوسنا ىفو مهناعأ نمو مهملظو ةربابجلا ىن

 كلذ نه صالخلا ىفو كلذ نامضو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : باتكلا ىلا عجر

 : ةلأسم وم

 ةطمارقلا ءال وب ىلتبإ نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ بارج نم

 م۔-هلخن ىف ىقس اذا ريي له لخن لثم لام مهلو ائيسث مهئام نم ىقس

 . ممئام نم ىقس ام لثم

 ٠. مهئام نم ىقس ام لثم مهلام ىقس اذا هللا ءاشت نا آريب معنف

 : ةلسم ادج

 ىلوأ سانلاو مارح كلذ نأ ملعي مل اذا دنجلا ةيدهب سأب الو

 تعمس ىنأ الا هنيعب امارح ملعي ىتح رجافو رب نم مهيديآ ى امب
 روب نبا عم لكأ هنأ هربخأ دقو نامثع نب ناهبنل لوقي رضنلا نب تلص
 ٠ ماعطلا نم ائيس

 لوقب ادحا تعمس ىنأ ملعأ الو ءارقفلل كلذ لثم معطا : لاقف

٠ طايتحالاو هزنتلا نم انعم اذهف اذه لثم



_ ٢٦٢ 

 نأ هل زوجي له ليللا ىف ءاملا رظني نم ىلا ءعىجي دنجلا لماع نعو
 ؟ تقولا ىف ةفرعب

 سانلا لاومآ بصغ ىلع ىدذجلل نيعم اذهو هل كلذ زوجي ال

 كلذ نم صخت هلهآ ىلع ردق ناف لعف دق نأ دعب كلذ نم سحااخلا

 ٠ مهلحتسا و هلهآ ىلا

 ٠ ءاملا باحصأل مرغلا هيلعف ءاملا كسمب هل لانت ناك ناف

 اذ_ك مجن علط دق وأ تقولا ناح دن هل لانق امنا ناك ناو

 ٠ رافغتسالاو مدنلا و ةبوتلا هدلعو ام رغ كلذ ق هيلع ىرن ااخ اذكو

 : ةلآسم ديب

 هسبح بلط فق ةيرق لهآ هب قلعتف دنجلل اصارخ مبت لجر نعو
 اذك مهيلع تبثا و ١ ذكو ١ ذك مهنع ح رطا صراخلل لورتب نأ هل زرجيأ

 ؟ ءىش هلوتتب مهيلع تبثي نآ هل زوجي الو اذكو

 ٠ زرجمي ٦اف اذكو اذك

 : ةلأسىه ة

 نآ هل زوجب ةدرقلا مسا نع هولآسف صارخلا عبن لجر نعو

. هرقلا مساب مهربخي



 س ٢٦٣

 هيلع رن مل مهربخأ ناو ةيرقلا مساب مهربخي نأ هل زوجي الف
 ٠ رافغتس ت الاو مدنلاو ةيوتلا هيلعو انامخ

 ىلا اولصو اذاف س لجرلا ىلع وآ طئاخلا مساب مهربخأ نا كلذكو

 ؟ كلذي انيد لعف امي الحتسم ليلدلا اذه نوكيأ هتلالدم دحأ ميللخ

 ٠ هيلع مرغ ال و رافغتسا ١ و ةموتلا هيلع

 : ةلأسم وج

 مث ساطرق ىف ساطرق نم اهلقن دنجلل ةديرج خسن لجر نعو

 ؟ همزلي ام بتك ىذلا هباتكب اوضاقت

 هيلع ىرن امف كلذب رمأي الو سانلا نم ذخألا ىلي ال وه ناك اذإ

 ٠ هبلع مرغ ال و كلاذ نم رافغتسالا الإ

 دلبلا لهأ هوملسو مهيلا هملس دلبلا لهأ ىرب تنك نا : تلتو

 ؟ همزلي ام ةبوتلا وه دارأخ ناطلسلا ىلا

 لمارألاو ماتيألا و بايغألا سانلا ءامسأ نم بتك امو هبر رمنغتسيو كلذ

 ٠مرغلاو صالخلا هيلعف هباتكب لمعو

 : ةلأسم 23

 اذه فاخ هرمت لمحيل ءاج املف هل ارمت لجر عم عضو لجر نعو
لمحدل ء اج دنف انالف نأ هملعأف ناطلسل ا ىل ١ بهذف ناطلسل ١ هبذت 7 نآ



٢٦٤ 

 هللا ردتف هرمت لمحي نأ لجرلا عنمف ناطلسلا بهذغ ىدنع نم هرمت

 بهذو هريغ الو ارمت هنم ناطلسلا ذخأي ملو هرمت لمح لجرلا نأ

 جارخلا ناطلسلا ىطعأو دلبلا ىلا عجر هللا ءاس ام هل داخ املف لجرلا

 هلزنم نم هفوخ الو هتعجر ف هيلا ناطلسلا نم بلط الب هيآرب

 . اذه هلالد ااي

 ىلع ناطلسلل هتلالد نم هللا ىلا هيلعو مرغلا نم ائيش ىرآ ااغ

 . سانلا لاومأ

 اذ_ه ةلالد نم هانع ءىشب جارخلا ىطعأ امنا لجرلا ناك ناو

 ٠ ةموتتلا و مرغلا هيلع لجرلا

 نهر وت ناطلسلل نمخ ىتح هرمت لمحي مل لجرلا ناك نا : تلقو
 اوذخأ ام لجرلل مرغلا ليلدلا ىلع اذهف ةلعل اذهو انهر مهيدي ىلع

 ٠ هتلالدب هنم

 : لصف

 اهيف سرغيو لزانم اهيف ىنبيف ىرقلا ىلا ريسي ناطلشلا نعو

 ىه ا_مك ةيلاخ اهعديو اهنع ل_حرب مت هللا ءاشت ام اهتكسيو اسرغ

 ؟ اهنكسي وأ هدعب نم اهلزني نأ سانلا نم دحألا زوجي له

 ء هلام ق ناك نمق سانلا لارمأ نم كلذ ناك ناغ تفصو ام ىلعف

 ٠ لاملا بحاص كلذ دارأ نا هئانب ةمدق ناطلسللو هي ىلوأ وهف

 اذا هلف .ب هءانمي عزني ناطلسلل لان 6 لا_ا بحاص دارأ ناو

٠ كلذ هلف اهنم هجرخيو هضرأ نم هعلتي نأ دارأ



 ۔ س ٢٦٥

 نكاس اهيلا رطضاف اهلهأل ةجاح الو ابارخ ناطلسلا اهكرت ناو
 اهلهأ ىأرب الا انكس اهذختي نأ هل سيلو هللا ءاش نا اسأب كلذب رأ مل

 ٠ رغاسملا ىنعم ىلع لوزنلاو ليقملاو رارطضالا ىف تيبملا زوجي امناو

 ناطلسلا جرخ مث سانلا لاومأ ريغ ىف ءانبلا كلذ ناك ناو

 اسأب كلذب هيلع ىرن مل اهنكسي نأ نكاس دارأ ناف ابارخ اهعدوو

 نوكي وأ اينم هعنميف اهانب ىذلا اهيلا عجري مل ام هللا ءانث نا
 هاجلا لهأ مرلا لهأ ىأرب الا اهنكسي نأ الو مرلا لهأ هعنميف امر

 ٠ مهنم ةايجلا هلعل

 ةجح اهذختي مل ام اهيغ نكسلاب سأب الف مرلا لهأ هعنمي مل ناو
 ٠ اهيف آراد وأ

 هنح موق نيبو هنيب ناك لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج
 تيبلا ىف هوبيصي مل املف مهنع لازف هل نيدياك هتيب ق هيلع اولخدف
 اودر ام اودرف بهذ نم بهذ مث اوجرخو هوبهنف تيبلا ىلع اوابقآ
 اودر ام رثكأ اوذخأ مهنأ لزنملا بحاص لاقو اذه الا انعم سيل اولاقف

 ؟ مهيلع ىعدا ام مهمزلي لهف هودري مل ءىش مهدنع ىقب هنآو هيلع

 بو۔هنملا ىلعو مهناميا عم ةباهنلا لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ىعدي ام ىلع ةنيبلا

 : ةلأسم الج

 ةروق وآ ةقبن وآ ةمرص قرس لجر نعو ىراوحلا ىبآ با وج نمو

٠ راجشألا نم رجش ةروق وأ مرك



٢٦٦ 

 اييخ اوفلتخا دقف مرصلا امأف :

 اهقرس ىتلا مرصلا لثم همرص هيلع : لوقي نم مينمف ٠

 اهتترس مري اهتميق هيلع : لوقي نم مينمو .

 قحتست موي اهتميق هيلع : لوقي نم مهنمو .

 اهعلتنقا ءات نا همرصلا بحاصل رايخلا : لوقي نم مهنمو

 ٠ موبلا اذه اهننميق ذخأ ءاش نا و

 ٠ ليواقا هذه نم تنآ كبجعي امف : هل تلتف

 . اهقرس موب اهتميق هيلع نوكي نأ ىنبجعي : لاق

 . ايعلتقإ موي اهتميق هيلع امنإف راجشألا امآو : لاقو

 ٠ نزويو لاكي امم ايلثمو روذبلا نم اهريغو هقبنلا كلذكو

 موب همرحلا بحاصل رادخلا نأ لوذلا نم رتكذا نأ : ىعمو

 ٠ يت ق 7

 اهننمىت اودر اودا رآ نا مهضرأ ق لرسخملا ضرألا باحصأ كلذكو

 ٠ اهعلقي نآ ايدحاصل اولان اودا رآ ناو 7 مورب

 ؟ : ةلاسم 7

 لجر ةاش قرس لجر نع هللا كمحر تلآس ىراوحلا ىبا نع

ةاشلا ىلا ىعد ىذلا ايكسمآخ هعم ادحأ ىعد مث ةاسثلل ذخآلا وه ناكو



_ ٢٦٧ 

 فيك فرع دق نمم ساانلا نم امهريغو اهااكأ مث اهذخأ ىذلا اهحيذو

 ىرت امف بونع نأ اهحيذو ةاشلا ذخآ ىذلا دارأ مت ةاشلا هذه بيس

 ؟ لكأ ام ةصح همزلي وأ أ اهلك ةاشلا نمت همزلبآ

 هنك ةاشنلا نمث اهحبذو ةاشلا ذخأ ىذلا اذهف تفصو ام ىلعف

 نيذلا ةاسثلا هذه محل نم هعم اولكأ نيذلا وه قحليو ةاسثلا بحاصل

 دارأو ةاشلل حباذلا اذه مرغي مل ناف اهقرس وه ةاستلا هذه نأ اوملع

 ةاشلا هذه محل نم لكأ ام نمث هيلع ناك ةبوتلا نيرخآلا نم دحأ

 هيلع ناك ةبوتلا دارأ ناف اهحبذ ىذلل اهكسمأ ىذلا الا ةاثلا بحاحل

 ٠ اهبحاصل ةاسثلا هذه فصن

 ناك ةانلا بحاص ىلا نمثلا ىدأ اهحيذو ةاشلا ذخأ ىذلا ناك نا

 ٠ ةاسثلا بحاص ىلا نمثلا ىدأ ىذلل مرغلا ءالؤه ىلع

 ٠ نمثلا ىدأ دمم ناك اذا أ ورد كلذ نم مهآربآ ناو

 او_رب ةاشلا بحاص م-هأربأف نمثلا ىدن مل نا كلذكو

 ٠ هللا ءاش نا

 : ةلأاتسم لج

 قرسف لجر لزنم لخد لجر نعو اضيآ ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ناطلسلا ىلا هرمأ غلبو ةباد وأ الام ةئاملا كلتب ىرتساف مهرد ةئام هنم
 نم اهقرس ىتلا ةئاملا كلتو هارتشا ىذلا لالا ذخؤىب له هدي تعطقع

 ؟ ل -- جرل ١ تبي

دجوت نأ الا هيلع مرغ الخ قراسلا دي تعطق اذا : اولاق دقف



 س ٢٦٨

 دعب وآ قرسلا لبق لالا ىرتسثا ءاوسو قراسلا دي ىف اهنيعب ةقرسلا

 ٠. نوهآ وهو قرسلا لبق اندنع لاهلا ءارثو قترسلا

 لاملا كلذ ىرتشا ناك ناف مرغلا هيلعف قراسلا دي عطقت مل نا

 ميهلغ لاملا اودارآ ن! رايخلاب مهاردلا باحصآف اهذبعب مهاردلا هذهب

 ٠ كلذ مهلف مهمهارد اودا رآ ناو كلذ

 مهاردلا نم مهاردلا باححأ ربخي نآ هيلعف ةبوتلا دارأ نا

 ٠ اهنيعب مهاردلا هذهب ىرتسثا ناك نا لاملا وأ

 ىتلا مهاردلا ىطعأو هسفن ىلع لاملا ىرتسنا قراسلا ناك ناو

 . هريغ نمو مهاردلا هيلعو هل لاملاف لاهلا نمث ىف اهقرس

 : ةلأسم ة

 هدلعف اهب ىرتستا ام وآ مهاردلا هدي ىف ناك اذا : لاق نم لانو

 ٠ عطقي مل وأ عطق كلذ در

 ء هيلع هب مكحي ىذلا رهاظلاب مكحلا ىف اذه امنا : لاق نم لاقو

 مل آ عطق هلهآ ىلا كلذ نم صلختب نأ هيلعف هللا نيبو هنيب اميخ امآو

 . اهرتسي مل وأ اهارتستا فلتت مل وأ مهاردلا تفلن عطقي

 امم الو ءىش اهنم هدي ىف قبي ملو مهاردلا تفلتو عطق اذا امآ و

 . رهاظلاب مكحلا ىف كلذ درب هبلع مكحي الف اهب ىرتشا

 : ةلآنسم ةمج

 ةاكزلا ةريابيجلا ةيطع ىق : هللا همحر حاضو نب حلاص باوج نم

ةصخر كلذ ىف دجأ ملق هريغو رىج نبا اهب ىتنيل ةاكزلا مامالا ذخآو



_ ٢٦٩ 

 ةربابجلا مهيلع فرسأ اذا ةيعرللو فنصملا باتكلا ىف هتدجو ام ىوس
 مهتنسلأب ةعاطلاو عمسلا مه وطعي نآ ميلاومآو مهسفنأ ىلع مهوفاخو

 ىلع كلذو ميلاومآ ىف مهنع هب نوعغدني امب مهسخنأ ىلع مهورهاضخي نأو

 + مارح ةريادجلا

 مهلا ومآو مهسفنأ نع اوعغدي نآ نيملسمللف دالبلا كااه اوفاخ ناق

 ٠ هللا ءاشت نا كلذم مهيلع سأب الو مهلاومأ نم مهيلا اوعفد امب مهداابو

 مهسفنأ ةيبطو مهيآ ردب نيغلابلا ر ا رجأ ا س انلا نم ذخآ نم ىلع و

 نيملسملا ميرح ىلع باوجلا نم انفصو ام ىلع ةربابجلا ىلا هوعفدو الام

 ٠ فنصملا باتكلا ق هتدجو ام اذه مهئامدو ممهلا ومآ و

 ٠ الف لاملا امآف ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ةنسلألا ريغب كلذ

 لاومألا بهذت نآ افوخ مهنع ةاغبلا عافد اودارآ اذا دلبلا لهأو

 ٠ سيفنلا و

 نود لوصأ نم لاومألا لهأ ىلع ميلستلاو عافدلا : باوجلا
 ٠ ملعأ هللا و 5 رقفلا

 بئاغلاو ميتيلا امأو ءىش هيلع سيل ةنامألا هل ىذلا بيرغلا امأو
 ٠ ملعأ هللاو طسقلا مهمزلي لرصأخلا نم لاومأ ميل ناك اذا

 : ةلآسم اديج

 صالخلا مهدحأ دارآو مهئامدو ساانلا لاومآ نم ةعامج نمض اذا و

٠ هباحصأو وه هنمض ى ذل ١ عبمجل ا نم صلختيآ هب احصأآ نود



٢٧٠ 

 نم صلختي هناف ةقرسلاو ملظلا لهأل دئاقلا ريمألا امأ : باوجلا
 نأ الا صالخلا اودارأ اذا اونج ام نامض مهيلعف عابتألا امأو ميمجلا

 مهمزلي ام عيمج همزليف الخلا ديري ىذلا اذهب نرقتي نوباجلا نركي
 ٠ هب هيلع نورقتي ىذلا نامضلا نم

 اهلك ةيانجلا رمآ نم ءىشب درفت صالخلا ديري ىذلا ناك ناو
 لثم كلذو كلذ دارآ اذا عيمجلا نم صالاخلا هيلع ناف لت ولو اندحو

 اهلمحو ، مهدحأ اهحبذو مهدحأ اهتقاسف ةاش اوقرس لاجر ةرشع
 ءىنب اهنم مهدحأ اهم درفت وآ مهدحأ اهعطقو مهدحأ اهاوسنو مهدحأ

 راثآ نم انفرع ام اذهف ث ملعأ هللاو اهعيمج نامض هيلعف اهرمأ ف
 ٠ باتكلا ىلا عجر ٠ نيملسملا

 : ةلأسم وج

 اولخدف ةنح موق نيبو هنيب ناك لجر نعو ىراوحلا ىبآ نم باوج
 ىلع اوابنأ تيبلا اف هوبيصي مل املف مهنع لزف هل نيدياك هتيب ف هيلع
 اودر ام اودرف مهيلا هلعل بهذ نم بهذ مث اوجرخو هوبهنف تيبلا
 اودر ام رثكأ اوذخآ مهنأ لزنملا بحاص لاقو اذه الا انعم سيل اولاقف
 ٠ مهيلع ىعدا ام مهمزلي لهف هودرب مل ءىش مهدنع ىقب هنأو هيلع

 بو۔هنملا ىلعو مهناميا مه ةباهنلا لوق لوقلاف تفصو ام ىلعف

 ٠ ىعدي ام ىلع ةنيبلا

 له ا رب وأ رهن رغح وآ ادجسم اهيف انبف اضرآ بصتغا لجر نعو

 ؟ رئيلا كلت نم برشت وآ كلذ ى ى !حت نآ كعسي

 نم برشتن ال و دجسم ا كلذ ق ىلصت نأ 7 االغ تغصو ام ىلعم

 ضرألا كات باحصآ ريصت وآ كلذ ىلا رطضت نأ ال ١ رئدلا و رهنلا كلذ

اذهو مهضرأ نم مرغلا و نمثلا نم رفاحلا اذه ىلع مهل بجي ام ىلا



_ ٢٧٢١ 

 رهننا كلذ نم برن وآ دجسملا كلذ ىف ىلح نمخ عرولا و هزنتلا ىلع

 سانلل ةحابم ضرذاا نذ هل لحي ال ام لعف لقن مل رثيللا كلت وأ

 باحصأخذ' ناك ناف هلهأت وه رهنلا كلذكو اهنهأ مرح ولو اهيف نولصي

 وهف رفاحلل ناك ناو راهنألا رئاسك هو هنم برثيو مهل وهغ ضرقلا

 ٠ رهنلاو دجسملا نم دنآ اندنع رئيلاو كلذ لتم

 نم هسفن ولدب موق رئب نم ىغستسا نم : ءاهقفلا ضعب لات دتو
 اعف راد الو لزنم ق تسيل ةرهاظ رئدلا تناك اذا كلذ هل زاج مهيآر ريش

 ٠ كلذ لعف نمل زاج رفاحلل رئبلا ٬تناك نا ةلعل لوقلا اذح

 عسوأ اندنع رهنلا كلذ لعف نمل زاج ضرأخنا باحصألا تناك ناو

 ٠ ملعأ هللاو ك رئدلاو دجسملا نم

 : لصخ

 ةيرقلا ى مهنم ااجر تدجوف دلب ق اوراغ اذا صوصللا نعو

 هلتقأ ىتح هبرضأ نآ ىل زوجي له هنخثآ ىتح هتبرض نا هحالس ارهاش

 دق وأ ةبراحملا تقو ف مهو لزاذملا نيب قيرطلا ف لخد دق ناك اذا

 اوجرخي ىتح نولتقيو نوبرضي نأ زوجي له كلذكو ةير_ةلا نم اولو
 ؟ دلبلا نم

 كديري نأ الا هىرضو لجرلا ١ ذه لنت رٍو,جي الاف تتصو ام ىلعف

 اذه ةدهاجم زاج ىهتني ملف هتيهن اذاف هفيسب سانلا برضي هارت رأ

 ةمانتا دعب نم فقوملا كلذ ف لتقب وآ هئادتعا نع ىهتني ىتح لجرلا

 ١ هيلع 4 _ جحل +

 هيرضن الو كلذ نع ىهنيف لزانملا نم هفيس طرنتخم و ه امنا ن اك نا و

٠ اا تفصو امك نوكب ىنح



٢٧٢ 

 ىتح نولتقي الو نولتاقي الاف دللب ىلا ١ وننأ ١ ذا صومحلل ١ امآ و

 دعب نم نولتقيو اوحروج كلذ مهنم ناك اذاف سانلا اوبلسي وأ اوبراحي
 ٠ اوهتني ىتح مهيلع ةجحلا ةماتا

 ٠ كلذ زرجي الف دالبلا نم مهجا رخا امآ و

 اذاف اهنم اوجرخي ىتح دلبلا مهيلع اوقيضب نأ دلبلا لهآ دارأ ناف

 اونكسي نآ دلبلا لهآ مهعدي الف لزانم الو لاومأ اهيف مهل سيل ناك

 ىلعف مهلاومأو مهلزانم نم مهوجرخيو مهلاومأ ف اولزني الو مهلزانم ف
 ىف اولزنت ال مهل اولات اذا دلبلل نم مهجارخا مهل زوجي لاحلا اذه
 ٠ باتكلا ىلا ةفاضالا نمو ، باوصلاب ملعأ هللاو انلاومأ ف الو انلزانم

 : ةلاسم وه

 ؟ اهطلخو ساانلا بوبح ناطلسلا ذخأ اذا : ليقو

 ناك نمل زاجآ جلفلا نم ه ويصغ ىذلا ءاملا كلذكو اهيف هل ام رادتمي

 عقي ام را دتمي امح ,صغ ىتل ٥ ١ روياخل ا كلتم ىقسي نآ جعلخل ا ق ء ام هل

 ٠ ايهنم هل

 : ةلآنسم وج

 هجو ىلع ءاحرلا ىف ءاملا ناطلسلا حرط اذا : ىراوحلا وبأ لات

 ء الا كلذب هل نحط نم ىلع سأب الف ءالا باحصأل ربجلا و ببسملا

 ىع كلذ امناو هحرط ى مثا وه هيلع سيل ءاملا لهآ ةيهاركب منع ولو

٠ باتكلا ىلا عجر لعخت نم



 س ٢٧٢٣

 : لصخ

 ىلع مهنم ادحأ رجأ نا ىل زوجي له رئاجلا ناطلسلا ناوعأ نعو

 ىرتشي امم صخرآ ىل ىرتشي نآ ىنعسي وأ بلط ىف لجر هلعل بلجو
 ؟ هلثم

 فاخت وأ هيقتي هيلع هلسرت ىذلا نآ ملعت تنك نا تفصو ام ىلعف

 ٠ هيلع كل سيل اميف هيلع هلسرت نآ كا زجي مل كلذ

 ىطعي امم صخرأ هاطعأغ هيقتي عئابلا ناك اذا ءارثلا ىف كلذكو

 ٠ كلذ كل رزجب مل ساانلا

 : ةلأسم :ج

 حور نب دمحم نأ رثألا ف دجويو باتكلا ىلا ةفاضالا نم اهنظأ

 : كلذ نع ىراوحلا ابآ لأسف قح ناطلسلا بابسأ ضعبل هيلع ناك

 ٠ جارخلا نم ائيش كابآ ملظي لجرلا كلذ ناك له : هل لاقف
 ٠ معن : لانف

 لثم لجرلا كلذ هملظ امم كلذ كل لعجي نآ كايأ لآساف : هل لاتف

 كلذ هل لعج ىذلا ناك اذا كلذو كلذب هصاصتو هل هيلع ىذلا قحلا

 ةصصاتملا ق تفرع دتو هل لعج ىذلا ذخأي وه عجري ال هنآ هدنع ةتث

 هيقت هنم ىقتي ناك هلعل نآو هفاخي ال ناك اذا ةصصاق نم ملعي هنآ

 عجري نأ ىسع ملظل ا نلا هنم هقح قوتسا دت هنأ نيدهاش ارس دهشأ

 ٠ كلذ لدعم ملعآ هللاو بوتبىو

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ١٨ م )



٢٧٤ 

 ةلأسم :ج :

 عقي ام بسحت نا كل لاق لجر نعو ىرارحلا ىبآ باوج نمو

 ٠ رضحم الاب وآ

 ٠ هيآ رب ناك ١ ذا اسآب كلذب كيلع ىرت الخ تفصو ام ىلعف

 ٠ ازئاج كلذ ىرن الو لعفت الف هنع ىطعأ ىتح نالاغ

 : ةلأسم

 ؟ هب ديري ام ىردت الو الايكم وأ انازيم كيلا بلط اذا

 ىل ١ ب رقأ وهف 4__ عنمن نأ ىلع ترد ن اف تغصو ام ىلعق

 ٠ ةمالسلا

 ٠ اسآب كلذب رن مل ديري ام ملعت ال تنأو هيلا تملس ناو

 عجري الو مدنلاو ةبوتلا هيلعف كلذ لعخ نمف كلذ ىلع هتيطعآف جارخلل

 ٠ لعف امب امرغ هيلع ىرن الو كلذ ىلا

 ٠ هسخنب كلذ نكي مل اذا ساطرقلا كلذكو

 : ةلاسم ةديج

 ٠ .؟ ٠ . ١ ح ىا ّ . .

لجر ىلع ىعب هنآ هيلع حصي لجر نعو ىراوحلا ىبآ بارج نمو



_ ٢٧٥ 

 "بح وأ دبع وأ بوث لثم هلام نم ائيش رئاجلا كلذ ذخآ رئاج ناطاس ىلا
 ٠ رابجلا هل هذخآ ىذلا لثم اعون ىغابلل لجرلا ذ_خآ مث رمت وأ

 ىغبملل ناك ةلداعلا ةنيبلاب ىغابلا ىلع كلذ حص اذاف تغصو ام ىلعف

 ىغ ايلا ىلع نأل ناطلسلا هنم ذخأ ام لثم ىغ ايلا لام نم ذخأب نأ هيلع

 ٠ كلذ مرغ

 ذخأب نأ هيلع ىغبمللف هحارج وأ برضمب ن اطل .لا هلاخ نا كلذكو

 ٠ هتحارجو هبرض سرا ىغابلا لام نم

 شرالا هيلع امناو كلذ ىف اصاصق هل ىرن الف صاصقلا امآو

 هيغبب لتق اذاف لتقي نأ ىلع هيلع ىغب نوكي نآ الا باوصلاب ملعأ هللاو
 ٠ كلذ هلف هنم ةيدلا ءايلوألا لبقي نأ الا دورقلا هبلع ناك

 : ةلآنسم :ج

 هلام عطقي وأ همرغي هذخاخ ناطلسلا ىلا لجر ىلع ىنب لجر نعو
 ل_جرلل زوجي لهو هيلع ىنب ىذلا لام نم فلتام مرغ ىغابلا ىلع لح
 ٠ هبلع جتحي وآ هلام نم ذخأ ام ردقب ىغابلا لام نم ذخأي نآ

 5 هلام نم ذخآ ام ردقب 4 لجرلا لام نم ذخأ الاو هفصنأ ناف

 هلامو هلهآو هسفن ى هياع ىغبملا باصآ ام نامض ىغابلاىلع معن لوقنغ

 هيلع ىغبملا اذه ردقو مكاح نكي مل ناف نيملسملا ماكح هيلع كلذب مكحي

 د_ عم كلذ هل زاج هبغي نم هباصأ ام رد_ةتب ىغ ايل ا نم ذخأب نآ

 ٠ هيلع ةجحلا

 : ةلآنسم 3

ناطلسلا هربج لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو



 س ٢٧٦

 قرحأو دلبلا لهأ لتق دلبلا ناطلسلا لخد املف دلب ىلع اليلد هذخآو
 ؟ كلذ نم هصااخ امف ةبوتلا لجرلا اذه دارآو

 نم ناطلسلا باصأ ام عيمج همزلي ليلدلا اذه ناف تفصوام ىلعف

 ٠ ريجلا ق هل رذع الو هلك كلذ ءادأب الا هل ةيرذ الو هلهآ و دلبلا

 اولاق امناو لعفلا ىق ريجلا رذعي نيملسملا نم ادحآ نآ ماعن ال و

 ٠ لوقلاب ربجلا رذعب

 ٠ ارذع كلذ ىف هل اولعج مهنأ ملعن الف لعفلا ىف امأو

 هللا همحر سادرملا نآ انغلبو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 هيلع اوجرخ ىذلا مهودع ىلع الومحم ةربابجلا ةيابج نم لام هب رم

 ملو هاطع ذخأيلف ءاطع هل ناك نم هباحصأل لاقو هاطع لاملا نم ذخأف

 . ريسفت نمو لالا نم ىقب ام ضرعي

 ناطلسلا ءاطع نأ ةبيعشلا تمعز رثؤملا ىبآ ةديصق ريسفت نمو

 ٠ لحي ال

 لك مهدنع نم ءاطعلا هيلع ىرجي هللا همحر ديز نب رباج ناك دتو
 لاقف عوفدم لام هم ؤ رم هللا همحر سادرملا ناكو مهرد ةئامتس ةنسح

 هعطت لحتسي ملو لاملا اذه نم ذخأيلف ءاطع هل ناك نم هباحصأل
+ هبصع `! و



. ٢٧٧ 

 نم ىتلا ةمئا ةالو نم ايلاو بحص لجر نعو : ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ ال مآ در كاذ ىف همزليأ هل زئاج هنآ نظو

 ةبوتلا ٩4_بلع امناو مرغ الو كلذ ق هيلع در الف تفصو ام ىلعف

 نوموقي !وناك امنا مهنأ كلذو هيف اوناك ام لطاب هل نيبت اذا رافغتسالاو

 ٠ كلذل نيلحتسم ةنايدب

 ة ءامدلا كنسو لهجلاو ملظلاب فرع نمعو ىراوحلا ىبآ.نم باوج
 ؟ ال مأ هيلع هلكوآو هقح ىنملظ دق لجر ىلع هب نيعتسأ

 تنك اذا هملكت نآ مالكلاب هيلع نيعتست نأ كلف تفصو ام ىلعف

 ٠ لعفلاب هب نيعتست الو هيلع هفاخت ال

 هيلع هفاخت نكي مل ناف هيلع هفاخت تنك اذا هيلع هلكوت ال كلذكو

 ٠ كلذ كل زاج

 . هعبن كلذ ق كيلع نكب مل كلذ دعد ع ىن هب اصآ ن ١ و

 ٠ كلذ كمزل هنم هياصآ امخ هتلكوف هيلع هفاخت تنك ناو

 ىلع عفر زوجيآأ المج قرس لجر نعو ىراوحلا ىبآ نع بسحأ
؟ انامض عفد ىذلا نوكي له هقرس هنآ ملعي وهو رمت بارج لجر



_ ٢٧٨ 

 هعفر ناك ناو فصنلل نماض وهف تيبلا نم هيلع هعفر ناك نا : لاق
 معنف هقرس هنآ هب اللاع هيلع ٠

 كلذ بكري نآ هريغل زوجيأ المج قرس لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع
 ؟ هيلع ٦ل امح لمحيو هبآ رم

 هنيعت ال و ءىش هم هنم عفننت ااف قورسم لمجل ا اذه نأ تملع اذافخ

 ٠ هتقرسب ملع نم ىلعو هقرس نم ىلع مارح وهو هتعفنم ىلع

 زوجيآ ارهسنآ هب ىلصو ابوث قرس لجر نعو ىراوحلا 2

 ؟ ال مآ هبف ىلصب نأ ه

 هبلع لدب الو ةمات هتالصف بوثلا كلذ ىف ىلص امف تفصو ام ىلعف

 ٠ ةراغكالو

 ٠ بوثلا كلذ سبل ام مرغ هيلع امناو : ءاهقفلا ضعب لانت دتنو

 ٠ ذخأن اذهبو كلذ ريغ اذه ىق : لبق دتو

 هعسي له هل ةلخن قرس اديبع كردأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ هبرضي نآ

 قراسلا برض امناو هتلخن ةرمث ذخأيو هبرضي نأ هعسي ال

٠ نالحلسسل ا ىلا



٢٧٨٩ 

 رجي مل هتلخن نم اذه نأ ديعلا رقآو ارمت ديعلا دنع دجو ناخ

 ا>ه ۔ح ٥ ٠

 ىلا قراسلا برض امناو هبيرض زوجي الو غلابلا رحلا رارقا زوجيو
 هدهاجي هناف هتقرسم عنتما نركي نآ الا ةيد هيلع ناك هيرض ناخ مكاحلا

 . هنم كلذ عزتني ىتح هيلع ردق امب

 تناك اذا ةيغاصلا عرز امأو هللا همحر دادم نب دمحأ خيسلا نع

 كلت نم ذخأي نأ نيملسملا نم دحك زئاجف هناوعأ وأ رابج دي ىف

 كلن رادييل هبلع نامض الو عرازلا نذا ربغم عيبلل وأ هياودل ةيفاصلا

 هلثم بصاغ وهو بصانلل نيعم راديبلا نأل لوتلا رثكأ ف ةيفاصلا
 . ملعآ هللا و.

 تناك اذا اهنم ذخألا نيملسملل زوجي ةيفاصلا لخن ةرمث كلذكو

 لوةلا رثكأ ىف راديبلل هيلع نامض الو هناوعأ وآ رابجلا دب ىف ةيفاصلا

٠ ملع أ هلللا و



٢٨٠ 

 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 كلذ نم صالخلاو لحلاو نامضلاو ىدعنلاو قرسلا ىف

 نيكرتشملا نم هيبصت لجرلا ذخأ ىفو لاوحألا ىف فراعتلاو ةلالدلا ىفو

 : باتكلا ىلا عجر

 : ةلأتسه 3

 ؟ راجشألا نم رجنت ةروق وأ مرك ةروق وأ هقبن :وأ ةمرص قرس نمو

 : اهيف اوفلتخا دنف ةمرصلا امآف

 ٠ اهقرس ىتلا ةمرصلا لثم ةمرص هيلع : لوني نم مهنمف

 . اهنرس موب اهتميق هيلع : لوقي نم مهنمو

 ٠ قحتست موي اهتميق هيلع :.لوقي نم مهنمو

 ءاسش ناو اهعلتتا ءاش نا ةمرصلا بحاصل رايخلا : لان نم مهنمو

 ٠ اهتميق ك ذخآ

 ٠ لىو انتخل ا هذه نم كبجعي امغ : هل تلق

 ٠ اهنترس موي اهتميق هيلع نوكي نأ ىنبجعي : لاق

 . اهعاتقا موي اهتميق دري نأ هيلع امناف راجشألا امآو : لاقو

 لاكم امم ناك اذا اهلنم دربي روذ_دلا نه اهريغ و ةئينلا كلذكو

نزويو ٠



_ ٢٨١ 

 اهتحتسي موي ةمرصلا بحاصل رايخلا نآ لوتلا رثكأ نأ : انعمو

 موي اهتميق اودارأ نا مهضرأ ىف ةلوسخغملا ضرألا باحصأ كلذكو
 ٠ اهعلتقي نأ اهبحاصل اولاق اودارأ ناو اهنوقحتسب

 : ةلأسم بج

 هل ةطمارتلا نم لجر نع : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم
 ىف تنأ لاقو مهنم لجر دي ق هلام فلخ مهعم جورخلا دارآ املخ لام

 نا ادح هل دحي ملو عجرأ مل وآ تعجر تم وآ تييح ىلام نم لحلا
 ؟ هدعب نم لاملا نم اولكأي نآ هتثرول له لجرلا اذه تام

 ٠ ايح لالا بحاص مادام لجرلا اذهل لحلا اذه زوجي امناف

 ٠ لحلا كلذ لطب لاملا بحاص تام اذا

 كلذ نم اولكأي نأ اذه ةثرول نكي مل لاملا بحاص لبق اذه تام نا

 ٠ ائيش لالا

 : ةلأسم وم

 ىتح هئام تقو نع لفغ ءاكرش هلو فورعم موي ىف ءام هل لجر نعو .

 ؟ مرغ مهيلع له هئاكرش عم عاض

 ال وآ ةيقاسلا ق ٥ودر ناو مهيآرب .وس اذا مرغلا مهيلع معنف

 ٠ مهيآرب ه وقسي ىنح مهيلع مرغ الف ءا اوكرتو اوفرصنا تقولا ىضقنا

 : ةلاسم :3

 امم ةطمارقلا هبش سانلا بح نم ءىش هيلا ىدهآ ناسنا نعو
٠ ملعي ملو هلكآف هوقرحأ



 ۔ ٢٨٢

 صلخت هلهآ فرع ناغ مارح “بحلا كلذ نآ ملع اذاف تفصو ام ىلعم

 ىلع بحلا ك:ذ نم لكأ ام ةميق قرف هلهآ فرعي مل ناو بحلا كلذ نم ميينا

 ارقفلا ىلع هلك بحلا كلذ قوف بحلا ىرتسا ىذلا وه نوكي نأ الا ءارقفلا
 ٠ بحلا لهأ فرعب مل نآ

 : ةلأسم اديج

 . موق نيبو هنيب امداخ برض ناسنا نعو

 سأب الف هيف هبرخ هل زوجي تقو ىف هبرض ناك ناف تفصو ام ىلعف

 رجدزد مل كلذ نع هرجزف ىصاعملا نم ءىش ق دجو اذا كلذ ف هيلع

 زوجي امك ابرض كلذ ىلع هبرضف هلمع هيلع بجي المع لمعي نأ هرما وأ
 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش الف همداخ برخي نأ ديسلل

 نم صالخلا هيلع ناك هبرخ هيف هل بجي ام ريغ ىف هبرض ناك ناو

 ٠ هب هضرب ائيش دبعلا ىطعيو مداخلا ىف هئاكرش ىلا برخلا كلذ

 : ةلاسم :زإ

 اييفو هل تسيل هسيح هل ىتأف هسيح غئاص ىلا حرط ناسنا نعو
 ةلضفلا ىنطعاف كل سيل امب كتيتأ هل لاقف غئاصلا عجرف هبسن نم رثكأ
 ٠ هاطعاف

 نم د_حأل اهنآ ةسحلا هذهب غئاصل ا رقب مل اذاغ تفصو ام ىلعف

 ٠ هسيحلا هاطعآ ىذلا كلذ هل زاج ساانلا

 : ةلأسم :نجا

 هل ىذلا ناستالاو نيقناد لصي ال قح ناسنال هلبق ناسنا نعو

٠ ثراو هلل فرعي ام ءىشلا



_ ٢٨٣ 

 ىلع ءىشلا كلذ قرفف ثراو هل فرعي مل اذاف تفصو ام ىلعغ

 صالخلا هيلع ناك عضوم ىف ثراو هل فرع وأ ثراو هل مدق ام ىتمف ءارقفلا

 ٠ لعف ام هل زيجي نأ اما و هل مرغب نآ امإ هترا و ىلا

 : ةلأسم وج

 ٨ هرمأي مل رخآ لجر ناسل نع لجر ىلا بتك نمعو

 ءىش ىلا كلذ هباتكب لصو ناف بذكلا نم اذهو عسي الو زوجي ال
 ٠ هيلا بنك هلعل ىذلل كلذ مرغ هيلعف هريغ وأ ءاطع ذخأ نم

 ملعيو رافغتسالاو ةبونلا هيلع امناغ ائيش كلذب ذخأ نكي مل ناو
 ٠ كلذ ىلع ردق نا هيلا بتك ىذلا لجرلا

 ٠ رافغتسالا هازجأ كلذ ىلع ردقي مل ناو

 : ةلاسم ةب

 برنا هل لاقف ءانا وأ هل سرخ نم ءام ف الجر نذاتسا لجر نعو

 ؟ هل ناك امو هي لسغف ء ذخآف

 ٠ هيف نذاتسا ام هيف فلاخ امم لحتسي نأ هيلعو هل كلذ زوجي الف

 : ةلأسم وج

 نم ةعسلا ف تنآ وأ ىلام نم لحلا ف تنأ لجرل لوقي لجر نعو
 نيعبرأ | ىلا ىلام نم لحلا ق تنأ لوقي وآ ىل ام عيمج نم وأ ىلام

 ؟ نذآتسبي نأ ريغ نم هلوق ىلع هلام نم لكآي نأ كلذ هعسي له مهرد فال

تنأ لوقي ىتح ائيش هلام نم لكأي نأ هل زوجي الف تفصو ام ىلع



_ ٢٨ 

 ءىش اذكو اذك ةميق ىلا وأ تتش ام هيف لعفا ىلام ميمج نم لحلا ى

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو فورعم

 : ةلاسم واج

 ىناف نمتلا ىنطعا هل لانت لكآ املف ماعط ىلا الاجر اعد لجر نعو

 هارتسثا هنآ كلذ لبق هملعي ملو لكأي ام نمث وعدملا مزلي له هتيرتشا

 يعدملا مزلي له انت ورسم وأ ابوصغم ماعطلا ناك ناف تلتو _ هملعأ وأ

 ٠ مرغ

 هل زجي ملو هيأرب هلكأ امناف هلكأب هرمآ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 ٠ مرغ لكألا ىلع الو ماعطلا كلذ نمث نم ذخأي نآ

 ناك لكآلا عم كلذ حصو ابوصغم وآ اتورسم ماعطلا اذه ناك ناف

 مهنم قورسملا ماعطلا باحصأ ىلا هيدؤي لكأ ىذلا ؤس كلذ ةميق هيلع

 ٠ بوصغملا و

 : ةلأسم وبع

 كلذ ريغ وأ ضبقلا نم هيلع نوبسكي هينبو هديبع لسري لجر نعو
 د ؟ كلذ هل لحي له هب نوتأي نيأ نم ملعي ملو

 لكألاو هب عافتنالا هل زاج هينبو هديبع دي ف دجو امف تفصو ام ىلعف
 زئاج وهف ةرمثل ١ نم لخنلا لوصأ نم ١ وطقل امو مارح هنأ ملعي ىتح هنم

 ٠ باوصلاب ملعأ هلل او كلذ زوجب ااخ براخ حبر نم نوركب نآ الا هطتل نمل

 لصف

ائيش هنم لكأ موق لام ف ثدحأ لجر نعو ىراوحلا ىبأ نم باوج



٢٨٥ 

 لحأف ءاكرشلا دحأ لجرلا لحتسا نا هومستب مل لاملا ق هؤاكرت مه و

 د_ ا و لكل نث اعيمج ميلحتسب ىتح هيزجي الاف تفصو ام ىلعف

 : ةلأسم :دنج

 د_ة ىنآ مهل لاق مث مهل ةا حبذ وأ مون هلزنم قرحأ نم نعو
 اذكو اذك ةميق ىلا مكلام نم لحلا ق ىنولعجت نأ بحأ مكلام ىق تنتدحأ

 هعسي له مكتاسث تلكأو مكلزنم تقرحأ ىنأ مهملعي ملو هل اولحأف امهرد
 ملو مهلحتساف ملاومآ ةرمث نم ائيسن لكأ نا كلذكو ؟ مهملعي ىتح وأ كلذ

 ؟ مهخرعي

 هب افراع ثدحلا ناك نا لوقي رثؤملا وبأ ناكف تفصو ام ىلعف
 كلذ قف لحلا زجي مل مهلاومأ ىف كلذ مهيلا ىتآ نمم نورملظتيو هلهأ هلعل

 ةفرعملا دعي نم كلذ هل اولحآ اذاف هنم ناك ثدحلا كلذ نأ مهفرعي ىتح

 ٠ هيف هوبلطي مه قح نم ءىربي نآ زوجي ال هنأل ءىرب دقف

 نم ائيش ذخأ هنأ نوملعي الو قحلا كلذب نوفرعي ال اوناك ناو
 ٠ ملعأ هللا و هفورعم ةميق هل اولحآ اذا آريبو كلذ ىلع لحلا زاج ميلا مآ

 : ةلأسم :زإ

 ةثالثلاو « الهبب » هجوز هلو مه دحأ تام رفن ةثالث نيب لام نعو

 ملعي الو ةريثك نينس نولكأي اوناكو لاملا ةثرولا مسقف « ىوزن » ق رفنلا
 ةأرملا نأ كغلد هنأ الا ةأرملا تتام ىتح نولكأي ءالؤهو اهثاريم تبلط ةآرملا نآ
 له هيف لوقت ام هلعل كلذ كدنع حصي مل ناو ةثرولا ىلع مرحت تناك

؟ مهيديأ ىف ىذلا لاملا اذه نم ءىش ةثرولا دنع نم ىرتشي نآ كلذ زوجي



٢٨٦ 

 نامع ق هيح ةآرملاو لاملا اذه مست اذا لوقنف تفصو ام ىلعف

 امب ىلوأ موتلاف لاملا اذ مسقب ةفرعملا اهيلا لصتو ربخلا اهنكمي ثيح
 حصي ىتح هنم لكالاب سأب الو لاملا كلذ نم ءارشلام ساب ااف مهيديأ ق

 ٠ لاملا اذه نم اهثاريم بلطت تناك ةآرملا نأ ةلداعلا ةنيملام

 ذخأي نأ هعسي له تام دق هدلاو دلو ةثرولا دحأل ناك نا كلذكو
 اذه ىف ةثرولا بلاطت تناك ةآرملا نأ هعم حصي ملو لاملا اذه نم ةثرو
 ؟ لاملا

 هدلاو دد ىف دجو نم نأ ءاهقفلا ضعب لانق دنقف تفصو ام ىلعف

 لاملا نآ ةلداعلا ةنييلاب هعم حصي ىتح هنم هثراو ذخأيو ى هلكأ هل زئاجف الام

 اذه ةفصب افراع دلولا اذه ناك ولو لوقنغ مارح هدلاو دي ق ىذلا

 هعم حصي وآ ملعي ىتح هثاريم ذخآو لكآ هل زاج هدلاو دب ىف دجو امف لاملا

 انعم كلذب انع دقو ؤ لاملا اذه ق ةصح ةآرملا هذهل نأ ةلداعلا ةنيبلا

 هيعدي هنآ الا نيبياغ موقل لام هدي ىف لجر ناكو رثؤملا ىبأ ىلا انلصوف

 هعم رهاسثلاو هدلاو دي ىق ىذلا لاملا كلذ نع جرختي نأ دارآ هدلو نآو

 ٠ نيبياغ موقل هنآ ساانلا عمو

 ةنيبلاب كعم حصي ىتح كتدلاو دي ىف تدجو ام لك رثؤملا وبآ لان
 لوقنف لوقلا اذ_ه ىلعف ك مارح كدلاو دب ىق ىذلا لاملا اذه نآ ةلداعلا

 : ةلآسم ةت

 ةئام ىلع ةأرملا تحلصأ دق ىنأ ثراولا ىحلا لاق نا تيآرآ تلق
 ؟ هنم كلذ لبقي له كلذ تلبقو مه رد

 نآ ةلداعلا ةنييلاي حصي ىتح هدي ق امب ىلوآ اذهف تغصو ام ىلعف

٠ كلذل ةركنم ةآرملا



_ ٢٨٧ 

 لاملاو ءىش ىدنع دحأل سيل ىلام اذه لات مجر نا تيأرأ تلق
 ؟ هدنع نم ءارشلا زوجب له هلكأ هدب ق

 اذا كل انفصو دقو كلذك اهيف باوجلاو ىلوألا ةفصلا ىلع هذهف
 ٠ هدي ىف امب ىلوآ ناسنا لكف انفصو ام ىلع لاملا اذه مست ناك

 : ةلأسم 2

 ءىش هيف دحا سيلو هدلاو دي ىف ناك لاملا اذه نآ رقأ نا كلذكو
 ٠ لاملا ةمست نم انفصو ام ناك اذا دحاو ىرجملاف

 حص دةو لاملا اذه نم هنصح ذخأي نأ كلاهلا لجرلا نبا دارأ ناف

 اذه نم هتصح ذخأي نأ هل زوجب الخ س لاملا اذه ىف اهئاريم ةارملل نأ هعم

 ىف اهتثرو ناك اذا تكله دق تناك نا اهتثرو وأ ةأرملا نم رضحمب الا لاملا

 . نامع

 ناكو لاملاب درفني ال ىرتشملا ناك اذا ةقث ريغ وآ ةقت ىرتسثملا ناك لاملا

 ٠ نورخضاحم ءاكرنت هيق ها

 اذه ىف اهتبلاطم حص الو لاملا اذه ىف ثاريم ةأرملل حصي مل اذاف
 مهنم دحاو لكف ةآرملا ةايح ىف لاملا اذه مست دقو ةلداعلا ةنيبلاب لامل
 . هدي ىف امب ىلوا

 زئاج و هخ هدلاو ثاريم نم هنصح ذخأم نآ لجرلا نبا دارآ ناف

٠ كل انفصو ام ىلع



٢٨٨ 

 لجرلا نبا دارأ ناف لاملا اذه ىف اثاريم ةأرملا هذهل حص ناف

 اهثاريم ةآرملا لزعيو كلذ هل زاج هيلع موقيو لاملا اذه ضبقي نأ كلاهنا

 . اسأب كلذب ىرن الو ةرمثلا نم

 ىذلا ملسف هريغ دي ىف لاملا ناكو لاملا اذه ضبقي ال نأ دارأ ناو

 زاج لاملا اذه نم كنصح هذه لاقو ةرمثلا هذه نم هيلا هنصح هدب ىف

 امناو لاملا اذه ىف اهثاريم ةأرملل حص اذا اذهو لايكملاب الا اهذخأي الو كلذ هل

 ٠ لاملا هدي ىف نم اهملس اذا ةرمثلا نم هتصح ذخأب نأ هل زوجي

 حصي نآ دعب نم اهتثرو وأ ةأرملا نم رضحمب الا لاملا اذه مست زوجي ال

 دقو كيلا هب تبتك ام مهفاف ةلداعلا ةنيبلاب لاملا اذه ىف اهثاريم ةأرملا هذيل نأ
 ٠ آ هذه رمآ كل ثترسغ

 : ةلأسم :يج

 لخدبأ هتلطأآف مومرلا سخعب ق جلف نم ءام هيف لجأ ىلا ءاج لجر نعو

 ؟ مثا كلذ ى هيلع

 نوطبري ىتلا مهلاجأ نم سانلا هايم قلطأ اذا مثا اذهف تفصو ام ىلعف
 مههايم نم قلطأ ام ردقب لجألا باحصأل مرغلا هيلعو اهنوعمجيو اهيف مههايم
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو هقالطاب رمأ وأ لجألا قلطأ نم ىلع مرغلا امناو

 : ةلاسم ة

 ٠ دللا لحأ

دهشي وأ تنآ ملعت ىتح كيبآ دي ىف فيسلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف



_ ٢٨٩ _ 

 كعم حصي مل ناف امارح فيسلا اذ_ھ . 7 ه كايأ نأ لدع ادهاست عم

 ٠ هتثرول وهو كيبأل فيسلامم كل تقصو ام ىلع كلذ

 : ةلأسم 3

 ةأرما اييلا لسري نأ ىفتكيأ ةآرما ىلا لحلا بلطي نأ دارآ نمعو

 ؟ ةآرماب ىفتكيف اهل قحب اهيلا ثعبي نآ كلذكو ال مأ اهب قتي

 اهنمآأي ناك اذا ةآرماب ىفتكي لوقي رثؤملا وبآ ناك دقف تغحو ام ىلعف

 ءا دأ اهعم ثعبيو لحلا بلط ق اهلسريو هقث هعم نكن مل ولو كلذ ىلع

 كلت ىلع لاجرلا نم دحأ ناك اذإ كلذكو ع كلذ ىلع اهنمأي ناك اذإ ديري ام
 امأف صالخلا رمأ ىف لوقلا اذه ىلا انحورتسا دتو ةقث نكب مل ولو ةلزنملا

 ٠ ةلداعلا ةنيبلاب الا نكي مل عزانتلاو راكنالا مقو اذا

 لصق

 ٠ لخنلا نم رمتلا طاقل نع هللا همحر ىراوحلا ابأ تلأس

 لالح وهف رمتلا نم لخنملا نم طقس امم ءاهقفلا كلذ زاجأ دق : لاقف

 ٠ اوزيجي ملف براخ حير نم كلذ نوكي نآ الا ريقف وأ ىنغ نم هذخآ نم

 هرمأي ىتح وأ لكأيأ هلكأب هرمأي ملف ماعط ىلا داجر اعد لجر نعو
 ؟ دودحم دح ىلا برشيو لكب نآ هيلع لهو كلذب

 لكألاب هرمآ اذاف لكألاب ماعطلا بحاص رمآ ىتح لكأب نأ هل يلف |

 ٠ برشلا كلذكو دح كلذا سيلو ءاش ام لكآ لعل

( ٢ ج ئراوحلا ىبا عماج _ ١٩ م )



_ ٢٨٩٠ 

 : ةلأسم وج

 ماعط مهيديأ نب موق هيف اذاو هلزنم ىلا ۔اجر ىعد لجر نعو

 نولكأي اولبتأو مهيديأ نيب ماعطلا اولعج مث لزنملا بناج ىف بيرق وأ

 ةوعدب ءاج امناو كئلوأل مآ تيبلا برل ماعطلا نع ملعي الو مهعم لكأبأ
 ؟ لزنملا لوسر

 كلذ نم لكأي نأ هل زاج تيبلا بر لوسر وآ تيبلا بر هرمأ اذاف

 ماعطلا نم لكأي نأ هل سيلف هلوسر الو لزنملا بر هرمأي مل اذاف ماعطلا
 ةفاضالا ١ نمو ماعطلا ىلع نم عيمج هرمأب وأ ماعطلا نمل ملعي ىتح ائىسش

 ٠ باتكلا ىلا

 : ةلاسم ةهج

 بتكأ هل لوقيف لجرلا ىلا ىتأي لجرلا نع هتلأسو ىراوحلا ىبأ نع

 هيلع هل بتكي نآ هل زوجي له ىل هيلع انيد امهرد اذكو اذك نالغ ىلع ىل

 ؛ هترضح ريغ نم

 . ةداهسنب سيل اذهو كلذ زوجي معن : لات

 ٠ قحلا هيلع ىذلا ىأرب الا كلذ زوجي ال : لا نم لاقو

 ىذلا لاقو ىتاس نمث ىل بتكا لاق لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو

 ؟ ال مآ بتك ىذلا مزلي اذه ىلع سيل نيدلا هيلع

٠ ةلداعلا ةنييلاي الا باتكلا لبقي ال هنل ءىش بنك ىذلا مزلي ااف



٢٨٩١ 

 : ةلأسم وج

 ٠ لخنلا نم طتسي امم رمتلا طاقل نع ىراوحلا ابأ تلأس

 لااح روف رمتلا نم لخنلا نم طقسي امم ءاهقفلا كلذ زاجأ دت : لاتف

 اوزيجي ملف براخ حير نم كلذ نوكي نآ الا ىنغ وأ ريقف نم هذخآ نم
 .كلذ

 كلذغ اهلهآ ىآرب الا لخدتن ال ىنلا ةنوصحملا لخنلا نم ناك ام كلذو

 براخ حير ريغ نم نصحلا فلخ اهنم طقس ام الا اهرمن طاقل زوجي ال

 . ريقف وأ ىنغ ناك نإ هب عفتناو هطقل نمل رئاج وهف
 .نم زاجأ دتف ءاملا هامحف براخلا حيرلا نم لخنلا نم طقس ام كلذكو

 ءا هلمح اذا جلفلا نم هطتل ءاهتقلا نم زاجأ

 : ةلأسم 23

 لخنلا نم رمتلا نم حيرلا حرط امع رثؤملا ابأ تلأس ىراوحلا وبأ لاق
 ٠ لخنلا لثم وه ردسلا ىق اولا كلذكو ے هطتل زاجف

 ردسلا ىف زاج لخنلا ىف زاج ام لخنلا ىف لوتلا لثم ردسلا ف لوقلاو
 ٠ قبنلا نم

 ٠ قبنلا نم ردسلا ىف زجي مل لخنلا ىف زجي مل ام كلذكو

 طقسي ىذلا لسفلا ىف لوتن انآ الا رثأ هيف انعم سيلف لسغلا امأو
 ٠ هب عانتنال اد سأب الغ هلهأ هنم عنمي ناك اذا ردسلا نه هطقل زرجي ال ثبح

 طقس امم اوعنمي ال دلبلا لهأ عم زئاج كلذ نأ فرعي ناك اذا كلذكو
ريعب ساانلا لاومأ نم راجشألا نه عافتنالا اوزاجآ دقو ردسلا قرو نم



٢٨٩٢ 

 هرغصلا هذه لثمو رجألا لثم كلذو رجلا نم ناك ام عنمي ااو الام مويآر

 ٠ رثؤم ١ رد انل ل اق كلذك نوعنمي ال و هلهأ هبمحي ال امم ر اجنال ا عبمج نم

 عم ازئاج كاذ ناك اذا سيانلا لاومأ نم شيشحلا ىف رنذا ءاج كلذكو

 ٠ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ انغلب دقو كلذ هل اوزاجأ دعقف دلبلا لهأ

 : ةلأسم وه

 باتكلا ريغ نم

 لاق كلام نم لكل ىنمزل نامخ لك نم نالف اب ىنتئرب دن لانق نمو

 ٠ معت

 هذه ىلع ظفلاا اذه ىف نامضو قح لك هيف لخدي نأ _ باوجلا

 ٠ ملعأ هللا و اندنع ةفحصلا

 ك ةلأسم :3

 لكأ نا ريفلا ىلع سلب الف اهبابرأ فرعي ال ىتلا بئاغلا لاومألاو
 ٠ اهنم

 : ةلآشضم 3

 ىقا وسلا ضعب ىق روسكم وهو جلفلا ىلع رم نمعو ىراوحلا ىبآ نعو

 راص هنآ ملعي ىتح وأ كلذ هل زوجي له هلك عمتجا ىتح هباحصلا هدسف

 ٠ حالصلا كلذ دا رآ امنا و مويلا كلذ مهل وه نيذلا هباحصأ ىلا

٠ حالصلا كلذب دارأ اذا اسأب كلذب ىرن الف تفصو ام ىلعخ



_ ٢٨٩٣ _ 

 نم لك هل لاقو اماعط لجر هيلا برق لجر نع ىراوحلا ايأ تلأس
 ؟ هلك ماعطلا لكأب نأ هل زوجيأ ماعطلا أ ذه

 ٠ معن ::لاق

 ىف ىتأي ام لثم ظغللا ىف ىنأي .كلذ امنأ هنم لك هل لاق امناف : تلق
 ٠ بوثلا تغرفتسا اصيمق هنم عطق اذاف اصيمت هنم ىل عطقأ لورتيف بونذلا

 : ةلأسم ج

 لانف ءام ناسنا ىلا بلط نمع هنلآسو ىراوحلا ىبآ ىلع هضورعم

 .٠ هدي هنم لسغ وآ هيف نم بصن اف برشف هانتسق ىنس ا هل

 اذاو نذاب الا هل زوجي الخ زيزع هيف ءاملا عضوم ىف كلذ ناك اذا : لا

 ٠ كلذب سآأب.ال نآ اوجرأف عابي ال حاتم ريثك ءاملا هيف عضوم ىق ناك

 : ةلأسم :نج

 رادج ىلع طيغتب وآ لوبتي نآ دارآ نمعو ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ؟ نياب هبلغ له هل وه سيل عذج ىلغ وأ وآ

 ف الو اثدح رادجلا ىف ثدحي لأ اذا كلذ ق سأب هبلع سيل لاق

 لعجي ن - هل سيلو ضرالا ق .7 طئاغلاو لوبلا ن راك اذا عذجلا

 ٠ هل اسيل اناك اذا عذج الو رادج ىف هطئاغ

 : ةلآشضم مج

 دق ناك ءىش نم الجر لحتسا نمو بسح اميف هربع نع اهلعل

ً .هعم حصي ملو و كش مث هلام ىف هثدحأ



_ ٢٩٤ 

 نمو ؤ هلحتسا دق هنآ ملعي ىتح هلحتسي نآ هيلعف تفصو ام ىلعف

 درغ ٠
- ٠ 

 هنم هيلا ىرج دق ناكو هلحتسا دت ناك هنآ ظفح اذا : لاق نم لاتو

 هلحتسيل دعق هنآ ظفحي وآ هلحتسا دق هنآ هعم ناكو هلحتسيل ىضم وآ لحلا

 هنآ ملعي ىتح هيلع سيلف كلذ دعب كسثلا هضراع مث هلحتسا هنأ ىلع ماقو

 عجريأالو هرمأ نم ىضم ىذلا كلذ نم هبلق هيلا نئمطي ام ىلع هلحتسي مل
 ٠ هلحتسب مل هنآ ملعب ىتح كلا ىلا

 مل وأ هلحتسب مل وأ هلحتسا هنأ ملعي مل مث قحلا هيلع نأ ملعي مل اذاو
 ٠ ةيطع وأ لحب هنم ءىرب دتت هنأ ملعي ىتح هيلع وهف هلحتسي

 : ةلأسم ة

 سلفأف اينغ ناك وأ نيد هيلع ناك ريقغ نعو ىراوحلا ىبآ باوج نم
 الام كلذ دعب تبستكا مث هفعضلا لجآ نم لح ق هلعجو هميرغ هآربأغ

 ؟ نيدلا كلذ هيلع دوعي له هعسو

 مدصلاو رقفلا دح ىف وهو هميرغ هآربآ ناك اذاف تفصو ام ىلعف

 رهظآ نوكي نآ الا نيدلا كلذ ىف هيلع دوعي الو نيدلا كلذ نم ءىرب دنف

 كلذب ملعي ملو هنم ائيش وأ هنيد ءاضق ىلع ردقي ام هعمو سالغالاو رقفلا
 هآ ربأ اذا نيدلا نم آربب الف رقفلا نم هنم رهظ ام ىلع هآردبأف هميرغ

 ٠ هميرغ هنم

 قخ هيلع ناك لجرل لاق نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ نم باوج
 وه وأ لحلا ق هنم تنآ وآ كا ره وآ كل هتكرت دق هل لاقف ىل هعد هل لاتغ

+ هلل ١ كآ ربأ دق و هلل ١ كآ ربآو كل



. ٢٨٩٥ _ 

 وه وآ لحلا ىف هنم تنأ وأ كل هتكرت د_ة لاق اذاف تفصو ام ىلعق

 مل ناك ناو كلذ ىف رخآلل ةعجر الو كلذ هل زاج دنف اذه لبق اذاغ كل

 ٠ ةعجرلا هل ءاهقفلا نم لاق نم لات دقف 4 هلدتد

 ٠ كلذ ىف هل ةعجر ال : لاق نم لاتو

 ءىشب سيل اذه نا ليق دقف هللا كآربأ وآ هنم هللا كأربأ دق : هلوت امأو

 بحاص دنع نم كلذ متنسي ىتح اذه آريب مل عجري مل ولو ةعجرلا هلو
 + قحل ١

 : ةلأسم ةهج

 دتتعمو هيلا هميلستب نئاد وهو رخآل نامض وآ هعبت هتمزل نمو

 ملو هيسن دق ذا هقدصي ملف هبلاطي هبر ءاجف هيسن ىتح هنم صالخلا

 هذه ىاع هلل ا مم هكااه ىفف اذه ىلع تامو حص ال و كلذ ق هاعد حصت

 : فالتخا ةفصلا

 ٠ كلذم كلهب : ضعب لانت

 ٠ محرأو فوع ر وهو ملعأ هلل او كلهم ال : ضعب لاتو

 نيدلا هل ىذلا لاقف نيد مها رد ةرشع لجرل هيلع لجر نع لئسو

 كنطعأ وآ ىل كدنلع ىتلا مهاردلا كلت كا تيهو دقف نيدلا هيلع ىذلل

٠ ثب اث هنآ ىعم : ل اتت



_ ٢٩٦ 

 ةلأسم وج :

 مت احرج ااجر حرج نمعو هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نم

 ١ ده ملعي ملو هل عقي مك فرعيو حرجلا ساقي ملو هلحأف هنم هلحتسا

 ؟ امهدحأ تام ىتح هحرج هيلا بلطم اذه عجر مث حرجلا بحاص هنأ

 اهيف لحلا زوجي ال جو ,رغلا و ءامدلا نأ اولاق دقغ تفصو ام ى

 ٠ اهب اهلهأل رارقالا ةعب نم ال

 بلطب عجر مث هنم حرجلا كلذ نأ هل رقب ملو هلحنسا دت ناك اذاف

 ٠ حرجلا كلذ شرلا هيلعف هحرج هيلا

 فرعي ال وهو هل لحأف حرجلا سايق فرعي ملو حرجلاب هل رقآ' نا
 ءاهتتفلا نم لاق نهم لانق دننف كلذ دعي هيلا بلطي عجر مث حرجلا شرأ مك

 شراو مهرد ىتئام شرلا ىلا هلحتسا دم ن اك ناف كلذ ق ةعجرلا هل نأ

 ٠3 ه كلذ دعب ةعجر هل نكم مل هل لحف لقأ وآ كلذ لثم حرجلا

 : ةلآشضم 3

 عضوم ق ةمرك لصأ نعو باتكلا نمو : ىراوحلا ىبآ باوج نمو
 ؟ اهنم ىرتشي نأ دحأل لحي له مارح عضوم ق اهاستحمو لالح

 ق ىم ب نم ىآرب 7 لكؤىو هضرأ ق اهلصأ ىه نمل همركل >!خ

 ٠ باتكلا ىلا ةغناضالا نمو ؤ هضرأ

 : ةلأسم 3

؟ موق نيبو هنيب امداخ برض ناسنا نعو ىراوحلا ىبآ نع



٢٨٩٧ 

 سأب الف هبرض هل زوجي تقو ق هيرح ن اك ن اف تغصو ام ىلعف

 رجدزي ملف كلذ نع هرجزف ىصاعملا نم ءىش ىف هدجو اذا كلذ ىف هيلع

 زوجب امك امرض كا ذ ىلع هبرضو هلمع هيلع بجب اامع لمعي نأ ٥ رمآ وآ

 ٠ كلذ ف هيلع سأب الف همداخ برضي نأ ديسلل

 نم صالخلا هيلع ناك هبرض هيف هل بجي ام ريغ ىف هبرض ناك ناو
 ٠ هضرب ائيش ديعلا ىطعيو مداخلا ق هئاكرتت ىلا برشلا كلذ

 : ةلأسم :دنج

 زوجي له مايألا ىلع هنامدختسي اناك نيكيرش نيب دبع نع هتلأسو

 اهيف همدخي ىذلا مايألا ىف بدلا برض مداخلا هبرضي نأ همدخي ىذللا

 ؟ هكيرت ىار ريعب

 ٠ هتبقر نم كلمي ال

 ٠ انماض نوكيأ لعف ناف : هل ليق

 ٠ نامضب بدألا ق لوقآ انآ : لاق

 كلم ىف بدألا هل زوجي نمم رمألا ىوذ نم ناك اذا هنآ : ىعمو |
 ٠ كلذ هل زئاج هنآ _ عمق رارحألاو ديبعلا ق ريغلا

 ناكو ىدخ كلذ هل نكي مل ةبقرلا كلمب الآ كلذك نكي مل اذأو
٠ برضلا نم نمضي ام ىتآ اذا انماضت



_ ٢٩٨ 

 ؟ همزلي ام بدألا نم جرخ ابرض همالغ برذ ناف : هل ليق

 مثآ ىدنع وهف هيف فلتخي ال اميف بدأنا نم جرخ اذا : لاق

 ٠ هبوتلا هيلعو

 ه ۔.ىىغثن ببطيو 2 ىنب ٥ اخ رأ هلحر مل ن اف هلحتسي ليق هنآ : ىعمو

 ٠ لعف نا ىدنع كلذ نسحو

 ؟ بدألا برض "دح امف : هل تلق

 ٠ حرجي ال و . رثؤي ال ح ربه ربغ امرض لبق هنأ ىعم : لات

 ىف رظنلا ىف هلمتحي ام ىلع مهنم الك برضي هنآ ليق هنأ : ىعمو

 ه_برقيل ددعلا نم كلذ_د ىقونبو ٥د۔۔ىج نم هفوخملا عضاوملا رجغ

 ٠ هيتيثلإ

 : ةلاسم ةدب

 ؟ اهخارغآ جرخت نآ كعسيب له ريطلا نعو

 ٠ هل ريخ وهغ فغعت نمو هيلا قيس قزرف كلذ لعف نمف

 : ةلآشضم :ده

 اه ركذ مت اسسنائ اهلكأف ةيوصغملا لاومخنا هذه نم ةبلحر طتتا نمو

 ؟ اهبابرأ ىلا اينميق نم صاختي نآ همزلي له

٠ هل ةمدق ال لئم ةيطرل ا هذه : لات



_ ٢٨٩٩ 

 لكأ امم صالخلا هيلعو نومضم لاومألا ىف آطخلا : لاتو

 هبحاصل قح هيف بجي ةميق لقآ ىف لخدي هنأن لوكأملا نم رثك وآ لق
 هيلع هعبت الو هل ةميق الو هيف مكح ال ام اولاق امنا صااخلا هيلعف

 . هبر رفغتسيو أطخلا ى

٠ بجا و صالخلا نآ هريغ عم ةميقلا ق ل_خدب ناك ام امآ و



_ ٢٣٠٠ 

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ماكحأ ىفو مهل ةيصولاو ليبسلا نباو ءارقفلا لام ىف

 كلذ ىق عسي امو طلتخملا لاملا قو بئاغلا لام

 : باتكلا ىلا عجر

 هل مانتنسا الو ادحأ مهنم دجي مل موقل نيد ىف هيلا ىحوآ نمعو

 ؟ كلذم ىصورب وأ ةبرقلا كلت نم ءارقفلا ىلع هترغفب نأ هل لهغ كلذ مست

 د_جوي مل اذاف ءارقفلا ىلع كلذ قرغي نالف ةثرو دجي مل اذا هنأ

 . ةيرقلا كلن ءارقف ىلع كلذ قرف ثراو ىلع هل ردني ملو

 رجألا نيب رثيخ محر وآ ةبصع نم دعب نم ثراو هل حص اذاف
 قيرفتلا نوكي نأ الا قرفلا ىلع مرغلا ناك مرغلا راتخا ناف مرغلاو
 تيملا لام ف مرغلا ناف ةثررلا ىآر وأ تيملا ىأر وأ ةلعل مكاحلا ىآرب

 ٠ ىآرب قرفملا ىلع ناف لام هل قبي مل تيملا نوكي نأ الا

 ٠ مكاحلا ىلع ناك مكاحلا ىآردب ناك ناو

 ٠ ةثرولا ىلعف ةثرولا ىآرب ناك ناو

 نأ الا كاذ لثم ةطقللاو لاملا تيب ف وهف اذه ى مكاحلا مزل امو
 مكا_حلل سيلو مكاحلا ىأر نود هسفن ىآري طقاللا اهتقرف امنا ةطقللا

 ٠ ىآر اهيق

 : ةلآسم ةهج

ىقب امو ىلع نتيدب هلل مهارد ةرثع اهراوس لاق تصوأ ةأرما



٢٣٠١ 

 نم ةرسعلا دعب ىقب امو ةأرملا تتامو نيبرقأناو ءارققلا ىلع قرقي
 ىضق نددلا نم فرع ا_مغ تلاق ام ىلع نييرقأذ او ءارقفلل ( ةيح هصحلا (

 كلاذ دعم ح۔دي نأ الا ثراولل رهخ ةرشعلا نم ىقي امو ةرشعلا كلت نم

 ٠ ةآرملا هذه لام نم ىضق نيد اهملع

 عابت نأ ةل_خنب تصوأ ةأرما نعو : باتكلا ىلا ةفاضالا نمو

 ةلخنلا ذخأي نأ ثراولا دارآف ءارقفلا ىلع اهنمث قرفيو

 اهنمث ماقتسا اذاف اهيلع ىداني ةلخنلا هذه ناف تفصو ام ىلعف

 ةماقتسا نوكيو عمج عبرأ اهيلع ىدانيو ءارقفلا ىلع اهنمث قرفو اهذخآ

 ٠ ةعبارلا ف اهنمث

 : تتا . و

 اذه عب هل لانو الجر ىصوأ لجر ق : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاق

 هلل هترف ىقنابلاو مهارد ةرشع انالف طعأو ةعاضبلا هذه وآ فيسلا
 ٠ نجلل لات وآ ناطسشلل لات وآ د_حألا وآ ءا رقفلل لتب مل و

 نا ةثرولا ىأرب الا فيسلا اذه عيبب نأ لجرلا اذهل سيلف : : لاق

 ٠ ةثرولا ىلع ةححلا دعي نم ةرنتع ه رمآ ىذلا و

 هقرف هلام ثلث نم جرخي ناك ناف هلل ىقيي ام قرف : هلوق امأو

 ٠ ءارقفلا ىلع

 ةثرولا ىلا عجريو ءىشب اذه سيلف نيطايسثلل هقرف : هلوق امآ و

 ءارقف ىاع قرغف هناف نجلا ىلع هلامب قدصن دقف ن اك نا لوقي نآ الا

 ٠ سنالا

 اذكو اذك هنع قرفم هنآ ىصوأ ناو ء ىنثتي سيلف نيطايشلا امآ و

٠ ةثرولا ىلا مجرتو ةلطاب ةيصو اهناف دحأل هب مسي مل



_ ٢٣٠٢ 

 ةلأسم ة :

 . دارآو مها ردب نيملسملل ىصوأ نميغ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نعو

 مهارد قرفيو كلذ هل سيلف اهتميقب مهاردلا نع ابح قرفي نأ ىصولا
 ٠ قيرفتلا موب دلبلا دكن ىلع ىصولملا ىصوأ امك

 ريغ" وأ انبلا نم هزيغ وأ قبزملا نم ةفوصوم مهارد اي ىمس ناو
 . ىمس امك قرغي هناف مهاردلا سانجأ نم كلذ

 موي دقن ىلع فرصلاب اهتميقب جرخأ اهب ىمس ىتلا دجوت مل ناو
 قيرفتلا

 ى ٠ ٠.٠٠ ٠٠: ٠

 : ةلاسم ج

 ائ وزن ءارتفل ةيصوب ىصوأ نميف : ١ هللا همحر ئراوحلا ويآ لانت

 ءارتف "ةثالث نم ىوزن ءارنتف نم ىطعأ نمف ةدودحمب تسيل ةيصو اهنأ

 سانب وآ ةدودحم رادب وآ مهنايعأب ءارنتف مسي مل ام كلذ هازجأ ادعاصق

 ٠ نب د و دحم

 ةالضلا متي هنآ لاق نمو ءارقفلا نم اهيف ةالصلا مني نم ىطعيو

 ٠ لوبتم لوقف ةيرق ق ءارتفلا نم

 هقرفت وأ ءارقفلا ةيصو نم ىطعي نآ بلطي دوسألا دبعلا ءاج ناو
 . كولمم هنآ ملعي ىتح رح هنآ لاق اذا ىطعي نأ زئاجغ ناميالا

 : ةلاسم ج

 ةيرق ءارقفل مسي ملو ءىشب ءارقفلل ىصوأ نميف ىراوحل'ا ىبآ نعو
٠ هيقف تامو هدلد رغ ق ىصومآو



_ ٣٠٣ 

 اهيغ متي ىتلا هتيرق ءارقف ىلع قرف ةيرق ءارقفل مسي مل اذاف
 متي ةيرق ىف تام نوكي نأ الا اهريغ وأ هدلب ىف ةيصولا تناك ةااصنا

 ٠ اهتارقف ىلع قرفي هناف اهيف تامو اهيف ىصوآو ةالصا!' ييف

 اهبف مني ىرخآ هيرق ق تامو ةالصلا اهنف متي ةيرق 7 ىصوأ ناخ

 ٠ هللا ءاش نا كلذ زاج ةيصولا تقرف ام ثيحخ ةااحنا

.2 

 : ةل اسم حي
 ره

 لبنسلا ىنعي ناصنقلا تطلتخا اذا لوقي ىراوحلا ويآ ناكو : لات

 اهنأ لثم لبنسلا ق هلام مهنم دحاو لك ردي ملغ ے ساتلا لبنس

 ٠ كاذ ريغ وآ حير لمحي

 كلذ مكح ناك الاو ءىش ىلع لدن_سللا باحصأ قفنأ نا : لاخ

 ٠ ءارقفلل لينسلا

 هب حبي الو كلذ لوقي ناكو ليسلا هلمح وه اذا ىنبجعي كلذكو

 كليسلا اهلبنس لمحو ةضورلاب ةحئاجلا تعقو اذا كهتني ال اذه نذل
 كلذ نأ دحاو لك لام فرعي مل اذا هب بهذي ناكو ليتسلا ق طلتخاو

 ٠ هاح ريغ ىلع سانلا كهتني نأ ةفاخم كلذ رهظي نكم ملو ءارتقغلل

 : ةلأسم ج

 نيآ فرعب ال يئاغل ءىش ٥ دنع لجر ق تركذو ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ لديس رباع ناك اذا هنم ذخأم نآ هل زوجب له . د

 ٠ ائسش هنم ذخأم نآ هل زجي مل هيلع قح اذه ناك ناق

٠ هتوم حصي وآ مدقي نأ ىلا هلاحب هيشو امئاغ ناك أذا كلذكو



_ ٣٠٤ 

 ىلع ردقي الو هتبوآ ىجرت ال ايئاغ ناك اذا راثآلا ٤ دجوي دقو

 ٠ دخؤي ال مآ اذه دخؤب ملعأ هللاو ءارقفلا ىلع قرقي نأ هيلا لوصولا

 حصي وآ مدقي ىتح ثدح ءىش ق ثدحب ااف هيلع دمتعملا لوقلا امآو

 ٠ هتوم

 ؟ هتاريم نوكي نمل ثراو هل فرعب ال تام لجر نع هتلأسو

 مينزلا ثاريم نآ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوب : لاق

 ٠ لالا تييل

 ليبس ىلع ةعيدو لاملا تيب ق نوكي هنآ : ءاهقفلا ضعب لاق دتو

 ٠ ةنامألا

 : ةلاسم دهج

 لزغ لئم ائسش هفرعي ال لجرل نمض لجر ىق هللا كمحر انتفآ

 ؟ صلختي فيك هنم صالخل أ دا رآو هربغ وأ ثبح وآ

 لأسب ىنح هدلب الو همسا فرعي الو هفرعي ال ناك اذاف : باوجلا

 ٠ داهتجالا دعب هتفرعم نم سأي اذا ءارقفلل نوكي هنأ ىري ضعبخ هنع

 ٠ ملعأ هللاو فلدالاتخا كلذ دعب هيب ةيصولا قو : لاؤسلا و

هب ىصوأف هتلمج ىلع قاب ءىشلا اذهو هافولا هنرضح ناو تيآرآ



. ٣٠٥ 

 نأ ريغ نم هللا ليق نم ةفآم هترم دعب ء ىنل ا اذه فلت مت ةيصو ق

 ؟ ال مأ ىصوملاو ىصولا املاس نوكيآ اثدح دحأ هيغ ثدحي

 ةفصلا هذه ىلع فلتف هدي ىف ةنامأ ءىشلا اذه ناك ناف : باوجلا

 هيلع نامض الاف ٠

 ملعأ هللاو هل نماض وهف هيلع انومضم ناك ناو ٠

 ىصوأ نزوي الو لاكي ال امم ائيسث هفرعي ال لجرل نمض اذا كلذكو

 ٠ اهلك ءايشألا ةميق ريناندلاو مهاردلا نأن هتميقب

 ٠ ملعأ هللاو هلاحب هب ىصوأ نزوي وأ لاكي امم ناك ناو

 باوصلاو قحلا قفاو ام الا هنم ذخأت الو كلذ عيمج ق رظنأ

 ٠ هللا ءاسن نا

 : ةلأ . وع

 ىجري ال ناك اذا بئاغلا نآ راثآلا ف دجوي دتو ىراوحلا ىبآ نعو
 . مدق اذا رايخلا هلو ءارقفلا ىلع اهقرف هفالغ هل دحأ ىلع ناكو

 ق رايخلا هتثرول ناك مدقي نآ لبق نم هنوم حص اذا : لوتو

 ٠ مرخلاو رجخنا

 : ةلآسىم :دج

 تحت امهو ليبسلل نيتلخن لعج لجر نع هتلأسو ىراوحلا ىيآ نع
 نآ زوجي له نايقسي الو ءارقفلا عفني ال امهضرأو ضرآ امهلو لجر ضرأ

( ٢ ج ىراوحلا ىبا عماج _ ٢٠ م )



 م ٣٠٦

 نيتاه نوكت وآ ءارقفلا ىلع هقرفيو ضرأذنا نمث هسفن ىلع بسحي

 ؟ امهيقسب امهتهج ىلع نيتلخنلا

 ةنعل تيملا اهلعج امع اهليزي نأ دحألا زوجي ال ضرا هذه : لاق
 ٠ مهعفنت مل مآ ءارقفلا تعفن اهتلاح ىلع ىهو

 هللا هجول مهباود اهبف نوطبري سانلل ضرألا ةيقب لعجو ليبسللل
 ؟ ادامس اهنم لمحي نآ هل زوجي له

 نم لمحي نآ هل سيلو هلمح هل زئاجف رعب نم ناك ام : لاقف
 ىف هلثم دري نأ هيلع ناك بارتلا نم ائبش لمح ناو ائيش بارتلا

 ٠ هعضوم

 : ةلأسم وج

 نهب ىصوي تالخن نعو هللا همحر ىراودحلا ىبآ باوج نم

 ؟ ق رخ 7 -- مأ ء ١ رس نانظفلل ١ له لييسنلل وأ لييسل ١ نبال

 ٠ داهجلا ىف كلذ اولاقف هللا ليبس ىف امأف تفصو ام ىلعف

 . قيرطلا رامو رفاسلا وهف ليبسلا نبا امآو

 ىرآ الف ةالصلا رصت هنآ الا لهألا و تيبلا هيغ ذختي ىذلا امأو

 ٠ ليبس نما اذه

 لام ال و لهآ اهيف هل سيلو هتجاح بلط ق دلدلا ق ثكاملا امآ و

 . اذه هابشأو ليبسلا ءانبا نم وه اذهف

١ ٠ ذه ام ف رعت الف لديسىلل وآ 6 لييسل ١ ق امآ و



_ ٣٠٧7 

 مهل تناك اذه ىف ةجحلا ةثرولا بلط ناغ قيرطلا وه ليبسلاو
 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةجحلا هيف

 : ةلأسم وج

 هنآ بسحأ هلل ١ همحر ى رأ وحل ١ ىبآ باوج بسحأ اميف دجوي اممو

 رذاحلل ةيفاصلا ةلزنمب ىهف ليبسلل اهلعج اذاف ديعس ىبأ ىلع ضرع
 ٠ ملعأ هللاو ىدابلا و

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ نيرغاسلاو نيرضاحلا ءاينغألا و ءارقفلل

 اريقف رفاسملل ثناك ليبسلا رباعل وأ ليبسلا نبال اهب ىصوأ اذاو

 . ءىش اهيف رضاحلل نوكي الو اينغ وآ ناك

 : ةلأسم :ديج

 ليسسنلل ىلحت هنرم دنع لاق لجر نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع

 ؟ اههجوي اميفو ىصولا لعفي فيك ليبسلا ىآ نيبي ملو

 ٠ داهجلا ق هجوب كلذ ناك هللا 7 ق لاق ناف تفصو ام ىلعف

 ٠ نيرفاسملل هجوب كلذ ناك ليبسلا نبا ق لاق ناو

 ا_ہمك اذكه لوقي ىتح ليبسلا ام فرعن الغ ليبسلا ىف لاق ناو
٠ كل ثتغص و



. ٢٣٠٨ 

 لخنلا نيبو مهنيب لحي مل اهذخأ ةثرولا دارأ ناف ليبسلا ىف امأو
 ٠ اهنم نزعنمم الو

 : ةلاسم ادج

 لجر ىلا تملس ةآرما نع هللا كمحر تلأس ىرارحلا ىبآ نع

 ىف تنآو ءارقفلا ىلا هنم تئرب دق ءىنثلا اذه هل تلاتو مهاردو ابهذ

 ٠ اهتابح ق هتياطو تعجر مذ ءارقغلا ىلع هترفو تئش فيك هعم لح

 ملو ءارقفلا ىلا لصي نأ لبق نم هيف تعجر اذاف تفصو ام ىلعف
 ٠ هب ىلوآ ىه و اهيلع هدريف مهيلع رومأملا هقرفي

 ناك هنيمي تدا رآ ناو قدصملا رهف ءارقفلا ىلع هقرف دق ناك ناو

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو هيلع كلذ اهل

 : ةلأسم نعل

 كلت ىل ا د_حأ تآم ملو ىحرل ١ ترسكن اف ةلخنلا كلت نم لكأم نآ هلخ

 ؟ ةلخنلا ةلاغ ىف لمعلا فيكف ىحرلا

 موقت ىتح دحآ ىلا اهملسي الف هدنع اهرمث لعجو اهضرع نمق

 . اهلاح ىلع ةفوقوم لخنلاو ىحرلا نحطي نم اهنم لكأيو ىحرلا

 : ةلآسم ولج

 رمتلا سانلل لمحي ةنيفسلا بحاص نعو ىراوحلا ىبآ نعو

بهذيف ردبلا ف ةنيفسلا رسكت مث اضعب اهضعب هبشي ىتلا ةعتمألاو



 ۔ ٣٠٩٨٩

 هقر عي ااف سانلا تامالع طلخت اهضعب هدي ىف ىقبيو ةعتمألا ضعب

 ؟ كلذ ىف لمعلا فيك هلام هبطعيق لجر لك ةمالع

 ءىش ىلع عاتملا اذه باحصأ قفتا نا لوقنف تفصو ام ىلعف
 اوقفتي ىتح افوقوم عاتملا اذه ناكف الاو كلذ ىلع اوضارتو مهنيب
 نوكي ىذلا بقارلا ىف ليق دق هنأ كلذو ءارقفلا ىلع قرفي وآ ءىش ىلع

 اضعب هضعب لبنسلا طلتخيف حيرلا جيويف سانلا لبنس ىلع اظيفح
 ٠ هنيعب هلحأ لبتس بتارلا فرعب الو

 ءارقفلا ىلع ليتسلا كلذ قرغ الاو ءىش ىلع لينسنلا باحصأ قفتا نا

 ٠ لبنسلا ليبس ىلع عاتملا ىف انببحأ اذهف

 اوقفتي ىنح ادبأ افوقوم عاتملا ناك الاو ءىش ىلع اوتفتا ناف

 ٠ ءارقفلا ىلع قرفي وأ ءىش ىلع

 : ةلاسم اديج

 هضرم ىف ىحوأ لجر نعو : هللا همحر ىراوحاا ىبأ باوج نم

 نوملسملا ماقت اذا لات وآ نيملسملل مهاردلا هذه لاتقو مها ردب توملا

 ٠ نيملسملا مامأ مان نا لات وآ مهيلا تعفد

 اذ د_ھ لعفب فيك وآ ؟ قرف نهنيب مآ ١ دحأ و ىنعم اذ ده نو وكي له

 ٠ اهعغدي نم ىلاو مهاردلا هذهب ىصولا

 : اقرف نهنيب نآ ملعاف

 دا رآو مئانن ) مامأ نكب مل اذاف نيملسملل مهاردلا هذه لات اذاق.

٠ كلذ هل زاج ءارقفلا ىلا اهملسي ن نآ ىصولا



_ ٣١٠ 

 . نيملسملا ءارقفل الا نوكت ال نكلو معن : هريغ لاق

 اوراسو نوملسلا ماق اذا لوقنف نوملسملا ماق اذا : هلوق امآ و

 ناف دعم نمو العملا نب دمحم لعف امك قحلا ةماقا ىلع اوعمتجا و

 نوملسملا رهظ لذا هنع هازجآو هل زاج كلذ دنع مهيلا ىصولا اهعفد

 ٠ اوريسي مل وأ ا وراس اوماق دقف قحلا هماتال نيمئاق

 ماما ىلا الا اهعفدي ال اذهف نيملسملا ماما ماق اذا : هلوت امأو

 ٠ ىصوملا لاق امك نيملسملا

 : ةلاسم ةه

 . بسحأ اميق ىراوحلا ىبآ نع نلخأ

 ؟ اذه انرصع ىف ةتباث ىهأ ةيصوب ةارشلا ىصوأ نميف : هل تلت
 ٠ معن : لاق

 ؟ هارىنثلا جورخ اهب رظتني وآ ءارقفلا ىلا ملستف : هل تلق

 ٠ هارثلا جرخي نأ ىلا اهب رظتني : لاق

 ٠ ةوعدلا لهآ ءارتنف ىلا ملسي الو : تلق

 ٠ ال: لات

 ؟ ها رشلا ىلا وآ مامالا ىلا ملستف : هل تلت

 ٠ هارشلا هذه نأ ملعيو مامالا ىلا ملست : لاق

 ٠ ديعس وبآ لاق هريغ نمو

 دحآ نكي ملو ادح ةيصولا هذه ىف دحي مل هنأ : لاق نم لاتق دقو
٠ ه٥ارشلا نم نيملسمل ١ ء ١ رقف ىطعأ لدعلاب ك نيمئاق هارشلا نم



٣١١ 

 ؟ ءارقفلاو مهنم ءاينغألا هارنلا اهيق لخديو : تلق هنمو

 ٠ معن : لاتق

 : ةلأسم ولع

 نا مث ههمي ملو ةراغم ىف ايثدب رغح لجر نعو ىراوحلا ىبأ نعو
 ائيس تلعجو ىدلبلا رفح ىذلا لجرلا كلذ ىلا تصوأو تنام ةأرما

 هرفح ق لجرلا مانتف هي آدي ناك ىذلا ىدلا كلذ رفح ق اهيلح نم

 ٠ لييسنلا لاخل ةريثك ةراجح رئبلا مق ىلع عضوو ةريثك هما رغ هعم مرغو

 ىذلا ءىشثلا اذه لعجي نآ لجرلا اذهل سيلخ تفصو ام ىلعف

 ىلع ردق رسعي مل وأ هجااع رسح ىدبلا اذه ق الا ةآرملا هذه هدي تصوأ

 ٠ ادبأ ىدبلا ىلع فوقوم ءىشلا كلذف ردقي مل وأ كلذ

 هلعجي ىتح ءىتلا كلذل نماض وهف هريغ ديب ىف ءىشلا كلذ لعج نام

 ٠ باوصلاي ملعأ هللاو هوغخ ةآرملا هي تصوآ ىذلا ىدلا كلذ ق

 تصوأ دق تناكو ةآرملا هدي ف تلعج امم ءىش هدي ق ىقب ناك ناف

 هنأ تمس ةآرملا نوكن نأ الا ىدلبلا كلذ حالص ق لعج ىدلبلا كلذل هم

 كلذ رفح ف الا هلعل ىديلا كلذ رفح ف لعجي مل ىدبلا كلذ رفح ق

 ٠ ىدبلا

 ٠ هريغ وأ رفح نمو ىدبلا

 لاق هنأ هللا همحر ىراوحلا ىبآ خيشلا تاباوج ضعب ىق اندجوو

 ٠ ليبسلا ام فرعن امق

 لاقف ةبضولا ى ليبسلا ىف لئس دتو رخآ عضوم ف هنع اندجوو
٠ هلا جاتحا نمل هنأك ريقفلاو ىنغلل ةبفاصلا ةلزنمب هنآ هظفل بسح ىلع



_ ٣١٢ _ 

 هلعج ناو ةعجرلا هيف هل نآ ليبسلا اذه ىلع انفرع ام ىلعغخ

 ٠ كلذ زاج هب ىصوآ ام ىلع هكرت ناو كلذ زاج ءارقفلل

 نم اليبس كلذب ديري هلعج نآ دعب هكلم ىف درعيل هيف هعوجر امأو
 ٠ كلذ هل بحن الاف هللا ىلا هجوتلا باوبأ

 : ةلأسم وم

 ملو اهب ىحوأ لخن نعو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ باوج نمو

 عسي ال وآ ةيرقلا ءارقف ىلع قرفت نأ عسيأ ليبسىل وآ ليبس رباعل فرعت
 ؟ بيرغلل الا

 ىدابلاو رضاحلل ةيفاصلا ةلزنمب ىهف ليبسلا ف اهلعج اذا : لات

 ٠ ةصاخ نيرفاسملل ىه امناف ليبس رباعل اهلعج اذاو

 : ةلأسم وج

 اذ_ه ناك أذاخ عبستتلا رمآ نم تركذ ام امأو ىراوحلا ىبأ ن

 هنم ء ىند ضرعت ال نآ كل بحأ انأف عبستل أ هعيمج ق نأ افو رعم دلمل ١

 ماعطلا نم ءىشب وأ فلعلا نم ءىشب كوتأي نأ الا ةتن دنع نم الا
 فاخأ امناو ص هللا ءاسث نا كيلع سأب الف ملعت ال ثيح نم وآ مهتويب نم

 هيف عبست ال وآ معبست هيف ملعت ال تنأو هنم ائيس ضرعت نآ كيلع

 ٥ دزا و هتنم صالخل ١ كنلع دننستيىف اعبت هيق نآ كل د دعب كم حصي مث

 َ . ٭ نيملاعلا تبر هلل دمحلا و ئ نيملسملا لاؤس نم

 : ةلأسم ةهج

 هدنع نميف تركذو بسحآ اميف ميهاربا ىلا ىراوحلا ىبأ نع

 ؟ لبيس

 ٠ ائيش هنم ذخآي نآ هل زجي مل هبلع قح اذه ناك ناف

ء



 _ _ ٣١٣

 ٠ هتوم حصي وأ مدقي نأ الا هلاحب هيف ابئاغ ناك اذا كلذكو

 ىلع ردقم الو هتبوآ اجرت ال ايئاغ ناك اذا راثآلا ق دجوي دقو

 . ال وأ اذهب ذخؤي ملعأ هللاخ ءارتخلا ىلع قرغب هيلا لوصولا

 حصي وأ مدقي ىتح اثدح ىف ثدحي الف هيلع دمتعملا لوقلا امأو

 ٠ هنوم

 كلذ ىلا اجاتحم ناك اذا ةاكزلا ذخأب نأ هل زوجب .لييسلا رباع و

 ٠ هب ىنغتسي ةدلب ى لام هل ناك ولو هرفس ف

 ازاج هرفس ىف ام دعم ناك اذا لاومألا ةاكزك رطفلا ةاكز كلذكو

 ٠ كلذ ذخأ هل.

 هيخآ نم ديعس نب دمحم ميهاربا ىلا ىراوحلا ىبأ باوج نمو
 ىلو هنآ هتمعن انيلعو كيلع هللا متآ ذعب امآ كيلع مالس ىراوحلا ىبأ
 ٠ هيلع رداقلاو كلذ

 ةاكز هيلع ناك لجر ف ىنع كربخآو كيقل لجر ىف تركذ كنأو
 مهاردب هلام نم ائيش ءارقفلا ىلع عابف ءارقفلا ىلا عجري مث نيد وآ

 ٠ هينع ىذلا نم مها ردلا كلت مهل لعج مث

 وهف نيدلا كلذ هيلع ىذلا كلذب صلختي الف زوجي ال كلذ نآ

 نمع تظفح كلذ نألا لوقأ هبو كلذ ىلع انآو ىنع لجرلا كربخآ ام ىلع

 ٠ كلذ هنع ذخأن انك نم هنع انظقح.

 ىنسيلو هريغ نع و هفتن رثؤم ١ ىبآ نع هتظفح ىنأ ىعم ى ذل ١ و

٠ هريغت ىلا كلاذ كراتم



 _ ؛٣١ _

 ىور دقف بلغآ ةيصو ى لاق امو رثؤملا ىبآ نع تركذ ام امأو

 ناسغ ىبآ نب دمحم كلذ ديقي ناك امبف هنع اديقم كلذ تدجو دتو كلذ

 ىف داهتجالاب لاقو كلذ ىلع مزع مث ربدتيو كلذ ىف رلخني ناك دق هنأو
 ىنسيلو هبلع انأ ىذلا هنع تذخآ ىذلاف انأ اماف كلذ ىف ةغلايملاو ةميقلا

 ٠ هاتلأ ىتح كلذ نم اوعفر دق ام لباني الو كلذ نع عج ارم

 هنأو فرصلا نم اوركذ اميف هللا همحر ديز نب رباج نع ىور امك

 . كلذ نع عجر دق سابع نبا نآ هوربخأف سابع نبا نع هذخأ

 دهاشت هئام ىعم دهش ولو سابع نبا نع هتذخأ دن : رباج لاقف
 كلذ ىف ةزاجالاب اولاق دق ىذلا اذه زاج ولو هاقلأ ىتح كلذ نع تعجر ام
 ةاكزلا نم لجرلا ىلع نوكيو قوقحلا فو ةاكزلا ىف ةليحلا تزاجل

 ريةفلا ىريف امهرد نيرشعب نيمهرد وأ امهرد ىوسي ام ةينآلا نم كلذ
 بجاوب سيل اذه نأل كلذ ريغ هاطعأ هذخأي مل نا هنآ الا كلذ ذخأي هنأ

 هودعي ال ةلاحم ال هل بجاو وه نمل كلذ زوجي امناو هنيعب ريتفلا اذهل

 قحلا بحاص ءاش امب ءاش ام ىطعيو قوقحلا باحصأو نيبرقألا لثم
 قوقحلا باحصأو نييرقخلا نم ادحاو ناك اذا هنأل قوتحلاو نيبرقألا و

 ىون نم اسدس وأ بح نم اسدس اذه هاطعأف مهارد ةرثع هل بجو دق

 ىبأ اذا ريقفلاو اهنيعب هترشع ذخآ دارآ ول هنأل كلذ زاجل ةرشعلا كلتب

 ٠ رخآ هذخأ

 ٠ ةاكزلا لديسك نيدلا نم ءارقفلل بجت ىنلا قوقحلا كلذكو

 هل عيببف رثكأ وأ امهرد نيرشع ةاكزلا نم هبلع بجت اضيل كلذكو
 امهرد ىوسي ىرجلاو لوحلا ىلا امهرد نيرشعب بح نم ابرج

 ه دلع ىذلا نيدلا و هناكز نم كاذ هل عفد لوحلا لاح املخ نبمهرد وآ

 . ءارتتفلا ىلا عجرت ىتلا تانامألا و

ليسلا كلذ ىلع ءااكولا هذه ننم لعثتب نم كلذ لعغب ناك كلذكو



. ٣١٥ 

 لتقأ وآ امه رد ىوسي هلعلو امه رد نبرنتعمي ءان ١ وأ الفت رقفل ا ىطعي

 ٠ ةثرولا و ءالكولل احبر كلذ 8 ناكو

 ىطعي ناك اياصولا ضعب ف كلذ لعغ سيق نب ثعشألا ناك دقو
 مهيلع كلذ درب هترما ىلا لصو املغ رثؤملا وبأ لاق ام ىلع ضورعلا
 عم ناكو كاذ لبقآ ملف ركذ ام ىل ركذو سيق نب ثعشألا ىلا لصوو

 ٠ كلذ نع اوعجر مهنأ ىباسح قو : هل تلق ام ليق دق هنآ

 هنم ءافولا لاني ال نيد سلفم ىلع وأ ريقف ىلع هل ناك نم كلذكو

 ازجي مل ةاكزلا نم كلذ هل عفرف هسيلفت لاحل هيلع مكحي مل همكاح ولو

 ردا ةلل زوجي ال كلذكف اذه زجي مل اذامف كلذ هنع ىزجب الو كلذ

 ٠ هنتم ءافولا ىلع

 كلوقن ال انكلو هيطخن انسلف كلذ ىف لاق دق رثؤملا وبآ ناك ناو

 ٠ كلذ ىق ليجلا نم كتفرع دق امل هب

 ان سلف نيملسملا نم كلذ تفرعو تنآ تكردأ نمم تركذ ام امآو

 . نيملسملا لوق نم نيجراخي

 هي لوآ ى ذلا انأ و 6 مهنم كلذ فرع نمل عسنم نيملسمل ا لورق ق و

 ذخأن نم ءاتتلن نم ةهفاسللاب هنذخأ امنا و ىسفن نع ال و ىآرب هسيل

 ٠ هذنع

 ٠ هيأرب هلانت امنا رثؤملا وبآ هلانت ىذلا نآ : ىعم ىذلاو

 : ةلأسم ةيج

 هدنع نميف تركذو بسحأ اميف ميهاربا ىبآ ىلا ىراوحلا ىبأ نع
 رباع ناك اذا هنم ذخأب نآ هل زوجي له خ وه نيأ فرعب ال فئاغل ءىش

؟ لبيس
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 ائيسث هنم ذخأي نأ هل زجي مل هيلع قح اذه ناك اذاف ٠

 دقو هترم حصي وأ مدقب نأ ٦ل ١ هلاحم هيشف ابئاغ ناك ١ ذا كلذكو

 لوصولا ىلع رد_تةي ال و 4تيبوأ اجزت ال ابئاغ ناك اذا راثآلا ق دجوي

 . ذخؤي ال وأ اذهب ذخؤي ملعآ هللاو ءارقفلا ىلع قرفت هيلا

 مد_ةي ىتح اثدح هينث ىف ثدحي الاف هيلع دمتعملا لوقلا امأو

 هتوم حصي وآ
 ٠

. 

 كلذ ىلا اجاتحم ناك اذا ةاكزلا ذخأب نأ هل زوجي لييسنلا رباعو

 ٠ هي ىنغتسي هدلد ق لام هل ناك ولو هرفس ق

 هل زاج ٥ رفس ق امددم ناك اذا لاومذلا ةاكزك رطفلا ةاكز كلذكو

 ٠ كلذ ذ_خأ

 : ةلأسم ةوج

 اهمرص نم عطقيو ءارقفلا ضرأو ليبسلا ضرأ لسفي نآ زئاجو
 ٠ هياع نامض الاف تام ناو اهيف لسفيو

 : ةلأسم هت

 ىدنكلا كرابم نب دمحآ نب ديعس خيسثلا باوج نم اهلعل وجرآ
 ةلغب وأ مهاردب :ىصوأ نميف هللا همحر انوخأ هنع لأس ام باج ىوزنلا
 اوناك اذك ءارق ىاع قرغتلو اذك لهآ ىلع مولعم هلاومآ نم لام

 ٠ ىوزن لثم نوصحي ال

 ةيصرلا هذه نأ لورتق فداانتخا هل بجت مل كلذ تدجو : با وجلا

 عبضرلل ىهو ءىش ةيصولا هذه نم ةدلبلا هذه ق ةالصلا متي نل اهمكح

 ٠ فالتخالا ىلع مهتركذ نيذلا ءارقفلا نم ادعاصخ

.متي هنأو كولمم ريغ رح هنآ ةدلبلا هذه لهآ نم لاق نم لوتو
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 ح

 ةدلبلا هذه ءارتقم ىلع ةيصرلا هذه قرخت نا زوجيو لوبقم اهي ةااصحلا

 ٠ اهنم نيجراخ وأ ةقرفتلا دنع هدلبلا هذه ف اوناك

 هذه لهأ ءارتقفل نوكي هناف اذك ةيرق لهآ ءارتفل ىصوأ اذا امآو

 هذه نيبو ءىش اهريغ نم ءاج نمل سيلو اهلهآ نمو اهب نيفورعملا ةيرقلا

 . قرف ىلوألاو

 هذه ق قرخن هذهف اذك ةيرق ق ءارقفلا ىلع قرغتل لات نا امو

 ٠ اهريغ ق ال ءارقفلا ىلع ةيرقلا

 ةبرتلا هذه ءا رنف نم ادحاو ةيصرولا هذه ىطعأ اذا هنأ : لوقتو

 ٠ ها رج آ

 ٠ نينثا : لوقو

 . اهيف ةالصلا متي ال نمو اهيف ةالصلا متي نمل نوكتو ةثالث : لوقو

 نمل تناك ءارقفلا نم اذك ةيرق نكسي نميف قرفت : لانق اذا كلذكو

 اهب ةالصلا نومتي اوناك ءارتقغملا نم انه ةروكذملا ةيرقلا دذه نكسي

 ٠ نورصتقي وآ

 نم اوناك اذا لزنم هل نم نيبو ةرجأب نكسي نم نيب اقرف ظفحن ملو
 ٠ ملعأ هللا و عرشلا نايب نم انلخفح اذكه ملعأ هللا و اهلهآ

 : ةلأسم 3

 نينسلا نم ىخمو امهتبيغ خرؤت مل اذا دوقفملاو ناديبع نبا نع

 زوجي هنأ بئاغلا ةبيغو دوقفملا دقف ءاضقناب بولقلا ف بير ال امب
 هنيب اميف امهتثرو ق ذافنا امه دحألا وأ امهل ةنامآ هدنع وآ ةعبت امهل نمل

٠ ملعأ هللاو نيملسملا ضعب لوقت ىلع هللا نيبو
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 سرهفلا

 اهماكحأو ةاكزلا فونص ى : نورشعلا بابلا

 هلام ةقدصب فلح نميفو ناميالا ف : نورتعلاو ىداحلا بابلا

 تارافكلا ذافناو

 هبسنأ امو مزلي امو اهترافكو روذنلا ف : نورشعلاو ىناتلا بابلا
 ةيشاحلا نم كلذ

 قيقرلاو ناويحلاو ضورعلا عيب ف : نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ماكحأو رامثلا ءانطو نهرلا ماكحأو
 هابسثآو ةلاهجلاو بويعلاو ىواعدلا
 كلذ ىلع لمتشي امو كلذ

 ضرقلاو ةيراضملاو فلسلا ماكحأ ق : نورشعلاو عبارلا بابلا

 اهب رارتالاو لوصألا عيب ف : نورشعلاو سماخلا بابلا
 صقنلاو ةلاهجلا ماكحأو ةيصولاو

 كلذ ق ىواعدلاو

 ةحنملاو ضرألا دعتو ءاملا ءانط ف : نورشعلاو سداسلا بابلا

 نيب ماكحألاو راظنلا قو اهيف

 ىرقنهلاو ملاعلا

 عرازلاو باودلا ةينقو ةلسافملا ف : نورشعلاو عباسلا بابلا

 كلذ ماكحآو هربغ لام

 فيالا و ىعارلاو جاسنلا ةرجأ ق : نورشعلاو نماثلا بابلا

 تازاجالا نم كلذ ريغو ةيركألاو
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 كلذ نامضو ةلاهجلاو ىواعدلاو

 4٩ دم ماكحذلا و

 اهرفحو اهميرحو راهنألاو رابآلا ىف : نورشعلاو عساتلا بابلا
 نم ثدحي ام ماكحأو اهماكحأو

 عسي امو اميلع ناطلسلاو ليسلا
 اهئامب عافتنالا نم

 ىقاوسلا ىفو ىتقيملا ةيداع ق : نوثتالذلا بابلا

 رطانقلاو ةلاجالاو امهليوحتو
 امهنع ثادحألاو راضملا فرصو

 سايقلاو د_ضاوعلا و

 نايبصلا ثدح فو باودلا حكان ى : نوثالثلاو ىناتلا بابلا
 كلذ نامضو اهيفو اهنم

 ىفو مهناعآ نمو مهملظو ةربابجلا ف : نوثالثلاو تلاثلا بابلا
 صالخلا ىفو كلذ نامضو قوسلا

 كلذ نم

 لحلاو نامضلاو ىدعتلاو قرسلا ىق : نوتالتلاو عبارلا بابلا

 ةلالدلا قو كلذ نم صااخلاو

 ذخأ فو لاوحألا ق فراعتلا و

 نيكرتسثملا نم هبيصن لجرلا

 فو فئاغلا لام ماكحأ قو مهل

 كلذ ى عسي امو طلتخملا لالا

١٩١ 

٢١٢ 

٢٢٩ 

٢٤٠ 

٥٤ 

٢٦١ 

٢٨٠ 

٠ ٣٠



 ١٩٨٥ ةنسل ٤٦٣١ عاديالا مقر

برعلا لجس عباطم




